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 همر سل 7 1

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرمغتسنو هنيعتسنو ةنيوحمت هلل لمحلا نإ

 ءهل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تاكئيسو

 . هلوسرو ةددع |ليعجم نأ دهشأو هل كيرشال هدذحو هللا الإ هلإ ال نأ دينشأ و

 كلم كل حيي ايس الر أوُوُمَو هلأ او
 , 204 اًميِظَع روف راق دَقَف ملوسرو هَل " نمو مكين 3-3 رفغبو

 ةيلجتو .ملعلا ةيلطو نيسرادلا ىلع يسنتلا كيضفب «ةيواحطلا ةديقعلا حرس

 .دعب اهعبط متي ملو

 ةديقعلا ىلع ةبوجأو ةلئسأ اهيف ةركذم ةوخإلا دحأ يل عفد مث

 صقانلا تلمكأفن ءريبك لكشب ءاطخألا ةريثك ةصقان اهتدجو «ةيواحطلا

 نأ ءاجر ءاهب عافتنالا معي ىلتح ءاهتيوصو ءاطخألا تداضأ ف «ءاهنم

 9 يآلا :ةاردغ لا ةروعت- (1)
 :(1): ةيآلا ةءاجتتلا ةوؤنين> (9)

 .7/7 - ال١ ناتيآلا :بازحألا ةروس (*)
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 ةيواحطلا ةديقعلا حرش ىف ةيملعلا تاحاطصملا ضعب حيضوت

 ١ - لوصأ) زعلا ىبأ نبا لاق الدين(١0( :
 نباسالاك مناك ابيك هدرغ هلك تدان وهو“ صا مي ل رضألا

 . ىوعدلل ليلدلاك ءايلقع وأ رادجلل

 مث «ةرجشلا بوعش نم ضرألا يف زّرغنا ام ىلع قلطي لصألاو

 اذه نكلو ةيمالسإلا دئاقعلا نيدلا لوصأب دارملا نأ ىلع حلطصا

 . نخد عون هيف حالطصالا

 امهم ةرورضلاب مالسإلا نم هتوبث ناك ام نيدلا لوصأ نأ باوصلاف

 ةالصلاك ةيلمعلا ماكحألا باب وأ دئاقعلا باب يف ناكأ ءاوس نيدلا اذه يف

 . 7اهوحننو موضلاو جحلاو ةاكزلاو

 : 90( يكألا هقفلا)- ؟

 فرش نأل ربكأ هنأل .(ديحوتلا ملع اميسالو دئاقعلا ملع) هب دارملا

 اهلو ةفينح يبأ ىلإ ةبوسنم ةلاسر كلذ نم دارملا مث مولعملا فرشب ملعلا

 دامح ةياورو .طسبألا هقفلاب ىمست يهو .يخلبلا عيطم يبأ ةياور ناتياور
 .ربكألا هقفلاب ىمست يهو ةفينح يبأ نب

 ةتباث ريغ ةلاسرلاف لاح لك ىلعو «يخلبلا نم ًالاح نسحأ دامحف
 . ةفينح يبأ نع انتم وأ ادنس

 تاحلطصم هيفف نتملا امأو ضعب قوف اهضعب تاملظف :دنسلا امأ

 . نمزلا كلذ يف رهتشت مل ىتلا ةرخأتملا مالكلا لهأ

 . ةيديرتاملا ةلطعملا ةيمهجلا سئاسد ضعب اهيف ةلاسرلا هذه مث

 . يظفللا مالكلاب لوقلاو ءاجرإلا يف ولغلاك

 )١( ةيواحطلا حرش )١/ 0(.

 ) )0ينازاتفتلل حيولتلا ١/ 0.59ءاقبلا يبأ تايلكو 45 تافيرعتلا ًاضيأ رظناو *١١ - 1586.

 . 19 يوانملل فيقوتلاو

 (5 )١/ ةيواحطلا حرش (6)



 1 (١)(ةرورضلا» 0 نإ

 هرايتخا نودي ناسنؤالل لصحي ملع يرورضلا ملعلاو ب ةرورضلا

 .رورسلاو نزحلاو ملألاب ساسحإلاو ةرارحلاو ةدوربلاب ملعلاك

 ملعلا» :هل لاقي دقو هيف كشي وأ هعفدي نأ ناسنإلا عيطتسيال ثيحب

 «١ ىيهيدنلا

 رظنلا نم الضاخ ًايباستكا نوكي.دق «يهدبلا ملعلا» نأ ريغ
 ظ . "9لالدتسالاو

 . (")ةفصلا» 5

 ءاوس فوصوملا لاح فصاولا نايب فصولاف .فصولا نم ةفصلا

 . بذاك وأ لاحلا كلذ نايب ىف ًاقداص فصاولا كلذ ناكأ

 تصضرولا نأ :« ايذك ذلطاب نوكيب كفو: .«ًاقدنع اقنع نوكي كنف بفضولاف

 . الطاب نوكي دقو أاقح نوكي دق فصاولا لعفف ءفصاولا لعف

 لاح ةفصلا نآأل ءهيلع وهام ىلع ءىشلا ةلاح ىهف «ةفصلا» امأ

 :2*)(لاحملا» - ه

 .؟'لدحاو ءزج يف نوكسلاو ةكرحلا عامتجاك هدوجو عنتمي ام لاحملا

 )١( ةيواحطلا حرش )١/5(.

 )1/1١(. ةيواحطلا حرش (؟)

 ٠١١ ساربنلاو ٠١ - 5١« ةيفسنلا دئاقعلا حرشو 27٠١ .37* .58 يناجرجملا تافيرعت ('*)

 .40 - 64/١ يلازغلل ىفصتسملاو 5557/١«, يوناهتلل تاحالطصالا فاشكو "4

 . 5137/5 سورعلا جاتو ,«5557/4 برعلا ناسل ,«757 تافيرعتلا .505 تادرفملا (:)

 )5/1١(. ةيواحطلا حرش (5)

 ٠5م تاقيرعتلا 053



 :23)فلسلا» - 5

 ءريخلاب مهل دوهشملا نورقلا باحصأ مه هولا رابتعاب فلسلا

 ةمئأ نم مهدعب نمو .مهعابتأو نوعباتلاو ةباحصلا مه فلسلا نم دارملاو

 يروثلاو يراخبلاو يعفاشلاو كلامو لبنح نب دمحأك ةنسلاو نيدلا

 سوؤر مهو ةروصنملا ةفئاطلا ةيجانلا ةقرفلا ةمئأ مهو مهلاثمأو يعازوألاو

 . )ةضحملا ةنسلا لهأ مهعابتأو مهو ثيدحلا باحصأ

 : !7(عدبلا»  ا/

 كاكماو نابل اكو ربل ىلع مب اش لالا كر ضو حا

 معلا نعول  يبنلا نع تبثي مل - نيدلا يف - لوقو لعف لك

 : "0(ليوأتلا»- /

 . ليعفتلا باب نم لّوأ ردصم ليوأتلا

 : ةحيحص اهنم ةثالث ناعم ةعبرأ هل ًاحالطصاو .عوجرلا ىنعمب ةغل

 اذإ اذه .يماونلا تاسعا و: هب نؤماملا ن ايت ايتإ يأ صنلاب لمعلا : لوألا

 :(نارقلا لوأتي وخن )اهل ىا اهأ :ءاشإ نضتلا ناك

 )١77/١(. ةيواحطلا حرش 2230(

 .رجح نبال ةيفلسلا دئاقعلاو «56 /5 ضراعتلا ءرد 8/١. ناسللاو 4/١ نازيملا (6)

 )١7/١(. ةيواحطلا ةديقعلا حرش (6)

 ناسلو 1184 /* حاحصلا 79 تادرفملا 577/1١ 57/١" ماصتعالا ١5 ملسم حيحص حرش 0

 . 5/8 برعلا

 )١/ ١7(. ةيواحطلا ةديقعلا حرش (5)



 وأ ءًالاح أ ناك 0 عقاولا يف ص 0 قو :ينالاو ٠

 ليوأت : هملينلا ا ها ريسبفتلا : ثلاثلاو

 .اذك هريسفت يأ اذك :ىلاعت هلوق

 ريغ رخآ ىنعم ىلإ نهذلا ىلإ ردابتملا هرهاظ نع مالكلا فرص :وهف
 . رهاظ

 . ةنسلا ةمثأ كلذب حرص دقو

 (؟)(تايلقعلا» - 4

 يف) ةيلقعلا ةلدألا وأ (مهمعز يف) اهيلع لقعلا لد يتلا لئاسملا يأ
 1 1( ييمعل

 :200(تايلقتلا» - ٠

010 

00 

0 

0 

(0 

000 

03700) 

 . "16 يبنلا نع وأ ىلاعت هللا نع تلقن يتلا ةلدألا وأ لئاسملا يأ

 ,( [) ةيآلا فشوم ةزوس

 205 ةيآلا: فارزعألا ةّرَوَمَش

 ةفحتو 05٠ تافيرعتلا 56 - ”ه /ه .01- 08 /"“ ىواتفلا عرمجم ع7”ا5١/7 ةغللا بيذهت

 9١. ديرملا

 )١5/١(. ةيواحطلا حرش

 )75١9/7(. فقاوملا حرش

 ةيواحطلا حرش )١/ ١5(.

 .(5097/5) فقاوملا حرش



 ١ - ثحبلا» التام١70 :

 .:قحملا رع نشيدفتلا أ

 "!«يوقلا رظنلا» - 5

 .لالدتسالا وه رظنلا

 .ةلوهجملا رومألا لوصحل ةمولعملا رومألا بيترت :مهدنع وهو

 .ةسيررتلا نه داوملاو

 يه ةمولعملا رومألاو «ىربكلاو ىرغصلا يأ سايقلا ءازجأ بيترت
 . ةلدألا

 . ىواعدلا يه ةلوهجملا رومألاو

 . 27لالدتسالاو رظنلا وه يواعدلا ىلع ججحلا ةماقإ يأ

 : (©9(لماكلا داهتجالا» - ٠

 . قحلا ىلإ لوصولل - دودحلا دعبأ ىلإ - عسولا لذب يأ

 ١ - قيدنز)» ()5(.

 ىأ نيدلا :نيدو ةأرملا :نزف «نيد نز» اهلصأ ةيسراف وأ ةينانوي ةملك

 . ةقامحلا نيد فاز وهلا وذ

 . قدنزت : اعفل هلاو

 )١7/1١(. ةيواحطلا حرش )١()(

 ١9(. ص) ينازاتفتلل بيذهتلا حرش هر

 )١1/1١(. ةيواحطلا حرش (4)

 "ا ) ةيواححطل اعطلا حرش )0(

 تا



 قيدنزلاف «ةسيسدلل مالسإلا راهظإو رفكلا ناطبتسا وه :لوألا

 قفانملا نم صخأ وهف داسفإلاو رشلل مالسإلا يف لخد نم اذه ىلع

 داسفإلا ديريالو .طقف افوخ مالسإلا رهظي دق قفانملا نأل رفاك امهالكو

 ظ . اقيدنز نوكي

 . ةسيسدلا ةدارإ نودب طقف افوخ مالسإلا رهظأ اذإ كلذو

 : «ةعدبلا باكترا» : ىناثلا

 فدارم اذه ىلع قيدنزلاف ءال مأ ةرفكم ةعدبلا كلت تناك ءاوس

 اذهب ةقدانز ةيمهعتلا نه ربتكو سلا اذه ىلع قيدتزلا كللذكت الايغ امل
 هتين نسح عم ةعدبلا بكترا دق قيدنزلا نوكي نأ كلذو ةعدتبم يأ ىنعملا

 : لايف اجايس نوكرستكلو

 : "!«مالكلا) - 6

 «ىلاعت هللا مالك هنمو :ىيناعملاو ظافلآلا نم هب ملكتي ام وه مالكلا

 . 0هبساني ام ملكتم لك مالكو

 مهلايذأو ةلطعملاو ةيمهجلا نم ماصخلا لهأ نف وه :مالكلا ملعو

 . 518/5 دصاقملا حرشو 7٠١ /5 ضراعتلا ءردو ١584/4 حاحصلا ١4٠٠ /9 ةغللا بيذهت 010(

 )١09/١(. ةيواحطلا حرش ("9)

 . 71 ةيفسنلا دئاقعلا حرش ()

 د



 ملع قرعشالاو: قدم رتاملاو يلزتعملا مالكلا ملعف «ىلاعت هللا مالك يف
 ظ 0000000
 5 ماوهمداع 0

 : 9 وحيلا ]7 ت15

 مسجلاك ةسدشنب اهتاق ناك اف وه رهوجلاف ءضرعلا دض رهوجلا
 ند راي (

 :' ”(«ضرعلا» - ١ ك(4 ]0 فك ملا

 نوللاك رهروجلاب ًامئاق ناك ام ضرعلاف ءرهوجلا دض ضرعلا
 , */كلغم

 : ]مسجلا - 8

 ذا داس هيف ناكااف

 ." "قمعلاو ضرعلاو لوطلا يهو 7 ول وعلا

 40 ايحوتلا» - 9

 : ديو دحوي دحو نم ليعفتلا باب نم ردصم ديحوتلا

 ا ار دع 01 ةلسرملا قعاوصلاو 11-2١8900 /ا7/ ضراعتلا ءرد عجار 200

 ١/ 7١. ةيواحطلا حرش (6)

 ف

 )١/ 7١(. ةيواحطلا حرش (غ)

 ١١. م ىناج رجلا تاني رعت عجأر

 6 رواد ككل

 1 © :تاقيرختلا .(1/)

 , 1 ا مه : عاقب 7 / 3

 3 أ ةيواححضن وتس م .(؟ 1[ 2 هب وأاححطلا مح ريش 4



 دحاو هنأب ءيشلا ىلع مكحلاو ءادحاو ءيشلا لعج :ديحوتلاف

 يف دحاو هللا نأب داقتعالا وهو درفتم درفنم دحاو هنأب ءىشلا ىف داقتعالاو

 9 دحاوو هل ريظنال هتافصو هتاذ ىف دحاوو هل كيرشال ةلاعتأو فىكلم

 1 1 لونا هاو دصفلا

 : 57( لظنلا» 2

 هللا دوجو ىلع لدتسي نأ هيلع بجي ءرملا نأ انه هب دصقيو مدقت

 .ًايلقع الالدتسا ىلاعت

 :(00كشلا) - ٠

 0 أ ايقنت لعل قرط هاودمللا نفوكلاللا

 له هللا يف ءرملا كشي نأ انهه دارملاو .رمع وأ ديز اذه : كلوقك

 ؟ ل مآ دوجوم هللا

 رووا نيحس وتل مالا

 30 فاول فو نا هللا ناعم كاع ع

 . 007 (ةيبوبرلا ديح ديحوت) - 5

 و ىتش نك اع هدو لاقت هللا هنأ ناقد وه

 .5؟ ديمحلا زيزعلا ريسيتو 415 تافيرعتلا عجار )١(

 .(57/1) ةيواحطلا حرش 00-0

 . ١ 1م يناجر جلل تافيرعتلا عجأر 62

 .(4 )١/ ةيواحطلا حرش (5)
 "ا دامحملا زيزعلا رسيت رفنا 0(

 0مل 0 : (ا/)

 5 1 - ها
 9 رع ءكسيحلا ريع اسمع سيمل 50

 ب كا



 ٠١" - ءامسألا ديحوت) والصفات(١702(:

 هلك سبا الغ كانضاو كس عامنما هلا ىلاعت هللا ذا داثتعا وف

 هلوسر هب فصو وأ هسفن هب فصو امب ىلاعت هللا فصوي نأ وهو

 )3 50 ٠ 5 , 5 7 9 5 هاا

 : "07(بجاولا» - 4

 دارملاو نكمملاو عنتمملا دض وهو .ايرورض هدوجو ناك ام بجاولا
 . 7 ىلاعت هللا وهو مدعلا عنتمم ناك ام بجاولاب

 : «عنتمملا) ه- 78ه

 ن7 همدع نأك ام وهو

 : نكمملا - 5

 ان 0 هدوجو ناك ام نكمملاو

 : "7(«جراخلا) -

 .ناهذآلا جراخ يأ عقاولا جراخلاب دارملاو «ينهذلا دض جراخلا

 .دادوجوم :دوجوملاف

 .(؟١/554) ةيواحطلا حرش 0010

 .75 ص ديمحلا زيزعلا رسيت (6)

 .(58 )١/ ةيواحطلا حرش (9)

 .١55؟ يناجرجلل تافيرعتلا (؟4)

 .؟593 هسفن ردصملا (2)

 745 قناسلا هدضملا (0)

 )55/١(. ةيواحطلا حرش 0(0)



 : (ىنهذ دوجوم) - "مب

 ."'جراخلا يف اهل دوجوال تايلكلا نإف ءماعلا يلكلا وهو

 : «يجراخ دوجوماا 4

 دارفاآو ناسنإلا دارفأك ناهذألا حراخ عقاولا يف ادوجوم ناك ام وه ظ

 . ناولألا دارفاو .رجشلا دارفاو رجحلا

 : (ليطعتلا») ل »و

 ردهو «نلامغتسالا مدعو ءكرتلاو ولخلا وهو لطعلا نم ليطعتلا

 ناميإلا مدعو اهيفن ىأ :هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ ليطعت دارملاو ءءىشلا
 هل

 امإو «ليطعتلا عم فيرحتلا وهو ءاهصوصن ليوأتب امإ اهراكنإو ءاهب

 7 اسس انك اهضيوط

 : ضيوفتلا - ١”

 .اتابثإو ايفن هيلع مكحلا مدعو هيف فقوتلاو هريغل ءيشلا ميلست ةغل ضيوفتلا

 ىلاعت هللا ىلإ اهتيفيكو اهيناعم ضيوفت ضيوفتلا نم دارملاو

 :. يل وكس : (ىوتسا) يف يمهجلا لوقك رخا ىنعمب هانعم لدبيو رتل

 نه لمس 5 7 .٠ ا 0 3 5 ب ُ

 . هقيرحت ريغ نمو هتابثإ ريع نم
 0 : + . ت0

 . ١8 سارهل ةيطساولا حرش عجار (؟)
 ا

 0 للا : 2
 . قرانسلا 06 ملا 007 ر ١١ ين



 : (17(تافصلا ةافن» - ”

 :تانضأ :تانيفلا ةافن

 ةيمهجلاك ةالغ مهو ء.ًاعيمج تافصلاو ءامسألا اوفن نم مهنم ١-

 . ةينطابلا ةطمارقلاو «ىلوألا
 . ةلزتعملاك ةالغلا مهو ءامسألا نود تافصلا اوفن نم مهنمو -"؟

 .ةيرعشألاو ةيديرتاملاك ةالغلا نود مهو تافصلا ضعب اوفن نم مهنمو 0-8

 50و يف تافصلل يفانلا فيرعت يتأيسو

 تابثإلا اومن نم مهو ةفسلفتملا وأ ةفسالفلا 5 ةالغلا ةالغ مسقو - 4

 . تيم الو يحال هللا نإ نولوقيف اعيمج ىفنلاو

 0 ولحملا» - ”©

 . هيف ةماقإلاو ءيشلا ىف لوزنلا وصو لحي لح نم لولحلا

 رخآ ىف ءىسش لوخد | ؛رخآ ىف ءىس لاير انهه دارملاو

 : ىفرظلا لولحلا - ”4

 1 كلا ىف ءاملا لوزحتك ناحل انراظ لحمل ةوكاومو

 : ىنايرسلا لولحلا - "5

 قرر يف ءاملا ةيارسك لحملا ءازجأ عيمج يف لاحلا نايرس وهو

 . الثم ”7دوولا
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 )55/١(. ةيواحطلا حرش 010

 0 ةيواحطلا جح ربشت 2

 , 1١ 118/15 ىوتاهتلا فاشكو 47 تاقيرعتلا )5( ١

 ا



 : ناعون لولحلا مث

 :ديقملا لولحلا - ”5

 . ميرمو ىسيع يف لح ىلاعت هللا نأب ىراصنلا ةديقعك

 : قلطملا لولحلا - ”1/

 لولح : وطلال د هللا نأب : ةاراملا ةيرسلا هناي

 0 ءامإلا لاق امك هيكرشملا ةماعو الا رم 1 رقك كيكة ولعبلا

 : ميقلا

 , يي ناتو الاي ردنا 11 صنم ذا ينم ارك لت نوكرشملا ول

 : (")(داحيتالا) - 7م

 نأب داقتعاللا ىو ؟دوجولا ةلحو ةديقع - ةيفوصلا دنع - داحتالا

 نيع ا هللا نأو ا نيع قلاخلا 9 ا اذه نيع هللا
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 : ميقلا نبا لاق اذلو

 + ناعطلا ةرغثو هلإلا نيأ : اهؤوطوم اهدوبعم ةمأ ايا#

 ةيلولحلا ةيفوصلا نم أرفك مظعأ ةيداحتالا ةيدوجولا ةيفوصلاو

 . ىراصنلاو دوهيلا نم أرفك مظعأ : ةيلولحلاو

 ) )1١ظنا 00

 ( 2احطلا حرش 0 6



 «ضرالا هجو ىلع ةرفكلا عيمج نم ًارفك مظعأ ةيداحتالا ةيدوجولاف

 : "7«عنامتلا) - مو

 نيئيشلا نم دحاو لك ةلواحم وهو ءعنملا نم لعافتلا وه عنامتلا

 انيق 007

 ةكرتي ملف هعنامف ركي ءاجف ءرمع لتف دارأ 55 نأ هحيض وتو

 وهو «.ةهلآلا ددعت نالطب ىلع عنامتلا ليلد مالكلا لهأ لمعتساو هلتقي

 . قلاخلاو

 ناك ول# :ىلاعت هلوق اورسفف لطاب وأ قحب دوبعملا وه هلإلا نأل

 عنامتلل ركذ اهيف سيل ةيآلا نأ عم عنامتلاب ©اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف

 :يلاخلا .ةدعت دايمن نايل ال ةيلالا ةدعت ايش نامل فتنس آلا هذه نآل

 :لقي ملو .«اقلخت مل» :لاقف عنامتلا نالطبل ةيآلا هذه ناك ول هنإف

 .امهقلخ دعب الإ روصتيال داسفلا نأل «اتدسفلا

 المإو َنَلَح امي لِ ٌّط بهدم : ىلاعت هلوق يف عنامتلا ليلد نكلو
 . ؟!ةقباسلا ةيآلا فالخب 4١( :نونمؤملا)4َنضْعَب لع مُهْضصَحب اا حصص مم يور و دهس

 )١( ةينونلا رظنا 8١.

 78/١. ةيواحطلا حرش )0

 ٠١. يوجيبلل ديرملا ةفحت رظناو ١77 ماصعلا ةيشاح ىلع ةيفسنلا دئاقعلا حرش عجار (0)

 ةيمهجلا سييلتو ء١١٠ :98/7 ىواتفلا عومجبمو ء185- 188 ١/4 - 8٠6. ةيرمدتلا رظنا (:)

 ١

 ةعبطلا ١5” - 051١3 .”هو - “05 /” و ةميدقلا ةعيطلا ء«58 - 58/” ةنسلا جاهنمو

 , لال - م5 لالة ةيواحطلا -7١7 ”317 ةققحملا
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 ٠ - »الضدان(2١7:

 ا(اعمتري .

 هيلا وعساك

 .ارجش وأ ارجح دحاو ءيش نوكي الف

 نيضيقنلا اومسف ضيقنلا يف يمالكلا حلطصملا اذه اومدختسا مالكلا لهأ

 .هجراخالو ملاعلا لخاد ال هللا نإ :اولاق ىتح امهيفن اوزاجأ مث نيدض

 : "7(مانصألا» - ؛١

 , ؟#ننل نود نم دبعيو رخآ ءيش لكش ىلع تحن وأ روص ام منصلا

 : ىلاعت هللا نود نم دبع ام نثئولا - 5

 : ناتيفا قا رافع وا  رمهتو  ديح وا اون دل

 معأ نثولاو . توحنم وأ ثا ع ع منصلا نأل

 وهو . لمخلا هأور .البعي انثو ىربف لعجتال مهللا» .درو ادهلو

 : انس عسب
0 

 : دعب افنيف هلا لقي ولو

 )١( ةيراحطلا حرش )١/18(.

 0 020ع ةياغبز كلا عجار

 حرش ةرفإ 0

 رع كلابسلا ةيسوأ" د(8)



 : (50(هللا) عم

 ديرملا رداقلا ملاعلا قزارلا نوكلا اذهل قلاخلا انبرل ملع مسا هللا
 قلطيالو .قحلاب دوبعملاو قحلا هلإلا وهو «هل ربدملاو نوكلا اذه يف فرصتملا
 امك «هناحبس هللا وهو قحلا هلإلا ىلع قلطي هنإف (هلإلا» فالخب ىلاعت هريغ ىلع

 . "هللا تزد نم تالبع تلا ةلطانلا ةهلالاك نطانلا هلألا ىلغ قلطي

 ش : (؟)هلالا» - 45

 مامإلاك .؛لوعفملا ىنعمب لاعف وهف ءهدبع اذإ ههلإ نم لاعف هلإلا

 .دبعتلا هلأتلاو دوبعملا يأ هولأملا وه هلإلاف هب متؤملا ىنعمب

 يهلأت نم نعجرتساو نحبس ةدملا «تاينافلا ردحهلل جاجعلا لاق

 .دوبعملا وه :هلالاو

 ةهلاك ةلطاي. :نوكري دقزو» .ىلاغت هللا ىهرو اقدح ةوكر» لق ةويعملاو

 . ةلطابلا 7*1 :يكرشملا

 همعزي امك ؛عناصلاو قلاخلاو برلا هانعم سيل هلإلا نأ لصاحلاو

 .:نوهلكدملا

 كاوفرزكا دوبعملاف «لطابب مأ ناك قحب ل م اهناَو

 لا نيل كلاعلا ىلاعت

 )١( ةيواحطلا حرش )75/1(.

 ) )9سورعلا جات 4/ 775.

  05ةيواحطلا حرش )37077/1(.

 ظ 0116 جاجعلا
 ا

 0 و
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 : 106يربخلا ىملعلا ديحوتلا» - 6

 ليبق نم يذلا ىلمعلا نود بولقلا لاعفأ ليبق نم هنأل وملعلاو قيس

 . حراوجلا لاعفأ

 "ل. 22 8 .٠

 . "7ةيبوبرلا ديحوت هيف لخديو

 : ("7(ىبلطلا ىدارإلا ديحوتلا» - 5

 . ناسللاو حراوجلاب هلعف دبعلا نم داري هنأل يدارإلاب يمس

 هنأل ءىبلطلاب ىمس و هريغال هلجحو هللا لبعي نأب فلكم ناييننالا نآي

 .ةدابعلا يف لخد هل ًاضيأ بلقلا ناك نإو حراوجلا

 .؟/ةيهلإلا ديحوتو ةدابعلا ديحوتو «ةيهولألا ديحوت اضيأ ىمسيو

 , "ايوب تك رخل ةايسأ دصيرلا ىف نيعوللا قيتولو

 ,ةداللثلا هعاررتاب كيسرتلا نذامكر. ديسوتلا ىف ناعوتلا ثادَهَو

 ديحوتو تافصلاو ءامسألا ديحوت لمشي يملعلا :وه لوألا عونلاف

 . ةيبوبرلا

 )1١( ةيواحطلا حرش )577/1(.

 ) 2 )6ربكألا هّقْفلا حرشو 84 ةيواحطلا حرش ١5 سارهل ةينونلا حرشو 57/7 .

 ةيراحطلا حرش ةرف )١/477(.

 هن انتل دا نيالا ةققلا وهو لكل

 ةيمهب حل | تسأل نايب لاكولا ليبس ىلع عجار ملل ١/ 9لسوتلاو ا ةيكلاسلا جرادمو

 ١ 0 4ةاعب ه4 ب كبر 3 1 0 4 0 اياب ال 1

 5 3ث هناؤنلا ةنديصقلاو 6 هر م اححمل عرس 1 ةليمس وناو

 تك



 . ةدابعلا ديحوت وه ىلمعلا وهو : يناثلا عونلاو

 : "!(كحلا» عا

 . مكاحلا نم نارداصلا يهنلاو رمألا

 . ربخ وهف ريمألا مكح دق ليق اذإف

 :(ءاضقلا) - غ4

 نيب هب يضقيل يضاقلا نم رداصلا لصيفلا لوقلا وه «ءاضقلا»)

 . نيمصاختملا

 . ربخ وهف «يضاقلا ىضق دق ليق اذإف

 : زعلا يبأ نبا مامإلا لاق كلذ لجأل

 . «ةيريخلا ةلمجلا 2 لمعتسي «ءاضقلا» و (مكحلا) ظفلف انشناول

 . 17/١ ص رظنا

 : «(ةلمحلا» - 48

 ا مأ ةدوصقم تناكأ

 ع

 .٠ (مئاق دوبأ ديز) وحل

 . مالكب 5 ءةلمح (مئاق هود ) نكلو .مالك هلك اذهف

 ل رن وع واشلا دوصقملا نأل

 )1١( ةيرواحطلا حرش )١//ا8(.
 ظل

 : || ! 1 0 َّ د !! سل 1 ا! لب + ءإ 5 غل ا 1 ب
 ءيسج اخعبأ س فاكلل 1 رضهر 0 ١1/1 ل تحل | اكساوصلا رمضلا 6
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 : 47/١ ص ؛ةيربخلا ةلمحلا» - ه٠

 11 اسنلا دنع اد يكلا وأ قذنعلا انت ىلا ةلوجلا ىف

 فقل ١ ست ةفطاسلا :دعفو

 ١ - "/«نآرقلا هيلع لد امل ةررقم وأ ةنيبم يتأت ةنسلا» : ١/4

 مهنإف .عدبلاو ءاوهألاو لهأ ىلع درت ةمهم ةفيرش ةدعاق هذه لوقأ

 قلطمل ةديقم وأ باتكلا مومعل ةصصخم اهنأ ةجحب ثيداحألا نودري

 ظ . باتكلا يف ام ىلع دئاز رمأل ةتبثم وأ باتكلا

 هصيصختال و باتكلا دييقت زوجيالو ىنظ دحاولا ريخ نإ :نولوقيو

 . ينظ دحاولا ريو يعطف ذا كلا نال“ «دحتاولا ريخي ةيلغ ةذابز الو

 ةفيرشلا ةدعاقلا هذهب ءالؤه ةجح عطق دق زعلا يبأ نبا مامإلاف

 : ةدعاقلا هذه لصاحو

 ديقت وأ باتكلا مومع صصختف باتكلل ةرسفم ةنيبم امإ ةنسلا نأ

 .تانكلا هيلع اوتيل هةر اعاو ان اننا و يقتل وه الهو هتاقكلا قلطف

 نأ رمل هنه تكس نهال كلما

 ادا 0 ا را ل ا

 : 27ةيسفنلاو ةيقفألا تايآلا - ه”

 ءايبنألا تازجعم ىلع ةيآلا قلطتو «ةمالعلا ىهو 0 عمج تايآلا

 . مهقدص ىلع تامالع اهنأو

 )١( تافيرعتلا 1١59.

 ) )9:777تافيرعتلا

 )595/5١(. ةيواحطلا حرش (9)

 "ل ملا نيعقوملا مالعأ ر ظنا (5)

  2١ةيراحطلا حرش )؟1/51١(.
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 .ةمالع هنأل هبذك وأ ءىش قدص ىلع لدام لك ىلع تايآلا قلطتو

 : (ةيقفألا ةيالا)»  ه*

 باحسلاو لابجلاو نوكلاو ضرألاو ءامسلا ىف ةينوكلا تايآلا ىه

 ةلاد يهو ينبع ءامسلا قفا 9 ةيقفأ تايآ ىهف ءراهنلاو ليللاو رطملاو

 : (ةيسفنلا تايآلا» - 65

 لقعلاو رصبلاو عمسلاك ناسنإلا سفن يف ةدوجوملا ةلدألا يه

 ةةسلقلاو مدلا زاهجو :.لوبلا زاهجو «ىيرصبلا زاهجلاو عامدلاو ناسللاو

 ىلع ةلاد ةيسفن :تايا ةلدآلا هذهف « نتفنلا لاوخأو ةئرلاو لاحطلاو ديكلاو

 . ىلاعت هللا ديحوت

 . 4 مهسفنأ ىفو قافآلا ىف انتايآ مهيرتس# :ىلاعت هللا لاق

 .[|2ه” :تلصف)

 : (١)(هيسشتلا) - هه

 : لاقي نأ ىلوألاو

 . فاصوألا نم نفضرو ىف رخاء وشل اكيرربف ءىش لعج :ةيستلا

 . ةعاجشلا ىف دسألل اكيرش اديز لعج دقف

 )1١( ةيواحطلا حرش )١/ 57(.
 تك
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 ريثك يفن هيف اولخدأف «هيبشتلا موهفم يف اوأطخأ مالكلا لهأ نكلو

 .ةيديرتاملا نم مالكلا لهأ نأ بجعلا نمو ةلطعم اوراصف تافصلا نم

 نكلو ةهبشم متنأ ةنسلا لهأل نولوقي تافصلا ضعبل نيفانلا ةيرعشألاو

 متنأ ةلزتعملل نولوقي ةالغلا ةيمهجلاو ةهبشم متنأ ةيديرتاملل نولوقي ةلزتعملا

 . ةهبشم متنأ ةيمهجلا ةالغل نولوقي ةالغلا ةالغو ةهبشم

 :انفعبب وأ الك قفادلا دنع ةيشم تنم لكف نانضبألا ىلوأ اي اؤريتغاف

 00 ايثمتلا)» - ه5

 0 5 . 1 .٠ 0. 0 ت ت 3

 ام هعص يف يأ ءام ىنعم ىف رخا ءيش لثم ءيش لعج وهو

 :"7(عاضوألا» -هال/

 . يناثلا ءيشلا هنم ملع لوألا

 يف اذهو .(ىنعملا ةدارإو ظفللا لامعتسا قالطإلاب دارملاو
 . ساوحلاب هكاردإ ساسحإلاب دارملاو . ظافلألا

 باصنألا هذهف «لايمألا ىلع ةلالدلل تعضو ىتلا باصنألا ةيؤرك
 ةفافشلا ىلع ةلاد ةيج راخ ماسجأو 58 9 00 يه ١ المافلا ا ١

 .ةدودحملا ةمولعملا

 )07/1١(. ةيواحطلا حرش ()

 31 تافيوستلا' (9)

 .(30 )١/ ةيواحطلا حرش (6)
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 : ىليام ةيفوصلا دنع :27ديحوتلا بتارم -4

 : ةماعلا ديحوت -48

 . (هللا الإ هلإ ال» لوق وهو نيلسرملاو ءايبنألا كديح ون وهو

 : ةصاخلا ديحوت -65

 ةيالولا بتارم نم ةبترم ىهو ةيفوصلا قئاقحلا باحصأ كديحوت وهو

 : ةصاخلا ةصاخ ديح وت 1١-

 : ةنسلا لهأ دنع ديحوتلا بتارم -5

 : يلي ام مهعبتي نمو نيلسرملاو ءايبنألا دنع ديحوتلا بتارم نكلو

 : ماوعلا ديح وت ا

 : صاوخلا ديححوت -4

 . نيفطصملا هللا ءايلوأ ديحوت وهو نينمؤملا نم

 نامثعو رمعو ركب ىبأ لاثمأ نينمؤملا ىف ةصاخلا ةصاخ ديحوت -"ه

 . مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا ةماع ديحوت -5

 .( 27/10 ةيواشصملا حرش 0

 تا



 نم مزعلا اولوأ ديحوت وهو مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا صاوخ ديحوت -61/

 .ملسو مهيلع هللا ىلص دمحمو ىسيع و ىسومو ميهاربإو حون مهو : لسرلا

 وهو ملسو مهيلع هللا ىلص لسرلا ءالؤه نم ةصاخلا ةصاخ ديحوت -4
 ىلع بتارملا لمكأ وهو مالسلاو ةالصلا امهيلع ميهاربإو دمحم ديحوت

 .قالطإلا

 ("7(ةافنلا» 8

 لب اهتبثي ملو «ىلاعت هللا تافص نم ةفص ركنأ نم وهو ٍفان عمج
 . اهيناعم ضيوفتب امإو اهفيرحتو اهصوصن ليوأتب امإ اهلطع

 .ًاضوفم نوكي دقو الوؤم نوكي دق لطعملاو «لطعملا وه يفانلاف ٠-

 (")(يبسحتتلا» ١

 مسجلا موهعم 5 عدبلا لهأ أطخأو مسج نأ عوشلا 5 داشتعالا

 اهنأ ةجحب تافصضلا نم اضعب اوفن كلذلو تافصلا هموهفم ىف اولخدأ امئيح

 اذهو ةمسجم متنأ :مهل نولوقي تافصلا تبثأ نم لكو «مسجلا مزاول نم

 . دهاشلا ىلع بئاغلا سايق ىلع ىنبم

 ةهباشم نع هزنم ىلاعت هللاف . ىلاعت هللا ىح 0 ةدساف ةديقعلا هذهو

 .هقلخ

 : (ةسفنب مئاقلا)

 ضرعلا دض وهف هريغب امئاق نكي مل يأ .هتاذب مئاقلا وه هسفنب مئاقلا

 . ماسج الاب ةمئاق أاهنإف ناولالاك ه ريعب مئاف ضرعلاف

 .(8ا/ )١/ ةيواحلملا حرش 220(

 )01١/١. ةيراحطلا حرش (0)
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 : "7(سحلا» - 1/7

 . مشلاو

 : ( ولطملا كرتشمل |) ا/#*

 وحب ملعلاو ةردملاو دوجولا ىمسم يف هريع عض قمتا ىلك رمأ

 .ركبو رمعو ديز ىلعو هللا ىلع قلطي ملاعلاف .«ملاعلا»

 امنإو جراخلا يف هل دوجو ال قلطملا ماعلا يلكلا رمألا اذهو

 . "7يلكلا كلذ دارفأ وهف جراخلا يف دوجوملا امأ .نهذلا يف

 "7(يظفللا كارتشالا» -ا/ه

 تاذلا كارتشاك بوانتلا ىلع دحاو ظفل ىف ناعم ةدع ةكرش وه

 . 2(نيعلا ) ظفل ىف ضرألا نم عبانلا يراجلا ءاملاو «بهذلاو نسمشلاو

 . ةفلتخم ةرئاغتم ناعم ةدع هيف كرتشا ىظفل كرتشم نيعلاف

 نكوكلاو عاتبملا هأنعم يف" ةاركم دراما ظمل (ىرتشملا» ظفلكو

 0 فردخملا

 دقو ةظفل يف يناعملا كرتشت لب كرتشملا ظفللا ىنعم كرتشي الف

 يضتقي ظفللا يف ذ كارتشالا نأ اومعز ثيح اثيدحو اميدق ةلطعملا أطخأ

 كوتشي (ميعن) ةملك نإف ةقيقحلا فاالخ اذهو «هنكلاو اقع يف ةاواسملا

 )55/1١(. ةيواحطلا حرش (0)

 . 559 «ىلكلا» ةدام تافيرعتلا رظنا ()

 000 ةيواحطلا حرش رف

 .؟ال5 تافيرعتلا عجار 2(

 ب75



 : ةنجلا ميعن يف درو دقو ةنجلا ميعن عم ايندلا ميعن هظفل يف

 رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيحلاصلا ىدابعل تددعأ)

 يدي بلف ىف
 ةعفد هدارفأ ىلع قدصي ىيلكلا نأ :يلكلاو كرتشملا نيب قرفلا

 ظ . ءاملعلا نم ركبو رمعو ديز ىلع قدصي ملاعلاك ةدحاو

 1 لا نمق تفاعلا لري نافال ا هئاكش ىف ةضرأل كا فشلا

 : (ىلكلا قلطملا» : هلوق -5

 وحن هدارفأب هدييقت نود هقالطإ ىلع يلكلا وه  ىلكلا قلطملا :لوقأ
 .«ملاعلا»

 . اضيأ يلك قلطمو «قلطم ىلك ملاعلاف

 .درف نود درفب ديقم ريغ قلطمو «دارفألا نم ريثك ىلع قلطي يلك ملاعف

 ال ينهذ رمأ وهو ءدحاو ءيش يلكلا قلطملاو .قلطملا يلكلاف

 . جراخلا يف دجوي

 . قلطملا يلكلا كلذ دارفأ وه : جراخلا يف دوجوملا امنإو

 (بتاكلا» دارفأو «ناسنإلا» دارفأو «ملاعلا» دارفأ ركبو ورمعو ديزف

 يف دجوب قلطملا يلكلا وأ يلكلا قلطملا نأ اونظ ةيمهجلا نأ ريغ

 . «ملاع هللا» : مهل ليق اذإف جراخلا

 . هيبشتلا مزلتسي اذه :اولاق

 ف

 )١( ملسمو (”5*51) يراخبلا )5875(.

 ) )0ينازاتفتلل بيذهتلا حرش رظنا 25 19.

 ) )9«ىلكلا» ةدام يناجرجلا تافيرعت عجار 519 .
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 . ملاع ًاضيأ اديز نأل

 . ملاعلا اذه هنيعب ملاعلا كلذ نأ اونظف

 . جراخلا يف دجوي ال قلطملا يلكلا وأ يلكلا قلطملا نأ عم

 يف دوجوملا لب هنيعب جراخلا يف دجوي ال قلطملا يلكلا «ملاعلا» ف
 صتخملا كلذ ريغ ىلع ىنعملا اذهب قلطي ال صتخم نيعم دحاو جراخلا
 . هيبشتلا مزلي الف

 هنيعب ادحاو جراخلا يف ملاعلا ىمسم ناك ملاعلاب دبعلا يمس اذإف

 ال ريبخلا ملاعلا قلاخلا هللاب كلاب امف «هريغ رخآ هعم كرتشي ال هب ًاصتخم
 ةماعلا تايلكلا نم ةايحلاو دوجولا اذكهو ىلوألا قيرطلاب هريغ هعم كرتشي

 . هيبشتلا مزلي الف دحأ اهيف هكراشي ال هملعو هتايحو هللا دوجوف ةقلطملا

 ٠)1( هلوق ا/ا/

 . «ةيلقعلاو ةيسحلا ىناعملا)

 تايئرملاو تارصيملاك ساوحلاب كردت ام «ةيسحلا ىناعملا» :لوقأ

 .ناميوإلاو ءتافصلاو «مولعلاك «لقعلاب كردت ام «ةيلقعلا ىناعملا»و

 | .اهوحتو كليشلا و نيقيلاو

 (")(ةيهاملا» : هلوق

 , 00؟ره ام) ىلإ ةبسن يهو ءوه وه ءيشلا هب ام : ةيهاملا : لوقأ

 . هتيوه يأ .ءىشلا ةقيقح دارملاو

 )١( ةيواحطلا حرش )1//517(.

 )( ةيواحطلا حرش )١/77(.

 ا



 : هلوق -/و

 يملا تاننالا)

 . هيف اهرصح وأ ةفصلا كلت لامك

 را

010 

20 

69 5 4 
 انهن مدلعخسلا
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 . ؟ملاع ديز» كلوقك

 . لامكلاو رصحلا نع درجم تابثإ هنإف

 . اعفان املع ملاعلا وه ديز :كتلق اذ !ةاهنأو

 . لامكلاو رصحلل نمضتم تابثإ وهف

 .هلإ هللا : تلق اذإف

 .درجم تابثإ وهف

 . هللا الإ هلإ ال تلق اذإ امأو

 . رصحلل ديفم تابثإ وهف

 : هلوق

 : ولا بحار

 :اهنهف تلاووحوملا" : لوقا

 ©« يرورض هدوجاو يذلا وهو : مدعلا عليمن 5 :دوجولا بجاو

: 3 

 .(77 )١/ ةيواحطلا حرش

 )076/١. ةيواحطلا حرش

 وللا ا ا
 خيش

 تا



 يرورض همدع يذلا وهو . هملع بجاو يأ :دوجولا عنتمم اهنمو -

 نعش انرط انيق ععفزابلا "' كيرزقك مكس ودرحوو

 . ملاعلا اذهك يرورض ريغ هدوجو يذلا وهو :دوجولا نكمم اهنمو 8

 : يرورض ريغ هدوجو نوك ىنعمو

 (لسلستلل اعطق) ولسا 9 ا

 : يناجرجلا هلوقي 55 ) لسلستلا) ان وت

 يس ىف مداكلا لقا ةلوعتلا دقو فاس نق رومأ هنيقازت)

 ددجت وحن ةثداحلا رومألا 5 ثداوحلا لسلستل اعطق بناج ىف لسلستلا

 وح ولا بضخغلاو لوزتلاو ءاوتسالاو مالكلا

 مالكلاب اولاق اله لجأآلو هاملكتم لزي مل اذإ :نولومي ال كلذلو
 ع

 سرا ليطعت كلذ نم مزلي لاقف . مالاس سرا خيش مهيلع درو «يسفنل

 :هلوق -7

 00( ملا نفل

 : تلق اذإف جراخلا يف ءايشألا دوجو يأ عقاولا وه رمألا سفن :لوقأ

 : مئاق ديز

 )١( هسفن زدضصملا 595 .,

 , أ

 11/10 را دق - 1
 76١. تافيرعتلا (4)

 5 هيواحلملا حرش 25(

 تا 2



 اقباطم ربخلا نوكي نأ ربخلا قدص :لاقي اذلو ء.عقاولا وه اذهف

 يأ .جراخلاو رمألا سفن يف ةتباثلا قئاقحلا يه ةيعقاولا رومالاو عقاولل

 . نوكلا ملاع يف نهذلا جراخ

 : هلوق - 87

 10 لالا سات ينم عيل وهدا ساق دع عم افعل ندا

 . اهنع مزل تملس اذإ اياضقلا نم فلؤم لوق وه : ةقطانملا دنع سايقلا

 اان

 ثيحب مصخلا دنع ةملسم تامدقم نم بكرم ليلد سايقلا نإ ا

 . ىوعدلا هب تبثي

 : نغدملل ليلدلا : شايفلا نف.داري : اذه ىلعف

 ..نعدملا ةينكشر اهيل ناك اذإ لبلد لكف

 سايفو .يهقف يلوصا سايفو . يقطنم سايق : عاونا ةثالث سايقلا مث

 نم بنك رم وهو .١ ىقطنم سايق وىوحصو ءايلومش 56 ىمسي :لوألاف
 رم

0 

 :قفريكلا ةارفأ قع :ةرفن نلف ةليفتم ااينآل «ىركص ىف :ىلوآلا

 امنإو ىرغصلل لماش ىلك رمأ ىلع ةلمتشم اهنآل قوق مست :ىرخالاو

 ملاعلا) :مهلوق وحن هارغص وا رتك ل ويه لومش وشاب سايقلا اذه ىمسي

 ىرغصلا يهو .ىلوألا ةمدقملا يهر (ريغتم هنآل) ىوعدلا يهو (ثداح

 )١( ةيواحطلا حرش )1//41(.

 . 777 تانيرعتلا عجار ةفإ

 تا 2



 . "'7ىلوألل ةلماش ىربكلا يهو ةيناثلا ةمدقملا يهو (ثداح ريغتم لكو)

 . سايقلا اذه ةجيتن هذهو (ثداح ملاعلاف)

 . (ثداح ريغتم لكو) : مهلوق نأ انهه تيأ

 (ريغتم هنأل) مهلوقل لماش ىلك رمأ

 ءابل رييتت ايهنانفا نصايشلا ذه هسا اذن

 وهو هقفلا لوصأ ءاملع سايق وهو ًايليثمت ًاسايق ىمسي :يناثلاو

 يب ا لا

 ةلئامملا وهو امهنيب عماجل مكحلا يف لصألا ىلع عرفلا ساقيف

 ذيبن" هيلع ساقيف امارح هنوك مكحلاو «رمخلا» وحن - لصألاف

 كك اضيأ «ذيبنلا» :لاقيف

 ار دا نبات سم فتلاقلاو

 سيقملا نوكي ثيحب مكحلا يف رخآلا ىلع هي دحأ سايق وهو

 || نه وكحلاب نلوأ

 .ناسنإلا يف لامك ةفص مالكلا : وحن

 . سرخألا ناسنإلا نم لضفأو ريخ ملكتملا ناسنإلا نإف

 : املكتف :ةوكي نأ قويخا و نلوأ :قلاعت ةللاف

 جد 5 0 خم 0( ا ه1 يا لمعلا 5 + هدي جار ١



 :هلوق - 45

 الا عانتمالا)

 . "7 يجراخلا دوجولا مدع تاذلا ءاضتقا ةرورض وه : لوقأ

 ةرورضلاب جراخلا يف هدوجو مدع يضتقت هتاذ ثيحب ءيشلا نوك يأ

 . بوجولاو

 ::ىرابلا كيربتك . نةهذلا يف ًادوجوم ناك دإو

 هدوجو نكلو نهذلا يف ًادوجوم ناك نإو «يرابلا كيرش تاذ نإف
 . هتاذ تايضتقم نم عنملا اذهو «ةرورضلاب عونمم جراخلا يف

 : هلوق -6

 يتاذلا ناكمإلا) 0

 .امدع وأ ادوجو ةناذ. .يضتقي ال «تيحين ع ىكلا لوك وه

 0( يلف :هلوق -8

 ةيهانتم ريغ رومأ بيترت وه : لسلستلا

 : ىهيدبلا ملعلا - مما

 ياك نا ىلع هلوصح فقوتي ال يذلا وه

60 

 )١٠١77/1١(. ةيواحطلا حرش 223(

 "0 تانفيرعتلا 230

0-2 : 

 /361/105/1١-٠١9(, ةيواحطلا حرش (54)

 .2ا/ تافيرعتلا (2)

  5١هد تافيرعتلا 5
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 لالدتسا ىلإ هلوصح يف ءرملا جاتحي ال يذلا وه يهيدبلا ملعلا : يأ

 « لمعو بسكو ديهمتو تامدقم بيترتو

 .رومألا كلت نودب لصحي لب

 . انتحت ضرألا نآو انقوف ءامسلا نآب ملعلاك

 . ءزجلا نم ربكأ لكلا نأب ملعلاو

 : ةماتلا ةلعلا -

 ورم ل واعمل ا هوحمو هيطما انا

 نودب ًاروف لولعملا دجوي «ترفوتو تدجو اذإ ىتلا ةلعلا ىهو : يأ

 .سمشلا عاعشل ءوضلاك «فلختلا

 ظ : ةيفوصلا حالطصا يف «قوذلا» -8

 هب نوقرفي هئايلوأ بولق يف هيلجتب قحلا هفذقي ينافرع رون نع ةرابع)
 أ بناتك نع كلل اولقني نا ريع نسل ماجاب نحلا دري

 .روزو لوقلا نم ركنم اذه :لوقأ

 يف لحي ال ىلاعت هللاف «لولحلا ةديقع ىلع ينبم فيوستلا اذه نأل

 ؟هريغ وأ ساتكلا نع لقني هي لولا نأ ءالّؤه

 : ةلطعملا ةيفوصلا ءالؤه لوقي اذلو

 يبرز نعى ىددح

 )١( تافيرعتلا ١68.
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 :فشكلا -

 رومألاو ةيبيغلا يناعملا نم باجحلا ءارو ام ىلع عالطالا وه
 ا وأ ًادوجو ةيقيقحلا

 . ناعتسملا هللاو رفك اذهو

 : لمعلا -5

 تاسوسحملاو لئاسولاب تابئاغلا هب كردي درجم رهوج وه

 و لاب

 : دجولا (ديجاوملا) م

 قوري وه ليفو تلا ا

 د يسوع

 هنمي نوطقسيو صعب ىلع مهضعب ليميو باللكلا ءاوع لثم ىلع نوح صيف

 . فوفدلاو ريمازملاب برضلا عم نونغيو نوصقريو ةرسيو

 : ىناجرحلا لاق امك «لايخلا» - 53

 ودعوا زوبع ىف محلا هك روي اد اجت ة وق وعلا

 ١86. تافنيرعتلا )١(

 ١957. تافيرعتلا (؟)

 و يس

 0 ا

- 578 



 : اهل هقيفح دي ا ماهوألا لومهوتي مهنأ تح يح نم

 يبنلا روضحك ءاهوأ ىو ةيعفاو ارا اهنونظيف ةسوسحيم وو اهنأ

 مالك عامس وأ ثيدحلا يف هللا مهتيؤر وأ .دلوملا ملسو هيلع هللا ىلص

 . ةرشابم هللا نم هللا

 : درفلا رهوجلا 5

 ناف : خريف لوأو ةدرقملا رهاوجلا يهو اهسفن ىلع ماسقنالا لبقت اال ةريغص

 نم اهانبت نم لوأو (سطيرقوقميد) ينانويلا فوسليفلا وه ةيرظنلا هذهب
 ماشهو دابع نب رمعم هعبتو يلزتعملا فناالعلا ليذهلا رفا مالسإلا يملكتم

 1 رهوجلا ةركف هتاتك نطلا . هل نارصاعم امهو ىطوفلا
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 (7لسلستلا ثحبم - 60

 0 ا : لسلستلا م١1

 هيضام ةيهانتم يع نا ىف دوجولا رارمتسا وه. *لزآلا -5

 00 اا ا رارمتسا وه :دبألا 0

 يف روص عبرأ انه اهو همدعو لسلستلا زاوج يف عازن مهدت سانلاو

 :ةلاسفلا ةده

 0ص

 لامتحا ةروصلا هذهو . ليقتسملا نود ىضاملا ىف لسلستلا زاوج : ىلوألا

 كيدحلا ةنكآ اهبا لاق . ليفتسملاو .ىضاملا ف: لتياسلا زاوح ةةيئاثلا

 . ةيفلسلا ةديقعلا ساحصأ

 هلعاف لازي الو املكتم لزي مل هللا نأ ةتينيلا لهأ ةديقع يف نأل

 . هديريو هراتخيو هؤاشي امل اديرم ارداق اقلاخ لزي ملو اراتخم

 . اذبأ الطعم نوكي الو تانآلا نم نآ يف الطعم نكي ملو

 لوق اذهو لبقتسملا يف الو يضاملا يف ال لسلستلا زاوج مدع :ةثلاثلا
 ةلالضلاو ليطعتلاو عدبلا 1 نم امهعم نمو فاالعلا ليذهلا او مهج

 8" ص نوع رااح تاعتلا#. 1

 اظل



 لوق وهو .لبقتسملا يف هزاوجو يضاملا يف لسلستلا زاوج مدع :ةعبارلا

 ريثك نم مهقفاو نمو ايها دكار ةيركلكلا ةيرهق لاو هيد تانبلا ةيفحعلا
 لوَمْل || اذهو . لوقلا اذه ةرضم اورعشي نأ لودي نيرسعمل أو ءاهقفلا نم

 يف هزاوج نود لبقتسملا 0 لسلستلا زاوجيب لوقلا نِإف .دساف ضفانتم

 نمضتمو نيلثامتملا نيب قيرفتو حجرم الب حيجرتو تحب مكحت يضاملا

 . مالكلا ةفص اهنمو هللا تافص نم ريثك ليطعتل

 زيحتملاو مسجلاو بكرملا ظفل ! لثم اذهو) : علا ناو نبأ لوق -45

 0 زيحلاو ةهجلاو رهوجلاو

 ىلع اهنوددري تاحلطصمو تارايغ مومذملا مالكلا لهأ دنع : لوقأ

 تاملك ظافلألا هذهو ىلاعت هللا تافص نايتا نود زجاوح اهولعج مهتنسلأ

 كاتم اهتحخ درع انو ند هتانتع ىو ىلاعتز هللا :نرح هامل ىلع نوفي
 . ىلاعت هللا

 حر الورمالك لؤي ني هل الو ملاعلا قوق سبل نلاعت هللا نإةنولوتف
 يف مزلي هنأل ةمايقلا موي ءيجي الو ايندلا ءامسلا ىلإ لزني الو بضغ الو

 ريغل ام زيحلاو .ةهج هل مزليو امسجو ارهوجو ازيحتم ابكرم هنوك كلذ

 هللا قح ىف درت مل ظافلألا هذه نأ ةنسلا لهأ مهيلع درف . ظافلألا نم كلذ

 ةيلمع ظافلا ىهو مالكلا لهأل تاملك يه لب هيفن الو .:ةثادنإ .نلاغت

 نإو لبق اًمح اهانعم ناك نإف اهانعم نيبيو رسفت نأ اهيف ةدعاقلاو . ةثدحتسم

 : ناعم ةدع هلف بكرملا كلذ لاثم در ليطعتلا نمضتي الطاب اهانعم ناك

 ناويحلا بيكرتك جزم بيكرت وهو نينيابتم يف بكر ام :لوالا

 .لوع ريش ص ١ 84 2 ةيواحطلا حرش 201(
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 مدقلا تياننإ يف مزلي ال نكلو ىلاعت هللا نع ينم ىنعملا اذهف . ءاضعألا

 .ىلاعت هلل ءاضعأ ءايشألا هذه نأل ابكرم هللا نوكي نأ نيعلاو ديلاو

 مزلي دو .نيعا رصملا رهن وتابلا يربك رك ناوقبلا هييكدرتن..يبكرملا : يناثلا

 .اهيفن ىلإ ةجاح الف بيكرتلا اذه اضيأ ىلاعت هللا تابثإ ىف
 وه

 هللاف .ةدرفم رهاوج اهنومسي يتلا ةلثامتملا ءازجألا نم بكرملا :ثلاثلا

 نم افوخ هتافص ىفن ىلإ ةجاح الف ىنعملا ادهن :هبلك ره نبل انهن .ىلاعت

 :ايومك كلا

 يهو) ةضفلا هالويهف الثم متاخلاك .ةروصلاو ىلويهلا نم بكرملا : عبارلا

 ىلاعت هللاو .ةقلح هيف اريدتسم اعضو متاخلا عضو يه هتروصو (هتدام

 اذهب انك رم دهوك هتاف قنادثا عع هزل الك دهنا قعبملا "| ةهباك رهيا لويل

 . لطابلا ىنعملا

 نإو بيكرتلا نم عونلا اذهو .تافصلاو تاذلا نم بكرملا :سماخلا

 .مالكلا لهأل صاخ حالطصا اذهو تافصلا يفنل اديهمت ابيكرت هومس

 يف الو ةغللا يف فورعم ريغ ىنعملا اذهو حالطصالا اذهب بكرملا ىنعمو

 ىنعملا اذهب بكرملا نأل حلطصملا اذه ميلست ىلع هقفاون ال نحنف . عرشلا

 ةفصلا نآل ةفصلاو تاذلا نم جراخلا يف بكرتي ال ءيشلا نألو

 هملعو هتاذ رم بكرم ينالفلا ءيشلا نإ لاقي الف يدام ريغ يونعم ءيش

 هي نحو مكح الطصا نم اذهف . الثم هولعو هلوزنو هتمعنو ةمج رو

 . مكففاون
١ 

 ملل ادييمت اببكارت هديعش ا و هثتامصو ىلاعت هللا هتاذ تيك نحت لد
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 انيك رت هومسف اييكارت ةيجييكلا ىلع دلورصضت إو +ةميك رثن 00 اذهف انيكارت

 لاضعلا ءادلاو ءالبلا ىنعنو .ظافلآلل ال ىناعملل ةربعلا نإف اومست امك

 هذهو تاملكلا هذهو ظافلألا هذه وه ليطعتلا يف مالكلا لهأ عقوأ يذلا

 يعل هلال دك هناميشتلا

 : ميقلا نبا مامإلا لاق امك

 مل ظافلأ مكثالب لصأ موق اي

 سيفعل راغب كميت يع

 ةيرمأ ىلع تليشلا نقلا ىهو

 ازيح نميهملا شرع متيمس

 ا اهيبشت تانينالا يكلعجسو

 لباق امسج فوصوملا متلعجو

 اذهو اضربع هفاضوأ هتلعج

 قفوحف هرسلا ءاوبتيسا اذببكو

 ر هلالج لزج برلاه جو كاذكو

َ 
2 

 ءاسفعالا هيليك اذ محي

 هلاعفو هتافص ىفن دصقلاو

 نانشلا يسال بعا

 نا يوموهتتملا 0 ل

 ظ دن

!| 

 ام 5 ومس

 ديسس ةيسسسأ

5 

- 

 ناك رالا نم مكرايد تعلتقاو

 دالطبلا حضاو رمأو قح نم

 ناقشت |اعنويعسشت ءاوحجسألاو

 ناتهبلا ةياعغ اذهو اميسجت

 ناوسلالاو ناوسكالاو  نفازيعألا

 نارهدسسا نس روسي

 علا

34 

 ادن كفوو ظل كادت

 بويع رلا ةمكحو ءاونكشسالاو

 ناعمو دصقم ىف لب ءامسألا نم

 نارفكلاو ليطعتلل ميسجتلاو 5 , | 1 56

 نكاوق ل ا نت وعلا قرف هللا يكل نلت

 5 0 “1( علا اع



 ا 58 وه ام هب داري دقو

 . ملاعلا قوف هللا نأ فلسلا ةديقع نأ ملعا :لوق

 ال هللا نأ :ةييعشالاو ةيديرتاملاو :ةلوتعملا .نم: نيملكملا :ةديقفو

 نودقتعي مهنال ةهج يأ يف الو قوف الو تحت الو هجراخ الو ملاعلا لخاد

 يف هللا يا ل ووجوب ووما اهلك علا تايحلا ذأ

 . لطاب اذهو هتاقولخم نم ءيش يف

 .هريغ الو قوف ال ةهج يأ يف سيل ىلاعت هللا نأ مزلف

 ىلع ولعلا ليطعت اونب نوملكتملاو ةوقلا ةياغ ىف ةهبش هذه :لوقأ

 . ةهبشلا هذه

 ةقولخمم ىهف ةيدوجو نوكت دق ةهجلا كا لوقا : اهلنع فباوجلاو

 . ةقولخم نوكت الف ةيمدع نوكت دقو

 ريغ تناك اذإو ةدوجوم ريغ ةهج ملاعلا قوف ةهج يأ - قوفلا ةهجف
 .اقولخم نوكي ال مودعملا نأل ةقولخم ريغ ىهف ةدوجوم

 قوف هللا نوك يف مزلي الف .ىلاعت هللا الإ هلك ملاعلا قوف دجوي الف

 . ةقولخم ةهج يف ىلاعت هنوك ملاعلا

 رهاؤجلا نم 03 ةبكرم م هاسخالا نأ نولئاقلاو) : علا يبأ نبأ لاق - 64

 هرخآ ىلإ '""(نيل ياو يف مهل ةدرفملا

 مث ةريغصلا ءازجألا تلقا فا ةدرفملا رهاوجلا كلت مدعنت لوقي نم مهنم



 اذه لصاحو ةيناث ةرم مسجلا اهنم بكرتيف ةريغصلا ءازجألا كلت داعت

 ىنعتو ىلعي تارذلاك و نقلا ةريغصلا هئازجأ عيمجب مسجلا نإ : لوقلا

 دوجولا نيل مدعلا نم ءازجالا هذه لقنت مث ايلك عانق ةريغصلا ءازجالا كلت

 تبثتتو ةريغصلا ءازجالا كلت قرفتت لوقي نم مهنمو مسجلا اهنم بكرتيف
 عابسلاو ناتيحلا نوطب يف وأ ارحبو ارب ضرالا يف ةفلتخملا نكامألا 58

 اهنم امك رتنو ءازجالا هذه عمجم مل مدعلت ال هدوجوم ءازجالا كلت نوكتو

 ظ . ايح داعيو مسجلا

 00 لرب اسالا ىلإ فاقلالا ناز ةزيقلا نات وبال اق حن

 ىلع بلقلا دامتعا يأ» بابسألا ىلإ تافتلالا :هانعم :لوقأ

 هللا ىلع الا الك | ةاينعا :كيقعي آل ةعوملا نذل .ةليسوتلا نق "كريك

 هبلق عماجمب اهيلإ تفتلاو بابسألا ىلع دمتعا نمف بابسألا نود ىلاعت

 ةيقلاخلاو ةيبوبرلا يف ىلاعت هللاب بابسألل كرش هنأ كش الف هبر يسنو

 . ةيقزارلاو

 . «لّمعلا ىف صقن ابابسأ نوكت نأ بابسألا وحمو» :هلوق امأو

 قوما قلعتو تايم ! ا وركنا ةيفوصلا 00 : هائعم لوقا

 يف راكإ اذه لل هلع يف قومطم وهف اذه. لعف نمف اق

 5 0 وحم) هلوق ىنعمف .هلقع داسف نيبت دقف ابابسأ د 1 نمف

 اهقلعتو اهدوجو ركنيو مدعلاك اهلعجيو بابسآلا عيمج ناسنإلا وحمي

 , سعلا كسا قيحا نيف اهتاببسفن

 . ١ هي د اا 7 ١ ان الل سل ا 95 6

 ويدل نوح ب اوبلا رام دف 2007 نوضا هيو جملا حرتم
 هس
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 نم نإ (عرشلا يف حدق ةيلكلاب بابسألا نع ضارعإلاو) هلوق ىنعمو
 اهمدختسي الف ةيلكلاب اهنع ضرعي نكلو نوكلا يف بابسألا دوجوب فرتعا

 لكوتلا نم دب ال لوقيو برشي الو لكأي ال وأ .هللا ىلع لكوتم انأ لوقيو

 يف حدق ةقيقحلا يف صخشلا اذه لعفف .بارشلاو ماعطلا ىلإ ةجاح الو

 بايساللا ذاختاب عرشلا رمأ جدولا عم نكلو لكوتلاب رمأ رح نال . عرشلا

 ىلع لكوتلا عم اهطبر وأ تيبلا اهتلخدأ اذإ الإ نكمي ال ةقانلا ظفحف

 نود هللا ىلع متي ال ناسنإلا ماوق اذكو .بابسآألا ىلع لكوتلا نود هللا

 عفدو برشلاو لكآلاب الإ متي ال ناسنإلا ماوق اذكو .بابسألا ئلع لكوتلا

 ةلاحم ال كرش هللا ىلع لكوتلا مدعني ثيحب هللا عم ةكيرش بابسألا

 ةفلاخعم تتايشألا مادختسا مدعو لقعلا فلاخي هس ةيلكلاب تايضآلا راكتإو

 ىلع لكوتلا ىلع تابيسملا لوصحل بابسالا مادختسا نم دب الف .عرشلل

 .لاوقألا هذه ىف ضقانت الف ىلاعتو هناحبس هللا

7 
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 «هيواحطلا ةديقعلا سم»

 قارولا رفعج وبأ مالسإلا ةجح ةمالعلا لاق نيملاعلا بر هلل دمحلا]

 : هللا همحر - رصمب - يواحطلا

 يبأ ةلملا ءاهقف بهذم ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نايب ركذ اذه
 ميهاربإ نب بوقعي فسوي ىيبأو «ىفوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح

 مهيلع هللا ناوضر «ينابيشلا نسحلا نب دمحم هللادبع يبأو .يراصنألا

 .[نيملاعلا تر هن لكوئيديو «نيدلا لوصأ نم نودقتعي امو 56

 بن

 ا

1- 

 د

 ال دحاو هللا نإ :- هللا قيفوتب - نيدقتعم هللا ديحوت يف - لوقن

 ل تار
 . هلثم ءيش الو

 . هزجعي ءيش الو

 .هريغ هلإ الو

 . ءاهتنا الب مئاد «ءادتبا الب ميدق

 كيسي وا يتعمد

 .ديريام الإ نوكي الو
 . ماهفألا هكردت الو .ماهوألا هغلبت ال

 . مانألا هُهبْشُي الو

 . ماني ال مويق .تومي ال يح

 .ةنؤم الب قزار ءةجاح الب قلاخ

 .ةقسم الب ثعاب «ةفاخم الب تيمم

 مهلبق 1 ا يما .هقلخ لبق اميدق هتاقصب لاز ام
ْ 4: 
 ٠ ١ ايدب

ََ 7< 

 هيلع لازي "0 كلذك ارا هتاعصن لأك امكو ء. هتهمص نم
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 ةيربلا هثادحإب الو .«قلاخلا» مسا دافتسا قلخلا قلخ دعب رتل

 . (ىرابلا» مسا دافتسا

 هيلغ رمأ لكو .؛ريقف هيلإ ءيش | ا لك ضنا كلا

 ٌميِسَسلَأ ٌوُهَ 7 نيش لم للا دين ىلإ جاتحي ال روسي

 .ًارادقأ مهل ردقو

 .الاجآ مهل برضو

 لبق نولماع مه هام ملعو ٠ .مهقلخي نأ لبق ءيش هيلع فخي ملو

 . هتيصعم نع مهاهنو «هتعاطب مهرمأو
 (ةاغلل :ةئيشم ال هدقنت ةتكيتفو . هتثئيشمو هريدقتب يرجي ءىش لكو

 : نكي يل اشيل اه هناك مهل ءاش اهق» منول كاش اهلإ
| 

 لذخيو .ءاشي نم لضيو ءالضف .يفاعيو مصعيو ءءاشي نم يدهي

 : 0 لع ح لثمو

 .هلدعو هلضف نيب «هتثيشم يف نولبقتي مهلكو

 .دادنألاو دادضألا نع لاعتم وهو

 د بلاغ الو ءهمكحل بقعم الو . هئاضقل دارال

 .هدنع نم الك نأ انقبأو دلك كلذن انمأ

 يفت رم: ووو م ىكسلا هب وع, دطسملا ةديع ادريحم نو

 نيملاعلا بر بيبحو نيلسرملا ديسو ء«ءايقتألا مامإو ؛ءايبنألا متاخ هنأو

 .ىوهو ىف هدعب ةوبنلا ىوعد لكو

 رونلابو .ءىدهلاو قحلاب «ىرولا ةفاكو نجلا ةماع ىلإ ثوعبملا وهو
 0 .ء 14



 ماع
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 هلوسر ىلع هلزنأو .ًالوق ةيفيك الب ادب هنم ءهللا مالك نآرقلا نأو

 ىلاعت هللا مالك هنأ اونقيأو ءًاقح كلذ ىلع نونمؤملا هقدصو ءًايحو

 مالك هنأ معزف هعمس نمف «ةيربلا مالكك قولخمب سيل «ةقيقحلاب
 : ىلاعت لاق ثيح ءرقس هدعوأو هباعو هللا همذ دقو وفك كقف رشنلا

 اذه نإ :لاق نمل رقس هللا دعوأ ء[؟55 :رثدملا] ©رَمس هيلضأَم#

 ال رد قنا قلاب رف هلا انقر او انيفاعا 883: وتنوع ]4 وقل لوقا

 .رشبلا لوق هبشي
 اذه رصبأ نمف ءرمك لقف .رشبلا يناعم نم ىنعمب هللا فصو نمو

 .رشبلاك سيل هتافصب هنأ ملعو ءرجزنا رافكلا لوق لثم نعو ءربتعا

 باتك هب قطن امك «ةيفيك الو ةطاحإ ريغب .ةنجلا لهأل قح ةيؤرلاو
 .[؟8-7١ :ةمايقلا] «ُةَرِظاَت اير َلِإ َةِضاَت ٍذْمْرَي ةوجر# :انبر
 نم كلذ يف ءاج ام لكو ءهملعو ىلاعت هللا دارأ ام ىلع هريسفتو

 ام ىلع هانعمو «لاق امك وهف 5 لوسرلا نع حيحصلا ثيدحلا

 هنإف ءانئاوهأب نيمهوتم الو هاققارأب نيلوأتم كلذ ىف لخدن ال ىدارأ

 مار نمف مالستسالاو ميلستلا رهظ ىلع الإ مالسإلا مدق تبثت الو

 نيب بتتليلكف «ناميإلا مدتعبص و .ةفرعملا ىفاصو ءديحوتلا صلاخ

 انوسوس :يراكدال وب قارق الار هيدكتلا ني قديضتلا : نامي الاو ىنكلا

 .مهوب مهنم اهريتعا نمل مالسلا راد لهأل ةيؤرلاب ناميإلا حصي الو

 ىلإ فاضي ىنعم لك ليوأتو - ةيؤرلا ليوأت ناك ذإ مهفب اهلوأت وأ
 نمو . ةيملسملا نيد هيلعو .ميلستلا موزلو ليواتلا هدر د ةيبوبرلا

 العو لج انبر َنإف .هيزنتلا بصي ملو لز ءهيبشتلاو يفنلا قوتي مل
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 يف نيف .ةينادرفلا ثتوعنب توعنم .ةينادحولا تاعصب فوصوم

 . ةيربلا نم دحأ هانعم

 ال «تاودألاو ءاضعألاو ناكرألاو «تاياغلاو دودحلا نع ىلاعتو

 .تاعدتبملا رئاسك تسلا تاهجلا هيوحت

 ىلإ هَل ةظقيلا يف هصخشب جرعو د يبنلاب يرسأ دقو .قح جارعملاو

 «ءاش امب هللا همركأو :كاغلا نم هللا ءاش ثيح ىلإ مث ةءاشنملا

 ١١[ :مجنلا] أر ام اوما 33-3 5 يبا ييددتلا ىحوأو

 500 بينيت رج ياو

 اقعد يف يو هرامك 3 قح مهل اهرخدا يتلا ةعامشلاو

 . قح هتيرذو مدآ نم ىلاعت هللا هذخأ يذلا قاثيملاو

 نم ددعو ءةنجلا لخدي نم ددع لزي مل اميف ىلاعت هللا ملع دقو
 . هنم صقني الو .ددعلا كلذ ىف د دازي الأف ءةذحاو ةلمج . .رانلا لخدي

 هل قلخ امل رسيم لكو .هولعفي نأ مهنم ملع اميف مهلاعفأ كلذكو

 للا افك
 برقم كلم كلذ ىلع علطي مل ؛هقلخ يف ىلاعت هللا رس ردقلا لصأو

 ملسو ءنالذخلا ةعيرذ كلذ يف رظنلاو قمعتلاو 2« لسرم يبد الو

 اركفو ارظن كلذ نم رذحلا لك رذحلاف .نايغطلا ةجردو «نامرحلا

 نع مهاهنو :؛ .همانأ نع ردعلا يلع يوكو لاعت هللا لإف .«ةسوسوو

 نس رو رس جس 0 يخل

 مهو لعفي امع لكس 3 : ةياتك ىف ىلاعت لاق امك «ءهمارم

 3 رار

 مكح در دقف ؟لعف مِل :لأس نمف .[7» :ءايبنألا] 4تولكس
 نيرفاكلا نم 50 باتكلا مكح در نمو «ىاتكلا

 3 و لات هلا ءايلوأ نم هبلق رونم وه | نم هيلإ جاتحي ام ةلمج اذهف

 / يف ملع ::نافنع ملعلا 1 .ملعلا يف ةيحسا لا هةجرد

 5 نير



1 

- 

4- 
 م »

1 

83 * 

 تن

5 

 .رمك دوجوملا ملعلا راكنإف ءدوقفم قلخلا يف ملعو ءدوجوم
 ملعلا لوبقب الإ ناميإلا تبثي الو ءرفك دوقفملا ملعلا ءاعداو

 .دوقفملا ملعلا بلط كرتو .دوجوملا

 مهلك قلخلا عمتجا ولف مقر دق هيف ام عيمجبو ملقلاو حوللاب نمؤنو

 اوردقي مل - نئاك ريغ هولعجيل نئاك هنأ هيف ىلاعت هللا هبتك ءيش ىلع
 را لل ب عطار د اج نبا ل ب
 . هثطخيل نكي مل هباصأ امو هبيصيل نكي مل دبعلا أطخأ امو ةمايقلا موي

 .هقلخ نم نئاك لك يف هملع قبس دق هللا نأ ملعي نأ دبعلا ىلعو

 ال1 ميس او نشل ادن هبق يدلل نادررع دكت يدق كلل: ودل
 هضرأو هتاوامس ىف هقلخ نم دئاز الو صقان الو «ريغم الو ليزم

 هللا ديحوتب فارتعالاو (ةفرعملا لوضاو «ناميإلا قمع نم كلذو
 رو 00 ها 5 9
 ممدشغقف 50-00 0

 * ارودَتُم ارد لأ ع * لاقت لاقوي 2[ هقاقرقلا] 4 درع
 ءاميصخ ردقلا ىف ١-0 هلل راص نمل ليوف .[”8 :بازحألا)]

 يلا ل ل ل ل

 ْ .اميثأ اكافأ ةيقلاق اهي داغو» « اميكك

 . قح يسركلاو شرعلاو
 . هنود امو شرعلا نع نغتسم وهو

 . هقلخ ةطاحإلا نع زجعأ دقو .هقوفو ءيش لكب طيحم

 اناميإ ءاميكلت ىسوم هللا ملكو ءاليلخ ميهاربإ ذختا هللا نإ :لوقن

 : يناس علو

 ءةواسرملا ولع ةلزنملا بدكلاو ؟ ةسسينلاو ةمئالملاب نمؤنو

 نيبملا قحلا ىلع اوناك مهنأ

 25# يبنلا هب ءاج امب اوماد ام ؛نينمؤم نيملسم انتلبق لهأ يمسنو
 ا 1 0 أ ءاش -

 1 نين دصم رييمخ او دلأف ام لكب هلو ِ 2 ا

 5 نو



 ل 3 0

1 

 .هللا نيد يف يرامن الو ؛هللا يف ضوخن الو
 . نيملاعلا بر مالك هنأ دهشتو .نآرقلا ىف لداجن الو

 الو .هقلخب لوقن الو : نيقولخملا مالك نم ءىش هيواسي ال .ىلاعت هللا

 س07

- 

8 

-5 

 دا

 ا

14 

 سا 2

 ا

 م

-1 

3-0 

 . هلحتسي مل ام .بنذب ةلبقلا لهأ نم أدحأ رفكت الو

 .هلمع نمل بنذ ناميإلا عم رضي ال لوقن الو

 هتمحرب ةنجلا مهلخديو مهنع وفعي نأ نينمؤملا نم نينسحملل وجرنو
 فاخنو مهئيسمل رفغتسنو ةنجلاب مهل دهشن الو .مهيلع نمأن الو
 . مهطّنقن الو مهيلع

 لهأل امهنيب قحلا ليبسو «مالسإلا ةلم نع نالقني سايإلاو نمألاو
 . ةلبقلا

 ظ .هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخي الو

 - ا ذا لغتي . نانجلاب قيدصتلاو «ناسللاب رارقإلا وه :ناميإلاو
 .قح هلك نايبلاو عرشلا نم ٍةكَو هللا لوسر نع حص ام عيمجو

 ةيشخلاب مهنيب لضافتلاو ءاوس هلصأ يف هلهأو «دحاو .نافيآلاو

 .ىلوألا ةمزالمو .ىوهلا ةفلاخمو «ىقتلاو

 مهعبتأو مهعوطأ هللا دنع مهمركأو «نمحرلا ءايلوأ مهلك نونمؤملاو

 . نآرقلل

 هويلاو .هلسرو ء؛هبتكو ؛هتكئالمو ءهللاب ناميإلا وه :ناميولاو
 :.نلاع هللا نهب يرق هوا هورشو هيك يودقلا مسرعا

 مهقدصنو ءهلسر نم دحأ نيب قرفنال .هلك كلذب نونمؤم نحنو

 .هب اوؤاج ام ىلع مهلك

 مهو اوتام اذإ .نودلخي ال رانلا يف [ِةْلَم دمحم ةمأ نم] رئابكلا لهأو
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84 

 تا

7 

 - ا/7

 -ا/4

0 

 -اط/ 5

 - ا/1/

 - ا

 تذل 8

 امك ٠ نس ل ا .همكحو هتئيشم ىف مهو

 ::ءانمنلا] سس 0 كلذ َّن نود ام رعد رفعي :هناتك ىف لجو رف ركذ

 0 ير ول الل ل ع ل الاول
 .هتنج ىلإ مهثعبي مث .هتعاط لهأ نم نيعفاشلا ةعافشو هتمحرب

 نيرادلا يف مهلعجي ملو ءهتفرعم لهأ ىلوت ىلاعت هللا نأب كلذو

 اي مهللا .هتيالو نم اولاني ملو «هتياده نم اوباخ نيذلا .هتركن لهأك
 ظ .هب كاقلن ىتح مالسإلا ىلع انتبث .هلهأو مالسإلا ّيلو

 تام نم ىلعو «ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك فلخ ةالصلا ىرنو

 كرشب الو رفكب مهيلع دهشن الو ءاران الو ةنج مهنم ادحأ لزنن الو

 هللا ىلإ مهرئارس رذنو .كلذ نم ءيش مهنم رهظي مل ام ءقافنب الو

 . ىلاعت

 ةيلع بجو نم الإ ِةْكَي دمحم ةمأ نم دحأ ىلع فيسلا ىرن الو

 .هتيلا

 .مهيلع وعدن الو اوراج نإو ءانرومأ ةالوو انتمثأ ىلع جورخلا ؛ 0ك

 .ةضيرف لجو زع هللا ةعاط نم مهتعاط ىرنو ءمهتعاط نم أدي عزنن الو

 . ةافاعملاو حالصلاب مهل اوعدنو «ةيصعمب اورمأي مل ام

 . ةقرفلاو فالخلاو ذوذشلا بنتجنو ةعامجلاو ةنسلا عبتنو

 ةالاوب روجلا نما محي عائقا دعا ها يعتز

 . هملع انيلع هبتشا اميف «ملعأ هللا :لوقنو

 .رثآلا يف ءاج امك ءرضحلاو رفسلا يف «نيفخلا ىلع حسملا ىرنو
 مهرب ةةيواسملا نيف رمألا يلوأ عم نايضام داهجلاو جحلاو

 .امهضقني الو ءيش امهلطبي ال .ةعاسلا مايق ىلإ .مهرجافو

 . نيظفاح انيلع مهلعج دق هللا نإف «نيبتاكلا ماركل اب نمؤنو

 ؟
 . نيملاعلا حاورأ ضبقب لكوملا «توملا كلمب نمؤنو
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 تراش/

- 

 يووم رج يتاركو نكس نزع ةليهأ هلا ناك نيل أ ربقلا باذعبو

 نعو دنع هللا كومو نع رابخألا هب تءاج ام ىلع عءهيبثو هليدو

 > . مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 .نارينلا رفح نم ةرفح وأ «ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلاو
 «باسحلاو ضرعلاو «ةمايقلا موي لامعألا ءازجو ثعبلاب نمؤنو

 .نازيملاو طارصلاو «ساقعلاو باوثلاو «ساتكلا ةءارقو

 ىلاعت فللا ناو هنا لوم ادن نافف أل قانق ادعس قاتلا و اةدحلاو

 ىلإ مهنم ءاش نمف ءالهأ امهل قلخو «قلخلا لبق رانلاو ةنجلا قلخ
 امل لمعي لكو ءهنم ًالدع رانلا ىلإ مهنم داق نمر دقن اقف خللا
 . هل عب رئاصو ءهل غرف دق

 .دايعلا ىلع لا ردقف ريقلاو. ريكلاو

 نأ زوجي ال يذلا قيفوتلا وحن نم «لعفلا اهب بجي ىتلا ةعاطتسالاو

 ةهج نم ةعاطتسالا امأو لعفلا عم يهف - هب قولخملا فصوي
 اهبو :لعفلا لبق ىهف «ةالكلا ةيالاسو نكمتلاو .«عسولاو ةحصل

 ل 2

 اَلِإ اًسَشن هللا ٌكِلَكُي ال :ىلاعت لاق امك وهو .باطخلا 9-9
 3 فشلا كتم

 .دايعلا نم بسكو ء.هللا قلخ دابعلا لاعفأو
 وهو مهفلك ام الإ نوقيطي الو «نوقيطي ام الإ ىلاعت هللا مهفلكي ملو
 ةكرح الو ءدحأل ةليح ال لوقن ««هللاب الإ ةوق الو لوح ال» : ريسفت

 دحأل ةوق الو «هللا ةنوعمب الإ هللا ةيصعم نع دحأل لوحت الو دحأل

 .هللا قيفوتي الإ اهيلع تايثلاو هللا ةعاط ةماقإ ىلع

 تبلغ .هردقو هئاضفو هملعو ىلاعت هللا ةئيشمب يرجي ءيش لكو
 نا رت نع اهلك لحل ا ناين باقر هولك تانيقرل حشو

 نيم نك نق رو نيحو يرش لك نع سدا ل يوت
 رس 2ك 7 سك 2

 177 ااا # <ترولكس مطو لعفي امع 0 هلو 00
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 ا [ةعفنم] رم ءايحألا ءاعد ىفو

 0 0 ال

 رولا قم تحاك ال حئضريو بضغي هللاو

 ا ءمهركذي ر خلا لي يوم و انو روم سا و ار

 رمك مهضغبو :ناسحإو ناميإو نيد مهبحو ءهريخب الإ مهركذن
 ناسا ناو

 بلاط. ين نو نامل نق عدن" هللا ينظر ةقامثتلا رف دلع هللا يي

 .نويدهملا ةمئألاو نودشارلا ءافلخلا مهو .هنع هللا يضر

 هديل كيتتتا هةندتلاب يه ريشي كلل هللا كسور هاجس يذلا ةوطعلا ناو
 وبأ :مهو .ءقحلا هلوقو هِي هللا لوسر مهل دهش ام ىلع «ةنجلاب

 «كديعشسو .لدعشسو ءريبزلاو .ةحلطو .ىلعو .نامثعو « رمعو حركتي

 ةمألا هذه نيمأ وهو حارجلا نب ةديبع وبأو .فوع نب نمح رلادبعو

 نم ءىرب لق « سجر لك نم نيسدقملا هتايردو ح١ سيد لك نم

 . قافنلا

 0” نمو : ايمجلاب الإ و - ظنلاو 0 لهأو ءرثألاو

 . ليبسلا ريغ ىلع وهف ءوسب

 5 نيس



 مالسلا مهيلع ءايبتألا نم دحأ ىلع ءايلوألا نم ًادحأ لضفن الو -4
 . ءايلوألا عيمج نم لضفأ دحاو يبن :لوقنو

 . مهتاياور نم تاقثلا نع حصو ءمهتامارك نم ءاج امب نمؤنو -4

 ميرم نب ىسيع لوزنو «لاجدلا جورخ نم :ةعاسلا طارشأب نمؤنو ٠-
 ءاهبرغم نم نسمشلا عولطب نمؤنو «.ءامسلا نم مالسلا هيلع

 .اهعضوم نم ضرألا ةباد جورخو
 باتكلا فلاخي ائيش ىعدي نم الو «افاّرع الو انهاك قدصن الو ٠١-

 1 مالا عامجإو ةنسلاو

 .ًاباذعو اغيز ةقرفلاو ءاباوصو اقح ةعامجلا ىرنو -1

 هللا لاق .مالسإلا نيد وهر «دحاأو ءامسلاو نضر الا يقلل ا

 1١9[.. :نارمع لآ] «ٌمكسولا لأ دنع تيدلأ 20 ا

 ب ةةئاملا] 4 و كنجلا 0 ٌتِيِضَرَو# : ىلاعت لاقو

 ربجلا نيبو «ليطعتلاو هيبشتلا نيبو ءريصقتلاو ولغلا نيب وهو -64
 .ضايالاو نمالا نيبو 6ردقلاو

 نم لك نم هللا ىلإ ءآرب نحنو ءًانطابو ًارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف -65

 ماتو هانركذ يذلا فلاخ

 نم انمصعيو هب انل متخيو .ناميإلا ىلع انتبثي نأ ىلاعت هللا لأسنو
 .ةهبشملا لثم «ةيدرلا بهاذملاو «ةقرفتملا ءارالاو .ةفلتخملا ءاوهألا

 اوفلاخ نيذلا نم ءمهريغو ةيردقلاو «ةيربجلاو ؛ةيمهجلاو «ةلزتعملاو

 لالضص اندتغ مهو 0 مهنم نحنو .ةلالضلا اوفلاحو ءةعامجلاو ةنسلا

 قيفوتلاو ةمصعلا هللابو «ءايدرأو
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 (ةيواحطلا حرشل زعلا ىبأ نبا ةمدقم ىلع ةلئسأ)

 ؟لوقت امل للع ؟مولعلا نيب ديحوتلا ملع ةناكم يه ام ١- س

 . دج

 كلت هقيقحت ةيفيكو نيلقثلا قلخ ةمكح ىف ثحبلاو هلاعفأو هتافصو

 كسلا ةناعلا

 : ليلعتلا

 ىلع نوكت امنإ ملع لك ةلزنم نأ يأ مولعملا فرشب ملعلا فرش نآل

 قلعتي ديحوتلا ملع نآلو ءملعلا اذه هيف ثحبي يذلا عوضوملا بسح

 هيلإ نمانلا هحجاح نال «هعرشو هردفو هلاعفأو هتامصو ةئاهيسا ف هللا تاذب

 . هب الإ سانلل ماوق الو «ةرورض لك قوف هيلإ مهترورضو ةجاح لك قوف
 لقعلا دعي ثيحب نيدلا لوصأ ةفرعمب لوقعلا درفنت نأ نكمي له 5 نع

 ؟لوقت امل هجولا امو ؟دئاقعلا ىف ىقلتلا رداصم دحأ

 ليصفتلا ىلع هكاردإو نيدلا لوصأ ةفرعمب 00 نأ لاحملا نم

 تضتقاف اهفعضل كلذ كاردإ نع ةرصاق لوقعلا نأ» :كلذ هجوو

 لعجو نيعاد هيلإو نيفرعم هب لسرلا ثعب نأ ميحرلا زيزعلا هللا ةمحر
 ا

. 

 . هلاعفاو هتامصو ةاعساو هناحعبس دوبعملا هقرعم مهنوعد حاتمم

 ؟لسرلا ةثعب نم ةمكحلا ام - س
 ةيبحملا :ةظفوملاو. ةمكحتلا» ةوعدلا .ىع لسولا :ةلعت نم ةفكحلا . حل

 الثل مهفلاخ نم نيرذنمو مهباجأ نم نيرشبمو هناحبس هب مهميرعتو

 نايب عم امهحضوأ دوبعملا ةفرعم دعب ءرملا امهعبتي نالصأ كانه -5 س

 .جح

 ؟هلسرل مهعبتاو مهيبرل مط سانا راك

 : امه نذلئضالا

 : م 7-30 00 5 2 8 اند
 . ةملإ اصوملا قيرطلا ىهو هيهنو هرمال ةنمضتملا هتعيرشب فيرعتلا -1

 هوس“

- 



 هيلإ لوصولا دعب مهل امب ةعيرشلاب نيمزتلملا نيحلاصلا فيرعت -5
 لجو زع هللاب سانلا فرعأو ميعنلا تانج يف ميقملا ميعنلا نم

 .هدبعو هللا فرع نم وه هلسرل مهعبتأو هل ةعاط مهرثكأو

 مودقلا دنع نيكلاسلا لاحب مهفرعأو هيلإ لصوملا قيرطلا عبتاو
 . هيلإ

 ىده هنأب هللا هفصو دقو ءدئاقعلا ىقلت رداصم مهأ نآرقلا نإ -ه س

 لك ةبسانم نايب عم ؟ٍفانت فاصوألا هذه نيب لهف .رونو ءافشو

 . نآرقلل اهنم فصو

 ىف ةةاعلا ' .قورظل هللا يدع ثارقلا كلا: .ةقللذو» قفا :ايديب .نملا

 نيجلاو :كرشلا :ناردأ يوي. ةامعلا بنولقل'ءافكن وهو: ةسيواذلا

 ىلاعت هللا ةدابعل ميقتسملا قيرطلا قلخلل ءيضي رونو .«يصاعملاو

 ًالامجإ ِيلَب لوسرلا هب ءاجام لكب ناميإلا دحأ لك ىلع بجي له -5 س
 ؟كلذ حضوأ اليصفتو

 ةفاعلا ىلع دمهم ه0 لاوسرلا دع ءاج امي ةاميالا بحي هلأ هسرأل هج

 امك ءاهوحنو ناميإلا ناكرأ كلذكو ًالامجإ مالسإلا ناكرأ ةفرعمك

 ملو ءاملعلا ةفاك ىلع ضرف الصفم ٍةَِي لوسرلا هب ءاجام ةفرعم نأ

 مالسإلا ناكرأ ليصافتو اليصفت ناميإلا ناكرأك مهريغ ىلع ضرفي
 . داحلالاو عدبلا لهأ ىلع درلاو ةسمخلا

 نيفلاخملا ىلع درلا نم ملاعلا ىلع بجي امف ءمهنايعأ هب رمأ

 . ملاعلا ريغ ىلع بجي 6-5 مههبش ىلع درلاو ةجحل |اب مهتعراقمو

 ا



 كلذل للد ؟نيدلا لوصأ لئاسم يف لض نم لالض يف ببسلا ام -8 س

 . مج

 ؟ةنسلاو باتكلا نم

 : هببس
 قيرط وه هعابتا نآل قي لوسرلا هب ءاجام عابتا يف مهطيرفت ١-

 .4)22 َنوُدَتْهَت ْمُكَلَخَل ُهوُعِبَّتَو# :ىلاعت لاق امك ةيادهلا
 لإ 00 اهب: .ل الادخمالاوب :ةغربعلا ةلوآلا ىف: رظنلا ةرتوب تا

 دك هلوسر ةنسو هللا باتك نع اوضرعأ هد دمنا ةفرعم

 سك كده قب م اما ناو : اذه نم .اولض
 2 ريس #2 لس 3 20 ا وا

 م

 ىركحِذ نع ضرع ند ع لو ل ىاده عمدا
07 
 1 رم حرص ا خا ع ل ص سا 2

 ل ةماعلا موي مرشحمو ةّسيعم مل َّنِإَ

 ام أبن هيف هللا باتك :لاق هللا لوسر اي اهنم جرخمل !. اه تلق هتف نوكتس
 ريغ ثيدحلا ناك ثنإو حيحص هأئعمو تو لععلا (مكدعي ام ربخو مكلبق

 أ
 ثيدحلا ءاملع دنع حيحص ا ؛

 هفصو امو هسفن نع هب هللا ريخأ امم ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم ام -9 س

 . حج

)0010 

00 

 ف

4 

 345 هلوسر هب

 ل ل ل ا
 فسكت الو ليثمت الو | لا

 ةيمتلا وقف مش وت ب # :ىلاعت هلوق دخ ىلع
 نم فلخ نكلو نورقلا ري ل نا يالا ىلعو (4)# رص
 : اودحلاف اود دونا رناطعقا نيتموتتلا لويس ريق اوعتلا قلذم يهدخ

 )١884(. ةيآلا : فارعألا ةروس

 0151 تا ناترآلا ؟؟ةلعاةروش

 هيو تشيع ةدكش ةعويشللا نئاوفلا ىلع ماحب ىف يولعملا لاق 5535(2):ىدنرتلا ةجرخأ

 ١71/5(. ةفيعضلاو )75١81( (عماجلا فيعض) ادج فيعض قىنايلألا لاقو « :سح

 )1١(. ةيألا :ىروشلا ةروس
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 نأ َةَريِصَب لع هللا َلِإ اَْغَدَأ كيِبَس وه لقط :ىلاعت لاق ٠١- س
 .امهحضوأف ةيآلا هذهل نيينعم فلؤملا ركذ 2)ىَعَبَتا ِنَمَو

 ؟فانت امهنيب لهو

 ريمضلا ىلع فوطعم 4 عَن نمو :ىلاعت هلوق نأ ىنعملا - ١ : ج

 يأ هللا ىلإ ةاعدلا مه ِةِْيَي هعابتأ نأ يأ وعدأ يف رتتسملا

 > . هللا ىلإ نوعدي يعابتأ كلذكو هللا ىلإ انأ وعدأ

 يف حيرص رهف (انأ) لصفنملا ريمضلا ىلع افوطعم ناك نإ امأ -؟

 :مهريغ نود ٍةدَي هب ءاج اميف ةريصبلا لهأ مه هعابتأ نأ
 مه بلع هعابتأ نإف .قح امهالك لد :ةيمحملا نع يفانتالو

 . مهريغ نود ةريصبلا لهأ مهو ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا

 ؟فيرحتلاو عدبلا روهظ ببس ام ١١- س

 هيلارزب هباتكلا عرف :ىفارعالا ونة يتلا رضع. .ةزغ فيعلا دلل هةية

 عسوتلاو لطابلا ةاعدو ىوهلا عابتاو لقنلا ىلع يأرلاو لقعلا ميدقتو

 . اهيف ضوخلاو اهيلع درلا مدعو اهيلإ ءاغصإالاو ؛ :مههبش عامس ىف

 قرفلا حاضيإ عم مومذملا يمالكلا ليوأتلاو فيرحتلا وه ام نيب ١5- س

 ؟ليوأتلا لوبق طرش امو امهنيب

 تافصلاو. تسلا ءايسالا انلا ريقت ىريستلاوب زيتنقلا وف رستلا هع

 نيل حجارلا هأنعم نع ظفللا تف رص وهف ليوأتلا امو اهيناعمو ىلعلا

 ليوأت فيرحت لك نأ امهنيب قرفلاو هب نرتقي ليلدل حوجرملا ىنعملا
 ليوأتلا وهو احيحص نوكي كف اًنيفدخلا نأو اقيرحت ليوأت لك نيبلو

 .فيرحتلا وهو هساسأ نم لطاب رخآلاو ريسفتلا ىنعمب ناك اذإ

 وهو لالضلاو غيزلاو فارحنالا عفادب يذلا وهو ىعدبلا ليوأتلاو

 :ن ةيذلا ةهسوم ةروبغع 0

 نا



 لوبق طرشو .لطاب وهف «لاضلاو غئازلا سفن يف نوكتي يذلا رثألا
 . ليلد وأ ةنيرق ىلإ هدانتسا حيحصلا ليوأتلا

 ؟نيدلا يف عازنلاو يعدبلا يمالكلا ليوأتلا ببس ام -1 س

 : ىتالا هبيس : حج

 .نيلطبملا هبش ىلإ ءاغصإلا ١-
 نعو هنع اوهنو فلسلا هباع يذلا مومذملا مالكلا يف ضوخلا -؟

 . هيف رظنلا
 . ةنسلاو باتكلا نع ضارعإلا -*

 مذي لهو ؟كلذ ىلع مهل ثعابلا امف هلهأو مالكلا فلسلا مذ ١5- س

 ؟اقلطم مالكلا

 لجو زع هللا نع ٍةِْلَي لوسرلا هب ءاجام فلاخي هنأل مالكلا فلسلا مذ : ج
 يهو ةيلقعلا تاروصتلا ىلع دمتعي هنألو قحلا نم ٍةيلَع هنع تبئامو

 يف ضوخلا ىلعو نيقيلا مدعو نظلا ىلع ةمئاق اهنأل يقر | ةةناو اقم

 . هيف ةدئافال يذلا مالكلا

 لب ةنسلاو باتكلل ًافلاخم نوكي ًامومذم فلسلا هدعي مالك لك سيلو

 ًاقفاوم ىنعملاو ةنسلاو باتكلل ًاقفاوم ظفللا ناك نإف ليصفت ةلأسملا يف

 رضملاو انفاوع قفل هناك ناب 17 ةقاقم ممالك ناك قازب هلل اه
 لبقو طظفالا ورب اقل اكوم :ظقللا و اققاوج_ عملا ناك تاع ه.كعفلا هل

 امو مومذم وهف هانددر امف .ةنسلاو باتكلا قفاوت ظافلاب ةنغ ردغو ىنعملا

 ظ . مذيال هانلبق
 نبذل تير اًدإو# : ىلاعت هلوق نم مهمذ ىلع ةلالدلا 5 ملدا

 17ه 01 ُُى وضوح 0 4 ضرع امي ف 0و

 ؟ةيآلا مهيف تلزن نمو نيملكتملا نيب هبشلا هجو نيبو

 8 5 دبا مات الا ةروس 2210
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 ةسيقالاو مهلوقع ىلع مهدامتعاو مهثحب نأ :مهمذ ىلع ةلالدلا هجو : ج

 اذإو# :ىلاعت هلوقب مهمذ كلذل «ملع ريغب ضوخ وه امنإ ةدسافلا
 .[ 6 : ماعنألا] 538 0 0 تيار

 مهلوقع اي اول واو ةهريصد د ا نا لي ايلا

 مهتجح نإو ةدالا يف دوروكدملا لعف امك ةنسلاو باتكل | اوكرتو

 :.رقتلا و فعلا ني قيفاوتلا فيرنا ولاق مهنأو ةدحاو

 اهركذاف ةفلتخم بتارم ىلع فارحنالاو فيرحتلا نأ فلؤملا ركذ ١15- س

 . هيجوتلا عم

 يه بتارملا :ج

 ةرايزب جحلاو ةالصلل ةينطابلا ليوأت لثم ارفك نوكي دق هنأ ١-
 . خويشلا ءالؤه دقارمو مهخياشم

 امب يرابلا تافصل نيملكتملا تاليوأت لثم اقسف نوكي دق هنأ -؟

 . ءاليتسالاب ءاوتسالا ةفص ليوأتك اهرهاظ فلاخي

 تيذاخالا يفعل كايففلا نقع زنواتك ةيضعم نيكو, دق هنآ تال

 . مهبهذم فلاخت يتلا

 نقحلا :نؤرحت :نيذلا .نيديتملا .نزواتك اطخب -نوكيب دف هنأ, <

 فالاتخا وه كلذ هيجوتو ربل و رو نر
 ايست ريما هذه

 نيرخآلا لسرلا يقاب ةوعد لهو دك يبنلا ةلاسر مومع ىلع للد ١7- س
 ؟كلذك ةماع

 0 لا الل : ج

 لعلدلاو :«ةجكلاو . نننالا ةيلقتلل ةماع اهنإف هك دمحم لوسرلا ةوعد
 0 تس +

 تاتلسرا امو : ىلاعت هلوق ةيمتلل ع < لوسرلا ةهوعد مومع ىلع
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 نجللو نين ان ةيآلا هله - #11 ايزو ريش سياتلإ هَ ا ءاثح اخ الإ

 يف ءاج املو "74َنِحْلا َّنِي رقت َكّيلِإ آنقَرَص ْدِإَوط :ىلاعت هلوق
 سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق يف ثعبي يبن لك 0 ثرذدحلا

 . "(ةفاك
 هللا لاق ردا ع ص نأ ةيواحطلا جراش ركذ ١8- س

 ل تع رع يا مس رو: م 3 5 ١

 : 5: ١ 00 ا 0 و104

 اعلا . حج

 ىلإ ويك است نرقفانملاف' هللا 0 ىلا مكاحت مهنم الك - ١

 نيب قيفوتلا نوديري نوقفانملاف - قيفوتلا ديري مهنم الك نأ -5
 نيب قيفوتلا نوديري مالكلاو ةفسلفلا لهأو ءملسملاو رفاكلا

 . لقنلاو لقعلا

 /  .هلمع يف نسحم هنأ ىعدي مهنم الك نأ -

 ؟يأرلا مكحو كي هلوسر ةنسو هللا باتك كرت نم ججح ام ١9- س

 :اهتقيقشي ءايشألا كردت نأ يرن انآ. ت١

 نئالدلا نيو كانغ اهنومس) نكلا قلدنا نيب. قيفرتلا ديرتنا ت5
 . ةفسلفلاو عرشلا نيب قيفوتلا ديرن وأ دي لوسرلا نع ةيلقنلا

 يلمح ىتلا امتع اه نوت انهت هن ييضعجلاو :ةكيشتملا نوقشت هكا ك5

 ارو الا ايه ةووس 210

 دم 74) نانرألا : فاقحأالا 5 ١

 هاور (751) )1١( دئاوزلا عمجم يف يمتيهلا لاقو .(2556/0) ةمحأ :هاوز رمح يدعم -(5)

 0 كلا لا ةنوسس 050
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 نم هيلع مه ام نيبو ةعيرشلا نيب قيفوتلاو ع سيعلا لمعلا -

 قيف وتلا و. ةةيييحلا ةسائشلاب نكامحالا كيت امنإ :هملختفلا لوقك <

 مكئاعدا يف متللض مكنإ لوقن . كلذ وحنو ةعيرشلا نيبو اهنيب

 ا اا

 امف .ةعيرشلا رومأ ىف نيملسملا نم ريثك نم ريبك ريصقت ثدح 7٠١- س

 4 د يرو ال يقرا عم قلاا بع

 :هتللذ بسن 1 قع

 ةيداقتعالا رومألا نم ريثك ىفف ٍةِخُت لوسرلا هب ءاج امب ملعلا مدع ١-

 .ةايسلا وومالا نت ويكك 0 ةيداعلا لا ربع الا نرش نرتكا فو

 هان نمل ايش يرقي نق ومر ةديرظ لا اريمقا 1

 كلذ. نلخ هيناتوو : اين وش انها ا قك .ةديرقلا نع اوجرخأ _-

 ةعدب ةئسلا نسي رومأ يف لاقلاز ليفلا رمت

 وه مالكلاب لهجلاو لهجلا وه 0 علا :هفسوي, ىتا لاق ت71 وب

 ؟ هنم دارملا نيبو مالكلا أله حرش (ملعلا

 ملع داقتعالا كلذ نإف مالكلا ملع ةحص مدع داقتعا هب اهجلاب دارملا

 مدع رابتعاب يأ رابتعالا اذهب مالكلا نع ضارعإلا هب دارأ وأ «عفان

 ةنسلا نع ضارعإلا مدعو مال !| ملعب قلعتلا مدع هنم دوصقملاو . هتحص

 (سلفأ ءايميكلاب لاملا بلط نمو) :لاقن ءايميكلا فسوي وبأ مذ -17 س

 ؟ءايميكلا ةدام نم سرادملا يف سردي ام اذه لمشي له

 ريما كبور همذام نآل را را م مذلا | د : ج

 72 إ! »+

 ايم نوكبو فشكتيو هرمأ حضتنفي نأ فيك مث مهئارر نع تر

 ا



 . هسالافإ 4

 نم ةداملا صئاصخل ةحيحصلا ةساردلا ىلع موقت يتلا ءاسمكلا ام
 . كلذ اهب دصقي الف .ءايشألا ةعيبط ىف اهب ثحبي دعاوقو مظنو نيناوق

 ؟هلهأو مالكلا مذ يف فلسلا نع لقن ام ضعب ركذا -77 س

 فبلط نمو قدتزت مالكلاب ملعلا تلظ“ ةرم) هفسوي 8 نع لقن امك : ج

 ءايكلاو (كذك فيدعتلا ورع هينلط هيو سلفا ءاجوكلا» لاعلا

 ابنع أشني اممو اهصئاصخو ةطيسبلا ماسجألا ةعيبط يف ثحبي ملع
 ضعب ليوحت هب داري ملع ءاهدقلا ندعو: .ىاقللد نيغو ةتايكرتلا :ةرم

 فبئارغ عنخ نفي «بهذ ىلإ رجحلا ليوحتك ضعب ىلإ نداعملا

 ىلع مكح هنأ ىعفاشلا نع لقن كلذكو بذكلاب سانلا هامر ثيدحلا
 ص

 رئاشعل |! يف مهب فاطيو لاعنلاو ديرجلاب أويرضي نأ مالكلا لها
 مه

 لمع لبقأو هلوسر ةنسو هللا باتك كرت نم.ءازج اذه لاقيو لئابقلاو

 اظيلغت ءاج مالكلا لهأ ىلع يعفاشلا نم مكحلا اذهو مالكلا ملع

 ةنسلاو باتكلل ةفلاخملا نم هيف اوعقو امل مهل اريزعتم مهلعفل

 يف هقفلا الإو ثيدحلا الإ ةلخشم نآرقلا ىوس مولعلا لك» :هلوقو

 وحلا

 ملعأ فلخلا ةقيرطو ملسأ فلسلا ةقيرط) فلخلا ضعب لاق -15 س

 ؟لوقت امل للع ؟أطخ مأ حيحص 500000

 نآل ءلسأو ملعأ فلسلا ةقيرط نأ لب ةحيحص ريغ ىرعدلا هذه نإ :ج

 تيك نها وب( يري جيلا يل يتوق مك ريفكا لاق انج نوعا
1 

 0 هد ب فلخلا نكل ككاو ملعأ يهف ملكا هتقيرط

 طاب اذهو هغلبت "5

 5 ع



 يناعمل ضيوفتلا يه فلسلا مير 06 م ءالؤه نكلو

 مهلوقو ةمكحأو لعأ هن ل ليوأتلاو 0 | ةقيرط ىهف

 تاروذحم ةدع نمضتي اذه

 . ةلاسرلل تي يبنلا غيلبت يف حدق هنأ :لوألا

 . مهل صاقتنا اذهو ءاهانعم نومهفيال صوصنب اونمآ فلسلا نأ :ىناثلا

 اقع دنووز ةولوكل لكلا نتا ىتوما يدان ناك ديدلا "نأ: :فلاقلا

 ضرعلاو رهوجلاك فلسلا اهلمعتسي مل اظافلأ نوملكتملا لمعتسا -76 س

 امو (مسجلا - ضرعلا  رهوجلا) نم الك فرع اهريغو مسجلاو
 ظافلألا يناعم لهو ؟ليلعتلا عم طافلألا هذه نم فلسلا فقوم

 ؟ةيبرعلا ةغللا يف اهيناعم سفن يه نيملكتملا دنع ةقباسلا

 هتقيقح ءيشلا رهوجو :هريغ ىلإ رقتفي الو هتاذب مّوقتي ام وه رهوجلا
 ١ هريغن ناقلا وه نيف رع 1 ف امودغشم نا انام ءيشلا ريصي هنودبو

 فصتيو راصبألاب هتيؤر نكميو هيلإ ةراشإلا حصتام وه مسجلاو

 ىلع اهنولبقيال مهنأ وه ظافلألا هذه نم فلسلا فقومو تافصلاب

 دارأ إف هاون“ قع لئس اهب ملكت نم لب ًاقلطم اهنودريالو اهقالطإ

 ىلع ةلمتشم ةلمجم ظافلأ اهنأ ببسلاو .در الطاب دارأ نإو لبق اًمح

 ةيبرعلا ةغللا ىف اهانعم وه نيملكتملا دنع اهانعم سيلو لطابو قح

 ىف مسجلاو 5 قلخ يتلا هتعيبطو هلصأ وه ءيشلا رهوج نإف

 .لوزي مث ضرعي ام وه : ضرعلاو ؛ ظيلغلا فيثكلا وه ةغللا

 ةلاخم ة ل طافلألا هذه اوهرك فلسلا نكلو

 دنع دجوي ام مهنم ءاملعلا ىتح اهلها .كتع سلف اذهلو. هن ةكينلاو:هناتكلل

 . نيقيلاو ةفرعملاو ناميإلا نم نينمؤملا ماوع
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 (هعاونأو ديحوتلا)
 لوقن) :هيبحاصو ةفينح يبأ نع هلقن اميف هللا همحر يواحطلا لاق ١5- س

 .(. .هل كيرشال دحاو هللا نإ : هللا قيفوتب نيدقتعم هللا ديحوت يف

 نيملكتملاو ةفسالفلاو ةنسلا لهأ دنع ديحوتلا موهفم فلتخا

 وه ام نيب مث قرفلا هذه نم ( لك دنع ديحوتلا وه ام فّرع . ةفوصتملاو

 . ةلدألا ركذ عم هيلإ تعدو لسرلا هب تلسرأ يذلا ديحوتلا

 ريبدتو قلخ نم ةيبوبرلاب ىلاعت هللا دارفإ وه ةنسلا لهأ دنع ديحوتلا : ج

 نع هناحبس ههيزنتو صوصنلا يف ةدراولا هتافصو هئامسأ تابثإ عم

 . هريغ نود هيلإ اهلك ةدابعلا فرصو «ةهباشملاو ةيلثملا

 ءامسألا نع ةدرجم تاذ تابثإ مهدنع ديحوتلاف ةفسالفلا امأ

 . تامصلاو

 ةفصو ًاتاذ هلل ةينادحولا داقتعا مهدنع ديحوتلاف نومكلتملا امأو

 .امامت ةيهولألا ديحوت اولمهأو ةيبوبرلا ديحوت يف اولغف ءالعفو

 . الثم مالكلاو ولعلاك تافصلا نم ريثكل مهيفن عم

 ءيش لك يف ًالزأ دوجوم هللا نأ مهديحوتف ةيداحتالا ةفوصتملا امأو

 .درقلاو ريزنخلاو بلكلا ىتح

 .ءيش لك يف لح هللا نأ مهديحوتف ةيلولحلا ةفوصتملا امأو

 ىه ام تاقولخملا لك نأ نودقتعي دوجولا ةدحوب نونمؤي نيذلا ةفوصتملاو

 525 هللا وه ىقيقحلا دوجوملا نأ يأ ةيهلإلا تاذلا اهيف ىلجتت روص الإ

 دو وزن راسل ةةروصشملا اعد ءء لر ل كفل نوع ترابا ا
 . هلل بحلا صاللخإإو ةدابعلا ةرثكب «نيحلاصلا هدابع ىف لحي هللا نأ

 ةيهولألا م : هيلإ تعدو لدول هب لسور قدلا 5
 مس

 را | ١ لب
 هلنأ 0 ا لاف 0 لِ و المر دَعَل #7 يناجي هلوق ليبذدناو

 ا
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 مومدملا ماااخلا بايرا نا يح أمك ةلدكلا الو رطنلا نع دصتلا ةلا ملل بنابأ 1 3 # فرع ل ةشلل“ كلا نييك
 لا

 كشلاو ةيلقعلا ةلدآلا يف رظنلا وه رظنلا ىلإ دصقلا نأ كلذب نودصقيو

 يش نطنلالالاثع هه ةيقيلا لصحي ىتح هدوجوو هنلا تاذ: ىف كشلا و

 لاسرإو قلخلا قلخ نم مهدنع ةياغلا نآل رظنلا بوجوب اولاقو ةلدألا
 3 | 5 3 أ 5 أ نيا ضف 5 30 : 1

 وأ 0 نب دل : ىلاعت هلوق هلملدو فلسلا

2 

 + م 06 ما ريم 5 عودم

 املسم نوكي له مالسإلا صئاصخ نم ءيشب 0و

01 

 ؟ال مأ

 جحلاو ةالصلا لثم مالسإلا صئاصخ | ىنم وضم ام . لكب انيهلمسف نوكي

 . ةيواحطلل هحرش ىف زعلا يبأ نبا كلذ ر مرق لق لقو .اهريغو

 ظفلت اذإ الإ مالسإلاب نيعملل مكحيال هنأ ع

 اولوعي .ىنح نسشانلا لتاقا لإ ترمأ) : لاق 0 نمنلا لان اولدتساو نيد

 .(88) ةيآلا :فارعألا

 نر 2-7 )*05٠- 5١ تايالا دوه ةروسو (4806 - الا" - [5) تايألا 1 فأ 1 2

 هم ىو
 01 ةياآلا : هيلا ة نبش

 ' ل 52729 ) ا ا )5١/١ مك 3 لاو )١1١5( دواد د1 ع ا تحج ا ()
 ماع تع - تس 040 ب 0



 مالسإلا ناكرأ نإف كلذكو ءاهب ظفلتلا بجاولا لعجف 270. .هللا الإ هلإ ال
 - ىل رهظي يذلاف «مالسإلا يِنِب ثيدح يف امك نيتداهشلاب قطنلا ىلع ةيلات

 . باوصلل برقأ يناثلا لوقلا نأ - ملعأ هللاو

 . عون لكل فيرعتلا عم مهيفلاخمو ةنسلا لهأ دنع ديحوتلا عاونأ ددع -754 س

 : ةثالث ةنسلا لهأ دنع ديحوتلا عاونأ - - ١

 ءامسأو تافص هلل نأ تابثإ وهو تافصلاو ءامسألا ديحوت -أ

 . هنع صقنو بيع لك ىفنو هلالجبو هب قيلت

 ءيش لك قلاخ هللا نأ رارقإلاو ناميإلا وهو ةيبوبرلا ديحوت -ب

 هدحو َدَبْعُي نأ هناحبس هقاقحتساب رارقإلاو ناميإلا وهو ةيهولألا ديحوت -ج

 ةيميت نبا ركذ امك نيعون ىلإ اهدر نكميو هيلإ ةدابعلا فرصو هل كيرشال
 كلذو «بلطلاو دصقلا ىف ديحوتو «تابثإلاو ةفرعملا ىف ديحوت -

 ةفرعملا ديحوت يف تافصلاو ءامسألا ديحوت عم ةيبوبرلا ديحوت لاخدإب

 .ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا لبق هيلع اوراسو ملعلا لهأ

 مالكلا لهأ دنع ديحوتلا عاونأ - ”

 «تافصلا ديحوتو «تاذلا ديحوت وهف مالكلا لهأ دنع ديحوتلا امأو

 «ةيهولألا ديحوت نع اوضرعأو ةيبوبرلا ديحوت يف اولغف «لاعفألا ديحوتو
 . ىلاعت هللا تافص نم اريثك اولطعو

 ةيفوصلا دنع ديحوتلا عاونأ - “

 ديحوتو «ةماعلا ديحوت «عاونأ ةثالث مهدنع ديحوتلاف ةيفوصلا امأو

 .(؟1١) ملسمو (7947) يراخبلا )١(

 - الا



 ءاش نإ دعب اميف اهيلع مالكلا ىتأيسو .ةصاخلا ةصاخ ديحوتو .ةصاخلا

 . هللا

 ىأ - بجاولا ددعت هنم مزلي تافصلا تاسشإ نأ تافصلا ةافن معز 7٠ نس

 . ج

 ؟مهيلع درت ميو ؟حيحص اذه لهف - برلا

 تاذلا اولعج مهنأ كلذ ىلع مهلمح يذلاو ءاحيحص اومعز ام سيل

 تاذ تابثإ نإف ةرورضلاب داسملا مولعم لوقلا اذهو .تافصلا نع ةلصفنم

 اهلا اهنإ و: نهدلا جراخ يف دوجو اهل روصتي ال تافصلا نع ةدرجم

 دحاولا ناسنإلا نإف ًاضيأو .: ليطعتلا ةياغ اذهو هليختيو لاحملا ضرفي دق

 . ةفوصوملا ةوانلا ددهت قللذ نم مزلي الو تافص ةدعب فصتي لق
1 

 ؟داحتالاو لولحلاب لوقلا ىلإ مهج دنع ليطعتلا يضفي فيك نِتب 7١- س

 مزلتسي تامصلا تابثإ مهلوق لم تاقصلا ىقن وه مهج دنع ديحوتلا

 تاغفصلا نع هدرجم تاذ تابنإ نأ دساف مالاك اذهو . بجاولا ددعت

 ةيهلإلا تاذلا اودرج امل مهنأ ريغ «ناهذألا جراخ هدوجو نكمي ال

 الو ملاعلا لخاد ال هنأب لوقي قيرف :نيقيرف ىلإ اومسقنا تافصلا نع

 .«ناكم هل سيلو تحت االو فوق الو .لصعنم الو لصتم الو هجراخ

 لك يف وه اولاق قيرفو .ةيديرتاملاو ةيرعشألاو ةلزتعملا بهذم وهو
 لولحلاب اولاق اذكهو .هتاقولخم نم ءيش لك يف لاح وه لب ناكم هم | .- ٠ نإ < 5 ش 93 رسل 0 5 ها لل

 ا كل 5 5 8 3 * أ 3 5 الط
 هللا اودبع مهنال ىح ىلع مانصالا دابع لآ اولاق اذكهو داحتالاو

 1 ءلإ 20 ” 1 1 1 ها
 - هيف لح هللا نال نمؤم نوعرف مهدنعو منصلا لخاد لح يذلا

 ومعك نم حبفا اذهو . هللا وه لكلاف تول نيع ىه ةدحاو نيع

 3 5١ 1! ؟ 5 : األ ؛1١! 6 ءا ا !! ء.ا 1 5 1
 لا يش دهن! ]كش 0 نمز تادلا ىقتن مرلكتسي تاقصنلإا ىن لا اهنم

 0 ٍِ ِ 30 ١

 نهض



 ميرحتلا يف قرف ال هنأو سانلا ىلع قيض دقف اذك لعفا لاق نم

 قرف ال كلذكو كلذ ريغ و :نجألاو ةحالاو مألا ن ليلحتلاو

 انس و لن اوس و عدلا يا ا ع

 رظن ىلإ جاتحي ما يرطف هب رارقإلا لهو ؟ةيبوبرلا ديحوت يف دحا
 نوعرف لهو ؟ديحوتلا اذه راكنإب رهاظت نم رهشا نمو ؟يلقع

 هراكنإ نم نوعرف هرهظأ ام الإ اميدق ةيبوبرلا ديحوت يف دح دحأ عزاني مل .: حج

 رهاظت نم 67 ىرطف هب رارقإلاو هنوركني نويعويشلاف اثيدح ماو

 ل 00 وم ع ,اكنإب

 را مالوم لدن آم َتَملَع دَقَل لاق# 0
 0 4 أودَحَحو# 8 3 م

 بك

 هلوقو (تملع» : ىلاعت 7 يكل عرش 55 هامل ١ - 007 | : 1 5 3 لذ 2:11 6 لي . هريرل#

 الو:تللذب رهاطت» ناك اهنا هنا ىلع ناتالا تلذن (مهسفنأ ايكيعساوا

 200 هكلع 0 ا ل ل ' لاعت لاق 15 وعن

 . ؟راتختام حيجرت عم امهركذاف نالوق ماهفتسالا 8

 يذلا ءيشلاب فراعلا لهاجتل يراكنإ ماهفتسا هنأ :لوألا لوقلا

 ىلع ءانب - مالكلا لهأ نم ةفئاط معز دقو هراكنإو هلهجب رهاظتي
 هيلع ىسوم لأس نوعرف نأ - تافص الب تاذ تابثإ يف مهبهذم

 . هسفنو ءىشلا تاذ نيعلاو ءةدحاو تاذ يأ (#*)

 ا ا وشال هوو 50

 ها 110 نالت يقل ة رض 5

 "ا 2 . ءارعشلا هر خس 2

2 



 زجع ةهيهام هل ا ا ا

 ملو هل فان "1 ادحاج ناك ا نأ ىلع نآرقلا تايآ 0 تلد
 نيب اذهلو ةلق كد مدفن ل ل ل ا

 5356 أ ده ره او نيظأ هكا لئالدو هتايا نارا يقوم اهلا يسوي مهل

 لب لهجي نأ نم نيبأو ريد ترس 0 يام

 بهذم نيب مل مرا رارقإلا ةيرطف نيبو يقدس يزول

 ؟ 5 5 )11 1 2 000 ا . .
 لولوي مهنا - كتاف س يناف 2 ةيننب 7 ةيوناملا قرغلا هدض ا . ا

 / - 16 : ,كلإ هلك دس 31 أ 5
 هلاالا وهو همدذضصلا نم ريح قولا لاو ةملظلاو رونلا امهو نيلص ال اب

 له اوملتخاو مهدنع مومذملا هلالا يهو ةتوقمم ةملظلاو دومحملا

 ربت روكلا  ىركلا هوما ةيوتتلا قرفلا هذه . نمو 1 مأ هميلدق ةهلشرا

 هاريخالا ادع مي فوك || هجو تنبت اميقلا قيوم ةجلل قلاب كفل نعرف

 5 9 + عع لضشو 5 | ا وة[ و "امل ف 7 | د
 رقإلا نأ وه .«,ىرطف ةيبوبرلاب رارقإلا نإ انلوق نيبو ةيبوبرلا يش

 7 مل ام هب رارقإلا ىلع تلبجو يار يو

 قط لاق امك .ةرطفلا كلت رعت © ةكسنملاو ةئيملاك ةيجراخ ٠ تأارثؤم

 وأ هنارصتي رو دأ هنادوهي ءاوناف :ةريطسلا 0 كل دو دولوم لك»

 25225000 ىراصنلا ة ةيبوب رل | يف تكرشا ىَحل قرملا

 دحاو ملاعلا عناص نأ ىلع .ةوننتس مينا رهو
 3 هج 1

 0 0 . لحلو ةا هك بالا مساب لولوشيو

 ىفو موهقم اع د رع ااييوع و دا

 2 مام 1 2 للا - ا 5 ءاستم- سلاح :ةياثإت اهنا دطلا ا لا

- 

 4 ميو

 ا



 .عنامتلا ليلد وه ةيبوبرلا تابثإل ًايلقع اليلد نوملكتملا مدختسا -"ه س

 يف ليلدلا اذه ىلإ ةجاحب نحن لهو عنامتلا ليلد وه ام حضو
 ؟ةيبوبرلا ديحوت تابثإ

 8 ع ترلا .ةدعت مانتما ىلع نوملكتملا هب لدتسا يذلا عنامتلا .املد ةفص : حج
 ع

 اييهدفلا قارا وب اقيم نيربدم نيقلاخ دوجو انضرف ول اننأ ءالقع

 رخأآلاو هتتامإ امهدحأ دارأ وأ هنيكست ديري رخآلاو مسجل اكيرحت

 لصحي ال وأ امهدحأ دارم وأ امهدا رم لصحي نأ امإف هءايحإ ديري

 يناثلاو نيدضلا نيب عمجلا مزلتسي هنأل ياو تأ فار

 عنتمم اذهو نوكسلاو ة ةكرحلا نع مسجلا ولخ , مزلتسي هنأل عنتمم

 الإ قب ا ا ا و دم 0

 رداقلا هللا وه. راض لئتيحاو رخآلا نوذ: انتهدخا دارم لصحي ل

 انتا يما تال 1 0 1 تالا ضال 1 +
 .امنللا الهو 6 هرجععت ةيبوويرلا ماعم اا |! زجاع اهلإ راص 5

 لاق نك 4 لَمعلاو | لشنلاب قنات كلذ هتايثإف - لا ةيناذدحا وو كتابنا يف

 4 ضب لع مهضعب العإو َقْلَح امي عللِإ لك بهذا اَذإ# ىلاعت ا ياكل دما ا 5 ب و 3 20 ١
 لا وكلا ل ,ارقتساو ناقتإو ماكحإ نم هارن امب دهشي لقعلاو

 . رثكأ ال دحاو اذه لكل قلاخلا
 ريم
 ل

 ل اًميف نك و : ىلاعت هلوقل ةنسلا لهأ ريسفت ةت وه ام -55 س

 هده ننامقلا ىلع نويلكملا نالدعبا لهو 004 همس 3
 ظ ؟.هيلع درلا امف احيحص ن كي ملا ذإو و ؟حيحص ةيآلا

 ةسدقملا هسفن نع ربخي ىلاعت ها وه 'ةديملا لهأ دنع ةيآلا هذه ريسفت : ج

 هريغ ةدوبعم ةهلآ كانه ناك ول هنأو ءهتيهولأ يف هل كيرش ال هنأب

 هلا ام انه ادهنو ءامهريبدت دسفلو نضر الا و:ةتاوهتسل 0 ا

 410 ةيالا ثيم ؤملا ةروس. :(0)

 رسسا كلر 1 كلا د قير
 255 ) ةياذل 2 ةاييب د: ة رومم ا
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 : ىناثلا

 نأ رظن هيف الوق يبطرقلا ركذو .مهريغو ريثك نباو يبطرقلاو يربطلا
 هيف لوقلا [ذهو: «افديسفل هللا ريغ ةقلاخ ةيلآ اههبف ناك ىل ذوضقملا
 يلد .ىلخ ةيالا هدي هنملكسملا .لالدكبا" اما. م ققايس امك نظن

 :هوجو نم مهيلع درلاو 0-55 هنإف عئامتلا

 : لوألا

 : ثلاثلا

 1 سداسلا

 . بابرأ لقي ملو هريغ ةهلآ امهيف ناك ول هنأ ربخأ هناحبس هنأ

 امهو امهيف ناك ولو ضرألاو تاومسلا دوجو دعي داسفلا اذه نأ

 : اي ةييقل ها ويس هقلا ناتووعسوف

 يأ ءادجوي مل لقي ملو دوجولا دعب داسف اذهو اتدسفل لاق هنأ

 اه لد اما اقلخت مل لقي ملو ءاتقلخ نأ دعب امهرمأ لتخال

 .امهقلخو امهدوجو دعب وه امنإ روكذملا داسفلا نأ

 0 لب ةددعتم ةهلا امهيف نوكي نأ زوجي ال ةنآ ىلع مكلود ةيالا ذأ

 .دحاو هلإ الإ نوكي

 ..ىلاعتو هناحهس هللا الإ كحتاولا“هلآلا اذه نوكينأ روحي آل ةنأ

 نا ةةلعتم امنا ةيلالا "تناك اذإ ثدي نضرالاو كناوهسلا كاني

 فللا ريق ككتا ولا هلألا ناك

 وه امهيف هلإلا نوكي نأب الإ ضرألاو تاومسلل حالص ال هنأ

 .هريغ ال هدحو هللا

 ؟ال مأ مهبر ةفرعم ىلع نوروطفم دايعلا له نب مث .ةرطفلا فرع -7/ س

« 

 هيج 7
«٠ 

 لوقت ام ىلع ةنسلاو باتكلا ةلدأ ركذا مث

 اير هللا هفرعمو ريخلا بح فا ديبعلا ليمي سفنلا يف ةوف ةرطفلا

 م هف رعم ىلع دوروطفم دايعلاو «ةللهلاو قلخلاب أد رفنم

 ,”ريف
 ايمن

 ليلدلا
 1 - 1 م 1 لل

 2 0 سل تي مفك . ىلاعت هتلوش تبناسحلا

1 



 ب

 ميَمْلا تيزلا كلل يس ار او
 30 ل الا كا مككلو

 وأ هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك)» ِةْكَي هلوق ةنسلا' ليلدو

 رم ةيوجرلا» ناودزل 31 ىلع كيداسلا وب ةيارا كلدن "71 ةتاييعتمب نأ كارب
 هايل نوح عمات ةعكر لماوع لخدتت مل ام هيلع ةروطفم سوفنلا يف و عدوم

 ا ةقيع ىلع ةعيبطب نوطتم لويجم ره انك اناقتا قايبتإلا ىلع وئانلاو

 مل ام هيلإ علطتلاو هرمأ دسفيو هرضي امم رذحلاو فوخلاو «هعفنيو هحلصي
 : ةرطفلا هله :رهغعا هيج راخ لماوع لخدتت

 هذه يه امف .هيف تلغو ةيبوبرلا ديحوت يف فئاوط تملكت -98 س
 ١ ؟ديحوتلا نم عونلا اذه يف تلغ فيكو ؟فئاوطلا

 مالكلا لها مه هيف تلغو ةيبوبرلا ديحوت يف تملكت يتلا فئاوطلا : حج

 :دارملا ةياغ وه هولعج مهنأل عونلا اذه يف اولغ دقو فوصتلا لهأو
 اذه نإف نوملكتملا امأ «بتكلا لازنإو لسرلا ةثعب نم دوصقملا وهو

 وه ةيبوبرلا ديحوت اوربتعا مهنوكل ءاجرإلا ىلإ مهب ىضفأ دق ولغلا
 هنم رهظ نإو ىتح ناميإلا لماك مهدنع هب رقملاف ةيبوبرلاب رقأ «ةياغلا
 هنأ عم هيلإ اوريشي ملو امامت ةيهولآلا ديحوت اولمهأ كلذكو ءرهظ ام

 بوجوب لوقلا ىلإ اوهتلاف فوصتلا لهأ امأو .«لسرلا ةثعب نم ةياغلا

 لولحلاب لوقلا ىلإ كلذ مهب ىضفأو «.قلاخلا تاذ ىف ءانفلا

 . ةلطابلا راكفألا نم كل 000

 د د ناد ل لا

 مم هلأ ىلاعت هلوق ىلإ ... 41م ِهآََسلأ نم مكس َلزنأَو

 )١( ةيآلا :عورلا ةروس )08.

: 0 

 ابقي



 ماهفتسالاب دوصقملا ام نِئب مث 2")لمنلا ةروس يف كلذو .4وّل
 0 . فلسلا دنع ةيآلا يف

 نيبيف نوكلا اذهل هتيبوبر دهاشم نم اضعب تايآلا هذه يف هللا رك 0 -

 ءانوكت مل نأ دعب «ءضرآلاو تاومسلا قلخ يذلا وه ىلاعت هنأ

 جيهبلا رظنملا تاذ عورزلاو قئادحلا هب تبنأف ءامسلا نم ءاملا لزنأو

 دهاشم ددعيو .اهتابنإ ىلع ردقيل ىلاعت هريغ ناك ام يتلا نسحلا
 كانه .لغ .ىأ (ةللا عم هلإأ) هلوقب ةيأ لك متخي مث ىرخألا قلخلا

 اس

 فلسلا دنع يو  ىلاعت هللا ريع ةدابعلل ىقح تتسم دوبعم

 5 : مهيلع دريو صحم م ماهشتسا 5 ىأ ١ لا هللا 5-0 . ىنعمب

 ةهلا هللا 0 مولا كلا مالكلا ؛ .ةأيس تيفانوب 0 نتعيولا

 م4 ل يا
 لق ْئرأ هيلا“ سَ 0 نودهشتل 5: : ىلاعت لاق انيك ىرخأ

 ا ع

 أ

 .اذه لعف هدحو هللا نأب ل ا لا لاك ننس

 5 نم ل !| 00 0-0

 ع مهتدرو هب لورغي قدا ةيفويولا هيو يهل :ثعلا اف تايآلا هذهف

1 , 57 3 
 مهيلع ت ركنأ مث اهب نورقيو اهنوري يتل يتلا ١ ىلخلا يف ةينوكلا رهاظملا

 ديح وت نم لعجت تاياآلاف ةيبويرلاب هل اورقأ نأ دعب هنود نم َةهْلا مهذاختا

 نلف ا قود .ىلافق هللا ذأ: انيك هنا و « ةيهولالا نيضوتل اهراتمم ةيوبولا

 هريغ ليععي َُكأ ال هلحو لبعي 8 ةدحتيحلا وه ىلاعت هنإق ء رييوتلاو ىزرلاو

 . هل لّثمو كلذ حرشا ؟ديحوتلا
 ء 5 2 59 0 2 ىيفإلا مع 0 مم .٠ د ا

 - ل8



 ا ىهف ديحوتل ٠ تاثإ هاك يف هلل هيرضي يت

 «كرفخلا هداك ديحوتلا رومأ نم سانلل

 د نادت تاع ور نيب ذا دع نط لافت 2 ةلاكمو
 8 هم ١) /) 00 رعارص ١١ يحرس رخال دعاس 0 مس ا مسمع رس و

 ربكا ةيالا يفو * ضعب لع مهضعب العلو قلخ اًمي لإ لك بهذأ اذِإ

 0 هلا نالطبو ةيهولألاو ةيبوب || ديحوب تانثإ 00 0

 امه :ىلاعت هلوق كرشلل ةلطبم نآرقلا يف تءاج يتلا نيهاربلا نم 4١- ,س

 .زاجيإب ناهربلا اذه حرشا ةيآلا "74 . . لَو نم هللا دخت

 نضرف ىلو كلملا ىف ةليوشل ل ١

 لك بهذي نأ امإف امهعزانت اذه نع حجنتنل قلاخ هلإ هللا

34 

 ىلإ لح 0 . 8 2 1٠ 0 . 5 .٠

 هل ناكل هكلم يف هك رشي هريغ هعم لأك ولف ررضلا مهنع عفديو عمنلا

 ا ري

 كلذ رهش ىلع ردق لإ لب هك كلا ىص ري لاذ لئليحو لعفو قلخ

 ع

 ومأ ةثالث ب ا و رخآلا رهق
 0 مآ ها 5-0 ع
 . هناط وو ههملنحتعب هلإ لك يره دي لأ : لوالا

 ا وعلا رويس دل
 ههطأط : م تال ا ا ا عم ا 1 نوف 50 مم كلا عال وب -

 نة



 ديحوت نم سوفنلا يف رقتسا امل ةقفاوم ةيالاف .هيف نوفرصتي
 . ةيهولألا ديحوتل ةمزلتسم ةيضتقم ةيبوبرلا

 ديحوتو ةيهولألا ديحوتل مزلتسم ةيبوبرلا ديحوت ءاملعلا لوقي -57 س
 نّتبي امب مالكلا اذه حرشا - ةيبوبرلا ديحوتل نمضتم ةيهولألا
 .كلذل لثمو نمضتلاو مازلتسالا ىنعم

 اذه نوكي ثيحب رخآ ءيشل ايضتقم ءيشلا نوكي نأ مازلتسالا ىنعم : ج

 يلو هيرقلا فوك ذأ يقعلا سم بلرالا يح هيف شالا

 نيستا يفولألا ديعرت نيعقتر ةزاقبنا جنن ايدكس هب انين موك ىلع
 مل هنإ ثيح ةيبوبرلا ديحوتب ًارارقإ هلعف ناك هبر ناسنإ دبع اذإ ةيبوبرلا
 ديحوتب رقم هنأ ىلع لدي ام هلاعفأ نمض ىفف هريغ هلإل هتدابع فرصي

 رمل ادن ون عرب ١ ا هيجرقل ةسويرلا ةديرت ما ندمان رولا
 كلذ ريغرب ةنتافالاو ءايهالا_و قف ورلاوب قلختلاب هللا“ فارقنار وقم ناك

 كيبيي ال ةوكل ةداعلا قس آل ةريغ نآل ريع ننعي الا ةفزلي اذهف

 0م ةيرسلا ا عض اذهيف اعيش: رمآلا خف
 1 0 21 # رج رس ع ل

 8 0 يف ءانناعلا ل نايب عم 0 ا نعل ل
 لاوقألا هذه نمور دف عدلا اعوذ

 أمك ههل و ا : ةيآلا ريسفت يف نالوق كانه : ج

 كلملاب دارفنالا ىف ةبغ ,' هرهقو هتبل ااغم ىل ادعس را ولا
 هم

.- 

 تتيسسس ا[ أ مم فبل ليلا 0 هلضف اوفرعل 3 هعم نأك ول :ي
 م.

 ريس

 هذه نإ ا## :ىلاعت لاق امك .هيدل ىفلزلا ءاغتباو هيلإ برقتلاب
 للص ريس

 2 خلا ةاريعألا روس. 01



 امك ةهلآ هعم ناك رل لا 0 هلأ 4 0 ول

 0 ل 9 ملاعلا نإ 0 ال ”رترتملا ب يأ مهو 0
 ماركا رعت حس

00 5 

 للد مث نيعونلا نيذه نّيِب . لسرلا امهب ءاج ديحوتلل ناعون كانه -5 س
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00 

0 
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 ؟ةيبوبرلا ديحوتل نمضتم نيعونلا نم ايأ نّدبو نآرقلا نم دحاو لكل

 0 * ديح وت كرولا 8 ناعوت لسرلا هب ءاحج يذلا ديحوتلا

08 2 5-14 

 0 ّ 1 9 ةمسما دنا 63 دكحل ذل وهب لول: :ىلاعت
 ةروس لوأ يف امكو ع ع اما م لَك © دلو

 عضاوملا هله لك 000 5 لعستسلا + َملأو .رشحلا رخاو .ديدحلا

 ةراشإلاو هتيبوبر رهاظم ركذو ىلاعتو هناحبس برلا نع مالكلا ىلع
 نمصتي هنال تاقالاز ةفرغملا كديح وت ىمس و هتاشصو دك افتْس] نول

 .اتباث اداقتعاو ةفرعم هلاعفأو هتافصو هئامسأو سرلا تاذ تابثإ

 اوس رتملكص ّلِإ اَوَلاَمَت بتكلا َلْهَأَتي ا : ىلاعت هلوق يناثلاو
 ب و اع ءوب كرم 9 8 30 95 و ان 000

 آل

 -مع م او م ماوي 0 4 00 9 537 1 8 -

 تأي اودَهَسَأ اولوَمَف اَوَلَوَن نِإف لأ نود نْم اباَبرَأ اًضعب اًنضَعِب

 كا لا رح نب ا 17م جم

 .( 1 يالا: ةناشألا ةروسوت 143 ةيالاا +: كطدسلا ةوونم

 م لا فلا روس

 . صالخإلا ةروس

 .(5غ) هيلا :لارمع لإ ةروس

 6١م



 تابثالاو ةفرعملا كيح وبنو . هةلمعب ةكيصفت امو كلذ نم هدارمو هتسو

 اة دوورلا هيكرت نيك فرلاره

 نيذه نيب لهف ةنسلا لهأ دنع ديحوتلل رخآ ميسقت ركذ قبس دقل -458 س

 لكشب ديحوتلا ميسقت ببس نايب عم كلذ حضوأ ؟ٍفانت نيميسقتلا

 را

 تيك :خريبو ةحتافلاب تأ تفلؤملا نآل فانت قيميسقتلا قيده نين سبل

 ميدل ليصفت ديزم هيف مدقتملا ميسقتلا اذه نآلو ديحوتلا تنمضت

 نإف يناثلا ميسقتلا يف نكلو ةثالثلا ديحوتلا عاونأ نم عون لكل

 ءامسالاو ةيوفررلا مآ ىلع لهفتي تاكل ققردملا ىملعلا كيحوتلا

 ماو «تايريخلا كباب. قف كللذن ل اك نأل اهتفرعمو اهتابثإو تافصلاو

 نم هتينو هدارمو دبعلا لعفب قلعتي يلمع ديحوت وهف ةيهولألا ديحوت

 يفانت ال نأ رهظي رهظي اذكهو .لوألا فالخب يلمع عون وهف ' :هلمع ءاوو

 لك لب ديحوتلا يعونل ةنمضتم نآرقلا روس بلاغ نإ فلؤملا لوققي - 55 س

 . د

 ركذ عم .ديحوتلل هلك نآرقلا نمضت هجو حرشا .نآرقلا يي ىف ةروس

 . عون لكل اريشم ة ةثالثلا ديحوتلا عاونأل ةحتافلا نمضت هجو

 ىملعلا ديحوتلا وهو هتافصو هللا نع ربح امإ نآرقلا نأ نمضتلا هجو

 نم كلذف ءةعاطب مازلإو ىهنو رمأ امإو هتدابع ىلإ ةوعد امإو يربخلا

 امو ديحوتلا لهأل هماركإ نع ربخ امإو «هتالمكمو ديحوتلا قوقح

 امإو .هديحوت ءازج وهف ةرخآلا يف هب مهم ركي امو ايندلا يف مهب لعف

 مهب لحي امو احلا رق لا او لا لها وع يح

 هجوو ديحوتلا مك ل نم ءازج وهف باذعلا نم ىبقعلا يف

 : يتالاك وه ديحوتلا عاونأل هج املا نمصت

 أ رش رس > و 2

 موب كلدم# هلوقو * نيملدعلا بر هلي دمحلا» : ىلاعت هلوق )1١(
© 

 ( ب4 0 |

 . ةيبوب سا ديح ون ى لع نددت ا .ريرلا
 هل ذآ

85 



 طارصلا اندهأ نيعتسض كاّيإو دبعن كاّيإ# :ىلاعت هلوق (9)
 يف حاس دو 1 د - 2 و ساو عى

 توضنملا نع مهلع تبحنا يللا ..طرص يملا
 رس ب مص ص سما نا صر

 ةه ألا ديح : ىلع لذي 3 كول الو مهملع

 هلل يس عي ا ع سو سسوس

 ”4ديْسصلاب امك يلا اونوَو ٌةَكِيَلَمْلاَو وه الإ هلا 5ل ُمَت
 عم «ةالغلا فئاوط "7 اهنم درلا هجو نّيبو زاجيإب ةيآلا حرشا

 .ةاواسملا هيلع لدت امو ءاملعلا دتع ةداهشلا ىزعم ا

 هنأ مهل نيبو مهربخأو هدابع ملعأو مكح ىلاعتو هناحبس هنأ ةيآلا ىنعم : ج

 اذه ملع كلذكو ءلجو زع هريغ نوكلا اذه ىف ةدابعلل ًاقحتسم هلإ ال

 امب نيينابرلا ملعلا لهأ كلذكو راهطألا رايخآلا ةكئالملا هب ربخأو

 ذل 3-4

 قلخلا نم اضعب !وعفر نيذلا ةالغل اغلا فئاوط ىلع د 5ر ىفو .نوكلا
 وم

 اذه يف هتمظعو هقلخ ىلع هقحو هعرشو يل 07 هر هوملع

 نوقحتسي ال مهو هللا نود نم مهودبعف ةيهولألاو 0 ةلزؤتم ىلإ

 لامكلا تافصب نيفصتم اوسيلو ءىش ةيبوبرلا نم مهل سيل دقن ول عقللذ

 . هلثم ةدامعلل نيمحتسم أ|ويسبلو ءاهب ىلاعتو هناحعسس كفوا فاصتاك

 ناعم ةعبرأ لوح رودت مهلاوقأ نإف ءاملعلا دنع (دهش) ىنعم امأو

 يفانت ا ىح اهلك لاوقالا هدهو رابخإلاو نابيلاو مالعالاو مكحلا ع

 ةيهولالاب هدارقناب همالك انه وهو دهاشلا مالك ةهضتت ةدايبشلا نإفا ءافابن

 نهشي امس ةراخاو همالاعإ ةييفتو :ةةيهولالا هده نهرو ربفع كلذك ةرهضتتز
 ص ع 5 ا 1 5 ُثد 5 هلا وم

 تارا" نت



 صوصتنلا لالخ نمو ةغللا لالخ نم ةداهشلل عبرألا بتارملا ركذا -48 س

 فرغت امج ةقرمب لكل للدؤ. ةيعربشلا
 : يلاتلا وحنلا ىلع يه ةداهشلل عبرألا بتارملا : ج

 ليلدلاو هتوبثو هب دوهشملا ةحصل داقتعالاو ةفرعملاو ملعلا : ىل ىلوألا

 اهلثم ىلع) ٍةََِم لاقو )4 َنوُمَلَعَي ّدْهَو ّيَحْلاِب دهس نم الإ9 :. لاه لزق
 وهي اذ. قعش تيدحللا هانا نكو 20(سمشلا 50
 ةيآلا تلعج ثيح ىلوألا ةبترملاو ةداهشلل يعرشلا ىنعملا نيب قفاوتلا

 .هب دوهشملا ةحصل داقتعالاو ةفرعملاو ملعلا ىنعمب انه ةداهشلا ثيدحلاو

 هلوق ليلدلاو ا ل : ةيناثلا

 كا 0 6 ري 1

 مهقلخ أوُدِهَسُأ مت / نمر دع مه نذل لا ع انام : ىلاعت

 لعج وهو كفإلا كلذب مهملكت لعجف ("04َنوَُكْسَو 7 3
 ملو ةداهشلا ظفلب اهب اوظفلتي مل نأو ةداهش مهنم كلذ لعج اثانإ ةكتالملا

 . مهريغ دنع اهودؤي

 مالعإلا اذهو هل هنيبيو هب هربخيو هب دهش امب هريغ مِلْعُي نأ : ةثلاثلا
 ”ناغوب

 مالعإ .هريغ هب ربخيف هب دهشي امب دهاشلا ملكتي نأب لوقلاب همالعإ -أ
 ةروماو ةهييحعلا :ةرويدش هللا ديهشاا ناسيك مما لاق امك لعفلاب

 هللا دهش) هلوق دهاشلاو .وه الإ هلإ ال نأ هقلخ دنع ةمكحملا

 . ةيهولآلاب ىلاعت هدارفنا ىلع تاقولخملا هذه تلدف (هريبدتب

 :(653 ةيآلا ةافوتحتلا ةرؤس ..:(0)

 .(عد وأ دهشاف اهلثم ىلع معن :لاق سمشلا ىرت له) :لاق ةداهشلا نع ملسو هيلع هللا ىلص

 ار يتلا كرشتلا اهو يم 015

0 



 ةن ةرمابو اهتوهضمت ةداهشلاب هرابخإ 0 مزلي نأ :ةعبارلا

 هلوق دهاشلاف "04هّيإ َّلِإ اوربت الأ كير ئَضقو# : ىلاعت هلوق ليلدلاو
 : ةداهنشلا يناعم نم اذه لكو ىصوو رمأو مكح يأ (ىضقو)

 حضوأ ؟اهلولدمب مازلإلا اهانعم لصأ ىف ةداهشلا ىضتقت له -49 س

 . حج

 . كلذ

 ءيشلا اذهل ةيضتقم هلل ةداهش :ناعون مازلإلا ةهج نم ةداهشلا

 ةيآلا يف امك ةيهولألاب هسفنل ىلاعت ةةدايشك ةيدوهشلل ةفنلكسو
 ىف نيف ةدافبملاب نكل اهلولدمب مازلإلا ىضتقت هال هللا ريغ : ةداهشو ةقباسلا

 هيلع لذت ©ملعلا ولوأو ةكئالملاو# ::ىلاغت 0 اله

 . هنمضتتو

 ةيبوبرلا يف ةينادحولل هقاقحتسا اهب هللا نّيب قرط نآرقلا يف تركذ -50 س

, 0 

 ؟قرطلا هذه ىه ام نّيب «ةيهولألاو

 هتايآ عمسبف عمسلا امأ :لقعلاو رصبلاو ا يه قرطلا هذه

 ةياغ كلذل ةنيبملا كلذ ريغو هلامكو هتينادحو ىلع ةلادلا ةولتملا

 مهرثكأو ةريحلا يف عقوت ةلمتحم اهنأب ةعدتبملا معزي امك ال «نايبلا

 هتايا ةدهاشمبف رصبلا امأو «تافصلاو ءامسألا ساب ىف نوعدتيم

 + اب ا وام ع لك لان هش لقا نزف اق اعل داق كرك
 #30 عيجي هزل لملا اأو ءاعربقو ةيادعولا نب ةفسعلا هنابألا

 عمسلا نم لك ةداهش قفتت 000 هب تءاج ام ةحصب

 قلاخلا ةفرعم نم سانلا اهيلع لبج ىتلا ةرطفلاو لقعلاو رصبلاو

 دقو 197(هطبلا ىلع كلوي هولرم“ لق)ا فيدلحلا نق امك هب واركإلاو

 . مالسإلا ةرطف اهنأو اهنع مالكلا قبس

 را فاسأل وح ه3
 .(هةفرل كيسو (19 850 يك ملا ال1 ا ننق انيايفاو / تانجللا:“ناثك /ىنراخيلا (0



 درت عبف ةلمتحم هب دصق ام ىلع نارقلا ةلالد نأ ةعدتبملا معزي 68١- س

 ؟نآرقلا نم لوقت ام ىلع اللدم مهيلع

 لقعلا اوربتعاو صنلا يف لقعلا اومكح نم اهب لاق امنإ ىوعدلا هذه
 اهنال ةعيبفمم ريغ مهاوعد نأ :مهيلع درلاو .هل ًاعبات لقنلاو الصأ

 مح # :ىلاعت لاق امك هباتك هب هللا فصو يذلا نايبلا ةفص يفانت
 4 ره ل ل 2 ل ١ 0 ٠ 0 و 34 رع

 بلثجلا تلياع كلت ... لاز# :هلوقو ) #7نيِملا بتحلاو

 الف ةيالا 0 1« كتد م تلك مويلاز# :هلوقو ")4 رع | 9 56 4 ا 7 14 7 : 7 5 ري 0 0 225 0 و 3 14 0
  -. َ < 1مآ 03 ٠ 0 04 .-. 7 ٠

 هو 5

 1 ١ ب

 . ءىش لكل انيبم هنوكلو ىلاعت هللا مالك نأشل صاقتنا هيف

 قدص ىلع لدت نيهاربو تازحيعمو تانيب هءايبنأ هللا ىطعأ دل -ه" سس

 . حج

010 

00 

 هةر

00 

 مالسسل هيلع دوه هيب يه معو مهأوعد , ١ ئ اهاهقسا بشأ

 نم هموق هيلع ام نالطبو هتوبن قدص ىلع مالسلا هيلع دوه ةنيب
 0 ًأربتو لحاو لجر وهو اننمكاي ةمآل دمص هنأ : يه محلا

 ىلع هللا دهشاو اوس لود هدذجحاو هللا دابعل اعدو مهتادوبعم ! ا هآء ا م 0000 َ - اد

 دوضص ةياو هيلع كمكعم هن ىتأو دايشإ هيلع ميك امو ميمي د رعت هتءارب

 روس ن + 5 مس هارب رولا و عا اوس دج خاع مع 5

 هللآ: نيستا ف لاق ٍعوسسلا انّيهلاع ضعب كليرثعا الإ لوقت نإ © ىه

 م« ل ريس لاو ريح. رمادا علا رع ص وو ب ع ( مخ نس ع دكر
 ال مث اعيمج فو اك ضب فذ نم 2 نودرُشد امم ءاكري أ ديشاو

 .(؟و )١ ناتيالا :ناخدلاو فرخزلا يتروم

 .(؟ و 10 ناكالا ”!نامقل ةووس
 هنااا ياسا قولا دام

 . ه0 ةنالا :ةدئاملا هر وس

 .(25- 85) تايالا دوه ةروس
 ّى -_ 512

45 



 ال ةلطاب ةهلا اهنأ مغر ىلاعت هللا نم مهفوخك هللا ريغ نوفاخي نيذلا

0 

 ع

 دبي لالدتسالا هجو ني 0 9 6
 . مالسلا هيلع لوسرلا دنع ةوبنلا ةوعد قدص ىلع

 زال. هولا رع ىديفب هةلوسرل .دهش ةتاحبس هللا نأ" :ةلالدلا نو

 ايلعف ادوهش اهب دهشو اهيلع هر دان ئوضدلا هده هلويعز: 'رم ملع ىل أاعت

 دهشيو رقي ىلاعتو هذ اعييوم هللا نكمي الو هنيكمتو هلي اد و فرصا

 تلي ل ا وللب ىلع ةريصتيوب هيلع“ يدك هزه لع

 ا كيو هدا ملي اكل نرد ور را ىلاعت لوقا كلذ: انيضمو هودغ

 ل أ و كم ان © هز ةنب انقل 2 © يبق ذنب
 يمد

 ؟امه امف ةينادحولل لالدتسالا ىلع ناتحيحص ناتقيرط كانه -ه 54 س

 لهأ روهمج ةقيرط «ةينادحولا ىلع لالدتسالا يف ىلوألا ةقيرطلا . دج

 ةينوكلا كتانالا هقنا دوف ىلاعت هللا دوجو ىلع لالدتسالا ىمهو ملعلا

 هيو و ب

 .هلاعفأو هتينادحو ىلع تاع ئامسأب لالدتسالاو ٠ 57 5 7 هلاعفأ

 نم لك بقاعي نأ دب ال ىلاعت هنا ىلع مقتنملا مسابو .ءيش هنع بزعياالو

 نا نإف ىرت امكو .هدودح زواجتو لجو رع هماّقم ىلع لواطتو َع ا

 لجو زع ةئاهتسأ كرم اهيلع الل دكسا ىلاعت هللا

 - مال



 بوجوو ةينادحولاب هدرفت ىلع هتافصو هللا ءامسأب لدتست فيك -550 س
 ؟نآرقلا نم كلذل الاثم ركذا ؟هب كارشإلا كرت

 يف ءيش لك يف ىلاعت هدرفت ىلع لدي اذهو دحألا ىلاعت هئامسأ نم : ج

 . مظعألا , 0 و ع و وا

 هوسملا يا ميولاملا ىنعمب هنإف ةسدقملا هتاذ ىلع ملع وه يذلا (هلل 1

 لاثملاو هادحب ىلع لالدتسا اذهف هاوس نود ةدابعلل قحتسملا

 هلِإ آل ىَرَلأ ُدَّسأ وه م : ىلاعت هلوق كلذ 0 يذلا ينارقلا
 ريس

 راسل علا هل مر .: 12ل1 ُشوُرُدَل ١ ةتللملا ره لإ
 1-1 -خ م ه # هادا 0ع زج دع 0

 يلع :ةييثتلا نمت رف ل امع ىللأ هدف ا

 ينيحلا ةتامعأ رقق ىلع هينر..كريكلا .تالطير. ديحرفلا كور
 .لاهمكلا تامصب هفاصتال ةيضتقملا

 .لوقت امل للدو كلذ حرشا - ةيوامسلا بتكلا نم هريغ نع نآرقلا زاتمي -85 س

 مل ام هيف عمتجا دق نآرقلا نأب بتكلا نم هرب | نع نآرقلا زاتمي : ح
 ْإ

 امك دوهشملاو دهاشلاو هيلع لولدملاو ليل املدلا هنإف هديك نو ,ه عمتجي

 0 فة َكَبَلَع اتَلرنأ نأ ٌمِهْفْكَي لَو : ىلاعت لاق

 ى هللا: ايحووب ىلاعت هلا ب اديس ىلع لقوات ركوب ا"
 نخل ةؤنن قاتم نأ ىئلغ يلد: نارقلاو ههدتغ قف :نارق رقلا نأ ىلع ليلد
 يقي انارخلاو .هللا دنع نم نآرقلا د ايلد ةوبنلا هذهو دي
 نآرقلاو . هللا مالك ها نارقلل دهشي ة :5 يبنلاو ةلاسرلاب فَ ىبنلل
 ك1 فيت سب مل مل كا يحن ساي هدغ زان

 / 0 ىلاعت ب م

 ا حبلا ةودس. 50

 61 ةيآلا 0 وبكنعلا ةروس ع

 .(5) 3 . رجحن رجحل ٍِ ةرومسس 0

- 658 



 لمتشاف ناآرقلا انما ظعاومو سو لفت ىلع ا ماكحأو تاعيرشت ىلع

 لاق امك .نوكي امو ناك امم تابيغملاب رابخإلا هيفو ءيش لك ىلع
 : 5 (١١ي 5 لل ا ل 5
 00 00 وهو .'7كوَْش نم بتكلا يف انطرف امإ# يا

 ؟ 14 0 0 7 نيام ع رع رس ل 2 ب رس

 5 انييهمو بتكحلا نم هيدي تسب امل ضم قل

010 

00 

 ةماعلا ديحوت :لوألا :ةثالث فوصتلا بابرأ دنع ديحوتلا ماسقأ

 لسرلا ةثعب نم ةياغلا هنأ عم «ةماعلا ديحوت هنإ اولاقو» ةيهولألا ديحوت

 يذلا وهو :ةصاخلا ديحوت : ىناثلا .ةرم ريغ قبس امك بتكلا لازنإو

 ضّور نم مه مهدنع ةقيقحلا لهأ نأل تافشاكملاو قئاقحلاب تبثي
 علطاف رارسآلا هل تفشكناو بجحلا هل تفشكت ىتح اهبذهو هسفن

 مئاق ديحوت وهو .اهوحنو بيغلا رومأ نم هريغ هيلع علطي مل ام ىلع
 امم هللا ادع امع ءانفلا وهو :ةصاخلا ةصاخ ديحوت :ثلاثلا .مدقلاب

 مهيلع درللو .داحتالاو لولحلاب لوقلا ىلإ رمألا ةياهن يف مهب يدؤي

 ديحوت نأ مولعملا نم هنإف ميسقتلا اذه نالطب يف كشال :لوقن

 مل ولو ةيهولألا ديحوت وه هودقتعيو هيلإ اوعدي نأ اورمأ يذلا لسرلا
 نم ميسقتلا اذه نإف اضيأو مهل هراتخا امل ةصاخلا ةصاخ ديحوت نكي

 دري ملو «هنايب وأ هركذب صن هلوسر نع الو هللا نع دري مل ةيفوصلا

 وه هيف ببسلاو عدتبم ميسقت وه لب «نيحلاصلا فلسلا نم دحأ نع

 ال مهنإف كلذكو ءنومعزي امك ءانفلا ةجرد ىلإ ديحوتلا يف ولغلا

 ىف ةعدتبم قرط كولسب الإ هقوف ام ىأ ةضاخل || ديحوت ىلإ نولصي

 ,. ("*م) ةيآلا : ماعنالا ةروس

 .( ؟مى) يذلا : ا جار ومس

 ت55



 لاف ةيدلا فو اصنلا ولغك مهرلغف يم /او راكذألاو ةدابعلا

 اوعرش ثينح 0 ؛ مِهْتْلَع اهتببكا ان يعدم ًصَيَو) م هللا

 هللا تاولص - ءايبنألا مه ةنسلا لهأ دنع ًاديحوت سانلا لمكأ :ج

 لسرلا نم مزعلا ولواو كلذ يف لمكا مهنم نولسرملاو .مهيلع
 : 1 .٠ / 8 : 4 ف ا ما 7 1 5 : 0

 0000200 امعلاو اخر 000
 ع

 ميما كليح ون لى ادهجو قلخلل هوعدو الاحلو هفرعس امهريع هب

 هللا ر هآأ اذهلو هيلع ممألا اودهاجو هيلإ حدو دولا هن تمأكف يذلا

 هلا ىَدَه َنِدَلا َكَيَلْوَأ# :ىلاعت لاق امك هيف مهب يدتقي نأ هيبن

 ْهنَدَهِب 01 هدو
 يف مهتاحالطصاو مالكلا لهأ دعاوق ىلإ ملسملا جاتحي له -54 س

 رم اهب لالدتسالا ىلع بترتي ام احضوم كلذ نيب ؟لالدتسالا

 . رشلا

 الو مالكلا لهأ عاضوأ ىلإ لالدتسالا يف جاتحي ال ملسملا نإ :ج

 هيف ركنا قايم نرد ةتبلا مهقرطو مهتاحالطصاو : مهلدج

 مالكلا بابرأ دنع دجن اذهلو : ةبيرلاو لالضلاو ةريحلا اهب هل لصحي

 ناف كلل دقو ةيودزبولا و يارا :بقيلا ةلقو كك راب

 .هدعي نم نورقلا ريخ نع

 17 يللا ةةنودحللا ة و 19



 (17؟ةيواحطلا حراش اهدروأ يتلا يورهلا خيشلا تايبأ يف كيأر ام -50 س

 مل خيشلاو «لطابو ىح :نيهجول ةلمتحم اهنأ خيشلا تايبأ يف يبأر : ج

 لولحلا ىنعمل المتحم ظفللا ناك امل نكلو .قحلا الإ اهب دصقي

 خيشلا ناك ولو مهيلإ خيشلا اوبسني نأ داحتالا لهأ لواح داحتالاو

 . ىلوأو نسحأ ناكل ةلمتحملا ريغ ةيعرشلا ظافلألا لمعتسا دق

 ديحوتو ةصاخلا ديحوتو ةماعلا ديحوت ىلإ ديحوتلا ةيفوصلا مسقت 1١- س
 بترتي ام نيب 3 ؟ميسقتلا اذه عدتبا يذلا نمف ةصاخلا ةصاخ

 ؟ةلدألا ضعب ركذ عم داسفلا نم هيلع

 ةطساولا نوطقسي نيذلا ةعدتبملا ةيفوصلا مه ميضا اذه عدتبا يذلا : ج

 يحلا نع -ح مهنيد نيودخاو مهنأ لومعزيو غالبلا يف ة هللا نيبو مهنيب

 هيلع بترتيو تيم. دع ان نودخأب رثآلا ل اهأ ناو ا

 هنالطب ىلع ةلدألا | نمو ةيفوصلا 0 ومس ىلا ءانفلا ىلإ لصوي نأ

 لإ هلا لع ْاَوُلوُنَم الو كحتيو ىف اوُنْنَس ال حلا ّلهأتي #

 انأ ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال) : لل هلوقو 274 َّقَمْلا

 هللا ءايبنأ يف مهولغل باتكلا لهأل مذ اذهف ."7(هلوسرو هللادبع

 يمص

1 
 . ةلامس زر 2

 هه 0

 (04«ريِصبلا عييتلا َرْمَو 5« ويك َىيَلِم ىلاعت لاق 1 س

 و تاسأآلا )١(

 دلحاح هلكذلحو نم لك دإ دححاو ريق ليمخاووملا دحوام

 ديس ال يتب ناو عيا يسمو ديس ومت ءاننا هدكيشعوحت

 : او هذال ةووسلا و

 يماردلاو . (51545) ح (مي رم باتكلا ىف ركذاو) هللا لوق باب /ءايبنألا باتك / يراخب تلا ههنا ةرف

 ,.(03 - غال - )57/1١-5”5 دن دنسملا يف دمحاو ؛قاقرلا يف

 1 ميول ةرععش 0

 كك اني



 : هيبحاصو ةفينح ىبأ نع اهلقن ىتلا هتديقع ىف يواحطلا لاق دقو

 يه ام حضو .ةميركلا بألا هذه ذم اطادحبا .(ةلكن ءيش الو)
 مهيلع دري نيذلا نمو ؟تافصلا يفن اهانعم لهو ؟ةيفنملا ةلثامملا
 ؟ةيآلا هذهب

 نق ءاوش ىلاقت هلل تاقولتملا» قم نك ةلئايع ىع ةيقثملا ةلئاهملاا 4ع

 هللا نع تافصلا ىفن اهانعم سيلو اع ىف د١ نان ىف وأ هتاذ

 رأ اهيل لويس ال هيلا ب اتكلا نق ةدراو تاقنملا هج نآلا اع
 (ءىش هلثمك سيل) هلوقف . تافصلا ىف ةهباشملا ىفن اهانعم لب اهّدر

 تاهو ىلاعت هلل ةييشملاو ىلاعتادللاب كاكا ةيبشملا ةلكمملا :نلعدر
 ةلطعملا ةافنلا ىلع در هيف هلوقو كلذ يف ىلاعت هدرفت تبثت يه لب

 هيلع تلد ام ةقيقح اوفنو اهيتاعم نع ىلاعت هللا تافص اولطع نيذلا

 . (ريصبلا عيمسلا وهو) .ةميركلا يناعملا نم

 . ضقانتلا نم مهبهذم مزليام ركذا مث تافصلا ةافن بهاذم نيب -57 س

 : بهاذم ةدع مهل تامصلا ةافن : حج

 نع ةدرجم تاذ تابثإ وهو مهعبت نمو ةفسالفلا بهذم :لوألا

 .ءامسألاو تافصلا عيمج

 بهذم وهو تافصلا عيمج ىفنو ىنسحلا ءامسألا تابثإ :يناثلا

 . ةافنلا ةيمهجلا

 تافصلا يفن وهو مهريغو ةيديرتاملاو ةيرعشألا بهذم :ثلاثلا

 مزال امأو .مهنيب فالخ ىلع ةيلقعلا اهنومسي ىتلا '*”عبسلا تافصلا ادعام

 هل لاقي ضعبلا تبثأو تافصلا ضعب ىفن نم نإف ضقانتلا نم مهبهذم

 مهنأ لاقي الف يسفنلا مالكلا نوتبثي لب يقيقحلا مالكلا ةفص هلل نوتبثي ال ةيرعشألاو ةيديرتاملا (:)

0 



 تق نأ امان: هنن انييفنقلا اهزال هل اه يظن هيبقعلا نم هقثأ ميقا كمزل

 ءامسألا ُثيثأ نم امأو ءاهلك اهيفنت وأ ةهباشملا يفن عم تافصلا عيمج

 يف تلعف امك هيزنتلا عم تافصلا تبثأ هل لاقيف تافصلا عيمج يفن

 نم هدرجم انا 50 نم امأو «تانيصلا كيفن نيك ءامشألا فنا وأ ءاجسالا

 يف الإ دوجو هل سيل هتضرف ام هل لاقي اذهف تافصلاو ءامسألا عيمج

 صوصنلا هذه لك در هنم مزلي هنإ مث ناهذالا جراخ روصتي الو طقف نهذلا

 تافصلاو ءامسألا تابثإ ىف ةنسلاو باتكلا نم ةرئاكتملا

 كلذ حضو ءامسألا ضعب تابئإ يف ةنسلا لهأ عم ةلزتعملا قفتا -55 س

 ىلع اهب لالدتسالا هجو ًانيبم 0 لا
 ؟مهيلع درلا

 :ريدق ميلع يح دوجوم ىلاعت هللا نأ يف ذ ةنسلا لهأ عم ةلزتعملا ق وهنأ : حج

 : ىلاعت ل ل ل ارقلا فا هوو ءامسألا هذهو

 ريعو ")4 ويل يلعب هورَسَكَو ## لاقو '' ”« تملأ ّنِم م يملأ جرم
 راجل ةينادعلا ىلث دلل ءامسألا تلق معنا ميل لاك الوعر كلا

 الإو ةهباشملا يفن عم تافصلاو ءامسألا يقاب هل اوتبثت ممل َمِلَف ءاهيف

 اميف هيبشتلا نم مكل مزال هنأ متننظ ام ريظن هومتبثأ اميف مكمزليف
 وه

 يرابلا تافص ضعب ىلع لقعلا درجمب لالدتسالا نكمي له -55 س
 ؟ىلاعتو هناحبس

 الثمف «لقعلا درجمب يرابلا تافص ضعب ىلع لالدتسالا نكمي معن :ج
 .قلخلا اذه دجو فيكف الإو دوجوم ىلاعت هللا نأ ىلع لقعلا لدي

 اذه قلخ فيكف الإو نوكلا اذه قلاخ هللا نأ ىلع لدي لقعلا مث

 )١( ةيآلا :سنوي ةروسو .(45) ةيآلا :ماعنالا ةروس )5١1(. ةيآلا :مورلا ةروسو )19(.
  0رة ةفاوواولا ويف

 ه1



 اذه دجوأ ام ًازجاع ناك ولف رداق هنأ ىلع لدي لقعلا مث «قلخلا

 ىلع تافصلا ةفرعم نأ ريغ اذكهو . هفرصي نأ عاطتسا الو قلخلا

 . لقعلاب ال عمسلاب ةطبترم تافصلا يقاب ةفرعم وأ ليصفتلا هجو

 لهف تافصلا سفنب هدابع ضعب فصوو تافصب هسفن هللا فصو -55 س

 ؟لوقلا اذه حضوأ اهيبشت كلذ يضتقي

 : ىلاعت لاق امك قلخلل فاصوأ تدروو هلل فاصوأ نآرقلا يف درو :ج
 رق ل همه 8 مز4 5 أ .٠ هج 1١ 9 1 1 7 4 7 2 3 ب

 هلئلعجف# ناسنإلا ىح يف لاقو 74 اريِصب اعيِس نك هللا نإ
 3 5 7 - 5 - .٠ ٠

 مسالا يف قافتالاف . هيك كلذ يضتقيالو ) )4 ارصب 5 ١ .٠ - * وع و 9 + وم

 نمو ءانتيؤرك ال ىريو انملعك ال ملعي هللا نأل ةلثامملا يضتقيال

 قلطم ىمسم اهل ةماعلا ةيلكلا ءامسألا هذه نأ اونظ هيبشتلا اومهوت

 جراخ دجوي ام نإف كلذك رمآلا سيلو اهب ىمسم لك يف تباث ىلك

 ناك هللا ىلع مسالا قلطأ اذإف ءاصتخم انيعم الإ نوكيال ناهذألا

 .هب اصتخم هامسم ناك ناسنإلا ىلع قلطأ اذإو هب اصتخم هامسم

 تابثإ مهمزلت فيك نيب مث ةرعاشالا بهذم نع زاجيإب ملكت -50 س
 ؟هوفنام

 تافصلا ضعب عم ىلاعت هلل ءامسألا تابثإ ةرعاشألا بهذم :ج

 ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاو ةايحلا ىهو ةيلقع اهنومسي ىتلا .تسلا

 اهولطع لب ةتبلا اهنوتبثي الف مالكلا ةفص امأو ءرصبلاو عمسلاو

 ىسفنلا مالكلا هلل اوبسنو مالكلا ةفص اوفنو ءأحضاف ًاحضاو ًاليطعت

 تامص نم ناك امف .ىلاعت هللا تافص نم سيل يسفنلا مالكلا نأ عم

 هللا ىلع هولوقت دقف هللا تافص نم 0 مل امو هرلطع دف هللا

 ال ذإ هنم اورفام ريظن هوتبثأ اميف مهمزليو .نوفصي امع هللا ناحبس

 1 د نامرألا افلا ةووس.٠ ”(1)

 را لا ةوايفالا ةزيوو

 ت3



 روذحملا مدعو روذحملا موزل نم هوتبثأ ام نيبو هوفن ام نيب قرف
 مالكلا هلل متبثأو امهنيب ةهباشم الو يح دبعلاو يح هللا مهل لاقيف

 نومنتو تافصلا ىقاب نوتبثتال اذاملف ةهباشملا مدع عم مالكلا دبعللو

 . تسلا تافصلا هذه يف متلعف امك ةهباشملا

 ؟مهيلع درت مب تافصلا نود ءامسألا ةلزتعملا ضعب تبثي -58 س

 مهلوقك دبعلا اهب ىمسي ءامسأب ىلاعت هللا نومسي مهنأ :مهيلع درلا : ج

 امزال هومتننظ امك هيبشتلا اهيف مكمزليو ريدق ميلع دوجوم يح وه
 ةهباشملا يفن عم تافصلاو ءامسألا اوتبثت نأ امإف تافصلا يف مكل

 . ءامسألا يف لوقلاك تافصلا يف لوقلا نإ ذإ اهنم الك اوفنت نأ امإو

 ةقيقحلا يف اهنأو ىلاعت هللا ءامسأ ىفن دح ىلإ ةافنلا ضعب بهذ -59 س

 مه نم هتاعرتخم ضعبل ءامسأ ةقيقحتلا يف يهو زاجم الإ يه ام
 ؟مهيلع درت فيكو ءالؤه

 دريو ؛ةيمهجلا ةالغو ةينطابلا ةالغو ةفسالفلا مه كلذ ىلإ بهذ نم : ج
 .هسفنب مئاق يح دوجوم هنأب اودقتعت نأ دبال ىلاعت هللا نأب مهيلع

 كانه تسيل نكل .هسفنب مئاق دوجوم مسجلا نأ نم مغرلا ىلعو

 امضي ةلئاوم

 ؟ىلاعتو هناحبس برلا دوجو دحج نم شقانت فيك ٠١- س
 نأ لقعلا حيرصب مولعم :هل لاقي ىلاعت برلا دوجو ركنأ نم :ج

 امإو يلزأ ميدق امإو هسفنب بجاو ريغ امإو هسفنب بجاو امإ دوجوملا
 ريغ امإو «قلاخ ىلإ رقتفم قولخم امإو نكي مل نأ دعب نئاك ثداح

 امع ينغ امإو هاوس ام ىلإ ريقف امإو .قلاخ ىلإ رقتفم الو قولخم

 قولخملاو .ءهسفنب بجاولاب الإ نوكيال هسفنب بجاولا ريغو هاوس
 نركيال ريققلاو ميدفلاب الإ ةوكال :تدحملاو :«قلاخلاب الإ ةوكيآل
 بجاو دوجوم 556 نيضيقنلا ريدقت ىلع مزل دقف .هنع قنغب الإ

 ع
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 اهب فصو امك برلا اهب فصو نارقلا يف تدرو تافص كانه ١- س

 ؟فالتخالاو قافتالا نم اهنيب ام حضو ءدبعلا

 ةايحلاو ملعلاك دبعلاو برلا اهب فصو تافص نارقلا يف تدرو

 هللا دنع تافصلا هذهو .«كلذ ريغو ملحلاو ةوّقلاو رصبلاو عمسلاو

 نأ امك برلاب اصتخم ىمسملا نوك يف دبعلا دنع اهنع فلتخت
 فلتخت هللا دنع ةفصلا ةيفيكو «دبعلاب صتخم ىرخألا ىف ىمسملا

 رد ا لا سو ير ل ير د كا
 . يلكلا ماعلا ىنعملا يفو مسالا يف ناقفتت اهنكل دبعلا

 حصو .ةيهلإلا تافصلل مهيفن يف ةافنلا اهيلإ كتكزسا يتلا ةهمشلا أم -ا/ س

 »ه

 5 تحس
 ٠

 تايثإ نأ يه ةيهلإلا تافصلا يفن ىف اهيلإ اودنتسا ىتلا ةافنلا ةهبش

 ةيباسبلا ولعب حينلا اهب بتعب كاقعلا هده رك عمم اهناتنفلا
 مزليال تافصلل تابثإلا نأب اهيلع دريو تافصلا يفن يضتقي هيزنتلاف

 تيس :تانف كيكات او هكا ودلا# فينيل ناز انخلا اهكفا ةيينقعلا اهقن

 . هبسانيام ىلع دبعلا ةفصو هبسانيام ىلع برلا ةفصف «تافصلاك
 فيكفق ءطقف ىظفل هوحنو دوجولا ىف كارتشالا نإ ةلطعملا لوقت 1/5 سب

 .جح

 ؟مهيلع درت

 نم ال ؛ؤطاوتلا باب نم دوجولا نأ ىلع اوقفتا ءالقعلا ناب هيلع درلا

 امأو ثدحمو ميدق ىلإ دوجوملا ماسقنا ليلدب كارتشالا باب

 فورعملا بكوكلا ىلع قلطي ليهس لثم مسقني ال هنإف كرتشملا

 نضل ذإ ةلئامكلا ىف هز ديالا ىف كارا كورا هيما لطم

 "يسم رداادح عونحاك ريق ركلا# رجا
 زوجي مأ ادوجوم نوكي له ناهذألا جراخ يف دجوي اميف كيأر ام -4 س

. 

 ؟هيف كارتشالا

 وأ[ د دشإ
2 8 2 

 تك



 ل ل ال

 يتلا يناعملا يف د تقلا امنإو م ا وص اميف ة كارتش

 ا ماوس

 رخآ هجو نم اوءاسأ مهنكلو هجو نم ةلثمملاو ةافنلا تنسحأ دقل -/ه س

 . ءاسأ امو اهنم لك هيف نسحأ ام نيب

 اولغ نيح اوءاسأ مهنكل هيزنتلا اودارأ نيح اونسحأ مهنإف ةافنلا امأ : ج

 نيح اوءاسأ مهنكلو تافصلا اوتبثأ نيح اونسحأ مهنإف ةلثمملا امأو

 هقلخي هوهبشف هقلخ تافصب هللا تاع ليثمت هجرد ىلإ مهتابثإب ولغ

 ريك عضوا رتب اوعي زل اتوب هنا هيوم )

 ؟مالكلا يناعم ناسنإلا ملعتي 55 حصو -ا/1 سس

 ءادهاشم ناك نإ ىنعملا ىلإ ظفللاب قطنلا دنع هيلإ راشيو «ضرأ

 يملا يروي طفلا نيب هنو يف طار اج: ىمصلا ىلإ هلراخ

 ف هن دي ءرملل نكميال كلذ ريعد و ءظفللا هيلع لادلا

 .هب قطانلا دارم

 ؟يوغللا ىنمملاب اهتلص حيضوت عم ةيعرشلا ةقيقحلل ل -ا/ا/ س

 ىه 0 ىنعملا يف ة ةالصلا نإف ةالصلا ةلثم اعلا ةقيقحلا : ح

 . ةالص ىمسي هلا نأ دِإ ! ىمسملا ىف د ءاعذلا

 اهنم دبال يتلا ثالثلا بتارملا نع ملكت ؟باطخلا تاجرد دفا -ال8 س

 ! تسل 1|
 وعلب هلك ايسهلا ةسوسحملا يناعملا ل 8"

 ا 14
 الإ كاردإ تن
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 ةماعلا ةنلكلا اهناممل كش

 . ةيلقعلاو ةيسحلا ىناعملا كلت ىلع ةلادلا ظافلألا فيرعت -“

 برلا ةردق تابثإ ىلع ةنسلاو باتكلا صوصن نم ةلدألا ترئاكت -1/4 س

 ءىشالو :هتديقع ىف ىواحطلا لاق اذهلو) .ىلاعتو هناحبس
 1 .اهنم ةلالدلا هجو نايب عم ةلثم ةثالثب كلذل لثم (هزجعي

 10 ا يش ل 2 ُهّنلأ َناَكَو# :ىلاعت هلوق :لوألا لاثملا - : ج

 جرخيال اهنأو ءيش لكل هللا ةردق لومش وه ةيآلا يف ةلالدلا هجوو
 . قالطإلا ىلع ءيش اهنع

 هجوو "74 ُكرِدَو ٍءْنَّس لك لع هلأ َّنِإ# :ىلاعت هلوق :يناثلا لاثملا
 .اماع تايثإلا درو ثيح ءيش لكل ةيهلإلا ةردقلا مومع تابثإ اهيف ةلالدلا

 ه1 لا ل نم ب َباَمَأ مال : ىلاعت هلوق : ثلاثلا لاثملا
 اننا هيف ةلكادلا هه 1 اَهَأَرَن نأ لق ني بنك ىف الإ كس فنأ

 دارا اهك كاك اهنيركت لق ءايقالا# هه انكر قياسلا هللا هلع ىلع ةلاد

 اهرثكأ ءىفنلا ةغيصب ىلاعت هلل تافص ضعب ةنسلاو نآرقلا ىف درو 8١0- س

 ةنسلا لهأ ىأر ام .ليصفتلا هجو ىلع اهنم ليلقو ءًالامجإ ةيفنم
 ؟يفنلا اذه يف

 تامص ن م ةفصل ةنسلاو باتكلا ىف ىيفن , لك نإ ةنسلا .لهأ يري خد

 تلات «لرقك اهازا لامك تدرتقلا ره امقإ ىلاعت ل

 دقو ل يس كاتم لا ناس لاوس 14 أ كك د و

 )١( ةيآلا :فهكلا ةروس )15(.

 ةيآلا : لحنلا ةروسو )١78(. ةيآلا :نارمع لآو )٠١4 - ١548(. ناتيآلا :ةرقبلا ةروس (6)

 )١(. ةيآلا رطافو «(7) ةيآلا :توبكنعلاو «(82) ةيآلا :رونلاو ««ا/)

 3 كلا هود اةروص» 115

 :(48):ةيآلا : فيكلا ةروض. :(8)
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 هيرالق لامك قع«لاو متزن 174 ركل نع اكشم امو ::ىلاعت ةلوقز 7 هه ام ره
 هاهج حالا هيتدورلا رع رمل ع لكادحلو 03 لجو زع

 :اولاقف د ىفنلا ىف اولصفف نوملكتملا كلذ ىف فلاخو اهدض

 ا : نضرغي نمل ءرهوجن سيل « مسجي سيل

 ىلع تابثإلا ىف 0 يلي ةاولصمف ير مك بلاغف

 وا يسود نأل لجو

 اهيف ةافنلا ةقيرطو تافصلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةقيرط حضوأ 8١- س

 ؟قحلا جهنملا وه امهيأ حضو مث

 هتبثأ ام لك ىلاعت هلل نوتبثي مهنأ تافصلا تابثإ يف ةنسلا لهأ ةقيرط

 نونبيو فييكت الو هيبشت ريغ نم قي هللا لوسر هل هتبثأ وأ هسفنل
 : يه دعاوق ىلع كلذ

 . عمسلا نع ىقلعم تاثإلا نأ. ت١

 . تام ةوكب اهلقو الاغ اليعتم نورك فياتالا نأ" كك

 . تافصلا يناعم لامك نوتبثي مهنأ -"

 هلل ةيفيكلا ملع نوضوفي ل اب ةمصلل ةنيعم ةيفيك نوت وتديالا فلا -خ

 . يناعملا نوفرعي اوناك ْنإو

 هتياغ نسحلا ىف تغلب ىتلاو ىلاعت هلل ىنسحلا ءامسألا تابثإ -ه

 ْ ْ . هتياهن لامجلا نمو

 لل هلوسر هنع هافن وأ هسفن نع هافنام لك ىلاعت هللا نع نوفني مهو

 : ةيتآلا دعاوقلا لالخ نم

000 

 ١ - عمسلا نع ىقلتم يفنلا اذه نأ .

 ٠ (* مز هلا : ف ةروس
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 .الصفم نوكي املقو ًامومع لمجم يفن هنأ ١-

 . دضلا لامكل ًاتوبث هيف نأ -“

 لثملا هلو# :يناعك هلرق نم ظيفبسلا ناذآلا نياق ةريتتسسبعب
 هب بقعتا لامك لك أر ةيفومتمور 1114 ضرالاو قرشا قز مالا

 هنع هزنت صقن لكو هب ىلوأ اكلات قلالي كني نأ اجو فواخعلا
 . (هنع هزنتي نأ ىلوأ قلاخلاف قولخملا

 الب ًاتاذ هولعجو ىلاعت هللا تافص نوفني مهنإف ةافنلا ةقيرط امأو

 وه امهيف حلا جهنملاو تامودعملاب لب تاعنتمملاب هوهبش ىتح تافص

 وهف ةنيشلاو تاتكلا ىضوضتل هعاقاو هقفاقتسال ةعامجلاو ةنسلا لها قيررط

 .نيحلاصلا قيرط وهو مكحأو ملعأو ملسأ

 تراسل كو روش قف 0 0 الا برك امو : ىلاعت هلوق رسف -87 س

 21ج دق اًميِلَع 4 ُهَّنِإ 2 قر

 لاح يف رظنلا ىلإ بيسوي يبس :

 هللا ا انو راسخ نم كا تناك فز سال ندا ملفا ند ]

 اهيأ اوردقت نل يأ ضرألا يف الو تاومسلا يف ءيش نم هزجعيل

 راطقأ نم اوذفنت 0 سا يوتا ىلاغت هللا راسعإ ىلع قوق رقملا
 ًاميلع ناك هنإ) هقلخ يف ءيش هزجعيال هنإ لب ضرألاو تاومسلا
 اريدقو ءىبكا هلع ديرنتي ذاق الماك هلع نتا لكي اميلع أ (ًاريدق

 كار ا اذإ كاك ااعإ ىناع نالاق وهو, نيو ودمعي الذ وق لك ىلع

 هللا نع هيفنل للد مث ةقباسلا ةيآلا هتفن يذلا زجعلا أشني نيأ نم -87 س

 ؟لالدتسالا هجو نايب عم ىلاعت

 .(؟ا/) ةيآلا : مورلا ةروس )١(

 ! 4 ل ا

 كا



 مايقلا نع فعضلا نم أشني امنإ ةيآلا يف ىلاعت هللا نع يفنملا زجعلا : ج

 ةردقلا لامك هل ىلاعت هللاو هب هملع مدع نم وأ لعافلا هديري امب

 يف لاق امك ريدق ءيش لك ىلع وهو ةرذ لاقثم هنع بزعي ال ملعلاو

 لامك رطفلاو لوقعلا هّئادبب ملع دقو (ًاريدق ًاميلع ناك هنإ) ةيآلا رخآ

 نألو ضقانتلا نم ةردقلا نيبو هنيب امل زجعلا ىفتناف هملعو هتردق

 .ًاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت اهلإ نوكي نأ حلصيال زجاعلا

 هلإ ال ربخ ردقت فيكف (هريغ هلإ الو) :هتديقع ىف ىواحطلا لاق -85 س

 00 هللا الإ

 اذهو هللا الإ هلإ ال هريدقت يأ هللا الإ قحب دوبعم هلإ ال ربخلا ريدقت : ج

 دق ةريثكلا ةهلألا نوكل كلذكو .ةملكلا ىنعم ةقيقح نم طبنتسم

 . ةدابعلا كلت قحتستالو لطابلاب تدبع اهنكل .هللا نود نم تدبع

 ؟ةنسلا لهأ دنع ةيهاملاو دوجولا ىفن نيب قرف كانه له -86 س

 ةيهاملا ىفنف ءدوجولا ىفنو ةيهاملا ىفن نيب ًاقرف ةنسلا لهأ ىريال :ج

 .دوجولل يفن وه امنإ

 .دوجو الب ةيقيقح ةيهام نوتبثي مهنإف ةنسلا لهأ ةلزتعملا فلاخي -85 س

 ؟مالكلا اذه نم كفقوم امف

 ةيهام روصتي ال هنأل نالطبلاو داسفلاب مهلوق ىلع مكحلا وه يفقوم :ج

 : ىلاعت لاق امك دوجولا نيبو ةيهاملا نيب قرف الو دوجولا عم الإ

 . "04ئعم كلت راو لبق نم تلتقلخ دَقو#

 لهف (ءاهتنا الب مئاد ءادتبا الب ميدق) هتديقع يف يواحطلا لاق -87 س

 57 يالا رم ةروصمت 0

 ت1



 ءامسأ نم مئادلاو ميدقلا قفاويام نيب ؟ىلاعت هللا ءامسأ نم ميدقلا
 . كلذ نم لقعلا فقوم نايبو ليلدلا ركذ عم ىلاعت هللا

 نم مئادلاو ميدقلا قفاوي يذلاو «ىلاعت هللا ءامسأ نم سيل ميدقلا
 ؛ةضملاو باتكلا يف نيعمتجم ادرو ةقرر رت ارا وه لاس هلاععأ
 دقف ةنسلا نم امأو 2') 4رخآْلاَو ُلَوَأْلا وه# :ىلاعت هلوقف باتكلا يف امأ

 كدعب سيلف رخآلا 8 ءيش كلبق سيلف لوألا تنأ) هك

 نان: ىلاعت هلا نيقمولا نودع توق نم نجلا فقوعامأو 0

 نأ دبال تادوجوملا نإف رطفلا يف رقتسم نيفصولا نيذه توبثب ملعلا
 . القمع لاحملا لسلستلل اعطق هتاذل دوجولا بجاو ىلإ يهتنت

 يف ةيمالكلا تاحلطصملاب لالدتسالا ىلإ ةجاحب ملسملا له -88 س
 ؟لوقت امل ليلدلا عم ةديقعلا لئاسم

 هركذي ام نإف ةيمالكلا تاحلطصملا كلت ىلإ ةجاح يف سيل ملسملا

 ركذ ام ضعب ىلإ دوعيام اهنم ةيلقعلا قرطلا نم ةفسالفلاو نوملكتملا

 نآرقلا قرط يفو اهزجوأو ةرابع حضوأب ةيلقعلا قرطلا نم نآرقلا يف

 0 لاق دقو هلثم مهدنع دجوي الام قيقحتلاو تانايبلا 0 نم

 اي ل ا ل كتلي لإ ل تيليوتأي لول

 . ةنسلاو باتكلا يف امب لالدتسالا يه لالدتسالا قرط

 يف فلسلا فقوم وهام نيب مث ةغللا يف ميدقلا ةملك ىنعم حرشا -84 س

200 
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 ٠ءثذ للك م 87
 . اراض مشن 3 1
 ل م2

 ؟هيجوتلا عم هللا ىلع هقالطا

 هقبسي مل اميف لمعتستالو هريغ ىلع مدقتملا وه ةغل ميدقلا ىنعم

 .(9) ةيآلا :ديدحلا ةروس

 )584751١(. ةجام نباو (" غ٠ )٠ ى وذم 2 )٠31 دواد وبا 0 ا

 , (”) ةيآلا 1

 ا



 ع : 0 5 ْش 9 5 5 050 رس

 ىلوالا ناكف :ةفبلا يف الو باتكلا يف دري مل هنال كلد اوركنا

 ناب رحدتبت ىلا ةنسلاو تاتكلا ىف توا ل لوالا ةملكيب ريسفتلا

 فالخب اهلك ثداوحلا ىلع همدقت ديفتو ءهل عباتو هيلإ ليأ هدعب ام

 . كلذ ديفتال يتلا ميدقلا ةملك

 ؟ماقملا اذه حضوأ ىلاعت هللا تافصو ءامسأ عارتخا زوجي له 4١- س

 عدتبي نأ ديالا : جت لف ةيقيقاوت تافضلاو ةاوسألا نإف“ كلذ زوال .. د

 صوصنل وصنلا يف دروام ىلع اهيف رصتقي امنإو هسفن دنع نم هلل امسا

 . هنايب قبس امك ةنسلا لهأ دعاوق نم اذهو ءطقف

 : ىلاعت هلاق امم طبنتسي اذهو (ديبيالو ىنفيال) يواحطلا لاق 4١- س
 كيأر امو ةيالاب لدتسي ءيش يأ ىلعف 274قْيَ جو سو

 ؟ةدايزلل زاجم هللا هجو نإ لاق نميف

 يبا مز دين ماا يووم صاد يع . حج

 ا و ٍلدجلا وذ كير هَجو قس ٍناف اهيلع ابتلع م م لك : ىلاعت

 ةقئاللا ةيفيكلا ىلع ىلاعت هل هجولا تابثإ ىلع كلذك يالا لدتعنو

 (كبر ىقبي) لصألا نأو ةدايزلل زاجم هللا هجو نإ لاق نم امأو

 لحجححجاوو هعضوم نع هللا مالكل فيرحتو طلغ اذه نإف ةدئاز (هجو) ةملكو

 تنل ل لل ل

 . "7(ميركلا كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلأسأو) فَي لاق

 )١(: ةيآلا محلا ةروس.. )/910(,

 ) :)9ةيآلا" ةمصرلا ةروشس 91

 )6( يئاسنلا هجرخأ .حبحص ) )1١5رهسلا باتك .
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 مهلك سانلا نم ناميإلا دارأ ىلاعت هللا نأ اومعز مهنأ ةيردقلا بهذم : ج

 لوقي امع هللا ىلاعت ءرفاكلا هدارأ ام ناكف رفكلا دارأ رفاكلا نأو

 ةدارإ نإ داسفلا نم مهمالك ىضتقم نإف ءاريبك اولع نوملاظلا

 ةفيلالاو ةيوبرلا فاقع قيليال اذه: < كاعت:هللا ةذارإ تللغ:ناستالا

 لاعفأ نم ءيش لكل لماشلا ميدقلا هللا ردق مهراكنإل ةيردق اومسو

 ؟مهبهذم يف طلغلا هجو امو ؟ةيربجلا مه نم -97 س

 روبجم دبعلا نإ نولوقيف يصاعملا ىلع ردقلاب نوجتحملا مه ةيربجلا : ج

 ةعقار يه الو ةتبلا اهدوجو يف هل ريثأتال ءاهيلع روهقم هلاعفأ ىلع
 ةيعب ىل اهدي |: تقلا نيش ىسيربعلالا طخ يه ايو طار اره رحاب

 هيو لا | ناسنإلل امنيب هيلع هبذع مث ءيش ىلع ناسنإلا نيكل

 أ لِ 0 امو# ىلاعت لاق لامك هللا ةئيشم تحت اهنكل

 , 200ه هين

 ؟ردقلا يف ةنسلا لهأ بهذم حضوأ -45 س

 مهو .ءيش لكل لماشلا ىلاعت هللا ردق ةعامجلاو ةنسلا لهأ تبثي :ج

 هذهو .ةيعرشلا صوصنلا نم ةدافتسم ردقلل بتارم عبرأب نونمؤي
 : يه عبرالا بتارملا

 ىف لكل لماشلا ميدقلا ملعلا نوتبتيف : ملعلا ةبثره ا

 لبق ءيش لكل ةلماشلا ةقباسلا ةباتكلا نوتبثيف :ةباتكلا ةبترمه -1

 .قلغلا

 5 تا ةيالأ : ريوكتلا ةرومسو 60 0 :ناكنلا ةروس ©

 5 0 حج



 - ةينوكلا) اهيعونب ةيهلإلا ةدارإلا نوتبثيف :ةدارإلا ةبترم -51

 . (ةيعرشلا

 ئلاعت هللا ةنيشمب ةتاك يش. لك نأ :نوتشف :قلخلا ةترع +4

 هلق نقلا يضاخخلاب قلعت اميل امأو .ءيش كلذ نع جرخيال

 الوهف اردق يصاعملا ديري ناك نإو هللا نإ نولوقي مهنإف دابعلا

 اهطخسيو ًاعرش اهضغبيو اهب رمأيالو اهاضريالو اهبحي

 : ناعون مهدنع ةدارإلاو اهنع يهنيو اههركيو

 ثداوحلا عيمجل ةلماشلا ةئيشملا :اهفيرعتو ةيردق ةينوك ةدارإ ١-

 :ايضولا رب ةحجلا "ةويشبلا اهقيرعتز تا ةففو ةعرش ةدازإ 7

 ؟ةيردقلا ةينوكلا ةدارإلاو ةئيشملا نيب قرف كانه له -45 س

٠ 

 دحض 5"
٠ 

 ةةيقملاف .ثاقذازتم انيق ةيزدقلا ةينوكلا ةدازآلا و, ةنيشملا قيم: قوخ ال
 نم ءيش اهنع حرخيال يتلا يي ىهو ةذفانلا ةينوكلا ةدارإلا ىنعمب يه

 ةدارإلا اأو .نوكت ناو كيتا نا آل ىتلا ىهو «تاقولخملا

 سلات هللا دنع رجم سناك نإ .ةيقنالا هدو عشت اهنإك يعول
 كلتو ةذدفان هذه نإف «قرف ةثيشملا نيبو اهئيبف «هدنع ةيضرم هل ةدارم

 لإ ةروعمس ابنا كاذاردملا لك ةركالا كف هذه ك «فلذك سل
 كلف كف زاخم

 ؟لالدتسالا هجو نيبو ةدارإلا يمسق نم مسق لكل لثم -45 س

 . احح

010 

 أم لعفي هللأ . و : ىلاعل هلوق - ةيردقلا ةينوكلا ةدارإلل 0

 ةدارإلا هبت انه ىلاعتو هناحيبس ا اهيف ل د كالا هجوو 0004م

 ةتاحجس“ ةازآ هك :ناكف: «ةدجوأ و هقلخ اكش قاوأ اذإ .ةلاف :ةذفانلا
 ورسارج رسا هر 2+ و2 سس ١

 هردص حرس هيِدَهب نأ هش دري نمف#» :هلوقو .ىلاعتو
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 ةدارالا لاعمزب اعتب, ىقلاك ظنكلا نيم ةلالاتلا ”هسوو "74 داتا

 مُكحِب ُدِب لَو َرْسْمْلا ْمُكحِب ُهَّنَأ ُديِربل :ىلاعت هلوق ةيعرشلا
 مكحبع بهذي هلأ ديري اَمَّنِإ©8 :ىلاعت هلوقر '!4َرنُمْلآ
 هذه نأ لالدتسالا هجوو 504 اريهطت رو كيلا نها خلا

 ةيضرم ىلاعت هللا ىلإ ةبوبحم رومأ يه تايآلا يف ةروكذملا رومألا

١ 

١ 

 . هلع

 نوكي ةينوكلا ةدارإلاب وأ ةيعرشلا ةدارإلاب عقي ام لك له حضو -9097 س

 ؟ال مأ ىلاعت هلل ابوبحم

 نأ مزلي الو دب الو عقي كلذ نإف ةينوكلا ةدارإلاب ائيش هللا دارأ اذإ : ج

 كلذ: نا ةيفزتقلا :ةدارألا»' اغش هللا ادازأ اذإئ.ةلل ابوس كلذ نوكي

 هناحبس هل ايوبحم كلذ نوكي نأ مزلي الو عقي ال دقو عقي دق

 . ىلاعتو

 ىلع رومأملا َنيِعَت نأ القعو اعرشو ةغل ءيشلاب رمألا نم مزلي له -98 س

 رومأملا نيعت نأ رمألا نم مزلي ةيردقلا لوق نم كفقوم امو ؟هلعف
 ؟لعفلا ىلع

 دق لي روماملا قيعت' نأ الفغو اعرشو ةغل ءيشلاب رمألا نم مزلي ال . تح

 لوق نع فقوملاو هتناعإ ىف نوكت ال دقو هتناعإ ىف ةحلصملا نوكت

 لاقي هنأ روفلا ىلع رومأملا نيعت نأ ءىشلاب رمألا نم مزلي ةيردقلا

 ديوي امي ةدرتح كالملا رضاك سال ةوعت سالا ةهلفم نوكأ دا

 380: ةيآلا تاسفألا ةرودش .:(5)

 .(1/86) ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟)

 ار لا ين ةحألا رون 100



 . لعفلا كلذ نم ةحلصملا

 لعف ىلع رومأملا ناعأ نإ باثم هنأ ىري رمآلا نإف الثم

 . كلذب هاخأ عفن هنوكل هب رومأملا فورعملا

 ؟ال مأ ةمكحل هرماوأو ىلاعت هللا لاعفأ نوكت نأ مزلي له -44 س

 هناحبس هنأ ىضتقم نم اذهو «ةمكحل نوكت امنإ هرماوأو هللا لاعفأ : ج

 ضعبل ةمكحلا هذه نيبتت دق نكل .«ميكحلا مساب ىمست دق ىلاعتو

 .ماهوألا هغلبت ال» : هتديقع ىف هللا همحر ىواحطلا مامولا لاق ١٠١١- س

 ؟مهفلاو رفيلا نم يلا رع خي «ماهفألا هكردت الو

 نظي يأ هنوك ىجري مهولا نأ قرفلا - ملعلا :مهفلا - نظلا :مهولا

 .هب طيحيو لقعلا هلصحي ام مهفلاو اذك ةفص ىلع هنأ

 يف هلوقو هيبشتلا يفن يف ةفينح يبأ لوق ةصالخ ركذا ؟ةقي

 . تافصلا

 0 دو ورا وي داس سوو هيرو دوعاو 0

 .٠ م هس ل هذ

 يفن دارملا سيل ير 0و غيل وش 1 م

 ةهباشملا يفن عم اهتابثإ دارملا لب عدبلا لهأ لوقي امك تافصلا

 01 :قووشلا ةروس 000



 . مهنع ىلاعت هللا يضر حلاصلا فلسلا ةقيرط يه هذهو .ةيلثملاو

 هتافصب فصوي ىلاعت هللا نأ تافصلا ىف ةفينح ىبأ لوق ةصالخو

 كذلطم اهلك هتانسر) 1: كاف: هللا محو لاف كو هلذاسب قيلت فلا
 نكيزرك الا قرير اهرتقك ال ىدقرو اسناعك ل كعي نت زاخملا تاني

 . هقلخ نم ءيش ههبشي ال هللا نأ هيبشتلا يفن يف همالك ةصالخو

 نيب (مانألا هبشي الو) : ىلاعت هللا همحر يواحطلا مامإلا لاق ١١5- س

 قح يف فلسلا لاوقأ نم ضعب ركذ عم ةرابعلا هذهب دوصقملا

 . ةهبشملا

 ال لجو زع هللا نأ (مانألا ههبشي الو) هللا همحر خيشلا لوق ىنعم :ج

 يف الو هتاذ يف ال هقلخ نم ءيش ههبشي الو هقلخ نم ائيش هبشي |
 0 را ىلا لاق اديك فلاذقا ىلا و ةناعما ىف ذك و هتان

 اهنمب ركدت ةرتك ىف ةيبفملا مذ: ىف قلتلا لارقأ انو 117417 ىنوك هل 00 ند ا عاع () يدع 2
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 هللاب رفاك وهف هقلخ نم دحأ تافصب هتافص هبشف ءىشب هللا

 . (ميظعلا

 ؟ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ةيمهجلا ةمالع ام ١١- س

 هن اوعلوا اه. نهرب ةعامجلاو ةسبلا لهأ دض ةلطابلا مهاوعد مهتمالع :ج

 رم ربك لاقو ةمسجعيم ةهبشم هاما لهأ نإ مهلوق ىف بذكلا نم

 كلذ: ريغو ةيسحمو ةيوشع ةلا اغا

 ::(112هيل1 2 قروشلا ةووبب يي ل ريب د



 امو ظافلألا نم ةنسلا لهأ ةعدتبملا هب ىمري امم اضعب ركذا ١١5- س

 ؟كلذ ىلع ىلع مهل ثعابلا بسلا

 مهنأ اهنم ةمومذم فاصوأ ةدعب ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةعدتبملا ىمر :ج معسل [)

 كلذ يف ببسلاو ةيوشحو ةمسجمو ةهبشم مهنإ ةنسلا لهأل نولوقي
 نيب لارا اياب ءيش ةافن نم دحأ نم ام نأ

 ةقدانزلا ةيبلاغ نم ةيلكلاب هللا اها ركنأ دمف اهيشف اهل تبنملا

 هامس نم نأ 3 رداق الو ملاع هل لاقي ال هللا نإ لاقو ةفسالفلاو

 يف هابتشالا هدنع بجوي مسالا يف كارتشالا نأل هبشم وهف كلذب .

 نم نأ معزي ةيمهجلا ةالغك زاجم هنإ لاقو مسالا تبثأ نمو .ىنعملا

 تافصلا ركنأ نمو هبشم هنإ لاق ةقيقح رداق ةقيقح ملاع هللا نإ لاق

 مسجم هبشم هنا تافصلا تبثأ نمل لاق مهوحنو ةلزتعملا مومعك

 قرح

 قح ىف ةسيقألا عاونأ نم اضعب عدبلا ( لهأو نوملكتملا لمعتسا ©١١6- س

 وه ام ركذا مث ؟عاونألا هذه لامعتسا مكح امف .ىلاعت هللا

 ىلاعت هللا قح يف لمعتسي يذلا سايقلا

 سايقلا اهنم ىلاعت هللا قح يف ةلطاب ةسيقأ عدبلا لهأ لمعتسا : ج

 يذلا يلومشلا سايقلا اهنمو عرفلاو لصألا هيف يوتسي يذلا يليثمتلا

 ةلغوك نسل :ةللا .نإف زوجت أل تال ايعتسالا هذه. كو“ هانا قفاوخس

 تحت هريغو وه لخدي نأ زوجي الو هريغب لثمي نأ زوجي الف ءيش

 سايق ىلاعت هللا قح يف لمعتسي نكلو اهدارفأ يوتسي ةيلك ةيضق
 70 ِِع

 لثعلا نيو * هللا لاق اه ل ومش وأ امل ناك ءاوس ىلْوألا

 010ه 2

 هب ٠ / هن و زاجو قولخ 5006 9 تكاييك لك نأ هداعمو ' 8 لعألا



 دبعلا نع ىفن وأ دبعلا هنع هزنت صقن لكو هب ىلوأ قلاخلاف قلاخلا

 .ةقع فيو ةئعةرتخج نآي ىلوأ هسرلاف

 ركذا (ماني د مويق تومي ال ىح) هللا همحر يواحطلا لاق ١١5- س

010 

0 

 ف

00 

 نيذه نإ حراشلا لوقيو . مويقلا يحلا اهيف درو يتلا صوصنلا

 نيب مث كلذ حضوأ .ىلاعت هلل لامكلا تابثإ انمضت نيمسالا
 ؟ال مأ هيلع همايقو هريغل هتماقإ مويقلا مسا ديفي له

 هلإ كَل ديم ىلاعت هلوق نامسالا ناذه اهيف درو ينلا صوصنلا نم

 لامك ىلع لوا ذهو 0174و او كبي ٌمدحَأت ال مْ علا وهال
 9 رسم لس رس ا

 هلوقو 0 0 يح هوا تنعو# : ىلاعت هلوقو . هتيمويقو هتايح

 دم امهو 04 مويَقْلا حلا وه الإ هلإ ال ُهَنَأ ( ملا# : ىلاعت وو ار جام
 كلذ درو امك مظعألا مسالا هنإ ليق ىتح ىنسحلا هللا ءاميسا مظعأ

 لمكأ لامكلا تافض: تابثإ ناتمضتي امهنأل :كلذو ؟*اونكَي ىبنلا نغ
 لاول انف ةةيدبألا و ةيلر الا: ىتعفا ىاض :سويقلا .لاليوب هقالضأو  نعيفت
 وهو هسفنب ادوجوم هنوك ىلع اضيأ لديو مئادلاو ميدقلا ظفل هيلع
 ىوقأ واولا نأل ماّيقلا نم غلبأ مويقلاو - دوجولا بجاو هنوك ىنعم

 مولعم وهو ةغللا لهأو نيرسفملا قافتاب هسفنب همايق ديفيو فلألا نم

 :( ؟83) آلا ؟ةرقلا ةزوس

 131 لا لة وش

 : 1 ناألا <01 رغغالا ةزيوش

 (175) ح )1١/ ١57( راثآلا لكشم حرش يف يواحطلاو (38357) هجام نبا هاور نسح ثيدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةماما يبأ نع هظفلو )2077/١( مكاحلاو

 لاقو (هطو نارمع لآو ةرقبلا ةروس نم نآرقلا نم روس ثالث يفل مظعألا هللا مسا ملسو

 يحلا وه الإ هلإ ال هللا) يسركلا ةيآ ةرقبلا 00 اهتسمتلاف نمحرلادبع نب مساقلا

 تنعو) هط ةروس ىيفو و(مويقلا ىحل |! وه الإ هلإ ال هلا . ملا) نأرمع ٠ لآ وو يفو ء(مويقلا |

 0 نابل خيشلل ةحيحصلا عجارو و(مويقلا يحلل هوجولا
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 هنأ امهحصأ :نالوق هيف هيلع همايقو هريغل هتماقإ ديفت لهو ةرورضلاب

 سيلا بلقب

 (ةنؤم الب قزار ةجاح الب قلاخ) :ىلاعت هللا همحر يواحطلا لاق 1١7- س
 ه2رانقلا هده يع ادن

 هنإف مهيلإ هتجاحل ال قلخلا قلخ لجو زع هللا نأ هللا همحر دصقي

 كود مهل قزارلا وهو .هتدابعل مهقلخ اهناو .«ةناعييم مهنع ىنغلا

 ا را ل در ا ع شلال ا ل

 رب ربا م تي 0 3 ع تبرر ع 4 سر

 وذ قازرلا وه َهَلل نإ ©7 نومعطي نأ دير امو ٍقْزَر نم مهتم دبر أم
 ع : ْ رم 0

 . ةفلك الو لقث الب يأ ةنؤم الب ىنعمو )46 ٌنيِنَمْلأ َوَّرَمْل

 . ةفاحيم الاب ةيوف) . هتديمع ىف هللا همحر ىواحطلا لاق ١١8- س

 لهأ فقوم ركذ عم زاجيإب ةرابعلا هذه حرشا (ةقشم الب ثعاب

 امل ليلعتلا عم ؟ال مأ ةيدوجو ةفص وه لهو توملا نم ةنسلا

 ؟لوقت
 توملا ديب يذلا وه لجو زع هللا نأ ىلاعت هللا همحر خيشلا دصقي ْ ه مل خد ١١ تأ َ 0: | سم

 زع لاق امك كلذ هتبقاع نم ةفاخم الب هقلخ نم ءاشي نم تيمي
 هقلخ ثعبي يذلا هناحبس وهو 74 اهئبقع فاخي الو# :لجو . ردع ١ ار لا خا حا رس

 نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ فقوم امأو .ءانع الو ةقشم نود ةمايقلا موي

 5 رظلس 2 ريس عر رس سل ضر لس مص ء اص لس سس 0 7 0

 ندا 8 ها ةزيحلاو .توملا .ىاحح يذلا 9# -::يلاعت لاق مهقفاو
 ىتؤي هنأ ثيدحلا يفو اقولخيم هنوكب فصوي ال مدسعلاو "74 ََع - ءآ هى ءا الس ع(. : : سال يب اتسم رار

 :(35) ةيآلا ؟ فايزاذلا ةزونس
 218 ألا نستكلا ة روب

 50 هلا كللملا ةرزون

 ١١س



 ١ 9 ا 10 00 1 '
 ("'رانلاو ةنجلا نيب حبذيف حلمأ شبك ةروص يف ةمايقلا موي توملاب
 ائيش حبصيف ةمايقلا موي انيع هبلقي ىلاعت هللاف اضرع ناك نإو وهو
 . ايسح

 و4

 موي مسجت دابعلا لامعأ نأ ديفت ةحيحص ةيوبن صوصنت تدرو ١١9- س

 اهنإ مأ اهتقيقح ىلع صوصنلا هذه لمحت لهف ءنزوتو ةمايقلا

 ؟زاجملا ليبس ىلع

 ةروص يف هبحاص ىتأي هنأو) ةحيحص صوصن حلاصلا لمعلا يف تدرو دقل :ج

 ىلع هربق يف هبحاص ىتأي حيبقلا لمعلا نأو هملكيف هربق يف نسحلا باشلا
 نايعألاو نازيملا يف عضوت اهلك لامعألا هذه نأو ؟7(هملكيو ةروص حبقأ
 هذهو مرج اهل سيل ضارعألا نأل ضارعألا نود ةقيقح نزولا لبقت يتلا يه

 ةيقيقح انايعأ اهريصي هتردقب , ا يا اولا نإو يهو لامعألا
 7000 #0 يخدم

 1 نمف# نازيمل 0 ةمايقلا زول كيج مرج اهل

 نأ تكلا متيزاوم 2 سم 0 روحلبملا هه كيلو
 3 10100 : 07 ا

 لبق اميدق هتافصب لاز ام :ىلاعت هللا همحر ىواحطلا لاق ١١١- س
 ناك امكو .هتفص نم مهلبق نكي مل ائيش مهنوكب ددزي مل .هقلخ

 مسق مك ىلإ حضو (ايدبأ اهيلع لازي ال كلذك ءايلزأ هتافصب
 لوزنلا» : ةيلاتلا تافصلا مسق يأ نم نايب عم هللا تافص مسقنت

 ؟«رصبلا - عمسلا - ءاوتسالا -

 يذمرتلاو (؟م8:غ69) ملسمو و(ةا/0) ّ . ةرسحلا مس مهرذنأو) باب / ريمتقتلا باتك / يراخبلا 60

 ثيدح رهو -١91( 7908 - 788 - 000 دمعلا ىلع همام, هج رخأ حيحص ثيدح ()

 ##1١((, 12 0 :قومؤملا ةزوس. -(59)
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 . حج

 تافصلا امو :«نصوصتلا اهتاننار تورو يتلا يهف ةيتوبثلا تافصلا امأ

 .ةدسلاو ساتكلا صوصن اهيفنب درو وتلا نيف ةيلتلا

 : ماسقأ ةثالث ةيتوبثلا تافصلا

 عمسلاو ملعلاك :ادبأو الزأ هتاذل ةمزاللا يهو :ةيتاذ تافص - ١

 .رصبلاو

 لوزنلا لثم هناحبس ءاش اذإ اهلعفي ىتلا يهو :ةيلعف ةفص - ؟

 : ناعون يهز . ءىجملاو

 :ةيححرلاك :: دعت ةلعف |

 . ءيجملاو نايتالاك ةيدعتم ريغ ةيلعف - ب

 نكل ءاميدق ايتاذ اهعونو اهلصأ نوكي يتلا يهو :ةيلعف ةيتاذ - *
 . مالكلا ةفص لثم كلذو ءاش اذإ ىلاعت هللا اهلعفي اهدارفأ

 : ناكين: نيف ةييليملا تاتضلااماو

 .هوحنو دلولا ىفن لثم كلذو : ةلصفنم ةيبلس - أ

 .هوحنو توملاو مونلاو هنسلا ىفن لثم كللأذو : ةلصتم ةيبلس - ب

 يفن :لثم نوملكتملا اهلمعتسا يتلا ظافلألا فلسلا لمعتسي مل ١١١- س

 فوصوملا نع ةدئاز ةفصلا نأ وأ برلا تاذ ىف ثداوحلا لولح

 ال امج ايفان كل دو نيم نك از وق رهوملا يبق ةتعلا نا وأ

 .مالكلا اذه حضوأ .الطابو اقح لمتحت يهو

 لاه ةنفا يلافت دسرلا :كلاذ.: ىف ,قيدارحلا "لولحل نويولكدملا» ىف

 ةييلقملا» هناك ىف ندب أذل تاس هنآ "قلاب هير 311 ةلوصتت يحب
 و مس 0 5 4 0 5 ا تت( 0 م1 < 1 ؟٠ 7

 ىّتن ا!ذهف ددجتم فصرورو هل تدحي الو هيدحيملا هتاف ولحم نم ءىلس
- 
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 لطاب يفن اذهف ةيلعفلاو ةيرايتخالا تافصلا يفن هب ديرأ نإو حيحص
 . دسأف لطاع دساك

 هب ديرأ نإف لمجم اهظفل فوصوملا نع ةدئاز ةفصلا مهلوق كلذكو

 اذهف اهيلع ةدئازلا تافصلا نع ةلصفنم اهسفنب ةمئاق ةدرجم اتاذ كانه نأ

 اهانعم نم مهفي يتلا تاذلا ىلع ةدئاز تافصلا نأ هب ديرأ نإو حيحص ريغ

 الو فوصوملا نيع ال ةفصلا مهلوقو قح اذهف ةفصلا ىنعم نم مهفيام ريغ
 فوصوملا تاذلا نيع تسيل ةفصلا نأ وهو حيحص ىنعم هل اذهو هريغ
 اهل سيل ةدرجملا تاذلا هذه نآل اهريغ ىه لب ةدرجم نهذلا اهضرفي ىتلا
 او ا ل رولا يمس سلا نا رعب
 ةفوصوملا ةسدقملا تاذلاب تذع .دقف هللاب ذوعأ تلق اذإف ددعتم ريغ

 ظ :امكلا :تانيس

 ةنوقلطي: لق: ةليكم انينأ ويف. .ظاقلالا ةذهل هفلسلا كرت .هيبنساامأو

 دق تابثالا قالطإ نأل هريغ سيل هنأ الو هريغ هنأ همالكو هللا تافص ىلع

 ريغلا ظفل ناك اذإو وه هنأب رعشي دق يفنلا قالطإو هل نيابم كلذ نأب رعشي
 . ليصفتلاو نايبلا عم الإ قلطي الف لامجإ هيف

 تاذ نهذلا جراخ يف دجوي لهو ةغللا يف تاذلا ىنعم حضوأ ١1١5- س
 عم ؟فوصوملا نع ةفصلا لصفنت لهو ؟تافصلا نع ةدرجم
 ؟لوقت امل ليلدتلا

 يف اهانعم لصأ يف تاذلا .وذ ثينأت ءاذك ةبحاص ىنعمب اذك تاذ :ج

 .ةردق تاذ دوجو تاذ لثم ةفاضم الإ لمعتست ال ةغللا

 تافص دوجو نكمي ال امك تافصلا نع ةدرجم تاذ روصتي الو

 هوجولا نم هجوب اهنع تافصلا لاصفنا روصتي ال تاذلاف . .تاذ نودب

 نكل لاحملا ضرفي امك تافصلا نم ةدرجم اتاذ ضرفي دق نهذلا ناك نإو

 ةفص لقألا ىلع .تافصلا نع ةلصفنم تاذ روصت نكمي ال نهذلا جراخ

 :هتناذلا ةرغ ةفضلا هذه لصف نكمي اهل .دوجولا
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 ؟(لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا) فلسلا ضعب د لوق ىنعم ام 1١1- س

 ىنعمب امإ برعلا ةغل يف هانعم يأ مولعم ءاوتسالا نأ كلذ ىنعم :ج

 هشرع ىلع هئاوتسا ةيفيك امأو . الغ ىتعمب وأ عافترالا وأ رارقتسالا

 الإ هفرعي الو هيلع عالطالا نكمي الو نيقولخملا دنع لوهجم وهف

 . ىلاعتو هناحبس وه

 لامجإلا حضوأ ؟هللا تافص ةقيقح قلخلا ملعي نأ نكمي له ١١54- س

 ةرات ىمسملا اهب داري دقف مسالا ةملك امأو اهل كاردإلا مامتو اهب

 دوصقملاف اذك هللا لا ورك علما 00

 ا ةرياغملا ةسرأ نإف امج نوم علا ظفل ىف امأ نودع 0000 الو

 قلخ ىتح هل مسالا ناك هللا نأ ديرأ نإو .قحف ىنعملا ريغ ظفللا

 مظعأ نم اذهف مهعنص نم ءامسأب هقلخ هامس ىتح وأ ءامسأ هسفنل

 . ىلاعت هللا ءامسأ ىف داحلإلا

 مهتهبش نّيبو .برلا لاعفأ يف اهعابتأو ةيمهجلا بهذم حضوأ ١١5- س

 مل نأ دعب اهيلع ارداق راص برلا نأ برلا لاعفأ يف ةيمهجلا بهذم : ج

 0 لل -رراص لاعفألا هذه نأو ءنكي

 نوكي نأ بجي هنأو ١ تدر ماود نأ يف مهلوق ىلع ءانب

 نوكي نأ اوعنم اذهلف ب لوأ ال ثداوح عانتمال أدم ثداوحلل

 لديها هسان ادق مهمالكو ء:هتئيشمب العاف املكتم لزي مل قلاخلا

 سا ب ٍإ 1[ غ ّ 1 1 ا

 , ةقهيششحا تدزاح ملاعلا تولح 4 انتما ىلع
 م وهو أ -

1١١8. 



 بهذم نايب عم هللا لاعفأ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ركذا ١115- س

 درلاو همالكو برلا لاعفأ يف امهقفاو نمو ةيرعشألاو ةيبالكلا

 ؟مهيلع
 الو ءاش اذإ املكتم العاف لزي مل ىلاعت هللا نأ ةنسلا لهأ بهذم :ج

 . ءاشي امتقو هيلع رداق هللاو .عنتمم ريغ نكمم كلذ نإ لب ثودح

 همالكو هللا لاعفأ يف مهقفاو نمو ةيرعشألاو ةيبالكلا بهذم امأو

 امأو هنع اعنتمم ناك نأ دعب هل انكمم راص لعفلا نإ نولوقي مهنإف
 ىلا رص اد ةردقلاو ةنيقملا تخت لطالب ىىدنم ىهلإلا مالكا
 .نومعزي امك يسفنلا مالكلا وهو هتاذل مزال دحإو

 عم لبقتسملاو يضاملا يف ثداوحلا عاونأ ماود يف لاوقألا ركذا ١1١7- س

 باتكلا نم اعرشو القع هل ليلدتلاو ثيدحلا لهأ يأر حيضوت

 ؟ةنسلاو

 لهأل ةفورعم لاوقأ ةثالث لبقتسملاو يضاملا يف ثداوحلا ماود يف :ج

 : مهريغو نيملسملا نم رظنلا

 لبقتسملا يف الو يضاملا يف ال اهماود نكمي ال لوقي نم لوق ١-
 فعضأ وهو فالعلا ليذهلا يبأو ناوفص نب مهجلا لوق وهو

 .لاوقألا هذه

 لوق وهو يضاملا نود لبقتسملا يف اهماودب لوقي نم لوق -؟
 ظ . مهريغو ءاهقفلا نم مهقفاو نمو مالكلا لها قف ريثك

 وه اذهو لبقتسملاو يضاملا يف اهماود نكمي لوقي نم لوق -
 ملو «رابكلا لئاسملا نم ةلأسملا هذهو .ثيدحلا ةمثأ لوف

 . لبقتسملا نود يضاملا يف اهماود نكمي هنإ دحأ لقي

 عم مسق لك مكح نّيبو هماسقأ ركذا ؟ةغللا يف لسلستلا ىنعم ام ١11١8- س

 ؟ ايتنفلا
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 - فبجاو : ةثالأث هماسقأو :ناومكسالا هانعم ةغللا نيف لسلستلا . جح

 . علتممو - نكممو

| 

 ا

2 

 س ١١9-

 ١ ىع ةووك دملا يالا نم مهل ودل اهطينعما ىلا نوحألا : ج

 ع

 ها

 عنتمم لاحم وهو نيرثؤملا يف لسلستلا وه عنتمملا لسلستلاف
 هريثأت دافتسا دق نيرثؤملا نم دحاو لك نوكي نأب ىضقيو هتاذل

 ا لاهل ملل انف

 مارد لنوم لقعلاو عرشلا هيلع لد أم وهو بجاولا لسلستلا

 لهأل ميعن ىضقنا املك هنأ امك ءدبألا يف ىلاعت برلا لاعفأ

 .هريغ اميعن مهل ثدحأ ةنجلا

 فرطلا اذه نم هتالوعفم ىف لسلستلا وهو نكمملا لسلستلا

 املكتم اديرم ايح لزي مل هنإف دبالا فرط يف لسلست امك

 تافصلا هذه بجومب هل نكمم لعفلاف . هتاد مزاول نم كلذو

 م )١( 5 1 ٠ يع ”_ 52 1 و 5 7
 ةيآلا هذه نم فلؤملا طبنتسا 04 ٌريَرَب امل لاَعْف#' ىلاعت لاق

 له نّيب مث ؛ةيآلا نم اهذخأ هجو نايب عم اهركذاف رومأ ةتس

 ؟ال مأ قلخلا قلخ دعب برلل ثدح فصو كانه

5 

 . هتئيشمو هتدارإب لعفي ىلاعت هنأ

 امداع نوكي نأ زوجي الو هناحيس هلامك نم كلذ نأو هسفن

 نيريداه ن5 :عفي نأ فاعل ويضوم اج ناك هلع: اكتق ةارأ اذا هنأ
 أ تت



 ةقلعتملا هتدارإ امأو .هلعفب ةقلعتملا هتدارإ ىف اذهو ءهلعفي نأ

 را ناش ابل هليق دعنا نكح
 هدارأ هلعف امو لعف لعفي نأ دارأ امف نامزالتم هتدارإو هلعف نأ -:

 . لعفي ال ام ديريو ءهديري ال ام لعفي دق هنإف قولخملا فالخب

 ةدارإ هل لعف لك نأو لاعفألا بسحب ةددعتم تادارإ تابثإ -ه

 ةليل لك لزني نأ دارأ اذإف هلعف زاج هتدارإ هب قلعتت نأ حص ام لك نأ -5

 سيلو) يواحطلا مامإلا لاق دقف قلخلا قلخ دعب فصو برلل ثدحي مل

 . (قلاخلا مسا دافتسا قلخلا قلخ دعب

 لوأ نع كلأسنو نيدلا ىف هقفتتل كانئج ٍةْكَي ىبنلل نميلا لهأ لاق ١٠١- س
 ءيش نكي ملو هللا ناك» : هع هللا لوسر مهل لاقن رمألا اذه

 ثيدحلا ىنعم ىف اليق نيذللا نيلوقلا ركذا خلا 272. .هلبق
 ؟راتخت امل تاحجرملا ركذا مث لوق لك ذخأم حضوأو

 : نالوق ثيدحلا اذه يف سانلل : ج

 ءادبأ كلذك لزي ملو هدحو ادوجوم ناك هللا نأ :لوألا لوقلا ١-

 ةقوبسم اهنايعأو ا .ثداوحلا عيمج ثادحإ أدتبا مث

 راص هللا نأو نامز يف ال ثداح نامزلا سنج نأو .مدعلاب

 ءادتبا نيح ىلإ لزآلا نم ائيش لعفي نكي مل نأ دعب العاف

 . انكمم كلذ ناك الو لعفلا

 ملاعلا اذه قلخ أدبم نع هرابخإ دارملا نأب :يناثلا لوقلا -5

 . شرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس يف هللا هقلخ يذلا دوهشملا

 ؟ ا 2 لس ع ل 00 ا [! له ء. جس كا # 54 ا ا وبدا /
 ,.(ا/ | م 101 سارع ةس اء يشن نا تامهلأ .ىيس ةممب كح ناكو) اساب / فيحح وملا باش / يني راجتبلا ١

 _.ن| كر وو كل
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 نع هولأس مهنإف لوألا لوقلا ةحص ريدقت ىلع هنأ امهنيب قرفلاو

 ىلعو ء.هولهج امو هوملع ام اهريغو ةدهاشملا امومع برلا تالوعفم
 سوسحملا دهاشملا ملاعلا اذه رمأ نع هولأس امنإ مهنإف يناثلا ةحص ريدقت

 يه هوجول كلذو يناثلا لوقلا حيحصلاو ؛هريغ نع ال طقف

 سوسحملا دهاشملا رمآلا اذه لوأ نع نميلا لهأ لاؤس ١-

 اذه ءدب نع لدي ام هيف كلذ ليق ءاملا ىلع شرعلا دوجو هركذ ١-

 . دوهشملا ملاعلا

 دحاوب مزجلا عنتمي امم تاياور ثالث ىلع درو: :تيدحلا نوك 77

 ىنعملا دارأ مالسلا هيلع لوسرلا نأب امزج هيف نأل اهنم
 . ينالغلا

 ةذه هيلع رود امو ندلا نسم ركذاوب ةقللا ىف قلاخبلا _نكمتام ت13 ند
 ؟ةداملا

 ةيبرتلاو رهيالتلاو ظفحلاو تللملا يهو ةويتلا يناعم يىضتقمي :برلاو

 3 . .ريدق 0 0 كلذ) هللا همحر يواحطلا داعلاو

 ىمسي لاحملا لهو ةروكذملا ةيآلا ىف ةنسلا لهأ ١ حاضيإ

 هنإ اولاق *#:ٌَر ادد ءنش لَك لع : هلأ نإ 8 ىلاعت هلوق ىف ةلزتعملا يأر .
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 اهيلع ردقي الف دابعلا لاعفأ سفن امأو هل رودقم وه ام لك ىلع رداق
 دايعلا ريغ نم اهلثم قلخ وأ اهلثم لعف ىلع ردقي له اوعزانتو مهدنع
 نأ ةلزنمب ناكل اولاق ام ىلع ىنعملا ناك ول هنأ :مهيلع درلاو ؟ال مأ

 نم كلذ وحنو هقلخي ام لكل قلاخو هملعي ام لك ملاع وه لاقي

 . ءىش لك ىلع هتردق ةفص لامك اوبلسف اهيف ةدئاف ال ىتلا تارابعلا

 نكمم لكو ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ مهدنعف ةنسلا لهأ يأر امأو

 ادوجوم ءيشلا نوك لثم هتاذل لاحملا امأو اذه تحت جردنم وهف

 ٍةَعاَسلا ةلْزِلَر ©رإ# :ىلاعت هلوقك هربخيو هركذي دقو هبتكيو نوكي

 يف: ال :تانكلازو» ركذلاو. :ملعلا ,ىف: اعيش كوكبنا 214 يطع كت
 .ناهذالا جراخ

 ؟كلذ يف فلسلا مالك ركذاو ىلعألا لثملا وه ام حضوأ -177 س

 . مج

١ 

 قلاخلاف صقن نم قولخملا هنع هزني ام لكو هب ىلوأ قلاخلاف قلاخلا

 لعل ١ لدملا ىف .قيرعتملا فثارايع فيفزتحاو :ىفكع ةيزدقلا» ىلوأ

 ايلعلا ةفصلا نمضتي ىلعألا لثملا نإ لاقي نأ لاوقألا نيب قيفوتلاو

 ةدابعو اهركذو اهنع ريخلاو ىملعلا اهدوجوو اهب نيملاعلا ملعو

 : يه رومأ ةعبرأ

 اذهو ال وأ دابعلا اهملع ءاوس هناحبس هلل ايلعلا تافصلا تو ١-

 دمار



 نيدباعلا بولق يف ام يأ ءروعشلاو ملعلا يف تافصلا دوجو -5

 .هئاجرو هفوخو هتبحمو هركدو هتفرعم نم

 صتئاقنلاو بويعلا نم اههزنتو اهنع ربخلاو هتافص ركذ -'*
 . ليثمتلاو

 هيلع لكوتلاو هل صالخإلاو هديحوتو اهب فوصوملا ةبحم -14
 هؤاجرو هفوخو هتبحم تناك لمكأ تافصلاب ناميإلا ناك املكو

 . لمكأ

 204 لولا ُلَتمْلا هَل ىلاعت 0 نيب ضراعت دجوي له -١؟4 س
 م" ْئَش ب ِلنِمُك سيل هلوقو

 : هلوقب لدتسيو اهنيب ضراعي نمم لعضأ يلف نيقرالا نيب. ضراعتا إل :

 هلآ ءاضت نه ىمعرو كتافضلا ىف ىلهد# يد رتل ناو
 ةفنعلا لامك كاقإ قميلاو ا لا ٌعيِحَسل 1 دارك وهو

 . هيزئتلا عم

 ذ نيب ؟تافصلا تابثإ نم مهجو اؤد يبأ نب دمحأ فقوم ام -15 س
 هداك" سلرلا ةهلوق نم هقاكلاب هنئارعإ يف لاوقألا ركذ عم

 ابا

 و

 وه ناوفص نب مهجلاو يلزتعملا يضاقلا داؤد يبأ نب دمحأ فقوم :ج

 نأ :نوماملا ةفيلخلا ىلع. راشأ كف: ةاؤو يبأ نب دمحأف تافصلا يفن

 زيزعلا َوُهَو ّىش ٍهلْثِمك ٌسِيل# ةبعكلا رتس ىلع بتكي
 عيمسلا هنأب ىلاعت هفصو يفنيل ىلاعت هللا مالك فّرحف .#ميكحلا

 فحصملا نم كحأ 5 تددو مهجلا ر تالاهلاقلا لاقو - ريصبلا

 59 :ةيآالا : رخنلا ةزرويشر "00

 1031 هال يواوشلا ةروسا() «(9

"5 0 



 نبا لهأ 0 هذهو 0 ٍشْرَمْلا لع ىوَنَسأ مثال :ىلاعت هلوق
 نأ تر توُديرب اهعضاوم نع ملكلاو | نصووفتلا لوف رحب اوي

 يف لاوقألا امأو .دوهبلا نو هستي مها اذهلف 20 هنأ ملك الدب م

 هوا ناب لكك ىيَل» هلوق يف فاكلا بارعإ

 : رعاشلا لوقي ديكأتلل تديز فاكلا نأ : لوألا هجولا

 لئاضملا يف هيز اوم قيلبخ ريسفر نيكملا مادكيوتك نشل

 امك نسح يوق هجو اذهو ءيش ههبشي ال يأ سيل ربخ هلثم نوكيف
 :ةيواضلتلا عياشولاف

 .ءىش وهك سيل ىنعملا نأو (لثم) ةملك دئازلا نأ :ىناثلا هجولا

 نم ىلوأ ديكأتلل فرحلا ةدايزب لوقلاو ءمسا لثم نأل ديعب لوقلا اذهو

 .مسالا ةدايزب لوقلا

 كلثم مهلوق باب نم اذه نأو الصأ ةدايز مث سيل هنأ :ثلاثلا هجولا

 ني ا ل ل لعفي ال

 ريش لانو ةريشو قناع ولا كوخ لا اذه حجر دقو ًالصأ هئاحبس ٠ دل لتمالو

 . ةيواحطلا حراش دنع رهظأ لوألا لوقلاو كلذ

 ضعب دروأ ؟قلخ ىنعم ام . (هملعب قلخلا قلخ)» : يواحطلا لاق ١955- س

 ؟هتابثإ ىلع يلقعلا ليلدلا ركذ عم هللا ملع تابثإل ةلدألا

 قلخلاو .رذق ىنعمب قلخ يتأتو . عدبأو - نحو : قلخ ىنعم . حج

 ةلدألا نمو هب لوعفملا ىنعمب يأ قولخملا ىنعمب دك تيتو

 59((2) ةيآلا :ناقرفلاو .(7؟) ةيآلا :دعرلاو «(*) ةيآلا :يناويو..82(4) هيلا :فازرعألا ةووس :(5)

 44 الا 2 ةيدخلاو 0(: ةيآلا :ةدخفتلاو

 )١5(. ةيآلا :حتفلا ةروس (؟)

> 



 فيطللا وهو َقَلَح نم ُمَلْعَي الأ ىلاعت هلوق هللا ملع تابثإ ىلع
 3 0 7 0 هر 8 75 5 1

 ّّه 3( اهملعي ل ٍبيغلأ َحَياَفَم افم هدنعو# :لاقو 04 ريل

 . ةيآلا "7 رحل بلا ىف ام ُدَكَعَيَو
 عم ءايشال هداجيإ ليحتسي هنا ىلاعت هملع ىلع يلقعلا ليلدلا امأو

 دارملا روصت مزلتست ةدارإلاو «هتدارإب نوكي امنإ ءايشألا داجيإ نآلو لهجلا

 اه لتس قلخلاو داجيإلا ناكف .دارملاب ملعلا وه دارملا روصدو . قلخلا وهو

 ص00 مزلتسم داجيإلاف ملعلل ةمزلتسم هذهو . ةدأ ران

 مقتملا مكحملا لعفلا نأ اهل لعافلا ملع مزلتسي ام ناقتإلاو ماكحإلا نم

 لهجلا ىفن نمو لهجلا ىفن دقف ملعلا تبثا نمف ملع ريغ نم هرودص عنتمي

 هتاقولخم ضعب بهو دق ىلاعت هنإف كلذكو . ملعأ هللاو ءملعلا تبثي مل

 نآل كلذو هلل اشاح - هنم لمكأ هقلخ ضعب ناكل ملعلا هنع ىفن ولف «ملعلا

 دوجو ىلع ةلدألا ضعب ركذا (ارادقأ مهل ردقو) يواحطلا لاق ١77- س

 . ءيش لكل لماشلا ىلاعت هللا ردقب تاقولخملا عيمج

 : ىه ةلدألا : ج
 0 و ١ 000ه

 رده مايا جب ١|-

 0 وم ود

 ا )4 ابرق مردفق ؛ نك قلو هلوق ١-

 تاومسلا قلخي نأ لبق قلخلا "5 هللا ردق» دي ىبنلا هلوق

 . ايلا نع قرع ناك و ةةيياقلا ةيمخم ضرالاو

 18 ةيذلا ةفللجلا ةووتبج 9

 .(29) ةيآلا :ماعنألا ةروس (1؟)

 كلا رمقلا ةروس ()

 ,(8) ةيآلا“ ةاقازعلا ةووبت .5(0)

 )١79/5(. دمحأو (؟57١) يذمرتلاو ءردقلا باتك (؟55) ملسم هجرخأ (5)

157 



 لهأ فقوم ام (الاجآ مهل برضو) هللا همحر يواحطلا لاق ١18- س
 امو ؟ال مأ هلجأب تام لوتقملا لهو ؟لجألا نم ةعامجلاو ةنسلا
 ؟مهيلع درلا عم كلذ يف ةلزتعملا يأر

 1 اعلا ردف ىلاعت ةللا نأ .نوكك شي مهنأ ةتييملا لهأ فقوم . حج

 2 ها ورحم ال 0 0 50 : ىلاعت هلوق لالخ نم

 ةلردعملا دقعرن ىملج اب تاه لوقتملا ةئينلا لخأ مدعزو ١14 كررت
 نيلجأ هل نأكف هلجأ ىلإ شاعل لتقي مل ولو هلجأ عوطقم لوتقملا نأ

 . لجعم رخالاو رذدعمم امهدحاأ

 هنأ ىلاعت هللا ىلإ بسني نأ قيلي ال هنأل لطاب اذه نأ : مهيلع درلاو

0 

 0 ا هترشابمو و ىهنملا هباكترال 0

 ىنعم نايب عم لوقت امل للد ؟رمعلا لوطب ءاعدلا عرشي له ١79- س
 ؟(رمعلا يف ديزت محرلا ةلص) ثيدحلا

 اهعتمي نأ هللا تعد نيح لي يبنلا جوز ةبيبح مأ ةصق :ليلدلاو

 هلك يبنلا لاقف ةيواعم اهيخأو نايفس ىيبأ اهيبأبو هي هللا لوسر اهجوزي
 ءةموسقم قازراف هد وذعم هايأو ةبورضم لاجأل هللا تلأس دقو)

 لوطي ذل :تاعدلا درك قاكهكأ كمحأ 9 نع ركذ نقب 1" ”(ثيدحلا

 )1١( ةيآلا : لحنلاو «(55) ةيألا فارعألا ةروس )51(.

 ملسم هجرخأ (؟) )57177(.

 )0( ملسمو ,(2983) قزرلا يف هل طسب نم باب .بدألا باتك /يراخبلا )1331(.
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 ىلإ ببسلا اذهب شيعيف همحر لصي اذه نأ هللا ردق دقو رمعلا لوط ىف

 شيعيف همحر عطقي اذه نأ ردق هيلإ لصي مل ببسلا كلذ الولو ةياغلا هذه
 لوقت امك لجعم رخآلاو ردقم امهدحأ نيلجأ هل نإ لاقي الو اذك ىلإ

 .هداسف ركذ قبس دقو ةلزتعملا

 الو ِرَمَحُم ني ٌرْمَحَي اَمو# لاب لوا يف ريبيقلا نجرب حجرا س11 نب

 اك ىف اَّلِإ دورمع ْنِم صقني

 صقني اَلَو# :ىلاعت هلوق يف ريمضلا عجرم نايب يف ءاملعلا فلتخا : ج

 :لارقأ ىلع كلذو 4ك يف و الإ ءورمع نم

 ريغ رمعم ىلع دئاع ريمضلا نأ» هقفاو نمو ءارفلا لوق ١-

 اها ردعم رفع مه نصفي الو عملا نوكيفا لوالا روكذتلا

 . هفصنو مهرد يدنع :لاققي امك

 مث وه مك رمعملا رمع بتكي هقفاو نمو ريبج نب ديعس لوق ا

 ىتح عوبسأ موب .ةعاس هرمع نم صقن رخآ باتك يف بتكي

 . ناصقنلا وهف هلجأ يضقني

 نم هرمع نم صوقنملاو ةنس نيتس غلب نم رمعملا :ةداتق لوف لا

 . نيتسلا لبق تام

 نإو اذك ىلإ شاع عاطأ نا ناس لا ريع ينك هللا نإ: يقوي .
 . لجأي كلذ لكو هنود يأ - اذك ىلإ شاع ىصع

 ريغي ةكئالملا يديأب ىتلا فحصلا ىف صقنلاو ةدايزلا :ليق -6

 1 را رو 0



 أ شي : اعف لاق ريقي لف ظوفحملا حوللا امأو ءاهيف
 . "74 بتحصل 0 ةهكئغو ثدي عه ام

 مأ دهَدْنِعو هاني ام هلا أوحَميإل :ىلاعت هلوق حرشا ١١- س ل رار 7 ٌثدْشَو 68 ه2 5

 011 ىف دارا نب ناشي اها سأل رمل

 ف هور وكاس ل - 76
 ُتِْييَو هاني ام ُدَّهأ 2 تاك نجا كلوت نالت لمح هج

 1 4 مم عع - أ

 فحصلا نم تاحااو وحملا نأ ىلع 9 لربتكحلا م 6و

 ظوفحملا حوللا باتكلا مأ هدنعو هلوق نأو ةكل ةكئالملا يديأب يتلا
 4 عل ظ

 ل لج 0 اة لا لال

 . باتكلا كلذ نم نأ # ٌثدشد تبسو و ا ف ا أوحمي# : لاق مث

 هللا وحمي) ليقو .ظوفحملا حوللا وهو هلصأ يأ باتكلا مأ هدنعو

 الف ءاشي ام تبثيو ىرخألا عئارشلاب هخسنيو عئارشلا نم (ءاشي ام

 هلوق وهو لوألا هجولا نم هجولا اذه ىلع لدأ قايسلاو هخسني

 نم لب هسفن دنع نم ىأ "432 أ نأ ل ن5 يور : ىنلاغت
 مس سرس "اس ياو ١ 2 لبر

 ماشي ام هللا اوْحَمي كاتك لجأ لكل# :لاق مث هللا دنع

 ةعيرشلاب خسنت مث اهيلإ ىهتنت ةياغو لجأ اهل عئارشلا نأ يأ *َتبَْو
 . هللا ةئيشمب ىرخألا

 . لشنت هتكلشمو هريدقتب يرجي ء يش لكو» : يواحطلا لاق “١٠ س

 مبو رشلاو ريخلل ةماع يه لهو هللا ةئيشمل ةلدألا ضعب ركذا

 ىلاعت هلوق نيبو ةئيشملا تابثإ نيب مهوتملا ضراعتلا نع بيجت

 093 ةرآلا ةهفولا ةروزص» 16050

 شكلا ةدعنلا ةروص. (9)

 : 0 ةرألا ديغرلا ةويؤيف,, 1(

 ت11



 امو "74 كصرشأ آم هنأ َءاَش ولا :نيكرشملا نع ةياكح
 ؟هتئيشمب كرشلا عوق ةو ةبسن ىلع هللا مهمذ ثيح اههبشأ

 9 ظ أ اشي نأ آلِ َنوُماَمَم اَمو# مي سس سا
7 

 ع
 و وتب لا 5 0-0000 يس ام رز 2
 74 هدا ام ام كير هاه رو : لاقو "0 اميلع َن هللا نإ

 نو وس و 0

 هاضر ل انو اعمل نأ 0 مب أ

 هلام ل ل ل ير ل !اقو هتيحمو

 . كلذ مهيلع ركنأو مهيلع هللا درف هاضر ليلد

 هرمأ ىلع ليلد هللا ةثيشم نأ مهداقتعا مهيلع ركنأ ىلاعت هنأ وأ -؟

5 

 هب لسرأ يذلا ٌُهرمأو ةعرش مهتضراعم مهيلع ركنأ ىلاعت هنأ وأ 3

 ةعفار ةماعلا ةئيشملا اولعجف هردقو هئاضقب هبتك هب لزنأو هلوسر

 اهوركذ امنإو ديحوتلا ةهج ىلع ةئيشملا اوركذي ملف رمآلل
 اذإ لاهجلا ةقدانزلا لعفك هعرشل اهب نيعفاد هرمأل اهب نيضراعم

 جاجح ةصقب جتحاو يصاعملا ىلع ردقلاب جتحا نم ىلع درت مب 1١7375- س

010( 

 46ه

 هيف

0 

 ىلع ردقلاب جتحا نم مدي لهو ىسومل مالسلا هيلع مدآ

 ؟ردقلا يف سانلا ملسأ نمو ؟ةيصعملا

 ةنسلا لهأ بهذم وه امك ىصاعملا ىلع ردقلاب جاجتحالا زوجي ال

 )١44(. ةيآلا : ماعنألا

 .(7”) ةيالا :ناسنإلا

 )١15(. ةيآلا :ماعنألا

 . (؟9) ةيالا : رجحلا
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 ىلع ردقلاب هجاجتحال «ينتيوغأ امب بر» :هلوق يف سيلبإ َّمُد اذلو

 اهتحصل ةعاطلاو عمسلاو لوبقلاب اهاقلتنف 7'2«ةبيصملا ىلع ردقلاب

 نآل ةيردقلا تلعف امك بيذكتلاو درلاب اهاقلتن الو هللا لوسر نع

 فتنذلا ىلع ردملاو ماكل جتحي مل مالسلا هيلع مدا نأ حيحصلا

 يتلا ةيصعملا ىلع مدال مالسلا هيلع ىس وم نم موللا عفر امنإو

 ىلع ال ةبيصملا ىلع ردقلاب مدآ جتحاف ةنجلا نم هدالوأ تجرخأ

 ردقلا نإف ةردقم ةنجلا نم جورخلا يهو ةبيصملا هذه نأ يأ ةئيطخلا

 بجي بئاصملا نم ردق امف بن بئاعملا دنع ال بئاصملا دنع هب جتحي

 نأ دبعلل نسلق بنذلا اها 00 هللاب ناميالا مامت ةنإش هل مالستسالا

 نأ عم اذه «بوتيو رفغتسي نأ هيلعف بنذأ ادإو ردقلاب اجتحم بنذي

 . ةنم باتو ةيثذدب فرتعا دق مالسلا هيلع مدأ

 لضيو كهاضف يفاعيو مصعيو ءاشي نم يدهي) : يواحطلا لاق 6: س

)010 

 هي

00 

 لالضلاو ىدهلا ىنعم ام حضو «الدع ىلتبيو لذخيو ءاشي نم
 دبعلا ىدهل مهريسفت اوني ءيش يأ ىلعو ؟ةلزتعملا دنع

 امو .'ةنسلا لهأ دنع ةيادهلا مسقنت مسق مك ىلإ نيب مث ؟هلالضو

 كيمل نرجع ل تر: قاس وق ىف ةيادهلاب دوصقملا

 ْلِإ َىِدَبَل َكَنِإَو# :هلوقر "14 نع ىدُي هلأ كلو

 يتلا ةيادهلا يه امو ؟لالضلا ىنعم حضو ما )# ويِقَتَسُم لطارص

 واو 0 ةيادهلا يه امو برلا اهب صتخي

 . ةلالدلاو ةامرالا هياذدهه ىأ باوصلا قيرط نايب ةلزتعملا دنع ةيادهلا

 .(5195) ملسمو (”9٠5)ح .ىسوم ةأفو باب /ءايبنألا باتك / يراخبلا
 .(0 0 يذلا : ىهضقلا ةووهن

 .٠ / هر اد . ئرز ٍومسلا هروس ه1 د ا
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 قلخ دنع لالضلاب ىلاعت وكام. ل ايه نعل | ةةيويبا لذا قل رتل

 لاعفأ نأ دسافلا مهلصأ ىلع ينبم اذهو - هسفن يف لالضلا ٍدبعلا

 كالذي ينننارم ناريه رشلا وكلا مه دايعلا ناو مهل قولي ابنا
 ةنسلا نها .ةقعد ةراذيلا و :عرشلاو د قلخو ذا :نه دلل ةيوفلا

 :نامدس

 ١- قلخلا اهيلع ردقي ةماع يهو داشرإلاو نايبلا ةياده .

 . ىلاعت برلاب ةصاخ يهو ماهلإلاو قيفوتلا ةيادهو 5
3-1 

 يمول ةياده يه © تببَح 1 نم قلع ا كنإ# :هلوق ىف ةيادهلاو

 0ع سا تا قيرطلا نايب ىدهلا ناك ول ذإ ماهلإلاو

 : 0 5 0 +. كايف 7 #4 كم
 يتلا ئفو 1 0 هر ا قيرطلا لاين ةياذه 5 ميفعسم

 قيرطلا نع فارحنالا وهف :لالضلا ىنعم امأو .قلخلا اهيلع ردقي

 ةيعلا

 يتلا ةيادهلاو ماهلإلاو قيفاوَتلا ةياده برلا اهي صتخي ىتلا : ةيادهلاو

 فاكر لاو ناجلا ةراذه قولقملا اينلع ىدقب

 («ةلاسرلاو ةوبنلا»

 نا هيبتو «ىفطصملا هدبع ادمحم 00 ش يواحطلا لاق -١ه س

 900 واب

 امل ليلدتلا عم ءايبنألا ىلع ةعفرلاو مدقتلا دلك يبنلا قحتسا

 ؟لوقت

 دبعلا دادزا املكو - ىلاعت هلل هتيدوبع قيقحت ىف قولخملا لامك : حج

 اقولخم نأ مهوت نم امأو - هتجرد تلعو هلامك دادزا ةيدوبعلل اقيقحت 0
 ةيضللا دوق ةض ا ىو مل ا ل ايي ا وي رس ا لا ا ع 0 : ل1 4 | ٠ ا

 ا
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 ل هع لَو نحل دَحَتأ ًاوُلاَكَو# :ىلاعت لاق . مهلضأو

 تر ياو يل +
0 7 

 رق جس 3

 ا ايندلا يف هن 0 ءدقتلا هي 0 14 هلل

 دبع دمحم ىلإ اوبهذا) ةمايقلا موي مالسلا هيلع حيسملا لوقي كلذلو

 ايمكتب ةبترملا كلت هل تلصحف ؟؟)(رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ

 . ىلاعت هلل هتيدوبع

 نايب عم كلد حضو ؟ءافطصاو رايتخا مأ باستكا ةوبتلا له 5*١- س

000 

00 

 هو

 0غ

(60 

 . نيملكتملاو ةلزتعملاو ةنسلا لهأ دنع ةوبنلا تابثإ لئاسو

 : ىلاعت لاق امك ناتسكا تيسيلو نايتحناوءافطما ةئيبلا لها كيع ةوبلا

 دنعو "4 نياتلا برسو السر ٍةكِيلللا بي ىفطْصضي ُهَلل»
 نم ريخ فوسليفلا مهدنعو ءافطصا تسيلو باستكا يه ةفسالفلا

 ضفقانم اذهو ٍةْلَي دمحم دعب لوسر كانه نوكي نأ زوجي هيلعو يبنلا

 دقو تازجعملاب نيملكتملا دنع تبثت ةوبنلا مث ةيعرشلا صوصنلل
 ريغل تاداعلا قرخ راكنإ مهنم ريثك مزتلاو ةبرطضم قرطب كلذ ىور

 تازجعملا نأ بير الو رحسلاو ءايلوألا تامارك اوركنأ ىتح ءايبنألا

 ةوبنلا نإف تازجعملا يف روصحم ريغ ليلدلا نكل - حيحص ليلد

 ىلع الإ اذه سبتلي الو نيبذاكلا بذكأ وأ نيقداصلا قدصأ اهيعدي

 .(95) ةيآلا ةءاننألا ةووس

 0 ةيآلا ةءاوسألا زون

 :( 159 ةيآلا ::درجلا ةروسش

 ح (هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو) [15 :دوه] لجو زع هللا لوق باب /ءايبنألا باتك / يراخبلا
 )١94(. ملسمو مع )

 ,.(9/0) ةيآلا : : جحلا ةروس

 "و



 ةنسلا لهأ دنع امأ ءامهنع برعت لاوحألا نئارق لب نيلهاجلا لهجأ

 وهب امو ةونلل ىعدملا :لاسءارقتماب :تيقو ةرهعملاب :تثت ةويدلاف
 .هدعب نمع قباس لوسر ريخي كلذكو اهوحنو ةماقتسالا نم هيلع

 . كلذ ريغو

 ؟لوقت امل للع ةوبنلا ريرقت يف تازجعملا يفكت له -137 س

 يف يمكتال اهنكل ة ةوبنلا ىلع حيحص ليلد تازجعملا نأ كشال : 00ج

 لوسر رابخإب ةوبنلا تيثت دق ذإ اهيف روصحم ريغ ليلدلا نأل اهتابثإ

 اهيعدي يتلا ةوبنلل هقدص ديؤت ةوبنلا يعدم يف ةيلاح نئارقب لا باس

 ةئارقلا» نيلهاجلا لهجأ نعل 14 نيش الو باقاكلا "وأ قالانغلا
 ةوبنلا ىوعد نود اميف ةريثك قرط هل بذاكلاو قداصلا نيب زييمتلاو

 ؟ةوبنلا ىوعدب فيكف

 امو كلذ حضو ؟ءايبنألا قدص ىلع ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا ام -178 س

 . ج

 ؟لوسرلا ةلاسر ركنأ نم مكح

 در اق مو ف دملا كاب هقداار زج : نان هلك ةناقلا ةلدألا نم

 دكأف قدصلاب ءاج هلوق ةيآلا نم دهاشلاف )4 وَقّتَمْلا مه
 ريا لاقو قدصلاب مهل كيهنشاو مهاوعد ىف ياعم قدص

 7 3 4 هم

 نيتي 0 هيتس فو قاما ف اَمَيئياَء َمِهيِرْعَسل

 ْ : ةيلقعلا ةلدألا نمو .ةيآلا 0

 نالادخيو عرادفعلا نم وكيس امير بألا [وريخأ مهنا ها
 . مهئادعا

 .مهودع نالذخو مهرصن نم هللا هثدحأ ام 1

 11 ةيآلا + :شولا ةووس: -(1)

 ةف
7 7 7 200 

 2268 ةيالإ :تلصن هر وعش

١5١ 



 مهلاوحأ ليصافتو عئارشلا نم لسرلا هب تءاجام فرع نم نإ -*

 .ًايعطق هللا دنع نم وه هب اوءاجام نأو مهقدص هل نيبتي

 . مهفذدص ىلع ةلادلا تازجعملا نم هب هللا مهديا ام -4

 مهرصنيو مهيلع تكسي مث هللا ىلع اوبذكي نأ ليحتسي هنأ - 0

 امع هللا ىلاعت هل راكنإو ةيلكلاب برلل دحج كلذ لب «ملظلاو هفسلا

 مث - هاشاحو - هيلع لوسرلا بذكي فيك هنأل كلذو ءاريبك اولع نولوقي

 . هئادعأ ىلع هرصنيو هديؤي

 ه5 هلوق نيب قفوت فيكو - لوسرلاو يبنلا نيب قرفلا ام -179 س

010 

 هف

 الو مدآ دلو ديس انأ) دي هلوقو سوم ىلع ناولضفنال)
 (50؟6 0. .رخف

 لكف هيلعو - هغيلبتب رمؤي ملو ءيشب ءىبن نم وه :يبنلاو هغيلبتب
 .هلثم نم ةعيرشب لسرا نم يبنلا : ليفو سكعاالو يبن لوسر

 2 قيف وتلا امأ 3 رهظألا اله و ةديدج ةعيرشب 0-1 3 نم 107 رلاو“<<

 نع هديتي يبنلا ىهنف انرهظأ نيب يي هللا لوسرو اذه لوقتأ :لاقو

 - 7804) يف هفارطأو )١111( ح . صاخشألا نم ركذي ام باب /تاموصخلا باتك / يراخبلا

 ملسمو (الؤ101 - /418 - ةمرو - هلا سب هءالا د عملا س ”4لل5- "414
(52300). 

 نيحيحصلا يف ثيدحلاو (4708) ةجام نباو (5513 - )١48”7 يذمرتلا هجرخأ .حيحص



 نع ىهن مالسإلا نأل ةرخافملا هجو ىلع ناك ذإ ليضفتلا اذه
 الإو «ةيمحلا نع رهنلا ليبس ىلع نوكي دقو باسحألا ىف ةرخافملا

 ىلع سيلف يناثلا ثيدحلا امأو - كلذ يضتقي ماقم يف لوسرلا نإف
 ةأرما نبا انأ» :هلوق ليلدب رخفلا ال مالعإلا نم وه لب هقالطإ

 أ صاخلا ليضفتلا نع ىهنلا دارملا ليقو «ثيدحلا ؟1)١. . لكأت

 مدا دلو ديس انأ» هلوق امنيب هنيعب ضعب ىلع لسرلا ضعب لضفيال

 . هنم عنمي الف ماع ليضفت هنإف (رخف الو

 حرشا !(سنوي نم ريخ انأ لوقي نأ دبعل يغبنيال) كي لاق ١40- س
 ؟(سنوي نم ريخ ىنإ لاق نم) ةياور يف كيأرامو ثيدحلا

 ىلع رختفيو هسفن ( لضفي نأ دحأ لكل ماع ىهن اذه نأ ك ثيدحلا ىنعم

 ل دمحم اولضفي نأ نيملسملل ىهن هيف سيلو مالسلا هيلع سنوي

 ميلم وهو توحلا ةمقتلا هنأب نبل ري نع يبحاادتا هنلا 207 يتاري ىلع

 زواج ىتح ىقتراو هب َيرْسأ ةنخي 5 يبنلا نوك عم .هيلع مالايام لعاف يأ

 . هبر ىجانو قابطلا عبسلا

 وهف اذه لاق نم ىأ اقلطم ًاريدقت اهيف نأ اهانعمف ةيناثلا ةياورلا امأو

 اذهب ًاصقان ريصي لضفأ ناك هنأ ردق ول هنأل ىبن هلوقيال ناك نإو بذاك
 ”رطبحيل تكرشأ َنِيل## :ىلاعت لاق امك .ابذاك حبصيف ١ مالكلا 1 ىلا 2 م ل 3 1 : 3 ا 8 ١ 00 سس ٠

 . ةاهابملاو سفنلاب رخافتلا نم اعون هيف نآل كلذو

 (4) تامل ميهاربإ ذختا امك اليلخ ينذختا هللا نإ» ٍدَخ لاق ١- س

)010 

 هذ

 .( ١ مالك ةحرحصلا .(ةرك - عال /6) مكاحلاو ,.(57515) ةحام نسا هج رخأ . حيحص

 .(57105) ملسمو ,.(4707- 37417-- 5517) يراخبلا هجرخأ

 :25:5) ةيآلا كرهزلا ةزوسب -:(9)

| ):( 
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 ميهاربإب ناتصاخ ةلخلاو ةبحملا لهو ؟ثيدحلا اذه حرشا

 ؟ليلدلا ركذ عم ؟اذام مأ مالسلا امهيلع دمحمو

 يهو مالسلا هيلع ميهاربإ عم اهب هللا هصتخا ةصيصخب ديو يبنلا ربخي : ج
 ىلعأ يه ةلخلاو «ميهارباب لعف امك اليلخ هل لجو زع هللا ذاختا

 ةبحملا ةفصل تابثإ ثيدحلا يفو .قالطإلا ىلع ةبحملا تاجرد

 يده. لختا ىلاعت هللا نأ تاننإوب ::ةريثك نضوضت اهيلغ كلذ ىلا

 نأ معز نم ىلع ثيدحلا اذهب دريو .نيليلخ نيميركلا نيلوسرلا

 هللاوإ# :ىلاعت لاق ةماع يهف ةبحملا امأو مالسلا مهيلع ميهاربإو
 ل 7 ري ىو سم كلا 5 1 ياس ل 7 رك ركل لس م ريل
 ٌبِحتو َنيِبَوَنْلا بح هللا ّنإ# :لاقو 17 تحمل بحي

1# 

 . ةريثك بابلا اذه ىف صوصنل رو ")هج تررهطتمل 5

 ميقلا نبا مسق (نيملاعلا بر بيبحو) :هللا همحر يواحطلا لاق ١47- س

 . ةيواحطلا حراش اهلقن بتارمو تاجرد ىلإ ةبحملا هللا همحر

 حراش اهلقن امك ىلاعت هللا قح يف اهنم زوجيام نيب مث اهركذا
 ؟ةيواحطلا

 : يهو بتارم رشع ةبحملا بتارم : ج
 .يزيهملاب بلكلا قدم يعور ةقذاعلا ١-

 ذل :ةلاطو هيوفعم ىلا هينلقلا ليه سو ةراإلا تأ
 :تحانم هكامنألا فيس ةبلإ تناقل بايضلا ندور تابعا د#
 ترإ# :ىلاعت هلوق هنمو بلقلل مزالملا بحبلا عز :مارغلا >4

 3 ا ا مر
 «©امارغ ُْن اهباذع

 5: ةقوقلا ةرؤتس ::1)

 1710 ال للا ةووس» ()

 م ركل ناقوقلا فيتم 1

 57 عد



 : ىلاعت لاق اهبلو اهصلاخو ةبحملا وفص يهو :ةدوملا -4
 , 230 0 يمر م ٌلَعَجَيَس 2 حس اس

 . بلقلا فاغش ىلإ ةبحملا لوصو وهو ا -5

 - هنم هبحاص ىلع فاخي يذلا طرفملا بحلا وهو :قشعلا -ا

 هبر ةبحم يف دبعلا الو ىلاعتو هناحبس هللا هب فصويال نكلو
 يف فلتخاو هبرل دبعلا ةبحم ىلع مهضعب هقلطأ دق ناك نإو -

 لعلو صن اهب دري مل ثيح فيقوتلا مدع ليقف عنملا ببس
 . ةوهشلا عم ةبحم قشعلا نأ هللا قح يف هقالطإ عانتما

 .دبعتلا ىنعمب وهو : ميتلا -8

 .دبعتلا -4

 يهو ؛هبلقو بحملا حور تللخت يتلا ةبحملا يهو :ةلخلا ٠١-

 0 هللا نإ) :ثيدح اهيف درو يتلا يهو تاجردلا 0

 نجح. ىف :تنارعلا هله قس ا قالظإ هه 2090(. .ةليلخ
 ثرونخل ةلكلاو.ةولاو ةدارالا + ىف هيتارم :تاذاث ألا قاعت: هللا
 نمروسلا ذوورل اهيومع يلا ذب قالطإ كلذكو اهب صنلا
 اهب ىلاعت هللا فصوب ةرثاكتملا

 لوسرلا نوك نم ذخؤي 7م متاخو) :يواحطلا لاق ١57- س

 ةقراخلا تازجعملاب ةوبنلل يعدملا ءاج اذإو ؟ءايبنألا متاخ

 خيشلا مالك يف ىوهلاو يغلا ىنعم امو ؟هبيذكتب لاقي فيكف
 .«ىوهو نيغف هدعب ةوبنلا ىوعد لكو» :لاق ثيح

 وهف هذعب ةوبنلا ىعدا نم هنأ ءامدألا متاخ لوسرلا نوك نم ذدخؤي . جل

 : بداك

 )١( ةيآلا :ميرم ةروس )85(.
5 

 0 - ١ ١ - ءااضش -
 ١١ ٠ < 1 5 ا: مآ . "07 4 , 58 ؟

 د ا مس ياش ناك ملا رعسص ١ نر حل دعي رحعل ( وييجس )5



 نأ روصتيال هنأل هبيذكتب لاقيف نيهاربلاب ءاجو ةوبنلا ناسنإ ىعدا اذإو

 را ًادمحم ناب انريخا للا ردآل «لاخمملا' ضف تاع نم وعيوب شوب

 ناتو هلأ 0 هكدا # . هقح ىف: نلاعت لاق كيس :فايونألا

 - فارحنالاو غيزلا ىنعمب وهو داشرلا دض وهف يغلا امأو "74 نيل
 امنإف ِةِْكَي هدعب ةوبنلاب ىوعدلا كلت يأ - سفنلا ةوهش نع ةرابع ىوهلاو

 . ةلطاب نوكتف ليلد نع ال سفنلا ىوه ببسب نوكت

 قحلاب ىرولا ةفاكو نجلا ةماع ىلإ ثوعبم وهو» :يواحطلا لاق ١44- س

 ك5 لوسرلا لاسرإ ىلع ليلدلا ام ءايضلاو رونلابو ىدهلاو

 - ؟نجلل هريغ هللا ثعب لهو - نجلاو سنإلل
 اتموقني # نجلا نع ةياكح ىلاعت هلوق نجلل ِةِقَي ةلاسر ىلع ليلدلا : ج

 0 24ه ىعاد و

 ايش سائل ةّفاك الإ َكَلَسَرَأ امو# :ىلاعت لاقو

 ١ 00082 هر 5 1 نا

 حضو - نجلاو سنإلا نم مأ طقف سنإلا نم لسرلا نوكي له ١45- س
 ؟ليلدلاب هديأو هراتخت ام حجر مث كلذ يف ءاملعلا ءارآ

 نمو 0 بم لا ا 1 ٠

 :(4 8 ةيكلا ةينازسكلا روس 03

 211 ةيآلا 1 فافخألا ةووس 309

 لا اس وع 1
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 نبا لاق فلسلا نم ةعامج لاق هبو طقف سنإلا نم لسرلا نأ :لوألا

 ريرج نبا هيلإ بهذ يذلا وهو «رذنلا نجلا نمو مدآ ينب نم لسرلا» سابع

 لِ أوَلو# . نجلا قح يف هلوق هيلع ةلدألا نمو مهريغو ريثك نباو يبطرقلاو

 هر هير ف نك و# ميهاربإ نع ىلاعت 0 * نيِرذنُم مهموُف

 . 704 َبككْلاَو

 را ا ا 0 : يناثلا

 "'4مكي لسر مكَيأي لأ نينولاو نط َرَّصْعَمْلِي8 : ىلاعت هلوقب ًالدتسم
 .ةيآلا

 يناثلا لوقلا لهأ اهب لدتسا يتلا ةيآلا امأو لوألا لوقلا حجارلاو

 ؤلؤللا | امم جرخي# : ىلاعت هلوق لثم يهو ةحيرص تسيلو لامتحا اهيفف

 .هنلاملا وفر امهدحا همنا ديت وو 1114 كاكاو

 ؟مهيلع درت فيكو ؟ال مأ ِةَْك دمحم ةثعبب ىراصنلا نمؤي له ١45- س

 نإ مهنإف لطاب وهو - ةصاخ برعلا لوسر هنإ - نولوقي مهضعب :ج

 ناكل هيك لاق ثيح ربخأ اميف هقيدصت مهمزل هلا اسرلا يف هوقدص

 ا يانلا ىلإ اهسيوب ياخ ةيرت ىلا لعرب وسو رك
 رصيقو ىرسك ىلإ ابتك ثعب دقف - هقيدصت مزلف بذكيال لوسرلاو

 هتوبنب نوقدصيال مهنم ريثكلاو «مالسإلا ىلإ مهوعدي يشاجنلاو

 .اهنوركني لب الصأ

 .(؟59) ةيآلا : فاقحألا ةروس )١(

 ,(1/) ةرالا ::ترويكتملا ةروتش -05)

 .(170) ةيآلا :ماعنألا ةروس (6)

 1110 ال ين ىو 2(

 0571-6715 هليحو ء(4-155) يف هافرطو (5952) ح مميتلا ساتك / يراخبلا (0)

- 7373,07 



 الك ىف (ةفاك) لامعتسا ركذا (ىرولا ةفاكو) يواحطلا لاق ١47- س

 الإ كدلَمَرَأ امَو# :ىلاعت هلوق ىف اهبارعإ امو - برعلا

 ؟(04سانلل ةفاح
 ةيآلاب اهبارعإ ىف اوفلتخاو - طقف ًالاح برعلا مالك ىف ةفاك لمعتست : ج

 : لاوقأ ةثالث ىلع ةروكذملا

 ءاتلاو .لعاف مسأ يهو ؟لانليبرا» فاح فاقلا يتكلاج اهنأ :لوألا

 . فك ردصم يه :ليقو لطابلا نع سانلل افاك الإ : يأ ةغلابملل اهيف

 و

 تت

 لا الا كات ونال يهتم

 «مالكلا ةفصل)

 (الوق ةيفيك الب ادب هنم هللا مالك نارقلا نإو) : ىواحطلا لاق ١- 48 س

 نم ءيش ركذ عم .ىلاعت هللا مالك يف لاوقألا ركذا .خلا

 ؟ هللا نع مالكلا هغص ىفن ىلع ةبترتملا دسافملا

 : لاوقأ ةعست ىلع هلل مالكلا تابثإ ةلأسم يف سانلا قرتفا : ج

 يناعملا نم ةدعتسملا سوفنلا ىلع ضيفيام وه : هللا مالك نأ :لوألا

 . ةفيافكيلاو ةكانضلا عينه وعو

 . ةلزتعملا بهذم وهو داصننم هللا هقلخ قولخم : هللا مالك نأ : ىناثلا

 يهنلاو رمآلا وهو هللا تاذب مئاق دحاو ىنعم هللا مالك نأ :ثلاثلا

 وهو ةاروت ناك ةيناربعلابو انارق ناك ةيبرعلاب هنع ربع نإ رابختسالاو ربخلاو
 .هقفأو نمو بتاواك 2 لوق

 | .امسس ةراومس ا 1 / هال ا وس

 تا



 وهو لزألا يف ةعمتجم ةيلزأ تاوصأو فورح :هللا مالك نأ : عبارلا

 . ثيدحلا لهأ نمو مالكلا لهأ نم ةفئاط لوق

 مل نأ دعب اهب هللا ملكت تاوصأو فورح هللا مالك نأ :سماخلا

 .مهريغو ةيماركلا لوق وهو املكتم نكي

 ةمئاقلا هتدارإو هملع نم ثدحيام ىلإ عجري هللا مالك نأ : سداسلا

 . هريغو يزارلا هيلإ بهذو هتاذب

 هريغ يف هقلخ ام وه هتاذب امئاق ىنعم نمضتي هللا مالك نأ : عياسلا

 ظ . يديرتاملا روصنم يبأ لوق وهو

 نيبو هتاذب مئاقلا ميدقلا ىنعملا نيب كرتشم هللا مالك نأ :نماثلا

 . هعبت نمو ينيوجلا يلاعملا يبأ لوق وهو هريغ يف هقلخيام

 : ثيدحلا ةمئأو ةنسلا لهأ لوق : عساتلا

 همالكب ملكتي وهو ءاش فيكو ىتمو ءاش اذإ املكتم لزي مل ىلاعت هنأ

 .اميدق نيعملا توصلا نكي مل نإو ميدق مالكلا عون نآو

 : اهنمف هللا نع مالكلا ةفص ىفن ىلع ةبترتملا دسافملا امأو

 لامك ةفص مالكلا ناك اذإ هنأل قلاخلا نم لمكأ قولخملا نوك ١-

 هنع لامك ةفص تيفنل هللا نع مالكلا ىفن ولف ملكتي قولخملاف

 ظ ءاهب هليعلا فاضت نقر
 . ثداحلاب ههيبشتو هناحبس يرابلا ةفص ليطعت -5
 . ةيلكلاب هللا ىف تاذ ىفن لب لسرلاو ءايبنألاو ةوبنلا ىفن -7

01 



 نيبو مالكلا اذه حرشا (الوق ةيفيك الب ادب هنم) :يواحطلا لاق ١454- س

 0 ؛ هيلع هيوري فئاوطلا يأ

 اللدم مهيلع درلا عم ىلاعت هللا نع مالكلا ةفص يفن يف مهتهبش

 . لوقت امل

 ىلع هب ملكت هناحبس هنأ يأ «الوق ةيفيك الب ادب هنم» خيشلا 0

 و هب ملكت فيك يردن الو ةقيقحلا

 قولخمم هللا مالك نأ لاومع زى ذل ةعجلا كافا.و . مهريغو ةلزتعملا ىلع

 - ميركتو فيرشت هفاضإ هيلإ هتفاضإ اولاقو هنع الصفنم هللا هقلخ

 لطاب مهلوق نأب دريو هللا تيبو (07خيِمَّسأ ٌةَّفاتا# ىلاعت هلوقك
 ىلاعت هللا ىلإ فاضملا نأل كلذو هعضاوم نع مالكلل فيرحتو

 .نايعاو «ناعم :ناعون

 اذهب اذيل“ دبكات الارق ةيلك ركذ

 ةقانك هل ةقولخم يهو اهل ميركتلاو فيرشتلل هللا ىلإ نايعألا ةفاضإف ١-

 :ةريضو هللا ل وسور هللا

 نم اهنإف هولعو هتردقو هللا ملعك هناحبس هيلإ يناعملا ةفاضإ امأ -5

 .اقولخم اعيش نوكت نأ نكمي الو هتافص

 مالا سس زا ارت مهنأ هللا نع مالكلا يفنل مهتهبش ةياغو
 هافأ مع ري مويا : ىلاعت هلوقك ميسجتلاو هيبشتلا هلل مالكلا

 : ال نكلو ملكتت اهنأ قدصنو نمؤن نحن - ةيآلا "14 مدي [مْيَكُتَ
 هدرا ٠ :اولامور# :يلاعت هلرقا هفللذكو 0س كلب يلكت كيك

 نيس مقا كو ج14 و نش لك لوا قرأ لانكا قط ارك نع ثدِهَت
 رب

( 

5 

 ا 'ئ

 1 الا: نيسقلاو (520:ةيكلا ةدوغو 06 ) ةيألا :فارغألا روش . :(0)

 را الا وو روم 60

 1 كلا كلن ةروش -(5)

 أ



 ا"”ءالسلا هيلع هيلإ عذجلا نينحو ('1هَي يبنلا دي يف ماعطلاو 2')ىصحلا

 :.هتللوك

 راكنا مكح امو ةنجلا لهأل هللا ميلكت ىلع ةنسلاو باتكلا نم للد ١15٠- س

010 

0 

 هيف

05 

 م0

4 

 0م
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 دارملا امو - لوقت امل للد ؟اضيأ رانلا لهأ هللا ملك لهو ؟كلذ

 رظني الو هلل 1 596 رانلا لهأ قح يف هلوق يف مالكلاب

 ثيدح نمو تافصلاو ةيآلا هذه نم هذخأت يذلا امو '*04َجِيَل

 عطس ذإ مهميعن ةنجلا لهأ امديب) هك هللا لوسر لاق :لاق رباج
 (*0(؟هلالج لج برلا اذإف مهراصبأ اوعفرف رون مهل

 نم ةنجلا لهأل هللا . ملكت ىلع ةنسلاو باتكلا نم ةريثكو ةرفاوتم ةلدألا

 ثيدح هسا ها بر نم و لس 0 هلوق كلذ

 دل ةنجلا لهأ 5 ىلاعت همالك راكنإ مكحو 335 . ةنجلا ل اهأ امتيبأ رباج

 هللا هجو وهو هب لومعتي يذلا ميعنلا لضمل ا حورل راكنإ

 رانلا لهأ ملكي | ل ول ىلاعت همالك سيلو ىلاعت

 ةئاهإ مالك وهف "و 6 ا : ه أركخا# : ىلاعت هلوق ليلدب

 :ثلق .(1/5) حتفلا يف رجح نبأ ظفاحلا همعضو طسوالا ىف ينا بطلا و رازبلا هجرخأ

 حرش يف يئاكلاللاو (79/7-233) .لئالدلا يف ميعن وبأ هجرخأ .هريغل حيحص ثيذدحلا
 (514/5) لئالدلا يف يتهيبلا» )١484 - ١1885( ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقنعا لوصأ
 .(5**/) لئالدلا 7 يناهبصألاو
 .هريكو ء(” دا ةوبنلا لئالد باب بقانملا /عىراشسلا ا

 تت

 .هريغو (918) ح ربنملا ىلع ةبطخلا /ةعمجلا / يراخبلا

 1/0: نا وسع نا ةوونض

 مجن "045 رئابلألا خيشلل ةيواحطلا جيرخت مجار )١854(. هجام نيا هآور . فيعض هدانسإ
 - -ٍ_ تت

 .(هم) ل . نسي ةروس

24 
 ١(. ال١1(: نص قنابلآلا خيشلل ةيواحطلا جحيرخت عجار )١82(.: هحام 2 هاإور . تايعض :ةدانسإ

 )١١4(. ةيآلا :نونمؤملا ة ةراوس

21 



 هر لا يل يا م ل *  خعو 0 1 ا
 مهملكحي الو# ::ىلاعب لاقو ةداومم زو بي رسن و ميركل مالك ال بضغو

 5 0( و 1 . 700 را ا
 0 ةيآلا نم دحؤي يدلاو ا هراهإ وهف 0 000 هلو 4

 :اهنم لئاسم صوصنلا نم امهريغو رباج ثيدح

 ىلاعت هلل مالكلا ةفص تابثإ ١-

 . ةيؤرلا تابثإ -
 .ولعلا تابثإ -7

 فه امنا وب نانلاو :ةدملا تاثااد#

 نيليلدب لدتسا ؟مالكلا ةفص يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ام ١5١- س
 ؟ةنسلاو ساتكلا نم

 مل نإو عونلا ميدق مالكب ملكتم هللا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دقتعي : ج

 اذإ ملكتي لازي الو ملكتي لزي مل هنأو .اميدق نيعملا توصلا نكي

 بينو فورحب ملكتي هنأو ءاش فيكو ءاش ىتم ءاش ام ءاش

 نوم هن مكر ”ىلاعت: لاق: هنلك مع :ءايشي خف ةقحعس

 ر هملكيس الإ دحأ نم مكنم امه ٍةْلَي لاقو '74اًميِلكحَت
0 

 ةنينب نيل هب

 (دامجرت هنيبو

 نآرقلا نأب لطابلا مهمعز ىلع ةلدألا ضعبب ةلزتعملا لدتسا -5١؟ س
 . مهيلع درلاو مهلالدتسا هجو نايب عم اهضعب : ركدا .قولخم

 هللا مالك نوك | يأ نآرقلا قلق نعل دعسلا اهيل دعا نقلا ةلدالا خف : حج

 : ىلي ام اقولخم

 اب )ةيآلا: :نازسغ لا ةزؤس“ 9(7)

 )١51(. ةيألا : :١ ءاسنلا ةروس 62

 )٠١١5(, ملسمو (1555) ح . بذع باسحلا شقون نم باب /قاقرلا / يراخبلا (96)

1 



010) 

00 

0 

(00 

-1 

 ا

 ذأ لالذفنالا هكون هد يف دَح «ن(9 :ىلاعت هلوق
 .اقولخم نوكيف ةيآلا م ومع ىف الخاد نوكيف ءيش ناآرقلا

 نأ لالدتسالا هجو (74يّرَم 3276 كلم نإ < ىلاعت هلوق
 .اومعز امك ففانقلخ يأ «قلخ ىنعمب لعج

 ١" .ن.نمأل اول ىطلش نم دو ردو لامك هلوت
0 

١ 

١١ _ 

 ما١ا (<
 ا

- - 
 ور

 ا 1 ا 0 رس هل را رع ساو حرص
 ١

 تثير نأ تفإ قسوملب نأ ٌورجّسلا نم ٌةكرملا

 يف هللا هقلخ مالكلا نأ لالدتسالا هجوو "04َنيَلحلا
 .اهنم ىسوم هعمسف ةرجشلا

 هلأ ُلوُسَر َمْرَع نبأ ىسبع تيتلآ امَسِإ 9 م
 نالدعبخلا مهول حورو حرم ّلِإ اهنقلأ لا مالح ا إلا ريس سس اس ا

 قراقع نا فلا وعلل رادع ييقو هللا ةدلك يدي نإ >

 ّْح

 : ىو اذك هللا نوعي ىلع فرلاو
3 

 دج

00 

- |1 
 ولآ ةروس

4 

 دا أ وكلا نع ل كك 0 ل م وابا نك 353
 متج رخاف لالدتسالا ىف متضفاأنت مكنال لطاب اهن لال ةسالا

 متلق مكنأل .دساف اذهو - هللا مالك متلخدأو دابعلا لاعفأ

 . ىلاعت هلل قولخم هللا مالكو «دابعلل ةقولخم دابعلا لاعفأ

 تافص نوكت نأ (لك) مومع تحت مالكلا مهلاخدإ نم مزلي هنأ

 هتايحو ءيش هملع نإ ذإ رفكلا م ربص وخر ملعلاك ةقولخم هللا

 أ 1 7 سدا(. رج 6 7 5 : 8 5

 اب اذهو افولخم نوكيف لك مومع يف لخديف ءيش

 نئارقلاب كلذ فرعيو هبسحب عضوم لك يف «لك» مومع نا

 ,(1)1ة.آلا ةلع

 6 الا !:فرستلا ةروض

 0 وي



 اعت

 وعشم

4 

56 

 ف

0 

0 
34 1 0 

 هتاقفص نم ةفص وهو هللا مالك هنآل 00 كلذ ىف لخدي الو

 .ةهق ريغ 0 ىلاعت

 الف ةقولخم مكمعزب - ةيآلا نأل مكيلع ليلد مكليلد سفن نأ -د

 .اضيأ لطاب اهب مهلالدتساف ةيناثلا ةبآلا امأو

 هلوقك دحاو لوعفم ىلإ الإ ىدعتت ال قلخ ىنعمب يتلا لعج 3

 ىلإ «تدعت اذإفا :ةرينك اذه: ىف تايآلاو 17 تظل لعجو#

 ظ 0 : ىلاعت هلوق يف يتلا ا َّ

 4# كقنع كل ةلولعم دي لمت الرج فلوق 14 سي

 .هوحو نم لطاب اهب مهل ١ ال دعساف ةتلاثلا هال امأو

 ٍإ
 ىسوم عمسف ديعب نم مالكلا وهو 000000 ةيالا سسمسم 7

 يأ ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقبلا ا لاق ىداولا ةفاح | نم ءادنلا

 5 ةياغلا ءادتبال ةرجشلا دنع نم ةكرابملا ةعقيلا ىف ناك ءادنلا

 ع وه تلا نسل ء «تيلا نم كير ءادت تحمس كلوق. ىف

 ' ةلئاقلا يه تناكل ةرجشلا يف اقولخم ناك ول مالكلا نأ -ب

 .؟نيملاعلا بر هلل هللا انأ ينإ ىسوم

 هنأ ىلع لدي اذهف 00 هللا تاملكب ذوعأ» ِهَبِكَت هلوق -ج

 قولخملاب ةذاعتسالاو هللا تاملكب ذاعتسا نكي هنا قولخم

 ريغ هللا مالك نا. ولع لدم كل ريل رعب وتزن تع لوسرلاو كرش

 )١(. ةيالإا : ماعنألا ةروس

 324 دي يا 6

 ١١ ما اكان ع سا
 0 دوو او اعلا

 . ةريغو مم كنا

122 



2 
0 
 ىسيع ىمس امنإ هنأل - لطابف ةعبارلا ةيآلاب مهلالدتسا امأو -# ١

 يتوب ةملكلا »نفت وعن نييلو. نك ةيلكح هور فن وكل هعولك

 ةهدوجوم تاقولخملا دوك عم تاقولخملا نيب نيب نم رد دلاب نسيع

 مآ الو تن دان ماحساو مدأو ا الب دجو ىسيع نأل نك ةملكب

 .مأو بأب ةدوجومف

 حصو ؟ةيداحتالا ةيفوصلا لوك ىلع لطابلا نم مزلي يذلا ام ١67- س

10 

5١ 

 . كلد

 : اهنم رومأ هيلع مزلي يذلا

 ا

 ١ صيبا
 و

 و 5

 همالك تادامجلا يف مالكلا نم هللا هثدحأ ام لك نوكي نأ

 املإو: قطناو (قطن) ني لكيت قرف الو تاناويحلا يف : كلذكو

 .هللا قطن لقت ملو 74'2ُهّنَأ اًنَقْطْنَْأ» حراوجلا تلاق
 0 هريغ يف هقلخ مالك لكب املكتم هللا نكي نأ

 ..كتللذ ىض للا ىلاعتاا رثك نا ابنك

 ريصبلل لاقيف هريغ ةفصب ناسنإلا فصوي نأ هيلع مزلي هنأ

 .. نيكعلاو ىمعأ

 نم هريغ يف اهقلخ ىتلا تافصلاب هللا فصو هيلع مزلي كلذك

 ا

 انأ## نوعرف لوق ناكل هللا ريغ نم أدب ناك ول مالكلا اذه نإ

 نيعلا ءالكو نوعرف نيب اوقرف دقو اقدص '"!4ىلعألا مكبر
 هقلخ مالك اذهو ةرجشلا يف : هللا هقلخ مالك اذه اولاقف مهمعزب

5 

 .هللا ريغ اقلاخ اودقتعاو اولدبو نوعرف

 )51١(. ةيآلا :تلصف

 .(7؟15) ةيآلا :تاعزانلا ةروس

 ند ق2



 53211 لا صن نع جوخ الآ مزتاو هعم ملكت نأ دعب ,

 - هريعغب ينرظانيو ليزنتلا صنب ىيتبلاطم عديل نينمؤملا ريمأ اي :

 يمدف الإو ةعاسلا نارقلا قلخب رقيو هنع عجريو هلوق عدي مل نإف
 هل تلقف تنأ لأسا رشب لاقف كلأسأ مأ ينلأست زيزعلادبع لاق .لالح

 وهو - نآرقلا قلخ هللا نإ لوقت نأ امإ ثالث نم ةدحاو كمزلي

 ىف هقلخ وأ هسفنو هتاذب امئاق هقلح وأ هسفن ىف - همالك انأ يدنع

 لاقف باوجلا نع داحو اهلك ءايشألا قلخ امك هقلخ لوقأ :لاق هريغ

 زيزعلادبع لاقف عطقنا دقف ارشب عدو ةلأسملا هذه تنأ حرشا نومأملا

 نوكي ال هللا نأل لاحم اذهف هفلاخي هسفن ىف امالك .قلخع..لاق.نإ
 . قولخم ءيش هيف نوكي الو ةقولخملا ثداوحلل الحم

 ا ل ا مر احلل

 هتاذو هسفنب امئاق هقلخ لاق نإو هللا مالك وه هريغ يف هللا هقلخ مالك

 الإ ةدارإلا نوكت ال امك ملكتي نم الإ مالكلا نوكي ال ذإ لاحم اذهف

 هتاذب ملكتم هسفنب مئاق مالك لقعي الو ملاع نم الإ ملعلا الو ديري نم

 هلل ةفص هنأ ملع - اقولخم نوكي نأ تاهجلا هذه نم لاحتسا املف

 دمحم وأ ليربج امإ هثدحأ نآرقلا نإ لاق نم ىلع درت فيك ١65- س
 079 باك لوُسَر لْوقَل ُمَنِإ# ىلاعت هلوقب لدتسا 1 رب رك 2 6 5

 :نالوف لوقلا ناي ةيلهورا ع

 ١- ادتبا لوق .

 يف دوصقملا وه اذهو هب لسرمو غلبم لوقو -؟

 هنإ لقي مل ١ ذإ ةلسوأ | نمع غلبم هن هنأ فورعم لوسرلا 5 نآ و5

 05 ل نوكعلا ومو 3501: ةفاحغلا نوبت 000

 ه1 ا



 اهل

 م

 - ضم

 نم هأشنأ هنأ ال هب هلسرأ نمع هغلب هنإ ملعف يبن وأ كلم لوق

 دمحم ىرخألا يفو ليئاربج نيتيآلا ىدحإ ىف لوسرلاف

 امهدحأ هثدحأ ول ذإ غيلبتلل رابخألا نأ هيتس لك ىلإ هتفاضإف

 .رخآلا هثدحي نأ عنتما

 هالاكلا يف :تيووب الانا ىلك. لبلد قيمألاب هارسر كضو كلا كذأ
 هله نيعمتت ل و

 نمف رشب ه8 دمحمو - رشب لوق هلعج نم رْفك دق هللا نأ
 رشب لوق هنأ لوقي نأ نيب قرف الو رفك دقف دمحم لوق هلعج

 . ىنج وأ كلم وأ

 ارعش عمس نمف - اغلبم هلاق نم ال اثدتبم هلاق نم مالكلا نأ

 نمو سيقلا غئرما رعشو مالك ةنإ لاق - بيبح ىئركذ نه لثم

 دمحم لوق اذه لاق - 7١تاينلاب لامعألا امنإ - لوق عمس
 ناك نإ هللا مالك اذه لاق نيملاعلا بر لوق عمس نمو 5

 . يردأ ال لاق الإو - كلذب ربخ هدنع

 ؟ةنسلا لهأ نوقفاوي اذاميو مالكلا يف ةيماركلا لوق ام ١165- س

 مل نأ دعي اهب هللا ملكت نكل تاوصاو فورح هللا مالك نإ - نولوقي

 يق اعف اولاق مهنا الإ هتابثإ يش لا لها نومفاوي مهو اهلكتم ةكي

 ثداح عونلا ميدق مالك نولوقي ةنسلا لهأ امنيب .نكي مل نأ دعب

 :فادعألا

 ؟مهيلع درت فيكو مالكلا ةفص يف ةرعاشألاو ةيبالكلا بهذم ام ١67- س

 / اج راخبلا

5 



 نور را م” ور

 نإف ؟اضعب يو نأب مهيلع دريو

 اولاك كا .دساف اذهو هللا مالك عيمج هنأ اومعز دقف ليربج عمس هنإ اولا

 ْدِإَو نوع ا عب لثمو ضعب هنأ اوفرتعا دقف ضعبلا عمس هنإ

 هلوق هلو 1) ةَفيلَخ ننال ف 0 نأ ةكشاملا هيقلب كك لاق

 . "04م ل 0 [

 هداسف نيب دحاو ىنعم هنإو يناسفن مالك هنإ لوقي نم لدتسا مب ١5/8- س

 ؟مهيلع درت فيكو

 : لطخألا كوفي لدتسا حب

 اليلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج ايهيجلا دكا زوشلا ىييعلا مالكلا نإ

 :هوجو نم دسأف وهو

 . هنا ويد يف , فحل ل لطخألا ىلإ بوسنم عوضوم هنأ -ذ١

 : هلصأو فرحم هنأ

 . ةحصلا ىلإ برقأ وهو تيبلا . .داّوفلا يفل نايبلا نإ

 ينارصن هلئاق نإف هب لالدتسالا زوجي ال هتحص ضرف ناش .ج5

 هللا مالك نولوقي مهنإف .مالكلا ىنعم يف اولض دق ىراصنلاو

 . هعامس نكمي ال يذلا هللا تاذب مئاقلا ىنعملا وه

 املاك سك نسرتعالا لأ مزلي ذإ - حيحص ريغ هانعمو -1

 نإ 85 هلوق سفنلاب م 5” مالكلا نأب لاق | ةرهلاوق تركو

 هللا نإ» : يَ هلوقو . 29(سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص

 دال رشا ةزروس,. 1

 01 ةينيكلاوبا( 53 هاوس اى بتلا يفا عالا زب نا( ركل لا ووسع 10

 :( 150 يالا ةفظو

 )81١"(. -- الغلا ءاو آل محأر هريغو (ة709/) 0 عوف

 لاس 2-1 7 أ

 غ8 ١-



 معلا ىف اوياكتال فردحأ اهنزو هاكر اهجورعأ نب تدعم
 5 1 1 7 نا 2 1: 37 06 : /

 أي لاق هنع هللا ىضر اذاعم نأ ذاعمل قي هلوقب اضيأ هيلع دري ال

 را ل علا م لهو هَ لاقف هب ملكتن امب نوذخاؤمل انا وي ةللا لويسر

 اجب املو »يلا هلق نهرا هيلغ ةريو ميلا نادال سدت ىلع
 ا ا مي 00

 ؟هللا مالك نع ةرابع مالكلا نأ معز نم ىلع درت فيك ١154- س

 : هيلع دري : ج

 نس :ةدحتلاو بيدجلا ىلع مرح ايل «كلذك .ناك ول هلآ ١--

 فثفيلا . ىلع .هرعج ةنيل اهتلك ءعراقلا "ارقام فاك ول هنأ ا

 وح ُهْرجأَد َكَراَجَتْسأ َنيِكرْتمْلا ني دحأ 3 : ىلاعت هلوق -*
 نع 0 وه ام عمسي ىتح | لقي ملو

 .ةقيقحلا ىلع لصحو هللا مالك

 هأرق وأ قرولا ىف بتك اذإ نآرقلا ىف قحلا لوقلا وه ام ١5١- س

 وأ رودصلا يش اظوفحم ناك ءاوس هيف هفرعت ثيح هللا مالك نارقلا : حج

 .هللا مالك نوكي نأ نع جرخي ال وهف فحاصملاب ابوتكم وأ هب اولتم

 2 ىلعم هلم مهف هللا مالك 52------ يف يوتكملا 0

0 

 . ةالصلا يف م اللا باب /ويدملا 2 دك ف ) يئاسنلاو (9؟5) دواد ونأ هين خا : نسح ثيدح 6ث

 ,(5١؟ ا ةيآلا :تفادعألا ءروس 20

 .(9) ةيآلا :ةيرعلا ةروس (6)

 نبأ ذة



 ؟قئاقحلا دوجو عاونأ ركداو ةغللا يف نآرقلا ىنعم ام ١51١- س

 :ىلاعت لاق امك ةءارقلا 0 هب داريو ردصم لصألا يف نآرقلا . دج
 هللا 5 ,) ماع ويحس نعاس ترب رع رس را 2 ا رس جره 0 يي مج

 ل هلوقو اة ل 6 رجفلا ناءرق ْنِإ رحجفلا ناءرفو #

 ل ولعت لق مولا داب رد." ةركلاصأب آلا ا

 6 هلوقو 0740© رِصّبلا نطْيَّنلأ َّنِم هّللِب ْدِعَتْسَك نادل َتأَ
 0 ةعس ىلع لونا نارقلا اكهمنا)

 بيسسم 1( .ةعبر قئاقحلا دوج و عاونأو

 ١- ينيع دوجو .

  5ناشد دوجو

  >17..:ىففل

 .يمسرو -4

 . ةعبارلا ةبترملا يف كسا ا حلا

 2 نيتك ىذلا وه لب ةطساو فتحصملا نسبو همس سيمل هنإف مالكلا امأو

 ::لاعيسل الو ةطساو

 وأ روشنم قر يف هنوكو نيلوألا ربز يف نآرقلا نوك نيب قرفلا ام ١157- س

010 

30 

 ف

0 

2) 

 ؟نونكم باتك يف وأ ظوفحم حول

 2046© َنيلَوألا رب ىفَل ُمَّنِإَو# نآرقلا نع هلوقف حضاو قرفلا

 :(ا/رك) ةيآلا :ءاّوشألا ةراوس

 )١١45(. ةجام نبأو حاتتفالا باتك )١7/4/7( يئاسنلاو )١8174( دواد وبأ هجرخأ حيحص

 443 ةيآلا  لحبتلا روش
 - 814) ملسمو (59415-- 4497) ح فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لازنا /نآرقلا لئاضف / يراخبلا

 498 -45١(.

 ( ١90 ةرالا 8 رهقلا رين
 لأ يل

١68 



 نم نيب ىنعملاف عمجلاو ةباتكلا وه ربزلاو هنع رابخألاو هفصوو هركذ

 . هلوق لثم اذهو سبللا نم هصولخو نآرقلا لامك نم نيبو هسفن ظفللا
 ىفإ# فالخب هركذ نأ1774 فدع ايوكَم ةئودحم ىلا # : ىلاعت

 لماعلا نأل» نونكم باتكو «ظوفحملا حوللا»و ")24 © 0 ٍروُسَم ٍقَر

 رارقتسالاو نوكلا لثم ةيماعلا لاعفألا نم نوكي نأ امأ فرظلا ىف

 باتكلاو - ةقر ىف وأ - باتك ىف بوتكم هنأب ردقي وأ لوضعلاو

 يرسل نا ير اا ل را
 ةدوجوملا : نايعألا ةياتكو ساتكلا يف مالكلا ةباتك نيب قيرفتلا بجيو

 .اهركد بكت ايتز كلذ قا فدينا عراشتلا ىف

 ىف بوتكملا نأ لاق نم مكح امو ؟ةيجراخلا هللا مالك ةقيقح ام *1١77- س

 اهيف سيلو ؟هللا مالك ةياكح وأ هللا مالك نع ةرابع فحاصملا

 ؟ادوعي هيلاو أدب هنتم» فلسلا لوق ىنعم امو ؟ هللا مالك

 هعمس اذإف هنع غلبملا وأ هنم عمسيام يه ةيجراخلا هللا مالك ةقيقح :ج

 رقم وهف هلاق نإف ظوفحم هل عومسم هللا مالكف هظفحو هملع عماسلا

 ريغس ©
 0-3 : ىلاعت لاق موسرم هل بوتكم وهف هبتك نإف - هل
 و . رس رس ع نس ل ريغ 5 0 و جم
 هللا مالك 220 ممالك معا لوح درحأف كراحتسا كرما

 . هنع غلبم نم هعمسي امنإو هللا

 ةلزتعملاو ةيمهجلا ىلع درلا هب نودصقي ان همز ةيفاينلا لوق ىنعمو

 كلذ نع مالكلا أدبف لحم يش مالكلا قلخ هللا *نيلتافلا نع مهريغو

 .«تاقولخملا صضعب نم ا 8 هن ملكتملا وه م (أدب هنمل اولامف لحملا

 1017/1 ةيآذلا ةفارعألا ةووس“ 7000

 نا يالا وعلا وو
5-4 

 :( رنات الا وعلا فو 796

١6١ 



 "04 © كحل زيزعلا لا نم بتكلا ٌليِزَت» :ىلاعت لاق امك
 فخاضشولا نم عفري ا ادوعي ةيلإ)» ىلعم و 3 000 00 نح 7

 (ةيفيك الب” هلوقو ةيآ هنم ىقبي الف نامزلا رخآ يف لاجرلا رودص نم عزنيو

 هللا نم ليئاربج كلملا هعمسف كلملا ناسل ىلع هيلإ هلزنأ يأ «ايحو
 0 وي

 اة نذل : ىلاعت لاق نا كلعلا ره 0 0

 . "1469 ِنببُم ْنَرَع ناب © نيِزسل نم َنوُكَمِل كبل لع © © نيل

 لازنإو - رطملا لازنإو - باتكلا وهو نآرقلا لازنإ نيب قرفلا ام ١514- س

 : لاق ثيح .ىلاعت هللا ىلإ فاضم نآرقلا لازنإ نإ كلذ هيي قزملا» 1

 ي ُهَنلَرَأ 1إ> :لاقو 74 © رسب 8 نم ليفت # : ىلاعت
 و لاق ءامسلا نم لازنإ 8 ليقع راق ار وا ا ٌدَمْلا هَل

 رسم

 و

_- 

 ماعنألا لازنإو .باحسلا يىهو نزملا نم 0 هَ 1 رب

 ضرألا نع ةيلاع لابجلا ىف ىتلا نداعملا نم ديدحلاف - ديدحلاو

 ام رمدلا ةريوع - (0)

 لا ةنحملا ةووس» 00

 2141و تاركلاا ةفارزستلا ةروش 006

 ه1 فاش ةوروس, 40

 .(7): ةيآلا::تللصف ةووش: .(8)

 )١(. ةيآلا ردقلا ةروس (5)

 لا يارب ة رويس 209

316752 



 لزنَأَو# :هلوق لمتحيف اذه ىلعو - مزتلسملا 07 قلخت اهنألو
 6-0 0م رص رس

 ها ممول

 فل 1-0

00 -١ 

 ةياغلا ءادتبال (نم)نوكت نأ -؟ .

 و كيفن نا لعَج # : ىلاعت هلرك ىف نايجولا تادهو

 ىأو ؟«اقح كلذ ىلع نونمؤملا هقدص» : خيشلا لوق ىنعم ام ١56- س

 أن وكذملا هجو ملا ىلع ملكتلا | نم خيشلا هركذام ىلإ ةراشإلا عجرت ,

 ١ قفدصو قوح مالكلا ة ةفص يف نيعاتلاو ةياحصلا لوق

 ىلاعت هللا مالك هنأ اونقيأو» : هلوقب خيشلا ريشي . ريشي ءيش أ ىلإ 215 ني

 ؟«قولخمب سيل ةقيقحلاب

 نم ىلع در «ةقيقحلاب) هلوق يفو مهريغو ةلزتعملا ىلإ درلا اذهب ريشي :ج
 مالكلا وه أمنإو هلم ملا مل هللا تاذب ماق لحاو ىنعم أ لاق

 . يناسفنلا

 مأ ظفللا وه له قالطإلا دنع مالكلا ىنعم ىف سانلا فلتخا -17 س

 ؟اهركذا لاوقأ ىلع ىنعملا

 ترد نظرتك يرد ادراج ,

 حورلا ! تانيلالا ةففل ل دانت امك هيمي عملا و ةظلنلا نو اهوا -1

 ل

 ا لا ىروشلا دوس:

١67 



 ةعامج لوق وهو هامسم لولدم ىنعملاو طقف ظفللا لوانتي هنأ -؟

 نبا لوق وهو هيلع لد هنأل زاجم ظفللاو طقف ىنعملا لوانتي هنأ -"
 «امالاك

 نع :نيوخأعولا نقع لوق وهو .نعملاو+ ظفللا نيب كرتسم هنآ: ده
 . ةيبالكلا

 مالك يف زاعبم هلأ ةيسلا يبأ نع ىوري سماخ لوق كانهو م

 .نييمدآلا ىف ةقيقح هللا

 «ةيؤرلا»

 ؟هيجوتلا عم ةيؤرلا ا وس تايآلا ضعب ركذا ١748- س

 . حج

)010 

030 

 هيف

 ةيآلا هذهف "04 (©) هر اَنيَر لإ © ُهِضَآ دموي ُهوُجُد» : ىلاعت لاق
 :هوجو نم اهتابثإ ىلع لدن
 .هلحم وه يذلا هجولا ىلإ رظنلا فاضأ ىلاعت هنأ -أ

 ىدعت اذإو ءراظتنالاو ةلهملا هانعمف هسفنب ىدعت اذإ رظنلا نإ -بم

 كاردإلا هأئعم ل بن ىذدعت ادإو .رابتعالاو ريكفتلا هائعمف يغب

 يبايع دهام رع .راصيإلاب
 "؟) 7 500 لا صم حرص

 4 © نو رباع ل ريو نا 2ك 7 اعت لاقو -ج

 :انضرلا 0 د ادع ن

 رظنلا وه يريطلا لاق 574 © كيم َنيدْلو# .: ىلاعت لاقو .-تد

 . لجو زع هللا هجو ىلإ

 .(؟7 - )7١ ةيألا :ةمايقلا ةروس

 16 ةيآلا 1 يففطمللا ةزوص

 1 وو

-١85 



 نإ) ٍةِي لاق 2074 ةَداَبِزَو ٌّيَسْلْل اوُنَسْحَأ َنيِنَلَل# :ىلاعت لاقو -ه
 07 هجو ىلإ رظنلا يه ةدايزلا

 اضيأ ديفت اذامو ةيؤرلا تابثإ يف ةدراولا ثيداحألا ضعب ركذا ١59- س

 ؟ةيؤرلا ىلع ةدايز

 . ةيؤرلا يف ثيداحأ ًايباحص نيثئالث نم رثكأ ىور دقل

 فيزوملا "6 ردبلا ةليل رمقلا ثورت امك مكبر نورتس مكنإ» ٍةنُك هلوق

 : اهنم تافص تابثإ ثيداحألا هذه ديفتو - رباج ثيدح ًاضيأو

 . ءاش ىتم ءاش امب ملكتي هنأو ىلاعت هلل مالكلا ةفص تابثإ ١-

 ىلاعت هلل ولعلا ةفص تابثإ -؟

 . هدابعل يلجتلا ةفص تابثإ -3

 :كحخيبضلا ةفضص تابنإ --

 . ةمايقلا موي ءاضقلا لصفل ءيجملا ةفص تابثإ -ه

 امك دعب نم عماسلا هعمسي توصب ملكتي هناحبس هنأ تابثإ -5

 د

 ؟ةيبلق مأ ةيرصب ةرخآلا يف هللا ةيؤر له -١17١س

- 

)00 

 مهم

 ل

0 

 ٍذِْمَوَي هوو ىلاعت هلوقل . ةيرصب ةيؤر ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر ن |

 : سابع نبا لاق .[77-75 :ةمايقلا] 402 ةرظان ابيب َّلِإ 3 02 ةَرْض

 .©9باجح الب انايع اهبر ىلإ رظنت سانلا رثكأو

 1 يل نبت وبا وبس

 .(141/) ةجام نباو )5١١5( يذمرتلاو )١18١( ملسم هجرخأ حيحص

 (و7/ غاب مالا" - م5) 0 هفارطأو 0/7”) رجفلا ةالص لضف باب فلنا رخلا يراك

 .(185-171) ملسمو

 015/3 وخلا ريسفل

1١858 



 هر نا ويتوب ]4 قار وسل او دخل دل + نكات كارز
 هللا لوقي :لاق .(ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ) :لاق ٍةِلَم يبنلا نع بيهص
 انلخدت ملأ انهوجو ضيبت ملأ نولوقيف مكديزأ ائيش نوديرت :ىلاعتو كرابت

 نم مهيلإ بحأ ائيش اوطعأ امف باجحلا فشكيف لاق دانلا ني ايتو: حبلا
 يس ْاوَسَحَل َنيِنْلْلا# ةيآلا هذه الث مث لجو زع مهبر لا .نظنلا
 00 ا 2007

 برو #8

 مكبر نورتس مكنإ) 0 يبنلا لاق : لاق هللادبع نب ريرج نعو

1 
 موي اير قرن له هللا :لوشو: اي ارولاق-_ىهانلا نأ ةريره يبأ نعو

 ؟ةمايقلا

 ال اولاق ؟ردبلا ةليل رمقلا ىف نوراضت له) : هع هللا لوسر لاقف

 ال اولاق ؟باحس اهنود سيل سمشلا ىف نوراضت لهن : لاق .هللا لوسراي

 . ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ "7كلذك هنورت مكنإف :لاق .هللا لوسر اي

 هذهف سمشلاو رمقلا نورت امك ا (كلذك هيورت مكنإ) ٍةيَك هلوقو

 يقلل انه هيقنلا زر: ةيريصم 1 زور, نمل وب نقلا 'اضييورن ند :ةيريضبد ةيقو

 هيبشت مارملا سيلو . فاللتخالاو ةقشملاو كشلا لاوزو حوضولا يف ةيؤرلاب

 . (ءيش هلثمك سيل) هناحبس هللا نأل يئرملاب يئرملا

 ىف ةتباث ىه امك ةنكمم ايندلا رادلا ىف هلل ةيرصبلا ةيؤرلا له ١97١- س
 ؟ةرخآلا

 هلأس امدنع ىلاعت هلوقل «ءةيفنم ايندلا ىف ىلاعت هلل ةيرصبلا ةيؤرلا -ج

 )١( ملسم هجرخأ )181(.

.)745( 
 يراخبلا هج رخأ 2غ(

 )6( ملسمو (1*74/) يراخبلا هجرخأ )185(.

١65 



 ١57[. :فارعألا] «ىتمَرَت نأ َلاَق# هتيؤر مالسلا هيلع ىسوم ب

 يف قلخلا أشنأ ىلاعتو كرابت هللا نإف يتيؤر ىلع نآلا ردقت نل يأ

 درع ةنملا قمرو "نكن يال نرتك الو اهي نورتي آل أنت ىلع زادلا هذه
 كبر تيأر له ِةْبِكي هللا لوسر تلأس :لاك وذا يا رض قف رب ةللاهبغ

 ” ا

 وبأ مامإلا ل اف :هازآ هفيكف ين يوما نو 1 لوقو

 ىلاعتو هنأحعبس هللا ى رف روهبصلا : هلل هللا ا ههحر يرزاملا هللاذع

 ع زاونألا 5 ةداعلا ترج اهك ةيؤرلا نم يدعم درا هانعمو

 . هأ . . . هئيبو ىئارلا نيب تلاح ام كاردإ نم اهعنمو

 د تراثا ةشئاعاار اي قلاقف' ةشئاعغ نبع نكت .ةقك لاق: قورسم: غو

 نم :تلاق ؟نه ام تلق «ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف نهنم ةدحاوب ملكت

 0 4 وباع هسا ع

 7 2 ل هس هر ه1 و هو واس ها

 4 3 كَ َط 6 دقلو# 3 1 كلا 0 قو

 100 لإ ء ءامسلا نيب ام هقلخ مظع اداس ٠ هد

 فيلا كي لا كردي وهو ردصبالا هكردت اَل# لوقي هللا نأ

 1 0 3 يل 00 معرس ف لرقي دل نأ عمست ملو أ 0 2 ري

 ) 4١يدعسلا ريسفت )؟//ا١6(.

 ملسم هجرخأ (؟) )١078(.

 ) )5ريوكتلا /7.
 . ١37 / مجنلا د

 0 / ءايضألا (6)

 هال



3 

 سرس ع 72 » 2 ُ 10 ِ آً- ٍ

 ءهاّس اه. عمن 5 هنذإب ّىح 0 اوسر لم َوَأ باح يابو رع وأ حو 3

 ."04© بكم نع ُهَنِإ 3 مجم ل سل خد رد
 000 باتك هرم ل كل للا رسولا عر يوتا

 إو كير نم كلِ ٌلِزنَأ ام هلي لوسرلا اماني # لوقي هللاو ةيرفلا هللا ىلع

 ف قوكي اب رخب ا ع نمو تلاق ل ل ل
 يف نم َُلَحَي الإ» لوقي هللاو ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف دغ

 .["6 : لمنلا 1 4 دَأ لإ ا

 ضرألاو ِتأو

 0 رعب لل يرضلا ف هد هذه نم

 0 لا( آر

 ؟اهيلع درلاو ةرخآلا يف ةيؤرلا ةافن ججح ركذا -177 س

 مهل ةيمامإلاو جراوخلا نم مهعبت نمو ةلزتعملاو ةيمهجلاك ةيؤرلا ةافن -ج

 .اهعضوم يف تسيل ججح

 نلت مالنا ةذانعإلا ةيلع-ىسيويفلا ىلاعت هلوق اينيق
 508 رز

 : ماعنألا] ©« ردصبألا هكرذدت 37 ىلاعت هلوقبو ١57[« :فارعألا]

1087| 

 :سييلع ةرلا ند نادال

 .هوج-و نم هتيؤر توبثت ىلع اهنم لالدتسالاف : ىلوألا ةيآلا مآ

22 

 )١( ىروشلا /2١.

 ."ال/ ةدئاملا (؟)

 )9( ملسم )9/ا١(.

 )4( مسلم)١95(.

١58 



 يف هبرب سانلا ملعأو ميركلا هلوسرو هللا ميلكب نظي ال هنأ : اهدحأ

 .لاحملا مظعأ نم مهدنع وه لب هيلع زوجي ال ام لأسي نأ هتقو

 زوجت ال وأ ىرأ ال ينإ لقي ملو #يتسَرَت نل## لاق ىلاعت هنأ : يناثلا
 . رهاظ 0 ٠

| 
 رم

 00 ا 0 5 008 اي . هلاؤس

 مهل ةجح الو ديبأتلل نوكت نلو *يننرَت نَلإ# ىلاعت لاق مهلوق : عبارلا
 ةيؤرلا لأسي ناك هنأل لاحلا يف وأ ايندلا يف ينارت نل :ةيآلا ىنعمو .اهيف

 «ازيأ رزدنت نورا .نلاعتا هلوقك :ةيرانلل توك 1 (دلذوب اعلا قف

 0 نونمتي مهنأ مهنع ريخأ مث . دوهيلا نع ارابخإ .06 : ةرقبلا]

 اهسْيَيلو .[7ا :فرخزلا] كير 2 ِضَميِل كِيمْي#© :نولوقي ةرخآلا
 .[؟10 : ةقاحلا] 69# َةيِضاَقْلا تناك

١609 



 «جارعملاو ءعارسإلا»

 0 د يبنلاب ىرسأ دقو ءىح جارعملاو) : يواحطلا لاق 1 سس

 نم هللا ءاش ثيح ىلإ مث .ءامسلا ىلإ .ةظقيلا ىف هصخشب

 .(. .. .العلا

 ءأ يم الأ ةقيقح أمو ( هتذيمع ع ءارسإلا هل انيق خيشلا د اذاهل

 ؟جارعملاو

 3 يللا

 ىلإ ةكم نم ديك ركل هي ل تا : حج

 ا

 0 هنا بم

 ةبسانمو هتيفيكب لغتشن الو هب نمؤن تابيغملا نم هريغ مكح همكحو

 بذك دقو هب ناميإلا بجي امم هنأ ديحوتلا باتك يف جارعملاو ءارسإلا ركذ

 :نورخا انامبإ ةاذزاو سان ةعيفي ماللسألا ةزغدتراو نافكلا هب

 ؟ببسلا ركذ عم جارعملاو ءارسإلا ركنم مكح نيب -7؟ س

 ص ا

2 

0 

 و هم حر 1
 نا

 0 اتق كلج ملا ىلإ راركلا دست كم 7 ءوِدَبعِب ىيرسا

 1 رس ف روس 00

 كا 0



 لوقلل ليلدلا ركذ م جارعملاو ءارسإلا نأش ىف سانلا بهاذم نيب -7” س

 ؟ هحج رت ىذلا ٠

 ”لاوقأ ةغيزا كلذ ىف نسانلل ,

 ىلإ مارحلا دجسملا نم هدسجو هحورب ناك ءارسإلا نإ :لوآلا لوقلا

 وهو ةدحاو ةرم ةنسب ةرجهلا لبقو ةثعبلا دعب ءامسلا ىلإ مث سدقملا تيب

 .٠ 906 ٠ ! ١ -. م ةثع : م 5 < ت

 ملو هحورب ءارسإلا نإ امهنع هللا يضر ةيواعمو ةشئاع لوق :يناثلا
 . ةكسحع دقعي

2 

 . ءامسلا ىلإ هب جرع هنأ ىأر هنأو امانم ناك ءارسإلا نأ :ثلاثلا

 لوقلا اله باحصأو أاماتم هرمو ةظقب ةرم نيدرم ناك 2 : عبارلا

 ع )010( نا 3 » 5 3 8 1 . م
 رئاس نيبو (تظقرتسا مثر هلوقو كيدرتش تيلح نيب عمجلا 00 مهناك

5 

 ةفيبشاو هلع ةيئارعو: ىتسولا لبق ةرزه فازه كتالث ءارسالا ناك لبقو#
 لهأ ءافعض هلعفي اذهو قيفوتلل ةرم اودارأ ظفل مهيلع هبتشا املك هنأ ءالؤه
 . ثيدحلا

 لوقلا نيبو امانم ناك جارعملاو ءارسإلا نأب لوقلا نيب قرفلا حضو -4 س

 ؟دسحلا نود حورلاب هنأ

 يف مومعلل ةبورضم الاثمأ نوكي دق مئانلا هاري ام نأ امهنيب قرفلا :ج
 مل هحورو ةكم ىلإ بهذو ءامسلا ىلإ هب جرع هنأك ىريف ةروصلا

 . لاثمالا هل برض ايؤرلا كلم امنإو بهذت ملو دعصت

 . 0782171٠ /ح (اميلكت ىسوم هللا ملكو) لجو زع هلوق ىف ءاج ام باب /ديحوتلا / يراخبلا (0)

 .(ءارسإلا ةروس لوأ) ريسفتلا يف ريثك نبا اهركذ يتلا تاياورلا عجار ()
 هد

 م

2 



 نأ دارأ أمنإو ًامالع ناك ءارسإلا نأ د مل هلع :لوذ هوب لاق رف اهآو

 « هصئاصخ نم اذه نالعجيز هبلإ تداع مث دسجلا تقرافف اهب فارسا اهل تاذ حورلا

 :ةتافيلا كعب لإ ءامسلا ىلا لماكلا دوعصلا هحور تاذ لانثال هريغ نإف

 امو ؟ءارسإلا ةثداح ددعتب لوقلا ىلإ ءاملعلا ضعب عفد' يذلا ام -ه س
 ؟اذه نم كفقوم

 ةرم اوداز ظفل مهيلع هبتشا املك هنأ ءارسإلا ددعتب لوقلاب مهل لماحلا : ج
 :هوجو نم دودرم وهو ثيدحلا لهأ ءافمعض هلعفي اذهو قيفوتلل

 ناك ءارسإلا نأ ريسلا لهأ نم لقنلا ةمئأ هب ءاجام فالخ هنأ ١-

 . نيرهشو ةنسب ليفو ةنسب ةرجهلا لبق ةدحاو ةرم

 مث نيسمخ تاولصلا مهيلع ضرفي ةرم لك ىف هنأ غاستسيال 0

 تيضرق لاقل .اينيهحت» بصل , تع .عيسوم مبا هنو رس داكن

 8 ةيناكلا ةر لا وق أهذيعب مث ىدابع نع 0 م

 ا ىلإ اهطحي مل

 0 ناك ا ل 0و حضو -5 س

 ؟ةظقي ةرمو

 هيا دب بأ و يي ساويبللا بدو ردو 0

 ب عمجلا اودارأف ظاقيتسالاو مونلا ركذ اهيف هيف تأي مل تاياورل 5-0

 . ةظقي ةرمو امانم ةرم ناك ءارسإلا ناب اولاقف تاياورلا كلت

 ؟لوقت امل لالدتسالا عم ءارسإلا ةقيقتح ىه ام -ا/ س

 يأ) هصخشب ىرسأ خو هنأ وه ءارسإلا ةقيقح يف حيحصلا لوقلا : ج

 :هوجو نم كلذو (هدسجو هحورب

 020 ىتإ 4(
 نسينا :ليثخ يلح خيشلا ص . يوونلا ح ع رش (3 . ىتابلاذبع )١57( ثيدحلا دعب ملسم هلاق )١(
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010 

 هرج

 عروس

 || ةروس

 تدير اهل رد ةيبدكت ىلا يقيرف راك كوفاعتامل ماكس: ناك ولاكن

 . ملسأ دق ناك نمم ةعامج

 ىلاعت لاق دقو دسجلاو حورلا 2 نع ةرابع دبعلا لإ

 5 7-7 هع و رع

 .#.ءورزبعب لرسا##

 * 9 نط أم نو. هلا عار ام : اعت هلوقو

 . حورلا ال تاذلا تالآ
 9 سل يدي

 حورلل ال ندبلل اذه نوكي امنإو قاربلا ىلع لمح دق ِْي هنإو
5-4 

 هللاو هيلع عمك رت اننك نقف لمح ىلإ اهتاكرح جاتحت ال اهنأل

 :يلخعا
١ 

 لوزن داعبتسا زاجل يك يبنلا دوعص داعبتسا زاج ول هنإ
 رفاك وهف اهركني نمو ةوبنلا راكنإ ىلإ يدؤي كلذو ةكتالملا

 يش م1 ميك هيل را ع وم تيب ىلإ ب 5 ناس 21 لآ 4 هكا + :تدقملا كت || لهذ
 5 خل ماكو 2 .أذلإ 2 00 ٠
 ةليلق تاغانو فرط نضرالا باوجعي نإ عيطتسي رصعلا أده

 !اعت هللا ةردقب فيكف

 )1١(. حلا (عأ ا َ

 .(١ا/) ةيآلا :

 5 رو



 حجرألا نايب عم هبر ٍدْلَت يبنلا ةيؤر ةلأسم يف لاوقألا ركذا -8 س
 .هل لالدتسالاو

 : لازوقأ ةثالث "كلذ: ىف: نسانلل 2 هع

 نكلو  مجنلا - ةيآب لدتسا كلذ لاق نمو هنيعب هبر ىأر هنإ : لوألا

 . نكمم لامتحالاو قوثوم امهيف عازنلا

 2 ' كد 15 عا
 . سابع نبا نع ىورم اذهو هيلقب هار هنإ : يناثلا

 01 و يه تار ادب وياي اللا دوا |

 ىلا رون بأ نع 0 3 : 1 أاَمف كبر ت 0-5 ع هللا لوس تلق لاق رد أ ,١

 حرصأ اذهف هتيؤر نع ينعنمي ىنعمب ٍنعمب هنيبو ينيب باجح رونلاو هارأ فيك ي <أ

 . كلذ ىلع ةباحصلا ؛ قافتا ىكحو ةيؤرلا يفن يف

 ل لص هع

 00ج أ 17 لوقو "74 © أ

 ره ورم هلق لوسرلا هاري مالنبلا هيلع لير قلل نيرملاب دارملا هج

 . يهتنملا ةردس دنع ةرمو ضرألا يف هتروص ىلع

 اهو (04 © َكَدَق اند مث :ىلاعت هلوق يف ريمضلا دوعي مالع ١١- س
 31 مأ ءارسإلا ثيدح ةصق يف نيروكذملا يلدتلاو وندلا سفن امه
 ؟ةنييوتلا عم

 لاق نأ هتاوضلاف .فلاثلا تلاغنت اه سلو ةقضم اهذه نسل اذه سابع ةبا'لوك :لوكأ -(8)

 . هنيعب هري مل لوقي نم بهذمو هبلقب هبر ىري لوقي نم بهذم

 )١( ملسم هاور )١178(الإيمان.

 41 الا يعفلا روم: 745)

 .(1) ةيآلا و مجنلا ةروس (*0)

 .(8) ةيالا :مجنلا ةروس (15)

2 



 وه (ىلدتف ىن د مث) مجنلا ةروس ىف نيروكذملا يلدتلاو وندلا ل اعاف . حج

 هناحبس هللا وه ءارسإلا ثيدح ةصق يف نيروكذملا لعافو ليثاربج
 قرم و فل مس دمع : ىلاعت هلوق كلذ هيجوتو ىلاعتو

 م0 0 0 ميرا سر حرص رع ع هس ا

 رئامضلاو .204 ©) َكَدَنف اند مث (2) لعألا ٍقفألاب رهو (ي) وتس
 . يوقلا ديدشلا ملعملا اذه ىلإ ةعجار اهلك

 امو ؟كانه نم جورعلا مث : :سدقملا تيب, ىلإ ءارسإلا ناك اذامل ١١- س

 ؟كلذ ىف ةمكحلا

 :هوجو ةعبرأ نم ملعأ هللاو كلذ يف ةمكحلا :ج

 نع شيرف ة هتلأس نيحف هيي ١ ندا :قوقد فديضل ا رايطخا ناك هنإ : لوألا

 ولو هقيرط يف اهيلع رم يتلا مهريع نع مهربخأو مهل هتعنف سدقملا تيب تعن

 ام ىلع مهعالطا نكمي ال ذإ كلذ لصح امل ةكم نم ءامسلا ىلإ هجورع ناك
 ع

 .ةتنب مهربخأف سدقملا تيب ىلع اوعلطا دقو هنع مهربخأ ول ءامسلا يف

 هلضف نابف امامإ مهب ىلصو مالسلا مهيلع ءايبنألا هل عمج هنإ : ثلاثلا

 .ةالصلاب مهيلع

 نايبل ءامسلا ىف ف رهو هلا لك ثيح كلذ نم ىلع و امل و لوسرل

 . ىسوم ىلع يك

 نم هيلع تلدام ركذ عم ءارسإلا ةصق نم ةدافتسملا رومألا ركذا ١7- س

 ؟لجو زع هللا تافص

 : ىه دئاوفلا : ج

 يس كارآلا :مجنلا ةروس )١(

158 



 هب ءاح امب قدصي يذلا نمؤملا يشل ناحتمالاو ءالتبالا :الوأ

 . كلذب قدصيال يذلا رفاكلا نم ٍةنَج لوسرلا

 فاعضإو سمح 5 هناحبس انييضقلا ثثيح ةالصلا فيعضت : ايناث

 هذال هت ةفر ةذاوض :ييسمقع ىلإ اهرخأ

 هناحبس هللا ىلوت ثيح مالسإلا يش ةناكم نم ةالصلل ام :اثلاث

 اةاعلا تان نم نم ءاوينلا قف اهفقيرو ىلاعتو

 نم ةالصلا تخسن دقف لعفلا نم نكمتلا لبق خسنلا زاوج :اعبار
 .:اهناذا نش نوملوملا هكمتيرنا نت سمح نا نسمح

 كلذب ىسوم هيلع راشأ امدنع ةالصلا نم هنع ففخيل هللا ىلإ عوجرلا

 :تقشانإ يعن ىأ ليرتج ناشان

 : لافت هناي اولا وادا ةدرع نه متلا منع لدتا اوك: اسناس

 . ةيدمحملا ةلاسرلا ةزجعم اهنأ :اعباس

 ن1



 هللا همركأ يذلا ضوحلاو) :هتديقع يف هللا همحر يواحطلا لاق

 مث ؟اعرشو ةغل ضوحلا وه ام فّرع (قح - هتمأل اثايغ هب ىلاعت

 .هب ناميإلا مكح ركذا

 « ضيحلا هنود ةاسسلا“ نم ةضتصسم ةذام وهو ءاملا عمجم َةغْل ضوحلا

 ةرروملا لوسرلا ضوح هي 2 اذ اذا ىداولا صضاح هنمو

 يي سو ايكو تا حلاو نرحل

 نم اهاور رتاوتلا دح غلبت 7 1 ىف يول ميحرلا

01 

03 

0 

 هللا يضر كلام نب سنا نع ىلاعت هللا همحر يراخبلا هاورام ١-
 ىلإ هلا .نيبباامك ىضوح رانق قأزالاق او ءلومرلا نع هن ١ -. 7 ماا هما هييام

 ١1 5 نك 5 5

 ام ىردتال لوقيف يباحصا لوقاف ينود اوجلتخا مهتفرع 2 0 أ ًُ [! ]| -- 1 . تو :
 3 < 5 ع

 : هيلع ىعتم ) ”ةلدع اوندحا

 تامعو لااعع نيب أم يضوح) ثيدلح ا

 او ةنيدملا نيب ام يض وح )

 ,(5708) مدسمو (56080) ضوحلا يف باب /قاقرلا / يراخبلا
 017 وو( 1580: يفاوحلا يف باب /قاقرلا / ىراخيلا

 د وما (51::) ىدهرت نثلا ةاووتم 0-00

 نإ ب ع7 ىلا" و لاو واوا 88: جلي عار

 د11



 هذه نيب عمجي فيكف ضوحلا ثيداحأ يف ةفلتخم تافاسم تركذ -س

 ؟ثيداحألا

 : اهحجرأو هوجو نم ثيداحألا هذه نيب عمجلا 0

 يزاجح نم لئاسلا هفرعيام بسحب ىتأ امنإ فالتخالا نإ ليق :الوأ

 . لئاسلا ىلإ رظني امنإو ضرعلاو لوطلا ىلإ رظني الف يماشو يناميو

 يطبلاو ريسلا يف دهتجملل ةبسنلاب فالتخالا نإ ليق :ايناث

 كلذ يف فالخلا ركذا ؟ضوحلا مأ نازيملا :الوأ سانلا هيتأي امهيأ - س

 ؟راتخت امل هيجوتلا عم

 : نالوق كلذ يف سانلل : ج

 نم وسلا نبق :نازيملا:: الوأ

 .نازيملا لبق ضوحلا نأ راتخملا وهو : يناثلا

 مهروبش نم لوج رخيي يأ -_ ىشاطع اوج رخي لا وهو : هيجوتلاو

 . نازيملا ىلع مدقتم هنأ ىلع لدي اذهف اشاطع

 ناريسلا ىلع هميدقت ل فاالخلا ىف امك نالوق كلذ ىف نساتلل : حج

 . طارصلا ىلع ضوحلا يأ هيلع مدقم هنأ حيحصلاو

 لبق هنإ ل امفو .طارصلا دعب ضوحلا نإ ل أيق ٠ نيهجو نم اذه : هيجوتلا

 «سحا رنا رعاةطوب اجا را

 ظ . اشاطع مهروبق نم نوجرخي سانلا نأ :لوألا

 مهباقعأ ىلع اودترا دق مار رادع برا خي : يناثلا

 ش طارصلا نوزوجيال ءالؤه لثمو

 (5؟7519/) ملسم و( ىراحس 9 20

 ل7



 ديرو ادهني قرقلا نايب خب فلم يلا لق له نبي مث 4 يلا

 وه ىذلا رثوكلا ر مه نم وول ايارخا عدل رمل ضوحلا

 نم احير بيطأو لسعلا نم ىلحأو جلثلا نم دربأو نبللا نم اضايب دشأ
 هايأوز ري ةيوأز لف ءاوس هلوطو ةهضرع عاستالا يش ةياغ وهو فاِشملا

 تيليفلاو و ا اواو ييارماوب

 ثيداحألا كلام تءاج ىبنلاب ناصاخ امهو دي ناولأ

 ماضل صضوخح ل نأ الإ 0 رص رح هل يعل لكو ةحيحصلا

 دق نهقياولا هولا نه "1و هراو اهرثكأو اهالحاو

 :. اههتاوبت ىلع ةلدالا هل خيتت' اذإ رفاك وه . مح

 امأ ءلصأ وهف ةنجلا يف يذلا رهنلا وه رثوكلا نأ كلذ يف قرفلا . اج

 ءاضيب ضرأ يهو ةلدبملا ضرألا ا! ىف فقوملا ىف نوكي وهف ضوحلا

 . رثوكلا نم عرف وهف ةضفلاك

 هللا اولاق رثوكلا ام نوردت له) ثيدح نيب عمجلا نكمي فيك نيب -س

)010 

 نبل

 دري) ثيدح نيبو "7(ةنجلا يف يبر هيناطعأ رهن وه لاق ملعأ هلوسرو

 .( ١6 694) ةحيحصلا عجارو . هريغ و 01 و يح نبع

 من -ح معذب امد 1
84 

 ” ا دا” غل راسم 0 أو نا( فال ولولا نجح لأ
 9 تا ند 5 أ . ل

1١19 



 يف امك ةنجلا يف يذلا رهنلا رثوكلاب دارملا نأ امهنيب عمجلا :ج

 قبسي يذلا طرفلاو '!'(صضوحلا ىلع مكطرف انأ) مالسلا هيلع ١ 00 ا 6 و 94 0ث 1

 00 ت > صضصاوخعلا ىف ناب / شاش رع ١ د١ سملأ / ني رامعملا 6 ١ . هل 8 ا د 0 ا 00

 ت11



 هةعافشلا ثحبم

 امك .قح مهل اهرخدا ىتلا ةعافشلاو) :هتديقع يف يواحطلا لاق -س

 اهعاونأ نايب عم ؟اعرشو ةغل ةعافشلا يه ام ركذا (رابخألا يف يور

 . اهنم عون لكل ليلد داريإو

 يخل وكلا بلانناعرقوب ةليسرلا لتحل ةعادتلا

 : يهو ةينامث اهعاونأو

 لصفل فقوملا لهأ يف هي يبنلاب ةصاخلا ىمظعلا ةعافشلا :الوأ

 مدأ ىلإ نوبهذي سانلا نإ) ةريره 5 ثيدح نم يور ام اهليلدو ءاضقلا

 ىتح نالف ىلإ اوبهذا لوقي مهنم دحاو لكو لسرلا نم مزعلا يلوأ ىلإو
 ل ل ل اولصي

 را وادا مقوس مايا ةلطجت ا لاعو كسأر عفرا هل لاقي مث لجو

 هذن اا

م يف عيفش لوأ انأ) ِدَم
 ف

 عم 5 0 3 5
 ”ئاؤعلا هنع فهمحي نأ بلاط ئنا

 .لسرل نم هريغ أهيف هعم 0 ع يي 5 ريغ يخلع نيدحوملا

 .(170/5) دمحأو (475) ملسمو .حون عم انلمح نم ةيرذ باب /ريسمتلا / (80/573 ىراخلا 0

 .(٠:8١ر/9) كه و )١95(. ملسم هاور 00

 )5١9(. ملسم ل(١57م- ”هه7) ىراخملا (9)

١/١ 



 ناك ام قوف ةنجلا لخدي نم تاجرد عفر يف دك هتعافش : اسماخ

 نم هريعو هالسلا هيلع يبنلا ةعافش هذه يف كرتشيو مهلامعأ باوث هيضتقي

 7 ا هر

 مهنعبتاو أو اونماع دلو . ىل )اعت لاق مهدالوأب نيدلاولاو 0-2 ءامجألا

 0 درء 2 0 م نا

 0 4 ٍرْنَص ني رهلمع نم مهل امو مهتبرذ مهب انَقََأ نم ٍناميِإب مهيرذ

 نأ ىلإ ىيناكعو مهتانسحس تواست ماوقأ ىف ِةنِقَي هتعافش :اسداس
 أ

 ..ييها# نموت نعال ا نإغأ مهو راككلا راكد

 ةليلد باسح ريغب ةنجلا اولخدي نأ سانأ يف ٍةْيَي هتعافش :اعباس

 ةيعبسلا كعاوللا ”ةلععم نا 4 هل لوسرلا اعد ثيح نصحم نب ةشاكع ثيدح)

 . "!(باسح ريغب ةنججل نوادي فلا افلا

 اهنم جرخي نأ رانلا اولخحد نمم رئابكلا لهأ يف ٍةَْك هتعافش :انماث

 ملع نمم ادانعو ثيداحألا ةحص يف مهنم الهج ةلزتعملا هله ىف فلاخو

 ةكئالملا رم هريع اهيف هك راش هذهو جراوخلا كلذ يف مهعبتاو كلذ
 رك

0- 

 اضيا نينمؤملاو نييبنلاو

 عاونأ نم ايأ حضو مث كي يبنلا نم رركتت يتلا ةعافشلا يه ام نب -س
 ؟هريغ ديف هعم كرتشي د اهيأو دي 2 يبنلاب صتخي ةعافشلا

 ريص#
 رتاج ا وول يهب نوكلا قدلا 1 قابلا لخد نيم 5 0 05

 جرخا) : يلاغت كل وخد لولا تارم عبرا رركتت يهرب أهنم م رحب 9 . 22 ءة ايد ىلا ع ! خي

1 
 !(ناميإ كريم لاقتم بلا ىف ناك وم

 7 1 لا وطنا ةووف 1

 .(518) ملسمو (5311- 51/27 :هفارطأو) .ىوتكا نم باب /بطلا / (27005) يراخبلا (0)

 مهريغو ءايبنألا عم ةمايقلا موي لجو ذه يهرلا مالك باي / ديحوتل دا اخعملا هجرخأ 000

 11 كا

 بة



 نم ةلدرخو ةرذ هبلق ىف ناك نم جرخأف قلطنا) هلوقب : ةيناثلا

 . اع

 نم ةبح لاقثم ىندأ هبلق يف ناك نم جرخأف قلطنا) هلوقل : ةثلاثلا

 0 نإ قف لدرخ

 يذلاو .2(هللا الإ هلإ ال لاق نم جرخأف قلطنا) هلوقب : ةعبارلا
 1 ءلا .٠ هلااك بد

 جر ريع لود زوو هب صصتي . عب زأ ه لاوذ3 هينع هب

 ع

 . فقوملا لهأ ىف هتعافش ىهو ىمظعلا ةعافشلا :الوأ

 لا اوركيد نأ ةنهنلا لهأ ىف هقعاتما# ايئاث

 . باذعلا فيفخت ىف بلاط ىبأ همع ىف هتعافش :اثلا

 . باسح ريغب ةنجلا اولخدي نأ سانأ ىف هتعافش :اعبار

 لكل ليلدلا عم اهتوبث طورش ركذاو ؟ةعافشلا يف سانلا لاوقأ يه ام -س

 ؟طرش

 ثيفةن ووظعحيب اه ةعاقشاا لم ةعرفملا و: ىرانهنلا و: نوك شمل لوألا

 نأ ثيحب ايندلا يف ةفورعملا ةعافشلاك هللا دنع ناثوألاو مانصألا

 هنم ةبهر وأ هنم ءازجلا لين يف ةبغر امإ عيفشلل عفش هدنع عوفشملا

 - ةعافشلا يأ - اهقحتسا نمف رانلا نم ةاصعلا جورخ يف هتعافش اوركنأف
 أ م : 3 05 4-8401 اا ع د 5 لا 7

 00 1 [ ه رأ عسب اح . 0 ما لإ 1 أ ١ 1 1 ْ ا
 امفإ# : ىلاعت هلوقك ةعافشلا يفنت تايالا مومع نأ مهليلدو .رانلا يف رئابكلا

 ما *

 ءايبنألا عم ةمايقلا موي لجو رع تعرلا مالك باب / ديح وتلا (7ه١١1) يراخبلا هج رخأ هس 7 ١

 "ا



 0 د ا يع وب ْ ايس 007 1 دم ١١ ا 0 عر
 1 فق ف نس لا و '

5 2-86 

 صوصتنلاب ةتباثلا عاونألا نوتبثي ةعامجلاو ةنسلا لهأ :ثلاثلا
 50 ْ 0 2 ٠

 : نيطرش اهل لوضرسيو

 ل ريم يم حس | كم سلا سحب 0 , دك نأ نت يق
 جا 3 ه درع عفش ىلا أذ نم## هلوق هليلدو عقسي نأ عفاشلل نذإلا ١-

04 
 ل

 فتم لو : ىلاعت هلوق ه هليلدو هل و ٌ م 00 ا 621

 ( هل © نع 1 2 م مق ١ نلاعت هلوق 52 5 تك -س

 ع نال اط يبأ همعل ٍدَكَ هتعامش نم د

 :نيهجو نم عمجلا :ج

 "© يعمم ٌةَعقَس هعمل اق ىلاعت هلوقب دارملا :لوألا هجولا
 رانلا نم نوجرخي هيلا نيدحوملا ةاصع عمتت امك رانلا نم جورخلا يأ

 باذعلا هنع ففخ امنإو رانلا نم جرخي مل بلاط وبأو ةنجلا نولخديو
 يرام هيا تاع جيلا -اضحض ىلإ ميحجلا تارمغ نم هجرخف

 ىلوأ صوصخلاو مومعلاب عمجلا نوكيف

 صاح .ةيردخلاو, ةماعةرالا نأ دف حجارلا وهو - ليق : يناثلا هجولا

 480 ةيالا ل ظنا ةزوس. 00(20)

 :(؟58) ةيألا :/ةرقبلا ةروس (7)(؟)

 0 يللا: ناءاألا ةزوس, -(8

 رة الان علا وون 50م(

1 



 .امأ رافكلا ءالؤه نم ادحاو اصخش صخ لاقيف صاخلا ىلع ماعلا لمحيف

7 

- 

010( 

 هم

 6-00 ريح دم

 ةعافشلا اوركذي ملو ةعافشلا ثيدح ةمئألا نم ريثك دروأ اذامل

 ؟ىمظعلا

 ةعافشلا ركذ مدعو ةعافشلا ثيدح ةمثآلا نم ريثك داريإ يف ببسلا

 ام الإ نوركذي ال مه كلذكو قافتا لحم ةعافشلا هذه نأ ىمظعلا

 نيذلل جراوخلاو ةلزتعملا ىلع هيف اودري يك مهل دهاش هيف ناك

 .اهلوخد دعب رانلا نم ذحأ ورع اوركنأ

 ره اس دس و روع رم
 مع *

 1 يي َدَّقَف َراَلَأ لحد نَم َكَّنِإ © : ىلاعت هللا لوق رهاظ

 تبث ام نيبو اهنيب عمجت فيكف ةعافشلا هعفنت ال هنإف رانلا لخدي نم

 ؟رانلا لهآل ةعافشلا نم

 اهيف دلخم وهو رانلا لخدي نم نأ ةيآلا يف دارملا نأب نوكي عمجلا

 امك ةعافشلا هلف دلخملا ريغ امأ ةعافشلا هعفنت ال قافتالاب اذهو

 . مدقت

 هذه نم ًائيش ركذا «لامعألا ضعب ءازج ةعافشلاب عرشلا دعو

 .لامعألا

 : يه لامعألا

 لاق كتعافشب سانلا قحأ نم) ثيدحل هلل ديحوتلاب صالخالا ١-
 -ا ا د لاك رت كن ساعدنا هو ا

 مواد نم نأ ثيدحلا يف ءاج امل ناذآألا دنع درو امب ءاعدلا ١-

 013 الا نا يهتلا ةؤكن

 .(؟521/0) 2 ةقرطو .ثيدحلا ىلع صرحلا باب /ملعلا (494) ىراخبلا

 0 5 2 ١ 1 : , ١
 .(2 6 ملاسمو .ءافللا فلع ءاعذلا نان /نأاذالا(51) ىراخبلا :

١1/6 



 يس ةنوتملا هديك راع رمطلا هك[
 يمرحلادحأ يف تام نم) ثيدحل نيمرحلا دحأ يف توملا -8

 اذإ كلذ امثإو قالطإلا ىلع سلا اذهو 27( ىتعافش ل تلخ
 555 طورشلا تدجو

 ءاسملا يف ارشعو حابصلا يف ارشع 85 يبنلا ىلع ةالصلا -

 يسمي نيح ىلع ىلصو حبصي نيح يلع ىلص نم) ثيدحل

 7( ةيايقلا موي دينك هلا تيك اري

010 

0 

 هيف

 .اههريغو (5918) يذم رتلاو ( 108/17511510140 ملسم هجحرخا

 عيجم يف يمشيعلا + اقو (؟180) بعشلا يف يقهيبلاو )1١١5( ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ
 :لاقو .كورتم وهو ديعس نيب روفغلادبع هيفو ريبكلا يف ينار مطلا هاور (؟"97/5١) دتاوزلا

 هدانسإ ىفو ًاعوفرم يسراغلا نافل دهم ةيفايشب نبا :ءاو ر (55؟5) ةعومجملا دئاوفلا ىف ىئاكوشلا

 . عجاريلف ةمالك وحبا نيل !! . عاضو يطساولا ديعس نب روفغلادبع

 لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع :ةنيدملاب توملا | لضف يف ثيدحلا تبث دق :تلفق

 هجرخأ 0 ترمي نمل عفشا ىنإف اهب تميلف ةنيدملاب ترمي نأ عاطتسا نم) :ةْيْنَي هللا لوسر

 0 ل ا جا ديا

 حيحص و (52201/) ا . ءادرذلا نان نع نيدكلا» نق ىلا ىطلا هجرخأ 0

 دانس و: ةيداشماب ىئاربظلا داو( 3181و 0 اق .(553) بيغرتلا
00 1 4 
 .اوقيو هلاجرو ديج امهذحا ! عض ا ٌ ١ م فه ٍإ

 ت17



 عافشتسالا ثحببم

 رمأ اذهو هب ناميإلاو هب ءادتقالاو هتعاطو هتبحمب لسوتلا :لوألا

 . عافشتسالاو لسوتلاو ءاعدلا نم نوكي ام نسحأ نم اذهو زئاج

 موي هروضحو 5# هتايحب ناك اذإ زئاج اذهف هئاعدب لسوتلا : يناثلا

 .زوجي الف ايندلا ىف هتافو دعب امأ ةمايقلا

 لوقت نأك روجيب ال اذهو هللا ىلع هد ماسقإلاو هتاذب لسوتلا : ثلاثلا

 ؟(كيبن قحب كلأسأ ينإ مهللا) هئاعد يف ناسنإلا لوقي نأ زوجي له -س

 : ريذاحم ةثالثل زئاج ريغ اذه -ج

 يل ل لا ريغب فلحو ماسقإ اذه نإ -]

 70 لا ةققدللا رقيقا نمرة لوسرلا نوفل مارج

 ةباجإل اببس ايداع الو ايلقع الو ايعرش اببس سيل ام لعج هنأ -ب
 . هئاعد

 دحأ نع الو ةباحصلا نع الو ِةْلَك لوسرلا نع دري مل كلذ نإ ع

 - او 1 1 ! 0 2

 لوقي هللاو .ءاعذلاب قدمك و كلذ امنإو ةمألا فلس نم
 رس دهرا ور د 0 لا ا ولا ل ا

 تيبدتعملا بحي ال من ةيفخو ًاعرضن در اوعدا#

. 14 

 ما/.و هكو 5ةوا"غ /؟) دمحأو )١575( يذمرتلاو )5521١( دواد 00 حيحص هدانسإ 010(

 8301 ةماوعألا ةروب#ت. 1(

 /ا/ا١ 



 ؟(نالف قحب كلأسأ ينإ مهللا) يعادلا لوق مكح ام -س

 كلأسأ ينإ مهللا) هلوق نم ريذاحملا نم مدقت امل زوجي ال -ج

 ىتح هللا ىلع قح دحأل سيل هنأ وهو عبار روذحمب ةدايزو (كيبن
 راك ىلاعت لاق امك هدفت ىلع هللا هقحا انننالا نالق: قش ةلام

 ردتأ) ذاعمل مالسلا هيلع هلوقو .9©(274 َنيِنِمومْلا ٌرَصَن اَميََع اًَهَح
 نأ مهيلع هقح لاق ملعأ هلوسرو هللا لاق دابعلا ىلع هللا ى

 اولعف اذإ هللا ىلع دابعلا قح ام ٠ يتردنأ اتيت هيدا وك ريشا ل و3 كعب

 000 الأ هيلع مهقح لاق ملعأ هلوسرو هللا تلق ؟كلذ

 ام نيبو (نالف قحب كلأسأ وأ مهللا) لئاقلا لوق نيب قرف كانه له -س

 فيكو ؟'”(كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ مهللا) ثيدحلا يف ءاج

 ؟اذهو اذه نيب عمجلا نكمي

 : نيهجوب لاكشالا اذه نم صلختن نأ نكمي ل

: 
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 الف ىفوعلا ةيطع ةياور نم هنأل فيعض ثيدحلا !لخ لاشي نأ :لوألا

 :امو اذه نين معلا ىلا جاع

 ينإ مهللا لئاسلا لوق نإف ثيدحلا اذه ةحص ضرف اذإ هنأ : يناثلا

 دلت انتا: .كتدحوأ قلل" دلو هنأ" فرن هناك كلبا ةيلتاسلا) نحو كلاسأ

 قحب لوق فالخب يئاعد بجأف نيلئاسلا ةلمج نم انأو ةبوثملاو ةباجإلاب

 نيبو كلذ نيب ةبسانم الف قداصلا هدعوب هللا ىلع قح هل ناك نإو هنإف نالف

 بجأ نيحلاصلا كدابع نم نالف نوكل لوقي هنأك لئاسلا اذه ءاعدو ةباجإ

 نت“ ءاديعالا نم كلذ. امناوب :ةمزالاف ناو. اذه: .ىف ةيساتما او ىئاغد
 مهي

 .4غا/) ةيالإ : : مورلا ةروس 010

 1( كيمو :نامجلاو شسرفلا قفا: تان داهجلا (555) ىراتتيلا 019
 ا اما : 5 4 1١

 .(؟8) ةفيعضلا رظناو 5١( /5) دمحأو (الال4) ةجام نبأ هجرخلا .فيعض (9)

- ١78 



3 
 هر تس م ره

 رق نب 0 لش وع 10 ل سرس مت ريل سى

 1 هذي . ١ 5 وا 5 . ١0( 2 كدر

 . تادابعلا لضفأ نم ءاعدلاو نيعباتلاو ادا

 انإو انيبني انلسوت انددجأ اذإ انك انإ مهللا) هنع هللا يضر رمع لوق -س

 يبنلاب لسوتلا نع رمع لدع اذامل ""(انقساف انيبن معب كيلإ لسوتن

 ؟سابعلاب لسوتلا ىلإ
 ال2 ننلا داعين و مرتو اوناك ةراهيعلا ةهورظوب ريعتفا لاقي نأ" هيج

 56 وه اذه ناك ول هنأل قولخمب هللا ىلع ماسقإب الو هتاذب

 تاذ نأل سابعلا ىلإ اولدع املو ه5 هيد كدي يح كوس ناكل

 . سابعلا تاذ نم لضفأ ل وسولا

 كفقوم امو ؟كلذ ىلع مهتلدأ ام ِدْلِكَي يبنلاب لسوتلا ضعبلا زاجأ -س

 ؟اهنم

 يه ِةْيكي ىبنلاب لسوت نم ةلدأ -ج
- 

 ١- هيلع ةباجإلا تمدقتو ءدقتملا رمع لعف .

 . 7 فكيلف نيلئادبلا قي فلاب انإ يللا تيل
 نأب هل وعدي نأ بِي ةرمرلا نم بط يذل ا علا فيبدو ل

 لاقت كلذ هللا :توعو فمش نإ هل لوسملا نان هريصب هتلق هر
 |! مهللا لوقيو نيتعكر ا ًاضوتي نأ هرمأف هعدا لب

 كيرلا ىلا 00 لامعا 8 1!!! [ ا( + فا ع فاكا

 .(38) ةيآلا : فارعألا انا 00

 .امطحق اذا ءاقستسالا هامإللا قمانلا لاؤضش تاب ءامييعيالا ع( 0 اخبلا هف

 ا ير د و

 ؛ 5001 ل ا ا ٍ 2
 د رس رب أ 11 طر كجءام نبأو ازا 47 يذمرتلا هاور 2 +١

1 



 هئاعدب ناك امنإ انه لسوتلا اذه نع بيجأو .هيف ينعفش ةياور

 كلذكو: كلل هللا توعد تكش ناو فري تعش ةإ)ا نيلدل

 . هتاذب ال هئاعدب هنأ ىلع لدأ اذه (ىف هعفشفو هلوق

 كلذ نمو مل املا :لوألا
 ئضمو لامعألا حلاصب هللا | اوعد ءالؤهف ر اغلا . ل ا ةودلا ةئالثلا ةصق

 ل دي

 يشلاب ماسقإلا نيب قرملاو رم اذهف ءيشلا اذهب ماسقإلا : يناثلا

 يروا لاا

0-2 

 امم

 هلأس نمل عضاخ وهف لاؤسلا امأ -ب

 ؟ةعافشلا نم ةمكحلا امو ؟لسوتلا عاونأ يه ام ركذا -س.

 : لسوتلا عاونأ -ج

 .هب باوثلا لوصحل لسوتلا ١-
 عيفشلا ماركإ ةعافشلا نم ةمكحلاو .ءاعدلا ةباجإل لسوتلا -ب

 ام هيبن ناسل ىلع هللا ىضقيو اورجؤت اوعفشا) ثيدحلا ىف
 392 3 خاج 5-8 3-3-4 2 -

5 
 ةج م

 ,230(ءاشب 93 |

 ل ل لا -س

 يف هتعفش بلاطلل عفاش هنأ امك رشبلا دنع عيفشلا نأ وه قرفلا -ج
- 

 5 جياد أهف ةعاقشلاو 6 ةقدصلا ىللش نقي هلا ) هناي ءاك ل1( رأاخعبلا 21(

18٠ 



010 

 م

 عفاش اضيأ وهو ارتو ناك نأ دعب هيف اعفشم راص هنأ ىنعمب بلطلا

 هنم بولطملاو .بلاطلل ًاعفاش راص هتعافشب وهف هيلإ عوفشملل
 ا ا تل ل ع هللا فالخب

 د هوقو 0ع رمال َّنِإ لق :ىلاعت لاق هيلإ هلك رمألاب

 دقو: عيفشلا .نذإب قوديري رشبلا دنع ةعافشلاو 0 ا
 ىلوملا فالخب .هل عوفشملا ىلع ضري مل نإو هدنع عومشملا هبيجي

 انك هيفا رلوملا رضا دع نيماف ءيفقلا ءاطو نق اهم انهو هناحتيس

 لعج يذلا وه هنإف هتئيشمو هتدارإب كلذ لعف امنإو قولخملا رثؤي

 هقفو يذلا وهو اهلبق مث ةبوتلل دبعلا قفو يذلا وهو عفشيو وعدي اذه
 . هيلع هباثأ مث لمعلل

 (24) . 24 مكلا
 5 اخ ء يمل ىن هلا 2 السما

 0 # سل

148١ 



 قاثيملا ثحعبم

 ىلاعت هللا هذخأ يذلا قاثيملاو) : هتديقع ىف هللا همحر يواحطلا لاق

 . (قح هتيردو نيف

 رص رم 210 مرش رن هل ره َدَحَأ 5

 لع مدهشأو منير 0 نم مدع ب لس 00 ذو
 نإ معلا مني اور كنا ةنهك لب اللا مكي دنت ميِشَ يم رس تحمس روم م رك عر و رظ رع 4 5

 ةيرد ىلع هللا ةلفعأ ىذلا دهعلا اعرشو .دهعلا قلطم 00 قاثيملا . حج

 : ةيالا حرش

 مهبالصأ نم مدآ ينب ةيرد جرختسا هنأ ةيآلا هذهب ةناحيس هللا ا
3 

 هلإ ال هنأو مهكيلمو مهقلاخو مهبر وه هللا ناب مهسفنا ىلع نيدهاش
 . العو لج هأ ومس ةدابعلا ىقحتسي

 عم كلذ يف لاوقألا ركذا ؟ةيآلا يف روكذملا قاثيملا ءاملعلا فرع مب -س

 ؟هراتخت ام 02 رت

 ذلا ملاع يف مدآ ىنب ىلع هللا هذخأ قائثيملا اذه نإ :لوألا لوقلا

 لاقملا ناسلب مهيلع دكأو رذلاك هرهظ نم مدأ ةيرذ جرختسا هللا نإ ثيح

 جرخاف ةفرع ينعي نامعنب مدآ رهظ نم قاثيملا ذخأ هللا نإ) ثيدحب -أ

 اق الا لارعال ا ةووبس 450
 ب ا

 5 اي



 ل ل اهارذ ةيرذ لك هبلص نم

 0 (ةرلطيجلا ]هنرى اننيعت يدب الا 0
 هللا نِإ) لاقف ةيألا هذه نع لئس هِي لوسرلا نأ هيفو رمع ثيدحبو -س

 ءال وه تقلخ لاقف ةيرذ هنم حرختساف ةنيوبب هرهظ حسمف مدا قلخ

 ا ؛انلا 0 ع 1 ل تالا ير

 ا دال ا ا 1
 ا ةنآدلا

 ضعب نم مهضعب مدأ ينب ةيرذ جرختسا هللا نإ :ىناثلا لوقلا

 ةيرمر اع ةلاأالا ينل دعت نأ ةيحوتلا نم هيلع مهرطف ام وه داهشالاو

 أيد هل نا ملعي غلاب لك نأ مهرئاصبو مهلوقع اهب تادهشف ادعو

 اذهو لاقملا ناسلب ال لاحلا ناسلب داهشإلا ماقم كلذ ماقو هنأش لج ًادحاو

 0 رتب نا هنا ة ويم للا ولاق ةرطقلا ياه كلوي هول ومن كا كيوم كلا

 :تيدحلا

 فعضي اممو ؟(نيطايشلا مهتلاتجلاف ءافتح ىدابع تقلخال كيدح .دأل

 لوا 'لوقلا

 يف يمئيهلا هركذو ىبهذلا هقفاوو هححصو (3414/5) مكاحلاو )77/7/١( دمحأ هجرخأ ءنسح 01(

 ةحيحصلا ظناو «حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور لاقو ١84 - ١84( /1) دئاوزلا عمجم

 "ا

 ء(ردقلا ىف لوقلا | نع ىهتلا) تاب /ردقلا/ (5867/؟) اطوملا ىف : كلام هجرخأ «هريغل حيحص 620

 .(855) ةاكشملا رظناو ء«مهريغو (* ءامبمز يذمرتلاو ٠ و ةواو نسأو 445/1 دمخأو

 .(58585) ملسمو (رانلاو ةنجلا ةفص) باب / قاقرلا (5051) يراخبلا (*)

 .(5198) ملسمو (. . يبصلا ملسأ اذإ) باب /زئانجلا )١508( يراخبلا (5)

 1 ولا و ملسم هجر كات :89(2)
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 دا ١ سيما

 موقت اذهب هنإو ناميإلاب اورقأو ذئئيح نوملكتي سانلا نوك -أ
 . متي مل كلذو ةمايقلا موي ةجحلا مهيلع

 :اهيرك ريب روم ال ةيلع ءلدت مل يهو كلذ ىلع تلد ةيآلا نوك -

 يايا

 ؟هجوألا هذه ركذا ءرذلا

 ١ - مدآ نم لقي ملو مدأ ينب نم ل اعق هنأ .

 .هرهظ نم لقي ملو مهروهظ نم لاق هنأ -؟

 . هتيرذ لقي ملو مهتايرذ لاق هنآ 37

 اركاذ دهاشلا نوكي نأ دبالو مهسفنأ ىلع مهدهشأو لاق هنأ -4

 رادلا هذه ىلإ هجورخ دعب هتداهش ركذي امنإ وهو هب دهش امل
 . هلبق هتداهش ركذي الو

 ةجحلا ةماقإ ىهو داهشإلا اذهل هتمكح نع ربخأ ىلاعت هللا نإ -6

 (١)(-يلفاغ اذه ني انك نر وسلا موي اولوقي الثل مهيلع
 ار اع ناق# طقلاو لم روس بما
 رم حر ري و 200 2 4 20 هر 7” م

 ةحبعس هلل سانلل نوكَي الثل َنرِذنَمَو نب شِدم

 . "74 لسا
 اذه ْنَع نكح اّنِإ# ةمايقلا موي اولوقي الثل كلذب مهريكذت -1

 "ا
 هه رع ربع

 7 ليس ركل سرس مرسم

 اداء 75 امنإ اورو 8 م : ىلاعت لاق -اإ/
 وهام ُّط

0-0 : 
 . و صم م* ين

 2 ةرفيكس ركذف 200 نم

 131 كلا عفا رعأألا هوو
 م 3560 الا ةءايقلا 5

"1 
 سعب 0

 سه ه]ر ملأ علا ذ أو ص
 ,(؟ا79) تدل ذأ : تكا نخالا هر وسم

185 



 . ةلفغلا مدع لجآل

 ةجحلا هيلع تماق نم ىلع الإ نابترتيالو ديلقتلا ءاعدا وأ -١؟

 .ةرطفلاو لسرلاب

 مهدوحجب هدعوت يأ (نولطيملا لعف امب انكلهتفأ) هلوق -

 . كلذ اولاق امل مهكرشو

 00 ا ب هناحيس هنإ -8

 دارا ىلع لاق ليسزللا ابي ين كوت اهنووضم يداهشأ ىلا
 . 200 َضردلاَو 0 21 ( رِطاَ َفكلَّض هلل

 اهلولدمل ام دوبل ةحضاولا ةلالدلا يهو ةيالا هذه لعج هنإ ٠-

 تيل ُلَِصَفَن َكِلَدَكَو## :ىلاعت لاق كلذك هللا تايآ لكو

 سانلا رطف ىتلا رطفلاب كلذ امنإو "049 توعجرب ٌمُهْلعََو
 . اهيلع

 اما مع

 ذخأو رذلاك هرهظ نم مدآ ةيرذ جرب هللا نأ ىلع لدت راثآ تدرو -س

010 

00 

 حاورألا نأ ىلع راثآلا هذه لدت لهف .كلذب مهقطنأو دهعلا مهيلع

 2 حرشا ؟ حل مأ داسجألا لبق

 اقبس ماسجألا حاورأ قبس ىلع لدتال راثآلا هذه نإ لاقي نأ فقوملا

 اهلجأو اهقلخ ردق سانلا روص هللا نأ ىلع لدت امنإو اتباث ارمتسم

 جدر ردهو اهيلإ اهداعأ مث اهتدام نع روصلا هذه جرختساو اهلهم

 ةلمج دعب ةلمج اهنم ىلخي هللاف هل ردقملا هتقو يف اهدارفأ نم درف لك

 اقباطم جراخلا قل ملحلا .ئحي ل وأ ريدقتلا هب ديعيس يذلا هجولا ىلع

 لدي اهضعبو املا روستلا ىلع لَدَن امنإ راثألا هلهف د انقملا وتلا

 .(1) ةيآلا نه ميهأربإ ةروس

 14 آلا :فارغألا ةوونم

- ١88 
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 لهأ نم ةداعسلا لهأ ريمو مجروصو مهلاثمأ جرحتس سا هناحببس هنأ ىلع

 يف الإ دري الو هيلع لدت الف كانه مهيلع داهشتسالا امأ ةواقشلا
 : ظ : اذ. فدع 5

 . امهنع هللا يح رمعو سابع نبا ىلع ١ 'نيفوقوم نيثيدح

 وقت تن أ ا ث ده ليأولاك درب ٌتسلَأ# هلوق يف داهشإلا نم ةمكحلا ام
-- 

 ا

 رس ول سم 2 مصرع عرس 1غ 1 ٠ م ا رس هس هع اع م

 ف نِم ائْوأِبا كرش ا أولوقت أ © َنيَِع اَدَه ْنَع انك ان ٍةَمََقْلا مول

 كلذ 3 14 نول ىلا د1 لهي كيتا جيتني يرد انكسحو

 556 هلوق يف ريمضلا حيضوتو لئاقلا نايب
97 

 هلل مهيلع ةجحلا ةماقإ (اندهش ىلب) هلوق يف داهشإلا نم ةمكحلا

 0 ايو باوصا ياو روم
1001 

 كشر لف نفي اوامر هما ان اوك # ىلاعت لاق

 اورطف يتلا ةرطشلاو لسرل لايف دن هتماك -اهنإ 0

 : دّقف لئاقلا امأ .اهيلع

 ىلب اولاق مكيرب تسل هانعم نوكيو م دآ ينب لوق نم وه ليق 3

 . سابع نبال وهو اضعب مهضعب دهشأ ليقو -5

 نأب مكرارقاب مكيلع اندهشف ةكئالملا لوق نم اندهش هلوق ليقو -*

 هلوق ىلع فقولاو (نيلفاغ اذه نع انك انإ) ةمايقلا موي اولوقت

 . ىدسلاو كاحضلا لوق اذهو 04ج
8 

 117 ةيآلا ::فارحألا ةزوس 00 با ريسفت عجار

 .(107) 0 ا و

 11/9 ةركلا ”كقارغألا ةزوش

185 
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 ف
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00 

 . اهيلع ليلد ال تاللامتحا لا وعلا ةيقبو هل دهشي

 امهيأو ؟لقعلاو ملعلا نيد نيبو ةداعلاو ةيبرتلا نيد نيب قرفلا ام

 ؟ءابآلا ديلقت هيف زوجي

 ايندلا ةحلصم لجأل ةناؤنأ نع يبصلا ةلخاب ام وه ةداعلاو ةيبرتلا نيد

 ملعلا ريد ف اقأ هاوبأ هب سانلا قحأو فاك قرف كيال لفطلا نإف

 فسويك مهعبت قح ىلع هاوبأ ناك نإف لسرلا هب تءاجام وهف لقعلاو
 0 ا ل لا لا الب ١ 0 ا - 7 مس و وى جرم 9 ٠

 إل انيصووأ# :ىلاعت لاق امك لسرلل نيفلاخم ءابآلا ناك نإو
 يس ا اع َكاَنَهنَب نو اًنَنُح هيَ ا 1

 و ملعلا نيد وه ءابآلا ديلاقت هيف زوجي يذلاو 0 ل
 خم (رايتخالا ةملسمو رادلا ةملسم) فلؤملا لوقي دوصقملا حضو

 ؟نيعونلا نيب قرفلا نايب

 0 ها و لل

 هيلع ايل آم مَ 00 ا لرأي رك لِي انإز» : راس

 ار تودَسهي الر يك بريت ] مهوب تراك َوَلَوَأ انَءآَباَء
 1 ويولد يما

 0 سوو هوب

 .(ا١ا٠0) ةيآلا : ةرعملا ةراوس

 118 هيدا قابل ةروجم

 - 1/8ا/
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 ؟ةرخآلاو ايندلا ىف ىبصلا ىلع يرجت يتلا ماكحألا يه ام

 ةرخآلا يفو .ةرهاظلا ايندلا ماكحأب هيدلاو ةلماعم ايندلا يف لماعي

 . لقعيو غلبي ىتح نيدلا اذه ىلع بقاعيال هنإ حيحصلا

 مهل ديلقتلاب كرشلا يف ءابآلا ديلقت ىلع جتحا نم ىلع بيجت اذامب
7 50 

 أوو ا ند 2 : ىلاعت لاق ة مكشتأ ىلع متدهش كلو
 را :ج 0 2 و

 درجم لعجف 7«كيفنأ ع َوَلَو هِي دبس طْسِقْلاب َنيِمَكوق
 املف اذكب يسفن ىلع تدهش ناسنإلا لوقي نأ سيلو .ةداهش رارقإلا

 مكسفنأ ىلع هب متدهش يذلا رارقإلا اذهو ةفرعملا هذه نع متلدع

 ةقيقح هل ملعي اهلا نقيتملا مولعملا نع متلدع , لب كرشلا ىلإ

 ميل هلإف ةيويندلا دقن اداعلا يف مهعابتا فالخب هعم ةجح ال امل اديلقت

 مكدنع نإف كرشلا امأ .مكل ةحلصم هيفو اهداسف هب ملعي ام مكدنع

 . باوصلا نع هيف مكلدعو هداسف ىلع لدي ام رارقإلاو ةفرعملا نم

 اهدعب امف ةفطن نم ناسنإلا قلخ > لحارم نم لعجن نأ نكمي فيك

 ؟ةيبوبرلا ديحوت ىلع اليلد

 بئارتلاو بلصلا نيب نم ةجراخ ةفطن ناك ناسنإلا نأ وه كلذ هجو

 ةملظو نطبلا ةملظ يه) ثالث تاملظ ىف نيكم رارق ىلإ تراصف

 يتاح" رامز عيوب الا: ربيت :اهنض ظقلا و :(ةديقملا ةلظو, معبرا
 ملاعلا ءامكح اهيلع عمتجاو حول وأ قبط ىلع ةعوضوم تناك ولو

 نأ .. ايهتسي هفللذكو كلذ ىلع اوردقي مل ًائيش اهنم اوروصي نا

 نم يتأي الو ةايحب فصوت ال ةزجاع تاوم اهنأل اهيف عئابطلا لمعت

 د -. أ ب

 5 د ةياذلا ايلا هر وس

 قم3ةا 



 ةفطنلا لاقتناب ركفتو كلذب ناسنإلا ركفت اذإف ريبدت الو لعف تاوملا

 كلذ عناص هللا نإو ةيبوبرلا ديحوت كلذب ملع لاح ىلإ لاح نم
 . هلك

 ؟ةيهولألا ديحوت ىلع ةيبوبرلا ديحوتب لالدتسالا نكمي فيك -س
 قيلي فيك مدعلا نم هدجوأ ابر هل نأ ملع اذإ ناسنإلا نأ كلذ ةيفيك : ج

 ةيهولألا ديحوت ىلإ ةيبوبرلا ديحوت نم كلذب لقتناف هريغ دبعي نأ هب
 . انيقي هديحوت داز كفتو ربدت املكو

 م ىلا
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 ردقلاو ءاضقلا ثحببم

 ىف ىلاعت هللا رس ردقلا لصأو) : هتديقع ىف هللا همحر ىواحطلا لاق
 قمعتلاو .«لسرم يبن الو برقم كلم كلذ ىلع علطي مل .هقلخ

 نايغطلا ةجردو «نامرحلا ملسو :«نالذخلا ةعيرذ كلذ ىف رظنلاو
 ىلاعت هللا نإف « هسوسوو اركفو أرظن كلذ نم رذحلا لك رذحلاف

 .(. . . .همارح نع مهاهنو ؛همانأ نع ردقلا ملع ىوط

 نيب مث .«ناميرإلا ناكرأ نيب هتل زنم نايب عم ءاعرشو ةغل ردقلا فرع - س

 ؟ردقلا ركنم مكح

 0 ارو ساو

 راقلابو- رخآلا ا هليموو ةقكو ةنكتالوو "5 مون" نأ ناهآلا)
 و

00 

 لوصأ نم ًالصأ دحج دقف ردقلا ركنا وم نأ. ةةركنا خوف مكحو

 َنورفكَتو الكا ضعَبب َنوُسصْوَمْفَأ # هلوق يف لخديف ةعيرشلا
 ردقلاب نمؤي مل ن7 ميللا نبا الو رتل هني يطيل رحاا دو "وبوب

 1( يصولا عب خلسنا دقف

 درفتو (١٠و 9) ملسمو .ليربج لاؤس باب /ناميإلا )2١( ةريره ىبأ ثيدح نم يراخبلا هاور )١(

 .ناميإلا (8) باطخلا نب رمع ثيدح نم ملسم هب
 0 هال ةةزفلا روم 49

 ردقلاو ءاضقلا لئاسم نم ليلعلا ءافش) مساب ردقلا يف اباتك ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا درفأ دقل (6)

 . ةتءارقب حصنأو ( ايلعتلاو ةمكحلاو

 "لاء



 نم كلذ كردأ نمو ؟هرهظأ يذلا نمو ردقلا يف مالكلا رهظ ىتم ركذا - سي

 . ةلاقملا هذه نم هفقوم نايب عم ةباحصلا

 7 ان[ دعم فيلرقا ىلا: مالا يضيع نا رقلا ذهب قالا كل ونلا فدع

 نيبو ريبزلا نب هللادبع نيب تناك يتلا ةنتفلا يف نايفس يبأ نب ةيواعم
 ةرصبلا يف "7ينهجلا دبعم ةلاقملا هذه رهظأ نم لوأو ةيمأ ينب

 هللا دبع نب رباجو سابع نباو رمع نب هللادبع ةباحصلا نم اهكردأو

 . ةياحصلا نم مهريغو عقسألا نب ةلثاوو

 دبع لاق ىتح مهتلاقم اودرو ةيردقلا ىلع اوركنأ مهنا ةيردقلا يف مهلوقو

 ءقىرد مهم لا مهربخأف كتلوأ تيل ادإ ةيرذقلا نع هلأس 8-5 رمع نس هللا

 ركنا نم نإ دمحاإو يعفاشلاو تالاييك مالسإلا همَثأ مكح دلفو ف ل مهنأو 002 ا ةأشلاو كأل 0 ةمتأ هو ع , أ

 هللا يضر يعفاشلا لاق ىتح رفاك وهف اهدوجو لبق ثداوحلاب مدقتملا هللا ملع

 .اومصخ هب اورقأ نلإو اورمك هودحج نإف ملعلاب ةيردقلا أورظان هنع

 ؟اهنايب عم ردقلا بتئارم ددع مكركذا -- سس

 : يه عبرأ ردقلا بتارم , ةح

 ١- ءىش لكب ىلاعتو هناحيس هملع .

 1 .هداجيإو هقلخا -؟

 . ءىش لك ريداقم هتباتك -؟

 ْ :ةكينهلا# ةذاررا 5

 لخدي نم ددع لزي مل اميف ىلاعت هللا ملع دقو» :ىواحطلا لاق

 ددعلا كلد يف دادزي الف .ةدحاو ةلمج رانلا لخدي نم ددعو .ةنجلا

 نم لوأ وهو ةرصبلا ليزن ينهجلا ميكع نبا هللادبع نبا ليقو رميوع نب هللادبع نب دبعم وه )١(

 نهي راد 2 (ة دال نس ورقم

 (185 /4 ءالبنلا مالعا ريس) .هتعدب ىلع تقولا ءاملع نم ناكو ةباحصلا نمز يف ردقلاب ملكت
 0 2 ٍ 95 م1 0 ١ ! 0 سمس 2 - 9 5 . 7 9 .٠

 ا يف ظفاحلا لاقو ءةهلاسرلا ص (5١غ /؟4) لامكلا بيذهب يف هعمج رب اهنم « ةليدص مجارت هلو
57 

 7 ؟ م 15 . ؛ ها -- يو 527 هه هك ف - 5 -] , 7 000 ل ١01 : 2 .خ ا رإ_ 1 ا. 1

 0 ماي ر ' 50 و2 72 2ك 2 ب] 5
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 0س

 ء. مح

 ركذا ؛«. .هولعفي نأ مهنم ملع اميف مهلاعفأ كلذكو .هنم صقنيالو

 ايلزأ املع رانلا لخدي نمو ةنجلا لخدي نم ملع هللا نأ ىلع ليلدلا

 ؟كلذك مهلاعفأ ملعو

 ملو ادبأو الزأ ميلع ءيش ا ل ل وم ىلاعتو كرابت هللا نإ
 5 مدرس و هب ' ' 5

 000 6 - أ ايدل : 3
 ين لكي هللا نإ * :ىلاعت هلوق ليلدلاو ةلاهج ءايشالاب هيلع مدقتي
 مل ,/ رم 9 تا 0 7 هر ١ ى؛ 57 5

 لديو "74 © اًميلع ٍءْيَش لكي هللا َناكَو## هلوقو 04 © ميلَع

 الإ ةسوفنم سفن نم ام) لاق دكت لوسرلا نأ ثيدحلاب دروام كلذ نم

 وا. ةيقيش: هتك لق لاو .نانلا "وأ ةنجلا ا
0 

 نم نَم دهع يفو ؟ردقلا بتارم نم ىلوألا ةبترملا ركنأ يذلا نم

 ؟ةباحصلا

 نيا يح ردع 3” 1 نومدقتملا 00 ا هذه ركنأ معل

 دقو ةيردقلا نيرو انه 7 ىلع ءةاهلعلا ىو د را

 .اوضرقنا

 .ميتاوخلاب لامعألاو هل قلخ امل رسيم لكو» : يواحطلا لاف

 , (هللا ءاضقب ىقش نم ىقشلاو هللا ءاضقي دعس نم ديعسلاو

 0 د

010( 

000 

 هيف

 اذلو ناسنإلا ىلع ةواقشلاو ةداعسلا ردق هللا نإ لوقي نم ىلع درت مب

 ؟ لمعلا ىلإ ةجاح الف

 نم كنأ نقيتم ملع كيدل سيل هنأل ردقلاب جتحن نأ يغبنيال هل لوقن

 كانيهن الوب كانرمأ اهل: لع. دتع اك ولون نانلا ىلا "ةنحنلا هيباحصا

 .(1/) ةلذاحملاو (113) ةيوكلاو (38) ةيآلا لافنآلا ةزويس

 .(5) حتفلاو (50) ةيآلا :بازحألا ةروس

 :ردقلا هب 6 11/0 ملسمو 3 ربقلا دنع تا ةظع وم باب 0 افا )١7557( ئراخبلا

5 



 . حج

 نإف ةنجلا باحصأ نم نوكت نأ كقفوي نأ هللا ىسعو لمعا نكلو

 عدنو انياتك ىلع لكتن الفأ هللا لوسراي هل اولاق ٍةِتَت لوسرلا باحصأ

 .هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا لاقو مهيلع باعف لمعلا

 ؟(هقلخ ىف هللا رس ردقلا) يواحطلا لوق ىنعم ام

 1 | لا 5006 1 .. 5 1 ا 0 كا[ 5

 رقفآو ىنفأو دجوأ هناحبس وه لب لسرم يبن الو برقم كلمال
 مس ردقلا)هنع هللا ىضر ىلع لاق ىدهو لضأو ايحأو تامأو ىنغأو

 . (هقشكن الف هللا

 . اياوص هارت

 :لاوقأ ةثالث ردقلا ىف سانلل

 : لوآلا لوقلا

 لب دابعلا لاعفأ قلخي مل هللا نإ اولاق نيذلا مهو ةلزتعملاو ةيردقلا

 ناميإلا ءاش هللاف اهعوقو دعب الإ اهب ملعي ال هنأو . مهسفنأ لاعفأ وقلاخ مه

 ردعي مل هللا نإ اولاق مهتجحو رغكلا ءاّش .فاكلا ةرحلو نيرفاكلا نم

 ناك اهيلع بذعو اهءاش هنأ انلق ول انأل اردق وأ ءاضق اهاضري ملو ىصاعملا

 ع

 0 ب الاي

 ا يس لل ملا ةلدآلل 0 ب

 0 0“ نيت سيرا
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 رم اء 4 ص
 يس - رص ا 31 لس 2 00 املس نع ص أ رم 5

 كلش نك كلا نا ل6 *ذ نأ الإ نوءاشت امو# هلوقو
 تم رظرم حرم 0 0 7 هر 98 (١ رع 7 7

 حرس ميديد نأ هللا درب نمف# :هلوقو ' ”# ©9 امج
 و رم - - ريع ' را 0 اساس ةحصرم سا 0# ينل

 اقّيََص مردص لمَجم ِهَلِضِي ن دري نمو ئاَسِإل ةردص
 حج 0 رت م7 طال

 04 ءاكشلا ُْ َدَعَصي امنأك اجرح

 مكلوق نم مزلي هنإف هنم حبقأ يف متعقوو ءيش نم متررف مكنأ -ب
 .داقتعالا حبقأ نم اذهو هللا ةئيشم تبلغ رفاكلا ةئيشم نأ

 ريخلا ىلع ثصو: دنقلا نم وذو ريثلاو. زيكلا ودق هللا نأ ع

 : ىلاعت لاق رشلا نم ريخلا اهب نوزيمي الوقع رشبلل لعجو
 6و9 00 6 2 ةمم صر رج هه رمح 7 أ 27 م

 2# اهثوفتو اهروجم اهمهلاف اهنوس امو سفنو#
 املاظ كلذ دعب نوكي الف ةجحلا مهيلع تماقو لسرلا لسرأو

 : ىناثلا لوقلا

 ءاوهلا ىف ةشيرلاك لب هفرص هسفن ىف سيلو هيلع روبجم ناسنإلا هلعفي

 لعفي ام لك نإ اولاقو .رهنلا راس مهلوقك ازاجم لاعفألا هيلإ بسنت امنإو

 مهتجحو ةيصعم وأ ةعاط اناميإ وأ ارفك ناك ءاوس ةضحم ةعاط وهف دبعلا

 هيلع روبجم وهف كلذ ىلعف ظوفحملا حوللا يف نئاك وه ام لك هللا ةباتك

 شاعترالا نإف شاعترالا ةكرحو شطبلا ةكرح نيب اقرف كانه نأ -أ

 .رايتخاب شطبلا ةكرحو رايتخا نودب

 و ةيالا ةنانشنالا ةزوؤح 0010(

 4١7(. 52 ةيآلا : ءاقيالا ةيونج 00

 ران انألا ؟ريفعلا ةروس 26
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 املو هيلإ لاعفألا بسنت نأ حص امل لعف هل نكي مل ول دبعلا نأ -ب

 ةعاطلا دنع باوثلاب ىزاجي هنأ ازاجم هيلإ تبسن نإ حص
 . ةيصعملا دنع ساقعلاو

 0 و ل واو د 0

 ره متي دع نمت :هلرقو 204 © ني انك اني زج»
 000 بلف ءاَش نمو َنِمْؤَملَف ُءاَّش نمَف# : هلوقو (004ٌةَمسينَ

 ال دبعلا نأل لسرلاو بتكلاو عئارشلا ليطعت مكلوق ىلع مزلي هنأ

 . هب ءاج امب ىيدتهي ىتح هل ةفرص

 : ثلاثلا لوقلا

 هل دبعلاو ةئيشمو ةدارإ هل هللا نإ نولوقي مهو ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 هناحبس هللاف هتئيشمو هللا ةدارإ ىلع ةفقوتم دبعلا ةدارإو .ةئيشمو ةدارإ

 رفكلا دبعلا نم ضري لو ةينوكلا هتئيشمب رشلاو ريخلا ار ىلاعتو
 () © رتب ُهَئَتلَح عع لك اًنإ» :ىلاعت لاق و اعرش يصاعملاو

 هرك هللا 9 هي لوسرلا لاقو 00 ل ِهِداَبِعِل ىّضْرَي الو# :هلوقو
 رابخيملا وه :كوقلااذهو .؟0(لايلا ةضانقإوب كاونبلا 5 »م و لاقلاو ليقلا

 «نياوعلا نيبادطجوتل

 يف كرش لوأ اذه)ةيردقلا بعذم نع ربخأ نيح سابع نبا لاق اذامل -س

 ؟اكرش ردقلاب بيذكتلا دعي اذاملو (مالسإلا

 )١( ةيآلا :فاقحألا ةروس )١5( ةعقاولاو )15؟١(.

 .(186) ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟)

 .(79) ةيآلا :فهكلا ةروس (96)

 :(54) ةيآلا ةرمقلا ةزوس“- (4)

 .(/) ةيآلا :رمزلا ةروس (0)

 )١1١5(. ملسمو .(لاملا ةعاضإ نع يهني ام) باب /ضارقتسالا (؟08٠5) يراخبلا هجرخأ (0)
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 هريغ هللا عم اوكرشأ مهنإ ثيح كرش ةيردقلا هلاق يذلا نأ كلذ ىنعم : ج

 هسفن لاعفأ قلخي يذلا وه قولخملا نأ اومعز مهنأل قولخملا وهو

 نوك هجوو هديحوت هبيذكت ضقن ردقلاب بذكو هللا دحو نم نإف
 . هقلخ يف هلل اكيرش دبعلا نوك نم هنع مزلي ام اكرش ردقلاب بيذكتلا

 يدرب لوأ اذه) ةيردقلا ةلاقم يف سابع نبا لوق نيب اقرف ىرت له -س
 ("2؟(ديحوتلا ماظن ردقلا)هلوق نيبو "7(مالسإلا

 الإ دجويو مظحي ال :ءرملا ناميإ نأ هدارم نأ كلذو امهنيب: قرف ال : ج
 قلاخ هللا نأ هناميإ هللا ديحوت ةلمج نمو ءيش لكب هللا ديحوتب

 دقف دابعلا لاعفأ قلخي مل هللا نأ معز نمو مهلاعفأ قلاخو قلخلا

 .هريغ هللا عم كرشأو هدنع ديحوتلا ماظن لتخا

 ؟مهيلع بيجت فيكو ؟ةيردقلاو ةيربجلا نم لك لالض يف ببسلا ام -س

 ءافرلاو ةحبملا ةينو ةفازألاو شمل هينا رسعلا رهاب اف قس ع

 ةيردقلا تلاقف اوفلتخا مث ةيردقلاو ةيربجلا امهنيب ىوس دقف ةدارإلاو

 يهد ةيدتقب لو ةزاقم هيمو اهضروولو سابسلا هرم مل اللا نأ

 هاجروا وقع نعااجراخ

 دكر هيعهرو ةصعأ ةوققو فللا ةفارإاب هلك نوكلا :ةييهلا كلاكو

 كلذ واع لد“ دقو ةبحملاو ةثيشملا نيب ب ًاقرف كانه نأل أطخ نيبهذملا
 نمو ُهلِيَصي هنأ امه نم# :ىلاعت ا ةئسلاو باتكلا هر رت

 .ةنمملا لهأ داقتعا .لوصأ حرش يف يئاكلاللاو )770/١( دمحأ هاور .فيعض هدانسإ )١(

 .7145 /ح (ةيواحطلا حرش ةيشاح) ينابلألا خيشلا قيفحت عجارو (1117)ح

 نب ءىناه ةيفو (م م ةا/) يب هآور حوفرملاق .ًافرقومو ًاعوفرم فيعض هدانسإ خف

 يف ةطب نبا هاور :فوقوملا امأو ١91/17(. دئاوزلا عمجم) يمثيهلا هلاق ,ءفيعض لكوتملا

 لهأ داقتعا لوصأ حرش يف ا ءاووروت ل 2 و ؛ 1 ح (ردقلا باتك) ةنابإلا

 (ةيواحطلا حرش ىلع هتيشاح) ينابلألا خيشلا قيقحت عجا رو امهريغو ١١11( 5و 1115)- ةئسلا
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 رك اس حس خر

 ولو :ىلاعت هلوقو 04 © ٍيِقّيَسُم طر َنلَع ُهَلَعَجي أَن

 0 بِي اَل ُهَّشأَو# ءاضرلاو ةبحملا يف لاقو "74اوُلَمَسَقَأ اَم
 هك هللا نإ)) 5246 لوسرلا لاقو 94 لكلا وراي نتي هلو هلق
 5 نأ بحي هللا نإ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو (*0(ثيدحلا لاقلاو دج

 . "9(هيصاعم يتؤت نأ هركي امك هصخر

 ؟هسفن لاعفأ قلخي دبعلا نأب لوقلا ىلإ ةيردقلا اعد ىذلا ببسلا ام -س

 ناك ول اول /اق مهنإف مهمعز يف ملظلا نع هللا هيزنت وه ةيردقلل لماحلا : ج

 دق هللا نأل يصاعلاو رفاكلا بذعي نأ حص امل دبعلا لعفل اقلاخ هللا

 هزنم هللاو ملظ وهو امهل هردق ءىش ىلع هبيذعت نوكيف امهيلع هردق

 ب م

 ريخ نم ردق ام هدابع ىلع ردق هللا نإ لاقي نأ كلذ نيب عمجلا - 8

 تومي نأ لبع ىلع ردق اذإف :تايبسملاب بتابسألا ل طبر باب نم رش وأ

 كلذ: ىلع ىقي هلغجت نابسأ هل ءىيهي نأ نم دب الق مالسألا ىلع

 ءىيهي نأ دب الف رفكلا ىلع تومي نأ هدبع نم دارأ اذإو تومي ىتح

 : هتنوفم يحس كللذا ناط نة هاعجتا اه تايسألا قه

 )١( ةيآلا :ماعنألا ةروس )79( .

 4 17 يآلا": ةوشلا ةوونس. :(9)

 8:83 يللا رشا ةروض :00)

 : (ا/) ةيآلا +رمزلا ةروس: .(4)

 .ابيرق هجيرخت قبس (8)

 /؟) ليلغلا ءاورإ عجار ءامهريغو (؟0/47) نابح نباو )١9١5/15( دمحأ هاور «حيحص هدانسإ (5)

4) -(515)/, 
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 نوكي الئل ةجحلا لوزنل عئارشلاو بتكلا لازنإو هفيلكت نإ مث - ب 00

 ةيبو ةتروتعب نم ةتافاعمبو ةطشس هللا انفررقت اكبلالا: دي فردا سا

 ؟هلبق امل ظفللا كلذ لومش رابتعاب '' !(كنم كبو) ا ظ

 راثآ ةيناثلاو انبر اهب فصتي ىتلا ةفضلا يه ىل وألاف نّيِبو حضاو قرفلا : ج 0
 ةافاعملا لعفب ذاعتسا لوسرلاف ةبوقعلا حبلا نانآو ةافاعملا ءاضرلا <

 ال كب) ٍةَْب لوسرلا لوق لومش هجوو : ةبوقعلا | عفا نم:
 :كتئيشمو كتدارإب لصاح وهف هب ذيعتسا ام نإ) لاق ِلك# لوسرلا نأ 2

 ىلع كدبع انأف كتئيشمو كتردقب اضيأ لصاح وهف هنم ذيعتسأ امو 3
 ريو بيا يل جرو يااا لاح اا

 : ناتهج هل هللا هردق يذلا ءيشلا نإ لاقي : نأ وها 04

 رشلا ىوف عيمجو قوسملاو يصاعملاك هريغل ا د دارم. 32 نأ :ىلوألا 0 ٠
 ىلإ هلصوت اهنأل اهدارأ امنإو اهتاذل اهدري مل هللاف ءاهدارأو هللا اهردق ىتا 5

 .الزأ [هرويدقتو قل ىوق داجيإ رس اذهف هلل الإ اهملعي ال مكحو اياغ ا

 ريخلا ديف ًدارم هتاذل ابوبحم ًابولطم نوكي اذهن هسفنل ديري هنإ : ةيناثلا .

 .ةياغلا ةدار 0 وهف 0

 نم هيقو سيليإ قلخ يف هتكح عراشلا اهب ني يلا مكجلا يه ام -ص ا

 طظ 0 ا ١552 يئاسنلاو لمدحكك يذمرتلاو (١م8ا1/) دواد آو (844805) ملسم هج رخأ 20

١548 



 كلت دوجو نوكي له لاق نم ىلع درت فيك نيب مث ؟رشلا ىوق
 ؟بابسألا هذه نودب مكحلا

 .ىه . >>

  تاذ قلخف تاللباقتملاو تاداضتملا هقلخ ىلع هتردق روهظ :الوأ

 راهنلاو ليللا قلخو رشلا تاذ سيلبإ تاذ قلخو ةكربلاو ريخلا تاذ ليربج

 . هكلمو ةتردلك لاهك ىلف.ليلد ربكأ نم كلذو.ريغلاو يشلاو ةاحلاو ثوملاو

 ٠ لامكو هنوكحتل ليطعت تاداضتملا هذه صعب نم نوكلا ولخف ءهناطلسو

 ظ ظ اا .هريبدنو هفرصت

 رابجلاو مقتنملا لثم ةيرهقلا هتافصو هئامسأ ضعب روهظ :اينا

 ناك ولو اهقلعتم دوجو نم دب الو لامك تامصلاو ءامسألا هذه نإف راهملاو

 نا ب يي يس او ا روهظ : : اغلاث

 .ةهله راثآ روهظ ىلإ ةبضغملا بابسألا نم هركي ام قلخ- الولو هدابغ ن ١م عاش

 ١مل ولو) : هلوقب يي يبنلا فانا دفو دئاوفلاو مكحلا هذه تلطعتل ءامسألا

 م رمغيف لورهغتسيو نوبنذي موقب ءاجلو مكي هللا بهذل اويندت

  ميكح ل هتريخو هتمكح ىلع ةلادلا هئامسأ راثآ روهظ :اعبار

 الإ اهلزني ال ريبخو ءاهعضوم ريغ يف ءايشألا عضي ال ميكح وهف ءريبخو

  حلصي نمب ملعأو ؛ . هتالاسر راوي طرب ثلا ىبجاوب ا اواو ىل

 ل لا ل ل ل ا ا اهلوبقل

 . .كلت يف يذلا رشلا نم. مظعأ وه يذلا ريخلا لطعتل رشلا نم اهيف

 حاصملا نم اه يا اهوخنو جايرلاو ءامسلاو رطملا لثم اذهو «بابسألا
 ظ قفا قا ا

 ع 2
 تا ٍ 0007 يت | |: هي

 . ةريره يبأو يراصنألا بويأ يعبأ أ نع (5075و 5302 5/7 ملسم هجرخأ 000
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 مل سيلبإ ناك ولف ةبرقلاو تاعاطلا عاونأب هيلإ هدابع برقت :اسماخ
 امو داهجلا اهمسا ةدابع كانه ناك املو نيعيطم مهلك سانلا ناكل قلخي

 اهمسا ةدايع كانه ناك املو هيف ةاداعملاو هللا يف تاالاوملا نم اهيلع بترتي

 . كلذ ريغو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 ؟بابسألا هذه نودب مكحلا هذه دوجو نكمي له لاق ام ىلع درلاو

 دوجو ضرفك مزال نودب موزلملا دوجو ضرف وهو لطابو دساف لاؤس اذه

 . كرحتم نودب ةكرحلاو بئات نودب ةبوتلاو بأ نودب نبالا

 ؟ال مأ رشلا ىوقب ىضري نأ ناسنإلا ىلع بجي له -س

 : ليصفت اذه ىف . جس

 ميلستلا بجيف هاضرو هتئيشمو هللا ريدقتب ةعقاو اهنإ ثيح نمف ١-
 :هراققز.ةللا تشك اهيتءاضرلاو

 هيلعف هرايتخاو هلعف نم يهو دبعلا نم ةرداص اهنأ ةهج نم امأ -؟

 ريخلا نأ ثيح اهنم صلختلا لواحيو هلعفل طخسيو هركي نأ

 .هدابع ىلإ هوركملاو هيلإ
 سيل رشلاو) ِةْئَ# هلوق نيبو رشلا ىوقل هللا ريدقت نيب قفون فيك -س

 هدابع نيب هللا وسي مل اذاملو ةثالثلا ريخلا بابسأ نّيب مث 20؟(كيلإ
 ؟اهيف

 داجيإلا ةيحان نم امأ -«هذادغإو هذادفإ كيلا يسيل هنأ لاقي هنإ فتردلا :ج

 نم مهنمو هدعأو هدمأ نم مهنم هدابع قلخ امنيح هللا نأل كيلإ وهف
 : ةثالث ريخلا بابسأو هدمي ملو هدعي مل

 .داجيإ - ١

 )1١( يئاسنلاو (7,71) ملسم هجرخأ )7/  )17١ءاعدلاو ركذلا نم رخآ عون /حاتتفإلا .

 ل”



 .دادعإ - ؟

 داوم هه[

 نأ ىضتقي ريخلا نأ ئري دقف ءدادعإلاب توافتلا امنإو ريخ داجيالاو

 رطل ةداعح كلل امك لل 11134 هال وا هع هلا افجي نكس اذه
 ل3 تاق فليقل منور لاقل, ىل نه مبا يذلا مدقلا يسود لسحر
 تضتقا امنإ هدادمإ ةمكحلا تضتقا ام انلق ؟هدجوأ ذإ هدمي مل اذاملو

 مل هللا نآب لوقلا امأ هدادمإ نم رشلاو ريخ هداجيإف دادمإلا كرتو داجيإلا

 مل رشلاف ةريرشلا سوفنلا قلخ هللا نإ لوقنف ريخلا بابسأ يف امهنيب وسي
 هدابع نيب وسي ملو رشلاو ريخلل ةلباق ةكرحتم يهف تاذ اهنأ ثيح نم اهتأي
 حالصلاو ريخلا اذه نم ملع هللا نأ يهو ةماع ةمكحل عجري اذه نأل

 ىده هناحبس هللا نإف هدعيو هدمي ملف رشلا هيف ملع رخالاو هدمأو هدعأف

 هعدف اذه كيلع ىصعتسا نإف هتمكحل لضأ نم لضأو هتمكحل ىده نم

 : رعاشلا لوق عجارو

 عيطتست ام ىلإ هزواجو هعدفائيش عطتست ملاذإ

 ؟كلذ حضو ؟هيلع هنيعيال مث ًائيش هدبعل هللا ىضري نأ نكمي له 59

 نم ةعاطلا عقاو نوكي دق هنأل هيلع هنيعي الو ريخلا هدبعل يضري هللا : ج

 يب نم نانو هناحيس»-هبلإ :ةركأ "نيف يل ري ل كلذ

 هو لوسرلا عم وزغلا 0 رم لاثم ةعاطلا كلتل

 1 37 5 ورع َجورَخْلا ًاوُداَرأ َوَلَو8 ىلاعت هللا لاق

 هناحبس هيلإ بوبحم وزغلاو '04ههَّطَبَتَف مهَئاعِا ُهَّنَأ رك
 دنع ةهارك مظعأ يه يتلا دسافملا نم هيلع بترتي امل ههرك امنإو

 هل وفي :كتشافملا ىلإ هذه ةيالا تاشأ كفو ةغاطلا هذهل هتيحم نم هللا

 0150 يالا وتلا ةووسا .. 1



 راسم 3 ارم دعس ل 2 0 2

 محلللخ ًاوعضو الو "0 الإ كود 0 2 اوحرتخي» .ول
 766 رطل اس روس

 (0ي م
 هللا ةمكح تضتقاف وا رو 2

 5 نع 5 ناو

 ةبوتلا نود لوحت يصاعملل هللا ريدقت دبعلا ةدهاشم نأ ضعبلا معزي -س

 ظ ؟مهيلع بيجت فيكف .ةدهاشملاو

 ءأطخلا يف مهرئاصب تيمع نمم ًاريثك تعقوأ , يتلا يه ةهبشلا هذه ع

 ىف ىه امنإ | دبعلا ة ةعاط نأ اونظو هيلع وهام ىلع هللا ريدعت دوهسو

 دقف هللا رمأ انيصع اذإ اولاقو .لزألا ىف هل هللا ردق اميف دبعلا َةَقِ

 . مهضعب لاق هتدارإ اهيعلحا

 تاسعامظ ةينبك ىبناتتم ينم راتخي امل العفنم تحبصأ

 دبعلا ةقفاوم يه ةقيقحلا يف ةعاطلا نكلو كلذك سيل رمألا نحلو

 لسرلا نم ةدئاف ال نأ مهلوق نم مزلي هنإف ءينيدلا يعرشلا هللا رمأل

 نيعيطملا مظعأ نم سيلبإ نوكي نأ كلذ ىلع مزليو بتكلاو عئارشلاو

 .هردقو هللا ءاضقب الإ او رك يلا هلا سأل ير عرق مين تلك

 هضغب نيبو هيلع هللا ردق امب دبعلا اضر نيب عمجلا متي د فيك ا

 ؟اهنع هذعب بوجوو :ىصاعملل

 هيلع هللا هردقام لكب يضري نأ ًابلاطم سيل دبعلا لاقي نأ باوجلا

 ظ :ناهجو

 دبعلا ىلع بجي اذهو هتاذب قلعتملا لعفلا وهو هللا ءاضق ١-

 .ريخو لدع هلك هنإف هرشو هريخ نع ءاضرلا
 : ليصفت هيفف هتاذ نع لصفنملا وهو هللا ىضق امامأ -5؟

 .:(41/)'ةيآلا /ةيرقلا ةووينت : (90)

 كي



 ١- هللا نأل اهب يضرو ةبيصم هتباصأ اذإ دبعلا نأ وهو هب يضريام .
 هيلع هبتكام الإ هباصأ ام هنأو هيلع اهردق يذلا وه .

 | هلف هنم هعوقوو هب هقلعت ثيح نم دبعلا ةهج نم وه ام هنمو 1
 ةقرسلاك هب يضريال امو ةعاطلاو ربلاك هب يضريام :ناتلاح
 ضاخللا ةيامور هج رايي داعم نأ لب لبر ار
 : كلذ لاثمو ةيصعملا هذه نم

 :ناهجو هل سفنلا لتق

 .هب يضري هلجأ ةياهن هلعجو هيلع هردق هللا نأ ثيح نم ١-
 كلذب «هبر هنايصعو هرايتخاب هيلع هتماقإو لتاقلا لعف ثيح نم -5؟

 ظ ظ .هب ىضرنالو هطخسن

 ىلع علطي مل ؛هقلخ يف ىلاعت هللا رس ردقلا لصأو) : يواحطلا لاق

 . دج

 . مطالتملا هرحبب ضوخلاو همكحو ةدارتسأ بلظ

 ردقلاب قمعت ىتم ناسنإلا نأ وه نالذخلل ةعيرذ ناك فيك نايبو
 تاهت هذه ماما دعب م ل نالدخلل ةديرأ نوكشم هنأ كش الف هيف غلابو

 .قوسفلاو داحلالا | ىلإ هلمثيف باوج أهل نوكيال دقو باوج اهل نوكي دق

 حضو مث ءردقلا يف ضوخلا عنم ىلع ةنسلاو باتكلا نم اليلد تاه -س

000 

 نمل 7'2(ناميإلا حيرص كلذ) :ِِلَك لوسرلا لوق يف ةراشإلا عجرم
 ؟ةيناطيشلا سواسولا نم هب مالكلا مظاعتي امع هلأس

 ع : ا

 .(7877/59) دمحأو )١75( ملسم هجرخأ

 ت7



 نم تذل عَنمَتْسأ امكح كفل معَسمَتَساَف # باتكلا نم ةلدلا
 . 04 ارشاسك ىرلك ْضْعَ 5 0

 نوضوخي هباحصأ عمس امل) هي يبنلا نع ىور ام ةنسلا نم ليلدلا
 مهل لاق بضغلا نم نامرلا بح ههجو يف أقفت امنأكو ههجو رمحا رد
 را بكل ناك نم كله اذهب ؟ضعبب هضعب هللا باتك نوبرضت مكلام

 نمانأ كاع لاق هنأ وهو ةريره ىلا كيد ىف ةراقإلا معترمامأ لاق امك
 هب ملكتي نأ اندحأ مظاعتي ام انسفنأ نم دجن انإ دقي لوسرلا باحصأ نم

 ةراشإلا عجرمف ."7(ناميإلا حيرص كلذ) لاق معن اولاق هومتدجو دقو لاق
 ةوق ىلع لدي اذهف هب قطنلاب مهتعاطتسا مدعو ةباحصلا مظاعت ىلإ

 90 :ائنالا صضحم كلت :لاق

 .هردقو هئاضقل ميلستلاو هللاب

 . ةيناطيشلا سواسولا نم ًائيش دجو اذإ هلعف ملسملا ىلع بجاولا ام -س

 ىلإ هب هيضعملا ةئيسلا دل وحلا نع لعتمب نأو اهيف ضوخلا كرد أ! را سدو أ[ ”عأأ وأ سل دكا ف 50 ع 2 < 2 أا وأ هى

 . كرشلا

 ,(28):ةيآلا :ةةيوتلا ةووبس- 21

 .(178/7) دمحأ هاور . حيحص 230

 :ًانيرق قبس ف

 .(177) ملسم هجرخأ 0:



 ا ضوخلا . نم عنملا ىلع لالدتسالا

 دق دمحم ةمأ نم نوبطاخملا اهيأ مكنأ ىلاعتو هناحبس هللا ربخي

 ارسأ نم ريثك ةفرعم يف هوص اح ىذلا ضوفلا# مكييصتب وكعتمت

 : نيببسب اوكله ءالؤه نأ وه ةلالدلا هجوو ىلاعتو هناحبس هللا

 دا ردقلا يف ضوخلا تايقلا مظعأ | نمو تاهبشلاو ةوهشلا

 نعل ركنأو | وضاخب ةريدلا ءال وه هللا ملف

0 

 ما ا

 ا نيبو قالخلاب ءانسبألا نيب هللا عمج ملو م70

 عقي دقف «نيدلا) ىنعمب ةيآلا هذه يف (يذلا» نا لالا وض تاوجلا

 وهو فوذحمل ةفص «يذلا) و عمجلا هنا يو اة ردع ريصوملا

 ١ ننويصتلا) وأ (ليجلا) وأ (جوفلا وأ (ضوخلا)»

 نآل ضوخلاو قالخلاب عاتمتسالا نيب عمج هللا نأ :يناثلا نع باوجلاو

 . تاهبشلا ةهج نم داقتعالا يف امإو تاوهشلا ةهج نم لمعلا يف امإ نيدلا داسف

 ؟ةمألا قرفتو اهراشتناو عدبلا روهظ بابسأ ام -س

 حج

 نع

 . مح

 .ردقلا ىف ضوخلاو لطابلاب ةلداجملاو ةهبشلاو كوكشلا ةراثإ كلذ ببس

 ؟باتكلا مكحل ادر (؟اذك هللا لعف مل) لئاقلا لوق رابتعا نكمي ىتم
 ؟(هللا رمأ مي) لئاقلا لوق نيبو هنيب قرفلا حضوأ مث

 يلا اذك لمقال الل

 و و وو يو يريوبلا ةمكحلا

 هاما م كلر ل لس
 5 ا : ةيوتنا ثار ومس 0 3 ١



 دهتجيو لمعي ىتح انبر رمأ امع لأسي لئاسلا نإف هللا رمأ امب هلوق امإ
 ليجنالاو ةاروتلا يف درو هنأ ليق دقو زئاج اذهو هب هرمأ اميف هللا عيطيو

 . (انبر رمأ مب اولوق نكلو انبر رمأ مل اولوقتال ليئارسإ ينباي)

 ؟اهركذا «بتارم هناحبس هللا رمأ ميظعتل

 .رمألاب قيدصتلا -1

 . لمكألا هجولا ىلع رمألاب نايتإلا يف حصنلاو دهجلا لذب -

 عطاوقلا نم رذحلاو هب ةردابملاو دنمالا ىلا .ةعزاشملا .ت؟

 ظ . عناوملاو

 ىلع هب نايتإلا فقوتيال ثيحب هب ًارومأم هنوكب رمألا لعف -ه
 يفاني اذه نإف هلطع الإو هلعف ترهظ نإف هتمكح ةفرعم

 هلوق ىنعم امو ؟كلذك نوكيال ىتمو ارفك باتكلا در نوكي ىتم
 / رجح زكا سو سرس سدح راس رار رق 01

 ."14 © .تولتشي مهو لعفي اَمع لَْسي الإ
 دصقلا امنإو ليوأت ريغ نم ناك اذإ ًارفك باتكلا مكح در نوكي
 ةهبشل باتكلا مكحل ًالوؤم ناك اذإ ًارفك نوكيالو دانعلاو تنعتلا

 هلدعو هتمكح لامكل لعفي امع لآسيال هناحبس هللا نإ :ةيآلا ىنعمو

 هعابتأو ناوفص نب مهجلا لاق امك هتردقو هرهق درجمب لمعيال هناحبس هنإف

 امع هدابع لأسي هللا نأ يأ (نولأسي مهو) هلوقو .هلمعب الك يزاجي لب
 :اننذلا ةايحلا ىف هولمع

 مسمز كلا ١ ءاسألا 0030
 )١١5(. هيلا :ءايسالا ةروس



 يش ملعو « دوج وم قلخلا يف ملع : ناملع ملعلا نأل) اولا لاق

 . دوقعم قلخلا

 ع

)010 

 تاون ةروسص هف

 لوق ىنعم امو (ةيامح اذهف) فلؤملا لوق يف ةراشإلا عجرم حضو

 ىنعمو ؟ادرو الوبق همكح امو ؟(دوجوم قلخلا يف ملع) يواحطلا

 (ءاعداو: [ظرروفت هيلكس انو يالا وا هلوق

 امم هب لمعلاو هداقتعا بجي اميف هركذ مدقت ام ىل !! عجرت ةراشإلا

 ملعلا (دوجوم قلخلا يف مهلع) هلوق ىنعمو .ةعيرشلا هب تءاج

 بجي همكحر اهعورفو اهلوصأو ةعيرشلا ملع وه قلخلا يف دوجوملا
 ارفاك ناك ل اوسرلا ةب ءاج امم انيق ركنا هو :هنفوتد هب قدصت نأ

 نع هاوط يذلا ردقلا ملع يأ (دوقفم قلخلا يف ملعو)هلوق ىنعمو

 زع هللا | تاور يي يدوس . همارم نع مهاهنو همانأ

 9 6 را بنحلا مدع ىو نمو هيف 0 لجو

 نم ال ادحأ ل 0 0 ملدع ع ىلاعت
 ةيحبربر هر - 7 - ريب دل

 ادذغ بيكتحت ادام فن ىردت اًمو# ل ) لور ني رم ئضترا
 0 1 م

 © ثوم ِضْرَأ يَ سقت ىرَدَت أمو

 ؟كلد حصو ؟اهمدع ةمكحلاب لهجلا نم مزلي له

 هتمكح ءافتنا انلهج نم الو اهمدع انيلع هللا ةمكح ءافخ نم مزليال

 رآفلاو ا كايضلاب 0 ع لا

 اقلاخ هللا نوكي نأ بفتنب مل ةرضملا الإ اهنم ملعيالا ي ىتلا تارشحلاو

 نوكيال ملعلا مدع نأل ل مزليالو اهل

 11057 نادال: فيلا ةريغن

 اسال



 ردقلا ثحابم نم امهو حوللاو ملقلا

 ردف همش ام عيمجبو .ملقلاو حوللاب نمّؤنو) : يواحطلا لاق -- نب

 . مقر

 او ال

 . مدقتملا

 .رفاك وهف هركنأ نمف بجاو امهب ناميإلا مكحو

 حيجرتلا عم امهركذا .نيلوق ىلع تاقولخملا لوأ يف سانلا فلتخا -س

 5 كلذ ىلع ل ,ايلدلاو ملعلا لبق قرولخم نش رعلا نأ ليف 3 : لوألا

 ريداقم هللا بتك) ديك هللا لوسر لاق :لاق 0 و هللا كيع :ثيلح

1 

 هس رع ناك و هدب لا نيسمحيب ضرآلاو تاومسلا قلخي نأ لبق قئالخلا

 د او

 لوقلا حجارلاو ؟7(بتكا هل لاق ملقلا هللا قلخ ام لوأ) تماصلا نب ةدابع

 .(55837) ملسم هجرخأ 6

 ةيواحطلا حرش ةيشاحو (44) ةاكشملا عجار .هريغو )47٠١( دواد وبأ هجرخأ حيحص (؟)

 . يناب لأب حب 4 15) لا د عا 6



 ١- شرعلا ةيقبسأ يف حيرص رمع نب هللا دبع ثيدح نإ .

 رمع نب هللادبع ثيدح نيبو هنيب عمجلا نكمي ةدابع ثيدح نإ -5
 هل لاق ملقلل هقلخ لوأ دنع يأ ةباتكلاب ةديقم ةيلوألا لاقي نأب
 ملقلا بصنو فرظ هنأ نع لوا ةيييطت هنا ورب ىاش [دهيوب نسكا

 هديؤيو حيحصلا وه اذهو ةدحاو ةلمج مالكلاو لوعفم هنأ ىلع

 نراقم ريدقتلاو ةباتكلاب ةديقم هذهف (ملقلا هللا قلخ امل) ةياور

 عفر ةياور ىلعو رمع نبا ثيدح عم ثيدحلا مهعفديف قلخلل

 ىرخأ (ةلمج بتكا هل لاقو) ةلمج امهنأ ىلع  ملقلاو لوأ
 لوأ ذأ ..تولحلا عم .نركيف» نيلطحع حم :نوكي مالكلاو
 ريداقم بتكا هل لاق ملقلا دهاشملا ملاعلا يف تاقولخملا
 حيرص رمع نبا ثيدح ذإ كلذب نيثيدحلا ىنعم قفتيف قئالخلا

 . ملقلا قلخل نراقم ريدقتلاو  ريدقتلا ىلع قباس شرعلا نأ يف

 عاونأ نايب عم كلذ حضو ؟ال مأ دحاو ملقب ريداقملا عيمج تبتك له -س
 . مالقألا

 .هركذ مدقتملا تاقولخملا عيمجل لماشلا ملقلا :لوألا : ج

 مدآ ينب نكل اضيأ ماع ملق وهو مدآ قلخ ربخ وه يذلا ملقلا :يناثلا

 اهنم مهيبأ قلخ دعب مدأ ينب ريداقم ردق هللا نأ ىلع لدت ا هع كفو

 جرختساف هنيميب هرهظ حسم مث مالسلا هيلع مدا قلخ هللا نإ  رمع ثيدح

 قي وعملا"( عير لادن

 ىلإ لسري نيح تاملك عبرأب رمؤيو) كلملا عم يذلا ملقلا :ثلاثلا

 بافلس ا رو يفق و يدفعك عبرأب رمؤيو حورلا هيف خفيف مآ كيا ىف نينجا

 لا ىمسو

 00 1 عل "د ل ردا وحلا ممم مول 768
 ميسا مما ١ اعبي رادز م2 ورح
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 د و



 ماركلا يديأب هغولب دنع دبعلا ىلع 0 ١ فيلكتلا 0 : عبارلا

 ا

 . تح

0010 
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 كرابسلا ناو 500-5 لق ديمحعل بمحلاو (5 64) دهزلا يف دمحأ ا اعوفرم 0

 ؟كلذ نيب ؟قولخملا مأ قلاخلل ىوقتلا نوكت له
 امإو قولخملل ب مو ةايحلا هذه ىف ناسنإلا

 ل اهلل ىلع ممل نب اهرويش نتا نراشملا .ىرشلا انو نقلاخلل
 ءاكر) هللا هيفعو -- لاق رومأم الو رودقمال قلخلا ءاضر

 كلا هلل م ذأ دبعلا ىلع بجي كلذ دنمت (كردنال ةياغ سانلا
 سانلا ةنؤم هافك هبر دبعلا يقتا ىتمو رومأمو رودقم هللا يضر نإف

 نر للا ىلا ل د
 هدماح داع هللا طخسب سانلا ىضرأ نمو سانلا هنع ىضرأو هنع هللا

 هللا يرفتو اعوقوتع ىلو الاون انو قوس فدل ١ ضورو "ا نا24) نفاقلا ند
 هناحبس وهف ةرخآلاو ايندلا يف ةداعسلا اهب لصحت يتلا يه هناحبس

 وهو 4٠( ةيأ ةرقبلا) # نوبهرَأف َىَسِإَو# : ىلاعت لاق ىوقتلا لهأ

 رداقلا امنإو اهنع يزجيو بونذلا رفغي يذلا ةرفغملا لهأ هناحبس

 000 ضعب لاق هللا وه كلذ ىلع
 و ع 2 1

 د22 نِم هفزربو  ىلاعت هلوقل

 ارو :مهريغو ا ا سم سل و ىدمرتل نا4330 دهرا 0

 ::نابلألا خيشلل ليك 5١ ةحيحصلاو (؟ا؟ م( مس أ * ل (ةيواحطلا حرش ةيسشاجل )
 - اذ 00 -. و -

 » ( .ه ؟«هلإآإر !4 -
 هناظأ : فالطلا تاز نمسا

 "ل



 . ةنحلا

 0س

 يف سبليو هللا ىلع نيلكوتملا لضفأ ٍةِيك 5 لوسرلا ناك دقو مارح وه امو

 لام مآ نوكرشملا هنع لاق ىتح :تناويقك د مام 1 و يب

 ال سا رص

 ورا يل ىف تادعللا نكح نو[ اذ

 . "”؟(فحصلا تفجو مالقألا تعفر) هلوق لَو لوسرلا دوصقم ام

 لكف «ليدبتالو هيف ريغت الف هنم غرف دق رمألا اذه نأ كلذ ىنعم
 لكف اوملعإ) رشف ارش نإو ريخف ًاريخ نإ هل بتك ام هيلع يرجي

 ةداعسلا لهأ لمع ىلإ نو راسب لهأ امأ هل قلخ امل رسيم

 7اس اهأ مغ ىتانوورمست ةراقنعلا لفأو

 لخدي نم ددع لزي مل اميف ىلاعت هللا ملع دقو) يواحطلا لاق
 .هولعفي نأ مهنم ملع اميف مهلاعفأ كلذكو . .

 تاقولخملل هللا ملع قبس نم مهيفلاخمو ةنسلا لهأ فقوم ام حضو

 ؟فلاخملا ىلع درت فيك حضو مث ءاهداجيإ لبق

 .تانئاكلاب هملع قبس دق هللا نإ :نولوقي ةعامجلاو ةنسلا لهأ :الوأ

 فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق اهريداقم ردق دقو

 . هب يضرو هردقو ملع ام ىلع ءيش لك عضوو ةنس

 اولاقو لزألاب املاع ناك هللا نأ ةلزتعملاو ةيردقلا ةالغ ركنأو : يناثلا

 . مهلوق نع هللا هزنت اهولعفي ىتح دابعلا لاعفأ ملعيال هللا نإ

010 

 هم

00 

0( 

 : ىتأي امب مهيلع دريو

 . )4 © را ثيطللا وهو قلَح نم ملعب الأإ# باتكلا نم ١-

 . (9/) ةيالا :ناقرفلا ةروس

 .(597/1) دمحأو )١017( يذمرتلا هجرخأ حيحص

 .(؟51141/) ملسمو ءربقلا دنع ثدحملا ةظعوم /زئانجلا )١1557( يراخبلا

 هس. ةلر د ىاؤا 11.
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 10( ةيدلخملا ريداقم هللا ردق) 3 لويسرلا لوق ةفيينلا نمو 7

 . ثيذدحلا

 بتازقلا هم فلاقولكملا لش ىلا زد اا وهو نقم ليلو
 . هداجيإ هملع قبس ملاع هلإ الإ هداجيإ روض دو حجو

 نإو اومصخ هب اورقأ نإف ملعلاب ةيردقلا اورظان) ىعفاشلا لوق ىنعم ام

 ظ ؟اورفك اوركنأ

 مل مهل انلق | ورقأ نإف املع هلل نوتبثت متنأ له ةيردقلل لاقي نأ كلذ ىنعم

 هللا لاق مه هيو ارخألا 00 نع هنوفنتو ضعب يف اهل ول ل
 وه

 . 0 4 مان ىلا داس 74 060 02 24 .

 ١ سرع 011 : . ٠
 5. إ 5-0 1 . ا اني ت5

 ىلع ارداق دبعلا نوكي نأ مزلي مهلوق نم ةلزتعملا هارت اميف لوقت
 ريبثتا قاع دق اعقلا ىلع رذق اذإق: اعفبأل هنآ بايب
 ؟ هللا ملع

 ريختي هنأ متننظ امنإ «ملعلا ريغت مزلتست ال لعفلا ىلع هتردق نأ لوقلا

 عرفوا مدل مولعيلا سف كل لدتتلا قو نزولا يقوي اذ ىلعلا
 ناك عقو نإ نكلو هعوقو مدعب هللا ملع عم لعفلا عوقو ليحتسي هنأل
 | ملعو .عقيال هنأ ملع دق هللا ناك عقي مل نإو عقي هنأ ملع دق هللا

 انل رهظ امب الإ هملعنال

 ؟هتيبوبرو هللاب فارتعالا ىلع ردقلاب ناميإلا لمتشي فيك حضو

 وز دن اففطو هن اطيل اب الإ ينوي روب هلل اني هللا يال يعقل هلأ قللت ناب
 9 ا 00 5

 . فر ناميالا بج وف مْلَعْلا تاشفص

 ت1 -



 ؟ملو ؟مهسفنأ لاعفأ نوقلخي دابعلا نأ معز نميف عرشلا مكح ام د

 . هقلخ ىف اكيرش هلل نأ معز هنأل كرشم همكح : ج

 . ةيردقلا نأش يف صوصنلا نم درو امم اضعب ركذا -س

00 

 لهأ اوسل اجت ال) :لاق 5 يبنلا نع رمع نع ىور ام اهنمو -5

 وهف + ا ىلا ةعوتراب يور ام لكو .' (مه هوحتافت الو ردقلا

 نع كو أم اهباحص 0 اهنم فوقوملا لا امئإَو اسس م تحب

 لجو 955 ديحوتلا , ماظن ر كمل اق ديت ٠ع ءللا ىصر سابع نأ

 00 فيو هييذكت ضقن ردقلاب تكور هللا

 ؟ةمآلا هذه سوحم (ةيردقلا) رابتعا هجو ام -س

 للا ل ومع ةيردقلاو : ندسلا هلإ ةملظلاو

7 

 /ةنابالا ىف هطب نباو )١5١5( طسوألا يف يناربطلاو .(85 )١/ مكاحلاو (75475 - 58”7) ةنسلا
 يب

 ءةهذعب أمو )١١38( ةنسلا زلهأ ةاقتسا دا حرش يف يناكلال لاو هدعب امو )١5٠069( ردقلا باتك

 ةنسلا جيرختو (58/1) ةأاكشملا عجارو مهريغو (517- 5 )١/ ةعيرشلا هيزنت يف ينانكلاو

 ,. 255 ” مى

 )82/١( مكاحلاو )9١/١( دمحأو (4ا50 - غال١٠١) دواد ربأ هجرخأ .فيعض هدانسإ (6)

 :( 7/3507 ةاخشيلا نظلا + نيقوغو

 1١345. : ص هجيرخت قبس (*)

 د11



 ؟ديحوتلا ماظن ردقلا : سابع نبا لوق ىنعم رسف - س

 هتامعص نم ةفص ملعلاو هللا ملعب ! ناميإلا نمضتي ودقلاَب ؛ ناميإلا نإ : حج

 ميدقلا هللا ملعب ناميإلا بجيش تامصلاو ءاهسألا كيحس وي نم وهو

 قثالخلا ريداقم هتباتكو هب طاحي ال ىذلا هملع نم هرهظأ امو

 ؟لصأ لك مزال امو ملعلل قياطملا ريدقتلا لوصأ يهام -س

 :ةسمخح لوصألا : ج

 هللا ملع تابثإ همزالو اهنوك لبق لا رومألاب .ملاغ هنأ لوألا
 ك1 00 أ ع 1

 ملاع وهف ؛ 0 2. امرقن رد و 1ك 3 1 ىلاعت لاقو

5 

 تاقولخيملا داووجحاو لبق هرهظأو تللدلت ربخأ 2 نمصتي هنأ : ثلاثلا

 اهلع اهدوجو ل أف نوفل دابعلا ملعي نأ كسب دن يضتقيف كا صرم ارابخإ

 ناك اذإ فيكف ملعلا | اذهب ا ةلاخلا ثأ ةممستلا قيروطب. كلذ: لد الدصفف

 ملعي ناك اذإ . ميدقلا هللا ملع تايثإ همزال وهو هملعي ال 0 كلذب ملعي

 هدابع

 معاذ أ 3 7 8 هال ٠ سا 1 1 205 3 8

 هلدسسمب هل اثدحم هةلعشي ام لح يف راتخم هنأ ن.مصتي هنأ : عبارلا

 ميِدَقْلا هللا ملع تابثإ همزالو .هتاذل امزال سيل هتدارإو

 نكي مل 5 دعب ناك هنأ رودذعملا !ته تيدح ىلع نادي هرزأ : سماخلا . ا . + 175 9 01 ءآ ١ .٠

 . ميدقلا هللا ملع تابثإ همزالو هقلخي مث هردقي هنإف

1 



 هتومو بلقلا ةايح ثحببم

 ؟ًءافشو ًاضرمو اتومو ًةايح بلقلل نأ ىلع ليلدلا ام -س

 ارون مل تلد 1 تا نا ا لا ما للنلا هع

 َجِراَتص َسْيك ٍتَمْلظلا ىف ئ نك نيالا فا هب ىشمي
008 14 0 

 8 رم مهبول ىف ترزلاو وك : ىلاعت لاقو 20 8اهنم

 ؟تيملا بلقلاو ىحلا هد بلقلا ةمالع ام -س

5 

 تلا ةدفلا هرضت الو عئابطلا نيب قرغي ىدلا وه ىحلا بلقلا . حل

 :انهملإ
 ا 07

 ةعاطلاو حيبقلاو نسحلا يب رقي ال ىذلا وه تيملا بلقلاو

| 
 هب فرعي بلق هل نكي مل نم كله) دوعسم ن بأ لاق . اهريغ الو ةيصعملاو

 .(رحنملاو فورعملا

 ؟رطخأ عاونألا يأو اهنم لك ضرم ةمالع امو بلقلا ضرم عاونأ ام -س
 ؟كلذ حضو

 :يهو ناعوت بلقلا ضرم : هج

 اذهو هل رعت ةهبش لك ىلإ ليمي نأ هتمالعو ةهبش ضرم :لوألا
 ةوهشلا امأ ءرفكلا ىلإ ناسنإلاب يدؤيف ةديقعلاب صاخ هنأل امهرطخأ عونلا

 .مارح اهنأ دقتعم وهو ناسنإلا اهلعفيف

 عرش ةقلاخملا تاوهشلا ىلإ ليمي ٠ نأ هتمالعو ة ةوهسش ضر رم : يناثلا

 . هللا

 ك0 ا

 15 هيلا ةفاعلالا ةؤوض 2010
-# 

كا تالا هورس 6090
 

 كيما لك



 "اك

0010 

 مف

 ءاذغ ةيذغألا ا لأف 4 نسلاو باتكلا 2 ءاج ام ف كد ءاود
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 بولقلا هتم زئمشتو ةميلسلا لوقعلا هنم رفنت امم كلوق نإ :هل لاقي

 .(( ة1:ةيآلا ةرفاغ ةروسا(؟)

 .(28) ةيالإ : هط ةروس 5

 ا



 لوق لثم هوحنو (هدابع نم ريخ هللا نإ) لئاقلا لوق نإف ةحيحصلا
 ميظعت الو حدم كلذ يف سيل هنإف (دوهيلا نم لضفأ دمحم) :لئاقلا

 اذه قيلي فيكف هنجهأو مالكلا حبقأ نم مالك وه لب ديحوت الو

 اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا عمتجا ول يذلا نيملاعلا بر مالكب مهفلا
 .اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو اوتأي ال هلثمب

 اميف توافتلل ءالقعلا هنم كحضل لصبلا قوف ةرهوجلا ناسنإ لاق ولو

 . مظعأو مظعأ قولخملاو قلاخلا نيب يذلا توافتلاو امهنيب

 ما اير : ىلاعت هلوقب لدتسا نم ىلع درت فيك -س

 تو ؟ةريويكلاب ةيقرفلا نيف :: ىلع 304 © 9 ةايفلا ُدِحوْل مَن

 ؟هدابع ره نيج هللا نإ لاقي نأ حصي

 جاجتحالل ناك اذإ زئاج كلذ امنإو ءادتبا زوجي ال مالكلا اذه هل لوقن . حج

 . لطاب ىلع درلاو

 ؟حيحص هنأب ةيريخلاب ةيقوفلا رسف نم ريسفت لبقي ىتم -س

 اذاملو ةيمهجلا هتركنأ ىذلا عونلا نايب عم ولعلاو ةيقوفلا عاونأ ركذا -س

 ؟مهيلع درت فيكو هوركنأ

 : ةثالث ةيقوفلا عاونأ : ج

 -تادلا هله 1

 : رهشلا وله >7

 هركفلا ولع ع 7

 مبعملا < كيب . : 3 01(
 1 0 ةباذ فس وبي روس 1٠١. ذي كيالا .اشسوب 5

 نا



 مهداقتعال ةناكملاب ولعلا نولوؤي مهف تاذلا ولع ةيمهجلا تركنأو

 . لطاب ليوأتلا اذهو ناكم لك ىف لاح هللا نأ

 : مهيلع درلاو

 ةناكملاو هل ةكحلا ,ظفلو» ل ريهلاو :ناكملا: «فينات ةناكملا نإ لاقي نأ

 0 ووو تاناكملا ىف لمعتست
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 .هجو لك نم قلصمل اطملا هولعو هللا

 اذه ناك اذاملف ءهللا ولعل يلقعلا ليلدلا ىلع ةعدتبملا ضعب ضرتعا -س

 ؟مهيلع درت فيكو ضارتعالا

 ىف - هركنأ دق هنإ ثيح هيف فلتخم هنأل هتيهدب راكنإب هيلع اوضرتعا : ج

 . ةيلايخو ةيمهو ةيضق وهف ءالقعلا روهمج - مهيأر

 : مهيلع دريو

 ةيمهو ةيضق انلوق ناك نإو «لبقأ انلوقل وهف مكلوق لبق لقعلا ناك نإ
 2 ” 96 1 0 1 [ مع 5 20 .٠
 . مكنيبو اننيب ةكرتشم ةرور مضلا ىوعد نإف ىلوأ مكلوقف يلقع ريغ ةيلايخ

 مكلوقف لقعلا يف الطاب انلوق ناك نإو ادر مظعأ مكلوقل وهف لقعلا هدر نإف

 يف الوبقم نوكي نأ ىلوأ انلوقب لقعلا ىف الوبقم اقمح مكلوق ناك نإو لطبأ

 القع مكيلع انحجرتف رخآلا لوقلا نالطبو هلوقي ام قدص يعدي لكو لقعلا

 ىلإ عجرنو ةرطف مكيلع انحجرتف مكعم ال انعم مهرطفب مهف مهرطفب انلوق

 هب لاق امنإو مكلوق نإ مث مكنيبو اننيب كرتشم لقعلاو ةرطفو الّمعو اعمس

 تاومص نب مهج مالسإلا يف كلذ هنم فرع نم لوأو راظنلا نم ةفئاط

5548 



 .ىلاعت هللا ولعل يرطفلا ليلدلا ىلع اضارتعا ءاوهألا لهأ دروأ -س

 ؟هيلع درت فيكو ضارتعالا اذه حضو

 نأ امك ءاعدلا ةلبق ءامسلا نوكل ناك امنإ كلذ نأ هيلع ضرتعا :ج.

 يف ضرألا ىلع ةهبجلا عضوب ضوقنم وه مث ةالصلل ةلبق ةبعكلا
 ءامسلا نإ مهلوق مهيلع دريو ضرألا ةهج يف سيل هنأ عم دوجسلا

 :هوجو نم ءاعدلل ةلبق

 ةلبقلا لبقتسي ِةِّفََت ىبنلا ناكو ةالصلا ةلبق ىه ءاعدلا ةلبق نإ :لوألا

 وأ ةالصلا ةلبق رطل ءاعدلل نأ عز نمد نطاوملا نم رقت قا ةئاعو ىف

 عامجإل فلاخم وهف ةبعكلا ىرخألاو ءامسلا امهادحإ نيتلبق هل نأ

 هللا نم هب لزن الو فلسلا نم دحأ هب لقي مل لوقلا اذه نأ : يناثلا

 عيمج ىلع ىفخت نأ زوجي ال ةينيدلا ةيعرشلا رومألا هذه نإ مث ناطلس
 .ةمألا ءاملع

 ةبعكلا لبقتسي امك ههجوب دباعلا هليقتسي ام يه ةلبقلا نإ :كثلاثلا

 الف هتهبج وأ هديب وأ هسأرب ءرملا هاذاح ام امأف امهوحنو حبذلاو ةالصلاب

 لبقتسي نأ يعادلا رمأت مل لسرلا نإ مث ازاجم الو ةقيقح ال ةلبق ىمسي
 امك خسنلا لبقي امم ةلبقلا رمأ نإ مث كلذ نع هوهن لب ههجوب ءامسلا

 ولعلا ةهج ىلإ ءاعدلاب هجوتلا رمأو ةبعكلا ىلإ ةرخصلا نم ةلبقلا تخسن
 يعادلا فالخب كانه سيل هللا نأ ملعي ةبعكلل لبقتسملاو ةرطفلا يف زوكرم

 دصق امنإ ةهبجلا عضاو نأل دساف هنأب كلذ دريف ولعلا ىلإ هبلقب هجوتي هنإف
 رطخي ال اذه نإ لب لفسأ يف هللا نأ دصقي ملو لذلاب هقوف نمل عوضخلا

 يبر ناحبس هدوجس ىف لوقي ناك هنأ يسيرملا نع عمس ام الإ دجاس بلقب

 . .اريبك اولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت - لفسألا
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 ةبحملاو ةلخلا ةفص

 لبسو . ءايقتألا مامإو . ءايبنألا مت ١ هنأو) : هللا همحر يواحطلا لاق

 ذختا هللا نإ لوقنوا لاقو دبع .نيملاعلا بر بيبححو . نيلسرملا

 نيبو اهنيب قرفلا نايب عم ةلخلاب دارملا حضو .«. .اليلخ ميهاربإ
 ظ ؟ةبحملا

 بلقلا باعش للخت يتلا يهو اهصلاخو ةبحملا لامك ةلخلاب دارمل
  ةيحملاو ةلخلا نيب قرفلاو ا ظ

 00 و ا وب

 مهراكنإ ىلع بيجت فيكو ؟نيبناجلا نم ةلخلا اوركنأ نيذلا مه نم

 ؟مهتهبشو

 نم نكت مل لوسرلا بناج نم تناك ول اولاق ةيمهجلا يه ةفئاطلا

 بوبحملا نيب ةبسانمل الإ نوكت ال ةبحملا نأ مهتهبشو هللا بناج

 هلوف يش ةلخلا اورسفو ثدحملاو ميدقلا نيب ةمسانم الو بحملاو

 ءاجاتحمو اريقف يأ 224 © اليل َميِهاَرِإ ُهَسأ َدَحَتاَو : ىلاعت
 لكل مزال جايتحالاو رقفلا نأل لطاب ليوأتلا اذه نإ : مهيلع دريو

 ةلخلا نوكت ال كلذ ىلعو ميهاربإب اصاخ سيلو قولخم دحأ

 ىتح جايتحالاو رقفلاب فصتي قولخم لك اضيأو ىنعم تاذ ميهاربإب

 ةيقيقح ةبحم هللا نوبحي نينمؤملا نأ مكلوق نم مزليف ناثوألا ةدبع
 هل ءالخأ ميهاربإو ادمحم ذختاو ةيقيقح ةبحم مهبحأ هناحبس هنأ امك

 م نس مع

 0780 ةيآلا ةءاشلا ةووبنل .(190)

 ل
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 ىسوم ملكو «ءاليلخ ميهاربإ ذختا هللا نإ لوقنو» :يواحطلا لاق

 هللا ميلكت ىلع ليلدلا حضو .«اميلستو اقيدصتو اناميإ ءاميلكت

 نم اتيبم كلذ حرشا ؟ىسومب صاخ كلذ لهو «مالسلا هيلع ىسومل

 . كلذ يف مهتجحو هدابعل هللا ميلكت ركنأ

 سيل وهو ''7«اًميِليكحَت سوم ُهَّللا ملول :ىلاعت هلوق ليلدلا

 (90(هي .ىرسأ ةليل هللا هملك) كك ىبتلا نأ ثنث دقف .ىسومب اضاخ
 9 00 5 6 كلا ل

 (نامجرت ير ال يك ا لها نأ) تبث امكو

 ميسجتلا ىلإ نرعدي الئثل مهتهبشو ميلكتلا اوركنأ ةلزتعملاو ةيمهجلاو
 ةفص انتبثأ اذإ اننإ :مهيلع دريو .مسجلل الإ ملكتملا فرعن ال اننآل

 يديألل تبثأ هللا نإف هيبشتلا مزلي ال هنإف هتمظعب قيلي ام ىلع ميلكتلا

 : ىلاعت ا ايو ةمايقلا موي دولجلاو

 نأ م سري ضان مهو ع ٌمَيِحخ َمْويلا»

 ؟مالسلا امهيلع ميهاربإو دمحمل ةلخلا تايثإ ىلع اليلد تاه

 ذختا امك اليلخ ىنذختا هللا نإ) :لاق هنأ ِدْيف ىبنلا نع ةياور ىف

 تنك ول» :مالسلا هيلع يبنلا لاق ثيدحلا يفو 0«اليلخ ميهاربإ

 ليلخ مكبحاص نكل اليلخ ركب ابأ تذختال اليلح اذختم

 :(154)ةيآلا : ةاننتلا ةزّوس

 )١٠١١5(. ملسمو .درلا لبق ةقدصلا /ةاكزلا )١517( يراخبلا

 .(57) ملسم هجرخأ
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 . 204 © اليِلِك َميِهرِإ هَ َدَمَغأَول : ىلاعت هلوقو "7«نمحرلا
 يبأ لوقو ليلخ هل نوكي نأ نم لوسرلا ؤربت نيب عمجلا متي فيك -س

 ؟يليلخ يناصوأ ةريره

 امأ هللا ريغ اليلح ادحأ وه ذختي نأ نم أربتي لوسرلا نأ عمجلا : ج

 لك ىلع بجاو اذهو اليلخ لوسرلا ذختا هسفن وه هنإف يباحصلا

 وه ذختي نأ ىفن امنإو اليلخ دحأ هذختي نأ فني مل لوسرلاف ملسم

 هذاختا نيبو ليلخ هل نوكي نأ نم ا دل -رس

 اهب بوبحملاو ةبحملا قلطم نم صخأ ةلخلا لاقي نأ وه هللا لوسر

 . ةبحملا فالخب رخآ ءيشل ال هتاذل ابوبحم نوكي

 عم ميهاربإ لآو ميهاربإ لثم دمحمل ةالصلا بلط نيب عمجت فيك -- سل

 ؟هب هبشملا قوف هبشملا

 هلأو ميهاربإل أم لثم ةالصلا نم هلآو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل بلط اذإف

 ءايبنألا بتارم نوقتري ال مهنأل مهب قيلي ام دمحم لآل لصح ءايبنألا مهيفو

 .(١؟8) ةيألا :ءاسنلا ةروس (*)

 دمحأو ءاعدلا نم رخآ عون /وهسلا باتك )١1١١7( يئاسنلاو )١15757( دواد وبأ هجرخأ ءحيحص (9)

 ظ .مهريغو (14377- 546 /0)

 مرا



 ةيزملا نم هل لصحيف ِةْيَنَب دمحمل ميهاربإ مهيفو ءايبنألل يتلا ةدايزلا يقبتو
 .هريغل لصحي مل ام

 امك انلوق نوكيف مهلضفأ وه لب ميهاربإ لآ نم ِدَِقَم يبنلا نأ : يناثلا

 ةيرذ نم نييبنلا رئاس ىلعو هيلع ةالصلا الوانتم ميهاربإ لا ىلع تيلص

 اونو مدا حفطصأ هنأ َّنإ## :ىلاعت لاق اضيأ ميهاربإل لوانتم وهو ميهاربإ
 الخد نارمعو ميهاربإف "74 © َنيِمِلَمْلا َنَع َنرْمِع َلاَءَو َميِهَرَبِإ َلاََو

 !نارمع لآو ميهاربإ لآ يف
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 مهيفلاخمو ةنسلا لهأ دنع ناميإلا لوصأ

 هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلا وه ناميإلاو» :يواحطلا لاق -س
 ام حضو . (ىلاعت هللا نم هرمو هولح هرسو هريخ ردقلاو رخآلا مويلاو

 ؟مهتلدأ نايب عم ةنسلا لهأ دنع ناميإلا لوصأ يه

 1 يي ةنسملا لهأ دنع ناميإلا لوصأ :

 .هللاب ناميإلا ١-

 اك اولا

 هايس 1

 :ةشك و 38

 . الصأ مهصحب دازو هرش و هريخ ردقلاب ناميإلاو أ

 هاا لا ا كلا ب
 رانلاو ةنجلاب ناميزلا /١

 را رخل را 2 ل 2 0 سس سس ا 7 5 ١

 ملسرو ةتكو ءلدس ك و هللاي ل نمو © 0 0 مهليلد

 درئاص أ / (١ 3 5 مآ 5 21108
 يربك 2 لوس إ باوجو 0 8اديعب "لادلض ص 0 آل روملاو

 مويلاو هلسرو هيندو هتكت المو هللاب . نموت نأ) لاق ناميإلا نع هلأس نيح

 مصر 7 رت 27 00 1 ١

 امي اوسرلا نماء # : ىلاعت هلق 6 رش فو هريج ردشلاب نمؤتو رخألا

 7 7 رس 121 5 هه 6 ع سم رز

 ديكو ءوكتلمَو للي َنَمآَ لك َن وحر خف. ىلإ لون
 0 1 رب رك
 *ء-هلسرو

 1 الا تايشلا رص

 مس

 هم ممإ ءالكرزا د عطا م 00
 ا 3( هبال ه3 رمثملا راو 1 ر 0 / 3 5 ل
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 ؟لوصألا هذه نم ةفسالفلا فقوم ام -س

 ةفسالفلا اهل اراكنإ سانلا مظعأو لوصآلا هذه نوركتي ةفسالفلا : ج

 الو رخآلا مويلاب الو هتكئالم الو هبتكو هلسرو هللاب اونمؤي مل مهنأ

 .رانلاب الو ةنجلاب

 وه الو ةيهام الو هل ةقيقح ال دوجوم وه نولوقي هللاب مهناميإ هج

 مزال ملاعلاو هتثيشمو هتردقب لعفي الو اهنايعأب تايئزجلا ملعي
 نا ل ا ار ل ل

 اريك الع فلل ني هللا ىلا تانص عيهس هللا نع ةوقيو

 ل ضاف صضيف مهلنع كارملاو لوقي لو لاق الو ملكتي الو

 عونلا نع زيمتم رهاط سفنلا ىكاز رشب بلق ىلع لاعفلا لقعلا

 !:نضتانهتم تاك قانينألا

 ١ ةمع رس و كاردإلا ةوف ه4 .

 : اييحفلا ةروفدحلا

 يف ديلعفلا ىوقلا ليخ لوسرلا نإ اولاق ةكئالملاب مهناميإ

 اخلا .ىف اهل نسيلو رمهدتع ةكتالملا ىو ةله اخف
 حك يل اهل سياق | 0 يل وصال

 . جراخلا يف اهل دوجو ال ةينهذ رومأ يه امنإو لوسرلا

 مهفتل ةبورضم لاثمأ ةمايقلا موي نع ركذ ام لك نأ مهدنعو

 لسربا عابتا اهنم مهعي جراخبلا يف اهل هقيمح ال ماوعلا !! لإ مآ | د يس ا ا م لاا ايصال املا لاا
 ع

 ت11 2



 هللاب ةريقحلا ةليلذلا ةفئاطلا هذه ناميإ اذهف مالسلا مهيلع

 .رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو

 ايب عم اهركذا ؟مهتديقع ةلزتعملا اهيلع ىنب يتلا لوصألا يه ام -س

 .اهنم مهضرغ

 فوصوملا وه يذلا ضرعلاو مسجلا ىلع مهتديقع اونب ةلزتعملا

5 

 تا

 ص

4 

 -6م

 :ةيكالا .

 .ةردقلا يفن هب نوديريو لدعلا

 . تافصلا يفن هب نوديريو ديحوتلا

 ماحصل ءامسألا لئاسم يهو نيلزنملا نيب ةلزنملا

 .رفكلا يف لخدي الو مالسإلا نم جرخي يصاعلا

 ىلع جورخلا هب نو - ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
9+ 

 . ةاصعلا نع ٍةَي لوسرلا ةعافش ىفن هب نوديريو ديعولا ذافنإ

 . ةلزتعملا اهيلع مهقفاو ام نايب عم .ضفاورلا داقتعا لوصأ ركذا -س

 : ةعبرأ مهدنع لوصألا

 ..ليعس ولا 2-1

 .لدعلا - ؟

 ويلا ك7

 .ةمامإلا - ؛

 . دج

 أ مهيرخأتم بهذم اذدهو لدعلاو ديحوتلا ىق ةلزتعملا نلوقمفاويو

 .لويص ١ نيلعأ يف ةعامجلاو ةنسل | لهأ نوقفاوي مهنإف مهيمدقتم

 ؟ميظع نأش ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلل ناك اذامل نّيب -س

 نبا نع يور ناهالا ل وضا ىلع اميلامشتال :ناقلا اذه اجهل ناك . مح
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 يف ة ةزقبلا ةووتس رخآا نم: نيتبالا ارق نمل لاق 35 لوسرلا نع دوعسم

 . 217(هاتفك ةلبل

 همضلا يدل لكواو حملا نم دحأ فرصتي نأ نكمي له

 . كلذ ىلع للد ؟الالقتسا

 نم هل سيلو هلسرم رمأل داقني مهنم دحاو لك لب كلذ مهل سيل

 . "04 © َنوُرَمُوَي اَم 0م : ىلاعت هلوق ليلدلاو ءيش رمألا

 نم عضاوم ةدع ىف ثينأتلا ةغيصب , ةكئالملا نع نآرقلا ملكت اذامل

 ؟هروس

 . تاعامجلاو فئاوطلاو قرفلا هب دارملا نأ كلذ هجو

 مهيلع ةلزنملا بتكلاو ءايبنألاو ةكئالملا نم لكب ناميإلاب دوصقملا ام
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 مهو هرمأب نولمعي ةكئالم هلل نأ نمؤت نأ ةكئالملاب ناميإلاب دارملا

 ليربجك نارقلا . علا درو ىنمب ليصعتلاب نمؤنو نوحيسي هل

 نيمألا حورلا وهو مهفرشأ ليربج .نأر مه ريعو ليئاخيشزو“ب ليفارس

 3 ىف م

 درو نم ريغ ةكئالملاب نمؤنو 5 ١4 يمد ورلا ا

 هللا الإ مهددع ملعي ال هنأو الامجإ نآرقلا يف مهركذ

 ةياسرعلاو ءاينالا» تانألا انلغ هبضف ءايالا» ةافيألا !امأ تان

 دقتعنو مسي مل نمب الامجإو هباتك يف هللا .ىعبس مرهف ةاييضفت

 الإ مهددع ملعي ال هباتك ( يف هللا ىمس نم ريغ السر : كانه نأ

 : امهريغو (مد ميز هليشهو 010 ةحتالملا دوهش بأن دعب فراغملا ) 8 م) ىراحلا هج رخأ

 .(5) ةيآلا : ميرحتلا هروس

 ل



 نم مُهَنِم َكِبَك نم السر اَنلَسْرَأ َدَفْلَول :ىلاعت لاق هللا

 هب ءاج اميف هعابتاو هقيدصتو هب ناميإلا انيلع نإف ءالسلا هيلع

 . اليصفتو ةلمج عئارشلا نم

 نمؤنو هلسر ىلع ةلزنم ابتك هلل نأ نمؤنف بتكلاب ناميإلا امأ -
 روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا يهو نارقلا يف اهنم هللا ىمس امب
 هللا الإ: اقبانسأو اهدلع ملعيا ال اهريخ انتك هللا ذأ نفؤلو

 الامجإ اهب نمؤنف
 اليصفتو ةلمج هيف ءاج ام عابتاو هب رارقإلاف نآرقلاب ناميإلا امأ -د

 هجر رع هل 5 آمي لورا نماء : ىلاعت لاق . بجاو

 ةيآلا 27 ةلشرو و ءدنكسلمَو 2 0 لاَ

 1 11 ٌلرْنَأَو # :ىلاعت لاقو

(0 

 ؟مسالا كلذب ىلاعت هللا مهاّمس اذاملو .مزعلا اولوأ لسرلا مه نم -س

 . حج

010 

 هيف

00 

62 

 هللا تاولص لمحيمو ىسومو ىبسيعو ميهاربإو حرس مه مزعلا قلو
 ل # تم ل

 نم انذخأ ذإوإ# : ىلاعت هلوق 0 000

 - ا (5)
 .ةيالا # ىسيعو هوايا حل و حم

 اكو د و هي صو ام نيدلأ نم
 لهآ

 مهنأل كلذب اومسو ' *ل تسعو سومو َميِهرَبِإ 7 ٍَو 7 ا

 ,(43/): ةيآلا ةقفاغ ةازوبب

 51 يذلا رشا ةوزس

 ,(8) ةيألا>:نارمع لآ ة

 .(1/) يالا ©<8 ةروس

 )١7(. ةيالا :فاروسلا ةروس

55862 



 نيملسم انتلبق لهأ يمسنو) هتديقع ىف هللا همحر ىواحطلا لاق -س

 ؟ةلبقلا لهأب هدارم ام (نيفرتعم هِيَ ١ ىلا هي عاتب اهي اوماذ ام نينمؤم

 ؟(«نينمؤم نيملسمبا هدصقم امو

 لهأ نم اوناك نإو ةلبقلا لبقتسيو مالسإلا يعدي نم مه مهب دارملا : ج

 هن دور اوي ءاجاجمو دب مقل اج اجلا ند ع ءاوهألا

 داو ناميالاو مالسالا نأ ىلإ كلذي. ريشي: نيمو نيماسمب داؤهلاو

 . هلحتسي مل ام بنذلا باكت راب مالسإلا نم جرخي ال ةموملا نآو

 حضو (هللا نيد يف يرامن الو هللا يف ضوخن الو) :يواحطلا لاق -س

 ظ ؟اقح نوكي ىتمو اضوخ هللا يف مالكلا نوكي ىتم

 اذهو ةيلقعلا ةلدآلاو نظلاو ىوهلا درجمب ناك اذإ اضوخ نوكي : حج

 .: هيلا او: هيب اتكل تكلا ىلع ادنتسم ناك اذإ اقح نوكيو مومذم ضوخ

 لادجلاب دوصقملا حضو (نآرقلا يف لداجن الو) :يواحطلا لاق -س

 روك كهلا

 : نيينعم كلذ لمتحي : ج

 لطابلاب اولداجو اوفلتخاو غيزلا لهأ لاق امك هيف لوقن ال نأ :لوألا

 نك يو ب يا رع يعمل

 تبث ام لك ةءارقب لب ةتباثلا تاءارقلا يف لداجن ال انأ دارأ هنأ وأ :يناثلا

 نب هللادبع نع 00 ل الكو حصو

 تدشاف' اهفالخ ارقي قلع هللا لوسر تغمس ةبآ أرك الخير ثغجش لاق ةنأ ةوغيسم

 لاقو ةيهاركلا هه ههجو ىف تفرعف كلذ تركذف هللا لوسر ىلإ هب تقلطناو هديب

 00 وكلهف اوفلتخا مكلبق ناك نم نإف اوفلتخت ال نسحم امهالك)

 )١( يراخبلا هاور )14٠١( دمحأو .ةمزالملاو صاخشالا نم ركذي ام /تاموصخلا )59/1

 6 لا
 5 هج ا سرا و

 مور



 ؟نآرقلا عمج ىلإ نامثعو ركب يبأب ادح يذلا ببسلا ام -س

 رقلا نم ريبك ددع ةماميلا ةعقوم يف لتق هنأ وه ركب يبأل لماحلا : ج
 يف اريثك نكي وبا ل رمع وه كلذ فاخ يذلاو

 . هعمجمب رمأف هردص هللا حرش ىتح كلذ

 .ةءارقلا فالتخاب ةنتفلا ةفاخم وهف نامثعل لماحلا امأو

 . كلذ ىلع للد اواو - سس

 ةضصخبو ةجلا وال 5 ةكاعغ 0 0 تناك اذإ روظحمل

 . هوراتخا فرح يأ يف مهيلإ رايتخالا لعج دقو هللا نم

 .راتخت ام ىلع للد ؟افيقوت مآ اداهتجا تايآلاو روسلا بيترت ناك له -س
 ناك بِي يلا نأ وه ليلدلاو يفيقوت رم ةروس لك نفاكايالا بقر 0

 وس نم يأ ةروسلا ن 000 ناكم يف اهوعض) لاق ها قيل نااذإ

 ىلا نوشلا نيب رت امو ايناكم اح ضصرصتت ريك 101
 . يقيفوت يداهتجا رمأ وهف فحصملا

 فحاصم بيترت فالتخا وه داهتجالاب روسلا بيترت ىلع ليلدلاو
 نامثع فحصم فبيترت ريغ ىلع دوعسم نبا فحصم الثمف ةباحصلا

 يي"

 .هريغو

 «تخسن مث رمألا لوأ تناك ةعبسلا فرحألاب ةءارقلا نأ ضعبلا ركذ -س

 .(58 ها ناو هم) 80 همك) يذمرتلاو (/55) دوأد أ هأآور ادج فيعض هدانسإ 0غ(

 دواد يعبأ فيعض عجارو ,(049) دكيشسلا يف ثيدحلا ىلع ركاش كيا خيشلا قيلعت عجارو

 )١54(. ىنابلألا خيشلل
 2 ل

 ىو



 زاوج نم دوعسم نبا نع لقن ام ةقيقح نايب عم ؟كلذ يف لوقت امف

 ؟ىنعملاب نآرقلا ةءارق

 امل مالسإلا لوأ يف ناك ةعبسلا فرحألا يف صيخرتلا نإ ليق - أ
 .الوأ مهيلع ةقشملا نم دحاولا فرحلا ىلع ةظفاحملا يف

 دحاو فرح ىلع مهقافتا ناكو ةءارقلاب مهتنسلا تللذت املف

 .ةريخنلا ةنرعلا يف ناك يذلا فرعا ىلع ارعمجل اري

 ينامثعلا فحصملا نإ مالكلا ( لهأو ءاهقفلا نم ةعامج لاقو -ب

 لقن ىلع عيمجلا قفتا دقو ةعبسلا فرحألا ىلع لمتشم

 دوعسم نبا نإ لاق نم امأ هاوسام كرتو ينامثعلا فحصملا

 ىف ترظن لاق امنإف هيلع بذك دقف ىنعملاب ةءارقلا زوجي ناك

 دك مله مكلومك وه امنإ ةبراقتم مهتاءارق تيأرف ءاّرقلا

 . متملع امك اوؤرقاف لاعتو

 ع
 عحورلا هب ُلَرَتأ» ىلاعت هلوق يف روكذملا نيمألا حورلا وها نم نب ١

 ؟احور يمس اذاملو ١ "4 محلا

 ىذ © ٍرَ لوسر لوقل ُمَّنِإ 8 ريوكتلا ةروس يف لوسرلاب هرداااكورب
 ىيىفمم و

 لوقل هَنِإ ا ةقاحلا ةروس يف هلوقو 740 ٍنيكم شعل ىِذ ٌدْنِع وو

 ؟ةيآلا 04 ٍرعاَس ٍلوقب وه امو © و 50

 , 1947 /ةيآلا : ءا رعشلا ةروس 60

 :( ه 93 ناقآلا : زيوكتلا ةزوس: :(59)

 ا «) ناتيآلا : ةقاحلا ةروس 69

 تا 21



 وه ةقاحلا ةروس يف لوسرلاو (ليربج) ريوكتلا ةروس يف لوسرلا

 . بابلا اذه يف فلسلا بهذم نايب عم نآرقلا قلخب لوقلا مكح ام

 ةفص ركنيل كلذ لاق امنإو نيملسملا ةعامجل فلاخم رقاك هنأ همكح

 دمحم بلق ىلع ليربج هب لزن هللا مالك هنأ فلسلا بهذمو مالكلا

 . قولخم ريغ لزنم وهف هتوالتب دبعتم هنأو ِِلَ

 (ةلبقلا لهأ نم عدبلاو يصاعملا باحصأ ريفكت)

 قرفلا ام (هلحتسي مل ام بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكنالو) يواحطلا لاق

 ؟هيجوتلا عم ؟بنذ لكب ًادحأ رفكنال اننأب لوقلا نيبو لوقلا اذه نيب

 وهو ةيصعم ةعاطلا عم رضيال | لاق هناك: لوألا نأ وهن امكن قرفلا

 عيمج ىلع ًاقلطم رفكنال اننأ ىنعمب ماع يفت وهف ةئجرملا لوق

 اذه .انمؤم نؤكيف تابجاولا اودحاجو نوقفانملا هيف لخديف بونذلا

 دوهيلا نم ارفك دشأ وه نم مهيف نيقفانملا نإف ةمألا قافتاب حيحص

 + نتف الو: تاتا نإف اناث باتو تاعارلا نساحت ضواضتلاو
 . هم 0 ها لا 0 7 5 00 ءاسصر 0 |

 بندب رمكت يا مومعلا يفن اذهف بنذ لكب ادحأ رفكنال وهو : يناثلا

 . هيلع رابغ ال ريبعت ريبعد : اذهف بنذ نود

 ع

 , ه2

 ملام بنذب ًادحأ رفكنالو) يواحطلا لوق ىلع درو لاكشإ كانه

 .هنع باوجلا نايب عم هركذأ (هلحتسي

 : (هلحتسي ملام) هلوق راموس

 . ةيملعلاو ةيلمعلا بونذلا نم ماعلا يفنلا همالك نم رهظي هنأ :لوألا

 درج سب تايلمعلا ىف فلكملا نه فتكي مل حراشلا نأ وه لاكشألاو

 اهعلا نيبلاو« + ليلا طوب يانا ردسي كارلا يف الوب مانت فوغ 0

 ا 1 ! -9 [!! ا ا ْ
 حراوجلا نام لصأ بولا نا فضأ لب حراوجلا لمع ىلع أر وصشم



 . (ايقاب لازال لب لاكشإلا لزي مل اذهو هدقتعي ىنعمب

 0 ملام 55 اذ ركن الو) هلوق ىلع لاكشإ دريو : يناثلا

 اب كتي رَل نول هل يو ع ع و ا

 7 م

 د دامو فنحن لور لوقو 8 © َنورفكلا مه كيلر ثا

 ةريكلا هينا لا ىلع. ةوقفتم ةيبنلا لقا ذأ حراشلا د 1
 هيلا عرار افالج ناديا دع رشي ال افلم نع اجرخم أرفك رفكيال

 جرخي اولاق ةلزتعملاو ةلملا نع لقني ًارفك رفكي ةريبكلا بكترم نإ نولوقي
 0 دا ىو اخدي الو ناميإلا نع

 هر #
 ريم 9 | تهم سم هم 6 هه 4 5 2

 نإف 39 .٠ اوحاضأف )ا -53أ دينمؤملا نم ٍنائفياط نو ىلاعت لاق

 رع مصر 4 7-5 م 9 ص مام هر ما مس ل حم اساس هه

 َتَءاَف نإف هلأ ٍرْمأ كِإ ءَيفت َقَح ىتَت ىفت اوايدتف رخل ىلع اَمهْسَدَحِ
 و 5 »و 34 رو 9 0 رس وس مص 5 وك

 نورا اع !١ 9 َنيِطَِعَمْل 0 هللا نأ | رف ضايع َق

0 008 000 9000-0 
 ملو اند اوبكترا مهنأ عم مهل ةوخأ مه مهاهف 5 رح نوي أف

 بهذم ىلع حراشلا نم باوجلا اذهو ناميالا ىمس امع هب مهجرخي

 مع ناهي فكلا لاكيما ىلوالا ف كلو دحاو رفكلا نإ لئاقلا فاتحألا

 ْ . ايداقتعا ال يلمع بقللا كترملا تثرفك: نهوصتلا هنن او ىيداقتعاو

 دئاقعلاو ةيلمعلا رئابكلا لهأو تالاقملا لهأ ريفكت ىف سانلا فالخ ركذا -س

 ؟مهيلع درت فيكو بابلا اذه ىف قحلا نايب عم قحلل ةفلاخملا

 ةعبرأ لاوقأ ىلع كلذ يف 5005 0

 ناميإلا عم رضي الف ةلبقلا لهأ نم ًأدحأ رفكتال اولاق ةتجرملا :لوألا

 :(815): ةيآلا":ةدئاقلا ةزيوهت :(09)

 ١15(. - محال - 54/5) ذسحأو )١555( ىذمرتلاو ("7201) دواد وبأ هجرخأ ءحيحص هدانسإ (؟)

 ب83 ؛اتيآلا : تارجحلا ةراوس ةرف
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 لوق و وا داوم

 هجو كلذب ىغتبي هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا ىلع مرح هللا نإ) ٍةَك لوسرلا

 , "7(هللا

 اياطخ ضرألا بارقب يلا ول مدآ نبااي) يسدقلا ثيدحلا يفو

 : ةئجرملا ىلع هوجو نم مهيلع دريو "7(ةرفغم اهبارقب كتيتأل يب كرشتال
 دوهيلا نم أرفك دشأ مه نيذلا نوقفانملا مهيف ةلبقلا لهأ نأ ١-

 َنيِقْفمْلأ نإ ىلاعت لاق ةنسلاو باتكلا يف ءاج امك ىراصنلاو
 .ءالؤه الثم رفكيال فيكف 74 راَثلَأ َنِم ٍلَصَْسَأْلا ٍكْرَّدلأ ىف

 ةكاتلا «ةيايعا رولا: ركذأ ىل تانينالا نأ ةيملنسلا قب كالاتعال هنأ 7

 لتق الإو بات نإف باتتسي هنأ كلذ وحنو ةتباثلا تامرحملاو

 ركذ امك روجفلاو عدبلا اهنطاي ةدرلاو قافنلا نم لكو .ًارفاك

 نأ لاق هنأ نيريس نب دمحم ىلإ ةدئسي ةنسلا باتك يف لالخلا

 مهيف 0 ةالا مدع عرب ناكو ءاوهألا | لهأ ةدر ا 5-8
 . 08م يبي ريم 42 رد رول تح رس 2-0 ص اس برو 2

 ىف اوضوخب ىوح منهن ضرع نيا 4 دو نزلا تار اذإوإ#

 (هز) يع 2# عا م

 ىف نوكيو هناميإ طبحي ةلزتعملا تلاق ةلزتعملاو جراوخلا : يناثلا

 ايندلا يف نوكيو هناميإ طبحي جراوخلا ت تلاقو نيمار م ةلزنمب ايندلا

 11521 ناكألا ةءابعلا ةؤزودش 59

 /5)و (55 /5) دمحأو ("”) ملسمو «تريبلا ىف دجاسملا ةالصلا (572) يراخبلا هجرخأ (0)

06155 1 
 ١717(. : ةحيحصلا) امهريغو (7١؟/5) دمحأو (5974) ئذمرتلا هاور ءنسح ثيدح (*)

 2( 1845 1 ادع هنو 5

 .(1) ةيآلا :ماعنألا ةروس (5)

256 



 ةثالث سانلا ةلزتعملا دنعف رانلا يف دلخم هنأ ىلع عيمجلا قفتاو .ًارفاك
 6 " 1 نسهاحلا جراوخلا دنعو قسافو 0 وأ» ملسم

 تقلق كا نر امي وك رمل 8 ءارق نلف ةيعرلا هذا ا ولدعتاز
 نورك رو

 3 ع 3و ينأز ملا ينزيال) 3 يك لوسرلا لاقو (1) خي
 ١

 واير يل رب ترابا ١" در

 00 21 58 لاق نينمؤملا نم 1 ةريبكلا بكف لعج هللا لإ ع

 ىلا ٍدبمْلاِب دبعلاو رحلاب ملا ل يف صاصِيلا هْمَدِلَع بيك
 يح - رك هع ىلا حمس رع مادام رعسودم مى مم 0

 لتاقلا يمسف 4 فوتو ني يقنع نمه ونآلاب

 .اعطق نيدلا ىف هوخأ دإ رملاو صاصقلا يل ولا اخ هلعجو أانمؤم

 انعل بجوي ائيش هيلع تملع امف هونعلتال لاق لوسرلا هدلجف

 ةريبكلا يكترماذا يلف لدن“ لويمرو هللا يحب هلال لاقاول
 :ةصلاخلا ةاداعملا قيكيالا اراك ناك ىلا رفاك يسم

 عدبلا يف رفكي اولاق ثيدحلاو هقفلاو مالكلا لهأ ضعب :ثلاثلا

 اهب رفكي الف ةيلمعلا عدبلا امأ ءهريغ وأ ًالوأتم ناك ءاوس ًاقلطم ةيداقتعالا

 ظ :هوجو نم مهيلع دريو ديعول | صوصنب اولدتساو

 نوكن دحاو سنج مه لب ةيداقتعالاو ةيلمعلا ل هنأ ١-

 ا وا ووو رول يووم

 24 هيكل قالا ةووض - 55

 ظ .اهريغو 00 ملسمو . هيحاص نذإ ريغب يهنلا /مل ! لع اظملا (51175) ير ,اخيبلا هج رخأ 2,0

 .(١ا/4) ةيآلأ رمل هو ولع يف

 . رمخلا بر ا - مركب اد ل دودجمل 1! ( ؟ايثرااه (ِ يراخبلا ! هجرخأ 620
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 يف نم رانلا نم جرخي) هنأ ىلع تلد ةرتاوتملا صوصنلا نإ -؟

 17( نائبا نما ةرذ لاقستدلق

 مه لب نيقفانم نطابلا يف اوسيل اماوقأ رفكي نأ هيلع مزلي هنأ

 امك نيبنذدم اوناك نإو هلوسرو هللا نوبحيو نونمؤم نطابلا يف

 . ثيدحلا ")(رمخلا براش ةصق) يف ءاج

 هتيصعمب قساف هناميإب نمؤم هنإ ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق : عبارلا

 ناك نإ امأ ةهبش هدنع نأ لامتحال بنذلا لعفي دحأ لك نورفكيال مهف

 نمؤم ىلع نومكحيالو هلعف لثم لعف نم رفكب نومكحي مهف ارباكم

 . رفكلاب

 . كلذ يف مهبهاذم نايب عم .عدبلا نأش يف سانلا فالتخا نع ملكت --س

 : نابهذم عدبلا يف سانلل : ج

 درلا عم ثلاثلا لوقلا يف مدقت دقو مالكلا لهأ ضعب لوق :لوألا

 أ

 ةنمضتملاو ةيعدبلا لاوقألا نأ وه ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق :ىناثلا

 امب ىهنلا وأ هنع ىهن امي رمألا وأ هافن ام تابثإ وأ ٍةلَي لوسرلا تبثأ ام ىفن

 تنيبو صوصنلا هيلع تلد يذلا ديعولا اهيف تبثيو قحلا اهيف لاقي هب رمأ
 . كلذ وحنو رفاك وهف اهلاق نم لاقيو رفك اهنأ

 لهأ نم هنأب مزجلا كلذ عبتتسي لهو ؟ال مأ نيعملا ريفكت زوجي له -س
 ؟كلد حصو !ديعولا فلل 0

 هلَسمَو .ءايبنألا 0 ةمايقلا و لجو رع ةارلا مالك /ديحروتلا (7به١٠) يراخبلا هجرخأ 01

 )١18(.
2 

 ابرق هجيرخت قمس )00

 تا 6 اع



 نع دروام كلذ ىلع لديو هللا ىلع ىلاعتلاو ىغبلا نم اذه نأل

 امهدحأ ناك هنأو) ليئارسإ ينب نم نيلجرلا ةصق نم ِةيِكَي لوسرلا

 ىلع ام هدجحو ىتح فبنذلا نع هاهني ٠ نأكو اينله رخآلاو ادهتجم

 هللاو لاَّمف انفو ىلع تكا ىرو ىنتلخ لاق رصقأ هل لاَقف سد

 دنع اعمتجاف امهحاورأ هللا ضبقف ةنجلا كلخدي الو كل هللا رفغيال

 لخداف يهدأ لاق رداق | يدي ىف اه ناش كنا ادهل لاف . نيملاعلا بر

 000 ىلإ هيا رشف رسال ناقو 05

 . ىه نتامحالاو

 روفغم وهف انطخم ًادهتجم نوكي نأ امإ نيعملا صخشلا نأل ١-

 . هل

 مرسلا 0 -5

 مث ينورذد مك ينوقحساف ثيم ذر لاق ا رمع ا | نم

 هعمج ىلع ردشيال هللا نأ خنْظي نلاكو 017( هتسشخل هللا هل رععغ

 . كلذ ىف كش وأ هتداعإو

 يف هتبوقع نم اعنام هرفكي مل نم دنع نيعملا ريفكت مدع نوكي له -س
 ؟ايندلا

 هتعدب عنمل ايندلا يف هبقاعن نأ انعنميالو ةرخآلا رمأ يف فقوتلا اذه : ج

 ليق ارفك هسفن يف لوقلا ناك نإ مث هانلتق الإو بات نإف هبيتتسن نأو

 اذإ الإ كلذ نوكيالو عناوم ءافتناو طورشب رفكي هل لئاقلاو رفك هنأ

 .اقيدنز اًمفانم راص

 1517 ةواد وبأ هجرخأ ٠ مسح ثيدح 21(

 م ”9/65) ملسمو ءراغلا ثيدح تنان دعي ءانآلا (*غ:ملإ ت91 94 8 مراخبلا هج رخأ 2

 .2(*”ا/ها/
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 ؟هللا باتك يف سانلا فانصأ يهام -س

 : مهو فانصأ ةثالث هباتك يف سانلا فانصأ : ج

 .انطابو ارهاظ نمؤم فئص ١-

 نورش نيذلا مهو باتكلا هاو قف رشملاب ره نافك يفيض د7

  ةداهشلاب

 لوأ ىف يف ةروكذم فانصألا هذهو انطاب ال ارهاظ هب رقأ فئص -»

 :ةرقبلا ةرروسس

 قيدصتلاو .ناسللاب رارقإلا وه ناميإلاو) :هللا همحر يواحطلا لاق -س

 .ناميإلا فيرعت يف ةنسلا لهأ روهمج عم ةيفنحلا فلتخا (نانجلاب
 ؟هترمث امو ؟فالخلا اذه ًاشنم امف

 ناكرألاب لمعو نائجلاب قيدصتو ناسللاب رارقإ ناميإلا :روهمجلا : ج

 . ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي

 عبتيو ناسللاب رارقإو نانجلاب قيدصتلا وه ناميإلا نإ :ةيفنحلا
 . طقف بلقلا .امع قيدصتلا

 ديزي لمعو لوق ناميإلا نإ اولاق روهمجلا نأ وه فالخلا أشنم

 ومس نت وعلا اسد الو: .قويهتلا ناميالا نإ اولاك ةيفعلاو يضتقيو

 صقنيو ديزي ناميإلا لاق نم لوق نأ ىلع نورك بالفلا ةريدتز: ناميالا
 ايلهع نك ريمك ةنإ انلف٠ةويمك ,لعف نمف رمك 2 د ول 0

 رمكلا د 0 ا هادم رك بك رأ 0 هرحجلا ديل ةدحاو

 ىف صوصنلا نم ءاج امم ةيفنحلاو روهمجلا نم 5 فقوم ام -- نص

| ١ 5390-85 0 
 0 1 - 51 5 +

7-7 
 . يداشتعا ال ىلمع رغك فك اهيف رنكلا نإ ١ اولات روهمجعلا . اح



 رفكلا نأل يقيقح ريغ يزاجم اهيف رفكلا اولاق مهنإف ةيفنحلا امأو

 . صقنيالو

 ا رم تس لص ص ع١ 95 5 8

 عيِضيِل ُهّللأ ناك امو :ىلاعت هلوق نع ءاهقفلا ةئتجرم باوجام -س
 82-5 ب

 2 ؟ , 014

 لاقف ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ليوحت لبق تام نميف تلزن ةيآلا هذه اولاق : ج
 ىلع اهتحص فقوتل ازاجم اناميإ ةالصلا ىمس هناحبس هللا نإ ةيفنحلا

 نمؤم اهيدؤم نأ ىلع لدت يه ذإ ناميإلا ىلع اهتلالدل وأ ناميإلا

 ارفك نوكي انايحأو ربكأ ارفك نوكي انايحأ هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نإ -س

 ؟ليصفتلاب

 وأ هيف ريخم هنأو بجاو ريغ هللا لزنأ امب مكحلا نأ دقتعا نإف تأ

 . ربكأ رفك اذهف مكح هنأ هنقيت عم هب ناهتسا

 ةعقاولا هذه يف هملعو هللا لزنأ امب مكحلا بوجو دقتعا نإو -ب
 قساف وهف ةبوقعلل قحتسم صاع هنأب هفارتعا عم هنع لدعو

 . ةيفنحلا دنع ايزاجم ارفكو روهمجلا دنع رغصأ رفك ىمسيو

 6 هبلط يف هصرح ةدش عم ةعقاولا هذه يف هللا مكح لهج نإو -
 هرجأ هل ءىطخم اذهف أطخأو مكحلا ةفرعم ىف هعسو قارغتساو

 . روفغم هؤطخو هداهتجا ىلع

 ن1 را لا ةووعنم 9
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 اذإو ء«ءيشلا ناسنإلا وجري يكل اهقيقحت نم دبال يتلا رومألا يهام -

.!/ 

 0 رم

0010 

(0 

 : يه رومألا

 .هوج ريأم ةبحم -15

 .هتاوف نم هفوخل - 5

 .رخآ ءيش ءاجرلاو ءيش ينامألاو «ينامألا باب نم وهف اهنم

 ظ ؟ةمايقلا موي هللا دنع نيواودلا يهام

 : ةثالث هللا دنع نيواودلا ؛؟'7عوفرملا ثيدحلا يف ىور امك يه
 هللا نإ أرق مث هللاب كرشلا وهو ائيش هنم هللا رفغيال ناويد -أ

 , "74 وهب كرش نأ رفعي

 . ضعبل مهضعب دايعلا ملاظم وهو ائيش هنم هللا كرتيال ناويد سل

 ريك ةريغصلا عيضتا ىتمو.؟ايوتالا .نم. رئابكلاو. رئاغتفلا كرم
 ؟ةريغص ةريبكلاو

 . بضغ وأ ديعو وأ ةنعل وأ دح اهيلع بن رت ام يه : ةريبكلا فيرعت

 .ةرخآلا يف ديعو الو ايندلا يف دح اهيف سيل ام :ةريغصلاو

 .اهل ماظعتساو فوخو هللا نم ءايح اهب نرتقا اذإ ةريغص ةريبكلا نوكتو

 2.801 ) ةاكشملا مجارو (ةال5 - هاله /:) مكاحلاو (؟5/٠1) دمحأ هاور :فيعض هدائسإ

 ةثالث ملظلا) ًاعوفرم سنأ نع )١9517( ةحيحصلا يف ينابلالا خيشلا اهنسح ىرخأ ةياور هلو

 امأو ءهللا هرفغي ال كرشلاف رفغي ال يذلا ملظلا امأف رفغي ال ملظو رفغي ملظو هللا هكرتي ال ملظف

 هللا صتقيف دابعلا ملظف كرتي ال يذلا ملظلا امأو هبر نيبو هنيب اميف دبعلا ملظف رفغي يذلا ملظلا

 .ةيلحلا يف ميعن وبأو هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هجرخأ (ضعب نم مهضعب

 -١١5(. 5/8) ةيالا ءاسنلا ةروس

 د 56٠9



 هلا اذهو اهب ةناهتسالاو فوخلا

 كرتو ةالابم مدعو ءايح ةلق اهب نرتقا اذإ ةريبك ةريغصلا نوكتو

 ::بلقلا

 . حج

010( 

0( 

 ةيفإ

62 

 هلل

03 

07/0 

 ؟منهج باذع ءرملا نع طقست ىتلا رومألا ىهام 3
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 ىلاعت لاقو 274 َباَن نم الإ ىلاعت لاق حوصنلا ةبوتلا

 . "7 أوبات َندَل
 مهو ٌمهَبّدَعُم هلل تناك امو“ ىلاعت لاق رافغتسالا -5؟

 0 #7 © َنوُرْفْعَتَسا

 يف هعجرم لعفلا درجم ىلع دئاز ردق ءيشل

 لاه 1 !(يلاقمأ نقف :ةيسنلا» ريقاتنلا هيلع هلرقلا فانيلا كو
 ءالسلا هيلع لاقو 74 ِتاَميَّسلا َنْيِهْدِي ٍتنئَسلل َّنِإ8 ىلاعت مالم سرس م عد - لس سرس ل ه#ذ

 . "'7(اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأ)

 ةفزملا يصب از: : مقالا هلع لاك ةةيوئدلا بنامنلا ف
 الإ اهكاشي ةكوشلا ىتح نزح الو مغ الو بصن الو بصو
 11 قس ع اهب تك

 :ريقلا باذع -60

 ادبي

 تت امملا دعب ةأيحلا ىف مهرامغتساو ةيموملا ءاعد 5

 يا ناب رفلاور( 5 ةيآلا يرن وزن

 , (315) ةيألا :لافتألا ةروس

 .ةريره يبأو ديعس يبأ نع .(١؟83) ملسمو . ءرملا مالسإ نسح /ناميإلا )5١( ىراخبلا

 014 -ةيآلا : :دوه ةروس

 .امهريغو (54١و ”١57 /3) دمحأو )/١941(. ىذمرتلا هجرخأ - نسح ثيدح

 119 31/1 كيش ..نشوملا ةرافك 7 يضزفلا .(55141) يراخبلا هج أ

5601١ 



 هو# :ىلاعت لاق ةعافش ريغ نم هناحبس هوفع ١١-

 .امهوحنو ةقدصو باوث نم توملا دعب هيلإ يدهي ام 0-1
 .اهدئادشو ةمايقلا موي لاوهأ -4

 اوفقو طارصلا اوربع اذإ نينمؤملا نأ) نيحيحصلا يف تبثام -1

 اذإف ضعب نم مهضعبل صقيف رانلاو ةنجلا نيب ةرطنق ىلع
 . 7(ةنجلا لوخد يف مهل نذأ اوفنو اوبذه

 .نيعفاشلا ةعافش -5

 ترود ام رفعي ةفعبو

 00 لا
 ريد ايوا بواب اا واووعووب كام د له

 . همالسإ

 ؟ةبوتلاو رافغتسالا نيب قرفلا ام

 رافغتسالا نمضتت ةبوتلاف رافغتسالا تلمش اهدحو ةبوتلا تركذ اذإ
 قارتفالا دنع وأ قارتفالا ةلاح يف اذه هدحو ركذ اذإ اهنمضتي وهو

 تائيس نم لبقتسملا يف هفاخي ام رس ةياقو بلطو عوجرلا ةيوتلاف

 ظ :ةلامعغأ

 ناميإلاو مالسإلا هريظنو ىضم ام رش ةيأفو بلط :رافغتسالاو

 ا قارتفالا دنع نادحتيف نيكسملاو ريقفلاو

 0س

 (ا/غو 5و هالو )9/"١ دمحأو «ملاظملا صاصق / ملاظملا )511٠( يراخبلا هجرخأ )١(

 .امهريغو
 .(5١١و ؛4) ناتيآلا فاسنلا ةروس (5)

 7507 ل



 ربصلاف مثأي وهف اهطخس اذإ امأ هللا هباثأ ةبيصملا ىلع دبعلا ربص اذإ

 ىهو ديعلا لعف نم ال هللا لعف نم ةبيصملاف ةبيصملا ريغ طخسلاو

 نم طخسلاو ربصلاو اهب هرفكيل هبنذ لعف ىلع دبعلل هللا نم ءازج

 .هلعف ىلع ساثي امنإ وهو دبعلا لعف

4 

 . 204 © اًميِظَع ار هنثأ نم تويَو » : كات هلوق للذلا

 دومحملا فوخلا وه امو مومذملا ءاجرلاو دومحملا ءاجرلا وه ام

 فوخلاو ءاجرلا حدم ىلع ةلدألا ضعب ركذاو ؟مومذملاو

 ؟نيدومحملا

 جار وهف هللا نم منول ىلع هللا ةعاطب لمع دبع ءاجر دومحملا ءاجرلا

 .هترفغمل ج رالي باث ين انذدوسدا لج 00 هباوثل

 كاهتناو طيرفتلاو اياطخلا نك مداجت نايسلا ءاجر : مومذملا ءاجرلا

 . هللا فوخ ريع نم تامرحملا

- ١ 
 ش 8 14

 رس

 كك

 طولقو ساأي وهف هعم ءاجر ال ىذلا | فوخلا وه : مومذملا فوخلا

 وه نم : ىلاعت لاق نيدرمحملا ع ةوخلاو ءاجرلا حلب ىلع ةلدألا

 ان 5 ع اوحرو لا ردع امياقو اًدِجاَس 01 اء

 ءاجرلا مزلتسي فوخلاو  انمأ ناكل كلذ الولو فوخلا مزلتسي ءاجرلا

 .اطونق ناكل هالولو

 .(8*) ةيالا :ضايمكلا 0

 75075 ل



 ناميإلا ثحببم

 لك بهذم انيبم مالكلا اذه حرشا .ناميإلا فيرعت ىف سانلا فلتخا -- نصي

 .قيرف

 : لاوقأ ةسمخ كلذ ىف ءاملعلل : ج

 ديزي لمعو ناسللا رارقإو نانجلاب قيدصتلا :روهمجلا لوق لوألا
 . ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب

 عبتيو ناسللاب رارقإو نانجلاب قيدصتلا :نولوقي ةيفنحلا يناثلا

 .دئاز نكر ناسللاو ناكرألاب لمعو نانجلاب قيدصت :ىديرتاملا لوق ثلاثلا

 . طقف ناسللاب رارقإلا :ةئجرملاو ةيماركلا عبارلا

 ناسللاب رارقإلا هنأب هل مهرصحو ناميإلل ةيماركلا فيرعت مزال حرشا -س
 ظ ظ ؟طقن

 مهنإ اولاق نكلو ناميإلا يلماك نينمؤم نوقفانملا نوكي نأ مزلي هيلع : ج

 .دساف لوق وهو هب هللا مهدعوأ يذلا ديعولا نوقحتسم

 .بلقلا ةفرعم هنأب ناميإلل ةيمهجلا فيرعت مزال حرش -ض
 نوعرف نأ بلقلاب ةفرعم هنأب ناميإلل ةيمهجلا فيرعت ىلع مزلي :ج

 عا 7000 ىقدص 00 ظ

 3 مس ريع رع

 مهنإف ٍدْيَلَب دمحمب نونمؤم باتكلا لهأ نأ أ مزليو © . #7 ٌرباَصب ضل

 0 للا فوهات 2غ(

- 7156085 



 ابأ نأ مزليو نورفاك هب مهنكلو مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي اوناك

 راعلا ةيشخ ناميإلا كرت امنإو لوسرلاب فرتعي ناك هنأل نمؤم بلاط
 . انيبم ابحم احمس ينتدجول ةبسم راذح وأ ةمالملا الول لاق

 وه لب هبر لهجي مل هنأل ناميإلا لماك نمؤم سيلبإ نأ هيلع مزليو

 و لإ ترظاف نر .لاذؤ هنخ ةباكح لاقت ديلا لايق 4 كراع

 باتكلا لهأو هموقو نوعرف نأ مزلي هنأ مالكلا ةصالخو 274 © َنوُنَعْيب

 مهنكلو مهبولقب نوفرتعم كئلوأ لك نأل نونمؤم مهلك سيلبإو بلاط ابأو
 . هلل ةوادع دشأ اوناكو اورفك لب نينمؤم اونوكي مل كلذ عم

 ىلع مرح هللا نإ) لثم دعولا صوصن نم درو امع ءاملعلا باجأ مب - رس

 هلإ ال لاق نم رانلا لخدي ال) ثيدحو 2")(هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا

 ؟هيجوتلا عم اهنأش يف حيحصلا لوقلا امو ")(هللا الإ

 : لاوقأ ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا

 . ةحوسنم اهنإ ليق :لوألا

 يهاونلاو رماوألا دورو لبق كلذ ليقو : يناثلا

 . نيكرشملا ران ىلع مهضعب اهلمح :ثلاثلا

 .دولخلاب لوخدلا مهضعب َلَّوَأ : عبارلا

 درجم اال اهاضتقمب لمعو ةملكلا هذه لاق نم نأ :حيحصلا لوقلا

 ناسللاب قطنلا درجمب الصاح كلذ لعجي مل لوسرلاف ةملكلا هذه ةروص
 عمو مهتنسلأب اهنولوقي نيقفانملا نإف ةرورضلاب نيدلا نم فورعم اذهو طقف
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 .(*5) ةبآلا : رجحلا ةروس

 جيرخت رظناو (7و 19) ملسمو ءأموق ميرا 0 8 يراخبلا تا
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 يف َنيَِقسْلا َّنِإ# :ىلاعت لاق رانلا نم لفسألا كردلا يف نوكرشملاف كلذ
-_ 

 . 204 ِراَثلَأ َنِم ٍلَسَسَدْلا كَرَّدلأ

 ؟كلذ هجوو لامعألا هب توافتت يذلا ام حرشا -

 بولقلا يف امب لضافتت امنإ اهددعو اهروصب لضافتت ال لامعألا

 ةعست كلذ لباقيو هفك يف عضوت يتلا (9ةقالطبلا ثيدح كلذ لديو

 الو ةقاطبلا اهب حجرت كلذ عمو رصبلا دم اهنم لك الجس نوعستو

 مهنم ريثكو ةقاطبلا هذه لثم هل دحاو ( لكن مولعمو اهبحاص بذعي

 ثيح ناميإلا نم يغبلا بلق يف عقو ام هيلع لديو  رانلا لخدي

 لثم كلذو )اهل رفغف ةيكرلا نم بلكلا هب تقسو اهقوم تعزن
 نووتسم مهنأ ثيح ءاوس هلصآ يف هلهأو لضافتلا لبقي اضيأ لقعلا

 وحنو ضعب نم لقعأ كلذ عم مهضعبو نيناجم ريغ ءالقع مهنأ يف
 ىتانذ

 نود رارقإلاو قيدصتلا وه ناميإلا نأ مهبهذم ىلع ةيفنحلا ةلدأ يه ام

 ؟ لمعلا

 : ةلدأ ةسمخب اولدتسا مهبهذم ىلع ةيفنحلا ةلدأ

 ١- قيدصتلا وه ناميإلاف ةغللا يف قيدصتلل فدارم ناميإلا نأ .

 ا فكلاو رفكلا دض هنأ -؟ 00

 يف أم وهو دوحجلاو رمكلا وهو بذكلا 90 قيدصتلا نا انل قدصمب 5
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 .(1156) ةيرآلا ::ةانيشلا ةؤوس

 - ١551و )7١7/5 دمحأو (400) ةجام نباو )١174( ىذمرتلا هج رخأ . حيحص ثيدح

 .مهريغو (7

 .(5513) ملسمو ءراغلا ثيدح باب دعب ,/ءايبنألا (5717/) يراخبلا هجرخأ

 "ل

 مآ هك



 رت رغم هس |
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 :ناسللا ال بلقلا ناميإلا عضوم نأ ىلع تا "0 نم

 . هلك باهذ هئزج باهذ نم مزلل صقنيو ديزي ناك ول هنأ 7#

 لاق ةددعتم تايآ يف ناميإلا ىلع لمعلا فطع ىلاعت هللا نأ - 4

 بنطعلاو "«يحيصل | ارليعو اوكا :ىرأا هلا احن

 !ةرياغملا يضقي

 اي لاق فيقث دفو نأ ةريره ىبأ نع يدنقرمسلا ثيللا هاورام -5

 لمعت نأ ناميإلا ال) لاق صقتيو ديزي ناميإلا له هللا لوسر
 . ""(كرش هناصقنو رفك هتدايز بلقلا يف

 ؟قيدصتلل فدارم ناميإلا نإ مهلوق يف ةيفنحلا ىلع باجي مب

 : نيهجو نم كلذ مهيلع دري

 : قرط ةدع نم وهو فدارتلا عنم :لوألا

 امل لاح نود لاح يف قيدصتلل أفدارم ناميإلا به لوقن نأ ١-

 لطاب لكلا ىلع ءزجلاب مكلالدتساب اقلطم هل فدارم هنأ متلق

 . الثم دمحم مرك ىلع ليزه ميرك ىلع لدتسا نمك
 3 ىدعتي قيدصتلاف قيدصتلاو ناميإلا نيب تقرف ةغللا نأ -؟

 رع يس رص

 مل َنَماَتَف :ىلاعت لاق ةطاسوب الإ ىدعتي ال نمآ ةدامو ا

 .24َنينمْؤمْلِل ُنِمْؤيَو هب ٌنِموْبم :لاقو 94 لو

 م(1 5 ةيآلا:: لختلا ةزؤيش
 (5) نيتلاو )١١( جوربلاو «(75) قاقشنالاو «(51) ص ةروسو )/١771( ةيآلا :ءارعشلا ةروس

 () ريضعلاو
 01 13/17 هرقل يزل رطل واردت رز طوخ وع يراسل ندع .عوضوم ثيدح

 د( 8517 ةرآلا + توكسعلا ةرؤق

 513: ةيآلا" ةةيوعلا ةريوغج

  ؟©ا/ د



 ليق بئاغ ءىش نع ربخأ نمف دهاشملاو بئاغلل لاقي قيدصتلا

 سمشلا لاق نم لثم دهاشم ءيش نع ربخأ نمو تقدص هل

 ال نمآ ةدامو كل تنمآ هل لاقي نأ حصي الو تقدص ليق ةعلاط

 دجوي دقف رفكلا لباقي ناميإلاو بيذكتلا لباقي قيدصتلا نأ

 .هب نمؤي ملو دمحمب قدصم بلاط وبأف ناميإ نود قيدصتلا

 : اضيأ قرط ةدع نم وهو : يناثلا

 امك قيدصتلا نإ لوقن نكلو الدج فدارم هنأب ملسن نأ وهو --

 ناينزت نانيعلا) ٍةَتي يبنلا لاق لعفلاب نوكي لوقلاب نوكي هنأ

 قدصي حجرفلاو عيبا امهانزو ناينزت نانذألاو رظنلا امهانزو

 . ''9(هيذكي وأ كلذ

 2 ا نوكي سيدصلا نأ انهم ذل اةيدعصت وح

 . ةلمبو همصو

 يأ صاخ قيدصت وهف هل افدارم وأ اقيدصت ناك نإو ناميإلا نأ ا

 تيمس اذإ اهوحنو ةالصلا ىف كلذ ءاج امك ىئرج ءىش نم

 ةاكزلا ىمس لوسرلاو لاعفألا ىلع ناميإلا قلطأف اناميإ

 صوصخو مومع نم نوكم يعرشلا قيدصتلاف اناميإ اهوحنو
 . صاخ قيدصت وهف هومتلق ام امأ

 لامعأ نم بجو امل مزلتسم بلقلاب مئاقلا ماتلا قيدصتلا نأ

 يذلا موزلملا ءافتنا ىلع ليلد مزاللا ءافتنا حراوجلاو بلقلا

 . ناميإلا وه

 )١( ملسمو . حراوجلا انز /ناذئتسالا (5747) يراخبلا هجرخأ )5551(.
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 . اماكحأ هيف داز عراشلا نكلو ةغللا يف هانعم ىلع قاب ظفللا نأ -

 ةيعرش ةقيقح وهف يزاجملا هانعم يف هلمعتسا دق عراشلا نوكي نأ -ه

 لاعفألاو لاوقألاب قيدصتلا وه ناميإلا نوكيو ةغللا ىف يزاجم

 :ةنبقناناميالا منسم ىف لخاد قيدضتلاو ظنا ىيدصتلا ل
 هانعم يف هلمعتسا عراشلا نكل اماكحأ هيف ديري عراشلا نأ انملس

 . يوغل يزاجم ةيعرش ةقيقح اذهف يزاجملا

 بيذكتلاو رفكلا دض ناميإلا نإ مهلوق يف ةيفنحلا ىلع باجي مب -س
 ؟دوححلا وهو

 : نيهجو نم كلذ ىلع درن : ج

 عم ناميإلا يناعم ىلع انل قفاوم هيَ لوسرلا نإ لاقي نأب :لوألا

 عم ناميإلاب هناسلب ملكتي ملو قدص نم نأ ايرورض املع هدارم نم انملع

 ىلع حالفلاو زوفلا بتر هنأ انملع امك .نمؤمب سيل هنأ كلذ ىلع هتردق

 نوعبسو عضب ناميإلاف اهاضتقمب لمعلا صالخإ عم نيتداهشلاب ملكتلا
 ناميإلا امأ قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو هللا الإ هلإ ال لوق اهالعأ ةبعش

 جحلا كلذك ناميإ ةالصلاف اناميإ ىمست اهنم لكو ةددعتم بعش هل الصأ

 نمو هوحنو ةيشخلاو لكوتلاو ءايحلاف اناميإ ىمست ةنطابلا لامعألاو هريغو
 نم كلذ ريغ ىلإ 27(ناميإلا نم ةذاذبلا) مالسلا هيلع هلوق لثم ةلدألا
 عطتسي مل نإف هديب هريغيلف اركنم مكنم ىأر نم) ثيدح لثم ثيداحألا

 ةلادلا ةييداخألاوب 11( ناويذلا تتعضأ كالذو:هلقن عطتسي مل نإف هناسلبف

 . لمعلا بسحي هفعضو ناميإلا ةوق ىلع

 يف عضاوتلا يه :ةذاذبلاو ءامهريغو )1١١48( ةجام نباو )5١71( دواد وبأ هاور ءنسسح )1١(

 .هب حجبتلا كرتو سابللا

 - )١١١/8 يئاسنلاو )5١15( يذمرتلاو (4#٠5و )١١54٠0 دواد وباو (549) ملسم هجرخأ (؟5)

 .مهريغو (5 7١1٠و ١ ”و/١2 ةجام نباو ١(
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 لمعو صالخإو ةينب بلقلا لمع نامسق لمعلاو ةداهشلاب ملكتلا وهو
 بلقلا قيدصت لاز اذإو هلامكب ناميإلا لاز ةعبرألا هذه تلاز اذإف حراوجلا

 حراوجلا ةعاط مدع نم مزلي هنأ كش الو فالخلا لحم وهف يقابلا لاز
 ةعاطلل مزلتسملا قيدصتلا مدع هدايقناو هتعاط نم مزليو بلقلا ةعاط مدع

 يهو الأ دسجلا رئاس اهل حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإ) ِةْديم لاق

 . سكع الب هدسج حلص هبلق حلص نمو 07(. .بلقلا

 3 د

(010) 

 بيجت فيكف هلك بهذ ناميإلا ضعب بهذ اذإ هنإ ةيفنحلا لوقت
 ؟مهيلع

 تناك امك ةعمتجم قبت مل ةيعامتجالا ةئيهلا نأ كلذ. ديرأ نإ لاقي

 هنع لوزيف ءازجألا رئاس لاوز اهضعب لاوز نم مزلي ال نكلو ميلسف

 ةطامإ ةلازإك اعامجإ لوزي ال ام اهنمو نيتداهشلا ةبعشك اعامجإ اهلاوزب

 نم برقي ام اهنمو اميظع اتوافت ةتوافتم بعش اهنمو قيرطلا نع ىذألا

 . قيرطلا نع ىذألا ةطامإ ةبعش نم برقي ام اهنمو نيتداهشلا هبعش

 فطع ىلاعت هللا نأب لمعلاو ناميإلا نيب رياغتلا ىلع ةيفنحلا لدتست
 ؟مهيلع درت فيكف .ناميإلا ىلع لمعلا

 ةراتو مالسإلا نعو لمعلا نع اقلطم ةرات ركذي ناميإلا نإ مهل لاقي

 0 قلطملاف 0 درغي ةراتو مجلاصلا لمعلاب لرمي

 "14و تلح و هَل أرك اَذإ َنيدَلا َويِمومْلا اَمَّنِإ 8# ىلاعت لاق
 اَم ِهْيَلِإ كر 8 نبل ه هللا 2 أوناك َوَلَو## لاقو

 .امهريغو )١5969( ملسمو . هنيدل اريتسا رف ا 3

 كا



 رت < هم

 لاقو « 0100006 ىتح اونمؤت ال) ِةْيكَم لاقو 0042و مهوذختا

 لمعلا هيلع فطع اذإ امأ "7(انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم)
 فوطعملا نيب ةرياغملا يضقي ءيشلا ىلع ءيشلا فطع نإف حلاصلا
 .امهل ركذ يذلا مكحلا يف كارتشإلا عم هيلع فوطعملاو

 ؟هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةرياغملا بتارم يهام - س

 ظ : يهو بتارم عبرأ هل : ج
 اعزجالو ريخلالا نقااوعدجا نسل نفاع ان وكي نأ اهاابعا ا

 ةنروتلا َلْرنأَو# ىلاعت هلوق لثم مزالت امهنيبالو هنم
 .بلاغلا وه اذهو 74 َليِيِإلاَ

 أوُعيِطَأَو هللا اوُعيِظَأ# ىلاعت هلوقل مزالت امهنيب نوكي نأ -"؟
 60 لس

 0 ىلاعت هلوق وحن هيلع ءيشلا ضعب فطع -"

 :ناهجو ورز 974 ليقذلا و زلكملاو ةكراكم

 . نيترم اروكذم نوكيف لوألا يف الخاد نوكي نأ ١-

 . ادرفنم هيف الخاد ناك نإو هيف سيل هنأ يضتقي هيلع هفطع نإ -؟

 ىلاعت هلوقك نيتفصلا فالتخال ءيشلا ىلع ءيشلا فطع -1

 ظ .04برتل ٍلياَكو بذا زحل

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس )81١(.

 .(720295و 74) ةجام نباو (5584) يذمرتلاو )”81١97( دواد وبأو (314) ملبسم هجرخأ ةفإ

 )1١١(. ملسمو 4 . .اهايحأ نمو# ىلاعت هللا لوق باب /تايدلا (18074) يراخبلا هجرخأ ()

 .(*) ةيآلا :نارمبع لآ ةروس (4)

 ,(89) ةيآلا :ءاسنلا ةروس (8)
 . (؟78) ةيآلا :ةرقبلا ةرومس (1)

 ,() ةيآألا : رفاغ ةروص. 60



 ناميإلا نأ ىلع يدنقرمسلا ثيللا يبأ (1)ثيدحيب ةيفنحلا تلدتسا -س

 ؟روهمجلا مهيلع در مبف .صقنيالو ديزيال

 دانسإلا نإ لاقف هنع ريثك نبا لئثس دقف فيعض ثيدحلا نأ كلذ در :

 بتك نم ًائيش هنم نوفرعيال لوهجم عيطم يبأ ىلإ ثيللا يبأ نم
 . روهشملا خيراتلا

 عضب وأ ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا) ثيدح نع يفسنلا باوج وهام -س
 1 ني فقوملا امو 1119 نق نوتمو

 : نيباوجب اذه (ناميإلا بعش) ثيدحب روهمجلا لالدتسا نع باجأ :ج

 نوعبسو عضب لاقف كش ثيح هسفن ةلفغب دهش يوارلا نإ :لوألا

 . كشلا لوسرلاب نظيالو

 هنعط نإ :اذه نم فقوملاو باتكلا فلاخم ثيدحلا نإ :ىناثلا

 يعيسلا و, نيتمللا نير ىوارلا دورت ةنإف هلا ينسي ال :ىوارلا ةلظدي فيدل
  .كش ريغ نم «نوتسو عضب) هاور يراخبلا نأ عم هطبض مدع مزليال

 هقافو ىلع لديام هيف باتكلا نإ لاقيف باتكلا ةفلاخمب نعطلا امأو

 . بصعتلاو ديلقتلا مؤش ةرمث نم نعطلا اذه امنإو هفالخ ىلع لديام هيف سيلو

 ةدايز تبثت فلسلا مالكو ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا نم اضعب ركذا -س
 ؟؟هناصقنو ناميإلا

0 07 00 
 ةازتو# هلوقو "74اناَميِإ مهتداز منيا ْمِهتَلَع تبلت اًدإو# ىلاعت لاق : ج

 اودتها نيذلا هللا ديزيو# هلوقو )د اونماع نيزل
٠. 

 رص

 .ابيرق هيلع مالكلا قبس . (1)
 .("0) ملسمو .ناميإلا رومأ /ناميإلا (4) يراخبلا (؟)

 0 يذلا :لاشألا ةةروس: :()

 الا لا روع: 4
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 نم تيأرام) مالسلا هيلع هلوق .ءاسنلا يف ةنسلا نمو !74ىده
 ةينجو "1 0امنألا عيعتش فيدو ءالا ىأ 1( دو. ده تاضقا
 ثيدحلا 2(ناميإ نم ةرذ لاقثم ىندأ هبلق يف نم جرخي هنأ) ةعافشلا

 دادزن اومله) هياحصأل لوقي هنع هللا ىضر رمع نأ فلسلا مالك نمو

 اندز مهللا) هئاعد يف لوقي دوعسم نبا نإو ؟(هللا نوركذيف اناميإ
 1" عا نموا نسلعلا):لوقي داس ناك و ؟""(اناميإ

 لثم هناصقنو ناميإلا ةدايزب 00 ةلدألا نع ةيفنحلا باجأ مب -س

0010 
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 هف
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2( 

010 

(1/0 

 “ف

 م0004 ةحتيإ مم امسي ادري © هلوق

 .075) ةيآلا :ميرم ةروس

 .(78) ملسمو موصلا صئاحلا كرت /ضيحلا (”7015) يراخبلا هجرخأ

 .ابيرق هجيرخت قبس

 يبهرملا هللادبع نبا وهو ارذ نأل ينابلألا خيشلا هفعضو ٠١( را فاه نيب نا نهج

 . 225 ص ةبيش يبا نبال ناميإلا باتك ةيشاح) هنع هللا يضر باطخلا نب رمع كردي مل
 داقتعا لوصأ حرش يف يئاكلاللاو )١١74(. ناميإلا باتك /ةنابالا يف ةطب نبا هجرخأ رثألاو

 )١7٠١(. ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 نب رز قيرط نم ىور هنكلو «هللادبع نب رذ قيرط نم اهلك (”1) ناميإلا بعش يف يقهيبلاو

 . حيحص رثألاف شيبح نب رز قيرط نم ناك نإف دماح دمحم قيقحتب )٠١8 - ٠١9( ىرجآلل

 .ملعأ هللاو . فيعض وهف هللادبع نب رذ قيرط نم ناك نإو

 ىمئيهلا لاقو (851568) ريبكلا ىف ىناربطلاو (8ا/) ةنسلا ىف دمحا نب هللادبع هاور حيحص رثأ

 ىف ىئاكلاللاو )٠١9( ةعيرشلا ىف يرجآلا هجرخأو ديج هدانسإ )٠١/ ١188( دئاوزلا عمجم يف

 )١17٠١5(. ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ

 )٠١7.95( ةنسلا يف دمحأ نب هللادبع هلصوو ناميإلا باتك لوأ يف يراخبلا هقلع حيحص رثأ

 ناميإلا /ةنابإلا يف هطب نباو )3١704( فنصملا يفو )٠١0( ناميالا يف ةبيش يبأ نباو

 .(55) ناميإلا بعش يف يقهيبلاو «(1701) ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ يف يئاكلاللاو )١١5(

 . حيحص هدانسإ ينابلألا خيشلا لاقو

 .(5) ةيآلا :حتفلا ةروس

 "ا



 .رظن هيفو هب نمؤملا ةدايز رابتعاب كلذ وحنو كلذ يف ةدايزلا اولاق : ج

 اة ىمسم يف لامعألا لوخد ىلع ةلدآلا 0 ىوقأ ام -س

 هللا الإ هلإ 5 نأ ا 5 ناميرإلا ام ا هلذحو - ناميإلاب

 نم سمخلا اودؤت نأو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هل كيرشال هدحو

 .ناميإلا يه بلقلا ناميإ عم لامعألا هذه نأ ملعف 17(منغملا

 ةلوُسرو هلا ارثبطت نول كلذ دعب لاق مث نيقفانملا ركذ اهيف سيلو

 يدا مهتعمنام نيقفانم اوناك ولو "04ئيَس م امعأ نم كتلي

 نأ ملع دارملاو "7 اوباَيَري مل مث ولوسرو هاي أونَما َنيِذَل وتلا 0
 هنأ اذه ديؤيو لماكلا ناميإلا مكنع ىفتناف متنأ ال ناميإلا ولماكلا مه ءالؤم

 مهنع يفنل نيقفانم اوناك ولو كلذ هل لوقيال قفانملاو انملسأ اولوقي نأ مهل نذأ
 ىلع هب اونمي نأ مهاهنو مالسإلا مهل تبثأف ناميإلا مهنع يفن امك مالسإلا

 بذك امك نوبذاك 0و ادعو سر يو يع

 0+ © َنيِدَكَل نقي ملا َّنِإ دبش ُهَللأاو# هلوق يف نوقفانملا

 ؟(هللا كي د دل الإ هلإ ال) ةداهشب دوصقملا ام - س

 ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ) هي لوسرلا لوق يف امك اقرتفا اذإ : ج

 اهلاقا اذإ ذل يضل ندي ال ايلات مرش 177( لدن انآ اودبتتي

 نأ دهش نمو ةلاسرلاب قدص نمل الإ كلذ هل متيالو اهقحب ماقو

 :انهرف 31 تير: ىسحلا هدا اذاسجلا ( 01 قراهن دعا" 0
 ظ 12 آلا ةكاردحلا ةووس. 19(1)

 :( 8 ) آلا نا دعسلا ةراوس:, ”(0)

 )١(. ةيآلا :نوقفانملا ةروس (4)

 .امهريغو (77) ملسمو .(ةالصلا اوماقأو اوبات نإف) باب /ناميإلا )١5( يراخبلا هجرخأ (5)
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 هب اميف قدص اذإ الإ مايقلا قح اهل أمئاق نوكيال هللا لوسر دمحم
 هللا الإ هلإ ال ةداهش ةقاو ملا ناك اعمتجا اذإ افا ديح وتلا نمضتم

 . ةلاسرلا تابثإ هللا لوسر دمحم نأ ةداهش نمو ديحوتلا تابثإ

 ؟اذه حضو ناميإلا يف ءانثتسالا مكح يف ءاملعلا فلتخإ

 لاوقأ ةثالث كلذ يف سانلل

 .العل أف ا
 * خ غلام

 .مارح ليق >5
 نر اسقلاد هزاوج مدعو رابتعاب هزاوج حجا نلاَو ا

 00506 مبو ناميإلا يف داتعسالا بجوأ نم ل الد ام

 اهنا هيلش :تانساع وه تاميألا نأ لوألا ناد

 هملع ىف قبس امو ةافرلا رابتعاب ارفاك وأ انمؤم نوكي امن
 رفكلا هبقعي ىذلا ناميإلاو هب ة ةريع ال كل لذ لبف امو ءهيلع نوكي نأ

 هبجوأ نم

 نان د[ اا
 3 ب 34

 لبق اهبحاص اهدسفأ ىتلا ةالصلاك ناميإب سيل ارفاك هبحاص توميف
 . مهيلع ةرلاويلاهكلا

 هنأ ملع اذإ ًارفاك ناك نم لزألاب بحي هلئا نأ مهلوق ىلع مزلي ١-
 سيلبإو مهمالسإ لبق نيبوبحم اوناك ةباحصلاف انمؤم تومي
 .دعب رمكي مل ا ا لا نع دترملاو

 :٠ ثم . 0 1 4 كاز 1 ا ١ !ل -

 . صاب دهو لاهي لا ىف اشهلسلا 00 ناميالا ىف فل !

 "و ره 220 رس ل و 9 سر ١
 "0 ب نوعبَتأَف مللأ نوصي : نإ لق# . ىلاعت ناَف 7 + و 5 3 0 ا - 2

 لوسرلا عابتاف لوسرلا اوعبتا كإو مهبحي هنأ ربخاف ١ © هللا ترا 6 1 اج 1 ا هلا وكلا 17
 5 دحض ا 2 0 طر رمت < 8 هةلصعممل ا يش دحض ومعمل ادي ىلا منيح ع كا نم ا يل ل د

 ن7 10



 نأ وهو مهناميإ يف نونثتسي اوناك نيذلا فلسلا ةماع ذخأم وهو -4

 هاهنام كرتو هلك هدبع هب هللا رمأ ام لعف نمضتي قلطملا ناميإلا

 ءايلوأ نم هنأ هسفنل دهش دقف (نمؤم انأ) لجرلا لاق اذإف هللا هنع

 يهاونلا لكل نيكراتلاو رماوألا عيمجب نيمئاقلا نيبرقملا هللا

 ةحيحص ةداهشلا هذه تناك ولو هسفنل ناسنإلا ةيكزت نم اذهو

 اوجتحاو ةلاحلا هذه ىلع تام نإ ةنجلاب هل دهشي نأ يغبني ناكل
 رس عرب حام ام

 نحلل # ىلاعت هلوق لثم هيف كشال اميف ءانثتسالا رع

 يع لوسرلا لوقو 10 تريم ا أ َءاَس نإ مارحلا َدِحَسمل

 اا نلت نوع 0 رمل 8 هللا ءاش نإ ل

 . حج

0010 

00 

 ينأ ملعأ امك نمؤم ينأ ملعأ لوقيف ًادحاو ًائيش ناميإلا لعج نم لك

 يف ىنثتسا نمف ملسم انا يلوقك نمؤم انأ يلوقف ةداهشلاب تملكت

 نيباوجب ةيآلا يف
 الف لوخدلا امأ فوخلاو نمألا ىلإ دوعي ةيآلا ىف ءانثتسالا نأب ١-

 نأ ملع هنأل مكضعب وأ مكعيمج نلخدتل ليقو هديك فاك

 : مهيلع درلاو . تومي مهضعب

 مهنأ مهربخأ دقف فوخلاو نمألا امأف هنم اورف اميف اوعقو مهنأب

 نمألا يف الو لوخدلا يف كش الف كلذب هملع عم نينمآ نولخدي

 . لخدي نم ملع دق هللا نإف ضعبلا وأ عي عيمجلا لوخد يف الو

 ا 3 ونأذ , (849) ملسم هاور
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 : يتأي امب ةيآلا نع باجي امنإو
 (هللا ءاش نإ ذك نلعفأل هلل ااو) لاق نمك لوخدلل ًاقيقحت اذه أ

 2 نسما 5 00 ماذا رم نوكي نأ

 : داسقلا ىرهاظ  نيباوجب يرشخم لا باجاو

 4-5 ِِح َ
 ٍإ
 ال 1 فين نات د كاملا نأ وم بلآ 1

 هللا مالك ريغ نآرقلا نوكي نا متنا ده هلا لويمولا نانو 7

 أ 0 ©9 رسل لوف لإ اذه 1 لاق نم ديعو ىف لخديف
 سم ب

1 

 0 95 ول للا ا
ِ_ 

 ىتمو روحي ىتم نيب مت "انا حوصوم يش حجارلا لوقلا وكدا

 ا

 3 | ليل ١ ا 52-000 ٌ

 نا نيس لا مه اق وفا نال ةكذت ماع سلا زاوج نم حجرألا
 .يى/ وم و ه6 يي

 1 5 تايقلا يعسسلا دارأ اذإ ءانتسالا ةمحلو اهطسوأ نوه

 : لاوحأ ىف زوجيو ناميولا

 هل وشب هلئأ 0 ةييدلا ريص أ نع سم وه هر دارا اذ ١ ام 8 : نا ها ةوغملإاا + 0 1 | أ اذإ

 اوباترب مل مث .لوسرو هللاي اونماع نيِنلا نونمؤملا امنإ 7 هر سرت 20 ا بع ل ال عال سل حل
 م ري 7 - - را 1 م ره ّ أ - 1 5 ا ا 0 رت

 مه كَبتْلُو ل هلأ لسس ىف مهسفباو مهل 5 اةدهجعجو
 ١ هس مخ يا 31 لمص رص 9

 ب1 17د



 . هناميإ يف اكاشال هللا ةئيشمب رمآلل اقيلعت ىنثتسا نم 0-1

 (رتاوتملاو داحآلا ربخ»

 نايملاو عرشلا نم ٍةيَك هللا لوسر نع حص ام عيمجو) يواحطلا لاق - ص

 ةلطعملاو ةيمهحلا هدصقيام نيب مث .كلذب هدوصقم حرش (قح هلك

 0 يا ا

 ةضفارلاو ةلزتعملاو ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع لا ١ كلذ ريشي . جح

 ل اميسك 07 نأب نيلئاقلا

 ىلا ده ريش كسلا .ىيعلكت ناك ازور قتاروقملا 0 داحالاو رتاوتملا

 يش حدقلا ك كلذب اودصقو ةريفيلا ,كنفت ل ةيظفلل ةلالدلا نإف ةلالدلا يعطق

 . تافصلا ىلع نآرقلا ةلالد

 جتحي له داحألاو رتاوتملا ةلالد يف ةضفارلاو ةلطعملا تفلتخا نس

 ؟كلذ نم ةنسلا فتقوم نايب عم كلذ حر شا بك مأ داحآلاب

 ديسي ال أو ءلاَقُف هاهبالا امأ .مدهتمل | لاؤسلا يف مدقت رتاوتملا نم مهشق وم . حج

 لطاب ادهو اهنتم ةهج نمالو اهقيرط ةهج نم اهب جحتحي ىتح الو ملعلا
 نم هلاعف هتاعصو ةئامساو برلا ةقر يرحل يدع ايالعتا مح ١ ظ ذآ 137 ل أ 9 ا ةف عم |( ام >9 3 ذأ ,

 ةيلامخ اال ةيمهو اياضف ىلإ سانلا أ قلاجاو 0 لوسرلا ةهج

 معيش 5 2 قيقحتلا يف يهو ةينيقي نيهاربو ةيلقع عطاوق اهومس

 راحو تر را اخلاق نر نانا ن1

 بايرأ نم قيرف ل اك نأ وهو جاجتحالا ههج نم ةاعتلا راق اأو

 مكحم هن | لاف هقدر راميف لارقطم نظام فيو اع :ضصومعتلا 5

 يمسيو هفرح وأ ًاضيوفت هدر مث هباشتم هنإ ل اا هليقو
 صل

 : تاما هتي رجعت

 < مصح هج .٠
 م يوما نك م 01١

 هن اق . را وسلا دار وس
 د يا

5 0 



 ةحيحصلا صوصنلا نع نولدعيال مهنأ :ةنسلا لهأ فقومو

 ةمد دانك“ .يرمستلا ةلات امو. دانابقألا لوف. نأ .لوتعلاب ةويضراعللو
 اذكب دق هللا لوسر اهيف ىضق لاقف ةلأسم . نع هل هلأسف لجر هاتأف يعفاشلا

 ينارت ةسينك يف ينارت هللا ناحبس لاقف تنأ لوقتام يعفاشلل لجرلا لاقف

 لوقت تنأو تي هللا لوسر يضق كل لوقأ ؟رانز ىلسو ىلع ينارت ةعبب يف
 ناك اًمو## :ىلاعت لاقو ةريثك فلسلا مالك نم هرئاظنو .217(تنأ لوقتام

 م رول سرس رع و 7 رس هس / م روح سام 2 لميس هم

 نم ةرخلا مه نوحي أ 0 ةصاوسرو هلأ ىضف اذإ ةنفوم - ِنِمؤَمل

 "04 هرم

 هيلع ةلثمأ دروأو كلذ ْهّجو ؟ةنسلا لهأ دنع داحآلا ربخ هديفي يذلا ام

 هد يومي ةلدأ 5 خم

 تقلد رين اي واح اذهو .:ىبيقيلا ملعلا ديفي هل

 ا )(تاينلاب لامعالا امنإ) ٠ رمغ تيدحت ةلاثمو. عازن .ثتلد ىف هماآلا 0 !/ : ' 1 5 + ا م ل
 7-0 م

 اعلام 5 هياكل مرو هل . ش
 حكنتال )ةريره يبا ربجح و 207 ءاال ولا 0 ل ىهن)رمع نبأ ربخ و

 ءاضرلا نم مرحي) ثيدحو 7: (اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا
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 اورادتساو ةلمقلا ليوحتب مهربخأو اذ لفتسم يقا 0 بح ١-

 عم هبتك لسريو ًاداحآ هلسر لسري ِةَْي لوسرلا ناكو وبلا سا 200 1 : ؛)

 .انهريغو 4141 ىنقينبلا فاعلا نفاسوا( ١853/83 ألا ةيلع ىف ريحلا -10)

 .امهريغو (0٠5١ا/) ملسمو و علب ا 0 يف

 .امهريغو )١108( ملسمو .اهتمع ىلع ةأرملا | مكتت ١ /حاكنلا (210) 0 هجرخأ (5)
 .امهريغر )/١5141( ماسمو . تاسنألا ىلع ةداهشلا /تاداهشلا (51143) يراخبلا هجرخأ 5(1)

 2( 30 ا كاكا : مدح ا ب يلا 0 : ا 68
 .امهريغو [ ١ مس بلمس و الا فيس ىل تنس ف ناب /5 ءاممعلا دا : 7 لئن زاحعسا ةدج رمح

 هك



 .دحاو ربخ هنأل هلبقنال نولوقي مهيلإ لسرملا نكي ملو داحآلا

 ّنَحْلا ِنيِدَو ئَدْمهْلاي ُمُلوُسَر َلَسْرَأ ىِزَلَأ ٌوُه# :ىلاعت لاق -"؟

 هججح هللا ظفحي نأ دب الف )4 نك ٍنيِزلَأ َلَع مّرهظيل

 نمو هقلخ ىلع هتانيبو هججح لطبي الثل هقلخ ىلع هتانيبو
 الو رانا يف هلرسرلا يلح ينك نب هللا عصب قلل للا

 ادحأ هللا عتبات هيك و ةايقتم لاق سانلل هلا ةييو ةتافو

 يف لجر ْمُه ول كرابملا نب هللادبع لاقو . ثيدحلا يف بذكي
 باذك نولوقي سانلاو حبصأل ثيدحلا يف بذكي نأ رحبلا

 نم مهرذح ةدش ىلع فقو ةاورلا ةريس ىلع فقو نم نكلو

 اهنولقني ةملكب ادحأ اوحماسي مل اولتق ول ثيحب اوناكو للزلا
 نيدلا اذه اولقن دقو كلذ مهسفناب اولعفالو ٍةلَذ لوسرلا ىلع
 داقنو ناميإلا ةباصعو مالسإلا ةامح مهف مهيلإ لقن امك انيلإ

 .هوورو هولقن اميف ملعلا هل رهظ كلذ هل رهظ نمف رابخألا

 ؟ةحيحصلا ثيداحألا رهاظل مهيفن يف ةافنلا دنتسي مالإ -س

 0س ٌىوس ل حل ةحيحصلا ثيداحألا در يف مهدنتسم : ج

 ههرطاوخ هتعضو امو مهدارآو مهدعاوق فلاخي ثيدح مهءاجام لكذ

 ًايينيل فاق ههدي اسيزابا 9747 رق 9 يمك سيل 9 ب هودر مهراكفأو

 نم اومهفف هعضاوم نع يآلا ىنعمل ًافيرحتو مهنم ًابلق ىمعأ وه نم ىلع

 مالسإلا ةمئأ نم دحأ همهف الو هلوسر الو هللا هدري مل ام تافصلا رابخأ

 ا ياو اللا ليثمتلا اهتابثإ يضتقي هنأ

 . 40 ىَس ولكنك سيل » ىلاعت هلوقب

 0 نال ةيرقلا ةروسسع 450

 1 مروا ةروعأ( : وو

 كت



 ؟لالضلا نم هيف اوعقو ام ةافنلا لوق نم مزل يذلا ام حرشا -س

 :اهئم دسامم ىف اوعفو : حج

 . نيصنلا اوفرح مهنإ ١-

 | ىلإ اهوبسنو بتكلا ارعضو 0-5
 ءاتعنمل ريزلت ريغ وم اكاوالت درهم نازقلا نه ارتك اورهسفا ا#

 ىف نآرقلا ىلإ ادنتسم هحضو «سباتكلا لهأو ةافنلا نيب هبش هجو كانه -س

 ١ ؟كاياوج

 : هيشلا هجو : ج

 مهيف هللا لاق باتكلا لهأ كلذ لعف امك صوصنلا اوفرح مهنأ ١-
 د رس حس ع ل 3

 ليقع ل ل ل 5 أ ةوعمتنتَأ

 00 تا مهيماهللا لاقؤب كللذق كيناك تاتكلا نهاول 32 0
 م 7 ا 2 صا رس سى” 0 ت0 7 مس يل” عل

 "74 نوُنظي الإ مه ْنِإَو ّنامأ آَلِإ بتكلا توُمَلْمَي
 ا ويلا و واو اوبسن مهنأ 9

 لل اخ ع حس

 َنوبتكُي َنيذْلِل ليوف# مهيف هللا لاق كلذك اوناك باتكلا لهأ
 ل با داو نب م و 8 9 ضر د ظ

 ءمب اورتشيل هللا ٍدْنِع نم اذنه نا مث مي دياب َبنكْلا
 ره

 7 ق0 روع سمعا ل يطا »سمر 5 0

 امم مهل ليوو مهيديا تبلك اَمِم مهل ليوف لِيِلَق د2

 ا

 كن



 ؟؟(نابيلاو عرشلا نمر هلوشب يواحضلا خيشلا ريشي عيش يأ ىلإ - سس

 1 ىلإ كلذب ريشي : ج

 . ىئادتبا يع رش دنس

 ء 1 | اول 3 2 1 1 هير | نع ع 9ع أه .إ١ 1 9 . 0 أ أ . عسا ؛
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 مالسإلاو ناميإلا

 عم حيحصلا لوقلا ركذا .هب دارملاو مالسإلا ىمسم يف سانلا فلتخا -س

 مالسإلا اورسف اعمتجا اذإ امهنأ ةنسلا لهأ هيلع يذلاو -“*

 هنإف اقرتفا اذ ِ امأ ةدظانا" لامع الاب ناميؤلاو ةرهاظل 1 لامع لأب

 عازن الب انمؤم مالسإلا عم نوكي دقف رخآلا امهنم لك نمضتي
 ء 60

 ليربج تيلجح ليلدب حجارلا وشو بجاولا وع ادهو لم 0 8 ! 5 1 اسري

 لوصألاب ناميإلاو درا لامعألاب مالسإلا نقص لوسرلا رسف

 نم ريثك برعلاو ٍةْنَي لوسرلا مالك يف يوري هنأ .ةسمخلا

 7 اذإو اقرتفا 5 اذإ ناميإلاو مالسإلا ناك ىتلا ظافلآلا

 ظفلو رافغتسالاو ةبوتلا ظفل لثمو قافنلاو رفكلا لثم اعمتجا
 حإ نك اما لا تاو ىلاعت لوق اهنو .نيكسملاو ريقفلا و 14 0 5 5 7 20

 -_و هرم .

٠ 
3-4 

 رع

 رع هع رص

 ""”اتنلسأ اووف نكيلو اونو

 درت فيكو ؟مكليلد امف «نافدارتم ناميإلاو مالسإلا نأ نفعا ىري -س
 ؟مهيلع

 ةنطابلا رومآلا ناميإلاو ةرهاظلا رومألا وه مالسإلا ناك ول هنأ ١+
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 يذلا سيقلا دبع ثيدح ىف ةرهاظلا رومألاب ناميإلا لبوق امل

 هللاب ناميإلا ام نوردتأ هدحو هللاب ناميإلاب مكرمأ) هيف لاق

 كلك ناك رز "1(ةيدعبلا هللا "ةلإ هل ةلآ ةداهتش دعو
 لدف ةرهاظلا رومألاب ناميإلا لباق هنكل ةنطابلا رومألاب هلباقل

 لخد اقرتفا اذإ امهنأب ليلدلا اذه دريو نافدارتم امهنأ ىلع

 ىنعم دحاو لكب داري هنإف اعمتجا اذإ امأ رخآلا يف امهدحأ

 .امهمزالت عم نيفدارتم اينو

 . يف هيلع مكحي اذامف سكعلاب وأ ملبسي ملو ناسنإلا نمآ اذإ -؟

  رهظ رخآلل اتباث سيل امكح امهدحأل تبثأ نمف ةرخآلاو ايندلا

 : كلذ دريو هلوق نالطب

 َتيِمِلِسُمْلَا َّنِإ 8 :لوقي هللاو نمؤملا وه ملسملا نأ ىلع اذه لاقي نأ

 ام) لوسرلل ليقو .نيرياغتم امهلعجف "74 ٍِتتِمْؤُمْلاو َنيِنِمْؤَمْلاو ِتْمِلَسْمْلاو
 هل تبثأف اثالث 0(املبسم وأ لاق ؟انمؤم هارأ ال ينإ هللاو اوسع
 اغمتجا اذإ امهنأ لذف امهتبب قرف مالسإلاف ناميإلا مسا يف فقوتو مالسإلا

 هللا باتك ىلإ ٍعازتلا در بجاولاو فلاخم وهف ءاوس امينا لاق وينو اقارقفا
 اق © َنيِِمْرْمْلا ّنِم اف نك نم اًنََرْْلَف هلوقل اوجتحاو ءهلوسر ةنسو

 .امهفدارت ىلع ةيآلا تلد دقف 474 © َنيِملَسْمْلا نم ٍتيب ريع اف انَدَو

 مالسإلاب نيفصتم اوناك تيبلا لهأ نآل اهيف ةجح ال هنأب دريف

 .امهفدارت امهب فاصتإلا نم مزلي الو ناميإلاو

 .هجيرخت قبس ()
 28 يالا ة:بناردألا ةوويش (9)

 )١5١(. ملسمو «ةقيقحلا ىلع مالسإلا نكي مل اذإ باب /ناميإلا (51/) يراخبلا هجرخأ (0)

 م مور ناككلا فات اذا رون 1(
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 0 ر

0010 

00 

 هيف

 ةيآو ليربج ثيدح نم د 00 تدارك 5 نييللا ٠ فقوم ام

 2 لوسرلا لوف ىنعم ولعج ماقإو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : مالسإلا)ا 2
 : مهيلع دريو مالسإلا رئاعش (0(ثيدحلا .ةالصلا

 .ريدقتلا مدع لصألا نأب ١-

 مالسإلا اولاقو بلقلاب قيدصتلا وه ناميإلا اولاق مه مث ١-

 ىلع قيدصتلا وه مالسإلا نوكي نأ مزلف دحاو ءيش ناميإلاو

 دايقنالا وه امنإو ةغللا لهأ نم دحأ هلقي مل ام اذهو مهلوق

 9(تنمآ كبو تملسأ كل مهللا) كت لوسرلا لاق ةعاطلاو
 ةسمخلا لوصألاب ناميإلاو ةرهاظلا لامعألاب مالسإلا يمسف

 هلك يبنلا هب باجأ ام ريغب بيجن نأ امهنيب انعمج اذإ انل سيلف
 ندع اذ ايلسا »+ هلت نا كاوجعلا ذل نضوراحاو

 يلماك ريغ مهنأب بيجأو - ةقيقح نوقفانم مهف انرهاوظب
 ناميإلا ىفن امك نايصعو قوسفو بابس لهأ مهنأل ناميإلا
 نم نإف ةيالا قايس اذه ديؤيو امهريغو ينازلاو لتاقلا نع

 سيلو ةاصعلا ( ندعي ماجحتار يصاعملا نع يهنلا يفتح اهلرا

 :نيففاتملا ركذ اهيف

 «ءاوس هلصأ يف هلهأو» :ناميإلا ةقيقح يف يواحطلا خيشلا لاق

 ضعب يفو ىلوألا ةمزالمبو ىوهلا ةفلاخمو ةقيقحلاب مهنيب لضافتلاو

 ؟نيظفللا نيب قرفلا امف (ةقيقحلا لدب ىقتلاو ةيشخلاب) خسنلا
 نكلو هب قيدصتلا لصأ يف نوكرتشم لكلا نأ ىلوألاب دارأ هنأ قرفلا

0 0 

 :اههزيغو (/55) لجمَو : ريللاب ا ياخ ا
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 نم ىوقأ سانلا . ضعب ريضرلا كلذ لثمو صعب نم ىوفا ةهضعب نوكي
 8 ءاعأ 0 9 5 . 1ع اخ وف 3 5

 هيفا كي ادت ذاق: عيدعتلا اناو.ةمولقلا لاوعاب ندموملا ني كوالا
 باوصلاب ملعا هللاو .ةوق رهظأ ل اوألا ىتعملاو

 « اسيل جلأ»

 ؟امهطرش امو عرشلاو ةغللا يف ةيالولاب دارملا ام -س
 نا رت اا ا لا د 500 و

 نم ل ام# ةزمح |ارف لقو ةرادعلا اهنم واولا حتفب ةغللا يف ةيالولا ا

 1 : 0 1 9 عا 0 7 2 1 ١

 ناتغل ريقو حتفلاب نوقابلا ارقو رسكلاب ١ 002 وع مير

 يلو 0 0 ١ رسييحلا زاجو جاجرل | لاق َه ه رامإلا را 0 حتفلاب

 ا 85 1 1 ا ع

 .٠ ا 3 4 من ما 5 - 8 « 8

 هطخاسمو دياحعم يف ديمحلا يلولا هتفاوم نع ةرابع يه . عرشلا ىف و

 ' ةضاير الو قلمت الو ةالص الو موص ةرثكب 5

 ولا و هللا تاميألا هك لولا طرق

 ؟قولخملل قلاخلا ةيالوو قولخملل قولخملا ةيالو نيب قرفلا

 :تانبشت هللا ءايلوأ ماسقأ ” دك

 الو تامرحملا كرتو ضئارفلاب هللا ىلإ نوبرقتي نيذلا مهو نودصتقم ١-
 . حراوجلاو بسولقلا ؛ لاهقأ : نم كادوةنملا لولعشي

 دعب لفاونلاب هللا 2 نوبرقتي نيذلا نوقباسلا مهو نوبرقم -5
 :«تايودتملا"ن 5 ولعفيو تاهو رّكملا أو تراف محملا نيك رنا و ضئارملا

 هناا كا هاديه 12

 ت1



 لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يراخبلا حيحص يف ءاج ام كلذ ةلدأو

 امو ةيراحملاب ينزراب دقف ايلو يل داع نم ىلاعت هللا لوقي) ٍةَتِقَو هللا لوسر لاق

 لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي الو هيلع تضرتفا ام ءادأ لثمب يدبع ىلإ برقت
 يتلا هديو هب رصبي ؛ تك يس سام

 جعل ىإ ةايناناو هايطعألا ىلا انم نقلوا اذ تلمع ىف دارو اون شط
 م مل ضبق نع ى 0 نع تددرتامو

 نم انينطما ندا ٌبنكلا ان مث 7: : يلا هلو هدام عركأو
 5 اد 8 ا 0 ا قو 7 7+ |
 دْدِإِب براحلاب ىقلاس مهحصز كدصمقمس مهنضو < 4اس فنل لاَ رع يدل ان دابح

 *ءز) /, صيح مي ها 0 0
 ' 1 © ريبكلا عقلا وه بيلإاذ 2 أ

 برقتلاو وندلا دهر ءال ولا نم قكشم وهو ودعلا فالح + ىل ولا

 دما م 7 .٠ ى 0 / .

 . هتاضرمب هيلإ برقتلاو هتابوبحم ىف هتقفاومب هللا ىلاو نم وه هللا ىلوف

 3 تسب 500 هتمحر نم ميما 5 قرلخملل .ةلاخفلا هي 5
 1 له وعمر > م م

 را “ا 0 0 م 2 و يي ماع سس ع صل 07 ا 2 7

 6 11 : للا ف يرش ل كي كبد
 : 95 5 ء 5 0 0 0 42 5 12 0

 هلل فارق مع هونغ و قابلا نا قولكملا د دخلا تولخ

 هرصني يلو ىلإ هتجاحو
 هجو نم ةيالو نمؤملا يف يف عمتجي لهو ةيالولا ىلع ةلدآلا ضعت رك دا وف

 موو ع االا < 3 0 3 2 رك هيف
 ك1 ل ا نا لا ا اللا 6

 م ولأ ب

 ل



 ينررأب
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 ام) 355 يبنلا ىلإ اعوفرم ىوري امع بيحت فيكو هجو نم ةوادعو

 يردي وه الو هب نوردي مه ال هللا يلو مهيفو الإ تعمتجا ةعامج نم

 , 200(؟هسفنب

 هيَ ْفَوَح اك هنأ َءآَيلوَأ كرإ آلأ» :ىلاعت لاق :يه ةلدألا
 اوما تول لو سارع اعف .لاقو 1142

 كارا“ اوك كترداو لا كر .تتلللا 2 مقتل
 ام يل ل ا دار تروا تاق كلون ىلا 190: ترففلا

 6 ؛ . لا

 ا ل ا سو احكم اذ

 انام نانو: فاشنو روجف و ىوقتو ديحوتو كرشو ناميإو را

 يلو مهيف مهيفو الإ تعمتجا ةعامج | هيما اقدم 5-0 نودلا ىلإ اع ره ىرري

 ارافك نونوكي دق ةعامجلا نإف لطاب مالك اذهو هل 5 الف خلا . هلل

 دية ضتفلا ىلع لوتوميو افقأسف نونوكي دقو

| 

0 

 هيف

50 

 ؟ةماركلا نوكت نملو تاماركلا عاونأ ام

 0 : ناعوت

 ىف نسل توداكألا هه( 71503 فواتكلا عومجم ىف ةهيمين نبا ! مالسإلا خ 2 لاكو هل لصا اي - 0 . 00 | ةييمأ - / * 0 ِ 5 2 ٠

 .كلذ ىلع نوتومي اقاسف وأ ارافك نونوكي دق ةعامجلاو فيكو مالسإلا نيواود نم ءيش
 1 ٍإ ؟(
 نإف لطاب مالك وهو هل لصأ ال :(520) ةعوفرملا | رارسألا يف ئراقلا يلع 56 - همنا يس

 . روجفلا وأر كلا ىلع نوتومي اراجف نونوكي دق ةعامجلا

 لا . نسوي ةرومسس

 .(181/) ةيالا : ةرقبلا ةروس

- 57/6 



 . اقالطإ نشيعلا ملع ىف 0 اذه نع ع

 خرم :نوكلاا. للا اح الن فايق نتن

 7 - 2 م 0 زر دك رع عل د 01 ويت 5 0

 ا ها هيام 2 ا

 د 0 ا 1 ا هوو مانلا يع را ودل ؟ . 5 8 ١

 ل 0 م ايح هدسغم عل لوطي 0 هللأ 00 هأاكشلا مهبل 0

 ا يسال ناجألا :قكطلا ةروتس (1)

 /ة) دئيصلاو 3470-3167 هزل ١ ريحا ون (15503 هاه ربا ةنيرتلا نيم ةداتسا (9)
 00 ؛ رث مكاحنأو 6 8 تي 5 5 م ١ 9 : : 1 م 1 + “< مب وع دس را

 ا



 «ب «© | جه

 ناميإلا ةهقيمح

 رخآلا مويلاو هلسرو هستكو هتكئالمو هللاب ناميإلاو» : يواحطلا لاق

 . «ىلاعت هللا نم هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلاو

 ؟احالطصاو ةغل ناميإلا ىنعم فرع -س

 ىف لاق قدص اذإ ؛نمؤم وهف ءاناميإ نمؤي نم '*”ردصم ةغل ناميإلا : ج
 ىف ناميإلا نأ ىلع مهريغو نييوغللا نم ءاكلحلاو قفتا» ا نامل

 ا ايس يب

 ناسللاب رارقإو نانجلاب قيدصت ناميإلا نا ءاهلعلا روهمج ىري أ

 حراوجلاب لمعو

 :ناسللاب زازقإو- .نانحلاب قيدصت نانيآلا نأ ةفينش ىنأ قع لقت دي

 . هباحصأ نم ريثك لوق وهو هيف حراوجلا لمعل لخدالو

 : فالتخإلا أشنم

 .قيدصتلا وهو يوغللا ناميإلا ىنعم ىلإ رظن هعبت نمو ةفينح ابأ نأ
 وه .رارقإلا نأ ناسللا رارقإ انطرش .هب ملعنال . اينطاي أرمأ ناك املو

 . ىيوغللا ىنعملا ىلإ ءاملعلا روهمج رظن امنيب .ايندلا يف ماكحألا طانم
 . عراشلا مالك نم ةلدأ ةغللا ىلإ اومض مهف . عراشلا مالك نم ةلدأ ىلإو

 وهو .نمؤم وهف اناميإ نمؤي نما < لاقي لاعفالا تاب: نم ردضم «ناميألا# نأ :قيقحتلا :لوقأ -()
 : درجملا ينالثلا لعفلا نم ناميإلا ةدام نا هفيوخت مدعو نامالاو نمألا ءاطعإ : ةغللا .لصأ يف

 ءانامأو اتمأ ؛نماب نوفأ

 نأك هقّدصف «بيذكتلا نم ًانامأ َنَموملا ىطعأ َنِمؤملا نأك قيدصتلا ناميإلا نمضتف هيف عسو مث

 ةنامألا ءاطعإ)» وه ةغللا لصاأ يف : ناميإلا نأ عم 4 1 ةغْلْلا | يف ناميإلا نإ :لاقي اذل

 ن1



 ةفئاط لك ةلدأ

 : يتأي امب ةفينح وبأ لدتسا -أ

 «انل نمؤمب تنأ امو» قيدصتلا ىنعمب درو ةغللا ىف ناميإلا نإ دج

 . قدصمب يأ ١07[ : فسوي]

 .ةوسحلاو بيدكتلا وهو رفكلا .دق نامبآلا .نآلو

 . امهداضيام اذكف بلقلاب نانوكي

 نميإلاِي نيمظُم بلك كا هل ١ نافتدلوت

 1 3 .ناسللا ال ناميإلا عضوم بلقلا نأ ىلع لدي وهو

 . هثزج لاوزب هلك لازل لمعو لوق نم ءابكرم ناك
 يضتقي فطعلاو .ناميالا ىلع فطع دق لمعلا نألو

 04 تتكركلا ا وايكعو ومما د: ىلاقتا لاق .ةوياقعلا

 اولاق فيقث دفو نأ ةريره ىبأ نع يدنقرمسلا ثيللا هاورام

 نأ تاميالا د0 213 نقم وأ نور نانا لسيفللا لرسم
 , "0(كرش هئاضقنو رفك هتاايز) ١ بلقلا ىف لمعت

 : روهمحلا ةلدأ

00 

 ةفإ

 هرف

0 

 ُِش

 هلأ رك 101 دل روما نإ ل لافت هنوف نادك حف ثإ
 يف نينمؤملا ترصح ةيآلا نأ ةلالدلا هجو 474 ميمولَق َتَلِجَو وو م هم

 ىرخألا لامعألا عم هللا ركذ دنع مهبولق - نيذلا

 . ةيبلقو: ةيئالب لامغأ ئهو . ةيآلا ىف ةروكذملا

 ما يللا © اكفنا هوو

 .اهريغو (؟0) ةيآلا ركنا هروب

 . حصي اال وهو هيلع مالكلا قبس

 "6 ةيآلا لافتألا ةرونن
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 اًميف َكَومْكحي ىلع تروق ا َكَيَرَو لاَ :ىلاعت هلوق ١-
 ناميإلا مهتع ىفن هلل 9 لالا هو د ب

 يف 25 لوسرلا ميكحت يهرو 00 هذه دجوت ىتح

 هي مل ا ا يول
 .اهكرت نمو رئانلا عينج ىلع ضرف ةياخلا لها لاك لدن

 . هب ةنجلا لهأ دعو يذلا . بجاولا ناميإلاب 5

١ 

 ؟هلحو هللاب ناميإلا ام 200 . هلجحو هللاب نامي لاب جك رها) 1 مهل

 سمخ اودؤت نأو .ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش
 ادعيوب داقتغالا قه ناطيالا لعجهنآ':ةلالؤلا هجري م أ" (١ تمقكااد و ٠ 0 ' : 5 5-7

 ا 5 1 : 5 5 1

 - هبف ميقلا 50 لاق . هيلإ منغملا وق لأ هيداتو ةاكزلاو ءةالصلا

 مييعخل ىعحول خل المو رم لال نامي 2 مب : لح عا يلا. ندتكل هللا مفتت ان ةناسألا نيف ق

 ثيدح ىف ناميإلا رسف هنأ كلذ نايبو ناضراعتم نيثيدحلا ناب

 ناميإلا رسف سيقلا دبع ثيدح ىفو .لمعلا نود قيدصتلاب ليربج

 ويسف كف كرت يسفتلا نيب ضراعتال هنأ حيحصلاو قيدصتلا نود ل امعلاب

 . (8) ةيآلا ةأاسنلا !! ةروس 6
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 نأ همالك ىضتقم ناكف .مالسإلل هريسفت'دعب ناميإلا ليربج ثيدح

 ناسحإلا نأ امك مالسإلا ريسفت يف قبس ام ىلع ةوالع يأ هللاب نمؤت

 دبع دقو ثيدح فالخ ناميإلل نمضتم ًاريخأ هنع لأس ىذلا

 ةنطابلا رومألا لفغأو .ةرهاظلا لامعألاب ناميإلا رسف دقف .سيقلا

 رارقإ نود نم عفنتال ةرهاظلا لامعألا نأب نيبطاخملا ملع ىلإ ًادانتسا

 .هداقتعاو بلقلا

 هال ةييمكتلا يرغالا يلع اير كيوم وك وز ايعنناا كسا او رج
 كلذ خف رك ةرهاظلا لامعألا نم هللا هيجوأ اهنا عم

 : نيرشأ لأ مالسولل 5 نيمو ىف كلذ 2 هراصتق ا يف ةمكحلا

 8 6 كَ 59 0 0 ٠ ى؟؟ 1 ع

 اهمظعأو ني | رئاعش رهضأ ىه ةسمخلا رومالا يليه: نأ: امهلوا
50 

 مدعو هرماوأ ىف هلل همالستساو هدايقنا 0 ىلع ]يلد اهيلع ءرملا نايتإو

 ةدابع دابعلا ىلع بجت يتلا رومألا ركذ لي لوسرلا نأ :امهيناث

 : بجت امنإ يهف . سانلا عيمج اهبوجو معي الف حلاصم بابساب ب نيا ىلا رد املا ا 100 أ
 نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو داهجلاك ةيافكلا ضورفب امإ -أ |

 افلا هركسلا

 .هيلعو هل بجو نم هب صتخيف نييمدألا قوقح ببسب امإو -ب
 روجر يح ان لا هر وسلا كنق و هضاتسا بيس كج
 . ملاظملا نم فاصنإلاو .ماحرألا ةلصو دالوألاو نيدلاولا

 . كلذ وحنو
. - 

 : عقوتم ضارتعا

 ةنامثلا اهفراضم تت ازولو ةيفسم ةداق «تسلو لامه نكح هاك لانا
 اح

1 8 000 3 
 ميلا 5: 0 ا 1 ن١ : إ ءالارمم | 7 5 ٠

 ه9 5 5 3- 5 3 1 /[ 7 9 رفقا "د 3 1 11 5 زر 5 أ 2 حنس . ع 5

 ٠ 3 0 5 ١ 4 ٠ اما ف مس ذل عع - ٠ 2 4-3 ةلدسسحا 7
 اهي
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 ملو .هنذإ الب ريغلا اهلعفي نأ زجي ملو ةينلا اهيف تبجو اذهلو .ةضحم

 اهادأ ولو .ةينلا اهل طرتشي الف .دابعلا قوقح فالخب رافكلا نم بلطت

 فاتصألا :نوكو ..رافكلا اهب :بلاطيو. ةتفذ تكرن .ةثذإ ريغ .:هلغ ةريغ

 امح نوكي بجيامو :نييف دل ان اينوك ناحل .اهل فراصم ةينامثلا

 ىنعم اهيفو دبعلا نم ببسب وهف تارافكلاك ةسمخلا ريغ .اضحم ىلاعت هلل

 . ةيوقعلا

6 



 ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا :لصف

 ىفش نم ىقشلاو ىهللا ءاضقب دعس نم ديعسلاو) : يواحطلا لاق

 .خلا «. .هقلخ يف ىلاعت هللا رس ردقلا لصأو ؛هللا ءاضقب .

 ؟احالطصاو ةغل ردقلاو ءاضقلا فرع - سس

 رم ل قلق ريغ وأ ةدارإرأ الف وأ ناك

 ا ربغ ةدابع نع هيه منأ يأ 307ه! الإ اود 5 كَ صفو #

 متأ ءأ ا ")# ٍتاَوَْمَس عبس نهلَضَعَف# هناحبس تك : لعملا يف

 2 محكححلا : ةدأ رولا يف

 . ءىش داجيإب

 ةيمك نييبت يهو .نكست دقو «لادلا حتفب :ةغل - ردقلاو
 صوصخم هجو ىلع ءىش داجيإب هناحبس هللا ةدارإ : احالطصاو - ءيشلا
 . صوصخمللا هجولا كلذ ىلع هداجيإ مث

 اذ هتدارإ تمت ادإ يأ 004م م ارمَأ وصف 06

 :لاقي نأ ىلوألا (©)

 : ناعم ةدعب يتأي ةغل (ءاضقلا)

 دأ يأ ؛ةالصلا تيضق اذإف» :وحن :هؤادأو ءىيشلا لعف- ١
 ءاضق هنمو ل 0 ا و

 . نيمصاختملا نيب يضاقلا

 . نهقلخ يأ (تاومس عبس نهاضقف) وحن ءاشنإلاو قلخلاو - *

 .ارمأ دارا اذإ يأ (ارمأ ىضق اذإ) وحن :ءيشلا ةدارإو - ؛

 .(7) ةيآلا :ءارسالا ةروس )١(

 .(١؟) ةيآلا :تلصف ةروس (؟)

 309 كلا ناب لا ةروص :(0)
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 ؟ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا بوجو ىلع ةلدألا ضعب ركذا -س
 . حج

 >5 ا

010 

 هي

 د

0 

)03 

30 

 ممل اين ةيدلا رم ىلع امل نم هنال هتاحبس هللاب رك
 .٠ .٠ أ 5 . مه يل

 1 عامجالاو ةديشلاو باتكلا أامهب ناميإلا تبوح و ىلع لد دَقل
 الا ” ؟

 ل ل
 . َّ 2 س أ را ,”_, 0 2 و ب

 هللا بدكح ان الا اًةيوعم نت .لقز# نلاغت هلوق: «باتكلا امن
 27 0 2 حر 5 سا وال راس ريح سس 8 00 هر #آ

 نم لك لف كرنَع نم .وذه ٍذه أولوفي َهَحْنَِس مِهَبِصن نإَو#* هلوقو ”#انل
 كا

 . "74 ِهَّسأ ٍدنِع
 سررت د اهيل 207 يلق يس “رس قع كسلا ياليل: نساافاو 5 0 .٠ 0 .٠ 0. 71 5 57 ع

 ىلع ةمالا يارسول 2 هللا لوسر تاكسي هةنيحا لمح ءامحاللا امأو

 لف ردقلاو ءاضقلا ركنا نمف , . هرصو هريح ردقلاب ناميإلا باوجو

 اهو ناميإلا مكح امو . ردقلاو ءاضتقلا بتارم ىهام

 نضصخشلا ربتعيال و .اهب نكاميإلا بجي بتارم عبرأ ردقلاو ءاضقلا

 .اهب انمّؤم ناك اذإ الإ ردقلاو ءام اضقلاب انمؤم

 هي 59 5 3 1

 ملِع مهدنع هللأ نإ ## ملاعت .اهنوك لبق ءاجكااو هناحمس هللا ملع

 يّ

 1 و ب واع 1 1 0 م بيلا اهي

 أ . .ةتكرل . خ 7 5 ىل

 14 هع | رس 3 م ؛ 5 8 ' 4 101 ل رمل زا

 ريداقم هللا بتك) ٍةِي# هلوق ةنسلا نمو 273 1 ' ت2

 )61١(. ديالا : ةبوتلا ةروس

 3 ١ 0 5 - ره هجييرخن قمس

 .("8) ةيآلا :نامقل ةروس

 "نا ا ل
5 

 . 2 ١ هيلا : ةبوتلا 500007
 7 يل
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)010 

 ةفإ

 ف

0( 

)0 

)03 

4 

00( 

 0 فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق . قئالخلا

 ىو مم نأ ا عاش ام اشد امو# : ىلاعت لوق اهليلدو 0

 هردص حش ُهَيِدَهي نأ 20 درب نمف# هلوقو "04 9 ت ةريململا

 4 0 رس ذآ رس سا 0 ذح رس

 مح اًفَيَص ٍهرْدَص لَمْ م

 ا ع م قيَح ها : ىلاعت لاق . كلذ ليلدو داجيإلاو قلخلا

 هيأ ٍدنِع نم لَك لُق# ىلاعت هلوق نيب ًاضراعت كانه نأكو ودبي دق
 متي فيكف ©04َكسَت نف كَم ني َكَبَصَأ آَمَو# ىلاعت هلوق نيبو

 ؟نيتيآلا نيب عمجلا

 ةيآلا يف ىلاعتو هناحبس فاضأ دقف .نيتيآلا نيتاه نيب ضراعتال
 اينايفاوب .«ريدقتو اهيا, قلك اةفارقإ سسويلإ ةقيسلاو ةنسحلا ىلوألا
 هلوقو .ةرشابمو .بسكو ببست ةفاضإ دبعلا ىلإ ةيناثلا ةيآلا يف
 آمو# ىلاعت لاق امك .كل ةبوقع كسفن بنذ نم يأ «كسفن نمف»

 ةءارق كلذل لديو 74 كيري تب اَمِنِه ٍةِبِصُم ني مُكحَبَس
 . «كيلع اهتبتك انأ»و «كسفن نمف ةئيس نم كباصأ امو» سابع نبا

 نق وتيم نم َكْبَصَأ آَمَول ىلاعت هلوقب ةيردقلاو ةلزتعملا تجتحا
 ؟مهيلع درت فيكف .هسفن لعف قلخي دبعلا نأ ىلع "74 كِيْفَن

 6 رع هع رت قبس

 ,(١؟8) ةيآلا :ريوكتلا ةروس

 .(175) ةيآلا : ماعنالا ةروس

 .(57) ةيالا زمرلاو )١5(« ةيالا :دعرلا ةروس

 . (81/) ةيآلا :ءاسنلا ةروس

 (04) ةيآلا ةءاشلا ةوؤض

 .(*.) ةيآلا :ىروشلا ةروس

 .(9/8) ةيآلا : ءاسنلا ةروس

 - ؟1/81/



 : نيرمأل هومعزام ىلع ةيآلا هذهب ةيردقلاو ةلزتعملل ةلالد ال : ج

 . هيلإ ةنسحلا فاضأف «ةئيسلاو ةنسحلا نيب قرف هللا نأ :امهلوأ

 امهنم الك نأ نولوقي لب ءامهنيب نوقرفيال ةلزتعملاو دبعلا ىلإ ةئيسلاو
 . دبعلل قولخم

 ("74ِومأ ِدنِع نم لك لقط اهلبق يتلا ةبآلا يف لاق هللا نأ :امهيناث
 ىلا ةقيسلا ةناضإ نأ ىلع كلذ: لوقا ا ينقتر م ادام او اقلط دلل انف ايفان
 .ةيردقلاو ةلزتعملا معزت امك ال ةرشابمو ببست ةفاضإ دبعلا

 رسب ع رم

 نف َقوَتََس نم َكِباَصَأ و هلا نلف ل نفع كاص امال ىلاعت لاق -

 ةمكحلا نيب مث ةيآلا يف «ةئيسلاو ةنسحلا ىنعم حرشا ؟©' )كيفن

 ؟اهيف سفنلا ىلإ ةئيسلاو هللا ىلإ ةنسحلا ةفاضإ نم

 :لاوقأ ىلع هنف ءاملعلا فلتحا ةعيسلاو ةتسبلا تعم. الوأ + ج

 . ةيلبلا «ةئيسلابو «ةمعنلا «ةنسحلاب دارملا نأ ىلع :روهمجلا ١-

 . ةيصعملا ىه ةئيسلاو ةعاطلا ىه ةنسحلا ليقو ١-

 تدع ميديا ان ةةقيبلاو رودي وي ماما اماةيحفلا ناز _

 ىنعمل لماش هنأل لاوقألا حصأ وه لوألا لوقلاو» حراشلا لاق

 . "اعطق لوألا نود ادارم سيل «يناثلا ىنعملاو «ثلاثلا لوقلا

 : ةيالا يف دبعلا ىلإ ةئيسلاو هللا ىلإ ةنسحلا ةفاضإ نم ةمكحلا :ًايناث

 اهقلاخ وه هنآل ةيآلا ردص يف هناحبس هيلإ ةنسحلا ةفاضإف ١-

 اههوجو نم هجو نم امف .هجو لك نم ةنسحلا يهو اهردقمو

 . هيلإ ةفاضإلا يضتقي وهو الإ
 وهو ةمكحل اهقلخ امنإ هللا نأل دبعلا ىلإ ةكيسلا ةفاضإو 5١-

 ..(ال) ةيألا ة:ءاينتلا ةرؤش. :(1)

 7004 هاا ةءايفلا ةروسع (8)
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 ةئيس لعفيال برلا نإف .هناسحإ نم ةمكحلا كلذ رابتعاب

 ةئيس يهف دبعلا ةهج نم امأو .ريخو ةنسح هلك هلعف لب ..طق

 حراشلا لاق ةرشابمو ببست ةفاضإ هيلإ تفيضأ اذهلو اهفرتقا

 نم ءازجلا ةئيسو لمعلا ةئيس نوكت نأ نيب ةافانم ال نكلوا

 ةبوقع نوكت دق ةيناثلا ةيصعملا نإف ردقم عيمجلا نأ غم هسفن

 كلذ ىلع لذ امك ايندلا باوث نم نوكت دق ةيناثلا ةنسحلاو

 : ةديربلا «يتاتكلا

0 

 :ايدجلا نمو ةرركك لقاوق كانه

 اهيف نماك نشلا نأل .:اهيلإ نكسلالو. ةيفن: ىلإ نييطبال :دنعلا نأ - 1١ هج

 , 0)2انلامعأ

 هيلإ اوؤاسأ اذإ . مهمذو سانلا مالكب لغتشي الأ دبعلا ىلع نأ 1

 ذديعتسي نأ .ةيلغف 0 ةةاضأ يتلا تاكيسلا“ نم كلذ نإف

 ظ . هتعاط

 رشلاو كيديب هلك ريخلاو» ةالصلا حاتفتسا يف لوقي ٍةْثْكَم يبنلا ناك -س

 . (2؟«كيلإ سيل رشلاو - هلوقب دوصقملا امف . كيلإ سيل

 .مهريغو ةجام نباو يئاسنلاو )١١١١( يذم رتلاو )١5١14( دواد وبأ هجرخأ حيحص )١(

 .مهريغر (5177) مدمر تلاو ٠“/( ) ةواذ ربأو )7١( ملسم هاور 2220
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 . جح

 0ر

 . دج

 رش اذهف 5205 :رش هيف نوكي دق 5 نكلو ريخ + اهنا د ف

 هناحبس برلاف قلطملا رشلا وأ ىلكلا رشلا امأف ىفاضإ ىئزج

 . هيلإ سيل يذلا رشلا وه اذهو هنع هزنم .ىلاعتو

 كلذ حرشا ؟اذاملو ؟ىلاعت هللا ىلإ ًادرفم رشلا ةفاضإ زوجت له
 ؟كلذ يف ميركلا نآرقلا بيلاسأ احضوم

 :نيرمأل كلذو ءهللا ىلإ ًادرفم فاضيال رشلا

 لئس امل اذهلو . .ءيش لك قلاخ وهف .هناحبس هعم بدأتلل :امهلوأ

 د« ىش لك نلاعم هللا لاق ؟يالكلا هللا قا لعوب ىجاملطلا ينفع

 ءايشألا نم ناك امو .اضحم ارش قلخيال هناحبس هللا نأل :امهيناث

 نوكي دقو ..تاقولخملا ضعبل ةبسنلاب يفاضإ يئزج رش وهف .رش هيف
 دنع موق بئاصمو» تاقولخملا نم هريغل ًاريخ نوكي وأ :دعب اميف هل ًاريخ

 لب . .هللا ىلإ ادرفم رشلا ةفاضإ ميركلا نآرقلا يف دري مل كلذلو (دئاوف موق

 : امإ

-١ 

)01 

 هفإ

49 

)0 

 كل 5 ىلاعت ال لا ا نأ

 ريخلا ينعي 00ج ٍدنِع نم ُْى لكل هلوقو 4 ّىَس لك

 04 © َنَلَح ام َّرَس نِم 8 يلاعت هلوق يف امك هببس ىلإ فاضي وأ

 04 ل 7-0 امو“ هلوقو

 0170 ةيآلا :نيمرلا ةزونم

 الا هيكل ةءامقلا ةزو

 90 ةيآلا قلقا قوش

 :(ا/8)ةيآلا 7 ةاسنلا ةؤوج
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 قَد ال اَنأَو9 قحلا نع ةياكح ىلاعت هلوق يف امك - هلعاف فذحبو

 1 ل ل يا ا ا ني
 هيف نوكيال «ناويحلا ضعب هب ىذأتي ام قلخ اذإ سيلو) حراشلا لاق

 اذإ :نييلو. هللا الإ هردت نيفيا اه ةدكحللاو ةيحنلا نمدلل لير. نكح

 لب .اماع ايلك ارش نوكي ةفاضإلاب يئزج رش وه ام تاقولخملا يف عقو
 لاسرإكو رطشلاك ةايعلل ةحلتسم ىأ اريخ الإ :نوكتال ”ةلكلا ةنئاغلا نومألا

 فاردعملابب ةيلع اراك دن ةيدنأ ةرهيبال هنأ .نيفكتر انيستا دو . .ماع لوسر

 نيوبلع هيض ملبس .نئاقلا هاه ريغ اذه قف رقد انعلا هيدا .ىقلا
 . ةملظلا ىقبي اذهلو .ملاظلا كلملاك اذه سيلو مهارخأو مهايندو مهنيد

 نأل .مهكلهي نأ دب ال لب . مهنيكمت ليطي الف نوبذاكلا نوؤبنتملا امأ

 ُهْنِم ذل © ٍلراقألا صعب اَنْيَلَع لوف ٌرَوأ# ىلاعت لاق لماش ماع مهداسف
 رب رب رع

 . ."74 © َنيولأ ُهْنم انعْطعَل مث (© نبل

 ؟اذاملو .ًاضحم ارش ربتعي الأ . نيملاظلا كولملل هللا دييأت - : س

 :ةيرمال اقدم ارك ركرالا تاج

 . مهملظ نم رثكأ رشلا نم ةملظلا كولملاب عفدي هناحبس هللا نأل ١-

0 
 ثيح ةيعرلل اريخ نوكي كلذ نإف . سانلل مهملظ ةرثك ردق ول هنألو -؟

 0 .اهوبكترا يتلا بونذلل ًاريفكت نوكي

 ناك ملو تايآلا .«مضتسسمل را اندها» .ةختافلا كفو: ت1 نب

 ؟:: الص لك فادي ضانلا ربأ علو +بدعفلاو ءاعدلا مظفا

 طارصلا ىلإ ةيادهلل لاؤس هنأل .هعفنأو ءاعدلا مظعأ ناك -أ :ج

 .(65 440 تارآلا 7 4
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 .«ةعاطلا لعف ىلع مهناعأ دقف .هيلإ مهاده اذإف .ميقتسملا

 . ايندلا يف ال .نيرادلا يف رش مهبيصي الف ةيصعملا بانتجاو

 .ةرخآلا يف الو
 دشأ يفاب يا .ةالص لك يف هب سانلا رمأو

 مزاول يه بونذلا نآل .بارشلاو ماعطلا ىلإ مهجايتحا نم

 «كلذ .ةظحل لك يف ىدهلا ىلإ جاتحم وهو ناسنإلا سفن

 : ةعبرأ عاونأ ىلع ةيادهلا نآل

 .مالسإللا يف لوخدلل مهتياده

 . مهلاوحأ ليصافتب قلعتيام هللا مهملعي نأب مهتياده

 . مهيلع ةجح ناك الإو .هوملع امب لمعلا مهمهلي نأب مهتياده

 . مهنم بلطام لعف ىلع نيرداق مهلعجي نأب مهتياده

 : ديؤشلاو تانثلل مهنم تلظ ءاعدلاف ءرومألا هذه نمل اوده اذإف

 , .ةرخآلا رادلا يف ةنجلا ل مهتياده يهو ىرخأ "اع تاس رح

 فيكف هركذ امل هللا هاذه دقو .نمؤملا وه اذهب وعدي يذلا ليق نإف

 ةضيإ
 7 هياط

 : نيرمألا دحأب : باوجلا - :ج

 .ديزملاو تيبثتلا بلط ذئنيح ةيادهلاب دارملا نأ

 . اهلك هل اهلوصأ بلطي وهف عاونأ ةيادهلا نأ

 هرافغتساو هللا ديحوت نيب هتالص ىف عمجي ديك هللا لوسر ناك

 ؟كلذ نيب هركشو هميظعتو

 ةحتافلا يفو دهشتلا يفو 2'حاتفتسالا ءاعد يف وهف هللا ديحوت امأ

 . هريغو (ا/١/1) ملسم هاور 000

 ا



 0 ل
 (01).تدجسلا نيب رفغتسي ناك دقف هرافغتسا امأو «لبعن كاَيإ»

 يف هلوق يفف ركشلا امأو حيبستلاو ريبكتلا ا

 امل 0 ا حلا 1 را ل | هلوقوا سلا

 : ةيبوبرلا ديحوتو 7 ديحوتل نمضتم ثيدحلا اذه

 ءيش لك بر هللا نأب مزاجلا داقتعالا وهو .ةيبوبرلا ديحوت امأف

 امل عنام ال) - يف هنمضتم ديريام الإ نوكلا اذه يف عقيالو .هكيلمو

 . (تيطعأ

 اغونش ةاوسام نود ةكايغلاب ةنافيس»ةللا ةازقإ ريق ةيولالا كيسمت امآو

 عفنيالو) - هلوق اذكو - (دبع كل انلكو) - يف هنمضتم ايهنو ارمأو

 . هقحتسا اذإ هباقع نم هصلخيال يأ (دجلا كنم دجلا اذ

 كنم لاق ملو (دجلا كنم دجلا اذ عفنيالو) دك

 اذإ هيجنيالو هصلخيال :ىنعملا .بيصنلاو ظحلا ىنعمب :دجلا

 «كدنع» لاق ول هنأل ؛كدنع» لقي ملو - كنم - لاقو كباقع قحتسا
 هي يحال :ةرضيال لف هكلا + كيلإ دجلاب برقتيال هنأ مهوأل

 . كباقع نم هدج هصلخيال هنأ ظفللا

 هلوق قيمحت وأ .ديحوتلا قيمحت .مالكلا اذه ٍنمضتف) ا لاق

 نوكي نأ امأو) هلوق ىلإ هنإف . ةحتافلا 4«ٌنيِعتسف كاّيِإو ا َكاَيِإ

 ..ملعأ هللاو ")(لطاب اذهف .اهلولعم مزلتست .ةمات ةلع تاقولخملا يف
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00( 

 هيف

 . حيححص وهو امهريغو (891/) ةجام نب ءأو (2810/5) دواد وبأ هاور

 .امهريغو (841/) دواد وبأو (47/) ملسم هجرخأ

 515 نص نلقلا

6 



 ؟ . . يليصفتلاو يلامجإلا ناميإلا نم انيلع بجاولا حضو

 لصفي مل امو .الصفم هب ناميإلا بجي الصفم عرشلا يف درو ام

 مهب نمؤنف بتكلاو ةكئالملا .كلذ ةلثمأ نمو .المجم هب نمؤن

 مهب نمؤن ةنسلاو باتكلا يف مهركذ درو نمف .ًاليصفتو ًالامجإ

 : . الام عيب نمؤل هركدي نسنلا درو مل نمو ًاليصفت
 5000 نونه نحتو) يواحطلا لاق

 . (هب اوؤاجام ىلع مهلك مهقدصنو

31 

 77ج

000) 

 ؟همكح امف ءرخآلا ضعبلاب رفكيو لسرلا ضعبب نمؤي سانلا ضعب
 ؟يلقعلاو يلقنلا ليلدلا ركذ عم
 كلذ: ىلع لو دقو ا رفاق د ىقفي نود تلا انيولا نفعت نما خف
 7 . لقعلاو عامجالاو ةنسلاو باتكلا

 ويس هنأ دو د َتَرِذَلا َّنإ# ىلاعت هلوقف باتكلا امأف
 17-0 “5 2 را رع 7 ب حرس م الل مع 1

 ضعبب نمْؤَن ووو .ولسرو هللا َنْيِم اوفرفي نأ توُدِيِرَو

 © اليس َكِلَذ َنْيَب ْاوُدِخَّتَي نأ َنوُدِبِريَ ٍضَعِس دكحَنَو

 , 204 مح اًقح َنوزفكلا مه كيتو

 بوجو ىلع لدي «هلسرو» هلوقف .ليربج ثيدح :ةنسلا نمو

 مهب ناميإلاب الإ انمؤم نوكيال صخشلا نأو اعيمج مهب ناميإلا

 قرف نم نأ ىلع هركذام ىلإ أدانتسا ةمألا تعمجأ دقف : عامجإلا امأو

 .ارداك رعي لب نتفاؤملا وم ريكنالا ليصرلا نب
 : نيليلد حراشلا ركذ دقف «ىلقعلا ليلدلا امأو

 دوجوم لسرلا نم هب نما نمب نمآ هلجأ نم يذلا ىنعملا ْنأ : امهلوأ

 )18-151١(, ناتيآلا :ءاسنلا ةروس
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 .رخآلا ضعبلاب هرفكو ضعبلاب مهناميإ ناكف - مهتم هب نمؤي مل يذلا يف
 . مهنيب ةاواسملا يضتقي لقعلاو ةينتامتعلا نيب اقيرمت

 ءاج نيذلا لسرلا ضعبب نمؤي نأ لوسرلا كلذب هناميإ ىضتقم ناكف لسرلا

 نمي ارفاك ناك ,«رخالا ضعبلاب رفكو ضعبلاب نما املف . مهميدصتب هلوسر

 يف مهيعس لض نيذلا الامعأ نيرسخألا نم ناكف هب نمؤم همعز ىف وه

 . .اعنص نونسحي مهنأ نوبسحي مهو ايندلا ةايحلا

 179484 د



 رئابكلا لهأ مكح

 نودلخيال .رانلا 0 ع دمحم ةمأ نم رئابكلا لهأو» ىواحطلا لاق

 - نيفراع هللا اوقل نأ دعب .نيبئات اونوكي مل نإو نودحوم مهو اوتام اذإ

 ءاش نإو .' 7442م نَمِل كِلَذ تود ام ٌرْفْعَيَو# .هباتك يف لجو 2 )01( 0 ل زر ل ل ل ام نا 7

 لهأ ىلوت ىلاعت هللا نأل كلذو ةنجلا ىلإ مهثعبي مث هلدعب رانلا يف مهبذع

 نع اولضو اوباخ نيذلا .هتركن لهأك نيرادلا يف مهلعجي ملو .هتفرعم

 . هب كاقلن ىتح مالسإلا

 . دج

000 

 ؟احالطصاو ةغل رئابكلاب دوصقملا حضو -س

 مظع اذإ ءيشلا ربك نم ةريبك عمج رئابكلا :ةغللا يف اهب دارملا

 ةرشع عبس اهنإ :لاق نم مهنمو عبس اهنإ : لاق نم مهنمف .ذدعلا

 :...  تناقأ عسل | ىلإ يه :لاق نم مهنمو

 : طباضلا كلذ ىف ةقيرطلا هذه باحصأ

 ١- هميرحت ىلع عئارشلا تقفتا ام يه :ليقف .

 . ضارعألاو .نادبألاو لاومألا باهذ ىه :ليقو -"؟

1512 



 .هللاب ةفرعملا باب دسام يه :ليقو ٠-0

 . ةريبك وهف هنع هللا ىهنام لك يه :ليقو 8

 ةبسن يهف هنود امل ةبسنلاب ةريبك ىمس بنذ لك يه :ليقو -4
000 1 

 وأ ةنعللاب ديعو وأ ايندلا ىف دح اهيلع بترتي ام يه :ليقو -1

 1 . ناميإلا يفن وأ رانلا 3 فبضغلاب

 لاقو .انيعم ًاددع الو طباض اهل ركذي مل ن ٠م ةّقيرط : ةثلاثلا ةقيرطلا

 ةرع: نسانلا عدتري يكل :ندقلا ةليلك تفخأ دقو .الصأ ملعت ال اهنأ

 دعو وأ ءايندلا يف دح اهيلع بترت ام ةريبك هللا فا راتخمل يأرلا

000 

 ظ : اهنم ةدع رومأل يأرلا اذه ريتخا :رايتخالا ةلدأ

 ةنيغ ناو سانع وباك فلسا نه روئاملا ونه: :طياضلا 1ذه.ذأ

  هْنَع َنْوَمُت ام ربابككح ًاوبنَتحَم نإ# لاق ىلاعتو هناحبس هللا نإ رول تحرس م مر 1

 هجرر 04 © امير اَلَخْدُم مُكْلِجَدَو حكَياَنيَس ٌجكدَع َرْيكَن
 قتيلا زفاف ةيرمأل رئابكلا عا: خه قو هللا نال الدتفالا

 اذه هدعوت ثيح ةريبكلا فيرعت هيلع قبطنا نم .ميركلا دعولا اذه

 الف ةميرج باكتراب ايندلا يف ادح قحتسا نم كلذكو ةنعلب دعولا

 هتك كالعادة يكو هتاقيسلا ردكم رئابكلا ةيافجا كوك

 درج نىاانم نحب روز كوبر هللا ركداج ل صرع طادعلا دهان
 ةةلمملا ىصوصلل |. ودعباار ارا لع انقل 31 بادعمأ ناد عراق

 11 1 ا: عاصتلا هوو

 ل ؟ةا/
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 د يو

 : هريغ ىلع ةلخادلا حداوقلاو يع نم ملاس 1 اذه نأ

 ىلإ جاتحت ةوعد درجم اذه نأ . هيلع دري نيعم ددعب اهددح نم نإف

 (7:تاقبوملا عبسلا اوبنتجاا ِةِقي هلوقك ثيداحألا نم درو امو .ليلد

 هيلع دري .اهميرحت ىلع عئارشلا تقفتا ام يه ةريبكلا نأب لاق

 نم فحزلا موي يلوتلاو مراحملا نم جوزتلاو رمخلا برش نأ

 نال رئابكلا نم نوكت ةفيفخلا ةبذكلاو ميتيلا لام نم اهلكأ وأ ةريغصلا

 :هندرحبت ىلع عئارشلا تقفتا دق اذه

 بونذلا ىف رئابكل اذه نإف هللاب ةفرعملا باب دس ام اهنأب لاق نم امأو

 وه ام لك نم .هوحنو تانصحملا فذق نأ يضتقي اذهو ةيداقتعالا

 .ةريبك نوكي ال ةيداقتعالا ريغ رئابكلا نم

 فذق نأ اذه ىضتقمف .نادبألاو لاومألا باهذ اهنإ لاق نمو

 .دساف اذهو .ةريبك نوكي ال . ةتيملاو ريزنخلا لكأو تانصحملا

 انخل :ةسفلا» هند لك نأ وأ «ةريبك 5 وهف هنع هللا ىهن ام لك لاق نمو

 أذهو .رئاسكو رئاغص لة فيسفل> ع بونذلا قأ هيلع مزليف هنود

 نص وبهتلا هقر

 ال اهب ملعي ال هنوك نأ هيلع دري هنإف .الصأ ملعت ال اهنإ لاق

 اذهبو .ملعلا ولوأ .اهملع دق اهنإف .اهب هريغ ملع مدع هنم مزلي

 يف فلسلا تارابع تفلتخاو حراشلا لاق .راتخملا لوقلا عجرتي

 : رئاغصلا فيرعت

 .امهريغو (65) ملسمو (11755) يراخبلا هجرخأ

 ك7



 .ةرخآلا دحو .ايندلا دح .نيدحلا نود ام ةريغصلا :لاق نم مهنمف

 .ران وأ .بضغ وأ ةنعلب متخي مل بنذ لك :لاق نم مهنمو

 يف ديعو الو ايندلا يف دح اهيف سيل ام ةريغصلا :لاق نم مهنمو

 وأ .ةنعللا وأ .رانلاب صاخلا ديعولا :ديعولاب دارملاو ةرخآلا

 . ايندلا يف ةصاخلا ةبوقعلاك ةرخآلا يف صاخلا ديعولا نإف . بضغلا

 وأ .رانلا ريغب ديعولل ريظن ايندلا يف ريزعتلاف ايندلا يف ةردقملا ينعأ

 ْ .«بضغلا وأ ٠ ةنعللا

 ؟رئابكلا باحصأ ماسقأ ام

 : نيمسق ىلإ رئابكلا باحصأ ءاملعلا ضعب مسقي
 . ةهبش نع ةئشان مهرئابكو .لازتعالاو ربجلاك . ةيداقتعالا رئابكلا

 نع ةئشان مهرئابكو .رمخلا برشو .فذقلاو .انزلاك ةيلمعلا رئابكلا

 . ةيداقتعالا ال . ةيلمعلا رئابكلا باحصأ مه . .انه هب دوصقملاو

 ركذا . .ايندلا يف ةيلمعلا رئابكلا باحصأ مكح يف لاوقألا تفلتخا

 . راتخملا حيجرتو .لوق لك ليلد

 له . .ايندلا يف ةيلمعلا رئابكلا باحصأ مكح ىف ةمألا تفلتخا

 الو ناميإب مهيلع مكحي ال وأ رفكلاب وأ ناميإلاب مهيلع مكحي
 . رمك

 . رافكلا ةلماعم لماعي . رفاك هنأ جراوخلا ىريف

 يف وهف .رفكلا يف لخدي ملو .ناميإلا يا كريد

 هه.

 ا
 نامي دا لفاك نموه ة ريبكلا 03 ةئجرملا ىريو
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 .ناميإلا صقان هتيصعمب قساف «هناميإب نمؤم هنأ ةنسلا لهأ ىريو -د

 الو ةلزتعملاو كعد ويا ييداوساو هال باو

 .ةنسرملاك قلطيولا ناميألا هلا لوك

 : ةفئاط لك ليلد

 : يتأي امب اولدتسا : جراوخلا ليلد

 مه كيرالا كنا ن1 اب رك حل تول لاحت هلو دا

 - هللا لزنأ امب مكحي مل نم ىلع مكح هللا نإف "724َنوُرْفَكْلا .
 06 ريكلا يبكترم وهو - رمكلاب

 نا :ةلالولا هنو أ" يف وتعو ينزي نيح ينازلا ينزي ال١ يك هلوق تا

 ىلا 131وب يتخلل هيراشووب قرانملا و. اولا نع لك نع قاميالا ىف
 . رفكلا مهل تبث ناميإلا مهنع

 لاتق نأب ربخأ دقف .27«وفك هلاتقو .قوسف ملسملا بابسا ٍك هلوق
 :ةاميإلا فج نع حراخما ةرييكلا ان 0 ا ول

 الو نمؤم وهو ينزهه نيح ينازلا ينزي ال١ نك هلوقب اولدتسا : ةلزتعملا ليلد
 تبني ملو مهنع ناميإلا يفنف «نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي

 هلعجن لب . نمكلا هل تيقن :ناالو . ناميولا هنع يفننف :اولاق . رفكلا مهل

 «نيتارام نيب 0

000 

 3( 2):ةرآلا :ةةناملا ةزوته. 1

 .امهريغو (57) ملسمو ءهبحاص نذإ ريغب يبهنلا /ملاظملا )١1175( يراخبلا هجرخأ (؟)

 .امهريغو (514) ملسمو .هلمع طبحي نأ نم نمؤملا فوخ /ناميإلا (548) يراخبلا هجرخلأ (20)

 كب



 .ناميإلا ىمسم هيلع قدصي ةريكلا بكترم رهو ناميإلا ةوخأ لتاقلل
 - هل

 نإ اني رشم اراتسلا نفيا قياما نار ىلاعت لاق نا ا أ رس هس مص رع
 14 4 - مار هم رس ج درو يجمل رص

 رككلا

2 
 ام

 هنت قع تت ىلا اوليتم ىزلا لع امهم 2
 هللا هم هلأ نإ يق نمل ل َتَء

 نيتفئاطلا ىلع قلطأ هللا نإف "0 ةوحإ نويردلا ا .

 يكتم نا كلك لد ناميألا ةوخأ مهل تيتاو.تاهولا ةيفباسملا

 :ناميإلا نمسع هع ركب ال ةويبكلا
 . لاح لك ىلع لتقي ارفاك نوكي نأ هيلع مزلل رفاك ةريبكلا بكترم نأب انلق ول

 قراسلاو ينازلا ىلع دح ماقي الو . صاصقلا يف مدلا يلو فوقع لبقي الف

 هه السا ءاقجلاف هاهو نع ا يو

 : حيجرتلا

 : ىتأي امل . ةنسلا لهأ لوق :وه حجارلاو

 :ةريبكلا يك رمل ةامزألا عمم تانك ىلع سهلا ةوقلاةالوأ

 ينزي ال» هيي هلوق نم ةلزتعملاو جراوخلا هب لدتسا ام امأ :ايناث

 يفن ال لماكلا ناميإلا يفن :دارملا نأبو هنع باجيف "02نمؤم وهو يئنازلا
 هَل لو امي 2 َ نمو ا جراوخلا ٠ لالدتساو ناميإلا لصأ

 )1١( :ةرقبلا ةروس )١79/8(.

 .(١٠و 89) ناتيآلا :تارجحلا ةروس (0)

 76١. : ص هجيرخت قبس (0)



 ِِء 0 ا ا 1 20

 : نيباوج دحأب هنع باجي )4 © َنو محلا مه كيتلْواَف

 يزاجم رفك وهف .يداقتعالا ال .ىلمعلا رفكلا .انه رفكلاب دارملا نأ ١-

 نوكيف .اهل الحتسم .ةريبكلا بكترا نم قح ىف اذه نإ :لاقي دقو -

 ةئجرملا لالدتسا امأ اهل هباكترال .ال .ةريبكلا هلالحتسال هرفك

 دوجو ةلاح يف ةجح ربتعي ال صنلا دوجو عم سايق هنأب هنع باجيف
 «نفنلا

 .عازنلا لحم ررح .ةرخآلا يف ةيلمعلا رئابكلا باحصأ مكح ام -س

 .راتخملا حيجرت عم . لك ليلدو . كلذ ىف ءاملعلا فالخ ركذاو

 تناك اذإ ةروينكلا «بكتوم نأ ىلع ةمالا «تقفتا: :: ءاذنلا احنه رووح

 نأ ىلع اوقفتا امك .رانلا ىف وهف كلذ ىلع تامو هللاب كارشإلا

 تليق .احوصن ةبوت باتو كارشإلا ريغ هم ادا ةريبكلا نتكئارف

 هللا كارشألا ريغ. ةريبكلا تناك اذإ اما  .:اهطورتش كترفوت اذإ هوت

 : قرفلا نيب فالخ ؟ال مأ رانلا لخدي بوتي نأ لبق تامو هناحبس

 . الصأ رانلا لخدي ال :ةتجرملا دنعو -ب

 ءاش نإو .هنع افع ءاش نإ .هللا ةئيشم تحت :اولاق ةنسلا لهأ دنعو -ج

 . نيعفاشلا ةعافشو صيحمتلا دعب هجرخي مث . هبنذ ردقب هبذع

 : ةفئاط لك ليلد

 :اهنم ةلدأ ةذعب . مهيأر ىلع ةلزتعملاو جراوخلا م لكس ا كا

 02 دج تا ل مدس  قماصاللا 2 ا 8 ركل ل هذ 0 هر 7 هه د

 منهج مو دميعتم اَنِمُوِم لتقي نموإ» :ىلاعت هلوق ١-

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس )55(.
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 نأ ةدايهتالا هيو 1١١4 لو هكح هنأ ةضضو ان نرخ
 .رانلا يف هنأ هنع ربخأ دقو ا تاق

 هس طر مس 7م 004

 نو ١١ ملل يخالف 00 3 : ىلاعت هلوق

 . 04 ل 01
 لف ةريكل «بكترم: وهو اريعس ىلصيس املظ ميتيلا لام لكاآ نأ ربخأ

 . ةرخآلا يف .رانلا يف هنأ ىلع

5 

010 

00 

 ةرف

62 

(( 

0 

 يف اهب ءاجي هديب هتديدحف ةديدحب هسفن لتق نم) 2 هلوق ةنسلا نم

 بكترم هسعمن لتاف نأ ل ال دقيبنالا هو 001 ادلاخ منهج ران

 .:نانلا ىف ةناو: ..ةريبكل

 : اهه. "بليل مهمعز ىلع اولدتسا دقو : ةثجرملا ليلد

 لا لخد ائيش هللاب كرشي ال تام نم) ٍةَِقَك هلوق .

 1 قمع لخد فلا الإ هلإ هي . همالك رخآ ناك نما دنع هلوق 5

 : اهنم ةلدأ ةدعب اولدتسا دقو : ةنسلا لهأ ةلدأ

 نمل :كلذ نود ام رهو هوي ف رشم نأ نقش هل هلأ نإ ع : نتا هلوق

 قاعي... ةفيشملا: ىلع .كرخلا فزد اب هنالك قلع نينا"
 . هللا ةئيشم تحت هنأ ىلع اذه لدف عنتمم ال 0

 ويرقالوب اوكريصت خل و ايوب هللاو رق تكف ال ١ يله ىتوعبار» كك هلق
 هال لع ورجأت يكتم ىو. نصف تانوييت وتاج الو يكالرأ اوت ألو

 :( 10: ةيكلا ؟ءانبنلا ةؤؤتن

 نا حلا ةفانفنلا يس

 )٠١9(. ملسمو .ءاودلاو مسلا برش) بطلا (917/4) يراخبلا هجرخسأ

 .(947) ملسم هجرخأ

 .مهريغو )390١/1( مكاحلاو (741/و 777 /5) دمحأو )7١١157( دواد وبأ 506 ١ حيححص

 .(5١١و [4) ناتيالا : ءاسنلا ةروس



 ىلإ هرمأف هيلع هللا رتس نمو .هل ةرافك وهف ايندلا يف هب بقوع نمو

 . بنذلل ةرفكم ةبوقعلا نأ يف حيرص وه امك 7'2(هيلع رتس اذإ هللا

 . بونذلا عم كرشلا ركذ ِةِلَي هنأ هيلع دري دقو : ضارتعا

 ظ . .هب كرشي

 : ىتأي امل ةنسلا لهأ هيلإ بهذ ام وه :راتخملا يأرلا :راتخملا حيجرت

 تكتم نأ ىلع. ةنعلا لها اهي« لدعتا» ىلا: 03117 ةةفارمعلا + الأ
 هللا هع نحف ةردكلا ىف: ةريكلا

 باجيف .رانلا يف هنأ نم ةلزتعملاو جراوخلا هب تلاق ام امأو : اناث
 : ةيوجأ ةدعب هنع

 لحتسم ريغ اهبكترا نمف بنذلل لحتسملا قح يف دراو ديعولا اذه نأ ١

 .اهيف لوخدلا ديعو هقحل نإو اهيف دولخلاب ديعولا هقحلي ال هل

 ادلاخ ملهج هؤازجف هريدقت رمضم ءيش ريدقت ىلع ديعولا انه نإ. 9

 مف هدياشقو ةلافسإ هللا ءاش نايف
 هللا ةبوقع مدع نآل حدمي لب مذي ال ديعولا فالخإو ديعو اذه نأ 3

 : رعاشلا لاق احدم ديعولا

 لخديس دحوملا نأب رابخإلا هيفام ةياغف :ةئجرملا لالدتسا امأ :اثلا

 . رانلا لخدي ال ةيلمعلا ةريبكلا بكترا اذإ هنأ ىلع لدي ام هيف سيلو ةنجلا

 مكحلاب ِةْلَي دمحم ةمأ صيصخت نتملا بحاص ىلع حراشلا كردتسا - سس

 . كلذ حّضو ءرانلا نم رئابكلا لهأ دولخ مدع يف

 .مهريغو )١7١05( ملسمو ؛راصنألا بح ناميإلا ةمالع /ناميإلا (18) يراخبلا هجرخأ ()

 ت1 عا



 «نودلخي ال رانلا يف ٍةكَي دمحم ةمأ نم رئابكلا لهأو» : يواحطلا لاق

 خسن لبق نودلخم ةقباسلا عئارشلا باحصأ نأ اذه نم مهفيو

 جرخي هنأ ربخأ) د85 يبنلا نإف رظن كلذ يفو» حراشلا لاق . مهعئارش

 هتمأ صخي ملو 7(ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا نم
 يف ةمألا رادو تا اعوام دقو «اًقلطم ناميإلا ركذ لب كلذب

 ضعب نم ملق قبس رخآلا | ضعبلا يف اهركذ لعلف خسنلا ضعب

 . خاسنلا

 لهأل ربخ 'رانلا يف» يواحطلا لوق نأ نم حارشلا ضعب مهف

 ؟مهيلع درت فيكف .رئابكلا
 رئابكلا لهأ ىلإ ربخ رانلا يف رورجملاو راجلا نيحراشلا ضعب لعج

 اذهو امتح رانلا ئف رئابكلا لهأ نأ اذه نع جتنيو هب اموكحم نوكيف

 ةلمجو رئابكلا لهأل ربخ (نودلخي ال) ةلمج نأ ميلسلا . حيحص ريغ
 اهقلعتم ىلع  «رانلا يفا مدق امنإو نودلخي الب ةقلعتم ؛«رانلا يف»

 . يظفللا نيسحتلاو ةعجسلا لجأل

 اوقل نأ دعب» هلوق يف ةفرعملاب هريبعت يواحطلا ىلع حراشلا كردتسا

 ؟كلذ حضو ؛هتفرعم لهأ ىلوت» هلوقو «نيفراع هللا

 نم نآل ىلوأ ناكل «نيفراع» هلوق لدب «نينمؤم» لاق ول حراشلا لاق

 ا ل ا ل نمؤي ملو هللا فرع

 فر لاق لاق ةيرب افراغ ناك سيلبإ :نإف لطاب .دودرم :هلوقو

 .نيرفاكلا رثكأو ءنوعرف : كلذكو "146 نوع ِمْوي َلِإ ٍفَرِظْنَأَ

 . 04 ذوأ نوفل ٌصْياْلاَو توسل َّقَلَح ْنَع مهتلأس نيلو»

 .هجيرخت قبسو هيلع قفتملا ةعافشلا ثيدح (1)

00( 

 ف

 "هع ىجحلا ةروس

 500 * مشل ةروس



 ةلماكلا ةفرعملا لهأ دارأ خيشلا لعلو» :هلوقب هنع رذتعا دقو

 هللاب ناك نم» :مهلوقب ةقيرطلا لهأ .اهيلا ريشي يتلا .ءادتهالل ةمزلتسملا

 نأ اشاحو :لاقف هيجو ريغ راذتعا هنأب : هيلع بقع «فوخأ هل ناك فرعأ

 ةمات ةمزالم .ةعاطلا لهأل نومزالم مهنإف .رئابكلا لهأ نم كئلوأ نوكي

 . رئابكلا لهأ نم ارت وكن نأ :اهعمه دعب

00 

 5 هرت فيكف تملا مت ذاوج ىلع 4م !
 ئقحلا ) اكلت نذر .رااملا هيلغ تسرب نوت عم لاعبا
 انيْلَع عرف آَنيَرإل ىسومب اونمآ نيذلا ةرحسلا لوقو 74َنيِحِلتَصلأب

 حيحص ريغ اذهو توملا وتمت نا وح ىلع 4 هجم نونو رص

 توملاب ءاعد ال مالسإلا ىلع توملاب ءاعد ةمدقتملا هناا علا

 يلو اي) لاقف ٍةثَج هب اعد دقو زئاج :لوآلاف امهنيب قرف كانهو قلطملا

 يناثلا امأ .©؟”(هيلع كاقلأ ىتح مالسإلاب ينكُسم هلهأو مالسإلا
 ب اذهلو ردقلاو ءاضقلا ةيهاركو ال

 :لقيلق. نين الو. ناك :نإف :ةباصأ رضل :توملا مكدحأ نينمتي

 2 دبل ماعم سام

 )١(: )7( ةيآلا :فسوي ةروس )1١١1(.

 هيف

0 

 ضيرملا ىنمت /ىضرملا (27511) يراخبلا هاور (0)

 15 هيكل: قفارعألا ةةوَس

 )1١75/٠١((2 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو .طسوألا يف يناربطلا هجرخأ .نسح ثيدح

 .( ١1م5 : ةحيحصلا) يئابلألا خ : خشلا هححص و ع« تاغقث هلاجرو طسو ألا يف يناربطلا هأور

 .امهريغو 5189) ملسمر .املوسملا 34

 ا



«2 
 : ايس مم

 رجافو رب لك فلخ ةالصلا

 ىلعو ةلبقلا لهأ نم رجافو رب لك فلخ ةالصلا ىرنو) يواحطلا لاق -س
 ؟ةمئألا ماسقأ يهام حضو (مهنم تام نم

 : ةسمخ مهماسقأ : جح

 ملعتالو ءهرهاظ قوسف هنم ملعيال نم وهو :لاحلا روتسم ١-
 .:ةعلادغ

 . هتعدب ىلإ يعادلا عدتبملا مامإلا -5
 . قسفلا رهاظ قسافلا مامإلا

 .روذعملا ءىطخملا مامإلا -4

 .ربلا لدعلا مامالا -5

 ؟هتديقع يف ثحبملا اذه يواحطلا ركذ هلجأل يذلا ببسلا ام -س

 مكحل هركذ دعب بسانملا هعضوم ىف ثحبملا اذه يواحطلا ركذ :ج

 ناين هينفع قلل هنية رخال وب تانذلا .ف ةنلمعلا: «٠ رئابكلا» تاحضأ

 . مهيلع ةالصلاو .مهفلخ ةالصلا ىهو .مهب ةقلعتملا ماكحألا ضعب

 ؟. .هفلخ ةالصلا مكح امو «لدعلا» ربلاب دارملاام - س

 : ةثالث طورش هيف ترفوت نم وه

 :فوندلا رئاتكل ةنافحا

 . رئاغصلا ىلع هرارصإ مدع تح سس

 أمب ناسنإلا يس و . .أهب هيلحتو ةءورملل لامعا م

 . هةنيشيو هسندي أمع هداعتباو هنيزيو هلمجي

 - 73و/



 : هفلخ ةالصلا مكح

 ةالصلا زاوج ىف ةلدألا ىف ىتأيس ام :زاوجلا ليلدو .قافتالاب ةزئاج
 نيلئاقلا ةضفارلا ةالغ نم ةقرف ىوس كلذ يف فلاخي ملو . .قسافلا فلخ

 مامإلا) «رظتنملا» رهظ اذإ الإ تاعامجلاو دايعألاو عمجلا ماقتال هنأب

 . ةعامجلل فلاخم ذاش مهيأرو (موصعملا

 ؟هفلخ ةالصلا مكح نيب مث لاحلا روتسمب دوصقملا حضو -س

 ةرهاظلا هتلاح تناك نأب .روجفالو ةعدب هنم رهظي مل نم :هب دارملا . حج

 قافتالاب ةزئاج :هملخ ةالصلا مكحو .ةنطابلا هتلاحب ملعي ملو ةلادعلا

 فالخ هنم رهظ اذإ الإ .ةلادعلا ملسملا يف لصألا نأل كلذ ًاضيأ

 زاوحلا ةلداو: كلذ وهنو ؟ لفتت اذام:هلأبت نأ هطوش: خف نميلؤ كلذ

 . قسافلا فلخ ةالصلا زاوج ةلدأ نم يتآيسام عامجإلا ىلع ةوالع

 ؟. .هفلخ ةالصلا مكح امو («قسافلا» رجافلا وه نم

 نادقف لعجي ملو .رئاغصلا ىلع رصأ وأ .رئابكلا فرتقا نم هب دارملا

 . قسفلا ىلإ اهنادقف هلصويالو ءرملل ةلمكم اهنآل .هيف اطرش ةءورملا

 : هفلخ ةالصلا مكح

 : نيلوق ىلع اهمكح ىف ءاملعلا فلتخا

 .اهديعي نأ هل يغبنيالو هفلخ ةالصلا زاوج ىلإ روهمجلا بهذ -أ

 نع ةياور وهو .هفلخ ةالصلا زاوج مدع ىلإ مهضعب بهذ -ب
 : نيتلاح كلذ نم ىتثتساو دمحأ مامإلا

 ةعمجلا كرت نم نإف ةعامجلا وأ ةعمجلا تاوف ىشخاذإ ١-

 :ةءاملعلا رتكا ككع عدتبم وهف رجافلا مامإلا فلخ ةعامجلاو

 دسافملا ءرد نإف هضرع وأ هندب وأ هلام ىف ةئتفلا ىشخ اذإ -5

 ظ اما بح لك

78 



 : نيزيحملا ةلدأ

010( 

0 

 هيف

0 

)0( 

 :اهنم ةلدأ ةدعب اولدتسا

 رب لك فلخ اولص) لاق يني هنأ ةريره يبأ نبع ىورام ١-

 ةياور نم هنإف عطقنم ثيدحلا اذه نإ فلاخملا لاق 7( جافا

 . .هدضعي يناثلا ثيدحلا انلق .ةريره ابأ ري مل وهو .لوحكم

 عم مكيلع ةبجاو ةالصلا :لاق هنأ .ِِلَي هنع ةريره وبأ هاورام -1

 بجاو داهجلاو رئابكلاب لمع نإو .ارجاف وأ ناك أرب ملسم لك
 . ""7(رئابكلاب لمع نإو ًارجاف وأ ناك أرب ريمأ لك عم مكيلع
 هلإ ال) لاق نم لك فلخ اولص) :لاق كي هنأ رمع نبا هاورام

 . "9هللا الإ هلإ ال لهأ نم تام نم ىلع اولصو هللا الإ
 مكلف اوباصأ نإف مكل نولصي) رارشألا ةمئآلا يف ٍةْيََي هلوق -4

 .'؟9(مهيلعو مكلف اوأطخأ نإو .مهلو

 : ةباحصلا لعف -5

 هللا .ىيكر# :كللاغن نيب ناو. ىرهع قير هللادبع نأ ىوور فقل 52

 هل ولو. املا: فيينا ةناكور عا دعلا :فلخنابلرعي اناك ا فنع
 . هفلخ ايلصي مل هفلخ ةالصلا ازيجي

 . ديلولا فلخ نولصي اوناك هريغو دوعسم نب هللادبع نأ ىورام -ب

 مهب ىلص هنأ ىتح رمخلا برشي ناكو طيعم يبأ نب ةبقع نب
 انلزام :دوعسم نبا) هل لاقف ؟مكديزأأ لاق مث ًاعبرأ ةرم حبصلا

 . . ."9(مؤيلا ذنم ةدايز يف كعم

 .هريغو (7//01) ينطقرادلا هجرخأ «فيعض

 .(5717) ليلغلا ءاورإ رظناو «(077/5؟) ىنطقرادلاو (؟1977و 5945) دواد وبأ هجرخأ «فيعض

 ْ .هريغو (557/5) ينطق رادلا هج رخأ ( فيعض

 . مامإلا متي مل اذإ :ناذألا (194) يراخبلا هجرخأ

 ظ .(117/019) ملسم هجرخأ



 مامإ سانلاب ىلص يذلا اذهو ةماع مامإ كنإ» :هنع هللا يضر

0 

 مو

 ثيدحلا امهعم نسحأف سانلا نسحأ ادأ)) لاّمف (؟ةنتف

 . سانلاب ةمامإلا نم قسافلا عنم زوجي له -س

 هيلع كلذ بجو مامتئالا نم قسافلا عنمب نأ ناسنإلا نكمأ اذإ - ج

 هيلع بترتي نكلو كلذ نم نكمت وأ هعنم نم نكمتي مل نإو
 فخأ عفد زوجيال هنأ نم مدقت امل كلذو زوجي الف ريبك رش

 نإف ريثكلاب ليلقلا داسفلا عفديالو امهمظعأ باكتراب نيررضلا
 دسافملا ليطعتو اهليمكتو حلاصملا ليصحتب تءاج عئارشلا

 . ناكمإلا بسحب اهليلقتو

 ؟هفلخ ةالصلا مكح امو ؟(روذعملا» ءىطخملاب دوصقملا ام -س

 . ح

 ةحيحص هتالص نإف .هلاحب مومأملا ملعي مل اذإ :هفلخ ةالصلا مكحو

 دمحأو ىعفاشلاو كلام دنع ةالصلا دعب ملع اذإ كلذكو ةداعإلا همزلتالو

 ا ا ا

 يف ٍةيي هثيدح نم مدقت املو . 9 (ةداعإلاب مهرمأي لو .هتالص 0-08
 مكلف اوأطخأ نإو مهلو مكلف اوباصأ نإف مكب نولصيلا رارشألا ةمئألا

000 

(010 

0,0 

02 
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 نشب ني ةناتك وه ايكو نسدع نب نمجعرلاذدبع وه. زق

 . عدتبملاو نوتفملا ةمامإ /ناذآلا (140) يراخبلا هجرخأ

 امهريغو (7437/7) فنصملا يف قازرلادبعو )19/١( أطوملا يف كلام هجرخأ . حيحص رثأ

 : ضرف هكون شنت فص
 9 _ىتب ا .٠

 تا



 (كلذب مومأملا ملع ولو ةالصلا ةداعإ همزلتال هنأ ىلع ناليلد ناذهف»

 ليصافت هيفو (مومأملا دنع غوسيال ام مامإلا لعف ول كلذكو) حراشلا لاق

 هل سيلف !!ءوضو ريغ ىلع يلصي همامإ نأ ملع ولو ؛عورفلا بتك اهعضوم
 باتكلا صوصن تلد دقو لصمب سيلو «ُبعال هنأل .هفلخ يلصي نأ

 عضاوم يف عاطي ةالصلا مامإو رمألا يلو نأ ةمآلا فلس عامجإو ةنسلاو

 يف هتعاط مهيلع لب داهتجالا داوم يف هعابتأ عيطي نأ هيلع سيلو داهتجالا

 يف مهتدسفمو فالتئالا يف ةعامجلا ةحلصم نإف هيأرل مهيأر كرتو كلذ

 عامتجالا نإف) ...ةيئزجلا لئاسملا رمأ نم مظعأ فالتخالاو ةقرفلا

 3 اننفلا ىلإ فتم فداك لل رتو دك اعرب صضرت امك فالاتنالا و

 ؟عدتبملا فلخ ةالصلا زوجت له -س

 : نيتلاح نم رمألا ولخيال : ج

 ةعيشلا ةالغو ةهبشملا ةالغك رفكلا ىلإ هتعدب هلصوت نأ ١-

 ةلزتعملاو ةيمهجلا نم ةلطعملا ةالغو لولحلاب نيلئاقلا

 نارقلا قلخب نيلئاقلاو ىلاعت هللا ولعل نيركنملا مهوحنو

 ىلإ مهب يدؤت مهتعدب نأل مهفلخ ةالصلا حصتال ءالؤهو
 . رفكلا

 لاق نم مهنمف ءاهقفلا نيب فالخ انهو رفكلا هتعدب هب غلبت الأ 1١-

 وأ ةثدييوأ هلام ىلع. ينك. رأ ةعامجلا وأ ةحمجلا تناوف: نفخ

 .هضرع

 ءانرومأ ةالوو انتمثأ ىلع جورخلا ىرئالو) : هللا همحر يواحطلا لاق

 نم مهتعاط ىرنو مهتعاط نم ادي عزننالو .مهيلع وعدنالو ءاوراج نإو

 )١( -158)ص 5856:(.

0 



 . «ةيصعمب اورمأي ملام ,ةضيرف لجو زرع هللا ةعاط

 مكح امو ؟هعورف مه نمو هب دارملاو رمألا يلو وه نم حصو 3س

 ؟ةيداهتجالا لئاسملا يف مهتفلاخم

 . نيملسملا ةفيلخ يأ .مظعألا مامإلا وه رمألا يلوب دارملا : ج

 : هعورفب دارملاو

 :ناذليلا :ءارمأ ه1

 .برحلا ريمأو - 5

 لد نال يلو ةفلاخم زوجيالو كلذ وحنو ةقدصلا لماعو -*

 دقو .ىعرش اهيف صنال ىتلا ةيداهتجالا لئاسملا ىف هعورف

 ىلع هلا كلم عامجإو ةئسلاو باتكلا نم صوصتلا تلد

 مهتدسفمو قافتالاو داحتالا يف ةعامجلا ةحلصم نآلو .كلذ

 مل اذهلو ةيئزجلا لئاسملا رمأ نم مظعأ فالتخالاو ةقرفلا يف

 ١1ت



1 

 . حج

2 
 اه

 راجفلاو راربألا نم تام نم ىلع ةالصلا مكح

 ؟اديهش تمي مل هنكلو أرب تام نم ىلع ةالصلا بجت له

 نم اهب ماق اذإ ةيافكلا ضورف نم ةزانجلا ةالص نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 رمآل كلذو .اومثأ لكلا اهكرت اذإو .نيقابلا نع مثإلا طقس يفكي

 راربألا نم تام نم نإف هيلع ءانبو اهيلع هتظفاحمو اهب ٌدَْي لوسرلا
 ةالصلا ىلع ثحلا يف درو دقو هيلع ةالصلا بجت ًاديهش نكي ملو

 هلف اهيلع ىلصو ةزانجلا عبت نم) دلي هلوق :اهنم راثآ ةزانجلا ىلع
 لثم امهرغصأ .ناطاريق هلف .اهنم غرفي ىتح اهعبت نمو .طاربف

 يا

 ؟. .هيلع ةالصلا مكح امو .ديهشلا وه نم

 . رافكلا يديأب ةكرعملا يف لتق نم وه :انه ديهشلاب دارملا

 : هيلع ةالصلا مكح

 : ةثالث لاوقأ ىلع اهمكح ىف ءاملعلا فلتخا

 . هيلع يلصيال هنأ ىلإ روهمجلا بهذف -أ

 . هيلع يلصي هنأ ىلإ ضعبلا بهذو -ب

 نإو نسحف هيلع ىلص نإ لاقف .رييختلا ىلإ مزح نبا بهذو -ج
 نبا اهبوصتسا بهذملا يف ةياور :لوقلا اذهو نسحف اهكرت

 . ميقلا

 )١( ملسمو .نفدت ىتح رظتنا نم /زئانجلا (1752) يراخبلا هجرخأ )443(.

 ا



 : ديهشلا ىلع ةالصلا مكح يف ءاملعلا نيب فالخلا أشنم

 له دحأ ءادهش ىفف ِةْدَكَي لوسرلا نع ةلوقنملا راثآلا فالتخا :وه

 يتلا ناثالاب حا وين عهرلع ىلصي لاك نيف مأ لوسرلا مهيلع ىلص

 كور «ييكفلاب نيكعلا رب . :يدحلا انيق ىلض ناصع لوسرلا نأ اهنفا زف

 نم ءيش يف ىلص هنأ لوسرلا نع لقني مل هنأل دحأ ءادهش ىلع انرصتقا

 ةالصلا زاوج مدع حجرن انلعجي امم اذهو . .دحأ ءادهش ريغ ىلع كراعملا

 ىلصل ةعورشم ءادهشلا ىلع ةالصلا تناك ولو : . ريفغلا عمجلا دوجو

 انيلإ لقتل مهيلع ىلص ولو مهيلع لوسرلا
 ؟ديهشلا ىلع ةالصلا بوجو مدع نم ةمكحلا ام - س

 /و# :ىلاعت لاق امك . .نوقزري مهير دنع دنع احا مادا نآلا با

 أ لب اتوْمأ ها ليبَس ف اوليه َنِذلَأ نبَسحح

 . تيملا ىلع امنإ ةالصلاو 2104© َنوُهَرَر

 هل ءاعدلاو هل ةعافشلل تعرش امنإ تيملا ىلع ةالصلا نأل -؟

 يف عفشي) درو امك هنأل ريدخلا ىلإ هجاج ىلا سا ديوماو

 كل للا ا

 ؟نيقفانملاو رافكلا ىلع ةالصلا زوجت له -- سي

 م رحت لب هيلع ةالصلا زوجت الف .نيقفانملاو رافكلا نم تام نم : ج

 ظ 1 علي
 ال

 ا

 وه

 0 مر

 لع مقث ؛ الو ادبأ َتاَم مُهْنِم لحَأ لَ ء لص الو# : ىلاعت هلوف -1

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١59(.

 امك رخو (؟ا/949) ةجام نب و )١5717( ىدمرتلا رح و . حيحص كر
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 نع هيبن هللا ىهن دقف 01ه هلوسرو هللأب أورتك مهن ور

 . ميرحتلا يضتقي يهنلاو نيقفانملا ىلع ةالصلا

 ارت نأ ماع يتلا يد تراك امإ# :ىلاعت هلوق ١-

 تعحلا ىلع ةالصلاو نيك يشملل اورمعتسي نأ نينئمؤملاو

 ىلع ةالصلا زاوج مدع ىلع ةيآلا تلدف .هل رامغتسا

 يلصيال رمع ناك نيقفانملاو رافكلا ىلع يلصيال هنأ لجأ نمو دا

 ملع دق ةفيذح نأل ..ناميلا نب ةفيذح هيلع لصي مل نم ىلع

 . نيملسملا قاسف ىلع ةالصلا زوجت له -س

 : ةثالث لاوقأ كلذ ىف ءاملعلا فلتخا :ج

 .ةاغبلا ١-

 .قيرطلا عاطقو -5

 : ةفئاط لك ةلدأ

 ا امب اولدتسا دقو : روهمجلا ةلذآ دحَأ

 كيد ريالا 1 « لاس لوقا“ دعا

 م4 ):ةرآلا“# ةيبوكلا ةريؤنس: . :(1)

 ا -أأ < ٠ 13 ا )0
 . ةناووسأ ةراوسم

7١6 



 دعب ب هيبن رمأ هللا نأب ةلالدلا هجو ١74" ُتِوؤمْلاَو َنيِِمْؤُمَلَِو
 :اولاق تانمؤملاو نيئمؤمللو هل رافغتسالاو ديحوتلا

 .صاخو ماع نيمسق ىلع تانمؤملاو نينمؤملل رافغتسالاو
 وهف بحتسملا وهو ماعلا امأف .بحتسم وأ بجاو امإ وهو
 . تاقوألا رئاس ىف تانمؤملاو نينمؤملل نينمؤملا ءاعد

 تيم نم امف :اولاق .ةزانجلا ةالص وهف بجاولا وهو : صاخلا امأو
 دقف هل ءاعدلاب نورومأم :مهو هيلع ةالصلاب نوملسملا رمأ دقو الإ تومي

 يمس نأ لكيديف لافعسمالاب ىضآلا ,نق. ةماح .ةيآلا نأ ميو. ؟١”(ءاعنلا

 . قسافلا ريغو قسافلا نينمؤملا

 هلا ال لاق نم لك فلخ اولص) لاق ِةتِقَي لوسرلا نأ ثيدحلا يف درو -5
 ثيدح اذهف ©9(هللا الا هلا ال لهأ نم تام نم ىلع اولصو هللا الإ
 ١ . نينمؤملا نم مهريغو قاسنفلا لمشي ماع

 : نيعناملا ةلدأ - ب

 ملو ©؟)هسفن لتاق ىلع لصي مل ٍةِكي لوسرلا نأ نين درو امن اولدتسا

 امهيلع ساقيف ناساف هسفن لتاقو لاغلاو 5 .اولاق 0 ىلع لصي

 +:قاسملا كاش

 133 ةيكلا كيم ةوونس -(1)

 .امهريغو )/١4917( ةجام نباو )١99( دواد وبأ هجرخأ ءحيحص (؟)
 .509 : ص هجيرخت قبس ()

 .(5142) دواد وبأو (91/8) ملسم هجرخأ (:)

 . (775) ءاورإلا رظناو «ةجام نباو يئاسنلاو (؟0٠07) دواد وبأ هيا فيعض (65)
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 : ةفينح يبأ ةلدأ - جا

 هنأ نم درو امب هسفن لتاق ىلع ةالصلا نم عنملا ىلع لدتسا ١-

 لاقف . .ةاغبلاو قيرطلا عطاق ىلع ةالصلا عنم ىلع هليلد امأ -"؟
 برحلا لهأو .برحلا لهأ اوهبشأف مالسإلا راد اونياب مهنأل
 مدع ناعيا

 ةلدآلا مومعل قاسفلا ىلع ىلصي هلا نم روهمجلا هيلإ بهذ ام وه

 : نيفلاخملا ةلدأ ىلع مهدرلو اهب اولدتسا وتلا

 : هلع هنأب مهيلع ىلصي ال لاق نم لالدتسا امأ -أ
 ىلع لصي مل * كاجو

 امهيلع لصي مل لوسرلا نأب :هنع باجيف هسفن لتاقو لاغلا
 ايلدب زوجت ال مهيلع ةالصلا نأل سيلو مهلعف نع رجزلل

 ىلع اولص :لاق ثيح هسفن لتاق ىلع ةالصلاب ةباحصلل هرمأ
 . مكبحاص

 راد اوئياب قيرطلا عاطقو ةاغبلا نأب ةفينح يبأ لالدتسا امأو -ب
 ىوقي ال ليلدلا اذه .لوقتف .برحلا لهأ اوهبشأف .مالسإلا
 تام نم ىلع ة اما كالا مومع صيصخت ىلع
 . ةلبقلا لهأ نم

-3711/ 
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 اس

 (كارشإ وأ رفك وأ ءران وأ ةنجب نيعم ىلع مكحلا)

 مهيلع دهشن الو .ًاران الو ةنج مهنم ادحأ لزنن الو» يواحطلا لاق

 ىلإ مهرئارس رذنو كلذ نم ءيش مهنم رهظي مل ام قافنيو كرشب الو رفكب
 . (ىلاعت هللا

 0س

٠ 

 د كح

« 

 ؟رانب وأ ةنجب نيعم ملسمل مزجلا مكح ام حضو

 الإ رانلا وأ ةنجلاب نيعمل مكحي ال نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نم

 «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلاك كلذب قودصملا قداصلا هنع ربخأ نم

 رهظي مل ءرملا هيلع تام امو .اهيلع علطن مل ةنطاب ةقيقحلا نأل كلذو

 «تانقعلا نيكيسلا ناغ نك و: اوتلا هيتسحملا وضرر انك ناوباتل

 . .ةنجلاب نيعملل ةداهشلا يف فلسلا ءارآ ركذا

 : ةدع لاوقأ ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا

 ةيقنحلا نب دمحم نع لقني اذهو .اطقف ءايبنألل الإ دهشي ال هنأ -أ

 . يعازوألاو

 لهأو ءاملعلا نم ريثك لوق اذهو . صنلا مهيف درو نمل دهشي -ب

 :ةودحلا

 . كلذب نوملسملا هل دهش نملو صنلا مهيف درو نمل دهشي -ج

 : ةفئاط لك ليلد

 أ

 اس

 مهاوس نمو نوموصعملا مه مهدحو ءايبنألا نإ اولاق : نيلوألا ليلد

 . مهاوس نم نود ءايبنألل دهشيف نيموصعم ريغف
 .نيمالا قداصلا وهو هبر نع ربخملا وه ِوَِكَك لوسرلا نأ : يناثلا ىأرلا ليلد

 . .اهب ةداهشلا هل تبجو دقف .ةنجلاب هل دهشو دحأ نع ربخأ اذإف

 ناي اه اليلوةاولاق: قلاعلا فارلا نزلو

75146 



 لاقف ريخب اهيلع اونئاف . ةزانجب رم : هنأ نيحيحصلا ىف درو ام -1

 .تارم ثالث «تبجو» ررك :ةياور يفو «تبجو# ِةلَك يبنلا

 ىتح ارش هيلع متينثأ اذهو .ةنجلا هل تبجوف اريخ هيلع متينثأ

 اا يف هللا ءادهش متنأ .رانلا هل تبجو

 :اولاق «رانلا لهأ نم ةنجلا لهأ اوملعت نأ نوكشوتا ٍةنِقَك هلوق -"

 : ”1عنملا ءانثلاو نسحلا ءانثلاب) :لاق ؟ هللا لوسر أب مب

 يناثلا امأ .ءايبنألا ىلع فقوتي لوألا يأرلا نإ :فالخلا ةرمث

 يف فالخ ىلع .مهريغ ىلإ مهادعتي لب ءايبنألا ىلع فقوتي الف ثلاثلاو

 زيزعلادبع نس رمع  لثم يف فاالخلا ةرمث رهظتو . زواجتلا كلذ رادمم

 مهل دهشي ثلاثلا يأرلا ىلعف ؟ال مأ ةنجلاب مهل دهشي له ةعبرألا ةمئآلاو

 . .دهشي ال نييلوألا نييأرلا ىلعو . ةنجلاب

 - : ىتأي امل كلذو يناثلا يأرلا وه :راتخملا يأرلا

 .هتوقو هب اولدتساام ةهاجو :الوأ

 اميف مهفيدصت يضتقن ءايبنألا همصع نأف ةيلوألا ليلد نع امأ : ايناث

 .مهقيدصت بجيف .ةنجلا يف دحأل ةداهشلاب اوربخأ اذإف ..هب اوربخأ

 .اودهش نمل ةداهشلاب كلذو

 ىدحاإلل ةداهشلا نإ :لوقنف لوألا نيرخآلا ليلذت ,ةرغ امو : ًاثلاث

 اذه» هلوق امأو ديلي لوسرلا رابخإل وه امنإ رانلاب ىرخألاو ةنجلاب نيتزانجلا
 امنإو ادبأ اهنع فلختت ال يتلا اهتاببسمب ءايشألا طبر نم اذه سيلف ؟«متينثأ

 "ا ملسمو «تيملا ىلع سانلا ءانت /زئانجلا )/١1١01( يراخبلا 010(

 :(4353/1515/5) دمحأو (5751) ةجام نا ةاوز. -نسح كيدح (5)

 "ا



 .يناثلا ي ىأرلا 0و يو ايا

0 

 . جح

)0010 

030 

 هرفي

0 

 هوو سايس ورب

 5 نظلا عابتا | نع انيهن دق انأل كلذو هنم رهظ اذإ الل كلذ

 نظل د نم انيك اويتحا## اهتم .تانآ كلذ ىلع
 اريخ ونوح 4 وسع ٍمَوَق نم موق رحيم ال ل و 04كنإ ا 020 هب حم َى /

 7 5 ن6 00 2
 لاقرب ملعب ال ميانتا يع مالاكو قاقلاب لوقا ةيركسلاو 8 ينم

 مرا يا ماو سم

 ادوعاو 0000 ىلإ لاؤسلا ريشب

 9 ىلإ 0 اذه 9 ا قرافملا هنيدل كراتلاو سفنلاب

 . ةريبكلا بكترم مد نولحتسي نيذلا جراوخلا ىلع

 ةثالثلا ريغ سانلا نم فانصأ مد لح يف ىرخأ صوصن تدرو

 اي

 لخاد مئارجلا نم د 8 .مكحم 0 روهمجف | -أ ا

 عطاقو يغابلاو .انزلا يف لخاد ةميهبلا نايتإو طاوللاف .هيف

 ( 177 هنا دعنا دعلا#

 ا 00006 0

 ' ,(75) ةيألا : ءارسإلا ةروس
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 قيرطلا عطاق نإف لاق وأ نيدلا نع دادترالا يف لخاد قيرطلا

 نإو دادترالا يف لخاد وهف يغابلا امأو . سفنلا لتق يف لخاد
 . هنيد فراقي مل

 َمتإٍةبارحلا ةيآ هل خساناو . خوسنم ثيدحلا اذه موق لاقو

 اًداَسَف ٍِضْرأْل ف نَوعَسلَو ةلوُسرَو هللا َنوبِراَحي َىَذَل وكر
 ال «رصخلا مكتب ره ةويشملاو 74122 5 اولمبي نأ 2

 . اهيف تدرو يتلا ماكحألا

 رومأب صصخ صنلا مومعف صوصخم ماع ثيدحلا نأب لاقيو -ج

 . ىرخا

 لا اعلا ةويف 010

 كو ا



 ثحمم

 «ةمئألا ىلع جورخللا»

 نإو ءانرومأ ةالوو انتمثأ ىلع جورخلا يف ىرن الو» يواحطلا لاق -س

01) 
9 

00 

 نم مهتعاط ىرنو .مهتعاط نم ادي عزنن الو «مهيلع وعدن الو اوراج
 حالصلاب مهل وعدنو .ةيصعمب اورمأي مل ام ةضيرف لجو زع هللا ةعاط

 امل ليلدلا ركذ عم ةمئألا ىلع جورخلا مكح حضو .؛ةافاعملاو .

 .لوقت

 ال احيرص ًارفك اوتأ اذإ الإ .اوراج نإو ةمئألا ىلع جورخلا زوجي ال
 ىلع ليلدلاو . .ةرهاظلا نيدلا رئاعش نم ةريعش اولطع وأ هيف ةهبش

 بوجو ىلع ةلادلا ةلدآلا مومع وه . . .مهيلع جورخلا زاوج مدع

 - :اهنمو .مهتعاط
 7 و ص وو مو

 لوأو كوتا وطار نأ ارتي اون ندا نا 0 <
 .2045يت رق و

 نمو هللا عاطأ دقف ينعاطأ نم» :لاق هنأ لع هنع غور اه -

 نمو ينعاطأ دقف ريمألا عطي نمو .هللا ىصع دقف يناصع

 . "0(يناصع دقف ريمألا ىصعي

 ةعاطلاو عمسلا ملسملا ءرملا ىلع» :لاق هنأ دي

 الف ةيصعمب رمأ نإف .ةيصعمب رمؤي نأ الإ .هركو بحأ اميف
000 

 هنع ىور ام 7

 (ةعاط الو عمس

 :( 3 ةنآلا + ءانشلا ةروس

 (1878) ملسمو #...هللا اوعيطأإل ىلاعت هلوق باب /ماكحألا )71١37( يراخبلا هجرخأ

 .امهريغو
 . امهريغو (7877) ةجام نباو (5458) ملسم هجرخأ

 5 نور



 نإو عيطأو عمسأ نأ يليلخ يناصوأل : لاق رذ يبأ نع ىور ام 8-

 هئاذيإ نع ةيانك اذهو 202فارطألا عدجم ًايشبح ادبع ناك

 عطق اريرش ايقش هدبع ناك اذإ ةيلهاجلا يف لجرلا نأل .هرشو
 .هرشل اعدر هفارطأ

 اذامبف هللا لوسر اي تلق :لاق ناميلا نب ةفيذح نع ىور ام
 ةعامج مزلت :لاق «رارشألا ةمئألا يأ» .كلذ ينكردأ اذإ ىرت

 .مامإ الو ةعامج مهل نكي مل نإو :تلقف مهمامإو نيملسملا

 ىتح ةرجش لصأ ىلع ضعت ولو .اهلك قرفلا لزتعاف :لاق
 ... 17 كلذا ىلع قنا رد كيوعلا فاقت

 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ىور ام

 ةعامجلا قراف نإف «ربصيلف ههركي ائيش هريمأ نم ىأر نم ِدََِي

 مالسإلا ةقبر علخ دقف ةياور ورا 7 فان عم كانق ىلا أرب

)0 ْ 
 ( هقنع نم

 .رومألا ةالو ىلع جورخلا اهيف زوجي يتلا تاالاحلا حصو ع

 نا

 000 ال هلا لمح نار د لاعتهللا لاق دقو ءاراقك هذه ةلاعتلاو

 . 204 ةليبَس َنيِنِمّوْمل

 .امهريغو )١18717( هل ظفللاو ملسمو (597) يراخبلا هج رخأ 010

 .(1841/) ملسمو «ةوبنلا تامالع /بقانملا (5505) يراخبلا هجرخأ (؟)

 ملسمو .(اهنوركتت ازفأ يدعب نورتس) وْ يبنل لا لوق "تاب نت تفلا مع ه*) يراخبلا هج رخأ

 )١89(.

 ليوط ثيدح دم (555 /5) 5١(. 15و ١٠١ /:غ) دنيخأو (؟مك<*) يدمرتلا هجرخأ « حيحص (8غ) .(9)

 4101013501 اضف ةوونب 0)

 ١ 101ت



 اوميقي مل نأك ءهرهاظلا هللا رئاعش نم هريعش اولطع اذإ :ةيناثلا

 هذه ا جورخلا زاوجل لديو . . كلذ وحنو .ةعامج ةالصلا
 رايخ) : ةكك يبنلا نإ . يعجشألا كلام نب فوع نع ىور ام : ةلاحلا

 ا نولبقيو . مهيلع نولبقتو مكنوبحيو مهنوبحت نيذلا مكتمئأ
 : انلقف :لاق مكنونعليو مهنونعلتو مكنوضغبيو مهنوضغبت نيذلا مكتمثأ
 هيلع ىلو نم الأ :ةالصلا مكيف اوماقأ ام .ال :لاق فيسلاب مهذبانن الفأ

 الو . هللا ةيصعم نم ىتأي ام هركيلف . هللا ةيصعم نم ائيش ىتأي هآرف .لاو

 مكيف اوماقأ ام :ال) هلوق نم ذوخأم : ةلالولا وبر 01 نيعالط نع ايو عر
 اوماقأ ام .مهيلع جورخلا زاوج مدع ىلع هقوطنمب لد دقف (ةالصلا
 مدعم روت سئانإا يوم يورك رع سري مالطو ءةالصلا

 .رمألا ةالو ىلع جورخلا نع يهنلا اهلجأل درو يتلا مكحلا حضو -س -

 ظ ظ اهنم ةددعتم مكحل

 نم .ةمئألا ىلع جورخلا ىلع بترتي هنإف .ىضوفلاو داسفلا عنم ١-

 | نسا فلا ةرتكوب لدقلا ناقتلا بادسا

 كلذو روجألل ةفعاضمو تائيسلل اريفكت مهروج ىلع ربصلا يف نآل -1

 نم مُكَبصُأ آمو# ىلاعت لاق ةيعرلا ملظ ببسب 0

 لعب لو هت اكو »ناهس ناقزو 14"1 كرولا قت اك دكا
 ا "0 يلق

 ..(18و 74 /5) دمحأو )١1820( ملسم هجرخأ )١(

 الا: عووشلا ةؤوش .50(1)

 .99(2؟9) ةالا ماعنألا ةر ع
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 هلوق يف رمألا يلوأ» نود دوجرلا وبادعاطلا رمألا ةداعإ ةتكن ركذا -س

(010) 

030 

0 

 خلا لا ورا :اوميطأو هنا اقتنطا اوما نيلا : ىلاعت

204 . 
 ال هنأل .لاح لك ىلع .ةبجاو هتعاط .ِةَِْي لوسرلا نأ :يه ةتكنلا

 ىلوأ امأ .هعم لعفلا هللا داعأ كلذلو .هللا ةعاط هيف امب الإ رمأي

 دا ل وعام امنإو ةقلطملا ةعاطلاب نورقي ال اوناك املف رمألا

 يلعب لاقملا كني, ملل ا1 ١ قلل صمم نفياست نوغاظي حلوب للا ةعال
 سيل اميف نوعاطي الو هلل ةعاط وه اميف نوعاطي مهنأ ىلع ةلالدلل

 هللا ةعاطبن

 ؟ةمئألا روج نم صالخلل ةيعرشلا ةليسولا يه ام
 ملظلا نع ةيعرلا داعتبا) وه ةيواحطلا حراش لاق امك كلذ ىلإ ليبسلا

 لمعلا حالصإو ةبوتلاو رافغتسالا يف مهداهتجاو . مهنيب اميف ملاظتلاو

 هللا انأ» هللا بتك ضعب ىف ءاج هنأ رانيد نب كلام نع ىور . . . ةينلاو

 ةمحر هيلع مهتلعج ينعاطأ نمف .ىديب كولملا بولق .كلملا كلام

 ا بسب مكسفنأ اولغشت الف .ةمقن هيلع مهتلعج يناصع نمو

 22228 مو م١ ىلاعت هللا لاق 077: كيلع يهفطعأ اويوتاخكلو

 امنإ ةملظلا كولملا طيلست نأ ىلع 274 كيري ْتَبَسك اَمِِه َةسبصُم
 . يصاعملا كلت بانتجا مهيلعف اهوفرتقا يتلا بونذلا ببسب وه

 .(09) ةيآلا :ءاسنلا ةروس

 /5) دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو (84017) طسوألا يف يناربطلا هجرخأ ؛فيعض هدانسإ

 طسوألا يف امك دشار نس بهو وه لب : تلق .كورتم وهو دسار نس ميهاربإ هليمش (ة

 : متاح يبا نبا لاقو ؛.(8١1١3 :ثيدحلا للع) ثيدحلا فيعض : متاح وبأ هنع لاقو ؛يناربطلل

 : للعلا يف ينطقرادلا لاقو «(ليدعتلاو حرجلا باتك) ليطاوب ثيداحأب ثدح ثيدحلا ركنم

 . كورتم فيعض
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 باني
٠ ٠ 

 ةقرفلاو فالخلاو ذوذشلا بانتجاو ةعامجلاو ةنسلا عابتإ

 فالخلاو ذوذشلا بنتحنو ةعامحلاو ةنسلا عبتنو يواحطلا لاق 0س

 ؟ةعامجلاب دارملا نايب عم .ةنسلاب دوصقملا حضو «ةقرفلاو
 «ةحيبق وأ ةنسح تناك ءاوس «ةريسلاو ةقيرطلا ىه :ةغللا ىف ةنسلا

 هد دمع يروون لك قأ هيف وربط عت وأ لامع ادع نم كل لاكي

 نم رجأو اهرجأ هل ناك ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نم) :لاق هنأ

 .ءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم هدعب نم :اهب لمع
 تناك ءاوس ِةي# اهيلع راس يتلا ةقيرطلا انه اهب دارملاو 2)(ثيدحلا
 بتحتسملا فدارياس اهب دارملا نسل: : حتسلا نأ يحتاولا يق نم

 . مومعلا دارملا امنإو .ءاهقفلا حلطصا امك

 انه مهب دارملاو .سانلا نم ةفئاطلا :ةغللا يف يهف :ةعامجلا امأو

 هيلع انأ ام لثم ىلع ناك نم مهو) ٍكي هلوق مهيلع قبطنيو نيدلا موي

 0س

 0 جح

010) 

000 

 . ةقرفلاو . فالخلاو .ذوذشلاب دارملا ام

 ىلع جورخلا وأ دارفنالا وه - ةغللا يف ذوذشلاف .ةبراقتم ظافلأ يه

 :قافولا دض :فاللاخلاو هيلع قمتا ام

 ةيراقتم ظافلأ يهف ءةدحولا دض ةقرفلاو

 »و و نم نا نايب (ذوذشلا بنتجنو :ةنسلا عبتنو» هلوق نم يواحطلا دارمو

 . مهريغو )7*1١( ةجام نباو (3 /5) يئاسنلاو )١7 ٠١( ملسم هاور

 )5154١(. يذمرتلا هجر ا ؛هريغل نسح

 21 7 ا



 داحتاب كسمتلاو ٍة# ىبنلا ةنسب كسمتلا :ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ

 ؟ةعامجلاو ةنسلا عابتا بوجو ىلع ةلدألا ام -س

 نع راثآو - ةنسلاو - باتكلا - عابتالا بوجو ىلع لد دقل

 .ةراحبفلا
 . تح

010 

030 

 هيف

 ع

-[ 

 م1

 : هنمو ريثكلا كلذ ىلع لد دقف باتكلا نم امأ

 2 .قوعبتاف هللا نوم رشنك نإ لق##  نلاغت هلوق

 يف اطرش هلوسر عابتا هللا لعج دقف (04ويْوُد كَل يو
 قيرطب لديو .عابتالا ىلع ليلد اذهو ..هترفغمو هتبحم

 . ةعامجلاو ةنسلا , ن0 موزللا

 0111 ل ا ل هنأ ربل لل ها اعيسلول
 لع امو أوُدَسْهَت ةرْعيِطت نإو رشح ان مُكحِيَمَو لح ام هي
 . هتعاطب هناحبس رمأ دقف "04 69 تملأ 7-3 9 لو
 ىلع لدي اذهو ءادتهإلل اطرش هتعاط لعجو .هلوسر ةعاطو

 اهيلع راس يتلا ةقيرطلا ىلع ريسلا بوجو

 ئَدَهْلا هل ا َيِقاَي نمو ىلاعت هلوق
 تازولا يقر دقت 7 )4 لَوَت ام ولون َنيِنِمْؤَمْلا لِيَس ريع ٌعِمَسير

 ةنسلا لهأ عابتا بوجو ىلع لدي وهف فالتخالاو ةقرفلا ىلع

 لوسرلا ةنس عبتا نم ىلع الإ قلطت ال ةعامجلا نأل . ةعامجلاو
 ا

 ا

0 

 ا
 هللأ كت

 رك

 , 010 ةيآلا 7 تارمتع لا ةورويس

 .(88غ) ةيآلا ل لا ةهروس

 )١18(. ةيآلا :ءاسنلا ةروس
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 و

0010 

 هف

 هر

2) 

 ربك دس هه

 1 ه1 يبخل لن اوقيتت ول نات هولا ا
 . ميرحتلا يضتقي يهنلاو

 : اهنم ةريثك ثيداحأف ةنسلا نم امأ -س

 انظعو ٍةقَك هللا لوسر نإ :لاق» ةيراس نب ضابرعلا نع ىور ام

 عمسلا مكيصوأ» كي لاق مث ..نويعلا اهنم تفرذ ةغيلب ةظعوم

 . .اريثك افالتخا ىريسف يدعب مكنم شعي نم هنإف .ةعاطلاو

 اوكسمت .يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلعف

 ةعدب لك نإف .رومألا تاثدحمو مكايإو .ذجاونلاب اهيلع اوضعو اهب
 , ")0ةلالض

 . ههركي ائيش هريمأ نم ىأر نما لاق ٍدُي هنأ سابع نبا. نع ىور ام

 ا كم تان قنا راما ١ يدق :ةفامحتلا مق راق“ نسم نافل ريفا
 .ةريضقا ةفايسع ولو ةعامضبلا ةقزاقمب نم ريذحتلا ناه.لدي اذهَف

 نيباتكلا لهأ نإ لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يلع نع ىور ام

 ثالث ىلع ةمآلا هذه قرتفتسو ةلم نيعبسو نيتنثا ىلع اوقرتفا

 ناك ام لثم ىلع ناك نم مهو» ةدحاو الإ رانلا يف اهلك . ةلم نيعبسو

 . 47 (هباحصأو هلي ع هيلع

 مكنم ناك نما * لاق هنأ ةووعيسم» تا نع وزر اف :اينمك واخالا 27

 انس ايقيفأر يوقظ اهرنأ ةنألا هلع نأ نتاع 5 دمحم باحصأ

 , 111 ةيذلاا :نانيمع لآ ةووش

 مرلو 1517 كاكاو 1 1 وبأو (11177) يذمرتلا هجرخأ . حيحص

 ملسمو (اهنوركنت ارومأ يدعي نورتس) ل وحلا لوق باب /نتفلا 0ع 0 يراخبلا هج رخأ

 ْ )١18469(.

 م



 اوفرعاف هنيد ةماقإو ديم هيبن ةيحصل هللا مهراتخا موق املكت اهلقاو

 نم متعطتسا امب اوكسمتو .مهراثا يف مهوعبتاو .مهلضف مهل

 0 بقعا ىدنهلا نلت ولاك مهنإف «مهنيدو مهقالخأ

 ١١ ا 5" 00 5 5 ا 3
 ( (هلضفو ملعلا نايب عماج) يف ربلا دبع نيا هجرخأ .فميعض هدانسإ )١148١١( هأانعم نكلو

 ملعل وبأ هج رخأو .(ا١م1١٠ط/) ح (قباسلا ردصملا) يرصبلا نسحلا نع هوحببو - ةسسسم 5

 . ١ ا يا 2-7 5
 . فعض هدئس ىفو رمع نبأ نع (7 )1١/ 1 ١ ةيلحلا
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 روجلا لهأ ضغبنو «ةنامألاو لدعلا لهأ بحنو» يواحطلا لاق -س

 . هللا يف ضغبلاو بحلاب دوصقملا حضو «ةنايخلاو

 هللا ىف انالف بحأ تلق اذإف .هلل بحلل فدارم :هللا ىف بحلا :ج

 ادم دل ءىشلا ةسا وعملا: نت يحتار, هل عا ذك كلاكف

 1 درا هك [مجس 2 يلا

 ءىشلا ضغب وهف اذه ىلعو .هلل ضغبلل فدارم : هللا ىف ضغبلاو

 1 دي و اج رام كرر لى

 ؟ . . .هللا عم بحلاو هللا يف بحلا نيب قرفلا ام -س

 ديقم بح وهف .هل هللا ةبحم لجأل ءيشلا ةبحم وه هللا يف بحلا :ج
 1 ىلاعتو هناحبس ادع امب

 هبحي هللا نوك نع رظنلا ضغب ءيشلا ةبحم وهف .هللا عم بحلا امأ

 صبا ال نأ

 ؟. .هللا عم بحلا مكح امو .هللا يف بحلا مكح ام -س

 دبعلا دجي الو .ةيدوبعلا ةياغو .نيدلا لامك نم هللا يف بحلا -ج

 يف درو دقف .هللا يف ضغبيو .هللا يف بحي ىتح ناميإلا ةوالح

 ةوالح دجو هيف نك نم ثالث# في هللا لوسر نع نيحيحصلا
 داك عفو هو امها بوق ان هيلا يح هل وسزواةللا ناك ني ةناهألا

 دعب رفكلا يف عجري نأ هركي ناك نمو «هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي

 يف بحلا نودبف ')«رانلا يف ىقلي نأ هركي امك ءهنم هللا هذقنأ نأ

 .(17) ملسمو .ناميإلا ةوالح /ناميإلا )١١( يراخبلا هجرخأ (؟١)

 ت37



010 

 .(ناميإلا ةوالح ءرملا دجي ال هللا

 : نيتلاح نم ولخي الف هللا عم بحلا امأ

 نمو .ةدابعلا عاونأ نم لماكلا عوضخلاو ةماتلا ةبحملا نأل

 نيكرشملا ةبحم كلذ لثمو .رفك دقف اهيف هريغ هللا عم كرشأ

 . مهمانصأل

 : نيتلاح نم رمألا ولخي ال انهو . عوضخو لذ اهب نرتقي الأ بن

 نم ىلإ ببح» ِة85 هلوق كلذ نمو .تاحابملا رئاسك ةحابم

 . 27(ةالصلا 55 ىريع ةرق تلعجو تمظلاو ءاسنلا مكايند

 انه يهف . هيهاونو هناحعبس هللا رماوأ ىلع هب وبحعم بحملا مدعي نأ

 ؟ةبحملا مزاول ضعب ركذا

 قفاوم وهف .هنع ىهني امع ىهنيو .هب رمأي امب رمأيو .ضغبي

 بحي الو نيدسفملا بحي الو . نينئاخلا بحي ال هللاو .هللا

 هناحبس هل ةقفاوم «ءمهضغبنو .اضيأ مهبحن ال هوب ري وح سول

 نأ دب الف ةبجاولا ةبحملا هللا بحأ نم نأ مولعملا نمو .ىلاعتو

 ىلاعت لاق امك مهداهج نم هبحي ام بحي نأ دب الو .هءادعأ ضغبي

 .امهريغو 16 ديسلا و ١ /0 وت استلا هأآور نيس تيدذح

 د1



 ؟هدابع ضعبل هللا ةبحم ىنعم ام 0س

 . هليبس ىف نولتاقي نيذلاو .نيقتملاو نيئنسحملا بحي هللا نأ درو

 ةلالجب قلي ان ىلع هلل اهتابثإ ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نمو

 فالخب .ليطعت الو .ليثمت الو فييكت الو فيرحت ريغ نم هتمظعو
 ةبحملا تابثإ اوفن دقف ةيمهجلاو ةلزتعملا نم ةلاضلا قرفلا ضعب

 .ناسحإلا ةدارإ :اهب دارملا نإ :اولاقو

 صخش قح يف هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا عمتجي نأ نكمي له

 ؟دحاو

 هيف يتلا لاصخلا بسحب كلذو . . كلذ صخشلا يف عمتجي دق معن

 نم هيف امل هللا ىف هضغبيو ريخلا لاضتح نم هيف امل هللا ىف ةبحيف

 هيف عمتجي دبعلا نإف .ةياهنلا يف امهنم بلاغلل مكحلاو رشلا لاصخ
 نم اضغبم هجو نم ابوبحم نوكيف ..ةوادعلا بيسو ةيالولا ببس

 . (روهمجلا يأر اذه) .هوحنو قسافلا نمؤملا يف امك .رخآ هجو

 دنع عمتجي ال . مهدنع هنأل . عمتجت نأ نكمي الف فانحألا دنع امأ

 صقني الو ديزي ال مهدنع ناميإلاف ضغبو بحو .رفكو ناميإ ناسنإلا
 نم ههركيو هجو نم ءيشلا بحي دق هللا نإف هللا دنع دبعلا مكح كلذكو

 ءيش ىف تددرت امو» لجو زع هبر نع هيوري اميف ة لَك لاق امك .رخآ هجو

 هركأ انأو .توملا هركي نمؤملا يدبع سفن ضبق نع يددرت هلعاف انأ

 نآأل .هتمظعو هلالجب قلي ا ذهرت هدر كيلا نيف ؟"04هنم هل دب الو هتءاسم

 .(4) ةيآلا :تفضلا ةزوص -(؟)
 :مضاوتلا باب /قاقرلا (75+15) ئراخلا جرحا .5(2) وما رع 55 » 4 3 5
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 نمؤملا هدبع بحي ام بحي هناحبس وهو . .نيتدارإ نيب ضراعت ددرتلا
 هركأ انأو) :لاق امك ههركي وهف توملا هركي وهو .ههركي ام هركيو

 نيب مث اددرت كلذ ىمسف هتوم ديري وهف توملاب ىضق هناحبس وهو (هتءاسم

 . (هنم بحأ وه ام ىلإ يضفي وه ذإ . كلذ عوقو نم دبال هنأ

 اا



0 

 :اهنمو

 هيلع هبتشا اميف ماسملا ىلع بجاولا

 حضو ؛هملع انيلع هبتشا اميف ملعأ هللا لوقنو» يواحطلا لاق

 : يناي

 . هنم دوصقملا ىلع هتلالد ىف ًاحضاو ناك ام : وه مكحملا

 ةريثك ةعاونأو: ...هتم: ةوضقملا ىلع .هعلالد :تيفخت اه : وه :ةراشتحلاو

 ."0َتسَمْلا زي َةَعاَّسلأ مْلَع ْمَدْنِع هلأ
 . سردلاو ثحبلا قيرط نع ناسنإ لك هيلإ لصوتي دق عون -؟

 :اولاق "74©) ابأو ٌةهكَفَو# :ىلاعت هلوق ىف بألاك كلذو
 . مئاهبلا هاعرت ام وه :تآلا

 هيقلي يذلا مهفلا قيرط نع سانلا ضعب هيلإ لصوتي دق عون 0-7
 يف ههقف مهللا» سابع نبال هئاعد يف يقي هلوقك هبلق يف هللا
 . "9؛ليوأتلا هملعو نيدلا

 ؟هباشتمو مكحم نآرقلا يف له -- نسي

 . حج

010 

 هه

 ف

 ١- ىلاعت هلوقك مكحم هلك هنأ ىلع لدي ام نآرقلا يف درو دق :

 0 ركل انقل ةووس

 ح ؟١/5537) دمحأو 27 270 ملسمو . ءالخملا دنع ءاملا عضو /ءوضولا )*١4( يراخبلا هجرخأ

 .هل ظفللاو معو ”؟مل ل خا:

 ت1 42



 31 م م 0 56 ظ كك

 1 2ك. هلوقك هيأشتم هلأ 3 7 ام ا يف درو *

 .04نادَت اًهتَتُت ابنك ترك َنَسَع
 دل وه ..هي امكن هضعب 5 نأ ىلع لدي ام درو

 ساسءم 14 هد 0 سل ساس مس مرسل مس
 ُركَأو بتكلا مأ َّنه تلمكحم تيا ُهَنِ ٠ بتكلا َكَيَلَع لأ

 امل كلذو .ثالثلا تاقالطإلا نيب ضراعت الو "4 تا
 : يتأي

 قرطتي ال يذلا ناقتإلا هب دارملا ىلوآلا ةيآلا يف ماكحإلا نأل

 . الخلا هلا
 1 1 و 22

 .ارجعم هثوكو ناقتالاو ةذوجلا ىف ةباشت ةيآلا ىف هباشتلاو

 ةلالدلا ىف حضاو وه ام نارقلا نم نأ هب ذارملاف ...تلاثلا اه

 يف حضاو ريغ وه ام هنمو مكحملا وه اذهو هنم دوصقملا ىلع

 ؟ميركلا نآرقلا يف هباشتملا دوجو نم ةمكحلا ام -س

 .اهنم مكح ةدع ءاملعلا لك -

 ةقرعم طي ذل ىلا نعل ا :ناستإلا اذوب .لادتنهللا نعم خا
 نع لساكتي ال ىكل ةعاسلا دعوم هنع ىفخأف ءىش لك

 هن لحلو, ءاهتعوم ترقي ينعاد روسي الو: اهل ادا دعكمالا
 نم هتافصو هناحبس هتاذ هنك هنع ىفخأو مدقت امل .هلجأ دعوم

 . هلمحت ىلع ردقي الو ههنك كاردإ عيطتسيال هنأ

00 

 .(0) ةيآلا :نارمع سل 1! د هرزوس هيف



 هم

000 

 غ0

00 

2 

)0 

00 

 دادعتسالا نم غلب امهم هنأو ءهتلاهجو ناسنإلا زجع راهظإ -؟

 . هنع هملع هللا بجح ام ملعي نأ نكمي ال ةوقلاو

 . هللا نع نيقداصلا هب ربخأ امب نمؤيأ . .هرابتحاو ناسنإلا ءالتبا -“

 ام ىلع ليلدلا امو .هملع هيلع هبتشا اميف ملسملا ىلع بجي يذلا ام
 ؟لوقت
 هللاو» الئاق . هناحبس هللا ىلإ هضوفيو هملع لكوي نأ : هيلع بجاولا

 ةنسلاو باتكلا ةلدأ تلد دقو .ملعي ال اميف ضوخلا اكراتو (ملعأ

 : ملعي ال اميف ناسنإلل ضوخلا زاوج مدع ىلع راثالاو
 لع قي اقل نال ام فقل كر رع ىلع هل وقفا ينانكلا ري امأكأ 1 يع 6م

 27 يي سلا 1 ع ْش رت را م آ لم حم 2

 قر ْمَرَح اَمَنِإ لق :هلوقو ةيآلا ''0َرَصِبْلاَو َمَمَّسلا َّنإ
 ال ام هلأ َلَع ْاوُلوقَت نآوإ :ىلاعت هلوق ىلإ . . . 4 سِحْئومْل سس رس 0 هيل اسس هارت رك و مذا

 و
 2 لف# هلوقو 004 ارَل اَمب امي ملأ ُهَلأ# هلوقو "1

 ٠ ."4موزذي 7 لَ

 .اضعب 'هضعب بذكي لزني مل نارقلا نإ» ٍةو هلوق ةنسلا نمو -ب
 متلهج امو .هب اولمعاف متملع امف .اضعب هضعب قدصي نكلو
 .هملاع ىلإ هملع ملعن ال ام درب رمأ دقف 2200هملاع ىلإ هودرف
 نع لثس نيح قيلت هلوق كلذكو .بوجولا ىضتقي رمألاو

 ب 0000 هلعأ هللا» لاق نيكرشملا لافطأ

 0 الا ا رسألا ةويرس

 0 هيكلة: كفارشألا ةزاونن

 10 اهيا: نفيا ةوونع

 1 كلا :ييفيكلا ةووش

 فنصملا يف قازرلادبعو (195 - 1950 - ١مو )18١/6- دمحأ هجرخأ . حيحص هدانسإ

 . مهريغو (80) ةجام نياو (5577) ًارصتخم هحيحص ىف ملسم هجرخأو (

 انيق (15) كسر, : نك رضينا دالوا ىف: لق ان. رئاجلا 118217 يراكنلا جوخ
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 : ىتأي اه:نانآلا نمو. دتيج

 ءامس يأو ينلقت ضرأ يأ) :لاق هنع هللا يضر ركب يبأ نع ىور ام

 زاوج مدع ىلع لدي اذهف 7(ملعأ ال امب هللا باتك يف تلق نإ ينلظت

 . ضوخلا

 اإل ا ا ال

 . «ةنس يأرلا أطخ اولعجت ال كي 5 هلوسر

 يبأ موي ينتيأر ولف .نيدلا ىلع يأرلا اومهتا :ًاضيأ لاقو -“
1: 

 دهتجاف يأرب كي هللا لوسر رمأ درأل ينأو ينتيأر دقلو لدنجلا
 000 لا ا 0

 كنكلو ؟لوقت مب ا دق انارت :اولاقف :لاق ع

 :«ءاملالل نذل منو نيك قمل نا در لع ةنكلو  ويماسملا
 نم ملعي ال امل بيهأ دحأ نكي مل» لاق نيريس نبا نع يور ام -2

 ملف ةيضق هب تلزن ركب ابأ نأو رمعو ركب يبأ دعب الو ركب يبأ
 عمار اذه 7 .هيأرب دهتجاف ةنسلاو باتكلا يف اهدجي

 . هللا رفغتساو ىنمف أطخ نكي نإو هللا نمف اباوص نكي نإف

 عطقنم اذهو ءركب يبأ نع يميتلا ميهاربإ قيرط نم )٠0038”( فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور )١(

 قيرط نم )١511١(« (ملعلا نايب عماج) يف ربلادبع نباو (79و ا/8) ريسفتلا يف يربطلا هاورو

 بيذهت مجار «ةلسرم قيدصلا ركب يبأ نع هتياورو .يدزألا ةربخس نب هللادبع رمعم أ
 .(18/5) ليدعتلاو حرجلاو )57/١5(«2 لامكلا

7737 - 



«2 
 ١ ايس سس

 نيفخلا ىلع حسملا مكحو ءوضولا يف نيلجرلا ضرف

 0س

 - ىو

 دس

 ءاج امك رضحلاو رفسلا يف نيفخلا ىلع حسملا ىرنو» يواحطلا لاق

 . رثألا يف

 ؟ةديقعلا يف ثحبلا اذهل حراشلاو يواحطلا ركذ ةبسانم ام

 ءوضولا يف نيلجرلا لسغ بوجو «ةنسلا لهأ بهذم ناك امل

 فئاوط ضعب كلذ يف مهفلاخ دقو .نيفخلا ىلع حسملا زاوجو
 بهذم نايبل ثحبلا اذه حراشلاو يواحطلا ركذ اذهل . .عدبلا لهُ

 سيلو يلوصأ :انه فالخلا عونو . . .هريغ نع زيمتي يك ةنسلا لهأ

 . .ايهقف ايعرف

 أشنم حاضيإ عم ءوضولا يف نيلجرلا ضرف يف ءاملعلا ءارآ ركذا

 ؟ليلدلا عم كرظن يف راتخملا يأرلا امو لك ليلدو فالخلا

 : لاوقأ ىلع هرادقمو ءوضولا يف نيلجرلا ضرف يف ءاملعلا فلتخا

 نيبعكلا ىلإ لسغلا امهضرف نإ .ةنسلا لهأ روهمج بهذم -أ

 . مدقلا يبناج يف نائتانلا نامظعلا امهو

 ىلإ حسملا :امهيف بجاولا نأ ىلإ ةيمامإلاو ةعيشلا بهذ -ب
 . كارشلا دقعم دنع مدقلا رهظ يف ءىتانلا مظعلا وهو بعكلا

 . حسملاو لسغلا نيب عمجلا بجي هنأ رهاظلا لهأ ضعب نع لقن -ج

 معلا قف ريخم هتلكملا نأ :قريطلا ريرعت نبا نع لقلا هد

 : لاقو ريرج نبا ىلإ ةبسنلا هذه يسولألا ركنأ دقو حسملاو

 يعيشلا متسر نب ريرج نب دمحم :وه كلذب لئاقلا لعل
 يف روكذملا نإف يربطلا ال . .دنقرتسملل حاضيإلا بحاص
 . رييختلا الو عمجلا الو حسملا ال لسغلا وه امنإ هريسفت
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 : ةلأسملا هذه ىف فالخلا أشنم

 هلوق يف ةدراولا ثالثلا تاءارقلا هيجوت يف ءاياعلا نذاخلا نع

 ثالث اهيف لجرألا نإف 274 مُكَمْنَو مكسوءرب أوحسماو# :ىلاعت
 دقو عفرلا يهو ةذاش ةءارقو رجلاو بصنلا امهو ناترتاوتم ناتءارق تاءارق
 ىنعم نم هومهف ام ءوض ىلع تاءارقلا هذه هيجوت يف ءاملعلا فلتخا

 : ةَع هللا لوسر نع ثيداحألا نم ل ا

 قلطيو ةلاسإلا هب داريو قلطي حسملا نأ ضعبلا ىري امنيبف ١-

 نصلا فرب قلك ثلا نع .ناثآلا عم هعنبت ام :كلذكو بم ا[

 . اهتحص يف نوعطم

 : ةفئاط لك ليلد

 ىلا نوحبملا 7 . .ةدئاملا ةيآ ىلع عيمجلا ةلدأ نم انه رصتقت
 اذ[ ارتست ريدلا ماجا ىلع هلوق يهو ةعبرألا ءارآلا هلوح تراد

 2 - : 31 - رمت يس 2

 أوحسمأو قال لإ هوجو اوليعأف ِةلَصلا َلِإ متمق
 هعرس 2 هس 7 ىو 0

 . 20 نيبعكْلا ىلإ مكحلمْزأو او عر

 ودول هجو

 اهيلع اولمحو . الصأ ثتبهنلا ةءارق اولعج ا ةنسلا ل أ

 ةلوسغم هوجولاو يا دل ةءارقف -أ

 دا الا قاما 2 ر ععس )0 )١(.

 ل



 لقفل ويقل وسقملا نام قوطغملاف

 : اهنمو اههيجوت يف ةدع ءارآ مهلف رجلا ةءارق امأ -1

 هك رو املا تح امتاوب ههوجملا نلف ةفوطعم :صرالا نأ 21

 ةعوفرم اهنأ عم برخ رجب «برخ بض ُرحج اذه» مهلوق يف
 . رحجل ةفص ىه ذإ الصأ

 فرح مدع عم نوكي امنإ ةرواجملل رجلا نإ مهضعب لاق : ضارتعا

 رجلا زوجي الف ..ةيآلا ىف امك ..فطعلا فرح دجو اذإف فطعلا

 .ةرواجملل

 لاق فطعلا عم ةرواجملل رجلا درو دقف لوقت امب ملسن ال :باوجلا
 ءىرق دقف 74 ِناَرِصتنَت الق ٌساَحَْو ٍراَن ني ٌظاوُس اَكَتْلَع ُلَسرِبا :ىلاعت سا دي )١( يىص 4 1 تس ىلا داخل سرا سراح سر ضم رس رس رح هر فول سرت ل

 لوق كلذ نمو : فطعلا فرح دوجو عم ران ةرواجمل رجلاب ساحنو

 :ريهر

 . لصألا يف عوفرم هنأ عم روملا هترواجمل رطقلا رج دقو

 انملع امنإو «نيفخلا ىلع حسملا» رجلا ةءارقب دارملا نإ ليقو -ب

 الإ نيلجرلا حسم هنأ تبثي مل هنإف ٍةِْيَك لوسرلا لعف نم كلذ

 . نيفخلا دوجو عم

 اوحسماو مكسوؤرب اوحسماو» ريدقتلاو «سوؤرلا يف

 الو . .ةلاسإلاو لسغلا هب داريف لجرألل حسملا امأ . .ةباصإلا

 .احسم نوكي حسملا :يراصنألا ديز وبأ لاق دقف ةغل هنم عنام

 رامز كلا نموا ةروبض 10

 كا 2



 يسرافلا لاقو ةاننع نوكيو - ءاملا ةباصإ 0 ةباصإ ومهو

 . (احسم لسغلا فيفخ ىمست برعلاوا)

 مكلجرأو) فودحم ربح ريدعت ىلع نوكتف عفرلا ةءارف انف )( 7

 اولمحو الصأ رجلا ةءارق اولعج دقف ةيمامالا امأو (ب) «ةلوسغم

 . .بصنلاو عفرلا يتءارق اهيلع

 ١- سوّؤرلا ىلع ةفوطعم لجرألا نإ : رجلا ةءارق يف اولاقف .

 لحم ىلع ةفوطعم لجرألا نإ :اولاقف بصنلا ةءارق امأ -5

 .بصنلا اهلحمو سوؤرلا

 مكلجرأو ريدقتلاو افوذحم اربخ اوردقف :عفرلا ةءارق امأو ٠-0

 . ةح وسمم

 لمعيف نيربخلاك نيتءارقلا نإ :لاق دقف :رييختلا يف لاق نم امأ

 . اضقانتي مل ثيح رييختلا نكمي انهو .اضقانتي مل اذإ .امهب

 : راتخملا يأرلا

 لسغ وه ضرفلا نأ نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلإ بهذ ام وه

 : يتأي امل كلذو نيبعكلا ىلإ نيلجرلا

 ىلع لدي ام اهيفو العفو الوق يدي يبنلا نع ءوضولا ةفص لقن رتاوت ١-

 لَ هللا لوسر نم ةنسلا ترتاوت» حسملا ال لسغلا بجاولا نأ

 ٍهلَظ يبنلا نع اولقن نيذلاف .نيلجرلا لسغبو نيفخلا ىلع حسملاب
 هدهع ىلع اوئضوتو هنم ءوضولا اوملعت نيذلاو .العفو الوق ءوضولا

 اولقن نيذلا نم اددع رثكأ مهدعب نم ىلإ هولقنو مهرقيو مهاري وهو
 ا ةدئاملا ةرآ ريس

 ةغل هنم عنام ال هجو ىلع نيتءارقلا نيب عمجلا نم لوقلا اذه يف امل -5

 .اعرش الو

 ت5



 (ج) .ةنسلاب (ب) . باتكلاب (أ) :دودرم وهف ةيمامإلا ةعيشلا لوق امأ

 لدف «نيبعكلا ىلإ مكلجرأو# :لاق هللا نألف باتكلاب امأ -أ

 دارأ ول هنأل .ةدحاو ابعك ال نيبعع لجر لك ىف نأ ىلع كلذ

 *قفارملا ىلإ مكيديأو» هلوق يف امك .بعكلا ىلإ لاقل كلذ
 هتمسق يضتقت عمجلاب عمجلا ةلباقم نأل اذه ىلع لدت ةغيصلاف

 فطعلا نأل ملسم ريغ بصنلا ةءارق ىلإ مههيجوتو .اداحأ
 لوق ىف امك ادحاو ىنعملا ناك اذإ نوكي امنإ : لحملا ىلع
 1 .ديدحلا الو لابجلاب انسلف : رعاشلا

 سيلف ىرخأ ةيحان نمو يلجرو يسأرب تحسم :كلوق فالخب

 ركذ لب «يلجرو يسأر تحسم لثم وه يلجرو يسأرب تحسموا ىنعم

 نيعتف .سأرلاب ءاملا نم ءيش قاصلإ درجم ىلع ادئاز ائيش ديفي ءابلا
 ْ .«مكيديأو» هلوق هجولا ىلع فقولا

 ىف هيلجر لسغي ناك هنأ يك ىبنلا نع تبث دقف :ةنسلا امأو -ب

 ليو» لاق: ن1 دع وذ كي هنع كلذ رتاوت ذإ ءوضولا

 الا نو مادقألا نوطبو باقعألل

 ىلإ لجرلا لسغ نأ فلسلا نع رتاوت .دقف :لقعلا ليلد امأو -ج

 مدقلا رهاظ حسم وه ضرفلا ناك ولو بجاولا وه نيبعكلا
 الو عابطلا اهيلإ وعدت ال ..هفلك عيمجلا لسغ ناكل طقف

 . فلسلا نع رتاوتت الو ةمألا اهتلقانتت

 ةفص نأ املاط . .كلذل لاجم الف . .عمجلاو رييختلاب لاق نم امأو -4
 . حسملا ال لسغلا بجاولا نأ ىلع لدي القن انيلإ تلقن ءوضولا

 هجرخأو امهل ظفللاو 3*) هحيبححص يف ةميرخ نباو 04١( /:0( ا هج رخحأ . حححص هدانسإ 01

 ا 3 باتعألل لير) طظفلب امهريغو 6 3 ١١ ملسمو 3 «) يراخبلا

 ن1



 ؟نيفخلا ىلع حسملا مكح ام -س
 : اهنم لاوقأ نيفخلا ىلع حسملا زاوج يف ءاملعلل -ج

 يف زئاج نيفخلا ىلع حسملا نأ ىلإ ةنسلا لهأ روهمج بهذ -أ

 . ةدع راثآ يف لوسرلا نع كلذ توبثل رفسلاو رضحلا

 نيفخلا ىلع حسملا زاوج مدع ىلإ ةعيشلاو جراوخلا بهذو -ب
 . ةحوسنم حسملا اهيف درو يتلا راثآلا نأب كلذ يف مهتجحو

 نيفخلا ىلع حسملا نأ نم روهمجلا هيلإ بهذ ام :راتخملا يأرلاو

 نع خسانلا رخأت ةفرعم نم هعم دبال خسنلاب لوقلا نأل :ليلدلا .زئاج

 (ةكك)هحسم نع ةرخأتم ةدئاملا ةيآ نأ ىلع لدي ام كانه سيلو خوسنملا

 ةيا لوزن دعب هيفخ ىلع حسم ِةْْكَي هنأ ىلع لدي ام درو دق لب هيفخ ىلع
 ًاضوت مث لاب هنأ) :هنع هللا يضر ريرج نع ىور ام كلذ نمو ةدئاملا

 دلي هللا لوسر تيأر : معن : لاق :اذكه لعفتا : هل ليقف هيفخ ىلع حسمو
 روس

 ةيآ لوزن دعب ريرج مالسإ ناكو :؟)(هيفخ ىلع حسمو .أضوت مث لاب
 أ

 . ةذئاملا

 تبث دقو .عيسيرملا ةوزغ يف تلزن ةدئاملا ةيآ نأ :ًاضيأ كلذ نمو

 . نيتنسب عيسيرملا ةوزغ دعب تناك كوبت ةوزغو كوبت ةوزغ يف حسم دب هنأ

 ؟نيلجرلا لسغ ما نيفخلا ىلع حسملا لضفأ امهيا -وس

 : ءارآ ىلع ءاملعلا فلتخا : حح

 نع ةبغر لسغلا لعفي الأ طرشب لضفأ نيليجرلا لسغ نإ ليقف -أ
 دإ هريدي .ةيعفاشلاو ةيكلاملا لوق اذهو هيجل ةصخر

 رثكا وهو ِةْكك لوسرلا هيلع بظاو دقو :لضألا وه لسعغلا

 | تن
 . ”تةهسمجملا ةشميسمل

 اي نس

 .امهريغو (7؟) ملسمو .فافخلا يف ةالصلا باب /ةالصلا (5837) يراخبلا )١(

 ا



 . حج

 لمجأ نع تاياورلا حصأ وهو . لضفألا وه حسملا نإ ليقو -ب

 لَك هلل لوسر اضوت :لاق هنأ ةبعش نب ةريغملا ىور ام مهليلدو

 تنأ لب) :لاق .هللا لوسر اي تيسنأ :تلقف هيفخ ىلع حسمو

 4 يس سار ياو وس

 الور 1"( وينقل ناع يعل ان | دك ددنلا كسر الرا جلا

 0 اول
 .ةيلجرب يبكي ناك هنأ اكل هللا لوسر نم

 نأ وهو .ةيميت نبا مالسإلا خيش مامإلا ىلإ هبسنو .ميقلا نبا هركذ ام

 ناك نإف ءاهيلع وه يتلا ةلاحلا دض فلكتيل نكي مل ٍةْيََي لوسرلا

 كلذك نكي مل نإو ءامهيلع حسم طورشلا ءافيتسا عم نيفخلل اسبال
 يتلا ةلاحلا دض فلكتي الأ هل لضفألاف ملسملا كلذكو هيلجر لسغ

 . اهيلع وه

 . لَم لوسرلا ىلعف نيب هعمجل لاوقألا حجرأ وه اذهو : هيجوتلا

 00 نيبعكْلا نا كرب مُكسوءرب وحسم ع 0 وه : ىلاعت لاق ب

 ؟انه اه لسغلا لدب حسملاب ريسيتلا ةمكح حضو

 ىلع بصلا ةلق ىلع هيبنت نيلجرلا ىلع حسملا ركذ يف حراشلا لاق

 يهو : ةيناث ةتكن مهضعب ركذو اريثك امهيف داتعي فرسلا نإف نيلجرلا

 ناك اذإ هيلع فوطعملاو دحاو سنج نم نيلعفلا نأل مالكلا راصتخا

 هل رق ىف امك اههدعل ءدتسيالا' ةرديلا نعاون نح ته. نذاعتلا

 / :الادر ايدءاسو انف اهكتلعا

 .(575) حيباصملا ةاكشم يروا وبأ يي :ةقعض (0)
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 ارمآلا ةالو عم داهجلاو جحلا ىضمللا

 نيملسملا نم رمألا ىلوأ - نايضام داهحلاو جحلاو) يواحضطلا لاق - سي

 حضو (امهصقني الو ءيش امهلطبي ال ةعاسلا مايق ىلإ مهرجافو مهرب
 . هتديقع ىف ثحبملا اذهل ىواحطلا ركذ ةبسانم

 نعفاورلا .ىلع .درلاو ةنسلا لها يهدم نايلا كلذ ىواشطلا ركذب : ع

 دروأو نلملا عباصأ زواجتت ال رومأ يف داهجلا بوجوب 0 وللا

 :ةفشملا و: رفَسلا

 . ليلدلا ركذ عم جحلا ةيعورشم نع ملكت -س
 ةرم هل عيطتسملا ىلع هللا هبجوأ .مالسإلا ناكرأ نم نكر جحلا :ج

 :ءامجلالاواةينتلاو هيناتكلا يوجب ىلاع لو دقو معلا ىف و ةلحاو
 خل

 2 مت م رس >ري# ”_ د رس 0007 5 3

 هيلإ عاطتسا نم ٍتْيِلأ ٌحِح نسياتلا 12 ا اعلا اننا

 . 274 اليبَس
 يف لاق دك 0 ورا : ايهدنف ةريتك فينو اجافر ةثيسلا اننآو

 ها" !«تيبلا جحتو . . . سمخ ىلع مالسإلا ىنب) : ليربج ثيدح

 . مالسإلا ناكرأ نم نكر

 ناكرأ نم نكر جحلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ دقف :عامجإلا امأ

 .ةدحاو ةرم رمعلا يف هيدؤي نأ عيطتسملا ىلعو .مالسإلا

 :( 81 ةآلا قارمعح لا ةزوس» -(5)

 .(غ6١) لسمو :ةكئامنإ مك ةأعد /ناميألا (م) يراخبلا هأآور 23
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 . حج

 ؟داهجلا مكح وه ام حضو

 .هبوجوو .ارجاف وأ ناك أري زيف لك عم بجاو ةنسلا لهأ كذنع

 نوكي نأ نيعتي دقو» نيقابلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ يئافك بوجو
 .«هبوجو ىلع ليلدلاو تالاحلا ضعب ىف فلكم لك ىلع نيع ضرف

 رح خشم رع مم ور

 ١- كل هرك وهو َلاَِقلا مُكحنِلَع َبِيُك» :ىلاعت هلوق نمو 4)

000 

 ةفإ

00 

 بل اماكي# ىلاعت لوقو مهيلع ضرف امم لاتقل نأ ىلع ةيآلا تلد

 لَ هيبن هللا رمأ دقو 004 ظلْغاو َنيِقِفَنمْلاَو راثكحلا ٍدِهَج
 . بوجولا يضتقي رمألاو رافكلا داهجي

 ْ 0س سم ةالصلا) لاق هنأ ني
 لع هلوق و ""(مكيلع ا تاو رئابكلا لمع 00

 و ينمأ رخآ لتاقي نأ ىلإ ىلاعت هللا يشعب ذنم ضام داهجلا)

 مل ثيح يلي لوسرلا لعف وهف ةيافك ضرف) ايئافك ابجاو هنوك ليلد امأ
 كي مل ولو مهضعب فلختي ناك لب هباحصأ لك هعم بحطصي نكي
 . عيمجلا ريسب رمأ لب ضعبلا هنع فلخت امل . . .ايئافك هبوجو

 : سمخ تالاح يف الإ بجي الف ةضفارلا دنع امأ -

 .ٍةيلو لوسرلا عم ١--
 ظظ00100 5
 . ةيواعم عم هحلص لبق يلع نب نسحلا عم 0-1
 . هنع هللا يضر ىلع نب نيسحلا عم -8

 تثبسو

 1 ا هرقل ةروعن

 176 هيلا ةيوقلا ةزويس

 )1١١764(. ةاكشملا مجارو (؟37*و ه9 5) دواد وبأ هجرخأ .فيعض
 ١

 ,(؟557535) دواد قبأ هج رخأ «٠ فيعض

 كد



 . مهمعز يف (رظتنملا) موصعملا مامإلا عم 02 -

 كلذ يف مهتجحو . مهمعز يف داهجلا مهعم بجي الف ءال وه ريغ امأ

 .مهعم داهجلا بجي الف .موصعمب سيلف مهريغ

 : يتأي امب دودرم . ضوفرم ليلد اذه : مهيلع درا

 لدي ام اهيف سيلو .داهجلا بوجو ىلع ةلادلا ةلدألا مومع 0

 . ةمصعلا طارتشا ىلع

 ةلاحتسا ىلإ يدؤي هنأل .دراو ريغ ةمصعلا طارتشاب مهلوقو

 . مالسلا مهيلع ءايبنألا الإ موصعم ال ذإ داهجلا

 نيذلا مكتمثأ رايخ) :ِلك هلوق .طارتشالا مدع ديؤي امم
 . مكنوضغبيو مهنوضغبت نيذلا مهرارشو مكنوبحيو مهنوبحت
 مكيف اوماقأ ام .ال :لاق هللا لوسر اي ءادعلا مهذبانن الأ ليق

 كلذ عمو .رارش مهنأب و لوسرلا مهفصو دقف .''(ةالصلا
 مهامس امل مامإلا يف ةطرتشم ةمصعلا تناك ولو ةمئأ مهامس

 ؟هنع فرعت اذامو ؛وه نمف ءرظتتنملا مامإلاب ةعيشلا نمؤي -س
 بادرس يف لخد هنأ اومعز «يركسعلا نسحلا نب دمحم مامإلا وه : ج

 نامزلا رخآ يف جرخيس هنأو (ه١1) نيتسو نيتئام ةنس ءارماس) يف

 وأ ةلغب هتباد نوموقي مهنأ اوركذو .اروج تثلم امك الدع ايندلا ًالميف

 ىداني نم اهيف اونيع تاقوأ يف كانه نوميقيو جرخ اذإ اهبكريل أسرف

 حالسلا نورهشيو جرخأ انالوم اي .جرخأ انالوم اي .جورخلاب هيلع
 . مهلتاقي كانه دحأ الو

 .امهريغو (18و 75 /7) دمحأو )١633( ملسم هاور 000

 ن1 ا



 نيب نرق هنأ يف رسلا امف (نايضام داهجلاو جحلاو) يواحطلا لاق

 ؟داهجلاو جحلا

 سوسي سئاس نم دب الف رفسلاب ناقلعتي ناضرف داهجلاو جحلا نأل

 مامإلاب لصحي امك ىنعملا اذهو .ودعلا نومواقي امهيفو امهيف سانلا
 . رجافلا مامإلاب لصحي كلذك وهف ربلا

-7548- 



 نيبتاكلا ماركلاب ناميإلا :ثحبم

 انيلع مهلعج دق هللا نإف نيبتاكلا ماركلاب نمؤنو) يواحطلا لاق -س

 . كلذب مهتيمست ببس امو .نيبتاكلا ماركلاب دارملا ام بق

 هللا مهفلك لجو زع هللا ةكئالم نم فنص مه :نوبتاكلا ماركلا : ج

 مهمايقل نيبتاك اومسو .مهتاينو .مهلاعفأو دابعلا لاوقأ ةباتكب هناحبس
 ءايحلا ناسنإلا رعشتسيلو .مهتماركل امارك اومسو ءايشألا كلت ةباتكب

 مارك نم يحتسي وهف لذبتي وأ هفوسي وأ ةيصعملا عقاوي نأ دارأ اذإ

 الملا مارك نم رضحي نم فيكف .مهمامأ ةيصعم لعفي نأ سانلا

 : نلعالا

 ؟مهدوجو ليلد امو نيبتاكلا ماركلاب ناميإلا مكح ام 0-1

 ءاركلا نأل كلذ“ «ناميآلا اكوا نم نكر وه لب .بجاو مهيب ناميإلا : حج

 ةكئالملاب ناميإلا :ناميإلا ناكرأ نمو .ةكئالملا نم فنص نيبتاكلا
 ىلع ليلدلاو .مهب ناميإلا بوجو ىلع كلذ لدف مهفانصأ عيمجب

 ظ .عدرخو

 مارك © َنيِظِفل ْمُككَتَلَع َّنِإَو# :ىلاعت هلوق باتكلا نم -أ

 هناعيعس لورق كلذكو 14 © نلفت اَم ام َنوُماَعي () ينك

 ات © دي للا نيو لأ نع ناس قت ذإ» : ىلاعتو
 هلوق كلذكو 2204 © ٌدينَع 8 دئدأ هلو: لوك نع طفلي
 0 ا ْعَمَْش ال اَنَأ َنوْبَسَحي مآ# ىلاعت

 .(1؟:-55)تايألا :راطفنالا ةروس )١(>

 -١8(. ١ا/) ناتيألا :ق ةروس (0)
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 ام وبك اَلْسر َّنِإ» هلوقو 24« © نبكي م
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 اوناك نيذلا هيلإ دعصيف .رصعلا ةالصو يباب الص يف نوعمتجيو

 مهانيتا نولوقيف يدابع متكرت فيك .مهب ملعأ هللاو مهلأسيف مكيف

 نإ) رخآلا ثيدحلا يفر نول مهو مهانقرافو نولصي مهو
 مهنم اويحتساف عامجلا دنعو ءالخلا دنع الإ مكقرافي ال نم مكعم

 1 وعر

 . دج

)010 

00 

 هيف

0( 

)0( 

)03 

 نيلكوملا نيبتاكلا ماركلا ددع نأ ريسفتلا بتك ضعب يف ءاج

 نع مهنم دحاو .راهنلا يف نانثاو ليللا يف نانثا ةعبرأ صخشلاب

 ةباتكل نمحشلا ناشي .ىلع رحالاو .ةتاتيح ةناتكل نضحشلا نفي

 اهبتك ةنسح صخشلا لمع اذإف) :لاق للي هنأ ىور .دقو .هتاكيس

 بحاصل نيميلا بحاص لاق  ةئيس لمع اذإو .ارشع نيميلا بحاص

 انفبا وولف لو 7 رمغتسي هلعل تاعاس عبس هعد لامشلا

 . همامأ مهنم نانثا هظفحل هب نيلكوم ةكئالم ةعبرأ ناسنإ لكل نأ
 ع 0 2

 مل م هلوق يف 0 نبا نع ىور .هفلخ نع نانثاو

 : لاق هنأ )يجئ آَآ رْمأ نم م طم ءدِفلَح نمو ِهْيَدَي نيب نم

 مفر الا :كركرلا ةاروس

 1 )ةيذلا 1 نم وو هور
 .امهريغو (57) ملسمو ءرصعلا ةالص لضف 5 تيقاوم (026) قيرافجلا 5-6

 م ئتفرتلا هعرحا «ففم

 .هريغو 7١( 41) بعشلا يف يقهيبلا هجرخأ :ًادج فيعض
 نك ) ةبآلا :دع رلأ ةروس

18 
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 ددع نوكي اذه ىلعف .هيلع ردقت مل ىتلا بئاصملا نم هنوظفحي

 وه اذه .ةظفح ةعبرأو ةبتك مهنم ةعبرأ .ةينامث صخشلاب نيلكوملا
 . ىرخأ لاوقأ كانهف الإو دوهشملا

 ؟نوبتاكلا ماركلا اهبتكي يتلا رومألا حضو

 ليلد امأ هد لاعفألاو لاوقألا نوبتكي مهنأ صوصنلا يف درو

 لامس نَعَو نيل نع ِنايَلَسمْلا ضل ذم ىلاعت هلوقف :لاوقألا ةباتك

 ليلد امأو 74 © ٌديِتَع ُبَِِم ِهّْيَد الإ ٍلوَك نم ظِنَلِي ام 7 دي
 0 ام ت6 انك انإ# ىلاعت هلوق لامعألل مهتباتك

 و 74 ةولعْنم ام َنْولََي © َنيِيتك اًماَرِك ا هلوقو '74نولمعت
 04 © سس م نيل *ىلاعت هلوق موهمم تايئلل مهتباتك ليلد

 كالا تل لاق ع لع هنأ 23و املو ..بلقلا لعف ةينب»

 0 ل ل ١ ريشع

 . 01 (ةييحع دل :ضيقك ةنيسلا لمع كرت: اذإ هلأ) دوو.ذقو ؟"!(ةئيس

 دوصقملا امف اال هيلع 0 هللا نكلو» هنيرق قح يف كعك لاق

 ؟مالكلا اذهب

 دقو الإ دحأ نم مكنم ام لاق ٍةَكَو هللا لوسر نأ هدنسب ملسم ىور

 درو ال و اللا نيم ار كلا ارا

 -١8(. 1١ا/) ناتيآلا :ق ةروس

 .(89) ةيآلا : ةيثاجلا ةروس

 )*١(. ةيآلا :راطفنإلا ةروس (5) .(5)

 )١58(. «(هللا مالك اولدبي نأ نوديري) ىلاعت هلوق باب /ديحوتلا )20١١( يراخبلا هجرخأ (5)
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 .هريغو )١19( ملسم هجرخأ

 فروقو (؟814) ملسم هجرخأ
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 الإ ينرمأي الف ملسأف هيلع ينناعأ هللا نكل .يايإو ؛لاق .هللا

 : ملسأف : مضلاب) ناتياور (ملسأف» هلوق يف درو دقو 0

 لاق نإو .ناتروهشم ناتياور امه :يوونلا لاق دقو «ملسأف» حتفلابو
 . (هظفل فرح دقف مضلاب هاور نمو) حراشلا

 وأ ِةكَك لوسرلا ىلإ دوعي لعفلا يف ريمضلاف عفرلا ةياور ىلع امأف
 . هسواسوو هريثأت نم ملسأف «ىنعملا»و هنم ملسأ انأفا»

 . اههيجوت ىف فلتخا دقف بصنلا ةياور امأو -س

 هحجر دقو «رشب يل سوسوي الف يل داقناو ملستساف» ىنعملا ليقف : ج
 ظ . حراشلا

 رخا كلذ ىلع لديو .مالسإلا يف لخد يأ ملسأ :ىنعملا ليقو -د

 نإ: ىلع لين اذه ةنريغب هلا: ,ىنرفار ةافان 15 لاق فتي فيدسلا

 ىلع. جيراشلا نضرتعإ فقري ريكي مارال فاكلا ف[ ملا دق :نيرقلا
 هانعم فّرح دقف .انمؤم راص ناطيشلا نإ لاق نمو :هلوقي ىنعملا اذه

 اذه حراشلا ءاعداو :ركاش دمحأ لاق» .انمؤم نوكي ال ناطيشلا نإف

 : يتأي امل ارظن ىنعملل فيرحت
 . «هناطيش» لقي ملو نجلا نم هنيرق» ثيدحلا نم ظفللا :الوأ

 نمف مهرافك مه نيطايشلاو .رفاكلاو نمؤملا مهيف نجلا نإ :ايناث

 .هريغو )18١5( ملسم هجرخأ )١(

 ل 6”7ه2 2



 «توملا كلمب ناميالا»

 ؟توملا كلم نع فرعت اذام

 نيل ما را ل

 لوقت امل للد ؟توملا كلمب ناميإلا مكح ام -س

 قيديعتلا وي هةالئلا وه نما وم نال ةيعناو توبا هكالمم نامآلا) د
 .توملا كلمب ناميالا بجيف .ناميإلا ناكرأ نم نكر ةكئتالملاب

 . مهعيمج هللا ةكئالمب انمؤم نكي مل هب نمؤي مل نمو

 : ةنسلاو باتكلا هدوجو ىلع لد دقو : هدوجو ىلع ليلدلا

 فدل كرولا كلك مكدفَوب لدول ىلاعت لاق دقن بناقل اما . أ

 .توملا كلم ىلإ ىفوتلا هللا دنسأ دقف "045 ليو
 ل تل عم

 نم لابقإ يف ناك اذإ نمؤملا دبعلا نإ» ِ# هلوق ةنسلا نم -ب
 سمشلا مههوسو دأك. كوامدكل تالا نم عاطقاو ةرخأألا
 هنم نوسلجيف ةنجلا نم طونحو ةنجلا نافكأ نم نافكأ مهعمو

 اي) :لوقيف ساو. كتنع_نيلجييف توملا كلم ءيجي مث رصبلا دم

 نم ناوضرو هللا نم ةرفغم ىلإ يجرخا .ةبيطلا سفننلا اهتيأ
 دولاب خاورالا يضيق: «لزسرلا .دفمأ دقق :نةيدحلا .... "هللا

 500 ل 62

 . امهريغو (4731) دواد وبأو (195- 5553و 1//77) دمحأ هجرخأ .حيحص ()

 د67



 نأ ىلع لدف دوجوم ىلإ الإ نوكي ال دانسإلاو توملا كلم

 توملا كلم ىلإو ةرم ةكئالملا ىلإو هسفن ىلإ يفوتلا هللا فاضأ دقل -س

 ؟صوصنلا هذه نيب عمجت فيكف . ةرم

 سفنالا قوس ُهّلَأ# ىلاعت لاق .هللا ىلإ سفنألا يفوت ةفاضإ درو :ج

 تنرملا كلم. ىلإوب "74 مام قي يقتت رمل ىلار اكيقرم نبع
 00 يو دل ل ل سوم مما لسا مولا لل :
 ىلإو ١ © مكب لكو ىِذْلا ٍتوملا كلم مكدفوتي لق# :هناحبس لاق

 كسر هتقوت توملا مَدَحَأ اج اَذِإ َهَّمح# لجو زع لاق ةكتالملا ممسدم وعسل رو مر ل ع ر# تعا سد و ١ 3 رت
 )زج يعج جب ئسورب نإ عزل
 ٠. #7 © نوطرفي ال مهو

 : ثالثلا تافاضإلا هذه نيب عمجلا

 هل سفنألا ىفوت فاضأ هللا نأل كلذو .تايآلا هذه نيب ضراعت ال

 ىلإ هتفاضإو هرمأب الإ سفنألا ىفوتت الف .كلذب رمآلا وه هنأل .هناحبس

 يفوتلا ةفاضإو اهجارختساو حورلا ضبق ىلوتي يذلا وه هنأل :توملا كلم

 دي يف حورلا نوعدي ال باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم نآل : ةكئالملا ىلإ

 طونحلاو نفكلا يف اهولعجي ىتح .نيع ةفرط ةافولا دعب توملا كلم
 ناك اذإ حوسملا يف اهنوعضي وأ .انمؤم ناك اذإ ةنجلا نم اهل نيدعملا

 هذه نيب ضراعت الف كلذلو هبسحب لك ىلإ ىفوتلا ةفاضإف . .ارفاك ىفوتملا

 :ةمادالا

 لا يفنلا ةووس 10

 را نذل ةةحسلا ةزؤس .(6)

 .(11) ةيآلا : ماعنألا ةروس (9)
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0010 

 ءريكنو ركنم نيكلملا لاؤس»
 ركنم لاؤسو .الهأ هل ناك نمل ربقلا باذعب نمؤتو» ىواحطلا لاق

 نع رابخألا هب تءاج ام ىلع .هيبنو .هنيدو هيرب نع ورب ىف ريكو

 نم ةضور ربقلاو «مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نعو ِةك لوسرلا
 .رانلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير

 ؟ريكنو ركنم نع هفرعت يذلا ام

 تملا نالاسيو جو ره هللا ةكقاش دره يكلم ةانسا ريكو ركنم

 ةودقيلا ىلا نيالا يديم اميعمست دروب كقاو هفناوقكفبلا نضع. عع

 ناكلم هاتأ ناسنإلا ربق اذإ) :لاق ِةِي هنع ةريره وبأ هاور يذلا

 ركاوب ه0 يتلا سالو. كسلا اههنعتل لاقرب ةلاقرز ا :ناذوسأ
 نقرر قلل ترجل قاب مسا لومي 110 | لاق فلل ا ةلاكعملا ضع
 هل نيكلملا ميرقت ره ريكتلاو هلاؤسلا دنع مسجل عمتي اهي ركتملا

 . كلدب صنلا دورو دعب هوركذ امب ةربع الو

 ؟تيملل امهلاؤسب قيدصتلا مكح ام

 باتكلا يف هب عرشلا درو كلذو . .اعرش بجو امهلاؤسب قيدصتلا
 لوقا اونماع تيذأا هللا تبكي ## ىلاعت هلوقف باتكلا امأ . .ةنسلاو
 - 3 مَ د 34 رع همر عم م -_ د 3 رص رس < 5 س7

 نيملاظلا هللا لِضِيو ةرخآلا فَو اينذلا ٍةرَيحْلا ف تامل
 ا ل دا نوح اسس اس وسم خس حل

 هللا يبر لوقيف :كبر نم لاسيف» ملسم داز ءربقلا باذع يف تلزن

 . «اونمأ نيذلا هللا تبثي» هلوق كلذف ِيِلَكَي دمحم ىيبنو

2 

 .(71) ةيآلا :ميهاربإ ةروس (0)
00 

 1 5 5 . ُظ 8
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 ل رب را - لا احح اه ... ةاسنالا -نق'اذإ هنقتلا 5 ١١ يلف طنا د“ ا

 ليوطلا دقرغلا| عيقب ةزانج ثيدح يف بزاع نب ءاربلا نع ىور ام كلذكو

 قودصتلا بع . ؟"!(ايورأ رزاكلا ةيعلاو + نمؤملا دخلا نال اني نيكلملا نأ
 لهف .رومألا هذه يف قدصي مل نم امأ . .ةنسلاو نآرقلا يف هدورول .كلذب

 ريفكتلا نكمي ال هنأل .رفكي ال هنأ امهحصأ ءاملعلل نالوق هيف :ارفاك نوكي

 .اعم ةلالدلاو توبثلا يعطق هليلد ناك اذإ الإ مكح راكنإب

 0س

 . مج

 ؟تيملا ناكلملا ناذه اهنع لأسي ىتلا رومألا ام

 ىلع لد دقو .هيبنو هنيدو هبر نع تيملا نالأسي نيكلملا نأ درو :
 نمؤملا دبعلا ىف لاق ِةْيِكَج ىبنلا نأ هنع هللا ىضر ءاربلا هاور ام كلذ

 هللا يبر لوقيف كبر نم :هل نالوقيف هناسلجيف ناكلم هيتأيف)

 لجرلا اذه ام :نالوقيف .مالسإلا ىنيد لوقيف كنيد امو :نالوقيف

 نم دانم يدانيف .هب تقدصو هب تلمعو هللا باتك تأرق :لوقيف

 رفاكلا دبعلا نايتأيو .ةنجلا نم هل اوشرفاف يدبع قدص ءامسلا

 ؟مكيف ثعب يذلا لجرلا اذه ام .كنيد امو كبر ام :هل نالوقيف

 بذك نأ '.ءامسلا نم دانم ىذاتبف ىردأ ال هأه هاه» لك ىف .لوقيف

 ... ؟11بانلا ثماانار هلا وحتف وب نانلا نم هوش زفاف

 ؟ . . .ال مأ ةمألا هذهب صاخ نيكلملا لاؤس له

 : ةثالث ءارآ ىلع ةلانسعلا هذه ىف فلتخا

 .ةمالا هديه ضان اههلا زي نإ ليف“ 1-1

 قبسو .امهريغو (8727) دواد وبأو (5955 - 5945و ؟58ا//8) دمحأ هجرخأ .حيحص )١(

 سبل او

 ل 7”ةهك



 حول

 دع كوش

 ظآ0000

 . ممألا نم اهريغو ةمألا هذه لمشي ماع وه لب ليقو

 : فقوتلاب ليقو

 -> تايءاهتةمآلا هذهب صاخ امهلاؤس نأب نولئاقلا لدتسا

 لاس ةياؤزر. فوري غال عروق ىف: ادع مآل هده نإ 37 لوف

 .هيف لأسُي الو هربق ىف ىلتيي ال ممألا نم يا يا

 مكروبق يف نونتفت مكنأ يلإ ىحوأ :لاق هنأ ٍةكَي هنع ىور ام
 . مهب صاخ هنأ ىلع كلذ لدف . كي هنم باطخلاو :اولاق

 اهريغو ةمألا هذه لمشي ماع وه لاؤسلا لاق نم لدتسا دقو
 : يتأي امب ممألا نم

 اع م ريل سس وى. ىو

 لَم اوفا تررلا دلل تيثي# لجو رع هلوق مومع
 و

 .ماع ظفل وهف «ةَرْخآلا ْفَو انّدلأ و ف ِتاَّثلَأ

 ] .ممألا نم اهريغو دمحم ةمأ لمشي

 .رفاكلا دبعلا ناو .... :نمؤملا دبعلا نإ» ِدَيْثَك هلوق مومع

 يف حيحص ليلد دوجو مدعل اوفقوتف :فقوتلاب نولئاقلا امأو

 . عراشلا قيرط نع الإ فرعت ال يتلا ةلأسملا هذه

 ممألا نم اهريغو ةكي يودع لمشي ماع :نيكلملا لاؤس نإ

 وهف .نيثيدحلاب صاخ هنأب نيلئاقلا لالدتسا امأ ..رثألاو ةيآلا مومعل

 ل

 .هريغو (؟58517) ملسم هجرخأ )١(

 _ "هال



0 

2. 

)010( 

00( 

 هيف

00 

 ؟ربقلا ةنتف نم نونثتسملا مه نم

 الو ربقلا يف نولأسي ال اصاخشأ ااه نأ ىلع لدتا رانآلا : رضع ةوررو#

 .: يتأي ام كئلوأ نمو . ريكنو ركنم ناكلملا مهيتأي

 نينمؤملا لاب ام هللا لوسر اي :لاق الجر نأ ىور دقف ءادهشلا ١-

 فويسلا ةقرابب ىفك) :ِةكَي لاقف . ديهشلا الإ مهروبق يف نونتفي
 .ريرقتلا ىلع لدت هتباجإف 7'2(ةنتف هسأر ىلع

 ىور دقو .نيملسملا نم وهو اهتليل وأ ةعمجلا موي تام نم 3

 : يي لاق :ةعمجلا موي لضفل كلذ لعلو هربق يف نتفي ال هنأ

 ةنسف نم هللا: هاقو الإ اهلل وأ ةعمجبلا موي تومي كنسم نع ام)
 لا

 هنأ درو دقف هيف تام يذلا هضرم يف دحأ هللا وه لق أرق نم -“*
 اي ا

 : 0و 4 كانت ةروس ا ةءازلا ىلغ عياد وم. كلا

 امهو نولأسي مهنأ نورخآ لاقو . مهضعب يأر ىلع ءايبنألا -ه

 . بهذملا يف ناهجو

 مهنأ مهضعب لاق دقو .نيفلكم ريغ مهنأل يأر ىلع .لافطألا -7

 :تولاس
 في

 .(494/) نئتاستلا هج رخسأ نسح

 .هريغو )١١/5( يذمرتلا هج رخأ . نسح

 )90١(. ةفيعضلا عجارو )218١( طسوألا يف يناربطلا هجرخأ . فيعض

 . نيهذلا همقاوو هحيححبصو 0( )1١/ مكاحلا هجرخأ . نسح
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 «هميعنو ربعلا باذدع»

 ركذ عم هميعنو ربقلا باذع يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع نع ملكت

 . مهتلدأ

 .أمهب قيدصتلاو ناميإلا ابوجو : ةعامجلاو ةئسلا لهأ لوصأ نم

 ماك علا ينال بأ ةينكلا نآل نقلل ةينيكلا يضرعت نوف

 . ةيفيكلا ىلع لدي ام همالك يف سيلو .عراشلا

 :ةكسلاو باتكلا نم ةلدأ ةهذدع امهتوبث ىلع لد لقو : ةلدألا

 ياي اههيناتكلا قفل

 ١- رو ُداَملا 3 نوعرف لا يف نامت هلوق 5

 دشأ كنوع .لاع رعد فشلا ُموَقَت َمَوَبَو ا

 وه :ةنآلا هذه يف رانلا ىلع مهضرع نإف 04 © ٍباَّدَعلا

 . (ةعاسلا موقت موي) ل الذي ةيخزربلا ةايحلا ىف
7 7 70 

 “لإ ”0 كو كلذ نود اياذع ملط تيل 0 00 1

 هنا فاش نأ لمتحي اذهو -- نكلا 0 "#7 © َن رداع

 يف مهباذع هب داري تاف 0 5 هريغو لتملاب 9

 يف بدعي ملو تام مهنم اريثك نال .رهظأ وهو .خزربلا
 . كلذ نم معأ دارملا وأ .اينذلا

 االول : لاق 2. . نيذلل نإ) هلوق يف ءاربلا نع ىور
-9 [#7 

 كدَض ةّشعم ما | َّنِإَف ىرَكِز نر لجو رع هلوق -"9

 643 ةيآلا:.: رفاغت ةرونس

 نا يللا ةورطلا رون

 “هه



 , ١١ 0 اس ع لراس لس رام رول وو رع

 دوعسم نبا نع ىور ١ # (©9 نئمعأ َةَملِيَقلا موي مرشحنو

 . ربقلا باذع : كنضلا ةشيعملا : لاق هنع هللا ىضر

 :اهنم ةدع راثآف ةنسلا نم امأو 7

 يف ةزانج يف انك : لاق هئع هللا يصر فبزاع نب ءاربلا نع ىور ام

 جور نم هيتأي نمؤملا دبعلا نإ) هيفو ثيدحلا . .ِةثَك يبنلا اناتأف دقرغلا عيفب

 رانلا رح نم هيتأي رفاكلا دبعلا نأو هرصب دم هربق يف هل حسفيو اهبيطو ةنجلا
 ىلع ثيدحلا لدف أ فلدخي ىتح ربقلا هيلع قيضيو اهمومسو

 : نيتيحان ىف ربقلا باذع

 ءىش نم الإ ذاعتسي الو .ربقلا باذع نم ِةْنَكي ىبنلا ةذاعتسا :امهالوأ

لا باذع نم هللاب ذوعأ) دقرغلا عيقب ةصق يف لاق نيح كلذو دوجوم
 0 

-_ 

 م 8 .٠ 0 . 5 71 هبا : 5700

 .ربقلا يل رفاكلا ىداتو نمؤملا معصب 0 هرابخإ : ةيناثلا

 درت فيكو ؟اذه مهراكنإ يف ربقلا باذعل نوركنملا دمتعا مالع

 ؟مهيلع

 باذع نأ :كلذ يف مهتهبشو .ربقلا باذع ةقدانزلاو ةدحالملا ركنأ

 .دوجومب سيلف سحي ال امو . سحت ال يتلا رومألا نم هميعنو ربقلا

 لأست ةكئالم دجن الف تيملا نع ربقلا فشكن انإ :اولاق ثيح

 مث . ةلدرخلا هردص ىلعو .قبئزلا تيملا نيمي يف انعضو ول :اولاقف
 متركذ امك رمآلا ناك ولو .كلت اهتلاح ىلع اهاندجول .هنع انفشك

 رفحت نحت انإ :اولاقو ةطقس دق ةلورخلا نآو رنا ققزلا نأ اندجول

 .ريغتي مل هتلاح ىلع هدجنف هيف تيملا عضو دعب هفشكت مث .ربقلا

 )١( ةيآلا :هط ةراوس )1١515(.

 , كال "ا : ص هجي تحت قبس (" عك؟)
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 نجا ريشا تان ياء امذاكي

 : مهيلع درلا

 ةايحلا لاوحأ سايق نم اهيف امل .ةلطاب ةدساف ةهبشلا هذه نإ

 ميقتسم ريغو .حيحص ريغ كلذو .ايندلا يف ةايحلا لوصأ ىلع ةيخزربلا

 .رارقلا رادو خزربلا رادو ايندلا راد :اثالث رودلا لعج دق لجو زع هللا نأل

 ةقلعتم ايندلا يف ماكحألا لعجو ندبو سفن نم انوكم ناسنإلا لعجو

 '] . حورلاو ندبلاب

 مدع نإ مث .اعم ندبلاو حورلاب ةقلعتم ماكحألا نإف ىرخآلا ةايحلا يف

 الو ةدرجملا هنيعب ىري ال ناسنإلا كلذكو اهدوجو مدع ىلع لدي ال انتايح

 ال اهب انساسحإو اهل انتيؤر مدعو ضارمألل ةببسملا ميثارجلا هديب سحي
 ىف انل لعجو .لاثمألا برض دق هللا نإف كلذكو اهدوجو مدع ىلع لدي

 هليحي ال ربقلا باذع نأ ىأر هيف ركفتو هربدت نمل الثم ايندلا ةايحلا هذه

 اهب ذذلتيو اهب رسيف ايؤرلا ىري :سانلا نم ةعومجم نيب نوكي مئانلاف لقعلا

 باذع دوجوب مزجلا ةياغ مزج بورضملا لثملا اذه لمأت نمو هملأتو هذذلت
 .ةقيعتو نيقلا

 ىلع مأ .أعم ندبلاو حورلا ىلع هميعنو ريقلا باذع عفي له -- سب

 ؟امهدحأ

 : ةثالث ءارآ ىلع ةلأسملا هذه يف سانلا فلتخا -ج

 . هريغو

 ا نا
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 "نب ىلإ هحور داعتف) ءاريلا ثثيدحيي اولدتساو

 لعجي لجو زع هللا نإف :اولاق . طقف ندبلل امهنأ :نورخآ لاق

 اوسحا اوردتحم: اذإف . قتاوملا هب رفتكي ال ام مالالا نم ندبلا يف

 برضلا دشأ برضي هيلع ىمغملاو ناركسلا لثمو مالآلا كلتب

 كلت سحأ هكاردإو .هلقع هيلإ داع اذإف .كلذب سحي الف

 اهنم ملأتو تابرضلا

 .اعم ندبلاو حورلل لاؤسلاو باذعلا نأ :روهمجلا لاقو

 يهو بذعت وأ معنتو .ندبلا نع ةدرفنم بذعت وأ معنت حورلاف

 ميقلا خيا: ةيمنت قرا مالسإلا خيش رايتخا وه اذهو .هب ةلصتم

 .ايندلا راد :ثالث رودلا نأ لصاحلاف) حراشلا لاق . حراشلاو

 اماكحأ راد لكل هللا لعج دقو .رارقلا رادو حزربلا رادو

 داسجألا رشح موي ءاج اذإف اهل عبت نادبألاو .حاورألا ىلع

 . (اعيمج داسجحألاو حاورألا

 ةمسناا يع هلوقو 01(

 نم ةقرطمب برضيف ..» هلوقو 0 )«ةنجلا ىف ريط ةلصاح ىف نمؤملا

 ا

 ؟ةدم دعب عطقني مأ ؟ةمايقلا موي ىلإ بذع نمل ربقلا باذع رمتسي له -س

 لآ نأش يف ىلاعت هلوقب هيلإ راشملا وهو» مئاد باذع :امهالوأ

 . حل

000 

(0) 

 .5 0 رآ09517 : ص هجيرخت قبس

 .هوحن )١14١( يذمرتلاو «(871/) هجام نباو ٠ ا ١ حيحبص

 . لاعنلا قفخ عمسي تيملا /زئانجلا (١؟* مر يراخبلا هج رخأ هرب
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 دع -
 م رب خم سس سس 2 د لا. ٠ رصاص

 ولحد ٌةَعاّسلَأ ْمْوُقَت موي اًيِشَعَو اًوُدَع اَهيلَع تبوُصَرعُي ُداَلاا» .نوعرف
 نود رانلا ىلع مهضرع ةيآلا تنيبف 274 © ٍِباَدَعْلأ َّدّسَأ وعرف لاَ
 - مهروبق يف مهئاقب ةدم رمتسم هنأ ىلع لدي امم ةدملا هذه ةياهن ددحت نأ

 رانلا ىلإ باب هل حتفيف» لاق هنأ كي هنع تاياورلا ضعب يف دروام كلذ نمو

 . "!«ةعاسلا مايق ىتح اهنم هدعقم ىلإ رظنيف

 ةاصعلا ضعب باذعك كلذو عطقني مث ةرتف رمتسم بادع :امهيناث

 :ةتابسألا نم كلذ ريغب وأ .مهل نيملسملا ضعب رافغتساو ءاعدب مهنع

 ربقلا باذع نيلقثلا نع ىلاعت هللا بيغ اهلجأل ىتلا ةمكحلا ركذا -س

 .ةمسصعبو

 مدع لجو زع هللا ةدارإ تءاش يتلا ةيبيغلا رومألا نم ربقلا باذع :ج

 :اهنم مكحل كلذو .اهيلع نيلقثلا نم ريثك عالطا

 رومألاب ناميإلاو فيلكتلا ةمكح تلازل اهيلع اوعلطا ول مهنإ ١-

 :ةيسغلا

 نأ هللا توعدل اونفاذتال نأ الول» هلوقب ِدْيكي هيلإ راشأ ام -"؟

 فيعض نئاك ناسنإلاف همس اهب ريقلا باذع نم مكعمسي

 قعصي دقو .«فوخلاو لجولا هباصأل ربقلا باذع ىلع علطا ول

 هنع بجح كلذلو ملسملا هيخأل هنفد مدع ىلإ هب يدؤي امم

 باذع نم اهمكح ىف ةيفتنم مئاهبلا تناك املو .ربقلا باقع

 .راثالا ضعب يف درو امك هعمست تناك ربقلا

 )١( ةيآلا :رفاغ ةروس )55(.

 .هريغو (595- 179405 /5) دمحأ هجرخأ ءحيحص (؟)

 ( 6.هريغو (؟58519) ملسم هجرخأ
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 < ىو سس .  هور ربل صم يارس 2 مر 8

 ون دم ليس ف أي نا ييتَع لو» : ىلاعن لاق
 "0 يا

 ؟تايآلا يف ةروكذملا ةايحلا يهام 04 َنوُهَررر ْمِهَبَر َدَنِع

 ؟ءادهتشلا اهب هللا صصح اذاملو

 اهن. اور هاو ءاديشلا اين .ىعحا يتلا اندلا ةايضصلا ىلإ هناحس.ناشا ©
 111 7 - ا

 ةايحا ليت انارم أ أ ٍليِيَس ف ُاولِيُك َنيِدلا َنيَسْحَح الو# ىلاعت هلوقل
 7 م ريو رس شخ ل ا

 ليس ىف ٌلَسَّقِي نمل ًاولوَفَ نر فاطم مار ا

 يتلا ةايحلا هذهو 0 424 تورس ل ٠ 1 3 يأ 08 1 أ

 ينل نأ هنع نع هللا يضر سابع نب ؛ هللادع ديس نرييدع ايف

 ىلإ واتوب اهيرامت نم نك انو: :ىةنحلا 0 درت ل

 1 وعلا ال نق ةلظع بهذ نم ,ايدانت

 : ةايحلا هذه يف مهصيصخت ببسو

 لجألو هللا ليبس يف اهوفلتأو مهنادبأ اولذب امل ءادهشلا نأ وه

 كقف .مهل ًاميركت رضخ ريط فاوجأ يف مهحاورأ هللا لعج هتاضرم

 . ةمايقلا موي ىلإ اهيف نوكت مهنادبأ نم ًاريخ ًانادبأ خزربلا يف اهنم مهضاعأ

 ةدرجملا حاورألا معنت نم لمكأ نادبألا كلت ةطساوب مهمعنت نأ تلي الو

 . اهنع

010 

 هف

 رف

)0 

 153301 نارها ةرؤس

 1 كلا لا روع

 2152 ةيآلا ةةرقبلا ةؤونم

 .امهريغو (؟5376) دواد داو ( 550 نوح هج رخأ نسح
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 0س

 . دج

 0س

 . لوقتام ىلع للد ؟ءادهشلاو ءايبنألا داسجأ ىنفت له

 درو دقف «ىنفتال ءايبنألا داسجأ نأ ىلع لديام راثالا ضعب يف درو
 قو كارا انتوا شرعت تتنك" دن اسنلا نظمي هاني ادا الكف منع
 , ©9ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نأ» لاقف ؟تمرأ
 اهلعج ةيصاخل اهتتفت مدعو ضرألاب ءايبنألا داسجأ رثأت مدع لعلو
 نم ةدم دعب مهضعب دهوش دقف ءادهشلا امأ .داسجألا كلت يف هللا

 ىلإ هتبرت يف كلذك هؤواقب لمتحيف ريغتي ملو قاب هلاح ىلع وهو هنفد
 تناك املك هنأكو .ةدملا لوط عم ىلبي هنأ لمتحيو .هرشح موي
 را ريا : 5 2 3 : : هل وظأ فلا : نست ارنا اقم ةلاو : | ةداهشلا

 ؟اذاملف . حيرصت ريغ نم ربقلا باذع ىلإ نآرقلا راشأ

 ١- هللا نم ناث ىحو ىهو ةنسلا ىف ةحارص ركذ هنأل ميلستلاب .

 تايآلا نم مدقت تلك ودب .نآرقلا يف ركذ هنإف :عنملاب .-1
 ضرعأ ٌنَمو# هلوقو ' ”4اًيشعو اودع اهيلَع توصرعي راَثلا# ب ب لح ص رس 7 5( 0 ا سم لا لس دوو را

 يي ا م ما 5 م 5 0 2 1 8 م 7 ١

 نيِذَلِل ّنِإَو# هلوقو ا7«انض ةشيعم مل َنإف ىركحذز نع
 70 لا يف 7 را ب هاا

 . . #17 كلذ نود اباذع أوملظ

 4١(. /7) ىئاسنلاو ٠١( 407) دواد ريأ هجرخأ « حيحص 6

00 

 هيل

0 

 :(433ةيآلا ::رفاغ ةرويس

 15 4 )ةيآلا طا ةؤوس
 آي
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 باسحلاو ضرعلاو ءازحلاو ثعبلا :ثحبم

 نازيملاو طارصلاو

 ضرعلاو «ةمايقلا موي لامعألا ءازجو ثعبلاب نمؤنو) يواحطلا لاق

 ام «(نازيملاو طارصلاو باقعلاو باوثلاو باتكلا ةءارقو باسحلاو

 . ليلدلا ركذ عم ؟هب ناميإلا مكح امو ؟ضرعلاو ثعبلاب دوصقملا
 حتف باب نم ثعبي ثعب ردصم نيعلا نوكسب :ةغللا يف ثعبلا
 ىلإ انالف تثعب : وحن لاسرإلا هب داريو قلطيف ناعم ةدع ىلع قلطيو

 ريعبلا تثعب وحن . حيهتلاو ةراثإلا هب داريو قلطيو هتلسرأ يأ ريمألا

 انوه دارين ترسل هللا رقت روعي : ةغللا يف روشنلاو . . هترثأ يأ

 ىتوملل هللا ءايحإ :ةديقعلا بتك يف امهب دارملاو ..مهايحأ يأ

 .نافدارتم ناظفل امه اذه ىلعف ..ءازجلاو باسحلل مهجارخإو

 لقعلاو . ةنسلاو تاتكلا هيلع لذ اممال . حراشلا لاق هب ناميإلا ليلدو

 درو .هيلع ليلدلا ماقأو :زيزعلا هباتك يف هللا ريخاف ةتيلسلا ةرطفلاو

 . «نارقلا روس بلاغ يف هيركنم ىلع

 امف «برلا تاذ تابثإ نع مالكلا نم رثكأ داعملا تابثإب , نآرقلا متها

 ؟كلذ يف ةمكحلا

 هيركنم ىلع درلاو .داعملا تابثإب اميظع امامتها ميركلا نآرقلا متها

 كلذ ىعدتساف .نوريثك داعملا يركنم نأل كلذو هروس مظعم يف

 . ةيبوبرلا تابثإ فالخب .هيركنم ىلع درلاو هتابثإل هيف مالكلا ةرثك

 ناك نإو هنإف نوعرفك دناع نم الإ مهيف ىرطف . مدآ ينب يف ماع هنإف

 ىلاعت لاق .نطابلا يف اهب نمؤم هنأ الإ .رهاظلا يف ةيبوبرلل انجاح

 0 ل يسن ا

 14 لكل نسل ةروس

 ل 3”



 . ءايبنألا نم هريغ نم رثكأ اليصفت ةرخآلا رومأ نايبب لي يبنلا ماق دقل -س

 ؟اذاملف

 ةيوامسلا بتكلا نم ريثك يف دجويال انايب ةرخآلا لاوحأ ِدْكَي نيب : ج

 .:وانلا ولا ةكيلا و ةيتايعلا و: نوشلاو هيفا ايايقف حضوأ دقف ةقباسلا

 هريغ هنيبيام حضويو .نيبي نأ يضتقيو .ءايبنألا متاخ ِهِلكَي هنأل كلذو

 ةيوامسلا بتكلا يف المجم هركذ دروام حضويو نيبي ةدييسا# امثال“ رق

 + ةقرابتلا

 نم هريغ نود ع يبنلا اهيف ملكت دق داعملا رومأ نأ ضعبلا معر - سس

 ؟مهيلع درت فيكف ءايبنألا

 نع يل هك قمح ةربءاج امنا هادا رثأ نار وق ورم ةنسالاقلا ىم ةلاوف : حج

 نأ ليلدب .هيهاونو هرماوأ لثمتيو ةماعلا هلبقتي يكل لييختلا قيرط
 درلا نكميو ناتهبو بذك لوقلا اذهو .هب تأي مل ءايبنألا نم هريغ

 يي

 بقاعيسو ثعبلا موي ترذنأ دق ةقباسلا ممآلا نأ وهو لمجم : امهالوأ

 َنسِدَلا َىِبِسَو# ىلاعت هلوقل ًاقادصم 0 اذهب ممألا عيمج رافك
 نج سمع

 ا 2 سَ 2 رم رس 000 رت

 مهل لاو هيوبأ َتَحَيف اَهَوُمَج اذ وح ارمر 0 نإ أزرتك
 0 2 ر رز تيا * مُكبلَع نول 4 دي م / 0 71 رم رس رس 0 7 11 مس :

 ! دوسي 0 اَدَحْل أ دمك َتّدَح 0 اوك 7 0

 واول

 اوناك هءايبنأ نأ هباتك ىف انربخأ لجو زع هللا نأ وهو لصفم :ىناثلا
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 مهموق اورذنأ مهنأ مويلا اذهب مهتفرعم ىضتقم نمو ثعبلا مويب نيفراع
 : كلذ ىلع لدي نآرقلا يف درو امف «مويلا كلذ

 ل هر وع رفقا للي 0 ع

 دع ٍضْعَبِل دكُضَعَي أوطيهأ َلاَث مدآ ةصق يف ىلاعت هلوق :الوأ

 َنوُنومَت اهيفو َنْوَيحح ايف لاَ ©) ِنيِح َلِإ عتمو رفكسم ٍضْراْلا ىف كلَ

 . مدآ ريخأ ةناحبس هللا نأ ىلع ةيآلا تلد دقف . )4 © وجرح انو

 .«نوجرخت اهنمو» هلوق يف ثعبلا رمأب ءايبنألا لوأ وهو

 هَللَو# هموقل هباطخ يف حون نع ةياكح لجو زع هللا هلوق :ايناث

 د "74 © اًجارَخِإ مُكْمْفَو ايف ٌةَدِي مث © اَناَب ٍضألا ني كن
 5 ير تحج عو»# اولا هموق ر اذن اهون نأ أ ةيالا تلد

 لَو هئاعد نم ناكو نو اعورميعاربا نأ لوو رمال نرخ نوت اننا

 ىلع ةيآلا تلد دقف "740 نون الو لام مق ال موي (©) َنوُنعب موب فم

 . هتلاسر مزاول نم اذه نأل هب هموق ربخأ هنأ كشالو .ثعبلا مويب فراع هنأ

 ةيناع ةعاسسل استتلأ نإ مالسلا هيلع ىسوم ًابطاخم لجو زع هللا لوق :ًاعبارا 38

 ل يسوي هدي رس مجالا يبا ايلا فخ
 را سرس كد ا سا ري ل لاو يس ةضاسلا

 .اهب هموق

 5 ين ل © 0 ذل رَرَمكَي> ىلاعت

 )١( ناتيألا :فارعألا ةروس )84” --50(.

 )56( ناتيالا :حون ةروس )١8-011(.

 ) 7<)6ارو ةرذلا اولا ةزيعسد

 151 ةيالا هةر 3(
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 جتان اذهف كلذب افراع نوعرف لآ نمؤم ناك اذإو 27 « صاع َنِم هلأ نم

 نأ هللا نم هبلط ليلدب ثعبلا مويب افراع ذاك سيل نإ لب : انذاس

 عوج م خلو
 اذإذ ")4 © َنوْتعْي موي لِ َنّرِظنَأَ نر ر لاق# . نلوثعبي موي ىلإ هرذني

 لاق نم لوق لطبي اهعيمج ةلدآلا ا لا ىلوأ ءايبنآلاف كلذك ناك

 . ءايبنألا نم هريع لود دبي دك دمحم هب ءاج امنإ ثعبلا رمأ نأب

 ؟بابلا اذه ىف بهاذملا ركذا

 لاوقأ ىلع يناحور مأ ينامسج وه له داعملا ىف سانلا فلتخا :ج

 : ةسسمخح

 . . ينامسج داعملا نإ . .نيملكتملا نم ةفئاط تلاقف - أ

 . يناحور هافولا نإ : ةمس"لفلا لاقو سس

 .اعم يناحور ينامسج هنأ ءاملعلا روهمجو ىلازغلا لاقو ع

 نأ يل نيديولا لاق ثيح («سونيلاج» ى أر وهو فقوتلاب :موق لاقو -9

 مقا هرج اهدا اهتااغإ لوتتر تررملاب منعت حازملا نب نفل

 . .حورلا ةقيقح يف هفقوتل فقوت دق وهف . «اهتداعإ كلذب نكميف

 لهأ لاوقأ نع ناجراخ نارخآلا نالوقلاو .اعم يناحورلاو

 . مالسإلا لهأ لاوقأ اهنم ىلوألا ةثالثلا لاوقألا امأ  مالسإلا

 طقف يناحور داعيملا نأ وهو يناثلا يأرلا رفك نم ءاملعلا نمو

 ىلاعت هلوقك ىنامسج داعم هنأ ف نآرقلا ىف دروام ركذأ هنأل

 . 0 او ةيآلا دفاع ةروتش 40

 لا هوو(
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 ردي ا وع ع 7 سا سو - 0

 ىلا اًبيِحم لق 09 ٌميِمَر هو ملظِعلا يحي نم لاق#
1 1 

 . ينامسج تيلا نا ىلع ليلد اذهف 1)ج رم لَو

 هللا ةداعإب كلذف ىنامسج هنأ امأ ءاعم ىناحورو ىئامسج داعملا نإ

 ةداعإبف . يناحور " امإو هؤازجأ قرمتتو ىئلشقو فطام د نأ لعب مسجلا اذهل

 . هتقراف نأ دعب ندبلا ىلإ حورلا

 نأب لوقلا ميقلا نبا ىلإ بسني نيرصاعملا نيثحابلا ضعب : هيبنت

 نأ ضرف ىلعو اذه ىلع لديام هبتك يف فقأ ملو طقنف ىنامسج داعيملا

 ا ااا تاور يدنع دارملاف هلوق اذه

 دسجلا هللا ثعبيف .ثعب ىلإ جاتحت ال ةيقاب يهف حورلا امأ .ثعبو ةداعإ

 . هيلإ حورلا لسري مث

 ؟كلذ حرشا ءداعملا تابثإ يف نآرقلا بيلاسأ تعونت -س

 : اهنم داعملا تابثإ يف بيلاسأ ةدع ميركلا نآرقلا ذختا 0

 0 لَم هيبن لجو زع هللا رمأ -

 لم لق ًاوُثَعَب نأ نأ اورفك َنَلا ْمعَّر# ىلاعت لاق امك .ةلاحمال
 22 ا 2 و و

 ىِإ لق وه ّقحأ َكنوُِنَسِيِو# هلوق ىف امكو "14 نع
 ."745- 2ك ا

 ِتبرفأ# ىلاعت هلوق يف امك ةعاسلا بارتقا نع رابخإلا درجم 0-5١

 اي سدا ناخألا »3 ضن ةوؤعش: :(5)

 .٠ 037/0 ةيالا نياغتلا روس 030

 81 ةيثلا <: لوي وو 06
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 0 اللا رس رس رس تاو ا ّ رم

 ني اجا برقا# هلوقو 004 © ٌرَمَقلا ئقشناو ةعاَسلأ

 : ع - رار

 . "04 © َنوُصِرْعُم واقع يف مهو ْمُهِباَسِح

 دك يل ريح دق ىلاعت هلوق يف امك داعملاب نييذكملا مذ 3-3

 24 ِِ َنِإ آل «[# هلوق يف امكو "74 © َنيَِمَهَم أنك اَمَو هَ ءَقِلب
 م م

 . )4 69 ِديِعَب ديب ِلكَص ىنَل ِةَعاَسلأ ىف توُراَمُي َنيْذَل
 ةأشنلا ىلع ىلوألا ةأشنلابو ب ةذاعإلا ىلع .عدبلاب لالدتسالا --:

 رح هس

 لق 4 ٌمَقلَح 0 الثم "5 ٌبرضو# هلوق يف امك ىرخألا

 نم ناسنإلا قلخ نفد (04ْمََم ّليأ اَمأَنَأ تلا اي
 نع ارهاغ تاك ول ذإ هناتن دعب هقداغإ ىلع قاقالوب ضاق هدعلا
 . «يلوأ باي نم زجعأ ىلوألا ةأشنلا نع ناكل ةداعإلا

 لَق# داعملا راكنإ ىلع هدض نم ءيشلا جرخي هللا نأب لالدتسالا -

 ىِذَلأ © ٌميِلَع ٍقْلَح ٍلُكَص َوهَو ّمَرَم َلْوأ اهأمنأ عِرَلأ ابي
 رصانعدل تالقلا نوف. "14 ريقتكلا رجلا نو 21

 يو: هتاهش نعي ةانيق ال6 ةاعإ ىلع داق ويقولك هوعبعب أل نوكللا

 1 . هئازجأ تتفت

 َسنلَوأ# - هناا نلف ناننالا نما رشا ناكر اللصمألا دك

 "04مل َقلْي أ ع ردع َضرَأْلَو توا ّنلَح كِل
 .رغصألا قلخ ىلع رداق وهف ربكألا قلخ عيطتسي نمف

 210 1 الاودرففلا ةووسس

 010 هلا ءاينألا وردك

 :( )ل1 فاو وو

 :(1:ةيآلا :قووتخلا ةرونس

 3 بالزر ناكل ف ةووبت

 8٠(. - الو) ناتيآلا : سي ةروس

 .(481) ةيآلا سي ةروس

3” 



 كيوم ةايسالا هل رتنأ مالا دنقأ ىبأت هللا ةمكح-نأب نابعإلا تال
 لاو باوثلا نم ىفعمو يهاوتلاو رماوألا نم
 يم ني هن ُكِ كي لأ ©9 ىرس دري نأ نضإلا بسْحيأ# ىلاعت

 ةينآرق بيلاسأ كانهو بيلاسألا مهأ يه هذه 214 © َىَن
 .:ماتمالف اهون ريتك

 . اهتسسانم ركذاو اهركذا .داعملا نع ملكتت تايآ سي ةروس يف تدرو -س

 1 را ا ريحا يا ذر .

 ., : 5 8 رع و
 ع تيس ىف درو دقو .ةروسلا . . خلا 04 © 9 نيم

 ا ا ا ل ا

 تلزن مث . 0(مدهج كلخدي مث كييحي مث كتيمي مث اذه هللا ثعبي
 زجعت ام داعملا تابثإ ىلع ةعطاقلا ةلدألا نم اهيفو عبسلا تايآلا
 نأ ثسيلت الف هعانقإل لوقعلا نعذتو هتغالمل هلثمب نايتإلا نع نسلألا

 : ملستو ىضرت

 يي سابعا ب داو : باوجلا هب لهتسا ام لوأف ١-

 نم هاف اخأ ندفإلا 0 راو ةفطن نم قلخ

 "469 فطن 0:

 )1١( ناتيألا :ةمايقلا ةروس )55 - /1”( .

 وال يتلا ا ويوم

 .ىبهذلا هقفاوو هححصو (179/5) مك كاحلا هجرخأ ()

 ْ .(ا/ا/) ةيآألا :سي ةروس (4)

 ل 37/7



 لئاو نب صاعلا ركفت ول ذإ. «هقلخ يسنو» هلوق يهو زاجيالاو
 .اذه هلاؤس دروأ امل هقلخ يف

 «ىذلا اهييحي لق» لاق اهريرقتو ةجحلا ديكأت ىف ةدايزو -"

 عرحالا ىلع لوألا ةشيلابو: ةذاغإلا ىلع ءاننكلاب جتحاف)

 ىلع ردق .هذه ىلع ردق نم نأ ةرورضلاب) ملعي لقاع لك ذإ

 .ازجع دشأ ىلوألا نع وهف ةيناثلا نع زجع نمو .كلت

 هملعو قولخملا ىلع قلاخلا ةردق مزلتسي قلخلا ناك امل -4

 وهف» ميلع قلخ لكب وهو . .هلوقب كلذ عبتا .هقلخ ليصافتب
 ملعلا مات ناك اذإف يناثلا كلذكف لوألا قلخلا ليصافتب ميلع

 ؟ميمر يهو ماظعلا يحي نأ .هيلع رذعتي فيكف .ةدارإلا لماك

 نع اباوج نمضتي رهاظ ناهربو ةرهاق ةجحب رمألا دكأ مث -د
 تداع اميمر تراصو تيلب اذإ ماظعلا هلوقب رخآ دحلم لاؤس

 اهلماحو اهتدام نوكت نأ دبال ةايحلاو .ةسباي ةدراب اهتعيبط
 لمحي امب باجأف .ثعبلا نوكي فيكف ؛ةبطر ةراح ةيعيبط

 لمس اسس و ريم

 قتلا نق ركل لمح كرلا زل لاقثا اه ينارخلاو نالذلا
 : , محب جب ير م وعر ب6 هضم ى سس >4 م

 وهو ةسوبيلاو ةرارحلا ةياغ ىف وه يذلا رصنعلا اذه جارخإب

 وهو: ..ةةوريلاو. ةوطولا» هلتعملا ريضخلالا رميقلا نم. ناثلا

 داوم هل دامنتو هدذض نم وكلا جرحي يذلاف . راقعلاو خرملا

 ام لعفي ىذلا وه هيلع ىصعتست الو .اهرصانعو .تاقولخملا

 رسيألا ىلع مظعألا لجألا ءيشلا نم ةلالدلا ذخأب اذه نك يل ا

 وهف ليلجلا ميظعلا ىلع ردق نم نأ ملعي لقاع لك نإف رغصألا

 را لا و روع 10

 د 79
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 نم راطنق لمح ىلع ردق نمف .ردقأو ردقأ ريثكب هنود ام ىلع

 قلخ يذلا سيل وأ :لاقف ارادتقا دشأ ةيقوأ لمح ىلع وهف ديدحلا

 عضوم يف لاق امك .مهلثم قلخي نأ ىدع رداع ضرألاو تاوامسلا

 ّنكلَو نياّنلأ قْلَم نم ٌربَكحأ ٍضراْلاَو ِتاونمَسْلا ُقْلَحْلط رخآ
 تاوامسلا عدبأ يذلا نإف )هب 2 نوملَصي ال سال ركحأ

 يهو ماظعلا ءايحإ ىلع ىلوألاب رداقل امهنأش مظع عم ضرألاو
 . ميمر

 يذلا هريغ ةلزنمب سيل هلعف نأ وهو رخآ رمأب كلذ هناحبس دكأ مث

 هنكمي الو .ةقشملاو بصنلاو ةفلكلا ىناعيو تالآلا ةطساوب لعفي
 هقلخ يف يفكي لب .هنيعت ةلآ نم هعم دبال لب .لعفلاب لالقتسالا
 امنا نوكف نك ءيشلل هلوقو .هتدارإ درجم .ديري امل هناحبس

 . 0 مج ُبْوْكَسِيَم نك ُمَل َلوُقَي نأ اًكيَس دان اذ هوَ

 هناحبس هصيقنتل داري ام لك نع هتاذ هيزنتل حيبستلاب متخ >- اريخأو
 0 ص ل

 ناحبسف# ءيش هزجعي الف . ءيش لك توكلم هذيب نأب رابخإلاو

 .204 © َنوعحم هّبِإَو ْئَم لك ُتْوْحَلَم ود ىلا

 . ث رآلا هذه ركذا .داعملا نع ثيدح ءارسإلا ةروس يف درو - صب

)000( 

 4و

4 

 نول اًننقرو املَظِع انك اذهل اوُلاَمو# ىلاعت هلوق اهيف داعملا نع درو امم :
 سار يدع نع عج 30 سس رك سس سل رخل حر

 عي الح اعل اًديِدَح َوَأ راجح أونوك لف (©) ادي دج 0
 ذحم

 صم ريس ص ل 7 ع ل ل وه #  رز ٠

 لوأ مكَرطف ىِذَلا لق انديِعَي نم نولوقيسف ا ىف
 رع

 .(01/) ةيآلا :رفاغ ةروس

 0 نيب اةرون

217 



 يئس لق وه م تولوقيو مهسوءر كيلإ نوضِفتيسف رم ساس هرغا هيو سر م عدس يور ورب مهم راو ءوسمس ٌءَياس
 : ا يااا م دس

 . 74 ©) اًبيِرف تركي

 : هنع باجأو نيدحلملا ةنسلأ ىلع دري ام ضعب ركذ تايآلا هذه ىفو
 ا رس جل سرسإلا صار س 0 8 ْ

 نك" ذولا اولاقوز# داعملل :دححتملا نول مهنأ الوأ ربخأف ١-
 عه رع سل همر رش : 85 ع هاب ا نم

 وأ ةراجح اونوك لق# هلوقب كلذ نع باجاو ائفرو اًملَظِع

 : نيينعم لمتحي باوجلا اذهو كاَقْلَح وأ © اًديِدَح

 ال اقلخ متنك الهف . مكل بر الو مكل قلاخ ال هنأ متمعز نإ :لوألا

 تافر ؟امهنم مكرودص يف ربكأ وه امو ديدحلاو ةراجحلاك توملا هينفي
 لوحي يذلا امف :انلق ءانفلا لعفت يتلا ةفصلا هذه ىلع اقلخ انك اننإ :متلق

 . ىرخأ ةرم ديدج نم مكتداعإ نيبو .مكأشنمو مكقلاخ نيب

 كلذ نم ربكأ اقلخ وأ اديدح وأ ةراجح متنك ول دارملا نأ :يناثلا

 ىلإ لاح نم اهلقنو مكداسجأ ةلاحإو مكئانفإ ىلع ارداق لجو زع هللا ناكل

 اميف فرصتلا ىلع رداق ءايشألا هذه ىف فرصتلا ىلع ردقي يذلاو .لاح

 . ىلوألا قيرطب اهنود

 لوأ مكرطف يذلا لق : مهيلع ادر هناحبس لاق ةردقلا نوركنتسي

 كعب هتداعإ ىلع كاش الو رداق مدع نم ةكدشن وأ ىدلافق)» ةرم

 . . «هثانفإ

 نوللعتي اوذخأ ةجحلا مهتمزل امنيح هنأب اثلاث هللا ربخأ مث

 نأ :ىسعا- .هلوتب اويجأف اوه عمال عطقنملا لاؤس نولأسيو

 رهدللا رئاكسا تلا نومألا هم“ ةعاملا رما ناك اهلونالانيزق نكن

 قل فايكلا كفا ينطل ا ةروعع 15
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 اوملع نأ فوخلاو عزجلا مهبيصي ال يكل دابعلاب ةفأر اهب لجو
 اهرخأتب اوملع نإ تاريخلا لعف نع اولساكتي وأ اهبرقب

 ؟قيرفت نع وأ مدع نع ةداعإ اهئانف دعب ماسجألا ةداعإ له -- سب

 نإ دعبف .مدع نع ةداعإ .اهئانف دعب ماسجألا ةداعإ نإ : امهلوأ

 . رخآ اقلخ اهديعي اهينفيو اهمدعي

 اهعمجي ندبلا ءازجأ هللا قرفي نأ دعيف قيرفت نع ةداعإلا نإ :ىناثلا

 : ةفئاط لك ةلدأ

 ىتنأي امب لوألا يأرلا تاحيطا ل دكا أ

 كالهلاو :اولاق 274 مَهَجَو الإ َكِلاَه ٍءّيَس لك # :ىلاعت هلوق ١- 8 راتوءاس ساس سا لا سس
 . مدعلاو ءانفلا نع ةرابع

 ره نقر 974 ذيع ناك نأ ناد امك دق :ناهفارلا
 كلذكف مدعلا نم قلخلا نأ امكف قلخلاك ةداعإلا نأ هناحبس

 .ةداعإلا ٠

 - ميهاربإ نع ةياكح ىلاعت هلوقب : يناثلا يأرلا باحصأ لدتساو -ب

 دقف .ةيآلا . , 0 يَوَمل ىحت فيك قرأ ٌبَر# ميهاربإ لاق اذإو
 ٍِع

 اعإلا نأ هنم مهفي الوق هل لاقو ةداعإلا ةفصب ميهاربإ هيبن هللا ربخأ
 ع

 م 25

 )1١( ةيآلا :صصقلا ةروس )84(.

 ( 2ةيآلا فاشألا ونوس 3114

  5ةيللا ةةرقبلا ةؤوش 94
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 قيرفتب هرمأ ليلدب اهمادعإ نع سيلو ءازجألا قيرفت نع نوكت
 نأ (ةيهبلا راونآلا عماول) بحاص ركذ دقو .لابجلا ىلع ءازجألا

 بيستو رويكملا ىهبتهنإ :لاقق: ىناثلا انما . .حيحصلا وه لوألا لوقلا

 . يناثلا راتخا هنأ ميقلا نبا ىلإ

 ىلاعتو هناحبس هلدع رهاظم نم رهظم وه امنإ ىلاعت هللا نم ءازجلا نإ
 ؟كلذ نع ثدحت . هقلخ ىف

 قحلاو رشلا خف نيخلا هين كود يذلا لقعلاب هزريمو ناسنإلا هللا قلخ

 قحتسا اهلثتما نإ فيلاكتب ايندلا ةايحلا يف هفلك دقو لطابلا نم

 هللا تافص نم ةفصل رثأ هلك اذهو باقعلا ق قحتسا اهفلاخ نإو ساوثل ا

 ردك ما احلا بان نقلا . لدعلا ةفص ىيهو لجو زع

 لعجفأ) ةقيقحلا هذهل 0 :ىلاعت لاق ءىسملاو ةنييحملا نيبو

 َبِسَح ٌمأ» لاقو '0* © مربح ني كل ام (9 نيب نيم

 تكلكلا اوايعو اوفا: 7 راس نأ تانقلا رعت بلا

 مساس ماع هم ل
 ملسملا نيبو ع ووسملاو نسحملا نيب رى وسي نأ ىبأي هللا لد نأ

 . ةلادعلا قطنمو لدعلا هابأي ملظو فاحجإ امهنيب ةيوستلاف .رفاكلاو

 : نيعون ىلع ينابرلا ءازجلا

 دقف .ايندلا ةايحلا هذه ىف نوكي يذلا وهو لجعم ءازج :امهلوأ
 باقعلا كلادكو ايندلا ةايحلا يف ققحتيف . هنم اءزج 5 باوثل ١ هللا

 . ("5و 0) ناتيألا :ملقلا ةروس

 )71١(. ةيآلا : ةثاجلا ةروس

 _ 7"/ا/



 7 0 2 م هل بدأ

 اوثما ول نيرقلا لخأ نأ ىلع لوألا ةيآلا تلؤي دقلف 0 يا

 : ةيناثلا ا 0 ا ا !| نا ءازجلا مهل ناكل اوقتاو

 ل ىف يدل م د 4 تع قي ثادتلا 2

 2 زيبرا رف
 او بسلا ةيآلا يف ىلاعت هلق كلذكو 7 45 وردا د ايندلأ

 اراك ب مُهتذَحَأ 53 نكلو# ىلاعت :هلوق ىلإ © عرفلا له حج نأ

 : اناقه وأ انارك ناك هاوس لدعملا ارسلان اش ل ىلوماتل 104 نك

 وأ ةيخزربلا ةايحلا يف نوكي يذلا وهو .لجؤملا ءازجلا :امهيناث

 : نيفنص ىلع اذهب يهو ةرخالا ةايحلا

 . هَل دهشيو هميعنو ربقلا باذع هب ىنعنو سورا ةاحناا ىف قوام 1
 ل

 اع 0 م تو رانا نوعرف أ نأش يف ىلاعت هلوق

 9©4 ٍِباَدَعْلا َّدّسَأ تسّرَعَرَو لاَ اََلِجَدَأ ُةَعاَلأ ُموُقَت موي را ا هلم رس هز
 ةنجلا حور نم هيتأي نمؤملا دبعلا نإ) عارملا ثيدح ىف دروام كلذكو

 داكلا) رح نم هيتأي رفاكلا دبعلا نأو هرصب دم هربق هل عستيو . اهبيطو

 يدا ادت حبو ف باغ يفور اهمومسو

 101101 ةيقارعألا نوم( 23

 053 هيلا :نفنلا ةرويش. :08)

 1 0 ناتلا ؟وفلا ةاوس 0

 .(857) ةيآلا :رفاغ ةروس (0)

 .592108١و 5757 ص :ةهجيرخت قيس (0)
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 تناك َمَئَهَج َّنِإ# مر م حلاو ةرخآلا ةايحلا يف نوكي ام 00
2 

 ف َنوفوذي ال © اَتْحَأ آف َنيْئِبَل © ابأتم َنيِنيَطلْل © اًداَصَرم هر 0 را هس 2 زج
 نإ ©) اًناَمِو هاج © اَاَمَعَو ع لإ 6 ًاًياَرَ الو اَمّرَب

 ِءّىش لكو © اباَذِك اَندياَب ْأوبَذَكَو ( اباسح نوحي ال اوناك 0 0 رع ه7 دل 8 وعي <
 2 7 8 20 7 م م رم 01 2 هر 0

 'يقتملل َنِإ 2 اباذع الإ د نلف ًاوقوذف 9 اديك ةرمح 2

 2 هد امك © ' تيلي © اأو دع ©

 . ةنسلاو نآرقلا يف ذ درو امك ةئيسلاو ةنسحلا ءازج نع ملكت - سب

 اهلاثمأ رشع وه ةنسحلل ءازج ىفوأ نأ ىلع ةيعرشلا صوصنلا لدت : ج

 "سايد ايدو 1 هربا يع وا

 أ هىرح الق َةَحْيَسلاِب ءآَج نَمَو قِلاَكْنَأ ُمْكَع د ا ل

 نع ةياكح لاق هنأ ٍةكَ# هنع ىورو "9*0 نومَلظِي ال 00
 نإف . هيلع اهوبتكت الف اهلمعي ملو ةئيسب يدبع مه اذإ . لجو زع هللا
 اهلمعي ملو ةنسحب يدبع مه اذإو .ةئيس هيلع اهوبتكاف اهلمع

 1 اع ا

 سسْدّلَأ 5 : ىلاعت لاق 0 00 تاكيوختلا روجأ 500
 سرر 630 هس ضرع عع اسا حاسس( ا تي سس 01211

 لك يف لباتس عبس تتبنأ ةَبَح ليش هللا ٍلييَس يف ْمُهَلوَمَأ َنوُقفني
 .74© غيِلَع ٌمِسو ُهَسأَو ُهآَسَي نمل ٌفِصُن ُهَلَو بح تأ مابا (:) ه« ع وق حس رخام هس وسب ره 2 و مر 27 0 ماو

 519-40 قابألا : املا ة ريو 50

 )١70(. ةيآلا :ماعنألا ةروس (5)

 5301١. : ص هجيرخت قبس ()

 1 كلا نقلل روع 05

 ا



 انانتما اهيلع بفقاعيال دق ةئيسلا نآل هناا مار ىفو ١) ضرعتن ملو

 هر خه

 قاتيشلا نع ص أوُفَحيَو ِوِداَبِع نع ديول ُلَبْقَي ى ىِرَلأ وهو# : ىلاعت لاق - هنم
 . )4 69 َنوُلَعَفَت ام ٌُهلْعَيَو رو[

 السلا رتل ب قلل نيرا فما ني

 1 ل 1 و : ىلاعت هلوق هيلع لد باتكلا نمف -أ

 امك اوم ومسح دَقل اًنَص َكْيَر لع اُسرعَو لوقو "14 © هيَ

 .204(©) ادم ركل لمح نّلأ َرْجدَعَت لب رم َلَوَأ يتق

 مهبر ىلع سانلا ضرعي) :لاق هلأ لي هنع ىور ام ةنسلا نمو -ب
 رياطت ةضرعو + رت دانعفاو لادج اتضرعف : . تاضرع ثالث

 لخد اريسي اباسح بسوحو هنيميب هباتك ىتوأ نمف . فحصلا

 يرانا نك هنا هباتك نتوأ نيواةدجلا

 :(؟6):ةيآآلا: :كرويكلا ةووش: 05)

 )١4(. ةيألا :ةقاحلا ةروس ()

 .(58) ةياآلا :فهكلا ةروس (0)

 .(871الال) ةجام نباو (؟ 575) يذمرتلا هجرخأ .فيعض (4)

 .00) قاقشنالاو ؛ غ(19) ةيآلا :ةقاحلا ةروس (0)
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9 
9 

 اهلا آل

 ٠ ١
 أماآأ

 ا
 ميك َكَّنِإ ٌننيلا ايكيا هللا ىلع ضرع كانهو -5 مك

 )1١( يرجع | 1+:
 ا

 2ص صرع . ويصح 7 طاع - "نا دار ' 2 را اس رو را

 . "9؛ رات لع أورفُك َنيِذَلا ضرع مومو طا" ”بروضرعب راثلأ#

 ناميإلا مكح نايبو «ليلدلا ركذ عم كلذ حرشا ؟باسحلا وه ام -س
 . بتاسحلاب

 هدابع لجو زع هللا فيقوت :ةنسلا لهأ دنع باسحلاب دارملا :ج
 .ًارش وأ تناك ًاريخ ةمايقلا موي مهلامعأ مهفيرعتو

 :ةلدألا

 انيَلَع َّنِإ 2 © ممبايإ آنِيلِإ َنِإ9 :ىلاعت هلوق باتكلا نم ١- م ل عج حرم  ةميكار ا ش 1 : 0 دل
 . 204 6 ٍباَسْل عيِرَس هللا ترإ# هلوقو #17 ©) مُهَباَسِح 2 م: 7 سس ل ل . (1:) / جنح ممم

 ًارزيسي اباسح .هللا هبساح هيف نك نم ثالث) ِةْلَك هلوق ةنسلا نمو -ب
 . .كمرح نم يطعت نأ لاق ؟يه ام ليق ..هتمحرب ةنجلا هلخدأو
 لاق تكي هنأ ىورو !)(كملظ نم نع وفعتو .كعطق نم لصتو
 اهب دشي ةرسكو هب .لظتسي ٌصخ لظ . .دبعلا امهب بساحيال ثالث)

 )١(- ةيآلا : قاقشنالا ةروس )5(.

 .(55) ةيآلا :رفاغ ةروس ()

 )5١(. ةيآلا :فاقحألا (6)

 .(55و ؟8) ناتيآلا :ةيشاغلا ةروس (5)
 )/١19(. ةيآلا :رفاغ ةروس (9)
 عمجم يف يمثيهلا لاقو 0420801١ - 41 طسوألا يف يناربطلا هجرخأ .فيعض هدانسإ (5)

 . فيعض وهو يناميلا دواد نب ناميلس هيف )/١89( دئاوزلا

73581١ 



 ا

 . حج

 نأ ةريره يبأ نع ىورام كلذكو را و

 لاقف .ةمايقلا موي قلخلا بساحي نم :هللا لوسراي :لاق ايبارعأ

 ::لوسرلا لاق: ةبعكلا :ىروو# انوجت نقل : يبارعألا لاق هللا : هيي

 ىلع لدت ةلدألا هذهف .2"'(افع ردق اذإ ميركلا نإ لاق - فيكو)

 يف هدورول هب ناميإلا بجيف مهلامعأ مهفيرعتو هدابعل هللا ةبساحم

 : ةنملاو باتكلا

 . ةمايقلا موي بساحي ام لوأ دبعلا هنع بساحي ىذلا ءىشلا حصو 5-2

 اهنأل كلذرب 1" !(ةقاعلا رغب زتنكلا هنلق تيفاعي نب لرأ قارا فيو

 .رئاعشلا ةيقبب يتأي نب ايرح ناك اهيلع ظفاح نمف ..نيدلا دامع

 يع هنع ىورام كلذ ىلع لد دقو عيضأ اهاوس امل ناك اهكرت نمو

 ىضفرام لزوار ؟*!(ةويعلا ةدمنلا هيلع يساعم اهلزأ)ا لات هنأ

 ظ . هدم نياق تيرا

 ؟باتكلا ةءارقو فحصلا رشنب ناميإلا مكح ام -س

 . جحح

010) 

 هئمزلا ننإ ٌلكَو# :ىلاعت هلوقف باتكلا يف اهدورو امأف -أ

 رومألا له لامشلا وأ ةريهبلاب هلا :ةتاتكلا ةءارقو محي نما | روع

 ميركلا باتكلا يف اهدورول كلذو .اهب قيدصتلاو ناميإلا بجي يتلا
0-0 

 : اهيلع قحلا لهأ عامجالو
 07 ا

 .(51514 :عماجلا فيعض) .دهزلا ىف دمحأ هجرخأ «فيعض

 هل دجأ مل يقارعلا ظفاحلا لاقو سنأ ثيدح نم )١5577/4( ءايحالا يف يلازغلا دماح وبأ هركذ (0)

 رف

0 

 . الصأ

 )١574( هجام نباو )777/١( يئاسنلاو (8554) دواد وبأو )5١7( يذمرتلا هجرخأ . حيحص

 .مهريغو

 )١555( ةجام نباو )577/١(. يئاسنلاو (454) دواد وبأو (517) يذمرتلا هاور . حيحيص

 .مهريغو

 .(1518) ملسمو (58514) يراخبلا هجرخأ
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00 

00 

 ها

00 

 رطل هرقر "04 6 اهي كل نيف كيتي لك يق © اررشَم ُهَْلي اًبتحص متل مب هَل عم دلع ىف هَ ا دعا خو ريس 7
 فيس ةبتكح 0 ْنمَف ْنَمَم معمم سان ل اوعَت
 تاك نمو © ال اليتم َنوُمَلظب 4 فت كليو
 اخ 4 © اليم لَمْ يع | ورضيألا يف دهم نشأ هوزله يف

 كلذ لكب ناميإلا بجيف ةيهبلا راونألا عماول يف ينيرافسلا

 . عامجإلاو باتكلا يف هدورول

 ُبَساَحي َفْوَسص# :ىلاعت هلوق نيب اضراعت كانه نأ ضعبلا مهوتي دق ري دوج لس ريا

 0 موي بساحي دحأ سيلا هلك هلوق نيبو "7402 اريِس اًباَسِح
 ؟فيدجلاو تلا فو قنوت + فيكق 7(كله الإ

 ناجي همساحب قوي نيس هناك نقرأ مم اماذا ىف قاقتالا "هيا

 نيب ضراعتالو . .ثيدحلاو ةيآلا نيب ضراعتلا مهوتي هنأف «كله

 دارملا .ةيآلا ىف باسحلا نأل ثيدحلا ىف ءاجامو ةيآلا ىف دروام

 دارملاف :ثيدحلا ىف تاسحلا امأ لامعألا ضرع يأ : ضرعلا هن
 يَ لاق :تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىور .ةشقانملا هب

 لاق «ًاريسي اباسح بساحي فوسف هنيميب هباتك ىتوأ نم امأف) لوقي

 .(١غو ١ ناتيآلا :ءاوسالا ةروس

 .(7و ال١) ناتيآلا : ءارسإلا ةروس

 .(8) ةيآلا :قاقشنالا ةروس
 ,. ( 3 ماك ؛) ملسمو .٠ بذع باسحلا سشفقون نم قاقرل !! (507397) ير ,اخبلا هجرخا ا
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 الإ ةمايقلا موي باسحلا شقاني دحأ سيلو ضرعلا كلذ نإ هني
 انوا

 قشنت نم لوأ نوكأف . ةمايقلا موي نوقعصي سانلا نإ» :ِهِكَك يبنلا لاق -س

 اذه امف .ٌةيِ يبنلا ثيدح سانلا ضعب لكشتسا اي هنع

 نوكأف ةمايقلا موي نوقعصي سانلا نإ) :لاق هنأ يي كك يبنلا نع ىور : ج

 01 شرعلا بنج اشطاب ىسوم دجأف ضر يي

 57 ” ىلاسق هللا لوك ضراعم يي ساو

 مه ا نمر قار ضرس ىف نم َقِعَصَف ٍروّصلا ىف

 0 روس ا ِتَِىَرَشأَو 62) 62 نوُرظَس ماَيِق مه اَدِإَ رخل هيف مْ

 يناثلا ةخفنلا دعب نوكي لجو زع برلا ءيسجسم نا ةيآلا نم مصارف

 . ثعبلا ةخفن ثيدحو يلجتلا قعص ثيدح نيب يىوارلا طلخ وه

 . اذكه ثيدحلا ءاجو :نيظفللا نيب بكرف . ثيدح ىف اثيدح لخدأ دقف

 :هلضأ ىلا :كتيدح لك درب نوكت ...لاكشإلا اذه نع ةباجإلاو

 3 ا 0 نإ) حملا يل 0 ا يم

 )١( قباسلا ثيدحلا رظنا .

 ملسمو . صاخشإلا يف ركذي ام /تاموصخلا (؟١11) يراخبلا هجرخأ (؟) )51175(.

 .(589و مز :ناتيآلا : رهزلا ةروس موف

 ت0



 اذه ىلع ءاملعلا ضعب ةباجإ هذهو .7'2(يلبق قافأ مأ روطلا ةقعصب

 اذإ ةمايقلا موي يف قعص اذهف ريثك نباو ميقلا نباو يزملا مهنمو لاكشإلا
 .هرونب ضرألا تقرشأو .ءاضقلا لصفل هللا ءاج

 موي ضرألا هنع قشنت نم لَو انأ) :وهف يناثلا ثيدحلا امأَو

 م ةذذف +لاق ةايبلا غو , ىلع هبتشا كلذكو» . . حراشلا لاق ؟7(ةمايقلا

 - لقو حيحصلا ىنعملا هيلعو «لوألا وه ةحيحصلا تاياورلا هيلع

 يف ةروكذملا ثعبلا ةقعص يه امنإ ثيدحلا يف ةدارملا ةقعصلا نأ ينابلألا
 وج

 اصفل عقت ةقعص تسيلو ' 'نورظني مايق مه اذإف ىرخأ هيف خفن مث» ةيآلا
 ال

 ثيدحلا يش تاياور ةدع كلذل قاس لقو تولوألا لاق امك . .ءاضفملا

 شرعلا ةمئاقب اذعا سوف دوجوو . يَ هنع ضرألا قاقشنا نيب تعمج

 ”نارما هلؤق ىلع:ةزيو

 . ةقعص ىمستالو .ثعبلا ةخفن ةيآلا يف خفنلاب دارملا نأ :امهلوأ

 يعولا نادقف وه قعصلا نإف اقعص ىمست اهنأ ضرف ىلع : يناثلا

 ؟هكاردإو هيعو دقفي فيكف . .الصأ ىعولا دقاف تيملاو .كاردإلاو

 . كلذ ىلع

 ريما 13 ريكس ل 3 قمت . ميقتسملا حضاولا قيرطلا :ةغل طارصلا : حج

 . ميتسف دراوملا جوعا اذإ  طارص ىلع نينمؤملا

 فرح ىف فالخ ىلع طارز»و «نيسلاب» «طارس» هل لاقي دقو

 ا مارلا

 )١( يراخبلا هجرخأ )1758(.

 .(59195) ملسمر (؟5515) يي راخبلا هجرخأ ع

 "مخه



 هيلع رمي . .منهج.نتم ىلع بوصنم رسج وهف :حالطصالا يف امأ

 . .نورخألاو نولوألا

 : هتفص

 نأو فيسلا نم دحأو . .رعشلا نم قدأ : هنأ هتفص ىف درو لاق دقو

 هنأ دلي هنع ىور . نوح نوعا[ هللا هاش عيبتك ات كايحبو نيلالك هيلع

 بيلالك هيلع .فيسلا نم دحأو رعشلا نم قدأ ًارسج منهجل نإ) :لاق
 .قربلاكو .فرطلاك هيلع نورمي سانلاو . .هللا ءاش نم ذخأت كسحو

 ملسم جانف» ملس بر لوقت ةكئالملاو ..باكرلاو ليخلا ديواجأكو

 نع ىوزو . .27(منهج ران يف ةهجو ىلع سدركمو .لسرم شودخمو

 . فيسلا نم دحأو رعشلا نم قدأ هنأ ينغلب :لاق هنأ يردخلا ديعس يبأ

 : هب ناميإلا مكح

 . هتفص ىف ءاج امب نونمؤي قحلا لهأو بجاو هب ناميإلا ١-

 قيرط هنأ لوقي لب . .هتفص ركنيو هدوجوب نورقي ةلزتعملا ضعبو -؟

 اولوأو . هتقفص اوركنأو . .هدوجوب اورقأ دقف امهريغو .مالسلا دبع

 .:ضيفدقتا ىلا ناثالا: هلل: ليل دو رز ةدفاف تناليؤ أت فللذ

 : طارصلا نم ةمكحلا

 ةدايزو هنم هللا هاجن يذلا .رشلا ىري ثيح نمؤملا ميعنت ةدايز ىه

 كانه نأ :ىبطرقلا ركذ دقو ةسوسحم ةروص ىفف هدابع نيب هللا لدع راهظإ

 )١( ملسمو (5381) يراخبلا هجرخلأ )١87 و١92(.

 ا



 م

 ب. كا

 .رانلا يف كلاه

 رانلا نم مهجورخ دعب رانلاو ةنجلا نيب ةرطنق وهو :صاخ طارص

 . ةلصافلا ةرطنقلا هذه ىلع نوريسيف

 يف دوصقملا دورولا ام ''4اًهّدِراَو اَلِإ َرْكْنَم نإَو# :ىلاعت لاق
 رع

 ؟ةيآلا

 . طارصلا ىلع رورملا :هب دارملا نأ : مهضعب لاق

 نونمؤملا اهلخد اذإو ..منهج لوخد :هب دارملا نأ :نورخآ لاق

 رانلا جلي ال . . .هديب يسفن يذلاو) :لاق دي هنأ ىور ام حيجرتلا

 الإ مكنم نإو» لوقي هللا سيل وأ ةصفح تلاق ةرجشلا تحت عياب دحأ

 نيذلا يجنن مث) لاق هيعمست ملأ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «اهدراو

 مزلي ال هنأ ثيدحلا اذه نم مهفيف '7(ًايثج اهيف نيملاظلا رذنو .اوقتا

 انيك نارقلا حيرص صض راعي نأ نكمي ال حيحصلا ثيدحلاو ةرجشلا

 ال رشلا نم ةاجنلاف .رانلا لوخد مزلتست ال رانلا نم ةاجنلا نأ مهفي

 : ىلاعت هلوق يف امك ««هبابسأ داقعنا مزلتست تناك نإو عوقولا مزلتست
#0 

 لديو - حلاصو بيعش يف كلذكو "74اًءوه اَمَيَحج ارم كج اَنَلَو

 3 ألا ورم ةواس 01(1)

 214953 لش هج رخأ ©

 .(08) ةيآلا :دوه ةروس (6)

 ل



 نم هللا هاجن - هوكردي ملو هؤادعأ هملظ نمل لوقت كنأ هيلع

 . هئادعأ

 ركذا مث ةمايقلا موي لامعألا هب نزوت يذلا نازيملا ةفص نع ملكت -س

 .هب ناميإلا مكح
 امل هتافص نم درو امب قيدصتلاو هب ناميإلا بجي :هب ناميإلا مكح :ج

 . هيلع قحلا لهأ عامجإل ةرهطملا ةنسلاو ميركلا باتكلا يف درو

 © ميرو ترد نوم امانا ىلاجت هللا لوقف :باتكلا امأف

 كا سوم ْتَّنَح نم امأَو © َوَعضَن كستبع يف وي

 مه كي مسزوم َتقُن نمف» هلوقو .204 © ةّيَواَحه

 ْآ 0-0 د نذل كلوا مسيوم َتَشَخ مو © نوحلْفملا

 . 74 أ ردي طَسِقْلا ٌنيزاومْل عصنو هلوقو "74 ا منه

 :اهنم ةريثك ثيداحأف : ةنسلا نم امأو

 ىلإ ناتبيبح ناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك» لاق هنأ ِةْنِكَي هنع ىور ام ١-

 هللا ناحيس .هدمحيو هللا ناحبس :نازيملا يف ناتليقث «نمحرلا

 .؟)(ميظعلا

 زيت هللا يعلو ةامألا: ظنك وويطلا» لاق“ هنأ هلك دنع وو, دا
 . *0(نازيملا

 ةقد نم موقلا كحض امنيح دوعسم نبا يف) لاق هنأ يني هنع ىورو -*

 )1١( تايآلا :ةعراقلا ةروس )5 -4(.

 )5(  م2 1 5) نائيآلا :نوتشؤملا ةروش: (:

 .( 210 ةيآلا «ءاينألا ةروس. 6
 .امهريغو )١1944( ملسمو (1107) يراخبلا هجرخأ (4)

 ظ .هريغو (777) ملسم هجرخأ 20(
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 .0"2)(دحأ نم نازيملا يف لقثأ امهل .هديب يسفن يذلاو .هيقاس
 تالجسلا عضوتف» لاق هنأ . ةقاطبلا ثيدح ىف هنع ىور ام كلذكو

 تلقثو تالجسلا تشاطف .ةفك ىف ةقاطبلا عضوتو .ةمك يف

 ."'0:ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءيش لقثي الو .ةقاطبلا

 . نازيملا ىلع قحلا لهأ عامجإ ينيرافسلا لقن دقف : عامجإلا اهأو

 ناسلو ناتفك هل ىقيقح نازيم هنأ ىلع راثآلا تلد دقو :هتفص

 انا اهنك ناقيفلل» لاق: هلأ نيا قرا نهي فورت هند ايش

 . ةمايقلا موي نازيملا يف عضوت يتلا ءايشألا ركذا -س

 هلمعو لماعلا :ىه نزوت ىتلا ءايشألا نأ صوصنلا نم مهفي :ج

 لامع الا اهيف: كيك ىتلا ثتذلاجسلاو

 هنأ :لاق هنأ ِةَبِكي ىبنلا نع ىور امف :لماوعلا نزو ىلع ليلدلا امأ

 نإ اوءرقا» ةضوعب حانج هللا دنع يواسي ال ميظعلا نيمسلا لجرلا يتآيل

 هع يبنلا نأ درو ام لدي امك ...؟انزو ةمايقلا موي مهل ميقن الف «متئش

 ظ . .مدقت امك دوعسم نبا يف :لاق

 يف ناقباسلاو ..نالوألا ناثيدحلاف :لمعلا نزو ىلع ليلدلا امأ

 فنآلا ةقاطبلا ثيدحف :تالجسلا نزو ىلع ليلدلا امأ هب ناميإلا مكح

 . .ركذلا

 .هريغو )١/ 47١ -15١( دمحأ هجرخأ ء.حيحص )١(

 .مهريغو )47٠0( ةجام نباو (17194) يذمرتلاو )5/*5١1( دمحأ هجرخأ .حيحص هدانسإ (؟)

 لقثي الو) ةحيحصلاو .دمحأ دنع يهو ةذاش (ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءيش لقتثي ال) ةياورو

 (0519/) ح ينابلألا خيشلل ةيواحطلا ةيشاح عجارو هريغو يذمرتلا ةياور يهو (ءيش هللا مسا عم

 )١50(. ةحيحصلاو

 .امهريغو )47٠١( ةجام نباو (57724) ٍيذمرتلا هجرخأ . حيحص ف

 .(70748) ملسمو (41/79) يراخبلا هجرخأ (8)
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 ؟نازيملا ىلع باسحلا ميدقت نم ةمكحلا ام - س

 ريرقت انركذ امك وه باسحلا نأل كلذو نزولا لبق نوكي باسحلا :ِج

 نايبو: .«لامعالا :نزو. ويف نزولا :اهأ اهم نقيرعتلاو ::لامعألا

 الإ ءيشلا رادقم نايب نوكي الو اهبسح ىف ءازجلا نوكيل .اهريداقم

 .هريرقتو هب فيرعتلا دعب

 . نازيم نم رثكأ كانه نإ : مهضعب لاق -(|

 عضنو# ىلاعت هلوق يف امك تايآ ةدع يف ةعومجم اهودرو : مهليلد

 ب ْتَلَقَت نم اَمَأَقل :هلوقو "74ِةَسيقْلا ٍرْوِل َطَسِقْل َنيِزوملا

 0 سرت 8 تربص . د
 ..“ #7 9 َةيِضاَر ةهشبع ىف وهف 9

 ع

 رابتعاب تايالا تعمج امنإو .رثكأ ال .دحاو نازيم وه :ليقو -ب

 هيف نزرووت ىلا ءايشآلا

 . فقوتلا وه : ىنيرافسالا لوقي امك :راتخملاو

 ىلع درت فيكف اهنزو نكمي ال ضارعأ دابعلا لامعأ نأ ضعبلا معز -س

 ؟ءالؤه

 ىضارغا لامغألا نأ : كلذ يف هتهبشو لدعلاب نازيملا رسفي نم كانه : ج

 ةيعربشلا ىضوصتلا نأ : هيلع دريو ...اهنزو ةكمم ال .نفارعألاو .

 ريض نه. نصوصللا هب. تالا امك ناميإلا بجيل نينارحلا ردي كااج
 دوجو عم الإ زاجملاب لاقي ال ذإ .هرهاظ نع هل فرص الو» هل ليوأت

 )١( ةيآلا : ءايبنألا ةروس )41( .
 )500( ١ (9/و ”) ناتيآلا : ةعراقلا ةروس» .

 * را



)01 

00( 

 ف

 مهتهبش نع باجيو . .انه ةنيرق الو هرهاظ نع ظفللا فرصت ةنيرف
 لدي ام راثالا يف درو دقو اماسجأ ضارعألا بلقي لجو زع هللا نأب

 هميعنو ربقلا باذع ثيداحأ ىف درو دقف اماسجأ ضارعألا بلق ىلع

 رظنملا نسح هولا سنع لعو ةروص ىلع يتأي حلاصلا لمعلا نإ)
 ىلع توملاب ىيتؤي هنأ) : صوصنلا يف درو دقو ا هب رسي

 دق هنأ نوريو .نورظنيو نوبئرشيف ةنجلا لهأ اي يدانيف شبك لكش

 مل ولو :حراشلا لاق !'"توم الب دولخ :لاقيو حبذيف جرفلا ءاج
 عيمجل هناحبس هلدع روهظ الإ لامعألا نزو نم :ةمكحلا نم نكي

 لسرلا لتفرأ كلذ. حا نمدللا نهر دعلا هنلإ تح نيغا الق يذاع
 ذل عالطا ال ام . مكحلا نم كلذ ءاروو فيكف نيردنمو نير شسبم

 , "7هيلع

 .(؟5889) ملسمو . (ةرسحلا موي مهرذنأو) باب :ميسفتلا (ةا/ يراخيلا

 ٠ تك 227 و ح 2 00 مف #7 أ مجأر
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 رانلاو ةنجحلا ثحببم

 .ناديبت الو .ادبأ ناينفت ال ناتقولخم رانلاو ةنحلاو» يواحطلا لاق -س

 نمف .الهأ امهل قلخو قلخلا لبق رانلاو ةنجلا قلخ :ىلاعت هللا نإف

 لكو هنم الدع رانلا ىلإ مهنم ءاش نمو هنم الضف ةنجلا ىلإ مهنم ءاش

 رانلاو ةنجلا له حضو هل قلخ ام ىلإ رئاصو .هل غرف دق امل لمعي

 ىلع درلاو ليلدتلا عم حجارلا ركذا ؟ال مأ نآلا ناتدوجوم

 . نيفلاخملا

 :نيلوق ىلع نآلا امهدوجو يف فلتخا -ج

 ن١ «هاتو رجوم اف رك امها ىلإ نوهمحتلا نسل دكا

 ولاقو .هنالا :اههدوفتو ناكتإ ىلإ ةلافتملا ىفغي هيهذو تن

 . ةمايقلا موي هللا امهئشني

 : لوق لك ةلدأ

 . ةنسلاو .باتكلا نم .ةلدأ ةدعب مهلوق ىلع روهمجلا لدتسا -أ

 : باتكلا نم : الوأ

 ٍَنَجَو ْمُكْيَر نم َوَرِفَمَس كِإ اَوْعراَصَوط :ىلاعت هلوق ١-

 .9©14 نقل تّدِأ ُضرَأْلاَو ُتاومَتلأ اَهُسْرَع
 هكا كك أ َراَثلَأ اَوُفَّتاَو# رانلا نأش يف هلوق -5؟

24" . 

 171 يكل ؟ تاردغتلا ةزوس -0

 11 رالا ةاريجلا ووش: 09

1 



 : اينأث

)01 

000 

 ف

2 

 را
٠. 

 سلوم ل - رينج 2 : 1

 9 ئهننملا ةردِس دنع 9 ئرخآ ةلْزن هآءر دقلو# :ىلاعت هلوق -“*

| 

 ِِء 5 ِِء 7 ه2 ري 0

 دنع ىواملا ةنج نأ هناحبس ريكس 04 كواملا ةنج اهدنع

 :.ريبعتلا اذه عاش امل ةدوجوم ريغ تناك ولو ىهتنملا ةردس

 "14 69 انام َنيَسطلَل 9 ناصع تناك َرَئَهَج نإ :ىلاعت هلوق

 : ةنسلا نم

 أ

 و

 يسفن يذلاو) ٍةْْقو لاق :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع ىور ام

 : لاق . اريثك متيكبلو . اليلق متكحضل تيأر ام متيأر ول : هديب

 2 انلاو نحنا كنا رب لاق ضبا راف

 ةريهلا «ةيأو : لاقف تعكعكت مث كماقم ىف ائيش تلوانت هللا

 تمار اندلا تيسام هنم منك هةدبصا .ول' ووقع تلراكو

 ءاسنلا اهلهأ رثكأ تيأرو عظفأ طق مويلاك ارظنم رأ ملف .رانلا

 لاق هللاب نرفكيأ ليق «نهرفكب لاق ؟هللا لوسر اي مب اولاق

 مييسلا !"!(نايجالا نقع بشلل نك

 لسرأ رائلاو ةنجلا هللا قلخ امل) :لاق هنأ قي ىبنلا ىور ام

 .اهيف اهلهأل تددعأ ام ىلإو اهيلإ رظنا لاقف ةنجلا ىلإ ليربج

 اهب عمسي ال هديب يسفن يذلاو :لاقف عجرف اهيلإ رظني بهذف

 رظناف عجرا :لاقف هراكملاب تفحف اهب رمأ مث اهلخد الإ دحأ

 1 ه5 1 7:تايآلا: حشلا ةرؤتن

 واوا ناعآلا كننلا و

 .هريغو (117) ملسم هجرخأ

 ب كيسا هنا هيلا وعلا
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 يسفن يذلاو :لاقف اهيلإ رظنف عجرف .اهيف اهلهأل تددعأ امو

 :لاقف رانلا ىلإ هلسرأ مث اذيأ دعا ايلي لا ةينخكلا هين

 اهآرف ءاهيلإ رظنو بهذو اهيف اهلهأل تددعأ امو .اهيلإ رظنا
 مث اهب عمس دحأ اهلخدي ال كتزعو لاقف .اضعب اهضعب بكري

 .ةيدولا ؟7(قاويتغلاب كحق اهيبرمأ

 : عامجإلا : اثلات

 وهو

 الا ناتوره وم ناك ولكم وانلاوب ةنحبلا نأ ىلع ةدينلا لأ قفلا لمهق

 . كلذ تركنأف ةلزتعملا نم ةتبان تتبن ىتح كلذ ىلع ةنسلا لها لزي ملو

 ةلزتعملا تاهبش

 : ارلاق: :نآلا نيدت وكس ريغ: اههنام قزلتاقلا

0010 

 ةهف

 هرف

 تأ

 لم # :ىلاعت هلوقل توميو اهيف ام لك كلهي نأو ء«ةمايقلا
 , عرس حمس 2 0 2

 . "74 مهجو الإ كلاه ٍءَىَش
 ال واطتم انمز امهئاقبل ثيعلا هيلع مزل نالا نيتدوجوم اتناك ول

 ىرسأ ةليل ميهاربإ تيقل :لاق هنأ ِةْدََي يبنلا نع ىور دقو» :اولاق
 ةنجلا نأ مهربخأو . مالسلا ينم كتمأ ءىرقأ دمحم اي : لاقف يب

 هللا ناحبس اهسارغ «ناعيق امهنأو .ءاملا ةيذع ةبرتلا ةبيط
 نع ةياكح ىلاعت لاقو .7"2«ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو

 ولف :اولاق 04 ِةَّنَجْلا ىف اميب كَدنِع يل نبأ ٌبَر# نوعرف ةأرما يل

 . مهريغو (5 - ”/1) يئاسنلاو :.(5570) يذمرتلاو (5755) دواد ذآ ةحرحا ةديح
 م

 .(88) ةيآلا :صصقلا ةروس

 )٠١5(. ةحيحصلا عجارو .ةديغو (464) ئلمرتلا ةرحأ .نيبح

 )١١(. ةيالا : ميرحتلا ةرومس

 د93 2



 سارخلا اذهل ناك اعملو نايك فداك نيل ايس اغورفمو ةنحلا :تقاك
 .نوعرف ةأرما ءاعد غاس املو .ىنعم

 هم َإ َكِلاَه ِءّمَش 6-92 : ىلاعت هلوق يف مهلالدتسا امأ :الوأ

 رانلاو ةنجلاو .ءانفلاو كالهلا هيلع هللا بتك امم ءيش لك دارملا نأب هبيجيف

 ليفو ٠ .ههجو هب ديرأ ام الإ لطاب كلاه مدخل : ليقو . .ءاقبلل اتقلخ

 لهأ كله ةكئالملا لاق 4 © نا اََكَع نم ّلُك» ىلاعت هللا لزنأ امل هنإ
 لإ كِلاَه 2 8 لجو رع هللا لّزنأف . ءاقلا يف اوعمطو ضرألا

 ع رم اثعاس ها

 . توملاب كلذ دنع ةكئالملا تفباف © مهجو

 هللا لانقفا نسابف كيف عياش ةلطار ةيجق يهف ةيناثلا ةهبشلا امأ :ايناث

 مث لعفي امع لأسي ال هناحبس هنأل .قرافلا عم سايق وهو هقلخ لاعفأ ىلع

 : لوقن لب نيتلطعم امهئاقبل ثبعلا نآلا امهقلخ ىلع مزتي هنأ ملسن ال اننإ

 هيتآي رفاكلا دبعلا نأو ةنجلا ىلإ باب هل حتفيو اهبيطو ةنجلا حور نم هيتأي

 . هومعز ام ىفني اذهو .رانلا يف نيرفاكلا حاورأو

 مدع ىلع لدي ال» هوركذ اه. ناي اهنه نناجيفا : ةنلاقلا ةيرشلا اهأ : اثلاث

 لجو زرع هللا نأ رابخإلا :هيف ام ةياغ .نآلا امهدوجوو رانلاو ةنجلا قلخ

 اا ا باعوا ارواب وو

 . عازنلا

 ةرا
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 عم كلذ حرشا امهماود وأ رانلاو ةنجلا ءانف نأش يف سانلا فلتخا -س

 .راتخت امل ليلدلا ركذو حيجرتلا

 : اهمهأ ةدع لاوقأ ىلع كلذ يف فلتخا -

- 

 يم هلل

 اح

-95 

 ةلدألا ٠

 -أ

 دم ةمألا روهمج لاق هبو .امهئانف مدعو امهئاقبب روهمجلا لاق
 الا

 دعب ولو .رانلا ءانفو ةنجلا ءاقبب لاق هنأ فلسلا ضعب نع لقنو

 .نيتيقاب ريغ رانلاو ةنجلا نأ ناوفص نب مهجلا ىريو
 .رانلا يف فقوتلاو ةنجلا ءاقبب لوقلا : ميقلا نبا ىلإ بسنو

 الت

0 0 

 9 : ىلاعت هلوق كلذكو ءامهئانف مدعو امهءاقب يضتقي اذهو

 دقن 4 ©) نوحي اني مخ امو بَ ايف موشي
 ةنجلا نم نوجرخي ال مهنأب ةذجلا باحصأ نع هناحبس ريخأ

 كلذكو مهئانف رد لدف نمزب كلذ ددحي ملو

 ام اين َنيَِخ ملل ىنَ اودع را امو# اا

 6 1 0 م ل .شرالاو ثْومَحلا

 اذه يفاني الو .ةنجلا ءاقب ىلع ةيآلا تلد دقف د
 (هلوقب هيلع بقع لجو زع هللا نأل كير ءاشام الإ) ءانثتسالا

 را( الا م 01(

 .(84) ل : روس 15

 10 0 رف

 و



 : ليق دقف ءانثتسالا امأ حوطقم ريغ يأ اذوذجم ريغ ءاطع)»

 . ماع ال مهنم لخد نمل صاخ اذهو رانلا يف مهثكم ةدم دارملا ١-

 . مهروبف يفو فقوملا يف و مهماقم ةدم :دارملا ليقو -

 مهنمف ةنجلا يف مهدرلخ عم مهنأب مهمالعإ ف1 ريغلا ليفو 357

 . هللا ةئيشم تحت نولخاد

 : ةنسلا نم مهتلدأ امأ

 هاف معني ةهنجلا لخدي نم) :لاق هنأ يع هنع درو امب !اولدتسا دف

 يدانيف) : لاق د ع هنع ىور ام كلدكو 000 هاف دلخيو س وبي

 اومرهت الف اوبشت نأو .اومقست الف اوحصت نأ مكل نأ ةنجلا لهأ اي يدانم

 اللا ا

 : يتأي امف :رانلا ءاقب ىلع مهتلدأ امأ

 ّنِم َنيِجِرَحِب مه اَمَو# رانلا باحصأ ىف. ىلاجتا ةلوك ب
 . "74راَتلأ

 00 7 0_ا 5 0 00

 7 ملتح تلاع ذر ارتي خوق# نقي ل9 كاعيس لوا ل[

 _ (10/يو 4ٌاًَهِياَذَع

 مس يف لمَ َعِلي َّقَح َهَنَجلآ َنوُلُخَتَي الو لجو زع هلوق -*
 1 4 ياي

 .امهريغو )١977( يذمرتلاو (7 ١5 - 5884 /7) دمحأ هاور ءهريغل نسح )١(

 .هريغو )١8719( ملسم هجرخأ (؟)

 را يالا ةرقلا ةرونس» 5

 لا اق روش ٠50

 )8(١: :ةيآلا :فلرعألا ةروص 43 (1

 ت7



 : ةئسلا نع امأ

 يشيل 0س حام كيو لا

30 5 

 : طقف رانلا ءانفب نيلئاقلا ةلدأ - ب

00 

030 

 رف

0 

١ 

0 

 كك ين ملل ٍراَثلأ ىنَه اُعَس َنِنَّل نو ىلاعت هلوق

 ام اَلِإ ُضْرأْلاَو ُتومَتلا ِتْماَد اَماَبف ترادَح © ٌّنِيِهَسَو
 رارمتسا ىلع لدي ام ءانثتسالا اذه دعب تأي ملو 20ج قر 42

 .ةنجلا لهأ يف تدرو يتلا تايآلا يف امك .رانلا يف مهتاقب

 رانلا لهأ نود ةنجلا لهأل ءاطعلا رارمتسا ىلع لدي ام دوروف

 . ةيناف رانلا نأو . ةيقاب ةنجلا نأ ىلع لدي

 ثبل ول) :لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ىور ام

 تقو كلذ ىلع مهل ناكل .جلاع لمر ردقك رانلا يف رانلا لهأ

 . (4!(هيف نوجر خي

 ةنجلا نأ . ىه (هعاتأو مهج مهول رانلاو ةنجلا ءانقب نيلئاقلا ههبش

 اول ل ل

 .( 150: ةيآلا ”ةةوع روب

 .هريغو ديمح نب دبع هجرخأ « فيعض هدانئسإ

 ا



 لكنا امك ناينفت رانلاو ةنجلاف يتم ثداح لحد ناتئتداح رانلاو

 0 ا 0
 . ا كلاذ عي 092 ىلاعت هلوقب

 نكلو امهتاذب 5 ةنجلا ءاقب نإ :ىلوألا ةهبشلا نع باجي

 .امهل ىلاعت هللا ءاقيإب

 هانركذ ام نأو قبس امي ةياآلا نع باجيف :ةيآلاب لالدتسالا نع امأ

 رانلاو ةنجلاو .كلاه وهف .ءانفلا هيلع هللا بتك امم ءيش لك دارملا نأ نم

 الا

 اير :

 ةنجلا نأ ىلع روهمجلاو . .رانلا ءانفب لوقلا راتخا نم فلسلا نم

 راتخي هنأ ليلعلا ءافش يف هركذ امم مهفي هللا همحر ميقلا نباو ناتيقاب رانلاو

 ىلع ةيمالسإلا شويجلا عامتجا يف هركذ امم مهفيو 7"2رانلا ءانفب لوقلا
 هباتك ىف امأ ءرانلاو ةنجلا ءاقبب لوقلا ىري هنأ :ةيمهجلاو ةلطعملا وزغ

 امالك لاذ قبح ةلنانسلا هله ىف فقوتلا ىلإ بهذ دقف «حاورألا يداح»

 دنع اق فاعلا ةيئاكلا ةلازمملا هذه يف مكمادقإ نيأ ىلإ ليق نإف» هدافم

 ريمأ مدق ىهتنا انه ىل اودتلاو 18 ا كك ترن اعل هكون
 امو .رانلا لهأو 0 و لوخد ركذ ثيح بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 ميقلا نبا لعلو ءاشي ام هللا لعفي مث كلذ دعب لاق مث .امهنم لك هيقالي

 . داهتجالا رييغت ساب نم .اعيمج ةثالثلا ءارالا هذهب لاق هللا همحر

 : ةنسلا لهأ روهمج بهذم وه امك رانلا ءاقبب لوقلا :ملعأ هللاو : حجارلاو

 .(84) ةيالا :رصصصقلا ةروس )١(

 يداح يف كلذب حرص دقو نيدحوملا ران ءانف ىلع ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مالك لمحي (؟)

 . ضوع نمح رئادبع دمحم قيقحتب ” ؟ ص بيصلا لباولاو حاورألا

 , 0 كلا :دوه ةروس (9)
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 امب ةلالدلا نم اهيف سيلف ىناثلا لوقلا ةحص ىلع تالالدتسالا امأ

 : يتأي امب هنع باجيف . .رمع لوق امأ .لوألا لوقلا ةلدأ ةضراعم ىلع ىوقي

 ١- تشي ال فيعض هنأ .

 :لاق :كيكبي امو :اولاق .ىكبف لمرلا نم بيثك ىلع رم

 ردقك رانلا يف رانلا لهأ ثبل ول) :لاق مث .اهلهأو رانلا تركذ

 ((')ادبأ دولخلا هنكلو اهنم نوجرخي تقو مهل ناكل جلاع لمر
 هللا ردق ول» ىنعملا نأل .هيلع هب لدتسا ام فالخ ىطعي اذهف

 هنكل نوجرخيس مهنأكف جلاع لمر ردقك رانلا لهأ ثكم

 (ملعأ هللاو ْنيعم ددع ُرْدَقي ال هنإ ذإ .ادبأ دولخلا .

 ؟ليصفتلاب اهماودو رانلا ةيدبأ يف سانلا لاوقأ ركذا -س

 : لاوقأ ةينامث كلذ يف سانلل 3-5-8

 جراوخلل لوق اذهو .دابألا دبأ اهنم جرخي ال اهلخد نم هنأ تال

 . ةلزتعملاو

 ةيران ةعيبط ىقبتو مهتعيبط بلقنت مث . .اهيف نوبذعي اهلهأ نأ -؟

 ةيفوصلا مامإ يبرع نبا لوق اذهو .مهعبطل اهتقفاومل اهب ذذلتي
 ,ةنداحتلا

 .اهنم نوجرخي مث .دودحم تقو ىلإ اهيف نوبذعي اهلهأ نأ -*

 ىبنلل دوهيلا هاكح لوقلا اذهو ..نورخآ موق اهيف مهفلخيو
 ومج

 اَنَسَمَت نأ ْاوُلاَقَو## هناحبس لاقو .ىلاعت هللا مهبذكو .ِةيثي
3 

 رح 70

 38 رود اناا كلا ةاكقلا

 .دحأ اهيف سيل .اهلاح ىلع ىقبتو .اهنم نوجرخي :موق لاق -4

 .هجيرخت قبس (1)

 .(55) ةيآلا ةةرقبلا ةرؤس“ (5)
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 ' هؤاقب لاحتسا هثودح تبث امو .ةثداح اهنأل اهسفنب ىنفت اهنإ -ه

 مداقت اهنك نابلاو
 اذهو ملأب نوسحي ال .ادامج نوريصيو اهلهأ تاكرح ىنفت -5

 .لئالقلا لوق

 لن ا ل باب

 ابوس د اجل مرام ايلا يرو ما رع ايم رحب هلاك -

 لك ةلدأ ريرقتو .امهريرقت مدقت دق نالوقلا ناذهو .ةلاحم

 .رانلاو ةنجلا ةيدبأ توبث لوح فالخلا يف امهنم

 ىلع ةلادلا صوصنلاب مدقت ام ىلع ةوالع . كلذ ىلع اولدتساو مهنع ىور

 هتمحر عست نأ دب الو :اولاق . .هبضغ تقبس هتمحر نإو هللا وفع ةعس

 ١

 رطوسصتلا ف درو ام ءاولاق 0 ي قاع يتحرب)ا لاق

 اب د تاو و ا متين

 ال ةيقاب 0 نأ نيعناتلاو ةراهيبشلا نوهت لاك هنو : يناثلا لوقلا امأو

 لهأل ىلاعت هلوقب مسا يسع ل ل ا

 5 اسم ح1

 1 ةمدقتملا ةيآلاب اولدتسا امك "049 اًباَذع اَّلِإ 5ك نلف ًاوقودَت»

 رانلا نم جرخي هنأ .ةمتكملا ةتسلا ا دقف .دوهيلا ىلع ادر هللا اهلزتأ

 5 يالا. كفارعألا ةزؤوض_ 23

 .(80) ةيآلا :ًابثلا ةروس (5)
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 ةاصع جورخ يف ةحيرص ةعافشلا ثيداحأو :هللا الإ هلإ ال :لاق نم

 أاهنم رافكلا جرخ ولف مهب صتخم مكح اذه نإو .رانلا نم نيدحوملا

 وسبل رانلاو ةنجلا ءاقبو ناميإلا لهاب جورخلا صتحي ملو . مهتلزنمب اوناكل

 سئفنلا هيلإ نكست يذلا وه اهماودو رانلا ءاقب وهو ريخألا لوقلاو
 . ملعأ هللاو . ةمدقتملا هتلدأ ةحارصل بلقلا هيلإ نئمطيو

 يفَف أاودعَس َنبذلَأ اَمْأَو :ىلاعت هلوق يف دراولا ءانثتسالا هجوت فيك -س

 رم جريس
 وي

 م0074 © ذوذجي ريغ

 : اهنم لاوقأ ىلع ءانثتسالا اذه هيجوت ىف فلسلا فلتخا -ج

 بيكم لحدا نحل نوكيا دهر ةراثلا نت عنكم دما اعبي ل لن 2

 . .ماع ال صاخ وهف .مهلكل ال ءاهنم جرخأ مث رانلا ىلإ

 .ففقوملا يف مهماقم ةدم الإ . .ليقو -5؟

 . فقوملاو روبقلا يف مهماقم ةدم الإ . .ليقو 7

 تحت نولخاد مهدولخ عم مهنأب مهمالعإل ءانثتسالا ليقو -4

 مهل همزجو هتميزع كلذ ىفاني الو اهنع نوجرخيال : هتئيشم

 ىِذلأب َنيَهْذَنَل اَنْثِش نيَلَو# :ىلاعت هلوق يف امك دولخلاب
 04 َكْيلَك قع رَبي ُهَأ ٍاَمِي نإّو» هلرقو ")قل ًآَئِبحَيَ
 . ةريثك هرئاظنو

 453 ةنكلا :ةارسالا ةروتس (5)

 183 ةيآلا :قروتخلا ةؤوش 69
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 .هبونذب رانلا هلوخد هللا ءاش نم الإ يأ (نم) ىنعمب ام نأ ليقو -5

 وهو ةاحنلا ضعب لوق ىلع اذهو (واولا) ىنعمب الإ ليقو -1
 ءاعيسالا نك ( وكلا نسم (1لا): ادي ةيروييسو «اكعيق
 .هدعو فلخي ال هللا نإ :لاقو .ريرج نبا هحجرو ًاعقطنم

 : لوقت نأ هريظنو ولاق (ريغ ءاطع) هلوقب ءانثتسالا لصو دقو

 دفاع نكرر كعفام ىأ عفقااهكلا "ل رخ قراد كلكمبا

 . (هيلع ةدايزلا نم
 كنبرضأل هللاو :لوقت امك هلعفي الو .برلا ءانثتسا وه ليقو -ا/

 . هبرضب مزجت لب هارت ال تنأو كلذ ريغ ىرأ نأ الإ
 ؟رانلا مأ ةنجلا يف .ةرخآلا يف نيملسملا لافطأ نوكي نيأ -س

 ةزانج ىلإ ِةْنكي هللا لوسر ىعد :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع تور -ج

 نم روفصع اذهل ىبوط هللا لوسر اي :تلقف راصنألا نم يبص

 ةشئاع اي كلذ ريغ وأ» :لاقف هكردي ملو ًاءوس لمعي مل ةنجلا ريفاصع

 رانلل قلخو مهئابآ بالصأ يف مهو .اهل الهأ ةنجلل قلخ هللا نإ

 . ؟7ءلسم هاور . .«مهئابآ بالصأ يف مهو اهل العأ

 نم هب دتعي نم عمجأ :ملسم حيحص ىلع هحرش يف يوونلا لاق
 . ةنجلا لهأ نم وهف نيملسملا لافطأ نم تام نم نأ ىلع نيملسملا ءاملع

 باجأو .اذه ةشئاع ثيدحل هب دتعي ال نم هب فقوتو .افلكم سيل هنأل

 اهدنع نوكي نأ ريغ نم عطقلا ىلإ ةعراسملا نع اهاهني هلعل هنأب هنع ءاملعلا

 . .ةنجلا يف نيملسملا لافطأ نأ ملعي نأ لبق اذه لاق هنأ لمتحيو ليلد

 . ملعأ هللاو

 .هريغو (75552 ملسم هأور 21(
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 . ةدارإلاو ةيادهلا يف تاقولخملا عاونأ ركذا :

 .رمقلاو سمشلاك هعبط هل هرخس امل هللا هأده هعبطب رخسسم : امهدحأ

 :ةووعتكا ةدارإ ةلاط هيفا هللا يتكرر كقاوي ينفر ك مش «اجوبنات

 : عاونأ ةثالث ىلإ عونلا اذه مسق مث .هرضيو هعفني امب هملعو هروعشل ةعبات
 .ةكئالملاك .هاوس ةدارإ هنم ىتأتي الو .ريخلا ىلإ ديري ال عون ١-

 .نيطايشلاك هاوس ةدارإ هنم ىتأتي الو رشلا الإ ديري ال عون -؟

 . فانصأ ةثالث هلعج مث ناسنإلاك نيمسقلا ةدارإ هنم ىتأتي عون -

 .ةكئالملاب قحتلي اذهو هتوهشو هاوه هلقعو هتفرعمو هناميإ يلغي فنص -أ

 . نيطايشلاب قحتليف امامت هسكع فنصو -ب

 . مئاهبلاب قحتليف هلقع . . ةيميهبلا هتوهش بلغت فنصو -ج

 نأ نكمي لهف .باقعلا هيلع بجي وأ ءدبعلا نع باوثلا هللا عنمي دق -س

 ؟كلذ حرشا ؟ةلع ريغ نم كلذ ثدحي

 وهو رم لا ا هتفرعم بجت امم -ج

 ٌكرِمْؤَم وهو تادلنعلا نِم ٌلَمَعِي م : ىلاعت لاق حلاصلا لمعلا
 اسس ري ص للا اي سل

 دعب الإ ًادحأ بقاعي ال كلذكو )4 © امضه الو املظ فاي الف

 نم مُكَبَصُ يو لو ىلاعت هللا دانك اتطلا يبن دل ويضع

 بير الذ "04 © ٍريثَك نع اوُمَعَيَو رك دا تنك امه زكي

 هنم ةمكح هلك كلذ نكلو .ءاشي نم لضيو ءاشي نم يدهي هنأ

 هتمكح لامك نم ةحلاصلا لامعألا يه ىتلا بابسألل هعنمف .لدعو

 . هناحبس هلدعو

 .(1١1؟) ةيآلا ا 01(
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 تحسم
+ 

 مهل ءايحألا ىعسب تاومألا عافتنا

 ؟تيملل هباوث يدهيو نآرقلا ارقي نم راجئتسا مكح ام -س

 دحأ هيلإ دشري ملو ةباحصلا هلعفي مل زئاج ريغ لمع هنأ اذه مكح -ج

 .اقلطم مهراجئتسا زوجي الف اذهلو .هيف صخري ملو نيدلا ةمئأ نم

 ةءارقلا كلت نم ءيشب عفتني ال تيملا نإف كلذ نم ءيش لصح ولو

 هل نكي مل ام يدهي فيكف هل باوث الف هرجأ ذخأ دق ءىراقلا نأل

 . .هيطعي ال ءيشلا دقافو هيف باوث

 ؟نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ مكح ام -س
 : ةلأسملا هذه يف فلتخا 5-8

 0 باك رجا دلع دخا اهب نحل ذا ناك 21322 يعل قع ىور ام ليلدلاو . .نآرقلا ميلعت ىلع :ةرجألا ذخأ زوجي ليقف -أ
 ها

 نم هعم امب ةأرماب الجر جوز) ٍةِْي هنأ ىور املو ("06هللا
 . ""0(نآرقلا

 الجر مّلع هنأ ةدابع نع ىور ام ليلدلاو .ًاقلطم زوجي ال ليقو -ب

 كلذب ٍةْكَي يبنلا ربخأف .اطوس هيلإ ىدهأف هللا باتك نم ائيش
 كد نقف لكنت وانا وما طوي هقول نأ كييحاا نارا لاق

 . مرحم رمأ نع الإ بقاعي الو .لعفلا كلذل اباقع هركذ ام ٍةَ

 )١( باتكلا ةحئافب ةيقرلا ىف طورشلا /يطلا (37719/) يراخبلا هجرخأ .

 )0( يراخبلا هجرخأ )2١59( ملسمو .نآرقلا ىلع جيوزتلا /حاكنلا )١555(.

 .(565) ةحيحصلا عجارو امهريغو 0 ١ ثال) ةحام باو ( )١5 3 وأ هج أ : هريغل 2 هيف
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 يتلا ةلدألل نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ زاوج :راتخملا يأرلاو

 .ملعلا لهأ ضعب دنع دانسإلا فيعض وهف ةدابع ثيدح امأ ..اهوقاس

 نأ ةدابعل يغبني ال هنأ ىلإ راشأ امنإ ٍةَِكَت يبنلا نوكي هتحص ضرف ىلعو

 نآرقلا هملع ةدابع نوكل وأ ًاريقف نآرقلا هملع نم نوكل طوسلا كلذ ذخأي

 .هلمع باوثل طابحإ طوسلا كلذل هذخأ يف ناكف .اعربتم

 .نارقلا ميلعت ىلع عيجشت هيف ةرجألا ذخأ زاوجب لوقلا نإف :اريخأو

 ىلع ةرجألا ذخأ امأ . .سانلا نيب هتءارقو . هظفحو هراشتنا ىلع ةدعاسمو

 فرصي نأ مامإلا ىلع بجي هنأل .زئاج وهف :لاملا تيب نم نآرقلا ميلعت

 نمل اعيجشتو «نيدلا رئاعش ىلع ًءاقبإ .اهوحنو ةمئألاو ةاضقلل بتاور

 . مدقتملا فالخلا هيفف دارفألا نم ةرجألا ذخأ امأ .اهب نونتعي

 امف ءهربق ىلع نآرقلا أرقي نمل هلام نم ءزجب يصوي سانلا ضعب -س
 ؟كلذ مكح

 اذه يف ةجحلاو . .ذفنت ال ةلطاب ةيصولاو .مرحمو ةعدب لمعلا اذه -ج

 .لامعألا هذه نولمعي اونوكي مل ةمألا فلس نأ

 ؟تيملل اهباوث ءادهإو نآرقلا ةءارقب عوطتلا مكح ام -س

 لوصو يف قباسلا فالخلا يرجي اهيفو .ةيندب ةدابع نآرقلا ةءارق -ج

 . تيملا ىلإ ةيندبلا تادابعلا

 اهنمو .تيملا ىلإ تادابعلا لصت :اولاق فلسلا روهمجف -أ

 اهنم الك نأل .حجحلاو موصلا ىلع ةءارقلا اوساقو .ةءارقلا

 . هيندب ةدابع

 نأآل «تيملا ىلإ ةءارقلا لوصو مدع ىلإ فلسلا ضعب بهذو -ب
 فارم

 فس

 نق بيج و2 ١ ىننلا للا كيقارو ملو كلذ راع يل اا
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 نيب قرفلا ام مث . .هيلع ليلد ال ماعلا يفنلا اذه نأب :اذه

 باوث لوصو نيبو .ءاعدلاو جحلاو موصلا باوث لوصو

 موصلا باوث ءادهإ ىلإ مهدشرأ ٍدْيلَم يبنلا نأ ليق نإف «ةءارقلا

 .نآرقلا ةءارق نود جحلاو

 جرخ هنكلو اذهب مهئدتبي مل . .ِةَك يبنلا نأ :كلذ نع يباوج نإف

 ةقدصلا نع هلأس كلذو .هل نذآف ,.جحلا نع هلأس اذهف باوجلا جرخم هنم

 ؟َِِك يبنلا ىلإ حلاص لمع يأ وأ ةءارقلا باوث ءادهإ مكح ام -س

 : كلذ يف ء ءاملعلا فلتخا وتلا

 نم سانلا هب هللا ذقنأ دق ِةْنثَك يبنلا نأل هبحتسا نم مهنمف أ

 فارتغا هيلإ تباوثلا ءادهإ 62-5 ناكف رونلا نحلإ تاملظلا

 ل ايمجلاب

 اعورشم لاك ولو .هولعفي ريت مهلع هللا ئصر ةباحصلا نإ
 أ

 . هولعمل
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 سفنلا نامرحو لصاحلل ليصحت هيلإ لامعألا باوث ءادهإ ىف

 . حجارلا وه اذه لعلو هنم ٍةتِتَب لوسرلا ةدافإ مدع عم هبأوث نم

 ؟روبقلا ىلع نآرقلا ةءارق زوجي له -س

 حس !ةثالث ءارآ ىلع ةلأسملا هذه ىف ءاملعلا فلتخا

 ا! 1! -أ
 . هدعيو نفدلا دنع اقلطم ةزئاج يه : : لاق نم ء ءاملعلا نمف

 ن1



 .هدعبو نفدلا دنع اقلطم ةهوركم يه : لاق نم مهنمو -ب

 .هدعب ةهوركمو .نفدلا تقو ةزئاج :لاق نم مهنمو -ج

 : ةلدألا

 ىصوأ امهنع هللا يضر رمع نبا نأ ىور امب نولوألا لدتسا -أ

 . .اهمتاوخو ةرقبلا ةروس حتاوف نفدلا دنع هربق ىلع أرقي نأب
 ةرقبلا ةروس ةءارقب ىصوأ هنأ نيرجاهملا ضعب نع ىور املو

 .هربق ىلع
 نع لقني ملو . ثدحم رمأ هنأ : ًاقلطم ةهاركلاب نوولئاقلا لدتتفا, خت

 يهنم ةالصلاو .ةالصلاك ةءارقلا نألو .هيلإ داشرإلا َِْك يبنلا

 . ربقلا ىلع اهنع
 رثآلا نلف .هدعب عنملاو نفدلا دنع زاوجلاب نولئاقلا لدتساو -ج

 دعي ال ,«ةرقدلا كقع ةءارقلاب ىضقا هلأ ره خبأ نع لوقنملا

 . ةلدآلا نيب قيفوتلا نم هيف امل .اذه حجر هللا همحر حراشلاو

 م



 ءاسسعدلا

 ام ء(«تاجاحلا يضقيو تاوعدلا بيجي ىلاعت هللاو» يواحطلا لاق -س

 ؟انه ءاعدلاب هللا همحر يواحطلا دوصقم

 : ناعم ةدع هب داريو «ءاعدلا قلطي -ج

 ««تردان أ" .انالق فوغ لوقت يعادتلا ةيفاريؤ قاسي, دكا

 ىلإ موقلا توعد :لوقت ءيشلا ىلع ثحلا هب داريو قلطي -؟

 نم هدنع اميف ةبغرلاو لاؤسلاب هللا ىلإ لاهتبالا هب داريو قلطيو -
 انه ءاعدلاب دارملا وه اذهو ريخلا

 ىلع درت فيكو .ءاعدلاب عافتنالا ةلأسم يف سانلا بهاذم نع ملكت -س

 ؟نيفلاخملا ةهبش

 : ءاعدلاب عافتنالا يف ءارآ سانلل -ج

 بلجت يتلا بابسألا مظعأ نم ءاعدلا نأ ىلإ روهمجلا بهذ -أ

 رئاس- نه للا قلخع رثكأ لوق رهو ..ناضملا عفدتو حلاصملا

 «نلملا
 ةدئاف ال ءاعدلا نأ ىلإ ةيفوصلا ةالغو ةفسلفتملا ضعب بهذو -س

 ماقم نإ :لاقو نيفراعلا صاوخب ءاعدلا مهضعب صخو -ج
 . ءاعدلا ةياجإ يف ةلع صاوخلا

 : راتخملا يأرلاو

 :ةديبلاو باتكلا هيلع لد دقو ا ف 0



 4 - ا 0 رص م

 469 «نيخيد "مه نولَحْدَِيَس قدابع
 . ءاعدلا نأش ىلع كلذ لدف ةباجإلاب مهدعوو . .ءاعدلاب هدابع
 ٌبيِجأ ٌبيِرَف فِإَف ىَع ىداَبِع تكللأس اذإَو# ىلاعت لاق -ب /_ 1 هع ا م #2 سس 0 0 1
 ىلع لدف كلذب هناحبس ربخأ دقف 74ناَعَد اَذِإ ِعاَدلأ ٌةَوَعَد
 . ءاعدلا ةيلع و رشم

 :اهنم ةلدأ ةدعف ةنسلا نم امأ -5

 دقف "7(هيلع بضغي هللا لأسي مل نم) :لاق هيدي هنأ ىور ام -أ

 بيس كلذ: تاورشنلا'فادعلالاو ماعدلا ةفورشم ىلع نثالا لد

 : رعاشلا لاق . .هدبع نع هناحبس هللا ةاضرم بابسأ نم

 هلأ رمأ نقف كلا

 بضغي لأسي نيح مدآ ينبو ١ هلاؤس تكرت نإ بضغي برلا

 م - لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك انبر لزنيا ٍةْكَي هنأ ىور ام -ب

 ينرفغتسي نم ؟هيطعأف ينلأسي نم ؟هل بيجتسأف ينوعدين
 نم ةيعدألا عاونأل ةنمضتم ثالثلا هذه نم لكو (4)(هل رفغأف

 كلذ لدف .رفغتسملل ةرفغملاو لئاسلا ءاطعإو يعادلا ةباجإ

 . هتدئاف ميظعو ءاعدلا ةيعورشم ىلع

 ربلا الإ رمعلا يف ديزي الو .ءاعدلا الإ ردقلا دري ال١ ٍةَِْت هلوق -ج

 .*0«هبيصي بنذلاب قزرلا مرحيل لجرلا نإو

 سيل ىوعدب هللا وعدي لجر نم ام) لاق هنأ ٍةَِِي هنع ىورام -د
 ىدحإ كلت هتوعدب هللا هاطعأ الإ محر ةعيطق الو .مثإ اهيف

 .(59) ةيألا :رفاغ ةروس

 :(1850' ةيآلا :ةرقبلا ةزوبس

 (984071/) هجام نباو (؟3707) يذمرتلا هاور .هريغل نسح

 .(7208) ملسمو .ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا /دجهتلا )١١50( يراخبلا هجرخأ
 نباو (587و 5780و ؟الا//2) دمحأ هجرخأو (. .مرحيل لجرلا نإو) هلوق نرد ءهريغل نسح

 1 و حل ةحاس نبا زت 3-1513 نانح
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 ريخلا نم هل رخدي وأ .هتوعد هل لجعي نأ امإ .لاصخ ثالث

 نذإ هللا لوسر اي :اولاق (اهلثم رشلا نم هنع فرصي وأ اهلئم

 ءاعدلا ةيعورشم ىلع ثيدحلا لد دقف 27( رثكأ هللا» لاق رثكن
 كلت ىدحإب هتوعد تبيجأ هتوعد يف دعتي مل اذإ يعادلا نأو

 . ثالثلا لاصخلا

 :اهيلع هرلاو ..قينلاكيملا ةيبق

 : مههبش نم

 ءاعدلا ىلإ ةجاح الف بولطملا لوصح تضنتتقا نإ ةيهلإلا ةئيشملا نإ

 . هيف ةدئاف الف هضتقت مل نإو

 : باوحلا

 : نيباوج دحأب ةهبشلا هذه نع بيجأ

 لوصح يضتفت نأ امإ .ومهو هوركذ يذلا رصحلا عنم : امهلوأ

 نوكت نأ :وهو .اثلاث امسق كانه نإ :لوقنف هيضتقت ال نأ امإو بولطملا

 ءاهد اين كوك نق وربي فراطملا ل ريم كيش ا: لت ةنولذلا ةكشملا

 . باوثلا لوصحل اطرش حلاصلا لمعلا ناك امك بولطملا لوصح

 ةجاح الف بولطملا تضتقا نإ ةيهلإلا ةئيشملا نأ ملسن ال :امهيناث

 راههريغو (1/:555) وكاشلاو (8/) ديحأ هجرخأ .ءحيحص )1١(

 ت2 1



 الف بولطملا ضتقت مل نإ .ةيهلإلا ةئيشملا نآب مهل ملسن ال :كلذكو ةلجآ

 1 .رخأ راضم عفد وأ حلاصم بلج نم اضيأ دئاوف هيف لب . هيف ةدئاف

 الو اهيف مثإ ال ةوعدب وعدي لجر نم ام») .هانمدق يذلا ثيدحلا كلذ ىلع

 .«لاصخ ثالث ىدحإب هتوعدب هللا هاطعأ الإ محر ةعيطق

 دبعلا لعفب اللعم لجو زع هللا ءاطعإ ناك اذإ :اولاق :ةيناثلا ةهبشلا

 ىف هئاعدب رثأ دق لئاسلا ناك .لئاسلل لوئسملا ءاطعإ نم لقعي امك

 . عونمم برلا يف دبعلا ريثأتو .لوئسملا يف لئاسلا رثأ امك . . برلا

 هءاعد لعجو هئاعدل دبعلا كرح يذلا وه لجو زع هللا نإ : باوجلا

 + يف: لات كللاذلو. فايع هبلازع رمألا ادي هجق : «ةفولطملا لويضعس ىف: ابن

 ءاعدلا تمهلأ اذإف .ءاعدلا مه لمحأ يننكلو ةباجإلا مه لمحأ ال ينإ

 وهو .هئاعدب دبعلا كرحي يذلا وه هناحيس هللاو» ةباجإلا هنم تلصح

 .باونلل اببس حلاصلا لمعلا لعج امك .ةباجإلل اببس ءاعدلا لعج هناحبس

 . اهيلع هباثأو ةبوتلل هقفوو

 :اهنم ةبوجأ ةدعب اذه نع بيجأ -_-

 ىنعملا نوكيف ةدابعلا هن دارملا ةيالا ىف : ءاعدلا نإ لوألا -5

 هلوق اذه ىلع لديو : ءازج 0 <شأ ينودبعأ)

 ٌمَهَج َنلْخَدَيَس ٍقداَبِع َنَع َنركَتَس تلا ّنإ» ىلاعت اه # سس رخل صل دال هس ده
 ةباجإل ضرعتت مل ةيآلاف 07-5 046 <تيبرخياد

 . هئاعد ىلع يعادلا

 )1١( ةيألا :رفاغ ةروس )590(.

 )5( ةيآلا :رفاغ ةروس )59(.
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 هتباجإف . هلاؤسل لئاسلا ءاطعإ نم معأ يعادلا ةباجإ نإ : يناثلا 5 -

 ريخلا نم هلاؤس لثم راخدا وأ هلاؤس نيع هئاطعإب نوكت نأ امإ

 . ثيدحلا يف درو امك رشلا نم هلاؤس لثم هنع فرصي وأ هل

 اذإف عناوملا ءافتناو . . طرشلا دوجو نم اهبابسأ ىلع تايبسملا

 ريثأتو حالسلا ةلزنمب راكذألاو ةيعدالاف :اولاق . . بولطملا

 حالسلا نأك ادإف 5 هيراضب لب ىطقف هدلحمب نونسل حالسلا

 .ادوقمم عناملاو «الناق لحملاو ءايوف ا!ليغاس دعاسلاو اهات

 هذه نم لحو فلخت ىتمو ودعلا يف ةياكنلا حالسلاب لصحي

 ءاعدلا ناك اذإ راكذألاو ةيعدألا كلذكو ريثأتلا فلخت ةثالثلا

 تفتناو هناسل عم هبلقب صخشلا هجوت نأ هيلإ مضناو اقداص

 لصحي مل كلذك نكي مل نإو .بولطملا لصح عناوملا
 . بولطملا

 هذه ركذا وعدملل لامكلا تافص ضعب تابثإ ىضتقي ءاعدلا نإ - س

 ؟تافصلا

 : ةينامث ىناعم مزلتسي ءاعدلا نأ ليقع نبا ركذ -ج

 و

 . ىعدي ال مودعملا نإف دوجولا
 . ىعدي ال تيملاف ةايحلا

 .ىعدي ال مصألاف . عمسلا

 . ىعدي ال لهاجلاف ملعلا

 . ىعدي ال زجاعلاف ةردقلا

 . ىعدي ال ىساقلاف ةمحرلا

 مدينا ليقيلالا مركلا
 يهدي ال ريعفلاف ينغلا
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 ؟ءاعدلا ةباجإ طورش يه ام -س

 : ىه طورش ةدع ءاملعلا ركذ -ج

 هللا الإ هتاجاح ءاضق ىلع ردقي ال هنأب اهلإَغ ىعادلا نوكي نأ - ١

 .ءيش لك توكلم هديب يذلا
 .بلقلا ىضاس ةروكر دن ءاعولا لا هيلا ساقي نأ . لا
 ةباجإ مدعل ببس مارحلا يف عوقولاف اقلطم مارحلا بنتجي نأ -"

 عفري .رفسلا ليطي ربغأ تعشأ لجرلا) ِةََِْي ركذ اذهلو ءاعدلا

 هبرشمو «مارح همعطمو بر اي بر اي .لوقيف ءامسلا ىلإ هيفك
 . ")هل باجتسي ىنأف «مارحلاب ىذغو مارح

 .محر ةعيطق الو مثإب وعدي ال نأ -5
 بلطي نأب هنوك يف هللا ننس فلاخي اليحتسم ارمأ بلطي ال نأ -

 ةعيبط رييغت وأ جاوز ريغب ءانبألا قزرُي نأ وأ تيملا ءايحإ

 يهد ىلا ساجتلا وأ ضير ىلإ ءاملا لاحت :نايدكاكاكلا

 . خلا

 01 )١5 ملسم هجرخأ 21

 ت11



 (ِِلَع هللا لوسر باحصأ ةبحم)

 بح ىف طرفن الو . دي هللا لوسر باحصأ بحتنو) يواحطلا لاق - سي

 ريخلا ريغيو مهضغبي نم ضغبنو . مهنم دحأ نم أربتن الو مهنم دحأ

 مهضغبو ناسحإو ناميإو نيد مهبحو ريخب الإ مهركذن الو مهركذي

 ىلع تامو ةظحل ولو انمؤم هي يبنلا يقل نم وه :انه هب دارملا -ج
 كلل

 لع ىبنلا ىأر نم )١٠٠١( افلأ نورشعو ةئام هنأ هريغ ركذو .فلأ ةئام

 ش اقل ةضدصا

 بهاذم حضو دع يبنلا باحصأ ةيحبم توجو يف سانلا ءارآ ركذا - ص

 . سانلا

 يتلا مهتلزنم قوف مهنوعفري ال اذه عم مهو مهعيمج

 . تيبلا لهأل مهولغ

 مهبح ىف ولغلاو تيبلا لهأ ةالاوم ىلإ تبهذف ةضفارلا امأ -ب

 ايلع اوملظ مهداقتعا يف مهنأل ٍةْيلَي يبنلا باحصأ رثكأ ضغبو

 ريفكتو ءادعلا تيبلا لهأ ةبصانم مهو .بصاونلا لهأ ىأر -ج

 ءم هإف 1 ِ .- ا :
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 بصاونلا تلعف امكو ةضفارلا تلعف امك ِةْنِكَي هباحصأ نم ادحأ

 اهنوقحتسي يتلا ةلزنملا مهولزنأ لب مهبح يف اولغي ملو
 . ةوعدلا رشن ىلع هنوعو ٌدَِْي يبنلا باحصأ مهرابتعاب

 ؟اهنم أئيش ركذا «ةريثك لئاضف ٍةكَي يبنلا باحصأل -س
 نيتراتلا اوم الا مهيلع هللا :ناوضو ملت ىقا ضرست دع يورو ٠ كج

 .راثالاو ةنسلاو باتكلا نم مهنم

 : باتكلا : كلو
 -ٍ 4و2 و22 5:
 رامكلا لك فاد هةعم نضلاو فلا كوش يحرك باعت لاق نأ

 م يرث رتل 0 مر 1

 اولمعو اوما تلا كلل 7 : لاق نأ ىلإ 4 مس ءامحر

 . 74 © اًميِظَع ٍ رك عا كرك ميم 2 ا

 فكليوعيابي ذإ تريزا 5 لأ ' ضر دل : ىلاعت هلوق تول

 مهباثأو ْمِهبَلَع ةَنِحَسلا لزنأت ميوُلُم ىف ام ملم َوَرَجَّتلا تحت 200

 . "14 © ابرق اَحَنَف

 منألاَو َنرجهمْلا نم َنولَوأْلا َنوُفِيَسلَو# :ىلاعت هلوق -ج
 2 خس ويجدم ه8 للحم را رخل يي بح رمح ١ نب هيام

 دعاو دمع ل ميدع ا سوط نسحب مهوعبتا نيزلاو

 "د 0 1 روت و 558 “1 2

 تا
 ب

 ا

 : ةنسلا نم :ًايناث

 كيلولا نب , دلاخ نيب ناك لاق هنأ يردخلا ديعس يبأ نع ىور ام -أ

 اوبست ال) كك لاقف دلاخ هسمف ءىش فوع نب نمح رلادبعو

 يالا : حتفلا ةروس 21(

 .(14) ةيآلا :حتفلا ةروس (؟)
 "ا ةيآلا : ةيوتلا هرم. 20

 ه6 ايم



 ام ابهذ دحأ ألم مكدحأ قفنأ ول هديب ىسفن يذلاوف .ىباحص بتمميص 1[
 امد

 دحا رانلا جلي ال هديب يسمن يذلاو») لاق ْدْيِكَع هنأ هنع ىور ام تس بل

 «مهنولي نيذلا مث

5 : (”* 
 1 !«ةرجشلا تحت عياب

 . مهنولي نيدلا مث ينرش نورقلا ريحا ) لاق هزأ دع هنع ىور ام

0 

 : اهضعب كيلإف : راثآالا نم

 رظن هللا نإ) : لاق لل هن هللا يصر دا وعسم قا بع ىور ام

 ل ا ل دابعلا 0

 هيب 0 505 داب اعلا ٠ فبولق ريح هباحصأ بولق ىأرف

 دنع وهف انسح نوملسملا هباحصضأ هأآر أمف . هنيد ىلع نولتاقي

]! 1 1 )5( 
 7 (ءىيس وهف ائيس هار امو نسح هللا

 يبنلا باحصأ يف نوملكتي اسانأ نأ ةشئاعل لوق هنأ ىور ام

 . رجالا مهنع عطقني الا هللا داراف لمعلا مهنم

 ملسمو .(اليلخ ًاذختم تنك ول) يك يبنلا لوق باب /ةباحصلا لئاضف (771371) يراخبلا هجرخأ

0" 

 .(5751) دواد وبأو (5839) يذمرتلاو (؟ 135 ملسم هجرخأ

 .(؟5175)ملسمو .روج ةداهش ىلع دهشي ا باب /تاداهشلا (5 )١ ىر .أخبلا هج حا

- 
 ل

 سيمبل
 24 نع

 -_ ال 1 ل . .. توق *نإ ءص )٠ ٠( ةياحصلا لئاضف ىف دمحأ هاور

 3 ِِء
 - م ١ 4 1 ا

 ه8 5- ] مب 1 نحنا دوحا رص السمسم هك أانسسأ
 00-501 0-5 2. ايس 3
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 بجوي امم ِةَيللك هللا لوسر باحصأ لضف نع درو ام ضعب اذه

 حضو ١74 راصنأْلاو َنئهمْلا نم 5 َنوُقِبدَسْلاَو ا : ىلاعت لاق -س
 ؟ةباحصلا نم نولوألا نوقباسلا مه نم

 : لاوقأ ىلع كلذ ىف فلتخا -ج

 ىلع ديزي مهددعو حتفلا لبق ليك ارسلابا نينلا ؟ مهي دهازرملا لقت -أ

 .نجون(05555)

 . نيتلبقلا ىلإ ىلص نم : مهب دارملا ليقو -ب
 : يتأي امل كلذو راتخملا وهو ىوقأ :لوألاو

 َدَقَلا» :ىلاعت هلوق اهنم صوصن ةدع مهلضف يف درو مهنأل :ًالوأ

 ال9 هلوق ةو ("')هَورَجَّشلا حم كلئوعباب ذإ تك يوملا نع هنأ يس

 "7 تي وو ا لبق ني قمن نم :م ىِوَبْسَي
 يذلاو» هيي يبنلا لوقو . "04 يملأ ُهّأ َدَعَو ال و ًاوَتدقَو دب اني أَم
 ل ةرجشلا تحت عياب دحأ رانلا جلي الا ءهديب يسفن

 خسن نأل ةليضف ربتعي ال اهدرجمب نيتلبقلا ىلإ ةالصلا نألو :ًيناث

 ىلإ ىلص نم ةيلضفأ ىلع ليلد دري ملو .مهلعف نم سيل ىلوألا ةلبقلا

 . مهاوس نم ىلع نيتلبقلا

 ؟ِةَك يبنلا باحصأ ةبحم يف ولغلا زوجي له -س
 ةعيشلا تلعف امك ةباحصلا نم دحأ بح يف دحلا زواجت زوجي ال -جج

 56 ) ةيآلا ١ ةبوتل | ةروس 2290

 0 ةف]

218 



 تن ا رس

 ل بتكحلا ٌلهأتي # :ىلاعت لاق دقو .ءادتعاو ولغ ذئنيح هنأل

 .4)10 تحييد فر

 ؟ةضفارلا ىلع ىراصنلاو دوهيلا اهب لضف يتلا ةلصخلا يه ام -س

 :اولاق ؟مكتلم لهأ ريخ نم دوهيلل ليق :هنأ يه ةلصخلا هذه - حس

 :اولاق ؟مكتلم لهأ ريخ نم :ىراصنلل ليقو .ىسوم باحصأا

 0 ؟مكتلم له _ نم 5 ليو سبع .تاحيبصا

 ؟«ةءاربب الإ ءالو ال» ةضفارلا لوق ىنعم ام - س

0-6 

 تم دبس

 ركب ىبأ نم يربتلاب الإ تيبلا لآ ..ةالاوم متت ال هنأ اذه ىنعم

 ايلع ابلس دق رمعو ركب ابأ نأ مهمعزل ةلاقملا هله اولاقو . رمعو

 .مهلك مهنولاوي ةنسلا لهأو .اهب امهنم ىلوأ ناك هنأو .ةفالخلا

 ءاوهألاب ال فاصنإلاو لدعلاب اهنوقحتسي يتلا مهلزانم مهنولزنيو
 .دحلا ةزواجم وه يذلا ىغلا نم هلك كلذ نإف . بصعتلاو

 اذهب دوصقملا حرش (ةعدب ةءاربلاو ةعدب ةداهشلا فلسلا ضعب لوقيإا

 . مالكلا

 مل هنأ عم رفكلا وأ رانلاب نيعملا ىلع ةداهشلا» اهب دارملاف ةداهشلا امأ

 . (ةعدب هذهف كل كلذ بج وي انيق .نيظي

 ةءاربب الإ ءالو ال هنأ نم ةضفارلا ةلوقي ام :انه اهي دارملاف ةءاربلا امأو

000 
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 ع١ هكلوإ اك مكر ب
 .(١ال١) ةيألأ :ءانستلا هراومس
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 عم اذه قفتي فيكو اناسحإو اناميإو انيد ةباحصلا بح نوك هجو ام -س
 ؟طقف رارقإو قيدصت ناميإلا نأ نم يواحطلا هركذ ام

 مهتبحم نأ وهف ءاناسحإو اناميإو انيد ةباحصلا بح نوك هجو امأ -ج

 كلذلو . .امهل ةعاطو ِةَيقَ# هلوسرلو لجو زع هللا رماوأل لاثتما اهيف

 ةاخنب ني يسال .هللا . .هللا» . . دع

 و ءمهضفبأ يضخيبف مهضغبأ نمو مهبحأ يبحبف مهبحأ نمف
 ا هللا ىذأ نمو .هللا ىذا دقن يناذآ نمو . د مهاذآ

 ١

 اهدح نأ

 اذه نم اناسعإو اناهنإو انيد» تتاكف: هل ةعاط ايف ةراجيصأ ةعوق

 اناميإ ِةْيلَج يبنلا باحصأ ةبحم يواحطلا ةيمست نإ : حراشلا ركذ دق رابتعالا

 وهو بلقلا لمع ةبحملاو طقف قيدصت ناميإلا نأ نم هركذ ام عم ميقتسي ال
 .ازاجم اقالطإ نوكي هلعل هنأب : هنع رذتعاو قيدصتلا ريغ

 ام عم باحصألا ةبحم ةبسن ميقتست يكل :كللذي ةلعأ نفعا "انلإو

 . مهلوصأ عم شمتم وهف فانحألا ريغ روهمجلا يأر ىلع امأ .هراتخا

 ؟انايغطو اقافنو ارفك ةباحصلا ضغب يواحطلا ربتعا اذامل -س

 مل هو يبنلا باحصأ نأ وه .انايغطو اقافنو ارفك مهضغب نوك هجو -ج

 مهضغبأ امنإف مهضغبأ نمف كلذل مهضغب بجوي ام مهنم ردصي

 يضغببف مهضغبأ نمو» :ِةلي لاق يَ دمحم مهمامإ هضغبل
 : وقح

 .هجولا اذه نم انايغطو اقافنو ارفك مهضغب ناك اذهلو

 وهو .رفك نود رفك وه اذه ىلع رفكلا قالطإ نأ حراشلا ركذ دقو

 هأ .يداقتعالا ال يلمعلا رفكلا

 .هريغو (857"7) يذمرتلا هجرخأ ء«فيعض )١(

 .دلق عا 00

 ت1 2



 ةفالخلا ثحبم

 ركب يبأل الوأ (ِةنِك هللا لوسر دعب ةفالخلا تبثنو) يواحطلا لاق
 .هنع هللا يضر رمعل مث ةمألا عيمج ىلع اميدقتو هل اليضفت هنع هللا يضر
 مهو .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلعل مث هنع هللا يضر نامثعل مث

 . نويدهملا ةمئآلاو نودشارلا ءافلخلا
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 بع_س

 -ج-

 0س
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 ؟ةفالخلاب دوصقملا ام حضو

 تاذ ثالث تاملك . .نيملسملا ةرامإو .ءىمظعلا ةمامإلاو ةفالخلا

 هالك هللا لوس ةعب مهتن دحاو صخيشل كيك ةيويقدلاو ةفيدلا
 ؟ةديقعلا ىف ثحبملا اذه ىواحطلا ركذ اذامل

 نم فئاوط اهيف تفلاخ يتلا عيضاوملا نم ةفالخلا عوضوم ناك امل
 اذه لخدأ .ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع يذلا قحلا لوقلا عدبلا لهأ
 نم ىقتسملا ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم نايبل ةديقعلا يف ثحبلا

 نيملسملا نم ىرخألا فئاوطلا لهأ روهمجو ةمألا هذه فلس عمجأ
 ضعبل ًافالخ ًاعرشو ًالقع بجاو نيملسملل مامإ بيصنت نأ ىلع
 .اعرشو القع بجي ال هنأب نيلئاقلا ةلزتعملا

 لصفو دودحلا ةماقإ نم هب هللا رمأ ام متي ال هنألف : القع هبوجو امأ

 2 بيصنتب الإ ماظنلاب قلعتي امم كلذ ىلإ امو .روغثلا دسو تاموصخلا

 ىف نأ ىلع ةوالع بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو ::ةيملسملا .ةفيلخع

 . . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد دقف :اعرش هبوجو امأ

 ت1



 0 _ي و

 أوعيِطَأَو هللا امي اوه نذل 238 ىلاعت هلوق ::بثتاتكلا نم : :الوأ

 ةفيلخ بيصنت بوجو ىلإ ةيآلا تراشأ دقف ؟' 14 رخل ا لوسرلا
 الإ مهتعاط روصتي الو مر ةالو ةعاطب ضرما تي هيما

 .مهدوجوب
 هقنع يف سيلو تام نم : لاق ِدَيِئَم هنأ هنع ىور ام : ةنسلا نم :ايناث

 عمتسلا .ملسملا عرملا ىلعا .: هك :هلوقو ؟00١لاق امك وأ ةيلهاج هعبمف ةعيب

 ىلع ةمألا هذه فلس عمجأ دقف عامجإلا امأ :عامجإلا نم :اثلا

 مامإ رايتخا أوملدق ةباحصلا نإ ىبح نيمو ةقيلخ بيصنت وجو

 ؟285 لوسرلا دعب ةفالخلاب سانلا ىلوأ وب وه نم -س

 : لاوقأ ةثالث ىلع كلذ ىف ةمألا ءاملع فلتخا -ج

 دعب ةفالخلاب سانلا قحأ نأ ىلإ ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمف -أ

 ىلع دل انهيدقت 0س يا

 .ةمآلا رث

 قرشملا يف تأشن ةفئاط ( ىدئاورلا) ىلإ ةبنهن هيدتاوولا هعبهذفه تيب

 نأ ىلإ اوبهذف . ةغيلخلا 98 مهيأر اهئنمض نمو ةددعتم عدب اهل

 نب سابعلا همع وه هللا لوسر دعب ةفالخلاب سانلا قحأ
 :مهرعاش لوقي بلطملادبع

 عدبلا اهفانكأ ىلإ مكعيضيالو مكيولق بذعت ال سانلا اهيأ اي

 :( هقل ةنالا «ةةاسلا ةيؤي 239

 .(1881) ملسم هأ 0(

 )١18595(. ملسمو (5905) ير ,ءاخبلا هجرخلأ (9)
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 ىلع وه لكَ هدعب ةفالخلاب سانلا قحأ نأ ىلإ ةعيشلا تبهذو -ج

 ىف ةعيشلا فئاوط تفلتخا دقو .هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب

 نم هيلع صنلاب تبثت له ةفالخلاب هنع هللا ىضر ىلع ةيقحأ

 دقو ةباحصلا نم هريغ نم لضفأ هنوكل مأ .ِةِني هللا لوسر

 . نيملسملا مامإ يف طرتشت يتلا طورشلا هيف ترفوت

 يضر قيدصلا ركب ابأ نأ نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلإ بهذ ام وه

 تاي امل كلذو د07 هللا :لوسرر دعيت ةقالخلاب: ىمانلا قحنأ :ةنعبفللا

 نإ ىتح ةدابع نب دعسوهو هسفن يف ضرغل دحاو صخش الإ عامجإلا اذه

 .نيملسملل هتفالخ يف عنامي دحا دجوي الو يفوت هنع هللا يضر ركب ابأ

 ابأ اعياب دق امهنع هللا يضر يلعو بلطملادبع نب سابعلا نأ :ايناث

 (هيقت) هاعياب امهنإ لوقن نأ نكمي الو هاعياب امل هنم قحأ اناك ولو .اهب ركب

 . هيرصان ةرثكو يلع سأب ةدش نم ملع دق امل لطاب يناثلاو عامجإلاب لطاب

 . ارصان مهب ىفكل مشاه ونب الإ هل ارصان نكي مل ولو

 ىلع ءاج عباسلا مويلا ناك املف لايل عيس رسانلا رّيْخ ةعيبلا هل تمت امل هنع
 0 ظل |” 0 أذ ب 7 5

 . (كانعياب امل الهأ كانيأر اننأ الولو . كليقن ال هللاو) لاقو هنع هللا ىضر

 ؟باختنالاب مأ صنلاب قيدصلا ركب يبأ ةفالخ تبث له -س

 : هل ةفالخلا توبث ةيفيك ىلع ةفالخلاب ركب يبأ ةيقحأب نولئاقلا فلتخا -ج

 تبثت اهنإ ثيدحلا لهأ نم ةعامجو ىرصبلا نسحلا لاق -أ
 ا .٠ *

 ةراشإ او ىمحلا مرصتلاب

 تا 11



 . يلجلا صنلاب تتبث ب اهنإ نورخآ لاقو

 تتبث اهنإ ةرعاشألاو ةلزتعملاو ثيدحلا لهأ ضعب لاق

 : لوق لك ةلدأ .رايتخالاب

 ريا هيرو رتل بتبا

 هايل ىهرألا زها نم ادفع تنك ولز 4لاك هك دهنع قواه

 الإ ةحوخ دجسملا يف نيقبي ال دل ل

 نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو :اولاق "ركب يبأ ةخوخ الإ .تدس

 هتمامإ ىلإ ةراشإ اذه يفو .هللا لوسر دعب ةمألا لضفأ ركب ابأ
 1 . دلك هللا لوسر دعب

 دقو سانلاب لصيلف ركب ابأ اورم» لاق ديك يبنلا نأ توب انف

 510 يانا هبل وكر انأ اورم :لاقف تارم كلذ يف عجور

 ةمامإلاب هميدقت ىفف .تارم ةدع سانلاب ركب وبأ ىلص دقف

 . ىربكلا ةمامإلا يف هميدقت ىلإ ةراشإ ىرغصلا
 كك هللا لوسر تعمسا : لاق هنع هللا يضر رباج نع ىور ام

 كف هللا" لومرج طيف رك يأ نأ خلاص لجون ةلبللا كر نوش
 انمق املك: راج لاق تازدغب ناَمَثَع طينو ل

 . هللا لوسرف حلاصلا لجرلا امأ انلق هك هللا لوسر دنع نم

 ثعب يذلا رمألا ةالو مهف صعبب مهصعب طونملا اهآذو . د

 و موسللا

 : يتأي امب يلجلا صنلاب تبثت اهنأب نولئاقلا لدتسا

 :لاق هنع هللا يضر معطم نب ريبج ىلإ يراخبل لقا انه ١-

 .امهريغو (؟787) ملسمو (871) يراخبلا هجرخأ )١(

 .امهريغو 578١( - 418) ملسمو (51/8) يراخبلا هجرخنأ (؟)

 :اههريغو (55١١):ةتبل ١ يف مصاع يب ١ نيازر( 451593 داد هو هأو
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)010( 

00( 

 هف

050( 
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 0 :تلاقف ا ا 0

 مح هللا لوسرل ةفيلخ نوكيس ركب ابأ 0

 مويلا يف هللا لوسر ىلع تلخد :نيلاف ةشئاع نع ىور ام - 5

 3 بتكأ ىتح كاخأو كابأ يل عدا) : لاقف هيف يفوت يذلا

 فون...( ركيبابا زل قركوملاوهللا :ىنأر لاق وف اراك ركب
 . . عماط رمألا اذه يف عمطي الف . . تاياورلا ضعب

 :ىايامل ناهتال ا يدحت تاتا نولئاقلا لدتسا

 لاق :لاق هنأ امهنع هللا نيكو رمق نب هللاذو نع ىورام ١-

 ابأ ينعي ينم ريخ وه نم َفلخَتْسا دقف فِلْحَتْسأ نإ :رمع
 ينعي ينم ريخ وه نم فِلْحَتْسَي ملف فِلْخَتْسَأ مل نإو .ركب
 لوسر ركذ منيح ةنأ كف تفرعف : هللادبع لاقف 00

 لع هللا لوسر ناك نم» تلئس اهنأ ةشئاع ظة1 3-3

 9 هللا لوسر نأ ىلع لدي اذهف (؟)«فلختسا ول .املختسم

 نوملسملا 1 أم)) < لاق نأ دوعسم نب هللادبع نع ىور ام 331

 وهف اغيس توحلسملا هارب اهو. نيس هللا: .كدع..وهقا :انيمح

0 

 .امهريغو (؟*م5) ملسمو (مجوةز يراخبلا هج رخأ

 . هريغو (7؟ ماب مليش هج رخأ

 .مهريغو (115؟9) يذمرتلاو )١817( ملسمو (7؟8١) يراخبلا هج رخأ

 .هريغو (11782) ملسم هجرخأ
 دل 0-7 3
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 : راتخملا ىأرلا

 صنلاب تبثت قيدصلا ةفالخ نأ لعجي هنأ حراشلا مالك نم مهفي يذلا

 : يتأي امل رايتخالاب تبثت اهنأ (ملعأ هللاو) رهظي يذلاو

 .هدعب نم رمألا ىلوتي نميف ديك هتافو لعب ةباحصلا فاالتخا :ةلوأ

 .اوفلتخا ام صن كانه ناك ولو

 دحأ اوعياب» ةدعاس ىنب ةفيقس ىف هنع هللا ىضر ركب ىبأ لوق انا

 ىلع صن كانه ناك ولو (ةديبع ا وأ باطخلا نب رمع خنيلجرلا نيده

 وف ةوركد اهبةناهت' نضتلا» تبق اهني نولئاقلا هه لدفسا ام: امأ # انلاث

 هيف سيلو .ِةَنتَ هللا لوسر دعب ةفيلخ نوكيس هنأ ىلإ ةراشإلاو رابخإلا

 تا 1



 ص
 اس

 باحصأ هاجت ماسملا ىلع بجي ام

 :هجاوزأو كك هللا لوسر
 ٍلَِع هللا لوسر باحصأ ىف لوقلا نسحأ نموا : يواحطلا لاق

 ءىرب دقف سجر لك نم نيسدقملا هتايرذو سند لك نم تارهاطلا هجاوزأو

 . (قافنلا نم

 ؟مهنع هللا يضر ةباحصلا هاجت ملسملا ىلع بجاولا ام حْضَو -سص

 : ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نع -ج

 هلق عاق هللا لوسر باجمل مهتتسلاو مهبولق ةمالس_:ًالوأ

 لوسرلل ةعاطو ''7اَنيَر توُلوُفَي ٌمِهِدْعِب نم وُءاَج تسييلآَو# : ىلاعت
 دخأ لثم مكدحأ قفنأ ول هديب يسفن يذلاوف يباحصأ اوبست ال» هلوق يف

 دن ا مهدحأ دم غلب ام ابهذ

 مهيتارمو | ماضل ْ ردا باتكلا ين ءاج ام: نولبقي "انا

 َكِيلزأ تك 6 0 د 95000
 ييسر اذَتكَو ديب ارم أيقن نبا ني دهر ْطَع

 نأو ةرجشلا تحت عياب دحأ ر :اذلا : لخدي ال هنأب ًاضيأ نونمؤيو

 تح كلاوج داي ذإ نيب تيِمَوُمْلا نع ُدَّنَأ سوضر ْدَّمْلو :لاق

 1 ةرالا ةيقحلا ةور 1

 .امهريغو )١515١( ملسمو (773/7) يراخبلا هجرخأ (؟)

 2153 ةآلا ؟نيدحلا ةزويس, >9

 ا لا ةديعقلا ة وع 5
 2 6ئ 34
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 نولوقيو .مهنع هللا يضر ةباحصلا نيب رجش امع نوكسميو :ًثلا
 ام راثآلا كلت نم نأ ةباحصلا ضعب ءىواسم اهيف ركذ ىتلا راثالا كلت ىف

 .ههجو نع رّيغو صقنأو هيف ديز ام اهنمو .بذك وه

 . لوسرلا باحصأ نم دحأل ةمصعلا نوعدي ال اذه ىلع مهو :ًاعبار

 ءيشلا قباوسلا نم مهل ناك نإو بونذلا ضعب يف مهضعب عقي دق لب
 :.يتحلا

 ردع - س

 لل نيم ل راسا دب مف بسر شم

 نيلقث مكيف كرات 1 ا وبال امثإ
 .اوكسمتساو هللا هيناتكبةاوذهف نوكلاو عدلا ةيق هللا هباتك ةامهلوأ

 هللا مكركذأ يتيب لهأو الأ» :لاق مث هيف بغرو هللا باتك ىلع ثحف

 : لاق هنأ ركب يبأ نع ىور امل يراخبلا جرخأو "5 لهأ يف

 هلي يبنلا جاوزأو . ..مهوعار يأ ؟")/هتيب لهأ يف ًادمحم اوبقرا»
 0 يف هجاوزأ نهنأ نودقتعيو مهجاوزأ اضيأ نولاويف .هتيب لآ

 اهلضف نايب ىف هللا لوسر لاق يتلا ةشئاع كلذكو ةجيدخ ةصاخ

 . ءاعلعلا نفاس ىلع سي ردلا لفتت هانرعلا قلعت ةشئاع لضفو

 0 ري 7 3 ِء هك 5

 للوأ _ : ىلاعت لاق 0 ةيماسملا تاهمأ 0 000

 أ )هج 20 000 3

 .هريغو )١5٠08( ملسم هجرخأ )1١(
0 5 

 .(717/51و )51/1١7 يراخبلا هجرخأ (0)

 0 ةيآلا :بازحألا هروس 89
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 حاكن ةمرح وأ اثاريم بجوت ال ةمومألا هذه نأ مولعمو . حاكنلا ةمرحو

 . نهتانبل

 ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا ىلع لَك يبنلا جاوزأ ليضفتب مزح نبا لاق -س

 كلذ يف هتهجوو ةرشعلا نم لضفأ لوسرلا جاوزأ نأ مزح نبا ىري -خ
 نم ىلعأ ةنجلا يف يبنلا ةجردو .ةنجلا يف هتجرد يف هعم هجاوزأ نأ

 . نيرشبملا ةرشعلا نم لضفأ هجاوزأ نأ لاق اذلو .ةرشعلا ةجرد

 : هيلع درلا

 : ىتأي امل دودرم ذاش لوقلا اذهو

 لأ
 هلع دمحم ريغ نم لضفأ هِي هجاوزأ نوكي نأ هيلع مزلي هنأ : الوأ

 اذهب لقي ملو هريغ نم ىلعأ ٍةِقَ# دمحم لوسرلا ةجرد نآل ..ءانتآلا ني

 دفعا

 ءاسنلا نم لمكي ملو ريثك لاجرلا نم لمك» لاق هلي يبنلا نأ اناث

 لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضفو نوعرف ةأرما ةيسآو نارمع تنب ميرم الإ

 .اعطق لمك يذلا ليلقلا ددعلا

 امنإ وهف «. . ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف» ةشئاع ىف ِةيِكَي ىبنلا لوق :اثلاث
 .لاجرلا ىلع اهلضفي ملو ءاسنلا ىلع اهلضن

 نخب ةمألا هذه: ريك لاف هنأ هنغ هللا يقرب نلع نع قوراام : اهيا

 مل هنأ هركذ ردجي اممو . .مزح نبا لاق ام لطبي اذهب رمعو ركب وبأ اهيبن

 مو ذيج نش

 )١( امهريغو (7171) ملسمو (7759) يراخبلا هجرخأ .

 ت1
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 لس

 دقف دنع هللا لوسر باحصأ ىف لوقلا ّنَسَحَأ نمو) يواحطلا لاق

 . ضفاورلا بهذم رهظأ

 هلع دمحم باحصأ يف حدقلا نأ ىلإ ًاريشم لوقلا اذه يواحطلا لاق
 قيدنز قفانم هرهظأ يذلا ضفرلا لصأ نأ ىلإ ةراشإو نايغطو قافن

 ركذ دقف هتباحص ىفو َِيي هللا لوسر ىفو مالسإلا ىف دارأ دحلم

 رهاظت مث كسنتلا رهظأ مالسإلا رهظأ امل أابس نب هللادبع نأ ءاملعلا

 لتق ىلإ كلذب لصوت ىتح ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب
 كلذب هنأ ارهاظتم هيلع لاجرلا بولق رغوأ نآب هنع هللا يضر نامثع

 ىلإ برهف هلتق يلع بلطف اطرفم اولغ هيف الغ ةفوكلا هنع هللا يضر

 . قفانملا كلذ نم رهظ امنإ ضفرلا لصأ نأ كردن انه نمو سيجرج
 . فاشن مهصعبو ءناميإ رمع و وك ىبأ بح ) ءاملعلا لاق اذهلو

 . (قافن مهضغبو ناميإ تيبلا لآ بحو
 . كلذ حرشا . ةقدنزلل اراتس عيشتلا بهذم ةعيشلا نم ريثك ذختا

 مض رك نك وو ل أر ءازآ ةقيرخ ىع.ةةوكي اودخأاف يعل اراقم ىيقعلا ”ةقدانالا لفيقا

 مهنأ نيدلل مهداسفإ ةيفيكو ةينطابلا نع ينالقابلا ركذ ةدسافلا ةلطابلا

 كنيد عيشتلا لعجاف املسم هوعدت نم تيأر اذإ ىعادلل نولوقي اوناك

 ةيمأ ينبو (رمعو ركب يبا يتليبق) يدعو ميت نم ئربتلاو يلع نب

 ىلع هفقوأف لوقت امل ةباجتسا هوعدت نميف تدجو اذإف سابعلا ينبو

 :ثيلاولاو اع يلاو

 هتيب لهأ ذإ .ِلَي لوسرلا بس ىلإ مث .تيبلا لهأ بس ىلإ ةباحصلا

 ت21



 جس

 فلسلا ءاملع يف ةنسلا لهأ بهذم :ثحبم

 نم مهدعب نمو ..نيقباسلا نم فلسلا ءاملعو) :يواحطلا لاق

 الإ نوركذي ال - رظنلاو هقفلا لهأو .رثألاو ريخلا لهأ - نيعباتلا

 ؟ًاحالطصاو ةغل فلسلاب

 مدقتو ىضم اذإ رصن باب نم .افلس فلسي . فلس ردصم «ةغل فلسلا

 اذإ ....اعماطسص | فلملاب ةارجلاو+ ,:نرويدقحلا ميقلا تلقو هنااثلاو

 .نوملاعلا نومدقتملا ءاملعلا مه فلسلا ءاملعف اذه ىلعو

 1 د

 -ج

-_ 

6 
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 ؟فلسلا ءاملع فانصأ يه ام

 :اهنم ةددعتم فانصأ ىلع فلسلا ءاملعو

 ىلإ اهولقنو ٍةيَي هللا لوسر رابخأ اوظفح نيذلا ثيداحألا ةاور ١-

 .اهفيعضو اهحيحص نيب اوزيمو .ةنامأو ةقد لكب مهدعب ْنَم

 . تبثي مل امو .اهنم تيث امو

 اوناكو عدبلا لهأ لاوقأ ىلع اودر نيذلا .نيدلا لوصأ ءاملع ١-

 فئاوط نم مهريغو .نييداحتالاو نييرهدلا بولق يف ىجش
 . عدبلا لهأ

 اوزيمو تالماعملا نوناقو .تادابعلا لوصأ اونيب نيذلا ءاهقفلا

 . تايانجلاو مئارجلا تابوقع اونيبو مارحلاو لالحلا
 .رثآلاب وأ يأرلاب . . .رسف نم مهنم ءاوس .ريسفتلا ةلمحو ءارقلا ةمئأ

 لها ىلع اوفر قيمدسلا رنج ارق اع ىيدالاو ةنلئاوب وحلا ةمقآ

 ت27 اود



 لس

(010) 

 .ِةكَي لوسرلا باحصأل ةفلاخم لاوقأ مهنع رهتشي ملو .عدبلا

 .ربعو سورد نم اهيف امب .ةريسلا هظفحو خيراتلا ةمئأ

 ؟فلسلا ءاملع هاجت ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع حضو

 انيستح ؟تفاسلا» كاهل ةالا وزو هتروح, .. ةغامعملاو ”ةئيونلاا .لعأ قوي
 نا : ميدل نسب اجي يه رت ماكر

 ليس دي عي ىديلا هل نلعب رش الوسرلا قفا نموإ#

 049 اًرِصَم ٌتَءاَسَو مَنِهَج ب ل ل هدأ ون ”نيثمؤملا
 ل لح الر رانلا نطوط لور سرعت ل انس تفلاخم قيم لعوتالقف

 هيو مم ا َنوُمْؤُمْلاَول ىلاعت هلوق مومعلو ..
 تناك اذإو "24 ركنملا نع َنْوُهْنَيو ٍفورغملاب ت 2 ًٍ
 ةدكأتم ما ءاملعلا ةالاوم نإف .ةبجاو نيملسملا ةماع ةالاوم
 ةثرو مهنألو .مهب ىدهي موجنلاك مهلعج هللا نأل كلذو .بوجولا

 بجت اذه لجأل مهتياردو مهتياده ىلع نوملسملا عمجأ دقو ءايبنألا
 . باتكلا قطن مهب) يواحطلا لاق امك مهنأل فلسلا ءاملع ةالاوم
 . ليمجلاب الإ نوركذي الف . .اولاق هبو .باتكلا لاق مهبو اوقطن هبو
 ءاملع قفتا دقو (نينمؤملا ليبس ريغ ىلع وهف ءوسلاب مهركذ نمو
 ذخألاو كَ ل نوسرلا ده: ةزو انين كاستلا توحتو ىلع امرهع بقلسبلا
 هل دب الف كَ لوسرلا نع درو ام فلاخي لوق مهدحأل دجو اذإو هب

 . كلذ ىف رذع نم

 هذه ركذا .نيعم رذعل كَ ىبنلا نع ًاصن ءاملعلا ضعب فلاخي دق

 ؟ راذعألا

 )١156(, ةيآلا ةءانتتلا ةروس

2277 



 .ال

 : رومأ ةثالث كلذ عامج

 . هلئاق ٍدِثََي ىبنلا نأ هداقتعا مدع :اهلوأ

 . لوقلا كلذب ةلأسملا كلت دارأ هنأ هداقتعا مدع : ىناثلاو

 . خوسنم مكحلا كلذ نأ هداقتعا : ثلاثلاو

 ؟فلسلا ءاملع نم .ةيرعشألاو ةلزتعملا فقوم وه ام

 نإف فلسلا ءاملع ةالاوم بوجو نوري ةنسلا لهأ نأ انركذ نأ دعب

 فلاخت ىتلا فلسلا ءاملع نع ىتلا راثآلا نم ريثك ىف نونعطيو

 ال اوناك نإو .مهنإف ةيرعشألا امأ .ةلطابلا مهتادقتعمو مهءارا

 فلخلا يأر نومدقي ةراتو فلسلا يأر نومدقي ةرات مهنأ الإ نونعطي

 ملعأ فلخلا ةقيرطو ملسأ فلسلا ةقيرط نإ) نولوقي ةثلاث ةراتو

 ذإ ةضقانتم اهاندجو اهيف رظنلا انققد اذإ ةرابعلا هذهو .«مكحأو

 : لاقي نأ بجاولا ناك اذه ىلعو (بابسألا كلت كولس ىف ةمكحلاو

 ةمالسلا نأ نم هانركذ امل . . .مكحاو ملعأو ملسا فلسلا بهذم نإ
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 هيالولاو ةوبنلا

 ؟احالطصاو ةغل ةوبنلا فّرع -- سب

 ةوبنلا نم يه وأ ربخلا وهو . .أبنلا نم ةذوخؤم :ةغللا يف ةوبنلا : ج

 يفو .عفترا اذإ ءيشلا ابن لقي :.نفوالا يف عفترا ام يهو

 يبنلاف . هيلإ يحوي هدامع ٠ نم دبعل ىلاعت هللا 000 ا

 ١- يا 5

 . هيلإ هللا هاحوأ يذلا يحولا ببسب هريغ ىلع ةلزنملا يف عفتري هنأل وأ -؟

 ؟ءايبنألا نم قحلا لهأ فئقوم ام 2-0

 . مهتعاطو مهتالاومو هللا ءايبنأ ةبحبم ابلوجو ةماقتسالا لهأ ىري . حح

 أمو# ىلاعت لاق هللا نع ماكحألل نوغلبملا مه مهنأل هب نورمأي اميف
 2 2 و خه ا 500 7 رس كرس
 لف :اضيا لاقو )هج د :هتيذإف عاطل الإ ٍلوُسَر نم انكسرا

 7 هند اس رح و رار

 لاق هنأ ديك ا هتع ىورو 14 ه1 كيبل رتل

 07 ىصع دقف يناصع نمو .هللا عاطأ دقف ينعاطأ نم»

 ؟ءايبنألا ىلإ ةفوصتملا ةالغ ةرظن يه ام

 : فئاوط اك ها

 هسفنل هتيفصتو ةدابعلا يف هداهتجاو هتضايرب لصي دق هنأ نظت : ىلوألا

 . مهتقيرطل عابتا ريغ نم ءايبنألا ةجرد ىلإ

 . .ءايبنألا نم لضفأ . . ءايلوألا نأ نظت : ةيناثلا

3 
 .أ

 .( 0 ءالا الا ةروكم .0

 يلا 2ناومعالا رونق.
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 متاخ ةاكشم نم ملعلا نوذخأي امنإ لسرلاو ءايبنألا نإ لوقت : ةثلاثلا

 فاسألا متاخ وه هنأ مهضعب ىعديو ء:ةعالوألا

 ضعب لعج امم مهقح لسرلاو ءايبنألا صقتنت ثالثلا فئاوطلا هذهو

 مهرفكي ءاملعلا

 1 د

 . حح

 م

 ؟نيملسملا روهمج دنعو ةغللا يف ةيالولا موهفم ام

 اهلصأو .ةوادعلا دض ةغللا يف ةيالولا :ةغللا يف ةيالولا موهفم

 .دعبلاو ضغبلا :ةاودعلا لصأو برقلاو ةبحملا

 بحملاو هلل قفاوملا وه :احالطصا نيملسملا روهمج دنع :ىلولاو

 يهني اميفو .هب رمأي اميفو .ههركي اميفو هللا هبحي اميف هل عبتملاو .

 الإ هركياالو رس يراسل ير رح ا

 0لرس

 . حل

 ؟هللا ءايلوأ لضفأ مه نم

 لضفأو نولسرملا هئايبنأ لضفأو ؛هؤايبنأ :مه هللا ءايلوأ لضفأ

 مهو ( نيعمجأ هيلع همالسو هللا تاولص) مزعلا ولوأ نولسرملا

 ىَّضَو اَم نيل َنْم مل عَ َءَرَّص# هلوقب مهيلإ لجو زع هللا راشأ نيذلا

 سومو مهرب دب 6-0 امو َكِتلِإ اا ىدلَأَو ل دب

 نم مزعلا ىلوأ لضفأو 0 ”4ديف : اوكرفلل الو َنيِذل اوم 9 50
 لضفأف :اذه ىلعو نيقتملاو ءايبنألا متاخ ِةْيدَي دمحم وه :لسرلا

 ةيالولا متخ ةلأسم يف هتركف نايب عم «يبرع نبا نع هفرعت ام ركذا -س

000 

 ؟اهيلع درت مبو

 2220 ةيالأ :فووسلا ةروس

- 2*6 



 ىنكيو .نيدلا يحمب بقلي يئاطلا يلع نب دمحم وه : يبرع نبا

 خيشلا بقل مهضعب هيلع قلطيو ه178 ةنس دلو (يبرع نباب)

 صوصفو ةيكملا تاحوتفلا :اهنم فوصتلا يف فيلات هل ..ربكألا

 ناك نإف صوصفلا باتك هفيلاوت ادرأ نمو) يبهذلا هنع لاق . مكحلا

 . 2)(رفك ايندلا يف امف هيف رفك ال

 نأ

0 

- 

 .اهمتخو ءاج ىتح ءمتخت مل ةيالولاو .«تمتخ ةونلا نإ

 زع هللا نم ملعلا ذخأي يلولا نأل كلذو .ةوبنلا نم لضفأ ةيالولا نإ

 . كلملا هنم ىقلتي ىذلا ندعملا نم . ملعلا ىقلتي وهف ةرشابم لجو

 نم (نطابلا ملعلا) ملعلا نوذخأي امنإف ءايلوألا رئاسو ءايبنألا امآ

 . ءايلوألا متاخ ةاكشم

 . ءايبنألا متاخ نم لضفأ ءايلوألا متاخ نإ

 ىوس هيف قبي ملو هؤانب لمتكا طئاح نم نيتنبلب ءايلوألا متاخ لثم

 .رهاظلا ملع ىلإ اهب زمريو .هضف :امهادحإ نيتنبللا نيتاه عضوم

 هسفن يبرع نبا لعج دقف نطابلا ملع ىلإ اهب زمريو :بهذ ىرخألاو
 . ةيضهلا ةنبللا عضوم يف لوسرلا لعجو . ةيبهذلا ةنبللا عضوم يف

 :قاياطي هلع
 يف الو باتكلا يف ال هدورو مدعل هساسأ نم لطاب بهذملا :الوأ

 كلذكو . .ةيالولا متخل اركذ اهيف دجن الف .ةنسلا عبتنو باتكلا أرقنف ةنسلا

 :0315) نايل 52570: ناويسلاو ( 66 ءالبنلا مالعأ ريس 000
- 
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 .«ةيالولا متخ» ةركفلا هذه ىلإ ريشي ام ةمألا هذه فلس نع لقني مل

 ةمألا عامجإو ةنسلاو نآرقلل ضراعم هنإ ا

 ل هلأ َآَلْوَأ كرإ آَلأ# ىلاعت لاق ثيح نآرقلا ةضراعم يف ١-
 اواَكَو أوما تريلا © ترمي مه الو مه كح
 ةراهي الان د ةيقصرب هللا مالا 4.11: تثمر, سفن 11 ل بورتت
 ةيآلا نم مهفيو .هللا ءايلوأ نم ناك ايقتم انمؤم ناك نمف 500
 ةامتالا' اوهيصم ءابألا ةذألا يفابلوألا كاع نر لوقف ءامالا نا
 ىوقتلاو

 متاخ نإ يبرع نبا لاقو .هيحوب مهل هللا ءافطصا ناك كلذ ىلع
 . ةيآلا صنل ًاضراعم اذه هلوقب ناكف .ءايبنألا متاخ نم لضفأ ءايلوألا

 الو سمشلا تعلط ام١ :لاق تي هنع ىور دقف ةنسلل ضراعم وهو 7

 ا

 لضفأ لب . .ركب يبأ نم لضفأ ءايلوألا متاح نأب :لوقي يبرع نباو
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 ام فالخ ىلع ةمألا فلس عمجأ دقف ...عامجإلل ضراعم وهو - ؟

 2 5ةيآلا ؟ نيكوي ةزونس“ .(1)

 ليعامسإ هيفو (454 /4) دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو (707) طسوألا يف يناربطلا هجرخأ )0
 يف بيطخلاو (١5؟) ديمح نب دبع هجرخا ثيدحلاو تلق .باذك رهو يميتلا ىيحي نب
 نب كلملادبع وه جيرج نباو ؛ءاطع نع جيرج نبا قيرط نم امهالكو )158/١7( خيراتلا
 عجارو «لسريو , سلدي ناكو لضاف هيقف ةقث : بيرقتلا يف ظفأ ىلا هنع لاق حيرج نب زيزعلادبع

 لاق ءجيرج نبا ةنعنعل ةبسنلاب امأو .(781١/)ح ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلالا خب ةيقلا قلعت
 نبا ةمجرت يف تيأر مث :هصن ام ةحيحصلا | نم (75 مقر ثيدحلا ىلع هقيلعت يف ينابلألا خيشل

 هذهف «تعمس :لقأ مل نإو هنم هتعمس انأف :ءاطع لاق :تلق اذإ :لاق هنأ «بيذهتلا» نم جيرج
 امهمكح لهف (ءاطع نع) :لاق امنإو (ءاطع لاف) :انه لقي مل جيرج نبا نكلو ةماه ةدئاف

 . ملعأ هللاو «لوألا يدنع رهاظلا ؟فلتخي مأ دحاو

 "ل



 . هللا ىلع مهفرشأو قلخلا لضفأ ءايبنألا نأ نم ىور

 : راصتخابو

 نيركاذلا ةرثك الولو .هيلإ تافتلإلا يغبني ال لطاب يبرع نبا بهذمف
 هتضراعمل ةركاذملاب ريدج هيهذم ناك امل .هب نيديشملاو رع ةبآل

 ؟. .«يبرع نبا» يف سانلا ءارأ يه ام -س

 :ءارا ةنالث ىلع يترع مبا ىف نفانلا هقلدحا و

 لاوتالا خف يطأ هنتؤ: تحلم قيدت  :قئانك ناو وينكم وش تار ه3

 . ةيواحطلا حراش يأرلا اذهب لوقي نممو هرفك بجوي ام

 درو امو نيدهتجملا ةمئآلاو .نيفراعلا ءايلوألا نم هنأ لوقي نم ىأر -"؟

 نإو ةرطخ اهتقيقح ىف ىهو .ةيفوصلا اهيلع حلطصا تاحالطصا

 .....كيلك ع ىظنلا ىشعب ةذحا اذإ اهته رهظت نك ناك

 .ةركنم لاوقأ اهنم رهظي دق - اهب دارملا . تاحالطصالا

 نيفراعلا ريغ ىلع هبتك يف رظنلا مرحي نكل يلو هنأ لوقي نم ىأر -“

 اهيلع علطي نم نهذ ىلإ ردابتي دق تارابع نم اهيف امل هتقيرطب

 ت57 ات



 تاماركلاو تازجعملا ثحبم

 ؟احالطصاو ةغل ةزحعملا فرع -- سي

 زجعملاو .ةردقلا دض وهو .زجعلا نم ةذوخأم :ةغللا ىف ةزجعملا : ج

 رمألا ىلع اهقالطإو .هريغ زجع رهظم وأ .هريغ يف زجعلا لعاف وه
 اهيف ءاهلاو .زجعملا راهظإ ىف ببسي هنأل يزاجم قالطإ قراخلا

 ةداعلل قراخ القع نكمم رمأ :ىه ةزجعملاف حالطصالا يف امأ

 قدص راهظإل هلسر نم لوسر وأ هئايبنأ نم ىبن دي ىلع ىلاعت هللا هيرجي

 . هتلاسر ةحصو هتوبن

 ةداعلل جراخ رمأ ىلع قلطت يوغللا اهانعمب ةزجعملا نأ : ظحااليو

 امأ نيمدقتملا ملعلا يك فرع ىرج اذه ىلعو .هريغل وأ يبنل ناك ءاوس

 فيرعتلا ىف امك ىلولل ةماركلاو ىبنلل ةزجعملا اولعج دقف مهنم نورخأتملا
 .هركذ قبس يذلا

 ربتعي الف فولأملا داتعملا رمألا جرخي «ةداعلل قراخ» انلوق .هدوجو
 ةداعلل قراخلا رمألا جرخي «يبن دي ىلع ىلاعت هللا هيرجي» انلوق .ةزجعم

 .ناهكلاو ةرحسلا

 ؟ةزحعملا طورش ركذا - سي

 :اهنم طورش ةدع ةزجعملل ,

 .ةداغلا اقرا اره .نوكتندا ١-
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 هتوعد مهيلإ تلصو نم اهب ىدحتي لوسر وأ يبن : لي ىلغ نوكت نأ

 . هتلاسر مهتلمشو

 . اهب يدحتلا ناك يتلا ةروصلا ىلع اهلثمب نايتإلا نع ةمألا زجعت نأ

 هنا كح امك ةوقلا نعلم: نييدكت انيضتم قراخلا رضألا نوكألا

 قران كيفن كمر نيش ىلا قصب دمحم ا :باذكلا :ةمليسملا لبق

 درجمب ع ءافشلا لوصحف (تيمعف دمرأ نيع) يف قصبف . كلذ لثم
 ١ معلا هل ريصعس كلازكو ار

 ؟احالطصاو ةغل ةماركلا فرع -س

 .اماركإو مركأو اميركت مّركي مّرك نم ردصم مسا :ةغللا يف ةماركلا . اج

 ةداعلل قراخ القع نكمم رمأ : حالطصالا يفو لباقم نودب ىطعأ اذإ

 ؟ةداعلل ةقراخلا ءايشألا ماسقأ ركذا

 : رومأ ةثالث دحأ نم الإ نوكي ال :ةداعلل قراخلا رمألا

 . ملعلا باب نم نوكي نأ امإ

 .:ريتاتلا وة ردقلا فان قش وأ

 . ينغلا باب نم وأ

 . ةيضاملا ممألا لاوحأ نع ِةْيِلَي هرابخإ : ملعلا باب نم ناك ام لاثمف

 كلذكو .ةقباسلا ممألا خيراوت 1 نأ قوق . مهعم مهئايبنأل ىرج امو

 يبأ نب ىلع نب نسحلا نأش يف هلوقف ةيلبقتسملا ةيبيغلا رومألا نع هرابخإ

 955 . نيتمصتخم نيتئف نيب هب هللا حاصيسو ديس اذه ىينبا نأ» بلاط

 يلوذ .نعارتلاو ..ةعئاسألا :ةوعدلا رانقتلا نيف .ةزايقإر "ىييلبملا

 .نامورلاو سرفلا
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 نم مالسلا هيلع ىسيعل ناك ام ريثأتلاو ةردقلا باب نم ناك ام :لاثم

 عضو ٍةَِك يبنلا نأ ىور ام كلذكو . صربألاو همكألا ءاربإو ىتوملا ءايحإ

 كلام نب سنأ ىور دقف .ةفيرشلا هعباصأ نيب نم ءاملا عبتف ءانإ يف هدب

 يف هدي عضوف .ءاروزلاب وهو ءانإب ِةْكك يبنلا ىتأ» :لاق هنع هللا يضر

 تلقف :يوارلا لاق . .اعيمج موقلا ًاضوتف هعباصأ نيب نم ءاملا عبنف . ءانإلا

 . 7١(ةئام ثالغلا ءاهز وأ ةئام ثالث :لاق اتوب متلك هك نال

 مايصلا يف يي هلاصوب هل ليثمتلا نكمي ىنغلا باب نم ناك ام :لاثمو

 نع جرخي ال .ةداعلل قراخ ءيش ىأف ..:..هسارشلاو ماعطلا نع هئانغتساو

 . ةثالثلا رومألا هذه

 . ةثالثلا رومألا هذه ىوعد نم أربتي نأ هَ ادمحم هيبن هللا رمأ : س

 ؟ببسلا
 هلوقب ةثالثلا رومألا هذه ىوعد نم أربتي نأ هِي ادمحم هيبن هللا رمأ . حج

 أوفأ 5[ َبْيَمْلا ملأ 5لو هنأ ْنََرَح دنع ركل لون آل لق#

 . 20421 عجب اَم الإ مَ ْنِإ كلكم نإ مك
 . نيرمأل كلذو

 زع هلل الإ لامكلا هجو ىلع حلصت ال ثالثلا تافصلا هذه نأ :امهلوأ

 هاو ياو رس اا

 نع مهربخي نإ 2 هللا لويس. ةولانس ةواثا عوك رشملا ذا : امهيناث

 ْ يع كيت ةعابسلا داعيم نع مهلاؤسك ةيبيغلا رومآألا ضعب

 كَل تَرمؤن نأ اوُلاَقَو أ ءايشألا يف ريثأتلا هنم نوبلطي ةراتو 04 # ر

 )١( ملسمو (”01/5) يراخبلا هجرخأ )17179(.

 ةيآلا :ماعنألا ةروس (؟) )00(.

 0( ةيآلا :فارعألا ةروس )/١41(« .(4؟) تاغزاتلاو

 تا
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 راف وح ةراتو . 2024© 0 ضرالا نم انل رجفت يح

 لكَ لوسرلا اذنه ِلاَم ولاول .رشبلا هيلع داتعا ام لعفو برشلاو

 ال مناي مهردك نأ ؟دهدتم هيب هللا حاف 1114 نرخ يفي يفتت ماعلا
 ام الإ ملعي الف . هيلع هللا هردقأ اذإ الإ ءايشألا كلت نم ءيش لمع عيطتسي

 هانغأ امع الإ ىنغتسي الو .هيلع هللا هردقأ ام ىلع الإ ردقي الو «هللا هملعأ

 . هنع هللا

 ؟ةماركلاو ةزحعملا نيب نراق - س

 : اهنم هجوأ يف ناتقفتم ةماركلاو ةزجعملا :ج

 يب ىلا. ىلا اهلل ةيرعبب ةفاحلا] قف راح را :انهتض الك نأ »ناكل - أ

 . هدابع ضعب
 : اهنم ةدع هجوأ يف نافلتختو -ب

 نم يلولل نوكت ةماركلاو . .يبنللو لوسرلل نوكت ةزجعملا نأ ١-

 . ءايبنألاو لسرلا ريغ
 :ةزيدلاب لات ة دعيعملا و يعوقتلاب لاك ةماركلا نأ أ

 .ةزجعملا نم اردق فخأ ةماركلا نأ 7

 يصاعملا نم اهبحاص ىلع نمؤيف ..ةبقاعلا ةنومأم ةزجعملا نأ - 4

 هنأل ةبقاعلا ةنومأم ريغف . .ةماركلا فالخب . .تاعاطلا لعف دعب

 . (ءاروعاب نب ماعلب» ةصق يف امك جاردتسالا باب نم نوكت دق

 . ةماركلا بحاص فالخب اهب ىدحتيو اهرهظي ةزجعملا بحاص نإ -ه

 ؟دابعلا ضعب دي ىلع ةماركلا ءارجا نم ةمكحلا ام - س

 اهنم ةددعتم مكحل دابعلا ضعب دي ىلع ةماركلا لجو زرع هللا يرجي : حج

 هللا يضر نميأ مأل لصح امك هتجاح ةيبلتب ناسنإلا ىلع نانتمالا ١-

 ,(5):ةيآلا :ءازسألا ةروم. *(9)

 . 6/3 ةيآلا « ناقزفلا ةرويس. 08
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 تب .ةنيلملا ١ ىلإ كم نم تأ تناك 3 ىور دقف 4

 مك ا و ووو

 ةماركلا لجو زع هللا يرجي دقف هناميإ ىوقي ام ىلإ ناسنإلا ةجاح

 تاعاطلا لعف ىلع همزع ىوقتيو .انيقي دادزيف سانلا ضعب دي ىلع

 دلاخل لصح امك . مهئادعأ بولق ىف بعرلا ثادحإو نينمؤملا رصن

 ال يذلا هللا مسب» لاق نأ دعب مسلا برش امنيح هنع هللا يضر ديلولا نبا

 . «نيفرطلا نيب حلصلا لصحو . هشيج اوباهو ءادعألا هباهف

 . حج

(010 

 لصح امك .اهب اولتبا ةيصعم وأ .هيف اوعقو كرش نم نيملسملا ذاقنإ

 ءادعألا مهب طاحأف .نيملسملا شويج نم شيج ىلع ناكو ةيراسل

 مزلا يأ (ٌلبجلا ٌةيراس اي) لجلجي باطخلا نب رمع توص عمسف
 ُكَرّشلا كلذ نم نيملسملل ةمصع كلذ يف ناكو هب اومصتعاف لبجلا

 . مهب طاحأ يذلا

 دقو («ءاروعاب نب ماعلبلا لصح امك رابتخالاو ءالتبالا وأ : جاردتسالا

 : اهبددللا ةهركأ ةزعدلا تاعحسم احلاض الخير ناك: ئاوشإا نكياناك

 مث - رمألا لوأ كلذ ىبأف را ار ا ا يل
 علدنا مث درا ثيابا وعدت ييتاع اهدا املك ناكن تلاد ديو موتو

 هدمت عيل ات مه لَو ىلاعت ةلوقا فأل نويمو نس كاهل ا

 لَو ©9 تيراقلأ َنِم "6 رند يطل ني
 ٍلَتَمك ُمُهَتَف هوه مت نقرا يآ داحا ومكلو اي لكحل انك
 (#0َتَوْلَي هيلع لمحت نإ بكل

 1 ناحالا ::كارغالا ةروس

 ت25



 0س

 . حج

000 

 ةحصب هيلع هماعنإ وأ هدابع نم دبع دي ىلع ةماركلا ىلاعت هللا ءارجإ

 ال ءاريضلاب ناينإللا هناحبش ةؤالكا :كلذكو. كلذ. ةيبشا اهءوأ ىقتخ وأ

 . هللا دنع هناوه ىلع يناثلا لدي الو ةماركلا ىلع لوألا لدي

 2 مير هللتيأ ام اَذِإ ُنَشِإلا امد هناحبس هلوق كلذ ليلدو
 9 ري و رع هل ره مث هر هله

 مقرر ِهّيَلَع َرَدَقف هللكبا ام اذا انو ا 0 0 لوقف مععبو
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 ماعنإلا :نوكي نأ ةيآلا تفن دقف «ةيآلا 4 97 ير لوقف مر خ0

 ناو ىلع ةانلؤب قورلا قضت قوق اذ فكقت امك قار ىلع الانلد

 وهف همعن ىلع هركشو هللا عاطأ اذإ ناسنإلا نإف .هللا دنع ناسنإلا

 كلذ نإف هركش كرتو هيلع هماعنإ عم هاصع نإ امأ . كلذ ىلع باثي

 . هيلع ةرضم نوكي

 : ماسقأ ةثالث تاداعلا قراوخ باحصأ ناك :اذهلو

 هللا ةعاط نم نوكي امل «قراوخلا كلت ببسب هتجرد عفترت مسق

 . همعن ىلع هركشو

 معنلا كلت ىلع هناحبس هلل هركش مدع ببسب هتجرد ضفخنت مسق
 . قلاخلا ةيصعم يف قراوخلا كلت هلامعتساو

 رئاسك هيلإ ماعنإلا كلذ نوكيو - عفترت الو هتجرد ضفخدت ال مسقو
 . تاحابملا

 ؟مهيلع درت فيكو . .تاماركلا يركنم ةهبش ام

 ول .اولاق مهنأ كلذ يف مهتهبشو . .ءايلوألا تامارك ةلزتعملا ركنأ
 اهينم ذلك نأ ؟ىف تا ديلا :ةيبكم .ىنهو .«تاماركلا ةؤصوب املس

 :اولاق كلذلو «يلولاب يبنلا» سابتلا ىلإ كلذ ىدأل ةداعلل قراخ رمأ

 اك رد لا
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 . ءايبنألل الإ نوكي ال ةداعلل قراخلا رمآلا نأ

 : اهيلع درلا

 تابثإب لوقلا نأ نم هوركذ ام مهل ملسي الو .ةلطاب ةهبش هذه

 ىعدي ال يلولا» نأل كلذو .يلولاب يبنلا سابتلا هيلع بترتي تاماركلا

 ىلولا ا امتإ .سايشلالاو.«ةتامارك تناك انمهم ةونلا

 نإف قراخ رمأ هعم ناكو ِةَنِلَي دمحم دعب ةوبنلا ىعدا نم امأ .ةوبنلا ىعدي

 فلور ركل نبكيلع رولا ديلا فلاحا يقوم لكل ررليس اهلك

 . هبذك ىلع لدي ام هيلع نيطايشلا ذاوحتساو

 ؟تاماركلا توبث ةلدأ ركذا -س

 .ناثالاو .ةنسلاو. .هماتكلا دمت ةلدأ ةذع+تافاركلا توبث ةلدآ دن
ِ 

 لع هلأ نحب نمو# ىلاعت ل ةدع باتكلا نم أ

 0 و

 ناكو «مهيَرب ْأوُنَماَء َهَمَنِف 2 ٌمهَتِإ 8 فهكلا باحصأ ةصق يف درو ام -ب
 ا ا مهم وبرهف مل مهب زر يف 5١9١ هللا 0 اظ كلم مهنامز

 َكَْلَع صمت نحن هلوق لزن مهيفو .ليوطلا مهم مهمون دعب مهظقيأ
 سلا سد 4 رع هر | سام >

 ىف ائِلو# لاق“ نأ ىلإ 4 مهرب أونماَع هيف مهن | نحل مُهَأَب

 ااا اودادراو 2 اخس َوَتَأِم تنل 27

 سانلا نع لزعمب بارحم ىلإ تبهذ امنيح ميرم ةصق نم درو ام
 اهلفكو# :هلوق لزنو .ناسنإ يأ اهل همدقي نأ ريغ نم اهقزر اهيتأي ناكف

 6, 2) ناتركلا ؟ قالطلا ةرؤس 1

 1-0 :تايآلا": تيكلا ةوووس 9(1)
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 >*َ ل ]أ 2 40 رم و رك # 2 هل 2 هر

 نأ يرمي َلاَف اقدر اهَدْدِع َدَج و باَرحمْل دز انهّيلع ّلَحَد املك اَيِْوَر

 » سل مرمي ص ا ص »- ١ ١ 2

 نت ران و أ وع ره لاق اذله يلل

0 

- 

 : اهنم ةريثك ثيداحأف ةئسلا نم امأ : ج

 0 رونب رظني هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا» كي هلوق ١.-

 يف ِةلَج هلرقو "74© َنيِسَوْملِل ِتْيَأَل َكِلَذ ىف نإ ىلاعت
 امو ..ةيراحملا 0 نم يسدقلا ديدجلا

 000 ياو اذإف 5 موو

 , (5)ع ثيدحلا

 .راغ نم برقلاب تيبملا مهكردأف رفس يف اوناك نيذلا ةثالثلا) ربخ -1

 زع هللا اوعدف .راغلا مهيلع تدسف ةرخصلا تجرحدتف اولخدف
 1 . 2 (ه)(ل . ا و

 يا دوجو ريغ نم (ةرخصلا مهنع تعفتراف مهلامعا حلاصب لجو

 : اهنم ةريثكف راثآلا نم امأ

 يفو سانلا بطخب ماق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ىور ام ١-

 نظن ابا دعو سوما ا

 وا اوداكو هر ا ا يبنز 50

 ب ةيآلا :نارسعلا ةزوس“ (1)

 .هريغو )/7١71( يذمرتلا هجرخأ «فيعض (0)

 :00ركيالا رجحلا ةارويس 06)

 .(15 0005 لا هجرخأ (85)

 .(77/47) ملسمو (١؟575) يراخبلا هجرخأ (0)

 تا



 ظ دعب عم هيف يذلا عقوملاو نيملسملا شيج ىأر هنأ هل لجو زع هللا

 ءامسلا ىف لجلجت ةيراس اهعمس ىتلا تاملكلا كلت لاقف ةفاسملا

 . مهودع نم هللا مهذقنأ كلذبو شيجلا لوأ برق ناكو لبجلاب

 نم ةعاس هدنع اناكو هي هللا لوسر باحصأ نم نينثا نع ىور ام

 اصع تءاضأف ةملظم ةليللا كلت تناكو هدنع نم اجرخف ليللا

 . اهبحاصل امهنم دحاو لك اصع تءاضأ اقرتفا املف .امهل امهدحأ

 ؟كلذ. نيب ىلاعت هللا تاملك عونت رابتعاب ريثأتلاو فشكلا عونتي

 هلك نوكلاو . ةيردق ةينوك تاملك :امهلوأ نيعون ىلع ىلاعت هللا تاملك :

 ذوعأ» هلوق يف ِةِكيا يبنلا اهب ذاعتسا يتلا يهو تاملكلا هذه تحت لخاد

 تيار ل د د

 امهيناث . "0740© توك نك مَ هل ٌلوَقِي نأ ايس دا آد هرم
 م يذلا لجو زع هللا عرشو نآرقلا يهو ةيعرش ةينيد تاملك

 لمعلاو اهب ملعلا : اهنم دبعلا ظحو هربخ-و هيهنو هرمأ وهو . كي هلوسر
 :ةييفللا رضا اهيبوهالاو

 .اهربدتو تاينوكلاب ملعلا وهف :لوألا فشكلا امأ

 اهريثآتو .ةيعرشلا تارومأملاب ملعلا وهف :يناثلا فشكلا اننأو

 ةديغ انهن ظعيبوأ «اهلعمف ايل ا ريدعم ناتينإلا سفن ققتافآ ةيعرشلا نومالاب

 مالا كلذ لدم

0 

 . جى
 ى

000 

 هه

 ؟ةسارفلا عاونأ يه ام

 كاردإل رظنلا ققد اذإ هنيعب انالف لجرلا سرف ردصم :ةغللا ىف ةسارفلا

 : عاونأ ةثالث ىلع يهو هرهاوظل رظنلا قيرط نع ةنطانلا هرومأ نم ءيش

 00 0 ساو

 تا



 بلق يف لجو زع هللا هفذقي رون اهببسو .ةيناميإ ةسارف :لوألا عونلا
 اهتقيقحو بذكلا نم قدصلاو .لطابلا نم قحلا هب فرعي نمؤملا هدبع

 هذه دوجول ببس ناميإلاو هضراعيو هلضي ام ىقني بلقلا ىلع مجهي رطاخ

 .نينمؤملاب ةصاخ هذهو . .هفعض عم فعضتو هتوقب ىوقت يهف .ةسارفلا

 كلذو «يلختلاو رهسلاو عوجلاب نوكتو :ةيضاير ةسارف :يناثلا عونلا
 ةكدوب نوم ا ىفع اهل كققكتا نتاع يقمن نو تنوعت 13 نمل نأ
 كالو لو ةناممإ كفل دق لوب يرتاكلاو وسزنلا قررت ةك رقعج » ةيئارقلا

 داتعملا نع سأرلا رغصب مهلالدتساك يهو . ةيقلخ ةسارف :ثلاثلا عونلا

 :قلخلا قيض ىلع ردصلا قيضبو «لقعلا ربك ىلع هربكبو «لقعلا رغص ىلع
 «ةعاجشلا ىلع نيعلا ضايب ةدشب مهلالدتسابو ؛ .قلخلا ةعسب هتعس ىلعو

 كلذ دج اهمعاام دار للعام را نانو نعل ودم

 : ةسارفلاو ةماركلا نيب قرفلا

 نوكت ال دقو .ةسارف ةماركلا نوكت دقف :صوصخو مومع امهنيب
 0 ويلا

 1 تقلب بتم ني ل لسلا ويلا اننايابلم قرقيتلا عع . جح

 كلاذ نصمت . تاينوكلا نم ءيش هل رخسي ملو تابيغملا نم عءىش

 ةعفانلا قراوخلاف هل عفنأ كلذ مدع نوكي دق لب هللا دنع هتبترم يف

 .نيدلل ةعباتلا يه ةعفانلا ةسائرلا نأ امك هل ةمداخ نيدلل ةعبات

 ل يبنلا ديب عفانلا لاملاو ناطلسلا ناك امك عفانلا لاملا كلذكو

 اهل اعبات نيدلا لعجو ةدوصقملا يه اهلعج نمف رمعو ركب يبأو

 تسيلو نيدلاب ايندلا لكأي نمب ٌةيبش وهف نيدلا لجأل ال اهيلإ ةليسوو
 هب رومأم كلذ نإف ةنجلا ءاجر وأ باذعلا فوخ نّيدت نم لاحك هلاح

 . ةحيحص ةعيرشو ةاجن ليبس ىلع وهو
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 ةمتاخلا

 ٠ ةلئسألا عم تاحلطصملا باتك مامتإ ىلع ينناعأ يذلا هللا دمحلا

 افينصتو ةوعدو ًاسيردت سانلل ةحيحصلا ةديقعلا ميلعت نإف اهيلع ةبوجألاو
 نم ًاريثك لض ام دعب اصوصخ ايندلا هذه يف ملسملا لامعأ ريخ نم وه

 دئاقع مهيلع تلخدو ةديقعلا لئاسم نم ريثك ىف باوصلا هجو نع سانلا

 . حلاصلا فلسلا ةديقع نع مهتفرصف ةدساف تاهبشو ةلطاب

 فلؤملا دارم مهف ملعلا ةبلطل ترسي دق باتكلا اذهب نوكأ نأ وجرأو

 ةلئسآلا عيمج باعيتسا دصقأ ملو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقعو حراشلاو

 نمو هبتك نم هب عفتني نأ هللا لأساو . ةيواحطلا حرش ثحابمو تايئزج يف

 . ه رشد نمو هأرق

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو

1 



 تاَجوبوولا ترف
 ةحفصلا عوضوملا

 0 ا عم ةمدقملا -

 ٠ .. ةيواحطلا ةديقعلا حرش يف ةيملعلا تاحلطصملا ضعب حيضوت -

 1 وس ةيواحطلا حرش ىلع ةيضرملا ةبوجألاو ةلئسألا -

 58 م ع ع ل ول ةيواحطلا ةديقعلا نتم -

 هنآ يي ةيواحطلا حرشل زعلا يبأ نبا ةمدقم ىلع ةلئسأ -

 0 يل هعاونأو ديحوتلا -

 1 ةلاسرلاو ةوبنلا -

 0 مالكلا ةفص -

 0 اا ا ةيؤرلا -

 00 ]ذا جارعملاو ءارسإلا -

 للا يو يلا واما واب رباب جوس هزه يح ردن هموم ناسا ضوحلا ثحبم -

 ا 0 1 111 ا ةعافشلا ثحبم -

 00 اا يا عافشتسالا ثحبم -

 ار وم سورس نا دال +: قاثيملا ثحبم -

 0 00000000111 ردقلاو ءاضقلا ثحبم -

 00000000 ردقلا 500007 حوللاو ملقلا -

 1 ا ا ا لا هتومو بلقلا ةايح ثحيبم -



 0 ةطاحالا -

 0 22 2223230 هقلخ ىلع هللا ولع -

 اا ا اا ا ةيحملاو ةلخلا ةفص -

 106 مهيفلاخمو ةنسلا لهأ دنع ناميإلا لوصأ -

 0 ااا ناميإلا ثحبم -

 0000 ]1 11 فولو اجلا اربخ -

 د00 1 29-1 مالسإلاو ناميإلا -

 ااا ا يا ا ناميالا ةقيقح -

 ا ا ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا -

 0001 00000 رئابكلا لهأ مكح -

 0 رجافو رب لك فلخ ةالصلا ثحبم -

 0 راجفلاو راربألا نم تام نم ىلع ةالصلا مكح ثحبم -

 5 .. كارشإ وأ رفك وأ ران وأ ةنجب نيعم ىلع مكحلا ثحبم -

 ا 0 ةمئألا ىلع جورخلا ثحبم -

 ا ةقرفلاو فالخلاو ذوذشلا بانتجاو ةعامجلاو ةنسلا عابتإ -

 0 000 هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا -

 0 هيلع هبتشا اميف ملسملا ىلع بجاولا -

 77/8 ... نيفخلا ىلع حسملا مكحو ءوضولا يف نيلجرلا ضرف ثحبم -

 01 رمألا ةالو عم داهجلاو جحلا ىضم ثحبم -
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 ا 0 1 نيبتاكلا ماركلاب ناميإلا ثحبم -

 ااا 001001011 توملا كلمب ناميإلا -

 100 0 1 1 1 1 1 ريكنو ركنم نيكلملا لاؤس -

 اا 0 000101000000 هميعنو ربقلا باذع ثحبم -

 85 ... نازيملاو طارصلاو باسحلاو ضرعلاو ءازجلاو ثعبلا ثحبم -

 ا ب ب راثلاو ةنجلا ثحبم -

 م م ديس مهل ءايحألا يعسب تاومألا عافتنا ثحبم -

 100001111 يي ا ءاعولا ب

 516م يلع هللا لوسر باحصأ ةبحم -

 ا ةفالخلا ثحبم -

 4717 هجاوزأو ِةكَك هللا لوسر باحصأ هاجتإ ملسملا ىلع بجي ام ثحبم -

 1111111111100 فلسلا ءاملع ىف ةنسلا لهأ بهذم ثحبم -
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