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 : هلل دمحلا نإ

 تاكئيس نمو <« انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «© هرفغتسن 2 هنيعدسو هدمحن

 . انلاعأ

 الإ هلإ ال نأ دهشأو « هل ىداه الف لاضي نمو « هل لضم الف هللا دبي نم

 انما نيدلا اهيأ اي و هلوسرو ةدبع ًادمحت نأ داو هل كيرش ال ةهدحو هللا

 مكبر اوقتا سانلا اهمأ اي إج * «4 نوملسم متنأو الإ نتومت الو هتاقت قح هللا اوقتا

 اريثك الاجر ايهبنم ثبو 3 اهجوز اهنم قلخو ( ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا

 ا 4 اييقر مكيلع ناك هللا نإ ماحرألاو هب نولءاست ىلا هللا اوقتاو « ءاسنو

 مكلاعأ مكل حلصي ٠ ًاديدس الوق اولوقو هللا اوقتا اونما نيذلا اهيأ اي>

 . *** # اميظع ازوف زاف دقف هلوسرو هللا عطب نمو « مكبونذ مكل رفغيو

 ”“٠١. : نارمع لآ ةروس *«

 1١. : ءاسنلا ةروس دب *

 .الا ب ال٠١ : بازحالا ةروس ه« ادب



 )١( هتأشنو هبسن :

 رون ىلع نب نيدلا سمش دمحم نب نيدلا ردب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ وه
 . ىعفاشلا « ىراصنألا . ىكملا ؛« ىدعسلا : ىمتيهلا رجح نب نيدلا

 ؛ ىربكلا ةلحملا لامعأ نم متيه يلأ ةلحم ىف ه 4 ريحا يضخ حاولو

 « لياهللا ىنأ نب نيدلا سمش : نامامالا هلفكف ءريغص وهو هوبأ تامو

 ,.فراسلانيذلا نشر

 : هخويش (5)

 باهشلا مهلع ذخأ نيذلا نمو « هرصع ىف رصم ءاملع نع ىلعلا ذخأ

 : هتافو ("*)

 نفدو « ةمركملا ةكم ىف ءاه 91/# ةنس بجر ىف هللا همحر قوت

 . * نييربطلا ةبرت ىف « ةالعملاب

 « ةفانألا باتك ةمدقم ىلإ عوجرلاب كيلع « فئصملا ةمجرت نع ليصافتلا نم ديزمل *
 ةبتكمب عبط « فنصملل (لاقملا ريرحت ) باتك كلذكو « نارقلا ةبتكم ىف انقيقحتب عبط
 . نارقلا

 من 2



 عتصمسم

 (« باتكلا ىدي نيب »
 زج 13101 ا ااا كا 222550

 اذه ىف ًاصوصخ اهباب ىف ةماهلا بتكلا نم نآلا انيديأ نيب ىذلا باتكلا اذه

 ةبيغلا تلغو « نسلألا تنحاشتو « لاقلاو ليقلا رثك ثيح هيف نحن ىذلا رصعلا

 .رادقم لك تزواج ىّتح « ةميفلاو

 ع موصلا ىف ةدابعلا نوري ال مهو فلسلا انكردأ : نيعباتلا ضعب لاق دقلو

 . سانلا ضارعأ نع فكلا ىف نكلو « ةالصلا ىفالو

 ناو تنىنلا ناسلا لع ةيبقلاو +: ةيفلا' نم: ببطرتلا د تالا اذه فو

 « بضغلاو دقحلا انل ركذيف « ةميفلاو ةبيغلا ىلع ةثعابلا بابسألا نع درو امو

 ( ةاهابملاو عنصتلاو « سفنلا نع عافدلل ةمجاهملاو « نارقألا ةقفاومو

 . هللا همحر خيشلا هركذ امم هرخخآ ىلإ « ةيرخسلاو « دسحلاو

 ةرافك ىه ام انل ركذيو « ةبيغلا نم ناسللا عنمي هب ىذلا جالعلا دجن كلذك

 . ةييغلا

 تافآ نم اتحبصأ ةميفلاو ةبيغلا نإف 0 عفنلا مظع 3 هرغص ىلع باتكلا نإ

 وهاهف عقو نإف « (مبيف عوقولا نم بيهزتلا ماسملا ءىراقلل مدقن نحناهو « رصعلا



 روتكدلا قيقجتب « ماصتعالا رادب عبط « ايندلا ىلأ نبال تمصلا باتك ١

 . روشاع نايا كدمح

 )18  1١54(. ثلاثلا دلحملا ىف ىلازغلا مامإلل ءايحإلا  ؟

 . ماصتعالا رادب عبط « ىبسلبانلا ىنغلا دبعل ةميفلاو ةبيغلا رصعلا ةفآ

 ال امو زوجي اع ةبيرلا عفر : ةلاسر اهعمو ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةبيغلا 4
 ةباحصلا ةبتكمب عبط « ىناكوشلا ىلع نب دمحم مامإلل ةبيغلا نم زوحب

 . بتكلا هده ريغو

 ةيئابن ةلصحم ةباثمب هنأ وه انيديأ نيب ىذلا باتكلا اذه ىف ديدجلا نكلو
 الو « لوُملا دارطتسالا هيف دجت الف « ةقباسلا بتكلا مظعم نم ةيملعلا دبزلل
 : ةيوسلا كي داجألا» لوقراام مبعدت ىف دمتعاو « ّلخّملا ريصقتلا

 عوضوم ىف سيل ام عاحقإ لواحي مل هللا همحر رجح نبا مامإلا خيشلا نأ

 . ةقباسلا بتكلا ضعب ىف ثدح ايك هلحم

 ةقيرطو « هثحابم رسيل هتءارق ىف بغري افينصت فنص باتكلا اذه نأ
 . هدادعإا
2 



 ١8 نم فلأتتو « ةرماعلا ةيرص'. .بتكلا راد ىف باتكلا ةطوطخم دجوت

 ليمج ءورقم خسانلا طخو « ًارطس نورشعو دحاو ةحفص لك ىف « ةحفص
 مليفوركيم ىلع عيماجم )١47( هقرب ةطوطخملا هذه تدجو دقلو « قسنم

 . (ةلال5)

 ١ ةطوطخغغا ىلع خسنلا تطبصو . هتطوطخم نم باتكلا خسنب تحقق .

 ٠ - الك ثيدحلا ةجرد زاربإ عم « اتكلا ىف ةدراولا ثيداحألا جنرختب تفق
 كلذ نكمأ .

 * تمدقو ءركذت داكتاأل + دج ةليلق ىهو ةبعصلا تالكلا ضعي تحرش د

 باتكلل .
 نيملعلا بر هلل دمحلاو .

 مهاربإ ديسلا ىحتف ىدحي
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 01111111 يا

 . همامنل نيظفاحلا « هباحصأو هلآو

 ضعب هفيلأت ىف ىنلأس « ( ةبيغلا سند نم ةبيعلا ريهطت ) هتبقل باتك اذهف
 . هتاوعد حلاصب ىندمأو « هتاكرب نم ىلع هللا داعأ « نيثراولا ةمئألا « نيفراعلا

 ةبيغلا نع مالكلا نإف « هدارم هيف زواجتأ مل « هراثآ توفقو « هتراشإ تلثتماف

 . باوبأ ةثالثو ةمدقم ىلع هتيبرو « ةدايزو « فيلأتلا اذه فعض لمتحم

 ىصاعملا نم اهريغو « ةبيغلا هنع أشني ىذلا ءئيسلا قلخلا نايب ىف ةمدقملا

 . ةيلعفلاو ةيلوقلا

 لا ل ا

 ثيبخلا اذ لماع امبر لب « ًائيبخ ناكام لبقي الو « ثيبخلا ضغبي ماع هزأو

 ةلمحو « ماعلا لهأ ىف هتبيغ تناك نإ ا « هباذع مبلأ نم هقاذأو « هلدعب

 . أي اك عاجإلاب ةريبك نيعونلا نيذه ىف ىه ذإ « نآرقلا

 بحيو « هنع رفنيو « بيطلا ضغبي « ًائبخم ًاثيبخ ناك ًايقش ىلاعت هقلخ نف

 هنم رجفيف « هيلع عبط هبلق نأ الل « ثيبخلا الإ هنع ردصي الف « همزاليو ثيبخلا

 . هحراوجو هناسل ىلع

 : : ىلاعت هللا لاق

 َنوُبطلاَو « َنيْبطَلِإ َتاّيَّطلاَو ٠ تاكيخلإ َنوُييَحْلاو ٠ َنينيَحْلِل 'تاكيَحْلا )
 1 0 « تاّبيطلل

 )١( :رونلا ةروس "



 صخش ف عمتجم دقو « اهظفل هيلع لد اى لاعفألاو تاوذلل ةماغ يىهو '

 .رشو ريخ نم ايما ساب اموع ودعي . ثيخو بيط اتدام دحاو

 لاو 00 هماهإ ؛ هني ةدام نم هرهط اخ ب لات هل دارأ نإ م

 . كلذ هرك نإو . هثيخ ةدام نم هل ارهطم

 : ىلاعت هللا لاق

 2 ية

 رش وهو ًائيش اوبِحَت نأ ار عر الا رقت ذا عر

 . 3 مك
 « ةمايقلا موي هاقلي ىتح « ًائيش كلذ نم هل رسيي مل « ًايخ هب دري مل نإو

 . ناتداملا هيفو

 ال ءاش نإ « اهريغ وأ ةعافش ببسب هنع زواجتو « هل رفغ هبيط بلغ نإ مث
 . هيلع رجح

 قالخخألا ىلع عبط دقف ؛ ثبخلا ةدام هيف تضحمت نم نأ : ًاضيأ ملعاو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص راشأ كلذ ىلإو « اهلدبت ىف عمطم ال ىّتلا « ةمومذملا ةئيسلا

 .: هلوقب ملسو هلاو

 م 0 5 هيلا < 4 عسا ءلرلا ٠
 لاز الجر نا تثدح اذإو « قدصف هناكم نع لاز البيج نا تثدح اذإ

 ( 7قدصت الف هقلخ نع

 : ةياور فو

 الف هقلخ لاز لجرب معمس اذإو « اوقدصف هناكم نع لاز لبجب متعمس اذإ ١

 . 5١5 : ةرقبلا ةروس (؟)

 )90/١(. ءافتلا فشك 5



 ىرهزلا نوكو ؛ حيحص هدنسو . ؟!« هيلع لبج ام ىلإ ريصي هنإف « اوقدصت
 : ىركسعلا ربخك « دهاوشب روب « ءادردلا 0 نع هيوار

 ىح « هَقْلُح ريغت نأ عيطتست ال كنإ « ٍقلَخلا ريغمك ِقّلُخلا ٌريغم نإ ١
 ريغت

06 6 
( : 

 : قلخلا ع ىيس ُْف ةدراولا ةيواحألا نمو

 : ماسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق

 .رمع نبا نع دارفألا ىف نيهاش نيا هاور (''« موش قاخلا وس ١

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق 'اهنمو

 نع بيطخلا هاور ©  ًاقلخ مكؤوسأ مكرارشو « ٌمْوُش قلخلا سد
 . ةشئاع

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق اهنمو

 ثراحلا اور "70 لسعلا لخلا دسفي امك . لمعلا دسفي قاخلا ءوس»

 : لاقو )١1957/1( دئاوزلا عمجم ؛ )1١( حيباصملا ةاكشم « (459/5) دمحأ (4)

 ةلسلسلا « ءادردلا ابأ كردي مل ىرهزلا نأ الإ « حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور

 | . فيعض : لاقو )١88( ةفيعضلا
 ؛ ةريره ىلأ نع ىمليدلاو « لاثمألا ىف ىركسعلل هازعو )١8/( ريبكلا عماجلا (0)

 . فيعض : لاقو (141/4) عماجلا فيعض « ىلع ثيدح نم (89) سودرفلا

 . فيعض : لاقو (*585) عماجلا فيعض (56)

 : لاقو ("؟81/) عماجلا فيعض « )١49/1١( ةيلحلا « (؟1/5/4) دادغب خيرات (9)

 . عوضوم

 : ءايحرالا ىف (49/7) قارعلا لاقو « فعضلاب هل زمرو « (4777) ريغصلا عماجلا (8)

 سابع نبأ ثيدح نم بعشلا ىف قييبلاو « ةريره ىلأ ثيدح نم ءافعضلا ىف نابح نبا

 .ريرج نبا |هفعضو « ةريره ىبأو

5١ 



 . هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نع ىنكلا ىف مكاحلاو

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق اهنمو
 3 همم د معوي 52 ع 0 - ّيرإ سدس ا نظم 7

 الإ « يبنذ نم بردتب ال هنإف 2 قلخلا هوس ْبِحاَص الإ ةبوت ءىش لكل نإ , ١

 . ةشئاع نع بيطنملا هاور 20« هنم.رشآ ىف عقَو

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا 'ىلص هلوق اهنمو |

 نم برتي ال هنإف « قلخلا ءىبس الإ « ةبوت هللا دنع هلو الإ بنذ نم ام

 نع نيعبرألا ىف ىنوباصلا نبا هاور 20« هنم رشأ وه ام ىلإ عجر الإ « هبنذ
 . ةشئاع

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا لص هلوق اهنمو

 . هريغو وحلا هاور “1و قلخلا ءوس مؤشلا (

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق اهنمو

 ىنتقلخي مل هللا نإو « وس لجر ناكل « ىشمي ًالجر قلخلا ءوس ناكول ١
 ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع قالخألا ءىواسم ىف ىطئارخلا هاور 29 اشحاف

 .اهنع
 . ةشئاع نع بيطخلل ىطويسلا هازعو « عوضوم : لاقو (15١؟8) عماجلا فيعض (9)

 ريغصلا ىف ىناربطلا هاور : لاقو (؟6/4) دئاوزلا عمجم « (4١١/ص) نفاربطلا )٠١(
 هازعو « عوضوم : لاقو )4!5١( عماجلا فيعض « باذك وهو عيمج نب ورمع هيفو
 . ةشئاع نع نيعبرألا ىف « ىنوباصلا حتفلا ىلأل ىطويسلا
 3 طسوألا َْف ىناربطلاو ديحال هازعو (7١1١1ا/) ريبكلا عماجلا ) 0/50 دمحا ةندف]

 : لاقو (”476) عماجلا فيعض « رباج نع دارفألا ىف ىنطقرادلاو « ةيلحلا ىف ميعن ىألو

 ىأ نب ركبوبأ هيفو 4 طسوألا ف ىاربطلا هاور 0. لاقو«(؟ه/8) دئاوزلا عمج 62 فيعض

 ىسيع نب لضفلا هيفو « طسوألا ىف ىناربطلا هاور : لاقو )١9/8( « فيعض وهو « ميرم
 . فيعض وهو: « ىثافرلا

 . فيعض : لاقو (1844) عماجلا فيعض (١؟)

 ب 1ك



 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص هلوق اهنمو

 َلاَجَرلا ىَحَل نمو هلدب َمِقَس همه رثك نمو 2 هسفن بذع هقلخخ ءاس ْنَم 01

 ف ميعن وبأو ىسلا نباو ثراحلا هاور ١ هن ءوره تطقسو « ةتمارك تبهذ

 . بطلا

 : راسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق اهنمو

 ركب أ نع قييبلاو ىذمرتلا هاور 47 ةكلملا ع ىيس ةدحلا لحخدي الد

 . هنع ىلاعت هللا ىضر

 نباو « مشاه ىنب لئاضف ىف فورعم نب نسحلا ىنأل هازعو (874/1) ريبكلا عماجلا (118)

 نع مصاع نب رشب هيفو « ىلع نع قرتفملاو قفتمل ىف بيطخلاو « هئزج ىف قيلشمع

 بطلا ىف (40) ىبهذلا هدروأو « نالوهجم امهالك بيطخلا لاق «رمع نب صفح

 . ادج فيعض : لاقو (0074) عماجلا فيعض ء بطلا ىف معن ىبأل هازعو « ىوبنلا

 نبا ؛ بيرغ ثيدح اذه : لاقو (؟011) ىذمرتلا « 0١7 ءال « 4/1) دمحأ (14)

 . فيعض : لاقو (5؟هه) عماجلا فيعض « (95941) هجام

 - نب





 . اهموش مظِع نايبو « ابنع ىهنلا ىف : لوألا ماع نادصقم هيفو
 . اهيف صيخرتلا ىف : ىناثلا

 لوألا دصقملا

 ناسللا ظفح لضف
 « اهضعب ىلع رصتقنلو « ةريثك ثيداحألاو ناسللا ظفح ىف لوألا دصقملا

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق : لوقنف
 9 8ع 1 537 00

 هللا قتا : لوقتف « ناسللا رفكت اهلك ءاضعألا نإف مدا نبا حبصأ اذإ ١

 015, انججوعا تججوعا اذإو « انمقتسا تمقتسا اذإف « كلب نحن امنإف « انيف

 ' . ديعس ىلأ نع قييبلاو ةميزخ نباو ىذمرتلا هاور

 ا . ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا لاقو
 وأ « مغف ًاريخ لاق ًادبع هللا محر ؛ ناسللا ىنعي « اذه مكيلع فوختأ

 . السرم كرابما نبا هاور "00 سف ءرس نع تكس

 « ديز نب داح ثيدح نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه : لاقو (5514) ىذمزرتلا (1)

 مويلا لمع ىف )١( ىنسلا نبا « (4888) ةاكشملا « ٠# ة/4) ةيلحلا « (85/8) دمحأ
 . نسح : لاقو ("48) عماجلا حيححص « ةليللاو

 . للذتتو هل عضاوتت ىأ (ناسللا رفكت )' هلوق

 . فيعض : لاقو (48) عماجلا فيعض « كرابملا نبال (”خ0) دهزلا (15)



 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 الإ مههوجو ىلع سانلا بكي لهو 2 كمأ كتلكذ «٠ كلناسل ظفحا »

 . السرم قالخألا مراكم ىف ىطئارخلا هاور "9 مهتنسلأ دئاصح

 : ماسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ملكتيف عارذ دق الإ اهنيبو هنبب نوكي ام ىتح ةنجلا ىلإ وندي لجرلا نإ »
 : ةكحا هاقر )١18( , ءاعنص نم دعبأ اينم دعابتيف ) ةملكب

 : ملسو هلاوا هيلع لافت هللا" لص لاقو

 . "9 هديو هناسل نم نوملسملا لس نم نيملسملا ريخ »

 ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 . نورخاو قييبلا هاور 270 هلاسل نم حلصأ آرما هللا محر»

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ١ كرابملا نبا هاور 17, ماسف رش نع تكس وأ ؛ منغف ملكت أرما هللا محر .

 , )9١0( عماجلا حيحص « لبج نب ذاعم نع لئاو ىلأ قيرط نم (؟"1/ه) دمحأ (17)
 . هدهاوشأ حيحص : : لاقو )١١١7( ةحيحصلا ةلسلسلا

 دمحأ هاور : لاقو (؟١14/1) دئاوزلا عمجم ء(الال/ه) ء(54/5) دمحأ (16)
 ىف (4599 ايندلا ىلأ نبا « قثو دقو قاحسإ نب دمحم ريغ « حيحصلا لاجر هلاجرو
 . فيعض : لاقو )١1854( عماجلا فيعض «© قاحسإ نبا ةنئعئع هيفو « تمصلا

 نوملسملا ملس نم ملسملا ] : ظفلب 4/١( ىراخبلاو « (ىوونلا حرشب )٠١9 ملسم (14)
 ش . [ هديو هناسل نم
 ىف ىبهوملاو « فقولا ىف ىرابنألا نبال ىطويسلا هازعو « (5475) ريغصلا عماجلا (؟50)
 « سنأ نع ركاسع نباو ء رمع نع عماجلا ىف بيطخلاو « ءافعضلا ىف ىدع نباو معلا

 ... .٠ عوضوم :«لاقو» (91517) عفاجلا _ثحص
 س(44؟65) ريغصلا عماجلاو « لسرم هدانسإو ؛« تمصلا ىف (41) ايندلا ىلأ نبا (00)
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 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا للص لاقو

 . قييبلا هاور ©« ناسللا ظفح ىلاعت هللا ىلإ لاعألا بحأ

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 .ركاسع نبا هاور 25د كناسل ظفحاو

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 : نورخاو لعي بأ هاور "4, كيلجر نيب امو ٠ كييحل نيبام ظفحا )

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 هاور 0*2 كتئيطخخ ىلع كباو « كتيب كعسيلو « كناسل كيلع كسمأ »
 . ىذمرلا

 دهزلا ؛ نسحلاب هل زمرو ا نسحلا نعو + سنا ع بعشلا ىف قييبلل هازعو سب
 . نسح : لاقو هيائيدلا عماجلا حيحص « نسحلا ىلع ًافوقوم دمحأل (؟017//ص)
 فيعض « ةفيحج ىلأ نع ناميإلا بعش ىف قييبلل هازعو (941) ريبكلا عماجلا (10)
 . فيعض : لاقو )١16١( عماجلا

 ةحيحصلا ةلسلسلا « رماخي نب كلام نع ركاسع نبال هازعو « ريغصلا عماجلا ةقفضإ

 .هححصو (7١١؟5)

 ى ىركسعلاو « ةدنم نباو « عناق نباو « ىلعي يىلأل هازعو (777) ريبكلا عماجلا (14)
 : لاقو (١٠١5؟) عماجلا فيعض « ىعشاحملا ةعههعص نع ءايضلاو رك اسع نباو ؛ لاثمألا

 هيلجرو هيبحل نيب ام ظفح نم : ةنجلا نالخدت ناتنئا ] ظفلب ثيدحلا حص دقو « فيعض
 .[ ةنجلا لخد

 . حيحص : لاقو (188) عماجلا حيحُض «.نسح : لاقو (1917).ىذمرتلا (15)

 هم االا



 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 هب هيلع هللا بتكيف تغلب ام غلبت نأ نظن ام ةملكلاب ماكتيل لجرلا نإ »
 . مهريغو ىذمرتلاو ديحتا .ةاور . 97 ةمايقلا موي ىلإ ةطخس

 : ماسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 نم دعبأ اهب عقيل هنإو ٠ هموق اهب كحضيل ديرب ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ ١

 , كمحا هاور ؟' “"  ءامسلا

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 نم ًافيرخ نيعبس اهب ىويب أسأب اهب ىري ال ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ :

 . هجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأ هاور "0 رانلا

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 اهب هللا هعفري الاب اه قلي ال هللا ناوضر نم ةملكلاب ماكتيل دبعلا نإ

 هجام نبا . حيحص نسح : لاقو (1471) ىذمرتلا « (085/5) دمحأ (15)
 عماجا حيحص : رظناو ( (5 405/١1١ مك اجلا اف محا ء(مموحف)

(0539). 

 مماتللا يعض ؛ (1514/6) ةيلحلا , (#») كرابملا نبال دهزلا « (47/5) دمحأ (؟9)

 .اففيعض : لاقو )١501١(

 نبا « بيرغ نسح : لاقو (5415) ىذمرتلا « ("هد/؟) , (18/9) دمحأ (18)
 . حيحص : لاقو )١514( عماجلا حيحص ء(١/48) مكاخلا , (88100) هجام
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 ران ىف هب ىوب الاب اهل قتلي ال هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإو ٠ تاجرد

 . ىراخبلا هاور "370 مهج

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 قرشملا نم دعبأ رانلا ىف اهب زي اهيف نيبتي ام ةملكلا لكتيل دبعلا نإ ١
 . كمحا هاور 00 برغم او

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ١ هتقيرط تماقتسا « هنامز فرعو « هناسل ظفح نم 0

 ىمليدلا هاور .

 ىوغبلا «ننسلا ىف (175/8) يببلا (”#”4/9) دمحأ ء(17ه/8) ىراخبلا (19)
 . ةاكشملا ىف (4 415

 . (451) مكاحلا , (سالة/؟) دمحأ ؛ (110/1) ملسم 2 (1؟9/8) ىراخبلا (”:)

 , عجارم نع ىدي تحن امف هدجأ مل )١"(
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 : ماسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لافو

 """'0 لوقي ام رظنيلو : هللا قتيلف ٠ لئاق لك ناسل دنع ىلاعت هللا نإ ٠

 . معن وبأ هاور

 : ماسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ىلأ نبا هاور 7٠" هرش فاخي وأ « هناسل فاخي نم ةمايقلا موي سانلا رش»

 . ايندلا

 : ماسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 نم مالكلا قيقشت نإف « ناطيشلا مكنيوبتسي الو ؛ مالكلا ةلقب مكيلع :

 . ىزاريشلا 4 ناطيشلا قئاقش

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 . مكاحلاو دواد وبأ هاور "و عمسي ام لكب ثدحي نأ امثإ ءرملاب قك»

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 فيعض « (*09/9) دادغب خيرات « )١0/4( ةيلحلا « كرابملا نبال (7١ه) دهزلا ("؟)
 . فيعض : لاقو (1517) عماجلا

 )8//١1( دئاوزلا عمجتو 2« فيعض هدانسإو «٠ تمصلا ىف (519) ايندلا ىلا نبا ("0)

 . دج فيعض وهو ريطم نب ناّمع هيفو . طسوألا ىف ىفاربطلا هاور : لاقو

 . فيعض : لاقو (90/45) عماجلا فيعض (94)

 : لاقو (55"41) عماجلا حيحص )11١7/1١(,« مكاحلا ؛ (4994؟) دوادوبأ (*ه)



 ركذ وأ ء ركنم نع ىهن وأ ٠ فورعملاب رمأ الإ هل ال هيلع مدآ نبا مالك

 . قييبلاو هجام نباو ىذمرتلا هاور . 97 لجو رع هللا

 : ماسو هلآو هيلع ىلاعت هللا للص لاقو

 هاور "" «ريخ وه لوقلا ىف زوجتلا نإف « لوقلا ىف زوجتأ نأ ترمأ دقل »

 .دواد أ

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ١ قطنملاب لكوم ءالبلا ٠ ههعضرل ةبلك عاضرب ًالجر رّيع ًالجر نأ ولف , )"(
 بيطخلا هاور .

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ١ ىنسلا نبا هاور "9/« هينعي ايف الإ همالك لق هلمع نم همالك بسح نم .

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ترثك نمو « هبونذ ترثك هطقس رثك نمو 0

 ىناربطلا هاور «؟') ( هب لوأ رانلا تناك « هبونذ

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 417, ةنجلا هل نمضأ هيلجر نيبامو « هْبَيحل نيب ام رش ىلاعت هللا هاقو نم د

 . ىراخبلا هاور

 مكاحلا ؛ (”814) هجام نبا « بيرغ نسح : لاقو (؟ه؟ه) ىذمرتلا (مد)

 . فيعض : لاقو (47588) عماجلا فيعض ء(اط هل ماكل

 . فيعض : لاقو (5 70 عماجلا فيعض )6٠:08(« دوادوبأ (م0)

 . دج فيعض : لاقو (؟109) عماجلا فيعض « (5970) سودرفلا ”8)

 . اذج فيعض : لاقو (هه عماجلا فيعض (*9)

 « اوقثو ءافعض هيفو « طسوألا ىف ىئاربطلا هاور : لاقو )8١7/1١( دئاوزلا عمجم (40)

 . فيعض : لاقو (0879 عماجلا فيعض

 تح(١1617) ىذمرتلا , "م /ه) دمحأو « هوحنب ٠١( "/8) ؛ (1؟/ث) ىراخبلا (41)
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 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 فاربطلا هاور 4و هناسل نم نزخي ىتح نامبالا ةقيقح دبعلا غلبي ال٠ .
 . ءايضلاو

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 . ىمليدلا هاور 2490 ناسللا ظفح ةقدصلا لضفأ ١
 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ديب هنيمي نإف تارم عبس موي لكرثع نإو « كقرحن ال نمؤملا رانو كايإ »
 . ميكحلا هاور (417 ( هشعز هشعنب نأ ءاش اذاو « هللا

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو
 20 راس م2

 . ىناريطلا هاور ٠**2 هيبحل نيبام همتشاو .لجرلا نميأ ١
 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 . حيحص نسح ثيدح : لاقو##

 وه دارملاو « الفسو اولع نانسألا امهيلع تبنت ناذللا ناظعلا امه نايحللا : ( هيبحل ) هلوق

 . ناسللا ظفح

 . انزلا نم هظفحم ىنعي « جرفلا هب دارملا ( هيلجر نيب امه) هلوق
 دواد هيفو 4 طسوأللاو ريغصلا ُْف ىناربطلا هاور : لاقو ةيفكلل ا دئاوزلا عمج 2(

 « حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو « امعض هيف ركذي ملو ع متاح ىلأ نبا هركذ لاله نبا

 . فيعض : لاقو (5*58) عماجلا فيعض

 . عوضوم : لاقو )١١١8( عماجلا فيعض « )١77/1١( ءافقلا فشك (47)

 .فيعض « ةعيبز نب زاغلا نع ىذمرتلا مكحلل هازعو (57/1) ريبكلا عماجلا (44)
 . فيعض : لاقو )5١91١( عماجلا

 . حيحصلا لاجر هلاجرو ىناربطلا هاور : لاقو )00/1٠١*( دئاوزلا عمجم (45)

 تاكا



 - هاور 04 لطابلا ىف ًاضوخ مهرثكأ « ةمايقلا موي اياطخ سانلا مظعأ نإد

 . السرم ايندلا ىبأ نبا

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ميعن وبأو ايندلا ىلأ نبا هاور 247٠ اهلخخدي نأ شحاف لك ىلع مارح ةنجلا ١
1 

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 . ىذمرتلا هاور 0« هشحُف ءاَقَثا َكِرُث نم سانلا رارش نم نإ»
 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 . دواد ا هاور 13( مهرش ءاَقَثا نومركي نيدذلا سانلا رارش نإ ةشئاع اي

 « فيعضلا ماسقأ نم وهو « لسرم هدانسإو « تمصلا ىف (5174) ايندلا ىبأ نبا (45)
 مهرتكا ةمايقلا موي اياطخخ سانلا رثكا نإ ] : ظفلب اعوفرم (/”) ايندلا ىلا نبا هدروأو
 هيف ىراخبلا لاقو ؛ نيعم نبا هفعض « نايح نب حلاص هدانسإ ىو [ لطابلا ف اضوخ
 ظفللا اذهب هاور دقو (597/9) لادتعالا نازيم رظنا « ةقثب سيل ىناسنلا لاقو «رظن

 . تاقث هلاجرو ىلاربطلا هاور : لاقو )1١/"07”( دئاوزلا عمج ؛ دهزلا ىف )١1( دنمتحا

 فيعض ؛ ءايلوألا ةيلح ىف (188/1) ميعنوبأو « تمصلا ىف (55#) ايندلا يلأ نبا (40)

 . فيعض : لاقو (؟5555) عماجلا

 ؛ (4041) دوادويأ ءهوحنب )١84/15( ملسم «مانعمب (؟1/8) ىراخبلا (48)
 . (*8/5) دمحأ « حيحص نسح : لاقو (7074) ىذمزتلا

 حيحص رظنا , هللا هظفح ىنابلألا خيشلا ححص دقو « (5046) دوادوبأ (49)
 . )6٠١/( مقرب عماجلا
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 : ماسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 وو قاوسألا ف حايصلا الو شحفتملا شحافلا بحي ال هللا نإ ١

 0 . ةيلحلا ىف مبعن وبا

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو
 . دمحأ هاور ١0" شحفتملا شحافلا ضغبي هللا نإ ١

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 سانلا نسحأ نإو ؛ ءىش ىف مالسإلا نم سيل شحفتلاو شحفلا نإ ٠
 . هريغو 5 هاور "7  اقليخ مهنسحأ امالسإ

 : ماسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 . "'« ناسللا برذ وكشي وهو الإ دسحلا نم ءىش سيل

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 الإ طق ءىش ىف ءايحلا ناك امو « هناش الإ طق ءىش ىف شحفلا ناكام »
 . هجام نباو ىناسنلاو ىذمرتلاو هخيرات ىف ىراخبلاو دمحأ هاور , "و هناز

 : لاقو (1719/4) عماجلا فيعض « درفملا بدألا ىف (ا/هه ء )9١" ىراخبلا (00)

 . فيعض
 ) )8١حيحص : لاقو (1810) عماجلا حيحص « (199/9) دمحأ .

 لعيوبأو « دمحأو ىناربطلا هاور : لاقو (؟5/8) دئاوزلا عمجم 2 (89/5) دمحأ (01)
 .فيعض : لاقو )١5١15( عماجلا فيعض « تاقث هلاجرو « هوحنب

 هوحنب (19) ايندلا ىلأ نباو « ةليللاو مويلا لمع ىف (/) مقرب (ه/,ص) ىنسلا نبا (0)
 هاور : لاقو )2:07/1١( دئاوزلا عمجم « ًارصتخم دمحأل )1١7( دهزلا « تمصلا ىف

 حيحص « نابح نبا هقثو دقو « دمحم نب ىسوم ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو لعيوبأ
 . حيحص : لاقو (0707) عماجلا

 هجام نبا ء بيرغ نسح : لاقو )75١40( ىذمرتلا « (150/9) دمحأ (54)
 . حيحص : لاقو (48014) ةاكشملا , (ه581) معماجلا حبححص «(4186)

 تا نع



 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 وبأو دمحأ هاور (”*00 قح ريغب ملسملا ضرع ىف ةلاطتسالا ايلا ىبَرأ نإ »
 _ . دواد

 -: ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ضرع ىف ءرملا ةلاطتسا ابرلا ىبرأ نإو ء همأ حكني ىدلاك انزلا نوهأ نإ ٠
 . خيشلا وبأ هاور 7 هيخأ

 : ملسو هلآو هيلع نام ذأ لم كافر
 . قييبلا هاور "«ربقلا باذع ةميفلاو ء هجولا دوسي بذكلا »

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 680 هب ءاج ام نتن نم اليم كلملا هنع دعابت ةبذك دبعلا بذك اذإ»

 / . هريغو ىذمزلا
 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ١ ىدع نباو لال نبا هاور "9و بوذكلا ناسللا اياطخلا مظعأ .

 عماجلا حيحص 6 (0048) ةاكشملا « (481/5) دوادوبأ ء(١/090) دمحأ (086)

 . هانتبثأ ام باوصلاو (انزلا ىنزأ ) ةطوطخلا ف بتكو « حيحص : لاقو (1199)
 . نسح : لاقو (؟518) عماجلا حيحص (هك)

 ناميإلا بعش ىف قييبلل ىطويسلا هازعو « عوضوم : لاقو (4707) مماجلا فيعض (10)
 نب دايز هيفو « لاربطلاو ىلعيوبأ هاور : لاقو (91/4) دئاوزلا عمجم « ةزرب ىبأ نع
 , باذك وهو « رذنملا

 فيعض « (1941/4) ءايلوألا ةيلح « بيرغ نسح : لاقو )7١84( ىذمرتلا (5)
 .ادج فيعض : لاقو )7/8٠١( عماجلا

 : لاقو )٠١64( عماجلا فيعض « (778/؟) روثنملا ردلا « (8"هه4) ريبكلا عماجلا (09)
 . ا بتكيعص



 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 . هريغو دمحأ هاور "70 ناميإلل بناجُم بذكلا نإف « بذكلاو مكايإ :
 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 . ملسم ةاور 007١© عمس ام لكب ثدحي نأ ابذك ءرملاب كد

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ىف ىلعي وبأ هاور "8 بذكلاو ةنايخلا الإ نمؤملا اهيلع عبطب ةلخ لك
 , هدلسم

 )١( فيعض : لاقو (9704) عماجلا فيعض « (8/1) دمحأ هجرخأ .
 ( 51ةمدقملا ىف (/ةه/1) ملسم .

 . دعس نع ىلعي ىلأل ىطويسلا هازعو ؛ فيعض : لاقو (4؟1) عماجلا فيعض (6؟)
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 ديدشلا ديعولاو 2 اهمؤش نايبو ( امقيقح ف لوألا لصفلا : نالصف هيفو

 فوخ اهضعب ىلع انه انرصتقا ( ةريهش « ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو ( اهيلع
 . ةمأسلاو ةلاطالا

 : لاق ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ اهنف

 دقف لوقت ام هيف ناك نإ « هركي امب كاخأ كركذ ؟ ةبيغلا ام نوردتأ ١

 . ىذمرتلاو دواد وبأو ملسمو دمحأ هاور 00+ هتبب دقف هيف نكي ل نإو « هتبتغا

 : ملسؤ هلاو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 نم دشأ « ًافنا اكيخأ ضرع نم الن اف « راحلا اذه ةفيج نم الكف الزنا ١
 « اهيف "47 سمغنم ةنجلا رابنأ ىنل نآلا هنإ هديب دمحم سفن ىذلاو « هنم لكأ

 . دواد وبا هاور .ازعام ىنعي

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو
 ءىواسم ىف ىطئارخلا هاور 0*2 هقلثخ نم هيف امب كاخأ ركذت نأ ةبيغلا ١

 0 . قالخألا
 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىللص لاقو

 ١ ىذمرتلاو دواد وبأ هاور 077« هتجزملرحبلا ءامب تجزم ول ةملك تلق دقل .

 ىذمزلا ؛ء م5 ء "8/5 دمحأ ل دوادوبأ : 014/159 لس نإ

 )1595( قييبلا « حيحص نسح : لاقو )149//1٠١( ةاكشملا « ننسلا ىف )4878( .
 )54( عماجلا فيعض , نئسلا ىف (118/8) قييبلا « (441) دوادوبأ )١470( لاقو :

 . فيعض

 . حيحص لاقو (؛5١؟) عماجلا هو مه,

 عاملا وخص اللا حيحص 2 (184/5) دمحأ ., (5574) ىذمرتلا ء (48108) دوادوبأ (55)
 . حيحص : لاقو (5015)

”/ 



 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 . ىمليدلا هاور "70 سانلا موحل لكأي لظ نم ماص ام

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 اظ ماسم ءىرمأ ضرع ضرتقا نم الإ جرحلا ىلاعت هللا عضو هللا دابع اي

 نباو ىلاستلاو هخيرات ىف ىراخبلاو دمحأ هاور: 0 كلهو جرح ىذلا كاذف

 . مكاحلاو هحيحص ىف نابح نباو هجام

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 جرحب كاذف الظ أرما ضرتقا ًارمأ الإ جرحا ىلاعت هللا عضو هللا دابع»

 ءاد الإ ءاود هل عضو الإ ءاد عضي مل ىلاعت هللا نإف اووادت هللا دابع كابيو

 ,؛ ىيلابطلا ةاور: 04و مرغلا دحاو

 : ماسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 . مكاحلا هاور "7: مكنانسأ ىف ديز محل ةرضخ ىلإ رظنأ ىنأكو

 : ملسو هلآو هيلع ىاعت هللا لص لاقو

 ٠ مهج نم اهلثم همعطي ىلاعت هللا نإف « ةلكأ سم لجرب لكأ نم
 نمو

سم لجرب ماق نمو « مهج نم هلثم هوسكي هللا نإف « ابوث راسم لجرب ىستكا
 ما

 هاور 2"  ةمايقلا موي ءايرو ةعمج ماقم هب موقي هللا نإف « ءايرو ( ةعمس ماقم

 1 مك احلاو دواد و كيحأ

 . سنأ نع ىمليدلل ىطويسلا هازعو . فيعض : لاقو (ه 0 عماجلا فيعض (09)
 (15/9) ؛ (911/1) دمحأ , ("485) هجام نبا «مانعمب (١١7ه) دوادوبأ هز

 . حيحص : لاقو )8١5/( عماجلا حيحص

 . حيحص : لاقو ("858) عماجلا حيحص (59)

 . دج فيعض : لاقو (417) عماجلا عدمص

 عياجلا حيحص ء(118/4) مكاحلا ء(4881) دوادوبأ « (7؟9/4) دمحأ (ا/1)

 . حيحص : لاقو (5469)

 نك



 : ملسو هلا هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 , نيملسملا اوباتغت ال « هبلق ناميإلا لخدي ملو « هناسلب ملسأ نم نم رشعم اي
 عت نهو »روع هلا عض 2 ملسملا هيخأ ةروع عيتت نم هنإف « مهناروع اوعبت الو

 وبأو دواد وبأو دمحأ هاور "7 هتيب فوج ىف ولو هحبضفي « هتروع ىلاعت هللا

 . لعي

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 , نيملسملا اوذؤت ال هباق ىلإ ناميإلا لدي ملو « هناسلب ماسأ نم رشعم ايد
 هللا عيتتي «٠ ملسملا هيخأ ةروع عبتت نم هنإف « مهتاروع اوعبتت الو « مهوريعت الو

 , "70 هلحر فوج ىف ولو هحضفي « هتروع هللا عبتت نمو « هتروع

 : ملسوأ هلاو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 دعس نبا هاور 2" اقحم ناك نإو رمألا ىف هاخأ ىذؤي مكدحأ لاب ام
 . ىمليدلاو

 (؟ ةالصلاو ءوضولا ضقنت ةبيغلا له )
 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 :.ليدلاةاقؤ 0 , ةالصلاو وصولا ضقنت ةبيغلا ١

 (/851) عماجلا حيحص « (4880) 956 ا 277 دمحأ (/؟9)

 . (68045) ةاكشملا : رظناو « حيحص : لاقو

 عماجلا حيحص 64 بيرغ نسح : لاقو )5١1١١( ىذمرتلا « (70794/ه) دمحأ (/*)
 . حيحص لاقو (/855؟)

 . فيعض : لاقو (8074) عماجلا فيعض ع (585) سودرفلا (/54)
 ىطويسلا هل زمرو «رمع نبا نع ىمليدلل هازعو (058177) ريغصلا عماجلا (/5)
 . عوضوم لاقو (*ةغم١ عماجلا فيعض 2 (195959) سودرفلا « فعضلاب

 حل



 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 بوتيف ١ بوتيو ىنزي دق لجرلا نإ « انزلا نم دشأ اهنإف « ةبيغلاو مكايإ :
 520 هبحاص هل رفغي ىتح هل رفغي ال ةبيغلا بحاص نإو « هيلع هللا

 . مهريغو خيشلا وب 1 ةاج.قياو .اهنلا

 ( نيرخآلا بويع لبق كبويع ركلذن )
 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا للص لاقو

 هاور "9, كسفن بويع ركذاف « كريغ بويع ركذت نأ تدرأ اذإ»

 . نيوزق خيرات ىف ىعفارلا

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 مقوأ « ارجاز موقللو « ارصان لجرلل نكف ألم ىف تنأو لجر ىف عقو اذإ ٠
 :اتدلا نبا" قنا ذو اورو ( مهنع

 ١ ةرخآلا ىف ةبيغلا باحصأ ءازج (

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 نوشمخي ساحن نم رافظا مه موقب تررم لجو زع ىبر ىف جرع امل»
 ؟ ليربج اي ءالؤه نم : تلقف , مههوجوو « مهرودص

 ) مهضارعا قى نوعقيو ٠ سانيلا موس نولك اي نيدألا ءالؤه : لاق

 . ءايضلاو دمحأ

 عم « ريثك نب دابع هيف « فيعض هدانسإو ؛ ا (1514) ايندلا ىلأ نبا (/5)

 .ريثك نب دابع هيقو 3 طسوألا ف ىاربطلا هاور : لاقو ها 4 )41١/84 دئاوزلا

 . فيعض : لاقو (4448) مبا فيعض « )81/1١( ءافذلا فشك (/
 , فيعض ثيدحل اف 3 لوهجم هدانسإ فو + ةيصلا َْق 09 ايندلا ىلأ نبا (07/8(

 ٠ تمصلا َْ (152) ايندلا ىبأ نبا . ةقييذض ديحأ 2 (58659) دوادوبأ (اله)

 . حيحص : لاقو (50485) عماجلا حيححص

 ىبا نبا هاور '

 (/و
 هاور

 وي



 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا يلص لاقو

 .ركاسع نبا هاور 0000 ةبيغ وهف كايخأ هب هجاوت نأ تهرك ام »

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 موي رانلا ىف ىلاعت هللا هناش قح ريغب اهب هنيشي ةروع ملسم ىلع عاشأ نم ١
 . قييبلا هاور ١ ةمايقلا

 لول رم ير . 5 .

 ذافني ىتح هج ران ىف ىلاعت هللا هسبح « هبيعي هيف سيل امب ارما ركذ نم ١
 . ىناربطلا هاور 2" لاق ام

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 : مك احلا هاور 02 هياتغا دقف هيف مب الجر ركذ نم )

 ( ةبيغلا ةرافك )
 : ماسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 . ايندلا ىلأ نبا هاور "4, هل رفغتست نأ تبتغا نم ةرافك»

 )8١( ريبكلا عماجلا 1/ 01١عماجلا فيعض « سنأ نع ركاسع نبال هازعو )011(
 .افيعض : لاقو

 (0478) عماجلا فيعض « نوميم نب هللا دبع هدنس فو (؟65) ايندلا ىلأ نبا (81)

 . فيعض :٠ لاقو

 دواد نب مادقم هخيش نع طسوألا ىف ىناربطلا هاور : لاقو (44/8) .دئاوزلا عمجم (85)

 . فيعض : لاقو (0644) عماجلا فيعض « فيعض وهو

 نع هخيرات .ىف مك احلل ىطويسلا هازعو « حيحص : لاقو )1١70( عماجت# حيحص فك
 -. . هلع هللا ىضر ةريره ىلا

 . كورتم وهو نمحرلا دبع نب ةسبنع هيف « عوضوم هدانسإ (191) ايندلا ىلأ نبا (85)

"١ 



 : ماسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لا

 نباو ىذمرتلا هاور "2 اذكو اذك ىل نإو اناسنإ ثيكح ىفأ بأ اه 1

 . هجام

 نبا هاور "هل ةرافك اهنإف ء هل رفغتسيلف هاخأ مكدحأ باتغا اذإ

 هن . ىدع

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 . ملسم هاور 69 هلامو هضرعو همد ( مارح ملسملا لع ملسملا لك»

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 : تلقف « مهريفاظاب مههوجو نوشمخي موق ىلع ىف ىرسأ ةليل تررم»
 (*8/ مهضارعأ ىف نوعقيو ٠ سانلا نوباتغي نيذلا : لاق ؟ ءالؤه نم ليربج اي

 . حصأ دنينملاو « السرمو اد دواد 5 هاور

 قئارعلا عمسأ ىتح ماسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا لوسر انبطحخ ءاربلا لاقو

 « نيملسملا اوباتغت ال هباقب نمؤي ملو . هناسلب نمأ نم رشعم اي » : لاقف مهتويب ىف

 عبنت نمو ٠ هتروع هللا عبنت . هيخآ ةروع عبتت نم هنإف « مهاروع اوعبنت الو
 . هتيب قف ولو هحضفي « هتروع

 نبا ٠ حيحص نسح : لاقو )١5574( « (؟5؟9 ىذمرتلا ؛ (:865) دوادوبأ ١:0

 : لاقو (01941) عماجلا حيحص « (44881) ةاكشملا « تمصلا ىف (؟8) ايندلا ىبأ

 دئاوفلا ؛ دعس نب لهس نع لماكلا ىف ىدع نبال هازعو (18.0ه) ريبكلا عماجلا (85)

 ةركاذت ٠ (149/9) ةعبرشلا هيزنت «(157/7) ةعونصملا لآللا ع (80) ةعومجملا

 عماجلا فيعض ع (م4ة6) نازيملا , مسجرسر نازيملا ناسل : )17١0( تاعوضوملا

 . عوضوم : لاقو (4800)

 .(171/15) ملسم 29

 . هجيرخت قبس دقف (/8) مقر رظنا (88)

 ني



 هاور (مكل  رانلا لخدي نم لوا وهف 3 اهبيلع ارصم تام نمو 5 ةنجلا_لخدي نم

 ةزرب ىبأ ناخب لم ةواذتوبأ هاورو 4 هيف فلتخم هيف دانسإب اذكه ايندلا نا نبا

 ( سانلا باتغا نم ماص امر

 ا نايم ىتلارمأ نشأ لاق

 لجرلا لعج اوسمأ اذإ ىتح ؛ سانلا ماصف ٠ : هل نذآ ىتح دحأ نرطفي الو

 ءاج ىّتح « هل نذأيف ٠ 0 ا لوقي ءىجي

 نأ نايحتست امهنإو , نينمئاص اتلظ كلهأ نم ناتاتف هللا لوسر اي : لاقف لجر

 هدواعو « هنع ضرعأف , هدواع مث : هنع ضرعأف ٠ ارطفتاف اهل نذأف « كايتأت

 , سانلا موحل لكأي مويلا اذه لظ نم ماص فيكو « اموصت مل امهبنإ : لاقف

 لك تءاقف « امهريخأف |مبيلإ عجرف ٠ ائيقت نأ نيتمئاص اتناك نإ امهرف بهذا
 ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا ىلإ عجرف ؛ مد نم ةقلع |مبنم ةدحاو

 امهتلكأل (مهنوطب ىف اتيقب ول « هديب دمحم سفن ىذلاو : لاقف « هريخأف

 (900 0 دانلا

 وأ « اتتام دق هللاو امهنإ هللا لوسر اي : لاف هءاج هنع ضرعأ امل : ةياور فو

 « اتءاجف امهم ىنوتثا : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف « اتومت نأ اتداك

 ىح مدو حيق نم تءاقف , ىيبق اّهادحأل : لاقف , حدقأ ابيف هبيعب يعدل

 . كلذك تءاقف « ىئيق ىرخألل لاقو ( حدقلا تألم

 ةزرب ىلأ ثيدح نم (4869) دوادوبأ « ثتمصلا ىف (1517 ايندلا ىلأ نبا (مه)

 . (91) مقر رظناو « ىملسألا

 . شاقرلا ديزي هيف فيعض هدانسإو « تمصلا ىف (170) ايندلا ىلأ نبا (409)
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 . امهيلع هللا مرح ام ىلع اترطفأو « اهل هللا لحأ اع اتماص نيتاه نإ : لاقف

 نبا لوألا ىورو "17: سانلا مول نالكأت اتاعجف ىرخألا ىلإ امهادحإ تساج

 ىناثلا ىورو « عناق نبا هاورو .فعض هيف دنسب هيودرم نباو ايندلا ىلأ

 لجرلا ركذ هنو طقسأف هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو « مسي مل لجر هيفو ؛ 00

 وهلا

 . ابرلا ركذلف ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر انبطخ نا لاقو

 ةئيطخلا ىف هللا دنع مظعأ لا م عر وشي عمر دز دا هنأش مظعو

 هاور ""'« ملسملا لجرلا ضرع ابرلا ىبرأو ٠ لجرلا ابينزي ةينَر نيثالثو * تم نم
 . فيعض كدئس ايندلا ىبلأ نبا

 رف ٠ . ريسم ىف ماسو هلآو هيلع ىلاعت هلل ىلص هللا لوسر عم انك : زيا لاو

 اههدحأ امأ :ريبك ىف نابذعي ال امهنإ امأ» : لاقف ٠ اهيحاص بذعي نيربق ىلع

 ةبطر ةديرجب اعدو : هلوب نم ءىربتسي ال ناكف رخآلا امأو ١ سانلا باتغي ناكف

 . هربق لك ىلع تسرغف ةرسك لكب رمأ مث امهرسكف « نيتديرج وأ
 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف

 ىبأ نبا هاور '؟50 اسبيي مل امأو نيتبطر اتناك ام |مههباذع نم نّوهُيس هنإ امأ ١

 ىف وهو . ديج- دانسإب بدألا باتك ىف ىنادلا سابعلا وبأو تمصلا ىف ايئدلا

 ن0

 هاور : لاقو (171/) دئاوزلا عمجم . (41/0) دمحأو «(11/1) ايندلا أ نبا (41)

 . مسي مل لجر هيفو « هوحن لعيوبأ ىورو دمحأ

 ناسيك نب هللا دبع هيف « فيعض هدانسإو « تمصلا ىف (١ا/0) ايندلا ىلا نبا (4؟)
 هللا دنع دشأ « ملعي وهو , لجرلا هلكأي ابر مهرد ] ظفلب ثيدحلا حص نكلو « دهاجيوبأ

 . (5؟ه/هز لنيحلا [ ةينز نيثالثَو ةتس نم

 ملسع ٠ (119/1) ىراخبلا هوحنب جرخأ دقو . تمصلا ىف (10/5) ايندلا ىلأ نبا (4")

 ء (178/1) دمحأ . ("419) هجام نبا . )١/( ىذمرتلا ء 70 دوادوبأ ءعلحك/1)
 : مهاد)

 اخ



 . هيف نا الإ سابعلا نبا ثيدح نم نيحيحصلا

 يبأ ثيدح نم ىناربطلاو دمحألو ( سانلا موحل لكأب ناكف امهدحأ امأ»

 . كيج دانساب هوحأ ةركب

 : ماسو هلآو هيلع ىلاعت هللا رص لاقو

 هلك" : هل لافيف « ةرخآلا ىف همحل هللا برق « ايندلا ىف هيخأ محل لكأ نم »

 نب دمحم هيفو « افوقومو اعوفرم هيودرم نبا هاور 11 ارح هنا م اتيم
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 . هيف ام انلف هللا لوسر اي : اولاق . مكبحاص متبتغا : لاقف « هزجعأ ام : اولاقف

 . فيعض دنسب ىناربطلا هاور "* 0 هومتيم دقف هيف سيلام متلِق نإ» لاق

 . ةريصق اهنإ : تلاقف « ةأرما تنركذ : اهنع اهلع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو

 مح نورة يف ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 . هريغو

 : اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تلاقو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دنع انأو ةأرمال تلق إف « ًادحأ دحأ نياتغي ال

 : ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ٠ « ليذلا ةليوطل هذه نإ : ماسو هياع

 . هيودرم نباو ايندلا ىلأ نبا هاور 0 نم ةعطق تظفلف « ىظفلا »

 وهو قاحسإ نبا هيفو طسوألا ُْف قالا“ هاور : لاقو 47/4١ خئاوإلا عمج 44١

 , هفرعأ م نمو « سلدم

 . فيعض وهو « مصاع نب ىلع هيفو « ىناربطلا هاور : لاقو (44/4) دئاوزلا عمج (4ه)

 . حيحص هدانسإو 50(2) ايندلا ىلأ نبا ؛ )0١5/5( مل "/5) دمحأ (45)

 قو « ئطخي قودص وهو « ىكتعلا هللا ديبع هدانسإ فو (71©) ايندلا ىلأ نبا (199)

 « ءايحإلا ف 1١41/5( ىلازغلا هدروأو 2 بتك نم ىدي تحن مف هدجأ 5 نم هدانسإ

 . اهفرعأ ال ةأرما هداتسإ فو « ريسفتلا ف ةيودرم نباو ايندلا ىبأ نيا : قارعلا لاقو



 ناقذ + ةزيضقا قا. دي كاموأف ةارما اهلع :ةليخو + :ةقئاع' كلاقو

 دنسب هيودرم نباو ايندلا ىلأ نبا هاور 20, اهتبتغا دق » : مليم هللا لوسر
 . نسح

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 ىلص هللا لوسر ىبم ثيدح نم ىناربطلا هاور <" نيباتغملا دحأ عمتسملا ١
 . فيعض دنسب ةبيغلل عاّمسالا نعو ةبيغلا نع ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا

 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ىلع ةمايقلا موي هللا هلذأ ٠ هرصني نأ ىلع رداق وهو ١ نمؤم هدنع لذأ نم»

 , ةعيط نبا هدنس ىو دمحأو قاربطلا هاور 2" قئالخلا سوءر

 : ملسو هلاو هيلع ىلاغت هللا ىلص لاقو

 نع دري نأ ىلاعت هللا ىلع اقح ناك . بيغلاب هيخأ ضرع نع در نم »
 , 23١9 ةمايقلا موي هضرع

 . بشوح نب رهش هيفو « تمصلا ىف ايندلا ىلأ نبا هاور

 . "9  ةمايقلا موي رانلا ههجو نع هللا در ٠ : ىناربطلا ةياور فو
 , فيعض 'امهالكر 20 رانلا نم اباجح ناك» : ًاضيأ هل ةياور فو

 نباو ايندلا ىبأ نبا : قارعلا لاقو (141/) ءايحإلا « (737) ايندلا لأ نبا (48)
 تاقث مهيقابو « نابح نبا هقثو ء قراخم نب ناسح ةياور نم هيودرم
 . قارعلا هفعضو ء )/١47( ءايحإلا . (41/8) دئاوزلا عمجج (ة9)

  0٠٠١فيعض : لاقو (58810) عماخللا فيعض « (4ما//") دمحأ .

 )٠١١( بشوح نب رهش هدانسإ فو (؟*9) ايندلا ىبأ نبا .

 . فيعض : قارعلا لاقو )١4/9( ءايحإلا (١٠؟)
 )٠١( هفعضو « قباسلا ردصملا .

 نذل



 نأ ىلاعت هللا ىلع اقح ناك ةبيغلاب هيخأ ضرع نع بذ نم » : ةباور فو

 ءامسأ نع بشوح نب رهش ةياور نم ىناربطلاو دمحأ هاور "47 رانلا نم هقتعي
 . ديري تب

 ملسف ملسو هلآو هيلع للاعت هل ىلبص هللا لوسر ةايح ى موق ىلع لجر رمو

 هلل اذه ضغبأل ىنإ : مبنم لجر لاق « مهزواج الف ؛ ةداسلا اودرق . عببلع
 نالف اي مق « هتئبننل هللاو « تلق ام سشبل هللاو : سلجملا لهأ لاف « ىلاعت
 ىلع لجرلا قأف هريخأف « مهوسر هكردأف , لاق امب هربخأف « - مهنم لجرل
 « هل هوعدي نأ هلأسو « لاق ام هل ىكحو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف . كلذ تلق دق : لاقف « هلأسو هاعدف

 : ملسو

 ةالص ىلصي هتبأر ام هللاو « رباخ هب انأو « هراج انأ : لاق « ؟ هضغبت ملا

 وأ « اهتقو نع اهترخأ ىنآر له « هللا لوسر اي هلأساف : لاق « ةبوتكملا الإ طق
 .ال :لاقف هلأسف ءاهيف دوجسلا وأ عوكرلا وأ ال ءوضولا تأسأ

 ربلا هموصي ىذلا رهشلا اذه الإ طق ارهش موصي هتيأر ام هللاو : لاق
 نم تصقن وأ « هيف ترطفأ طق ىنأر له « هللا لوسر اي هلأساف لاق . رجافلاو

 ل اقف هلا 8 نشا ةئح

 هلام نم قفني هتيأر الو « انيكسم الو « طق الئاس ىطعي هتيأر ام هللاو : لاق

 .رجافلاو ربلا اهيدؤي ىتلا « ةاكزلا هذه الإ هللا ليبس ىف ًائيش

 اهبلاط' اهيف تسكام وأ « اهنم تصقن آر له « هللا لوسر اي هلأساف : لاق

 . ال : لاقف هلأسف 6 اهاعب ىذلا

 « ىاربطلاو دمحأ هاور : لاقو (40/4) دئاوزلا عمجم :471/3(2) دمحأ )١5(

 . حيحص : لاقو )5١1١( عماجلا حيحص © نسحب دمحأ دانسإو

 انخو



 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 . حيحص دانسإب دمحأ هاور ©" كنم ريخ هلعلف مق

 : ماسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 « سانلا بويع نع هبيع هلغش نمل ىوط »

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ( ىلاعت هللا ةيصعمب هبضغ قتي نم الإ هلخدي ال اباب مهجل نإ

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 هاور 0 ءوسلا نظ هب نظي نأو « هلامو همد ملسملا نم مرح هللا نإ »

 . فيعض هدنئسو قييبلا

 : فيعض هدئسو رازبلا هاور كحل

0000 

 )٠١8( ءايحإلا : رظنا « دمحأ مامإلل هبسن نأ دعب « قارعلا هنسح )*/١58( .

 ) )1١5ب ىوانملا ةمالعلا لاق « سنا ثيدح نم ىمليدلل هازعو (005) ريغصلا عماجلا
 ميعنوبأ ًاضيأ هاورو « لاثمألاو مكحلا نم هدعو ؛ ًايفيأ هنع ىركسعلا ةاؤرو تهللا هيك

 قيهبلاو ىئاربطلاو « هرخآو هلوأ سنأ ثيدح نم رازبلاو « ىلع نب نيسحلا ثيدح نم
 فيعض : لاقو (5145) عماجلا فيعض « ةفيعض اهلك : قارعلا لاق « ثيدحلا طسو

 دج .
 ىف ركاسع نباو « بضغلا مذ ىف ايندلا لأ نبال هازعو (؟68/1) ريبكلا عماجلا )٠١3(

 ايندلا ىلأ نباو رازبلا : قارعلا لاقو « فيعض : لاقو )١1414( عماجلا فيعض « هخيرات
 ءايحالا « فيعض دنسب سابع نبا ثيدح نم « ىاسنلاو « قييبلاو « ىدع نباو
0115/5 . 

 هدنسو « سابع نبا ثيدح نم ناميإلا بعش ىف قييبلا : قارعلا ظفاحلا لاق )٠١8(

 . افقيعم

 نول



 : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق

 ,رئاجلا مامإلاو ء قسفلاب رهاجما . مهضارعأ كيلع مرحت ال ةثالث ١

 . ايندلا نا قير نارك 105 عدتبملاو

 : رلسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 , هيف امب رجافلا اوركذا « ؟ سانلا هفرعي ىتم . رجافلا ركذ نع نوعرتأ »

 , 23١0 سانلا هفرعي

 ىدع نباو ىزاريشلاو مكاحلاو مكحلا ىذمرتلاو ايندلا ىبأ نبا هاور

 . بيطخلاو قييبلاو ىناربطلاو

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 8 ياربطلا هاور اا ع قسافلل سيل

 ىف ايندلا ىبأ نبال يطويسلا هازعو « فيعض : لاقو (9985) عماجلا فيعض )1١(
 . السرم نسحلا نع ( ب هغلا مذ) باتك

 ريبكلا عماجلا « خيراتلا ىف'ء )81/1١"( بيطخلا « ننسلا ىف )5١١/1١( قييبلا )11١(

 ىف مكاخلاو « لوصألا رداون ىف ميكحلاو « بضغلا مذ ىف ايندلا ىلأ نبال هازعو (ثا/ا)

 عماجلا فيعض «ريبكلا ىف ىناربطلاو « ىدع نباو « باقلألا ىف ىزاريشلاو « ىنكلا

 .هطيعض : لاقو )٠١5(

 هفعضو « بعشلا ىف قبيبلاو «ريبكلا ىف ىئاربطلل هازعو (58/1) ريبكلا عماجلا (111)
 . فيعض : لاقو (4471) عماجلا فيعض « قييبلا
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 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 . رك اسع نباو ىطئارخلا هاور 6 هل ةبيغ الف ءابحلا بابلج ىققلأ نم »

 : ماسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 دل ىنغلا لطم ىأ 2 ةتيوقعو ةضرع لحب جاوا 70

 ركني ملو 2 حيحش لجر نايفس ابأ نإ : هللا لوسر اب دنه تلاقو
 . هيلع قفتم . 2١١ ابيلع

 9 ل

 لامعألا باوث باتك ف خيشلاوبأو ىدع نبا : قارعلا لاقو (1ه١/* احلا (1١11؟)

 هازعو « ًادج فيعض : لاقو (0447) عماجلا فيعض , فيعض وهو ؛ سنأ ثيدح نم

 . سنأ نع ناسلا ىف قييبلل ىطويسلا
 اسنلا , (”514) دوادوبأ ؛ "و94 , "88/4) دمحأ « (١هه/) ىراخبلا )١١(

 . (؟41719) هجام نبا ؛ء ١5/0"

 دوادوبأ ٠ (00/5) (م9/5) دمحأ « (17//0) ملسم )1١8/6(, ىراخبلا )1١5(
 ش , سول



 ثلاثلا بابلا

 ةذوخأملا ةبيغلا ىلع ءاهقفلا مالك ىف
 اهريغو ةقباسلا ثيداحألا نم

 هيف امب ئمذلا وأ « ملسملا ناسنإلا ركذ وهو « اهدح ىف لوألا : نالصف هيفو
 وأ « هقلجس وأ « هسفن وأ « هايند وأ هنيد وأ هجوز وأ هندب ىف ناكأ ءاوس هركي ام

 وأ ةساعبوا ةنفاع واااو رأ 2 ةكلو وأ لاق وا هلاك وأ هقلخ

 نه ايش زكذأ .ءاوضو عهفالط وأ © ةليونع وأ + هكرح وأ سوا ( هبو

 وأ « سأرلا وأ « نيعلاب ةراشالا وأ « ةباتكلا وأ « ظفللاب وأ « بلقلاب كلذ

 . ديلأ

 . بابسأل بجي دق لب « هيف حابي امف : ىناثلا لصفلا

 وحن نمو « ةبوطخم وأ « بطاخ وأ « عيبم : وحن بيع نم ريذحتلا : لوألا

 نم « امهوحن وأ «ريمأ وأ ضاق عادتباو « قسف وحن نمو « اهعادتبا وأ « اهقسف

 وا ( كولس وا « ةفرعم معز وأ « ءلع لماح عادتبا وأ ء قسف وحن نمو « هرجزي

 : هبنجتي ىتح « هنع ذخألا وأ ؛ هب عاّمجالا ديري نمل هلاح نيبي نأب «( دهز

 . ةرش نم مسيو

 ةحيصنلا نم هنأل « اهنم دحاوب ملغ نم ىلع بجاو كلذ لك ىف ريذحتلاو
 هلاو هيلع ىللاعت هللا ىلص لوق نم حص ام كلذ لصأو نيملسملا رئاس ىلع ةبجاولا

 . امهنع هللا ىضر ةيواعمو « مهج وبأ اهبطخخ دقو سيق تنب ةمطافل. ملسو

 ليلدب « برضلا ةرثك نع هب ىنك« هقتاع نع هاصع عضيب الف مهجوبأ امأ »

١ 



 ١( هل لام ال كولعصف ةيواعم امأو 0 ( راسم ةياور

 : لاق ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص هنأو

 107, هحصنياف هاخأ مكدحأ حصنتسا اذإ

 « ةأرما بطخ هنع ىلاعت هللا ىضر لالبل اخأ نأ هححصو مكاخلا ىورو

 ؤرما وهو . ىبخأ اذهو لالب انأ : لاقفرضحف « كانجوز لالب رضحي نإ : اولاقف

 . نيبللاو , قلخلا ع ىيس

 ال حصنلا دضق دنعو ؛ ةعيقولا ال حصنلا كلذب حصانلا دصقي نأ طرتشيو

 ء اهب مهكاحضإو « سانلا بلاثم ركذب هكفتلا ىهو « ةمرحما ةبيغلا نم نوكي

 هبشأ امو « هيلإ ًابرقت « هودع دنع ناسنإلا ءىواسم ركذو « مهراتسأ كتهو
 . ةدسافلا ضارغألا هذه نم كلذ

 ىلع ةردق وأ « ةيالو هل نمث امهريغ وأ ضاق وأ ناطلس ىلإ ملظتلا : ىناثلا

 . اذك ىب لعف وأ « نالف ىنملظ لوقيف « هملظ نمم هفاصنإ

 هتردق وحرب نمل هلوقك ىصاعملا درو « ركنملا رييغت ىلع ةناعتسالا : ثلاثلا

 . هرجزاف اذك لمعي نالف : ركنملا كلذ ةلازإ ىلع

 امو . اذكب ىحخأ وأ ىبأ وأ « نالف ىنملظ : لوقي نأب « ءاتفتسالا : عبارلا
 « ىنبرضي ىجوز وأ « اذك لعفت ىتجوز وأ « ملظلا عفدو « صالخلا ىف قيرط

 نأب « هنع ءانغتسالا نكمأ نإو « انه حيرصتلا زوجي ال وأ « كلذ زوجي لهف
 . اذك لعفي صخش ىف لروقي

 . (1149 ىذمرتلا « (7؟84) دوادوبأ « (41؟/5) دمحأ «(قهال/ ٠١ ملسم (115)
 . ناسلا ىف (”417/0) قبيبلا « (44/") ىراخبلا (115)

1 



 ةرداصمو « رمذملاك ةعدبلا وأ قسفلاب ًارهاجتم باتغملا نوكي نأ : سماخلا

 عونلا كلذب هركذ زوجيف « ةلطابلا رومألا ىلوتو « «*)سوكملا ةيابجو سانلا

 .رخآ ببسل الإ « هريغب ال هب رهاجتي ىذلا

 « شمعألاو «ريصقلاو جرعألاك بقلب فرع اذإ ا « فيرعتلا : سداسلا
 هصيقنت ةهج ىلع هب هركذ مرحبو « فيرعتلا دصقب هب هركذ زوجيف « دوسألاو

0 

 كلذ لب « نيفنصملاو « دوهشلاو ةاورلا حرجك : ةماعلا ةحيصتلا : عباسلا

 . ةعيرشلل انوص بجاو
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 ةيلهاجلا قاوسأ ىف علسلا ىعئاب نم ذخؤت تناك مهارد : سكم عمج سوكملا *

 نودب ندملا اهاخدإ دنع وأ اهعيب دنع ةنيعم ءايشأ نم ةلودلا ناوعأ هذخأب ام ابب دوصقملاو

 . قح هجو

 كلا





 ؟ ةريغص وأ ةريبك ىه له ةبيغلا ىف فالخلا امئإو « عاجإلاب مارح امهنم لك

 « ملعلا ةبلط ىف تناكنإ هلم : نورخا لاقو « ةريبك امنأ ىلع عاجإلا لقنو

 . ةريعص تناك الإو « نآرقلا ةلمحو

 ةهج ىلع ضعب ىلإ مهضعب سانلا مالك لقن ىهو « ةريبك اهنإف ةميقلا امأو
 « هفشك هركي ام فشك وهو « كلذ نم معأ ىلع قلطت دقو « مهنيب داسفإلا
 فشكلا ناك ءاوسو « ثلاث ههرك وأ « هيلإ وأ « هنع لوقنملا ةهارك ءاوس
 3 لاعفألا نم لوقنملا ناك ءاوسو « ءامبالاب وأ « زمرلاب وأ « بتكلاب وأ « لوقلاب

 . نكي مل وأ « هنع لوقنملا ىف اصقن وأ ابيع كلذ ناك ءاوسو « لاوقألا نم وأ

 لام لوانتي نم ىأر اذإ اى « ةدسفمل عفر وأ « ةدئاف هتياكح ىف ام معن
 ًاناسنإ ىأر ول ام فالخي « هيلع دوهشملا قحل ةاعارم هب دهشي نأ هيلعف ء هريغ
 .رسلل ءاشفإو « ةبيغ وهف هركذف « هسفنل ًالام خي

 هركذ اذكه « ةميمنو ةبيغ وهف هنع ىكحملا ىف اصقن هب منّي ام ناك نإف
 ًامومع اهبنيب .نأ مهمالك نم لصاحلا لب « هدعاسي ال انتمثأ مالكو ىلازغلا
 :ةميع ةيغد لك نينلو» يك ةنيك لكف "6 افلطم اضويصتلو

 « دحأ نيبو هنيب « هيف داسفإ الو « ههركي ام هريغ نع ركذي دق ناسنالا نإف

 ةبيغ اذهو « داسفإ هيفو « ههركيام هريغ نع ركذي دقو « طقف ةبيغ اذهو

 وأ اهركذب سأب الو « اهضعب مدقت ثيداحأ ةميغلا ميرحت ىف دروو « ةميمنو
 . انهه اهريغ

 : ماسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق



 . هيلع قفتم 2317 ع مامع ةنحلا لخدي ال

 ( حالصلا لها نع قسفلا عاشا نم مكح )

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 رانلا ىف اهب ىلاعت هللا هناش ٠ قحريغب اهب هنيشيل ةملك ماسم نع عاشأ نم ١

 . كورتم هيفو ىناربطلاو ايندلا ىلأ نبا هاور 21, ةمايقلا موي

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا للص لاقو

 ناك . ايندلا ىف اهب هنيشي ءىرب اهنم وهو ةملك لجر ىلع عاشأ لجر اميأ»
 « افوقوم ايندلا ىلأ نبا هاور ١١9 رانلا ىف ةمايقلا موي ابب هنيشي نأ هللا ىلع اقح

 . اعوفرم رخآ ظفلب ىفاربطلاو

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو

 قي ةمايقلا موي ران نم تاناسل هل ناك « ايندلا ف تاهجو هل ناك نم »

 . نسح كنسي دواد قنا « هنيرات ف ىراخبلا هاور

 : ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 ظفلب هيلع قفتم 20117 نيهجولا اذ ةمايقلا موي هللا دابع رش نم نودجن ١

 : سائلا رش نم لجن

 .(5 ؟91/) 2 *”مو/ه) دمحأ ء(1/9 ملسم ٠ (؟1/84) ىراخبلا (110

 ىف ايندلا ىلأ نبا : ءايحإلا ىف (151/8) قارعلا لاق ء (؟ه») ايندلا ىلأ نبا )1١18(

 وهف حادقلا نكي نإف نوميم نب هللا دبع هيفو ؛ قالخألا مراكم ىف ىناربطلاو « تمصلا

 , يدنا كوزام
 , ءادردلا ىلأ ىلع ًافوقوم « تمصلا ىف (؟890) ايندلا ىلأ نبا (119)
 011/9 يمرادلا « (4886؟) دوادوبأ « درفملا بدألا ىف )11١( ىراخبلا (1١؟١)

 يلا : لاقو مبكر عماجلا حيحص ١( ٠ 91/4( نابح نبا

 دمحأ « (486) دواد وبأ ء )١125/15( ملسم ٠ (01/8) ؛ (4//11) ىراخبلا (17)

 . (5055) ىذمرتلا «(١ا/؟) ع( ه/9

 1ك



 ناسللا هب عنتمب ىذلا جالعلا نايب ىف

 اهريغو ةبيغلا نم

 هللا طخسل ضرعتم هنأ ناسنإلا ملعي نأ وهو : امهدحأ : نيجالع اهل نأ ملعأ

 . ةقباسلا نابعألا ةيلع كلو ع ةين هنآ وهو « هتقمو ىلاعت

 اع ًالدب هباتغا نمل ةمايقلا موي لخؤت هتانسح نإف « هتانسح طبحت اهنأ ملعيو

 اميرف « همصخ تائيس نم هيلإ لقن تانسح هل نكت مل نإف « هضرع نم حابتسا

 ةدحاو ةنسح باهذإب لجرلا كلذ لصحي دقو « راثلا لحخديف هناثيس ةفك حجرت

 لصحي الأ ريدقت ىلعو « همصخ تائيس نم ةدحاو ةئيس عضوي وأ « هتائسح- نم

 لاؤسلاو )2 ةبلاطملاو ةمصاخما عم ًاباقع تانسحلا صقنب ىكف « ناحجرلا اذه

 . باسحلاو « باوجلاو

 .. ىنباتغت كنأ ىنغلب : لاق  هنع ىلاعت هللا ىضر  نسحلا نع لقن دقو

 . قانسح ىف كلكحأ نأ ىدنع كردق نم غلب ام : لاقف

 اهربدت اذإف « ابيف اهانمدق ىلا رابخألا كلتب هنابإ اضيأ ةبيغلا نع هفكي اممو

 . ةبيغب هناسل قطني مل ربدتلا قح

 بويع نع اهحالصبو « كلذب اهريصقتو « اهنويعو هسفن ىف ربدتي نأو
 ال ىذلا ىلاعت هللا نم ىبحتسي نأ بيع هب نم ىلعو « مييف مالكلاو الا

 . ةيفاخ هيلع ىحي

 + اردع هل ريمسلبانأ هل نيو رع توهزك ةليوادتفت نر كرع

 ريهطت نع وه هزجعك بيعلا كلذ نم هسفن ريهطت نع هزجع نأ ملعيو « اجرخعو

 ا



 ةعنصلا , - نإف . قلاخلل اّمذ ناك قلخ رمأب هل مذلا ناك نإف « اهيويع نم هسفن

 جالع نإف « ةبيغلا ىلع هل ثعابلا ببسلا ىف رظني نأب ليصفتلا ىلع : |مههناث
 بضغلا :اهبابسا ةلمج نمو « هنم ىه ةدمتسملا اهببس عطقب متي امنإ ةلعلا

 ببسب ىلع هبضغ ىضمي هناحبس هللا لعلف هيلع ىضغ تيضمأ نإ : لوقيف

 . هرجزب تففختساو « هيبن ىلع تأرتجاف اهنع ىنامت ذإ « ةبيغلا

 اذإ كيلع بضغي ىلاعت هللا نأ ملعت نأ : اهجالعو « ريغلل كتقفاوم : اهنهو

 رّمَحُيو « كيلع رَكوُت نأ كسفنل ىضرت فيكف « نيقولخلا اضرب هطخس تبلط

 بجوي اال وهف هلل كبضغ نأ ريدقت ىلعو « ! ؟ مهئاضرل هئاضر كرنب « كالوم

 نم لع مفتت نأ نفي لب « ةرورض ريغل هوسب هيلع بوضغملا ركذت نأ

 . يلا وهو + بواذلا“ شفا بلاي كير اع .مينإف :::هيتغا

 هللا تقمل ضرعتلا نأ هجالعو « ريغلا ىلإ ةنايخلا ةبسنب سفنلا هبزنت : اهنمو
 ادت ليكمل 'قيقرعب لع اةيعلاب ناو. قالا عقلا نمرعتلا خم نفقا

 انندلا ىف فلسفتنا ضلت آل وأ + ىئانلا طخ نم ضلت لع ئرادت الو." انفي

 ىلاعت هللا مذ لصحتو « ةقيقحلاب كتانسح رسختو « ةرخآلا ىف للهتو مهوتلاب
 . نالذنللاو لهجلا ةياغ اذهو « لبقتسملا ىف قلخلا مذ عفر رظتنتو « ًالاح

 ىف حدقت نأب « لضفلا ةدايزب سفنلا ةيكزتو « تاحابملا دصق : اهنمو
 نإ « ىلاعت هللا دنع كلضف تلطبأ هتركذ امب كلأ ملعت نأ كلذ جالعو . كريغ

 ريددقت ىلعو « نيقي ىلع تسل كلضف سانلا داقتعا نم تنأو ؛ لضف كل ناك
 بلثي كوفرع اذإ « ةيلكلاب لاز وأ كيف مهداقتعا , رصقن امبرف « كنودقتعي مهنا
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 ولو « ًامهو سانلا دنع امب « انيقي هللا دنع ام غتاب تنأف « سانلا ضارعأ
 اهيف قلأ امبرف هللا ديب مهبولق نأ ىلع « ائيش هللا نم كنع اونغي مل كلضف اودقتعا
 . اهرهاوظب رتغت الو « رومألا قئاقد ربدتف « كنع ضارعإلاو « كلذك كضغب

 « ايندلا ةمعن ىلع هتدسح كلنأل ؛ نيباذع نيب عمج وهو « دسحلا : اهنمو
 : ةرخآلا قت اءاذع هللا -تقمأ قس كللد كمت اف يدل تكد
 :ةوفعلا ' اقف ةقيقللا قب تير وروتكلاو اهدلا هنا ريت كي ةدتيت
 ال هنأ عم « هتائيس تلمحتو « كتانسح هيلإ تفضأ كنإف « كسفنل ًاودعو
 لعق ناعتنال ايس اك اعز. لب + كلديغو عك ابمك ويفي

 * سائلا دع كاربغ تيزخأ ىتم كلأ ملعت نأ هجالعو « ءازبتسالا : اهنمو

 . دشأو مطقأ كيزخو كتراسخف هلسرو هتكئالمو هللا دنع كسفنل ًايزخم تنك

 . هل كتمحر كلذب دصقت نأ : اهنمو

 كفيك « كسفن نم بجيت نأ كلل ىقبني هنأب هجالعو + كبجعت + ايمو

 « ايندلا ةبوقع نمأت ال كلذ عم تنأف « هايندب وأ  كريغ نيدب كنيد تكلهأ

 هتفصو ىذلا ءاودلا اذه تلمعتساو « اهجالعو بابسألا كلت تملع اذإ

 نع هبويعب لغتشا نمم تنكو « ةبيغلا ررض نم ىلاعت هللا هاش نإ تملس « كل

 . ةرخآلاو ايندلا ىريْحي زافف «ريخم الإ قطني نأ نع هناسل ناصو « سانلا بويع

 نم انراجأو « ىنسحلاب انل متخو ؛ موقألا قيرطلا اذه كولسل ىلاعت هللا انقفو
 نأو « باذع ةقباس ريغ نم « ضار انع وهو « هاقلن نأ ىلإ « ةنحمو ةنتف لك
 « نيحلاصلاو « ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا مننأ نيذلا عم انرشحب

 . اقيفر كئلوأ نسحو
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 ١ - ةميفلاو ةبيغلا نع حلاصلا فلسلا لاوقأ .

 ؟  ةبيغلا ىلع ةثعابلا بابسألا .
 . ءارعشلا ةنسلأ ىلع ةميغلاو ةبيغلا

 . ةميغلا دحو ةبيغلا ىنعمو ىلازغلا مامإلا
 . ةييغلا ةرافك  ه

 . عوضوملا اذه ىف تافلؤملا 5

 ١ه



 حلاصلا فلسلا لاوقأ

 ةميغلاو ةبيغلا نع

 : هنع هللا ىضر باطنخلا نب رمع لاق

 . « لجرلا وهف « نيملسملا ضارعأ نع فكو ء ةئامألا ىدأ نم١
 : هنع هللا ىضر ةفيذح لاق

 . « هل رفغتست نأ هتبتغا نم ةرافك»

 : هللا همحر متاح وبأ لاق

 . (« سانلا ركذ داخل يبعأو « هللا رك ةراجتلا حبرأ »

 : امبلع هللا ىضر نمابع نبا لاق

 نأ بحت ام هنم عدو « هب ركذت نأ بحت امب كنع باغ اذإ كاخأ ركذا ١
 .( كنم عدي

 « كيف وه ءىشب هبيعت كلعلف ةدحاو امإ نيتلخ كيخأ ىف لوقلا بنجت »
 ةيفاعلا ىلع هيف هللا كركش ناك هالتبا امم كافاع هللا نكي نإف ىرخألا امأو
 . « ءالبلا ىلع كيخأل ًارييعت

 : هللا همحر ضايع نب ليضفلا لاق

 .( ءاود هللا ركذو « ءاد سانلا ركذ)»

 : هللا همحر ليبنلا مصاع وبأ لاق
 .( هل نيد ال ةلفسإلا نوهركي امب سانلا ركذي الو

  نينمملا ريمأ ىرأ ىلإ : ىلأ ىل لاق « هنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع لاق
 : ًاثالث ىنع ظفحاف « كبرقيو كيندي  رمع ىنعي

 هى



 باتغت نأ كايإو « ًارس هل ىشفت نأ كايإو « ةبذك كيلع برحي نأ كايإ »
 4 دخلا هدنع

 : هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم لاق
 لاق امبرف « دحأ نم هيف عمست الو « ةرامت الف هللا ىف خأ كل ناك اذإ »

 . ( هنيبو كنيب لاحف « هيف سيلام كل

 .«دسجلا ىف ةلكألا نم نمؤملا لجرلا نيد ىف عرسأ ةبيغلل هللاو»

 : هللا همح-ر لاقو

 سانلا بيعت ال ىتح ناميإلا ةقيقح بيصت نل كنإ مهدآ نبا لوقي»
 اذإف « كسفن نم هحلصتف بيعلا كلذ حالصب ادبت ىبحو « كيف وه بيعب
 ناك نم هللا ىلإ دابعلا بحأو « كسفن ةصاخ ىف كلغش ناك كلذ تلعف
 .( اذكه

 غلب ام ١ : نسحلا هل لاقف « ىنباتغت كنأ ىنغلب : ىرصبلا نسحلل لجر لاق

 ىف الو « موصلا ىف ةدابعلا نوري ال مهو فلسلا انكردأ : نيعباتلا ضعب لاقو

 . سانلا ضارعأ نع فكلا ىف نكلو «( ةالصلا

 لزت مل نهب تكسمت نإ لالخ كيصوأ ىبب اي : هنبال مكحلا نابقل لاقو تر

 ميركلا نع كلهج فاسماو « ديعبلاو ©« بيرقلل كقلخ طسأ 1 اديه

 2 3 لوق لوبق نم مهنماو ) كبراقأ لصو « كناوخإ ظفحاو ؛ مذلاو

 اذإ نم كناوخإ نكيلو « كعادخ موريو « كداسف كيري « 2 عامس 1

 . ( كوبيعي مو « مهيعت م « كوقرافو « مهتقراف

 هرب



 ( ةبيغلا ىلع ةثعابلا بابسألا )

 ... ملسملا ىخأ

 ؛ ةميغلاو ةبيغلا ىف عقي انم دحاولا لعجت ىتلا بابسألا نع ثحبن اهدنع
 : رومأ ةدع ىف زكترت اهنا دجن فوسف

 دحاولا ىتشي نأ ىف ىعسلاو « سفنلل راصتنالا ةلواحم وه : لوألا ببسلا

 . هردص ىف ىذلا ظيغلا ائم

 مه ىذلا ريخلا ىلع اونوكي نأ ةيهاركو « نيرخئآلل دقحلا : ىناثلا ببسلا

 . هيلع

 رهظمب روهظل ٠ نيرخآلا ىلع ريصقتلاو « مولا ءاقلإ ةلواحم : ثلاثلا ببسلا

 . بويعلا نم ءرمملا ميلسلا

 ىلع ءاقدصألا ةلماجمو . هيلع مه امف ٠ باحصألا ةقفاوم : عباولا ببسلا
 .ريغلا باسح

 . هيلع سانلا ىنثي نم انم دحاولا دسحم « دسحلا : سماخلا ببسلا

 . ةبيغلاب الإ كلذ ىلإ اقيرط دحي الف « اهيف وه ىلا ةمعنلا ليزي ىتح « هنوبحنو

 . مهل راقتحإلاو « نيرخآلاب ءازهتسالاو ةيرخسلا : سداسلا ببسلا
 ؛ انم دحإاولا لوقيف « ء ىطخ ا لاح نم بجعتلا راهظإ ا عباسلا بيبسلا

 . ءىطخم فيك « نالف نم بجعأ كبار انا

 نم ًاركنم اندحأ ىري « هلل بضاغلا رهظمب روهظلا : نماثلا ببسلا

 ال ةعاج ىلإ ىنأي مث , هخضيويو « هرجزيو «ركنملا لعف نم ىلإ قأيف ٠ تاركنملا
 هقح ىف عقيو ء همسا اندحأ ركذيف «ركنملا ىف عقاولا اذه نع ائيش نوملعي

 نا



 . ةميغلاو ةبيغلاب

 اندحأ لوقي « نيرخآلا ةاساومع عضتلاو 4 ةمحرلا راهظإ : عساتلا بيبسلا

 دقلو « ىصاعملا نم هب ىلتبا امو « هرمأ ىنمغ دق نالف نيكسم : ةعاج ىف وهو

 ضرع ىف انم دحاولا عقي ىتح « اذك ةيصعمو « اذك ةريبك نم هيف عقو ام ىنءاس

 . رعشب ال وهو هيغل

 رك ذيف ةعاج ىف اندحأ سلجي « كحضلاو « لزهلاو بعللا : رشاعلا ببسلا
 انم دحاولا عنصيف « سانلا كحضيف 2 سانلا هب كلحضي .امث هريغ بويع

 باجعالاو « دسحلاو ربكتلا نم اذه لكو « ةاكاحملا ليبس لع بيذاكألا

 و2



 ةميغلاو ةبيغلا
 ءارعشلا ةنسلأ ىلع

 : دابع نبا بحاصلا لاق ©

 لا ىهف ةبيغلا رذحا
 لاك باتفغملا امنإ

 .: ءارعشلا دحأ لاقو ه
 هيأ محل نم لك

 اورتسام سانلا ءىواسم نم نكتمت ال
 اكيواسم نم رس هللا كتسبيف

 اوركذ اذإ مييفام نساحم ركذاو
 اكيف امب مهمه ادحأ بعت الو

 : قارولا دومحم لاقو ه

 اها. هدرطلال تين زو
 حيبقلا عامس نع نص كعاماو

 حيبقلا عاّمسا دنع كنإف

 :ريهز نب بعك لاقو ه

 هبتشملا بناخلا نع دعو
 هب قطنلا نع ناتمللا نوصك

 هبتناف هلئاقل كيرش

 ال ىمذ نع بهرت ال تنك نإ

 لهاجلا نع ىحفص نم فرعت
 تصنم انأ ذإ قوكس شخاف
 هل كيرش مذلا عماسلاف
 اهلهأ ىلإ ءوسلا ةلاقم
 همذ ىلإ ساسلا اعد نمو

 ةبير اذ تنك نإ جهت الف

 هك

 لئاقلا انخ عومسمل كيف
 لكالاك لوكأللا مطمر

 لئاس ردحتم نم عرسأ
 لطابلابو قحلاب هومذ
 لقاعلا ةبرجتلا ىخأ برح



 لقاعلا ةبرجتلا ىريحخأ برح  ةببير اذ تنك نإ جمت الف
 لياح لبح اذ هب تجه هتجضص اذإ لقعلا اذ نإف

 لجآلا ررضلا بغ كيلع هتادش لجاع ىف رصبب

 : ءارعشلا دحأ لاقو ©

 بويعلا وخأ لاجرلا بيع ىلع بيغ رهظب تيأر نم أرجأو
 : ءارعشلا دحأ لوقيو ©

 ميظع تلعف اذإ كيلع راع  هلثم قأتو قلخ نع هنتال
 ممكح تنأف هنع تبتنا نإف اهيغ نع اهبناف كسفنب أدباو

 ٠ : بوتكم ةيردنكسألا طئاح ىلع تأرق : ديبع نب بوقعي لاقو ©

 ظعاو ءرملل ءارلا لقغ لثم الو ظفاح برلاك ءرمللام كرمعل

 ظفال تنأ اب ذوخأم كنإف هظفل ىغلا ىف كيقلي ال كناسل

 لباح لبح اذ هب تجه  هتجه اذإ لقعلا اذ نإف

 لجآلا ررفلا بغ كيلع  هتادش لجاع قرصبب

 : ءارعشلا دحأ لاقو هى

 بوبعلا وخأ لاجرلا بيع ىلع بيغ رهظب تيأر نم أرجأو

 : ءارعشلا دحأ لوقيو ٠

 ممظع تلعف اذإ كيلع راع هلثم قأتو قلخ نع هنتال

 ممكح تنأف هنع تبتنا نإف .ابيغ نع اههناف كسفنب أدباو

 : بوتكم ةيردنكسألا طئاح ىلع تأرق : ديبع نب برقعي لاقو ء

 ظعاو ءرملل ءرملا لقع لثم الو  ظفاح برلاك ءرمللاه كرمعل

 ظفال تنا امب ذوخأم كنإف هظفل ىغلا ىف كيقلي ال كناسل

 ماب



 هلا همر لازتلا مامألا كوقت
 صقتب هتركذ ءاوس « هغلب ول ٠ ههركي امب كلاخأ ركذت نأ ةبيغلا دح نأ ملعا

 ى وا « هنيد وأ « هلوق وا , هلغف ىف وا « هقلخخ ىف وأ ءهبسن وأ « هندب ىف

 . هتبادو :6 هرادو « هبوث ىف ىتح « هايند
 .٠ داوسلاو لوطلاو ءرصقلاو عرقلاو « لوحلاو نشمعلا كركذف : ندبلا امأ

 . ناك اهنيك ههركي امم هب فصوي نأ.روصتي ام عيمجو « ةرفصلاو

 + ضسيمصع وا + قيسافاوأ ديم ىأ ظن ةوبأ لوقت تاق ةيمنلا:امأو

 . ناك امفيك ههركي امم ءىش وأ «لابز وأ ء« فاكسإ وأ
 نيد فارم كتم ض واشا نسوا وقر ناك: ناكل امأو

 , ةارحم ىرجم امو . روهتم « بلقلا فيعض «زجاع نابج . بضغلا

 براش وأ « باذكوأ « قراس وه كلوقكف : نيدلاب ةقلعتملا هلاعفأ ىف امأو
 عوكرلا نسمي ال وأ « ةاكرلا وأ « ةالصلاب نواهتم وأ « ملاظ وأ « نئاخ وأ « رمخ

 عضي ال وأ « هيدلاوب أراب سيل وأ . تاساجنلا نم ررتحي ال وأ « دوجسلا وأ
 ةبيغلاو ثفرلا نع هموص سرحت ال وأ « اهتمسق نسحن ال وا « اهعضوم ةاكزلا

 . سانلا ضارعأل ضرعتلاو

 وأ « سانلاب نوابتم « بدألا ليلق هنإ كلوقكف : ايئدلاب قلعتملا هلعف امأو

 ريثك هنأ وأ ٠ نمأثلا لع قللا ةسفنل ىري وأ + فخ ةسفن لع دحأل قيل
 . موثن : لكألا ريثك « مالكلا

 ٠ بايثلا خسو « ليذلا ليوط « مكلا عساو هنإ كلوقكف : هبوث ىف امأو
 ؛ مرح امنإ ناسللاب ركذلا نأ رلعا « ناسللا ىلع رصتقت ال ةبيخلا نأ رلعاو

 هب ضيرعتلاف « ههركي امب هفيرعتو « كيخأ ناصقن ريغلا مهفت هيف نأل
 ؛ زمهلاو « زمغلاو « ءاميإلاو « ةراشإلاو « لوقلاك هيف لعفلاو ؛ حيرصتلاك

 . مارح وهو « ةبيغلا فى لخاد وهف « دوصقملا مهفي ام لكو « ةكرحلاو « ةباتكلاو

 6مم



 « هيف لوقلا ىلإريغلا لوق نب نب لع رثكألا ىف لطي اه ميلا مسا نأ

 . اذكو اذكب كيف ملكتي نالف : 0

 ههرك ءاوس « هفشك هركي ام فشك اهدح لب « هب ةصتخم ةميفلا تسيلو

 0 لوقلاب فشكلا ناك ءاوسو « ثلاث ههركوأ « هيلإ لوقنملا وأ « هنع لوقنملا

 نم وأ « لاعألا نم لوقنملا ناك ءاوسو « ءاميالاب وأ «زمرلاب وأ « ةياتكلاب

 . نكي مل وأ « هنع لوقنملا ىف اصقنو « ابيع كلذ ناك ءاوسو « لاوقألا

 لك لب « هفشك هركي اع ءرتسلا كتتهو ءرسلا ءاشفإ ةميغلا ةقيقح لب

 ىفام الإ « هلع تكسي نأ ىغبنيف « هركي .امه سانلا لاوحأ' نم ناستالا هآر ام

 هيلعف « هريغ لام لوانتي.نم ىأر اذإ.اك « ةيصعم عفد وأ « ماسملاةدئاف.هتياكح

 وهف « هركذف هسفنل الام ىنخي هآر اذإ امأف « هل دوهشملا قحل ةاعارم هب دهشب نأ

 دق ناك « هنع ىكحما ىف ًابيعو ًاصقن هب مني ام ناك نإف . رسلل ءاشفإو « ةميمن

 . ةميناو ةبيغلا نيب عمج

 بحلا راهظإ وأ « هنع ىكحملل ءوسلا ةدارإ : امإ ةميغلا ىلع ثعابلاف

 نم لكو « لطابلاو « لوضفلا ف ضوخلاو « ثيدحلاب جرفتلا وأ « هل ىكحملل

 كقح ىف لعف وأ « اذك كيف لاق ًانالف نإ : هل ليقو « ةميفلا هيلإ تلمح

 ةتس هيلعف هارجم ىرحي ام وأ « كلاح حيبقت وأ « كرمأ داسفإ فريدي وه وأ ؛ اذك

 : رومأ

 هللا لاق « ةداهشلا دودرم وهو ء قساف ماغلا نأل . هقدصي ال نأ : لوألا

 : لجو زع
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 «6 ةلاهجي اموق اوبيصت نأ اونيبتف أبنب قساف مك ءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 هللا لاق « هلعف هيلع حبقيو « هل حصنيو « كلذ نع هاهني نأ ": ىفاثلا

 : ىلاعت

 #«ركنملا نع هنا فورعملاب رماو ل

 ضغب بجيو « ىلاعت هللا دنع ضيغب هنإف « ىلاعت هللا ف هضغبي نأ : ثلاثلا

 . ىلاعت هللا هضغبي نم

 : ىلاعت هللا لوقل ءوسلا بئاغلا كيحخأب نظن ال نأ : عبارلا

 © مثإ نقلا ضعب نإ ٠ نظلا نم اريك اوبنجا لذ
 « ققحتتل ثحبلاو « سسجتلا ىلع كل ىكح ام كلمحي ال نأ : سماخلا

 « اوسسجت الو » : ىلاعت هلوقل ًاعابتا

 ( هتميمع ىكحن الو « هنع ماغلا تيبن ام كسفنل ىضرت ال نأ : سداسلا

 دق نوكت دقو « ًاباتغمو ًامامن هب نوكتف « اذكو اذك ىل ىكح دق نالف : لوقتف

 . تيبن ام هنع ام ا

 هل ركذف لجر هيلع لخد هنأ هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع نع ىور ©
 تنأف ًابذاك تنك نإف « كرمأ ىف انرظن تفش نإ : رمع هل لاقف « ًائيش لجر نع

 . © اونيبتف أبني قساف مكءاج نإ إ> ةبآلا. هذه لهأ نم
 . 4 ميمنب ءاشم زامه )> ةيآلا هذه لهأ نم تنأف « ًاقداص تنك نإو

 . أدبأ هيلإ دوعأ ال « ْنينمؤملا ريمأ اي وفعلا : لاقف « كنع انوفع تئش نإو



 : هللا همحر دهام لاق يم

 . (ريخلاب هل وعدتو « هيلع ىنثت نأ « كيخأ محل كلكأ ةرافك»

 : لاقف ؟ ناتهبلا نم ةبوتلا نع حابر ىلأ نب ءاطع لثسو ه
 « تأسأو تملظو « كل تلق امب تبذك : لوقتف كبحاص ىلإ ىبثمت

 .« توفع.تعش نإو « كقحبف تذحأ نإف

 ةرافك كلذ نإف « هل رفغتسيلف « هاخأ باتغا نم : هللا همحر مزاح وبأ لاق

 . كلذل

 ٠ ماه هيبنت :

 ةبيغلا نم ةبوتلا ىف طرتشي له : وهو الأ « ماه رمأ ىلإ ريشن نأ انه انب ردجي
 ؟ هقح ىف ةبيغلا ةعقاولا مالعإ

 كلذل اوجتحاو « مالعإلا طرتشا ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىبأ بهذم ١
 ةملظم هدنع هيخأل ناك نم » هيلع قفتملا ثيدحلا ىف ملكي ىنلا ثيدح- صنب
 الإ « مهرد الو ءرانيد نوكي الأ لبق « مويلا هللحتيلف « ضرع وأ لام نم
 . « تائيسلاو تانسحلا

 دال اهوا دل امص 1 ناقحن قينفت تقلا قماح تنذلا اذهف
 - لجو زع هللا نيبو هنيب امف مدنلاو « هقح لجأل ىمدآلا للحتب هنم ةبوتلاف
 . هقح لجأل

 نإ « هسفن نم مدلا ىلو نيكمتب الإ متت ال لتاقلا ةبوت تناك اذهلو : اولاق

 .افع ءاش نإو « صتقا ءاش
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 هتبوت ىفكي كب ٠ مالعإلا طرتشي ال هنأ هللا همحر ىري : ةيميت نبا ىأر

 نم هب هركذ ام سكعب هتبيغ عضاوم ىف باتغملا ركذي نأو «٠ هللا نيبو هنيب
 هل رفغتسيو . هتفعو . هنساحم ركذو « هيلع ءانثلاو هحدمب هتبيغ لدبيف « ةبيغلا

 , هباتغإ ام ردقب

 ناك امو . ةحاصم نمضتت ال : ةضحم ةدسفم همالعإ نأب كلذل جتحاو

 . هب رمأي وأ هبجوي نأ نع ًالضف ٠ هحيبي ال  عرشلا ىنعي  عراشلا نإف « اذكه
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 : ىناثلا دصقملا

 م6606 م ددف م مهم ماماو ماو م م 6و ووو همام ف ةفقاف

 لوألا بابلا

 ..اهمؤشو ةبيغلا نع ىبنلا

 550 نينمؤملا تاروع عبتت ةمرح

 نيرخآلا بويع لبق كبويع ركذت
 .. ةرخآلا نم ةبيغلا باحصأ ءازج

 مقا نقم ه6 6و

 56 6 656 فق دفن هوو ملم هو فمه وهف امره موو هفوة و ف و و و واروع عي وفاق و فوق هع و وو وو ع اواو

 مم هنن مثقف و وة معي

 هم هاف م مو رم ان و رفقث

 همن قو واقف يرف ءفاقوق ماو,

 وو هر نق نهدف او ف م اعو



 ثلاثلا بابلا

 ةبيغلا ىلع ءاهقفلا مالك ىف
 ةقباسلا ثيداحألا نم ةذوخألملا

 عبارلا بابلا
 ةميغلاو ةبيغلا مكح نايب ىف

 [هنيب قرفلاو
 522600 حالصلا لهأ نع قسفلا عاشأ نم مكح

 ةماح

 ناسللا هب عنتمب ىذلا جالعلا نايب ىف

 اهريغو ةبيغلا نم

 باتكلا قحلم

 ةميغلاو ةبيغلا نع حلاصلا فلسلا لاوقأ

 ةبيغلا ىلع ةثعابلا بابسألا

 ءارعشلا ةنسلأ ىلع ةميغلاو ةبيغلا

 اهدودحو ةبيغلا ىنعم نايب

 وو روعي قو وو من هيا ةع قع .قأو

 ورزق ف رو راف و ون و وو و هوو و وي و را وفق و و واه ع هاو اقنولاو

 رقت هر وقلق ماقياعاو

 666٠م6 6و 66مم

 وو ردم هوو يد دو هاف ووو وو

 وم اووي هول وعول هيرو ولف د هير دفع قو م هيث اوووف

 هن نارمراف وجي و راووق هيرو و ووفق هو فرو م و وو فأاو

 هققو و ويده هي ةهوقواو





 عيزوملاورشنلاو عبطلا
 قالوب - ىواسؤ فلاب شاملا عياش
 دوما - ملاوؤ2 ١ تد هاملا
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