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 7 2 هو ٠ث 5 وو 5 وراالاو م تاو م ًَك

 هللاب ذوعنو « هرهعتسو هنيعتسو ةهدذمحيمب هلل دمحلا نإ

 م وَ ةمسا اه اس م 007 0 20 / 03

 لضم الف هللا ِهِدْهَي ْنَم « انلامعأ ِتاَئيَس ْنِمو «انِسفنأ ٍروُرش ْنِم
 ريب” و 5 م هَ ع اروع 5 م هاو ى# هاس 4

 هدذححو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هل َيِداَه الف للضي ْنَمو هل

- 

 تي شو ة+ع
 . هلوسرو ُةدبع اأدمحم نأ كيش هل كيرش ال

 لإ ثوم 1و لَكُم ّح هلل انا انما نا ااي»

١ 

1 

 0 را خس ل را سل ا واخ كس ا لس 2 ا ا "0
 دقف ٌمِلوسَرَو هللا عِطي نمو مكيونذ كل رفختو ١ أ مكل َحِلَص

 [ا1-ا١٠ :بازحألا] « يلع اره را



 هللا ركزب نينألا_مهجححصص#

 دقي ام

 ٌىَذَه يذَهلا دس و هللا تانك :فيدحلا قدصا نات

 : ةعذب َةَثَدَحُم لكو ةايناتدكم رومألا : و 2 دَمَحم

 . راّنلا يف ٍةَلالَض َلُكو . ةّلالَض ِةَعْذِب لُكو

2 0-1 

 : ُدْعَي اَمأ م

 . هللا يف يتوحنإف
 هللا يف ميج ينإ ؛ َةَمْسَنلا أَرَبو َةّبَحلا َقَلَف يِذّلاو

 َمْوَي ِهِشْرَع ّلِظ يف ٌبُحلا اذهب انعمجي نأ هلالج َلَج هللا ُلأسأو

 هلعجاو ءاَحِلاَص ُهَّلُك انّلمع لعجا ّمُهّللا «هّلِظ الإ َلِظ ال
 . اًئيش هيف كِرْيَغ ٍدَحَأل لعجت الو ءاَصِلاَخ كهجول

 « اريك 15و هَ أوكذأ اوئما َنيِدلا اماك» : هلي هللا لاق
 :بازحألا] 4١[

 . ْمُحِلاَمْعَأ ٍريَحب ْمُكَنَ الآ » 00-00 هللا لوسر لاقو

 ْنِم ْمُكَل رَِخَو : ْمُكْتاَجَرَد يف اَهعفَْأَو ْمُكَكِلَم َدنِع اَاَضْرَأَو

 مهقاتغأ اوُبِرْضعم ْمُكَوُدَع اوَقلَت نأ ْنِمَو « ٍقِرَوْلاَو ِبَهَذلا ِءاَطْعِإ

 : لاك هللا لوْسَو ب ' كاد: امو 4 اولاق «! ؟مُكَقاَتْع اوُبِرْضَيَو

 1/8٠”(. : هجام نبا نئس . حيحص) ( هللا ٌركذ»



 ئمردوم 42-822

 نم ٌءيَش ىَقْبَيَف سْمّشلا ُلِقَتْسَت اَم١ : : قري هّللا ٌلوُسَر

 ُءاَِبْعَأَو ِنيِطاَيَّشلا ْنِم ناك اَم الإ و ٍهِدْمَحِب هللا َحبَس الإ هللا 7

 ؟ ءايبغأ ام :ورمع نب ناوفص تلأسف : ا لاق «مَدآ 0

 : هللا قلخ راوتخ: ءابغلا < "لاقف

 (5599 : عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو « ينسلا نبا هاور)

 الإ اَهيِف اَم نوُعْلَم ٌةَتوُعْلَم اِنُدلا» : وكبك هللا ُلوُسَر َلاَقو
 (7777 : يذمرتلا ننس « نسح) "ناو املاع وأ هالاو امو هّللا َركذ

1-8 5 

 7١[ :ءايبنألا] 4 1 2 0 ع 3
 « |[ ”8 :تلصف] 4 21 ْمَهَو ٍراَمْلأَ ٍلجلأب ُمَ 3 0 دوحبسل 9و

 ؟ كسفن كيذؤي لهف : لاق « ال : لاق ؟كفرط كيذؤي له : لاقف

 . فرطلاو سفنلا متمهلأ امك حيبستلا اومهلأ مهنإف : لاق ءال : لاق

 . بيبحلا يخأ

 رائمَك اَراتَمَو ىَوُص مالسإلل نإ : ب للا كويسرب لاك
 "ا ةدايتلا يحس نف يتانلآلا حطو, زج كاخبلا هور: «قيرطلا

 راجحألا يهو « ةّوُص عمج ىوصلاو « ّىوَص مالسإلل نإ

 2 هددحتو هزيمت قيرطلا يتبنج ىلع عضوت يتلا ةميظعلا

 « قيرطلا ىلع رئاسلا اهب يدتهي يتلا تامالعلا يه رانملاو



 هللا ركاب لينألا_مهحجحجحححسح#“ب م

 مالسولا ىوص نم نإف ؛ اًرانمو ىوص مالسولل ناك اذإف

 " . هللا كد 5 هتارانمو

 ::تاراكو ةكامذلع للا تر قيرطلا فانا :ءاكلقلا لوقت
 نمو « هللا ىلإ قيرطلا كلس دقف ؛ اهاناعو اهشاعو اهآر نم

 « هناكم حربي مل هنإف ؛ اهجلاعي ملو اهشعي ملو اهب رعشي مل

 !8 لرتملا عربي ملل وهو لوصول هل اور هقيرط هكالجو مل
 داز وهف « نيرئاسلا قيرطل ةليزم ةماشو ةزيمم ةمالع ركذلاف

 حاورألا ةداعسو ءاهتجهبو ةدئفألا ةايحو ءاَهُنوُقو بولقلا

 نيقيلا ليلدو ء«هتدايزو ناميإلا حور ركذلاو ءاهتشاعتناو
 لماوع مهأ وه ركذلا نإ لب « هتراشو لكوتلا رسو «هتمالعو

  ايناللا ةاحلا هالته فن قرقوتلاو ةداعسلا

 : 132 هللا لوقا 2 تينللا هميعتلا'ايزأ دك. سف رافأت

 © يتلا ريزملا ُريْنَت كلك أكن ٌرقتشمل ىرخي شنشلاو»
 ىتلَي شّشلا ال © يتلا نيتك دعي لزم هَ رمل
 2 0 6# 3 و ا سب 7 مث نيم اللحم < و و تس

 . *َنوُحَبْسي كلف ىف لكو ٍراَبلا نيس ليلا الو َرمَمْلا كرد نأ اه
 :سي] 4-١ 5[

 تارجملاو ضرألاو كالفألاو موجنلاو رمقلاو سمشلاف ش

 «بحسلاو .ءاوهلاو :.فرتلا تارذ ىّنح هيف امب نوكلا لكو

 .هركذي جهليو هللا دمحب حبسي لكلا ءدعرلاو «قربلاو «حايرلاو



 ند ند نوف نمو ُتوَلَو عيل توسل هل يسن : 9 لاق

 «اروُتَع اًميلح نك مَنِ َمُهَحِيبَس َنوهمْنَت ال نكلو ودب حش الإ ِءْوَع
 هلل اهركذو اهحيبستب تاقولخملا هذهو «٠ [454 :ءارسإلا]

 اذه كرت اذإف « اهنيعيو اهقزريو اهتايح حلصيو هلي اهربدي
 ني زل» : لوي لاق فتارود دسفو هماظن لتخا حيبستلا نوكلا

 (َنوُدِصي مع شرعا بر ولأ حبس اننسفل ُدَمأ الإ هَل ًاميف
 نأ سالو ترتصا كي 2 17 ( نإ > : لي لاقو ء[؟؟ :ءايبثألا]
 . 4١[ :رطاف] اور

 رجش نم عطق الو ديص نم ديص ام : هّبوض ركب وبأ لاق اذل

 . حيبستلا هعييضتب الإ

 اهريسو هتايح هللا حلصأ ؛ هركذو هللا حّبس اذإ ناسنإلا كلذكف

 تناكو هتايح تدسف حيبستلا دبعلا كرت اذإو « هديدستو هقيفوتب

 تأ رَئَرلَأ» : هلي لاق ءاًناهم اًدورطم ايندلا هذه يف شاعو ءاّياذع

 موج 6 رمتلاو سمّسلاَو ٍضْرأْلا ىف نمو ِتونمَّسلا يف نم مل ُدُجْسي َهَلل

 ا ّقح ريثكو سانلا نم ردكحو تاوّدلاو رجّشلاو َلاَبْبَلَو

1 

 روس عم 2 7 ته مل ويرد هس آ

 .[ا 6: تلا ا هللا َّنِإ ٍمِرك 5 نم مل امف هلل نهم نمو

 ىف كتنلو كتداحعسو . كسفن ةحهبو تكبلق ةايح تأ ملعاف

 هللا ركذ

 بحنلاو 4 دادزي ناميإلاو شعتنت حورلاو 34 ايحي بلقلا

 . هللا ركذب مظعي



 | للا راب هناا متحححححححخ0:0<6)
 الإ ايندلا تباط ام هللاو : ُةُشَرُك يرصملا نونلا وذ لاق

 الإ ةنجلا تباط امو «هوفعب الإ ةرخآلا تباط امو « هركذب
 . ميركلا ههجو ةيؤرب

 يف ام عتمأو « ةايحلا يف ام أنهأو « ايندلا يف ام ذلأ نإ

 : ايندلا لهأ نيكاسم : فلسلا ضعب لاق « هللا ركذ دوجولا

 ؟اهيف ام بيطأ امو :ليق !!اهيف ام بيطأ اوقاذ امو اهنم اوجرخ

 . هتعاطو هللا ركذ : لاق

 ةالص دعب سلجي ُةُنْكك ةيميت نبا مالسإلا خيش ناكو

 « تفتلي الو اذحأ ملكي ال 5 هللا ركذي راهنلا حضو ىلإ حبصلا

 . يتوق تطقس اهدغتأ مل نإ ءيتودغ هذه :لاق هركذ ىضق اذإف
 و

 « ناطيشلا كنع درطي اًئيصح انصح تدرأ نإ : ّيخأ

 ثيدح ىفف ٠ هللا ركذ مزلاف ؛ ناودعلاو ديكلا نم كظفحيو

 36 هللا ركب ْمُكْرْمآَو» لاف أ فا نركز و نع
 ىّنأَف ِِرَنَأ يف اًعاَرِس ُوُدَعْلا ُهَبَلَط ٍلُجَر ٍلَئَمَك َكِلَذ َلَكَم َّنِإَو ءاَريِثَك

 ْنِم ُنوُكَي اَم ْنَصخأ َدَْعْلا َّنِإو ١ هيف َنَّصَحَتت اًئيِصَح اًئْضِح
 . (190 /4 :دمحأ مامإلا دنسم .حيحص) هللا ركِذ يف ناك اذ ٍناَطِيَّشلا

 مدآ نبا بلق ىلع ٌمئاج ناطيشلا : اهم سابع نبا لاقو
 - نسخ لق هللا ركذ اذوب نسوسو مغ اهكف اذإ



 ُ < ال١1 محححححسصسسسسل ا لَكُم

 كل رفغي هبو « هللا باذع نم كيجني - ينب اي - هللا ركذو

 لمع اَم» : وللا ُلوُسَر َلاَق , كّبلق قحلا ىلع ىوقيو « كّبنذ

 . ؛وللا ٍرْكِذ ْنِم هللا ٍباَذَع ْنِم ُهَل ىَجْنَأ ْطَق اَمَع ْئدآ

 (؟94/8 : دمحأ مامإلا دنسم ع نسح)

 نوثذات» : هلك كلملا لاق ءكركذ هللا تركذ اذإو

 .[167 :ةرقبلا] 4 كك ذأ

 ١؟ اره بق يأ يردأ الو

 !!هللا ركذ هع فلختي مث دعولا اذه ةمسي ئرما بلق

 ىتم ليق « يبر ينركذي ىتم ملعأ ينإ : فلسلا ضعب لاق

 . [161 :ةرقبلا] 4مُكَكْذَأ ِفوُرَدأَت# : هللا لوق متأرق امأ : لاق "فيكو

 0 ب عصا ب يصارع لا

 41 ا

 لك © ن8 رت ات را قيل قا ل ذ:نعنشعي نمو

 00 7” مر وسد

 . [مالدلد دك يل أ نوبسحو ليل نع مهنودِصيل

 لاق « ريثكلا ركذلا اذهب ةاجنلاو حالفلا قلعو 6 اضرف 00
 رار سس ل ريياسوام مه وبرر سس 0 0

 بسم © ارك مذ هللا اوركذأ انما نذل اياك : هلي هللا

 : أمن ةثكيلر خلع لش ىلا ره © اليو 5
 سو د

 . 4١-45[ :بازحألا] «اميحر َنيِنمْؤَمْلاب َناكَو رولا َلِإ تّملظلا



 للا رتب نسنإلا_ محهحححححح7+#( 120

 . ركذلا ةرثكو ء ركذلا ماود كل نيبملا قحلا

  رونلا لهأ « هللا دابع «٠ نينمؤملا ةصاخ طرش ناك اذإو
 صخأ لباقملا يفف « ركذلا ةرثك تاملظلا نم اوجرخأ نيذلا

 إو َْعينَح َوْهَو هنأ َنْعيَحي َنيِقْفتُمْلا َّدإ» : هلو هللا لاق
 يب هيأ بوكذي او سانا َنوُك َلاَسْك اوُماَد َةوَلّصلا َلِإ أوْماَ
 "١5[. : ءاسنلا]# اليل

 نوركذي ال نوقفانملاو ٠ صاللخإبو اًريثك لاح لك ىلع هللا

 . لساكتبو ءايرو اليلق الإ هللا

 ةلماو « هللا ركذب كبلق رّهط « نيقفانملا نم نوكت نأ رذحاف

 تقو لك ىف كنديدو كبأد هللا ركذ لعجاو « كبر ركذب كرمع

 ءاهلجأو . لامعألا لضفأو . لامعألا ريخ هللا ركذو

 لاق « هللا ركذ ةماقإل الصأ عئارشلا تعرش امنإو ؛ اهمظعأو
 : جحلا يف لاقو ١4[« :هط] «ىرك ةوْكَّصلأ رِقأو# : هلل هللا

 .[٠1:جحلا] لل َمسأ اُركَنو ّمُهَل َعِهَنم ادهَشَي»



 : ل هللا ُلوُسَو َلاَق هللا ىلإ لامعألا بحأ نم هللا ركذو

 لِ لَو « لِ ُدْمَحْلاَو « هللا َناَحْبُس : َبْرأ للا ىلإ مالككلا ٌبَحَأ

 01 نس حمص تأذن َدَي ٌنِهْيَأب َكٌوُضَي ال ُرَبكَأ هَللاَو « ُهّللا الإ

 لاق «ميعنلا تانج يف ولح رمثو «بيط سارغ هللا ركذو

 ُهَل ْتَسِرُغ ؛ ِهِدْمَحِبَو هللا َناَحْبُس َلاَق ْنَم» : قلو هللا لوسر
 لوسر لاقو « ©2435 : يذمرتلا ننس . حيحص) (ِةّنَجلا يف ةَلْخَن

 :َلاَقك لع ليلكلا ميار يب يأ هلل ثيقل» : و هلل
 « يلا ََبيط نجلا نأ ْمُهَرخَأَو « َمالّسلا َكتْمُأ ئرفأ دّمَحم اَي

 ُدْمَحْلاَو هللا َناَحْيْس : اَهَساَرِغ نَأَو « َناَعِق اَهَتَأَو « ِءاَملا َُبْذَع

 . 437 : يذمرتلا نتس . نسح) (رّبكأ ُهّللاَو ُهَللا الإ َهّلِإ الَو هّلِل

 َناَحْبْسَو َناَريِمْلا المت ِهّلِل ُدْمَحْلا» : كيلي هللا ُلوُسَر َلاَثو
 .«ضزألاَو ِتاَواَمَّسلا َنْيَب ام الْمَت ْوَأ ِنآلْمَت ِهّلِل ُدْمَحْلاَو هللا

 (777 : ملسم حيحص)

 نيقداصلا كئلوأ لاحب راهبنالاو باجعإلا ينكلمتي مكو

 نورتفي ال مهف !! مهبر ركذب مهتايحو مهبولق تَحّمَض نيذلا

 . نومأسي ال مهو راهنلاو ليللا نوحبسي ةكئالم مهنأكو

 حبست مكف « رتفي كناسل ىرن ام : ُةُقْكَي ئناه نب ريمعل ليق
 . عباصألا ئطخت نأ الإ « ةحيبست فلأ ةئام : لاق ؟ موي لك



 هللا ركدب سنألا سمسم ١

 . ةحيبست فلأ ةرشع يتنثا موي لك حبسي هيض ةريره وبأ ناكو

 ىف هللا ركذي رصعلا ىلص اذإ ُةّئَْ ةيطع نب ناسح ناكو
 . سمشلا بيغت ىتح دجسملا

 0 0 هذيملتل ُةثلكك ةيميت و

 . رخآ ركذل د

 ا وو ا نسا هاو ظ
 ركذب كبنذ َنَرَذ لسغاو كبلق رهط ٠ هللا ركذب كنيقي ةدمعأ

 . كركذي هللا ركذاو ٠ هلي هللا

 ركذلا فلؤملا قوسي اهيف ٠ اهيلع تعلطا ىتلا راكذألا لئاسرو
 ةفرعمل ثيدحلا ركذأ نأب اًميلعت ءزجلا اذه تدرأ امنإو . طقف
 قبست ةريسي تاميلك تفضأ مث «هميظعتو ركذلا اذه رجأو باوث

 الأ هريغ يفو باتكلا اذه يف صرحلا لك تصرح دقو

 ؛ هتحص نم ةمات ةقث ىلع نوكأو ٠ اًحيحص اًئيدح الإ قوسأ
 . اًقّدصم اًمثاو اًئئمطم اهب لمعاو اهذخف



 هبل الل

 ممله زم

 « كنم كير برق رعشتسا ايه « ّيخأ .. هللا ىف ىبيبح
 ميعنو بحلا ةقيقح رعشتسا ؛ هلك كذا ققع كلل هللا ةيعمو

 1 . هللا ركذب نيعلا ةرقو برقلا

 . يب يِدْبَع ْنَظ َدْنِع اَنَأ : ىَلاَعَت ُهّللا ُلوُقَي» : قي لاق

 . كيوي لاقو « 5917١( : يراخبلا حيحص) (4 ينَركذ اَذِ ُهَعَم اَنأَو

 . « ُهاَتْفَش يب ْتَكَرَحَتَو يِنَرَكذ ام يِدْبَع ْعَم اند

 (. 07997 : هجام نبا ننس « حيحص)

 نم لمكأ ايندلا يف ميعن يأن كسلاجي كعم هللا ناك اذإف

 !؟ ةذللا هذه لثم ايندلا يف ةذل يأو !؟ ميعنلا اذه

 ٠ نيركاذلا يف بلقتو « ةولخلا ضاير ىلإ - يخأ - دع

 كبلق نع طمأ « نيملاعلا برل اًقوشو اّبح كينيع عومد لبسأو

 طاسب ىلع حرطناو « نيمئانلا ركسعم نم للستو مونلا نار

 راحسألا يف اًميعنو ةنج دجت ؛ رحسلا ميسنب أنهاو « برقلا

 ىلإ قاتشتو « رابجلا كلملا ركذب راربألا بولق جهلت ثيح

 . فرع قاذ نمو « هبحو هتدوم وجرتو « هبرق

 شيطي هلقع داكيو « بيشي ءرملا رعش داكي . . هاتوخإ اًّمح

 . .كركذيف هركذت . . كعم هللا نوكي نأ : ىنعملا اذه لالج نم

 هذه « كيبليف هيدانتو « كبيجيف هوعدتو « كثدحيف همالك ولتت

 «كبرب سنأت ملو تومت نأ كايإف «برقلاو سنألا راعشتسا ةمق



 هللا ركب ننألا احلل هم 1

 رسحتتف ميعنلا اذه قوذت نأ لبق تومت نأ كايإ

 نكت مل هرعشتساو سنألا اذه قاذ نم . . هللا يف يتوخإ

 90 ا يول

 ضعبل ليق «٠ هلطعيو سنألا اذه قوعي ام هيلع ءيش لقثأ
 افص اذإ : لاقف ؟ هللاب سنألا معط دبعلا قوذي ىتم : ءامكحلا

 5اس حا 0 0

 ةنينأمطو «نيعلا ةرق هللا 0 سنألا يف . .هاتوخإ معن
 نيع لك هب ترق هللاب هنيع ترق نمو « سفنلا ةداعسو «بلقلا

 راكذألا ءاصقتسا سيل ءزجلا اذه نم فدهلا نإف « دعبو
 نكلو - كلذ ىف تدهتجا دق العف تنك نإو - طقف اهدرسو
 راكذألل مهفلا :ىنعمب ميلعتلا وه ءزجلا اذهل يلعفلا دوصقملا

 صرحلاب ةداعسلاو « اهتذلب ساسحإلاو « اهيناعمل كاردإلاو

 نيم روت ايبا نين وبأي جاوي . اهيلع ةيظاوملا ىلع

 ؛ ميلعتلاو هقفلاو ةساردلل باتك وهف ربدتو لمعو

 هطباوضو ) هلوصأو هتامدقم كيدي نيب « هللا نكد اذه

 «مالسإلا نبا اي كل اًئينه . . لمعلا الإ كيلع امو « هتاممتمو

 .. كاهولا كلملا ركشاو ةلضتف .. بشملا كل افص



 ٍفرشأ ىلع ُمالَّسلاو ٌةالّصلاو «َنيِمَّلاَعلا ٌتَر هلل ُدمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ٍدّمَحُم انِدَّيس نيلسرملا

 ميرك اي ريخب ْمَمتو ْنِعأو ْرْسَي ّبَر

 مكبجأ ينإ َةَمْسْنلا ارب ةبَحلا َقَلَق يذلاو هللا ىف ىتوخإ

 ٠ صالخإلاو قدصلا مكايإو انقزري نأ هللا لأسأ ءهّللا ىف

 . ةرخآلاو ايندلاو نيدلا ىف « ةيفاعلاو وفعلاو

 ويش تسر هس *” رف ٌّءء راس سل أ 0 5

 # نوكنكت الو ىل اوركحشأو مكر ذأ 2 : لان هللا لاق

 ١67[ :ةرقبلا]

 . © ارينك اكو هلأ اوركَذأ أونما- َنبدْلا اًماكي» : و6 لاقو

 4١[ : بازحألا]

 ةرفْفَم ملل هَل دع تركو اريك هلأ نيكول : لاقو

 . [28 :بازحألا] اًميِظَع ارَجَأَو



 ِرْمَجْلا َنوُدَو ةَفيِخَو اًعَرْضَت كلِسْفن ىف كير ركذاو# : لاقو لس حرج زل 2 ا كذآ "ضل ٠ 2 طلو مر م
 . [500 :فارعألا] « َتلْفَمْلا نم نكت الو ٍلاَصآْلاَو ٌوُدعْلاِب ٍلوقلا نِم

 كَل ِراَبلأ َفاَرطَأَو ْمَيِيَس ليا ىآتا- نمو ًايورغ َلِْقَو سيْنَشلا عرلط لبق كير رمح حسو َنوُلوَقي ام ىلع ريضاق#» : نكي لاقو
 . ع0 : هط]# ىَضرت

 ل يِْلاَو ُ هر ُدْكْذَي يِذْلا لكم » : 6 هللا كوسرت لاقو

 . (5044 : يراخبلا حيحص) («ِتَبَمْلاَو ٌىَحْلا لكم ُهَبَر َر ُرْكذَي

 . ْمُكِلاَمْعَأ ِريَحب ْمُكربخأ الأ» : كك هللا لوسر لاقو
 ْنِم ْمُكَ ِرِيحَو 5 مُككيلَم َدِْ اهاكْرَأو 5 ْمُكتاَجَرَد يف اَهَفْرَو

 3 اوَقلَت نأ نم مك رَِخَو « ِقِرَوْلاَو بَهّذلا ٍءاَطْعِإ
 لاك 4 .ىلت“ < اولاق «؟َْكَناَمْع اوُبِرْضَيَو متاع اوُبِرْضَتَف
 . (”#الا/ : يذمرتلا ننس . حيحص) (ىلاَعَت ه هللا ُرْكْذ»

 « يب يِدْبَع ّْنَط َدْنِع انَأ : ىَلاعت هللا ُلوُقَي» : كيو لاقو
 ١ يِسْفَن يف ُهَتْرَكذ ؛ ؛ ِهِسْفَل يِف يِنَرَكذ ْنِإْف ؛ يِنَركْذ اَذِإ ُهَعَم اَنَأَو

 يل َبَرَقَت ْنِإَو ٠ . ْمُهْنم ريح لَم يف َُْركَذ ؛ لَم يف ينَركذ ْنِإو
 هيَلِإ ُتْيَرَقَت ٍ؛اَعاَرِذ َّيلِإ بَرَقَت ْنِإَو « اَعاَرِذ هبلإ ُتْبَرَقَت ؛ رْبِشب
 . 581١( : يراخبلا ته ( َةَلَّوْرَه هنت يشمَي يناّتأ ْنِإَو ١ اَعاَب



 لَك هوب ككق ُتبَشنأ ٍءْيَشِب اهني يبثيأك ٠ كد

 . 0000 : ينمرلا ننس: حيحص) هلا رك ناطر تال لايال

َنوُرُكْذَي اوُعَمتْجا مق نم ام : ' كلب هللا لوس لانو
 هللا 

ْنَأ : ءامسلا ْئِمِاَنْمْمُهادا الإ هَهجَو الإ َكَِدب َنوُُِي ال
 اوُموق 

 . ©« تاتسح ْمُكناَتْيَس ْتْلَدُي ْدَق ؛ ْمُكَل اًروُفْفَم

 (هههال عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو (« دمحأ مامإلا هآور)

 تناك ؛ هيف هللا ْرُكْذَي ْمَل اَدَعْفَم َدَعَك نَم» : كي لاقو

 : (1403 5 واع بأ نعم عمم 822 هللا قوبل

 او نأ يل دبأل « ةقباسلا ثيداحألاو فار لك دعب

 سفن وه هللا ركذ نأ - 31 هللاو - دقتعأ 5 3 مالسإلا

 وب سلا و

 اذهل بجعت كنإف يوي

صالخإو هللا ركذ ةرثك يف ينافتلا
 يبأ هادف - لوقي ىتح « هيف ه

 ينِإَو يِبلَق ىَلَع ُناَعِيَل هن ١ : 2306 هللا لوسر - يسفنو يمأو

ئام مويا ين هلا ٌرِفْغَتْسأل
 هنإ يأ واع : ملسم حيحص) ( ةَّرَم ة

 ئراطلا ريسيلا نيغلا اذه لصح اذإو  املذم اذبأ لفغي ال

 .ةرم ةئام هل رفغتسا



 ه1
 نم ولخت ال اهدجت ُكقيَو هتايح يف ةكرح يأ ىلإ رظنا

 مهفب باتكلا اذه تسرد اذإ نيقيب اًذيج هكردتس ام اذهو ءركذ
 : مالسإلا نبا اي كل لوقأ قحبو كلذلو «يعوو

 ظفح يف ةيضقلا تسيلف « مهفت نأ دبال . . ملعتت نأ دبال
 عم لمعلاو مهفلا يف ةميقلا امنإو ؛ طقف اهداريإو صوصنلا

 ملعلا يتؤي يكل ؛ ةينب لمعو ءمهفب ملع نم دبالف « ملعلا

 ركذلل نأ ملعاف ؛ كلذك رمألا ناك اذإف ءامهترمث لمعلاو
 : ريثأتلا ةتوافتم بتارملا ةفلتخم ةددعتم اَعاونأ

 : ركذلا عاونأ

 : ميركلا نآرقلا ركذلا ىلعأ : لوألا

 ء ١[ :ص] «كَزلأ ىَذ ِناَرَمْلآَو ض# : لكك لاق
 دل اوعِس امل جرَصْبأب كيوتل أورتُك َنذَلا ُداَكَي نإو# : خيي لاقو
 - ري راس

 . [55-ه١ :ملقلا]4َنِعلل كو اّلِإ ٌوْه ابو © نجل َهَنِإ نولوو

 ْمَل ام لاح َلُك ىَلَع نآرُقلا أرق هو َناَك : هبط َيِلَع لاق
 ١585(. 1: يذمرتلا ننس ٠ نسح) ايد رك

 ْنَع ُهَعَتْمَي ال رْكْضَأْلا ثَدَحْلا َناَك اَذإ ُهنَأ ىَلَع ةّلالَد هيِفو
 راكذألا ْنِم ُهاَدَع ام زاَوَج َناَك ركذلا ُلَضْمَأ َوُهَو نآْرُقْلا ةَءاَرِق

 . ىلؤالا يتيرطلاب

١١ 



 كتر ا همم يا

 «ةالصلا يف نآرقلا ةوالت ركذلا لضفأ : ُكْنْكَي 7 نايفس لاقو

 .ركذلا مث « ةالصلا ريغ يف نآرقلا ةوالت مث

 لاق ٠ « لؤقلا نم بيطلا وهو « ثيدحلا نسحأ وه نآرقلاو

 لوُسَر اَي : اوُلاَق «ساّنلا ْئِم َنيِلَْأ ِّلِل نإ : ب هللا ُلوُسَر

 : «ُهْئّصاَحَو هللا ُلهَأ ِنآْرقْلا لهآ ْمُه» لاَق ؟ ْمُه ْنَم « هللا

 (؟9١ : هجام نبا ننس « حيحص)

 لعوب د بنك هم واسوا

 ارا كا : هناك 0 لاق « 35 :رطاف]

 ءامهب هيلع ءانثلاو ءهتافصو َةَل#ُي برلا ءامسأ ركذ : ىناثلا

 : ناعون اذهو ا هب قيلي ال امع هسيدقتو ههيزنتو

 يف روكذملا وه عونلا اذهو : اهب هيلع ءانثلا ءاشنإ : ًالوأ

 الإ هل الَو « لِ ُدْمَحْلاَو « هللا َناَحْبُس » :وحن « ثيداحألا

 هللا الإ َهَّلِإ ال هو « ٍهِدْمَحِبَو هللا َناَحْبُس ١ و « بك ُهَّللاَو « ُهَّللا

 ِءْيَش لك ىَلَع َوُهَو ُدْمَحْلا ُهَلَو ُكْلُمْلا ُهَل ُهَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو

 كلذ وعلو ( ٌريِدَق

 هللا َناَحْبَس » : وحن همعأو ءانثلل هعمجأ عونلا اذه لضفأو

 « ضْرألا يف َقَلَخ اَم َدَدَع وللا َناَحْبْسَو « ِءاَمّسلا يِف َقَلَح اَم َدَدَع



 هللا مثدب سنألا_[ع «©3»

 هده سلا َناَحْيْسَو © كلذ َنْيَب قلح امن ددع هللا َناَحْبُسَو
 . ههّلِل ُرْمَحْلا» : كلوق درجم نم لضفأ اذه لك ««ٌنِلاَخ َوُه اَم

 ذأ اهنعق 4 ؛ اهيك ةيريوج ثيدح كلذ ىلع لديو
 - عز نذل ىلع نع زك كيلو دنع نم َجَرَح تل يل

 ١ لاف كراع يدر نصا نأ دلي عض ل امدجشتا ىف سا سا
 : لاق «٠ ْمَعَن ١ : ْتَلاَق «؟اَهِيَّلَع ِكْتْقَراَف يتلا ٍلاَحْلا ىَلَع ِتلِزاَم»
 لق ام ثنو ول ٍتاَرَم ثالث ٍتاَمِك عَبْرَأ كدب تلق ذل

 اًضِرَو هِقْلَخ ٌدْدَع هِدمحبو هّللا ٌناحبس : َنهنتَرَو ميلا ذم

 .(11777:ملسم حيحص) (هِتاَمِلَك َداَدِمَو هِشْرَع ةَنْرَو هِسْفَن

 ٍلوُسَو ّعَم َلْخَ ُهّنَأ © ٍصاُقَو يبأ ِنْب ٍدْعَس نع اًضيأو
 : َلاَقَق ِهِب ؛ حبست ىّصح ذأ ىو اند نيو أما ىَلَع كي ل هللا
 َناَحْبُس :َلاَقَف !؟ْلَضْفَأ ْوَأ اَذَه نِم ِكِيَلَع ُر رَسيَ وه اَمب ِكريخأ١
 يف قل اَم ام َدَدَع ِهّللا َناَحْبْسَو ٠ ٍءاَمّسلا يف َقلَخ اَم اَم َدَدَع هللا
 هللا َناَحْبُسَو ٠ َكِلذ نيب َقلَخ اَم َدَدع ِه هللا َناَحْبُسَو ٠ ضرألا
 ءَكِيَّذ ُلثِم ِهَّلِل ُدْمَحْلاَو كلذ ُلْم ُرَبكأ ُهّللاَو ٠ ٌقِلاََخ َوُه اَم َدَدَع
 . «َكِلَذ ُلِْم هّللاب الإ َةَوُق الَو َلْوَح الَو َكِلَذ لدم هللا الإ ََلِإ الَو

 (م171/ : نابح نبا ننس يف طوؤانرألا بيعش هححصو «نابح نبا هجرخأ)
 لضفأ ناك معأو لمشأو عمجأ ركذلا ناك املك اذكهو

 . ةقباسلا ثيداحألا ليلدب
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 ةحيحصلا صوصنلا يف دراولا وه ركذلا لضفأ نإف كلذلو

 ” نسل كللذو ةلئاك واج ايناذ

 تادابعلا مكحو « قو لوسرلل ةعباتم هيف نأل : ًالوأ

 .مولعم وه امك ةيفيقوت

 . هل هبرب سانلا ملعأ وه كبي هللا لوسر نأل : اًناثو

 هذهف « ىوهلا نع قطني ال وهو « ملكلا عماوج ىيتوأ دقو

 هلوق مزلت نأ كمزلُت هتايصوصخو هرثآم نم ةميظعلا ةثالثلا

 دنع كعدو « هنع درو ام ركذلا لضفأ نأ اًمزاج اًداقتعا دقتعتو

 «نيعدتبملا عدبو نيعرتخملا عارتخاو نيفلؤملا فيلأت نم كلذ
 سيل هنأ نيقيب دقتعن اننكلو « هريغ زوجي ال هنإ : لوقن ال معن

 . مهفاف ؛ هنم نسحأ الو عمجأ الو لضفأ الو مهأ كانه

 ٠ هتافصو هئامسأ ماكحاب هوي برلا نع ربخلا : ثلاغلا

 ٠١ مهتاكرح ىريو دابعلا تاوصأ عمسي : او هللا : كلوق وحن

 مهئابآ نم مهب محرأ وهو « مهلامعأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت الو

 هدبع ةبوتب حرفأ وهو « ريدق ءيش لك ىلع وهو « مهتاهمأو

 . اهيلع روثعلا نم سئيو اهدقف نأ دعب هتلحار دجو لجر نم

 . هسفن ىلع لو هب ىنثأ امب هيلع ءانثلا : عونلا اذه لضفأو

 «ليطعت الو ءفيرحت ريغ نم ُةّيو هللا لوسر هب هيلع ىنثأ امبو



 ملأ 0 ها
 . ليثمت الو «هيبشت ريغ نمو

 :كيحيمتو. < .ءانثاو.6 ديجي + عاونأ ةثالث اًضيأ عونلا اذهو

 هتبحم عم هلو هتافص لامكب هنع رابخإلا : هلل دمحلاف
 ىتثملا الو « اًدماح تكاسلا بحملا نوكي الف « هب اضرلاو
 ْ . ءانثلاو ةبحملا هل عمتجت ىتح اًدماح ةبحم الب هيلع

 . اًءانث تناك ؛ ءيش دعب اًئيش دماحلا ررك نإف

 ءايربكلاو ةمظعلاو لالجلا تافصب حدملا ناك نإف
 .اذيجمت ناك ؛كلملاو

 + ةددئافلا ةرويسلوأ يف ةندلتلا ءارنألا هديعل هللا عيجسالو

 : ىَلاَعت هللا َلاَق ؛ «َيِمَلتعْلا تر هِي دمسحل دمحلا# : ُدْيَعْلا لاق اًذِإَق
 هللا َلاَق ؛ « مسيل نمل # لاق اذِإَو « يِدْبَع يندمَح 1

 ؛4فنيزلا موي ِكيدم» : َلاَق اَذِإَو ءيِدْبَع ّيَلَع ىتثأ : ىَلاَعَ
 اًذِإَف ٠ َيِدْنَع نإ ضَوَف : : ٌةَوَم لاَقَو ؛ 3 يِنَدَجَم : لاق

 نيبو يب اَذَه : َلاَق ؛ 4ُنيِعَمَف َكاّيِإَو ٌدبعن َكاَيإ لاق

 ميل رطرَصلا انيهأ» : َلاَقَذِإَف ٠ 0 امر يِدِنَعِلَو يِدْبَع
 الو ْمهَلَع بوضنمْلا ربع مهل تمصنأ وبلا طْرِص ©
 لاس اف يِدِبَعِلَو يِدْبَعِل اًَذَه : لاق ؟ «نيلاَصلا

 (؟946 ملسم حيحص)
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 : ناعون اًضيأ وهو « هماكحأو هيهنو هرمأ ركذ : عبارلا

 نع يهنو « اذكب رمأ هنأب هنع اًرابخإ كلذب هركذ : امهدحأ

 ركذ 17 . اذك يضرو « اذك ىلع طخسو ءاذك بحأو « اذك

 . هيهنو هرمأ

 يه مارحلاو لالحلا سلاجم نكت مل نإ : ليق كلذلو

 . يه ام يردأ الف ركذلا سلاجم

 نم ء احلا ةقللذوب و هييلو هرمأ ةفلاخيم عض ورك ىناثلا

 هؤجفت دق هتايح يف ناسنإلا نأ ىنعمب « هباقع نم فوخلاو هللا

 هليذختو هل ناطيشلا طيبثتب هللا رمأ نع اهيف سعاقتي لاوحأ

 اذإ اهنيحو « ةلفغلا ءانثأ هللا ةيصعم ىلع هئيرجتب وأ « هليسكتو

 يلا كي : لف لاق امك ةدابعلل طشني هنإف هبر دبعلا ركذ

 مه اذِإف ارَكَدَت نطْيَّشأ َنَع ٌفيتط ممم اَدِإ ْاََعَتَأ

 . 7١١[ :فارعألا]# َنوُرِصبم

 : هل لاق امك بوتيو رفغتسيو ةيصعملا نع عجارتي هنإ وأ

 اورقغتساف هلأ اورْكُذ مهسفنأ أًرملظ وأ ٌةَعِحَه ْاوُلَمَ اَدإ تيِدلاو»

 مهو أوُلَمَم ام لع وري مو هَل الإ جسْوذلأ ُرِفْنَي نمَو ٌِهيْوُدل
 هذه لك دبعلل تعمتجا اذإف « عه :نارمع لآ] #4 بروُمَلَعَي

 .ةدئاف همظعأو هلجأو ركذلا لضفأ هركذ ناك ؛ ركذلا نم عاونألا



 |_هللا رتب نبنألا_[متحححححمخ510..#4
 , هيدايأو هماعنإو هئالآ ركذ اًضيأ َةِلكَو هركذ نمو : سماخلا

 . ركذلا عاونأ لجأ نم اًضيأ اذهو هديبع ىلع هلضف عقاومو
 « [19 :فارعألا] *َنوُحِلْفُ يلع هلأ هلا ازركْذأف# : للك لاق
 ركذلا عمجي هنإف ؛ ركذلا عاونأ نم اًضيأ ميظع عون اذهو

 : دلولاب هرشب نيح ٌموكِلَط ايركز هيبن اًرمآ قوي لاق ٠ ركشلاو
 4١[. :نارمع لآ] 4ركَنالاَو ّىَعْلاِ َحْيَسَو ايدك َكّبَن مذا

 : رافغتسالاو ءاعدلا ركذ : سداسلا

 َضْقأَو هللا الإ َهّلِإ ال ركّذلا ُلَضْفَأ» : كيو هللا ُلوُسَر َلاَ
 ' يرن : قارا ننس « نسح) (« هلل ُدْمَحْلا ٍءاَعَدلا

 ليمجب 85 هللا ىلع ءانث ركذلاف «ءاعدلا نم لضفأ ركذلا
 اذه نيأف ؛ هتجاح ديعلا لاؤس ءاعدلاو ٠ هئامسأو هئالآو هفاصوأ
 دمحب ىعادلا أدبي نأ ءاعدلا يف بحتسملا ناك اذهلو !؟ اذه نم
 . هتجاح لأسي مث هتجاح يدي نيب هيلع ءانئلاو كو هللا

 ةباجإلا ىلا برقأو لضفأ ءانثلاو ركذلا همدقت يذلا ءاعدلاف
 هلاحب دبعلا رابخإ كلذ ىلإ فاضنا نإف درجملا ءاعدلا نم
 هنإف لضفأو ةباجإلا يف غلبأ ناك ؛ هفارتعاو هراقتفاو هتنكسمو

 هناسحإو هلامك تافصب قوي برلا ىلإ يعادلا لسوت دق نوكي
 . هلضفو



 | : ةياعرلا ركذ : عياسلا

 هللاو « ّيلإ رظان هللاو «٠ يعم هللا : ركاذلا لوق لثم

 هللا عم روضحلا ةيوقتل لمعتسي امم كلذ وحنو « يدهاش

 نم زرحتلاو هللا عم بدألا ظفحلو بلقلا ةحلصمل ةياعر هيفو

 عمجت ةيوبنلا راكذألاو « سفنلاو ناطيشلا نم ماصتعالاو ةلفغلا

 هللا ىلع ءانثلل ةنمضتم اهنإف ؟ ةقباسلا عاونألا هذه لك

 حدملاو ءانثلاو هب حيرصتلاو لاؤسلاو ءاعدلل ضرعتلاو

 :. كلذ ريغو:نسقتلاو

 تلقلا ةحلضمو ةباغرلا لامك اهيا ةكميضتم ةزوثلا راكذألاو

 . ناطيشلاو سواسولا نم ماصتعالاو تالفغلا نم زرحتلاو

 - بحملا بيبحلا اهيأ - تصرحو ركذلا عاونأ تفرع اذإ

 اًركذ هللا ركذت فيكف « ريخلا كيف عمتجيل ؛ اهنيب عمجلا ىلع

 ؟ ريخلا اذه هيف عمتجي

 ةيفيك بسح نيركاذلا روجأ توافتت امنإ .. ٌيحأ يأ
 . مهنم ركذلا لوصح

 هدحو بلقلاب نوكيو « ةرات ناسللاو بلقلاب نوكي ركذلا
 يهو ةرات هدخو ناسللاب نوكيو « ةيناثلا ةجردلا ىهو ةرات

 . ناسللاو بنقلا هيلع أطاوت ام : ركذلا لضفأو ٠ ةثلاثلا ةجردلا



 ههه
 ؛ هدحو ناسللا ركذ نم: لضفأ هدحو بلقلا ركذ ناك امنإو

 . ءايحلا ريثيو ةبحملا جيهيو « ةفرعملا رمثي بلقلا ركذ نآل

 نع دبعلا عفريو « ةبقارملا ىلإ وعديو ٠ ةفاخملا ىلع ثعبيو
 . تائيسلاو يصاعملا يف نواهتلاو . تاعاطلا يف ريصقتلا
 رمثأ نإو « رامثإلا كلذ نم اًئيش بجوي ال هدحو ناسللا ركذو

 لك ملسملا صرحي نأ يغبني كلذلو « ةفيعض هترمثف اهنم اًئيش

 . بلقلا روضحب اًبوحصم ناسللاب ركذلا نوكي نأ ىلع صرحلا
 له : لاؤس يف ضعبلا هحرطي لاكشإ انهاه ودبي دفو

 ٠ ؟ بلقلا رضحي مل نإ ركذلا كرتأ

 دهتجا نكلو « ناطيشلا سيبلت نم اذهف ؛ ال : باوجلاو
 : رومأب ركذلل هباعيتساو بلقلا راضحإ يف

 . ركذلا ىنعم يف ركفتلا : ًالوأ

 اَمُتِتَح يِدَْع َعَم اَنَأ ١ : هللا ةيعم دهشم راضحتسا : اين
 . (م097 : هجام نبا ننس . حيحص) ؛ ُهاَنَفَّش يب ْتكّرَحَتَو يِنَرْكَذ

 نع دعبلا ناكملا ءوده يف بابسألاب ذخألا :اًنلا
 ظ . ةينلا حالصإو لغاوشلا

 « كل هللا ركذ نم ءادتبا لصاحلا رجألا يف ركفتلا : اعبار
 . روكذملا ركذلا سفن ىلع لصاحلا دولا ع



 لذبو « دهجلا ذافنتساو عسولا لذبو داهتجالا دعب مث

 كناسلب هللا ركذاف نكمتت مل نإ « بلقلا روضحل ةقاطلا

 هلل عرضتلاو ملأتلاو راقتفالا راهظإو رارمتسالا عمو « رمتساو

 رباص مث ربصا لب «تلواح : لقت الو ءاّمتح بلقلا رضحيس

 هل ميركلا حتف ؛ بابلا قد مادأ نمو ءطبار مث

 روضحب نوكي نيح اًرجأ رثكأو لمكأو لضفأ ركذلا نوكيو

 بلقلا ىلع ركذلا ذوحتسي ىتح « لغشي امع دعبلاو بلقلا

 دمحب حبست دبعلا يف ةرذ لك نأكف « لقعلاو ةمهلاو ناسللاو

 . هذجمتو هدمحب قطنتو «.:هركذتو هللا

 صرحاف ؛ ماتلا رجألا هب لصحي يذلا ماتلا ركذلا وه اذهف

 .كاذ وه « اهل انأ : لق لب « لواحأس : لقت الو دهتجاو

 طباوضب طابضنالا يبلقلا روضحلا لوصح بابسأ نمو

 ةروثأملا ظافلألاو «ةيعرشلا ةئيهلاب مازتلالا :اهمهأ نمو ءركذلا

 . كلذ نع جورخلا نود هدحو' هيلي هللا لوسر نع

 : ركذلا طباوض نم

 « ةاجانملاو ركذلاو ةدابعلاب مهتاولخ نوحلاصلا رمعي

 هتمحر راطمتساو « ميحرلا ربلا مهالوم ىلإ ىوكشلا مفرو

 هءاعدو هلك هللا ىلع ءانثلا نأ كش الو . لي ةثاشو



 ه2
 نسحألاو اًملطم لضفألا وه يي هللا لوسر نع حص امب
 .انحضوأو انركذ نأ قبس امك « ملسألاو

 راكذألا نأ بير 37 لئَاَكك ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 فيقوتلا ىلع اهانبم تادابعلاو «تادابعلا لضفأ نم تاوعدلاو
 ةيوبنلا راكذألاو ةيعدألاف « عادتبالاو ىوهلا ىلع ال « عابتالاو
 اهكلاسو « ءاعدلاو ركذلا نم يرحتملا هارحتي ام لضفأ يه
 ربعي ال اهب لصحت يتلا دئاوفلاو ٠ ةمالسو نامأ ليبس ىلع
 سانلل نسي نأ دحأل سيلو « ناسنإ اهب طيحي الو «ناسل اهنع
 « ةبتار ةدابع اهلعجيو نونسملا ريغ ةيعدألاو راكذألا نم اعون
 . سمخلا تاولصلا ىلع نوبظاوي امك اهيلع سانلا بظاوي
 . هب هللا نذأي مل نيدلا يف عادتبا اذه لب

 ةياغ ةيعرشلا راكذألاو ٠ ةيعرشلا ةيعدألا يفف ءاذه عمو
 اهنع لدعي الو « ةيلعلا دصاقملا ةياهنو ٠ ةحيحصلا بلاطملا
 «ًطرفم وأ « ٌلهاج الإ ةعدتبملا ةثدحملا راكذألا نم اهريغ ىلإ
 01/712 ضواقفلا عومجم) (ٍدعتم وأ

 امع هيف جورخلا يغبني :ب ال يفيقوت ءاعدلا باب نأ كش الو
 هز دال انه اهدنا د رصتملاو «ةلمجلا يف عراشلا همسر

 نيعم تقوب صتخت يتلا وأ .«فلكملا اهمزاليو ءرركتت يتلا
 . ةئيعم ةفص وأ « ةنيعم ةفيظو وأ



 رحت نودب فلكملا نم لصحت يتلا ةيعدألا قلطم امأ

 ءاعدلاو داهتجالا اهيف زوجيو «ةيفيقوت تسيل يهف « ةمزالمو

 نم هسبتقا وأ «٠ هسفن دنع نم هأشنأ ولو ىتح ءاشي امب ركذلاو

 يعادلا لدبتسا دقف الإو ءروثأملاب مازتلالا لضفألا نكل « هريغ

 | .ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا

 رِيخَمي مْ : لو يبنلا لوق يف كك يوونلا لاق
 كلا درمأ ماش بدلا قبيل قول « َءاَشاَم ِةَلَأْسَمْلا

 (روهمجلا بهذمو انيهذم اذهو ؛ امُثِإ نكي مل ام ايندلاو

 : ركذلا ةيمهأ

 : بولقلا ءالج ركذلا 0)

 ءالج نإو ءءالج ءيش لكل : هيض ءادردلا وبأ لاق

 . هلك هللا ركذ بولقلا

 ةضفلاو ساحنلا أدصي امك أدصي بلقلا نأ تر

 ةأرملاك هلعجي ىتح هولجي هنإف ؛ركذلاب هؤالجو « امهريغو

 . هالج هبر دبعلا ركذ اذإف .بلقلا ئِدَص ركذلا ٌكِرُث اذإف ءءاضيبلا

 . بنذلاو ةلفغلا :نيرمأب بلقلا ًأادصو

 . ركذلاو رافغتسالا :نيئيشب هؤالجو

 ىلع اًبكارتم أدصلا ناك « هتاقوأ بلغأ ةلفغلا تناك نمف

 عبطنت مل ٠ بلقلا ئدص اذإو « هتلفغ بسحب هؤدصو « هبلق



 هللا كدب سنألا 520

 ةروص يف لطابلا ىريف « هيلع يه ام ىلع تامولعملا روص هيف

 أدصلا هيلع مكارت امل هنأل ؛ لطابلا ةروص يف قحلاو ) قحلا

 . هيلع يه امك قئاقحلا ةروص هيف رهظت ملف « ملظأ
 هروصت دسف ؛ نارلا هبكرو «دوساو ادصلا هيلع مكاو اذا

 مظعأ هذهو « ًالطاب ركني الو . اًقح لبقي ال ٍذئدنعو . هكاردإو
 امهنإف ؟؛ ىوهلا عابتاو ةلفغلا نم كلذ لصأو 2 بلقلا تايوقع
 . هن ريب نايمعيو بلقلا رول ناسمطي

 الو ءيش هبراقي ال هرجأف ءرجألا ةميظع ةميظع ةدابع ركذلا (؟)
 : هنراقي

 هللا هدعأ امو هلضف لالخ نم ركذلا ةيمهأ حضتتو
 رهظت امك « ةرخآلاو اينذلا يف ميعنلا نم قو هل نيركاذلل
 هيوقتو هظفحتو ناسنإلا نّصحت يتلا ةميظعلا هدئاوف نم هتيمهأ
 . هلكت هللا اهاضري ةدابع هللا ةدابع ىلع هنيعتو

 ظ : نيركاذلا لاوحأ
 بسح كلذو اًميظع اتوافت ركذلا ىلع رجألا توافتيو

 ناك ىلعأ ركذلا يف كتّمه تناك املكف ٠ نيركاذلا بتارم
 اممم انبي هنأ نودي َنبِدَلا» : هلو هللا لاق ٠ ا لحل

 اذه َتَقَلَح ام ابر ٍضراْلاَو ٍتوومَّتلا َقْلَح ىف َدررَكَتَسَو َمِهِبوُنَج َلَعَو .
 1١9١[. :نارمع لآ]#راَثلَأ َباَذَع اَنَقَق كبس الِطَب



 َهَنلأ 211 َنذَلا# <: 0 هلوق : هدو ريرج نبا لاق

 م ورع

 ةالصلا يف هلو هللا ركذ وه : لاق *َمهِبوُنُج للَعَو ادوعقو اَمليِق

 ٠ . نآرقلا ةءارقو « ةالصلا ريغ يفو

 يق هلأ اوركذأت رص ٌمْْيَصَم اًدَت» : هلي هللا لاق

 8 , راهنلاو ليللاب : يأ « ٠[ + :داسلإ كيو ّلَعَو ادوعفو

 مقسلاو ءرقفلاو ىنغلاو ءرضحلاو رفسلا يفو « رحبلاو ربلا

 . لاح لك ىلعو «ةينالعلاو رسلاو ء«ةحصلاو

 ناك: تلاق اهنأ اهيتَك ةشئاع نع حيحصلا يف تبثو

 :فارفلا ادق 3 انَأَو يرجح يف مكن و هللا“ لور

 هربا حيحص

 ْ 1 رد ناك : تلاقو

 (3010/7 :ملسم حيحص) 1

 يف نآرقلا أرقأ ينإ : لاق هب يرعشألا ىسوم يبأ نعو

 يشارف ىلع أرقأو «٠ يتالص
 ةعجطضم انأو يبزح أرقأل ينإ : تلاق اهم ةشئاع نعو

 ريرسلا ىلع

 لك هقح يف عمتجا يذلا وه نيركاذلا لضفأ نأ كش الو

 ءاهجراخ ركذلا نم لضفأ ةالصلا ءانثأ ركذلاف « ةدابعلا عاونأ

 .اذكهو ءءالؤه لضفأ هللا ركذيو يلصي يذلا مئاصلاو



 هللا ركب ننلا_مججحححخ777< 710
 : ركذلا ةرثك

 مل ام هدبع نيبو هنيب حوتفملا مظعألا هللا باب وه ركذلا

 ةثالث يف ةوالحلا اودقفت : هك يرصبلا نسحلا لاق

 . متدجو نإف « نآرقلا ةءارقو ءركذلا يفو «ةالصلا يف : ءايشأ

 . قلغم بابلا نأ اوملعاف الإو

 . هركذ هع ةظحل رتف هم هللا لالج ددق فرع اه اقحو
 : اهتؤنَك ةشئاع تلاق « ةنسح ةوسأ أ لِي يبنلا يف كلو

 . ما+ : ملسم ميحص) ِهناَيْخَأ لك ىَلَع هلل ُدُدذَي لَو يللا ناك

 ركذي ناك هنأ ىلع لدي اذهو « هتالاح نم ةلاح نئثتست ملو

 ملف يلختلا لاح يف امأو « هتبانجو هتراهط لاح يف ىلاعت هبر

 لبق راكذألا نم هتمأل عرش نكلو « هنع يكحي دحأ هدهاشي نكي

 هب لخي ال هنأو « ركذلاب ءانتعالا ديزم ىلع لديام هدعبو يلختلا

 الف ةجاحلا ءاضق سفن دنع امأو « اهدعبو ةحاحلا ءاضق دنع

 هنكمي الو ءركذ نم هبلقل دبال هنأل ؛ بلقلاب هركي ال هنأ بير

 هنايسن بلقلا فلك ولف هيلإ ئش بحأ وه نم ركذ نع هبلق فرص
 . لاحملاب هفيلكت ناكل



 ك0 / ل

 ل

 الو انل عرش امم سيلف ةلاحلا هذه ىلع ناسللاب ركذلا امأف
 « كو ةباحصلا نم دحأ نع لقن الو وٌييَو هللا لوسر هيلإ انبدن
 هيلع ةمعنلاو ةبقارملاو ءايحلا راعشتسا لاحلا هذه يف يفكيو

 بسحب لاح لك ركذف « ركذلا لجأ نم يهو « ةلاحلا هذه يف

 ظ .اهب قيلي ام

 مايق هب دحأ ماق امف ءركذلا عاونأ مظعأ وهو «نآرقلا امأ

 امو « ٌّةيَوَيَو هللا لوسر ريدت دحأ هربدت امو « ٌةَيَكيَو هللا لوسر

 لو نيقاخلا ديس ىكي ام هعامتسا وأ هتوالت نم دحأ ىكب

 ُهَعَمْسَأ ْنَأ ٌُبجأ ينإَف « َىَلَع أرْقا» : ص
 هبدلَص دوعسم نبأ رظنيو «(4777 : يراخبلا حيحص) «يريَخ ْنِ

 . عومدلا هتللب دق ميركلا ههجو اذإف كفو يبنلا ىلإ
 ؟ ىي اذام : لمأتو رظناو

 هللا َنوُرُكْذَي موق َعَم َدْعفَأ نأل » : ولك هللا ْلوُسَر َلاَ

 ْنَأ ْنِم َىَلِإ ُبَحَ ؛ ُسْمّشلا َعْلَطَت ىّنَح ٍةاَدَمْلا ٍةالَص ْنِم ىَلاَعَ
 هللا َنوُرُكْذَي موق َعَم َدْعْقأ نآلَو ءليِعَمْسِإ ِدَلَو ْنِم َةَعَبْرَأ َقِتْعَأ

 َقِتْعَأ ْنأ ْئَم ّيَلِإ ٌبَحَأ ؛ُسْمّشلا َبْرْفَت ْنَأ ىَلِإ ٍرْضَعْلا ٍةالَص ْنِم
 0ك د فواد للا فم < نيحتلاا# ةقئرأ

 مك ركذلا خه رتفي ال ناكو فيو ءادردلا نبال ليفو

 . عباصألا ئطخت نأ الإ . فلأ ةئام : لاق ؟ موي لك يف حبست



 هللا راب سا حبس س4 م
 : تانئاكلا ةدابع ركذلا

 نجلاو ةكئالملاو ناسنإلا ةدابع هنوكب ركذلا رصتقي مل
 ءامسو ضرأ نم تانئاكلا عيمج ةدابع هلذححو وه لب ىطقف

 4َنوُنيَم ول ّلك» . هلل هللا لاق «تابنو دامجو ردمو رجشو

 نمو ضرالاو عبشسلا تن رمل هل حيت : يوب لاقو ع« [15 : ةرقبلا] 0 0 ص ا

 اًميِلَح نك مَنِ م ْمُهَحَِت وهف دوهففت ال كلو ورب حبس الإ 50000
 . [44 :ءارسإلا «اًروُفَع

 ْنِم ٌءيَش ىَقْبَيَف سْمّشلا ُلِقَتْسَت ام : يبو هللا لوسر لاقو

 ًءاَيِبْغَأَو نيِطاَيَّشلا ْنِم َناَك اَم الإ ِهِدْمَحِ ةللا حبس الإ هللا َقْلَخ

 . (5099 : عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو .٠ ينسلا نبا هاور) ( َمدَآ ىِنَب

 : ةكئالملا : الوأ

 دع نو لاو .توتتلا نم 1 + 85 هللا لاق
 7 ايس ب ع أ

 راهم لعل َنوُحَبَسي 9 َنورِيحَتْس 1 ءهَتدابع ْنَع نوري ١ ا

 ٠[. ه8 :ءايبنألا] # نورتفي 3 ل

 : نجلا : اَيناث

 ارق هياَحْضَأ ىَلَع يل هللا لور َجَرَخ : َلاَق هبط رباَج ْنَع
 ْدَقَل » ' : َلاَقق اوُكَسَم اَهِرِجآ ىَلِإ اَهِلَوَأ نِم ِنَمْحّرلا ةَروُس ْمهنَلَع

 تك ْمُكَدِم اًدوُدْرَم َنَسْحَأ اوُناَكَف نجلا ةَليَل ْنِجْلا ىَلَع اَهنأَرَ
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 «ِناَبْذَكُت اَمُكْبَر ءالآ ّيأبت» ِهِلْوَق ىَلَع ُتيَنَأ اَمّلُك
 . « ُدْمَحْلا َكَلَف ُبْذَكُن اَنَبَر َكِمَعِن نِم ِءْيَشِب ال :اوُناَق

 (01931- يلمرتلا ننس هش

 : لابحلا : اًملاث

 نُكسَم رطل ضي َلاَبحيلا دوا م اْرَكَسو» : هل لاق
 ويس يبس سس سس

 اضف انه د وأد انيئاء دقلو # : 00 لاقو 4 ذا ءايبنألا] # تيلعلف

 اند: ل هللا لوسر لاقو 1 :اننرا# لات هك قنا لات

 رَدَم وَ ِرَجَشْوَأ رَجَح ْنِم ِهِلاَمِشَو ِهِبِمَي ْنَع ام ىبل الإ يبي بلم نب

 . 05971١ :هجام نبا ننس «حيحص)لا اَنُهاَهَو اَنُهاَه نِم ضزألا َعِطَقْنَت ىّنَح

 : دعرلا : اعبار

 ١[ :دعرلا]

 : --- : اًسماخ

 0 هاو يفو «٠ لكي ّوهَو

 . ©7587 : يراخبلا حيحص) ماعطلا حيبسَت عُمْسُ ْنَحْنَو

 ىَلِإ اًمهدحأ َبَتَك اَّذِإ اهيظَم ناَمْلَسَو ءاَدْرَّدلا وُبَأ َناَكو

 ىف نالكأب امه اكب اَمُيَنَأ َكِلُدَو «ةَفحَّصلا ِةّيآب : ُهَّل َلاَق رخآلا

 اين انو تق نإ هني ةَفححس



 ع رس---ر

 ري د ا توابل

 لاق ُهقيص هه هبط َرَذ يبأ ثيِدَح يِفَق ٠ ىَصَحْلا حيبْسَت َرْهَتْش 1 كاد

 ىلع هدي يف يتق تايضع عبس ل هلل لرش لاك:

 مث ؛ َنْحبَسُق ركب يبأ دي يف نُهَعَضَو مث «٠ اًئينَح ْنُهَل تْعِمَس

 ياسا”

 ناَمْتَع دي يِف نْهَعْضَو مث ٠ َنْحبَسَف رمع دي يف ْنْهَعْضَو

 . ةقلَحْلا يِف ْنِم ّنهحيِبْسَت َعِمَسُف : ةّياَوِر يِفَو . َنْحّبَس

 ١١55( : ةنجلا لالظ يف ينابلألا هححصو ؛ يناربطلا هاور)

 : ضرألاو تاوامسلا : اًسداس

 كلا ٍسْرَأْلا ىف امو ِتومَسلأ يف اَم ِهّلِل ُحَيْشط هلك لاق
 0 هلأ هل يسن : ا 0 ةعمجلا] ركل ٍزرَمْلا ٍسوُدقْل

 دوهفقُت ال نكلو ود يس لإ نّم نإو نيف نمو ُضياْلاَو ٌعبَّسلا

 . [45 57 # اروْفَع اميلح َنَك ْمّنِإ قع

 : لمنلاو ناتيحلا : اًعباس

 ِتاَوَمّسلا َلْهَأَو ُهَتَكِئالَمَو َهّللا َّنِإ» : ُقئِوْللا ُلوُس
 ىلَع َنوُلَصُيَل َتوُحْلا ىَّنَحَو اًمرْخِج يي ش َهَلْمّنلا ىَتَح اي

 . (751465 : يذمرتلا ننس . حيحص) اَرََِخْلا ساّنلا مّلَعُم



 : ليخلا : ائماث

 يدب يك 1 لي هللا ُلوُسَو َلا

0 2 

 . (”هاله : نامل نسا علا انين ِهلاَمَو

 : دهدهلا : اعسات

 هلي اوُدَجْم اّلأ» : هلت لاق ( ؛ هلل هركذو ديحوتلل هتوعد

 يَ ابو نفح ام لعَيَو ٍضْراْلاو توسل يف ءْبَحْلا حر 1
 . [؟5-؟8 :لمنلا] * يِظَعْلا شرم يره هَلِإ آل كَ

 موا

 2 «صر رم هم 5 2 لس م 794 2

 ٍضرالاو تاونمسلا ىف نم مل ْحَيَسش َهَّ نأ مم رثآ» 36 لاق
1" 

 . *توُلَعْفَي اَمي (مِلَع ُهَلَأَو ٌمَحِييَسَو مئاَلَص ٌمِلِع 6 تلح نك

 ناجلاو يسانألاو ةكئالملا نم يأ ؛ضرألاو تاوامسلا

 ْعِبّسلا توسل هل مييسن# : ىلاعت لاق امك دامجلا ىتح ٠ داوحلاو

 َبوهَتفَل ال نيو برع ميم اَلِإ ءْيَش ني نإ نيف نمو ضيا

 [44 :ءارسإلا] «اروُفَع اًميلح ناك مَنِ ] ْمُهَحِيِبت
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 شرعْلا لوح ص تروح ٌدَكِيَلَمْل قبو : 0 0
 «نييعلا تر هَ دلل لَو قلي مي نيد ويد دمي نو
 ارا تاهل بكوب يسر يأ يهم

 لب هلئاق ىلإ لوقلا دنسي مل اذهلو « هلدعو همكح يف دمحلاب

 . دمحلاب هل تدهش تاقولخملا عيمج نأ ىلع لدف « هقلطأ

 لك نأ فيك : لمأتو «٠ بحملا بيبحلا اهيأ رظناف

 رتفت الو « هب ايحتو « ركذلاب سنأت ءانثتسا الب تاقولخملا
 . ايالبلاو بئاصملا ببس ركذلا كرت نأ فيكو «هنع

 ةيعمو 6 هلم :برقو «٠ هللاب نسأ ركذلا نأ كفيك : .لمأت

 « ناطيشلا ةيعمو ا كج فلا نأ ففيكو « هعم

 مل وهف اًنلطيَس مل ضِيَمَن نمرلا ٍركذ نع سعي نمو : كي لاق
 . [*5 :فرخزلا] #ُنرَ

 بيهرتلا اذه يف كيفكيو « هللا ركذ مزالو « هللاب نعتساف

 أوم َنيدْلَك اونوكَم الو» : 6 026 هلوق يف ديكألا ديعولا ديدشلا
 . ١9[ :رشحلا] نوفل مه كلو يش هنأ هلأ مودم ور

 نأو 2 هتدابع نسحو هركشو هركذ ىلع اننيعي نأ هللا لأسأ

 هدابع ةريخ ىف هدنع انركذي نأو «٠ نيركاذلا هدابع نم انلعجي

 . نيمآ « هقلخ نم نيفطصملا



 1. رححححأ كلاش

 .. ميظع هيد ىلع تأ .. هللا يف بح

 .. ميظع كيد .. ميظع هيد مالسألا نيد

 لمعتو اهدقتعتل ؛ راهن ليل كعماسم ىلع اهرركأ نأ ديرأ

 . امود اهلو اهب

 نيد عورف نم عرف يف هللاو تبتك املك يننإ لوقأ اًمحو
 ىرتسو « ميظعلا نيدلا اذهل اًميظعتو ةبهر يبلق ئلتمي مالسإلا
 نأ كل هرطسأ ام مهفو يعوب تسردو لوقأ ام تمهف نإ هللاو

 اذه ةمظعب يوق بيهر روعش ككلمتيسو .ةقيقحلا يه هذه

 اوس و لل اس « نيدلا

 6 جك كيدتت بتي ركع كنتو كتبو كك كلل
 هللا َّنِإ يبي : 285 بوقعي لوقا رعشتستو « [* :ةدئاملا]
 . [١؟ :ةرقبلا] © َنوُمِلْسُم رّثنأَو اَّلِإ َّنُموُمَم الق َنَرلأ ل قطعا

 : لوقن « قي هللا ركذ نع انثيدح ضرعم يف نحنو كلذل
 لَو هللا اهعرش يتلا عئارشلاو « اهب هللا رمأ يتلا تادابعلا نإ
 . ةداعسو ةحلصم اهلك مالسإلا نيد يف



 وللا رب نزلا حطم 0

 هتدابعو هللاب ناميإلا سفن نإ) : ُةَُْكَك ميقلا نبا لوقي

 ءاذغ وه هيلع لكوتلاب هدارفإو هل لمعلا صالخإو هتبحمو
 بوبحملا رماوأ نإ لب « هماوقو هحالصو هتوقو « ناسنإلا

 تاذلو 34 حاورألا ميعنو بولقلا رورسو ٠ نويعلا ةرق اهلك

 . ميعنلا لامك اهب سوفنلا

 هرورسو هبلق حرفو . جحلاو ةالصلا يف بحملا نيع ةرقف

 ةقدصلا امأو 3 ةوالتلاو ركذلاو مايصلا يفو كلذ يف هميعنو

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو داهجلا امأو ٠ بجعلا نم بجعف

 ةذللاف « هلْ هللا ءادعأ ىلع ربصلاو هللا ىلإ ةوعدلاو ركنملا
 بيصن هل سيل نم هكردي الو فصولا هلاني ال رخآ رمأ كلذب

 . (مظعأ هب ذاذتلالا نم هبيصن ناك «موقأ هب ناك نم لكو ءهنم

 دئاوفف « اهربكأو اهلضفأو اهمظعأ وهو هللا ركذب كلاب امف

 نبا ناك نإو . دعت وأ ىصحت نأ نم رثكأ هتارمثو ركذلا

 ملكلا نم بيصلا لباولا هباتك يف اهضعب عمج دق ُةُنُكك ميقلا

 اهريغ كانهو «٠ اهضعب ىلإ طقف ةراشإ هركذ ام نأ الإ «بيطلا

 . هدابع نم ءاش نم اهب صتخا هللا الإ اهملعي ال ام رارسألا نم

 عضب وهو ُةُنبَعَك ميقلا نبا هركذ ام كيلإ قوسأسف كلذلو
 دعبو « هب هللا حتف امم رسيت ام اهيلع ديزأو « ةدئاف نوسمخو

 كصخيو « رثكألا نع ثحبتل ةصرف كمامأ هتركذو هركذ ام لك

 . كَدِفُيو كركذي كبر ركذاو «نقيتو لكوتو مهفاف ؛ديزملاب هللا



 كركذي هللا نأ ركذلل ةدئاف لجأو « مظعأو ٠ مهأ نإ 0)

 «تفكل ةدئافلا هذه الإ ركذلل نكت مل ولو « هل كركذب

 .[6 ا نورنا »> : هلي لاق

 تضرتفا اميف «ِنوُرْذَت» : ُةُْنَأْكك يرصبلا نسحلا لاق

 . يسفن ىلع مكل تبجوأ اميف *4:ُكهذأ# .. مكيلع

 ١ 0 ركذي هللا نإ : لاقو

 « كد ذأ» يتعاطب «نوُرَدأم» : هبط ريبج نب ديعس نعو

 . :ئسمحرو يترمغمب

 . هايإ مكر كذ نم ربكأ مكايإ هللا ركذ : لاق ابيع اجهل سابع نبا نعو

 5 هاتوخإ

 نم بجعلا سيل «ينغ ىلإ أجلي ريقف نم بجعلا سيل

 : 0 هلوق نم بجعلا سيل .ءيوق ىلإ أجلي فيعض

 . «ُكركْذَأ : هلوق نم بجعلا امنإ ؛ «ةنوُرَدَت»

 !1؟ هانركذ نأ 0 هللا انركري ىلح نحت نم



 هللا دب سنألا «8»

 يف يِتْرَكَذ نإ مد نبا ا : هللا َلاَق» : و هللا ُلوُْسَو لاَ
 لَم يف َكَنْرَكَذ لَم يف يِنَترَكَد ْنَِو ٠ , يِسفَن يف كتْركذ ؛ كِسفَن
 ياس حاولا . ْمُهْنِم ريح لَم يف وأ ٍةَكئالَمْلا نم

 ىنَتْيَت بَتَأ ْنِإَو ءاَعاَب كْنِم ٌتْوَنَد اَعاَرِذ ينِم َتْوْنَد ْنِإَو 00 ٠

 .(18/7 : دمحأ مامإلا دسم ٠ حيحص) ؛ٌلِوْرَمَأ َكئيَنَأ يِشْمَت

 يِنتْرُكَذ اذِإ يِدْبع 1 هللا لاق» : 0 هللا لوسر لاق
 ريح الم يف َكُتْرَكَذ الَم يف يتتْرَكَذ ْنِإَو ءاَيِلاََح كتْركَذ ءاَيِلاَخ

 .((2 ١ طيح ىف يابألا عضو« يقينا اور) وك و4 ' مُهْنِم

 لعجي . . هلالج لج .. هللا !! دودولا ليلجلا لضفتلاب

 نوركذي نيح ديبعلا نإ « هل مهركذل ةأفاكم ديبعلا ءالؤهل هركذ
 نم رغصأ مهو « ةريغصلا ضرألا هذه يف هنوركذي « مهبر

 اذه يف مهركذي ٠ مهركذي نيح هللاو ٠ ةريغصلا مهضرأ

 !! مرك ٌّيأو لضفت يأ « ريبكلا يلعلا هللا وهو « ريبكلا نوكلا

 !! دوجلاو ةحامسلا يف ضيف ّيأو

 .هنئازخل نزاخ ال يذلا .هللا الإ هضيفي ال يذلا لضفلا هنإ

 الو «ببس الب هتاذ نم ضئافلا لضفلا .هاياطعل بساح الو

 ... :ءاظنعلا ضاق 38: وه ءاذكه هنأ الإ بنجوم

 هركش نع ربعي الو ءظفل هفصي ال يذلا لضفلا كلذ هنإ

 .بلقلا دوجس الإ
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 « ضرألا يف هل ركذ ال « عئاض رومغم وهف هللا هيسن نم

 نم عفرو « هركذ هللا ركذ نمو « ىلعألا الملا يف هل ركذ الو.

 . ضيرعلا نوكلا اذه يف هركذو « هدوجو

 مهنكمو « مهركذ عفرو مهركذف ؛ هللا نوملسملا ركذ دقل

 «عئاض لمه مه اذإف « مهيسنف ؛ هوسن مث ؛ةدشارلا ةدايقلا نم

 . ةفات ليلذ ليذو

 : ميركلا هنأرق يف مهوعدي هللاو « ةمئاق ةليسولاو

 . «مركذأ وزن

 . لضفتلاب «ُةفذأط للنتلاب *«نوثنأ»

 رابملاب #«ُككذأظ راسكنالب «نوُرأ»

 . تانجلاب «ُكركذدأاط ناسللاب *«نوددأ»

 .مكبولطم قيقحتب«ٌكركْذأط مكبولقب *«نوثنأ»

 . ربلا ةيفوتب «ٌحمْدأط رسلا ةيفصتب «نورئ»

 . ءاطعلاو دوجلاب «ْحكْدَأط ءانعلاو دهجلاب «نوئ»

 . ةبغرلا قيقحتب «ُككذأ ةبهرلاب *نون»

 . ةبرقلاو لصولاب «ُككْدَأ ةبحملاو قوشلاب « نورا »

 . ءاطعلاو ننملاب 4كَركَدَأظ ءانثلاو دمحلاب «نوث»



 « نورد »

 «نوزذات»

 « نورد »

 « نورد »

 4« نوزذات»

 « نورد

 4« نوذذأات»

 4« نورد »

 4« نوُرذاك»

 « نورد »

 « وردك »

 « وردك »

 « نورد »

 « نورد

 « نوزذات»

 . ةبؤحلا نارفُخب «ُكهذأ»

 لاونلاب 4حرمدأ»
 . تلهم الب 4م ذأ#

 «بركلاب 4«

 . ةرفغملاب «ُمذأ#

 ةدافإلب «مذأ#

 . لّصضفتلاب «ٌكمدَأ»

 . صالخلاب «مرمدأ»

 . بوركلا فشكب « مذ

 نامألب 4ُحمْدأ»

 . رابتقالاب «ُكمْدأ#

 .رافتغالاو ةمحرلاب# حَمذأ#

 ماركإلاب *« مذ

 . اًيقاب اًركذ «ُركذأ#

 . للزلا وحبيب 4

 . فارتقالا وحمب «ُةرمذأ#



 رسلا ءافصب «ِنوُردَت»

 قدصلاب #*نوُد»

 وفصلاب 4و »

 ميظعتلاب «ِقَوُرَد»

 ريثكتلاب «نوردد»

 ءافجلا ةكرتب «نوثذأ»

 ءاطخألا ترتب «نوثذأ#»

 ةمدخلا يفدهجلاب 4 نورد ل

 بحلاب  *«نوذأ»

 للظحإلاب *«نوئا»

 ءالبلا نع ربصلاب نورد

 نوم

 دوجسلا لوطب «ِنورَدل

 لنلاب

3898© 

 . ربلا صلاخب «ُةئدأ»

 قفرلاب «ةمذأ»

 . وفعلاب «خدكذأ»

 . ميركتلاب فيكم

 .ريعسلا نم ةاجنلاب# مْ دأ»

 . هءافولا ظفحب «ُةكذأ»
 . ءاطعلا جاوناب «ُةفذأ»

 . ةمعنلا مايتإاب «ةركذأ»

 . انأ ثيح نم «:ةفذأ»

 . «برقلا لينب يكمل

 . لاضفإلاب «مذأ»

 .. ءاسابلا فشكب كول

 زعحلاب 4«ُمذأ»

 .ربكألا ضرعلا موي 4:55 ذأ#

 . دوجلاو ءاطعلاب «ةةذأ»
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 . ربكأ اوكذ 4ُحرفْذأ# اًريثك اًوكذ «ِنوُرْدأت»

 مود , ةمايقلا موي 4 ةمالسلا ففصوب « نورد »

 ةمادنلا حفنقت هل

 4س ام لَم هلم ديَحَأ لَ ركل
 ل

 !!؟ ءاقبلا راد يف فيكف . . ءاقشلا راد يف هركذ عامس اذه

 ا١؟ ةمعنلا راد يف فيلق .. ةنحملا راد يف اذه

 دنع هركذ فيكف «٠ باجح ءارو نم ايندلا ىف هركذ اذه
 ! ؟باوغلا 0 يف هيلإ رظنلا

 . «هللا َرِكذ اوُؤُر اَذِإ َنيِذلا هللا ُءاَيِلْوَأ١ : يَ ىبنلا لاق
 (؟501/ : عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو «ميكحلا هاور) ٠

 فلأ رشع يتنثا موي لك حبسي ناك هب ةريره ابأ نأ دروو
 يرتشيو هتيد عفدي هنإ يأ !يتيد ردقب حبسأ : لوقيو ةحيبست

 .«٠ موي لك ركذلا نمدودملا ادهيدد اللا نم هففرت لكم . هسفن

 فلأ نيعبرأ مويلا يف حبسي ُةَنُك نادعم نب دلاخ ناكو

 هريرس ىلع عضوو تام املف «نآرقلا نم أرقي ام ىوس ةحيبست
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 هلل دمحلاو « هللا ناحبس : هيد دوعسم نبا لاقو

 ىلإ نهب جرعف ٠ كلم نهاقلت ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو
 , نهلئاقل اورفغتسا الإ ةكئالملا نم ًالمب رمي الف . قليوب هللا

 . نمحرلا هجو نهب ىّيحي ىتح

 مكف « رتفي كناسل ىرن ام : ُةُقَأُكك ئناه نب ريمعل ليق

 . عباصألا ئطخت نأ الإ «ةحيبست فلأ ةئام : لاق ؟موي لك حبست

 ىَلَب : اوُلاَف « ؟ْمُكِراَيِخِب ْمُكَنَنأ الآ» : لي هللا ُلوُسَو َلاَف

 َْع للا َركُذ اوُُر اَِإ َنيِذْلا ْمُكراَمِج » :َّلاَك هللا َلوُسَو ا
 .(551/5 :دمحأ مامإلا دنسم .نسح) «لَجَو

 ءاولمأ ام قوف مهاطعأ ؛ هب اولغشناو يوي هللا اوركذ امل

 . مهثيدح ركذ درجم ىتح وأ « هللاب ركذت مهتيؤر درجم لعجف

 رك ةرهاظ اميس هللا نم مهيلع : ُةْنْك يوانملا لاق

 ركذلا رضح اورضح نإو «مهتيؤرب ريخلا ركُذ اوؤر نإف هركذب

 ناك نمف اولح امفيك:هيف نوبلقتي مهف ركذلاب اوقطن نإو « مهعم

 ركذب كيقل اذإ حتتفي امنإف ؛ هترخآو هبر يدي نيب بلقلا رضاح

 « ايندب كيقل اذإ حتتفي امنإف ؛ هايندو هسفن ريسأ ناك نمو « هللا

 هجو ىلإ ترظن يبلق اسق املك تنك : ةْنُدَك رفعج لوقي
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 قوسلا يف ُةَْلْك ينايتخسلا بويأ اوأر اذإ سانلا ناكو

 . ههجو ىلع يتلا رونلا لياخمل اوربك

  هعمقيو ناطيشلا درطي هنأ اًضيأ ركذلا دئاوف نمو (5)
 الو « ركذلا عامس دنع سنخيو رفي ناطيشلا نإف ؟ هرسكيو

 : همواقي نأ عيطتسي

 لخدي مل هتيبل هلوخد دنع هبر ناسنإلا ركذ اذإ الثمف
 .هعم لكأي نأ عطتسي مل هماعط دنع هركذ اذإو « تيبلا ناطيشلا

 َدْنِع َهّللا َرَكَّذَف ُهََْب ُلُجَرلا َلَخَم اَذِإ » : كيوي هللا لوسر لاق
 . َءاَشَع الَو ْمُكَل َتيِبَم ال : ُناطِيّشلا َلاَق ؛ هماَعَط َدْنِعَو ِهِلَوُخُد

 ا
8 

 ْمُتكَرْدَأ : ُناَطِيَّشلا َلاَق ؛ هلوُخُم َدْنِع َهّللا ْرْكْذَي ْمَلَق َلَخَم اَذإَو .
 َتيِبَمْلا ْمُتكَرْدَأ : َلاَق ؛ ِهِماَعَط َدْنِع هللا ْرْكْذَي ْمَل اَذِإَو « َتيِبَمْلا
 تركذ اذإ كنأ «كلذ نمو . ©0738 : ملسم حيحص) « َءاَضَعْلاَو

 ىف امك «ةليللا كلت ناطيش كبرقي ال هنإف ؛كمون دنع كبر

 يآ أَرْفاَق َكِشاَرِف ىَلِإ َتْنَوَأ اًذِإ » بيلَط ةريره ىبأ ثيدح

 َناَطِيَش َكَْرْغَي اَلَو ظِفاَح هللا نِم َكَعم َلاَرَي نَل هنإف ؛ َىِسُْكلا
 . 0018 : ملسم حيحص) « َحِبْضَت ىَّنَح

 دبعلا نع ىضري هللا نإف ؛ َةلَف نمحرلا يضري هنأ (5)
 هللا َّنِإ ١ : كي لاق امك ءاهيلع هدمحيو هركذيف ةلكألا لكأي

 َبرْشَي وأ ٠ اَهَلَع ُهدَمْحَيَك ةلكألا َلُكأَي نأ ِدْبَعْلا ْنَع ىَضْرِيَ
 .(7784 : ملسم حيحص) ؛ اَهَيَلَع ُهَدَمْحَيْف َةَبْرّشلا



 هنط

 كلذب انربخأ دقو . بلقلا نع مغلاو ّمهلا ليزي هنأ ()

 َلاَقَف َنّرَح الَو ْمَه طَق اَذَحَأ َباَصَأ ام » : لاقف لي هللا لوسر

 , كِدَيِب يِتيِصاَن ٠  َكِيمأ ِْباَو َكِبَع ِْباَو « َكُدْبَع ين َمهّللا :

 َوُه مشا لكي َكلَأسَأ . َكْواَضَق َيِف ٌلذَع ٠ . كك ف نفان
- 

- 

 هتلر وأ ١ َكِقْلَح ْئِم اًدَحَأ َُتْمَلَع ْوَأ ١ َكَسْفَت هب َتِيمَس "ل

 َلَعْجَت نأ ء َكَدنِم ٍبيملا ٍمْلِع يف هب َتَ انشا وأ ٠ كانك يف

 يْمَه َباَهْذَو « يِنْرُح َءالجو « يِرْدَص َروُنَو يلق َعيِبَر َنآْرَقْلا
 دنسم «© حيحص) ( اَجَرَف ُهَناَكَم ُهلَدبَو ُهَنْرُحَو ُهَّمَه ُهَّللا َبَمْدَأ الإ

 مغلا دجو هللا ركذ نع يبرم نمو « (7/8 : دمحأ مامإلا

 ننس 3 ق3 لاق .كنضلاو بركلاو
 رم 2 0 1

 0 ل لوق (رورساو فا بنل بل.

 ًاورفغتسام هلأ اورَكَذ مهسفنأ أاوملط وأ ةَمِحَس ْاوُلَم اًدإ تردلاو#

 لاَقَو « ١8[ :نارمع 0 لإ 52 ٌرِفْمَي نمو َمِهِيْونُدِل

 جَرْخ ِلْجَر ْنِم ْمُكِدَحَأ ِةَبؤَتب حرف ُهَلَل» : لَو هللا ُلوُسَر

 اَمَو ُهداَرَو ُهَباَرَشَو ُهَماَعط اَهِيَلَع ُهُبَلِحاَر ُهَعَم َدَكْلْهَم ةّيَوَد ضْرَأب

 ْملَق ُتْوَمْلا ُهَكَرْدَأ اَذِإ ىَّنَح اَهبلط يف َحَرَخَف اهلضان ةخلخت

 لاق هيف توف هيف هلأ يلا يناكت ىلإ عجذأ : لاق اَهَدِحَي
 داس ا

 اَهيَلَع ِهِسْأَر دْنِع ُهَتَلِحاَر اَذِإَف ظَقِبَتْساَف ُهنتَع ُهْببلََف 4 هَتاَكَم ىَنأَف :

 . (59159: يراخبلا حيحص)ا ُهَحِلْضُي امو ُهداَرَو ُهَباَرْشَو ُةَماَعَط



 هللا رثرب نينألا كهححححسص# 050

 «لمعلا سنج نم ءازجلاو يصاعلا نمؤملا ةبوتب حرفي هللاف

 لكب حرفي ملسملا نأش اذكهو ءهدعسأو هحرفأ هب هللا حرف اذإف

 تاعاطلا لضفأ نم نأ كش الو .ءةيصعم لك هؤوستو «ةعاط
 «بلقلا يف اًرون ةنسحلل نإ : اههشَمر سابع نبا لاق ءركذلا
 . ردصلا يف اًحارشناو «قزرلا يف ةعسو ءهجولا يف اًضايبو

 يقع هللا ويسر كد نحت + ةوتلاو هلقلا سوقي هنأ (0)
 ترإ نرخ ال» :لاقو ٠ ركب وبأ هعمو راغلا يف وهو هبر
 : هيلع :ةتتيكس و هبلق هللا ىّرق 4٠[ :ةبوتلا] < اًستعم َدَّسأ
 ّلكصَحو اَحهَوَرَت 7 روج ُمَدَكِيأَو ِهْكِلَع ُهَتيكَس ُدَّسَأ ليتأهل
 [سزنلا لو ها ُدمِلَكَر لَئُسلأ اررَدكح تريل تك
 دعب نوملسملا لاق نيحو « 6٠[ :ةبوتلا] 4ٌميكح ٌزِيِزَع هلأ
 ١ و هللا ىّرق *4ٌليكَرْلا ميو ُهَّأ انبَسَح# :دحأ ةوزغ
 ْمَوَكْخأَك كل اوْعَمَج َدَه ساّدلآ نإ شاق 57 َنِدلا» : لو لاق
 0 دام لا (ليستلا م 2 00 اًعئميِإ ٌمُهَداَرَ

 هلَمَسلا ٍلِسْر ِهَلِإ أَو ويت 2 اهقتنا» ٠ تب لاقو
 ركذلاف ٠١ [07 :دوه] 22 لِ وَ 3 مُكْدِزَيَو 0 مكحَدع
 - نيتملا يوقلا نم ةوقلل دادمتساو « ةوق ىلإ ةوقو « ةوق

 رثك يف هجولاو بلقلا رونف ؛ بلقلاو هجولا روني هنأ (0/)

 /4 1 كَ هاتف كدي 86 ى وأ» هو لاق هللا ركذ
 . [)؟1 ا ىف ُدْلَثَم نمك نياثلآ يف ءهي ىيِمُي



 يرحل
 ُبَتِكَو ٌُدوُن لأ تري مكةج دق : قوي لاقو

 ملكا نجت كوعر نتا م هلأ دي كيفي © ثدي

 ٍطْرص لإ ْمِهيِدْقَيَو هندي وخلا تك ِتمُّلظلَ نم مُهِجِرْحُيَو

 1 [اكحلو :ةدئاملا] # وِيِقَّيَسُم

 ٌدالكظ حون هلوسر نع هوي لاق « قزرلا بلجي هنأ(8)

 لب © نع د ْمَّنِإ َمُكَّيَر اويفْغَتْسأ ُتْلَقَم# :هموقل لاق هنأ

 لَعْجتَو ِتنَج ل لعجيو نيبو ٍلوُمَأ ٌةدِدْنيَو 9 اًرارْذَي ٌَكَع همس

 . ٠١-115 :حون] «اَربتَأ كَل
 دقف اذل ؛ ةرضنلاو ةوالحلاو ةباهملا ركاذلا وسكي هنأ (64)

 تبدلا اهراي## : خوي لاقف ؟ زدعلا ءاقل دنع هب هللا انرمأ

 َّلَعَل اريك َدَّنأ اريطألو اويقأك دصِف ثبت اذا ريتا

 كي هبرل 2292 ىسوم لاقاملو ء[ 48 : لافنألا] < كرش

 ةباهم هللا هاسك ء[84-م» :هط] 4اًردك َكَرددَيو (2) ارك كيش

 . قا هتثداحم دنع اًريثك بذيبذتيو دس تا

 ىحر بطقو مالسإلا حور يه يتلا ةبحملا هثروي هنأ 00

 نم رثكأ اًئيش بحأ نم نأل ؛ ةاجنلاو ةداعسلا رادمو « نيدلا

 « اهفراغم ةنسلألاو «٠ رودقلاك بولقلا : ليق امك « هركذ

 صلاخلا بحلا دوجو ىلع ليلد ناسللا ىلع ركذلا ةرثكف

 ركذب ءرملا علو املق : ليق دقو ٠ بلقلا نيع يف بوبحملل

 . هللا بح هنم دافأ الإ هللا
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 اذإو ء بلقلا يف ةبحملا سرغي قوي هللا ركذ ماودف

 ناك نمو .ةداعسلا هب تّلح دقف ةبحملا بلقلا يف تلصح

 اَذإ» : كيو هللا لوسر لاق «ضرألا يف لوبقلا هل بتك كلذك
 بحبك هبي اًاَُف ٌبِحُي هللا نإ : ليرْبِج ىَدان َدْبعْلا هللا ٌبَحَأ
 اَناَلُف ُّبِحْي هللا َّنِإ : ءاَمّسلا لهَأ ىف ُليِرْبِج ىِاي . ليربج
 . « ضألا ىف ُلوُبَقلا هَ أ ْعَضوُي مث ءِءاَمّسلا لأ هْبحِبَك « ُوبِحأَ

 (70710/ : يراخبلا حيحص)

 : تاسعتالا ناي. نق هلخيدي, تح ةئقارملا هتوز هلآ (09)
 نطيّتلا َّنَه ٌفيِتع عُمَتَم ادإ ْأََمَتَأ يلا ىرإ» : 3 لاق
 لَو هللا لوسر رع : فارعألا]4توُرِصبُم مه اذ أوُركدَت
 3 "مر : َلاَقَق اَنْئَذ َبَنْذَأ : َلاَق اَمَبُرَو اَبْنَذ َباَصُأ اَدْبَع نإ :

 1 ؛ر هل نأ يِِنَع ملغ : هر هيَ َلاَقَف يل ْرِفَغاَف ُتْبَصَأ : لاق اَمَّبْرَو
 7 شان كك مف . بنقل ترف ؟ب أَو نذل

 َرَخآ ٌتْبَصَأ وَ كدنذأ هل >7 : لاَقَف اَيْنَد بدأ وأ اَمْنُد َباَصُأ

 ؟هب ُلُْحَأَيَو َبْنَذلا ُرِفْغَ اير هل هَل 9 يِدبع ٍلَعأ : لاَقَف ةْرِفْغاَف

 : َلاَق اَمُرَو اَْنَذ َبَنْذأ م هللا َءاَش اَم َتكَم ْمُث  يِدْبَعِل ُترَفُع

 . يل ُهرِفعاَم َرَحآ تأ : َلاَق ْوَأ ُتْبَصَأ بَر : لاق ٠ يع

 ُتْرْفْع ؟هب ُذُحَأَيَو بْنُذلا ُدِفْعَي اَبَر ُهَل نأ يِدْبَع مِلَعأ :
 اذكهو « 0 34: يراخبلا حيحص) ؛ َءاَش ام لَمْعَيْلَف ؟ وب

 . هل َرْفْعَف ؛ رفغتساف هركذ هللا بقار امل



 00 رسحخا _ شلاثف

 لاق « وي هللا ىلإ عوجرلا يهو ةبانإلا هثروي هنأ (5)
 هَل اوركذ بسشنأ اومكلع وأ ٌدَمِحع ونص اذ تيلاو» : ليو هللا
 ام َلَع اوُرِصُي ْمَلَو هلأ الإ بمول ٌرِفْنَي نَمَو َمهيْودِل أورقْغَتسأَ
 . [15 :نارمع لآ14 تومي مهو أولم

 كوب هلل هركذ ردق ىلعف « هنم برقلا هثروي هنأ (09

 للك هللا لوقي « هنم هدعب نوكي هتلفغ ردق ىلعو هنم هبرق نوكي
 اَذِإ ُهَعَم اَنأَو يب يِدْبَع ّنظ َدْنِع اَنأ» : ّيسدقلا ثيدحلا يف

 1917١(. : يراخبلا حيحص) ؛ ْمُهْنِم ِرِثَخ لَم يف ُهَتْرَكذ لَم

 املكو «ةفرعملا باوبأ نم اًميظع اًباب هل حتفي هنأ

 . ةفرعملا نم دادزا ؛ ركذلا نم دبعلا رثكأ

 هئاليتسا ةدشل ؟ هلالجإو ٌقِيَيَي هلل ةبيهلا هثروي هنأ (0)

 باجح نإف ؛ لفاغلا فالخب خيي هللا عم هروضحو هبلق ىلع

 نبا مالسإلا خيش لوقي . بلقلا ةايح ثروي هنأ ©

 نوكي فيكف « كمسلل ءاملا لثم بلقلل ركذلا : ُةْنُكَك ةيميت

 !؟ ءاملا قراف اذإ كمسلا لاح

 ةلزنمب راص دبعلا هدقف اذإف « حورلاو بلقلا ةوق هنأ (19)

 . هتوق نيبو هنيب ليح اذإ مسجلا



 هللا رثرب نينألا مححححصح( 01

 . هئدلص نم بلقلا ءالج ثروي هنأ (18)

 «تانسحلا مظعأ نم هنإف ؛اهبهذيو اياطخلا طحي 6
 يف ٍهِدَمَحِبو ِهّللا َناَحْبْس َلاَق ْنَم» : و يسال «تيكذلل رو َكِلَد تاكل َنِْذُي تيس نإ : ع لاق

 1 ردح دبر لايتشداك نزور ةاياطسالع تصحو رم هناي

 06٠ " : يراخبلا حيحص)

 نان 1126 تو يبو يعل نب فسر ليويردللا ©
 لاق ءركذلاب الإ لوزت ال ةشحو قي هللا نيبو هنيب لفاغلا

 .[10 :رمزلا] 4 كو لإ مُهبوُلمَو ْمُهدولج نيك ما : 3: هلل

 هحيبستو هلالج نم 6: هبر دبعلا هب ركذي ام نأ (01)

 ني اولا سحرا اي ل و

 نِم َنوُرُكْذَي َنيِذّلا» : كيو هللا لوسر لاق : لاق هَ ريشب
 َلْوَح َنْفطاَعَتَيِهليلْهَتَو هِريبكَتَو ِهديِمْحَتَو ءهِحيِبْسَت ْنِم هللا ٍلاَلَج

 بحي لأ . ٌنهِبِحاَصِب َنْركَّذُي . لخذلا ٌىِوَدَك ٌىِوَد َّنُهَل شَعْلا

 ننس ٠ : حيحص) «!؟ هب ُرُكَذُي ٌءْىَش هللا َدنِع هَل َلاَرَي اَل ْنَأ ْمُكُدَحَ

 ازفاخب هي ىنك + :تيجعثيدحتهللاو اذهوب# 85: هجام نبا

 : اًمود كب كتر رّكَذُي هّتلعف ٌءيش لظي نأ ١ هللا ركذ ىلع دبعلل

 ١١ لفاغ اب هيتنا ١!! ميرثلا كلملا ناحبس



 < 051 م -2 مثالا دئاوف

 ءاخرلا يف هركذب يي هللا ىلإ فرعت اذإ دبعلا نأ (؟9)
 )يي هللا لوسر لاق : لاق اهي سابع نبا نع ءةدشلا يف هفرع
 يف ِهْبَلِإ ْفَرَعَت ءَكَماَمَأ ُهذجتت َهّللا ٍظَّمْحا َكْظَمْحَي َهّللا ٍظَفَحا :
 . ١98/5( : دمحأ مامإلا دئسم ؛ حيحص) «ِةَّدّشلا يف َكْفِرْعَي ؛ ءاَحّرلا

 هنأ هبط ذاعم نعف ؛ هلو هللا باذع نم يجنُي هنأ

 ُهَل ىَجْنَأ َطَق الَمَع َيِمَدآ َلِمَع اَم : و هللا لوسر لاق : لاق
 7917/١(. : دمحأ مامإلا دنسم . نسح) (هللا ركذ ْنِم هللا باذع ْنِم

 فوفحو « ةمحرلا نايشغو ةنيكسلا لّنت ببس هنأ
 موق ُدْعْفَي ال» : ُويَو لاقف يبنلا كلذب ربخأ امك «ركاذلاب ةكئالملا

 ْثَلرَنَو ةَمْحَولا ْمُهْنيِشَعَو ةَكئالملا ْمُهْمَفَح الِإ 3: هللا َنوُرُكذي
 57٠١ :ملسم حيحص)اُهَدْنِع ْنَميِف ُهللا ْمُهَرَكَذَو ُةَئيِكَّسلا ْمِهِيَلَع

 بذكلاو ةميمنلاو ةبيغلا نع ناسللا لاغشنال ببس هنأ(؟5)
 مل نإف «ملكتي نأ نم هل دب ال دبعلا نإف ؛ لطابلاو شحفلاو

 وأ تامرحملا هذهب ملكت هرماوأ ركذو ٌخِيَوي هللا ركذب ملكتي

 . نوي هللا ركذب الإ ةتبلأ اهنم ةمالسلا ىلإ ليبس الو « اهضعب

 َكْناَسِل ُلاَرَي ال» :ةاجنلا نع لئس نيح ْعّقيَو هللا لوسر لاق
 . (77176 : يذمرتلا ننس . حيحص) «هللا ركذ ْنِم اًبطَر

 وغللا سلاجمو « ةكئالملا سلاجم ركذلا سلاجم 5

 امهالوأو هيلإ امهبجعأ دبعلا ريختيلف ؛ نيطايشلا سلاجم ةلفغلاو
 . ةرخآلاو ايندلا يف هلهأ عم وهف « هب



 هللا لزب نينألا_محسصس#ب 0

 َكِلَذَك بِلا ِكْوَّشلا نِم ىَتتْجُي ال اَمَك» : قلي يبنلا لاق

 مُتْذَحَأ اَمُهِيأَك ٍناَقيِرَط اَمْهَو ءِراَربَألا َلِزاَنَم ُراجُفلا ُلِزنَي ال
 . (47054 : عماجلا حيحص . نسح) « هَل ْمُتكَرْدأ

 وه اذهو هسيلج هب دعسيو هركذب ركاذلا دعسي هنأ (50
 هب ىقشيو هتلفغو هوغلب ىقشيف لفاغلا امأو «ناك امنيأ كرابملا

 ' وه أحرفي َكِلَدَِم وسو هللا ٍلْصَمِب ْلْفأ# : 02 لاق « هٌسِلاَجُم

 سيِلَجْلا ُلَثَم» ١ 01 لاقو « [ه8 :سنوي] 4َنْوعَمَجي امي ُنْيَح
 ِكْسِمْلا ُلِماَحَف « ريكلا خِفاَنَو ِكْسِمْلا ٍلِماَحَك ٍءْوّسلاَو حِلاَّصلا

 َةَبْيَط اًحبر ُهْنِم ّدجَت ْنأ اّمِإَو ءُهْنِم عام نأ امو َكيِذَحُي ْنَأ ام

 .؛ةَئيَِح اًحيِر َّدِجَت نأ اّمِإَو « َكِباَيِث َقِرْحُي ْنَأ امِإ ريكلا ُحِفاَنَو
 505١5( : يراخبلا حيحص)

 لك نإف ؛ ةمايقلا موي ةرسحلا نم دبعلا نمؤي هنأ (؟8)
 موي ةَرِتَو ةرسح هيلع نوكي قوي هبر هيف دبعلا ركذي ال سلجم

 : لاق ُهنأ لَو هللا ٍلوُسَر ْنَع هن َةَرْيَرُه ىِبَأ نع « ةمايقل
 ٍنَمَو « َةرَي هللا نم ِهَلَع ْتَناَك هيف هللا رْكْذَي ْمَل اَدَعْفَم َدَعَق ْنَم»
 ' «ةَري هللا َنِم ِهِيَلَع ثَناَك هيف هللا ُركْذَي ال اَمَجْضَم َعَجَطْضا

 (ةممك : دواد يبأ نكس ؛« حيحص)

 0 هللا لالظإل «ببس ةولخلا ىف ذ ءاكبلا مج هنأ ©

 نعف ؟ هلظ الإ لظ ال موي هشرع لظ يف ربكألا رحلا موي دبعلا
 ُمُهْلِظُي ٌةَعْبَس» : لَو هللا لوسر لاق : لاق هنأ هيَ ةريره يبأ



 هنه

 ُلُجَرَو» : مهنم ركذو ... ُهّلِظ اّلِإ َلِظ ال َمْوَي ِهّلِظ ىف ُهّللا

 . 01704 : يراخبلا حيحص) «ُهاَنْيَع ْتَضاََف اَيِلاَخ هللا َرَكَذ

 اف ؛ اهلضفأو اهلجأ نم وهو تادابعلا ُرَسيأ هنأ (©)
 كرحت ولو « اهرسيأو حراوجلا تاكرح ٌفخأ ناسللا ةكرح

 ا ل
 َرَيآو## : ُقهَوََي هللا لاق دقو ا سو

 . [17 :رمقلا] «ركَدُم نم لهم ْذَّذلِل َناَرْْلا ا
 آي ثيل : لَ هللا لوسر لاق «ةنجلا ُساَرِع هنأ

 َكَتْمُأ ئرفأ دمحم اَي :َلاَقَف كلَع َليلَحلا ميِماَرْنإ يب يِرْسأ

 ان ءاَملا ٌةَبْذَع « ةَبرْلا ٌَبيَط هلا 9 ْمُهرِبْخَأَو « َمالَّسلا

 الإ َهَّلِإ الَو « ِهّلِل ُدْمَحْلاَو « ِهَّللا َناَحْبُس : اَهَساَرِغ َّنَأَو « ٌناَعِيِت

 يلَط رباج نعو «(477 : يذمرتلا ننس . نسح) (رّبكأ ُهّللاَو « ُهَّللا

 ُهَل ْتَسِرُع ؛ِهِدْمَحِبَو هللا َناَحْبْس : َلاَق ْنَم ١ : لاق ُةّْيَو يبنلا نع
 1 . (":56 : يذمرتلا ننس ٠ حيحص) «ةّنَجلا ل

 ىلع بتري مل هيلع بترت يذلا لضفلاو ءاطعلا 0

 لاق اق يي هللا لوسر نأ د ةريره يبأ نعف ؛لامعألا نم 6
 ُدْمَحْلا ُهَّلَو ُكْلْمْلا ُهَل هَل َكيِرَش ال ُهَدَحَو ُهّللا الإ َهَلِإ ال َلاَق ْنَم :
 ربط لذه هل بتاك ٠ ةزواةنآب عزب يف ريزت عش لك ىلعاوفو
 ْثتّناكَو « ِةَئْيَس ةئام ُهْنَع ْتَيِحْمَو « ٍةَئَسَح هام هل ثّبَيكَو « باقر

 ٌدَحَأ ِتْأَي ْملَو ءَيِسْمُي ىَّلَح َكِلَذ ُهَمْوَي ِناَطِيَّشلا ْئِم اًرْرِح ُهَل



 هللا ركب نيزألا_متحححححح< 1.

 : يراخبلا حيحص) ( كِلَذ ِْم َرثكَأ َلِمَع ٌدَحَأ الإ ِِب َءاَج اّمِم َلَضْفأب
 ثطح ؛ِةَرَم ةئام موي يف هدمححبو + هللا ٌناَحْبَس لاَق نمل و 2649

 5١057(« :يراخبلا > (رْخَبْلا ِدَبَر لْكِم ْثَناَك ْنِإَو ُهاَياَطَخ ُهْنَع

 : َلوُقَأ نأل» : 6 هللا لوسر لاق: لاق بط ةريره يبأ نعو
 حا ؛ ذيك ُهَّللاَو ُّهّللا الإ هَل الو ّلِل ُدَمَحْلاَو للا ٌناَحبَس

 . 05590 : ملسم حيحص) (ٌُسْمْشلا ِهْئَلَع ُتَعْلط امم َىَلِإ

 هنايسن نم نامألا بجوي خيي برلا ركذ ماود نأ

 7 َإك لاق 0 ل

 # َنوُفِسنَفْلا مه َكِقَلوَ ل سنا هك وس ند أوم
 هسفنل ناسنإلا نايست ببسي 0_0 21 نايسن نإ « ١9[ :رشحلا]

 ةرخآلا يف نارسخلا اهل نوكيف . دسفتو كلهتف « اهحلاصمو
 هيسنو ايندلا يف هسفن هاسنأ 3كوب هللا يسن نمف « هللاب ذايعلاو

 ىركحز 1 نمو + لإ لاق ةمايقلا موي يادعلا ىف

 مل َبَر َلاَق ©© مَآ ٍةَسيِقْلا َمْوَي ٌمْرُشَحَو اكتَض ةّسديعم مل َّنِإَه
 ا كتنأ َكِلَدَك لاَ 9 ايِصب تنك دقو ع َقَتِرَدَح

 . [174-135 :هط] 6 شت موي َكِلاَدكَو

 « هربق يف هل رونو « ايندلا يف ركاذلل رون ركذلا نأ

 0 . طارصلا ىلع هيدي نيب ىعسي هداعم يف هل رونو

 را : هلك هللا لاق ندوب هللا ركذ لثمب روبقلاو بولقلا

 هك سك يذلا ف إ هي ىِنْمي او ُمَل اَملمَجَو ُهَئيَيِحأَد اًعََم ناك
 6 : ماعنألا] 4م جراحي سيل تمْلْظلا ف



 1 رححححل _كلاشو .
 ا ركزلو## : كوي لاق «٠ رومألا سأر ركذلا ناو

 1 وم 0
 قلع لح ديلو رهط لأ هللا ىلع لوخدلا باب هل نق دقف
 #3 هبر دجو نم نإف ءديري ام لك هدنع دجيسف خوي هبر
 .ئىش لك هتاف هبر هتاف نمو ءعيش لك دجو دقف

 لاق ٠ 3م هللا ةّيعم يف ركاذلا لعجي ركذلا نأ ("3)
 أَو « ىب ىِبَ نع د انآ : يي هللا لاق» : ديني هللا لوسر
 ْنِإَو ٠ « ىِيْفَن ىف ُهَنْرَكَذ ِهِسْفَن ىف ىِنَرَكذ ْنِإَق 5 ىنَرَكُذ اَذِإ ُهَعَم

 0 ١3 :يراخبلا حيحص ْمُهْنِم رِثتالَم ىف ُُئْرَكَذ ؛ الَم ىف ىنَرُكَذ

 هئاثتعاو ةتاعارم ردق ىلع اهبحاصل ما تلد
 ُةَبَيَط ُهَسِط اَلَثَم ُهَّنأ َبَرَص فك ري أل : كي لاق ءاهب
 .[" 5 . برزة ى ىف اًهَعَشَو 9 اًهَُّلَصَأ ٍةَبْيَط َِط َةَرَجْسَ

 مل نَم 3: هللا ركّش اَمَق ركُّشلا سأر ركذلا نأ(78)

 .«نورثكت ال ىل اوركفأو مف ءنوزلأت» : كلو لاق « هرُكذي
 [67١؟ :ةرقبلا]

 لمحلاو «لاومألا ةقفنو «باقرلا قتِع لدعي ركذلا نأ(”3)

 وفا قيمتلاب تردعلا ل دعيوب < 359 هللا لدغ ييقا لحل ىلع
 نأ ثيدحلا يفف ؟ هلك كلذ نم ٌريخو لب « عي هللا ليبس
 نأ َليَللا َباََو قي نأ ٍلاَملاب نَض نما : لاق ْةويي هللا لوسر
 ء هّللا َناَحْبُس ْنِم ْرِدَكِيْلَف ؛ ُهَدِماَحُي ْنَأ ٌوُدَعلا َفاَحَو « ُهَدِباكُي

 د ود <

1 

0 



 | ونار علا ]ح20
2 

 َتاَمّدَقُم َنْمْنَِ ؛دَيكَأ ُهّللاَو ء ُهّللا الإ َهَلِإ الو ٠ هّلِل ُدْمَحْلاَو
 . « ٌتاَحِلاَّصلا ٌتاقاَبلا ّنْهَو ٌتاَبَقَعُمَو تاَبَّنَحَم

 د ا اس هححصو « يناربطلا هاور)

 6 بتلا لاق : َلاَق هكض ٍءادْرَدلا ىبأ نع ثيدحلا يفو

 ىف ار « كيم دن اهاكرَأَو « ميا ريح محي الأ

 ْنِم ْمُكَل ريو  ِقِرَوْلاَو بهذا ٍقاَقْنِإ نم ْمُحَ َريَخَو ؛ مُكَتاَجَرَ
 و «؟مكَناَنغأ اوُبِرْضَيَو ْمُهَئانعأ اوُبِرْضَتَف ؛ ْمُكَوُدَع اوَقْلَت ْنأ

 .(1/1/ + ئدمزتلا نتف .حيحص) ( ىَلاَعَت هّللا ُرُكَذ» :َلاَق ءىَلَب : اوُلاَق

 85 هللا ركذ الإ اهبيذي ال ةوسق بلقلا يف نأ (50
 : ه6 لاق ٠ #8 هللا ركذب هبلق ةوسق يوادي نأ دبعلل يغبتيف
 لَو هنأ © ٍنم ٍلكَص ىف كيلو هلل ِرْكِو ني ميو ةَيينَل ُليْوفل
 توم نذل دولج هن ٌرعَمَفل نيت اهتم انك ثيل مك

 ىي ِهَّلَأ ىَدُه َكِلَد هَل رك لإ َمُهبوُلمَو مُهُدوُلَج نيت مث مي
 . [77-18 :رمزلا] «داه ْنِم م مل اه ُهَّنأ ٍلِلْضُي نَمَو 0

 ةضيرم بولقلاف ؛هؤاودو بلقلا ءافش ركذلا نأ (59)
 نوي نيو## : قلك لاق ١ يوب هللا ركذ يف اهؤاودو اهؤافشو

 . ١١[ :نياغتلا] * يلع ِءَىَت لك ا مي هلأ

 سانلا ركذو ءافش ٌقْيََب هللا ركذ : ُةّنَُكك لوحكم لاق

 : ليق امكو «ءاد

 سكتت اًنايحأ ٌركذلا َكُرَتنو مككركِذب اَنْيَواَدَت  اًنْضَرَم اذإ



 ةعفدتسملاو ُنِكَوَي هللا معِنل ةبلاجلا بابسألا ربكأ هنأ (55)

 اَنَع ناك ٌهَنِإ ْمكَيَم أررففتسا كتم : 3: لاق ٠ هلو همّ
 كل لمجو نيو لوي ٌمددَيَو ©© اًرَرْدَي ركع ةَصلآ ٍلِسر ©

 ذإو##» : ُقِيَيََي لاقو « [1؟-٠ :حون] «اربتأ يل لجو ِتنَج

 نع ةلفغلا حبقأ ام : فلسلا ضعب لاق « [/ : ميهاربإ] # درع

 !!! كركذ نع لفغي ال نم ركذ

 ىلع هتكئالمو 3 هللا ةالص بجوي ركذلا نأ (55

 لك حلفأ دقف هتكئالمو هيلع كدي هللا ىَّلص نمو « ركاذلا

 اوركذأ أوما“ نيل ماي : هلك لاق « زوفلا لك زافو حالفلا
 مَع ٍلضي ىلا وه © اَليِلَو زك ُحَبَسَو © ابك كو هَل

 نينو َّداَكِم رولا َلِإ تظل ني ْؤَئِفيل ٌمُكِتكَم
 هتكئالم نمو خوي هنم ةالصلا هذهف 41١-48[« :بازحألا] «اميحر

 ريخ يأف « رونلا ىلإ تاملظلا نم دبعلا جارخإل ببس يه امنإ

 نع نيلفاغلا ةرسح ايف ؟مهنع عفدني مل رش يأو مهل لصحي مل
 !! هلضفو هريخ نم اومرح اذام مهبر

 هيلعف ايندلا يف ةنجلا ضاير نكسي نأ ءاش نم نأ (55)

 ةمَجْلا ضاّيرب ْمُتْرَرَم اذِإ» : كب لاق ٠ ركذلا سلاجمب

 . «ركذلا ُقَلِح» :َلاَق !؟ِةّنَجْلا ضاّيِر اَمَو : اوُلاَق «اوُعَتْراَف

 6٠١"( :يذمرتلا ننس « نسح)
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 سلاجم نم سيلف ةكئالم سلاجم ركذلا سلاجم نإ(59)
 ىبأ ْنَعْف؛هيف ٌحكوَب هللا ركذُي ٌسلجم الإ سلجم مهل ايندلا
 ةكئالَم هلل ّنِإ» : عي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَك هب َءَرْيَرُه
 امو اوُدَجَو اًِإَف ٠ ركذلا ٌلْهَأ َنوُسِمَتْلَي «٠ ٍقُرطلا ىف َنوُقوُطَي
 ْمُهَنوُفُحَِف : لاك « ْمُكيَجاَح ىلإ اوُمْله : اَوَداَنَت هللا َنوُرُكْذَي
 مَلعأ َوْهَو ْمُهُبَر مهلأسيف : َلاَق « ايْنَّدلا ِءامَّسلا ىلإ ايضا

 +. كن وختمت 2 نولوقي + اولاق :؟ىداتغ لَوُثَي : ْمُهْنِم

 لَه : لوقف : لاَق ءَكَنوُدَجَمُيَو 2َكَنوُدَمْحَيَو ٠ مع
 : ُلوُقَيَف : َلاَق « َكْوَأَر اَم ِهّللاَو ال : َنوُلوُقَيَف : َلاَق ؟ىِنْوَأَ

 َةَداَبِع كَل ّدَسَأ اوُناَك َكْوَأَر ؤَل : َنوُلوُقَي :َلاَق ؟ىِنْوَأَر ؤَل ٌفِيَكَو
 اَمَك : ُلوُقَي : َلاَق « اًحيِبْسَت كَل َرَثْكَأَو ١ اًديجمَت َكَل ّدَشآَو
 ؟اَهْوَأَر لهو : ُلوُقي : َلاَك « ٌدْنَجْلا َكَِنوُلَأْسَي : َلاَق ؟ قوْلاَسَي

 : ٌلوُقَي : َلاَق ١ اَعْوَأَر اَم ّبَر اي هّللاَو اَل : َنوُلوُقَي : َلاَق
 اوُناَك اَهْوَأَر ْمُهّنَأ ْؤَل : َنوُلوُقَي : َلاَق ؟اَهْوَأَر ْمُهّنَأ ول فيكَ

 : َلاَك ٠ َةَبْعَر اَهيِف َمَظْعَأَو ٠ اَبَلَط اَهَل َدَسَأَو , اًصْرج اَهِيَلَع دش
 ْلَهَو : لوُقَي : لاق « ٍراّنلا َنِم : َنوُلوُقَي : َلاَق ؟َنوُدَوَعَتَي ٌمِمَق

 : ُلوُقَي : َلاَق ٠ اَهْوَأَر اَم ِهّللاَو ال : َنوُلوُقَي : َلاَق ؟اَهْوَأَر

 اهم َّدَشَأ اوُناَك اَهْوَأَر ل : َنوُلوُقَي : َلاَق ؟اَهْوَأَر ؤل فيكَ
 ُدَق ىَنَأ ْمُكُدِهْضَأَ : ُلوُقَيَف : َلاَق . َةَقاَخَم اَهَل ّدَشَأَو ءاَراَرِف



 هه

 سيل ْناَلف ْمهيِف : ٍةَكئاَلَمْلا نِم َكَلَم َلوُقَي : َلاَق « ْمُهَل ُتْرَفَع

 مِهِب ىَقْشَي ال ْءاَسْلُجْلا ْمُها: لاق ٠ ٍةَجاَحِل َءاَج اَمْنِإ ْمُهْنِم

 ةكرب نم اًضيأ اذهو « (3040 : يراخبلا حيحص) «ْمُهُسيِلَج

 ووو جا ديمو يبق يصار سو
 . ١*[ :ميرم] *تنكح ام َنْيَأ كَراَبم ىنلَمَجَو#» : خيي هلوق

 . لح امنيأ موئشم رجافلاو 0 امنيأ كرابم نمؤملا اذكهف

 سلاجم ةلفغلا سلاجمو ةكئالملا سلاجم ركذلا سلاجمف

 مل نإو #3 هللا همحري نيركاذلا عم سلاجلاف ؛ نيطايشلا

 .مهنم انلعجا مهللا « مهسفنأ نيركاذلاب كلابامف «ةين هل نكت

 ديعس يبأ نع « هتكئالم نيركاذلاب يهابي وج هلا نإ (ع)
 : لاق ٍدِجْسَمْلا ىف ٍةَمَلَح ىَلَع ُةَيِواَعُم َجَرَح : لاق بَ يردخلا

 0 لاق ٠ هللا ُرُكْذت اَنْسَلَج : اوُلاَق ؟ ْمُكَسَلْجَأ اَم

 ىنِإ اَمأ : َلاَق ٠ , َكاَذ الإ اَنَسْلْخَأ اَم هَّللاَو : اوُناَق ؟ َكاّذ ال

 لق هللا لوْسَر نم ىتَمب دَحَأ ناك اَمَو محل مهم مُفِاحمسأ

 هباَحْضأ ْنِم ٍةَقَلَح ىَلَع َجَرَح هللا َلوُسَر َّنإَو (ىنِم اًئيِدَح ُهْنَع

 ىَلَع ُهُدَمْحَنَو هللا ُرُكْذَت اْسَلَج : اوُلاَق « 2؟ْنُكَسَلْجَأ ام :لاَقَق

 أ ْمكَسْلْجَأ ام هللآ» : َلاَك « اَيَلَع ِهِب ّنَمَو مالْسإلل اَناَدَه ام

 م ىنِإ اَمُأ» َلاَق ءَكاَذ الِإ اَنَسْلْجَأ اَم ِهَّللاَو :اوُلاَق  «؟َكاَذ

 نأ ا ع ليج ىناَنأ هثكلَو ْمُكَ همت معلا

 0907٠١. : ملسم حيحص) (ةَكِئاَلَمْلا ُمُكِب ىِهاَبُي يوي َهّللا



 7171252 ببب7بب ©

 «تادابعلا لكل يساسألا دصقملا وه ُنْيَوَب هللا ركذ

 ينوركذتل :يأ ١4[ :هط] *قرَكزإ َةركَّصأ ِوِقَآَو

 َلِعْج اَمْنِإ) : ل لاق و يلا نع اهي يكل ةشن ةشئاع نعو ءاهب
 ركذ ٍةَماَقِإل ٍراَمِجْلا َْمَرَو ِةَوْرَمْلاَو انتل نع ”رْئَدَو و ِتيَبلاِب ٌفاَوطلا

 . (9/ه0/5 : دمحأ 7 كاسم ( كر « ِهّللا

 ءاوس اهماقم موقتو تاعوطتلا نع بونت هتمادإ نأ (54)
 يف اًحيرص كلذ ءاج دقف ؛ م د يف

 . وني تلا ىَلِإ ُهاَرَمُفْلا ءاَج : َلاَق هنأ هبوط © ةريره يبأ ثيدح

 ميِّنلاَو اَلْعْلا ٍتاَجَرَّدلاِ ٍلاَومألا َنِم ٍروُندلا ُلْهَأ َبَهَّذ : اوُناَقَ

 هلو . ٌموُضن اَمَك َنوُموُصَيَو « ىَلَصُ اَمُك َنوُلَصُي ' ميِقُمْلا
 2 َنودِجاَجُيَو َنوُرِمَتْعَيَو ء اهب وجي لاَوْمَأ ْنِم لضَف

 نم م رد هب ْمثْدَحَأ نإ أب مُكئدَحَأ الآ» : لاَق « َنوُقَّدَصَتَيَو

 نيب ْمتنَأ نم َرَح مثثُكو . مُكَدعَب ّدحأ مككرذُي ْمَلَو ْمُكقْبَس
 َنوُرّبَكتَو « َنوُدَمْحَتَو َنوُحْبَسَت !؟ ُهَلْكِم َلِمَع ْنَم الإ « ِهيَئاَرْهظ
 لعجف « (807 : يراخبلا حيحص) «َنيْئاَلَنَو اَناَلَث ٍةاَلَص لك َفْلَخ

 ربخأو داهجلاو ةرمعلاو جحلا نم مهتاف امع مهل اًضَوِع ركذلا

 . ركذلا اذهب مهنوقبسي مهنأ

 اهلك هفواخم بلقلا نع ِبِهْذُي خْيَيَي هللا ركذ نأ 6
 دق يذلا فئاخلل سيلف «نمألا لوصح ىف بيجع ريثأت هلو

 نمألا دجي هركذ بسحب ذإ #8 هللا ركذ نم عفنأ هفوخ دتشا



 2. رح ع ملا كو

 يبأ ْنَع هل نامأ اهدجي يتلا فواخملا نأك ىتح هفوخ لوزيو

 يبأز ثغر اعلا يف كل ثلا عم كنك : َلاَق بهَض ركب

 أطأَط ْمُهَضَب نأ وَ للا يب اَي : ُتْلُقَف تقف مَْقْلا ماد انآ اذ

 حيحص) «اَمُهْنِلَن هللا ناَنْنا ركب اَبأ اَي ثككشا» : لاق « اَنآَر ُهَرَصَي
 : لاقف هير ْةتيَو هللا لوسر ركذ نيحف « 6057207 : يراخبلا

 « فوخلا هنع لاز ؛ 6٠[ :ةبوتلا] «اًضَعَم هلأ كرإ ْنَرَحَع ال

 : ةنينامطلاو ةينكسلا هل تلضخو

 ركذلا عم لعفيل هنإ ىتح ةوق ركاذلا يطعي ركذلا نأ (5
 تدهاش دقو : ُهْنَلْخك ميقلا نبا لوقي « هنودب هلعف نظي مل ام

 هباتكو همادقإو همالكو هننس يف ةيميت نبا مالسإلا خيش ةوق نم

 هبتكي ام فينصتلا نم مويلا يف بتكي ناكف « اًبيجع اًرمأ

 يف هتوق نم ركسعلا دهاش دقو ءرثكأو ةعمج يف خسانلا

 ةمطاف هتنبا ٌْكلَو يبنلا مّلع دقو ءاّميظع اًرمأ برحلا

 انالث امهعجاضم اذخأ اذإ ةليل لك احبسي نأ اهي اًيلعو

 هتلأس امل نيثالثو اًعبرأ اربكيو نيثالثو اًنالث ادمحيو نيثالثو

 ةمدخلاو يعسلاو نحطلا نم هيساقت ام هيلإ تكشو مداخلا

 نم نإ : ليقف « مداخ نم امهل ريخ هنإ : لاقو كلذ اهملعف
 . مداخ نع هينغُت هموي يف ةوق دجو كلذ ىلع مواد

 نوركاذلاو قابسلا رامضم يف مهلك ةرخآلا لامع نأ(0)
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 نم ناعنمي رابغلاو ةرتقلا نكلو رامضملا كلذ يف مهقبسأ مه

 . اوزاح دقو سانلا مهآر فشكناو رابغلا ىلجنا اذإف مهقبس ةيؤر

 قس. ودبل + 4215 هللا لوس لاق" عب .قسلا !بيضق

 لاك ”؟هللا + لوُسَو ٠ نوُددَفُملا 43 +: اولاق: قَوُفَتمُمْلا
 . 53075 : ملسم حيحص) «ُتاَركاّذلاَو اًريِثَك هللا َنوُرِكاَذلا»

 هنإف ؛ هدبع قوي برلا قيدصتل ببس ركذلا نأ (0)
 ربخأ اذان: هلذاوع توعتو: لامك تاضرأت 32 هللا نهرا

 عم رشحي مل وي هللا هقدص نمو ء هبر هقدص دبعلا اهب

 ش ل م ٠ نيبذاكلا

 نع ركاذلا كسمأ اذإف ركذلاب ىنبت ةنجلا رود نأ (09
 نزف نكتلاب اهءانينا انيقو «ءانبلا نع ةكئالملا ةكنما ركذلا
 كو يبنلا ثيدح يف مدقت امك « اًضيأ ركذلاب اهنيتاسب سرغ

 ءاملا ةبذع ةبرتلا ةبيط ةنجلا نأ 58 ليلخلا مي ميهاربإ نع

 «ء هلل دمحلاو « هللا ناحيس : اهسارغ نأو ناعيق اهنأو

 . ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو

 هل تناك اذإف « منهج نيبو دبعلا نيب دس ركذلا نإ (63
 ركذلا ناك لامعألا نم لمع وأ ةيصعم نم قيرط منهج ىلإ

 ادس ناك الماك اًمئاد اًركذ ناك اذإف « قيرطلا كلت يف اًدس

 . هبسحبف الإو « هيف ذفنم ال اًمكحُم



 لاق بئاتلل رفغتست امك ركاذلل رفغتست ةكئالملا نإ (64)

 موبم دنع دحيم كوع نمو كزعلا مول ا : عَ هللا
 ٌةَمَْي ءْىَم نكح َتَعِيَو اَنَير أوما نذل َنوُمَتْسَو -وب َنوممْوُيَو
 [ :رفاغ]# محا َباَدَع َعهِقَو ٌككيَِس أَوُعبَتأو أوُباَت َتِدَلِل َرْفْغَأف اًمَلِعَو

 ركذي نمب رشبتستو ىهابتت رافقلاو لابجلا نإ
 لبجلا نإ < هتفط هوفسم نب هللا دبع لاق + اهيلغ هك هللا

 اذإف ؟ َقِيَ# هللا ركذي دحأ مويلا كب ٌرَمَأ : همساب لبجلا يدانيل

 . رشبتسا ؛ معن : لاق

 الإ حاور الو حابص نم ام : لاق هنو كلام نب سنأ نعو

 مويلا كب رم له « هاراج اي : اًضعب اهضعب ضرألا عاقب ىدانت

 : ةلئاق نمو « ال : ةلئاق نمف ؟كيلع هللا ركذ وأ هلل ىلصف دبع

 . اهيلع الضف كلذب اهل تأر معن : تلاق اذإف ع معن

 نيقفانملا نإف ؛ قافنلا نم نامأ خوي هللا ركذ ةرثك نإ(09)

 توبُكُدَي الو# : نيقفانملا يف َةلي هللا لاق ءهلل ركذلا اوليلق

 ركذ رثكأ نم : هبَذ بعك لاقو « [14؟ :ءاسنلا]#اَيلم لِ ََّأ

 متخ - ملعأ هللاو - اذهلو : قافنلا نم ئرب يب هللا

 هلت ال أوما َنبَدلا ماكي : هلوقب نيقفانملا ةروس يي هللا
 ميم سري ةرسول سس ثيم ل نب كام ديكر قضم

 ةنتف نم اًريذحت كلذ يف نإف «4[0 :نوقفانملا] 4َنوُرِسَخْلَ مه رو

 .قافنلا يف اوعقوف ُخِيَوَي هللا ركذ نع اولفغ نيذلا نيقفانملا



 وللا ركزي نينألا_ مسح(:

 مل ولف ءيش اههبشي ال ةذل لامعألا نيب نم ركذلل نإ (08)
 يذلا ميعنلاو ركاذلل ةلصاحلا ةذللا الإ هباوث نم دبعلل نكي
 نيف ازز ركذلا سسلاجم كيس اذيلو تدي .ىنحل ١ هع لصح

 لثمب نوذذلتملا ذذلت امو : ُْفَركك رانيد نب كلام لاق « ةنجلا
 الو « هنم ةنؤم فخأ لامعألا نم ءيش سيلف ُقِيَيَي هللا ركذ

 . بلقلل اًجاهتباو ةحرف رثكأ الو ةذل مظعأ

 :ةرخألا ىف نونو اينذلا ف ةرضتا بببولا ويكي هنإب(69)
 . ةرخآلا يف مهرونأو ايندلا يف اًموجو سانلا رضنأ نوركاذلاف

 امف قوسلا يف ُةْنَلْكك نيريس نب دمحم رم : فلسلا ضعب لاق
 يف رم اذإ ُهْنَلَُك ينايتخسلا بويأ ناكو « هللا ركذ الإ دحأ هآر

 . ههجو ىلع رونلا لياخمل سانلا ربك قوسلا
 . ركذلا ءانثأ برقلا راعشتساب 3كوب هللاب سنألا (10)

 نأ « يلاعلا ىنغلا وه اذهو « 8 هللاب ىنغلا (9)
 قلخلا نع ةشحولا رعشتسي نأو « هقلخ نع هللاب دبعلا ينغتسي
 . قوي هللاب اًسنأ

 . ركذلا ىلع اهب دوعوملا دوعولاب راشبتسالا (50)
 ريتا لإ 3: كفلبنلا نفعت لاك 6 ةيناللا ةج لريصح 9

 لهأ نأ ول :لوقأف « اًبرط اهيف بلقلا صقري تاقوأ بلقلاب
 . بيط شيع يفل مهنإ اذه لثم يف ةنجلا
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 ؛ ةنجلا لهأب هبشتي ناسنإلا لعجي ركذلا لاهستسا (58)
 َديِمْحَتلاَو َحيِبْسَتلا َن ُهَهْلُي ١ : يلج هللا لوح َلاَق امك مهنإف

 . 204/7 : دمحأ مامإلا دنسم « حيحص) («َسمَّنلا َنوُمَهْلَت امك

 امل ككل اَحوُن هللا ين َّنإف ؛ بوركلا جيرفت 0

 هَلِإ الب َكْرْمآ ٌةْيِصَوْلا َكِيَلَع ٌصاَن يّنِإ» : هبال َلاَقْهاَقَوْلا ُهَْرَضَح

 يِف ْتَعِضُو ؤل َعْبَسلا َنيِضْرَألاَو َعَّْسلا ِتاَوَمَّسلا َّنِإَف ؛ هللا الإ

 الإ ةلإ ال نهب ثَحَجَر : مك يف ُهّللا الإ َهَلِإ ال ْتَعِضوَو فك

 مق ةَمَهْبُم َةَقْلَح نك َعْبّسلا َني َنيضْرَألاَو عْبسلا ِتاَوْمَّسلا َّنأ ْوَلَو ءْهّللا

 نأ ولف «(554 : درفملا بدألا . حيحص) هللا الإ هَلِإ ال َنُهْنَمَصَق :

 كبرك نكشاو كيلغققاطتا عبسلا نيضرألاو عبسلا تاوامسلا

 . نهتمصقل ؛هللا الإ هلإ الب تنعتساو

 « ىوقتلا هيف سرغيو ٠ بلقلا ةقر ثروي ركذلا 63)

 0 للا يقي ا نك عمنا يعاب باقل نيردلل ركاذلا

 هس ٌرعَسفَل َناَنَم اهيََِتَم ابنك ِثيِدََل َنَسَحَل َلَي ُهَّمأ# : 0

 275 رو مخاد يَ خ كك ع نيل
 . [0 :رمزلا] 53-42 نم كفي فيج هلأ ىذه 5

 3و لاق «نيقيلا لوصحو ناميإلا ةدايز ركذلا ف

 َميَلَع تلك اًدِإَو عهيولق تْلِجَو ُهّللأ َركذ اَدإ َنبِذَلأ وُمؤَمْلا اَمّنإ# :

 .[" : لافنألا]# َنوُلكَوَتَي وك د مهبر لَعَو يل 7 ا



 هللا رثب هنا _مهجججج7جم(.070)

 ادعو ليعامسإو رجاه هتجوز ٌدوتتلَظ ميهاربإ كرت املو
 «معن : لاق ؟كرمأ هللآ : تلاق فارصنالاب مهو ءارحصلا يف

 . اهنيقي تبثو ٠ اهبلق نأمطا كاذ نيح

 . ةمهلا ولعو ةدابعلا يف طاشنلا ثروت ركذلا ةرثك(ة3)
 طقيَتْسا نق : يي هللا لوسر لاق : لسكلا دبعلا نع يفنتو

 . (١9١٠:يراخبلا حيحص) (ٌةَدْفُع ْتّلَحْلا َهّللا َرْكَذَف

 ىلع رصنلل بابسألا ىوقأ نم هللا ركذ ةرثك (53)
 أمضت صن ثبت اذإ أربع تري هيلي 0 ءءادعألا

 رصتنا امو « [4ه :لافنألا] # حر سيت يَلَم ارنكتح هنأ اوركحدأو

 . ءاعدلاب الإ بازحألا ةوزغو ردب ةوزغ يف 2 هللا لوسر
 . فالتخالاو نذنلا ةفع نم زنا هينلقلل ةنامل وكلا

 هلأ رخص الأ يأ ركزي مهبوُم ُنمْطعَو أوما نال : الو لاق
 . [18:دعرلا]# ٌبوُلَقْلا نيمطت

 ب لت( : لك لاق ٠ ءيش همظاعتي ال ل ركاذلا(1)

 نع نقْنَت ةؤلكّصلا تكرإ واصلا ِمِقَأَو بتكلا تسب َكِنِإ 5

 4(© َنطَتْسَ ام لَ ُهَناَو ديك هَل ركْذلَو كسلا ءآَضحَفْلا
 ىلع ريبكتلا دي را 2 0 :توبكنعلا]

 . رفسلا ءانثأ فرش لك

 . ةرخآلا يف كلذك هلعل ءايندلا يفرانلاءافطإل ببس ركذلا(77)



 كر ححتححمسس هاو

 يخ هيلع مواد نم نإف ؛ ةمتاخلا نسحل ببس ركذلا (5
 : كولو يبنلا لاق «تاركسلا يف ةداهشلا قطن هيلع َلْهَس ايندلا

 . (411 : ملسم حيحص) هللا الإ هَل ال ْمُكاَنَْم اوُنَقَل»

 : ع8 هللا لوسر لاق « ةمغلا فشكل ببس ركذلا (,3

 ِتَْمِل ٍناَمِسَخْنَي ال . هللا ٍِتاَيَآ ْنِم ِناَنِيَأ َرَمَقلاَو ٌسْمَّشلا َّنِإ »
 . اوُرّبَكَو « هللا اوُعْذاَق كلذ ْمَُأَر اًذِإَف « ِهِتاَيَحِل اَلَو ٍدَحَأ

ِ 0000 
 . (9191 : يراخبلا حيحص) « اوقدّصتو ٠ اولَصَو

 . لجاعلا كالهلل هسفن ضرعي ركذلا كرتي يذلا نإ (,)

 نع مه لب نَا نم ٍراَهّتلاَو ِلْيلِي مْكوََحَي نم لقط : نتي لاق
 ال ًامزوذ ني مُهُعَسَت ُهَهِلاَ ممل أ © ْسرَعُت رِهَيَر ركصز
 « [47- 47 :ءايبنألا] «نوبَحَضي اَنِم مه الو مهسْفَنَأ رِصن َنوُعيِطَتَسَي

 وهو ركذلا اوكرات ُقِتَكي هللا خبو فيك - هللا كمحري - رظناف

 دحأ كلذ نم هعنم امل مهكالهإ دارأ ولو « مهؤلكيو مهظفحي

 : ول ىبللا ءاعد ءارتع ىنل] ةرابشإ ةيذلا نق نأكف» .هئاحت
 3 ُكِتَبوُقُع ْنِم كِتافاعُمبو 3 َكِطْخَس ْنِم كاَضرِب ٌدوُعَأ َمُهّْللا»

 ىلع َتيتثأ اًمك َتْنأ « َكيَلَع ًءانَن ىصخأ ال َكئِم كب ُدوُعأو

 : .(481: ملسم حيحص) (َكِسْفَ

 هفطع نيب قوي هللا هرّيس ؛ هللا ركذ نم دبعلا رثكأ اذإف

 . هردقي امب هيضري هفطلو «٠ هرذحي ام هيقي هفطعف «٠ هفطلو



 هللا ركب سنألا_مسححححخ#, 710

 4ر» : هي لاق « ىوهلا عابتا نم ةمصع هللا ركذ (73)

 [18 :فهكلا] 4 هوه عمو انْدَذ نع َمَبْلَق اَلْفْغَأ َنَم 3

 . كلاح حالصو كرمأ ريبدتل ليبس قو هللا ركذ (79

 اكو هوه َمبنَو وو نع ُمَبَع اَلمْغأ نم حلم الو» : اليو لاق
 [18 :فهكلا] ام مم

 ركذلا نأ : ةعماجلا ةدئافلا هذه قبس ام ةصالخ ©

 تاطقسل اليدبت هللا ركذ ةرثك نوكيو « نسلألا دئاصح وحمي

 - ءارعشلا ىلإ رظنا « هاذأو هملظو هئاطخأو هتاوفهو « ناسللا

 ركذ ةرثك مهتبوت هللا لعج - ناسللاب اًضوخ سانلا رثكأ مهو

 ف مهن رب رلَأ © نواَمْلا ْمُهْعْيَي ُاَرَعّشاَو# : #38 لاق « هللا

 نأ الإ © تؤلمني ا ام تشي ممَو © وثبت داو لك
 « [9-5707؟4 :ءارعشلا] © اريثك هللا أوركذو ِتَسِليَصلَا ْأوُلِمَعَو أونَماَء

 . كبلق رهطيو «٠ كبنذ ركذلا لسغي ؛ هللا ركذ نم رثكأف
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 ل يف اقر رج كح ع دلل بيبحلا اهيأ ملعا

 ا هريغ نود هل لمعلابو «هريغ ركذ نع 0

 احلا هل الآ» ال مكحأ وهو لاق ميكحلا مي
 ره عع

 رع جف د هم 0

 .و اعرضت ْمُكّيَر اوعدأ (9 نيبلنمْلا بر ُدّنأ كراش ع 0

 و

 . [هه-ه: كر «تتنُمل تش

 هوو هرمأو 0 وهأي يذلا وه قلخ يذلا هللاف

 دق نيلي ال سك قع لص نمفأ# : َةَلْك لاق ءةلاحمال
 عى رم ب

 روفمل هلا تإ ًاموُصُ الك هيأ هَ ا نإَو 9 َنوُبَكَرَي
 هر سس

 . ١7-١9[ :لحنلا] تون امو كيور ام ُدَلْنَي ٌملَعَي ُهّلأَو 9 ميحَت

 تارانمو ء.تاخسار لوصأو تاتباث دعاوق اَذِإ يبيبح مهفاف

 : تامالعو كنيدل

 . ريغ ال هتدابعل قلخلا هللا قلخ : ًالوأ

 هناحبس همالك نم ةدودحم ةفورعم ةبولطملا ةدابعلا : اًيناث

 العفو ًالوق قلي دمحم هين لإ هحوو
 ش

 اضيأ ةبولطملا ةحضاولا ةددحملا ةدابعلا نأ : اًكلاث

 . اهب مازتلالا بجي ةدودحم ةيفيكو ةئيهب ةطورشم



 |_للا رقي سننألا_مسصصطخصططلل(..0
 انكرتي مل اهب انرمأو هتدابعل انقلخ امل هللا نأ ينعي كلذ لك

 ضرتفا امنإو « هتدابع معزب ديرن امك ءاشن ام لعفن انئاوهأل

 انيلع بجوأ لفاون انل نسو عئارش انل عرشو ضئارف انيلع
 نع الإ هيلإ لوصولا ىلإ ليبس ال هنأ انربخأو «٠ اهب مازتلالا
 دير كت اربي ن6 ىق» : لكي لاقف « اًطورش اهل طرشو اهقيرط

 . 1٠١[ :فهكلا]«أاَدمَل كير َةداَبعب كرسي الو اًحِللَص المع ُلُمَعِِلف سب سرلا كاع

 اَنْ ِيَلَع سل الَمَع َلِمَع ْنَم١ : لَو هللا لوسر لاقو
 . 1506٠( : يراخبلا حيحص) (ْدَر َوُْهَف

 ؛ دارملا وهو هلي رمآلا وه هللا ناك امل هنأ : اعبار ملعاو

 5 عرشلا ىلع تئتفي اال هنإف . اًعيطم صلخمملا قداصلا ناك اذإف

 يذلا هجولا ىلع هب رمأ ام يدؤي لب ٠ ةعاطلا يف ركتبي الو

 ريفا هةانع حلضي امي ملعأ 88 هللا نآ ١ اتماتج ملعا مث
 مهل نيبف ؛ هدابعي هناحبس ملعأ وهو ؛ هدارمب هلالج لج ملعأ
 مهناعأ ضئارفلا مهيلع ضرفو عئارشلا مهل عرش املو « هدارم
 نسحأ ىلع مهل اهعرشو 3 اهلعف ىلع هناحبس همركو هريسيتب

 . تالاحلا لضفأو « تائيهلا لمكأو تالامكلا



 ه«ته

 مهتايح نوكت نأ دابعلارمأ هللا نأ : اًريخأو أاسداس مهفاو

 َنيِيلَعْلآ َبَر هلل قاَمَمَه ايو يىَششَو ِقاَلَص 9 لفل : ةدابع اهلك

 . [1517-171 :ماعنألا] # نيبال لد انك تريل َكِلَّديو ُدَل َكيِرَك ال ©

 وه لي هللا ركذ نإ : لوقن هريغو قبس ام لك لجأ نم

 الف ٠ رشبلا تاكرح نم ةنكسو ةكرح لك يف ديكألا نكرلا

 وأ سبل وأ مايق وأ سولج وأ جورخ وأ لوخد دنع ةظحل دجت

 ركذ هلاثمأ فالآو اذه لثم يف عرشو الإ قارف وأ ءاقل وأ علخ

 . هب هللا ركذي نأ ملسم لكل يغبني صاخ

 ةنكسو ةكرح لك لظت نأ «٠ قوي هللا ةعيرش ةمظع هذه

 , للك هللاب دبعلا ركذي ايندلا يف مدآ نبا سافنأ نم سفن لكو

 اذه يفوت - هللا ركذ ينعأ - ةدابعلا هذه لثم هللاو رأ ملو

 تقو ةالصلاف « اًمئاد اذبع ناسنإلا شيعي نأ ينعي «٠ ىنعملا

 اذكهو « للحتو مارحإ نيب تقو جحلاو « ميلستو مارحإ نيب

 ةداهش هتياهنو « ناسنإلا ةدالو هتيادبف ركذلا امأ ؛ تادابعلا لك

 . اهب انل متخي نأ هللا لأسأ « هللا الإ هلإ ال

 « هريغ ركذ نع هركذب هللا كلغش « « بيبحلا اهيأ -ملعاو

 نأ - هريغ نع ةشحولاو هب سنألاو « هريغ بح نع هبحو

 كلّمأو ُكَرَكَذَف ؛ ًالوأ َكَرَكَذ : نيركذب فوفحم هلل كركذ

 . لضفأو هنم مظعأ اًركذ هل كركذ ىلع كباثأ مث «هتركذف هركذل



 ْنَم ْعِظْن الو : نكي لاق ٠ نيهم زجاع هللا هركذي مل نمو
 .[[8 :فهكلا] اطر ْمرمأ تاكو ةبوه عبتأو اند نع ملف اَنلَفْعَ

 لاق « تاحابملا يف عسوتلا اًضيأ ركذلا نع ةلفغلا بابسأ نمو

 4 و اوم اونو ٌركحْزلا أوند ٌّقَح ْْمَءآسََو ْمُهَتعَتَت نكللَو» : ىلاعت
 . رذحاف ؛ سرغل الو يقسل حلصت ال روب مهبولقف « ١4[ :ناقرفلا]

 امك تسيل ةفظوملا راكذألا نأ اًمزلم دكؤأ نأ ديرأ انأ كلذل
 هلمحي باتك وأ بيتك وأ ةقرو اننامز يف سانلا ضعب لعفي
 هذه نوكت نأ يغبني امنإو ؛ناسللا فرط نم طقف اهددريو
 اهاسني ال بلقلا رادج ىف ةروفحم ةظوفحم ةفظوملا راكذألا
 2 اذبأ اهنع لفي الو ناسنإلا

 ىف درو ام لك ىصقتسأو ديزتسأو درطتسأ نأ تصرح دقو

 ةقرشم ةعئار ةقارب ةليمج ةايحلا نوكتل ؛ ناكمإلا ردق باب لك
 تسنأ الو « هركذب الإ بولقلا تدعس ام هللاوف ؛ خِيَوَي هللا ركذب
 .ةلكُك هللا ركذب الإ ةايحلا تماقتسا الو «هركذب الإ حاورألا

 .. مثالا ىلإ ايهو
 نم « هلصأو هعبنم نم ركذلا ذخو « سانلا مالك نم كعد

 دسم هعاقا هللا رفق وق تصب ه1 شحم هللا لويفو
 . يلي هللا لوسر
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 الو ةالَّصلا ْمُكِلاَمْعَأ َرِيَخ 9 اوُمْلْعاَو» : 2 هللا لوسر

 « 659/3 : هجام نبا ننس « حيحص) ؛ ٌنِمْؤُم الإ ٍِءوْضُْوْلا ىَلَع ظِفاَحي

 : هيلع ىلاعت هللا نس ءوضولا ةيادبو « د أدبن

 شالو شال نسال قا لل َر لاَ

 . ٠١١( : دواد يبأ ننس « حيحص حيحص) ؛ ِهْيَلَع هلل هللا َمْسا رُكذَي ْمَل نَمِل

 ا ل

 ١ لا دو

 :ةملك اهنيبو كنيب !؟ ديرت اذام

 عبق وأ ُعِِيف أَضَوَي ؛دعأ ني مكتب امد : لي يبلا لا

 هللا ُدْيَع اًدمَحُم َدَمَحُم َّنأَو ُهّللا الإ َهّلِإ ال ْنَأ ُدَهْشَأ : َلوُقَي مث َءوُضَوْلا

ا نم ينلَعجاو َيباوَللا نم يِنلَعَجا مهلا « لوُسَرَو
 ؛ َنيِرهطَمُمل

 . («َءاَش اَهيُأ نِم ُلُحْدَي َه ةَيناَمَتلا ةَّنَجْلا ُباَوْبَأ ُهَل ْتَحَتُف الإ

 (هم : يذمرتلا نئس حيحص)



 نمو كنم ذخأي . فيطللا دودولا ميركلا كلملا ناحبس
 حتفت هدعب هللا ركذو ءوضولا لثم طيسب لمعب « ليلقلا كريغ
 لهف !! ةنجلا كلت كنم ةبيرق يه مك «ةينامثلا ةنجلا باوبأ كل
 تعش نإ تئش اهباوبأ يأ نم لخدا !؟اهيلع صيرح تنأ

 نإ خيب هللا الإ هملعي ال يذلا رجألا اذه كل نوكي مث

 : 9996 يبنلا هب كربخأ ام تلق

 : َلاَق مث أَّضَوَت نَم» كو هللا ُلوُسَو نات 27
 ُتوُتَأَو َكُرِفْغَتْسَأ َتْنَأ الإ َهَلِإ الآ ُدَهْشَأ َكِدْمَحِبَو ّمُهَّللا َكَئاَحْبْس

 .«ةئاهقلا مؤ ىلإ سي ملف عباطب عبط مف «قِر يف بي ؛ كَل
 (01ا/* عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «يناربطلا هاور)

 : هلك ايندلا ريخ تلمش ةريغص ةوعد مث

 لَو هللا لوسر تيتأ :لاق هبط يرعشألا ىسوم يبأ نع
 يِبْنُذ يل ْرِفَغا َمُهْللا» : لوقيو وعدي هتعمسف اضوتف ءوضوب
 هللا يبن اي : تلقف «يِقْرِر يف يل كِرابَو .يراد يف يل عّسَوَو
 . «!؟ءْئَش نِم َنكَرَت لَهَو» : لاق اذكو اذكب وعدت كتعمس

 ١576( : عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو « يناربطلا هاور)

 يف كل كرابو « كراد يف كل عسوو « كبنذ هللا رفغ اذإف
 راكذأ اذِإ سنت ال !؟ كلذ دعب ايندلا نم ديرت اذامف «٠ كقزر
 . ميظع اهرجأ ّنكل ةطيسب يهف ؛ ءوضولا



 .. مالسإلا نبا اي . . بحملا بيبحلا اهيأ

 لهف « رابجلا زيزعلا كلملا يدي نيب فقتل تئج دق تنأاه

 ؟كلذل تددعتسا

 .. ايو ... كديو ... افطل

 نا + 2205 هللا كوسرت لاف: + هيرو يعل نب ةلتسا ةفايفلا

 يف 3و هللا لاقو « (25877 : يذمرتلا ننس « حيحص) «اوُتْفَتْلَت الق

 نيَمْضِن يِدْبَع َنْيَبَو يِنِبَب ةالّصلا ُتْمَسَق : يسدقلا ثيدحلا

 ملا :تلق .... : ُدْبَعْلا َلاَق اًذإَف َلَأَس اَم يِدْبَعِلَو

 ليمسو + < :ةأحاتم' :ةيالخلا" !نع يف تيأر امك ةالصلاف

 اننأ دعمت ةيفيقوت ةدابعلا نألو « هير ىلإ دبعلا نم لوصو

 ناك فيك ملعتن نأ جاتحن اننإف « ديرن امك ال ديري امك هللا دبعن

 . لوقي ناك اذامو ٠ يلصي ُكقي يبا
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 و ةالصلا يف لخدي نامزلا اذه يف سانلا ضعبو
 يف لوذخملا كاذ لوقب ينركذي هنأكو ءاهيف لوقي ام يردي ال
 ا ل طا

 « ةين وأ ربدت وأ مهف وأ يعو ريغب سانلا لوقي امك لوقيو
 . رثأ الو رجأ الب لخد امك ةالصلا نم جرخي كلذلو

 ةالصلا راكذأ ملعتت نأ كيلع بجي ا كل لوقأ كلذل

 اهنودؤي سانلا ضعب نأل ؛ نايعألا ضورف نم اذهف « ةبجاولا

 «ءاهرامت ةالصلا يتؤت ال مث نمو « اهيف حور آل ةيديلقت تاكرح

 ىلع مهمامتها لج ٌبصناو « سانلا يلصي امك نولصي مهف

 لك كل ركذأس اذلو !! اوملعت نإ ةالصلا تايفيكو تائيه .ملعت
 4 ةالصلا ناكرأ نم نكر لك يف تدرو يتلا راكذألا عاونأ

 نأ تدرأو كدحو تيلص نإ هظفح كعفنيل ؛ كلذ تدمعت

 مث « هلوقت ام دجتف اهليطي مامإ فلخ تيلص وأ « ةالصلا ليطت

 راضحتسالا بلجيو ةلفغلا عفدي راكذألا هذه نيب عيونتلا نإ

 : تامهم نم راكذألا هذه ملعت



 ةالصلا راكذأ

 : راكذألل ةمهم دعاوق
 ك2

 هنأل ؛ اًديج اهربدتو « راكذألا هذه يناعم مهف : اهلوأ

عو « اهنم لقع ام الإ هتالص نم ءرملل سيل
 « مهف ىنعمب لق

 يك هب قطنت ام كردت نأ دبال لب ٠ لوقت ام يعتو مهفت نأ دبالف

 :: داماك كرجل ىلع لمحت

 كتينو « ىون ام ئرما لكل امنإف ؛ رجألا باستحا : اناث

 اَمَك اوُلَص» : هرمأل ًٌةعاط راكذألا هذه ىف يقي لوسرلا ةعباتم

 . (ه 5535 : يراخبلا حيحص) « ىَّلَصأ ىَنوُمُتيََ

 عامس دوهشب « ركذلا اذهب قطنلا دنع بلقلا روضح : اًئلاث

 «هانعم اًريدتم ءركذلا اذه عم كبلق فجريف ٠ كيوي هبرقو برلا

 ُساّنلا اَهّيَأ اَي» : كولو هللا لوسر لاق هللا 550000

 « ْمُكَعَم ُهْنِإ ابئاَغ الَو مَصَأ َنوُهَذَت ال ْمُكَنإَ ؛ ُمكِسفْنَأ ىَلَع اوُعَبرا

 . (51786 : يراخبلا حيحص) « ُهَدَج ىلاَعَتَو ةمسا ُكَراَبَت ٌبيرَق ةيِمَس 8 هن

 دجْساَو : هلك لاق ٠ عامسلاو ةباجإلاب نيقيلا : اًعبار

 اَم ُبَرَقأ» ل هللا لوسر انربخأ دقو ؟[19 :قلعلا] # بّرمفَأو

 : ملسم حيحص) «َءاَعذلا اوُرئكَأَف ٌدِجاَس َوْهَو ِهّْبَر ْنِم ُدْبَعْلا ُنوُكَي
 َنيِج ُهَعَم اَنَأَو» : يسدقلا ثيدحلا ىف خيي هللا لاقو «

 10/9 ما حسا « قلك ب
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 كل درو اميف نيقيلاو «٠ ةلدألا نم كل تركذ اميف نيقيلابف

 برق .. ناعمو رعاشم ةالصلا يف كبلق ىشغي راكذألا نم
 ةباجتسا . .تاجردلا عفر . . هتباجإ . . هلو هعامس . . برلا
 . هلي هنبحم بلجي هلك كلذو ؛ ّقييَي لوسرلاب ىسأتلا «ءاعدلا

 .. هدعلا ةرق ةالصلا ريصت اذهبو

 هيف ةبغرلاو هتيشخو هللا ةبحمب رماعلا بلقلا ظح سيلو
 نم بارخلا يلاخلا بلقلا ظحك ةالصلا نم هميظعتو هلالجإو
 بلقب اذه فقو ةالصلا يف هللا يدي نيب نانثالا فقو اذإف ؛ كلذ

 دق ءءوسلا تاضراعم نم ميلس «هنم بيرق .هل عشاخ تبخم

 هنع َفِشُكو «ناميإلا رون هيف عطسو «ةبيهلاب هؤاجرأ تألتما
 . نآرقلا يناعم ضاير يف عتريف .تاوهشلا ناخدو ةلفغلا باجح

 تافصلاو ءامسألا قئاقحب ناميإلا ةشاشب هبلق طلاخ اذإ مث

 تروعنب ٌنكَوَي برلا درفتو مظعألا اهلامكو اهلامجو اهولعو
 ترقو « هللا ىلع همه عمتجا اهنيح ؛ هلامك تافصو هلالج

 « هل هبلق غّرفف ؛ هل ريظن ال ابرق هللا نم هبرقب ٌسحأو « هب هنيع
 . هتيلكب هيلع لبقأو

 هبر نم نيلابقإ نيب ةالصلا يف دبعلا اذه نم لابقإلا اذهو
 املف « هلابقإب هيلإ هبلق بذجناف ؛ ًالوأ هيلع لبقأ ب هنإف
 . لوألا نم متأ رخآ لابقإب هنم يظح ؛ هبر ىلع لبقأ



 ©19» ةالصلا راكذأ

 نمل لصحت تافصلاو ءامسألا بئاجع نم ةبيجع انه اهو

 ثيحب هبلق اهب ناميإلا ةش ةشاشب طلاخو نآرقلا. يناعم يف هبلق هقفت مَعَ

 : اهنم الحمو هتالص نم اعضوم ةفصو مسا لكل ىري

 هيلقب دهاش 0 برلا يدي نيب امئاق بصتنا ادإ هنإف

 . ل# عيوب

 . هلو هءايربك دهاش ربكأ هللا : لاق اذإو

 ىلاعتو « كمسا كرابت «كدمحبو مهللا كناحبس : لاق اذإو

 املاس «بيع لك نع اًهزنم اًبر هبلقب دهاش ؛ كريغ هلإ الو .كدج

 لامك لكب هفصو نمضتي هدمحف دمح لكب اًدومحم صقن لك نم

 الو .هيف كرابو هامنأ الإ ريخ ىلع الو .هرثك الإ ليلق ىلع ىلاعت

 . اًرحاد اًنساخ هدر الإ ناطيش ىلع الو ءاهبهذأ الإ ةفآ ىلع

 ىلإ ىوأ دقف ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ : لاق اذإو

 نأ ديري يذلا هودع نم هتوفو هلوحب مصتعاو 3 ديدشلا هنكر

 . ًالاح أوسأ نوكيل ؛ هبرق نع هدعبيو هبر نع هعطقي

 ؛؟ ةبيهلا تلصح ىناعملا بلقلا رضحتسا اذإ اذكهو

 أدبت الف «بحلاو برقلا ناكف ؛ رجألا لصحف ؛ عوشخلا لصحف

 . .هلالج لج كلملا يدي نيب تنأ ؛ ةحتافلا ةءارقب ًةرشابم
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 .. يللا لامك قم لذلا لامك : ةالبعلا تاك اذإو
 اذإف « لذلا نم عيطتست ام ىصقأب بحلا ةياغ رضحتساف

 بلطت . عوضخلاو عوشخلاب تفقو لذلا عم بحلا كل عمتجا

 . .بحو لذ تامدقم نم دبال نكلو . . كلملا ىلع لوخدلا
 حاتفتسالا ةيعدأ ًالوأ كل ركذأس « بحلا لامكو لذلا لامك
 . تئش نإ اهنيب عمجا وأ «تئش ام اهنم ريختف ؛اهلك ةدراولا

 . ةلبقلا لا كهجو تهجو دقو . كرسج كلالص يف فقت

 .. اهيف ركقت قرخأ ةهج ىلإ كبلق تهجوو

 !١ ةنجال انهم ةالصلا هذه كلصت اه !١ كيو

 - ا؟ ةيحملل انمث كلصت فيل

 .. كتفتسالا ةيعدأ : و الفلا ىلإ علق



 نأ وي هيدي نيب فقت امدنع هل هعم بدألا نم 4؟ر)

 ّهُهَّللا َكَناحْبُس» : لاق ةالصلا حتتفا اذإ ا ناك
 5 و ا ري راو

 64 : دواد يبأ نئس 4 نسح )

 كلجأو كمظعأ انأ بر اي : ةالصلا ةيادب يف لوقت كنأك

 ىلغأ كانغو كتمظعو 5 فكمسا © دمحللا كلف + كرقأو

 . كيرش الو كل لثم الو .ىلعأو

 !١ كيلق هرضح ول تتفتسا هم هلاي

 هيدي نيب فقتل ؟؛ كاياطخ نم كلسغي نأ هللا لس 37

 رهط امك كنطاب رهطيف «٠ ىصاعملاو بونذلا نم اًفيظن اًرهاط

 : كرهاظ ءوضولاب

 يف َرْبك اذ وَ هللا ُلوُسَو َناَك : َلاَق هبيَط َةَرْيَرْه يِبأ ْنَع
 يِبأب « ولا َلوُسَو اي : ْتْلْقَف ءأَرقي نأ َلِبَق ةهيُ م َتَكَس ةالَصلا

 : لاق ؟ُلوُقَت ام ٍةءاَرَقْلاَو ريبكُتلا 0 ا كن

 ِقِرْشَمْلا َنِيَب َتْدَعاَب اَمَك َياَياطَخ َنْيَبَو نب ْدِعاَب ّمُهَّللا : لوُقَأ»



 وللا رب دبنألا_ صححححححخ#<«ب
 ْنِم ضينألا ُبّْنلا ىَقَنُي امك َياَاَطَخ ْنِم ىِنَقَ هَل ُمهّللا ءترْغَمْلاَو

 . هَرَباَوِءَمْلاَو لقلب ٍياَياَطَخ نِم يِنلِسغا َمهَّللا سندا

 (598: ملسم حيحص)

 حلصتف ؛ةراهطلاو ريهطتلا بلطتل ؛ةهينه تكسا اذكه

 . ميلعلا ميظعلا ةاجانمل

 ' كئاسليو « كيلقيو « كدسجب هللا ىلإ هجوت يل

 َناَك ُّنأ وو هللا ٍلوُسَر ْنَع هط ٍبِلاَط يِبَأ نب ّيِلَع ْنَع
 ِتاَواَمَّسلا َرْطَف يِذْلِل َيِهَجَو ٌتْهََجَو» : لاق ٍةالَّصلا ىلإ َماَق اَذِإ

 يكُسنَو يتالَص َّنِإ « َنيكِرْشُمْلا ئنِم اَنأ اَمَو اًقيِنَح ضْرألاَو

 ُتْرِمُأ َكِيَذِبَو ُهَل ] كيرَشال « َنيِمَلاَمْا ُبَر ِهَلِل يِتاَمَمَو ٍياَبْحَمَو

 َتْنَأ ٠ َتنَأ الإ هَّلِإ ال ُكِلَمْلا َتْنَأ هللا « ةيملشنلا نهاناو

 يل ْرِفْغاَف يبنذب ُتْفَرَتْعاَو يِسْفَن ُتْمَلَظ ٠ . َكُّدْبَع اَنَأَو يِبَر

 نسأل يِنِدْهاَو « َتْنَأ الإ َبوُنذلا ُرْفْغَي ال ُهَّنِإ « اًعيِمَج يِبوُنُ

 ا اَهَنْيَس ينَع فرْضاَو تن الإ اًهبَسْخأل يِدْهَي ال . قالخألا

 يف ُهَلُك ُرِيَخْلاَو َكِنَدْعَسَو َكيَبَل « َتْنَأ الإ اَهَْيَس يْئَع ٌفرْضَي

 َتِيِلاَعَتَو َتكَراَبَت ٠ َتيَلِإَو كب ان ءكِيْلِإ سيل ُرّشلاَو « َكَِْدَي
 . ١//( : ملسم حيحص) (َكِيَلِإ ُبوُتَأَو َكُرِفْغَتْسُ

 هذه يف هبيبحب بيبح لك ولخي نيح ليللا مايق امأ ظ
 ولحت انهاه «ليللا فوج يف ُقِيََي كلملا عم ةنيصحلا ةولخلا



 ' ليللاف ءءانثلاو حدملا يف تامدقملل عسّتم اهيفو « ةاجانملا

 سانلا نيعأ نع اًديعب دبعلا دارفناو ٠ ليمج هنوكسو ٠ ليوط
 ال ام برلا ىلإ فلزتلاو ددوتلا نم اهيف لصحي ةلفان ةالص يف

 ةيعدأ يف ليطي 5 هللا لوسر دجتس اذل ؛اهريغ يف لصحي
 : الثم يعم لمأت « هريغ يف لعفي ال ام ليللا مايقل حاتفتسالا

 ْنِم َماَك اذ قي كيبتلا َناَك : َلاَف اجه ِساّبَع ِنْبا نع

 ِتاَوْمَسلا ُمَيَق َتْنأ ُدْمَحْلا كَل ةفللا ل ف: لاك دي يللا

 ضزألاَو ِتاَوْمَّسلا َكْلُم َكَل ُدْمَحْلا َكَلَو « َنِهيِف ْنَمَو ضْرَألاَو

 ْنَمَو ٍضْرألاَو ِتاَومّسلا ُروُن َتْنأ ُدْمَحْلا َكَلَو ١ ٌنِهيِف ْنَمَو
 َكَلَو « ضزألاَو ِتاَوْمَّسلا ُكِلَم َتْنَأ ُدْمَحْلا َكَلَو . نهي
 ٌّقَح َكْلْوَقَو « ْقَح َكْؤاَقِلَو « ُقَحْلا َكُدْعَوَو « ْقَحْلا َتْنَأ ُدْمَحلا

 َتيَلَعَو ُتنَمآ َكِبَو « ْتْمَلْسَأ َكَل ْمُهَللا « ْنَح ُةَعاَسلاَو
 ؛ ٌتْمَكاَح َكيَلِإَو ء ٌتْمَصاَخ َكبَو « ُتْنََأ َكِيَلِإَو . ُتْلَكََت
 َتْنَأ « ُتنَلَْأ اَمَو ُتْرْرْسَأ اَمَو « ُتْزَْأ اَمَو ُتْمَدَق اَم يل ْرِفْهاَ
 . 21059 : يراخبلا حيحص) «َتْنَأ الإ َهَلِإ ال ُرُحَّوُمْلا َتْنَأَو ُمُدَقُمْلا

 رركيو ررقيو ٠ معنلا نم ديزتسيل ؛ دمحلاب أدبي اذكه

 هيلع دهشيو « تبثيو بلقلا يف ررقتيل ؛ حيحصلا هداقتعا

 . هيك فرلا



 هللا رثدب لينألا تحتم 400

 .كِدْمَحِبَو كَئاَحْبْس تنآ الإ ىل هلإ ال ُكِلَمْلا تنأ َمُهْل 6

 0 ا يا را هل
 ةانذلك يصار ةدكب هللا ناكتشتو اثالك ةليضأَو ذك هلل ُدْمَكْلا
 ْتَحِتْف اَهَل ٌتْبِجَع» : 6# لاقف ةباحصلا نم لجر هب حتفتسا
 50١(. : ملسم حيحص) ( ِءاَمَّسلا ُتاَوْبَأ اَهَل

 تاويشلا لاف ةفاوكرو ةاناكبت نفاونج فر زمنا ف
 اَميِف َكِداَبِع َنْيَب ْمُكْحَت َتْنَأ « ٍةَداَهَّشلاَو بِيَعْلا َمِلاَع ءضزألاَو

 َكَنِإ « َكِنْذِإب ٌّقَحْلا ْنِم هيف فتحا اَمِل يِنِدْما ؟ َنوُفِلَتْحَي هيف اوُناَك

 . اًرْشَع ُللَهُيَو ٠ اًرْشَع َحْبَسيَو « ادع 6

 ءاَرْشَع يِنفْزْراَو يِنِدْهاَو يل زفغا ٌمهللا : لوُميو اًرْشَع ٌرِمْعَتْسَيَو
 . اَرْشَع ٍباَسِحْلا َمَْي ٍتيَضلا ْنِم َكِب دوُعأ ينِإ ٌمُهللا : َلوُقَيَ

 ١57/1( : دمحأ مامإلا دنسم .« نسح)

 تووكلملا وذ. ةنكأ هللا 51 هللا ك1 هللا
 . (404 : دواد يبأ ننس . حيحص) ٍةَمَظَعْلاَو ِءاَيِرْبْكْلاَو ِتوُرَبَجْلاَو

 لجر هب حتفتسا : هيف اَكَراَبُم اَيَط اًريِثَك اًدْمَح هلل ُدْمَحْلا )) ١

 مهيأ اَهَنوُرِدَبي اَكَلَم َرَشَع يا ُتِنََر ْدَقَل١: قلبي لاقف رخآ
 9 06 8 ملسم حيحص) (اَهَعْفْرَي



 0 رحححصصصطصلطع ةاملار

 يخأ - كل بحتسيو « هجوتلا راكذأ ىف درو ام اذه

 : هيرو هدتعلا نما ةلضا ةذلئعلاب ع اهني متت نأ ب. يبحتلا
 « كبرب كتلص تلاط املك « تلاطو كتالص تنسح املكف

 ريقف دبع نيب نوكت يتلا كلت « ةلص نم اهب ْمِظْعَأو اهّلِجأ امو
 .!! وه الإ هلإ ال ميظع ميرك داوج كلمو «كلثم

 . قالوه هببو كنبب لوحي ام ةفدل ؛ تاذوعتلا ولت مث

 ةمدقم وهو طلي يبل ٠.نع ةنم حاتفتساالا ءاعو كعب دوعتلا

 .. 9 ناطْيّشلا َنِم ِهّسآِب ُدِعَتْسَك َناْرقْلأ َتأرق اذإف# : : هلكت هللا لاق ةءارقلل

 ا : اهنم يفكي ةريثك غيص هلو « [48 :لحنلا] * رِصَبلَأ

 ميجّرلا ٍناَطْيّشلا ْنِم هللا ُدوْعَأ 09

 : كل اًئينهف رثكأ تدرأ نإو

 ١ نا الص يف لحد اذإ ل هللا لور ناك
 ةركب ل ذطحلا نيك رك لا نيك زيا لا يسع ري

 للاب ُدوعَأ ) انك اليِصَأَو 1 هَّللا ٌناَحِبَس 6 اًنحِيَم دصاَو

 5 ؛ِِْفَنَو ءهِخْفَنَو وزْمَع نم ميجرلا ٍناطِيَشلا نم ميِلَعلا عيِمسلا

 6 كلا ُهْحْهيَوس كتوفلا» : ف ْرَمَه 4 (ا/*45 : . دواد يبأ ننس « ا

 عشا 2 ةلف



 هللا رترب نينألا__ محط« 0:

 للفك هبانجب ذوللاو كدي هللا ىلإ ءاجتلالا ىه ةذاعتسالاو
 نم هريغ نود هللاب ٌريجتسأ : اهانعمو « رش يذ لك رش نم

 قح نع يندصي وأ ينيد يف ينرضي نأ ناطيشلا نم هقلخ رئاس
 . يبرل ينمزلي

 نم هاطاعتي ناك امم مفلل ةراهط اهنأ ةذاعتسالا فئاطل نمو

 ةناعتسا يهو « هللا مالك ةوالتل هل بييطت يهو « ثفرلاو وغللا

 ةمواقم نع زجعلاو فعضلاب دبعللو ةردقلاب هل فارتعاو هللاب

 . ناسحإلاب ىَراَدَي الو ةعناصم لبقي الو هقلخ يذلا

 مزعلاب كلوق نرقاف ؛ ميجرلا ناطيشلا نم هللاب تذوعت اذإف
 ع دلعلاب .ناليبلا ريش ني 9ك ذل :نيسحم ةردعلا نع
 . نمحرلا هراكمو ناطيشلا باحم ىه ىتلا تاوهشلا

 تائيه نسحأ نمو « مايقلا #5 ةالصلا راكذأ لضفأو

 ةوالتو دجملاو ءانثلاو دمحلاب تصخف 0 مايقلا ةئيه يلصملا

 عوكرلا يف نآرقلا ةءارق نع ىهن اذهلو « هلالج لج برلا مالك

 4 ضافخناو نماطتو عوضخو لذ اتلاح امهنأل ؛«دوجسلاو

 نأ عكارلل عرشف « امهتئيه بساني ام ركذلا نم امهيف عرشف

 2« هعوضخو هنماطتو وه هضافخنا لاح ىف هبر ةمظع ركذي

 هلالجو هءايربك داضي امع هتمظع فصوب فصوي 7-0 هنأو



 عضرلا راد

 ا و ا اه وو وع وي

 هيف اوُمُظَعَف ٌعوُكْرلا اَمََك» : ولي يبنلا لاق اذهلو لعفلاو
 . ميظعت عوكرلاف «(474: ملسم حيحص) « خيي بولا

 ينحنت تنأو كسفن روصت .. ليخت .. بيبحلا يخأ

 وهو كرصب عوشخ روصتو « نيفصن كنأك ىتح ةلماك ةءانحنا

 هنإ «كيتبكر ىلع كيديو «كيمدق روهظ ىلإ علطتي نحنم

 ليمج معط عوكرللو « كتي ميظعلا برلل عوضخلا لامك
 عكار تنأو كتئيه ىلإ رظناف 00 007 فالخي

 لاقل. 11 كواجو هللا ما يرحم . . َكّلُذ رعشتساو

 : قالطإلا 0 عكارلا لوقي ام

 َناَحْبْس « « ميظَعلا َيِبَر ٌناَحْبس « ميِظَعلا َيِبَر َناَحْبْس إ)

 0 بيع يي كدا

 ةرقبلا ةروس ةءارق نم ًابيرق ناك يذلا ليوطلا هعوكر يف لاق يي هللا

 ع (ا/١/1 : ملسم حيحص) « ميظعلا َيبَر َناَحْبس» نارمع لآو ءاسنلاو

 + ةليوطلا ةذنملا هدهديت ميلقفلا يو ةاهتسس روك: احم



 هللا رب نزلا حصص

 ميكي ل هللا ُلوُس َر َناَك :ْثَلَت يح َدَمِئاَع نع
 َكِدْمَحِبَو اَنَبر ّمُهْ | َكَناَحْبس» : ِهِدوُجْسَو هعوُكُر يف َلوُقي نأ

 لوق ينعي 5 60١ ب َنآْرَهْلا ُلَوَأَتي ( ىل ْرْفْغا ُّوّللا

 . [© :رصنلا] «ُةرْمَتْساَو َكْيَد ِدْمَحِي خَبش» : ليو هلل
 . اَنالَن ِهِْمَحِبَو ميِظَعْلا َيَبَر َناَحْبُس

 ١15/١( : ةالصلا ةفص يف ينابلألا هححصو ٠ ىيقهيبلا هاور)

 رعشتساو « كعوشخ ديدجتو كبلق قيقرت يف دهتجا مث

 0 تفلت يوم م تقك يس ا

 د ا ا كتنِنَف ا ةماعلا تَر لِ ىِبَدَك هب

 « ىنعملا اذه بلجي سفنلا ىلع ركذلا اذهب حاحلإلا نإ

 يِمْظَعَو يْحُمَو يِرَصَبَو يِعْمَس َعَشَْح : كلوق تركذ اذإ
 5 دادرتلا اذهب ءاضعألا هذهل عوشخلا بلجي هنإف 0 ىبصعَو

 يف ُلوُقَي َناَك ُكّقيي ئبثلا ّنَأ اهي َةَمِئاَع ْنَعو
 (حوُرلاَو ةكئالملا ٌْبَر سودق ٌحوُبس» : ِهِدوُجْسَو ٍهِعوكَر

 (ةمحال 7: ملسم حيحص)



 2... عححح حب .. ةالملا راكأ

 َمَظَعْلاَو ِايِرْبكلاَو ٍتوُكَلَمْلاَو ٍتوُريَجْلا يِذ َناَحْبْس)
 (ماباأع : دواد يبأ نكس 4 حيحص)

 رعشتساو « كبلقب كبر مظعو « 4335 كيبن رمأل بجتساف

 تاقولخم نم قولخم نع ثيدحلا اذه كيلإ ةمظعلا كلت رعشتست

 لاق ٠ قدي قلاخلا ةمظع رعشتساف « قولخم درجم وهو « هللا

 يف ُهالجِر كيد ْنَع َتّدَحَأ ْنَأ يل َنِذَأ ةللا ّنِإ ١ : ُكّيَو هللا لوسر
 اَم « َكَناَحْبُس : َلوُقَي َوُهَو شزعلا َتحَن َةَيِنْنَم ُهَقْنَعَو ءضزألا

 . «اًيِذاَك يب َفَلَح ْنَم َكِلَذ ْمَلْعَي اَم : ِهيَلَع ريك : َلاَق !انَيَر َكَمَظْعَأ
 ١/1١85( 7 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ؛« مكاحلا هاور)

 ١١ ميظعلا ير ناحبس !! ميظعلا ب ناحبس

 ١١ ةمظعلاو ءايردللاو توللملاو توربجلا يد ناحبس

 نواج اذإ تح . اهعيتف هماطخب تذخأف ؛ المج ةنأف تبحأ

 خيلي انيب يذحتت هأ اما : اهل لاقف . فقوو تاخد اهتبب دنع

 . كدببب خيلي ابوبحم يدحتت هأ وأ ٠ كيوبحدب

 . .. هللا ركذل كلصي يلل ةحلصأو كبلق رهطف



 وللا رب سنا حبسه >>

 روفغلا ةمحر ايجار كسأر عفرا ٠ كير تمظع نأ دعب

 يف هل كميظعتو كتاجانم عمتسا هنأ هل اذماحو ءميحرلا

 اذه راعش لعجاو «هيلع تنك ام ىلإ ادئاع كسأر عفرت «كعوكر

 : كلوقب راعشلا اذه حتتفاف «هديمحتو هيلع ءانثلاو هللادمح نكرلا

 لكك هللا نأ : ىنعمل | مهفاو « ُهَدِمَح ْنَمِل هللا َعِمَس 0)

 ا يي

 0 هللا ْعَمْست 5557 : اوُلوُقَق ؛ هدِمَح ْنَمِ

 ل هللا ّنِإَ
 . هيدي نيب كفقوأ يذلا هللا دمحتف « (504 : ملسم حيحص)

 : لوقتف كل عمسو

 : لا هنأ بو هلا ٍلوْسَو ْنَع ٠ ُدْمَحلا َكَلَو انبر 57
 و مهلا : اوُلوُقَت ؛ ُهَدِمَح ْنَمِل للا َعِمَس : مامإلا لاَق اًذِإ ١

 مدَقَت اَم ُهَل آ َرِفَغ ِةَكئالَمْلا َلْوَق ُهَلْوَق َقَقاَو ْنَم ُهنإَف ؛ ُدْمَحْلا كَل

 قيراخعبلا حيححص 700 خي . (/57 < ىيراخللا ١ هند كف



 001390 كت 17

 . ميرك هنإ !! كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغيف
7 ْ ' : 0 

 .. هيدوجألا دوجأو هيسرتألا مركأ هناحيس

 .. هيدملاعلا نب هلل دمحلا

 «ةرتاوتم ءالآلاو « ةرثاكتم معنلا نإف ؛ديمحتلا يف رمتساو

 : لق ايه «هتمحرو هللا لضف رعشتسي بلق نم دمحلا بيطأ امو

 َءْلِم « هيف اَمَرابُم اًبيط اذّمح ُدْمَحْلا ُكَلَو اَتَيَر

 ْنِم َتْنِش ام َءْلِمَو « امُهَتْيَب ام َءِْمَو ٠ ضرزألا َءْلِمَو ِتاَوّمَّسلا

 كَل انلكو « ُدْبَعلا َلاَق ام ُنَحَأ ءِدَملاو ِءانَئلا َلْهأ « ُدْعَب ِءْيَش

 الَو ءَتْعَتَم اَمِل َيِطْعُم اَلَو « َتِيَطْعأ اَمِل َعِنام ال ٌمُهّللا ءَدْبَع

 . (ة لال : ملسم حيحص) دصلا كتفددجلا اَذ ْعَمْنَي

 001 ::::/:م:76565>ةخ>خذ-(|)إظإذً د

 ميس

 .نع ا تح ا

 .( ١9 يئاسنلا ننس ,حيحصا)ّدْمَحْلا ا دمك 12

 كناسل فكي نلف ُدْمَحْلا رن ةمعن لك ىلع تلق اذإف

 . اًذبأ دمحلا نع



 هللا ري سنا ا حس سله
 همعل « كيلع ةريثكلا همعن ركذتو 3 كبر دمح نم رثكأو

 ا ل ل ع الو دعت ال يتلا

 ٍلوُسَر َءاَرَو يّلَصُن اَمْوَي انك : لاق ُهّنَأ هيلي 485 عِفاَر ِنْب َةَعاَفر ْنَع

 . لاكو ةعمرلا نم همأ ل هللا نور عثر انف ل للا
 دْمَحْلا َكِلَو اي 8 ُهَءاَرَو ُلُجَر لاَك (هَدِمَح ْنَمِل هللا َعِمَس١

 : لاق 7 وَ يا د
 لاف » هللا لو : لجل لاَقَق « ؟اًنآ ع

 ا و ٌةَعضِب ُتبَآَر ْدَقَل» : يقلي هللا ُلَوُسَر
 نإ كبلق 5 ءاممالككا يراخبلا حيحص) «ُلَوَأ هبي مه 7

 كلوق نيتكتل ؛ عراستتو « قباستت يهو ةكئالملا تنرعستس ا

 !! كل اهاو !! عفرتف لوقت : الأ !! كبر ىلإ هعفرتو

 رخو د: .ةنسنل قئارلا لا نعوكرلا لعب, تبوشلا» نأ ملظأو
 دعي ةروثئأملا ةيعدألاب هللا وعدت نأ وهو . عوكرلا دعب بحتسم

 هتيلص دق تنك نإ رتولا نم ةريخألا ةعكرلا يف عوكرلا نم عفرلا

 تنك نإ رتولا ةعكر يف عوكرلا نم عفرلا دعب وأ «تاعكر ثالث

 : لهتبتو كيدي عفرت ءهدحاو ةعكر هتيلص دق

 .َتيئاَع نم يِِفاَعَو « تندم نتف ينيفا ملا 17

 ءكدضف مزن يدوم اويل كرار ترا ون ”رممف نكيف لون

 ْنَم ْرِعَي الَو ءّتْيَلاَو ْنَم َلِذَي ال ُهّنِإَو ءَكْيَلَع ىَضُقُي ِ هي اَلَو يِضْقَت َكَّنِإ

 +: (1418:5 وادي بأ نت + حيحض) َتْلاَعَتَو اَنَيَر تْكَراَتَت + َكْيَداَع



 ين. نورا  ةلماركأ

 ٌنِمْؤُنَو 5 000706 و ُكُدْفْعَتْسَتَو 3 اَنِإ ع و 6

 ىلَصت كلوب 4 .ديشت كاثإ ْمُهَللا « َكُرُجْفَي ْنَم ُعَلْخنَو كب

 ىَنْحْنَو َكَتَمْحَر وجرت ءُدِفْحنَو ىعشَت َكِيَلإَو ءدُجْننَ
 ةرمكلا ثتذغ هللا < قِسْلُم نافكلاب دِحلا َكَيَِذَع نإ َكَْئاَذَع
 1 هل د وا رت 8 ساه سس سا © وس ارا .*

 . كَءاَّيِلَوأ نولِتاَقَيَو كلَسُر َنوبذكيو ِكِليِبَس نع نودصَي َنيِذْلا

 « ِتامِلْسُملاو َنَيِمِلْسُملاو ءِتانِمْؤُملاَو َنيِنِمْؤُمْلل ْدْفْغا ّمُهّللا

 مهبوُلُق يف َلَعْجاَو 4 ْمبوُلُك َنيَب فلو ) ْمِهِنْيَب َتاَذ حِلضأو

 نأ ْمُهْعِزْوَأَو ةيفللا لوس ةلم ىلع ْمُهَنْبْلَو « ةَمكِحلاَو َناَميإلا

 ُكّوُذَع ىلع ْمُهْرُصْناَو « ِهْيَلَع ْمُهَتْدَهاَع يذلا ُكِدْهَعِب اوُقوُي

 . ْمُهْنِم انّْلَعْجاَو ءَقَحْلا َهلإ ْمِهوُدَعَو

 7-60 رمع ىلع اًفوقوم حيحص وهو 2« 711١/7 يقهيبلا هجرخأ)

 املف . اهلثم كسنت تحارف ؛ كسنت زقلا ةدود ةتوبكذعلا تأ

 !١ كسن ىلو . دسن كأ : يهابت ىهو تلاق اهعينص اهيجعأ

 امأو . قولملا تانب ةيدلأف يجسن اهأ : زقلا ةدود اهل تلاقف

 .. ةرفلا هبيد سمللا لاحو . دكابزلا داصمف كحسن

 !ةرفلا هيبي بلقلا لاحو .دادعلا ةعقرطب الو ةديسملا لوطب ركذْلا سيلف



 هللا رثرب نينإلا حلمك.

 نيديلا نأل ؛ كيدي عفار ريغ ءاذجاس هلل رختو ءربكت مث
 ١ امهتيدوبعل ناطحني امهف هجولا طحني امك دوجسلل ناطحنت

 عفر دنع امهعفر عرشي مل كلذلو ء امهعفر نع كلذ ىنغأف

 .هعم ناعضوي امك هعم ناعفري امهنأل ؛ دوجسلا نم سأرلا

 «ةيدوبعلا يف اهغلبأو «ةئيهلا لمكأ ىلع دوجسلا عرشو

 هظحب ندبلا نم ءزج لك ذخأي ثيحب ءاضعألا رئاسل اهمعأو
 ةمتاخنو مظعألا اهنكرو ةالصلا رس دوجسلاو « ةيدوبعلا نم

 فاوط هبش وهف « هل تامدقملاك ناكرألا نم هلبق امو ةعكرلا

 ىلع لوخدلا لحمو جحلا دوصقم هنإف ؛جحلا يف ةرايزلا
 لاوحألا لضفأو « هل تامدقملاك هلبق امو «هترايزو نكي هللا

 اذه ىف ءاعدلا ناك اذهلو هللا ىلإ ترقآ اهنف نوكي لاخغ ديعتل

 ْ . ةباجإلا ىلإ برقأ لحملا
 كنم ءيش فرشأ عضت : دوجسلا يف كعضو ليخت

 كلفسأ كالعأ راص دقو « ضرألا يف هجولا وهو هالعأو

 .هتمظعل اللذتو هل اًعوشحو «ىلعألا كبر يدي نيب اًعوضخ

 . رهاظلا عوشخ ةياغ هذهو «هتزعل ةناكتساو



 نمي“ نإ كن ال" يرد يح يطال : ليختت الا

 .دوجسلا يف ضرألا

 .. ضألا الإ دايت ال امهو كينيع عوشخ تلمأت ولو

 ىلإ نوكت ام برقأ تنأو . .دجاس تنأو كتيأر ول هآو

 ىتحو كيتبكرو كيديو كسأر : كئاضعأ لكب .. ضرألا

 ل . . كيمدق عباصأ

 رات ىكيَح انو مدع . ايفو مكتقلح اهني# : تمرر

 . [ه0 :هط] «رْخَأ

 ْنَع ؟ ةمايقلا موي ْعقليَف يبنلا كفرعي نأ بحت له مث
 ةفرغأ اَنأَو الإ ٍدَحَأ نم يأ نم اَم» : َلاق أ بو هللا ٍلوُسَ

 ةَرْثُك يف هللا َلوُسَر اي ْمُهُفِرْعَت َفِيَكَو : اوُلاَق «ةَماَيِقلا مي
 ْمُهُب ْمهُد ليَ اَهِيِف َةَريِص َتْلَخَد ول َتَِأَرَأ» : َلاَق ؟قِئالَخْلا

 و :َلاَق «!؟اهثِم ُهفِرْعَت تنك اَمأ لُجَحُم ُرْغَأ ل سرق اهيفو

 ( ِءوُضْوْلا ْنِم َنوُلَجَحُم ءٍدوُجُسلا ْنِم ّرُغ ٍذِئَمْوَي يِتّمأ نق: َلاَق

 رون ةرغ ةمايقلا موي نوكت دوجسلا ةرثكف « (144 : ملسم حيحص)

 . داجسلا ملسملا نيبج يف ءاضيب

 لذلا لوح رودت اهلكو « اًدج ةريثك دوجسلا راكذأ نإ مث

 ؛ اهديدرتو اهظفح يفكي الف «هيلع ءانثلاو هحدمو قدي هلل



 هللا رتب نينا مهححححخح6 0

 اهطالتخا دعب بلقلا نم اهجورخو اهراعشتسا مهألا امنإ

 كلذ دتئعف « لذلا عض وم كسفن تعضو لقف .دوجسلا ىلإ

 : لقو هللا ةمظع كبلق ىلع ددج

 َناَحْبس « ىلغألا َِبَر َناحْبُس « ىلغألا َىِبَر احبس ()

 5 (0/أ : ملسم حيحص) ىلغألا َىبَر

 ام لضفأ اذهف كدوجس ىف ىلعألا ىبر ناحبس : كلوق امأ

 ةياغب ىف ناحلا هذه ىف: ولغلاب ترلا :ةفضو ةاكو :< .ةنق لاقي

 ؛ ههجو ىلع لفسلا ىلإ طحنا دق يذلا دجاسلا لاحل ةبسانملا

 هعوضخ لاح ىف هتمظع ركذ امك « هطوقس لاح ىف هبر ولع ركذف

 . هولعو هتمظع داضي امم هب قيليال امع هير هزنو « هعوكر ىف

 + نل ةزغأ لن هونك و كار كتم
 751١( : يراخبلا حيحص)

 . حوُرلاو ٍةكِئالَملا ٌبَر . سود ٌحوُبُس
 (541 : ملسم حيحص)

 «ثتفلشأ كلو .هتتما كربون + ٌتْدَكَس كل ءّثللا

 هللا كرات ُهَرَصَبَو ُهَعْمَس ْقَشَو ُهَرْوَصَو ُهَقَلَح يذل يِهجَو َدَجَس

 . ةوالتلا دوجس يف اًضيأ لاقيو « (ا/ا/١ :ملسم حيحص) نيقلاخلا ٌنَسِيْخَأ



 <22 ةالصلا راتزأ

 . ةمظعلاو ءايرّبكلاو « ِتوُكَلَمْلاَو ِتورُيَجْلا يِذ ناحْبْسام)

 (ما/## : دواد يبأ نئس « حيحص)

 نم كاداعو فايت ص 0 ْدوُعَأ َمُّهّللا

 .( 44 وع او

 «ةّرْخاآو هلَوأَو لو هقد هلك 7-5 ىل ْرِْفْغا عه 7

 . (ة 8 : كي ا هَّرِسَو هنن الَعَو

 يِفَو ءاَروُت يِعْمَس يِفَو ءاَروُ يِبْلَق يف لعل ْمُهّللا

 يِماَمَأَ ءاّروُت يِراَسَي ْنَعَو ءاَروُن ينبمَي ْنَعَو ءاّروُن يرصب

 يِنْلَعجاَو ٠ اًروُن يِتْحَتَو ءاَروُن يِقْوَقَو ءاَّروُن يِفْلَحَو ءاَروُ

 + 0/3 لس عهس) ارو ىل ةلعجلا لاق وأ ءاَووُت

 سا ذر لإ الي ذدتع دمَحبَو مهلا تاعنش 49)

 ١1١( يئاسنلا ننس ؛ حيحص)

 . ٍهِدْمَحِبو ىلغألا َيِبَر َناحْبُس

 ١55/1١( : ةالصلا ةفص يف ينابلألا هححصو « يقهيبلا هاور)

 هك «ثن' ْرْخَأ اَمَو ُتْمّدَق ام يل ْرِفْغا َمُهْل 6

 7001121 ينانقلا نب عض :ةنلغا هو



 ت13 0 د هه
 « يِداَوُق 34 َنَمآَو ءيِلاَيَخَو يِداَوَس كَل َدَجَس 88

 نزف ءارلع تكنو يِذَي يِذَه 4 َّيَلَع كِتَمْعِنِب ُءوُب

 0 يبل ةالص ةفص يف ينابلألا هححصو ١ مكاحلا هاور)

 هيل 0

 كّنِإ ءيِنْمَحْراَو ُكِدْنِع ْنِم َةَرِفْعغَم يل رِفْغاَ ؛َتْنَأ الإ َبوُنذلا

 . 0799 : يراخبلا حيحص) ْميِحَّرلا رولا َتْنَأ

 نوكت ام برقأ اهنيح تنأف « كدوجس يف ءاعدلا نم رثكأو

 : لاك بَ هللا َلوُسَو نأ هط ةَرَْره يأ ْنَع ٠ كبر نم
 « َءاَعَدلا اودئكأَف ؛ ؛ دِحاَس َوُهَو ِهَبَر ْنِم ُدْبَعْلا نوُكَي ام ُتَرْقَأ»

 نأ ُتيِهت يْنإَو الأ : 6 ئيبللا لاَّقو ع« (185 : ملسم حيحص)

 « ّبّولا هيِف اوُمَظَمَ ؛ ٌعوُكُرلا اَمَأَك ءاَدِجاَس ْوَأ اًمِكاَر َنآْرُقْلا أَرق
 . «ْمُكَل َباَجَتْسُي ْنَأ ْنِمَقَف ؛ ِءاَعُدلا يف اوُدِهَتْجاَف ؛ُدوُجّسلا اَمأَو

 (176 : ملسم حيحص)

 ةمحر يف كؤاجر قدصيلف ٠ كّنُذ رهظو كبلق قر اذإف

 . فعضلاو لذلا لهأ ىلإ عراستت هتمحر نإف ؟ ُقْيَوب هللا

 : كتجاح الئاس اًربكم كسأر عفراف



 كير كيبرق نأ كيلع هللا ةنم اًرعشتسم الل دتعم سلجا مث

 كروصق نع كراذتعا لمكتساف « كدوجس ىف كنم عمسو

 . (814 :دواد يبأ ننس« حيحص)يل ْرِفْغا َبَر « يل ْرِفغا ِبَر ار)

 يِنْغَْراَو ءينزّبْجاو ءيبنحزاو «يل زفغا بر 457
 . (489/8 : هجام نبأ نئس « حيحص) ىنِدهاَو ءىِيَفُرْراَو

 ايندلا رش عفدو « ةرخآلاو ايندلا ريخ بلج نمضتت هذه نإف

 ةيادهلاو «رشلا ىقت ةرفغملاو «ريخلا لصحت ةمحرلاف «ةرخآلاو

 ماعطلا نم ندبلا ماوق هب ام ءاطعإ قزرلاو « اذهو اذه ىلإ لصوت

 ةمحر نم همدقت امل ءاعدلا اذهل الحم لصفلا سولج لعجو

 ةمدقمو يعادلل ةليسو اذه ناكف « هل عوضخلاو هيلع ءانثلاو «هللا

 لعف دعقيف «ةمدخلا يف لثمتي نأ هل عرشف « هتجاح يدي نيب

 هديس يدي نيب هسفن ىلقملا ةئيهك «هيتبكر ىلع اًيئاج ليلذلا دبعلا

 . ءوسلاب ةرامألا هسفن ىلع هيلإ اًيدعتسم «هيلإ اًرذتعم اًبهار اًبغار



 هللا إب نزلا حلل )و

 ىنميلا كدي اًعضاو ءاّبدأتم هل سلجاف دهشتلل تسلج اذإف

 ىلإ ةبابسلاب اًريشمو كعباصأ اقلحمو ىنميلا كذخف ىلع

 : الئاق اهب وعدتو اهكرحتو «ديحوتلا

 كنلَع ماللاسلا + فايطلاَو ثا َولَّصلاَو فلل تاَِحتا!27

 هللا ٍدابِع ىلعو انَْلَع مالّسلا ُهئاَكرََو هللا ُةَمْحَرَو يلا اهي
 :هَلَوُسَرَو ةدئعادْنَخُم نأ ٌرَهْشأو هللاآل | هلإال نأ ٌدَيَشأ «نيحلاطلا

 :١ انلُم قلو تلا َفْلَح اَْيْلَص اَذإ انك : هيقيَض هللا ُدْبَع َلاَق
 َتَمَتْلاَف « ِنالْقَو ِنالُق ىَلَع ُمالَّسلا « َليِئاَكيِمَو َليِرْبِج ىَلَع ُمالَّسلا

 ْمُكُدَحَأ ىّلَص ادق ُمالّسلا َوُه للا َّنِإ» : َلاَقَف كَ هللا ُلوُسَر ابل
 اَهّْبَأ َكِيَلَع ُمالَّسلا «ُتاَِيَطلاَو ُتاَوَلَّصلاَو .ِهْلِل ُتاَيِحَنلا : َلْقِلَ

 ؛ َنيِحِلاَّصلا هللا ِداَبِع ىَلَعَواَنَلَع ُمالّسلا «ُهئاَكَربَو هللا ُةَمْحَرَو ْيِنلا
 «ضزألاَو ِءاَمّسلا يف حِلاَص لل ِدْبَع َلُك ْتَباَصَأ اَهوُمُلُق اذإ مكن
 .«ُهُلوُسَرَو ُهُدْبَع ًاَدَمَحُم َّنأ ُدَهْشَأَو هللا الإ َهَلِإ ال ْنَأ ُدَهْشَأ

 (791 : يراخبلا حيحص)

 !١ انب اي كلاحيس



 هلله ةالصلا راكذأ

 نم اهلاي !! ضرألاو ءامسلا يف حلاص دبع لك تباصأ

 نأ كايإف . . كل تغيه دق ةينمألا كلت ىه اهو .. حلاص دبع

 .. نكذلا اذه ىسنت

 : دهشتلا دعب ٌةيويَو يبنلا ىلع ةالصلا

 ةالصلاب نيحلاصلا هللا دابع ديس ُكقلَي يبنلا ٌصخ مث

 : لقف مالسلاو

 امك ٠ ٍدَْحُم لآ ىَلَعَوٍدبَحُم ىَلَع لَص ْمهّللا ؛

فرج اك يطعم لأ للعو وغم ىلع ب هلا « ذي
 ت

 .ديجَم ٌديِمَح َكْنِإ نيملاعلا يف َميِهاَرْبِإ لآ ىَلَعَو َميِهاَرْبِإ ىَلَع

 هللا قرع ل نلت قلع ةالصلا يف نكي مل ول هللاو

 . ىفكل ؛ يو يبنلا ىلإ كمالس لصيو ءاًرشع اهب كيلع يلصي

 ذأ د



 هللا ري دنألا_ممححصحصحح 07:
 م 0 دهشتلا د دعب ءاعدلا

 0 م لا ا ك2
 ةيعدأب ةحتافلا لبق حتتفت ةالصلا نأ امكف ء ةالصلا تضقنا

 ةيعدأ ةلعب متخت كلذكف 4 لوخدلاب د ا

 نم جرحي ام عورأ يهو 4 جورخلاب نادئتسا اهناكو راكذاو

 ماقم قرافي نأ هيلع زعيو ٠ بحلا رعشتساو برقلاب سحأ بلق
 5 بلقب اهلقو راكذألا هذه ربدتف ؟ ةبيبح

 عبرأ يأو 4 عبرألا هذه نم هللاب ذيعتست نأ كيلع : الوأ

 : 00 هللا 00 أول !!يه

 دو مايو

 كل هلوسر ىلع ةالصلاو

 مَ هتالَص يف رْعدَي الْجَر لو هللا ْلوُسَر َعِمَس 07
 ُلوُسَر َلاَقَك لو يلا ىَلَع ْلَصُي ْمَلَو ٠ خوي هللا ْدجَمُي
 ىَلَص اَذِإ :١ و هيغل وأ ُهَل َلاَقَق ُهاَعَد م ؛ «اَذَه لجع» : كو هللا



 يَلَصُي مك « هَل الو ْوَعَو َلَج ِهْيَر ديجنَب أبيك ْمُكدَحأ

 . ١1541١( :دواد يبأ ننس ا 01 و ظ

 رو اوغلو ا اق نُجَرَ ماي

 لإ هلال نخلا كل ذأ قلأنأ يعل 0

 0 ردأ» : ل نيللا ناقك ٠ ؛ قلآشأ ينإ موي اي يع - اَي

 يِذّلاَو» : َلاَق ؛ ا اوُلاَقَك : َلاَق « ؟هّللا اَعَد

 َباَجأ هب يعد اَذِإ ي ِذْلا مظغألا ٍهمْساب َهّللا اَعَد ْدَقَل هديب يسن

 540/5 : دمحأ مامإلا دنسم « حيحص) «ىطعَأ هب َلْئْس اَذِإَو

 ىلإ ايه !؟ مكل هللا رفغي نأ نوبحت الأ !! كلملا ناحبس

 رولا اك

ات دجنملا ل5 هللا لرشر خت (0)
 ذك لعوب و 

 كل ريف يام اسر

 ' اي َكلأسأ ينِإ مه 1 لوُقَي َوُْهَو ُدُهَّضَتَي ّوُهَو « هتالص ىَضَق

 اًومُك ُهَل نكي ْمَلَو ءْدَلوُي ْمَلَو دِلَي ْمَل يِذَّلا « ُدَمَّصلا ٌدَحألا « ُهّلل

 : لات لاق خعتلا ةوثخلا تلا كل يرد ىل نت نا ذأ

 . (440 : دواد يبأ ننس « حيحص) (اًنالَن ُهَل َرِفُغ ْدَق « ُهَل َرْفُغ ذَك»



 وللا زب سنألا تحسس ه7

 تورس امو 4 تزخأ اَمَو ُتْمَّدَق ام يل ْرِفْغا ملل
- 

 هوم

 ُمْدَقُملا َتْنَأ 0 ووو اع مع وأم

 هال 0 ا 576
 َكْنِإ «ينمحْزاَو كدنع نم ة ٌةَرْفْعَم يل ُرِفْغاف تأ الإ َبوُنذلا

 . (9/49 :يراخبلا حيحص) ميحّرلا ةروُقْعْلا َتْنَأ

 306 ىبنلا نع تدرو ىتلا ةقلطملا ةيعدألا ضعب كيلإو

 : ةوعدلا باجتسم فيرش نطوم وهف «عضوملا اذه يف اهلوقتل

 كلأسأ ينإ ّمهّللا « ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ينإ يللا
 . (؟١977:ملسم حيحص) ىنغلاو فافعلاو ىقتلاو ىدهلا

 . مَرْغَمْلاَو منَأَمْلا ْنِم كب ُدوُعَأ ينإ 2

 (798 : يراخبلا حيحص)

 ام ينيخأ ٍقْلَحْلا ىَلَع َكِتَرْدُقَو َبِيَعْلا َكِمْلِعب ّمُهْللا
 « ىل اَرْيَخ ٌُةاَقَوْلا ْتَناَك اَذِإ ىِنْفَوَتَو « ىل اًَرْيَخ َةاَيَحْلا َتْمِلَع

 تمعلا نق قكلا ةملك و م ةةاهشلاو يتقنلا ىف :ككتخ كلانأ

 . َكِهجَو ىَلِإ رظَللا َةَذَلَو « ىَتغْلاَو ِرْفَمْلا يِف َدْضَقْلاَو « اًضّرلاَو

 ثق ْنِمَو « ِةّرِضُم ارض ْنِم َكِب ُدوُعَأَو « َكِئاَقِل ىَلِإ َقْوَّشلاَو
 11 ءادع الفاو هنامبإلا ةكرن اير يللا لقت

 (5554/54 :دمحأ مامإلا دنسم «حيحص)



 ةنله ةالصلا راكذأ

 « هِلِجَأَو ِهِلِجاَع « ِهلُك ٍرْيَخْلا ْنِم َكْلَأْسَأ ىنِإ هَل 6

 ِهِلِجاَع ٠ . لك هلا ني َكِبدوُعَأَو « ملأ مل امو هلم تلعن

 ريخ ْنِم َكْلأْسَأ ينإ هللا « ملأ ْمَلاَمَو ثم تل ام « هلآ

 ُكُدْبَع هب ّذاَع اَم ٌّرَش غ ْنِم كب ُدوُعَأَو « َفْيَتَو َكْدْبَع َكَلَأَس اَم

 هاا ا اَمَو َةَنَجْلا َكُنَأْسَأ يِنإ ْمُهْللا ٠ َكْيَتَو

 لَم ذأ لق ْنِماَهيِإ برك امو ثلا نم كب دوْعأَو « لمع

 | . اَرْيَخ يل ُهَتْيَضَق ِءاَضَق َلُك َلَعْجَت ْنَأ َكْنَأْسَأَو

 ("8557 : هجام نبأ ننس ؛ حيحص)

 «؟ ٍةالَّصلا يف لوُقَت فيك» : لجرل ل يبنلا لاق 7

 َّنِم كب ُدوُعَأو .ةلجلا كلأسأ ينإ ْمُهْللا : لوقأو دّهشتأ : لاق

 لاقف ءذاعم َةَنَدْنَد الو َكلَتَتَرْنَ نيبحأ ذل ينإ امأ 0

 . 07/47 :دواد ىبأ ا ) « ْنِدْنَدُن اَه 0 كلا
 يبا نئس 2« حيحص اَوَح

 ا يييس

 ةالصلل فقو دق هتيأر اذإ ُةُْنَْك باثو نب ىيحي ناك

 اذك تبنذأ « بر يأ : لوقيف « باسحلل فقو اذه : لوقت

ار  درحأ ذاق يع تر
الفا نتعب رت 16 كيكد

 + .فوخأ 

52 5 



 هللا روب سنألا احبس 0

 ةالصلا دعب 0

 : كتايح ُدْعَب ضقنت مل هنإف كتالص تضقنا دقو امأ
 « اًدبأ هبر ركذ نع ينغتسي الف فرطت نيع هيف مادام دبعلاو
 ركذلا نطاوم مهأ نم ةالصلا دعب ركذلا نأ دقتعأ هللاو ينإو
 ةرارح ىلع ظافحلا يف نمكت هتيمهأ نإف ؛ ضئارف دعب ةلفانلا

 ةالصلا ةمعن ىلع هللا ركش اضيأو « ةنكمم ةرتف لوطأ ةالصلا
 رجألا نم اًضيأ اهيف نإف ةالصلا دعب ام راكذأ ظفحاف « كديزيل
 . لقاع هيف طّرفي ال ام هب دوعوملا ميظعلا

 ليْللا ٌفْوَج» : لاق ؟ عمسأ ءاعدلا يأ : 6 يبنلل لبق
 209599 : يذمرتلا ننس .حيحص) «تابوتكملا َتاَوَْلَّصلا ُرْبْدَو رخآلا

 : رثكأ هللاو . . رثكأ

 وللا : هللا ُِففَمْسأ « هللا ُدِفمَتْسأ ء هللا ُرفغَتْنا 2
 . ماركإلاو ٍلالَجلا اَذ اي َتْكَراِبَت « ٌمالَّسلا كْنِمَو ْمالَّسلا تن

 09١( : ملسم حيحص)

 ُهَلَو ءُكْلُمْلا ُهَل ُهَل َكِيِرَش ال ُهَدْحَو هللا الإ َهَلِإ ال 22
 ال للاب الإ َةَرُث لَو َلْوَح ال ٌريِدَق ِءْيَش َلُك ىَلَع َوُهَو ءُدْمَحْلا
 ةانثلا ُدَلَو ُرْضَمْلا ُهَلَو ٌةَمعْنلا هَل هاي الإ ُدْيْعَت الَو هللا الإ هَل



 . َنوُرِفاَكْلا هِرَك ْوَلَو َنيّدلا ُهَل َنيِصِلْخُم ُهّللا الإ ة َهَلِإ ال ءُنَسَحْلا

 (0945 1 اسم حيحص

 هلو كللُملا! هَل + هل كيرش ال ُهَدحَو هلل الإ هلإ ال 97

 « تْيطْعأ اَمِل َعِنام ال ٌمُهَّللا « ٌريِدَق ِءْيَش لك نعرف .ديشلا

 . دَجلا ٌكْنِم ُدَجلا اذ ُعَقْنَي الَو « َتْغَتم اَمِل َيِطْعُم اَلَو

 (م6048 يراخبلا حيحص)

 0 وما” وم

 5 هللا ُلوُسَر يِيَرَمَأ : : َلاَق د ٍرِماَع ِنْب َةَبْمُع ْنَع 8
 5 4 كفر : دواد يبأ ننس « «حيحص) َةالَص لك َرْبُد ِتاَدّوَعُمْلاب أَرق 3 ْنأ

 . سانلا ةروسو « قلفلا ةروسو « صالخإلا ةروس : تاذوعملاو

أ ل هللا قوسر نأ هيض ذاعم نع ف
 : لاقو هديب ذخ

 َّنَعَدَت ال ُداعُم اي كيصوأ» : َلاَقَف كا إو

 كِرْكْشَو َكرْكذ ىلع يّنِعَأ َُمَّللا : وقت ٍةالَص لك رْبَُد ىف

 +018 واد نأ نق 8 «َكِتَدابِع نّسْحَو

 ؟اهب لماع تنأ لهف «هبحي نمل قي هللا لوسر ةيصو هذهف

 .ريقلا ِباَذعَوِرَْفلاَوِرفلا َنِم َكِب دوُعأ ينإ َمهَّللا 77
 (0094+ ةواذب نبأ ندا .ةيندع)

ركْملا َكْرَتَو « ٍتاَريخْلا لْغِف كلسَأ ين هللا (50)
 . ٍتاَ

 كْيِلِإ يِنضِبفاَف ؛ َةَنف ساّنلا يِف َتْدَرأ اَذِإَو 2 ةيكاشملا تح حجو

 . 209337777 :يذمرتلا ننس « حيحص) ِنوَنْفَم 0



 هللا رثزب نينألا_ مححححصحخ7# 01010

 . ُكَداَّبِع َمخَت وأ كبت َمْوَي َكِاَذَع ينق بر 27

 ا ا
 أ نأ فب ةرئاو نخل نم كب ةرغأ يل فلل 490:

 ْنِم كب ُدوُعَأَو 3 اًيَدلا ةَنَتِف ْنِم كب ُدوُعَأَو 5 ِرُمْعْل ٍلّذْرَأ 5

 . (؟؟6و/ : يراخبلا حيحص) رْبَقْلا باَّذَع

 رْبُد ٌيِسْرُكْلا َةَبآ ْأَرَق ْنَم ١ : لَو هللا لوسر لاق
 .«ُتْوَملا الإ َهَنَجلا ِهِلوُخُد ْنِم ُهْعَتْمَي ْمَل ؛ٍةالَض ّلُك

 (55514 : عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ٠ يناربطلا هاور)

 ًةذيمحت َنيِئالْثَو اًمالَثَو (ةَحِيِبْست ّن ٠ َنيِئالَتَو مدي

 . ًةريبكت َنيِالَثَو اًعبزأو

 ؛ نينالكو الت ٍالَص لك ريد يف للا حبست : دأ 477
 لوقتَو « َنيِالََو اًنالَ هللا ربكتو « َنيثالَتَو اًنالَّن هللا دمحتَو

 ُهَلَو ُكْلُملا ُهَل ء هل ٌكيِرَش ال ُهَدْحَو ُهّللا الإ ةلإ ال : ةئملا َمامَت
0 

 دنيكتو اوقع هذاك: ةزك تؤ هللا ولأ

 و اَرْشَع

 َنيِيالَتَو يا
 7 َنيِيالثَو : و انذلكو ةديمحَت



 ةالصلا دعب راكزأ

 : راكذألا كلت يف ىرشب مظعأ كيلإو

 - : ةنجلاب دعو : ىلوألا ىرشبلا 2

 اَمهبلَع ظفاحم ال ٍنامّْلَح ذأ ٍناَلْصْح» : لاق لَو بنلا نع

 يلق امهب لغتي نمو ري امه للا لح الإ ملم دع

 ربكيو ٠ اًرْشَع َُمْحَيَو « اًرَْع ٍةالَص لُك رب د 138 هللا حبس

 يف و بعلار ناسألا قون درسنا نينا اع

 املك ُدَمْيَو « ُهَعَحْضَم َذَحَأ اذإ َنيِئالَتَو اًعَبْرأ ُرُبَكُيَو ؛ ناّريملا

 فلأو ناسْألاب َةَنِم َكلَذَ ٠ َنيِئالَتَو اًنالت ْحْبَسُيَو « َنيِئالَتَو

 لمعي نمو ريسي امه فيك « هللا لوسراي : اولاق « «ناّريملاب

 هَمْوتُيَف ِهمانَم يف ناطيشلا ينعي ْمُكَدَحَأ ينأي» : لاق ؟ليلق امهب

ْبَق ةَجاح ُهَرُكَذبف ِهتالَص يف هيتأيو ٠ ُهَلُق  ْنأ َلْبَق
 ) لوُقَب نأ َل

 (65058 : دواد يبأ ننس « حيحص)

 ظ : اياطخلا ةرفغم : ةيناثلا ىرشبلا يل
 هيل را

 ةاللَص ّلُك بد يف لا َحّبَس م١ : لاق يو هللا لوسر نع

 اًنالك هللا َرّبَكو « َقيثالََو امال َهّللا َدِمَحَو « َنيِثالَثَو اًنالَن

 هل كيِرَش ال ُهَدْحَو هللا الإ ةلإ ال : ةئملا َمامَت لاقو « َنيِئالََو

 ْتَرْفُغ ؛ٌريِدَق ٍءْيَش لك ىلع َوُهَو « ُدْمَحلا ُهَلَو « ُكْلُملا ُهَل

 . (0417 : ملسم حيحص) (رخببلا ٍدَبَر َلْفِم ْتَناَك ْنِإَو ُهاياَطَخ



 _مللا رثب دنألا_ مح 0150
 : كظفحت تابقعم : ةثلاثلا ىرشبلا هيث

 ؤأ َنُهَلئاَق ُبيِحَي ال تام : لم هللا لوسر لاق ظ
 اًنالَتَو « َةَحيِبْسَت َنيِئالَثَو اناث : ِةَب م ِةالَص ّلُك َرْبُد َُهَّلِعاَ

 وس و سب

 : تاقدصو داهجو ةرمعو جح كحيبست : ةعبارلا ىرشبلا يش

 : اوُناَمَ قو يلا ىلإ ُهاَرثَمْلا ءاَج : هلل ةريره يبأ نع
 ءقُمْلا ميِعنلاَو الُعْلا ٍتاَجَرَّدلاِب ٍلاَومَأْلا ْنِم روُثدلا ٌلْهَأ َبَهَذ

 ني لضق عملو ٠ ٌموُصن امك نوئوُصتو + ىلصل اك 5 َنوُلَصُي
 : لاقف ٠ َنوُقَدَصَتَيَو َنوُدِهاَجيَو َنوُرِمَتْعَيَو اهب َنوَجحَي ٍلاَوْمأ
 ْنَم هب َنوُقبْسَتَو . ْمُكََبَس نَم ِهِب َنوُكِرذت ايَش ْمُكْمْلَعأ الأ»

 لم عئَص نم الإ ْمُكَنِب لَضفأ َدَحأ ُنوُكَي الو ٠ ْمُكَدْعِ
 . َنوُحّبَست١ :لاق ءهّللا لوسراي ىلب : اولاق ( ؟ْمتْعَنَص ام

 . «َنيِئالَنَو اًنالَث ٍةالَص ّلُك َفلَخ َنوُرّبَكُتَو ٠ َنوُدَمْحَنَو
 (ريثكلا لاملا وهو رْثَذ عمج : روثئدلا ,« 807 : يراخبلا حيحص)

 : يم لمأت .. ةمهم ةفقو ىلإ كاتحي ثدحلا اذهو
 نوكتشي اوتأو لاملا مهمه ناك له ؟ءارقفلا ْمَّه ناك اذام

 ؟ةجاحلاو زوعلاو رقفلا

 ترصضقو ةرخآلا بلطل لاملا نأ اومهف امل مهنإ .... اذبأ
 . هيف مه ام ىلع ءاينغألا اوطبغ هكالتماو هبلط نع مهيديأ



 © 8 كالصلا دعب راثذأ

 مهاطعأف « هلضف ادحأ مرحي ال ميرك هللاو « ةكراشملا اوبلطو

 تاكيصإ يمت قفز الو لام رح نكي هلردملا دع هيب نولي ام

0-0 

 : رتولا ةالص دعب لوقت

 «سوَدُفْلا كِلَمْلا َناَحْبْس ء سود ِكِلَمْلا َناَحْبس 5

 كنرخ َعْفْرَتَو «حورلاو ةكئالملا تر «سوُدْفْلا ِكِلَمْلا َناَحْبَس

 ١149(. : يئاسنلا نئس« حيحص)كتوص اهب دمت يأ اهلوطتوةثلاثلا ىف

 ْدوُعَأو «ُكطَخَس 0 كاَضرب ةوعأ ينإ ءثذلا

 . َكيلَع هانق يصخأ ال كن كب وغأو كييف ني كِيافاعب

 اذهو « ١51317( : دواد يبأ ننس .حيحص) كِسْفَن ىلع َت تنقنأ اهك تل

 0 لبق « رتولا رخآ يف نوكي

 1 ا هبط ِبِلاَط يبأ ُنْب ْنِلَع َلاَق

 اي» : َلاَ دو هلق دلل نرش نول «ةرتلا قدم
 1 «رْثولا ُبِحُي َرْثِو هللا َّنِإَف ؛ انتر ِنآْرُقلا له

 (107 : يذمرتلا ننس ٠ حيحص)

 3ِي هللا ىلإ تبرقت نإ -هللا يف يبيبح - كبلق قرأ ام

 . هدعب هللا تركذ نأب هيلع تدز مث « هبحي امب

 ا



 هلا رت هنا م|حسببب7-
 : حبصلا ةالصو برغملا ةالصدعب راكذألا كلت ىلع ديزتو

 هلو «:كلُملا هل :ل قيرشال هتخَو ةلالإ ال597

 : ِتاّرم َرْشَع ٌريِدَق ِءْيَش لك ىلع َوُْهَو «ُتيِمْيَو يخي ءُدْمَحلا

 ُهَدْحَو ُهَّللا اّلِإ لإ ال : لاق ْنَم » : ُكّقْيو هللا لوسر لاق ديل

 ىلَع َوُهَو « ُتيِمُيو يخي « ُدْمَحلا ُهَلَو كْلملا ُهَل « ُهَّل َكيِرَش ال
 هَل 35 هللا َتَعَب ٍبرْغَملا رْثأ ىلع ِتاَرَم َرْشَع ٌريِدق ِءْيَش َلُك

 . تاقبوم ِتائْيَس َرْشَع ُهْنَع اَحَمَو . تابجوم ِتانَسَح َرْشَع

 0769: ىلطعوتلا ننس :نسح)( ِتانمْؤُم باقر ٍرْشَع ِلْدِعب ُهَل ثّئاكو

 يف لاق نم : لاق ف هللا لوسر نأ ط رذ يبأ نع 7
 للا الإ هلإ ال : ملكتي نأ َلْبَق هيَلْجِر ٍناث وه و حبَصلا ٍةالَص ٍرْبد

 َوُهَو «ٌتيِمُي ُتيِميَو ىيخُي « ُدْمَحلا ُهَّلَو ُكْلُمْلا ُهَل ٠ ُهَل كيِرَش اَل ُهَدَحَو

 يجو , ٍتانَسَح ٌرْفَع هَل بيم , ِتارم َرْطع ريد ٍءَْش لك ىلع
 يف كلذ ُهَمْوَي ناكو , ٍتاجَرَد ْرْشَع ُهَل َحِفْرَو ِتاَئْيَس ُرْشَع ُهْنَع

 نأ ٍبْئَذِل بني ْمَلو .ٍناطِيّشلا نم ٌسِرحَو « ِهوُرْكَم لك ْنِم ِذْرِح
 01090 ىذمزعلا ندم ءنسح) للاب َكْرشلا الإ مولا كلذ يف ُهَكرْذي

 : لمأتو . فق . ةيظحل

 ُهَلَو كْلُمْلا ُهَل + هَل َكْيِرَشاَل هدو ُهّللا الإ هلإ ال : لوقب ظقف
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 لك ةالصلا دعب راكزأ

 تنأو ٍتاّرم َرْشَع ٌريِدَق ِءْيَش َلُك ىلع َوْهَو ُتيِمُيَو يبي « ُدْمَحلا
 : كرحتت ملو دهشتلا ةسلج هيف تيلص يذلا كناكم يف سلاج

 . ِتائْيَس ٌرْشَع َكْنَع ىحْمُتو# 2. ِتانَسَح ُرْشَع كَل ُبَتْكُب *

 . ِناطْيَشلا َنِم تَسرَحَو * . ٍتاجَرَد ٌرْشَع كَل ُعِفْرُنَو *

 . ووُركَم لك ْنِم ٍِذْرِح يِف َكَمْوَي َتْنُكو *
 . مْوَيلا كلذ يف َكَكِرْدُي نأ ِبْنَذِل َْبْنَي ْمَلو *

 !١ نولئاسلا هلهأ هه عركأ .. هلالج لج كلملا ناحيس
 هتفرع ول «٠ دودو ميرك « ميظع لضف وذ هللا 0

 كْذرَو « الئقتمالَمعو ءامفانامْلِع كلأسأ ينإ ْمَُّللا ل
 . (9705 :هجام نبا ننس ء«حيحص)رجفلا ةالص نم مالسلا دعب ؛ اًبيط

 ِنْب مِلْسُم ْنَع ِتاَرَم َعْبَس « ٍراّئلا ْنِم يِنْرِجَأ ْمُهَّللا 22

 : َلاَقق هيل وس ُهنَأ هَ هللا ٍلوُسَر ْنَع هل ّئميمْتلا ِثراَحْلا
 راَنلا نِم ينرجأ مُهّللا :لُقَف ٍبِرْغَمْلا ٍةاَلَص نِم َتْفَرَصْنا اذإ»

 كَل بيك ٍ؛َكِيَليَل يف تِم ّمُك َكِلَّذ َتْلُق اَذِإ َكْنِإَف ؛ ِتاَرَم َعْبَس

 يف َتِم نإ َكْنِإَف ؛ َكِلَذَك َلْقَف َحْبّصلا َتيّلَص اَذِإَو « اَهّْنِم ٌراَوِج
 . 200379 : دواد يبأ ننس « حيحص) ةاَهْنِم ٌراَوِج كَل بِك ؛ َكِمْوَي



 هللا ري سنألا_متححححخ7خل7ل 090

 نم رطفلا ديع يف ٌبحتسيو « نيديعلا يتليل ريبكتلا ٌبحتسي

 اًيشام رّبكتو ءسانلا ماحدزا دنع هنم رثكثو «٠ تاولصلا ٌفلخ تلد ار هدعلا ةالصر مامإلا مرخت دا لإ يتلا تورك
 . كشارف ىلعو دجسملا يفو .كقيرط يفو ءاعجطضمو اسلاجو

 فلخ رّبكتَو قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ّيلصت نأ ىلإ ةفّرَع موي نم حبصلا ةالص دعب نم هيف رّبكُتف ىحضألا ذيع امأو

 »م »م

 دبكأ ُهّللا ُرَبْكأ ُهَّللاو « ُهّللا اَلِإ هلإ ال ْرَبْكأ ُهّللا ُرَبْكأ ُهَّللا يه

 دَيكأ ُهَّللاو « ُهّللا اّلِإ هلإ ال بأ ُهّللا ْدَبْكأ هللا ُرَبكأ ُهّللا يل
 . ُدْمَحلا هّلِلو ْدَبكأ ُهَّللا ُدَبكَأ ُهَّللا

 ريكأ هللا + :دنصلا هللو»«ةنكأ هللا ةيعأ هللا ةيكأ هلآ
 . اناده ام ىلع ربكأ هللا .« لجأو



 هللا «لجأو ربكأ هللا ءاَريِبَك ُْرَيْكَأ ُهّللا ءاَريِبَك ْرَيْكَأ ُهّللا يضل

 ديلا هلل ك1
 عزل توكل 14 14 0 ّ

 : كاطعأ ام ىلع هل ركشو « كاده ام ىلع هلل دمح ريبكتلا

 . [188 :ةرقبلال# توُركْفَت ْمُكْلَملَو ُكَسَدَه ام كَ هَل اوريكُشلَو#

 ىلإ اًيشام تجرخو « ةديدجلا كبايث تسبلو «تلستغا

 . قيرطلا يف هللا نوربكت كلهأو هللا يف كتوخإ عم «ديعلا ىلصم

 ؟ديعلا ةالص يلصت فيك فرعت لهف « مكب يلصيل مامإلا جرخ مث

 . مارحإلا ةريبكت ربكت 1
 1 ةءارقلا لبق ىلوألا ةعكرلا يف تاريبكت عبس ربكت ([050)

 ةءارقلا لبق ةيناثلا ةعكرلا يف تاريبكت سمخ ربكت ()
 5 دوجسل ا نم كعفر ةريبكت دعبو

 : تاريبكتلا هذه نم نيتريبكت لك نيب لوقت 4[

 .ربكأ هّللاو «هّللا اَلِإ هلإ الو ءهّلل دمحلاو هللا ناحبس هي

 ُهَلَو كْلُملا ُهَّل « ُهَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو ُهّللا اّلِإ هلإ ال 2

 . ٌريدق ِءْيَش لك ىلع ّوُهَو ُرْيخلا ِهِدّيِب « ُدْمَحلا

 دوصقملا نأ الإ « تاريبكتلا نيب لاقت ةنيعم راكذأ درت ملو

 . كولي هين ىلع يلصتو « هيلع يننتو عيب هللا دمحت نأ
 5 ءاشت امي وعدتو



 ةنته

 تبدجأو رطملا لوزن رخأت اذإ عرشت ءاقستسالا ةالص

 عفرو رارسإلاو رهجلا نيب ءاعدلا يف عمجلا ٌبحتسُيو «ضرألا

 : كئاعد نم نكيلو ءاْعيلب اًعفر هيف يديألا

 ِكِلام « مِيِحّرلا ٍنَمْحّرلا « َنيِمْلاَعلا ب رِلِل محلا

 هلإ ال ُهّللا َتْنأ َعّهْللا ٌديِرُي اَم م ُلَعْفي هللا اّلِإ هلإ ال « ٍنيِذلا ِمْوَي

 ام َلَعْجاَو هَّتْيَعلا انْيَلَع لِزْنأ ُءاَرَقْفلا ُنْحَنَو ُيَِعلا َتْنأ ءّتْنأ

 0111/6: هواد: يبأ نتا حيحص) نيح ىلإ اْعالَبَو َةَوُق انَل َتْلَرْن

 .مُكِراَيِد َبذَج ْمُتوَكَش ْمُكنِإ 6 هللا لوسر لاق
 ْنَأ ُهَئاَحْبُس هللا ْمُكَرَمأ دَقَو . مكن ناكر نانإ نع رطملا راخطتاو

 ((11177 : دواد يبأ ننس« حيحص) ؛ ْمُكَل َبيِجَتْسَي ْنَأ ْمُكَدَعَوَو .ةوعذدت

 «كّياعُدب انّ ْرَمأ َمُهَّللا : مهئاعد نم نكيلو : ُةّقَلُك يعفاشلا لاق

 ءانَتْذَعَو امك انْبِجأف ؛انَتْرَمْأ امك كانْوَعَد ْدَقَو .كتَباجِإ انّنْذَعَوَو

 . انقْرِر َةَعَسَو انايْقُس يف َكِتَباَجِإو ءانْفَراق ام ٍةَرِفْغَم انِيَلَع دما َمُهّللا

 + .كتنخر دلو ب كتاوت ككابع شا وللا
 . (١١ا/5 : دواد يبأ نئس .٠ نسح) تنملا :3 ُكَدَلَي ىخأو



 ةتنه -

 ءَراَض ريغ اًعفان ءاَعيِرس ايِرَمانيِغم اع انقشا ّمُهَّللا 557
 0000 يبأ ننس ؛حيحص) لجآ َرْيَغ الجاع

 اححَس الْلَجُم اَهَدَع اًنيِرَم يه ايم اَنْيَع انقشا ْمُهّْللا 450)

 ٍنوطْبَو ِرَجَّسلا 5 تاراخلا ىلع ةيللا» جاقنإك نط اناع

 ةاكجلا لسزأف ءاَراَفَغ َتْنُك َكْنِإ كُدِفْعَتْسَن اَنِإ َمُهّْللا « ةّيدْوألا

 هللا «َنيِطِناَقلا َنِم انْلَعَجَتاَلَو تْيَملا انقْسا ّمُهَّللا « اًراَرْدِم انْيَلَع

 ءءامّسلا ٍتاكَرَب ْنِم انقْساَو « َعْرصلا انل َرِدأَو 2 عزرا ذل تلا

 َعوُجلاَو َدْهَجلا اَنَع ْعَمْرا َمُهّللا ٠ ضرزألا ٍتاكَرَي ْنِم انَل ْتْنَأو

 . ُكُرْيَغ ةفِشكَي ال ام ِءالَبلا َنِم اّنَع ْفِشْكاو ءَيْرْعلاو
 ١58( /؟ : ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هححصو « مكاحلا هاور)

 رو. 2 20 0 ره. 2

 : '”انثعا م ١ ءاتِغأ ْمهّْللا ٠ اَنئِغَأ مُهْنلا 507

 ِباَرُطلاَو ماكلا 0 يللا «اقلعالو اقئازع هللا
 . (قباسلا جيرختلا سفن) ِرَجّشلا ِتباَْنَمَو ةَيِدْوألا نول
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 سنأو مهحاورأ توقو نينمؤملا بولق ةايح ركذلا ناك امل

 لك نوكت « ركذلل ةصاخ ةولخ نم مهل دبال ناك ؛ مهتايح

 مه ام ىلع مهل انوع نوكت ةمسد ةبجو ةباثمب ةصاخ ةتباث ةرتف
 . راهنلا يفرط راكذأ تناكف « اهمومهو ايندلا بعاتم نم هيف

 نينمؤملل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ اهل ءاسملاو حابصلا راكذأو
 تاق هيف 1217 هللا: لوسو. نك فزاولا نانن 4 ةويضلخملا
 . .ٍفاص قئار . .ٍفاؤ عماج ..ٍفاك

 اذه كسفنل لعجاف ؛اًحاجنو اًحالفو اًحالص تدرأ نإف
 «لغاشملا نع اًديعب كدحو ةقئار ةولخ ىف صاخلا تقولا

 تألم اهل تغرفت نإ كنإف ؛راكذألا هذه ديدرتل كبلق حلصأو
 اًدهاج لواحأسو ءاهنع ىنغتست نل كنإف اهتنمدأ اذإو «كبلق

 .اًئيش اهنم كرتت الو اهيلع صرحاف ؛ةيمهأ هل اًبيترت كل اهبيترت

 تنأ هنم صلختست اًنايحأ ثيدحلا صن كرتأ نأ ترثآ دقو

 ء رجألا ليصحتل ؛ باستحالل رجألا ركذ كعفديو « ركذلا

 درس درجم راكذألا درسيو باتكلا كسمي سانلا ضعب نإف

 ءركذلا صلختساو ءرجألا بستحاو «ثيدحلا أرقاف «ناسللاب

 . زعلاب ظحت بلقلا رضحتساو



 : 857 هللا لوق زيزعلا نآرقلا نم بابلا اذه يف ُلصألاو

 ٍلْيْلآ يآناع نيو اوورع لو نيّشلا عولط لَ َكْيَر دْمحب ْحَيَسَو»
 : 32 هلوقو «[١1:هط]4ىَضْت كلَ ٍراَبل ٌفارطأو َحَيَسَه يف

 . [60 :رفاغ] * ٍرَكَبِإْلاَو ّيشعلاب َكْيَر ٍدْمَحي 0

 ْنأل» : كبي هللا ُلوُسَر َلاَق : َلاَف هبط 4ط ٍكِلاَم نب ٍسّنأ ْنَعو
 َعلَطَت ىّتَح ٍةاَدَفْلا ٍةالَص نم 354 َهّللا َنوُرْكْذَ موق َعَم َدْعْقَأ

 ْنَألَو ءَليِعْمْسإ ِدَلَو نِم َةَعَبْرَأ َقَتْعَأ نأ نِم ّيَِإ ُبَحَأ ءُسْمَّشلا
 ؛ ُسْمَشلا َبْرَْت نأ ىلِإِرضَعْلاَةالَص ْئِم هلا َنوُرُكذي موق َعَمَدْمف

 . 05510 : يذمرتلا ننس ٠ نسح) هةَعَبْرَأ َّقَيْعَأ ْنَأ ْنَم ّيَلِ ع

 اًدج ٌّعساو َبابلا اذه نأ - بحملا بيبحلا اهيأ - ملعاو

 هيف نكي هللا ءاش نإ مدلو فرا باب باتكلا يف سيل

 رار طنا وول اها ا دقللا لب ١ نيالا كم نما دج
 هل لئيوطو هيلع 0 هللا نم .

 ءانْيَسْمأ َكِبَو انخَبْصأ كب ْمُهّْللا : لق تحبصأ اذإ (2)
 هللا :لق تيسمأ اذإو ُروُشُتلا َكِيَلِإَو ءُثوُمَت َكِبَو ايْسَن َكبَو

 ..ووشللا كيلو كونت كيو انت كوااختتا تواعشتا كب
 رض ا يحتم 7 ْ ّْ

 ترك دير هن در حلا واتت تركنا
 . ١١99( : درفملا بدألا . حيحص) ٌريِصَملا كْيَلِإَو



 هللا رتب سنألا_ مهجحجحجححح٠حصحه 50)

 ءصالخإلا ٍةَمِلَكو «مالُْسإلا ٍةَرَطِف ىلع اًنْحَبْضَ 52
 السم اًنَح كلَ ميار ائيبأ لِمَ« كيو دمحم انين نيد

 .(6 ١ / دمحأ مامإلا دنسم « حيحص) َنيِكِرْشُمْلا َّن نم انأ امو

 ُهَلَو كْلُملا ُهَل , هَل َكيِرَش ال ُهَتحَو هللا الإ ةلإ ال 45)

 لوسر لاق 1 ؟تارع شعل ٌريِدَق ٍءّيَش ّلُك ىلع َّوُهَو 3 دمحلا

 ُهَل َكيِرَشاَُهَدْحَو هللا اَّلِإ ةلإ ال : َحَبْضأ اَذِإ لاق م١ : يو هللا
 ٍةبَكَر ُلْذِع ُهَل ناك ؛ َريِدَق ٍءْيَش لك ىلع َوُْهَو « ُدْمَحلا ُهَلَو كْلُملا ُهَ

 ُهْنَع ْطُحَو « ٍتاَئَّسَح ُرْشَع ُهَل ّبتُكو « ةمظ َليِعاَمْسإ ِدَلَو نِم

 ٍناطِيَّشلا َنِم ِزْرِج يف ّناكو « ِتاِجَرَد ُرْشَع ُهَل َعِفُرَو « ِتاَئْيَس ٌرْشَع
 . « َحِبْصُي ىّنح كلذ ُلْثِم هل ناك ؛ ىَسْمَأ اَذِإ اَهَلاَق ْنِإَو ءَيِسْمُي ىتح

 ' (ةهها/ال : دواد يبأ ننس « حيحص)

 .. كيلع هللاب دوعولا هذه لك دعب

 !؟امْثك امخ رسخ دق اهترتي هم سيلأ
 0 لزم كيطعيو 34 كبر كنع ىضري نأ ديرتأ مث

 وي ِمِلْسُم دبع ْنِم ام : ل هللا لوسر لاق يل

 4 ر هللاب ٌتيضَر : تاّرم تالت يِسمُي َنيِحَو ححبصُي

 . (ِةَماَيِقْلا َمْوَي ُهَيِضْرُي نأ هللا ىَلَع اًقَح َناَك الإ ؛اَيِن ٍدَّمَحْمبَو ايِد

 (””54//1 : دمحأ مامإلا دنسم « حيحص)



 لا ءاسملاو تبصلا راكذأ

 هيبنبو هب تيضر نإ « كيضريس لب « طقف كنع ىضري نل
 بلقلا عفدي هتمزالمو كلذ راركتو ٠ اضرلا قح هنيدبو

 . هب اضرلا ىلع سفنلا لمحيو «هداقتعال

 ١ اًعفان اَمْلِع َكّلأسأ ينإ ّمُهّللا 1 لق تحبصأ اذإ (55)

 . الّبَقَتُم الَمَعَو « اًبّيط اَقْزِرَو

 نأ جاتحت .. ناطيشلا دئاصمو .. رشبلا دئاكم طسو

 : لقف ايه « نمحرلاب ثيغتست 07

 ْنأ كُمَتْمَي ام» : هيليص ةمطافل هو هللا لوسر لاق 407

 ْئح اي : ٍتِيَسْمَأ اَذِإَو ٍتْحَبْصُأ اَذِإ َنيِلوُقَت : ؟ هب كيِصوُأ ام يِعَمْسَت

 يِسْفَن ىلإ ينلكت اَلَو ُهَلُك ينأش يل خلضأف ؟ ُتيِفَتْسأ َكب ُموُيَق ا

 . (ه ل٠ : عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو «مكاحلا هاور) « نع ةَقْرَط

 يهو . انيق ” ةمطاف هتنبال ُةويَو هللا لوسر ةيصو كلت

 اله . اهيلع مهصرحأو . اهل مهصلخأ وهو « هيلإ سانلا بحأ

 ؟ اهيلع تصرح

 نم تنأف اهيلع تم اذإ كنإف « تومت نأ لبق ةحيصن عت
 : ةنجلا لهأ

 :: لوقت ة ْنَأ ِراَمْغَتْسالا ُدِيَس» : : لاق و ئبكلا ْنَع

 يلع ناو. كنج الار يتالع « َتنَأ الإ َهَلِإ ال يّبَر َتْنأ َمهّْللا
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 2 ٌتْعََص اَم ٌرَش غ ْنِم َكب ُدوُعَأ . ٌتغطتْسا ام َكِدْعَوَو َكِدْهَع

 ال ُهْنِإَف «يل زِفْغاَف ؛ يِنَِب كَل ْوُبَأَو « ّيَلَع َكِتَمْعِنب َكَل ُءوُب

 اهب اًنِقوُم ٍراَهَنلا ْنِم اَهَّلاَق ْنَمَو : َلاَق « َتْنأ الإ َبوُنذلا ٌرِفْغ

 اَهَلاَف ْنَمَو « ِةّنَجْلا لهأ ْنِم َوُهَ ؛ َىِسْمُي نأ َلْبَق ِهِمْوَي ْنِم َتاَمَق

 لأ ْنِم َوُهَ ؛حبْطُي ْنَأ َلْبَق َتاَمَك اهب َنِقوُم َوْهَو ٍليّللا نِ
 . (0455 : يراخبلا حيحص) هِةَّنَجْلا

 : لمشي هنإف ؟ ادّيس نوكي نأب ٌقيقح ءاعدلا اذهو

 . كقلاخو كبر هنأب نمي هللا ىلع كؤانث يهل

 . كبر نيبو كنيب دهعلا ديدجت يهل

 . كيونذب كفارتعاو « كيلع هللا معنب كفارتعا يهل

 . 3ْيَوَي هللا نم ةرفغملا كلاؤسو هيل

 يف يناعملا هذه رضحتسا « ميظعلا زكذلا اذه تلق اذإف

 . ةنجلا لخدتف ؛ تومتف « هب نقوم تنأو هلوقت ىتح كبلق

 ِبْيَعلا ملا « ضزألاَو ِتاَوَمَّسلا َرِطاَف ّعُهّللا

 4 َتْنَأ اّلِإ هلإ ال نأ َدَهْشَأ « ُهَكيِلَمَو ٍءْيَش ّلُك ّبَر « ِةَداَهَّشلاَو

 . ِهِكْرِشَو ٍناطْيّشلا ٌرَشَو « يِسْفَن َرَش ْنِم كب ُدوُعَأ
 (00537 : دواد يبأ ننس « حيحص)



 ١١ مح تخغخغ انملاو كاملا ركأ

 : امهدعب ام ريخو « كتليل ريخو ٠ كموي ريخ هللا لس

 دققلاو دل كلفلا نتنار اهشنا + لق فيسأااذإ
 ُدْمَحلا ُهَلَو كلما ُهَل هَل َكيِرَش ال ُهَدَحَو ُّللا اّلِإ ةلإ ال ٠ هّلِل
 « يللا ِذَه يف ام َرْيَخ َكّلأسأ َبَر « ٌريِدَق ِءْيَش َلُك ىلع َوُهَو

 اَم َرَشَو « ٍةَلْيّللا ِِذَه يف ام َرَش ْنِم َكِب ذوُعأو « اهّدَْب اَم َرْيَحَو

 ذوغأ « ٍرَبكلا ِءوُسَو ٍمرَهلاَو لّسكلا َنِم م كب ْدوُعَأ َبَر ءاَمُدْعَي

 لق َتْحَّبْصَأ اَذِإَو « ٍرْبَقلا يف ٍباَذَعَو ءِراَنلا يف ِباَذَع ْنِم َكِب

 . (؟/ا“ كد ميسم هلل هللا َحَبْصَأو انْحَبْصَأ :اًضْيأ كلذ

 ؟ كيلع هللا معن ركش تيدأ له

 * عيضف نيج لاق نت» : ل هللا لوسر لاق كرز ٍ
 ال َكَدْحَو َكْئِمَف كقلخ نم دحأب وأ ٍةَمْعِن ْنِم يب َحَبْصَأ ام مُهللا

 ْنَمَو ِهِمْوَي ّركش ىَدأ ْدَقَف ؛ُركّشلا َكَلَو ُدْمَحلا كَل َكَل َكيِرَش

 ؛ِيليل َرْكْش ىدأ دقق ؛ يمي نيِح َكلذ لثم لاق
 (ه٠الا“ : دواد يبأ ننس « حيحص)

 تيدأ امل راهن ليل دمحلا نع فكي مل كناسل نأ ول هللاو
 ام ىلع كّلد نأ كيلع هللا مرك نمو « كيلع هللا معن ركش

 ركش تيدأ دق نوكت اًحابص ركذلا اذهبو « هب هدمحتو هركشت
 ركشت كنأك مث « كتليل ركش تيدأ دق نوكت ًءاسمو « كموي

 ركش يف نورصقي نيذلا هقلخ لك نعو «كسفن نع ةباين هللا

 . مهيلعو كيلع همعت ىلع هركشتف ٠ ُقيَوَي هتمعن
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 . ةيفاعلا هللا لس .. بيبحلا يخأ

 يسمي نيح تاوعدلاءالؤم مَ لو نا نكي مل يإ)

 , ٍةَرِخآلاو اينّدلا يف ةيفاعلا َكّلأسأ ىنإ م : حبصُي نيحو

 .يلاتو يلغو يلو ند يف ياما تلا كلا ينإ مَ :ء

 نيب ْنِم ينظفخا َمُهَّللا « يتاعَْر ْنِمآو « يّتاَرْوَع زا مهل
 ْدوُعَأو ءيِقَْف ْنِمَو ,يلامش ْنَعَو ينمي ْنَعَو « :يِفَلَخ نمو ّيَدَ
 . 000174 :دواد يبأ ننس« حيحص) « ىتْحَت د نم لاتغأ ْنأ َكِتَمظَعِ

 كتاوعد دّدجف ؛ ةيفاعلا بلس تفخ نإ ءاسمو حابص لك

 نمأت ال تنأف كظفحي نأ هللا لأست ءاسمو حابص لكو « هذه

 نأ كتحت ىتلا ضرألا ىتح الو كفلخ ام الو كيدي نيب ام

 ل هللا لضفب الإ نامألاب رعشت الو «كب فّسخُن

 عفديو كظفحي هللا مادام نامأ يف تنأف ؛ نمؤم اي فخت ال

 : هنامأو 3 هللا ظفح بلجتست فيك يبنلا كملع دقو « كنع

 حابَص يف ُلوَُِدْبَع نم ام : 6 هللا لوسر داق يل
 منيع تسيل وساع َليَل لك ِءاسّمَو ٍمْوَي لك

 مل ؛ ت رم تال ميلا ُيِمسلا َوْهَو ءامّسلا يف الَو ٍضْرألا يف

 (ءالَب ةَأجَف ُهْبِصُت مَل١ : ةياور يفو ؛ٌءْىَش هّرُضَت
 (60:08/ : دواد ىبأ نئس 2 حيحص)



 ا: رح صغخااسملاو كاملا ركأ

 امم كمحيو « رذحتو فاخت ام لك كفكي ؛ كبر ركذا

 نإو «٠ بيرق ميرك هنإ ؛ ءالبلاو ىذألا كنع عنميو « كرضي

 : اَذِإ عمساف فاخت تلزام تنك

 اهدنا لوس احا لاقف لَ يلا ىلإ ّلجر ءاج 97

 و : لاق ندا ع عال

 0 ايزو اب يبو روسو يباع

 1 5١8١( : ملسم حيحص) «ٌءْيَش ْهرْضَي ْمْل انالن

 اذه يف درو ام ليقثلا نزولا تاذ راكذألا مظعأ نمو

 : ليمجلا ليلجلا ثيدحلا

 عز لق نيل ؛ نأ يفك .نينمؤملامأ ةيريوج نع 1[

 . يتلا لالا ىَلع تل اند ٠ لاق هاج َِمَو ىعضأ ْنأ دب

 ُتْلُق دَقَل» : 96 كيقاا لا « ْمَعَن : ْتَلاَق «؟اَهيَلَع ِكُفَراَف
 مؤبلا ْذَنُم ٍتُق امب ْثّنِزو ْوَل ٍتاَرَم تالت ا 0

 ةَنْزَو « ِهِسْفَن اًضرَو ِهِقْلَخ َدَدَع هِدْمحبو هللا َناحِبُْس : : َنُهتئَّرَول

 . (؟ ملسم حيحص) ؛ ِهِتامِلَك َدادِمَو « ِهِشْرَع

 !! ركذت ال تلزامهو !! تاعاس تبرأ ركذ لدعت تاملك ةبرأ

 ١ لعفت مل نإ كيلق نسقأ ام
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 ا ا

 ياووحم 00

 ا رووا ايي وسو اخ

 ٌدوُعَأ ين ّمُهَّللا « رْفَمْلاَو رفكلا ْنِم كب ُْدوُعَأ نإ َمُهّللا ءَتْنأ

 « ُحبْضُت َنيِج اًنالَث اَهُديِعُت « َتْنَأ الإ َهّلِإ ال ِرْبَقْلا ٍباَذَع ْنِم َكِب

 وُعْذَي ول وللا َلوُسَر ُتْعِمَس نإ : َلاَقُث « يِسْمُت َنيِح اًنالَثَو
 .(( 04و : دواد يبأ ننس 9 )0 نسح ) هت نس ْنَأ كح اَنَأَف نهب

 ءيش لك كيفكي .

 ِةَلْيَل يف اجرح : لاق هبط يلد بين عع

 تا 1 ا اق ذةيلطت :ديفت ةَمْلظَو رطَم

 6 لق» : َكاَمَف ءاَْيَس نقأ مل «؟مُكيَلَصَأ : لاَقَق

 : ُتْلُقَف «لُق» : َلاَق ّمُث « اَئْيَس نْقَأ ْمَلَف «لُق» : َلاَق َّمُن

 و او م وحب

 نم كيِفَكَت ا ب يسرع
 . 6٠0817( : دواد يبأ نئس « نسح ) ( ٍءْئَش لَك



 «كفوخ كفكي .«كيعس كفكي «كقزر هللا كفكي امهأرقا

 بعص ام لك كفكي « كتركاذم كفكي «٠ كتشحو كفكي

 . هلك كيلع

 : اَذِإ عمساف ؟ ةرخآلا كمهتأ ؟ ايندلا كمهتأ ؟ كمهي اذام

 « كرومأ لك هيلإ ضوفتو « يوي هللا ىلع لكوتت نيح

 ةرخآلا رومأو « دكو ءالبو دهجو يعسو قزر نم ايندلا رومأ

 كفكيو كمه لمحي ؛ ءاجرو فوخو لاؤسو ةدابعو بلط نم

 ؟ كلملا كليفكو عيضت فيكف 2 ءيش لك

 كب ُدوُعَأ ينِإ مهلا : تيسنأ اذإو تخبضأ اذإ نثإك)

 كب ُدوُعَأَو ءِلَسكْلاَو رَْجَعْلا ْنِم َكب ُدوُعَأَو ْنَّرَحْلاَو ُمَهّْلا ْنِم

 . ٍلاَجّرلا ٍرْهَقَو « ِنْيَدلا ِةبَلَع ْنِم كب ُدوُعَأَو ءِلْخْبْلاَو نْبُجْلا ْنِم

 نيلي واذ دجنملا زي تاث كل للا كولد |

 َكاَرَأ يل اَم همام اَبأ اَي» : َلاَقَك ؛ َةَماَمَأ وبأ هل لاَقُي ِراَصنأْلا

 0 لاك «؟ةدلضلا فوري يف دجنمْا يف لاَ

 هَتلُق َتنَأ اذ اًمالك َكْمْلَعَأ القآ» : لاق يفللا لوُسَر ا لوُيُدَ

 0 لاَق 2؟ َكَنيَد َكْنَع ىَضَقَو َكْمَه َلَجَو ْرَع ُهللا به

 ينإ مُهَّللا : َتيَسْمأ اَذِإَو تْحَبْصَأ اَذإ ُق» : : لاق 0 ٠

 . ٍلَسَكْلاَو ْرْجَعْلا نِم كب ُدوُعَأَو « َنَّوَحْلاَو مهْلا نم َكِب ُدوُعأ

 رْهَكَو َنّْدلا ِةَبَلَع نِم كب ذوُعَأَو ِلْخْبْلاَو ِنْبُجْلا نِم َكب ُدوُعَأَو
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 يْمَه َّلَجَو َّزَع ُهَللا َبَمْدَأُك ؛ َكِلَذ ُتْلَعَفَف : َلاَق «ٍِلاَجَرلا
 ١6088(. : دواد يبأ ننس « حيحص) ( ينيد نع ىضَقَو

 !؟ كلك مأ .. كمصن أ ظ كعبر ؟ رانلا نم ذقنتس مك ظ

 لاق ْنَم» : لاق يك هللا لوسر نأ نفط سنأ نع 4

 م ع سوبا لع يِسْمُي وأ ٌحبصُي ّنيح

 َتنأ الإ ةلإ ال َتْنأ َكَنأ ٠ ْكِقَلَخ َعيِمَجَو َكَتْكِئالَمَو ءَكِشْرَع

 ْنَمَف املا َنِم ُهَعْبُر هللا َقتع 0 َكَلوُسَرَو َكْدْبَع اَدَمَحُم ّنأو

 ّقَّبْعَأ ؛ اًمالَث اهلاَق ْنَمَو 6 رانلا َنِم ُهَفضن ُهّللا َنَنْع ؛نْيَنَرَم اَهْلاَق

 «راّئلا َنِم ُهّللا ِهّقَتْعَأ ءاَعَبْرَأ اًهّلاق ْنِإف « ِهِعاَبْرَأ َةّمالَك ُهّللا

 3 ةحاع

١ 

 اهل

 (0:059 : دواد يبأ ننس « ؛ حيحص)

 ضرألا يف نم لك اهعمسي نأ ديرت ةداهشلاب خرصت كنأك

 0 هللا فاير ذأ رفستت :ةةقتالملاو نكنلا و: ىسالا :استلاو
 كقتعي نأب كتداهش ىلع هللا كيزاجيف ؛ هوي دمحم كيبن نأو
 0 .رانلا نم

 ؟ هللا ليبس يف ةبقر قتعت نأ ديرت ؟ قدصتت نأ ديرت له
 : ةيدهلا كلت دخ

 ايل

 دق ِءْيَش َلُك ىلع َوْهَو « ُدْمَحلا ُهَلَو ُكِلُملا ُهَل ٠ كيِرَش
 - «َليِامْسإِدَلَو ني سَ ةعَتزأ ققغأ نمت ناك ؛ ِتاَم َرْشَع

 (1791 : ملسم حيحص)



 هةهلنه ءاسملاو كبصلا راكذأ

 مهكط ليعامسإ دلو نم يه لب « ةبقر يأ قتع سيل

 . هركذ نع اذبأ لفغت الو « هللا ركذا .. ئخأ

 :اذإ مله ؟رثكأ تانسح ديرت ؟رثكأ ختعت نأ ديرت ؟ةمه كيرل

ر نأ هي ةريره يبأ نع 4
 نما : : لاق ب هللا لوس

 َوُهَو « ُدْمَحْلا ُهَلَو َكْلُْمْلا ُهَل . ُهَل كيِرَش ال ُهَدَْحَو ُهَّللا الإ ةلإ ال َلاَق

 .باقر ِرْشَع َلذِع ُهَل ثّناك ؛ رم ةئام موي يف ٌريِدق ِءْىَش لك ىلع

 اًرزح ُهَل ثّئاكو 3 ٍةَئْيَس ةئام ُهْنَع ٌتَيحمو 3 ٍةَئَسَح ةئام ُهَل ٌتّبِتكو

 اًمِم لّضفأب دَحأ ِتأَي ْمَّلو . َيسْمُي ىَّنح كلذ ُهَمْوَي ِناطِيَّشلا َنِم

 . 5١١9( : يراخبلا حيحص) « ُهْنِم َرَتكأ َلِمَع ُلُجَر الإ هب ءاج

 ١؟ بهاذ تا هيأ ىلا . الهم .. الهم .. رظتنا

 : يك ربال !؟ اله رمي ركذلا اذه عرتس له

 ُهَلَو كلُملا ُهَل ُهَل َكِيِرَش ال ُهَدَحَو ُهّللا اّلِإ َهلإ ال لوق نإ

رَم ةئام مَْيلا يف ٌريِدَق ِءْيَش َّلُك ىلَع َوُْهَو ُدْمَحلا
 نم قرغتسي ِةَ

 : روجألا هذه لك لصحت طقف قئاقد رشع « قئاقد رشع كتقو

 . (تاهينجلا نييالم لداعي امب يأ) باقر ٍرْشَع َلْذِع هي

 . (ةدحاو ةنسح ىلإ جاتحت تنأواِةَئَّسَح ةئام ُهَل ثَبِيُكو هيه

 .(! ! كتائيس رثكأ امو) ةَكِيَس ةئ ةئامإ هلع تنمو 30



 هللا رثزب نينألا_مهججحجحجحححح( 0

 الف) َيسْمُي ىّنح كلذ ُهَمْوَي ٍناطْيَّشلا ّنِم اًزْرِج ُهَّل ٌتَناكو هيه

 َرْككأ َلِمَع ُلُجَر الإ هب ءاج اّمِم َلَضْفأِب ّدَحأ ِتأَي ْمَلو هي

 ؟ اهنم صلختلا ديرت له !!كبونذ اهرثكأ ام ةداعلاك مث

 : : ليبسلا ىلع كلدأ لاعت

 يف محبو هللا َناحْبُس لاق نم : لو ينلا لاق (5)

 راج وب ناي طي يري دع رجاوي

 م
 ١ رثأ هللا ١! هدمحبو هللا ناحبس

 ١ انه ةبيغ . . كانه ةرظنو « انه ةبذك !!؟؟ كاياطخ لك

 ةئام هدمحبو هللا ناحبس كلوقب رفغي اذه لك « كانه ملظو

 سمخ « قئاقد سمخ نم رثكأ كتقو نم ذخأي نل وهو « ةرم

 . حيبستلا اهرهطيو اياطخلا ىحمت «رمعلا اياطخ ةرفغم مث قئاقد

 : ركذلا اذهل رخآ لضف كانه .. رظتنا

 َنيِحَو ُحبْضُي َنيِح لاق ْنَم١ )6 هللا لوسر لاق
 ةَمايِقلا ْمْوَي ّدَحَأ ٍتأي مل ؛ رم هلام ِهِدمَحبو هللا َناَحْبْس : : يِسمُي

 يفو هيلع داَر وأ َلاق ام لم َلاق ٌدَحأ اّلِإ هب ءاج اّمِم َلَضفأب

 .(51937 :ملسم حيحص) (هدمحبو محلا هللا ٌناحبس» ةياور



 جوصس لااا ا

 ةسايطوو ماي بايد

 : لق «ةليلقلا لامعألاب ةميظعلا تانسحلا ىلإ رمش

 . (ةرم ةئام) هللا ناحبس 50 2

 موي لك بِكَ نأ ْمُكُدَحَأ ٌرجيأ» : . )5 وللا كوس لع

 اًندَحأ ٌبِسكي فيك : ِهِئاَسَلُج ْنِم ٌلِئاَس ُهَلَأَسَ (؟ِةَئَّسَح فل

 ٌبّتكيف ؛ةَحيبشت َةئام َحَبَسُي» : لاق ؟ِةئَّسَح َفلأ

 4 01 00 6 < 0 - 0. هيسدس لع لل

 .(5219/8:ملسم حيحص)( ةئيطخ فلأ ُهْنَع طخُي وأ . هنسح

 ةثالث نع ديزت ال دق لب « قئاقد سمخ قرغتست ال اهنإ هللاو

 منتغا «بنذ فلأ ةرفغم وأ ءةنسح فلأ يواست طقف قئاقد

 . هللا ركذ نود ةظحل هيف عيضت الو كتقو

 . ِةَرَم هلام هلل ُدْمَحْلا ؟(؟9)

 .!؟َكوُيخَأ الآ . . !؟كُسَنَأ الآ .. ! ؟كيطغأ الآ

 مالكلا نِم ىّفطضا نك هللا ّنِإ» :َلاَق يم كلا ْنَع
 رب لاو هلل الإ لإ الو لحلو« هلل نايس. اَعَبَْأ

 « َةَنَسَح َنوُرْضِع اهب ُهَل ثبتُك ؟ ِهّللا َناَحْبْس : لاَق ْنَمَو : َلاَق

 , َكِلَذ ُلِْمَق ُرَبُكَأ هللا : َلاَق ْنَمَو « َةَكيَس َنوُدْشَع ُهْنَع ْطُحَو



 هللا رثزب نينألا_ مهحححححح7#/ 18:

 لِ ُدْمَحْلا : َلاَق ْنَمَو  َكِلَذ لِمَ ُهَللا الإ ةلإ ال : لاق ْنَمَو
 ُطُحَو « ٌةَتَسَح َنوُنالَن اهب ُهَل َبِتُك ؛ ِهِسْفَن ٍلَبِق نم َنيِمَلاَعْلا ّبَر

 ٠١"(. /؟ : دمحأ مامإلا دنسم « حيحص) ( َةَكْيَس َنوثالّث اهب ُْنَع

 ميركلا تاباسحب مأ !؟ ايندلا تاباسحب اهبسحن نأ ديرتأ

 نمل كلذ نم رثكأ ىلإو فعض ةئامعبس ىلإ فعاضي يذلا

 هللا ٌَناَحْبُس : تلق اذإ : حبار تنأ نيتلاحلا يف !؟ءاشي
 ؟ كتقو نم ذخأت مك « ٌرَبكأ ُهَللاَو ُهَّللا الإ َهَلِإ الَو ِهْلِل ُدْمَحْلاَو

 1 أ دس
 ١١ ناوث تبرأ هم رثثا سبل

 : كرجأ ذخ « ٍناوث عبرأ هلل نيمثلا يلاغلا كتقو نم تعفد

 ةنسح نيتس - 7 7 ةنسح نورشع : كل بنكي

 . ةئيس نيعست - ١” -- 7 7 ةئيس نورشع : كل رفغيو

 مكو !كيبونذ رثكأ امو !! ءالؤه نم ةنسح ىلإ كجوحأ ام

 لصحت ناوث عبرأ يف !! اهنم دحاو ةرمغم لإ جاتحم تنأ

 « ءاشي نمل فعاضي هللاو !! ةئيس نيعست ة ةرمغمو ةنسح نيعست

 . . هللا ركذا . . هال واس لفاغ تنأو

 َنيِح ّيَلَع ْلَص ْنَم » : كيو هللا لوسر لاق
 . «ٍةَمايِقلا َمَْي يِتَعاَفَش ةنكرذأ ِاًرْشَع يِسْمُي َنيِحَو ءاًرشع َحبْصُي

 (570ا/ : عماجلا حيحص . نسح)



 وهو « رشبلا ىلع اهب نتما « قوي هللا معن نم ةمعن مونلا

 للاب ماتم -ويِاَ نمو» : هي لاق « هللا تايآ نم ةيآ اًضيأ

 موَعَل تنيآل كلذ ىف كتإ ٌءِلْضَم ني ُمرَآَعِتَأَو راب

 ابعت ماني امنإو ؟ ةلفغ ماني ال نمؤملاو « [7+ :مورلا] «نوُحَمْسي

 هلل اًركاذ ماني نأ دبال ناك كلذلو « هللا ةعاط ىلع يوقتلل

 قيرط» يف ُةُقَأُكَك ميقلا نبا لاق « مونلا يف طيبختلا نم اًرذح

 وخأ وه يذلا همون دعب هايحأ نأ ىلع هللا دمحيف) : «نيترجهلا

 . هملعي ال امم اظوفحم اًميلس اًيوس هلاح ىلإ هداعأو « توملا

 ضرغ وه يتلاو « ىذألا وأ تايذؤملا نم هلابب رطخي الو

 نم يتلاو «٠ ىذألا وأ كالهلاب هدصقت اهلك اهماهسل فدهو

 مان اذإ هخورب يقتلت اهنإف + .نجلاو .نسنإلا نيطانش اهضعب

 . هاذأو هكالهإ دصقتف

 يقليو ٠ اذه نم ملس امل هنع عفدي نيكي هللا نأ الولف

 هراكملاو فواخملاو ىذألا عاونأ نم ةبيغلا كلت ىف حورلا

 ببسب ؟ طيبختلاو شيوشتلاو ءادعألا ةبراحمو تاعيزفتلاو

 : هللا الإ هملعي ال ام حاورألا كلتل اهتسبالم



 ةكله
 فوخلاو ةشحولا نم ظقيتسا اذإ رعشي نم سانلا نمف

 . ندبلا ىلإ ىرس ىتح بلغ امبر يذلا يحورلا عجولاو عزفلاو

 نأ نم ىسقأو فثكأو ظلغأ هحور نوكت نم سانلا نمو

 نكلو «٠ ضارمألاب ةنمزم حارجلاب ةنخثم يهف كلذب رعشت
 نم همسج كالهإل ديرم نم مكو اذه . كلذب سحت ال اهمونل
 .هنع ةسوبحم اهراجحأ يف يهف ءاهنم هظفح دقو اهريغو ماوهلا
 دقو هسرحو هألك يذلا اذ نمف « هتكلهأل اهعبطو تيلخ ول

 نم ءالبلا هءاج ولف !؟ هرصبو هعمسو هملعو هسح هنع باغ
 ةمعنلا هذه هدابع خدي ركذ اذهلو « هب رعشي مل ءاج ناكم يأ
 لَكَ 2ث نم لق# : لاقف همعن ةلمج نم مهيلع اهدعو

 : ءايبنألا] < بروُصرْعُت مهّيَر ركحِذ نع ْمُه لب نمل نم ٍداَهْنلاَو
 مونلا ةروطخ كفرعي « ريطخ مالك وهو ؛« ميقلا نبا مالك ها ( [؟

 .راكذألا هذهل جاتحت كمون يف هللا كظفحي يكو ٠ هراطخأو

 يف ظفحت نأ جاتحت كنأ - ميركلا خألا اهيأ - ملعاو
 راكذأب متهاف ؛رثكأو لب كتظقي يف ظفحت نأ جاتحت امك كمون

 .نيقيب اهلقو اههقفاو اهلمأت « ةريطخو ةريثكل اهنإ هللاتو «مونلا

 تنأو اهلوقت نأ وأ « راكذألا هذه نع ةلفغلاو كايإ . . هبتنا
 .«لْفاَع ٍبْلَق ٍرْهَط ْنَع ُهاَعَد ِدْبَعِل ٌبيِجَتْسي ال هللا َنِإَف» ؟ بءاثتت

 (7 5184 : يذمرتلا ننس . نسح)



ىتح ةحلاص ةين يونت نأ مانت نأ لبق دبال هنإ مث
 ىلع رجؤت 

 يأ يف ةحلاص َةين تيون اذإ « ميرك 3 هللاف ءكمون تاعاس

علا كلذ ناك نإو ىتح « هيلع كرجأي هللا نإف ؟ لمع
 وه لم

 : :هكللذ ىلع اًرجأ

 : َلاَق ؟ ُداَعُم اَي َتْنأ أَرْفَت فنك : هن لبج نب ذاعم لكس

 اَم أ: 6 ٠ ملا نم يفز ثيضق ذقو مت ثلا أ مك

 يِتَمْوَق ٌبِسَتْخَأ اَمَك يِتَمْوَن ُبِسَتْحَأَف يل ُهّللا َبَنَك

 (2045 5-5 حيحص)

 : اًرهاط اًركاذ مونلا لضفب ًالوأ كربخأ ىنعد
 1 ل فا شل تالا هد لك فتح فلا 1 ١ دمتم

 ارِاَط ٍرْكِذ ىَلَع ُثيِي مِلْسُم نم ام : و هللا لوسر لاق

 ةاطغأ الإ ٍةَرِخآلَوايندلا نم اريح هللا لأيَك ٠ « ليلا ْنِم ُراَعتَف

 .(555/6 : دمحأ) مامإلا دنسم «٠ حيحص) « هأَيِإ

 !١ ريكأ هللا
 ىتح هللا ركذتو .. مونلل كعجضم ذخأتو .. أضوتت

 ءيش يأ هللا نم بلطتف كمون يف بلقت مث .. كانيع كبلغت

 . لس !! ءيش يأ !! كل هيطعي ةرخآلاو ايندلا ريخ نم

 ..!! هناحبس .. ١! ميرثلا كلملا ناحيس



571-29566392" 

 : ةحلاص ةين ىلع مونلا لضفب كربخأ نآلا ينعد مث

 موفي ْنَأ يَ َوُهَو ُهَشاَرِف ىَنأ نم ١ : 8م هللا لوسر لاق
 َناَكَو ىَوَن اَم ُهَّل بيك َحِبْضُي ىَنَح - ُهَئَع نلف ليلا نم يلصق

 . (17417 : يئاسنلا ننس ١ حيحص) ةِهْبَر ْنِم 4 هْيَلَع ةَقَدَص ُهَمْوَن - 2

 ..ندمرتكألا مرثأ مرت ضعي اذه ١١ هيمئاقلا هم للتو مانت

 تدعس تمق نإ «ثيدحلا اذهب ةداعسلا ةياغ ىف انأو

 الحم نوكأ نأ تدعس تمن نإو «هللا يدي نيب فوقولاب
 يف هللا مساب أدبت نأ دهتجا مث « كبر ركذا « ٌّيلع يبر ةقدصل

 ةيمستب كمون راكذأ أدباف اهيلع هللا كنيعي ىكل ؛ كرومأ لك

 : لق ايه « ليلقلا هنم كيفكيف مونلا يف ةكربلا لصحتل ؛ هللا

 044: يراخنلا يدم توئاونانخأ يللا كيضاب 01

 َتْكَسْمَأ ْنِإ ُهٌعَقْزأ ٌكِبَو يِبَْج ُتْعَضَو يِبَر كِْساب
 كذانع :ةين طفشت امن اهظمخاف ايش نِإَ ايدك اف 9

 . 095١( : يراخبلا حيحص) َنيَحِلاَصلا

 هذه ؟مونلل كعجضم تذخأ اذإ ناطيشلا كيف لعفي اذام

 ظ ردو ةعيلما دوي ويح سر بحل

 دقْعَي ١ |: َلاَق ديني هللا لوسي نأ هيي َةَرْيرُم يبأ ْنَع

 ُبِرْضَي ٍدَقُع تالت َماَن َوُه اَذِإ ْمُكِدَحَأ س 1 ِةَيِفاَق ىَلَع ٌُناطِيَشلا



 هته
 َركذَف طَقيَتْسا ْنَِق ٍدَقْراَف ليوط لل َكيَلَع : : ةَدْقُع لك َناَكَم

ىَّلَص ْنِإَف 1 ةَدْقُع ْتْلَحْلا أَضَوَت ْنإِ 2 ٌةَدْقَع ْتَْلَحْنا َهّللا
 ْتْلَحْلا 

الإَو ٠ . ِسْفَنلا َبْيَط اطيِشَن َحَّبْصَأَف ؛ ُهُدَقُع
 سْفّنلا َتيِبَح َحَبم َحَبْصَأ 

 . ٠١9١( : يراخبلا حيحص) ؛«َنالْسَك

 نم هللا كيمحي فيكو « هنم صلختت فيك فرعت نأ ديرتأ

 ؟كمون نم ظقيتست د ىتح هرش

 اهلْوأ ْنِم َيِسُِكلا يآ أَرْهاَ كِشاَرِف ىلإ َتْيَوَأ 1 2

 ؟ [ هم: ةرقبلا] © مي ويقل حلا وه الإ هلإ ُهّنلأ # : ةيآلا ْمتْحَت ىّبَح

 نتح ناطيق كُبَرْقَي الو طنا هللا ْنِم َكْيَلَع َلاََي ْنَل هنإف

 ا د <

 َمِلاع « ضزألاو ِتاَوَمَّسلا َرطاف َّمُهّللا : وقت مث 0

 لإ لإ ال ذأ ده « ةكيلمو من لع بز ٠ ةةاهشلا بي

 َْنَأَو «ِهكْرِشَو ٍناطْئَشلا ْرَشَو يِسِفَن ْرَش ْنِم كب ُدوُعأ ء « َتْنأ

 . ٍمِلْسُم ىلإ هَرْجَأ وأ اًءوُس يِسْفَت ىَلَع َفرَتُ
 (هه5ا/ : دواد يبأ نئس حيحص)

 قل هللا لور ناك ٠ كسفن يقرت مث يدر
 ملا دا اذ

 «ذحأ هلأ وه لف ْأَرْقَي ّمُن امهيف ُتْقْنَيَف ِهْيَدَي َعَمَج

 برب رع ير ءاونا ها ا ٌلك#اَو « [صالخإلا]

 ريح هناك قار ينو اَمهِب حَسْمَي مث ء[سانلا] *ساّئلآ

 ١55/5( : دمحأ مامإلا دنسم « حيحص)



 ملا ريب نينا رححححححخحح( 00

 كلخدي مث ٠ كتوق يف كرابيو « هللا كنيعي نأ ديرت له
 : اَذإ ثيدحلا اذه ىلإ هبتناف ؟ ةنجلا

 لو ىبتلا ثنأ اهيطص َةَمِاَم نأ هَط َنِلَع ْنَع 2
 «َقيَر هداج البو . حلا نم اهدي يف ىَتت املك
 ُهْبَرَبْخَأ َءاَج املك . اهي َةَشِئاَعِل َكِلَذ ْتَرَكَذَف ٠ ُهْفِداَصُت ْمْلَق

 َلاَقق ُموُقن اَئبَهَذَك « اًنَعِجاَضَم اَنَْحَأ َدَقَو اًنَءاَجَق : َلاَق « ُةَسِئاَع
 ةرَب ُتْذَجَو ىَّتَح ٠ اَََبَو نب َدَعَفف اب « ءاَمُكِاَكَم ىَلَع» :
 ؟اَمُتلَأَس اًمِم ٍريَخ ىَلَع اَمُكَلدَأ الآ» : َلاَقَق « يِنطَب ىَلَع ِهَْمَدَ
 اًنالَث اَحّبَسَف اَمكِشاَرِف ىَلِإ اَمُْنَوَأ ؤأ اًمُكَعِحاَضَم اَمُتْذَحَأ اَذِإ

 َوُهَف ؛ َنيِئالَثَو اًعَبْرَأ اَربَكَو «َنيِئالَتَو اًنالئ اَدَمْحاَو ءَنيِئالَنَو

 . (05045 : يراخبلا حيحص) «مِداحح ْنِم اًمكَل ٌريَخ

 ىطعي هنإف ؛ برجم ثيدح اذهو : ُةُنلُخَت ةيميت نبا لاق
 . ةيقيقح ةيمسج ةوق

 ؛ ةنجلا نيبو كنيب لوحي ىتح كعدخي ناطيشلا نإ مث

 :ثيدحلا اذه هقفاو هرذحاف

 دْبَع اَمِهيَلَع ُظِناَحُي ال ِناَْلَح ْوَأ ٍناََلْضَح» : يو بلا َلاَث
 ٌُبَسُي ُحِبَسُي « ُليِلَق امه ْلَمَْي ْنَمَو َريِسَي اَمُه َهَنَجلا َلَخَد الإ مِلْسُم
 َكَِذ ار ريكو « ارش ُدَمحَيَو اش ٍالَص لعرب يف

 ْريكُيَو 3 ِناَّريِمْلا يف ةَئامسْمْحَو َفلَأَو ِناَسْللاِب ةَئاَمَو ّنوسمَح



 ةتنه
 « َنيِثالَثَو اًنالّن ُدَمْحَيَو ٠ ُهَعَجْضَم َّذَخَأ اَذِإ َنيِئالَتَو اَعَتْرَأ

 «ِناَريِمْلا يِف ْفْلأَو ِناَسَللاب هام َكِلَذَف « َنيِئالَتَو امال ُحّبَسُيَو

 ؟ليلق اَمِهب ُلَمْعَي ْنَمَو ٌريِسَي اَمُه فنك « للا َلوُسَر اي : اوُناَ
 نأ لبق موي هِماتَم يف َناطيْشلا ينَْب ْمُكَدَحَأ يب اي : لاق

 . «اَهَلوُقَي ْنأ َلْبَق ةَجاَح ُهدَكّذَيَف هِتالَص يف هيِنأيَو . ُهَلوَقَي

 (00594 : دواد يبأ ننس « حيحص)

 مايق : ءيش لك كنايفكت امهتأرق اذإ ناتيآلا ناتاه اًضيأو

 : ءيش لك .. ءيش لكو « نيطايشلا تازمهو « ليللا

 ةَرَقَبلا ةَروُس رِخآ ْنِم ناتيآلا» : قيم هللا كوس لات(

 . 20/87 : يراخبلا حيحص) اُهاتَفَك ٍةَلْيَل يف امهب أرق ْنَم

 هتليل يف تافآلا نم : ليقف هاتفك ىنعم ىف ءاملعلا فلتخا

 الو « نارمألا داري نأ روك هنلبل اق قم هاتفك : ليقو

 . هللا لضف ىلع جرح

 إبلا بو ثعبا نم فانت لهو رانلا ىشخت له

 هللا لوسر نع ءاعدلا اذه مزلاف ؛ كلذك رمألا ناك

 هذي عضو دقري نأ ٌدارأ اذإ ناك هيو هللا لوسر نإ

 فعال ا ا 0 لا

 مث « كدخ تحت : ىنميلا كدي عضو خولي كيبن ةنسب نتسا



 نوكت نأو « ةمايقلا موي باذع نم كمحري نأ نيكي هللا لس

 . الئاس دري ال يذلا ميظعلا ميركلا هللا لس « نيموحرملا نم

 هلأست نأ لبق كبر ىلع ينثت نيح كبدأ رثكأ امو

 : لوقي ناك ثيح كيو هللا لوسر كبيبح نم ملعتف !! كتلأسم

 ٍشَْملا ٌَبَرَو ضألا ُبَرَو ِتاَوْمّسلا بر ْمُهَّلل
 لزَتُم « ىَوْنلاَو َبَحلا َقِلاف « ِءْيَش لك ّبَرَو انْبَر « ٍميِظَعلا
 َتْنأ ٌرَش يِذ َلُك ْرَش ْنِم َكب ُدوُمأ « ِنآرُّقلاَو ليجنإلاَو ٍةاَرْولا
 ُرجآلا َتنأو «٠ ٌءْيَش َكَلْبَق َسِئَلَف لوألا كذآ هتيِصاَنِب ذآ

 َتْنأو « ٌءْيَش َكَمْوَف َسِيَلَق ٌرِماَظلا َتنَأو « ٌءْيَش َكَدْعَب َسِيَلَ
 . ٍرْفَقلا َنِم انيْغَأو «َنْيَدلا انَع ضقا ءٌءْيَش َكَنوُد َسِيلَق ُنِطابلا

 0:05١( : دواد يبأ ننس « حيحص)

 نم رذحلاو ءرانلا نم رذحلاو «توملا نم رذحلا اذكه

 راكذأب ءدابعلا بر نم نامألا ذخأو ء«مونلا لبق ةمايقلا

 . هللا ءاش نإ تاباجتسم تاوعدو .تاالوطم

 ؟هيف تين نام كل له ؟ ترش له ؟ تلكأ له
 : مانت نأ لبق لق ؟معنلا هذه ىلع كبر تركش له

 ْمَكَف اناّوآو انافكو اناَقَسَو انَمَعَطَأ يذلا ِهّلِل ُدْمَحلا
 . 00716 : ملسم حيحص) !! َيِوْؤُم الَو ُهَل ّيفاك ال ْنَمِم



 21550 مولا راكذأ

 « ءالآلا ةيؤرو « نانتمالا راضحتساو ؛ ةمعنلا راعشتسا هنإ

 نم ىلإ رظنلاب اضرلا بالجتسال ؛ هلك كلذب هللا ىلع ءانثلاو

 هَلِل ُدْمَحلا « لّرَجأف يناطعأ يدْناَو َلَضْفأَف َىلَع نم ىنْلاَو

 ٍءْيَش لك َهلِإَو ُهَكيِلَمَو ِءْيَش ّلُك ٌبَر ّمُهّللا « لاح ّلُك ىلع

 لوسر لاق « 4 ٠58 : دواد يبأ ننس « حيحص) ٍراَّنلا َنِم كب ُدوُعَأ

ينافك يذلا لِ دنَحْلا ارت ىلإ فولانإ كل نكلا : 1 هكدا
 

 ؛ ثا نب يت نأ كيب كأنأ يل مهلا ٠ لاك ىلع

ْمِهْلُك قْلَخلا دياحم عيِمَجب هللا َدِمَح ْدَمَف
» 51 

 (5:094 : بيهرتلاو بيغرتلا حيحص يف ينابلألا هنسحو ءمكاحلا هاور)

 !١ مهلك قلخلا دماحم ةيمجب هللا تدمح دقف شبأ

 فيظنلا كريرس يف مونلا ىلإ كدولخ لاح ركذتت نأ كيلع

 رعشتستل ؛ ىوأم الب دربلا يف ةفصرألا ىلع نوتيبي نم حيرملا

 ؟ نيكاشملا كلوا :دعاتوتو 4 اهركشتف كيلع هللا معن ةمظع

 . كيلع هللا ةمعنل اًركش
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 هركتو «ةكئالملا بحت له :كلأسأ نأ ديرأ ينإ مث

 : لقف ناك نإ ؟نيطايشلا

 « يبنَذ زِفْغا ّمهّللا ١ ينج ُتْعَضَو هللا مشاب

 . ىلغألا ّيِدّنلا يِف يِنْلَعَجاَو «يناهر ُكفَو « يِناطْيَش غىيخأو

 (050515 : دواد يبأ ننس ٠ حيحص)

 « ةيدنأ هعمجو يدانلا هلثمو سلجم يف نوعمتجملا موقلا : يدنلا

 . ةكئالملا نم ىلعألا الملا : ىلعألا ّيدنلاو

 هتيقل تم نإف «٠ كبنذ كل رفغي نأ كمون لبق هللا لس
 الف كناطيش كنع دعبي نأ هلسو « بونذلا نم اًرهاط اًميظن
 . هلس .. هلسو « هللا ةعاط نع كدصي الو كل سوسوي

 الو « كلابب رطخي ام لك هلأسا « ميرك هنإف ؛ هلسو .. هلسو

 . هللا لضف ىلع جرح

 : ميظع ملظل كرشلا نإ . .هللاب كرشت ال . . بيبحلا يخأ

 ىلع ْمَن مث [نورفاكلا] نورك اميأكَي لق» : ارث 07
 .(0004 : دواد يبأ ننس . حيحص) ِكْرّشلا َنِم ٌةَءاَرَب اهّنإف ؟ اهِتَمِتاَخ

 ١ ةكرشلا هم ةكارب

 « لمنلا بيبد نم ىفخأ نوكي هتقد نم انايحأ كرشلا
 كرشلا نم هللا كظفحيل ؛ةميركلا ةروسلا هذه ةوالتب كيلعف

 . هّيفحو هيلج ٠ هنطابو هرهاظ ءهرشو



 ! ! هللا مالك كناسل ىلع ددرتي ام رخآو مانت نأ لمجأ امو

 هلل هللا َلوُسَر نأ هنأ ةَيراَس ِنْب ٍضاَبْرِع ْنَع 45)

 ْنِم ُلَضُفأ َةيآ ّنهيف َّنِإ» مر مو

 .. (24171 : :يذمرتلا ننس + نسح) 4ةبآ فل

 ماني ال كلك بنلا ناك ٠ : تلاق اج هلم ةشئاع نع ([وإ)

 رمزلاو ليئارسإ ينب أرقي ىتح

 (ءارسإلا هديل نع لفارس حج 4401 يامرفلا يطع حما

2116 
 هدي ىلا َكَرَببطَو ءمدجسلا «ُلينَت © رتا» :ًاَرْفَي ىَنَ
 . 04٠5 : يذمرتلا نت ءحيحض) 0

 هيي ةظحل اذه كعم فقوتأ نعد

 هربق يف لجرلا ىتؤي : لاق هبط دوعسم نب هللا دبع نع

 أرقي ناك « ليبس يلبق ام ىلع مكل سيل : لوقتف هالجر ىتؤتف

 : لوقيف هنطب : لاق وأ هردص لبق نم ىتؤي مث « كلملا ةروس

 مث ١ كلملا ةروس يف أرقي ناك « ليبس يلبق ام ىلع مكل سيل

 ٠ ليبس يلبق ام ىلع مكل سيل : لوقيف هسأر لبق نم ىتؤي

 , ربقلا باذع عنمت ةعناملا يهف « كلملا ةروس يف أرقي ناك

 . رثكأ دقف ةليل يف اهأرق نم ٠ كلملا ةروس ةاروتلا يف يهو
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 ةلهسو ةليمج ةروس يهو « ةيآ نوثالث . . كلملا ةروس
 !! ربقلا باذع نم كيمحتف ةليل لك اهؤرقت « ظفحلا

 ىضحت الو دعت ال يلا كمعت ريثك ىلع دمحلا كل مهللا
 . . اهتوم نيح سفنألا ىفوتي هللا

 اهئامم كَل ءاهاكوتَت تنأو يفت َتفَلَح تن ْمُهّللا 45907
 ين ٌمُهّللا « اَهَل ْرِفغاف اهّنمأ ْنإَو « اهظّماف اهتيَيخأ ْنِإ ءاهايخَمَو
 . 71١ :ملسم حيحص) َةَيِفاعلا ٌكّلأسأ

 : ءاعدلا اذهب عداف ؛ ةئيسلا مالحألا نم يناعت تنك نإ

 ٌةَيِذاك َرْيَغ ةّقداَص «َةَحِلاَص ايْؤُر َكّلأسأ ينإ يللا

 . ( اهيل ةشئاع ىلع اًئوقوم.حيحص) ٍةَّراَض َرْيَغ ةَعِفان

 ظ ظ ؟ كتمتاخ نوكتس فيك .. ىرت

 طوق َكَعَجْضَم تيتآ اذإ» : ب هللا لوسر لاق 43

 َمهْللا : لثد نكنألا كيو ىلع حلما م مث ٍةالّصلل كَءوْضُو

 يِرْهَظ ٌتأجلأَو ٠ َكيْلِإ يِرْمْأ ٌتْضَوَفَو « َكِيَلِإ يِسْفَن ُتمَلْسأ

 . كِل الإ َكنِم ىَجنَم الو أجلم ال ٠ َكَِِإةَبْهَرَو ََبْعَر « َكِِْإ
 َّتِم ْنإف ؛ َتْلَسْرَأ يذلا َكيتَو : َتْلَرْنَأ يذلا كباتكب ُتنَمآ

 . 144 يراخبلا حيحص) «لوُقَت : ام ّرخآ َنُهْلَعْجاَو .ةَرطفلا ىلع َّبِم



 ه©لنه مونلا راكذأ

 نمو « مالسإلا ةرطف ىلع يأ « ةرطفلا ىلع تم . . تم نإف

 اذإف «لوقت ام رخآ نهعلجاو «رانلا لخدي ال مالسإلا ىلع تام

 ضيوفتو هيلع لكوتلاو « هركذب بطر كناسلو هتيقل كبر تيقل

 : نيبرض ىلع ليللاب ظقيتسملا نأ ملعا
 ظاقيتسالا راكذأ كل ركذأسو «هّدعب ماني ال نم : امُّمدحأ

 . هللا نذإب اًقمحال

 ٌركذي نأ هل ٌبحتسُي اذهف « هّدعب مونلا ديرُي نم : يناثلاو

 . .اليل كمون نم تظقيتسا اذإف « مونلا هبلغي نأ ىلإ خيب هللا

 : لوقت نأل عراست كتيل ؟ هركذتت ءيش لوأ وه امو ؟ لعفت اذام

 ِتاَوَمَّسلا ُِبَر ٠ ُراّهَقلا ٌدِحاَولا ُهّللا الإ هلإ ال

 , هلام ةاضوولا «سحف) زانكلا ُريِزَعلا امُهَِيَب امو ضزألاو

 ركذ كناسل ىلع ءيش رخآو كينيع قلغت . . بحلا وه اذه

 ركذ كناسل ىلع ءيش لوأو كينيع حتفت مث «٠ قوي كبيبح

 . قلِيوي كالوم

 ىبوبُه دْنِع َتنأ ءيش َلَّوَأَو ةعحم : 6 لك يف َتنأ ءيش ٌرِخآَو
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 : : لاق يو ئبنلا نع هفلط تماصلا نب ةدابع نع (يٍإ)

 هل« هَل َكيِرَشال ُهَدحَو للا الإ ةلإ ال : َلاقَف ليلا نم ٌراعت ْنَم »

 « هّلِل ُدْمَحلاَو هدو هش لك ىلع وقاوارع دنفلا هلو كللتلا

 ٌةَوُق الو َلْوَح الَو ربك هللا « ُهّللا الإ ةلإ الَو وللا ناَحْبْسَو

 ْنِإف « ُهَل َبيِحُتْسا ؛ اعد ْؤأ ىل رَفْغا ّمُهْللا : لاق مث 5 ءهّللاب لإ

 ١١١7(. : يراخبلا حيحص) ا ؟ اضوت

 «كتالص لبقتف يلصتو .كل باجتسيف وعدتو ء«رجؤتل ركذت

 . براي كدمحأ

 نم اهل دبالو نكلو « مالحألا يه ةريثك ؟ ملحت اذامب 0

 3 لمعتل لمعتل مكحلا اذهب نتعاف َ؟ ماكحأ

 َيِه اَمّنإَف ؛ اهّبحُي ايْؤُر ْمُكُدَحَأ ىأَر 57
 يفو «اهب ْتَدَحِيْلَو اهبَلَع خوي ِهّللا ٍدَمْحَيْلَف بة هللا َنِم

 كلذ َرْيَغ ىأر اًذِإَو» 2 (ُبِحُي ْنَم اّلِإ اهب ْفّدَحُي القد : ةياور

 الَو . اهّرَش ْنِم ذِعَتْسَيْلَق ؛ ٍناطِيَّشلا َنِم يه اَمّنِإف ؛ ُهَرْكَي اًمِم

 . (519085 : يراخبلا حيحص) (هرضَت ال اهنإف ؛ دحأل اهْرَكْذَي |

 كيلإ ؟ كتنزحأو كتقياض ةئيس ايؤر تيأر اذإ لعفت اذام

 : هب سأتف ديكو دمحم ىبنلا يده



 هللا نم ةحلاصلا ايؤرلا» + ذك ثلا ل

 ْتِقْنيْلَق ؛ ُهُهَرْكَي اَنيَش ْمُكُدَحَأ ىَأَر اَذِإَف ءِناَطِيّشلا ْئِم ُمْلُحْلاَو

 ثالث اَهْرَش نم هللاب ْذَوَعتيْلَو « ٍتاَرَم ثالث ُطِقبَتْسِي نيج
 . ؛هيَلَع َناَك يذلا ِهِبنَج ْنَع ْلّوَحَتيْلَو « ُهْرُضَن ال اَهّْنإَف ؛ ِتاَرم

 (؟4094 : هجام نبا ننس « حيحص)

 نتستو هرثأ يفتقت نم اي كل لَو ىفطصملا بيبحلا ةيصو
 : ءايشأ ةعبرأ لعفت نأ هركت ام ىرت امدنع « هتنسب

 . هل اذرطو ناطيشلل اًريقحت « كراسي نع قصبا يل

 ءاش نإ كرضت ال اهنإف ؛اهرش نم هللاب ذّرعت يهل

 وُ َمُهوهاََع الك مايل ثوم نطيل 5 اب > : خيي هللا

 . 1176 :نارمع لآ]4َنينمْوُم مك نإ
 اَْؤُرلا ) : 48 هللا ُلوُسَو لاَ : اذحأ اهب ربخت ال هيي

 الإ اَهَضَقَت الو « ْتَمَقَو ْتَرْبُع اًذِإَف « ربع مَل ام رِئاط لْجِر ىَلَع

 اَهَضَْت الو « 50١ : دواد يبأ ننس « حيحص) «يأَر يِذ وأ ْداَو ىَلَع

 . (ملاع هيقف ينعي : يَأَر يذ وأ . بُحم ينعي : ّداَو ىَلَع الإ

 ٠ ةميق ناطيشلا لاعفأل تلعج اًدحأ اهب تربخأ نإ كنإف

 . كيلع هتكوش ىوقتو هسفن يف مظاعتيف

 . هيلع تنك يذلا كبنج نع لوحت يهل

 .. لصف مق ؟ هلك كلذ نم لضفأب كربخأ الوأ



 هللا رتب دينألا_ مح حس 010

 اَيِمَو اًمَملطو اًوَح ْمُيَّيَم َنوْعْدِي باَصمْلا ٍنِع َمهْيونَج َقاَجَن»
 امي رج نع ةَرق نم مه َىفخَأ آَم سنت ملت الق © نوف َمُهفَدَ
 [ ةال-١١ :ةدجسلا] 4َنْوُلَمَحَي اون

 . كيلع سأب ال .. فخت ال ؟ كمون يف عزفت له

 : عزفلا نم كل نامأ ركذلا

 :ٍتاَمِلَك عَرَمْلا نم ْمهّمْلَعُي ناَكِللا َلوْسَو ْنَأ تبن دقف

 تاَرَمَه ْنِمَو « هدابِع َر ٌرْشَو ِهبَضْغ ْنِم ةَماَتْلا هّللا ِتاَمِلَكِب ُدوُعَأ١

 . 0897 : دواد يبأ نتس « نسح) ( ٍنوُرْضْخَي ْنأَو + نيِطاعشلا

 كيلع ردكيل ؛ بناج لك نم كيتأي ناطيشلا نإ . . رظنا
 كلذ دعب هعيطت نأ لقعي لهف !!كمون ىتحو « كتادابع

 ! ؟ كبر يصعتو

 نم دحاو ركذب ولو « هللا ركذت نأ نود مانت نأ كايإ كايإو

 كلم هللا لوسر لاق ٠ كل اهتركذ ىتلا ةريثكلا راكذألا هذه

 ّنِم ِهْبَلَع ْثّئاك تو ب ووعي دبع م
 . (4405 : دواد يبأ ننس . حيحص) (ةَرَب يَ

 ةرسح كمون لعجت الف
 انوجأم ظقفيتساو .. انتاه منو .. هللا ركذا



 ١ ةمعث يأو ةمعن ظاقيتسالا مث

 ٠ لمعتو بوتت كلعل .« كلجأ يف أسنو ىرخأ ةلهم اهنإ

 : لاق كلذ يف هوملك املف « ماني ال ُةْدَكك ميثح نب عيبرلا ناك

 . مئان انأو هللا باذع لزني نأ ىشخأ ٠ تايبلا ىشخأ

 ههجو سسحتيف مونلا نم موقي ُةَُكك يملسلا ءاطع ناكو
 . مئان انأو تخسم دق نوكأ نأ ىشخأ :لوقيو ةنييندحو

 نثأو « كافاع يذلا هللا ركذاف ؛ ةيفاع يف تظقيتسا اذإ

 ؟لكأت ؟ كمون نم ظقيتست نيح لعفت اذام مث . . هركشاو هيلع

 مزعت مالعو ؟ ركفت ميف ؟ دوميلالا ىف ملخت جرخت ؟ برشت

 سأر ةيفاق ىلع ُناطِيَشلا ُنِقْعَي» : ثيدحلا اذه ركذت !؟

 « 00 قدقم لك ىلع برت دفع ثالأ مد وخ اذإ مُئدَحا

 تلحنا 3 هللا َرْكَدَو طَقيَتْسا نإف ْدقْراف ليوط ٌليَل َكِيَلَع

 . ٠١9١( : يراخبلا حيحص) 2«... . َةَدّْقْع

 ناطيشلا دقعو كدقع كنع هللا لحيل ؛ دّمَعُم اي هللا ركذا

 يكل ا جار هنااا تهتف اذإ لقرب بو ةنلطنات ىلع

 : لوقب عراس ةرشابم



 هللا ركب _سنألا 429

 . روُشَتلا ِهّْيَلإو اَنَتاَمَأ ام َدْعَب اناّيخأ يذلا هلل محلا

 (59469 : يراخبلا حيحص)

 !؟ كلذ فيك !؟ اندامأ - ا
 قومي ُهلأ# : نيب لاق ؛ كايحأ هللاو اًنيم تنك معن

 0 َكِسَمْف 0 فدع ل .ىلاو اكويزع نبيع نفألا

 تَملِلَد ىف َّنِإ ىَعَسُم لَمْ 21 6 0 00 اَيلَع ىَضَق

 . [47 :رمزلا] «نوكَفَس ٍْوَعَل تيل

 : هركذ كمهلأ دق هللا نأل ؛ دمحلا يف ديزت مث

 ّىَلَع د درو يِدَّسَح يف يناَفاَع يذلا هلل دَمَحْلا

 . ٠١:*"( : يذمرتلا ننس ©« نسح) هركِذب يل َنْذَأو ء« يحوُر

 هابر نم نإ ؛ «ورْكِذب ىل َنْذَأو» !!ةملك نم اهلمجأ ام

 نأ هل نذأ نأ هيلع هلضفب هلل فرتعيف « هبر عم بدأتي مالسإلا

 للختي الو « راعتي ال « همون نم ظقيتسي نأ لبق هنإ لب
 ىلع هنيع ةرقو هالوم مسا يرجيو الإ ظاقيتسالا نم ٌءيش همون

 . هالومو هقلاخو هبرل اًبح ؛؟ هناسل

 َلاَقَك ٍليَللا نم ٌراَعَت ْنَم» : 0 هللا لوسر لاق 457
 ُهَلَو ُكْلُمْلا ُهَل ُهَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو ُهّللا الإ َهَّلِإ ال : ُظِقِيَتْسَي نيِح



 هت

 هلِإالَو ِهَلِل ُدْمَحْلاَو هللا َناَحْبُس ٌريِدَق ٍءْيَش ٌلُك ىَلَع َوْهَو ُدْمَحْلا
 مك ميِظَعْلا َيلَعْلا ِهّللاب الإ َةَوُق الَو َلْوَح الَو ُرَبْكأ ُهّللاَو ُهّللا الإ

 ماَق ْنَِ ُهَل َبِيِحُتْسا اَعَد : َلاَق ْوأ « ُهَل َرِفُغ يل ْرِفْغا بر : اَعَد

 1١١(. : يراخبلا حيحص) «ُهَئالَص ْثَلِبُق ىَلَص ّمُث أَّضَوَتَ

 ظاقيتسالا راثذأ

 : ةكرب كموي ئلتميف كبر مالك ةوالتب كموي أدبت نأ لمجأ امو

 . نارمع لآ ةروس نم ةريخألا تايآ رشعلا أرقا

 3 ةنوميم ىتلاخ دنع تب : لاق لان سابع نبأ نع

 ليللا ثلث ناك املف . دقر مث ةعاس هيي هللا لوسر ثدحتف

 ِتْوْمَّسلأ َقلَح ىف َكِإ# :لاقف ءامسلا ىلإ رظنف دعق رخآلا

 11١[ :نارمع لآ بَبْلَأْلا لْوُدَل تيآل ِراََئلاَو ِليْلا ٍفكْيْخأَو ٍضيدْلاَو
 (4197 : يراخبلا حيحص)

 ركذلا سراح حاص نويعلا ىلع مونلا دونج تمجحه اذا

 : ةيناعملا بيق) فهو .. مونلا هه ريخ ةالصلا : هيدبعتملاب

 .. ينع مان ليللا ةنج اذإ تح يتيحم عدا نم نزك

 .. اادسألا كير بهتف

 .. فرشبلا فسوي »ير ةوشلا بوقعي جيف



 . . مالسإلا نبا . . بيبحلا يخأ

 «كرفس دنع اهلوقت يتلا راكذألا ضعب كل ركذأ ينعد نآلا

 . هذه كترفس ىف كل كراييو كيفاعيو هللا كظفحي ىتح

 : مهل لق ؟ ترفاس اذإ كلامو كلهأ ىلع فاختأ

 نر نس معتم قاذف يذلا هللا ْئكمدَْتْسا 2
 اذإ 0 هللا نإ : لاق هنأ 2 هللا لوسر نعف 2(؟م8056 :هجام

 ظ . (ما/ / :ددحلا مامإلا ل .حيحص)ا ُهظِفَح اًعيش َعدوُتْسا

 هيلع فاخت ام لك عدوتست نأ سنت ال ٠ اظفاح ريخ هللاف

 : 00 هذنع

 كنإف ؛ ةيصولا هلسو كخيش ىلإ بهذا « رفاست نأ لبقو
 1 بيغلا رهظب ةوعد وأ ءاذبأ ريخ ةيصو هنم مدعت نل

 ينإ حةللا لوضرات : لاق الجر نأ بط ةريره يبأ نع 4557
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 1١ مححححسصسع  شلاركأ

 ريبكتلاو يكب ِهّللا ىَوْقَتب َكِيَلَع» :لاق ىنصوأف رفاسأ ْنأ ديرأ

 « َديِعَبلا ُهَل وطا َمُهَّللا»: لاق ٌلجرلا ىّلو املف ««ِفَرَش َلُك ىلع
 . (7731/7 :دمحأ مامإلا دنسم .نسح) ( َرْفَّسلا ِهْيَلَع ْنَّوَهو

 أمدنع « ةرخابلا وأ ةرئاطلا وأ ةرايسلا مامأ تفقو دق تنأاه

 : لق اهيف كلجر عضت

 . هنا رشي 9
 : لق (تسلج) اهيف تيوتسا اذإ مث

 (9 َنيِْفم ُمَل نك اَمَواَدَه ان َّرَّخَس ىلا َنحَبْسو
 . 017547 : ملسم حيحص) ١-١4[ :فرخزلا] #َنوُبَقمَل اند َلِإ نإ

 هذه كل رخس نأ هللا دمحتف « نيقيطم : يأ نينرقمو

 ىلع كدعاست يكل ؛ رفسلل ىرخأ ةليسو يأ وأ « ةرايسلا

 ناحبسف « اهريغب هيلع ردقت الو هقيطت تنك ام يذلا « كرفس

 ظ *” . لقا ةللاورتوهلل نجحلا و هللا

 . هلل ُدْمَحلا ٠ لل ُدْمَحلا ٠ ِهَلل ُدْمَحلا 40])

 . ُدَيْكأ ُهّللا . ربكأ هللا ءزبخأ هللا 57

 رفعي ال ُهنِإ يل ِفْغاف ؛يِسْفَت ُتْمَلَط ينإ كئاحْبُس
 . ّتْنأ الإ َبوُنذلا



 هللا رتدب_سنألا ' 421319

 : ثيدحلا اذهل عمساو

 يبأ نب ّيلع تدهش : لاق هيض ةعيبر نب يلع نع
 : لاق باكُرلا يف هّلجر ٌعضو املف ءاهبكريل ةّبادب يتأهب بلاط
 يذلا هلل ُدْمَحلا : لاق اهرهظ ىلع ىوتسا املف « هللا ماب
 لاق مث « َنوُيِلَقْنُمَل انُيَر ىلإ اّنِإَو َنيِنرْفُم ُهَل اَنُك اَمَو اَذَه انل َرْخَس

 «تارم ثالث ديك ُهَّللا : لاق مث «٠ تارم ثالث ِهَّلِل ُدْمَحلا :

 ْرِفْعَي ال ُهّنِإ يل رِفغاف ؛ يِسْفَن ٌتْمَلَظ ينإ كَناحْبُس : لاق مث

 ٌتلعف ام لثم لعف هلل ىبنلا ٌتيأر : لاق ؟تكحض ءيش يأ
 ؟ تكحض ءيش ّيأ نم « هللا لوسر اي : ُتلقف َكِحَض مث

 يبوثذ يل ْرِفْغا : لاق اذإ ِهِدْبَع نِم ٌبَجْعَي نوي كبَر َّنِإ» : لاق
 .(5107 : دواد يبأ ننس « حيحص) « يِرْيَغ َبوُنذلا ُرِفْغَي ال ُهْنأ ُمَلْعَي

 .٠ مسك 5 سرس 4

 لج هلاحبس ١!.. هدو رثثأ امو ههرثأ ام ١! بحعي حي كير

 .ه هلالج

 : لقو هيلع كنيعيو كرفس يف كقفوي نأ ُقيَوَي ميركلا لس

 ْنِمَو «ىَوفَتلاَو لا اَذَه ائرَقَس يِف َكلأسن نإ ْمُهَّللا 58
  ُهَدْعُب اّنَع وطاَو اَذَه اَنَرْفَس انْيَلَع نوه ٌمُهّللا ءىَضْرَت ام لّمَعلا

 ينإ ّمُهْللا «لهألا يف ُةَميِلَخِلاَو ِرََّسلا يِف ُبِحاَّصلا َتْنأ يللا



 يف ِبَلَقْنْملا ِءوُسَو « ٍرظْنَملا باكو « ِرَْفَّسلا ٍءاثْعَو ْنِم كب ُدوُعَأ

 . (154؟ : ملسم حيحص) لْهألاَو ٍِلاّملا

 : رششلا يف بحاّملا تا مهلا

 !؟ رذحت وأ فاخت ممف كرفس يف كبحاص هللا ناك اذإ

 ؟ ةيامحلاو ظفحلا نم كتاف اذامف كبحاص هللا ناك اذإ

 . م ا ص

 : لهألا يف ةفيلحلاو

 .كءارو مهتفّلخ نيذلا كلامو كلهأ ىلع قلقت اًضيأ اذاملو

 تكرت ول كنإ « رفاست نأ لبق هللا ظفح يف مهتعدوتسا تنأ

 نلف مهظفحيو مهاعري كلهأ يف ةفيلخ كيلإ سانلا برقأ

 ىلع لكوتف ؛ هظفحو هللا ةياعرك مهل هظفح يف اًدبأ نوكي

 . فخت الو قلقت الف « كليفك هللا ءهللا

 ظ : بولقلا بلقم وهف ؛ تيبثتلا هللا لس

 ةباكو ٠ ِرَْمّسلا ٍءانْعَو ْنِم َكب ُدوُعَأ ينإ ّمُهّللا
 ْنِمَو « ٍموُلْظَملا ٍةَوْعَد ْنِمَو « ِرَْكلا َدْعَب ٍرْوَحلا َنِمَو « ٍبّلقُملا
 . 0878 : يذمرتلا ننس ءحيحص) ِلاَملاَو لُْهألا ىِف رظْئَملا ٍءوُس

 بلقنملاو .هوحنو نزح نم سفنلا رّيغت وه :ةبآكلاو «ةدشلا يه :ءائعّولاو

 : لشفلاو ثكتلاو كفلا : روحلاو )2 عمجلاو فللا : روكلاو 2 عجرملا ا



 هللا ما صحم ح75
 : روكلا دعب روحلا نم كب ذوعأ . .ملكلا عيدب لمأت

 نمو « رفكلا ىلإ ناميإلا نم عوجرلا نم ةذاعتسالا وه :لاقي
 نم ءيش نم عوجرلا ينعي امنإ وهف ٠ ةيصعملا ىلإ ةعاطلا
 ءصقنلا ىلإ ةدايزلا نم عوجرلاو ءّرشلا نم ءيش ىلإ ريخلا
 هب ذيعتستو ءرفسلا اذه ىف هنيد ىلع كنتبثي نأ هللا لأست كنأكف

 ةضامح هفل مك + ةاميألا قف وأ ةعاطلا ىف :نضتلا أ خب

 . اهفل يف بعت نأ دعب ككفتت نأ فاخيو ءاهعمج مكحأو

 هللاب ذيعتستو ءهيف هعمج تمكحأو ناميإلاب كبلق تففل تنأ

 يف تبعت نأ دعب صقني ىتح وأ كنع بهذيو ككفتي نأ نم
 بولقلا بلقم اي مهللا « هعمجو هتيقنتو هتيفصتو هصيلخت

 ل ل

 ّكَش ال ٌتاباجَتْسُم ِتاَوَعَد ُتالك» : نق ل 07 0
 ىلع ٍدِلاَولا ٌةَوْعَدَو ِرِفاسُملا ُةَوْعَدَو ؛موُلْظَملا ةَوْعَد : َنهيِف
 .(0٠9١:يذمرتلا ننس ءنسح) (وِدلَو

 نكامألا نم فاخت لهو ؟ ةعفترملا نكامألا نم فاخت له

 نوكتف ؛ هللا ركذي لب ٠ فاخي ال مالسإلا نبا ؟ ةملظملا

 يربوك تدعص اذإ « نيعلا ةرقو سفنلا ةحارو ىلقلا ةنينأمط

 : ربك كرفس يف عفترم ناكم يأ وأ



 هر ححححع قسلازاكأ

 00 ها ملا ضيق هللا ع ةنغأ كّنلا

 : حّبس ضرألا ىلإ عفترم ناكم نم وأ اًقفن تلزن اذإو

 52ش لا َناَحْبْس « هللا َناَحْبْس « هللا َناَحبُس ([77)

 . انحّبس انلزن اذإو اَنْوَبَك اًنْدِعَص اذإ انك : لاق هيض رباج نع

 : اًيلاع حيبستلاو ريبكتلاب كتوص عفرت ال نكلو

 49/6 نيبنلا عم انك : لاق هبط يرعشألا ا

 لاقف انئاوصأ ثعفتراو انْوّبكو انلله داو ىلع انفرشأ اذإ انكف

 ال ْمُكَنإف ؛ ْمُكِسُفْنأ ىلع اوُمَبْرا « ُساّنلا اَهُّيأ اي» : قلي ئبنلا

 . «ٌبيِرَق ٌعيِمَس هَنِإ ؛ ْمُكَعَم هَنِإ اًبئاغ الَو ّمَصَأ َنوُعْدَت

 4 : يراخبلا حيحص)

 : لق ليللا يف تقو

 ايل هيالَب نْسْحَو هيمو هللا دمَحب عياَس عم 777

 ناثلا قمللاب اذئاغاتله ةزضئأق اكحاع هيلا

 (؟8١071 : ملسم حيحص)



 هللا رثرب سنألا احلل 2

 لك عمستف كركش تارابعب ليللا ءودذه قت كيرت كنأك

 كظفحيف «كبحاصي نأ هللا لأستو هللا دمحب كفارتعا قلخلا

 ديعتستو 3 همركو هدوج ديزمب كيلع لضفتيو كنيعيو كاعريو

 5 رانلا نم هن

 تأطابت له ؟ةرايسلا تلطعت له «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ

 : لق طقف ؟اهريس ىف

 يل
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 َ َرِماَو ٍِراَفْسَأ ضغعَب يف 6 هّللا

 ام اوُدَحح» : ' لاق ولا ُلوُسَ َكِلَذ عيش ٠ « اَهْنَتَعْلَف ْتَرِجَضُم

 اها ىنأكَف : : ناد لاق 3 « َةَنوُعْلَم اَهْنِإَق ع 0

 .(2050 : ملسم حيحص) َّذَحَأ اهل ٌضِرْعَي ام سائلا يِف يِشْمَ هت َّنآلا

 ل لا نوال ري نقم عر ا تاعب لق

 شو كرش نم هللاب دوم « هللا ِكَْرَو يِبَر زا اي ول
 كب ْدوُعَأ « ِكْيَلَع ُبدَي ام َرَشَو « ِكيِف ٍقِلَخ ام َرَشَو « ِكيِف ام

 «هدلبلا لكاس نِمَو + هبدقعلاو ةئكلا نيو + :ةّوساو لْشأ ذم

 .(؟5097 : دواد ىبأ ننس «نسح) َدْلَو امو دِلاَو ْنِمَو



 نيضرألاو «َنلَلْظأ | امو عبسلا تاّمسلا َتَر 1

 حايّرلا ٌّبَرَو « َنْأَلْضأ اَمَو ِنيطايَّشلا ّبَرَو 00 امو عبَسلا

 ام َرْيْخَو « اهِلْهَأ َوْي ةيحو ةيزقلا هذه رح فلاسأ 4 قيود اَعَو

 .اهيف ام َرَشَو . اهلهأ : َرَشَو ءاهّرَش ْنِم كب ٌدوُعَنَو ءاهيف

 (١5ا/4 : نابح نبأ 2 نسح )

 نمو « اهرش نم كذيعي نأ هلسو « دلبلا اذه ريخ هللا لس

 ٠ ءالب اهيف كبيصي الو . اهلهأ كيذؤي الف . اهيف ام رش

 . هللا نذإب كرومأ لك ىضقتو

 لوقت نأ سنت ال نكلو «هللا ءاش ام دلبلا اذه يف رقتست مث

 :كلوصو لاح

 نإف ؛ ٌقَلَخ اَم رش ْنِم َتاَماَتلا هللا تاملكب ذرعا

 ِتامِلَك ٌُدوُعَأ : لاق ّمُن الزْنَم َلَرَن ْنَم» :لاق كيو هللا لوسر

 ْنِم َلِحَتْرَي ىتح ٌءْيَش ُهَرْضَي مل ؛ َقَلَخ اَم ٌرَش ْنِم ِتاَماَتلا هللا

 5 117١8( : ملسم حيحص) « كلذ هِلْرْنم

 : لق ةدوعلا تررق اذإ

 . ةيرق وأ دلبل كتيؤر دنع كل تركذ ام لوقت

 فا هللا ب دركأ هللا ةئكأ هللا



 _ هلا رقي سنا محبس(

 لَو ُكلُملا هَل ءُدَل كيِرَش ال ُهَدخَو هللا الإ لإ ال 4؟)

 ظ 1 2 عز نع و دل

 . "”نوُدياح ابل «َنوُدَجاَس «نوُدباع «نوُئات نوب!
 . اًمناغ اًملاس كدلب ىلإ كداعأ نأ هلل دمحلا : نوبيآ

 .هريغو رفسلا يف كنم تعقو ٍةلز وأ ريصقت لك نم : نوبئات

 ,كناميإ الو كتاعاط يف الو رفسلا كيف رثؤي مل : نودياع

 . تادابعلا يف ديزت نأب هريسيتو هظفح ىلع هللا ةمعن ركشت لب

 هدحو تباّرخألا مرَهَو هب َرَصنَو هَ للا َقََس(9)

 57 ةرمعلا وأ جحلا نم اًعجار تنك اذإ)

 *17١( : يراخبلا حيحص يف ثيدح نم ءازجأ : )٠71”

 يف كل ثدح ام ركذب أدبت الف . كلهأ ىلع تلخد اذإ

 : املاس كلهأ ىلإ كدرو كناعأو كقفو يذلا هللا ركذا لب كرفس

 : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 . ابوح ُرواُي ال ٠ اَزأ اير « اوت ايت ([1)
 750/١( : دمحا مامإلا دنسم « نسح)



 الو « هحفاصو هديب ذخ . . اًرفاسم كلهأ نم ّدحأ ناك اذإ

 5 كيبن ناك كلذك ءوه اهعدي ىتح هدي نم كدي عزنت
 : رفاسملل لقو © هب ٌسأتف  لعفي

 . َكِلَمَع َميِتاَوْحَو كتَنامأو كيد َهّللا عزتسا 52

 51٠١( : دواد يبأ ننس «حيحص)

 : هل لق ؟ دازلا نم هعم هذخأيل رفاسملل دعت اذام مث

 ريا َكَل َرْسيَو « َكِبنَد َرْفَعَو ١ ىَوقَتلا ُهللا َكَدَوَر 507

 . (9455 : يذمرتلا ننس « حيحص) َتْنَك امُكْيَح

 أودوَركَو» : 8 لاق ؟؟ ىوقتلا دازلا ريخ نأ ملعت الأ

 ةليمجلا ةوعدلا هذهو « ١1917[ :ةرقبلا]#َْرَتَتلَ ِداَّرلَأ َرْيَح 0

 هللا تلأس ذإ « هردص حرشتو رفاسملا بلق ىلع رورسلا لخدت

 امثيح هدجي فوسف ؟ ريخلا هل تلأسو « ةرفغملاو ىوقتلا هل

 . رفاسملا هيهتشي ام ةياغ اذهو « هللا ءاش نإ بهذ

 : لقو هللا دمحاف ؛ هرفس نم كبئاغ داع اذإ



 َعَمَج يذلا هلل ُدْمَحلا وأ َكمْلَس يِلا هلل دنحلا 57
 ٌرثرَكَس نيل» : كوي هللا لاق كلذ وحن وأ كب َلْمَّشلا

 سو ع

 . [ :ميهاربإ] # كُن ديِزأل

 . َكَمَرْكأو َكَّرَعأو َكَرَصَن يذلا ِهلِل ُدْمَحلا

 (هالا/ : ةليللاو مويلا لمع يف ينسلا نبا هححصو : يلعي وبأ هجرخأ)

 : لق مث لوبقلا هل هللا لس . جحلا نم اًدئاع ناك اذإ

 . ّجاَحلا ُهَل َرَمْعَتْسا ِنَمِلَو ٌجاَحْلِل ْرِفْغا ّمُهَللا 6

 (ظفاحلا ةلمسجححو (٠ مكاحلا هاور)

 بلقلا روضحف .. ركذلا يف عورشلا لبق ةئاضلا بلقلا ىلع شتف
 ةيداب لإ تلقتنا هتلزن اذإف . هللا لإ ريسلا لزانه هه لزنه لوأ
 ناك تلخد الف . ةاجانملا بايب تذتأ اهنع تلح اذإف . عملا
 تلف لعفت مل كإف . بلقلا هيع هتف ةظقيلا فينض .مايكأ لوأ

 .. لحرت مل كلام
 ا!!! دعب ةيالبلا لإ لحري مل نم ةله لوخد يف ةمطي فيتو



 ! تادرممأ رثالز | |[

 َّيِه ٍظاَمْلأب لاّمغألا لَضُمَأ َيِه يلا ٍةالَّصلاب مالغإ : ناّدَألا

 نأ ديرت لهف ٠ اَهْنِم ُضَقْنُي الَو اَهيِف ُداَرُي ال ٍركّذلا لَضفَأ ْنِم

لوأ هب كربخأ ينعد ؟ ناذألا لضف فرعت الآ !؟ نوم حبصت
 :ًا

 « باوثلاو ريخلا نم اًريثك نوملعي ال سانلا نم ٌريثك ين

 ؛باوثلاو ريخلا نم لوألا فصلاو ناذألا يف م سانلا ملع ولو

 ؛ مهنيا ةعرق ءارجإل اورطضاو « اوسفانتو هيلع اومحدزال

 ول" : 06 هللا ٌلوسر لاق « نذؤي يذلا مهنم نم اورظنيل
 ْنَأ اّلِإ اودحي 0 ؛ لوألا َفّصلاَو ِءاَدْنلا يِف ام ُساّنلا ُمَلْعَ

 . 091١( : يراخبلا حيحص) (اوُمَهَتْسال ؛ هيَلَع اوُمِهَتْسَي

 هتروطخ ىلع هنكلو « ريسع هدرطو ريطخ ناطيشلا ©

ذم فرصتنيف ءاًبعرو اًعله ريطيو «ناذألا نم فاخي
 ءاروحدم اًموم

 ُهَلَو ُناطِيَشلا َرَبْأ ٍةالّصلِل َيِدوُت اَذإ» : كبي هللا لوسر لاق

 . 50١8( : يراخبلا حيحص) ؛ َنيِذَأَتلا ٌعَمْسَي ال ىَّنح طاَرُض

 يزخلا مويو « ةمادنلاو ةرسحلا موي ةمايقلا موي هيف

 2 مهنزحي ال اان كانه نكلو « رئارسلا ىلبت موي « حئاضفلاو

 و هللا لوسر لاق نونذؤملا مه ؛ اًفرش مهقانعأ لوطتو «ربكألا

 . 22817 : ملسم حيحص) ؛ٍةَمايِقلا َمْوَي ياقانمأ سلا لوط وول:
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 . ءاعفشو ءادهش ىلإ ةمايقلا موي ناسنإلا جاتحيو ع

 نم ملست ال لامعألاو « اهدر بولطم ملاظملاو ةريثك قوقحلاف

 موي َُل َدهَشاَلِإ . ءيشاالو نج ِنْذَؤُملا ٍتْوَص ىَدَم ُعَمْسَي ال :
 . (509 : يراخبلا حيحص) «ةمايّقلا

 بجوي نأ !! نامأ نم هلايو « ةنجلا قحتست نأ نامألا هيه
 مهئازج فالخب ةنجلا مهل تبجو نونذؤملاو « ةنجلا كل هللا

 ِنْبا ْنَع « ءاشي نمل فعاضي هللاو « مهتاجرد عفر وه يذلا
 ٌةَرْشَع ّتْنُت َنْذأ ْنَم» : َلاَق يو ىبنلا نأ اَهْيطِنَط َرَمْع

 َنوُنِس موي ْلُك يف ِهِنيِذأتب هَل َبِيُكَو ٠ ُهنَجلا ُهَلْثَبَجَو ؛ةَنَس
 لس يس || رح

 . (87258 : هجام نبا ننس ؛« حيحص) ةَئَسَح َنوناالَت هِتَماَقِإِبَو ةَنَسَح

 « ةميسجلا ننملاو « ةميظعلا لئاضفلا هذه تفرع نأ دعب

 له ٠ نينذؤملا دسحت الو دقحت ال 2« اهليصحتل فوشتت كلعل

 َنينْدَوُمْلا َّنِإ « هللا َلوُسَر اَي :ٌلجر َلاَق ؟ مهلثم نوكت نأ ديرت
 َتيِهتلا اًذإَ َنوُلوُقَي امك لُق» : 4896 هللا ُلوُسَر َلاَقَك ءاَكوُنُضْفَي
 . (ةالال : دواد يبأ نئس 3 حيحص) «ةطْعت ْلَسَف

 ؟ ةنومضملا لئاضفلا هذه لانتو اًنذؤم نوكت ال اذامل نكلو

 : ناذألا ةفص كيلإ ءاًنذؤم حبصت يكل َكُذِعُأ ينعد



 <52 ا_هانالاداكأ

 "" ربكأ هّللا ربكأ هللا « ربكأ هّللا ربكأ ُهّللا 52

 : كبرقب نمو كَسفن عمسُت ثيحب اًرس لوقت

 أ ةهفأ , لا إال نأ هنأ « ل لإ إل ذهن

 ” هللا كا ان ّنأ ُدَهْشَأ 4 هللا لوتس ا

 د مر ديس علا

 "11 كوش اقف كي

 ىَلَع ٍّيَح « ٍةالّصلا ىَلَع ّيَح « ٍةالّصلا ىَلَع يح - 27

 . 97 هللا الإ َهَلِإ ال ءدَيْعَأ ُهَللا هيف للا ءحالَقلا ىلع يح «حالقلا

 ْنِم ٌريَخ ٌةالّصلا : َتْلُق حْبّصلا ٍةالَص ناذأ َناَ نإ

نم كغارف دعب مولا نرخ ٌهالّضلا مل
 . حالَملا ىَلَع ّيَح : : 

 : ةماقإلا ةفص كيلإو

 َّنَأ ُدَهْشَأ « هللا الإ َهَلإ ال ْنَأ ُدَهْشَ . ري هلل رك هللا كج

ّيَح ٍةالَّصلا ىَلَع ّيَح 4 هللا لوس ارك
 ْتَماَق ذَق ِحالَقْلا ىَلَع 

 . اهلا الإ َهَلِإ ال دبع ُهَللا دَبعأ هللا ءالّصلا ْتَماَق دَق ٌهالَكلا

 250469 : دواد ىبأ نئس 3 حيحص ناذألا ةفص ثيدح : ةهيءةءا””"ععا”؟ أ)
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 ةالصلا رظتنت دجسملا ىف اًسلاج تنكو نذؤت مل اذإ امأ

 4 ارب ا مير +

 . هللا الإ ةَوَق

 هللا دك 9 : : ُنؤُمْلا َلاَق اذإ : قلي هللا ُلوُسَو َلاَق
 نأ ُدَهْشَأ : َل َلاَق ّمُك « ربك ُهّللا ُرَبكأ هللا : ْمُكُدَحأ َلاَقَف « ربك
 ُدَهْشَأ : ل 6ك: هلال قبال نأ هه: َلاَق ٠ ُهّللا الإ هّلِإ ال
 مث ء هللا ُلوُسَر اَدمَحُم نأ دَهشَأ : لاق + هللا َلْوُسَر اَدمْحُْم نأ
 مث  هللاب الإ وق الَو َلوَحال : َلاَق « ٍةالَّصلا ىَلَع يح : َلاَق
 مث « هللاب الإ ةْوُق الَو َلْوَح ال : َلاَق « ٍحالَقْلا ىَلَع ّيَح : َلاَق
 ال : َلاَق مث ٠ ربك هلا ربك هلا َلاق ربك للا ربك هللا : َلاَق
 . هدئجْلا لك « هلق ني هلل الإ ةلإ ال : َلاَق هللا الإ ََّلِإ

 مم : ملسم 0

 !١ هذه مبكأ ال يذلا ميرتلا أملا ناحيس ١١ ةنجلا لخد
 اهب يفنت هللا الإ هلإ آل : لوقت مث « نذؤملا لوقي ام لثم لوقت

 !ةنجلا لخدتف « هالإ تادوبعملا لكو « هاوس ةهلآلا لك كبلق نع

 !١ ربكأ هللا



 : ناذألا ديدرت نم كغارف دعب لوقتو
 د ا ا ا ا

 امك « ٍدْمَحُم لآ ىلَعَو ٍدَمَحُم ىلع لص ّمُهْللا

 ديِجَح َكْنِإ َنيِمَلاَعلا يف َميِهاَرِْإ ٍلآ ىلعَو َميِهاَرْنِإ ىلع َتْيَلَص

 َتْكَراب امك ٍدّمَحُم ٍلآ ىلَعَو ٍدمَحُم ىلع ُكراب مُهّللا « ٌديِجَم
 .ديِحَم ٌديِمَح َكْنِإ َنيِمَلاَعلا يف َميِهاَرْبِإ ٍلآ ىلَعَو َميِهاَرْنِإ ىلع

 ِتآ « ةماقلا ٍةالَّصلاَو «ةّماَلا ِةَوْعَّدلا ِهذَه ّبَر َّهْوّل 50

 « ُهَنْذَعَو يذلا اًدومحم اًماقَم ُهْئَعْباو « َةَليِضَملاو َةَليِسَولا اًدِّمَحُم

 . ٌداَعيملا َفِلْخُت ال َكَنِإ

 يس ودع ؟ل دمحم يبلل وعدت اذام

 وُقَي اَم َلِْم اوُوُقل َنْذَومْلا ْمُتْعِمَس اَذِإ» : قلو ىبكاا لاق

 ل داس اع ىلَص نم لف لع الص م

 يضَبنَت ال ِةنَجْلا يف ٌةلَِْم ثم هَ  ةلبسولا يل هللا اوس مف « اً

 يل َلَأَس ْنَمَق ٠ . وه اَنأ نوكأ نأ وُجْرَأَو « هللا ٍداَِ نم دبل الإ

 . (84 : ملسم حيحص) (ةَعاَفَشلا ُهَل ْتَّلَح ؛ َةَليِسَوْلا

 أَو هل َكيِرَش ال ُهَدحَو هللا الإ هلإ ال نأ ُدَهشأ (5)

 ؛ ًالوُسَر ٍدْمَحْمِيو « اََر للاب ُتيِضَ ُةَلوُسَرَو ُهُدْبَع اًدمَحُم
 . انيِد مالسإلابو



 هللا رثزب نينألا مححححححص# 7710

 : َنْدّوَملا ْعَمْسَي َنيِح َلاَق ْنَم» : ل هللا لوسر لاق
 ُهَدْبَع اَدَّمَحُم َّنأَو «٠ ُهَل كيِرَش ال ُهَدْحَو ُهللا الإ هلإ ال ْنأ دَهْشَأ

 ؛اًئيِد مالسإلابو «ًالوُسَر ِدَّمَحُمِيو ٠ اَبَر للاب ٌُتيِضَر « ُهَلوُسَرَو
 1 . (285 : ملسم حيحص) «ُةَبْنذ ُهَل َرْفَغ

 : ةميظعلا روجألا هذه هدعب ركذلاو ناذألا كديدرتب لانتف

 . خوي هللا ركذ باوث يل

 . ناذألا ديدرتب كل يبنلا رمأل لاثتمالا باوث 4

 رشع كيلع نكي هللا يّلَصُي ُةٌويَي يبنلا ىلع كتالصب يف
 .. ةيحرو ةردغم هللا خفت: ةليعلاو :ه.تاولع

 . ةمايقلا موي قلي يبنلا ةعافش كل لحت هيف

 ال ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا نإف ؛ ءاشت امب م7
 ؛ِةَماَقإلاَو ِناَذَألا َنِيَب درت ال ٌةَوْعَّدلا» : وي هّللا ْلوُسَر ُلاَق «دري
 . (5؟0/# : دمحأ مامإلا دنسم « حيحص) («اوعْداَف

 نايف + اكولضني قف دؤجلا نإ هللا لوو اي "2 عنو لاق
 . «ةَطْعُت ْلَسَف َتيِهَتْنا اًذِإَف َنوُلوُقَي امك لق» : قلي هللا ُلوُسَر

 (هاا/ دواد ىبأ نكس « حيحص)



 هتنل لوخدلا راكأ

 « ءاعدلا اذه ددر .«دجسملا ىلإ اًبهاذ كتيب نم تجرخ اذإ

 : كلوح نم نوكلا هب رونو لب «كقيرط هب رّونو «كتايح هب رّون

 « اَروُ يِناَسِل يِفَو « اَروُن يلق يف للا ملل
 ْنِم ْلَعْجاَو « اًروُت يرصب يف ْلَعَجاَو ءاَروُ يِعمَس يف ْلَعْجاَو

 ْنِمَو « اًروُن يِقْوَف ْنِم ْلَعجاَو « اًروُن يِماَمَأ ْنِمَو « اًروُن يِفْلَخ

 َمُهّْللا ع اًروُت يِراَسَي ْنَعَو « اًروُث يِنيِمَي ْنَعَو « اًروُن يِتْحَن

 مظعو « اًرون يل مظعأو ءارون يسفن يف لعجاو « اًروُث يِنِطْعَأ

 « اًرون ينطعأ مهللا« اًرون ينلعجاو « اًرون يل لعجاو « اًرون

 ءارون يمد يفو « اًرون يمحل يفو ءاّرون يبصع يف لعجاو

 . (/ا ملسم حيحص) اًرون يرشب يفو ع« اًرون يرعش يفو

 فا وتلا :قيرطب ةيتسملا: ىلإ ,عورطلا ذا كلانا "ناهس

 نم اهنإ لب «يدنع نم ىرشبلا تسيل «ةرخآلا يفو ءايندلا

 ٍدِجاَسَمْلا ىَلِإ مّلظلا يف َنيِئاَشَمْلا ْرْشَب» : لِي لاق : كبيبح

 . 05١( : دواد يبأ ننس « حيحص) (ِةَماَيِقْلا م مْوَي ماتلا ٍروثلاب



 هللا رتب نسنألا اتححححصص#ب 17

 ميِدقلا ِهِناَطْلُسو ميركلا ِهِهجَوِبَو ميِظَعلا هّللاب ٌدوُعَأ

 ١ ميِجّرلا ٍناطْيشلا نك

 . مْوَيِلا ٌرِئاس يئِم ظِفَح : ُناطْيَّشلا لاق كلذ َتلَق اَذِإ كنإف

 (555 : دواد ىبأ نكس نسح )

 :.فلل دمحتلا جدلا مناب 7

 '/ #9 دمحم يبنلا ىلع لص مهللا 57

 . يل يعل ّعُهْلا 207
 . (/1 : ملسم حيحص) َكِتَمْحَر َتاوُبَأ يِ ْحَتْفا يللا 7

 . «َكِيَمْحَر ٍباوْبَأ يل ختفاو يل ْرِفغا مُهّْللا» : لاقو ىّمسو
 ااا : هجام نبا ننس . حيحص)

 اذإ كلوخدب هقزرُت لضف لوأو « هللا تيب ىلإ لخاد تنأ
 هللا لأست مث «٠ كموي رئاس ناطيشلا نم ظَمْحُت كنأ هللا تركذ

 : . هللا ركذ سنت ال « هللا تيب ىلإ لخاد تنأ « ءاش ام

 ؟ دجاسملا تينب اذامل فرعت له

 ِِْنُب اَمِل ٌدجاسُملا تب امّنإ» : و هللا لوسر لاق يم
 . (518 : ملسم حيحص) هَل



 6439 لوخدلا راكذأ

 يبارعألل لاق قي كلل لوسر نأ هب سنأ نعو 2

 ْنِم ءيشب علطت ول دجاسملا هْذَه نإ : دجسملا يف لاب يذلا

 «نآرقلا ٍةَءاَرَقَو كيوب #3( هللا ركِذِل يه امن ؛ ٍرْذَقلا الَو ٍلوبلا اَذَه

 . (7؟58ه : ملسم حيحص)

 َكَتَراَجَي ُهَّللا َحَبْرَأ ال 9

ءهنم عاض ءيش ىلع يداني نم تدجو اذإو
 نالف ىلع وأ 

 :هل لق هوحن وأ تام

 . ٌكْيَلَع ُهَّللا هال )7

؛ اهب مهملع مدعل ةنسلل كلعف نع سانلا ضعب كاهن اذإو
 

 : مهل لقف

 ب اذإ » : قي هللا لوسر لاق

 دْشْنَي ْنَم ْمُكْبَأَر اَذَِو ٠ ؛ كراج هللا حبال : اوُلوُقَف ؛ ٍدِحْسَملا

 .(0 : يذمرتلا ننس « حيحص) «َكِيَلَع ُهّللا ٌدَر ال : اوُلوُقَف ؛ َةَلاَض
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 مانت نأ ديرتو اًقههرم كلمع وأ كتسردم نم ادئاع تنك اذإ

 تنأو لق «هللا ركذ سنت ال نكلو . . نكيل «ءكيلع سأب الف
 : لخدتل كتيب باب حتفت

 . هللا ساب )7

 . جَرخَملا َرْيَحَو . جلؤَملا َرْيَخ َكلأسأ يّ مَ 0
 : الكوت :انْبَر هللا ىلَعَو ءانجَرَح هللا مشابو « انجلو ِهّللا ماب

 (4794 : عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو « يناربطلا هاور)

 ناك ءاوس مّلست نأو يك تي هللا ركذ نم رثكت نأ ٌبحتسيو
 اوم يوي شلع ادي : 886 هللا لوقل ال مأ يمدآ تببلا يف
 ل لا نأ لنتع ني ةيخ كب هنأ حل

 / مل اذإف ءا[١6 :روتلاا#تُئِقَمَت ل ٍتنيآلا مُكحأ ا
 : لوقت دحأ تيبلا ف نكي

 . َنيِحِلاَّصلا ِهللا ٍداَبِع ىَلَعَو اَنَلَع ُمالّملا 57
 (9177 /١؟ :أطوملا يف كلام 0 هاور)

 : :لوقث تيبلاب :كلهأ ناك اذإو

 1 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا 447 ©



 21410 : ت7  لوخرلا راكزأ

 :لمعتل ةمساف مله ؟تيبلا لوخد دنع .مالسلا لضفب كبنأ الأ

 ! : ةكربلا هيل

 ؛ ْمْلَسَف َكِلْهَأ ىلع َتْلَخَم اذ ب ايد : ولو هللا لوسر لاق

 . «كِتِبَب لهأ ىلعو َكِيَلَع َةَكَرَب ْنُكَ

 (1104 : بيهرتلاو بيغرتلا حيحص يف يثابلألا هتسحو «يناربطلا هاور)

 : ناطيشلا درط يهل

 َرَكَذَه ُهَتْيَب ُلُجّرلا َلَحَد اَذإ» : هيي يبنلا لاق

 َتيِبَم ال :ُناطِئْشلا لاق ؛ ِهِماعَط َدْنِعَو ِهِلَوُخُد َدْنِع يوي هللا

 ؛ هِلوخُد دنع و َهّللا رْكْذَي ْمَلَف َلَكَد اذِإَو « ءاسَع الو ْمُكَ

 َدْنِع 3 هللا ٍرْكْذَي ْمَل اذإو « َتيِبَملا ُمُتْكَرذأ :ٌناطِيّشلا لاق

 . 5١14( : ملسم حيحص) « ءاَشَعلاَو تيبَملا ُمُتكَرْذأ : لاق ؛ هماعط

 !!وه بحاصلا سب هللاو !؟كعد داطيشلا تيب نأ ديرتأ

 .. هللا كدب ناطيشلا دطا

 : هظفحو هللا ةياعر هيل

 ىلع َنِماَض ْمُهْلُك ةنالَث» : ولي هللا لوسر لاق
 ْنِماَض َوُهَف ؛ 3ك هللا ِليِبَس يف اَيِزاَغ َجَرَح لُجَر : 8 هللا

 ْنِم لان امي ُهْدْرَي وأ ََّنَجلا ُهَلِخْدِيَف ُهاَفوَتَي ىَّنَح 3 هللا ىلع

 ىلع َنِماَض وُهَق ؛ دجْسَملا ىلإ َحاَر َّلُجَرَو « ٍةَميِنَغَو رخأ



 .« 3:6 هللا ىلع ٌنماَض َوُهَف ؛مالسب ُهَنَب َلَخَد ُلُجَرَو «ٍةَمنَغَو
 ١595( : دواد يبأ ننس « حيحص)

 :نامضلاو نامض بحاص : يأ قوي هللا ىلع نماضو
 هذه لزجأ امو « نيكي هللا ةياعر يف هنأ هانعمف «ءيشلل ةياعرلا

 . براي اهانقزرا ٌمهللا !! ةيطعلا

 نكل ؟كتروع دحأ ىري ال يكل رتتست « ييح تنأ له

 ظفخُت ؛ ركذلا اذه لق كلذل ء[67 :فارعألا] بور ال ُثيَح ّنِه

 : نجلا نيعأ نم

 . هللا مشاب 37
 اَذإ َمَدآ يِنَب ٍتاَرْوَعَو نجلا ِنْيْعَأ َنْيَب ام ُرْثِس : 286 يبنلا لاق

 . (5 15: يذمرتلا ننس . حيحص) (« هللا مساب : لوُقَي ْنأ فيِنكلا َلَخَد

 . تئاَبَحلاَو ِثْبْخلا َنِم كب ْدوُعَأ ينإ هللا ©7

 . مهاذأو مهرش نم هللاب ريجتستف , مهئانإ : ثئابخلاو نجلا روكذ : ثبخلاو



 هله لوخدلا راكذأ

 ؟ دويلملا كريس نم

 عاقبلا ٌرَشَو ءِدِجاَسَملا عاقبلا ٌرِيََخ : 1 هللا لوسر لاق

 . 07917١ : عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو « 09 هاور) «قاَوْسألا

 0 َتْغطَتْسا ْنِإ ّنئوكَت ال : َلاَك هك َناَمْلَس ْنَعو

 ٍناطْيَشلا ُةَكَرْعَم اَهْنِإَف ؛ اَهْنِم ُحُرْخَي ْنَم َرِجآ اَلَو َقوُسلا ُلخْدَي

 . 5160١( : ملسم حيحص) هير ٌبصْنَي اهبَو

 .« بذاك فلحو «ةرجاف ٍناميأو ءوهل نم اهيف امل كلذو

 مالسإلا نبا نكلو « عيب ىلع عيبو ٠ شجنو طور قرم

 ةرورض وأ ةجاحل قوسلا لخد اذإ هنإف ؛ هلك كلذل متهي ال

 : ليختت امم ربكأ رجأ هلو 3 هبر ركذو هرصب ضغ

 هَل ال َّقوُسلا ُلُخْدَي نيِج َلاَق ْنَم» : قي هللا ُلوُسَر لاَ

 ىبحُي ٠ ُدْمَحْلا ُهَلَو كِْلُمْلا هَل هَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو ُهّللا الإ

 لك ىلع وو هلك ريا هدب ١ ُثوُعي ال يح وهو « تي



 .(570 : هجام نبا ننس . نسح) هَّّنَجْلا يف اَنِيَب ُهَل ىَتَبَو

 نويلم حبرتف ٠ ٍناوث رشع ىوس ركذلا اذه كنم قرغتسي ال .
 « ةنجلا ىف اتيب كل هللا ينبيو « ةئيس نويلم كل رفغتو « ةنسح

 . هللا يف يبيبح - هللاو - عيبلا حبر

 .. هيتنس يف وهند بالبللا ةرجش

 .. ةنس هيثالث يف وعند ريونصلا ةرجشو
 ةنس هيثالث يف تأ وتعطق اه : ةره ةربونصلل ةبالبللا تلاقف

 !١ ةرحش : كلو . ةرجش : يل لاقيو . هيتنس يف انأ ةتعطق
 .. فيرخلا تاير روثن ىلتح يريصا : ةريونصلا تلاقف

 ١١ قرف من اهل تبث االف

 .. لوصألا هيبت فقاوملا يف اذلهو

 !؟ هللا ركدت تم



 هله

 كل نآ مث « كل هللا ءاش ام هيف تشعو دجسملا تلخد دق

 بحي ال دجسملاب قلعم نمؤملا بلق نكل ؛ ةجاحل جرخت نأ

 ركذب رداب « ريخلا كسفن مرحت ال تجرخ اذإف « هنم جورخلا

 : لقف هللا

 . هلل دمحلا « هللا مْساب 4

 . دمحم يبنلا ىلع لص مهللا 57

 . 0/1 : ملسم حيحص) َكِلْضَف ْنِم َكّلأسأ ينإ ّمُهّللا 5(4)) ظ

 . ميِجَرلا ٍناطّْشلا َنِم يِنْذعأ ّمُهّللا 45])
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 لزنملا نم عار

 ُتيِقَل : َلاَق 4 ٍرِماَع نْب ََبْفُع ْنَع ؟كتيب نم جرخت : اذامل
 لْوُسَر اي : :ثلقف : لاق ٍهِدَيِب ٌتْرَحُأَك ُهيأَدتباَف 3 ؟ هللا لوُشَو

 َكْعَسَيْلَو ءَكَئاَسِل سرا ٌةَبْقُع اَي» :َلاَق ؟رمألا اَذَه ٌةاَجَن اَم وللا

 . (9805 : يذمرتلا ننس « حيحص) «كِتَئيِطَخ ىْلَع ِكْباَو « كُتب

 تجرخ اذإو « ةجاح وأ ةرورضل الإ كتيب نم جرخت الف

 : هللا ركذب أدباو .« يشملاو جورخلا بادآب بّدأتف

 َلِزأ ذأ ٠ َلَضَأ وأ لِخأ نأ َك :
 رع وس ا ليعالا : لأ وأ مِلظأ نأ. نر

 هيلإ اًضوفم « هيلع ًالكوتم « هللا ةكربب اًئيعتسم تأدب اذإف
 : كل ليق ؛ رورشلا هذه لك نم كظفحي نأ هايإ ًالتئاس ؛ كرومأ
 . ٌناَطْيَشلا َكْنَع ىكتتو . َتيِدْهُو . َتِيِقَوَو . تيك

 هه ص

 39 و أل
  1ا ١

83 ١ 

00 

06 

 (ه:96ه : دواد يبأ ننس 3 حيحص)



 هةقن»

 ناك ؛ اهتكرب كتباصأو « ةعبرألا هذهب كيلع هللا نم اذإف

 يذلا ناطيشلا كنع ىحنتيو «كيلع ةكربو كل ريخ كجورخ

 ينعي- لوقيف ٠ كلضيل كجورخ اًرظتنم كتيب باب ىلع سلجي

 !؟َيِقْوَو َيِفُكو َيِدُه َذَق لُجَرِب َكَل َفِيَك: رخآ ناطيشل- ناطيشلا

 ؛نيدئاكلا ديك كيلإ صلخي الف « ٍديدش نكر ىلإ يوأت اذكهو

 : نيطايشلا كتاذنإ ىلإ لويصرلا قلن نتانو

لا نم تظقيتسا اذإ كل ّتحتسي (؟(5)
 نم تجرخو ليل

 لآ ةروس نم ميتاوخلا تايآلا أرقتو ءامسلا ىلإ رظنت نأ كتيب

 راو ليلا ٍفَكَيْخأَو ِضْرَدْلاَو ِتومَّسلَأ َقَلَُخ ىف تِإ# : نارمع

 ةروسلا رخآ ىلإ 15١[ :نارمع لآ]«ِبتبْلَدْلا يبول ٍتبَك

 ماقف «٠ « ةليل وقلي يبنلا دنع تاب هنأ + سابع نبا نع

 : الت مث ءامسلا ىلإ رظنف « جرخف ليللا رخآ نم ا ىبلا

 لول تب تيل ٍراَمَلاَ ٍلِيلا ٍفَلَيْخاَو ٍضْرَأْلاَو ٍتوَمَسلا َقَلَع ىف كرإ»

 . (597 : ملسم حيحص)[ ١9١ :نارمع لآ]# ِبَبْلَدْل

 تلت دقَل » : لَو هللا لوسر لاق ءاهيف ركفتت نأ كيلعو

 ٍقَلَح ىف بإإ# : اهيف كفي ْملَو اَهَأَرَق نَمل لَو أ للا يلع
71 

 لال« ببدل يلوُذَل تبدل راَمَئلاَو ليلا ٍفكَيْخأَو ِضْرَأْلاَو توصل

 57١(. : نابح نبا ء حيحص) ( ١14٠[ :نارمع
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 كارب هنا مسبح »

 الف ؟؛ رايتخا هنم جورخلاو « ةرورض ءالخلا ىلإ لوخدلا

 ّنِإ :  كيو هللا لوسر لاق « نيطايشلا عترم يف كءاقب لطت
 . (5 : دواد يبأ ننس . حيحص) ؛ ٌةَرَضَتْحُم شوششحلا ٍهِذَه

 . ةنوكسم يأ : ةرضتحم

 عيطتست ال كيلع هللا معن نم ةمعن تالضفلا جارخإو
 هللا ركذ نع كلطعي ناكملا اذه يف كدوجوو . اهركش

 ركش يف ريصقتلا : نيذه نم ةبوتلا تبجو كلذل ؛ ناسللاب
 اذه يف اهتيضق يتلا ةريصقلا ةرتفلا يف ةريسيلا ةلفغلاو . ةمعنلا

 : لقف ءالخلا نم تجرخ اذإف « ناكملا

 5 هر : دواد يبأ ننس . حيحص) َكئارْتع 527

 رّهطُي نأ خيو ُهْلَس . كدسج ةراهطب كيلع هللا ّنم امكف

 ظ . كل رفغيو .٠ بونذلا نم كيلق

 ل



 رم ارم صوم م

 مُكَيءَوَم ىو اسال كَيلع اَنلَْأ َدَم مدا وبي : ىلاعت لاق
 7 سير مواسم < رح م اءءر لس اع سس 007 7

 «َنورْكذَي ْمُهَلَمَل هلأ تا ْنِم كلل ريح َكِلَد وقتل ُساَِلَو اندر
 . [؟5 :فارعألا]

 هنأ ىَلاَعتو كرا هللا ْنَع هيوري اَميِف كيو هللا لوسر لاقو
 «مكسكأ ينوسكتشاف ؛ ُهتْوَسَك ْنَم الإ ٍراَع ْمُكَْلُك يِداَبِع اَي» : لاق

 كوسكي نأ هناحبس هنم بلطاو حتست ل « (10الا/ : ملسم حيحص)

 . هسبلت ام كقزريو

 اهب رتست بايثلا هذه كقزر نأ كيلع هللا ةمعنل كركش نمف

 نوكتو اهب لمجتتو « كتالص يف اهب هل نيزتتو « كتروع

 . تعلخ وأ تسبل املك هركذ ىسنت الأ سانلا مامأ رظنملا نسح

 : لق كبوث علخت نأ تدرأ اذإ

 . هللا مْسب 7)45)

 «نجلا نيعأ هرهقت الو « راوسألا نم ىوقأ « ةكرب هللا مسا

 ال !نجلا نيعأ مامأ كتروع فشكت ال . . روقولا يبحلا اهيأ

 !هءارو ام نجلا فشكي ال روس فلخ الإ كسبالم علخت

 هللا ركذ وه لب . ذالوف وأ ديدح وأ راجح نم روسلا اذه سيلو
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 ِتاَرْوَعَو نجلا نيئعأ َنيَب ام ُرْثِس»: يو هللا لوسر لاق
 . «هللا مسب :لوقي نأ ُهَبْوُت ْمُهَدحأ َْعْضَو اذإ َمَدآ ينب

 0( * : عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «يناربطلا هاور)

 « بايثلا ةمعن ىلع هللا دمحت نأ دبالف سبللا دنع امأ

 : سبللا دنع ةمعنلل اًراعشتسا لوقتف

 تع نم هيقذرو بوث ذه يناسك يذلا هلل ةنحلا[)

 اًبْوَت سبل نَم» : هللا لوسر لاق « ٍةوُق الو ينم ٍلْوَح

 يلح و نم دهقز رق بول نع ياك يذل لإ دل

 . (4077 : دواد يبأ ننس « حيحص) «ِهيْنَذ ْنِم َمَدَقَت اَم ُهَلَرِفُغ ؛ِةَوُق الو

 ١ بجع ,يش هللاو اذه ا! ميرثلا كلملا هاحبس

 الف ؛ كبونذ نم ىضم ام لك هللا رفغي نأ ديرت تنك اذإ

 نأ بحتسيو « ميظعلا ركذلا اذه لوقت نأ كبايث سبل دنع سنت

 ء ناك اًصيمق « هسبلت يذلا بوثلا مسا ركذتو ءاعدلا اذه لوقت

 كيلع ّنَم دق تنك اذإو .٠ كلذ ريغ وأ «ءةمامع وأ

 : لقو هللا ةمعن ركشاف ؛ ديدج بوثب #3 ميركلا

 هريَخ ْنِم كلأشأ + هينئوَسَك َتْنأ ُدْمَحلا كَل هللا 27
 . ُهَل َعِيَص ام ٌرّشو هّرش ْنِم كب ذوُعأو « هل عنُص ام َرْيَخو

 (6 : دواد يبأ ننس ٠ حيحص)

 .. هلك ريخلا هللا لأسن !! رشو ري هل بوثلا تح



 هنلطظ 779155

 هلثمب قدصتت نأ اذيدج اًبوث هللا كقزر اذإ كل بحتسيو

 لعنلاو بوثلا سبل يف ءىدتبت نأ ٌبحتسُيو « كيدل ميدقلا نم
 علختو ليوارسلا يلجرو « كيَمُك نم نيميلاب اههبشو ليوارسلاو

 ميلقتو « كاوسلاو « لاحتكالا كلذكو « نميألا مث رسيألا

 ةىفارلا :قلكوو> طبولا فتنو «براشلا ٌصقو ءرافظألا

 :هالغلا نم جورخلاو“ لجشملا لوكوو «ةذلفلا خم مالسلاو

 «٠ ةحفاصملاو « برشلاو « لكألاو «٠ لسغلاو ءءوضولاو

 «هيلإ اهعفدو ءناسنإ نم ةجاحلا ذخأو ءدوسألا رجحلا مالتساو

 ناك دقف ءراسيلاب هلضو « نيميلاب ُلَعْفُي هلكف اذه هبشأ امو

 هِلُجرتو هروهط يف هلك هنأش يف نّميتلا هبجعُي لي هّللا ٌلوسر

 اَذَِو ْمُتْسِبَل اًذإ» : يع يبنلا لاقو « (157: يراخبلا حيحص) هلعنتو

 . 07854 /7 :دمحأ مامإلا دنسم « حيحص) ( مُكيِماَيَمب اوْودِباَف ؛ ْمَتَأْصَوَت

 : لقف اًديدج اًبوث كيخأ ىلع تيأر اذإ

 49/6 يبنلا َلاَك « هللا كرابت هللاب الإ ةوق ظ ةال هللا ءاش ام(
 ُهَبِجْعُي اَم هيخأ ئِم ْمُكُدَحَأ ىَأَر اَذِ 8 ْمُكُدَحأ ُلمفَي م الع»

 . 07004 : هجام نبا ننس , حيحص) « َّقَح َنِئَعْلا َّنِإ « ٍةَكَرَبْلاب ُه ] ٌعْديلَ

 : اًضيأ لقف تابيطلاو تاكربلاب هل عداو

 . اَديِهَش ْتُمَو ءاًديِمَح ُشِعَو ءاًديِدَج نبل
 (”"هعور : هجام نبا وت حايح 5

 5٠٠١(. :دواد يبأ ننس« حيحص) ىلاعت هللا فاو يلبث(



 - هللا رب سنا حسسسسطسمي 0

 نأ ناسنإلا عيطتسي ال قوي هللا نم ةميظع ةمعن ماعطلا

 ؛ كماعطل كلوانت دنع ةنسح ةين تيون اذإو ٠ اهنودب شيعي

 . هللا ةعاط ىلع يّرقتلا هب يونت نأك « هيلع رجؤت كنإف
 لاق « لكأت نأ لبق هللا مسا ركذت نأ ماعطلا راكذأ لوأو

 : يراخبلا حيحص) 4ك َكِنيِمَيِب ْلُكَو هللا ْمَس» : بِي هللا لوسر
 : هيف ناطيشلا ككراشي ال 0 ا يلا ركذا .( 0771

 . هللا مساب هلر)
 َوَكَذَه ُهَتِيَب ُلُجَّرلا َلَكَد اَدإ» : كني هللا ٌلوسر َلاق

 تيبُم ال : ُناطْيَشلا لاق ِ هماعَط َدْنعَو ِهِلوُخُد َدنِع نكي هللا

 لاق ؛ هِلَوُخُد َدْنَع 0 هللا ٍرُكْذَي ْمَلَق َلَخَم اذإَو ءَءاشَع الو ْمُكَل

 ؛ هماعط َدْنِع وي هللا رْكْذَي ْمَل اذِإَو ءَتيِبَملا ْمُتْكَرْدأ : ٌُناَطْيَشلا
 . (١5ا8١ : ملسم حيحص) (« ءاشَعلاو ٌتيبَملا ُمُتكَرْذَأ : لاق

 : ةكرب ماعطلا لوأ ىف هللا مسا كركذو

 «هباحصأ نم ةتس ىف اًماعط ّلكأي قول هللا لوسر ناك

 وَ ُهَّنِإ امأ» : يي هّللا لوسر لاقف «نيتمقلب هّلكأف غ يبارعأ ءاجف

 ْ . ١18648( :يذمرتلا نئس ٠ حيحص) « مُكاَفَكَ ىمَس



 2111_2117 نشلاو لكألا راكذأ

 : كركذت لاح لقف ىمست نأ كماعط لوأ ىف تيسن اذإف

 . (73751/ :دواد يبأ ننس «حيحص) هرخآو هلوأ ىف هللا مسي

 مل ىتح مسي ملف ُلكأي ٌلجرو اًسلاج ُييو هللا ٌلوسر ناك
 هللا مساب : لاق هيف ىلإ اهعفر املف « ةمقل الإ هماعط نم ّقبي

 ُناطْيَشلا َلاَّر ام) : لاق مث 4305 نبنلا ٌكحضف ءهٌرخآو هلو

 . ِهْْطَب يف ام َءاَقَتْسا ِهّللا َمْسا َرَكَذ امَلَف « ُهَعَم ُلُكأي

 (7”ا8/5/8 : دواد بأ نكس 2« حيحص) ظ

 : لقف اًماعط هللا كمعطأ اذإف

 : لقف ابل هللا كاقس اذإو

 . ُهْنِم انْدزَو هيف انل كراب ّجُم 22

 ناك يلو يبنلا نإف ؛ هدرت الف ؟ نبل دحأ كيلإ مدق اذإو

 مُهللا : لقَيلف ابل ْتَكَي هللا ُهاقَس ْنَم١ : لوقيو نبللا بحي

 ماعطلا ّنم ٌءىِرَجُي ٌءْيَش سيل ُهّنِإف ؛ ُهْنِم انْدِزَو « هيِف انل كراب
 / 7 هيو :دواد ىبأ ننس « نسح) «نّبَللا َرْيَغ باَرّشلاَو

 هللا: ىف قلن وخير نحنا رايز تهت اًمئاص تنك اذإ (55)
 ةكربلاب هل عدا نكلو « هجرحتف هضفرت الف ؛ اًماعط كيلإ مّدقو



 هللا رب سنا محبسه 2

 كمعطأ يذلا كبر ركشاف ؛ كماعط نم تيهتنا اذإف

 « كنانتما رهظأ « ١4[ :ماعنألا] 4م الو مهب وهو## : هناحبس

 : لقف اًريثك اًركشو اذمح كناسل قطنيلو .كبح كبلق نم لذباو

  يفْحَم َرَْغ هيف اَكَرابُم اَيَط ابك هلل ُدمَحلا 5
 07 : يراخبلا حيحص) انّيَر ُهْنَع ٌىنْعَتْسُم الو « َعْدَوُم

 اَلَو ٌيِفْكَم َرْيَغ ءاَناَوْرَأَو اَناَنَك يِذّلا ِهَّلِل ُدْمَحْلا 4

 ا رى رو

 : اهردق مظعو اهيطعم ئلع نثأو « ةمعنلاب فرتعا مث

 َتْيَدَهَو « تيتتفأو َتيَتْغأَو ء َتِيَقَسَو تمَعطأ ْمُهَللا 2
 207/4 هسا هيه يعم ككل اي ىلع دنقل كلت ءتنتقلاو

 كلملا دمحاف ؛ ءالتمالا دعب جارخإلل جاتحت كنأ ركذتو

 : نيرمألا ىلع

 هَل َلَعجَو ُهَعْوَسَو ىَقَسَو َمعْطأ يذلا ِهلِل ُدْمَحلا 5
 . 86١”( : دواد يبأ ننس « حيحص) اكديم

 : ماعطلاب نطبلا الم ةرمغ يف مالسإلا ةمعن سنت الو



 2059500 نشلاو لتألا راكزأ

 . َنيِمِلْسُم انّلَعَجَو اناقَّسو اًئَمَعَطَأ يذلا ِهّلِل ُدْمَحلا
 "موو : دواد بأ نكس 34 حيحص)

 ٍلوَحِرْيَغ نم ِهيقَدََو اًذَه يِنَمَعْطأ يلا لِ دنحلا 51
 ور هر

 2 هر

 . ةوك الو يئِم

 كيلع ّنم نأ كيلع هللا ةمعن ترعشتسا له !؟تعبش له
 نأ ملعتأ !؟كريغ نوريثك هَمرُح دقو ٌيهشلا ءاعطلا اذهب

 !؟ اًريخ كدمح ىلع كيزاجي نيب ميركلا

 ُدْمَحلا : َلاَقَف اًماعَط َلَكأ نَم» : وبي هللا لوسر لاق 2
 َرِفَغ ؛ ِةْوُق اَلَو يئِم ٍلْوَح ٍرْيَغ ْنِم ِهَقْرَرَو اَذَه يِنَمَعْطأ يذلا هلل
 . (4057 : دواد يبأ ننس . نسح) «ِهْنَذ ْنِم َمَدَقَت ام ُهَل

 !! ميحرلا روفغلا كلملا احبس
 كقزر نأ هللا دمحتو « ماعطلا لكأت نأ الإ طقف كيلع ام

 فرتعتو « هليصحت يف كدهجو كتوقو كلوح نم أربتتو « هايإ
 !! كبنذ نم مدقت ام كل رفغيف ؛ هدحو هللا نم قزر هنأب

 . كبنذ نم مدقت ام كل رفغو «٠ كمعطأ .. هناحبس

 اّصيأ كنع ىضبيو لب

 أي دنع نع ضي هللا نإ: : ل هللا لوسر لاق ©
 . «اهيَلَع ُهَدَمْحَيف ؛ َةَبْرَّشلا ُبَرْشَيو « اهيَلَع ُهَدَمْحَيَف ؛ ةلكألا

 (70755 : ملسم حيحص)
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 رفغي هللا تدمحف تلكأ اذا ءاطع نم هلايو !إ مرت نم هلايف

 .. كنع هللا ىضييو ٠ كينذ نم مدقن ام ك

 لكأي له  هناوخإ دحأ وأ هبراقأ دنع لكأ اذإ ملسملاو

 نم اذه سيل « هللاو ال !؟ ركش يأ نودبو تمص يف لحريو

 : لوقي لب .هميش

 . ْمُهْمَحْراَو ْمُهَّل ْرِفْغاَو همر اميفْمُهَل راب مْ( 77
 ( 7 ا

 ٌراَرْبَآلا ُمُكَماَعَط لكأو َنوُمِئاَصلا ُمُكَدْنِع رطفأ 00

 . (”8814 : دواد يبأ ننس « حيحص) ُةَكِئالَمْلا ُمُكْيَلَع َتَلَضَو

 دعب يرلا ءساسحإلا كلذ عتمأ امف «ماعطلا بحاصل عداو

 ؛اًنبل وأ ًءام دحأ كاقس اذإف . .أمظلا ىلع درابلا ءاملا . . شطعلا

 : كيلإ هفورعم ىلع ًءازج هل عداف

 ا ؛ينَمعْطأ نَم ممطأ مهلا 4537
 5١68( : ملسم حيحص)

 2 كتيبرت نسحأف مالسإلا كابر دقل ء« .. ملسملا اهيأ

 لكأت الأ ماعطلا بدأ نم نأ تفرع دقو « مجلا بدألا كملعو

 ةحارلا ىلإ ليملاو مونلاو لسكلا بلجت لكألا ةرثك نإف ؟ اًريثك
 «كينيع بصن ةنجلا عضو «كبلص ميقي ام ردق لكف « ةعدلاو

 أوك #9 : كانه كل لاقي « نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت ام اهيفف
 2و 11

 . [؟54 :ةقاحلا] « دلال ويلا لف رمتفلس مثلَ آمب جنه أويرشأو



 70 ساطعلا راثذأ

 ةلقل نوكت يتلا مسجلا ةّفح وهو دومحم هببس ٌُساطعلا

 اذإف «٠ ساطعلا بحي ٌقْدوََي هللاو «٠ ءاذغلا فيفختو طالخألا

 حورلا هيف هللا خفن نيح ٌرليِللَط مدآ كوبأ لاق امك لقف تسطع

 اقف ياعم
 600 هلل ليلا 4

 506-5 ب هلل دمحلا

 . (3778 :يذمرتلا ننس .نسح) لاح ّلُك ىلع هل ُدْمَحلا

 هلع اكَراَبُم هيف اَكَراَبُم اَْيَط اًريثَك اًدمَح َِلِل ُدْمَحْلا 5
 + ىضزيو انكر بحي امك

 . كوتمشيف كلوح نم عمسيل ؛ دمحلاب كتوص معفرتو

 0 لا اسما

 ا لإ قل اي 7

 : اهنم لمجأب هيلع اهّدُر « ةوعد نم اهلمجأ امو

 0 ا
 ) : ”»7١يراخبلا حيحص ؛ حيحص ثيدح نم ءازجأ : 51154(



 _ ىللا رأي نا حس 7<

 . مكلو انل هللا رفغي )ل

 : هتمشت الف ؛ هللا دمحي ملو سطع اذإو 4مل
 لات هللا دوس ْمُكُدَحأ سطع اَذِإ » : يو هللا لوسر لاق

 ( هوم وُتْمَشَت الق هللا ٍدَمْحَي مل ْن ْنِإف ؟ ُهوُنْمَشَف

 (؟4417 : ملسم حيحصا)

 هتمشت نأ ةّئسلاف ؛ اًعباتتم ناسنإ نم ٌساطعلا ٌرّركَت ذاق

 بط عوكألا نب ةملس نع.تاّرم ثالث غلبي نأ ىلإ ةّرم لكل

 : 990 يبنلا لاقف ؛ دهاش انأو هيي يبنلا دنع لجر سطع : : لاق

 : 420 يبنلا لاقف ؛ةثلاثلا وأ ةيناثلا سطع مث « « هللا َكُمَحْرَي»
 . 01497 : ملسم حيحص) «ٌموُكْرَم ُلْجَّولا « هللا ٌكُمَحْرَي»
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 ء«دجسملا تلخد اذإو «هنم تجرخ اذإو «كتيب تلخد اذإ

 موق نلع تززمو قيرطلا نق اةتام نق اًذإو ههه تجر ا[

 فتاهلاب تلصتا اذإو « تالصاوملا ىدحإ وأ ةرايس تبكر اذإو

 : فرعت مل نمو تفرع نم ىلع مالسلا قلأف ؛؟ هيلع تددر وأ

 :. ةناكديَو هللا ُةَمْحَرَو ْمُكِيَلَع ُمالْسلا 597

 كابرا ؛ هفرعت ال نم وأ هفرعت نم مالسلا كيلع ىقلأ اذإو

 وأ اهنِم َّنَسْحَأِ أويحم ديك مَنْ اًدإَول : هلكت لاق « ةيحتلا در

 56ل و
 . [85 :ءاسنلا] * اهوُدُر

 هناك ردو هللا قشر ُمالَّسلا ُمُكْيَلَعَو 2

 : لاَقَف ٌرَخآ َءاَج مث (ٌرْشَع) : رك لاَقَق ءَسْلَج ّمُث َمالَّسلا

 .«َنوُرْشِع» :َلاَمَف َسّلَجَف ِهيَلَع ٌدَرَف للا ُةَمْحَرَو ْمُكيَلَع مالَسلا

 ْدَرَف ؛ هتاكَرَيَو ه هللا ُهَمْحَرَو ْمُكيَلَع ُمالّسلا لاَقَف ُرَحآ َءاَج من

 5 (0116 0 دواد نبأ عت 2 حيحص) ( ّنوُثالَن» لا سلجم ُهْيَلَع
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 لقثو .. مُّلَس ٠ كتانسح نوكت كمالس ردق ىلعف

 5 ةدحاو ةنسح ىلإ هيف جاتحت م 0 كنيزاوم

 ةّيحت ُمالَّسلا كْيَلَع َنِإف ؛ ُمالَّسلا َكِْيَلَع لْقَت ال 2

 . (0109 : دواد يبأ نئس « حيحص) ىَتْوَملا

 دحأ هيف سيل كريغل اًنيب وأ ادجسم تلخد اذإ كلذكو

 مير هي

 ُمالَّسلا « َنيِحِلاَّصلا هللا ٍدابِع ياعر اذلع ء ُمالَّسلا 4

 . ُهَناَكَرَيَو هللا يرو تلا لأ ْمُكيَلَع

 در هلف ؛ باتكلا لهأ نمدحاو كيلع ملس اذإ

 : صاخ

 ُلوُقَي اَمّنإف ؛ُدوُهَيلا ُمُكَيَلَع َمْلَس اَذِإ» : قو هللا لوسر لاق
 0( : يراخبلا كبح ( ُكِئْلَعَو : لُقَق َكيَلَع ُماّسلا : مُهْدَحَأ

 . توملا : ماسلا ىنعمو

 هتيب باب تدجوو كناوخإ نم دحأ ةرايزل تبهذ اذإو
 ال ثيحب بابلا دنع موقتف نذأتست مث مّلسُت نأ ةئسلاف ؛ اًحوتفم

 : لوقت مث هلخاد يف نَم ىلإ رظنت

 ؟(011/ا/ : دواد يبأ ننس « حيحص) ؟ لخدأأ مكيلع مالسلا



 <23 ءءالسلا راكذأ ظ

 ٠ دحأ كْبجي مل نإف ؛اًنلاثو اناث كلذ لق دحأ كّبجي مل نإف

 ند ْنِإَف كالت ُناَذعِتْسالا ١ : يقل هللا لَو لاَق .تفرصنا

 : :5١91( : ملسم حيحص) ( ْعِجْراَف الِإَو لخذاف كَل

 !! انأ :لقت ال ؟بابلاب نم : رادلا لهأ كلأس اذإو 45

 نم تيبلا لهأ فرعي ىتح ؛ كمسا ركذا لب «هوركم اذه نإف

 ىف 0 ليربج تيدالا اذه كبل 0 تَنأ

 امشلا ىلإ يب ذيض ف دك :َلاق ؟َكَعَم نََ :ليق ٌليرنج

 ؟ اَذَه ْنَم : ِءاَمس لك باب يف ُلاقّْيَو . ّنهرِئاسَو ِةَئِلاَثلاَو ةيناَلا

 . 078417 : يراخبلا حيحص) ؛ ٌليرْبج :َلوُقَيُف

 لاقف َبابلا ُتققدف لَو ئبنلا ُثيتأ : لاق هَط رباج نعو

 . اههرك هنأك . «اَنأ اَنأ» : لاقف ؛ انأ : ٌتلقف «؟ اَذ ْنَم» :

 5756٠( : يراخبلا حيحص)

 ا د



 _دللا لرب هنألا_مجحجح7ح7لس 70:50

 هللاو . . نارففلا راحبو تامحرلا لويش :. كاضهر رهش

 ةعاط مايأ . . ةمحرو ريخ مايأ ءاهلك ةنسلا مايأ لمجأ همايأ نإ

 قلغو ةنجلا باوبأ حتف مايأ .. ةقدصو رب مايأ .. ةدابعو

 اهأدبا « نارينلا نم قتعلا مايأ «٠ نيطايشلا ديفصتو رانلا باوبأ
 . ناميإلاو ةكربلاو ريخلا هللا لاّؤسب

 : لالهلا ةيؤر دنع ءاعدلا

 : لق لالهلا تيأر اذإ

 « ِناَمْيِإلاَ ٍنمألاب انْيَلَع ُهَّلِمَأ َمُهّللا « ُدَبْكأ ُهّللا

 َكِبَرَو انُبَر . ىَضْرَتَو ٌبجت اَمِل ٍقِيِفْوَتلاَو ٠ مداسإلاو ةمالسلاو
 . 03” يذمرتلا نتن + نسحت) هللا

 رح لال ٠ ٍدْضَُو ريح َلالِج « ِدْشدَو ريح لاله 9

 هلل دْمَحلا لوقت مث ءٍتارم ثالث َكَقَلَح يذأا هللاب ُتْنَمآ «ٍدْشْرَو ظ

 . (00917 :دواد يبأ ننس «حيحص)ٌذكِرْهَّشب َءاَجو اًذَكِرْهَشب َبَهَذ يذلا

 : رمقلا ةيؤر دنع ءاعدلا

 ذوعت مث « هللا عنص عيدب يف لمأت « رمقلا تيأر اذإ امأ

 : لوقي ناك دقف ٌةيِهَيَو كيبن كملع امك هرش نم هللاب



 هنيه مايصلا راثذأ

 . َبَقَو اَذِإ قساغلا اَذَه َرَش ْنِم هللاب ذوعأ 27

 ةملظلا يف لوخدلا : بوقولاو . ("*55 : يذمرتلا ننس « حيحص)

 ظ ٠ هريغو فوسك نم هرتسي امم اهوحنو

 داسفلا لهأ نأ هبوقو لاح ىف هنم ةذاعتسالا تيسر

 نونكمتي امم رثكأ اهيف نونكمتيو ةملظلا يف نورشتتي
 يف هنم

 : دحأ همتاش اذإ مئاصلا هلوقي ام

 هلل لذلاو راسكنالا نم عون لصحيل ؛ مايصلا عرش دق هنأ ملعا

 بذكلا نع كناسل ظفحاف ؛ لقت نأ ال كتادابعو كتاعاط ديزتف

 كمتش اذإو «هللا ركذب هلغشاو « روزلا لوقو ةميمنلاو ةيبغلاو

 : لق لب «لاق ام لثمب هيلع درت الف ؛ كيلع لهج وأ « كاذآوأ ٌدحأ

 . ٌمِاَص ينإ ْمِباَص ينإ (59)
 : رطفي ىتح مئاصلا ءاعد ةباجتسا مايصلا تاكرب نمو

 : مهتوغد ُهرئال ةمالث» : قلي هللا لوسر داق )
 ننس حيحص) «موُلْظَملا ٌةَوْعَدَو ٌلِداعلا ُمامإلاَو َرِطْفُي ىّنَح ْمئاَّصلا

دف لجعتت الو ءاعدلا نم رثكأف «(75577 يذمرتلا
 باجتسم كؤاع

 : راطفإلا دنع ءاعدلا



 هللا رب نزلا م مهجججلللل67:0)

 نيحو «فرس ريغ ىف تعبش ىتح تلكأف «ءديدشلا عوجلاب

 ىلع كناعأ يذلا وهف . كبر ركذت ليمجلا عبشلاب ترعش
 : لق ءركشلاب هيلإ هجوتف كراطفإ كقزر يذلا وه مث ٠ كمايص

 نإ دجألا كنق ) قىوذعلا َتلَتِباَو 4 امّلقلا َبَهُذ

 35 (؟7هال : دواد يبأ ننس , ٠ نسح) ىلاعت لا ًءاَش

 .:ثتزطلأ كقزر لغو +. ثننع هكل ميل 47 ١
 ١91954( : حيباصملا ةاكشم يف ينابلألا هنسحو « يناربطلا هاور)

 تناك . . قورعلا تلتبا : ميظعلا ركذلا اذه يعم رعشتسا
 هللا كاورف 4 عوجلاو شطعلا نم 3 ءابدج ةفاح كقورع

 » اناقسو انمعطأ يذلا هلل دمحلا 4 كقورع تلتباَف كمعطأو

 2 . اناوآو انافكو انادهو

 نم رثكأ ةدابع نم ريخ .٠ رهش فلأ نم ريخ «ردقلا ةليلو
 رشعلا نم رتولا ىف ردقلا ةليل تسمتلا اذإف « ةنس نينامثو ثالث

 : لوقت نأ كولو يبنلا كملع ناضمر نم رخاوألا

 . ىَنَع فغاف َوْفَعلا ٌبِحَت  ْوْذَع َكْنِإ ْمُهْللا(0)
 (مطا# : يذمرتلا ننس « حيحص (

 كرتت الف « لمألا ةياغ تلن دقف كنع ميركلا وفعلا افع اذإف
 ؛اهمايق بيصت كلعل « ادبأ ةكرابملا يلايللا كلت يف ركذلا اذه
 . كنع وفعيف كتوعد لبقتيو « كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغيف



 .. كيبل مهللا كيبل
 .. ةرمعلاو >حلا كأ انينه !؟ .ماحلا هتبب ةرايز هللا كفر لو

 « ةرمعلاو جحلا نيب انل عباتو « ةرمعلاو جحلا انقزرا مهللا

 . كاقلت ىتح ةرمعلاو جحلا نم انمرحت الو

 ريشن نكلو رصحنت ال ةريثك هتاوعدو ٌجحلا راكذأ نأ ملعاو

 : نيبرض ىلع اهيف يتلا راكذألاو . اهدصاقم نم ّمهملا ىلإ

 كرفس يف يتلا امأف ؛ ١ جحلا سفن يف راكذأو كرفس يف راكذأ

 جحلا سفن يف يتلا امأو « ا تي رع

 . هلم هللا ءاش نإ ٌجحلا لامعأ بيترت ىلع اهثكذنف

 ىلإ ةرمعلاب عتمتت 7 نأ يود نو كي نم تجرح ادإ

 وقت جحلا

 ا

 ١187( /#7 : دمحأ مامإلا دنسم 2 حيحص)

 : لوقت طقف ةرمعلا يونت تنأو كتيب نم تجرخ اذإو

5-0 2 2 4 5 
 ما ل ثل و 0 و65

 . ٍةرمعب كيبل مهللا كيبل



 هللا ركثي_سنألا ظ 43219

0 
 ةرمعلا وأ جحلل كجورخ لاح ءيش نم فاخت تنك اذإو

 : لقف كسانملا كيلع عيضت نأ ىشختو ءهوحن وأ ضرمك

 . يتبع ُتْيَح ضألا نِب يلَِمَو يل مهلا كني
 (ةمعءاأ ٠ يراخبلا حيحص)

 سيلو 3 كترمع وأ كجح نم للحتلا كل زوجي هنإف ضرم

 مالسإلا ةجح الإ . تئش ل ل ل : و

 : لوقت مث

 سا وار ا 2
 (؟٠89 : هجام نبا ننس « حيحص)

 لانتل وأ ٠ جاح : اولوقيل جحت ال . هدحو هلل ةصلاخ لب
 لاح جحلاب كرمأ هللا نأل جحت لب ١ سانلا دنع راقولاو ةبيهلا
 نإف ِ كبوند نم : اًجورخو .هتاضرم ءاغتبا « كتعاطتسا

 هذيك جر نفي مل فري لق هلل عح نم» : لوي ل يلا
 2125 يراخبلا حيحص) 4ُهَمَأ ُهْنَدَلَو



 <28 ةرمعلاو 5حلا راكذأ

 ملعاو «جحلا رئاعش نم اهنأل ؛ةبجاو ةيبلتلاو «يبلت مث

 يِبلُي ُبَلُم نم اَم» : يو هللا ُلوُسَو َلاَك : كدحو يبلت ال كنأ

 ىّنَح « ٍرَدَم وأ ٍرَجَش وأ ٍرَجَح نم ِهِلاَمِشَو هنبمت ْنَع اَم ىّبل الإ
 . 091١ : هجام نبا ننس , حيحص) ؛ائهاَهَو اتا نِم ضْألا َعِطَقْن

 ىلإ يتلا ةرجشلا لوقت كيبل مهللا كيبل : لوقت نيح

 « رجشو رجح لك اهلثم لوقيو « كيبل مهللا كيبل : كراوج

 عقرا « يبلي كلوح ام لكو « ضرألا زكرم تنأ ريصت ىتح

 . كعم هللا ركذت ءايشألا هذه لك لعجاو « ةيبلتلاب كتوص

 . ؟ْجُنلاَو ُجَمْلا» : َلاَق ؟ْلَضْفَأ حَحْلا ْىَأ فلو هللا ُلوُسَر ليس

 (451 : يذمرتلا ننس « حيحص)

 . ملا ٌةقاَرهِإ ُةَرْثك ىنْعَي : جنلاَو « للاب ٍتوّصلا ُْفر : ُجَعْلا

 : ةحيحصلا ةيبلتلا غيص نمو

 نإ « َكيَبل َكَل َكيِرَس ال َكِيَبل « َِيبل َمهّللا َكِيب
 . (18074 :يراخبلا حيحص)كل َكيِرَش ال ءَكْلْمْلاَو َكّل َةَمْعَنلاَو َدْمَحْلا

 ( انهيت رمع نبال لوق وهو 1185 :ملسم حيحصاَُُمَعْلاَو كيلا ءاَبَعَولاَو

 . لضاوفلا اذ كيبل « ٍجِراَعمْلا اذ َكِيبَل (م)

 ةلوانف 00 حيحص)



 هللا رثرب نينألا دحححححححسصسس#ب 0

 فلكل قفل هلإ كبل: كتيبلت يف دي ديزت نأ نكميو شر

 ا

 .دجسملا لوخد راكذأب كيلع ؛ مارحلا دجسملا تلخد اذإف

 المح ٌدِإَو## : كبلق دقفتو ..فق . .ةبعكلا تيأر اذإ مث

 كوبأ هانب تيبلا اذه . [١؟ :ةرقبلا]كاََمَأَو سّنلِل ةباتم َتْيِبل

 . َظدكِلَي ليعامسإو ميهاربإ هدعاوق عفرو .. ٌةوتلَظ مدآ
 كليو ىفطصملا بيبحلا كيبن هئانب ةداعإ ىف دعاسو

 يف هعضوو . . مدآ ينب بونذ الول نب | نم اضايب دشأ ناكو
 ةعطق هنإ . . لمأت . .ةفيرشلا هديب ٌةِيييَيَو هللا لوسر اذه هعضوم
 تلبق هتلبق اذإو «ةنجلا نم اًئيش تسمل هتسمل اذإ . .ةنجلا نم

 سول ينو ديحو ايام دو

 9 دسم املاج لف يبا ايختو كينيغ ضمغأ . . لمأت
 . .انهو . . انهو . . ىلصي ناك انهو . .ةَّبْعَكْلا ّلِظ ين ُهَل َةَدرُب

 ا ا ا

 . يحولا هيلع لزنو نآرقلا أرق مكو

 بَ نامثع متخ ٌولمكلَظ ليعامسإ رجح يف .. انهو
 كنأك نوكت رجخلا يف ةالصلاو .. اهب رتوأ ةعكرب نآرقلا

 .نيتعكر رجحلا يف عكرت نأ كتوفي الف ؛ةبعكلا لخاد تيلص
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 انهو هْبَذ رمع ىلص انهو "يو

 لك ىسنتل ؛ هلك اذه ليختت نأ كديرأ . .هبَذ يلع دجس

 ؛ كَ ةباحصلا ءالؤه نيب كنأ طقف رعشتو كلوح نم ملاعلا

 «ةرهاطلا ةيفاصلا مهبولقب هلل دبعتتل ؛ مهنم دحاو كنأك

 مث لمت ةنجلا ىلإ مهقوشو « هلل مهبحو « ةيلاعلا مهممهو

 ناك « ةوسأ مهيف كلف تئش اذإ وأ .. ءاشت امب كلذ دعب عدا

 مالسلا تنأ مهللا : لاق تيبلا ىأر اذإ هيض باطخلا نب رمع

 . (حيحص) مالسلاب انبر انّيحف ؛ مالسلا كنمو

 نم كترمع يف لقف ؛رامتعالا تدرأو ةكم تلخد اذإف

 جحلا نيب ةكرتشملا رومألا يف ّجحلا يف هب يتأت ام راكذألا

 لوأ «قلحلاو حبذلاو يعسلاو فاوطلاو مارحإلا : يهو ةرمعلاو

 : لوقتو دوسألا رجحلا لبقتست نأ كترمع وأ كجح هب أدبت ام

 ١1/17(. : دمحأ مامإلا دنسم ءحيحص) ُربكأ هللا هللا مسي

  نيعم ركذ هل سيل فاوطلاو ٠ فاوطلا يف أدبت مث )ل

 ٠ ةعرتخملا ةفلكتملا ةيعدألاو ةعدتبملا راكذألا نم كعدف

 هيف قطنت ال نكل « بحت امب ءاعدلاو كبلق نم هللا ركذب لغشناو

 َلَحأ هللا ْنكَلوةاَلَص ِتيَبلاب ُفاَوطلا »: لَو يبنلا لاق «ريخبب الإ

 :نابح نبا ءحيحص) « رجب الإ ُقِطَْي الف قطن ْنَمَف هيف قِْنَملا ْمُكَ

 اوقاف ْمتْفَط اًذِإف ٌةالَص ُفاَوّلا اَمْنِإ ١ : قبو بلا لاقو .ىمد»



 هللا ركب نينا متححححسخ#(( 7510
 نم رثكت نأ كلل بحتسيف « (؟9477 : يئاسنلا ننس .حيحص) «َمالكْلا

 نيب لوقتو « ءاعدلاو ديمحتلاو ليلهتلاو حيبستلاو نآرقلا ةوالت

 : نييناميلا نينكرلا
 انِقَو ٌةنَسَح ةرجآلا يفو َةََسَح اينَدلا يف انتآ اني

 . (1897 : دواد يبأ نئس « نسح) راَنلا َباَذَع

 5-- نم تيهتنا اذإف « ةعبسلا كطاوشأ متتو

 رقتو قتل جيهاربإ ماقعب ىلإ بعدتو «نميألا كفتك يطغت

 . ١١[ :ةرقبلا]4 ٌّلَصُم رهو ِداََم ني أوُدِجاَوط

 ماقملا نوكيف . ماقملا فلخ نيعكر يلصت مث يؤ 9

 ىلوألا ةعكرلا ىف أرقت نأ بحتسيو « ةبعكلا نيبو كنيب

 َوُه لد : ةيناثلا يفو ء[نورفاكلا] 4نوُبَكحْلأ اَياكَي لق» : 7
 . [صالخإلا] «ٌدَحأ هَ

 ركذتو ءافصلا لبج ىلع فق ؛ىعسملا ىلإ تهجوت اذإ مث

 اهلوح رظنت لبجلا اذه ىلع فقت يهو ٌرالكَهِلَط رجاه كمأ
 ةفهلب يرجتو لزنت مث « عيضرلا اهنبال ءام وأ اًماعط دجتل ثحبتو
 فوهلملا يعس ءاهيعسك كيعس نكيل «هقوف دعصتو ةورملا ىلإ
 رقت راتتملا رسما يرو هاير ل

 وأ َتَيِبْلَأ َّجَح ْنَمَك لأ ناس نم قتلا اًعَّصلأ 220



 كك ةرمعلاو 5حلا راكزأ

 هللا نإف اريح َمَوَطَت نمَو اَمِهي كولي نآ ِهِبَلَع حاتج اكد َرَمَكَع
 : لوقتو «"'16[7 :ةرقبلا]# ٌميِلَع ”؟[5

0 

 نأ بدألا نمف ءافصلاب ميركلا هباتك ىف أدب َهلعي هللا نإف

 . كبر هب أدب امب أدبت

 : لوقتو ةبعكلا لبقتست 7 مث

 0 لا ل | هلو ربك هللا بأ هللا بأ هللا (50)

 هللا اّلِإ لإ ال « انالوأ ام ىلع هَّلِل ُدْمَحِلاَو ؛ اناَدَه ام ىلع

١ 

 بمسحا

 « هدْعَو ٌرِجنأ هللا الإ َهلِإ ال « ٌريِدَق ٍءْيَش َلُك ىلع َوُْهَو ْهْيَكلا

 ايندلا تاريخب وعدت مث « ُهَدْحَو تاّرخألا َمَّرَهَو « ُهَدْبَع َرْضَنَو

 ؟ 0 5 5 4

 ."”تاّوم الث ءاعدلاو ركذلا اذه روكتو ةرشألاو

يحص: كلَ ينلا ةجح ثيدح نم ءازجأ : "9 9)
 (1114 : ملسم ح

 .نيب كعوجرو كباهذ يف لوقتو 3 ةورملا ىلإ لصت ىتح

 : ةورملاو افصلا

 َتْنَأ كن ؛ْمَلْعَت اًمَع زَواجتَو « ْمَحْراَو رفْغا َبَر ([27)



 هنن
 اور ةنخ وجآلا ينو كح انذلا يف انآ هللا

 . (8؟٠56 : يراخبلا حيحص) راَنلا َباَذَع

 الو «لئتيح باجتسم ءاعدلا نإف ؛ءاعدلا نم رثكأو ير
 . كوع رجاه كمأ هيف تلوره يذلا ناكملا يف لورهت نأ سنت

 يس“ علا

 0 تا رتشم ةقباسلا 7 لك نأ 0-7

 روما يو ير ب

 : ةفرع موي

 َلوُسَر لاق « ليلهتلاب اهطلختو «٠ ةيبلتلا نم رثكت نأ كيلع
 انأ ُتْلُ ام ُلَضْفَأَو « َةَقَرَع موي ُءاَعُد ِءاَعدلا ْلَضْفَأ» : قلي هللا
 : يِلْبَق ْنِم َنوُيِّنلاَو

 هلو ُكلُملا ُهَل هَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو هلا اّلِإ ةلإ ال 9
 . 2086 : يذمرتلا ننس « نسح) هٌريِدَق ِءْيَش لك ىلع َوْهَو ٌدْمَحْلا

 « لزنت ةمحرلاو «٠ باجتسم ءاعدلا «٠ ةصرفلا مئتغا
 : معت ةرفغملاو

 . (888 : يذمرتلا ننس ٠ حيحص) ( ةَفَرَع جحلا» : ل لاق



هيف املو هيلع هفقوتل هناكرأ لضفأ وهو
 ميظعلا لضفلا نم 

 « هيلع لّوعملاو هٌدوصقمو هميمعلا فرشلاو
 عرفتسي نأ يغبنيف

 نأو نآرقلا ةءارق يفو « ءاعدلاو ركذلا يف هعسو ٌناسنإلا

 ١ كسفنل وعدتو « راكذألا ءا عاونأب يتأتو « ةيعدألا عاونأب وعدت

 وعدتو «ةعامج عمو اذرفتم» ىعدتو ناك لك يف ركذتو

 « كباحصأو « كخياشمو « كيراقأو «كيدلاوو « كسفنل

 عيمجو « كيلإ نسحأ نم رئاسو « كبابحأو «كئاقدصأو

 نإف ؛هلك كلذ يف ريصقتلا نم رذحلا لك رذحتلو « ةيملانفلا

 : هريغ فالخب هكرادت نكمي ال مويلا اذه

 نم رثكت نأ كيلعو « ءاعدلاب كتوص ضفخت نأ ةَئّسلاو

 عوضخلا عم تافلاخملا عيمج نم ةبوتلاب ظّقلتلاو رافغتسالا

 ظ ةباجإلا لاجعتسا مدعو ءاعدلا يف حاحلإلاو بلقلا لذو

 57 ءانثلاو خيي هلل دمحلاب همتخاو كءاعد حتفتساو

 00 . قلي هللا لوسر ىلع ميلستلاو ةالصلاو

 ٠ ةراهط ىلع نوكت نأو « ةبعكلا َلبقتسم نوكت

 لك يف ةيبلتلا نم ٌراثكإلا ٍبحتسُيو « ةفلدزم ىلإ بهذت مث
 «ءاعدلا نمو نآرقلا ةءارق نم رثكُتو « اهدكآ نم اذهو نطاوملا

 : لوقت نأ ٌبحتسُيو

 :.كللؤأو كو « ٌُرَبكأ ُهللاو ُهّللا اّلِإ هلإ ال



 هللا رثدب_سنألا هتله
 تبرغ ىتح فقو ُدييوُم هللا لوسر نأ اَههيَوْعِن رمع نبأ نع 00 دو كل هل ا

 . ةفلدزملا ىلإ ىهتنا ىتح همظعيو هلّلهيو هللا رّبكي لبقأف سمشلا

 يف علابتو اهتقو لَّوأ يف مويلا اذه يف ٌحبصلا ىلصت مث
 ردا يف رحم لاصوخو مارخلا رمل ياخ 7 مث « اهريكبت

 الإو هتدعص رام كنكمأ نإ 34 ' حرف ' ىمسي ةفلدزملا

 هلُهُتو هرّيكتو لك 32 هللا دمسيتف ةيعكلا لبقتسم تحت تنفقو

 5 هل ةيبلتلا نم رثكتو ) ةضتاضتو ةَذَحوَتَو

 اًهجوتم ٠ مارحلا رعشملا نم تفرصنا ٌرجفلا رفسأ اذإ مث
 كلذ نم زاثكولاو ٌعاعدلاو راكذألاو ةيبلتلا كراعشو ٌئئم لإ

 رّدقُي ال امبرو « اهنمز رخآ اذهف ؛؟ ا را لك

 ةبقعلا ةرمج ّيمرت ىتح ٌةبحتسم لازت ال ةيبلتلا نأ ا

 اذإف ء اهيلع هتمدق نإ ةضافولا ٌفاوط ٌفوطت وأ « رحنلا م موي

 « هيف كعورش لوأ ع ه ةيبلتلا عطقت امهنم دحاوب تأدب
 . ريبكتلاب تلغتشاو

 اًركرم دعت مل اذهبو « ةيبلتلا عطقنت اهيمرت ةاصح رخآ عمو
 رمتسا لب ٠. نزحت ال نكل « اهتعطق ثيح كتيبلتب ضرألل
 اهلعجاف ؟ هلل ركاذ اهيلع رم نأب رختفت ضرألاف ؛ هللا ركذ يف
 : اة و



 «تلط ةرمعلاو 5حلا راكذأ

ت هدعب يتلا ةثالثغلا مايألاو ذديعلا مويو
 ©« قيرشتلا مايأ ىمس

 رافغتسالا «قيرشتلا مايأ يف 3تَوَي هللا ركذ نم رثكت نأ كيلعف

طقف برشو لكأ مايأ تسيل يهف ؛ءاعدلاو ريبكتلاو
 ركذو لب ٠ « 

 لأ ميك يبرنلا م ٠ ْ لي هللا لوسر لاق « اًضيأ هلل

 : لق رحنلا وأ حبذلا تدرأ اذإ مث

 2 00 0000 يذل يجو َتْهَجَو

ن « َنيِمَلاَعْلا ترادلل قامت دا نك
 4 لي

نيولشمْلا نم ان تام كِلَذِبَو
 ' ٠ 

 . "ربك هللاو هللا مشب (59) 2
)#( 2 

 يئِم ْلّبَقَت َكِيَلِإَو َكْنِم ّمُهّللا
 (1070/ : دمحأ مامإلا دنسم « نسح ثيدح نم ءازجأ : ”59*6)

 مْلَسو هلآ ىلعو ٍدْمَحُم ىلع ْلَص ْمُهّْللا 45))
. 

 : تارمجلا يمر

 00 ا ل

 اليلق مدقتتو « اهتيمر اذإ ىلوألا ة ةرمجلا دنع فقت لوألا مويلا

 نأهتو رثكتو « 86 هللا دمحتو ؛ ةعكلا لقتستو كنيمب نع

 ٌتكمتو ٠ حراوجلا عوشخو بلقلا روضح عم وعدتو ءحبستو



19> 
 . ءاعدلاب كيدي عفرتو وعدتو « ةرقبلا ةروس ةءارق ّردق كلذك

 . اهيمرت ةاصح لك عم ُقَتَو# هللا ربكتو

 مدقتت نكلو .كلذك ىطسولا يهو ةيناثلا ةرمجلا يف َلعفتو
 . اليلق راسيلا ىلإ

 لعجت نكلو « ةبقعلا ةرمج يهو ةثلاثلا دنع فقت الو
 . يمرتو كنيمي نع ئنمو « كراسي نع تببلا

 اذإف « ديعلا موي دعب ةثالثلا قيرشتلا مايأ يف لعفت اذكهو
 دقف قيرشتلا مايأ نم ثلاثلا مويلا يف رامجلا يمر نم تيهتنا

 هللا عم بدألا هلوصأ نم يذلا كنيد نكلو . ككسن ىضقلنا
 . ةقرافملا لبق عادو نم دبال هنأ كل عرشي

 : عادولا

 تئا مث َعادَولل فط كنطو ىلإ ةكم نم جورخلا تدرأ اذإ
 : لقو همزتلاف مزتلملا

 ُنْباَو « َكَّدْبَع َدْبَعلاَو . كْنْيَب َتِئَبلا نإ هلل

 َكِقْلَخ ْنِم يل َتْرْخَس ام ىلع يتلَمَح ٠ َكِتَمأ ُنْباَو ءُكِدبَع
 ىلع يَْثَعَأ ىّتح َكِيَمْعِب يِتْْلَبَو ١ كدالب يف يتْْيَس ىنح
 الإ ءاضر ىنع ْدَدْزاَف ؛ ىّنَع ٌتيِضَر تنك نإف ٠ «ككِسانُم ءاضق

 ْنِإ يفاَرِصنا ُناَوَأ اَذَه «يِراَد َكِتْيَب ْنَع ىأني ْنأ َلْبَق َنآلا َنِمَق

 ْنَع الَو ُكْنَع ٍبِغاَر الَو «َكتِنَبِب الو كب ٍلِدْبَتْسُم َرْيَغ .يل َتْنِذَأ



 1 حا رمزا هلاك

 . ينيد يف َةَمْضِعلاَو يِنَدَب يف ةةّيِفاعلا ينْيِحضأف عُهّللا « كتيب

 يَرْيَخ يل ْعَمْجاَو «يِتَنَْقْبَأ ام ٌكَتَعاَط يِنْفُرْراَو ؛ يِبْلَقْنُم نِسَحَأو

 . ٌريِدق ِءْيَش لك ىلع َكّنِإ ؛ ايئدلاو ٍةرْجآلا

 (نسح وهو « ُةُلَُت يعفاشلا لوق نم اذه : لاقو ١515 /5 يقهيبلا هاور)

 ملو « كجُجح ىضقنا دقف عادولا فاوط دعب ةكم نم تجرخ اذإف

 ليلهتلاو ريبكتلا كل ّبحتسُيف رفاسم كنكل ٌجحلاب قّلعتي ٌركذ قب

 . نيرفاسملل ةبحتسملا راكذألا نم كلذ ريغو ديجمتلاو ديمحتلاو

 2 0 ةرايز دنع اكول

 هرب نم أذه 2 و6 يبنلا دجسم ةرايزل بهذتل ها نآلاو

 . هدلب نم بيرق تنأ املاط

 . كقيرط يف كو هللا لوسر ىلع ةالصلا نم رثكأ لي)
 . دجسملا لوخد راكذأ لق مث 3

 لاق امك يهو «ةفيرشلا ةضورلا لوخدب كبلق 5

 ضاّيِر ْنِم ةَضْوَر يرَبْنِمو يتيب َنْيَب ام : #8 ٌلوُسَر

 . ١١19( : يراخبلا حيحص) « ِدَّنَجْلا



 هللا ركاب ننألا_ مح 7100

 .. كيلو دقشنو ىرخأ ةرم فق ال١ ةظحل
 ربق كراسي ىلع «ةنجلا ضاير نم ةضور يف يلصت نآلا تنأ

 لوسر ربنم اذهو « ابقي رمعو ركب يبأ ربقو )م هللا لوسر
  هيفَط لالب نذؤي ناك انهو ءهيلع بطخي ناك يذلا كيو هللا
 كلذ كل لوقأ ال ٠ 6 يبنلا تاجوز تارجح تناك انهو

 ءاملطم زوجي ال اذهف .عدبلا كلت لعفت وأ رادجلا لبقت يكل

 نبا ناك ءلعفي اتهّيَير رمع نبا ناك امك لعفتل نكلو

 ىتح « اهيف يلصيف ٠ ْكيَو هللا لوسر راثآ عبتتي اهي رمع

 بصي اهي رمع نبا ناكف ؛ةرجش تحت لزن ُيْووَو يبنلا نإ
 + نسال تتح و ءاملا اهتحت

 « هيف لص دجسم لك يف كيو هللا لوسر راثآ عبتتي ناكو
 . يو هللا لوسر اهب رم قيرط لك يف هتلحارب ضرتعي ناكو
 ضعب ىلع يتلحار عقت نأ ىرحتأ : لوقيف «٠ كلذ يف هل لاقيف

 نبا ىلإ ترظن ول : عفان لاق « وي هللا لوسر ةلحار فافخأ

 . نونجم اذه : تلقل كيو يبنلا رث 1 عبتا ذإ ل رمع

 ىلص اًعضوم بيصت كلعل «دجسملا ىف ةالصلا نم رثكأف

 :طيرفت الو ولغ ال «ةنسلا لهأ ةيطسو يه هذه « هيف كبي يبنلا
 . ضارغإ الو ءافتس ال >.عادتبا الو كرشأ ال



 : لوقتو 496 يبلا ربق لبقتست مث

 . هللا َلوُسَو اي َكِيلَع الملا (مر)

 : تلق هللا لوسر ىلع مالّسلاب ٌدحأ كاصوأ دق تنك نإو

 ٠ حو نم هللا ٌلوسر اي كيلع مالّسلا 52

 485 ركب يبأ ىلع مْلِسُت كنيمي ةهج ىلإ عارذ ردق رأت

 : نكللابا ايدالبم مالت و

 : 4 رم ىلع مالسلل رخآ اًعارذ رأت مث
 . رمع اي كيلع مالسلا مر

 ربقلا نع تلوحت وعدت نأ تدرأ اذإو 522
 تلبقتساو

 نمو كبابحأو كباحصأو كيدلاولو كسفنل وعدتو ( ةلبقلا

 ٠ ءاعدلا راثكإ يف دهتجاو « نيملسملا رئاسو كيلإ ّنسحأ

 كقزر نأ هوي هللا دمحاو .« فيرشلا فقوملا اذه منتغاو

 هربكو هحّبسو ا ل وس اور لاو نحلا

 مث « كلذ لك نم رثكأو ْكّكَو هللا لوسر ىلع ءلصو «هلّلهو

 . اهيف ءاعدلا نم رثكتف ربنملاو ربقلا نيب ًةضورلا يتأت

 . دجسملا نم



 « ناسنإلل نيبم ودع - هنم هللاب ذوعن - ميجرلا ناطيشلا

 الو هنم ةياقولل ليبس الو .كلذ هنكمأ املك هءاذيإ لواحي
 كلت مهأو «تاذوعملاو ىقرلاب الإ هرش نم ةمئادلا ةيفاعلل
 ةييحلا هيب ةوحب ل6 :هللا .لريصر هناك ان. ىقولا
 : لوقيف امهيقري ناك « اَهْمْطَد نيسحلاو

 ِناطِئَش ْلُك نم ٠ ِةْماَلا هللا ٍتامِلَكِب امُكْديِعأ
 اهي ُدْوَعُي ناك امكابأ نإ : لوقيو ٠ ٍةَمال نِئَع َلُك ْنِمَو « ٍةّماهَو

 . (87719 : دواد يبأ ننس .« حيحص) ( د ٌقاحْسِإَو ليعامسإ

 ل ب رطسلا شردرم «قلخلا عيمج . ىلع دراو ضرملاو
 مايأ ٌرَّشِب يه ام هللاو) :ضرملا يأ ركذو هط نسحلا لاق
 :هداعم نم يسن ام اهيف ركذو « هلجأ نم اهيف هل بروق مايأ ملسملا
 : ًالوأ لق ضيرملا كاخأ ترز اذإف نانا اطل نب اير معة لكو

 ىلع يِنَلْضَفَو نب ءادكرالب ناداع يذل هي نعل ٠)

 د ل ا ا
 نمض ؛ هسفنل اًديعتسم هيخأ ىلع اًقفشم اًصلخم ركذلا اذه لاق



 ةهننط يقرلاو ضرملا راثذأ

 ْنَم» : هوني هللا لوسر لاق هب ىلتبي نل هنأ يو يبنلا هل

 يِنَلْضَمَو هب كالتنا اّمِم ينافاع يذْا ِهّلل ُدْمَحلا : َلاَقَف َىلَتْبُم ىأر

 ' «ُءالبلا كلذ ُهْبِصُي ْمَل ؛ ؛ اليِضُفَت َقَلَخ نّمِم ريثَك ىلع

 ضيرملا يذؤيال يك اًرس هلوقي نأ بحتسيو(7 57١ : يذمرتلا ننس «نسح)

 ١ ءاعدلا يف هل صلخأو « هل تاكرابملا تاوعدلا أدبا مث

 : لقف « كءاعد هللا لبقتي نأ اًصيرح

 والا تلا تلقا عناب ٍبِهْذأ ساّنلا ّبَر 4 4

 (00/4:يراخبلا حيحصالَمَقَس ُرِداغُي ال ًءاَفِش ءَكّؤافِش اّلِإ ءافِش ال
 . ضرملاو ةدشلا : سأبلاو « كرتي ال يأ : رداغي ال ىنعم

 فيشاك ال « ًءافشلا كِدّيِب « سائلا ّبَر ّسابلا حسنا 52

 . (0417 : ملسم حيحص) َبْنَأ الإ ُهَل

 شَْعلا َبَر َميِظَعلا َهَّللا ُلأسأ : ِتاَدَم َعْبَس عبس هل لق 5

 ١ كيِفْشَي نأ ميظعلا

 لاقق ُهَلَجأ رْضْحَي ْمَل اًضيرَم داع نم : : 2

 ْنأ ميِظَعلا ٍشْرَعلا َبَر َميِظَعلا هللا لأسأ : ِتاَجَم م ٍعْبَس ُهَدْنِع

 . «ضَرَملا كلذ نِم ني ُهّللا ُهافاع اّلِإ؛ كيِفْضَي

 0٠١5”( دواد يبأ ننس « حيحص)

 َكَل يشنَي زأ « اًوُدَع َكَل كني ؛ َكَدْبَع فها ْءُهللا3)
 . :093١1 دواد يبأ ننس ءحيحص) ٍةالَص ىلإ



 هللا رثزب نينألا_مهجحححص7٠ص( 20

 . ("8 : يراخبلا حيحص) ُهّللا ًءاش ْنِإ ٌروُهَط ّسأب ال57

 . :١598( ملسم حيحص) (تارم ثالث) اًنالف فشا مهلا 2

 1 0 ل ك

 نيح نم هدقفتو « هلاح نع كاخأ لس « بلقلا قيقر نك

 كدي عضف ضرم هب لزن نإف « هرطاخ بيطي كلذ نإف ؛ رخآل

 لك د ني قيفؤت ميش نك نم كير للا مشب 4

 . كيقزأ هللا مب َكيِفْشَي ُّهّللا ءٍدِساَح َنْيَع وأ سفن

- 

 (ةا/لا؟ يذمرتلا نئس « حيحص)

 للا مْسِي :لقو اهعفرا مث «ضرألاب كتبابس عض كي)
 . انْيَر ِنْذِإب « انُميِقَس هب ىَْشُي ٠ انِضْعَب ةقيرب « انضْرَأ ةّبْرَ

 » ثيل خم



 0 هي اسنان اوا هلم ءيشلا ناسنإإلا ىحتسشا ادإ دو يبنلا ناك

 عضوو . اذكه هعبصإب ب5 ئبنلا لاق حرج هباصأ وأ ةحرق

 : لاقو اهعفر مث ضرألاب هتباّبش يوارلا هت ةنييع نب نايفس

إب انميِقَس هب ىَقْشي ٠ . انِضْعَب ةَقيِرب ١ انضْأ برت هللا مشب»
 ٍنذ

 .(هةغا“ : يراخبلا حيحص) « انّيَر

 . ةحتافلا ةروس هيلع أرقا ([1)

 دْنِع ْنِماَنلَبمأ لاق اجه همع 3 تلصلا ايا نع

 اتنين اَنِإ : : ولا بلا ْيَح ىلع انناذ لول ٍلوُسَر

 0 ع مَعَ: : اندم : لف دولا يف اهو نفي
- 

 ةنالَث ٍباَتكلا َةَحَتاَفِهْيَلَع ُتْأَرَقَف : لاق: ةوبقلا نق هوغو ةاقف

 اَمّنأكَف ٠ , ُلقثأ ّمُث يقي عمجأ اهثنتخ لع « هيه ودع مي

 أن ىلع ءال د ا ا

ا ةيفرب تلك ذقل ليا يفر
 0 66220 

 لبق ةداهشلاب قطني هلعجت نأ لواح رضتحي ناك اذإ ([5))

 الإ هَلِإ ال ْمُكاَتْوَم اوُنَقَل» : قلو هلل لوسر لاق 2« تومي نأ

 « ايندلا نم همالك رخآ نوكت ىتح ؛ (415 : لسا عيديم) هللا

 ؛ ُهّللا اَّلِإ ةلإ ال هيالك َرِخآ ناك نَم» : قي هللا ُلوْسَو لاَ

 3١١5(. : دواد يبأ ننس « حيحص) ( ةّنجلا َلَخَد
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 ؟ ضيرملا لوقي اذام
 3 حلا 9

 هعداو كبر ىلإ هجوت ٠ كيلع سأب الف اضيرم تنك اذإ
 : ةليوط َنينس ءالبلا ىلع ربص يذلا ٌدِولَدَِللَظ بويأ هّيبن هاعد امك

 . [م :ءايبنلا# تيحّبلا مِن َتَلَو سلا ينس نأ )
 «ٌدحأ هنآ ٌوُه لقط :امهيف أر قتو كيفك عمجت مث ([0)) 9 مه ورم مو + كي .٠ تاه

 و 0 أ 0 0 يممأ

 ذوعأ لق#و « [قلفلا] *قلَفلا ٍتَرِب ٌدوعأ لفق#و « [صالخإلا]

 كدسج نم تعطتسا ام امهب حسمت مث ء [سانلا] « ساّملأ برب

 . (ه٠ا4 : يراخبلا حيحص) تارم ثالث كلذ

 : ْنْفَو َكِدَسَج ْنِم ُملأي يِذّلا ىلع َكَدَي ْعَض
 .. نال هللا مشي 00 :

 ام رش ْنِم ِهِتَرْدَقَو هللا ِةَّرِعِب ذوُعأ : ِتاَرَم َعْبَس لَكَو
 . (1١5358؟ : ملسم حيحص: 521) او دجأ

 . اَعْيَش هب ُكرْشَأ ال ىبَر ُهّللا ُهللا
 (١ه16م : دواد نأ تنم 3 حيحص)



 جه رحصطحطحطط ل قلو وسار

 ْنَع : 1 ا 5-8

 لعجاو «٠ كِليِبَس يف َةَداَهَش يِيفرْرا ا : هنعود ٍ

 ا لو

 ربك َُللاَو هللا اَِّإ هلإ ال : َلاَق نَم» : هلا لور ل

 هللا الإ هلإ ال : لاق اّذَِو ربك انأو انآ الإ ةلإ ال :لاقق ُهُيَر ُهَقَدَص

 , يل كيِرَش ال يِدْحَو انأ اّلِإ ةلإ ال : لوي ؛ ُهَل َكيِرَش ال ُهَدَْحَو

 انأ اّلِإ ةلإ الا: لاق ُدْمَحلا ُهَلَو ُكْلُملا ُهَل هللا اّلِإ ةلإ ال : لاق اّذِإَو

 الو َلْوَح الَو هللا الإ ةلإ ال : لاق اَذِإَو ٠ « ُدْمَحلا يلو ُكْلُملا يل

 ناكو «يب الإ ةْوُق الَو َلْوَح الو انأ اّلِإ ةلإ ال : َلاق ِهّللاب اّلِإ َةَوق

 ُراّنلا ُْمَعطَت ْمَل تاَم مْ ِهِضَرَم يف اَهَلاق ْنَم ١ : لوقي

 0( : يذمرتلا ننس «٠ حيحص)

 عراست الف « جارخ وأ ةرثب كدي وأ كهجو يف ترهظ اذإو

 : لق لب ٠ عزفت الو « َءادتبا بيبطلا ىلإ

 ينَع اَهفْطَأ ٍريِغْصلا َرْبَكُمَو ِريبكْلا ىفطُم ْمُهَّللا 17
 37٠6/0”( : دمحأ مامإلا دنسم ؛ حيحص)

 . كلذ دعب تش ها وادت مث



 هللا مثلي سنأا_ محسسطسططسل# 7

 اذام ملعت ال تنأف ؛ ثوملا نيم :ت ل ضرملا كب دتشا اذإ

 الو اياب يوي يساوسوسلاا
 العاق دب ال ناك ْنِإف ؛ ُهَباَصَأ رض نم َتْوَملا 00 تنَمَتَي

0 

 اَذِإ ينْفَوَتَو ٠ يل اَريَح ٌةايَحلا ِتَّناك ام ينيخأ ّمُهّللا : نُقل
 .(0741 : يراخبلا حيحص) («ىلإ اًريَخ 0 تناك

 . ىلغألا قيفولاب ينفجلأو « يِتْمَحْزاَر :يل زغا هللا
 (51ا/5 : يراخبلا حيحص)

 الو « عزجت الف كلهأ نم دحأ تام اذإف « قح توملا نإ

 : هتوم بقع لقو «كبرك جرفي ؛ كبر ركذاو ربصا لب « عجفت

 ُهفْلَحاَو «َنيّيِدْهَملا يف ُهَتَجَرَد ْعَقْراَو «هل ْرِفَغا ّمُهّللا
 ْحسْفاَو « َنيِمّلاعلا ّبَر اي ُهَلَو انل ْرِفْغاَو « َنيِرباَغلا يف ِهِبِقَع 1

 . 15١( : ملسم حيحص) هيف ُهَل ْرّْوَنَو ِهرْبَق يف ُهَل

 . اند تلق انور نوعا هلو قل ةفغا يللا

 «نكيسلا ىف قرا همللا + ةرقولو وتر ا ىملر ن0
 ع

 . اهئ اًرْيَخ يل فِلخأو



 *. 216 ىلا لاق هاا كتلشيس هلألا نأ نيقي ىلع هلو

 نو ِّلِل انإ» : ُّللا ُهرمَأ ام ُلوُقَف ٌةَبِصُم ُْببِصُت مِلْسُم ْنِم اما
 اَريَخ يل فِلْخَأَو . يِتيِصُم يف ينج ْمُهَللا .4َنوُمِجاَر ِبَلِ
 . (418 : ملسم حيحص) ةاَهْنِم اًريَخ ُهَل ُهللا فّلخأ الإ ؛اًهْنم

 ل

 اندل

 لهأل لوقت نأ كل بحتسيف ؛ اًدحأ يزعتل تبهذ اذإ

 تملا

 دنع ِءْيَش ُلُكو . ىطغأ ام ُهَلَو . َدَحأ ام ىلاعت ِهْلِل 0)
 0154: يراشبلا ميعيم) نييتخك و يفتن: ؟ىكننت لعاب

52 5 
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 تيملل وعدت نأ كيلعف ؛ةزانج ىلع ىلصتل تبهذ اذإو

 : كئاعد يف لقو صاللخإب

 مركأو ُهّْنَع فْعاَو ِهِفاعَو « ُهْمَحْراَو ُهَل ْدْفْغا ّمُهّللا

 ّنم ِهَقَّنو « ِدَرَبلاَو جلتلاو ءاَمْلاب ُهْلِسْعاَو اا ذم خسوو هلْرُ

 َرْيَخ اَراَد ُهْلِدْبْأو « سّنّدلا َنِم ضيبَألا َبْوَنلا َتَْق َءِيَقَت امك اياطخلا

 ء ِهِحْوَر ْنِم اًرْيَخ اًجْوَرَو « ِهِلْهَأ ْنِم اًرْيَخ الْمأَر ء هراذ ْنِم
 . ِراَثلا ٍباَذَع ْنِم وأ « ِرْبَقلا ٍباَذَع ْنِم ُهذِعَأو « َةّنَجلا ُهَْلِجْدَأ

 (457 : ملسم حيحص)

 كو + انريتو نرِخَصو « انوا زف ْمُللا ك2

 8 هيخأف اّنِم هتيَْخ ْنَم ّمُهْللا « انيئاغو انِدِهاَشو ٠ اناعّنأو

 ا م ُهَْيقوَت ْنَمَو « مالشإلا

 . 60١””7( : دواد يبأ ننس « حيحص) ُهَدْعَب اًئيْفَت اَلَو هرج

 اهنده تناو..« ايقلح :كلآو- + هيو َتنأ َُّللا
 اَهِتَينالَعَو اهّرِيِب ُمَلْعَأ َتْنأو « اهَحوُر َتْصَبَق َتْصَبَق َتنأو «مالْسإلل

 . 28٠٠© : دواد يبأ ننس « نسح) ُهَل ُرِفْغاَف ؟ َءاَعَفُش انثج



 63019 نوملا راكذأ

 2 كِراَوج ٍلْبَحَو كِتَّمِذ يف ةّنالق ّنْبا َنالُف َّنِإ َمُهّْللا

 َمُهْللا ِدْمَحِلاَو ِءافّولا ُلُْهَأ َتْنَأو « ِراَثلا باَذَعَو « رْيقلا َهكئذ ِهِق

 ] + ميِحرلا زوفغلا تنإ كنإ : ُهَْشَواَو هَل :ةفغاف

 77١( 7 :دواد يبأ ننس « حيحص)

 ايئدلا حْوَر ْنِم جّرَخ ُكِيْبَع ُنْنا ُْكّدْبَع اَذَه للا ()

 ناك «هيقال َوُه امو رْبَقلا ٍةَمْلَظ ىلإ اهيف ُهئاَ اًبِحأو ُهبوُبحَمو ءاهِتَْعَسَو

 ملغأ تنأو ءَكَلوُسَرَو َكُدْبع اَدمَحُم َنأو َتْنَأ الإ َهلإ ال ْنأ ُدَهْشَي

 ىلإ اًريقف حّبضأو « هب ٍلوُزَم ُرْيَخ تنأو كب َلَرَنُهَِإ هللا « وب

 .كيلإ ع ُكاتئج لَقَو «٠ هباَذَع ْنَع ٌيِنَغ تاو كتكشت

 نيم نانو  هياَسِْإ يف ذم انما نإ للا هل ءاَعَفَش

 4 ةناَذَعَو رْبَقلا ةّنتف ِهقَو ؛ كاضر َكِتَمْحَرِب هقْلَو َهْنَع ُرَّواِجَتَ

 كِيَمْحَر قلو « ِهْيبَج ْنَع ّضزألا ٍفاجَو « ِهِرْبق يف ُهَل خسْفاَو

 . َنيِمحارلا َمَحْرَأ اي َكِيَنَج ىلإ ُهَتَعِبَت ىّنح َكباَذَع ْنِم َنمألا

 2( ١/ : « مألا ١ يف هجرخأ يعفاشلل لوق)

 : لوقتو هلهأل وعدت ًالفط تيملا ناك اذإو

 هَلَعْجاو « اَقَلَس اَمُهَل ُهَلَعْجاو « اطَرَف امُهَّل ُهْلَعجا ّمُهّللا

 الَو ءامِهيبلَق ىلع َرْبّصلا غرفأو ءامُهَتيِزاَوَم ِهِب َلّقَتَو « اًرْخُذ امه
 . ُهَرْجَأ امُهُمِرْحَن الو ُهَدْعَب امُهْنِيْمَت



 هللا رثرب نينألا مهححلسلسصس#مل 0

 00 ةرايز ا

 ربدتلاو عوشخلاب كيلعف ؛ روبقلا ةرايز ىلإ تبهذ اذإو
 :: نوبفلا 2 ءاعدلاو « ظاعتالاو

 َنوُدَعوُت ام ْمُكاتأَو ' َنينِمْؤُم ٍمْوَق َراَد ْمُكيلَع :َ ماسلا 4127

 .(ة :ملسم عيحص) َنوُقحال مكب هللا ءاش ُنإ ان َنوُلَجَوُم اَدَغ

 « َنيِملْسُملاَو َنينمْؤُملا َنِم رايدلا لهأ ىلع ُمالّسلا 5527
 ءاش ْنإ انإَو « نيِرِخأتْسُملاَو انِمَو ْمُكنِمَنيِمِدَْتْسُملا ُهّللا ُمَحْرَيَو

 . 6974 : ملسم حيحص) َنوُقِحال مكب هللا

 هللا ءايث نإ انإو ) َنيِنِمْؤَم موك َراَد مُكيَلَع ُمالَسلا (5)) 2

 ' يقف هزاذ يبأ ننس ٠ حيحص) َنوُقِحال ْمُكب

 « ْمُكَلَو ان هلل رفعي « ٍروُبقلا لأ اي ْمُكيَع مالنا
 . (6١٠١ع7" : يذمرتلا نئس « نسح) رثآلاب ُنَحَنَو انمْلَس ْمُتُ

 ءاش نإ اّنإَو « َنيِنِمْؤملا َنِم , ٍرايدلا َلهأ ْمُكيلَع اللا يدر
 . (9 1/6 : د و لأسأ يع هدف

 . ١( 655: احا نبأ نئس « 0 ٌنوُمِحال ب

 ا



 ظ ةضراعلا رومألل تاوعدلاو راكذألا |

 يردت ال؟اهيف اًددرتم تلزامو ةوطخ ىلع مدقم تنأ له

 !؟ ةروشملا هلأست نم ريخب كحصنأ ؟اهكرتت مأ اهيلع مدقت له

 كتحلصم هيف ام ملعي الو ريخلا الإ كل راتخي ال يذلا وهو

 . وه الإ كحاجنو
 .. هلالج لج هللا هنا

 ؛بقاوعلاب ريصب لوو هنأل ؛ملعيال هريغو « ملعي ل هنإف
 كل ردقيو رسيي نأو « رارقلا كل ذخأي نأ كبر لس كلذل

 : لقو « ةلفان نيتعكر لصو أضوت « ناك ثيح ريخلا

 , َكِتَرْذُقِب َكُرَِْتْسْأو « َكِمْلِعِب كُريِجَتْسأ يّنِإ َّمُهَّللا

 الَو ْمَلْعَتَو ُرِدْقَأ الو ُرِدْقَت ٌكّنإف « ميِظَعلا ٌكِلْضَ ْنِم ٌكَلأسأَو
 رمألا اَذَه نأ ْمّلْعَت تنُك ْنإ ّمُهَّللا ءَبوُيْعلا ُماَلَع َتْنأو « ُمَلغأ
 لجاع : لاق وأ ١ يِرْمأ ٍةَبِقاَعَو يِشاَعَمَو ينيد يِف يل ٌرْيَح

 دار عفا يل كرانجل < يبل ةرشو ىل زلات 1 دلو ىرقأ

 ٍةَبفاعَو يِشاعمو يِنيد يف يل ٌّرَش َرْمألا اَذَه َّنأ ْمَلْعَت َتْنُك



 تأ هللا رب نزلا حصص سه مع

 يل ْرَدْقاَو يْنَع ُهفرضاف ؛ هلجآو يِرْمُأ لجاع : لاق وأ «يرْمأ

 . ١١9 ١1( : يراخبلا حيحص) ِهِب يِنّضَر مث ناك ُْتْيَح َرْيَخلا

 نم تبلط : ينعي !؟ ترختسا دقو اًقيفوت كنم مظعأ نمف
 مكتبا

 فوسلو9 رشبأو .. كل راتخي نأ ..هلالج لج هللا . .هللا

 لهأ لأست نأ كتوفي الو ء[ه :ىحضلا] *حضَرَف َكّْبَر كليِطْعُي
 ًالالح ناك نإف «مارح مأ وه لالحأ هيف ريختست يذلا يف ملعلا

 رختساف كوديأ نإف «نينمؤملا نم كلذ يف ةربخلا لهأ رواشف

 اَذِإَ يسال يف ْمُهَرِواَسَو# : خيي لاق دقف ؛ هللا ىلع لكوتو

 . [104 :نارمع ل1 4َنِوتمْلا بي هَل نإ ولأ لع لكون َتَْرَع
 توفت ال ىتلا ةريطخلا تاولصلا نم ةراختسالا ةالصو

 زب نياعم نص دعا دقو م انوو: اهحاحي روق. وللا
 ةراختسالا انملعي فيو هللا لوسر ناك : لاق هنأ اهم هللا دبع
 .(9١11:يراخبلا حيحص) نآرقلا نم ةروسلا انملعي امك رومألا يف

 هلل دمحلاب همتخو ةراختسالا ءاعد حاتتفا ٌبحتسيو

 يف ءاعدلا اذه زوجيو «هلآو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو

 تنأو ميلستلا دعب وأ « ميلستلا لبقو دهشتلا دعب وأ « دوجسلا

 «ةعورشملا رومألا عيمج يف ةّبحتسم ةراختسالا نإ مث «سلاج

 . ةهبش هيف وأ مرحم رمأ يف هللا رختست الف
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 ب ركلا ِع اعد
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 له !؟ هبحت تنك ءيش كنم عاض له !؟ ىلتبم تنأ له

 له !؟ هللا ةعاط ىلع كنيعي ناك هللا يف كناوخإ دحأ تدقف

 !؟ الح اهل فرعت الو اًجرف اهل ىرت ال ةلكشم يف عقاو تنأ

 نمو : عزفت الو ربطصا . . سأيت ال . كديوز و كل دقوو

 . [05 :رجحلا] «ترولاّصلا 7 محي نق لف

 از بيلا نعي ياا يرجي يالا رتسأ

 رداق دحأ نم سيلف «هبر ركذ ىلإ عزفي ءالبب يلتبا وأ هردص

 : بركلا ءاعد لق ايه« هنأش لجو هلي وه الإ هبرك جيرفت ىلع

 ُبَر ُهّللا اّلِإ هلإ ال ؛ « ميلا ْميِظَعلا هللا الإ هلإ ال )ا

 ضزألا ترو :تاومشلا تو هللا الإ هلإ ال ؛ « ميظَعلا ندا

 . 20983 : يراخبلا حيحص) ُميِركلا علا ّبَر

 . ليكن كيحعرب ولن يدع 0

 (”075 يذمرتلا ننس « حيحص)

 ٍنْيَع ةفرط يسفَن ىلإ ينلكت الق ؛وجْزأ َكَتَمْحَر عملا

 6:05٠(. :دواد يبأ نئس ءنسح) تن الإ لإ ال ُهْلُك يِنْأَش يل خلضأو



 هلا ركاب دنألا_مجحححست7+#( 58140
 َيَس هب ُكِرْشُأ ال يب ُهللا هللا 55/7

 ١678( : دواد يبأ ننس .« حيحص)

 :ءاَقّشلا ِكَرَدَو ءِوالَبلا ٍدفَج ْنِم كب ذوعأ ينإ مهللا يعر)
 . (0978 : يراخبلا حيحص) ءاَدعَألا ٍةَتاَمَشَو ءءاَضَقلا ٍءوسَو

 اهلك ايندلا نأ رعشت كنأ ةجردل بركلا كب لصو له
 :توحلا نطب يف توحلا بحاصةوعد ركذت .كلوح نم ةملظم

 . َنِمِلاَطلا ني كلك ينإ كئاحبس تنآ الإ هلإ ال 27
 يف َوُهَو ُهّبَر اعد ذِإ ٍنونلا يذ َةَوْعَد١ : 2 هللا لوسر لاق

 ؛َنيِمِلاَظلا َنِم ُتْنُك ينِإ َكَئاَحْبُس َتْنأ الإ ةلإ ال : ٍتوُحلا ٍنطَب
 . «هل هللا باجَتْسا اّلِإ ُطَق ءيَش يف ٌمِلْسُم ْلُجَر اهب ُعْدَي مل

 70٠60( : يذمرتلا ننس « حيحص)

 رظناف . .اهلك بابسألا نم سئي دقو ٌرْلَكلَظ سنوي اهلاق
 ٌسيآ ..توحلا ءاعمأ رادج ءارو نم اهنأك اهلك بابسألل

 هللا نذإب ميحرلا ميركلا كالوم كيقلُي . . كبر ركذا مث . .اهنم
 . لجاعلا جرفلا ئطاش ىلع

 ؟ يلق ةحاب دج هيأ
 الَو ْمَه طق اَدَحَأ َباَصَأ اما : : 80 هللا ُلَوُس لان (57

 يتّيِصاَن ٠ َكِتَمَأ ُنْئاَو َكِدْبَع ُنْباَو َكُدْبَع يِنِإ هللا : لاَقَف ٌنَرَح

 ٌلُكب َكلأْسأ . َكْواَضَق َيِف ٌلْذَع . َكُمُكُح َيِف ضاَم « كدي
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 . كِقْلَح ْنِم اَدَحأ ُهَتْمَلَع وأ « َكَسْفت هب َتيْمَس « َكَل َوُه مسا

 نأ َكَدْنِع ٍبيَملا مْلِع يِف هب تزئأتسا وأ ١ كباتك يف هنآ زآ

 َباَهْدَو يِنْرُح ءالجَو « يِرْذدَص َروُنَو ءيِبلَق َعيِبَر َنآرقْلا َلَعْجَ

 : ليقف ءاَجَرف تام ُهَلدْبأَو « ُهَئْرْحَو ُهّمَه هللا بدأ الإ ؛ يمه

 نأ اَهَعِمَس ْنَمِل ينبني ىلَب» : َلاَقَك !؟اَهُملَعَعت الأ « هللا َلوُْسَر ا

 083/7 7 ناتج ورا ةكيفس) «اَهملعك

 كمه جيرفتب سيل « ُكيليو قودصملا قداصلا نم دعو اذه

 هذه ملعت .. ايه « اًحرفو اًجرف هلادبإو لب « طقف كبركو
 « كبر ركذ كبرك لاح كيسني ناطيشلا لعجت الو « تاملكلا

 كعزف يف كجرف نإ ليد« :كيلع كبر نيت: كالت

 ش . كنع جرفي هيلإ عزفاف ؛ كبر ىلإ
حاف تيلتيا اذإ !؟هلك كلذ نم ريخب كربخأ الآ كه

 دم

 .« ءالبلا ىلع ركشلا « اضرلا تاجرد ىلعأ هذهو « قوي هللا

 نب نم ُهْسْفَتُعرُت ١ ٍلاَح لك ىَلَع ٍريَخِب نِمؤمْلا» : هيي لا
 . 21847 :يئاسنلا ننسءحيحص) « 35 َهّللا ُدَّمْحَي َوُهَو هيَْنَج

52 5 



 هللا رب سلا محبسه

 دقحي نم كانه نوكي امبر . . نكل ءدحأ لك هبحي نمؤملا

 ,«كيداعي نم كانه ناك اذإف ءرشلا هل ىنمتي وأ هدسحي وأ هيلع

 : لق كيذؤيل ؛كل دصرتيو «كهركيو

 نم كب ُدوُعََو مِجِروُحُت يف َكلمِجن اَنِإ ْمُهّْلل
 5 (5١ا/ : دواد يبأ ننس « حيحص) ْمِهِروُرُش

 كيوم رخأ فر هم يريبست كلا يرضع كنا يل 507
 5 (77737 :دواد يبأ ننس « حيحص) ٌلِتاَقَأ كيو ) كويمأ

 . ("ءءها: ملسم حيحص) َتْنِش امب مهينفكا ء هللا

 .ةةييرعت يسم مهم) اعشوي كرخأ الا يئوةللا هللا كلا ظ

 هللا الرةزأ و نوعا
 مزاهو ) باَحَسل | َيِرْجَمَو ) باَتِكْلا ُلِزْنُم ءُدّللا

 . 583١( : يراخبلا حيحص) ْمُهْيَلَع اَنْرَصُناَو ْمُهْمِزْها ؛باّرخألا

 ؛ ميظعلا شرما ٌبَرَو« عبسلا ِتاَوْنَسلا ْبَر مللي
 ٠ ف صا 1 .٠ هر :َء 1 5 س مه عر 1 24 6ه 02

 َطْدْمَي ْنأ ؛كققئاَلخ ْنِم ِهِباَرْخَأَو .نالف نب ٍنالف ْنِم اًراَج يل ْنك
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ؤاتث ْلَجَو ٠ َكْراَج ْرَع « ىَمْطَي ذأ ْمُهنِب َدَحأ يَ
 هلإ الو ؛ ك

 .(١/17ا/ : درفملا بدألا ١ حيحص) َتْنَأ الإ

 ان أ هللا « اًعيِمَج ِهِقْلَخ ْنِم ٌدَعَأ هللا .نبخأ هللا 27

 ِكِسْمَملا « َرُه الإ َهَلِإ ال يذلا هللاب دوعأ : ةدشاو فاك

 كذبغ 3 لهو هنأإب الإ ضألا نَلَع ََْقَي نأ َعِبَسلا تاومسلا

 َمُهْللا «سنإلاو نجلا ْنِم ِهِعاَيْشَأَو ِهِعاَبتأَو ٍهِدوُنَحَو ع ِناَلُق

 كَراَبتَو ءَكْراَج ْرَعو َكْواََت لج ءْمِمّرَش نم اًراَج يل ْنُم

 . 02١8 : درفملا بدألا ءحيحص) (تارم ثالث) َكْدْيَغ َهَلِإ اَلَو ءَكُمْسا

 !! ديحوت فوخلاو هزحلا راكذأ لك !! ميظعلا هللا احبس

 !! ديدش هل ىلإ يوأي دحوملا
 . هل كيرش ال يبر وه « هللا الإ هلإ ال

 ٠ ليكولا معنو هللا انبسح 3]

 0 0 . ] قيطن

 ؛ 3ع هلل قاتلت ميهاربإ بح ليختت نأ ل اذإو

 دقو قو 2 ميهاربإو 4 كبلق ندب هذه هتملكل عمساف

 !! ليكولا معن : ةقيقرلا ةرابعلا هذه هيف لوقي ماقم اذهأ



 هللا راي هنا اححسسسه770)
 نمآ هنأ الإ رانلا يف ىقليسو لابحلاب قثوم هنأ نم مغرلابف

 00 : 00 ا ؛ نئمطم

 : لكُم لاق 0 1,5201111 4 ا

 مهد موَخ 20 6 كل أوُعَمج أوُعَمَح لق سائلا َّنِإ 0 مهل َلاَق نبدا

 هللا ني َوَمْعِتب | دب القلق © ليحصل من متي هللا اَنْبَسَح ْأوُلاَكَو انمي
 مك نإ ِنوُهاَحَو مُهوفاحع لَ لو فوجي طيشلا ملاذ امثإ 29 دروع لك رش أبدا هن اخيقو ةيخ ينتحل تكل 1 ا هلأ ماس 2 2 0 7

 /4١1-١97/8[. :نارمع لآ]# َنيِنِمّوَم

 : نيريخ هنم اولان ةملكلا هذه اولاق نيذلا نأ خيب 0

 : امهو «ٍلْضَمَوط و . 4وّنَ ني َةَمَيِب أوبلقنت»
 .. ايناللا ةيفاع 4 و2: فقتي ها : ةمعنلا يه

 نيدلا ىلع تابثلا4هَّلا َنوْضر ْاُمَمَّتاَوط : لضفلاو يمن
 .# ٍويِظَع ٍلْضَف وذ هد هللأو)"

 كلك اَمَتِإل : كل لاقف نيقيلا غولب ىلع ف هللا كناعأ مث
 را
 لا] 4 نين 0 نإ ِنوُهاَحَو هود لذ هابل ث و ١ علا

 . كيلع سأب ال هه يما :نارمع



 210 ةضاعلا روهألل تاوعد

 ةقيرطلا ىلع هلي هللا كّلد دقو « ناطيشلا نم فاخت اذامل

 !؟ هللا 0 كلذل كدشرأو 4 اهب هرحدتو هدرطت ينلا

 © اًقيِعَص ناك نل لا ديك َّنِإ# : لوقي كبر نإف فخت ال

 +“ قف هنم تفخ اذإ نكلو « 9/5 :ءاسنلا]

 ْنِم ٍميِجَّرلا ٍناطْيْشلا ْنِم ميِلَعلا عيِحَسلا هللاب ُذ رْغأ 1
 ب

 . ٠/١ ٠*( ل 3 حيحص) هْثْمَنَو هخفنو ٍهْزَمَه

 ”تاكم َتالَغ َكئِم ِهّللاب ٌدوُع أ 77

 . "'اوماَلا هللا ِةئْعَلب َكّنَعْل 22
 010171 مس نحيف و يلج يحاول

 : لاق هنأ قلو هللا لوسر نعف ؛ ةالصلا ناذأ نْذأ 5

 « (081 : يراخبلا حيحص) ( َرْيْذَأ ةالّصلاب َيِدوُن اَذِإ ٌناطْيَشلا نإ

 كنع هدرطاو نأ ايه

 ال يتاللا ِتاَاَلا للا ٍتاَمِلَكيو ميرا للا هْجَوِب ُدوُعأكم)

 جْرْعَي ام ٌرْشَو ءءاَمَسلا ْنِم َلِْنَي َم م رش ْنِم ٌرجاف الَو رب َنْهُزِواَجُي

 ٍنَتِف ْنِمَو « اَهْنِم ٌجُرْخَي اَم ٌرَشَو «ضألا ين أرَذ ام ٌرَّشَو « اَهيِف

 ِرْيَخب ٌقُّرَطَي اقراط الإ «ٍراَهَنلاَو ٍلْيللا ٍقِراَوُط ْنِمَو « ٍراََّنلاَو ٍلْيَللا

 . (ا/: : عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو « يناربطلا هاور) ٌنَمْحَر اَي



 نأ هذيفنت دعب تفشتكا مث اًرارق تذختا له « هللا يف يبيبح

 رختست مل كنأل ثدح كلذ نأ ملعا !؟ هفالخ يف ناك باوصلا

 ٌءْيَش كَباصأ ْنإف « كبونذ ببسب قيفوتلا تمرح كنأ وأ « هللا

 : نق ْنِكَل َو اَذَكَو اَذَك ناك اَّذَك ُتْلَعَف ينأ ْوَل : لقت الق

 ٍناطْيَشل | َلَمَع ْحَبْمَت ' ول" ّنِإف ءَّلَعَف ءاش امَو هللا ردك

 نكي مل كباصأ ام نأ ملعاو «هل متهت الف 2574 : ملسم حيحص)

 هلو 5 هللا هيرو ل ةلدس نوبل ىفألا "أو « كعطخيل

 . ٌليكولا َمُعِنو هللا يبْسَح

 «ٌليكولا ميو ُهَّللا اًنبَسَح# : لاق اهْمْوَ سابع نبا نع

 )6 دمحم اهلاقو « رانلا يف يقلأ نيح ممل ميهاربإ اهلاق
 اًمَميِإ ْمُهَداَرَ ٌمُهْوَمْحَأَك كل اوُعَمَح دق سائلا َّنِإ# : اولاق نيح

 . #1١7-170[ :نارمع لآ]# ليكحوْلا معو هللا اًنبَسَح ولاَقَو

 (578417 : يراخبلا حيحص)

 : نع للا قروب قلع ءاقو ةمكلعو انف رلا' ةلظحنلا اينإ
 ْ ْ ع 2م س2 سوم رتصم» سام ريمر

 . 1١[ :ةدئاملا] 4 مِظَمل ُرْوَمْلا َكِلَذ ُهْنَع أُضَرو ْمهْنَع ُهَللأ ضر
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بعص الو ريسع رمأ كانه سيل
 « هرمأ هل هللا رسي نم ىلع 

 : لقف اًرمأ تبعصتسا اذإف

 اذإ َنَْحلا ُلَعَجَت َتْنأو « ًاْهَس ُهَتَلَعَج ام اّلِإ َلْهَس ال َءْهّللا

 . اهنشخو ضرألا ظيلغ : نرَحلاو ((91/5 :نابح نبا .حيحص) الْهَس َتْئِش

 ضرألا ظيلغ لعج ءاش نإ يذلا هللا ةردقب نيعتست كنأك

 . زجعت الو ريدقلا ىلعلا هللاب نعتسا

 ةبكن كتباصأ اذإ

 تبثاف ؛ تابكتلاو بئاصملا نم ولخت ال « ءالتبا راد ايئدلا

 مَُوُبلَو# : مهيف هللا لاق نيذلا َنيِرّشَبُملا نم نكو «عزجت الو
 يس هل سلس مل جمس مس ص مم سس عبر اس كس عصا 2

 ٍريمو ٍترَمْتلاَو سفنالاو ٍلومألا َنِْم صفو عوُجْلاَو ٍفْوَلَل َنْي ٍءْئِ
 مرسلا ب

 9 2 ا 6 43 2 2 هرساسا سس اس 26 محم م

 « نوح ديلا آن هِي نإ ولاَ ُهَبِصُم مُهَتَبَصأ 15إ َنِذَلا © تيرا
 : اهثودح دنع اًروف لقف ةبيصم كتباصأ اذإف « [1١-65ه :ةرقبلا]

 . َنوُعِجاَر ِْيِإ انِإَو لل ان
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 . اهْنِم اًرْيَخ يل فِلخأو وتريِصُم ” يف ينرجأ ْمُهللا 57

 ُهَرمَأ اَم ُلوُقَُ ٌةَبِصُم َُبيِصُت مِلْسُم ْنِم اَم١ : 4206 يبنلا لاق

 ١ يتَبيِصُم يف يِنْرُجْأ مُهْلل © َنوُعِجاَر ِهِيَلِإ اَنِإَو ِهلِل انِإ» : هللا
 . (اَهْنم اًرْيَخ ُهل هَل ُهّللا فّلْخَأ الإ ؛ اَهْنِم اًريَح يل ْفِلْحَأَو

 (ة414 + ملسم حيحص)

 ا دادس نع رجعلا

 : لاقف « اًكيش سانلا لأست الأ ِكّيَو يبنلا كملع دقل : : ًالوأ
 ركذو ؛َنِهنَلَع اًِلاَحَل ُتنُك ْنِإ ِهِديِب ٍدمَحُم ُسْفَ يِذلاَو ثاَلثد

 هيَلَع ُهّللا َحَنَ اّلِإ ِةَلَأْسَم َباَب ِهِسْفَن ىَلَع ُناَسْنِإْلا ُحَتْفَي ال : اهنم
 الو ضرتقت الف © 198/١( : دمحأ مامإلا دنسم « نسح) (رْقَف َباَي
 أجلاو هلو ميركلا ينغلا هللا لس لب ٠ ةدعاسم دحأ نم بلطت
 . هللا كفعي ففعتساو « هيلإ

 كضارتقا لاح يونت نأ دبالف ضارتقالل تررطضا نإ : ايناث
 درلا تيون نإ كنإف ؛ هدر يونت نأ لاملا ضعب وأ اًئيش كيخأ نم
 ْنَع « هللا كفلتأ فلتلا تيون نإو .كيلع ام تددسف هللا كناعأ
 هللا ىَدَأ ءاَهَءاَدَأ ُديِرُي سائلا َلاَوْمَآ َدَحَأ نم : َلاَ 120 يبل
 . 011/: يراخبلا حيحص) هللا ُهَقَلْنَأ ؛ اَهَنالنإُديِرُي اَهَّذَحَأ ْنَمَو ُهْنَع



 ©3238 ةضلاعلا رومألل تاوعد

 تاوامسلا نئازخ كلام « ميركلا ىنغلا ىلإ اًبلط مّدق مث

 : لقف نيضرألاو

 َكِلْضَِب يتيغأَو َكِاَرَح ْنَع َكِلالَحِب ينفغا ْمُهّللا
 كاوا نع

 يتباتك نع ُتزجع ينإ: لاقف هءاج اًبتاكُم نأ هبط ىلع نع

 ول و هللا ُلوسر نهينملع ٍتاملك كمّلعُأ الأ : : لاق يتعأف

 هادأ اًئيد ٍرْيِص لبج لثم كيلع ناك
 ينفكا ْمُهّللا» : لق ؟ كنع

نْمَع َكِلضَمب يتيغأَو « َكياَرَح نع َكيالَحب
 : «كاوس 

 . قديم عينلا لف هنإ ١ ع هلل هنأ اند ليج اد ةكلع كاك

 : نيدلا بحاصل لقف ؛ كنيد تددسو « هللا كناعأ اذإو

 . َكِلاَمَو َكِلْمَأ يف ََل هللا َكَراَب
 ("هد94 : يراخبلا حيحص)

 كايإ هضارقإو «٠ كعم همرك ىلع كضرقأ د كشلو

 : كدادس ىلع هريصو

 . اًريَح هللا داَرَج 507
 : هل لقف هدريل كيلإ ىتأو اًئيش كاخأ تضرقأ دق تنك اذإو

 . (؟5ا41995١ -: يراخبلا حيحص) كب هللا ىَقْوَأ ىَتَتْيفْوَأ



 3 تجاه اذإ

 وجلا ملظأو .. كلوح نم حايرلا تدتشا اذإ
 ؛ ئبتخت الو . عزفت الو ءافختال .. ءامسلا تدعرأو

 يتأت 0 هللا حور نم حبّرلا» : ت6 هللا لوسر لاق ءاهرش
 هللا اوُلَسَو ءاهوُبَسَت الق اهوُمْثِئَأر اذإف ٍباَذَعلاِ يتأتو ِةَمْحّرلاِ
 . (00917: دواد يبأ ننس .حيحص)( اهرش دب نم ِهّللاب اوُذيِعَتْساَو ءاهَرْيَخ

 نبدا اهف امن و هاه كلاس نإ مل 40
 ام َرَشَو . اهيف ام َرَشَو « اهّرَش ْنِم كب ذوُعَأو « ِهِب ْتْلِسر

 . (84469 : ملسم حيحص) ِهب ْتْلِسَر

 , اهيف ام ِرْيْخو : عيدا هذي نب تلاشت للا 0

 ام َرَشَو « حيرلا ِهِذَه ْرَش ْنِم َكِب ْدوُعَنَو هب ْتَرِهُأ ام ٍرْيَخَو

 . (؟7”7787 : يذمرتلا نئس « + عويس) نب ترمأ اه وتو ءاهيف

0 
 (ه00464 -: * دواد ا )0 ودا

 يهل ديب 0 ع هللا

 ف اه *.ج

 سما



 ةيضباعلا روهألل تاوعد

 . «اًحير اهْلَعْجَت الَو ءاَحايِر اهْلَعَجا َمُهّللا

 (؟057 ١/ : «مألا» يف يعفاشلا مامإلا هجرخأ « حيحص)

 : لق لب « قلقت الف حيرلا تدتشا اذإو

 2٠١١8 ٠ : نابح نبا « نسح) اَميِقَع ال اَحُفَل هللا هز

 اهيف ءام ال يتلا : ميقعلاو « لبإلا نم ةحقللاك ءاملل الماح يأ : احْفَل

 . اهيف دلو ال : ناويحلا نم ميقعلاك

 ىلع كئحيو هللا ةمظعب كركذي هنإءدعرلا نم فخت ال

 دعرلا عمس اذإ © ريبزلا نب هللا دبع ناك ءهللا دمحب حيبستلا

 : لاقو ثيدحلا كرت

 ْنِم ُةَكَئالَمْلاَو « هذمحب دْعَرْلا حبَسُي يذلا ناحيس

 . 60777 : درفملا بدألا « حيحص) هِتَيِخ
 ما وج ىلع

عرلا عمس اذإ لوقي ِةْنَكك ليلجلا ىعباتلا سوواط ناكو
 :د

 2 هللا لوق ىلإ بهذي هنأك ءهل ُْتَحِّبَس ْنَم ٌناحبس
 2 5 را رس رس اور َّ مد 5 2

 . ١١[ :دعرلا] © وقح ْنِم ةكِقلَمْلاَو ودمج ُدَعَتل عيَسَو# +

 (؟١/057 : «مألا» يف يعفاشلا مامإلا هجرخأ « حيحص)

 : لوقت رطملا لزن نإف

 : (5:09494 : دواد يبأ ننس ١ حيحص) اَنيِئَه اَبَّيَص 4 0



 كك هللا ركزي سنألا 1

 . اًمالث وأ ٠ نيتدع منان" ام يل 0

 رطملا : ليقو . ٌريثكلا ٌرطملا : بّيصلاو ٠ 6 ضر د يراخبلا حيحص)
 ش . هؤام يرجي يذلا

 مهقزري « هللا ةمعن نودحجي نيذلا ءالؤه لثم نكت الو

 : لق رطملا تقزر اذإ لب ءاذك ءونب انرطم : نولوقيف رطملا

 . هِتَمْحَرَو هللا لضمب انزيم ك7

 وُسَر اَنَل ىَّلَص : لاق هند ينهجلا دلاخ نب ديز نع
 ليل ني كا اسر ىلع ةيندحْلاب حبلا ةالَص ب هلا
 «؟مُكُبَر َلاَق اَّذاَم َنوُردَتَأ» : َلاَقَق سائلا ىَلَع لَ ف ةَرَصلا امل
 يِداَبِع نم َحَبْضأ : َلاَق» : لاق ٠ مل لوسوَو هللا: :اولاق
 ؛هِتمْحَرَو ِهَّللا لْضَفِب اَنْرِطُم : َلاَق ْنَم اًمأَف « يب ٌرِفاَكَو يب َنِمْؤُم
 اذك ٍءوّتب اَنْرِطُم :َلاَق ْنَم امَأَو , بكا ٌرِفاَك يب َنِمْؤُم كِل
 لا يراخبلا حيحص) «ٍبُكْوَحْلاِ نِمْؤُم يب ٌرِفاَك َكِلَذَه ٍ؛اَذكَو

 رطملا لوزن لاح ءاعدلا نإف ؛ اًريثك هللا وعدتو
 َدْنِع ءاَعّدلا ةَباَجِتْسا اوُبْلطا » : دي هللا لوسر لاق « باجتسم
 . 14+ : ةحيحصلا) « ِثيَغلا ٍلوُوُنَو ٍةاَلَّصلا َةَماَقِإَو ءشوُئجلا ِءاَقتل

 : لقف رضيو يذؤي نأ فاخيو اًديدش رطملا ناك اذإو

 ءاكآلا ىلع ّْعُهّللا ءانْيَلَع الو انْيلاَوَح ّمُهلل
 . رَجشلا ِتباَنَمو ةَيدوالا َنوطُيَو ءباَرَظلاَو



 ةبئاش اهبوشت ال .. ةيماس ةقالع .. هللا يف بحلا

 ءهللو « هللا يفو « هللا نم يه لب « ةعفنم وأ ةيويند ةحلصمك

 فلل يف فلل تلد

 َمْوَي ٍشْرَعْلا لِظ يف ٍروُن ْنِم َرِباَتَم ىَلَع هللا يف َنوُباَحَتُمْلاو
 « اًموي هتلباقو هللا يف كل اَحأ تببحأ اذإف « ُهّلِظ الإ لِظ ال

 ٠ هللا يف هبحت كنأ هربخت نأ كيلعو ءههجو يف شبت نأ كيلع

 هنأ هْريخيَلُف ؛ هاخأ ُلُْجَّرلا ّبحأ اّذِإ» : ِيويِي هللا لوسر لاق

 : هل لق «(5115 : دواد يبا نك ٠ حيحص) ( ُهَبحي

 .(611؟6 : دواد يبأ ننس « نسح) هللا يِف َكُّيِجأ ينإ 4907

 : هل لق هللا يِف َكّبِحَأ ينإ : ١ كل لاق اذإو 4:)

 ةبق ف يبتييخأ يِنْلا َكّبَحَأ وأ ُهل يت يِنْلا كبح 7

 نأ املاط « كل هترايز نم رثكي نأ هنم بلطت نأ عنام الو

 نأ كغتمَي ام» : لئكلَع ليربجل لَم بلا لاق 4557



 ا لا حتي
 اَم ْمَل كير رمأي الإ ُلّرتَت امو ثلزنف ؟انُروُرَت امم َرثكأ انَروُرَت
 . «[54 :ميرم] « َكِلَذ حب امو اَنَفْلَح امو اني اَنيِرْيَأ نيب

 (15054 : يراخبلا حيحص)

 : حرف ديزمب هل توعدو « هحرفل تحرف كحضي هتيأر اذإو

 . ٠+1 : يراخبلا حيحص) َكّئِس هللا َكَحْضَأ 507

 : هل لقف هلام كوخأ كيلع ضرع اذإو

 . َكِلَمَو َكِلْمَأ يف ََل ُهللا َكَراَب 57
 (8859 : يراخبلا حيحص)

 «ةميلو وأ : ماعط ىلإ كاعد وأ ٠ كوخأ كيلع ىدان اذإو

 كلذ نإف ؛ضفرت الف ؛هوحنو جاوزك عورشم لافتحا وأ

 : لقو هبلق ىلع رورسلا لاخدإب عرسأ لب «هنزحي

 . (4017 : يراخبلا حيحص) ل : كي 40

 نكلو «٠ هع متو هنكرت نأ كيوت اذج ةلاخأ ةضتتتنأ

 مههوجو يف وثحن نأ يبنلا انرمأ نيذلا نيحادملا نم نكت ال
 : لوقت 7 نأ كلو ء« هيف امب الإ هحدمت ال هتحدم اذإو «بارتلا

 اَذَحَأ ِهّللا ىَلَع 5 الد ُهُييِسَح ُهّللاَو اَنالُق ُبِيخأ (9)
 و راجعبلا يحتم دم مسح ِ و - . (7619 : ىراخبلا )ُهْنِم َكِلَّذ ُمَلْعَت تنك ْنإ ءاَذَكَو اَذَك هبيخأ



 يح

 5-0 م لأ 70 0
 مو يم رس وام

 وهو هترز وأ « هلمع لحم يف كيخأ ىلع تررم اذإو

 : هعجشف دبعتي وأ لمعي وأ ؛هتيب يف اًئيش حلصي

 . حِلاَص ٍِلَمَع ىَلَع ْمُكْنإف ؛ اوُلَمْغا
 ((2 + : يراخبلا حيحص) .

 : هل لقف كتبجعأ ةملك كوخأ كل لاق اذإو

 يبا نشس مم يك نم 2 ة110/ دواذ نبأ هده تيحض) كف "ىاكلاف انذَحأ

 : لقف هنم تبجعت اًئيش كل لاق اذإو

 . :01١8 يراخبلا حيحص)ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ
 كم

 ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ وأ

 .هخمنو « هثفلو 2« هزمه نم



 هللا رثزب نينا مهجححححخل#ب 20:0

 وأ هيف تبضغ يذلا ناكملا كرتت نأ اضيأ بحتسيو ٠)

 : زا وأ 4 دقراف اًدعاق وأ 3 دعقاف اًمئاق تنك نإف 2 بضغلا

 « ْبَضْعت ال » : هاصوتسا نمل لاق هللا ل ويمر ةسهنو

 (هالكمو : يراخبلا حيحص)

 : لق كبجعي ام تيأر اذإو

 . "'”ُتاَحِلاَّصلا ُميَن ِهِتَمْعِِب يِذْلا ِهّلِل ُدْمَحْلا

 : لق لب « طخستت ال هركت ام تيأر اذإو

 "اح َلُع ىلع هلل دنعلا 45:7
 78٠01( : هجام نبأ نئس « نسح : ”)

 ...:ءاتكلا ىف تقلا دقق ءاةزخ هللا كاز
 2( : يذمرتلا ننس « حيحص)

 : هل وعدتو

 . (147 : يراخبلا حيحص) نيذلا ىف ُهْهَقَ ًءُوّللا

 .. ةتيطعأ امف هل كراتيو»# ُهَدَلَوَو هلام ةنكأ ُءُهْللا
 (091/65 :يراخبلا حيحص)



 ه.-

 : ةكيدلا حايص تعمس اذإ لوقت

 .""كِلضَم نم َكّلأسَأ ين 500

 ايلا ميلعلا عيمسلا ِهّللاب ُدوُعَأ

 (1117"5 : يراخبلا حيحص : 50)

 « كبجعي اًئيش كناوخإو كلهأو كسفن نم تيأر اذإو

 : لوقت «٠ قح نيعلا نإف ؛ كنيعب مهبيصت نأ تيشخو

 . هللاب الإ ةوق ال « ُهللا َءاَساَم ع

 .٠ 02 8 ملسم حيحص) هيف ُكراَي هللا 4

- 

 . ٍةَماَهَو ٍناطْيَش لك ْنِم ِةّماَلا للا ِتاَمِلَكِب َكّديِعُأ

 ليللا ءانآ هولتي نآرقلا هللا هاتآ الجر تنأر اذإ زوجيو (59)

 : لوقت نأ هليبس يف هقفني الام هللا هانآ الجر وأ راهنلا فارطأو

 لمعي ام لثم تلمعف نالف يتوأ ام لثم تيتوأ ينتيل

 كلت كسفنل ىنمتتف ((41/78:يراخبلا حيحص يف ثيدحلا لصأ)

 . ةطبغلا ئمست هذهو كيخأل اهتيهارك نود ةمعنلا



 هللا رب نزلا مححجممسلج< 509
 : ءايرلا عفدل موي لك ءاعدلا اذهب كيلعف ءايرلا ىشخت تنك اذإ

 | . (تارم ثالث) ْمَلْعَن ال اَمِل َكُرِفْغَتْسَنَو

 ُلوُسَر لاق « هريثكو هليلق « هنطابو هرهاظ « كرشلا رذحاو
 بيب ْنِم ىَّمخَأ ُهَنإَمِ؛ َكْرَشلا اذه اوُقَنا ءُساّنلا اَهيَأ : يو دّللا
 حا 1 ل كو : َلوُقَي نأ ُهَّللا َءاَش ْنَم ُهَل َلاَقَف «ِلْمّنلا

 ُدوُعَن انِإ َمُهّللا : اوُلوُق» : َلاَق !؟ هللا لوسو ان لمتلا بيد ْنِم

 . «عّلغَت ال اَمِل َكرِْفتْسَتَو « ُةُملغت اعيش َكِب َكِرْشُ ْنَأ نم َكِب
 7١5( : درفملا بدألا .« حيحص)

 وأ ملع سلجم يف هللا يف كناوخإ عم اًسلاج تنك اذإو
 : مكسلجم رضحت ةكئالملا نإف ؛ مكسفنأل اوعدت نأ مكيلعف ؛ ركذ

 ام نيقبلا ْنيَو ءكنج هب اكمل ام َكِيعاَط ْنِيَو «كيِصاَعم
 ام ايمو ائراَصْنَأَو اَئِعاَمَْأِب انْعنمَو ايدل ٍتاَبِصُماَيَلَع ُنََهُي
 ةاقملظ هم لع اتزان ةزكشإو هاني ثراولا, ةلفجاو .ماقتخا

 ْلَعِجَت اَلَو ءاَييِد يف اَنَتَبِِصُم ْلَعِجَن اَلَو ءاَناَداَع ْنَم ىّلَع اَنْرصُناَو
 يمول ةقئاعم طلقت الو اكيلع علئخاالو انكه زكا اكذلا

 هر : يذمرتلا نكس « نسح)



 ربل
 هلام ٍدِحاَوْلا ٍسِلْجَمْلا يف ل للا لوُسَرِل دعي ناك ([)

 ؛ ْميِحَّرلا ُباَوَنلا َتْنأ َكْنِإ ؛ َيَلَع ْبْنَو «يل ْرِفْغا ٌبَر» : ِةَرَم
 (000 8 دواد يبأ ننس 4 حيحص)

 . 896 يبنلا ىلع اولصف متقرفت اذإف 4(

 َتَنَأ الإ | لال ذأ دهخأ :ةينعبو هللا تنعبش (7)

 . سِلْجَمْلا يِف ُنوُكَي اَمِل ةَراَمَك وهف كِل ا كُدْفْعَتْس

 هيف َرْثك سِلْجَم يِف َسَْلَج ْنَم١ : : 96 هللا لوسر لاق
 الإ َهلِإ ال ٠ , َكِدْمَحِبَو اَنْبَر َكَناَحْبُس : َموُقَي ْنَأ َلْبَق َلاَقَق ' ُهَطَعْل

 يف ناك اَم ُهَل ُهّللا َرَفَع الإ ؛ َكيَلِإ ُبوُنآ مث َكُرِفْغَتْسأ « تن

 . 0848 : يذمرتلا ننس « حيحص) (َكِلَذ ِهِسِلْجَم

52 2 



 : لقف اهتبطخل تبهذاذإو «نيدلا تاذب رفظاف جاوزلا تدرأ اذإ

 ذولا + ةزدغتستو) ةئيعتسو ةذمشت هلل دحلان

 الف ُهّللا ِهِدْهَي ْنَم ,'انلامعأ ِتاّيَس ْنِمو ءانسفنأ ٍروُرُش ْنِم ِهللاب
 ءُهّللا اّلِإ هّلِإ ال ْنَآ ُدَهْشَأو هل َيِداَه الف لِلضُي ْنَمو هل لِضُم

 ل ةديح اَرككُم َّنَأ دهشأو هَل كيرش ال ُهَدَحَو

 م2492 يحكم 110 هس رسم ساس < يم 01

 الإ نوم الو وئاَفت َّقح هَل أوُمَتأ أوُنَما َنبِدلَأ اياك
 ساحل مر ١ 2 ع 8

5 
 ١

9 
 ل0

1 

 رك ]أ
 5 ا

 لو 2 و نمو -_ هت تى 1 1 سب حرك

 200 1 رفغيو 27 ٍََ
 00 5 «اًميِظع و 5

 (؟4١١ : حاكتلا ةبطخ يف : باب « دواد ىبأ نئس .٠ حيحص)



 هته _طاثلا ةبعأ

باحصأ ملعي يبو هللا لوسر ناك يتلا ةجاحلا ةبطخ هذه
 ه

 نأ بحتسيو « هريغو حاكنلا يف مهتجاح يدي نيب اهولوقي نأ

 مكتلج اهدعب لوقي مث « ةبطخلا يدي نيب بطاخلا اهمدقي

اهلوقيف دقعلا يف امأ «٠ كلذ وحن وأ ةنالف مكتاتف يف اًبغار
 

 ري الو« ةنالف كتجوز :  لوقي مث ةجوزلا يلو وأ نقلا

 تلبق : يلولا لوقب الصتم لوقي لب ؛ ءيشب انه جوزلا

 . لوبقلاو باجيإلا نيب مالك لصفي ال ىتح « اهجيوزت

 2 دمحم يبنلا يدهب يدتهت نأ كيلعف تجوزت اذإف
 0-6 تت اسا تةهت سطح تدع ماد

 ٌةأَرْما ْمُكْدَحَأ َجّوْرَت اَذِإ : 00 لوس دات 27

 ِهَلَع اَهَتْلَبَج ام َرْيَحَو ءاَهَريَخ َكُلَأْنَأ ينِإ ْمُهّْللا : ليل

 ذيل ْمُك ءهِيَلَع اَهَتْلَبَج ام ٌرَش ْنِمَو ءاَهّرَش ْنِم كب ُدوُعَأَو

 515١(. : دواد يبأ ننس «٠ حيحص) « ةكَرَبْلا ٌعْدَيْلَو اهتيصانب

 هللا « ّيِف ْمُهَل ُكِراَبَم « يلأ يف يل ُكِراَ ْمُهللا (9)

 ريخ ىلإ َتْقَرَف اَذِإ اَنئْيَب ٌقّرَقَو ؛ ٍرْيَخِب َتْعَمَج ام اََِيَب ْعَمْجا
. 

 (؟١/1 : فافزلا بادآ يف ينابلألا هححصو « يناربطلا هاور)

 كأّبن دقف ناطيشلا نم كنتيرذ ةيامح تدرأ اذإو ©

 ْمُكَدَحَأ نأ ؤَل » : وو لاق ٠ « كلذ كل لفكي امب و يبن

 0 ل َلاَق ُهَّلْهَأ تأ اَذِإ

 . « اَدَيَأ ٌناَطْيَش ُهرْضَي ٌرْضِي ْمْل ّدَلَو اَمُهَنبَب َيِضْقَق « اَنَتْقَرَر اَم َناَطِيَشلا

 ١5١( : يراخبلا حيحص)



 هللا رب سنألا حسي 02
 ىلع هللا دمحت نأ ًالوأ كيلعف ؛ دولومب هللا كقزر اذإو

 : هنذأ يف نذؤت مث « ةميظعلا ةمعنلا هذه

 : َلاَق ايم هيبأ ْنَع عِفاَر يبأ ِنْب هللا ٍدْئَبَع ْنَع
 5 سهقلال حج 2 - 7 نا . سا ع 1_8 2 ل د ع امءر

 نيج امي يلع ِنْب نَسَحلا ٍنذأ يِف نذأ 15 ملل لوسَر تيَر
 . 0١١8( : دواد يبأ ننس 3 حيحص) ةالصلاب اب ُةَمْطاَف ُهنَدَْلَو

 : هيلع در كدولوم ىلع كيخأ كل كراب اذإ مث

 اَدْيَح ُهَّللا َكاَرَجَو ءَكْيَلَع َكَراَيَو ءَكَل ُهّللا َكَراَب 2
 . َكَِباَوَع ُهّللا َلَرْجَأ ؤأ هلم ُهَّللا َكَقَرَرَو

 : هل لق كلذب هئنهت نأ كيلع هللا يف كناوخإ دحأ جوزت اذإو

 ريح يف اَمُكتي َعمَجَو ءَكِيلَع َكَراَبَو ءَكَل هللا َكَداَب 527
 ( 1 9 دواد يبأ نئس ) حيحص) 2:

 . (05١0ه٠” : يراخبلا حيحص) كَل هللا ُكَراَي 50

 امون واقل كرانو هاهو ةلزاب وللا 1217
 ٠١77/١( فافزلا بادآ يف ينابلألا هنسحو « يناربطلا هاور)

 0341 :يراخبلا حيحص)رْئاط رْيْخ ىَلَعَوِةَكَرَبلاَوِرْيَخلا ىَلَع

 : لق : لاقف ةئنهتلا ًاناسنإ مّلع هنأ ْنَُك يرصبلا نسحلا نع

 بهاولا تركشو ٠ كل بوهوملا يف كل هللا كرا
 كَ 206 2

 1 هرب تقزرو هدشا غلبو



>22 

 ةسوسولا درل ءا ءاعدلا

 كنتفي نأ ديري « كل سوسويو ناطيشلا كل يتأي اًنايحأ .

 2 يبنلا هب كرمأ ام لعفاف كلذ تدجو اذإف ٠ كلضيو

 . اًنالث كراسي نع لفتا 452

 + قل نمو نيكولا ذا طرا رن: ةللاب لعبا 50

 . دحأ يأل رمألا اذهب ثدحتت الو اًمامت هتنا 50 2

 ْنَم : : لوُقيف ْمُكَدَحَأ ُناَطِيشلا ينأي» : كو هللا ُلوُس َر َلاَق

 هَ ذك ؟كّبَر قلَح نم َلوُقَي ىَبَح ؟اَذَع َقَلَع نم ؟َلَع قلع

 . 1١7”( : يراخبلا حيحص) 1 ِهَتْنَيَلَو هللاب ذِعتْسَيِلف

 ناطيشلا هيِتأب ْمُكَدَحَأ ْنإ» : قل دلل ُلوُسَر َلاَف 4

 َدَجَو اَذِإَف؟هَللا َقَلَخ ْنَمَف : َلوُقيَف ُهّللا : لوقف ؟كَقَلَخ ْنَم : ُلوُقَيَف

 . ُهْنَع ُبِحْلُي َكِلَ َّنِإَف «ِهِلْسُرَو هللا ُتنَمآٍأَرْفبلف ْمُكّدَحَأ كِلَذ

 (؟١/51 : دمحأ مامإلا دنسم « حيحص)

 .« كل سوسوي كتالص يف ناطيشلا كاتأ اذإو

 كبلق قرسيو «ةالصلا يف كلغشيل ؛ةريثك ءايشأب كركذيو

 ؛ةريطخ ءايشأ تيسن كنأ كمهوي دقو . طقف كدسجب يلصتف



 ام ىلع نئمطتل ؛ةعرسب اهنم يهتنتو كتالص يف عرست يكل

 ترعش اذإو ءاّهبتنم نكف ؛ كتالص رجأ صقني كلذبو «كلغشي
 . هنم هللاب لعتساف ؛ كل سوسوي هب

 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لوق درجم تسيل ةذاعتسالاو

 نكف « ريطخلا ودعلا اذه رش نم هللاب ةراجتسا يه لب « ميجرلا

 ؛كبرب نعتساو كبلقب فتهاو ءةاجنلا لأسي يذلا قيرغلاك

 . اًنالث كراسي نع لفتاو ءكل سوسويو كيذؤي ام لك رش كفكي

 .. هللا ىلع كلابقإ هم ةلظحل تعب ول
 .. جون رمع رادقمب

 .. هولاق كلم يف

 !١ دقعلا يف انوبغم تل

 ا





 ادن



 ت15

 وأ تقوب ةديقملا ريغ ةقلطملا راكذألا ضعب اًضيأ كيلإو

 الف هللا ركذب كناسل بيطرت ىلع اهب نيعتستل ؛ ناكم وأ لاح

 تلاس لاق .:هلكط ليج خب ذاعم نع + ةظحل هركذ نع لفغت
 ْنَأ» : لاق «؟هللا ىلإ بحأ لامعألا يأ : بج هللا لوسر

 . «هللا ركذ ْنِم ّبطَر َكُناَسِلَو َتوُمَت

 0 عماجلا تك ل هللسسحعو نابح نبا هاور)

 - 1 يبنلا لب ةالصلا

 : ل يبنلا ىلع ةالصلا لضف

 هلأ نإ : ىلاعت لاق ٠ الإ هللا رمأل لاثنمالا

 ارسم هلع رام رك كلا امتي يتلا لع 1 ٍهنكِلَبو

 . [65 : بازحألا] «اًميلست

 ُلوُسَر َلاَق «هيلع كميلست يني 50

 ْنِم يِنوُْلَبُي ١ َنيِجاَيَس ضَْألا يف ٌةْيال لَن : 8906 هللا
 . ١( 780 : يئاسنلا نكس ( حيحص) السلا يتم



 لاراب عنا مصسسجص77)
 هللا ةالص ٠ ميظع رجأ اهل يؤ يبنلا ىلع ةالصلا 27

 بلم ّيِراَصنَأْلا ًةَحْلَط يبأ ْنَعَف .ةمحرلاو ةرفغملا يهو «كيلع
 و يف ىر سلا تن اذ ل هلا رشد عض :لاَق
 ىَرِي سْفّتلا َبْيَط َمْوَيْلا تقلا للا: لووك اولا زا

 َلَجَو ّْرَع يِبَر نِم ِتآ يناتأ ءْلَجَأ» : : لاق ٠ ا فو
 َرْشَع ُهَل هللا َبَمَك ؛ ٌةالَص َكِتمُأ نِم َكِيَلَع ىَّلَص ْنَم : َلاَقَ
 ٌدَرَو ءِتاَجَرَد َرْشَع ُهَل َعْفقَرَو , ِتاَئْيَس َرْشَع ُهْنَع اَحمَو ,ِتاَنَسَح
 . 201: عماجللا حيحص يف يثابلألا هحصو ءدمحأ مامإلا هاور)" اَهَلِْم ِهَِلَع

 لوسر اي : لجر لاق :ةرخآلاو ايندلا مه هللا كيفكي قر

 : لاق «تئش نإ معن» : لاق ؟كيلع يتالص ثلث لعجأ هللا
 َهْلُك يِتاَلَص ُتْلَعَج نإ َتْيأَرأ : لاق «معن» : لاق ؟ نيثلثلاف

 ام ىَلاَعَتَو َكَراَبتهّللا َكِيِفْكَي ْنّذِإ : 96# هللا لوسر لاق ؟َكِيَلَع
 . (5/8"1 : دمحأ مامإلا دنسم ؛ نسح) (« َكَبَرْخآَو َكاَيْنُد نِم َكّمَهأ

 : هللا لوسر اي: نبأ لاق « اهلك كبونذ ةرفغم ير
 )5 يبنلا لاق ؟ يتالص ثلث كل لعجأفأ ليللا نم يلصأ ينإ
 : 396 يبنلا لاق ؟يتالص رطش كل لعجأفأ :لاق «ُرطَشلا» :
 رَفْغُي اَذِإ) :لاق ؟اهلك يتالص كل لعجأفأ لاق « رك نائما
 .(؟451 : يذمرتلا ننس . نح) هلك َكَبْيَذ َكَل



 ةرفغملا كلظَو ءاعدلا يهو 4 كيلع ةكئالملا ةالص

 الإ يَلَع يِلَصُي ٍمِلْسُم نم ام» : َلاَق لي نيئلا ْنَع ١ كل
 وأ َكِلَذ نم ُدِبَعلا لِقْيلَف ؛َىَلَع ىّلَص اَم ُةَكداَلَمْلا هيَلَع ْتْلَص
 5 (٠9ا/ : هجام نبا ننس « نسح) ( زدكيل

 مامإلا دنسم « حيحص) ؛ َىَلَع ّلَصُي ْمَل مث ُهَدْنِع ُتْرَكُذ ْنَم ٌليِخَبْلا»

 ٌتْرَكُذ لُجَر ُفْنَأ َمِغَر»١ : ِهَّللا ُلوُسَر َلاَقو « 0201/١ : دمحأ

 .(“"هعم : يذمرتلا نئس 3 حيحص) ؛ ّيَلَع َلَصُي ْمْلَف ُهَدْنِع

 يسن ْنَم١ : طي هللا ُلوُسَر َلاَق « ةنجلا قيرط فرعت
 5 (108 : هجام نبا نتس . حيحص) ِةَّنَجْلا ٌقيِرَط ئِطَخ َىَلَع َةاَلَّصلا

 ةرسحو 34 ايندلا يف ةلفغ سلجم كسلجم نوكي ال(58))

 ْمَل اَسِلْجَم ٌمْوَق َسَلَج اَم» : ل هللا لوسر لاق » ةرخآلا يف

 مْوَي َةَرِت ْمهيَلَع َناَك الإ ْمِهِيِبَن ىَلَع هيف اوُلَصُيَو ْمُهْبَر هيف اوُركْذَي

 .« ْمُهْنَع اَفَع َءاَش ْنِإَو 5 هب ْمُهَّذَحآ َءاَش ْنِإ ِةَماَيِقلا

 ةرفزللا : يذمرتلا نئس ؛ حيحص)

 د



 هللا رثرب ننألا_ مهجحححححخ# 10

 : 05 يبنلا ىلع ةالصلا غيص ضعب كيلإو

 00 ِييْْدَو ِهِجاَوْرَأَو ٍدمَحُم ىَلَع لَص ّمُهْ 4

 َتْكَاَ اَمك يْيردَو هاو ِمَحُم ىَلَع ُكِراََو«َميِهاَرْبإ لآ ىَلَع

 . (549 : يراخبلا حيحص) ٌديِجَم كي َكْنِإ َميِهاَرِبِإ لآ ىَلَع

 َتيَلَصاَمُك ِدمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدَمَحُم ىَلَعَلَص ْمُهّْللا 52
 ىَلَع َتْكَراَب اَمُك ٍدَّمَحُم ٍلآ ىَلَعَو ِدَّمَحُم ىَلَع َكِراَبَو َميِهاَرْبِإ ىَلَع
 . (405 : ملسم حيحص) ٌديِجَم ٌديِمَح َكّنِإ َنيِمَلاَعْلا يِف َميِهاَرْبِإ لآ

 َتيَلَص امك دمحم لآ ىَلَعَو دمَحُم ىَلَع ْلَص ْمُهّْللا 7
 اراب 0 ؛ٌديِجَم ا َكّنِإ | ميجا لآ َِلَعَو مجان ىََع

 194٠”7(. : يراخبلا 5 ٌديِجَم دي َكْنِإ يما لآ

 َتْيلَص امك «كِلَوُسَوَو دنع ل قشم ىلع لص ْغَهَل 06

 اَمَك ءِدّمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُم ىَلَع ُكِراَبَو ءَميِهاَرْبِإ ٍلآ ىَلَع

 . 557١( : يراخبلا حيحص) َميِهاَرْبِإ ىَلَع َتكَراَب

 َتيَلَص اَمك ءدمَحُم لآ ىَلَعو دمحم ىَلَع لَص هللا (©)
 ىَلَعَو ٍدَّمَحُم ىَلَع ُكِراَب مُهّللا ءٌَديِجَم ٌديِمَح َكْنِإ َميِهاَرْبِإ ٍلآ ىَلَع
 . ديِجَم ٌديِمَح كْنِإ َميِهاَرْبِإ لآ ىَلَع َتْكَراَب اَمُك ِءِدَّمَحُم ِلآ

 (5145 : يراخبلا حيحص)



 لاذز

اَبَو ءدّمَحُم لآ ىَلَعَو دّمَحُم ىَلَع ْلَص هلل ,
 ىَلَع كِر

 َنيِمْلاَعْلا يِف َميِهاَرْبِإ ىَّلَع َتْكَراَب اَمُك ءِدَّمَحُم لآ ىَلَعَو ِدَمَحُم

 . ١١8/5( : دمحأ مامإلا دنسم « حيحص) ٌديِجَم ديو َكْنِإ

 محم لآ ىَلَعَو يلا لا ِدمحُم ىلع لَ ملل(

 ّيِنلا ٍدَّمَحُم ىَلَع َكِراَبَو : ْميِهاَرْيِإ ٍلآَو َميِهاَرْبإ ىَلَع َتْيَلَص اَمُك

 ديِمَح َكّنِإ َميِهاَرِْإ لآ ىَلَعَو ميار ىلع تكزات امك آلا

 . ١١9/5( : دمحأ مامإلا دنسم ؛ حيحص) ديجم

 ٍلِسْرب ©© اَنَع نك ٌهَنِإ كير أوئففيسا تلق : ادت لا

 لَمو ِتكَج كَل لتتم نو لوب كئيتيو © اذ : ركع سل

 . ٠-١39[ 5 4 َِل
 7-0 مو 7 1 يف جس يم

 ٍلِسرب ِهَيَلِإ أوبن ير اورِفْعَتسأ ِمُوَفْيَو# : ىلاعت لاقو

 رو الو 537 لِ و ْمُكْدِزَيَو اراَوُدَع مك ءاَمَسلأ

 أوو 7 9 اورْفْعَسسأ ناو ىلاعت لاقو « [01؟ :دوه] #حتيبم

 | *# ملْصَم ٍلْصَف ىذ لك ٍتْويَو ىَسُم لم لإ اَسَح اًعَكَت ْحَمَي 7 هنآ

 و : دوه]



 هللا ردي سنألا «تنه
 امو مف أَو ْمُهَبِدَعِل هلأ تاكح اَمو# : ىلاعت لاقو ع

 . [0» :لافنألا] *َنوُرفْعَمْسي مهو مُهِبِّذَعَم هللا تاك

 : ُلُثَب 43 هللا َلوُسَر ُتْعِمَس : هبط َءَريَرْه وُبَأ لاَ
 َنيِعْبَس ْنِم َرَثكَأ ميلا يف ِهِنَلِإ ٌبوقأَو ةللا ُرِفْغَتْسأل ينإ ِهللاَو»
 : 2 هللا لوسي لاّقو ول يراخبلا حيحص) ( هوم

 . هةّرَم َةَئاِم مؤَي لك هللا ُرِفْغَتْسأَل ِيَنِإَو يِبَلَق ىلَع ُناَعِِل ُهَنِإ»
 (؟07١٠17 : ملسم حيحص) ظ

 .رشبلا هنم ملسي ال يذلا وهسلا نم هاشغي ام دارملاو «ميغلا نيغلا : ناغيل

 و هللا ٍلوُسَرِل ُدْعتَل انك ْنِإ : َلاَق اهينَط َرَمُع نبا ْنَعو 00 ع تورك يد : 0010 وأ سس ار ل ع هن هو <
 َتْنِإ ْيَلَع ْبْنَو يل ْرِفْغا ٌبَر» : ِةَرَم َةئام ٍدِجاَوْلا ٍسِلجَمْلا يف
 3 ( 00 . دواد يبأ ننس 4 حيحص) « ميجّرلا ُباَوَتلا َكننُأ

 اَراَفْغيسا ِِقيِحَص يف َدَجَو ْنَمِل ىتوط» : كلو يلا َلاَقو
 . 381١8( : هجام نبأ ننس « حيحص) ( اًريِثَك

 , لَجَّرْلا لوُقَي ْنَأ ءاعدلا َّقْفْوَأ نإ : بيل ةريره وبأ لاقو

 ا نر هتف دقو شت يقلل« ك زي ع انآ و ينو تلا هللا
 . َتْنَأ الإ َبْنَّذلا ُرِفْعَي ال ُهَنِإ يِبَر َتْنَأ َكّنِإ؛ يِبْنَذ يل ْرِفَغاَف ّبَر

 (0 : ديا مامإلا كدلئلسمم © حيحص)

 :..ءاسحلاو



 ١ لب هللا ُلوُسَو َنا !؟ ءاعدلا لضفأ فرعت له 4ا)

 . (587 : يذمرتلا ننس . نسح) ِهَّلِل ُدْمَحْلا ٍءاَعّدلا لَضْفَأ»

 .. ءاعالا لضفاب عدا اده

 َنْيَب اَم المت وأ ِنآلْمَت ِهَلِل ُدْمَحْلاَو ِهَّللا َناَحْبُسَو «َناَديِمْلا ًالْمَت ِهَّلِل كرد

 . (507 : ملسم حيحص) «ضْزألاَو ِتاَواَمَّسلا

 .. كايمحنو كحبيستب اينالا نتمت اذكه

 ىلإ ِناَتْبيِبَح «ناَريِمْلا يف ِناَتَليِقَ ءِناَسْللا ىَلَع َناَتَفيِفَح ِناَتَمِلَك »

 . «ِوِدْمَحِبَو هللا َناَحْبُس ٠ ميِظَعْلا هللا َناَحْبُس : نمْحَرلا

 هج ا. 5 ا

 !! هيلع لخبت تنأو هيتملللا هيناه بحي هللا ١! كلملا ناحيس
 8 مس

 .. امهنم رثثأو عاس اده

 ءدمحلا ريثك اذماح تشع نإ هللا قلخ ريخ مم تنأ

 ٍةمايِقلا َمْوَي ىلاَعَتَو َكَراَبَت هللا ٍداَبِع َرِيَخ» : عيوبي ِهّللا ُلَوُسَر َلاَق

 . (484/4 : دمحأ مامإلا دنسم . حيحص) ؛َنوُداَّمَحْلا



 حد
 : قلو هللا ُلوُس َر َلاَق ءاياطخلا ةرفغم يف كل له (مر)

 ريكا ُهللاَو ُهَللا الإ َهَلِإ ال : َلوُقَي لُجَر 8 ىلع اَم»
 الإ ؛ هللاب الإ َةَوُق الَو َلْوَح الَو ٠ هّلِل ُدْمَحْلاَو هللا َناَحْبُْسَو
 ' «رخبلا دبر نِم َرَثكَأ ثناَك ولو ُهُبونُذ ُهْنَع ْثَرْفُك

 947٠ : يذمرتلا ننس . نسح)

 قلك ملل لرش ذأ ضد يب نع ؛مالكلا لضنأ 4
 ْوَأ ِهِتَكِبالَمِل ُهَّللا ىَّفطْضا ام» : َلاَق ؟لضفأ مالكلا يأ : 007
 مارس جه اس < . (؟الالا ملسم حيحص) ؛«وهدمحبو 4 هللا ناحبس : ِهداَبعِل

 : لاك هنأ ل5 نيللا ْنَع . كدسج نع قدصت

 ,ةَقَدَص ٍةَحيِبْسَت لكف لف ُةَئَدَص ْمُكِدَحأ نم ىمالُس لُك ىَلَع حيض »

 نم ْئَرْجُيَو ٌةَثَدَص ِرَكِنُمْلا ْنَع َيِفَنَو ةَقَدَص وردا َرْمأَو
 ) 4 : ملسم حيحص) «ىَحضلا ْنِم اَمُهْعَكْرَي ِناَتَعْكَر َكِلْذ

 : 95 هللا ُلوُسَر َلاَق « رانلا نع كسفن حزحز 27
 ؛ ٍلِصْفَم ٍةئام ِثاَلََو نيس ىَلَع َمدآ ينَب نم ٍناَسْنِإ لك قل ه١
 ََفْفَتْساَو ءهّللا َحّبَسَو « هللا َلْلَعَو « هللا َدِمَحَو « هللا َرّبَك ْنَمَف

 ْنَع اًمْظَع ْوَأ « ةَكْوَ أ . ساّنلا ٍقيِرَط ْنَع اًرَجَح لّرَعَو « هللا
- 
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 مس سس له بت ©

 5 يي



 : ةنجلا سارغ ل
رم قل هللا َلوُسَ نأ هفلط ةريَره يأ نع 47

 وهو هب 

 : ُتْلُق «؟ٌسرْغَت يِذَّلا ام « َرْيَرُْه اَيأ يد : لاَقَق اًسْرَغ ُسِرَْي

َذه ْنِم َكَل ِربَخ ساَرِغ ىَلَع َكْد الأ: "لاف هيل اًناَرَغ
 لاق « ؟ا

 الو ِهّلِل ُدْمَحْلاَو ِهّللا َناَحْيَس : لقد : لاق « هللا َلوُسَر اي كب :

 . ؛ِةَنَجْلا يف ٌةَرَجَش ٍةَدِحاَو ٌلُكِب كَل ُسَرْفُ يربك ُهّللاَو هللا الإ هَل

 (”مو/ هجام نبا ننس ٠ حيحص)

 و هللا َلوْسَو نأ هفط ٍيِراَصنَأْلا َبوُبأ يّبَأ نعو هيل
 هلل

 ' لربح اي كَمَم ْنَم » : َلاَمَق دليل عب َميِهاَرِْإ ىَلَع رم هب يرْسَأ

 ْنِم اوُرِئْكَيْلَف َكَتَمَأ دم : لكل ميار ةللاقف ؛ذحم اذه لاَق

 ساّرغ اَمَو :لاق ٌةَعِساَو اَهَضْرَأَو ؛ هبط اتت َّنَِق ةَنَجْلا ساّرغ

 .(81 : نابح نبا « حيحص) للاب الإ َةَوُق اَلَو َلْوَح ال : : َلاَق َةَّنَجْلا

 َناَحْبُس َلاَق ْنَم » : لاق يك يبنلا نأ هيَ 8 رباج نع يي

ُهَل ْتَسِرُع ؛هدمحِبَو ِميِظَعلا هللا
 ١ « ِةْنَجلا يف ٌةَلْحَن 

 (؟556 : يذمرتلا ننس « حيحص)

 ا ركام ايتنلا يف ٌريقف نوكت امر( نإ
0 

 لاق هيَ ط يرعشألا يسوم يأ نع اس

 ٍزوُتُك ئِم نك ىَلَع َكْلدَأ الآ ١ ' هل هللا ُلوُسَر يل لاق :

 .« هّللاب الإ َةْوُق الَو َلْؤَح ال » ٠ َناَقَك ' . ىَلَب : ُتْلُمَف ؟ةَّنَحْلا

 (؟ة9 74 يراخبلا حيحص)



 نِم ِةَمِلَك ىَلَع َكْنْدَأ الأ « َكْمْلَعأ الآ » : كيو ئبتلا لاقو
 يِدبَع َمَلْسَأ : ُلوُقَي ِهللاب الإ ةَوق ال ؟ِشْرَمْلا ٍتْحَن نم َِنَجْا زنك
 . (؟115 : عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو « مكاحلا هاور) « ملْسَتْساَو

 . « هللا الإ َهَّلِإ ال ركذلا ٌلَضْمَأ » : كَ هللا ُلوُسَر َلاَ
 (7807”7 : يذمرتلا 5 . نسح) ٠

 اَمَْي ُهْمَعَفَ هللا الإ َهَلِإ اَل َلاَق ْنَم » : ُكّيَو هللا لوسر لاقو
 . « ُهَباَصَأ اَم َكِلَذ ُلْبَق ُهَباَصَأ ورفَد ْنِم

 055 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو « يناربطلا هاور) 1

 كانه لب ءطقف ؛ ُهّللا الإ ََّلِإ ال ١ لوق وه ليلهتلا سيلو
 : اهنم «ليلهتلل ةغيص نم رثكأ

 ُكْنُمْلا ُهَلِ هَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو ُهّللا الإ َهَلِإ ال : لاق نم 37
 لدعب هل ناك ؛ِتاَرَم َرْشَع ٌريِدَق ِءْيَش لك ىَلَع َوْهَو ءُدْمَحْلا ُهَلَو
 . (5836 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو « دمحأ مامإلا هاور) ةمسن

 1 ُهَل َكِيِرَش ال ُهَدْحَو ُهَللا الإ َهَلِإ ال :: لاق نم

 اهب اًصلخم ءٌّريِدَق ٍءْيَش لُك ىَلَع َوْهَو ءُدْمَحْلا ُهَلَو ُكْلمْلا



 ئلإ رظني ىتح اًقتف ءامسلا هل قتف الإ ؛هناسل اهب اًقدصم ءهحور

 . هلؤس هيطعي نأ هيلإ رظن دبعل ٌّقُحو ءضرألا لهأ نم اهلئاق
 (9805 : ىربكلا يئاسنلا ننس « حيحص)

 هللا الإ َهَّلِإ ال ْنَأ َدِهَش نَم » : ْ قلك هللا لور ناك 72

 ُدْبَع ىَسيع َّنأَو ا ا ا ّنَأَو ُهَل َكيِرَش ال ُهَدَْحَو

 ةَنَجْلاَو ءُهْنم ّحِوُرَو «َمَيْرَم ىلإ اَهاَقْلَأ ُهُيَمِلَكَو ُهُلَوُسَرَو هّللا

 . « لَمَعْلا نِم َّناَك اَم ىَلَع َهَّنَجْلا ُهّللا ُهَلَخْدَأ ؛ ٌقَح ُراَّئلاَو ءّقَح

 0 : يراخبلا حيحص)

 لذي مل مدآ هباب رمت ةعاس هه اه د : ِةُكنَي هللا لوس لاق

 « ةمايقلا موي اهيلع رسحت الا . اهيف هللا

 2١91 : ةححصلا)
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 ثيل ُبيِرَك ْنإَف ْنَع ىواسبع كللأس اًدإَو# : ىلاعت لاق
 «تروُدْشرَي ْمُهّلَمَل ىف ْأمْؤُيلَو ىل اوبَِتْسيط ناعم اَدإ عَّدلأ ةَوُعَد

 ١185[ :ةرقبلا]

 هللا لوق أرق مث ُةَداَبِعْلا َوُه ُءاَعّدلا» : لاق ل بنل ْنَعو

 َنوركَتم تيل َّنِإ ل ٍتِحَبسَأ نوغتأ ْمُكْبَر َلاَوَول : ىلاعت
 . 6١[ :رفاغ] ؟تيرخاد ّمَهَج َنوُلُخْدَيَس ِقَداَبِع َنَع

 ١51/4( : دواد يبأ ننس « حيحص)

 هللا ركذ نم ءزج ءاعدلاو «ءاعدلاب ةدابعلا قو هللا لداعف
 . تالماعملاو تاداعلاو تادابعلا مزاليو ٠ لمشأو معأ وهف

 ُهَئاَحْبُس للا ىَلَع َمرْكأ ءْيَش سِيَل» : بَ هللا ُلوُسَر َلاَقو
 . (”*00: يذمرتلا ننس . نسح) «ءاعدلا ْنِم

 . (ِهْيَلَع بضع ؛ ُهَئاَحْبُس َهّللا ٌعْدَي ْمَّل ْنَم١ : لَم لاقو

 (؟565 : ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هنسحو « مكاحلا هاور)

 . 'َنيتيئاَح اًرْفِص اَمُهْدْرَيف ِهْنَدَي هِيلِإ َعَفْرَي نأ ِهِدْبَع
 ("”"ههمك ىذمرتلا نكس ٠ حيحص)



 ةهنته

 نع تدرو يتلا ةحيحصلا ةيعدألا ضعب كيلإ قوسأ نآلاو

 وأ لاح وأ تقوب ةديقم ريغ ةقلطم ةيعدأ يهو . هيي ىبنل

 تخبباو .ةيلاع ةمع اذ نكف اهضعي: كلا تريخا كقو. + .ناكم

 هيوم َدَسْباَع ْنَعف ٠ اهيعت ىتح هبتناو عمساو « دفت دزتساو

 َعَدَيَو ِءاَعدلا ْنِم َعِماَوَجْلا ُبِحَتْسَي كلب هللا لوس ناك“: هلا

 . ١5487( : دواد يبأ ننس « حيحص) كِلَذ ىّوِس اَم

 ٠ 54ه - .ه[ 22ج 6 < هرم عفو قو 125
 إف « يِنَقْرْراَو ينفاعو يِنِمَح راو يل ٌرِفْغا

22 

 سا © م © ع

 : 0041 م عحجلا كاَيْنُدَو كئيو:كل نكَمَجَي ةلَؤَع

 ام ءِهِلِجآَو ِهِلِجاَع هلك ٍرْيَخْلا ْنِم َكّنَأْسَأ ل هلا 2

 ِهِلِجاَع ولك ٌرَّشلا نِم َكِب ُدوُعَأَو ٠ .ْمَلْعَأ ْمَل اَمَو ُهْئِم ُتْمِلَع

 ٍرْيَخ ْنِم َكلأسَأ ين هلل «مّلغأ ْمَل اَمَو ُهنِم ُتْمِلَع ام ءِهِلجآَ

 ُكَدْبَع هب َّذاَع اَم ٌرَش ْنِم كب ُدوُعَأَو كير كدلك كلاس

 ءِلَمَعْوَأ ٍلْوَق نم اهيل َبْوَه اَمَوهّنِيْلا َكلأسَأ ين ََُلا كيتو

 نأ كلأْسَأَو ٍلَمَع أ ِلْوَق ْنِم اَهْيَلِإ َبَوَق اَمَو ٍراَنلا ْنِم كب ُدوُعَأَو

 نايل يونا سرع وو

 ىلإ يللا وب قنا َُبَعْلا اهي وُعْدَي ٍةَوْعَد ْنِم اَم ([)

 . 7805١ :هجام نبا نئس «حيحص) ال ايْنَدلا 2 َهاَفاَعُمْلا َكُنَأْسَأ

 انقو 0 ةّرْحآلا ىفو كي ايْنَدلا ىف اتآ تبر 27

 . (5077 : يراخبلا حيحص) راّثلا َباَذَع



  هلاراب هنا ح71
 يِرْمَأ يف يِفاَرْسَِو ٠ ؛يِلْهَجَو يئيِطَح يل ريغ ْبَر كيل

 ؛يِدْمَعَو َياَياَطَح يل زا علل ؛يثو هب ملأ تأ ام هلك

 ٌتْمَّدَق ام يل رِفَغا َمُهْللا , يِدْنِع َكِلّذ ٌلُكَو يِلْزَهَو يِلْهَجَو

 ناد ُمْدَقُمْلا َتنأ «ُتئَلْغَأ اَمَو تا اَمَو ُتْرْخَأ اَمَو

 . 59١18( : يراخبلا حيحص) ٌريِدَق ِءْيَش ”لُك ىَلَع َتْنَأَو خوُمْلا

 كتياذِه ءىَتُهْلاِ ْرُكْذاَو :يِنْدَدَسَو . يِنِدها هللا

 . ١995( : ملسم حيحص) مهسلا ٌداَدَس ٍداَدَسلاَو ءٌقيِرطلا

 اي لاير رحل ندوب تبرك لإ يا

 . ("5868 : درفملا بدألا 3 حيحص) ُكِطْخَس عيِمَجَو  كِتَمْقي ٍةَءاَجْفَو

 0 سلا

00 

 :ّىَلَع ْرْصْنَت الَو يِنْرْصَناَو لع زير ل كنا

 00 لإ َياَذُه ْرْسَيَو يِنِدْهاَو يَلَع ركْمَت الَو يل ْرُكْناَ

 َكَّل ءاوكاَذ كَل ءاَرِكاَش كَل يِنلَعجا ا | ّىَلَع ىَعَب ْنَم ىَلَع

 وعول ةرتقت و هانم أ اًنيْحُم َكِئَلِ ءاَعاَوَطِم َكَل ءاَيِهاَر

31 

 8 سمسا

 ؛يِبْلَق دهاَو ( يتجح ْتْنَتَو ( يتوعد ْبِحْأَو ( يتبوح َلِسْعاَو

 .( :١9١٠ دواد يبأ نئس حيحص) يلق ةَميِخِحَس َلْلْساَو «يِناَسِل دَدفَو
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 حيحص) نيكاسملا ةَرمز ىف
 . (؟"وللا : يذمرتلا نئس «

 ْرَش ْنِمَو ءيِْمَس ْرَش نم كب ُدوُعَأ ينإ مْ
 + يعم رش ْنِمَو يلق رش ْنْمَو +نناَسل دش َقِوَو ( يِرَصَب

 (١ههأ : دواد يبأ ننس « حيحص)

 ْدوُعَأَو هَهَّلُذلاَو َلقْلاَو ِرْمَمْلا نِم كب ُدوُعَأ ين عيل 17

َلْظَأ َْأ َمِلظَأ نأ ْنِم كب
 . ١955( : دواد ىب يبأ ننس ٠ حيحص) ّم

 مَرْغَمْلاَو «مرَمْلاَو ٍلَسَكْلا نِم كب ُدوُعَأ ين َمُهّللا

 َئْتِفَو ِِراّنلا ٍةئْتِفَو ٍراَثلا باَذَع ْنِم كب ُدوُعَأ ينإ ّمُهّللا ؛ِمنَمْلاَو

 ٌرَش ْنِمَو ِهِرْفَمْلا ِةَْثِف ٌرَشَو ىَنِغْلا ِةَِْف ٌبَشَو رْبَملا ِباَذَعَو بلا

 هلا جدلا ءاَمِب َياَياَطَخ ليغا هللا :ةلاختلا جيبصلا ع

 ءسّنّدلا ْنِم ضَيْبَأْلا ُبْوَّئلا ىّقَُي اَمُك اَباَطَخْلا ' نملك

 . ِبرْعَمْلاَو اج دل يا

 (50154 : يراخبلا حيحص)

 يِنْشعْنأ َمُهّللا ءاَهْلُك َياَياَطَحَو يِبوُنُذ يل ْرِفَغا ّمُهَل 252

 يِدْيَي ال هن ؛ قالَخَألاَو ٍلامْعَألا 0 يِنِدْهاَو « يِنْرُبْجاَو

 : كل الإ اهم ٌفِرْضَي الو اهحِلاَصِل

 ١155( عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو « يناربطلا هاور)
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 ِنْبَجلاَو ءِلَسَكلاَو ٍرْجَعلا ْنِم كب ُدوُعَأ ينإ
 ََئَكْسَملاَو ِةَلُذلاَو َةَلْيعلاَو ِةَلْفَعلاَو ءٍةَوْسَقلاَو 0 ٍلْخُبلاَو

 ءَقاَمْتلاَو ٍقاَقّشلاَو ٍقوُسْملاَو ٍنْفَكْلاَو قفل ْنِم كب ُدوُعَأَو
 ِنوُنَجلاَو مكُبلاَو مّمّصلا ْنِم كب ُدوُعَأَو ءئىاَيَرْلاَو ِةعْمُسلاَو

 . 1١77( : نابح نبا « حيحص) ماّقْسألا ْىَيَسَو ءصَربلاَو ماَذَجلاَو

 هءاعدو نكي هللا ىلع ءانثلا نأ ىف كش ال هنأ ّىخأ ملعاو

 نسحألاو اًفلطم لضفألا وه كيو هللا لوسر نع حص امب
 طرشب حابملا ةرئاد يف نيحلاصلا ءاعد ىقبي نكل ؛ ملسألاو
 «' ةحيحصلا ةديقعلا ةفلاخمو يدعتلاو فلكتلا نم هتمالس
 هراعش اهلعجيو ةيعدألا هذه ىلع ركاذلا بظاوي الأ طرشبو
 ةنسلاو ميركلا نآرقلا تاوعد نع اهب لغشني الأو « ةنس اهنأك
 : ةفيوشلا

 : ةيعدألا هذه ضعب . هللا يف يسبح - كيلاو



 المي كبح لعجاو « انيولق لكب كبحن انلعجا مهللا ير

 « كبحي حلاص دبع لك بحو « كبابحأ بح انقزراو « انتايح

 بحأ كبح لعجاو « كبح ىلإ انبرقي حلاص لمع لك بحو

 يف هنيزو ناميإلا انيلإ ببح مهللا « ءيش لك نم اندنع رثآو انيلإ

 ءوسلا انع فرصاو « تائيسلا ائنقو يصاعملا انيلإ هّركو « انبولق

 . . انع فعاو كفطلب انرتساو « الع ضراو انيحأو « ءاشحفلاو

 أجلم الف « انتليح تلقو « انتوق تفعض . . انهلإ 4ي)
 « اًيفح هب نك .. يخأ اذه مهللا « كيلإ الإ كنم اجنم الو

 . اًيلع اًفرش هقزراو « اًيلو كل هلعجاو « اًيجن كنم هبرقو

 الو « اًيح مادام ةيفاعلا هسبلأو « اًئضر اهجوو « اًيدن اًركذو

 . اًيضرم اًيضار هفوتو « اًيقش هتيرذ يف لعجت

 ةرامألا انسفنأ تاجاحلا يضاق اي كيلإ وكشن مهللا 457

 ةرثكو « اننيعأ دومجو « انبولق ةوسق كيلإ وكشن « ءوسلاب

ملعلا هلو مالحلا ةرثك كيلإ وكف + اقرت كعقو  انرتف
 ء

 ؛ةميزعلا روخو « ةمهلا فعضو « لمعلا ةلقو بلاطملا ةرثكو
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 . ةيفاعلاب انمحراف ؛ كيلإ اهانعفر اناوكش هذه مهللا

 انيديأب ذخف ؛ اهتيصانب ذخآآ تنأ الإ ةباد نم ام مهللا 5ر)

 يول 4 ةريضتلا رون كلنا« :كليلع ماركلا نأ كيلا ابضارقو
 . هبحتف كبيبح فرعنو « هبنتجنو رشلا فرعنو « هلعفنو ريخلا

 . ةيفاعو وفع

 نيطمتلاو . ءانقت نن كتدععرج ىضختت :كتإ: مهللا "01

 نم اندزف ؟ ءاشت اه قلخل | يف ديزت كنإ مهللا .٠ كقلخ نم

 ذوعن « ةرخآلاو ايندلا يف كناسحإو كدوجو كماركإو كتمعت

 قو للف نول ةيحسب نم كلب ةوعنا الإ: مهلا "00

 ةلوبقم ةبوت انلامعأ ماتخ لعجا مهللا ٠ ةدع ريغ ىلع ةتيم نم
 الو « اهانفرتقا ةيصعم وأ « هانحرتجا بنذ ىلع اهدعب انفقوت ال

 كيف بيخت الو . داهشألا سوءر ىلع هترتس اًرتس انع فشكت

 . انع ضراو « انءاجر

 «باسح ريغب ةنجلا ميركلا كهجوب كلاس انإ مهللا 0



 تس سمسا

 لعجاو « كراوجو كفنكو كظفحو كزرح يف انلعجت نأو

 « نينمؤملا ليبس انب كلساو « انتيغبو اندصق ميركلا كهجو

 رهظ ام نتفلا حئاضف نم انذعأو « هبزحو ناطيشلا رش انفكاو

 +: :ةرظب اهواي

 الإ لمألا نمو « كب الإ ةقثلا نم أربن انإ مهللا 12

 حتاوفو ٠ كفطل ايافخ كلأسن « كنم الإ بلطلا نمو « كيف

 نم كي ذوعن « كناسحإ دئاوعو « كرب فولأمو ٠ كقيفوت

 حاحلإو « ةعانقلا ةلقو « ربصلا فعضو .« صرحلا ناجيه

 . ةلفغلا ةنسو « ئوهلا ةعباتمو « ةوهشلا

  ماركإلاو لالجلا اذ اي . . نيمحارلا محرأ اي مهللا ية

 هلمجو ٠ ةحصلا ةمعنو نيدلا ةمعن : نيتمعنب هعتم مهللا

 : نيتذل همرحت الو « ميكح لقعو « ميحر بلق : نيتيلحب

 هل عمجاو « ميركلا كهجو ىلإ رظنلا ةذلو «٠ كتاجانم ةذل

 : نيتعافش هقزراو « ةرخألا ةنسحو ايندلا ةنسح : نيتتسح

 . نيحلاصلا ةعافشو يبنلا ةعافش

 اي فيطل اي .. ميحر اي روفغ اي دودو اي مهللا يو"

 هيلإ توطخ بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا .. ميرك اي باوت



 هن

 تغصأ وأ « يرصبب هتلمأت وأ «٠ يدي هيلإ تدتما وأ «٠ يلجرب

 . كيلإ بوتأ ينإو مهللا ٠ يناسل هب قطن وأ ٠ ينذأ هيلإ
 كتقزرتسا مث « ينتقزر ام هيف تفلتأ بنذ لك نم كيلإ رذتعأو
 كنايصع لع كقزرب تنعتسا مث ٠ ينتقزرف ينايصع ىلع
 كناحبس لازت الو « ينمرحت ملف ةدايزلا كتلأس مث « ينترتسف
 . هلك كلذ يل رفغا مهللا . كناسحإو كملحب ّيلع ادئاع
 . . نيمركألا مركأ اي . . كنم ءايحلا قدص ينقزراو

 . كشرع نم زعلا دقاعمب كلأسأ ينإ مهللا
 تيعد اذإ يذلا مظعألا كمسابو . كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو
 . ىلعألا كدجبو ٠ تيطعأ هب تلئس اذإو ٠ تبجأ هب
 ' ةنجلا انل بتكتو « انع ىضرتو « انع وفعت نأ ةماتلا كتاملكو
 « انتبهو اميف انل كراب مهللا . باذع ةقباس الو باسح ريغب
 نيعأ نم انرتسا مهللا «٠ كتدابع نسحو كتمعن ركش انقزراو
 . انع ضراو انبحأ مهللا ٠ نجلاو سنإلا نيطايش نم نيذؤملا

 ايو « اًدبأ مطقتي ال يذلا فورعملا اذ اي مهللا 47
 يذلا مركلاو دوجلا اذ ايو « ادبأ دفنت ال يتلا معنلاو لوطلا اذ

 بيطت ةنملا دوج نيع نم ضيفب انرمغت نأ كلأسن « اذبأ ديبي ال
 « انبولق هب نئمطت كندل نم اًنانح نمحر اي كلأسنو « انتايح هب



 لأ ررححححح تصب ةقاملا ةيعرألا

 نم اهب انلعجت كنم ةدوم انيلع ىقلت نأ دودو اي كيلإ لهتبنو

 ىلإ اهب انيوؤتو « مانت ال يتلا كنيعب اهب اناعرتو .« بابحأ

 ام كناحبس « هللا لالج لج !! انبر اي كناحبس 4

 لالجل يغبني امك دمحلا كل مهللا !! كمركأ امو !! كمظعأ

 .. اًريبك ربكأ هللا « كناطلس ميظعو كهجو

 !؟ هفطل فيكف 3 بونذلا قرغتسي هومع ناك اذإ

 !؟ هدو فيكف لوقعلا شهدي هبح ناك اذإو

 !؟ هبرق فيكف هناحبس هنود ام يسني هدو ناك اذإو

 انلماع مهللا 3 ميركلا كهجو ىلإ رظنلا ةذل انقزرا مهللا

 + لامآلا هل ققعتو © :لاتلا ةجارء انقؤرا مهللا « كدوب انيلع

 عم انعمجاو « باسح ريغب ةنجلاو « ةمتاخلا نسح انقزراو

 . ةنجلا نم ىلعألا سودرفلا يف ِةقيَ#ي دمحم ىبنلا

 حالصلا كنم « تنأ الإ هلإ ال مويق اي مهللا
 : انالوأو انترخآو 0 انايندو اننيد انل حلصأف ا حالصإلاو
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 . انراصبأو « انعامسأو « انبولق انل حلصأ

 . انرئامضو انرئارسو « انسوفنو انلوقع انل حلصأ

 . انقالخأو « انلمعو « انملعو « انمهف انل حلصأ

 . انممهو « انتاينو « اندالوأو « انتاجوز انل حلصأ

 . كبحل حلصتل ؛ كتمحر رونب انبولق حلصأ

 . كنم ًءايح ئلتمتل كملح رونب انرئارس حلصأ

 . كتنج ىلإ ئئعستل ؛ كداشرإ رونب انتاين حلصأ

 . كنع مهفلل حلصتل ؛ كتيفاع رونب انلوقع حلصأ

 . كتمحر ةمظع ىرتل ؛ كفطل رونب انرئاصب حلصأ

 . كيلع ضرعلل حلصتل ؛ كقيفوت رونب انلامعأ حلصأ
 .« كنع اًضر ئلتمتل ؛ كتياده رونب اهلك انتايح حلصأ

 . كب اضرو

 .. كأ ايبع هوك نأ كلصن يلل انحلصأ مهللا



 «ني» ةهداخلا

 اهنسح هللا لأسن « ةمتاخلا

 ٠ فاطملا ةياهن ىلإ لصن - بحملا بيبحلا اهيأ - اذكه

 ٠ ةنجلا ضاير يف كب تفوط نأ دعب « باتكلا اذه ةمتاخو

 نسال (ل رات ماهلإلا جرادمو « راونألا جراعمو

 ىلع هباب هللا حتف لب « هيلإ ئهتني دح ركذلل سيل هنأ ملعاف

 « اريك 1و هلا اوركذا اوثما“ ندا اياك : لي لاقف هيعارصم
 ئلإ علطتملا قمارلا قناولاو « دحت ال ةرثكلاف « [؛ذ١ : بازحألا]

 ركذ نع فكي الو « هناسل رتفي ال ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا

 « هقوذ عبنمو « هقوش أفطم ركذلا اذه نوكي لب « هبوبحم

 . لمعاو .. لهناو « هللا ةكرب ىلع قلطناف

 . . يِدَي ْنِم َمَّلَقلا َلْنَأ ْنَأ َلْبَقو . . هاتوخإ - ةئاهتلا يفو

 هناحبس هللا ىلإ َعَرْضَأ ْنأ . . َيَلَع بجاّولا بَدَألا َنِم ُهّنَأ ىَرأ

 يبلقجا مهلاف : لمعلا اذه لع نأ يذلا ميحتلا ميركلا ىلاعتر
 ركشأ نأ :قعزوأ :بر## .« نيحلاّصلا ةيركاشلا نم: كانإو

 .[16 :لمتلا] 4َنِحِبَصلَأ َكِداَبِع يف َكَليَمْحَرب ىنلحدََو
0 

 را
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 22ئ ور هز رع

 . ١5[ :صصقلا] # ىل ضعف ىيفن تملظ فِ بر

 [؟4 :صصقلا] *ٌرِيِقَف رح نم 2 . 2و امل ِفِإ ٍِبَر

 ١١4[. :نونمؤملا] 4َنيِميأ راخ  َتَأَو ٌمحتأو َرْفْغَأ 35

 بك نكح لع َكَنِإ آن ريغلو انو انل مت كر
 . [4 :ميرحتلا] 4 ريم

 دع
 ع مد دس 2 7 راسا 5 م_--

 [137 :ةرقبلا] © ُميِلَعْلا ٌميِمَّسلَأ تنأ َكَنِإا آن َلَبمن ان

 نما + دما فت خرفما

 نيّيبّنلا متاخو نيِلَسْرُملا ديس ىَلَع َكَراَبو 0 هللا ىَّلَصو
  نييمحا هفطومفلا ىلع و وتخت اند

 ديون الا اتيو هلز لدكلاو
- 

 ٌبتكو

 وَقْحَي لأ ِنْيَسَم َْب ٌَّمِصْم

 داَلْوَأَو ِهِتاَجْوَزو ِهْيَدِلاَوِلو ُهَل هللا َرْفَغ

 تاَمِلْسَملاَو َنيِمِلْسِملاَو

 اه ١471 بَجَر ْنِم َنوُوْشِعلاَو عباّسلا « َنْيَتنإلا لِي

 لل 0



 ةهننه 2

 ةحفصلا عوضوملا

 21101 1 1 1 111111100000 ةمدقملا ©

 1 ديهمت ©

 د21 0 0100001111111 يل ركذلا دئاوف ©

 ا اس ةفظوملا راكذألا : لوألا لصفلا ©

 لم م ةماه ةحاملا ©

 ظ111أ11 0000-1 ءوضولا راكذأ ©

 0 ا :ةذلصلا راقذأ اه
 0 ا حاتفتسالا ةيعدأ ه

 0 يي ذوعتلا ه

 5*3*#ا ب عوكرلا راكذأ ه

 0 عوكرلا نم عفرلا راكذأ ه

 ااا رتولا تونق ىف ءاعدلا ه

 م 006
 ااا نيتدجسلا نيب ءاعدلا ه

 ا ]1 111 دهشتلا ه



 2000 رلستلا لبقو دهشتلا دعب ءاعدلا ه

 )12111111110 ..ةالصلا دعب راكذأ ه

 02000 ............... رولا كعب لوقي ام ه

 5206 حبصلا ةالصو برغملا ةالص دعب لوقي ام ه

 ص500 نيديعلا راكذأ ه

 ل يل ءاقستسالا ةيعدأ ه

 010000 ءاسملاو حابصلا راكذأ »

 ل ا ب مونلا راكذأ »

 0 ًارهاط اًركاذ مونلا لضف ه

 ط2 ةحلاص ةين ىلع مونلا لضف ه

 000010تذت-ج-د_-ذ-_-بج-جد2 .هعجضم ذخأ اذإ لوقي ام ه

 0000 شارفلا يف بلقتلا ه

 ل ايؤر ئأر اذإ ف

 لا .....ببتببتبتتتت ةقوث يف عزف اذإ لوقي ام ه

 51ش 000 ظاقيتسالا راكذأ

 2000 ا رفسلا راكذأ #

 01100 ا ا رفاسملا تنا ه

 2” 6-00 هلهألا فانيلا ل وقر اهو



 .. اًعفترم اًناكم دعص اذإ ركذلا ه

 . اضفخنم اًناكم لزن اذإ ركذلا ه

 0 ةبادلا تئطب وأ تفقوت اذإ ه

 0 اهب لزن وأ ةدلبب رم اذإ ه

 57-53 عوجرلا ةدارإ دنع ركذلا ه

 000-2 هتدلب ىأر اذإ ركذلا ه

 لهألا ىلع لوخلا دنع ركذلا ه

 0 الا ير اع عفاف ل او ساو جسما

 ل را رفا أم هزه عي ا أل كال كفن

نا ا ]1
 

 راف واو اعياو أ هام هور اقع فاق هم ا اع

 5500 ارعاو مو افلا ها وكم فم اال ا

10 1 1111111 
 ا ا ا

 0 ولا ما وم يق هو وقام فا

 0 ل ل ب عاف قا ام كساد ا تالا

 ا 1

1 11 
 او و ا ل قع طعم ل ودق ب لا ع ا : ميقملا تنأ ه

١ 

 ل هرهس دنع رفاسملل لاقي م ©
 ل

 ماا اع طال نا دن ناب هتدوع دنع رفاسملل لاقي ام .

 000 بمس بسس ناذآللا واكذا زله

 ام امس



 535 ا... ءالخلا نم جورخلا »
 100000 سابللا راكذأ

 ب م سل ب ا نما بوثلا علخ دنع ركذلا ه

 ا بوثلا سيل دنع ركذلا ه

 د ديدج لعن وأ بوث سبل دنع ركذلا ه
 5100 اًديدج اًبوث سبل نمل لاقي ام »

 0 برشلاو لكألا راكذأ

 000 ماعطلا لوأ دنع ركذلا ه

 لكألا لوأ يف ةيمستلا يسن اذإ ركذلا ه

 نو رالاو و ءياوو و هه قوو وع عقق اع

 ذه جا اول دعب هلاهح ل فزاع ها و وق دو وود الهه رع

 6 هاهو هاه هدول هرم اورو هوي هيف

 هاواوماو نزعل ةهاق ةهقفففاأو عم اق#

 هوو و هيرو لويد هنود عم »همه

 مهو وم هوو ومو و هةعقوه هو ع جاعف

 5170 دجسملا ىلإ قيرطلا يف ءاعدلا ه

 ظ070070 1 ز ز ز ز ز دجمسملا لوخد دنع ركذلا ه

 دجسملا يف يرتشيو عيبي نم ئأر اذإ ه

 ك1 دجسملا يف ةلاض دشني نم ئأر اذإ


