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 السا اه 5
 ميجا زم هس تب

 مامإ دم انديس ىلع ملستلا لكأو ةالصلا لضفأو « نيملاعلا بر هلل دمملا

 نيئاد ًامالسو ةالص  نيعمجأ مهعم انيلعو هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا
 . نيملاعلا بر هللا كلم ماودب

 : دعبو

 تقلخ امو » : ىلاعت لاق هتدابعل مهقلخ هنأ هدابعل نّيب دق ىلاعت هللا نإف

 . هيلإ ًابرقت هناحبس هل مهدابع يف نأل كلذو « « نودبعيل الإ سنإلاو نجلا
 . هب ًاززعتو

 ضرألا رطاف « تايربلا بر ىلإ دباعلا بّرقت تابرق يه تادابعلاف
 عاونأب نومركُيو « تاماقللا يلاعأو « تاجردلا ةعفر نولاني اهبو « تاوامسلاو
 : ةناحس لاق قالا ردعقلا كيللا دفع قدصلا دعت قوزوفيو" :تافاركلا

 . 4 ردتقم كيلم دنع قدص دعقم ف رهنو تانج ف نيقتملا نإ 9:

 برقتلا قيرطو « هنأش ٌولعو برقلا ماقم لضف باتكلا اذه ف ْتَّيِب دقو

 ماقم لك هيطعي امو « نيبرقملا تاماقمو برقلا بتارم تنّيبو ؛ ىلاعت هللا ىلإ

 ده كلذ: لغ ةنثيلاو هنانتكلا خف ةلدالاب تيتاو . تامركمو نفئاصخ

 لاق « هريس يف ىده ىلع ىلاعت هللا ىلإ ريسيو « هرمأ نم ةنّيب ىلع نمؤملا نوكيل
 نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ يليبس هذه لق » : هيلي مركألا هبيبحل ىلاعت

 . ةيآلا < قعببتا



 هنِلَب دمج انديس هيلإ اناده « ريسملا حضاو ىلاعت هللا ىلإ برقتلا قيرطف

 . © رومألا ريصت هللا ىلإ الأ ضرألا يف امو تاومسلا يفام هل يذلا هللا طارص

 ةتيلإ اندقرأو هيلع اند ىذلا وتف لافت هللا لإ لضوللا ظارضلاف

 موي ىلإ ناسحإب مهل نوعباتلاو ماركلا هباحصأ هيلع راس دقو « هيي هللا لوسر

 . نيمأ هتمحرو هلضفب مهنم ىلاعت هللا انلعج - مايقلا

 كلت عيمجو « باتكلا اذه يف اهتركذ يتلا ثاخبألا كلت عيمج نإو

 مث » : ىلاعت هلوق يهو « ةميركلا ةيآلا كلف يف رودتل اهتلصف يتلا تاليصفتلا

 مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهنف اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ

 . <« ريبكلا لضفلا وه كلذ هللا نذإب تاريخلاب قباس

 الو ّدعتال ىلاعت هللا باتك نم ةيآ لك كلف يف حبست يتلا بكاوكلا نإو

 لق » : هناحبس لاق  اهيناعم دفنتال يتلا ىلاعت هللا تاماك اهنأل كلذو ؛ صحت

 انهتح ولو نو كانك قت نأ لع رجكلا قتل قراكانلكل اذا ويا رلا ناك ول

 . < ًاددم هلثم

 ديزيل « هب ىلاعت هللا همركأ امب  يدمحملا نمؤملا ريكذت هلك كلذ نم دوصقملاو

 اكو لامتالا لإ ابرق ةادزلوب ةانإ ةهيظتو, هيلع هقانكو + لاعكهلا كف

 . هيف

 هنأ اهب ىلاعت هللا همركأ يتلا لئاضفلا كيتاه عيمج نأ يدمحلا نمؤملا معيلو

 هللا هلضف يذلا هلم دم انديس مظعملا هلوسرو ؛ مركألا هللا بيبح ةطساوب اهلان

 مركأ هلعجو « نيقولخلا عيمج ىلع هافطصاو « نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلع ىلاعت
 . نيملاعلا بر ىلع نيرخآلاو نيلوألا



 هلضفو برقلا ماقم

 4 نوبرقملا كئلوأ نوقباسلا نوقباسلاو 8 : ىلاعت لاق

 مهيأ ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذلا ككئاوأ إل : ىلاعت لاقو

 * برقأ
 . #4 برتقاو دجساو #9 : ىلاعت لاقو

 ةرضح نم برقلا ماقم وه تاذلاب ةدوصقملا تاماقملا فرشأ نأ ملعإ
 . ماعنإلاو لوطلاو « ماركإلاو لالجلا يذ « العو لج برلا

 « بّرقملا ةبتر بسح « ةددعتمو ةتوافتم بتارم ىلع وه برقلاو

 َفِكْدتسَي نل إف : لاقف محل ًافيرشت هتكئالم ىلاعت هللا فصو مَن ْنِمو
 . # نوبّرقملا ةكئالملا الو هلل ًادبع نوكي نأ حيسملا

 لاقف مهل ًافيرشتو ًاليضفت:نيمركملا هلسرو هءايبنأ ىلاعت هللا فصوو

 اهيجو ميرم نبا ىسيع حيسملا همسا 9 : مالسلا امهيلع ميرم نبا ىسيع يف

 برق نيبرقملا نيلسرملاو ءايبنألا نم : يأ 4 نيبرقملا نمو ةرخآلاو ايندلا يف

 . ةلاسرلاو ةوبنلا

 دمحم انديس وه نيلسرملاو ءايبنألا نم نيبرقتملا مامإو نيبرقملا برقأ نإو
 لزانملا لضفأ يه يتلا ةليسولا ماقم بحاص ملسو هلاو هيلع هللا لص

 . اهنود يهف بتارملاو لزانملا عيمجو « اهامسأو بتارملا عفرأو « اهالعأو

 هع تح



 نوقباسلاو 8 : هناحبس لاقف هدابع ةصاخ برقلاب ىلاعت هللا فصوو

 . #4 نوبرقملا كئلوأ نوقباسلا

3 

 نوصرحيو مهدوهج نولذبي نيذلا مهصاوخو هدابع لّمك نأ نّيبو

 : هناحبس لاقف « برقأ مهيأ نوعراستيو برقلا ماقم ىلع صرحلا لك

 هتمحر نوجريو برقأ مهيأ ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذلا كئلوأ
 . ةيآلا * هباذع نوفاخيو

 ؛ ربكألا فرشلا هب نوكي صاخلا برقلا ماقم نأ هناحبس نّيِب اك
 نوكي نأ حيسملا فكنتسي نل 8 : ىلاعت لاقف « ىندألاو ىلعألا الملا فرش
 . 4 نوبرقملا ٌةكئالملا الو هلل ًادبع

 ىلع ةداهشلاو دوهشلا ةبترم هبحاص ىطعي صاخلا برقلا ماقم نإو

 كاردأ امو نيِيَّلع يفل راربألا باتك نإ الك 3 : ىلاعت لاق هنود نم

 . # نوبرقملا هدهشي موقرم باتك نويّلع ام

 ممهلا طيشنت هيف ام  ةزعلا بر نع يبدقلا ثيدحلا يف ءاج دقو

 نإف هناحبس هيلإ بّرقت ْنَم نأو « ىلاعت هللا ىلإ برقتلا وحن متازعلا ةيوقتو

 نم بحي هناحبس هنال « هيلإ دبعلا برقت ام فعض هيلإ برقتي ىلاعت هللا
 تاعابطلاو تادابعلا ىلاعت هللا عرش امو « هبرقي ىتح هيلإ برقتي نأ هدبع

 . ىفلز هللا ىلإ مهبرقت تابرق اهنإف « هيلإ اهب مهبرقيل الإ
 نأل : يأ « نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو إف : ىلاعت لاق

 « يبحو « يبرقب نومعنيو « يترضح مهلخدأ اهبو « يتدابع يف مهفرش

 . يتنجو

 اذ



 بحيو « هيلإ هللا هبرقيل هتدابعب هيلإ برقتي نأ هدبع نم بحي ىلاعت هللاف

 . هدنع هناحبس هرك ذيل هركذي نأ هدبع نم

 لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع امهريغو نيحيحصلا يف ءاج

 : لجو زع هللا لوقي هع هللا لوسر

 هعم انأو : ةياور يفو 2 ينركذ اذإ هعم انأو « يدبع نظ دنع انأ

 يف يفركذ نإو « يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإف - ينركذي نيح

 نإو « ًاعارذ هنم تبرقت ارش ييلِإ برقت نإو « هنم ريخ ًالم يف هتركذ الم

 . ( ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نإو « ًاعاب هنم تبرقت ًاعارذ لإ ٌبرقت

 « ملسملل تاههبنتو « تاراشبو تابيغرت يسدقلا ثيدحلا اذه يفف
 نسح نإف « ىلاعت هللاب نظلا نسحم وهو تادابعلا باب يف لخدي نأب كلذو

 رئاسو ركذلا يف لخداف « هب كنظ دنع ىلاعت هللاف « ةدابعلا نم هللاب نظلا

 كنف لكمح نانو لاعتا تاي وطلا مد قار كايرقلاو هكاذايغلا
 يف ّتنأ تنك نإو - ميظعلا لضفلا وذ هنأل هيلع كرجؤيو « كلمع

 كقدصو كلمع ين كصالخإإل ال « لمعلا لوبق هنم وجرتف « ريبك ريصقت
 . ملحلا روفغلا « مظعلا لضفلا وذ ء ميركلا هللا وه هنأل لب « هب

 ةليضفو « ىمظع ةراشب هذهو (« ينركذي نيح هعم انأو ) : لاق

 نأ ىلاعت هللا ركذي نيح ظحالي نأ يغبنيف « ركاذلا ةمهب ضبنت « ىربك

 هجوتيف « هعم بدّأتي نأ هيلع بجيف هعم ىلاعت هللا ناك نمو « هعم ىلاعت هللا

 ةيعملاب مركمو فوفحم تنآف « هاوس ءيش ىلإ تفتلي الو « هتيلكب هيلإ
 ىشخي الف هعم هللا ناك نمو « ىلاعت هللا لضف فرعاف « ةصاخلا ةيهلألا

 هدا



 . هاوس ًادحأ فاخي الو

 . © انعم هللا نإ نزحت ال هبحاصل لوقي ذإ إ : ىلاعت لاق

 عمسأ امكعم يننإ افاخت ال : لاق :  نوراهو ىسومل ىلاعت لاقو

 . # ىرأو

 ل لا

 محرأ اي كتمحرب  انيلع نكت الو « انعمو انل نك مهللا

 . نيمآ مهللا - نيمتحارلا

 مامت ىلإ ( ىسفن : يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإف » : لاق مث

 همر لع ورك توك ناعم لا نإق هك ةيزؤهال | دب اين نب تيوقلا

 هنإف هيلإ برقت نم نأو « هبرل دبعلا ركذ نم ربكأ هللا ركذلو « لضفأ
 - ربكأو مظعأ هناحبس هبرق نإو « ًافعاضم ًابرق هيلإ برقتي هناحبس

 . ةلاللا فوخ ةلاطآلا ديرن الو ,« كلذ مهفاف

 لضفأو « نيلسرملاو ءايبنألا مامإ وه نيملاعلا ٌبر ىلإ نيبرقملا برقأ نإو
 اننيعأ ةرقو « انحاورأ حورو « انعيفشو انبيبحو انديس : نيعمجأ هللا قلخ

  ىندأ وأ نيسوق باق ماقم بحاص : ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم انديس

 لب « ةلزنم اهقوف سيل يتلا ةبرقلا ةلزنم : يهو ةليسولا ماقم بحاصو
 ع« بصانملا مركأو ؛« بتارملا عفزأو ؛ تاماقملا فرشأو « لزانملا ىلعأ يه

 ىمظعلا ةطساولا وهو ؛ هل عيفش الو« نيعمجأ قلخلا يف عيفشلا هلع وهف

 دن 3 كح



 هل مامإ الو لكلا مامإ وهو « هل ةطساو الو نيملاعلل ىربكلا ةليسولاو

 ؛ عرتم مالكلا نع وهلكو# عومجلا موي يف عومسملا لوقلا بحاص وهو
 : يأ - َكل عمسي : لقو « كسأر عفرا دمحم اي ) : هل ىلاعت هللا لوقي

 . ثيدحلا (عفشت عفشاو « هطعت لّسو - ةصاخ

 هللا كلم ماودب نيمئاد ًامالسو ةالص ملسو هلو هيلع هللا لص
 . نيما  نيعمجأ مهعم انيلعو « مظعلا

 جالا ب



 ىلاعت هللا ىلإ برقتلا قيرط
 ىلاعت هللا اهعرش ىتلا تادابعلاب مايقلا وه

 نم ىلاعت هللا هعرش امب الإ نوكي ال ىلاعت هللا ىلإ برقتلا نأ ملعا

 يذلا هَ هللا لوسر دمحم انديس باب نم الإ ملعُي ال اذهو « تادابعلا

 هل يذلا هللا طارص ميقتسم طارص ىلإ يدبتل كنإو آف : هل ىلاعت هللا لاق

 .  رومألا ريصت هللا ىلإ الأ ضرألا يف امو تاومسلا يف ام

 ةليضلا ىرواطلا نش رت يح دنس اب ءاعج نزلا لاسلا ةعيرشت
 لاق ةةقيرظلا وه ةعرغلاو ةعيرتعلا نحن قاف( امسو ابرق لاعت هللا لإ
 . #4 اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل 9 : ىلاعت

 ءاج يذلا هجولا ىلع ةعيرشلا قيرط كولس وه ىلاعت هللا ىلإ برقتلاف
 مامإ ال يذلا مامإلا وهف « هلع هب ًءادتقاو « هل ًاعابتإ : هلع هللا لوسر هب

 نمف 4 هللا طارص ميقتسم طارص ىلإ يدبتل كنإو 8 : ىلاعت لاق « هل

 : 0 هناحبس هبر لإ لوز“ هيدبع ىدتها هعبتا

0 000 

 لاوحألاو لامعألاو لاوقألا يف هعابتال انقفوو « كلذب انققح مهللا

 جاتحي كلذ  اهرارسأو اهراثاو اهليصافتو تادابعلا ىلع مالكلاو

 ةدابعلا بوجو لوح ةزجوم تاملك نم دبال : نكلو ريبك فلؤم ىلإ
 مح



 / ئ ل 0
 اهراثا ضعب لوحو ءاهانعم لوحو «ىلاعت هللاهتيقَحو ىلاعت هلا

 هدابع ىلع ىلاعت هلل قح يه ةدابعلا

 ار را ل اودبعا سانلا ايأ اي 9 : 3 اللا

 لل يمس اراك ١

 . # نوملعت متنأو

 نوفرتعي مهيلع هل قحب مهبلاطو « مهلك سانلا ىلاعت هللا بطاخ دقف

 # مكبر اودبعا 95 : محل لاقف هراكنإ مهعسي ال « هب نورقيو « هب

 كلذ متركنأ نإف « مكبر هدحو وهو « هل ديبع مكلك مكنأ : ىنعملاو

 : اوركف اولاعتف

 ؛ مكلم مه ؤابآو « مكسفأ وقلت / د16 جرا رطب نإ ل

 4 قولخم ريغ وهو « اقلاخ مكل نأ ةلاحم ال ًاذإ « مكلثم تاقولخلا عيمجو

 . نيملاعلا بر ىلاعت هللا وهو الأ - دوجولا بجاو وه لب

 1 هبضغو « هباتعو « هباقعو « هباذع * نوقتت مكلعل

 نلو اؤلازت مل متنأ لب « هنع ىتغ يف مسل مكقلخ امدعب هناحبس هنإ مث

 لاق هتمحر و هتيذغتو هتادادمإو « مكل هتيبرت ىلإ نيجاتحم « هيلإ ءارقف اولازت

 ءامسلا نم لزنأو ًءانب ءامسلاو ًاشارف ضرألا مكل لعج يذلا إف : هزاع

 ل ١7#



 هل اوركشاو هودبعاف : يأ 4 مكل ًاقزر تارمشلا نم هب جرخأف ام

 نأ نوملعت متنأو * نوملعت متأو ًادادنأ هلل اولعجت الف إ» هل اوصلخأو"
 ًافيش مكعفنت ال اهومتذختا ينل ةحلآلاو « اهنودبعت يلا ناثوألا.
 اهيأ اي ١ : ىلاعت لاق : اهسفن نع عافدلا نع ةزجأع يه لب « مرضت الو

 ًابابذ اوقلخي نل هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ هل اوعمتساف لثم ٌبِرُض سانلا
 بلاطلا فعض هنم هوذقنتسي ال ًائيش بابذلا مهبلسي نإو هل اوعمتجا ولو

 . «# بولطملاو

 وهو « هدابع مهنأ رابتعاب ؛ هدابع ىلع ىلاعت هلل يتاذ قح يه ةدابعلاف
 عدلا يضر حاير اهم عار و م رداع مهبر هدحو

 : تلق « ( ذاعم اي » : يل لاقف ةبادلا ىلع هَ ولع يبنلا فلخ تنك : لاق

 . هللا لوسر اي كيبل

 :هللا ل وهو اينكلعل تلق « ( ذاعم اي » : لاق مث ةعاس تكس مث

 كيبل : تلق « (« لبج نب ذاعم اي » : لاق مث « ةعاس تكس مث

 هللا لمرات كيدعسو

 "ا هدابع ىلع هللا قح ام يردتأ » : لاق

 . ملعأ هلوسرو هللا : تلق

 : ( ائيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ هدابع ىلع هللا قح » : لاق

 . هللا لوسر اي كيبل : تلق « « ذاعم اي ) : لاق مث

 هب اوكرشي ملو هودبع اذإ هللا ىلع دابعلا قح ام يردتأ » : لاق

 . (؟ اعيش

 . ملعأ هلوسرو هللا : تلق

 حا خاص



- 

 نأ ًائيش هب اوكرشي ملو هودبع اذإ هللا ىلع دابعلا قح » : لاق

 . مهبذعي اال

 مع لقو « مهبر وهو هدابع مهنأل هودبعي نأ هدابع ىلع ىلاعت هللا قحف

 ؛ نجلاو 3 سنإلاو 4 حاورالاو ؛ ةكئالملا 1 دابعلا عاونأ عيمج قحلا اذه

 نع نوربكتسي ال هدنع نمو ضرألاو تاومسلا يف ْنَم هلو 3 : ىلاعت لاق

 : 4 نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي كورسحتسي الو هتدابع

 ( ىلاعت هللا ةدابع  مهئاحيرو مهحْوَرو مالسلا مهيلع ةكئالملا ميعنف

 نيبعت الو نيفلكتم ريغ نوفلك « نوحرف نوقرغتسم مهتادابع يف مهو
 . * نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي وف

 فلكت ريغب ًافلك ىلاعت هللا نوديعي مهنإف ةئجلا لهأ اذكهو

 هع هللا لوسر مهفصو 5 نوحرفيو كلذب نومعنتي « فيلكت الو
 نومهلت ا؟ ريبكتلاو » : ةياور يفو ( ديمحتلاو حيبستلا نونمهلي » : هلوقب

 : نيما مهللا « مهنم انلعجا مهللا ©(  سفنلا

 هبر دبعي نأ دبعلا نأشف « ةيدبعلا ىضتقم يه ىلاعت هلل ةدابعلاف

 : لئاقلا هللا محريو  هتماركو هزعو هبرق كلذبو ىلاعتو هناحبس

 بدألا عدي ال دبعلاو لد للا يف

 برتقاو ةدوملا لان هلذ لماكت اذإف

 : لئاقلاو

 لدا هولا اها نك زيه منك هر يسكت قون نك نلت

 ٍلصولا ىلع مالسلا ارقاف هل ًاليلذ نكت ملو ازيزع ىوهت نم ناك اذإ

 تع: مع



 ىلاعت هلل ةدابعلا ىنعم

 ًاظحالم « لاوقأو لامعأ نم هب ىلاعت هللا هرمأ امب دبعلا مايق يه ةدابعلا

 وه اّلِإ هلإ ال يذلا نيبملا قحلا هلآلا هلل هتدابعو « نيملاعلا برل هتيدوبع

 ًابح دبغلا اهب موقي « لاوقأو لامعأ يه ةدابعلاف « هل كيرش ال هدحو

 وهو ريخالا ديقلا اذهبو  نيملاعلا هلإ هناحبس هبر ىلإ ابرقتو اللذتو
 لاوقأو ميركتلا لامعأ نيب قرفلا كل رهظي ىلاعت هلل ةيدوبعلا ةظحالم
 . نيملاعلا برل ةدابعلا لاوقأو لامعأ نيبو « مظعتلا

 نإ 3: : ىلاعت لاق ًامئاد ىلاعت هلل نودجسي مه مالسلا مهيلع ةكئالملاف
 . * نودجسي هلو هنوحبسيو هتدابع نع نوربكتسي ال كبر دنع نيذلا

 هتيوس اذإف ف : ىلاعت لاق « مدآل اودجسي نأ ىلاعت هللا مهرمأ دقو

 مدال دوجسلاب مهرمأف « نيدجاس هل اوعقف يحور نعوم

 اعوكر ال *# نيدجاس هل اوعقف 5 ليلدب هابجلا ىلع ًايقيقح ًادوجس
 . ًءانحنا الو

 لاف « مدال مهدوجس نيبو ىلاعت هلل مهدوجس نيب ناتش نكلو

 دوجس « قولخم ريغ قلاخ برل قولخم دبع دوجس وه ىلاعت هلل مهدوجس
 ش ةدابعلا وه اذهو  هدحو اقح دبعُي هلأل ٍدابع

 نكلو ؛ هلثم قولخم دبعل قولخم دبع دوجس وهف مدآل مهدوجس امأو

 انه نمو  مدآل ميركتو مظعت دوجس وهف « مهيلع همرك ىلاعت هللا
 ناك دقو  ةيالا #4 يلع تمرك يذلا اذهأ 95 : لاقف سيلبإ ربكتسا

 ل ١1



 ا ل

 نع ًاريخم ىلاعت لاق رفكلاو كرشلا عئارذل ًادس ِهّكَع ةيدمحم ا ةعيرشلا

 د : فسويل مالسلا هيلع فسوي ةوخإ دوجس

 يبر اهلعج دق لبق نم يايؤر ليوأت اذه ٍِتبَأ اي : لاقو ًادجس هل اورخو
 . ةيآلا 4 ًاقح

 دحأ تيأر ينإ تبأ اي هيبأل فسوي لاق ذإ 9 : هلوق ىلإ كلذب ريشيو
 . * نيدجاس يل مهتيأر رمقلاو سمشلاو ًابكوك رشع

 امأو + هللل ولام دوجسو + برل ٍدِبَع دوجس وه ةدايعلا دوجسف

 « ةدابع ال هل ًايركت ؛ هنم مركأ قولخم قولخم دوجس وهف مظعتلا دوجس

 هللا يضر ةباحصلا نذأتسا دقو ْهُلَع يدمحملا عرشلا يف ًاضيأ مرح دقو

 رست ل ا ل

 ةريحلا تيتأ : لاق هنع هللا يضر دعس نب سيق نع دواد وبأ ىور
 ا 2 تلقف مهل نابزرل نودجسي مهتيأرف

 ةريمحلا تينأ نإ : تلقف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأف

 . كل دجسي نأ قحأ هنإف مهل نابزرل نودجسي مهتيأرف

 . («؟ هل دجست تنكأ يربقب تررم ول َتيأرأ » : يل لاقف

 . ال : تلقف

 ترمأل نيخألا دعيسي نأ ادحأ ارهآ تنك ول « اولعفت ال ) : لاقف

 : ( قحلا نم نييلع مهل هللا لعج امل نهجاوزأل ندجسي نأ ءاسنلا

 ماشلا نم لبج نب ذاعم مدق امل : لاق هنع هللا يضر ىفوأ يأ نبا نعو
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 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هَ يبنلل دجس

 .(؟ اذه ام

 ل ا ل م لاقف

 كنإف كل ًاميركتو ًاميظعت : يأ كب كلذ لعفأ نأ تدرأف مهتفقاسأو

 .- كلذب قحأ

 نأ ًائيش ترمأ ول ينإف لعفت الف :  ملسو هلاو هيلع هللا لص لاقف

 هديب يسفن يذلاو ء اهجوزل ٍدجست نأ ةأرملا ترمأل ءىلخل حبشي

 . ( اهجوز قح يدّؤت ىتح اهبر قح ةأرملا يدؤت ال

 يرذنملا ( بيغرت ) يف ا” هل ظفللاو نابح نباو هجام نبا هآور

 لمَج مهل راصنألا نم تيب لهأ ناك : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو
 : هرهظ مهعنمف مهيلع بعصتسا هنأو - نوقتسي : يأ هيلع نونسُي

 « هيلع ينسن لمج انل ناك هنإ : اولاقو هَ لوسرلا ىلإ اوؤاج راصنألا نإو
 . لخنلاو عرزلا شطع دقو هرهظ انعنمو انيلع بعصتسا هنإو

 - طئاخلا هَ لخدف « اوماقف ( اوموق » : هباحصأل هلع لاقف
 .: لمجلا ومن لَم ىبنلا ىشمف ع هتيحان ف لمجلاو - ناتسبلا : يأ

 بلتكلا نم لمحل نام شا لوسر اي # ناضنألا "لات

 . هتلوص كيلع فاخن  بلكلا

 . ( سأب هنم يلع سيل » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لاقف

 ىتح هَ هللا لوسر وحن لبقأ هيَ هللا لوسر ىلإ لمجلا رظن املف لبااص ان مهي , ىلع هللاصض ا 0 :
 لذأ - سلا ةيضاني لع للا لوسر ذخأت + يدي ني ادجاس لخ

 1مل



 ىنسلاو ايقسلل هلامعتسا يف لمعلا يف هلخدأ ىتح طق تناك ام

 . هيلع

 دجسي لقعي ال ةميهب اذه هللا لوسر اي : هع يبنلا باحصأ لاقف
 . كل دجسن نأ قحأ نحنف لقعن نحنو ء كل

 نأ رشبل حلص ولو « رشبل دجسي نأ رشبل حلصي ال » : هع لاقف
 ثيدحلا « اهيلع هقح مظعل اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل رشبل دجسي
 . امهريغو يباسنلاو دمحأ هاور

 ًادس كلذ نع هَ هللا لوسر ىب: دقو ميركتلاو مظعتلا دوجس اذهف
 دس ْنِإو « ىلاعت هللا ريغل ةدابعلا دوجس يف عقولا ةفاخمو « كرشلا عئارذل
 صئاصخ نم كلذو « دابعلا نيد ىلع ظافحلا هيف داسفلا عئارذ باب
 موي ىلإ ةيقابلا « ةيربلا عيمجل ةماعلا ةعيرشلا اهنإف « هُثَع ةيدمحملا ةعيرشلا

 برسعي ال ؛همربُم ةمكحم « ةنيصر ٌةنيصح تناكف « ةيضقلا يف لصفلا
 . ىلاعت هللا ريغل عوكرلا الو دوجسلا زوجي الف « اهيلإ داسفلا

 : ةثالث سسأ ىلع موقت ىلاعت هللا ةدابع نأ كلذ نم صخلتيو

 . ةيلوقو "  . ةيلمعو - ؟ . ةيبلق ةدابع ١

 هللا الإ هلِإ ال هنأب هدوهشو « مزاجلا هداقتعا يه بلقلا ةدابعف ١

 اا مارا
 ماقإ نم اهب ىلاعت هللا رمأ يتلا لامعألا ةيدأت يه لامعألا ةدابعو - ؟

 . لفاونلا مث ضئارفلا رئاسو جحلاو « موصلاو « ةاكزلا ءاتيإو « ةالصلا
 تاوالتلا نم ىلاعت هللا هعرش ام ةيدأت : يه لاوقألا ةدابعو - ؟
 . ملِإ ... ديمحتلاو حيبستلاو اهعاونأ فلتخم ىلع راكذألاو ةيعدألاو

 ا



 ىلاعت هللا قح يدّؤي دبع هنأ هبلق دهشيو هتالص يف دباعلا ظحاليف

 . نيملاعلا برل دبع مايق هتالص يف موقيف « نيملاعلا بر هبر وه يذلا هيلع

 . نيملاعلا برل دبع عوكر عكريو

 . نيرخآلاو نيلوالا هلإو نيملاعلا برل ديع دوجس دجسيو

 . نيملاعلا برل هتدابع هبلق ادهشم ربكيو حبسيو

 هريغو يناسنلا ىور ام هيلإ انيبنو هع هللا لوسر اندشرأ هلك اذه ىلإو
 : لاق عكر اذإ هع هللا لوسر ناك ) : لاق هنع هللا يضر رباج نع

 « تلكوت كيلعو « تملسأ كلو « تنما كبو « تعكر كل مهللا »

 بر هلل يماظعو يمدو يمحلو « يرصبو يعم عشخ « يبر تنأ

 . (( نيملاعلا

 كر نا يملا ملا 1 لاق هنع
 هعمس قشو « هروصو هقلخ يذلل يهجو دجس « تملسأ كلو « تنمآ

 ء ا( نيقلاخلا نسحأ هللا كرابت « هرصتب و

 ء تمدق ام يل رفغا مهللا ١ : لوقيف ملستلا لبق وعدي مث

 ملعأ تنأ امو « تفرّسأ امو « تنلعأ امو « تررسأ امو « ترخأ امو

 . (( تنأ الإ هلإ ال « روما تنأو « مدقملا تنأ « ينم هب

 : هدوجسو هعوكر يف هلوقي ام ةباحصلا هع هللا لوسر عّمس دقلف

 . هليبس اوكلسيو « هُكَع هيدبب سانلا اودهيو « هيدهب اودتييل

 كلذ اوغلبو « هب اولمعو كلذ اوظفح ةباحصلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 كل ما ل 0-7



 يو كة وملا وبج دلع موج فر الارق ثري ىتح اذكهو مهدعي نمل

 . نيملاعلا

 يرحل هيوم هيلع هيدر: ءانيلك ةقادابغ ق ةبانلا طع اذكهو

 : هيب لاغتا هللا مآ انج يدوم: نولاغلا

 « نيملاعلا بر ىلاعت هللا وهو  هدوبعم هب هرمأ امب دبعلا مايق ةدابعلاف

 . نيعمجأ قلخلا هلإو « نيبملا قحلا كلملا

 يقتري اهبو « دباعلا يف اهراثا اهل هدابعل ىلاعت هللا اهعرش يتلا تادابعلا

 لماكلا ناسنإلا ىوتسم ىلإ « يناويحلا يميهبلا ناسنإلا ضيضح نم دباعلا

 عضومل رخآلا اهضعب كرتأو « راثآلا كلت ضعب ركذأ انأ اهو  يناّبرلا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ رخآ

 دباعلا بلق اهب غبصني ةيئابر ةينارون تاغابصنا تادابعلل : لوألا
 , هساوح عيمجو هرصبو هعمس اهب غبصني تاغابصناو « هلقعو هحورو

 . هدسج رئاسو ههجو اهب غبصني تاغابصناو

 نع دباعلا ىلختي « ةينابرلا ةينارونلا تاغابصنالا هذهبو .4 نودباع

 ىلاعت هللا هبني اذه ىلإو « لئاضفلاو تالامكلاب ىلحتيو « لئاذرلاو صئاقنلا
 : هدابع

 ديري نككلو جرح نم مكيلع لعجيل هللا ديري ام 3 : ىلاعت هللا لاق

 . 6 نوركشت مكلعل مكيلع هتمعن ميلو مرهطيل
 هك



 سيل « تادابعلا نم هب رمأو « نيدلا يف ىلاعت هللا هعرش ام نأ مهل نيبف

 مهريهطت باب نم نكلو « مهيلع قاقشإلاو « مهل جارحإلا باب نم كلذ

 . مهتيلحتو مهتيقرتو « مهليمكتو « مهتيكزتو

 « هتدابعب مهمركيل الإ مهقلخي مل هناحبس هنأ هدابعل هناحبس نيب اك

 . قدصلا دعقم يف نولحيو ؛ العو لج هترضح نم برقلا نولاني كلذبو

 : يأ # نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو و : ىلاعت لاق

 ؛ مهتبرقو مهتببحأ ينودبع اذإ مهنإف « اهب مهمركأو « يتدابعب مهفّرشأل

 . «# ردتقم كيلم دنع قدص دعقم يف ربنو تانج يف نيقتملا نإ ٠

 . ةيلحتو هل ليمكتو « ةيلختو دباعلل ةرهط تادابعلاف

 لوسرلاو « لمكألا لّمكملاو ؛ لوألا ملعملا نع هلك كلذ ءاج
 ىلاعت هللا لاق يذلا « ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم انبيبحو انديس لضفألا
 نكت مل ام كملعو » : هل لاقو «# مبيلإ لزن ام سانلل نيبتل له : هل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل نيب دقف 4 ًاميظع كيلع هللا لضف ناكو ملعت

 5 اهرارسأو دباعلل امتافييكتو اهراونأو تادابعلا راثآ ملسو هلاو

 عستي ال ةريبك تافنصم ىلإ جاتحي هليصفتو كلذ يف مالكلا طسب نإو

 قلي م لوح تازجومو تالمجم ركذأ ينكلو وخصلا بيكا ذه ف

 : اهءارو امع ربعت تادابعلا ضعبيب

 . ةالصلا يدي نيب ىلاعت هللا اهعرش ةدابع وه ءوضولاف

 خاسوألا نمو « ةيمسجلا ساندألاو خاسوألا نم ةيلختلا هيفو

 دل #5:



 + بونذلا هو ةسفتلا تاتدألاو

 . ةيهلألا راونألاو نساحملابو « ةيسحلا ةءاضولاب ةيلحتلا هيف نأ اك

 دقف بونذلا يهو ةيسفنلا ساندألا نم ةيلختلا نم ءوضولا يف ام امأ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره ينأ نع ثيدحلا يف ءاج
 ههجو لسغف  نمؤملا وأ  ملسملا دبعلا اضوت اذإ » : لاق ملسو هلاو

 رطق رخاآ عم وأ  ءاملا عم هينيعب اهيلإ رظن ةئيطخ لك ههجو نم جرخ
 تل ل ل ل ل تا ل

 د دوسم ام ل

 اّيقن جرخي ىتح « ءاملا رطق رخا عم وأ  ءاملا عم هالجر اهتشم

 ل ل بونذلا

 ًاضوت نم ٠ : هلع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ناهع نعو

 . (« هرافظأ

 هللا لوسر تيأر ) : لاق مث ًاضوت هنع هللا يضر ناهع نأ ةياور فو
 مدقت ام هللا هل رفغ اذكه أضوت نم » : لاق مث اذه ينوضو لثم أضوت هد
 . (( ةلفان دجسملا ىلإ هيشمو هتالص تناكو « هبنذ نم

 ملسم هاور : يرذنملا لاق - تاجرد ةعفرو « تانسح ةدايز : يأ

 : هظفلو ًارصتخم ُناسنلاو

 نسحيف ًاضوتي ءىرما نم ام » : لوقي هع هللا لوسر تعمس لاق
 . « اهيلصي ىتح ىرخألا ةالصلا نيبو هنيب ام هل رفغ الإ هءوضو
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 يف هُم هللا لوسر لاقو : هتياور يف دازو راصتخاب هجام نبا هاورو

 . ( ٌلحأ َرَتْعَي الو » : ثيدحلا رخآ

 . « اورتغت ال » : هُم هللا لوسر لاق هريغو يراخبلل ةياور يف ءاجو

 نكلو « مكل ىلاعت هللا ةرفغمب اورشبتساو اوؤضوت : ملعأ هللاو ىنعملاو
 ىلع كلذ مكلمحي وأ « ةح اصلا لامعألا ةيقب يف اورّصقتف كلذب اورتغت ال
 لب « هباجحو هباتعو هباقعو هباسح نم ىلاعت هللا نم فوخلا مدع

 يّوقتو « ممهلاب ضبنت نأ ةراشبلا نأش نم نإف « اورثكتساو اورشبتسا
 . متازعلا

 هنع هللا يضر نافع اعد ) : لاق هنع هللا يضر نارمح نعو

 ةليل.يف ةالصلا ىلإ جورخلا ديري وهو - ءوضولل ءامب : يأ - ءوضوب
 : يأ هللا كبسح : تلقف « هيلجرو هيديوؤ ههجو لسغف « ةدراب

 ةديدش ةليللا نإف  غبست الو ءوضولا رصتخاف باوثلا هللا كيفاك

 . دربلا

 غبسي ال ) : لوقي هلع هللا لوسر تعمس : هنع هللا يضر ناؤنع لاقف
 : يرذنملا لاق (( رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ الإ ءوضولا دبع
 . ها . نسح دانسإب رازبلا هاور

 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةمامأ يأ نع هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 تلزن هيفك لسغ مث « ةالصلا ديري هئوضو ىلإ ماق لجر امّيأ » : لاق هَ
 قشنتساو ضمضم اذإف « ءاملا نم ةرطق لوأ عم هيفك نم ةئيطخ لك

 لسغ اذإف « ةرطق لوأ عم هيتفشو هناسل نم ةئيطخ لك تلزن رثنتساو

 هيدي لسغ اذإف « ةرطق لوأ عم هرصبو هعمس نم ةئيطخ لك تلزن ههجو

 ديالا تع



 . ( همأ هتدلو موي ةئيهك بنذ لك ْنِم ملم نيبعكلا ىلإ هيلجرو نيقفرملا ىلإ
 دعق دعق نإو « هتجرد ىلاعت هللا عفر ةالصلا ىلإ ماق اذإف ١ : لاق

 . ( املاس

 . ءوضولا ىلع بترملا ريبكلا لضفلا اذه نم ناسنإلا بجعي دقو

 نم ةلصخلا ىلع يطعي دق « ميظعلا لضفلا وذ ىملاعت هللا نإ : لاقيف

 نإ » : لاق ثيح هُم هللا لوسر كلذ ىلإ انببن اك « ًاريبك ًالضف ريخلا
 روهطو « هلك هلمع اهب هللا حاصيف لجرلا يف نوكت ةحلاصلا ةلصخلا

 ىقبتو « هبونذ هروهطب هللا رفكي هتالصل - هءوضو : يأ - لجرلا
 . هتع هللا يضر سنأ نع يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأ هاور « ةلفان هل هتالص

 ةريره يأ نع نيحيحصلا يف ءاج دقف ةيلحتلا نم ءوضولا يف ام امأو
 : لوقي ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر

 عاطتسا نمف « ءوضولا راثا نم نيِلجحُم أَرغ ةمايقلا موي نوَعْدُي يتمأ نإ 0

 ( لعفيلف هترغ ليطي نأ مكنم

 ىلحتتو « ٌرْغَأ ريصيو « هلامجو ههجو رونب ءىضوتملا ىلحتي ءوضولابف

 . الجحم ريصيف ضايبلاو رونلاب هيلجرو هيدي نم ءوضولا عضاوم

 لوسر يليلخ تعم : لاق هنع هللا يضر ةريره يلا نع ملسم ىورو
 هيلحيف : يأ (  ءوضولا ثيحنمؤوملا نم ةيلحلا غلبت » : لوقي كلكم هللا

 . هٌؤوضو اهيلإ يبتني يتلا عضاوملا عيمج يف نسحو لامجو ٍرونب ىلاعت هللا

 نأ هل ثيدح يف هنع هللا يضر ةريره يأ نع هريغو ملسم ىورو

 كتمأ نم ُدْعَب تأي مل نم فرعت فيك : اولاق ْهُدَم يبنلا باحصأ
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 . ضوخلا ةنودرب نوح أ 1 ل منذ"

 قرط وو ةلخجم ع هال ذاكر نأ ول كيارأ و: لم لاقت
 . (؟ هليخ فرعي الأ دوس : يأ مهب مُهُد ليخ

 : هللا لوس اين ليت :اولاق

 ىلع مهطرف انأو « ءوضولا نم نيلجحم ًاًرغ نوتأي مهنإف ١ : لاق
 . ضوحلا ىلع مهلبقتسمو مهيقاس : يأ - ( ضوحلا

 هلآو هيلع هللا ىلص هيفك نم نيبراشلا « هيلع نيدراولا نم انلعجا مهللا

 . نيمآ مهللا - ملسو

 هللا لوسر اي كلتمأ فرعت فيك لجر لاق : دمحأ مامإلل ةياور يفو

 ؟ كتمأ ىلإ حون نيب اميف مثألا نيب نم

 . ( ءوضولا رثأ نم نولجحم ّرغ مه » : هَ لاقف

 ضايبلا : يهو مألا نيب نم مهب ةصاخ ةمالع ةمألا هذهل نأ ىنعملاو

 ءوضولا نإف « ءوضولا راثا نم مهلجرأو مهمديأو مههوجو يف رونلا ءاهبو
 ؛ اعراثا الو ةدابع

 انديس كبيبح ضوح ىلع نيدراولا « نيلججحما ٌرغلا نم انلعجا مهللا
 ًامظن ال ةبرش ةفيرشلا هفك نم برشلابو « هتوافحب نيمركملا « هع دمحم
 ؛ نما مكهللا ب قيعارلا سحرا اني كدنع دعاك تب اذبأ انهم

 هللا لوسر اوعمس مهنأ سيقلا دبع دفو نع دمحأ مامإلا ( دنسم ) يفو

 . ( نيلبقتملا دفولا « نيلجحملا ٌرغلا كدابع نم انلعجا مهللا 00 لوقي هِيَ

 . (« نوحلاصلا هللا دابع ) : لاق ؟ هللا دابع ام : هللا لوسر اي: اولاقف

 دج تب



 عضاوم مهنم ضيبت نيذلا ١ : لاق ؟ نولجحم ا رغلا امف : اولاق

 .- ءوضولا : يأ - « روهطلا

 عم ةمألا هذه نم نودغي دفو ١ : لاق ؟ نولبقتملا دفولا امف : اولاق

 . ( لجو زع مهر ىلإ مهيبن

 . نيمحارلا محرأ اي كتمحرب مهنم انلعجا مهلا

 اهراونأو ةالصلا راثا نم

 اهمظعأو تادابعلا مهأ يه لب  ةدابع اهنإف ةالصلا اذكهو

 : ةيلحتلاو ةيلختلا نم اهراثآ اهلف « اهعمجأو

 قالخألا نم سوفنلا بذبع ةالصلا نأ : اهنمف ةيلختلا يف اهراثآ امأ
 جرفيو « بونذلا رفغيو اياطخلا اهب ىلاعت هللا وحميو  بويعلاو ةميمذلا

 . بوركلا اهب ىلاعت هللا

 ءاشحفلا نع ىبنت ةالصلا نإ 9 : ىلاعت هللا لاق دقف سوفنلل اهييذبت امأ
 . ةيآلا * ربكأ هللا ركذلو ركنملاو

 ةيلختلا : امهو نيعماج نيميظع نيرمأ ىلع لمعتشت ةالصلاف

 ردا
 .نأ : ينعي « ركنملاو ءاشحفلا -:نع اهبحاص ىبنت اهنأ ةيلختلا نمف

 هعوشخ ردق ىلع كلذو « ركنملاو ءاشحفلا كرت ىلع اهبحاص لمحت ةالصلا

 ىور اك هتالص يف ماد ام هانت اأ نوكي ام فعضأف « ايف هبلق روضحو
 نإ : ىلاعت هلوق يف يراصنألا فوع يبأ نع متاح يبأ نباو ريرج نبا

 هانا



 يف تنأف ةالص يف تنك اذإ : لاق # ركتملاو ءاشحفلا نع ىبنت ةالصلا
 ءاشحفلا نع كتالص كتعنم : يأ  كتزجح دقو « فورعم

 . ها . ربكأ ىلاعت هللا ركذ نم هيف تنأ يذلاو « ركتملاو

 ةالصلا ىلإ كلذ دتمي دقو اهءارو امو اهئادأ لاح يف : ركنملاو ءاشحفلا نع

 . اذكهو اهيلت يتلا

 نابح نباو دمحأ مامإلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج ام ريشي اذه ىلإو

 يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع مهريغو يقيمبلاو
 . قرس حبصأ اذإف « ليللا يف يلصي ًانالف نإ : هل لاقف هِيَ

 . © لوقت ام هاهنيس هنإ » : هتيم لاقف
 . ةلاحم ال الآم هاهنتس هنالص : يأ

 كانهو « ًالامو ًالاح اهبحاص ىبنت عوشخو روضحب ةالص كانهف
 اميف يبهنلا نع فعضتو اهئادأ لاح اهبحاص ىبنت اهنم فعضأ ةالص
 . ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنت نأو دب ال يهف « اهءارو

 ةالص الف ركنملاو ءاشحفلا نع هتالص هبنت مل نم » : هَ هللا لوسر

 . « ًادعب الإ هللا نم ددزي مل » : ةياور يفو «(  هل

 نباو رمع نبا نع فيعض دنسب هَيوُدَرَم نباو بيطخلا ىور دقو

 . شانلا ضعب ىلع كلذ لكشي دقف : افوقومو اعوفرم هوحن دوعسم

 ىلع تافوقوملا نم اهنأ ِهَّلُك اذه يف حصألاو : ريثك نبا ظفاحلا لاق
 : ملعا هللاو مهريغو شمعالاو ةداتقو نسحلاو سابع نباو دوعسم نبا
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 « اهفعضل ضعبل اهديناسأ ضعب ةيوقتب لوقلا ىلعو : هللا دبع لاق

 لكلا فقوب لوقلا حيحصتو « ًافوقوم دروو ًاعوفرم درو دق ثيدحلا نإف
 مكحي نأ يأرلل لاجم ال يتلا رومألا هذه لثم يف فوقوملا نإف « يفكي ال

 م عوفرملا مكح هل اذه لثم يف فوقوملا نإف  ىلاعت هللا نع دعبلاب اهيف
 . هيلع صوصنم وه

 ع ةلماك ةالص ال : يأ هل ةالص ال هنأب دارملا : لاقي نأ باوجلاف
 م" لامكلا يفن ىلع لمحي اهيف يفنلا نأ نم ثيداحألا يف ريظن هل اذهو
 وه اذهو ًالصأ هل ةالص ال : يأ( هلالص ال » : هنأب دارملا وأ . مولعم وه
 كلت نوكتو « « ًأدعُب الإ هللا نم اهب ددزي مل » : ةياور ليلدب برقألا
 نم ةيلاخ مهبولق نكلو « ًارهاظ نولصي نيذلا نيقفانملا ةالص يه ةالصلا

 قفن يف نطبي نكلو « لمع وأ لوقب مالسإلا رهظي وه قفانملا نإف « نامإلا
 نمؤملا امأو « دعب الإ ىلاعت هللا نم هدزت مل هتالصف « رفكلاو راكنإلا هبلق

 بسح ىلع برلا ةرضح نم برقلا هيطعت هتالص نإف هناسلو هباقب
 . كلذ بسح ىلع هاياطخ نم هنع رفكتو « هصالخإو هروضح

 « كعفنت ال كتالص نأل لّصْن ال : ةيديتعم ىلا خقاو نع نلاقي كلف
 اذإف « كتيصعم نع هتناو « لص : هل لوقن لب « كبر نع كدعبت لب
 ملف « ةلماك اهعفانمو اهتاريخو كتالص كسفنل تنمض يصاعملا تكررت

 «'لصت ال هل لقي ل « قرسيو يلصي يذلا لجرلل هع هللا لوسر لقي
 مادام « هابنت نأ ّدب الو ةحيحص يه : يأ « هاهنتنس هتالص ْنَأ مهربخأ لب

 . اهيلع ابظاوم
 نم ةيصعملا لعافل الو ء رمخلا براشل الو « قراسلل لقت الف:

 تا



 00 لا و 00 ا

 رظني نأ هل لحي ال نمل اهتنيز يدبتو « باجح ريغب سانلا مامأ جرخت نكلو

 تانسحلا نإف « كعفنت ال كتالص نال يىلصت ال : اهل لقت ال  اييلإ

 عضوتو « نازيملا ةفك يف ةمايقلا موي لعجُت اهلك تادابعلاو تاعاطلاو

 تلقث نم امآف 9 نازيملا يرجيو « ىرخأ ةفك يف يصاعملاو تائيسلا
 كاردأ امو ةيواه همآف هنيزاوم تفخ نم امأو ةيضار ةشيع يف وهف هنيزاوم

 . © هيماح ران هيه ام

 وفع مهنم لصحي ملو تاقولخلا قوقمحب ةقلعتم بونذلا تناك اذإو

 نإف « هتءاسإ لباقم مهيلإ ءيسملا تانسح نم نوذحخأأي مهتإف « حامس الو
 ضارعألاو لاومألاو ءامدلا نم : ملاظملاو قوقحلا نم هيلع امب هتانسح تَْو

 . هيلع تحرطو مهتائيس نم ذخا كلذب هتانسح فت مل نإو اجنو ملّس

 ىلإ تراص باسحلا دعبف « ةريبكلا ةريثكلا تانسحلا مهعمو ةمايقلا موي

 ء بسلاو « ةميفلاو « ةبيغلا لباقم « مهيلع قوقحلا لهأ نم مهريغ

 . مهيلع ربكتلاو « ةيرخسلاو « دسحلاو « دقحلاو « نعللاو « متشلاو

 ظفحاو « ةحلاطلا لامعألا كرتب ةحلاصلا كلامعأ كيلع ظفحاف

 لج ريبخ كلامعأبو « ريصب دقانلاف ؛ رشلا لامعأ كرتب ريخلا لامعأ كيلع

 . العو

 لاق : لاق هنع هللا ي ىضر ةريره يلأ نع امهريغو دمحأو يذمرتلا ىور

 149 سلفملا قم نوزدتا و16 هلا لوز
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 . عاتم الو هل مهرد ال نم انيف سلفملا : اولاق

 موي أي نم يتمأ نم سلفملا نإ » : ملسو هلاو هيلع هللا لص لاقف
 لكأو « اذه فذقو « اذه متش دق يتأيو « ةاكزو مايصو ةالصب ةمايقلا
 اذهو هتانسح نم اذه ىطعيف « اذه برضو « اذه مد كفسو « اذه لام

 نم لأ «هيلغ ان يىضقي نأ لثبق هتانسحت حيف اقف( هتان نم
 . ( رانلا يف حرط مث « هيلع تحرطف مهاياطخ

 نإو ؛« 0 نر 1 رم كن سلا

 0 ليلا ركل بالجلا نتطتتما لب كلذ
 يف ءاج م  مهنم دوجسلا عضاوم لكأت نأ رانلا ىلع مرح ىلاعت هللا

2 ' 0 

 ع يصاعملا نع اوفك : نوصعيو نولصي نيذلا نيلصملل لقف

 ابرلو « هءارو امو ربقلا يف باذعلاو « فلاتملاو كلاهملل اوضرعتت الو

 نع كودترتو « ناميإلا نم نوجرختف اهلعف متللحتساو ةيصعملا متتسحتسا

 اوقوذف مكناميإ دعب مترفكأ )» : ًادغ مكل لاقيو « نورعشت ال منأو مكنيد

 . نيمآ كلذ نم ىلاعت هللا انذاعأ # نورفكت متنك امب باذعلا

 ىلاعت هللا نأ ةيوبنلا ثيداحألا يف ءاج دقف بونذلا نم ةالصلا ةيلخت امأو
 : تاعيسلا رفكيو اياطخلا اهب وحمي

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع

 . امهريغو يذمرتلاو ملسم هأور ( رئابكلا شغت

 هنتر 1 د



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 سسمخ موي لك هنم لستغي كدحأ بابي ًاربن نأ ول متيأرأ ١ لوقي ملسو هلاو

 . (؟ ءيش  هخسو : يأ  هنرد نم ىقبي له تارم
 . ءيش هنرد نم ىقبي ال : اولاق

 ( اياطخلا نبب هللا وحمب سمخلا تاولصلا لثم كلذكف » : ُهليَع لاقف
 . ننسلا باحصأو ناخيشلا هاور

 اكلم هلل نإ » : هليكَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 اهومتدقوأ يتلا مكتارين ىلإ اوموق مدا ينب اي : ةالص لك دنع يداني

 : يرذنملا لاق «( ريغصلاو طسوألا ) يف يناربطلا هاور ( اهوعفطأف
 . ها . ةارس حيحصلا يف مهب جتحم مهلك هلاجرو

 يف ةيآ الول ًاثيدح مكتثدحأل هللاو ) : لاق هنع هللا يضر نائع نعو
 : لودقي لع ثلا لوفر تمس" ةوطيكش دع ام لاشك ها" تاك
 اهنيب ام هل هللا رفغ الإ ةالصلا ىلصي مث هءوضو نسحيف لجر ًاضوتي ال )
 . ناخيشلا هاور (( اهيلت يتلا ةالصلا نيبو

 هللا لوسر انبطخ : الاق امهنع هللا يضر ديعس يبأو ةريره يلأ نعو
 ) بكا ماكي اره ثالث - هديب يسفن يذلاو » : لاقف ًاموي هلع

 يفو هسأر عفر مث « فلح اذام ىلع يردن ال يكبي انم لجر لك ٌبكأف

 ١ . معنلا رمح نم انيلإ ٌبحأ تناكو - ىرشبلا هع ههجو

 موصيو « سمخلا تاولصلا يىلصي لجر نم ام » : ِهُل2ََِ لاقف
 باوبأ هل تحتف الإ : عبسلا رئابكلا بنتجيو « ةاكزلا جرخيو « ناضمر

 نإ ف : ىلاعت هلوق الت مث .« قفصتل اهنإ ىتح « ةمايقلا موي ةيناغلا ةئجلا
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 الخدم مكلخدنو مكتائيس مكنع رفكن هنع نوبنت ام رئابك اوبنتجت
 . هدانسإ ححصو م احلا هاور ( 4 ًايرك

 نم ام » : لوقي هَ هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا يضر نافع نعو

 مل ام بونذلا نم اهلبق امل ةرافك تناك الإ اهعوكرو اهعوشخو اهءوضو
 : ملسم هأور ( هلك رهدلا كلذو دس ةريبك تفوت

 ىلإ ناسنإلا ضرعت ةرثك لقاعلا اهيأ ملعت ةمدقتملا ثيداحألا نمو
 ةدش ملعتو « هتابلقت رئاسو « هلاعفأو 3 هلاوقأو « هتاكر ح يف بونذلا

 . ىلاعت هللا ةرفغم ىلإ هتجاح

 نوفطخت مكنإ يدابع اي ) : ىلاعت هللا لوقي يسدقلا ثيدحلا يفو

 . ( مكل رفغأ ينورفغتساف ًاعيمج بونذلا رفغأ انأو راهنلاو ليللاب

 يف كلذ تنيب ؟ تاجاحلا ىضقتو « تابركلا جرفنت ةالصلابو

 . هيلإ عجراف ( مالسإلا يف ةالصلا ) : يباتك

 عاونأب يلصملل ةيلحت ةالصلا يف نإف مدقت ام ةيلخت ةالصلا يف نأ اكو
 : ىلخلا

 يصملل ةالصلا ةياحت

 هللا ركذلو ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنت ةالصلا نإ 95 : ىلاعت هللا لاق

 . # نوعنصت ام ملعي هللاو ربكأ

 ىلع لدي # ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنت ةالصلا نإ ]» : ىلاعت هلوقف

 . مدقت 5 ةيلختلا
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 . ةيلحتلا ىلع لدي  ربكأ هللا ركذلو 9 : ىلاعت هلوقو
 : نيتميظع نيتلصخ ةالصلا يف نأ : ىنعملاو

 . ركنملاو ءاشحفلا نع ىلصملا اهيِهَن : ىلوألا

 :+ لاعبا هللا ركاب اصلا :ايتيلع و انعيتست: ةقاقلاو

 فالتخا #4 ربكأ هللا ركذلو 9 : ىنعم يف فلسلا لاوقأ تفلتخا دقو
 . رخآلا مزلتسي اهنم لوق لك نإف  ةَّداضم فالتخا ال عون

 يذلا هدبعل هللا ركذلو : يأ * ربكأ هللا ركذلو 9> : مهضعب لاقف
 هللا نإف « هبرل دبعلا ركذ نم ربكأ ةالصلا جراخو « ةالصلا يف هركذي
 . ةيآلا # ؟ركذأ ينوركذاف له : لاق ىلاعت

 ةوالتب : ةالصلا يف هبرل دبعلا ركذ « ةيآلا مومع تحت لخدياملوأف

 نإف « ملإ ... تاديمحتلاو « تاريبكتلاو . تاحيبستلاو , ميركلا نارقلا
 ربكأ هدبعل هللا ركذو « دبعلل ىلاعت هللا ركذب لباقم دبعلا نم ركذلا اذه

 ىرج يذلا وهو « رهشألا وه لوقلا اذهو  هبرل دبعلا ركذ نم مظعأو
 . فلسلا رثكأ هيلع

 هلل دبعلا ركذ : يأ 4 ربكأ هللا ركذلو 9» : ىنعم يف مهضعب لاقو

 ىنعملا اذهو « ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنت اهنوك نم ربكأ وه ةالصلا يف ىلاعت
 هركذي ىلاعت هللا نإف ىلاعت هللا ركذ اذإ دبعلا نأل « لوألا ىنعملا مزلتسي
 نم مظعأو ربكأ راص اذهبو *# مر كذأ ينوركذاف ]» : هناحبس لاق اك

 . ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنت اهنوك

 ىّلحتيف « ىلاعت هلل هركذب هيلحتو هغبصت اهنأ يلصملل ةالصلا ةيلحت نمف
000 

 كا وح



 ماقمب هققحي يذلا بارتقالا ماقم يف هلعجت اهنأ : يلصملل ابتيلحت نمو
 . * برتقاو دجساو 4 : ىلاعت لاق « برقلا

 لوسر لاق : لاق هنع هلل يضر ةريره يبأ نع هريغو ملسم ىورو

 لجو زع هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ :  ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا

 . ( ءاعدلا اورثكأف دجاس وهو

 فعض هدبع ىلإ برقتي لجو زع هللا نأ ثيدحلا يف ءاج دقو اذه

 : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ناخيشلا ىور !؟ هيلإ دبعلا برقتي ام
 | : كوع هللا لوسر لاق

 ١ ينركذي نيح هعم انأو « يب يدبع نظ دنع انأ لجو زع هللا لوقي «
 الم يف هتركذ الم يف ينركذ نإو « ىسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإف

 ًاعارذ يلإ برقت نإو « ًاعارذ هيلإ 0 ًاريش لإ برقت نإو « هنم ريخ
 تا امان فير

 . نيبرقملا ماقم يف كلعجي برقتو برقتف

 : لوصولا ماقم يف كققحت ىتح تاجردلا عفرت اهنأ ةالصلا ةيلحت نمو

 تنخ أ نع للم هللا ل قرا كل ايف لاق هلع هللا يتطر قايوت نوف
 ؟ ةنجلا هب هللا ينلخدي هلمعأ لعفب ينربخأ : لاق وأ كاملا كإ لامعألا

 دجست ال كنإف دوجسلا ةرثكب كيلع ٠ : هليوم هللا لوسر هل لاقف

 هاور « ةئيطخخ كنع اهب طححو  ةجرد اهب هللا كعفر الإ ةدجس ىلاعت هلل
 . نئسلا باحصأو ملسم

 : نيملاعلا برل تاجانملا ماقم يف يلصملا لعجت اهنأ ةالصلا ةيلح نمو
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 : لاق هنع هللا يضر ةريره يلأ نع ( هحيحص ) يف ةميزخ نبا ىور
 0 را ع

 نإ ء!؟ يلصت فيك رظنت الأ «!؟ هللا يقتت الأ نالف اي :  لاقف فوفصلا

 نورت مكنإ . هيجاني فيك رظنيلف « هبر يجاني موقي امنإ يلصي ماق اذإ 5 دحأ
 .( يدي نيب ْنَم ىرأ ا يرهظ فلخ ْنَم ىرأل هللاو ينإ ء!!؟ 6 ارأ ال ينأ

 هلع يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يأ نع طسوألا يف يناربطلا ىورو
 مكايإو « اهنم غرفي ىتح اهيلع لبقيلف ةالصلا ىلإ كدحأ ماق اذإ » : لاق
 . ( ةالصلا يف ماد ام هبر يجاني م دحأ نإف « ةالصلا يف تافتلالاو

 : يّلصملا هدبع ىلع ىلاعت هللا لابقإ اهيف نأ ةالصلا ةيلح نمو

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع
 اذإف « ُثفتاي مل ام هتالص يف دبعلا ىلع البقم ىلاعت هللا لازي ال ١ : ملسو

 دواد وبَأ هاور ( هنع  ىلاعت هللا - فرصنا ههجو  دبعلا فرص

 . مهريغو دمحأو يناسنلاو

 يف لجرلا ماق اذإ » : لاق هيَ يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو
 . ههجوب هيلع ىلاعت هللا لبقأ ةالصلا

 !؟ ينم ريخ وه نم ىلإ !؟ تفتلت نم ىلإ مدا نبا اي : لاق تفتلا اذإف

 . يلإ لبقأ
 كرابت هللا فرص ةثلاثلا تفتلا اذإف « كلذ لثم هل لاق ةيناثلا تفتلا اذإف

 رازبلا هاور ( هنع ههجو ىلاعتو

 : يلصملاب ىلاعت هللا ةاهابم ةالصلا ةيلح نمو
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 كرتسر عب انيلص زا لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع هجام نبا ىور

 ماقأ : يأ - بقَعو « عجر ْنَم هتيب ىلإ - عجرف « برخملا ع هلل

 . بَقَع ْنَم - ةالصلا بقع هالصم يف

 نم هبعتأ : يأ - سفنلا هزفح دق ًاعرسم هُم هللا لوسر ءاجف
 ءامسلا نم ًاباب حتف دق مكبر اذه : اورشبأ » : لاقف هلي هيعس ةدش

 مهو « ةضيرف اوضق دق يدابع ىلإ اورظنا : لوقي « ةكئالملا مكب يهابي
 .( ( ىرخأ نورظتني

 حالصو ؛ نينسحملا تانسح نالعإ : يه ىلاعت هللا نم ةاهابملاف

 . ىلعألا الملا يف هدنع « نيحلاصلا

 مركألا ىلاعت هللا بيبحل ةيعملاو ةقفارملا لصحت اهب نأ ةالصلا ةيلح نمو
 : ٍهتَع دمحم انديس مظعملا هللا لوسرو

 تيبأ تنك ٠ : لاق هنع هللا يضر بعك نب ةعيبر نع ملسم ىور

 . © ينلس » : يل لاقف « هتجاحو هئوضوب هيتاف « هَ هللا لوسر عم

 . ةنجلا يف كتقفارم كلأسأ : تلقف

 . (؟ كلذ ريغوأ » : ملسو هلاو هيلع هللا لص لاقف

 . كلذ وه : تلق

 . « دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ينعأف » : ِهُتَع لاقف

 هللا يبن يل لاق : لاق هنع هللا يضر ةمطاف يبأ نع دمحأ مامإلا ىورو

 . ( دوجسلا رثكأف يناقلت نأ تدرأ نإ ةمطاف ابأ اي ٠ : كَ
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 بر اي كدنع ههاجب لَم دمحم انديس كيبن ةقفارم كلأسأ ينإ مهللا
 . نيملاعلا

 هرشح يفو « هربق يفو « هيب يف لصملل رون اهنأ ةالصلا ةيلح نمو

 : ةنجلا يف هروصق يفو « طارصلا ىلع هريس يفو « هرشنو

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يرعشألا كلام ينأ نع ملسم ىور

 هللا ناحبسو « نازيملا المت هلل دمحلاو « ناميإلا رطش روهطلا » : هع هللا
 ةقدصلاو « رون ةالصلاو « ضرالا و ءافسلا نيب ام المت وأ نالت هلل دمحلاو

 .. هماتب ىلاعت هللا ءاش نإ قأيس 5 ثيدحلا 6 ناهرب

 ىسوم يب نع ( هحيحص ) يف ةميزخ نبا ىور !؟ تويبلا رون ةالصلاف
 « هنع هللا يضر رمع ىلإ قارعلا لهأ نم رفن جرخ : لاق هنع هللا يضر

 لوسر تلأس رمع لاقف هتيب يف لجرلا ةالص نع هولأس هيلع اومدق املف
 « رونف هتيب يف لجرلا ةالص امأ » : لاقف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا

 . ( مكتويب اورونف

 اأ : هلع هللا لوسر تلأس : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو
 ؟ دجسملا يف ةالصلا وأ ىتيب يف ةالصلا : لضفأ

 ؟ دجسملا نم هبرقأ ام يتيب ىرتالأ » : ملسو هلاو هيلع هللا لص لاقف

 ةالص نوكت نأ الإ « دجسملا يف يلصأ نأ نم لإ ٌبحأ يتيب يف يلصأ نألف

 . مهريغو هجام نباو دمحأ مامإلا هاور ( ةبوتكم

 « لضفأ دجسملا يف ىه  ةضورفملا : يأ  ةبوتكملا تاولصلاف
 : لضفأ تيبلا يف ىهف ةلفانلا امأو

 ل ا



 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع هريغو ملسم ىور اك

 نم ًابيصن هتيبل لعجيلف هدجسم يف ةالصلا كدحأ ىضق اذإ 2 : ١
 . ( ًاريخ هتالص نم هتيب يف لعاج ىلاعت هللا نإف « هتالص

 ىمسي ةالصلل ًاصاخ ًاناكم هتيب نم ذختي نأ ملسملل بحتسي مّن نمو

 + انيظت ارهاظ نوكيا عييلا :اناوز نم ةيواز قولو كيلا دحسم

 اهراونأو اهراثاو ةاكزلا

 « دباعلا يف ةينارون ةغبص ىلاعت هللا اهعرش ةدابع لكل نأ انعم مدقت

 ضئارف نمو « لئاضفلاو تالامكلاب هيلحتو « لئاذرلاو صئاقنلا نع هيلخت
 . ةيلحتلاو ةيلختلا اهيفف « ةاكزلا تادابعلا

  هسفن اهب ةبيط اهيدؤي يذلا اهبحاص رهطت اهنأ : ةاكزلا ةيلخت نمف
 قحتليو « حالفلاب ىلحتيف . سفنلا حش هيقتو « لخبلا ةمذم نم
 اوعيطأو اوعمساو متعطتسا ام هللا اوقتاف 9» : ىلاعت هللا لاق « نيحلفملاب
 . * نوحلفملا مه كئلوأف هسفن حش َقْوُي نمو . مكسفنأل ًاريخ اوقفنأو

 : لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نع
 اهب ةبيط هلام ةاكز ىدأ نم : ّمشلا نم ءىرب دقف هيف نك نم ثالث )

 - ةدشلا تاقوأ يف : يأ ( بئاونلا يف ىطعأو ٠ فيضلا ىرقو « هسفن

 . ةددعتم تاياورب ( ريبكلاو ريغصلا ) يف يناربطلا هاور

 برض ) : لاق هنع هللا يضر ةريره يلبأ نع امهريغو نيحيحصلا يفو
 نيلجر لثمك : قدصتملاو ليخبلا لثم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تو



 امهيدث ىلإ امبيديأ ترطضا دق ديدح نم  ناعرد  تاتّتج امبيلع

 يَشْكُت ىتح هنع تطسبنا ةقدصب قدصت املك قدصتملا لعجف « امهيقارتو
 لك تذخأو ْتّصْلَق ةقدصب ّمَه املك ليخبلا لعجو « هرْثأ وفعتو هلمانأ
 . ( اهناكم ةقلح

 متللع هللا لوصو فيبار انآف) :هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق

 .( عّسوتت الو اهعسوي هبيج يف اذكه هيعبصأب - لمعي : يأ  لوقي
 « هيلع تطسبناو هتبج هل تعستا ةقدصب قدصت املك قدصتملاف

 - هتوقرت ىلع دشت ىتح « تقاضو هيلع تدش قدصت املك ليخبلاو

 : هقنخت نأ تداكو  هقتاع ىلإ هرحن ةرقن نيب ام : يأ

 ءارقفلل تاقدصلا امنإ 4 : ىلاعت لاق « ةاكزلا ىلع قلطت دق ةقدصلاو

 . ةاكزلا انه تاقدصلاب دارملاف ةيآلا * نيكاسملاو

 ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو 9: : ىلاعت لاق « عوطتلا ىلع قلطت دقو

 . # نوملعت متنك نإ مكل ريخ اوقّدصت نأو ةرسيم ىلإ
 هبذع هلام ةاكز دؤي ل اذإو « ىلاعت هللا باذع لاما بحاص يقت لاملا ةاكز

 : هلام عيمجب ىلاعت هلا

 يف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو إ : ىلاعت هللا لاق
 اهب ىوكتف منهج ران ف اهيلع ىمحي موي . ميلأ باذعب مهرشبف هللا ليبس
 متنك اسم اوقوذف مكسفنأل متزنك ام اذه مهروهظو مهبونجو مههابج

 . # نوزنكت

 اي « هتاكز ىذؤت ال يذلا لاملا : ةميركلا ةيآلا هذه يف زنكلاب دارملا
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 ةباحصلا نم مهريغو ةريره يبأو رباجو سابع نباو رمع نبا نع كلذ درو
 . ًافوقومو ًاعوفرم مهيلع هللا ناوضر

 سيلف هتاكز تيدأ لام امُيَأ ) : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو

 ىوكي زنك وهف هتاكز دوت مل لام امّيأو « ضرألا يف ًانوفدم ناك نإو زنكب
 .( ؟ ضرالا هجو ىلع ناك نإو هبحاص هب

 ىمحي موي ف : ىلاعت هلوق ىنعم ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا نيب دقو

 : ةيآلا 4 مهروهظو مهبونجو مههابج اهب ىوكتف منهج ران يف اهيلع

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف

 ناك اذإ الإ اهقح ابنم يدؤي ال ةضف الو بهذ بحاص نم ام » : ملسو

 ( منهج ران يف اهيلع يمحأف « ران نم حئافص هل تحفص ةمايقلا موي
 6 تدرب : يأ - تّدَر املك « هرهظو « هنيبجو « هبنج اهب ىوكيف

 هرادقم ناك موي يف « هل ٌتديعأ - تدرب املك : خسنلا ضعب يف ءاج

 ةنجلا ىلإ امإ هليبس ©7ىرُيف « دابعلا نيب ىضقي ىتح « ةنس فلأ نيسمخ
 . ( رانلا ىلإ امإو

 ؟ لبالاف : هللا لوسر اي ليق

 ةمايقلا موي ناك اذإ الإ اهقح اهنم يدؤي ال لبإ بحاص الو » : لاق

 : ًادحاو اليصف ابنم دقفي ال « تناك ام رفوأ رقرق عاقب ©9هل حطب

 هيلع در اهاَلْوَأ هيلع ّرَم املك « اههاوفأب هضعتو « اهفافخأب هو

 . ها, اهبصنو هليبس مال عفرو « اهحتفو ىري ءاي مضب : هانطبض : ىلاعت هللا همجر يوونلا مامإلا لاق 0(

 نوكي دق حطبلا نأ ىلع لدي اذهو « اهفافخأب ههجو طبخت ٠ : ةياور يفو « ههجو ىلع يقلأ يأ )١(

 ' | . رهظلا ىلع نوكي دقو هجولا ىلع

 . سلمألا وه : رقرقلاو « ةعساولا ضرألا نم يوتسملا ناكملا وه : عاقلا ف

 تت



 نيب ىضقي ىتح . ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي يف  اهارخأ

 . ( رانلا ىلإ امإو ةنجلا ىلإ امإ هليبس ىريف « دابعلا

 ؟ منغلاو رقبلاف : هللا لوسر اي ليق

 موي ناك اذإ الإ اهقح يّدُّؤي ال منغ الو رقب بحاص الو ) : لاق

 0 هَ 0 7

 اهالوا هيلع رم املك « اهفالظاب هّوطتو « اهتورقب هحطنت ()ءابضع الو

 ىضقي ىتح « ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي يف  اهارخأ هيلع در
 يف م” ثيدحلا ( رانلا ىلإ امإو ةنجلا ىلإ امإ هليبس ىريف « دابعلا نيب

 : هبحاص هب قّوطي عرقأ ًاعاجش نوكي ىكزي ال يذلا لاملا

  هتاكز دي ملف ًالام ىلاعتو هناحبس هاتا نم دعوأ دق ىلاعت هللا نإ

 هلضف نم هللا مهاتا امب نولخبي نيذلا نبسحي الو 9 : ىلاعت هللا لاق

 ثاريم هّللو . ةمايقلا موي هب اولخب ام نوقوطيس مهل رش وه لب محلل اريخخ وه
 .  ريبخ نولمعت امب هللاو ضرألاو تاومسلا

 نع يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يف ةميركلا ةيآلا هذه نايب ءاج دقو

 : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يببأ

 )١( يه ءابضعلاو اه نرق ال يتلا ةاشلا يهو : ءاحلجلاو « نينرقلا ةيوتلملا ةاشلا : يه ءاصقعلا :

 نيئرقلا ةروسكملا ةاشلا .
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 "7ناتبيبز هل عرقأ ًاعاجش هلام هل لّثُم هتاكز دوي ملف ًالام هللا هاتا نم )
 انأ : لوقي مث - هيقدش : يأ - هيتمزهلب ذخأي مث « ةمايقلا موي هقوطي
 نولخبي نيذلا نبسحي الو آف : ىلاعت هللا لوق الت مث « كزنك انأ « كلام

 ب راد رو طبخ نحل ا وع ريويش رج نوه لطي م ذل اناا
 . # ريبخ نولمعت امب هللاو ضرألاو تاومسلا ثاريم هللو . ةمايقلا موي

 يبنلا هب ُعُلْبَي هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يناسنلاو يذمرتلا ىورو
 لعج الإ هلام ةاكز يدوي ال لجر نمام » : لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص

 انيلع أرق مث  ةريبك ةيح : يأ  ًاعاجش هقنع يف ةمايقلا موي هللا

 هللا مهاتا امب نولخبي نيذلا نبسحي الو ]» : ىلاعت هللا باتك نم هقادصم

 ةمايقلا موي هب اولخب ام نوقوطيس مهل رش وه لب مهل ًاريخ وه هلضف نم
 . (# ريبخ نولمعت امب هللاو ضرألاو تاومسلا ثاريم هللو

 : لاملل ةناصح ةاكزلا

 : لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نع
 ءالبلل اوٌُدعأو . ةقدصلاب ماضرم اووادو « ةاكزلاب مكلاومأ اونصح ١

 ( هليسارم ) يف دواد وبأو « بيطخلاو « ميعن وبأو يناربطلا هاور « ءاعدلا
 . نسحلا نع

 : ةمايقلا موي ءاينغألا دنع مهقوقحب ءارقفلا ةيلاطم

 . © مورحملاو لئاسلل قح مهللاومأ يفو #9 : ىلاعت هللا لاق

 بهدي اهرمع لوطب ةيخلا نأل رمعلا لوطب هتفص : عرقألاو  ةميظعلا ةيحلا هب دارملا انه عاجشلا )١(

 وأ « هينيع قوف ناوادوس ناتتكن يأ : تاتييبز هل ىنعمو « أرش دشأو ثبخأ نوكتف اهسأر رعش

 . هيقدش ىلع ماسلا دبزلا : يأ « نيقدشلا يف ناتديزلا دارملا

 دا ا لا



 : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ( طسوألاو ريغصلا ) يف يناربطلا ىور

 موي ءارقفلا نم ءاينغألل ليو ٠ : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 هللا لوقيف « مهيلع انن تضرف يتلا انقوقح انوملظ انبر : نولوقي « ةمايقلا

 يتمارك راد ىلإ - مكنبرقال - مكنيندال يلالجو يتزعو : لجو زع
 . ( مهندعابالو « يتمحر و

 3 3 5 5 ُس ب 8
 لئاسلل قح مهلاومأ يفو 9 : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الت مث

 . © مورحملاو
 كانهو « هلايعو هتجاح ردق سانلا لأسي يذلا جاتحما ريقفلا كانهف

 : اضيأ هنع ثحبلا يغبني اذهف لاؤسلا نع ففعتملا ريقفلا

 ةرفثا هدرت يذلاب الو ,« فاوطلاب نيكسملا سيل 9 : ملسو هلاو هيلع
 . و

 يذلا ففعتملا : نيكسملا نكلو « ناتمقللاو ةمقللا الو « ناترقلاو

 هلاجرو دمحأ مامإلا هاور « هيلع قَّدِصَتُيَف هل نفي الو سانلا لأسي ال

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نعو

 مهلا ومأ يف نيملسملا ءاينغأ ىلع ضرف هللا نإ » : ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا

 دهجي نلو « ءارقفلا يفكي ام ردقب : يأ - مهءارقف عسي يذلا ردقب
 ريصقتب : يأ  مهؤاينغأ عنصي امب الإ اورعو اوعاج اذإ ءارقفلا

 « أهبأ ًاباذع مهبذعيو « ًاديدش ًاباسح مهبساحي ىلاعت هللا نإ الأ  ءاينغألا

 . ءارقفلا بجاو يف اورّصق اذإ نوبذعي ءايتغألاف

 كلل. 1:1 ةتل



 مآ

 ايندلا ىلإ ةعجرلا ىنمتيف , ةديدش ًالاوهأ هتافو دنع ىقلي ةاكزلا عنام

 : ةاكزلا يّدؤيل

 توما ىدحأ يتأي نأ لبق نم كانقزر امم اوقفنأو ]» : ىلاعت هللا لاق

 نم نكاو َقكمأف بيرق لجأ ىلإ ينترخأ الول بر : لوقيف
 . # نيحلاصلا

 لام هل ناك نم ) : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع يذمرتلا ىور

 دنع ةعجرلا لأس « لعفي ملف ةاكز هيف بجت وأ « هبر تيب جح هغلبي

 . ( توملا

 ! رافكلا ةعجرلا لأسي امنإف هللا قتا سابع نبا اي : لجر لاقف

 : أرقف « ًانارق كلذب كيلع ولتأس ) : امهنع هللا يضر سابع نبا لاقف
 لعفي نمو هللا ركذ نع مك دالوأ الو مكلاومأ مكهلت ال اونما نيذلا اهمأ اي
 كدحأ يتأي نأ لبق نم مكانقزر ام اوقفنأو . نورساخلا مه كئلوأف كلذ

 نم نكأو قدصأف بيرق لجأ ىلإ ينترخأ الول بر : لوقيف توملا
 . (# نيحلاصلا

 : يكرملا ناميإ قدص ىلع ناهرب يه ةاكزلا

 لاق : لاق هنع هللا يضر يرعشألا كلام ينأ نع هريغو ملسم ىور
 دمحلاو « ناميإلا رطش روهطلا » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءامسلا نيب ام لمت وأ نالمت هلل دمحلاو هللا ناحبسو « نازيملا ألمت هلل

 نآرقلاو « ءايض ربصلاو « ناهرب ةقدصلاو ءرون ةالصلاو « ضرألاو
 .( اهقبوم وأ اهقتعمف : هسفن عئابف ودغي سانلا لك « كيلع وأ كل ةجح
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 : ناميإلا ّمُْعَط َمِعَط دقف ماع لك هتاكز ىدأ نم

 ىبنلا نأ هنع هللا ىضر يرضاغلا ةيواعم نب هللا دبع نع دواد وبأ ىور

 : ناميإلا مْعط َمِعَّط دقف نهلعف نم ثالث ١ : لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص

 ىطعي الو « ماع لك هيلع ةدفار , هسفن اهب ةبيط هلام ةاكز ىطعأو

 طسو نم نكلو « ةميكالا طرشلا الو « ةضيرملا الو « ةنردلا الو « ةمرمحلا

 : هرشب مرماي لو « هريخ مكلاسي ىل هللا نإف « مكلاومأ

 ( هسفن ىكزو

 دبعلا يكزي فيك : هللا لوسر اي ليق » : يناربطلا ةياور يف ءاج

 « بونذلا نم اهريهطتو «٠ سفنلا ةيكزت ىلإ ليبسلا فيك : يأ ( هسفن

 .( تنك ائيح كعم هللا نأ ملعت نأ 0 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لاقف

 : هيمنتو هديزت لاملا ةاكز

 صقن ام » : هني هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع

 ىلاعت هلل دبع عضاوت امو « ًاّرع الإ وفعب ًادبع هللا داز امو « ةقدص نم لام
 . هريغو يذمرتلا هاور « ىلاعت هللا هعفر الإ

 : نيح دعب ولو لاملا فلت ىلإ يدؤي ةاكزلا كرت
 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع ناخيشلا ىور

 . دفرلا نم ( هيلع ةدفار ) )0(

 حا تح



 نالزني ناكلمو الإ دابعلا هيف حبصي موي نم ام » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 . ءامسلا نم

 . ًافلخ الام ًاقفنم طعأ مهللا : امهدحأ لوقي

 6 افلت الام اكيبم ليغأ هللا 4 :رعالا لوقيو

 هراثاو مايصلا رارسا نم

 ركذأ « ةيلحتلا هيف اهنمو « ةيلختلا هيف اهنم : ةريثكو ةريبك راثا مايصلل

 نإ مايصلاب ةصاخ ةلاسر يف اهركذأل يقابلا ءىجرأو . ةزجوم ةلمج انه
 :- هت هللا ءاش

 : اهنم هريهطتو هبونذ نم مئاصلل هتيلخت : مايصلا راثا نمف

 لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع امهريغو نيحيحصلا يف ءاج

 اباستحاو انامإ ردقلا ةليل ماق نم » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماص نمو « هبنذ نم مدقت ام هل رفغ
 . ( هبنذ نم

 ًاهيقحت و ًاقيديصت قام مونعي نأ وه+ ًاباسكتاو انافإ مايغلا عمو
 ابلط يأ : ًاباستحاو « وع هللا لوسرل ًاعابتاو ةعاطو « ىلاعت هللا رمأل
 . ىلاعت هللا دنع باوثلا يف ةبغرو « ىلاعت هللا ةاضرمل

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع هريغو ملسم ىورو
 نإ نامنرو: ةسلا لإ ةساو + نيحلا !تاولعلا »+: هلع هللا
 . (« رئابكلا تبنتجا اذإ نبنيب ال تارفكم : ناضمر
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 ةحص يف ًاميظع ًارثأ هل نأ مك « بونذلا ةرفغم يف مظع رثأ هل موصلاف

 : ماقسألا عفدو ؛ ماسجألا

 باص 1 ل 0
 اوزغا » : هُتلَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نعف

 0 اونغتست اورفاسو « اوحصت اوهوصو « اوحتفت

 : رانلا نم ةياقوو ةنج وه موصلاو

 هيَ يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نع نسح دانسإب دمحأ مامإلا ىور
 . « رانلا نم دبعلا اهب نجتسي  ةياقو : يأ  ةّنج مايصلا ) : لاق

 : لاق ُهُيَع يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع دمحأل ةياور ينو

 . نسح دنسلاو ( رانلا نم نيصح نصحو َةّنِج مايصلا »

 ةعافش : لئاضفلاو تامركملاب هزوفو مكاصلا هتيلحت يف مايصلاراثا نمو

 : مكاصلاب مايصلا

 ع هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع دمحأ مامإلا ىور
 ينأ : مايصلا لوقي : ةمايقلا موي دبعلل ناعفشي نارقلاو مايصلا » : لاق
 ليللاب مونلا هتعنم : نارقلا لوقيو« هيف ينعفشف ةوهشلاو ماعطلا هتعنم بر

 ,(22( ناعفشيف : لاق هيف ينعفشف

 : هبر ءاقل دنع مئاصلل ىربكلا ةحرفلا

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع هريغو ملسم ىور
 رشعب ةنسملا ؛ فعاضي مدا نبا لمع لك 0: ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا

 . تاقث هتاورو ( طسوألا ) يف يناربطلا هاور )١(

 . لإ حيحصلا يف مهب جتحم هلاجرو ( ريبكلا ) يف يناربطلاو دمحأ هاور : يرذنملا لاق )2

 هس عمال



 يزجأ انأو يل هنإف موصلا الإ : ىلاعت هللا لاق « فعض ةئامعبس ىلإ اهلائمأ

 « هرطف دنع ةحرف : ناتحرف مئاصلل « يلجأ نم هماعطو هتوهش عدي ؛ هب

 عر ني نا دع يطأ ملفا ف فراح هراداع نبع ةطرتو
 , ( كلسملا

 : مظعألا رحلاو ربكألا شطعلا موي نوشطعي ال نومئاصلا

 ىسوم ابأ ثعب كيم هللا لوسر نأ ) : امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 اوعفر دق كلذك مه انيبف رحبلا يف ةيرس ىلع هنع هللا يضر يرعشألا
 اوفق ةنيفسلا لهأ اي : فتبي مهقوف فتاه اذإ « ةملظم ةليل يف عارشلا

 . هسفن ىلع ىلاعت هللا ءاضقب م ربخأ

 + ريع تدك نإ انريعأ 1: موف وز هل اقف

 موي يف هل هسفن شطعأ نم هنأ : هسفن ىلع ىضق ىلاعت هللا نإ : لاقف
 . ( شطعلا موي ىلاعت هللا هاقس راح موي يف ماص : يأ - فئاص

 ىرخأ قيرط نم ايندلا يبأ نبا هاورو « نسح دائسإب رازبلا هاور
 ب ىلاغت' هلل هسفنا طق نم هنأ هسفنا لع قيضق لاعت للا نإ 9 ؟ فلي
 .( ةمايقلا موي هيوري نأ هللا ىلع ًاقح ناك « ٌراح موي يف ماص : يأ

 مويلا - دصقي : يأ - ىتّتوتي : يرعشألا ىسوم وبأ ناكو : لاق

 . ها . هموصيف ارح هيف خلسني ناسنإلا داكي يذلا ؛ رحلا ديدشلا

 : لاملا ةاكز ةاكزلا نأ ا . دسجلا ةاكز مايصلا

 . ها . موصلا نم مفلا ةحئار ريغت : وه ماللا مضو ءاخلا حتفب : فوُلُكلا : يرذنملا لاق (1)
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 فصن مايصلاو « موصلا دسملا ة زو « ةاكز ءيش لكل ٠ : هليَع

 . ( ربصلا

 : نايرلا باب نم ةنجلا نولخدي نومئاصلا

 قفنأ نم ٠ : هُم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع
 نمف « ريخ اذه هللا دبع اي ةنجلا باوبأ نم يدون « هللا ليبس يف نيجوز
 داهجلا لهأ نم ناك نمو.« ةالصلا باب نم يعد ةالصلا لهأ نم ناك

 « نايرلا باب نم يعد مايصلا لهأ نم ناك نمو « داهجلا باب نم يعد

 . ( ةقدصلا باب نم يعد ةقدصلا لهأ نم ناك نمو

 كلت نم دحأ ىعدُي له هللا لوسر اي : هنعهللا يضر ركب وبأ لاقف

 ؟ اهلك باوبألا

 نوكت نأ وجرأو معن » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف

 . ( مهنم

 . دمحأو نتسلا باحصأو ناخيشلا هآور

0 

 لا 000

 زع هللا الإ هلمع باوث ملعي ال لمعو « ةئامعبسب لمعو « هلاثمأ رشعب

 : لجو

 - ًاعيش هب كرشي ال ًاصلخم هدبعي هللا ىقل نمف : نابجوملا امأف

 + ناتسلا هلا كتبعتو هن كرشأ دق اللا يقل نمو: ةنللا هلةكبتجو

 قم 6م داك



 - اهلمعي ملف ةنسح لمعي نأ دارأ نمو « اهب يزج ةئيس لمع نمو

 . اهلثم يزج  اهلمع نع هزجعل : يأ

 : ارشع يزج ةنسح لمع نمو

 « ةئامعبسب مهردلا : هتقفن هل ٌتفُعّض هللا ليبس يف هلام قفنأ نمو

 . ةئامعبسب رانيدلاو

 ."( لجو ٌّرَع هللا الإ هلماع باوث ملعي ال لجو زع هلل مايصلاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ءادردلا يأ نعو

 هلل ًاصلخم : يأ  ىلاعت هللا ليبس يف ًاموي ماص نم ٠ : ملسو هلآو
 : نضرالاو ءامسلا نو 6 اقدس رانلا يبو هن لات: هللا لعج تلاع
 . نسح دانسإب ( ريغصلاو طسوالا ) يف يناربطلا هاور

 مالكلا ترخأو « اهراثاو تادابعلا رارسأ ىلع مالكلا تلمجأو اذه

 هللا ءاش نإ جحلا كسانمب قلعتي رخآ باتك ىلإ هراثاو جحلا رارسأ ىلع

 :لاعت

 نابح نبا ( حيحص ) ين وهو « يقيبلاو ( طسوألا ) يف يناربطلا هاور : يرذنملا ظفاحلا لاق 0(
 . ها
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 نوُبَرقملا اهب بّرقتي يتلا برقلا عاونأ نايب
 نوقباسلا ابيلإ قبسي د يتلا تاريخلاو

 ةعيرش نإف « ىلاعت هللا هعرش امب الإ نوكي ال ىلاعت هللا ىلإ برقتلا

 مولعملا نمو « ىلاعتو هناحبس هبحو هبزق ىلإ ةلصوملا ةقيرطلا يه ىلاعت هللا
 لكل ٠ : ىلاعت لاق ةقي ةييرطملا يف يرشلاوا رتل يد

 كرتو « ًاعرش هب ىلاعت هللا رمأ امب مايقلا وه ىلاعت هللا ىلإ برقتلاف
 ىلاعت هلل دوجسلابف :# برتقاو دجساو 2 : ىلاعت هللا لاق هنع ىبن ام

 . هيلإ بارتقالا نوكي

 دبعلا نوكي ام برقأ ٠ : هلع هللا لوسَر لاق حيحصلا ثيدحلا ينو
 . ( ءاعدلا اورثكأف دجاس وهو هبر نم

 رماوألا عيمجو جحلاو مايصلاو تاقدصلاو تاولصلا اذكهو

 تادابع اهلكو « ىلاعت هللا ىلإ دبعلا اهب برقتي تابرق اهلك - ةيعرشلا
 يردتأ ذاعم اي :  هِيَ لاق ام هيلع ىلاعت هللا قحل ٌءادأ دبعلا اهب موقي
 قح ) : ُهُنْيَع لاق « ملعأ هلوسرو هللا : تلق (؟ هدابع ىلع هللا قح ام

 . ثيدحلا « ًاقيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ هدابع ىلع هللا

 ىلع يه ىلاعت هللا اهعرش يتلا تابرقلا كلتو « تادابعلا كلت نإو

 . لفاونو ضئارف : نيعون
 قوف لفاونلاب مئاقلاو « ضئارفلا برق ماقم هل : ضئارفلا عيمجمب مئاقلاف

 دس ه5



 ليلدلاو « لوألا نم لضفأو عفرأ وهو « لقاونلا برق ماقم هل : ضئارفلا
 : ليام وه كلذ ىلع

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع يراخبلا ىور

 هتنذا دقف ًأيلو يل ىداع نم : لجو زع هللا لوقي » : ملسو هلاو هيلع هللا

 هيلع هتضرتفا امم لإ ٌبحأ ءيشب يدبع يلإ برقت امو « برحلاب
 هعمس تنك هتببحأ اذإف « هبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي يدبع لازي امو

 هلجرو « اهب شطبي يتلا هديو « هب رصيي يذلا هرصبو « هب عمسي يذلا
 ( هّنذيعأل ينذاعتسا نكلو . هئيطعأل ينلأس نئلو « اهب يشمي يتلا
 . ثيدحلا

 نأ ىلع انلد أك « ىلاعت هللا ىلإ برقتلا قيرط ىلع ثيدحلا اذه انلدف

 : ةددعتم تاجردو « ةتوافتم لزانم ىلع وه ماقم لكو نيماقم ىلع برقلا

 يدؤي نأب كلذو  ًالوأ بولطملا وهو ضئارفلا برق ماقم كانهف
 لخديو « ًارفوم ًالماك هيلع هبجوأ امو « هيلع ىلاعت هللا ضرف عيمج دبعلا

 ١ ضئارفلا ىلع تادايزلا يه لفاونلاو « لفاونلا برق ماقم كانهو

 تلمك اذإ الإ تابجاولاو ضئارفلا ىلع ةدايز ربتعتو ؛ ةلفانلا ققحنت الو

 . ةلفان كلذ دنع ةدايزلا ربتعتف « ًافيكو ًاّمك « هتابجاوو هضئارف دبعلل

 ةلمكم ربتعت لفاونلا نإف « ةصقان تابجاولا وأ ضئارفلا تناك اذإ امأو

 ذخات الو « ةلفان ربتعت الف لكئيحو « اهيلع ةدايزب تسيلو « صقتنلا كلذل

 ءانبو - لصأ ىلع ةدايزلا يه ةيبرعلا ةغللا يف ةلفانلا نأل « ةلفانلا مكح
 : كلذ ىلع

 د ها



 مهضئارف نأل مهدنع ةلفان ال ةقيقحلا يف نكلو ًارهاظ نيلفنتم نم مكف

 لفاونب سيلو تالمكمو رباوج يه مهلفاونف « ةصقان اهنودؤي يتلا
 . تادايزو

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع نئسلا باحصأ ىور
 ةمايقلا موي دبعلا هيلع بّساحي ام لو نإ ١ : ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا

 باخ دقف ٌثدسف نإو ؛ حجنأو حلفأ دقق تحلص نإف « ةالصلا هلمع نم

 اورظنا : ةكئالملل ىلاعت هللا لاق ًائيش هتضيرف نم صقتنا نإو « رسخو

 رئاس نوكي مث « ةضيرفلا نم صقتتا ام اهب لمكيف عوطت نم يدبعل له
 . ©« كلذ ىلع هلمع

 سيلو ةلماك ضئارفلا تناك اذإف « ضئارفلا صقن لمكت لفاونلاف

 « نيهلا باحصأ ماقم اذهو « ضئارفلا برق ماقم يف هنإف لفاون اهبحاصل
 مهفاف - نيبرقملاب ماا نوُمسيو نودصتقملا مهل لاقيو
 كمهف ءوسل بتارملا نيب طلخت الو انيلع مدقت اك

 عيمج ىّدأ اذإ اّلِإ دبعلل لمكي ال ضئارفلا برق ماقم نأ ملعاو
 ملعتي نأ فلكملا ىلع بجي كلذلو « تامرحما عيمج نع ىبتناو « تابجاولا

 ملعتي نأ هيلع بجي «  تابجاولا كلت يدؤيل هيلع ىلاعت هللا هبجوأ ام

 . هبنتجيل هيلع ىلاعت هللا مرح ام

 « اهزيغ ال ةسمخ يه ةيمالسإلا ضئارفلا نأ نظي نم نيملسملا نمف
 اهينضدلا يصور رست نبا ني ةيلعر محا كيالخلا ل ةررارلا مخ كو

 : سمخ ىلع مالسالا ينب ١ : ملسو هلاو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر لاق : لاق

 ءاميإو « ةالصلا ماقإو « هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 هد ه2



 . ( تاضمر موصو ؛« جحلاو 4 ةاكزلا

 ع هلك نيدلا يه ةسمخلا ضتئارفلا كلت نأ نيملسملا ضعب نظيف

 . هلامب وأ هسفنب هرارتغا وأ « هنيد رومأ يف هلهج نم كلذو

 ةيمالسإلا ضورفلا مهأ يه ةسمخلا ضئارفلا هذه نإ : هل لاقيف

 . اهئادأب فّلكم لك ىلع ةنيعتم يهو « اهيجوأو

 , ةريثك يهو « اهريغ ةيمالسإ تابجاوو ضورف كانه نكلو
 . اهلك اهئادآب الإ برقلا ماقمب دبعلا ققحتي الو

 تلخد يتلاو ةمذلا يف ةتباثلاو ةيلاملا دابعلا قوقح ءادأ : كلذ نمف

 نود تالماعملاو ةيلاملا تالدابملا يف لدعلاو «٠ يعرش قيرط ريغ نم كيلع

 « نزو صقن الو « ليك فيفطت الو « شغ الو . قح سخب الو « ملظ
 يف فالخإ الو « ةنامأ ةنايخ الو « بذك لوق الو « بيع سيلدت الو

 . رايخ نود هماربإ دعب دقع نع عوجر الو « دهع ضقن الو « دعو

 « فيعضلا ةناعإو « مولظملا ةرصنو « فوهلملا ةئثاغإ تابجاولا نمو

 « نسح قلخب سانلا ةلماعمو « ءاقللا نسحو « مالسلا ٌدرو ؛ محرلا ةلصو
 . كسفنل بحت ام مهل ريخلا ٌبحو « ىلاعت هللا دابعل ةحيصنلاو

 نيجوزلا ىلع ةبجاولا ةيجوزلا قوقحب مايقلا نسح : تابجاولا نمو
 هللاو ةجرد ّنملع لاجرللو فورعملاب نهيلع يذلا لثم نو إف : ىلاعت لاق

 . # ميكح زيزع
 اع دعيلاو «ناوللا نينح ود6 ةيجورلا 6 رقاعلا ىف" ةفظالماو
 دو

 هدا هه



 مهنم دّهاشي مل ام نيملسملاب نظلا نيسحت : ةيمالسإلا تابجاولا نمو
 مهل ءاعدلا عم مل حصنلاو « نيرتتسملا ةاصعلا ىلع رتسلاو « كلذ ريغ
 . مهبونذ نم ةيفاعلاب

 ىلع بجيف : تاناويحلا قوقح ناسنإلا ىلع ةبجاولا قوقحلا نمو
 ءهيعتي الو . هعجوي الو ء هعيجي الف ء ناويحلاب قفرلا ناسنإلا

 « هدالوأ يف الو « هسفنب هيذّؤي الو « هتقاط قوف هلمحي الو « هجعزي الو

 . اهريغو رويطلاو مثاهبلا كلذ يف ءاوس

 ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع هريغو دمحأ مامإلا ىور

  مكل هللا رفغ ول : يأ - مكل رِفغ ول ) : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا

 ءادأ نع نولفغت دق مكنأل : يأ ( ًاريثك مكل رفغل مئاهبلا ىلإ نوتأت ام

 . اهقوقح
 ةريثك“ يهو تامرحملا نع سفنلا داعبإ : ةيمالسإلا ضورفلا نمو

 ةداهشو « ملظلاو ,. بصغلاو « رسيملاو « رمخلاو « انزلاو « ابرلا : اهنمف

 فذقلاب ضارعألا كاهتناو « روزلا لوقو . سومغلا نيملاو « روزلا
 ريغ نم ريفكتلاو « عيدبتلاو « قيسفتلاو « رييعتلاو ٠ بابسلاو « هوحنو
 مهئاطخأو مهتالزو سانلا تازوع عبتتو « ًاعرش تباث يعطق ليلد

 . مهتاوفهو

 .«ةييغلاو « ملسملا رتس فشكو « نعللاو « متشلاو « بسلاو
 « ربكتلاو « مهراقتحاو ىلاعت هللا دابعب ةيرخسلاو « نظلا ءوسو « ةميفلاو

 وأ ةرخافملاو روهظلا بحو « رورغلاو « ةعمسلاو « ءايرلاو « بجعلاو
 لاق دة اف نيف سنو كلذ ن ندع لالا بلح رم نانا ةرتاكملا

 د مهاد



 ىلع ءرملا صرح نم اهل دسفأب منغ يف السرأ ناعئاج نابئذ ام ١ : مك

 . 0غ هنيدل فرشلاو للملا

 هنيد هيلع دسفي « امهيلع هصرحو روهظلاو رخفلاو لاملل ءرملا بحف
 . اهيعار اهنع لفغ دق منغ يف السرأ نيعئاج نيبئذ داسفإ نم مظعأ

 هنإف « ةريثك ةددعتم لفاونب اهبحاص ىأو . ضئارفلا تلمك اذإف

 ًابرق نيبرقملا « تاريخلاب نيقباسلا ماقم وهو « لفاونلا برق ماقم ىلإ يقتري
 . ًاصاخ

 كلت لان هلان نمف « هلئاضفو هتامارك و هصئاصخ هل ماقملا اذهو

 ةيبوبحملا ماقم ىلإ هبحاصب يقتري هنأ كلذو « تايصوصخلاو تامركملا
 برقتي يدبع لازي الو » : مدقت يذلا يسدقلا ثيدحلا يف ءاج م" ةصاخلا

 نم راثكإلا ىلع لدي ام مالكلا نم ةغيصلا هذه فو  لفاونلاب يلإ
 ويديم دوم وحطعا ياعوو

 نا ا ا لان ؛ ةيبوبحملا

 « هب رصيي يذلا هرصبو « هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف (

 نئلو هنيطعأل ينلأس نكلو « اهب يشمي يتلا هلجرو « اهب شطبي يتلا هديو
 . 1( هّنذيعأل يلذاعتسا

 لَم يبنلا نع اهنع هللا يضر نينمّؤملا مأ ةشئاع نع دمأ مامإلا ىورو
 برقت امو يتبراحم لحتسا دقف ايلو يل ىذا نم : ىلاعت هللا لاق ) : لاق

 ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي امو « ضئارفلا ءادأ لثمب يدبع يلإ

 هس مالا



 يذلا: هبلق: يأدح هداؤفو ء اب ىشمي ىلا ةلجرو:+ اهب شطني لا

 ينلأس نإو « هتبجأ يناعد نإ هب ملكتي يذلا هناسلو « هب لقعي

 هنأل كلذو « هتافو نع يدّدرت هلعاف انأ ءىش نع ٌتْدٌدرت امو + ةتيطعأ
 . ( هتءاسّم هركأ انأو توملا هركي

 نإ » : لاق ِهَللَْع ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةمامأ يأ نع يناربطلا ىورو
 . ةوادعلاب ينزراب دقف ايلو ىل ناهأ نم : لوقي ىلاعت هللا

 اداب الإ يدنا امك ردك ىلا دعما قنا ايدك يأ تاما ندا

 : هبحأ ىتح لفاونلاب لإ برقتي يدبع لازي الو « كيلع ٌتضرتفا ام
 يذلا هناسلو « هب رصبي يذلا هرصبو « هب عمسي يذلا هعمس انأ نوكأف

 « هتيطعأ ىنلأس اذإو « هتبجأ يناعد اذإف « هب لقعي يذلا هبلقو « هب قطني

 . ( ةحيصنلا.هب يدبع يل دّبعت ام ٌبحأو « هترصن ينرصنتسا اذإو
 للأب ب 1 ّء 1 :

 نع ِهُديَع يبنلا نع هنع هلل يضر سنا نع هريغو يناربطلا ىورو
 ينزراب دقف ايلو يل ناهأ ْنَم » : لاق ىلاعت هبر نع مالسلا هيلع ليربج

 يدبع سفن ضبق يف ٌتدّدرت ام هلعاف انأ ءىش نع ٌتدّدرت امو « ةبراحم اب

 . هنم هل لب الو هتءاسم هركأو توملا هركي نمّؤملا

 هلخدي ال: نأ هدعاةفك اذ ةدانقلا كم ابان يره نانم هلل دانه نك إل

 . هيلع هتضرتفا ام ءادأ لثمب يدبع يلإ بّرقت امو

 . اديومو اديو

 . هل تحصنف يل حصنو « هتيطعأف ينلأسو « هتبجأف يناعد

 هدح 60 / مح



 هدسفأل هل تطسب نإو رقفلا الإ هناهإ حاصي ال نم يدابع نم نإو
 . كلذ

 . كلذ هدسفأل هترقفأ ولو ىنغلا الإ هناميإ حلصي ال نم يدابع نم نإو

 هدسفأل هتححصأ ولو مقسلا الإ هناهإ حلصي ال نم يدابع نم نإو
 . كلذ

 هدسفأل هتمقسأ ولو ةحصلا الإ هناميإ حلصي ال نم يدابع نم نإو
 . كلذ

 . « ريبخ ملع ينإ مهبولق يف امب يملعب يدابع رّبدأ ينإ
 هللف : نولماكلا نونمؤملا نوصلخملا دابعلا  دابعلا ءالؤبب دارملاو

 يف ءاج اي « ميباوسمو مع درعو ويدل وير او ةيواجت هتك يلام

 . ناميإلا لّمك : يأ 4 نينموملا يدابع نم نإو ) : ثيدحلا

 : ىلاعت اعت هللا لوقي 0 لاق هنأ هَ يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو

 ينإ ُايلوأ ةرصن ىلإ ٌعرسأل ينإو « ةبراحناب ينزراب دقف ًايلو يل ناهأ نم

 نمّؤملا يدبع حور ضبق نع يددرت هلعاف انأ ءيش نع تددرت امو
 . هنم هل ّلبالو هتءاسم هركأ انأو توملا هركي وهو

 . ايندلا يف دهزلا لثمب نمّوملا يدبع يندبعت امو
 . هيلع تضرتقا ام ءادأ لثمب نمؤملا يدبع ّلِإ بّرقت الو

 تنك هتببحأ اذإف « هبحأ ىتح لفاونلاب ّيلِإ برقتي يدبع لازي الو

 تيجتسا قاعد نإو هعيطعأ يلاس“ نإ - ادّيٌوَمو اديو ارصبو اعمس هل

 . هل

 اي

 هد مهمه



 ولو هنع هكا ةدابعلا نم اب ينلاسي نك نينمؤملا يدابع نم نإو

 . كلذ هدسفأو بجعلا هلخدل هايإ هتيطعأ

 هدسفأل هترقفأ ولو ىنغلا الإ هحلصي ال نمل نينمّؤملا يدابع نم نإو
 . كلذ

 هدسفأل هتينغأ ولو رقفلا الإ هحلصي ال نمل نينمؤملا يدابع نم نإو
 . كلذ

 هدسفأل هتمقسأ ولو ةحصلا الإ هحلصي ال نمل نينمّوملا يدابع نم نإو

 . كلذ

 هدسفأل هتححصأ ول مقسلا الإ هحلصي ال نمل نينمؤملا يدابع نم نإو
 . كلذ

 ."0( ريبخ ملع ينإ مهبولقب يملعب يدابع ربدأ ينإو
 : لاق هَ يبنلا نع امهنع هلل يضر سابع نبا نع يناربطلا ىورو

 . ةبراحماب ينبصان دقف ًايلو يل ىداع نم : ىللاعتو كرابت هللا لوقي »

 توملا هركي نمؤملا توم نع يددرتك هلعاف انأ ءيش نع تددرت امو

 . ةهتءاسم هركأو

 ىلإ هتقرص ولو رقفلا ىلإ هفرصأف ىنغلا - نمؤملا يلو ينلأس امبرو
 . هل ارش ناكل ىنغلا

 ىلإ هتفرص ولو « ىنغلا ىلإ هفرصأف رقفلا نمؤملا يتلو ينلأس امبرو
 . هل ارش ناكل رقفلا

 . مهريغو ُةَيْوُدَرَم نباو يذمرتلا مكحلاو ايندلا يبأ نبا هاور (1)

 كل



 يلامجو يناهبو يولعو « يلالجو يتزعو : لوقي ىلاعت هللا نإو
 ىوه ىلع - يل هتبحم : يأ - يناوه دبع رثؤي ال : يناكم عافتراو
 لك ةراجت ءارو نم هل تنكو « هقزر ضرألاو ءامسلا تنمض الإ هسفن
 .( رجات

 ثيدحب ىمسملا - ثيدحلا اذه بيبللا اهيأ كل تدروأ دقو

 ًانيقي ملعت ىتحو « رمألا نم نيقي ىلع نوكت ىتح هتاياورب - ءايلوألا
 لج هدرا رضع نم برقلا ماقم فرشو ىلاعت هللا ىلإ برقتلا لضف

 هتيلوتب مهالوتو « هب ىلاعت هللا مهمركأ امو نيبرقملا بتارم ملعتو « العو
 . برقلا ماقمو ةيالولا ةبترم ىلإ ةلصوملا قيرطلا ملعت ىتحو « ةصاخلا

 ءايلوألا ثيدح لوح ةزجوم تاملك
 هيلع لدي امو فيرشلا ثيدحلا اذه يناعم ىلع مالكلا نأ ملعإ

 ةزجؤم ًالوصف ركذأ نكلو « هب صاخ عساو باتك ىلإ جاتحي ًالّصفم
 : ىلاعت هللا ءاش نإ اهب كعفنيو اهب ىلاعت هللا ينعفني

 ىلاعت هلل نأ انل نيبي ءايلوألا ثيدحب ىمسملا ثيدحلا اذه  ًالوأ

 ىلاعت هللا مهاّلوت « مهتماركو ىللاعت هللا دنع مهتناكمو مهلضف مهل ءايلوأ
 مهاداع نمو « ىلاعت هللا ٌّبحأ دقف مهبحأ نم نأو « مهل هترصنو هتيانعب
 هللا نأ كلش الو ؛ هبراحم هللاف ىلاعت هللا ىداع نمو « ىلاعت هللا ىداع دققف
 . هبلاغو هلذاخ ىلاعت

 .دقف : يأ ( برحلاب هتنذا دقف ًايلو يل ىداع نم » : هناحبس لوقيف

 . هبراحم ينأب هتملعأو تنلعأ
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 ؛-هاداغ وأ لاعت لل الو ناهأ نك ديك ذيدهتو ديدش ديغو كلذ. قو
 اورذو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي لف : ىلاعت لاق : نيبارملا نأش يف ءاج اك
 هللا نم برحب اونذاف اولعفت مل نإف « نينمؤم متنك نإ ابرلا نم يقب ام

 . ةيآلا «# هلوسرو

 امنإ ل: ىلاعت لاق : مهميظعتو مهتبحمو مهتالاوم بجت ىللعت هللا ءايلوأف
 مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا اونما نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو

 . # نوعكار

 ىّدصت دقف ؛ مهرقتحا وأ ؛ مهاذا وأ ؛ ىلاعت هللا ءايلوأ ناهأ نمف
 . ىلاعت هللا هبراحي نأل

 ىصوأ دقو « هلع هللا لوسر باحصأ مه ىلاعت هللا ءايلوأ ّصأ نإو
 ثيدحلا يف اك لاق ثيح مهئاذيإو مهضغب نم رّذحو « هم هللا لوسر مه

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر لفغم نب هللا دبع نع يذمرتلا هاور يذلا
 نمفا يدعي نم اضرع ىودحعا ال قاجيمأ ىذا ناو هلع ها

 قف ماذآ نمو« مهضنبأ يضغيف مهضنأ نو ٠ ميحأ يحبف مهحأ
 . « هذخأي نأ كشوي هللا ىذا نمو « هللا ىذا دقف يناذا نمو « يفاذا

 « هتبحأو هئايلوأ ةناهإ نمو « هئاذيإ نمو « هتبراحم نم ىلاعت هللا انذاعأ

 «نيلاعلا هيب عجم عجم ورأوا ردح ساير او

 هتيرذو هبحصو هلاو هيلع هللا لص دمحم انديس هتقيلخ فرشأو

 . نيمأ - هتعيشو

 : ىلاعت هللا يلو ىنعم ىلع مالكلا يف  ًايناث

 مالكلا قايس نم ملعت ٍناعم ةدع هل برعلا ةغل يف لولا نأ ملعا
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 1 ةرصنلاو بحلاو برقلا ىلع لدي انه هب دارملا ىنعملاو « هيف درو يذلا

 لي وو يو سعرا ىأ دمار و يقي رع اع ل
 . بيرقلا كمامأ نم : يأ « كيلي امم لك » : لكالل

 . « ىبلاو مكنم مالحألا اولوأ ينليل ١ : ثيدح هنمو

 وأ اذه تلق ٌءاوسو - ةرصنلاو ةبحنا وهو « ءالولا نم قتشم هنأ وأ

 . نامزالتم امهف كاذ

 ةغيصلا هذه يف يوتسيو « ليعف نزو ىلع - يلو : يأ وهو
 . لوعفملا مساو لعافلا مسا

  ةيلوعفملا وأ ةيلعافلا ىنعم وهأ ىلاعت هللا يلوب دارملا يف فلتخا دقو

 هعرش امب ىللاعت هللا ىلإ برقتملا وه ىلاعت هللا يلوف « نامزالتم امهنأ قحلاو
 ىلاعت هللا بناج نم بّرقم ًاضيأ وهو « ةيلعافلا ىنعم اذه يفو « ىلاعت هلل

 ىنعمب - نيبرقملا نم ريصي ىتح ىلاعت هللا هبرق بّرقتو برتقا املك هنإف
5 

 ةيلعافلا ىنعمب « هلل ًابح ٌدشأ وه لب ىلاعت هلل بحنلا وه ىلاعت هللا يلوو

 . © هنوبحيو مهبحي » : ىلاعت لاق « ىىلاعت هللا بوبحم وه ىلاعت هللا لوو

 روصنم وهو « ةيلعافلا ىلع هنيدلو ىللاعت هلل رصانلا وه ىللاعت هللا لوو
 0 ىلاعت لاق !5 « ةيلوعفملا ىلع  دّيؤمو ىلاعت هللا بناج نم

 نم هللا ثرصنيلو )ف : ىلاعت لاقو «# مكرصني هللا اورصنت نإ اونما نيذلا

 . ٍبّرقمو بّرقتمو « بوبحمو ٌبحمو « روصنمو رصان وهف 4 هرصني

 ةيالولا ةبترم ىلإ لوصولا قيرط انل نيبي يبسدقلا ثيدحلا اذه  ًاغلاث

 هي وب



 ىلاعت هللا هبحأ امب هبر ىلإ دبعلا برقتي نأب كلذو « ىلاعت هللا نم برقلاو

 يه هيلإ رماوألا بحأو « هيهانم نع يبتنيو هرماوأب رمتأيف « هعرشو
 هتضرتفا امث يلإ بحأ ءيشب يدبع يلإ برقت امو » : لاق  ضئارفلا

 . ( هيلع

 الأ ) : ىلاعت لاق « ىوقتلا وه كلذ يهانملا بانتجاو رماوألا لاثتماو
 مهل نوقتي اوناكو اونما نيذلا نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ
 زوفلا وه كلذ هللا تاملكل ليدبت ال ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف ىرشبلا
 . © ميظعلا

 مهب هتوافحو هئايلوأ روشنم ىلاعت هللا نلعي ةميركلا ةيآلا هذه يفف

 هللا نم رئاشبلا نم مهلامو « مهلامعأ يف مهقدص نلعيو « نامألاو ناميإلاب
 هللا ءاش نإ ةيركلا ةيآلا هذه حرش. تأيس اك ٠ ةرخآلاو ايندلا يف ىلاعت

 . ىلاعت

 « هرماوأ نولثتمملا : يأ  ىلاعت هلل نوقتملا مه ىللاعت هللا ءايلوأف
  رافكلا : يأ  اوناك امو 5 : ىلاعت لاق « هنع ىهن ام نوبنتجماو

 . «* نوملعي ال مهرثكأ نكلو نوقتملا الإ هؤايلوأ نإ . هءايلوأ

 ىور دقف : كَم هللا لوسر ءايلوأ مهو ىلاعت هللا ءايلوأ مه نوقتملاف

 : لاقف ًاشيرق عمج ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا نأ ( كردتسملا ) يف ماحلا
 . ( مكر يغ نم مكيف )

 . انالوموءانتخأ نباو « انفيلح انيف : اولاقف

 ُقايلوأ نإ . انم انالومو « انم انتخأ نباو « انم انفيلح » : هُم لاقف

 . (« نوقتملا مكنم
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 امل: لاق هنع هللا يضر ذاعم نع ( هدنسم ) يف دمحأ مامإلا ىورو
 هللا لوسر هعم جرخ نما ىلإ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هثعب

 هتلحار بناج ىلإ يشمي هع هلل لوسرو بكار ذاعمو « هيصوي هع
 يناقلت ال نأ ىسع كنإ ذاعم اي ) : لاق هل هتيصو نم غرف املف

 ًاعشج ذاعم ىكبف ( يربقو اذه يدجسمب رمت نأ كلعلو ؛ اذه يماع دعب

 : لاقف ةنيدملا وحن ههجوب لبقأف ِهُلْيَع تفتلا مث « هلع هللا لوسر قارفل
 . ( اوناك ثيحو اوناك نم « نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ »

 : مهنم انلعجا مهللا

 مه ىلاعت هللا ءايلوأ نأ انل نيبي يسدقلا ثيدحلا اذه  ًاعبار

 : نافنص

 أ - ضئارفلا ءادأ ىلع نورصتقملا مهو نودصتتملا : لوألا فنصلا

 « العف تابجاولا كلذ يف لخديو « مهملع ىلاعت هللا اهبجوأ يتلا تابجاولا

 يهو أكرت تايجاولاو « ةيقلخلاو ةيلوقلاو ةيلمعلا تارومأملا يهو
 . تامرحملا

 . هك رت بضو نطردع تايثلاو: :ايلكف بح :تاووعأملا تاف

 . ضئارفلا برق ماقم ىلإ هسفنل ملاظلا ةبترم نم ملسملا يقتري كلذبو

 نم يه ىلاعت هللا اهعرش يتلا ةينيدلا رومألا عيمج نأ ملعي نأ بجيو
 قالخألاو « ةبيطلا لاوقألاو ةحلاصلا لامعألاو تاعاطلاو تادابعلا

 املو « العو لج هبر ىلإ دبعلا برقت تابرق ربتعت كلذ عيمجو « ةيضرملا
 فو (4 برئتقاو دجساو 8 : اهيف ىلاعت لاق اهمظعأو اهمهأ ةالصلا تناك

 ها



 اوركأف دعتاس وهو بز نم دنعلا نوكي ام. ترق 9: لع هع ثيدقلا
 . ( ءاعدلا

 نمو « ىلاعت هللا هعرش امب ىىلاعت هللا ىلإ برقتلاو بارتقالا دبعلا نمف
 ثيدحلا يف هني لاق ام هيلإ دبعلا برقتي ام فعض هيلإ بيرقتلا ىلاعت هللا
 هلال وهرد لاق“ لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ناخيشلا هاور يذلا

 فرك ى اذ هحساانأو يدع نط كلعانأ 3: لجو زعل لوقت هلع
 الفري هتركذ الب يف قركذ نإوأل/ يش ي هنرك د هسقنا و يركذ نإف

 ان قع قاع ًاعارذ هيلإ تبرقت أريش لإ بّرقت نإو « هنم ريخ

 ام فعض : يأ  ًاعاب هنم تبرقت ًاعارذ لإ برقت نإو  دبعلا بّرقت

 ثيدحلا اذه حرش يتأيسو « ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نإو - دبعلا برقت

 رس ل ا ىلاعت هللا ءاش نإ

 0 ا

 اهب قبس ىلا تاريخلا : يه ثيدحلا اذه يف ةروكذملا لفاونلاو
 نذإب تاريخلاب قباس مهنمو 3 : هلوقب ىلاعت هللا مهركذ نيذلا « نوقباسلا

 فارع دا ربع هامل يلق نأ + كلت لفاونلا عير
 يهلإلا خلا باوبأ خت م

 ها م دما

 . لفاونلا
 ت1 ادت



 ىه - تابجاولا ىلع ةدايز تاعاطلاو تادابعلا : يأ  لفاونلاف

 ماقم ىلإ لصيف نمؤملا دبعلا لخدي اهنمو « ريخلا باوبأ يهو « تاريخلا
 . لفاونلا لهأ نيقباسلا برق ؛ نيبرقملا

 ىلع ةدايز ةلفانلا تاريخلا كلت نم هيف نمؤملا لخخد باب يأ نمو

 ماقم قوف مه نيذلا نيبرقملاب قحتلي كلذب هنإف « ةماتلا تابجاولا

 ةريثك اهلعجو « ريخلا باوبأ حّتف ىلاعت هللاف « نيهلا باحصأ نيدصتقملا

 . هبرق ةرضح ىلإ اهنم اولخديلو « نودصاقلا هدصقيل

 تابرقلاو تاعاطلا : يأ - تاريخلاو ريخلا باوبأ عاونأ يه ام اذإ
 . ؟ ةلفانلا

 عاونأ يهو ىلاعت هللا ىلإ اهب برقتلا ىلع ّصنو مَع يبنلا اهّيب معن 1 0 5, 2 . هللاط 4
 وهف باوبالا كلت ضعب لخد نمف « ىللاعت هللا ءاش نإ كل حضتيس ا

 انلعجو « هتمأ نع ًالوسرو « ةهوق نع ابن راج ام لضفأ ملسو هلاو هيلع

 ملسو هلاو هيلع هللا لص هنإف « هترمز يف انرشحو « هعابتأ نم ىلاعت هللا
 ىلع كلدأ الأ » : لاق ام « اهلك ريخلا باوبأ ىلع انَلَّدو « ريخ ىلع انّلَد
 « ءيش لك انل لّصفو « ىلاعت هللا ىلإ برقتلا قيرط انل نّيَبو «« ريخلا باوبأ

 قابلا هرون ىلع انكرت لب « تاببشلاو كوكشلا تاملظ يف الو « ركفلا

 اهرابغو اهليل . ءاضيبلا لثم ىلع مكتكرت ٠ : ِهُللْيَع لاق « نيدبآلا دبأ

 . « كلاه الإ اهنع غيزي ال , ءاوس

 تدي 1 دع



 هلهأ تنأ 5 « ءازجلا ريخ هللا لوسر اي يديس اي ىلاعت هللا كازجف

 + انجح هن لاقي: ىلا كنأو
 ينثُت يذلا قوفو ينثُث يذلا ّتنأف حلاصب كيلع اينثأ نحن اذإ
 ينعن يذلا ٌتنآف ًاناسنإ كريغل 2ةحدمب انم ظافلألا تّرَج نإو

 ريخلا باوبأو تابرقلاو تاريخلا عاونأ

 صاخلا برقلا ماقم ىلإ اهنم لخدي يتلا

 لفاونلا برق ىمسملا
 عاونأ يه ىلاعت هللا ىلإ اهب برقتي يتلا تاعاطلاو تابرقلا لفاون نإ

 : ةددعتم

 ١ ةيحراج وأ ةيبلق:ةيلمع لفاون .

 . ةيلوق لفاون - "؟
 “'  ةيلام لفاون .

 قيرط يف رئاسلا نوكي ىتح « ىلاعت هللا ءاش نإ اهتلدأ عم اهنيبأسو
 ب ةاعوب لج كرلا ةريضحت نم ترقلا قيرط' كلاسلا ودع ىلاعت تاةذانقلا

 ًاجنتتم هملاعتو كيم هللا لوسر ىده ًاعبتم ؛ هرمأ نم ةنيب ىلع نوكي

 كرابت مهبر ىلإ مهلصويل « هيلإ دابعلا اعد يذلا « هَ هللا لوسر ليبس
 وعدأ يليبس هذه : لق 0 ىلاعت لاق « هناحبس هب مهبولق بّبحيو « ىلاعتو

 نسج اننا بنو نا ناعبكشو نحت ندم انها ريتك ىلع هللا ىلإ

 . ُيَع هراونأو هرارسأ نم انألماو « هعابتأ نم انلعجا مهللا

 د خال



 نم « تابجاولاو ضئارفلا ىلع داز ام يه كل تنيب 5 لفاونلاو

 هلل دمحلاو ةريهش ةريثك : يهو « تاريخلا لعفو « تاعاطلاو تادابعلا
 ركذأ ينإف كلذلو « بيتكلا اذه يف اهلك اهعمج نكمي الو « نيملاعلا بر

 يّوقتو « كتمبب ضهنت « ةزجوم اهنم المج ميركلا ءىراقلا اهِمأ كل
 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهءارو ام ىلإو 4 ابيلإ ةعراسملا ىلإ كتميزع

 ةّيلمعلا لفاونلاب ىملاعت هللا ىلإ بّرقتلا
 تلق : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع هريغو يذمرتلا ىور

 ؟ رانلا نع يندعابيو ةنجلا ينلخدي لمعب ينربخأ هللا لوسر اي

 هللا هرّسسُي نم ىلع ريسيل هنإو « مظع نع تلأس دقل » : هلع لاق
 : هيلع ىلاعت

 موصتو « ةاكزلا قؤتو « ةالصلا مقتو « ًائيش هب كرشت ال هللا دبعت
 . ( تيبلا جحنو « ناضمر

 هدملاو# ةنج موصلا ؟ ريخلا باوبأ ىلع كلدأ الأ » : هلع لاق مث
 مث « ليللا فوج يف لجرلا ةالصو « رانلا ءاملا ءىفطت 5 ةئيطخلا ءىفطت

 ىتح ًاعمطو ًافوخ مهبر نوعدي عجاضملا نع مهبونج ىفاجتت 9 : الت

 . ©# نولمعي غلب

 )ِ؟ هماتس ةورذو هدومعو رمألا سأرب كربخأ الأ » : هدم لاق مث

 . هللا لوسر اي ىلب : تلق : ذاعم لاق

 همانس ةورذو « ةالصلا هدومعو « مالسإلا رمألا سأر » : هلع لاقف
 . ( داهجلا
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 . (؟ هلك كلذ كالمب كربخأ الأ » : هلع لاق مث

 : هللا لور اي لي كلف
 . « اذه كيلع فك و : ُهّلكَم لاقو هناسلب ذخأف
 ؟ هب ملكتن امب نوذحاؤمل انإو هللا لوسر اي : تلق

 ىلع رانلا يف سانلا بكي لهو « ذاعم اي كمأ كتلكذ » : ِهُليكَع لاقف
 . ( مهتتسلأ دئاصح الإ  مهرخانم ىلع : لاق وأ - مههوجو

 « نيهلا باحصأ نيدصتتقملا ةبترم ًالوأ ثيدحلا اذه يف هَل يبنلا نّيبف
 مث + نانلا تاذع نمتامالاو ةنكلا لوفحد ير ضئارقلا برق ةيظعب انو
 اولا لفل هنن كاررشلا ناقباسلا قورشلاو افانل د11 نافاس
 لفاونلا اهنأ ىلع ليلدلاو « ةيلاملا تاقدصلا لفاونو « مايصلا لفاون نم ريخلا

 تاولصلا لفاون مث « ثيدحلا لوأ يف نيضورفملا ةاكزلاو مايصلا ركذ

 ئأدح لمكلا نيطاضلا راهش عاف نجلا ةالبغ#ايلضنأو اهجهأو
 ةّرق نم مط يفخأ ام سفن ملعت الف 9 : مهيف ىلاعت لاق نيذلا نيبرقملا
 ملعت ال « عجاضملا تكرتو ليللا نم تماق سفن ملعت الف : يأ * نيعأ

 هب ُرَقَت يذلا « يدبألا مبعنلا نم ال ىفخأو « احل ىلاعت هللا دعأ ام ردق
 . # نولمعي اوناك امب ًءازج !» « اهنيع

 نيقباسلا نيبرقملا يف نولخاد مه « هيلع نوبظاوملا : مه ليللا ماوقو

 ثيدحلا يف ءاج نيذلا  ميظعلا ريخلا باب يف نيلخادلاو « تاريخلاب
 هللا يضر ةريره يأ نع ناخيشلا ىور !ك نيملاعلا بر نع مهيف يبمدقلا

 نيحاصلا يدابعل تددعأ : ىلاعت هللا لوقي » : ِهُليقرَم لاق : لاق هنع
 . ( رشب بلق ىلع رطخ الو « تعمس نذأ الو « تأر نيع ال ام

 تحهااإلا# تن



 يفحخأ ام سفن ملعت الف 9 : ىلاعت هللا لوق متش نإ اوأرقا » : لاق مث

 . ةيآلا ( # نيعأ ةرق نم محل

 مر ىلاعت هللا ىلإ هب اوبرقت « ليللا يف ًالمع ىلاعت هلل اوفخأ املف

 « نذأ هب عمست ملو « نيع هرت مل ًاباوث مهل ىلاعت هللا ىفخأ - سانلا نيعأ

 . كلذب مهنيعأ ٌّرقأ « هناحبس هيلع اوُمِدَق اذإف « رشب بلق ىلع رطخي ملو

 قيما . ةمعتاو: لدم الذطقا كاقلوأ نم انلعجا مهللا

 ري يوما يب اا سل

7 
 هلع هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةمامأ ينأ نع هريغو يذمرتلا ىور

 مكبر ىلإ ةبرقو « مكلبق نيح اصلا بأد هنإف ليللا مايقب مكيلع ١ : لاق

 . ( مثإلا نع ةاهنمو « تائيسلل ةرفكمو

 : باسح ريغب ةنجلا ىلإ نيقباسلا نم مه ليللا ماَوق نأ هيَ ربخأ

 هللا لوسر نع ابنع هلل يضر ديزي تنب ءامسأ نع هريغو يقبمبلا ىور
 ٍدانم يدانيف « ةمايقلا موي دحاو ديعص يف سانلا رشحي » : لاق هِيَ

 : لوقيف

 . عجاضملا نع مهبونج ىفاجتت اوناك نيذلا نيأ

 ل ل ا

 يذلا تقولا يف ىلاعت هللا ىلإ بّرقت 00
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 نع هححصو يذمرتلا ىور دقف : ًاصاخ ًابرق هدابع ىلإ ىلاعت هللا برقتي
 نوكي ام برقأ ١ : لوقي هُذْكرَم يبنلا عمس هنأ هنع هللا يضر ةنيبع نب ورمع

 يف هللا ركذي نمم نوكت نأ تعطتسا نإف « رخآلا ليللا فوج يف دبعلا

 . ( نكف ةعاسلا كلت

 ركذي نم ةعاسلا كلت يف نوكت نأ ىلع صرحلا لك صرحاف : ىنعملاو
 وحنو , ءاعد وأ . رافغتسا وأ « نارق ةوالتو « ةالصب : ىلاعت هللا

 يف كلذ تلصف اي « تاولصلا لفاون اذكهو « برق اهنإف كلذ

 اهلك : ةلفانلا جحلاو مايصلا لفاونو « ( مالسإلا يف ةالصلا ) : باتك

 اذإ « تاريخلاب نيقباسلا نيبرقملا برق ىلاعت هللا ىلإ دبعلا برقت تابرق

 . ايش اهنم صقني ملو « هتابجاوو هضئارف اهبحاصل تلمك

 ةلفان تسيلو صقنلا كلذل تالمكم لفاونلا تناك ةصقان تناك نإو

 . ةدئاز

 ةيلوقلا لفاونلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتتا
 ثيدحلا يف ةلخاد ىهو ىلاعت هللا ىلإ دبعلا اهب برقتي ةيلوق لفاون كانه

 ىتح لفاونلاب لإ برقتي يدبع لازي امو » : هيف لاق ثيح يبسدقلا

 . ثيدحلا ( هبحأ

 اهنم باب ىلإ قبس نمف « ةعساوو ةريثك اهريخ باوبأ ةيلوقلا لفاونلاو

 . قبسأ وهف اهباوبأ ىلإ قبس نمو « قباس وهف

 ةالصلا نم راثكالاو ؛ ىلاعت هللا باتك ةوالت ىلع ةبظاوملا لمشت يهو

 « حيبستلاو « ليلهتلا نم راثكإلاو « ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا ىلع

 اك ا 0-7



 هدماحمو هتافصؤ هئامسأب ىلاعت هللا ركذ عاونأ عيمجو « ريبكتلاو « ديمحتلاو
 . هئاعدو

 وهف اهب قبس نمف « تادابعو تاريخ اهلكو « ريخ باوبأ اهلكف
 مهو تاريخلا يف نوعراسي كنلوأ إ : ىلاعت لاق « ةمايقلا موي اهيلإ قباس
 . 4 نوقباس اهل

 هباتك ةوالتب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا
 : ةبظاوم ىلاعت هللا باتك ةوالت : اهمهأو ةيلوقلا لفاونلا هذه لضفأ نإ

 امم اوقفنأو ةالصلا اوماقأو هللا باتك نولتي نيذلا نإ آف : ىلاعت لاق

 مهديزيو مهروجأ مييفويل . روبت نل ةراجت نوجري ةينالعو رع مهانقزر

 . # روكش روفغ هنإ هلضف نم

 مهميركتو مهحدم يف تلزن اهأل « ِءاّرقلا تايا تايآلا هذه ىمستو
 باتتك نولتي مهمأب كلذ أدبو « مهلامعأو مهلئاضف ركذف « مهرئاشبو
 هللا ىلإ ةبرقو ةدابع يه ىلاعت هللا باتك ةوالت نأ ىلع لدي اذهو « هللا

 دبعلا يوطي اهبو « ىلاعت هللا دنع ريثكلا اهرجأو « ريبكلا اهتأش اهل « ىلاعت
 نم برقلا ماقم ىلإ لصي ىتح « ةديعب ًارافسأو « ةديدم لحارم كلاسلا

 سنألاو « ينابرلا سدقلا ةريظح يف لحيو « هناحبس برلا ةرضح
 . ينامحرلا

 الجر نأ امهنع ىلاعت هلل يضر سابع نبا نع هريغو يذمرتلا ىور
 ؟ ىلاعت هللا ىلإ بحأ لامعألا نأ ُهُلَع يبنلا لأس

 . ( لحترملا لاحلا ١ : هلم لاقف

 كك



 ؟ لحترملا لاحلا امو : لاق

 ةرداتوم ادت يأ نارقلا لوأ نم: ترضي ىدلا و. : 22 لاق
 ذخأ ةمعخ متخ املك : يأ . لحترا لح املك هرخا ىلإ - نارقلا لوأ

 ةديعب اطاوشأ عطقي ىلاعت هللا ىلإ رفاسم وهف « ابظاوم اذكهو « اهريغب

 . همالكب ىلاعت هللا ىلإ برقتي هنأل لصي نأ َّدب ال وهف « ىدملا

 مظعأ يه هباتك ةوالتب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا نأ ِهُدَع يبنلا نيب دقو

 هيلإ اوبرقت امهم دابعلا نأو « برقت لضفأو « برقت برقأو « برقم
 . همالك لثمب هيلإ اوبرقت ام ؛ مالكب

 يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ ينأ نع هنّسسحو يذمرتلا ىور

 ءيش يف  دبعل ىلاعت هللا عمتسا ام : يأ - ٍدبعل هللا نذأ ام » : هَل
 يف ماد ام دبعلا سأر ىلع ٌرْذُيل ّربلا نإو « امبيلصي نيتعكر نم لضفأ

 لثمب : يأ « هنم جرخ ام لثكب ىلاعت هللا ىلإ دابعلا بّرقت امو « هتالص

 هناحبس هنأل أدب هنم « ىىلاعت هللا مالك هنإف « ميركلا نارقلا ىنعي هنم أدب ام

 . هريغ مالك ال همالك وهف دوعي هيلإو « هب ملكتملا وه

 . نارقلا ىنعي هنم أدب : يأ ( ©")هنم جرخن

 ةوالت ىلع نيبظوملا : يأ  نارقلا لهأ نأ هَ يبنلا نّيِب دقو
 : هتصاخو هللا لهأ مه  نارقلا

 . ها . ريفن

 بنل تك



 نيلهأ هلل نإ ( 6 ال ومر لاق لاق هنع هللا يضر سنأ نعف

 . ( سانلا نم

 !؟ هللا لوسر اي مه نم : اولاق

 مه : يأ "ع هتّصاخو هللا لهأ : مه نارقلا لهأ » : كوع لاق

 . هبابحأو هؤايلوأ

 ءايلوأ مه « هبادآب نوبدأتملا « هتوالتل نومزالملا ميركلا نارقلا لهأف
 هللا لص هللا لوسر انربخأ م « كش الو بير الب هلهأ ةّصاخو ىلاعت هللا

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يذمرتلا ىور

 لاسم نع نارقلا هلغش نم < ىلاعتو كرابت ٌترلا لوقي ١ : كوع هلل
 مالكلا رئاس ىلع ىلاعت هللا مالك لضفو « نيلئاسلا يطعأ ام لضفأ هتيطعأ
 . ( هقلخ ىلع هللا لضفك

 سيل ام باوغلاو روجألاو لئاضفلا نم هتوالت لضف يف ءاج كلذلو
 لقا اذهو « اهلاثمأ رشعب ةنسحلاو « ةنسح ىلتي فرح لكب نإف « هريغ يف

 الإ اهردق ردقي ال تافعاضم كلذ قوفو « نارقلا ةوالت يف تافعاضملا

 . هروضحو هتيشخو ءىراقلا ةوالت بسح ىلع « ىلاعت هللا

 لاق : لاق هنع هللا ئصر دوعسم نبا نع هححصو يذمرتلا ىورو

 تيم شنقا لادعدللا تاك نم ادرج ارق س18 2 طع هللا لوس
 فلأ : نكلو « فرح « ملأ 98 : لوقأ ال « اهلاثمأ رشعب ةنسحلاو

 . ( فرح ميمو « فرح مالو « فرح

 .( هدنسم ) يف دمحأ هاورو ها . مكاحلاو هجام نباو يلاسنلا هاور : يرذنملا لاق )١(

 تك ةداعش



 ةوالت ) يباتك ىلإ عجريلف ةوالتلا لضف ةفرعم يف عسوتلا دارأ ْنمو
 . ةميزعلا يّوقيو ةّمهلاب ضبني ام دجي ( ديجملا نارقلا

 أ ُهَُع يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا نم راثكإلا لفاونلا نمو

 نيذلا اهيأ اي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ 95 : ىلاعت هللا لاق

 . # اميلست اوملسو هيلع اولص اونمأ

 اذه ىلع اولصي نأ نينمؤملا هدابع ىللاعت هللا رمأي ةميركلا ةيآلا هذه يفف
 ةكئالملا فّرش م - مهل ًافيرشتو « مهماقمل ًايركت « ميركلا يبنلا

 هللا نم تاولصلا اولانيلو « مهتائيسل ًاريفكتو « مهتاجردل ةعفرو - كلذب
 اولانيلو « مهيلع هلع هنم ةالصلا اولانيلو « مهيلع تاميلستلاو « ىلاعت

 « هبرقبو « هتعافشبو « هلع هب ىلوأ اونوكيلو « مهيلع ةكئالملا ةالص

 . ةرخآلاو ايندلا ري كلذب اولانيلو « ةمايقلا موي هقطعو « هماركإو

 اهركذأ ةتباث ةيوبن ثيداحأ اهيف تءاج تامرككملا كلت نم ةدحاو لكو

 ( ِهلِع يبنلا ىلع ةالصلا ) : يباتك ىلإ عجراف اهليصافت امأ « زاجيإب كل

 لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يِبأ نع ننسلا باحصأو ملسم ىور

 . « ًارشع هيلع هللا لص ةدحاو ةالص لع ىَلص نم » : لاق هللْكَع هللا

 نأ هنع هللا يضر يراصنألا ةحلط يبأ نع هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 انلقف « فيرشلا ههجو يف ىرُي رورسلاو موي تاذ ءاج هُم هللا لوسر
 !؟ كهجو يف رورسلا ىرن انإ : هللا لوسر اي

 دمحم اي لاف كلملا يناتأ هنإ » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف

 كتمأ نم ٌدحأ كيلع ىلصي ال هنإ : لوقي لجو رع كّبر نأ كيضري امأ
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 تاع تملس الإ كلنا نكاح كني كسي ألو ارعع هيلع تواصلا
 . تيضر : يأ « لب : هلع لاقف . ًارشع

 . ىلاعت هللا نم رشعب لباقم كلذ ُهُلِيَِع هيلع مالسلاو ةالصلاف

 نّيِب ك « ريثك اهريخو « ريبك اهتأش هدبع ىلع ىلاعت هللا ةالص نإو
 اوركذا اونما نيذلا اهمأ اي ف : لاقف نيقداصلا نينمّوملا هدابعل كلذ ىلاعت هلل
 هتكئالمو مكيلع يلصي يذلا وه . ًاليصأو ةركب هوحبسو ًاريثك ًاركذ هللا
 . 4 ًاميحر نينمّوملاب ناكو رونلا ىلإ تاملظلا نم مكجرخيل

 دارملا سيلو « رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخت هدابع ىلع هللا ةالصف

 رابنلا ءوضو ليللا تاملظ الو « نونمؤم مهمأل ؛ رفكلا تاملظ تاملظلاب

 ةيآو ]ف : ىلاعت لاق : نورصبم رابنلا يفو نوملظم ليللاب مه ةلاحم ال مهمأل
 انلعجو © : راهنلا يف لاقو « # نوملظم مه اذإف راهنلا هنم خلسن ليللا مهل
 . ةيآلا * ةرصبم رابنلا ةي

 تاملظ : يه ميهيلع هتالصب اهنم مهجرخي يتلا تاملظلاب دارملا نكلو

 لوقعلا تاملظو « بوركلاو دئادشلا تاملظو « بونذلاب بولقلا

 رودصلا تاملظو « ةيناطيشلا سواسولاو « تاببشلاو كوكشلا ببسب

 ىلإ تاملظلا كلت نم هناحبس مهجرخي مبيلع هتالصبف  مغلاو قيضلاب
 . تايلجتلا عاونأو « تادابعلاو تاعاطلا رون

 برقلا لصح . سدقلا راونأ تّلمتو « سفنلا تاملظ تلجنا اذإو
 برقتي يدبع لازي امو ١ : ثيدحلا يفك ٌبحلاو سنألا ةرضح يف لخدو
 . (« هّبحأ ىتح لفاونلاب لِ

 ىور : تائيسلا طحن و تاجرد دبعلا عفرت هَ هيلع ةالصلا نأ اك

 هج 71 تت



 حبصأ : لاق هنع ِهَللا يضر يراصنألا ةحلط يبأ نع امهريغو دمحأو يقاسنلا

 . رثبلا - فيرشلا - ههجو يف ىرُي سفنلا بّيط هع هللا لوسر
 ؟ رشبلا كهجو يف ىرُي سفنلا ّبيط َمويلا ٌتحبصأ هللا لوسر اي : اولاقف

 ْنَم : يل لاقف لجو رع يبر نم ٍتآ يناتأ - لجأ » : هلع لاقف
 رشعةبع اع. "تاه هع اب هلا تنك ةالص كأن كيلغ ىلع
 . « اهلثم هيلع درو « تاجرد رشع هل عفرو « تائيس

 ْنَمو « هتاجرد تغفترا ع هيلع ةالصلا نم يلصملا رثكأ املكف
 ماقم وهو « تاماقملا عفرأ ىلإ لصي نأ ّدِب ال تاجردلا ةعفر يف ىقترا

 . مهفاف صاخلا برقلا

 : هيلع يَلصُي ّْنَم ىلع يلصي فَي دمحم انديس اذكهو

 نم ١ : لاق ْهَُع يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع يناربطلا ىور

 رشع كلذ ىوس هل بتكو « هيلع تيلصو « هتالص ينتغلب يلع ىَّلِص
00 ْ 

 ىلع لص مهللا :لوقيو هيلع يلصي ْنَم ىلع يلصي ولي وهف
 !1اهف را انو ةمالص: لنضمأ اهوب6 ةيعايورك ةيوراعت نال

 ةراهطو ةاكزو « بونذلل ًةرفغمو « بولقلل ًةنيكس اهيف نإ معن

 . برقلا ماقم ىلإ دبعلا يقتري كلذبو « سفنلل

 . © مهل نكس كتالص نإ مهيلع لّصو ا : ىلاعت هللا لاق

 سفنلا اه نقمطتو « بلقلا اهل نكسي يتلا ةنيكسلا وه نكسلاو
 يذلا وه ١ : ىلاعت لاق « نابرقلا اهب لصحيو « ناميإلا اهب ديزيو « معنتو

 ل اخ



 . 4 مهنامهيإ عم ًاناميإ اودادزيل نينمؤملا بولق يف ةنيكسلا لزنأ

 ىَلَصُي نأ ىلع صرحلا لك نوصرحي هَ يبنلا باحصأ ناك كلذلو
 ب ا فلل

 0 رواش سوو لور لل رد دال را يقأرما هل تلاقق
 . « كجوز ىلعو كيلع هللا

 ا لاق ىفوأ يبأ نبا نع امهريغو نيحيحصلا يفو
 ًايعاد - للك لاو نك لاول تاب ايععتلا نأ قد نا اذإ

 . « نالق لآ ىلع لص مهللا » : ب ةقديصلا»'قأ يذل

 . « ىفوأ يبأ نبا لآ ىلع لص مهللا » : لاقف ةقدصب يأ هاتأف

 . هلا ىلعو ةقدصلا عفاد ىلع لصي ناكف

 وهف « هلاو ًانالف نوديري نالف لآ ليق اذإ برعلا ةغل يف ةدعاق هذهو
 . ةلاحم ال ًالوأ لخاد

 انيجن : دارملاو # رحسب مهانيجن طول لاالإ 9: : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 وه يذلا ًاطول جني لو طول لآ ىجن ىللاعت هللا نأ داما سيلو « هلآو أطول
 0 | فاعل نكس

 ةالصلا ةغيص يف يراخبلا تاياور ضعب يف ءاج ام كلذ نمو
 تيلص 5 : يأ - ثيدحلا « مههاربإ لا ىلع تيلص 1م » : ةيميهاربإلا

 ؛ فرخ ةياور يف ءاج ام هلاو مهاربإ ىلع

 تح الو دح



 تعم : لق نع لا يضر يأ ع نع ل يضر عدو نرماع نع

 ةكئالملا لزت مل ةالص يلع ىَّلص ْنَم :  لوقيو بطخي هم هللا لوسر

 .200( رثكيل وأ كلذ نم دبع لقيلف يلع ىَّلص ام هيلع لصُت

 هلع هلل لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يناربطلا ىورو
 لجو رع هبر نع ًافنا ليربج ناتأ هنإف ةعمجلا موي يلع ةالصلا اورثكأ »

 انأ تيلص الإ ةدحاو ةرم كيلع ىلصي ملسم نم ضرألا ىلع ام : لاقف
 . « أرشع هيلع يتكئالمو

 : ةالص هيلع مهرتكأ هبرقو هتعافشبو ِهديَع هب سانلا ىلوأ

 يضر دوعسم نبا نع ( امبيحيحص ) يف نابح نباو يذمرتلا ىور
 مهرثكأ ةمايقلا موي يب سانلا ىلوأ نإ » : هيَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هلل

 . ( ةالص يلع

 نمل وقل رح كو كذا د

 ايندلا ريخ لانو ةرخآلاو ايندلا مه ينك هنن :ع يبنلا ىلع ةالصلا رثكأ ْنَم

 : ةرخآلاو

 رثكأ ينإ هللا لوسر اي تلق : لاق هنأ هنع هللا يضر بعك نب بأ نع
 يناعد نم لعجأ مكف : يأ - يتالص نم كل لعجأ مكف كيلع ةالصلا

 ؟ َعبرلا : تلق « تئشام » : لاق ؟ كيلع ةالص

 د ل لو ل ال



 . (« كل ريخغ وهف تدز نإو تعش ام ) : لاق ؟ فصنلا : تلق

 . ( كل ريخ وهف تدز نإو تعش ام » : لاق ؟ نيثلثلا : تلق

 ىفكت ٌأذِإ ) : لاق ؟ اهلك يتالص كل لعجأ : بعك نب يبأ لاق

 .©0( كبنذ رفغيو كمه

 ىلاعتو كرابت هللا كيفكي ٌاذإ » : هلع لاق : دمحأل ةياور يفو
 . « كترخاو كايند نم كّمهأ ام

 يبتلا ىلع ةالصلا ةرثكب ةيالولا ماقم اولان ىلاعت هلل ءايلوأ نم كو مكف
 . نيملاعلا بر اي مهنم انلعجا مهللا  ملسو هلاو هيلع هللا لص

 ةرثكب مكيصوأو يسفن يصوأ : ةنمؤملا يتخأ ايو نمؤملا يتخاأ ايف

 5 ا ل دعا

 يف ببسو « رافغلا د ىلاعت هللا ةمحر 0 راردملا قر ةرثك يفو
 لين يفو ؛ رادلا كلتو رادلا هذه ةداعس يف مظع ببسو « رانلا نم ةاجنلا

 ديسلا مركألا هبيبح اضرو « رافغلا زيزعلا ىلاعت هللا اضرو « رادلا ىبقع
 « رابنلاو ليللا بقاعت ام « ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم انديس راتخما
 « رايغلاو بارتلاو راجحالا ددعو « راجشالا قروو « راطمالا رطق ددعو

 . نيعمجأ مهعم انيلعو

 . هححصو يذمرتلاو دمحأ هاور )ع(

0 



 ىلاعت هللا ركذ نم راثكإإلا ةيلوقلا لفاونلا نم

 قحتلي ىتح ىلاعت هللا ىلإ دبعلا اهب برقتي يتلا ةيلوقلا لفاونلا نمو
 وأ ؛ ديمحت وأ « حيبست وأ « ليلهتب ىلاعت هللا ركذ نم راثكإلا : نيبرقملاب

 وأ ؛:ءاعد وأ © ىلاعت هللا لغ ءانث وأ ع. ديجمت وأ « رافختسا وأ +ريبكت

 . ةينابرلا تافصلاو « ةيهلألا ءامسألا نم كلذ ريغ وأ « ةلبسح وأ « ةلقوح

 يف ىلاعت هللا ركذ نم راثكإلا لئاضف نم ةددعتم ًاهوجو تركذ دقو
 ةدراولا راكذألا غيص نم ًاريثك تنيب اك «( لاوقألا دوعص ) يباتك

 . اهيلإ عجراف ًاضيأ اهلئاضفو

 0 برقلا يف وثأت م ا

0002 

 ليج نب ةاعم نأ رماع نين كلاخ نع قارطلاو انذلا نأ قنا قوز
 هُم هللا لوسر هيلع تقراف مالك رخخآ نإ : مهل لاق هنع هللا يضر

 ىلع بكار ذاعمو « نما ىلإ هثعب دقو يع هللا لوسر هعدو نيح : ينعي
 اذاعم يصوي وهو « ةقانلا بناج ىلإ يشمي ع هللا لوسرو « ةقانلا

 هللا للا نأ لامعألا ىأ“ هللا لوو ايد كلك نأ خ عيال اف

 ؟ ىلاعت

 هللا زك ذ نم يطور كتئاسلو توق نأ 9:4-لاق

 : هللا لوسر اي لاق : ظفلب ( هحيحص ) يف نابح ع نباو راربلا ةاورو

 ؟ ىلاعت هللا ىلإ اهبرقأو لامعألا لضفأب ينربخأ

 د م5



 4 لاعت هللا رك ذة نع تطر كلئاشلاو كتوعنأ قا لاق

 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس ينأ نع يذمرتلا ىورو

 دن

 . ثيدحلا ( ًاريثك هللا نوركاذلا 0

000 
 اذه اوس: لام لاقف + نادمح هل لاقي ليج لع رمق ةكم قيرط
 . ( نودّرفملا قبس نادمج

 ؟ هللا لوسر اي نودّرفملا امو : اولاق

 . ملسم هاور « ًاريثك هللا نوركاذلا » : لاق

 ؟ نودّرفملا امو : هللا لوسر اي اولاق : ظفلب يذمرتلا هاورو

 هللا ركذ ىلع نوموادملا : يأ  ىلاعت هللا ركذب نورتهّتسملا ١ : لاق
 ةمايقلا موي نوتأيف . مهاقتَأ مهنع ركذلا عضي هب نوعلوملا ىلاعت
 . مهيلع لمحت رازوأ ال : يأ .« ًافافخ

 . هيلإ عجراف ( دوعصلا ) باتك يف ثيدحلا اذه حرش ىلع تملكتو

 مهللا  ةيقباسلاو برقلاو بحلا هيف ىلاعت هللا ركذ نم راثكإلاف

 . ًاريثك نيركاذلا نم انلعجا

 ةريثك ىه ىلاعت هللا ركذ نم راثكإلا لضف يف ةدراولا ثيداحألاو
 « ىلاعت هللا ىلإ ةبوبحم يه مكلا ةرثك نأ ىلع ةلالد كلذ يفو « ةريهشو

 . مكلا ةرثك نع ينغت ال فيكلا ةوق نإو « ةعيرشلا دصاقم نم يهو
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 - ًاليلق ىلاعت هللا ركذ يف هروضحو بلقلا هجوت ةوق نأ ىنعملاو
 نع ًاينغم كلذ ناك ول ذإ « ًاريثك ىللاعت هللا ركذ لداعي الو كلذ موقي ال
 لاق املو :4 تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلاو إ» : ىلاعت هللا لاق امل ةرثكلا

 لد هركذ ةرثكب ىلاعت هللا رمأ املف « 6 ًاريثك ًاركذ هللا اوركذا الل : ىلاعت
 دوصقملا نإف « روضحلا عم ولو ؛ ريثكلا ماقم موقي ال هنم ليلقلا نأ ىلع

 مهفاف ةرثكلا وه ةرثكلا نم

 ةدودحم ةنيعم ًادادعأ نيبت تءاج ةيوبنلا ثيداحألا نأ ىرت كلذلو

 نإف « رافغتسالاو « ريبكتلاو ديمحتلاو حيبستلاو ركذلا غيص نم ريثك يف
 « دارملا متي مل صقن اذإ ثيحب « ريبكلا هنأش هلو « عرشلا يف رابتعا هل ددعلا

 . بولطملا لصحي ملو
 « نيثالثو ًاثالث ةضورفملا تاولصلا دعب ءاج حيبستلا نأ ىرن مث نمو

 . كلذك ريبكتلاو ,« كلذك ديمحتلاو

 نيثالثو ةئالثب لب ةثالثب ددحي ملف « نيثالثو ًاعبرأ : ةياور يفو
 . ةرم ةئام موي لك ىلاعت هللا رفغتسي ناك هنأ » : ِهذْيَم هنع ءاجو

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ١ : لاق نم هنأ ِهلْيَع هنع ءاجو

 ةئام ريق ءيش لك ىلع رهر «رزخا مليا تعور يع ,دمحلا هلو «كلملا هل

 لاف و تدع سرا اما لقا نب كيور ماك اعلا ةاهوك# - ةرم

 . « لاق ام ىلع داز وأ «لاقام لثم

 ىضق ةرم ةئام موي لك يلع ىّلص ْنَم » : لاق هنأ َُِع هنع ءاجو
 . « رانلا نم ةءاربو « قافنلا نم ةءارب هل بتكو « ةجاح ةئام هل هللا
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 اذه ىلع مهلك قرطلا لهأ عمجأ كلذلو « ةريثك كلذ يف ثيداحألاو
 - هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ الو « ةرم ةئام رافغتسا : موي لك درولا

 نأ كلو ؛ ةرم ةئام ِهَُْع يبنلا ىلع ةالصلاو . ةرم ةئام  اهمامت ىلإ
 . تكئش ام ديزت

 تمي ل ةرم فلأ موي يف يلع ىَّلِص ْنَم ١ : لاق هنأ هلْ هنع يور اك

 . ( ةنجلا نم هدعقم ىري ىتح

 ا يل

 محرلا باوتلا تنأ كنإ « يلع بتو « يل رفغا ٌبر » : لوقي

 يف اهديدحتو اهنايب ءاج يتلا دادعألا نأ : ملعت هلك كلذ نمو

 دنع باوثلاو رجألا يفو « ىلاعت هللا ةعيرش يف رابتعا اهل ةيوبنلا ثيداحألا
 تاديدحتلاو تايمكلاو دادعألاو ةيعرشلا ريداقملا عيمج نأو « ىلاعت هلا

 اهمكح اهو « ةعيرشلا ماكحأ نم يه  ةعيرشلا يف تءاج يتلا

 نم الو « ثبعلا باب نم يه تسيلو « اهراونأو « اهروجأو اهرارسأو
 ةرداص ةميق ة ةعيرشو . مكج ىلع ةمئاق ماكحأ يه امنإو ء فدصلا باب

 . مكحلا ملعلا نع

 ضرفف ؛ ةيددع ةيمك اهل ابنم ةدحاو لك و ةسمخ ةضورفملا تاولصلاف

 « ةثالث برغملاو « عبرأ رصعلاو « عبرأ رهظلاو « ناتعكر حبصلا ةالص

 . رارسأو مكح هل كلذ لكو  عبرأ ءاشعلاو

 ةعيرشلا رومأ اذكهو « رشعلا عبر ةاكزلاو « ةنسلا يف رهش مايصلاو
 . ةتّيعملا دادعألاب دادعتلاو تيقوتلاو ريداقملا ابيف

 وه لق إظ : أرق ْنَم » : لاق هنأ هَُع يبنلا نع دمحأ مامإلا ىورو
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 . « ةنجلا يف ًارصق هل هللا ىنب تارم رشع اهمتخي ىتح # دحأ هللا

 . هللا لوسر اي رثكتسن ًاذإ : هنع هللا يضر باطخملا نب رمع لاقف

 . ©« بيطأو رثكأ هللا » : هع لاقف

 ْنَمو « ةنجلا يف ًارصق هل هللا ىنب تارم رشع صالخإلا ةروس أرق نمف
 يناعملا ةظحالم وأ بلقلا روضح ةوق عم تارم رشع صالخإلا ةروس أرق
 . نسحأو لمكأو لمجأ هرصق نوكيف باوثلاو رجألا هل فعوض

 أ ماق نم ١ : لاق هَ يبنلا نأ ةميزخ نباو دواد وبأ ىورو

 ةيا ةئامب : ماق نمو « نيلفاغلا نم بتكي مل تايأ رشعب - ليللا مايق يف أرق

 بتك : يأ (« نيرطنقملا نم بتك ةيآ فلأب ماق نمو « نيتناقلا نم بتك
 . رجألا نم راطنق هل نمم

 هللا لوسر لاق“: لاق هنع هللا يضر ةمامأ نأ نع يناربطلا ىورو

 ةئام أرق نمو « نيلفاغلا نم بتكي مل ةليل يف تايآ رشع أرق نم » : هد

 أرق نمو « نيتناقلا نم بتك ةيآ يتئام أرق نمو « ةليل تونق هل بتك ةيا
 نم بتك ةيآ ةئامسمخ أرق نمو « نيدباعلا نم بتك ةيآ ةئامعبرأ
 بتتك ةيآ ةئامئامث أرق نمو « نيعشاخلا نم بتك ةئاتس أرق نمو « نيظفاحلا
 اتئامو فلأ : راطنقلاو « راطنق هل حبصأ ةيا فلأ أرق نمو « نيتبخملا نم
 كافلظ: اهي لاق ىأ تءضرألاو ءاهسلا نيااع يخ ةيقوالاو + :ةيقوأ
 .©0( نيبجوملا نم ناك ةيا يفلأ أرق نمو - سمشلا هيلع

 نتا رم نم ادلع لا للا بقر انو «دادعألا رارتسأ ف ىححأ ايبافناف
 : وخلو ةيبازتلاو م كناماتلاو

 او يسر لورا ىذا رع مج لا هدو اقل ليسا لقال
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 كسقلا قغيني ةيوبع ةرثك وأ. ةبولطم دادعأ نم ةعيرشلا يف درو امف

 نعت .قرطلا عاشمو« قيفراعلا موقلا ةداس ناك كلدلو + امض

 « ىلاعت هللا ركذ نم راثكإلاب قيرطلا ىلإ بستتنملا نوبلاطي نيعمجأ مهب ىلاعت

 . ًاريثأت ةرثكلل نإف « ةريثك دادعأب هنومزلي دقو

 تلق نم انلعجا مهللا - ىلاعت هللا ركذ نم راثكإلا وه دوصقللو
 ليا ةرفغم مهل هللا ّدعأ تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلاو ف : مهف

 . نيمحارلا محرأ اي كتمح رب «4 ًاميظع

 لازال درعا قلك ف كاش نارك لئاجق لقط ار قادو
 . اههب ىلاعت هللا كعفني امهلإ عجراف ( ءاعدلا ) باتك يفو

 اهريغو ةيلالا تاقدصلا لفاونب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا

 ظيغلا نيمظاكلاو ءارضلاو ءارسلا يف نوقفني نيذلا 5 : ىلاعت لاق

 2 انل ىلاعت هللا اهركذ دق « لفاونلا برق لهأ تافص نم ةلمج هذهو

 هلل ةدابعلا نوتسحم مهمأل 4 نينسحملا بحي إط هناحبس هنأب مهركذ متخو

 . ىلاعت هللا دابع عم ةلماعملا نونسحمو « ىلاعت

 باوبأ ىلع كلدأ الأ ١ : هل لاقف لفاونلا برق ماقم يف اهيف لخخدُي ىتلا ريخلا
 ( رانلا ءاملا ءىفطي م ةئيطنخلا ءىفطت ةقدصلاو « ةئج موصلا ؟ ريخلا
 ةريظح يف برقتملا هنم لخدي « برق باب تاقدصلا بابف « ثيدحلا

 . ينابرلا سدقلا
 اد اللا



 لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ ينأ نع نسح دانسإب يناربطلا ىورو
 رسلا ةقدصو « ءوسلا عراصم يقت فورعملا عئانص , : مدل هللا لوسر

 . ( رمعلا يف ديزت محرلا ةلصو « ٌبرلا بضغ ءىفطت

 : ِهل2َِ لاق « ةمايقلا موي هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا ثيدح يفو
 ( هنيمي قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح « اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو »

 . هيلع قفتم ثيدحلا

 باحصأ نم ًاسانأ نإ : لاق هنع هللا يضر رذ يأ نع ملسم ىورو
 نأ بت زوتدلا لسمأ تعذ ةا:لوسز اي اودلات هك هللا لوشر

 « موصن ا, نوموصيو « يلصن ا نولصي « روجألاب  لاومألا
 . مهلاومأ لوضفب نوقدصتيو

 لكي نإ !؟ةوفدصت ام وكل هلا لج نق سلوا: : لكم لاق
 ةليلهت لكو « ةقدص ةديمحت لكو « ةقدص ةريبكت لكو « ةقدص ةحيبست

 4 دحأ عضب يفو « ةقدلص ركنم نع يبو « ةقدص فورعمب رمأو « ةقدص

 . ( ةقدص

 ؟ دنا ايفل ل كيو هتويش اندحأ قاياشأ لوم: اي: اًولاق

 اذإ كلذكق « رزو هيلع ناكأ مارحلا يف اهعضو ول متيأرأ ١ : لاق

 . ( رجأ هل ناك لالحلا يف اهعضو

 نيرجاهملا ءارقف نأ هنع هللا. يضر ةريره يأ نع نيحيحصلا ةياور فو
  لاومألا : يأ - روثدلا لهأ بهذ : اولاقف هُم يبنلا اونأ
 . ميقملا مبعنلاو  نييرقملا تاماقم يهو : يأ  ىلعلا تاجردلاب

 ؟ « كاذ امو » : هن لاقف
 هد مال



 ا .. يلصن 5 نولصي : اولاق

 هللا هاتا يذلا لجرلا نع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ربخأ دقو
 هقح ىدأو « همحر لصوو « هبر هيف ىقتاف ةعس هيف الامو « هنيدب ًاملع

 ضراع ببسب بجاولا هقح ىدأو « ةاكزلا وهو لاملا نيعب قلعتملا بجاولا

 ىلإ ىلتبم ذاقنإو « نايرع ةوسك و « عئاج عابشإو « فوهلم ةثاغإ : نم
  ةمايقلا موي لزانملا ىلعأ يف وه لجرلا اذه نأ ثيدحلا يف ءاج كلذ ريغ

 لاق : لاق نع هلا ينطر يرام ةقنبك يأ نع ةزيخو يتذمرتا غور
 : هوظفحاف ًاثيدح مكثدحأو « نييلع مسقأ ثالث » : هد هللا لوسر

 . ةقدص نم لام صقن ام

 . ًازع اهب هللا هداز الإ اهيلع ربصف ةملظم دبع ملظ الو

 باني ةنيلغ نإ عبق الإ - ةداعش # يا تةلاسم تاو نع خش آلز

 . ( رمف

 . ( هللا هعفر الإ هلل دبع عضاوت امو » : ةياور يف دازو

 . لتفاق ادع مكثدحأو 0 كل لاق

 : رفن ةعبرأل ايندلا امإ
 « همحر هب لصيو « هبر هلام يف يقتي وهف ًاملعو ألام هللا هقزر دبع

 لزانملا لضفأب اذهف ًاقح هيف هلل نأ ملعيو

 وهف  ًاعساو الام : يأ ألام هقزري ملو ًاملع هللا هقزر دبعو
 لماع : يأ - نالف لمع تلمعل ألام يل نأ ول : لوقي « ةينلا قداص

 . ءاوس امهرجأو هتينب وهف - ربلاو ريخلا
 - م88



 ملع ريغب هلام يف طبخي وهف ًاملع هقزري ملو الام هللا هقزر دبعو

 اذهف  ًاقح هيف هلل نأ ملعي الو « همحر هيف لصي الو « هبر هيف يقتي ال

 . لزانملا ثبحأب

 تلمعل ًالام يل نأ ول : لوقي وهف ًاملع الو الام هللا هقزري مل دبعو
 هتينب وهف  ىصاعملاب هسفن ىلع فرسملا : يأ  نالف لمعب هيف

 . ( ءاوس امهثرزوو

 اميف هلامب عوطتملاو « تاربملاو تاريخلا لعاف لضف ملعت انه نمو

 . لزانملا ىلعأ يف هنأو ىلاعت هللا ىضري

 ثبخأب هنأو ىلاعت هللا ىضري ال اميف هلام كلهملا باقع ملعتو
 . لزانملا

 هللا لأسنو  هلعافك رشلا ةينو « هلعافك ريخلا ةين نأ ملعتو

 . ةيفاعلا

 هيلإ مهبحأ نأو « ىلاعت هللا لايع مهلك قلخلا نأ هُم يبنلا نيب دقو
 : هلايعل مهعفنأ وه ىلاعت

 امهنع هللا يضر دوعسم نبا نع يناربطلاو « سنأ نع رازبلا ىور
 هللا لايع مهلك قلخلا » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : الاق
 ( هلايعل مهعفنأ هللا ىلإ مهبحأف

 : لاق هي يبن 0 كالا يناربطلا ىورو

 ص يضقتوأ ة دع افكت أملس ل ات ور

 هت
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 يف فكتعأ نأ نم ىلإ بحأ ةجاح يف ملسملا يخأ عم يقف نذر

 اري دجسملا اذه

 يف ملسملا هيخأ عم ىشم نمو « ةمايقلا موي اضر هبلق هللا الم - هاضمأ
 . مادقألا لذت موي ةمايقلا موي هيمدق ىلاعت هللا تبثأ هل اهتبثي ىتح ةجاح

 . ( لسعلا لخلا دسفي ا” لمعلا دسفيل قلخلا ءوس نإو

 4 مهتاجاح ءاِضق يفو )2 دابعلا حلاصم يف يعسلاو « ريخلا ءادسإاف

 وس هوا ياما

 6 ا د

 ل لا ا يا

 هميلعتو عفانلا ملعلا ملعتب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا
 يذلا « ىلاعت هللا ةعيرشب كسمنملا « ىلاعت هللا نيدب ملاعلاو ملعتملا نإ

 « اهتيبثتو مهتديقع يف مهعفني ام مهملعف « هملعب دابعلا عفنو ىلاعت هللا هعفن

 ا مهتالماعمو مهتريسو مهقالخأ نيسحت يف ؛ لمعلا ويعبر يفو

 ملعلا ثروو ؛ ىلاعت هللا يفو هلل بحلاو « ىلاعت هللا نم ةيشخلا ملع مههف

 ماعلا اذه نإ ريخللا يف هرثأ يي نق رمش و وو سباك نع رباك

 « تادابعلا عاونأب نيعوطتملا عيمج - ىلاعت هللا دنع ةبترلاو لضفلا يف قوفي

 تاق



 : ىلاعت لاق ةنسلاو باتكلاب تباث هنإف نانثا هيف فلتخي ال رمأ كلذو
 . 4« تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو مكنم اونما نيذلا هللا عفري

 : لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع نسح دانسإب رازبلاو يناربطلا ىورو

 ريخو « ةدابعلا لضف نم لإ بحأ ملعلا لضف » : هُم هللا لوسر لاق
 .( ياك

 1 نيسزلا نب
 دقو « مبتداهشب يهابي ىلاعت هللا نأ مهلضفو ءاملعلا فرش يف يفكيو

 وه الإ هلِإ ال هنأ هللا دهش 9 : ىلاعت لاق « ةكئالملا ةداهشب مهتداهش نرق
 . « مكحلا زيزعلا وه الإ هَلِإ ال طسقلاب ًامئاق ملعلا اولوأو ةكئالملاو

 ةظفح مهلعج ىلاعت هللا نأ مهريغ ىلع ًالضفو ًافرش ءاملعلا يفكيو
 : ايندلا يف هغعيرشل ًادنساو ؛ هنيدل ةدمعأ مهلعجو « لع هيبن ةنسو هباتكل

 اوثرو نيذلا « ةثرولا مهنأ رابتعاب « ةمايقلا موي دابعلا ىلع ةجح مهلعجو

 نيد يف لهاجلل رذع ىقبي الف « سانلل هوغلبو « ع هللا لوسر نع ملعلا
 . ىلاعت هللا نيدب لاع هرطق يفو ىلاعت هللا

 « مهنيد رومأ اوملعي مل مهنأب ةلهجلا ضعب جتحاو ةمايقلا موي ناك اذإف
 0 ا سا خو ماكحأو

 000 يد هلع ذخألا متكر تو مكئاوهأب

 ت95



 : لاقف داّبعلاو داّبعلا نم مهريغ ىلع ءاملعلا ىوتسم ةعفر هَ يبنلا نيب دقو

 . ( م اندأ ىلع يىلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف »

 ىلع نيلماعلا ءاملعلا لضف يف كش نم يدمحملا نايبلا اذه دعب لهف
 . مهريغ

 : نالجر هلع هللا لوسرل ٌركذ : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يأ نعو : لبالص غب 2 8 ا هن ا
 . ملاع رخالاو دباع امهدحأ

 يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف » : مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع لاقف
 . ( م اندأ ىلع

 « هتكئالمو هللا نإ » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث
 نولصيل توحلا ىتحو اهرحج يف ةلفلا ىتح « ضرألاو تاوامسلا لهأو

 +4 نشأ نسانلا ملعما لع

 . حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور : يرذنملا لاق

 ريخلا ملعم ) : هيف لاقو ًارصتخم ةشئاع ثيدح نم رازبلا هاورو

 . ( رحبلا يف ناتيحلا ىتح ءيش لك هل رفغتسي

 : همالسو مييلعو انيبن ىلع ىلاعت هللا تاولص ءايبنألا ةثرو مه ءاملعلاو

 : لوقي لَ هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يأ نعف
 نإو « ةنجلا ىلإ ًاقيرط هل هللا لهس ًاملع هيف سمتلي ًاقيرط كلس نم

 رقغتسيل ملاعلا نإو « عنصي امب ًاضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا
 ملاعلا لضفو « ءاملا يف ناتيحلا ىتح ضرألا يف نمو تاوامسلا يف ْنَم هل
 « ءايبنألا ةئثرو ءاملعلا نإو ٠ بكاوكلا رئاس ىلع رمقلا لضفك دياعلا:ىلع

 يمال ان



 ذأ هذخأ نمف « ملعلا اوئّرو امنإ ًامهرد الو ًارانيد اوئّروي مل ءايبنألا نإ

 ( هحيحص ) يف نابح نباو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور « رفاو ظحب
 . مهريغو

 ءانلعلا يتقاره ني لامع هللا عع قطانلا كي كلا لوسو دم انادي

 . نيدباعلا نم مهريغ ىلع مهلضفو

 ءاملعلا مه  ةنسلاو باتكلا يف مهركذ دراولا ءاملعلاب دارملاو

 ةنسلاو باتكلا ءاملع مهف « هُّيَع يبنلا نع ةثارو هتعيرشو ىلاعت هللا نيدب
 نوبيط مهف « ةكئالملا عم مهركذ نرق ىلاعت هللا نأ ليلدب مارحلاو لالحلاو

 ةكئالملاو وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش 9» : لاقف « ءايقنأ ءايقتأ « راهطأ

 ىلع مهتاجرد عفر ىلاعت هللا نأ ليلدبوهةيآلا  طسنلاب ًامئاق ملعلا اولوأو
 ملعلا اوتوأ نيذلاو مكنم اونما نيذلا هللا عفري إل : لاقف نينمّؤملا رئاس
 . # تاجرد

 تسيل لئاضفو بقانمو صئاصخ ةمألا هذه ءاملعل ِهُلَع يبنلا ركذ دقو

 : مهريغل

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىبموم يبأ نع يناربطلا ىور

 :: تل اعنا ل رقيفا# .ءانللعلا) ريف © ةنايقلا مويس اجلا لا تعبر: هل
 ترفغ دقف اوبهذا مكبذعأل مكيف يملع عضأ مل ينإ ءاملعلا رشعم اي

 ..تاققث هتاورو نيقيرط نم ( ريبكلا ) يف يناربطلا هاور (« مكل

 ملاعلاب ءاجي » : لاق ْهَُيَع يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ ينأ نعو
 : ملاعلل لاقيو « ةنجلا لخدا : دباعلل لاقيف  ةمايقلا موي  دباعلاو

 . هريغو يناهبصالا هاور (« سانلل عفشت ىتح فق
 هاك



 « دباعلاو ملاعلا تعبي ١ : لاق هُم يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو
 امب سانلل عفشت ىتح تبنا : ملاعلل لاقيو « ةنجلا لخدا : دباعلل لاقيف

 . ( مييلإ ] تئنسحأ

 رذ ابأ اي » : متع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رذ يأ نعو 1 دبازص غب 5 1 2 ١ يعدو
 « ةعكر ةئام يلصت نأ نم كل ريخخ ىلاعت هللا باتك نم ةيآ ملعتف ودغت نأل

 يلصت نأ نم كل ريخ هب لمعي مل وأ هب لمع ملعلا نم ًاباب مّلعتف ودغت نألو

 0 ا

 ب لاق كلف نإ تاك

 : ملاعلا ةايح هب يذلا يدمحملا يدحلا ةاعد مه ءاملعلاو

 : لاق هنع هللا يضر ةريره يلأ نع امهريغو ( نيحيحصلا ) يف ءاج
 نم هب هللا ينثعب ام لثم نإ » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ءاملا تلبق ةبيط ةفئاط اهبنم تناكف ًاضرأ باصأ ثيغ لثمك ملعلاو ىدهلا
 هللا عفنف ءاملا تكسمأ بداجأ اهنم ناكو « ريثكلا بشعلاو ًالكلا تتبنآف

 يه امنإ ىرخأ اهنم ةفئاط باصأو « اوعرزو اوقسو اهنم اوبرشف سانلا اهب
 نيد يف ِهَقَفْنَم لثم كلذف هُم لاق « الك تبنت :ت الو ًءام كسمت ال ناعيق

 نا ا ل

 52 (« هب تلسرأ يذلا هللا ىَدُه لبقي

 حاورألاو بولقلا ثيغ وه يدمحملا يدهلاو هع هب ءاج يذلا ملعلاف
 ضرألا ثيغ رطملا نأ م حابشألاو

 ل 85ه



 نم هيلع لزانلا يدمحملا ثيغلا اذهل مهلبقتو مهدادعتسا يف سانلاو

 : فانصأ ىلع كلذ يف سانلا ... ىلاعت هللا دنع

 اومهفو هولقعو هوظفح نيذلا مهو ةفرعملاو مهفلاو ظفحلا لهأ مهنمف

 دئاوفلاو مكحلا نم ًارارسأ اوفرعو « هنم ماكحألا هوجو اوطبنتساو هيناعم

 تلبق يتلا ضرألا ةلزنمب ءالؤهف  ِهلَع يدمحملا يحولا اهب ءاج يتلا
 اوعفنو مهملعب اوعفتناف ريفولا ريخلاو « ريثكلا بشعلاو ًالكلا تعبنأو ءاملا

 . ىلاعت هللا دابع هب

 اولقنو « همكحل اجارختسا الو « هماكحأل اطابنتسا الو « هيناعم يف اهقفت

 مل ا ف ا ا الا

 دعسأ مه لوألا فشلا 56  ءادعسلا مه نافنصلا ناذهف

 كفرا

 : ًامهف الو « ًاظفح ال : مه بيصن ال سانلا نم فنص كانهو

 ء هلك كلذ نع اوضرعأ لب - ةيارد الو « ةياور الو « ةفرعم الو

 : ناعيق يه يتلا ضرألا ةلزنمب مهف « اهب اوحرفو « ايندلا ةايحلا مهترغو
 ليسملاك « ءيش هنم اهلني ملو ءاملا هيلع رمي « اهلكأ يتؤت الو « الك تبنت ال
 هللا لص يدمحملا ثيغلا نم نومورحملا ءايقشألا ءالؤهف  رخصلا نم
 . ملسو هلاو هيلع



 . نيمآ مهللا - نيمحارلا محرأ اي هب ءاج امبو ِهّدَِع هللا لوسرب اندعسأ مهللا

 يدمحملا ثيغلا ىلإ نوجاتحم دابعلا نأ ىلإ ءالقعلل هيبنت ثيدحلا اذه يفو

 مهماعط يف ببس وه يذلا رطملاب ءامسلا ثيغ ىلإ مهتجاح نم دشأ

 . مهبارشو

 نم رثكأ ملعلا ىلإ نوجاتحم سانلا ) : هنع هللا يضر دمحأ مامإلا لاق

 مويلا يف هيلإ جاتحي بارشلاو ماعطلا نأل « بارشلاو ماعطلا ىلإ مهتجاح
 .ها . ( سافنألا ددعب هيلإ جاتحيف ملعلا امأو « نيترم وأ ةرم

 لاوحأو لاعفأو لاوقأ نم ناسنإلا نع ردصي ام عيمج نذل معن

 نم هيرتعي امو تاالقعتو نونظ نم هيلع دري امو « تانكسو تاكرحتو

 عرشلا هّرَقأ امف « هُلَع يدمحملا عرشلا نازيم يف عضوي نأ بجي كلذ
 . ملعلاب الإ كلذ فرعي الو « رش وهف هرقي مل امو « ريخ وهف يدمحلا

 موي نولأسي ءاملعلا نأ ينغلب ) : هنع هللا يضر كلام مامإلا لاق دقو
 . ( مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا لأست م ملعلا مهغيلبت نع ةمايقلا

 ملع نم لضفأ ًاملع ملعأ ال ) : ىلاعت هللا همحر يروثلا نايفس لاقو
 مهماعط يف هيلإ نوجاتحي سانلا نأل « ىلاعت هللا هجو هب دارأ نمل ثيدحلا
 . ( ينافك ضرف هنأل مايصلاو ةالصلاب عوطتلا نم لضفأ وهف مهبارشو
 .هأ

 : نيدلا ىلاعت هللا ظفحي مهبو , رصع لك يف ةمألا لودع مه نولماعلا ءاملعلاو

 ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع

 د  ةالاد



 نيلاغلا فيرحت هنع نوفني هّلودع فّلحَت لك نِم ّملعلا اذه لمحي ٠ : لاق هنأ

 .20( نيلهاجلا ليواتو نيلطبملا لاحتناو

 ناك اذلو « هل ظاّمحو « ىلاعت هللا نيدل ساَّرُح مه نوحلاصلا ءاملعلاف
 سابع نبا نع يذمرتلا ىور اك دباع فلأ نم ناطيشلا ىلع دشأ ملاعلا
 هيقف ) : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر

 . ( دباع فلأ نم ناطيشلا ىلع ٌدشأ دحاو

 : ىلاعت هللا ليبس ف جورخ وه ملعلا بلط يف جورخلا

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع هريغو يذمرتلا ىور
 هللا ليبس يف وهف ملعلا بلط يف جرخخ نم ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا لص
 . ( عجري ىتح

 ةلاحلا هذه ىلع وهو ملعلا بلاطل توملا ءاج اذإ » : رازبلا ةياور يفو
 . ( ديهش وهو تام

 م « نيدلا ماوق هب نأل هللا ليبس يف ًاجورخ ملعلا بلط لعج امنإو
 بلقلاب ةرامألا سفنلا داهج : عاونأ داهجلا نإف . داهجلاب نيدلا ماوق نأ

 )١( رمع نباو « يلع انديس ةباحصلا نم هاور ثيدحلا اذه : ىلااعت هللا همحر ينالطسقلا ةمالعلا لاق «

 مهنع هللا يضر هريره وبأو « ذاعمو « ةرمس نب رباجو « سابع نباو « دوعسم نياو « ورمَع نباو «
 نكل ربلا دبع نباو معن وبأو ينطق رادلا هب حرص اك ةفيعض اهلك ةريثك قرط نم يدع نع هدروأو

 هأ . يتالعلا يدلكيك نبا هب مزج اك ًانسح نوكيو هقرط ددعتب ىّوقتي نأ نكمي .
 ةجرد ىلإ يقتري هقرط تدّدعت اذإ فيعضلا نأ : نيثدحملا روهمج اهيلع يتلا ةدعاقلاو : هللا دبع لاق

106 
 ىلع نيرخأتملا نم قاّوملا نباو ربلا دبع نبا هب لدتسا اذلو : ىلاعت هللا همحر يرايبألا ةمالعلا لاق

 هحرج نيبتي ىتح ةلادعلا ىلع أدبأ هرمأ يف لومحم « لدع وهف ةيانعلا فورعم ملع بلاط لك نأ .
 . ها
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 ةجحلاب لزانلا نارقلاب داهجو «:نانسلاو فيسلاب داهجو « يناميإلا
 مهدهاجو نيرفاكلا عطت الف وف : ىلاعت لاق لكلا لضفأ اذهو ناهربلاو
 . 4 ًاريبك ًاداهج 9 هججحو نارقلاب : يأ # هب

 : ًاريفك ملعلا ةبلطب هُم هللا لوسر ىصوأ دقو

 ا لال ل ا
 مكل سانلا نإ » : لاق هيَ يبنلا نإ : لوقيو « هُم هللا لوسر ةيصوب
 : يأ - نيدلا يف نوهقفتي ضرألا راطقأ نم مكنوتأي ًالاجر نإو « عب
 . « ًاريخ مهب اوصوتساف مو تأ اذإف - مهنيد رومأ نومّهفتي

 لاجر مكيتأي ) : لاق ههُيَع يبنلا نع يردخلا ديعس يبأ نع ةياور يفو

 ناكف ( ًاربخ مهب اوصوتساف مكوؤاج اذإف « نومُلعتي قاتشملا لبق قوم

 دا و مو اضرعت لاق انار اذإ هنع هللا يضر يردخلا ديعس وبأ

 . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 لم ىلا هذا لاق هنع هللا يضر ييدارملا لاّسسع نب ناوفص نعو
 مج ءاهتك“ يأ - درُب ىلع ءىككتم دجسملا يف وهو ملسو هلآو هيلع هلا

 . ملعلا بلطأ تعج نإ هللا لوسر اي : هل تلقف رمحأ هل

 ةكئالملا هفحت ملعلا بلاط نإ « ملعلا بلاطب ًابحرم ٠ : لامتف
 معتم نيب اينذلا ءابيلا ارتاي يح انني مهصخ كرو ماع

 (”« بلطي ال

 )١( مكاحلاو نابح نباو هل ظفللاو ديج دانسإب يناربطلاو.دمحأ هاور : يرذنملا لاق .
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 : ةمايقلا موي ىلإ هبحاص ىلع يرجي عفانلا ملعلا باوث

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هريغو ملسم ىور
 : ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدا نبا تام اذإ » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 . ( هل وعدي حلاص دلو وأ « هب عفتني ملع وأ « ةيراج ةقدص

 : ريخلا يف ناكيرش ملعتملاو ملاعلا

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةمامأ يبأ نع هجام نبا ىور
 نأ هني و6 ضيفي نأ لبق ملعلا اذ عكلعو نىلسو هلارديلع لا

 : لاق مث  ماهبإلا يلت يتلاو ىطسولا : هيعبصإ نيب عمجو  عفري

 . ( سانلا رئاس يف ريخ الو « ريخلا يف ناكيرش ملعتملاو ملاعلا »

 نأ لبق ملعلا اوذخ » : هدم هللا لوسر لاق : ظفلب يمرادلا هاورو
 . ( بهذي

 !؟ هللا باتك انيفو هللا يبن اي ملعلا بهذي فيكو : اولاق

 ةاروتلا نكت ملَوأ مكتاهمأ مكتلك » : لاق مث مَع هللا لوسر بضغف
 بهذي نأ ملعلا باهذ نإ « ًاكيش مهنع اينغي ملف ليئارسإ ينب يف ليجنإلاو
 . ( هتلمح بهذي نأ ملعلا باهذ نإ « هتامح

 : ًالاع دغأ ): لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يمرادلا ىورو
 د فللبك مبارلا كحال :افيعس رأ املس أ

 « هللا عم قدصلاو , ىلاعت هللا نم ةيشخلا ىلع هبحاص لمحي ام وه عفانلا ملعلاو

 : ىلاعت هلل صالخإلاو

 لضف ١ : لاق هنأ هَ يبنلا نع لوحكم نع هدانسإب يمرادلا ىور
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 هللا ىشخي امنإ 9 : ةيآلا هذه الت مث  ماندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا

 يف نونلاو هضرأو هتاوامس لهأو « هتكئالمو هللا نإ 4 ءاملعلا هدابع نم
 . ( ريخلا سانلا نوملعي نيذلا ىلع نولصي رحبلا

 تافصلا نع دعبلاو , عضاوتلا ىلع هبحاص لمحي ام وه عفانلا ملعلاو
 : ربكلاو , دسحلاو , دقحلاك , ةميمذلا

 : لاق هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا ىلإ هدنسب يمرادلا ىور

 هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع هجام نبا ىورو ١

 وأ « ءاهفسلا هب يراميو « ءاملعلا هب يهابيل ملعلا بلط نم » : ِهيَع
 : هريغو يذمرتلا هاورو « )) رانلا يف وهف هيلإ سانلا هوجو فرصيل

 ملعت ْنَم » : هع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نعو

 يح 0 ا ماض مكاو

 ل ا يق

 . يرذنملا ( بيهرت ) يف اك

 مساع ساعت لرواد ةريغرا ادع هور ليوط كيدح لو
 هنت ىلاعت هللا هف عقد ح باسحلل يأ ع هيا اف تارقلا ارقو:ه ةةملعز

 . اهقرعف

 ؟ ابيف تلمع امف : لاق

 ١١١ل



 :: نآرقلا كليف تارقو هئملعو ملعلا ثملحت:: لاق

 نآرقلا تأرقو « ملاع لاقيل تمّلعت كنكلو « تبذك : ىلاعت هللا لاق
 يف يقلأ ىتح ههجو ىلع بحسف هب رِمأ مث « ليق دقف - ءىراق لاقيل
 . ( رانلا

 عفني ال ملع نم كب ذوعنو « ًاعفان ًاملع كلأسن انإ مهللا

 : ىلاعت هللا دابع هب عفنيلو « ىلاعت هلل ملعلا مّلعت نم لضف

 هيلع هللا لص هللا لوسر تحمس : لاق هنع هللا ىضر ءادردلا يبأ نع
 ياي نإ حفبم قا هلل ةعلطبي لعلا نورد انخ نمار :6 لوقي كمودفلاو

 ةكئالم هيلع تلصو « اهفاتكأ ةكئالملا هل تشرفو « ةنجلا ىلإ

 ردبلا ةليل رمقلاك دباعلا ىلع لضف ملاعللو « رحبلا ناتيحو « تاوامسلا

 . ءامسلا يف بكوك رغصأ ىلع
 , ًامهرد الو ًارانيد اوثّروي مل ءايينألا نإ « ءايبنألا ةثرو ءاملعلاو

 ةبيصم ملاعلا تومو « هظحب ذخأ هذخأ نمف « ملعلا اوثّرو مهنكلو

 توم نم رسيأ ةليبق تومو « سمط مجن وهو « َّدسُت ال ةملثو « ربجت ال
 ."2( ملاع

 : مهريقوتو ءاملعلا مارتحا بوجو
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع

 « انريغص محريو « انريبك لجُي مل نم يتمأ نم سيل ) : ملسو هلآو هيلع

 ( هحيحص ) يف نابح نبأو « هجام نباو « يدذمرتلاو « دواد وبأ هاورو « هظفل اذهو يقبيبلا هاور 203(

 . ثحبلا لوأ مدقتملا ظفللاب
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 ا هقح انملاعل فرعيو

 0 ل ل

 رقما كيسا علاو هولا راب لو

 ًادنمأ لاعت شل ةيووبغلا ف "بلكت هنركل هك يدم نيكلا :لالجإف

 . ًاليوط

 ىلع تاجرد هب ىللاعت هللا هعفر يذلا ملعلا قحل عبات وهف ملاعلا قح امأ
 لكل ًاماع ًاعفر : يأ 4 مكنم اونما نيذلا هللا عفري 3 : ىلاعت هللا لاق « هريغ
 : يأ 4 د ا ا

 . ا دقو

 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره ينأ نع «( طسوألا ) يف يناربطلا ىور

 ةيكلملا هلغلل ارملفتو ملعلا اودلعتا ل لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 : هني ةوملعت نأ اوعضاوتو. + زاقولاو

 : مهب ةالابملا مدعو نيلماعلا ءاملعلاب فافختسالا نم ريذحتلا

 لوسر نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع ( ريبكلا ) يف يناربطلا ىور

 : قفانم الإ تب حشمي ال كذلك #1 لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلل

 .0( طيسقم مامإو « ملعلا وذو « مالسألا يف ةبيشلا وذ

 . هدنس نسح ىلع يمثيطاو يرذنملا صن دقو .« انم سيل  ظفلب ماخلاو يناربطلاو دمحأ مامإلا هاور ())
 . ( دئاوزلا عمجم ) و يرذنملا ( بيهرت ) رظنا (5)

 تك ا لو 0-7



 هيلع هللا ىلص يبنلا عمس هنأ هنع هللا يضر يرعشألا كلام يبأ نعو
 مهل رثكي نأ : لالخ ثالث الإ يتمأ ىلع فاعخأ ال ١ : لوقي ملسو هلاو
 يغتبي نمؤملا هذخأي باتكلا مهل حتفي نأو « اهيلع اودساحتيف ايندلا نم

 لك هب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعي امو 3 هليوأت

 هوعّيضيف ملِع اذ اوري نأو * بابلألا اولوأ الإ ركذي امو انبر دنع نم

 . ( ريبكلا ) يف يناربطلا هاور . « هيلع اولابي الو

 لعن ٠ : هّنِلََع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يأ نعو

 ( هيلع رثأتسي الو « هلذخي نأ يغبني ال هالوم وهف هللا باتك نم ٌديآ ًادبع
 . يناربطلا هاور

 : ابنع ضارعإلا نم ريذحتلاو ملعلا سلاجم لضف

 لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ( ريبكلا ) يف يناربطلا ىور
 . ( اوعتراف ةنجلا ضايرب متررم اذإ » : هلع هللا لوسر

 ؟ ةنجلا ضاير امو هللا لوسر اي : اولاق
 . ( ملعلا سلاجم ) : لاق

 حرشنتو « بولقلا اهيف رينتست « ةنجلا ضاير نم يه ملعلا سلاجمف
 . ناسنإلا بلق يبحتو ناميإلا يوقتو « رودصلا ابيف

 نإ » : لاق هنأ هَل2َ يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يأ نع يوُر اك

 « ءامكحلا مالك عمساو « ءاملعلا ةسلاجمب كيلع يب اي هنبال لاق نامقل

 لباوب ةتيملا ضرألا يحي ام ةمكحلا رونب تيما بلقلا ييحيل ىلاعت هللا نإف

 ."0( رطملا

 : لاق يرذنملا ( بيغرت ) يف اك نتملا اذه ريغب يذمرتلا اهنسح قيرط نم ( ريبكلا ) يف يناربطلا هاور (1
 . ها . ملعأ هللاو فوقوم هلعلو

 كش | ل 1



 انتاسلج ينأ هللا لوسر اي ليق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 ؟ ريخ

 مركذو « هقطنم مكملع يف دازو « هتيؤر هللا كركذ نم ٠ : لاق

 . لفي بأ اورد هلمع ةرخألا

 : ةنجلا ضاير نم يه ملعلا سلاجم
 . هنع هللا ضرعأ اهنع ضرعأ نمو « ىلاعت هللا هاوآ اهيلإ ىوأ نم

 وه اهيب هع هللا لوسر نأ يثيللا دفاو يأ نع هريغو يراخبلا ىور
 لوسر ىلإ نانثإ لبقأف : رفن ةثالث لبقأ ذإ هعم سانلاو دجسملا يف سلاج
 . دحاو بهذو هلع هللا

 . للم هللا لوسر ىلع افقوف لاق
 . اهيف سلجف ةقلحلا يف ةجرف ىأرف امهدحأ امأف

 . مهفلخ سلجف رخآلا امأو
 . ايهاذ ربداف ثلاثلا امأو

 دي ا لاق هم هلا لوسر غرف املف
 . هللا هاواف هللا ىلإ ىوأف مهدحأ امأ

 . هنم هللا ايحتساف « ايحتساف رخآلا امأو
 . ( هنع هللا ضرعأف « ضرعأف رخآلا امأو

 : ةجلا ضاير نم ركذلا سلاجم نأ اك

 متررم اذإ » : هَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعف
 . ( اوعتراف ةنجلا ضايرب

 تحب 1 6 تح



 .©"( :ركذلا قلح ) : لاق ؟ ةنجلا ضاير امو : اولاق

 : ىلاعت هللا باتك ةوالتل نيسلاجلا ةقلح لمشت ركذلا قلحو

 ثيدح ةوالتل نيسلاجلاو « ىلاعت هللا باتك يناعم ةساردل نيسلاجلاو

 يف ىلتي ام نركذاو 9 : ىلاعت لاق « اهيناعم ةساردو ِهّْيَع هللا لوسر
 « فيرشلا يوبنلا ثيدحلا : يأ # ةمكحلاو هللا تايا نم نكتويب
 وأ حيبستب ىللاعت هللا ركذل نيسلاجلاو « هع يبنلا ىلع ةالصلل نيسلاجلاو
 وأ هئامسأ نم مساب ىلاعت هللا ركذل نيسلاجلاو « ريبكت وأ ليلبت وأ ديمحت
 : ىلاعت هللا ىلإ هجوتلاو ءاعدلاب ىلاعت هللاركذل نيسلاجلاو « هتافص نم ةفص

 ضايرب متررم اذإ » : لاق ِهُدَع يبنلا نع هنع هل يضر ةريره يبأ نعف
 . ( اوعتراف ةنجلا

 ؟ ةنجلا ضاير امو اولاق

 . ( دجاسملا ) : لاق

 ؟ عترلا امو : ليق

 .©( ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو « هلل دمحلاو « هللا ناحبس ) : لاق

 )١( اههريغو يذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور .

 ) )5يذمرتلا هاور .

 كش ا



 : ىلاعت هللا دابع عفنل ةنامأو قدصب ةراجتلاب لمعلا ىملاعت هللا ىلإ برقي امبو

 ماقإو هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر 9 : ىلاعت لاق

 مهيزجيل . راصبألاو بولقلا هيف بلقتت موي يداك ارلا ءاعاورااعلا

 . # باسح

 لالحلا لاما بسك قيرط يف يعسلا نأ ىلاعت هللا كاعر يخأ اي ملعإ

 ًامايقو « مهيلع الك نوكي ال نأو « سانلا يديأ يف امل ةجاحلا نع ًاففعت
 لاق اعرش بجاو رمأ كلذ هيلع هتقفن بجت نمو « هلايع ةيافك هيف امب

 . # روشنلا هيلإو هقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشماف 95 : ىللاعت

 : لاقف لاللجلا قزرلا بلط يف نوعسي نيذلا ىلع ىلاعت هللا ىنثأ دقو

 ضرألا يف نوبرضي نورخاو ىضرم مكنم نوكيس نأ ملع لف
 . ةيآلا 4 هللا ليبس يف نولتاقي نورخاو هللا لضف نم نوغتبي

 : باوفلاو رجألا هل بتككي ىلاعت هللا نأو

 لاق : لاق هنع هللا يضر بركي دعم نب مادقملا نع هجام نبا ىور
 انوا هنو لمع قع وينطا انينك لجل بسك اننو كاع هللا لوسر

 هل لا ةقدص وهف همداخو هدلوو هلهأو هسفن ىلع لجرلا قفنأ

 هل هللا ةيقدل اني و ةلوبتملا ةقويفلا نخأ

 بحي هللا نإ 0 لاق هنأ ْهِيع يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 .0(00 فرتمملا نمؤملا

 . يقبمبلاو يناربطلا هاور )١(

 دس 1٠١7#



 : ىلاعت هللا ليبس يف ًايعس هلك كلذ ربتعيو

 لجر َع يبنلا ىلع ّرم : لاق هنع هللا يضر ةرجع نب بعك نع
 ب ةظطاشتو هتوف +: يأ ح هدلج نم هلع هللا لوسر باحضصأ ئأرف
 فرص هتيل : يأ هللا ليبس يف اذه ناك ول « هللا لوسر اي : اولاقف
 . هللا ليبس يف داهجلا يف كلذ

 يف وهف ًاراغص هدلو ىلع ىعسي جرخ لجرلا ناك نإ » : هيَع لاقف
 « هللا ليبس يف وهف نيريبك نيخيش نيوبأ ىلع ىعسي ناك نإو « هللا ليبس
 - سانلا يديأ يف امع : يأ  ًاففعت هسفن ىلع ىعسي جرخ ناك نإو

 ةرئاكم : يأ  ةرخافمو ًٌءاير ىعسي جرخ ناك نإو « هللا ليبس يف وهف

 .0( ناطيشلا ليبس يف وهف  لاملاب

 لامعألا امنإ » : هيَ لاق اي اهتاينب ةربتعم ىلاعت هللا دنع لامعألاف
 يف هاون ام هلمع نم هل ءىرما لكف ( ىون ام ءىرما لكل امنإو تاينلاب

 . هلمع

 . ةميزعلا قدصو ةينلا حالصإب كيلعف
 دابعلاو دالبلا عفن كلذ نم دوصقملا ناك نإ اهيف عسوتلاو ةراجتلاو

 هللا ىلإ رجاتلا برقي روربم لمع كلذف مهيلع عسوتلاو مهعفني ام بلجو
 : طورشب نكلو ىلاعت

 : لالحلا لاملا بلط يف هيعس نوكي نأ : لوألا

 )١( حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور .

 هه هر تح



 بجاو لالخحلا بلط :  لاق هلكرَع يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع
 ."0( ملسم لك ىلع

 . هلهأ ىلع هدر بجيف مارحلا لاملا امأو

 ةاكز تيدأ اذإ » : لاق هيَ يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبَأ نعو

 نكي مل هب قدصت مث ًامارح الام عمج نمو « كيلع ام تيضق دقف كلام
 . هيلع همنِإ ناك : يأ (  هيلع هرصإ ناكو « رجأ هيف هل

 : ةنامألاو قدصلا رجاتلا ٍلع بجي : يناثلا

 هلع يبنلا نأ هنع هللا يضر ديعس يأ نع هنسحو يذمرتلا ىور

 . (« ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم نيمالا قودصلا رجاتلا ) : لاق

 . ةرخآلا يف مهعم هرشحي ىلاعت هللا نأ ىنعملاو

 مينع هللا يضر هدج نع هيبأ نع ةعافر نب ديبع نب ليعامإ نعو

 رشعم اي » : لاقف نوعيابتي سانلا ىأرف هُلكَع هللا لوسر عم جرخ هنأ

 .( راّجتلا

 0 ا 4
 . مهراصبأو مهقانعأ اوعفرو هُم هللا لوسرل اوباجتساف

 هللا ىقتا نم الإ ًاراجف ةمايقلا موي نوثعبي راجتلا نإ » : ِهَليِإَع لاقف
 5 : 3ك

 .2( قدصو ربو ىللاعت

 هلع هللا لوسر تعم : لاق هنع هللا يضر لبش نب نمحرلا دبع نعو

 . ( راجفلا مه راجتلا نإ » : لوقي

 . نسح هدانسإو يناربطلا هآور )0

 . حيحص نسح : يذمرتلا لاق )١(

 تعا قا



 ؟ عيبلا هللا لحأ دق سيلأ « هللا لوسر اي : اولاق

 ."ع نوبذكيف نوثدحيو « نومئأيف نوفلحي مهتكلو لبو: لاق

 دقو ماعطب هُم هللا لوسر ٌّرم : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 وه اذإف هيف هدي ِهُليَع هللا لوسر لخدأف  هعئاب : يأ  هبحاص هنسح

 . ءيدر ماعط

 ىلع - ءيدرلا  اذهو , هدح ىلع  ديجلا اذه عب » : لاقف

 .0( انم سيلف انشغ نمف « هدح

 ْنَم » : هع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم يبأ نعو

 9( رانلا يف عادخلاو ركملاو « انم سيلف انشغ

 ل ا ل ا

 تج رخ املف ؛ هنع هللا يضر عقسألا نب ,ةطواورراو نم هنا تيرح : لاق

 . معن:تلق ؟ تيرتشا "اي كعا

 ؟ اهيف ام كل نّيِبَأ : ةلثاو لاقف

 0” تلق

 اهحبذ لجال م رت تمل يأ - ؟ًامحلاه

 . هححصو ماحلاو ديج دانسإب دمحأ هاور )1(

 . ملسم ( حيحص ) يف هلصأو يناربطلاو رازبلاو دمحأ مامإلا هإور (؟)

 . ( هحيحص ) يف نابح نباو ء ديج دانسإب يناربطلا هاور )2

 دع 718 دلع



 . جحلل اهيلع رفسلا : يأ  جحلا اهب تدرأ : تلق

 . اهعئاب ىلع اهدر : يأ  اهعجتراف : ةلثاو لاقف
 هللا كحلصأ ؟ اذه ىلإ ةلثاو اي تدرأ ام : اهعاب يذلا اببحاص لاقف

 :11؟ كغ :نينفت

 ًائيش عيبي دحأل لحي ال 0: لوقي هلع هللا لوسر تعم : ةلثاو لاقف

 . « هنّيب الإ كلذ ملع نمل لحي الو « هيف ام نيب الإ

 هللِلَع هللا لوسر تحمس : ةلثاو لاق ظفلب ًارصتخم هجام نبا هاورو

 ةكئالملا لزت ملو هللا تقم يف لزي مل هنيبي مل ابيع عاب ْنَم » : لوقي

 . ( هنعلت

 نع هنع هللا يضر سنأ نع ( خيبوتلا ) باتك يف نابح نبا ىورو
 تانغ نإو نوُداو ةحّصت ضعبل مهضعب نونمؤملا ١ : لاق هيَ يبنلا
 تبرتقا نإو نونواختم ةششغ ضعبل مهضعب ةرَجفلاو « م رولات

 كو نينمؤملا ةفصو ناميإلا ىضتقم وه شغلا نع دعبلاو ةحيصنلاف

 ةحيصنلا نإف « ريطخ ةمايقلا موي هرمأو ريبك بنذو ةيصعم وه شغلا نأ
 . ةبحما ةجرد اهب لانيو ىفلز ىلاعت هللا ىلإ دبعلا برقت ةدابع .يه

 : لاق ِهُرَم يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع دمحأ مامإلا ىور

 0 لجو َّزع هللا لاق

 . هيلع قفتم ( ملسم لكل حصنلاو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ ىلع

 ه2



 عمسلا ىلع هدي هللا لوسر تعياب ) : ظفلب ّئاسنلاو دواد بأ هاورو
 . ( ملسم لكل حصنأ نأو « ةعاطلاو

 ىرعشا وأ هعاب يذلل لاق ىرتشا وأ ءيشلا عاب اذإ ريرج ناكف

 ها . رّمخاف كانيطعأ امم انيلإ ٌبحأ كنم انذخأ ام نإ امأ

 نوكي نأ - يرتشملاو عئابلا : يأ - رجاتلا ىلع بجي : عبارلا

 . ءاضقلاو يضاقتلا نسح احمس

 نسحبو حامسلاب الماعت اذإ يرتشملاو عئابلا ٍديَع يبنلا رّشب دقل
 بلط : يأ - يضاقتلا نسحبو - هيلع يذلا قحلا ءادأ : يأ  ءاضقلا

 نود ليهستلاو قيلتاب امنت لح قضنأو تهز اعل فاتلا قلكلا
 هللا ةرفغمبو ىلاعت هللا ةمحرب كفلوأ ِهُدَع يبنلا رشب ظالغإ الو دّدشت

 حامسلابو « رانلا ىلع مهايإ ىلاعت هللا ميرحتبو « ةنجلا لوخدبو مهل ىىلاعت
 : ىلاعت هللا نم مهنع حفصلاو

 : هع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع يذمرتلا ىور

 « ىرتشا اذإ الهس « عاب اذإ ًالهس ناك : مكلبق ناك لجرل هللا رفغ»

 . ( ىضتقا اذإ الهس

 : هع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ناهع نع يناسنلا ىورو
 هاند هانز ركع يشنون د الجر لجو ّزع هللا لخدأ ١

 . « ةنجلا « ًايضتقمو

 نأ امهنع هللا يضر رباج نع هل ظفللاو هجام نباو يراخبلا ىورو

 )2 ىرتشا اذإ ًاحمس « عاب اذإ ًاحمس ًادبع هللا محر 0: لاق هلي هللا لوسر

 . ( ىضتقا اذإ اخمس

 تا



 الأ » : هلع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 .00( لهَّس نيه بيرق ىلع ؟ هيلع رانلا مرحتو « رانلا ىلع مرحي نمب ؟ ربخأ

 لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع دمحأ مامإلا ىورو
 ا ( كل حمسُي حمسإ ) : هع هللا

 لضفأ ) : لاق َِع يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يأ نعو

 حمس « ءاضقلا حمس « ءارشلا حمس ء عيبلا حمس لجر نينمؤملا

 . هقحل بلطلا حمس : يأ 0( ءاضتقالا

 امب ال هب رجتيف ؛ دالبلاو دابعلا ىلع ريخلاب دوعي امب رجّتي نأ : سماخلا

 : دابعلا عفن هيف ام ركتحي ال نأو « مهرضي

 نمو: هع لا لوسو لاق ::لاق امبتع هللا ضرب رمع نبا نع

 3 هنم ىلاعت هللا ءىربو ؛ ىلاعت هللا نم ءىرب دقف ةليل نيعبرأ ًاماعط ركتحا

 - عئاج ؤرما مهيف حبصأ  ةعساو ضرأ : يأ  ٍةّصَرَع لهأ امبأو
 .©( ىلاعتو كرابت هللا ةمذ مهنم تئرب دقف - كلذ نوملعي مهو : يأ

 هلع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رمع نع كاحلاو هجام نبا ىورو

 . ( نوعلم ركتحملاو « قوزرم بلاجلا ) : لاق

 . هتكئالمو هللا هنعلي دابعلاو دالبلا عفانم هيف امل ركتحماو

 . ( هحيحص ) يف نابح نباو « ديج دانسإب يناريطلاو « بيرغ نسح : لاقو يذمرتلا هاور )١(
 . تاقث هتاورو ( طسوألا ) يف يناربطلا هاور )س32

 . ها. قو اقاو ليوا ردعا هدر يرذنملا ظفاحلا لاق ()

 ل 1١١5



 : مَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع ك احلا ىورو

 دقو « ءىطاخخ وهف نيملسملا ىلع اهي يلاغي نأ ديري ةركح ركتحا نم »
 .:هدهعو ىلاعت هللا قاغيم ضقن هنوكل + يأ ت + ىلاعت هللا ةمذ هنم تكرب

 هرهاظب ذخأو « راكتحالا يف مظع ديدشت اذهو : يوانملا ةمالعلا لاق

 . هريغو ماعطلا راكتحا مرحف كلام مامإلا

 هع هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر راسي نب لقعم نعو

 ىلع ًاقح ناك مهيلع هيلغُيل نيملسملا راعسأ نم ءيش يف لخد نم » : لوقي

 . (« ةمايقلا موي رانلا نم مظْعِب هدعقُي نأ ىلاعتو كرابت هللا

 هيأ الإ 6 كطسوألاو نينكلا 9: قاراطلاو خا هاوون# يوما لاق
 .( رانلا ملحم يف هفذقي نأ ىلاعتو كرابت هللا ىلع ًاقح ناك :  لاق

 « مهيلع هيلغت وأ « دابعلاو دالبلا عفانم هيف ام ركتحت نأ يخأ اي كايإف

 دابعلا نإف « هدابع عم كفقوم نع كلأسي فوس دابعلا ٌبر ىلاعت هللا نإف
 . ىلاعت هللا دالب دالبلاو « ىلاعت هللا دابع

 هنع هللا يضر ةلضن نب هللا دبع نبا : ليقو « رمعم يأ نب رمعم نعو
 يأ و ءىطاخ وهف ًاماعط ركتحا ْنَم 0 2ع هلل لوسر لاق : لاق

 . ًاميظع ًانإ بكترمو ًاريبك أطخ ءىطاخ
 : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رمع نغو

 ماذجلاب ىلاعت هللا هبرض مهماعط نيملسملا ىلع ركتحا نم »

 .2( سالفإلاو

 . ؛ ءىطاخ

 . هحرشو ( ريغ صلا عماجلا ) يف 5 تاقث هجام نبا لاجرو « هجام نباو دمحأ هاور هيف

- 1١١8 



 ماذجلا : يأ - امهصخ امنإو : ىلاعت هللا همحر يوانملا لاق

 : يأ هلام ةرثكو هندب حالصإ دارأ ركتحملا نأل - سالفإلاو
 دارأ نمو « سالفإلاب هلامو ماذجلاب هندب ىلاعت هللا دسفاف - راكتحالاب

 ها . ةكربو ًاريخ هلامو هسفن يف ىلاعت هللا لعج دابعلا عفن

 : بسكتلاو ةراجتلا يف عّسوتلا طورش نم : سداسلا

 ناف « هب ةرخافملاو ةرثاكملا وأ لاملا بح ثعاب نع كلذ نوكي ال نأ

 هب ماتهالا لك ماتهالاو هيلع صرحلاو هب ةرثاكملاو هتاذل لاملا بح

 هللا نع تادعبملا مظعأ نمو « بلقلا يف ناميإلا تامّدهم مظعأ نم كلذ
 يف نيمئاحلا مذ يف ىللاعت هللا لاق - نيدلا تادسفم مظعأ نمو « ىلاعت

 لك . امج ًابح لاملا نوبحتو . امل الكأ ثارتلا نولكأتو 9 : لاملا ةبحم
 زئموي ءيجو ٠ 00 لا 5 ا

 .4 يتايحل

 ةرخآلا ةايحل ةرّيخ ًالاعفأو ةحلاص ًالامعأ مَّدق ناك ول نأ ىنمتيف
 نم ماتهالا لك هب متهاو « يعسلا لك هيلإ ىعسو همّدق امع الدب « ةيدبألا
 .ةيناقلا اينانلا ةايلع د

 ا

 . # نوملعت فوس

 وهو هلل يبنلا تيتأ : لاق هنع هللا يضر ريّخشلا نب هللا دبع نعو
 . « رثاكتلا ماهل 9» : أرقي

 هلا حا كك



 - هلامب رئاكيو رخفي يأ - يلام يلام مدآ نبا لوقي » : هُّلَع لاقف
  ٌتيلباف ٌتسبل وأ « ٌتينفاف ٌتلكأ ام الإ كلام نم مدا نبا اي كل لهو
 وأ« تلك ام الإ كللاف نت كلل نييلفاخأااو كيِضمأَف تقدصت وأ

 : هع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم ىورو

 سبل وأ « ىنفآف لكأ ام : ثالث هلام نم هل امنإو يلام يلام دبعلا لوقي »
 هكراتو بهاذ وهف كلذ ىوس امو. ىنتقاف ىطعأ وأ , لبأف
 . © سانلل

 دقو هريغ ىلإ ريصيو هكرتي فوس لام ىلع صرحيو بحي نأ لقاعلل يغبني الف

 عبتي ٠ : لاق هع يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع ناخيشلا ىورو
 هلهأ عجري « دحاو ىقبيو نانثا عجريف ؛ هلمعو هلامو هلهأ : ثالث تيملا

 5 ( هلمع ىقبيو هلامو

 وهو ًادبأ كلعم ىقبي قداص قيدص بحاص ىلع لقاعلا اهّيَأ صرحاف
 لاملا ىلع صرحلا نإف « لاملا ىلع صرحلا لك صرحت الو « حلاصلا كلمع
 ةبتناو « كناميإ ىلع ىضق امّبرو « كناميإ فعضيو « كنيد كيلع دسفي
 : كسفن بساحو كرذح ذحو يتآلا ثيدحلا ىلإ

 هنع هللا يضر كلام نب بعك نع امهريغو نابح نباو يذمرتلا ىوز
 اهل كسفأب منغ يف السرأ ناعئاج نابئذ ام » : هع هللا لوسر لاق : لاق

 . ياستلاو يذمرتلاو ملسم هاور : يرذنملا لاق (9)

 ١5س



 . هلَْع يبنلا هب ىقأل لخملا اذه نم غلبأ لكم كانه ناك ولو

 يويندلا رخفلاو لاملا ٌبَُح نإف منغلا يف ناعئاجلا نابئذلا دسفأ امهمف

 . ملسملا نيدل ًاميطحتو ًاكتف ٌّدَسأو ًاداسفإ مظعأ

 لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع نسح دانسإب رازبلا هاورو
 - منغ ةريظح : يأ  ةريظح يف نايراض نابئذ ام » : هلع هللا لوسر

 تب اايدلاب رشيفلا + يا كت ةفرشلا يحوم ايف داي ةادسرو: نلقي

 . ( ملسملا ءرملا نيد يف لاملا بحو

 : لاملاو ايندلا همه ربكأ نوكي نأ ملسملل زوجي ال هنأ اك

 حبصأ ْنَم » : كوع هللا لوسر لاق : كاقدتع لل يعر رديبا ندع

 متهب مل ْنَمو « ءيش يف هللا نم سيلف ايندلا همه مظعأ : يأ همهو

 .©00 مهنم سيلف نيملسملاب

 : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع نسح دانسإب يناربطلا ىورو
 5 5 ٍِء 2 0 لاب ب

 ايندلا بح  هبلق يف : يأ  ّبرشأ نم ٠ : هدم هللا لوسر لاق
 دفني ال - بعت : يأ  ءاقش : ثالثب اهنم  قصتلا : يأ  طاتلا

 ةبولطمو ةبلاط ايندلاف « هاهتنُم غلبي ال لمأو « هانغ غلبي ال صرحو « هانع

 بلط نمو « هذخأيف توملا هكردي ىتح ةرخآلا هتبلط ايندلا بلط نمف
 . « هقزز اهنم يفوتسي ىتح ايندلا هتبلط ةرخآلا

 سانلا اهيأ اي » : هع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو
  اهقزر يفوتست ىتح تومت نل اسفن نإف بلطلا يف اولمجأو هللا اوقتا

 . يناربطنا هاور )١(
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 - قزرلا بلط يف : يأ - بلطلا يف اولمجأو هللا اوقتاف « اهنع ًأطبأ نإو
 4 مرح ام  اوكرتا : يأ  اوُعَدو « لح ام اوذخ

 كلم هللا لوسر نأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع هريغو احلا ىورو

 برقي لمع الو« هب مكترمأ دق الإ ةنجلا نم بّرقي لمع نم سيل ) : لاق

 جرخي نل مكنم ادحأ نأ - يبلق يف : يأ - يعور يف ىقلأ مالسلا هيلع
 يف اولمجأو سانلا اهمأ هللا اوقتاف « هقزر لمكتسي ىتح ايندلا نم
 هبلطي الف هقزر مكنم دحأ اطبتسا نإف - قزرلا بلط : يأ - بلطلا
 و هفيصعم ليف لاثي ل لآ قاف :2للا ةيضخع

 . « هتعاطب الإ هدنع ام لاني ال هللا نإف » : ماحلا ريغل ةياور يفو

 « هتعاطب الإ ةرخآلاو ايندلا يف عفانلا قزرلا نم هدنع ام لاني ال : يأ
 . ةرخآلاو ايندلا يف هيلع لابو وهف مارحلاو ةيصعملا قيرط نع ءاج ام امأو

 دبعو رانيدلا دبعو مهردلا دبع سعت دقلف ؛ هيك اكو [ضرشب هقول عمل

 هتمهو هتبغر مظعأ نوكي ثيحب ةرخافلا بايثلا دبع : يأ  ةصيمخلا

 هلاو هيلع هللا لص لاق « بايثلا دبع وه امنإو « بارخ بلقلا نكلو

 ىلإ رظني نكلو م داسجأو م روص ىلإ رظني ال ىلاعت هللا نإ ) : ملسو
 . ناخيشلا هاور ( مكلامعأو مكبولق

 2 يبنلا نع هنع هل يضر ةريره يبأ نع هريغو يراخبلا ىورو

 . هريغو هجام نبا هاور )١(
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 دبعل ىلوط « شقتتا الف كيش اذإو سكتناو سعت . طخس طعي مل نإو
 تاتا عتامدقو دن ةسأر كعتغأ ىلاعت هلا لين هجرت ناعبذخا
 نإو « ةقاسلا يف ناك ةقاسلا يف ناك نإو « ةسارحلا يف ناك ةسارحلا يف

 . (« عفشي مل عفش نإو « هل نذؤي مل نذاتسا

 يلابي ال ىلاعت هللا هجو يغتبي يذلا ىلاعت هلل صلخلا نمؤملا دبعلا اذهو

 يغتبي امنإو « اهتنيزو اهفراخزو اههاجو اهبتارم ىلإ حمطي الو « ايندلاب
 كلت إل : ىلاعت لاق « ىلاعت هللا دنع ةيلاعلا ةلزنملاو ىلاعت هللا نم برقلا
 ةبقاعلاو ًاداسف الو ضرألا يف ًاَولُع نوديري ال نيذلل اهلعجن ةرخآلا رادلا

 هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 هّربأل هللا ىلع مسقأ ول هل هبْوُي ال نيرمِط يذربغأ ثعشأ نم م ١ : ملسو
 ."0( كلام نب ءاربلا مهنمو

 « اهلمو ايندلا هملع غلبمو « هّمه ربكأ نوكي نأ ملسملل يغبني الف
 رهاظملا هّمه ربكأ نوكي نأ يغبني الو « ةرخآلاو ايندلا يف ءاقش كلذ نإف
 . ةيلكشلا رخافملاو

 تناك نم 0 لاق هدي يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نع يذمرتلا ىور

 ىهو ايندلا هتتأو « هلمث هيلع عمجو هبلق يف هانغ هللا لعج هّمه ةرخآلا
 + ةطقاز

 ع هلمش هيلع قّرفو « هينيع نيب هرقف هللا لعج هّمه ايندلا تناك نمو

 . هريغو يذمرتلا هاور )١(
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 0هلا رذم اهاألإ انندلا نه هنأ لو

 هريغو يذمرتلا هاور ا" سلجملا ءاعد يف دراولا ثيدحلا يف ءاج دقو

 هللا ىلص هللا لوسر ناك امّلق » : لاق هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 : هباحصأل تاملكلا ءالؤبب وعدي ىتح سلجم نم موقي ملسو هلآو هيلع

 نمو « كيصاعم نيبو اننيب لوحي ام كتيشخ نم انل مسقا مهللا
 « ايندلا بئاصم انيلع هب نوبت ام نيقيلا نمو « كتنج هب انغلبت ام كتعاط

 لعجاو « انم ثراولا هلعجاو « انتييحأ ام انتوقو انراصبأو انعامسأب انعّتمو
 « اننيد يف انتبيصم لعجت الو « اناداع نم ىلع انرصناو « انملظ نم ىلع انرأث

2 

 نم انيلع طلست الو ءانملع غلبم الو انّمه ربكأ ايندلا لعجت الو

 . نيما ( انمح ري ال

 رضي امهادحإ ٌبحف « ناترض ةرخآلاو ايندلا نأ لقاعلا ملعيلو
 : .ىرخألاب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يرعشألا ىبسوم يأ نعف
 ٌرضأ هترخآ ٌٍبحأ نمو « هترخاب ٌرضأ هايند بحأ نم ) : لاق ملسو هلاو

 .20( ىنفي ام ىلع ىقبي ام اورئاف « هايندب

 ايندلا ةايحلا عاتم امف /» : ىلاعت لاق « ةيقاب ةرخاالاو « ةيناف ايندلاف

 . 4 ليلق الإ ةرخآلا يف

 ةرخآلا يف ايندلاام » : لاقف َّلَقلا هذمل ًالثم هلل هللا لوسر برض دقو
 مب رظنيلف - رحبلا : يأ. ميلا يف هذه هعبصإ ؟دحأ لعجي ام الإ

 . ملسم هاور ( عجري

 )١( ها . يقهيبلاو ماحلاو ؛.(هحيحص )يف نابح نباو رازبلاو « تاقث هتاورو دمحأ هاور : يرذنملا لاق .
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 نم مهنمو © : ىلاعت هلوق نيبو ثيداحألا هذه نيب ضراعت الو

 كئاوأ رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتا انبر : لوقي

 . «* باسحلا عيرس هللاو اوبسك ام بيصن مهل

 ةنسح ىلاعت هللا اولأسي نأ ىلإ ءالقعلا دشرت تءاج ةميركلا ةيآلا نإف

 م ايدلا ةول اسي نأ آل اينالا

 انلناعوي نويت اس : يأ ح يح انندلا قانا نيرا ملا
 ؛ ةبيطلا لاوقألاو ةحلاصلا لامعألاو كّباحم قيفوتلا نم انلاب هب حلصيو
 « ةرّيخلا ةريجلاو « ةرربلا دالوألاو « ةعساولا رادلاو ةحاصلا ةجوزلاو

 ةنواعمو « ريخلا لعفو « ٌرِبلا لامعأو محرلا ةلص يف هقافنإل لاملا ةعسو

 دوعي امو ؛« تايفشتسملاو دجاسملا ءانبو ؛ نيكاسملاو ءارقفلاو « نيجاتحلا

 # ةنسح ايندلا يف انتا انبر ف : ىلاعت هلوق ةرئاد يف لحاد هلك اذهف

 هجوو « نسحم نسح هجوو « ءيسم ءيِس هجو : ناهجو امل ايندلا نإف

 اهنسح وه ةميركلا ةيآلا يف بولطملاف - ٌرشو ءاقش هجوو « ريخو حالف
 هلوق ءاسملاو حابصلا ءاعد يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع ءاج ام اهريخو

 . « ةرخآلاو ايندلا ريخ ّمهللا َكلأسأ » : هِيَ

 مهفاف « ايندلا ريخ كلآسأ ١ : لاق لب « ايندلا كلأسأ : لقي ملف
 ىلصو ءازجلا ريخ انع ىلاعت هللا هازج « ءايبنالا ديسو « ءامكحلا مامإ مالك

 . مظغلا هللا ملع هعسو ام ددع سفنو ةحن لك يف ملسو هيلع هللا

 هنإف هبحاصب مكحتسا اذإ لاملا يف عشجلاو عمطلا نأ ملسملا ملعيلو
 . ءيش هعبشي الو تومي
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 : ِمَنلِِع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ناخيشلا ىور
 نبا فوج المي الو « ًاقلاث اممل ىغتبال لام نم نايداو مدآ نبال ناك ول »

 . بات نم ىلع هللا بوتيو « بارتلا الإ مدا

 .:ةضارعلا هفوج المي

 نم هبلق ًالتميو « ايندلا ىلع تفابتي نأ لقاعلا ملسملل غوسي فيكو

 !!؟( مصيو يمعي

 . ةرخاالاو ىلوالا يف هعفني ام لك نع هتمصأو

 ةريقحلا ةينافلا ايندلا ةبحم نم هبلق المي نأ لقاعلا ملسملل غوسي فيكو
 !!؟ ىلاعت هللا دنع ةنيهملا

 قوسلاب رم هيَ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رباج نع ثيدحلا يفف

 . تيم ٌّكلسأ ريذجب ّرمف - هيبناج نع : يأ  هّيتفتك نع سانلاو
 .(؟ مهردب اذه بحي مكيأ 5 يع لاقف

 - ءيش لقأب هيرتشت ام : يأ - ءىشب انل هنأ بحت ام : اولاقف

 .- تيم هنأل : يأ ؟ هب عنصن امو

 . (؟ مكل هنأ نوبحتأ » : ُهُدَِع لاقف

 6 تيمعوهو يكف < كسا هنأل هيف ابيع ناكل اًناناك ول لاو +اولاق

 هاور (« مكيلع اذه نم لجو زع هللا ىلع نوهأ ايندلل هللاو » : لاقف

 كل



 . ملس
 ها . امهعوطقم نينذألا ملطصم : ٌكلسأ يْدَج : ةيابنلا يف لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق دعس نب لهس نع يذمرتلا ىورو
 ىقس ام ةضوعب حانج ىلاعت هللا دنع لدعت ايندلا تناك ول ) : ملسو هلآو
 . ( ءام ةبرش اهنم ًارفاك

 احئاض عل ذإ فراخزو ةضفو بهذو نداعم نم اهيف امو ايندلاف

 ةيندلا ايندلا يهف اهب نأمطاو هترغو « ىلاعت هللا نيد نعو ةرخآلا نع

 مهبوبحم ىهتنمو مهبولطم ةناغاخال نافكلا: نافعا اهني 6 ةريقملا

 ايندلا ةايحلاب اوُضَرو انءاقل نوجري ال نيذلا نإ إف : ىلاعت لاق « مهبوغرمو
 اوناك امب رانلا مهاوأم كيلوأ « نولفاغ انتايآ نع مه نيذلاو اهب اونامطاو
 . # نوبسكي

 ًاينيد ًاّرعو ًاحلاص ًاهاجو « ًالالح الام ًادبع ىلاعت هللا قزر اذإ اّمأو
 « دالبلاو دابعلا عفني اميف كلذ لمعتساف « ضرألا يف هل ىملاعت هللا نّكمو
 رهاملا رجاتلا وه كلذف « هترخآل ًاداز كلذ ذختيو ىلاعت هللا ىلإ هبّرقي اميفو
 ةالصلا اوماقأو هللا باتك نولتي نيذلا نإ 4 : هيف ىللاعت هللا لاق يذلا

 مهروجأ مهيفويل . قويت نل ةراخت نوجري ةينالعو ارد مهانقزر امث اوقفنأو

 . # روكش روفغ هنإ هلضف نم مهديزيو

 : مهامعأ نساحم ىلع مهركشيو « مهريصقت مهل رفغي ىلاعت هللاف

 . مهنيدل ةمداخ مهايند نوكتو « مهروجأ فعاضيف

 « ىلاعت هللا ىلإ اهب برقتيف برقلا وهو وندلا نم ةقتشم هايند نوكتو
 ةراجت مهيهلت ال لاجر 9 : هلوقب ىلاعت هللا مهحدم نيذلا نم نوكيو
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 هيف بلقتت ًاموي نوفاخي ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا ركذ نع عيب الو
 . 4 راصبألاو بولقلا

 ايندلا مذ يف تءاج يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةميركلا تايآلاف
 : هبلقب ةذخالاو « هترخاو هنيد نع ناسنإلل ةلغاشلا ةيندلا ايندلا ينعت يه

 يذلا « رساخلا ناسنإلا وهف « هرمع مايأل ةلغاشلاو « هَل ىلع ةرطيسملاو

 رومألا يف هلمعتسي ملو « ةينافلا رومألا يف هفرصف « هرمع لام سأر رسخ

 ريجخخو اباوث كبر دنع ريخ تاحلاصلا تايقابلاو 5 : ىللاعت لاق « ةيقابلا

 . 4 ًالمأ
 رصعلاو 18 : ىلاعت لاق ةميركلا ةروسلا يف ينعملا وه ناسنإلا اذهو

 « رصعلا نم يوطملا هرمع رساخ : يأ #4 رسخ يفل ناسنإلا نإ
 . # ربصلاب اوصاوتو قحلاب اوصاوتو تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا الإ

 تافصلا هذبب اوققحت نيذلا الإ .« هرمعل رسخ يف وه ناسنإ لكف.
 : ةعبرألا

 ١ قداصلا ناميإلا .

 . حلاصلا لمعلاو - ؟

 ( ىلاعت هللا دابعل ةحيصنلا هتحت لخديو قحلاب يصاوتلاو -

 عييبلا يف لماعتلا قدصو . مهعم ةلماعملا نسحو « مهل ريخلا بحو

 دوقعلاو « دوهعلا ءافوو « ةرواجغاو « ةرجاؤملاو « ةكراشملاو « ءارشلاو

 . كلذ ريغو

 ( ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف ةيعرشلا تارومأملا لعف ىلع سفنلا كاسمإ : ١
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 . دابعلا نيبو هنيب اميفو

 دابعلا ىلعو اهلعاف ىلع ررض اهنأل ةيعرشلا تايبنملا نع سفنلا كاسمإو : ب
 . دالبلاو

 . نيما  مهنم انلعجا مهللا . هرمعل حيبارلا وهف كلذ عمجج نمف

 : لوقنف ءايلوألا ثيدح حرش مامت ىلإ ىلاعت هللا ءاش نإ دوعن نآلاو

 يبدقلا ثيدحلا وهو هيف نحن يذلا ءايلوألا ثيدح نإ  ًاعبار

 يطعي امو « لفاونلا برق ماقم لضف انل نّيبي « ىلاعتو كرابت هللا نع يورملا
 تامركملاو تايصوصخلا نم هيف ققحت اذإ ماقملا اذه بحاص ىلاعت هللا

 قراوبللو « ًاراثآ لاوحأللو « ًاماكحأ تاماقملل نإف « ةيهلألا تاماركلاو
 ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي ةثالثلا رومألا هذه ىلع مالكلاو « ًاراونأ عماوللاو

 . هعضوم يف

 20 هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ برفتي يدبع لازي امو (

 ةيبوبحملا ماقم ىلإ هعفري هناحبس هنأ يهو « ةمركمو ةبقنم لوأ اذهف

 نلعأو « هدابع هيف ىلاعت هللا بّبح ىلاعت هللا نم ةبحما ماقم هل لمك نمو

 ٌذاملا لهأ هبحيف ىندألا الملا ىلإ كلذ لصي ىتح « ىلعألا الملا يف هل هتبحم

 . ىندألا

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع : هل ظفللاو دمحأ مامإلاو ناخيشلا ىور
 : لاقف ليربج اعد ًادبع ٌبحأ اذإ ىلاعت هللا نإ » : لاق ِهلَع يبنلا نع
 . ليربج هبحيف: لاقءهّبحأف ًانالف بحأ ينإ ليربج اي
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 ًانالف بحي هللا نإ ءامسلا لهأ يف - ليربج  يداني مث : هع لاق
 .(« ضرألا يف لوبقلا هل عضوي مث ءامسلا لهأ هبحيف : لاق « هوبحأف

 . « ضرألا لهأ يف ةبحملا هل لزني مث :  هريغو يذمرتلل ةياور ينو
 ضغبأ ينإ ليربج اي : لاقف ليربج اعد ًادبع ىلاعت هللا ضغبأ اذإو ٠

 هللا نإ : ءامسلا لهأ يف يداني مث « ليربج هضغبيف : لاق « هضغباف انالف
 ءاضغبلا هل عضوي مث ءامسلا لهأ هضغبيف : لاق « هوضغبأف ًانالف ضغبي

 . (« ضرألا يف

 ايندلا نم هتيامح ىلوتي ىلاعت هللا نإف ةيبوبحما ماقم ىلإ ىقترا نم نأ اك

 : اهفراخزو اهتنتفو اهرورغو

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نامعنلا نب ةداتق نع يذمرتلا ىور
 هميقس مكدحأ يمحي امك ايندلا نم هامح ًاديع هللا بحأ اذإ رر : هلي هلل

 . ( ءاملا

 كيمعي ءيشلا كّبحو « ةئيطخ لك سأر ايندلا بح نأل كلذو
 لك سأر ايندلا بح » : لاق هنأ هُم هنع ءاج 5 « هريغ نع كّمصيو
 . مدقت ثيدحلا ( ٌمِصْيو يمعُي ءيشلا كّبحو « ةئيطخ

 4 هلال د ل :
 : لاق هنأ دع يبنلا نع هنع هللا يضر رذ يبأ نع يناربطلا ىورو

 . ( ءيش يف هللا نم سيلف ايندلا - همه ربكأ : يأ  همهو حبصأ نم »

 هنإف لفاونلا برق ماقم ىلع ةبترتملا « ةيبوبحما ةبتر ىلإ ىبتنا نم نأ اك
 ثيح هيف نحن يذلا ىسدقلا ثيدحلا يف ةدراولا تامركملاب رفظيو لاني

 يذلا هرصبو « هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف ( هناحبس لوقي
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 ةياور وه ا” © اهب يشمي يتلا هلجرو « اهب شطبي يتلا هديو « هب رصبي

 هب قطني يذلا هناسلو « هب لقعي يذلا هداؤف تنكو » : هريغ دنعو

 . مدقت 6 ثيدحلا ؛ ًاديؤمو ادي هل تنكو

 ناينعم امل ىلاعت هللا ءايلوأل ةيهلإلا تامركملاو ةيسدقلا تاملكلا هذهو

 : نامزالتم امه لب « نايفانتي ال

 . ثيدحلا مامت ىلإ هرصبو هعمس يلوتم تنك لوألا ىنعملا

 . ثيدحلا مات ىلإ هرصبو هعمس ةوق تنك يناثلا ىنعملا

 كلذ نمو « ثيداحالا نم ريثك يف دراو وهو « لوصالا ءاملع دنع مولعم

 دوجو امنإ : ةلمجلا هذهل رهاظلا ىنعملا نإف « تاّينلاب لامعألا امنإ ) ثيدح
 دجوت دق لامعألا نإف « ًاعطق دراو ريغ ىنعملا اذهو تاينلاب لامعألا
 ثبع همالك يف سيل ةمكحلاب الإ ملكتي ال هَ دمحم انديس نإو « ةين الب
 : ىضتتقملا وه ام ريدقت يف ءاملعلا لاق كلذلو « عقاولل ةضقانم وأ للخ وأ

 : :تاينلاب لامعألا تاوث اغإ: وأ < تاينلاب اعرش: لامعألا ةحنم اغإ

 يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف » : هيف نحن يذلا يمدقلا ثيدحلاف

 حضتي ام ريدقت نم ّدب ال ثيدحلا مامت ىلإ « هب رصبي يذلا هرصبو هب عمسي

 . مالكلا هب

 نأ : ىنعملاو - هحراوجو هرصبو هعم يلوتم تنك : لوألا ىنعملاف

 برق ماقمب ققحت ىتح ضئارفلا قوف لفاونلاب ىلاعت هللا ىلإ بّرقت نم

 هم“ ىلوت هتاحبس هّبحأ اذإف « ًاصاخ ًايُح هبي هللا نإف + لفاونلا



 : كلذ ريغ نع هيمحيو « هناحبس هاضريو هبي ام الإ هعمسي الف

 ,لجرو دي نم هحراوج قلطي الو « هناحبس هاضر هيف اميف الإ هرصبي الو
 « كلذ ىوس ام نع هبجحيو هيمحيو ٠ هاضتراو ىلاعت هللا هعرش ام ىلإ الإ

 اميف الإ هلقعو هبلق هّجوي الو « هناحبس هيضتري امب الإ هناسل قطني الو
 . هناحبس هيضنري

 كر باتكلا ل يذلا هللا يَبْلَو َنِإ لف : ىلاعت لاق

 . # نيحلاصلا

 . هحالص ةبسن ىلع نوكت حلاصلل ةيلوتلاف

 ةبتر ال يتلا حالصلا ةورذ ىلعأ يف وه هلع دمحم انديس ناك املو
 كلذلو « هريغ ابيف هكر اشي ال ىلاعت هللا نم هب ةصاخ ةيلوت هل ناك « اهقوف

 وهو باتكلا لزن يذلا هللا يبلو َنِإ إف : لوقيف كلذ ناْعُي نأ هناحبس هرمأ

 . # نيحلاصلا ىلوتي
 ًأدبأ ادبأ كي ةصاخ ةيلوت هالوت هنإف ء ةصاخ هيلع باتكلا لّرن اكو

 . نيعمجأ مهعم انيلعو

 نوكت  لفاونلا برق نيبرقملا نيبوبحما نيبحملل ةيلوتلا كلتبو
 : ىلاعت هلل اهلك مهمانمو مهتظقيو مهتانكسو مهلاوقأو مهلاعفأو مهتاكرح

 . هاضريو ىلاعت هللا هبحي اميفو « هللا نمو

 لهأ نيبحما نيبرقملا نع لكس امل هنع هللا يضر دينجلا مامإلا نع درو ام

 : لامكلا

 ةكمب ةبحملا ةلأسم ترج : هنع هللا يضر يناتكلا ركب وبأ مامإلا لاق
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 0 ا ا

 000 ا

 نع بهاذ دبع وه بحملا : لاق مث هانيع تعمدو هسأر دينجلا قرطأف

 هّبلق قرحأ  هبلقب هيلإ رظان « هقوقح ءادأب متاق « هبر ركذب لصتم « هسفن

 سك نم هبرش افصو « هبيغ راتسأ نم رابجلا هل فشكناو « هتبيه ٌزاونأ

 نإو « هللا رمأبف كرحت نإو « هللا نعف قطن نإو « هللابف ملكت نإف « هدو

 . هللا عمو هللابو هلل وهف « هللا عمف نكس

 ها . نيفراعلا جات اي ًاريخ هللا ةلازج ديزم اذه ىلع ام : هل اولاقف

 بحلا ءاب ٌتينف ؟ هبوبحم يف ىنف دقل « ةبحنا لماكلا بحملا وه اذهف

 . رهظم الو رثأ ايي ملف « اهيف تمغدأو تلخدف « ةيناثلا يف ىلوألا
 . اهيف ةمغدملا ةيناثلا ءابلل ةباتكلاو قطنلاو ء رهظملاو رثألا اهنِإو

 كلذ لك « ىلاعت هللا يف هلاوقأو هلامعأو هلاعفأ تينف بحملا اذكهو
 2 ةيرضبلاو « ةيفتسملا هتافض تثينفو. اوس ضرع هلام + كلو. هللاب

 ىلع دري ام لكف « ىلاعت هللا يف هكرادمو « هساوحو « ةيملعلاو « ةيلقعلاو

 هنإف هبحي الو ىلاعت هللا هيضتري ال امم هبلق وأ هلقع وأ هرصب وأ هعمس

 نع كمصيو كيمعي ءيشلا كبح نإف « هاضري الو هبحي الو هعمسي ال

 . هريغ

 نيح  كلوق عمسأ ال انأ : ءىبنتملا دوسّألل بوث نب هللا دبع لاق اك

 : ةتباثلا ةصقلا يف مي هللا لوسر ينأ دهشتأ : هل لاق

 باتك يف دمحأ مامإلا دانسإب ىللاعت هللا همحر يوونلا مامإلا اهدروأ دقو
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 امل باذكلا يسنعلا سيق دق نب ةوتسألا نأ: ملسم نب ليبحرش نع (دهزلا)

 دهشتأ : لاق هءاج املف « ينالوخلا ملسم يأ ىلإ ثعب نملاب ةوبنلا ىعدا

 ؟للا :لوسر لآ

 . عمسأ ام : لاق

 ؟ هللا لوسر ًادمحم نأ دهشتأ : لاق
 . معن : لاقف

 ملسم ايأ اهيف ىقلأف تججأف ةميظع رانب رمأف هيلع كلذ دّدرف

 . هرضت ملف
 كيلع دسفأ الإو - كضرأ نم هجرخأ : يأ  هفنا دوسألل ليقف

 ..نلا نع لكلاب ةربان ؛ كنتو
 ركب وبأ فلختساو هلك هللا لوسر يفوت دقو ةئيدملا ملسم وبأ ىتآف

 ىلإ يلصي ماقف دججسملا بايب هتلحار ملسم وبأ خانأف « هنع هللا يضر

 هللا يضر باطخلا نب د رمع هب رصبف - لحتتملا ةدمعأ نه ذوكيع تب ةيراش

 . ؟ لجرلا نم : هل لاقف هيلإ ماقف « هنع

 ؟ رانلاب باذكلا هقرحأ يذلا كلعلف : رمع لاق

 . بوث نب هللا دبع كلذ : لاق
 ؟ وه تنأ هللا كتدشن : رمع لاقف

 0 ا
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 .هأ . نمحرلا ليلخ مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربإب

 نع لصتملا هدانسإب هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا ةصقلا هذه ىور دقو
 1 نيثدحملا نم هريغ اهركذ 5 « تاقثلا

 يذلا هرصبو هب عمسي يذلا هعمس تنك ) : ثيدحل يناثلا ىنعملا امأو

 « هدي ةوقو ١ هرصب ةوقو ؛ هعمس ةوق تنك : هريدقتف ثيدحلا ( هب رصبي

 ١ هبلق ةوقو « هناسل ةوق اذكهو

 عمسي ثيحب هرصبو هعمس يف ةوق هيطعي ىلاعت هللا نأ : كلذب دارملاو
 هلقعي ال ام لقعيو « هريغ هرصبي ال ام رصبيو « هريغ هعمسي اال ام

 .٠ هريغ هعيطتسي ال امب ملكتيو ؛ هريغ

 يه يتلا تاماركلا باب هئايلوأل ىلاعت هللا حتفي برقلا اذه نمو
 ىلاعت هللا اهاطعأ يتلا تازجعملا لظ يف ةلخاد يهو : تاداعلل قراوخ
 . مهيلع همالسو هللا تاولص هئايبنأو هلسرل

 هللا لوسرل مهعابتا ببسب هولان ام تاماركلا نم ءايلوألا لان امنإو
 ةزجعم يه يلول ةمارك لكف « ًادييأتو « مهل ًاميركت كلذ اوطعأف « هك
 ىلاعت هللا اهارجأ « لَم هيبنل لماكلا هعابتا ببسب يلولا الان دقو « هيبنل
 . ىلاعت هللا نم ةمارك يهف « هل ًايركت عبتملا يلولا دي ىلع

 وأ « ةيلوق وأ « ةيلمع وأ « ةيرصب وأ « ةيعمس : عاونأ تاماركلاو

 . ةيربخ وأ « ةيملع

 . مظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هتمحر ب صتخي هناحبس وهف

 : ةياور هيف نحن يذلا يبمدقلا ثيدحلل يناثلا ىنعملا اذه ديؤيو
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 . اديومو ادياهل كنك و

 هعمس ىوق نوكتف : يأ -( رصبي يلو عمسي يبف » : ةياورو

 . صاخ هجو ىلع ىلاعت هللاب هكرادمو هناسلو هديو هرصبو

 ةدلاو تابكلاب ةنان امذل لاه كابل وأ كتاف فشل

 . نيدلا موي ىلإ مهدعب نمف ةباحصلا نع ةدراوو
 ىلاعت هللا ىبن ريزو يف ىلاعت لاق دقف ىلاعت هللا باتك يف اهتوبث امأ

 نب صا مساب فورعملاو مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع ناميلس
 تيب ىلإ نملا نم سيقلب شرع راضحإ ناميلس بلط امل  ايخرب
 ٌدتري نأ لبق هب كيتا انأ : باتكلا نم ملع هدنع يذلا لاقو :  سدقملا

 ركشأأ ينولبيل يبر لضف نم اذه : لاق هدنع ًارقتسم هار املف كفرط كيلإ
 . # ميرك ينغ يلبر نإف رفك نمو هسفنل ركشي امنإف ركش نمو « رفكأ مأ

 نم سيقلب شرع يلولا اذه رضحأ دقل ىلاعت هللا كاعر يخأ اي رظناف
 ةردق يأو! كلذ عرشأ امه هيلإةةاجياس: ف رات رياننآ لبق ءاغلا لإ قفا

 هللا يلو اهب مركأ « ىلاعت هللا نم ةردقب هلك كلذ نإ معن ؟ كلذ عيطتست

 . ايجرب نب فصا ناميلس ريزو ىلاعت

 هنأ عم شرعلا هل رضحي نم هئارزو نم ناميلس بلط ّملو : لاقي دقو
 ؟ هتازجعم هلو ىلاعت هللا ىبن

 ةبترم يعاري نأ كلملا نأش نمو « َكِلَم يبن ناميلس نإ : باوجلاف

 . هريغ رماي لب هسفنب رومالا ضعب رشابي الف كلملا

 نإ - سيقلب شرعب نايتإلاب هدونج وأ هئارزو دحأل هرمأ يف نأ ىلع
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 وه يذلا اهشرع نأب اهدونجو اهئارزوو سيقلب ةكلملل ًامالعإ كلذ يف
 ىلإ هرضحي شرعلا اذه  دادشلا سرحلاو دونجلاب طاحملا . اهكلم رقتسم

 رمألا جاتحي الو « هدونج دحأو ناميلس هللا يبن كلملا ءارزو دحأ ماشلا

 : ةعكللذ قع رشا رمالا لب

 باحصأ ةصق ميركلا نارقلا يف ةدراولا تاماركلا تابثإ ةلدأ نمو
 : فهكلا

 انتايا نم اوناك ممقرلاو فهكلا باحصأ نأ تبسح مأ 9 : ىلاعت لاق

 ءىيهو ةمحر كندل نم انتا انبر اولاقف فهكلا ىلإ ةيتفلا ىوأ ذإ « ًابجع
 مهانثعب مث ًاددع نينس فهكلا يف مهئاذآ ىلع انبرضف . ًادشر انرمأ نم انل
 . # ًادمأ اوغبل ال ىصحأ نييزحلا يأ ملعنل

 اودادزاو نينس ةئامثالل مهفهك يف اوثبلو 9 : هناحبس لاق مث

 . ةدملا هذه ةليط مونلا مهيلع يقلآف

 تاذو نيملا تاذ مهبلقنو دوقر مهو ًاظاقيأ مهبسحتو ف : ىلاعت لاق
 . ةيآلا * ديصولاب هيعارذ طساب مهبلكو لامشلا

 ةماع نيب ةفولأملا ةفورعملا ةداعلل قراخ رمأ اذه نأ كش الو « هدنع نم
 . رشبلا ةصاخ عم ةصاخ تاداع ىلاعت هلل نكلو « رشبلا

 اهيلع ميرم ةديسلا ةصق تاماركلا تابثإ ىلع ميركلا نارقلا ةلدأ نمو

 : مالسلا
 لك ور



 بارحملا ايركز اهيلع لمخد املك ايركز اِهَلفَكَو إف : ىلاعت هللا لاق
 هللا دنع نم وه : تلاق ؟ اذه كل ىنأ ميرم اي : لاق + ًاقزو اهديع دحتو

 . * باسح ريغب ءاشي نم قزري هللا نإ

 دجسملا يف ةفرغ يف اهعضو ميرم ىلع اليفك مالسلا هيلع ايركز ناكف
 ناكو « هريغ اهيلع لخدي الو « ملسلاب الإ اهيلإ قري ال بارحملا ةعفترم

 ءاتشلا ةهكاف اهدنع دجيف « بارشلاو ماعطلاب اهيتأي مالسلا هيلع ايركز
 ؟ اذه كل ىنأ ميرم اي : لاق ف ءاتشلا يف فيصلا ةهكافو « فيصلا يف
 : ةيآلا * هللا دنع نم وه : تلاق

 باحصأ ةصق تاماركلا تابثإ ىلع ةلادلا ةيوبنلا ثيداحألا نمو

 : ةرخصلا

 هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع امهريغو ناخيشلا ىور
 : لاق هَ

 راغ ىلإ اووأف رطم مهباصأ ذإ نوشمي مكلبق ناك نمم رفن ةثالث اهيب

 لبجلا نم ةرخص مهراغ مف ىلع تطحناف ةياور يفو - مهيلع قبطناف
 الإ مكيجني ال ءالؤه اي : ضعبل مهضعب لاقف - مهيلع تقيطناف
 .( هيف قدص دق هنأ ملعي امب مكنم لجر لك عديلف قدصلا

 . « هلل ةحلاص اهومتلمع ًالامعأ اورظنا » : ةياور يفو
 . ( مكلامعأ حلاصب هللا اوعدت نأ الإ مكيجني ال هنإ » : ةياور يفو

 ملعي الو رجحلا عقوو رثالا افع : ضعبل مهضعب لاقف ا ةياور يفو

 . ( مكلامعأ قثواب هللا اوعدا « هللا الإ مكناكمب
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 يل لمع ريجأ يل ناك هنأ ملعت تنك نإ مهللا : مهنم دحاو لاف »

 - ريجألا - بهذف - عصا ةثالث عسي لايكم ىلع - ٌررأ نم قرف ىلع
 كلذ ىلإ تدمع ينإو - يدنع هترجأ كرتو : يأ - يدنع هكرتو
 جنان نم : يأ  هنم تيرتشا ينأ هرمأ نم راصف « هتعرزف قرفلا
 تلقف « هترجأ بلطي هدا يأ جايا هارب اركدودترا

 اهتيمهن كترجأ يهف : يأ  اهقسف  ةريثكلا - رقبلا كلت ىلإ دمعا : هل

 ماكل

 . زرأ نم قرف كدنع يل امنإ : يل لاقف

 . قّرفلا كلذ نم اهنإف رقبلا كلت ىلإ دمعا : هل تلقف

 . انع ٍجّرفف كتيشخ نم كلذ تلعف يفأ ملعت تنك نإف

 جّرفف كهجو ءاغتبا كلذ تلعف يفأ ملعت تنك نإف » : ةياور فو

 . ( انع

 . ( جورخلا نوعيطتسي ال ًائيش تجرفناف » : ةياور يفو

 . ( رجحلا ثلث لازف » : ةياور فو

 ناريبك ناخيش ناوبأ يل ناك هنأ ملعت تنك نإ مهللا : رخآلا لاقف
 عار الو مداخ اممل سيل ناريقف نافيعض ناوبأ » : ةياور يفو  تنكف

 تنكف ) : ةياور يفو منغ نبلب ةليل لك امهمتا تنكف -( يريغ يلو الو
 - ةليل امبنع تأطباف 6 ليللاب امبيلإ يواو « راهلا يف امه ىعرأ

 نم نوغاضتي يلايعو ٍيلهأو ادقر دقو تكجف - ىعرملا دعب ببسب : يأ
 « امهظقوأ نأ تهركف « ياوبأ برشي ىتح مهيقسأ ال تنكو « عوجلا
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 نيفيعض نادعقيف : يأ  امهيرشل اًدكتسيف نيمئان امهعدأ نأ تهركو
 . رجفلا علط ىتح رظتنأ لزأ ملف - امهبرش مدعل نينيكسم

 . انع ٍجّرفف كتيشخ نم كلذ تلعف يفأ ملعت تنك نإف

 نكلو : يأ  ءامسلا ىلإ اورظن ىتح ةرخصلا مهنع تحاسناف

 . جورخلا نوعيطتسي ال

 ننانلا بأ نم مع ةنبا يل ناك هنأ ملعت تنك نإ مهللا : رخآلا لاقف

 ملو : يأ  رائيد ةئامب اهيتا نأ الإ تبأف اهسفن نع اهتدوار ينو « لإ

 ةئامب : يأ اهب اهتيتآف تردق ىتح اهتبلطف - يدنع كلذ نكي
 تلاق اهيلجر نيب تدعق املف « اهسفن نم ينتنكمأف اهيلإ اهتعفدف - رانيد
 . رانيد ةئالا تكرتو تمقف  هقحب الإ متاخلا ّضفت الو هللا قتا : يل

  ةئس اهب تّملأ ىتح تعنتماف اهسفن نع اهتدوارف ) : ةياور يفو
 تسلجو اهتفشك املف « اهتيطعأف ينتءاجف - ديدش طحق اهباصأ : يأ

 يمتاخ ّضفت نأ كل لحي ال هنإ : يل تلاق « ةأرملا نم لجرلا سلجم اهنم
 . حيحص جيوزتب الإ ينبرقت نأ كل لحأ ال : يأ « هفحب الإ

 ينم بكرت نأ هللا كرُكْذَأ ١ : تلاقف هريغو يناربطلا يف م ةياور فو
 . (« كيلع هللا مّرح ام

 . يبلر فاخأ نأ ٌقحأ انأ : تلقف لاق

 هللا جرفف  انع جرفف كتيشخ نم كلذ تلعف ينأ ملعت تنك نإف
 . ( اوجرخف مهنع ىلاعت

 تنك نإ مهللا 0 مهنم دحاو لك لوق لوح ( حتفلا ) يف ظفاحلا لاق

 ل ١51



 . ملعي ىلاعت هللا نأ ًاعطق ملعي نمؤملا نأل لاكشإ هيف ذ : ( ملعت

 ع ال مأ ىلاعت هللا دنع رابتعا هل له كلذ هلمع يف دّدرت هنأب بيجأو

 . يناعد بجاف ًالوبقم كلذ يلمع ناك نإ : لاق هنأكو

 . ءادنلا يف اهباب ىلع « مهللا » هلوق نأ رهظي ريرقتلا اذهبو

 لو نأك ءيش نع رخآ لأسي نمك باوجلا ققحت ىنعمب درت دقو
 . معن مهللا : لوقيف ؟ اديز َتيّأر

 : لوقيف هنم ينثتسي مث ايش لوقي نمك ىنئتسملا ةردنل مهللا درت دقو
 ها . اذك ناك نإ الإ مهللا

 ةريهش ةريثك يهف مبيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نع ةدراولا تاماركلا امأو

 . ءايوقألا بولقل انيمطتو « ءافعضلا بولقل ًاتيبثت اهنم ةلمج ركذأ

 نيح هنع هللا يضر يلع انديس نينمؤملا ريمأ عامسإو عامس كلذ نمف
 : روبقلا لهأ ًاموي ىدان

 ةنيدملا رباقم انلخد : لاق بيسملا نب ديعس نع هدنسب يقبيبلا ىور
 ةمحر و مكيلع مالسلا : روبقلا لهأ اي : ىدانف هنع هللا يضر ىلع عم ًاموي
 ؟ كر بخن مأ كرابخأب اننوربخت هللا

 ب هتاكربو هللا ةمحر و مالسلا مكيلعو : ًاتوص انعمسف ديعس لاق
 ؟ اندعب ناك اًمع انربخأ نينمؤملا

 تر ا ل ا هنع هللا يضر يلع لاقف

 ةرمز يف اورشح دقف  راغصلا : يأ  دالوألا امأو « تمستقا دقف

 ؟ مدنع ام رابخأ امف « اندنع كر ابخأ هذهف - ىماتيلا

 ل ١797



 « روعشلا ترغتناو « نافكألا تقرخت دق : تاومألا نم تيم هباجأف
 هاندجو هانمدق امو « دودخلا ىلع قادحألا تلاسو « دولجلا تعطقتو

 .ها . انلمع امب نونهعرم نحنو « هانرسخ هانقلخ امو

 « هب عمسي يذلا هعمس تنكو »

 : امهيديأ نيب ةعصقلا حيبست ءادردلا يبأو ناملس عامس كلذ نمو

 . ماعطلا نم اهيف امو ةفحصلا تحبس ذإ ةفحص نم نالكأي امهنع هللا

 . ًابجع ىربكلا هللا

 : روبقملا باذع هنع هللا يضر يلاحصلا ةرم نب ىلعُي عامس كلذ نمو

 لوسر عم انررم : لاق هنع هللا يضر ةرم نب ىلعي نع يقبيبلا ىور
 تعمس : هللا لوسر اي تلقف « ربق يف ةطغض تعمسف رباقم ىلع هلم هلل

 .- تعمس اي : يأ ؟( ىلعي اي ٌتعمسو » : هلع لاقف

 . هللا لوسر اي معن : تلق
 ريثك رظن يف : يأ 4 رمألا نم ريسي يف بذعي هنإف ١ : هُم لاق ع 0 : 5 5 0 لباإب 8

 . ( لوبلاو ةميمللا يف ١ : لاق ؟ وه امو : تلق

 اجا تح هلوي نم ةرتتسي الو ع ةميفلاب سانلا نيب. ىشمي ناك : يأ

 د 5١مل



 . ثيدحلا اذه ريغ يف

 يوبنلا ربقلا بناج نم ناذألا ىلاعت هللا همحر بيسملا نب ديعس عامس كلذ نمو
 : ةالص لك تقو لوخد دنع فيرشلا

 نب ديعس نأو ةرحلا مايأ اكرُث ةماقإلاو ناذألا نأ هدنسب يمرادلا ىور

 ةالصلا تقو فرعي ال ناكف « يوبنلا دجسملا يف ًاميقم حربي ل بيسملا
 ."هكُل2َ فيرشلا هربق نم اهعمسي - ناذألا توص : يأ  ةمهمبب الإ

 لثمتي نأ نودب مالسلا هيلع ليربج سابع نبا ةيؤر - رصبلا تامارك نمو
 : ةروصب

 هللا لوسر دنع يبأ عم تنك : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 نع ضرعملاك ملسو هيلع هللا لص ناكف « هيجاني لجر هدنعو هلك
 هدنع نم انجرخف : سابع نبا لاق - لجرلا عم هلاغشنال : يأ - يأ

. 
 .؟ ينع ضرعملاك كمع نبا ىلإ رت ملأ ينب يأ : يبأ لاقف

 . هيجاني لجر هدنع ناك هنإ : تبأ اي تلقف

 تلق هللا لوسر اي : يبأ لاقف هَلْكَع يبنلا ىلإ انعجرف : سابع نبا لاق
 كدنع ناك لهف كيجاني لجر كدنع ناك هنأ ينربخأف « اذكو اذك هللا دبعل
 . ادحأ رأ مل ينإف : يأ ؟ دحأ

 .(؟ هللا دبع اي هتيأر لهو ) : ملسو هلاو هيلع هللا لص لاقف

 رابخأ ) يف راكب نب ريبزلاو ( تاقبطلا ) يف دعس نباو «( لئالدلا ) يف ميعن وبأ ًاضيأ كلذ ىورو (1)
 . ( ةنيدملا

 اك | ا



 .©2( كنع ينلغش يذلا وه مالسلا هيلع ليربج كلذ نإف » : لاق

 مهميلستو ةكئالملا امهنع هللا يضر نيصح نب نارمع ةيؤر ًاضيأ كلذ نمو

 : هيلع

 يل لاق : لاق ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم نع هريغو ملسم ىور
 نإ هي كلعفتي لاعت للا لعل اكيذخ كتدحأ الآ ) : نيضخ نب نارمغ

 ظ همرحبي انارق لزني ملو ؛ هنع هني مل مث ةرمعو جح نيب عمج هُم هللا لوسر

 عطقنا تيوتكا املف  ةكئالملا : ينعي - يلع ملسي ناك دق هنإو

 . ( مالسلا مهيلع ةكئالملا ملست : ينعي - يلِإ داع تكرت املف مالسلا

 : ميركلا نارقلا ةءارقل ةنيكسلاب لزنت ةكئالملا ريضح نبا ةيؤر كلذ نمو

 ليللا نم أرقي وه اهيب ) : لاق هنأ هنع هللا يضر ريضح نب ديسأ نع

 تعزف : يأ  سرفلا تلاج ذإ « هدنع ةطوبرم هسزفو ةرقبلا ةروس

 6 تلاجف أرقف « تنكسف  ةءارقلا نع : نأ تب كش ب كو طبقا و

 نم ًابيرق ىيحي هنبا ناكو « تلاجف أرق مث « سرفلا تنكسف تكسف
 لثم اذإف ءامسلا ىلإ هسأر ديسأ عفر مث هرمّثأآف فرصناف « سرفلا
 . حيباصملا لاثمأ اهيف  ةباحسلا : يأ  ةلظلا

 . هَع يبنلا ثّدح حبصأ املف
 1 1 ٌللأإس 5
 ؟( كاذام يردتو » : كانع هل لاقف

 ال  هلاق

 )١( ها . حيحصلا لاجر اهاجرو ديناسأب يناربطلاو دمحأ هاور : ( دئاوزلا عمجم ) يف لاق .

 دس 0.#١



 ع

 سدر

 . ( "6 مهنع ىراوتت ال سانلا اهاري تحبصأل  أرقت تيقب تيفب

 شيج  ةرودملا ةنيدملا ربنم ىلع وهو  هنع هللا يضر رمع ةيؤر كلذ نمو
 دنوابنب نيملسملا

 . ءاملعلا نم هريغو يكبسلا جاتلا ةصقلا ركذ دقو

 « نيملسملا شيج - ىلع ةيراس رّمَأ دق هنع هللا يضر رمع نأ كلذو

 اا بنا دع نمل كش ند لاقل ساو سر اننا ريكو

 ىلع هنع هللا يضر رمع انيبف « نومزبني نوملسملا داكو « امنورصاحي مهو

 . ( ّلبجلا لبجلا ةيراس اي ) : هتوص ىلعأب ىدان ذإ بطخي ةنيدملا يف ربنملا

 . رمع توص نيملسملا شويجو ةيراس لجو زع هللا عمساف

 كلذ ةبقاع ناكو « مهئادعأ نم مهرهظ اومحو « لبجلا ىلإ اوأجلف
 "ارصنلا

 تايضتقمو « تابسانملا بسح هئايلوأل ىلاعت هللا نم تاماركلا يتأت اذكهو
 يضر ريض نب ديسأو رشب نب دابع نم لكل اصعلا ةءاضإ كلذ نمف : تالاحلا
 : امبنع هللا

 ريضح نب ديسأو رشب نب دابع ناك ) : لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 ةيئاناةليل سو ةعاس ليللا نم بهذ ىتح ةجاح يف هلم هللا لوسر دنع

 امهنم دحاو لك ديبو هَ هللا لوسر دنع نم اجرخ مث , ةملظلا ةديدش

 تقرتفا اذإ ىتح اهئوض يف ايشمف « امهدحأ اصع امهل تءاضأف « اصع

 )١( هريغو يراخبلا هاور .

  (03هتاقبط ) 8 يف دعس نبا ةصقلا دروأ دقو .

 ت35 كي



 ىتح هاصع ءوض يف دحاو لك ىشمف هاصع رخاالل تءاضأ « قيرطلا امه
 ا هلهأ غلب

 اهل ىلدت شطعلا ابيلع دتشا امل ابنع هللا يضر نميأ مأ ةديسلا ةصق كلذ نمو

 : ءامسلا نم ءام ولد

 . داز اهعم سيل ةيشام

 ىتح تبرشف يبسأر تحت قيقحب انأ اذإ سمشلا تباغ املف ) : تلاق

 . نكسلا نبا هاور ( تيور

 يهو  ءاماهعم سيلو تشطعف « ءاحورلا كود فرصنم اب تنيبما

 ءام نم ولد ءامسلا نم اهيلع ىلدف « شطعلا اهدهجأف « ةمئاص
 5 تيور ىتح هتبرشف ولدلا تذحاف © ضيبأ ب لبخ + يأ تءاشرت

 موصلل تضرعت دقلو ؛ شطع كلذ دعب ينباصأ ام ) : لوقت تناكف

 . ( ٌتشطع امف - رحلا مايأ  رجاوحلا يف
 : اهنع هلللا يضر ةيسودلا كيرش مأ ةصق ة كلذ نمو

 م ا ل

 . ةمئاص

 هنأ : ينعي  اذك كب نلعفأل اهتيقس نإ : هتأرمال يدوبيلا لاقف
 . اهدّدهو اهدعوأو « اهايقس نع اهابع

 . ( يراخبلا حيحص ) يف هلصأو . دعس نباو مبعن وبأو يقبيبلاو . هححصو ماخلا هاور 01(

 ل ١غ5-



 دجت مل موصلا نم ىشطع يهو : يأ - كلذك كيرش مأ تتابف
 « عوضوم ءام ولد اهردص ىلع اذإ ليللا رخا ناك اذإ ىتح  َءام

 . ليللا رخآ ريسلل : يأ  ةجلدلل مهتظقيأ مث كيرش مأ تبرشف

 ناك : يأ برش دق ةأرما توص عمسأل ينإ : يدوبيلا لاقف

 لهف  اهعبشل يوق اهتوص نآلاو « شطعلا نم ًافيعض ليللا لوأ اهتوص
 ؟ اتيقس تنأ

 ىلاعت هللا نكلو : يأ  اهتيقس ام هللاو ال : هتأرما تلاقف

 .- اهاقس

 ملف ودعلا هاّدحت امل ةعاس ّمس هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ برش كلذ نمو

 : هّرضي

 مسلا رذحا : هل اولاقف ةريحلا ديلولا نب دلاخ لزن : لاق رفسلا يأ نع

 . ءادعالا هكيقست ال

 : لاقو  هعلتبا  همهتلا مث هديب هذخأف هب ينوتثا : لاقف

 . ًائيش هرضي ملف ( هللا مسب )
 يضر قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف ديلولا نب دلاخ لبقأ امل : ةياور يفو

 حيسملا دبع هيلإ اوثعب  اهوح امو ةفوكلا : يأ  ةريحلا ديري هنع هللا

 . هرضي ال اقح هنيد ناك نإ دلاخ هبرشيل ةعاس مس هعمو

 هللابو « هللا مسب ) : لاق مث هتحار يف هذخأف « هتاه : دلاخ هل لاقف
 . ( ءاد همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب « ءامسلاو ضرألا بر

 . هرضي ملف اهنم دلاخ لكأ مث
 سا 59350



 ةعاس مس دلاخ لكأ موق اي : لاقف هموق ىلإ حيسملا دبع فرصناف

 . مهيف دوهعم رمأ اذهف مهوحلاص موق اي « هرضي ملف

 ىلع دسألا هّلدف قيرطلا نع ّلض يذلا هنع هللا يضر ةنيفس ةصق كلذ نمو

 : قيرطلا

 رحبلا يف تنك ) : لاق هنع هللا يضر ةنيفس نع رازبلا ىور
 دق دسألاب نحن اذإف قيرطلا فرعن ملف ءىطاشلا انيتأف انتنيفس ترسكناف
 بحاص ةنيفس انأ : هل تلقف هنم توندف « يلاحصأ رخأتف « انل ضرع

 قيرطلا انللضأ دقو هع هللا لوسر

 هنأك ينعفدو ىحنت مث . انفقو ىتح يدي نيب دسألا ىشمف : لاق
 ٠ ( انعدوي هنأ ٌتننظف قيرطلا ينيروي

 يتلا يتنيفس ترسكنا ) : ةنيفس لاق : ظفلب هوحن يناربطلا ىورو

 ةمجأ هيف ءىطاش ىلإ حوللا ينحرطف « اهحاولأ نم ًاحول تبكرف اهيف تنك
 قوم سابا اكراخلا انآ اياك هل: فلتف ناو دنألا ليفان شا ايف
 ديفا ونار كتمألا اطاطق لاق اح ةقينغ يأ باول هلا لوفر

 .( قيرطلا وحن هبكنمب ينعفدي
 ل يا الل ا

 ا ع يبنلا مدخي نأ هيلع تطرتشاو اهنع هللا يضر ةملس مأ

 . ةملس مأ ىلومو ُهيَع هللا لوسر ىلوم

 « نارهم : ليقو « ناسيك : ليقو « نامهط : ليقف هما يف فلتخاو

 . كلذ ريغ : ليقو

 ل ١58



 : لاقف كلذ نع لكس دقو ةنيفس : هلع هللا لوسر هاّمس نكلو

 لجر - بعت : يأ -ىيعأ املك ناكو ُهّدْيَم يبنلا عم رفس يف انك )
 « ًاريثك ًاكيش كلذ نم تلمح ىتح ًاعاتم وأ ًافيس وأ ًاسرت وأ هبايث يلع ىقلأ

 . ( ( ةنيفس تنأ امنإَف لمحا » : هلع يل لاقف

 مهيلع لقثف هباحصأ هةعمو 2 هلل لوسر جر ةياور فو

 . مهعاتم

 0 كءاسك طسبا و: هك لن لاقف
 يع رام ا مهتعتمأ هيف اولعجف ؛ هتطسبف

 .« ةنيفس تنأ امنإف لما » : 0

 - لمج لمح : يأ - ريعب رقو ٍفمموي تلمح ولف ) : لاق
 لقث ام « ةعبس وأ « ةتس وأ « ةسمخ وأ « ةعبرأ وأ « ةثالث وأ « نيريعب

 .( يلع
 لمحي وهف (« ةنيفس تنأ امنإ ) 0 ا

 : ءاملا هجو ىلع نيملسملا شويجب هيشمو يمرضخلا نب ءالعلا ةصق كلذ نمو

 باطخلا نب رمع زهج : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يقمبلا ىور
 . يمرضحلا نب ءالعلا مهيلع لمعتساو ًاشيج هنع هللا يضر

 اني اورذن دق موقلا اندجوف انيزاغم انيتآف هتازغ يف تنكو : سنأ لاق

 .  اهورّمدو ءاملا عبانم اولّطع : يأ  ءاملا راثا اوفعف

 - انيلع ٌّدتشا : يأ - شطعلا اندهجف ًاديدش رحلا ناكو : سنأ لاق
 ج6 هداج



 دم مث « نيتعكر انب ىّلص اهبورغل سمشلا تلام املف « ةعمجلا موي كلذو
 ةحلعلا طب اه هتلاوقا# نأ لاق: اش ءامسلا قف رت امو ءامسلا لإ هذي
 ردُلا تألم ىتح تغرفأو + اباحس ًاشنأو احير هللا ثعب ىتح هذي
 دقو « انودع انيتأ مث « انتيعوأ انألمو انباكر انيقسو انبرشف . باعشلاو

 : لاقف اعدو جيلخلا ىلع ءالعلا فقوف « ةريزج ىلإ رحبلا يف ًاجيلخ اوزواج
 .( ميرك اي ملح اي « ميظع اي يلع اي )

 .( هللا مسب  اوريس يأ  اوزيجا ) : لاق مث

 اننا و( انلبإ ركاوكيءال) + اد. اهو داما هنو: اع انشق ١» ىسكأ لاَ

 رفاوح ءاملا لبي امو انزجأف « ىلوألا هتلاقم لثع اعدو : ءالعلا لاقف

 . انباود

 . يفوت : يأ - هتزانج يف يمر ىتح ًأريسي الإ ثبلن ملف
 . هاّتفدو هانلسغو هل انرفحف : سنأ لاق

 هومتاقن ولف قوملا ظفلت ضرألا هذه نإ : لاقف هانفد امدعب لجر أف

 . ىقوملا لبقت ضرأ ىلإ نيليم وأ ليم ىلإ
 « هلقن ىلع انقفتاف « هلكأت عابسلل هضرعن نأ انبحاص ءازج ام : انلقف

 اذإو « ربقلا يف سيل ءالعلا انبحاص اذإ دحللا ىلإ انلصو املف هربق انرفحف

 : رون ًالذاقي نضبلا دَم'دخللا

 . انلحترا مث دحللا ىلإ بارتلا اندعأف : سنأ لاق

 تك | ل



 .©"0مالسلا مهيلع ةكئالملا هتلقن دقل معن

 ميلع اي ) : ءالعلا ءاعد يف لاقو ةصقلا هذه ايندلا يأ نبا دنسأ دقو

 ًاثيغ انقسا , كّودع لتاقن « كليبس يفو : كديبع انإ , مظع اي يلع اي , ملح اي
 . ( انريغ ًابيصن هيف دحأل لعجت الف هانكرت اذإف ء اضوتنو « هنم برشن

 ىلإ ًاليبس انل لعجا مهللا ) : رحبلا ءىطاش ىلع فقو امل ءالعلا لاقو
 !( كودع

 دحأ ٍيتروع ىلع علطت الو ينتج فخأ مهللا ) : توملا يف لاقو
 ا يي

 لوخد دنع نيملسملا دعس رمأ دقو :( هخيرات ) يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 , ليكولا معنو هللا انبسح « هيلع لكوتنو « هللاب نيعتسن ) : اولوقي نأ ءاملا
 .( مظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 ءدحأ هنع فلختي ملو « سانلا محتقاو « ةلجد هسرفب محتقا مث

 نيب ام اوألم ىتح ؛ ضرألا هجو ىلع نوريسي امأك ةلجد ربت يف اوراسف
 سانلا لعجو « ةلاحرلاو ناسرفلا نم ءاملا هجو ىري الف « نيبناجلا

 لصح امل كلذو « ضرالا هجو ىلع نوثدحتي اك ءاملا هجو ىلع نوثئدحتي
 هرصنو هدعوو « ىلاعت هللا رمأب قوثولاو نمألاو ةنينآمطلا نم مهل
 مهل دوهشملا ةرشعلا دحأ صاقو يلأ نب دعس مهريمأ نألو « هدييأتو

 . ضار هنع وهو هُم هللا لوسر يفوت دقو « ةنجلاب

 . ها. اذه نم وحنب ءالعلا ةصق يف ًاضيأ ةريره يبأ نع ىور دقو : ىلاعت هللا همحر يقييبلا لاق )١(

 ركذو : تلق . ها . رخا ًادانسإ ةصقلا هذه ( خيراتلا ) يف يراخبلا ركذ : لاق ريثك نبا خيرات ينو

 يناربصألا جرفلا وبأ اهركذو « ةثالثلا يف يناربطلا نع ( دئاوزلا عمجم ) يف ءالعلا نع ةصقلا هذه وحن
 . مهريغو

 ل 97*١4



 .( هتيمر ْدٌّدسو هتوعد بجأ مهللا ١ : لاقف هلع هللا لوسر هل اعدو

 مويلا اذه يف اذه هشيجل اعد ًادعس نأ هب عوطقملاو : ريثك نبا لاق

 ىلاعت هللا مهددسف - رحبلا ميلا اذه يف مهب دعس ىمر دقو

 .ها . دحاو لجر نيملسملا نم دقفي ملف مهملسو

 هتيب يف يرصبلا نسحلاو « جاجحلا ىلإ هب اوبهذيو هيلع اوضبقيل دونجلا هيلإ
 . ًارارم كلذ ىرج  هنوري امف هيلع نولخديف

 لاق « ريبج نب ديعس لتق دق جاجحلا نأ يرصبلا نسحلا غلب املو
 .( جاجحلا مصقا ةربابجلا مصاق اي مهللا ) : نسحلا

 . تام ىتح دودلاو ةلكألا هفوج يف عقو ىتح مايأ ةثالث الإ ىقب امف

 يضر يرصبلا نسحلا نع هدانسإب ( ةيلحلا ) يف معن وبأ ىور دقو
 ةبراحم يف كل له مدا نبا اي كحيو : سانلا ظعي وهو ًاموي لاق هنأ هنع هللا

 . هبراح دقف هللا ىصع نم هنإ ؟ ةقاط ىلاعت هللا

 مهسابل رثكأ ًايردب نيعبس تكردأ دقل هللاو : يرصبلا نسحلا لاق مث

 ءالؤل ام اولاقل مرايخ اوأر ولو « نيناجم متلق مهومتيأر ولو « فوصلا
 نوبحي نيذلا كلذب ديري - بيصن : يأ  قالخ نم ةرخآلا يف

 . باسحلا مويب نونمؤي ال ءالؤه : مهنع اولاقل ؟رارش اوأر ولو : لاق

 هللا يضر ةباحصلا كلذب : ينعي  ًاماوقأ تيأر دقلو : لاق
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 دقلو « همدق تحت بارتلا نم مهدحأ ىلع نوهأ ايندلا تناك اح مهنع

 اذه لعجأ ال : لوقيف توق الإ هدنع دجي امو مهدحأ يسمي ًاماوقأ تيأر

 ناك نإو - هضعبب قدصتيف لجو ّزع هلل هضعب نلعجأل لب ينطب يف هلك

 ها . هيلع قدصتي نمم جوحأ وه

 : ٍبَوُت نب هللا دبع همساو ينالوخلا ملسم يبأ تامارك كلذ نمو

 ملسم يبأ ةأرما نأ هدانسإب ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لقن دقف
 نيحط اندنع سيل : يأ  قيقد انل سيل ملسم ايأ اي : تلاق ينالوخلا

  ةليللا ماعطل زبخي

  مهاردلا نم : يأ  ؟ ءيش كدنع له : اهل لاقف

 . ًالزغ هب انعب دحاو مهرد اندنع : هل تلاقف

 سيك : يأ  بارجلا يناهو  هينطعأ  هينغبأ : لاقف

 .- قيقدلا

 يأ  ماعطلا عيبي لجر ىلع فقوف قوسلا لخدو بهذ مث
 . يلع قدصت ملسم ابأ اي : لاقو لئاس هيلع فقوف  قيقدلا

 : لاقف لئاسلا هعبتف « رخآ ًاتوناح قأو « ملسم وبأ هنم برهف

 . ملسم ابأ اي يلع قدصت

 مث « مهردلا هاطعأ  لاؤسلا يف هيلع ّحلأ : يأ  هرجضأ املف

 باب ىلإ لبقأ مث « بارتلا عم نيراجنلا ةتاحن نم هألمف بارجلا ىلإ دمع

 ىمرو بابلا هتأرما تحتفف « هلهأ نم بوعرم هبلقو بابلا رقنف هلزنم
 . اعيرس بهذو  ةطنح قيقد هنأ اهمهوي ةتاحنلاب ءىلتمملا  بارجلاب

 تيد 4 نا دح



  ةطنحلا صلاخ قيقد : يأ  ىراّوُح قيقدب يه اذإ هتحتف املف

 . تزبخو تنجعف

 ءاجن تح ليللا زي يمن نبعد + يأ هب ئوولا لدللا نم تنفذ: الف
 ةفغرأو اناوخ هيدي نيب هتأرما تعضو لخد املف بابلا رقنف ملسم وبأ

 ::ئرارخ

 ؟ اذه مكل نيأ نم : ملسم وبأ اهل لاقف

  بابلا ءارو هتيمرو هب تفج يذلا قيقدلا نم ملسم ابأ اي تلاقف

 .ها . يكبيو لكأي لعجف

 : تلق ةياكحلا هذه ركذ دعب هنع هللا يضر يوونلا مامإلا لاق
 ! اهدئاوف رثكأو ةياكحلا ذه سفنأ ام

 « مهيحلاصو « مهداّبعو نيعباتلا رابك نم ملسم وبأ ناكو : لاق مث
 دق ناكو « تارهاظتملا ةينسلا لاوحألاو « تارهاظلا تاماركلا لهأو

 ملسو هلآ هيلع هللا لص يبنلا ينوتف هبحصيل هَ هللا لوسر ىلإ لحر
 . ةباحصلا نم امهريغو رمعو ركب ابأ يقلو ءاجف « قيرطلا يف وهو

 مامإلا هاور ام ملسم يبأ تامارك سئافن نمو : يوونلا مامإلا لاق

 يمرت يهو ةلجد ربنب ّرم ينالوخلا ملسم ابأ نأ ( دهزلا ) باتك يف دمحأ
 نودقفت له : .لاقف هباحصأ ىلإ تفتلا مث ءاملا ىلع ىشمف اهرب نم بشخلا

 ؟ لجو ّرع هللا اوعدنف ًائيش مكعاتم نم

 ىلع فقو ملسم ابأ نأ : هيفو رخا قيرط نم دمحأ مامإلا هاورو : لاق
 ينب ريس ركذو « هءامعنو هءالا ركذ مث هيلع ىنثأو ىلاعت هللا دمح مث ةلجد
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 سانلا اهعبتاو « ةلجد يف ضوخت تقلطناف هتباد زبن مث رحبلا يف ليئارسإ
 . رخآلا بناجلا ىلإ سانلا اهعطق ىتح

 يلاو ثعبف مورلا ضرأب ناك ملسم ابأ نأ : ًاضيأ دمحأ دانسإبو : لاق

 . تقولا نع اوؤطبأف ًاتقو مهل تقوو مورلا ةبراحم ةيرس نيملسملا

 وهو - رهنلا طش ىلع ًاضوتي وه اذيبف « مهئاطبإب ملسم وبأ ٌمتهاف
 . هل ةلباقم ةرجش ىلع بارغ عقو ذإ مهرمأب هسفن ْثّدحي

 ؟ ةيرسلا رمآب تممتها ملسم ابأ اي : بارغلا لاقف

 .- معن لجأ : ملسم وبأ لاقف

 ةيرسلا تلصو دق : يأ  اومنغ دق مهنإف متبت ال : بارغلا لاقف
 . اذك تقو يف اذك موي كيلع نودريسو - اومنغو مورلا اولتاقو

 ؟ هللا كمحري تنأ نم : ملسم وبأ هل لاقف

 . نينمؤملا بولق حّرفم انأ : بارغلا هل لاقف

 . هركذ يذلا هجولا ىلع هركذ يذلا تقولا يف موقلا ءاجف

 يف هباحصأ عم ًاسلاج ناك ملسم ابأ نأ دمحأ مامإلا دانسإبو : لاق
 . مهنّدحي مورلا ضرأ

 . انقزرف ىلاعت هللا توعد ولف محللا انيهتشا دق ملسم ابأ اي : اولاقف

 . رداق اولأس ام ىلع تنأو موق تعمس دق مهللا : لاقف

 رم ىتح لبقأ دق يبظب اذإف ركسعلا حايص اوعمس نأ الإ ناك امف

 . هوذخأف هيلإ اوبثوف ملسم يأ باحصأب
 ١ه ١ -



 ضعب تامارك نم ةريسي ةذبن ميركلا ءىراقلا اهيأ كلل تركذ دقو
 نمو نيعباتلاو ةباحصلا تامارك ءاصقتسا نأل « نيعباتلا ضعبو ةباحصلا
 نمو « ةعبرألا باطقألا انتاداس امّيس الو ىلاعت هللا ءايلوأ نم مهدعب

 ةمآلا هذه نم نيحلاصلاو ءايلوألا تامارك نإف « نكمي ال رمأ وه اهرصحو

 ىلإ عجريلف ءايلوألا تامارك ىلع عالطإلا يف عسوتلا دارأ نمو « عطقتنت ال

 . ىلاعت

 دعقم يف مهايإو انعمجي نأو « هئايلوأ عيمجب انعفني نأ ىلاعت هللا لآسنو

 « انحاورأ حورو « اننيعأ رونو « انبيبح ةقفارمب « ردتقم كيلم دنع قدص
 هللا لوسر دمحم انديس « نيعمجأ هللا قلخ لضفأو « نيلسرملاو ءايبنألا مامإ

 تاعاطلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا

 فونملاو ءاجرلاب ًابوحصم نوكي نأ يغبني

 نوكي نأ بجي امو « هيلإ برقتلا قيرط هدابعل نّيب دق ىللاعت هللا نأ ملعإ

 : ىلاعت لاقف هناحبس هللا ىلإ بّرقتملا لاح هيلع

 نوجريو برقأ مهيأ ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذلا كئاوأ 0

 .4 ًاروذحم ناك كبر باذع نإ هباذع نوفاخيو هتمحر

 « ةبيطلا لاوقألاو « ةحلاصلا لامعألا وه ىلاعت هللا ىلإ برقتلا بلقف

 . ىلاعت هلل اهيف صالخإلاو قدصلا عم
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 كلذيو « هباذع نم فوخلاو « ىلاعت هللا ةمحر ءاجر وه هاحانجو

 . ىلاعت هللا ىلإ رارفلا لصحي

 نسيب : يأ # نيبم ريذن هنم مكل ين هللا ىلإ اورفف إف : ىلاعت لاق
 . هباجحو هباقعو هللا باذع نم مكل راذنإلا

 زيزعلا ىلإ رارفلا لصحي ءاجرلاو فوخلا يحانجبف « هيحانجب  هركو
 . قدصلا دعقم يف لحيو « رانلا نم وجني هبو « رافغلا

 ىاجتت 9 : تاريخلاب نيقباسلا نيبّرقملا هدابع ةفص يف ىلاعت لاق

 ريح داربو دايخ يادار دوعدي عجاصلا نع رج

 . تايالا * نوقفني مهانقزر امو اعمطو

 ةرخآلا رذحي ًامئاقو ًادجاس ليللا ءانا تناق وه نم ْمَأ إف : ىلاعت لاقو

 امنإ نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا يوتسي له : لق هبر ةمحر وجريو
 . * بابلألا اولوأ ركذتي

 . نيقباسلا بابلألا يلوأ نأش اذهف

 . ًاعمطو ًافوخ « ًالاؤسو ةدابع : هوعدي نأ هدابع هللا رمأ دقو

 ًافوخ هوعداو اهحالصإ دعب ضرألا يف اودسفت الو إف : ىلاعت لاق
 . 4 نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نإ ًاعمطو

 ديدش ىلاعت هللا نأب نيقي ملع ىلع اونوكي نأ هدابع ىلاعت هللا رمأ اك

 . « ميحر روفغ هللا نأو باقعلا ديدش هللا نأ اوملعا 95 : ىللاعت لاق
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 ءاجر ىلع اونوكي نّأب كلذو « ةلاحم ال سوفنلا يف هرثأ هل ملعلا اذهو
 . هباقع نم فوخ ىلعو « هترفغمو ىلاعت هللا ةمحر

 هورذحاف مكسفنأ يف ام ملعي هللا نأ اوملعاو و: : هناحبس لاقو
 ١ ع

 . * ميلح روفغ هللا نأ اوملعاو

 هلع ًادمحم انديس « مظعلا هيبنو « ميركلا هلوسر ىلاعت هللا رمأ دقو
 روفغلا انأ يأ يدابع ءىبن 9 : ىلاعت لاق ميظعلا ًابنلا اذهب هللا دابع ءىبني نأ

 يف هرْثأ نم هل دب ال ماه لك قوف ٌماهلا ربخلا وهو آبنلا اذهل دب الو
 . نيعماسلا

 م

 مهفوخو رانلا زكذو « اهبف مهبغرو ةنجلا هدابعل ىلاعت هللا ركذ دقو
 ضعب يف درفأو « ةينارقلا تايآلا نم ريثك يف امهركذ نيب نرقو « اهنم
 نوكيل كلذو « را عضوم يف هدرفأ ام لباقم امهنم ةدحاو لك تايآلا
 بايع هاف اقع وت اهناح © لاعت لا ةعكوإ ايسئاز قمل

 .4 محج يفل راجفلا نإو ميعن يفل راربألا نإ ف : ىلاعت هللا لاق

 نوطبلا يف للغي لهملاك مبثألا ماعط موقزلا ةرجش نإ إ» : ىلاعت لاقو
 نم هسأر قوف اوبص مث محجلا ءاوس ىلإ هولتعاف هوذخ . مبمحلا ٍلغك
 . نورتمت هب متنك ام اذه نإ . ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ ميمحلا باذعلا

 نينما ةهكاف لكب اهيف نوعدي . نيع روحب مهانجوزو كلذك نيلباقتم
 نم ًالضف محجلا باذع مهاقوو ىلوألا ةتوملا الإ توملا اهيف نوقوذي ال

 ل ١ه8غ



 . * مظعلا زوفلا وه كلذ كبر

 لهأو ةنجلا لهأو « باذعلاو باوثلا تايا نيب هناحبس نرق اذكهو

 . ًابهار ابار نمّوملا توكيل ت.رانلا لهأ لاعو ةنحلا لهأ لاحو ءارانلا

 هتيصو يف امهنع هللا يضر رونألا قورافلل ربكألا قيّدصلا لاق دقو
 عم ةَّدشلا ةياو « ةَّدشلا ةيا عم ءاجرلا ةيا ٌتلزنأ اهنإ رمع ايرت ملأ ) : هل

 طنقي ناب أ دج: هيدي اجت قفار هر عنو الو هل نسل اه لاغت

 اهئركذ اذإف مهلامعأ ءوسب رانلا لهأ ىلاعت هللا ركذ امنإ رمع اي رت ملأ

 مس نوكأ الك أ وحرأل قت اكلت

 « ءيبس نم ناك اّمع زواجت هنأل مهلامعأ نسحأب ةنجلا لهأ ركذ امنإو

 هفاخي نأ نمّؤملا ىلع بجوي هناحبس هب ناميإلا نأ ىلاعت هللا نيب دقو

 : هناحبس

 . هماقم نوفاخيو « هباسح نوفاخيو « هباذع نوفاخي مهف

 مهبر باذع نإ نوقفشم مهبر باذع نم مه نيذلاو 1 : ىلاعت لاق

 .©* نومام ريغ

 هه ١هه لل



 ىوملا نع سفنلا ىبنو هبر ماقم فاخ ْنَم اًمأو 9: : هناحبس لاقو
 .4 ىوأملا يه ةنجلا نإف

 : هماقم نم فوخلاب نيبرقملا نم نيقباسلا ىلاعت هللا فصوو

 .4 ناتنج هبر ماقم فاخ ْنملو ل : ىلاعت لاق

 5 * ناتنج امهنود نمو آف : نيهلا باحصأ يف ىلاعت لاق مث
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هحضونس

 اهولخخدا بينم بلقب ءاجو بيغلاب نمحر لا يشحن ْنَم لف : ىلاعت لاقو
 ١ # دولخلا موي كلذ مالسب

 + ةقايقلا موي مهملسو عيتتا اينادلا يف هوفاخ ملف
 نع هنع هللا يضر ةريره يأ نع ( حسم را ابك نباكورو

 ىلع عمجأ ال ينزعو 0 لام هنأ لكوا دفتر نق فروت اميف هُم يبنلا

 يننمأ اذإو ؛ ةمايقلا موي هّننمَأ ايندلا يف ينفاخخ اذإ « نينمأ الو نيفوخ يدبع

 . ( ةرخآلا يف هتفخأ ايندلا يف

 بانتجاو هرماوأ لاثتما ىلع ناسنإلا لمحي ىلاعت هللا نم فوخلاو

 . هنع ىبن ام

 هتعاط هيف ام ىلإ عرسأ « هباقعو هبضغو ىلاعت هللا باذع فاخ نمف

 ىلع رارصإلاو ءاقبلا عم فوخلا ىوعد امأو « هاضرو هتبوثمو هناحبس
 . ديعب رمأ كلذف يصاعملاو بونذلا

 لبق رذحلاب ذخألا ىلإ ءالقعلا هّبنو « هُم يبنلا راشأ كلذ ىلإو
  ١هكثط دل



 . رطخلا يف عوقولا

 لوسر تعم : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هريغو يذمرتلا ىور

 ةعلس نإ الأ « لزنملا غلب جلدأ ْنَمو « جدأ فاح نم 0( لوقي هيو هللا

 .( ةنجلا هللا ةعلس نإ الأ « ةيلاغ هللا

 هنإف تايبلا فاخو  ءارحصلا يف وهو ىسمأ اذإ رفاسملا نأ ينعي

 نمو »  هنمأم ىلإ لصي ىتح ليللا لوأ يشميو ريسي : يأ - لدي
 . ىلاعت هبر ىلإ رئاسلاو « ةرخآلا ىلإ رفاسملا اذكهو « لزنملا غلب جلدأ

 راس اذإ : لادلا نوكسب جدأ : ىلاعت هللا همحر يرذنملا ظفاحلا لاق
 . ليللا لوأ يف

 هل ولبس فوك ةيرلأ لاش ثا فاح زم نأ تيوتا يعفو لاك
 عطاوقلا نم ًافوخ  ةحلاصلا لامعألاب ةردايملاو « ةرخآلا ىلإ
 .ها . قئاوعلاو

 . يصاعملا نع عناملا نوكي ىلاعت هللا نم فوخلا ردق ىلعو

 تعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع اههريغو ناخيشلا ىور

 : هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي ةعبس 7: ف: رقي 2 هلا لوشتو
 قلعم هبلق لجرو « ىلاعت هللا ةدابع يف ًاأشن ٌباشو « لداعلا مامإلا

 لجرو « هيلع اقّرفتو كلذ ىلع اعمتجا هللا يف اًباحت نالجرو . دجاسملاب
 قدصت لجرو « هللا فاخأ يفإ : لاقق لامجو بصنم تاذ ةأرما هتعد
 ًايلاخخ هللا ركذ لجرو « هنيمي قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح اهافخأف ٍةقدصب
 . ( هانيع تضافف

 د ا١هالال



 ىلاعت هللا نم فوخلل ةبجوملا بابسالا

 ) ةريدك لاعت هللا نم فاضانأ نموا لع نوت ىلا تابسألا نإ

 : ىلاعت هللا نم نمّؤملا فواخم هوجو لقاعلل نيبت اهنم ةلمج ركذأ

 . هنع هللا ىهن ام باكتراو يصاعملا نم نمؤملا فوخ : لوألا

 :.لامعالا تارقحمو رئاغصلا نم نمؤملا فوخ : يناثلا

 . هلاح وأ « هلاق وأ « هلمع يف ءايرلا نم نمؤملا فوخ : ثلاغلا

 عمو « ىلاعت هللا عم هدهع يف ًارصقم نوكي نأ نموملا فوحخ : سماخلا
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 . هنيَع هلوسر
 . هلوبق مدعو لمعلا نم فونخلا : سداسلا

 . ةمتاخلا

 . لاؤسلا فقوم نم نمُّوملا فوخ : رشاعلا

 . نيملاعلا بر ماقم نم نمؤملا فوخ : رشع يداحلا
 هللا نم فاخي نأ نمؤملا ىلع بجوي تباث ليلد فواخنا هذه نم هجو لكلو

 . هاشخيو ىلاعت



 : اهبقاوعو يصاعملا نم فونلا وهو : لوألا امأ

 يالا 73

 يصاعملا ىلع رصُي نأ 00 وا

 ةنووا ىلإ رداروراهززو ارضا ع يتاول قلو اذا اينع هقاح لح تاناكاو

 : هيلع ىللاعت هللا بوتيف

 هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو ف : ىلاعت لاق

 مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو هللا الإ بونذلا رفغي نمو مهبونذل اورفغتساف
 . * نوملعي

 تردذلا حلك نالربضألا عت لس هلاو هيلع شا لص نقلا ردجو
 عامقأل ليو « مكل رفغي اورفغاو « اومحرت اومحرا » : لاف اهرطخو

 . ( نوملعي مهو اولعف ام ىلع نورصي نيذلا - نيرصملل ليو ؛ لوقلا

 نوركذُيو « نوظعتي الو ظعاوملا نوعمسي نيذلا مه لوقلا عامقأو
 +. ءاريدسا وأ « اريكت وأ + الشاكت وأ + انوابغ حا ق ورك ذكي ذل

 . هلك كلذ نم هللاب ذوعن

 . نيما

 نيفلاخماو يصاعملا لهأ نم نيملسملا باذع نع يع يبنلا ربخأ دقو
 نم ًادصلا نكمت مهب تنككمتو ؛ مهبونذ مهب تطاحأ نيذلا ىلاعت هللا رماوأ

 : ًامحف اوراص مث منهج اولخد مهم :اف « ةرفغملا مهلمشت ملو « ديدحلا

 ل -1١668



 ننام اقلا ضني اهلهأ مه :نطدلا الا لها امأو : ل:
 اولا نك طل و و ل ب

  ةعافشلا يف نذأ امحف اوناك اذإ ىتح ةتامإ مهتتاماف  ةاصعلا نيملسملا
 مث « ةنجلا راهنأ ىلع اوثبف  تاعامج : يأ - رئابض رئابض مهب ءيجف

 ليم يف ةبحلا تابن نوتبنيف « ءاملا نم مهيلع اوضيفأ ةنجلا لهأ اي : ليق
 . ثيدحلا ( ليسلا

 رانلا نإف « مهبونذب نوبذعي نيذلا نيملسملا ةاصعلا نأ ىلع كلدي اذهف

 نأ نمؤملا ىلع بجيف - امحف اوريصي ىتح نوملاتيو مهموحل قرحت
 . هبونذ ببسب هللا باذع فاخي

 تبن محلا لك » : لاق مارحلا لاملا يلكآو « نيبارملا يف هلم لاق دقو
 ,20)( هب ىلوأ رانلاف مارح 5 ئااح تحبس نم

 تيتأف » : لاق لَ يبنلا نأ جارعملا ثيدح يف دمحأ مامإلا ىورو

 .جراخ نم ىرت تاّيحلا اهيف  ةريبك : يأ - تويبلاك مهنوطب موق ىلع
 . مهتوطب

 . « ابرلا ةلكأ ءالّؤه : لاق

 هللا يقل ًاملظ ًاضرأ ًالجر بصغ نم » : نيبصاغلا يف ِهيَع لاقو

 .©( نابضغ هيلع وهو

 . هوحت ةرجع نب بعك نع يذمرتلا ىوزو « يناربطلا هاور )١(
 . هريغو يناربطلا هاور (؟)

 ل 11د



 ."« ًاران مههوجو لعتشت ةانزلا نإ » : ةانزلا يف هُم لاقو

 دبعلا ىفز اذإف « ءاشي نم هللا هلب رسي لابرس ناميإلا نإ ٠ : ِهثيَْع لاقو
 . "© هيلع در بات نإف « ناميإلا لابرس هنم هللا عزن

 ضيراقمب مهدولج ضرقت لاجرب تررم يب جرع امل » : هدي لاقو

 . ران نم

 ؟ ليربج اي ءالؤه نم : تلقف

 . ةيتزلل كونيرتي نيذلا ءالؤه : لاق

 . ةديدش ًاتاوصأ هيف تعمسف حيرلا نتنم بجيب تررم مث : لاق

 ."6 ّنل لحي ال ام نلعفيو « ةيئزلل ّنيزتي نك ءاسن : لاق

 : ةدجلا مكل نمضأ مكسفنأ نم ًاتس يل اونمضا ) : هلع لاقو
 اوظفحاو « 4 متنمتتا اذإ اوُدأو « متدعو اذإ اوفوأو « متثدح اذإ اوقدصا

 نع : يأ  مكيديأ اوفكو « كر اصبأ اوضغو « مكجورف

 "لل  مارحلا

 عبرأ » : هريغو رمخا براش يف مسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو

 ءرخلا نمدم : اههعن مهقيذي الو ةنجلا مهلخدي ال نأ هللا ىلع قح

 . "1 ةينتلاول 'قاعلاوب# قس يغب ريقنلا لام لكاوبو ايزل لكأد
 . يئاربطلا هاور )١١(

 . نتسلا بتك يف ةددعتم دهاوش هلو ظفللا اذبم يقبيبلا هاور )3

 . هريغو يقبيبلا هاور (1)
 . دانسإلا حيحص : لاقو م احلاو ( هحيحص ) يف نابح نباو دمحأ هاور (4)

 . هريغو ماجلا هاور 2(

 كلو 0006



 هللا يقل - بتي ملو : يأ تام نإ رمخلا نمدم » : ُهُللْهَع لاقو

 " نثو دباعك

 ةئامسمخ ةريسم نم ةنجلا حير مشي : ئاجعاو ١ : هُوَ لاقو

 نمدم الو . هيدلاول قاع الو « هلمعب ناثم اهحير دجي الو , ماع

 " مخ
 اذإف « ةبوتلا ىلإ ردابيو « يصاعملا باذع نم فاخي نأ نمؤملا ىلعف

 . هسفن ملظ دق نوكي لعفي مل

 .4 نوملاظلا مه كئلوأف بتي مل نمو :  ىلاعت لاق

 رخو حاحا ينم ردع سوست ليات
 . ملألا باذعلل مهسفنأ

 . كلاهم اهنإف بونذلا قوتي نأ ملسملا ىلعف

 نم نارقلاب ركذف 2 : ىلاعت لاق « ىلاعت هللا ديعو فاخي نمّؤملاو

 ا لزنملا غلب جدأ نمو ؛ جدأ فاخخ نم ) : ثيدحلا يفو

 : يذمرتلا هاور ( ةنجلا هللا ةعلس نإ الأ « ةيلاغ هللا

 : هع ينال ءيجايغ دل ريالا ها هدر نينح نم هلع لا

 تايلق انس: وأ امظع لتعو: نمو. «هي كايلق اه دحون نع كاسل

 . ( هب

 اضل ل ا ع

 ح15



  ناكملا : يأ  هانلعج ىتح ةعاس الإ ناك امف : لهس لاق

 دع ةعيفع ريك ةيرك د يا اهكر

 لجرلا ىلع بونذلا عمجت كلذكف ؟ اذه نورتأ » : هُم يبنلا لاقف
 ةريغص بنذي الف « لجر ىلاعت هللا قتيلف ء اذه متعمج اع « مكنم

 . ( هيلع ةاصحم اهناف ةريبك الو

 هيف امم نيقفشم نيمرجملا ىرتف باتكلا عضوو : ىلاعت هللا لاقو

 ةريغص - كرتي ال : يأ  رداغي ال باتكلا اذهل ام انتليو اي : نولوقيو

 كبر ملظي الو ارضاح اولمع ام اودجوو اهاصحأ الإ ةريبك الو

 : بونذلا نم تارقحملاو رئاغصلا ىلع رارصإلا نم فوخلا وهو : يناثلا امأو

 هب لمعتو اهبحاصب كتفتو « ةريبك اهلعجي ةريغصلا ىلع رارصإلا نإف

 . ةريبكلا هلمعت ام

 دعس نب لهس نع دمحأل ظفللاو امهريغو يناربطلاو دمحأ مامإلا ىور

 امئإف بونذلا تارقحمو كاّيِإ » : لاق هلع هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر

 : يأ  دوعب اذ ءاجف « داو نطب اولزن موق لثمك بونذلا تارّقحم لثم
 نإو_ مهزبخ هب اوجضنأ ام اولمح ىتح  ًاران اودقويل بطحلا نم دوعب
 . ( هكلمت اهبحاص اهب ذخاي ىتم بونذلا تارقحم

 هاور ( ًابلاط هللا نم اه نإف « بونذلا تارقحمو كايإ ةشئاع اي ) : لاق
 74: لامعالا تارقعو: كايإ و04 ظل ةجام نئاونو هل ظفللاو قاتلا
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 : لئاقلا هللا محريو

 ىجشلا لاو انه ريكو 2 ”ةجهرفنم هيونالا لع
 ام رذحي كوشلا ض رأ قوق نشا عتدصاو
 ىصحلا نم لابجلا نإ راكم نجف الو

 تراص ترثك اذإ نكلو « ةلبج الو« الت لكشت ال ىصحلا ةدحاوف

 ربخي ال بطحلا ناديع نم ةدحاوو « ًالبج تلّكش تمكارت اذإو « الت

 اهضعب ىلإ ناديعلا تعمتجا اذإ نكلو « ًاخبط جضني الو « ًازبخ

 ىلاعت هللا هازجو « ماع كلذ نبي 6  ةميظع ًاران تلعشأ : تدقوأو

 : هلهأ وه ام انع

 : هلاح وأ هلمع وأ هلوق يف ةعمسلاو ءايرلا نم نمّؤملا فوخ : ثلاثلا

 ءايرلا مهسفنأ ىلع نوفاخي مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا ناك دقل
 ديعولا وه فوخلا اذه ببسو « مهلاوحأو مهلاوقأو مهلامعأ يف ةعمسلاو
 . نيعمسملاو نيئارملا يف ءاج يذلا ديدشلا

 هب ديري هلمع هنأ سانلا يرُّيو « نسحلا لمعلا لمعي نأ وهف : ءايرلا امأ

 ضرع يغتبي هبلق ةينو هسفن ةرارق يف هنكلو « ةرخآلا رادلاو ىلاعت هللا هجو

 هلل لمعي الو سانلا لجأل لمعي ةقيقحلا يف وهف « سانلا هاري نأو « ايندلا
 . ىلاعت

 2 هيلع ٌءانث سانلا نم عمسي نأ لجأل لمعلا لمعي نأ وهف : ةعمسلا امأو

 هللا ىلإ برقتلا هب ديري ال وهف « نسحلا لمع ام كلذ الولو « هل ًاحدمو
 . ىلاعت هللا ىضر الو « ىلاعت

 د 1١14



 ىذألاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونما نيذلا اهيأ اي لف : ىللاعت هللا لاق
 . ةيآلا # سانلا ءائر هلام قفني يذلاك

 الول : هلوقك مالكلاب هاذا وأ هيلع قدصت يذلا ىلع َّنم اذإ قدصتملاف

 لطبي اذهف « حن كيلع تلضفتو كتيطعأ يذلا انأو ٠ تكلمل كتيطعأ ينأ

 : حلاصلا لمعلا باوث لطبي هنإف ءايرلاك « هباوث

 نيكقلاو « نيدلاو « ةعفرلاو ءانسلاب ةمألا هذه رّشب ( 0: هاليَع هللا لوسر

 لاني نأ لجأل : يأ  ايندلل ةرخآلا لمع مهنم لمع نمف « ضرألا يف
 . ©« بيصن نم ةرخآلا يف هل نكي ل  ايندلا ضرع

 يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب بدنج نع ناخيشلا ىورو

 5 ( هب هللا ءاري ءار نمو « هب هللا عّمس عّمس ْنَم » : هع

 رهظأ ْنَم : هانعمو ميلا ديدشتب عّمس : ىلاعت هللا همحر يرذنملا لاق

 هحضفو « ةمايقلا موي هلمع يف ةدسافلا هتين هللا رهظأ « ٌءاير سانلل هلمع

 .ها 98 داهشالا سوؤؤر لع

 ام ) : لاق هلع هللا لوسر نع هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو

 قئالخلا سوؤر ىلع هب هللا عمس الإ ءايرو ةعمس ماقم ايندلا يف موقي دبع نم
 . نسح دانسإب يناربطلا هأور . ( ةمايقلا موي

 : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع ( طسوألا ) يف يناربطلا ىورو

 اهديري ال وهو ةرخآلا لمعب نّيزت ْنَم ) : لوقي هَ هللا لوسر تعم“
 . ( ضرالاو تاوامسلا يف نعل اهبلطي الو

 هه 156 -ا



 كْيَع يبنلا نع هنع هللا يضر يِبأ نع ( ريبكلا ) يف يناربطلا ىورو

 كن هركذ قحمو « ههجو سمط ةرخالا لمعب ايندلا بلط ّْنَم ) : لاق

 . ( رانلا يف همسا

 ميهيلع ةكئالملا مهبذكتو ةمايقلا موي ىلاعت هللا مببذكي مهامعأب نوؤارملاو

 : ةمايقلا موي نوحضعفيو « مالسلا

 هنع هللا يضر ةريره يأ نع مهريغو يذمرتلاو يلاسنلاو ملسم ىور
 - ةمايقلا موي هيلع ىضقي نم لوأ نإ ١ : ع هللا لوسر لاق : لاق
 هيلع مكحيو ىضقيف بساك يأ

 هتمعن  ىللعت هللا هفرع : يأ  هفّرعف هب يتأف دهشتسا لجر

 . اهفرعف

 ؟ اهيف تلمع امف : لاق

 . تدهشتسا ىتح كيف تلتاق : لاق

 دقف ءيرج وه لاقي نأل تلئاق كنكلو ؛ تيذك : هل لاعت هللا لاق

 . رانلا يف يقلأ ىتح ههجو ىلع بحسف هب رمأ مث  ليق
 همعن ىلاعت هللا هفّرعف هب يتأف « نارقلا أرقو « ةلعو ءللغلا كمت لخرو

 . اهفرعف

 ؟ ابيف تلمع امف : لاق

 . نارقلا كيف تأرقو « هتملعو ملعلا تملعت : لاق

 وه لاقيل نارقلا تأرقو « ملاع لاقيل تملعت كنكلو ؛ تبذكب لاق

 . رانلا يف يقلأ ىتح ههجو ىلع بحسف هب رمأ مث  ليق دقو ءىراق
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 هب يتأف « لالا فانصأ نم هاطعأو هيلع ىلاعت هللا عسو لجرو
 . اهفرعف همعن ىلاعت هللا هفّرعف « باسحلل

 ؟ ايف تلمع امف ::لاق

 . كل اهيف تقفنأ الإ ابيف قفني نأ بحت ليبس نم تكرت ام : لاق

 دقف داوج وه لاقيل تلعف كنكلو « تبذك : هل ىلاعت هللا لاق

 . « رانلا يف يقلأ ىتح ههجو ىلع بحسف هب رمأ مث  ليق

 : قافنلا نم هسفن ىلع نمؤملا فوخ : عبارلا

 نأ تيشخ الإ يلمع ىلع يلوق ٌتضرع ام : يميتلا مهاربإ لاقو : لاق

 . ايدكس نوكأ

 . مهداّبعو نيعباتلا ءاهقف نم وه يميتلا مههاربإو

 مهاربإ ينعي « لاذلا حتفب ًابّدكم ىورُي : رجح نبا ظفاحلا لاق
 تنك ول : لوقيف يلوقل افلاخم يلمع ىأر نم ينبذكي نأ تيشخ : كلذب

 -- سائلا ظعي ناك هنأل كلذ لاق امنإو « لوقت ام فالخ ٌَتلعف ًاقداص
 . لوقي امب اظعتم سيلو اظعاو نوكي نأ فاخي ناكف : يأ

 ةياور .يهو لاذلا .رسكب ىورُيو : ىلاعت هللا همحر رجح نبا لاق

 ةياغ غلبي مل سانلا هظعو عم هنأ : هانعمو : لاق  ًابذكم - رثكألا

 يف رّصقو ركنملا نع ىبنو فورعملاب رمأ ْنَم ىلاعت هللا ٌمذ دقو « لمعلا
 .4 نولعفت ال ام اولوقت نأ هللا دنع اتقم ربك ف : هناحبس لاقف « لمعلا
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 .ها . نيبذكملل ًاهباشم : يأ ًابَّدكم نوكي نأ يشخف : لاق

 نم نيثالث تكردأ : ةكيلم يأ نبا لاقو : يراخبلا مامإلا لاق مث

 لوقي دحأ مهنم ام , هسفن ىلع قافنلا فاخي مهلك هَل يبنلا باحصأ

 . ليئاكيمو ليربج ناميإ ىلع هنإ

 نم ةكيلم يلأ نبا مهكردأ نيذلا ةباحصلاو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 « امهنع هللا يضر ةملس مأو« ءامسأ اهتحنأو اهنع هللا يضر ةشئاع مهّلجأ

 . ةمرخم نب روسملاو « ثدراحلا نب ةبقعو « ةريره وبأو « ةعبرألا ةلدابعلاو

 لقني ملو لامعألا يف قافنلا نوفاخي اوناك مهمأب مزج دقو : لاق مث
 < يأ مهريغ نع

 ةباحصلا عيمج نأ : ينعي ل م نا

 فلاخي امم هبوشي ام هلمع يف هيلع ضرعي دق نمؤملا نأل كلذو : لاق
 - قافنلا : يأ - هعوقو كلذ نم مهفوخ نم مزلي الو « صالخإلا

 ىوقتلاو عرولا يف ةوقلاو ةدشلا : يأ  مهنم ةغلابملا ليبس ىلع لب مهنم

 ( نمؤم الإ هفاخ ام ) : يرصبلا نسحلا نع ركذيو : يراخبلا لاق مث
 .ها ( قفانم الإ هنمأ الو

 تا ناميإلا ا ام ىلإ كلذب راشأو

 .ها + نفانع الاد قافنلا : يي د ل ل را
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  هنم مهفوخو قافنلا نع مهنع هللا يضر ةباحصلا عروت غلب دقو

 اوناك اذإو هع هللا لوسر دنع نونوكي نيح مهدحأب لاحلا رّيغت اذإ مهعأ
 نأ نوري اوناكف ؛ ةولخلا يف مهنيب ام وأ « مهدالوأو مهيلهأ عم مهتويب يف
 سيل كلذ نأ مهل نّبف كلذ نع هع يبنلا اولأس ىتح « قافنلا نم كلذ

 . قافنلا نم

 لَم هللا لوسر بتاك عييبرلا نب ةلظنح نع يذمرتلاو ملسم ىور
 : هنع هللا يضرو

 تنأ فيك : لاقف هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ ينيقل : لاق

 1 ؟ ةلظنح اي

 . ةلظنح قفان : تلقف
 ؟1 لوف اعنا ناحبش + لاقت

 يأر انأك ةنجلاو رانلاب انرّكذي ِهُيَع يبنلا دنع نوكن : ةلظنح لاقف
 جاوزألا - انطلاخ : يأ  انسفاع هلع هدنع نم انجرخ اذإف « نيع
 , اريك انيسو كاعتسلا و دالوألاو

 . اذه لثم دجأل يفإ هللاو : هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف

 . كلذ هل اوركذو لَم هللا لوسر ىلإ اتلطناف

 نونوكت ام ىلع نومودت ول هديب يسفن يذلاو » : هلْ لاقف
 « مكقرط يفو « مكشرف ىلع ةكئالملا مكتحفاصل « ركذلا يفو « يدنع

 .( تارم ثالث  ةعاسو ةعاس : ةلظنح اي نكلو

 : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ( هدنسم ) يف رازبلا ىور ام اذكهو
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 اذإف لاح ىلع كدنغ نوكت انإ هللا لوسر اي  ةباحصلا : يأ  اولاق

 (؟ مكبرو متن م ) : ةكشسع ؟ هنأ فيك ١ : ُهُنلْيَم لاقف

 . ةينالعلاو ّرسلا يف انبر هللا : اولاق

 . ( قافنلا مكلذ سيل » : لاق

 سانلا مامأ ىلاعت هللا ركذي يذلا وه قفانملا نأ : ملعأ ىلاعت هللاو ىنعملاو
 ملو ىلاعت هللا يسن الخ اذإ نكلو « ريكذتلاو ظعولا سلجمو « ألملا يف

 هنئاواخت ف "ىلا هللا يقارن نأ نسؤزلا نآس « هركذي لو ع قاري
 ىلاعت هللا ىسني الو« هتيب يفو ؛ هدالوأو هلهأ عمو « سانلا عمو « هتاولخو

 . تاقوألا رئاسو « تانوؤشلا عيمج يف

 نآرق نم هنم ولتت امو نأش يف نوكت امو :  ىللاعت هللا لاق
 نع بزعي امو هيف نوضيفت ذإ ًادوهش مكيلع انك الإ لمع نم نولمعت الو

 . # نيبم باتك يف الإ

 عمو ىلاعت هللا عم دهعلا ءافو يف ًارصقم نوكي نأ نمؤملا فوخ : سماخلا

 : تلم هلوسر

 . ةيآلا 4 متدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو 9 : ىلاعت هللا لاق

 مه نيذلاو 45 : ىلاعت لاق « مهدوهعب نيفوملا ىلع هناحبس ىنثأو

 . # نوعار مهدهعو مهتانامآل

 . # اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو ]8 : ىلاعت لاقو
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 وه نمك قحلا كبر نم كيلإ لزنأ امأ ملعي نمفأ 95 : ىلاعت لاقو

 نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذلا بابلألا اولوأ ركذتي امنإ ىمعأ
 . 4 قانيملا

 مع ندب هلا عض لاقت ايقنلا انيبع نأ دعو ربع مز هنا فيغو
 نأ ا تقليب مريع س نأ لام اش يردك لكك ةدوحأ انأ انو

 عم انمالسإ نأ َكَرْسَيَأ ىسوم ابأ اي : كيبأل يأ لاق : رمع نبا لاقف
 لك نأو - انل هرجأ تبثي : يأ - انل درب هعم انداهجو ِهُدَع هللا لوسر
 هيف وجنن هيَ هللا لوسر دعب - ريخلا لامعأ نم : يأ - هانلمع لمع

 . انيلع الو انل ال ًافافك

 : 11 م لبالص
 اوجرنل انإو - اريثك اريخ انلمعو انقدصتو انيلصو « ِهُثكَع هللا لوسر

 ,:كللذ ردعأ

 لك وير اف قيوم انا ايذانأ اما ب ةنغ هللا ىضر معا تأ لاق

 لك وهبي ةرجأ تبث: يأ حى ةزب هلع هللا لوسر عم هفانع لمع
 . ىلع الو يل ال ًافافك هنم جرخأ هُم هللا لوسر دعب هتلمع لمع

 قحلا نيب هب ىلاعت هللا قرف يذلا « قورافلا رمع اذه ىأ اي رظناف
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 , هداهجو « هترامإ يف هلدعو « ةريخلا هلامعأو هفقاومو « لطابلاو

 انديس عم هلامعأ لوبق وجريل هنإ - كلانه امو « هعروو « هدهزو

 ةليضفو « هنهاجت ووو للا ددع لكم للا لور ةناكلل لع هللا لوشر

 . ىلاعت هللا ىلع ِهليَْع هتماركو

 ضرألا ىلع يبمأر عض ينب اي ) : هللا دبع هنبال لاق ةافولا هترضح املو
 .ها .( هل هللا رفغي مل نإ رمع حيو

 هداعف هنع هللا ىضر ناملس ىكتشا : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو
 . ىكيي هارف دعس

 الزم ١) 8 . ء كام ١
 كسنع وهو هي هللا لوسر يفوت : ةياور فو ؟سسيلأ سيل يَ هللا
 . كباحصأ ىقلتو ضوحلا هيلع درتو « ضار

 ايندلا لع انه نكي اها2 نتا نع هدحاو كأ امج ناحلت لاق
 تا وعالا ةيهاركا الو انتدلا لع اصرخش: + يأ ع ةرحألا ةهارك آلو

 . ٌتيّدعت دق الإ ينارأ ام ًادهع انيلإ دهع هُم هللا لوسر نكلو
 ؟ كيلإ دهع امو : دعس لاق

 دق الإ ينارأ الو « بكارلا داز لثم م؟دحأ يفكي هنأ انيلإ دهع : لاق

 يف بكارلا هجاتحي ام قوف ترخداو لاملا نم تعمج : يأ  تيدعت
 . ةرفس

 تمكح اذإ كمكح دنع هللا قتاف دعس اي تنأ امأ : ناملس لاق مث

 هجام نبا هاور . تممه اذإ ٍرمأب كٌّمه دنعو « تمسق اذإ كمسق دنعو

 + ةريعو
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 لام نأ نابح نبا ( حيحص ) يف ءاج دقو : يرذنملا ظفاحلا لاق
 نقلا

 اهيدرشبا ؛ اوافق: ةكع هللا لوصز تناحنمأ نم مان ترألا نودع

 . ضوحلا ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم ىلع درت هللا دبع

 ىلإ : يأ  هلفسأو ديب م

 دازك مدحأ يفكي امإ » : يع هللا لوسر لاق دقو - هدنع ةعتمألا

 . ( بكارلا

 : هلوبق مدعو لمعلا در نم نمؤملا فوخ : سداسلا

 مجبر ىلإ مهنأ ةلجو مهبولقو اوتا ام نوتؤي نيذلاو 9 : ىلاعت لاق
 . ©# نوقباس امل مهو تاريخلا يف نوعراسي ككاوأ نوعجار

 نينموملا مأ نع يذمرتلا ىور ام ةيآلا نم دارملا ِهثيَع يبنلا نيب دقو
 نوتؤي نيذلا 9 : هللا لوسر اي : تلاق اهمأ اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا

 ؟ نوقرسيو نونزي نيذلا مه *# ةلجو مهبولقو اوتا ام

 .( مهنم لبقتي الأ نوفاخيو نوقدصتيو

 اوتا ام نوتوي نيذلا 95 : هللا لوسر اي : تلاق : دمحأ ةياور فو

 فاخي وهو « رمخلا برشيو « ينزيو « قرسي يذلا وه # ةلجو مهبولقو
 ؟ لجو ّرع هلل
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 مهنم لبقي الأ نوفاخي « نوبرقملا تاريخلاب نوقباسلا مه ءالؤهف

 لمعلا يف بولطملا صالخإلا لاك مدع وأ « لوبقلا طورش يف لالخإل
 . ىلاعتو هناحبس ريبخلا ملعلا وهو ريصب دقانلا نأل

 : بلقلا غيز نم نمؤملا فوخ : عباسلا

 انبولق غزت ال انبر . بابلألا اولوأ الإ ركّذي امو ل : ىملاعت هللا لاق
 . «# باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم انل بهو انتيده ذإ دعب

 0 ا ا و

 # انبولق غزت ال انبر 9 : اولوقي ناين مهجلعو:مونقل اع هنوعدي ون

0 

 يأ ءامسلا ٍدبك نع سمشلا تغاز : لاقي هنمو « ليملا : وه غيزلاو

 . رهظلا تقو لخدو تلام

 ع هيلإ انتيده يذلا مقتسملا يدهلا ننس نع انبولق غزت ال : ىنعملاو

 . هيلع انترطفو

 ؛.:ءامل والا ءايقتألا ءاعد هتاف ءاعدلا اذه نم رثكي نأ نمؤملل يغبنيف

 تمدق : لاق ىجبانصلا هللا دبع يبأ نع أطوملا يف كلام مامإلا ىور
 ارقف برغملا هءارو تيلصف هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف ةنيدملا

 ةفلاثلا ىلإ ماق مث «لصفملا راصق نم ةروسو نآرقلا مأب نييلوألا نيتعكرلا يف

 تا



 : يأ  نارقلا مأب أرق هتعمسف هبايث سهل يبايث نإ ىتح هنم توندف

 بهو انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر 9 : ةيآلا هذهبو  ةحتافلا ةروس
 . « باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم انل

 ًأرقيل فحصملا حتتفا اذإ امهنع هللا يضر رمع نبا ناك ) : عفان لاقو

 ذإ دعب يبلق غزت ال دتها مل تكش ولو ينتيده َتنأ مهللا ) : لاقف أدب

 . نيمآ مهللا ( باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم يل بهو ينتيده

 « نيدلا ىلع تيبثتلا ءاعد نم راثكإلا ىلإ هتمأ هلع يبنلا دشرأ دقو
 ةباحصلا هعمسيل ًارهج كلذب وعدي ِهُديَع ناكف « غيزلا نم بلقلا ظفحو
 : هنع هولقنيو هنع هوظفحيو

 ًاريثك هلع هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعف

 . ©« كنيد ىلع ىبلق تبث بولقلا بلقم اي ١ : وعدي ام

 ؟ ءاعدلا اذبب وعدت ام رثكأ ام هللا لوسر اي : تلق

 مح نعم ييحصإ ني ومو ع سس - . ةسيلع ان ا الإ بلق نم سيل و : هلك لاقف

 نيعمست امأ  ةعارأ هغيزيننآ ءاشااذإ واو هتماقأ هميقي نأ ءاش اذإ © ندحإلا
 ةمحر كندل نم انل بهو انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر 18 : ىلاعت هلوق

 . امهريغو ةبيش نباو دمحأ هاور ( * باهولا تنأ كنإ

 . اههريغو سنأو ةملس مأ نع اذه وحن ءاجو

 .( كلام لزنم نيرادلا يأ يفف رانلا نكاس نم ةنجلا نكاس
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 ةعبرأ ركذ نم هبلق الخ ْنَم ) : ىلاعت هللا همحر مصألا متاح لاقو
 : ءاقشلا نمآي ال رتفم وهف راطخأ

 ءالؤهو ةنجلل ءالؤه : ىلاعت هللا لاق نيح قاغيملا موي رطخ : لوألا

 . ناك نيقيرفلا يأ يف ملعي الف راتلل

 يردي الف ًاديعس وأ ًايقش بتكو ثالث تاملظ يف هقلخخ نيح : يناثلا

 . ناك ايأ

 مأ ىلاعت هللا اضرب رشبيأ يردي الف علطملا لوه ركذ : ثلاثلا

 .( هب كلسي نيقيرطلا يي يردي الف ًاتاتشأ سانلا ردصي موي : عبارلا

 .هأ

 : متاوخاو بقاوعلا ءوس نم نمؤملا فوخ : نماثلا

 . نيمآ  متاوخلاو بقاوعلا نسح ىلاعت هللا لأسنو

 : لاق ِهكْرَم يبنلا نع هنع هللا يضر دعس نب لهس نع يراخبلا ىور
 . ( متاوخلاب لامعالا امنإ )

 هلع يبنلا تعمس : لاق ةيواعم نع ( هحيحص ) يف نابح نبا ىورو

 « هلفسأ باط هالعأ باط اذإ ءاعولاك « اهميتاوخي لامعألا امنإ » : لوقي

 . ( هلفسأ ثبخ هالعأ ثبخ اذإو

 نإ ) : لاق ُهلَم يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يأ نع ملسم ىورو
 لهأ لمعب هلمع هل متخي مث ةنجلا لهأ لمعب ليوطلا نامزلا لمعيل لجرلا

 - ١الك ل



 هلمع هل متخي مث رانلا لهأ لمعب ليوطلا نامزلا لمعيل لجرلا َّنِإَو « رانلا
 . (« ةنجلا لهأ لمعب

 : لاق هُم يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع يناربطلا ىورو
 . ( هل متخي مب اورظنت ىتح لماع لمعب اوبجعت ال »

 : لاق ُهلْكيَع يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع دمحأ مامإلا ىورو
 لمعي لماعلا نإف « هل متخي مب اورظنت ىتح ٍبحَأب اوبجعت ال نأ مكيلع ال ١
 ةنجلا لخند هيلع تام ول حلاص لمعب هرهد نم ةهرب وأ « هرمع نم ًانامز

 ءيس لمعب هرمع نم ةهربلا لمعيل دبعلا نإو « ًائيس المع لمعيف لوحتي مث
 48 احلاص المع لمعيف لوحتي مث رانلا لخد هيلع تام ول

 : باسحلا يف هتشقانم نم نمؤملا فوخ : عساتلا

 وه نمك قحلا كبر نم كيلإ لزنأ امنأ ملعي نمفأ 5 : ىلاعت هللا لاق

 نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذلا . بابلألا اولوأ ركذتي امنإ ىمعأ
 نوفاخيو مهبر نوشخيو لصوي نأ هب هللا رمأ ام نولصي نيذلاو . قافيملا

 . # باسحلا ءوس

 مهمل راشملا نيبرقملا هدابع ىلاعت هللا فصي ةميركلا ثايآلا هذه يفف

 تافصب نيقباسلا نيبرقملا ىلإ ريشي نآرقلا نإف * بابلألا اولوأ 9 : هلوقب
 يلوأب وأ نيبرقملاب وأ نيقباسلاب نيبرقملا نع ربعي دقف « ةددعتم

 . قاحللا وأ قايسلاب فَرْعُت كلذ ريغ وأ « نينسحملاب وأ « بابلألا

 « باسحلا ءوس نوشخي مهئأب تايآلا هذه يف نيبرقملا تافص يف ءاجو

 د - ١1797



 لاق ا” « بذع باسحلا شقون نم » نإف  باسحلا يف ةشقانملا وهو

 هللا لوقي سيلأ هللا لوسر اي : اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا تلاقف

 .4 ًارورسم هلهأ ىلإ

 ) كله الإ ةمايقلا موي بساحي دحأ سيلو « ضرعلا كلذ امنإ » : لاقف

 تيدا

 « هيف ةشقانملا وه باسحلا ءوس : هنع هللا ىضر يرصبلا نسحلا لاق

 . ءيش اهنم رفغي الو اهريبك و اهريغص اهلك مهبونذب اوبساحم نأ وهو
 لبقت الف اوبساحي نأ وه باسحلا ءوس : هنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 .ها . مهتائيس رفغت الو « مهتانسح

 : لاؤسلا فقوم نم نمؤملا فوخ : رشاعلا

 . * نولمعي اوناك امع نيعمجأ مهنلاسنل كبروف ف : ىلاعت هللا لاق

 لاق : لاق هنع هللا يصر ةدرب أ نع هححصو يذمرتلا ىور

 : عبرأ نع لأسي ىتح ةمايقلا موي دبع امدق لورت ال ٠ : هيَ هللا لوسر
 هبستكا نيأ نم هلام نعو « هب لمع ام هملع نعو ؛ هانفأ اميف هرمع نع

 5 ( هالبأ اميف همسج نعو « هقفنأ اميفو

 : تادابعلاو تاعاطلا نم دادزا دق نوكي نأ نسحملا ىنمتي كانهو

 موي نم ههجو ىلع ٌرخ الجر نأ ول » : لاق ِهَُع يبنلا ىلإ هعفر هبسحأ

 م ا اا



 ٌدَولو « ةمايقلا موي هرقحل لجو ّزع هللا ةعاط يف امره تومي موي ىلإ َدلُو

 .©0(:باوثلاو رجألا نم دادزي اميك ايندلا ىلإ َّدُر هنأ

 جرخُي » : لاق هيَ يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع رازبلا ىور لن . هللا سك 1
 هيف ناويدو « حلاصلا لمعلا هيف ناويد : نيواود ةثالث ةمايقلا موي مدا نبال

 . هيلع هللا نم معنلا هيف ناويدو « هبونذ

 . حلاصلا هلمع نم كنمتيذخ : ةمعن رغصأل لجو رع هللا لوقيف

 « تيفوتسا ام كتّزعو : لوقتو ىحنتت مث حلاصلا هلمع بعوتستف

 كل تفعاض دق يدبع اي : لاق ًادبع محري نأ ىلاعت هللا دارأ اذإف

 .©2( يمعن كل تبهوو كتائيس نع تزواجتو كتانسح

 لاّؤسلا فقاوم ( ةرخآلا ملاعب ناميإلا ) : باتك يف ُتنّيب دقو

 : لجو َّزع هّبر ماقم نمؤملا فوخ : رشع يداحلا
 . #4 ناتنج هبر ماقم فاخ نملو ف : ىلاعت هللا لاق

 نإف ىوهلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم امأو وف : ىملاعت لاقو

 هك هللا لوسر ىلإ ًادنسم هللا دبع نب ةبتع نع هوحن ءاج دقو حيحصلا تاور هتاورو دمحأ هاور )١(
 . يناربطلا يف اك

 . يرذنملل ( بيغزتلا ) ف امك عقسألا نب ةلثاو نع هوحت يناربطلا ىورو (7)
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 . # ديعو فاحخخو يماقم فاخخ نمل كلذ ف : ىلاعت لاقو

 ةمزال اهلكو ًارومأ لمتحي : ةميركلا تايآلا هذه يف ماقملا ىنعمو
 : ةمزالتمو

 . 4 ناتنج هبر ماقم فاخ نملو 9 : ًالوأ

 هيلع هبر ماقم فاخ : يأ  مايقلا ىنعمب يميم ردصم وه انه ماقملا

 هتيؤرو « هتينالعو هرس ىلع عالطإلابو « رش وأ ريخ نم هبسكب هملعب

 مب سفن لك ىلع مئاق وه نمفأ ف : ىلاعت لاق « ةولجلاو ةولخلا يف هل
 . ةيآلا # تبسك

 ملعلاو ظفحلاو ريبدتلاب ةسوفنم سفن لك ىلع مئاقلا هدحو ىلاعت هللاف

 ؛ اهيلع بيقرلا وهو « اهتابلقتو « اهتانكسو « اهتاكرحو « اهلاوحأ عيمجم
 نم مكنم ءاوس 4 : ىلاعت لاق ام ةيفاخ هيلع ىفخت ال « اهيلع نميهملاو

 . © رابنلاب براسو ليللاب فختسم وه ْنَمو هب رهج نمو لوقلا ّرسأ

 . © ًابيقر مكيلع ناك هللا نإ 9 : ىلاعت لاق اكو

 رذارق نم هنم ولتت امو نأش يف نوكت امو إف : هناحبس لاق او

 نع بزعي امو هيف نوضيفت ذإ ًادوهش مكيلع انك الإ لمع نم نولمعت الو
 ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو ءامسلا يف الو ضرألا يف ةرذ لاقثم نم كبر
 . # نيبم باتك يف الإ

 . هيلع هبر ماقم فاخي نأ نمؤملا ىلع بجاولا نم ناك مث نمو

 هتزعو هلالجإو ىلاعت هللا مظعتل اهب ىنأ ماقم ةملك نأ لمتحي : ًاينا

 . ىلاعت هللا نم ةيشخلا ماقم ىلإ هبحاص لمحي فوخلا اذهو هناطلسو
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 نيب همايق دبعلا فاخخ : يأ #4 ناتنج هبر ماقم فا نملو 9 : ًانلاث

 هللا ىلع دئاعلا ريمضلا ىلإ فيضأو « ناكملا مسا ماقملاف « ةزعلا بر يدي

 هللا ملكت فقوم وهو « هناحبس هيدي نيب نوكي مايقلا كلذ نأل « ىلاعت

 . نامججرت الو باجح .ريغ نم هديع ىلاعت

 « مهنم ىلاعت هللا انلعج  ماوقأب فيطلتلا هيفو « لاؤسلا هيفو

 . مهل ةسناؤملاو

 نأ ىلاعت هللا انذاعأ مهل خيبوتلاو نيرخآ ماوقأل فينعتلا هيفو
 . مهنم نوكن

 سيلو هاقلي موي 5دحأ هللا ٌنيقليلو » : لاقف ماقملا ِهَُِع يبنلا نّيب دقو
 ًالوسر كيف ثعبأ ملأ : هل ٌنلوقيلف مجرتي نامجرت الو باجح هنيب
 يف كلذ ءاج ا - هتلاسرب تلمع امف : يأ -(؟ كغلبف

 . ( نيحيحصلا )

 يضر متاح نب يدع نع ( نيحيحصلا ) يف هلصأو يذمرتلا ىورو
 هللا هملكيس الإ دحأ نم مكنم ام ١ : كيم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا

 الإ ىري الف هنم نميأ دبعلا رظنيف « نامجرت هنيبو هنيب سيل ةمايقلا موي

 ىري الف هيدي نيب رظنيو ؛« مّدق ام الإ ىري الف هنم مأشأ رظنيو ؛ مّدق ام

 .( رانلا الإ

 ةملكبف عطتسي مل نمف « ةرمت ٌّقشب ولو رانلا اوقتاف » : ُهّلْيَع لاق
 . ( ةبيط

 ءاقل نوسني ال مهنأ نيعشاخلا نينمؤملا تافص نم ىللاعت هللا ركذ دقو
 ناش يف ىلاعت لاق « يسفنلا مهثيدحو « يبلقلا مهداقتعا وه لب ىلاعت هلل
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 مهبر اوقالم مهنأ نونظي نيذلا نيعشاخلا ىلع الإ ةريبكل اهنإو 9 : ةالصلا
 . * نوعجار هيلإ مهمأو

 حلصيو « تاينلا ححصيو ؛ ةدعلا َّدعُي نأ ملسملا ىلع بجاولاف
 « مظع مويل ًادادعتسا ؛ قالخألا نسحيو « لاوقألا يف قدصيو « لامعألا

 هنع ردص امع هناحبس هلاسيو « هبر هيف ىقليو « ىلاعت هللا ىلإ هيف عجري
 . لاوحأو لاوقأو لامعأ نم

 سانلا ىلع اولاتكا اذإ نيذلا . نيففطملل ليو 45 : ىلاعت لاق

 مهنأ كعلوأ نظي الأ . نورسخي مهونزو وأ مهولاك اذإو . نوفوتسي
 . 4 نيملاعلا برل سانلا موقي موي . مظع مويل نوثوعبم

 هّبني « ًالوزن تايآلا رخآ يه ميركلا نارقلا يف ةيآ ىلاعت هللا لزنأ دقو
 كلذ ةبيهو « فقوملا كلذ ةبهرو « مويلا كلذ ةمظعل هدابع اهيف ىلاعت هللا
 لك ىفوت مث هللا ىلإ هيف نوعجرت ًاموي اوقتاو آف : هناحبس لاقف « ماقملا
 . # نوملظي ال مهو تبسك ام سفن
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 فيوختلا تايا نم

 : دابعلا فيوخت اهيف « تايآلا نم ًاريثك نآرقلا يف ىلاعت هللا ركذ دقل
 اودلخي الو « لمعلاو دجلا ىلإ اوضبني نأ لجأل « مهبيهرتو « مهريكذتو

 . لسكلاو لومخلا ىلإ

 ءىراقلا سفن يف فوخلا لوصح اهنم دوصقملا فيوختلا تاياو
 ىلاعت هللا ِهّبن كلذلو « لييختلاو مهوتلا باب نم يه تسيلو « عماسلاو

 اوذختي الو « ٌدجلاب نيذخا « ىلاعت هللا مهفّوخ امم اوفاخي نأ ىلإ « هدابع

 . اوره ىلاعت هللا تايآ

 موي مهملهأو مهسفنأ اورسخ نيذلا نيرساخلا نإ لق ]: : ىلاعت لاق
 مهتحت نمو رانلا نم للظ مهقوف نم مهل نيبملا نارسخلا وه كلذ الأ ةمايقلا

 . «* نوقتاف دابع اي هدابع هب هللا فوخي كلذ للظ

 هباذع نم ًافوخ « ىبم ام اوبنتجاو « ىلاعت هللا رماوأ اولثتماف : يأ
 . هباقعو

  هاوقت نإف « هوقتي نأ مهيلع بجوي هدابع ىلاعت هللا فيوختف

 « فواخنلا نم مهل ةياقو كلذ يف  هيهانم بانتجاو هرماوأ لاثتما : يأ

 . فلاتملا نم مهل نامأو

 الإ مهديزي امف مهفوخنو 9» : لاقف رافكلا ىلع هناحبس ىعن دقو

 . نمؤملا نأش سيل ىلاعت هللا فيوخت نم فوخلا مدعف

 1م



 : ٌٌدشأ اهلك اهنأ ٌنمحلاو ًافيوخت تايآلا ّدشأ يف ءاملعلا فلتخا دقو

 اهيأ مكل غرفنس ]» : ىلاعت هلوق ًافيوخت تايآلا ٌّدشأ : مهضعب لاقف
 كلذب اوّمسو « نجلاو سنإلا امهب دارملاو « لَقّت ةينثت نالقثلاو « نالقتثلا
 دقو « لقعلا يوذ نم اهرهظ ىلع نومئاقلاو « ضرألا ناكس امبمأل

 . ةفلكم تسيلف تاناويحلا ةيقب فالخب « ةيعرشلا فيلاكتلا اولّمح

 . مكنيب ءاضقلا لصفو « مكتبساحمو مكلاؤسل غرفنس : ىنعملاو

 . مويلا كلذل مكتدع اودعأو « ؟رذح اوذخف « نيلقثلا رشعم اي

 مكينامأب سيل 9 : ىلاعت هلوق ًافيوخت تايآلا دشأ : مهضعب لاقو
 آيلو هللا نود نم هل دجي الو هب ري ًاءوس لمعي ْنَم باتكلا لهأ ينامأ الو
 . 4 ًاريصن الو

 يف ةلصاحلا ةروصلا : يهو « ةلوعفأ نزو ىلع ةينمأ عمج : ينامألا
 : يأ يناملا هل ىنم : مهلوق نم « اهروصتيو ينمتملا اهزدقي يتلا سفنلا

 . ةردقم ا

 0 ا ا
. 

 + تلا دع ثق الواد د وفم : هنع هللا يضر

 باوشلا نم هب ىلاعت هللا دعو امو ناميإلا سيل : ةيآلا ىنعمو
 دوييلا ينامأ الو « نوملسملا اهيأ مكينامأ درجمب مكل ًالصاح  ةنجلاو
 لاغتماو « داهتجالاو دجلاو يعسلاب كلذ لصحي امنإو « مكلبق ىراصنلاو

 . هنع ىبن ام بانتجاو « ىلاعت هللا رماوأ
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 : لاق هنأ هنع هللا يضر نسحلا نع ةبيش يبأ نبا جرخأ

 نإ « لمعلا هقدصو « بلقلا يف رقو ام نكلو « ينمتاب ناميإلا سيل )
 : اولاقو محل ةنسح الو ايندلا نم اوجرخ ىتح ةرفغملا ينامأ مهتهلأ ًاموق
 اوتسحأل ىلاعت هللاب نظلا اوتّمسح ول « اويذكو  ىلاعت هللاب نظلا نّسسحن
 . ( لمعلا

 سيل ٠ : لاق هع يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع راجننلا نبا ىورو
 يف رقو ام وه نكلو  رهاظلاب : يأ - يّلحتلاب الو ينقتاب ناميإلا
 . ( لمعلا هقدصو بلقلا

 / ةيآلا 4 هي َرْجُي ًاءوس لمعي ْنَم ل

 تلزن امل : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع امهريغو دمحأو ملسم ىور
 تغلبو « نيملسملا ىلع كلذ ٌقش « هبرجي ًاءوس لمعي نم إله : ةيآلا هذه
 . هتك هللا لوسر ىلإ كلذ اوكشف « ىلاعت هللا ءاش ام مهنم

 ملسملا باصأ ام لك يف نإف « اوبراقو اودّدَس » : ِهُتْيََم لاقف
 . « اهبكتي ةبكنلاو « اهكاشي ةكوشلا ىتح « ةرافك

 . تاكيسلا هللا رفكي ةريبكلاو ةريغصلا ةبيصملابف

 نع معن وبأو روصنم نب ديعسو ريرج نباو هَيْوُدَرَم نبا ىورو
 : ةيآلا هذه ٌّدشأ ام هللا لوسر اي ) : هنع هللا يضر ركب وبأ لاق قورسم

 . ( ؟94 هب رجي ًاءوس لمعي نم

 ايندلا يف نازحألاو ضارمألاو بئاصملا » : ِهليَْع هللا لوسر لاقف
 . ( ءازج  ملسملل هل
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 : لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع هريغو يذمرتلا ىورو
 4 هب ري ًاءوس لمعي نم ]» : ةيآلا هذه تلزنف هُم يبنلا دنع تنك )

 , ةيآلا

 . (؟ يلع تلزن ةيآ كئرقأ الأ : ركب ابأ اي » : هُم هللا لوسر لاقف
 اهنا لوشر او نبأ كلف
 . اهل تيطمت ىتح يرهظ يف ًاماصقنا تدجو ينأ الإ ملعأ الف اهمنأرقأف
 .6؟ ركب ابأ اي كلل ام : : للم هللا لوسر لاقف

 نويزجم انإو ًاءوس لمعي مل انْيأو هللا لوسر اي تنأ يمأو يبأب : تلق
 ؟ هانلمع ءوس لكب

 نزع كل كتوم ون قكرابا يدب اهل يللا لود نا
 . بونذ مكيلع سيلو هللا اوقلت ىتح « ايندلا يف كلذب نوزجتف

 .( « ةمايقلا موي هب اوزجي ىتح كلذ محل عمجيف نورخآلا امأو

 6 « تاجردلا عفرتو « تائيسلا رفكت ضارمألاو بئاصملاو مومهلاف
 لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسم هاور ام كلذ ىلع لد
 « ةجرد اهب هل تبتك الإ اهقوف امف ةكوش كاشي ملسم نم ام » : هي هلل
 . ( ةئيطخ اهم هنع تيحمو

 . ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا كلأسن انإ مهللا

 ىلع مسل باتكلا لهأ اي لق إ» : ةيا فوحخأ : ةئييع نب نايفس لاقو

 . ةيالا 4# مكبر نم مكيلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاروتلا اوميقت ىتح ٍءيش
 ةهجوم تناك نإو ةيآلا هذه نأ : ىلاعت هللا همحر نايفس كلذب دارأو
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 : ليق م ةيدمحملا ةمألا هذهل عيمست اهيف نكلو « باتكلا لهأل باطخلا
 نأ نآرقلا يف ىلاعت هللا ةداع ترج دقف ؛( ةراج اي يعمساو ينعا كايإ )
 نكلو « ءىواسملا ركذ وأ « خيبوت وأ , فينعتب ةيدمحما ةمألا هذه هباجي ال

 هنأكو « مهل ًاعيمست مهلبق نم فينعتو « مهلبق نم ءىواسم ركذي
 . ءىواسملا كلت نم مهرذحي هناحبس

 هللا باتكب اولمعت مل ام ىلاعت هللا دنع ٍءيش ىلع متسل : ىنعملاو
 امب ًالمعو « هب نيكسمتم « ًاقح المع  ميركلا نآرقلا : يأ  ىلاعت
 اولمعي مل ام : يأ هلي دمحم انديس هلوسر ىلع ىلاعت هللا لزنأ
 . هع هيبن ةنسو ىلاعت هللا باتكب

 ريبك ِءيبش ىلع انلعجاو « لَم كيبن ةنسو كباتكب لمعلل انقفو مهلا
 . نيما  كدنع لوبقم

 4 هري ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف 95 : ةيآ ىجرأ : مهضعب لاقو

 . 4 هري ارش ةرذ لاثم لمعي نمو إف : ةيآ فوخأو

 فوعخأ ءيشا مهدنع نكي مل : لاق نيريس نبا نع رذنملا نبا جرخأو
 مه امو رخآلا مويلابو هللاب انما لوقي نم سانلا نمو ف : ةيآلا هذه نم

 تدعأ يتلا رانلا اوقتاو 9: : نآرقلا يف ةيآ فوخأ : ةفيحج وبأ لاقو
 . #4 نيرفاكلل

 اونما نيذلا اهيأ اي 9* : ىللاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو : هللا دبع لاق

 ظالغ ةكئالم اهيلع ةراجحلاو سانلا اهدوقو ًاران مكيلهأو مكسفنأ اوق

 لالاثم١ا 



 . * نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال دادش

 . 4 ًاباذع الإ ىديزن نلف اوقوذف ]5 : ىللاعت هلوق رافكلا ىلع ةيآ دشأو

 املك أران مهيلصن فوس انتاياب اورفك نيذلا نإ 8 : ىلاعت هلوقو
 ًازيزع ناك هللا نإ باذعلا اوقوذيل اهريغ ًادولج مهانلَّدب مهدولج تجضن

 . 4 ًاميكح

 املك « ةرم نيعبس مويلا يف مهدحأ قرحي هنأ ينغلب ) : لاق هنأ ةيآلا هذه

 .ها . ( اوداعف اودوع : مهل ليق مهموحل تلكأو مهتجضنأ

 : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع امهريغو يذمرتلاو ملسم ىورو
 ةريسم هدلج ظلغو « دُحأ لثم رفاكلا ُسريض » : هلم هللا لوسر لاق
 . لايل ثالث : يأ ( ثالث

 فعاو انفاعو « انيلع كلضفب اهَمتأف ناميإلا ةمعتب انيلع تمعنأ مهللا
 . نيمحارلا محرأ اي انع

 : هناحبس هلوق هدابع اهب ىلاعت هللا فوخي يتلا ةميركلا تايآلا نمو

 . 4 روكش راّبص لكل تايآل كلذ يف نإ هللا مايأب مهركذو

 هللا مايأ نوجري ال نيذلل اورفغي : اونما نيذلل لق 3 : ىلاعت هلوقو

 . * نوبسكي اوناك امب ًاموق يزجيل

 « ايندلا يف مهيلع ترم يتلا ىلاعت هللا مايأب مهركذي ىلوألا ةيآلا يفف
 « هنحم مايأو « هحنم مايأو « هئالب مايأو « هئامعن مايأ يهو « مبيلع رمتو

 ءاخرلاو ءارسلاو ءامعنلا اولباقي نأو . ءارضلا مايأو « ءارسلا مايأو

 ا ١ مخل



 مهل مظعيل - ربصلاب .دئادشلاو ءارضلاو ءالبلا اولباقيو « ركشلاب

 . #4 روكش رابص لكل ٍتايآل كلذ يف نإ 3 : ىلاعت لاق اذلو « رجألا

 ىقلي فوسف ىلاعت هلل ركشلاب ءالآلاو ةيهلألا معنلا لباقي ل نمو
 . دشأ وه ام ىقلي فوسف ربصلاب دئادشلا قلتي مل نمو « ديدشلا باسحلا

 ةمركملا ةكم يف اوناك نيح نينمّؤوملا ىلاعت هللا رمأ دقف ةيناثلا ةيآلا امأو

 دقق « ًاريبك ًاملظو « ًأريثك ىذأ نيكر شملا نم نوقلي اوناكو « ةرجهملا لبق
 ىتح « مهنع اوحفصيو اوفعي نأ لب « مهولباقي ال نأ نينموملا ىلاعت هللا رمأ

 : ىلاعت هلوق ةيناثلا ةنسلا يف لزن ةنيدملا ىلإ اورجاه املف « هرمأب هللا يتآي
 . 4 ريدقل مهرصن ىلع هللا نإو اوملظ مهأب نولتاقي نيذلل نذأ

 # هللا مايأ نوجري ال نيذلل اورفغي : اونما نيذلل لق 3: : ىلاعت هلوقف

 مهف « هلاؤسو هباسح مايأو « ىلاعت هللا ءاقل مايأب نوئمؤي ال : يأ
 . ايات اه نوبسُع الو ايتوفاخت أل

 مويو « مهل هعمج مويو « هئاقل موي:ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا مايأب دارملاف
 هدعو مايأو « هئازج مويو « هلاؤس مويو « هباسح مويو « هيلع ضرعلا

 . هذيعوو

 . © ديعولا موي كلذ روصلا يف خفنو إ» : ىلاعت هللا لاق

 هللا اوفلخأ امب هنوقلي موي ىلإ مهبولق يف ًاقافن مهبقعأف ]ف : ىلاعت لاقو
 . ةيآلا # هودعو ام

 سفن لك فوت مث هللا ىلإ هيف نوعجرت اموي اوقتاو لف : ىلاعت لاقو
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 . ةيآلا 4 نباغتلا موي كلذ عمجلا مويل مكعمجي موي ف : ىلاعت لاقو

 كلملا نمل ءيش مهنم هللا ىلع ىفخي ال نوزراب مه موي و : ىلاعت لاقو

 . « راهقلا دحاولا هلل مويلا

 موقي موي نينمؤمللو يدلاولو يل رفغا انبر وف : ىلاعت لاقو
 . # باسحلا

 . « ةيفاخ مكنم ىفخت ال نوضرعت ٍذعموي » : ىلاعت لاقو
 . © نيلسرملا متبجأ اذام لوقيف مهيداني مويو #9 : ىلاعت لاقو

 هسفن هللا ؟رذحيو . ًاديعب أدمأ هنيبو اهنيب نأ ول دوت ءوس نم تلمع امو

 قحلا  مهءازج : يأ  مهنيد هللا مهيفوي ٍذموي 9 : ىلاعت لاقو

 . * نيبملا قح ا وه هللا نأ نوملعيو

 هترفغمو ىلاعت هللا ةمحر ءاجر

 هباقعو هباذع نم فوخلا ىلاعت هللاب ناميإلا بجاو نم نأ امكف

 . هترفغمو هتمحر ل مظعلا ءاجرلا ناميإلا بجاو نم كلذك « هباجحو

 اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق 9 : ىلاعت هللا لاق

 . « ميحرلا روفغلا وه هنإ اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم

 نع مهابنو « مهبونذ يف قرغلا « مهسفنأ ىلع نيفرسملا بطاخ دقلف
 . هترفغم باوبأ قرط ىلإ مهتمه ضبنتل « هتمحر نم طونقلا

 هك سم



 ىلع نوكي نأ ىللاعت هللاب نمؤم هنأ ىضتقمب نمؤملا لع بجاولا نمف
 ىلإ ظن ا كللذو ب ىلاغك هاي لك ومع ةأوو لافت نا هو اعز

 ( ىلاعت هللا ةمحر ةعس ىلإ رظنيو « ىلاعت هللا فاخيف « هريصقتو هبونذ
 . هوفعو ىلاعت هللا ةمحر وجريف ؛ هترفغم ةعسو

 نم اوطنقت ال 8 : ىلاعت لاق « سأيلاو طونقلا نع هناحبس ىب دقو
 . # هللا ةمحر

 حور نم اوسأيت الو 95 : بوقعي ىلاعت هللا يبن نع ًارابخإ ىلاعت لاقو
 . «* نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال هنإ هلل

 ًاباوبأو ١ هتمحر ءاجر نم ًاهوجو هدابعل ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا نيب دقو

 : ىلاعت هللا ءاش نإ اهنم ةزجوم ةلمج ركذأ « اهيف اولخديل . هترفغمل ةعساو

 ةفصب شرعلا ىلع ىوتسا هنأ هقلخ عيمجل هناحبس هنالعإ : ًالوأ

 نأ نايب اذه يفو  ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا 9 : ىلاعت لاق ةينامحرلا

 . ةيآلا # نمحرلا مكبر نإ 9ه : ىلاعت لاق ام « هتينامحرب ةبوحصم هتيبوبر

 هللا الإ اهملعي ال يتلا ملاوعلا نم هب طاحأ امو هاوح امو شرعلاف
 . .ةينامحر لاب فوفحم و طاحم كلذ عيمج  ىلاعت

 لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع امهريغو ( نيحيحصلا ) فو

 هللا ىضقا 1 ةسياور: قود قلخلا هللا يلع (1 +: لل هللا لوس
 تقبس يتمحر نإ : شرعلا قوف هدنع باتك يف بتك  قلخلا

 . ( يبضغ

 . ( يبضغ تبلغ يتمحر نإ » : ةياور يفو

 . ( يبضغ بلغت يتمحر نإ » : ةياور يفو
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 « هترفغم ةعسب مهمالعإو « هتمحر ةعس هدابعل هناحبس هنالعإ : ًايناث
 . ةيآلا * ءيش لك تعسو يتمحرو » : ىلاعت لاق

 : ىلاعت لاق « مهئاعد يف هلوح نمو شرعلا ةلمح كلذب ٌثلسوت دقو

 هب نونمؤيو مهر دمحم نوحبسي هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا 9
 نيذلل رفغاف ًاملعو ةمحر ٍءيش لك تعسو انبر اونمآ نيذلل نورفغتسيو
 . ةيآلا « اوبات

 يف ىلاعت هللا ةكئالم هب تلسوت ام ٌءاجرو ًاعمطم كلذ يف نأ الولف
 . مهئاعد

 . ةيآلا 4 ةرفغملا عساو كبر نإ » : ىلاعت لاقو

 دشرأ كلذلو « عسوأ ةرفغملا ناديمف بنذلا ةعقر تعستا امهمف

 : هترفغم ةعسب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا ىلإ ِهُللَع يبنلا

 لوسر ىلإ لجر ءاج : لاق هنع هللا يضر رباج نع مث احلا ىور دقف

 . ثالث وأ نيترم لوقلا اذه لاق  هابونذاو : لاقت هلم هللا

 7 يبونذ نم عسوأ كترفغم مهللا : لق » : هت هللا لوسر هل لاقف

 . ( يلمع نم يدنع ىجرأ كتمحرو

 . داعف  اهلق : يأ «  دع » : ِهُلكيَع هل لاق مث « اهلاقف

 . ًاثالث اهاقق « دع » : هل لاق مث

 . « كل هللا رفغ دقف مق ٠ : ِهُديَع هل لاقف

 لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يلأ نع ديج دئسب هجام نبا ىورو

 مث « ءامسلا م اياطخ : يأ غلبت ىتح متأطخأ ول ١ : لاق هلي هللا
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 . ( مكيلع هللا باتل متبت

 امهمو « عسوأ ةرفغملا ةحاسف دبعلا بونذ ةعقر تعستا امهمف

 نأ نود اهرهطي نارفغلا رحبف بونذلا ساندأو يصاعملا تاساجن تظلغت

 . ركعتي الو لدبتي الو رّيغتي

 لبق رافغتسالاو ةبوتلاب ىلاعت هللا ةرفغم ىلإ اوعراسي نأ نيبنذملا ىلعف
 . رارقلا راد ىلإ رادلا هذه نم اولقني نأ

 يف ءاجرلا تايآ زيزعلا هباتك يف هدابعل ىلاعت هللا ركذي ام ًاريثك : ًاثلاث

 كلذب تبثيو « مهبولق يف هترفغمو هتمحر ءاجر نكمب ةددعتم تابسانم

 حاترتو « مهسوفن كلذب رشبتستو « مهرودص كلذب حرشيلو « مهناهإ

 نع عالقإلاو « حلاصلا لمعلل مهطاشن يف كلذ ديزيلو « مهحاورأ كلذل
 « ابح هيف نودادزيف « هدابع ىلإ ببحتيلو « تائيسلاو تافلاخنا

 . ًابرق هيلإ نوعراستيو

 : حيحص كلذ لكو ؛ ًءاجر اهمظعأو تايآلا دشأ يف ءاملعلا فلتخا دقو

 اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق ف : ىلاعت هلوق ةيا ىجرأ : مهضعب لاقف
 روفغلا وه هنإ اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع

 . © محرا
 هللا يضر دوعسم نبا نع ( نارقلا لئاضف ) يف يورهلا رذ وبأ ىور

 هللا 9 نآرقلا يف ةيآ مظعأ نإ » : لوقي هع هللا لوسر تعمس : لاق هنع
 . # مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال

 . 4 ىلرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمآي هللا نإ 9 : ةيآ لدعأو
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 . 4 هري أرش ةرذ لاثم لمعي نمو ف : ةيآ فوخأو

 . ةيآلا « 4 هللا ةمحر

 : لاق نمؤت مل وأ : لاق 92 : ةيا ىجرأ : هنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 ها . ىلب : هلوقب هناحبس هنم يضرف : لاق . #4 يبلق نئمطيل نكلو ىلب

 هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ 9 : ىلاعت هلوق ةيأ ىجرأ : مهضعب لاقو

 . # ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو

 هللاو مكل هللا رفغي نأ نوبحت الأ 9: : ىللاعت هلوق ةيا ىجرأ مهضعب لاقو

 . # محر روفغ

 م«بونذب اوفرتعا نورخاو )ف : ىلاعت هلوق ةيأ ىجرأ : مهضعب لاقو

 روفغ هللا نإ مهيلع بوت نأ هللا ىسع ًائيس رمخآو ًاحلاص ًالمع اوطلخ

 . # محر
 باب حتفو « دعوو « عامطإ اهيف ىللاعت هللا نم * ىسع وف : نإف

 لجأ وب مركأ لاعت لاو كيكناو عنمي ل عمطأ اذإ ميركلاو « دبعلل ءاجر
 ىلع تلخد اذإ ققحتلا ةبجاو ىلاعت هللا نم لعلو ىسع : تناك كلذلف

 . هناحبس هلعف

 . # مكمحري نأ مكبر ىسع 9 : ىلاعت لاق

 . 4 ًارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل 9 : ىلاعت لاقو

 سانلل ٍةرفغم وذل كبر نإو ]» : ىلاعت هلوق ةيا ىجرأ مهضعب لاقو
 . # مهملظ ىلع
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 نم ىلع باذغلا نأ انيلإ يحوأ دق انإ 98 : ةيا ىجرأ مهضعب لاقو

 . # ىلوتو بذك

 اوهتني نإ : اورفك نيذلل لق 9: : ةيا ىجرأ : هنع هللا يضر يلبشلا لاقو

 ديحوتلاب لأ اذإ بابلا لوخدب رفاكلل نذأ اذإ هنأل 4 فلس دق ام مهل رفغي
 .ها ؟ اهيلع ميقملاو اهيف لخادلا جرخي هارتفأ - ةداهشلاو

 بوتلا لباقو بنذلا رفاغ ]: : ىلاعت هلوق ةيا ىجرأ : مهضعب لاقو

 . * ريصملا هيلإ وه الإ هلإ ال لوطلا يذ باقعلا ديدش

 بنذملل رفغي هنأكف « هنم ةبوتلا لع بنذلا ةرفغم مدق هناحبس هنإف

 : لاقف ميرك دعوب همتخ نكل مظع ديعوب كلذ بقع مث ؛ بوتي نأ لبق

 . # لوطلا يذ باقعلا ديدش 4:

 هناحبس هتمحر نإف « ةقحالو ةقباس ةعيرك دوعو نيب ديعولا ركذف

 . هبضغ بلغتو « هبضغ تقبس و « هبضغ تبلغ

 نوما اهرطر با هنادي شجر طرت لت رتل وكب دلو
 اذه يف عباتت : هل ليقف ماشلا لهأ نم الجر دقتفا هنع هللا يضر باطخلا
 : :تازشلا

 مالس « نالف ىلإ رمع نم : بتكا : هبتاكل هنع هللا يضر رمع لاقف

 محرلا نمحرلا هللا مسب 95 وه الإ هلإ ال يذلا كيلإ هللا دمحأ انف كيلع

 ديدش بوتلا لباقو بنذلا رفاغ مبلعلا زيزعلا هللا نم باتكلا ليزنت مح

 . باتكلا متخو . #4 ريصملا هيلإ وه الإ هلإ ال لوطلا يذ باقعلا

 . ًايحاص هدجت ىتح هيلإ هعفدت ال : باتكلا لماحل رمع لاقو

 956١ه ل



 . ةبوتلاب لجرلا كلذل ءاعدلاب هدنع ْنَّم رمع رمأ مث

 يندعو دق « يلر يندعو دق : لوقيو اهؤرقي لعج ةفيحصلا هتتأ املف

 عزن مث . ىكب ىتح اهدّدري حريي ملف « هباقع ينرَّذحو « يل رفغي نأ هللا
 . هتبوت تنسحو « برشلا نع

 م اخأ متيأر اذإ اوعنصاف اذكه : لاق هتبوت هنع هللا يضر رمع غلب املف
 ها

 هيلع يرض نأ هل للا اوعفاو: 6 هوفعوو «موددسف « ةلز لز دق

 ها . هيلع نيطايشلل ًاناوغأ اوتوكي الو

 . هيلع ٌدحلا ةماقإ ليجعتو « متشلاو نعللاو بسلاب : يأ

 ىور 5 هُيَع يبنلا تاداشرإ نم كلذ هنع هللا يضر رمع ذخأ دقو

 لوسر يتأ : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ( هدنسم ) يف دمحأ مامإلا

 . - ريغت - ِهلكَع هللا لوسر هجو فسأ امئأكو قراسب هع هللا
 + ةهعطق :ةهرك كاك هللا لوسز اي >1 ولاقف

 ضل 00 لع لا
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 مامإلل رمألا عفرب لجعي الف قراس هقرس اذإ كدحأ نأ : ىنعملاو
 اذإ امأو « وفعلا بحي ىلاعت هللا نإف , حفصيو وفعي لب « هيف دحلا ذيفنتو

 ٌدحلا مبقي نأ مامإلا ىلع بجو ةداهشلاب كلذ تبثأو مامإلل رمألا عفترا
 . ةلاحم ال
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 باتك يف ايندلا يأ نبا جرخأ : ىلاعت هللا همحر يطويسلا ظفاحلا لاق

 ءاسنلا ةروس يف تايا ينامث : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ( ةبوتلا )
 يرو معلا هيض كظاقاسألا كل روج و

 بوتيو مكلبق نم نيذلا ننس مكيدبيو مكل نيبيل هللا ديري 9 : ٌنهوأ

 . 4 مكيلع
 تاوهشلا نوعبتي نيذلا ديريو مكيلع بوتي نأ ديري هللاو )» : ةيناغلا

 . 4 ًاميظع اليم اوليمت نأ

 . 4 ًافيعض ناسنإلا قلخو مكنع ففخي نأ هللا ديري )» : ةثلاثلا

 مكتائيس نع رفكن هنع نوبنت ام رئابك اوبنتجت نإ 95 : ةعبارلا
 . 4 ًايرك الخدم مكلخدنو

 اهفعاضي ةنسح كت نإو ةرذ لاقتثم ملظي ال هللا نإ 9ف : ةسماخلا

 . 4 ًاميظع ًارجأ هندل نم تؤيو

 هللا دجي هللا رفغتسي مث هسفن ملظي وأ ًاءوس لمعي نمو 9 : ةسداسلا

 . 4 ًاميحر ًاروفغ
 نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ 9 : ةعباسلا

 . © ءاشي

 كفلوأ مهنم ٍدحأ نيب اوقرفي ملو هلسرو هللاب اونمأ نيذلاو ل ةنماثلا

 . # ًاميحر ًاروفغ هللا ناكو مهروجأ مهيتوي فوس

 ىجرأ اوركاذتو اوعمتجا ةعبرألا ءافلخلا نأ هريغو يسولآلا ريسفت يف ءاجو
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 رفاغ :  ىلاعت هلوق نم ىجرأ ةيا َرَأ ل : هع هللا يضر رمع لاقف

 . ةبوتلا لبق نارفغلا مدق * بوتلا لباقو بنذلا

 ءىبن ف : ىلاعت هلوق نم ىجرأ ةيا َرَأ مل : هنع هللا يضر ناؤع لاقو
 . # محرلا روفغلا انأ ينأ يدابع

 : ىلاعت هلوق نم ىجرأ ةيا َرأ ل : ههجو مّركو هنع هللا يضر يلع لاقو
 نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي : لق 9٠
 . 4 مبحرلا روفغلا وه هنإ ًاعيمج بونذلا رفغي هلل

 : ىلاعت هلوق نم ىجرأ ةيا َرأ مل : هنع هللا يضر قيّدصلا ركب وبأ لاقو

 اسوي ناك رشلا هّنسم اذإو هبناجب ىأنو ضرعأ ناسنإلا ىلع انمعنأ اذإو ف

 : لاق مث هتلكاش ىلع لمعي دحأ لك : يأ # هتلكاش ىلع لمعي لك : لق
 .ها . نارفغلا الإ برلاب لكاشي الو « نايصعلا الإ دبعلاب لكاشي ال

 املأ ال كل ٍدِبع أو امج رفغت مهللا رفغت نإ

 يذلاو #9 : ىللاعت هلوق تابحرملاو نينهؤملل تارشبملا نمو : هللا دبع لاق

 كلذ مهبر دنع نوؤاشي ام محل نوقتملا مه كلوأ هب قّدصو قدصلاب ءاج
 نسحأب مهرجأ مهيزجيو اولمع يذلا أوسأ مهنع هللا رفكيل نينسحملا ءازج
 . © نولمعي اوناك يذلا

 « ءيبس لك نم هنود ام مهنع رفك دقف اولمع ام أوسأ مهنع رفك يذلاف

 ىلإ نسحلا مهلمع عفرف « هولمع لمع نسحا ةبسن ىلع مهرجا مهازج مث

 وذ « مظعلا هللا وه اذه « كلذ ىلع مهرجأ مهازجو « نسحألا ةبتر

 . ممظعلا لضفلا
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 انلعجي نأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص مركألا هبيبح هاجب ىلاعت هللا لأسن

 . نيما مهنم

 نمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم اح اص لمع نم # : ىلاعت هلوق كلذ نمو
 . # نولمعي اوناك ام نسحأب مهرجأ مهنيزجنلو ةبيط ةايح هنيبحنلف

 هَّدْشَأ غلب اذإ ىتح 9 : نمؤملا نأشو ملسملا فصو يف ىلاعت لاقو
 يلع تمعنأ يتلا كتمعن : ركشأ نأ ينعزوأ بر : لاق ةنس نيعبرأ غلبو

 كيلإ تبت ينإ يتيرذ يف يل حلصأو هاضرت ًاح اص لمعأ نأو يدلاو ىلعو
 زواجتنو اولمع ام نسحأ مهنع لبقتن نيذلا كئلوأ . نيملسملا نم ينإو

 . #4 نودعوي اوناك يذلا قدصلا دعو ةنجلا باحصأ يف مهتائيس نع

 « مهنم لبقتن : لقي ملو * مهنع لبقتن 5 : ىلاعت لاق فيك رظناف
 . حفصلاو وفعلا ىنعم لبقتلا نمض هنال

 عسواامو هوفع مظعا امف - ىلاعتو هناحبس مهنم لبق ام مهريصقت

 . هترفغم

 ل 1١550



 ةدراولا ثيداحألا نم ةلمج
 هترفغمو ىلاعت هللا ةمحر ءاجر يف

 يه هترفغمو ىلاعت هللا ةمحر ءاجر يف تءاج ىتلا ةيوبنلا ثيداحألا

 ١ : اهنم ةلمج ركذأ ةددعتم عاونأ ىلع 585 دقو ةريهشو ةريثك

 هللاب نظلا نسح بوجو نايب يف ةدراولا ثيداحألا : لوألا عونلا

 . ىلاعت

 . ىلاعت هللا ةمحر ةعّس نايب يف ةدراولا ثيداحألا : يناثلا عونلا

 . ىلاعت هللا ةرفغم ةعّس نايب يف ةدراولا ثيداحألا : ثلاثلا عونلا

 « اهيف بيغرتلاو ةبوتلا ىلع ثحلا يف ةدراولا ثيداحألا : عبارلا عونلا
 . قئالخلا عيمجل حوتفم ةبوتلا باب نأو

 ةيدمحملا ةعافشلا ةعس نايب يف ةدراولا ثيداحألا : سماخلا عوتلا

 . اهعاونأو هلع

 حتف يتلا تاعافشلا توبث يف ةدراولا ثيداحألا : سداسلا عونلا

 . نيعفاشلل اهباوبأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . نونمؤملا اهب حرفي ةبّيط رئاشب : عباسلا عونلا



 ىلاعت هللاب نظلا نسح

 هللاب نظلا ءيسي نأ ملسمل زوجي الو « هارخأ رومأو هالوأ رومأ يفو « هايند

 كلذ ىلاعت هللا ركذ [؟ « نيرفاكلاو نيقفانملا تافص نم كلذ نإف « ىلاعت
 . مهنع

 تاكرشملاو نيكرشملاو تاقفانملاو نيقفانملا بذعيو ف : ىلاعت لاق

 ٌدعأو مهنعلو مهيلع هللا بضغو ءوسلا ةرئاد مهيلع ءوسلا نظ هللاب نيناظلا

 . © اريصم تءاسو منهج مهل
 لوسرلا بلقني نل نأ متننظ لب 5 : نيقفانملل ابطاخم ىلاعت لاقو

متنكو ءوسلا نظ متننظو مكبولق يف كلذ نيزو ادبأ مهيلهأ ىلإ نونمؤملاو
 

 . ىكله : يأ # اروب اموق

 : ىلاعت هللاب نظلا نسح نمؤملا تافص نمف

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ناخيشلا ىور

 . ( ينركذي

 يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإف « ينركذ اذإ هعم انأو » : ةياور يفو

 . مدقت ا" ثيدحلا ( هنم ريخ الم يف هتركذ الم يف ينركذ نإو « ىسفن

 ِ لاق ليَ يبنلا نع هنع هلل يضر ةريره يأ نع دواد وبأ ىورو

 1 ( ةدابعلا نسح نم نظلا نسح و

 كه



 نسح نم نظلا نسح نإ ة : هظفلو يذمرتلا هاورو : يرذنملا لاق
 . « ةدايعلا

 . العو لج هب نظلا نسح ىلاعت هلل ةدابعلا نمف

 ةثالثب هَ هتوم لبق هَ يبنلا عمم هنأ هنع هللا يضر رباج نعو

 هاور « لجو رع هللاب نظلا نّسحي وهو اّلِإ ىدحأ ٌنتومي ال ٠ : لوقي مايأ
 . هريغو ملسم

 تيقلف دوسألا نب ديزيل ًادئاع تجرخ : لاق رضنلا يأ ناّيح نعو

 انلخدف « ًاضيأ هتدايع ديري وهو هنع هللا يضر يباحصلا عقسألا نب ةلثاو
 سلج ىتح ةلئاو لبقأف « هيلإ ريشي لعجو هدي طسب ةلثاو ىأر املف هيلع
 م ا
 . ههجو ىلع امهلعجف ةلئاو يفكب ديزي ذخاف

 ؟ ىلاعت هللاب كنظ فيك : ةلئثاو هل لاقف

 لج هللا لاق » : لوقي هلع هللا لوسر تعمس ينإف رشبأف : ةلئاو لاق
 .©6 هلف ًارش ّنَظ نإو « هلف ًاريخ ّنظ نإ « يب يدبع نظ دنع انأ : العو

 لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يلأ نع يقيبلا ىورو
 . رانلا ىلإ دبعب لجو رع هللا رمأ » : ِهُْيَع هللا لوسر 0 دبازص ع

 - ناك نإ بر اي هللاو امأ : لاقف تفتلا اهيتفش ىلع فقو'املف

 . نسحل كب ينظ  ايندلا يف ناك هنإ : يأ

 . ( يل يدبع نظ دنع انأ هوٌدر: لجو رع هللا لاقف

 يسم ول ناخو نباو دمحأ مامإلا هاور )١(

 مت 1 تح



 لكوتلا قدصو « كب نظلا نسحو كباحم قيفوتلا كلأسن انإ مهللا
 . نيمآ هع دمحم انديس مركألا كبيبح هاجب « كيلع

 ىلاعت هللا ةمحر ةعّس

 . #4 ءيث لك تعسو يتمحر و :  ىلاعت هللا لاق

 ةينامحرب ةطاحم تابوبرملا عيمجف # نمحرلا مكبر نإ ف : ىلاعت لاقو

 هدنع كسمأف « ةمحر ةئام اهقلخ موي ةمحرلا قلخ هللا نإ ١ : لوقي ُهّلِيَم

 نمؤملا ملعي ولو « هتنج نم سأيي مل ةمحرلا نم هللا دنع يذلا لكب رفاكلا
 . « رانلا نم نمآي مل باذعلا نم هللا دنع يذلا لكب

 نيب ةدحاو ةمحو اهنم لرنأ ةمحر ةئام هلل نإ ١ : ظفلب ملسم هاورو

 اهبو « نومحارتي اهبو « نوفطاعتي اهيف « ٌماوهلاو متاهبلاو « سنإلاو نجلا

 محري ةمحر نيعستو اعست ىللاعت هللا رخآو « اهدلو ىلع شحولا فطعت

 . ( ةمايقلا موي هدابع اهب

 ضرألاو تاوامسلا قلخ موي قلخ ىلاعت هللا نإ ) : ملسمل ةياور فو

 ءامسلا نيب ام  يطغت ءاطغ : يأ - قابط ةمحر لك « ةمحر ةئام

 « اهدلو ىلع ةدلاولا فطعت اهبف « ةمحر ضرألا يق اهنم لعجف « ضرألاو
 هذهب اهلمكأ ةمايقلا موي ناك اذإف « ضعب ىلع اهضعب ريطلاو شحولاو

 لك ةمحر ةئامب ةمايقلا موي هدابع ىلاعت هللا محريف : يأ (  ةمحرلا

 كك را



 7 رق الا واحلا نو ام قابط ةدحاو

 مهلك مهعسو دقل « ةمايقلا موي ىلاعت هللا ةمحر ىلإ قئالخلا جوحأ امف

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ( نيحيحصلا ) فو
 . (« قلخلا هللا ىضق امل » : هع هللا

 هدنع وهف باتك يف بتك  قلخلا هللا قلخ امل ١ : ملسم دنعو

 . ( يبضغ بلغت يتمحر نإ : شرعلا قوف

 . ( يبضغ تبلغ يتمحر نإ ) : يراخبلا دنعو

 3 (« يبضغ تقبس يتمحر نإ » : هل ةياور يفو

 وهف هسفن ىلع هبتك باتك يف بتك قلخلا هللا قلخ امل ) : ةياور فو
 . ( يبضغ بلغت يتمحر نإ : شرعلا دنع عوضوم

 هديب بتك قلخلا قلخ نيح هللا نإ » : هلع لاق : يذمرتلا دنعو

 . ( يبضغ بلغت يتمحر نإ : هسفن ىلع

 لوسر لاق : لاق امهنع هلل يضر سابع نبا نع ِهّيْودِرَم نبا ىورو

  ةمايقلا موي : يأ  قلخلا نيب ءاضقلا نم هللا غرف اذإ » : هع هللا
 محرأ انأو « يبضغ تقبس يتمحر نإ : شرعلا تحت نم اباتك جرخأ

 د 58١4



 ىلاعت هللا ةرفغم ةعس

 . ةيآلا 4 ةرفغملا عساو كبر نإ 9 : ىلاعت هللا لاق

 : لاق كَم يبنلا نع هنع هللا يضر رذ يبأ نع هريغو ملسم ىور

 برقت نمو « ًاعارذ هنم تبرقت ًاربش ينم بّرقت ْنَم : ىلاعت هللا لوقي ١

 ينيقل نمو « ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نمو « ًاعاب هنم تبرقت ًاعارذ ينم
 هتيقل ًائيش يل كرشي ال ةقيطخ  ضرألا ءىلمب : يأ - ضرألا بارقب
 . ( ةرفغم اهبارقب

 نيب ام كاياطخ المت ىتح متأطخأ ول هديب يسفن يذلاو » : لوقي هلي

 . ( مكل رفغل ىلاعت هللا مترفغتسا مث ضرالاو ءامسلا

 ءامسلا نيب ام اوُلم ولو نيبنذملا ىلع قيضت ال ةعساو ىلاعت هللا ةرفغمف

 . هورفغتسا اذإ كلذ عيمج مهل رفغي ىلاعت هللا نإف « ًابونذ ضرألاو

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع هححصو يذمرتلا ىورو

 : وع هلل

 : ىلاعتو كرابت هللا لوقي »
 كنم ناك ام ىلع كل ترفغ ينتوجرو ينتوعد ام كنإ مدا نبا اي

 . يلابأ الو

 كل ترفغ ىنترفغتسا مث ءامسلا نانع كبونذ تغلب ول : مدا نبا اي

 . يلابأ الو



 كرشت ال ينتيقل مث اياطخ ضرألا بارقب ينتيتأ ول كنإ : مدا نبا اي

 . « ةرفغم اهبارقب كنيتأل ًائيش يف
 . نيرفاغلا ريخ اي اناياطخو انبوحو انبونذ انل رفغا مهللا

 ليللا يف ةلصاوتملا مهاياطخ مدا ينبل رفغي هنأ هناحبس هترفغم ةعس نمو

 مه اذإ « تاريصقت وأ تاطرف وأ « رئاغص وأ رئابك نم « راهنلاو
 . هورفغتسا

 نع هيوري اميف هيَ يبنلا نع هنع هللا يضر رذ يبأ ثيدح يف ءاج
 رفغأ انأو رابنلاو ليللاب نوكطخت مكنإ يدابع اي ١ : لاق هنأ لجو َّرع هبر
 . ثيدحلا « مكل رفغأ ينورفغتساف ًاعيمج بونذلا

 نإف « اهيف قيض الو ةّحاشم الو اهيلع رظح ال ىلاعت هللا ةرفغم نإو
 هدول + ةرهاظ بتايسأ نهزاش بين ياب دافي نا رفق قاف
 فللذ وضوء دازوألاو# تكاولصلاو: تاقدضلاو + ءاعدلاو رافمنالاو
 . اهريغو تاعافش نم

 رفغي ال هللا نإ إف : ىلاعت لاق اهب ملعأ وه ةيفخ ةنطاب بابسأ اهنمو
 . ةيآلا * ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ

 لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره ينأ نع امهريغو ( نيحيحصلا ) يف ءاج
 اهيف لزنف ًارعب دجوف شطعلا هيلع دتشا قيرطب لجر اهيب »: لاق هع هللا
 نم ىرثلا لكأي « شطعلا نم ثهلي بلك اذإف « جرخ مث برشف
 ناك يذلا لثم شطعلا نم بلكلا اذه غلب دقل : لجرلا لاقق « شطعلا

 ىقسف يقر ىتح هيفب هكسمأمث ًءام هفخ ًالمف رئبلا لزنف « ينم غلب
 . ( هل رفغف هل ىلاعت هللا ركشف - بلكلا

 كل ا



 اهانمحر اذإ : يأ  ًارجأ مئاببلا يف انل نإ : هللا لوسر اي اولاق
 ؟ اهيلإ انسحأو

 . رجأ ةبطر دبك لك يف » : تع لاقف

 لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يلأ نع امهريغو ( نيحيحصلا ) يفو
0 0 5 0 . ٠. | 0 

 قيرطلا ىلع كوش نصغ دجو قيرطب يشمي لجر اهيب » : هلع هللا لوسر

 . 6 هل رفغف هل ىلاعت هللا ركشف  قيرطلا نع هلازأ : يأ  .هرثأف

 نصغ طق اريخ لمعي مل - لجر عزن » : دواد يبل ةياور يفو
  اعوضوم ناك اًّمِإو « هعطقف ةرجش يف ناك امإ : قيرطلا نع كوش

 . ( هل رفغف هل ىلاعت هللا ركشف هطامأف - قيرطلا ىلع : يأ

 : اهيف قولخملل مكحت ال ىلاعت هللا ةرفغم نإو

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بدنج نع ملسم مامإلا ىور

 ْنَم : لاق ىلاعت هللا نإو « نالفل هللا رفغي ال هللاو : لجر لاق ٠ : هلع
 ٌترفغ دق ينإف ؛ نالفل رفغأ ال نأ  فلحي : يأ ىلع ىلأتي يذلا
 . (« كلمع ٌتطبحأو هل

 هللا نع كلذ دعبتساو بنذلا نالفل رفغي ال ىلاعت هللا نأ فلح نمف

 ىلع مكح الف « بنذملا كلذل رفغيو « هلمع طبخي ىلاعت هللا نإف « ىلاعت

 . ىللاعت هلل مكحلا امنإو « هللا

 : لوقي هع هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو
 ةدابعلا يف رخالاو بنذم امهدحأ : نايخاوتم نالجر ليئارسإ ىنب يف ناك )

 . رصقأ:لوقيف بنذ ىلع رخالا ىري لازي ال دهتجملا ناكف
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 . ٌرصقأ : هل لاقف بنذ ىلع ًاموي هدجوف
 ؟ ابيقر ىلع ٌتقعُبَأ - يبرو ينلخ : بنذملا لاقف

 . ةنجلا كلخدي ال لاق وأ « كل هللا رفغي ال هللاو : دباعلا هل لاقف

 يدي يف ام ىلع تنكأ :  ةدابعلا يف  دبتجملل ىلاعت برلا لاقف

 ؟ هل رفغأ ال نأ ىلع تفلخ ىتح : يأ - ًارداق

 . ( رانلا ىلإ هب اوبهذا : رخالل لاقو

 هايند تقبوأ ةملكب هللاو  دباعلا ملكت : ةريره وبأ لاق

 دمحأ مامإلاو دواد وبأ هاور  ةرخآلاو ايندلا يف هتكلهأ : ادب ةترخاآو

 . ( دنسملا ) يف

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يراخبلل ةياورلاو ( نيحيحصلا ) يفو
 فرسي لجر. ليئارسإ ىنب. يف + يأ حا ناك # لاق ككيَع ىبنلا نأ
 مث « ينوقرحأف سم انأ اذإ : هينبل لاق توملا هرضح املف « هسفن ىلع

 ام اباذع ىيذعيل يبر يلع ردق نئل هللاوف « حيرلا ف ينورذ مث « ينونحطا 1 _ 2 11 1 ا ابو :

 : اد ةيذغ

 . كلذ هب لعف تام املف

 . ٌتلعفف  هنم كيف ام يعمجا : لاقف ضرألا ىلاعت هللا رمأف

 ؟ تعنص ام ىلع كلمح ام : ىلاعت  لاقف متاق وه اذإف

 . ٌبر اي كتفاخم لاق وأ - بر اي كتيشخ : لاقف
 .( كلذب هل رفغف

 2 ح7 ؟ تلا



 . (« هل لجو رع هللا رفغف » : ةياور فو

 رفغي فيك : لاقيف لكشتسي دق : ىلاعت هللا همحر يباطخلا ةمالعلا لاق

 لعف اذإ هنأ نظف « لهج امنإو « ثعبلا ركني مل هنأ باوجلاو : لاق

 نم كلذ لعف هناب هفارتعاب هناميإ رهظ دقو « بذعي الف « داعي ال هب كلذ

 ها . ىلاعت هللا ةيشخ

 سمي ًاضيأ نظلا اذه « داعي ال كلذ هب لعف اذإ هنأ هنظو : هللا دبع لاق
 . ريدق ءيش لك ىلع هللا نآب ناميإلاب

 و ع : 1

 باب يف مهتع موستو ففخ ليئارسإ ينب نأ ىلع كلذ ىشمتي نكلو

 مهنع ففخي ملو « مطوقعو مهبولق قيضو « مهراكفأ روصقل « دئاقعلا

 . موي لك ةالص نيسمخب اوفلكف « ةيلمعلا فيلاكتلا يف

 نم مهنع نيالا ؟نيلاكلا ندع للا تدع تقل يدينا ةمألا هذه فدلع
 يف مهيلع دَّدش نكلو - نيسمخلا رجأ اطو - تاولص سمخ ىلإ نيسمخ
 . دئاقعلا باب

 ىلع فرسي ناك هنأب : لجرلا كاذ نأش نع باوجلا يف لاقي دقو
 هيلع ّدتشا ةافولا هترضح املف « ىلاعت هللا نم فوخ هدنع نكلو هسفن
 « هريكفت لقخاو « هتشهدأ فوخلا ةدشف « مظعو ربكو « فوخلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو كلذب ىصوأف

 ا هع ا تي رلا

 0 سا كس د حا

 ب 55 ت2



 رظن يف ناك نإو « ريبك هللا دنع وه ًابنذ لعف نكلو « ةبيط لاوقأو ةح اص
 اودبت نإو ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام هلل ف : ىلاعت لاق ًاريغِص سانلا

 اشي نم بذعيو ءاشي نم رفغيف هللا هب كسا هوفحت وأ كسننأ فان

 . مهفاف 4 ريدق ءيش لك ىلع هللاو

 د ل

 أ : ريبك هنإ ىلب ؛ روك قل: نايدعي امو نايدعلل ا هتإ ) : لاقف نيربقب ٌّرَم

 سو ا يال

 رظن يف : يأ  ريبك يف نابذعي امو « نابذعيل امهنإ ) : ةياور يفو

 امههدحأ ناك لب  ريبك هللا دنع هنإ : يأ  ىلب : لَم لاق مث - سانلا
 . « ةميفلاب يشمي رخآلا ناكو « هلوب نم رتتسي ال

 لوسر لاق : لاق امبنع هللا يضر رمع نبا نع هريغو يراخبلا ىورو

 اهعدت لو « اهمعطت ملف « اهتطبر ةّره يف رانلا ةأرما تلد » : هع هللا

 ..6نطرألا شاسع قمن لكأت
 5 ِ كو :
 . ( تتام ىتح اهتتنجس ةره يف ةأرما تبذع » : ةياور يفو

 . (« كلذب رانلا اطل تبجوف » : دمحأ مامإلا دنعو

 باكترا ال سيلو « تادابعلا قوقح ةيدؤم تناك اهنأ : ينعي

 ةأرملا هذه تناك اذإف « ةّرلا اهسبح ببسب تيذع امنإو ؛ تافلاخملل
 ٠١ ع ع س .٠ و

 هللا ىلع مركأ ناسنإلا نأ ملعت تنأو « ةّرلا وهو ناويحلا اهئاذيإب تبْذُع

  ادياع اعئاط: كسك نإو.« اناسنإ ذة نأ كايف نايا قس لاف

 ثكحا 5 15 كن



 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا ينَأ نع دمحأ ىورو

 . « ًاريثك مكل رفغل مئاهبلا ىلإ نوتأت ام مكل رفغ ول ٠ : هلي

 كلذ نإف « ناويحلاب ةمحرلا ةمحر لاو . ناسنالاب ةمحرلا ةمحرلاف

 : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لاق نانتمالا باب نم سيلو , ناميإلا بجوم

 يف ْنَم مكمح ري ضرألا يف ْنَم اومحرا « نمحرلا مهمحري نومارلا »
 ْنَمو « ىلاعت هللا هلصو اهلصو نم « نمحرلا نم ةنجش محرلاو « ءامسلا
 . ثيدحلا (« ىلاعت هللا هعطق اهعطق

 ةبوتلا باب حتف

 راهنلاو ليللا يف نيبئاتلا لوبقو

 نولتقي الو رخاآ اهل هللا عم نوعدي ال نيذلاو 9* : ىلاعت هللا لاق
 . ًاماثأ قلي كلذ لعفي نمو . نونزي الو قحلاب الإ هللا مّرح يتلا سفنلا
 لمعو نمآو بات ْنَم الإ اناهم هيف دّلخِيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي
 ًاروفغ هللا ناكو تانسح مهتائيس هللا لدبي كئلوأف ًاحلاص المع

 . 4 ًاميحر

 ًاهلإ هللا عم لعج يذلا كرشملاو رفاكلل ةبوتلا باب ىللاعت هللا حتف دقف
 لهأ عيمج اذكهو « ةانزلاو « قحلا ريغب سفنلا اولتق نيذلا ةاصعللو « رخآ

 اولمعو « مهبونذو مهمئارج نم و مهنأ مهل نّيبو « يصاعملاو رئابكلا
  ايندلا يف ةئيسلا مهتافص : يأ  مهتاكيس لّدبي ىلاعت هللا نإف ًاحلاص
 مهتئايخو « ًاناصحإ مهانزو « أناهإ مهرفك لدييف , ةنسح تافصب
 يتلا مهبونذ يهو ةيلمعلا مهتائيس لدبي هنأ اك « ًانامأو ًاحصن مهردغو

 تكا



 ديم ل ال

 بنج يف طّرق ام ىلع بلقلا فسأو قارتحا ل
  دوعي ال نأ ىلع مزعلاو بنذلا نع عالقإلاو « يه | مدنلا اذهف « برلا

 . اهنم بات مث هنم ٌثردص يتلا ةئيسلا ناكم لحت ىربك ةنسح كلذ

 دودحملا بطش ليوط يأ نع يوق ديج دانسإب يناربطلاو رازبلا ىور
 كرتي ملو « اهلكب بونذلا لمع نم تيأرأ ) : لاقف هلع يبنلا أ هنأ
 نم كلذل لهف اهاتأ الإ ةجاد الو ةجاح كرتي مل كلذ يف وهو « ًائيش اهنم

 ؟ ةبوت
 1 (؟ّتملسأ لهف 0 هيَع لاقف

 . هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انأ امأ : لاق

 كل هللا ٌرهلعجيف « تائيسلا كرتتو « تاريخلا لعفت » : ِهنيَْع لاقف
 5 ( ّنهلك تاريخ

 ؟ يتارجفو يتاردغو : لجرلا لاقف
 معن » : ُهُنَع لاقف

 ل أ هلا : لاقف

 0 هل رعا عر رانا نق ورح: راق حارس فرعأل ينإ (

 . ةنجلا ىلإ
) 

 )١( همجعم ) يف ركذ يوغبلا نأ الإ ةباحصلا ين دحاو ريغ هركذ دق بطشو : يرذنملا ظفاحلا لاق

 بطش ليوط هلع 0 : السرم ريفت نب بج نب نمحرلا دبع نع باوصلا نأ .
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 هولسو « هبونذ رابك هنع اوُحن - ىلاعت هللا - لوقيف لجرب ىو
 . اهراغص نع

 ؟ اذكو اذك اذك موي ٌتلمعو « اذكو اذك اذك موي ٌتلمع هل لاقيف

 . ًاقيش كلذ نم ركني نأ عيطتسي ال معن : لوقيف

 .©2ةنسح ةئيس لكب كل نإف : لاقيف

 . « انهه اهارأ ال ءايشأ تلمع : لوقيف

 . داون ثني ضع لع هللا لوس كدكضق لاق

 . ةمحرلا هيف نإف راهنلاو ليللا يف هيعارصم ىلع حوتفم ةبوتلا بابف

 هللا يضر سابع نبا نع - حيحصلا ةاور هتاورو يناربطلا ىور
 افصلا انل لعجي كبر انل عدا : هع يبنلل شيرق تلاق : لاق امهنع
 . كانعبتا ًابهذ حبصأ نإف « ًابهذ

 كئرقي كبر نإ » : لاقف مالسلا هيلع ليربج هاتأف هبر هلم اعدف
 هتبذع مهنم رفك نمف ًابهذ افصلا مهل لعجأ تعش نإ : كل لوقيو مالسلا

 )١( نم باتو فساو مدن باذعلا يف ناك ال « هبونذ نم رهطو « رانلا لخد امل لجرلا اذهف ذنويه 

 بئاتلا مكح يف وهف .

 ؟ دعب نسحملاو ءيسملا نيب قرفلام ًاذإ : لاقي الو
 ةنسح اهنإف « هتبوت لباقم ةدحاو ةنسح اهناكم يطعأ هتئيس نم بات امل ءيسملا نأ : باوجلاف «

 ىلإ هتتسح فعاضت دقو « تافعاضملا لقأ ىلع تانسح رشع ةدحاولا ةنسحلاب ىطعيف نسحملا امأو
 يف دراولا ثيدحلا يف ءاج م  ةنسح فلأ يفلأ ىلإ « فالآ ةعبس ىلإ « ةئامعبس ىلإ « نيعبس

 ىلاعت هلوق ريسفت :  ًارجأ هندل نم تؤيو اهفعاضي ةنسح كت نإو ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ
 ًاميظع 4.

 لاوقألا دوعص ) : يباتك يف كلذ ليصفت رظناو ( .
 ب 5١5



 ةبوتلا باب مهل تحتف تعش نإو « نيملاعلا نم ًادحأ هبذعأ ال ًاباذع
 . ( ةمح رلاو

 . « ةمحرلاو ةبوتلا باب لب » : هِيَ لاقف

 : لَم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعو

 موي هلع هللا لوسر اهحتفي : يأ  ةقلغم ةعبس : باوبأ ةينامث ةنجلل )
 نا هوحن نم سمشلا علطت ىتح ةبوتلل حوتفم بابو  ةمايقلا

 نم نإ » : لاق هيَ يبنلا نع هنع هللا يضر لاسع نب ناوفص نعو

 هللا ةحيففا لا لا مات نرعيرا ضرس ةوس ا تلال

 نإ ) : 00 لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو

 بوتيل راهتلاب هدي طسبيو ؛ :رابنلاا سم ينوعل ليللاب هدي طش لاغت ها

 . هريغو ملسم هاور ( اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ليللا ءيسم

 : مَُع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم ىورو
 . « هيلع هللا بات اهبرغم نم سمشلا علطت نأ لبق بات ْنَم »

 ل ام هدبع ةبوت ىلاعت هللا لبقي ناسنإلا رمع تاظحل نم ةظحل لك فو

 نياعي ٍذئنيح هنال ؛ لبقت ال كانهف « اهب رغرغيف « هموقلح حورلا غلبت

 : رايقخا ايف سيل رارطضا ةبوت هتبوتف ؛ ةرخآلا خزارب
 . ديج دانسإب يناربطلاو ىلعي وبأ هاور : يرذنملا 5 لاق )١(

 اذه يف ةدراولا ثيداحألا ةيقب كلذ ىلع تلد ا نوعيس وه تباثلاو « ياورلا نم كضشلا اذه (0)
 . بابلا
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 لبقي هللا نإ » : لاق ِهَلكْيَع يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعف

 .©0( رغرغي مل ام دبعلا ةبوت

 : لاق يناملسلا نب نمحرلا دبع نع ( هدنسم ) يف دمحأ مامإلا ىورو
 : كَ يبنلا باحصأ نم ةعبرأ عمتجا )

 دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ » : لوقي هلام 6 هللا لوسر تحمس : مهدحأ لاقف

 . ( مويب تومي نأ لبق

 « معن : لاقف ؟ هليوم هللا لوسر نم اذه تعمس تنأ : رخآلا لاقف
 لبق دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ ١ : لوقي ُهُدَع هللا لوسر تعم انأو : لاق
 . ( موي فصنب تومي نأ

 لاقف « معن : لاق ؟ هُم هللا لوسر نم اذه ٌتعمس َتنأ : ثلافلا لاقف
 تومي نأ لبق دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ ١ : لوقي هلع هللا لوسر تعم انأو

 . ( ةوحضب

 . معن : لاق ؟ هلع هللا لوسر نم اذه تعمس َتنأ : عبارلا لاقف

 ل ام دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ » : لوقي هَ هللا لوسر تعم انأو : لاقف

 .( هسفنب رغرغي

 بحي هللا نإ 95 : هناحبس لاق « نيباوتلا بحي ىلاعت هللا نأب ملعاو

 . * نيرهطتملا بحيو نيباوتلا
 . هتبوتب حرفيو ىلاعت هللا هبحي هبونذ نم بئاتلاف

 تحمس : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع امهريغو ناخيشلا ىور

 )١( نسح ثيدح : لاقو يذمرتلاو هجام نبا هاور .

 تل ا تح



 ضرأ يف لزن لجر نم نمؤملا هدبع ةبوتب حرفأ هلل : لوقي هيَ هللا لوسر
 « هبارشو هماعط اهيلع « هتلحار هعم  ةعساو ةالف : يأ  ةكلهم ةّيود

 دقو ظقيتساف  رفسلا لوط نم جيرتسيل : يأ - مانف هسأر عضوف
 دعشا اذإ ىتح اهبلطف  هبارشو هماعط ابيلعو : يأ  هتلحار تبهذ

 تنك يذلا يناكم ىلإ عجرأ : لاق هللا ءاش ام وأ « شطعلاو رحلا هيلع

 هنأل : يأ توم هدعاس ىلع هسأر عضوف « تومأ ىتح مانأف هيف

 هتلحار اذإف ظقيتساف - بارشلاو ماعطلا نادقف ببسب ةايحلا نم سفي
 . ( هبارشو هداز اهيلع هدنع

 يدبع تنأ مهللا » : حرفلا ةدش نم لجرلا لاقف « ملسمل ةياور يفو
 . ( حرفلا ةدش نم اطخأ كبر انأو

 . ( هتلحارب اذه نم نمّملا دبعلا ةبوتب ًاحرف دش هللا ١ : هلم لاق

 ع يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيلامأ يف ركاسع نبا ىورو
 نفر با ولا ل انقلا نفور جدلا رلا عفسلا سوك روك يرنأ تا لاق

 . ( دراولا نامظلا

 ل 51١1



 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ةيدمحملا ةعافشلا

 ل ل اوس أس ين لك ملسو هلآو هيلع هللا لص

 . ( يتمأل ةعافش يتوعد ٌُثأبتخا ينإو « هتمأل اهاعد دق ةوعد

 . « اعيش هللاب كرشي ال تام ْنَم هللا ءاش نإ ةلئان ىهف 9 : ةياور يفو

 هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو
 رازبلاو يناربطلاو دواد وبأ هاور « يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش 0: ملسو

 . مهريغو

 ةعافش كانه ٌتركذو « ايبلإ عجراف َةلّصفم ةعافشلا ثيداحأ يتأتسو

 هلل دمحلاو - اهتلدأ عم « ءاحلصلاو « ءارقلاو « ءايلوألاو « ءاملعلا

 نونمؤملا اهب حرفي ةبيط رئاشب
 : مهل ًانيمطت ةمايقلا موي نيئمؤملل ىلاعت هللا لوقي ام لوأ

 : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع ( هدنسم ) يف دمحأ مامإلا ىور
 لجو عاطل نقي اهلا اهكنابا يف ةعش نإ » : ِهدِيَع هللا لوسر لاق
 . (؟ هل نولوقي ام لوأ امو ةمايقلا موي نينمؤملل

 ؟ هللا لوسر اي معن : انلق

 تح ال مح



 متيبحأ له : ةمايقلا موي نينمؤملل لوقي لجو ٌّزع هللا نإ : لاق

 كوفع انوجر : نولوقيف ؟ ّمِل : ىلاعت هللا لوقيف « معن : نولوقيف ؟ يناقل

 . ( يترفغم مكل تبجو دق : لوقيف « كترفغمو

 : هفنك تحت هلاخدإو هبونذ نمّؤملا ىلع ىلاعت هللا رتس

 رمع نبا لأس الجر نأ زرحم نب ناوفص نع هريغو يراخبلا ىور

 - ىوجنلا يف لوقي هُكيَع هللا لوسر تعمس فيك : امهنع هللا يضر
 ؟ ةمايقلا موي نمّؤملا هدبع ىلاعت هللا ةاجانم : يأ

 برقي : يأ  نمؤملا ىندُي » : لوقي ِهُتيَع يبنلا تعمس : لاقف
 . غ0 ةمايقلا موي هبر نم  نمؤملا

 ا نموملا وندي ( ةياور يفو

 : لوقيو « معن : لوقيف ؟ اذكو اذك تلمع : لوقيف « هيلع  هرتس

 اهترتس ينإ : هناحبس هل لوقي مث هرّرقيف « معن : لوقيف ؟ اذك و اذك تلمع
 . (« مويلا كل اهرفغأ انأو ايندلا يف كيلع

 سايل : هزاع رقيقا ةوضيو هن دبعلا كتاف 558 ةياوو: لو

 . « يريغ كبونذ ىلع علطي ال . يرتس يف كنإ كيلع
 لاق كله دق هنأ هسفن يف ىأرو هبونذب هرّرق اذإ ىتح » : ةياور فو

 ''. « مويلا كل اهرفغأ انأو ايندلا يف كيلع اهترتس دق : ىلاعت هلل

 سوؤر ىلع مهب ىدانيف نوققانملاو رافكلا امأو » : ُهَُع لاق
 . « نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ مهبر ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه : داهشألا
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 امهنع هللا يضر رمع نبا نع رخخا هجو نم خيشلا وبأو يناربطلا هاورو
 هبّرقيف ةمايقلا موي نمؤملاب هللا يتأي ١ : لوقي هلع هللا لوسر تعمس : لاق

 : ىلاعت لوقيف « ًابنذ ًابنذ هفرعيف « قلخلا عيمج نم هباجح يف هلعجي ىتح هنم
 ؟ فرعتا فرعتا

 . ةرسيو ةنمي دبعلا تفتليف - معن معن : : دبعلا لوقيف

 ىف تدك تن + يدع اي ةةليلع: ساب ال < .قافم ترلا هلا لوقت

 تابوند: لع علطي نم عوبلا كديوب يني سلو« يفلخ عيمج نع يزين
 . هب ينتيتأ ام عيمج نم دحاو فرحب كل اهترفغ دقف بهذا « يريغ

 ؟ وه ام بر اي : لوقيف

 يلع تناهف يريغ ٍدحأ نم وفعلا وجرت ال تنك : هناحبس لوقيف
 . (« كبونذ

 رتسي نأ وه -' هدبع ىلع ىلاعت هللا رتس بابسأ مظعأ نم نأ ملعاو

 مهبونذ رئاسو « ةيلوقلا مهتاوفهو « ةيلمعلا مهتالز ىلاعت هللا دابع ىلع دبعلا
 : مهمويعو

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هريغو ملسم مامإلا ىور
 : مع هللا

 نم ةبرك هنع هللا جّرف ايندلا برك نم ةبرك نمؤم نع جرف نم ١
 - ةياوقلا) ون توك

 . ةرخآلاو ايندلا يف هيلع هللا رَّسي رسعم ىلع رّسي نمو

5١90 



 :و رح الاو ايتادلا ف مثلا هوك ماتم ردم قو
 . ثيدحلا ( هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو

 امهنع هللا يضر دلخم نب ةملسم ىنأ رماع نب ةبقع نأ لوحكم نعو
 لوسر لاق موي ركذتأ « ةجاحل كتئج نكلو ارئاز كتا ل ينإ ) : هل لاقف
 : (؟ةمايقلا موي هيلع هللا رتس اهرتسف ةئيس هيخأ نم ملع نم , ١ هلل هلل

 .2( تكج اذهل : ةبقع لاقف « معن : لاقف

 هلع هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو
 يف ةدؤوم  ايحأ : يأ  ايحتسا امنأكف ةروع رتس ّْنَم ١ : لوقي
 .20( اهربق

 « ىلاعت هللا دابع ىلع رتسي نأ هيلعف هيلع ىلاعت هللا رتسي نأ دارأ نمف
 ..لاغت كلاب اذايغ زعسسلا دبع لاعتادلا كلك ندوه كيعارتس قناتك قفا

 يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع نسح دانسإب هجام نبا ىور
 نمو « ةمايقلا موي هتروع ىلاعت هللا رتس هيأ ةروع رتس نم ) : لاق هلي

 يف اهب هحضفي ىتح هتروع ىلاعت هللا فشك ملسملا هيخأ ةروع فشك

 . ( هكيب

 مينالروا مهتاروع عبتت نأو « نيملسملا باتغت نأ ملسملا اهيأ كايإف

 . حيحصلا لاجر هلاجرو يناريطلا هاور (1)
 1 ماحلاو ( هحيحص 2 يق نابح نباو ياسنلاو دواد وبأ هاور . يرذنملا لاق هيد
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 . كرتس كتبي ىلاعت هللا نإف اهيف عيذتو عيشتل

 لاق : لاق هنع هللا يضر يملسألا ةزرب يِبأ نع هريغو دواد وبأ ىور

 هناسلب نما نم رشعم اي 7 ربنملا لعوهو : ةياور يفو - هيَ هللا لوسر
 - مهتاروع اوعبتت الو « نيملسملا اوباتغت ال : هبلق يف ناميإلا لخدي ملو

 نمو « هتروع هللا عّبتت مهتاروع عّبتت نم هنإف - مهتائيسو ممتالز : يأ

 . ( هتيب يف هحضفي هتروع هللا عّبتت

 . تالزلا عيشي بذاكلا قفانملاو ء حصنيو رتسي قداصلا نمؤملاف

 . حضفيو

 . انتاعور نماو انتاروع رتسا مهللا

 : نينمؤملل نيحلاصلاو ةكئالملاو ءايبنألا رافغتسا

 دقف - هيطعأ نمف « ىمظع ةّنمو « ىربك ىلاعت هللا نم ةمعن ناميإلا
 مكيلإ بَّبح هللا نكلو 3 : ىلاعت لاق « رفوألا ريخلاو « ربكألا فرشلا لان
 . ةيآلا * مكبولق يف هنّيزو ناميإلا

 متنك نإ ناميإلل ماده نأ مكيلع ّنمي هللا لب 9 : ىلاعت لاقو

 . # نيقداص

 باوبأو « تامحرلا نئازخ هل تحتف هب ققحتو ناميإلاب فصتا نمف

 . تاباجتسملا تاوعدلا نم هظح لانو « تاكربلاو تاريخلا

 ىلع ىلاعت هللا تاولص ءايبنألا تاوعد هلانت يتلا تاوعدلا ةلمج نمو

 نينمؤملل ةرفغملاب ىلاعت هللا اوعد مهنإ ثيح « نيعمجأ مهيلعو انيبن
 . تانمؤملاو
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 يل رفغا ّبر 9 : مالسلا هيلع حون انديس نع ًاربخم ىلاعت هللا لاق

 الإ نيملاظلا دزت الو تانمؤملاو نينمؤمللو ًانمْؤم يتيب لخد نمو ييدلاولو
 . # ًارابت

 رفغا انبر 9 : مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ انديس نع ًاربخم ىلاعت لاقو

 . # باسحلا موقي موي نينمؤمللو يدلاولو يل

 : اهيف تاوعدب اعد حبذلا نم دف امل مالسلا هيلع ليعامسإ نأ ىورو

 جٌرفف يتنحم ركذتف ةنحم هتباصأ ْنَمو « َكدحو نم لكل رفغا مهللا 0

 « كركذب ةنمؤمو نمؤم لكل رفغت نأ كيلإ يتجاح ّبر اي : لاقو

 , حبذلا نم ينتيجنأو « مهاربإ كليلخ يلع رانلا تدرب م كلأسأ ينإف

 لاقف كلذب هَُع مظعألا لوسرلاو « مركألا ديسلا ىلاعت هللا رمأ دقو
 # تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف 95 : هل

 هيلا

 هيَع يبنلا نأ هريغو دوعسم نبا نع نسحلا ثيدحلا يف ءاج ّحَن ْنِمو
 نوثدحت : يأ (  مكل ثدحُيو نوئدحت مكل ريخ يتايح ) : لاق

 . اهمارحو اهلالح نايب يف يحولا لازنإب اهماكحأ مكل ثدحيو ًالامعأ

 مكلامعأ يلع ضرعت « مكل اريخ يتافو تناك ٌتمااذإف ٠ : هُم لاق ا ع ا ا ا ا و

 ( مكل ترفغتسا ارش تيأر نإو « ىلاعت هللا ثدمح ًاريخ تيأر نإف

 . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص
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 : ىلاعت لاق اونما نيذلل نورفغتسي هلوح نمو شرعلا ةلمح نأ ام

 هب نونمؤيو مهبر دمحم نوحبسي هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا 7

 . ةيآلا 4 ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم

 هلظب ىلاعت هللا يف نيباحتملا ىلاعت هللا لالظإ

 هلظ الإ لظ ال موي
 5 4 نيقتملا الإ ٌودع ضعبل مهضعب ٍذكموي ءالخألا 0 ىلاعت هللا لاق

 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع امهريغو ( نيحيحصلا ) يف ءاج
 « هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف ةمايقلا موي هللا مهلظي ةعبس » : لاق هَل
 اقرفتو هيلع اعمتجا هللا يف اًباحت نالجرو » : هيفو مدقت ع ثيدحلا

 . ( هيلع

 لالخ نرسل لجو رع هللا لاق ٠ : ا لاق

 0000 ا

 ىلاعتو كرابت هبر نع رثأي : لوقي هع هللا لوسر تعمس : لاق هنع

 « يف نيلصاوتملل يتبحم تقحو « يف نيباحتملل يتبحم تقح : لوقي

 ( يف نيلذابتملل يتب تقحو « يف نيروازتملل يتبحم تقحو
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 نم نيقداصتملل يتبحم تقح دق » : ةسبع نب ورمع ةياور يفو

 . « لجأ

 هلل نإ ) : لاق هلع هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو 03 - هللاص ان ب :

 « رون نم مههوجو « رون نم ربانم ىلع شرعلا نيمي نع ةمايقلا موي ءاسلج
 . ( نيقيدص الو ءادهش الو ءايبناب اوسيل

 ؟ مه ْنَم : هللا لوسر اي : ليق

 هللا لالجي نوباحنملا « ىلاعتو كرابت هللا لالجب نوُباحتملا مه » : لاق

 ."0( ىلاعتو كرابت

 + انت هللا لإ اهيا اي ةرباحتملا ٌدعَأَو

 ٌباحت ام » : ُهُليَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعف
 ًابح امهّدشأ لجو زع هللا ىلإ امهبحأ ناك الإ ىلاعت هللا يف نالجر
 .2( هبحاصل

 ( امهحيحص ) يف نابح نباو ةميزخ نباو هنسحو يذمرتلا ىورو
 ريخ » : هلع هللا لوسر لاق : لاق امبنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع
 مهريخ هللا دنع ناريجلا رينو « هبحاصل مهريخ ىلاعت هللا دنع باحصألا

 . ( هراجل

 )١( هب سأي ال دانسإب دمحأ هاور .
  4نابح نبا هآورو « ةلاضف نب كرابم الإ حيحصلا ةاور هتاورو ىلعي وبأو يناربطلا هاور : يرذنملا لاق
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 ىلاعت هللاب نمؤم لكل نمؤملا ةبحم
 هبرقو هتيالو ليلد

 هقافن ليلد نينمؤملل هضغبو

 ىلاعت هللا نع هدعبو

 نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو إف : ىلاعت هللا لاق
 هللا نوعيطيو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو ركنملا نع نوبنيو فورعملاب
 . « مكح زيزع هللا نإ هللا مهمحريس كئلوأ هلوسرو

  ضعب ءايلوأ مهضعب نأب نيلماكلا نينمؤملا ىلاعت هللا فصو دقف
 ءالولا اذه نأ نّيبو « قحلا ىلع ةرصانمو ةحصانمو « ةبحمو ءالو مهنيب : يأ

 يه تسيلو « ناميإلا اهبجوأ ةيضق كلذ يف مهتيضقف « مهئاميإ ىضتقم وه
 . نانتمالا باي نم

 هنع هللا يضر حومجلا نب ورمع نع ( هدنسم ) يف دمحأ مامإلا ىور
 « هلل بحي ىتح ناميإلا حرص قح دبعلا غلبي ال ) : لاق هنأ هَ يبنلا نع
 نإو هللا نم ءالولا قحتسا دقف « هلل ضغبأو هلل بحأ اذإف « هلل ضغبيو

 ركذأو يركذب نوركذي نيذلا ؛ يقلخ نم ينابحأو « يدابع نم ينايلوأ
 . ( مهركذب

 نأ هبحاص ىلع بجوي - صلاخلا لماكلا : يأ  حيرصلا ناميإلاف
 هلل بحمو هللاب نمّؤم هنأل : يأ  ىلاعت هللا لجأل نمّوم لك بحي
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 يف ًاقداص نوكت كلذبو « هللا لجأل هتببحأ دقف هتبيحأ اذإف  ىلاعت
 + اينيفت اضخب ل لاغت هللا هضفبي نم. ضقبت نو + لاعت هلآ ةبح كاوغد

 . هضغبي ىلاعت هللا نآل : يأ - ىلاعت هللا لجأل لب ؛ ايند لجأل وأ

 لمكتسا دقف « هلل عنمو هلل ىطعأو « هلل ضغبأو « هلل ٌّبحأ ْنَم ١

 . (« ناميإلا

 . كلذب الإ ناميإلا لمكي الف

 هبحي ام ريخلا نم مهل ٌّبحأ ىلاعت هللا لجأل نينمّوملا نمؤملا ٌّبحأ اذإو
 + 'هسفنل

 . ( هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح كدحأ نمؤي ال

 4 نيخلا متل :ةناؤزرب ف: نايعلا ذازو

 لوسر لس هنأ هنع هللا ىضر سنأ نب ذاعم نع دمحأ مامإلا ىورو

 . ناميالا لضفأ نع ِليكَع هللا

 . ( هللا ركذ يف كناسل لمعُتو « هلل ضغبتو هلل بحت نأ » : لاقف

 ؟ هللا لوسر ايااذامو : لاق

 . (« كسفنل

 « ىلاعت هللا لجأل ضغبلاو « ىلاعت هللا لجأل بحلا ماقمب ققحتي مل نمو
 . همعط الو ناميالا ةوالح دجي ال هنإف
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نلا نع هنع هللا يضر سنأ نع امهريغو ناخيشلا ىور
 : لاق هُدَع يب

 : ناميإلا ةوالح نهب دجو هيف نك نم ثالث 0

 «امهاونس' ام هيلإ بح هلوضوو هللا ناك ذم
١ 

 الا هيك ا ادوساتجا نمو مه

 فذقي نأ هركي ام هنم هللا هذقنأ نأ دعب رفكلا يف دوعي نأ هركي نمو
 6 نانلا ف

 : همعطو ناميإلا ةوالح دجو هيف نك نم ثالث » : ةياور يفو

 . امهاوس نم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ

000050 
 . « ًاقيش هللاب كرشي نأ نم هيلإ بحأ اهيف عقيف ةميظع ران دقوت نأو

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يناربطلا ىورو

 لام ريغ نم هلل الإ هبحي ال ًالجر لجرلا بحي نأ ناميإلا نم نإ » : هلع
 . ( ناميإلا كلذف  هاطعأ
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 ةيهلإلا تايلجتلاو ةينابرلا تالزنتلا

 ةيهلإلا تاحفنلاو ةينامحرلا تاعالطالاو

 ًادبأ عطقنت ال ةيناوضرلا تارظنلاو

 ىلاعت هلل نأ - ةرخآلاو ايندلا يف انعفني ام كايإو هللا انملع  ملعإ

 صرحاف عطقنت ال « تارظنو « تاحفنو تاعالطاو « تايلجتو تالزنت
 اهعاقوأ يف « اهراؤنأو اهرارسأو اهراثا اهنم ةدحاو لكل نإف اهب زفو اهيلع
 « ريخ لك انع ىلاعت هللا هازج ريخلا ملعم هع يبنلا نع اهنايب درو يتلا
 نوكي نأ « ةيبوبرلا ةرضح نم ةيبرقألا وأ برقلا يغتبي نمل يغبني كلذلو

 ء اهرارسأو اهراونأب أب زوفلاو « اهب رفظلا ىلع صرحلا لك ًاصيرح

 نورد كوت“ اهتاقوأ ًانّيحتم ؛ اهتاكربو اهتاريخو « اهتاحوتفو اهتاضويفو
 . ًاعرش تقولا كلذ هبلطتي ام يتقو لك يطعي « هتقو نبا وه قداصلا

 : هل ىلاعت هللا لاق يذلا ىلاعت هللا نع نايبلا بحاص كلذ انل نّيب دقو

 هللا ىلوت يذلا ِهُدَع لوألا ملعملا انمّلعو ؛4 مهملإ ل ام سانلل نّيبتل )»
 كلذ انمّلع هنإف « ملعت نكت مل ام كمّلعو ف : لاق ثيح هميلعت ىلاعت
 مكملعيو ةمكحلاو باتكلا مكملعيو 3 : هيف ىلاعت هللا لاق ثيح هلك
 . # نوملعت اونوكت مل ام

 « تاحفنلاو « تالزنتلاو « تاعالطالاو « تايلجتلا راثا هيي نّيبف

 فصلا نإف « اهيلع اوسفانتيلو « اهيلإ بابلألا اولوأ عراستيل ٠ تارظنلاو
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 , هيف مكحنت تاقوألاف « هبلطتي ام تقو لك يطعي « هتقو نبا وه ّيفوصلا

 . اهيلع م اح سيلو اهيف موكحم وهو

 : ةينابرلا تالزنتلا

 نيقفنملاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا 9 : ىلاعت هللا لاق

 . * راحسألاب نيرفغتسملاو

 هلوقب كلذ متخو « يقرتلا قيرط ىلع نيبرقملا تاماقم هناحبس نّيبف

 ىلاعت هللا نولأسي اوحار نيذلا مهو 4 راحسألاب نيرفغتسملاو 9 : ىلاعت
 نوكي ام جوحأ اهنأل « مهبلاطم ٌحهأ يه ةرفغملا نأل ء رحسلا تقو ةرفغملا

 . اهملإ دبعلا

  مهرافغتسا اهب اوقصلأ « راحسألاب رافغتسالا ىلع نوبظاوم مهف

 قاصتلاو « مهتبظاومل « راحسألاب نيرفغتسملاو إف ءابلاب صنلا ءاج اذلو
 هللا نوعدي ىلوأ باب نمو  ةرفغملا لينب ًاماتها « راحسألاب مهرافغتسا
 . ةرخآلاو ايندلا يف مهتاجاحو مهتامهم ةيقب يف ىلاعت

 , رافغتسالا مهئاعد مهأو « راحسألاب ىلاعت هللا نوعدي مهف : يأ
 ثاوبأ هختفو + ةرعلا تار تالرت تاقوأ األ كلذب راحسألا اع او
 .ةةرلاو نارققلاو 6 قوش و ءاطعلا

 هلل يضر ةريره يأ نع : يراخبلل ظفللاو امهريغو ناخيشلا ىور

 ءامسلا ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت انبر لزنتي ٠ : لاق يع هللا لوسر نأ هنع

 ؟ هل نيحعس اف ىنرعدي زج لرقم ضالا ليلا كلك نقي قرح انذلا

 . (؟ هل رفغأف ينرفغتسي نم ؟ هيطعأف ينلأسي ْنَم
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 علطي ىتح ؟ مولظ الو ميدع ريغ ضرقي نم » : ملسمل ةياور ينو
 . 4( رجفلا

 يذلا اذ نم « هيلع بوتأف بئات نم له » : امهريغل ةياور فو
 مقس الأ , هنع فشكأف ّرضلا فشكتسي يذلا اذ ْنَم « هقزرأف ينقزرتسي

 هلع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع دمحأ مامإلا ىورو

 ا د ا

 رك ا ليللا فصن

 له ؟ هيلع بوتأف بئات نم له ؟ هل رفغأف رفغتسم نم له ؟ هيطعأف
 .( رجفلا علطي ىتح ؟ هبيجاف عاد نم

 الاجر لنج هه هيلع »لاك وأ تى هيدكلاب انك اذإ تع
 . مه نذؤيف مهيلهأ ىلإ نونذأتسي

 دنع دهشأ : هيَع لاق مث اك لاقودهلع ىنثأو هللا دمحف ) : لاق

 ل

 . ( ةنجلا يف كلّس الإ ددسي مث هبلق

 افلأ نيعبس يتمأ نم لخدي نأ لجو َّزع يبر يندعو ١ : هُم لاق مث

 نم حلص نمو متنا اوؤوبت ىتح اهولخدي الأ وجرال ينإو « باسح ريغب
 . ( ةنجلا يف نكاسم مكيرارذو مكجاوزأ

 0 طا "5 5 207

 لجو َّزع هللا لزني ليللا ثلث وأ ليللا فصن ىضم اذإ » : هَّْع لاقو
 7 هع



 اذ ْنَم - يريغ ادحأ يدابع نع لأسأ ال : لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ
 اذ ْنَم ؟ هل بيجتسأف ينوعدي يذلا اذ ْنَم ؟ هل رفغأف ينرفغتسي يذلا
 . ( حبصلا رجفني ىتح ؟ هيطعأف ينلأسي يذلا

 يضر يملسلا ةينيع نب ورمع نع هل ظفللاو يلاسنلاو يذمرتلا ىورو

 لجو عهللا لإ برقأ ةعاس نم له : كا كرير اكل لاق هنع هلل

 1 ا : ) : يع لاقف
 رع هللا ركذي نمم نوكت نأ تعطتسا نإف - ريخألا ثلثلا يأ - رخآلا

 . « نكف ةعاسلا كلت يف لجو

 نأ يف كعاطتسم لذباو صرحلا لك ًاصيرح نكف : ىنعملاو
 ؛ نأرقو ؛ ةالصي : ىلاعت هللا ركذي نمم  رحسلا يف : يأ  نوكت
 لحارم دبعلا اهيف يوطي « ةباجإو برق ةعاس ابنأل « رافغتساو ؛ ءاعدو

 . هريغ اهب ىظحي ال « برقلا يف بتارم ابيف لانيو « ريسلا يف

 ورقتي .ننعلا ودع طفلا ل ويقلا ب ههرقتي عزو رس يرلا نذل كلذ

 . لاونلاو لاصولا نم اذإ دب الف  تاعاطلاو لامعألاب

 برقأ نإو ؛ رخآلا ليللا فوج يف دبعلا نم ٌّبرلا نوكي ام برقأ نإف

 مهفاف . هُيَع يبنلا نع كلذ درو ا دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام
 . مزلاو

 ةلاضف نع هدانسإب ( ليللا مايق ) يف يزورملا رصن وبأ ظفاحلا ىور
 هلآ ةيياع نيا ىتلزبت نا لويشر ندع هع هللا طر ةادرنلا نبأ نعدييعالبا
 . ليللا نم نيقبي تاعاس ثالث يف لزني ىلاعت هللا نإ » : لاق ملسو
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 باتكلا : يأ ركذلا وهو - اهنم ىلوألا ةعاسلا يف ركذلا حتفي

 وحميف هريغ دحأ هري مليذلا ركذلا ىري- ءيش لك هيف بتك يذلا

 . ءاشي ام تبثيو ءاشي ام

 عمست ملو « نيع اهرّت مل يتلا ندع ةنج ىلإ ةيناثلا ةعاسلا يف لزني مث

 مهللا - كلخد نمل ىبوط : لوقي مث رشب بلق ىلع رطخت ملو « نذأ اهب

 يموق : لوقيف « ضقنتتف ايندلا ءامسلا ىلإ ةثلاثلا ةعاسلا يف لزني مث

 نم لهو ؟ هل رفغأ رفغتسم نم له : لوقيف هدابع ىلإ علطي مث « يتزعب
 نارقو 4 : ىلاعت لوقي كلذلف - رجفلا ةالص نوكت ىتح ؟ هبيجأ عاد

 . «* ًادوهشم ناك رجفلا نآرق نإ رجفلا

 .©0( راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالمو هللا هدهشيف
 دواد لاق : لاق هنأ ىلاعت هللا همحر يريرجلا نع يزورملا مامإلا لقنو

 ؟ لضفأ ليللا ينَأ ليربج اي » : مالسلا هيلع

 يلجتلا ةمظعل : يأ ( رحسلا تقو زتبم شرعلا نأ ريغ يردأ ام : لاق

 . ابرط زتبي
 « راحسألا يف رافغتسالا ىلإ هدابع ىلاعت هللا بدن كلذ لجأ نمو

 . هبونذ نارفغ وه هيلإ دبعلا نوكي ام جوحأ نإف « رافغلا ةرفغم اولانيل

 . نيما مهللا  ملعن مل امو اهنم انملع ام انبونذ انل رفغا مهللا

 . # راحسألاب نيرفغتسملاو 9

 يزيرقملل ليللا مايق رصتخم رظنا )١(
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 ًايفختسم هراذ ةيحان نم جرخي هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ناكو
 ينترمأو 4 كعبحأاف يننوعد كنإ مهللا ( 0 لوقيو رحسلا تقو

 . ( يل رفغاف رحسلا اذهو « كتعطأف

 : يأ - هينب فّوس نيح بوقعي نإ ) : لاقف - كلذ يف هل ليقف

 مهرخأ -# ير مكل رفغتسأ فوس © : لاقو مهل رفغتسي نأب مهدعو
 . ( رحسلا ىلإ

 : لوقي مث ةالص ليللا يبحي امهنع هللا يضر رمع نبا ناك : عفان لاقو

 . رحسلا يف انلخد : يأ ؟ انرحسأ عفان اي

 هللا رفغتسي دعق معن : تلق اذإف « ةالصلا دواعيف ال : لوقأف

 : ةيهلألا تايّلجتلا

 ةيتافصو ةيتاذ : عاونأ ىلع ةيهلألا تايلجتلاو « روهظلا وه ىلجتلا

 ملكتلا نيح ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف تأ اهنايبو اهليصافتو « ةيروّصو
 . ةنجلا لاع ىلع

 ىلاعت هللا نأ كلذو « يتافصلا يلجتلا نم عون نايب نآلا هديرأ يذلاو

 طسبلاو ةمحر لا تافص وأ « لامجلا وأ لالجلاب هدابع ىلع ىلجتي دق

 وأ رهقلا تافصب ىلجتي دقو « راونألاو رارسألاو , ناوضرلاو ناسحإلاو

 كلذلو « ةزعلاو ءايربكلاو ةمظعلاو ةبيهلاب ةيوحصم اهلكو  ضبقلا

 ؛ ةباهملاو ةيشخلا هيرتعتو « هيلع ىللجتملا عشخي نأ لصح اذإ ىلجتلا نأش نم
 « هيلع ىلجتملا ىلع رطيست ةبيه لامجلا ةوقل نإف لامجلاب يلجتلا ناك ولو

 . ءيشلا كلذ هل عشخ ءيشل ىجت اذإ ىلاعت هللا نإف
 تا



 هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نع ( هدنسم ) يف دمحأ مامإلا ىور

 يلصي ناكف جرخف « هلع هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسكنا : لاق

  ىلاعت هللا وعدي :يأ - لأسيو نيتعكر يلصيو « لأسيو نيتعكر
 دحاو فيكتا اذإ رمعلاو ندمعلا نأ نومعزي الاخر نإ 0: لاقف» تكلمنا
 امهنكلو « كلذك سيلو « ءامظعلا نم مظع تومل فسكتي امنإف امهنم

 نم ٍءيشل لجو رع هللا جت اذإف « لجو رع ىللعت هللا قلخ نم ناقلخ
 . ( هل عشخ هقلخ

 تفسخنا سمشلا نإ : لاق هنعدنلا يضر خقراخ نيازع ياسنلا قوز

 رمقلاو سمشلا نإ » : لاق مث تلجنا ىتح نيتعكر هع يبنلا ىلصف
 لجو رع هللا نإو « هقلخ نم ناقلخ امهنكلو دحأ تومل نافسخني ال

 عشخ هقلخ نم ءيشل لجت اذإ لجو رع هللا نإو « ءاش ام هقلخ يف ثدحي

 . « أرمأ ىلاعت هللا ثدحي وأ « لجني ىتح اوُلصف ثدح امهّيأف « هل

 ىه « هيلع ىّلجتملا ىلع ًاريثأت اه دشأو « ةبيه تايلجتلا مظعأ نإو
 ؛ هيلع ىلجتملا بسح ريداقمو بسنو بتارم ىلع يهو « ةيتاذلا تايلجنلا
 اع نيس للا لاتعوب هقانملا هيلع سوم لاح ان لاق هنا نكد هلقو

 املو 9 : ىلاعت لاق  يلجتلا نم ةردقم ةبسنب كلذ ناكو « هل هناحبس

 ينارت نل : لاق كيلإ رظنأ ينرأ ٌبر : لاق هبر هملكو انتاقيمل ىسوم ءاج
 لبجلل هبر ىلجت املف « يفارت فوسف هناكم رقتسا نإإف لبجلا ىلإ رظنا نكلو
 انآ ةفلدلإ كنق ةاناكينس لاقت قافأ ايلف« انهي تون ضو اك د لحج
 . # نينمؤملا لوأ

 يلجتلا كلذ ناك  ميلكلا ىسوم هاريل لبجلل ةزعلا بر يّلِت ناكف

 . ةردقم ةدودحم ةبسن ىلع
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 نم مهريغو يقييبلاو دمحأو يذمرتلا هاور يذلا ثيددلا يف ءاج اك
 ىلجت املف 9 : ةيآلا هذه أرق ٠ : كَ يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ قيرط

 هماهبإ فرط عضوو ؛ هيعبصأب هَ راشأو اذكه : لاق 4... لبجلل هبر

 . (« لبجلا خاسف رصنخلا ةلمنأ ىلع

 ىلع الإ لبجلل هناحبس ىجت ام ) : امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو
 0 ايارت هلق نيستا اردكق

 ع هتيلبج تبهذو كد لب لبجلا لمحتي مل يلجتلا نم ردملااذهف

 ها يقم يأ - ًاقعص ىبوم رخو « ًٌءاوس ضرألاو وه راصو

 دس ةقفصلا هنو اسئانفو افعام

 : لاق قافأ املف إظ ليلدب « لمحتي مل هنأل « ةيشخ ةقعص يهف
 نيب ريبكلا قرفلا ملعت انه نمو « توملا ةقعص يه تسيلو *# كناحبس

 ىبتنملا ةردس دنع ةزعلا بر لجتو « ميلكلا ىبسوم ةيؤرل ةزعلا بر لجت

 ةردسلا حلاعل يلجتلا نم لبجلل يلجتلا نيأف « ِهُلِقَع دمحم انديس ةيؤرل
 * ىشغي ام ةردسلا ىشغي ذإ © : ىلاعت لاق ؟ عبسلا تاوامسلاب ةطيحلا

 يع مركألا بيبحلا هاريل ىلجت نيح نيملاعلا بر راونأ اهتيشغ دقل : يأ
 . اهدنع

 . ةيؤرلل امهلمحتو « بيبحلاو ملكلا يتوق نيب ريبكلا قرفلا ملعت اك

 ىسوم رخو ف : هنع ىلاعت هللا ربخأ ؟ مالسلا هيلع ملكلاف

 رصبلا غاز ام # : هيف ىلاعت هللا لاقف ِهَُع بيبحلا امأو

 . # ىغط امو
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 الإ رادلا هذه يف عقت مل يرصبلا نايعلاب ةظقي لجو ع هللا ةيؤرف
 « ىبتنملا ةردس دنع « جارعملا ةليل هَ مركألا هللا بيبح دمحم انديسل
 . هل ةيصوصخ

 مكنم ًادحأ نأ اوملعاو 00 لاق هُليَع يبنلا نأ هريغو ملسم ىور دقو

 4 توع يتم سب اهتدلا يف هريصب يعي + :قأ تاةيرا عزي خل

 . كلذل ًالهأ ناك نمل « ةيبلقلا رئاصبلاب ىرُيو « بولقلا هدهاشت امنإو

 اولباقي نأ مهرمأ كلذلو « مهتلبق يف نيلصملل ىّلجتي ىلاعت هللا نإو

 نأو ( ىلاعت هلل ةدابعلاو ةالصلاب يّلحتلاب : قا يلحتلاب يلجتلا كلذ

 : اوتفتلي الو هناحبس هيلإ اوهجوتي
 هنع هللا يضر صوحألا يأ نع مهريغو دمحأو نئسلا باحصأ ىور

 ًالبقم هللا لازي ال » : دع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع
 .©0( هنع فرصنا ههجو فرح اذإف « تفتلي ل ام هتالص يف دبعلا ىلع

 ماق اذإ » : لاق هَ يبنلا نأ هنع هللا يضر رباج نع رازبلا ىورو
 : مدآ نبا اي : لاق تفتلا اذإف « ههجوب هيلع هللا لبقأ ةالصلا يف لجرلا
 ةيناثلا تفتلا اذإف « لإ لبقأ ٠ ينم كل ريخ وه ْنَم ىلإ ؟ تفتلت ْنَم ىلإ
 . ( هنع ههجو ىلاعتو كرابت هللا فرص ةغلاثلا تفتلا اذإف « كلذ لثم لاق

 يبنلا نأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع هريغو دواد وبأ ىورو
 قصي الق ء ههجو لبق ىلاعت هللا نإف يلصي ماق اذإ 5 دحأ نإ » : لاق هيَ
 (« ىرسيلا هلجر تحت هراسي نع قصبييلو ؛ هنيي نع الو . ههجو لبق

 - . ثيدحلا

 )١( يرذنملا ( بيهرت ) رظتا .
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 مهب يهابيو « مهل رفغيف ةفرع موي ٍجاجُحلا ىلع ىّلجتي ىلاعت هللا نإو
 ... مالسلا مهيلع ةكئالملا

 :: لاق يع هللا لوس نأ انعلا يضر ةشئاع نويمؤلا مآ نتف

 هنإو « ةفرع موي نم رانلا نم ًاديبع هيف هللا قتعي نأ نم رثكأ موي نم ام ١
 ."0( ؟ ءالؤه دارأ ام : لوقيف ةكئالملا مهب يهابي مث  ىلجتي  ونديل

 ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا نأ امبنع هللا يضر ورمع نبا نعو
 « ةفرع لهأب ةفرع ةيشع هتكئالم ىهابي لجو ّرع هللا نإ » : لوقي ناك

 . هريغو دمحأ هاور ( اربع ًافعش يدابع ىلإ اورظنا : لوقيف

 ينأ ؟ دهشأ : ةكئالملل ىلاعت هللا لوقيف » : هل ةياور يف يقييبلا دازو

 . مهل ترفغ دق

 مراحملا ريتك : يأ  ًاقهرم ًانالف مهيف نإ : ةكئالملا لوقتف

 . دسافملاو

 . ثيدحلا ( مهل ترفغ دق : ىلاعت هللا لوقيف

 : ةينامحر لا تاعالّطالا

 هللو « تاقوألا عيمج يف هقلخ عيمج ىلع ةماع تاعالطإ ىلاعت هلل نإ
 هدابع نم ءاشي نم اهب مركي « ةصاخ تاقوأ يف ةصاخ تاعالطإ ىلاعت
 . صاخلا ماركإلاو ناسحإلاو « ةصاخلا ةمحرلاو نارفغلاب

 ينأ يتكئالم اي اودهشا :  هعماج يف نيزر دازو هجام نباو ئاسنلاو ملسم هاور : يرذنملا لاق (1)

 . ( مهل ترفغ دق
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 : نابعش نم فصتنلا ةليل هناحبس هعالطإ كلذ نمف

 لوسر نأ امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع دمحأ مامإلا ىور
 رفغيف نابعش نم فصنلا ةليل هقلخ ىلإ لجو َّرع هللا علطي ١ : لاق هت هللا

 . (« سفن لتاقو نحاشم : نينثا الإ هدابعل

 هنع هللا ىضر ذاعم نع ( هخيحص ) يف نابح نباو يناربطلا دنعو
 نم فصنلا ةليل هقلخ عيمج ىلإ ىلاعت هللا علطي » : لاق هلع يبنلا نع
 هيخأ نيبو هنيب : يأ (« نحاشم وأ كرشمل الإ هقلخ عيمجل رفغيف نابعش

 . ءاضغبو ءانحش ملسملا

 ليللا يف هع هللا لوسر ماق ) : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو
 ىف: لوتش هيو: + طبق هك هنأ تعط نك هسا لاطأ وب ىلقف

 : هدوجس

 كب ذوعأو « كباقع نم كوفعب ذوعأو « كطخس نم كاضرب ذوعأ »

 راب كا يل

 . هتالص نم غرفو دوجسلا نم 2 هسأر عفر املف

 .(؟ هذه ةليل نأ نيردتأ » : ءاريمح اي لاق وأ  ةشئاع اي لاق

 . ملعأ هلوسرو هللا : تلق

 علطي لجو رع هللا نإ « نابعش نم فصنلا ةليل هذه » : ِهكَم لاق

 محريو « نيرفغتسملل رفغيف ؛ نابعش نم فصنلا ةليل يف هدابع ىلع

 هاور « مهل رفغي ال : يأ (( مه اك دقحلا لهأ رخؤيو « نيمحر تسملا

 . ىقييبلا
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 هبحاص مرحي نينمؤملا ىلع لغلا لمحو دقحلا : يهو ردصلا ةميخسف

 . ةيالولا ةبتر نع هعنميو « ةمح رلاو ةرفغملا

 . ةيالولاو ريخلا باوبأ حتفت سفنلا ةحامسو ردصلا ةمالسو

 : ةماع ةرفغملاب مهتراشبو مهنع هللا يضر ردب لهأ ىلع هناحبس هعالطإ كلذ نمو

 يضر ةريره يلأ نع مهريغو دواد وبأو ةبيش يلأ نباو دمحأ مامإلا ىور
 اولمعا : لاقف ردب لهأ ىلع علطا هللا نإ » : لاق هُم هللا لوسر نأ هنع هللا

 . ( مكل ترفغ دقف متئش ام

 : يأ ( مكل رفاغ ينإف متكش ام اولمعا » : يناربطلل ةياور يفو
 ا امو ىضم ام

 . « مكل رفغأسف متكش ام اولمعا » : ذئاع نبال يزاغملا ةياور يفو

 متكش ام اولمعا : لاقف ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل :  يراخبلا دنعو

 . ةصق هيفو ثيدحلا (« مكل ترفغ دقف

 ىلاعت هللا مالك يف يجرتلا : ءاملعلا لاق دقو : يناقرزلا ةمالعلا لاق
 . عوقولا ققحُم : يأ ها . عوقولل ِهَُع لوسرلا مالكو َِ سا .؟ 5 للأب

 : خزربلا يف ءادهشلا ىلع هناحبس هعالطا كلذ نمو

 هذه نع دوعسم نب هللا دبع انلأس : لاق قورسم نع ملسم ىور

 مهبر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا ٌنبسحت الو ف : ةيآلا

 . تايآلا * نوقزري

 , يع هللا لوسر كلذ هعااتلاس نإ لاقف

 « شرعلاب ةقلعم ليدانق اهل رضخ ريط فوج يف مهحاورأ » : لاقف
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 مملع علطاف ؛ ليدانقلا كلت ىلإ يوأت مث ٠ دن يح ارم رح

 ؟ اعيش نوهتشت له : لاقف ةعالطا مهر

 لعفف -- انئش ثيح ةنجلا نم حرسن نحنو يهتشن ءيش يأ : اولاقف
 . تارم ثالث مهب كلذ

 ةرلاسي وأ نانوالا يأ - اولأسي نأ نم اوكرتي مل مهمأ اوأر املف

 انداسجأ يف انحاورأ ٌّدرت نأ ديرن بر اي : اولاق  هناحبس هنم اوبلطيو

 . ىرخأ ةرم كليبس يف لتقن ىتح

 . ( اوكرت ةجاح محل سيل نأ ىأر املف

 يف اولاق مهنأ دوعسم نبا نع ةديبع يأ نع قازرلا دبع ةياور فو

 ' ( انع يضّرو انيضر دق انأ هغلبتو مالسلا انيبن ءىرقت ) : ةتلاثلا

 : ةينامحرلا تارظنلا

 تاقوأ يف ةصاخ تارظن هلو « ةرمتسم ةماع تارظن ىلاعت هلل نإ
 . نارفغلاو ةمحرلاو ماركإلا اهيف « ةصاخ

 صرحيو « اهتاقوأ يف اهنيحتي نأ ملسملل يغبني ةصاخلا تارظنلا كلتف
 . ادبأ هبذعي مل هيلإ اهيف ىلاعت هللا رظن نم هنإف « اهيلع

 : لاق هتيَع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رباج نع هريغو يقبيبلا ىور
 لع ام 00 0000 3
 : مهلثم ةما نهطعت مل اسمخ ناضمر رهش يف ىتمأ تيطعا )

 لجو ّزع هللا رظن ناضمر رهش نم ةليل لوأ ناك اذإ هنإف ةدحاو امأ

 . ًادبأ هبذعي مل هيلإ ىلاعت هللا رظن نمو ؛ مهلإ
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 نيح  مههاوفأ ةحئار : يأ  مههاوفأ فولخ نإف : ةيناثلا امأ

 . ةليلو موي لك يف مهل رفغتست ةكئالملا نإف : ةثلاثلا امأو

 يتماركو يراد ىلإ ايندلا بعت نم اوحيرتسي نأ كشوأ يدابعل
 : ( ًاعيمج مهل هللا رفغ ةليل رخآ ناك اذإ هنإف : ةسماخلا امأو

 ؟ ردقلا ةليل يهأ : موقلا نم لجر لاقف

 مهلامعأ نم اوغرف اذإف نولمعي لاّمعلا ىلإ رت ملأ ؛ ال ٠ : ُهُكيَع لاقف
 . ( مهروجأ اوفو

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هلا يضر ةريرع ينَأ نع يناهفصألا ىورو
 ب ةفرح لا نامت للا ظن قاضعر رهقت نقلل لوأ تاك اذإ ند ركع
 . « ًادبأ هبذعي مل ٍدبع ىلإ هللا رظن اذإو - نيملسملا : يأ

 ءاش نم اهب صخي « نينمّوملا هدابعب ةّصاخ ةيناوضر تارظن ىلاعت هللف
 ل ل

 نم نيلجر نع هنع هللا يضر مصاع نب بوقعي نع يناسنلا ىور
 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا اعمس امهنأ ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ

 كلملا هل « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال طق ٌدبع لاق ام :١ لوقي ملسو
 اب ًاصلخم - ريدق ءيش لك ىلع وهو « تيميو يحي ؛ «دمحلا هلو

 ءامسلا هل لجو ّرع هللا قتف اّلإ ؛ ةئاضلاب اقظان# هيلق اع اندشف هحور
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 نأ هيلإ ىلاعت هللا رظن دبعل محو « ضرألا نم اهلئاق ىلإ رظني ىتح ًاقتف
 . يرذنملا ( بيغرت ) يف امك ( هلؤس هيطعي
 دبك نع سمشلا لوزت نيح راهنلا فصتنم : ةينامحرلا تارظنلا تاقوأ نمو

 : ءامسلا

 بحتسي ناك هع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر نابوث نع رازبلا ىور
 .- رهظلا تقو لوأ لاوزلا دعب : يأ - راهلا فصن دعب ىلصي نأ

 نحست# كارآ ىإ + هلا لاوس اين اينغدألا ضر ةسئاح خلاق
 .؟ ةلفان ةعبرأ ىلصت نأ بحتست : يأ - ةعاسلا هذه يف ةالصلا

 ىلاعتو كرابت هللا رظنيو « ءامسلا باوبأ اهيف حتفت » : هُم لاقف

 ىسومو مهاربإو حونو مدا اهيلع ظفاحي ناك ةالص يهو « هقلخ ىلإ ةمحرلاب
 . ( مهيلع ىلاعت هللا تاولص سيعو

 هع هللا لوسر تعم : لاق هنع هللا يضر رمع نع يذمرتلا ىورو

 : يأ - رحسلا يف ٌنهلثمب بسحت لاوزلا دعبو رهظلا لبق عبرأ » : لوقي
 حّبسي وهو الإ ٍءيش نم امو - رخآ ثيدح يف ا؟ دج انا لدا
 ًادّجس لئامشلاو نيملا نع هلالظ ٌويفتي و أرق مث ةعاسلا كلت يف ىلاعت هللا

 .( 4 نورخاد مهو هلل

 ْنِمَيَف « راهنلاو ليللا يف ةيناسحإ ةيناوضر ةينامحر تارظن ىلاعت هللو
 هيف ةعمجلا مويو « ءاشي نم كلذب مركيو « ءاشي امب نينمؤملا هدابع ىلع

 . لضف ةدايز

 : هع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يقييبلا ىور . هللاص ان 5 5 َُس ّء 8
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 نم قيتع فلأ ةئاتس  ةعمج موي لك يف : يأ  ةعمج لك يف هلل »

 موي نإ ١ : ُهُّيَع يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع ىلعي يبأ ةياور فو

 الا لاب ارق ينل اهدا انس ووقع ةعبرأ ةفيشلا هلو هذيلا
 .©)( رانلا نم قيتع فلأ ةئاّتس ابيف

 نغامبنع هللا ىضر رمع نبا نع هدنسب (بعشلا) يف يقهيبلا ىورو
 لتاقملاك نيلفاغلا يف ىلاعت هللا ركاذ ) : لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا

 رجش يف رضخأ نصغك نيلفاغلا يف ىلاعت هللا ركاذو « نيّرافلا فلخ

 . ( سباي

 ىلاعت هللا رظني نيلفاغلا يف ىلاعت هللا ركاذو » : ةياور يفو يقيمبلا لاق

 ةرغش لكرال قولا" قاعت كا كاخو اذبأ اهندعي هي دعي 5 ةراظتاللا
 .©0( ةمايقلا موي رون

 )١( يرذنملا ( بيغرت ) رظنا .
 يرذنملا ظفاحلا ( بيغرت ) رظنا (؟) .
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 ةيهلإلا ننملاو تاقدصلاو ةينابرلا تاحفنلا

 لاق : لاق هنع هللا يضر ملسم نب دمحم نع هريغو يناربطلا ىور
 هلعل « اهل اوضرعتف « تاحفن كر هد مايأ يف مكبرل نإ » : ِهُدَْع هللا لوسر
 . « ًادبأ اهدعب نوقشت الف اهنم ةحفن مكبيصي نأ

 حاف اذإ بيطلا حفن : نم ةذوخأم يهو « ةحفن : عمج : تاحفنلاو
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 برلا ةحفن امأو « هطشنتو ينامسجلا بلقلا شعنت بيطلا ةحفنف

 . هب ولعتو يناحورلا بلقلا يبحتف

 عطقت « مركلاو دوجلاو ننملا نئازخ باب نم يه ةينابرلا تاحفنلاو
 نأ مليم انرمأ دقو « تاظحللا نم لقأ يف تاعساش تافاسم اهب رفظ نم

 برلا ةرضح ىلإ بلقلا هيجوتو « سفنلا ريهطتب كلذو « ال ضرعتن
 ءاقشال ةداعتم دعست ايست ةينابر ةختفت لغل  :تاقوألا ىدم لغ ةناخيم

 . نيما مهللا

 يبتلا نع هنع هللا يضر رذ يبأ ثيدح نم دلخم نب يقبو رازبلا ىور
 همام وو هاو مويس اع لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ىلع ىللاعت هللا نم امو « هدابع نم ءاشي نم لعاب نم ةقدص اهيف هلل اّلإ

 . 0 هركذ همهلي نأ لثم دبع

 هتاقدص ىلإو « ىلاعت هللا تاحفنل ضرعتي نأ لقاعلا ملسملا ىلعف

 . هننمو هناحبس
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 ةيهلإلا تانوؤشلا

 يف وه موي لك ضرألاو تاوامسلا يف نم هلأسي 3 : ىلاعت هللا لاق
 .4 نأش

 هنع هللا يضر ءادردلا يأ نع امهريغو رازبلاو يا نا

 هللا لص لاق 4 نأش يف وه موي لك ف : ىلاعت هلوق يف : كَم يبنلا نع

 . ًايعاد بيجيو « ًابرك جرفيو « ًابنذ رفغي نأ هنأش نم » : ملسو هلآو هيلع

 . (« نيرخآ عضيو ًاموق عفريو

 نع مهريغو يقهبلاو ماحلاو رذنملا نباو قازرلا دبع ظفاحلا ىورو
 4 نأش يف وه موي لك إ : ىلاعت هلوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا
 ةتوقاي نم هاتفد « ءاضيب ٍةَّرد نم ًاظوفحم ًاحول ىلاعت هللا قلخ امم نإ : لاق

 رظني « ضرألاو ءامسلا نيب ام هضرع « رون هباتكو « رون هملق « ءارمح

 يسيحيو « قزريو ةرظن لك يف قلخي « ةرظن نيتسو ةثامئالث موي لك هيف
 هلوق كلذف  ءاشي ام لعفيو « كفيو لغيو « ٌلذيو ٌرعيو « تيميو
 . ىلاعتو هناحبس * نأش يف وه موي لك :  ىلاعت

 نأ ضرألاو تاؤامسلا لهأ نم كلأسي نم ةلمج يف كلأسن انإ مهللا

 كدابع تيلوت امب انالوتت نأو « انبولق رونتو « انبورك جرفتو « انبونذ رفغت
 دمحم انديس ىلع هللا لصو 4 نيحلاصلا ىلوتي وهو و : كلوق يف نيحلاصلا
 . ًادبأ ًادبأ ًادبأ ًاميلست ملسو هبحصو هلا ىلعو
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 امينا ناعم هللا عصر رسل ننز ةيالحلا نآ ءايلعلا كحيلقو

 موي لك ف : ىلاعت هلوق ىنعم ام : هل لاقو لجر هيلع فقوف « سردي
 باوجلا هدعوو « باوجلا هرضحي لو يرجشلا نبا قرطأف 4*4 نأش ين وه
 . دغلا يف

 ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىأرف ةليللا كلت تابف ًامتهم بهذ مث
 اذإف ء رضخلا وه كلأس يذلا لجرلا اذه » : ِهللكَع هل لاقف « مونلا يف
 - اهرهظي : يأ - اهيدبي نوؤش يه : باوجلا : لقف دغلا كءاج

 . ( نيرخآ عضيو ًاموق عفري « اهمدتبي الو

 نع يرجشلا نبا هباجأف « مالسلا هيلع رضخلا ءاجو , دغلا ناك املف
 . مانملا يف هُم هللا لوسر همّلع (م ةيآلا

 رس ا

 ًادبأ ًادبأ ًادبأ ملسو هلآو هيلع هللا لص

0000 
 ريداقملا ةفلتخم يه نارقلا يف اهركذ ءاج يتلا مايألا

 يف هيلإ حورلاو ةكئالملا جرعت وه : ىلاعت لاق جراعملا يذ : مايأ كانهف

 . 4 ًاليمج ًاربص ربصاف ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي

 . هدعن امم ةنس فلأ نوسمخ هرادقم وه جراعملا مايأ نم مويف

 امم ةنس فلأك كبر دنع ًاموي نإو ف : ىلاعت لاق : ّبرلا مايأ كانهو
 .# نوّدعت
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 كلذ مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمف » : ىلاعت لاق : ايندلا مايأ كانهو

 . ةيالا 4 متفلح اذإ مكنامأ ةرافك

 . سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نيب ام وه ايندلا مويو

 . 4 نأش يف وه موي لك ]ف : ىللاعت لاق : ةيهّلإلا تانوؤشلا مايأ كانهو

 نم برقأ هنأل « ريدقتلا تحت لخدي نأ نم قدأ وه ينأشلا مويلاو
 : رصبلا حمل

 : يأ * برقأ وه وأ رصبلا حملك الإ ةعاسلا رمأ امو 98 : ىلاعت لاق

 فقي نأ قولخملا عيطتسي ال ةيبرقألا هذهو « رصبلا حمل نم برقأ وه لب
 . مهفاف  اهّدحو اهردق ىلع

 ةافطصملا ةثراولا ةمألل هارشبو ىلاعت هللا دعو

 مهنمف اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث إف : ىلاعت هللا لاق
 لضفلا وه كلذ هللا نذإب تاريخلاب قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ

 ًاًولؤلو بهذ نم رواسأ نم اهيف نوحي اهنولخدي ندع تانج ريبكلا
 روفغل انبر نإ نزحلا انع بهذأ يذلا هلل دمحلا : اولاقو ريرح اهيف مهسابلو
 ايداع الو تيقن فانك آل هليطف سن ةئئاقلل راد الحا يذلا روكش

 . #* بوغل

 ةثارولاب ةمألا هذه ىلع هلضف ةميركلا تايآلا كلت يف ىلاعت هللا ركذ دقل
 « اهيلع ريبكلا هلضف نّيبو « ةثالثلا اهفانصأ ركذ مث « ءافطصالابو باتكلل

 : لاقف ةنجلاب اهل هارشبو ةافطصملا ةمالا هذهل هدعو كلذ دعب ركذو

 . تايآلا # اهتولخدي ندع تانج
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 هابتنالا يغبني ني ةثالث رومأ ىلع ليلد « ةنكاب ةيهلألا رئاشبلاو دعولا اذه يفو

 : ايبإ

 دنع اهماقمو « ريبك اهتأشو ؛ ميظع اهرمأ ةنجلا نأ وه : لوألا رمألا ْ
 مهل اهلعجو ء اهي مهرشبو هبابحأ ىلاعت هللا اهدعو اذلو « ميرك ىلاعت هللا

 . ًءازج

 يهو « ةبوغرمو نينمؤملا دنع ةبوبحم يه ةنجلا نأ وه : يناثلا رمألا
 مهارشبو اهب مهل ىلاعت هللا دعو ناك امل كلذ الولو « ةبولطمو مهل ةدوصقم

 نوكي ٍذئتيحو « مهدنع ىرشبلاو ةحرفلا عقومل رثأ كلذل ناك ام أه

 نراطلا وهاس مهمدل بوبحم ريغ ىلاعت هللا مهدعوو هب مهرشب ام
 هللا اودمح مهنأ ليلدب « نورسيو نوبحي امب مهرشب امثل لب الك « مهدنع

 . هلضف نم ةماقملا راد مهّلحأ يذلا ىلاعت

 : لوألا رمألا ىلع مالكلا ليصفت

 , ميرك ماقمو « مظع زوف ةنجلا لوخد نأ دقتعي نأ نمؤملا ىلع بجي
 هبابحأ اهيف بّبح كلذلو « هيدل ةبوبحم « هيلع ةعرك يه ىلاعت هللا ةنج نأو

 اهب رشبو « اهيلإ اعدو « اهيف بغرو « اهحدمو « اهنأش مظعو « هيبرقمو
 . نيحاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم نينمّوملا هدابع

 مهاومأب اودهاج هعم اونما نيذلاو لوسرلا نكل ]9 : ىلاعت لاق

 تانج مهل هللا ّدعأ نوحلفملا مه كئلوأو تاريخلا مه كئلوأو مهسفنأو

 . #4 مظعلا زوفلا كلذ اهيف نيدلاخ رابعألا اهتحت نم يرجت

 نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو إل : ىلاعت لاقو
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 اهتمتيرجت تانج مهل دعأو هنع اوضرو مهنع هللا يضر ناسحإب مهوعبتا

 . * مظعلا زوفلا كلذ ًادبأ اهيف نيدلاخخ رابعألا

 ام تانج هعم نيذلاو هليوم هلوسرل دعي ىلاعت هللا نأ لقاعلا اهي ىرتأ
  ميظعلا رادقملاو ريبكلا نأشلا كلذ اهل امو ؟ ةماركلاو ةميقلا كلت اهل
 ؟؟ ريبكلا عفرألا ماقملاو عمجألا لضفلاو

 هللا ةعلس نإ الأ « ةيلاغ هللا ةعلس نإ الأ » : ِهّييَع لاق م لب ؛ الك
 . ( ةنجلا

 ةرفغمبو « نويبملا حتفلاب كَم يبنلا رّتشبت حتفلا ةروس حتاوف تلزن املو 50 ١ هلام تا 5 ُ

 لاق  زيزعلا رصنلاو ةمعنلا مامت ا ا

 امب ىلاعت هللا كربخأ دق « هللا لوسر اي كل ًائينه ) : هلع يبنلا باحصأ

 . ( انب لعاف وه ام يردن امف « كب لعاف وه

 : تانجلاب 0 و لزتاف

 ان نم مدقت امل كل رغب ايم است كلام ا هع

 ل ل

 ؟ انب لعفي اذامف ؛ كب لعفي

 اهتحت نم يرجت تانج تانمؤملاو نينمؤملا لحديل 9 : تلزنف
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 رابنألا اهتحت نم يزجت تانجب برقلاو ةيالولا يف « مهبتارمو مهتاجرد
 . ؛4 ًاميظع ًازوف هللا دنع كلذ ناكو مهتائكيس مهنع رفكيو »

 نيبهتسي نأ لقاعلل غوسي فيكف « ميظعلا زوفلا اهنأب ةراشبلا كلت متخف
 بجاولا لب ؟ اهوخدب زوفلا ىلاعت هللا مظع دقو « اهب فختسيو ةنجلاب
 . اهيلإ ًاقاتشمو اهل ًابحم اهيلإ ىعسي نأ لقاعلا ىلع

 ىلاعت هللا نأ « ىلاعت هللا دنع اهردق مظعو ةنجلا ةمارك ىلع لدي امو
 لقاعلا روصتي لهف « « ةنجلا مهل نأب مهاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا

 سفنأ لباقم كلذ لعجيو « ًاسيسخ ًالدبو « اليلق ًانمث ىلاعت هللا مّدقي نأ

 اذه لب - كناحبس ىلعأو لجأ تنأ مهللا  مهلاومأو نينمؤملا هبابحأ
 : هنأش ولعو هتميق ةسافنو لباقملا اذه ردق مظع ىلع لدي

 مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤوملا نم ىرتشا هللا نإ ظ : ىملاعت لاق
 ةارودلا يف ًاقح هيلع ًادعو نولتقيو نولتقيف هللا ليبس يف نولتاقي ةنجلا
 متعياب يذلا مكعيبب اورشبتساف هللا نم هدهعب ىفوأ نمو نارقلاو ليجنإلاو
 . «* مظعلا زوفلا وه كلذو هب

 هللا ميركت نم ةريثك هوجو هل تءارت ةميركلا ةيآلا هذه يف رّبدت نمو

 , مهماقم ولعو ؛« مهنأش ةعفرو « مهل هفيرشتو « نينمّؤملا هدابعل ىلاعت

 . هناحبس هدنع مهردق مظعو

 عضوم ىلإ ةيقبلا كرتأو هوجولا كلت نم ةزجوم ةلمج كل ركذأسو
 : ىلاعت هللا ءاش نإ رخآ

 ىلعألا الملا لهأ ملعيل « هباتك مكحم يف ىلاعت هللا نالعإ : لوألا هجولا
 . ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمّؤملا نم هئارشب ىندألاو
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 مهلاومأو مهسفنأ نيعئابلا نيدقاعلا بصنم يف نينمؤملا هناحبس هتماقإو
 . مهريغ ىلع مهاوتسمل ةعفرو « نينمّؤملا هدابعل فيرشت اذه يفو « ىلاعت هلل

 : ىلاعت لاق « مهبولق يف هراونأ تاقارشإو هتفرعمب هناحبس مهفرش اك

 . 4 هبر نم رون ىلع وهف مالسإلل هردص هللا حرش نمفأ

 مهادانف « ةيعرشلا فيلاكتلا اهيف يتلا ةيهلإلا تاباطخلاب مهفرش م
 . ةينارقلا تايآلا نم ريثك يف # اونما نيذلا اهمأ اي 5 : لاقف ناميإلا ةفصب

 نيذلاو 38 : ىلاعت لاق « قيثاوملاو دوهعلاو تانامألا لمحب مهفرش اك
 . « قاثيلا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي

 هتقيلخ لضفأو هبابحأ بحأ ةطساوب هناحبس هل ةعيابملاب مهفرش ا
 4 هللا نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإ آف : ىلاعت لاق « هيَ دمحم انديس
 ةيالا

000000 
 . © هب متعياب يذلا مكعيبب اورشبتساف ف

 دقف « ىلاعت هللا ىلع نينمؤملا مركأ ام ىلاعت هللا كاعر ىخأ اي رظناف

 اوم نا تلوم ضورتشا نلامسملا دسم يلع اجب ع وتلا

 يف الو « مهسفنأ يف اوفرصتي الف « ىلاعت هللا رمأ تحت مهلاومأو مهسفنأ

 ملكلاو , حلاصلا لمعلاب كلذو  مهنم هبحأو مهل هعرش امب الإ « مهلاومأ
 قلخلا نإف - دالبلاو دابعلا عفن يف يعسلاو « هليبس يف داهجلاو « بيطلا
 . هلايعل مهعفنأ هيلإ مهبحأو « ىللاعت هللا دابع مهلك

 (ك ىلاعت هللا ىلإ ماعلا مالستسالا : يأ  مالسإلا ىنعم وه اذهو
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 رمأ امل مالستسالا : يأ 4 مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ ف : ىلاعت لاق
 . باداو قالخأو لامعأو « لاوقأو دئاقع نم ىلاعت هللا

 امبب فرصتي « ىلاعت هلل هلامو هسفن ملسأ يذلا وه لماكلا ملسملاف
 ىلاعت هللا هاهت امع يبتنيو « هب ىملاعت هللا هرمأ امب رمتأيف « ىملاعت هللا عرش اك
 . ةنع

 ةاكزلاب ىلاعت هللا رمأ هبلاط اذإو « ىّلص ةالصلاب ىللاعت هللا رمأ هبلاط اذإف
 نواعم هللا رمأ بلاط اذإو»+ ماض كايصلاب لامع هللا نمأ هيلا اذإوأ 6 ىكز

00 
 . كيلاود اذكهو  دهاج داهجلاب ىلاعت هللا رمأ هبلاط اذإو

 . مهفاف  ىلاعت هلل عيبلا دقع يف عيبملا ملست نوكي اذببو

 . ىهنو رمأ اميف ىلاعت هلل مالستسالا : يأ « لماكلا مالسإلا وه اذهو

 : هلوقب نمشلا عفدو « ءارشلا دقع دكأ هناحبس هنأ : يناثلا هجولا
 مهل نب ءارشلا نأل « هلبق ةلمجلا نومضمل دكٌؤم ردصم وهو 4 ًادعو

 . ةنجلاب ممل دعولا نمضتي ةنجلا

 اذهو 4 هيلع إف : هلوقب ًاضيأ كلذ دكأ هناحبس هنأ : ثلاغلا هجولا

 هنكلو «هيلع بجوي دحأ ال هناحبس هنإف « هسفن ىلع هباجيإ باب نم
 هسفن ىلع مكبر بتك ]ف : ىلاعت لاق « هسفن ىلع بجوي دق وه هناحبس
 الإ مكنم نإو :  ىلاعت لاق هسفن ىلع متحي هناحبس وهو ؛# ةمحرلا

 . 4 ًايضقم ًامتح كبر ىلع ناك اهدراو

 قحي وهف « ًاقح هيلع ًادعو :  ةيآلا هذه يف ىلاعت هلوق اذه نمو

 عاش ام دست لع
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 حصأ يف هسفن ىلع هبتكف دقعلا كلذ دكأ هناحبس هنأ : عبارلا هجولا
 « ىبوم ىلع ةلزانلا ةاروتلا : يهو « ةقثوملا كوكصلا تبثأو « بتكلا

 نارقلاو « مالسلاو ةالصلا 00 انلوسر ىلع ىسيع ىلع لزانلا ليجنإلاو
 ًاقح هيلع ًادعو 9 : ىلاعت لاقنف هلع ولع دمحم انديس ىلع لزانلا زجعملا عماجلا

 . © نارقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف

 ْنَمو ]ف : ىلاعت هلوقب دقعلا كلذ دَكأ هناحبس هنأ : سماخلا هجولا
 .؟ هللا نم هدهعب ىفوأ

 دع : وه دهعلا يفولا « سفنلا ميركلا عم دهعلا نأ نينمؤملل نيبف

 قول للا اعنا دعي كاطاامف عامي الو نحل ليف ال كلو
 .؟ 4 هللا نم هدهعب ىفوأ

 اونوكيل دهعلا ءافوو دقعلا ةقثب هناحبس مهنمط : سداسلا هجولا

 ةوقل نايعلا ماقم يف « نيرورسم نيحرف « نينئمطم نيرشبتسم

 زوفلا هيفو ؟ دقعلا كلذب نورشبتسيو نوحرفي ال فيكو « نانئمطالا

 قحلا هلل قلخلا نم ةغيبلا ذخأي يذلا عيبلا دقع ةطساو نإ - مظعلا

 ىلاعت هللا ىلع مهمركأو « ىلاعت هللا ىلإ مهبحأو قلخلا لضفأ وه « هناحبس

 : هيف ىلاعت هللا لاق يذلا « ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم انديس وهو الأ

 اهنإف ثكن نمف مهيديأ قوف هللا دي هللا نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإ
 . # ًاميظع ًارجأ هيتيسف هللا هيلع دهاع امب فوأ نمو هسفن ىلع ثكني

 ظ + ةقنلا اذه: فرايف
 نينم ٌوملا سفنأ هناحبس هئارش نم هيلع تلمتشا امو ةميركلا ةيالا كلتف

 ةعفرو « اهنأش ولعو « ةنجلا رمأ مظع ىلع لدت  ةنجلا مهل نآب مهلاومأو
 ا ل ل



 . ىلاعت هللا دنع اهتماركو « اهردق

 لوطلاو « ماركإلاو لالجلا يذ ىلاعت هللا ىلع ليحتسملا نم نإف

 « مهلاومأو مهسفنأ هددع نيمركملا نينمّرملا هدابع نم يرتشي د نأ « ماعنإلاو

 ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت سيخب وأ « صيخر وأ « سيسخ وه امب
 ارك

 ٌعيفر « هرخف ٌريبك « هردق ٌميظع وه امب مهلاومأو مهسفنأ ىرتشا لب
 « هّدع ىصحُي ال . ميوقت لك نع ولعو « نيمث لك نم قوفي « هفرش
 ةياغ لك يف ىهتنملا هيلإو « بوبحو بوغرم لك هيف « هّدح ىصقتسُي الو
 هئايلوأو هيبرقمو « هبابحأل اهدعأ يتلا « ىلاعت هللا ةنج وهو الأ « بولطمو
 . هيلهأو

 اذامو « ةنجلا معن عاونأ امو ؟ ةنجلا يه ام لقاعلا اهيأ فرعت لهو

 ؟؟ ةنجلا هيلع يوتحت

 « راهنأو « لالظو « رامثو « راجشأ ىلع يوتحت : ىه ةنجلا نأ نظت دق

  ةعتمم ةيمسج ذئاذلو « ةبيط براشمو « معاطمو ( روصقو « روحو
 فرعي مل نم ناشو ةنجلا رماب لهاجلا ناش اذهو « ءيش كلذ ءارو سيلو
 . ةنجلا

 « مراكملا عاونأ نم اهيف ام ملعو ةنجلا فرع نم وه لقاعلا نمؤملاف

 ىلاعت هللا اهفرع ا كلذ فرعي « مععنلا عاونأو « يهلألا لضفلا عاونأو

 . يع هللا لوسر اهفصو اكو « ميركلا هباتك يف اهفصوو

 فصو يف ءاج امم ةزجوم ةلمج كل ركذأ ىلاعت هبرل ريقفلا دبعلا انأو
 باتكلا نم ًاسبتقم « يِهَّلإلا مركلاو لضفلا عاونأ نم اهيف امو « ةنجلا
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 هللا ءاش نإ ةنجلا ملاعب صاخ رخآ باتك ىلإ ليصفتلا كرتأو « ةنسلاو
 : ىلاعت

 ١ ًانايع نيملاعلا بر ةيؤر اهيف ةنجلا :
 : هيوبع ةيؤر يح بع نأل فاو ذأ تيك لاس هلا يف ناك قي

 لاقت هللا زر ايفاانأل © لاف نا ةدج حا لافت ذا ةيورينخلا نيو

 اهبر ىلإ ةرضان ٍذمموي هوجو © : ىلاعت هللا لاق - بولطملا ةياغ يه يتلا
 . # ةرظان

 هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع امهريغو ( نيحيحصلا ) يف ءاج
 نورتس مكنإ » : لاقف ردبلا ةليل رمقلا ىلإ هع هللا لوسر رظن : لاق

 نأ معطتسا نإف « هتيؤر يف نوماضت ال رمقلا اذه نورت ام ًانايع مكبر

 : أرق مث « اولعفاف اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق ةالص ىلع اوبَلعُي ال
 . « * بورغلا لبقو سمشلا عولط لبق كبر دمحب حّبسو ١

 : ةنجلا معن لك نم مهيلإ بحأ يه هناحبس مهبر ةنجلا لهأ ةيؤر نإو
 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بيهص نع يذمرتلاو ملسم ىور

 ًافيش نوديرت : ىلاعت هللا لوقي ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ » : ِهّللْكَع هللا

 ؟ مديزأ

 ؟ رانلا نم انجنت ملأ ؟ ةنجلا انلخدت لأ ؟ انهوجو ضيبت ملأ : نولوقيف

 مهبر ىلإ رظنلا نم مهيلإ ٌبحأ ًائيش اوطعأ امف باجحلا فشكيف : لاق

 .( © ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل 95 : ةيالا هذه الت مث ىلاعتو كرابت

 صتي ةصاخ اهنمو , ةنجلا لهأ عيمجل ةماع ةيؤر : اهنم ةنجلا يف ىلاعت هللا ةيؤرو

 . هدابع نم ءاشي نم هناحبس اهب
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 هنع هللا يضر ةريره يلأ نع ( نيحيحصلا ) يف ءاج دقف ةماعلا امأ
 ؟ ةمايقلا موي انبر ىرن له هللا لوسر اي : اولاق سانلا نأ

 . (؟ باحس هنود سيل ردبلا ةليل رمقلا ةيؤر ين نورامت له » : لاقف

 . هللا لوسر اي اال : اولاق

 . (؟ باحس اهنود سيل سمشلا ةيؤر يف نورامت له » : لاق

 ..:هللا لوس اي أل < ولاق
 . هلوطب ثيدحلا « كلذك مكبر نورت مكنإف » : لاق

 كلذ ىلع تلد ام ةعمجلا موي بيثكلا يف نوكت ةماعلا ةيؤرلا هذهو

 يف يناربطلا هاور ليوط ثيدح يف ةفيذح نع ءاج ام اهنمو « ثيداحألا

 يلأ نباو « ىلعي وبأ هاورو « يوق ديج امهدحأ نيدانسإب ( طسوألا )
 يذلا نيحلا يف ةعمجلا موي ناك اذإف » : هيفو هل ظفللاو راربلاو « ايندلا
 ةنجلا لهأ اي : دانم ىدان « مهتعمج ىلإ ةعمجلا لهأ هيف جرخي وأ زربي

 . لجو ّزع هللا الإ اهوطو اهضرعو اهتعس ملعي ال « ديزملا راد ىلإ اوجرخأ
 ذحأيف « يساركلاو « ربانملا مهل عضوتو « كسملا نابثك يف نوجرخيف

 . هماقمو هتبتر يف مهنم دحاو لك : يأ  مهسلاجم موقلا

 اذهف ينولسف « يرمأ اوعبتاو يلسر اوقدصو « ينوري ملو بيغلاب ينوعاطأ
 . ديزملا موي

 . ديزملا موي اذهف ينولسف : مهل لوقيو لوقلا كلذ مهيلع ديعيف : لاق

 . هيلإ رظنن انرأ كهجو ٌبر : ةدحاو ةملك ىلع نوعمتجيف : لاق
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 نم مهاشغيف مهل ىلجتيو باجحلا ىلاعتو كرابت هللا فشكيف : لاق

 ( هرون نم مبيشغ امم اوقرتحال اوقرتحي ال نأ مهيلع ىضق هنأ الول ءيش هرون
 . ثيدحلا مامت ىلإ

 رمع نبأ نع ءاج دف ىلاعت هللا لغ نيمركألاب ةصاخلا ةيؤرلا امأو
 نمل ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ » : لاق هيَ هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر

 « ةنس فلأ ةريسم هررسو همدخو هميعنو هجاوزأو هنانج ىلإ رظني
 أرق مث - ةيشعو ةودغ ههجو ىلإ رظني نم : ىلاعت هللا ىلع مهمركأو
 .( # ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ٍذئموي هوجو !» : هْيَع هللا لوسر

 : ظفلب ايندلا يأ نبا هاورو يذمرتلاو دمحأ هاور

 هجو ىلإ رظني نم ةلزنم ةنجلا لهأ لضفأ نإ » : لِيَ هللا لوسر لاق
 . ( نيترم موي لك ىلاعت هللا

 : ةنجلا لهأ ىلع هتاميلستو ىلاعت هتايحت اهبيف ةنجلا

 .4 ًايرك ًأرجأ مهل دعأو مالس هنوقلي موي مهتيحت ف : ىلاعت هللا لاق

 مه نوهكاف لغش يف مويلا ةنجلا باحصأ نإ » : ىلاعت لاقو
 نوعدي ام مو ةهكاف اهيف مهل نوئكتم كئارألا ىلع لالظ يف مهجاوزأو

 . * محر بر نم ًالوق مالس

 ةنبلا لهأ انيب » : هلع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع

 دق هلالج لج ٌبرلا اذإف مهسوؤر اوعفرف رون مههلع عطس ذإ مهميعن يف
 هلوق وهو  ةنجلا لهأ اي مكيلع مالسلا : لاقف مهقوف نم مهيلع فرشأ

 امم ءيش ىلإ نوتفتلي الف 4 ممحر بر نم ًالوق مالس ف : لجو رع

  ؟هال ا



 مهيف ىقبيو « مهنع بجتحي ىتح هيلإ نورظني اوماد ام ميعنلا نم هيف مه
 . هريغو هجام نبا هاور ( هتكربو هرون

 : مهيلع ناوضرلا هلالحإو ةنجلا لهأل هناحبس هتملاكم ايف

 مهيلع هناحبس هيلجتف 4 ربكأ هللا نم ناوضرو 9: : ىلاعت هللا لاق

 . اهكاسمو اهرابمأو اهبارشو ةنجلا لكام نم مهدنع ربكأ ناوضرلاب
 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ديعس يبَأ نع امهريغو ناخيشلا ىور

 . ةنجلا لهأ اي : ةنجلا لهأل لوقي لجو ّرع هللا نإ » : لاق هَ

 . كيدي يف ريخلاو « كيدْعّسو انبر كيبل : نولوقيف

 د هيلع اة 1 عطر لعل كرت

 نم ادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو انبر اي ىضرن ال انل امو : نولوقيف

 ؟ كلذ نم لضفأ مكيطعأ الأ : لوقيف

 ؟ كلذ نم لضفأ ٍءيش أو : نولوقيف
 . « أدبأ هدعب مكيلع طخسأ الق يناوضر مكيلع لحأ : لوقيف

 . نيمآ - كيلع هَ هللا لوسر انديس ةماركب مهنم انلعجا مهللا

 : حاصلا مهلمع ىلع مهركشو ةنجلا لهأ ىلع هناحبس هؤانث اهيف 4
 « ذئاذللا عاونأو « ةنجلا يف ميعنلا ناولأ ركذ نأ دعب ىلاعت هللا لاق

 عك تيأر اذإو إف : هناحبس لاق - يهلألا مركلاو ءاطعلا نم ًافانصأو

 « ةنجلا كلمل ةبسنلاب ريغص ريقح وهف ٌدتماو عستا امهم ايندلا كلمف

 هد 7-هل



 ةنجلا لهأ ىندأ نأ ءاج دقو كلذك نوكي ال فيكو :« ريبكلا كلملا هنإف

 مك ثيدحلا « اهلاثمأ ةرشعو ايندلا ردق » تْوي نم : اهل ًالوخد مهرخاو

 ..هريغو يذمرتلا هاور

 مكيعس ناكو ًءازج مكل ناك اذه نإ 3 : كلذ دعب هناحبس لاق مث

5000 
 لعفي ام ف : ىلاعت لاق ؟ « روربملا مهيعس ىلع هناحبس مهركش دقف

 . * ًاميلع اركاش هللا ناكو متنماو متركش نإ مكباذعب هللا

  هتمحر و هلضفب مهنم ىلاعت هللا انلعج  ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإو ٠

 هنإ مث « كلذل مهقفوو مهاده نأ ىلع ىلاعت هلل مهدمحو مهركش اومدق

 . مهلاعفأ حالصو مهلامعأ نسحب مهيلع ءانثلاب مهلباقي هناحبس

 راجألا مهتحت نم يرجت لخ نم مهرودص يف امانعزنو ف : ىلاعت لاق
 دقل هللا اناده نأ الول يدتبنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلا : اولاقو

 متتك امب اهومتثروأ ةنجلا مكلت نأ اودونو قحلاب انبر لسر تءاج
 . # نولمعت

 : مَع هب عاتجالاو هتقفارمو هَيَع هللا لوسرل ةيعملا اهيف ةنجلا  ه

 لهأ ميعن نم ًاعاونأ ميركلا نآرقلا نم عضاوم يف ىلاعت هللا ركذ دقل
  ةنجلا لهأ معن نم ًاصاخ ًاعون درفأ عاونألا كلت ةلمج نمو « ةنجلا

 نمو 8 : ىلاعت هللا لاق : كلذب اورفظيل مهتمهب ضبميو « كلذب مهرشبي

 نيقيدصلاو نييبنلا نم مييلع هللا معنأ نيذلا عم كئلوأف لوسرلاو هللا عطي
 هللاب ىفكو هللا نم لضفلا كلذ اقيفر كئلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو

 .4 ًاميلع
 ا 4هةلل



 هلوسرو ىلاعت هلل نيعيطملل ةيهلألا رئاشبلا : ةميركلا تايآلا هذه يفف

 مهتتيعمو؛ هَُِع دمحم انديس مهمامإو ؛ نييبنلل ةقفارملاو ةيعملاب هع

 : ىلاعت لاقف ماقملا اذه نأش ركذو « ماقملا اذه لهأ ىلع ىتثأ مث

 4 اقيفر كئلوأ نسَحو

 قمألاب لاني أذل ةنأو ماقملا كلذ لصف هدايعل نإبو# ماقملا كلذ مظع مث

 ةزعو لضفلا ةبترم ولع ىلإ اريشم 4 لضفلا كلذ © : ىلاغت لاقف لهسلا

 نم ىلع هب لضفتي وهف 4 اميلع هللاب ىفكو هللا نم لضفلا كلذ وه هنأش

 كلذب انيلع لضفت مهللا  هلضف نم هولأسي نأ مهيلعف « هدابع نم ءاشي

 . مظعلا لضفلا اذ اي

 ماقملا اذه لين ىلع ًاصرح سانلا دشأ هلع يبنلا باحصأ ناك دقو
 . هتوالح اوقاذ مهئال

 . كلذ ىلع كلدي ام ةميركلا تايالا هذه لوزن ببس يف ءاج دقو

 يبنلا ىلإ لجر ءاج ) : تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نعف

 نم لإ ٌبحأو « يسفن نم يّ ٌبحأ كنإ هللا لوسر اي : لاقف هلع

 ربصأ امف كركذأف تيبلا يف نوكأل ينإو ء يدلو نم ين ٌّبحأو « يلهأ

 ٌتلخد اذإ كنأ تفرع كتومو يتوم ٌثتركذ اذإو ؛ كيلإ رظنأف كيتا ىتح

 . كارأ ال نأ تيشخ ةنجلا ٌتلخد نإو « نييبنلا عم ٌتعفُر ةنجلا

 0 اس يي
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 .(06 ًاقيفر كئلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو

 تاقوأ يف هولأسو ىلاعت هللا اوعد اذإ هيَ يبنلا باحصأ ناك لب
 . ةنجلا يف هلع يبنلا ةقفارمب اودعسي نأ مهلاّوسو مهءاعد اولعج « ةباجإلا

 : لاق هنأ هنع هللا يضر يملسألا بعك نب ةعيبر نع ملسم ىور

 . (« لّس » : يل لاقف هتجاحو هئوضوب هتيتأف هُم يبنلا دنع تيبأ تنك

 . ةنجلا يف كتقفارم كلأسأ هللا لوسر اي : تلقف
 . ( كلذ ريغوأ » : هلع لاقف

 . كاذ وه : تلق

 . ( دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ينعاآف :  لاق

 : ِهَُيَع هل لاق دوعسم نب هللا دبعب دجسملا يف هليوم يبنلا ّرم امو
 . ( هطعت لس دوعسم نبا اي »

 « هيلإ ءيش بحأب وعدي حار ًاعطق ةباجإلاب دوعسم نبا نقيأ املف
 ؛ لاقف ةنجلا ىلعأ يف ِهُزَع يبنلا ةقفارم وهو « هدنع نوكي ام مركأو

 .( عطقتت ال نيع ةّرقو , ديبي ال ًاميعن كلأسأ ينإ مهللا )

 ( دلخلا ةدج ةنجلا ىلعأ يف ِهَنَع يبنلا ةقفارمو « دفنت ال ) : ةياور يفو

 . هريغو ( دنسملا ) يف اي

 عم ءرملا نأي ماركلا هباحصأ ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا رّثِب امو
 امهريغو ( ديناسملاو حيحصلا ) يف ءاج دقف حرفلا ّدشأ اوحرف « ٌبحأ ْنَم

 دقو « ًاسأب هدانسإب ىرأ ال : لاق مث يناربطلا قيرط نم يبمدقملا هللا دبع وبأ ظفاحلا هاور اذكه )١(

 هللا همحر ريثك نبا ( ريسفت ) يف اك اذه وحن ريرج نبا ىورو « ةددعتم قرط نم هّيِوُدْرَم نبا هاور
 لاقت
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 هللا لوسر نأ مهنع هللا يض ضر ةباحصلا نم ةعامج نع ةرتاوتم قرط نم

 لثم لمعي مل : 7 ل

 . ( 7-5 نم عم ءرملا » : لع لاقف

 .( ثيدحلا اذهب مهحرف لثم نوملسملا حرف امف ) : سنأ لاق

 وجرأو رمعو ركب ابأو هللا لوسر بحأل ينإ ) : سنأ لاق ةياور يفو
 . ( مهلمعك لمعأ مل ن إو مهعم نوكأ نأ

 كر ل ل ا
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 رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام : معنلا عاونأ نم ابيف ةنجلا - 5

 : رشب بلق ىلع

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع امهريغو ناخيشلا ىور
 نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأ : لجو ّرع هللا لاق » : هلع هللا

 . ( رشب بلق ىلع رطخ الو « تعم نذأ الو « تأر

 مهل يفخأ ام سفن ملعت الف 9 : ىلاعت هللا لوق متكش نإ اوأرقا : لاق

 .( # نولمعي اوناك امب ًءازج نيعأ ةرق نم

 امهمو « ايندلا يف لامجلاو نساحم او مععنلا عاونأ نم نيع تأر امهمف

 زررصت اميهقاوا كلذ نم ىلعأو « كلذ قوف ةنجلا نإف « كلذب نذأ تعمس

 ىلعأ ةنجلا نإف « لامجلاو نسحلاو معنلا عاونأ نم هبلق ىلع رطخو ناسنإلا
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 يف ءاج ل  ةيبرقمو هبابحأل اهدعأ يتلا هللا ةنج اهنأل ؛ كلذ نم
 « تدرأ نيذلا كئلوأ » : ىلاعت هللا لوقي هيفو ملسم هاور ليوط ثيدح

 ىلع رطخي لو « نذأ عمست لو « نيع رت ملف « يديب مهتمارك تسرغ
 . ثيدحلا ( رشب بلق

 : هيلإ هابتنالا بجي يذلا يناثلا رمألا

 نم ةنجلا هيلع يوتحت اذامو « ةنجلا يه ام نمؤملا يخأ اي تملع اذإ

 يوذ دنع تابوغرملا عيمجو « ةعفانلا ةنسحلا تابولطملاو تابوبحملا عيمج

 ا فيل سرا 0 نا ل بلس بس ا

 ننس ملا ىلإ ايبح لافت: للا ثآل (: ايف تغرت” نأ و." ةنملا يعذأ نهزلا

 . نوبغريو نوبحي ام اهيف مهل دعأو « اهيف مهبغرو

 لاق « كلذب كرمأ ىلاعت هللا نأل « اهيلإ عراست نأ كيلع بجي لب

 تاوامسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو ف : ىلاعت
 . * نيقتملل تدعأ ضرألاو

 ةنجلا ىلإ هتعراسم نكيلف « بوغرمو هل بوبحم ىلإ ًاعراسم ناك نمف
 نأل « ةقباسملا ىوقأ ةنجلا ىلإ قباست نأ نمّؤملا اهيأ كيلع بجي لب ء عرسأ

 ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباس 9 : ىلاعت لاق « كلذب رمأ ىلاعت هلا
 هللا لضف كلذ هلسرو هّللاي اونمآ نيذلل تدعأ ضرألاو ءامسلا ضرعك اهضرع

 ..4 مظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي

 ةعراسملاب كل هرمأ نع كلأسي فوس ىلاعت هللا نأ نمؤملا اهيأ ملعاو
 كتعراسم تناك لهو ؟ ال مأ تقباسو ةنجلا ىلإ تعراس له « ةقباسملابو

 تما ع



 عرسأ اهفراخخزو انيندلا ىلإ تنك مأ ىوقأ اهيلإ كلتقباسمو ةنجلا ىلإ
 ؟؟ قبساو

 كلعجي نأ قدصو حاحلإب ىملاعت هللا لأست نأ نمؤملا اهيأ كيلع بجي اك
 « هتجرد تعفترا امهم نمؤم لكل هنم ّدب ال رمأ اذهو « ةنجلا لهأ نم
 . هتلزنم تلعو

 ركذو « ميعنلا ةنج ةثرو نم هلعجي نأ هبر ىلاعت هللا ليلخ لأس دقف
 هليلخ نع ًاربخم ىلاعت لاقءكلذ انملعيل هباتك مكحم يف كلذ انل ىلاعت هللا
 رفغي نأ عمطأ يذلاو 38 : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع مهاربإ

 ناسل يل لعجاو نيحلاصلاب ٍنقحلأو ًامكح يل به بر نيدلا موي يئيطخخ يل

 . 4 معنلا ةنج ةثرو نم ينلعجاو نيرخآلا يف قدص
 لأسي ناك هَ ًادمحم انديس مظعألا لوسرلاو مركألا بيبحلا نأ اك

 وهو « هلبق دحأل حتفت الو اهحتفي يذلا وه هيَ هنأ عم ؛ ةنجلا ىلاعت هللا

 . هلع هئارو نم نولخدي اهلهأ عيمجو « اهلخدي نم لوأ

 : يع هئاعد نم ناك هيفو ليوط ثيدح يف هريغو يذمرتلا ىور دقف
 . ديعولا موي نمألا كلأسأ « ديشرلا رمألاو « ديدشلا لبحلا اذ اي مهللا »

 نيفوملا ء دوجسلا عكرلا .« دوهشلا نيبرقملا عم « دولخلا موي ةئجلاو
 . ( ديرت ام لعفت « دودو محر كنإ « دوهعلاب

 لوحي ام كتيشخ نم انل مسقا مهللا ١ : لوقي ناك هدم هئاعد نمو

 . ثيدحلا ( كتنج هب انغلبت ام كتعاط نمو « كيصاعم نيبو انني

 يبنلا باحصأ ضعب نع هجام نباو دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا يفو

 هنع هللا يضر رباج نع دواد يبأل ةياور يفو « ملسو هلآو هيلع هللا لص
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 يف :يأ -( ةالصلا يف لوقت فيك » : لجرل ِهَليَْع يبنلا لاق : لاق

 ؟ ةالصلا رخاآ ءاعذلا

 - رانلا نم كب ذوعأو ةنجلا كلأسأ ينإ مهللا : لوقأو دّهشتأ : لاق
 وعدت ام يردأ ال : يأ  فذاعم ةندند الو كتندند نسحأ ال ينإ امأ

 لاقف  ىفخلا امكتوصب ذاعم هب وعدي ام الو هللا لوسر اي تنأ هب

 . كلذب وعدي انلك : يأ ( نيندن اطوح بم

 ةنجلا هنولأسي مهمأ نينمؤملا نم بابلألا يلوأ نع ىلاعت هللا ربخأ دقو
 انزخت الو كلسر ىلع انتدعو ام انتاو انبر 3: :نولوقي مهنع أربخم ىلاعت لاق

 . # داعيملا فلخت ال كنإ ةمايقلا موي

 : وهو « لسرلا ناسل ىلع مهدعو ام مهيتؤي نأ هناحبس هولأسف
 ينأ مهبر مهل باجتساف ]5 : كلذ دعب ىلاعت هلوق ليلدب ةنجلا لوخد

 نيذلاف ضعب نم مكضعب ىثنأ وأ ركذ نم مكنم لماع لمع عيضأ ال

 مهنع نرفكال اولتقو اولتاقو يليبس يف اوذوأو مهرايد نم اوجرخأو اورجاه

 بتكلا عيمج يف لزنو « هب لسرلا عيمج تءاج يذلا دعولا وه اذهو

 اهتحت نم يرجت تانج تانمؤملاو نينمؤملا هللا دعو ف : ىلاعت لاق ةيهلإلا

 ربكأ هللا نم ناوضرو ندع تانج يف ةبيط نكاسمو اهيف نيدلاخ راهنألا
 . * مظعلا زوفلا وه كلذ

 « ةنجلاب نينمّؤملل مهءاعد هلوح نمو شرعلا ةلمح ةفيظو نم نأ اك
 مهبر دمحب نوحبسي هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا 92 : ىلاعت لاق
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 املعو ةمحر ٍءيش لك تعسو انبر اونما نيذلل نورفغتسيو هب نونمؤيو
 تانج مهلخدأو انبر محجلا باذع مهقو كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف

 . # مكحلا زيزعلا

 شرعلا ةلمح اهب ىعد ام « ريبك اهئأشو « ممظع اهرمأ ةنجلا نأ الولف

 : هناحبس مهفصو !م مالسلا مهيلع ةكتئالملا نأ ملعت تنأو

 . * نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي ال إف

 : ةنجلا مببر مهلاؤس يف مهبغريو نينمؤملا ثحي ُِيَع ناك دقلو

 لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع مهريغو ننسلا باحصأ ىور
 . رت ذ

 : ةنوع هللا لوسر

 . ةنجلا هلخدأ مهللا : ةنجلا تلاق تارم ثالث ةنجلا هللا لأس نم »

 نم هرجأ مهللا : رانلا تلاق تارم ثالث رانلا نم راجتسا نمو

 . ( رانلا

 نيذلا موقلا نع يع يبنلا هيف ربخي هيلع قفتملا ثيدحلا يف ءاج دقو
 . ةكئالملا مهتفح دقو هريبكتو هديمحتو ىلاعت هللا حيبست ىلع اوعمتجا

 (؟ قولا انناو . ةكتالملل هناجيس لوقف

 : ثيدحلا ( رانلا نم كب نوذوعيو ةنجلا كنولأسي 0 ةكئالملا لوقت

 ةنجلا هب ىلاعت هللا مهلخدي امع هنولأسي هُليَع يبنلا باحصأ ناكو

 : كلذ نمو اهيف ةبغرو ةنجلا يف ًابح
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 لوسراي:تلق : لاق هنع هللا يضر ذاعم نع هريغو يذمرتلا ىور ام

 رانلا نم يندعابيو ةنجلا ينلخدي لمعب ينربخأ هلا

 هللا هرّسسي ْنَم ىلع ريسيل هنإو « مظع نع تلأس دقل » : ُهُنَِع لاقف

 : هيلع ىلاعت

 موصتو « ةاكزلا يتؤتو « ةالصلا ميقتو « اكيش هب كرشت ال هللا دبعت

 . () تيبلا جحنو « ناضمر

 ؟ ريخلا باوبأ ىلع كلدأ الأ » : ِهنَع لاق مث
 : هللا لوضر اي لب كلق' لاق

 ءىفطت ةقدصلاو « ةنج موصلا ٠ : ملسو هلاو هيلع هللا لص لاقف

 . ثيدحلا («  نيحلاصلا راعش ةياور

 : يأ  لماوكلا عماوجلاب كيلع ةشئاع ايد : 2ع هللا لوسر يل

 هلجاع ريخلا نم كلأسأ ينإ مهللا : يلوق  ريخ لكل ةعماجلا ةيعدألا

 . ملعأ مل امو هنم تملع ام هلجاو هلجاع هلك رشلا نم كب ذوعأو

 . هلع دمحم كيبنو كدبع كلأس ام ريخ نم كلأسأ ينإ مهللا

 . هلع دمحم كيبنو كدبع هنم ذاع ام رش نم كب ذوعأو

 . لمع وأ لوق نم اهيلإ برق امو ةنجلا كلآسأ ينإ مهللا
 . لمع وأ لوق نم اهيلإ برق امو رانلا نم كب ذوعأو

 كك ا



 01 ًاريخ ىل هفيضق ءانضق لك لغجت نأ كلأسأو

 : هيلإ هابتنالا بجي يذلا ثلاغلا رمألا

 : ىلاعت هلوق ىهو ةنجلا لوخدب ةرشبملا ةميركلا ةيآلا تلد دقل
 ىلاعت هللا دعي ىلا تايآلا نم اهلاثمأو ةيآلا 4 اهنولخدي ندع تانج و

 نمؤملا ةبغر نأ ىلع تايآلا كلت تلد دقل اهب مهرشبيو ةنجلاب هدابع اههف
 هلل هتدابع يف هصالخإ صقني ال اهب هؤاعدو « اهلل هتبحمو « ةنجلا يف لماكلا
 . نيبرقملا نيصلخملا نيدباعلا لاجرلا نم لامكلا لهأ لاك يفاني الو « ىلاعت

 برو مهبر ىلاعت هللا وه هنأل ىللاعت هللا نودبعي لامكلا لهأ نإف
 بوبيعلا عيمج نع هزنملاو , ةقلطملا تالامكلا عيمجب فصتملا « نيملاعلا

 يل لا ل 0-0

 0 يا

 هللا قح ام يردتأ » : ذاعمل ِهّلَْرَم لاق م هل يتاذ قحلا اذهو « هدابع مهو

 . (؟ هدابع لع

 05 00000 لاق

 هدابع دعوو « هسفن ىلع ٌّقح وه هماركإو هلضف نم ىلاعت هللاو

 . مهل ايركت ةنجلا مهلخدي نأ هل نيدباعلا

 بدألا ) ين يراخبلا اهنع هاورو : يوانملا ةمالعلا لاقو ؛ هتحص ىلإ ( ريغصلا عماجلا ) يف زمر دقو )١(
 . ها . هححصو مكاجلاو دمحأ اورو ؛( درفملا
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 : ىلاعت لاق « ةلاحم ال ققحم وه لب « هدعو فلخي ال ىلاعت هللاو

 . # ًايتأم هدعو ناك هنإ بيغلاب هدابع نمحرلا دعو يتلا ندع تانج ف

 هلو ًاقح ديعي هلِإ هناحبس هنأل هتاذل ىلاعت هللا نودبغي لامككلا لهأف

 لوق ىنعم اذهو « هنع ىنغ مهل ام « هدابع مهنأل هودبعي نأ هدابع ىلع قح

 ؛ © كتاذل كتديغق ديف اقع هلإ كنأ ثملع نكلو:# فلشتح ىف اعط الو

 ىلاعت هللا نولآسي كلذ عم نكلو « نينم وم لا نم لمكلا ىرج اذه ىلعو

 , مهل اهبحأو ةنجلا يف مهّبيح وه هناحبس هنأل « رانلا نم هب نوذوعيو « ةنجلا

 ةيؤر نوبحيو « هللا ةمارك نوبحي مهف « مهل ايركت اهلعجو « اهيف مهبغرو
 , ةيناوضرلا هتايلجت نوبحيو « ىلاعت هللا مالك عامس ةوعو لافتا

 راد نوبحيو « ردتقم كيلم دنع قدصلا دعقم نوبحيو « ةيلامجلا هتايلجتو

 نم يدبيو مالسلا ىلإ وعدي هللاو 9: : ىلاعت لاق اهيلإ مهاعد يتلا هتفايض
 . # مقتسم طارص ىلإ ءاشي

  نيمركألا مركأ اي ًامركو كنم ًالضف مهنم انلعجا مهللا
 . هلك كلذ نوبحي نوقداصلا نونمّوملاف

 هعم ةيعملاو « هتيؤرو هتقفارمو ىلاعت هللا ىلإ قلخلا ٌبحأ نوبحي اك
 . ةنجلا يف نوكي امنإ هلك كلذو هدم هتسلاجمو

 زيزع اي كتمحرب « رانلا نم كب ذوعنو ةنجلا كلأسن انإ مهللا
 . راتس اي ميرك ايو « رافغ اي

 الع مركألا بيبحلا انديس عم ُهَُْع ليلخلا ميهاربإ انديس لسرأ دقلو
 هلع دمحم انديس ةمأ ىلإ ةراشبو ًامالسو ةيحت لسرأ - جارعملا ةليل
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 : ةنجلا ىلإ ةعراسملا ىلإ مهمئازعو مهممه كرحي

 : يل لاقف مالسلا هيلع مهاربإب يل يرسأ ةليل ٌثررم ٠ : ِهَلكََع لاق
 ةبذع « ةبرتلا ةبيط ةنجلا نأ مهرشبو « مالسلا ينم كتمأ ءىرقأ : دمحم اي
 الإ هلإ الو ء هلل دمحلاو « هللا ناحبس : اهسارغ نأو « ناعيق اهغأو « ءاملا
 هاور ثيدحلا « مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو « ربكأ هللاو « هللا
 . هريغو يذمرتلا

 ديع اوراض اك عم : انع يضرو مهنع هللا يضر دحأ ءادهش راص امو

 اوحارف شرعلا لظ يف ةقلعملا اهليدانقو اهنساحمو ةنجلا مبعن اوأرو « مهر
 لضفلا نم ةنجلا يف امع مهربخيو « ايندلا يف مهبابحأ مهنع غلبي نم نوبلطي

 . ( مكنع مهغلبأ انأ ١ : ىلاعت هللا لاقف ميقملا معنلاو « مظعلا

 ىبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع امهريغو دمحأو دواد وبأ ىور
 يف مهحاورأ ىلاعت هللا لعج « دحأب مكناوخإ بيصأ امل هنإ ) : لاق ِهّْيَع

 ليدانق ىلإ يوأتو « اهرامث نم لكأتو « ةنجلا راهنأ درت رضح ريط فوج
 مهبرشمو مهلك أم بيط اودجو املف « شرعلا لظ يف ةقلعم بهذ نم

 ءايجأ نأ تاايذلا لهأ نم : يأ - انناوخإ انع غّلبي نم : اولاق مهليقمو
 . برحلا نع اولكني الو داهجلا يف اودهزي الكل قزرن ةنجلا يف

 . مكنع مهغلبأ انأ : ىلاعت هللا لاقف

 ًاتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت الو اف : لجو رع هللا لزنأف

 نورشبتسيو هلضف نم هللا مهاتا امب نيحرف نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب
 4 نونزحي مه الو مهيلع فوخ اّلأ مهفلخ نم مهب اوقحلي مل نيذلاب
 .( تايالا
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 نأ هبر هؤاعدو « اهايإ هبلطو « اهيف هتبغرو « ةنجلل نمؤملا ةبحمف
 هتعاط يف هقدصو « ىلاعت هلل ةدابعلا يف هصالخإ يفاني ال , اهلهأ نم هلعجي

 ءايبنألا كلذ لأس دقف « هماقم صقن ىلع كلذ لدي ال هنأ اك « ىلاعت هلل
 . مدقت اك ءادهشلاو نوقيدصلاو

 هللا يضر باطخلا نب رمع نع دمحأ مامإلاو يلاسنلاو يذمرتلا ىور
 ههجو دنع عمسي يحولا هيلع لزن اذإ هع هللا لوسر ناك ) : لاق هنع
 ائثبلف يحولا هيلع لزنف : يأ  ةعاس انثبلف « لحنلا ييودك فيرشلا

 : لاقو هيدي عفرو ةلبقلا هع هللا لوسر لبقتسا مث - ةعاس

 « انمرحت الو انطعأو « انهت الو انمركأو ء انصقنت الو اندز مهللا »

 . « انع ضراو انضرأ مهللا « انيلع رثؤت الو انرثاو

 نم ت يأ رشع يلع لزن نأ دقل » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لاق مث

 : هلي أرق مث  ةنجلا لخد - نببجومب ماق : يأ  نهماقأ

 مه نيذلاو . نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا . نونمؤملا حلفأ دق و

 مهجورفل مه نيذلاو . نولعاف ةاكزلل مه نيذلاو . نوضرعم وغللا نع
 نمف . نيمولم ريغ مهنإف مهئاميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ . نوظفاح
 مهدهعو مهتانامأل مه نيذلاو . نوداعلا مه كئلواف كلذ ءارو ىغتبا
 نيذلا . نوثراولا مه كئلوأ . نوظفاحي مهتاولص ىلع مه نيذلاو . نوعار
 .( ( # نودلاخ اهيف مه سودرفلا نوثري

 . نيمحارلا محرأ اي كتمحر و كلضفب مهنم انلعجا مهللا

 هللا يضر ةريره يبأ نع حلاص يأ نع ( هننس ) يف هجام نبا ىورو

 باحصأ ضعب نع هدنسب ةالصلا فيفخت باب يف دواد وبأ ىور اك « هنع
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 لوقت فيك » : لجرل ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاق : لاق هُم يبنلا
 . ةالصلا رخا ءاعدلا يف يأ -(؟ ةالصلا يف

 كب ذوعأو ةنجلا كلأسأ ينإ مهللا : لوقأو دهشتأ ) : لجرلا لاقف

 . ( رانلا نم

 :. ذاع هند ذل و قلق تو ندا ال هللا :لوسر اي نأ
 . « نِدْنَدُت اهوح » : هع يبنلا لاقف

 4: نيتاه» لوح ًاذاعمو يإ :٠ كيم لاق ؛ ةياوز' قو
 . امهب ءاعدلاو امهبلط يف ندندن : يأ

 يراصنألا لس وه يدادغبلا بيطخلا ةمالعلا لاق ؟ لجرلا اذهو
 « رانلا نم هذيعيو ةنجلا ىلاعت هللا هلخدي نأ هتالص يف وعدي ناك « يملسلا
 ..ةيناولطملا وه اذه نأ هلع اهل نيف

 ةنميهلا نم عفرأ وهو « مهفي الو عمسي يذلا مالكلا يه ةندندلاو

 . ( ةياهنلا ) يف م  ًاليلق
 . مهفي الو عمسي ال مالك ةنميح لاف

 ا



 نيبرقملا نيقباسلا معنو نيدصتقملا معن نيب قرفلا

 مهو نيدصتقملا معن نيب قراوفلا مظعلا نارقلا يف هللا ركذ دقل

 ةنج ملاع يفو خزربلا ملاع يف  نيقباسلا نيبرقملا معنو « نيملا باحصأ

 : ميركلا نارقلا نم عضاوم ةدع يف كلذ ءاج ؛ ىوألملا

 رخآ يف ىللاعت هللا لاق دققف خزربلا ملاع يف امهميعن نيب توافتلاو لضافتلا امأ

 موقلح حورلا تغلب اذإ : يأ 4 موقلحلا تغلب اذإ الولف إ : ةعقاولا ةروس

 الولف نورصبت ال نكلو مكنم هيلإ برقأ نحنو نورظنت ذئنيح متنأو 9 : رضتخما
 ةردقب نيروهقم ريغ مكنأ نومعزت اك متتك نإ : يأ 4 نينيدم ريغ منك نإ
 ىلإ حورلا نودرت : يأ 4 اهنوعجرت إ هئاضقو هناطلس ةزعو « ىلاعت هلل
 متنأ نكلو « # نيقداص منك نإ إذ هقرافت اهوكرتت ال و مسجلا

 نأ لبق هوعيطأو هودبعاف ارهاق ًارداق ًابر مكل نأ اوملعاف ًاذإ  نوزجاع

 . مويلا كلذو « لاخلا كلذ ىلإ اوريصت

 ةبجو ناخيرو حورف : نيبرقملا نم - رضتحما : أح ناك نإ امأف

 هيف يذلا خزربلا معن ىلإ روف ريصيو لقتني برقملا اذهف : يأ « معن
 وهو ناحيرلا ىلإو « كرادملاو مسجلاو حورلل رورسلاو « ةحارلاو حورلا
 . 4 معن ةنجو إف خزربلا ملاعل ةبسانملا ةفلتخملا هعاونأب قزرلا

 اال



 نسم كل مالسف : نيهلا باحصأ نسم  رضتحملا ناك نإ امأو ف

 . # نيهلا باحصأ

 مالس : توملا دنع هل نولوقي مالسلا مهيلع ةكئالملا نأ : ىنعملاو

 3 نينلا تناحضأ نفعنا كل لس يأ - كل مالسف : ىنعملا وأ

 هيلع لزنت كلذبو « نيعبا باحصأ نم هنأو ؛ نامأو مالسب هنورشبيف

 1 عورلا هنع بهذيو « ةنينامطلا لحتو « ةنيكسلا

 رورجماو راجلاو , نيهلا باحصأ نم وه نم اي كل مالسف ىنعملا وأ

 # محج ةيلصتو . مح نم لزنف . نيلاضلا نيبذكملا نم ناك نإ امأو

 . هنم ىلاعت هللا انذاعأ  ربقلا باذع ىلع ليلد اذه يفو

 ( ةرخآلا ملاوعب ناميإلا ) : باتك يف ًالصفم كلذ ةفاوأ لقو

 ردا خرا
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 نيبرقملا معن نيب توافتلاو لضافتلا

 ىوأملا ةنج يف نيهلا باحصأو
 ةنج يف نيملا باحصأو نيبرقملا معن نيب لضافتلا ىلاعت هللا ركذ دقل

 ةروسو « ةعقاولا ةروسك : ةددعتم روس يف امهنيب قراوفلا نّييو ء ىوألملا
 . ةميركلا ةينارقلا روسلا نم اهريغو نيففطملا ةروسو « نمحرلا

 : كلذ ضعب ميركلا ءىراقلا اهيأ كلل ركذأ ينن

 ! . محرلا ن نمحرلا هللا مسب 9 : ا

 هي ةمايقلا عوقو ثدح : يأ« ةعقاولا تعقو

 ةققحم يهف 4 ةبذاك اهتعقول سيل » : هناحبس لاق اذلو « ًاعطق اهعوقو

 ريغو نازيملاو لاّؤسلاو باسحلا نم اهيف يرجي ام لكو « ةببش الب عوقولا
 . قدصو قح وهف كلذ

 يف اوناك « ةرجف وأ « ةرفك ماوقأل ةضفاخ : يأ 4 ةعفار ةضفاخ )د

 نيقداص نينمؤم ماوقأل ةعفار : يهو « نيربجتمو نيعف رتم ايندلا

 . نيكاسم ايندلا يف اوناك ابرو  نيصلخم

 ضرألا لول يأ « سب لابجلا تّسبو اجبر ضرألا تجر اذإ )ف

 افق اف تعا يأ ًاسب سبتف ةخعاشلا مصلا لابجلا امأو « ًاديدش ًالازلز

 رخص تاذ ةبلص ةديدش تناك ام دعب « ًاقرفتم 4 ًاقبنم ًءابه تناكف »

 لابو نفرالا لاخ نوكي اذهو  ٌّعصأ

 تن 1 تت



 ممنكو إذ : هناحبس لاقف نيفلكملا نم اهرهظ ىلع ْنَم لاح ركذ مث

 : ةثالث ًافانصأ ةمايقلا موي مترص : يأ 4 ةثالث ًاجاوزأ

 يطع عاش نإ : ينعي « ةنميملا باحصأ ام ةنميلا باحصأف )9

 . ريبك مهلضفو

 « ريبك مهباذع نإ : ىنعي 4 ةمأشملا باحصأ ام ةمأشملا باحصأو )9

 لامعألا نم تاريخلاب نيقباسلا نإ : ىنعملاو 4 نوقباسلا نوقباسلاو
 « ناسحالاو ربلا لامعأ يف نيعراسملاو « ةصلاخلا تادابعلاو « ةحلاصلا

 ىلاعت هللا ةنج ىلإ نوقباسلا مه ءالّؤه  دالبلاو دابعلا عفني امو
 . هناحبس هتمارك رادو « هتمحرو

 ١) هبحب مهمركأو « هبرقب ىلاعت هللا مهفرش نيذلا 4 نوبرقملا كئلوأ «

 معنلا تانج يف إ> : هسدق ةريظح يف « هسنأو هناوضرب مهافحو « .

 نيبرقملا نيقباسلا نأ : ىنعملاو 4 نيرخآلا نم ليلقو نيلوألا نم ةلث
 نكلو « نوريثك مه ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ةيدمحملا ةمألا هذه نم
 رثكأ ةمألا ردص يف مهف « اهرخآ نم ليلقو ةمألا هذه لوأ نم مهرثكأ
 : اهرخخأ يف مهنم

 ( هدئسم ) يف ددسمو « ُةَيْوُدَرَم نباو يناربطلاو رذنملا نبا ىور ام
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةركب يبأ نع مهريغو
 نم ةلثو إل : تايا دعب ىلاعت هلوق يفو 4 نيلوألا نم ةلث إظ : ىلاعت هلوق يف
 . ( ةمألا هذه نم ًاعيمج امه ) : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لاق 4 نيرخآلا
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 هللا لص ( ىتمأ نم ًاعيمج امه ) : ًاعوفرم سابع نبا نع ةياور فو
 . ملسو هيلع

 : كلذ ىنعم يف امهنع هللا يضر سابع نبا لاق 4 ةنوضوم رّرُس ىلع ف

 قيرابأو باوكأب نودّلخم نادلو مهيالع فوطي . نيلباقتم اهيلع نيتكتم
 نم « رهدلا ةروس يف م ناملغلا مهو « نادلولا ءالؤهف * نيعم نم سأكو
 بارشلاو ماعطلا ميدقت مهتفيظو « نيدلخم ىلاعت هللا مهقلخ « ةنيابم ةأشن

 نمو « بارشلا عاونأ مهل نومدقيف « مهءاعمتجمو مهسلاجم يف « ةنجلا لهأل

 فزنت الو « سأرلا عدصت الو ؛ لقعلا رمخت ال يتلا ةئجلا ةرمخ كلذ

 عادص ردصي ال : يأ 4 اهنع نوعدصي ال )8 : هناحبس لاق اذلو . ركفلا

 . ايندلا ةرمخ يف اي مالآل اهنع مهل

 . مهوقع فزت الو * نوفريي الو

 ؤلؤللا لاثمأك نيع روحو نوبتشي ام ريط محو نوريختي امم ةهكافو ل
 . # نولمعي اوناك امب ءازج نونكملا

 « ًأوغل اهيف نوعمسي ال إ» راسلا بيطلا مالكلا وهف مهنيب ثيدحلا امأو

 ًاليق الإ ًاميثأت الو )» « هعماسو هبحاص عفني ال مالك وأ « حيبق مالك نم

 « بيحرتلاو ةيحتلا هيف يذلا مالسلا لوقلا الإ نوعمسي الف 4 ًامالس ًامالس

 ام نيهيا باحصأو ) : ىلاعت لاقف « نيملا باحصأ هناحبس ركذ مث

 1 اضيأ ريبك مهنأشو « مظع مهرمأ : ينعي © نيعلا باحصأ
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 ةريثك ةهكافو بوكسم ءامو دودمث لظو دوضنم حلطو دوضخم ردس يف

 . # ةعوفرم شرفو ةعونمت الو ةعوطقم ال

 ديعس ينَأ نع مهريغو دمحأو يناسنلاو هنسحو يذمرتلا ىور دقو
 نيب 5 اهعافترا ١ : لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا يضر

 . (« ضرالاو ءامسلا

 : ملاعلا اذه نم ريثكب عسوأ ملاعلا كلذف لقاعلا اهيأ كلذ ركنت الو

 . 4 ًاريبك أكلمو ًاميعن تيأر مت تيأر اذإو 9 : ىللاعت لاق

 ا” « مهل ةرخسملا حايرلا ةطساوب امإ : كانه هلوزنو نمؤملا دوعصو
 وأ +: هيلع سلاخلاو هريرمم ولعي وأ + ناسيلتم انديسل كلذ للاغت هللا رخس

 « ضرألا هجو ىلع يثاملاك « مهتوقل ولعلاو دوعصلا ةوق ىلاعت هللا مهيطعي
 . مهفاف  نوهتشي ام مهو « ةعونتم بابسأو « قلطم كانه معنلاف

 . 4 ديزم انيدلو اهيف نوؤاشي ام مه ]5 : ىلاعت لاق

 ةلث . نيملا باحصأل . ًابارتأ ًابرع . ًاراكبأ نهانلعجف ٌءاشنإ نهانأشنأ انإ

 . * نيرخآلا نم ةلثو نيلوألا نم

 هعضوم يف يتأآيس ةميركلا تايآلا هذه ريسفت ىلع مالكلا ليصفت نإو
 . ىللاعت هللا ءاش نإ ( ةنجلا ملاعب ناميإلا ) : باتك نم

 ميعنو نيقباسلا معن نيب توافتلا ركذ نم نمحرلا ةروس يف ءاج ام امأو
 : نيبرقملا نيقباسلا يف هناحبس لاق دقف نيعلا باحصأ

 اتاوذ نابذكت امكبر ءالا يأبف . ناتنج هبر ماقم فاخ نملو

 امكبر ءالا يأبف . نايرجت نانيع امهيف . نابذكت امكبر ءالا يأبف . نانفأ
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 نيثكتم . نابذكت امكبر ءالا يآبف . ناجوز ةهكاف لك نم امهف . نابذكت

 امكير ءالآ يأبف . ناد نيتنحلا ىنجو « قربتسإ نم اهنئاطب شرف ىلع

 يأبف . ناج الو مهلبق سنإ نهئمطي مل .فرطلا تارضاق نييف . نابذكت

 اهكرز ألا يان نافل و (تيؤتفابلا نيعاك نادك ايكبرتيالا

 امكبر ءالا يأبف . ناسحالا الإ ناسحإلا ءازج له . نابذكت

 . ©# نابذكت

 نيقباسلا نود ةبترلا يف مه نيذلا نيهلا باحصأ ميعن نم ًاعاونأ ركذ مث

 : ىلاعت لاقف نيبرقملا

 . ناتّماهدم . نابذكت امكبر ءالا يأبف . ناتنج امهنود نمو ف
 امكبر ءالا يأبف . ناتخاضن نانيع امهيف . نابذكت امكبر ءالا يأبف

 نهمف . نابذكت امكبر ءالا يأبف . ناّمرو لخنو ةهكاف امبيف . نابذكت

 .ءالا يأبف . ناج الو مهلبق سنإ نهثمطي مل . نابذكت امكبر ءالآ يأبف
 ءالا يأبف . ناسح ٌيرقبعو رضخ فرفر ىلع نيئكتم . نابذكت امكبر

 . # ماركإلاو لالجلا يذ كبر مسا كرابت . نابذكت امكبر

 مههوجو يف فرعت . نورظني كئارالا ىلع « معن يفل راربألا نإ 9

 سفانتيلف كلذ يفو كسم هماتخ . موتخم قيحر نم نوقّسُي . ميعنلا ةرضن

 . © نوبرقملا اهب برشي انيع منست نم هجازمو . نوسفانتملا

 جزمُو اطر ا ةيبللا قيصر ملف نويوشو :رازيالا نأ“ ىنعملاو

 اهنم برشي شرعلا نم متستت مبنستلا نيعو « منستلا نيع نم ءيشب مهل
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 . مهدادعتسا ةوقل جزم الب ًافريص نوبرقملا

 لاك ىلع لديل © اهب برشي :  لاق لب اهنم برشي لقي ملو
 هيفف ءاهب نووتريو اهنم نوبرشي : هناحبس لاق هناكف . مهير مامتو « مهبرش

 ةروس يف ىلاعت هلوق كلذ ريظنو « ةغالبلا ملع يف مولعم وه م" نيمضت
 : رهدلا

 برشي ًانيع . ًاروفاك اهجازم ناك سأك نم نوبرشي راربألا نإ

 . 4 ًاريجفت اهبنورجفي هللا دابع اهب

 يف أيس « ةيركلا تايآلا هذه يناعم ىلع مالكلا ليصفت نإو اذه
 هللا ءاش نإ ( ةنجلا ملاعب ناميإلا ) باتك نم ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم
 . ىلاعت

 كك ل ل



 يمل نمره طر: ركن ننفم نلك
 فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك 9١ : ىللاعت هللا لاق

 . # هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوبنتو
 هذه ةّيريخي « مالعلا كيلملا نم مالعإو نالعإ ةميركلا ةيآلا هذه يفو

 ةالصلا لضفأ هيلع اهوسر ةيلضفأل كلذو « متألا عيمج ىلع ةمألا

 . مالسلاو
 : ةميركلا ةيالا لوح ةزجوملا تاملكلا هذه كيلإو

 ىلاعت هللا ملع يف متنك:يأ 4 ةمأ ريخ منك ف ىلاعت هلوق : ىلوألا

 ريع مكأب اميلع ناك قامت هللا نأ ىسفملاو + ةمآ رخخ“ هل لوأ ال يذلا

 ءيش لكب هللا ناكو آ : هناحبس لاق ام هل ءدب ال ًايدق ًاملع « ةمأ

 « اهتّيعطق توبثو « ةمألا هذه ةّيريخ ققحت ىلإ ةراشإ هذه يفو « 4 ًاميلع
 هذه ةيريخ نإف « رّيغتي الو لدبتي ال يذلا ميدقلا يهلإلا ملعلا يف ةتباث اهمأل
 . هل لوأ ال يذلا ميدقلا يهلألا ملعلا يف ةتباث يه ةمألا

 ىلاعت هللا بتك : يأ « ظوفحما حوللا يف ةمأ ريخ متنك : دارملا : ليقو

 فلأ نيسمخب ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق ظوفحلا حوللا يف كلذ
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 ةيريخلا هده فج ىلإ اهيا ةراشإ اذه يفو « هدنع كلذ تبثأو « ةنس

 . ةلاحم ال اهققحتو

  مكلبق لسرلا ىلع ةلزانلا ةقباسلا بتكلا يف متنك : دارملا : ليقو

 تحت ةلجاد اهلكو « اهنيب يفانت ال ةثالثلا هوجولا هذهو : هللا دبع لاق

 ميدقلا ملعلا يف متنك: يأ 4 سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك » : ىلاعت هلوق

 ىلع ىلاعت هللا دنع نم ةلزانلا بتكلا يف مث « ظوفحملا حوللا يف مث « يهلألا

  ةمأ ريخ  نيعمجأ مهيلعو انلوسر ىلع ىلاعت هللا تاولص هللا لسر

 يذنلا طوقا عودلا يف ةيوكمو.ينبلولا معلا قإةعاث مكيرحف
 . ةيوامسلا بتكلا يف اهنع نلعمو « لدبتي ال

 هيلع هللا لص دمحم ةمأ اي مكنأ ىنعملاو # ةمأ ريخ متنك 35 : ةيناثلا

 اهلسر تعبتا ةرّيخ مثأ مكلبق تضم دقف « ريحت ةمأ ريخ ملسو هلاو

 ملو مهلسرو مهئايبنأب اونماو مكلبق اوضم نيذلا ءالؤهف « اهئايبنأب تنمآو
 نم ريخ هُم دمحم ةمأ اي متنأ مكنكلو « اًرايخأ اوناك ءالؤه  اورفكي

 نع امهريغو دمحأو يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا يف درو ام « مهلك كفاوأ
 ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا عمس هنأ هنع هللا يضر ةديخ نب ةيواعم

 اهريخ متنأ « ةمأ نيعبس  نوفوت : ةياور يفو - َنوُمَيُت مكنإ » : لوقي
 . ( ىلاعت هللا ىلع اهمركأو

 : لاق هنع هللا يضر يلع انديس نع نسح دنسب دمحأ مامإلا ىورو

 نم دحأ طعي مل ام ُتيطعأ » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 : ءايبنألا

 ميا 1761 تت



 . ارا كلو رويل و

 ملاع يف ُثرهظأ : يأ# سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك ف : ةثلاغلا

 ْنِإو « سانلا عيمج عفتل « دوهشلاو نايعلل كيب اوو قوخكولاو نايكلا

 اي مكنأ : ىنعملاو « نيملاعلا بر هللا وه سانلا عيمج عفنل مهجرخأ يذلا

 ريخلا لصويل دوجولا ىلاع ىلإ ىلاعت هللا مكجرخأ دقل « ِهُليَْع دمحم ةمأ

 ربلاو ريخلا اولصوتلو « ضعب ىلإ مكضعب حاجنلاو حالفلاو « ّربلاو
 ريغ ىلع اوناك ولو سانلا تاقبط عيمج نم م اًويم نم ىلإ حاجنلاو جالفلاو
 وه لب ؛ بسحف مكيلع ًارصاق مريخ سيلو « ريخلا ةمأ مكنإف ؛ مكتلم
 حالف ةاعدو ؛ ةمحرو ةفأر ةاعدو ربو ريخ ةاعُد مكنأل « سانلا عيمجل ٌدعتم

 الو ةيلهاج الو « ةيرصنع الو ةيبصع ىلع ةمئاق مكتوعد تسيلو حالصو
 اصيإ ىلع سانلا صرحأ متنأف « ةمحرلاو ةدوملا ىلع ةمئاق يه لب « ةيقبط

 نمو « سانلا عيمج نع رشلا عفد ىلع سانلا صرحأو « سانلا عيمجل ريخلا
 نوبنتو فورعملاب نورمأت مكّنأ ء مكفصو مزالو « مكنأش نم ناك ّمث
 . ةحيضفلاو فنعلا هجو ىلع ال « ةحيصنلاو فطللا هجو ىلع « ركنملا نع

 . # ركتملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت ]» : ةعبارلا

 حالصلا هيفو « ربو ريخ هنأ فورعم وه امب سانلا نورُمأت : ىنعملاو
 نمل ةءاسإ نود فورعم ٍهجو ىلع فورعملاب مرمأ نوكيو « حالفلاو

 ةلباقملاو « نّيللا لوقلاو « بيطلا مالكلاب لب « ةنوشُْح الو هنورمأت
 شوشبلا هجولاو « ةنسحلا

 ٌراضملاو دسافملا ىلإ يدٌؤي ركنم هنأل ركنملا نع سائلا نوهنتو
 تار



 الو راقتحا الف « ركنم ريغ هجو ىلع ركنملا نع مكيبن نكيلو « رورشلاو
 ميركلا مكلوسرل نوعبتم ِهَُّع دمحم ةمأ اي متنأف « ةظلغ الو ءاردزا

 ليبس ىلإ عدا 9: : هيف ىللاعت هللا لاق يذلا « ميوقلا هجهنم ىلع نورئاسو
 لاقو « *« نسحأ يه يتلاب مهداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر

 مهدنع ًابوتكم هنودجي يذلا يمألا يبنلا لوسرلا نوعبتي نيذلا إف : ىلاعت

 تاييطلا مهل ليو ركنملا نع مهابنيو فورعملاب مهرمأي ليجنإلاو ةاروتلا يف

 مهياع تناك يتلا لالغألاو مهرصإ مهنع عضيو ثئابخلا مهملع مرحبيو
 مه كفئلوأ هعم لزنأ يذلا رونلا اوعبتاو هورصنو هورّزعو هب اونما نيذلاف
 . © نوحلفملا

 بلقلا ظيلغ اق تنك ولو مهل َتْنل هللا نم ةمحر اهف 3 : ىلاعت لاقو
 . ةيآلا * كلوح نم اوضفنال

 ظلغاو نيقفانملاو رافكلا دهاج يبنلا اهيأ اي 5 : ىلاعت هلوق امأو
 ةبراحماو ةضراعملا فقوم اوفقو اذإ , داهجلا باب يف اذهف ةيالا *# مهيلع
 . ةوعدلا فقوم يف ال « دانعلاو

 نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرأ ةمأ ريخ متنك و : ةسماخلا
 ًالمعو ًالوقو ًاداقتعا هللاب نونمؤتو : يأ 4 هللاب نونمؤتو ركنملا نع
 قوقحلا ميد دق نونوكت هلك كلذبو « هيهانم بانتجاو « هرماوأ لاثتماب
 . مكيلع ةبجاولا

 : ةيآلا هذه أرق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ريرج نبا ىور
 نم نوكي نأ هّرس نم سانلا اهيأ اي ) : لاق مث ةيآلا # ةمأ ريخ منك ]ف
 ( اهيف هللا ط رش ٌدؤيلف ةمألا مكلت
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 ناميإلا هلك ناميإلا لمشي # هللاب نونمؤتو ف : ىلاعت هلوقف

 . يلوقلاو يلمعلا ناميإلاو « يبلقلا يداقتعالا

 ةيقبو مكتالص : يأ 4 مكناميإ عيضيل هللا ناك امو 95: ىلاعت لاق

 ليلهتلاو « ةاكزلاو « مايقلاو « مايصلا نم : ةيلوقلاو ةيلمعلا مكتادابع

 . كلذ ريغو « ميركلا نارقلا ةوالتو « حيبستلاو

 دمحب نوحبسي هلوَح ْنَمَو شرعلا نولمحي نيذلا 5 : ىلاعت لاقو

 . هنودمحيو هنوسدقيو « هنوحبسيو هل نولصي : يأ 4 هب نونمؤيو مهبر

 . لمعو لوق وه ناميإلا نأ مولعملا نمو

 مهفاف يندب : يأ : يبلاق لمعو « يبلق لمع : ناعون لمعلاو

 . كلذ

 ًاضيأ نلعأ « مثألا رئاس ىلع ةمألا هذه ةّيريخ ىلاعت هللا نلعأ اكو

 انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث ف : هناحبس لاقف ةمألا هذهل هءافطصا

 . مدقت اك ةيآلا # اندابع نم

 . ةافطصملا ةمألا يه ِم2َُ ىفطصملا ةمأف

 مث « اهئافطصاو اهتيريخ ىلع ةبترتملا صئاصخلا ضعب ركذأ فوسو

 ليصفتب © اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث 9 ةيا ىلع ملكتأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ
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 اهلبق ممألا عيت“ ىلع ةداهشلا ماقم

 هللا دنع متألا مركأو ةمأ ريخ يه ُهُليَْع ةيدمحم ا ةمألا هذه تناك امل

 موي ناك اذإف « اهلبق ممألا ىلع ةداهشلا ماقم ىلاعت هللا اهاطعأ  ىلاعت
  ءاضقلا لصفو باسحلا فقوم ىلإ مهمتأو لسرلا ىلاعت هللا اعدو ةمايقلا

 لأسيو . مهعم مألا فقوم نع ىلاعت هللا لاس: مهماب لسرلا عمجو
 : ىلاعت لاق  ةموصخلا يرجت كانهف « مهعم لسرلا فقوم نع مثلا

 . # نومصتخت مكبر دنع ةمايقلا موي مكنإ مث ف
 لازأو « مهل حصنو « هموق غلب هنإ : لوسر لك لوقي كانهو

 لكف « ريذن نم انءاج ام : نولوقيو مثألا نم نورفاكلا ركنيو « مهرذع
 . كلذ ركنت ةرفاكلا هتمأو ؛ ماتلا حصنلاو غيلبتلا يعدي لوسر

 لسرلا ىلاعت هللا بلاطيف  ًالوأ يعدملا ىلع ةنّيبلا نأ مولعملا نمو

 ةمأ مدقتف «هتمأو ِهَُع دمحم يل دهشي :لوسر لك لوقيف « مهل دهشُي نم
 رو تا لا تتار داو ويد ا دج

 ةيقح رهظتو « نيمكاحلا ربخ وهو ىلاعت هللا مكحيو « ِهُيَع دمحم انديس
 ىلاعت هللا لصفيو « ةرفاكلا مثألا ىلع ةملكلا قحتو ؛ لسرلا ىوعد
 . هئاضقي

 لا



 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يراخبلا ىور

 بو اي كليو فليب 7 لوقف

 . معن : لوقيف (؟ تغلب له : لوقيف
 . ريذن نم اناتأ ام : نولوقيف ؟ مكغلب له : هتمأل لاقيف

 دق هنأ نودهشيف  هتمأو دمحم : لوقيف ؟ كل دهشي ّنَم : لوقيف

 اونوكتل ًاطَسَو ةّمأ مانلَعَج كلذكَو إ» : هركذ لج هلوق كلذف « ْغْلب

 .(« # اديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش

 ول هنأ دعا لونا هلزا شيف

0 

 . نيلباقتملا نيفرطلا لاك عمجم طسولا نإف

 . فارسإلاو لخبلا فصو نيب طسو : يه مركلا ةفص : لاقيف

 بترتي رمأ يف لخبو كسمأ اذإ ريخ هنإف كاسمإلا وهو لخبلا نأ كلذو

 . ريخلا نع كسمأ اذإ ٌرش هنإو « رش هيلع
 وه لب روخلا يف فرس الف ريخ يف ناك نإف لذبلا وهو فارسإلاو

 . مومذملا رشلا وهف ذ رشلا يف ناك نإو « ريخ

 , رشلا نع كاسمإو ريخلا يف لذب : نيفرطلا لاك عمجم وه مركلاف

 . نيفرطلا رش كرتيو نيفرطلا ريخ ذخ ايف

 د مالا



 ه1 اهطامزا نومألا ركوة كيدقلا اج فالدكو
 مع ئه اع دمع اندينل ةككلا  ةيددخا ةنألا هذين

 ل لا ل
 . لِيَ لضفألا مّلعملاو « لمكألا لثملا وه يذلا

 لاق : لاق هنع هللا يضر ديعس يأ نع هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 نم رثكأو نالجرلا هعمو ةمايقلا موي ّيبنلا ءيجي ٠ : هَ هللا لوسر

 مكي أ هاو اديه كملي لع مل: لاقل هنيرق عدت كلذ

 . ال : نولوقيف

 ؟ كل دهشي ْنَم لاقيف « معن : لوقيف ؟ كموق ٌتّْلب له : هل لاقيف

 . هتمأو هع دمحم : لوقيف

 ؟ هموق اذه ّْلِب له 2 كييع نوب هما 506 مهل لاقيف

 معن : نولوقيف

 ا
 كلذكو 8 : ىلاعت هلوق كلذف « هانقّدصف « اوغّلب دق لسرلا نأ انربخأف

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل ًاطسو ٌةّمَأ انلعج
 .( # ًاديهش

 ىلاعت هللا مركأ يذلا « فيتملا ماقملاو « فيرشلا بصنملا اذهب ُمركأف

 . مثألا عيمج ىلع ولعي « زيزع عيفر ماقم هنإ يلع مركألا هبيبح ةمأ هب

 نع هنع هللا يضر رباج نع امهريغو متاح يبأ ن نباو هْيْوُدَرَم نبا ىور

 ور يأ - موك ىلع ةمايقلا موي يتمأو انأ » : لاق هيَ يبنا

هنأ دو الإ دحأ سانلا نم امو « قئالخلا ىلع نيفرشُم - لاع
 امو « اَنِم 
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 ا لجو زع هبر ةلاسر ّْلب دق هنأ ءادهش نحنو الإ هموق هبذك بن ْنِم

 نأب ًاقيقحت ناك + اهرك اماقيو* ًافيرك ةداهنلا بيضتف ناك اكو
 هلعجي نأ هلضف نم ىلاعت هللا لأسيو « هيلإ حمطيو لقاعلا ملسملا هيف عمطُي

 اوعمس اذإو آه : هلوقب ءايكذألا ءالقعلا نع ىلاعت هللا ربخأ اه هلهأ نم

 نولوقي قحلا نم اوفر ام عمدلا نم ضيفت مهنيعأ ىرت لوسرلا ىلإ لنا ام
 . 4 نيدهاشلا عم انبتكاف انما انبر

 انبتكاف : يأ ) : ةميركلا ةيآلا هذه يف امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

  ْغّلب دق هنأ مهّيبنل نودهشي نيذلا نودهاشلا مهو « هتمأو ُهُيََم دمحم عم

00010 
 بر اي ميركلا كهجو رونب « نيدهاشلا عم انبتكاف انما انبر مهللا

 . نيملاعلا

 « ردصلا ميلس « بلقلا قت ناك نم هلاني امنإ فيرشلا بصنملا اذهو

 . ناسللا بّيط

 مورجم وهف « ناسللا ءيذب وأ ردصلا مبقس « بلقلا مثأ ناك نم امأ

 : ةيلاتلا ثيداحالا كلذ ىلإ ريشت اك

 : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع امهريغو دواد وبأو ملسم ىور

 موي ءاعفش الو ءادهش نوناٌّعللا نوكيال » : رفع هللا لوسر لاق

 . ( ةمايقلا

 عفرت هنأ ينغلب » : لاق ةلبج يبأ نب نابح نع يذمرتلا مكحلا ىورو

 . هريغو مكاحلا هاور )١(

 هس 7584



 يدي نيب  مهريغ ىلع عفترم ناكم : يأ - موك ىلع هَ دمحم ةمأ

 ٍذقموي مهنم دهشي امنإو « غالبلاب اهمبأ ىلع لسرلل دهشت « لجو زع هلل
 . ( ملسملا هيخأ ىلع لغو دقح : يأ  ةنحإ هبلق يف نكي مل نم

 ع ربك وأ « ضغب وأ « لغ وأ ء« دسح وأ « دقح هبلق يف ناك نمف

 : هيَع هللا لوسر نعو ىلاعت هللا نع ديعب مورحم وهف ّشغ وأ « ءاردزا وأ

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ينشحلا ةبلعث يأ نع ثيدحلا يفف

 : ًاقالخأ مكتساحأ ةرخآلا يف ينم مكبرقأو لإ مكبحأ نإ ) : 2ع هللا

 نوراثرلا ًاقالخأ ؟أوسأ ةرخآلا يف ينم كدعبأو ّيلإ مكضغبأ نإو

 . 2( نوقّدشتملا نوقبيفتملا

 تاي

 . « هنم انأ الو ةناهك الو ةميمن الو ٍدسح وذ ينم نسل 5

8 

 نديل كليَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نعو

 5 0( َّنْشغ نم انم

 لاق : لاق هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع نع دمحأ مامالا ىورو
 م0 ا و لبااص

 . ( هقح انملاعل فرعيو

 .( هحيحص ) يف نابح نباو « يناربطلاو « حيحصلا ةاور هتاورو دمحأ هاور :( بيغرتلا ) يف لاق )00(

 , همالكل ًاميظعتو هقدش ءلمب ملكتي يذلا : وه قدشتملاو « افلكت مالكلا ريثك : وه راثرثلاو . ها
 . ًاريكتو ٌءالعتسا همالك يف عسوتي يذلا : وه قييفتملاو

 . مهريغو هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور (؟)

0 00- 



 90 لاق لَم يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع يذمرتلا ىورو

 . ( انريبك رقويو « انريغص محري مل نم انم

 بحي ىتح ًانمؤم نمؤملا نوكي الو » : هتياور يف يناربطلا دازو
 . ( هسفنل بحي ام نينمؤملل

 معلا: كوع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره يأ نعو

 "7 نآرقلاب نغتي مل ْنَم انم

 مهل بيصن الف « هيلإ ءالؤه باستنا نم هُيَع هللا لوسر أربت دقف

 ًأطسو َةّمُأ كانلعج كلذكو #9 : مهيف ىلاعت لاق نيذلا « ءادهشلا ماقم نم
 . # ًاديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل

 تيل لالا ويفات كويس هوت داق دعو

 اهل ىلاعت هللا نم ًةمركت اهضعب ىلع ةمألا هذه ةداهش لوبق

 لوسر لاق ) : لاق هنع هللا يضر رمع نع هريغو يراخبلا ىور

 : انلق « « ةنجلا هللا هلخدأ ريخب ةعبرأ هل دهش ملسم امّيأ ١ : هلع هللا

 :لاق ؟نانثاو هللا لوسر اي :انلق « ( ةثالثو ) : لاق ؟ ةثالثو هلال ويفواب

 . ( دحاولا نع هلآسن مل مث « ( نانثاو »

 رم ) : لاق هنع هللا يضر سنأ نع امهريغو ملسمو يراخبلا ىورو
 . ( تبجو ) : لاقف ًاريخ اهيلع اونثأف ةزانجب هَ يبنلا ىلع 0 5 1 للاب

 . (« ٌتبجو » : لاقف ارش اهيلع اونثاف ىرحخأ ةزانجب رم مث
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 ؟ تبجواذهو كبجو اذهل تلق هللا لوسر اي : ليقف
 « ةنجلا هل تبجو : تلقف « ًاريخ اهيلع متينثأف ةزانجب ٌرُم » هيَ لاقف

 يف هللا ءادهش متنأ « رانلا هل تبجو : تلق ًارش اهيلع متينثأف ةزانجب رمو
 «  ةتباث : يأ «  ةبجاوو ةلوبقم نينمؤملا ةداهش : يأ - ( ضرألا
 ءادهش ةكئالملا نأ ك « ةلوبقم مهتداهشق « ضرألا يف هللا ءادهش نونمؤملاو
 . ينآلا ثيدحلا هيلع لدي ام ةلوبقم مهتداهشو ءامسلا يف هللا

 يضر عوكألا نب ةملس نع امهريغو يناربطلاو ةبيش يأ نبا ىور
 اهيلع ينثأف راصنألا نم لجر ةزانجب هُكيَع يبنلا ىلع ٌرُم ) : لاق هنغ هللا
 . ( تبجو ) : 'لاقف « ًاريخ

 (« تبجو 0: لاقف « كلذ نود اهيلع ينثأف ىرخأ ةزانجب هيلع ّرم مث

 ؟ ٌتثبجو امو : هللا لوسر اي اولاقف

 وهش متنأو « ءامسلا يف هللا دوهش ةكئالملا » : هلع لاقف
 5 )د ضرألا

3 ً 

 تعمس : لاق ريهز يلأ نع امهريغو هجبام نباو دمحأ مامإلا ىورو

 . ا( م رارش نم مرايخ اوملعت نأ كشوي » : لوقي هلع هللا لوسر

 ؟ هللا لوسر اي مب : اولاق
 . ©« ضرألا يف هللا ءادهش متنأ « ءيسلا ءانثلاو نسحلا ءانثلاب ) : لاق

 : ثيدحلا ىنعم : مهضعب لاق : ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاق '
 عقاولل اقباطم كلذ ناكو .لضفلا لهأ هيلع نثا نمل ريخلاب ءانثلا نأ

 . هسكع اذكو الف قباطم ريغ ناك نإف « ةنجلا لهأ نم وهف
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 سانلا ىلاعت هللا مهأف مهنم تام ْنَم نأو همومع ىلع وه ( تبجو تبجو »

 يضتقت هلاعفأ تناك ءاوس « ةنجلا لهأ نم هنأ ىلع اليلد ناك ريخب هيلع ءانثلا
 ىلع هب لدتسي ٌّماهلِإ اذهو « ةئيشملا تحت ةلخاد لامعألا نإف « ال مأ كلذ
 ها . ءانثلا ةدئاف رهظت هبو « ةئيشملا نييعت : يأ اهنييعت

 دمحأ هاور ام هديؤيو « حضاو ريخلا بناج يف اذهو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 : ًاعوفرم سنأ نع تباث نع ةملس نب دام قيرط نم ماحلاو نابح نب آو

 : يأ  نيندألا هناريج نم ةعبرأ هل دهشيف تومي ملسم نم ام )

 تلبق دق : ىلاعت هللا لاق الإ ًاريخ الإ هنم نوملعي ال مهنأ - هيلإ نيبرقألا
 . ( نوملعت ال ام هل ترفغو مكلوق

 . ةعبرأ لدب ( ةثالث » : دمحأل ةياور يفو

 لاق الإ ) :( هحيحص ) يف نابح نباو ىلعي يبأ ةياور يفو : تلق

 . (« نوملعت ال ام هل ترفغو « هيف مكملع تلبق دق ىلاعت هللا

 : ًاعوفرم سنأ نع ( هخيرات ) يف بيطخلا جرخأو ظفاحلا لاق
 مهللا : نالوقيف نيندألا هناريج نم نالجر هل دهشيف تومي ملسم نم ام )

 تلبق دق ينأ اودهشا : ةكئالملل ىلاعت هللا لاق الإ « ًاريخ الإ ملعن ال
 . هبونذ نم : يأ (  ناملعي ال ام هل ترفغو « امهتداهش

 عقي امنإ نكل كلذك هنأ ثيداحألا رهاظف رشلا بناج امأو : ظفاحلا لاق

 ع هريخ ىلع هرش بلغ ْنَم قح يف اودهش اذإ رانلا هل تبجو : يأ كلذ

 ةنسلأ ىلع قطنت ضرألا يف ةكئالم هلل نأ 00 سنأ ثيدح رخا يف عقو دقو
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 مالقأ قلخلا ةئسلأ : مشوق حلاصلا فلسلا ةنسلأ ىلع رهتشا دقو
 ها . قحلا

 هّمسُي مل ةرصبلا لهأ نم خيش نع دمحأ ىورو : يرذنملا ظفاحلا لاق

 نع هيوري ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 نم تايبأ ةثالث هل دهشيف تومي ملسم دبع نم ام 9 : لاق لجو زع هبر

 « اوملع ام ىلع يدابع ةداهش ٌتلبق دق : لجو زع هللا لاق الإ ريخب هناريج

 . ( ملعأ ام هل ترفغو

 ال مهنكلو « ىلاعت هللا اهملعي يتلا ةيفخلا هبونذ ىملاعت هللا رفغ : يأ

 مذا قف ناشا نيديركت# ةنملاو لضفلا باب نم اذهو « اهنوملعي

 « ةميقتسم نينمؤملا ةرطف نأو « ضعب يف اهضعب نسحلا اهنظل ًاقيقحتو
 رهظ امب نمّؤملا مهيخأ ىلع نونثُي « ةميقس الو ةميثل ريغ ةميلس مهب ٍولقو

 ىتح « ةيلخادلا هتارثعو « ةّيفخلا هتألَز اوعبتتي نأ نود نسحلا هرمأ نم مهل

 نع رتسلا فشكي ٍدحَأ نِم امف « هرتس هنع اوفشكيو هوحضفيو هوحرشي
 هيخأ ىلع رتسي ٍبحأ نم امو « هرتس ىلاعت هللا فشك الإ ؛ ملسملا هيخأ

 . ةرخآلاو ايندلا يف هيلع ىلاعت هللا رتس الإ ملسملا

 محرأ اي كتمحرب ؛ نيروتسم نيرتاس « نييدهم نيداه انلعجا مهللا
 . نيمح ارلا

 ناميإلا ضفُي ملو هناسلب ملسأ نم رشعم اي » : هل ةبطخ يف هَ لاق

 هيخأ ةروع عبتت نم هنإف « مهتاروع اوعبتت الو نيملسملا اوذؤت ال « هبلق ىلإ
 ( هلحر فوج يف ولو هحضفي « هتروع هللا عبتت ْنَمو « هتروع هللا عّبتت

 . هريغو يذمرتلا هاور
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 ةمألا هذهل ىلاعت هللا ماركإ

 لع دمحم انديس افوسر نم ةصاخ تاعافشب

 مهرب : فقوملا لهأ عيمج ٌمعت ةّماع ةعافش هل هَ ًادمحم انديس نإ

 ع هتابركو فقوملا لاوهأ نم مهذقني , مهرفاك و مهنمؤمو , مهرجافو
 . ةديدملا ةديدشلا هلاوهأو هدئادشو

 : ةددعتم عاونأ يهو هنفاب ةصاخ تاعافش 2 هلو

 ىلاعت هللا رفغي نكلو باذعلا اوقحتسا دق هتمأ نم رئابكلا لهأ يف هتعافش

 . هَ هتعافشب مه

 فاانصأ ىلعو « تاقبط ىلع رانلا نم اوجرخآف هع هلل لوسر مهب عفشيف
 : ةديدم اداماو ةليوط 05 اوقبل هُليَع مهب هتاعافش الولو « ةددعتم

 : ةيتالا ثيداحالا كلذ لع كلديو

 ةماعلا ةعافشلا
 1 ١ ع

 : ةسبن اهنم سبنف هبجعت تناكو عارذلا هيلإ عفرف محلب ًاموي : ِهََْع هللا

 ؟ كاذ مب نوردت لهو ةمايقلا موي سانلا ديس انأ , : نيَع لاقف

 مهعّمسُيَف دحاو ديعص يف نيرخآلاو نيلوألا ةمايقلا موي هللا عمجي
 بركلاو مغلا نم سانلا غلبيف سمشلا وندتو « رصبلا مهذفنيو « يعادلا
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 . نولمتحي ال امو « نوقيطي ال ام

 دق ام نورت الأ ؟ هيف متنأ ام نؤرت الأ : ضعبل سانلا ضعب لوقيف

 .؟ مكبر ىلإ مكل عفشي نم نورظنت الأ ؟ مكغلب

 . مدا اوتثإ : ضعبل سانلا ضعب لوقيف

 كيف خفنو ؛ هديب هللا كقلح رشبلا وبأ تنأ مدااي : نولوقيف مدا نوتيف

 ىلإ ىرت الأ « كبر ىلإ انل عفشإ كل اودجسف ةكئالملا رمأو ء هحور نم

 . بركلاو مهلا نه: يأ ح ؟ اتغلبادق ام ىلإ ىرتالا ؟ هيف نحن ام

 . هتيصعف ةرجشلا نع يناهن هنإو « هلثم هدلعب بضغي

 . هَُع حون ىلإ اوبهذإ يريغ ىلإ اوبهذإ يسفن يسفن
 كاّمسو « ضرألا ىلإ لسرلا لوأ تنأ حون اي : نولوقيف ًاحون نوتأيف

 الأ ؟ هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ - كبر ىلإ انل عفشإ « اروكش ادبع هللا

 . ؟ انغلب دق ام ىلإ ىرت

 بضغي نلو هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا بضغ دق يلر نإ : مهل لوقيف
 1 ىموق ىلع اهب توعد ةوعد يل تناك دق هنإو « هلثم هدعب

 . لَ مهاربإ ىلإ اوبهذإ يسفن يسفن
 « ضرألا لهأ نم هليلخو هللا يبن تنأ : نولوقيف مههاربإ نوتأيف

 ؟ انغلب دق ام ىلإ ىرت الأ ؟ هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ - كبر ىلإ انل عفشا

 هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا بضغ دق ير نإ : مههاربإ مهل لوقيف
 : ةتايدك رك ذو تك ةلثم هده ينفع الو هلك
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 . هيَع ىموم ىلإ اوبهذإ يريغ ىلإ اوبهذإ يسفن يسفن

 هللا كلضتا هللا لوين كنا يدوم اون نلف يسون نوتايف

 نحن ام ىرت الأ - كبر ىلإ انل عفشا « سانلا ىلع هميلكتبو هتالاسرب

 ؟ انغَلَب دق ام ىلإ ىرت الأ ؟ هيف

 بضغي مل ًابضغ مويلا بضغ دق يلر نإ : ُهّكيَع ىموم مهل لوقيف
 . اهلتقب رمؤأ مل اسفن تلتق ينإو « هلثم هدعب بضغي نلو هلثم هلبق

 نداثلا تينلك ررهدتلا لسور كنا سنع ا قرا رشف فض نورا
 كبر ىلإ انل عفشاف « هنم حورو « ميرم ىلإ اهاقلأ هنم ةملكو « دهملا يف

 ؟ اغلب دق ام ىلإ ىرت الأ ؟ هيف نحن ام ىرت الأ

 . هلثم هلعب بضغي نلو « هلثم هلبق

 . هْيَع دمح ىلإ اوبهذإ « يريغ ىلإ اوبهذإ يسفن يسفن
 رفغو ع ءايبنألا متاععو ( هللا لوسر تنأ دمحم اي: نولوقيف يوتأيف

 ام ىرت الأ - كبر ىلإ انل عفشإ « رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا

 ؟انغلب دقن ام ىلإ ئرت ألا © هيفا ني

 هللا حتفي مث يبرل ًادجاس عقأف شرعلا تحت يتاف قلطنأف : هع لاق
 . لبق دحأل هحتفي مل ًائيش هيلع ءانثلا نسحو هدماحم نم ينمهليو يلع

 , هطعت لسمو , كل عمسي لقو « كسأر عفرإ : دمحم اي : هناحبس لوقي مث
 . عفشت عفشاو

 د 558 ةاا



 . يتمأ يتمأ بر اي : لوقأف يسأر عفرأف

 بابلا نم هيلع باسح ال نم كتمأ نم ةنجلا لخدأ دمحم اي : لاقيف
 .6 باوبألا نم كلذ ىوس اميف سانلا ءاكرش مهو « ةنجلا باوبأ نم نميألا

 عيراصم نم نيعارصملا نيب ام نإ هديب يسفن يذلاو ٠ : هُّتَْع لاق

 . (« ىرصبو ةكم نيب اك وأ ء رجهو ةكم نيب امكل ةنجلا

 . ديناسملاو نئسلاو حاحصلا ىدل هيلع قفتم ثيدحلا اذه لصأو

 : ةصاخلا تاعافشلا عفشي مث « ةماع فقوملا لهأ يف ًالوأ عفشي ِهلكزَع وهف

 : هتمأ نم نيبنذملاب هُدِيَع هتعافش

 لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسمل ظفللاو ناخيشلا ىور

 : هلع هللا لوسر

 تاي نو هتوعد يبن لك لّجعتف ؛« ةباجتسم ةوعد يبن لكل »

 كرشُي ال تام ْنَم هللا ءاش نإ ةلئان يهف « ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يتوعد
 . ( اكيش هللاب

 يهو « مهيف رثألا ةرهاظ ؛ هتمأ يف ةماع ةوعد هل يبن لك نأ : ىنعملاو

 هللا يضر ةريره يأ نع ةيناثلا ةياورلا كلذ ىلع لدي « ةلاحم ال ةباجتسم

 ءهتمأ يف اهب اعد ةوعد ىبن لكل » : ِهّليَع هللا لوسر لاق : لاق هنع

 موي يتمأل ةعافش يتوعد رخؤأ نأ هللا ءاش نإ ديرأ ينإو « هل بيجتساف
 ١ ا . ( ةمايقلا

 يضر ليقع يلا نب نمر لا دبع نع ديج دنسب رازبلاو يناربطلا ىورو
 لوسر اي:انم لئاق لاقف ِهُديَع هللا لوسر ىلإ دفو يف تقلطنا ) : لاق هنع هلل
 1 تاميلس تام كلن كاييكل اب هلأ ينل

 تقر



 يأ  مكبحاصل لعلف » : لاق مث هلم هللا لوسر كحضف : لاق
 . ناميلس كلم نم لضفأ هللا دنع  ِهّليَع دمحم مكلوسر

 . ةوعد هاطعأ الإ ًايبن ثعبي مل هللا نإ

 . اهيطعاف  هتمأل ايندلا عفانم يف : يأ  ايند اهذختا نم مهنم

 حونك :يأ - اهب اوكلهاف هوصع ذإ هموق ىلع اهب اعد نم مهنمو
 - مالسلا هيلع

 موي ىتمأل ةعافش يبر دنع اهتأبتخاف ةوعد يناطعأ ىلاعت هللا نإو
 . (( ةمايقلا

 نيبنذملا ةاصعلاب ْهلَع هتعافش

 لَم هتعافشب رانلا اولخدي ملف باذعلا اوقحتسا

 لهأل ىتعافش » : هع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع
 8 ننسلا باحصأ نم هريغو دواد وبأ هاور )ا ىتمأ نم رئابكلا

 هنأ هَ هللا لوسر نع هثيدح يف امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 . يتمأ يتمأ : بر اي » : لوقيف هبر يدي نيب موقي

 .؟ كتمأب عنصأ نأ ديرت ام دمحم اي : لجو ّرع هللا لوقيف
 ميناس لكم تراج# لوقا

 . يتعافشب ةنجلا لخدي نم مهنمو

 كلا ا



 نزاحخ ًاكلام نإ ىتح « رانلا ىلإ مهب ثعُب دق - لاجر ءامسأب : يأ
 . ©( ةيقب نم كتمأ يف كبر بضغل ٌتكرت ام دمحم اي : لوقيل رانلا

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ننسلا باحصأ ىورو

 7 ينمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش » : هلع

 باذعلا اوقحتسا « رئابكو بونذ هل نمي ْهَع هتعافش لجس اذهو
 . مدقت م رانلا اولخدي ملف مهب هتعافش تءاجف

 رانلا اولخدف باذعلا اوقحتسا نيذلا رئابكلا لهأ نم نيبنذملا لمشيو
 « اهوقحتسا يتلا مهتدم يضم لبق مهب ةعافشلاب ِهُِّيَم هل نذأ مث « مهبونذب
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كل حضتيس اك « ةتوافتم تاقبط ىلع مهجرخيف

 نم امهدانسإ يف سيلو ( ثعبلا ) يف يقيبلاو ( طسوألاو ريبكلا ) يف يناربطلا هاور : يرذنملا لاق )١(
 . اها . كرت

 د 5”ة فاد



 ه١ 5 < هلبااب 5
 مهبونذب رانلا اولخد نميف ٍهللْيَع هتعافش

 فانصأ ىلع مهجرخيف
 انثدحح : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ملسمل ظفللاو ناخيشلا ىور

 : لاق ِلْوَع هللا لوسر دمحم

 . ضعب ىلإ مهضعب سانلا جام ةمايقلا موي ناك اذإ »

 مكيلع نكلو اهل تسل : لوقيف كتيرذل عفشا : نولوقيف مدا نوتأيف
 احون ركذي ملو ةياورلا اذكه هللا ليلخ هنإف مالسلا هيلع مهاربإب

 تا راما

 مالسلا هيلع ىسومب مكيلع نكلو اهل تسل : لوقيف مهاربإ نوتأيف
 . هللا ملك هنإف

 . هتملكو هللا حور

 . هلِهَع دمحمب مكيلع نكلو اهلا تسل : لوقيف ىسيع ويف

 . اهلل انأ : لوقأف ىتوأف
 دماحمب هدمحاف هيدي نيب موقأف « يل نذٌويف يلر ىلع نذاتساف قلطنأف

 ٌرخأ مث « ىلاعت هللا هينمهلي نآلا  دمحلا كلذ:يأ هيلع ردقأ ال

 + او

 « هطعت لّسو كل عمسُي لقو « كسأر عفرإ دمحم اي : يل لاقيف
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 . يتمأ يتمأ : بر اي : لوقأف

 ناميإ نم ةريعش وأ ٍةّرب نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نمف قلطنا : لاقيف

 . لعفأف قلطنأف
 . ًادجاس هل ٌرخأ مث دماحملا كلتب هدمحأف يبر ىلإ عجرأ مث

 « هطعت لسو « كل عمسي : لقو « كسأر عفرا دمحم اي : يل لاقيف
 . عفشت عفشاو

 . يتمأ يتمأ : بر اي : لوقأف

 ناميإ نم ىلدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نمف قلطنا : يل لاقيف
 . اهنم هجرخأف

 . لعفأف قلطنأف

 . ًادجاس هل ٌرخأ مث دماحملا كلتب هدمحأف يبر ىلإ دوعأ مث
 « هطعت لسو « كل عمسي : لقو « كسأر عفرا دمحم اي : يل لاقيف

 . عقب عفشاو
 . يتمأ ينمأ : ٌبراي لوقأف

 نم ةبح لاقثم نم ىندأ ىندأ ىندأ هبلق يف ناك نمف قلطنا : يل لاقيف

 . رانلا نم هجر خاف ناميإ نم لدرخ

 . ( لعفأف قلطنأف

 هلال وقفوا لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نع ملسم ىورو

 مهنإف  مهعاونأب رافكلا :يأ  اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ اّمأ » : هِيَ
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 مهتباصأ - نوملسم : يأ - سان نكلو « نويحي الو اهيف نوتومي ال
 اوناك اذإ ىتح « ةتامإ مهتتامأف  مهاياطخم : لاق وأ - مهبونذب رانلا
 دعب تاعامج : يأ - رئابض رئابض « مهب ءيجف ةعافشلاب نذأ امحف
 . ةنجلا راهنأ ىلع اوُتبف  تاعامج

  ةايحلا رهن نم : يأ  مهيلع اوضيفأ ةدجلا لهأ اي : ليق مث

 . ( ليسلا ليمح يف نوكت ةّبحلا تابن نوتبنيف

 : يأ - ةيدابلاب ناك دق وع هللا لوسر نأك : موقلا نم لجر لاقف

 ..تباهماوجأو ةيقالا لاوحأ تاعي هنآل

 اذه ىنعم نم ملعأ هللاو رهاظلاو : ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاق
 مل دوتوبلال ةراخلا نوعا راحل ندا سوقا افكلا نأ ثيدحلا

 ىّضقي ال 9 : مههف ىلاعت لاق ؟ نوحيرتسيو اهب نوعفتني ةايح نويحي الو

 د ىلاعت لاق اكو « 4 اهباذع نم مهنع ُفْمَحُي الو اوتومّيَق مهيلع
 . *# ىيحي الو اهيف تومي ال

 رانلا مهتباصأ سان نكلو 0 : مَع هلوق امأو : ىلاعت هللا همحر لاق

 ىلاعت هللا مهتيمي نينمّوملا نم نيبنذملا نأ : هاتعمف م, هرخآ ىلإ « مهبونذب

 . ىىلاعت هللا اهدارأ يتلا ةدملا اوبذعي نأ دعب ةتامإ

 ردق ىلع مهباذع نوكيو ساسحإلا اهعم بهذي ةيقيقح ةتامإ هذهو

 « ًامحف ساسحإ ريغ نم رانلا يف نيسوبحم نونوكي مث  مهتيمي مث ء مهبونذ
 ةعتمألا لمحت ©  تاعامج تاعامج : يأ - رئابض رئابض نولمحيف

 نوتبنيو نويحيف « ةايحلا ءام مهيلع بصيف « ةنجلا راهنأ ىلع نوقليو
 اهتابن ةعرس يف : ليسلا ليم< يف ةبحلا تابن مهداسجأ تبنت : يأ -
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 « كلذ دعب مهتوق دتشت مث « ةيوتلم ءارفص اهفعضل جرختف . اهفعضو

 هللا همحر لاق « مهلاوحأ لمكتو  ةنجلا يف : يأ  مهلزانم ىلإ نوريصيو

 . ها . هانعمو ثيدحلا ظفل نم رهاظلا وه اذهف : ىلاعت

 نيب حبذي لد توملا نأ ىلع ينبم لوقلا اذهو : هل هللا رفغ هللا دبع لاق

 جرخي امدعب حبذي امنإو « رانلا نيبذعملا لوخد دنع روسلا ىلع رانلاو ةنجلا

 نودلخلا الإ رانلا يف ىقبي الو « ةنجلا نولخديو رانلا نم مهلك ةاصعلا

 اذن

 روسلا ىلع فقوي ىتح . حلمأ شبك هنأك توملاب ىنؤي»: هَ لاق
 ؟ اذه نوفرعت له رانلا لهأ ايو « ةنجلا لهأ اي:لاقي مث رانلاو ةنجلا نيب

 ) حبذيو عجضيف توملا اذه معن : نولوقيف

 اوتامل ءاقبلاو ةايحلاب ةنجلا لهأل ىضق ىلاعت هللا نأ الولف ٠ : ِهلْييَم لاق

 +[ سيرت: | وتال ءاقنلا و ةايظطايترانلا) لهأل فق" كاست هللا نأ لولو. اسوق

 . رانلا لهأل الو « ةنجلا لهأل توم ىقبي الف « حبذلاب تومي توم اف

 همحر ضايع يضاقلا ىكحو : ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاق مث
 : نيهجو - قباسلا ثيدحلا ىنعم يف : يأ :  هيف ىلاعت هللا

 .  مدقت ا, : يأ  ةيقيقح ةتامإ : امهدحأ

 مهساسحإ مهنع بيغي نكلو « يقيقح تومب تسيل : يناثلاو

 نم ًاعون : يأ «  ةتامإ مهتتامأف» : ِهَُع هلوق ليلدب : يأ - مالآلاب
 . ةدوهعملا ريغ ةتامإلا

 . ها . فخأ مهمالا نوكت نأ زوجيو : لاق

 اك ا ل 1



 رافكلا سسحت نم فخأ نوكي باذعلاب ةاصعلا سسحت نأ : ينعي

 رافكلا فالخب « مهتدقفأ ىلع علطت ال رانلا نإف « مهبولق يف ناميإلا ببسب
 , ىلاعت هللاب ًاذايع  مهيف ةرذ لك معتو « مهتدقفأ ىلع علطت رانلا نإف
 . 4 ةدهألا ىلع علطت يتلا . ةدقوملا هللا ران ل : هناحبس لاق

 - يضاقلا مالك اذهف : ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاق مث
 ها . ملعأ هللاو هانمدق ام راتخماو

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هتعافشب
 ىلاعت هللا الإ مهددع يصحي ال

 نب هللا دبع نع نسح دانسإب ( ريغصلاو ريبكلا ) يف يناربطلا ىور
 هذه لهأ نم لخدي ٠ : ُهَُع هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع

 ىلع اًؤرتجاو « ىلاعت هللا اوصع امب هللا الإ مهددع يصحي ال ْنَم رانلا ةلبقلا

 ىلاعت هللا ىلع ىنثآف « ةعافشلا يف يل نذٌويف . هتعاط اوفلاخو « هتيصعم
 + باةشرع تحت ةزعلا بز يدي نيب+ يأ تناشاق هيلع ىنأ 6 ًادجاس

 . ( عفشت عفشاو هطعت لمو « كسأر عفرا دمحم اي : يل لاقيف

 هتمأب ةمحر ةعساو هتمأب هَ هتعافش
 رو دعو . هللااب ب 7

 تريح » : .لاق يَ يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع
 ّمعأ اهنأل ةعافشلا ترتخاف « ةنجلا ىتمأ فصن لخدي وأ ةعافشلا نيب

 . ىفكأو
 هه 7



 هذه نم حلاصلا فلسلا : يأ - نيمدقتملا نينمؤملل تسيل اهنإ ام
 . 20( نيثولتملا نيئ ئاّطخلا نيبتذملل اهنكلو - للَع ةيدمحملا ةمألا

 لوسر لاقف : لاق ليوطلا هنع هللا يضر كلام نب فوع ثيدح يفو

 .: ًافنآ يبر يل رّيخ امب ربخأ الأ » : كْيَع هلل
 لا ل در اناا اقف
 الو باسح ريغب ةنجلا يتمأ ينلث لخدي نأ نيب يبر ين رْيخ » : لاق

 .( ةعافشلا نيبو « باذع

 ؟ ترش ىذلا املا لوس ايد# انلق
 . ( ةعافشلا ترتخا » : لاق

 . ةلعافش لأ نح انلمجا هللا لوسز اي < ًاعيمح انلق
 . ©( ملسم لكل يتعافش نإ ) : لاقف

 يبر نم تا يناتأ ١ : هيَ للا لوسر لاق نابح نبا ةياور يفو
 . ( ةعافشلا نيبو ةنجلا يتمأ فصن لخدي نأ نيب ينرّيخف

 . مهنم انلعجا هللا لوسر اي : موقلا لاقف
 ملم هللا لوسر لاق مث « « اوتصنأ اوتصنأ » : هَل لاقف

 . 4 اكيش هللاب كرشي ال تام نا

 يه )

 ثيدح نم هجام نبا هاورو « ديج هدانسإو هل ظفللاو يناربطلاو دمحأ هاور : يرذنملا ظفاحلا لاق قله

 . هأ . هوحنب قركشألا ضر يبأ

 . هأ . هوحنب ( هحيحص ) يف نابح نبا هاورو : ديج اهدحأ ديناسأب يئاربطلا هاور : يرذنملا لاق )0
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 هلبالص 5 ب . 0

 هع يبنلا نأ امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع ملسم ىور
 نمف سانلا نم ًاريثك نللضأ نهم ّبَر ف : مهاربإ يف ىلاعت هللا لوق الت

 . # محر روفغ كنإف يناصع نمو ينم هنإف ينعبت
 مهل رفغت نإو كدابع مهنإف مهبذعُت نإ 95 : مالسلا هيلع ىسيع لاقو

 . #4 مكحلا زيزعلا تنأ كنإف

 ؟ ىكبو».ىتمأ ىتمأ مهللاا : لاقو هيدي هب ةتوع عفرف

 - ملعأ كبرو دمحم ىلإ بهذا ليربج اي » : لجو رع هللا لاقف

 0ك اهمال

 لاق امب هلع هللا لوسر هربخأف هلأسف مالسلا هيلع ليربج هاتآف

 كيضرنس انإ : لقف دمحم ىلإ بهذإ ليربج اي » : ىلاعت هللا لاقف
 . ( كؤوسن الو كتمأ يف

 . كدنع ههاجب هليْيَع هتمأ ةصاخ نم انلعجا مهللا
 ينأ نب يلع نينمؤلا رمأ نع نسح دانسإب يناربطلاو رازبلا ىورو

 0 لاق هلك ذأ لور هدأ : ا

 . ( تيصضر

 ا ا



 هدانا و ةاعملا نب ادا نقر ال حفلا وتطير دلع لاول
 . مدقت ا” ةتوافتم تاقبط ىلع مهجرخيو

 هللا الإ هلإ ال لاق ْنَمِب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتعافش

 ل عر يل ال

 لاجر عمتجاف « يلصي ليللا نم ماق كوبت ةوزغ ماع هَ هللا لوسر نأ
 : مهل لاقف مهيلإ فرصناو ىلص اذإ ىتح هنوسرحي هباحصأ نم

 : ىلبق دحأ نييطعأ ام ًاسمخ ةليللا تيطعأ دقل »

 ىلإ لّسرُي امنإ لبق نم ناكو « ةّماع مهلك سانلا ىلإ تلسرأف انأ اّمأ

 . هموق

 هنم ٌءىِلم رهش ةريسم هنيبو ينيب ناك ولو بعرلاب ٌودعلا ىلع ترصنو

 ارقاتاو اهلكأ نومطتت لق نك ناك ويح اهلكأ مالا ل تلحأو

 . اهنوقرحي

 ةالصلا ينتكردأ انيأ - ارووطو هسا نفرألا 0 فلععو
 لبق نم ناكو « « ُتيْلَصو - ءاملا دجن مل اذإ ُثمميت : يأ - تا

 . مهعيبو مهسئانك يف نولصي اوناك امنإو كلذ نومظعي

 لك نافلح 4 3 ليفاح ريك امان 5: أ هانا له ةيئاخاو
 دهش نملو مكل يهف « ةمايقلا موي ىلإ يتلاسم ٌترَتأَف ء لأس دق يبن
 . « هللا الإ هلإ ال نأ

 ىلإ مهدعب يتأي نم لكو ةباحصلا معت هَُع هتعافش نأ : ىنعملاو
 كلا لاا



 هللا لوسر دمحم ةداهش عم : يأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشي نمم ةمايقلا موي

 ةمايقلا موي ةعافش اهأبتخخا ىتلا هتوعد ىه ةعافشلا هذه نأل كلذو « هلك
 يلإو » : ةقبانلا هر دجال ل مشت 61+ هي اوتما يذلا : ا كد

 . ( ةمايقلا موي ينمأل ةعافش يتوعد تأبتخا

 هَم هيلع نيلصملاب هَُع هتعافش
 نيملاعلا بر هللا ملع هعسو ام ددع نيحو تقو لك يف

 نيعمجأ مهعم انيلعو

 ثعمس : لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب يأ نع دواد يبأ نبا ىور
 : لوقي عادولا ةجح موي ِهُكَع هللا لوسر 0 8 لبااص ا
 ةّينب رفغتسا نمف رافغتسالا دنع مكبونذ مكل رفغ دق ىلاعت هللا نإ

 تنك يلع ىَلص ْنَمو « هنازيم حجر هللا الإ هلإ ال لاق نمو « هل رفغ ةقداص
 ()( ةمايقلا موي هعيفش

 اورثكأ » : لاق هلكْيَع يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نع يقممبلا ىورو
 هل تنك كلذ لعف نمف « ةعمجلا ةليلو ةعمجلا موي يف ىلع ةالصلا نم

 . ( ةمايقلا موي انفع اديه

 : لاق هع يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو
 ىّلص ةثام يلع ىَلص ْنّمو ةئام هيلع هللا لص ًارشع يلع ىّلص ْنَم١

 موي ًاديهشو ًاعيفش هل تنك ًاقوشو ةبابص داز نمو « آفلأ هيلع هلل

 . 9( ةمايقلا

 )١( ها . ديج دنسب دمحأ نب نسحلا هجرخأ : رشبلاو تالصلا يف لاقو .

 )١( ها . هب سأب ال : خيشلا لاق ٍدنسب ينيدملا ىموم وبأ هجرخأ : يواخسلا ظفاحلا لاق .
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 ةليسولا هل ىلاعت هللا لأس نمب ٍهُللْيَع هتعافش

 هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع يذمرتلاو دواد وبأو ملسم مامإلا ىور
 : يأ  ءادنلا معمس اذإ » : لوقي هلع هللا لوسر تعم : لاق امهنع
 ةالص يلع ىلص نم هنإف « يلع اولص مث , لوقي ام لثم اولوقف  ناذألا
 ةلزنم اهنإف ةليسولا يل هللا اولس مث « تاولص رشع اهب هيلع هللا ىلص ةدحاو

 . « دبعل الإ نوكت نأ يغبني ال ةنجلا يف

 وه انأ نوكأ نأ وجرأو دحاو لجرل الإ » : يذمرتلا ةياور يفو

 16 ةمايقلا مون تعاقد تلح ةليشولا لاش لس نيف

 هتافو دعب هراز نمب هلع هتعافش

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 للا ب 3 5

 ليم يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع يدع نباو يقبيبلا ىور
 : لاق

 . ( يتعافش هل تبجو يربق راز ْنَم »

 : لاق هكَع يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع يقممبلا ىورو
 . ١) ةمايقلا موي اعيفشو ادييح هل تدك اييصف دونما قار نم 0(



 ةرّوملا هتنيدم يف تام نمب يع هتعافش

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هراونأب

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هريغو يذمرتلا ىور
 : يع هللا

 نمل عفشأ ينإف « اهب تميلف ةنيدملا يف تومي نأ مكنم عاطتسا نم ١
 . ( اهب تومي

 ءاملع هب ىملاعت هللا عْفشي يذلا هللا دنع ةعافشلا باب حتاف وه ِهَيَع هللا لوسر

 : مهءاحلصو مهءارقو مهءادهشو هتمأ

 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ناع نع هجام نبا ىور

 مث ءءاملعلا مث ءءايبنألا : ةثالث ةمايقلا موي عفشي » : لاق هنأ ملسو

 . ( ءادهشلا

 هع يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يأ نع يقيوبلاو يفاهبصألا ىورو
 « ةنجلا لخدأ :دباعلل لاقيف « ةمايقلا موي دباعلاو ملاعلاب ءاجي » : لاق هنأ

 . © مهيلإ تنسحأ امب سانلل عفشت ىتح فق : ملاعلل لاقيو

 . ( هتيب لهأ نم نيعبس يف ديهشلا عفشي ١

 : كتِهع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلع نع يذمرتلا ىورو

 هللا هلخدأ  همارح مّرحو « هلالح لحأف هرهظتساف نارقلا أرق نم

 . « رانلا مهل تبجو دق مهلك هتيب لهأ نم ةرشع يف هعّمشو « ةنجلا
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 : لاق هم يبنلا نع هنع هللا يضر ديعس ينَأ نع دمحأ مامإلا ىورو

 ةعافش يتّيطَع ٌترَخَأ ينإو « ايلاكيسادم لكف ةيطع يبن لك يطعأ دق 0

 نم تاعامجلا : يأ - ماففلل عفشيل يتمأ نم لجرلا نإو « يتمأل
 لجرلا نإو « ةليبقلل عفشيل لجرلا نإو « ةنجلا نولخديف - سانلا
 .( لجرلاو نيلجرلاو ةثالثلل عفشيل لجرلا نإو « ةبصعلل عفشيل

 ةنجلا نولخديف هتيب لهأ نم لجرلل عفشيل لجرلا نإو » : ةياور فو
 . ( هتعافشب

 ةيدمحملا ةمألا هذهل روجألا ىلاعت هللا ةفعاضم

 فعاض هناحبس هنأ ِهُلَم ةيدمحم ا ةمألا هذهل ىللاعت هللا ماركإ نم نإ
 فعاض ام « ةماع ةفعاضم مهلبق نمل ةبسنلاب مهلامعأ ىلع مهروجأ مهل

 ىلع ريفو باوثو « ريبك رجأب مهمركأ دقو ًاضيأ ةصاخ تافعاضم مهل
 . ةصاخ ةنكمأ وأ ةصاخ ةنمزأ يف  اهنولمعي ةليلق لامعأ

 : لاق هلل هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع يراخبلا ىور
 نم : لاقف ًالامع لمعتسا لجرك « ىراصنلاو دوبيلاو مكلثم امنإ »

 طاريق طاريق ىلع دوبيلا تلمعف « طاريق طاريق ىلع راهنلا فصن ىلإ يل لمعي

 . ( طاريق طاريق ىلع ىراصنلا تلمع مث

 رصعلا ةالص ىلا راهنلا فصن.نِم يل لمعي نم لاقف » : ةياور يفو
 ةمأ اي متنأ : ا ل لا و

 ىلع سمشلا برغم ىلإ رصعلا ةالص نم - نولمعت نيذلا ُهَُع دمحم

 . نيطاريق نيطاريق

 تح بادب



 ؟ ًٌءاطع لقأو المع رثكأ نحن : اولاقو ىراصنلاو دوهيلا تبضغف
 ال : اولاق ؟ مكقح نم مكتصقن له : لاق
 . (« ءاشأ ْنَم هيتوأ يلضف كلذف : لاق

 ؟ ًائيش مكقح نم مكتملظ له : ىلاعت هللا لاقف » : 0

 .  ًاطاربق ًاطاريق طورشملا انقح انذخأ لب يأ ال : اولاق

 "ل

 نم هيبشت ثيدحلاب دارملاو : ىلاعت هللا همحر يطويسلا ظفاحلا لاق

 ةرثك يف رصعلاو رهظلا ىلإ راهنلا لوأب - باتكلا لهأ نم : يأ  مدقت
 ليللاو رصعلا نيب امب ةمألا هذه هيبشتو « فيلاكتلا ةرثكو قاشلا لمعلا
 ةمألا هذه ةدم ذإ « هرصقو نمزلا لوط دارملا سيلو « هفيفختو كلذ ةلق يف
 ها . ليجنإلا لهأ ةدم نم لوطأ

 مهرجأ مه فعاضف لضفلاب ٍهُلَع ةيدمحملا ةمألا هذه ىلاعت هللا لماع دقلو

 . ةماع ةفعاضم مهلامعأ ىلع

 ىلإ نيعبس ىلإ رشعب ىه ةدحاولا ةنسحلا نأب ةصاخلا تافعاضملا امأو
 هذه لعزل اهقادنا قرا ليقف اوت نك قاس ل هم تاع
 :ةةمألا

 نع امهريغو ( بعشلا ) يف يقهمبلاو ( هحيحص ) يف نابح نبا ىور
 مهلاومأ نوقفني نيذلا لثُم ف :'تلزن امل ) : لاق امبنع هللا يضر رمع نبا

 . ةيآلا 4 لبانس عبس تعبنأ ةبح لثمك هللا ليبس يف

 . « يتمأ دز ٌبر » : هع هللا لؤسر لاق

 . ةالصلا باتكو ةراجإلا باتك  يراخبلا حيحص رظنا )١(

 دا ا



 ًافاعضأ هل هفعاضيف ًانسح ًاضرق هللا ضرقي يذلا اذ ْنَم 9: : تلزنف

 « ينمأ دز بر » : هيَ لاق

 .( # باسح ريغب مهرجأ نورباصلا ىفوي امّنِإ 8 : تلزنف

 : © اهلاتمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج

 . ( يتما دز بر » : كوع لاق

 . ةيآلا © ًانسح ًاضرق هللا ضرقُي يذلا اذ ْنَم :  تلزنف
 نأ دز تربوا لع ناقف

 تتبنأ ةبح لثمك هللا ليبس يف مههاومأ نوقفني نيذلا لَكُم ف : تلزنف
 . ةيآلا # لبانس عبس

 . « ينمأ دز بر » مَع لاقف

 . #4 باسح ريغب مهرجأ نورباصلا ىفوُي امَّنِإ 9 : تلزنف

 ةميركلا ةيآلا هذه يف دراولا هيف ىلاعت هللا انبغر يذلا نسحلا ضرقلاو

 كلذلو « اهلك ريخلا لامعأو « ٍبّيط مالك لكو « حلاص لمع لك لمتشي
 ضرقي يذلا اذ ْنَم 9: : ىلاعت هللا لوق عمس اذإ حلاصلا فلسلا ضعب ناك

 « هللا الإ هلإ الو « هلل دمحلاو « هللا ناحبس : لوقي « ًانسح ًاضرق هللا
 . ها . نسحلا ضرقلا اذه  ربكأ هللاو

 . ميلع عساو هللاو ءاشي نمل فعاضي ىلاعت هللاف

 : لاق هدم يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع دمحأ مامإلا ىور

 . © ةنسح فلأ ىفلأ ةنسحلا فعاضيل هللا نإ

 ت1



 ةنسح كت نإو ةرذ لاقثم ملظَي ال هللا نإ 9 : ةريره وبأ الت مث

 . #4 اميظع ارجأ هندل نم تؤيو اهفعاضي

 4 ًاميظع ًارجأ ]ف : ىلاعت هللا لاق اذإ : هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق
 .؟! هردق ردقي نَمَف

 لامعأ باوث ةفعاضمب هلم ةيدمحملا ةمألا هذه ىلع لضفت هناحبس هنأ اك

 مظع اهباوث نكلو ةليلق رهاظلاب يه ةنيعم ةنكمأو ةنيعم ةنمزأ يف اهنولمعي

 : رهش فلأ يف لمعلا نم ريخ هنإف ردقلا ةليل يف لمعلا كانهف
 ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ محرلا نمحرلا هللا مسب © : ىلاعت لاق

 . # رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل ردقلا ةليل ام كاردأ امو

 يف حلاصلا لمعلا نم ريخ وه ردقلا ةليل يف حلاصلا لمعلا نأ ينعي

 . رهش فلأ
 لمع الإ لمع هلداعي ال هنإف ةجحلا يذ رشع مايأ يف حلاصلا لمعلا كانهو

 : لاملاو سفنلا باهذو هللا ليبس يف داهجلل جورخلا وهو دحاو

 لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع هريغو يراخبلا ىور

 : هو هلل
 هذه نم لجو ّزع هللا ىلإ ٌبحأ ابيف حلاصلا لمعلا مايأ نم ام )

 ليبس يف داهجلا الو : هللا لوسر اي ) : اولاق - رشعلا مايأ ينعي -( مايالا

 . ©« ءيشب كلذ نم عجري مل
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 ةمعن ركشاو هُيَع ةيدمحما ةمألا هذه ىلع ريبكلا لضفلا اذه يف رظناف
 . قع ديحم اديس ةمآ نم كلعج هنأ كيل ىاغت هللا

 : برغملا دعب ةلفانلا ةالصلا ةفعاضم كانهو

 ْنَم ١ : هُم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءاج
 ةدابعب نلِدَع ءوسب ٌنهنيب اميف ملكتي مل تاعكر ٌّتس برغملا دعب ىلص

 . ")0 ةنس ةرشع ىتنثا

 هللا لوسر يبيبح تيأر : لاق امهنع هللا يضر رساي نب رامع نعو
 تس برغملا دعب ىلص نم 9 : لاقو تاعكر تس برغملا دعب ىلصي هِيَ

 . 2( رحبلا دبز لثم تناك نإو هبونذ هل ترفغ تاعكر

 مارحلا دجسملاو فيرشلا يوبنلا دجسملا يف ةالصلا باوث تافعاضم كانهو

 : ءابق دجسمو

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هريغو يراخبلا ىور
 الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم ريخ اذه يدجسم ف ةالص و : هلع هلل
 . ( مارحلا دجسملا

 الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ يدجسم يف ةالص » : لاق هني

 اميف ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصو « مارحلا دجسملا

 0 . 2( هاآوس

 نأ هئلع هللا يضر سنا نع هجم نبا ةاوو يانا كندا ف ءانعو

 )١( هحيحص ) يف ةميزخ نباو هجام نباو يذمرتلا هاور ( .
 بيغرتلا ) يف اك ةثالثلا يف يناربطلا هاور (؟) ( .
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 ع ةالص فلأ نيسمخب يدجسم يف ةالصو » 5: لانقلاب هنا وشو

 . ©( ةالص فلأ ةئامب مارحلا دجسملا يف ةالصو

 لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يأ نع ريبكلا يف يناربطلا ىورو

 ةالصلاو « ةالص فلأ ةثامب مارحلا دجسملا يف ةالصلا و : هع هللا لوسر
 تاهو ىسانملا ا كيك ف: ةالغلاو + ةذايف تلا يدم

 . ©( ةالص

 هنع هلل يضر ثراحلا نب لالب نع ( ريبكلا ) يف يناربطلا ىورو

 ايف ناصر لأ نهزيع ةكذلاب قاضي 1:4 للعلا لوسو لاق لاق
 نم اهاوس اميف ةعمج فلأ نم ريخ ةنيدملاب ةعمجو « نادلبلا نم اهاوس

 . ( نادليلا

 . ًاضيأ اذه وحن يقبيبلا ىور دقو

 يبنلا باحصأ نم ناكو هنع هللا يضر يراصنألا ريهظ نب ديسأ نعو

 ءابق دجسم يف ةالص ٠) : لاق هنأ ِهَع يبنلا نع ثدحي هن

 . 2( ةرمعك

 : هَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر فينح نب لهس نعو
 رست دل 35 ةةيضادلا نش داق دجست لأ ديون دولت

 . ©( ةرمع

 )١( ها . هتمجرت نآلا ينرضحت ال هتاور دحأ باطخلا ابأ نأ الإ تاقث هتاور : يرذنملا ظفاحلا لاق .

 نسح ثيدح : يمئثيهلا لاق (؟) .

 . يقيبلاو هجام نبا هاورو « بيرغ نسح : لاقو يذمرتلا هاور : يرذنملا لاق (؟)

 . يقيمبلاو « دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلاو هل ظفللاو هجام نباو ُيلاسنلاو دمحأ هاور : يرذنملا لاق (4)
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 يبنلا نع هيبأ نع لهس نب ةمامأ نأ نع نامهط نب فسوي هاورو
 د و ل ا

 . (« ةجح ةلزنمب تناك هيف ىلصيل ربع هلا :لوضو دحست قا اج

 هذه هب ىلاعت هللا مركأ يذلا « مظعلا لضفلا اذه يف يخأ اي رظناف

 . هلِلَع ةيدمحملا ةمألا

 ا
 ع

 لكو ء ةجحح باوث اهب كل لي هللا لوسر دجسم يف ةالص لكف
 . ةرمعلاو جحلا نم رثكأف « ةرمع باوث اهب كل ءابق دجسم يف ةالص

 ةعامجب حبصلا ةالص ٍِلصي يذلا يف ءاج ام ريبكلا لضفلا كلذ نمو

 وأ « ريبكت وأ , ديمحت وأ « حيبستب ىلاعت هللا ركذي هالصم يف سلجي مث
 , ملسو هلاو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ةالص وأ « نارق ةوالت وأ « ليله
 : ىلاعت هللا ركذ هيف كلذ عيمجف « رافغتسالاو ةيعدألا نم كلذ وحن وأ

 نص جاف عطرتوب نيمتتلا يللا ىتخ جيلا دام اع فلاح او
 يطع رجا لا كر

 لويس لاق“ لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع دّيج دنسب يناربطلا ىور

 مث ء ةعامج يف  حبصلا : يأ  ةادغلا ةالص ىلص نم » : ِهُلكَع هللا

 . ( ةرمعو ةّجح رجاب  عجر : يأ  بلقنا

 : ةحكيرع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنا نع يذمرتلا ىورو
 سمشلا علطت ىتح ىلاعت هللا ركذي دعق مث « ةعامج يف حبصلا ىلص نم »
 . ( ةرمعو ةجح رجأك هل تناك نيتعكر للص مث
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 ( ةمات ةمات ةمات » : ِهُللَع هللا لوسر لاق : لاق

 * لاف يع هللا لوسز نأ امهتع هللا ضر هيبأ نع ذاعم نب لهس نعَو
 يأ - حّبسُي ىتح حبصلا ةالص نم فرصني نيح هالصم يف دعق نم )

 تناك نإو هاياطخ هل رفغ اريعالا لوقت الا ىحضلا يتعكر يلصي

 . دواد وبأو دمحأ هاور « رحبلا 0

 : تلاق اهنع هللا يضر ةرمع نع هل ظفللاو يناربطلاو ىلعي وبأ ىورو
 كلم هللا لوسر تعمس : لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ تعمس

 ايندلا رمأ نم ءيشب غلي ملف هدعقم يف دعقف رجفلا ىلص نم » : لوقي
 مويك هبونذ نم جرخ تاعكر عبرأ ىحضلا يلصي ىتح ىلاعت هللا ركذيو
 . ( هل بنذ ال همأ هتدلو

 ةيدمحملا ةمألا نع ىلاعت هللا فيفخت

 ةقباسلا مألا ىلإ ةبسنلاب ةيلمعلا فيلاكتلا

 ًاروفوم الماك رجألا مهؤاطعاو

 هللا يضر كلام نب سنأ نع ملسمل ظفللاو امهريغو ناخيشلا ىور
 « ليوط ضيأأ ةّيأد : وهو قاربلاب تينأ :  لاق هع للا لوسر نأ هنع

 ( هفرط ىبتنم دنع هرفاح عضي « لغبلا نودو رامحلا قوف
 . ل تالا تير تبا ساعت ذا لاق
 دجسملا تلخد مث « ءايبنألا اهب طبرت يتلا ةقلحلاب هتطبرف ) : لاق

 ا عك را كيا

 رتخا : مالسلا هيلع ليربج لاقف « نبللا ترتخاف « نبل نم ءانإو رمخ
 . ةرطفلا
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 : لاق ؟ تنأ ْنَم : ليقف « ليربج حتفتساف ءامسلا ىلإ يب جرع مث

 ؟ هيلإ ثعُب دقو : ليق « ِهَُّع دمحم : لاق ؟ كعم ْنّمو : ليق « ليربج
 بحرف مالسلا هيلع مداب انأ اذإف  انل حتفف « هيلإ ثعُب دق معن : لاق

 ريخم يل اعدو يب

 : ليقف « مالسلا هيلع ليربج حتفتساف ةيناثلا ءامسلا ىلإ يب جرع مث
 : ليق « هليَع دمحم : لاق ؟ كعم ْنَّمو : ليق ؛ ليربج : لاق؟تنأ ْنَم
 ةلاخلا ينباب انأ اذإف - انل حتفف « هيلإ ثعُب دق : لاق ؟ هيلإ ثعُب دقو

 يل اوعدو يب ابحرف امهيلع هللا تاولص ايركز نب ىبحيو ميرم نبا ىسيع

 ؟ تنأ نم : ليقف « ليربج حتفتساف ةثلاثلا ءامسلا ىلإ يل جرع مث
 تعز دقو لوقو مع دس لاق فمه نهود: لكك لير ذاق
 دق وه اذإ هُيَرَع فسويب انأ اذإف  انل حتفف « هيلإ ثعُب دق : لاق ؟ هيلإ

 . ريخب يل اعدو يب بحرف , نسحلا رطش يطعأ
 : ليق « مالسلا هيلع ليربج حتفتساف « ةعبارلا ءامسلا ىلإ يل جرع مث

 : ليق « هُدِي2َ دمحم : لاق 4 كعم نمو : ليق « ليريج : لاق ؟ اذه ْنّم
 هيلع سيردإب انأ اذإف  انل حتفف « هيلإ ثعُب دق : لاق ؟ هيلإ ثعُب دقو
 ًاناكَم ُةاَمْعَفَرَو 9 : لجو زع هللا لاق ريخب يل اعدو يل بحرف مالسلا

 . 4 ايل
 ؟ اذه َنم : ليق « ليربج حتفتساف « ةسماخلا ءامسلا ىلإ يل جرع مث

 ثعب دق : ليق « هلم دمحم : لاق ؟ كعم نمو : ليقف « ليربج : ٌلاق
 يب بحرف « هّليَْع نورابب انأ اذإف  انل حتفف « هيلإ ثعب دق : لاق « هيلإ

 كك ا ل



 . ريخب يل اعدو

 را ال رب ل تا ا وا
 : ليق كبْيَع دمحم : لاق ؟ كعم نمو : ليق « ليربج : لاق ؟ اذه نم
 ىبومب انأ اذإف  انل حتفف : لاق « هيلإ ثعب دق : لاق ؟ هيلإ ثعب دقو

 . ريخب يل اعدو « يب بحرف « هيَ
 « مالسلا هيلع ليربج حتفتساف « ةعباسلا ءامسلا ىلإ انب جرع مث

 , هيَ دمحم : لاق ؟ كعم نمو ليق « ليريج : لاق ؟ اذه نم : ليقف
 مهاربإب انأ اذِإف  انل حتفف « هيلإ ثعب دق : لاق ؟ هيلإ ثعب دقو : ِِس

 فلأ نوعبس موي لك هلخدي وه اذ از روسعملا تانلا لة ريظ دنس

 . هيلإ نودوعي ال كلم

 اهرمث اذإو « ةليفلا ناذاك اهقرو اذإو « ىبتنملا ةردس ىلإ يب بهذ مث
 . لالقلاك

 نم دحأ امف « ترّيغت يشغ ام ىلاعت هللا رمأ نم اهيشغ املف : لاق
 . اهنسح نم اهتعني نأ عيطتسي ىلاعت هللا قلخ

 لك يف ةالص نيسمخ يلع ضرفف « ىحوأ ام لإ ىلاعت هللا ىحوأف

 . ةليلو موي

 .؟ كنتمأ ىلع كبر ضرف ام : لاقف مالسلا هيلع ىسوم ىلإ تلزنف
 . ةالص نيسمخ : تلق

 نوقيطي ال كتمأ نإف « فيفختلا هلآساف كبر ىلإ عجرا : لاق

 . مهتربخو ليئارسإ ينب تولب دق ينإف « كلذ

  يتمأ ىلع ففخ ّبر اي : تلقف يبر ىلإ تعجرف : هيي لاق
 دن 51-



 ل يوان قلد نوقط د كا كل 5

 هيلع ىسوم نيبو « ىلاعتو كر ابت ير نيب عجرأ لزأ ملف : ُهُتلْيَع لاق

 ةالص لكل ةليلو موي لك تاولص سمخ نبنإ دمحم اي : لاق ىتح مالسلا

 ا

 0 ا

 . هتربخأف هُلْرَع ىموم ىلإ تيبتنا ىتح تلزنف : ِهُنَِع لاق
 ٠ يفحتلا هل اتا كيوان جوا لاق

 . ( كدنم

 ءاملع دنع مولعم وه ام رتاوتلا دح تغلب فيرشلا جارعملا ثيداحأو

 : اهمهأ رومأ ةدع انل نّيبُت فيرشلا يدمحملا جارعملا ثيداحأ نإو

 سوار الا ل كب ير وسم

 . ًاحورو ًامسج جارعملاب هَ هصاصتخاو

 الإ اهلخدي نأ نكمي ال ًادحأ نأو « ًاباوبأ تاوامسلل نأ نايب  ؟

 : لاق ؟ نم : حتفتسا امل هل ليق مالسلا هيلع ليربج اذهف « ناذكتسالا دعب

 تح



 . مدقت ا"  ليربج

 هللا نم ندا الا تاوامشلا لعتني نأ ةحأل نكمل هنأ نايبحا#
 : لاق ؟ كعم نمو : ليربجل تاوامسلا نزاخخ لوق هيلع لد 5 « ىلاعت

 ت9 هيلإ كعب دقو انه ةياورلاو ح9 هيلإ لمرأ دقو + لق هلع دمع
 ؟ جارعملاو روضحلاب هيلإ لسرأو « هيلإ ىلاعت هللا ْتْعَب يذلا اذهأ : يأ

 . انل حتفف معن : لاق

 . ةيدوهش ةيدوجو ةيقيقح ملاوع يه تاوامسلا نأ نايب - 4

 جارعملا ثيدح ًاصن هيلع لد اك ةعبس يه تاوامسلا نأ نايب  ه

 « ةيناثلا ءامسلا ىلإ يب جرع مث « ايندلا ءامسلا ىلإ يب جرعف : لوقي ثيح

 لب « ةيوامسلا بكاوكلا يه تسيلو  تاوامس عبس دع ىتح

 . ثيدحلا اذه صنب بكاوكلا ريغ تاوامسلا

 ىه ىتلا ةايحلا كلت « مييلع هللا تاولص ءايبنألا ةايح نايب هيف - 5
 . ايندلا ةايح نم ىوقأ

 ىسيع ةلاخلا ىنباب انأ اذإف ٠ : ةيناثلا ءامسلا يف لخد امل هلع لاق دقف

 . ( ريخب يل

 رم امل نكلو « تام دقف ايركز نب ىيحي امأو:« تمي ل ميرم نبا ىئسيع نأ

 « ًءاوس مالسلاو باطخلا يف امهلماع جارعملا ةليل هيَ هللا لوسر امبب

 ْنِم نإو 35 : ىلاعت هللا لاق أ,  نامزلا رخا هلوزن دعب تومي فوسو

 ه1 1ك



 . ةيآلا . 4 هتوم لبق هب ننمؤيل الإ : باتكلا لهأ

 دوبيلا : باتكلا لهأ عيمج هب نمؤت ىتح ىسيع تومي الف
 « ءامسلا ىلإ ًايح عفر نكلو « تمي ل وه اذإ عقي مل رمأ اذهو « ىراصنلاو

 باتكلا لهأ هب نمؤيو « لاجدلا لتقيو « نامزلا رعخآ لزني فوسو
 لاق ا, ىربكلا ةعاسلا تامالع نم كلذو . تومي كلذ دعبف « مهلك

 « اهب ٌفرتمت الف ةعاسلل ملعل  ميرم نبا ىسيع : يأ  هنإو إل» : ىلاعت

 . ةيآلا

 دج تقلب ةريهشو ةريك كلذ. ق ةذئزاولا ةحيضتصلا فيداخألاو

 . انه اهليصفت عضوم سيلو « رتاوتلا
 ىلاعت هللا ءايبنأ نم ريخلا نأ ىلع ليلد اضيأ جارعملا ثيدح يفو ا

 مهتوم دعب لطعتت ال مهفئاظوو « عنتمي ال دابعلل مهنم عفنلاو « عطقني ال
 . نيعمجأ مهعم انيلعو مهيلعو انّيبن ىلع ىلاعت هللا تاولص

 بلطي « مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع ىسوم انديس هللا ملك اذهلف

 ( هنمأ نع فيفختلا ىلاعت هللا لآسي نأ : لكَ هللا لوسر دمحم انديس نم
 ةالص نيسمخ نم هتمأ نع ففخيو « ِهلليَع مركألا هبيبح ىلاعت هللا بيجيو
 ةيالا ودك ناتاشا نكس كن قولا حنا وو ها ولام نوعا

 « مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع مهاربإ انديس ىلاعت هللا ليلخ اذهو
 دمحم ةمأ ىلإ ًامالس جارعملا ةليل ِهليَع هللا لوسر دمحم انديس عم ثعبي

 . ريفو باوثو ريبك ريخ ىلع ةلالدلا اهيفو « اهل ةراشبو ٠ ُهنيَع

 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يأ نع هريغو يذمرتلا ىور دقف

 د 554غ



 دمحم اي : يل لاقف مالسلا هيلع ميهاربإ يب يرسأ ةليل تيقل » : لاق هع
 اهنأو « ءاملا ةبذع « ةبرتلا ةبيط ةنجلا نأ مهرشبو « مالسلا ينم كتمأ ءىرقأ

 نأو - ةعارزلاو سرغلل ةحلاص اهلك ةعساو عاقب يه : يأ  ناعيق

 لوح الو « ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو « هلل دمحلاو « هللا ناحيس : اهسارغ

 . « مظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 ملاع تانوؤشو دابعلا رومأ نوركاذتيو نوعمتجي ىلاعت هللا ءايبنأ اذكهو
 :: ايناذلا

 لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع هريغو دمحأ مامإلا ىور

 ىسومو ميهاربإ يب يرسأ ةليل ثيل » : ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر
 يل ملع ال : لاقف ميهاربإ ىلإ مهرمأ اوٌدرف « ةعاسلا رمأ اوركاذتف ىسيعو

 . اهب

 + انت ملع ال لاقف' سوم لإ ملا :اوحَيَو

 الف اهعوقو تقو : يأ -اهتبجو اّمأ : لاقف ىسيع ىلإ رمألا اوُدرف
 يعمو جراخ لاجدلا نأ يّبر لإ دهع اميفو « ىلاعت هللا الإ دحأ اهب ملعي

 اذإ « ىلاعت هللا هكلهيف « صاصرلا بوذي م باذ يفار اذإف « نابيضق

 لاعت ًارفاك يتحت نإ : ملسم اي : لوقيل رجشلاو رجحلا نإ ىتح « ينار
 .  لاجدلا عابتأ ىلاعت هللا كلبيف : يأ  ىلاعت هللا مهكلهيف « هلتقاف

 جوجأي جرخي كلذ دنعف « مهئاطوأو مهدالب ىلإ سانلا عجري م

 نوتاي ال « مهدالب نوؤطيف « نولسني بّدَح لك نم مهو . جوجامو
 . هوبرش الإ ءام ىلع نورمي الو « هوكلهأ الإ ءيش ىلع

 هللا وعدأف « مهنوكشيف لإ سانلا عجري مث : مالسلا هيلع ىسيع لاق

 ك7 هات



 نم  اهتحئار ريغتت : يأ - ضرآلا ىوجت ىتح مهتيميو مهكلبيف مهلع

 ( رحبلا يف مهفذقي ىتح مهداسجأ فرتجيف رطملا هللا لزنيف مهحير نتن
 . .ثيدحلا

 : مهملع ىلاعت هللا تاولص ءايبنألا ةايح ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 ( اريخو اعفن مهمظعاو 4 دالبلاو دابعلل مهعفنو مهريخ رارمتسا لعو

 دمحم انديس مظعألا مامإلاو « مركألا بيبحلا وه ًاّربو ةمحر مهّمعأو
 امو ف : هيف ىلاعت هللا لاق يذلا . ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . # نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ

 ِهَع ثيدحلا « مكل ريخ يتافوو « مكل ريخ يتايح :  لاق يذلاو
 . ًادبأ ًادبأ

 مهنإف « نوركاذتيو نوعمتجي - ىلاعت هللا ليبس يف ءادهشلا اذكهو

 نم ىوقأو لمكأو ىمسأ يه ءايبنألا ةايح نكلو ؛ نوقزري مهبر دنع ءايحأ

 8 بتارم لع ةايحلا نأل 4 ءادهشلا ةايح

 ع يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع هريغو دواد وبأ ىور
 : لاق

 درت ريط فوج يف مهحاورأ ىلاعت هللا لعج « دحأب مكناوخإ بيصأ امل »
 لظ يف ةقّلعم بهذ نم ليدانق ىلإ يوأتو « اهرامث نم لكأتو « ةنجلا رابعأ

 : :ىادا اولاق . مهليقمو ) مهلكأم بيط اودجو املف « شرعلا

 دنع اولكتي الع قزرن ءايحأ اننأ ايندلا يف انناوخإ انع ّْلُي ْنَم  مهضعبل
 ؟ برحلا

 نبسحت الو 9 ىلاعت هللا لزنآف « مكنع مهغلبأ انأ : ىلاعت هللا لاقف

 كك ا



 مهاتا امب نيحرف ثوقزري مهبر دنع ءايحأ لب ًاتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا

 .:تايآلا .( # نونرحي مه الو

 : ُهّنكيَع دمحم انديس مركألا ىلاعت هللا بيبح وه « ًافطلو ًافطعو « ةفأرو

 كلذ ىلع لدي اك « عنتمي ال هربو . عطقتني ال ِهُدَْع هتافو دعب هريخ نإف

 : ةيتآلا ثيداحألا
 1 لبااص ا 5 5 َُس 1 5

 نإ » : ِهُيَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سوأ نب سوأ نع
 هيفو « ّضبق هيفو مالسلا هيلع مدا قلخ هيف « ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ نم

 مكتالص نإف هيف ةالصلا نم يلع اورثكأف  ةقعصلا هيفو ةخفنلا

 ماعلا ضرعلا ريغ ةعمجلا موي يف ًاصاخ ًاضرع : يأ - « يلع ةضورعم

 ؟ توملا دعب تيلب

 نأ ضرألا ىلع مرح ىلاعت هللا نإ ١ : ملسو هلآو هيلع هللا لص لاقف
 . 0 ءايبنألا داسجأ لكأت

 . ةددعتم قرط نم مهريغو دمحاو ننسلا باحصأ هاور

 هيلع ةالصلا ضرع ينعي - ضرعلا اذه نع ِهُيَع ىبنلا ربخأ املف

 صاخ وه له ضرعلا اذه نع لأسي ةباحصلا ضعب حار هع ةعمجلا موي
 دعب هيلع ضرعلا قرتفي لهو ؟ ةافولا دعب رمتسم وه مأ « ايندلا هتايح يف
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 ؟ ءاوس دح ىلع امبمأ مأ ؟ اهلبق هيلع ضرعلا نع ةافولا
 لكأت نأ ضرألا ىلع مّرح ىلاعت هللا نإ ) : يَ هلوقب باوجلا ءاجف

 نأو « قاب رمتسم وه ةافولا دعب ضرعلا نأ ىنعي ا ل ايا

 ىلع مّرح ىلاعت هللا نأل « ايندلا ةايحلا يف ضرعلا نع فلتخي ال ضرعلا

 .ةايمالا داما كات نأ نضرألا

 : ًاصاخ ًاضرع ةعمجلا موي هُم هيلع ةالصلل نأ ثيدحلا اذبب دارملاو
 ريوس ل ايلا د 0

 : لع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع يناربطلا ىور
 رشع كلذ ىوس هل بتكو « هيلع تيلصو هتالص ينتغلب يلع ىلص نم »
 5 .( تانسح

 مَع يبنلا نأ امهنع هللا يضر ىلع نب نسحلا نع يناريطلا ىورو

 . نسح ثيدح ( ينغلبت مكتالص نإف يلع اولصف متنك ائيح ١ : لاق

 لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع نسح دانسإب رازبلا ىورو

 ريخ يتاممو « مكل ثدحيو نوئدحت مكل ريخ يتايح ٠ : ِهُهَع هللا لوسر

 ( مكل
 ىلع ضرعت « مكل ًاريخ يتافو تناك تماانأ اذإف ٠ : دعس نا دتعو

 كلذ ريغ تيأر نإو « ىلاعت هللا ٌتدمح ًاريخ تيأر نإف مكلامعأ

 . 2( مكل ٌترفغتسا

 نم دعس نبا ةياور يف ءاجو .« حيحصلا لاجر هلاجر : يمثيهلا كلذكو قارعلا ظفاحلا لاق دقو )١(

 ةقث وه : هيف يبهذلا لاق دقو . هريغو سابع نبا نع هلسرأ « ًالسرم ينزملا هللا دبع نب ركب قيرط
 . مامإ

 اها. سنأ نع ( هدنسم ) يف ةماسأ نب ثراحلا أضيأ ثيذحلا اذه ردص ىور دقو
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 ًاريخ يتافو تناك » : ِمُليْوَع هلوق يف ىلاعت هللا همحر يوانملا ةمالعلا لاق
 +4 محل

 « رابخألا هيلع ُتَْلد م « ضبق اذإ ًاًرقتسم ءامسلا يف يبن لكل نأل
 حور لك ف امضمال نيك ىلاعت تال ابنا كلان فمع لع فظل
 « ةبوتلا مهل ىلاعت هللا لأسي بونذلا ىلع نيتفاهتمللف : هتمأ نم فنص لكل
  ءافولا قدصلا لهألو « صالخإلا نيميقتسمللو « تابثلا نيبئاتللو

 . ظحلا روفو نيقيدصللو
 مدع ىلإ ( مكل ريخ يقام 0 هلوقب هلع راشأو ىلاعت هللا همحر لاق

 مالك ها . هجو نم ولو عفنأ هتقو يف توملا لب « توملاب عفنلا عاطقنا
 . ( ريدقلا ضيف ) يف م5 يوانملا

 هارزر الم هو هواك ا رععم از عفن افي خل ديرو هللا قعد اق

 نع ( حتفلا ) يف رجح نبا ظفاحلا لاق اك حيحص دانسإب ةبيش يبأ نبا
 : لاق هنع هللا يضر رمع نزاخ ناكو ©رادلا كلام

 ربق ىلإ لجر ءاجف « هنع هللا يضر رمع نمز يف طحق سانلا باصأ
 . اوكله دق مهنإف كتمأل قستسا : هللا لوسر اي : لاقو هع يبنلا

 . ثيدحلا ... رمع تئا : هل ليقف مانملا يف لجرلا يتأف

 مانملا ىأر يذلا نأ ( حوتفلا ) يف فيس ىور دقو :( حتفلا ) يف لاق
 . ها . ةباحصلا دحأ ينزملا ثراحلا نب لالب وه روكذملا

 يبأ نبا ةياور يف امك هلع هللا لوسر انديس وه مانملا يف هاتأ يذلاو

 يمسف ًاضيأ هاّلو هنع هللا يضر نائنع ناك املف « رمع لايع هنع هللا يضر رمع هالو : ةديبع وبأ لاق (؟)
 .( بهاوملا حرش ) ها . رادلا كلام
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 مكنإ : هل لقف رمع تئا ٠ : هل لاقف مانملا يف ِهُدَع ىبنلا ءاجف : ةمئيخ

 . 4 سيكلاب :كيلعف عن

 الإ رّصقأام : يأ  ولاام ٌبراي) : لاقو رمع ىكبف
 . بهاوملا حرش يف ا .( هنع ٌبتزجع ام

 مهاقسو « ءاقستسالل سانلا عمجف هنع هللا يضر رمع ماق كانهو
 . لافت هلل

 لف لاق ةقثلا يعباتلا ءازوجلا يبأ نع ( هننس ) يف يمرادلا ىورو

 ىلإ اوكشف ًاديدش أطحق ةنيدملا لهأ لوعتملا اخت لاقيو

 : تلاقف نينمّوملا مأ اهنع هللا ي ىضر ةشئاع

 : يأ - ( ءامسلا ىلإ ىوك هنم اولعجاف ِهُلكَع يبنلا ربق اورظنأ )

 ال ىتح « ءامسلا ىلإ فيرشلا ربقلا ىلع يذلا فقسلا نم تاقاط اولعجا

 . فقس ءامسلا نيبو هنيب نوكي

 نم تقّئفت ىتح لبإلا تنمسو « بشعلا تبن ىتح اورطمف اولعفف
 . قتفلا ماع يّمَّسف  محشلا

 « ناهبصأ دنسم ركب يبأ ظفاحلل عقو ام نوققحما ءاملعلا لقن دقو

 ةنيدملا يف مهو ةقاف مهب تلزن ِهّنَأ نم خيشلا يأ ظفاحلاو يناربطلا ظفاحلاو

 . ع هراونأب ةرونملا

 ظفاحلا هل لاقف « عوجلا اكشو فيرشلا ربقلا ىلإ لوألا ءاجف

 لا نم لجر مهءاج نأ اوثبلي ملف ء توملا وأ قزرلا امإ سلجا : يناربطلا
 نأ هرمأي هَُع يبنلا ىأر هنأ مهربخأو « هل نيمالغ عم ريثك ءيشب تييبلا
 : ماعطلا نم + يأ ت اعيش ميلا لمح
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 . يملسلا

 « ماودلا ىلع رمتسم هعفنو « ماط هّربو هناسحإو « ماع هلع هريخف

 . مايألا رورمو روهدلا ىدم ىلع ادبأ كلذ نم عطقني ام

 نم لمكأ يه ةايح هتافو دعب يح هنأ هع هللا لوسر انملعأ دقو

 : مهيلع دريو نيملسملا مالس عمسي

 يحور لإ هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم ام ٠ : لاق هع هللا لوسر نأ هنع

 . « مالسلا هيلع درأ ىتح  يحور ىلع ىلاعت هللا در الإ ةياور يفو -

 . « يحور ىلع هللا در الإ ١ : يقبيبلا ةياور يفو

 دعب هيلع ملسي نم ىلع مالسلا دري هنأ هُم هللا لوسر انملعأ دقف
 . ايندلا ةايحلا يف مالسلا دري ناك ام هتافو

 لدتساو « مهروبق يف ءايبنألا ةايح يف ًاءزج يقييبلا ظفاحلا عمج دقو
 : لاق ِهكيَع يبنلا نأ ملسم هاور ام اهنمو « ةيوبنلا ثيداحألا نم ريثكب

 ع 4

 يلصي مثاق وهو رمح ألا بيثكلا دنع يب يرسا ةليل ىمومب تررم »
 . ( هربق يف

 . ًامامإ مهيف همدقتو « ءارسإلا ةليل ءايبنألاب ِهَُع هعاتجا ثيدحو

 . ( نولصي مهروبق يف ٌءايحأ ءايبنألا ) : ثيدحو

 تعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبا نع هريغو ىلعي وبأ ىورو

 نشل مث ميرم نبا ىسيع ٌنلزنيل هديب يسفن يذلاو »> : لوقي يَ هللا لوسر
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 .. © هتييجأل دمحم اي: لاقف يربق لغ ماق

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع هححصو م احلا ىورو

 اف ٌنكلسيلو «ًاطسقم ًامامإو ًامكح ميرم نبا ىسيع ٌنطبهيل » : لع هللا

 مو هيلع نورالاو ىلغ ملمس سرق نيايلو 6 اريسم ا ااه اكن

 مالسلا هيلع ىسيع هللا لوسر اذه : ىلاعت هللا كاعر لقاعلا اهيأ رظناف

 هيلع ملسيل ِهُذَع يبنلا ربق ينأي ىتح ًاجف ًاجبف كلسيو رمتعيو جحي فوس
 ةعيرشب مكحي م اح : يأ مكح هنأب ع هللا لوسر هل دهش دقو « هروزيو

 كلذ يف ليئارسإ ينبل تناك اهنإف اهيلع ناك يتلا هتعيرشب ال هدم يبنلا

 هتنسو هباتك : مدع هللا لوسر ةعيرشب لمعي وهف هلوزن دعب امأو « نامزلا
 :مفامرلا خلا قدك لع ةلاذلا فوداحألا قب كلذر فخ ياا د

 يده ٌمامإ وهف طسقم مكح هنأ ِهُيَع هللا لوسر هل دهش دقو
 . نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو هيلعو انيبن ىلع ىلاعت هللا تاولص ٌيدمحم

 فيكف « هلع هترايزل هلحر دشي مالسلا هيلع ىسيع ناك اذإف

 . هيلإ كلحر دشت ال

 ٌبدألاو « هيلع ملستلاو « هيي هللا لوسر ةرايزب ملسملا اهيأ كيلعف

 1 هلا لوسر وقح :عندألا

 نم 1 ئأ كن ةعامم ركذ دقو: :ةزيسلت ىف ريك نبا: ظفاكتا لاق

 ( لماشلا ) هباتك يف غابصلا روصنم وبأ خيشلا مهنم تاقثلا ءاملعلا

 : لاق يبتعلا نع ةروهشملا ةياكحلا

 : لاقف يبارعأ ءاجف « ًادبأ ًادبأ ِهُدَع يبنلا ربق دنع ًاسلاج تنك

 اوملظ ذإ مهنأ ولو و : لوقي ىلاعت هللا تعمس : هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 باي



 اباوت هللا اود جول لوسرلا محل رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج مهسفنأ

 . # اميحر

 : لوقي أشنأ مث يبر ىلإ كب ًاعفشتسم يبنذل ًارفغتسم كتئج دقو

 هحتك اه كتأ ' متنقل كادجنلا تشتت
 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف

 . يبارعألا فرصنا مث

 : لاقف مونلا يف هُلكَرَع يبنلا تيأرف ينيع ينتبلغف : يبتعلا لاق
 . ( هل رفغ دق ىلاعت هللا نأ هرّشِبف يبارعألا قحلإ ىبتع اي و

 هتماركو هع هللا لوسر هاجب انع فعاو « انفاعو « انل رفغا مهللا

 . نيمآ  كيلع
 . نيثدحملاو ءاملعلا تاقث اهلقانتو « ةرهشلا دح تغلب ةياكحلا هذهو

 يف بابلا اذه يف ةتباثلا تاياكحلاو عئاقولا نم ًةلمج تركذ دقو
 . هيلإ عجراف ( هلع يبلا ىلع ةالصلا ) : يباتك
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 اهتالص يف ةمألا هذه فوفص ىللاعت هللا لعج

 اهتالص يف اهبر دنع ةكئالمللا فوفصك

 : مليَع هللا لوسر لاق : لاق هنغ هللا ىنضر ةفيذخ نع ملسم ىور
 تلعجو « ةكئالملا فوفصك انفوفص تلعج : ثالثب سانلا ىلع انلّْضف ر)

 . « ءاملا دجن مل اذإ ًاروهط اهبارت انل لعجو « ًادجسم اهلك ضرألا انل

 . ( ؟ مهبر دنع ةكئالملا فصت !؟ نوفصت

 ؟ مهبر دنع ةكئالملا فصت فيكو : انلق

 م تنصلا ىف نوفا و ةمدقتلا هقوفيفلا قوت 017 2ع لاق
 : نتسلا باحصصأو ملسم هآور

 مهتاولص يف مهب ةكئالملا ءادتقا

 مهالصم يف اوماد ام مهل مهؤاعدو مهديمحتو مهنيمأتو

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ناخيشلا ىور
 : اولوقف# نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ إف مامإلا لاق اذإ » : هلي
 . ( هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا لوق هلوق قفاو نم هنإف نيما

 نيما م دحأ لاق اذإ » : هع هللا لوسر لاق : يراخبلل ةياور يفو
 مدقت ام هل رفغ ىرخألا امهادحإ تقفاوف نيما ءامسلا يف ةكئالملا تلاقو
 . ( هبنذ نم
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 ةكئالملاب دارملا نأ رهظي يذلاو : ىلاعت هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق

 ها . ءامسلاو ضرألا يف نمم ةكئالملا نم ةالصلا كلت دهشي َنَم

 لاق اذإ » : لِيَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو
 قفاو ّْنَم هنإف « دمحلا كل انبر مهللا : اولوقف . هدمح نمل هللا عمس مامإلا

 . ( هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا لوق هلوق

 ةالصلا دعب هالصم يف سلج اذإ دبعلا نإ ) : قلم هللا لوسر لاق : لاق
 رظتني سلج نإو « هل رفغا مهللا : هيلع مهتالصو « ةكئالملا هيلع َتّلَص

 . ( همحرا مهللا هل رفغا مهللا : هيلع مهتالصو ةكئالملا هيلع ُتّلص ةالصلا

 ناضمر رهش يف ةمألا هذهل ىلاعت هللا ماركإ

 اهلبق ةمأ اهلنت | لاصخ سمخب

 : هلع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع

 : مهلبق ةمأ ّنهطعت مل ناضمر يف لاصخ سمخ يتمأ تيطعأ »
 . ( ناتيحلا مهل رفغتستو « كسملا ير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخ

 اورطفي ىتح ةكئالملا مهل رفغتستو » : يقييبلاو نابح نبا ةياور فو

 نأ نوحلاصلا يدابع كشوي : هر ردو نيزيو
 اوصلخي الف « «نيطايشلا ةدرم هيف دفصتو «كيلإ اوريصيو ةنؤملا مهنع :ع اوقلي

 . « ةليل رخآ يف مهل رفغيو « هريغ يف هيلإ نوصلخي اوناك ام ىلإ هيف
 . ؟ ردقلا ةليل يهأ « هللا لوسر اي : ليق
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 . 2"( هلمع ىضق اذإ هرجأ ىفوي امنإ لماعلا نكلو ال » : لاق
  هللاص ا 5 ب 5 9

 : لاق هيَ هللا لوسر نأ هنع هللا يصر رباج نع يقيهبلا ىورو

 : يلبق يبن نهطعي مل اسمخ ناضمر رهش يف ىتمأ تيطعأ »
 لجو زع هللا رظن ناضمر رهش نم ةليل لوأ ناك اذإ هنإف : ةدحاو امأ

 مل هيلإ هللا رظن نمو : هَُع لاق - ةمحرلاو اضرلا ةرظن:يأ - مهلإ
 . ًادبأ هبذعي

 حير نم هللا دنع بيطأ نوسمي نيح مههاوفأ فولخ نإف : ةيناثلا امأو

 :: كلما

 . ةليلو موي لك يف مهل رفغتست ةكئالملا نإف : ةفلاثلا امأو

 ىنيزتو يّذِعتسا : اهل لوقيف هتنج رمأي لجو زع هللا نإف : ةعبارلا امأو
 . يتمارك و يراد ىلإ ايندلا بعت نم اوحيرتسي نأ كشوأ « يدابعل

 . « ًاعيمج مهل هللا رفغ ةليل رخآ ناك اذإ هنإف : ةسماخلا امأو

 مهلامعأ نم اوغرف اذإف نولمعي لامعلا ىلإ رت ملأ . ال » : هُوَ لاقف

 هللو ) : لاق هلع هنأ لاصخلا كلت دادع يف يناببصُألل ةياور يف ءاجو
 قتعأ نيرشعو عست ةليل تناك اذإف « رانلا نم قيتع فلأ فلأ موي لك يف

 . « هلك رهشلا يف قتعأ ام عيمج لثم اهيف ىلاعت هللا

 موي لك يف لجو زع هللو » : هريغو يقبيبلل ليوط ثيدح يف ءاجو
 اوبجوتسا دق مهلك رانلا نم قيتع فلأ فلأ راطفإلا دنع ناضمر رهش نم

 . يرذنملا ( بيغرت ) يف 5 ( باوثلا ) ين نابح نبا هاورو « يقبيبلاو رازبلاو دمحأ هاور )١(
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 لوأ نم قتعأ ام ردقب مويلا كلذ يف هللا قتعأ ناضمر رخا ناك اذإف « رانلا

 , 01غ ةزرخا لإ رهشلا

 ةيدمحملا ةمألا هذهل ىلاعت هللا ميركت
 8 8 8 1 ل

 هثَع ميركلا اهوسر ىلع مالسلاو ةالصلا ةيعورشمب اهفيرشتو
 ةرخالاو ايندلا يف مهعفنت صئاصخو دئاوف كلذ ىلع بتر دقو

 مالسلاو ةالصلاب رمأي مل ىلاعت هللا نأ « كاّيِإو ىلاعت هللا انملع ملعا

 ىلع مالسلاو ةالصلا الإ ةمأ ىلع كلذ ضرفي ملو « ءايبنألا نم يبن ىلع
 « ةمألا هذه كلذب رمأو كلذ ىلاعت هللا ضرف دقف « كلكم دمحم انديس

 ايندلا يف مهعفنت « دئاوفو لئاضف هيلع مهمالسو مهتاولص ىلع مهل بترو

 نيذلا اممأ اي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ ل : ىلاعت لاقف ؛ ةرخآلاو

 4 اميلس اهلسو هلق اس رم

 هتيم أ نايبو « ميركلا لوسرلا اذه لضف هناحبس هنالعإ اذه ينو

 يبنلا اذه ىلع يلصي العو لج هنأ هسفن نع هناحبس ربخأف « ىلاعت هللا ىلع

 . ًافيرشتو هل ًايركت ميركلا
 لو يا مالسلا مييلع هتكئالم نع ربخأ مث

 . لَم مركلا لوسرلا اذهب ًاكٌربتو ًافّرشت - هلل
 هللا تاولص ميركلا يبنلا اذه ىلع مالسلاو ةالصلاب هناحبس رمأي مث

 ةفصب مهبطاخيو « هيبنتلاو هيبآتلا ةغيصب مهيدانيف - هيلع همالسو ىلاعت
 هللاب مهناميإ ىضتقم وه مهلع هّجوملا رمألا نأ نيبيل . هب اوّلحت يذلا ناميإلا
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 نيذلا اهيأ ايا : لوقيف كلذ يف نيقداص اوناك نإ هَ هلوسرو ىلاعت
 ريخلاو « كيدعسو يبر مهللا كيبل 4 ًاميلست اومّلسو هيلع اوُلص اونمآ

 ءادهشلاو « نيقيدصلاو نييبنلاو محرلا ربلا ىلاعت هللا تاولص « كيدي يف

 دمحم انديس ىلع  نيملاعلا بر اي ءيش نم كل حبس امو « نيحلاصلاو

 دهاشلا « نيملاعلا بر لوسرو « نيلسرملا مامإو « نييبنلا متاخ هللا دبع نبا

 ةالصلا لضفأ هيلعو « رينملا جارسلا « كنذإب كيلإ يعادلا « ريشبلا

 . نيعمجأ مهعم انيلعو هلا ىلعو مالسلاو

 اهدئاوفب مهمركيل الإ هّلَع هيلع مالسلاو ةالصلاب مهرمأ امو
 : يباتك يف ةدراولا ةلدألا عم كلذ تنيب ب دقو « ةريبكلا اهلئاضفو « ةريثكلا

2 

 : لوقأف ةلمج اهنم ركذأ نآلا انأو « ةلصفم «  ِهَلَْي يبنلا ىلع ةالصلا )

 و ل

 نم مالسلا لان هيلع مّلس نمو « يم هزل نيدبعا اجدع

 + انعام لاف

 ,. هع مغ اةديم الع لنهر نآل تيس انآ ا
 . مالسلا مهيلع ةكئالملا هيلع ىلصت نأل ببس يهو
 ؟بوندلا ةرفغسو» فاجتردلا فرو: تائيسلا ريفكتل ببس يهو

 . لامعألا ةيكزتو « سفنلا ةيكزتو « بويعلا حالصإو رتسو

 طاريق هل بتكي اببو « ىفوألا لايكملاب باوثلا لاتكي نأل ببس يهو

 ىحمُت اهبو « ةرخآلاو ايندلا مه ةيافك اهبو « دحأ لبج لثم رجألا نم

 : رانلا نمو « قافنلا نمو « ةمايقلا موي لاوهألا نم ةاجنلا اهبو « اياطخلا

 . باقرلا قتع ىلع لضفي ابنم راثكإلاو
 كك



 هتعافش لاني اهو « ىللاعت هللا دنع اهب هل هَ لوسرلا ةداهش لاني اهبو

 لاني اهبو « نازيملا ناحجر اهبو « شرعلا لظب لالظتسالا لاني اهبو

 زاوجلاو « رانلا نم قتعلاو « ندطعلا نهناعألا و للَع يبنلا ضوح دورو

 . طارصلا ىلع

 ةرثك لاني اهبو « توملا دنع ةنجلا نم برقملا دعقملا ةيؤر لاني اهبو
50 

 يضقنت اهبو « هيف كرابيو لاملا ومني اهبو « ةقدصلا رجأ لاني اهبو

 . رثكأ لب ةئام جئاوحلا نم

 ىلاعت هللا رمأ لافتما اهيف نأل « تادابعلا باوبأ نم مظع باب يهو
 « تاجردلا ةعفر اهيلع بترت اذلو 4 هيلع اوُلص 9 : هناحبس هلوق يف

 . مولعم وه ام تادابعلا صئاصخ نم اذه نإف « تائيسلا ريفكتو

 , ردصلا حرشنيو « شيعلا قيضو « رقفلا ىفني ِهُّكزَع هيلع ةالصلابو
 . ريخلا ناظم سمتلي اهبو « اهراونأب رينتستو « سلاجملا نّيزتو

 . هدلو دلوو هدلوو هكَع هيلع يلصملا عفتتي اهبو
 ع هب سانلا ىلوأ نوكيو « هع هلوسرو ىلاعت هللا ىلإ برقتتي اهبو

 . ةالص هيلع مهرثكأ

 نم بلقلا رهطي اهبو « ءادعالا ىلع رصتني اهبو « اهبحاصل رون يهو
 . ًادصلا نمو قاقشلاو قافنلا
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 ةيؤرل مظع ببسو « اهبحاصل سانلا ةبخ مظع ببس يهو
 . هَع يبنلا

 يف اهبحاصل ًاعفن اهرثكأو اهلضفأو اهَربَأو لامعألا كربأ نم يهو
 : ايدل و قيدلا

 ىلع سلجملا كلذ دوعي ال ىتح هريخو سلجما بيطل ببس يهو
 8 ةمايقلا موي ةمادنو ةرسح سيلجلا

 نيح هلع يبنلا ىلع ىَّلص اذإ ليخبلا مسا دبعلا نع يفنت يهو
 . هركذ عمسي وأ « هركذي

 اهكرت اذإ هفنأ ماغرب هيلع ءاعدلا نم دبعلا وجني ْهُّيَع هيلع ةالصلابو

 4: كوم هركذ دنع

 قيرط ءىطخي اهكرات نأ اك « ةنجلا قيرط ىلإ اهبحاص يدتبي اهبو
 . ةنجلا

 . ءافجلا نم دبعلا جرخي اهبو

 هلوسر ىلع ةالصلاو ىلاعت هللا دمحب ءىدتبا يذلا مالكلا متي اهبو

 . هلع
 يلصملل نسحلا ءانثلا ىلاعت هللا ءاقبإل ببس هَ يبنلا ىلع ةالصلاو

 نم لئاس وه هُم يبنلا لع يّلصملا نأل « ضرألاو ءامسلا لهأ نيب هيلع
 « لمعلا سنج نم ءازجلاو « همركيو هَ هلوسر ىلع ينثي نأ ىلاعت هلل
 . كلذ نم عون هيلع يلصملل لصحي نأو ّنب الف

 يفو « هلمع ينو « هع هيلع يلصملا تاذ يف ةكربلل ببس يهو
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 هبر وعدي وه هُم هيلع يّلصملا نأل ؛ هحاصم بابسأو « هقزرو « هرمع
 1 313 انفك تن اجسعس عدلا" فود قو لكم بلا نع كرا لأ
 "هتك هيلع ىلصي نما ةعرألا لادن

 اهتفعاضمو « اهتدايزو « ُهكَع يبنلا ةبحم ماودل مظع ببس يهو

 دوقع نم نيتم دقعو « نيكر نكر يه ُهُيَم هتبع نأ كش الو -
 نوكأ ىتح كدحأ نمؤي ال ١ : ةحيحصلا ثيداحألا يف درو م « ناميإلا
 . (« نيعمجأ سانلاو هدلوو هدلاو نم هيلإ بحأ

 .( كسفن نم كيلإ بحأ نوكأ ىتح 1 هنع هللا ىضر رمعل لاقو

 دعت ةرخبو عب ةيف احب ىلصلا نورت كلل بلا لع ةالاغلاف

 يف هراضحتسا رثكأو « بوبحملا ركذ نم رثكأ املك دبعلا نأ اهنم
 هبح فعاضت  هيناعمو « هتالاكو « هبوبحم نساحم رضحتساو « هبلق

 . هبلق بناوج عيمج ىلع بوبحم ا ىلوتساو « هيلإ هقوش دازو « هل

 « هتالاكو « هنساحم راضحتساو « هراضحإو « هركذ نع ضرعأ اذإو

 . هبلق نم هبح صقن

 حرفأو هبلقل ٌرقأ ءيش الو « بوبحم ا ةيؤر نم بحم ا نيعل ٌرقأ ءيش الو
 هناسل ىرج هبلق يف اذه يوق اذإف « هنساحم راضحإو « هبوبحم ركذ نم هبلل
 بحعملل دعسي الف  هيناعمو هنساحم ركذو « هيلع ءانثلا ةرثكو , هحدمب

 : هبلق: ىف هيويغ نكس اذإ الإ لايت اني الو لاح

 : لئاقلا ىلاعت هللا محريو
 هركحتك ذاق ةاسنأ ثيشل . .:ةزتمعي يلتقلا ق كاب

 هرصبت بلقلا ادْيَوسو يرصب نعو يعمس نع باغ
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 : لئاقلا رد هللو

 جريملا لإ جاتحقم يغ . ٠ ةييتكاس نأ احين نإ
 جرفلاب هللا هتأ دق هدقاع تنأ ًاضيرمو

 جججلاب سانلا يتأي موي انتجح لومأملا كهجو
 جهتنلا جاهنم 2 ريخ انضهجو ءاضولا كعرش
 : لئاقلا رد هللو

 ميهبلإ نتج يأ بجحسع نيو

 يعم مهو تيقل نم مهنع لأسأو
 اهداوس يف مهو ينيع مهدهشتو

 يعلضأ نيب مهو يبلق مهرصييو
 انعفنو هنع هللا يضر افو يلع ريبكلا فراعلا يديس لوق نسحأ امو

 : هل قشاعلا ِهُلكْيَع يبنلا بح لاح اهيف فصي يتلا ةيلادلا هتديصق يف هب

 دسج اي ًافينه ْشعف ٌداؤفلا َنّكَس
 دمبألا ىلإ فقملا ديت ههنحلا كاذ

 نكي نمو بيبحلا فنك يف ٌتحبصأ
 دغرلا شيعلا هشيعف ميركلا راج

 هئاول تحت هللا نامأ يف شع
 دكن الو بانجلا اذه يف فوحخ ال

 نعم تبحر كدتنعو ارفف“ دسم ال

 هلي ةيقانا يي كلا ىكعملا لك
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 نمو ىودجلا لسرُمو لامجلا بر
 دحأدرف اهلك نساحملا فوه

 اهلك ملاوعلا ثوغ ىهثلا بطق

 دمح نم دجأ داس ىلع ىلعأ

 دجاو وه نم ةايح دوجولا حور
 دجو نمل دوجولا متام هالول

 مههعيمج رودصلاو مداو ىسيع
 درو الاهرون وه ٌنيعأ مه

 هرون ةئلط نابطتقلا ربا ول

 ْدَجِّس ْنَم لوأ ناك مداهجو يف
 هلام لوح دورغلا قار وصل وأ

 ىري الف لج هللا لامج نكل

 ىدنللا رس افصلا ىنعم افولا نيع

 دّشرلا دسج ىبنلا حور ىدحلا رون

 ىضترملا مالسلا نم ةالصلل وه

 دبألا ماد ام صوصختنا عماجلا
 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص
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 الو 2« ىري ال لاح يف بحما راص بحملا يلق بوبحلا نكس اذإف

 بحملا ءانف ققحتي اذهبو « هبلق ين نكاسلا هبوبحمب الإ لقعي الو « عمسي

 مكحلا حبص نما ون ةيناقلا ىف املا متع لوألا ءابلا تين + ديول

 + انفال يلوأ اي اوريتعاف « ةيناثلل بارعإلا يف تاكرحلاو

 ا ا

 . هيلع يلصملل ْهُديَع يبنلا ةبحمو « هيلع
 ةالصلا رثكأ املك هنإف  هبلق ةايحو دبعلا ةيادهل مظع ببس يهو

 ىقبي ال ىتح « هبلق ىلع هع هتبحم تلوتسا « هركذ نم رثكأو ُهَّع هيلع
 امم كش يف ىقبي الو « هَُع يبنلا نع ءاج ام ءيشل ةضراعم بلقلا يف
 ا ايويخام لاقى ارو هاهم د هي فا مستر ل ير اج

 لوسر نع ءاج ام الإ ىوبي الو « هع هللا لوسر نع ءاج ام الإ بحي الف
 هاوه نوكي ىتح 5دحأ نمؤي ال » : هُم هلوق هيف ققحتيو « ِهُدِ هللا

 . ثيدحلا ( هنع غيزي ال مث هب ٌثىج امل ًاعبت

 . نيملاعلا بر اي كدنع ُِدْيَع ههاجب مهنم ادلعجا مهللا

  ليَِع هيلع ىلصملا مسا ضرعل ببس يه ليَ هيلع ةالصلا نأ اك
 هلوقو ( يلع ةضورعم مكتالص نإف » : ع لاق ام هدنع هركذل ببسو

 . ( مالسلا يتمأ نع ينوغلبي ضرألا يف نيحاّيس ةكئالم هلل نإ » : هلي

 لوسر انديس ةرضحي هعسا ركذي نأ ًالبنو ًافرش ملسملا دبعلاب ىفكو

 . هلع هللا

 « هركشو ىلاعت هللا ركذل ةنّمضتم ىه هع هيلع ةالصلا نأ اك
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 ركذو« هءاعدو ىلاعت هللا ركذ هتالص تنمضت دق ِهُدييَع هيلع لصملاف

 ىلصملا لاني نأو « هلهأ وه !؟ هبيبح ىلع ىلصي نأ هبر هلاؤسو هُم هلوسر
 . مظعلا لضفلا هيلع هتالصب هلْ هيلع

 ينثي نأب هلاؤسو « هبر دبعلا ءاعد نمضتت هلع هيلع ةالصلا نإو اذه

 هركذ ةعفرو « هيركتو هفيرشت يف ديزي نأو « هَ هبيبح ىلع هناحبس

 . ًاضيأ كلذ بحي هع هللا لوسرو « كلذ بحي هللا نأ بيرالو « هردقو

 ٌباحم ىلإ « هءاعدو « هلاؤسو هتبغر فرص دق ِهُلَع هيلع يلصملاف
 :هباعو هحيتاوج هيلاك نلغ هلك كلل رئاوا ع ةكرم هلوسوو ملاعق كلا

 بوغرملا اذه ناك و « هبولطم قوف وه هدنع بولطملا اذه ناك لب

 ةلويسوو: لاعت هلبإ قا و سقت وس ربو لاه نا هيت رثا دقق ب ةتايغو قوق

 هللا رثا نم نإف لمعلا سنج نم ءازجلاف « امهاوس ام ىلع امهباحمو
 انرثآو ٠ هئاعد يف ِهُللْوَم لاق دقو هريغ ىلع ىلاعت هللا هرثأ هريغ ىلع ىلاعت
 . نيما مهللا « انيلع رثؤت الو

 شاعملا ةكربو « شيعلا ةعسل ببس ابنأ كوم هيلع ةالصلا دئاوف نمو

 ريض

 . شاعملاو شيعلا قيضو رقفلا هيلإ اكشف هَ يبنلا ىلإ لجر ءاج ) : لاق
 هيف ناك نإ مَّلسف كلزنم تلخد اذإ » : هلع هللا لوسر هل لاقف

 0 دعا هاه رك ادن اتا طولي ع دعا

 تجاا 29 تح



 هناريج ىلع ضافأ ىنح قزرلا هيلع ىلاعت هللا ٌردأف كلذ لجرلا لعفف

 +( ةتابارقو

 : لاق مث قباسلا ثيدحلا ىلاعت هللا همحر يواخسلا ظفاحلا ركذ دقو

 هلع يبنلا ىأر هنأ ىلاعت هللا همحر ينالطسقلا هللا دبع وبأ ىكحو
 . رقفلا هيلإ اكشف مونلا يف

 ُبَهو « دمحم لآ ىلعو دمحم لع لص مهللا لق ه : هُنكَم هل لاقف

 نع انموجو هب نوصن ام « كرابملا بيطلا لالحلا كقزر نم مهللا انل
 ريغ نم ًالهس ًاقيرط هيلإ مهللا انل لعجاو « كقلخ نم دحأ ىلإ ضرعتلا
 نيأو ناك ثيح مارحلا مهللا انبتجو « ةعبت الو ةّنم الو « بصن الو بعت
 يبا امعيهماووةلعأ وون لحوتوواك نعت هوم ناك

 نيعتسن الو « كيضري اميف الإ بلقتن ال ىتح « مهبولق انع فرصاو
 . « نيمحارلا محرأ اي بحت ام ىلع الإ كتمعنب

 : ًاعوفرم امهنع هللا يضر سابع نبا نع ( سودرفلا دنسم ) يفو
 « نيريجتسملا راج اي « محر اي نمحر اي هللا اي كلآسا ينإ مهللا »

 انامل كنس ال قم كنت ايوب عاقل دافع آل وهدان اونو نقتاقلا نمامأب
  ءاجرلا مظع اي « ءارقفلا زنك اي « ءافعضلا زرح اي « هل رخذ ال نم رخذ

 اي « معنم اي « لمجم اي « نسحم اي « قرغلا يجنم اي « ىكلحلا ذقنم اي

 « ليللا داوس كل دجس يذلا تنأ « رينم اي « رابج اي « زيزع اي « لضفم
 رونو « ءاملا يئودو « رجشلا فيفحو « سمشلا عاعشو « راهنلا ءوضو
 ىلع ىلصت نأ كلأسأ « كل كيرش ال كدحو هللا تنأ « هللا اي « رمقلا
 وسخ ا عرف اباعو عيللا جو لمقال لعوب هلل ريمرو ةلذيع ةمع

 ت77 2711 تسب



 هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا ) : باتك يف هلك كلذ تحضوأ دقو اذه

 . ىلاعت هللا نذإب كدعسي ام هيف دجت هيلإ عجراف ( ملسو هلآو هيلع

 ىلاعت هللا لعج

 مالسلاو ةالصلا هيلع ةيدمحملا ةمألا هذه رودص

 ةمأ اهلنت مل ةميظع ةماركب هيَ دمحم انديس ةمأ ىلاعت هللا مركأ دقل
 لغو هقالكل ةيعوأ ةمألا هنن تولق لطعب ةتاحيبس هنأ كلذو + اهلك

 الو « ءاملا رايت مهبولق نم هلسغي الف « هتايا ظفحل فحاصم اهرودص

 ظوفحم هنإف روطسلا نم يح هنأ ولف « ءادعألا ديك مهرودص نم هوحمي

 . رودصلا حاولأ يف

 ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف ٌتاَنيَب ايآ وه لب # : ىلاعت هللا لاق

 ما

 هللا يضر دوعسم نبا نع امهريغو يوغبلا مامإلاو يناربطلا ىورو
 : لاق ِهلْيَع ىبنلا نأ هنع

 ةقباسلا بتكلا يف ىلاعت هللا ينفصو : يأ  يتفص »

 ةنسحلاب يرجي « ظيلغ الو ظفب سيل « لكوتملا دمحأ :  ةيوامسلا

 هتمأو « ةبيط هرجاهمو « ةكم هدلوم « ةعيسلاب ءفاكي الو « ةنسحلا

 يف مهليجانأ « مهف ةارطأ نوكضويو ؛ مهفاصنأ ىلع نورزتأي « نوُدامَّحلا

 لا رو مهرودص يف مهنارق فحاصم ينعي - مهرودص
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 ليللاب نابهر « مهؤامد يلإ هب نوبرقتي يذلا مهثابرق « لاتقلل نوفصي

 . ( راهنلاب ثويل

 لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ( لئالدلا ) يف ميعن وبأ ىورو

 دقو الإ يلبق يبن نكي مل هنإ بر اي : تلق - جارعملا ةليل : يأ

 ةوادل ترخشسو: ًاميلك ىماومو. ع النيل .هاربإ تلعن :: ةتمركأ

 . ؟ يل تلعج امف  قوملا ىسيعل تييحأو « حيرلا ناميلسلو « لابجلا

 ركذأ ال ينإ : هلك كلذ نم لضفأ كتيطعأ دق سيلوأ : هناحبس لاقف
  فحاصم ؛ يأ - ليجانأ كنتمأ رودص ٌتلعجو « يعم تركذ الإ

 ًازنك كتيطعأو - كلبق : يأ  ّةمأ اهطعأ لو ؛ ًارهاظ نارقلا نوؤرقي

 . (« ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال : يشرع زونك نم

 ا

 ا يل ا ل 00

 تود » نكاظفيو اننا

 ظفحي ام وحمي ال هنكلو « روطسلا يف بتكي ام لسغي ءاملا نأ ىنعملاو

 . رودصلا يف
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 ةمالا هذه ىف قاب يدمحملا يدملا

 اهرخا ىلإ لصاوتم اييف ريخلاو

 ثيدح يف هنع هللا يضر نابوث نع امهريغو يذمرتلاو ملسم ىور
 ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال » : هلع هللا لوسر لاق : لاق ليوط

 . « كلذك مهو هللا رمأ تي ىتح « مهذخ نم مهرضي ال . قحلا

  يطعُي هللاو مساق انأ اهنإو « نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري ْنَم :  لوقي

 ِقأي ىتح مهفلاخ نم مهرضي ال « هللا رمأ ىلع ةمئاق ةمألا هذه لازت نلو
 . ( هللا رمأ

 نأ امهنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 ىلع نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي يتمأ نم ةفئاط لازت ال » : لاق هَ يبنلا

 . ( لاّجَدلا حيبسملا مهرخآ لتاقي ىتح 3 مهأوان نم

 . هللااب 5 0 8 0
 : لاق هَ يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره ينأ نع هجام نبا ىورو

 . « اهفلاخ نم اهرضي ال هللا رمأ ىلع ةماّوق ىتمأ نم ةفئاط لازت ال »

 نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي يتمأ نم ةفئاط لازت ال » : ُهَْليَع هللا لوسر لاق
 انل لص لاعت : مهريمأ لوقيف « ميرم نبا ىسيع لزنيف « ةمايقلا موي ىلإ

 ةمركت - ريمأ ضعب ىلع مكضعب نإ « ال : لوقيف  انب امامإ : يأ

 . « ةمألا هذهل ىلاعت هلل
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 نامزلا رمخآ يف مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع لزني امل هنأ : ىنعملاو
 مّدقيو « ةرم لوأل عنتميف « ةالصلا يف ةمألا هذه ّمْوَي نأ ىلإ ىعدُيف
 نيبيل كلذو « امامإ مدقتي كلذ دعب مث « نيدتقملا عم هب يدتقيو « مهريمأ

 اع فو را نيب ندد ةمالا هده لوصر] هيف ءاع هنأ ناقل
 ةةمألا هذه: لامعا ةقلزك كلذ ف نويلو تنم ةنع اندوس ةنيرشب

 مهيلع بجي مهمأو « اًضيأ نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلإ لوسر وه اهلوسر نأو

 . مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ىلاعت هللا لوسر مهنمو هب اونمؤي نأ

 ةمكح و باتك نم مكتيتا ال نييبنلا قاثيم هللا ذخأ ْذِإو لذ : ىلاعت لاق

 متررقأأ : لاق هنرصنتلو هب ننمؤتل مكعم امل قدصم لوسر مءاج مث
 نم مكعم انأو اودهشاف : لاق انررقأ : اولاق يرصإ مكلذ ىلع متذخأو

 . # نيدهاشلا

 لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع امهريغو دمحأو يذمرتلا ىورو
 . ( هرخآ مأ ريخ هلوأ ىردُي ال رطملا لثم يتمأ لغم 0 ماع هللا لوسر

 رطملاك « نيدلا موي ىلإ عطقني ام لاوتم ةمألا هذه يف ريخا نأ ىنعملاو

 * نملاغلا توها دفنا وي مارا



 ةعمجلا مويب ةيدمحملا ةمألا هذه ىلاعت هللا ماركإ
 هيف اهصخو « ةعمجلا مويب ِهْيَم دمحم انديس ةمأ ىلاعت هللا مركأ دقل

 : ةقباسلا مثالا اهلنت مل صئاصخب

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع هريغو ملسم ىور
 ناكو « تبسلا موي دوبيلل ناكف « انلبق ناك نم ةعمجلا نع لضأ ٠ : هلم
 نم نورخآلا نحن « ةمايقلا موي انل عبت مه كلذكو « دحألا موي ىراصنلل

 . ( قئالخلا لبق ممل يضقملا « ةمايقلا موي نولوألاو « ايندلا لهأ

 : ىلاعت هللا دنع اهمظعأو مايألا ديس وه ةعمجلا موي

 : ٍهُْيَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رذنملا دبع نب ةبابل يبأ نع

 نم هللا دنع مظعأ وهو « هللا دنع اهمظعأو مايألا ديس ةعمجلا موي نإ )
 طبهأو « مدآ هيف هللا قلخ : لالخ سمخ هيفو  رطفلا مويو ىحضألا موي
 اهيف هللا لاسي ال ةعاس هيفو « مدا هللا فوت هيفو « ضرألا ىلإ مدا هيف هللا

 ام « ةعاسلا موقت هيفو « ًامارح لأسي مل ام  هايإ هاطعأ الإ ًائيش دبعلا

 « رحب الو « لابج الو « حاير الو « ضرأ الو ءامس الو « برقم كلم نم
 . ©( ةعمجلا موي نم نقفشي ّنهو الإ

 : تبرغو سمشلا هيلع تعلط موي ريخ وه ةعمجلا موي
 موي ريخ ) : ُهُهَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع

 هيفو « ةنجلا لخدأ هيفو « مدا قلخ هيف « ةعمجلا موي سمشلا هيلع تعلط

 . ( اهنم جرخأ

 + امكن ىو وراق ع قلل 1710و هجر اطمل هام ىناوردتلا اووف قوش لاف كر

 5 يالا



 ةميزخ نباو يلاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور : يرذنملا لاق

 ( ةعمجلا موي نم ريخ موي ىلع تبرغ الو سمشلا تعلط ام » : هظفلو
 ديع : يأ  انل وهف « عبت هيف انل ساتلاف « هنع سانلا لضأو هل هللا اناده
 موي : يأ هيف نإ ؛ دحألا موي ىراصنلاو « تبسسلا موي دوبهيلاو  انل

 الإ ًاقيش ىلاعت هللا لأسي يلصي نمّؤم اهقفاوي ال ةعاس  ةعمجلا

 . ( هاطعأ

 علطت ال » : لاق هيَ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يأ نعو
 عرضت يهو الإ ةباد نم امو « ةعمجلا موي نم لضفأ ىلع برغت الو سمشلا
 . 206 نجلاو سنإلا نيلقثلا نيذه الإ ةعمجلا موي
 : ًاصاخ ًاضرع ْهُدَع يبنلا ىلع ةالصلا هيف ضرعت ةعمجلا موي

 نإ » : هلع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سوأ نب سوأ نع
 « ةخفنلا هيفو « ضبق هيفو ؛ هكا كج هيفا ةحيحلا موي هكنايأ ليقتا نوف
 ةعمجلا موي مكتالص نإف « هيف ةالصلا نم يلع اورثكأف « ةقعصلا هيفو

 ) يلع ةضورعم

 دعب تيلب + ىأ تّقمرا دقو كيلع انالصا: ضرغت كفيك: اولاق
 ؟ توملا

 لكأت نأ ضرألا ىلع مرح لجو زع هللا نإ : : ِيَم لاقف
 . 22( انماسجأ

 هيلع ضرعت تناك ام ةافولا دعب ْهليْوَم هيلع ةالصلا ضرعت لازت الف

 نأ ضرألا ىلع مّرح ىلاعت هللا نإف « ريغت يأ ثدحي ملو « ايندلا ةايحلا يف

 1( امهيحيطسسطا وبل ناب نباو عراب نبا هاور ١١(
 . هل ظفللاو ( هحيحص ) يف نابح نباو هجام نباو يلاسنلاو دواد وبأ هاور : يرذنملا لاق (؟)

 فانا اك



 نيعمجأ مهعم انيلعو مهيلعو انيبن ىلع ىلاعت هللا تاولص ءايبنألا داسجأ لكأت
 . نيدبالا دبأ

 : ةعمج موي لك يف رانلا نم ءاقتع ىلاعت هلل

 ةعمجلا موي نإ » : ِهُّليِع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع
 فلأ ةئاتس ابيف هللو الإ ةعاس ابيف سيل « ةعاس نورشعو ةعبرأ ةعمجلا ةليلو

 نم انجرخف : سنأ نع ينانبلا تباث نع يوارلا لاق . « رانلا نم قيتع
 : هيف دازو هتعمس : لاقف تباث ثيدح هل انركْذف نسحلا ىلع انلخدف هدنع

 . ( رانلا اوبجوتسا دق مهلك

 لك يف هلل » : هظفلو راصتخاب يقييبلاو ىلعي وبأ هاور : يرذنملا لاق
 . ( رانلا نم قيتع فلأ ةئاّتس ةعمج

 : هئايض يف نوشمي هلهأو رشحي ةعمجلا موي

 يرعشألا ىبموم يبأ نع ( هحيحص ) يف ةميزخ نباو يناربطلا ىور
 « اهتئيه ىلع مايألا رشحت » : ِهُلْؤَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر

 اهردخ ىلإ ىدهُت سورعلاك اهب نوفحي اهلهأ « ةرينم ءارهز ةعمجلا رشحتو
 مهحيرو , اضايب جلفلاك مهناولأ « اهئوض يف نوشمي « مهل ءيضت
 نوقرطُي ال « نالقثلا مههلإ رظني رظني « روفاكلا لابج يف نوضوخي ؛ كسملاك

 5 نوببستخما َنونْذّوملا الإ دجأ مهطلاخي ال ةنجلا اولخخدي ىتح « ًابجعت

 : ةيتالصلا ضئارفلا مظعأ يه ةالص هيف ىلاعت هللا ضرف ةعمجلا موي

 ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذإ اونما نيذلا اهيأ اي ف : ىلاعت هللا لاق

 . # نوملعت متنك نإ مكل ريخ مكلذ عيبلا اورذو هللا ركذ ىلإ اوعساف
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 : اهتروطخ ريبكو اهتلزنم ولعو اهتضيرف مظع نيبو هَ بطخ دقو ا <  هللاإم ا
 : لاقف هلع هللا لوسر انبطخ : لاق هنع هللا يضر رباج نعف
 لامعألات ١ زر دايو < اوتو نأ لبق ىاعت هللا ىلإ اويوت ماتلا اهم ايا

 كركذ ةرثكب مكبر نيبو مكنيب يذلا اولصو « اولغشت نأ لبق ةحلاصلا

 . اوربجتو اورصنتو اوقزرت - ةينالعلاو ٌرسلا يف ةقدصلا ةرثكو « هل
 . اذه ىموي يف « اذه ىماقم يف ةعمجلا مكيلع ضرتفا هللا نأ اوملعاو

 . ةمايقلا موي ىلإ , اذه يماع نم ء اذه يرهش يف
 ًافافختسا « رئاج وأ لداع مامإ هلو يدعب وأ يئايح يف اهكرت نمف

 الو الأ  هرمأ يف هل كراب الو ء هلمش هل هللا عمج الف « اهب ادوحجو ء اهب

 بوتي ىتح - هل رب الو الأ « هل جح الو الأ , هل ةاكز الو الأ « هل ةالص
 . « هيلع هللا بات بات نمف

 ديعس يبأ نع ( طسوألا ) يف يناربطلا هاورو « هجام نبا هاور

 . هنع هللا ىضر يردخلا

 : ةعمجلا ةالص كرت نم ريذحتلا

 نع هنع هللا يضر - ةبحص هل تناكو - يرمضلا دعجلا يبأ نع
 . « هبلق ىلع هللا عبط اهب ًانواهم عم ثالث كرت نم » : لاق هلع يبنلا

 . ننسلا باحصأو دمحأ هاور

 ريغ نم ًاثالث ةعمجلا كرت.نم ١ : نابح نباو ةميزخ نبال ةياور يفو
 . ( قفانم وهف رذع

 امهنأ مهنع هللا يضر رمع نباو ةريره يبأ نع هريغو ملسم ىورو
 ت4



 نع ماوقأ ٌنيهتنيل » : هربنم داوعأ ىلع  لوقي هع هللا لوسر اعمس
 مث « مهبولق ىلع هللا نمتخيل وأ  تاعمجلا مهكرت : يأ  مهعدو

 . « نيلفاغلا نم ننوكيل

 نم اهكرت ةروطخو « اهتيضرف مظع ىلع كلدي ديدشلا ديعولا اذهف
 . يعرش رذع ريغ

 : نيملسملا ديع موي وه ةعمجلا موي
 20 هللا لوسر لع ةعيشلا كضرع 0 لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 ةتكنلاك اهطسو يف ءاضيبلا ةارملاك هفك يف مالسلا هيلغ ليربج اهب هءاج

 : ءاذؤسلا

 ؟ ليربج اي اذه ام : لاف

 كاموقلو اديع كلل نزكش كلير كيل ايش ردي ةعنللا هذه + لاقف

 ىراصنلاو دوهملا نوكتو « لوألا تنأ نوكت « ريخ ابيف مكلو « كدعب نم
 دوهملا ديع هدعب يتأي مث « لوألا وه نيملسملا ديع : ينعي  كدعب نم

 . همامت يتأيو ثيدحلا 2( دحألا موي ىراصنلا مث « تبسلا موي وه

 نإ » : هع هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 نمف « نيملسملل ىلاعت هللا هلعج ديع موي  ةعمجلا موي : ىنعي اذه

 مكيلعو « هنم ٌسميلف بيط هدنع ناك نإو « لستغيلف ةعمجلا ءاج
 . 09( كاوسلاب

 )١( ها . ديج دانسإب (طسوألا) يف يناربطلا هاور : يرذنملا لاق .
  (3نسح دانسإب هجام نبا هاور .
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 : بيثكلا ملاع يف ةنجلا لهأ عيمجل ىلاعت هللا ةيؤر نوكت ةعمجلا موي يف

 . © ديزم انيدلو اهيف نوؤاشي ام مهل إف : ىلاعت هللا لاق

 مههوجو قهري الو ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل :  ىلاعت لاقو

 . 4 نودلاخ اهيف مه ةنجلا باحصأ كاوأ لذ الو رت

 : ىلاعت هللا ةيؤر اهنأ ثيدحلا يف اهنايب ءاج ةدايزلا هذهو

 : لجو ّرع هللا لوقي ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ » : ِهُكَع هللا لوسر

 ؟ 5ديزأ ًائيش نوديرت

 ؟ رانلا نم اتجنتو ةنجلا انلخدت ملأ « انهوجو ضيبت ملأ : نولوقيف

 رظنلا نم مهيلإ ٌبحأ ًاعيش اوطعأ امف « باجحلا فشكيف : هع لاق
 .( 4 ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل ف : ةيآلا هذه الت مث « مهبر ىلإ

 : ديزملا موي ةرخآلا يف ةعمجلا موي ىمسيو

 موي يف نوكت بيثكلا ملاع يف ةنجلا لهأ عيمجل ةماعلا ةيؤرلا نأل
 : ةعمج ا

 ليربج يناتأ » : هلم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعف
 اي هذه ام : تلقف ءادوس ةتكن اهيف ءاضيب ةأرم هدي يفو مالسلا هيلع

 ؟ ليربج

 كموقلو ًاديع كل نوكتل كبر كيلع اهضرعي ةعمجلا هذه : لاق

 5 كدعب نم ىراصتنلاو دوبل نوكتو لوألا تنأ نوكت ؛ كدعب نم

 هك نا



 ؟ اهيف انل ام : هلع لاقف

 الإ َميِسَق هل وه ريخب هبر اهب اعد نم ةعاس اهيف « مكل ريخ اهيف : لاق
 نم اهيف ذّوعت وأ « هنم مظعأ وه ام هل رخّدا الإ مسقي هل سيلوأ « هايإ هاطعأ

 مظعأ نم هذاعأ الإ بوتكم هيلع سيل وأ «هذاعأ الإ بوتكم هيلع وه رش
 . ةنم

 ؟ اهيف ءادوسلا ةتكنلا هذه ام : تلق

 نحنو « اندنع مايألا ديس وهو « ةعمجلا موي موقت « ةعاسلا هذه : لاق
 . ديزملا موي ةرخالا يف هوعدن

 .؟ ديزملا موي هنوعدي مل : تلق

 « ضيبأ ُكسم نم حيفأ ًايداو ةنجلا يف ذختا لجو رع كبر نإ : لاق

 ءاج مث « رون نم ربانم ىلع اوسلجي ىتح نويبنلا ءاج ةعمجلا موي ناك اذإف
 لهأ ءيجي مث « بهذ نم يبارك ىلع اوسلجي ىتح ءادهشلاو نوقيدصلا

 .  كسملا نم عفترم ناكم : يأ - بيثكلا ىلع اوسلجي ىتح ةنجلا

 وهو « ههجو ىلإ اورظني ىتح ىلاعتو كرابت مهبر مهل ىلجتيف : لاق
 اذه « يتمعن مكيلع تمهتأو « يدعو مكتقدص يذلا انأ : لوقي هناحبس

 . اضرلا هنولأسيف - اضرلا ينولسف « يتمارك لحم

 « يتمارك مكلانأو « يراد مكلحأ يناضر : لجو زع هللا لوقيف

 حتفيف «مهتبغر يبتنت ىتح - مهابغر عيمج : يأ  هنولأسيف يثولسف
 رشب بلق ىلع رطخ الو « تعمس نذأ الو « تأر نيع ال ام كلذ دنع مهل

 موي سائلا فرَّصْنُم - رادقم ىلإ يلجتلا كلذ ىقبيو : يأ - رادقم ىلإ
 . ( ةعمجلا
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 جرخي وأ زربي يذلا نيحلا يف ةعمجلا موي ناك اذإف ٠ : رازبلل ةياور يفو

 راد ىلإ اوجرخا : ةنجلا لهأ اي ٍدانم ىدان « مهتعمج ىلإ ةنجلا لهأ هيف

 . ثيدحلا مامت ىلإ 0( ديزملا

 ةعمج لك يف ةنجلا لهأ ابيتأي قوس ةنجلا يف
 نإ :٠ يع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ملسم ور

 مههوجو يف وثحتف.لامشلا ير ٌبهتف « ةعمج لك اهنوتأي ًاقوسل ةنجلا يف
 متددزا دقل هللاو : مهيلهأ مهل لوقيف « ًالامجو ًانسح نودادزيف « مهبايثو
 الامجو انسح اندعب

 . الاخ اح ندع متددزا دقل هللاو متنأو : نولوقيف

 للُحلا عاونأ هيف - ةنجلا لهأل عمتجم : يأ - قوس ةنجلا يفف
 « ةعساو ةريبك قوسلا هذه « يببلا لامجلاو « ينسلا نسحلاو « يلخلاو

 ًالامجو « مهنسح ىلع ًانسح اودادزيل « ةعمج موي لك يف ةنجلا لهأ اهيتأي
 : 0 . مهامج ىلع

 هيف ىلجتي يذلا بيثكلا ملاع ىلإ مهباهذ لبق نوكي كلذ نأ رهاظلاو

 نإف « يلحتلاب يلجتلا اولباقيل كلذو « ةيؤرلاب مهيلع لالجلاو ةزعلا بر
 نأش نمو ًانايع ةيؤرلاب مهياع ىلجتي موي وه ربكألا ربكألا وه يذلا ديعلا
 . لّمجتلاو يلحتلا هيف نوكي نأ ديعلا

 ةيلامجلا لامشلا حير ىلاعت هللا لسرأ قوسلا كلت يف اوعمتجا اذإف

 قوف رشدتو حيرلا كلت رثنت:يأ - مهبايثو مههوجو يف اوثحتف ةينارونلا
 مهلهأ ىلإ نوعجريف « لامجلاو نساحملاو بيطلا عاونأ مهبايثو مههوجو

 ربأو « يوق ديج امهدحأ نيدانسإب ( طسوألا ) يف يناربطلاو « ايندلا نأ نبا هاور : يرذنملا لاق (1)

 ا



 قوسلا نأل « ًالامجو انسح مهولهأ دادزا اك « ًالامجو ًانسح اودادزا دقو

 كلضفب مهنم انلعجا مهللا مهلك لامشلا ير مهتلمشو « مهلك مهتعمج
 . نيمحارلا محرأ اي

 ةنجلا لهأ نإ » : ًاعوفرم هنع هللا يضر رباج نع ركاسع نبا ىور
 لك يف ىلاعت هللا نوروزي مهنأ كلذو « ةنجلا يف ءاملعلا ىلإ نوجاتحيل
 ءاملعلا ىلإ نوتفتليف « متكش ام اوُنَت : ىلاعتو هناحبس مهل لوقيف « ةعمج
 ؟ ىثمتن اذام : مهل نولوقيف

 . اذكو اذك هيلع اونّمت  ءاملعلا مهل :  لوقيف
 يف مهيلإ نوجاتحي ام ةنجلا يف  ءاملعلا ىلإ  مهيلإ نوجاتحي مهف

 . ( ايندلا

 اناني رك نمو وقراعلا نوفراعلا ءاملعلا اان ءاملعلا#ةاركلاو

 ( هيلع ىلاعت هللا حتف يذلا ؛ 2ع هلل لوسر دمحم انحاورأ حورو انبيبحو

 . هقلخ نم دحأ ىلع هحتفي مل ام هيلع حتفيو

 هلع هلل لوسر نأ هنع هللا يضر ةريررت يبأ نع يذمرتلا ىورو
 لاجترلا قم: روصلا الإ ءارش الو: عيب اهيفااه اقويسلا ةجلا ف نإ 3 8لاق
 0 ايف شو ةزوص لرلا نيتك ذاق افاسللاو

 ةليمج ءانسح روص هيف ةنجلا يف قوسلا اذه نأ : ملعأ هللاو ىنعملاو

 ةروص لجرلا رظن اذإف « ءاسنلا نم ةليمج ءانسح روصو « لاجرلا نم
 ةروصلا كلت هتسيلت اهلثم ىلع هتروص نوكت نأ ٌّبحأو هتبجعأو اهنم

 كلت نم ةروص تأر اذإ ةأرملا اذكهو « نسحلا بوثلا سبلي 5 « اهسبلو
 ةروصلاو ةئيملا كلت ىلع نوكت نأ ُتَّدوو اهتبجعأف ةليمجلا ةيئاسنلا روصلا
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 نسدلا روص يف نوقرتي ةنجلا لهأ اذكهو « اهتسبلو ةروصلا كلت اهسبلت

 ًءاطع ف ةيابن ال ام ىلإ « لامكلاو لضفلا تاجرد يف نوقرتي م لامجلاو
 . # ذوذجم ريغ

 ىلاعت هللا دنع هع هللا لوسر دمحم انديس هاجب مهنم ىلاعت هللا انلعج

00 

 ضوحلا ىلع هتمأ ْهليَع هراظتنا

 ةيدمحملا ةمألا هذه هايقسو مهل هلابقتساو

 ةصاخ فيرشلا هضوح نم

 ىلاعت هللا دنع ههابب مبنم ىلاعت هللا انلعج

 جرخ : لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع امهريغو ناخيشلا ىور
 ينإ ١ : لاقق ربنملا دعص مث مهل ع ٌدوملاك دحأ ءادهش ىلع ىلصف هِيَ ًاموي
 « مكيلع ديهش انأو - مر ظتنأ ضوحلا ىلإ مكقباس : يأ - مكل طرف

 ينإو « ضرألا حيتافم تيتوأ هّللاو ينإو « نآلا يضوح ىلإ رظنأل هللاو ينإو
 اوسفانت نأ مكيلع فاخأ نكلو « يدعب اوكر شت نأ مكيلع فاخأ ام هللاو

 . ( اهيف

 ةمالعب مهفرعيو « مهلبقتسيو « هتمأ رظنني ضوحلا ىلع ِهُيَم وهف
 - هوجولا يف ضايب : يأ  ةّرغ : يهو مهربغل تسيل ميوف ةصاخ
 . ءوضولا رثأ نم مادقألا يف ليجحتو

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع هريغو ملسم ىور

 . « يناوخإ تيأر ينأ تددو » : ِهللكع هللا
 ل 17



 19 كلناوح) انيتلا دلع ها لوس اي *:هبادكتضأ لاقف
 انناوخإو يباحصأو يناوخإ منأ : يأ >5 يباحصأ متن: لاق

 ايندلا يف هوقلي ملو هب نونمؤي نيذلا : يأ «(  دعب اوتاي مل نيذلا

 . - هلل
 لَم هدقع يذلا ناميإلا ةوخإ دقعو « نمؤم لكل فيرشت اذه يفو

 نم اهلضفأ امف « هناوخإ مهلك مهامس ثيح « ةنمؤمو نمؤم لك عم
 لوسر انديس عم ةينامإ ةاخاؤم اهنإ «  اهفرشأ امو اهمركأ امو « ةوخأ

 نم ُدْعَب تأي مل نم فرعت فيك هللا لوسر اي : هباحصأ لاقف
 . ؟ كتمأ

 فريط نو ةلكحم ره يعمل ةلصر نأ ولا ةيارا زن هل لاق

 فرعي الأ اهل ةرغالو ةلجحم تسيل : يأ مهب مهُد ليخ

 .؟ ( هليخ

 هللا ل ويضر: ايليت“ اولاق

 مهطرف انأو « ءوضولا نم نيلجحم ًارغ ّيلِإ نوتأي مهنإف ) : لاق
8 0 0000 

 ًاذبأ ادعي نو امظي الف + (فيزتشلا ةضوح نه بزكلاب هلع دمع انيس
 هجو مهدحأل دوسي الف مههوجو ضيبتو « فقاوملا لاوهأ تلاط امهم

 :«تفاولا عيمجا ل

 يندعو هللا نإ » : لاق هع هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةمامأ يأ نعف

 تاس ع انلأ نوي ىلا ينل لعشسما

 ده 7101 ت



 را ل مل

 5 ةسواع ريشيو ( م ( نامَع 0005 0 ١ : لاق

 .« ةضفو بهذ نم  ناليسم : يا  ناتبعثم هيف » : طوع لاق

 .؟ هللا يبن اي كضوح ءامف : لاق

 دوسي ملو « ادبأ اهدعب امظي مل هنم برش نم « كسملا نم ةحئار

 . ( ههجو

 و 0 ل يضااع ل

 ها ًدأ ههجو دوسي موه : ظفلم «( هحيحص ) يف ناب

 ها . ءاملا ليسموهو  ءاب : ئآ ثلة لاو ةرخأو

 ارب نال ) باتك يف فيرشلا ضوحلا ىلع مالكلا تلصف دقو
 تكش نإ هيلإ عجراف «( ةرخآلا
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 ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم انديس ةمأ

 مثألا نم طارصلا زوجي نم لوأ يه

 : يع هللا لوسر لاق ليوط ثيدح يف امهريغو نيحيحصلا يف ءاج
 نوكأف « منهج يتارْهَظ نيب طارصلا - بصني : يأ - برضُي مث »

 هزواجيو طارصلا كلسي نم لوأ : أ تحدةنماب طاردصلا زونك نقيل
 كسلا لسرلا مالكو « لسرلا الإ دحأ ٍذمموي ملكتي الو  هتمأب

 فيدال ل

 . طارصلا نوزاتمي نيخ ظفحلاو ةمالسلاب هتمأل وعدي لوسر لكف

 ملسو هلاآو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ةمأ

 مثألا نم ةنجلا لخدي نم لوأ يه
 ةنجلا نإ » : لاق ِهلَيَع يبنلا نأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 اهلخدت ىتح مثألا ىلع تمرحو « اهلخدأ ىتح مهلك ءايبنألا ىلع تمّرُخ
 . هريغو ينطقرادلا هاور « يتمأ
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 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ةمأ

 ةنجلا لهأ رتكأ ىه

 ليَع يبنلا نع هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع دمحأ مامإلا ىور

 ابا عر هيلا: ةولختدي اغلأ نعيش قاطعا قرا ةزبو + لاقاهأ

 . هللا لوسر اي هتدزتسا الهف : رمع لاقف
 . « ًافلأ نيعبس فلأ لك عم يناطعأف هتدزتسا ) : لاَمتف

 . هتدزتسا الهف : رمع لاق

 ( ًافلأ نيعبس لجر لك عم يناطعأف هتدزتسا ) لاف

 . هتدزتسا الهف : رمع لاقف

 . هيعاب نيب يوارلا طسبو « اذكه يناطعأف هتدزتسا دق » : لاقف

 لهأ ٠ : لاق ِهلكيَع يبنلا نع هيبأ نع ةدرب يبأ نع دمحأ مامإلا ىورو

 . « ًافص نوناُك كلذ نم ةمألا هذه « فص ةئامو نورشع ةنجلا

 لخدي نأ يندعو هللا نإ » : لاق ِهُتيَع يبنلا نع متاح يأ نبا ىورو

 ثالث يندازو « ًافلأ نوعبس فلأ لك عمو « تاسع نقب اغلا ليعيش ةدجلا

 . نسح هدانسإو ( تايثح
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 ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم انديس ةمأ

 ثاريم مظعأب ىلاعت هللا اهصخ

 يدمحملا ينآرقلا ثاريملا ةمأ اهلعجف ةمألا هذه ىلاعت هللا فرش دقل
 مهنمف اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث إ» : ىلاعت لاق « هلع
 لضفلا وه كلذ هللا نذإب تاريخلاب قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ

 . © ريبكلا

 ةمألا هذهل ىلاعت هللا ليضفت نم هوجو ةميركلا ةيآلا هذه يفف
 : لئاضفلاو تامركملاب اهصيصختو « ةيدمحملا

 نارتقلا اذه: اهثووأ وهن نيملاعلا هين. لاس ثلا ناب: اهفركت تب الوأ

 . حاجنو حالفو ةداعسو ريخ لكل عماج باتك وه يذلا ميركلا

 مظعأو «٠ ىدهأو لضفأو « ثاريم ريخ اهثيروتب ةمألا هذه فّرَشَف

 ريخ نع كلذ هللا اهثروأ « ميركلا نارقلا وهو باتك فرشأو عسوأو

 اوفرعو « هيلع اوظفاح اذإ ةئثرو ريخ مهف ُهُلر2َ ثوروم مركأو لضفأو
 نوحلاصلاو « ةداقلاو ةداسلا مهف « هومظعو « هب اوكسمتو « هتمارك

 انإ ةالصلا اوماقأو باتكلاب نوكّسمُي نيذلاو #9 : ىللاعت لاق « نوحلصملا

 : * نيحلصملا رجأ عيضن ال

 عيمج ىلع هدابع نم اهافطصا نأب ةمألا هذهل ىلاعت هللا ميركت  ًايناث

 « لسرلاو ءايبنألا عيمج ىلع ىفطصملا وه ِمّيييَع دمحم انديس اهلوسرف « مثألا
 . مثلا عيمج ىلع ةافطصملا يه هتمأو
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 اهبتارمو ةيدمحملا ةمألا هذه فانصأ نايب ةميركلا ةيآلا يف  ًاغلاث

 كلتو : نيدلا موي ىلإ ةيقاب يه فانصألا هذه نأ نايبو « ىلاعت هللا دنع
 ىلاعت هللا ىبن ام بكترا يذلا وهو : هسفنل ملظ مهنمف : يه فانصألا

 دقف « كلذ نم بتي حلو تامو ىلاعت هللا بجوأ ام كرت وأ « يصاعملا نم

 بتكي ال فيكف « باذعلل اهضّرعو . باوثلا اهيلع تّوف هنأل . هسفن ملظ
 . بنذملاو « طلاخلاو « يصاعلاو « قسافلا : ىمسيو « هسفنل ًاملاظ

 لثما نأب « طسوتلا وهو دصقلا نم قتشم دصتقملاو: دصتقم مهنمو
 تابجاولا عيمج ىدأف « هنع ىلاعت هللا ىبن امع ىبتناو « هب ىلاعت هللا رمأ ام

 بجو امع ديزت تابرقو تاعاط ةدايزو لفاون ةرثك هل سيل هنكلو « هيلع
 نيبرقملا لباقم راربألاب قحتليو « نيملا باحصأ نم هل لاقي اذهف « هيلع

 . ةرخآلا يف جان وهو

 وهف ىلاعت هللا نذإب تاريخلاب قباسلا امأو : تاريخلاب قباس مهنمو

 . تابجاولا ىلع ةدئازلا ةريثكلا تابرقلاو تاعاطلا لفاون بحاص

 كرتو تاريخلا لعف كلأسأ ينإ مهللا » : فيرشلا ثيدحلا يفو

 . ثيدحلا ( ... تاركنملا

 نوقباسلا نوقباسلاو © : ىلاعت لاق « نوبرقملاو نوقباسلا مهل لاقيو

 . 4 نوبرقملا كئاوأ
 4 نوقبان املمهو تاريخلا يف نوعراسي كئلوأ 9: : مهيف ىلاعت لاقو

 لات لاق اهرخا قانوليلق ةمألا هدا ردن قف نورزتك ءآلزعو
 نيلوألا نم ةلث مبعنلا تانج يف نوبرقملا كئلوأ نوقباسلا نوقباسلاو )»

 . * نيرخآلا نم ليلقو
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 اًنضيأ ةمألا هذه لوأ يف نوريثك مهف نيهلا باحصأ نودصتتقملا امأو
 يف نيملا باحصأ ام نيملا باحصأو © : ىلاعت لاق « اهرخا يف نوريثك

 .# نيرخآلا نم ةلثو نيلوألا نم ةلث 3 : ىلاعت هلوق ىلإ * دوضخم ردس

 موي ىلإ قاب ةمألا هذه يف ريخلاو , نوعطقني ال مهف لاح لك ىلعو
 . نيدلا

 عم هسفنل ملاظلا نأ ةميركلا ةيآلا هذه يف ةراشبلا تءاج  اًعبار

 هلو « ةافطصملا ةمالا نم هنوك نع جرخي مل هنإف هريصقتو هسفنل هملظ

 نأو « ًاملسم هنوك نع جرخي مل هنإف « ينارقلا ثاريملا نم هظحب ةراشبلا
 وهو - هل ٍبنذ ال نمك وهف بانأو هتوم لبق بات نإف « ٍةنجلا ىلإ هتيابن
 ببسب هتائيس هنع هللا رفكي نأ امإف هبونذ ىلع تامو بتي مل نإو « ةنجلا ىلإ

 نأ امإو « اهنم رهطيف ةرخآلا خزارب يف هيلع رمت يتلا تابركلاو لاوهألا
 . باذع نودب ةنجلا اهب لخديف َُع يبنلا ةعافش هلانت

 جرخي مث ةتقؤم ةدم رانلا لخديف باذعلاب باسحلا هيلع ٌقحي نأ امإو

 ثيداحأ يف درو ام هباذع ةدم هئافيتسا لبق ِكُيَع دمحم انديس ةعافشب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهضعب يتايو اهضعب مدقت دقو  ةعافشلا

 ةيآلا هذه دعب مهلك مهنع ىلاعت هللا ربخأ ام ةنجلا ىلإ ريصملاو ةياهنلاف

 اًولّْولو بهذ نم رواسأ نم اهيف نولحُي اهنولخدي ندع تانج ف : لاقن
 . # ... ريرح اهيف مهسابلو

 نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث 95 : ىلاعت هلوق  ًاسماخ
 هذه هب ىلاعت هللا فّرش يذلا ثاريملا اذه لضف نالعإ اهيف * ... اندابع
 هنإف « ممتداعسو « مهفرشو « مهركذو « مهرخف هيف نإف ةيدمحملا ةمالا
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 فانصأ عيمجو « راونألاو رارسألاو « فراعملاو مولعلل نمضتملا باتكلا
 . ةرخآلا حالفو ايندلا حالصو « ربلاو ريخلا

 ةلدألاو « فراعملاو مكجلاو مولعلاب رخازلا طيحملا رحبلا وهف
 اوقتاو هوعبتاف كرابم هانلزنأ باتك اذهو 5 : ىلاعت لاقو ةعطاقلا ججحلاو

 - هيهانم اوقتاو « هداشرإو هيدهو هرماوأ اوعبتا : يأ *# نومحرت مكلعل

 . ةيضرم ةيضار « ةينه ةبيط ةشيع اوشيعتو « ةرخالاو ايندلا يف اومحرت
 نع انك نإو انلبق نم نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولوقت نأ

 دقف مهنم ىدهأ انكل باتكلا انيلع لزنأ اّنأ ول اولوقت وأ . نيلفاغل مهتسارد

 هللا تاياب بذك نمم ملظأ نمف ةمحرو ىئدهو مكبر نم ةنيب مءاج
 اوناك امب باذعلا ءوس انتايا نع نوفدصي نيذلا يزجنس اهنع فدصو

 . # نوفدصي

 ىلع ًاقئاف ًاباتك هّليِوَع ةيدمحم ا ةمألا هذه ىلع لزنأ دق هللا نأ ىنعملاو
 ةجح مكل ىقيي ال ىتح ةداعسو ريخ لكل ًاعماجو « هلبق بتكلا عيمج
 : ردع الو

 أ ةاروتسلا تان ياس اضل ل ادلا ان ونا اواوقت ناب
 . مهيلع لزانلا كملوأ نم ىدهأ انكل  ليخنالا

 انكل ةقباسلا بتكلا كلت لثم ًاباتك انيلع لزنأ هللا نأ ول : اولوقت وأ
 لك ىلع نميهملا ميظعلا نارقلا : هللا باتك مءاج دقف « ىدهأو حلصأ

 ةجحلل عماجلاو « ةيوامسلا بتكلا عيمج ىلع مم احلاو « هلبق لزن باتك
 لكل عماجلاو « كش يذل اكش عدتالو « هبتشمل ةهبش يَقبُت ال يتلا ةنيبلاو

 ىلع دوعت ةمحر هيف ام لكل عماجلاو « حاجنو حالصو ربو ريخ : ىلإ ىده
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 ةوقب هب اوذخأتو « هيلع مكتيلكب اولبقت نأ مكيلع بجيف « دالبلاو دابعلا

 نع ٌءاهتناو « هرماوأب ًالمعو « هيدهب ءادتهاو « هب كسسمتو «.دابهتجاو
 . مكمامإو مكمامأ باتكلا اذه نوكيف « هيهانم

 « هب مك ءاج ام لك اولبقتو هيلع اولبقأ لب « هنع اوضرعتو اوفدصت الو
 . ًاروجهم ًاباتك هوذختتت الو , ًارونو مكل ًايداهو « ًاروشنم ًاباتك هوذختاو
 : يأ  !!؟ # اهنع فدصو هللا تاياب بذك نّمم ملظأ نمف #

 4 باذعلا ءوس انتايا نع نوفدصي نيذلا يزجنس إف -- اهنع ضرعأ
 . # نوفدصي اوناك امب إذ ةرخآلاو ايندلا يف

 . نيمآ  هتصاخو نارقلا لهأ نم انلعجا مهللا
 #8 نولقعت الفأ 5 ركذ هيف ًاباتك مكيلإ انلزنأ دقل لم : هناحبس لاقو

 . #* نولآسُت فوسو كموقلو كل ركذل هنإو :  ىلاعت لاقو
 . باتكلا اذه عم مكفقوم نع نولآست : يأ

 © نيرفاكلا ىلع ةرسحل هنإو . نيقتملل ةركذتل هنإو ف : ىللاعت لاقو
 رون مهتراسخ نم ربكأ ةراسخ أو « ةرسحلا هذه نم مظعأ ةرسح يأو
 اريخ مهسفنأ ىلع اوتّوف دقل « هب ةداعسلاو هّربو هريخو هيدهو نارقلا

 . هب مهرفك و هنع مهضارعإ ببسب اريبك احالف اهومرحو « اريثك

 ىلع ىلاعت هللا ةجنح هيف « مظعلا نارقلاو  ميركلا باتكلا اذه نإو

 : تامل نع ارامخإو 4 اعيزتقتو# ىنعمو اضن هزاجعإب : دابعلا عيمج
 ةةقوكات ىف ةضا ىيرط هلك اس ةوذلق ةزاجع ابو« ةيالاو ةيضاملا

 : ءيش لكل ًانايبتو « ًانايبو « ًامكجو « ًاماكحإو « ًامكُح هزاجعإو
 ًارون مكيلإ انلزنأو مكبر نم ناهرب كءاج دق سانلا اهيأ اي: ىلاعت لاق
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 . # ًانيبم
 مكح ندل نِم تلّصف مث هتايآ ثمكحأ باتك ٠ : ىلاعت لاقو

 مءاج دق 15 : ىلاعت لاق ريصبتلاو ريونتلا هيف ميركلا باتكلا اذه

 مكيلع انا امو اهيلعف يمع ْنَّمو هسفنلف رصبأ نمف مكبر نم رئاصب
 . 4 ظيفحب

 هيف قحلا رون ىأرو « رانتساو رصبأ هبلق نويع نارقلا اذهل حتف نمف

 . ليطابألا نم قئاقحلا ملعو « اًّيلج

 لضو يمع ميركلا نارقلا اذه نع ىماعتو هبلق نويع ضمغأ نمو
 :.:لييسلا ءاوش

 لاق ةمكحلاو ملعلا فانصأ عيمجل عماجلا باتكلا وه نارقلا اذه

 ل ا ا

 دقلو ٌرقتسم رمأ لكو فئارحأ اوعبتاو اوبّذك 8 ىلاعت لاقو
 . © رذنلا ينغت امف ةغلاب ةمكح . رجدزم هيف ام ءابنألا نم مهءاج

 ا" ناهربلاو ةجحلا عم تانيبلاو ىدهملا هيف ميركلا باتكلا اذه

 بر هلل دمحلاو ( ميركلا نآرقلا يده ) : باتك يف كلذ تحضوأ

 . نيملاعلا

 ثوروم ريخ نع يفارق باتك ريخل ينابرلا ثاريإلا اذه  ًاسداس

 . يع ينامحر بيبح مركأو لضفأو مظعأو يناسنإ
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 ينارونلا رهوجلا ميركلا لوسرلا اذه ةمأل ينابرلا ءافطصالا اذهف

 ءابتجالاو ءافطصالاو ثاريإلا كلذ  يناندعلا بسنلاو دومعلا ةوفصو

 « لمعلاو بسكلاب كلذ لنُي مل « ريطخ هنأشو « ريبك هرمأ  ءاقتنالاو

 . !؟ لضفلا اذه نم ربكأ لضف أو « لضفلاو ةنملا باب نم وه امنإو
 : يأ 4 ريبكلا لضفلا وه كلذ 9: : ةيآلا رخا يف ىلاعت لاق كلذلو

 دمحم ةمأ اي هب مكصخ يذلا ءافطصالاو هناحبس هنم رداصلا ثاريإلا كلذ

 . # ريبكلا لضفلا وه كلذ 95 ملسو هلاو هيلع هللا لص

 لضف اوستت الو « ُهُنرَع دمحم ةمأ اي مكيلع ىلاعت هللا لضف اوركذاف
 مم دمحب كلذو « هب مكلضف ام ىلع هناحبس هل اوركشاو « مكيلع ريبكلا هلل

 : ىلاعت لاق « ينارقلا ثاريملا اذهب مككسمتو « هيلع مكئانثو « ىلاعت هلل

 رجأ عيضن ال انإ ةالصلا اوماقأو باتكلاب نوكسمي نيذلاو

 . *# نيحلصملا

 . ممظعلا لضفلا اذ اي كتمحر و كلضفب مهنم انلعجا مهللا
 هلعجاو « اننادبأ هب لمعتساو « انرئاصبو انراصبأ كباتكب رّون مهللا

 انُمه باهذو « اننزح ءالجو « انرودص رونو « انحاورأ حورو انبولق عيبر
 . كاقلن موي انل ةجحو « انتشحو يف انسينأو « انّمغو
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 كليم ةيدمحملا ةمألا هذه فائصأ نايب

 ىلاعت هللا دنع اهبتارمو

 ىلاعت هباتكب كسهلا ثيح نم ةمألا هذه فانصأ ىلاعت هللا نيب دقل
 هنحت اهنم فنص لك نأ مولعملا نمو « ةثالث ًافانصأ ركذف « هب لمعلاو

 ياا ااا عل لول اور اي صحم

 : هسفنل ملاظلا : لوألا فنصلا

 , هسفنل ملاظلا ركذب اهأدبو ةثالثلا فانصألا هناحبس هللا ركذ دقل
 . ةيديهمت ةمدقم ركذ دعب كل اهنيبأ ةيلاع مكحل كلذو

 مهنمف 5 : ىلاعت هلوق يف دراولا ملظلا نأ كايإو ىلاعت هللا انملع ملعإ

 تايآلا يف تأ ملظلا نإف , يداقتعالا ال يلمعلا ملظلا وه # هسفنل ملاظ
 : نيعون ىلع ةيوبنلا ثيداحألاو ةينارقلا

 بجاو كرت ببسب كلذو ةقباسلا ةيالا نم دارملا وهو : يلمع ملظ

 نيذلا اهيأ اي ف : ىلاعت لاق رغصألا ملظلا ىمسيو « مرحم هنع يبنم لعف وأ
 ءاسن نم ءاسن الو مهنم اريخ اونوكي نأ ىسع موق نم موق رخسي ال اونما

 سقي باقلألاب اوزبانت الو مكسفنأ اوزملت الو نبنم اريخ نكي نأ ىسع

 .4 نوملاظلا مه كئلوأف بتي مل نمو ناميإلا دعب قوسفلا مسالا

 ربكألا ملظلا هب دري مل هنأ ىلع لد كلذب نينمٌؤملا بطاخ املف
 . لمعلا ملظلا لب . رفكلا وهو يداقتعالا
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 هعاونأب رفكلا وه كلذف : ربكألا ملظلا ىمسي وهو يداقتعالا ملظلا امأو
 كرشلا نإ ف : ىلاعت لاقو « # نوملاظلا مه نورفاكلاو 9 : ىلاعت لاق

 . 4 ميظع ٌملظل
 نع ىور مث « ملظ نود ملظ باب : هحيحص يف يراخبلا مامإلا لاق

 مهئاميإ اوسبلي ملو اونما نيذلا ف ٌتلزن امل : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ لاق « نودتهم مهو نمألا مهل كئلوأ مظب

 نإ ١) : ىلاعت هللا لزنأف !؟ ( هسفن مظي مل انّيأ ) : ملسو هلآو هيلع
 . < مظع مظل كرشل

 فاخ # ملظب مهامإ اوسبلي ملو ظ : ةيا تلزن امل هنأ : ىنعملاو

 هو نعصألا , ملظلا معي ثيحب ع همومع ملظلاب دارملا نوكي نأ ةباحصلا

 واعلان لك د أ نمت يفت مللي ل :انرأ )1+ ارلاقش# دنقلا ترث

 دارملا نأ مَع يبنلا مهل نيف « ريغصلا نم رغضأ وأ ًاريغص ولو بنذ نم
 رقكلا وهوتح ريكألا كرخلا# يأ - كرشب : يأ ملظب مهام اوسبلي مو
 رفكي نأ : يأ * هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ 95 ىلاعت لاق « يداقتعالا

 . ةيآلا # ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو 98 : هلوق ليلدب هب

 لاق ذإ ناطيشلا لثمك :  ةيآلا يف ءاج ام ربكألا ملظلا نمو

 نيملاعلا بر هللا فاحخأ ينإ كنم ءيرب ينإ : لاق رفك املف رفكا : ناسنإلل

 :يأ # نيماظلا ءازج كلذو ابيف نُيَدلاخ رانلا يف امهنأ امهتبقاع ناكف

 نيرفاكلا

 وهو « هللا نع جرخُملا وهو يداقتعا رفك : نيعون ىلع رفكلا نأ اك
 . قالطإلا دنع دارملا
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 هللا معن رفكو « ريشعلا نارفك هنمو « لمعلا رفكلا وهو رغصأ رفكو
 لاق « بنذ لك لمشي كلذو « ىلاعت هللا عرش ام ريغ يف اهفرصو ىلاعت
 . * نورفكت الو يل اوركشاو مكركذأ ينوركذاف 9 : ىلاعت

 000 رفك و « ريشعلا نارفك باب : يراخبلا مامإلا لوقي كلذ يفو
 : دكَع يبنلا لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ىلإ دنسأ مث « , رفك

 . « نرفكي ءاسنلا اهلهأ رثكأ اذإف رانلا ٌتيِرَأ ١

 .!؟ هللاب نرفكيأ : ليق

 « ناسحإلا نرفكيو - جوزلا ةمعن : يأ «  ريشعلا نرفكي » : لاق

 كنم ُثيَأر ام : تلاق ائيش كنم ثأر مث ّرهدلا ّنهادحإ ىلإ ٌتتسحأ ول
0 

 : ناعون وه كرشلا كلذكو
 هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ 95 : ىلاعت لاق , رفكلا وهو ربكأ كرش

 لاق اك « هب رفكي نأ رفغي ال : يأ ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو

 امو رانلا هاوأمو ةنجلا هيلع هللا مّرح دقف هللاب كرشي ْنَم هنإ 9 : ىلاعت
 . # راصنأ نم نيملاظلل

 انه هب دارملا سيلو « هعاوتأب رفكلا وه رفغي ال يذلا كرشلاب دارملاف
 ةزئاج رفكلا عاونأ ةيقب تناكل كلذ ديرأ ولف « هريغ هللا عم كرشلا
 رفكلا هب دارملا لب «4 كلذ نود ام رفغيو )ف : لاق ىلاعت هنأل « نارفغلا
 وهف بونذلا نم كلذ نود ام امأو « هريغ هللا عم كرشلا اهنمو هعاونأب
 .-ةكشلملا ترحم

 ؛ تادابعلا يف ءايرلاك يىلمعلا كرشلا وهو : رغصأ كرش كانهو
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 ىمسيو ايندلا ضرع اهيف يغتبي نأب : اهيف صالخإلا مدع وأ ؛ ةعمسلاو
 . نيل فرعلا لوألا سيو" ىنحلا كرشلا

 الو ًاحلاص المع لمعيلف هبر ءاقل وجري ناك نمف :  ىلاعت لاق

 لمعلا ناك اذإ الإ المع ىلاعت هللا لبقي الف 4 ًادحأ هبر ةدابعب كرشي
 هللا لوسر انديس ةعيرشل هتعباتمب الإ لمعلا حالص نوكي الو « ًاحاص
 . لوألا طرشلا وه اذه هلع

 هريغو دمحأ مامإلا ىور دقف « لمعلا بحاص صالخإ : يناثلا طرشلاو
 مكيلع فاحخأ ام فوخأ نإ » : لاق مدع هللا لوسر نأ ديبل نب دومحم نع
 . ( رغصألا كرشلا

 هللا :لوسر ان وفيصألا كرشلا انو الاف

 سانلا ىزج اذإ ةمايقلا موي نيئارملل ىلاعت هللا لوقي « ءايرلا ١ : لاق

 نودجت له اورظناف ايندلا يف نوءارت متنك يذلا ىلإ اوبهذإ : مهلامعأب
 . ًءازج مهدنع

 هاو ١ : لوقي هلي 0

 ا ل ل

 4 كرشلا

 ١ ناعون قسفلاو

 هب لضي 1 : ىلاعت لاق « ةلملا نم جرحا ربكألا وهو يداقتعا عون
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 دع نوفق نيدلا + نيفشافلا الاه فين اهو ارك هيب فدينو از
 نمر الا ىف هو ةسشو < دض ون هنأ هيك تلا: :زمأ اه هو وع طة راوفق كم كاك فن هللا
 . # نورساخلا مه كناوأ

 تبثيو«ةلملا نع جرخي الو : يلوقلا وأ يلمعلا قسفلا وه : رغصألا قسفلاو

 نم رافغتساو ةبوت نود رئاغصلا ىلع رارصإلابو « رئابكلا باكتراب كلذ
 مسالا سكب باقلألاب اوزبانت الو مكسفنأ اوزملت الو 9 : ىلاعت لاق : كلذ
 . * نوملاظلا مه كئلوأف بتي مل نمو ناميإلا دعب قوسفلا

 . ( رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس 9 : ُهَنلَم لاقو

 اذهو « ةيناميالا دئاقعلا يف قافنلا وهو ربكأ قافن : نيعون ىلع قافنلاو

 لع تقلا يطول هبلق قف يف يداقتعالا رفكلا رمضي نأي رفكلا قافن

 . هناسل

 رفكلا يف نوعراسي نيذلا كنرحي.ال لوسرلا اهيأ اي ف : ىلاعت لاق
 . # مهبولق نمؤت ملو مههاوفأب انما اولاق نيذلا نم

 هللاو هللا لوسرل كنإ دهشن اولاق نوقفانملا كءاج اذإ 9 : ىلاعت لاقو

 . 4 نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي هللاو هلوسرل كنإ ملعي

 امو رخآلا مويلابو هللاب انما لوقي نم سانلا نمو وف : ىلاعت لاقو
 نيقفانملا نإ 9 : ىلاعت لاق ا, ةرخآلا يف مهتجيتن ءالؤهو ؛# نينمؤمب مه

 . ةيآلا 4 رانلا نم لفسألا كردلا يف

 لاوقألاو لامعألا يف قافنلا وهو : رغصألا قافنلا يناثلا عونلاو
 درطاب نع ترد انكلو نهاظلا قف ةييحابب ق اي نأ كلذو«.لاوخألاو

 ب ا ا



 . داسفلاو ءوسلا نم هنطبي ام فالخ سانلل رهظيف « ةدساف ةينب وأ ءيبم

 دقو  باذعلل هبحاص ضرعيو « باوشلا لطبيو لمعلا طبحي وهو
 عوضوم نع جرخن ال ىتح انهه ةمدقتملا عاونألا هذه ىلع مالكلا ٌتلمجأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ رخا عضوم يف اهليصافت يتأت فوسو « انثحب

 ةريثك يهف فانصألا ةيقب ىلع هسفنل ملاظلا ركذ ميدقت يف ةمكحلا هوجو امأ

 : اهضعب ركذأ

 - الوأ

 مث لضافلا مث لوضفملا ركذي هناحبس وهف يقرتلا باب نم كلذ نإ
 هيف ام ةغالبلا نم هيفو « ميركلا نارقلا يف ةريثك رئاظن هل اذهو « لضفألا

 لضفالا ميدقت لاحلا يضتقي دقو « لاقملا هبلطتيو لاحلا هيضتقي ثيح

 عم كئلوأف 5 : ىلاعت هلوق يف اك ىرخأ تارابتعاو تابسانمل لضفألاف
 نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهملع هللا معنأ نيذلا

 . مهنم انلعجا مهللا # ًاقيفر كئلوأ

 ثانياً 

 هنوك نع هسفنل هملظب جرخي مل هنأب هرشبيل ًالوأ هسفنل ملاظلا ركذ
 تارك و هناشتلل نأل داس الور ضخ لي ل ذاكفي ولو قظيفلا نر

 دئاوفلاو عفانملاو تاريخلا اهمرحي هسفنل ًالاظ ىقبي نأ هل يغبني ال نكلو

 اهسخبو اهملظ نع هسفنب عفرتي نأ هيلع بجي لب « ةرخآلاو ايندلا ةداعسو

 لامكلا ىوتسم ىلإ لسكلاو ملظلاو نامرحلا ضيضح نم اهب ضبنيو اهقح

 ىلع هئاقبب اسئاب نكي الو « هسفن ملظي اسئاب كي الف « لضفلاو ريخلاو

 . بيهرتو هل بيغرتو ةراذنو هل ةراشب اذه يفق - هيلع وه ام

 ل



 ثالفاً 

 ةددلا فاتصل لحل 1 لوعف نع ةيألا هده هع وبخأ لافع تانقإ

 ًاولْولو بهذ نم رواسأ نم اهيف نوّلحي اهنولخدي ندع تانج ف : لاقف
 برقأ مهمأل تاريخلاب نيقباسلا ركذ هناحبس رتأف 4 ريرح اهيف مهسابلو

 هل ندوب رو مينا طيسرلا و نينليصتتلا ودول ايلا قيساو هناا
 مهسفنأل نيملاظلا ركذ دعبأو « تاريخلاب نيقباسلا دعب اهنولخدي نكلو

 فانصألا رخا مهو نيقباسلاو نيدصتقملل ةبسنلاب ةنجلا نع نوديعب منال

 . ةنجلا نولخدي

 : نودصتقملا : يناثلا فنصلا

 قباسلاو هسفنل ملاظلا يتبتر نيب طسوتملا انه هب دارملاف دصتقملا امأو

 هال دم م يذلا وهو « تازوحاب

 . ةيدبعتلا لفاونلا 0 ءاج - يذلا

 رمع نبا نع ثيدحلا يف ا, طسوتلا وهو دّصَقلا نم قتشم دصتقملاو
 يأ  ةشيعملا فصن ةقفنلا يف داصتقالا ) : اًعوفرم امهنع هللا ىضر

 : يأ - لقعلا فصن سانلا ىلإ دّدوتلاو - ريذبت الو ريتقت الف طسوتلا
 فصن لاّؤسلا نسحو  هبحاصل هلصحيو لقعلا هيلإ دشري ام فصن

 . 20( ملعلا

 ا نيدلا فصن

 )١( بهاوملا ) حرش يف ا ها . ينسلا نباو يركسعلاو يناربطلاو ( بعشلا ) يف يقييبلا هاور ( .
 )١( امهريغو بيطخلاو يناربطلا هاور .
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 ملاظلا وهو رّصقملا نيب طسوتملا وه ةميركلا ةيآلاب دارملا دصتقملاف

 . تاريخلاب قباسلا وهو رثكملا نيبو هسفنل

 نإ ]» : ىلاعت لاق « نيبرقملاب مهتلباقم دنع راربألا نيدصتقملل لاقيو
 ميعدلا ةرضن مههوجو يف فرعت نورظني كئارألا ىلع معن يفل راربألا

 نوسفانتملا سفانتيلف كلذ يفو كسسم هماتخ موتخم قيحر نم نوقسي
 . * نوبرقملا اهب برشي ًانيع منست نم هجازمو

 « ناميإلا يأ ّربلا تابجاو ىَّذأ يذلا وهو ّرَبلا عمج انه راربألاب دارملاف
 باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نما نم ّربلا نكلو 4 ىلاعت لاق
 . ةيآلا * ... هبح ىلع لاملا ىقاو نييبنلاو

 . 4 ىقتا نم ّربلا نكلو ف : ىلاعت لاقو
 امع يبتنملاو هيلع ىلاعت هللا بجوأ ام لثتمملا : يأ قتلا وه رّبلاف

 . هنع ىلاعت هللا ىبن

 دارملاف : 4 نوبرقملا اهب برشي ًانيع 8 ىلاعت هلوق يف نوبّرقملا امأو
 + ةريحألا يف ةفللا ىلإو + ايناتلا :ق :تاريخلاب نوفباسلا حبب

 لاق « ًاضيأ نيبرقملاب مهتلباقم دنع نيهلا باحصأ نيدصتقملل لاقيو
 نإ امأو « معن ةنجو ناحيرو حورف نيبرقملا نم ناك نإ امأف إ> : ىلاعت
 . © نيهلا باحصأ نم كل مالسف نيمبا باحصأ نم ناك

 باحصأ ام ةنميملا باحصأف ةثالث ًاجاوزأ متنكو 35 : ىلاعت لاقو
 نويياسلا نودقباسلاو ةياشملا تاحضأ ام ةماشملا تاحيضأو + ةطيملا
 . ةيآلا 4 ... نوبرقملا كئلوأ
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 6 نيعلا باحصأ ام نيهلا باحصأو ف : كلذ دعب هناحبس لاقو
 . تايالا

 وهف نييرقملاب ةلباقم نود ًادرفنم نيعلا باحصأو راربألا ركذ اذإ امأو
 : نيبرقملا نيقباسلاو نيدصتقملا لمشي

 . ةيآلا 4« محج يفل راجفلا نإو معن يفل راربألا نإ ف : ىلاعت لاق
 . 4 راربألل ريخ هللا دنع امو 9: : ىلاعت لاقو

 : يأ * راربألا عم انفوتو ظ:هدابعل ءاعدلا ًاملعم ىلاعت لاقو
 . صخي ةلباقملا دنعو « معي قالطإلا دنعف « نيبرقملاو نيهلا باحصأ

 تانج يف نيملا باحصأ الإ © : ىلاعت لاق « نيمهلا باحصأ اذكهو

 . # رقس يف مككلسام نيمرجما نع نولءاستي
 ىمس اهنإوءنيبرقملا نيقباسلاو نيدصتقملا ةماع انه نيملا باحصأ دارملاف

 - لافت هللا قد اب: كراريقلاب اوقتيس مجال كلذ, نوقب اجنلا

 مهتيمست هيجوت يف ءاملعلا فلتخاف كلذب نيهلا باحصأ ةيمست امأو

 :”ةطيملا تاحيصأ نسستو نيفلا احم اب

 ةقتشم نوكت نأ لمتحي ةنميملاو : ىلاعت هللا همحر يطويسلا ظفاحلا لاق
 . مّوشلا نم ةقتشم ةمآشملا نوكتو « مّوشلا دض وهو « نهلا نم

 ديلاو : .لامشلا ةيحان نم ةمآشملاو « نيمبلا ةيحان نم ةنميملا نوكت وأ
 نم رشلاو نيملا نم ريخلا لعجت برعلا نأل كلذو « لامشلا يه ىمؤشلا
 : :لامشلا

 وءرقا مؤاه : لوقيف هنيميب هباتك يتوأ ْنَم اًمآف 3: : ىلاعت هللا لاق
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 توأ مل ينتيل اي : لوقيف هلامشب هباتك يتوأ ْنَم اّمأو 9 : لاق مث # هيباتك

 ةهجرلا كوم زاعلا لهآ وزو نوفا يحن نإ اكولجحتل ةيظا لعأ ألذ
 . لامشلا

 هم اك ةخأ نونو املا نأ نما وياكل د ووكر
 . نيملا باحصأ نم وهف

 مئاشم لامشلا باحصأو 4 بينا لغش ارايغأو نيك رابم  نيمايم

 . يطويسلا مالك ها . مهسفنأ ىلع

 نيمي نع مهاح بسح ىلع كلذب اوُمّس مهنأ لمتحيو : هللا دبع لاق

 : ٍهُكََع لاق جارعملا ثيدح يف ءاج اك « هلامش نع وأ مالسلا هيلع مدآ مههبأ

 ةراست قو ةدويبأ هتيم يع جو اذإف ايندلا ءامسلا انولع املف »

 اذإو « كحض هنيمي لّبِق ٌرظَن اذإف » : لاق - صاخشأ : يأ - (« ةدوسأ

 ( حلاصلا نبالاو حلاصلا يبنلاب ًابحرم : لاقف « ىكب هلامش َلَبِق رظن
 (؟ اذه نم ليربج اي ) : تلق

  هينب مسن هلامث نعو هنيمي نع ةدوسألا هذهو « هلم مدا اذه » : لاق
 لهأ هلامث نع يتلا ةدوسألاو « ةنجلا لهأ نيا لهأف - مهسوفن : يأ
 . هريغو ملسم يف م” ثيدحلا ) رانلا

 ملاظلا يفرطل لباقملا دصتتقملا ىنعم بيبللا ءىراقلا اهيأ كل تنّيب اهنإو

 دصتقملا نأل - مدقتملا هجولا ىلع ةيآلا هذه يف تاريخلاب قباسلاو هسفنل

 عرش يف يلاغتملاو قّمعَتملا عّطنتملا ىلاعت هللا نيد يف دّدشحملا لباقم يف قلطي دق
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 هلباقيو « دصاق هل لاقيو دصتقم كانهف « هَ هنم رَّدح يذلا « ىللاعت هلا
 دصقلا قيرط كلس يذلا هنأ هانعم نوكي هينا يلاغتملا دّدشتملا
 نيقباسلا لمشيو « قباسلا ىنعملاب نيدصتقملا لمشي وهف يدمحملا يده لاو

 . نيبرقملا

 216 ثا لَوسَر لاق : لاق هنع هللا يضر ةديرب نع دمحأ مامإلا ىور

 ا م يوما و

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع يراخبلا ىورو
 لروما ربما مما ياو 2ع

 . « اوغلبت ّدصقلا ّدصقلاو « ةلّدلا نم ءيشو ء اوحورو

 , رومألا نم طسولاب ءاج يذلا يدمحما يئدحلا وه انه دارملا دصقلاف

 لال للا نوقف ىلع ذل زيد دقت يو طرقت اقوال

 .ةةيغ ناعم هللا يع ان:تاكترا دو قلاعت هللا رفأاوأ نم

 ىأرو انيأر دقف دقف : ةوبنلا مالعأ نم مَلَع ثيدحلا اذه يف : رينملا نبا لاق

 سيلو  ةدابعلا نع : ل عطقني نيدلا يف عّطنتم لك نأ انلبق سال

 عنم لب ؛ ةدومحملا رومألا نم هنإف « ةدابعلا يف لمكألا بلط عنم دارملا

 « لضفألا كرت ىلإ يضفملا عوطتلا يف ةغلابملاو « لالملا ىلإ يّدْؤملا طارفإلا

 ىلإ مونلا بلاغيو هلك ليللا يلصي تاب نمك هتقو نع ضرفلا جارخإ وأ
 جرخ نأ ىلإ وأ « ةعامجلا يف حبصلا ةالص نع مانف ليللا رخا هانيع هتبلغ نأ

 كك ال



 وهو ها . ةضيرفلا تقو جرخف سمشلا تعلط نأ ىلإ وأ « راتخما تقولا

 :تابرقلا نم ًاميظع ارمأ قأو. ةدابعلاب هقليل ىبحأ نق هنأ ني

 مكنإ » : لاق هنأ ِهَُع يبنلا نع عردألا نبا نع دمحأ مامإلا ىورو

 «هّرسيأ مكنيد ريخو « ةبلاغملاب رمألا اذه اولانت نل
 م للا 8

 باوصلا وهو داّدَّسلا نم قتشم وهو ( اودّدسف ١ : هدم هلوق ىنعمو

 نع ريصقتلا : يأ طيرفت الو « يعرشلا رمألا ةزواجم : يأ طارفإ ريغ نم
 اولمعاف « لمكألاب ذخألا اوعيطتست مل نإ : يأ اوبراقو « يعرشلا رمألا

 . هنم برقي امب

 ةياور فو ( ةجّدلا نم ءيشو اوحورو اودغاو ١ : ٍهُلَِم هلوق ىنعمو

 اونيعتسا : يأ ( ةجلّدلا نم ءيشو ةحورلاو ةودغلاب اونيعتساو » يراخبيلل

 . ةطشنملا تاقوألا يف اهعاقيإب ةدابعلا يف ةموادملا ىلع

 : ةجدلاو « لاوزلا دعب ريسملا : ةحورلاو « رابنلا لوأ ريس : ةودغلاو

 .« ةجلّدلا نم ءيشو » : هلوقب هيف ربع اذهلو « هلك ليللا رخا ريس

 ىشم اذإ هنإف  اليوط ًارفس رفاسملا تاقوأ بيطأ يه تاقوألا هذهو
 ةريس أّرج اذإو « عطقناو زجع هريس لصاوو ًاعيمج -> راهنلاو ليللا رفاسو

 . ةقشم نودب هدصقم ىلإ لصو هطاشن تاقوأ ىرحتو

 هلفاونل ىّرحتي « ةرخآلا ىلإ رفاسملاو « ىلاعت هللا ىلإ رئاسلا اذكهو

 لاوزلا دعبو « عساو تقو ىحضلا يف هلف « طاشنلا تاقوأ هتاعوطتو

 هيف ام فلكتي الو « ليللا مايقب كلذو « ليللا ريس نم هل دب الو ء كلذك

 : ام يأ ًاتبنم ربصيف « اهتقاط قوف اهليمحتو سفنلا ىلع قاقشإلا

 كك ا



 اولغوأف نيتم نيدلا اذه نإ » : ًاعوفرم سنأ نع دمحأ مامإلا ىور دقف
 . قاقشإو قاهرإ نود طسوتو قفرب هيف اولخدا : يأ « قفرب هيف

 نيدلا اذه نإ » : لاق هنأ هُيييَع يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو
 ةداع كدت لإ نفتف ألو وفرت هيه دع لسدأ قا حب لغواف نوف

 00 ىقبأ ًارهظ الو عطق ًاضرأ ال ّتّبنمل نإف « هللا

 رهظ عطق ىتح هعارسإ ةدش ببسب هرفس يف عطقنا يذلا وه ٌتَّبملاو
 . هسرف

 « اهنع عطقنيس هنإف « هب هل ةقاط ال ام ةدابعلا نم فّلكت نم كلذكو
 وصفا اوعابت#:ئأ 6 اوغلبت دضقلا دصقلاو 3: هلع لاق كلذلو

 يلاغت الو ريصقت نود لددتعملا طسوألاب ذخألا وه : دصقلاو

 . ءارغإلا ىلع بوصنم وهو  ةقاطلا قوف فلكتو
 ىلإ ىهتناو « دوصقملا غلب  ًادصتقم ًادصاق ةدابعلا يف راس نمف

 هرون ىلع ريسلاو « يدمحملا يدهلاب ءادتهالاب كلذو « بوبحملا بولطملا
 . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 . مهنم انلعجا مهللا

 ٍ : مههف ليق دقو
 و و ل
 ٌدصاق امهنم ًالك نإف « نوقباسلاو نيملا باحصأ اذه تحت لخديو

 لضافلاو « ىقتألاو يقتلا باب نم امهتلزنمو « هتبترل ةبسنلاب دصتقمو
 ١ . لضفألاو
 . مهريغو ماحلاو رازبلاو يقييبلا هاور (1)

 را



 ولو رئاج اهنمو ليبسلا ٌدّصق هللا ىلعو ولف : ىلاعت هلوق ريشي كلذ ىلإو

 لدتعم مقتسم : يأ دصاقو دّصق قيرط:ةيبرعلا ةغللا يف لاقي
 . ءاوتلا الو هيف فارحنا ال

 . جاجوعا هيف يذلا فرحنملا قيرطلا وهو رئاجلا هلباقيو

 وه امتح هللا ىلعو : ىنعملاو بوجولل * ىلع ذ» نوكت نأ : لوألا

 هيلإ ةلصوملا مقتسملا دصقلا ليبسلا هدابعل نيبي نأ هسفن ىلع همّتح

 , داعملا مويو ايندلا يف دابعلا ىلع ةجحلا موقت نايبلا كلذ يفو « هناحبس

 انيلع : يأ * ىدهلل انيلع نإ آف : ىلاعت لاق اك نايبلا يده وه اذهو

 . ىدهلا نيبن ذأ امج

 لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف ًاميقتسم يطارص اذه نأو 9 : ىلاعت لاقو

 : ةيآلا * هليبس نع مكب قرفتف

 هاحوأ اميف ىلاعت هللا هنّيب يذلا ميقتسملا يئوسلا وه دصقلا ليبسلاف

 نمو يّبوسلا طارصلا باحصأ ْنَم نوملعتسف ف : ىلاعت لاق

 يذلا قيرطلا وهو ىلاعت هللا ىلإ ةلصوملا قيرطلا كلذ كلس : يأ * ىدتها
 . ملسو هلاآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم انديس هيلإ اعد

 دصتق هللا ىلعو 9 : ةيآلا يف # ىلع لذ نوكت نأ لمتحي : يناغلا
 هكلاس لدي لدتعملا ييوسلا دصقلا ليبسلا نأ ىنعملاو « ةلالدلل * ليبسلا

 َ- ملم ع



 طارص ىلإ يدبهتل كنإو 2 : ىلاعت لاق  هيلإ هلصويو ىلاعت هللا ىلع
 : يأ 4 رئاج اهنمو ليبسلا دصق هللا ىلعو ف ةيآلا # هللا طارص مقتسم

 ىلإ هكلاس لصوي ال تاجاجوعا هيف فرحنم رئاج ليبس لبسلا نمو
 لبس عابتا كلذب دارملاو « هبعشتل ةعيضمو ةريح يف هلعجي لب هدوصقم
 . كَم هلوسر ةئسو ىلاعت هللا باتك ىلإ دانتسا نود « ءارآلاو ءاوهألا

 . «# نيعمجأ مادهل ءاش ولو رئاج اهنمو ليبسلا دصق هللا ىلعو ف

 ًانايب ىاده نأ دعب دصقلا ليبسلا كولسل ًاقيفوت ماده ءاش ولو : يأ

 ىلاعت هللا رمأ كلذلو « اهيلإ 5 دبي هودهتساف « دصقلا ليبسلا ىلع ةلالدو

 ةيادهف « كلذل انقفو : يأ 4 مقتسملا طارصلا اندها 9 : اولوقي نأ هدابع

  هسفن ىلع هناحبس اهبجوأ دقو « هدابع ىلع ىلاعت هللا ةجح يه ةلالدلا
 : ىلاعت لاقو « قحلا نايبو ةلالدلا : يأ # ىدهلل انيلع نإ 9 : ىلاعت لاق

 اًنّيبو مهانللد : يأ «# ىدحلا ىلع ىمعلا اوبحتساف مهانيدهف دومث امأو

 ىوهلاو ىمعلا اوراتخا مهنكلو . داسفلا نم حالّصلاو « رشلا نم ريخلا مهل

 . كلذ اوبحتساو رفكلاو

 تاماقم اهل دصقلا ليبسلاو « مقتسملا طارصلا كولسل قيفوتلا ةيادهو

 نأ مهلك هدابع ىلاعت هللا رمأ كلذلو « ةتوافتم ةددعتم بتارمو « ةريثك

 ىلع لك« قيرطلا كلذ لحارم كولسل قيفوتلا ةياده مهتاولص يف هولآسي

 . هتبترو هماقم بسح

 ريغ مهءلع تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها 95 : مهللا

 لعرردمع ادهم لعشا لف نيما 4 نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا

 . ًاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآ
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 عوضوم يهو اهباحر يف نحن يتلا ةميركلا ةيآلا ىلإ دوعن نآلاو
 : ثحلا

 ملاظلا رصقملا نيب طسوتملا هب دارملاف :* دصتقم مهنمو ف : ىللاعت لاق

 نيملا باحصأ نم ربتعي اذهو ىلاعت هللا نذإب تاريخلاب قباسلا نيبو « هسفنل

 . ةنجلا يف

 هللا يضر سنأ نع ملسم هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج ام كلذ نيبيو
 هللا نأ معزت كنأ معرف كلوسر اناتأ دمحم اي : لاقف لجر ءاج : لاق هنع

 ؟ كلسرأ ىلاغت

 (« قّدص , : هلع لاقف

 ( ىلاعت هللا ١ : لاق ؟ ءامسلا قلخ ْنَمَف : لجرلا لاق

 ( ىلاعت هللا ١ : لاق ؟ ضرألا قلخ نمف : لاق

 « ىلااعت هللا » : لاق ؟ لعج ام ابيف لعجو لابجلا بصن نمف : لاق

 لابلا بصتو نسرألا ىلخو ءاملتلا قلخ يذلا + لجرلا لاق
 ؟ كلسرأ هللا لعج ام ابيف لعجو

 . ( معن » : هُم لاقف

 . انتليلو انموي يف تاولص سم انيلع نأ كلوسر معزو : لاق
 . ( قدص » : لاق

 ؟ اذبب كرمأ ىلاعت هللا كلسرأ يذلابف : لاق

 . ( معن ١ : هّيَع لاقف

 . كلذك جحلا مث مايصلا مث ةاكزلا ركذ مث

 لوقيف ( قدص ٠ لاوس لك يف لوقي ُهُلكََع يبنلاو : سنأ لاق
 تبن تح



 . « معن » : هّيَع لوقيف . اذهب كرمأ هللا كلسرأ يذلابف : لجرلا

 صقتنأ الو ٌنيلع ديزأ ال قحلاب كثعب يذلاو : لاقو لجرلا ىلو مث

 . (« ةنجلا نلخديل قدص نئل » : ِكطْيْلَع لاقف

 ىلإ لجر ءاج : لاق هللا ديبع نب ةحلط نع امهريغو نيحيحصلا يفو

 . مالسإلا نع لأسي وه اذإف هع هللا لوسر نم اند ىتح لوقي ام
 ) ةليللاو مويلا ف تاولص سمتلاو + هلع هللا لؤسر لاقف

 ؟ نهريغ يلع له : لجرلا لاقف
 ا عوطت نأ الإ ال ١ : هَُع لاق

 . ©« ناضمر مايصو ١ : يع لاقف

 . « عوّطت نأ الإ ال » : هلع لاقف ؟ هريغ يلع له لجرلا لاقف
 نأ الإ ال ١ : لاق « اهريغ ىلع له : لاقف « ةاكزلا هل ركذو

 .( عوطت

 . هنم صقنأ الو اذه ىلع ديزأ ال : لوقي وهو لجرلا ربدأف

 نإ ةنجلا لخد ) وأ ( قدص نإ حلفأ » : هُم هللا لوسر لاقف

 . ( قدص

 . ثيدحلا ءاملع كلذ ىلع هبن ا, ىرخأ تاياور

 5 ولا



 تانيا تاير تاكا وو ةيفرتشلا تانعتا لا قدمت هقول

 . ةيعرشلا

 ضئارفلا مهأ اهمأل ةسمخلا ةيمالسإلا ضورفلا هذه ٌُترِكْذ امنإو

 كانهو « ابنم دب ال ىرخأ ةينيد تابجاو كانه نإف«ةينيدلا تابجاولاو
 نع ثيداحألا ةيقب يف كلذ نايب ءاج 5 « اهبانتجا نم دب ال تامرحم

 . هَ يبلا
 لوسر لس الجر نأ هنع هللا يضر رباج نع هريغو ملسم ىور دقف

 تللحأو ناضمر تمصو تابوتكملا تيلص اذإ تيأرأ : لاقف هلع هللا
 ؟ ةنجلا لخدأأ ائيش كلذ ىلع دزأ ملو مارحلا تمّرحو لالحلا

 ( معن » : هيَ لاقف

 رقازتلا نجت يأ ع اعيك فلذا لع تيرا ذل شاور لكننلا ناقد
 . تاعوطتلاو

 لجر ءاج : لاق هنع هللا يضر بويأ ينأ نع اضيأ هريغو ملسم ىورو
 نم يندعابيو ةنجلا نم ينيندي هلمعأ لمع ىلع ينلد : لاقن هيَ يبنلا ىلإ
 . رانلا

 يتّوتو « ةالصلا مقتو « ائيش هب كرشت ال هللا دبعت » : ةْكيَلَع لاق

 1 7 7 1 - ب 8 ع 1

 لخد هب رمأ امب كّسَمت نإ ١ : كم هللا لوسر لاق لجرلا ربدأ املف

 . ( ةنجلا

 اذهو « تامرحما عيمج كرتو تابجاولا عيمج ىدأ يذلا وه دصتقملاف
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 نإ يسدقلا ثيدحلا يف يتآيس اك تابجاولاو ضئارفلا برق بحاص وه
 ..:لاعت هللا ءانك

 : أمات هيلع ىلاعت هللا هبجوأ ام عيمج ىّدأ يذلا دصتقملا وه اذهف

 تأي ل هنكلو « مارحلا مّرحو لالحلا لحأو ؛ هنع ىلاعت هللا ىبم ام بنتجاو

 . ةلماكلا هضئارف ىلع ةدايز تاعوطتو لفاونب

 « رفغتسيو بوتي ام ناعرس هنكلو ؛ تامرحملا ضعب يف عمي دق معن

 . هل رفغيو هيلع بوتي ىلاعت هللا نإف

 هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو )» : ىلاعت لاق
 اولعف ام ىلع اورصي ملو ؟ هللا الإ بونذلا رفغي نمو مهبونذل اورفغتساف

 اهتحت نم يرجت تانجو مهبر نم ةرفغم مهؤازج كفئلوأ . نوملعي مهو
 . # نيلماعلا رجأ معنو اهيف نيدلاخ رابمألا

 : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع هححصو يذمرتلا ىورو

 . رانلا نم يندعابيو ةنجلا ينلخدي لمعب ينربخأ هللا لوسر اي : تلق

 هللا هرّسسي ْنَم ىلع ريسيل هنإو « مظع نع ٌتلأس دقل ٠ : هيَ لاقف
 : هيلع ىلاعت

 موصتو « ةاكزلا توتو « ةالصلا ميقتو « ًائيش هب كرشت ال هللا دبعت
 . ( تيبلا جحنوءناضمر

 - ةنجلا لوخدل ًاببس وكت ىتلا لامعألا كلت ِهُْيَع يبتلا هل .نيبق
 نم نوكي كلذبو - تايبنلا كرتو تابجاولا ةيقبب مايقلا عم : يأ
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 تاريخلاب نيقباسلا نيبرقملا ماقم هنع هللا يضر ذاعمل ِهّدَع يبنلا نيب مث
 . تاعوطتلاو لفاونلاب نيمئاقلا

 باوبأ ىلع كلدأ الأ ) : ةميزعلا ةوقو ةمهملا ةعفر ىلإ اببنم ِهُليْيَع لاقف
 . ( ؟ ريخلا

 ل6 ها لوتسو اذ لب علق + اعمل

 ءاملا ءىفطي اك ةئيطنملا ءىفطت ةقدصلاو « ةنج موصلا ٠ : هلي لاقف
 ىفاجتت 9 ىلاعت هلوق الت مث - ليللا فوج يف لجرلا ةالصو « رانلا

 © نوقفني مهانقزر اممو اعمطو افوخ مهبر نوعدي عجاضملا نع مهبونج

 . ذاعم ثيدح مامت ىلإ « # نولمعي اوناك امب ًءازج ف : ىلاعت هلوق ىلإ

 يناثلاو « نيدصتقملا نم نوكي هبو « ةلماك ضئارفلا برق ماقم لوألاف

 « لفاونلا برق ماقم وه ؛« ربخلا باوبأ ىلع كلدأ الأ :  هلم هلوق وهو

 . نيقباسلا نيبرقملا نم نوكي هبو

 :.. افق هللا كاش نإ دعب هحضوأس [م هماكحأ ماقم لكلو

 « تارومأملا لعفب هناحبس هيلإ برقت يذلا وه ىلاعت هللا ىلإ برقتملاف
 « لئاذرلا نع ةيلخت تامرحملا كرتف « تامرحم ا كرتب هناحبس هيلإ برقتو
 . لئاضفلاب ةيلحت تارومألملا ءادأو

 سابع نبا نع امهريغو يناهبصألاو يناربطلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج
 « مالسلا هيلع ىمومل لجو زع هللا ةاجانم يف يع يبنلا نع امبنع هللا يضر
 لثمب نوعّتصتملا يلإ "2عّنصتي مل هنإ ىسوم اي » :لاق لجو زع هللا نأ هيفو

 . ايندلا يف دهزلا لثم ًاعنص يئاضرإ يف عنصي مل : يأ (1)

 دكه نحال ١ كلت



 كرملا : يأ  عرولا لثمب نوبّرقتملا ىلإ بّرقتي لو « ايندلا يف دهزلا
 نم ءاكبلا لثمب نودبعتملا لإ دّبعتي ملو « مهيلع ٌتمّرح اًمع  فكلاو
 . ( يتيشخ

 : اهلك ةيربلا بر اي » : مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع ىسوم لاقف
 اذامو؟ مهل تددعأ اذام « ماركإلاو لالجلا اذ ايو « نيدلا موي كلام ايو

 . ( ؟ مهتيزج

 اهنم نوّرَيتي ىتنج مهُّتحبُأ ينإف ايندلا يف داّهزلا اّمأ ١ : هناحبس لاقف
 . 1وؤاش كيح

 الإ دبع قبي مل ةمايقلا موي ناك اذإ هنإف مهيلع هتمرح اّمع نوعرولا امأو
 نيكل يأ تنووعررلا الإ بالا قاف يا تاةكيشو ةسكشنا

 ريغب ةنجلا مهلخدأو مهمركأو مهلجأو مههيحتسا ينإف - نوعرولا
 بنا

 . « هيف نوكَراَشُي ال ىلعألا قيفرلا مهل كئئاوأف يتيشخ نم نؤاكبلا امأو

 : مراحملا نع فكلا وه لصألا يف عّرولا : ريثألا نبا ةمالعلا لاق

 تاببشلاو تامرحملا نع دعبلاو فكلا هب داري دق عرولا : تلق

 نم نيدصتقملا عرو اذهو « ملسملا ىلع بجاو رمأ اذهو « ةرهاظلا

 يف عوقولا فوحخ تاحابملا كرت هب داريو عرولا قلطي دقو « نيبرقملا
 . نيبرقملا نم نيقباسلا عرو اذهو ؛ ةببش ىندأ هيف ام كرتو « تاهوركحملا

 نب نامعنلا نع هيلع قفتملا ثيدحلا يف ءاج م وهف لوألا عرولا امأ
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 مارحلاو ّنّيَب لالحلا 7 2 ا وو لاق : لاق هنع هللا يضر ريشب

 ىَّتا نمف « سانلا نم ٌريثك ٌنهملعي ال تاهبتشم رومأ امهنيبو « َّنْيَ
 « مارحلا ين عقو تاببشلا يف عقو نمو « هضرعو هنيدل ًاربتسا دقف تاهبشلا
 « ىَمِح كلم لكل نإو الأ « هيف عقي نأ كلشوي ىمحلا لوح ىعري ,عارك
 ٌتحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ  هّمراحم هضرأ يف هللا ىمح نإو الأ

 . « بلقلا يهو الآ ء هلك دسجلا دسف ٌتدسف اذإو « هلك دسجلا حلص

 هجام نباو يذمرتلا ثيدح هيلع لدي ام وهف يناثلا ىنعملاب عرولا امأو

 نأ دبعلا غلبي ال ١ : لاق هنأ هُدَْع يبنلا نع يدعسلا ةيطع نع مكاحلاو
 هب امم ارذح هب ساب ال ام - كرتي : يأ عدي ىتح نيقتملا نم نوكي

 . ( ساب

 هب سأب ال ام عدي ىتح ىوقتلا ةقيقح دبعلا غلبي ال ١ : ةياور ينو
 . ©« ساب هب امم ارذح

 . عرولاو ىوقتلا يف ةبترم ىلعأ اذهو

 لاك . يأ  ىوقتلا مامت ) : هنع هللا يضر ءادردلا وبأ لاق

 كردي ىمحو « ةرذ لاقثم نم هيقتي ىتح ٌدبعلا هللا ىَقَتِي نأ  ىوقتلا

 هب اناعيفف كلل: لوف هن روع نكي نأ يقع لاحت هنأ ورب شنب

 . ها ( مارحلا نيبو

 « ىلاعت هللا نع دعبي ىلاعت هللا مرح اميف لاسرتسالاو مراحما كابتنإف

 . هتقمو هبضغ بجويو

 نع هنع هللا يضر نابوث نع  تاقث ةاورلاو  هجام نبا ىور
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 نوتأي ىتمأ نم اماوقأ ّنملعأل » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا
 .«روثنم ٌءابه ىللاعت هللااهلعجيف  ءاضيب ةمابت لابج لاثمأ لامعأب ةمايقلا موي

 ؟انل لج" ءاانل مهفيص هللا لوسر اي * هنع هللا ئضر.نايوك لاق
 ١ ملعن ال نحنو مهنم نوكن ال

 :زيللا نمافو دج ايو مكتدلج نمو مكناوخإ مهن :! امأ 0 مليم لاق

 اهيف اوعقو : يأ ( اهوكتنا هللا مراحمب اوّل اذإ موق مهنكلو ؛ نوذخات اك
 . ىلاعت هللا نم ًافوخ اهنع اودعابتي ملو

 هللا مهبساحي موي مهفقوم اوفاخو ؛ هوبقأرو ىلاعت هللا اوفاخ مهنا ولف

 . ىلاعت هللا تامرح اوكبهتنا امل « ىلاعت

 يبنلا نع هنع هللا يضر ركع نا نكمل كفلاو يقبيبلاو رازبلا ىورو

 ل ل ل

 0 ع

 ةزكيو. يلع مرح ام" قايانأ نمزللا ةديع لع اغيل لاغتاشلا نإو

 : كلذ هل

 ؛ نيحيحصلا يف درو اك

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره ينأ نع

 . ( هيلع هللا مّرح ام ن نمّوملا يتآي نأ هللا ةريغو « راغي لجو ّرع هللا نإ »

 مرح ام كرتبو « هب ىلاعت هللا رمأ ام لاثتماب الإ متت ال ىلاعت هللا ةدابعف
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 : لاعت ث ديعأ ويف تامرجلا نع دحبأ و :ىقتأ ناك نيف هيلع لاع هلل
 لبااص . 06 98 ب 8 1 :

 هع هللا لوسر ذخا : لاق هنع هللا يضر ةريره يبا نع يذمرتلا ىور

 نكت كل هللا مسق امب ضراو « سانلا دبعأ نككت مراحنا قتا ١ : لاق

 تيف قاحسلا ا ةزك نان ةفرعسلا كم الاو' + ايتسست ةدكنت كدنألل
 . ( بلقلا

 ةيرخسلاو ةميمنلاو ةبيغلا تامرحملا نم نأ ىضم اميف كل تركذ دقو

 رتغتو ؛« ايف عقت الف ؛ ربكلاو « ىلاعت هللا دابع راقتحاو « دقحلاو دسحلاو

 يف ءاج ام امهروبق يف نابذعي مافلاو باتغملا ِهُليَع ىبنلا ىأر دقف
 نة احلا

 . مامن : يأ ( تاتق ةنجلا لخدي ال » : ككَلَع لاقو

 ( ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي ال ) : لاقو

 نولخدي ال مهنأ مهنع ربخأل « ناوكزي ال وأ“ دوموصي ال وأ نولصي ال

 . مظعأو مهأ اهنإف « ةاكزلا وأ ٠ مايصلا وأ « ةالصلا مهكرت ببسب ةنجلا

 رانلا لكأت 6 تانسحلا لكأي هنإف دسحلاو ىايإ » : هُليَع لاقو
 .( بطحلا

 نإو « اهلك تامرحم ا كرتو اهلك تابجاولا ىدأ يذلا وه دصتقملاف
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 ًةبوت كلأسن انإ مهللا هيلع هللا بات ؛ باتف كلذ نم ءيش يف عقو
 : احيوضن

 : ىلاعت هللا نذإب تاريخلاب نوقباسلا : ثلاثلا فنصلا

 مهنمف اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث 9١ : ىلاعت هللا لاق

 وم كلذ هللا نذإب تاريخلاب قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ

 . ©# ريبكلا لضفلا

 ةيدمحملا ةمألا هذه فانصأ ةميركلا ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا نيب دقف

 ةتوافتم ةددعتم بتارم ىلع يوتحي اهنم فنص لكو « ةثالث يهو « ةملسملا

 . ىلاعت هللا دنع ةجردلاو لضفلا يف

 نم مه « ةثالثلا نورقلا لهأ ةمألا هذه فلس نم نوبرقملا نوقباسلاف
 . ةمألا هذه رخا نم نيبرقملا نيقباسلا نم ةجرد عفرأو لضفأ ةلمجلا ثيح

 ةيريخلاب ةدوهشملا ةثالثلا نورقلا لهأ نم نوقباسلاو

 ل. نورت م كلا لوس ديس يف لارا نوتوافتم

 : ع هللا لوسر لاق « امهريغو نيحيحصلا يف درو اك ثيدحلا يفو مثو

 ةلزنم ىلعأ ةلمجلا ثيح نم مه ةمألا هذه فلس نم نيهلا باحصأو

 . لضفو ريخ لك يفو  ةمأآلا هذه رخا نم نيملا باحصأ نم لضفأو

 ةلث 95 : اهرخآو ةمألا هذه فلس نم نيقباسلا نأش يف ىلاعت لاق

 هذه يف نوعطقني ام نوبرقملا نوقباسلاف * نيرخالا نم ليلقو نيلوآلا نم

 . اهرخآ يف مهنم رثكأ اهردص يف مهنكل « اهرخآ ىلإ اطَوُأ نم ةمألا
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 يردي ال رطملا لك نما لك و: سم ف ع كيراقلا ثيدقلا قو
 ءاملعلاف « عطقني ال ٌرمتسم ريخ هلك : يأ (  هرخخآ مأ ريخ هلو

 . ةمألا هذه يف نوقاب « نوبرقملا ءايلوألاو « نولماعلا

 لينو « ةيلاعلا لزانملا ىلإ نيدصتقملا اوقبس نيذلا مه نوقباسلاف

 تارا ييسر هيجل لوعتد اواو ريبخلا ىللآلا لضفلاو؟ عطعلا كاوقا

 تاعوطتو لفاونو « ةحلاص لامعأ نم  ىلاعت هللا ىلإ اهب اوبرقت يتلا

 باتكلا لوأ يف مدقت 5  ةيقلخو « ةيلاحو « ةيلامو « ةيلمعو « ةيلوق

 . نيملاعلا بر هلل دملاو

 « ةحلاصلا لامعألا لفاون لمشت انه ةميركلا ةيآلا يف تاريخلاف
 : نات هللا ةيظرملا لاوحألاو 4ةيكرلا قذلخ لاو د6 ةنيطلا لاوقألاو

 « ةيلاحلاو ةيقلخلاو « ةيلوقلاو ةيلمعلا تاركنملا تاريخلا هذه لباقيو
 . نارقلا يناعمل نايبتلا اهيف يتلا ةيوبنلا ثيداحألا اذه ىلع كلديو

 هَ يبنلا نأ امهريغو دمحأو يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج دقف

 ينإ مهللا » : لاق ليللا ةالص يف ةّزعلا بر هيلع ىّلَت امل هئاعد يف لاق

 يل رفغت نأو « نيكاسملا ٌّبحو « تاركنملا كرتو « تاريخا ّلعف كلأسأ

 َكَّبُح كلأسأو « نوتفم ٌريغ ينفوتف موق يف ةنتف تدرأ اذإو « ينمحرتو
 هتركذ 5 ثيدحلا (« كبح ىلإ ينبرقي لمع ٌّبحو « كبحي ْنَم ٌبحو
 . ًالصفُم ( لاوقألا دوعص ) : باتك يف هتاياورب
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 عيمج تاريخماب دارأ « تاريخا لعف كلأسأ ينإ مهللا ٠ : هَ هلوقف
 « اهاضريو هناحبس هللا اهبحي يتلا لاوحألاو قالخألاو « لاوقألاو لامعألا

 . مهفاف « تاركنملا كرتو » : هلوقب ةلباقملا ليلدب

 : قع هل لاق امل هنع هللا يضر ذاعم ثيدح يف مدقت ام ىنعم اذهو

 ةيدبعتلا لامعألا لفاون هل ركذ مث ؟ « ريخلا باوبأ ىلع كلدأ الأ »

 لفاونلا كلت لمشي # تاريخلاب قباس مهنمو :  ىلاعت هلوقف
 . اهعاونأب تاعوطتلاو

 تاريخا يف نوعراسي كئلوأ 9» : مهتفص يف ىلاعت هلوق ىنعم اذهو

 نم تاريخلا لعف ين نوقبسيو نوعراسي مهنأ ينعي # نوقباس اهل مهو
 مهؤازجف « مهتعاطتسا بسح اهعاونأب تادابعلاو تاعاطلاو تابرقلا

 لزانملاو « ةيهلألا تامرككملا ىلإ نوقباس مه : يأ « نوقباس تاريخلل مهنأ

 : ةسيبلا ةييتارملاو © ةلغلا

 كعلوأ نوقباسلا نوقباسلاو 2 : مهبف ىلاعت لاق م اذهو

 . * نوبرقملا

 نوقباسلا مه كل انيب ا” تاريخلا لعف ىلإ ايندلا يف نوقباسلاف

 مهو « ةنجلا ىلإ نوقباسلا مهو « تاماقملاو ىلاعت هللا دنع تاجردلا ىلإ

 هناحبس هيلإ اوبرقت مهنأ كلذو 8 صاخلا يهلألا برقلا ماقم اولان نيذلا

 3 نودصتقملا اهب تايرل ) افا ابرقت 3 0 ا لفاونب
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 ابرق هندل نم مهر هناحبس وه يأ نوبّرقُم مهف « اوُبرق اوبّرَقَت املف
 ٠ اصاخ

 0 بحاص « نيلسرملاو ءايبنألا مامإ وه نيبّرقملا برقأ نإو

 « اهنود لزانملاو بارا عيمجو « اهلك بتارملاو لزانملا ىلعأ يه يتلا
 دو ال ليسو الر لل محو وجو لل عياض الو كلا تا . هه
 لاق « دحأ همامأ مدقتي الو لكلا مامأ مدقتملا وهو « هل مامإ الو لكلا مامإ

 نم زوجي نم وأ نوكأف منهج ينارهظ نيب طارصلا برضي مث 2 : ١
 . ( هتمأب لسرلا

 ؟ نم : نزاخلا لوقيف + مففتساف ةنجلا باب نأ 3: هل لاقو
 ٍدحأل حففأ ال نأ ٌترمأ َكب : لوقيف - ُهُّيَع - دمحم : لوقأف

 . (« كلبق

 ةنجلا نولخدي ال مكرر تارا ل راع

 . نيمحارلا محرأ اي مهنم انلعجا مهللا  ًادبأ ًادبأ هَ لع ىبنلا ءارو نم ال

 رهش نم نيرشعلاو عباسلا يف باتكلا اذه عمج نم غارفلا ناكو

 نأو « باتكلا اذهب ينعفني نأ ىلاعت هللا لأسأو ه١ 4 .١8 ةنس درفلا بجر

 ديت اند هللا نإ ديو نقاب نيدتهملا نم انلعجي نأو « دابعلا هب عفني

 - ميوقلا هعرشو « ميقتسملا هطارص ىلع نيرئاسلا « ملسو هيلع هللا ىلص
 . مظعلا لضفلا وذ هنإ

 مهعم انيلعو مّلَسَو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو
 . نيملاعلا بر ىلاعت هللا ملع هعسو ام ددع « نيحو تقو لك يف « نيعمجأ
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 ىوتخا

 ةحفصلا عوضوملا
 انثروأ مث 9» : ةيركلا ةيآلا لوح رودي باتكلا نأ نايب اهيفو  ةمدقملا

 2 .... هقيلأت نم دوصقملاو * باتكلا

 0 00111017 هلضفو برقلا ماقم
 و 2 هيناعم نايبو ثيدحلا ( يل يدبع نظ دنع انأ » : يسدقلا ثيدحلا ركذ

 ١١ هناحبس اهعرش يتلا تادابعلاب مايقلا وه ىلاعت هللا ىلإ برقتلا قيرط
 1002 ا ا ا د ما هدابع ىلع ىلاعت هللا قح ىه ةدابعلا

 اخ ا ةيآلا 4 مكبر اودبعا سانلا اهيأ اي ف : ىلاعت هلوق ريسفت

 اال نمد تتم م نة ء ملة ث نر وزة ةثي مم ءءءم مة مة وفم ءعمف ىلاعت هلل ةدابعلا ىنعم

 هرمأل ًالاثتم 1000 0000089

 0 01 هناحبس

 دوجس هل دوجسلا نم مهنع هللا ي ىضر ةباحصلا هليوم هعنم ىلع ةلدألا ركذ

 نب راهم ممم ار مظعتو معركت ٠

 ١9 .. اليصفتو ًالامجإ اهنايب ةثالث ىلاعت هللا ةدابع اهيلع موقت ىتلا سسألا

 نيف في تهوي ةياقر هيلع اينقاةذايلا ساهرا رثأو ةداعلا زاثآ

 0 هبجومب لمعلاو « هيلع عالطالا يغبني

 1 ا م ةيلحتلاو ةيلختلا نم هيف ام ركذ  ءوضولا
 0 055 د دةدةدزةدة ةيلحنو ةيلخت اهبيف  ةالصلا

 0 ا سوفنلل بيذه# اهيف ةالصلا
 نارتللا نب ايف رأ ةريعفت اي وهو لعي قا لاقي اذاني اهنن دفاع هداف

 ظل رئابكلا



 ةحفصلا عوضوملا

 هلامعأ ىلع سانلا تيلصتل ًاببس نوكت ملسملا اهلمعي لامعأ نم ريذحتلا

 00 ا ا ز 1 ةمايقلا موي ًادغ ةحلاصلا

 ا يام و ا ولاعة ع بونذلا نم ةيلخت ابيف ةالصلاو

 ل0 تاجاحلا ءاضقو بوركلا جيرفتل ببس ةالصلاو

 نع ىبنت ةالصلا نإ » : ىلاعت هلوق ريسفت -- يلصملل ةيلحت اهيف ةالصلا

 صال ل ا «* ركنملاو ءاشحفلا

 000000 ةلدآلا عم اهنم ةعبس ركذ  ةالصلا يف يتلا ةيلحتلا عاونأ نايب
 50000 0 01005 اهراونأو اهراثا : ةاكزلا

 ىلع ةبترتملا راثآلاو « اياطخلاو بونذلا نع ةيلخت نم ةاكزلا يف ام نايب
 ثحب وهو ةلدألا عم ًالصفم لاوهألا نم اهعنام هاَقلي امو « اهجارخإ
 94 هبجومب لمعلاو هيلع عالطالا يغبني ماهو سيفن

 2 ا لاملل ةناصح ةاكزلا

 0 ةمايقلا موي مهقوقحب ءاينغألا نوبلاطي ءارقفلا
 1 و طلاب يكرملا نايإ قدص ىلع ناهرب :ةاكزلا ءادأ

 ا و سا يجمل هوا ف7 و ع هيمنتو هديزت لاملا ةاكز

 1 و ب نيح دعب ولو لاملا فلت ىلإ يدوي ةاكزلا كرت

 ا ا هراونأو هراثا : مايصلا

 ا م اياطخلاو بونذلا نم مئاصلا هريهطت مايصلا راثا نم

 هلام ا ما حا سا ل خا رانلا نم ةياقوو ةنج موصلا

 2 نا اسوا خ 3 نطو[ ماع ةمايقلا موي متاصلاب عفشي موصلا

 ا م ل ىلاعتو هناحبس هبر هئاقل دنع مئاصلل ىربكلا ةحرفلا

 10000 ربكألا شطعلا موي نوشطعي ال نومئاصلا
 5 و دسجلا ةاكز مايصلا



 ةحفصلا عوضوملا

 000000000 نايرلا بابي هللا قوات ةونئايفلا
 5000 ا ىلاعت هللا الإ هملعي ال مايصلا باوث

 5 نوبرقملا اهب : برقتي يتلا برقلا عاونأ نايب

 ها ؟ ضئارفلا برق ماقم دبعلل لمكي ىتم نايب

 نيدلا يه ةسمخلا مالسإلا ضئارف نأ نم نيملسملا ضعب هنظي امع ةباجإلا

 4 اهب نايتإلا نم دب ال ةيعرش تابجاو كانه نأ ناييو هلك

 56 لا هال اول مس هوا ترم اهنع ءاهتنالا نم دب ال تامرحمو

 ا 0 00 هقرطو هتاياورب ءايلوألا ثيدح ركذ

 لدي : ردانو ماه ثحب وهو - ءايلوألا ثيدح لوح ةزجوم تاملك

 ةبترم ىلإ لوصولا قيرطو « ىلاعت هللا دنع هتناكمو يلولا ىنعم ىلع
 ا ةيالولا

 0 مي نينثا نيفنص ىلإ ىلاعت هللا ءايلوأ ماسقنا نايب

 5/ صاخلا برقلا ماقم ىلإ نمؤملا اهنم لخدي يتلا تابرقلاو تاريخلا عاونأ

 0000 ةيلمعلا لفاونلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا

 ىلإ دبعلا بيرقت يف ليللا مايق رثأ نايب  ليللا مايق تاولصلا لفاون مهأ
 الأ“ اوس هلم مارا هم وما وامل ا ا فل واقف هدو رف كرار ورم ات ا ل وكمل مم هبر

 00 ةيلوقلا لفاونلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا
 000 ميركلا نآرقلا ةوالتب هناحبس هللا ىلإ برقتلا

 يا ميركتو ةراشب نم هيلع تلمتشا ام نايبو ءارقلا ةيآ ركذ
 ا هتصاخو هللا لهأ مه نارقلا لهأ
 42 ب رول ةياتك قانل روجألاو لئاضفلا نم لات هللا هدعأ ام نايب

 ل لكَ يبنلا ىلع ةالصلا ةرثكب هناحبس هللا ىلإ برقتلا

 7١ .. كلَ يبنلا ىلع يلصملا رجأ مظع نيبت ثيداحألا نم ةلمج ركذ

 رع ا ةرخآلاو ايندلا مه يفك هُم يبنلا ىلع ةالصلا رثكأ نم

 2. 7 دح



 ةحفصلا عوضوملا

 0 ا ةنمؤمو نمؤم لكل ةعفان ةيصو

 00 08 هناحبس هركذ نم راثكالاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا

 عرشلا يف رابتعا اهل دادعألا نأو « ىلاعت هللا ركذ نم راثكإلا رثأ نايب
 01 ل فينحلا

 هي تارم رشع صالخإلا ةروس أرق نم هلاني ام

 1 اهريغو ةيلالا تاقدصلا لفاونب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا

 لعف ةين رثأ نايب هيفو ( رفن ةعبرأل ايندلا امنإ ١ فيرشلا ثيدحلا ركذ
 000000 0 كلذ ريغو ريخلا

 00 ةميلعتو عفانلا ملعلا ملعتب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا
 10 مهريغ ىلع ءاملعلا ىوتسم ةعفر ةنيبملا رابخألا ركذ

 14  مهريغل تسيل صئاصخو لئاضفب ةمألا هذه ءاملع ىلاعت هللا مركأ

 18 ملاعلا ةايح هب يذلا هَ يدمحملا يدهلا ةاعد مه ءاملعلا
 ىلإ روصعلا ىدم ىلع نيلماعلا ءاملعلل ِهُلَْع ىفطصملا بيبحلا ليدعت

 31 ا ةعاسلا مايق

 نال 0 ىلاعت هللا ليبس يف جورخ ملعلا بلط ين جورخلا

 0 اريثك ملعلا ةبلطب ىصوأ هَ هللا لوسر
 ا ل هتوم دعب هبحاص ىلع يرجي ملعلا رجأو باوث

 0 رجألا يف ناكيرش ملعتملاومل اعلا
 ا ا عفانلا ملعلا نم دارملا نايب
 الا لا هدابع عفنلو ىلاعت هلل ملعلا ملعت نم لضف
 0 مهريقوتو ءاملعلا مارتحا بوجو

 رو مهب ةالابملا مدعو نيلماعلا ءاملعلاب فافختسالا نم ريذحتلا

 ا اهتع ضارعإلا نم ريذحتلاو « ملعلا سلاجم لضف

 0007 ةنجلا ضاير نم. يه ركذلاو ملعلا سلاجم
 هد جثادل



 ةحفصلا عوضوملا

 ٠١07 .. ىلاعت هللا دابع عفنل ةنامأو قدصب ةراجتلاب ىللاعت هللا ىلإ برقتلا

 ىلاعت هللا هدعأ ام نايبو «.لالحلا قزرلا بلطل ىعسلا يف بيغرتلا
 ا لا 0000

 ٠ ٠١8 ىلاعت هللا ىلإ ًابرقم ًاروربم رجاتلا لمع لعجت يتلا طورشلا ركذ
 00000000 كلذ لعفي نم ةبوقع نايبو « راكتحالا نم ريذحتلا

 ل ل ةعمسو ةرخافم ةرثاكملاو لالا بح نم ريذحتلا

 ١١5 هترخآل ًاداز نوكتل هايند يف ملسملا لاح هيلع نوكي نأ يغبني ام نايب
 * ةنسح ايندلا يف انتا انبر له : ةميركلا ةيالا لوح ةزجوم ةملك

 ا ا ل ةيالا

 هللا دنع ايندلا ةميق نايبو - اهيلع تفابتلاو ايندلا بح نم ريذحتلا

 ا ا ل ناخبا م ب اج اقم ان

 111 ايندلا يف نوزئافلا اهب ققحت يتلا تافصلا نايب

 0 يي لفاونلا برق بحاص اههلاني ةمركمو ةبقنمو ةبترم لوأ ركذ

 يذلا هعمس تنك » : يسدقلا ثيدحلا يف ةدراولا تاملكلاب دارملا نايب

 ا 1 1 05 ًالصفم نإ « هب عمسي

 نيبرقملا نيبحنا نع ىلاعت هللا همحر دينجلا مامإلا ةملك ركذ اهيف ةميق ةدئاف

 11 و ا ا ايو عع 11 لامكلا لهأ

 ١94 .... باذكلا ىبضعلا دوسألا عم بوث نب هللا ديع انديس ةثداح ركذ

 ةنسلاو باتكلا نم ىلاعت هللا ءايلوأل تاماركلا توبث ىلع ليلدلا ركذ
 0 0000 08 اهبنم ةلمج نايبو

 امدنع سيقلب شرع راضحإب ايخرب نب فصآل ىللاعت هللا ماركإ - ١
 او و واو كلذ مالسلا هيلع ناميلس انديس بلط

 ا فهكلا لهأل يملإلا ماركإلا نم لصح ام  ؟
 اا ا واخم مالسلا اهيلع ميرم ةديسلل ىلاعت هللا ماركإ “' 

 ال 1 1



 ةحفصلا عوضوملا

 هوعد امدنع ةمدقتملا مثألا نم ةثالثلا رفنلل ىلاعت هللا ماركإ - ؛
 ا مهلامعأ حلاصب

 ١١7 .. مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نع تدرو يتلا تاماركلا ضعب ركذ

 ١ روبقلا لهأ ههجو هللا مرك يلع انديس عامسإو عامس ١

 ا روبقلا باذع ةرم نب ىلعي انديس عامس ٠

 ١4  ةرحلا مايأ فيرشلا يوبنلا ربقلا نم ناذآلا بيسملا نب ديعس انديس عامس

 ىلع مالسلا هيلع ليربج انديسل سابع نب هللا دبع انديس ةيؤر
 111 يو ا ا ا ل خا در وو ا لشمت نود هتروص

 ١41٠ ... هيلع مهميلستو ةكئالملا نيصحلا نب نارمع انديس ةيؤر هد

 هتءارق عامسل تلزن يتلا ةكئالملا ريضح نب ديسأ انديس ةيؤر - 5
 1 ل ا مل ميركلا نارقلل

 ١ ١5 هل هتبطاخمو دنواهتب ةيراس شيج باطخلا نب رمع انديس ةيؤر
 هللا يضر ريضح نب ديسأو رشب نب دابع انديسل اصعلا ةءاضإ -

 1 ا ا اهناغ

 دتشا امل ءامسلا نم ىلدت ولدب نميأ مأ ةديسلل ىلاعت هللا ماركإ - 3

 ا شطعلا اهب
 ١47 شطعلا اهباصأ امدنع ةيسودلا كيرش مأل ىلاعت هللا ماركإ - ٠
 : نإ مرتشي ل و ةعاتس يهتم هللا يضر دلاخ انكيش ترق تب ١
 1 ىلاعت هللا

 111 ةرقلا نم نيف ندين ها هوك ان

 ١545 .. اهب هللا همركأ رومأ ركذ  يمرضحلا نب ءالعلا انديس ١

 ١ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر نيعباتلا نع تاماركلا ضعب ركذ
 كلا 21 7 ١ ظل



 عوضوملا
 11 ا جاجحلا عم يرصبلا نسحلا انديس ةصق ١

 ينالوخلا ملسم وبأ  ؟

 0 1 ]ا هتيب لهأ عم هتصق - آ

 ١ وسمو ع لك منجم هباحصأ عم ءاملا ىلع هيشم - ب

 ام ةيرسلا نأشب متها امدنع هل بارغلا ةملاكم - ج
 ام وت محللا هباحصأ ىهتشا امدنع هل ىلاعت هللا ةباجتسا د

 ءاجرلاب ايوه نوكي نأ يغبني تاعاطلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا

 10 وا حم فوخلاو
 0 هاحانجو ىلاعت هللا ىلإ برقتلا بلق نايب

 اهنم لك ليلد عم اهدادعت : ىلاعت هللا نم فوخلل ةبجوملا بابسألا

 ادق ا وخل داو اد الا د وحاكم ةحمأ الصفم

 ىصاعملا ضعب ةبوبقع نايب - بونذلاو ىصاعملا نم فوخلا ١

 0 ]1 ا توندلاَو

 ١5 .. بونذلا نم تارقحملاو رئاغصلا ىلع رارصإلا نم فونخلا  ؟

 ١ 2 فنين اسوا نليض وأ لوق ىف ةعهتلاو:ةايرلا نما فزت حال
 1 ةمايقلا موي ةحيضفو لاوهأ نم ييارملا هاقلي ام نايب

 1 1 قافنلا نم هسفن ىلع نمؤملا فوخ - 8

 نم مهنسفنأ ىلع فوخلا نم ميولع هللا ناوضر ةباحصلا هيلع ناك ام ركذ
 00 ا قافنلا

 ا خش مهلع هللا ناوضر ةباحصلا اهيلإ لصو يتلا عرولا ةلاح نايب
 نيبو هنيب ىرج امو عيبرلا نب «. ةللفح لياكا يناحصلا فيد ك3

 ناي 00 10 امهنع هللا يضر ربكألا قيدصلا

 ىلاعت هللا عم دهعلا ءافو يف ًارصقم نوكي نأ ن نموملا فوخ  ه

 ا ل ُهَلَع هلوسر عمو



 عوضوملا
 نأ نب ةدرب يآو باطخلا نيرمع نب هللا دبع انديس ني عرجاام رك

 هللا يضر امهنم لك دلاو نيب ىرج ثيدح نأشب يرعشألا ىبموم

 ا ا ا اعيمج مهتع

 ”١7 ... هتوم دنع هنع هللا يضر ناملس انديس ابيلع ناك يتلا لاحلا ركذ

 ا اممم هلوبق مدعو هلمع ٌدر نم نمؤملا فوحخن 5

 0 بلقلا غيز نم نمؤملا فوخ ٠

 وهف اهنم هبلق الخ نم رومأ نع ىلاعت هللا همحر مصألا متاح ثيدح ركذ
 اي 0110 0 ز ز ] ز]ز ]ز ]ز ز] ]8 ءاقشلا نمآي آل رتفم

 ا متاوخلاو بقاوعلا ءوس نم نمؤملا فوخ م

 نوكي فيك نايب - باسحلا يف هتشقانم نم نمؤملا فوخ 9
 00 ]11 ايي كاوا

 انا ا اج نا ماكو تارمدم لا وتسلا نقف ىف هما كفوف حل
 ايا يس رانا ماا لجو زع هبر ماقم نم نموؤملا فوخ ١

 0000 ا ] ]ز]ذ]ز]ذ1]1]ذ] 1 ..... فيوختلا تايآ نم

 ىلع ةلمتشملا ىلاعت هللا مهمحر ءاملعلا اهركذ يتلا ةميركلا تايآلا نايب

 00000000 ]  ] ]زا دشالا وأ .دييدعلا نووحتلا

 ا ا رافكلا ىلع ميركلا نارقلا يف ةيا دشأ ركذ

 ا ع هترفغمو ىلاعت هللا ةمحر ءاجر

 ١4١ هترفغمو هتمحر ةعس يف هدابعل ىلاعت هللا اهنيب يتلا هوجولا نم ةلمج ركذ
 ١17 ءاجر اهمظعأو تايآلا دشأ اهنأ ءاملعلا ركذ يتلا ةميركلا تايآلا نايب

 00000 ىلاعت هللا نم # لعل ظ و # ىسع ف : ىنعم نايب

 ١ ... ةيصعملا يف عقاولا هيخاب ملسملا لعفي ام نايب اهيف ةميظع ةدئاف

 ةروس يف تايا ناشب سابع نب هللا دبع انديس نع دراولا ثيدحلا ركذ

 ا



 عوضوملا

 ١ سمشلا هيلع تعلط ام ةمألا هذهل ريخ يه ءاسنلا

 نأشب مهركاذتو مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةعبرألا ءافلخلا عاتجا ركذ
 لا ا مظعلا نارقلا يف ةيأ ىجرأ

 ا ىلاعت هللا ةمحر ءاجر يف ةدراولا ثيداحألا نم ةلمج

 0100 ىلاعت هللاب نظلا نسح يف ةدراولا ثيداحألا ١
 0 افلا ةعبر ةعضن ناي ةدراولا فيذاحألا تا؟
 اة و هيدر كلاعت هللا ةرقشم ةطسبلا ةدوارلا قييداسألا ثنا
 ا ولا اع عش هدابعل اهلجأل هللا رفغي هنطابو ةرهاظ بابسأ ركذ

 ةبوقع نايبو  نالفل رفغي ال هللاو : ناسنإلا لوقي نأ نم ريذحتلا
 انااا اوم دود 00 0 كلذ لعفي نم

 23207000000 ناويحلاو ناسنإلاب ةمحرلاب بيغرتلا

 لوبقو « ةبوتلا ىلع ثحلا يف ةدراولا ثيداحألا نم ةلمج -
 00 1 نابتلاو ليثلا ف

 51 ” فارغ نجم يوتا نأ قب نم نإ“ د ا

 ١107 . هعمأب هُم يبنلا ةعافش ةعس نايب يف ثيداحألا نم ةلمج  ه

 ا نونمؤملا اهب حرفي ةبيط رئاشب - 5

 0 ا ةمايقلا موي نينمؤملل ىلاعت هللا هلوقي ام لوأ : آ
 "14 هفنك تحت هلاخدإو هبونذ نمّؤملا ىلع ىلاعت هللا رتس : ب
 000 نينموملل نيحلاصلاو ةكئالملاو ءايبنألا رافغتسا : ج
 777 ... هلظ الإ لظ ال موي هلظب هيف نيباحتملل ىلاعت هللا لالظإ : د

 هضغبو «هبرقو هقيالو ليلد هللاب نمؤم لكل نمّوملا ةبحم : ه
 ااا 000000115 هدعبو هقافن ليلد نينمؤملل

 0 501000000 ناميإلا ةوالح قاذ اهب ىلحت نم لاصتخخ ركذ

 د 5ث ملاسل



 عوضوملا ةحفصلا
 ؛ ةينامحرلا تاعالطالاو ؛ ةيهلإلا تايلجتلاو ؛ ةينابرلا تالزنتلا

 لاي 0 : ًادبأ عطقتت ال ةيناوضرلا تارظنلاو ؛ ةيهلإلا تاحفنلاو
 1 ةينابرلا تالزنتلا ١

 1 ةيهلإلا تايلجتلا  ؟

 هناحبس هيلجتو « لبجلا ىلع مالسلا هيلع ىبموم انديسل ىلاعت هللا يلجت نايب

 1 امهنيب قرافلاو كَم دمحم انديسل ىبتنملا ةردس دنع
 ا : ةينامحرلا تاعالطإلا ع

 ا نابعش نم فصنلا ةليل هناحبس هعالطإ : ]

 ا مهنع هللا يضر ردب لهأ ىلع هناحبس هعالطإ : ب
 ماس م ا خزربلا يف ءادهشلا ىلع هناحبس هعالطإ : ج

 ل ةينامحر لا تارظنلا - 4
 111 ا ةيهلإلا ننملاو تاقدصلاو ةينابرلا تاحفنلا - ه

 107 ا اع او اشم 00 ةيهلإلا تانوؤشلا - 5

 ل ميركلا نارقلا يف اهركذ ءاج يتلا ىلاعت هللا مايأ نايب
 با وجا ةافطصملا ةمألل هارشبو ىلاعت هللا دعو
 ا هدابعل ىلاعت هللا دعو يف اهيلإ هبنتلا بجي ةثالث رومأ ناب

 ١ هبابحأ اهيف ببح كلذل  ريبك اهنأشو مظع اهرمأ ةنجلا . 4 7
 مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ 9 : ةميركلا ةيآلا لوح مالكلا #

 "هم " 616 امل كا راق هما ل هيو دق 1 م حرفم رشبمو لصفم لكشب ةيآلا

 55  ًانايع ىلاعت هللا ةيؤر اهيف نأ اهآش ربكو ةنجلا رمأ مظع نم : 5
 ؟617 هيلا لهأ لع ةتامياستو لاو ةناحتس نابع اضيأ ايقو : هج
 ؟5/ مهيلع ناوضرلا هلالحإو ةنجلا لهأل هناحبس هتملاكم اهيفو : ج

 00 ا
 1 مل حلاصلا



 ةحفصلا عوضوملا

 505 كد هب عاتجالاو هتقفارمو هُوَ هللا لوسرل ةيعملا ةنجلا يفو : ه
 ىلع صرحلا ةدش نم ميهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا هيلع ناك ام نايب

 ؟ يعدي ةرخالاوايدلا قلق كلا لوسر اديس نم عيرقلا ماتت
 الو « تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام : ميعنلا عاونأ اهيف ةنجلا : و

 1 ما ع رشي لق لع رظح
 هيمن كلا نال :: ابق ةينعري ناو يللا نحذأ يلا لعبم»
 0 اهيف

 اهب نمّوملا ةبغر نأ ىلع ةنجلاب ةرشبملا ةميركلا تايآلا تلد - ©
 ا ىلاعت هلل هتدابع يف هصالخإ صقني ال اهب هءاعدو

 هع هللا لوسر انديس عم ةلاسرب مالسلا هيلع مهاربإ انديس لاسر إركذ
 000000 ةمألا هذهل ةراشبلاو مالسلاو ةيحتلا اهيف

 510٠١ . هتمحر و ىلاعت هللا ناوضر مهيلع دحأ ءادهش لاح هيلإ راص ام ركذ

 0 ا وب م نيبرقملا نيقباسلا معنو نيدصتقملا معن نيب قرفلا

 00000000 زجومو حضاو لكشب ةعقاولا ةروس لوأ ىلع مالكلا

 1 ةنجلا يف نيملا باحصأو نيبرقملا معن نيب توافتلاو لضافتلا

 1/5 يي لة م لوطم نيب لكشب ةعقاولا ةروس لوأ ىلع مالكلا

 571 . «نيرخاآلا نم ليلقو نيلوألا نم ةلث » : ىلاعت هلوق نم دارملا نايب

  ةنجلا يف نمؤملا اهيلتعي فيكو ةنجلا لهأ شرف عافتراو ولع نايب
 1 ا ع اهلهأ نم هللا انلعج

 نيقباسلا معن نيب توافتلا نايب اهيف نمحرلا ةروس نم ةميرك تايا ركذ

 ا ا ا نيعلا باحصأ مبعنو

 1 يل ا ةمباو ةيحتلاو مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع ةيدمحما ةمألا لئاضف



 ةحفبملا عوضوملا

 تجرخأ ةمأ ريخ متنك © : ةميركلا ةيآلا لوح ةزجوم تاملك

 ل ا ا © سانلل

 00000 منألا عيمج ىلع هَ ةيدمحملا ةمألا هذه ةداهش ماقم ركذ

 ا 4 أطسو ةمأ كانلعج كلذكو إ» : ىلاعت هلوق ىنعم

 0-2 ىلاعت هللا نم ةمركت ضعب ىلع اهضعب ةمألا هذه ةداهش لوبق
 ١ ع دمحم انديس اطوسر نم ةصاخخ تاعافشب ةمألا هذهل ىلاعت هللا ماركإ

 1 ا ع طا سا ا ياا ان حا دوو ند ةماعلا ةعافشلا
0 2 
 ا 01 هتمأ يف نيبنأملاب هُورَع هتعافش

 اهولخدي ملف رانلا اوقحتسا نيبنذملا ةاصعلاب ُهُلَِع ىبنلا ةعافش

 اع ا ااا مهب هتعافشل

 5٠١  فانصأ ىلع  اهنم مهجرخيو رانلا لخد نميف عفشي هلي يبنلا
 يصحب ال هِيَ دمحم انديس ةعافشب رانلا نمنوجرخي نيذلا ةاصعلا

 ل يو ل ىلاعت هللا الإ مهددع

 3 ا موا تما مهب ةمحر ةعساو هتمأب كِيَع هتعافش
 ميلا ةؤرتسي الون هما ىف 2012 ادع انديش ىطري لاك لا
 ا هللا ةلزبدلا هلا« لاق رع رتل هضقح

 0000 ز ز ز] ز هَع هيلع ىلصي نم هلع ىبنلا ةعافش
 000000 ]8 ةليبولا هل لاس نعلم ىبلا عاق
 16 ع هتافو دعب هراز نمب هلع يبنلا ةعافش

 511 كَع هراونأب ةرونملا هتتيدم يف تام نم هلع ىبنلا ةعافش

 ءارقلاو ءادهشلاو ءاملعلل ةعافشلا باب حتاف وه هلم هللا لاوس

 00 0 0001212111 ذ1-بببد- هتمأ نم نيحلاصلاو

 ا ا ا ةيدمحملا ةمألا هذهل روجألا ةفعاضم

 تيد ١ هك



 عوضوملا
 اهباوث هللا فعاضيف ةنيعم ةنكمأو ةنيعم ةنمزأ يف ىَّدؤت يتلا لامعألا نايب

 5 ةجطا ئذ نع رفلاو كت ندقلا ةليلا لمعلا ةفعاشت
 10100 برغملا دعب ةلفانلا ةالصل لمعلا ةفعاضم

 مارحلا دجسملاو فيرشلا يوبنلا دجسملا يف ةالصلا باوث ةفعاضم

 و اوسمة مس اعتلاء انك 0 ناو ءابق دجسمو

 عولط ىلإ هناكم يف سلجي مث ةعامج يف حبصلا ِلصي نم باوث ةفعاضم
 ا لالا ركذي سعلا

 . ًاروفوم ًالماك رجألا مهؤاطعإو ةيدمحم ا ةمألا نع فيلاكتلا فيفخت
 1ظ2ظظ5 فيرشلا جارعملا ثيداحأ اهيلع لدت ةماه دئاوف ركذ

 . مهتافو دعب دابعلل مهعفنو مهريخ عطقني ال ىلاعت هللا ءايبنأ نأ نايب

 1111 مب ةصاخ ةايح مبهبر دنع ءايحأ ًاضيأ ءادهشلا

 دليصقملا كل ربع قامو يكل ريغ قاع » : فيرشلا ثيدحلا حرش

 000 كلذ ىلع ةيلمع عئاقو ركذ عم
 اهبر دنع ةكئالملا فوفصك اهتالص يف ةمألا هذه فوفص ىلاعت هللا لعج

 000000 اهتاولص يف ةمألا هذبب يدتقت ىلاعت هللا ةكئالم
 ك2 ناضمر رهش يف ةمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ ام .نايب
 كَم دمحم انديس اهيبن ىلع ةالصلا ةيعورشمب ةمألا هذه ىلاعت هللا مركأ

 0 ةرخآلاو ايندلا يف دئاوف كلذ ىلع اهاطعأو

 مليَع يبنلا ىلع يلصملا اهيلع لصحي ينلا لئاضفلاو دئاوفلا نم ةلمج ركذ
 0 هَع يبنلا بحب لاح فصو يف افو يلع فراعلا ةديصق ركذ
 ..: ةيئارق فحاصم هُم ةيدمحلا ةمألا هذه رودص ىلاعت هللا لعج
 . اهرخآ ىلإ لصاوتم اهيف ريخلاو ةمألا هذه يف قاب يدمحملا يدهلا
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 عم ًالصفم كلذ نايب  ةعمجلا مويب ةمألا هذهل ىلاعت هللا ماركإ
 كول ما سل وا بولا ناو اوس هاكر ا جلا كانت لمن ةلدألا

 ملا ىلاعت هللا دنع اهمظعأو مايألا ديس وه ةعمجلا موي

 8 ةرأع تبرغو سمشلا هيلع تعلط موي ريخ وه ةعمجلا موي

 180 ًاصاخ ًاضرع َُِع يبنلا ىلع ةالصلا هيف ضرعت ةعمجلا موي

 000 ا 0 ةعمج موي لك رانلا نم ءاقتع هلل
 1 اع م هئايض يف نوشمي هلهأو رشحي ةعمجلا موي

 مقال ةيتالصلا ضئارفلا مظعأ يه ةالص هيف ةعمجلا موي

 1 وما وطلاب سقت ةعمجلا ةالص كرت نم ريذحتلا

 تاه ب اواو نم د فيدال رو ءذعاع نع هتاف نيملسملل ٍديع موي وه ةعمجلا موي

 ماك ةهحوستم ةنجلا لهأ عيمجل ىلاعت هللا ةيؤر هيف نوكت ةعمجلا موي

 000010111 1 ] ] ز ز ز ز]ز آ ديزملا موي ةرخآلا يف ىمسي ةعمجلا موي
 ا ا ةعمج موي لك ةئجلا لهأ ابيتأي قوس ةنجلا يف
 نم ١ د عم !؟ ةنجلا يف مهو عرشلا ءاملع ىلإ ةنجلا لهأ ةجاح نايب

 - فيرشلا هضوح نم مهيقسيل ضوحلا ىلع هتمأ رظنني هُم يبنلا

 11 ا ا ٍةِلَع فيرشلا هضوح ةفصو

 0 ا مأألا نم طارصلا ىلع زوجي نم لوأ يه ِهَلييَع يبنلا ةمأ

 0 ام مثألا نم ةنجلا لخدي نم لوأ يه ِهَللِيَع دمحم انديس ةمأ
 ل ةنجلا لهأ رثكأ يه مَع دمحم انديس ةمأ
 م6 .. ثاريم مظعأب ىلاعت هللا اهصخ ٍمُكَِْع ىفطصملا بيبحلا انديس ةمأ

 رمق بر دب للم رئيسا حال دنع ناس لا ليسن ار

 ةيآلا .. «* باتكلا انثروأ مث 9» : ىلاعت هلوقل حضاوو لوطم

 1 ا ضو اوس ماطتا ةناوخت ا لا د ةميركلا



 ةحفصلا عوضوملا

 ا ىلاعت هللا دنع اهبتارمو مليم ةيدمحملا ةمألا هذه فائصأ نايب
 000 : هسفنل ملاظلا : لوألا فنصلا
 1 ملظلا عاونأ نايب

 00 كلذ نايبو نيعون ىلإ رفكلا ماسقنا حيضوت

 1 لا م ع م كرشلا عاونأ نايب

 211 11 11111 1 قسفلا عاونأ ناي

 ا ا ب وب قافنلا عاونأ نايب

 قباسلاو دصتقملا ىلع هسفنل ملاظلا ركذ ميدقت 7 يف مكحلا نم هوجو ركذ

 70*11 0 ةميركلا ةيالا يف تاريخلاب

 1101 ب7 نودصتقملا : يناثلا فنصلا

 0 ل ......... ماهو لصفم لكشب دصتقملا ىنعم نايب

 200000 ةثمملا هباحتماب :نيعلا باحصأ ةيحس نم ةنكملا ركذ

 لامكلل بلط نود ىلاعت هللا عرش يف يلاغتلاو ددشتلاو عطنتلا نم ريذحتلا

 ااا ا هيف

 51ش 95 # ليبسلا دصق هللا ىلعو 5 : ىلاعت هلوق ريسفت

 011100 دصتقملا اهيلع ظفاحي يتلا ةيعرشلا تابجاولا نايب

 ىلاعتو ةناحببنت ةرعلا برل يون اندين ةاجانم ف ىمدقلا :كيدملا ركذ

 ةناهيس و دعا اهو لاعت هلا لإ ةويرقلا هيهيفرقت اس يرقأ نايف

 0 دسحلاو ةميغلا ْق عوقولا نم ريذحتلا

 1 هللا نذإب تاريخلاب نوقباسلا : ثلاثلا فنصلا
 ءاهفلخو ةمألا فلس يف نودوجوم مهمأو - نوقباسلا ىنعم نايب

 52507 نيقباسلاب اومسي نأ اهب اوقحتسا ىتلا مهاعفأ نايبو
 م1



 نبل
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 . ميركلا نآرقلا مأ  ةحتافلا ةروس ريسفت لوح 0

 ف هر ريتا لوا#

 . كلملا ةروس ريسفت لوح *

 . ناسنإلا ةروس ريسفت لوح *

 . قلعلا ةروس ريسفت لوح *

 . رثوكلا ةروس ريسفت لوح *
 . اهدعب نيتدوعملاو صالخإلا ةروس ريسفت لوح *

 . ناهربلاو ةجحلا ىلإ ميركلا نآرقلا يده

 . ناوكألا يف ركفتلاو ملاوعلا ةفرعم ىلإ ميركلا نآرقلا يده

 . اهصئاصخ - اهبادآ  اهلئاضف : ديجملا نآرقلا ةوالت #

 . اهبلاطم  اهيناعم  اهئاضف كي هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ةداهش

 . ةديجملا هلئامش  ةديمحلا هلاصخ : ِةِلَلَ هللا لوسر دمحم انديس

 قالخألا مراكم ىلإ يو ةيدمحملا تاداشرإلاو يوبنلا يدهلا *

 . ةينسلا بادآلا نساحمو

 . هبتارم  هقيرط  هلضف : ىلاعت هللا ىلإ برقتلا *

 . اهبادآ  اهراثآ  اهلئاضف - نيدلا يف اهتلزنم : مالسإلا يف ةالصلا

 هه 5506ه



 . اهدئاوف  اهلئاضف  اهماكحأ : كك يبنلا ىلع ةالصلا *

 . لالجلاو ةزعلا يذ لاعتملا ريبكلا ىلإ لامعألا عفرو لاوقألا دوعص

 . تاقوألا فلتخمو تابسانملا يف درو ام  هبادآ  هلئاضف : ءاعدلا *

 . ينيسحلا نيدلا جارس بيجن دمحم مامإلا خيشلا ةمجرت لوح *

 . اهفقاومو ةرخآلا ملاوعب ناميإلا

 . نجلا ملاع لوح ثحبب هعمو  مالسلا مهيلع ةكئالملاب ناميإلا

 . راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ةدراولا راكذألاو ةيعدألا *

 . ثيدحلا حلطصم يف ةينوقيبلا ةموظنملا حرش

 . تاثاغتسا اهعمو ءاسملاو حابصلا ةيعدأ

 . اهبادآو ٍةَي يبنلا ةرايز ماكحأ هعمو  جحلا كسانم 0

 . هلئاضف  هدئاوف  هبلاطم  هبادآ :مايصلا

 . ملاعلا عم ِهِْكَك هللا لوسر انديس فقاوم لوح تارضاحم

 . ميركلا نآرقلا تايآ ضعب ريسفت لوح سورد *

 لويقأ : بلح حالفلا راد ةبتكم نم بلطت اهلكو
 51“ : قناه ديز نب ةماسأ عماج مامأ


