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 برعلا نيرشانلل ماعلا :داحتإلا
 نانبل يف نيرشانلا ذاحتإ
 نييندرألا نيرشانلا داجتإ"
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 فرصصتلا قح امباحصألو . ًاعرش ةنوصم

 " اهيلع ءادتعالا زوجي الو ؛ه.اهيف
 يمالسإلا هقفلا عمج ا

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظحل
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 قاسطن يف هنيرخت وأ باتكلا اذه رادصإ ةداعإب حمسُي ال

 نم لكش يأب هلقن وأ هريوصت وأ تامولعملا ةداعتسإ

 . رشانلا نم قبسم يطخ نذإ نود لاكشألا

 هع ع0 مال ظنعطخأو 1ع

 كلو مهي 0[ طلع طوول هقإل طع
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 محرما سب
 هللاب ذوعنو « هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 الف هللا هدهي نم « انلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم
 هللا الإ هلإ الأ دهشأو . هل يداه الف للضي نمو هل لضم

 هلوسرو هدب دمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدو
 كلعو اهأ 0

 يده يدهلا ريخو « ىلاعت هللا مالك ثيدحلا ريخ نإف

 « ةعدب ةثدحم لكو « اهتاثدحم رومألا رشو « هي دمحم

 . دعبو . . .رانلا يف ةلالض لكو « ةلالض ةعدب لكو

 وبأ مامإلا اهنّود امك «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع» يه هذهف

 ةيمالسإلا دئاقعلا رثكأ نم يهو - هللا همحر يواحطلا رفعج

 . - اهبحاص صالخإ ةرمث وهو , اهمجح رغص مغر ًاراشتنا
 اهانعبتأو ةتسلا ناميإلا ناكرأ ىلع اهبيترتب انمق دقو

 , اهب ناميإلا بجي يتلاو تاقرفتملا ضعب عمج لصفب
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 اهانعبتأ مث ء ةيمالسإلا قرفلا ضعب هيف تّلض دقو

 نم عم وأ ناميإلا لهأ عم بجاولا جهنملا يف لصفب

 ةيواحطلا صن ىلع ماتلا صرحلا عم كلذو . مهفلاخ

 مامإلا لوق ميسقت يف هيلإ تررطضا ام الإ ء اهسفنو
 نيمسق ىلإ «. . . نييبنلاو ةكئالملاب نمؤنو» : يواحطلا

 ةديقعلا» بيترت سفن وهو « ديدجلا بيترتلا بسح

 دسادن الا دوخيم نشا ندع بكم ىبأل «ةيناطحقلا

 دع هه الو تلا هللا داق نإ[ ريق بسلون: :نناطملا

 الأو لامعألا هذه كرابي نأ لأسأ مركلا هللاو ةئوميملا هذه

 يف انل اهرخّدي نأو صالخإلل الإ ًابيصن اهيف لعجي
 ىجرأ هنإ , اهتقدص نايرجب روجألا ةفعاضم انفئاحص

 . . بيجي نم مركأو لأسُي نم

 شيرع وبأ يدجم :ريقفلا دبعلا هبتكو
 .اه١٠547١ ةرخآلا ىدامج - ١5 - نامع نم

 عز 55 ص لوليأ كح

 ع



 "!'ىلاعت هللا همحر يواحطلا مامإلا ةمجرت

 . . ةملس نب ةمالس نب دمحم نب دمحأ : مامإلا وه

 . رصم ديعصب ةيرق (احط) ىلإ ةبسن يواحطلا رفعج وبأ
 .ها949 ةنس دلو

 ءاهقفلاو ةذباهجلا ظافحلاو تابثألا تاقثلا دحأ وهو

 . . نيدهتجلا

 يعفاشلا مامإلا بحاص «ينزملا» تخأ نبا وهو

 . . . ىلاعت هللا مهمحر

 يبأ نب رفعج يبأ ىلإ لقتنا مث ًالوأ هلاخ ىلع ذملتت

 . هنامز لهأ قافو عرب ىتح هيلع سردف يفنحلا نارمع

 علغلا بلاط اهنع يكتسي ال ًاريغك ايتك قنص

 : اهرهشأ ؛ يهتنملا ملاعلا الو يدتبملا

 )١( عوبطم - راثآلا لكشم .

 )١( «ةياهنلاو ةيادبلا» )507/11( .

 ب



 . عوبطم - راثآلا يناعم حرش (؟)

 - نآرقلا ماكحأ (9)

 عاقب طر ايكو دس ءاملعلا كالا (4)

 - ريبكلا خيراتلا (5)

 0 . طسوألاو ءريبكلاو «ريغصلا طورشلا (5)

 امنت

 . عوبطم - يفنحلا هقفلا يف يواحطلا رصتخم (0)

 - يتزملا هلاخ نم هتاعومسم هيفو يعفاشلا ننس (4)

 . عوبطم

 نأ - لوؤسم مركأ وهو - ىلاعتو هناحبس هللا ىسعو

 نقش 6 ا
 اهي ةرث ملعلا دادزيل ةّلح نسحأب انل

 ًاذبان ةّنسلل عابتالا ديدش ىلاعت هللا همحر ناك دقو

 فورعملاب ًارمآ . قحلا يف ًائيرج ناكو « بّصعتلاو ديلقتلل
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 . ظافح ةمئأ خياشملا نم هل عمتجاو . . ركنملا نع ًايهان

 00 ةعرز وبأو دواد وبأو 0 مامإلا مهنم

 ؛ 57 ظاقحلا نم ىلع هنع ذحأو 1 .يتارلا

 . يدع نب هللادبع ظفاحلاو يناربطلا مامإلا مهنم

 81١ ةنس نم ةدعقلا يذ لهتسم يف هللا همحر يفوُت

 . ىلاعت هللا همحر رصمب ةفارقلاب نفدو ةيرجه





 ةديقعلاةمدقم(١)

 عر مرا لح سب تاير
 نيملاعلا بر هلل دمحلا

 قاّرولا رفعج وبأ مالسإلا ةجح ةمالعلا لاق

 لهأ ةديقع نايب ٌركذ اذه : هللا همحر رصمب يواحطلا

 ةفينح يبأ : ةلملا ءاهقف بهذم ىلع ةعامجلاو ةنّسلا

 نب بوقعي فسوي ىبأو , "'ىفوكلا تباث نب نامعنلا

 نسحلا نب دمحم هللا دبع يبأو 3 (""يراصنألا ميهاربإ

 امو ؛ - نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر - "ينابيشلا

 -: نيملاعلا بر هب دونيديو « نيدلا لوصأ نم نودقتعي

 يف عرب . ةعبرألا ةمئألا دحأو قارعلاو ةفوكلا لهأ هيقف )١(

 .اه ١6١ ةنس ىفوتو ه 8٠١ ةنس دلو « ثيدحلا نم رثكأ هقفلا

 ةفينح يبأ مامإلا باحصأ تبثأو « هقفلا يف مامإ يضاقلا (؟)

 . ه8 ةنس ىفوتو ه7١١ ةنس دلو « ثيدحلا ىف

 يروثلاو كلام نع ىور « ثيدحلا نسحو . هقفلا يف مامإ (؟)
 يف هنامظعي دمحأ مامإلاو يعفاشلا ناكو , ىعفاشلا هنعو ىعازوألاو

 . ه 184 ةنس ىفوتو ه ١77 ةنس دلو . ملعلا

 نأ



 «ناميإلا ناكرأ» (؟)

 « هلسرو « هبتكو هتكئالمو « هللاب ُناعِإلا وه ُنايإلاو

 نم هّرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاو ؛ رخآلا مويلاو
 . . ىلاعت هللا

 نم دحأ نيب قّرفن ال هلك كلذب نونمؤم نحنو . -؟
 . هب اوؤاج ام ىلع مهلك مهقالصنو ؛ 07 1

 «هّللاب ناميإلا» (؟)

 «ةّيموُيقلاو ديحوتلا» (أ)
 : هللا قيفوتب نيدقتعم هللا ديحوت ىف لوقن :

 الو , هلثم ءيش الو ء هل كيرش ال دحاو هللا نإ .-»

 . هريغ هلإ الو , هزجعي ءىش

 ؛« باتكلا لهأ لعف امك ضعبب رفكنو ضعبب نمؤن ال يأ (؛)
 انلضف لسرلا كلتإ : نآرقلا صنب قح وهف لسرلا نيب لضافتلا امأ
 . (؟68) مقر ةرقبلا 4هللا مّلك ْنَم مهنم ضعب ىلع مهضعب
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 الو ىنفي ال .. ءاهتنا الب مئاد ءادتبا الب ميدق

 "ادي اع الإ نوكي الو... دين

 هبشي الو "”ماهفألا هكردت الو  ماهوألا هُعلبت ال

 . ماني ال موّيق تومي ال يح . .. مانألا

 تيم. . ةنؤُم الب قزار . . . "”ةجاح الب قلاخ
 . 27ةقشم الب ُثعاب . . ”ةفاخم الب

 لكب وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه# : ىلاعت لاق 0
 ناف اهيلع نم لك# : ىلاعت لاقو (*) مقر ديدحلا 4ميلع ءيش

 . (37/-55) مقر نمحرلا «ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو

 )١(« مقر ةدئاملا «ديري ام مكحي هللا نإ : هناحبس لاقو

 . (15) مقر جوربلا ديري امل لاعفإ»
 وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال : ىلاعت لاق (5)

 . )٠١( مقر ماعنألا «ريبخلا فيطللا

 . . تاودأل وأ دحأ ةدعاسمل ()

 . . ًادبأ ذفنت ال اهنأل هنئازخ ىلع لقث الب يأ (8)

 06( زي لمحل رد اجل فاخي الو# : ىلاعت لاق (9)

 00 مقر ق ةروس *بوغل نم انسم امو# : ىلاعت لاق )٠١(

١١ 



 -ا ٠

 الو قلاخلا ىنعمو « بوبرم الو ةيبوبرلا ىنعم هل

 . قولخم

 ىنغ الو . . . ءيش هكلمي الو ءيش لك كلميو

 نع ىنغتسا نمو . . . نيع ةفرط ىلاعت هللا نع
 لا ذل لأ نيراسو راك دقق نيمار ا

 «تافّصلا تابثإو هيزنتلا» (ب)

 . . . هللا نيد يف يرامن الو هللا يف ضوخن الو ْ

 لجو زع هلل مّلس نم الإ هنيد يف ملس ام هنإف ّْ

 . هملاع ىلإ هيلع هبتشا ام ملع درو كِل هلوسرلو
 ميلستتلا رهظ ىلع الإ مالسإلا مدق تبشت الو

 هيبشتلاو نع قوتي مل نمو ؛ مالستسالاو

 . هيزنتلا ُبصُي ملو لَ

 )١١( كالهلا : نيحلا .

 )١١( هللا هيبشت : هيبشتلاو « ىلاعت هللا تافصل ليطعتلا : ىفنلا

 هيبشت ريغ نم تافصلا تابثإ وهو « امهنيب طسو قحلاو ؛ هقلخب .

١ 



 ةينادحولا تافصب فوصوم العو لج انّير نإف ١-
 نحت هان يف نسيلا ةّينادرفلا توعنب توعنم

 , كربلا قف

 ناكرألاو  "؟!تاياغلاو دودحلا نع ىلاعتو -5

 تانهشلا هيوم ال "كاووألاو ءانضعألاو
 وع

 :مراعدقملا تانك ""!كيبلا 32

 . (50) مقر ميرم ةروس «ايمس هل ملعت له# : ىلاعت لاق (1)
 نم مظعأو ربكأ هناحبس وهو ؛ قولخم اهروصتي دق يتلا (154)

 ....روصت لك

 ىفن دوصقملا سيلو . . . ةدعاسملا تالآلاو تاودألا يأ (15)

 هك ا فاز ذافنإ يف ةجاحلا يفن لب هناحبس هنع نيديلا ةفص

 ءيش لك ىلع وهو نوكيف (نك) ب ءاشي ام قلخي لب وضع وأ
 ...ريدق

 نم ربكأ هنأل تاهجلا هذه نيب ًايرحم هتاحبس ثوكي آل نأ (15)

 . . هناحبس هلل ٌولعلاو ةيقوفلا يفن دوصقملا سيلو هناحبس ناكم لك

 . تاقولخلاو تاهجلا لك قوف ٌولع هنإف
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 -ك*
 م هر

 درب ملا . هقلخ لبق ًاهدق هتافصب لازام

 امكو . . هتفص نم مهلبق نكي مل ًائيش مهنوكب
 . ًايدبأ اهيلع ٌلازي ال كلذك ًاَيلزأ هتافصب ناك

 . قلاخلا مسا دافتسا قلخلا قلخ دعب سيل دم

 امكو... يرابل 0 دافتسا ا هثادحإب الا ْ

 ليقول مسا نيا وختلا كدنق اك مهئايحإ لبق

 :ميناكإ ش 0

 -ا م
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 هيلإ ءىش لكو « ٌريدق ءىش لك ىلع هنأب كلذ

 ءيش ىلإ جاتحي ال ءزيسي هيلع رمأ لكو ءريقف

 ""«ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل#

 . ىرولا نم دحأك ال ىضريو ُبضغي هللاو
3275 #20 0 . 

 لح جحش و ... قىح يسركلاو شرسعلاو

 500 مقر ضروشلا روس (19)
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 7 3 (اك). 5
 ٍءيش لكب طيخحم ... هنود امو شرعلا

 . . هقلخ ةطاحإلا نع ٌرجعأ دقو . . . ""هقوفو

 ىسوم د ميهاربإ ذختا هللا نإ لوقنو 4

 .: اهيليتو اقيديفتو اناعإ اميلكت

 ٍبيع لك نع هزنتو نيحو ءوس لك نع سّدقت
هو لعفي امع لخش الو قيشو

 (""74نولئسُي م

 «ةكئالملاب ناميإلا» (4)

 دق هللا نإف « نيبتاكلا ماركلاو "''ةكئالملاب نمْؤنو -8

 وه - هلالجب قيلي امك - هشرع ىلع هءاوتسا نأ يأ (14)

 ةلمحو شرعلا لب . . شرعلا ىلإ ةجاح ءاوتسا سيلو ةمظع ءاوتسا

 اسهل ةيمويق ىلإ ةمئاد ةجاحب شرعلا

 يذلا رهاظلا هنإف ةردقلاو ملعلا ةطاحإ مغر هناحبس هنأ يأ (19)

 . ةنسلاو نآرقلا ىف امك . ءىش هقوف سيل

 ) )5١(؟9) مقر ءايبنألا ةروس .

 نيب فالخ دوجو مدعل ةكئالملا نع مالكلا خيشلا رثكي مل (01)

 . مهب ناميإلا يف ةلبقلا لهأ
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 . .. نيظفاح انيلع مهلعج
 حاورأ ضبقب لكوملا تومملا كلمب نسمؤنو سالو

 . نيملاعلا

 «بتكلاب ناميإلا» (6)

 «ًالوق ةيفيك الب ُأَدَب هنم هللا ُمالك نآرقلا نإو ١-

 ("”نونمؤملا هقدصو « ًاَيْحَو هلوسر ىلع هلزنأو

 ىلاعت هللا مالك هنأ اونقيأو , اقح كلذ ىلع

 . ةّيربلا مالكك قولخمب سيل ةقيقحلاب

 دقو « رفك دقف رشبلا ٌمالك هنأ معزف هعمس نمف

 ::ىلاعت لاف تيك رفتسم ةدغْؤأو ةتاكو هللا هذ

 نملرقسب هللا دعوأ املف "74رقس هيلصأس#»

 نيعباتلا نم مهيلي نم مث مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا يأ (؟9)

 . (؟1-5؟8) مقر رثدملا ةروس (18)

 ال



 اًنقيأو اَنْملَع "*!« رشبلا لوق الإ اذه نإ : لاق

 . رشبلا لوق هبشي الو ءرشبلا قلاخ لوق هنأ

 . . رفك دقف رشبلا يناعم نم ىنعمب هللا فصو نمو و

 رافكلا لوق لثم نعو ربتعا اذه ٌرّصْبَأ نمف
 . . .رشبلاك سيل هتافصب هنأ ملعو . . رجزنا

 « نيملاعلا بر مالك هنأ ٌدهشنو نآرقلا يف لداجن الو 5

 ًادمحم نيلسرملا َدّيس همّلعف ٌنيمألا ٌحورلا هب لزن

 نم ءيش هيواسُي ال ىلاعت هللا ٌمالك وهو « دي
 فلاخن الو هقلخب لوقن الو , نيقولخلا مالك

 «مهيلع هللا تاولص لسرلاب ناميإلا» ()

 , نيلسرملا ىلع ةلّزنملا بتكلاو « نييبّتلاب نمؤنو -6
 . نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأ دهشنو

 . (15) مقر رثدملا ةروس (14)
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 : ىَبَتجملا هو ىفطصملا دبع ًادمحم ّنأو .-؟5

 ٌمامإو « ءايبنألا متاخ هنأو . . ىّضترملا هلوسرو

 . نيملاعلا بر ُبيبحو « نيلسرملا ُدِّيسو « ءايقتألا

 وهو . "”7ىّوَهو يَعَف هدعب ةوبنلا ىوعد لكو »0

 قحلاب . . ىرولا ةفاكو نجلا ةّماع ىلإ تويت

 . ءايضلاو رونلابو ىدهلاو

 «ىمظعلا ةيؤرلاو ءازجلاو ثعبلا» )و9

 . ةمايقلا موي لامعألا ءازجو ثعبلاب ٌنمؤنو -4

 باوثلاو 62 باتكلا ةءارقو 62 باسحلاو ضرعلاو 1

 نوكي ال : ًالوأ لوسرلاف ةلاسرلا ىفن ىنعي ةّوبنلا ىفنو (؟5)

 لك يعرشلا حالطصالا يف : ًايناثو .. نحول اثنان دنب الإ الوز

 ملوأ لسري ملو ءىّبُث يبن دجوي الو . . يبن لوسر لكو لوسر يبن

 ةروس يف لجو زع هللا لوق ىنعم وهو . هيلإ يحوأ يذلا نيدلا غلبُي

 . «نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو# (40) مقر بازحألا

1١8 



 . "”نازيملاو طارصلاو . . باقعلاو

 . . . ناديبت الو ًادبأ ناينفت ال ناتقولخم ٌرانلاو ةنجلاو -48

 ال رانلا يف ٍةِلَي دمحم ةمأ نم رئابكلا لهأو -

 اونوكي مل نإو - نودَّحوُم مهو اوتام اذإ نودّلخُي

 . نينمؤم نيفراع هللا اوَقَل نأ دعب - نيبئات

 اًفَعو مهل َرَفَغ ءاش نإ « همكُحو هتكيشم يف ْمُهو ١-0

 : هباتك يف لجو زع ركذ امك « هلضفب مهنع

 ءاش نإو , "”«ءاشي نمل كلذ َنوُد ام ٌرفغيو#

 اهنم مهُجِرحُي مث . هلدعب راثلا يف مبدع
 مث  هتعاط لهأ نم نيعفاشلا ةعافشو « هتمحرب

 . .. هتّنج ىلإ مهُنعبي
 ملو , هتفرعم َلهأ ىّلَوَت ىلاعت هللا نأب كلذو 5

 . . ءازجلا « باسحلا , ثعبلا : يه ناكرأ ةثالث هلرخآلا مويلا (15)

 . (5١١)و (44) مقر ءاسنلا ةروس (؟07)
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 اوباخ نيذلا « هتّركُت لهأك نئرادلا يف مهّلعجي

 تيار نم ارئاني مارخ هنا نم
 مالسإلا ىلع انتّبث « هلهأو مالسإلا يلو اي ّمهللا

 ْ ١ نا كاقلن ىتح

 . ةيفيك الو ةطاحإ ريغب « ةنجلا لهأل ُقح ةيؤرلاو
 : ةرضان ذئموي هوجو : انكر باتك هب قطن امك

 هللا َداَرَأ ام ىلع هٌريسفتو . "74ةرظان اهبر ىلإ
 نم كلذ يف ءاج ام لكو ..ُهَّملَعو ىلاعت

 .لاق امك وهف كلي '

 نيلواتنم كلذ يف لدن: ال ءادارأ ان ىلع هاتغمو

 . انئاوهأب نيمّهوتُم الو « اًنئارآب

 عنقي ملو « ٌهّملع هنع َرظُح ام َمّلع مار نمف و

 . يسدقملا ءايضلا هجرخأ « نسح ثيدح لَو يبنلا ءاعد نم (؟4)

 . (؟75-8) مقر ةمايقلا ةروس (14)

"0 



 صلاخ نع ُهُماَرَم هّبَجَح , هّمهف ميلستلاب

 . . نامإلا حيحصو ؛ ةفرعملا يفاصو « ديحوتلا
 نيد تاق ركل نو نابع
  ًاهئات ًاسوُسوُم «راكنإلاو رارقإلاو ء بيذكتلاو

 . ًابذكُم ًادحاج الو , ًاقدصُم ًانمْؤُم ال « ًاكاش

 نمل مالسلا راد لهأل ةيؤرلاب ناميِإلا حمصي الو -*ه

 ناك مهفب اهلّوأت وأ . مهوب مهنم اهربتعا

 ىلإ فاضي ىنعسم لك ليوأتو - ةيؤرلا ليوأت
 هيلعو « ميلستلا موزلو "”'ليوأتلا كرتب - ةيبوبرلا

 1 ْ . نيملسملا نيد

 «ةقيقحلاو ىنعملا نم ظفللا هيلإ لوؤي ام وه ليوأتلا لصأ )١0(

 فرص نأ كلذ عبتيو « ةيفيكلاو روصتلا نع ثحبلا مدع خيشلا دوصقمو

 فلاخم ؛ ةئطاخلا تاروصتلا ضعب نم افوخ رهاظلا هانعم نع صنلا

 . . اهليوأت مدعو صوصنلا يناعمل ميلستلا بجي لب ميلستلا لصأل

"5 
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 «هبتارمو ردقلاب ناميإلا» 4(

 مهل ٍبَرَضو ًارادقأ مهل رَدقو هملعب َقلَخلا َقَلَخ
  ْمُهَقْلُخَي نأ لبق ءيش هيلع فخي ملو . . ًالاجآ

 مهرمأو . . ُمُهَقْلخَي نأ لبق نولماع مه ام َملَعو

 . هتيصعم نع ٌمُهاهنو هتعاطب
 كيعمو هدنيشمو هربت ىرخي ءىج لكو

 ءاش امف . مهل ءاش ام الإ دابعلل ةئيشم ال ذفنت

 د نكيرول اكيامل انوه ناك ميل

 لضيو « ًالّضَف يفاعيو ٌمصعيو ءاشي نم يدهي

 َنوبلقتي مهلكو . . ًالْدَع ىلتِئَيو ُلُدْحَيو ءاشي نم

 نع لاعتُم وهو « ِهِلْدَعو هلضف نيب هتئيشم يف
 َبَّقعُم الو . هئاضقل دار ال « دادنألاو دادضألا

 انقيأو هّلك كلذب اًنمآ «هرمأل بلاغ الو . همكُحل

 . هدنع نم ًالك ّنأ

 ضب



 ءيش ىلع مهّلك قلخلا عمتجا ولف ... "مقر تيناب سمتو الر تالا لو 94
 نئاك ريغ هولعجيل ٌنئاك هنأ هيف ىلاعت هللا هبتك
 اوردقي مل ًانئاك هولعجيل هيف ىلاعت هللا هّبتكي مل ,ءيش ىلع مهلك اوعمتجا ولو هيلع اوردققي مل
 . . ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه اجب ملقلا فج هيلع
 مل هباصأ امو ُهَبيصُيِل نكي مل دبعلا أطخأ امو

 . هتطخيل نكي
 , قلخلا لبق ٌرانلاو ةنجلا َقَلَخ ىلاعت هللا نإو 5

 ٌلكو هنم ًالُدََع رانلا ىلإ مهنم ًءاش نمو . . هنم الف ةنبلا ىلإ مهنم ًءاش نمف ؛ ًالهأ امهل قلتو
 نر و ا برم رسام

 رعي وب ك3 02 متاع يلاسدللا اقرب 0
 .رّلُقو مسرو هيف رطُسس ام يأ (1)

 فر



 .. ةدحتاو ةلمتج :اذلا اغني نم ةوهَو هنا

 . هنم صقنُي الو ددعلا كلذ يف ُداَرُيالِف

 . هولعفي نأ مهنم َملَع اميف مهّلاعفأ كلذكو

 ميتاوخلاب لامعألاو هل قلُخخ امل ٌرّسِيُم لكو -4؟

 نم ّيقشلاو . . هللا ءاضقب َدعّس نم ٌديعسلاو

 ىلع ناردقم ٌرشلاو ٌريخلاو . . هللا ءاضقب يقّش

 . دابعلا

 وحن نم - لعفلا اهب بجي يتلا ةعاطتسالاو -ع»م

 - هب قولخملا فصوُي نأ زوجي ال يذلا قيفوتلا
 ةهج نم ةعاطتسالا امأو .. «نمفلا عب يِهَف

 يهف « تالآلا ةمالسو نكمتلاو عْسؤلاو : ةحصلا

 لاق امك وهو , باطخلا ٌقَأعتي اهبو , لْفلا بق

 . . ""#«اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال# : ىلاعت

 . (185) مقر ةرقبلا ةروس (؟؟)
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 . دابعلا نم بسكو « هللا قلخ يه دابعلا ٌلاعفأو

 َنوقيطُي الو « َنوقيطُي ام الإ ىلاعت هللا ٌمهفّلكي ملو -4

 وق الو لو الو :زيسفت وهو( ""ةهفّلك ام الإ

 ةَكَرَح الو ءدَحأل ةليح ال : لوقن . «هللاب الإ

 ةرثمال كلا يطعم نع دحال لركت الو.دخأل

 ةنوُعمب الإ هللا ةّعاط ةماقإ ىلع دحأل َُْق الو هلل

 تابّشلاو هللا ةَعاط ةماقإ ىلع دحأل قو

 ةئيشمب يرْجَي ءيش لكو . . هللا قيفوتب الإ اهيلع
 هئئيشم ْتَبلَع . . هردقو هءاضقو همّلعَو ىلاعت هللا

 +. انها لاش ار لق باتو اول تدوس
 . ًأدبأ ملاظ ٌريغ وهو « ءاشي ام ٌلعفي

 يف هقلع ىددف نإ ذأ لكي دج ىلعو -؛ه

 ًامكحُمًاريدُقَت كلذ رّداقف « هقّلَت نم نئاك لك

 هللا نكلو ؛ انفْلُك ام رثكأ قيطن لب : ءاملعلا ضعب لاق (**)

 . انلبق نم ىلع ناك يذلا ٌرْضِإلا انع عضوو ؛ انيلع لهس ىلاعت

 "هه
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 الو َليزم الو ءبّقعم الو ضقان هيف سيل ًامربُم
 هتاوامس يف هقلخ نم دئاز الو صقان الو «َرّيْغُم

 ةفرعملا لوصأو ناميإلا دع نم كلذو . . هضرأو

 لاق امك هتيبوبرو ىلاعت هللا ديحوحل فارتعالاو

 هردقف ءيش لك قلخو# : هباتك يف ىلاعت

 ًاَردَق هللا ٌرمأ ناكو» : ىلاعت لاقو . "4ًريدقت

 , "9 يًاروُدقَم

 علَطي مل « هقلخ يف ىلاعت هللا رس ردقلا لصأو

 . لَسْرُم يبن الو بّرقم ُكْلَم كلذ ىلع
 مّلُسو . نالذخلا ةعيرذ كلذ يف متلو قمعتلاو

 نم رذحلا لك ٌرذحلاف « نايغملا ةجردو « نامرحلا

 ىّوط ىلاعت هللا نإف « ةّسوُسوو ًاركفو ًاَرَظَن كلذ

 . (؟) مقر ناقرفلا ةروس (4)
 . (؟8) مقر بازحألا ةروس ("5)

 ”؟5



 امك , '”هماَرَم نع مُهاَهّنو , هماّنأ نع ردقلا َمّلِع

 مهو لعفي اًمع لئسُي ال : هباتك يف ىلاعت لاق

 در دقف ؟َلَعَف مل : لأس نمف . ""4نولكسُي

 نم ناك باتكلا َّمكُح در نمو « باتكلا َمُكُح

 . "”!نيرفاكلا

 نم هّبلق ٌرَوَنُم وه نم هيلإ جاتحي ام ةلمج اذهف 4
 . ملعلا يف َنيخسارلا ةجرد يهو . ىلاعت هللا ءايلوأ

 ملعو « دوِجْوَم قلخا يف مع : ِناَملع ملعلا نألا 4
 «ٌرفك دوجوملا ملعلا ٌراكنإف , دوقفم قّللا يف

 وأ ؛ قلخلا يف ردقلا ةمكح نع ثحبلا كلذ يف لخدي ال (*5)

 هللا عم انتقالع حّحصنل ردقلا تابوقع ىف انبونذ نع ثحبلا وه

 . هناحبس

 . (58) مقر ءايبنألا ةروس (؟9/)

 عرشلا ىلع ضارتعالا هبشي ردقلا ىلع ضارتعالا نأ يأ (؟8)

 ..رفك امهالكف

"/ 



 الإ ُنايإلا تبثي الو «ٌرفك ؟ دوقفملا ملعلا ءانعّداو

 . دوقفملا ملعلا بلط كرتو « دوجوملا ملعلا ؛ لوبقب

 .ًاميصخ ردقلا يف ىلاعت هلل ٌراص نمل ٌلْيوف ه6

 رفقا دق اينجل هد رغب لمح

 اه داغو» ًاميعك رساجتدلا نحف د دمفوب

 00 . ًاميثأ ًاكاذأ هيف لاق '

 «ةنسلاو نآرقلا يف درو ام لكب ناميإلا» )0(

 جرشو' قلك يبنلاب ير دقو « قح جارعملاو -1

 ثيح ىلإ مث « ءاّمّسسلا ىلإ ةظَقّيلا يف هصْخشب

 ىحوأو « ءاش امب هللا همركأو « العلا نم هللا ءاش

 , "94ىأر ام ُداوْفلا بذك امإل « ىحوأ ام هيلإ

 . ىلوألاو ةرخآلا يف ملسو هيلع هللا ىّلصف

 . قح هتّمأل ًاثاّيغ هب ىلاعت هللا همرُكأ يذلا ضوحلاو -ه»

 . )١١( مقر مجنلا ةروس (9)
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 يف ّيوُر امك ّقح مهل اهرخّدا يتلا ةعافشلاو >5

 .رابخألا

 . قح هتّيرذو َمدآ نم ىلاعت هللا هذخأ يذلا قاثيملاو -4

 نم رمآلا يلوأ عم نايضام داهجلاو جحلاو -هه

 ال تاجيل راجت ىلإ فيحادو وفر يدا
 ورا يعقل لو كامبل

 امك رضحلاو رفسلا يف نيل ىلع حْمملا ىَرَنو -65
 . . ؟)رثألا يف ءاَج

 لاجّدلا جورخ نم : ةعاسلا طارشأب نمؤنو -

 « ءامسلا نم ٌمالسلا هّيلع ميرم نبا ىسيع لوزثو

 ةباد جورخو اهبرْعَم نم سمشلا موطب نمؤنو

 . كلذ ىلع ُلاد هنإف ةروصنملا ةفئاطلا يف رتاوتملا ثيدحلل (40)

 تفلاخ ىتلا ةعيرشلا لئاسم نم اهلبق ىتلاو ةلأسملا هذه (41)
 . . . هللا همحر خيشلا اهركذ كلذلو ةنسلاو باتكلا قرفلا ضعب اهيف
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 .' اهعضوم نم ضرآلا (01 هم 0"
 ركذم لاؤسو « ًالْمأ هل ناك نمل ربقلا باذعبو -هم

 ام ىلع . هّيبنو هنيدو هّبر نع هرْبق يف ريكتو
 نعو 0 هللا لوسر نع رابخألا هب ترد اع

 . ”!ههيلع هللا ٌناوضر ةباحّصلا

 رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير نم ةضور ٌربقلاو -
 كيم نازل

 مهيتأت نأ الإ نورظني لهإ : ىلاعت هلوق يف ةروكذم يهو (49)

 ضعب يتأي موي كبر تايآ ضعب ينأي وأ كبر ينأي وأ ةكئالملا
 يف بسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل اهناميإ ًاسفن عفني ال كبر تايآ

 لوزنو )1١98( مقر ماعنألا 4نورظتنم انإ اورظتنا لق ًاريخ اهناميإ
 (51) ةيآ فرخزلاو )١59( ةيأ ءاسنلا يف مالسلا هيلع ىسيسع

 . (85) ةيآ لمنلا يف سانلا ملكت ةبادلا جورخو

 وهو « ةرخآلاو ايندلا نيب ام ةرتف يأ خزربلا باذعب ىمسيو (45)
 هيلع لدو . . روبقملا ريغو روبقملا لمشي هنأل . . ربقلا باذع نب م:أ

 مويو ًايشعو ًاودغ اهيلع نوضرعي رانلا» : ىلاعت هلوق يف نآرقلا

 . (45) رفاغ 4باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدا ةعاسلا موقت
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 ١ «هلزانمتوافتو ىّلكلا ناميإلا فيرعت»(١٠)
 . . . '؟"!ناَئَجْلاب قيدصتلاو ناسللاب ٌرارقإلا وه ُناميإلاو -
 ّمص ام عيمجو « نآرقلا يف هللا َلِزنَأ ام ٌميمج نأو 3

 . قح هلك نايبلاو عرشلا نم لي هللا لوسر نع
 لضافتلاو « ءاوس له يف هّلهأو ءٌدحاو ُناميإلا»و ١-

 , ىوهلا ةفلاخمو« ىقّتلاو ةيشخلاب مهنيب

 . ىلؤألا ةمزالمو

 دنع مهُمركأو . 0 نمجارلا ءايلوأ مهّلك نونمؤملاو هل

 ملام بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ ٌرفكن الو

 . هلمع

 رخأتملا ةفينح يبأ بهذم اذهو .. ًاضيأ ناكرألاب لمعلاو (4)
 ىف ةقيقح نامبإلا نم ءزج لمعلا نأ نيرخآلا ةنسلا ةمئأل قفاوملاو

 نإ



 3 مالسإلا لَم نع نالقني سايإلاو نمألاو 6

 جرخي الو ... ةلبقلا لهأل امهنيب قحلا ليبسو

 1 اك: هلخدأ ام دوححجب الإ ناميإلا نم دبعلا

 «ناميإلا لهأ عم جهنملا»(١١)

 «ةّلملا لهأ ىف جهنملاو داقتعالا :وأ»

 امب اوماد ام . َنيِنمْؤُم َنيِملسُم انَتلْبَق لهأ يّمسنو -6

 هلاق ام لكب هلو نيفرتعُم غلي يبنلا هب ءاج

 2 نيقّدصُم ربخأو

 مهنع َوُفْعَي نأ نينمؤملا نم نينسحّملل وجرنو -5

 ةالاومو ؛ هتايآو نيدلاب ءازهتسالاك كلذو -ٍ دوحجلا مزلتسا ام وأ (:ه)

 رفكلا ىلع لاد كلذ لثم نإف « ىربكلا ةالاوملا مالسإلا لهأ دض نيرفاكلا

 هلسر هللا ثعب يذلا ربكألا كرشلا يف عوقولا : دوحجلا نم نإو . دوحجلاو

 تادابعلا نم ءيش فرص وأ« هريغل حبذلاو ٠ ىلاعت هللا ريغ ءاعدك هلاطبإب

 خبشلا ركذي ملو . . اكلم وأ ًاّينج وأ يلو وأ ًايبن ناك ءاوس . هناحبس هريغل

 .(79:34256054256 594157 2 ؟1) : لثم ليصفتلا اذه نع ىرخأ

 نحب



 -كال/

-7 
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 الو مهيلع ّنمأن الو هتمحرب نجلا مهّلَخدُيو
 فاحخنو مهئيسُل ٌرفغتسنو . .. ةّنجلاب مهل ٌدهشن

 ةنج مهنم ًادحأ ُلِزْنُت الو . .. مهّطَنقُت الو مهيلع

 : راقت

 « تاومألل ةعفنم مهتاقدصو ءايحألا ءاعد يفو

 . تاجاحلا يضقيو تاوعدلا ُبيجتسي ىلاعت هللاو

 ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك فلخ ةالصلا ىَرْنو

 . مهنم تام نم ىلعو

 ملام قاقني الو ِكّرشب الو رفكب مهيلع دهشن الو

 مهّرئارس ٌرذنو «' 7كلذ نم ءىش مهشف ٌرهظَي

 . ىلاعت هللا ضإ

 الو) خيشلا لوق دنع هانلق نأ قبس ام دكؤت ةلمجلا هذه (15)

 نم ًائيش رهظأ نم نأ (هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي

 . . رفكي هنإف ةنيبملا ةجحلا هيلع تميقأو ربكألا كرشلاو ربكألا رفكلا

 نضر



 - ا

 قلي دمحم ةّمأ نم دحأ ىلع فيّسملا ىَرن الو

 ْ . يتسم هيلع تعلو نعال

 نإو انرومأ ةالوو انتّمثأ ىلع جورسخلا ىَرن الو
 نم أدي ٌعِزنن الو مهيلع وعدن الو . . اوراج

 لجو ّزع هللا ةعاط نم مهّتعاط ىَرنو . . مهتعاط

 حالصلاب مهل وعدنو « ةيصعمب اورمأي مل ام ةضيرف

 1 . . . ةافاعملاو

 روجلا لهأ ضغبُتو ةنامألاو لدعلا لهأ بحنو

 ش . ةناّيخلاو

 . نصحلا ينازلاو ؛ دترملاو « لتاقلا : لثم دارفأك (40)

 ليوأت لجأل نوجرانخلا - : ةانغبلا : ناتفئاط مهو تاعامجكو

 نودتعملا مهو -: نوبراحمن او . . اهوملظ ةملظم نوعّدي وأ ء ينيد

 . . . تامرحلاو ءامدلاو لاومألا ىلع حالسلاب
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 الو « مهركذي ريخلا ريغبو « مهضغبي نم ضغبنو

 0 و

 يبأل ًالوأ لك هل

 ديوس لاا نعول يضر قياسا رع

 باطخلا نيبرمتعلا هك ةمالا يمت ىلع ًاهدقتو

 جالون هنا ىضر نامثعل مث ياكذل نوب هللا ىضر

 اة ا ١

 + نودتهملا ةمقألاو ودسارلا ءافلختا

 1 /ةيناثلا يدامج/ا/) يف هنع هللا يضر قيدصلا ىفوت (44)

 . (ةيرجه

 /ةجحلا يذ/؟5) يف هنع هللا يضر ًاديهش قورافلا ىفوت (49)

 . (ةيرجه ١"

 يذ/8١) يف هنع هللا يضر ًاديهش نيرونلا وذ ىفوت (00)
 . (ةيرجه "ه/ ةجح ا

 . (ةيرجه ؟0/ناضمر/1) يف ًاديهش هنع هللا يضر ىفوت (01)

 و



 قلك هللا لوسر مهاّمس نيذلا ةرشعلا نأو

 دهش ام ىلع « ةّنجلاب مهل ٌدهشن « ةّنجلاب ٌمُهَرْشَيو

 وبأ : مهو - قحلا هلوقو - لي هللا لوسر مهل

 , ””ةحلطو « ىلعو , ٌنامشعو «ٌرمعو «ركب

 0 ما 3 ني 0 نيكل

 نيمأ وهو حارخللا نب ةدييعوبأو ا" فوسع نبا
 . نيعمجأ مهنع هللا يضر كل ألا هذه

 يف التق امهنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلاو هللاديبع نب ةحلط (07)

 . (ةيرجه "5 ةنس) هنع هللا ىضر ىلع ةفالخ لّوأ ىف لمجلا ةعقوم

 ةافو نيرشبملا ةرشعلا رخآ هنع هللا ىضر صاقو ىبأ نبا (5)

 ه١ ةنس) ىفوت قورافلا تخأ جوز هنع هللا يضر ديز نبا (54)

 . (ًابيرقت اهدعب وأ -
 ةنس ىفوت نيقدصتملا نيقيدصلا نم فوع نب نمحرلادبع (هه)

 . (ةيرجه 7؟)
 ناو نوعاط يف دهشتسا حارجلا نب هللادبع نب رماع (5)

 . (ةيرجه ١8 ةنس)

 م



 : قلي هللا لوسر باحصأ يف لوقلا َنَمسْحَأ نمو
 هتايرذو ؛ ٍسْند رك 0 تارهاطلا هجاوزأو

 . قافّتلا نم رب دقف ء سْجِر لك نم َنيسدْلا

 نم ْمُهَدْعَب نمو , نيقباسلا نم فلسلا ءاملُعو
 -رَظّتلاو هّقفلا لهأو « رَثألاو رْيخلا لهأ - َنيعباَتل

 وهف ءوسب ْمُهَرَكَذ نمو « ليمجلاب الإ نوُركذُي ال
 . ليبّسلا ريغ ىلع

 نم دحأ ىلع ءايلوألا نم ًادحأ ٌلّضفُن الو
 سا ةعاراو : لوقنو « ٌمالسلا مهيلع ءايبنألا

 نم ءاج امب نمؤنو . . ءايلوألا عيمج نم
 . مهتاياور نم تاقّثلا نع ٌمصو « مهتامارك

 فالخلاو ًذوذشلا ُبنتبنو ةعاّمجللاو ةنّتملا ٌعبّننو
 . ُهُمْلع انيلع َهَبَتْشا اميف ٌملعأ هللا لوقنو . . ةقرفلاو

 يعّدي نم الو ... ًافاَرَع الو ًانهاك ّقَدِصُن الو
 . ةمألا ٌعامجإو ةنسلاو باتكلا ُفلاخي 6

 نضذو



 : ًاياَذَعَو 5 ةقرفلاو اباوضو ًاقح ةعامجلا ىّرنو -

 «ةمتاخلا»(1؟)

 نيد وهو« دحاو ءامسلاو ضرألا ىف هللا نيدو ١/-

 هللا دنع َنيدلا ّنِإإ : ىلاعت لاق « مالسإلا

 مكل تيضرو# : ىلاعت لاقو , "”4مالسإلا
 , نيد مالسإلا

 هيبشتلا نيبو ءهريصقتتلاو ٌولغلا نيب وهو -

 0 0 ه1 020 (ه9) 9
 نيبو(« 5 ردقلاو ربجلا نيبو « ليطعتلاو

 . ""'ساّيإلاو نْمألا (51) سوال هو

 ::(14) مقر نازمخ-لآ ةزوس:(ه8)
 . (*) ةدئاملا ةروس (58)

 ؛ هيبشتلا ةجرد ىلإ تافصلا تابثإ يف ٌراغلا هيبشتلا (0)
 . اهليوأت وأ اهيفنب تافصلا تابثإ نع عانقإلا ليطعتلاو

 هيلا انا سيرد ارد تاجر يف رلعلا رهربتلا 99
 . مهقلخ لبق رومألل ىلاعت هللا ريدقت يفن ردقلاو « هتئيشم

 ) )1١هناحبس هتمحر نم سأيلاو « ىلاعت هللا ركم نمألا نيب : يأ .

 كل



 ءاَرَي حنو « ًانطابو ًارهاظ انداقتعاو انئيد اذهف ن# -؟

 . هنو همكم يذلا فلاح عض زك نم هلال
 انل متخيو « ناإلا ىلع انتّبتُي نأ ىلاعت هللا لأسنو

 , ةقّرفتملا ءارآلاو ةفلتخملا ءاوهألا نم انَمصْعَيو « هب

 نالوا اونا لل ةيدّرلا بهاذملاو

 نم مهريغو « ةّيردقلاو , ةّيربجلاو , "*!ةّيمهجلاو
 « ةلالَضلا اوفلاَحو « ةعاّمجلاو ةنّيملا اوفلاخ نيذلا

 «ءايدزأو َلالُض اندنع مهو . ءاَرَب مهنم حنو

 . قيفوتلاو ةمصعلا هللابو

 . يبراوجلا دواد مهرهشأو هقلخب ىلاعت هللا اوهّبش نيذلا مه (5)

 هللا همحر يرصبلا نسحلا ةافو دعب ةعامجلا اولزتعا نيذلا مه (59)

 . امهعبتا نمو لازغلا ءاطع نب لصاوو ديبع نب ورمع مهو «ه١١١٠ ةنس

 ةعدب ذخأ يذلا يدنقرمسلا ناوفص نب مهجلا عابتأ مه (58)

 فيسب ةدرلا ٌدح امهيلع ميقأ دقو « مهرد نب دعجلا نع تافصلا ىفن'

 . ه١ ةنس كلذو ناسارخب مهجلاو , طساوب دعجلا : وحلا
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 «سرهفلا»

 200 ةيواحطلا مامألا ةمجرت

 2 ا ةديقعلا ةمدقم )١(

 52000 قعد م ناعإلا ناكرأ(9)

 «ةيموُيقلاو ديحوتلا» (أ) هللاب ناميإلا (*)

 . («تافصلا تابثإو هيزنتلا» (ب)

 ص900 ةكئالملاب ناميإلا (4)
 0 بتكلاب ناميإلا (6)

 ا د ولا انابإلا 5
 ا ءازجلاو ثعبلا (0)

 أ رف ا تا ردقلاب ناميإلا (8):

 . ةنسلاو نآرقلا يف درو ام لكب ناميإلا (4

 . هلزانم توافتو يلكلا ناميإلا فيرعت للا

 ) )1١ناميإلا لهأ عم جهنملا 00

 لا وهلا او ب اهب راو هل وو داق هو را داق ذوي اها اهب خا لال هج افا ةمتاخلا( (


