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 لوذلا ءزجلا

 ةاوصلا ديمح نب دومح /خيشلا ةليضف

 يمراصلا رصان نب ةعمج /بيترتو عمج

 عباسلارادصإللا

ه ١٤٢١ ناضمر



 ىلع رمأو ركذ لك ىلع هركذ ؤلعي يذلا هلل دمحلا

 هلل ركذلل :ميركلا هباتك مكحم خ لئاقلا رما لك
 ن م. 1

 ىّمطصملا ىلع مالسلاو ةالصلاو( ٤٥ ةيآلا .توبكنعلا .77 ربكا

 ىلعو (ةدابعلا وه اعدلا) :نيمألا قداصلا وهو لئاقلا 6باوذلا

 .هللا ركذب ةضغ غهثنسلا تناك نيذلا هبحصو هلآ

 :دعب امأ

 الضف هدابع هب !ىلوملارمآ ‘تاعاطلا فرشأ نم ءاعدلا نإف

 ةروس) : بجتسا فوأ ٣ :لاقف ةباجإلاب لٌصفتو .اًمركو

 دقو ١٥١( ةيآلا .ةرقبلا ةروس 1 مكركذ وكات « :لاقو ٦٠( ةيلا .رفاغ

 نم يفكي .ركذلا لضف نايب خ ةريثك ثيداحأو ايآ تدرو

 ي تراتلا ةيمسر هأ ركني الأ ه :ىلاعت هلوق كلذ

 ندالناق ةيالا ىلع بطق ديسا قلعيو (؟٨آةيالا سردا

 .ةقيمع ةقيقح نينمؤملا بولق خ هللا ركذب نانئمطالا
 ثلصتاف !غهَبولُقف ناميإلا ةشاَشَب ثطلاخ نيذلا اهفرعي

 "...هللاب

..:



 دمصي نأ عيطتسيال تاظحل ةايحلا هنه 2 ءرملاب

 نوكي الو دامج ىلإ اًننمطم !هللا ىلإ ًانكترم َناك اذإ الإ اهل
 ركلا نأ ملعا" ؛يووتلا لاق .لاح لك خ هركذب الإ كلذ

 غرشلا درو لاوحا خ الإ لاوحألا عيمج ة بوبحم
 ۔"اهنانتتسأب

 .هركذب مهبولق ثَجَل الاجر ىئوملل نإو .. اذه
 وهو مهنم دحاولا سحي .ناميإ ةلعش اوناكف .هركشب مهنَتسلاو

 هكراشت .هنايك نم ةددعتم ةنسلاب ىلوملا دمحب بَسي
 س ووس ز

 ٤٤(. ةيآلا .ءارسإلا ةروس :1 درب خي ال ءىش نم ة نإو « حيبستلا

 ث لوقي هللا همحر يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا اذهف
 :كلذ

 يناسل فلأ فلا ينم دهشأف يناَنَجرونب يحيبست ناعأ

 يناغأ بيرغ نم فلأ تلا ادإ هتاغل نم يلتجأ ناسل لكو

 يناعم تاتش نم فلاتلا ىده ةّيغل لكب يعمس ىلإ يدهيو

 نالقتلا اهناصحإ نعرّصَقُي ةبيجع فلألا ىنعم لك يو
 ءام ًاموي مهنم ضرألا ولخت ال نأ ىلوملا ةدارإ تعاش دقو

 ءالؤه نمو !نايدلا بحاولاب انركذي .ينابر دم مهف
 6- هاعرو هللا هظفح ۔ 2ِاوصلا ديمح نب دومح خيشلا ةليضف

..:



 . . راكذألاب زومعم هشويف .خيبست هئمصو زكذ ةمالك يذلا .

 ىلب؛حيبستو ءاعد نموبراشختساو ةالص يلالبركدو ةوالت نمف

 جهلي نأ نود تاقوألا نم ثقو هيلع زمي ذاكي ال :ريبكتو ليلهت
 .حألا ننناؤلاب هناسل

 تعّمجتف .خيشلا راكذأ دييقت ىلع نوريثكلا صرح دقلو

 ةظفح اوعاطتسا ام ظفح ىلإ نوردابي اوناكف سيرارك مهل
 دومح خيشلا ءاعد اذه :نولوقي مهغمست ام اريثكو !اهنم

 هبلاغ ىقتسا حيشلا َنإف الإو هب وعدي حيشلا نوكي اوصلا
 تناك دقف 6ديدشلا صرحلا اذه عمو .ةفرشملا ةنسلا نم

 ... هلكشو هطبضو ؛هلحمو ءاعدلا ظفل خ ءاطخألا

 ؛يمراصلا رصان نب ةعمج /رباثملا باشلا ةمه تناك دقلو

 اًيفالتم .ةكرابم ةلسلس خ خيشلا راكذأ عمجيل ماتخلا
 هلامعا َلَلكو هدهج خ ىلوملا كرابف ‘ءاطخألا عيمج كلذب
 .هيلع زداقلاو كلذ يلو هتإ حاجنلاب

 اريثك هللا نيركاذلا نم اونوكي نأ ىلع نيصيرحلا ىلإف
 .بذعلا ينايزلا لهنملا اذه تاركاذلاو

 يدعسلا لشاق نب يلع نب دقف

..



 كبؤ ايخأ كب تيسما كبو تخَبضَا كب مهللا" .ا
 تْيَسُمأ كب مُهللا) :لوقي ءاسملا و .زوشتلا كێلاَو تومأ 4 ٨ م ٠ تمق .

 ."(ريِصملا كێَنإَوثوُما كبو ايحأ كبو تخَبضَا كبو
. 7 

 ْمَُنلا) :لوقي ءاسملا و كدهشأ تخض ينإ مهللا" ٢.

 .كَتَكِثالَمَو ثكشزَع ةَلَمَح ذهشأَو (كذهشأ تيَسمَأ ينإ

 ال تدحو تنآ لإ هنإ ال هللا تنآ كنآ كمذخ عيمجو
 "كيبو كُلوشسَرَو كدْبَع اًدّمَحُم نآَو .كل كيرش
 .(تازم٤ )

 ينإ ًمُهََللا) :لوقي ءاسملا و ثختبضأ ينإ مهللا" ٢.

 كتمغن َنَلَع متأف .رثو ةَيِفاَعَو ةمغن ىف كنم (ثيَسمَ
 .(تازم٢ ) "ةرخالاو ايندلا ىف ًكَرْثِسَو كَتَيِفاَعَو

 ىتشآ اَم َمُهَللا) :لوقي ءاسملا يبو يب عضأ ام َمُهَللا" ٤.

 ال ًكَدخَو كنم 6‘كقلَح نم بحاب ؤآ ةمغن نم (يب
 !اترلهرلرعشرختواذمكت كتحت كيرش

 ةرطف ىنم (اتيسفآ):لوقي ءاسملا ذواتخبضأ" ٥

 َمَحُم اًنيبت نيدو .صكلخإلا ةَملكَو .مالشإللا

..:



 . . .امينش اًميِنَح ميهاربإ اًنيبآ ةّلِمَو -ملسو هيلع هللا ىلص- .
 ." يجرفملا نم ناك ات

 اًنيتشآ) :لوقي ءاسملا و عبض اتخَبضأ " ٦.

 الاذتخو ةللا الإ هنإ ال :هلل دمحلاو :هلبآكنلا(ىشسمآو

 زيق ءىَش لك ىَلَع وهو احلا هَنَو . كذملا هل هَت كيرش

 ءاسملا يو ُهَدْغَب اَمرْيَحَو ؛مؤيلا اده يف اَمَرْيَح كلسأ بر

 نم كب دوأو ء(اَهَدْغَب اَمرْيَحَو .ةليللا هنه يف اَم) :لوقب
 يف اَم) :لوقي ءاسملا بو ُهَدْغَب اَمرشَو !مويلا اَده يف اَم زش

 ءوسو .لسكلا نم كب ذوعأ بر .(اَهَدغَب اَمرَشَو .ةليللا هنه
 ."ربقلا غ باَدَعو رانلا خ باَدَع نم كب ذوعأ بر ربكلا

 منلا ةرخالاو اينألا 2 ةَيِفاَعلا كئأسآ ىنإ مهللا " ٧.

 .ييلاَمَو ييهو َياَيذَُو ينيد يف ةَيِفاَعْلاَو َوفَعْلا كئآسأ ىنإ
 نينب نم ينظَمخا ًمُهَللا .يتاَعؤَر نمآو يتاَرؤَع زثشا ممهلا
 ذوُغاَو يقؤَق نِمَو يلامش ْنَعَو ينيمي ْنَعَو يِفْلَح نِمَو يدي
 ." يتحت نم لاتغأ نآ كتَمَظَعب ب

 نسح يف اناميإو ناميإ يف ةَحِص كلأس يإ مهللا " ٨.

 ةرفغمو .ةيفاعو كنم ةَمحَرَو .حالف هعبتي احاجنو .يقلح

 ." ًاناوضرو كنم

.:



 اقزرو .الَبَقَتُم المعو 6اًعفان املع كلأسأ ينإ مهللا ٩."

 .متختاتليهكب رضن نا كوذولعت ةنرملا ٠
 .(تازم٢ )" هْمَلْغَت ال امل َفرِفْفَتْسَنَو

 ايب ِدَمَح هبو ءام يد مل لابو ءاير هللاب تيضر" ١١

 هيَلَع هللا ىلَض) :لوقي ةثلاثلا ةرملا جو (تازط٣ )»"الوشزو

 ." (ملَسو

 .ةَماَمَوناَطنَش ة لك نم .ةماتلا هللا تاميكب ذوعأ " ٢.
 ¡١ا ه. ت

 ةمال نيع لك نِمَو

 تاّمماتلا هللا تاملكب ذوُغأ" ميحزلا نمخحزلا هللا مسب .ا

 .(تازم٢ )"قلخ امزش زش نم ت تاّماعلا

 الو ضرآلا يد ءيش ه همسا عَمزضِي ال ينا هللا مسب ' 9١٤

 .(تازم٢ ) " ْميِلَعلا غيمّسلا وهو ءامسلا يف

 تناواثنكوت كنت تناال ةنر ال:ىنرتنآ يننا"

 بطخلا يبعلا هللاب الإ ةوق ال َلؤخ الو .ميظقلا شزقلا ت

 رخوتعهننانأ منتغا !نكجختاشيختانو:ناكةنلا اتام

 لح ىصخآؤ ًاملمع ءْنَش لكب طاحأ ذ هللا َنأَو زييق ءْيَش

 لكر رش ْنمَو .يست رش نم كب : ذوعا يئ مهللا ا!اَدَدَع ٍءْيَش

» 



 ."ميقتسم طارِص ىَّلَع ىبنإ اَهتَيِصاَنب ذخآ تنأ ةباد
 .كناقلب نمؤت ةَنيَمْطُم اًسفَت كئأسآ ينإ مهللا " ٦.

 ." كێاَصَقب ىَصزَتَو كناطقعب عقتو
 :اهاكز نمزيحاتنآاهكزو :اهاوفتنيفت تآ مليللا ٧

 ." اَهالْؤَمَو اَهْيِلَو تنآ

 بێقلامسيامَع .ضزألاؤ تاوامسلا رطاف مهللا" ٨.

 تنآ الإ هنإ ال نآ ذهشا .هَكيِلَمَو ءْنَش لك بر ءةَداَهَشلاَو
 ا -٥ ..ا٢ .5 . 22 نا م 2١ ة

 نأو ءهكزشَو ناطيشلا رش ْنِمَو "يسفن رش نم كب ذوُغأ
ِ .2 

 ." ملششم ىنإ هرجا ؤآ ءاًءوُس يفت ىَلَع فرتقا

 خلصأ ء(تازم٢ ) ثيغتسأ كتقممخرب مويق اي ْنَح اَي " ٩

 : ِنِنَع ةفزط يسفن ىلإ ينلكت الو ‘ هلك ينأش يل

 هبخضو هلآ ىلعو دَمَحُم انبس ىَلَع هللا ىّلَصَو " ٠.

 ررم ترا ر رجرو دس وحم س
 ىلعو اننكلوم وه انل لل ا تبتك ًَ ز { اًتَسصي نلا ة «

 +ح)حه م. ( ررب ازرم
 . (١٥ةيگلا .ةبوتلا ةروس) 1 ك ررونوومل ١ ركوتخلف وللا

 ص ِ
 هج نا( رب ح ما "رارج ر مررن۔_ ورت 7

 نإو وه الإ هل فشاكالن رضي هللأ كنسشميانإو
 سراس ج . عيرس ر م ج ١ جت يد ايرس ۔اج۔ ۔ م

وهو ۔ودابع نم ءاش د نم هي بيصي ۔ ًةار ربخب كدر



 « حم هيس سس ثرا ل

 الرگرلا ورتلا
 : - . يو ےس مس ج رج س

 ٦(. ةيآلا ٬دوه ةروس) نيبم تجح ق لكاَهَع دوتو

 _ ت 7
 ر ۔ ٦ مم "راتحا ١٥ رر ص حرملا

 3 تح ج اَمَيِصاَنيأذخاَع وه الإ ةباد نمام ركَيَرَر قر هلال َكوَت نإ

 ۔۔ >-( -ا( [:ي7

 و
 وهو مكايو اَهَقْزَري هللأ اهقزر لمع ال ةباد نت ناكو

 ٦٠). ةيألا توبكنعلا ةروس)( ملعلا عيمسلا

 زينشالكذيتناتتاتهل كينم الكومتتني رياتلةلل تنبا ل
 ٢(. ةيآلا رطاف ةروس) مكلك زعلاو :هرعت نم دل

 ةتنا نتن قاو توتلا نت هتنا نبلو ل
 . ب
 ره له رضي هنأ ندارأ نإ هللأ نود نم َنوُغنَت ات رشيف ب ه هس ,ج .1

ِ 

_ : 

٤\
 

 ح

 هج د۔راويحس .و رملإ 7س .س .س .۔۔ ٤ 2 نو اها
 لق ۔وتمحر تكلم ره همحرب يد ارآ َوأ حورض تفشك

 مداررروا هه .م ےر) ررر ت مارك
 ٢٨). ةيكلا رمزلا ةروس) ق كورتملا لكوت ِدَتَلَع هنأ ئ سح

 ةر مكنع قآ تمقيأوزكذأاونما تيزلا اهيلي ز ٢
 9 ع

 ج
 در)ر ررر 1 ه ل < هر

. (١١ةيالا . ةدداملا ةروس) .تنونيوملالكوتملق وتا لعو هنآاوقتاو



 ام هجتعزدرَع مكيشنآ نت كور مكاج دمل ر
 7 وجي

 ( رب فور ريمؤملا اي مكتلع بترصرَح تنع

 َمَو تكرت َعَوه ال هلما يتح لاو :
 .(٩٢١۔٨٢١ ةيقلا ةبوتلا ةروس)( ودظعلا نرملا !تت

 .تارم٧ ةيناثلا ةيآلا ارقي

:
 

 :هللا ءاَش امهلا لإ ريخلا قوسي ل هللا َءاَش اَم هللا مشب "

 نمق ةمعن نم ناك ام :هللا ءاش ام هللا الإ ءوسلا ةفرص .

 " ميظقلا يِلَعلا هللاب لإ ةوق الو لوح ل هللا َءاَش ام هللا

 و (

" ميجزلا ناطيشلا نم ميبلا عيمشلا ه هللاب ذوعا :



 .(تازم ")١٠ هيلإ بوثو

 كبةوجنعازخلاوبم ني كجنوقا ينيملا
 ذوُعاَو لخبلاو نبجلا نم كب ذوعاو لسكلاو زجعلا َنِم
 ." لاجزلارفقَو نيدلا ةَبَلَم نم كب

 .يرمآ يف يفارسِإَو .يِلْهَجَو يِتّنيطَح يل زفغغا مهللا " ٦.
 يِتَطَحَو .يِلزَهَو يدج يل زفغغا مهللا .ينم هب ُمَلُعَا تنآ اَمَو

 اَمَو كثَْدَقاَم يي زفغا مهللا "يدنع كيد ُلكَو يِْمَعَو

 زخَوُمْنا تنآو ءمَنَقْمْنا تنآ نلا اَمَو ،ترَرسَا اَمَو اتزَحَا

 ."ريق ٍءْيَش لك ىَّلَع تناو

 .كذنَع انأو ءيِنَتْقَلَح هتنا آلإ هنإ ال ءيِبَر تنآ مهللا " ٧.

 ١

 اه

 قرمتؤم كبذوغن ثنطتا ام ثيشزو تيخه قال
 6يل زفغاق .يبنذب ويو .يلع كتمقن تم زب كن ُءوُيآ :تحت

 .“"تنآيكلإ بونذلا زوفيل ةنإف

 منذنم كيئر تتبن بنك لك نساقزختشا مهنن»" 4

 مث ييضَت نم هب كثدَعَو اَم لك نم ًكزِضْغَتسَاَو ؛هيف تنغ

 كهجؤ هب ثذزأ لَمَع لك نم كرِغْغَتسَاَو .هب كن فوأ م
 يَلَع اَهب تفقعنآ ةمغن لك نم كرِفْفَتسَاَو اكزيَع هَطَلاَحَف

..:



 يتغل ا َملاَع اي تزجفتسإو ؛.كتيصخمم يع اه تنمعتشاف
.. 

 « د

 ا ر۔ حر

 .ميلح ا ةََِلُعَورِسَو الحو د الم يف
 رم و ه .(ةزم:. )" هدمحب هللا ناحبس هنن" ٢!

 م
 .ةحتافلا ةروس ةءارق

 .ةَرَقَبلا ةروس نم ىلولا ذ رضخل خلا تايآلا ةءارق

 .اًهَدفَب دغب نينتلل ا نينَتَيلاَو سزكلا ةيآ ةءارق

 :ىئاََت هلوق نم َيِهَو ةَرَقَبلا ةَروُس ميتاوخ ة ٌةَعاَرق

 .ةروسلا رخآ ىنإ (....... تاوامسلا يف اَم ِهَلل)

 .(تازم٢ ) نَتَدْوَحماَو صالخإلا ةروس ٌةَعارق

. 

..:



 ن ازشقل اةَءاَرق ًذْغَب لاقتزاكذأ
 هب اَنْعَنا مُهللا .ميركلا هنوُسَر َعَلَبَو ميظعلا هللا َقَدَص " -

 هنت ىج

 يحلا وه الإ هلإ ال يننا ميظقلا هللارفغتسا اهيف انن َكَراَبَو
 اا َم 2 2 ذا

 ىَدُمَو ارونو اَماَمِإ انن هلعجاو نآرقلاب اًتُمَحزا ممُهَللا " -
 ء

 "٧ ه ۔ ٥ ۔
 : همحرو

 :انلهج اَم هنم اَنْمْلَعَو 6اتيِت ام هنم اتزكَد مهللا " -

 ب اي ةجح انن هلَعجاو راهنلاو ليللا ءانآ ُهَتَوَلِت اتفؤزاَو
 ."نيجتاقتا

 لمَعَو ُهَماَرَح َمَرَحَو هلالح لحأ ْنَمِم انلعجا ٌمُهللا " ۔

 . "هدوُذُح دنع فَقَوَو ههب اشتمب ََم آَو ٨ همكخفب

 اد اي انن س اص . ر ةًحح هلعجت , ات ةَحخ اي ه ةجح لَعجا َمُهَللا ح

 مارخإلاو لالجلا
 اًنيصاَوَت ‘كئاَمِإ إ ونب 6 دي 7 ونب كي هد ےر رم ام( ورت ١٠

 . ر .-

 لكب كلاشنت" كؤاَضَق انيف ذع كذفغخ انيف ض اَم ف ديب

 و كباتج يف هتنزنآ زا اكلضن هب َتْيَمَس كن َوُه مشا
.. 

 بنقلا ملع يف هب ترزقاتشارا ضملخت نو اذخأ تملع

 اًقراَصْنآ رونو انبولق م عيبر ميظقلا َنآزقلا َلَعِخَت نآ كدنع

ت ۔تتتتكات



 انذناقَو انموُمغَو انمومه باَهذَو انناز;خآأ َءالَكَو

 كنئاتلؤآ م َم ميجلا تانج كتانج ىَنِإَو كێئإ اَنَقَئاَسَو

 ءادهشلاو نيقيدٌصلاَو نييبنلا نم ْمهِنَلَع تفقنآ نينا

 " اًقيفَر كنَلؤأ َنُسَحَو تيجِلاًصلاَو
 هبخَص و هلآ ىَلَعَو دَّمَحُم دَمَحم اَتدِيَس ىَلَع ُهَللا ىلصو ه

 .'مْنَسَ

 ةلحارلا بوكز دنع لاقتراكذأ

 :بوكرلا ةيعدأ ۔«أ

 لؤح آل .هللا ىلع انلكوت زبخآ هش .هللابو .هللا مشب " -
 : هلإب كلإ ةوق لو

 ."نكي مت أشي ن اَمَوَناك هللا ءاش اَم "

 ايو (؟ نرقم ةلاتكاَمَو ادَحاَتل َرَحَس ىزلا حسا

 ١٢. ١٤(. ةيكلا فرخزلا ةروس) ن لقنمل ات :

 .(تازنم٢ )" هللا لإ ه ل ,

 .(تازم٢ )"زبخ هللا "

 زغفي ال هنإ انن زضغاف اَنَسْفنَا اًنْمَلَط انإ كناحبس " -

 تنآ الإابونذلا

 ۔ہ۔۔ہہسوسورحخت تجتن

 م
`



 :لوقي ةقباسلا راكذألاب نايتإلا دعب

 نمو :نوفتلاوزبنا انهاانرفساجل/ كناننانإ مينلا ع

 ." ىضزت ام لَمَعل دلا

 ."هَدغْب انن وطاَو اده اَنَرَمَس اَنْيَلَع نْوَم مهللا " ۔

 ."لهألا ج ةقيلخلا تنآو رمسلا يف بحاصلا تنآ مهللا "

 ."انيفأ ج انننخاو انرفس انبخضا ميللا رع
 َنِمَورّصْنَا ةبآكو رسلا ءانغَو نم كب وت انإ مهللا " -
 بَلَقنملا ءوس نِمَو مولظملا ةوغَد نمو نؤكلا دغب رؤحلا
 ." يََولاَو لهكلا لاما

 :عوجرلا دنع ديزي

 ." َنوُدِماَح اَنْبَرِل َنوُدباَع َنوُبِئاَت َنوُبِيآ " =

 .'مَّلَسَو هبخضق هبآ ىَلَعَو دّمَحُم انديس ىّلَع هللا ىَلَصَو " -
 :لوصؤلا ءاعد ۔(ج

 ." نيملاس اَنَمَنَب يذلا هلل دمحلا "

 :٦نينرننازيخاتتاواكزابم الزنم اننزنآ مهللا "

 نيضرألا ٌتَرَو .َنْلَلظَا اَمَو عبسلا تاوامسلا بر ٌمُهَللا " -

 امو حايزتابزو نلتضأ امو نيجايشتا برو :نلتق امو عبشلا
.



 . .اهيفامَريَحَو اهيهأَرْيَحَو ةيزقلا هذَهَرْيَح كئآنت .نيرق .
 ." اهيف اَمرَشَو اهلهأ رَشَو اَمَرَش نم كب ذوعنو

 اميف َتْغَمَج اَم َرْيَحَو اَمريَح نم كلت انإ مهللا "

 ." اَهيِف َتغَمَج اَمرَشَو اَهرَش نم كب وعَتَو
 .اهيأ ىتنإ اَْبِبَحَو .ًاهابو نم اَذِعاَو ًاهاَيَح اتفززا ّمُهَللا " -

 ." اَنَنِإ اهلها يحلاص ْبَحَو
 ."متشو هيخضؤ هيآ ىنغو يمحم انييس ىتع هللا ىلصو

 :لوقي ةلحارلا نم لزني امدنع
 ."قلح امزَش نم تاماتلا هللا تاميكب ذوغآ "2

 :لهألاو لزنملا لوصؤ ءاعذ ۔(ج
 ." نيملاس اَنَمَلَب يذلا هلل دمحلا "

 : تيدزنملازيَح تناو اكرابم الزنم اننزنآ مييللا -ح

 ." اًنَسَح اقزر اَهب اَتفززاَ 6ازارَق اَهب انن لَعجا مهللا "
 7متسوجيخسووبايغووتجت انييس ىلع هلامو ك

..:



 :ءوضولا دعب لوقيو

 نأ ثَهشأَو هن كرش ال هدخ هللا آلإ هنإ ال نأ ذَهشَأ "
 هارم رس .

 ." هنؤُسَرَو هنْبَع اًدَمَحُم

 : "'َنيرهطتمل ا َنِم ينلا 6 تيب اؤتلا َنِم ينلعجا مُهللا "

 تنأ الإ هنإ ال نأ دهشأ ك كدمحبو مهللا كناحبس " ۔ ١ .روت . ؟:¡ ے ةا ے ٨٤ ٨ هم ث (22:71
ِ ٥ِ 

 ه. . . &

ِ 
 ."كينا بوتاو فزففتنا

4 ::>. .. 2 

 هدعبو ناذالا ءانتا لاقي ام

 :ناذألا ءانثأ

 ىَّلَع ّيَح) نّتَلَعْيحلا دنع الإ نذؤملا لوقي ام لثم لوقي -

 ًةَوَق الو لؤَح ل ":امهلدب لوقيف (حالّقلا ىّلَع يح ،ةلًّصلا
 ." هللاب الإ

 يلصي (هللا لوسر اَدَمَحُم نا ذَهشَأ) نذؤملا لوقي امدنعو -
 لوقي ام لثم لوي مث 'مّنَسَو ِهيَلَع هللا ىلص" يبنلا ىلع
 .نذؤملا

..:



 : اط ر ةن كور , ك ن ر= كايو ه "
 ."دمحم انيبن ىلع ملَسَو لص مهللا " ۔

 تآ .ةمئاقلا ةالّصلاَو .ةماتلا ةوعدلا هزم َبَر مُهللا " ۔ ت .. .2 .. ِ ت :. ض 7 "
 ت ٥

 يذنا اًدوُمحَم اَمأَقَم هثنَعْناو .ةليضفلاو ةَلْيِسَولا اًدَّمَحُم

 َنأَو فن كينرش ل هَدخَو هللا الإ َهَنإ ال نأ دهشأ انآو " ۔

 . "ةنؤنبزو هدْبَع ادمحم

 ."اميد مالسإلابو .الوسر بَمَحُميَ ءابو هللاب ثيضَ " -
: .- . . َ 

 دجسملا نم جوزلاو لوخدلا دنع لعفي ام

 :دجسملا لوخذ دنع

 مالسلاو ةالّصلاَو هللا مشب" :الئاق ىنميلا هلجر مدقي ۔

 باوبأ يل ختفاو يبونذ يل رفغا مهللا ،هللا لوسر
 ," ح نم َر

" 

1 

 نم ميدقلا هناًطْنُسَو ميركلا ههجَوبَو ميظقلا هللاب ذوعا " -

 .ملسو " ميجلا ناطيشلا

..:



 :دجسملا نم جورخلا دنع
 ممالَّسلاَو ةالصلاو هللا مسب" :الئاق ىرسيلا هلجر مدقي ۔

 َباَوبَأ يل حتفاو يبوذ يل رفغا مهللا ،هللا لوسر ىلَع
 " - 1 ٠ د

 . زر .١ص ). ه ررب ووب . -< ١ ۔۔ هو ر 2١ ل َ

 نميل لكَجَأَو قذص جرخم ىنجرخأو قدص َلَحَذَم ىنلخدأ تير ث =
 ے ) ترارحر مدو او

 ٨٠(. ةيآلا .ءارسإلا ةروس) 1 ارصن اننطلتش كندل

 ." هدونجو سيلبإ نم كب ذوعأ ينإ مهللا " -

 ةالصلا نم ميلستلا َدعَبَو َلبَق لاقي ام ٨ 2 . ٠1 ے ه هع ..

 :ةالضلا نم ميلستلا لبق

 : (ةثوُشَرَو ُهْْبَع اًدَمَحُم نآ ذَهشآَو ... ( :هلوق دعب لوقي ۔

 ام ح م ش ه لآ ىَلَعَو دم دلا : ان ت ىلع ۔ ى ء رز

 رمحم ,. لآ ىلمعو رمحم محش ىلع كرابو .ميهارْنِ ىلع تنلص ا 7

 نيماعلا يف َميِهاَرِْإ لآ ىَلَعَو َميهاَرْبِإ ىَلَع تكَراَب امك
 ." ديجَم ديمح كنإ

 نم كب ذوُغَأَو .ربقل ا با ًَع ْنِم كب دوغ نإ مهللا " ۔

 ذوُغَاَو .لاجدلا حيسملا ةَنْثِف نم كب ُذوُغََو امن
 ." تاَمماَو ايحملا ةَنْنِف نم كب
..: 

.: ً 
 باذع

ِ 

. 

٥



 ." مَرْغَماَو مألا َنِم كب ذوعا ينإ مهللا " -

 .لَمَعَو لؤق نمم اَهْنَنإ بق اَمَو ةنجلا كئاش ينإ مهللا "
 ." لَمَعَو لؤق نم اَهْيَنِ برق اَمَو رانلا نم كب ذوُعَاَو

 ذبن ةنم كقاس امريخ نم كنأشآ ينإ مهنلا "2
 كب ذوعاو ؛ََلَسَو هيَنَع هللا ىلص ذمَحُم كوو كبو
 ذمَحُم كئوسرَو كْئبَنَو كذْبَع هنم داعتسا ام زَش نم
 ." َمّنَسَو ِهيَلَع للا ىلص

 بودلا رفغي الو اريثك اًمْلُظ يِسضَت تْمَلَط ينإ مهللا " -

 تنا كنإ ينمحزاو كدنع نم ةَرِفْفَم يل زضغاف تنآ الإ

 ." ميحرلا زوُمَقلا

 َباَدَع اَنقَو ةَنَسَح ةرخألا يفو ةَنَسَح ايندلا يف اَنِتآ اَنَّر "

 ١ "رانلا
 ِ .رد برم مراع را 2 وات . .... "

 اَمَو تزررَسآ اَمَو تزخآ اَمَو تمدق ام ىل زفغا مهللا -

 جد اياي 2 يح . 4: 02١...
 تنآو مدقملا تنأ ىنم هب ملغأ تنأ اَمَو تفررسأ اَمَو تنلغأ

 وي م وب

 ."تنآ الإ ةلإ الخلا

..:



 ات1 ٦7936 ززو) و- ٦6 7 :ةالصلا نم ميلستلا دعب :ة ا

 :اتارتم)اينتازغختشا "ل

 للجلا اَد اي تكخَراَبَت مالسلا كنمو مالسلا تنآ مهللا " .

 ." مارحإلا
 ذفكتا ةنوكننا ةن هتكيرش الةنخواةنلا الالال"

  

 :م .7

 ام ةةالص لك دعب ةدحاو ةرم " زيدق ءيش لك ىَلَع َوُهَو

 .تازم رشع هب يتأيف برغملا و رجفلا يتالص ادع
 ْنضَملا هلو ةمغنلا هل ُهاَيِإ الإ ذْبْعَت لو للا الإ ةلإ ال " .

 ." هللاب الإ ةوق الو َلؤَح ال نَسحلا ُءاَننلا ُهَلَو

 ." َنوزقاَكلا ةرك وَنَو يذلا هن تيِصيْخُم هللا الإ ةلإ ال " .
 دار الو َتْفَنَم امل يطغُم الو تْيَطُغَا اَمِل عنام ال مهللا " .
 ."دجلا كنم دجلا اَد ُعَمْنيالَو َتْيَضَق امل

 ." كتامم نسحو كرعش و كرح ىنَع ينعأ مهللا " .
 .يسزمكلا ةيآ ٌةَعاَرق
 .نَقَوَعملاَو صكلخإلا ةروس ةارق

 زبخآ هللا ء(ةزم٢٢ ) هلل محللا ء(ةرم٢٢) هللا ناجلل :
 :هلؤقب ةَناَنا لمكيَوةَزَم َنوُغشِتَو غشت كلق 6(ةزم٢٢ ) ه ٥. ٠ يلإ هع

..:



 ِ ورم ررق ريدااثن %

 َوُهَو دمحلا ُهَنَو كذملا هن هل كيرش ال هدحو هللا الإ ةلإ ال "

 ." زيبق ءَش لك ىَلَع

 رجفلا يتالص دعب .(تازم٧ )" رانلا َنِم يِنزجآ مهللا " -

 .برغملاو

 تيتبلا نم جورخلا لوخأذلا دنع لاقي ام
 :تيبلا لوخذءاعذ

 ة هللاءاش اغ هيل مضي ".لوطيو ىتشد ةتجي مدقل د
 ." هللاب لإ ةوق

 هللا مشب .جرخا َرْيَحَو جلؤما رْيَح كلاس ينإ مُهللا " -

 ٠ ٠ ."انكو انبر هللا ىلعو انجرخ هللا مسب ءانخَ
 تيبلا يخ تخا نخي من نبو كيغآ ىنع ملس من :ةدئاق

 هرت ٠

 ." َتيجياضصلا هللا دابع ىّلَعَو اَنَْر نم اَنْيَلَع مالسلا " لشف
 :تيبلا نم جورخلا غءاعذ

 ىَّلَع تْلكَوَت 6هللا مشب " :لوقيو ىنميلا هلجر مدقي ۔

 ؤأ زا نأ كب ذوعأ ينإ مهللا هللاب الإ ةوق الو لؤَح لو .هللا
, - 

 هارم .مارم ةرماك وماق 6 .هكليييگم ۔ هم ه ت
 ."ملظأ ؤأ ملظأ ؤأ يلع لهجي ؤأ لهجأ ؤأ لضأ ؤأ لضأ ؤأ لزأ

ِ



 مُهَللا":َءاَعذلا اَدَم ديزي دجنملا ىلإ هباَمَد دنع :ةدئاف

 .ارون يمَس يفو ءارو يناسل يفو ءارو يبلق يف يل لعجا
 يِقؤَقَو .اروث يراسي نَعَو ،ارون ينيمي نَعَو ارون يرصب يِفَو
 ."ارون يي لَعجاَو ءارو يفْلَحَو ءارو يماَمََو ءارو يتحَتَو .او

 آ

 7 2 : . - : 2 : . ك

 قوشلا لوخد دنع لاقي نأ يغبني امم

 محلا هلو كلملا هن اهن كيرش ل هَدخَو هللا آلإ هلإ ال "

 لك ىَنَع َُمَو زيحلا هيب ثوُمَي ل يَح َوُهَو ثيمئَو ىيخ
5 

: 

 ه "٠

 ."زي
” 

١ 

 ء ٦ :
 ك ه

 راطفإلا ءاكذ

 ." نيمتاقعلا بر هلل دمحلا "

 ." نيميشش اَنَلَعَجَو اَتاَقَسَو اًَنَمَعَط 1 هلل دمحلا "

 ::ةنزطفتخ تقزرو ءاتمضف تناعآيدناهلانمحلا ج
 كناحلشااترطخاخيزرتمو نمض كتدفا" ع
 ." كرم بو

 ." ميلعلا غيمسلا تنآ كنإ اًنِم ْلَبَقَت َمُهللا " -
 . م ه ل .ب ار زع

 ." هللا ءاش نإ زجلا َتَبَكَو قوزلا ِتلتْناَو امظلا َبََد " -
 . تتا ر

 يش اك ك َو يتلا 2 م كرب { . انإ م اثا " -

..:



 بخألا رفغي آل هن ميظعلا َبنذلارفغا ميظع اي مهللا "
 ." ُميظَع اي تنأ الإ ميظعلا

 .اروكشم اًيغَس اَنَيْغَسَو ءاًروُفْغَم اَبنَد اَنَبنَد لعجا مهللا " -

 ةرضن انقزراو ،لوْبَْم ًالَمَع اَنَلَمَعَو .اروؤَم اًضَح اَنَظَحَو
 , “اروبسو

 .'مَنَسَو هبخصو هلآ ىَلَعَو دَمَحُم انديس ىّلَع هللا ىَّلَصَو "

 بارشلا دعب لاقي ام
 هنَعجخَي ملو هتمحرب ًاتارف ًابذَع اَناَقَس يلا هلل دمحلا "

 ." اًنبوُذب ًاجاجأ احنم
 . " ب . ةت نقسجؤ ءةَوَسَو ؛ىقَسَو مقطآ ينا هلل دمحلا " ۔

. 

..:



 . - ش را

 ماعطلا دعب لاقي اَم
 . م ه ه ه اَكَلَح و اَناَقَسَو ت -ح ا ا ىننا هلل + .م عا ا " =

 .هيف اكرابُم ابيط اريِثك اريِثك اًدمَح هللدمحلا " -
: 

٠ 

 " . امح( ه. لاا نهب
 ." هديزَم ئفاكيؤ 6هَمَعن يقاَوي ادمح

 ...اتا ٦يكد دايع ام دخ ۔۔ ي هد دو ٨ ة را عت
 .تێوزأو تَحَبشأَو تيقَسَو تمَحطأ ‘دمحَحلا كل مهللا " ۔

 ." كنع ىّئفَتسُم الو عدَوُم الوروفكَم َرْنَم دمحلا كدق
ِ 

 ") 2 ذَتْشاَق ص .نمك ٥ داو ء ( ے رت . "
 ل . يب ."احلاص انلمختشناف انط امك مهلل ١

٦١ 
١ 

 ." كتعاط ىّلَع اًنؤَعَو انِناَدْبأل ةحص ُهلَعجا ٌمُهللا "
 م

 يضهلنافزاب :ارجأ مُيَضَوَعَو ازيح نييسخما هللا ىزج" ح

 ." هلضق عساو نم ْمُهَداَرَو مهدالو مهلاوما
 ثًّلَصَو َنوُمْئاَصلا ُمُهَدنِع رطفو زارنألا ُمُهَماَعَط َلكآ "

 م ۔ س س

 ." ةَكِئلَما ُمهْنَلَع

 ." اوَقْنَآ اميف ْمُهَن كَراَبَو اوقَمنَا اميف هللا مُهَرَجآ " ۔

 ." نيرفاكلا َلَدَحَو يميم ا هللارَصت .

 .'مََسَو هبخَصق هيا ىلعو دَمَحُم ايس ىلع هللا ىلَصَو " -

..:



 موتلاباَدآ
 . ُءوضؤلا ۔١

 . سفنلا ةيشاكيمج

 ل مونلا زاكذأ ٢

 .ةحتافلا ةروس ةءارق ۔

 :ةرقبلا ةروش نم ىلوغلا تايآلا سمخلا ةيارق ك

 .اَهَدعب نيتللا نيتيآلاو يسركلا ةيآ ةءارق -

 ے اَم هلِل) :ىَلاَعَت هلوق نم ةرقبلا ةروس ميتاوَح ةءارق -
 .خلإ (... ِتاواَمَسلا

 ثفني مث ،نيتذوعملاو صالخإلا أرقيو هيمك طسبي -
 : (تارم٢ ( هدسج نم لان ام جعسميو امهيف

 زبكآ هللا ء(ةزم٢٢ ) هلت دمحلا ء(ةزم٢٢ )هللا ناحنشاك

 .(ةزم٤٣٢ )

 تكَسْمَا نإ 6هْعَقزا كبو يبنج تفَصَو يَِر كمشاب" -

 هب ظًمخَت امب اَهَظَمخاَق اَهَتْلَسزَا نإو ؤاَهمَحزاَق يِسفَن
 ." تيجلاّصلا كدابع

 ."كدابع ْثَعْبَت مؤي كباَدَع ينق مُهَللا " -

.:



 تاَماتلا هللا تاملكب ذوعا "ميحرلا نمخَزلا هللا مشب" -

 نآو ءنيطايشلا ِتارَمَه نمو هدابع رَشَو .هباقعو هبص نم

 : - :1 1 2 طَوََو } 4 1 . 2 / ل نآاقنا ت ألا " -

٢ 

.١
 

8 

 > . كد ة د۔ تدوم .اتا :) هلك ٠
 الو اَجلَم ال ‘كێلإ ةَبهَرَو ةَبغَر ہكێنلإ يرهظ تاَجلاَو

 تنر يننا كباتكب ثنَمآ كيإ الإ كنم ىَجنَم

 ."َتلَسزا ينا كيبَنبَو

 ظاقيتسالازاكذأ
 ."زوفلا هيلإو ءاَنَتاَمَا اَم دغب انايحا يلا هلل مَحْنا "

 .يدَسَج يفف يناقاَعَو .يجوز َيَلَع ر ينا هلل دمَحْنا "
 ." هركذب يي َنِدآَو

 هل دمحلا .ةظقيلاو مونلا َقَتَح ينا هل دمحلا " -
 وُمَو 6ىتؤَمْلا ييخي هللا نأ دَهْشَا اًيوَس اًمِلاَس يِنَنََب يا

 ةنو كذفتا ةت :هنت كيرش ال ةتخو هللا الإ هنإ الا" _
ِ ١ 

 ِ ر0-ا ر

 ." زييق ءيش لك ىلَع وهو ؛ذمحلا

 الإ هنإ الو هللا َناَحْبْسَو اهلل دمحلا " -

١ 

] 

 ربخأ ُهَللاَو هللا

.:



 ." ميظقلا يلا هللاب الإ ةوق لو َلؤَح الو
 :ىبخذللا كزفختشأ مينتا :.ظتاخبتنتناالر هلإ "ج

 ذإ دغب يبلق غزث الو .املع ينذز ًمُهَللا كَتَمحَر كئاش

 ." ُباَمَوْلا تنا كنإ .ةَمخَر كذذَن نم يل بمو .يِنَتَِدَح

 نم ٌءاَدتبا نارمع لآ ةروس نم رخاوألا رشعلا ةءارق -

 لينلا فالتخاو ضرألاو تاوَمَسلا قلَح غ َنِإ) :ىلاعت هلوق
 .ةروسلا رخآ ىلإ ( ...راهنلاو

 ليللا مايق دنع لاقيام
 :لاق ليللا فوج 2 ةالصلا ىلإ ماق اذإ

 بز تنا دمحلا كنو ضزلاو تاوامسلا مويَق تنا نهحلا كنو ضزألاو تاوامسلا زو تنأ دمحلا كل مهللا"
 .قحلا كلؤقَو "قحلا تنآ نهيف نَمَو ضزخلاو تاوامسلا
 ق ت ه ا ت د ور 2 ِ .هرح

 ‘ق;َح زانلاو ،قَح ةنجلاو 6قَح كؤاقلَو قحلا كدُغَوَو

 كيلعو ؛ثنمآ كبو ؛ثمَلسآ كت مهللا اقح ةعاسلاو
 ِّ ِ 4 . ِ . ِ ب ٥ هه ي

 .تمكاَح كێئإَو "تمصاخ كبو ثبت كێنَناَو تثلكَوَت
. 

 ن :ىهلإ تنآ اتنلغ دنغ و تزؤرن أو ؛تزخأو تمق ام يل رفغ خ اق

 ."تنأ الإ هلإ

.:



 



 هللا همحري يلاغلا انديقف نع ىلاعت هللا هجول ةقدص

 هل ةحلاصلا مكتاوعدف
سو _
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