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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . . . طورش ءاعدلل

 هئامسأب هركذو هللا ديجمتب يعادلا ءىدتبي نأ : اهنم

 .. محلا

 : نيتهج نم ىنسحلا ءامسألاب طبتري ءاعدلاف

 ١ - ىلاعت هلل ىنسحلا ءامسألا ددع ةفرعم .

 ١ - ىلاعت هلل ىنسحلا ءامسألا ىنعم ةفرعم .

 ءامسألا ريسفت يف ىنسألا ماقملا : باتكلا اذهو

 نيتاه نايبب لفكتي ءازعألا انئارق ىلا همدقن يذلا ىنسحلا

 . نيتهجلا

 هنافرع يف كلس يذلا  ءافرعلا خيش فيلأت نم وهو



 نب ميهاربإ ريبخلا ملاعلا  مالسلا مهيلع تيبلا لهأ جهنم

 . هتمحرب هللا هدمغت . يمعفكلا ىلع

 ددعلا انثارت ةرشن يف ةرم لوألو باتكلا عبط دقو

 . نوسحلا سراف خيشلا قيقحتب ه ١5٠١ ةنس( ١*”<

 تأترا هبيترت نسحو هترابع ةلوهسو باتكلا ةيمهألو
 عم هعبط ةداعإ فيرشلا هجرف هللا لجع دمحم لآ مئاق ةسسؤم

 . هيلإ سراهفلا ةفاضإ



 مجإلا نيحإلا هللا مسب

 ىلع مالسلاو ةالصلاو «. نيملاعلا بر هللا دمحلا

 . نيعمجأ مهئادعأ ىلع نعللاو . نيموصعملا هلآو دمحم

 وه ءاعدلا نأ : بابلألا يلوأ ىلع ّيفخ ريغ « دعبو

 لامعألا ّبحأ نم هنأو . ىلوملاو دبعلا نيب يحورلا طبارلا
 . نانجلا حيتافمو . نمؤملا حالسو ةدابعلا خم هنأل « هللا ىلا

 مل امو رّدق ام دري وهو « ءاد لك نم ءافشو . حالفلا ديلاقمو

 . نوكي ال ىتح ردقي

 هدابع هناحبس هللا رمأي ثيحب ةجرد ءاعدلا ةيمهأ غلبتو

 نم هنوعدي ال نيذلا لعجيو « ةباجإلا مهل نمضيو ءاعدلاب

 . نيرخاد منهج نولخديف نيربكتسملا

 ّيأو ؟ تافصلا هذهب فصتي ثيحب اذه ءاعد يأ نكلو

 ؟ هيلع ةباجإلا نمضيو هب ىلوملا رمأي ثيحب اذه ءاعد

/ 



 . ىلوملل ًابح ٍءولمم بلق نم جراخلا ءاعدلا وه معن
 . ٍرهاط ٍبلق نم « ٍتشاع بلق نم ٠ حورجم بلق نم

 ىلع ةلادلا ةعمدلاو ةربعلا هقبست يذلا ءاعدلا وه
 . بوبحملا ءاقل ىلإ قايتشالا

 . هدلج ٌرعشقيو هيعاد بلق قري يذلا ءاعدلا وه

 نويعلا تمان اذإ . ملظملا ليللا حنج يف ءاعدلا وه
 . بولقلا تنكسو تاوصألا تأده

 . بنذلاب رارقإلا هقبسي يذلا ءاعدلا وه

 نيب ةفقاو هسفن ىري هنأك هيعاد نوكي يذلا ءاعدلا وه

 . ىلوملا يدي

 ديجمتلاو حدملاو هللا ىلع ءانثلا هقبسي يذلا ءاعدلا وه

 ىلصُي ىتح بوجحم ءاعدلاف « هلآو يبنلا ىلع ةالصلاو « هل

 .  هلاو هيلع هللا ىلص  هلاو دمحم ىلع

 هدجميو هحدميو ءاعدلا لبق هللا ىلع يعادلا ينثيف

 هؤايلوأ اهب هتعن وأ . هشفن اهب تعن يتلا ىنسحلا هئامسأ ركذب

 ال دبعلاو « ةيفيقوت هناحبس هللا ءامسأف . هججحو هؤافلخو

 0 ٍمساب هيمسيو ىلوملا ىلع أرجتي نأ عيطتسي

 مهايإ هرُمأ لب «. ءاعدلاب هدابعل ىلاعت هللا ةصخر الولو .ام
 فقيو ىلوملا ىلع أرجتي نأ دابعلا نم دحأ عاطتسا امل . هب



 هتمحر تعسو نكل 6 . جاب بلعير هدعيو هدي نو

 . ءيش لك
 ادذإ ىنسحلا ةكافنسأ ركذب حدملاو ءانثلاف لاح لك ىلعو

 لضفأ اهيناعم ىلع فقاو اهب ملاع فراع بلق نم ًاجراخ ناك

 ءىبهت اهيناعم ىلع فوقولاو اهب ةفرعملا ذإ « هريغ نم ريثكب

 . بلقلا قرتو ةعمدلا بلجتو ءاعدلا طئارش دبعلل

 اذه نايبب لفكتت ٠ اهددصب نحن يتلا امرا هذهو

 ال نأ مهنم ًايجار « ءاركلا "ها رقلا ىلا اهمدنا « هعييضوتوورألا

 . تاوعدلا حلاص نم ينوسني
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 كر ان يمعفكلا 20 ل

 , 20)يأ يعبجلا « ادتحم

 2 بدألاو ملعلا نيب نيعماجلا عساتلا نرقلا نايعأ دحأ

 لبج يف فيقشلا ةيحان نم ةيرق ,«اميع رفك» ىلا ةبسن : يمعفكلاف )١(

 .رحبلا ىلع ةفرشم لبجلا حفس يف ةعقاو .,تيشبج برق لماع

 :لاقيو .لماع لبج يف ةيرف .ةزيوللا ىلا ةبسن : يزيوللاو

 ا «بسنلا تادايز باب نم اضيأ يوازيوللا

 لاقيو .لماع لبج سأر ىلع ةيرق يهو دملاب - عابج :لاقيو

 دةتستلا تادايز باب نم ىعابجلا : افنأ



 ةرثك يف ىكحيو . ةدابعلاو دهزلاو . نافرعلاو لامكلاو

 يف ةروكذملا تادابعلا عيمجب موقي ناك هنأ : هتدابع

 . اهنم هتقو هل عستي ال امب هتجوز موقتو . هحابصم

 : مهنع يوري نيذلا هتزاجإ خباشم

 نم ناكو « نسحلا نب ىلع نيدلا نيز خيشلا هدلاو

 ١ نيريبكلا هيباتك يف هنع لقني دقو . نيعرولاو ءاهقفلا مظاعأ

 1 عروألا مظعألا هيقفلاب : هنع اربعم

 . « ناضمر رهش لمع يف نايبلا ةدبز »

 ينيسحلا دعاسم نب نيسح لضافلا فيرشلا ديسلا

 . « راهطألا

 طارصلا » باتك بحاص « ىضايبلا نيدلا نيز خيشلا

 . ( ميقتسملا

 كرت يف يلع نع ةمالملا عفر » باتك بحاص . ينيسحلا



 : هّقح ىف ءاملعلا لاوقأ
 ًادباع ًارعاش ًللضاف ةقث ناك : ىلماعلا ٌرحلا ثّدحملا

 . [؟18/ ١ لمآلا لمأ] اعرو ادهاز

 نيثدحملاو ءالضفلا ريهاشم نم : يسلجملا ةمالعلا

 ةلمكت » نع القن ١865/57 ةعيشلا نايعأ] نيعروتملا ءاحلصلاو

 طخ نع هلقن هنأ ركذ ثيح ىمظاكلا ىبنلا دبعل « لاجرلا
 : [يسلجملا خيشلا

 اهراهتشا انانغأ ىمعفكلا ُبتكو : ىسلجملا ةمالعلا

 . 5/١"[ راحبلا] هلاحو اهلاحل ضرعتلا نع اهفلؤم لضفو

 هيقفلا لماكلا لضافلا ملاعلا : يدنفألا هللادبع ىلوملا

 دي هل 2 باحصألا ءاملع ةلجأ نم 3 ىمعفكلاب فورعملا

 لفاح عماج . بدألاو ةيبرعلا اميس مولعلا عاونأ يف ىلوط
 .[؟١/١ ءاملعلا ضاير] بتكلا يف عبتتلا ريثك

 عرولا لذابلا ملاعلا خيشلا : يراسناوخلا ةمالعلا
 تاضور] نيتملا نقتملا رهاملا بيدألا ةقنلا ةقثلاو نيمألا

 . ٠١/١[ تانجلا

 ًاعرو ًادباع ًادهاز ًارعاش ًابيدأ ًالضاف ةقث ناك : ىّمَقلا
 . [40/7 باقلألاو ىنكلا]

 امهمحر  نيديهشلا ينامز نيب ناكو ) نيعروتملاو ءاحلصلاو

١١ 



 داكت ال هتلادعو . عرولاب لئاسولا تسرهف يف هفصوو « هللا

 ؛ [ 7/١ : لاقملا حيفنت ] نايب ىإإ جاتحت

 ضج يف عابلا ليوط عالطالا عساو ناكو : نيمألا ديسلا

 هتاف ضم م رهظي امك رثنلاو رعشلا يف ةهيدبلا عيرس . بدألا

 ةعيشلا نايعأ] طخبلا نسح « هتيعيدب حرش نم اضويضخ

86/1 ]. 

 يمعفكلاب فورعملا لماكلا ملاعلا وه : ردصلا ديسلا

 . [لا : لمألا ةلمكت]

 نيعماجلا عساتلا نرقلا نايعأ دحأ : ينيمألا ةمالعلا

 نيجرختسملاو ثيدحلا ةيولأل نيرشانلا . بدألاو ملعلا نيب

 ةمجلا هتافلؤمب سانلا دافتسا دقو رداونلاو دئاوفلا زونك

 عروب هنم عوفشم كلذ لك « ريثكلا هلضفو ةجرخملا هثيداحأو
 تايسفنو ةلضاف تاكلم ىلإ هللا تاذ ىف ىوقتو فوصوم

 هيمضتس رو ةييهذلا اهدتذلخ هنز:ديح لح ةيرك
 هبسن هلك كلذ لبقو « ةبيشقلا اهداربأب هلكيه للجو اهتروسأب
 نب ثراحلا ميظعلا يعباتلا ىلا يهتنملا ةيالولا راونأب يهازلا
 هنأش ىلعلا بهذملا يولعلا كلذ . ىنادمهلا روعألا هللادبع

 ريدغلا] . . . ةعيشلا ءاهقف نموه يذلا هناهرب ّىلجلا
 1١/"١١[.

 ةعيشلا نايعأ] ظفحلا ةعس يف هلثم تيأر امو : يرقملا

 . [917/5 بيطلا حفن نع ًالقن 5

١ 



 رثنو مظن هل . . . ةيمامإلا ءالضف نم بيدأ : يلكرزلا

 . 07/1١[ مالعألا]

 مجعم] رعاشو بيدأ هيقف ثّدحم رسفم : ةلاحك

 . 160/١[ نيفلؤملا

 : هتافوو هدلوم

 لئاوألا نم يمعفكلا خيشلا مجرت نمم دحأ ركذي مل

 خيراتب نواهتلا يف انباحصأ ةداع ىلع « هتافوو هتدالو خيرات

 ةظفاح عم . خيراتلا قلطم لب تاقبطلا ةفرعمو ةافولاو دلوملا

 . دئاوفلا نم هيف ام عم . كلذ ىلع مهريغ

 ًادانتسا هتافوو هتدالو خيرات نم ءاملعلا ضعب هدّدح امو

 . سحلا ىلا هنم برقأ سدحلا ىلا وهف . نئارقلا ضعب ىلا

 : هنأ نم ١185/7 نايعألا ىف نيمألا ديسلا هركذ ام لب
 ركذ عيدبلا ملع يف هل ةزوجرأ نم ديفتسا امك ٠84ةنس دلو
 ةزوجرألا نم غارفلا ناكو « نيثالثلا نس يف اهمظن هنأ اهيف
 نيمألا ديسلا نأل .ء ادج باوصلا نع ديعب وهف 81١ ةنس

  ىمعفكلا يأ  هطخب دجو : 185/57 نايعألا ىف لاق هسفن

 م6 ةنس هتباتك نم غرف  هرس سّدق  ديهشلا سورد باتك
 ىف دعو . هلضف ىلع ةلادلا ىشاوحلا ضعبو هتءارق هيلعو

 نم نيربق ©:ناتقوب + حاورألا ةايج باتك هفلات نقض
 . 847 ةنس هفيلأت

١ 



 : ١2ص لمألا ةلمكت يف ردصلا نسح ديسلا لاق

 هطخب يدع رعود ديهشلل سوردلا باتك خسن نم غرفو
 نع صقني هنظأ الو .« 85١  هيشاوح ضعبو هتءارق هيلعو

 نم هغارف موي نوكيف . سوردلا نم هغارف دنع نيثالشلا

 . 6 دودح ئف حابصملا

 : 7١5/١ ضايرلا يف يدنفألا ىلوملا 0

 00 ةديدع تافلؤم ىلع ةلمتشم دئاوفلا ةريثك ةعومجم

 مامتإ خيرات ناكو . ناجيابرذآ دالب نم ناوريإ 5 يف هطخب

 خيراتو . ناضمر رهش نم نيقب سمخل 844 ةنس اهضعب ةباتك
 . 8507 اهضعب خيراتو . 859 ةنس اهضعب

 دنع يمعفكلا خيشلا نوكي نيمألا ديسلا لوق ىلعو

 يف هارن انا عم . ةئنس 00 نبا حابصملا فيلأت نم هغارف
 ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريمأ مامإلا حدم يف ةيئارلا هتديصق

 : لوقي ١/٠١ : حابصملا يف ةروكذملا

 1 عفشاف الوم كينج

 رودصلا ءافش حدمب كاتأ

 ريقفلا ءيسملا يعبجلاوه

 ٍروفغلا ميحرلا ٍتامحر ىلإ
 هحلق الص تانيا حف

 ريقن نم الو ٍليتف نمامف



 روثو دحاو ماكللا تكزوو

 رييييعقلا وون يعتلا فابسك

 يف ناك هل مجرتملا نأ ًاربخ انيطعي هانركذ ام عومجف

 ةذتاسألا هفيلآت ىلع ينثي . رظنو يأر بحاص افلؤم 847 ةنس

 ًاخيش ناك 844 ةنس حابصملا فّلأ امنيح هنأو . لحاطفلا

 .. ازينك اهرف

 ةعيردلا ىقا ةقارقلا نم نتاوهطلا ةمالعلا ةريظتنسا: انو

 . دعب نم ولخي الف ء 874 ةنس دلو هّنأ نم ١ 88و //

 هنأ ١987/7 نونظلا فشك يف ةفيلخ جاحلا ركذو

 ةعيرذلا يف ينارهطلا ةمالعلا هركذ اذكو . 400 ةنس يفوت

 . نونظلا فشك بحاصل ًاعبت 5١و 7/"و 1
 , 4٠ 00 ف ١85/57 نايعألا

 ا د . اميع رفك ةيرق يف عساتلا

 . يوفصلا ليعامسإ هاشلا

 .ةسّدقملا ءالبرك يف ةذم يدلل 0 0

 ه ١



 هلهأ ىلإ هتف ةليبضو شور دعنا« اريقعو نمت ( مالسبلا

 : كلذ يف هناوخإو

 ينونفدت نأ هللاب مكتلأس

 ريقع ,ضراب ربق يف تم اذإ

 ةيركب ديهشلا راج هب ينإف

 ريجمريخ هللا لوسر ليلس

 فئاخ ريغ يترفح يف هب ينإف
 ريكنو ركنم نم ةيرماالب

 يتمايقو يفقوم يف هب تنمأ
 ريعسو ىظل نماوفاخ سانلا اذإ

 اهليزن يمحي برعلا تيأر ينإف
 ريضب لاني نأ نم هعنميو

 ْ ديالا ييتدنسلا ريدك
 ريصن ريغبواث هرئاحب نم

 ل ا لا
 يف نفدو . ملعأ هللاو .رشاعلا نرقلا لئاوأ وأ عساتلا نرقلا

 حزنف ةيرقلا تبرخ مث « لماع لبج ىرق نم . تيشبج ةيرف
 امب هربق ىفتخا تبرخ املف « ًاثرحم تحبصأو اهنم اهلهأ

 دعب ام ىلا بارتلاب ًاروتسم لزي ملو . بارتلا نم هيلع مكارت
 كلت ثرح دنع رهظف .دحأ هفرعي ال رشع ةيداحلا ةئاملا

 ميهاربإ خيشلا ربق اذه : وهو « هيلع بتك امب فرعو ضرألا

 1ْر



 .. هللا همحر ىمعفكلا يلع نبا

 ىل ىكحو : 77/١ ضايرلا ىف يدنفألا ىلوملا لاق

 ماودب هللا انعّتم - لماع لبج تاداس نم ةاقثلا لضافأ ضعب
 بيجع نم يحاونلا كلت لهأ ةاقث ضعب نع - هلاضفإو هرمع

 ناك مهنم ًاثاّرح ْنأ : راصعألا هذه نم ًابيرق مهيف قفتا ام

 نيح هتراج سأر لصتا نأ قفتاف « هروشب ضرألا بركي
 هوس ذاق .نضرألا نم ايهعلكا ةميطنع ركض بتارتكلا

 ل ا
 هانت نع, ىرخاو هيمي نع ةردرظني مول وتسملا قرفلا
 ىلع طقس ّمث ؟ ةمايقلا تماق له : هدنع ناك نم لأسيو

 ,« ةعقاولا مظع نم يعارلا ىلع يمغاف !هعضوم يف ههجو
 ًابوتكم ىأر رمألا ةقيقح نع ثحبي لعجو هتيشغ نم قافأ املف

 [ربق] اذه : ناونعلا بحاص ةفص ةرخصلا كلت هجو ىلع

 . هللا همحر يمعفكلا ىلع نب ميهاربإ

 ::7ض لمألا ةلمكت يف ردصلا نسح ديسلا لاقو

 يف هب رفظو ًاّيفخم ناك هربق نأ ةاقثلا ةلجألا ضعب ينثّدحو

 نق اشلأو . ةروهشم ةبيرغ ةياكح هلو . رشع ةيداحلا ةئاملا

 ىلماعلا نيدلا ردص ةمالعلا هللا ةيآ انديس ةياكحلا هذه ىور

 | . دالبلا لهأ نم ةاقثلا ضعب نع

 سانلا ضعبو : 5 نايعألا يف نيمألا ديسلا لاقو

 ثرحي ناك الجر نأ : وهو . ّمصي ال ًاثيدح هروهظل يوري

 7و١



 يمعفكلا اهتحت نم رهظف تعلقناف ةرخصب هتراج تقلعف

 انيمي تفتلاو شوهدملاك ربقلا نم هسأر عفرف ًاّيرط ًاضغ هنفكب

 ري الا يلا لاقو « الامشو

 يمعفكلا ربق هودجوف ةيرقلا لهأ ربخأ قافأ املف . ثراحلا

 ريهاشم ضعب ىلا ةصقلا هذه قيدصت ىرس دقو « هورمعو
 نوكي نأ نكميو .هانركذ ام ةقيقحلاو . قارعلا ءاملع

 دوقّدصف هسفن نم ةدايزلا هذه داز ربقلا ىلع رثع يذلا ثراحلا

 . ىهتنإ . اهيلع

 نأ ناكمإو . ةعقاولا ةحص مدع : يأ اذه همكحو

 ذإ « هلحم ريغ ىف  هسفن نم ةدايزلا هذه داز ثراحلا نوكي

 ةيبشلا نم ضخالابب < ةفقاولا هله, لكم عرفو نم داعشما ذل
 هللا لعجي نأ لقعلا دعبتسي لهف « نيفراعلا خيش يمعفكلا

 ةجاح امو ؟ سانلل هلضف نيبيل يمعفكلا خيشلل ةماركلا هذه

 . !ةصقلا هذه قالتخا ىلإ ثراحلا

 : هراثآ

 ىفع - هل مث : ١/١ ضايرلا يف يدنفألا ىلوملا لاق

 . بدألاو ةيبرعلا اميس مولعلا عاونأ يف ىلوط دي - هنع هللا

 ةريثك بتك هدنع ناكو . بتكلا يف عّبتتلا ريثك ؛ لفاح عماج

 يعامسو « ةربتعملا ةفيطللا ةبيرغلا بتكلا نم اهرثكأو . ادج

 بتك يف علاطو هب ماقأو ّيورغلا دهشملا درو  هرس سّدق هنأ

 ةريثكلا هبتك فلأ بتكلا كلت نمو « ةيورغلا ةرضحلا ةنازخ

16 



 كلذبو «رابخألا بئارغ ىلع ةلمتشملا مولعلا عاونأ يف
 . ىهتنإ . هطخب اهتيأر يتلا هعيماجم ضعب يف حرص

 : ةميقلا هتافلؤم نمف

 و . ريبك باتك )2 نيصحلا عردلاو نيمألا دلبلا- ١

 تارايزلاو زارحألاو ذوعلاو ةيعدألا ىلا ًافاضم هنُمضو «راحبلا
 هب قحلأو 2 ةيداجسلا ةفيحصلا ةيعدأ اهريغو بادآلاو ننسلاو

 1 سألا ماقملاو ) سئفنلا ةيساحم : اهنم لئاسر ةدع

 ١ - ءاملعلا تايفو خيرات 5

 . ةمغلا فشك ىلع تاقيلعت - ”

 صيوعلا لئاسملاو . صيوعلا لئاسم يف صيخلتلا - ؛

 حابصمب فورعملا « ةيقابلا ةنجلاو ةيقاولا ةنجلا  ه

 ةفيطل شاوح هيلعو . دئاوفلا ريثك ريبك وهو . يمعفكلا

 لئاسر ةّدع هنمضو « نيبلا نم هلمجأ ام اهب حرشي فنصملل

 . ه 865 ةنس هنم عرف « ىنسألا ماقملا اهنم

 ١ - فيطل حابصملل رصتخم وهو « ةيقاولا ةنججلا .
 ىمعفكلل باتكلا ةبسن ىف ىسلجملا خيشلا ددرتو ٠ ىف لاقف
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 « ةيرضاسلا نكعتل ةيقارلا ةسحلا :بتاتكوب# 1775 اجتلا
 يف يدنفألا ىلوملا لمأت اذكو . يمعفكلا ىلا بسني امبرو

 . يمعفكلل باتكلا ةبسن يف 77/١ ضايرلا

 : سورعلا ةلجح  ا/

 نانجلا راونأ ةقدحو ةرخاملا نانجلا راونأ ةقيدح -

 . ةرظانلا

 . ةرضانلا ةقيدحلا - 4

 فيطل عومجم . حابصملا ةاكشمو حاورألا ةايح ٠-

 « حاورألا ةايح ةقيقحلاب وهف . هتعلاطم ماود نم دحأ لمي ال

 بادآلاو راثآلاو رابخألاو فئاطللا ىف اباب ,8 ىلع لمتشم

 ليقو 847 ةنس هفيلأت نم غرف ٠ يهاونلاو رماوألاو ظعاوملاو

1 . 

 . ةحتافلا ةروس حرش يف ةحضاولا ةلاسرلا- ١

 . عيدبلا دهاوش يف عيبرلا رهز - ١

 ءاعد حرش يف تافصلا وفص  ةوفص -

 ركذ مث .٠ هلضفو هتياورو ءاعدلا اذه دنس هيف ركذ . تامسلا

 . 41/0 ةنس هنم غرف .اهحرش مث ءاعدلا ظافلأ مم ةلمج

 رهظتساو ) تافصلا طفس ' باتكلا مسا نيمألا ديسلاركذو

 . فيحصت تافصلا ةوفص ْنأ



 . ةرصبملا نيعلا- 85

 بدألا ملع يف ؛ نا حرم ميرا

 د تملاو تيرحلا دا ير اما

 د يلب وأ يس ايا

 . ةفيحصلا حرش يف  ةفيرشلا  ةفيرطلا دئاوفلا- 7

 عمجم نم صخلم « ريسفتلا يف ريضنلا ةضارق - ٠١

 + يدوبظلل نايا

 . ةيَردلا بكاوكلا : ليقو . يّرَذلا بكوكلا

 . زيزعلا باتكلا ةءارق ىف زيجولا ظفللا 9

 فقورف سفن وهو . قرفلا ةفرعم يف قربلا عمل - ٠٠

 يف هفنصم رحبت ىلع لدي هعوضوم يف ليلج باتك « ةغللا
 . ةغللا ملع

 طمن ىلع « بئاغرلا عوضومو بئارغلا مي 535

 يذلا نسيبكلا انباتك نم هتعمج 3 0 ف لاق « 0

 . ةماونلا حورلا هيبنتو ةماوللا سفنلا ةبساحم -

 , ةرثؤم تارابعب سفنلا ةبطاخمو ةنسح ظعاوم ىلع لمتشم
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 رصتخملا اب ب سبا دلبلاب فتصملا هقحلأ

 90 د ا او

 طبسل راونألا ةاكشم ريغ وهو « راونألا ةاكشم - 7

 . يسربطلا خيشلا

 و « ىنسحلا ءامسألا ريسفت يف ىنسألا ماقملا 84

 . كيدي نيب يذلا باتكلا اذه

 . ةيقاولا عوردلا تاقحلم - 0

 . ىقرلاو ذوعلا يف ىقتنملا - 7

 . ةبخنلا - <17

 ريبك . برعلا لاثمأ يف  بدألا - برإلا ةياهن -

 . هانعم يف هلثم َري مل نيدلجم يف

 حرش يف « عيبرلا ةقيدح رونو عيدبلا ةقدح رون - 4
 . هتيعيدب

 ةعومجم هلو : 7١/١ ضايرلا يف : يدنفألا ىلوملا لاق

 هطخب اهتيأر . ةديدع تافلؤم ىلع ةلمتشم دئاوفلا ةريثك ةريبك
 ةباتك مامتإ خيرات ناكو . ناجيابرذآ دالب نم ناوريإ ةدلب يف
 خيراتو . ناضمر رهش نم نيقب سمخل 84/8 ةنس اهضعب

 ةدع اهيف ناكو . 86 ؟ةنس اهضعب خيراتو .٠ 859 ةنس اهضعب

 ف



 : اهنم « اضنأ هتافلؤم نم بتك

 . يورهلل « نيبيرغلا راصتخا باتك

 . يزرطملل «. ةغللا برغم راصتخا باتكو

 زيزع نب دمحمل . نآرقلا بيرغ باتك راصتخاو

 ٠ :يسريطلا مضلل ماجلا تارجزاسح بكر
 . ميهاربإ نب يلع ريسفت باتك راصتخاو

 . يسربطلل نايبلا عمجم رصتخم نايبلا ةدبز راصتخاو
 . يضايبلا نيدلا نيز خيشلل

 . قودصلل . عئارشلا للع راصتخاو

 . ةيديهشلا دعاوقلا راصتخاو

 . يضرلا ديسلل « ةيوبنلا تازاجملا باتك راصتخاو

 ظافلألا ريسفت يف قئاقحلاو دودحلا باتك راصتخاو
 . . . اهفيرعتو عرشلا يف ةلوادتملا

 يف ءابلألا ةهزن رصتخم باتك : ًاضيأ هتافلؤم نم مث

 نب دمحم نب نمحرلادبع نيدلا لامك فيلأت « ءابدألا تاقبط
 . يرابنألا ديعس
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 : ميدنلاو رضاحلا ناسل باتك راصتخا : اضيأ هلو

 فر



 . ىهتنإ

 بطخو ةدس ةحاراوبلا واخ كت ضقو يتك عب اضيأ هلو

 عاونأ ىلع ةلمتشملا ةيميملا ةيعيدبلا ةديصقلا هلف

 اهنم ةيظفللا عيدبلا ملع يف ةروكذملا ةيرعشلا تانّسحملا

 . بدألا يف هلامك هنم رهظي احرش اهحرش دقو « ةيونعملاو

 . ملسو

 غلبت ( مالسلا هيلع ) نينمؤملا ريمأ حدم يف ةديصق هلو

 موي اهيف ركذي هراز امل فيرشلا هربق دنع اهدشنأ اتيب ١4٠

 + نيذعلا
2 0 

 . اهموص بحتسملا مايألا يف اتيب ١7١ يف ةزوجرا هلو

 هيلع ) نيسحلا مامإلا لتقم يف ةيفلأ ةزوجرأ هلو

 فنصي مل : بلقلا حرفو بركلا جرف باتك يف لاق

 . ةددبتم ناظمو ةدّدعتم بتك نم ةذوخأم . اهانعم ىف اهلثم

 : ةلاسرلا لوح

 3 مالعألا نيب ةلاسرلا هذه مسا يف فالتخا عفو

 ءامسألا حرش يف ىنسألا دصقملا : مساب اهركذ ضعبف
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 حرش يف ىنسألا ماقملا : مساب اهركذ ضعبو . ىنسحلا

 ناونع يف هانركذ اموه حيحصلاو . ىنسحلا ءامسألا

 . ىنسحلا ءامسألا ريسفت يف ىنسألا ماقملا : وهو «. ةلاسرلا

 نم ةلوقنملا ةدمتعملا ةيطخلا انتخسن ىف دوجوملا وه امك

 يسد ديت منا مات

 - هحيرض هللا رّون - يمعفكلا خيشلا اهفّلأ ةلاسرلا هذهو
 ةخسن دجأ ملو . حابصملاو نيمألا دليلا هيباتكب اهقحلأ مث

 ىلع تدمتعاف « اهنع ثحبلا دعب ًالقتسم اهفّلأ تلا ةلاسرلا

 له ملعأ الو ؛ حابصملاو نيمألا دلبلاب اهقحلأ يتلا ةلاسرلا

 لاح لك ىلعو ؟ اهضعب مأ هيباتك يف اهلمكأب ةلاسرلا قحلأ
 . ةدمتعملا خسنلا يف ةدوجوم ريغ ةلاسرلا ةبطخف

 ىنسحلا ءامسألا حرش يف ةلاسرلا هذه ترتخا 'امنإو

 ينارق حرش يهف . اهترابع ةسالسو اهتفاطلل . اهريغ نود
 يتلا ةفيطللا ثحابملا نم اهيفو . يبدأ يوغل ينافرع يثيدح

 . عيمجلا معي اهعفنف . اهنع ىنغتسي ال

 : ةلاسرلا ىف انلمع

 . ةلاسرلا هذهل ةلقتسم ةخسن ىلع لصحن مل اننأ امب

 يف تدمتعاف . حابصملاو نيمألا دلبلاب اهقحلأ فنصملاو

 . حابصملاو نيمألا دلبلاب ةقحلم خسن ةدع ىلع ةلاسرلا طبض

 . ىهو
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 ١ مقر تحت نيمألا دلبلل ةيوضرلا ةخسنلا 54807 2

 هفنصم طخ نم خسن ةخسن نم نيصحلا عردلاو نيمألا

 تصألا بجر رهش طساوأ يف بتكو 2« ( هحور هللا سدق)

 هللا اهناص  زاريش ملعلا راد يف فلألا دعب نيعستلا ةنسلا نم

 انأو .  اهيناب هللا محر  ةيماظنلا ةسردملا ىف  زاوعألا نع

 نسح يلع نب دمحأ نبا يلجلا هبر وفعب قئوتسملا دبعلا
 ىلع .

 هتباتك دعب هللا ينقفو دقو : ةحفصلا بناج يف ءاجو
 ةخسن عم رادتقالا ردقب هرخآ ىلا ةحفصلا لوأ نم ةلباقملل

 ةرغ يف كلذ ناكو «  ىلاعت هللا همحر  هفنصم طخ نم خسن

 مث . . . فلألا دعب نيعست ةنس نم ةرخآلا ىدامج رهش

 هيف الوذبم الوأ هتلباق ثيح ىلإ هلوأ نم هتلباقمل هناحبس ينقفو
 0 . اهيلإ ررشملا ةفيرشلا ةخسنلا عم يبعسو يعسو

 . ىهتنإ

 ايها هيبش نك معلا فاو تيا هذن: يفز
 هذهل ازمر (ر) فرح تلعجو . شماهلا يف اهلمكأب

 . ةخسنلا

 . اهل ازمر ( ب ) فرح تلعجو « 1785 ةنس اهتعابط
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 خيرات « حابصملل ةعوبطملا ةيرجحلا ةخسنلا -“

 ْ اهل ًازمر ( م ) فرح تلعجو 2 ١١5١ اهتعابط

 وه ام تبثأو . ثالثلا خسنلا هذه ىلع ةلاسرلا تلباقف
 . هجو اهل يتلا تافالتخالا ىلإ ةراشإلا عم نتملا يف حجرألا

 هذه ىف ةدراولا لاوقألاو ثيداحألاو تايآلا تجرخ مث

 مالعألا نم دحاو لكل تلعجو . اهرداصم نم ةلاسرلا

 . ةريغص ةمجرت ةلاسرلا هذه يف نيروكذملا

 ةيوضرللا ةنكملا ىلا يركش لير مدقا ماكخللا فو
 مسق صخألاب  مالسلا هيلع _ اضرلا مامإلا دهشم يف

 ةلباقمل يل ةصرفلا مهتحاتإل « نيققحملا ةفرغو تاطوطخملا
 يف اهتجتحا ىتلا رداصملا ريفوتو . ةطوطخملا عم ةلاسرلا

 ,.:ةلاسرلا هده ققحت

 خيشلا ذاتسألا ىلإ ريدقتلاو ركشلا ليزجب مدقتأ اذكو

 . ةميقلا هتاظحالمب ينفحتأ ىذلا يولوم دسأ

 اذه ةمدخل عيلماعلا لك نري نأ ليلحلا ناوملا الان
 ' مولظملا بهذملا

 نوّسحلا سراف

 5٠ ١ 6ةيناثلا ىدامج ١

 مق  تيبلا لهأ مرح

"37/ 



 ع.



 ةيحزتلا كاطم

 نييالملل ملعلا راد /توريب يلكرزلل « مالعألا

 تاعوبطملل فراعتلا راد /توريب نيمألا ديسلل « ةعيشلا نايعأ

 يمالسإلا باتكلا راد /مق يىلماعلا رحلل . لمآلا لمأ

 ركفلا راد /توريب يدادغبلل . نونكملا حاضيإ

 ةيمالسإلا بتكلا راد /نارهط يسلجملل « راونألا راحب

 يشعرملا هللا ةيآ ةبتكم /مقر 2ديسلل « لمآلا لمأ ةلمكت
 ةماعلا ردصلا

 ةيوضترملا ةعبطملا /فجنلا يناقماملل . لاقملا حيقنت

 ءاوضألا راد/توريب ينارهطلا ةمالعلل . ةعيرذلا

 نايليعامسإ ةبتكم / مق يراسناوخلل.تانجلا تاضور
 ةماعلا يشعرملا هللا ةيآ ةبتكم /مق 2يدنفألل « ءاملعلا ضاير

 ىبرعلا باتكلا راد /توريب ىنيمألا ةمالعلل « ريدغلا

 ةيمالسالا بتكلا راد /نارهط 2 ينيلكلل « يفاكلا
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 ركفلا راد /توريب ةفيلخ جاحلل . نونظلا فشك

 راديب ةبتكم /مق 2يىمقلل . باقلألاو ىنكلا

 نايليعامسإ ةبتكم /مق يمعفكلل . حابصملا

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد /توريبةلاحك اضر رمعل « نيفلؤملا مجعم



 ىنسلا اسنإ يفت يف ىنمأ] ماقبل
 ىنسلا امأإ

 : تارابع ثالثب انه اهدرونس

 ('”دهف نب دمحأ نيدلا لامج خيشلا اهركذ ام : ىلوألا

 هيبأ نع ىور - مالسلا هيلع  اضرلا نأ « هتذع ىف هللا همحر

 امسا نيعستو ةعست هلل نأ : مالسلا هيلع ")ىلع نع هئابآ نع

 نسحلا يبأ خيشلا نع يوري .يلحلا دهف نب دمحأ سابعلا وبأ )١(
 ةدع :اهنم .تافنصم ةدع هل .هريغو ديهشلا ذيملت نزاخلا نب ىلع

 يف ديفم عفان روهشم .ءاعدلا بادآ يف .يعاسلا حاجنو يعادلا
 .باوبأ ةتسو ءاعدلا فيرعت ىف ةمدقم ىلع بترم .سفنلا بيذهت

 ْ ه1 طن فرت
 ةعيرذلا ,.147: ةعيشلا نايعأ 58:١#. باقلألاو ىنكلا
 . 189:7 ثيدحلا لاجر مجعم 2,”

 هئابآ نع مالسلا هيلع اضرلا ىسوم نب ىلع نع ...» :ةدعلا يف (؟)
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 ىهو « ةنجلا لخد (””اهاصحأ نمو هل بيجتسا اهب اعد نم

 1 : هذه

 .رخآلا . لوألا . دمصلا . دحألا . دحاولا « هللا

 . ىلعألا . يلعلا . رهاقلا .ريدقلا . ريصبلا . عيمسلا

 . نطابلا . رهاظلا . مركألا . يرابلا , عيدبلا . ىقابلا

 2. ّىحلا . ظيفحلا . ميلحلا . ميلعلا . ميكحلا . يحلا

 . ميحرلا . نمحرلا . برلا . يفحلا . ديمحلا . بيسحلا

 . مالسلا . يئارلا . فوؤرلا . بيقرلا . قزارلا . يراذلا

 مسلا . ربكتملا ء رابجلا . زيزعلا . نميهملا . نمؤملا
 . لدعلا . رهاطلا « عناصلا « قداصلا . ديهشلا « حوبسلا

 .درفلا .رطافلا . ثايغلا , ّينغلا . روفغلا وفعلا

 + ىريقلا + نمودقلا م كلعلا . ميدقلا . قلافلا . حاتفلا

 : هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ؛مالسلا مهيلع يلع نع -
 ير ا سلو ل

 . . ةنجلا لخد اهاصحأ

 وه اهئاصحإ ىنعم : هللا همحر ا لاق» :(ر) شماه يف (؟)

 ءاهدع ءاضحلالا نغم نسيلو «اهتناقم ىلع فوقولاو اهبنةطاخإلا
 .هتدع يف نيدلا لامج خيشلا هلاق
 باجح ءامسألا هذه نأ : هللا همحر دهازلا خيشلا طخب تدجوو

 رحسلا لاطبولو نسلألا دقعو ةبحملاو ةعاطلل يهو .ءوس لك نم
 .«هللا همحر هنم . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان قزرلا بلجلو
 . 748 :ىعادلا ةّدذع ١145. :ديحوتلا :رظنا

 ضي



 (؟97يضاقلا . طسابلا ٠ ضباقلا . مويقلا . بيرقلا

 « تيقملا . نيبملا . طيحملا ةناسملا . يلولا . ديجملا

 ءرضلا فشاك « يفاكلا . ريبكلا . ميركلا . روصملا

 .دودولا . عساولا . رصانلا . باهولا . رونلا .رتولا

 . ثعابلا .ءربلا . ثراولا . ليكولا . ىفولا . يداهلا

 ريخ . قلاخلا . ريبخلا . داوجلا 5285 . باوتلا

 ةيطللا . ميظعلا . روكشلا . نايدلا . نيرصانلا

 209 فاعلا

 , هدعاوق يف هللا همحر «'0ديهشلا اهركذ ام : ةيناثلا
 . سودقلا . كلملا . ميحرلا . نمحرلا « هللا : يهو

 .رّبكتملا .رابجلا .زيزعلا . نميهملا . نمؤملا « مالسلا
 . قاّزرلا . بامولا .رافغلا . رّوصملا . قلاخلا « يرابلا
 ا. عيمسلا ٌلذملا . ّرعملا . عفارلا . ضفاخلا

 .(ل خ خ /تاجاحلا يضاق» : (ر) شماه يف (2)

 .559--58: يعادلا ةّدع (5)

 ىور .لوألا ديهشلا . ينيزجلا يلماعلا يكم نب دمحم هللا دبع وبأ 61١

 ةعامج هنع يوري «.هريغو ةمالعلا نبا دمحم نيدلا رخف خيشلا نع

 دعاوقلا :اهنم اهنم «تافنصم ةدع هل .هتجوزو هتنبو هدالوأ مهنم ةريثك

 ةيعرفو كارا ةيلك ٍطباوض ىلع لمتشم رصتخم باتك .دئاوفلاو

 . ( ه ا/85) ةنس ًافولظف دهشتسا «.ةيعرشلا ماكحألا اهنم طبنتسي

 حيقنت .”87:7 باقلألاو ىنكلا .185:0 ءاملعلا ضاير
 .١:97١ا/ ةعيرذلا ١ ١19.« :”لاقملا

 فاس



 . ليلجلا . ظيفحلا . ريبكلا . ىلعلا . ميظعلا « ميلحلا

 .ثعابلا .ديجملا . ميكحلا . بيجملا . بيقرلا

 . يحلا . تيمملا . ييحملا . ديعملا . يدبملا . ديمحلا

 .باقعلا ديدشلا . مقتنملا . باوتلا . دجاملا « موُيقلا

 . حاتفلا . ينغملا . ينغلا . يلاولا . فوؤرلا .ءوفعلا

 ريبخلا . فيطللا . لدعلا . مكحلا . طسابلا . ضباقلا
 . دودولا . عساولا . بيسحلا . تيقملا . روكشلا . روفغلا

 . يلولا . نيتملا . ّيوقلا . ليكولا . قحلا . ديهشلا

 .رداقلا . دمصلا . دحألا . دحاولا . دجاولا . ىصحملا

 :رسدهاظلا ع ركككلا لوألا ني رجتملا مّدقملا « رذكتملا

 . عماجلا . طبقملا . ماركإلاو لالجلا وذ ءربلا . نطابلا

 . ثراولا . عيدبلا .رونلا . عفانلا . راضلا « عناملا

 . 2")يقابلا . يداهلا . روبصلا . ديشرلا

 ءامسألا ("2نم زيزعلا باتكلا يف درو هللا همحر لاق

 . طيحملاو ءهريصنلاو « ىلوملاو ب برجلا : نيعحلا

 وذو . لوطلا وذو ٠ يدل . مالعلاو .رطافلاو
 . 2")جراعملا

 . ١55:57 - ١7/5 دئاوفلاو دعاوقلا ()

 . بسنألا وهو (ب) نم هانتبثأ امو «يف» :(م)و (ر)و (دعاوقلا) يف (8)
 . ١7 :5/ا١  ١70 دئاوفلاو دعاوقلا (9)
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 (١١١نساحم نبا دمحم نيدلا رخف اهركذ ام : ةئلاثلا

 : يهو « هرهاوج ىف هللا همحر

 . سودقلا . كلملا . ميحرلا . نمحرلا « هللا
 . ربكتملا .رابجلا ءزيزعلا . نميهملا . نمؤملا « مالسلا
 :ة:تاهولا يزايفلا  نافقلا م ررصعلا . يرابلا . قلاخلا
 . ضفاخلا . طسابلا . ضباقلا « ميلعلا ء حاتفلا « قاّررلا
 . مكحلا ءريصبلا . عيمسلا . لذملا .ّرعملا « عفارلا

 .روفغلا « ميظعلا « ميلحلا . ريبخلا . فيطللا . لدعلا
 . بيسحلا . تيقملا . ظيفحلا « ريبكلا . ىلعلا . روكشلا

 : مساربلا : بعسلا تيقرلا رب: يربك برحاعلا
 . ديهشلا . ثعابلا . دجاملا . ديجملا « دودولا . ميكحلا

 ديلا ..رايلا نينا وينلا :.ارارلا هللا
 .ييحملا .ديعملا . يدبملا . يصحملا

 00 .دمصلا .دحألا ,دحاولا . مويقلا . يحلا

 + وهاطتلا ب كالا ج قوآلا هب رسصوملا . مّدقملا .ردتتقملا

 . مقتنملا . باوتلا ءربلا . يلاعتملا . يلاولا . نطابلا

 يف ينارهطلا ةمالعلا خيشلا نا ىتح ؛هتمجرتل ضّرعت نم دجآ مل )٠١(
 نيدلا رخف خيشلل :لاق .رهاوجلا ركذ امنيح ١7ا/:5 ةعيرذلا

 نيمألا دلبلا رخآ يف يمعفكلا هنع لقني نساحم نبا دمحم

 نم همساو هباتك فرع امنإ لب .ًاضيأ ةمجرت هل دجي مل هنأ رهاظلاف

 ناونعب ىتأي يذلا هسفن نساحم نبا دمحمو .هنع يمعفكلا لقن
 . ىئاردابلا



 . ماركإلاو لالجلا وذ . كلملا كلام . فوؤرلا ءوفعلا

 ءٌراضلا , عناملا . ينغملا . ينغلا . عماجلا . طسقملا

 ) ثراولا 4 يقابلا 4 عيدبلا 0 يداهلا . رونلا ) عفانلا

 نب محم اغاور اهعنا نوعستو ةعست هذهف . روبصلا . ديشرلا

 . روثأملا يف 2'قاحسإ

 ديزت ثالشلا تارابعلا هذه نم ةدحاو لك تناك املو

 نأ تبيبحأ « ءامسأب امهنع صقنتو ءامسأب اهيتبحاص ىلع

 ماس 4 ثاالثلا تارابعلا ءافنا ىلع ةلمتشم ةعبار ةرابع عضأ

 الو لخم زاجيإ ريغ نم . اهنم مسا لك حرش ىلا ةراشإلا

 . لمم باهسإ

 ءامسألا ريسفت يف ىنسألا ماقملاب كلذ ةتيسسو

 1 ىنسحلا

 : قيفوتلا هللابو لوقنف

 نب فسوي نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم :وه نوكي نأ لمتحي )١١(
 نبا نيدلا ييحم خيشلا ذيمالت رابك نم ,يمورلا يونوقلا يلع
 لئاسملا ضعب يف تابتاكم يسوطلا نيدلا ريصن نيبو هنيب  يبرعلا

 تام . ىنسحلا ء ءامسألا حرش : :اهنم ,تافنصم ةّدع هل .ةيمكحلا

 . (ها1/7) ةنس

 7١. :5 يلكرزلا مالعأ ,.1457:7 نونظلا فشك
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 : هللا

 بجاو تاذ ىلع عوضوم .درفم . ملع ء مسا

 : دوجولا

 عماجلا . ٌقحلا دوجوملل مسا هللا : ؟'"7يلازغلا لاقو

 دوجولاب درفتملا « ةيبوبرلا توعنب توعنملا « ةيهلإلا تافصل

 5 هتاذب دوجولل قحتسم ريغ هاوس دوجوم لك نإف 5 يقيقحلا

 . 2269هنم دوجولا دافتسا امنإو

 ربدملاو ملاعلا اذهل قلاخلا وه نمل مسا هللا : ليقو

 نايرجل تاذلل مسا هللا : هدعاوق يف ديهشلا لاقو

 تافصلا ةلمج عم تاذلل مسا وه : ليقو « هيلع توعنلا

 تافصلاب ةفوصوملا تاذلا هانعمف « هللا : انلق اذإف . ةيهلإلا

 . لالجلا توعنو لامكلا تافص يهو . ةصاخلا

 دحويو لدبعي يذلا وه موهفملا اذهو : هللا همحر لاق

 بقلملا .ىلازغلا دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم دماح وبأ )١0(

 ةدع هل .ينيوجلا يلاعملا يبأ ىلع هقفت , يسوطلا مالسإلا ةّبحب
 حرش يف ىنسألا دصقملاو .نيدلا مولع ءايحإ :اهنم .تافنصم

 .(ه7١٠45) ةنس تام ءامهريغو ىنسحلا هللا ءامسأ

 : ؟باقلألاو ىنكلا 1١7:5. نايعألا تايفو ١1758:9. مظتنملا

66. 

 )١1( ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىنسألا دصقملا : ١5 .

 ا



 . 2'؟دضلاو دنلاو لثملاو ريظنلاو كيرشلا نع هزنيو

 هوجو ىلع سدقملا مسالا اذه قاقتشا يف فلتخا دقو

 نيدباعلا نيز ءاعد يف ةفيحصلا ةيشاح ىلع اهانركذ . ةرشع

 . 2"©رمأ هنزحأ اذإ  مالسلا هيلع -

 )١5( دئاوفلاو دعاوقلا ١57:17 .

 ) )15حابصملا ةيشاح يف امك يهو : ١6 يف ةفيرشلا دئاوفلا نع ًالقن
 ةفيحصلا حرش :

 :رعاشلا لاق « يفخ اذإ ءيشلا هال نم ٌقتشم هنأ :لوألا»

 دانك انوش فسرعان خال

 اهانفرع ىتح تجرخاهتيلاي
 :لاق .هتمظع هنك يف لوقعلا رّيحتل ءرّيحتلا نم ٌقتشم هنأ : يناثلا

 ايهطيوريسلا كان ويس دارج

 قلمأو هك لآلاب ةَقق

 لاق: هناضرألا هكر ناهس هنألا ةيوبنكلا نم قدم ةثأ :عللاغلا

 :رعاشلا

 ارط قئالخلا نع يبر هآل

 اناريو ىري ال قلخلا قلاخ

 :رعش لاق ,دبعتلا نم ّقتشم هنأ : عبارلا

 هذيُملا تانيتاكشتلا .ٌر>» شه

 يهلأت نم نعجرتساو نهلا

 :رعش لاق «.هب ماقأ اذإ ناكملاب هلأ نم ّقتشم هنأ : سماخلا

 اهكيونبر مودي ال رادب انهلأ

 -ٍديلا ىلع مماشو اهاقب نأك

 نك



 نم هريغ نع زاتما دق فيرشلا مسالا اذه نأ ملعاو

 : ةرشع هوجوب ىنسحلا - ىلاعت  هئامسأ

 . ىلاعت هللا ءامسأ رهشأ هنأ :أ

 . نآرقلا يف الحم اهالعأ هنأ - ب

 . ءاعدلا يف ًالحم اهالعأ هنأ  ج

 . ءامسألا رئاس مامأ لعج هنأ د

 . صالخإلا ةملك هب تّصخ هنأ اه

 يو

 صتخم وهو ٠ ةسّدقملا تاذلا ىلع ملع هن
 ني ب ا مارا

 له : يأ 204 ًايمَس ُهل ُمَلعَت له » : ىلاعت لاق . ًازاجم
 . عمترا روب ووان ال ني قيلعالا : سداسلا -

 دابعلا نأ امك .اهب علو اذإ هماب ليصفلا هلو نم ىقتشم هنأ : : عباسلا

 . ىلاعت هيلإ عرضتلاب نوعلوم : يأ ,نوهلوم
 :يأ .نالف ىلإ تهلأ :لاقي ,عوجرلا نم قتشم هنأ :نماشلا

 مهجئاوح يف ىلاعت هيلإ نوعزفي قلخلاو .تعجرو هيلإ تعزف
 . مامإ هب متؤملل ليق امك ؛ 00 هولأملل ليقو ءهيلإ نوعجريو
 نة : أ نالف ىلا تهل و .نوكسلا نم قف هنأ : : عساتلا

 .هركذ ىلإ نونكسي قلخلا نأ ىنعملاو

 .«عارتخالا ىلع ةردقلا يهو . . ةيهلإلا نم قتشم هنأ :رشاعلا

 . 150 : ةيآلا 5 ميرم ةروس )١1(
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 . ًاهيبشو ًالثم : يأ ًاّيمس : ليقو ؟ هللا ىّمسي ًادحأ ملعت

 ةسّدقملا تاذلا ىلع َلاد فيرشلا مسالا اذه ْنأ ح
 يقابو . ءيش هب ذشي ال ىتح . تالامكلا عيمجب ةفوصوملا

 رداقلاك « يناعملا داحآ ىلع الإ اهداحآ لدت ال ىلاعت هئامسأ
 ىلإ بوسنم لعف وأ . ملعلا ىلع ملاعلاو ةردقلا ىلع

 رابتعا عم تاذلل مسا هنإف . نمحرلا : انلوق لثم . تاذلا

 عم تاذلل مسا : قلاخلاو . ميلعلاو ميحرلا اذكو . ةمحرلا

 عم تاذلل مسا : سودقلاو . يجراخ يدوجو فصو رابتعا

 نع ريهطتلا وه يذلا سيدقتلا ينعأ . يبلس فصو

 ينعأ ٠ ةفاضإو ةبسن عم تاذللا مسا : يقابلاو . صئاقنلا

 دوجولا رارمتسا وه ذإ « ةنمزألاو دوجولا نيب ةبسن وهو « ءاقبلا
 . ةنمزألا عيمج يف ٌرمتسملا وه : ٌيدبألاو . ةنمزألا يف

 عيمج هدوجو نراق يذلا وه : يلزألاو .هنم معأ يقابلاف

 داكت تارابتعالا هذهف . ةرّدقملاو ةققحملا ةيضاملا ةنمزألا

 . 22"طبضلا بسحب ىنسحلا ءامسألا ىلع ىيتأت

 . ىلاعت هئامسأ رئاس فالخب . ةفص ريغ مسا هنأ - ط
 الو هفصت كنألف . ةفص ريغ مسا هنأ اّمأ ء تافص عقت اهنإف

 اًمأو . هلإ ءيش لوقت الو . دحاو هلإ : لوقتف « هب فصت
 : لاقي نال 6 تانض ىنسحلا هئامسأ نم هادع ام عوقو

 )١110( ؟ دئاوفلاو دعاوقلا : ١55.
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 . كلذ ريغ ىلإ يحو ملاعو رداق ءيش

 نم مسا روبصلا : لاقي نكلو . روكشلا وأ ميحرلا وأ روبصلا
 . ىلاعت هللا ءامسأ

 مسإلا اذه ْنِإ : ليق دق هنأ ملعاف . كلذ تفرع اذإ
 اذهو : هتّدع يف دهف نبا لاق . مظعألا مسالا وه سّدقملا

 8140 6 محملا اذه قفا دوارلا نأل و اذه ورق لوقلا

 0 ا يول 0الل

 يه 9 اهلك يشل ءامسألا ىلع لد سّدقملا مسالا

 يف سدقملا مسرلا تمسق اذإ ف 0. بع نوعستو ةعست

 . نيثالثو ةثالث مسق لك ناك نيمسق ىلع فورحلا ملع

 دعب سدقملا مسالا فورح يف نينالثلاو ةثالثلا برضتف

 : يعادلا ةدع (1)

 + يفاشلا يشرقلا نسحلا نب دمحم نب ةحلط نب دمحم ملاسوبأ (19)
 ردلا وأ ءمظعألا ٌرسلا يف مظنملا ردلا :اهنم ,تافنصم ةدع هل

 .(ه 56 57) ةنس تام 0 هللا مسا يف مظنملا

 . ١375 :5 يلكرزلا مالعأ ,759:05 بهذلا تارذش

 رداصم يفو مظتنلا ردا ةركذ (م)و (ب)و (ر) يف نأ املع

 ةحلط نب دمحم :(ب)و (ر) يف ركذ اذكو .مظنملا ردلا : ةمجرتلا
 . لمأتف .نسحلا نبا :رداصملا يفو .نيسحلا نب دمحم نبا
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 ركذو « ىنسحلا ءامسألا ددع نوكت ةثالث يهو رركملا طاقسإ

 . 2"*)ًاراصتخا اهانكرت ىنعملا اذه يف رخأ ةلثمأ

 ءرارسألا قئاقحو راونألا قراشم باتك يف تفارق

 مسإلا اذه نأ : ©")7ظفاحلا بجر نب دمحم نب بجر خيشلل

 تفرع ءايشألا ىلع تفقو اذإف - هللا  فرحأ ةعبرأ سدقملا

 لك هللو « هلل يقب فلألا هنم ذخأ اذإف « هنعو هيلإو هبو هنم اهنأ

 لك هلإ وهو ءهلإ يقب فلألا كرتو ماللا لوكا نانا ءيش

 سدقملا مسالا نم تعمج اذإ كنأ :اهنم» :(ر) ةيشاح يف )٠١(
 جرخي ام تبرضو «ةعبرألا هفورح ىلع امهددع تمسقو .هيفرط

 ءامسألا ددع نوكي .فورحلا ملع يف ددعلا نم هل اميف ةمسقلا

 ىلع اهمّسقتو «ةتسب امهو ءاهلاو فلألا ذخأت نأ :هنايبو . ىنسحلا

 اميف هب هبرضتف .فصنو دحاو فرح لكل موقي .ةعبرألا فورح
 ددع نيعستو ةعست غلبت «نيتسو ةتس وهو ددعلا نم سدقملا مسولل

 . هللا همحر هنم . ىنسحلا ءامسألا
 فورعملا يلحلا يسربلا بجر نب دمحم نب بجر نيدلا يضر )7١(

 .مولعلا رثكأ يف ًارهام ناك .ةيمامإلا ءاملع يرخأتم نم ,.ظفاحلاب

 عدبأ دقو «ءاهوحنو دادعألاو فورحلا رارسأ ملع يف ىلوط دي هل

 نم مالسلا مهيلع ةمئألاو يبنلا يماسأ جرختسا ثيح هبتك يف
 مل راعشأ هل .,فورحلا رارسأو دئاوفلا بئارغ نم كلذ وحنو تايآلا

 نم ؛مالسلا مهيلع تيبلا لهأ حدم يف اهلثم نامزلا نيعري
 رارسأ قئاقح فشك يف نيقيلا راونأ قراشم :هتافنصم

 . (ه 8١1 ةنس دودح يف يفوت «نينمؤملا ريمأ
 ةعيشلا نايعأ :١158. 7 باقلألاو ىنكلا .0 5:١ ءاملعلا ضاير
51:5. 
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 نإف « ءيش لك هلو , هل يقب هلإ نم فلألا ذخأ نإو « ءيش

 وهو « هل كيرش اال هدحو وه وهو ء وه يقب ماللا هل نم ذخأ

 . نيفرح نم بكرم وه ظفلو « ةزعلا عوبني ىلإ لصوي ظفل
 . حلا دحاولا ىلع لدي دحاو فرح وهف ءواولا لصأ ءاهلاو
 رهاظلاو رخآلاو لوألا وهف . اهرخآ واولاو جراخملا لوأ ءاهلاو
 . 0"2نطابلاو

 هللا ءامسأ عفرأ سدقألا سدقملا مسإلا ناك املو

 اهلامجلو ًالامج اهلامكل ناكو « ًاناكم اهالعأو ًانأش ىلاعت
 هللاو .« باتكلا ةبسانم نع باهسالاب هيف انجرخ « الامك

 . باوصلل قفوملا

 .نطابو رهاظ هل نآرقلاو . . .) : هيفو 07” ”؟ :راونألا قراشم 7١9(

 يقاب رهظ اهنعو فرحأ عبرأ يهو .ماسقأ عبرأ ي ىف ةرصحنم هيناعمو

 اذإف .فيرعتلا ةلآ هنم ماللاو كلالاو' مكاو يهو .مالكلا

 يقب فلألا هزم ليخا اذإو .هلو هنم اهنأ اهتفرع ءايشألا ىلع تعضو

 .ءيش لك هلإ وهو ىهلإ يقب نردد كا اذإو ,ءيش لك هللو هلل

 فلألا ذخأ اذإو ءءيش لك هلو هل يقب ماللاو فلألا هنم لخأ اذإو

 نودهشي نوفراعلاو .هل كيرش ال هدحو وه وهو .وه يقب ناماللاو
 اذه نم فلألاو .ءاهلا نم نولصيو ماللا نم نونميهيو فلألا نم

 .حورلا هلو اهدعب الو اهلبق ءيش ال يتلا ةيوهلا ىلا ةراشإ | مسإلا

 لقعلا هلو .هنعو هيلإو هبو هنم قلخلا نأ ىلإ ةراشإ وهو اطسو ماللاو

 يفو طخلا يف ةدحاو ةروص فلألا نأل كلذو 0_0 0

 . ءاجهلا

 و



 : ميحرلا نمحرلا

 نم ةغلابملل نامسا امه : هللا همحر ديهشلا لاق

 : ةغل ةمحرلاو ء :ملع:نم ميلعو بضغ نم نابضفك محرر
 هكر: نايمحالا و لايعقتلا نضتتر تاطعتار:بلقلا هر
 ذخؤت امْنِإ ىلاعت هللا ءامسأو « اهيف ام ىلع اهفاطعنال , محرلا
 يه يتلا ءىدابملا نود لاعفأ يه يتلا تاياغلا رابتعاب

 : (512) (5")لاعفنا

 نم ناقتشم ميحرلا نمحرلا : ةذعلا بحاص لاقو

 ةمحر الإ َكانلسرأ امو 8 : هنمو . ةمعنلا يهو ةمحرلا
 ثيغللو ةمحر نآرقلل لاقيو « ةمعن : يأ 04*25“ نيملاعلل
 الو ىلاعت هريغ ميحرلاب ىمستي دقو « ةمعن يأ . ةمحر

 ىلع ردقي يذلا وه نمحرلا نأل , هوس نمحرلاب ىمستي
 : قلخلا نم بلقلا قيقرل لاقيو . ىولبلاو رضلا فشك
 ءاعدلا اهلقأو . ةقرلا ببسب هنم ةمحرلا دوجو ةرثكل « ميحر

 لب .« كلذك ىلاعت هقح يف تسيلو « هل عجوتلاو موحرملل

 1١155:١-1517. دئاوفلاو دعاوقلا (5)

 نع ةرابع ةمحرلا تسيل : ىضترملا ديسلا لاقو» :(ر) شماه يف (؟4)
 بورضو ماعنإلاو لضفلا نع ةرابع يه امنإو .ةقفشلاو بلقلا ةّقر
 ةقيقح ىلاعت هيلع ةنئكيرلا :ظفل قالطإ :نوكي اذه ىلعف: «نابشنألا
 . «ىلاعت هللا همحر هنم زاجم لوألا ىلعو

 ) )7١6ةيآلا « ءايبنألا ةروس : /ا٠١
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 دحلاف . هنع ىولبلا فشكو موحرملل ةمعنلا داجيإ اهانعم

 لاصيإو . تافآلا ماسقأ نم صلختلا يه : لوقت نأ لماشلا

 . 20تاجاحلا بابرأ ىلإ تاريخلا

 ميحرلا نمحرلا نأ : ©“ ةحضاولا ةلاسرلا باتك يفو

 هذه مث ؛ ليعف نم غلبأ نالعف نأ الإ . ةغلابملا ةينبأ نم

 رابتعاب يارتخاو ) ةيمكلا رابتعاب ةرات دجوت لف ةغلابملا

 : ةيفيكلا

 نمؤملا معي هنأل  ايندلا نمحر اي : ليق لوألا ىلعف

 هلوقل 3 نينمؤملاب ةمحرلا صحي هنأل ةرخآلا ميحرو - رفاكلاو

 . #20 اميحر نينمؤملاب ناكو إ : ىلاعت

 ميحرو ةرخآلاو ايندلا نمجر اني ليق يناشلا ىلعو

 ةيويندلا معنلا امأو 5 ماسج اهّلك ةيورعالا معنلا نأل « ايندلا

 . ةريقحو ةليلجف

 ةفصب صاخ مسا نمحرلا : مالسلا هيلع قداصلا نعو

 . 2"">ةصاخ ةفصب ماع مسا ميحرلاو « ةماع

 )١7( ىعادلا ةّدع : *٠0 5 ٠", فالتخاب .
 يلع خيشلا فنصملل .ةحتافلا ةروس ريسفت يف ةحضاولا ةلاسرلا (700)

 . ةطوطخم : يمعفكلا ميهاربإ نبا
 .غا" : ةيآلا « 2 ةروس (7)

 . 7١:١ نايبلا عمجم (14)
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 ميحرلاو . ةمحرلا وذ نمحرلا : ©")ةديبع يبأ نعو
 . "ديكأتلا نم برضل رركو « محارلا

 نمحرلا نأ فلا همجي 079 يفترعلا كايتلا انفو

 ميحرلاو « ةينايرسلاو ةيناربعلاو ةيبرعلا ةغللا هيف كرتشم

 نم لوأ ,يرغللا يوحنلا يرصبلا ىنئملا نب رّمعم ةديبع وبأ (7)
 هفصيو هنم ملعتي رعاشلا ساون وبأ ناكو .,ثيدحلا بيرغ فنص
 ميركلا نآرقلا زاجم :اهنم ,تافنصُم ةّذع هل ,يعمصألا مذيو

 ريغ ليقو (ه )7١9 ةنس تام .نآرقلا يناعمو نآرقلا بيرغو

 . كلذ

 ١١5:1١. باقلألاو ىنكلا . 77ه :ه نايعألا تايفو

 . ١ : 7٠١ نايبلا عمجم رظنأ ("1)

 نب ىسوم نب دمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع مساقلا وبأ (”؟)
 ديسلاب روهشملا «.مالسلا هيلع مظاكلا ىسوم مامإلا نبا ميهاربإ

 ام لئاضفلا نم زاحو دحأ هعمجي مل ام مولعلا نم عمج . ىضترملا

 دقو ال فيك .فلاؤملاو فلاخملا هلضف ىلع عمجأو دحوتو هب درفت

 نع ىور ءهيدربب ىذرتو هيبوثب ىستكاو هيفرط دجملا نم ذخأ
 نب نيسحلاو ديفملا خيشلا مهنم ةصاخلاو ةماعلا نم ةديدع ةعامج

 ةريثك ةعامج هنع ىور «يربكعلتلاو قودصلا يخأ هيوباب نب يلع

 وبأو يبلحلا حالصلا وبأو رالس ىلعي وبأ : مهنم ةصاخلاو ةماعلا نم

 نبا يضاقلاو يدادغبلا بيطخلا :ةماعلا نمو ىكجاركلا ىلعي
 مل ةمامإلا يف يفاشلا اهنم ,ةروهشم تافنصم ةّدع هل ,ةمادق
 . (هع 575) ليقو (ه 877) ةنس يفوت «ةريخذلاو هلثم فنصي

 باقلألاو ىنكلا ١5« : 5 ءاملعلا ضاير .71:7 نايعألا تايفو
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 . ةيبرعلاب صتخم

 . ميحرلا ىلع نمحرلا مّدق امنإو : ©”"7يسربطلا لاق

 هب فصوي ال هنأ ثيح نم «. ملعلا مسالا ةلزنمب نمحرلا نأل

 لق # : هلوق يف ىلاعت امهنيب عمج اذهلو « ىلاعت هللا الإ

 ىلع هميدقت كلذل بجوف ©”*#0 نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا

 . ©"”)هريغ ىلعو هيلع قلطي هنأل « ميحرلا

 : كلملا

 5 هرهاوج يف يئاردابلا

 نم . يدهشملا يسربطلا لضفلا نب نسحلا نب لضفلا يلع وبأ (”)
 خيشلا نبا يلع يبأ خيشلا نع يوري . انئاملع يدهتجم رباكأ

 خيشلاو بوشارهش نباو نسحلا هدلو هنع يوري «هريغو يسوطلا
 نايبلا عمجم :اهنم .,تافنصم ةدع هل .مهريغو نيدلا بجتنم

 وأ ةيكم اهنأ ةروس لك نيع هلثم لمعي مل ريسفت وهو .نآرقلا مولعل
 ةيبرعلاو ةغللا ركذي مث ةءارقلا يف فالتخالا عضاوم ركذي مث ةيندم

 ماكحألاو ليوأتلاو ىنعملا مث لوزنلاو بابسألا مث بارعإلا ركذي مث

 راوزبس يف (ه 5ه5/) ةنس يفوت .تايآلا ماظتنا ركذي مث صصقلاو

 هيلع اضرلا لستغم يف نفدو يوضرلا دهشملا ىلا هشعن لمحو

 .رازم هربقو مالسلا

 ةعيرذلا.:7:٠ باقلألاو ىنكلا ٠:5:”. ءاملعلا ضاير

 "لا

 :١١١. ةيآلا . ءارسإلا ةروس (5”7)

 . فالتخاب ١ :27١ نايبلا عمجم (76)

 ع/



 يف يهنلاو رمألاب فرصتملا كلملا : ديهشلا لاقو

 لك نع هتافصو هتاذ يف ينغتسي يذلا وأ 2 نيرومأملا

 يف تديز امك ءاتلا هيف تديز « هللا كلم : توكلملاو

 . ةمحرلاو ةبهرلا نم . تومحرو توبهر

 : سودقلا

 نم رهاطلا ه سودقلاف ) ةراهطلا وهو سدقلا نم لوعف

 « ريهطتلا : سيدقتلاو « دادنألاو دادضألا نع هّزنملا بويعلا

 كدمحب حبسن نحنو » : ةكئالملا نع ةياكح ىلاعت هلوقو

 . ةراهطلا ىلا كبسنن : يأ ”"4# كل سّدقنو

 رهطتي يذلا ناكملا هنأل . كلذب سدقملا تيب ىمسو

 عضوم اهنأل . سدقلا ةريظح : ةنجلل ليقو . بونذلا نم هيف

 . ايندلا ىف نوكت ىتلا تافآلاو ساندألا نم ةراهطلا

 : مالسلا

 . بيع لك نع هتاذ يف ملس : يأ « ةمالسلا وذ هانعم

 مالسلاو ) نيقولخملا قحلت ةفآو صقن لك نع هتافص يفو

 نأل . ملسملا هانعم : ليقو . ةغلابملل ىلاعت هب فصو ردصم

  "5١دئاوفلاو دعاوقلا 7 :/١710 .

 ) )"0ةيآلا « ةرقبلا ةروس : ١".
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 . هلبق نم لانت ةمالسلا

 نوكت نأ روجي 2( مالسلا ٌراد مهل 0 : هلوقو

 ةنجلا ىمس دق ىلاعت نوكي نأ زوجيو « ىلاعت هيلإ ةفاضم

 . ةفآ لك نم ملسي اهيلإ رئاصلا نأل « امالس

 : نمؤملا

 لمتحيو . قيدصتلا ةغللا يف ناميإلا نأل , قّدصملا

 : ناهجو كلذ

 . مهل هنمض امب مهل يفيو « هدعو هدابع قدصي هنأ -أ

 بيخي الو نينمؤملا ههابع نونظ قّدصي هنأ - ب
 يئاردابلا هلاق 4 مهلامآ

 هنآأل « 57 ىلاعت يمس مالسلا هيلع قداصلا نعو

 ١ (5)هعاطأ نم هباذع نموؤي

 يذلا : وهو . نمؤم ىلاعت هللا : *'”)>حاحصلا يفو

 .١١ال : ةيألا « ماعنألا ةروس (؟١)

 ) )59:ديحوتلا 7١0 .

 . يبارافلا يرهوجلا داّمح نب ليعامسإ رصن يبأل حاحصلا باتك (0)
 ةذع هل .بدألا ناويد بحاص يبارافلا قاحسإ يب أ تحخأ نبا

 ةرهمجلا نم نسحأ وهو حاحصلا  باتكلا اذه : اهنم «تافتصم
 ةئس تام ةغللا لمجم نم الوانتم برقأو بيذهتلا نم عقوأو

 .(ها1595
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 : (١>)هملظ هدابع نمأ

 : نميهملا

 وه : هدعاوق يف ديهشلاو هبيرغ يف «*7يزيزعلا لاق
 1 (*5ههقازرأو مهلاجآو مهلامعأب هقلخ ىلع مئاقلا

 هلوق هنمو . دهاشلا : نميهملا : ةدعلا بحاص لاقو

 ىلاعت وهف . ًادهاش : يأ «؛*)* هيلع ًانميهمو » : ىلاعت
 : ليقو « لعف وأ لوق نم مهنم نوكي امب هقلخ ىلع دهاشلا

 . «**نيمألا وه : ليقو . هل ظفاحلاو ءيشلا ىلع بيقرلا وه

 نميهملا : لاقف . يرهوجلا بهذ طسوألا لوقلا ىلإو

 . (؟9فوخلا نم هريغ نمآ نم وهو . دهاشلا

 ةرهازلا موجنلا ١16١:5., ءابدألا مجعم .578:5 رهدلا ةميتي -

 . ١

 .نمأ :5١7/١ حاحصلا )5١(

 بيرغ هباتكب رهتشا .يزيزعلا يناتسجسلا زيزع نب دمحم ركب وبأ (55)
 ةنس تام ميار يبس يس درع حمو .نارقلا

 .(ها9

 . 5 يلكرزلا مالعأ

 دئاوفلاو دعاوقلا ,.704 : بولقلا ةهزن  نارقلا بيرغ (55)

 "ا

 . 58:60 ةدئاملا (5:)

 . فالتخاب . ١ ١00"7. 5 : ىعادلا ةّدع (545)

 .نمه 7711 :5 حاحصلا (5)



 نميهم لصأ نأل . نما نم نميهملا ناك امنإ كلف

 تقره يف امك « امهجرخم برقل ءاه ةزمهلا تبلقف . نميؤم

 يذلا زازخلل ةيربهو ةيربإو ) تاهيهو 0 ) هتقرأو ءاملا

 كايهو دبعن كايه : ؟'”يونغلا رئارسلا وبأ أرقو « سأرلا يف
 )لول دعبل

 : رعاشلا لاق

 تعسوت نإ يذلا رمألاو كايهو

 هرداصم كيلع تقاض هدراوم

 : زيزعلا

 ديهشلا هلاق ٠ هيلإ لوصولا عنتمي ام وأ . رهاقلا ىلاغلا

 . «؟59هدعاوق ىف

 يف 2''”ليلجلا دبع نب فسوي نب يلع خيشلا لاقو

 مجارتلا بتك يف مسإلا اذه دجأ ملو ءاذك (57)

 ءايلا فيفختب كايإ ءىرقو» : 57:1١ فاشكلا ىف يرشخمزلا لاق (58)

 . «(ءاه ةزمهلا بلقب كايهو ديدشتلاو ةزمهلا حتفب كايإو

 : يونغلا ليفط لاق

 . هرداصم كيلع تقاض هدراوم . . .تبحارت نا يذلا رمألاو كايهف

 . 5١ا/: ” دئاوفلاو دعاوقلا (59)

 لضاف ملاع .يلينلا ليلجلادبع نب فسوي نب يلع نيدلا ريهظ (00)
 رخف خيشلا نع يوري . مهئاهقفو ةيمامإلا يملكتم ةلجأ نم .لماك
 .تافنصم ةدع هل .ىلحلا دهف ذ نبا هنع ىوري .ةمالعلا دلو نيدلا

 هأ



 ريبطسلا يع ريزعلا © لوصعلا حرش يف ولووسلا يود ياك

 لوصولا بعصيو « هيلإ ةجاحلا ٌدتشتو « هلثم دوجو لقي يذلا

 . ىلاعت وه الإ قلطملا زيزعلا سيلف « هيلإ

 .« بلغي ال يذلا عينملا زيزعلا : ةذعلا بحاص لاقو

 هلوق هنمو . بلس بلغ نم : يأ ءزب زرع نم :لاقيو
 يف ينبلغ : يأ 2074 باطخلا يف ينزعو # : ىلاعت

 : ىلاعت هلوق هنمو ٠ كلملل زيزعلا لاقي دقو « مالكلا ةرواحم
 . 79 كلملا اهيأ اي : يأ 274 زيزعلا اهيأ ايا

 هل لثم ال يذلاو . ءيش هلداعي ال يذلا : ًاضيأ زيزعلاو

 يلو

 : رابحلا

 رقافم ربج يذلا وأ . طلستملا وأ . رّبكتملا وأ .راّهقلا

 هتئيشم ذفنت يذلا وأ « قزرلاو شاعملا بابسأ مهافكو قلخلا

 . دحأ ةئيشم هيف ذفنت الو دحأ لك يف رابجإلا ليبس ىلع

 لوصف ىلع حرش وهو .لوصفلا حرش يف لوؤسلا ىهتنم :اهنم -

 لوقلاب حرش وهو .«نيدلا لوصأ يف يسوطلا نيدلا ريصن هجاوخ
 . هلوق هلوق ينعي

 ٠١. : #5 ةعيرذلا 27947 : 6 ءاملعلا ضاير
 ) )0١ةيآلا ء ص ةروس : 7 .

 . 88و ال6 : ةيآلا . فسوي ةروس (0179

 . 7١0 : ىعادلا ةّدذع (0)

 هى



 لاط يذلا لخنلل لاقيو ملجم نوت يلاعلا رابجلا : 0

 ” : يكنملا

 نت ةكللملا  ضريناو اموأ « كلملا .: وهو « ءايربكلا وذ

 . ”؟2ديهشلا هلاق . هتمظع ىلإ ةبسنلاب

 تافص نع ىلاعتملا ربكتملا : ةذعلا بحاص لاقو

 نم ذوحأم وهو « هقلخ ةاتع ىلع ربكتملا : لاقيو . قلخلا

 '/ 20 .ظعتلاو ربكتلا مساوهو « ءايربكلا

 : قلاخلا

 . هرهاوج ىف ىئاردابلا هلاق . قبس

 . ردقملا . قلاخلا : ديهشلا لاقو

 هنمو . ريدقتلا قلخلاب داري دق ذإ « نسح وهو : تلق

 204 ٍريطلا ٍةئيهك ٍنيطلا نم مكل قلخأ ينإ ظ : ىلاعت هلوق
 . رذقا : يأ

 . :/١ 7 دئاوفلاو دعاوقلا (05)

 . فالتخاب ٠60", : ىعادلا ةذع (55)

 . 1517/: 7 دئاوفلاو دعاوقلا (67)
 . 59 : ةيآلا . نارمع لآ ةروس (61)
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 : ءىرابلا
 قلاخ : يأ اياربلا ءىرابو . قلخلا : ةيربلاو . قلاخلا

 . قئالخلا

 : روصملا

 لاق . اهب اوفراعتيل ةفلتخم روص ىلع هقلخ أشنأ يذلا

 ,. #2 مكرّوص نسحأف مكروصو 9 : ىلاعت

 دق : ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ ريسفت ىف ىلازغلا لاقو

 لكلا ناويه ةفدا ركب ظاقلا نويضملاو ىئرابلاو .قلاخلا نأ تقي
 ام لك لب ٠ كلذك تسيلو . عارتخالاو قلخلا ىلإ عجري

 ىلإو « ًالوأ هريدقت ىلإ رقتفم دوجولا ىلإ مدعلا نم جرخي
 داجيإلا دعب ريوصتلا ىلإو . ًايناث ريدقتلا قفو ىلع هداجيإ
 خرم راسو +: ىدقم هنأ في نم قلاع قلاعت هللاو ع اثلاث

 روص بترم هنأ ثيح نم روصمو دحوم عرتخم هنأ ثيح
 جاتحي هنإف ؛ الغم ءانيلاك اذهو . بيترت نسحأ تاعرتخملا

 ةحاسمو « نبللاو . بشخلا نم : هنم دب ال ام ردقي ردقم ىلا

 الروض دو اهضرعو اهلوطو ةينبألا ددعو « ضرألا
 لامعألا ىلوتي ءانب ىلا جاتحي مث ٠ هروصيو همسريف سدنهملا

 شقني نيزم ىلا جاتحي مث « ةينبألا لوصأ ثدحت اهدنع يتلا

 1 ةيآلا ) نياغتلا ةروس 3585 : ةيآلا . رفاغ ةروس 628(
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 يف ةداعلا يه هذه . ءانبلا ريغ هالوتيف ء هتروص د ال

 , فكر ةضنتلاو ءىرابلاو قلاخلا وهف , عئاصلاو دمجوملاو رّدقملا وه لب , ىلاعت هلاعفأ يف كلذك سيلو . ريوصتلاو ءانبلا يف ريدقتلا

 : رافغلا

 ' (١")ديهشلا

 5 ) هدابع ا ا 0 0

 يف ا . ةيآلا 2 بات نمل ُراّمعل ينإو 9 7

 : هدابع بونذل راتسلا : دافغلاف ةيطغتلاو رتسلا:

 : رهاقلا -

 دابعلا رهقو ةربابجلا رهق يذلا : وهو « ىنعمب
 وحنو حاتفو قاررو باهوو رابجو رافغو راهق نأ ريغ . توملاب

 ررك نم لاثم تنب دق برعلا نأل . ةغلابسملا ةينبأ نم كلذ

 لاأس : : لاؤسلا ريثكل نولوقي اذهلو « لاعف ىلع لعفلا

 . ةلااسو

 . 18 : ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىنسألا دصقملا (59)
 . :١58 7 دئاوفلاو دعاوقلا )5١(

 . 87 : ةيآلا . هط ةروس )71١(
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 : لاق

 هلي يف نسل ام تلال : ةلاأني

 لاملاو موقلا لوقعب ةباهذ

 الإ . ميحرو نمحرك ليعفو نالعف ىلع ينب ام اذكو

 لعف نم لاثم تنبو . روكشو روبصك . لوعف ىلع هيلع

 نم لاثم تنبو . لتاقو لئاس وحن . لعاف ىلع ةرم ءيشلا

 اهتداع نم ناك اذإ راكذم ةأرما لثم . لاعفم ىلع لعفلا داتعا

 , ثانإلا دلت نأ اهتداع نم ناك اذإ ثانئمو . روكذلا دلت نأ

 . ىثنأ ةيورو اكد ةيوتن كلك نأ اهتداع نم ناك اذإ باقعمو

 . هتداع نم كلذ ناك اذإ لاضفمو ماعنم لجرو

 : باهولا

 دوجي يذلا وهو . ًافنآ رم امك ةغلابملا ةينبأ نموه

 ايندلا ضارعأ نم ًائيش بهو نم ّلكو . ىنفت ال يتلا اياطعلاب

 هبهاوم تفرصت نم باهولا لب ٠ اباَهو ىمسي الو بهاو وهف

 اوبهي نأ نوكلمي امن نوقولخملاو ) تمادو اياطعلا لوا ف

 ءامش اوبهي نأ نوكلمي الو 6 لاح دود لاح يش ل وأ يلام

 يئاردابلا هلاق « ميقعل ًادلو الو ميقسل
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 لاضفملاو « ةبهلا ريثكلا باهولا : ةّدعلا بحاص لاقو

 . 5"2ةيطعلا ىف

 لكل هيلإ جاتحي ام لك يطعملا باّمولا : ديهشلا لاقو

 . 2'')هيلإ جاتحي نم

 : قزارلا قازرلا

 لفكتملاو ةقزترملاو ةقزرألا قلاخ : وهو . ىنعمب

 قاّررلا يف نأ ريغ .رفاكو نمؤم نم . سفن لكل اهلاصيإب
 . ةغلامملا

 : ماتفلا

 ادإ : نيمصخلا نيب مكاحلا حتفو . هدابع نيب مكاحلا

 انموق نيبو اننيب حتفاانبر »# : هلمو .ءامهنيب ىضق
 . مكحا : يأ 4'2)* قحلاب

 . هدابعل ةمحرلاو قزرلا باوبأ حتفي يذلا ًاضيأ وهو

 . قلغم لك حتفني هتيانعب يذلا وهو

 : ميلعلا

 لبق تامولعملا ليصافتو تايفخلاو رئارسلاب ملاعلا

 7١١. : ىعادلا ةدع (5؟)

 . 5/8: 7 دئاوفلاو دعاوقلا (75)

 .84 : ةيآلا . فارعألا ةروس (58)

 6هوا/



 . 9'2اهدوجو دعبو اهثودح

 : طسابلا ضباقلا

 . ةمكحلا بسحمب هردميو قزرلا مدمو يذلا وه

 امهرئاظنو نيمسالا نيذه نيب نآرقلا نسحيو

 . عفانلاو ٌراضلاو . ٌلذملاو ّرعملاو « عفارلاو ضفاخلاك
 50 . تيمملاو ييحملاو . ديعملاو ءىدبملاو

 نع أبنأ هنأل  نطابلاو رهاظلاو . رخآلاو لوألاو .رخؤملاو

 ضبقي هللاو » : ىلاعت هللا لاق « ةمكحلا ىلع لدأو « ةردقلا

 تنك طسابلا نع ادرفم ضباقلا تركذ اذإف <24 طنسبو

 تلصو اذإو . نامرحلاو عنملا ىلع ىلع ةفصلا ترصق كنأك

 فقو نمل ىلوألاف . نيتفصلا نيب تعمج دقف رخآلاب امهدحأ

 نع مسا لك درفي ال نأ ىلاعت هللا يدي نيب بدألا نسحب
 . ةمكحلا هجو نع بارعإلا نم هيف امل « هلباقم

 .ملاع :انلوق نأل .ملاعلا/ يف ةغلابم ميلعلاو» :() شماه يف (145)

 اذإو ءًاعومسم هل نأ ديفي , عماس :انلوق نأ امك يول دمتول نأ دقي

 نأ امك 0 ا ا

 مولعلاو هل ًاعماس نوكي نأ دب الف عومسم دجو ىتم هنأ ديفي ًاعيمس

 يذلا وهف ةيرورض نوكت نأ نمولخت ال اهنأل ٠ ىلاعت هتهج نم اهلك

 الإ دحأل ملع الف ءاهيلع ةلدألا ماقأ يذلا وهف ةيلالدتسا وأ .ءاهلعف

 . «هللا همحر هنم . ىلاعت هللا

 . 786 : ” ةرقبلا (51)
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 عفارلا ضفاخلا
 نينمؤملا عفريو ءاقشإلاب رافكلا ضفخي يذلاوه

 ضفخت : يأ 2'"#* ةعفار ةضفاخ # : هلوقو .داعسالاب

 ةمايقلا : ينعي « ةنجلا ىلإ ًاماوقأ عفرتو رانلا ىلإ ًاماوقأ

 لذملا عملا

 ايندلا يف هئادعأ ىلع مهرهظأف « هءايلوأ ةعاطلاب ٌرعأ يذلا

 , ايندلا يف رفكلا لهأ لذأو . ىبقعلا يف ةماركلا راد مهّلحأو
 يف دولخلاب ةرخآلا يفو . راغصلاو ةيزجلاو قرلاب مهبرض نأب

 : ر (5*) رانا

 : عيمسلا

 ديت تاو رو فوستلاو زدلا ميس ٠ عئابلا دن
 عيمسلا نوكي دفو 5 تل قطنلاو توفخلاو رهجلا

 ." : ةيآلا . ةعقاولا ةروس (701/)

 لد 2 هيلع ءانثلاو هميظعتب نمؤملا رعي ليقو» :(ر) شماه يف (1468)

 يف مهالتباو هءايلوأ رقفأ نإو هناحبس وهو , يبسلاو ةيزجلاب رفاكلا

 يف كلذب مهمركيل لب .لالذإلا ليبس ىلع سيل كلذ نإف ءايندلا

 يف يم هفكلا كلذ ركذ .لالجإلاو زازعإلا ةياغ مهّلحيو «؛ةرخآلا

 . «هللا همحر هنم . ةيقاولا نامألا ةنج هباتك

 .7177 :- حابصملا  ةيقاولا نامألا ة ةنج :رظنأ

 هه



 . هل باجتساو هدمح نم دمح هللا لبق : هانعم . هدمح

 تاوصألا : يهو . تاعومسملاب ميلعلا عيمسلا : ليقو

 . فورحلاو

 : ريصبلا

 . تارصبملاب ملاعلا : ليقو . تايفخلاب ملاعلا

 هكاردإ نع فزعي هل يذلا : عيمسلا؛ ديهشلا ةرابع يفو

 ام هنع بزعي ال يذلا : ريصبلاو . رهاظ وأ يفخ عومسم

 نع هناحبس هيلاعتل , ملعلا ىلإ امهعجرمو . ىرثلا تحت

 ('6؟)ةميدقلا ىناعملاو ةساحلا

ِّ 

  )594١؟ دئاوفلاو دعاوقلا :١578 .

 عنمت اهنأل ؛ةمكحلا ىنعم ذخأ كلذ نمو :تلقو» : : (ر) شماه يف )١(

 اهعنمل كلذب تيمس ,كنحلاب طاحأ ام ةبادلا ةمكحو .لهجلا نم

 هتعنمو هدي ىلع تذخأ اذإ هتمكحأو هيفسلا تمكحو .حامجلا نم

 ثيدح ىفو .مكحلا 0 تضوف اذإ ايضيأ هتمكحو «دارأ امم

 .داسفلا نم هعنما :يأ ,كدلو مكحت امك ميتيلا مكح : ا
 يف نإ :ثيدحلا يفو 0 ١ حلص اذإ هلام يف همكح يأ : ليقو

 - هفسلاو لهجلا نع عنمي ًاعفان ًامالك رعشلا نم : يأ .ةمكحل رعشلا

 و



 : لدعلا

 فحو ) لصألا ماقم هينا ديس وكر ) لدعلا وذ : يأ

 روجي ال يذلا وه : لدعلاو . هلدع ةرثكل ةغلابملل ىلاعت هب

 هيف ىوتسي 1 لدع ةأرماو لذع موفو لدع لجرو ) مكحلا يف

 . ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو دحاولا

 : فيطللا

 حلصتسملا ىلا اهلصوي مث « ءايشألا ضماوغب ملاعلا

 نوعفتني ام مهيلإ لصوي يذلا هدابعب ربلا وأ . فنعلا نود قفرب

 ال ثيح نم مهحلاصم بابسأ مهل ءىيهيو نيرادلا يف هب
 . 2 )هدعاوق يف ديهشلا هلاق . نوبستحي

 دبعلا هعم برقي اموهو . فطللا لعاف فيطللا : ليقو

 . قيفوتلا هللا نم فطللاو . ةيصعملا نم دعبيو ةعاطلا نم

 «ايبص مكحلا هانيتاو# :هنمو .ةمكحلا : مكحلاو ءامهنع ىهنيو -

 «امكح يبر يل بهوفإ :هلوقو .ةمكحلا 0 ميرم]

 ىلاعت هلوقو . . .مكح :تمصلاو ؛ةمكح : يأ [؟١ : ءارعشلا]

 يه :ليق[15 صور #ةمكحلا هانيتآوو» : مالسلا هيلع دواد نع

 ةمصاخملا :ةمكاحملاو .قحلا قفاو مالك لك يه :ليقو .روبزلا

 حاحصو يورهلا يبيرغو .يزرطملا برغم نم .مكاحلا ىلا
 . (هللا همحر هنم . يرهوجلا

 .مكح ١401:0 حاحصلا ,مكح ١:1 برغملا هللا
 ١١/ )7دئاوفلاو دعاوقلا ” : ١/١7 .
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 ْنأ : مالسلا هيلع قداصلا نع ©”0ديحوتلا باتك يفو

 ف فيطل نالفو . ّدحي الو كردي ال هنأو . ©" اهايإ هقلخو
2 

 | ةاتعم سيلو « هرم أ كردي ال ًافطلتم ًاقمعتم ناك اذإ هرمأ

 : ٌفدو رغص ىلاعت

 (*0يىورهلا لاقو

 ىسوم نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج يبأل ديحوتلا باتك (77)
 دلو .ةظفحتسملا ةفئاطلا هجوو ةظفحلا خيش . يمقلا هيوباب نبا

 هللا لجع مامإلا هفصو .ءادفلا هل 0 بحاص انالوم ءاعدب

 : هنأب ةسّدقملا ةيحانلا نم جراخلا عيقوتلا يف فيرشلا هجرف ىلاعت

 هب عفتناو مامإلا ةكربب هتكرب تمعف «هب هللا عفني كرابم رّيخ هيقف

  ديحوتلا باتكلا اذه :اهنم ,تافنصم ةدع هل . ماعلاو صاخلا

 ينسحلا ميظعلا دبع ربق برق هربقو .يرلاب (ه 781) ةنس يفوت
 . فورعم
 لاقملا حيقنت « ١ باقلألاو ىنكلا ١١9., :© ءاملعلا ضاير

 ١65:37.

 . فالتخاب /ثيدح ١95 :ديحوتلا (759

 يراصنألا ديز يبأ نع ذخأ ,يورهلا مالس نب مساقلا ديبع وبأ (75)
 ةذع هل .مهريغو يديزيلا دمحم يبأو ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأو

 هيف ءاج ءبتك ةذع نم عزتنم نارقلا بيرغ :اهنم :ةافيشم

 بيرغو ءاهقفلاو نيعباتلاو ةباحصلا ريسافتو اهديناسأو راثآلاب

 فئصو .ديناسألا وكذ عم بتك ةدع نم اضيأ عرتنم وهو .«.ثيدحلا

 ىلع نيعباتلاو ةباحصلا نم لجر لك ثيداحأو .هتدح ىلع دنسملا
 . كلذ ريغ ليقو (ه 777) ةنس تام .هتدح
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 قيفرلا وهو ىلاعت هئامسأ نم فيطللا 0 لا

 كح يا نطل وج قرا قل يقلع جنان يقاس
 فططل امأف . هنم فيطللاو . قفرب كدارم كيلإ لصوأ : يأ

 : دو: ندع انعمف فطلب

 : ريبخلا

 . هتولب . اذك تربتخاو . ملع : يأ ربخ اذكب يلو . ملعلا

 : ميلحلا

 ةيصعم دهاشي ىذلا : وهو « ةانآلاو حفصلاو ملحلا وذ

 ةياغ عم ماقتنالا ىلإ عراسي ال مث رمألا ةفلاخم ىريو ةاصعلا

 امنإ . ملحلا مسا زجعلا عم حفاصلا قحتسي الو 2. هترلق

3 23 

 : ميظعلا

 , 070 وقعلا ههدكر طيح أل ىذنلا وه: انيهرشلا لاق

 نايعألا تايفو .755:1 ءابدألا مجعم 5٠7:17. دادغب خيرات -
 "ا

 ثيدحلا بيرغو .طوطخم نآرقلا بيرغ :نيبيرغلا نم دارملا (75)
 . هيف هدجأ ملو عوبطم

 . ١58 : ؟ دئاوفلاو دعاوقلا (,/79)
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 ميظع .: يأ 2 لالجلاو ةمظعلا وذ وه : يئاردابلا لاقو

 توعن نموه يذلا مظعلا نود .ردقلا ليلج نأشلا

 : ماسحألا

 قلخلل قلاخلا هنأل . ميظعلا يمس ىلاعت هنإ : ليقو

 . فيطللا قلخلل قلاخلا وه فيطللا ىنعم نأ امك « ميظعلا

 : وفعلا

 : وهو .وفعلا نم لوعف وهو . بونذلل ءاحملا وه
 ذوخأم وه : ليفو 1 ءىيسملا ةازاجم كرتو فبذلا نع حفصلا

 . هتحمو هتسرد اذإ رثألا حيرلا تفع نم

 : روفغلا

 زواجتيو بونذلا رفغي ا يأ 2 ةرفغملا هنم رثكت ىذلا

 ىمسو 0 ةيطغتلاو رتسلا وهو رفغلا نم هقاقتشاو 4 ةبوقعلا نع

 سأرلا هرتسل هب رفغملا

 د نا

 يا ني لاش ةلمجو

 . دحأل

 : روكشلا

 نم ريثكلا هيلع بيثيو .٠ ةعاطلا نم ريسيلا ركشي يذلا
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 نم ريسيلاب ىضريو . ةمعنلا نم ليزجلا يطعيو « باوثلا
 امهو #27 روكش روفغل ائبز ْنِإ 8 : ىلاعت لاق . ركشلا
 . ةغلابملل ناينبم نامسا

 ليزج هتعاط ىلع عيطملل ًايزاجم ىلاعت ناك املو
 امك .زاجملا ليبس ىلع مهل اركش هتازاجم لعج . هباوث

 . اركش ةافاكملا تيد

 : ىلعلا

 تافص نع هزنملا وأ . هتبتر قوف ةبتر ال يذلا

 ةردقلاب هقلخ قوف يلاعلا ىنعمب نوكي دقو « نيقولخملا
 , 70"(2.مهيلع

 : ريبكلا

 وهو « تافصلاو تاذلا لامك ىف (”؟)ءايربكلا وذ

 5 : ةيآلا ءرطاف ةروس (ا/ا/)

 نوكي دق يلعلا نأ : عيفرلاو يلعلا نيب قرفلاو» : (ر) شماه يف ()
 ال ناكملا عفر نم عيفرلاو .ناكملا ولع ىنعمبو رادتقالا ىنعمب

 كلذ ركذ .نأشلاو ردقلا عيفر هنأب هناحبس فصوي ال كلذلو ءريغ

 هباتك يف .هنع ىلاعت هللا ىفع يعبجلا يلع ٍنِب ميهاربإ : :يمعفكلا

 . «هللا همحر هنم . ةيقابلا ناميإلا ةنجو ةيقاولا نامألا ة ةنج

 عيفرلاو . ..) هيقو 2,3" :- حابصملا  ةيقاولا نامألا ةنج :رظنأ

 فصوي ىلب .هب ىلاعت فصوي ال كلذلو ءريغ ال ناكملا عفر نم

 . حيحصلا وه (ر) ةخسن يف امو «نأشلاو ردقلا عيفر هنأب

 :ًاضيأ ءايربكلاو .ناطلسلاو ةمظعلا :ءايربكلا» :(ر) شماه يف (/49)
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 نع ربك يذلا وه : لاقيو . نأشلا ربكو لالجلاب فوصوملا
 : ريبكلا ليقو . ريبك لك هلالج نود رغصو « نيقولخملا هبش

 : ظيفحلا

 امو ضرألاو تاوامسلا ظفحي ىلاعت وهف . داسفلا نع اهظفحب

 . بطاعملاو كلاهملا نم هدبع ظفحيو « امهنيب

 هريسفتف . ةغلاسملل عضو ظيفحلا : مهضعب لاق

 . مهالا كلذل مضه هيف ظفاحلاب

 : تبقملا

 هيلع ردتقا : ءيشلا ىلع تاقأو ) ردتقملا

 : لاق

 نع سفنلا تففك نغض يذو

 اتيقم هتءاسم ىلع تنكو

 : ءايربكلا نأ لصألاو ءايندلا رومأ نم بلطي ام ربكأ هنأل .كلملا -
 نوفوصوم كولملاو .بتارملا ىلعأ يف ربكلا ةفص قاقحتسا
 . هللا :همحتو هنم .. يزرظملا هلاق .ربكلاب

 ملو «هتمظع :هللا ءايربكو ...» :هيفو 15٠., :7 برغملا :رظنأ
 . اهلمكأب ةرابعلا درت
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 ءىشلل ظفاحلا : تيقملاو . توقلا ىطعم : تيقملاو
 . ءىشلا ىلع فوقوملا :  تيقملاو « هيلع دهاشلاو

 : لاق

 اذإ ىلع مأ لضفلا ىلإ
 تي تابعا ىلع ىنإ تبسوح

 عبرألا يناعملاو . فوقوم باسحلا ىلع ينإ : يأ
 . سماخلا فالخب «. ىلاعت هيلع ةقداص اهلك لوألا

 : بيسحلا

 . ملؤم ىنعمب ميلأك لعفم ىنعمب ليعف وهو « يفاكلا
 مهرد كبسحو . ينافك ام يناطعأ : يأ يَبَسْحَأ مهلوق نم

 . كيفاك وه

 : ىلاعت هلوق هنمو اش بساحملا : بيسحلاو

 .ايساخف يأ 204 ابيسح كيلع ٌمويلا كسسفنب ىفك

 : ليلجلا

 كلملاو ىنغلا نم « لالجلا تافصب فوصوملا

 .58 : ةيآلا . لافنألا ةروس (#')

 16 ةيآلا 2 ءارسالا ةروس (05١

51/ 



 يذلا ليلجلا : وهف . صئاقنلا نع سدقتلاو ملعلاو ةردقلاو

 . عيفر لك هعم عضتيو . ليلج لك هنود رغصي

 : ميركلا

 2 ءيشلا يّمست برعلاو « ريخلا ريثكلا : ةغللا يف

 : ىلاعت همرك نمو « ًاميرك هلوانت لهسيو هعفن مودي
 نع وفعيو بنذلا رفغيو . قاقحتسا ريغ نم ةمعنلاب ءىدتبي
 . ءيسملا

 ميرك لجر : لاقي . لضفملا داوجلا ميركلا : ليقو
 نم مركأ نالف : مهلوقك .زيزعلا وه : ليقو . داوج : يأ
 نآرقل هنإ » : ىلاعت هلوقو .هنمّرعأ : يأ ءنالف
 . زيزع : يأ #2 ميرك

 : بيقرل
 : ىلاعت هلوق هنمو . ءيش هنع بيغي ال يذلا ظفاحلا

 : يأ هانعم "4# ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ٌظفلي ام »
 . ريفاكلا انهملا ::دينملاو < ظناع

 . *)مهيلعلا ظيفحلا : بيقرلا : ديهشلا لاقو

 .الال : ةيآلا « ةعقاولا ةروس (87)

 . 18 : ةيآلا « ق ةروس (8709)

 :1١5748-١149. ” دئاوفلاو دعاوقلا (85)
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 . هايعد اذإ فوهلملا ثيغيو رطضملا بيجي يذلاوه
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 : بيرقلا

 6 عادلا ةوعد يا : هلمو « بيجملاوه

 سواسوب ملاعلا ىنعمب نوكي دقو . هثاعد نم تبرق : يأ

 : هلمو . ةفاسم الو ىلاعت هنيبو اهنيب باجح ال بولقلا

 . #١ ديرولا لبح نم هيلإ برقأ ٌنحنو

 عساولا
 عيمج هقزر عسوو ٠ هدابع رقافم هانغ عسو يذلا ينغغلا

 وذ قفنيل 9 : هنمو « ىنغلا : برعلا مالك يف ةعسلاو . هقلخ

 . ءيش لك ملعب طيحملا وه : ليقو #27 هتعس نم دعس

 . 0004 ًاملع ٍءيش لك ّعسو إف : هنمو
 . ةعسلا نم قتشم عساولا : لوؤسلا ىهتنم باتك يفو

 تامولعملاب طاحأو عستا اذإ ملعلا ىلا ةرات فاضت ةعسلاو هرام ها ([؟ ةدات فاضت 5

 فيكو 6 معنلا طسبو ناسحالا ىلا ىرخا فاضتو ) ةريثكلا

 ١85. : ةيآلا « ةرقبلا ةروس (865)

 ١١. : ةيآلا . ق ةروس (85)

 .ا/ : ةيآلا « قالطلا ةروس (81/)

 .98 : ةيآلا . هط ةروس (88)
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 0 و مالا ها با

 ةياهن الف همعنو هناسحإ ىلإ رظن نإو « هتاملكل ًادادم تناك

 . ةيهانتم يهف تمظع ْنِإو هريغ نم نوكت ةمعن لكو . اهل
 . هيلع ةعسلا مسا قالطإب ٌقحأ وهف

 : ىنغلا

 الف . نوجاتحم هيلإ مهو قلخلا نع ىنغتسا يذلا وه

 نوكي لب « هتافص نم ءيش يف الو هتاذ يف ال هريغل هل قلعت

 رمأب هتافص وأ هتاذ تقلعت نمف « «ريغلا عم ةقالعلا نع ًاهّزنم

 جاتحم وهف ٠ . هيلع هلامك وأ هدوجو يف فقوتي هتاذ نع جراخ

 . ىلاعت هللا يف كلذ روصتي الو ءرمألا كلذ ىلإ

 : ىنغمل |

 عساوب هاوس نمع مهانغأو قلخلا رقافم ربج يذلا

 . قزرلا

 : "؟اويكحلا

 ىنعمب ىلاعت هنأ :لوألا. .«نيرمأ لمتحي ميكحلا» : (ر) شماه يف (89)

 0 اذه ىلعف 0 ءيشلاب [ملاعلا نأل] ملاعلا

 : يناشلا .لزي مل اميف امهب فصويو ,ملاعلا لثم .تاذلا تافص

 - اذه ىلعو .لعفم ىنعمب ليعف نوكيو .هلاعفأل مكحملا ءانعم نأ
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  لداعلا ميكحلا : ليقو . ريدقتلاو ريوصتلا نسحو ريبدتلا

 نم ةمكحلا يتؤي : هنمو « ملعلا : ةغل ةمكحلاو

 لخب الو احيبق لعفي آل ئذلا اضيأ ميكحلاو «'' )# ًءاشي

 . اهعضاوم ءايشألا عضي يذلاو . بجاوب

 : دودولا

 . مهلامعأ لبقيو مهنع ىضري : يأ . هدابع دوي يذلا

 ىلإ مهدوي نأ : ىنعمب نوكي وأ . ةبحملا وهو دولا نم ذوخأم

 50 >4 اَدو ٌنمحرلا مهل لعجيس .: ةهلمو 2. هقلخ

 . لوعفم ىنعمب اذه لوعف نوكي وأ . دابعلا بولق يف هتبحم
 هئايلوأ بولق ىف دودوم هنأ : ديري . بويهم ىنعمب بيهمك

 . فاطلألا نم مهل رهظأو فراعملا نم مهيلإ قاس امب

 ةمكح اهلك هناحبس هلاعفأ نأ :هانعمو .لاعفألا تافص نم نوكي -
 ميلعلا : سابع نبا نعو .لزي مل اميف كلذب فهصوي الو .باوصو

 هلاق .هتمكح يف لمك يذلا [ميكحلا]و .هملع يف لمك يذلا

 . هللا همحر هنم . هعمجم يف يسربطلا

 يف اهضعب انلخدأ ةدايزو فالتخاب «ا/١8:1 نايبلا عمجم :رظنأ

 . نيتفوقعم نيب نتملا
 .؟559 : ةيآلا « ةرقبلا ةروس )4١(

 ) )4١ةيآلا . ميرم ةروس : 15.
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 : دجاملا ديحملا

 . «©'9يرهوجلا هلاق . مركلا : دجملاو . ىنعمب

 . ءاطعلا

 وه لب 8 : ىلاعت هلوق هنمو . زيزعلا ميركلا وه : ليقو
 . زيزع ميرك يأ 6974 ديجم نآرق

 هقلخ هدجم : يأ . دجمم : يأ ديجم ىنعم : ليقو

 . (6؟)هتدع ىف دهف نبا هلاق «ه دعو

 نآرقلاو قط : ىلاعت هلوق يف يورهلا لاقو
 لجرو 2 عساولا فرشلا : مهمالك يف دجملاو ديلا ديحملا

 يف تعقو اذإ : لبإلا تدجمو . ريخلا ريثك لاضفم : دجام

 . عساو ريثك ىعرم

 ليمجلا هتاذد فيرشلاوه ديجملا : ديهشلا لاقو

 . 2 ')دجملا ىف ةغلابم دجاملاو : لاق . هلاعف

 .دجم ؛ ه7: 7 حاحصلا 45١

 7١. : ةيآلا . جوربلا ةروس (97)

 . 73١9 : ىعادلا ةذع (44)

 ١. : ةيآلا ؛ ق ةروس (45)

 . 159 : 7 دئاوفلاو دعاوقلا (41)
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 : ثعابلا

 . باسحلل مهثعابو ىرخألا ةأشنلا يف قلخلا ييحم

 : ديهشلا

 : يأ #69« وه الإ هلإ ال هنأ هللا ّدهش » : هنمو . ميلعلا

 . ملع
 : حلا

 0 قفحت 0 لكو 6 ةةيوكو هدوجو ققحتملا وه

 ىأ "604 ةقاحلا ام ةقاحلا » : : هنمو « ٌىح وهف هنوكو

 للا مهلوقو . اهنوك يف كش ال ًاقح ةنث ةنئاكلا

 . رانلا كلذكو « ةنئاك

 : ليكولا

 . مهحلاصمب ناقلو داما قزرأب ليثكلا ره . ليقو
 دوب ّى د لا : هنمو

 . ١8 : ةيآلا . نارمع لآ ةروس (91)
 1١-7. : ةيآلا . ةقاحلا ةروس (88)
 .ا١ا/ا : ةيآلا « نارمع لآ ةروس (49)

 ا



 . ءاجتلالاو دامتعالا : لكوتلاو

 : ىوقلا

 يذلا وأ « هيلع ردق اذإ ءيشلا ىلع يوق نم « رداقلا

 لاوحأألا نم لاح يف فعضلاو زجعلا هيلع يلوتسي ال
 دقو )

 : ةوقلا ماتلا : هانعم نوكي

 : نيتملا

 هسمي الو . نهو هيرتعي ال يذلا ةوقلا ديدشلا وه

 ني نيت ال

 : ىلولا
 ىلوم هللا 9 : هنمو « نينمؤملا هدابع رصنب رثأتسملا وه

 رص يأ ©'' >4 مهل ىلوم ال َنيرفاكلا نأو اونمآ نيذلا
 , 23" )هب مئاقلا رمألل يلوتملا : :عمب نوكي وأ . مهل

 )٠١٠١( هيلع هللا ىلص دمحم واله  ١١ .

 هنأش حالصإ ىلوتي يذلا وه :لفطلا يلوو» :(ر) شماه يف )٠١١(
 حالصإل نلوتتملا هنأل [18 : نارمع لآ] «نينمؤملا يلو هللاو#

 نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ :ثيدحلا يفو .نيرادلا يف مهنوؤش

 :هلوقو .دحاو يلولاو ىلوملا :ءارفلا لاق ءاهيلو يورو ءاهالوم
 5 يلوتملا : يأ :.١ ٠[ فسوي] «ةرخآلاو ايندلا يف يبلو تنأ»

3,7: 



 : ىلوملا

 وأ . يلولا يف نيمدقتملا نيينعملا نم رم ام هيف ليق دق

 هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق هنمو . ىلوألا ىنعمب نوكي

 لوسر اي ىلب : اولاق ؟ مكسفنأب مكنم ىلوأ تسلأ : ملسو

 كيك نش قا يكل" ””هالوم يلعف هالوم تنك نم : لاق « هللا

 : ىلاعت هلوقو . هسفنب هنم ىلوأ يلعف هسفنب هنم ىلوأ

 ش مكب ىلوأ : يأ 004 مكالوم يه ٌرانلا مكاوأم

 : ديمحلا

 ءارسلا ىف هلاعفب دمحلا ّقحتسا يذلا دومحملا وه

 . ءاخرلاو ةّدشلاو ءارضلاو

 : ىصحملا
 بي

 لاقثم هنع بزعي الف  هملعب ءىش لك ىصحأ يذلا

 ءرصانلا : :ئلوجملاو ىلوملاو يلاولاو يلولاو هب مئاقلاو يرمأ 5-5

 مهلوتي نمو# هلوقو .هراصنأ [ 731 ءاسنلا] * ناطيشلا ءايلوأإ»و

 . مهرصنيو مهعبتي نم : : يأ [731 : ةبوتلاو ه١ : ةدئاملا] # مكنم

 . « هللا همحر هنم

 رظنأ .ةفاك نيملسملا دنع ةرتاوتملا ثيداحألا نم ثيدحلا اذه (١٠؟)

 راحبلاو 60 : ”" قشمد خيرات نم - مالسلا هيلع يلع مامإلا ةمجرت

 ىنيمألا ةمالعلل ريدغلا باتكو «"5:84 قحلا قاقحإو .* 8:07

 .اهريغو
 6 : ةيآلا ) ديدحلا ةروس(19١١



 . ةرذ

 : ديعملا ءىديملا

 مث . تامملا ىلا ةايحلا دعب قلخلا ديعي يذلا ديعملاو

 متنكو # : ىلاعت هلوقل « ةايحلا ىلا تامملا دعب مهديعي

 #١4 نوعجرت هيلإ مث مكييحُي مث مكتيمي مث مكايحأف ًاتاومأ
 . 2١0 ٌديعيو ٌءىدبي وه » : هلوقلو

 : تيمملا ىيحملا

 اهنم جرخيف ةتيملا ةفطنلا ييحي يذلا : وه ييحملاف

 اهيلإ حاورألا ةداعإب ماسجألا ييحيو . ةيحلا ةمسنلا

 هناحبس حّدمت « ءايحألا تيمي يذلا وه : تيمملاو
 نم ةتامإلاو ءايحإلا ْنأ ملعيل . ءايحإلاب حّدمت امك ةتامإلاب

 : ىحلا

 ثدحي مل ٠ ًافوصوم ةايحلابو ًادوجوم لزي مل يذلا وه
 . يئاردابلا هلاق . سكعلا الو ةايحلا دعب توملا هل

 )١1١5( ةيآلا . ةرقبلا ةروس : 78 .

 )١1١5( ةيآلا 2 جوربلا ةروس 211
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 ام نأ ىتح « كردملا لاّعفلا هنأ : لوؤسلا ىهتنم ىفو
 رعشي نأ كاردإلا تاجرد لقأو . تيم وهف كاردإ و لعف ال

 عيمج جردنت يذلا وه لماكلا يحلاف . هسفن كردملا

 الو كردم هملع نع ذشي ال ىتح « هكاردإ تحت تاكردملا

 وه قلطملا ّيحلاف « ىلاعت هلل كلذ لكو . قولخم هلعف نع
 . ىلاعت هللا

 : مويقلا

 دوجوم للك مايق هبو « هتاذب لاوز الب مئادلا مئاقلا وه
 ىلع مئاق وه نمفأ 8 : هلوق هنمو « هظفحو هريبدتو هداجيإ يف

 مهلاجآو مهقازرأب موقي : يأ #2060 تبسك امب سفن لك
 . هل ةياعرلاب ءيش لك ىلع ميقلا وه : ليقو . مهلامعأو

 تمق نم . لاعيفو لوعيف نم امهو . مايقلا : هلثمو

 اهيف ام : اولاقو « هتربدو هتحلصأو كسفنب هتيلوت اذإ ءيشلاب
 رايد الو رويد 20١60

 لاق « مايقلا يحلا , أرق )١١4( مع نأ : حاحصلا يفو

 ."ا“ : ةيآلا « دعرلا ةروس )١1١(
  )1١0:يعادلا ةدع :رظنأ 7١8.

 .حابر نب ىزعلا دبع نب ليفن نب باطخلا نب رمع صفح وبأ )1١4(

 هدالوأ هنع ىور .«بعك نب يباو ركب يبأ نعو يبنلا نع ىور

 . (ه 371) ةنس لتق ,مهريغو

 ا/ا/



 . ١22ةغلوهو

 : دجاولا

 ىف ظحلاو ىنغلا : وهو ّدجلا نم ذوخأم . ىنغلا : يأ

 كنم ّدجلا اذ عفني الو : ءاعدلا يف مهلوق هنمو . قزرلا

 كلذ هعفني مل ايندلا يف تخبو ىنغ اذ ناك نم : يأ . دجلا

 : ليلدب « ناميإلاو ةعاطلا هعفني امنإ « ةرخآلا ىف كدنع

 . #2١١0 نونب الو لام عفني ال موي

 لاذلا ىف ةعبلا + سو م ةدعلا نف اذوخام نوكوا
 . ةدجلاو دجولا نيب ينغ : يأ دجاو لجرو «. ةردقملاو

 نهونكسأ # ىلاعت هلوقو ءرقف دعب دجوو . دجو دعب رقتفاو
 . مكتردقمو مكتعس يأ 20١١74 مكدجو نم متتكس ثيح نم

 يذلاو 2 ءيش هزوعي ل يذلا وه : دجاولا نوكي لقو

 . دوجولا نم لئاح هدارم نيبو هنيب لوحي ال

 : دحألا دحاولا

 . يزجتلا مدعو ةينادحولا ىنعم ىلع نالاد امه

 بيذهتلا بيذهت ,57:84 ةباغلا دسأ ١4. ءاهقفلا تاقبط -

/ :25 . 

 فاّشكلا يف يرشخمزلا لاقو .موق .75018:6 حاحصلا )1١9(
 .«ميقلاو مايقلا ءىرفو» : ١:5

 )١1١١( ةيآلا . ءارعشلا ةروس : /8.

 )١١١( ةيآلا . قالطلا ةروس : 5.
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 درفلا : وهو . دحاو ىنعمب دحاولاو دحألاو : ليق

 . ءيشب دحتي الو ءيش نم ثعبني ال يذلا

 : هوجو نم امهنيب قرفلا : ليقو

 هل رعت نأ ززخيو.:6 تابحلا لكتب كارلا نأ

 كنأ ىرت الأ . دحألا فالخب . هسنج بعوتسي ال هنأل « ايناث

 همواقي نأ زاج . سانلا نم دحاو همواقي ال نالف : تلق ول

 . رثكأ همواقي نأ زجي مل . دحأ همواقي ال : تلق ولو « نانثإ

 . 22١9 ىيسربطلا هلاق . غلبأ وهف

 دحاولاو ثنؤملاو ركذملل ماع يفن ًادحأ نأل : تلق

 #20١5 ٍءاسنلا نم دحأك ّنتسل # : ىلاعت لاق . ةعامجلاو
 . هانركذ امل . ةدحاوك لقي ملو

 ينب دحألا نأ امهنيب قرفلا : 23'١*7يرهزألا لاق - ب

 . ددعلا حتتفمل مسا دحاولاو . ددعلا نم هعم ركذي ام يفنل

 )١١( فالتخاب 514:60 نايبلا عمجم .

 ١١9( ةيآلا . بازحألا ةروس : ”

 يرهزألا حون نب ةحلط نب رهزألا نب دمحأ نب دمحم روصنم وبأ )١١5(
 لضفلا يبأ نع ىور .بدألاو ةغللا يف ةمئألا دحأ ,يورهلا

 .تافنصم ةّدع هل .هريغو بلعثت نع يرذنملا رفعج يبأ نب دمحم

 لوق لقن يمعفكلا نأ رهاظلاو لجو ّرغ هللا ءامتسا ريسفت + اهتم

 .(ه 7ا/١) ةنس تام .باتكلا اذه نم يرهزألا

 يلكرزلا مالعأ :١585« ١ا/ ءايدألا مجعم ,775 : 5 نايعألا تايفو

 . 7١١6
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 ةبسنلاب كيرشلا يفن يضتقي دحاولا : ديهشلا لاق - ج
 ىلإ ةبسنلاب كيرشلا يفن يضتقي دحألاو . تاذلا ىلا

 , 2(9١2)تافصلا

 هنوكل « ار معأ دحاولا نإ : ةدعلا بحاص لاق د

 نم ىلع الإ دحألا قلطي الو . هريغو لقعي نم ىلع قلطي
 ش (١١لقعي

 : دمصلا

 .دصقي : يأ . جئاوحلا يف هيلإ دمصي يذلا ديسلا

 : لاق

 :٠ قلخلا ءانف دعب يقابلا وه : ليقو

 هيلإ ىهتنا يذلا دمصلا : مالسلا هيلع نيسحلا نعو

 الو لكأي ال يذلاو هل فوج ال يذلاو ) مئادلاو ) ددؤسلا

 نأ :امهنيب قرفلا ليقو ...» هيفو ١:7/!١. دئاوفلاو دعاوقلا )١١5(
 هتافصب درفتملا دحألاو .ءدحأ ههباشي ال تاذلاب درفنملا وه دحاولا

 . «دحأ اهيف هكراشي ال ثيحب «ةيتاذلا

 )١١17( :ىيعادلا ةذع 7٠١.



 . 2''"ماني الو برشي 3 ٠ ١١7

 هيلع نيسحلا ىلا ةرصبلا لهأ ثعب : 0*26بهو لاق
 .هرّسف دق هللا نإ : لاقف . دمصلا نع هنولأسي مالسلا
 مل 04*2١ دحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل » : لاقف
 الو « سفنلاك فيطل الو . دلولاك فيثك ءيش هنم جرخي

 عبشلاو ةبغرلاو ءاجرلاو مغلاو مونلاك تارودبلا هنم ثعبنت
 ناويحلاك فيثك نم جرخي ال وه اذكو . اهدادضأو فوخلاو
 . 23265')تاالآلا رئاسو رصبلاك فيطل الو . تابنلاو

 نع ينغلا هسفنب مئاقلا وه دمصلا : 2'"١)ةيفنحلا نبا

 . فالتخاب . .”ه :ه نايبلا عمجم 2” ثيدح 0 ٠١

 كلا يدع هللادبع نب بهو نب بهو يرتخبلا وب أ )1١4(

 ةيولألا :اهنم «بتك ةّدع هل .مالسلا هيلع هللادبع ىلا نع فروت

 ىبنلا تافص باتكو .نينمؤملا ريمأ دلوم باتكو .تايارلاو

 .اهريغو

 75١١:19. ثيدحلا لاجر مجعم :2358١ لاقملا حيقنت

 )١19( ع : ةيآلا . صالخإلا ةروس .

 ,غ5505:0-055 نايبلا عمجم .ه ثيدح 4١ ديحوتلا (1١؟١)

 . فالتخاب

 بقل ةيفنحلاو ,بلاط يبأ نب يلع نب ربكألا دمحم مساقلا وبأ (١؟١)
 .ةوقلا ديدش 06 ملعلا ريثك ناك ءرفعج تنب ةلوخ همأ

 مالسلا هيلع نيسحلا نب يلع عم ةمامإلا يف هتعزانم ثيدحو

 هعوقو :اهضعب ىف لب ءروهشم هل رجحلا ةداهش دعب هتمامإب هناعذإو
 هعزاني ملو ةلارجيحلا ةداهش دعب مالسلا هيلع داجسلا يمدق ىلع

 ١م



 (5١١)هريغ

 . هل كيرش ال يذلا وه مالسلا هيلع نيدباعلا نيز

 : (5١")ءيش هنع بزعي الو « ءيش ظفح هدوؤي الو

 لوقي نأ ائيش دارأ اذإ #8 يذلا وه : )١54'( يلع نب ديز

 ًادادضأو ًالاثمأ ءايشألا عدبأ يذلا وهو #29 نوكيف نك ُهل
 6 " )اهنيابو

 .(ه )8١ ليقو (ه 8١ ةنس يفوت .هجوب كلذ دعب -
 لاقملا حيفنت « 14 نايعألا تايفو 4 ىربكلا تاقبطلا

 3 : ١١6.

 .6 نايبلا عمجم 9٠ :ديحوتلا (177١؟9

 . 656 :0 نايبلا عمجم 45 0

 يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز نيسحلا وب أ (175)
 0 0 قفتا «رقابلاو داجسلا باحصأ نم «مالسلا يع

 رابخأ كلذ يف يور دقو .هلضفو هملعو هعروو هتقثو هتلالج ىلع
 هجورخ دا .كلذل اناخ نويعلا يف هيوباب نبا دقع ىتح ,ةريثك

 ريثك دقتعاو مالسلا هيلع مامإلا نذإب ناك  نيسحلا تاراثب ًابلط

 اهل هيخأ قاقحتساب هتفرعمل اهديري نكي ملو ةمامإلا هيف ةعيشلا نم

 ربخ غلب املو (ه )١7١ :ليقو (ه )١١١ ةنس امولظم دهشتسا

 ىتح اميظع اديدش انزح هل نزح مالسلا هيلع هللادبع ابأ هداهشتسا

 . هيلع ناب
 .7 560 :/ ثيدحلا لاجر مجعم . 37:/471 لاقملا حيقنت

 .87 : ةيآلا ء سي ةروس (7١؟5)

 )١157( :ديحوتلا  4٠نايبلا عمجم .5 ثيدح 5 : 656 .

 م



 رقابلا يبأ ىلع مدق لاق مالسلا هيلع قداصلا نعو

 . دمصلا اهنم لئاسمب (5١"نيطسلف نم دفو مالسلا هيلع

 : فرحأ ةسمخ وه « هيف هريسفت : لاقف

 دهش # : ىلاعت هلوق كلذو « هتّينإ ىلع ليلد : فلآلا
 . #2580 وه الإ هلإ ال هنأ هللا

 نارهظي ال نامغدم امهو . هتيهلإ ىلع هيبنت : ماللاو

 ىلاعت هللاو . هفطل ليلد امهماغدإف . نابتكي لب . ناعمسي الو

 يف دبعلا ركف اذإف . ناذألا عرقي الو ناسل فصو يف عقي ال

 مال لثم . روصتي ءيش هل رطخي ملو ريحت ىلاعت يرابلا ةينإ

 ماللا ىلا هرظنك . يفخ ام هل رهظ ءايشألل قلاخلا هنأ يف ركف

 . ةبوتكملا

 قدصلاب هرمأو , همالك يف هقدص ليلد : داصلاو

 . هدابعل

 ال كلم هنأو . لوحي ال يذلا هكلم ليلد : ميملاو

 . لوزي

 ةيحان نم ماشلا روك رخآ .نيسلا نوكسو حفلا مث رسكلاب )١71(

 ةلمرلاو نالقسع اهندم روهشم نمو .سدقملا تيبلا اهتبصق ءرصم

 .ةزرغو
 . 757/4 : ؛ نادلبلا مجعم

 )١1148( ةيآلا نارمع لآ ةروس : ١8 .
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 . 599'2لاوزلا نع يلاعتملا هماود ليلد : لادلاو

 : رداقلا ريدقلا

 وهو , 2""*رداقلا يف ةغلابم ريدقلا نأ ريغ . ىنعمب

 ,ه55 : 5 نايبلا عمجم ,هثيدح 9٠-415 :ديحوتلا )١159(

 . فالتخاب
 نم غلبأ وهف .ىهانتت ال هتردق [يذلا] ريدقلاو» :(ر) شماه يف (10)

 نم نكمتلا ىه ةردقلاو .ىلاعت هللا ريغ هب فصوي ال اذهلو ءرداقلا

 انعتلا نم اهني نكسي ةحه < نامنالا ةزدق :ليقو «ةنىكلا داع
 نإ يذلا وه :رداقلاو .هنع زجعلا ىفن نع ةرابع : ىلاعت هللا ةردقو
 ءءاشي ام ىلع ءاشي امل لاّعفلا :ريدقلاو «كرت ءاش نإو لعف ءاش
 ام رادقم ىلع لعفلا عقوي رداقلا نأل ,ردقلا نم ةردقلا قاقتشاو

 .ىلاعت هلل رودقم دبعلا رودقم نأ ىلع ليلد هيفو .هتئيشم هيضتقت
 .هريسفت يف يواضيبلا هلأق . ىلاعت هل رودقم ءيش لكو ءيش هنأل

 هلوق يف نايبلا عمجم هباتك يف - هرس هللا سدق يسربطلا لاقو

 وهف .ماع هّنِإ ٠١[ : ةرقبلا] «ريدق ٍءيش ّلك ىلع هللا ْنِإ» : ىلاعت
 نأ تامودعملا ىلع :هجوأ ةثالث ىلع اهلك ءايشألا ىلع رداق

 ردقي نأب هريغ رودقم ىلعو ءاهيفني نأب تادوجوملا ىلعو ءاهدجوي

 .هريغ رودقم نود هتارودقم يف صاخ وه : ليقو «هنم عنميو هيلع

 نوكي نأ ىلا يدؤي هنأل .نكمي ال نيرداق نيب ًادحاو ارودقم نإف

 دق لك ةظفلو .ةدحاو ةلاح يف هود !هزخجتونت دحاولا ءيشلا

 رمأب ءيش لك رّمدت» : ىلاعت هلوق وحن .«مومعلا ريغ يف لمعتست
 سانلا نم هب تّرم ءيش لك كلهت : ينعي [؟5 : فاقحألا] «اهبر

 . هللا همحر هنم . مهريغ نم ال , ماعنألاو باودلاو

 عمجم .فالتخاب 5١ ١)"” ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ :رظنأ

 . فالتخاب 09 : ١ نايبلا
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 . روتف الو زجع ريغ نم ًارايتخا ءيشلل دجوملا

 نإو لعف ءاش نإ يذلا وه رداقلا : لوؤّسلا ىهتنم ىفو
 ذنبا نأ يبت رقو نأ :ةطوشا رف ىنبلو ع ل ايو

 ال ناك نإو اهماقأ ءاش ول هنأل . نآلا ةمايقلا ةماقإ ىلع رداق
 قباس يف ىرج امل . نآلا اهتماقإ أشي مل هنأل . نآلا اهميقي

 . ةردقلا يف حدقي ال كلذف . اهتقوو اهلجأ ريدقت نم هملع

 . هب درفتي اعارتخا دوجوم لك عرتخي يذلا وه قلطملا رداقلاو

 ١ ىلاعت هللا وهو « هريغ ةنواعم نع هيف يىنغتسيو

 : ردتقملا

 الو هدارم نع عانتمالا قاطي هل يذلا ةردقلا ماتلا وه

 1 هداريإو هرادصإ نع جورخلا

 . 2'' 9ىلاعت هللا ريغ ةقلطملا ةردقلاب فصوي الو « قالطإلا

 : رخؤملا مدقملا

 نيوكتلا يف انيبرسو « انهلزاتم ةاييقآلا 7 لدملا وبه
 ام اهنم مّدقيف . ةمكحلا هيضتقت ام ىلع ةنمزألاو ريوصتلاو

 اذإ ىتح .ءاشي نأب ةطورشم ةردقلا سيل : يأ» :(ر) شماه يف )١17١(
 ريغ نم ًاقلطم رداق هتمظع تّلج وه لب ءارداق نكي مل ءاشي نكي مل
 . هللا همحر هنم .اهمدعو ةئيشملا رابتعا

 )١1( دئاوفلاو دعاوقلا ١ :١7/7 .
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 . ءاشي ام رخؤيو ءاشي

 : رخآلا لوألا

 دوجو لبق نئاكلا . هلبق ءيش ال يذلا :وه لوألاف

 . ءايشألا

 هنا انك ) ءاهتنا الب قلخلا ءائف دعب ىفابلا : رخآلاو

 نيل امك :ءاهكألا هل اهيرخألا قعم سلو عزئادعا الي لوألا

 ع

 : نطابلا رهاظلا

 ةلادلا ةرهابلا هنيهاربو ةرهاظلا هججحب : يأ رهاظلاف

 دهشي وهو الإ دوجوم الف « هتينادحو ةحصو هتيبوبر توبث ىلع
 . هديحوت نع برعي وهو الإ عرتخم الو « هدوجوب

 ةيآ هل ءيش لك يفو

 ىلص هلوق هنمو . يلاعلا : ىنعمب رهاظلا نوكي دقو

 . ءيش كقوف سيلف رهاظلا تنأ : هلآو هيلع هللا

 : ىلاعت هلوق هنمو .٠ بلاغلا : ىنعمب نوكي دقو

 اوحبصأف مهودع ىلع اونمآ نيذلا انديأف 0

 5ك



 2( نيرهاظ

 ثولتو راصبألا كاردإ نع بجحتملا : نطابلاو

 . ربخلا وهو نوطبلا 3 ىنعمب نوكي لقو . راكفألاو رطاوخلا

 نيذلا هتجيلو : لجرلا ةناطبو ) هنطاب تفرع رمألا تنطبو

 . هرس ىلع مهعلطي

 ام ىلع علطملاو بولقلا رئارسب ملاع هنأ : ىنعملاو

 . بويغلا نم نطب
 : عفانلا راضلا

 نم عفنيو ءاشي نم رضيف . عفنلاو رضلا كلمي : يأ

 . ءاشي

 رضي ام (0520قلاح ىلاعت هنأ امهانعم : ديهشلا لاقو

 21١ عفنيو

 : طسقملا

 طسقلاو .روجيال يذلا همكح يف لداعلاوه

 (5"3)ي طسقلاب ًامئاق 8 ىلاعت هلوق هنمو « لدعلا : رسكلاب

 )١759( ةيآألا . فصلا ةروس : ١85.

 )١175( قلاخ يأ :ردصملا يف .
 )١1725( دئاوفلاو دعاوقلا ٠ : ١77 .

 )١75( ةيآلا . نارمع لآ ةروس : ١8.
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 . لدعأ : يأ #2 طسقأ مكلذ » : هلوقو
 ءراج اذإ : فلأ ريغب طسقو 2. لدع اذإ : طسقأو

 . 22804 ًابطح منهجل اوناكف نوطساقلا امأو »© : هنمو

 : عماجلا

 عماجلا وأ . ةمايقلا مويل قئالخلا عمجي يذلا

 فاصوأل مجلو أ 2 تاداضتملا . 0 تانيايتملل

 . رثاملاو مراكملا ىوحو

 بلا
 هرب مع يذلا « دابعلا ىلع فوطعلا : وهو « ءابلا حتفب

 ءيسملاو . باوشلا فيعضتب نسحملا هربب : : هقلخ عيمج

 ىنعمب نوكي دقو . ةبوتلا لوبقبو باقعلا نع وفعلاب
 . قدص : يأ « هنيمي يف رب : هنمو . قداصلا

 اولانت نل #8 : هلوقو . اهعاستال ةيربلا تيمس هنمو « ةدايزلاو

 . ةنجلا : ربلا “#26 نوبحت امم اوقفنت ىتح بلا

 )١1"10( ةيآلا 34 ةرقبلا ةروس :585 .

 )١78( ه : ةيآلا . نجلا ةروس

 )١79( ةيآلا . نارمع لا ةروس :97.
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 ترربو . قوقعلا فالخ رسكلاب ربلاو : يرهوجلا لاق
 همسا يف ربلا ءاب رسك نمو ع« هتعطأ : يأ رسكلاب يدلاو

 ه ('*”)ههو دقف ىلاعت

 رب مهلوقو : صاوغلا ةرد هباتك يف ©"47يريرحلا لاق
 , "؟5نيشلاو ءابلا حتف باوصلاو . مهو كدي مشو كدلاو
 نأ : بابلا اذه دقعو . مشيو ربي : كلوق يف ناحوتفم امهنأل

 لعفلا يناث ةكرح 2*2[ سنج] نم رمألا لعف لوأ ةكرح
 , كابأ رب : كلوق يف ءابلا حتفف . اكرحتم ناك اذإ عراضملا

 دم 1 كللوف يف ميعلا ميضنو هرب: كلوق ىف اهحابتلا

 يف ءاخلا رسكتو . دمي : كلوق يف اهمامضنال . لبحلا

 : كلوق يف اهراسكنال . لمعلا يف فخ : كلوق

 .فالتخاب .ررب 588:7 حاحصلا )١50(
 أرق 0 و

 ةذع هل .ينابصقلا ا علل مساقلا يب أ ىلع بدألا

 نع ةرابع وهو .صاوخلا ماهوأ يف يف ذ صاوغلا ةرد 0 «تافنصم

 .اهل باوصلا وه ام ركذ عم مالعألا ضعبل تعقو يتلا ماهوألا ركذ
 .(ه 515) ةنس تام

 نايعألا تايفو ١5: 575١, :ءابدألا مجعم 2648 مظتنملا

 . 710:0 ةرهازلا موجنلا 7:45

 رسكب كدلاو رب :مشلاو ربلاب رومأملل تواوقيو»ا :ردضصملا يال
 . (اعيمج امهحتفي نأ باوصلاو .نيشلا مضب كذا مشو .ءابلا

 .ردصملا نم ةدايز )١5:59(
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 نف»)١15()١55(

 )١54( :صاوخلا ماهوأ يف صاوغلا ةرد 77 .
 )١55( هيضام يذلا فعاضملا لعفلا :تلق» :(ر) شماه يف فعل 

 لعفي ىلع يتأي هعراضم ًايدعتم ناك نإ - لكو ٌفعو ّدشو ٌدر :وحن

 لعفي ىلع يتأي هعراضمف ٌدعتم ريغ ناك نإو ءّدشيو ٌدري وحن مضلاب

 وأ ًايدعتمب ناك ءازسان لعفا لَ ءاخاافو . لكيو فعي وحن رسكلاب
 رس يدعتملا ريغو .هتضضعو هتممش وحن يدعتملاف .دعتم ريغ

 ضعيو مشي :وحن «حتفلاب لعفي اهنم عراضملاف تللبو تللظ

 بسح ليبق نم هولعج .رسكلاب لبي اولاق امبرو «لبيو لظيو ّجليو
 مهنأل 0 .مضلاب لعف اذه نم يتأي الو ,بسحي
 كنأ ىرت الأ ءانه لعفي لعف هبتشي دقو . فيعضتلاو لعف نولقثتسي

 لبقتسم يف لوقتو .ءاوس امهظفلف .كولمملا رحو انموي رح :لوقت
 ٍرسكلاب رقي ناكملاب رق :لوقتو .ًارارح حتفلاب رحي : انموي رح
 ًانيع هب رق :تلق « خلاب نورسلا دنع نيعلا ةرق دي تع ذإو .ًرارق

 لعفيو مضلاب لعفي نم ةكرتشملا ظافلألا امأو .ةرق - حتفلاب رقي
 دج :لوقتف .ًايدعتم ناك عطقلا هب تينع نإ دج 0

 دج هب تينع نإو . مضلاب دج هنم رمألاو ٌداج وهف ادج هّدجي ءيشلا

 هنم رمألاو رسكلاب دجي دج :لوقتف 0 ناك دهتجا اذإ رمألا يف

 ناك ةبادلا نس نع فشكلا هب تينع نإ رف : اهنمو .رسكلاب دج

 اذإ مالغلا نع َرفو ءأرف مضلاب رفي ةبادلا نع رف :لوقتف : ا كتف

 ءًامزال ناك رارفلاو برهلا هب تينع نإو ملعلا نم هدنع ام ىلا رظن

 دشلا هب تينع نإ رص :اهنمو . ًارارف رسكلاب ٌرفي ديز ينم رف : لوقتف
 ةرصلاو ًارص مضلاب اهرصي ةرصلا رص :لوقتف .ًايدعتم ناك
 وأ بدنجلا رص : لوقتف .ًامزال ناك توصلا هب تينع نإو «رورصم

 نم صخلم .رصت ال يهنلاو رسكلاب رص رمألاو ًاريرص ٌرصي بابلا
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 : عناملا

 . ةعنملا نم . مهرصنيو مهطوحيو هءايلوأ عنمي يذلا
 يأ ء.عنملا نم .9*"2عنملا قحتسي نم علمي : وأ

 الف . ةمحرو دوج هؤاطعو ةمكح هناحبس هعنم نأل « نامرحلا

 . عنم امل يطعم الو ىطعأ امل عنام

 كالهلا بابسأ عنمي يذلا : عناملا نوكي دقو

 ةدعملا بابسألا نم نايدألاو نادبألا ىف هقلخي امب ناصقنلاو

 : ىلاولا

 دقو «. اهيلع يلوتملا اهيف فرصتملا ءايشألل كلاملا وه

 امو ا : ىلاعت هلوقو . ءدب ىلع ًادوع . معنملا ىنعمب نوكي

 نم : يأ . يلو نم : يأ "74 لاو نم هنود نم مهل
 رم دقو . اضيأ رصانلا ىنعمب نايتأي يلولاو ىلوملاو . رصان
 . امهحرش

 . ةرامإلا : هرسكبو . ةرصنلا : واولا حتفب ةيالولاو

 يجر هنم».:ايركو نوبةحاؤلا دبض تانكو «نكرلملا حرت“ تانك -ه
 . ( هللا

 ملو (هقاقتشا هعنم يف ةمكحلاو» : عنملا ظفل دعب درو (ر) يف )١1557(

 . هب ىنعملا لالتخال هتبثن

 )١51( ةيآلا . دعرلا ةروس : ١١.
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 ًاضيأ ةيالولاو . ةلالدلاو . ةلالدلاك ناتغل امه : ليقو
 : ينعي 214404 قحلا هلل ةيالولا كلائه + . هيمو ؛« ةيبوبرلا

 . نودبعي اوناك امم نوأربتيو « هب نونمؤيو هللا نوّلوتي ٍذئموي

 : ىلاعتملا

 . نيقولخملا تافص نع هزنتملا وه : يئاردابلا لاق

 كفإ نع لج يذلا يلاعتملا : يورهلا لاقو
 : ىنعمو « يلاعلا ىنعمب يلاعتملا نوكي دقو . نيرتفملا

 . فصوي نأ نع لج : يأ #24 هللا ىلاعت

 : تاوتلا

 هدابع نم ةبوتلا لبقي يذلا : وهو « ةغلابملا ةينبأ نم
 دبعلا نم ةبوتلا ترركت املكو « ةبوتلا بابسأ مهل لهسيو
 ةبوتلاو .« بئاتلا : سانلا نم باوتلاو . لوبقلا هنم رركت

 . ةبوت عمج بوتلا : ليقو . بنذلا نع عوجرلا : بوتلاو

 : مقتنملا

 نم هللا مقتناو ء ءاشي نمل ةبوقعلا يف غلابي يذلا وه

 . هبقاع : نالف

 )١158( ةيآلا . فهكلا ةروس : 15.

 )١59( ةيآلا « لمنلا ةروس : 1" .

١ 



 . 2'“”)ةاصعلا روهظ مصاق وه : ديهشلا ةرابع يفو

 | : فوؤرلا
 ةفأرلا : ليقو « هدابع ىلع هتمحرب فطاعلا ميحرلا وه

 . معأ ةمحرلاو ٌصخأ ةفأرلا : ليقو « اهقرأو ةمحرلا غلبأ

 : كلملا كلام

 كلاش: ةافعم نوتكر: نيقوب : هدنيب كالملا نأ انعم
 . ةبهرلا نم توبهرلاك . كلملا نم توكلملاو . كولملا
 . ارهق هكلم : يأ اذك كلمتو

 : ماركإلاو لالحلا وذ

 هلاق . ماعلا لضفلاو قلطملا ىنغلاو ةمظعلا وذ : يأ

 0 1رييعلا

 الف . مركيو لجي نأ قحتسي : يأ هانعم : ليقو

 : لوطلا ود

 داجآو الجاع قحتسملا باقعلا كرتب لضفتملا : يأ

 . رفاكلا ريغل

 )١15١( ؟ دئاوفلاو دعاوقلا : ١59.

 )١5١( ؟ دئاوفلاو دعاوقلا : ”١9/7 .
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 يف ,١ اهمضبو ) ةدايزلاو لضفلا ٠ ءاطلا حتفب لوطلاو

 ٠ ناصقنو هيف روصق رصقلا نأ امك « هيف ةدايز هنأل . مسجلا

 لوطلا نم ءهنم لوطأ تنك يأ . انالف تلط : مهلوقو

 . اعيمج لوطلاو

 : جراعملا وذ

 بيطلا ملكلا دعاصم يه يتلا تاجردلا وذ : يأ

 . ةنجلا يف نونمؤملا اهيف ىقرتي يتلا وأ . حلاصلا لمعلاو

 جرد : يأ 2994 نورهظي اهيلع جراعمو ا : ىلاعت هلوقو
 وأ ةجردلا يف جرعو « جارعمو جرعم اهدحاو . نولعي اهيلع
 ىقترا ملسلا

 : رونلا
 ةيامعلا وذ رصبيي هروب يذلاوه : ىئاردابلا لاق

 هلوق لوانتي اذه ىلعو ) ةياوغلا وذ ٍظنبي ل هتيادهبو

 : يأ #99 ضرألاو تاوامسلا رون هللا #: ىلاعت

 1 امهرونم

 دوجولاب هتاقولخم رونملا رونلا : ديهشلا لاقو

 دوجولا رون وأ . رانلا سابتقاو رمقلاو سمشلاو بكاوكلاو

 . 29"هريبدتب قلخلا رّبد وأ « ءايبنألاو ةكئالملاب

 , م : ةيآلا ء. فرخزلا ةروس (165١؟)
 0# ةيآلا . رونلا ةروس ١61(

 . 7١ص . ”ج/دئاوفلاو دعاوقلا (155)
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 : ىداهلا

 نعل ناويحلا رئاس ىدهو « هتفرعم ىلع ةلدألا نم هقلخ ام

 #21١0 ىده

 : عيدبلا

 وهو .«.قيسلاكي ىلع ال اعددم قلخلا وظف: ىذلا اوه

 نوكي يذلا عدبلاو ) لوألا 0-5 ةدرقلاو ) لعفنملاو لعافلا

 نم ًاعدب تنك ام 8: ىلاعت هلوق هنمو . ءيش لك يف لو

 . لسرم لوأب تسل : ِى | 20 5) لسرلا

 : ىنابلا

 لأ هتاذل هدوجو بجاولا دوجوملا وه : ديهشلا لاق

 (١57١[ليأو

 ريع هؤاقب يذلا وه : ةدعلا بحاصو ىئاردابلا لاقو

 ةفسلا# لاوزلا ضراوع هيلع ضرعت الو . دودحم الو هانتم

 ىلزأ هءاقب نأل 0 امهماودو رانلاو ةنجلا ءاقبك هماودو هئاقب ةفص

 هروب : ةيآلا . هط ةروس )١56(

 4 : ةيآلا . فاقحألا ةروس )١155(

 )١100( 7ج /دئاوفلاو دعاوقلا : ص١78 .

 ا



 . لزي مل ام : يلزألا ىنعمو « يلزأ ريغ يدبأ امهؤاقبو يدبأ

 نأ دعب ناتنئاك ناتقولخم رانلاو ةنجلاو . لازي الام : يدبألاو
 . 20**ةانوكت مل

 : ثراولا

 دعب كالمألا هيلإ عجرتف . قلخلا ءانف دعب يقابلا وه
 . كالملا ءانف

 : ديشرلا

 وهو . دشرلا وذ وأ « مهحلاصم ىلإ قلخلا دشرأ يذلا

 ىلإ هتاريبدتب قاسني يذلا وأ . هريبدت ةماقتسال . ةمكحلا

 . اهتياغ

 : روبصلا

 لبق لعفلا ىلإ ةعزانملا ىلع ةلجعلا هلمحت ال يذلا وه
 هئانغتسال « ةاصعلا ةبوقعب ةلجعلا هلمحت ال يذلا وأ « هناوأ

 . توفلا فاخي ال ذإ ؛ عرستلا نع

 ىلاعت هللا ةفص يف وهو « ةغلابملا ةينبأ نم روبصلاو
 ال مهنأ : امهنيب قرفلا نأ الإ . ميلحلا ىنعم نم بيرق

 ةفص يف اهنم نوملسي امك « روبصلا ةفص يف ةبوقعلا نونمأي
 ْ 00. ميلحلا

 . فالتخاب . ١١" : يعادلا ةدع (158)
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 بل
 ىلإ ءيشلا غيلبت يهو « ةيبرتلا ىنعمب ؛ لصألا يف وه

 . لدعلاو موصلاك ةغلابملل هب فصو مث . ًائيشف ًائيش هلامك

 هب يمس مث . بر وهف هبري هبر نم تعن وه : ليقو
 هللا ريغ ىلع قلطي الو . هيبريو هكلمي ام ظفحي هنأل كلاملا

 ىلإ عجرا #: هنمو « ةعيضلا بر : انلوقك « اديقم الإ ىلاعت

 هجوأ ةعبرأ ىلع هقاقتشا ىف فلتخاو

 ءنادلا تر لاقي انك :كلاملا ةه قفشم.هنأ |

 شيرق نم لجر ينبري نئل : مهضعب لاق . اهكلام : يأ

 امكدحأ امأ 8#: هنمو ءديسلا نم قتشم هنأ : ب

 . هدّيس : يأ 2604 ارمخ هبر يقسيف

 #0130 نوِيئاَّبرلاو 8 : هلوق هنمو «رّبدملا هنأ : ج
 سانلا ريدتب مهمايقل كلذب اومس 2 ءاملعلا . مهو

 . هربدت اهنأل . تيبلا ةبر : هنمو . مهميلعت دو

 : .نلاسعت ةلوتك كفؤ  ةييرخلا نم تعم نأ 43

 )١59( ةيآلا ء. فسوي ةروس : 0٠

 )١1( ةيآلا 3 فسوي ةروس 1

 ١171( ةيآلا ء ةدئاملا ةروس : 6
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 هل جوزلا ةيبرتل ةبيبر ةجوزلا دلو يمس 2١74 مكبئابرو

 . كلام وأ دّيس هنأل ّبر ىلاعت هنأب : ليق نإ اذه ىلعف
 وأ هقلخل رّبدم هنأل : ليق نإو « هتاذ تافص نم كلذف
 . هلاعفأ تافص نم كلذف « مهيبرم

 لسا

 . مهميظعو مهكلم موقلا ديسو . كلملا

 ديس ىلع لاو ةييلغ هلا ىلضتد ىتتلا:لابقو
 لاقف !؟ برعلا دّيس تسل وأ . 225ةشئاع تلاقف . برعلا
 ديس يلعو مدآ كلو :نيس'انا“ - ملسو هلآو هيلع هللا ىّلِص -

 هلآو هيلع هللا ىَّلص  لاقف ؟ديسلا امو : تلاقف , برعلا
 ,2' '*!يتعاط تضرتفا امك هتعاط تضرتفا نم وه : د ملتمو

 . ةعاطلا بجاولا كلملا : وه ديسلا ثيدحلا اذه ىلعف
 . 69١22؟)ةّدعلا بحاص هلاق

 )١7( ةيآلا . ءاسنلا ةروس 5

 ) )11هللا ىّلِص - يا ؛ركب يبأ تنب ةشئاع هللا دبع َمَأ

 موثلك مأ اهتخأ اهنع تور . مهريغو رمعو اهيبأ نعو - هلآو هيلع
 ةنس تتام « امهريغو ثراحلا نب فوع ةعاضرلا نم اهوخأو

 . (هدال) ليقو (ه58)
 . 5756 : (ةةبولوللا تيلي ه٠ : ه ةباغلا دسأ

 مب : ع قحلا قاقحإ رظنأ )١1518(

 . فالتخاب . "٠١د : يعادلا ةّدع )١175(
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 هتيمست نم مهضعب عنمو : هلعاوق يف ديهشلا لاق

 ْ 179 قيَسلاب ئلاغت

 ءيشب سبيل عنملا اذهو : تلق

 لقو « ةدعلا بحاص لوق نم هانركذ املف : وأ امأ

 . هترابع ىف ىنسحلا ءامسألا ىف 227هتبثأ

 اقيأ روسو اريثك ءاطبللا نفادناع نق هتكلق: < اناكناماو
 . ميركلا ديسلا لاق : ثيداحألا ضعب يف

 زوجيف ءًاصقن مهوي ال مسالا اذه نآلف : اثلاث اًمأو
 + عاملا ىلاعت هللا ىلع هقالطإ

 اوحلا

 نيبو هنيب قرفلاو . ناسحإلاو ماعنإلا ريثكلا وه
 يطعي داوجلاو . لاؤسلا عم يطعي يذلا ميركلا نأ : ميركلا

 : يأ دوج لجرو . سكعلاب : ليقو . لاؤس ريغ نم
 ةواخسلا لصأ نأل . يخس ىلاعت هللا ااا
 ساطرقو ةيواخس ضرأ 0-0 لاقي]و « نيللا ىلإ عج

 ديه انس حبلا يمسو عامل ناك اذإ 01

 )١17( فالتخاب . ١ا/ا/ : ؟ دئاوفلاو دعاوقلا .
 ) )1731ةّذعلا بحاص : يأ .

 )١114( وهو ردصملا نم هانتبثأو (ب)و (ر) يف دري مل نيتفوقعملا نيب ام
 5 تمت |
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 . 2265)ةدعلا بحاص مالك رخآ اذه . جئاوحلا

 . ءىشب سيل . ىخس ىلاعت هللا لاقي الو هلوقو : تلق

 000 . لامك تفوقي . 23"")دوجلل فدارم ءاخسلا نأل

 ءاعد يف . نذإلا هب درو دق هنأ عم « ىلاعت هيلع هقالطإ

 : هرس هللا سدق 7"22سواط نبا جهم يف روكذملا ةفيحصلا
 . هرصنا ام يخس نم هناحبسو هاخسأ ام باوت نم هناحبس

 . تاوعدلا يف درو دقو ًاصقن مهوي ال ء ءاخسلا مسا ناك اذإف

 . ىلاعت هيلع هقالطإ نم عناملا امف

 )١179( ىعادلا ةذع : ١١” . فالتخاب .

 اهيف ءاخسلا ةفاضإو « ةيعدألا نم ريثك يف» : (ر) شماه يف )17١(
 نيدباعلا نيز داجسلا نع يورملا ريبكلا نشوجلا ءاعد يف امك هيلإ

 هيلع هللا ىَلص يبنلا نع مالسلا مهيلع يلع نع هّدج نع هيبأ نع

 دوجلاو ءاخسلا نيب قرفف . ءاخسلاو دوجلا اذ اي : هلوق ىف « هلآو

 (هللا همحر هنم . ميركلا مسأ ىلع امهف دارتل

 . 5758- فنصملل  حابصملا : رظنأ

 ينسحلا سواط نيوتن نب يدوس ني ىلع اعلا وحال
 هبتك نم عضاوم نم رهظيو « عروألا لجألا ليسا * ينيسحلا

 هل يحور رظتنملا مامإلا هئاقل باب نأ ةجحملا فشك ًاصوصخ

 يوري « هللا رئاعشل نيمظعملا ءامظع نم ناكو « احوتفم ناك ءادفلا

 جهم :اهنم . تافنصم ةدع هل . هريغو يلحلا ةمالعلا هنع

 بجحلاو تاتونقلاو زارحألا هيف ركذ . تايانعلا جهنمو تاوعدلا

 . (ه55715) ةنس ىفوت . تاجاحلا ةيعدأو تابيقعتلاو تاوعدلاو

 ةعيرذلا . (”58 : 8) ةعيشلا نايعأ (717 : )١ باقلألاو ىنكلا
 . (188 : )١١ ثيدحلا لاجر مجعم «(17817/ : 55)
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 نيللا لا عجار ةواخسلا لصأ ن أ عناملا نأ : تلق نإ

 . ةذعلا تحاص هركذ امك ) هرخآ ىإإ

 ًدض ىنعمب ال ملحلا ىنعمب انه نيللا ْنِإ : تلق
 يف تنلو . 23"”حابصملا تاوعد يفو . ةنوشخلا
 هنافض نسلو .«فاعيظع ىف هيلع قا يا هلابحت
 بتتاكلا + .سالا نم باّوتلا نأل . هقلخ تافصك ىلاعت

 هتفص يف امهو . عزجلا نع سفنلا سبح ريثك : روبصلاو

 ىلاعت هتافص نم كلذ ريغ ىلإ . امهحرش يف رم امك ىلاعت
 . 9*"2(2هقلخ تافصل ةفلاخملا

 نب يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج يبأل حابصملا باتك (177)
 ديفملا خخلا نع فوري ةفئاطلا خيشب فورعملا 5 يسوطلا نسحلا

 . تافنصم ةّدع هل . هريغو نسح خيشلا هدلو هنع يوري ١ هريغو

 نم وهو  دبعتملا حالسو دجهتملا حابصم  باتكلا اذه : اهنم
 نم رركتي ام هيف ركذ ؛ اهتودقو ةيعدألاو لامعألا يف بتكلا لجأ

 فقوتي امو تادابعلا ماسقأ يف الوصف مدقو . رركتي ال امو ةيعدألا

 رمألاو ةاكزلا ماكحأ هرخآ يف ركذو فقوتي ال امو طرش ىلع اهنم

 اهنطقي ناك يتلا هراد يف نفدو (ه٠57)ةنس يفوت ؛ فورعملاب

 . هنم ةيصوب

 ةعيرذلا . ١5١9 : 4 ةعيشلا نايعأ . :٠١5 ” لاقملا حيقنت

15-051 .. 

 . 321 : دجهتملا حابصم (17)

 ىلإ عجار ءاخسلا لصأ نإ : لوقن انأ عم» : (ر) شماه يف (17)
 ىمسيو . ةعساو ةلهس : ءاوخس ضرأو «؛ ةلوهسلاو عاستالا

 مساب قحأ ىلاعت هللاف . هتعسو هئاطع ةلوهسل ًايخس يخسلا
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 ول انأ عم . نيربملا هربب معو نيطعملا هئاطعب عسو هنأل . ءاخسلا -

 0 ءامسألا يف قاقتشالا ةحص هللا همحر 0

 بساني ال ام هقاقتشا [يف] لصحي اهنم مسا لك كرتن نأ بجول

 يضاقلا دّلق هللا مجرد هنأ ْنظأو ؛ عامجإلاب لطاب وهو « هدنع

 هنأل « قاقتشإلا ةحص يف ىنسحلا ءامسألا هحرش يف رابجلا دبع

 ىنعم ديفي هنأل : لاق نائحلاب ىلاعت هللا فصوي نأ هحرش يف عنم

 مالكف : تلق «؛ ىلاعتو هناحبس هيلع زوجي ال وهو « نينحلا

 لاق « نينحلا ريغ ء نم نانحلا قاقتشال حيحص ريغ ًاضيأ رابجلا دبع
 نانتحنلاو + ةمضرتلا © فيفختلاب نانحلا : هحاحص يف يرهوجلا

 هلوق يف نيبيرغلا يف يورهلا لاقو . ةمحرلا وذ : ديد شتلاب

 : لاق ء ةمحر : يأ عا : ميرم] © اندل نم ًانانحو » : ىلاعت
 فطعلا : فيفختلابو . ميحرلا 0

 لو لو رم هلا هلل ناضل : ثيدحلا يفو . ةمحرلاو

 . نمحرتألو هيلع نفطعتأل : يأ + ناك فنسأل + لاّقف . بذعي

 ال رابجلا دبعو ةدعلا بحاص هيلإ بهذ ام ىلع : لوقنو عجرن مث

 : هلوق يف نآرقلا يف هب درو دقو . اركاش ىلاعت هللا , مسي نأ زوجي

 امك لصألا يف ركاشلا نأل [168 : ةرقبلا]4 ُميلع ٌركاش هللا َنِإف »

 نع ىلاعتي هللاو . هيلع يلع ماعنإلل رهظملا وه : يسربطلا مامإلا هركذ

 ا ع

 يأ ركاش هنأ ىنعمو : هللا همحر يسربطلا مامإلا لاق « اعيهوتو

 0 ظفل ركذ امنإو . باوثلاو ءانثلاب هتعاط ىلع هدبع زاجم

 اذ نم © : لاق امك « مهيلع ماعنإلاو ناسحإلا يف ةرهاظمو هدابعل

 ال ىلاعت هللو 5 : ةرقبلا] * انسح اضرق هللا ضرقي يذلا

 , فطللا قيرط ىلع ظفللا اذه ركذ هنكل . زوع نم ضرقتسي
 نم قفني دبعلا نأ ثيح نم . ضرقتسملا ةلماعم هدابع لماعي : يأ
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 ردحو اهعانق رفسن نأ 0 اذهب نسحي ةدئاف انهو

 ظ : يهو « اهعافل

 كلذ اذغااقز اماما ىلاعت هللا ىلع اهقالطإ زوجي ا

 ةثالث هماسقأف

 هقالطإ عنتميف « ًاصقن مهويو عمسلا هب دري مل ام :أ

 نأل . يكذلاو نطفلاو لقاعلاو فراعلاك « اعامجإ ىلاعت هيلع

 . قيلي ال امع عنملا وه لقعلاو , هركف قبسب رعشت دق ةفرعملا
 نع باغ امل كاردإلا ةعرس نارعشي ءاكذلاو ةنطفلاو

 هنأل ةمالعلاو « ةلذلا مهوي هنأل عضاوتملا اذكو . كردملا
 يف ءاج امو . كشلا مّدقت مهوي هنأل يرادلاو . ثينأتلا مهوي

 نم اي تبسلا موي ءاعد يف مالسلا هيلع مظاكلا لوق نم ءاعدلا

 . اذه زاوج يطعي . 2""*)وه الإ وه فيك يردي الو ملعي ال
 . ملعلل ًافدارم نوكيف

 هدروم ريغ يف هقالطإ نكلو . عمسلا هب درو ام : ب

 امل كلذكو . هتجاحو هرقف لاح يف كلذ فاعضأ ذخأيف هانغ لاح _-ح

 هل ءانثلا بجوي [هنأ ثيح نم] ركاشلا ةلماعم هدبع لماعي ناك

 + + هللا همححر هته.( اركاتك هسفن ىعس تاوثلاو

 : )١ نايبلا عمجم . نئح ١١١5 : ه٠ حاحصلا : رظنأ

2010-5 . 
 ) )170المصباح  للمصئف  : 51١-٠١ .
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 ايوأركام اي : لوقي نأك ءزوجي الف . صقنلا مهوي

 : لاقي نأ مهضعب عنمو : ديهشلا لاق . هب فلحيو ءىزهتسم

 مهللا : حابصملا تاوعد يف درو دقو « نالفب ركمأ مهللا

 را ١ ءىزهتست الو هب ءىزهتسا

 : امع فتوتلا 006 يع لاق « م ىجنلاك

 هيف نكي مل اذإ هيلع هانعم قلطي نأ زاج نإو « هب ةيمستلا تشت
 . 2 هاهيإ

 : لوقنف كلذ تفرع اذإ

 نب دمحم نب دمحم رفعج وبأ نيدلا ريصن خيشلا لاق
 نسا لك: لوصف فا ةرتس نبأ نيب 21150 ىسولطلا .قدستلا

 )١75( فالتخاب . (١ا// : ؟ج) دئاوفلاو دعاوقلا .

 . قباسلاك ردصملا (13077)

 يف ًاسأر ناك . يسوطلا نسحلا نب دمحم نب دمحم رفعج وبأ (17)
 ةيمامإلا ةسائر هيلإ تهتنا . داصرألاب ةمالع ًافوسليف ةيلقعلا مولعلا
 هنع يوري « ينارحبلا مثيم خيشلا نعو هيبأ نع يوري , هنامز يف

 يرغلا ةحرف بحاص سواط نب ميركلا دبع ديسلاو يلحلا ةمالعلا

 00 5 مهريغو ديهشلا ذاتسأ نيدلا بطق ىلوملاو

 ةعبرأ ىلع بترم . دئاقعلا لوصف : اهنم . اهلثم نامزلا نيع
 دئاقعلا لوصفو «.داعملاو ةوبنلاو لدعلاو ديحوتلا يف 7 لو

 نكر ىلوملا همجرت « ةيريصنلا لوصألاب : فورعم يسراف هلصأ

 - ىلإ - ةمالعلا ةلمالت نم - يناجرجلا يلع نب دمحم نيدلا
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 هيلع هقالطإ زاج نذإ ا ا وي

 هجو نم هبساني ال نأ زاوجل . بدألا نم سيل هن أ الإ , ىلاعت

)١184(١ , 2370 

 نأل . رهوجلا ىلاعت هيلع قلطي نأ رج دعو تاب

 . كلذك ىلاعت هللاو . ريغلا ىلإ رقتفم ةم ريغ هتاذب مئاق رهوجلا

 هباتك يف ليلجلا دبع نب فسوي نب يلع خيشلا لاقو
 ىلع ناطي نأ وتجي ال +.لرصنلا حرس ىف كوؤنتلا نوت
 نإو هيلع اهقالطإ رهطملا عرشلا دري مل ةفص ىلاعت بجاولا

 . هتاذب مئاقلا ىنعمب ًالثم رهوجلاك . ىنعم اهب هفاصتا حص

 ال هنإف . اهملعن ال ةيفخ ةدسفم كلذ ىف نوكي نأ زاوجل

 000 هل اهانعم توبث فوصوملا ىلع ةفصلا قالطإ يف يفكي
 هيلع هللا ىلص  يبنلا ىلع اهقالطإ زوجي ال لجو رع يتظفل
 هللاب ناّصتخي امهنأل . هموق يف ًاليلج ًازيزع ناك نإو - هلآو

 هءامسأ هئايبنأ ماهلإ يف هدابعب هتفأرو هللا ةيانع الولو . ىلاعت

 ءيش قالطإ يف مجهت الو قلخلا نم دحأ رسج امل هتافصو

 . هناحبس هيلع تافصلاو ءامسألا هذه نم

 . (ه"ا/7)ةنس يفوت ) ةيبرعلا -

 . (58 16ص : ١1١ج ؛« ١ 77ص : ج٠ 7” ١ص : ١ج) ةعيرذلا

 : 7ج) يلكرزلا مالعأ . ١19( 5ص : 7١ج) ثيدحلا لاجر مجعم

 . 3١( ص

 . (9) : دئاقعلا لوصف )١7/9(



 4 لوصفلا بحاص لوق نم ىلوأ مالكلا اذهو : تلف

 , ةيمستلا ىلإ ةيعاد ةرورض الو ةبسانملا مدع زاج اذإ هنأل
 نم يعرش صن هب دري ملا ه عيمج نم عانتمالا بجو

 ىلاعت هللا ءامسا نإ : ءاملعلا لوق ىنعم اذهو . ءامسألا

 . نذإلاو صنلا ىلع ةفوقوم : يأ 2 ةيفيقوت

 « راصتخالا ٌدح نع راثكإلاب بابلا 0

 : تاقعلا ديدش

 انددشو : هلمو « ىوقلا : ديدشلاو . ةاغطلل يأ

 5 هاوق ئأ هدضع هللا شو 2 هانيوق : يأ دا ”«هكلم

 ا ةيوق يأ , ةديدش ةباد هعم ناك اذإ : لجرلا دتشاو

 هباود يذلا : فعضملاو « ةيوق ةديدش هباود يذلا : دشملاو
 . ةفيعض

 : رصانلا

 : ةرصنلاو . رصانلا يف ةغلابم ريصنلاو . ريصنلا وه

 دلبلا ثيغلا رصنو (؛ نيعملا : رصانلاو ريصنلاو 3 ةنوعملا

 مه الو كَ ىلاعت هلوقو 3 تابنلاو بصخلا ىلع هناعأ ادإ

 . نونواعي : يأ #2617 نورصني

 ) )18١ةيآلا ء. ص ةروس : ٠١

 )١18١( ةيآلا . ءايبنألا ةروس . 17و 85و 5/8 : ةيأآلا ةرقبلا ةروس .
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 : مالعلا

 اولاقو 34 0 ) مدعلا يف ةغلابم

 ةقلاملا قيقحت نه لدعل تالا اوقلا» ء ةنالع لدو
 هناحبس فهصوي الو » ةفمصلا يف دئاز ىنعم ثودحيب ”ندؤتف

 . ثينأتلا مهوي هنأل . ةمالعلاب

 : طيحملا

 . هنع بزعي
 : رطافلا

 مهقلخو مهعدتبا : يأ قلخلا رطف 2 عدتبملا يأ
 هنأك 264 ترطفنا ءامسلا اذإ 0 هنمو قشلا وهو رطفلا نم

 تاوامسلا رطاف #: هلوقو . هنم انجارخإب مدعلا قش ىلاعت

 (١*7*4سابع نبا لاق . امهقلخ ءىدتبم : يأ 7*'2”* ضرألاو

 5 : ةيآلا . روطلا ةروس . 5١ . ةيآلا . ناخدلا ةروس .”4 | ح
 )١18( ةيآلا . راطفنإلا ةروس : ١

 )١185( ةيأآلا . ماعنألا ةروس : ١5 . ةيآلا . فسوي ةروس : 2.3٠١١

 ةيآلا . ميهاربإ ةروس : ٠١  0ةيآلا : ١ « يرمزلا ةروس

 ةيآلا « ىروشلا ةروس « 57 : ةيآلا : ١

 يي يلا ل وبأ (184)
 ا م سرب . يمشاهلا يشرقلا فانم دبع

 هعمل رجلا حسي داك مدور ركا وجو نسارعلا هيبأب ينك ٠ هلاو

 نيفص - مالسلا هيلع يلع عم دهش (ةمألا ربح» ىمسيو هملع
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 نايبارعأ ىلإ مكتحا ىتح . تاوامسلا رطاف ام يردأ تنك ام

 , "**اهتأدتبا : يأ . اهترطف انأ : امهدحأ لاقف ءركب يف

 . ينقلخ : يأ 28506 ينرطف يذلا آلإ ظهلوقو

 : ىئاكلا

 مهنع عفديو مهماهم عيمج هدابع يفكي يذلا وه

 جاتحي اتحي ام هيفكيف «؛ هيلع لكوت نمل يفاكلا وهف . مهتايذؤم

 . افكلا عمجلاو . توقلا : ةيفكلاو « هيلإ

 : ىلعألا

 2187ه ىلعألا تنأ كنإ فخت ال 8#: هنمو . بلاغلا

 : يأ #0""2 نولعألا متنأو 8: هلوقو . بلاغلا : يأ

 ١ ينرف تولعو .رفظلاو ةجحلاب نوروصنملا نوبلاغلا

 يأ 24*)* ضرألا يف الع نوعرف نإ #: هلوقو « هتبلغ

 هلو  هلرو هيلع هللا نلضاد ىلا ىفوت «. اهيف ءارمألا دحأ ناكو -
 (ه14) ةنس يفوت « ةئس ةرشع سمخ : ليقو . ةئس ةرشع ثالث

 . كلذ ريغ ليقو (هال١) : ليقو
 , ”) ةباغلا دسأ . ("0) ءاهقفلا تاقبط )١ « ٠*“7(. ةباصالا

17). 
 . ١( 79ص « "ج) نايبلا عمجم (184)

 ١1859( اال : ةيآلا . فرخزلا ةروس .

 )/١41( ةيآلا « هط ةروس : 58 .

 ه : ةيآلا . دمحم ةروس . ١79 : ةيآلا . نارمع لآ ةروس (184)

 5 : ةيآلا « صصقلا ةروس (14)



 لاثمألا نع هزنتملا ىنعمب نوكي لقو « ىغطو ربكتو بلغ

 1 هابشألاو دادنألاو دادضألاو

 : مركألا

 هلوقك « ليعف ىنعمب لعفأ ءيجي دقو . ميركلا هانعم
 الإ اهالصي ال 2نّيه : يأ #2560 هيلع نوهأ وهو 8#: ىلاعت
 ىقشلا : ىنعي 2474 ىقتألا اهبنجيسو » 24 ىقشألا
 ١ ١ . يقتلاو

 : لاق

 انتل كر ءانمعلاا كيت يذلا نإ

 لوصطاو رعغَأ همئاعد اتْيَب

 : ىفحلا

 ٌىفح كنأك كنولأسي #: هنمو . ملاعلا : يأ
 ّىفحلا نوكي دقو .اهئيجم تقوب ملاع : يأ #2155 اهنع

 كربي يذلا : يأ . كب يفتحملا : هانعمو . فيطللا ىنعمب

 )١90( ”ال : ةيآلا « مورلا ةروس .

 )١194١( ةيآلا « ليللا ةروس : ١6 .

 . ١ا/ : ةيآلا « ليللا ةروس (19١؟)

 نع كنولأسي : خسنلا يفو « ١4177 : ةيآلا . فارعألا ةروس )١14(
 نع ظفل دروأ فنصملا نأ رهاظلاو . اهنع ّيفح كنأك ةعاسلا
 ” + اريصقت ةعاسلا
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 اراب : يأ #2540 ًايفح ىب ناك هنإ 8: هنمو . كب فطليو

 : ءىراذلا

 , مهقلخ : مهأربو قلخلا أرذ هللاو . قلاخلا

 موس يلام هلوقو . ةزمهلا كرت ىلع مهرثكأو
 . انقلخخ : يأ 224004 ًاريثك

 :1 عناصلا .(195)

 قلاخو عونصم لك عناص ىلاعت هللاو . ةعنصلا لعاف

 هنأ ثيدحلا يفو « هلعف وهف هاوس دوجوم لكف . قولخم لك
 عاق هك دف امنا عنطصا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نأ لأس : يأ « ّبتتكأ : لوقت امك . هل عنصي نأ لأس : يأ

 لمعب ةرهام ةقذاح : يأ « نيديلا عانص ةأرماو . هل بتكي

 )١195( 5ا/ : ةيآلا ء ميرم ةروس .

 )١1945( :ةيآلا , فارعألا ةروس 9/9ا١ .

 نأ : ءىرابلاو عناصلاو قلاخلا نيب قرفلاو» : (ر) شماه يف (197)
 . دوجولا ىلإ مدعلا نم هل.جرخملا ءيشلل دجوملا : وه عناصلا
 تجرخأ ءاوس هتمكح ىضتقم ىلع ءايشألل رّدقملا : وه قلاخلاو
 وأ . توافت ريغ نم اهل دجوملا : وه ءىرابلاو . ال وأ دوجولا ىلإ

 ةمالعلا خيشلا هلاق ؛ ركل نع اقع اهل زيمملا

 . «هللا همحر هنم . هعماول ىف دادقملا نيدلا فرش

 . ٠١١ . 7 دمحأ دنسم « 170 « 8 يراخبلا حيحص (199)
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 ةوسدو ) ناعانص ناتأرماو 4 ءاقرخلا اهفالخو 0 نيديلا

 نيديلا عسجو ) نيديلا عنصو :نيديلا مكيبص لجرو 4 عص

 ةفرح : ةعانصلاو ةعنصلاو 2. قداح : يأ ) نيتحتمب

 . عناصلا

 يئارلا
 ايل َ ملعلا ةيؤرلاو ) ملاعلا

 ىلا ى يدع 8 ةيؤرلاو . ملعت ملأ : ايما

 5 ١ : 6 ءرو 0 : 000 م رمألاو ءًاملاع
 بيغلا ملع هدنعأ # : هلوقو . انملع : يأ 2654 انكسانم
 ًءاشن ولو #* : هلوقو « ملعي : يأ (©'''># ىريوهف

 . مهكانفرع : يأ *١'" مهكانيرأل

 .ههّزن : هللا حّبسو .ءوس لك نع هّْرنملا

 هوس 4م كهتلا يأ 2"' "78* كناحبس 4 : هلوقو

 ١ : ةيآلا « ليفلا ةروس . ” : ةيآلا . رجفلا ةروس (19)

 )١199( ةيآلا « ةرقبلا ةروس : ١78 .

 )٠٠١( ةيآلا , مجنلا ةروس : 80 .
 ١١  )7١١ةيآلا .دمحم ةروس : ١" .

 2.1١9١ : ةيآلا .« نارمع لآ ةروس . "7 : ةيآلا « ةرقبلا ةروس 59 7١(

 2.١57 :ةيآلا . فارعألا ةروس . ١١ : ةيآلا . ةدئاملا ةروس
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 مهلا كنئاحبس : مهلوقو : 2(" يزرطملا لاقو

 كدمحبو كئالا عيمجب كتحبس : هانعم . كدمحبو

 )0١5( ك]-

 هللا ميظعت حيبستلا ْنأل . احيبست ةالصلا تيّمسو

 كبر دمحب حبسو »: ىلاعت لاق . ءوس لك نم ههيزنتو
 هنأ الولف » : هلوقو . لصو : ي 2 ”#0 راكبالاو يشعلاب

 . نيلصملا : يأ ""7>* نيحبسملا نم ناك

 مسأ لكو « هللا تافص نم حوبس : يرهوجلا لاق

 م (9"5محورذ سوّدق حوبس الإ . لوألا حوتفم لوعف ىلع

 , (" "80)هتلالح يأ ءاملاو نيسلا مسقب انبر تاحبسو

 ةروس « مال : ةيآلا . ءايبنألا ةروس . ٠١ : ةيآلا . سنوي ةروس

 . أبس ةروس . ١4 : ةيآلا . ناقرفلا ةروس « ١١ : ةيآلا .رونلا

 5 : ةيآلا

 ) )5١5يزرطملا يلع نب ديسلا دبع مراكملا يبأ نب رصان حتفلا وبأ .
 نب قفوملا ديؤملا يبأ ىلعو هيبأ ىلع أرق . يوحنلا يفنحلا هيقفلا
 هل « رجاتلا يلع نب دمحم هللا دبع يبأ نم ثيدحلا عمس . دمحأ

 يتلا ظافلألا ىلع هيف ف ملكت .٠ برغملا : اهنم . تافنصم ةدع

 . نها ل ءاهقفلا اهلمعتسي

 . ٠“ «, 5 نانجلا ةأرم 2,535 عه نايعألا تايفو

 )5: )75١برعملا بيترت يف برغملا ١ .  ”8٠حبس .
 ه : ةيآلا . رفاغ ةروس )7١5(

 ) )7١5ةيآلا . تافاصلا ةروس : ١87 .
 ) )7١0اهتبثن ملف رخآلاو لوألا ةبرطضم ةيشاح تدرو (ر) شماه يف .

 ) )75١حاحصلا ١ فالتخاب ءا حبس ا” ؛ .

 ؟ ١١



 : قداصلا

 يفي نم باوث سخبيي الو هذعو يف قدصي يذلا

 أوبم »© 1 هلوقو 3 بذكلا فالخ قدصلاو 2 هلهعب

 ريخلا ىلإ بسن امّلكو . احلاص الزنم : يأ "'52* قدص
 ةبادو قدص لجر ليقف .٠ قدصلا ىإإ فيضأ حالصلاو

 . قدص

 : رهاطلا

 نعو « دادنألاو لاثمألاو دادضألاو هابشألا نع هزنملا

 لاوزلاو ثودحلا نم . تاقولخملا توعنو تانكمملا تافص

 . كلذ ريغو لاقتنإلاو نوكسلاو

 سانأ مهنا » : هنمو . لحي ال امع هزنتلا : ريهطتلاو

 . ءاسنلاو لاجرلا رابدأ نع نوهزنتي : يأ 22٠74 نورهطتي
 : ثايغلا

 ايو رديف مساب ىلاعت 97 ) ثيغملا هأنعم

 . نيرطضملا ةوعد هتباجإو نيفوهلملا هتثاغإ ةرثكل « ةغلابمو

 : رتولا درفلا

 . هقلخ نود رمألابو ةيبوبرلاب درفتملا وهو « ىنعمب امه

 ) )7١9ةيآلا . سنوي ةروس : 9 .
 )١١؟( ةيآلا . لمنلا ةروس . 87 : ةيآلا . فارعألا ةروس : 05 .
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 نويزاجحلاو . لحذلا حتفلابو « درفلا : رسكلاب رتولاو

 ٌبحي رتو هللا نإ : ثيدحلا يفو . اهورسك ميمتو .اوسكع

 . 2©١١)ورتوأف رتولا

 مشع انثا هيف ٠04" رتولاو عفشلاو »: هلوقو
 ةيعدأ نم ةفرع موي ءاعد ةيشاح ىلع اهانركذ . ١2 الوق

 ) )75١١يذمرتلا ننس ” . ١5” ., ثيدح 507 .

 . ” : ةيآلا ءرجفلا ةروس (1١7؟

 مامإلا اهركذ رشع انثالا لاوقألا هذه : تلق» : (ر) شماه يف )5١1(
 اهانركذ نحنو «. نايبلا عمجم هريسفت يف - هارث باط يسربطلا

 ىلع اندزو ٠ عيبرلا ةقيدح رونو عيدبلا قدح وو انباتك يف اهلك

 باتكلاب هيلعف 50 نم . رخأ لاوقأ ةذع رشع ينثالا هذه

 ةنج انباتك يف ًاضيأ اهانركذو « يبلعثلا ريسفت نم ةارختي . روكذملا

 نيتاه نم لاوقألا ةلمجو « ةيقابلا ناميإلا ة ةنجو ةيقاولا نامألا

 . (هللا همحر هنم « كلذ مهفاف ًالوق نورشعو ةثالث نيتظفللا

 يف 11 "رق صملا يبايع تورشملاو هند لاوقألاو

 ريكذت يهو « ددعلا نم درفلاو جوزلا يه : نسحلا لاق : لوألا

 . ريداقملا نم هب طبضي امو هعفن مظعل . باسحلاب
 عيمج نأل . هللا هقلخ ام لك وه : يئابجلاو ديز نبا لاق : يناثلا
 . درف وأ جوز امإ ءايشألا

 هلك هنوكل ؛ «٠ قاكلا وه مقعلا : رييتتملا ءاملط ني ةعابجب ثلاثلا

 . أبنلا]4 ًاجاوزأ مكانقلخو : ىلاعت هناحبس لاق امك « اجاوزأ

 ليللاو ةلالضلاو ىدهلاو ةداعسلاو ةواقشلاو ناميإلاو رفكلاك [8

 ٌنجلاو رمقلاو سمشلاو رحبلاو ْرِبلاو ضرألاو ءامسلاو راهنلاو

 يبنلا نع يردخلا ثيدح يف وهو « هدحو هللا وه رتولاو « سنإلاو
 . هلآو هيلع هللا ىلص
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 ةردقلاك اهدادضأب اهليدبتل . قلخلا تافص عفشلا نأ : عبارلا -

 نود هتافصب هدرفتل « هناحبس هللا تافص رتولاو . كلذ وحنو زجعلاب

 الب ةوقو لهج الب ملعو رقف الب ينغو لذ الب زيزع وهف « هقلخ
 . كلذ وحنو توم الب ةايحو فعض
 يف وهو . رتوو عفش اهنمف « ةالصلا رتولاو عفشلا نأ : سماخلا

 ل ل

 ةرشعلا يلايللا مايأ رشاع هّنأل ءرحنلا عفشلا نأ : سداسلا

 موي رتولاو [؟ . رجفلا] « رشع لايلو # هلوق يف لبق نم ةروكذملا
 يف اضيأ ثيدحلا اذه لثم يور دقو . اهمايأ عسات هنأل . ةفرع

 موي نأل : لاق .-هلآو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع رباج ثيدح
 . فقوملاب ةفرع درفناو ( رفن مويب م

 يذ ةرشع يهو « ةروكذملا ة ةرشعلا يلايللا عفش عفشلا نأ : عباسلا

 يه : ليقو . ناضمر رهش نم ةريخألا ةرشعلا : ليقو . ةجحلا
 . اهرتو رتولاو مالسلا هيلع ىسوم يلايل اهب هللا ّمتأ ين ةرشعلا
 نع كلذ يورو . ةفرع موي رتولاو ةيورتلا موي عفشلا نأ : نماثلا

0 

 : ءاوحب عفش مدآ رتولا نأ : عساتلا

 نيموي يف لّجعت نمف » : ىلاعت هلوق يف رتولاو عفشلا نأ : رشاعلا
 عفشلاف ع . ةرقبلا] 4 هيلع مئإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف
 . ثلاثلا مويلا ىلإ رخأت 0 لوألا رفنلا

 + هناخب: ليلا آل ىتذلا نكولاَو ءاألاو يلايللا عفشلا ْنأ : رشع يداحلا
 لا موي وهو

 دمحم رتولاو مالسلا امهيلع ةمطافو يلع عفشلا نأ : رشع يناثلا
 راسل

 . مارحلا تيبلا رتولاو ةورملاو افصلا عفشلا نأ : رشع ثلاثلا
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 . هناحبس هللا وه رتولاو ءاوحو مدآ عفشلا نأ : رشع عبارلا -

 ةعكرلا رتولاو برغملا ةالص نم ناتعكرلا عفشلا نأ : رشع سماخلا

 . ةثلاثلا

 رتولاو « عفش اهلك اهنأآل نانجلا تاجرد عفشلا نأ : رشع سداسلا

 ةنجلاب مسقأ هناحبس هنأك ؛ رتو يهو عبس اهلك اهنأل رانلا تاكرد

 . رانلاو
 هلوقل . ًاضيأ رتولا وهو هناحبس هللا وه عفشلا نأ : رشع عباسلا

 الإ ةسمخ الو مهعبار وه الإ ٍةثالث ىوجن نم نوكي ام ظ : ىلاعت
 . ةيآلا [عا/ ٠ ةلداجملا]) * مهسداس وه

 تيب دجسم رتولاو ةنيدملاو ةكم دجسم عفشلا نأ : رشع نماثلا

 . سدقملا

 دارفإلا رتولاو هيف عّتمتلاو جحلا يف نارقلا عفشلا نأ را

 . نئسلا رتولاو ضئارفلا عفشلا نأ : يس

 وهو ةينلا رتولاو لاعفألا عفشلا نأ : نورشعلاو يداحلا

 . صالخألا

 موصلاو ةالصلاك رركتت يتلا ةدابعلا عفشلا نأ : نورشعلاو يناثلا

 . ٌجحلاك رركتت ال يتلا ةدابعلا رتولاو « ةاكزلاو
 رتولاو « اعم اناك اذإ حورلاو دسجلا عفشلا ' نأ : نورشعلاو ثلاثلا

 عامتجالا يلا ىف امهب بنتأ هناحسب هناك . دسج الب حورلا

 . قارتفالاو

 يف هللا همحر يسربطلا مامإلا ركذ 5 الوق نورشعو ةئالث هديا

 نم اهانذخأ ةيقابلا لاوقألاو « ًالوق رشع ىنثا اهنم ريبكلا هريسفت

 . «هريغو يباعبلا ريبشت
 . 6  ه نايبلا عمجم : رظنأ
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 . ًاجاوزأ هلك هنوكل قلخلا وه عفشلا نأ : اهدحأ , ةفيحصلا
 . هدحو هللا وه رتولاو #١0" اجاوزأ مكانقلخو إ» : لاق امك
 هيلع هللا ىلص يبنلا نع 2''2يردخلا ثيدح ىفوهو
 2530و

 : قلافلا

 بحلا قلفو . ناويحلا نع تقشناف ماحرألا قلف يذلا

 #"3١( عدصلا تاذ ضرألاو 8#: هلوق وهو . اهنم جرخأ

 مب : ميدقلا

 ال يذلا وأ ) لوأ هدوجول سيلو ءايشألل مّدقتملا وه

 )١١5( ةيآلا .أبنلا ةروس : 8 .

 نب ةبلعث نب ديبع نب  نانس  نابيش نب كلام نب دعس ديعس وبأ )7١15(
 هيلع هللا ىلص  يبنلا نع ىور « هتينكب روهشم . يردخلا رحبألا
 ديزو رباج هنع ىور «٠ مهريغو يلعو نامثعو رمعو ركب يبأو - هلآو
 (ه515) ليقو (هال4) ةنس تام . مهريغو سابع نباو تباث نبا

 . كلذ ريغ ليقو
 . "0 , ؟ ةباصإلا « 7584 « ١ ةباغلا دسأ

 . 2860 .ه نايبلا عمجم (؟15١)

 ) )7١100ةيآلا « قراطلا ةروس : ١7 .
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 : ىضاقلا

 0 ا هنمو 0

 2 ىّصوو رمأ يأ : ليقو . مكح : يأ "04 هايإ الإ
 !ء 0 يأ #2١50 قحلاب يضقي هللاو :  هلوقو

 ةيشاح ىلع اهانركذ « ةريثك هوجو ىلع لاقي ءاضقلاو

 ىلع حاحلإلا يف مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ءاعد ىف ةفيحصلا

 , 2" هللا

 )١5١1( ةيآلا « ءارسالا ةروس : 7 .

 ٠١ : ةيآلا . رفاغ ةروس (؟9١5)

 )١١١( ص حابصملا يف امك يهو 315 .
 الإ اودبعت الأ كبر ىضقو »» رمألاو ةيصولا ءاضق : لوألا»

 ءاضق هامس نم مهنمو ؛ ىصوو رمأ : ىأ [ 737 : ءارسالا]# هايإ

 هامس نم مهنمو , نيبيرغلا بحاصو ةّدعلا بحاصك ؛ مكحلا

 ىلإ انيضق # هلثمو « هاّيأ الإ اودبعت الأ دهع : يأ . دهعلا ءاضق

 اندهع يأ [44 : صصقلا] 4 رمألا ىسوم .
 ءارسإلا] # ليئارسإ ينب ىلإ انيضقو + مالعإلا ءاضق : يناثلا :

  18مهانملعأ : يأ .

 ءاسنلا]# ةالصلا متيضق اذإف  غارفلا : ثلاثلا « ٠١[ متغرف يأ

 املف اوتصنا اولاق هورضح املف # : ىلاعت هلوقو .اهئادأ نم
 اذإف © : 0 يأ [9 | فاتحالا] 4 ىف

 ىمسو .اهنم متغرف : يأ ٠٠١[ : ةرقبلا] # مككسانم متيضق
 . نيمصخلا نيب ام غرف دقف مكح اذإ هنأل اق ما

 ام لعفأ : يأ [7 : هط] * ضاق تنأ ام ضقاف 8لعفلا : عبارلا
 0 ا

 6م١١1



 [الال : فرحزلا] # كبر انيلع ضقيل # توملا : سماخلا -

 ها رطاف] # اوتوميف مهيلع ىضقي ال » : هلثمو
 « رسالا يفت 5 اذإ ةرسحلا موي مهرذنأو » باذعلا بوجو : : سداسلا

 يضق :  فسوي يف هلثمو . باذعلا بجو : يأ ["9 1 ميرم]

 . 4١[ : فسوي]# نايتفتست هيف يذلا رمألا

 : يأ [؟١ : ميرم] *« ًاًيضقم ارمأ ناكو ا بتكلا : عباسلا

 ..ابوتكم
 0007 ” ل نماثلا

 . تممتأ : يأ [78 : صصقلا] * تيضق نيلجألا اًميأ » متأ

 ا سرا < ساب مه شير ل ل
 . مكحي : يأ ٠١[ : رفاغ] « قحلاب يضقي هللاو © مكح

 [١١؟ : تلصف] * تاوامس عبس نهاضقف 8# لعجلا : رشاعلا
 همحر  قودصلا هامسو هللا همحر  ىسربطلا هلاق . نهلعج : يأ

 ها ّنهاضقف ىنعم يف لاقو . قلخلا ءاضق - هللا
 غرف : يأ ْنهاضقف ىنعم : لاقو « غارفلا ءاضق : يورهلا هامسو
 . نهقلخ نم
 0 رس يصل ل لا

 . اهملع يأ [14 فسوي]

 نا[ رفاغ] « قحلاب يضقي هللاو » لوقلا : رشع يناثلا

 . مكدلا تاب. يف اضيأ كلذ ركاوا, قوذتملا هكاقأو قحلا لوقي

 ١5[ : ابس] «* توملا هيلع انيضق املف # ريدقتلا : رشع ثلاثلا

 . هانرّدق : يأ

 كبر نم تقبس الولو » مكحلا يف لصفلا ءاضق : رشع عبارلا
 ىضق : لاقي ١4[ : 1 ا

 3 . ىضق دقف هلمع مكحأ امّلكو . مكحلا لصف : يأ مكاحلا
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 : نانملا

 ريغب كسمأ وأ نماف +: هنمو . معنملا يطعملا

 : معنأو طعا : يأ 4)1"2* باسح

 + لاؤسلا لعق لاوشلاب ءىدشب قذلا نانملا + لبقو
 . هنع ضرعأ نم ىلع لبقي يذلا : نانحلاو

 : نيبملا

 نابو 2 هتانيب حضوأو هريبدت نم نابأ امب هتمكح رهظملا

 ء رهظ : نيبتو ءيشلا نابتساو . حضتا : نابأو ءيشلا

 : رضلا فشاك

 ٌفشكيو ةاعد اذإ ٌرطضملا بيجي ظ جّررفملا : هانعم
 ش 2(" ءوسلا

 . اهلمع تمكحأ : رادلا هذه تيضقو -

 : بيؤذ لاق

 سا يو ناتدورسم امهيلعو

 عبت مغباوسلا ملص وأ ٌدواد

 ١95-197( : ١ج) نايبلا عمجم . 09 : يعادلا ةّدع : رظنأ
 . "7864-857 ديحوتلا . فالتخاب

 ) )77١ةيآلا ء ص ةروس : 9” .

 "ا ةيآلا 4 لمنلا ةروس (51؟؟)



 لازهلا : مضلابو « عفنلا فالخ : داضلا حتفب رضلاو

 . ررضلا مسالاو « ىنعمب هراضو هرضو « لاحلا ءوسو

 : نيرصانلا ريخ
 ريش + لبق امك اهتم يضتلا ارق ةزقك 3 ةاننعف

 . هتمحر ةرثكل نيمحارلا

 : يفولا

 دض ءافولاو . هدعوب يفويو هدهعب يفي هنأ : هانعم
 هاطعأ : ةاقوأو: هقحت هافوو , رثكو مت ءيشلا ىفوو , ردغلا

 ىنعمب هتيفوتساو نالف نم يقح تيفوتو اما يأ ٠ ًايفاو

 ىلع نهج اذإ نيذلا 8 : هنمو « ًامات هتذخأ : يأ .دحاو

 , مات : يأ . فاو ليكو فاو مهردو "4 نوفوتسي سانلا

 يذلا ميهاربإو ظ : هلوقو "#5 ليكلا 5 3 : هنمو
 هنبا حبذب نحتماو « مالسإلا ماهس يفو : يأ "204 ىفو

 دقف كيبوب يان يانبع
 . دكوأ هنكلو ىفو ىنعمب ىفو : ليقو « هب رمأ ام ددع ىفو

 : نايدلا

 . ءازجلا : نيدلاو . مهلامعأب دابعلا يزجي يذلا

 . ” : ةيآلا . نيففطملا ةروس (7777)

 6 : ةيآلا ) ءارسإلا ةروس 2 ١61:9 : ةيآلا 3 ماعنألا ةروس (7؟18١7)

 07 ةيآلا 2 مجنلا ةروس (75160)



 . ىزاجت يزاجت امك : يأ . نادت نيدت امك : هنمو

 : لاق

 ش ةسان اد افون ىكنلا نيدح اتت
 اناحير هعلقي ال موشلا عرزي نم

 : ىناشلا

 وهف تضرم اذإو # : هنمو .٠ ءافشلاو ةيفاعلا قزار وه

 . 2504 ٍنيفشي

 يلا ةيآلا 5 ءارعشلا ةروس (511)
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 حلا اهبف ةيناذ

 يدحاو ىلاعت هللا نأ تبث دق : هريدقت . لاؤس انه : أ

 دوجولا بسحب رثكتمب سيلف « هيف ددعتلل لاجم ال تاذلا

 ةعرشلا ةرضرلا نمو عي ةلو راما هلو فرقا ل ىجواخلا
 بجاولا ىف اهانركذ ىتلا تافصلا هذه نأ كش الو « رثكتلل
 + نااقت ةيسارل] ةنجان هنن اهتم نوكت نأ نزف ع شددعت ىلاعت
 زجي ملف « ةتباث تسيل وأ . لاحم وهو هتاذ يف رثكتلا مزليف
 ةتباث اهيناعم نوكتف «. ىلاعت هيلع ةقداص اهنكل « هيلع اهقدص
 ؟ هتاذ يف رثكتلا مزليف « هل

 ريغ نم ىلاعت هيلع قلطي يذلا مسالا ْنأ : باوجلاو

 بجاولل تباث اهانعمو « ىلاعت (هللا) ةظفل لإ سيل هريغ رابتعا
 نم هادع امو « جراخ رمأ رابتعاب ال هتاذ ىلإ رظنلاب ىلاعت

 قلاخلاك . ريغلا ىلإ هتفاضإ رابتعاب هيلع قلطي امنإ تافصلا
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 رابتعاب وأ « هنع جراخ رمأ وهو قلخلا رابتعاب ًاقلاخ ىّمسي هنإف
 وأ . كيرشلا بلس هانعم نإف دحاولاك . هنع ريغلا بلس

 قح يف هانعم نإف ّيحلاك . اعم هنع بلسلاو ةفاضإلا رابتعاب
 علم مزليو تاعيو نيلي نأ ليحتسي ال هنوك ىلاعت بجاولا

 رابتعاب ةيفاضإو اهانعم رابتعاب ةيبلس ىيهف « ملعلاو ةردقلا
 تاذ ىف ةلصاح تسيل اهانركذ ىتلا تارثكتلا هذهف . اهمزال

 ١  هنع حران رومأ فا ليا: لاقت نيجارلا
 ةتباث ةددعتملا ةروكذملا تافصلا نأ : لصاحلاف

 تاذلا ىف سيلف « هنع ةجراخ تارثكت رابتعاب ىلاعت بجاولل

 دم ةالحا و نفت لي .تافصلا ناسعأب الو ءاهز اتعاب ال تكن
 ىهتنم نحاس هلاق « تارابتعالاو تاهجلا عيمج

 . هيف لوؤَسلا

 ءامسألا هذه عجرم : هدعاوق يف ديهشلا لاق : ب

 عجرم نأل كلذو) تاذلا ىلإ ةلزتعملا دنعو اندنع تافصلاو

 عمسلاو ةدارإلاو ملعلاو ةردقلاو ةايحلاو 2" '"2(تاذلا ىلإ هذه

 . ةردقلاو ملعلا ىلإ عجرت ةريخألا ةعبرألاو « مالكلاو رصبلاو

 سمن ةردقلاو ملعلاو . ةايحلا يف نايفاك ةردقلاو ملعلاو

 اهيلإ وأ « ةلقتسم امإ . تاذلا ىلإ اهعيمج تعجرف . تاذلا

 نم ةدحاو عم اهيلإ وأ ء امه وأ . ةفاضإلا وأ . بلسلا عم

 .ردصملاو (ب) نم هانتبثأو (ر) يف دري مل نيسوقلا نيب ام (177)
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 وأ . ةفاضإ عم ةفص ىلإ وأ « ةروكذملا ةيرابتعالا تافصلا

 وأ . ةفاضإو لعف عم ةفص ىلإ وأ « ةفاضإ ةدايز عم ةفص ىلإ

 : ةدئاز ةفاضإ عم لعف ةفص ىلإ وأ « لعف ةفص ىلإ

 . ٌقحلا هنم برقيو « هللا : لوألاف

 . دحألاو ينغلاو مالسلاو سودقلا لثم : 2""*يناثلاو

 20 .رخآلاو لوألاو ميظعلاو يلعلاك : ثلاثلاو

 . زيزعلاو كلملاك : عبارلاو

 . ريدقلاو ميلعلاك : سماخلاو

 . يصحملاو ديهشلاو ريبخلاو ميكحلاك : سداسلاو

 . نيتملاو يوقلاك عباسلاو

 . دودولاو فوؤرلاو ميحرلاو نمحرلاك : نماثلاو

 . روصملاو يرابلاو قلاخلاك : عساتلاو
 . 2"؟فيطللاو ميركلاو ديجملاك : رشاعلاو

 هللا دبع نم هنأ : مالسلا هيلع قداصلا نع يور : ج

 نمو . كرشأ دقف ىنعملاو مسالا دبع نمو . رفك دقف مهولاب
 اهب فصو يتلا هتافصب هيلع ءامسألا عاقيإب ىنعملا دبع

 - هتينالعو هتريرس يف هناسل هب قطنو هبلق هيلع دقعو هسفن
 ا 07 نونمؤملا مه كئلوأف

 .ةيدجبألا فورحلا ىلع انه نم بيترتلا درو (ب)و (ر) يف )١18(
 .بسنألا وهو ردصملا نم تبثملاو

 . ١70:7 دئاوفلاو دعاوقلا (719)
 - دقف مهوتلاب هللا دبع نم» :هيفو ,.١١؟ ثيدح 7٠١ :ديحوتلا (7)
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 نو 25115 كحلا نب ما كفل مالسلا هيلع  لاقو

 ينعملا وه مسالا ناكولف ؛ . ًامسا نوعستو ةعست هلل . ثيدح

 لدت دحاو ىنعم ىلاعت هللا نكلو . اهلإ اهنم مسإ لك ناكل

 : (5؟)ءامسألا هذه هيلع

 مسالا دبع نمو .رفك دقف ىنعملا دبعي ملو مسالا دبع نمو ءرفك -
 « . . . كرشأ دقف ىنعملاو

 نيع . يدادغب مهالوم . يدنكلا مكحلا نب ماشه دمحم وبأ 5795١١(

 هتقاثو ىلع باحصألا عمجأ ءاهرصانو اهملكتمو اههجوو ةفئاطلا

 ناك .رظنلاب بهذملا بذهو ةمامإلا يف مالكلا قتف .هرذق ومسو

 نم ةلزنملا عيفر نأشلا ميظع باوجلا رضاح 0 ةعانصب ًاقذاح
 نع يور .تارظانمو فئاطلو تاياكحو رداون هل .لوصألا بابرأ

 هناسلو هبلقب انرصان اذه :هقح ىف لاق هنأ مالسلا هيلع قداصلا

 ام هللا همحر :هنع لكس نيح مالسلا هيلع رفعج يبأ نعو .هديو

 مل ءامظعلا نم هقباسك هللا همحر ناكو .ةيحانلا هذه نع هبذأ ناك
 هيلإ بسن 0 هيلع تاءارتف الاو ليطابألاو تيداكألا ص ماسي

 د اسضانو احلاص دبع ناك هنكلو هيبشتلاب لوقلا هيلإ

 نع ىور 0 ا

 ١1/4 ةئس يفوت , مالسلا امهيلع ىسوم نسحلا ىب أو هللا دبع يبأ

 ىلع دادغبب ١194 ةنسو ؛ ىنكلا لوق ىلع ديشرلا مايأ يف ةفوكلاب

 لوق ىلع ًارثتسم ة ةهريسي ةدمب ةكماربلا ةبكن دعبو . يشاجنلا لوق

 . خيشلا

 : خيشلا لاجر ,.07050:7 ,يشكلا لاجر . *”" : يشاجنلا لاجر

 راحبلا ة ةلئيفس ., : ةمالعلا لاجر ./ :تسرهفلا 76

 .,ك 5:5

 ةعست - لجو زع - هلل . . .» هيفو ء17 ثيدح 7٠١ :ديحوتلا (770)
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 ىلع لدي ال ركذلاب ءامسالا هذه صيصخت نأ : ملعاو
 0 وبا ردوا نيو يف نأل . اهادع ام يفن

 افلأ ىلاعت هلل نأ ركذ نأ ركذ هنأ ىتح « ءامسألا هذه يف ركذت

 ةعبرأ : : يورو . ةرهطملا ةسّدقملا ءاينالا نع انيفار

 ركذلاب ءامسألا هذه صيصخت لعلو ., 7""2فالآ
 رهشأ اهنأل وأ «ةامسألا ىقاب .ئلغ:قرتشلا ةيزمب اهضصاصضتخال
 ”  اهريطاوب اتم اهتيباو ءاوسألا

 ءامسأل يه ىتلا « ةعبارلا ةرابعلا هذه نم انغرف ثيحو

 ركذ ريغ نم ةسماخ ةرابع يف عرشنلف « ةعماج لوألا تارابعلا

 اهتعضوو . ىنسحلا ءامسألا نم ريثك ىلع يوتحت . ىنعملا
 ال . ةملعملا دوربلاك تراصف « ةمجعملا فورحلا قسن ىلع

 مسأ لك ةّرغ يف تلعجو . اهكلاسم لهجت الو اهكلاس لضي

 ةءالمو ءاعدلا ةطبرب ةلمتشم نوكتل « ءاذنلا فورح اهنم
 . ءانثلا

 . اهئامسأ ىلع ةرباثملا موزل ىلع اوظلاو )6 اهب هوعداف

 , "'؟اهئايذاغول جرايأو اهحاجن نوجعمب مكءاودأ اوبيطو

 اهلكو ةافسألا هذهب هيلع لدي ىنعم د اعو رعد هللا نكلو اهلا

 . (هريغ

 .6١ا/ ثيدح ٠١7:5 يلآللا يلاوع (؟175)

 ملو «اهتايذاغول» : :(6) يفو اتايراكواو د يفو 00 7 اذك 18
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 .اهئالآ لئامخ رون تاحفن نم ٍةحفنب مكءاوأل اوفشكاو

 . اهئالأل لئاخم رون تاحمل نم ةحملو

 : فلألا

 ١ ذدحأ اي ٠ ُهلإ اي « هللا اي : كمساب كلأسأ ينإ مهلا

 أي ء نيمأ اي ء تاوأ اي « يلزأ اي . ّيدبأ اي . ٌديأ اي « ُدبأ اي

 اي « َنيعفاشلا ٌمفشأ اي « َنيفئاخلا نامأ اي « هل َنْمأ ال نم َنْمَأ
 . َنيمعنملا غبسأ اي « َنيقلاخلا ّنسحأ اي « َنيبساحلا عرسأ
 اي « َنيلداعلا لدعأ اي . َنيمركألا مركأ اي « َنيعفاَسلا ٌعفسأ اي

 . ٌنيرهاطلا ٌرهطأ اي « َنيقداصلا قدصأ اي « َنيمكاحلا ٌمكحأ

 « َنيدوجألا دوجأ اي « َنيرظانلا ٌرصبأ اي ٠ َنيعماَسلا عمسأ اي
 اي « َنيرداقلا ٌردقأ اي « َنيركاذلا سينأ اي « ْنيمحارلا محرأ اي

 اي « َنيلمآلا لمأ اي ٠ َنيعمجأ يتلخلا َهلإ اي ؛ . َنيملاعلا ملعأ

 لهأ اي . ٍذخألا ميلأ. اند ةعاذقلاب رفا انين ييحرسمملا ىلا

 ْنم مظعأ اي « ريدق لك ْنم ردقأ اي ء ةرفغملا ّلهأ اي . ىوقتلا
 ؛ وجام لك نم ذجسمأ اي « .ليلج لك نم لج اب « ميظع لك
 ا ا ا ا اي
 ىنسأ اي ٠ . يلع لك ْنم ىلعأ اي ميدق لك ْنم ّمدقأ اي ؛ ريبك

 رع ل ل
 لك نم ملعأ اي , ّيفخ لك ْنم ىفخأ اي , رهاظ لك ْنم ٌرهظأ
 اي . ميرك لك نم مركأ اي ءريبخ لك ْنِم ٌربخأ اي . ميلع
 نم ٌعمسأ اي ء ٍريصب لك ْنم ٌرصبأ اي , ٍفيطل لك ْنم فطلأ
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 . ّيلم لك ْنم ىَلمأ اب افيفح لك نم ظفحأ اي « .عيمس لك
 ا ل ل لا | «٠ يفو لك نم ىفوأ اي
 اي ءٍداوج لك ْنم دوجأ اي ء عساو لك نم ٌمسوأ اي ٠ . طعم
 نم ديسأ اي . معنم لك ْنم معنأ اي « لضفم لك ْنم لضفأ
 اي « ٍديدش لك ْنم َّدشأ اي . ميحر لك ْنم ٌمحرأ اي , ٍديس لك
 لك ْنم ّمكحأ اي . ٍديمح لك ْنم ّدمحأ اي , ّيوق لك ْنم ىوقأ
 0 ا لاا عيل ع
 لك ْنم درفأ اي . ٍقاب لك ْنم ىقبأ اي. مئاد لك نم َمودأ
 اي ءٍدمح لك ْنم ّدمحأ اي . ٍدحاو لك ْنم ّدحوأ اي « درف

 امي

25 

 لك ْنم ٌبجعأ اي « مات لك ْنِم متأ اي « لماك لك ْنم لمكأ
 ع يع د اي . بيجع
 لك ْنم بلغأ اي . عنام لك ْنِم عنمأ اي ٠ بيرق ّلك ْنم َبرقأ
 لا ا جل , بلاغ
 ْنم ٌركشأ اي . لباق لك ْنِم َلبقأ اي . لمجم ّلك ْنم ّلمجأ
 ,١ ءودعم لك سزيسل اي. يرق لك تم زافل اب . ٍركاش لك
 لك ْنم ىَضقأ اي « ٍناّيد لك ْنم َنيدأ اي «راّبج لك ْنم ٌربجأ
 اي . ٍذفان لك ْنم َدفنأ اي . ضام لك ْنم ىّضمأ اي « ضاق
 ْنم قزرأ اي ؛ يتلاخ لك ْنم ّقلخأ اي . ميلح لك ْنم ملحأ

 ب ٠ .رشنم لك نم ىّننأ اب « رهاق لك ْنم رهتأ اي « يقزار لك
 لك نم معفرأ اي « يلو لك ْنم ىلوأ اي . ِكلام لك ْنم كلمأ
 0 . ططساب لك نم طسبأ اي « يرش لك ْنم فرشأ اب « .عيفر
 لك ْنم سدقأ اي ء ٍداب ّلك ْنم ىدبأ اي « ضباق لك ْنم ضبقأ
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 . يكز ّلك ْنم ىكزأ اي . رهاط لك ْنِم ٌرهطأ اي « سودق
 00 ا يي ا

 نوعأ اي« ب ازا ارم رطاف لك ْنم ٌرطفأ اي « ٍداَوع
 لك ْنم ْبوتأ اي . ٍباَهو لك ْنِم ّبهوأ اي « نيعم لك نم
 اي ءريصن لك ْنم ٌرصنأ اي . ّيخس لك ْنم ىّحسأ اي ء باو
 نم رانا اي. ا لع نب تفل ١ +. ريال ىلع نمر
 اي « بلاط لك ْنم ٌبلطأ اي ءّراب لك نم َربأ اي .« جنم لك
 ْنم فطعأ اي« ٍديشر لك ْنم َدشرأ اي ٠ ُكردم لك ْنم كردأ

 . نقتم لك ْنم ّنقتأ اي ٠ لدع لك ْنِم َلدعأ اي ٠ ٍفطعم لك

 نأ . ””*ديهش لك ْنم ّدهشأ اي . ليفك لك ْنم لفكأ اي
 تنأ ام َنينمؤملا ,عيمجبو يب لعفاو . هلآو دمحم ىلع ّيلصت
 . َنيمحاّرلا محرأ اي . هلهأ

 : ءايلا

 ياء يدب اي , ٌعيدب اي : كمساب كلأسأ ينإ مهلا

 اي « ُنطاب اي ٌريصب اي , ناهرباي ءراب اي ءرب اي . يداب
 . ثعاب اي . يّاب اي شاب اي ٠ طساب اي « ٌمىراب اي ء ُنئاب

 ع . ٍةبحلا غلاب اي , بيع ّلك ْنم ًايرب اي . يهب اي « ذاب اي

 ةريثك ليضفتلا لعفأ ىلع ةينبملا ءامسألا هذه» :(ر) شماه يف (115)
 ىمسملا ءاعدلا يف ةروكذملا ءامسألا ىلع اهنم انرصتقا ءادج

 هللا ناحبس :هلوأ ءريجملا ءاعد دعب رم دقو ,ةفيحصلا ءاعدب

 . هللا همحر هنم .ءاعدلا رخآ ىلإ .هردقأ ام ِهَلِإ ْنِم هدمحبو ميظعلا

 ل



 تاوقألا ثايب . هتردقب لابجلا سانا « هّتوقب ٍءامسلا يناب

 ٍرمع ٌرتاب اي « َنينمؤملا ىّرشب اي ؛ َنيزجاعلا غالب اي ؛ (ةملعت
 ىلع ىلصت نأ . هبرق يف اديعب اي « لعبلا دعب اي « نيغابلا

 5 لها نأ اه دفوملا .عيمجبو يب لعفاو « هلآو ٍدّمحم

 . نيمحارلا ٌمحرأ

 ' ءاتلا

 يلات اي « ٌباوت اي . مات اي : كمساب كلاسأ ينإ مِهّللا
 يب لعفاو « ِهلآو دمحم ىلع ّيلصت نأ . هلوسر ىلع ِءابنألا
 نيمحلارلا ميسرأ اينو هلأ كنا اه يقنزملا ديمحتو

ٍ 

 ٠ ءاثلا

 تباث اي « َنيلكوتملا ةّقث اي : كميساب كلاسأ ينإ ّمِهَّللا
 اي . هتردقب ٍتارصعملا ّجاث اي . ٍديحو لك يناث اي « ةيبوبرلا

 تس عا , هركذب نينمؤملا بولق جلا

 محرأاي ٠ هلهأ تنأ ام َنينمؤملا ,عيمجبو يب لعفاو

 . نيمحارلا

 : ميجلا

 اي. داو اي« راج اي: :كمسات كلاشأ ينإ مهلا

 « ضرألاو ٍتاوامسلا لالج اي« . ليلج اي « ٌرباج اي « ٌعماج

 انت نكس ليللا لعاج اي . ضرألاو ٍتاوامسلا ٌلامجاب

 4 معنلا ٌميسج اي . مومهلا َيلاج اي « ,عنصلا ليمج
 ان نيلاتفلا :لوضا داجاتو ناي ال يدعم . ركل راج
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 < نيركاذلا سيلفع ان + يريجتسملا راج 6 نيهاولا ىلح

 ا ا ا خ نيذفاعلا ةنحااي

 . نيمحارلا محرأ اي« هلهأ تنأ ام َنينمؤملا .عيمجبو

 ءاحلا ٠

 اي ء.ٌدماح اي .ٌّيحاي : كمتساب :كلأسأ نإ مهلا

 اي ءٌبيسح اي . يفحاي ٠ طيس اع نمل امم 0 اح

 م , مكاح اي ٠ ميكح اي ٠ مكح اي ٠ . ٌميلح اي « ٌنانح

 اي ء زواجتلا ّنسح اي ٍركذلا ٌولح اي . شرعلا لماح اي

 ال نم ٌزرحاي « , هل َبيبح ال نم َبيبح اي , ألم لك ٌرضاح

 ٌفاح اي , ٍءيش لك ةايح اي ,. براه لك نصح اي ٠ هل ررح

 سباح اي « بهشلاب ءامدنلا  سراسعاانو هتكئالمب شرعلا

 .مويلا يف ة قئالخلا ٌرشاح اي ٠ الوزت نأ ضرألاو ٍتاوامسلا

 ٌبولق زعلا ّيشاح اي , وركش ىلع هدابع ٌتاح اي . ٍدوعوملا

 ٍدّمحم ىلع ّيَلصت نأ « َنيبئاتلا ٍرازوأ طاح اي ٠ نيقتملا

 محرأاي ؛ ةلهأ تنأ ان نيفؤملا ,عيمجبو يب لعفاو « هلآو

 . نيمحارلا

 ٠ ءاحلا

 ان ٌقلاخ اي , ضفاخ ايا: كمساب كلأسأ :إ مهلا

 يفخ اي ٠ ِكلملا ّدلاخ اي ءٌريبخ اي «ٌريفخ اي . ٌقالخ

 ىسوم صاخ اي . ٍءامسلا يف ٍرونلا نراخحاي . فاطلألا

 ٌعداخ اي « َنيملاظلا لذاخ اي « َنيّيبنلا ةفيلخ اي . ِهمالكب
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 رجا ستاد ع ايو نرماجلا عام كاكا
 حاب ميعملا سلي دولا يعاومب ةرارلا
 وما د اعلا كاي داصقلا سا اك
 ريخ اي « َنيدماحلا ريخ اي « َنيمكاحلا ريخ اي « َنيرتاَسلا
 , ©"؟تهئايلوأل ريخلاب ًامتاخ اي « َنيركاشلا ٌريخ اي . َنيركاذلا
 ام َنينمؤملا عيمجبو يب لعفاو « هلآو ٍدَّمحم ىلع ّيلصت نأ

 . َنيمحارلا ٌمحرأ اي . ةلهأ تنأ

 : لادلا

 اي 2تئاذاي 5 يعاد اي : كمساب كلاسأ ينإ مهلا

 كا ليلد اي ٠ ءلاداي . ُموُيد اي . ٌموميد اي « مئاد

 أب « نيغابلا غماد اي .مومهلا عفاد اي . دابعلا نايد اي . ولع

 يب لعفاو ٠ 0 . ٍتاوحدملا ّيحاد
 . َنيمحاّرلا محرأ اي , هلهأ تنأ ام َنينمؤملا عيمجبو

 : لاذلا

 اي .ٌروكذ اي .ٌركاذاي : كمساب كلأسأ ينإ مهّللا

 اذ اي « هل ٌرخذ ال نم ٌرخذ اي . ضرألا يف ام ّيراذ اي « ٌدئاذ

 .لالجلا اذ اي . نيتملا ةوقلا اذاي « جراعملا اذ اي . .لوطلا
 5 لعفاو .هلآو ٍدّمحم ىلع يلصت نأ , "9 ماركإلاو

 اهنم انرصتقا «ةريثك ريخ ىلإ ةفاضملا ءامسألا» :(ر) شماه يف (775)
 . «هللا همحر هنم .ردقلا اذه ىلع

 - ةريثك يذ ىلا ةفاضملا تافصلاو توعنلا» :(ر) شماه يف (1990)

 ليف



 . نيمحارلا محرأ اي« « هلهأ تنأ ام َنينمؤملا .عيمجبو

 : ءارلا

 1 يي عسي ل

  ميحر اي , نمحر اي , عفار اي « عيفر اي اي ء ٌدشار اي . ٌديشر

 اي. يئاراي ءٌقاَّرر اي ٠ ىزار اي +« ٌفوؤراي .محاراي
 اي . لوقلا يضرااي :ةضترملا دنضر ان دف اولاد + ناوكو

 نم ّيعار اي .هدفرتسا ْنم َدِفار اي . هئايلوأ ىلع ضار

 دارا عناق لك شيار اي « « ُهل َنكر ال ْنِم َنكر اي « هاعارتسا
 ىلع طبار اي ٠ ,ليجّسلاب ليفلا باحصأ ّيمار اي . تاف ام

 ةبغر اي . هتمظعب ضرألا جار اي , هتردقب ٍفهكلا لهأ بولق
  هلآو ٍدمحم ىلع يلصت نأ « َنيلكوتملا ًَءاجر اي . نيدباعلا

 محرأاي « ُهلهأ تنأ ام َنينمؤملا عيمجبو يب لعفاو
 . ٌنيمحارلا

 : ءازلا

 اي « يكازاي « يكز اي : كمساب كلأسأ ينإ ّمِهْللا
 رجازاي . ضرألاو تاوامسلا نيزاي . تابنلا عراز

 نم اهنوكل انه اهركذ انكرت امنإو .ةردقلا وذ ةدعلا وذ لكم ادع
 .ءامسألا نم رسيتي ام ركذ انه دارملاو .تافصلاو توعنلا ليبق
 يف هدورولو 5 أكربت طقف ماك لالجلا اذ انركذ امنإو

 همحر هنم .نيتملا ةوقلا وذ .جراعملا وذ .لوطلا وذ اذكو .نارقلا
007 

 . ( هللا
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 ل ال ٍهملع يف ٍرضخلا ٌدئاز اي . مولظلا
 محرأ اي « هلهأ تن :أ ام َنينمؤملا عيمجبو يب لعفاو « هلآو

 . ٌنيمحارلا

 : نيسلا

 اي . جومس اي , حمس اي : كمساب كلأسأ ينإ مهّللا

 اني ناجم ان. احس اين راسا + . ملاس اي . مالس
 اي « ّيخس اي . ٌيدمرس اي . ٌحوّبس اي . ٌقماس اي . ناطلس
 اي . ٍتوفلا ٌقباس اي . ٍردقلا ّيماس اي . معنلا عباس اي , ينس

 ءاويهلا دا انين . ليللا نم ٍراهنلا خلاس اي « رحبلا رجاس

 دنس اي « هل ّببس ال ْنم ّببس اي . تاداسلا ديس اي « ٍءامسلاب
 اي . ٍءاعدلا ٌعيمس اي . باسحلا ٌعيرس اي . هل دنس ال نم

 اي « َنيفراعلا ٌرورس اي « هئايلوأ ٌراس اي . ٍتاوصألا ٌمماس

 كماس اي « َنيِبلاطلا ٍةجاح ليبس اي « َنينآمظلا يقاس

 اي . نيدحاجلا معن بلاس اي , نيضرألا حطاس اي « ٍءامسلا

 ال ا ا

 محرأاي« هلهأ تنأ ام َنينمؤملا ,عيمجيو يب لسفاو

 َنيمحارلا

 : نيشلا

 ان : ديهش اب . دهاش اي: : ةفمساب كلاسأ ينإ مهللا

 اي , ٍةَمهب ال ٍءاش اي « ٌعيفش اي « عفاش اي . روكش اي ٠ . ركاش

 نم فرش ان . هل قيفش ال ْنم ٌقيفش اي . مامغلاب ِء ءامسلا فانك

 الاوان



 عراش اي « ٍءازجلا ٌفيرش اي . شطبلا َديدش اي . هل فرش ال

 . نيروسكملا عدص َبعاش اي . ٍفطللا ٌلماش اي . ماكحألا
 ىلع ّيَّلصت ْنأ « َنينمؤملا ىّضرم َيفاش اي « َنييبلارزأ داش اي
 اي , ُهلهأ تنأ ام َنينمؤملا عيمجبو يب لعفاو « ِهلآو ٍدّمحم
 . نيمحارلا محرأ

 ' داصلا

 اي ءرباص اي « ٌرابص اي : كمساب كلأسأ ,ينإ ّمهْللا

 اي . ٌحوفص اي . ٌحفاص اي . قودص اي , قداص اي . ٌروبص

 اي , هِقلخ َحلاص اي . عونصم لك ٌعناص اي « َنينمؤملا ّدمص

 اك را يعمر مايل وحسم

 ٍليحو لك ٌبحاص اي ٠ ِكلملا يفاص اي « هتمظعب ةكئالملا

 ىلع . نيخرصتسملا خ خيرص اي « نيدتعملا راغص اي

 اي . هلهأ تنأ ام َنينمؤملا .عيمجبو يب لعفاو . هلآو ٍدّمحم

 . نيمحارلا محرأ

 : داضلا

 اي + نيدنتغملا ٌراَض اي : كمساب كلأسأ نإ مهلا

 رتفملا قاف يدير لانألا تراتفا اي فار ألا نيا
 ,عيمجيو يب لعفاو هلآو محم ىلع يْلصت نأ :لامجتلاو
 . نيمحارلا محرأ اي « . هلهأ تن ام نينمؤملا

 م



 ٠ ءاطلا

 اي هٌرهاط اي ءٌرهطاي : كمساب َكلأسأ ينإ ّمهّللا
 ابلاط اي « ءادعألا ٍنويع ّسماط اي « ٍءايلوألا ٌبيبط اي . روهط

 َبلط اي « ٍءامسلا ّيواط اي . ضرألا يحاط اي ءزجعُي ال

 ار ل ء رسيلا نع رمسعلا ةراطا +. نيرفاتلا

 ل

 0 00 لظلا َليلظ

 محرأاي هلهأ َتنأ ام َنينمؤملا عيمجبو يب لعفاو

 . نيمحارلا

 : نيعلا

 اني6 لداع' اني. لدغ اني. + :ٌكميساب :كلاسأ ىنإ مهّللا
 اهو عاب ملاع اي « ٌمالع اي ٠ 06-52 يلاع اي ١ يلع
 اي ,. فوطع اي . فطاع اي . دضاع اي « . ميظع اي ,زيزع

 اي . ٍةردقلا ّبيجع اي . ٍناكمإلا ٌديتع اي ءوفع اي . يفاع

 اي ؛ ,لضفلاب ًاداّوع اي + ةوجلاب دياب . ٍءايربكلا ضيرع

 رماع اي « هتدارإب ًالماع اي . ٍفورعملا ماع اي . عفنلا ٌلجاع

 نيع ان. نيمضعتسملا مصاعاي ؛ . هتكئالمب تاوامسلا

 نوع اي . نيدمتعملا دامع اي « َنيقثاولا ةدع اي « نيلكوتملا
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 فا

 هر ا ا 0-5 عر وسع

 باوبأ قلاغ اي « هئايلوأل ٍنانجلا ٍراجشأ نب سراغ اي 2( ةتمحرب

 اي ءريقف لك ىنغ اي . ٍديرط ّلك ثوغ اي « هئادعا ىلَع رانا

 رست ب نيِثيغتسملا ثايغ اي. نيبلاطلا ةياغ

 محرأاي ؛ هلهأ تن :أ ام َنينمؤملا عيمجبو يب لعفاو « ِهلآو

 . نيمحارلا

 ' ءافلا

 اي .ٌحاتف اي , ٌحتاف اي : كمساب كلأسأ ينإ ّمهّللا

 ام لعاف اي « ّقئ وئاف اي « رطاف اي .رخاف اي ؛ ٍلصاف اي« ُدرف

 جراف اي ونلاو ٌّبحلا لاف اي « ديري امل ًالاعف اي , ًءاشي

 اي ؛ .ٍةَبحلا جلاف اي «قاتعلا كاف اي ٠ , ّربلا ضئاف اي « , مهلا

 ضافي « ايلول رخف اي« نيزح لك جرف اب ع ةعاطلا ضرا

 ٍرمأ لك قراف اي . ٍدوقفم لك ةقافاي ٠ ةلالضلا .سوؤر

 م ليعامسإ دا ءٍرانلا ّنم باقّرلا َكاكف اي . ميكح

 يلصت نأ . امهقتر دعب ضرألاو تاوامسلا ٌقتاف اي . حبذلا

 , هلهأ تن اه عودلا ميجتو يب لعفاو « ِهلآو دمحم ىلَع
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 , َنيمحارلا ٌمحرأ اي

 : فاقلا

 مويق اي ء ريدق اي , رداق اي : كمساب ُكلاسأ ينإ ّمهّللا
 اي « ّيوق اي . ٌميدق اي «ٌراَهق اي ء ٌرهاق اي . مئاق اي ٠ مَ ا

 ني .ليبسلا ّدصاق اي . ضباق اي « ٌُسوّدق اي « لق انو يوت

 اي . ٍةدرملا لتاق اي ٠ ٍقازرألا مساق اي . تاجاحلا يضاق

 ٍةرجشلا فصاق اي .ةرجفلا عماق اي « ٍةملظلا مصاق

 . ٍقدّصلا لئاق اي . بوتلا لباق اي , لبقلا لبق اي « ٍةنوعلملا
 لك ةوقاب 5 .ضرألاو تاوامسلا ماوق اي « هب نخلاب افذاقاب

 َدئاق اي « َنيدباعلا ٍنيع ةرق اي . َنيضاملا أبن صاق اي . ٍفيعض

 عيمجبو يب لعفاو . هلآو ٍدَمحم ىلَع َيّلصت نأ « َنيلكوتملا
 . ٌنيمحارلا ٌمحرأ اي , هلهأ تنأ ام َنينمؤملا

 : فاكلا

 ايا ء ٌءىلاك اي ٠ لفاك ايد :كلمساب كلاسأ ينإ مهلا

 ا 2ليفك اي .ٌميرك اي ونيك اي « ُنئاك اي ٠ ار

 اي . بازحألا ٌرساك اي ء رورشلا ٌفاك اي ء ىففاك اي « صعيهك

 تياك اي ءاحسلا طقاق ايدو .عوجتللا رداك اينو ىسوم نئاك
 فهك اي « ٍءارقفلا زنك اي . ٍءايلوألا فناك اي . ٍءادعألا
 ٌفشاك اي . تانسحلا ّبتاك اي . ريخلا ٌريثك اي . ٍءافعضلا

 ىلع نيضرألا سباك اي « ٍةيراعلا بونجلا يساك اي . بركلا

 ,عيمجبو يب لعفاو . ِهلآو ٍدَمحم ىلَع يّلصت نأ . ٍءاملا

 يخل



 . ٌنيمحارلا ٌمحرأ اي , هلهأ تنأ ام َنينمؤملا

 : ماللا

 اكل انف. ثفيطلاي : كيا فللابسأ ينإ مهلا

 د . هربجت يف انّيل اي . مسالا ٌَديذل اي « َنيئجاللا

 تنأ ام َنينمؤملا عيمجبو يب لعفاو . هلآو ٍدّمحم ىلَع

 . ٌنيمحارلا ٌمحرأ اي . هلهأ

 ؛

 ا
 اي «٠ رهاب. ب هلم رب كا ع رم اك دارك

 اي 0 ؛ حّبسم اي ء ٌسّدقم اي ء قدصم اي « ُدجبمم

 اي ٠ . لّمؤم اي . لَجببم اي ءرقوم اي ٠ رهطم اي . ربكم
 1 يا ُمظعم اي « كرابم
 اي. ىّدهتسماي ٠ ا ان , مصعتسم اي , ٌدجنتسم

 اي ءًذاعتسم اي .ٌراجتسم اي  خرصتسم اي « ٌمحرتسم
 ايءٌدمتعماي . ىّفكتسُماي  ٌثاغتسم اي . ناعتسم
 . ُنئمم اي « ىشخم اي . ىّدانم اي . ىججانم اي . ىدتجم

 ٠ سدقتم ازب + زواجتم اني عز رعت اي «زتعم ايا« نان
 و670 و6700 و6“ . مظعتم اي طابق اك ءرهطتم اي .رّبجتم اي ع ربكتم
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 ا لذجتم اي ٠ لوطتم اي . ٌلَضفتم اي . ُمّركتم 6
 تف عفا اد تفند ٌفطعتم اي« ُننحتم اي , محرتم
 . ُنحتمم اي ءربتخم اي ؛ يلتبم اي . ٌبجتحم اي . لاعتم
 . نّوكم اي ٠ نكام اي « ُنيكم اي « ُنيعم اي « ُنيتم اي « ٌنيبم

 اي « ُنكمم اي «ُنيبم اي ٠ ا ا يي ا

 اني + ملعم اي لا ل ل
 « لّدبم اي . مُهفم اي ٠ . مهلم اي ء مركم اي «٠ . مظعم اي . ٌمّسقم
 أب « ل لصفم اي ٠ لضفم اي ٠ لكذم اي ٠ ا

 . لسرم اي . لئوم اي . ٌلّهمم اي ٠ لوحم اي لّهسم ايا( ٌلّدعم
 اي ء ميقم اي . يفاكم اي , ٌنسحم اي ٠ هتف ا نيل حساب
 اي . ٌحلصم اي ٠ لاغاني . لضفم اي . ماعنم اي « معنم
 هو ماو اوم عدو اظرو ناو درع
 اي . غلبم اي ٠ جدحم اي . ٌسفنم اي . ٌسنؤم اي « حاترم

 اي . عفترم اي . عمتسم اي « علطم اي. تمم اي « عفشم
 اي . ٌمنتمماي . ٌعينماي , ٌمسوم اي .ٌرتخم اي , ٌعدتبم

 اي . يلم اي . ىلوم اي , طسقم اي ء طيحم اي « ٌعيطتسم
 ايه كلف اهو كيلع اي« كلاغ ايام اني + فلم
 يي حلال سوا ماعلا يوب تاو
 . يلعتسم اي . ثيغم اي . تيقم اي . ٌباجم اي . ٌبيجتسم

 + ا . صلخم اي , ٌذقنم اي  خرصم اي . ينغتسم

 اي . قتعم اي ٠ قلطم اي ٠ ٌقطنم اي « ضؤعم اي « ٌصّصخم

 ايد ىدضم اب +: نوف ان رطب 50 قلق

6 

 46 ع
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 انني تعوم اب رسوما ماكرتتا اي وتاج انو رك
 اي . ٌبولطم اي . ٌبوغرُم اي . ٌبوهرَم اي . ٌبهوم اي . ٌباهُم
 . فورعم اي . ٌفوصوم اي . ٌفولأم اي . ينم اي . ٌبوجحم
 اي . ٌدوجوم اي . ٌروهشم اي , ٌروكذم اي « ٌروكشم اي , توعنم اي
 اي ٠ لوؤسم اي .دوفوم اي , ٌدوصقم اي دومحم اي . دوبعم
 اي . ٌحدتمم اي . ٌحودمم اي وعدم اي ءاوجرم اي ٠ لوما

 اي . ءىوبماي . كردم اي « كلهم اي ٠ . كسمم اي . خدمم

 ايءببهرماي .ٌببغرم اي ُبْلقم اي . يوسم اي . يوثم
 اي . بقعم اي« بكرم اي . ٌبْيحم اي ٠ ُبْبسم اي « ُبترم
 انا فرشه انا تك فلؤم اي . فرصم اي . ٌفوخم

 انج فقم اب قمم ا يقرع انتي فرعي ع يبلوت

 اي . يزاجم اي . يزجم اي . ينقم اي . يشنم اي . يصحم
 . يبتجم اي . يضترم اي ؛ يفطصم اي« ُبجتنم اي , ٌٍبختنم
 اي ندعم ايا ردقف انن+ رفظم اي ؛ دانك اب 4 كرمي

 اي ءروصم اي ءرونم اي ٠ ربكتسم اي ءرصتنم اي , رختفم
 ء رسم اي ءرشبم اي ءريغم اي ءرخسم اي ءربصم اي ,رصبم
 ردنا 6 ردح ايدو ريكف ايو ردع ان ركذم اي رسما

 اي . يجنم اي . يجترم اي . يجرم اي ءربقم اي ءرشنم اي
 0 ا ا لا ل يجتلم
 نقتم اي(« مكحم اي ءريبم اي «ريجم اي « . طلسم اي « ٌحّرفم

 10 معطم اي . يقبم اي . نلعم اي . فخم اي
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 ا لا . للقم اي ُرَخؤم اي « ٌمّدقم
 ا ا

 اي ءءىربم اي . ٌحصم اي . يفوتم اي , شيعم اي . يوقم

 اي . ٌبقاعم اي . يوادم اي « لع اي + يغشم اي + ضرعم

 اي. يدبماي .ٌديعماي , يجاماي . تبثم تبثم اي . يفاعم

 انيدو دعسف اني فدهم اجد لضم اي« 57 517

 , عنام اي . ينعم اي ء رقفم اي . يضقم اي . يندم اي . ىقشم
 عبشم اي . نآمظلا ّيورم اي . ينفم اي . يقبم اي . يطعم اي

 ملظم اي ؛ ,لاب لك دّدجم اي , ٍديدج لك يلبم اي . نائرغلا

 ءٍرمقلا ٌرينم اي . سمشلا ٌجرسم اي ءٍراهنلا ٌقرشم اي « ليللا
 اي ءرجشلا تبنم اي . ٍتابنلا ٌمِلَطم اي . موجنلا رّمزم اي
 ب ياععلا درت دابا 0 لل
 قروم اي . حايّرلا بهم اي . رونلا ٌمْشِعشم اي . ةملظلا ّيجدم

 رد لا ضموم اي . ٍراجشألا

 . .لابجلا ّيسرم اي . ضرألا ىلإ ٍةكئالملا طبهم اي . رطملا

 ٍراهنلا يف ليللا جلوم اي . ليللا شطغم اي . ِكلفلا ّيرجم اي
 روكمو ٍراهنلا ىلع ليللا روكم اي « ليللا يف ٍراهنلا جلومو

 تيملا جرخمو ٍتيملا نم يحلا جرخم اي . ليللا ىلع راهنلا
 كرابم ايا“ ٍةكربلا ُمظعم اي . ٍراعسألا ٌصخرم اي« يحلا ّنم

 . للعلا حيزم اي . هيرجاتم حبرم اي , ةسدقملا ضرألا يف
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 ٌرّومم اي « ضرألا ٌّدمم اي « لظلا دام اي « ٍتايآلا ٌرهظم اي
 زجنم اي . ركشلا بجوتسم اي «. ٍركملا ديكم اي « ٍءامسلا
 لتتم اند تاتغرلا يركع ان هت تانامألا قفا ع تادفلا
 ّنمأم اي . تالؤسلا يتؤم اي « ٍتائيسلا رفكم اي . ٍتانسحلا

 َعمطم اي . عزافلا ٌعزفم اي . عراضلا لقعم اي ٠ علاهلا
 َءيضم اي « ٍناطيشلا ءىسخم اي « ٍناريحلا ىوأم اي ؛ ,عماطلا

 يلوماي٠ع ننملا غيب اي . معنلا ممتماي . ٍناهربلا
 راازتم اي + ناسسعلالا ناماو + رتاشألا .ئاوع اي 6 رلزطللا
 ردم اي « ٍءامعنلا ٌفدارم اي « ٍءالآلا لصتم اي . لاضفإلا
 + نحلا قف اير 4 ٍدبعتلا ّبجوم اي . ٍنيدلا ٌمزلم اي « ٍقازرألا
 اي. ةعرصلا "نم انعفمن ان ٠ ىذألا طيممااب لطابلا لطبم اي

 ب وح ظفحلا ظوفحم اي . تاكرحلا كّرحم

 اي . ٍةلالّدلا جهنم اي ٠ ركللا نما نرحل فدو

 ٌفّيخم اي .وفعلا ندعم اي . ةمحرلا ٌّعستم اي رمألا لوعفم

 رجفم اي « .لابجلا ّدطوم اي« د ا

 ردت اني قفز زلاب النكس اهب «ناهنألا تدني ب نادحبلا

 تقوم اي ٠ .لاجآلا لّجؤم اي , ٍةردقلا ليطتسم اي . ماظعلا
 لك عضوم اي « ٍنيدلا َلّمكم اي , رومألا سسؤم اي , ٍتيقاوملا

 ل ا وا ا

 اي . نيصاعلا جردتسم اي « نيرفاكلا يزخم اي « نيفرتملاب

 ا : َنينمؤملا ووجو ضيبم اي « ّنيدسفملا لامعأ تقام

 ,لصأ ثتجم اي « َنيغابلا لمش َدّدبم اي « َنيمرجملا هوجو
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 ٍةملك ضحدم اي « َنيرابجلا باذعب ًادعوتم اي « َنيغاطلا
 هِلاكنب ًائجافم اي « َنيدناعملا عمج َتتشم اي « َنيدحاجلا

 هتوطسب ًامرتخم اي « َنيربكتسملا ٍفونأ مغرم اي ٠ . نيملاظلا

 . َنيطساقلا حالس لكم اي « « َنيثكانلا ٌدح لفم اي « َنيربجتملا

 بعرم اي« َنيبلغتملا كلم قّزمم اي « َنيقراملا ٍراثآ يفعم اي

 ادعابماب نا ستاطلا هقيوتفع حساب . نيبراحملا بولق

 هوجو ٌرضنم اي« نيقتملا كلاسم ءىطوم اي « َنيبئاتلا نع ُهسأب

 اد الا داو نب كسرسلا روما ل ع ب نقم وعلا
 دن لا شال لل قرر رو كدا وح
 دل ىيلفتاب. ني دلاعملا ةفيبلا سرختفاان و. نيغاللا رف
 . يللا لمأ ققحم اي  نيملاروحلا حزما « نيدرمنلا

 تاق ملا 1 ا و . ّنيركاشلا

 ٍصصغ ٌريجم اي « نيد لك ىلع هنيد يلعم اي « َنيعادلا

 هتجحب محفم اي ٠ نيملاعلا ٍروبق ٌعرزم اي « َنيفوهلملا

 ٍفشكل اعجتنم اي ءٍرومألا مئاظع يلجم اي ٠ نيلداجملا

 . ةجاح لك هب الوزنم اي . بئاغرلا .لذبل ىعدتسم اي « ٌرضلا

 اي .٠ ضرألا يف يساورلا يقلم اي , ٌقلخ اميف ملعلا يضام اي
 اي « ٍةبراضلا ٍقورعلا َنكسم اي . ىوقتلا لهأ ٍتاقفن يبرم
 ل الم اند « هملحب ٍةاصعلا ّيقلتم اي « ةرهاسلا نويعلا ٌمونم

 دصوم اي . هيغ يف ىدامت نم ىلا ارذعم اي « هنايغط يف َجْ

 ىرتشم اي « هتكئالمب هدنج افدرم اي . هتيصعم لهأ ىلع رانلا



 اي «هتمحر ِءادرب هقلخ لّلجم اي , ٍهِتنِجب َنينمؤملا سفن
 اي . ٍدمع ريغب ٍتاوامسلا رقم اي « ىلا 0
 ا لا ا .مادقأ لزلزم

 َنْيلم اي ءٌرحبلا َليئارسإ ينبب ًازواجم اي . هدونجو َنوعرف
 بناج نم هيدانم اي « . ًاميلكت ىّسوم َمُلكم اي « دوادل ديدحلا

 0 .ليخلا ٍران َدّربم اي . فسويل بكرلا ٌظْيقم اي . ٍروطلا
 بتم اي « بيعش موق ىلع ًامدْمَدُم اي ٠ . طول موق ىلع ًارمدم

 ملطصم اي ٠ , ٍةقسفلا ٌبتم اي . ٍةرفكلا لصأتسم اي ٠ ٍةملظلا

 لمْخُم اي , مشلا .لابح تبم اي ٍةدرملا خّودم ايو « ٍةرجفلا

 نمل رانلا ٌرْعسم اي . ٌهعاطأ ْنمل ٍةنجلا ٌفلزم اي . ملظلا قوس
 , هّتردقب ٍروبقلا رثعبم اي . ىحوأ ام هِدبع ىلا يحوم اي « هاوان

 نع ٍراصبألا ٌرصقم اي « هملعب ٍرودصلا يف ام لّصحم اي
 يف بولقلا رّيحم اي . هّتافص يف ِهقلخل ًائيابم اي هكاردإ

 اي « هتزعب بابرألا َدبعتسم اي « هرونب ٍراونألا ءىففطم اي « هنأش

 ءىدتبم اي « هتمظعب هناكرأ َء َءىلام اي . ههجوب ِكلملا يقبتسم

 اي .وديعوب ًامّدقتم اي , ودولخب ًادّبأتم اي , هتردقب تلخلا

 يف ًانكمتم اي . هناطلس ىلع ًايلوتسم اي « هبيغرت يف ًافطلتم

 ًارزاتم اي « هئايربكب ًايدرتم اي ء هشرع ىلع ًايوتسم اي ٠ هكلم
 ارتاهنم ار دش ا ريكتم ان .# هلالجب البرستم اي ٠ هتمظعب

 َيِلَضُم اي.« هنارفغ يف ِءادعسلا ججردم اي  ةرون أتم اي « هبيغب

 باقعلا دعم اي « هِئايلوأل باوثلا ّرخّدم اي « هِران رح ٍءايقشألا

 نسوفنلا + طبات .هركذب بردلقلا َنئمطم اي . هئادعأل
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 ٍلهأ ضرعم اي . هرصنب َنيِنمؤملا نع ٌجرفم اي « هئالآب
 أي « هوفعب ادّمغتم اي ٠ هلضفب ادمعتم اي . هرجأل مقسلا

 اي . هّتمحرب ًايشغم اي « هنانتماب ًافّرعتم اي , هناسحإب ًادّدوتم

 ًايبرم اي . هئالآب ًايدغم اي . هتماركب ًابيجم اي . هلظ يف ًايوئم
 ّنمتؤم اي « ُهَمنج ْمِهَسِبلم اي , هئايلوأ ٍنويع رقم اي « هئامعنب

 مهّصختسمو هعرش مهظفحتسمو هيحو ىلع هتمئأو هئايبنأ

 مهفلختسمو هدابعل مهحلصتسمو هتوعدل مهّصلختسمو هناهربب
 مهصلخمو ٍهسفنل مهعنطصمو هرس ىلع مهعلطمو ٍهضرأ يف /ج
 : . باتكلا مهثرومو مانألا م مهيعرتسمو هتوكلم مهيرمو 4 هن فعن

 َتنأ ام َنينمؤملا عيمجبو يب لعفاو ِهلآو ٍدمحم ىلع ّيَلصت نأ

 . َنيمحارلا ّمحرأ اي . هلهأ

 : نونلا

 عفان اي ءٌرشان اي : كفباب كلاشبا نا مهل
 25 ء ٌرظان اي ءرصان اي ءريصن اي . حافن اي . حان
 .لابجلا ٌبصان اي . يصاعملا نع هان اي « لاون اي « قطان
 اقل اجو ًافسن .لابجلا سان اي« ًارثن .موجنلا رثان اي « ًاداتوأ
 يف يئان اي . ٍداسجألا يف مسنلا ٌحفان اي روج لك ْنِم

 ةمظعلا ليبناي « ملعلا ٌذفان اي « : َنيملاظلا لاكن اي « هبرق

 نع ىلصت لا . ريصنلا معن اي ؛ ىلوملا معن اي . لالجلاو

 اي « ُهلهأ َتنأ ام َنينمؤملا عيمجبو يب ٌلعفاو ِهلآو ٍدمحم
 . نيهعتارلا حيزا



 : واولا

 اي .ٌدجاو اي « ٌدحاو اي : كمساب كلأسأ ينإ مهللا

 « ليكو اي « يّقاو اي « يفاو اي . ٌّيفو اي ٠ لاو اي يلو

 دواي مناتيراو انه تاهو ان هوهاو ايدو داو ايو ةودو

 , ©" ٍراصآلا عضاو اي . معنلا لصاو اي . ٍةمحرلا عساو
 َحضاو اي « ٍةنجلاب ادعاو اي « ٍةباجإلا يحو اي ٠ دهعلا ني
 تاب يللا كلوب ع اع لييسلا

 . ٌنيمحارلا ُمحرأ اي , هلهأ تنأ ام َنينمؤملا

 : ءاهلا

 ءينه اي ءوُش اي ءوُه اي : كمساب كلأسأ ينإ هللا
 مشاه اي « بازحألا ٌمزاه اي « َنيّلضملا يداه اي . ِءاطعلا
 . عدبلا ٍناينب مداه اي « ٍةملظلا ةنج كتاه اي . ٍةرجفلا قوس
 يب لعفاو « هلآو ٍدمحم ىلع ّيّلصت نأ ؛ ٍةلالضلا نكر داه اي

 . ٌنيمحارلا محرأ اي« . هلهأ تن :أ ام نينمؤملا عيمجبو

 : (ال) فلأ ماللا

 نأ . ©"*0تنأ الإ َهلإ الاي : كمساب كلأسأ ينإ مهلا

 و600 67 6

 مهلتقك .مهيلع ليقث دهع نم دقع ام : يه» :(ر) شماه يف (757)

 همحر هنم . يورهلا هلاق ,ةساجنلا هتباصأ اذإ دلجلا ضرقو مهسفنأ

 ظ . ( هللا

 .ةيهلإلاب ىلاعت هدرفت بجوي تعن تنأ الإ هلإ ال :(ر) شماه يف (519)
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 تنأ ام َنينمؤملا عيمجبو يب لعفاو « ِهلآو دمحم ىلع ّيلصت

 : ءايلا

 , َنيقئاولا ّدي اي . ُنيقي اي : كمساب كلأسأ ينإ مهللا
 يلصت نأ . .لالجلاو ٍةمظعلا ٌعوبني اي ءوهسي ال َناظقي اي
 ء هلهأ ت تنأ ام َنينمؤمل || عيمجبو يب لعفاو . ٍهلأو دمحم ىلع

 نيمحارلا محرأ اي

2 2 

 ةملك ىلع هلامتشاللو انميتو هب كرف هانركذ امئاو .مساب سيلو

 نم فلأ ماللا فرح ولخي العلو ,مالكلا لضفأ يهو صالخإلا

 . (هللا همحر هنم . ىلاعت هركذ

١ 4 



6 



 سإهفلا
 .نتملا يف ةدراولا ةينآرقلا تايآلا سرهف ١

 . نتملا يف ةدراولا بتكلا سرهف  ؟

 “٠ - نتملا يف ةدراولا ةيرعشلا تايبألا سرهف .
 : - شماهلا يف ةدراولا ةيرعشلا تايبألا سرهف .

 ه  قيقحتلا رداصم . ٍ

  - 5(هرس سدق) فنصملل تاقيلعت نم شماهلا يف ءاج ام سرهف .

 تاعوضوملا سرهف - ا/ .
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 نتملا يف ةدإولا ةييلإقلا كابل سيفف ١..

 ةيآلا

 ةرفملا- *

 مكيبحي مث مكتيم مث مكايحأف اتاومأ متنكو
 نوعجرت هيلإ مث

 كد
 نورصني مهالو

 انكتنادماكرأ
 عادلا ةوعد بيجا

 طسبيو ضبقي هللاو

 وهاللإ هلإال هنأ هللا دهش

١6 

 اهمقر

58 

 سو

3 

 دهن كرر 20

 ١58

 لم١

5300 

51 

 كح

 ا

3 
 ١

 ا

 د

+ 
 68م

 07١
 8مم

 الا ىلا



 طسقلاب |ئاق

 ريطلا ةئيهك نيطلا نم مكل قلخأ ينإ
 نوبحت امم اوقفنت ىحارملا اولانت نل

 نولعألا متنأو

 ليكولا معنو هللا انبسح
 كناحبس

 مكبئابرو

 نوينايرلاو
 هيلع انميهمو

 كناحبس
 ماعنألا 3-1

 ضرألاو تاولمسلا رطاف

 مالسلا راد مط

 ليكلا اوفوأو

 نورهطتي سانأ منإ

 قلاب انموق نيبواننيب حتفا انبر
 كناحبس
 ًاريثك منهل انأرذ دقلو

 اهنع يفح كّنأك كنولأسي

 فارعألا ا

 لافنألا_م

 كعبتا نمو هللا كبسح

 سويد ٠

١6 

1١18 

1 

 هيك

 دحض

 تفر

 و١9

53 

8 

18 

1١15 

1١ 

 حي

 لح

 مم

 مذ

 ١

 ىالوب

 ددحي

 ملا

 هلآ

 مم

 ١٠١م

 فن

 ١1١

98 

 ا

 0٠

 ١1١

 لح

1 

 5١

1١1 

 هال

١١١ 

5 

0-6 

3 

١ 



 سبا

 قدصأوبم

 سودا
 ْ نس يقسيف ىدحأ اًمأ

 كبر ىلإ عجرا
 زيزعلا اهبأ اي
 ضرألاو تاولمسلا رطاف

 دعرلا_ ٠١

 لاو نم هنود نم مهطامو

 تبسك امب سفن لك ىلع مئاقوه نمفأ
 ميها ربا - ١

 ضرألاو تاولمسلا رطاف
 ءارسإلا ١

 ًابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك
 هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو

 ٠ ليكلا اوفوأو
 نمحرلا وعداوأ هللا اوعدا لق

 فهكلا
 ىلا هلل ةيالولا كلانه

 مب رم - - : ١

 ايفح يب ناك هنإ

 ....ايمسدل ملعت له
 اذو نمحرلا مطل لعجيس

 هلط د ٠

 ىده مث هقلخ ءىش لك ىطعأ ىذلا

 ىلعألا تنأ كنإ فخت ال

 بات نمل رافغل ينإو

 الع ءىش لك عسو

 همه ١

 مح لىلخ

 احل ١١١

١٠١ 

 م١١



 ءايبنألا ١

 دورصني مهالو

 نيلاعلل ةمحر الا كانلسرأ امو

 رونلا 4

 كناحبس
 ضرألاو تاولمسلا رون هللا

 ناقرفلا 6

 ءارعشلا
 نيفشي وهف تضرماذإو

 نونب الو لام عفني ال موي

 هلا

 نورهطتي سانأ مهنا
 ءوسلا فشكيو هاعداذإ ٌرطضملا بيجي

 هللا ىلاعت

 صصقلا- 8 ٍ

 ضرألا ىفالع نوعرف نإ

 مورلا-«
 هيلع نوهأ وهو

 باازحألا
 ١ ءاسنلا نم دحأك نتسل

 اميحر نينمؤملاب ناكو
 انيس

 رطاف

 ضرألاو تاومسلا رطاف
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 روكش روفغل انر نإ

 ١ سيد 51 5

 نوكيف نك هل لوقي نأ ائيش دارأ اذإ

 تافاصلا 0” 

 نيحّبسملا نم ناك هنأ الولف

 ص>-

 هكلم انددشو

 رم لا "9
 ضرألاو تاولمسلا رطاف

 رفاغ- ٠
 قحلاب ىضقي هللاو

 راكبإلاو ىشعلاب كبر دمحب حبسو

 مكروص نسحاف مكروصو
 ىروشلا- 4؟

 ضرألاو تاولمسلا رطاف

 فرخزلا
 ينرطف ىذلا الإ

 نورهظي اهيلع جراعمو

 ناخدلا- 44

 نورصني مهالو
 فاقحألا- 5

 لسرلا نماعدب تنكام

 ها/ ١

 م

١ 



 (مّلسو هلآو هيلع هللا لصإ دمحم - 0

 نيرفاكلا نأواونمآ نيذلا لوم هللا

 7,6 1١١ مهل ىلوماال

 ١١ 6 مهكانيرأل ءاشن ولو

 ١٠م و نولعألا متنأو

 فد ه٠

 07 ١ ديجملا نآرقلاو ف

 - هب 1 ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو
 378 ١م ديتع سيؤقر هيدل الإ لوق نم ظفليام

 روطلا 5 ؟
 حلا >2 نورصني مهاالو

 مجنلا  ه؟

 ١ ىريوهف بيغلا ملع هدنعأ

 ١١ 1 ىفو ىذلا ميهاربإو

 ةعقاولا_ ه5

 38 لال ميرك نآرقل هنإ

 ديدحلا هال

 له ١ مكالوم يهرانلا مكاوأم

 ثفصلا- 5١

 ظ مهّودع ىلع اونمآ نيذلا انديأف

 ىلا ١ نيرهاظ اوحبصأف

 نياغتلا "4

 5غ مكروص نسحأف مكروصو
 قالطلا "6

 الم 5 مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأ

 ب ١ / هتعس نم ةعس وذ قفنيل

١4 



 ةقاحلا

 نا ١« ظ هداك ام ةواذلا
 نخلا_

 5 ١ ًابطح منهل اوناكف نوطساقلا اّمأو
 املا-7

 ا 5 ًاجاوزأ مكانقلخو
 راطفنالا م"

 ١ 0١0 ترطفنا ءامسلا اذإ

 نيففطملا م
 ١ 3١ نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا اذإ نيذلا

 جوربلا

 ال١ نب ديعبو ءىدبيوه
 اب 55 ديجم نا رق وه لب

 فراطلا_ م

 حل ١" عدصلا تاذ ضرألاو

 رحفلا م
 1 0 رتولاو عفشلاو

 ١ ١ كبر لعف فيك رت ملأ

 ليللا

 0 ١ ىقشألا الإ اهالصيال
 1 ١ ىقتألا اهبنجيسو

 ليفلا_- ٠١

 ١ ١ كير لعف فيك رت ملأ

 صاللخإإلا

 م١ ع. دحأ وفك هل نكي لو .دلوي مو دلي م

١ 848 



 ننملا يف ةد|ولا بنكلا سرفق . ١

 ةحفصلا فلؤملاو باتكلا مسا

 (ت١)

 0 يلازغلا | ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ ريسفت

 1 / قودصلا /ديحوتلا

 2( جر

 هال كل يئاردابلا | رهاوجلا

 (حر)

 يمعفكلا | ةيداجسلا ةفيحصلا ةيشاح

 :١18/١ /عم

0 

 32 ةحلط نب دمحم / مظعألا رسلا يف مظتنملا ردلا

 ا



 يريرحلا | صاوخلا ماهوأ يف صاوغلا ةّرد

 (د)

 يمعفكلا | ةحتافلا ةروسريسفت يف ةحضاولا ةلاسرلا

 (ص١)

 يرهوجلا | حاحصلا

)0 
 يلحلا دهف نبا / يعادلا ةدع

© 

 يزيزعلا /- بولقلا ةهزن  نآرقلا بيرغ

 يورهلا |ثيدحلا بيرغو نآرقلا بيرغ .نيبيرغلا

 (ف١

 يسوطلا نيدلا ريصن ةجاوخلا |دئاقعلا لوصف

)3١ 

 لوألا ديهشلا /دئاوفلاو دعاوقلا

)( 

 يسربلا /راونألا قراشم

 5١اآ١

 ماه

60 

 الاب | ب

 ١ ١ه

 ب"”|هالإن*“ |[

 ١ملوةامة

 حلا اح

3 

٠٠٠١+ 

 +ملام|٠وإاه

  5١[ةة "١

15 

٠١٠0١ 



 |م6/الال| ة؟ ليلجلا دبع نب فسوي نب يلع |لوؤسلا ىهتنم

 ٠66[ ١1١

 1 سوواط نبا / تاوعدلا هم

 لدي



 نما يف ةدإول ةيرشلا كايبإ سف ١.

 تييلا احجع

 ت)
 0 هتءاسم ىلع تشكو

0 

 0 داصم كيلع تفاض هدراوم

 هل ةكم فانكأ يف كل

 00 | 00١

 لوطأو ةعأ تكي تعفو / كا

0 ٠ .٠. 

 ا



 ةبرعشلا تاببألا سرهف. ؟

 شماهلا يف ةدراولا

 تيبلا رجع

 5١

 (د١
 هرداصم كدحماع تفاض هدراوم

00 
 عبت غباوسلا عنص وأ دواد

 (3ن١

)05١ 

55 

 ةحفصلا

58 

0١ 

1 

58 

58 

 شماهلا

١6 

8 
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 نعجرتساو نهلا يبلأت نم
 اهانف نم

56 

 (ه)
58 

58 

١16 

١6 



 ةبقحتلا حام سرهف- ١

 ىنععرملا هللا ةيآ ةبتكم تاروشنم / مق  يرتستلا يضاقلل .قحلا قاقحإ- ١

 . ةماعلا

 .ةيمالسإلا ةبتكللا | نارهط  رشألا نبال .ةباغلا دسأ  ؟

 .رداص راد / توربب  ينالقسعلا رجح سد .ةباصإلا

 .نيالملل ملعلا راد / توربب - يلكرزلل .مالعألا  ؟

 .فراعتلا راد | توربب  نيمألا ديسلل .ةعيشلا نايعأ  ه

 .نابعش ةسسؤم |تورب  ىواضيبلل «ليزنتلا راونأ 5

 .ةيمالسالا بتكلا راد |نارهط  ىسلجملا خيشلل .راحبلا

 .ةيملعلا بتكلا راد /توربب  ىدادغبلا بيطخلل .دادغب خيرات -8

 .فراعتلا راد | توريب  ركاسع نبال (مالسلا هيلع) ىلع مامإلا ةمجرت 9
 .ةيوضترملا ةعبطملا |ففجنلا  يناقماملا خيشلل .لاقللا حيقنت ٠-

 سلجم ةعبطم |دابارديخ  ينالقسعلا رجح نبال .بيذهتلا بيذهت ١
 ْ . ةيماظنلا فراعملا ةرئاد

5 



 .نيسردللا ةعامج تاروشنم | مق  قودصلا خيشلل .ديحوتلا

 ةعبطم | ةينيطنطسق - يريرحلل .صاوخلا ماهوأ يف صاوغلا ةرد - 3١

 .بئاوجلا
 . ءاوضألا راد | توربب - ينارهطلا ةمالعلل .ةعيرذلا

 ٠6 ىضرلا تاروشنم | مق  ىيسوطلا خيشلا لاجر .

 . يضرلا تاروشنم / مق  ىيلحلا ةمالعلا لاجر
 ءايحإل (مالسلا مهيلع) تيبلا لآ ةسسؤم / مق  ىشكلا لاجر 1١

 .ثارلا

 .نيسردملا ةعامج تاروشنم | مق  ىشاجنلا لاجر
 ىتعرلا هللا ةيآ ةبتكم تاروشنم / مق  يدنفألل .ءالعلا ضاير 9

 . ةماعلا

 .فراعتلا راد | تورس - ىمقلل .راحبلا ةنيفس ٠

 «ىبرغلا كارلا ءاحتإ راد | توري 2ىذمرلا نتسانالا
 .ةديدحلا قافآلا راد | توربب  ىلدحلا دامع نبال .بهذلا تارذش 55

 .نييالملل ملعلا راد | توريب - يرهوجلل .حاحصلا
 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد | توربب  يراخبلا حيحص 4

 . ملقلا راد | توربب  يزاريشلا قاحسإ يبأل .ءاهففلا تاقبط "60

 .رداص راد |توربب دعس نبال .ىربكلا تاقبطلا 5

 .ينادجولا ةبتكم | مق  لحلا دهف نبال . يعادلا ةذع ١” 

 .ءادهشلا ديس ةعبطم | مق  روهمج يبأ نبال .يلاللا يلاوع 8
 .يبرعلا باتكلا راد | توربب  نيمألا ةمالعلل .ريدغلا 69

 .فراعملا ةعبطم | دادغب  ىبسوطلا ةجاوخلل .دئاقعلا لوصف ٠
 ١ يضرلا تاروشنم | مق  يموطلا خيشلل .تسرهفلا .

 .ديفللا ةبتكم / مق لوألا ديهشلل .دئاوفلاو دعاوقلا

 . ةفرعملا راد | توربب - يرشخم زلل .ءفاشكلا

 .ركفلا راد | توربب  ةفيلخ جاحلل .نونظلا فشك
 .راديب تاراشتنا / مق - يمقلل .باقلألاو ىنكلا “

١ / 



 ىثعرللا هللا ةيآ ةبتكم تاروشنم | مق  ىمربطلل .نايبلا عمجم

 . ةماعلا

 . ىملعألا ةسسؤم | توربب - ىعفايلل .نانكلا ةآرم 50

 ْ .ركفلا راد | توربب  دمحأ دئنسم 98

 . ينسحلا ةعبطم | يبمب  ىمربلل .راونألا قراشم 9

 .نايليعامسإ ةبتكم | مق - يمعفكلل .حابصللا - ١
 .ةماعلا يشعرما هللا ةيآ ةبتكم ةطوطخم | مق  يلازغلل . ىنسألا دصقملا - ١

 .(17207 مقر تحن

 .ركفلا راد | توريب  يومحلا توقايل .ءابدألا مجعم

 .رداص راد | توربب - يومحلا توقايل .نادلبلا مجعم  ؟*

 . ملعلا ةئيدم تاروشنم | مق  ىيئوخلا ديسلل .,ثيدحلا لاجر مجعم  ؛:

 .ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم /دابارديح - ىزرطملل .برغملا 5

 . ةيناغعلا فراعملا ةرئاد ةعبطم /دابارديح  ىزوجلا نبال .مظتنلا 5

 . يموقلاداشرإلاو ةفاقثلا ةرازو |رصم - ىكباتألل .ةرهازلا موجنلا - ال

 ةعطم /|رصم - يناتسجسملل .- نآرقلا بيرغ - بولقلا ةهزن د4

 هللا لص  ىفطصملا لوسرلا تاراشتنإ | مق  يشرفتلل .لاجرلا دقن - 9
 .- ملسو هلآو هيلع

 .رداص راد |توربب  ناكلخ نبال .نايعألا تايفو - ٠٠
 . ةيملعلا بتكلا راد | تورس  ىبلاعثلل .رهدلا ةميتي-

١7 



 اور سدق)

 ةقيلعتلا
 ىنسحلا ءامسألا ءاصحإ ىنعم يف

 هلالج لج (هللا) مسا قاقتشال رشع هوجو ركذ يف

 ءامسالا ىلع (هللا) مسا ةلالد ةيفيك نايب يف
 اهلك ىنسحلا

 بلقلا ةقر يه تسيل ةمحرلا نأ نايب يف
 ملاعلا يف ةغلابم ميلعلا نأ نايب يف
 لذملاو ّرعملا ىنعمل رخآ هجو نايب يف
 امنإ مكاحلا نا ىلع لدت ةلثمأ ةدع نايب يف
 ملاظتلا نم سانلا هعنمل ًامكاح يمس
 عيفرلاو يلعلا نيب قرفلا نايب يف

 ءايربكلا ىنعم يف

4 

 شماهلا



 نيرمأ لمتحي هنأو ميكحلا ىنعم يف

 اهتاقتشمو ةردقلا ىنعم نايب ىف

 ةفيشملاب ةطووشبم تيل ةزدقلا نأ اناني. ىف
 حتف «كدلاو ٌرب» : يف حيحصلا نأ نايب يف
 كلذ ليصفتو هربي ىف اهحاتفنال ءابلا
 ةيعدالا نه نسق ل هرحللا قدام ديلا نأ ه3
 ةقفص' ىلا نيه نم ذوو هاني نعم نانو

 ىنسحلا ءامسألا ىف قاقتشالا

 ءىرابلاو عناصلاو قلاخلا نيب قرفلا نايب يف

 رتولاو عفشلا ىنعم يف الوق ١”5( ركذ يف

 ءاضقلا ىنعم يف اهجو )١14( ركذ يف
 راصآلا حضاو ىنعم نايب يف

١ 

 ؟ى/ ٠

 م

 م

 ٠بة

١٠ 

0-5 

 حا

١1 

١18 

١8 

 مه

 رح

 ١

166 

 أح

 ىو

 اوك

 فحل

5 

 فر



 ةحفصلا هيمو و سو هند عنا دسار نتج من ع عن طفت عم موضوملا

 9 دو د ل تيما لعأول ةتاوع لب لانو دج عل أ همت ول اديب دحلان قع قج ايفب فيرا ع 1 ا ا دل همدقم

 ا 001 فلؤملا

 ا ا ااا ا مهنع ىوري نيذلا هتزاجإ خياشم

 ل هقح ىف ءاملعلا لاوقأ

 لا ااا ا 0 هتافوو هدلوم

 ل ا ل م ل هراثآ

 ا ل م ةلاسرلا لوح

 دقن ل لا ا قيفحتلا ةيجهنمو ةدمتعملا خسنلا

 ا 1 1 ا ااا ا ةمجرتلا رداصم

 8١ ... ىنسحلا ءامسألا اهنم ةدحاو لك عمجت تارابع ثالث ركذ يف

 ا ل ىنسحلا ءامسألا نم (هللا) مسا ريسفت يف

 ا ءامسألا ةيقب ىلع (هللا) مسا اهب زاتما يتلا هوجولا ركذ يف

 02 ىنسحلا ءامسألا نم (ميحرلا)و (نمحرلاإ) مسا ريسفت يف

١/١ 



 317 م ا ىنسحلا ءامسألا نم (كلملا) مسا ريسفت يف

 عع نا ىسحلا ءامسالا نم (مالسلاإو (سودقلا) مسأ ريسسفت يف

 1000011 ىنسحلا ءامسألا نم (نمؤملا) مسا ريسفت يف

 0 ىنسسحلا ءامسألا نم (نميهملا) مسا ريسفت يف
 5 و حل هلم ووعد ىنسحلا ءامسألا نم (زيزعلا) مسا ريسفت يف

 511 ا و م ىنسحلا ءامسالا نم (رابجلا) مسا ريسفت يف

 5 ىنسحلا ءامسألا نم (قلاخلاإو (ربكتملا) مسأ رييسفت ىف

 ولكم ا ىسسحلا ءامسألا نم (روصملاإو (ءىرابلا) مسأ ريسفت 2

 هد ىنسحلا ءامسألا نم (رهاقلا)و (راهقلا)و (رافغلا) مسا ريسفت يف

 8010 ل ب با ىنسسحلا ءامسألا نم (باهولا) مسأ ريسفت ف

 ءامسألا نم (ميلعلا)و (حاتفلا)و (قزارلا)و (قازرلا) مسا ريسفت يف

 530 ا دوا ا ل ول ل ل يل م رالي 1 ا ىنسحلا

 مدر ىنسسحلا ءانيسألا نه (طساسبلاإو (ضباقلا) مسأ رييسفت ىف

 نم (عيمسلا)و (لذملا)و (زعملا)و (عفارلادلو ضفاخلا) مسا ريسفت يف
 8 ل ل ىسسحلا ءامسمألا

 ه١ ىنسحلا ءامسألا نم (مكحلاإو (ريصبلا) مسا ريسفت يف

 ل ىنسحلا ءامسألا نم (فيطللا) و (لدعلاإ مسأ ريسفت 2

 ””  ىنسحلا ءامسألا نم (ميظعلا)و (ميلحلا)و (ريبخلا) مسا ريسفت يف

 1  ىنسحلا ءامسألا نم (روكشلاإو (روفغلا)و (وفعلا) مسا ريسفت يف

 0 ىسسحلا ءامسألا نم(ريبكلا)و (يلعلا) مسا ريسفت يف
 0 ىنسحلا ءامسألا نم (تيقملاإو (ظيفحلا) مسا ريسفت يف

 ىا/ .... ىنسحلا ءامسألا نم (ليلجلا)و (بيسحلاإ مسا ريسفت يف

 لل ١ اح جوا ىسحلا ءامسألا نم بيقرلاو (ميركلا) مسأ ريسفت 2

 ءامسألا نم (عساولا)و (بيرقلا)و (بيجملاإ مسا ريسفت يف
 0 ىنسحلا

 ٠٠ ىنسحلا ءامسألا نم (ميكحلا)و (ينغملا)و (ينغلا) مسا ريسفت يف

 ا و رو لج 2 ىنسحلا ءامسألا نم (دودولا١) مسا ريسفت 2

 "/ا١



 1000 ىنسحلا ءامسألا نم (دجاملا)و (ديجملا) مسا ريسفت يف

 ءامسألا نم (ليكولا)و (قحلا)و (ديهشلا)و (ثعابلا) مسا ريسفت يف
 0 ااا 151 ا ا ىسسحلا

 0+4  ىنسحلا ءامسألا نم (يلولا)و (نيتملا)و (يوقلا) مسا ريسفت يف
 ءامسألا نم (يصحملا)و (ديمحلا)و (ىلوملا) مسا ريسفت يف
 دك ب و ا و ا ل ا ىسسحلا

 (يحلا)و (تيمملا)و (يبحملا)و (ديعملا)و (ءىدبملا) مسا ريسفت يف
 0 كي ا ا ل ا اما وو لم ل ل أ ىنسحلا ءامسألا نم

 اياك و ل ل ير الب يداوم جل يا ىنسحلا ءامسألا نم (مويقلا) مسأ ريسفت ف

 الم ىنسحلا ءامسألا نم (دحألا) و (دحا ولا)و (دجا ولا مسا ريسفت يف

 الق ا ا ا ا دحألاو دحاولا نيب قرفلا ركذ يف
 را يي ىنسحلا ءامسألا نم (دمصلاإ مسا ريسفت ىف

 م6 .. .. ىنسحلا ءامسألا نم (رداقلا)و (ريدقلا) مسا ريسفت يف

 ءامسألا نم (رخؤملاإو (مدقملا)و (ردتقملا) مسا ريسفت يف

 را ديمو وو يسوع لا ول يول نوما ار وباب واوا قدما و ينم ب يانا ىنسحلا

 ءامسألا نم (نطابلا)و (رهاظلا)و (رخآلا)و (لوألا) مسا ريسفت يف

 1 00000000100 اا ا حج ىسسحلا

 ملا ىنسحلا ءامسألا نم (طسقملا)إو (عفانلا) و (راضلا) مسا ريسفت يف

 هج نا ومد ىنسحلا ءامسألا نم (ربلا)و (عماجلا) مسا ريسفت يف
 د 0 ىنسحلا ءامسألا نم (يلاولا)و (عناملا) مسا ريسفت يف

 ءامسألا نم (مقتنملا)و (باوتلا)و (يلاعتملا) مسا ريسفت يف

 هد يل لا ل ىسسحلا

 وذاو (ماركإلاو لالجلا وذإو (كلملا كلامإو (فوؤرلا) مسا ريسفت يف
 ااا 0 0001 ىنسحلا ءامسألا نم (لوطلا

 9 ىسسحلا ءامسألا نم (رونلا)و (جراعملا ودا مسا ريسفت ف

 ه5  ىنسحلا ءامسألا نم (يقابلا)و (عيدبلا)و (ىداهلا) مسأ ريسفت ف

 لنفي



 يحل ع ا لا جلا وحب 0586 اسأل نم ( ب رلاإ) باري ريمسفت يف

 901 . ايا هيو ع وحمام مكي (برلا) مسا قاقتشال هوجو ةدع ركذ ىف

 0 ىنسحلا ءامسألا نم (ديسلا) مسا ريسفت يف

 هك تنل ين عا ديسلاب هللا ةيمست نم عنم نمع باوجلا نايب يف

 قل ا ا م م ىنسحلا ءامسألا نم (داوجلا) مسا ريسفت يف

 كل يم يخسلاب هللا ةيمست نم عنم نمع باوجلا نايب يف

 *٠١ زوجي ال امو هنم زوجي امو .ىلاعت هللا ىلع ءامسألا قالطا نايب يف

 ا ىنسحلا ءامسألا نم (رصانلا) مسا ريسفت يف

 ءامسألا نم (ىطافلاإ و (طيحملا) و (مالعلا) مسأ ريسفت يف

 ا ا ا ا اا ىسسحلا

 دن ىنسحلا ءامسألا نم (ىلعألا)و (يفاكلا) مسا ريسفت يف

 ا هي ىنسحلا ءامسألا نم (يفحلاإو (مركألا) مسا ريسفت يف

 ٠٠١ .... ىنسحلا ءامسألا نم (عناصلاا)و (ءىراذلا) مسا ريسفت يف

 ا يب ىنسحلا ءامسألا نم (حوبسلاإ)و (يئارلا) مسا ريسفت يف

 نم (رتولا)و (درفلا)و (ثايغلا)و (رهاطلا)و (قداصلا) مسا ريسفت يف
 011 يلو ا ل وو م اي وحمل بارو ماو اجامل كن ا ىنسحلا ءامسألا

 راالا ل0. ىنسحلا ءامسألا نم (ميدقلا)و (قلافلا) مسا ريسفت يف

 ها و ا تاسع ىنسحلا ءامسألا نم (يضاقلا) مسا ريسفت يف

 ءامسألا نم (رضلا ا و (نيبملا)و (نانملا) مسأ ريسفت يف

 ا و ىنسحلا

 ءامسألا نم (نايدلا)و (يفولا)و (نيرصانلا ريخإ مسا ريسفت يف
 1 ل و دامب را ياما نورك اوكا 1 قسم يب ىسسحلا

 001 ا را ىسسحلا ءامسألا نم (يفاشلا) مسا ريسفت يف

 : ثاحبأ اهيف ةمتاخ
 ١7  ىىلاعت هتاذ ىف رثكتلا بجوي ال تافصلا ددعت نأ نايب ىف أ

 ا ا ا تاذلا ىلا تافصلا هذه عجرم نأ نايب يف ب
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 اح ع ءامسألا هذه هيلع لدت دحاو ىنعم ىلاعت هلل نأ ناين يف - جا

 ام ىفن ىلع لدي ال ركذلاب ءامسألا هذه صيصخت نأ نايب يف
 ل ول بم لااا او حوا ثور ساحل را طا ور اتوا نا اهادع

 قسن ىلع ءاعدلا ةطبرب ةلمتشم .ىلاعت هلل ىنسحلا ءامسألا ةيقب ركذ يف

 ا يع لا هج ريفا 53 وو نه ةيجيعملا فورخلا

 سراهفلا
 ا نتملا ىف ةدراولا ةينآرقلا تابآلا سرهف ١

 كارلا لا ل م نتملا ىف ةدراولا بتكلا سرهف - ؟
 ا و و م عم نتملا ىف ةدراولا ةيرعشلا تايبألا سرهف *
 ا ا شماحلا ىف ةدراولا ةيرعشلا تايبألا سرهف -
 ةا و توو ا لا ووا مسنا ا م سو ىيفحتلا رداصم سرهف 0

 ١07,١ (هرس سدقإ) فنصملل تاقيلعت نم شماهلا ىف ءاجام سرهف 5

 د ا تاعوضوملا :سريكدأل
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