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  لوألا فصلا – دنسلا

 )ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا دلوم( ةیمالسإلا ةیبرتلا
 

 

  )ةكم( لیفلا ماع / لوألا عیبر / 12 :نینثالا موی
  میلستلا متأو ةالصلا لضفأ ھیلع ،يشرقلا مشاھ نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم :مسالا

  

  بلطملا دبع نب هللا دبع ـل دیحولا نبالا -
  بھو نب ھنما ھما -
  میتی ملس ھیلع هللا ىلص لوسرلا دلو -

 

 ىلإ جرخ ةریصق ةدم دعبو ،بھو تنب ةنمآب هللا دبع جوزت :بلطملا دبع نب هللا دبع توم ةصق
 هروعشل ،ةنیدملا يف ھلاوخأ دنع فقوت ،ھتدوع قیرط يفو ،شیرقل ةیراجت ةلفاق يف ماشلا دالب
 ھیلع دمحم هللا قلخ فرشأب لماح ھتجوز تناكو ،تام مث ،امایأ مھدنع يقبو ،ضرملاب
  .مالسلاو ةالصلا
 

 هذخا يذلا ،بلطملا دبع هدج ىلا ھتدالو دعب لوسرلا تلسرأ بھو تنب ھما :لوسرلا مسا ةصق
 دبع ای :اولاق اولكأ املف .شیرق لھا اعدو ،هدلوم نم موی عباس يف ھنع حبذو ةبعكلا ھب لخدو
 كئابآ نم دحأل سیل مساب تیمس فیك :نیبجعتم هولأسف ً.ادمحم :لاق ؟كنبا تیمس ام بلطملا
  .ءامسلا لھأو ضرألا لھأ هدمحی نأ وجرأل ينإ :لاق ؟كموقو
 

 ریثك ریخ ىلع لصحی نل میتی ھنأل لوسرلا ةیدابلا تاعضرم تضفر :لوسرلا ةعضرم ةصق
 اھل هللا كرابف ،نبللا ةلیلق ةجعن الإ اھدنع نكی ملو ،ةیدعسلا ةمیلح الا ،ھتیاعرو ھعاضرإ ءاقل
 ھتداعأ مث تاونس عبرأ اھدنع يقبو لفطلا اذھ ةكربل اھنإ اھجوز اھل لاقو نبللا رثكف ،اھتجعن
  .ةكم يف ھمأ ىلا
 
 

  ةیدعسلا ةمیلح :ھتعضرم -
  )ةكرب( نمیا ما :ھتنضاح -

  شیرق :ھتلیبق -
 

 



  لوألا فصلا – دنسلا

  ةحیحصلا ةباجإلا رتخا
 
 ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا دلو ماع يأ يف

 لمجلا لیفلا دسألا
 
 ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا ةعضرم يھ نم

 ةیدعسلا ةمیلح بھو تنب ھنما ةجیدخ
 
 ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا دلو نیا

 ةدج ةنیدملا ةكم
 
 ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا مأ يھ نم

 بنیز بھو تنب ھنما ةمطاف
 
 ً ادمحم هامسو ھب حرف

 بلطملادبع هدج هللادبع هوبا ھنما ھما
 

  وھ انلوسرو اندیس
 حون دمحم ىسوم

 

 وھ ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا دلاو
 هللادبع يلع بلطملادبع

 
 امیتی ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا دلو

 أطخ حیحص
 

 ىلإ مھلافطأ نولسری قباسلا يف سانلا ناك

 ةیدابلا باعلألا قوسلا
 
 



  لوألا فصلا – دنسلا

 ناك ھنأل ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا ذخأ تاعضرملا تضفر

ً ادیحوً امیتیً اینغ
 
 لمكأ امدنع ھمأ ىلإ ملس و ھیلع هللا ىلص لوسرلا عجر

 تاونس  4   نیتنس ةنس

 
 موی يف ملس و ھیلع هللا ىلص دمحم انلوسر دلو

 نینثالا دحألا تبسلا
 
 ملس و ھیلع هللا ىلص لوسرلا ةصق

 لبقتسم رضاح خیرات
 
 
 

  اھبسانی امو ةلمجلا نیب لص
 
  نم بلطمـلادبع نب هللادبع جوزت

 

 
  ماشـلا ىلإ ةلفاق يف جرخ

 

 
 هروعشل ھلاوخأ تیب يف ةنیدملا يف فقوت
  ضرملاب

  
 

 
 

  بھو تنب ةنمآ



  لوألا فصلا – دنسلا

 
  اھبسانی امب تاملكلا لص
 

 
 

 


