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 ء يش ةطساو الب هسفن فرعي هنأو ءاهدهشيو هسفن كردي هنأ دحأ لكل حضاولا نم

 روضحب امو ءاهبلع هسفن ةطاحاي امإ ههسفن ةطساوب فرعت امنإ رخالا ءايشألا لب ءرخآ

 ناسنإلا فرعي اهب ةليسو ريصتو ؛ةروصلا يذ نع يكحن سفنلا دنع اهنم ةروص

 .هنع ةروصلا يكحن ام ردقب ةروصلا بحاص
 مدعلف ىلوالا امأ «نيتقيرطلا نيتاهبب لصحم ال ىلاعت هّللاب ةفرعملا نأ ي ىهءدبلا نمو

 هنوك مدعلف ةيناثلا امأو . طاحم ريغ عيمجلاب اطيحم هنوكل «ىلاعت هللاب ةطاحالا ناكمإ

 - .اهب هتفرعم نكميو هيكحت ةروصاذ ىلاعت

 لجو رع هتفرعم يف ءيجتلي نأ ةفرعملا بلاطلو ؛ةليحتسم ىلاعت هب ةلماكلا ةفرعملاف

 امهو «ىلاعت هّللاب ناسنإلا ةفرعم ّدح ىه .ةصقان ةفرعم اهب لصحت نيرخآ نيقيرط ىلإ

 ْ .ةامح لاوس الاب ةقرخللا

 ىلإ تحي ميركلا باتكلاو ؛ةمالعلا يذ ىلإ ريشي ام ةمالعلاو «ةمالعلا ىنعمب ةيالاف

 َرِكذ اَذإَنيِذَلا َنوُنمْؤُمْلا اَمَّنإإل اهقيرط نم ىلاعت هللاب يبيغلا ناميإلاو تايآلا يف رّبدتلا
 »ب 4و ْمِهَبَر ىَلَعَو نامي مُنذ ُهُناَيآ ْمهِيَلَع ْثِيِلُتاَذِإَو ْمُهُبوُلُق ْتَلِجَو هّللا

 0 :هررور #4 َنوِضِرْعُم م اَهْنَع ْمُهَواَهِلَع َنوُرُحَي ٍضْرَألاَو تاَونمَسلا ىف ِةَآ نم ْنيأكَو»

 01/4 «6 بالا اوُوَُرَذَيلَ ِهتاَيآاوَُّبَدَيِل كَراَبُم ُكِيَلإ هانْلرْنَأ بانك »



 ىنسملا ءايسالا ءامسالا حرس ع

 َواَنِتاَآِب اوُبذَك َنيِذّلا نإ :تاراذنإلا ّدشأب اهب نيرفاكلاو اهنع نيلفاغلا رذنيو
 هس ىف لمجلا عليو ع ةنعلا نرلغ ديالو ةامعلا تاوزا وهل تت ال اهنعاو يكتف
 ْ .ىر» # َنيِمِرْجُمْلا ىزْجَ كلدَكَو اطاككلا

 ناميإلا عيمجلل اهب لصحتي ىتتلا ةليسولا اهّنأ ميركلا نآرقلا يفرّبدتلا اندشريو

 هللا ِتاَيآ َّىَأَف ِهِتاَيآ ْهُكيِرُيَو# ءىرخأ نود ةفئاطب اط صاصتتخا الو «ىلاعت هللاب

 . محرر #4 نو رِكْنت

 ةنكمملا ةياغلا امنإ و «ىلاعت هيلإ ادحأ لصوت ال - رهظي |مك - تايآلاب ةفرعملا نكلو

 .هيلإ انرشأ [ى بيغلاب ناممإلا اهنم

 نكمملا ّدح وه - لوصولا نم اوحن - ىلاعت هللا ىلإ هب لوصولا نكمي رخآ قيرط انهو

 . بجاولا ىلإ لوصولا نم

 ىلإ بيغرتلل لوألا يدانملا وه مبركلا باتكلاو «هئامسأب هللا ةفرعم يه كلتو

 ىف َنوُدِجْلُي َنيِذّلا اوُرَدَو اهب ُثوْعْذاَف ىَنْسُحْلا ُكاَمْسألا ِهْللَو قيرطلا اذه نم ةفرعملا
 اوُعْذَت ا ايأ َنَمحَلا اوُعْداوُأ هللا اوُعْدا لقال .٠ «ر # َنوُلَمْحَي وناَك ام َنوَرْجِئَس هئاَمْسَأ

 تباث ءيش ىمسملاو ءىمسملا هب فرعي ام وه مسالاف ٠0.. © د

 رتخت ول هّناِف «ىّمسم لجأ»ب موتحا لجألا نع ربعي كلذلو «ٌصاخلا هفرظ يف ٌدوجوم
 . مسالا اذه ىّمسم هنوك نع جرخل

 دور نم انددع ةلرمقملا ءاضالاو هدف كتاف قيقحلا مسالا نأ فرعن كلذبو

 مسال عماسلا نإ ,ءامسألا ءامسأ يه ىرخأ ةرابعبو «ةّيقيقح ال ةّيرابتعا ءامسأ - ورمعو

 .اًيقيقح امسا مسالا ناك اذإ ام فالخب ,هتاصخشم نم ائيش.فرعيال ديز

 مكي هلا لوُسَر ىِّإ ليئازشإ ىِيَب اي عيْم ُ ُنْبا ىسيِع َلاَق ْذِإَو #9 :ىلاعت هللا لاق

 ْمُهَءاَج الف دَمْحَأ هُمْ ىدَْبْنِم ىتأي وشارع الا نم ّيَدَ نب امل ًدَصُم

 .هل ةفّرعملا هتفص هذهو دمحأ وه ]ك8 دّمحم مساف ٌنيِبُم رحم اذه اولا كانا

 ٍةَمِلَكِب ِكْرِشَبُي هللا َنِإُمَيْرَم اي ةَكْئالَمْلا ِتَلاَق دِإو# :ةك3 ىسيع يف لجو زع لاقو



 0 م

 0 فص 4 َنييَرَفْمْلا َنِمَو رخل اند ىف اًهيِحَو َمَيْرَم ْنْبا ىَسيِع م
 .حوسمم هنأب هفيرعت كلذو «حيسملا وه ىسيع مساف

 ْنِم هَل ْلَعْجَن ْمَل ىَيْحَي ةّمشا مالغب كوشن ان اًيِرْكَر ايوه :ةككقا ىحي يف ىلاعت لاقو

 .ن:1 © اًّيِمَس هلق

 نذ: نالاو تاودمسلا فر 990: لاعت هل امس دحأ نوكر نأ قتانضبا كلذتو

 0 .مهسهر © ابيض ُهَل ملحن "لَه َِيداَبِِلِ لطْصاَو ةدِئعاَف امه
 هلك ءامشألا مآ مُلَعَول تن مدآ نأش يف ءاج ام فرعن نأ اننكمي اضيأ كلذبو
 َكَناَحْبْس اوُلاَق # ٠ نيفِداَص مك نإ ءالؤم ءاعشأب ىو لاق ةكئالملا ىلع عه م

 ملف مهِئاَمْسأب مهل ْمدآ ا لاق * مي حا ميِلَعْلا تن نإ اَنَتمَلَع امال انل علما

 و َنودْبُ اَم ُمْلْعَأَو ضْرالاَو ِتاَواَمَّسلا َبْيْغ ُملْعَأ ىَنإ كل نأ ملأ لاق مهئامسأب أب

 . مصور #4 َنوُمَتْكَت تك تنك ا

 انيب ءاهفّرعيو اهفرعي نأ هنكمأ ام كلذو ءدوجولا ءاحنأ عيمج عسي ناك مدآ دوجوف

 اوفرتعاف ءفيرعتلا اذه نم نينكمتم اونوكت ملو ةيعماجلا هذه اهل نكت مل ةكئالملا

 ةّمات ةآرم نوكت نأ مزلي ةفيلخلا َناِف «ةّيملإلا ةفالخلل مهمْكَت مدع هجو اوفرعو مهروصقب

 هنع فلن اف :ضرألاو تاواسلا بيغ ملعي ِهّنأب هسفن فرع لات هن او تع تلكملا

 نَكَم امل مدآ نم ترهظ ةيلباقلا هذهو ءءاحنألا نم وحنب كلذ هيلع قدصي نأ مزال اضيأ

 عيمجل اعماج |لاع هسفنب مدآ راصف ؛هسفن نم اهراهظإ و تايّمسملا عيمج فيرعت نم

 .سدقتو ىلاعت هقلاخل ةآرمو «ملاوعلا

 اذهل هداجيإ يف هتردقو هدجوم دوجو هدجومب همايقو هدوجوب حرشي دوجوم ّلك نإ م
 .ءانبلا اذه ءانب نم هنّكَتو هيناب ةردقل ٌحراش هدوجوب ءانبلا نأ |ى «هئاقبإ و دوجوملا

 ءدوجولا نم ةعسلا هلام ردق ىلع هاّمسم دوجو فرعي ىلاعت هل مسا دوجوم لكف

 دّيسو ءايبنألا مركأ وه ءامسألا مظعأف ءمظعأ هتّيمسا نوكت ,مظعأ هنأش ناك |ملكو

 هدعبو انت بلاط يلأ نب ىلع نيدّحوملا ىلوم هوخأو هّيصوو هتفيلخ هدعبو ؛قئالخلا



 نييسنعلا امسح لل 5

 ّقحلا مامإلا وه ضرألا ىلع مويلا مظعألا مسالاو زيق# مركألا يبنلا ءايصوأ هؤافلحخ

 فيرشلا هجرف ىلاعت هّللا لّجع رظتنملا دوعوملا ةّجحلا ءرشع يناثلا

 رادلا هذه يف هللا مسا ةيآو  ىدملا عم ىبنلا دوط ىرولا مامإ

 مظعأ ةيآ هّنل ام» :اتت انققا ىلع نع ىورو ,«ىئسحلا ءاممألا نحن» : انَلَم منع يور دقو

 .«ينم
 :ماركلا ءايلوألا ىوه كلذ يف رذعلاو ءاليلق ائيش ثحبلا قاطن نم انجرخ انّلعلو

 :مالكلا رودص ناك |مهم بلطملا ىهتني مهيلإ ثيح

 دالبلا نم تنك ثيح كفيضو ١يباكر تهجتا ام ثيح كليزن

 نم عرض رادع نك ةةرعيااوا مالكا نم ايلا ١1 يح دويل ىلإ عجرنف

 هسفن فرع نُف ءهاّمسم فتعي هللا ءامسأ نم مس | هدوجوب دحأ لك نأو ؛هدوجو ةطيح

 كرابت هللا ةمظعو عارم هللا ءامسأ ةفرعمبو سمن ةطيس راك هّبر فرعي

 ءايلوألاو ءاملعلا مالعأ دنع ةّمهملا رومالا نم ءامسألا حرشب ماّتهالا ناك كلذلو «ىلاعتو

 اوفلاو ءامسألا حرشب اوّمتها نيمايملا ةّمئألاو نيمألا لوسرلاو ميركلا باتكلاب ايَسَأَت مهو

 .الئاسرو ابتك كلذ يف

 ةعست هلل نإ» : 84 هللا لوسر نع ةّصاخلاو ةّماعلا هاور ام ةيانعلا هذه داز دقو

 يف اوعضو نوثّدحما ىرت كلذلف .«ةنجلا لخد اهاصحأ نم ةدحاو الإ ةئام امسا نيعستو

 بناوج فلتخم جلاعت ةدرفم ابتك كلذ يف نوقّقحلا فلو ءءامسألل اًصاخ اباب مهعماوج

 ...ءامسألا صاوخو ءال مأ ةيفيقوت اهّنأ اهو ءءامسألا ددع لثم ءثحبلا اذه

 راثآ اوحرش ثيح «نافرعلا لهأ بتك يف هسفنل اًصاخ الحم ءلح كلذ نأ ىلع

 يتلا ءامسألا حاكن ةلئسم اونونعو ؛ءامسألا ةليسوب قولخم ملاعلا ّنَأو ملاعلا يف ءامسألا

 .ملعلا اذه لئاسم تاهّمأ نم راص

 ام دنع ركذي ثيح «ةيزمر ةروصب ميركلا باتكلا يف انّيبم كلذ عيمج ناك دقو
 ةّينآرقلا تايالا يف ءامسألا نم رمألا كلذ ءدبم ىلإ هتايلجتو هّللا لاعفأ نم رمأ ىلإ ريشي

 اَّنِإ ٌصاخ رمأ ركذ دعب ةممركلا تايآلا يف ةروكذملا ءاممألا نأ رّيدتلاو ملعلا لهأ هنت دقو



 / ميدَقَت

 دورو دراوم يف ةقدلاب كلذ معي , يدوجولا يعقاولا هنييبتو رمألا اذه عوقو ليلد ركذ يه
 بلطملا عم هتبسانمو هعم ةفلتخما رخالا ءامسألا ركذ اصوصخو تايآلا يف ٌصاخ مسا

 .ةيآلا يف حورشملا

 لّمأتملا ٌئراقلاو تايآلا ضعب يف ميلعلا مساب ةنورقملا يماسألا ركذن كلذل لاثمكو
 مساب هْنراقّتو ميلعلا مسا ركذل ةيآ لك يف ةدوجوملا ةّيقوذلاو ةّيناهربلا تابسانملا ىري

 :رخآ

 هِيَلَع َحاَنُج الفَرَمَتْعاوأ َتيَبْلا ٌجَح ْنَمَف هللاِرئاَعَش ْنِمةوَْمْلاَو اَفّضلا نإ ]١[
 .هءدور © ُجيِلَعْدِكاَش هللا َناَف [يَح ْعّوطَت ْنَمَو اَمِهِب َفَولََي ْنأ

 ةيمشا هلا نإ ةنرل دك ويدل ىلع اكل اهلا فيشاف كب لاب فكل 89

 .نمدر»ز #8 ُجيِلَع

 كلم هَل َنوُكَي ىّنأ اوُاَق اكلم توُلاط مك َتعَبْذَ هللا نإ مت مهل لائذإ» [5

 دو ْمُكِيَلَع ُهاَفَطْصا هللا َنِإَلاَق ِلاَمّلا َنِم ًةَعَس َت اي ْمَلَو ُهْنِم ِكْلُْلا َّقَحَأ ُنْحَنَو اَنِئَلَع

 0070 يلع عسا هللاو ءاش م هك ىبؤي هللا مهجْلاو ملهلا ىف عب

 َنَو اًنَسَح اًقْرِر هلل م هنو وئام وأ اول مث هللا ليس فاوُرَجاَه َنيِذْلاَو [2]
 .0:/: # ٌجيِلَح ٌجيِلَعَ هللا نإ و نوصي الخدم ْمُهنْلِخ دْيَل * َنيِقِزاَرلاُرْيَخ َوُهَل هللا

 ُديِدَقَت كِلْذ ناَبْسُحَرَمَهْلاَو َسْمَّشلاَو اًنكَس َلْيَّللا َلَعَجَو حابّضإلا ُقِلاَفأا [0]

 0م © ميِلعْلاٍزيَِعْلا

 هين ًةَعاَسلا َّنإَو َنَحْلاِب ًالإاَمُهَنِكَب اَمَو َضْرَألاَو ِتاَواَمَسلا اَنْقَلَح اَمَوإ# [1]
 .مسلمر © ُيِلعْلا َقَدَخْلاَوُه ُكَبَر َّنِإ * َليِمَجْلا َحْفَّصلا حّفْصاَن

 دْعَب ْنِم َلَعَج مّن َةْوُق ٍففْعَض ِدْعَب ْنِم َلَعَج من ٍفْحَض ْنِم ْمُكَْلَح ىلا هللا## [1]
 .«م- ُريِدَقْلا ُميِلعْلاَوُهَو ُءاَشَي اَم ُقّلْحَي َةَبيَشَو اًْعَض وَ

 ..0.... © يللا ٌحاتفلاَْهَويَحْلاب اَننب حف مان اَننِب عمْجَي م



 ظ -
 ىلا تامنالا حرق

 ههَلع هللا رهو هب تأهل اًيدح هجاوزأ ضحن ىلإ نشل 541

 ْميِلَعْلا ىِنَأبن َلاَق اًَذَه َكُأَبْنَأ ْنَم ْتْلاَف ِهِب اَهَأِتَن اًمَلَف ضْعَب ْنَع ضَرْعَأَوُهَضْعَب َفَيَع

 ْ .ىردر وريبَحْلا

 كبَر َنِإُءاَشَن ْنَم ِتاَجَرَد ُمُفَْن ِهِمْوَق ىَلَع َميِهارْبِإ اَهاَنِيَنآ انجح َكْلَتَو# ] 1٠١

 ظ .:0) © ٌميِلَع ٌميِكَح
 يِلَع هللا ْعُهْنِم َنَكْمأَف لبق نم هللا ُناَح ْدَقَف كَتئايمت اوُديِرُب نِإَوط ]1١[

 ىلوالا ف ملعلا لع مخ دج 1١١-١١ ٍ نيتيألا اضيأ ةقدلاب ريددجلاو

 ؛ملعلاب لّممكمو ةمكحلا ىلع ٌئنبم رمألا نأ كوالا يف هّبنف «ىرخالا يف رمألا سكعو

 ىلع اينبم ناك رمألا اذه نأ هللا ءاش نم تاجرد عفرو ةّجحلا نايتإ تضتقا ةمكحلاف

 ملع ناك ىرخالا يفو .هتجرد عفرل مهنم ٌقحتسملاو هدابع ةياده قرط نم هللا هملعي ام

 ةربع اونوكيو مهلامعأ ءازج اورُيل نينئاخلا نم نيكقلا ةمكحلا تضتقا مث الوأ مهتنايخج هللا

 .مهتابكنل نيدهاشلا نم مهريغل

 ةروصب نيموصعملا ثيداحأ يف اهيلع قلخلا ءانبو ءامسألا راثآ حرش درو دقو

 ذك قداصلا نع «”يفاكلا يف مالسلا هيلع قداصلا نع يور ام كلذ زربأ نمو «ةلّصفم

 ,قظطنُمريغ ظفللابو ءتّوصتمريغ فورحلاب امما قلن ىلاعت هللا َّنإِد :لاق هّنإ

 ءراطقألا هنع ّيفنم « غوبصم ريغ نوللابو ءفوصومريغ هيبشتلابو ءدّسحم ريغ صخشلابو

 ةمات ةملك هلعجف ؛روتسم ريغ رتتسم مهوتم لك سح هنع بوجحمو «دودحلا هنع دَعبُم
 ايلا قافنإ ةناف ءاعنأ نقلت ايم رتيطظ ا3 موحخ آلا ذاك كعحاو: ىسبنل نمر اذ أ يبرأ جاع
 رهاظلاف ترهظ يتلا ءامسألا هذهف «نوزخم ا نونكملا مسالا وهو ءاهنم ادحاو بجحو

 - ثيدحلا| « ىلاعت هللاوه

 ١( ءءامسألا ثودح باب ءديحوتلا باتك ء«١١؟/١ :يفاكلا ح١.



 9 ميدقت
 اهيلع ملاعلا نييبت رمأ ءانتباو ةيكيسالك ةروصب ءاممألا ريثأث نييبتب ماتهالا نأ ريغ

 اهحاكنو ءامسألا نايب راصو ؛ةّصاخ نافرعلا لهأ هب ّجتها امم ةفلتخم ا اهبناوج حرشو

 نييبت نم اونكمت اهب اساسأو «هناكرأو يرظنلا نافرعلا لئاسم زربأ نم ملاعلا يف اهريثأتو

 تايلجتلاو ةقلخلا لوح ةدوجوملا ةلئسالا نع باوجلاو مهلئاسم هيجوتو مهتايرظن
 .ةيهلالا

 5 جلاعي ءامسألا حرش يف ءاملعلا نم فيلأتلا رثك انركذ ام ىلع ءانبو

 .هيف رحبت يذلا ملعلاو هصّصخت ةهجو نم ةلأسملا

 ةروهشم ابتك كلذ يفاوبَودو لاجمما اذه يف ةدراولا ثيداحألا اوعمج نوثدح اف

 لئاسملا رئاسو ءامسألا ةّيفيقوت لثم ةّيمالكلا اهتاهجو نم ةلأسملل اوضّرعت نوملكتملاو

 هللا ىلع اهقالطإ ةبسانمو ةّيوغللا اهيناعم نايبل اوضّرعت نوّيوغللاو ءاهب ةقّلعتملا ةّيمالكلا
 ةّيداملا اهجئاتنو ةّيلمعلا اهتاموتخ ةّيفيكو ةّيركذلا اهّصاوخ ةفرعمب اومتها راكذألا لهأو
 اهيلع اونبو مهملعل ةّمهملا لئاسملا نم اهولعج - انركذ |ى - نافرعلا لهأو «ةّيونعملاو

 .ليصفتلاب اطوح اوملكتو ةيساسالا دعاوقلا

 ءءامسألا حرش يف ةنّودم ةريثك الئاسرو ابتك يملعلا دضاعتلا كلذ ةليصح ناكو

 ثيح ؛كيدي نيب يذلا باتكلا - اهفطلأ نم وأ - لاجمما اذه يف فّئص ام فئاطل نمو

 ,ةّيدوهشلا تافشاكملا بحاصو لمعلا كولسلاب ىلاعت هّللا ىلإ نيكلاسلا نم هفّلؤم ناك

 نكمتف ةّيلقعلا مولعلاو ةيلاعنملا ةمكحلا يف ارَّحبتم ناك - هباتك نم رهظي اى - ِهنِإ من
 ءامسالا رثكا حرش يف درواو «ةنقتم ةّينف ةروصب اهنايبو ّنفلا اذه فئاطل حرش نم كلذب

 .اهيناعمو ءامسألل ةدوجوملا تابسانملا نم باتكلا اذه ريغ يف ركذت مل بلاطم

 جلاعو يملإلا ملعلا يف ةلكشملا بلاطملا نم ةّدعل هباتك يواطم يف ضرعت هنأ ىلع

 .موقلا بتك يف اهضعبب رفظن مل انّلعل :ةقيقد تانايبب لئاسملا كلت



 ىنسملا ءامسالا الم َ 08 ١

 فلؤملا

 ديز مث ؛ءامسألا حرش نم ىلوألا ةعبطلا ةمدقم يف فلؤملل ةرصتخم ةمجرت ءاج

 نارهطب عبط ىتلا - ةعلاطلا سومشلا - رخالا هباتك ةعبط ةمدقم يف رركتو اليلق اهيلع

 - هتاكرب هللا مادأ - يوفطصملا نسح ليلجلا ققحلا ملاعلا |هبتك قه 17174 ةنس

 ىتلا هبتك خسنو - هر - فلؤملا نبا نع ةهفاشم ذخأ ام |ىيف بلاطملا ردصم ناك ثيحو

 .رثكأ اهلع داّتعالاف ءفيرشلا هطخب تناك

 يف فلؤملل ةرصتخم ةمجرت اضيأ ينارهطلا كرزب اغآ خيشلا ققحملا ةمالعلا بتك مث

 ,057/7-067 ءرشع عبارلا نرقلا يف رشبلا ءابقن مسق «ةعيشلا مالعأ تاقبط هباتك

 ردصم نكي مل ثيحو .نيتروكذملا نيتمدقملا يف ءاج ام ىلع تافاضإلا ضعب اضيا اهيف

 . متأ ةدئافلا نوكتل نيذه نيب عمجأ نأ تيأرف "7لاجملا اذه يف رخآ

 دّيسلا نبا - هرس سّدق - [نيسح دّيسلا]وه» :ةعلاطلا سومشلا ةمدقم يف ءاج

 نم لّصح نأ دعبو «ةيوبنلا ةرجهلا نم ( ١7/0 ) ةنس يف دلو يدابآ دوردلا ينادمهلا قت

 فجنلا ىلإ لقتنا اهليصحت نكمي ام ةلوادتملا لوقنملاو لوقعملا نونفو ةّيممرلا مولعلا
 هنامز دحوأ هللاب فراعلا دهازلا ملاعلا سرد كردأو رصعلا ةذتاسأ ىلع ذملتتو ءفرشألا

 :باتكلا اذه فلؤم اهيف ركذ ىتلا رخألا دراوملا نم ١(

 ١ ام ىلع ءادج ةزيجو ةمجرت ركذ 86/5 ةنيشلا ناعأ 5505)

 .هيلع هبنئس |[ى ؛هلحمو فلؤملا تافو ةنس

 وئهسلا' نظعي انضر هيف عقوو :1417/6-487 يف هركذ :ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا -

 رشاعلا دلجملا رخآ يف كلذ كردتساو .هدلو مساو هلحمو هل مجرتملا تافو ةنس ركذ يف

 .تاكاردتسالا هذه نم ةيناثلا ةعبطلا يف حجو

 .هلق يزاريشلا ازريملا ةذمالت نمضخ فلؤملاركذ .يزاريشلا ددجملا ىلإ يزارلا ةيده ٠'-

 ىلوملا ةذمالت نمض ه را را ير لير ا 3

 .ينادمهلا يلقئيسح



١١ 

 هةديس قوتتملا >ةيليع هللا ناوضر -2”ىفجنلا ينادمحلا لقنيسح الملا درا

 .هضيرتسلا تا اا

 درطو قحلا ىلإ ةوعدلاو ةدابعلاو فيلأتلاب كانه لغتشاو نادم# هنطوم ىلإ عجر من
 ,( )67"١1 ةنس اهيف ىفوت نأ ىلإ ءنيموصعملا نيبّيطلا هدادجأ جهنم ةرصنو لطابلا

 هانيكح ام ىبهتنا - .«روبقلا لهأب ةفورعملا ةريقملا يف نفدو ءةنس (71") هرمع نم ىضمو

 .-ةعلاطلا سومشلا ةمدقم نع

 ىلوملا خيشلا وه» :هيف لاقو (714/7-118 :رشبلا ءابقن) ةعيشلا مالعأ تاقبط ين هتجرت ءاج ١(

 ةعيشلا ءاهقف رباكأو ءاللعلا مظاعأ نم ينادمحلا ينيزجردلا يدنوشلا ناضمر نب يلق نيسح

 هقيلا خوطسس سرد م ءاهمتأف مولعلا تامدقم أرق .. .هرصع يف قالخألا ءاملع ةمتاخو

 نيسحلا دبع خيشلا ربكألا ملاعلا ةزوحم صتخا دقو ايلعلا ةقبطلا سورد رضحو لوضكلاو

 سرد اهلالخ مزال ةدم امهطقف راوزبس ىلإ رفاس مث ءنيقارعلا خيشب ريهشلا ينارهطلا
 هيوذو هلهأ نيب اهب ثكف دنوش ىلإ داع مث ءيراوزبسلا يداه ىلوملا فورعملا فوسليفلا

 خيشلل كاذموي ءاتفإلا ةيعجرمو سيردتلا ةسائر تناكو ءفرشألا فجنلا ىلإ رجاهو ةهرب

 لاوط نيئس هسرد مرو هيلع رضتبملا ؛فجنلا مالعأ رئاس ىلع مدقملا ناكو ءيراصنألا

 يرتستلا يلع ديسلا ىلع قالخألا يف ذملتو ؛اريثك لوصالاو هقفلا يف هتاريرقت نم بتكو

 .ّنفلا م العأ هيف قافف

 مزل لب .. ا ورا سرح نطل 00110 بول يراسل دا ءداسأ دعب

 حبص هرادب قالخألا يف سرد هل ناكو ...ةسائرلا بلطي ملو ىوتفلل ّدصتي مو ىوزناو هتيب

 هدحيال ميظع رمأ معلا اذه صوصخ ين وهو - لوصالاو هقفلا سردي هدعبو - موي لك
 بيذبتو قالخألا ملع يف هلئام نب نمزلا اهلالخ دي مل ةليوط ةبقح تضم دقف ءفصو

 دعي ثيحب هل مجرتملل ناك ام هل نوكي نم هدعب غبني مف «نفلا اذه هب مت دقو ءسوفنلا

 اءامس اه نازت اموجن هدعب اوناك هتذمالت نم ةرمز بذه هنا ىلع .هل اريظن

 «...فيرشلا نحصلا يف نفدو )١71١١( نابعش 14 يف ارئاز البرك يف ىوتو...ةليضفلاو
 نم عيمج ىلع ميظعلا قحلا نم هل امل هلوطب ريرحنلا ربحلاو ريبكلا ملاعلا اذه ةمجرت انلقن امن و

 اذه ةذمالت نم اَمِإ مهناف «ىلاعت هللا ىلإ كولسلاو سفنلا بيذهت جهنم اوكلس نيذلا نم هدعب

 دحاو لك ناك نيذلا هذيمالت ةطساوب وأ - اذه انباتك فلؤمك - ةطساوالب راّخزلا رحبلا

 .كولسلاو ةفرعملا ءامس يف ًالألتم احن - مهترثك ىلع - مهنم
 تقاض دقو هيف انعقو نامز نم ىرولا قزر هنميب يذلا هتّجح ىلإ مث ىكتشملا هللا ىلإف
 وأ كولسلاو ةيادحلا ىثطعتم ةعجارمل اعجرم نوكي ادحأ هيف ىرتالف ءءامسلا تعنمو ضرألا

 .قيرطلا لإ تناذهو نسنلا ادعي مهلا اجا نه نيخازلا قكمش اذاغقا



 ىنسملا ءامسالا حرس ١

 يدا دوردلا ىت دفع ةعنلا نب قيس هدسلا» :ةكيشلا ةالعأ تاق يف ءاجو 1

 ذيمالت نم ةفرشملا ءارماس يف ناك .لماك ٍقالخأو لضاف هيقفو ليلج ملاع ؛ينادممحلا

 تيسجا) ركا لاه وقرعالا تحتنلا قابفيا رضحو#ةلووط ةدك:قزاريقلا هد [ديببللا

 ىتح ؛مهريغو "' ليلخلا نيسح ازريملاو ؛ينادمهلا يلق نيسح ىلوملاو "” ىتشرلا هّللا

 نسحو ققتلاو حالصلاو كولسلاو قالخ الاب نيفورعملا نم وهو ؛ةيملعلا تاماقملاب رهتشا
 اهنم قزرف «هتقيقش ىلع يميظعلا دبع هاشلا ىلع دمحم ديسلا ةمالعلا رهاص ؛نطابلا

 هل هاو ا تالعحلا ل قشور الا مقلد ةيسبنلاو نيت ا سلا هاذا
 فئاظولاب نيمئاقلا نيجورملا ءالجألا نم اهيف ناكف )١1718(« دودح يف نادمه

 فيناصت هلو .هتربقم يف اهب نفدو )66"١1( يف ىفوت نأ ىلإر ومالا عجارم نمو ةيعرشلا
 لصح نكل ([5472-87 ص عج )ةعيرذلا يف هتركذ |ى هطخب هتيار ...نيدقارلا هيبنت اهنم

 ام ىهتنا - .«...انه هانركذ ام حيحصلاو هنفد ٍيفو اهلحمو هتافو خيرات يف هابتشا كانه

 .- ةعيشلا مالعا تاقبط نم هانلقن

 نارهطب ىفوت هل مجرتملا نأ (ىلوالا ةعبطلا نم 587/5) ةعيرذلا يف ءاج يذلا ناكو

 تءاج ىتلا تاكردتسملا يفو هتاقبط يف انه كلذ ةعيرذلا فلؤم كردتساو ١112712١« ةنس

 نم ةريخألا ةحبطلا يف ءابعشالا كلذ حض دقوةعيرذلا نم رشاعلا لحما رخخآ يف
 | كيرلا

 ةمجرت نمض بتكف )١44/7( ةعيشلا نايعأ بحاصل وهسلا سفن عقو هنأ اك

 ١١1٠١«. دودح نارهط يف قوت» :فلؤملل ادج ةرصتخم

 امو )١7577( ةعلاطلا سومشلا ةمدقم يف ءاجام نيب هتافو خيرات يف فالخلا امأو

 تافيلأت درس نمض ةمدقملا يف اضيأ كلذ ركذ دقف )١114(« ةعيرذلا بحاص هبتك

 فجنلا يف ىفوت - هدق - يراصنألا خيشلا ةذمالت نمو نيِيلوصالاو ءاهقفلا مظاعأ نم ناك ١(
 .ةرش سلق انس وف دوق ه1

 - امهرس سدق - يراصنألا خيشلا مث رهاوجلا بحاص ىلع ذملتتو ءاهقفلا رباكا نم ناك (؟
 .- هرس سدق - فرشالا فجنلاب نفدو ةلهس دجسم يف ١1١717 ةنس قوت



 ١ ا

 ةفيححص 07 يف اضيأ عبط دقو ءدوهيلا لئاسم ةبوجأ يف دوضنملا ردلا اهنمو نيا كفار

 باتكلا اذه فالغ يف عبطو بتك امم رهاظلا نأ قي الو ... «نارهطب ١744 ةنس يف

 ىدابأ دورد دهتحم نيسح ديس اقأ ىاقا نيفراعلا ةدبزو مالسالا ةجح ترضح زا»

 هدلو انل هركذ ام فلاخي اذهو «باتكلا اذه عبط نيح اّيح ناك فلؤملا نأ «هتاكرب تماد

 .«- رلعأ هللاو - *87"١1 ةنس يف تناك هتوف نأ نم مظعملا

 : هت افيلأت

 ةمدقمو ةعلاطلا سومشلا ةمدقم يف ءاج ام اهنم ركذن «ةعتمم تافيلأت هل مجرتمللو

 :ةعيشلا مالعا تاقبط يف ركذ ام اهيلإ فيضن مث ءامسالا حرش

 نم تغرف دق» :هرخآ :ةفيح 47 ىف :ةيوضترملاةعيشلا ىلإ ةيوضرلا ةفحتلا-١

 دعب ةئامالثو نيرشعو ىدحإةنس نم ةدعقلايذ رهش نم ةرشع ةسماخلاةليل هديوست

 .فلألا

 يف - ةخسنلا رهظ يف بتك |ى - هفيلأت يف عرش دقو - ' ميركلا نآرقلا ريسفت -"
 ةماعلا اهي لوقربو ا اناا شيول هيلع هوو رقع دمر | اذ كو قاس 15 نع

 دقو «نيبئاغلاو نيمودعملل زيزعلا باتكلا تاباطخ لوم يف رشع ةعبارلا :رشع ةثلاثلا

 «ىنسحلا ءامسألا حرشب ىلوالا تيمسو ؛نيتدرفنم نيتلاسر رشع ةيداحلا ةمدقملاو اهتلعج

 بايب لر ألا اعردلا نخل ىف كوقيو, تانككلا كاناطعت عرش قاتلا تلي ةيناقلاو

 نم بصألا بجر رهش نم رشع عبارلا تبسلا موي هفينصت نم تغرف دقو :(١3؟)
 مايأ يف هللا اوركذاو# ةيآ نم هلوأو يناثلا ءزجلا يف عرش مث .ه 1777 ةنس

 ةدلاو راضت الو## ةيآ ىلإ ىهتني هرخآو ةفيححص 7١0 ءزجلا اذه نم بتكو #4 ...تادودعم

 .هباب يف نسح قيقحت ٍليلحت ريسفت «ةفيحص ٠" يف باتكلا عومجمو .©...اهدلوب .

 :ريسفتلا اذه مسا نأ (تافيلأتلا نم 0 مقر) بابللا بل ةلاسر ركذ دنع ءيجيس امم رهظي ١(
 .نكألا لقتل نسف قارحألا كتيركلا



 تسهل ةامسللا © تت ١

 : انكر تالاع يسب مدن لع تهون + هينفارلا اكو يلف را هيشت #05
 لامجلاو ,.هحور عم مدآ ندب ةبسن يف لوالا لامجلاو .هدالواو مدآ بسن نايب يف ةمدقملاف

 وق اوت د: نأ قف هللا نإ نيوتن املا دبال نأ يف ثلاثلا لاهجلاو ؛ةّيدوبعلا ىنعم يف يناثلا

 فلأ دقو .خلا ...ةالصلا تامّدقم يف عبارلا لامجلاو .حبصلا تقو يف ةدابعلاب مهسفنا

 ناكو ؛ ٠ 5و 7175 ص يف هركذ | نيلقثلا ةراصعو ميقتسملا ساطسقلا دعب باتكلا
 يف حرص دق - هدق - فلؤملا نأ عم ,ه ١15717 ةنس نم ريدغلا ديع ةليل يف هنم غارفلا

 نأب عمجلا نكميو .نيدفاولا لامج يف روكذم كلذ ليصفت نأب اضيأ نيلقثلا ةراصع

 . ىرخأ نئارقب كلذ رهظي |ى ءانامز نالخادتم نيفيلأتلا

 ١154 ةنس يف ةفيححص 07 يف عبط دقو ءدوهيلا لئاسم ةبوجأ يف دوضنملا ردلا -

 ,مالسإلا ةقيقحو ديحوتلا يف دوهملا نم ةدع اهلأس ةلئسأ ةسمخ باوج وهو ؛نارهطب ه

 .نارهطب ه ١87 ةنس يف ةّيسرافلاب اهنع باجأو

 ةقيقح نا لا اهرخآ يف لوقي باتكلا تاباطخ يف بابللا ّبل ةلاسر -6

 انباتك تامدقم يفو ةيوضترملا ةعيشلا ىلإ ةيوضرلا ةفحتلاب موسوملا انباتك يف ...نارقلا
 هللو ةلأسملا هذه يف هاندصق ام مت «ربكألا لقثلا ريسفت يف رمحألا تيربكلاب موسوملا
 . 1177" ةنس مركملا لاوش نم (71/) ءاثالثلا موي يف هقيفوتو هنوعب هنم غرفو دمحلا

 ؛ةفيحح نيرشعو ىدحإ يف ,ثيولتلا لها باوج يف ثيولتلا كسن ةلاسر -1
 .ه 1177” ةنس مظعملا نابعش رهش يف هفينصت نم غرف «ةيسرافلاب

 .هيلإ عجرنسو كيدي نيب يذلا باتكلا اذه وهو ىسحلا ءامسالا حرش /١-

 يف «هباب يف ديحو لصفم فيطل قيقد لصفم حرش وهو ؛ةعماجلا ةرايزلا حرش -/

 ةدعقلا يذ نم رخآلا رشعلا يف هفيلأت نم غارفلا عقو دقو» :هرخآ :ةحفص (081)

 «...فلألا دعب ةئامثالثو نيرشعو نيتنثا ةنس نم ,مارحلا

 يف ليصفنلاو قيقحتلابةيولع ةبطخ حرش «نيتأشنلاةقيقح يف نيلقثلا ةراصع -4
 ١1717 ةنس يف غرف .راحبلا نم ملاعلاو ءاسلا باتكب هيلعف» :هرخآ ,ةفيحص )٠١(

 . (ه



١ 6 

 نيدلا لوصأ قيقحت يف ةيسرافلاب ةلاسر - لوسرلا لآ نيد يف لوصالا 55 507

 نديرفآ تيادب هك تسازس ار ىراكديرفآ سايس» :اهوأ «:ةفيحح 7١١ يف بهذملاو

 ميدقت

 ققيآ نتشيوخ زاغأآ هب هك دوم ناوتن ركذ ىزيج زا انآ ردادك هدومن ىلاج زاار ىنكره

 :ةعلاطلا سموهتكلاو

 - هيلع هّللا ناوضر - هلو» :اهيف ركذو ةعلاطلا سومشلا ةمدقم يف اهركذ ءاجام اذه

 نكاسلا ينراعلا لضفلا يبأ ديسلا جاحلا مرتحما هدلو دنع ةدوجوم اهعيمجو ىرخأ راثآ

 .[ ةروكذملا ةمدقملا ةباتك خيرأت ٍف] نارهطب

 :ةعينشلا ءالعأ تاقبط بحاص لاقو

 فيلا ددرخ نارا هقنألا ف قاع أل 3011 ورد كارت هطس تناول

 ' .ينارهطلا يجاح ىلوملا نب سابع

 ١١- نيدقارلا هيبنت باتك يف روكذم هنأ هركذ ىضم دقو ] ؛ميقتسملا ساطسقلا [.

 ردك ويقام تاو ك1

 هرعش

 نأ مالعألا تاقبط بحاص لوق انيكح دقو «ةفيطل ةيرعش ةحيرق اذ هل مجرتملا ناك

 :انيدس و ةيئارك ف اراعتمأ كقلؤولل نأ ةعلاظلا نوما ةفدلق نق ركذو نيتك نعش هل
 قاط منيب هب تمد كي اشوخخ ىا قارفز مص ىادش نوخ ام لد

 قاتشم نينج نيامديدركوتب ديدن بآرمعب وك ىاهنشت
 قاذم هب مديآ لظنح نوجدهش انهعرتبىاوت قارفزا

 قايرت شدشابن تلصو ريغ 2( لد هب هدوم رثا نرجه رمهز

 قاحم تستروجز مياهزور افجزمفكزاىدرب لدو نيد



 مم سسسللل 21 شتشسس  يييبيبببببببببببيبيبببب سس سس سياسي سبيس بيبي ساس سيب يسيل حا ل سي سس يبل بيبي بيبسي سلا

 قافاهمربتسساباححت هك 220ا,_تنيربنع فلز نأ شاك

 قفايثسلار جي ليئاببدك  قفوكلل وعلا فوكو

 قافشاركم ناك مديربن ح2 ديسر لصو و تشذك نارجه تقو

 قاثيم نياتسامكحمارمرم | متسب ىتسوددهعامثاب

 باتكلا يف ةماهلا بلاطملا

 .هريسفتل ةّمدقمك باتكلا اذه بتك هنأ فّلؤملا لوق انيكح

 اهيلإ جاتحملا بلاطملا تايلك يه رومأ ةينامث باتكلل ةمدقمك هيف - هدق - دروأ دقو

 ءامسالا حرش ف

 نيب ضراعتلا عفرو ىلاعت هللا ءامسأ اهعيمج تادوجوملا نأو مسالا نم دوصقملا ١-

 .ءاممألا ددع فالتخا نم ثيداحألا يف درو ام

 .ىلاعت هّللا تافص بتارم ركذو اهم ةيمستلا ةيفيكو ءامسألا ءاشتنا -؟

 .تاثداحلاو تايئزجلاب هقلعت ةيفيكو هللا ملع -1

 .ةيلاجلاو ةيلالجلا ءاممألا -ع

 .ةينالظلاو ةيرونلاو ءسحلا ريغو ىنسحلا ءاممألا -0

 يننهديحوت لاك» ةمتألا مالك يف درو ام نايبو تاذلا عم تافصلا ةينيع -1

 .حيححت ريغ لاعفالاو تاذلا تافص ىلإ تافصلا ميسقت نأ ركذو «هنع تافصلا

 .يمسقملا قالطإلارابتعاب اهل مسا لب ءوه وه امب تاذلل امسا سيل «هللا» مسالا-ا/

 .لوالا قلخلا هناو مظعالا مسالا يف قيقحت -/

 ىواطم يف اهنايبل ضّرعت ىنلا ةماهلا بلاطملا نمو ؛ءاممألا حرش يف عرش مث

 .ءيدبلا مسا يف اهدروأ ءرمألا لوزنل ةفلتخما ملاوعلا ركذو ءادبلا ةقيقح



 00 .بئاتلا مسا يف هدروأ «ىلاعت هّللا ةبوتو دبعلا ةبوت 0

 .بيثملا مسا يف هركذ ءباقعلاو باوثلا ىنعم
 .ةيلاعلا ملاوعلا نم ءايشألا ليزنت رابتعاب ىلاعت هللا ىلع قلطي هنأو قلاخلا مسالا

 .ماوعلل يفاثلاو صاوخلل لوألا نأو |مهقرفو َلادلاو ليلدلا مسالا

 .هل قلخلا ركذو قلخلل ىلاعت هّللا ركذ ىنعمو ركاذلا مسالا

 .ةيدمح ا ةقيقحلا وه هنأو نامحرلا مسالا

 .بتايسالابرومالا قياقتاةك تت ركذو: باسل بجيب مسالا

 .دمرسلاو دبألاو رهدلا ىعمو دمرسلا مسالا

 .اهيف نذإلاو ةعافشلا ىنعمو عفاشلاو عيفشلا مسالا

 .ركشلا ىنعمو روكشلا مسالا

 . ءايلوألاو ءايبنألاو هّللا ةداهش ىنعمو ديهشلا مسالا

 .تافصلا ين ملاع هلا رانش ناو ةنروعلا مسالا

 يروضحلا ملعلا نايب يف موقلا هركذ ام دقنو ىلاعت هيف ملعلا ةقيقحو ميلعلا مسالا

 .ةمالا مولع تاهج نايب يف رابخالا يف دروام حيضوتو «يلوصح او

 .ٌوفعلا عم هقرفو روفغلا ىبعم

 . ىتكلاو يمهولاو يلايخاو يسفنلاو يلقعلا نم مالكلا ماسقأ نايبو ملكتملا مسالا

 ةتامإلاو ءايحإلاو ةايحلاو توملا ىبعمو تيمملا مسالا

 .ضرألاو تاوامسلا داجيإل ةعاطتسالا هتقيقح نأو قطانلا مسالا

 .دوجولا ةقيقحو يموهفم دوجو :نادوجو دوجولا ناو ,دوجوملا مسالا

 .ىندألا ةايحلا ذخأ ةتامإلا نأ |ى :قبألا ةايحلا ءاطعإ هتقيقح نأو يفوتملا مسالا

 .ىلاعت هللا ىلع هقالطإ ىنعمو مسالا

 . ضحب رابتعا ريغلا ىلع هقالطإو ىلاعت هيف ةرصحنم ةيئيشلا ناو ءوه مسالا



 ىنسملا ءامسألا 0 0 0

 لتبتلاو حيبستلا ةمركلا تايآلا يف لعج ام ىنعم اهيف نيب ةّمتاخ باتكللو .

 ىمسملا نود مسالل ةوعدلاو ةناعتسالاو

 : فلؤملا رداصم

 هتايقوذو ةيملعلا هتامولعم ىلع هبتكي ايف دمتعم فلؤملا نأ باتكلا يف رظنلا انيطعي

 انّكمتم هلعج ام كلذو ؛ةتتشتملا عجارملاو ةفلتخملا بتكلا ىلإ ةعجارملا ليلق :ةيصخشلا

 قيرط يف مه نيذلا اهيلإ هّبنتي |لق ةفيطل تاّيقوذو ؛:ةديدج ةعّونتم بلاطمب نايتإلا نم
 ام ىلع هلل دمحلا» :(187) يّفوتملا مسالا حرش دعب لاق ءءارآلا درسو لاوقألا عمج

 قيمر الع رح[, رك رزك انف ينص ىلا هنا قاموا
 ةيفك هتلعم امن عالؤو ةيناقرعلا قئاقذلاو ةئغتلقلا تلاطملاب ةلماك ا هنأ ىلع

 الو ,ىكيسالكلا يرظنلا نافرعلا جهنم جبتني ال هنكل ءثحابملل هريرقتو بلاطملل هنايب
 .نفلا اذه لهأ ىدل ةروهشملا ةمولعملا مهتاحالطصا نم ةدافتسالا ىلإ رصي

 ةنجو ةيقاولا نامألا ةنج باتك هنأ رهظي «:ةحورشملا ءاممألا ديدعت يف هردصم امأ

 - يمعفكلا يلع نب مهاربإ نيدلا قت خيشلا فيلأت ءحابصملاب رهتشملا «ةيقابلا ناميإلا

 . احرص اضيأ باتكلا نم دراوم يف همسا ىلإ راشا |
 يناثلا لصفلاو ءمظعألا مسالا ركذ يف باتكلا اذه نم نوثالثلاو يداحلا لصفلاف

 عجرملا باتكلا اذه نم نالصفلا ناذهو ءاهحرشو ىنسحلا ءامسألا يف نوثالشلاو

 .فلؤملل ءامسألا ركذ يف ىلصألا

 باتك هب حرصيو هيلع دمتعي يذلا ديحولا عجرملاف ةغللا ىلإ جايتحالا دنعو

 .ىدابآ زوريفلل طيحملا سوماقلا

 - هدق - ئيلكلا مالسإلا ةقثل يفاكلا ىلع رثكالأ يف هداتعاف ثيدحلا بتك نمو

 .ةئتلا اضرلا رابخأ نويعو ديحوتلا لثم - هدق - قودصلا خيشلا بتك ضعب انايحأو
 دعب - ءامسألا حرش - اذه هباتك فيلأت دنع عجاري مل - هدق - هنأ بلاغلا ّنظلاو



 ١9 ميدَقَت

 رداصملا نم - انركذام ريغ - رخآ باتك ىلإ ةيداجسلا ةفيحصلاو ميركلا نآرقلا

 .ادج ةردان دراوم يف الإ «ةّيملعلاو ةّيثيدحلا

 باتكلا عبط
 ةبتكم) نارهط يف (ش ه 17170) ق ه ١7175 ةنس يف ةّرم لوأل باتكلا عبط

 هذه دعب خسنلا دفن دقو - ىلاعت هللا همحر - فلؤملا نبا ةيانعب (يوفطصملا ةعبطمو
 تاّيقوذ نمو هنم ديفتسأو باتكلا عجارأ تنك ذإو ءاّيسنم باتكلا راص ىتح تاونسلا
 باتكلا عبط ةداعاي ماّتهالا ىلإ كلذ ٍنِبْغَر «ةركبملا هبلاطم نبجعيو ريرحنلا هفلوم

 ءامسألا ٌبرل اًيضرم انئلمع نوكيو نوعجارملا هنم ديفتسي نأ ءاجر ؛ةنسح ةقينأ ةروصب

 .ميحرلا نامحرلا

 ىلع - هدق فّلؤملا ةخسن نع ةعوبطم اهنوكل - ىلوالا ةعبطلا نم ةعوبطم باتكلاف

 : لي ام ىلع هيف يلمع ناكو اهتعجار نأ

 .اهرئاظنو ةّيعبطملا طالغألا نم هيف تيأر ام حيحصت - ١

 .مهفلاو ةءارقلا ةلوهسل ةّيتفلا ةلومعملا تامالعلا ةفاضإو ءاممألا ميقرت -'

 ىلع اهتقباطمو ةلوقنملا صوصنلاو ةفيرشلا ثيداحألاو ةمركلا تايآلا ةعجارم -7

 . شماهلا يف لقنلا تافالتخاو اهنم ةلوقنملا عضاوملا ركذو ءرداصملا

 نكي ملام لك تلعج دقو ةعجارملا ليهستل موزللا دنع نيوانعلا ضعب ةفاضإ -
 .نتملا نم تافاضالا زاتمتل [ ] نيتفوقعملا نيب اهتفضأ امم ناكو ةعوبطملا نتملا يف

 . باتكلا يف مهملاطم ىلإ لوصولا يف نيعجارملا نيعت ةّينف سراهف عضو -4





 حرش 0
 رنسحلا ءامسألا

 ع

 فيلأت

 قحلا ةيأ ققحملا ةمالعلا

 ىدابأ دودردلا ينادمهلا نيسح ديسلا

 قاه 7528١غ-



 نكمملا ةاهعلا توف 7

 نأ لوقعلا بّجحو ,هدوجو لإ لانت نأ َماهوألا عّنم يذلا هلل دمحلا

 دعتبا هبرق ةدشبو «هقلخ رظاون نع هرون عاعشب بجتحا يذلا «هتاذ ليت

 ام روهظلا نم هريغل سيلف ؛ هتفرعم نع عنتما هروهظ لامحلو «هتّيرب ةركف نع
 الو ءاعفاش هل نوكيف ءيش ىلإ هنم برقأ الو ءافّرعم هل نوكي ىّتح هل ناك

 لغتشا نم باخف ؛ ىّكَري وأ حدتمب اهب ةفص ىلإ الو « ىّمسي هب مسا ىلإ رقتفي
 ..هركف نع تلك ةذقنأ كعابضو + ةركذ ده وشعي» ىلا رخو« ةريكي هلع

 * ىَلَدَتَف ىَنَد 8 يذلاو ؛ ىلعألا هفصوو مظعألا همسا ىلع هللا ىلصو
 معلا أبنلاو ىربكلا هتيا ىلعو ؛ ادد ىّنْذَأ وأ ِنْيَسْوَف َباَق َناَكَف

 لاثمألاو ىنسحلا ءامسألا - نيموصعملا هدالوأ ىلعو « مقتسملا ّيوسلا هطارصو

 هئامسأ يف نودحلي نيذلا «تيغاوطلاو ”تيبابجلا ىلع هللا ةنعلو - ايلعلا

 . نولمعي اوناك ام نوزجيسو ء مهل اسعتف

 ام ّلكو هيف ريخ ال يذلاو ءرحسلاو رحاسلاو نهاكلاو ممِصلا : -رهظي ام ىلع - تبجلا عمج ١(

 .نامحرلا نود نم دبع



 7 فلوملا ةمدقم

 : رقع ىبنلا نع "”عمجملا يف يور دقف

 . « ةّنجلا ٌلخد اهاصحأ نم امسا نيعستو ةعست هّنل نإ»

 -هور - «دهف نبدمحأ خيشلا ةّدع نعو . هلثم امك قداصلا نع '”ديحوتلا يفو

 : 47 هئابآ نع هيبأ نع ىور امك اضرلا نأ

 مودل ئيحشما انعاغد. نك امها نيفستو ةعست هللا نإ

 كتل لخد اهاووحلا

 :رومأ ميدقت انه يغبنيف

 9[ ءاصحالا ىنعم ] لوألا

 هللا ةفرعم دارملا لب ءاهظافلأ ءاصحإ سيل ثيداحألا هذه دارملا َّنِإ ملعا

 . هتافص يه ىتلا ءامسألا هذه
 امك اضرلا نسحلا يبأ نع نانس نبا نع هدانساي يفاكلا يف يور امك

 نيعستو ةعست هلل نإ : ثيدحلا يف درو دقو» :( /فارعألا ة ةروس 6٠7/2 نايبلا عمجم ١(

 ش .« رتولا بحي ٌرتو هّنِإ ءةّنجلا لخد اهاصحأ نم ؛ةدحاو لإ ةئام امسا

 -091/7 :هقوفامو نيناقلا باوبأ :لاصخلا .6ح 4-١90, 3 هللا ءامسأ باب : ديحوتلا (؟

 .١ح ١45/4-/141, : راحبلا .ح 5

 :ديحوتلا ف قودصلا هاور - هدق - قودصلا نع هاور .519/ ,باتكلا ةّماخ : ىعادلا ةدع ("“

 ْ ."ح 2 1817/6 :راحبلا هنع .؟ح 8 قباسلا بابلا
 باتك ٠١9/8, : يراخبلا عجار «ةفلتخم ديناساو' ظافلاب ةضيا ةفاعلا ذاور"كيدخلاو

 هللا ءامسأ يف باب ءركذلا باتك ء77/5١5 : .دحاو ريغ مسا ةأم هلل باب ءتاوعدلا

 كردتسملا . 0 7 2/7 بابلا ءتاوعدلا باتك ,8720/6 : يدذمرتلا . 0ح ,ىلاعت

 يتلا ءامسألا نايب باب : 0١ : قهمبلل تافصلاو ءاممألا .ناممإلا تاع : مكاحلل

 151 ١//44- -200, ١941717 :لاععلا زنك .ةنجلا لخد اهاصحأ نم

 .هل باجتسا : ديحوتلاو 5(

 .انم ةفاضاف [ , ] نيتفوقعملا نيب باتكلا يف درو ام لك اضيأ ميدقتلا يف انركذ اك (9

 ةهح ١957, ءىلاعت هللا ءامسأ باب : ديحوتلا .”ح ١ ءءامسألا ثودح باب : يفاكلا (5

 2١59/١ ,ديحوتلا ىف رابخألا نم ايقق اضرلا نع ءاجام باب : اق اضرلا زاب نويع
 .7ح 184/6 : راحبلا .١ح ,7 ءمسالا ىتعم باب : :رابخألا ىناعم .10ح



 ىنسملا ءامسالا جرش 3

 . « فوصومل ةفص» : لاق ؟ «وه ام مسالا نع هتلأس» : لاق

 . هتاذ نيع هتافصو ةدّدعتم ىلاعت هئامسأ َّنأل  هتفص رهظم ىعي

 ذا فرع ند تا عاام هدانا نعستو ا ةدوع لافت نا ةرركلو
 اهات ويس ةتجلا لغو ماسلا كلت عنف

 .« ِهّلَّمع وأ هظفح قا ع : ٌءاصخأو» : '"”سوماقلا يف

 [ ؟ مسالا وهام ] يناثلا

 انوتكم.وأ اظرفلفمب ناك ءاومت# « ىّمسملا نع ئبنُي اًمع ةرابع مسالا نإ ملعا

 نم ّمعأ هّنأل  ايجراخ ادوجوم وأ اًيلقع وأاّيمهو وأ اًيلايخ وأ اموهفم وأ

 همسا مسا هّنأل ؛ باطسارلاب انا لافتات مما ىنعملا اذهب دوجوم َلكف ؛ ملعلا

 0 فاكلا ف "0 هلل اةيعوبا لاق اذلو لافت

 ٌقولخم وهف ءيش مما هيلع عققو ءيش لكو ؛ هللاريغ هللا مساد
 هللاو « قولخن وهف يديألا تلمعوأ نسلالا هتربعام اًمأف « هللا الخام

 فوصوم ّلكو «ةفوصوم ةياغلاو «ةياغلاريغ ىّيغملاو « هتاياغ نم ةياغ

 فرعتف نّوكتي مل «ىّمسم ٌدحب فوصوم ريغ ءايشألا عناصو « ٌعونصم
 نم ليال ؛ هريغ تناك الإ ةياغ ىلإ هانتي ملو «هريغ عنّصب هتّينونيك
 هومّهفتو هوقّدصو هوعراف ء«صلاخلا ديحوتلا وهو ءادبأ مكحلا اذه مهف

 وهف لاثمب وأ ةروصب وأ باجحب هللا فرعي هّنِإ معز نم ؛ هللا نذابب

 ' هةر دح اود و ناو ةقويغ هتروصو هلاثمو هباجح َّنأل كرشم

 , هللاب هفرع نم هللا فرع اَّنِإ و «هريغب هفرع ِهَّنِإ معز نم هدّحوي فيكف

 يملا 7١/8/54 : طيحلا 000

 . .ةيظفل ة هريسي ٌقورف

 .لدحوتم : ردصملا ("



 70 فلويلا ةمدقم

 قولخت او قلاخلا نيب سيل ءهريغ فرعي اّنِإ «هفرعي سيلف هب هفرعي مل نف

 هئامسأب ىّمسي هللاو «ناك ءىش نم ال ءايشألا "”قلخ هللاو « ٌءىش

 .«هريغ ءاريسألاو , هئامسأ ريغ وهو

 هنم موهفملا لب - بوتكم وه امو « هللا» ظفل ْنأ ةفيرشلا ةياورلا هذه دافف

 ,ةياغلا ريغ ىّيْغملاو «تاياغلا ةياغ وهف ءهنع تزجع 0

 يق هنابشعالا عناصو , عونصم فوصوم لكو « هفوصوم اهملا ىهتني ني ىتلا ةياغلاو

 لب اهاّمسم ريغ وهف - ءىش ىلإ هب ىهتني ام لك - هريغو هللا مماف «فوصوم

 وهف هباجحت هللا فرع هْنِإ معز نم ؛ هريغ ءىنثلا باجحو ,هباجح وه

0 

 هل مسا - ىلاعت هللا ىلإ ىبتتي نأ ىلإ < هقرف' اقع ةثابنإ نافعا هوجوم كف

 ةطساو الب ىلاعت هل مسا اّمإ و - هريغو « هللا» ظفل لثم - ةطساولاب ىلاعت

 لاق اذلو ءةطساو الب هعنّصو ةّيصوصخلا هذه ىلع ىلاعت هتردق نع هئابنإل

 . «ءيش ّلك َناكرأ ثألم يتلا كئامسأبو » : "0 نينمؤملاريمأ انالوم
 ىلإ دظان دلك - اهفالتخاب - ىلاعت هئامسأ ديدحت يف تدرو ىتلا رابخألاف

 ةعبرأ اهَّنأ يور دقو "”فلأ اهّنأ يور دقف ءاهيف فالتخا ال ءاههتارم نم ةبترم
 : (277نوعستو اهنا يور لقو 00 ةأمالث هلا يور لقو (9فاالآ

 :ءايشألا تلا ةودنصلا 3
 .دايز نب ليمكل ايت نينمؤملا ريمأ اهملع يتلا ليمك ءاعدب ةفورعملا ءاعدلا نم ١(
 نماثلا لصفلا : حابصملا يف يمعفكلا اهاور يتلا ءريبكلا نشوجلاب فورعملا ءاعدلا يف درو اك (*

 لاق» هيفو ."857/985”7-91 :راحبلا هنعو .4غ١١-١ ١ : نيمألا دلبلاو .525ا/ ,«نورشعلاو

 يلمأ هيلا نأو ,هنفك ىلع هبتكأ نأو هميظعتو 0 يبأ قاضوأ : هكا نيسحلا

 او مسا فلأ وهو ؛هيلع مهّتحأو

 فالآ ةعبرأ ىلاعت هلل نإ :لاق هنأ زيف ّىبنلا نع يورو» : :(6١1اح ء3ق5١/) يلائللا 5_0 )

 هللا الإ اهملعيال فلأو ,ةكئالملاو هللا الإ اهملعي ال فلأو ؛هللا الإ اهملعي ال فلأ ٠

 8 2511/4 :راحبلا هنع .«هنوملعي نونمؤملاف عبارلا فلألا امأو ؛«نوّيبنلاو 0
 .1ح ءامسألا ثودح 28 ءديحوتلا باتك . ١١7/١ : يفاكلا (6

 .افنأ ىضم ١(



 ىنسملا ءامسالا حرس 3”

 ىه امم تاذلا ناكام رهاظم ىبعأ « هتافص رهاظم ىلاعت هئامسأ َنَأ قيقحتلاف

 5 ل م
 . « فوصومل ةفص» : لاق ؟ وهام : مسالا

 ,اهتاّيئزجو اهتاّيلك بسحب ةيهانتمريغ نوؤشو بتارم هتافصل ناك املو
 . كلذك اهرهاظم

 ثيحب - ىلاعت هنع اهّولخ ىنعم ال ««هريغ ىلاعت هئامسأ ّنإ» : انلوق اَمأو

 ةليسولا ةبطخ يف امك نينمؤملاريمأ انالوم هلاق اك لب - اهنع انئاب ىلاعت نوكي
 -: يك لاق تالا ىفاةتؤولا

 لعغ ال اهبف نوكيو «نكامألا فالتخا ىلع ال ًءايشألا ٌقَراف»

 . « ةجزاملا هجو

 : اهيفف - اضيأ "”هيف ةّيورم - ىرخأ ةبطخ يف اليك هلاق اكو
 . «اهنم نئاب الو اهب جزاتم ريغ اهلك ءايشألا يفد

 : اهيفق - "هيف - ىرخأ ةبطخ يف كا هلاق اكو
 نيم هلا نان ب هيينك وع الا ةلان ةيقلخم نع اياك ءازسألا دعو

 : لاقيف اهنع نيو :«ٌنئاك اهيفوه» : لاقيف اهيف للحي ملف ءاههبش
 هناحبس هّنكل ؛ «نيأ» : هل لاقيف اهنم لي مو ««ٌنئاب اهنم وه»

 . « هظفح اهاصحأو ءهعنُص اهنقتأو ؛ هّملع اهب طاحأ

 . بطخلاو رابخألا نم ريثك يف هب حّرصم نومضملا اذهو

 .افنا ىضم ١(

 ثيدح باب :ديحوتلا .طح 1١78/١-١١94 ٠ .ديحوتلا عماوج باب ءديحوتلا باتك : يفاكلا ("*

 : راحبلا .477-877 ,١ح ءنوسمخلاو سماخلا سلجملا : قودصلا يلامأ .08 :بلعذ
 ش .7ح

 ,/4 : راحبلا هنع .7 حا غ١ ,ءهريسي قورف عب ةئيشتلا قلو ديحوتلا بان : ديحوتلا

 .16ح



 7 / فلويلا ةمدقم

 [ءامسألا ءاشتنا] ثلاثلا

 نم الو ,ناك ءيش نم ال ءاّيفخم ازنك ناك امل ىلاعتو كرابت هللا نإ ملعا

 . لاغنالا عينا هل بريش دست الو: نافل فيفا ةل نيبال ناك اه قلك عوق
 نراه ةنافضلا فيز اصت كاع قو «فناعللا بق هتاف وو 0

 ٌعماوج هملع يف خوسرلا َنود عطقناو ءريكفتلا بهاذم ٌتاقيمع هتوكلم
 اههينادا ىلدا يف تهات «بويغلا نم ٌبجح نونكملا هبيغ نود لاحو . ريسفتلا

 . ©”رومالا تافيطل يف لوقعلا ٌتاحماط

 تانّبعتلا مات نع اقلطم - ةّيدّمحلا ةقيقحلا ىنعأ - قلخام لّوأ ٌّقلخ

 ارهظمو ءايشألا ءلك نوكي هتطاسبلف ؛ دادعتسالاب اهعيمجل اعماجو « ةيناكمإلا

 . تافصلا نم هنع ايفاك - وه امب - ىلاعت هّئاذ ناك ام ما

 ىّمسي لامجإلاوحنب اهتاّيوهل عماجو :ءيش لكل ىلوالا ةّلعلا هّتأرابتعابف
 . اذكهو ....«ةردق» هيف اهتانّيعتو دودحلا عيمج ءاوطنا رابتعابو ««[(لِع»

 - تقو نود اتقوال - هل ًايتاذ اهدودحو ءايشألا تاّيومل هٌعمج ناك امل من

 نوك ىلع ةّلادلا تافصلا ءامسأ نم امهريغو اريدق املع ىّمسي رابتعالا اذهبف

 . تافصلا تاقّلعتم ىلإ رظن ريغ نم فوصوملل ايتاذ قاقتشالا ءدبم

 ءاهتاقّلعتم اهقّلعتل اهدادعتساو ةّيتاذلا تافصلا هذه دادعإ رابتعاب ّمث

 - اهريغو - عماسلاو رصبُملاو رداقلاو ملاعلا لثم «نيلعافلا ءامسأب ىّمسي
 نيطلا ذخأي ىذلا ءاّنبلا لثم ؛ قّلعتملا ىلع ةفصلا عاقيإ ةئيهبت يف لعافلا مادام
 هّنِإ» : لاقيف «ءانبلا مات لبق بيترتلا ىلع ةدحاو ىلع ةدحاو اهعضيو ةنبللاو

 ةفصلا عوقوب هنع ربحي الو ءاهمامت لبق «تيبلاو َرادلا ىنب» : لاقي الو ء«ٍناب

 .:نلمتلا لع

 .ةقباسلا ةقيلعتلا يف اهيلإ راشملا اليل نينمؤملا ريمأو نيدّحوملا ىلوم ةبطخ يف ءاج امم سبتقم ١(



 قيسفلا ةامسألا رق "7

 ىلع ةفصلا عاقياب فوصوملا نعرابخإلا نكميو قّلعتملا دجو اذا مث

 + يكد ةسيعنتا# زازلا هنا *تينلا ضن :لاقيبلا لذه يالغلا

 . كلذ ريغ ىلإ - اعومسموأ ارودقمو امولعم - هيلع ةفصلا عوقو رابتعاب

 : سمخ بتارم اهل تافصلاف
 دعو وجت رلاب ال ةرجرس تانالاق» كاذلا عم اكهيع ةيترم لوألا

 تافصلا ئفن هديحوت ُلاكو» : ةردقلاب ال ٌريدقو ؛ ماعلاب ال ٍميلعو «ةايحلابال

 , ةفصلاريغ هنأ فوصوم ّلك ةداهشو «فوصوملاريغ اهّنأ ةفص ّلك ةداهشل « هنع

 هّدح نمو ءهّدح دقف هفّصو نف :لزألا |هنم عنتمملا ةينثتلاب اعيمج |متداهشو
 ١ « هّلزأ لطبأ دقف هّدع نمو ءهّدع دقف

 ديم روهظا قعا ندفع ناك فئاذلا ناكام ووو بري ةقانلا ةفرعلاو
 دمع نوفا و ىذلا صلرألا قلقا :ععأ هةفع زك قع هاذا ةيانك لع
 ةطاسبلاب ءىش لك هنأ آلإ ءاطيسب ناك نإ و وهو ؛ ركل ةّيدمحلا ةقيقحلاو

 ادب ناتتما رك وزوال هيلا ها, تلتف كار تمار تنس تلاوه علا
 ملاع ىَّمسي كلذبو «تاذلااهنع ىنكي يتلا تافصلا نم ةفص ىلع

 اهربعو نيقبلاو ةنهسلاو ةاياو دوجولاو ةردقلاو رلعلا نو تانصلارماظب

 اتقوال ءامئاد ءاهتاقّلعتم لك ءتافصلا ةطاحإ رابتعا ةبترم : ةثلاثلا ةبترملاو

 غّيص ىلع وه اّمم |مهلاثماو «اريدق املع» ىّمسي رابتعالا اذببو ؛ تقو نود
 . فوصوملا تاّيتاذ اهثدابم نوك ىلع ةلادلا «تاهّبشملا تافصلا

 ىلإ رظن ال لب ؛تافصلا تاقّلعتمل دوجو ال ثالثلا بتارملا هذه قف
 ::ارم ةطاخنالا ل[: نظن: ةقلاغلا ةقرللا ف ناك نإ اذبأ اهدوخو

 2١40/١ :يناكلا يف ةّيورملا ءديحوتلا نع هلأس . نم لاذ 0 0 هبتك امن سبتقم 26



 3”. فلويلا ةمدقم

 اهتاقّلعتم ىلع اهعوقول اهدادعتساو تافصلا دادعإ ةبترم : ةعبارلا ةبترملاو
 اهلعجو تاقلعتملا يف اهئاوطنال ةفص لك لامعإ و تاقلعتملا داجيإ ةئيبت ىنعم

 رابتعالا اذهبو ءاهريغو ...ةايحو رصبو عمسو ملعو ةردقو دوجو تاذ

 . اذكهو ...ادجوم ارداق |ِلاع ىّمسي

 تافصلا هذه تناك نإ و تافصلا تاقّلعتمل دوجو ال ةبترملا هذه يفو

 ملعلا تابثإ نكميف ”قئاقلعتملا دوك لا اهرظت ناقعاي توضومللا ءافسالاو

 نيلعافلا ءامسأ لب «تافصلا ءامسأ تابثإ لب «تاذلل رصبلاو عمسلاو ةردقلاو

 رودقملاو مولعملا نع الضف « ميو ميم نب عب هرداخلاو مِلاعلا لثم -

 . مولعملا دوتججوو رلعلا ةّيلزأ نيب ةمزالم الف - امهريغو

 : "يفاكلا هاور ايف ُاْبِككا قداصلاانالوم راشأ عبرألا بتارملا هذه ىلإ و

 الو هتاذ ٌمعمسلاو ,مولعم الو هتاذ ُجلعلاو انّبر ىلاعت هللا لزي ل»

 .«رودقم الو هتاذ ةردلقلاو «رّصبُم الو هاذ صبلاو « عومسم

 : يناجرجلا ديزي نب حتفلا هاور اف "ن5 3 ونا انالوفو

 و «ٌبوبرمال ذإ برو «قولخمال ذإ قلاخو وعلا ذا ب
 ا 8 هلا

 ىلإ ثيدحلا قاسو - '؟هدانساي يناكلا هاور ايف - '"[ايَككا نينمؤملا ريمأ انالومو

 ,لاعفألا تافصو تاذلا تافص باب :ديحوتلا .١ح ٠١1/١« تاذلا تافص باب :يناكلا ١(
 .355ح ,151/81 .18١جح ,الا/4 :راحبلا . ١ ح , 9

 .(7١ح , 580/4 :راحبلا هنع .15١ح ءهيبشتلا يننو ديحوتلا باب ,017) قودصلل ديحوتلا (؟
 الهجلقا نسحلاوبأ انالومو » : ةعوبطملا ةخسنلا يف صنلا ناكو:# ,نتملا ميقتسيل ه هاتفضا نيتفوقعملا نيبام ('”

 :لاق نأ ىلإ ثيدحلا قاسو - يىلاجرجلا ا هدانساإب يفاكلا هاور اهف

 صنلا نإف ٠ طلخلا نم هيف ام ىنحي الو : ...هولأم ال ذإ الإ و بوبرم ال ذإ ابر ناك

 دقف ديزي نب حتف ه ءاورةام ماو -ةاتؤروا | تكتل نينمؤملا ريمأ مالك نم يفاكلا نم لوقنملا
 - هاندروأ امك - نيتياورلا دروأ - هدق - فلؤملا نأ رهظألاو ؛ديحوتلا يف قودصلا هاور
 :ةعوطلا ةكيشلا قرع لوالا» ةاؤولا ظقتتو

 .6ح ءديحوتلا عماوج باب ءديحوتلا باتك ء« ١/ ١٠ :يناكلا (



 قيسعلا نابع لا © ع 0

 -: لاق نا

 ,مولعم ال ذإ (يلاعو ءهولأم ال ذإ اهلإ و «بوبرم ال ذإ ابر ناك»
 .«عومسم ال ذإ اعيممو

 : اهرخآ يفو "المكلا مهاربإ يبأ انالوم نع ىرخأ ةياور ينو
 . «بوبرم ال ذإ برو « قولخم ال ذإ قلاخو « مولعم ال ذإ ملاع»

 ةبسن نكمي ثيحب اهتاقلعتم ىلع تافصلا عاقيإ ةبترم : ةسماخلا ةبترملاو
 :نلعتلا ىلع هعوقوو هنع لعفلا رودص

 : هلوقب ""ىلوالا ةياورلا يف مك راشأ ةبترملا هذه ىلإ و
 ,مولعملا ىلع هنم ُجلعلا عّفو «ُمولعملا ناكو ًءايشألا ثدحأ اًملف»

 . «رودقملا ىلع ةردقلاو رّصبملا ىلع ٌرصبلاو عومسملا ىلع ٌعمسلاو

 هريغو مولعما نم « قلعتلا دوجول ةيزالم ةيولا هو
 : لوقت |مك «قّلعتملا ىلع ةفصلا عاقيإل مزالم ريغ فوصوملل ةفصلا تابثاف

 وأ ««ابهذ ينالفلا لبجلا نوك أشي مل هّنكلو «ءاشيام ىلع ٌرداق ىلاعت هللا ّنِإ»
 . «اريثك تمُي مل هّنكلو «ئح لك تيم وه»

 ءدبملا عاقيإ نع ةرابع لعفلا ّنأل «لعفلا فن عم عمتجي ةفصلا تابثاف
 .- تفرع اك - ةفصلا تابثإل مزال ريغ وهو ءاهلاعاي ةفصلا قّلعتم ىلع

 ٌنَملْعيلف » : ىلاعت هلوق لثم ىلاعتو كرابت هللا نع ملعلل ةيفانلا تايالاف

 هللا َّنَمْلْعَيَْل َو 8 : ىلاعت هلوقو «::) # َنيِبِذاَكْلا ملح 313 قيل هم

 ةسماخلا ةبترملا ىلإ ٌةرظان - |هلاثمأو -1:هد 4 َنيِقفانُمْلا َّنَمّلَْيْل َو اوُنَمآ َنيِذَّلا
 . تافصلا بتارم يه يتلا عبرألا بتارملا ال «لعفلا ةبترم يه ينل

 ...مولعم الو هتاذ ملعلاو انبر ىلاعت هللا لزي مل :افنآ ةقباسلا ةياورلا ةمنت ١(



 ١١ فلويملا ةمدقم

 [ءايشألا ثودحو هللا ملع مدِق]

 : ىلاعت هل ةفشكنم اهنايعأب ءايشألا نوكت ال نأ مزلي اذه ىلعف : تلق ناف

 . عيشف ء يش اهتودح دعب لب

 وه امب تاذلا ناك ام مال رهظم وه يذلا - لوألا قلخلا نإ : الّوأ تلق

 تارطقل رحبلا ةطاحإ - اهروصو اهذاوم - تانّيعتلا ماتب طيحم - هنع ايفاك

 ؛ يلزا اهب هّملعف ؛ هنع اهيفن الو رحبلا يف اهتابثإ نكمي ال ثيحب « ةيهانتم ريغ
 نم ستع ا دناك ىف اع هضاذلا ناك 1 نواتج لرأل ةلعلا قلك اق

 تامفرع قا <دوريكو لكلا

 ,ثداح - ةفصلا عاقيإ و لعفلاوه يذلا - اهنييعتو تامولعملا زييمت معن

 : لاقي نأ نكمي ال لب ؛ ةمدق - نايدألا مامت قافتاب - ىلاعت هللا لاعفأ سيلو

 لك نم ةرورضلا فالخ وهو ءءايشآلا مَّدِق عم اهمّدِق ةمزالمل ««ةميدق اهْنإ»
 . نيد

 ,تامولعملا مدق تلا ل ل ل تلق نإف

 كانو ىفاملا هيف فوافعب ال ءايشألا عيمجب هتطاحإل 000 هللا ماع نال

 ءامتاّيلكو اهتاّيئزيحب ابن طيحم وهف ٠ اهلك لاح لاس هيلإ ةبسنلاب لب «لابقتساالاو

 ءالجؤم اثداح نايعألا يف اهروهظ ناك نإ و «ىلاعت هملع يف هدنع ةزّيعو

 ثودح نيبو - قّلعتملا ىلع ةفصلا عاقيإ ىنعم - ملعلا مّدِق نيب عمجلا نكميف
 . تامولعملا

 عم هّنأو ؛ قّلعتملا ىلع هعاقيإ و ملعلا ةفص نيب قرفلا تفرع دق الوأ : لوقأ

 0 مزلتسم هعاقيإ نأ ءولعتلا دوجول مزلتسم ريغ تاقلعتملا ماب هتطاحإ

 يضاملا هيف توافتي ال يذلاو ؛ ٌلعف قّلعتملا ىلع هعاقيإ و ةفص معلا نأ
 يذلا قلعتملا ىلع ةفصلا عاقيإ و :لعفلا ال ء؛ةمفصلا وه لابقتساللاو لاحلااو



 يعل اهلا رب ا

 رودص يفن عم قّلعتمل ثودح نكمي فيكو ؛ ردصي مل ام ىلاعت هنع هيفن بجي
 . لعفلا

 ”اناق نق ىه له رجالا نع رك ةريملا تامرلطعملا هذه نإ: اينانو

 اهلا نامي, هيب هةيهالا هراقإلا وب اعنا تدلل عقل لرب ةورجمرلا انقل
 ؟ ال مأ «كاذو اذه وأ ٌقلخو ٌّقح»: لاقيو ىلاعت ّقحلا ضرع يف

 هعمو هللا لزي مل اَذِإ و ءاهتّيلْزأو اهمدِق مزليف «ةراشإلل ةلباق تناك نإف

 هملع ةطاحإف ؟ هيلع ةعقاو ملعلا ةفص نوكت ىتح ناك ءيش ّيأف الإ و «ءيت

 نكمي ال « مهاردلاو ليقاثملاو لاطرألاب ّركلا رادقم ةطاحإ ريظن ءايشألاب ىلاعت

 . اهتايعأب هيف اهتابثإ الو ءاهقئاقحي هنع اهيفن
 دوجوو .ءىشلاب ءىشلا ةطاحإ نيب الو ءزييقلاو ةطاحإلا نيب ةمزالم الف

 ا كازو اوين ةانالا كم فرغ «ئاسكلا
 ىلإ ةراشإلا ناكمإ مدع عم «يقارعلاب لطراتأم ٌركلا» : لاقي نأ ٌحصياكو

 طيحم ىلاعت هّملع» :لاقي نأ ٌّحصي انه كلذكف ءكاذو اذهب لطر لك
 . كاذو اذه اهيلإ ةراشإلا نكمم ثيحب اهدوجو مدع عم «اهّلك ءايشألاب

 و «اهتاقلعتم ىلع اهعاقيإ ريغ - تافصلا لك لب - ملعلا نإ انركذ امب ملعف
 هناف ٠ لوألا فالخي .ءهنع هبلس نكمم فوصوملا نعردصي / امو «ٌلعف ىناثلا نإ

 . هل هذض تابثاو فوصوملا نع هبلس نكمب ال

 مامتل رهظم وه لوقت يذلا لوألا قلخلا يف لوقت امف : تلق إف

 ةفشكنم ءايشألا نكت ملف الإ و هتتلزأ مزليف ةراشإلل الباق ناك ناإف ,تافصلا
 اج

 ةلياقلا نوال فن نسل ءظيسم وما كورت ف هيلا: قلقا نإ لوقا

 يح :لاقي وأ «كاذو اذهب هيلإ راشي ايلزأ امدق نوكيف ةّيدوجولا ةراشإلل
 . تافصلا ينن ماع وه يذلا ّرعلا ماع نع ةرابع هّنإف ؛ قلخو



 نذر فلولا ةمدقم

 دّمحم ىلإ هدانساي '”يناكلا هاور ام ىلع - هَهكا رفعج وبأ مامإلا لاق اك
 -: لاق , ةّيطع نب

 » : لاقف اكل رقابلا ىلإ مهئاملع نم ماشلا لهأ نم لجر ءاج
 ءاهرشفي ادحأ دجأ نأ ىلع تيعأ ةلأسم نع كلأسأ ٌتئج «رفعجابأ

 يذلا ريغ مهنم فنص لك لاقف « سانلا نم فانصأ ةثالث ُتلأس دقو
 . «رخآلا فنصلا لاق

 ؟ «كاذ ام » : ك9 رف رفعجوبأ هل لاقف

 عمال متاح رو ا رجا را كارلا يالا

 . « حورلا : مهضعب لاقو « ملقلا : مهضعب لاقو ءرّدقلا : لاق هتلأس نم

 كرابت هللا 0 اولاقام» : 12426 رفعجوبأ لاقف

 كلذو ءهّرع لبق ناك دحأ الو ازيزع ناكو «هريغ ءيبش الو ناك ىلاعتو

 قلاخلا ناكو ءمم/] 5 َنوُفِصَي اًمع رِعْلا تر 0 َناَحْبُس 0 : هلوق

 يشل نام مكلا قلك وه هلا اح نس دلرا كاكا يقر[ نبف
 وه سيل «ٌءيش هعمو اذإ هللا لزي لو ءادبأ عاطقنا هل نكي اذإ
 ءايشالا عيمج يذلا ءيشلا قلخو ءهريغ ءيش الو ناك هنكلو ؛ همدقتي

 «...هنم ءايشالا قلخ يذلا ءاملاوهو «هنم

 [ةّيلامجلاو ةّيلالجلا ءامسألا] عبارلا
 . ةّيلامجو ةّتلالج : نامسق ىلاعت هئامسأ نإ ملعا

 : نيّدحلا نع هجورخو ىلاعت ههّرنت ىلع لدي مسا لك نع ةرابع لوألاف
 امم اهريغو ءدمرسو ليلجو حوّبسو زيزع : لثم « هيبشتلا دحو لاطباإلا دح

 . هقلخ نم ءىشب هتهابش مدعو هاوس اًمع هانغ ىلع لدي

 . ةيظفل ةريسي تافالالتخا عم ءاالح ع . ةضورلا : يفاكلا 6



 تسهل ةانسالا متع قا

 عيمسو ريدقو ميلع : لثم «ىلاعت هتالاك نم ء يش 0 لدياّمع ىلاتلاو

 هتيافكو «تالاثكلا نم ءيثل هقاقحتسا ىنعأ ء؛هسدق ىلع لدي اّمم «ريصبو

 . تافصلا نم ءيبش نع

 يف دّدعتلا نكلو «هتاذ نيع امهالكو « هلالج نيع هلامجو هلامج نيع هلالجف

 ملاع رهاظم ةّتلاجلا ءامسألاو ءّهّرعلا ملاع رهاظم ةّيلالجلا ءامسألاف ؛ ءامسألا ملاع
 ليبق ثلاثلا رمالا يف هّيطع نب دمحم ثيدح يف َهّرعلا ملاع تفرع دقو « ةمظعلا

 . ةّرعلا ملاع ّلظ وه يذلا دوجولا ملاع وه ةمظعلا ملاعو ؛ اذه

 : 0 نيف رجم لاق

 اهرظن ٍءايضب انبولق ٌراصبأ ْدْنَأو «كيلإ عاطقنالا لاك يل ْبه يملإ»
 ندعم ىلإ لصتف ءرونلا بجح بولقلا ٌراصبأ قرخت ىتح « كيلإ
 .«فاسلف ري ةقلعم انحاورا نيضتو.* ةّمظعلا

 يه ىتْلا ةّيرونلا بجحلا ملاع قوف وهو ءةمظعلا مّلاع قوف َّرعلا مّلاعف

 : 9©2لاقو ,« ىنسحلا ءامسالا

 . « ءىش لك تام ىتلا كتمظعبو »

 [ىنسحلا ريغو ىنسحلا ءامسألا] سماخلا

 #«اَهب ُهوْعْذاَف ىَنْشْحْلا ُءاَمْسَألا هلل َو #9 : ىلاعتو هناحبس لاق هنإ ملعا

 افشل لد وقذ اهننا ةشققلا اوُعْدا وأ هللا اوُعْدا لق #* لاقو 1

 هتوعد نع يهنلاو دييقتلل « ىنسحلا» ةملك نأ رهاظلاف ءم١٠) 4 ىَنْشُحْلا

 ..نتتييش ريغ ءامتسا ىلاعت هل نأ ىلع آل دق سيحل ريق ءاوشالا» لاف

 دحاو ريغ حيرص وه | ءهتاضويف طئاسو ىلاعت هءامسأ نإ : كلذ نايبو

 نع القن ,«7١؟ح ,99/45 :راحبلا ؛يلاكبلا فون اقيلقا نينمؤملا ريمأ اهملع ىتلا ءاعدلا نم ١(
 .يورغلا قيتعلا باتكلا

 .يعخنلا دايز نب ليمك اتق نينمؤملا ريمأ اهملع ىتلا ةفورعملا ءاعدلا نم (؟
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 اي ّمهللا» : هِلّوأ يذلا ةفرع ةليلو تناسيوللا لايل ل ةرفدألا نم

 : اهريغ يفو اهيف لاق ثيح ءاهريغو 2"( ىوكش لك عضومو ىوجن لك دهاش

 هب ٌتحطسو ءدّمع الب تاوامسلا هب تعفر يذلا كمساب كلئسأ»

 ءّراحبلا هب تققش يذلا كممابو ....دّمج ءام هجو ىلع ندر

 . كلذ لاثمأو ؛«راهنلاو ٌليللا هب فلتخاو «ٌلابجلا هب تماقو

 ,حايرلاب نولّكوم ةكئالمو ءراطمألاب نولّكوم ةكئالم نإ رابخألا ينو

 . تادوجوملا عاونأ بابرأ ىرخأ ةرابعبو ءاهريغو هايملاب نولّكوم ةكئالمو

 و «ةئيطلا ماع يف ةيالولا مهلوبقب نييّلع نم مهتنيط ام : نامسق تادوجوملاو
 نبا ةلافس اوتننا نيتنلا  ىلزن' مكافح ةنالرلا لوبق مدعل قس نم يوه اق

 هذ يرض ره ادخال ثوغاطلا دانه اورق نيذْلا يلو ء هعباوتو هللا
 اورْفَك نيدللا قولا ىلإ ِتاَمْلظلا نم ْمُهُجِرْخُ اوُنَمآ نيا يلو هللا 9 : ىلاعت

 : ىلاعت لاقو عمم« # َتاَمْلظلا 5 9 مُهنوُج رخُ توا محال

 َتأَرَق اَذاَف 9» : لاقو © َنوُنِمْؤُ ل ةودلل ايو َنيِطاَيّشلا المشتل 8

 َنيِذّلا ىَلَع ٌناطْلُس ُهَل سيل ُهَِإ * ميجُولا اطيل َن هللاب ُلَِتْساَف نا

 هب ْمُه َنيِذَلا َ ُهَنوُلوَتَي َنيِذّلا ىَلَع ُهُناطْلُس اَمَّنِإ # َنوُلَكوتَي ْمهَبَر ىَلَع َو اوُنمآ
 عل ومرطحت 4 َنوُكِرْسُم

 - يرون اَمِإ - هقلخ نيبو هنيب هطئاسوو هباجح مه نيذّلا - ىلاعت هؤاممأف
 مهو - ناملظ اَمِإ و « هغباوتو هللا مسا مهو - نينمؤملا ءايلوأ مهلعج نيذّلا مهو

 وهو ؛ نيطايشلا نم هُعباوتو توغاطلا مهو - نيرفاكلا ءايلوا مهلعج نيذلا

 |مب طاحأو «ةملظ الو رون ال ءاهنع ٌهِّرنم ءرونلاو تالظلا لعاج ىلاعت

 تاينارونلاب الإ قّلعتي ال - هتافص رئاسو - هبردقو هُملع ناكولو « هُملعاعيمج
 .ةقهرلالاب لوا وق هذ نكون ءةصقات ذود تتاكل ءاهدحو

 .ةفرع ةليل لامعأ ,"710/-1778 : لامعألا لابقإ ١(
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 ,ىنسحلا هئامسأب هوعدي نأ هّدابع رَمَأ اعيمج اهب هتطاحإ عم ىلاعت هّنكلو

 «اَهب ُهوُعْداَف ىَنْسُحْلا ٌءاَمْسألا هلل َو # : لاقف ءاهريغب هتوعد نع ىبعو
0530 

 هّنكلو ءاهاّمسم لامكل اراكنإ اهراكنإو اهيفن ناك نإو ىنسحلا ريغ ءامسألاف

 نيطالسلا نأ اك ؛ اماظعإ و اهخفت ءاهب هتوعدو اهب ىلاعت هفيصوت زوجي ال

 ةليل يف ةريثك ءاسن ةسمالم نكَمو هابلا ةّوق ةّدش مهلك نم نأ عم - كولُملاو

 زوجيال - مهجازمل بسانمرادقم ةيلختلاو ءاذغلا مضه جازملا لادتعاو ء« ةدحاو

 ايو طرضتمايو طّوغتمايو « ةحرابلا يف ةنالفو ةنالف تسمال نما ب مهؤادن

 اذلو ؛ ناسنإلا يف ٌصقن اهمدعو ؛لاك اهّلك نأ عم ,«نيتيصخلاو ركذلااذ

 . هسفن هب فصو امب الإ ىلاعت هفيصوت نع رابخألا يف يبنلادرو

 اعد لاش هنا قالا يوزع ةعلاسلا :ةاقضلا :نازأ1 نأ وهال

 تافص نم اهّناف ءاهريغو كارتش دار هيريكرار متجتلا صوصخاال ءاه

 . سدقتو ىلاعت حلا اهنع هّرنملا قلخلا

 : [هتاذ عم هللا تافص ةّثيع ىنعم ] سداسلا

 نم عويس بعام نحب ريم خاب حرر يي يش رم

 الباق هب ناكام يأ ,ءيشلا ةقيقح ةقيقحو تاذلاب هبترملا هذه نع رّبعيف « هعم ميهامملا

 ءاّيمدع وأ اًيدوجو ةراشإلا 1 نأ نم ّمعأ , ىرخأ هقيقح ضرع يف ةراشإلل

 - « مودعم هنإ» : لاقي دقو «دوجوم» : لاقي دق - هيلع |هيلك لمح نكمم اذلو

 ءرخآرابتعاب هظاحل نكمب ال نيرابتعالا دحأباظوحلم هبترملا هذه يف ناكول هّناف

 رابتعا ّلك نع اهيف دّرجتي ةبترم ءيش ّلكل نوكي نأ ٌدبالف ؛ هل هتابثاي فيكف

 هل نكمم ريغ ةّداضتملا تالاحلاو ةضقانتملا تافصلا تابثاف الإ و «ةفصو ديقو
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 تارابتعالا نم ءىشب هدّيقت مدعو ءىغلا قالطإ نع ةرابع دّرجتلا ةقيقحف

 فالتخاب فلتخي كّكشم موهفم دّرجتلاف «قالطإلا ىتح هيلع ةئراطلا

 ال ءابلع ةئراطلا تارابتعالا ىلإ ةبسنلاب وه اَّنِإ ةقطانلا سفنلا دّرجتف «هدراوم

 ءيش لكف ؛ هنع هدّرجن وك , عّونملا هناونع هناف , قطنلا نع ولو ءاقلطم

 . دّيقم هقوفام ىلإ ةبسنلابو « دّرج هبتارم ىلإ ةبسنلاب

 هملع طاحم وهو الإ ءىش نم امو ةياغ لك ةياغ ناك اّمل ىلاعت هللاو

 ,دودحلا نم ءىشب ادودحم ناكولو ءةفصو ديقو ّدح لك نع درج وهف « هتردقو

 هفيصوت نكمال : تافصلا نم ةفصب اًفصّتم وأ ءدويقلا نم ديقب ادّيقم وأ

 ةفص ّلك نع هدّرجتو هديحوت لاك وه ىذّلا هنع تافصلا ىننف ؛ ىرخأ ةفصب

 رش نه سلا سوواععي ل تاهقنافض لات هل ةقبع ةزك كانت دو تلو
 0 - فوصوملا اهدّدعتب ضّعبتي ىتَلاو تاذلا

 دّدعتال هسفن تافصلاو ,تافصلا سفن ىه ةفص لك نع ةدّرجلا تاذلاف

 عازتنال أشنم طيسبلا قيقحلا دحاولا ءيخلا نأ هانعم تافصلا ةينيعف ؛ كانه
 ىن نكمم تافصلا ماقل هقاقحتسا عف «ةدّدعتم ءايشأ نم ةعزتنم ةدّدعتم رومأ

 . اهب ةّصاخلا اهناونعب هنع ةفص لك

 : ©"يفاكلايف هنع ةّيورملا ةبطخلا يف انك نينمؤملاريمأ مامإلا لاق اذلو

 يف ددعلا ةئزجتب ضععبتي ملو «هتاذ يف توافتي مل ىذلا وه لب»

 ىلع ال اهيف نوكيو «نكامألا فالتخا ىلع ال ًءايشألا ٌقَراف « هلاك
 هنيب سيلو ءاهب الإ ُملعلا نوكي ال ةادأب ال اهَملَعو ءةجزاملا هجو
 . « همولعمب املاع ناك هب هريغ ٌملع همولعم نيبو

 : راحبلا امنع .3ح 47 سلجما ,99"7 :قودصلا يلامأ .117ح ءهيبشتلا ينو 0

77/4. 
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 : يك هلوقب - اهنيوانعب ال - اهقئاقحب ىلاعت هل تافصلا َماَت وَمَكَكا تبثأف
 هلوقب يلعلا صضوصحو ,« هلاك يف ددعلا ةئزجتب ضعقعبتي ملو هتاذ يف توافتي مل»

 . هرخآ ىلإ « اهملعو » : يكلف

 تاذلا ةيافك ىنعمب الو «داحتالا وحنب سيل تاذلا عم تافصلا ةّينيعف

 ٌملعف - اهنيوانعب ال - اهقئاقحب تافصلا سفن تاذلا نوك ىنعمب لب ؛ اهنع

 . اذكهو - هلك ٌدوجو هلك ٌةردق « هلك

 - ("يففاكلا يف ٌيورملا قيدنزلا ثيدح يف ْالَيكَك قداصلا انالوم لاق اذلو

 -: لاق نأ ىلإ ثيدحلا قاسو

 ؟ «ريصب عيمس هّنِإ : لوقتف» : لئاسلا هل لاقف

 ٌريصبو ,«ةحراج ريغب ٌعيمس ؛ٌريصب ٌميمس وه» : اكل لاق

 ااا يمر ل يحتال

 نكلو ٠ رخآ ٌءيش سفنلاو ٌءيِش هنأ : ها ع

 0 ل 0 ولا كا وح

0 

 فالتخا الو تاذلا فالتخا الب ءُريبخلا ُمِلاعلا ٌئيصبلا ٌميمسلا
 . - ثيدحلا - « ىنعملا

 . «ددعلا ةّينادحو ىهلإاي كل» ”هئاعد يف ْالْيَكَكا نيدباعلا نيز انالوم لاقو

 ف اانفبا و. .ةيظنل كتانكاشتا هلق ؟ح ٠١9/١, :رخآ باب ,ءتاذلا تافص باب :يفاكلا ١(
 باب يفيو . ٠ ح «ةقباسلا ةحفصضلا : ديحوتلا .1ح لالا : : يش هنأ لوقلا قالطإ باب

 1 , , ةقدانزلاو ةّيونثلا ىلع ّدرلا

 ...رخآ ءيش سفنلاو ءيش هنا هسفنب عيمس هنا يلوق سيلو : يفاكلا (؟

 ...ضعب هل انل لكلا نأل ' ضعب هل لكلا نأ ال ,هلكب عمسي : لوقأف : يفاكلا ('

 .ةيحتلاو ءانعلا فالا اهئشنم ىلع ةيداجسلا ةفيحصلا ةيعدأ نم نورشعلاو نماثلا ءاعدلا (غ



 6 تفل ويلا ةنورعَم

 ا: ه3 هل رخآ عهد يفو
 . « توعنلا كنود تحّسفتو « تافصلا كيف ةلضإلا

 طيسبلا هللا الخام - ءيغلا مسا هيلع عقو وأ ءيعب هنع تربع ام ّلكف
 دوجولاف «ءيش لك قلاخ ىلاعت هللاو قولخم - ةفصو ّدحو ديق لك نع دتحلا

 اهلك ءرصبلاو عمسلاو توملاو ةايحلاو ةردقلاو ملعلاو ؛نادراطتملا مدعلاو

 : ©"يناكلا يف 102 رفعج ىلأ نع ةدّدعتم تاياور يف يورملاوه !ى , قولخم

 وه (مناو ىلاعت هل ةفص سيلف ثداح ّلكو ؛ثداح قولخم لكو»
 6 ىلاغت هلعف

 : عباسلا

 ريبعت الو مسر الو هل مسا الف «ءيش ّلك نع دّرحم ىلاعت هتاذ نأ تفرع دق

 : هوجوب أطخأ دقف «وهوه امم تاذلل مسا هللا مسا ّنِإ» : لاق نف ءةفص الو

 هللادبع يبأ نع هريغو ""يفاكلا يف هاور ام ىضتقمم - « هللا مسا نإ لّوألا

 : لاق هنا اليك

 ريغ فللاب ون: توصخم نق »تفونولطاو اننا قلخ لاغتتا هللا نإت

 نوللابو ,فوصومريغ هيبشتلابو ءدّسحي ريغ صخشلابو « قطنُم
 هنع بوجحمو دودحلا هنع دَعبُم ءراطقألا هنع ئفنم , غوبصمريغ

 ةعبرأ ىلع ةّمات ةملك هلعجف ؛ روتسم ريغ رتتسم « مّهوتم لك ٌسح
 ةقافل ءامسأ ةثالث اهنم رهظاف ءرخآلا لبق دحاو سيل ءاعم ءازجأ

 . ةّيداجسلا ةفيحصلا ةيعدأ نم نوثالثلاو يناثلا ءاعدلا ١(
 .ء يش هنأب لوقلا قالطإ باب ءديحوتلا باتك 857/١-87, :يناكلا عجار (؟

 3 ءامسألا ثودح باب «ديحوتلا باتك ١١/١ ٠ : يفاكلا )0



 ىتسشلا ةاهسللا © كت 2

 هذهف كيك نونكملا مسالا وهو ءاهنم ادحاو بجحو ءاهبلإ قلخلا
 ةسا يرن فيدل نامت هتراوق وهاذا :كررهظ يتلا ءامسألا

 . ةداهشلا ملاع يف ةرهاظ ريغ ءامسأ ةعبرأ هقوفو . قولخملا مسالا كللد ني

 . مسالا كلذ نم ةعبار ةبترمل مسا « هللا » مساف

 مزالملا يبتكلا هدوجو وأ يظفللا هدوجو نع ةرابع ءيشلا مسا نلف يناثلاو

 . ةعامج دنع كلذ دهاعت ببس ءىيشلا كلذ ماهفنإل هساسحإ وا هقالطإ

 كّنأك - الثم - «ديز» : كلوقف «ىمسملا نع اريبعت مسالاب ريبعتلا ناكف

 دعب ءىشلا نع ريبعتلا نايف «هنع ريبعت ال ىلاعت هتاذو ؛ ديز سفنب تيتا

 يف اهكَلا نينمؤملاريمأ انالوم لاق|ك ء نكمملا قوط نع جراخ وهو ءهب ةطاحإلا
 نود لَك » : - ثلاغلا رمألا ِلَوُأ يف اهلقن قبس دقو - يفاكلا يف ةّيورملا ةبطخلا

 . لقنلاو لقعلا هيلع لديو :« تاغللا ٌريبحن هتافص

 اهل تبثأو توغاطلا هضرع ينو نآرقلا يف ركذ دق هللا مسإ نإ ثلاثلاو

 ةيآ يف توغاطلا ضرع يف قثولا ةورعلا هلعجو « هللا ضرع يف ةيالولا
 دَقَف هللاب ْمِصَنْعَي ْنَم َو ف : ىلاعت هلوق يف ايقتسم اطارص هلعجو ؛يبسركلا

 يف ناطيشلل ةريثكلا تايآلا يف تبثأو ء300 # ميِقَتْسُم ٍطاَرِص ىَلِإ َىِدُه

 يف ام نوكي نأ ميقتسي فيكف ؛ اديكو ادعوو ةدابعو 06 هوعدو ةيالو هضرع

 لج تاذلل امسا دعوو ةدابعو بزحو ةوعدو ةيالوو ديك اذ ناطيشلا هضرع
 ريغ نع ةياكحلا هنكم ال ءٌدودحم وهف ءىبثلا هضرع يف ضرُف ام ّنأل ؛ هلالج
 7 را

 يف - الكا هللادبع يبأ نع ءماشه نع هدانساب "”يناكلا يف يور عبارلاو

 ١( :دوبعملا باب :يفاكلا ١/ ,41:اهقاقتشاو ءامسألا ياعم بابو .1ح 1١١5/١,ح؟.
 باب يئام قباطي انه ظفللاو ءاط ضرعتن مل نيبابلا يف لوقنملا نيب ! ةيظفل ةريسي قورف دجوتو

 :ىلاعت هللا ءامسأ باب :ديحوتلا .دوبعملا  ,5٠١ح"١. :جاجتحالا  .1١7/1:راحبلا

 6ا//غ  168-1١:يفاولا .؟ح ١/ ,745ح7107١.



 عا فلوملا ةمدقم

 ماغأ نعلق هللادبعابأ لأس هّنأ - ءامسألا قاقتشا باب فو نسل تلا

 : هل لاق -: لاق - ؟ «ٌّقتشم وه اّمم هللا» : اهقاقتشاو هّللا

 ريغ رسالاو ءاهولأم يضتقي هلإ و ,هلإ نم قتشم هللا ءماشهاي»

 دبع نمو ءائيش دّبعي ملو رفك دقف ىنعملا نود مسالا دّبع نّمف « ىّمسملا

 كاذب مسالا نود ىنعملا دّبع نمو «نينثا دّبعو َرَّفك دقف ىنعملاو مسالا

 . «يندز » : تلقف -: لاق - ؟ «ماشهاي َتمهَفَأ ؛ ديحوتلا

 ,ىسملا وه مسالا ناكولف ءامسا نيعستو ةعست هلل َّنِإ» : لاق

 ءءام»ألا هذهب هيلع لدي ىنعم هللا نكلو ءاهلإ اهنم مسا ّلك ناكل
 روع اهلكو

 ينعي - هرخآ ىلإ - «اهولأم يضتقي هلإ و هلإ نم ّقتشم هللا» : هكا هلوقف
 ؛ ةَدابِع دَبَع يأ «ةهلِإ - حتفلاب - هلأ نم اًمِإ وهو «ةّداملا هذه نم ةغلابم هّنأ

 يضتقي لاح ّيأ ىلع وهف ؛ ةلوو ريحت يأ ءاهّلُأ - حرفك - هَلأَي هلأ نم اًمإإ و

 . هيف هلي وأ هدبعي اهولأم
 نم ءيش مدع رابتعاب الو «ءيش رابتعاب ال ىلاعت هل مسا هللا مساف

 ماتب فصتي اذلو - اهوبعر ءابخار دوجولاو ردكلاو خلا نم تايصوصخلا
 مسا مسا دس لكف مادو نود ءامسالا عيمجب ىّمسيو تادكلا

 راستعاب لوألا قلخلا وه يذلا مسالا كلذ نم ةعبار ةبترمل مسا وهو ,« هللا»

 بسني اذلو - همدعب الو تافصلا نيوانع نم ءيشب ال - هدّيقت مدعو هقالطإ

 لقأت نم ىلع ىنخي ال (ى , ءامسألا رئاس نود هقتقو ناكمإلا ماع قبر مات هيلإ
 . لّمات ىلدا رابخالاو تايالا يف

 ةردقلاو علا نم - تاذلا عم تافصلا نم ةفص هيفربتعا مسا لكف

 هناف « هللا مسا فالخب «ةفصلا كلت رابتعاب ىلاعت هل امسا راصف - اهريغو

 وه امم تاذلل امسإ نوكيالف «ءيش مدع رابتعابالو ءيش رابتعابال ىلاعت هل مسا



 قبلا ةايبب للا رع ع

 مهاربإ يمعفكلا هركذ ام ىلع - مييلع هللا ناوضر - انباحصأ فلتخا : نماثلا

 نيّنسو دحاو ىلع مظعألا مسإلا يف - هحابصم يف هللا همحر يعخنلا ىلع نب

 : 27باتكلا نم نيثالثلاو ىداحلا لصفلا يف لاق ءالوق

 الو فّدصم باتك يف رصحنت داكت ال كلذ يف لاوقألا نإ
 . -اهركذ مث - «...الاوقأ كلذ نم ركذن نحنو ءفلؤم عومجم

 و6 هلال قلل ويقرب عيدست ةناطيمب رك يف ميلا نفاد اعاد لوقأ

 كلذ حيقنت يف ضوخلا لبق مهّنأ ثيح - هللا مهمحر - باحسسألا نم بجعلا

 نمو لوقنف - ضرألاو ءاسلا نيب اّمم دعبأ  مهمارم نم مهَدَعِبَأ اكلسم اوكلس
 : ةيادلا هللا

 نيب طئاسولا نع ريو تام اع نع روع حلا نأ رم امف تفرع دق

 و فرحلا ةلوقم نم سيلف ؛ تادوجوملا عاونأ بابرأ نعو ؛قلخلاو ّقحلا

 بابو دوبعملا باب يف يفاكلا يف هاور ام ىلع افاضم - هيلع لديو ؛ توصلا
 ءامسألا ثودح يف ىرخأ ةياور ىلع افاضمو ءماشه ةياور نم ءامسألا قاقتشا
 . مظعالا مسالا يف هيف ةيورملا تاياورلا صوصخ -

 : لاق 1122 رفعج يبأ نع رباج نع هدانساي "'هاور ام اهنف
 دنع ناك (َّنِإ و ءافرح نيعبسو ةثالث ىلع مظعألا هللا مسا َّنإ»

 نيبو هنيب ام ضرألا هب فسخف هب مّلكتف ءدحاو فرح اهنم فصآ
 تناك |ك ىشرألا كاع هلالي ويرسل لراكت: شح «سييقلا ردم
 نوعبسو نانثإ مظعألا مسالا نع نحن اندنعو «نيع ةفرط نم عرسأ

 لوح الو «هدنع بيغلا ملع يف هب رث ايبا لات هللا كغ نو دوم افرع

 . « ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةّوق الو

 ا « مظعألا مس الا ركذ ف يزور اف نوثالثلاو يداحلا لصفلا م 6

 .هوظعالا هّللا مما نم ف ةمألا ا ةجحلا باتك 0 0 ٠”,



 ' فلولا ةمدقب

 هب اهنم دحاو فرح صاصتخا لعابهتلالد ثيح نم تاياورلا هذه َناِف

 مسا نأ يف ةحيرص - توصلاو فرحلا ةلوقم نم هنوك نكمي ال ىذا - ىلاعت

 ريغ فورحلاب» يذلا لّوالا قلخلاوه لب ,توصلاو فرحلا نم سيل مظعالا

 00000 عباسلا رمألا يف هتفرعاك - ""«روتسم ريغ وتتسم ؛مقوتم لك

 ال ءهدنع بيغلا لع يف اهب رث م رس حب « نوؤشو

 اليك ىسيع دنعو + :لخباو ةبترم يأ «دحاو فرح اهنم فصآ دنع ناكو»

 الكا مهاربإ دنعو «فرحأ ةعبرأ اليك ىسوم دنعو ء«ابب لمعي ناك نافرح

 ةسه اليك مدآ دنعو ءافرح رشع ةسغ ْايَكقأ حوف دكهو ع فرحلا ةينام

 كانلذؤتب 0 8 0 ا نورشعز

 يب بيار. وامام داب و يوجب

 . هيلع

 © مهاربإ نب يلع
 : ةّيبيدحلا ةوزغ هّيضق يف

 .يناكلا نع القن ةياورلا ىضم ١(

 دبع يبأ نع : (مظعألا هللا مسا نم تق ةمئألا يطعأ ام باب ٠ ةجحلا باتك )772١/١, يفاكلا (؟

 ةعبرأ ىسوم يطعأو ٠ ءامب لمعي ناك نيفرح يطعأ ذا ميرم نب ىسيع نإو» : كيا هللا

 ةسمخ مدآ يطعأو ءافرح رشع ةسمخ حون يطعأو «فرحأ ةينامث ميهاربإ يطعأو «فرحأ
 ةثالث مظعألا هللا مسا نإ و : زل دمحل هلك كلذ عمج ىلاعت هللا نإ و ءافرح , ؛نرشتعو

 .«دحاو ديس افرح نيعبسو نينئا كال ادّمحم يطع م ..دعبسو

 .طح ١ :راحبلا هنع كولا ةيألا ريسفت ٠ ,حتفلا ةروس 7١9/7, .ىدتلا ريسفت ("

 66 الح 27377 ءةضورلا : يفاكلا
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 الكا نينمؤملاريمأ اعد شيرقلا حلطصا امل يلف هللا لوسر َنإ»

 نمحرلا هللا مسب » كلا نينمؤملاريمأ بتكف ,««بتكا» : هل لاقو

 ناكام بتكا ,نامحر لا فرعن ال» : ورمع نب ليهس لاقف , « محرلا

 بتكا» : كفل هللا لوسر لاق :«مهللا كمساب : كئابآ بتكي

 - ثيدحلا - « هللا ءامسأ نم هّناف ء«مهّللا كمساب

 ّىلع نع '"'يمعفكلا حابصم يف هاوراماهنم « ةيعدالا يف ٌريثك مظعالاب هفيصوتو

 : وهو اليك

 ءمظعألا يظعلا ٍنوُثكملا ٍنوُرخملا كيتا لاس نإ مهّللا»
 نم ٌرون وه ىذلا « سوّدُملا ِنِميَهُملا حلا ٍناهرلا :ربكألا ّلجألا

 ٌرونو ءرون يف ٌرونو ءرون قوف ٌرونو ءرون ىلع رونو ءرون عم ٌرونو ءرون
 الو ٌءامس هب موقت الو «مجر راتج لك هب , رسكو «ةملظ لك هب ءاضأ

 . ريثك ةيعدألا يف هريظنو - ءاعدلا - (« ضرأ هب موقت

 ءاهدودح نع هرئملاو :ءاممألا ماتب طيخملا مسالا نع ةرابع مظعألا مس الاف

 مسالا رهاظم اهلك ةلونقملا ءامسألاف ةطاسبلاب اهلك وهف ءاهدويق نع قلطملاو

 عم رونو رون نم ٌرون وه ىذْلا» : هلوقب امكَكأ ئلع هّمصو اذلو ءمظعألا

 . - هرخآ ىلا  «...رون

 برقأ هّنإ» : « محرلا نمحرلا هللا مسب» يف رابخألا نم دحاو ريغ يف دروو

 . ""«اهضايب ىلإ نيعلا داوس نم مظعألا هللا مسا ىلإ

 نئاب الو اهب جزا ريغ ما لك يف ةلخاد تطاسبل مسالا كلذ ناك ل ظ

 ناسا 22 لاقياك ««مظعألا مم | ءامسألا ءزك» : لاقي نأ ٌحص ادب

 .اذكهو - «ناسنا ورمعو

 .١١ح ةروثنملا رابخألا نم قل اضرلا نط فا ١١ بابلا « 1 : اضرلا دا نوع(

 .90١ح ,7/97"71 :راحبلا هنع



 ؤ0 فلوبلا ةمدقم

 دروام لثم - مظعألا مسالا هنأ ءاممألا ضعب صوصخ يف ةدرارل رابح

 نع هدانسإب ""ناهربلا يف يور امك ,««وه الإ وه ال نم اي وهاي» : يف
 : لاق ْآْملَف يزل وا

 ىئنمّلع : هل تلقف «ةليلب ردب لبق اليك [مانملا يف]َرضخلا ثيأر»
 ؛ وه الإ وه ال نماي وهاي : لق : لاق ءادعألا ىلع هب رصتنأ ائيش

 ' يلعاي : يل لاقف ]ليل هللا لوسر ىلع اهتصصق ُتحبصأ اًملف

 - ثيدحلا - «مظعالا مسالا تملع

 . ليبقلا اذه نم وهف ءاهريغو
 مسالا ِهّنَأ ءامسألا ضعب صوصخ يف ةدراولا تاياورلا نيب فالتخا الف '
 تفرع ىلا قغلاجاقاو « مظعألا مما ىنعملا اذهب اهلك ءامسألا نآل «مظعألا

 . فالتخالل ىنعم الف لوألا قلخلا الإ مظعألا مسا ءامسألا نم ءيش سيلف

 كلس يف اهمظنا اناو ءاهئاصحإ ناوأ ناحف تامذقملا هذه تفرع اذإو

 ةّيلصألا اهّداوم كلذ يف يعارأو «نيلوانتملا ىلع اهلوانت ليهستل يّجبتلا فورح
 - اهْغَم "ل

 ١( :ديحوتلا .- هدق - قودصلا نع القن هاور .صالخإلا ةروس ,054/4 :ناهربلا ريسفت 2489

 .11ح ,7737/7 :راحبلا هنع .دحأ هللا وه لق ريسفت باب
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 4« فلالا فرح »

 :ئىدتألا [1]

 . تأ اهف هدوجول عاطقنا ال نم

 :دحألا [7؟]

 : نيبرض ىلع ةدحولا نإ ماعا

 رابتعاب ءىشلا ىلع ةضراعلا ةدحولا نع ةرابع يهو : ةّيددعلا ةدحولا
 َناِف - اّيسح وأ اًَيلقع ناك ءاوس - تانكمملا قلطم ةدحوك ءهتّدام عاطقنا

 ةعطاقلا اهتاصخشم وأ اهتافّئصم وأ اهتاعّونم رابتعاب وه اَّنِإ اهنم ةدحولا عازتنا
 . رخآ صخت وأ فنص وأ عون نع اهاَّيإ

 عاطقنا مدع نع ةعزتنملا ةدحولا نع ةرابع يهو : ةيتاذلا ةدحولاو

 ,ءيش نكي مل هضْرَع يف َنأل «دحاو» هل لاقيف «كاذو اذه لاقي ثيحب ءءيلا

 دّدعتب هضعبت مدع عم [الإ] ةّيتاذلا ةدحولاب دحاولا نع ةرابع دحاو نوكي الو

 «عيمس» : لاقيف «تانكمملا قلطم لثم ءزج هل لاك ّلكب تبثي الف ءهتالاك

 ريغب رصبيو «هب رصبيام ريغب عمسيف « هرّصب رابتعاب « ريصب» و يي

 ةقروضللا محبو لخاطر دعو رس ايرح 0 ءهب عمسيام

 دحألا هللا فالخب « اعلفع. وأ اقيم انقإ نع هل تكن +5 ةفصو لاك ّلكبف

 اهلك هتافص رئاسو هتايحو هدوجوو هرصبو هعمسو هتردقو هملع نايف «ىلاعت



 ىلاعت هتاذ وهو ,ملكتيو فقزريو قلخجيو ردقيو مخير رصبي امب عمسي ءةدحاو

 . 20«هنع تافصلا يفن هديحوت لاكو» ؛ عيت لك نم نكي ىذلا

 - اهريغب الو ةفصلاب ال - ىلاعت هتاذ عاطقنا مدع نع ةرابع ةّيدحألاف

 أشنف ءاريبك اًولع نوفصياّمع ىلاعت ءرخآ ءيشو هللاوأ ,ةفصلاو هللا : لاقيالف

 . رخآ هلاي الو قلخلاب الو ةفصلاب ال «ىلاعت هتاذ عاطقنا مدع ةدحولا عاتنا

 : "0122| نينمؤملاريما لاق اذلو

 . «اهنم نئاب الو اهب جزامم ريغ اهّلك ءايشألا يف [لخاد]»
 نيك اقو

 ىلع ال اهيف نوكيو ,نكامألا فالتخا ىلع ال ءايشألا َقَراف»
 . « ةجزاملا هجو

 ىنعأ ؛ تافصلا يدحأو ؛تاذلا ّيدحأ وهف «هئاذ : هتافص مامت عازتنا أشنف

 . هتاذ ءارو ةفص هل الو «هتاذ يف بيكرت ال

 :رخآلا [1*]

 .« لّوألا» مسا يف هنايب نايس

 : يلزالا [4]

 مث «لزي مل ىلإ ٌبوسنم : - ٌئلزَي هلصأو - ٌيِلزَأ وهو ... » : سوماقلا يف
 , 9« ينزأ : نّرَي يذ ىلإ بوسنملا حُمرلا يف اولاق [ى «ةفخلل افِلَأ ءايلا تلدبا

 . مدعلاب يضاملا نمزلا يف هدوجو عاطقنا مدع رابتعاب ىلاعت هل ةفص وهف

 .11 ص 5 ىهصم )3

 .لزألا ,* 7/8/7 : طيحملا سوماق ("



 يتلا هايسرلا زك 200

 نع ٌروتسملا وه» - : اهككارقابلا نع "'ديحوتلا يف يور ام ىلع - هانعم
 هلأ يذلاوه هلإلا ريسفت َّنأل» : 0228| هنع ىرخأ ةياور يفو . « قلخلا ٌساوح

 . « مهوب وأ سحب هتّيفيكو هتّيهام كرد نع ٌقلخلا

 هتّيهام كاردإ نع اقلطم قلخلا زجع رابتعاب ىلاعت هل مسا «هلإ» مساف

 هتّيهام كردي ال يذلا قلطملا دوجولا ملاع رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف « هتّيفيكو

 وك عقم ا اريفأ لاق 5 امؤدعم نسل هّنِإ ملعي هنأ الإ « هتايفيك نم ءىش الو
 11د ةطخ ف

 . « هدوجو الإ لات نأ ماهوألا عنم يذلا هلل دمحلا»

 ّدح نم هجرخي نأ الإ ءهفاصوأ نم ائيش الو هتاذ ال ماهوألا كردُت ل نعي

 . ليطعتلاو لاطبإلا

 : ةهلالا هلا [5]

 . « هلالح عيفرلا ةحلالا هلإ اي» : د سيردإ ءاعد يف -

 نم لوقنملا نأ رهظألاو .يناثلا ثيدحلا ليذ ءدحأ هللا وه لق ريسفت باب ,« 44 :ديحوتلا ١(

 : هيف صنلاو ,الئ6ق) رقابلا نع ةياور دعب هدروأ - هر - قودصلا مالك
 .هتيفيكب ةطاحإلاو هتّيهام كرد نع ٌقلخلا هلأ يذلا دوبعملا هانعم هللا : ايا رقابلا لاق»

 ءيش ىلإ عزف اذإ :َةَّلو :و ءالع هب طحي ملف ءيشلا يف ريحت اذإ لجرلا هلأ : برعلا لوقيو

 درفلا دحألا : ات رقابلا لاق .قلخلا ّساوح نع روتسملا وه :هلالاف .هفاخيو هرذحي ام

 ٠ .« درفتملا

 - قودصلا مالك نم يئابلاو ««هتيفيكب ...» : هلوق ىلإ - رهاظ وه ام ىلع - ةياورلاف

 .«...دحالا رقابلا لاق» :هدعب هلوق كلذ ديؤي - هدق

 .ةقباسلا ةقيلعتلا يف اهصن اندروأو «ىعملاب القن ةياورلا دروأ دقو ءردصملا سفن ١(
 .6ح ١8, ,ءةضورلا : يناكلا ('"

 ١58/9498. :راحبلا هنع 2.7508 :تاوعدلا جهم (غ
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 : 2ةّيداجسلا ةفيحصلا نم ةفرع ءاعد فو

 : ماركإلاو ِلالَجلا اذ ضرألاو تاوامسلا عيدب ءدمحلا كل مهّللا»
 .«...وولأَم ّلُك ةلإ و , بارألا بر

 هل مسا وهف , ”زيزع ريغ هدافم ديفي امو «ةهلألا هلإ» ظفل ةيعدألا يفو
 يذلا «لسرم يبن الو برقم كلم هملعي ال يذلا رثأتسملا همسا رابتعاب ىلاعت

 . اهعجرمو اهئدبمو ءامسألا مات ىّمسم ءرون ّلك هنم ءيضي

 : هللأ [17]

 : ؟"ىلوالا ةياورلا يف اليك رقابلا لاق -
 ةطاحإلاو ءهتّيئام كرد نع ٌقلخلا هّلأ يذلا دوبعملا هانعم هللا »

 هب طحُي ملف ءيعلا يف رّيحت اذإ : لجرلا هلأ : ٌُبرعلا لوقتو « هتّيفيكب
 هلأي يذلا دوبعملا يأ : دحا هللا : هلوق ىعف» - : 29لاق نأ ىلإ -«املع

 . « هتّيفيكب ةطاحالاو هكاردإ نع ٌقلخلا

 ةبترمل مسا هلإ نأ ثيح نم «هلإ» مما نم ةّصاخ ٌةبّترم «هللا» مساف
 دح نع هجورخ الإ هتاّيفيك نم ءىش كاردإ نكم ال دا ةيبح نم دوجولا

 هقترو ناكمإلا ملاع قتف ةفاضإ و هيلإ قلخلا ءاهتنا نكمي « هللا» ملاعو «لاطبإلا

 ةتامإلاو ءايحإلاو قزرلاو قلخلا بسني ال زيزعلا باتكلا يف ىرت (ى ءهيلإ

 نيموصعملا هدالوأو هئابآو اهئشنم ىلع ؛ةّيداجسلا ةفيحصلا ةيعدأ نم نوعبرألاو عباسلا ءاعدلا ١(
 .ةّيحتلاو ءانثلا فالآ

 اي :دجاس تنأو لق» : ١١ح «ضارمألاو للعلل ءاعدلا باب ءءاعدلا باتك ,:0477/7 :يناكلا ١(
 باتك ,777/7 :يناكلا اضيأ عجار .«...ةهلألا هلإ و بابرألا براي ميحر اي نامحر اي هللا
 .7ح ءحيبستلاو دوجسلا باب ؛ةالصلا

 .لقنلا اذه ىلع اقيلعت هاندروأ ام اضيأ عجار .هلإلا مسا يف ةلوقنملا ةياورلا ىلإ ةراشإ (؟
 ,قودصلا مالك نم 4١( :ديحوتلا) ردصملا ىلإ ةعجارملا نم رهظي ام ىلع - اضيأ لوقنملا اذه (4

 :ةباوررلا .نضن :نسبلو دفق رقالا نع هاكش ان :هذعا
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 . هلإلا ىلإ ال , هللا ىلإ آلإ ناكمإلا ملاع يف عقت ىتْلا تافّرصتلا رئاسو

 ةطاحإلاو هتّيئام كرد نع قلخلا هلأ يذلا دوبعملا» ب ُومَكَكا هدّيق اذلو

 . « هتّتعم

 : هنع « هّللا» قاقتشا نع هلاؤس دعب "”ءاشه ةياور يف ُايَككا قداصلا لاقو

 . «اهولأم يضتقي هلإ و ءهلإ نم قتشم هّنإ»
 جايتحا  هرخآ ىلا - «قلخلا ةلأ ادوبعم» هنوكب دارملاو « هللا ةبترم قوف هلإ ةبترف
 دقف الإ و ء«هيلإاهدوعو ءهنم اهئدبمو ءهب اهمايق ثيح نم هيلإ ءامسالا مامت
 ءرفك دقف هدحو هدّبع نمو ءهلإ نم هقاقتشاو مسا هّنأب "يك قداصلا حّرِص

 . كرشأ دقف ىّمسملا عم هدبع نمو

 : ؟9لاق - هللا امهمحر - ديهشلا نع يمعفكلا هلقن اّمم ٌُبجعلاو

 .هيلع توعنلا نايرجل « تاذلل مسا هللا : هّللا همحر ديهشلا لاقو» ظ

 ,« هّللا» : انلق اذاف ءةّيهلإلا تافصلا ةلمج عم تاذلل مسا وه : ليقو

 توعنو «لامكلا تافص يهو ؛ةّضاخلا تافصلاب ةفوصوملا تاذلا هانعفف

 هدَّحونو هدبعن يذلا وه موهفملا اذهو : 29- هللاهمحر - لاقو «لالجلا

 - «ٌدِضلاو ٌدْيلاو لثملاو ريظنلاو كيرشلا نع هُمّرننو
 : رظنلل عقاوم هيفو - |هماقم دلخلا يف عفر ؛همالك ىبتنا

 . عباسلا رمألا يف - مسر الو هل مما ال تاذلا ّنأ تفرع دق : لوألا

 - هرخآ ىلإ - «ةّيهالا تافصلا ةلمج عم تاذلل مسا» : هلوق : ىلاثلاو

 , عونصم فوصوم ّلكو , فصوب فوصوم ريغ ىلاعت تاذلا نأ تفرع دق كنا

 ١( ص يف ىضم ١غ6.

 ١( ص يف ةيضاملا ماشه ةياور يف ١[.

 : دئاوفلاو دعاوقلا .ةيظفل ةريسي تافالتخا هيفو 7١8, ,نوثالثلاو يناثلا لصفلا : حابصملا (*

 .؟١١5 ةدعاق ء, 5

 .-هدق - ديهشلا يأ (8
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 هاور اهف يناثلارمألا يفّرم امك - ىّمسم ٌدحب فوصوم ريغ ءايشألا عناصو
 : "الي نينمؤملاريمأ لاقو ؛ - ايا هللادبع يبأ نع يفاكلا

 ريغ اهّنأ ةفص لك ةداهشل ءهنع تافصلا نعيفن هديحوت ُلاكو»

 ةينثتلاب اعيجج اهتداهشو «ةفصلاريغ هنأ فوصوم لك ٍةداهشو « فوصوملا
 نمو ءهَّدع دقف هَّدح نمو ءهّدح دقف هفّصو نّمف «لزألا اهنم عنتمملا
 .- هلزأ لطبأ دقف هذع

 لاق دقو ««هدبعن يذّلاوه موهفملااذهو » - ىلاعت هللاهمحر - هلوق : ثلاثلاو

 : - هدانساي دوبعملا باب يف هنع '”يفاكلا هاور امف - ْايكَكا قداصلا

 دقف ىنعملا نود مسالا دبع نمو ءَرفك دقف مّهوتلاب هللا دّبع نَم»

 ءامسألا عاقياي ىنعملا دبع نمو ,كرشأ دقف ىنعملاو مسالا دبع نمو ءرّفك

 يف هئاسل هب قطنو ءهّبلق هيلع دقعف هسفن اهب فّصو يتلا هتافصب هيلع
 ؛ « امح اكل نينمؤملاريمأ باحصأ ككئلوأف « هتينالعو هرمأ رس

 . « اًقح نونمؤملا مه كئلوأ » : رخآ ثيدح يفو - : لاق -

 نم همهوب هكردأ امب نعي «مّهوتلاب هللا دبع نم» : كفا هلوقب دارأو
 ةدابع نكمُي فيكف ءهمهوب اهب طاحأو هل ةقولخم يه يتلا ظافلالا مهافم

 عماوج باب ءديحوتلا باتك « ١2٠/١ : يناكلا) ايي مظاكلا هبتك باتك نم لوقنملا صنلا ١(

 .ديحوتلا نع هلأس نم ضعب ىلإ (١ح ءديحوتلا

 برقي ام اضيأ نيدحوملا ىلوم بطخ يف درو نكلو .الئتقا نينمؤملا ريمأ نع هيلع رثعأ مو
 .صنلا اذه نم

 ا ياا لاو ,هل صالخإلا هديحوت لاكو ا ةبطخلا) ةغالبلا جهن ينف ْ

 ؛ةفصلا ريغ هنا فوصوم لك ةداهشو ؛فوصوملا ريغ اهنا ةفص لك ةداهشل ءهنع تافصلا

 دقف هلهج نمو ,هلهج دقف هان نمو ءهاّنث دقف هنرق نمو «هنرق دقف هناحبس هللا فصو ن
 تع قفا تدك ندور هدحم ةقف هدلا راما نمو ممبلا ناغا

 ,ىلاعت هللا ءامسأ باب :ديحوتلا يف ةيظفل ريسي قرف عمو .١ح 417/١, :دوبعملا باب :يفاكلا (”
 .138 740/١, : يفاولا .7/ح ١179/4-177, : راحبلا هنع .١؟ح
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 يه يلا ءامسألا ةدابع نإ» : يك قداصلا لوق عم ةقولخم يه يتلا مهافملا

 . « يظعلا هللاب ٌرفك ىلاعت هل ةقولخم

 كم م ةعيرلا ةيلالا قري قانخشا نو شونلل هلا اهل ب يا

 هجوتلل ةآرم هنوك الإ هجوب هيلإ رظنريغ نم ءهاّمسم هب اديرم «ديز » : كلوق
 هيلع ءامسألا عاقياب ىّمسملا دَبَع نّمو» : اَكَكا هلوقب دارملا وهو «هاّمسم ىلإ

 .  هرخآ ىلإ «  هسفن اهب فصو يتلا هتافصب
 - همدعرابتعاب الو ء.تافصلا نم ءىش رابتعاب ال ىلاعت هل ىسا - هللا مساف

 ؛هلالع الو ءوهوهام و را ا ل حل

 فورعم لك هب ثيحب ةفرعملاو روهظلا يف قترا هنال «ةفرعملاب فصوي انإو
 . لصولا ةزمه اهنوكل ال هلاععتسا ةرثكل هتزمه طقسأو «فرُع

 نم ةبترم الو ءهنوؤش نم نأش يف دوبعم هلإ ال : « هللا آلإ هلإ ال» : ىنعف

 هل اهقتفو اهقترو «نأشو مسا لك دوبعم وه يذلا « هللا» ةبترم يف الإ « هبتارم
 . دبعُي نأ نكممال ةبترملا هذه ريغ يف َّنأل « هيلإ اهدوعو «هنم اهؤدبمو

 : لالا [4]

 : هلوق ىلإ ''[فلحلاو] ديهعلا 2 نيكلاب ب لالا » : سوماقلا يف

 هللا ىلإ فاض «ليا» وأ «لا» هرخآ مسا لكو «ىلاعت هللا مساو هّيبوبرلاو »

 ١ . « ىلاعت

 : بوقعي ثيدح يف آيَكَكا قداصلا نع للعلا يفو
 و «دبعلاوه قرشا نال هللا ةيغنت# نقار يسر « ليئارسإ وه»

 . « هللاوه ليإو ةّوقلا وه ىرسإ» : ةياور يفو . « هللاوه ليا

 -.  يردلعطملا نم ةفاضالاو #88 ليما نوفاك



 0 فلذلا فرص

 ةبلغل ء؛ةّصاخ ةكئالملا عون عنص رابتعاب ىلاعت هل مسا ايبرع ناك نإ وهف

 . هيلإ ةكئالملا ءامسأ ةفاضإ

 : نمؤملا [9]

 امِإ و «هنامأ يف هدابع لاخدإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ««نامألا» نم اَمإ
 , ةمايقلا يف هدابع قيدصت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ,«قّدص يأ :«نَمآ» نم

 ءاضمإ رابتعاب وأ « مهبّذعي نأ ىلاعت هّقح يف نيّناَظ اونوكي مل مهّنُأ نوعّدي ثيح

 ]٠١[ نيمألا :

 يطعُيالو عنمالو يبنيالو رمأيالو هدابعل راتخيال هلا راكع لاعتهل مسا

 مهنع ررض عفدل وأ «مهيلإ دوعت ةدئاعل الإ .

 :باةآلا [11

 "ا حيرلاو باحسلا : نوالاو . عوجرلا 1 ... ٌتوألاو » : سوماقلا يف

 و «مهلل هتبقارم ةذشل هدابع ىلإ هعوجر ةرثك رابتعاب ىلاعت هل مسأ ام وهف
 . حيرلاو باحسلا هثاعسال اما

 :لقالا كر

 نأ تفرع دنا رنو جك لقانا وافعل وخال ب كوالا وح ايا ناقلات
 ّرنم وهف ؛ همدع طرشب الو ,تافصلا نم ءيش طرشب ال ىلاعت هل مسا هللا مسا

 رحبلا ةطاحإ ءاهلك اهعيمجب طيحمو ءتافصلا دودح نم ءيشب دّيقتلا نع

 .بوألا 77/١ : طيحلا سوماق ١(
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 وهف «هنعاهتاّيوهم اهفن الو اهدودحي هيف اهتابثإ نكم ال ةيهانتم ريغ تارطقل

 هديب تَلا اهتوكلم يأ «تادوجوم ا عاونأ بابرأ يه ىتَلا ءامسألا عيمجب طيح

 ِهْيَلِإ َو عيش لك تكلم هِلَيِ ىِذْلا َناَحِيْسَف # : هلوقب اهيلإ راشملا ءللاع

 .امكل # َنوُعَجْر

 لَوُأ يه تناكو ؛هديب ىلإ اهتوكلمب هتطاحإ رابتعاب ءيش ّلك لَوَأ وهف

 لك رهاظو ء«ءيش ّلك توكلم عجرم هّنأ رابتعاب ءيش ّلك رخآو «ءيش ّلك
 ,ءيشف ءيش رهظت , توكلملا كلت بتارم يه اهلل يتلا بتارملا نا رابتعاب ءيش
 4 يو 116 تركب هاج | رابطاز يختزل ىلا

 :ددوملا ]١[

 .. هّندّيَأو ... » : سوماقلا يف مهر # ُْنِم جورب مُهَدَيَأَو #3 0 لاق

 ''« هيو

 ةماقإ و هتفرعمو هيلإ كولسلا يف هدابع ةيوقت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . هدودح

 ١( :طيحلا سوماق ١/770.
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 *# ءايلا فرح#

 :ّىديُمْلا ]١6[

 ريع هس عا .نلحلا هتادعا ناععام لانتتادل مسا وهف ءديعُملل لباقم

 . ىرخا هرم هريوصت

 :ءىديلا ]١0[

 . هنع ءادبلا رودص د و

 دهعلا قبس دعب ءيش دوجو تامّدقمب نايتإلاوه ءادبلا ةقيقح نإ ملعا
 : نيرمأ مهف ىلع فقوتي هقيقحنو ؛ رخآ ءيش دوجو تامدقمب

 ىلإ هنم اوقلخ ئذلا «عيش نم ال ماع » نر ءايشألا ليزت نأ : لوألا

 : لزانم ةعبس ىط دعب الإ نكمي ال «نايعالا ملاع»

 ِبْيَغْلا ُحِتاَفَم َُدْنِ واط : هلوق يف ىلاعت هيلاراشأ يذلا «حيتافملا ملاع

 : كات هلوقب هيلإ راشملا باتكلا 1 ماع ملاعلا اذهو ,.:0: #َّوُه 0 اَهُمْلْعَيال

 ماوعلا لّوأف وم « ِباَتِكْلا م ْهَدْدِعَو تِبْنُيَو كاَشَي ام هللا اوُحْمَي»

 . باتكلا ملاع لزانملاو

 راض لزاريع و «ةكحلا راع < نذل زاعروه ىذا -!اعلا اذه دعي
 ملاع كلذ دعب مث رّدقلا ملاع كلذ دعب ّمث «ةدارإلا ماع كلذ دعب مث ,قلخلا
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 لجألا ماع كلذ دعب ّمث ءءاضمإلا وأ نذإلا ملاع كلذ دعب ّمث ءءاضقلا

 . سر © ٌباَتِك ٍلَجَأ ّلُككِل ف : ىلاعت هلوقب هيلاراشملا

 هذه يفو :نايعألا ماع يف رهظ لجألا ملاع ىلإ هلوصوب ءيش ّلك مت اذإف
 ريصيو ؛ءامسألا مامت يراجم ّمتي ىّتح دوجوم لك نوؤش نم نأش متي د ملاوعلا

 . نايعألا يف ادوجوم هتاّيلعف ماب

 امل دقعو يناكلا ين اهاور كبك مظاكلاو هللادبع يأ نع تاياور هبو

 . ؟"اباب

 هب هملع ضتخي يذلا باتكلا /ملاع آلإ ءادبلل ةلباق ءايشألا ملاوعلا هذه يف

 عسي 4« باَتِكْلا 1 ُهَدْنِع َو َتُيَو ُءاَشَي اَم هلا اوحْمَي 88 : لاق اذهلو «ىلاعت

 امو ةّيشملا ملاع ىلإ لزن اهفوه |مَّنِإ اهناكم اهريغ تابثإ و رومالاوحم نأ ىنعي
 هيف ناتباث امهالك تَبثُملاو ٌوحمملاو «هيف ءادب الف باتكلا ملاع اّمأو ؛ هنود

 . رييغت الو هيف لدبت ال «تابثإلاو وحلا نع ظوفحما حوللا وهو « |ىتقيقحب

 اهنييبمو « عناومو طئارش ملاع ىلإ ملاع نم رومالا  ليزنتل نإ ملعإ : يناثلا

 يف ديزت ماحرألا ةلص نأ ىلع لد ام لثم « ءايشألا ٌصاوخ ىلع ةّلادلا رابخألا
 ءعالبلا درت ءاعدلاو ءءالبلا عفدت ةقدصلا ناو ءهصقني اهعطقو ,رمعلا

 اك ءاهّراضمو لاعفألا عفانمل ةئّيبملا رابخألا نم اههلاثمأو «لاملا ديزي قافنإلاو

 ,ءارحصلا نم املاس عجر مث ""هتوم ]لة ىبنلا ربخأ يذلا يدوبملا يف درو

 ام» : ّيدوييلا لأسف ءةّيح هيف اًذإف ءهوّكفف ءهلمحب رمأف ء ريل هولأسف
 تقّدصتو امهدحأب تيّدغت «نافيغر يدنع [ناك]» : لاق ؟ « مويلا ٌتلعف

 ,ةدارإلا ملاع ىلإ اهليزنتو هتوم ةقّلعتملا ةّيشملا ءارجإ نم هّتقَدص عنف ««رخآلاب
 . رّدقلا ملاع ىلإ هتدارإ ليزنت نع وأ

 .ةعبسب الإ ضرألاو ءامسلا يف ءىش نوكيال هنأ يف باب ء«١/154١ :يفاكلا ١(
 .7ح ءءالبلا عفدت ةقدصلا نأ باب «ةاكزلا باتك :8/4 :يفاكلا (؟



 ها/ النار

 ام ىلاوعلا نم هنود ام ىلإ وأ « ةّيشملا ماع ىلإ رومالا لّرنت دعب - ءادبلا ةّلعف
 ملاع نم رومالا ءارجإ طئارش نم دابعلل ةّيرايتخالا لاعفألا وه - انيع رصت م
 . - اريبكاولع كلذ نع ىلاعت - هل ديدج لع ثودح ال ءاهعناومو ملاع ىلإ

 ملاع ين تابثإلاو وحلا اَّنِإ و «تابثإ الو هيف وحم ال «ظوفحم باتكلا ملاعف
 هللا لص - راهطألا هلآو دّمحم ناك اًّملو «لجألا ماع ىلإ هنود امو ةّيشملا

 مب هب اوربخاف «ةّيشملا ملاع يف مهل رهظ املك « هللا ةّيشم ةيعوأ - نيعمجأ مهيلع
 ىلإ ةّيشملا ملاع نع اهِّزنت دعب اذكو - نايعألا يف عقاو وهامب ال - ةّيشملا وه

 يف عقاو امب وه ال ءملاعلا كلذ وه امب اوربخا ملاع مهل رهظ املك «ةدارإلا ملاع
 . نايعألا

 : 20476 هّمتألا نع رابخألا يف درو اذلو

 موقت نأ ىلإ نوكي اب مكانثّدحل هللا باتك يف ةيآ الول هللاو»

 ؛ سرر © باَتِكْلا أ َُدْنِع و تي َو ُكاَشَي اَم هللا اوُحْمَي 9 ءةعاسلا

 نايعألا ين دجو اذإ و «ءادبلا لبقُي ةعبسلا ملاوعلا نم باتكلا ملاع ريغف
 . عادب الف

 ءايبنألا ىلإ لصو اوف عقي ال ءادبلا َّنأ» نم رابخألا يف دجو يذّلاف
 9,« هتكئالمو هلسرو هئايبنأ بذكي ال هللا َناِف هك ةكئالملاو لب ءةّمئألاو

 َّنَأ نم ةريثكلا رابخألا هيلع َلدت اك ؛ نايعألا ملاع ىلإ ءايشألا لوصو دعب وه
 . "”رمألا دعب رمألا ءءيشف ءيش مهل ثدحي ام ةّمئالا مولع لضفأ

 نيسحلاو ,نيسحلا نب ىلعو ءرفعج وبأو هللا دبع وبأ لاق» : 177١ح 107 :دانسإلا برق ١(
 .«...الول هللاو : كا بلاط يبأ نب ىلعو «ىلع نب نسحلاو «ىلع نب

 ,؟١/47 :لعلا باب :نساحملا .5ح ءءادبلا باب ءديحوتلا باتك ١41/١, :يناكلا (؟

 راحبلا .377ح 1//7١1, ,79 ةيألا ءدعرلا ةروس :يشايعلا .ريسي قرف عم ,771ح

 .7”ح ١١17/6 : يشايعلاو نساح ا نع

 .61ح ء/ع : راحبلا هنع .ا١1١ح 71/١ :اضيا رخآ ظفلب ىثايعلا هاورو

 .١ح ء....رفجلاو ةفيحصلا ركذ هيف باب ءةجحلا باتك 724٠/١, :يفاكلا ('"
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 :عيدبلا [15]

 ركل ضيألا َ كاَوَمَصْلا ٌعيِدَب 9» ”لاعت هلاك

 . "0 عّدتبُملاو , عِدتبُملا : ٌعيدبلا» : سوماقلا يف

 تاواهسلا ّنأب رمألا لكشيف ؛ ديدج رمأب ىأ اذإ : « عَّدب» نم ةفص وهف

 َلادلا «عيدبلا ال - عِدبُملاب ريبعتلا يغبنيف ءاعدتبم هللا اهقلخ اّنِإ ضرألاو
 .- فوصوملا يتاذ قاقتشالا ءدبم نوك ىلع

 دوجو ال , يمّرصت دوجو وه اَّنِإ تانكمملا دوجو ْنأب يّضفتلا نكميو
 . اًنآف انآ اهرّغتو اهءالقنال ءّدتم

 ماقب وه اّنِإ هبابش لاح ىنف : هتبيشو هبابش لاح يف ناسنإلا ضرفا الثم
 دوجوب ةددعتم تادوجوم عا ءدحاو ٌدوجو ةدّدعتملا اهدا هتاّيفيك

 نتاج زك از تفقتصو يقر لاس نوري ل2 عينا كاش ل واح دلاو
 . ةمودعم ةلّدبتم ةرّيغتم هتالاح نأ ضورفملاو ؛ دحاو دوجوب ةدّدعتم تادوجوم

 ماقلا ددجولا بلقني نأ مزل ءّدتمم دحاو ٌدوجو اهدوجو نإ : انلق نإف

 ةّيفيك ّلكب هلف - نكمم ريغ وهو - ضورعملا دوجو قبيو ءامذع تاّيفيكلاب
 ىلاعت وهف ؛ اًدتمم ادحاو ادوجو ٌدعي اهاصّنا ةّدشل نكلو «مّرصتم يئادتبا دوجو

 :«ءيش لك توكلم هديب َنإِف ؛ءيش لك عيدب لب. ضرألاو تاوامسلا عيدب

 نأش يف اهييحُيو نأش يف اهتيمُيو «ىرخأ ةبترم يف اهييحُيو « ةبترم يف اهتيميف

 مث ْمُكَيِمُي مث مُكاَمْحأف اًناَوْمَأ منك و هللاب َنوُرُفْكَن ٌفِيَك ط : لاق اك .رخآ
 رارمتسالا ىلع ٌلادلا عراضملا ظفلب اربعم 01 4 َنوُعَجُْن هِيَ من ْمُكِِبْحُ
 . »د © ٍنَأَش ىف َوُه مَْي ّلُك 9 : لاقو « دّدجتلاو

 .اناف انآ اديدج ادوجو دوجوم لك اناطعغ | انقلاب ىلاعت هل مسا عيدبلاف
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 : عدتبُملا [17]

 الكا نينمؤملار يما لاق|ك « قبس لاثمالب ءيش لك هقلخرابتعاب ىلاعت هل مسا
 : ©يفاكلا يف ةّيورملا ةبطخلا يف

 .-« قبس لاثم الب ٌقلخ ام عدتبا ناكف»

 : هريسفت يف اليَكَكا رقابلا نع ©"هيفو
 عدتباف «هلبق ناك لاثم ريغ ىلع هملعب اهّلك ءايشألا عدتبا»

 عمست امأ «نوضرأ الو تاوامس َنهلبق نكي ملو "”صضرألاو تاوامسلا

 . 0001 # ِءاَمْلا ل شرع َناَكَو : ىلاعت هلوقل

 ءهل اعبات ىلاعت وه نوكيف ةروصلا هذه عادبإ يف دحأ هقبسي نأ ريغ نم ىنعي

 . «اهصيخشتو ءاهفينصتو ؛ ءايشألا عيونت يف عدتبم وهف

 : لدبملا [14]

 رياغي امم نايتإلا ضيوعتلاو « هتاّيفيكو هضارعأب ءيشلارييغت ليدبتلا ةقيقح
 ©« ِتاَنَسَح ْمِهَتاَنِيَس هللا ُلِدَبُي 9 : ىلاعت هللا لاق اذلو : ةّيفيكو هدا َءىشلا

 . [ا/ 16/١

 : ]لوم هللا لوسر لاق : لاق ايلا اضرلا نع '”نويعلا يف

 اًبنذ هبونذ ىلع هفقيف نمؤملا هدبعل هللا ىَّلَجَت ةمايقلا موي ناك اذإ»

 ءالسرم ابن الو ابّرقم اكلم كلذ ىلع هللا علطيال ءهل رفغي ّمث ءانذ

 .ناكف «نك :ءاش امل لاق امنإ» : ١ح ءديحوتلا عماوج باب ءديحوتلا باتك ١١80/١ ٠ :ىيفاكلا ١(

 .«...قبس لاثم الب قلخ ام عدتبا

 .؟١ح «بيغلا ركذ هيف ردان باب «ةجحلا باتك 5107/١« :يفاكلا (؟

 .نيضرالاو : ردصملا ('*'

 .7ح ,3741/1 :راحبلا هنع .017ح ءا"١بابلا 77/7 : ةيقااضرلا رابخأ نويع (ع



 يدل املا عج 1
 ينوك : تائّيسلل لوقي مث ءدحأ هيلع فقي نأوركيام هيلع رتسيو
 -. « تانسح

 انة ةانع سلا ثوسو انالا ركع نمل فاني فاعلا ليدتعالاف

 ريغب ىلاعت هللا كلم يه يتلا هءاضعأ دبعلا فرص ةيصعملا حور َنأب اهليدبت

 ءاش نإ - هُقيقحت يتأيسو «ةيصعم الف ءهنذاي عقو هّناك ٌءانز ضرُف اذإف «هنذإ

 . روفغلا مسا يف - ىلاعت هللا

 : خذايلا []

 . '"”(ٍلاع : خذاب ٌفرشو ...« رثكلا : .ةكوغ- ْخَّلَبلا : سوماقلا يف

 - هتافص فرشو - ةيهانتم ريغ اههّنأل - هئامسأ ريكرابتعاب ىلاعت هل مساوهف
 . - ةفص يذ لك ةفص ىلع العو تافصلا ىلعأ اهّنأل

 : لذابلا ع0

 .هب داجو هاطعأ : ُهَلِذِئَيو ُهَلذِيَي ُهَلَّذَب . - ٌفورعم - ُلْذَتلا» : سوماقلا يف
 :. 0م. ةناييضلا كيف لاذع الا

 نادلبلا يف اهراثكإ و ءايشألا ىلاعت هلاذتبا رابتعاب ىلاعت هل مسا لذابلاف

 . ركشلاو دمحلا هلف :ةزكلل اهلوانت نكمم ثيحب « ىرّقلاو

 ]١١- ]55رابلا ربل :

 ريخلاو ةلصلا : - رسكلاب - وبلا نم ةهّبشم ةفص - حتفلاب -ّرَبلا

 . ناسحإلا يف عاسّنالاو

 .خذبلا غ؟0ا//١ :طيحلا سوماق ١(

 .لذبلا ,7/7*77 : طيحلا سوماق (؟



 هريجوب درج وبما لك هيلا اق ام كاس نأ راتعابي د اعت هل ةميع ليل
 فانصأ نيب قرف ريغ نم «ىلاعت هل ٌيَتاذ هناسحإ يف مهيلع هعسوو مهيلإ ىلاعت
 . قلخلا

 يف هروهظو «هريخ لاصيإل هدادعتساو هدادعإ رابتعاب ىلاعت هل مما : ّرابلاو
 .- ثلاثلا رمألا يف هّتفرع اك - لعفلا ملاع

 : يربلا [١؟]

 هللا نأ ربكألا ّجَحْلا َمْوَي ني ىلإ ِهِلوُسَر َو هللا َنِم ناَذَأَو # ىلاعت لاق

 - ةيآلا 200: © َنيِكِرْسُمْلا َّنِم ٌءىرَب

 : لوقي 3 نيطايشلاو توغاطلا ىلإ مهاكيإ ئ ةرابع ىلاعت هتءارب نا 3

 نعال 9 : ىرخأ ةيآ ٍيفو 00 # ٌتوغاطلا مقا اوُرْمَك َنيِذَلاَو ٍِه

 ةبترملا رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف © َنوُنِمْؤُي ال َتيِذّلِل ًءاَيِلْوأ َنيِطاَيَشلا

 .- ثلاثلا رمألا يف هتفرع اك - تافصلا نم ةعبارلا

 : ئرابلا [؟2]

 . «سهر «ُرْوَصْمْلا ٌءىِراَبْلا ُقِلاَخْلا هلا 3 : ىلاعت لاق

 رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ءاعوربو ءربو لعجك «ءرب» نم لعاف مسا وه
 : رابخألاو تايآلا ينو ءاهب اهقّلعت ةرثكل سوفنلا ملاع ىلإ ءايشألا ليزنت

 ىِف لَو ضْرألا ىِف َةَبيِصُم ْنِم تا اَما#9 : لاقو ««سوفنلا ٌئراباي»

 . ةيآلا - م « اَهَوَِن نأ لبق ْنِم باتك ىف الإ | مُكِسَمْن

 . ""ةفيرشلا ةيآلا يف قلاخلاب هلباقت هل دهشيو أطخ قاخلا قلطمب هريسفتف

 ١( ...ىَنشُحْلا ٌءاَمْسأَلآ ُهَل ُرَوَصُمْلا ُنِراَبْا ٌقِلاَخْلا ِهْلآَوُم #9 :ىلاعت هلوق © ١1مل«ى.



 ىتسعلا ةامسشالا ثرع "7

 : ناهربلا ع؟5]

 لاق ا[ى ءانآف انآ ةّيبوبر ةّجح ةماقإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ءةّجحلا

 - 2 : يك لاق - ءءاجوعلا يبأ نبا عم هتلداجم يف دمها قداصلا

 كؤشن : كسفن يف هّيردق كارأ نَم كنع بجتحا فيكو «كليو »

 دعب كفعضو ءكفعض دعب كتّوقو ؛«كرْغِص دعب كرّبِكو «نكت ملو
 نع كل انقر اقل هب نيرا وو هكا ب لامر مك وسلا نكات

 دعب كحرفو ,ءكحرف دعب كنزُحو ء,كاضر دعب كبضغو ؛« كبضغ

 ,كتانأ دعب كمزعو ؛ كَبُح دعب كضغُبو «؛كضغب دعب كتُحو ؛ كنُْح
 ,كتوهش دعب كتّيهاركو «كتّيهارك دعب كتوهشو ٠ كمزع دعب كتانأو

 ,كسأي دعب كءاجرو «كتبغر دعب كتبهرو «كتبهر دعب كتبغرو

 تنأام بوزعو , كمهو يف نكي مل ام كرطاخو «كئاجر دعب كسأيو
 . « كنهذ نع ةدقتعم

 ىسفن يف نهج ىلا هتردق ّيلع دّدعي لازامو » : ءاجوعلا يبأ نبا لاق

 1 ْ . «هئيبو يب رهظيس هنأ تننظ ىّتح اهعفدأ ال ىلا

 : طسابلا [15]

 . هنوؤشو هبتارمراهظإ و ءهارجت يف مسا ّلك ىلاعت هيرج رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : [رِصيُملا | ريصتلا ع5 8-7]

 . قمعلاو ضرعلاو لوطلا نم داعبألاو ناولألا زيي ةّوق : رّبلا

 .؟ح ,ثدحلا تابثإ و ملاعلا ثودح باب ءديحوتلا باتك 9/١, :يناكلا ١(



 51 ءابلا فرم

 ةّوَق ىلاعت هل سيلف . 2 «رّصبم الو هتاذ رّصبلاو »

 . ةادأب ال ريصب » : "اي نينو زيها لاق

 00 ب ساو ا ايكوم هبا

 مسارصبملاو «تافصلل ةئلاثلا ةبترملا وهو ءامئاد تارصبملا ماب لّوألا هقلخ

 ب ثلاثلا رمألا يف هتفرع |ى - ةعبارلا ةبترملا رابتعاب

 : ا شاطبلا ["0-9]

 ككل لخألا# شطبلاو نم. # ديِدَشَل كتر در شطب شطب َّنا |* : ىلاعت لاق

 رابتعاب يلاثلاو ء.تافصلا نم ةئلاثلا ةبترملا رابتعاب هل مسا لوألاف . ةوطسلاو

 ةحيالا ةيقرلا

 ]١*[ نطابلا :

 ال نطابلا» : ”يناكلا يف ةّيورملا هتبطخ يف آيا نينمؤملاريمأ لاق
 راتتسالا : نانتجالاو « « نانتجاي .

 . عجارف «فلألا فورح يف لوألا مسا يف هنايبّرم امب هل مسا وهف

 : ثعابلا ["7]

 نود هرهوجب ءيشلا راهظإ ىنعأ ؛لامجإلا وحنب ءيشلا راهظإ وه ثعبلا

 . هضراوع

 تاذلا تافص باب :يناكلا ع 2١9 ,لاعفألا تافصو تاذلا تافص باب 000 ١)

 .0ح ءديحوتلا عم ا تل باتك , 0 ١/١



 ىنسملا ءامسالا حرش ف

 مامت نع توملا دعب ءيش لك توكلم ءارجإ لَوَأ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . هنوؤشو هبتارم

 -هيعملاو - نوؤشلاو بتارملا مات راهظإ رابتعاب هّنأل - رشانلا ريغ وهف

 . -هنوؤشو هبتارم مامت ةّيلعف نم هيلع ناكام ىلإ هلاصيإ رابتعاب

 : ديعبلا ["]

 نع دُعبو «نوئظلا رطاوخ نم برق نم اي» : 2 نيمو زيه لاق

 دهشف تْرقو ءىرُي الف َدُعِب يذّلا» : "حاتتفالا ءاعد يفو ؛ «نويعلا ةظحالم

 . ىوجنلا

 ٌساوحلاب هقلخ كاردإ نع ةفصو اتاذ هدعُب رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 . ٍليقو لحو ةفص لك نع ههزنتل , ةنطابلاو ةرهاظلا

 : ىقايبلا ["ع]

 : ىهبلا ["5]

 : (”ةيعدألا ف

 - « يب كئاببّلكو ةايعاب كئابع نم كلأسأ ا مهللا»

 لباقم ءايضلاو «ةملظلل لباقم رونلاف ءروهظلا بتارم ىلعأ ءابملا [َنإ] ملعا

 ١( راحبلا ءالئئقا نينمؤملاريمأ نع ةيورملا «حابصلا ءاعدب ةفورعملا ءاعدلا نم : /7779/1.

 .04 :لابعألا لابقإ (؟
 نكاضمر رهش يلايل ف ءرفي ىتلا اك رقابلا نع ةّيورملا ءرحسلا ءاعدب ةفورعملا ءاعدلا نم (؟

 .ا/لا/ : لارعألا لابقإ . كرابملا



 1 ءايلا فرم

 ؛ءاهبلا ىلإ ةبسنلاب ةملظ ءايضلاو «ءايضلا ىلإ ةبسنلاب ٌةملظ وهف ءرونلل ىّتح
 انت هقلا ذل :ءابتلا همم لونا سمسا ءايدو وهتقلا رونار لاقيااذتلو

 .ءيش ّلك رون لوألا هقلخ نأ رابتعاب ىلاعت هل مما وهف

 - : لاق - 2'ةفرع ءاعد يف اك

 ,رون لك ىلع ٌرون وه يذلا «ناهربلا سوّدقلا حوبسلا كمسابو»

 غلب اذإ و «تّقشنا ضرألا غلب اذإ ءرون ّلك هنم ْيضي رون نم ٌرونو
 . «ٌرتها شرعلا غلب اذإ و «تحتف تاوامسلا

 ءاييفلاو ووتلاف:نونامفألا مامت ىّمسم وه يذلا همما رابتعاب هل مسا وهف

 هل باجح ءايضلاو ءراصبالا نع هل باجح رونلاف «ّهبلا مسال ناباجح
 : ؟؟ءاعدلا يف . لوقعلا كاردإ نع ىلاعت هباجح ءابملاو « ماهوالا نع

 . « هقلخ رظاون نع هرون عاعشب بجتحا نماي»

 : - «”يفاكلا يف ةّيورملا ةبطخلا ين - ايلا نينمؤملاريمأ لاقو

 ىندأ يف تهات [و] «بويغلا نم ٌبجح نونكملا هبيغ َنود لاحو»
 بورا ىلإ هم وومالا :تاقطل وق لوقعلا كال اييناذأ

 : ريبُمْلا ["5]

 مصاق هللدمحلا» : 206264 لاق - سوماقلا ينامك - كالهلا : راوبلا

 . « ةملظلا ريبم » - : هلوق ىلإ -«...نيراتجلا

 دهاش اي مهللا» :اهلوأ ( عوبسأ لك نم ةعمجلا يللايل يف اذكو ةفرع ةليل يف ءرقي ىتلا ءاعدلا ١(
 .5378 :لامعألا لابقإ ,« ...ىوجن لك

 :راحبلا هنع .ر#88 ىدنلا نع ةيورملا تاوعدلا نم برجي ءاعد *٠١, :تاوعدلا جهم (؟

 .ةح ,. 244

 .«نيملاظلا ريبم نيرابجلا مصاق هلل دمحلا» : حاتتفالا ءاعد 04 :لامعالا لابقا (4



 نسل ةابضللا رك 3

 ليلقت وأ مهلالذإب ولو نيملاظلا لاصيتسا رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 ءيش جزمم ولو قدصي كالهإلا َّنأل - ريبملا نم ّمعأ كِلهُملاف « مهرامعأ

 . هللا ءاش نإ ٍقأيس |ىرتتتُملا نم ٌّمعأ وهو - كلهتسي ىّتح

 : نئابلا ع”

 الو: ناك غش: خم ىاذلا ... هل دما: 2: "ه2 قيقفؤلاريما لاق

 اهقن ءامحألا فتابو ءاينالا ناسا ردت هناكامت اخ ونا ف

 ال ءايشألا نع ٌجراخو «ةجزاملاب ال ءايشألا يف لخاد» : "يك لاقو

 . 6 ةنيابملاب

 لصحيف « قلخلا لثم ٌدحي دودحم ىلاعت هّنأ ىنعم ال ءايشألا نع نئاب وهف

 مدعل هقلخ نم ُنئاب ىلاعت هنأ عم لب ؛ «نيب» هل لاقي ثلاث هقلخ نيبو هنيب

 دوجوب ال «ئهلإ دوجوب قلخلا عم وهف ءهقلخ تافص نم ءيغشب هفاصتا

 . ةلزع ةنونيب ال « ةزع ةنونيب هتينونيبف « يناكمإ

 : نيدُمْلا ["]

 نع الك هقلخ ةنابإ رابتعاب ىلاعت هل مسا «ةنابإلا نم لعاف مسا وه

 لك نم نادرف نوكي الو نكي مل ثيحب اصاخأو افانصأو اعاونا اوراصف ءرخآلا

 رخآلاب امهدحأ هبتشي تاهجلا عيمج نم نيدحّتم فنص

 ١( يفاكلا :  »0١ءديحوتلا عماوج باب ءديحوتلا باتك ح١.

 بلعذ ثيدح يف ام اهنم ءالققا هتالك نم ةدع يف دراو نومضملا نكلو ءهصنب هيلع رثعا مل ١(
 لاقو .«اهنم نئاب الو اهب جزاتم ريغ اهلك ءايشألا يف» 1١68(: :ديحوتلا :118/١. يناكلا)
 اهنع أني لو ؛ ؛نئاك اهبف وه : لاقيف اهيف للحي ملف» : : ((7: ديحوتلا . ١75/١ : يناكلا) امك

 .«نئاب اهنم وه :لاقيف



 37/ ءاملا فرم

 # ءاتلا فرح#

 : ريتُملا [5

 موق ينعي 20. © ريت اًهَبَت الُكو َلاَثْمألا ُهَل اَنْبَرَض ًالُكَو » : ىلاعت لاق
 - حتفلاب ُربَتلا ... » : سوماقلا يف لاق . ٌسرلا باحصأو دومثو داع

 . تالثملاب هكالهإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف « "0... ريبتتلاك , كالهإلاو

 : نقتُملا [20]

 ,هعنُصب هتاعونصم ماكحإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ؛ همّكحأ : رمألا نقتأ
 . هلجأ ءاضقنا ىلإ هتمرم ىلإ جاتحُي ال ثيحب

 : [بوقلا لباق] فاوتلا [6-81

 ا نإَف اَمُهوُدآ ْمُكْنم اَقِناَيَتَأَ نانلاَو 8ك ىلاعت لاق

 نراك ّنيِذْلِ هّللأ ىَلَع يول 3 اًمِيِحَر اياََت َناَك هللا َ! اَمُهْنَع اوضرْعَأَف

 اًميِلَع ريا ناكر عيزاع هللآ 8 َكِئلوُأَف بيرق نم َنوبوتَي م ؛ َةَلاَهَجِب َءوُسلآ

 ْمُمَدَحَأَرَضَح اذِإ ٍىتَح تانيحلا َنوُلَمْي يدلل تدعو * اًميِكَح

 ْمُهَل اندَنعَأ كيلو دانك ْمُهَو نور ا ال َو َنآلا ثعت ىَنِإ َلاَق ُتوَمْلآ

 َو ِهِداَبِع ْنَع ًةَبْوَتلا ُلَبْقَي ىِذَّلاَوُهَو 8 : ىلاعت لاقو اه اديان 4 نقيا ائاذَع

 . مسد © ِتاَعيَسلا ِنَع اوَُْ

 ١( طيحلا سوماق : ١/7/9.



 قتستملا دايما رس 518

 ناترئاغتم ناتفص امههف ءدبعلا نم ةبوتلا لوبق ريغ ىلاعت هللا نم ةبوتلاف
 هانعف ءدبعلا ىلإ فيضأ اذإف ؛ عوجرلا ةبوتلا َّنأ اهنيب قرفلا قيقحتو

 ىلإ «ىلاعت هضرع يف هلالقتسا ىوعد وا هللا عم ةكرشلا ىوعد نم هعوجر
 وهو ءهنع وفعيو هلبقي ىلاعت هللاف ؛ هلاصلاخ اكلم هنوكو «ىلاعت هل ةّيدوبعلا

 . ىرخأ ةرات اهيف عقي نأ نمأيال

 ىلإ توغاطلا ةيالو نم دبعلا جارخإ هانعفف «ىلاعت هللا ىلإ فيضأ اذإ اّمأو

 اوْنَمآ قدا يل هللا 98 : لاق امك « نينمؤملا يلو وه يذلا هللا 4 ا

 ا تعادلا مقاتل اوُرَفَك نيِدلا و رولا ا َتاَمْلُظلا 37 ْمُهُجرْخُي

 ةيالو يف هعوقو نع نومأم هللا مسا ةيالو يف دبعلا لوخد دعبو ؛ - ةيالا

 . هبنج يف لالقتسالا وأ هللا عم كرشلا ءاعّدال مزاللا توغاطلا

 ال ىّبح ىلع بت مهللا» : 2626 نيدجاسلا دّيس انالوم لاق اذلو
 . « كيصعا

 مدد © ٌجيِحَنلا ُتاََتلا َوُه هللا 9 اوُبوتَيل ْمِهِيْلَع بات م 200 ىلاعت لاقو

 . لبقتسملا يف دبعلا يف ةبوتلا ا هتبوت لعج هناف

 تاذ هللا مسا ةيالو يف نينمؤملا هدابع لاخدإ ْنأ رابتعاب هل مسا باؤتلاف

 . تقو 0 اتقو ال ءهل

 هتلماعم مدانلا عم هتلماعم رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف : بوتلا لباق امأو

 هللا مسا ةيالو ىلإ توغاطلا ةيالو نم هجرخُي نأ نم ّمعأ ءهل بنذال نم عم
 ال ما

 .ةزمح يبأ ءاعد 7٠١ :لابعألا لابقإ ١(



 54 ءاعلإ فرم

 # ءاثلا فرح#

 : [ بقاعملا ] .بيثُملا [64-4]

 ربكألا ملاعلا هيف ايوطنمو ءامسألا عيمجل اعماج ناك امل ناسنإلا َّنِإ ملعا

 دعبو «ىلاعت هللا نع ةفالخلل الباق راص اذهلو «ىلاعتو هناحبس هلل ةّمات ةيآو

 هتدابعل هللا هقلخ اَّنِإ و «لامكلا نم هيلع ناك ام يسن ماسجألا ملاع ىلإ هليزنت

 ,ةملظلاو رونلا نم هبيكرتب الإ متيالوهو ءرايتخالا ىلاعت هتافص نمو ؛ هئالتباو

 د كولس ىلع هرادتقاو - ّرشلا دجنو ريخلا دجن - نيدجنلا ىلإ هتيادهو

 ديري َناَك ْنَم # : نك ملا الا . ينم راح امي لع هنناع وردات

 يا دعي ياربي اج يسال امس

 َناَك َكِئلوُأَف ٌنِمْؤُم هه انيبكش اهلا ىَعَس َو ٌةرِخآلآ دار ْنَم # وُخَدَم

 ٌءاَطَع َناَكاَم َو َكَبَر ٍءاَطَع ْنِم ٍءالُؤه َو ٍءالُؤِه َّدِمُت الك * نا جيس

 ودعم 4 ولف كي
 بقاوعب مهورّشبيو هللا مهاتآام مهوفّرعيل ءايصوألا ٌبْصنو ءايبنألا ُتْعبف

 روص مهوملعيو ؛ ةملظلا ماوع لامعأ جئاتن نع مهورذنيو ءرونلا ملاوع لامعأ
 7 ىنسحلا ا ءامسألا رؤتطو م ثانولتلاو كارلا قم ىسحلا ءاسألا

 َىَغْلا هب دشرلا كش لف ٍنيِدلا ىف َةاَرْكِإ ال 9 : لاقو , تاهوركملاو تامتحلا

 هل مضلل ال ىلا ةوْرعْلاِب كسمتشا دقق هللاب ْنؤي و ِتوْعاطلاب ْرْمْكَي ْنَمَف
 وُ ىلإ ٍتاَمْلظلا َنِم مُهُجِرْخُ اودع نيَِلا يلو هلل * ْميِلَع ٌعيِمَس هَللاَو
 َكِيلوُأ ِتاَمُْلُظل ىَلِإِروُنلآ نم ْمُهَنوُج رخُب ٌتوغاَلطل ُمُهْواَيِلوَأ اوُرْفَك َنيِذَلا

 . ىو © َنوُدِلاَخ اًهيِف ْمُه ٍراَّثلآ ُباَحْصَأ

 تابجاولا نايتابب -رونلا ملاعرهاظم يه يتلا - ىسّحلا ءامسألا لمعأ نف
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 : تاريخا ماقل رذبلاك يه ريصت « لعفلا ماع يف اهروص يه ىلا تابودنملاو
 . هتروص يه يذلا مسالا ىلإ ةبسنلاب ةدابع لك

 روحلا ىطعأ ينالفلا لمعلا لمع نم ّنأب ةقطان رابخألا ىرت كلذلو
 هلال لوقا نيني هيمان انا وع ناو" طخ ا انذاك لوف نمو يزول

 ع 2جارعملا ثيدح يف ٌىورملا وه |ى - ةضفلاو سيلا هبل را هؤدعشلاو « هللا

 تانبل نم هناردُج يذلا - ءانبلاب نيلغتشم ةعامج تيأر » : هللا لوسر لاق هّنَأ

 0 ل ل ل ل ل ا

 ناحبس لوق : ليق ؟ مهتنؤم ام : لاق . ةنؤملا مدعل مهترتف نأ : رمل بيجأف

 ل هللاو هّللا آلإ هلإ الو هّللدمحلاو هللا

 ين لعفلا ملاع يف لمعأ مسا لك ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا بيثملاف
 ليزغتب بائيف ءانغلا عمتسي مل نم الثم ءاهب ذذلتي يتلا هعورف ىلإ تاعاطلا

 . ةذيذل ناحلأ ىلإ عيمسلا مسا

 ىلا مسا لك ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا «بقاعملا» نأ مع انه نمو

 - الثم - باتغا نم َنأب لكشتسي دقام اضيأ عفدنا اذهو . ةلّمؤملا هعورف

 - رانلا هتبيغبو ةّنجلا هئاكبب قحتساف « بتي ملو تامو « هنويعب ىكبو « هناسلب
 ؛ ةّنجلا رانلا بجوتسي ام وأ «رانلا ةّنجلا بجوتسي ام لخديف - اذكهو

 .؟ لدعلا فالخ امهالكو

 هئاضعأ بسحي ناسنإلا دارفأ نم درف لكل نإ مَع دق هّنأ باوجلا ريرقتو

 يف اباثُم هنوك يناني الف «ربكألا ملاعلا وهو ءارانو ةْنج ةّيونعملا هبتارمو ةّيروصلا
 ماعطلاب ذذلتي ماسجالا ملاع يف دهاشن |ى ؛ رخآلا يف ابقاعم هنوك « هملاوع ضعب

 ,تاجرد ةّنجلا تراص انه نمو -اذكهو - نيعلا عجوب ملأتلا عم بارشلاو

 . تاكرد مّنهجو
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 # ميجلا فرح#

 : نيريِجتسُملا ُراَج [40]

 .نيروجستلا ةراج |: لاععاو لاعت هلا ردا ولا ىعفلاو رسانلا «ناخل

 : راتحلا [41]

 ُنِمْؤُمْلا ٌمالَشْلا ُسوُدُقْلا َكِلَمْلا ْوُه لإ َهَّلِإ ال ىلا هللا َوُه » : ىلاعت لاق

 . - ةيآلا م... (ُرَبكَتمْلا ُراَبَجْلا ُريِزَعْلا ُنِمِتَهْمْلا

 ,هقلخ رومأ تيتش عمج رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف .رسكلا فالخ : رِبَجلا

 قتف ام قّبرو «مهنم دسف ام حالصتساو « مهنع قّرفتام بعشو مهثعش ّملو
 . اًئاد ضرألا يف نمو تاوامسلا يف نَم راّبج وهف ؛ مهنم

 : رب اجلا [2]

 . ةفصلا كلت لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 ١ ليزجلا []

 ريثكلاو ء[هنم ممظعلا ظيلغلا وأ] سبايلا ٌُبطحلا : ُلْيَجلا» : سوماقلا يف

 مسا ليزجلاف 1 (١)(...ءاطعملا ميركلاو ,- لابجك ج - ليزجلاك ءءيشلا نم

 . ةغلابملا غيص نم وهف « هئاطع ةرثك رابتعاب ىلاعت هل

 .لزجلا ,2/8/7”7 : طيحملا سوماق ١(
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 : [ءاطعلا ليزج] .لِزِخُملا [050-44]

 هل ىسا وهف ءهاياطع ةرثك ىلإ رظان وهف ,لاعفإلا باب نم لعاف مسا

 ليلقلا ال . ريثكلا ىطعأ « ىطعأ اذإ هنأ رابتعاب

 : لعاجحلا [01]

 بتارم يِتو «تاّيهاملا ملاوع ىلإ دوجولا ملاع ليزغت رابتعاب ىلاعت هل مسا
 عون لك ليزنتو ءهبحاص نع هنيابي امب عون لك صيصخت و ءاهتاّيهامب دوجولا
 : هزيم ام صخت هاك صيصخت و ءاهصاخشأ ىلإ فانصألا ليزنتو « هفانصأ ىلإ

 . هريغب هبتشي ال ثيحب رخآ صخ نع

 : ليلحلا [05]

 نم اي» : ''ةايككا نينمؤملاريمأ لاق ء,تافصلا ثيح نم ةمظعلا : ةلالجلا

 .« هتاّيفيك ةممالم نع لجو «هتاقولخم ةسناجم نع ُهّْزنتو «هتاذب هتاذ ىلع لد

 :هبشتلا نع هّرنتلا اهكالم يتلا ةّيلالجل هئاممأ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 ءامسالا نيبو اهنيب قرفلا عبارلارمآلا ينّرم دقو «هيبشتلا ذح نع هجورخو
 . عجارف - ةيلاجلا

 : ليمحلا [0]

 . عبارلارمألا يف اهنايب ّرم دقو «لامجلا تافصب هفاصّنا رابتعاب ىلاعت هل مسا

 .حابصلا ءاعدب ةفورعملا ءاعدلا نم .!4/41/ : راونألا راحب ١(



 : لمجُملا [0:]

 ٍءيشلاو ؛ طرفُي ملف «لدتعاو دنا : بلطلا يف َلَمْجَأَو ... » : سوماقلا يف

 .«معنُم اي لمجُم اي نسحُم اي» : "26| مامإلا لاقو .«ةقرفت نع هعمج
 . قشنف اهنم ّلقأ الو « ىغطنف ةجاحلا ىلع ةدايز نسحت مل ىنعي

 هدابع عمج رابتعاب وأ «عنملاو ءاطعإلا يف هلادتعا رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 اهعم نكمي ةّيفيك بلقلل لصحت ةيافكلا ردقب ءاطعإلا ببسب َّنأل «ةقرفتلا نع
 عم دئازلا ظفحل الو ءبلطلل ال - ناسنإلا هفرصي ال ثيح « هللا ىلإ هّجوتلا

 .ىلاعت هللا ركذل اغراف بلقلا قبيف - ةيافكلاردق نادجو

 : داوجلا [06]

 . «دتجلاب ىفأ : َداَّجَأو ... » : سوماقلا يف

 هءاطع َّنأ ثيح نم «ءاطعلا ُدوجأ هئاطع نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 « ضوعلاب قوبسم ريغ متاد ليزج ءاطعو ؛لاؤسلا لبق ءاطعو « ُهْنِم الب ءاطع
 ريغ «رفاكلاو نمؤملل ٌلماش «يصاعلاو عيطملل ماع « ضوعلا هنم ديري الو

 . هيلإ ةعفنملا بلجو هنع ررضلا عفدب بوشم

 : بيِجُمْلا [041]

 وهف ؛ هلْؤُس ءاطعإ : ىعادلا ةباجإ .« تاوعذدلا بيجم اي : (”ةيعدألا 2

 ١( لارعألا لابقإ .اليبلا داجسلا مامإلا نع ةزمح 5 هادر ام اهنم «ةيعدألا نم ةدع يف درو : 31

 ينلا ءاعد 0 ..مهلاو بركلل ءاعدلا باب ءءاعدلا باتك 03/1 : يفاكلا (؟

 «...نيرطضملا ةوعد بيجم ايو نيبوركملا خيرص اي : بازحألا ةليل رة
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 # ءاحلا فرح#

 : بيبحلا [01]

 :هسفن ىلإ بيبحلا تافتلا نع بوبحلا باجتحا نع ةرابع ّبحلا ةقيقح

 ال يذلا هلاع نع اباجح هيون راص كي دمحم رون قلخ امل ىلاعت وهو

 - هقلخ لبق ناكاك - ةفرصلا ةّيلوهجملا ىلع هئاقب مدعل ء مسا الو هل مسر

 . هّبحب ام لك ىلإ ةبسنلاب كلذكو

 ءاع ىلع ةئاقب نع قلخلا ماع باجتحا رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . هوجولا نم هجوب كردي ال , فرصلا

 : بيسحلا [08]

 .هّذع : اباسجو انابسُح هببيح نم ٌليِعَف

 مهتاكرحو مهسافنأ ددعو ,هقلخ ددعب هتطاحإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 . مهتاياغ ىبتنم ىلإ « مهتالاحو مهتانكسو

 : بيس أحلا [09]

 انب ىَمَكَو اهب اَنْيَنَأ ٍلَدْرَخ ْنِم ٍةَبَح َلاَّقْثِم َناَك ْنِإَو ا : ىلاعت لاق

 موي ءازجلل قلخلا لامعا ةنزاومرابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ءمو *# َنيِبِساَح

 . ةمايقلا



 ,ى6 ءاملإ فرم

 ]٠١[ نسحُملا :

 عم هتلماعم نْسُخ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف .ةءاسإلا ٌدض : ناسحإلا

 رتسو «مهبونذ نارفغو ءمهتبوت لوبقو «مهل ةبوتلا باب حتف نم ءدابعلا

 ىلع مهيّرصم هتانأو «مهتقاط نود مهفيلكتو مهنع رصإلا عضوو « مهتاروع
 . ءاطعالاريغ وهف ؛ فنذلا

 : رش احلا [11]

 يف نيرخألاو نيلّوألا هعمج رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف .عمجلا :نسكلا
 . دحاو ٍديعّص يف رشحملا

 : يصحُملا [17]

 : 0 دولا © اضل  ِنيِبُم - ىف ه اَبِيَّصْحَأ ءعئش اكو # : ىلاعت لاق

 : "لاق هن يكل و اوما نعو .«نيبم باتك يف»

 لوسر نع هّتثرو ,« لطابلا نم ّقحلا نيبأ «نيبملا مامإلا هللاو انأ»

 . « هّللا

 : لاق 2 هذج نع ا نع رقابلا نع ٠ "”ىلاعملا نعو

 ءعوش كو ## : رفا هللا لوسر ىلع ةيألا هذه قكيلزت اّمل»

 : الاقو اهسلجب نم رمعو ركبوبأ ماق 01 # ِنيِبُم ماَمِإ ىف ه ءاَنْيَّصْحَأ

 ؟ « ليجنإلا وهف » : الاق .«ال» : لاق ؟ «ةاروتلا وه ؛ هللا لوسراي»

 ١( ,271//؟8 : راحبلا هنع .١؟/سي ةروس ,؛؟5/7١ :ىمقلا ريسفت ح١.

 .ردصملا سفن (؟

 *( .7ح ,18//2171 :راحبلا هنع .١ح ءنيبملا مامإلا نعم باب 9 :رابخألا يناعم



 قبلا ةايسأالا 4 ريت 7

 نينمؤملا ٌريمأ لَبقأف .«ال» : لاق ؟ «نآرقلاوهف» : الاق .«ال» : لاق

 هللا ىصحأ يذلا مامإلا هّنِإ ءاذه وه» : كي هللا لوسر لاقف امك

 . «ءيش لك لع هيف [ىلاعتو كرابت]
 - : لاق ثيدح يف - ]8ك ىبنلا نع , '”جاجتحالا يفو

 ءاّيلع هتمّلع انأو «يّبر هينمّلع الإ لع نم ام «سانلا رشاعم»
 امو ِنيِقَتملا مامإ يف هتيصحأ دقف ٌتملع ملع َلكو « يف هللا هاصحأ دقو

 ا ا وابا

 . « اهتاعّونم زّيمو ءاهعاوناب ءايشالا هيف نّيبتي يذلا

 تاقكلا ةكرم نم ناقزفلاونيكلا 00
 رابتعاب ىلاعت هل مما يصحملاف ؛ رفوف هللا لوسر ماقم امه نيذّلا «نآرقلاو

 نو ليزت نابتغاب فرخ ةرابعبو « ةّيشملا ماع يف اهعاونأب ءانيضالا قررت

 .- مهيلع هللا تاولص - دمحم لآ اهئاعُو يتلا ةّيشملا ملاع ىلإ باتكلا ملاع

 : رضاحلا [77]

 . ةيالا 0. © ْمُهُعبأَر َوُه ا ثالث ودل نه نرك اَم 9 : ىلاعت لاق

 ب لاق < نينوي. نت. سيع نلإ هدانساي ؟”فاكلا ىف

 : هرواحُي ناك ام ضعب يف اكل هللادبع يبأل ءاجوعلا يأ نبا لاق

 . «بئاغ ىلع ٌتلحأو هللا ٌتركذ»

 هتملع الإ لع نم امو ءنيقّتملا مامإ يف هتيصحأ دقف تمل لع ّلكو ءَيف هللا هاصحأ دقو
 .«نيبملا مامإلا وهو اًيلع

 د «لاقتنالاو ةكرح ا باب «ديحوتلا باتك ع« ١ : يفاكلا )2
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 ىريو «مهمالك ٌممسي ءديرولا لبح نم ُبرقأ مهيلإ و ءدهاش هقلَخ
 . « مهرارسا ملعيو , مهّصاختأ

 يف ناك اذإ سيلأ ؟ ناكم ّلك يف وهأ» : ءاجوعلا يبأ نبا لاقف

 يف نوكي فيك ضرألا يف ناك اذإ و ؟ ضرألا يف نوكي فيك ءامسلا
 > ؟ « ءامسلا

 نم لقتنا اذإ يذلا ٌقولخملا تفصو (ّنإ» : م26 هللادبعوبأ لاقف

 يذلا ناكملا يف يردي الف «ٌناكم هنم الخو ءٌناكم هب لغتشا ناكم

 نأشلا ُجيظعلا هللا اًمأف ؛ هيف ناك يذلا ناكملا يف ثدحيام هيلإ راص
 ىلإ نركب الو. ناكمدهب اعقب الو. ناكم هم ولع لق + ناتدلا كللا
 . « ناكم ىلإ هنم برقأ ٍناكم

 . هنم ناكم ٌولخ مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 : قحلا [7]

 :نارقلاو جدتافتس هم وأ ناسف هللا انشأ نه نشاور# ؟نيوماعلا ل
 . - هرخآ ىلإ - « لطابلا ٌدضو

 هركذ اّمم دحاو لك ىلع هقالطإ و - لئازلا يأ - لطابلا ّدض هّنأ ّقحلاو

 رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ؛ يظفل كرتشم هّنأ ال «هلاوز مدعو هتوبث ثيح نم
 . هقلخ لثم ةفصو اتاذ ىلاعت هعاطقناو هلاوز مدع

 : ميكحلا [15]

 م.م © ْميِكَحْلا ُريِزَعْلا َوُه لإ هَلِإ ال © : ىلاعت هللا لاق
 ماع وه يذلا مدعلا ملاع رابتعاب ىلاعت هل ةفص « زيزعلا » ّنأ تفرع دق

 .قحلا ,؟١/١7 : طيحملا سوماق ١(



 ىنسملا ءامسالا حرش 7

 ةيالولا ثيح نم دوجولا ملاع رابتعاب ىلاعت هل مسا ُميكحلاف ؛ تافصلا ينن

 ميكحلا مساب ىلاعت هفيصوتف «ةّينالظلا ةيالولاو ةّيرونلا ةيالولل ةلماشلا ةقلطملا

 وه تافصلا نع ههّرنت عم ىلاعت هنأ ىلع ةلالدلل ّرعلا ةفصب فيصوتلا دعب

 ىرجم نم نينمؤملا ىلع هتضافاي ءباجح ءارو نم هتاذب هدابع رومأ ىّلوتي يذلا

 اوْنَمآ نيا لَو هللا 98 : لاقارك ؛ توغاطلا يراجم 17 نيرتاكلا ىلعو « هللا مننا

 ْمُعَنوُج ِرْخُب ٌتوْعالا ْمُهْواَِلوَ اوُرَمَك َنيِذَّلا َو ِروُتلا ىَلِإ ِتاَمْلظلا نم ْمُهُجِرْحُب

 ء ما #4 تامل ىَلِإِر وللا َنِم

 نم ةئثلاثلا ةبترملا رابتعاب ,«ةقلطملا ةيالولا رابتعاب ىلاعت هل مس اهيكحلاف
 . تافصلا

 1 مِكاَحْلا [55

 يف هنايب قبس دقو «ةعبارلا ةبنرملارابتعاب - رابتعالا اذهب - ىلاعت هل مسا
 . عجارف  ثلاثلا رمألا

 : ميلحلا [ 17

 ءاعد يف اليك هلوقل «ةّوتفلا ةلاهج يهوأ ؟:هريصلا نم روزرعلا ١ لخا هع

 ةالصلا هئابآ ىلعو هيلع - ةّجحلا تافص يف نابعش نم فصنلا ةليل

 .« وبصي ال يذلا 0 وذ ود :- "”مالسلاو

 نع ههّرنت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ءاهوركذ يتلا يناعملارئاسو ةانألا همزالو
 نع ضارعإلاو «ةبوقعلا ليجعت نم ؛ اًماد هلاعفأ عيمج يف ةّوتفلا ةلاهج

 ةعاشإ و «نيّبحنا ريغ بويع ةعاذإ و «نيركاشلا ريغ نع همعن عطقو «نيبنذملا
 .نيلهاجلا بأد نم كلذ ريغو «نيقفانملا قافن

 ١( :لامعألا لابقإ 7١8.



 : ديِمَحلا [14]

 لاعت هن. دما ضعخا دلو لارتتا :تافنه غدنم قع ةرانغكمكلا ةقيقخ

 تادوجوملا يف ءانثلاو حدملا هبّقعتي اّمم دجو ام ٌلكف ؛ ءانثلاو حدملا همزليو

 ةآرم نوكيل ءهقيداصم نم مهئدابم يف - هؤانث لج - عدوأ ام راثآ نم وهف

 اهعدومل ةبترملا هذه توبثل ةيآو ءهنع ايفاك ىلاعت هتاذ ناك ام بتارم نم ةبترمل

 (ى ءاهعدوتسمل ال ءاهعدومل ةقيقح ءانثلاف اهيلع وه ىنثأ اذإف ؛ لمكأ وحنب
 . « هّيرشن هل الهأ تسل ليمج ءانث نم مكو» : ('0 2 نينمؤملا ريمأ لاق

 هاّمس زيت## نيّيبنلا متاخ ةقيقح يف ةّيلكلا وحنب ةفصلا هذه عاديإ رابتعابف
 يهو الإ ٌةَدِمحَم ال هّنأل - دماحملا مامن ءدبم ةفصلا هذه نأ راشعابو ء«دمحأ»

 اليك لاق , "ةّيدولوملا ةرايزلا يف اك ء«ادّمحم» هاّمس - اهتاححنر نم ةححر
 . «فارشألا رئاسل دّمحلا ءفاصوألا نم دمحألا» : كيل هل ابطاخم

 نينمؤملا ريمأ هيطعُي وهو «ةمايقلا يف لقي دمحم هاتؤي يذلا ءاوللا وهو
 هيف ىورملا «دمحلا ءاول» وهو : الْيَكلا هب ناك كول هتيالو روهظ نال « ايلف

 -: لاق - سابع نبا ىلإ ادنسم ”لاصخلا نع ىسلجلا هاورام اهنم : تاياور

 ءريشبتسم حرف وهو ليئربج يناتأ : قل هللا لوسر لاق»

 يخا ةلزنم ام ,حرفلا نم هيف تنا ام عم ليئربج ىبيبح » : تلقف

 ؟ «هّتر دنع بلاط يبا نب يلع يّمع نباو

 ىتقو يف ٌتطبهام « ةلاسرلاب كافطصاو ةّربنلاب كثعب يذّلاو » : لاقف
 ٌدَمحم» :لاقو مالسلا اكؤرقي ىلعألا ُييلعلا ءدمحم اي ؛ اذهل آلإ اذه

 .ليمك ءاعدب ةفورعملا دايز نب ليمكل الئتقا نينمؤملا ريمأ اهملع ىتلا ءاعدلا نم ١(
 .ديهشلا رازمو رئازلا حابصم نع القن ء١١ح ١44/٠١١, :راحبلا (”

 .١٠ح ,96 سلجلا ,!287 :قودصلا يلامأ .7ح ,هقوف امو نيعبسلا باوبأ ,:087 : لاصخلا ('*

 .1-1ح 7-7 : راحبلا
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 «نانصع نإ و ُهالاو نم ُبّذعأ ال , تْجُخ ُميِقم ٌيلعو « ىتمحر يبن

 . « ىبعاطا نإ و ةاداع نم ْمَحرا الو

 ئيتأي ةمايقلا موي ناك اذإ» : ركل هللا لوسر لاق مث - : لاق -

 نم عسوأ هنم ةّقِشلا «ةّقيش نوعبس وهو - دمحلا ُءاول هعمو ليئربج

 نم ربنم قوف «ناوضرلا يسارك نم َيسرُك ىلع انأو - رمقلاو سمشلا
 . « بلاط يبا نب ىلع ىلإ ةٌعفدأو ٌةذخآف « سدقلا ربانم

 يلع قيطي فيكو « هللا لوسراي» : لاقف باظخلا نب ٌرمع بثوف
 سمشلا نم عسوأ هنم ةّقِشلا « ةّقيش نوعبس هنأ ٌتركذ دقو «ءاوللا لمح

 اًيلع هللا يطعُي ةمايقلا موي ناك اذإ» : ريف ئبنلا لاقف ؟ «رمقلاو

 . «. . . اليف ليئربج هَوق لثم َهَوَقلا نم

 . هب درفنا يذّلاوه لب ءهل عتاذ ءانثلا همزليام َنأرابتعاب ىلاعت هل مسا ديمحلاف

 : دماحلا [14]

 . ثلاثلا رمألا يف هتفرعاك « ةفصلا كلت لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : نانحلا [7]

 ىلإ ني نه :- دارشك <[ ناتحلا ]37+ ةذاملا هذه قف :نسوعابقلا يف

 ضرعأ نم ىلع لبقُي يذلا وأ «يحرلا هانعم «ىلاعت هللا ماو «ءيشلا

 . هنع ضرعأ نم ىلع هلابقإ ةرثك رابتعاب ىلاعت هل مما وهف . ()(.0.. هنع

 : نحلا [ا/1

 ؛ هتوكلم لامعإ : هؤايحإ و ؛ هبتارم مامت ماوق اهب ىتَلا هتوكلم ءيش ّلك ةايح

 ١( طيحلا سوماق : 7١7/4.



 م١ ءاملا فره

 اهيف لمعت اال ةبترم لك يفو ءاهيف ٌّيح وهف هتوكلم اهيف لمعت ةبترم لك يفف

 . اهيف َتِيم وهف هتوكلم
 هاذا ءارق توكلم هل نوكي نأ نع هئانغ رابتعاب ىلاعت هل مسا ّيحلاف

 : ييِحُمْلا [7"]

 . هقلخ توكلم لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : طيحُملا [7]

 . نرسم © اًمْلِع ٍءعَش لُكب طاخأ دق هللا َّنَأ و 32 : ىلاعت لاق

 :  يفاكلا يف ةّيورملا هتبطخ يف - اليك نينمؤملاريمأ لاقو

 1 هكنط اينقتاو :ةكلغ: اع طاحأ ةناحيس كلوت

 ”لكب ىلاعت هملع ةطاحإ ّنأ ةثلاثلا ةمّدقملا يف تفرع دقو . ءايشألاب ىنعي

 ؛ اهدودحي ال ءاهقئاقحي اهّلك ءايشألل هلاّتشا ىنعم لامجإلاو ةطاسبلاب ءىش
 رحبلا ةطاحإ لثم ؛ اهدودحب هيف اهتابثإ الو ءاهقئاقحي هنع اهيفن نكمي ال ثيحب
 .اهدودحب هيف اهتابثإ الو ءاهقئاقحب هنع اهيفن نكمب ال ةيهانتم ريغ تارطقب

 ىلاعت هملع نع ءايشألا ينن ناكمإ مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا طيح اف

 ىلاعت هملع نوكي ثيحب - ىلاعت هملاع ريغ - رخآ ملاع يف اهتابثإ و اهقئاقحب
 . اهدودحب هنع اهيفن نكمي|ك ءاهقئاقحب هنع اهيفن نكمي «ءايشالا نع ايلاخ

 ءيش جاردنا ناكمإ عم ءايشأل ءيشلا لاّتشا ةطاحإلا : ىرخأ ةرابعبو

 ءىشل ءىت لاتشا ناكمإ ةعسلا نأ «ةعسلا» نيبو هنيب قرفلاو ءالوأ هيف رخآ
 0 هراشعالا اذهن ىلاعت هل مسا طيخملاف ؛ هقيض ىفن رابتعاب



 نتعلا فاين لا نع 1

 *# ءاخلا فرح#

 : ريبخلا [1/

 ءابنألا تاعوضوم طيحلاوه : ٌديبخ هالجرو ؛أبتلا : - ةكرحم - رَبَخلا

 «لومحم لومحمو عوضومب عوضوم هيلع هبتشي ال ثيحب ءاهبسنو اهتالومحمو
 . اهعوقو الب ةبسن عوقوو

 تالومحملاو تاعوضوملا ماّتب هتطاحإ نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا ٌريبخلاف

 . تقو نود تقو يف ال ءهل ىتاذ بسنلاو

 : مرتخُملا [ 1/0

 وه عارتخالا نأ : عادتبالا عم هقرفو ء«ءيشلاب ءادنبالا : عارتخالا

 لاق ال ءلاثم نع ال ءادتبالا وه عادتبالاو .ةذام نع ال ءيشلاب ءادتبالا

 قبس دقو « قبس لاثم الب ّقَّلخ ام عدتبا ناكف » : "21 نينمؤملاريمأ انالوم

 : لاق ديز نب دمحم نع هدانساي ""يناكلا يف هاور املو - عِدتْبُملا مسا يف هتياور

 : ىلع ىلمأف «ديحوتلا نع هلأسأ ايها اضرلا ىلإ تئج

 , هتنكجو هتردقب اعادتبا اهِعِدتبمو « ءاشنإ ءايشألا رطاف هلل دمحلا»

 2... عادتبالا ٌحصيالف ءةّلعل الو ؛ عارتخالا لطبيف «ءيش نم ال
 . اليك نينمؤملاريمأ هلاق ام هيلع لد ([ى ,ةّيروصلا َةّلعلا : ةّلعلاب دارملاو

 .ةروصلاو مسجلا نع يبنلا باب ءديحوتلا باتك ؛ 0١ : يفاكلا ١(



 : ريفخلا [71]

 ناعأ ارم وكوب دقن 2 لغو هبو - ُهرفخو ... » : سوماقلا يف

 : 2"ةبوتلا ءاعد ىف اهكَكا نيسحلا نب ىلع انالوم لاقو . 2”( هنمآو هعّئمو

 . « كْرِع ينرفَخَيِلَف ُكنِم يل َريِفَخ ال مهّللا»
 . كّرع كٌُعنام نكيلف «كتوطسو كرهق نم يل عنامال ينعي

 ايندلا يف هاوس عنام ال ثيح ءءوس لك نع هعنم رابتعاب ىلاعت هل مساوهف

 . ةرخآلاو

 . ريجُملاو نمؤملا نيبو هنيب قرفلل « عنملا يناعحملا كلت نم انرتخا اّنِإ و

 : ضفاخلا عال/]

 ىلع هعيسوترابتعاب ىلاعت هل مسا وهف . شيعلا ةعس و ٌةَعدلا : ضْمَخلا

 كا بردو يسال رضااوز اع ةييتاس ول
 مكر اودخت نإ ثيحب «ةدّدعتم عاونأو ةفلتخم ناولأب اهيف مهاتآ لب «دحاو

 . ىو # ٌراَمَك موُلْظَل َناَسْنإلا ْنِإ اَهوُصْخَت ال هللا

 : قلاخلا ع/4]

 ىف ٌةَفظُت هَنلَعَج 4 نيل ثم ةالش نم ةاصنإلا ل دلو نا
 دا انقلَحف دم ةقلعلا انْ قلع كل الخ َِّن * ٍنيِكَم ٍراَر

 .رفخلا ,57/7 : طيحملا سوماق ١(

 نيموصعملا هدالوأو هئاباو اهئشنم ىلع ةيداجسلا ةفيحصلا ةيعدأ نم نوثالثلاو يداحلا ءاعدلا (؟

 .ةّيحتلاو ءانثلا فالأ



 ىنسملا ءامسالا 429- 6غ

 ةشخا هللا كابن زها الح ةاناسلا م 5 اًمْحَل َماَظِعْلا اًنْوَسَكَف اًماَظِع

 ّمُث «نيط نم ةلالس نم ةانرهطا نا ىلإ هركلس اكل ينعي 101-14 © َنيِقِلاَخْلا

 ةدارإ ٌحصي ال هّنإِف ؛ اماظع اهانلزنأف «ةغضم اهانلزنأف «ةقلعلا ىلإ اهانلزنأ

 . - ىنحي ال | - هنم داجبإلا

 يذلا - «ءيش نم ال» ملاع نم ءيش لك ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 ءاضقلا ملاع ىلإ ءرّدقلا ملاع ىلإ «ةدارإلا ملاع ىلإ  ةّيشملا ملاع ىلإ - هنم اوقلخ

 ملاع ىلإ ؛ةقلعلا ملاع ىلإ ؛ةفطنلا ماع ىلإ «لجألا ملاع ىلإ « نذإلا ملاع ىلإ
 ىلاعت هسفن فصو كلذلو « ماسجألا ملاع ىلإ ّمث « ماظعلا ملاع ىلإ ء ةغضملا

 0 ا 0 ُْحَأ 8

 . هتّوقو هللا لوحب ةبترم ىلإ ةبترم نم ءايشألا



 دلع لادلا فرم

 # لادلا فرح #

 :ردَدُمْلا [79]

 هبيترت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ءرَُدتلاك رومالا ةبقاع يف رظنلا : ريِبدَتلا
 :اايعاب اع نود | :ةمظن قييخ نين يفق ماخاب

 ) ]8١كرذُملا :

 نيب ةبسنلا ال ؛كرذملا ةلؤزنم كردملا لّرنت نع ةرابع كاردإلا ةقيقح
 لاق اذلو «هتبترم يف الك رومالا بيترت : ىلاعت هيفو ؛ كردملاو كردملا : نينئابتم

 ءىش لك داجيإ وه ءايشألا هكاردإ نعي ,«ٌّيدمص كردم» : 2”ةليدعلا يف

 . هتبترم يف الك اهبيترتو

 يناكلا يف ةّيورملا هتبطخ يف الكل نينمؤملاريما لاقو :٠ ©9فؤاكلا ىف ةّيو ىلا هتطخ ىف ايَكَكا نينمؤملاريمأ لاق

 .«ةعيدخب ال كارد : قيم ال ءايشألا ءاش

 . مرد © نوُكَيَف ْنُك ُهَل َلوُقَي ْنَأ اًعيَش َدارَأ اَذإ ُرْمَأ اَمَّنِإ 98 : ىلاعت لاق

 وهف ةبترم يف اهَّرن |ًلكف ءءايشألا توكلم ليزفت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . هكاردإ

 لئاسولا كردتسم ةيشاح يف - هر - يرونلا ازريملا لاق .رضتحلا دنع ءرقي ةليدعلا ءاعد ١(

 لهأ ضعب تافلؤم نم وهف «ةفورعملا ةليدعلا ءاعد امأو» :(ةمدقلا ةعبطلا نم )١/48
 .«اهداقنو ثيداحالا ةلمح بتك 2 دوجوم الو روثأمم 5 , لعلا

 .6ح ءديحوتلا عماوج باب ,ديحوتلا باتك ١78/١ : يفاكلا (؟
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 1 يِحاَدلا (413

 اوحد ءاهاحديو 5 اهوحدت ضرألا هللا ىحد)» : ("رسوماقلا ْق

 و اهتوكلم ءارجاب ءاهريغو ضرالا هطسب رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف .«اهطسب

 يحاداي» : "”رابخالا يف درو اذلو « ةّيلعف اتروريصو ءاهبنوؤشو اهمتارم راهظإ
 . « تاّوحدملا

 : يراذلا [(47]

 ليزنت الثم ؛ راثآلا ماع ىلإ اهِّرنتو ةّيناسفنلا تافصلا لاصيإ وه ةياردلا

 0 هلوقل -اذكهو - عومسملا ىلإ متدسلاود» ةراعملا ةبترم ىلإ ملعلا

 نِم يذلا . كفل دّمحم هبيبحل ابطاخم د * ناَميإلا ال َو ُتاَنِكْلا اَم ىردت

 نم هبيصن وه ام لإ ذحأ نمآ ام «نيملاعلل ةمحر لب ءانمؤم ناك هقلَخ ءدب
: 2121 
 ١ ا كو

 ُلَعْمُي اَم ىرْذَأ اَمَو ليلا َنِم اًعْذب ُتْنُك اَم ْلُق 8 : ىرخأ ةيآ يف هلوقو
 نارقلا ءاطع ودك امون ناك ام َملِع همّلع ىلاعت هّناف هرم © ْمُككِب الو ىب

 فيكف ؛ ردقلا ةليلب هلضفو « سدقلا حورب هدّيو ء«ءيش ّلك نايبت هيف يذْلا

 دقو «راثآلا ماع ىلإ تافصلا لاصيإ ةياردلا نوك نم تلق امب لإ امهنيب عمجي

 . اذهل نايب. ةدايز كثلاثلا رمآلا ىف دم

 ملاعو راثآلا ملاع ىلإ لّوألا قلخلا ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا يرادلاف

 . تاّيئزجلا

 .وحد 4//7١". : طيحلا سوماق ١(

 اضيأ عجار ."ح ,708/94 :راحبلا هنع .ريدغلا موي يف تاوعدلا نم 44١« :لامعألا لابقإ ١(
 ضرك



 ما لادلا فرم

 : ِيِعاَدلا [ م7

 وأ ةلوسر لاضرا وأ : ةباتكيسوا ههئادتم اما اء دج كر اندحفنلا « ةرضقلا

 ىلاعت هداجيإ لثم ؛كيلإ هفرصي رمأ داجيإ وأ ء«ءىث ءاطعاب كيلإ هفارصنا

 : ىلاعت لاق اك ءرانلا القفا ىمول
 لاق ران رولا ٍبِناَج ْنِم سّنآ ِهِلْهأبَراَس َو َلَجَألا ىسوُم ىَضق اًمَلَف ف

 قلعت راثلا قف م ٍةَوَذَجْوَأِرَبَخِ اهنِم ةكينا ىلعل 5 اَن ٌتْشْنآ ا 6 هلأ

 . ةيألا م.:هرددر 4 دون اَهاَنَأ اًمَلَف  َنوُلَطْصَت

 ىلاعت هل مسا وهف ءهسفن ىلإ هاعدو ؛ هيلإ ىلاعت هللا هّفَرص رانلا داجيايف

 ءهتياده ديري نم بلق يف ارون و بتكلا هلازنإ و « لسرلا هغيلبت رابتعاب

 ا # مالسٍوإِل ةَردَص ْحَرْسَي ُهَيِدْهَي نأ هللا ِدِرُي ْنَمَف 8 : لاق اك

 : اليك قداصلا نم ''يفاكلا يف

 رون نم ةتكن هبلق يف تكن اريخ دبعب دارأ اذإ ّلِجوّرع هللا نإ»
 «مكنم مكيديأ يف ام ىلع صرحأ نوكي ىّتح هبلقو هعمس امل ءاضأف

 : عِفاَدلا [8]

 . هقلَخ نع ىذألا عنم رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف .عنملا : عفَدلا

 : لادلا .ليلَدلا [م5-44]

 . « هتاذب هتاذ ىلع لد نماي» : 0 رت زل لاق

 .75ح ءرفكلاو ناممإلا باتك ؛«4١5/؟ :يفاكلا ١(

 .19ح ,719/41/ :راحبلا ءحابصلا ءاعدب ةفورعملا ءاعدلا نم (؟



 نجعل نابنالا: رع 7

 رمألا يف ةياورلا لقن قبس دقو '''يناكلا هاور ابف - اليك هللادبعوبأ لاقو
 هفرع نم هللا فرع امَّنِإ و «هريغب هفرع هّنِإ معز نم هدّحوي فيكو » : -يناثلا

 . «هريغ فرعي |ّنِإ «هفرعي سيلف هب هفرعي مل نف ؛ هللاب

 اوفرعا : اليك نينمؤملا نق لاق » -: لاق - هللادبع تأ نع انيشنا (")هيفو

 .- ثيدحلا - «... هللاب هللا

 ,كيلع ىئتللد تنأو «كتفرع كب ىملإ» : "1626| نيدباعلا نيز لاقو

 .«تنأام ردأ مل تنأ الولو « كيلإ ىّتوعدو

 - ةيآلا -.. © ْمِهِسْفْنَأ ىِفَو ٍقاَفآلا ىف اَنَتاَيآ ْمهيِرُئَس 9 : ىلاعت لاقو

 ةدحاو ّلكو «قلخلا رئاسو ضرألاو ءامسلا يه ةّيقافآلا تايآلا نإ ملعا

 ل يندب لف ستلا ةلاقع تاقدعلا نيم دس اك اه نزفهتألا لود الاقي
 هللا ةفرعم نكمم الف - اهريغ اذكهو - ءامسلا قلخ ىلع ارداق اقلاخ اهل نأ

 . اهنم ةدحاوب ىلاعت

 : "جهلا يف ةّيورملا كا هل ةبطخ يف امكَكا نينمؤملاريمأ انالوم لاق اذلو

 :اهستا تاردالا دع نإ وز ناعب هيسبع الو نع رييشيالا)

 : ةعلر الا فق ايكحو# ةيدقلا دق انعم ءاهرتاطت لإ ضالالا سقتو

 . « ةلمكتلا الول اهتبنجو

 ءاهّلك ةدودحم اهّنأل «ةّيقافآلا تايآلا نم ءيشب هللا ةفرعم نكم الف

 . اهلثم نع الإ اهتياكح نكمالف

 .56 ص يف ىضم ١(

 هدد الا نرغب ال هلا تان ءديحوتلا باتك : 80/١ :يفاكلا (؟
 رهش راحصمسأ ْف اهؤرقي ناك يتلا ايت داجسلا نع يلاغلا ةزمح يما اهاور يتلا ءاعدلا نيم

 .51/ : لامعألا لابقا .ناضمر
 بك دو دعمت ام اقوأ 015 للا ةغالبلا جه (#



 ةفرعم نكميف « ةّيناسنإ ةقيقح نع ةرابع يه ىتَلا ةّيسفنألا تايآلا امو

 نم سيل يذلا مسالا نع ةرابع اهّنأل «لالجلاو لابجلا نم هتافص ماب اهب هللا

 ءمهوتم لك شح هنع بوجحم ءّدحب ادودحم الو « فورحل او تاوضألا ةلوقم

 . ةّماتلا ةملكلا وهو « روتسم ريغ رتتسم

 قدح وهو . الكلف هللادبع يبا نع هب ةياورلا - ياسلا الا و دضاا ْ
 اهلك ءايشالا يف لخاد وهف ءهنوؤش نم ناش وهو الإ ءىش ال يذلا لّوالا

 هللا فرع دقف هفرع نف ؛ تاذب سيلو تاذو ءاهنم نئاب الو ءاهب جزام ريغ

 مسالا كلذب هتفرعمو «بجحلاب هتفرعم ةتقافالا تاب الان هّللا ةفرعف « هللاب

 : ©9ةفرع ءاعد يف امك نيسحلا هللادبعوبأ انالوم راشأ اذه ىلإ و

 نوكيأ ؛ كيلإ ٌرقتفم هدوجو يف وه ام كيلع لدتسي فيك ىهلإ»

 َتِبِغ يتم «كل رهظملا وه نوكي ىتح كل سيل ام روهظلا نم كريغل

 ىه زاثألا نوكت ئتحح.تدكب قمو + كيلع لدي .لئيلذ ىلإ خاتحت _ىتح

 قت ءايبقرت ايلف كارت 5" يع ةيمع :هقليلا لضرت ىلا

 . « ابيصن كّبح نم هل لعجمن مل دبع

 ةبترمو ؛ ركِذ الو مسر الو هل مسا ال ءاع ةبترم : بتارم هل تاذلاف
 ىلع هؤانث لج َلدف «مساو ركذوذ هّنكلو هل مسر ال ةبترملا هذه يفو تافصلا
 هيلع لولدم لّوألا رابتعالابف ءاب ىه فرعتو « ةبترملا هذه ةبترملا كلت

 هللا ةفرعم وهو ءٌصاوخلل اذه . يناثلا رابتعالاب ىلاعت هل مسا ليلدلاف

 . ةيسفنالا ةيالاب هتفرعمو « هللاب

 ١789. :لابعالا لابقإ (؟



 ينسملا مامسالا سس 000000003333300
 ةفرعم تسيل ةقيقحلا يف يهو ؛ماوعلل ىهف ةّيقافالا تايآلاب هتفرعم عا

 لهجلا عم ءاَنَبلا ىلإ ءانبلا نم لاقتنالا لثم « رّثؤملا ىلإ راثآلا نم لاقتنالا اهّنأل
 : 201221 هللادبع وبأ لاق اذلو ءاّنبلا تاّيفيك ماتب

 . « هريغ فرعي (ّنِإ « هفرعي نديلف هب هفرعي مل نم »

 رابتعاب هل مسا َلادلاو « بولطملا ىلإ هلاصيإ رابتعاب ىلاعت هل مسا ليلدلاف

 . قيرطلا ةءارإ

 هل مسا َلادلاو هتاذب هتاذ ىلع ةلالدلا رابتعاب هل مسا ليلدلا عرخأ ةابغبو

 دورات ةيلقةلالدلا ناقعاب

 : رمدُمْلا [41]

 َّنَحْف اًهيِف اوُقَسَفَف اًهيِفَرْتُم اًمَمَأ َةَيْوَق َكِلْهُن ْنَأ اَنْدَرَأ اَذِإَو » : ىلاعت لاق
 ء عصا مد اَهاَنَمَدَف ُلْوَمْل اَهْيْلَع

 رَمَدو - ريمدتلاك - كالهإلا : ةرامّدلاو رامّدلاو روُمدلا» : ؟سوماقلا يف

 هكالهإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف .«ٌرشلا موجه مجهو ءنذإ ريغب لخد : اروُمَد

 كالهإ نم ّمعأّرشلا موجه َنأل ؛نوعاطلاو ءابولا لازنإ لثم ء ضعب نود اضعب
 . عيمجلا

 : مِدْمَدُمْلا [(44]

 ةبذع : انالفو ....ُهصّصضَج : تيبلاو ؛هالط : ُهَمَد» : "”سوماقلا يف

 ءامسأ باب «197 :ديحوتلا .6ح ؛ءامسألا ثودح باب ءديحوتلا باتك ء«١/4١١ :يناكلا ١(
 .35ح ١155/54, :راحبلا هنع .5ح ءمىلاعت هللا

 .رومدلا 7١/7, : طيحلا سوماق (؟

 .همد ء« ١١7/4 : طيحملا سوماق ('"*



 4١ لادلا فرم

 ,مهكلمأن مهنحط : : موقلاو « عّرسأو هبّرضو هّجشو هر خّدشو اًمات اباذع

 3 اَهاَيَقْس َو هللا هَقاَن هللا لوُسَر مهل َلاَمف © : ىلاعت لاقو . 0 مُهَمدُمدَك

 قينطأ ىعي تع ]١/941 4 اَهاَبَسُف 5 ُْهتَر ْمِهْيَلَع َمَدُْمَدَ اَهوُرَشَعُف ُهوُب ”لَكَف

 . ريبك الو ريغص اهنم تلفي ملف «ةمدمدلا ىّوسف باذعلا مهيلع

 . «ليللاب ةلفغو ةتغب مهذخأ» : ©”مهاربإ نب يلع لاق
 ىلع قبُي ال يذلا «مئتادلا باذعلا ّدشأب هذخأل ىلاعت هل مسا مِدمَدُملاِف

 : موُميدلا [44]

 ىنعم يف ةغلابملل ىلاعت هل مسا وهف ,«انالف مدد نم ةغلابملل « ٌلوُعِيف »

 5 مدمد

 : يِناَدلا [40]

 0 «هّوند يف الع نم اي» : اوسلو

 لوطل وأ 002 لوطل لاقي نإ ديعبلاو د هنح رد كود 325 هين

 ىلإ ةبسنلاب ٌوندلاو ٌولعلاف «ةبترم اهنود سيل ٍةَبترم يف فقو نمل ينادلاو «نامزلا
 نع ههّزنتلف هناحبس هللا اًمأو ءرخآ ناكم يف هنوك نكمم الف ءناكم هيوحي نم

 هنوك نع ايلعلا ةبترملا يف هدوجو عنمم الف «ناكم هنم ولخيال ء«ةفصو دح ّلك

 . ءّرجم ادودحم ناكل الإ و « لفسلا ةبترملا يف

 .سمشلا ةروس :207/7 :ىمقلا ريسفت ١(
 .119 :دجهتملا حابصم نع ؛,3717ح 2772/49 :راحبلا (؟



 ٍىنسملا ءايسللا حرس 0

 . هنع ٌهّرنم ءّوندلا نع جراخو ءٌّولعلا قافو ءهّولع يف ٍنادو «هّوند يف ٍلاعف

 هدّيقت رابتعاب ال ءهنم بتارملا رخآ ٌولخ مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 . ةفص ّلك نع لب ءّوندلاو ٌولعلاب دّيقتلا نع ىلاعتو هناحبس ؛ ىلفسلا ةبترملاب

 ] ]4١ليدُملا :

 نم ؛ بالقنالا عاقيإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف «نامزلا بالقنا : ةلودلا

 رط دعب اةقئاط نيا ةئازب نوقف: هلع قحلاور عدل هيدا ل رنا عزت فيح
 . 2 314لاو ةانزلا نيف نم لذ ةروغوب و ريهماقنم مه ربخ .ةماقأ و ييئاظلب

 : موُيَدْلا [؟]

 ىلاعت هل مسا وهف :كسيقدأو ءاي هنيع تبلق ؛ «ماودلا» نم « اوُعِيَف )

 ٌدح ال ثيح ءرخآ ىلإ لاح وأ «ةبترم ىلإ ةبترم نم هلاقتنا مدعو هماود رابتعاب
 . اناذ لاقتنا الو هل ةكرح الف ءهنم ءىش ولخي الو ءهل

 : مْئاَدلا [91]

 . هتافص لامعإ ماقم يف هلاقتنا مدع رابتعاب هل مسا

 : ناتّدلا [14]

 عيطملا ءازج يف هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف . ءازجلا : نيدلا نم ةغلابم
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 # لاذلا فرح #

 : ُئراذلا [96]

 مد © َنوُرَشْحُت ِهِيَلِإَو ضنألا ىف ْمُكَرَذ ىِذَّلا َوُه َو ط : ىلاعت لاق
 ءادبإ الو ,هقلخ قلطم ال - مّسجتلاو نّيعتلا ماع ىلإ ءيشلا ليزغت وه : ءرذلا

 ملاع الو ءهتيوستو هئازجأ بيترت ملاع الو هتنيط ملاع الو «هترطف مّلاع
 .* ضْرألا ىِف :  هلوقب تايآلا يف ىلاعت هدتق اذلو ؛ هريوصت

 ةّيلعفلا ماع وه يذلا ماسجألا ملاع ءادبإ رابتعاب ىلاعت هل مسا ىِراذلاف

 . قالطإلا ملاعو ءاشنإلا ماع وه ةرطفلا ملاعف «تادادعتسالا مات روهظو ةقاتلا
 اَمِإ و «ةيالولاب فيلكتلا لوبقل ةداعسلاب اَمِإ ءغبّصلا ملاع وه ةنيطلا ملاعو

 نكي ملو «ةعيبطلا ةنيطلا َّنأل ؛ةئيطلاب يّمس اذلو «ةيالولا راكنإل ةواقشلاب
 دعب ّمث - رفكلا عبط الو ءناميإلا عبط ال - عبط ةرطفلا ماع يف ناسنإلل

 اهراكنإ راص اهراكنإ دعبو «ةعيبط هل ةيالولا تراص املوبقو ةيالولا ضرع

 . ةيصعملااهراكنإ مزالو «ةعاطلا ةيالولا لوبق مزالف «ةعيبط هل قافنلاو

 َمسَهَجِل نر دَمَل َو 8 : ىلاعت لاق اذلو عياطل روهظ ملاع ماسجألا ملاعو

 انئثج ىنعي - ةيالا -مسرر * َنوُهَمفَت ال ولم ْمُهْل سنإلا َو ٌّنِجْلا 0

 ىَيْحَيَو ِةَنِيَب ْنَع ُكَْلَه ْنَم َكِلْهَيِل »8 مهعيابط راهظإل ماسجألا ملاع ىلإ مهب

 ىلع ةبآلا يف ةلالد الف: 4ٍةّدَِب ْنَع يح نم ىو نب ْنَع يح ْنَ
 ءرذلا نأ معزو ؛ءامسألاو تاغللا قئاقحب هل ةربخ ال نم همّهوت |ك - ربجلا

 ! ىرتاك وهو . ءاشنإلاو قلخلا



 ىتسفلا ةايسالا مر 4ع

 : ركاذلا [95]

 ىلاعت هّقح يف وهو ءهبوزع دعب روكذملا راضحإ نع ةرابع ركذلا ةقيقح

 ىذا ل : لاعت هلوقف ةزذ لاقثم نم كبر نع بزعيال ذإ «ٌعونم
 يف ىلاعت هاّيِإ قلخلا راضحإ ناكمإ مدعبو تركذ امب لكشتسي 0: © ْمُكوكْذَأ
 . هب ةطاحإلا ناكمإ مدعل « مهملاوع

 لك يف هل لعج ىلاعتو كرابت هللا نإ تفرع دق كّنأ لاكشإلا مسحي يذّاو

 , هتفرعم نع اهتفرعمم ىتكاو «لاجلاو لالجلا نم هتافص مامت ىلع لدت ةيآ سفن

 م0 4 الييتبَت ِِيَِإ لَم و َكَبَر مشا ٍرْكْذا َو ف : لاق مث ءهركذ نع اهركذبو
 . در # اليصأ و َةَرُْب كبَر مسا رُكْذا َو » : لاقو

 ٌقلخلا ىلاعت هركذب دارملاف «نينمؤملا يلو وه يذلا هللا مسا وه مسالا كلذو

 . هيلع مهتيبثتو هقيرط كولس ىلع مههيبنتو مهيف كرابملا مسالا كلذ نيوكت وه

 لوصولاو ؛هنع بجحلا مات علخ : ىلاعتو كرابت هاّيِإ قلخلا ركذب دارملاو
 نيذلا يلو وه يذلا ,توغاطلا قيرط يف لوخدلا مدعو ءهيلع تابثلاو « هيلإ
 . اورفك

 : جر اعملاوذ [90]

 قله اميلوأ قلع قاغتو كراش للا نأ تلاتلازمألا قو ةفرعدق كلنا ملعا

 هنأ رابتعابف ؛ دادعتسالاو ةطاسبلاب اهعيمجل اعماجو «تانّيعتلا مامت نع اقلطم

 ءىش ّلك توكلم هيفف ءالِع ىّمسي اهلك ءايشالا تاّيوهب طيحمو ىلوالا ةلعلا
 هيف اهتابثإ نكمي ال ءرحبلا يف ةيهانتملا ريغ تارطقلا رّرقت لثم «ةطاسبلا وحنب
 . هنع اهيفن الو «هيف اهئايعأب اهدوجوب مكحلاو



 16 لاذلا فرم

 وه يذلا - لّوألا هقلخب ىلاعت هللف . مّلُسلا : - جرعَملا عمج - جراعملاو
 قلخلا ددعب جراعم هل لب ؛ نيكلاسلا هدابعل جارعم - هنع لاخ ريغو هلعف

 هقلخب هّنَأ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف «نيعتكأ تادوجوملا ددعب هيلإ قرطو « نيعمجأ
 ملاع ىلإ نولّرنتي اهب جراعم وذ ء«ءيش لك توكلم طيحم وه يذلا لوألا

 و ٍءئَش ّلُك ُتوُكَلَم ٍهِدَيِب ىِذَلا َناَحْبُْف ا ءٌّقحلا ملاع ىلإ نودعصيو ؛قلخلا
 ٠ . م. 4 َنوُعَجْوُت هَل

 : ©"9ةفرع ءاعد يف اليك نيسحلا هللادبعوبأ انالوم لاق

 ,راونألا ةرسكب كيلإ ينعجراف ءراثآلا ىلإ عوجرلاب يئترمأ , يهل »

 ءاهيلإ كنم ٌتلخد امك ءاهنم كيلإ عجرأ ىّتح ءراصبتسالا ةيادهو
 كَّنِإ ءاهيلع داّتعالا نع ةّمهلا عوفرمو ءاهيلإ رظنلا نعّرسلا نوصم
 .«ريدق ءىش لك ىلع

 ١( :لامعألا لابقإ 69.



 ىنسملا ءانيسالا رع لا

 # ءارلا فرح #

 : فوُءَّرْلا [448]

 نم هالوم بلق راسكنإ هيلع رسعيو لّمحتي ال ثيحب لولا نوك : ةفآرلا

 بابسأ دادعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف .ريقح ءيش لوزن وأ ءريسي رمأ نادقف
 . مهرومأ حالصإل الإ ءادبأ نونزحي ال ثيحب ةرخآلاو ايندلا يف هدابع رورس

 0 مامإلا ريسفت 2

 اهيلع مهديزيو « مهّينامأ ىصقأ مهغلبيف مهبر ءاضرل نوبلاطلا اَمأ»

 و « هتعاط ىلإ مهتوعد يف مهب قفريف نورجافلا اّمأو ءمهلامآ هغلبي ملام

 . «هتمارك ميظع هبنذ نع بوتيس هنإ مَع نّمم عطقيال

 : بَّرلأ [44]

 لامعإ و ءهرمأ يف هذافنو هماوقو هتروصو هئازجأو ءىشلا لصأ هنم يذّلاوه

 مصير التل دوو ةيلليق,لييفار و تنعي اقنع ةقنما رخو + هك ةيصتا مقا: ةلاع

 . هرومأ مامت يف بوبرملا

 مِهنملاو حلصُملاو دّيسلاو بجاصلاو كلملاوه ّبرلا َّنأ» نم ليق امو

 ١( :الئكقأ يركسعلا مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا  .15١راحبلا هنع .ةيظفللا تافالتخالا ضعب عم :

 ١/ 7وءلا//ا١؟.



 4ا/ ءارلا فرم

 ىنعم ال «هنؤش نم نأش هذه نم الُك نأ نع ةلفغ وهف «ىترملاو رّبدُملاو

 : - "”هنع يكح ام ىلع - اهيا نينمؤملاريمأ انالوم لاق اذلو

 . « تتش ام انّقح يف اولوقو ةّيبوبرلا نع انولزن»

 ىلأ نع هدانساي 2"هيوباب نبا هاور ام ٌبرلا نعم نم تركذ ام لع ّلديو

 : لاق اليَكَكاأ يناثلارفعج

 رق هللا لوسر نباي : هل لاقف اْنَكَكا اضرلا ىلإ لجر ءاج»
 ام, # َنيِمَلاَعْلا بر هلل دّمَحلا # : هناحبس هللا لوق نع ىنربخأ

000 

 نيدباعلا نيز نع ءرقابلا نع ء يّدج نع :يبأ نئثّدح دقل : لاقف

 هللا لوق نع ينربخأ : لاقف ُْيَِكا نينمؤملاريمأ ىلإ ءاج الجر نأ

 ؟ هريسفتام 4 َنيِمَلاَعْلا بر هلل ُدْمَحْلا 9 : ىلاعت

 ذإ ءالج مهيلع همعن ٌضعب هدابع فرع نأ وه هلل دمحلا : لاقف

 ىصحت نأ نم رثكأ اهنأل - لييصمملاب اهعيح هرج لع نوودعبا»

 َبر انيلع هللا معنأ ام ىلع هلل دمحلا اولوق : مه لاقف - فرعتوأ

 اًمأف ؛ تاناويحلاو تادامجلا نم قولخم لك نم تاعامجلا وهو «نيملاعلا

 ,هفنكب اهطوحيو ءهقزر نم اهوذغيو ,هتردق يف اهبْلقي وهف ناويحلا
 كسمي ؛هتردقب اهكسمي وهف تادامجلا امو ؛ هتحلصم اهنم الك رّبدُيو

 كسهميو :ءقصالتي نأ اهنم تفابتملا كسميو :«تفابتي نأ اهنم لصتملا

 يف ام اهنم ؛تاياورلا نم ةدع يف نومضملا درو نكلو ءاهصنب ادنسم ةياورلا ىلع رثعأ مل(١
 يف اولوقو «نوبوبرم ديبع ان اولوق ءانيف ٌولغلاو مكايإ» : (ةئاعبرأ ثيدح )5١14, لاصخلا

000 
 يركسعلا مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا ."١ح ,7/8 باب 587/١, : ايل اضرلا رابخا نويع (؟

 .ةيظفل ةريسي تافالتخا عم .7٠١ح 27/4/1955 :راحبلا هنع ١". ءدمحلا ةروس : يكل



 ىنسملا ءاهسالا حست 1م

 آلإ فسخنت نأ ضرألا كسميو « هنذاي الإ ضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا

 . محر فوُءر هدابعب هّنِإ هرمأب

 مهقازرأ قئاسو « مهقلاخو مهكلام © َنيِمَلاَعْلا ّبَر #9 و -: لاق -
 .- ثيدحلا -«نوملعي ال ثيح نمو نوملعي ثيح نم ؛ مهمل

 . نيح نود انيح ال ءامئاد هتّيبوبر رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 قتاّرلا ]٠٠١

 . ّىشلا وهو ءقّتَملا ٌدض قتلا

 ري ْمَلََأ» : ىلاعت هلوق نع لكش هن رقابلا نع «"يفاكلا ين
 : لاقف د * اَمُهاَنَقَتَمَف اًمَتر اَنَناَك نالاو تاَومَسلا أ اودفَك 0

 امهادحإ تقتفف «ناقصالتم ناقزتلم |ههّنأ معزت كّلعلو»

 . « معن ) : لاقف ؟ « ىرخالا نم

 اَنَناَك # َلِجوّرع هللا لوق نايف ءكّبر رفغتسا» :لاقف
 ضرألا تناكو ءرظملا لزنت ال اقتر ءامسلا تناك : لوقي « امن

 لك نم اهيف ثبو ّقلخلا هللا قلخ اًملف «ٌّبحلا تبنت ال اقتر

 . «ٌبحلا تابنب ضرألاو ءرطملاب ءامسلا قتف « ةّباد
 كّملع نو ءءايبنألا دلو نم كّنأ دهشأ» : لئاسلا لاقف

 . «مهقلع
 . هراثآ راهظإ و هيرج نع دوجوم لك كاسمإ رابتعاب ىلاعت هل مسا قئتارلاف

 ١) ةيظفل ةهريسي تافالتخا عج ءا/ح 5م . ةضورلا : يئاكلا .



 11 ءارلا فرص

 : ناَمْحَرلا ]٠١1

 قلخ هن و راقلقل#) دمحم ٌثون وه هللا قلخام لأ ّنِإ تفرع دق كن ملعا
 هنأ رابتعا هتاباجح نمو ء ىصحت ال ءامسأب ىّمسي هتاباجح رابتعاب ّمث ءاقلطم

 هلآو دّمحم نيبو قلخلا فانصأ عيمج نيب ةبارقلل ٌلصأو دوجوم لكل ءدبمو ةّدام
 يف ؛نيملاعلل ةمحر ىلاعت هللا هاّمس كلذلو . مّلسو مهبلع هللا ىَّلَص نيرهاطلا

 . هدد © َنيِمَلاَعْلِل ًةَمْحَي الإ كاَنْلَسْرَأ ام َو 8 : ىلاعت هلوق

 هّللاَرمأ ام َنوُلِصَي َنيِذّلا و » : هلوق يف ؛ , مهعطق نع رّذحو مهتلبصاومبَرَمأو
 و # : هلوق ىلا رم“ « ٍباَسِحْلا رش نوذاحتو ْمُهَّبَر َنْوُسْحَي َو َلَصوُي نأ هب

 لسرُ ذأ ب هلارعأ ام نوط و هام شب نم لا ده ةوصْل نأ

 [5/15 :دعرلا] © ِراَدلا م 2و لملو هَنْحَللا مهل كِيلوأ ضْرألا ف نودنيفتَو

 قاثيم ةلاا ديل ًقاثيم ذخأو ؛هقْلَخ عيمج ىلع مهتيالو ضررعو

 . هنيبوبر

 ببسو «ءىش ّلك ءدبم هنأ رابتعاب لول دّمحم رون وه ةمحرلا ةقيقحف

 ةمحرلا ةقيقحف ؛ فلعتلاو ةرفخملاو ةّقرلا هّمزالو ؛ هلآ نيبو دوجوم ّلك نيب ةبارقلا
 ْتَعِسَو ىَتَمْحَر َو # : لاق اذلو ءدوجوم لكل هتعس رابتعاب دوجولا ملاع وه

 رحبلا ةطاحإ - دوجوم ّلك ةّدامم هتطاحإ رابتعابف ]١197/1[ ٍءئش ّلُك
 اذهب ىّمسيو «ٌقدو لج اّمم ءيش ّلك ىلع ىوتسا - ةيهانتم ريغ تارطقب
 ْ .انامحر رابتعالا

 هُّملع ىوتسا ينعي«1 © ىَز وَئْسا ٍشْرَعْلا ىَلَع ٌنَمْحّيلا © : لاق -
 و 002 ىقا نيالا برقأ ء يش سيل» ؛«ءيش لك ىلع هتافص رئاسو رو

 مسا « هللا» ّنأل ,« ىوتسا شرعلا ىلع هللا» : لقي مو : عيش لك ةذام هنال

 ١( :ديحوتلا  ,1١8...نمحرلا 9 ىلاعت هلوق ىبعم باب # .



 ىنسملا ءاهسالا حرس ا

 عم بساني الف «هتاّيفيك نم ءيش وأ هتاذ كاردإ نع زجعلاو هّلّولا ةبترم

 . ءيش لك ىلع ءاوتسالا

 - دوجولا ملاع يه ىتَلا - هتمحر ةطاحإ رابتعاب ىلاعت هل مسا نامحرلاف

 .امماد اهّداومو تادوجوملا مامع تاّيومهل

 نأ ينعي «ةّماع ةفصل ٌصاخ مسا نامحرلا» : "126 قداصلا لاق اذلو

 .ىلاعت هللا ريغ يف دجوي ال ىعملا اذه

 : ©9026 نينمؤملاريمأ نعو

 هقزر ٌداوم مهنع عطقي ال «قزرلاب هقلخ ىلع فطاعلا : نامح رلا »

 تح ءانترخأو انايندو اتتايدأ يف انب ميحرلا , هتعاط نع اوعطقنا نإ و

 . «انئادعأ نم انذييمتب انمحري وهو افيفخ الهس هلعجو نيدلا انيلع

 : ميِحّرلا ]

 - ةرفغملاو فظعتلا نم - ةبارقلا كلت مزاول هصيصخت رابتعاب ىلاعت هل مسا
 َناَك 8# : لاق اك ءامئاد لّصوي نأ هب هللا رمأ ام نولصي نيذّلا ءنينمؤملاب

 . س01 # اًميِحَر َنيِئِمْؤُمّْلا

 لا ا ا ا متر "003 قداصلا لاقو

 . اضيأ ىلاعت هريغ نم رهظت ةبارقلا كلت مزاول نأ ثيح نم ٠ «ىلاعت هللاريغ هب

 .«ةماع ةفصب صاخ مسا نامحرلا» : |هيفو ؛؟"1١ : يمعفكلل حابصملا 51/١. :نايبلا عمجم ١(
 ,72) الئ يركسعلا مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا يف ءاج نكلو ؛فلؤملا ردصم ىلع رثعأ مل ١(

 مهنع عطقيال «قزرلاب هقلخ ىلع فطاعلا : نامحرلا :اليتكلا مامإلا لاق » : ([/ةحنافلا ةروس

 هدابعبو هتاعاط مهيلع هفيفخي يف نينمؤملا هدابعب ميحرلا ٠ .هتعاط نع اوعطقنا نإ و هقزر داوم

 نامح لا : لاق اك نينمؤملا 5 ذو : لاق .هتقفاوم ىلا مهئاعد يف مهب قفرلا يف نيرفاكلا

 .قزرلاب هقلخ ىلع فطاعلا وه

 .«ةصاخ ةفصب ماع ىس : |همفو اال : يمعفكلل حابصملا . 1/١ : نايبلا عمجم ('*



 ءارلا فرم

 ]"٠١,[ مِحْاَرلاو :

 ليصفت تفرع [ى ءنينمؤملل ةبارقلا كلت مزاول دادعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا
 .ثلاغلا رمألا ف تافضلا بتارم

 : قازرلا ع١٠]

 , ءيش ّلك قزر ءاطعإ ين هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا قاررلاف : ءازجألاو

 . هريغ قزار ال ثيحب

 ]٠١6[ قزازلا :

 مهيلإ هاّيِإ هلاصيإ و «ءيش لك قزر ىلاعت هدادعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا .

 ]٠١1[ ديشرْلا :

 هل مسا ديشرلاف ءهيف بلصتلا عم ٌقحلا قيرط ىلع ةماقتسالا : دْشُرلا

 .امتاد ٌقحلا لامعإ و ةماقتسالا نع هجورخ ناكمإ مدع رابتعاب ىلاعت

 : دْشرُمْلا [ع17١٠]

 .نينمؤملا هدابع بولق يف دشرلا نيوكت رابتعاب ىلاعت هل مسا

 ]١[ دشارلا :

 هلاعفأ يف دْشُرلا لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا .



 ىنسملا ءاهسالا يارس 06١7

 : دِصْاَرلا [ع9١٠]

 , مهيفاكي وأ مهبساحُيف « لوصعي ىم هدابع لازمل هبقرت رابتعاب ىلاعت هل مسا

 . 14/4 4 ٍداَصْرِملاِبَل كبَر نإ : ىلاعت لاق

 ]٠١[ ديصرلا :

 . ةّداملا هذه نم ةثلاثلا ةبترملا رابتعاب ىلاعت هل مسا

 ] ]11١1ناوضرلا :

 . هومر # ُهْنَع اوضر َو ْمُهْنَع هللا ىضَر #» : ىلاعت لاق

 ؛ هلاعفأب جاهتبالاو ءهنع يضرملا نادجو دنع هسفن ُنوكس دبعلا ءاضر

 هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ءدبعلا ٌقح يف ىنسحلا هئامسأ لامعإ ىلاعت هيفو
 نودادزيف ءةّوقلاو لوحلا لذب ماقم يف نينمؤملا هدابعل ئسُحلا هئامسأ ءارجإ يف

 . هيلإ ةبغر

 ]١١١[ ىضرلا :

 تقو نود تقو يف ال ىلاعت هل ىعملا اذه ماود رابتعاب ىلاعت هل مسا .

 : ِيِضْاَرلا [ع١١]

 .نينمؤملل لعفلا ماقم يف ةفصلا كلت لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 ]١١[ ئضرملا :

 مهل راتخا ام دنع مهنوكسو هلاعفأب نينمؤملا جاهتبا رابتعاب ىلاعت هل مسا .



 +١٠٠١ م ا ا. دارلا قرف

 ]١١6[ دفارلا :

 ءهل ئطعُملا سني مل يطعملا َّنأو «ةلصلا هنم ديرأ يذلا ءاطعلا : دفَرلا

 . رابتعالا اذهب ىلاعت هل مسا وهف

 ]١17[ قيفرلا :

 ةدامشمو ةانعلا نافضأ ةيليشت نابفعاب لاتنل مسا وهف . ةارادملا : قفرلا

 ائيشف ائيش ءاليلق اليلق مهليمحنو « مهولق .

 لاق م85 امهدحأ نع «'يفاكلا يف :

 ةّداضمو مكناغضأ ةيلست مكب هقفر نمو «قفرلا بحي ٌنيفر هللا َّنإ»

 هلّوحي ىّتح هيلع هكرتيف ءرمألا نع دبعلا ليوحت ديريل هّنإف «مكبولق
 «هيلع حلا لقاثت ةّيهارك , خسانلاب .

 ]١١7[ عيفرلا :

 عضت الف - اهب فاصّنالا نع الضف - اهكاردإ نكمي ال ثيحب ءاهتفارش
 اذا اهتحاض

 : تاجردلا عيفر [1]

 هؤامسأو هتافص اهم دارملاف . ةاقرملا : - كيرحتلابو ّمضلاب - ةّجرّدلا عمج
 كردتال اى كردتال اهناف ءهتافص بتارم ةعفر رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف . اهبتارم

 ١( :يفاكلا ١1١8/7-١5٠١, 1و ”ح ,قفرلا باب ءرفكلاو ناممإلا باتك و١6.



 ىنسملا ءامسالا جير ١

 : ؟”يناكلا يف ةّيورملا هتبطخ يف اكل نينمؤملا ريمأ لاق امك « هتافص سفن
 ىندأ يف ثهات «بويغلا نم ٌبِجُح نونكملا هبيغ َنود َلاَحو»

 :نومالا تافيطل يف لوقعلا تتاحماط اههنادأ

 ]١15[ تاجَرّدلا ٌعِفار :

 ىنسحلا ءامسألا لامعاب نينمؤملا هدابع تاجرد عفر رابتعات لافت ةل مسا

 ةريثك تاياور هب |ىك «ةّنجلا يف مهيف ةيوطنم يه ينل .

 ] ]1٠0حاترُملا :

 : هتّمحَرب هل هللا حابراو ءةمحّرلاو ظاشنلا : ٌحايِيرالا» : "سوماقلا يف

 وهو ؛هبضغ ىلع هتمحر ةبلغ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف .«ةّيلبلا نم هْذَقَنأ

 . نيقولخم ا تافص نع ىلاعت هطاشن

 ]١51[ بيقرلا :

 . مهنع هلاغتشا مدعو هدابع هيلإ جاتحيام ءاطعإل هبقرت رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : ديرما [17١؟]

 يتلا ةعبسلا ملاوعلا نم ةدارإلا ملاع ىلإ ءايشألا ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا
 ميمتت وه ةدارإلا ةقيقحف .اهب الإ ءاسلا يف الو ضرألا يف ءىش نوكي ال

 :« ةّمبع ال ديرم» :٠ "اليتلقا نينمؤملا ريمأ لاق اذلو «ةشرملا هذه تاتضوضخ

 .حورلا 0١ : طيحلا سوماق (؟

 .١ا/9 ةبطخلا : ةغالبلا جبن 6



 1 تي و يم ل ع م يي ري اا

 # ءازلا فرح #

 : عرازلا []

 . تابنلا ةيمنت رابتعاب ىلاعت هل مما وه

 : ىكرلا ع؟5]

 . اهتاّيصوصخو تافصلا دودح نع ههّزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا



 ىنسملا ءامسالا حرس ٠

 * نيسلا فرح #

 تك اال تيمتم ]١١6[

 , توبشلايف ةطساولا ىعأ ءرثأتلا ماقم يف دنتسي هيلإ يذلا وه ءىهلا ببس

 ةطساو دلد ءابسألا له ةليطتيس ردت ناكاانإ :رهوتع كلا نأ نكنكيف

 وهف بابسألاب لإ اهيلع ةليطتسم نكت مل نإ و ءبابسألا بيترت ةدئاف اف
 . ةطساوالب ةليطتسمو «ءيش ّلك ىلإ ةبسنلاب ءاوس هتردق ّنأل ء فلخ

 ءاهلك ةليطتسم لب ءةطساو ىلإ جاتحي ال ةّيهلإلا ةردقلا نأ قيقحتلاف

 مدآ ىلإ ىرت الأ سد © ُنوُكَيَف ْنُك ُهَل َلوُقَي ْنَأ اًئِيَش َداَأ اذ ٌرْمَأ اَمَّنِإ ل

 و «بأ ريغ نم هقلخ اكلا ىسيع ىلإ و «ّمأ الو بأ الب بارت نم هقلَخ اي
 لثم اهعيابط نم ءايشألا عنم ىلإ و , '”لبجلا نم اهدلوأ اليَكَكأ حلاص ةقان ىلإ
 و هعنم نمو ء كلا ىسومل هناعيم نع عاملا عنمو ؛« قارحإلا نع رانلا عنم

 ءاضيب هديو انابعث دمك ىسوم اصع لعجك اهتايضتقم ريغ نم راثآلا راهظإ

 .اذكهو اذكهو ؛ ءوس ريغ نم نيرظانلل

 لب ؛ةطساو الب اهدوجو ىلع ليلدال - هدق - فلؤملا اهيلإ راشأ ىتلا دراوملا نأ رهظي يذلا ١(
 ةمات هللا ةردق نأب فلؤملا هيلإ ريشي ام قحلا باوجلاو ء«هفرعن مف رصحنتال طئاسولا

 هداجيإ ضرف ول هنأ ىنعمب ؛ةطساوالب هداجيإ نكمي ال ةطساولاب دجوي ام نكلو ؛ةليطتسم
 ىلع ؛هتاصخشمو ءىبثلا تاموقم نم ةصاخلا ةبترملا نإف ءءىبشلا كلذ نوكي ال ةطساوالب

 لع اميح انايشفو تابسألاو طئاشولاف الاب و هزظنلا ووصف خم ةكقات طئاتبولا"ةيؤز.نأ
 .طسوتم الو ةطساو الف ءرهاظلا هلامح نم دحاو



 : حلاصمل بابسألا لعج ىلاعت هّنكلو

 ,ةطساوبال هديب رومالا يرج ناك ول هّنإف «مهئالتباو قلخلا ناحتما : اهنم

 لتاق نطاب ثبخ فشكني نيأ نمو ؟ يصاعلا نم عيطملا لاح رهظي نيأ نف
 ةاكزلا عنامو قفانملاو بذاكلاو دساحلاو ركتملاو ينازلاو قراسلاو سفنلا
 ةطساو الب قلخلا عبشيو عّبشلل ةطساو ماعطلا لعبجي مل ول ءالثم . مهريغو

 عيمج يف لاحلا كلذكو :« ليخبلا لاح نم قفنُملا لاح نّيبتي نيأ نف «ماعطلا

 نوما

 نايف ءاهنوؤشو اهيتارم هثالاك رهظي مل بابسألا بري ملول هلأ : اهنمو
 نم ةبترمل ةآرمو رهظم اهنم دحاو ّلك - اهتاّيئزجو اهتاّيَلكب - اهّلك ءايشألا

 ٌقولخم وهو آلإ دوجوم نم اف ءاهنوؤش نم نأشل ةيكاح وأ «تافصلا بتارم
 لصأ دحاو ّلكلو ؛ هسفنب بولطمو ءهتاذل دوجومو «تافصلا نم ةبترم نايبل
 ا ل ىلاعت هللا ىلإ ّصاخ قيرطو ليصأ

 50 د كل و ةاسنالا تكل "ذل (جناذ 17: ةلوملعب آل نينافلا

 لك نم ءيش ّلك ىلإ برقأ وه نَم ةطساو ىلإ جاتحي فيكو ٍروَدّصلا
 . ءيش هنم ولحي ال لب ءءيش

 : 2"يناكلا يف ةّيورملا ةليسولا ةبطخ ىف آيل ني يفق ريم لاق

 ىلع ال اهيف نوكيو «نكامألا فالتخا ىلع ال ءايشألا َقَراف»

 . « ةجزاملا هجو

 هيف ةيورملا ىوخألا ةبطخلا يفو
 تيمع ءاهنم نئاب الو ءاهب جزامت ريغ اهلك ءايشألا يف [لخاد]»

 . « ابيقر اهيلع هارت ال نيع

 . عباسلا را م1 ا



 ىنسملا ءامسالا حرس ١8

 ءاينألا كلا مرش ةزك لع ةليطتسم تناك نإ وب لاعت ةتردق نأ": اهقفو
 :هريغ نع ادّلوتم ناك ام هّنإف «نبالا لثم بّنرم وه ام اهنم َناِف « ةتوافتم

 هيبأ لبق نبإلا داجيإ ناكمإ مدعف «نباب سيل وهف هيبأ لبق هب ءاج ام ّلكف

 «هريغ ىلع بّترم يفاضإ رمأ هنأ باب نم لب «ةردقلا روصق باب نم سيل
 رمأب نايتإلا تدرأ ول كّنَأ اك «نبالا ريغ وهف هتبترم ريغ يف هب ءاج ام ”لكف

 تينأ ولو»فلتال «ةكلاقلا ةنترملا قف دخاوب ينأت مث نيدحاوب يفأت نأ ٌدبالف ثلاث

 دادعألا تتار مامت كلذكو «ثلاثلاب عينا اهب ةفلاقلا ةقرملا نيغق :دحباوب كلاب

 .انللاكفاو

 ىلإ ةبترم لك ليزغتو ءاهبتارم ىلإ تافصلا ليزغت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . هراثآ ىلإ نأش لك ليزنتو ءاهنوؤش

 0 هتطاحإ رابتعاب - د قلخلا يه يتلا - ىلاعت د ضرفأ الثم

 عاقيإل هدادعإ رابتعاب مث ءريدقلاو ملل ىمسا ىلإ هّلزن ا كلت ماود

 ملاعلا يمسا ىلإ ِهِلّرن تارودقملا ىلع ةردقلارابتعاو « تامولعملا لع ركل رابتعا

 «تارودقملاو تامولعملا ملاع ىلإ هل أمن اهلع ناعفي امرابتعاب م 2 ,رداقلاو

 رهظم اهنم دحاو لك ىتَلا «ةيهانتملا ريغ اهتاّيئزجو اهفانصأو اهعاونأو اهسانجأب
 ا جو ب يع نق

 نأ ىبأ ينعي «بابسأب اب الإ نوال قرح نأ هللا ىلأ» : 50 ةرواادلو

 . انوؤشو اهبتارم ىلإ اهليزنتب الإ هتافص رهظي

 هلهاوه |ى هّلل دمحلاو

 يرجي نأ هللا ىنأ» :(7ح ءهيلإ درلاو مامإلا ةفرعم باب ءةجحلا باتك )1817/١ ٠ يناكلا ١(



 : حوتسشسلا [7]

 قلطم نع ههّرنت رابتعاب ىلاعت هل مسا «ةغلابملل «اناحبش حبس » نم لوح
 . هتاذ ءارو تافصلا نم ناك ام عيمجو ءلاّمحلا

 ءهنع تافصلا ئفن هديحوت لاكو و هتفرعم لاك» ْنإِف

 ريغ هّنأ فوصوم ّلك ةداهشو ءفوصوملا ريغ اهّنأ ةفص ّلك ةداهشل

 دقف هفّصو نف 2لزألا اهنم عنتمملا ةينثتلاب اعيمج |تداهشو ءةفصلا
 لا فنا نموا دقن« عمرو زب دقن هندي نورس
 . 0"2«هلزا

 ]١١1[ ن احبس :

 هغلابم هيلع قلطا ,رابتعالا اذه ىلاعت هل مسا 1 ةداملاهذه نمردصم .

 ]١١8[ قياسلا :

 ""ةروهشملا هتبطخ يف ائكقا نينمؤملاريمأ لاق :
 ٌتاقوألا قبس : ثتاودألا هدقرت الو 1 تاقوألا ةبححصَت ال 0 »

 هز ءادتبإلاو » هذوجو َمدعلاو .

 . مساب ىّمسيام لك ىلع هقبس رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 باب ءديحوتلا باتك ء«١/٠5١ :يفاكلا ءديحوتلا نع هلأس نم ىلإ ايقظآ مظاكلا هبتك امم سبتقم ١(

 ...هفيك نم هدحو ام اهوُأ ء145 ةبطخلا : ةغالبلا جهن ١(



 ىتسعلا اين للا 2 رق ١٠١

 : مقنلا غباش [119]

 : ةييععلاو ورا ىلإ لاط ا اغوُبَس , ىلا عبس ) 6 (”رسوماقلا ف

 © همنا + ةمعلا هللا ٌعَبسأو» -: لاق نأ لإ < فعلا

 ءاعاونأ اهلعج لب ءدحاو عونب همعن رصح مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 نم - اًمات فنص لك لعجو ءاهوصحتال اهوّدعت نإ ثيحب ءافانصأ عون َلكو

 ارذب ةدحاو لكل لعج هّنأل «عطقنملا ريغو - ٌصاوخلاو نوللاو معطلا ثيح

 . هلهأ وهاك دمحلا هلف ءاهفاعضأب قأيل هتثرحول

 : راتسلا ع1]

 بويع رتس يف هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف . ىظغت : رتتساو رتسن

 . مهشحاوفو هدابع

 نإ هكا قداصلا نع « َحيملارَتَسو ليِمَجلا َرَهِظَأ نماي» ريسفت يف "يور
 : لاق

 عوكرلاب لغتشا اذإف «شرعلا يف ٌلاثم هلو آلإ نمؤم نم امد
 .ةكئالملا هارت كلذ دنعف ءهِلْعِف ّلثم هلاثم لعف ءامهوحنو دوجسلاو

 ىلاعت هللا ىخرأ ءةيصعمب دبعلا لغتشا اذإ و هل نورفغتسيو نولصيف
 .«اهيلع ةكئالملا علطت الثل ءارتس هلاثم ىلع

 . هلهاوه |ى دمحلا هلف

 امو رصعلا ةالص ةلفان يف لصف دعب حيضوت :«487 : حالفلا حاتفم يف يناهملا خيشلا هاور (؟

 .اهيف بحتسي



 دنت اناني ل ل و و ا ب وم ل يل و ا عع بس يعل ف نع

 ]١1١[ يخسلا :

 طسب رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ءاهطاشنو للاب ىسقنلا ظاديلا + فافعل
 ىلاعت هب قئاللا ىنعملاب ءاطعلاب هيدي .

 ]١7[ دّمّردَس :

 «تاّيئزجلا نم تانانامزلا دوجو دادتما سايقم نع ةرابع نامزلا نإ ملا

 . تاّيهولا وأ تايلايخلا 3 تاّيناسجلا نم ّمعأ

 0 لَه 9 : ىلاعت لاق « سوفنلا دوجو دادتما سايقم نع ةرابع رهدلاو

 كلذ 2 تناكف ئنبدز 4 نكد اًفكش ْنْكَي ملِرْهّذلا ن 7 نيِح ٍناَسْنِإلا | ىلع

 ,تاّيئزجلا تاّيفيك رئاس نعو داعبألا نع ةهّزنم تناك نإ و سوفنلاف

 يتلا لوقعلا ماع نودو ءتاّينامزلا قوف اكن اهمتاعّونم ةدودحم 5 لإ

 د ثثيح ءاهعاطقنا مدع ثيح نم لوقعلا سايقم وهو ,دبألا اهسايقم

 سايقم وه ىذلا دمرسلاب فصوت ال اذلو « اهتودح ععسم اهدوجو لعب ةمودعم

 . ثودحلاب فصوي ال ام

 ءرخآلا نم الو لّوألا نم ال ؛هعاطقنا مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا دمرسلاف

 . هتاذ ضرع يف ىّمسملا فصولاب الو ,لوقعلا دودحبالو ماسجألا دودحب ال

 لباقي يذلا دوجولاب ال ىنعي « ىدمرس دوجوم» : ؟'ةليدعلا يف لاق اذلو

 2 ن7 هدوجو َمدعلاو 1 ةلزأ ًءادتبالاو 1 هوك َتاقوألا قبس لب 2,هن عطقنيو َمدعلا

 . اليم نينمؤملا زيها نع هئياور « قباسلا » مسالا 2 قيس(

 ١( ص ىف ءاعدلا اذه لوح ىضم ام عجار 80.



 ىنسملا ءامسالا د 1 *' ١١

 : باّسِحلا عيرش [17]

 لّوأ نم تاّيلعفلا ملاع ىلإ مهدوعب باسحلا موي قلخلا ةبساحم نإ ملعا

 تانسحلا نم اهريغو ةالصلاب نولغتشم مهّنأكف ءاوتوم نأ ىلإ مهفيلكت
 راكنإ نوردقيال ,نولمعي اوناك |[ى ايندلا يف نولمعي اوناك ام نوريف « تائّيسلاو

 .نيع ةفرط نم ّلقأ سفن لك بيِماحُيف «ريبك الو ريغص ءيش

 عرسأ يمس اذلو ءةّيفيكلا هذهب ةبساحملا رابتعاب ىلاعت هل مساوهف
 . نيبساحلا

 ]١1[ مالسلا :

 ,هميلست ةرثك رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف «ليعفتلا تاب نما ان ودصب

 ةفصلا هذه يف .

 ]١176[ ثاطلسلا :

 ,هقلخ عيمج ىلع هناطلس رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف «كلملا ةردقو ءةّجحلا

 هتاذ ىلع ليلد وه |[ى ءهنوك ىلع ةّجح هنأ رابتعاب وأ ءديري فيكو ءاشي امم

 .ةثاذب

  ]1١35حمسلا :

 هل ايتاذ ةفصلا هذه نوك رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف .



١1١7 

 : حوُمسلا [177]

 هئاطعإ ثيح نم «ةروكذملا ةفصلا يف ةغلابملا رابتعاب ىلاعت هل مسا

 ]١[ عيمسلا :

 ىلاعت هل مسا وهف «تاّيفيكلا نم اهل امم تاوصألا اهب كردي ةّوق عمسلا
 عيمس» : "يكل نينمؤملاريمأ لاق | ءامئاد عمسلا نع ةيفاك هتاذ نأ رابتعاب

 . «ةلاب ال

 : قم اشلا [1]

 . «لاطو الع : اقومُس َقَمَس » : "'سوماقلا يف لاق

 الع هّنأ رابتعاب ىلاعت هل مما وهف «ةطاحإلل بجوملا َولعلا وه قومشسلاف
 . ةطاحإلاب هقلخ ىلع

 : حنسلا [120]

 نأ تي :ةويط ةّدش رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف .قربلا ءوض :انسلا

 .قمس ,7//7141 : طيحلا سوماق (؟



 رنسمل ١ ءامسالا 0 20

 ]١141[ هل ننس لل ْنَم دنس :

 فيعض ّلك دامع هّنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف «ناسنإلا دمتعم : دّنسلا .

 ]١27[ ديسسلا :

 . فّرشلاو دجلاوهو « دوسلا : مسإلاو ؛ ةداييس 06 داس : لاقي» : عمجما يف

 عاطُملا ءهموق يف ريبكلا سيئرلا : دّيسلا» : لاقو .«ةدّيسلا ىثنالاو ءدّيس وهف

 ,ريخلا يف قوفي يذلا : دّيسلاو ءايّولعالو اًيمشاه نكي مل نإ و «هتريشع يف

 ميلحلاو ميركلاو لضافلاو فيرشلاو ٌبرلا ىلع قلطيو ,كلاملا : دّيسلاو

 .«مدقملاو جوزلاو هموق ىذأ لّمحتملاو

 نم وأ اهعورف يناعملا رئاسو «فرشلاو دجماوه ةدايسلا ةقيقح نإ : لوقأ
 هّنأ : فّرَشلا نيبو هنيب قرفلاو ؛ ههنك كردُي ال ولع نع ةرابع دُحَملاو ؛ اهمزاول
 . تافصلا بسحب ٌولعلا فرشلاو « تاذلا بسحب ّولعلا

 اذلو ءهل وفُك ال ثيحب ةفصو اتاذ ّولعلا يف هدّرفت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 . تاداسلا دّيس هّنأب فصوي



 * نيشلا فرح ©

 : لاحملا ديِدُش [14]

 ريالا هوز ]و ةيكلا + د ياتكمد نافيولاو ىو نوفاشلاو
 . «ركملاو [ريبدتلاو ليحلاب

 ف اهنيب قرفلا قايسو « هركم وأ هديك ةلكف رابتعاب ىلاعت هل ىساوهف

 انا

 : باقعل ادي دش [144]

 . عجارف  هانعم بيئُملا مسا يفرم دق

 ظ : فيرشلا ]١40[

 . رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف «تافصلا بسحب َّولعلا فرشلا نأ © قي لق

 . اهكاردإ نكمب ال ثيح هتافص ٌولع

 : ايهارشأ ايهأ [147]

 [و] - ةزمهلا رسكب - ايهإ و ... » : (هر ش) ةّدام يف "'سوماقلا يف

 .ديسلا مسالا حرش يف افنآ ىضم ١(

 .7/857/6 : طيحلا سوماق ('"



 ىنسملا ءامسالا حرس «١

 اذه سيلو «لزي مل يذلا ىلزألا يأ « ةّينانوي : - نيشلاو ةزمهلا حتفب - اَيهارشأ

 ىلع أطخ وهو :«ايهارشاهأ» : نولوقيو نوطّلغي سانلا ّنأل 5 , 2""هعضوم
 . « دوهملا راسا همعزي ام

 فسرت كراألا مسا ين فلألا فرح يف رم دقو ؛ هتئيلزأ رابتعاب هل مسا وهف

 ]١21[ قيفشلا :

 هلل رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف 0 حوصنملا حالصإ ىلع صيرحخلا حصانلا

 فيوختلاو راذنإلاب هدابع نع ررضلا عفد يف هماتها .

 ]١128[ عيفشلا :

 يف طّسوتلا ةعافشلا ةقيقح 0: 4 اًعيِمَج َةَعاَفَّشلا هلل ْلُق 8 : ىلاعت لاق
 لاق و ءىلاعت هب هصاصتخا حمصي مل الإ و «ةرفغملا ساقلا ال «ةضافإلا :

 » ةعافشلا نأ ىلع قفّتا دقو . < ُهَل َنِذَأ ْنَمِل لإ ُهَدْنِع َةَعاَمَّشلا ٌعَقَْتال
 نكِمم فيكف - مّلسو مهلع هللا ىَلِص - هلآو دّمحمم ةصوصخم ىربكلا

 ؟ ىلاعت هدنع عفنت الو , مهنم ةعافشلا رودص

 . مهنم ةعافشلا رودص مدع دارملا : تلق نإف

 تايالاف :؛ةرودض مدع نيبو ءهعفن مدعو ءيش رودص نيب قرف : تلق

 عم لإ اهرودص مدع ىلع تّلد ام ريغ ؛ةداهشلا عفن مدع ىلع لدت ىتلا

 ؛ سس # هيد لإ | ُهَدْنِع ْعْفْشَي ىذا اذ ْنَم 0 ىلاعت 00

 ل ل ل

 َو ْمُهَمْلَخ اَمَو ْمَهِيِدْيَأ َنِيب : اَم ْمَلْعَي ِهِنْذاَي لإ ُهَدْنِع ٌمَمْشَي ىلا اَذ ْنَم ©

 .هعضوم ريغ يف ركذ ةداملا هذه نم اهداريإ و «هرش» ةدام نم سيل هنأ ينعي : طيحما سوماق ١(



 /١١ نيشلا فرم

 :ءاعفشلا اهّلك رئاضلا عجرم َناِف © َءاَش اَمِب لإ ِهِمْلِع ْنِم ٍءْئَشِب َنوطِيِحُبال
 .مهل عقشملا ال

 هلوق ذإ ءاهردصب ةيالا ليذ طبتري ال ةرفغملا ساّقلا ةعافشلا ناك نإف

 ريصيف «نذايب الإ ةعافشلا يننل ليلعتلا ةلزنم  ْمهِديَأ َنْئ ب اَم ْمْلْعَي 85 : ىلاعت

 امو ءاعفشلا ىديأ نيب ام ملعي' هللا ْناف « هللا نم نذاي الإ نوعفشي ال» : ينعملا

 نم نونّكمتي الف ءءاشامب الإ هملع نم ءيشب نوطيحي ال مهو ءمهفلخ

 . « ةعامشلا

 يديأ نيب امب ءاعفشلا ملع مدع نذإلا ينل بسانملا لب « بسانم ريغ وهو

 الا نوعفشيالف « , مهلامعأ حئابق ىلع نيعلظطم ريغ مهف ٠ مهفلخ امو مهل عمشملا

 . ةضافإلا يف طّسوتلا ةعافشلا ناك اذإ ام فالخب ؛ مهل هللا نذإ دعب

 هللا ةضافإب مهفلخ امو مهيديأ نيب ايف نوجاتحم ءاعفشلا نأ ىعملاف

 وه يذلا « هللا نم نذإ ريغب مهريغ ىلع ةضافإلا نوردقي فيكف ؛مهلع
 . ةّوَقلاو لوح ا ءارجإ نع ةرابع

 . هقلخ نيبو هنيب هتاضويف يف ةطساولا مدع رابتعاب ىلاعت هل مما عيفشلاف

 : عفاشلا [14]

 فرح يفّرم دقو «حلاصمو مّكِحل بابسألا بيبست رابتعاب ىلاعت هل مسا
 - عجارف  هقيقحت «بابسألا بّيسم» مسا ين نيسلا

 وهف - مّلسو مهيلع هللا ىَّلِص - هلآو دّمحل ىربكلا ةعافشلا نوك اَمأو

 هك هتطاسبل هّنأ تفرع دقو ءىقلخ ام لأ ]كلل دمحم رون نأ رابتعاب
 هلآو دّمحم رونب متاق وهف - بتارملا نم هل امم - ءيش ّلكف ءاهتوكلمب ءايشألا
 وهو ,ىربكلا ةعافشلا هلف «ةرخآلاو ايندلا يف - مّلسو مهيلع هللا ىلص -

 َو ْمِهيِدْيَأ َنْيَب ْمُهُيوُت ىعْسَي ِتاَنِمْؤُمْلا َو َنيِنمْؤُحْلا ىرَن َمْوَي 9 : ىلاعت هلوق



 ىنسملا ءامسالا ترس ١14

 َوُه َكِلَذ اًهيِف َنيِدِلاَخ ُراَهْنألا اَهِتْحََن ْنِم ىرْجَن ٌتاَنَج َمْوَيْلا ُمُكاَرْسُب ْمِهِناَمْيَأب
 . علك/مال] 4# ْميِظَعْلا ُروَمْلا

 يف هللا نم نذإلا ةمالعو ؛ةرخآلاو ايندلا يف عيفشلاوه رونلا كلذف

 . ةرفغملا ساقلا

 ,مهُرون ىعسي ال نيذّلل ةرفغملا ساقلا فن ةعافشلل ةيفانلا تايآلاب دارملاف

 دّمحم لآ نم رونلا كلذ رهاظمل نيركنملا نأ ةعافشلا عفنل ةيفانلا تايآلابو

 ,رمألا َةالُو مهراكنإب رونلا كلذ اودمحأ دق - ملسو مهيلع هللا ىّلص -

 . مهءاصخ نوريصي لب «مهؤاعفش مهعفنت الف «ىلاعت هللا ىلإ مهليبس اوّدصو

 ] ]16١روكشلا :

 تافاضإلا نم هل ام ٌعيمج دبعلا بلس نع ةرابع دبعلا نم ركشلا ةقيقح

 هنأ امَكلا رقابلا نع "”هريغو يناكلا يف هاور امل «ىلاعت هلل اهتابثإ و ءهسفن نع
 مر # روُكش اًدْيَع َناَك ُهَلِإ » : حون يف هلوقب ىنع ام لكس

 . « ٌنممف غلاب تاللك » : لاقف

 ؟ «ّنه امو » : لاق

 يب ٌثحبصأ ام كدهشأ تحبصأ : لاق ءحبصأ اذإ ناك» : لاق

 «كل كيرش ال كدحو ,كنم اهنا ءايند وأ نيد ىف ةيفاعو ةمعن نم
 ءاثالث حبصأ اذإ اهلوقي ناك . اريثك ٌركشلا كلو «كلذ ىلع دمحلا كلو

 . «اثالث ىسمأ اذإ و

 هركشو « هللا ىلع هلامعأب هل ةرجأ الف ىلاعت هل اكلم هلامو دبعلا ناك اذإ و

 وه سيلو ءدبعلا كلم ةيشان اهّنأك دبعلا َلامعأ ىلاعت هباستحا نع ةرابع ىلاعت

 . هسفن نم هلامو هسفنل هنم ّقحأ ىلاعت



 ١18 نيسلا فرم

 الولو ءءازجلاو باوشلا هللا نم ٌقحتسي دبعلاف ءكلذك ضرف اذإو
 . ءازج الو اباوث ىلاعت هنم قحتسي مل كلذ

 ينعي «ٍلَمع َلبَق كركشو» : 96 نيدجاسلا دّيس انالوم لاق اذلو
 اباوث 2س ككلم تسيل اهّنأك يبعسو يئاضعأ تضرف كّنأ الول

 "'ركشلل هئاعد يف لاقاك . لمع لبق كركش نكلو « ءازج الو

 لعب فوقفت ىذلا فقززب نم ةلكاايف صاصقلا ةككت 14و

 اهلامعتساب بّبست ىتلا ٍتالالا يف تاشقانملا ئلع هلمحت ملو « كتعاط

 ام ٍةلمجو ءهل َحّدك ام عيمجب ّبهذل هب كلذ تلعف ولو « كترفغم ىلإ
 ا يس واوول « هيف لعَس

 . «! ؟ ىتم ءال ؟ كباوث نم ائيش ٌقحتسي ىتق « كئاعن رئاسب

 0 ا راب يوب روكشلاف

 لك مهديزيو ءاهيلع مهبساحي ال - هل كيرش ال هدحو ىلاعت هل اهلك َنأ عم
 . ءازجلا نوّقحتسي اذلو « لضف ىلع الضف ِنآ

 : ركاشلا [3

 لك ىلع هلذعوو لعفلا ماقم يف ةفصلا كلت لامعا رابتعاب ىلاعت هل مسا

 . اناسحإ ناسحإ ّلكبو ءازج لمع

 : خماشلا [10]

 . « لاطو ما ٌلبَجلا خمش : "”سوماقلا 2

 .هاوس ام عيمج ىلع فرشي ثيحب هّولع رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 .ةزمح يبأ ءاعدب ةفورعملا ءاعدلا ,17 : لامعألا لابقإ ١(
 .ةيحتلاو ءانثلا فالآ اهئشنم ىلع ةيداجسلا ةفيحصلا ةيعدأ نم نوثالثلاو عباسلا ءاعدلا (؟

 .خمش 2557/١ : طيحملا سوماق ('"*



 ىنسملا ءامسالا سرر 06

 : ديهتتتلا [167]

 َو ِساّنلا ىَلَع َءاَدَهُش اوُنوُكَتِل اَطَسو ُةَقَأ ْمُكاَنْلَعَج كِلَذَك َو :  ىلاعت لاق

 . همر # اًديهَش ْمُكيْلَع ُلوُسَيلا َنوُكَي

 دنع تنك -: لاق - ديعس يأ نب فسوي نع هدانساي 2'يناكلا ةضور يف

 : يل لاقف « موي تاذ اها هللادبع يبأ

 حون ناك ,قئالخلا ىلاعتو كرابت هللا عمجو ةمايقلا موي ناك اذإ»

 .«معن» : لوقيف ؟ «تغلب له» : هل لاقيف ءهب ىعدي نم لؤا اليك

 .« ]1و هّللادبع نب دمحم » : لوقيف ؟ «كل دهشي نم» : لاقيف

 دّمحم ىلإ ءيجي ىتح سانلا ىطختيف امها حون جرخيف -: لاق -

 : َلِجوُزَع هلوق وهو ايلا يلع هعمو «كسملا بيثك ىلع وهو زيف

 : 624 حون لوقيف 00 4 اوُرَفَك َنيِذَّلا ُهوُجُو ْتَعيِس فلز هوَ اًمَلَف ١
 : لاقف «معن : تلقف «ءتغّلب له ىنلأس ىلاعتو كرابت هللا نإ ءدمحم اي

 ,ةزمح ايو رفعج اي» : لوقيف . « كلل دّمحم : تلقف «كل دهشي نم

 . « غلب دق هّنِإ هل ادهشاو ابهذإ

 ءايبنألل نادهاشلا امه ةزمحو رفعجف » -: اليك هللادبع وبأ لاقف -

 . « اوغَلَب امم

 ؟ «وه نيأ كا ٌىلعف كادف تلعُج» : تلقف

 . «كلذ نم ةلزنم مظعأ وه» : لاقف

 و ءدوهشملاو دهاشلا نيب باجحلا فشك نع ةرابع ةداهشلا ةقيقحف
 لب - ةزمحو رفعجف الإ و هيلع هتطاحإ و همّلاع يف ٌدوهشملا ٍدهاشلا ٌراضحإ



 ١١١ - 2-نيملا فرم

 ريغ يهف ٠ انكلا حون نمز يف اونوكي مل - ]اكليل هللا لوسرو لب «نينمؤملا ريمأو
 . هاوسام نيبو هنيب باجح مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ءروضحلا

 : دهاشلا [16غ]

 ] ]1١66يئاشلا :

 ©"يناكلا يف ةّيورملا هتبطخ يف ايلا نينمؤملاريمأ لاق :
 .«ةعيدخب ال كارد ءةّم ال ءايشألا ءاش»

 ةيشملا ماع هيلع ءيشلا قالطإ حمصي ملاع لّواف : ملاوع ءايشآلل نإ ملعا

 نكمي ال هتّيدحأ ماعو هتطاسب ملاع وهو «ناكمإلا ماع ين هروهظ لّوُأ وه يذلا
 دوجولا قالطإ الإ هيلع ء يش قالطإ .

 قالطإ نكمي ال يتَلا - ةّيبيغلا حيتافملا ريبصت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 ةّيشملا ماع ىلإ اهليزنتو ءائيش - ناكمإلا ملاع يف اهيلع ءينلا .
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 * داصلا فرح #

 رويَصلا [1051]

 عّرجلا مدع همزالو «دئادشلا لدعو هركت ام كدنغ بلصضتلا : ريصلا ةقيقح

 ,«مهكرشو هدابع نارفكو هقلخ نايصعب لعفني نأ نع ههّرنت ىلاعت هيفو «ةانالاو
 . تقو نود تقو يف ال «هل ىتاذ كلذ نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا روبصلاف

 : رابصلا ع1007]

 . ةفصلا كلت يف هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : رباصلا [158]

 مدعو ةانألا نم اهمزاول بيترتو ةفصلا هذه لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا
 . ةردقلا عم ماقتنالا

 : قداَصلا 5

 ٌدجي هرابخإ مّلكتملا قدصف ءهسفنو ءيشلا ّدج نع ةرابع قدصلا ةقيقح
 ُمْوَي # : ىلاعت هلوقل « عقاولاو رمألا سفنل هلاتحا ربخلا قدصو ؛ هسفنو ءينلا

 الإ ادحأ عفني ال ةمايقلا موي ْنَأ مولعمو 00. © ْمُهُفَدِص َنيِقِداَّصلا ُعُمْنَي

 ال - هللا لبق نم ةبوصنملا ةّمئألا ةفالخو لسرلا ةلاسرو ديحوتلاب داقتعالا

 . - اقباطم داقتعالل ناكولو هريغ

 . ءيشلا دي الإ ربخي ال ىلاعت هنا ناتعانب لاقت هل مسا قداصلاف



 داصلا فرم تملا

 قودَصلا ]1١[

 . ةفصلا كلت يف ةغلابملا رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : نيخرصتسُملا خيرض [11]

 ثيغتسُملا : خرصتسُملاو . ثيغُملا : خيرّصلا

 .نيثيغتسُملا ةثاغإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 ماعلا [17]

 هل مس وهم انو ردع هر لع راع ريع وتلا نكاد حمَصلا
 هلوقل - مهنع فعي ءاش نإ و «مهّذعي ءاش نإ - نيبنذملا ءاجرإ رابتعاب ىلاعت

 ةَعاَسلا َّنِإَو ّيَحْلاب آلِ اَمَُيَب امو ضْرَأْلا و ٍتاومَسلا اَنْقَلَخ مَ 0 ىلاعت

 نوقحتسم مهْنأ ةفيرشلا ةيآلا دافم نايف مم, 4 ةايفحلا َحْفَّصلا حفْصاُف ةينال

 امزاع بنذملا كرت هّناإف ءوفعلا فالخب ؛ ةعاسلا نايتإ ىلإ رّخؤي نكلو « باذعلل

 . هتبوقع كرت ىلع

 : دّمّصْلا ع1

 هيلإ دمدقُي يذلا دّيسلا وهف ؛ هنم ةهتشم ةفص دّمّصلاو . دصقلا : دّمّصلا

 لهأ ثعب نأ ؛ايكقا نيسحلا هللادبع يبأ نع '”هحابصم يف يمعفكلا

 : لاقف دَّمّصلا نع هنولأسي ايها هيلإ ةرصبلا

 قد هلق - دوال هاور ام صخلم ةياورلاو .نوثالثلاو يناثلا لصفلا ٠ 58 : حابصملا ١(

 .دحأ هللا وه لق ريسفت باب 4١ ٠ :ديحوتلا

١ 



 ىتسفلا رءايسالا ترش 011غ

 اوُفُك ُهَل ْنُكَي ْمَلَو * ْدْلوُي ْمَلَو ْدِلَي ملط : هرَسف دق هللا ّنإ»
 ٌفيطل الو ء«دلولاك فيثك [ءيش] هنم جرخي ملء 4 دا

 ةيغرلاوب ءاحتولاو ةهلاو + نركلاك :تاودبلا هن كعب الو م« سشلاك
 ناويحلاك فيثك نم جرخيال وه اذكو ءاهدادضاو فوخلاو عّبشلاو
 . «تاللالا رئاسو رصبلاك فيطل الو .« تابنلاو

 : 216241 هنعو

 لزي مل يذلا مثادلا دمصلاو « دُدْؤْسلا هيلإ ىهتنا يذلا : دمصلا»

 . «ماني الو برشي الو لكأي ال يذّلاو ءهل فوج ال يذّلاو «لازي الو
 . «هريغ نع ينغلا ء هسفنب مكاقلا وه دمصلا » : ةيفنحلا نبا نعو

 هدؤي الو هل كيرش ال يذلا وه» : 26 نيدجاسلا دّيس انالوم نعو

 . «عءيش هنع بزعي الو «ءيش ظفح

 ءْنك هل لوقي نإ انيك دارأ اذإ يذلا وه» : ''اي26 ىلع نب ديز نعو

 . «اهنئابو ادادضأو الاثمأ ًءايشألا عدبأ يذلا وهو ؛ نوكيف
 00 ب سيل يذلا ءعاطُملا دّيسلا : ذمصلا» : ُدْكَكا رقابلا نعو

 ا: دمصلاو .داسفلاو نوكلا نع يلاعتملا : دمصلا» : ليقو .«ٌرماال

 « ؟رئاظنلاب فصويال

 هب فّضوي (َّنِإ و ؛ دَّصَق يأ ؛ «ًدَمص» نم ةفص دمصلا نأ : قيقحتلاو

 لك دصقَم وهف « هقوف رمآ الو يهان الو ءهيلإ يهتني ددوسلا ّنأل ىلاعت

 دنع هدصقيو الإ ءيش سيلو ,دوبعم ّلك ةّيدوبعلاب هل تّرقأ يذّلاو ,دوجوم
 ْمَلَو َدِلَي ْمَل # : ىلاعت هلوق هب هرّسف |ى ةينادمص[لا] مزاول هوركذ امو ؛ ةجاحلا

 .اهنم لوقنم مسالا اذه رخآ ىلإ يكحي امو .نيردصملا سفن ١(
 ةدحولاب درفتو اخناوزأو الاكشأو ادادضأ اهقلخف ءايشألا عدبأ يذلا دمصلاو » : ردصملا يف (؟

 .«دنالو لثمالو لكشالو دضالب



 هل نكي ملو قلخلا تافص نع جراخ ىنعي ,# دَحأ اًوفُك ُهَل ْنْككي ْمَلَو # دلو

 هلاق يذلا وهو ؛ هيلإ الإ جئاوحلا ىف دصقُي الف ءهريغ يهان الو رمآ الف ءريظن

 . هكك| رقابلا انالومو نيدباعلا نيز انالومو نيسحلا هللا دبع وبأ

 : عناضلا [15]

 اذإ آلإ « هتْقَرح ِهّنِإ» ائيش لمع نمل لاقي الو . ةفرجلا : ةعانصلاو ةعنّصلا

 ,ءىشلا كلذ هيلإ جاتحي امب املاع هلمع لبق ناك ىنعأ ؛ ارهام اقذاح ناك
 .ديدج تافتلا وأ ثداح ملعل ناصقنو ةدايز ىلإ جاتحي ال ثيحب

 - كيرحتلابو رسكلاب - نيدّيلا عنص لجرو ...» : '"سوماقلا يف

 عانَص ةأرماو » -: لاق نأ ىلإ -« ةعنصلا يف قذاح : |مهٌعانّصو نيدّيلا ٌعينصو

 .«نيديلا لمعب ٌهرهام ةقذاح - باحسك - نيديلا

 هعنُص دعب جاتحي ال عنُص نم هلمعي ام نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا عناصلاف

 لك عنص َنَّمتأ ىلاعت هللا نايف « ةبرجت وأ ديدحت .تافكلال 'كاصقنو ةدانز لآ

 اهب هملعب طيحم وهو الإ هحلاصَم نم ةريبك الو ةريغص رداغي ال ثيحب ء«ءيش

 . اهناقتاي ىتح الزا

 : روصملا [1564]

 دادعإ و ليصفتلا ملاوع ىلإ لامجإلا ملاع نم هليزنت ءيشلا ريوصت

 زاهظالا ىرقلا دادغا و. ئوقلا ىلإ ننقنلا ليزتت لغم + رثأتلاو ريثأتلل هتادادغتشا

 هزْيمَتو ءسفنلا نم لايخلاو مهولا هثاعتبا رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ؛ اهراثآ

 ةرصابلاو ةعماسلا يف ءاهتبترم ىف الُك «ةّيلايخلا ىوق هتيبرتو «مهولا نوؤش
 ,تااركوو تك ةيمكالاو ةقئانلاو ةقابشلاو

 ١( :طيحملا سوماقلا 07/7.



 ىنسملا ءايسالا رس ١5

 # داضلا فرح #

 : راضلا [5]

 تالُثَملاب هليكنت رابتعاب ىلاعت هل مما وهف .ّرشلاو ءوسلا هيجوت : ررضلا
 نيكرشملا نم هئادعا ىلإ ةّرعلاو ىنِغلا هيجوتو ةضرألا تايّمنلاو ةّيواسلا

 . باذعلا ملأ هعبتي مث ءامإ اودادزيو لمألا ٌمههليو | اوعتمتيو اولكأيل « نيرفاكلاو

 : علضملا [177]

 نانو 4 نونو ا ينل ةاقنا َنيِطاَشلا َنْلَعَج انإ : ىلاعت لاق

 .بم © ٌنيِرَق ُهَلَوُهَف اًناطِيَش ُهَل ضِيَقُن ٍنَمْحَرلا ٍرْكِذ ْنَع شْعَي ْنَمَو »

 . نونمؤي ال نيذلا ىلع نيطايشلا هطيلست رابتعاب ىلاعت هل مما وهف



 #3515 ل ل تسل يسيل ل و ا لا...  قاطلا فرض

 # ءاطلا فرح #

 : بيبطلا [18]

 . اهجالعو نادبألا ضارمأب ملعلا وه : - ءاطلا ةثلثم - بطلا

 اهضارماو اهنوؤشو دوجوم لك بتارمب هتطاحإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . اهجالعو

 : عاطملا [1]

 ؛ ىلوم هّنأ ثيح نم ءىلوملا رماوأ ىلع هّلامعأ دبعلا قيبطت ةعاطلا ةقيقح

 نيفئاخلا قيبطتو ؛ةرجالل ابلط نيرجوملا رماوأل مهّلامعأ نيرجأتسملا قيبطتف
 ةعاط سيل - مهباذع نم اًئمأو مهتسايس نم افوخ - نيملاظلا رماوأل مهلامعأ

 م ةّيدوبعو ىلوملا ةّيولومب ,علا نم ثعبنملا لمعلل لاقي نإ ةعاطلاف ٍ

 يأ « ضوع الب هكلامل هفرَّصل موزلملا ءىلوملل هرشارش ماب هتّيكولم وه يذلا
 . هعفانملو هل كلام هنأ ثيح نم

 مهسفنأ قلخلا عيمج فرَصل ىلاعت هقاقحتسا رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 نم ءيشب هبوش ريغ نم - مهّمكلامو مهالوم هّنَأ ثيح نم - ىلاعت هل مهلاومأو
 .- ناك ام اًنئاك - هريغ تاياغلا

١ 



 نتسسملا ابل 2 رق ١4

 ] ]117١لوطتُملا :

 قفلاو ةردقلاو ةاضفلا © ةلئاطلاو ةزعاطلاو كوظلاو نا ::ىوفاقلا ف
 . «مهيلع لاطك . َّنتما : مهيلع َلّوطَتو . ةعسلاو

 براشملاو لكاملا نم ةجاحلا ىلع دئازلا لذب رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 : ةّسيفنلا سسباللملاو ةذيذللا

 ]١7[ روهطلا :

 لاق امك ةّيلهاجلا سجر نم نيح اصلا هدابع ريهطت رابتعاب ىلاعت هل مسا :
 سس © ريِهظَت ْمُكَرَهطُي َو ِتَبْلا لْمَُأ سْجَرلا ْمُهْنَع ٍتِحْذِيل هللا ٌديِرْياَمَّنِإ ل .

 : رهاطلا [17]

 ]١7[ رهظلا :

 ىن هديحوت لاك» ناف ءلامكلا نع ىّتح ههّزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا

 . ةفصلا نع هتاذب قكي لب ؛ «هنع تافصلا



 ل54 ا راظلا نرم

 * ءاظلا فرح #

 : رهاظلا [17]

 . لوألا مسا يف فلألا فرح يف هُحرش رم

 ]١7[ نيجاللا رهظ :

 هيلإ أجتلا نَم داع هنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا .



 .يتيتعلا ءايجاللا اك شق ا ميم نت ل وع ا

 * نيعلا فرح ©
 ]١76[ دوْيعَمْلا :

 كلمي ال ,ىلاعت هلل اصلاخ اكلم هقحاول ماب دبعلا ُنوك ةّيدوبُعلا ةقيقح

 . اروشن الو اتوم الو ةايح الو ارض الو اعفن هسفنل

 - قاقحتسالاب هتاكولمم تادوجوملا مامت نوك رابتعاب ىلاعت هل مسا دوبعملاف

 نامدإ عم ؛«ىنعملا اذهل اهرّكذتو سفنلا هابتنا ةدابعلا يل الأ

 كرش ال ةلحو هب ٌةدانعلا ىلاعت هللا ضخ اذلو ءانآف انآ لمعلا ماقم يف هلامعإ

 هنإف «ةعاطلا فالخب ؛ »0 4 ُهاّيِإ الإ اوُدِبْحَت الأ كبَر ىَضق و لاقف ءهل

 ىلا َلوُسَيلا اوُعيِطَأ َو هللا اوُعيِطَأ # : لاقف ءرمألا يلوالو هلوسرلو هل اهّلَعِج
 . 05/4 7 فيرخألا

 : لداعلا عاالا]

 هنأ ىعم «هتافص لاغأ قف ءارعمالا لات: هللا قف وهو: ةئرقلا لذعلا

 ضبقلا ىلع ردقي طسبلا ىلع ردقي |ىو «عنملا ىلع ردقي ءاطعإلا ىلع ردقي

 اراتخم هنوك ىنعأ ,كرتلاو لعفلا ىلإ هتبسن ءاوتسا ىرخأ ةرابعبو . - اذكهو -
 رابتعاب ىلاعت هل مما لداعلاف ءرايتخالا ةفص وه لدعلاف . هكرتو لعفلا يف
 ءىث ىلإ هرارطضا مدعو همدعو اهتاقلعتم ىلع اهقلعت ىلإ ةبسنلاب هتافص ءاوتسا

 . همدعو قلعتلا نم

 : لذَعلا (74]

 . ةفصلا كلت يف هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا



 ىلا 100

 : زيزَعلا 73]

 مسا وهف «تافصلا ينن ملاع نع ةرابع ّرعلا َّنأ عبارلا رمألا يف تفرع دق
 دودح نم دحب هدّدحت مدعو تافصلا دويق نم ديقب هدّيقت مدع رابتعاب ىلاعت هل

 وهو ءدودحم هّنأل ؛ناكمإلا ملاع يف هُدوجو - هتافصو هتاذب - نكمي الف , هقلخ

 نم زيزعلاو ,«ناكمإلا ملاع يف دجوي ال زيزع وهف « هتادوجوم دودحب دودحم ريغ

 . هدوجو مدع نع هب ىّنكف «هذوجو ّلق ام ءيشلا
 ... هلل دمحلا» : "9يفاكلا يف ةّيورملا هتبطخ يف انْيَكلا نينمؤملاريمأ لاق اذلو

 .«ناك ام قّلَخ ءيش نم الو ءناك ءيش نم ال يذلا

 رم دقو .0001 © َنوُمِصَي اّمَع َّرِعْلا بر كبَر َناَحْبْس :  ىلاعت لاقو
 دا عمل تنل اعلا زمأالا قل: اةناطع جب دمع ةباوووو ةنألا ابن

 ةطاسبلاب ءيش ّلكو طيسب زيزعلا َنابف «ءيش لك ىلع ةبلغلا ّرعلا مزالو
 . لامجالاو

 : فوظعلا [160]

 ىلإ ةفيطللا هءامسأ ىلاعت ههيجوت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف «ليملا : فطعلا

 . ادبأ مهاسني ال هنأ هنم امالعإ مهملاوع يف اهنيوكتو ؛هدابع

 : ىطعُملا [181]

 هل ئطعُملا ىلإ ةّيطعلا لاصيإ يأ - حمسلا لون - ّدمُي دقو - اطعلا

 رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف '"ةّيطعلاك ىطعي امو - هلوانت نع نكمتي ثيحب

 ١( :يفاكلا ١/١175, ءديحوتلا عماوج باب ح١.

 .«ةيطعلاك ىطعي امو حمسلا كلون - دمي دقو - اطعلا» : (وطعلا .755/4) طيحلا سوماق (؟



 ىنسملا ءامسالا جيس 0203030000000 0
 . ركشلا هلو دمحلا هلف .نايعألا ملاع ىلإ «ءيش نم ال ملاع نم هاياطع ليزنت

 : ٍةْفَعْلا ع85١]

 نيصاعلا ةبوقع كرت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف « بنذملا ةبوقع كرت : وفعلا

 : ميظعلا [18]

 ينن ملاعو ؛مدعلا مّلاع ّلظ وه يذلا دوجولا ملاع نع ةرابع ةمظعلا

 . « ءىش لك تاالم نقلا كتمظعبو » : 22 قمل رزقا لاق اذلو ؛ تافصلا

 وه يذلا ءمدعلل دراطلا «قلطملا دوجولا ملاع رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 ءىش لك هنم يذلا ءاملاب "”رابخالا يف هنع رّبعملا ءناكمإلا ملاعل ةّداملا ةلزنم

 : ميلعلا [186]

 - لوألا قلخلا ْنأو « سمح بتارم تافصلل نأ تلائلارمألا يف انركذ دق
 اعماجو ةّيناكمإلا تانّيعتلا مات نع اقلطم قلخ - ةيدّمحملا ةقيقحلا قعأ

 ناكام مال ارهظمو ءايشألا لك نوكي هتطاسبلو «دادعتسالاو ةطاسبلاب اهعيمجل

 .ليمك ءاعدب ةفورعملا ءاعدلا يف ١(
 قلخو .هريغ ءيشال ذإ ناك هنكلو ...» : يك رقابلا نع (1ا/ح 215 ,ءةضورلا)يفاكلا يف (*

 ءيش لك بسن لعجف « هنم ءايشالا قلخ يذلا ءاملا وهو هنم ءايشالا عيمج يذلا ءينلا

 .«...عاملا ىلإ

 هنيد لّمح هللا نإ» :ا12ق3 قداصلا نع (7ح ءديحوتلا باتك «117/1) يناكلا يف اضيأو
 .«...ءامم وأ ضرأ نوكي نإ لبق ءاملا هملعو
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 ءىش لكل ىلوالا ةّلعلا هتارابتعابف ءتافصلا نم هنعايفاك -وه امم - تاذلا
 : 2ةليدعلا يف لاق اذلو ءالع ىّمسي لامجإلاوحنب ءايشألا تاّيوهل عماجو

 . « ةلعلاو ل دابيإ لبق املع ناكد»

 : ناملع ملعلا نإ ملعاف

 اهذوفنب ةّينيع ةقيقح نع ةرابع يهف « ل
 نم نأش وهو , مولعملا توبث يف ةطساو اهنأ ينعأ « مولعملا قّقحتي اهّزنتو
 ؛ ةّينيعلا قئاقحلا ىلع ملعلا قالطإ تايآلاو رابخألا ىفاوثك كنذلو:ءايفوورت

 : ىلاعت هلوق يف ابك «رونلا دومعو ةفيحصلاو ةعماجلاو رفجلاو مظعألا مسإلا لثم
 فرح هلدنع يذلا ءفصآ ينعي 20 © ٍباَتكلا َنِم ٌمَلِع ُهَدْنِع ىلا لاق

 ٍمْلِع ْنِم ْمُكَدْنِع لَه لك : ىلاعت هلوقو « "هظعألا مسالا فورح نم

 يف ريثك |مهللاثمأو - هللا نم لّزنم باتك نم ةّجح نم ينعي 00 # اَنَل نوُجِرْحنف
 . - تايألا

 ةّمئألا مولع تاهج باوبأ يف "”يناكلا يف هاور ام كيفكيف رابخألا نمو
 . - كانه عجراف  اهريغو ةفيحصلاو ةعماجلاو رفجلا باب يف امك

 ةّلعلا هّنأ رابتعاب لّوألا قلخلا نع ةرابع هناحبس هللا ينملعلا ةقيقحف

 يف َنإف «تاذلل هتينيع ةبترم ال «رلعلل ةيناثلا ةبترملا ينعأ ءدوجوم لكل ىلوالا
 . تاذلاريغ ءىش ال ةبترملا هذه

 ١( ص يف ءاعدلا اذه لوح ىضم ام عجار 882.

 نع مظعألا هللا مسا نم كَ ةمئألا يطعأ ام باب ٠ ةجحلا باتك )17١/١. يفاكلا يف (؟

 فرح اهنم فصآ دنع امنإ و ءافرح نيعبسو ةثالث ىلع مظعألا هللا مسا نإ » : يك رقابلا
 رئاصب يف اضيا هاور .«. 1 ا ا لل با دما هيلا

 5-1ح تاجردلا رئاصب اضيأ عجار (١ح "١11 بابلا «عبارلا ءزجلا )5١.4. تاجردلا
 7١١/8. : راحبلا .بابلا نم

 .3 ةمطاف فحصمو ةعماجلاو رفجلاو ةفيحصلا باب ءةجحلا باتك ؛١/778 : يفاكلا ('*
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 كلذلو ءاهتامولعمل ىلوأ ةّلع اهنوك رابتعاب سفنلا نع رابع قلخلا فو
 . ةكلملاب ملعلا اوفي

 ,اهتاقّلعتم ىلإ اهليزنتو ةكلملاو ةقيقحلا كلت لامعإ وهو « '”يثدح ٌملعو

 اشي مل هّنكلو ءءاشيام ىلع ٌريدق هّللا» : لوقت الثم ؛ اهتاقلعتم لعاهعاقيإ ىنعم

 هلع الاول يننتو «ىلاعت هل ةردقلا تبغتف ؛ «هيلع ردقي اّمم اريثك دعب

 تبشتف دعب اوتومب ملوأ اوقلخُي مل نيذلل هتتاما | يننتو « ٌتيم هنإ» : لوقتو 9165

 ىلع اهعاقيإ ىنن عم عمجي ةفصلا تابثاف ٠ قّلعتملا ىلع اهعاقيإ ىنتو ةفصلا

 . قلعتملا

 نع ردصي ملام هّيفن نكم - ةفصب سيل - لعِف يئدحلا لعلاف

 - هيفن نكمي ال هّنإف «يفصولا معلا فالخب ؛ قّلعتملا ىلع عقي ملو ,فوصوملا

 ْ . هناكم لهجلا تابثاو - فوصوملا دوجو مادام

 ءىشلا ىلع ةردقلا دعبو ءزجعلا ةردقلا ّدض نأ |ى ,قلعتملا ىلع ةفصلا عاقيإ

 . ةردقلا لامعإ ّدض رودصلا ٌمدع «ٌلعفلا رداقلا نع ردصي مل مادام

 ملع هللا» : لوقت ء«هتمُي مل هنكلو ءديز ةتامإ ىلع ٌرداق هّللا» : لوقت امكف

 ثيحب رخآ مولعم نع هزيم ملو « مولعملا ىلع هملع عقي مل هنكلو ءيش ّلكب ملاع

 رمالا يف هقيقحت رم |ك عيمجلا ةّدام هملع ةطاحإ عم كاذ نع اذه ةدام زّيم

 عيمج ىدابمل ىلوالا ةّلعلا ةطاحإ رابتعاب ىلاعت هل مسا ميلعلاف ءاحورشم ثلاثلا
 . تقو نود تقو يف ال امتاد تادوجوملا

 : مِلاَهْلاو [145]

 نع لك تامولعملا زيت تامّدقمل ىلوالا ةّلعلا دادعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا
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 «ممِلَع » : لاقي رخآلا نع اهنم دحاو لك صخت ةدام نّيعو اهزّيم اذاف ءرخآلا

 يف كلذ رابتعاب «ُملعَي» : وأ « ىضاملا يف مولعملا ىلع ملعلا ةفص عاقيإ رابتعاب

 . تافصلا رئاس لثم ليقتسملا

 َنيِذْل هللا ملت اقلاو كلا ربحا نأ تح 00 ىلاعت لاق اذلو

 ىلإ ةرظان اهلك ةيآلا هذه لاثمأو ءىس * َنيِرِباَّصلا َمَلْعَي َو ْمُكْنِم اوُدَهاَج

 ..ييلعلا ةفص ىلا ال ء ملعلا عاقيإ ةبترم

 : "01923 قداصلا لاقو

 ثددحأ اًملف »-: لاق نأ ىلإ -« مولعم الو هتاذ ُملعلاو انتر هللا لزي مل»

 . ثيدحلا «مولعملا ىلع هنم ُملعلا ٌعَقو «ٌمولعملا ناكو ٌءايشألا

 :رومأ ىلع هيبنتلا يغبني انهاهو

 : لوألا

 ؛ ملاعلا دنع ءايشألا روضحوه ىروضحلا ملعلا ّنأ» ةنسلألا يف رهتشا دق
 . ءاطخ وهو :«نكي مل ام دعب اهراضحإ وه ىلوصحلا ملعلاو

 ملع ٌلثم «ملاعلاريغ ةنؤم ىلإ جاتحي ال ام يروضحلا ملعلا نأ .قيقحتتلاو

 ُمِلِعْلاَو ٠ مربع يذلا اهسنل ايناخكلا بو جان يي اونا اهب سفنلا

 . سفنلا يهو ءدحاو اهلك ُمولعملاو ُمِلاعلاو

 اهنإف ءاهريغب سفنلا معك ا ملاعلا ريع هدوم لإ انج اه ىاوضحيلا ملعلاو
 مولعملاو ,ءسفنلا ملاعلاف ؛ مولعملا ةلزنمم اهليزنت ىلإ امل اهريغ فاشكنا يف دبال

 ا ردت وه لاعلاو هيلا لوناام

 ٌداومل رحبلا ةطاحإ «تامولعملا عيمجل اهتطاحإ رابتعاب سفنلا وه ملعلاف

 .تاذلا تافص باب ءديحوتلا باتك , ٠١/١ :ىيفاكلا ١(



 تسلا ءامسالا م رغ تبيتجلا 1١

 هنع اهيفن الو ءاهتانّيعت رابتعاب هيف اهتابثإ نكمي ال «ةيهانتملا ريغ تا
 ل ل ا 0 ل لب

 هروص 2 ا ةلصاخحلا نع فليرعتف

 . تفرع |ى ءاطخ لقعلا دنع ءىنلا

 ؛اضيأ هيف لهجلاو مهولاو ّنظلاو كشلا لوخدل عنامريغ اذه نأ عم

 ىضتقم لمعلا زاوج مدعل ٌمزلتسم اهمدعو ةباصإلاب اهنيبو هنيب قرفلاو
 . ءاطخلا نمأي ال هّنأل ؛ داقتعالا

 . رج ملهو - لوألا ملعلا سفن يف مالكلاك ملعلا اذه يف مالكلا : لوقأ

 مزل «ءيشلا ةروص لوصح وأ ةلصاحلا ةروصلا ملعلا ةقيقح ناكول 2

 .اعيمج تافصلا لامهإ

 ريبدتلاو عنّصلاو قلخلا ىلع فقوتي اَّنِإ ءيشلا ةروص لوصح نأ هنايبو

 لاععإ و ءريوصتلاو لجألاو نذإلاو ءاضقلاو ريدقتلاو ةدارإلاو ةّيشملاو داجيإلاو
 ةروص لوصحومه معلا ناك نإ و ؛ ىنسحلا ءامسألارئاسو « ُىراذلاو « ئرابلا مسا
 غنم ءانيبفألا نأ ءاملاعا ىلإ و ءامسألا نم ءيش ىلإ ةجاح الف ءىثلا

 هدارالاو ةّيشملا ىلإ ةجاتحم ريغ ىهف «ىلاعت هدنع ةلصاح ةروصم اهتاياغ

 . اهريغو قلخلاو

 .عرذو ءربو رؤصو قلخو ىضفو ردقو ءاشو دارا هملع عق : تلق نإ و

 2«صضقي مو ءدرُي ملو ءاشي مو ءىقلخَي |» : لاقي نأ نكم فيكف : لوقأ

 . لعفلا تافص قلطمو ةّيشملا ينن نم رابخألاو تايالا ءالتما عم



 هك يب يي يي م ا
 ماعلا نأ فارتعا وهف «ةثداح لاعفألا كلتو « يل ملعلا َن نأ كل نإ

 . ةلصاحلا ةروصلاوأ ةروصلا لوصح ريغ

 ىرخألا ءامسألاو تافصلا رياسو :ءيشلل ىلوالا ةّلعلا وه ملعلا نإ ملعف
 . اهرودص مدع مادام اهيفن نكمي ملعلا تابثإ ع « هطئارش

 :ثلاثلا

 فالتخا عفر ىلع ردقت هو دل تع نو ميري سلا نبا

 : 94 ةمئألا مولع يف ةدراولا رابخألا

 ىلإ ةرظان يهف «نوكي امو ناكام ملع مهدنع نأ ىلع ةّلادلا ٌرابخألاف

 . ةيهانتم ريغ تارطقل رحبلا ةطاحإ ؛«ءيش ّلكب هلك مهسوفن ةطاحإ

 تاعمُجلا يلايلو ردقلا يلايل يف مهل علا ثودح ىلع ةّلادلا رابخألاو

 ةفصلا كلت عاقيإ ةبترم ىلإ ةرطات يهف رس لعب رمألاو ةعاسف عاشو

 ماع ىلإ اهتوكلم ملاع نم ءايشألا لوصول ناك اًملو ؛ مولعملا ىلع ةّيناسفنلا

 لزانملا هذه ريس دعب الإ نايعألا ملاع ىلإ اّرنت نكمي ال «لزانم ةعبس نايعألا

 اذنك هججحل لعجف «ةنّيعم تيقاوم كلت ىلإ اهِّزنتل ىلاعت هللا لعجو .ةعبسلا

 ؛ ةدارإلا ملاع ىلإ و « ةّيشملا ملاع ىلإ ةنسلا رومأ لّنت ىلع عالطالل ردقلا يلايل
 ,تاعمُجلا يلايل ءاضقلا ملاع ىلإ اهَّزنت ىلع عالطاللو ؛ رّدقلا ملاع ىلإ و

 لجالا ملاع ىلع عالطاللو ءماّيالا نذإلا ملاع ىلإ اهّرنت ىلع عالظطاللو

 درو |مك : تانالا نايعالا ملاع ىلإ ءايشالا لوصو ىلع عالطاللو 2« تاعاسلا

 اهنم لكل لعجو يفاكلا يف اهاور ٌرابخأ تاقوألا كلت يف َتَكا مهمولع ةدايزب

 ةعاسف ةعاس مهل ثدحي ام كك مهمولع لضفأ ّنأل اباب دقع مث « "باب

 عجاريلف هيلا دارا نمو ءرمالادعب رمالاو

 ١( :يناكلا ١/ 178تاجر دلارئاصب اضيأ عجار .١ح .ةعماجلاو رفجلاو ةفيحصلاركذ هيف باب :
  5١ال 00ع05 : راحبلا هنع .1ح ١2غ باب 0-3 ءزجلا



 تدع امم للا: © نع 6١م

 : يَلَعلا [143]

 نع ةجراخ هتافص َّنَأ رابتعاب ىلاعت هل حسا ىلعلاف ؛ ّقندلا ّدض : ّولعلا
 ءاهريغ وهف كمهو قدأب هّنزّيم املك نأ ثيحب «يناكمإلا دوجولا ملاوع مات

 . ىلاعت هنع هبلس بجيو

 مدعلا ملاع وه يذلا ء,تافصلا ينن ملاع ماوق رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 راشأ يذلا ءدوجولا قلطم ىّتح «هيف ءىش رابتعا نكمي ال يذلا ؛ يناكمإلا

 * ب يشر ارق انالروملا
 . « هّلزَأ ءادتبالاو ءهٌدوجو مدعلاو « هثوك َتاَقوألا قبس »

 ردا ددرعرلا ملغ وه يذلا مظنلا يب اعم الإ لمعتسي ال اذلو

 مظعألا مسالا ناو يدعو مسا اهّنأ ضعب معز لب - مد | ف هتان

 "< ناك رابخألا ضعب همهويو

 نع هجورخرابتعاب ىلاعت هلامسا ٍيلعلامسا ناكاّملو «نامسا اهلا قيقكتتلاو

 سيل هنأ ىلع ًةلالد « مظعلا مساب هَفَدرَأف «هيبشتلا ّدح نعو ؛ناكمإلا ملاع
 دح نع اجراخ ناكو اضيأيناكمإلا مدعلاب فصتيالو ءهقلخ > نمانئاب

 ؛,ةجزاملابال ءايشألا يف ٌلخادف ؛ هيبشتلا ذح نع جراخ وه [ى ليطعتلا

 هلاعفأو هتافص كلذك ,هقلخب هبشُي ال ىلاعت هنأ امكف . ةنئابملاب ال اهنع ٌحراخو

 . ملوخدو مهجورخو قلخلا تافص هبشت ال هلوخدو هجورخو

 . هقلخ تاوذ خنس نم سيل هتاذ نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا ّيلعلاف

 هسفنل راتخا نكلو...» : اليك ا 0 هللا ا تاك ا ديرما نا

 , مظعلا ىلعلا هسفنل راتخا ام لوأف ,«فرعي مل همساب ميلا هلال ( اهم ةوعدي# هريغل تاعقأ

 لك ىلع الع هنأل « هئامسأ لوا فاو , مظعلا ٍىلعلا همساو «هّللا هانعش ؛ اهلك ءايشألا ىلعأ هنأل

 .«عىش
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 ظ : ىلاغلا [141]

 . قلخلا تافص خنس نم تسيل ىلاعت هلاعفأ نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : يلاعتملا 8]

 . مهلاعفأ خنس نم تسيل ىلاعت هلاعفأ َّنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : نلغالا عامحز

 . هفصو نكمي نأ قوف هّنَأ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : ديِعُمْلا [110]

 . ىرخأ ةّرم اهريوصتو قلخلا ليزغت رابتعاب ىلاعت هل مسا

 ]١91[ ْداَعَمْلا :

 اجلملاو دالَملا نيبو هنيب قرفلاو هانعم ماللا فورح قف نايس .

 : ناعتسُملا []

 وهف :؛هدارم نع باخ الإ ريغ دحأ نيعتسي ال هنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 .هريغ ال عةناعتسالا لحم ىلاعت

 ]١9[ نيعُمْلا :

 . هّناعتسا نم ةناعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا



 نتسهلا' ةايسللا نع ١
 سل سس ل ببيت بست سا يبس سس سس يس سس سس ا سمس سس سس

 * نيغلا فرح#

 ]١54[ روفغلا :

 زوجي الف «ىلاعت هلل اكلُم هب قلعتي ام عيمجو وه ناك اّمل دبعلا نإ ملعا

 دبعلا فرص ىه ةعاطلا ةقيقحف ؛ ىلاعت هللا نذاي لإ هسفنو هلام يف فرصتلا هل

 نر يت ل[ فيقع 4 هرنع اننرم ءهنم ْنذإ و ىلاعت هتداراب هّلامو هسفن

 هلق لاعت هللا نيف ذا: ريغ نيهاف يقين دسعلا نأ اذإ وروما راد اهو هيل

 حفص دقف لجاعي ملو هتبوقع حرا نا فيززل بكادرو دعست نأ نايت
 ام بستحاو هلعِف ىضمأ نإ و ءهنع ىنع دقف هتبوقع كرت ىلع مزع نإ و « هنع

 .هل رفغ دقف هسفن ىلع هفرص

 تردص اهناك ؛هدابع نم بونذلا ضرف ماود رابتعاب ىلاعت هل مسا روفغلاف

 َنِإَو 8 : ىلاعت هلوقل « ىرخأ ةَعِبَت الو اهيلع ةبوقع ال ذئنيحف «هنذاي مهنم
 نم معنلا ةرثك َناف م. « ٌميِجَر ٌروُفَعْل هللا َّنِإ اَموُصْحُن ال هللا َةَمْحِن اوُدْعَن

 (منإ و ,فورعملا ىنعملاب ةرفغملا بسانت ال - اهؤاصحإ نكمي ال ثيحب - هللا
 .تتركد امل سنساتم وه

 : راَفَغلا [عا38]

 . ةفصلا كلت يف هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا

 ]١91[ رفاغلا :

 لمعلا ماقم ين ةفصلا كلت لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا .



 ١١ | نيغلا فرم

 : بلاغلا [7]

 . ةعزانملا عم مصخلا ىلع ءاليتسالا : ةتلعلا

 :هثادعا :لع هتاليتفا رافعا: لاغت هل مساوهف

 ]١58[ ىنغلا :

 . عيش لك نع هتاذب هتيافكو هأوس نم أ هتحاح مدعرابتعاب هل مسا

 : ىنْغُملا [ع139]

 .هريغ ىلإ مهاّيِإ هلاكيإ مدعو , دوجوم لك هئانغإ رابتعاب هل مسا



 منسملا ءايسالا حرش 2

 # ءافلا فرح #

 .حاتقلا ])١١١[

 . ةرخآلاو ايندلا يف هدابعل ريخلا باوبأ

 ١ حِتافلا [501]

 لامعإ ثيح نم لمعلا ماقم يف ةفصلا كلت لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 حقاوللا حايرلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو باحسلا نم « ةّيوامسلا بابسألا

 اّمم اهريغو - ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو لابجلاو بارتلا قلخو ,قربلاو دعرلاو

 ٠0 قتافلا :

 رقابلا نع ةياور قتارلا مسا يف - ءارلا فرح يف - قبس دقو . ّقشلا : تملا

 . قتفلاو قترلا ىنعم يف اه
 . هراثآ راهظإل ءىَش لك ىيىرج رابتعاب ىلاعت هل مسأ قتافلاف

 : رخافلا [,0]



 كالا نسل ل ءاقلا فره

 : دزفلا [504]

 . هسنج نم هل جوز مدعو هدّرفت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف .هل ريظن ال نم

 «سنج ريغ نم ولو هل يناث ال نَم : رتولا َنَأ : رتولا نيبو هنيب قرفلاو
 ريغ : ىلاعت هيف دحاولاو ءنيجوزلا ةلثامم هيف ذوخأملا ءجوزلا فصن : ُدرْفلاو

 . فلألا فورح يف دحألا مسا يف هيف مالكلا انعبشأ دقو ؛ عطقنملا

 : قرافلا [05]

 : 2ىفاكلا يف ةّيورملا هبطخ ضعب يف اكل نينمؤملاريمأ لاق

 درّصلاو «نيللاب نشْخلاو «للّبلاب سبيلاو «ةملظلاب َرونلا ٌداض»
 اهقيرفتب ةّلاد ءاهتاينادتُم نيب ٌقّرفم ءاهتايداعتُم نيب ٌفّلؤم ءرورحلاب

 0 ىلاعت هللا لوق كلذو ءاهفّلؤم ىلع اهفيلأتبو ءاهقّرفُم ىلع
 مدع ْلِبَق» نيب قرف«. 4 َنوُرَكَدن ْمُكَلعَل ٍنَْجْوَز انّْهَلَخ ِءْئَش

 . - هرخآ ىلإ -«دعَب الو هل لبق ال نأ ملعب

 :ءابكألا تاينادتم نيب هقيرفت رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 : لصافلا [ع05]

 . عطقلاو « لطابلاو ىحلا نيب ءاضقلاو «نيئيشلا نيب زجاحلا : لصفلا

 ا بو سال حا يل حا احب رهف



 ىتسيعلا :اهنبالا م زك ١

 . ةرخآلاو ايندلا يف لطابلاو ّقحلا نيب ضاق ِهّنَأ رابتعابو

 : لضافلا [/07]

 . « صقنلا ّدض : لضفلا» : '"”سوماقلا يف

 . هلمكأب لامك لك نم هفاصتا رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 : (”سجر رهش يف تاولصلا رابدأ يف يورملا ءاعدلا يف نإ رنا

 «ميرك اي كِلضَف نم يندزو :تيطغاام صوقنم ريغ هنا (

 ةدايزلاوه لضفلاب دارملا نأ يف رهاظ ةصقنملا مدعب حيرصتلا دعب لضفلا لاؤسف

 ,مهرد فلأ |هنم دحاو لكل نيّينغ نيصخم# ضرفا الثم ؛ راثالاروهظ يف

 هسفن ىلع رتقي رخآلاو هدالوأو هلايعو هسفن ىلع اعّسوم نهلخأ نشيعيف

 . لضاف ريغ رخآلاو ء لضاف لّوالاف « مهيلعو

 . هيف هقتفو ناكمإلا ملاع

 : رطافلا 7 04]

 ,مهاربو مهّقلخ ّقلخلا هللا [رطف]و» : رف ةغل يف سوماقلا ىف

 . مهئاشنإ و قلخلا راهظإ لَوُأ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف . «هأشنأو هأدتبا : ةمالاو

 ١( طيحلا سوماقلا : 4/ ,7١لضفلا .

 :راحبلا هنع .بجر رهش لابعأ :544 :لابعألا لابقا (؟ 7595/94.
 *'( طيحلا سوماقلا : 7/١١١.



 : باقرلا كاكف [504]

 هصيلخت رابتعاب ىلاعت هل مما وهف .اهقتعأ : َةَقرلاو «ُةّصلَخ : ٌريسألا كف ظ

 .باذعلا نم هدابع ةاصُع قتغو ءرانلا نم هئارسأ

 ]١١[ قلافلا :

 . «ىوتلاو ٌبَحلا قِلاف اي» : "ةيعدألا يف

 . عوفر « ىَوَنلاَو َبَحْلا ّقِلاَف هللا نإ »م : ىلاعت لاق

 : ةنيطلا ثيدح يف ايا قداصلا نع «”يفاكلا يف

 ةديط «فردللاو هةعلا هيلع هات ىذا «ويسنلا هديل ككللاو
 .«ريخ لك نع اوأن نيذْلا نيرفاكلا

 يفو ء«هنم دعابتو ريخ ّلك نع ىأن هّنأ لجأ نم ىونلا يّمس ا(ّنِإ و
 .رمَتلا : - ةاونلا عمج - ىونلاو .« هّقش : هُقِلفَي هَل » : '”سوماقلا

 ؛« تاتابنلا ىلإ اهليوحتو روزُبلاو بوبحلا هّقش رابتعاب ىلاعت هل مسا قلافلاف

 . مهملاوع ىلإ اهليزنتو تانيطلا شو

 : قْيافلا ع١1]

 . «فرّشلاب مُهالَع : اناقوفو اًقاوقو ءاقوق هّاحصأ ٌقاف» : "”سوماقلا يف

 .75س 979/41 17 ,7117/41/ :راونألا راج ١(
 .ا/ «رفاكلاو نمؤملا ةنيط باب ,رفكلاو نامإلا باتك , 0/7: يناكلا )3

 .فلؤملا ةخسن ِق ةدوجوم تناك هلعلو «اناقوف » : هيف نئنملو .قوف 4 8ك : طيح ا سوماقلا )



 ىنسملا ءامسالا حرس ١

 ثيحب ؛نيقولخلا ةفص ىلع اهقّوفتو « هتافص ةفارش رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 . اهنم ءىشب اهنم ءىش هبشي ال

 ) ]5١١ديِفُمْلا :

 .«دض - هتيطعأو هتدمتسا لآملا ٌتدْقَأَو » : 'سوماقلا يف

 . ةينطابلاو

 .داف 70/١”« : طيحملا سوماقلا ١(



 * فاقلا فرح#

 : ضباقلا [51]

 ءاهيرَج نع ءامسألا فك رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ءطسبلا ّدض ضبقلا
 . ىس © َنوُعَجْوَت ِهْيَلِإ و ظّصْبَي و ضِبَفَي هللا َو 88 : ىلاعت لاق

 : ليبقلا 01

 . ةهجلا : - رسكلاب - لَبقلا نم ذوخأم

 ؛ هيلإ لابقإلاو «هاوس نّمع ضارعإلا بوجو رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . نينمؤملا ّىلو وه ىذلا هللا مساوه يذلا ههجو ينعأ

 ])١١60[ بوتلا لباَق :

 عجارف - نيمسالا نيذه نيب قرفلا قيقحت «باؤتلا» مسا يف انفلسأ دق .

 : سوُدقلا [117]

 نم هتراهط رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف . « رهطلا : سدقلا» 1 (”سوماقلا ِق

 رمألا يف هقيقحت ىضم دقو :لامكلا وحنب اهماتب هفاصتاو «تافصلا دودح

 .«رهطلا : - نيتمضبو مضلاب - سدقلا» :(579/7) طيحلا سوماقلا ١(



 ىنسملا ءامسالا حرس ١4

 : ريدقلا [1107]

 مامت دودحب هتطاحإ رابتعاب لّوألا قلخلا نع ةرابع ةردٌّقلا ةقيقح

 .- ثلاغلا رمألا يف هّقيقحت ىبغم |ى - , تادوجوملا

 نود تقو يف ال - ىلاعت هل ةطاحإلا كلت ماود رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 :- كيف

 : رداقلا [1]

 اهقّلعتو «لعفلا ملاع يف روهظلل ةفصلا كلت دادعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 .اهتاقلعتم ىلع

 : رِدتقُملا [[15]

 مسا هّنأل «ٌيرايتخا ىلاعت هل ةفصلا كلت ءارجإ َّنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 . لاّتعالا هيف ذوخأملا «لاعتفالا باب نم لعاف

 ] ]55١رَدَقُمْلا :

 هّنأل ءارمأ ارمأ رّدقلا ملاع ىلإ ةدارإلا ملاع نم رومالا ليزغت رابتعاب هل مسا
 جيردتلا هيناعم نم يذلا ليعفتلا باب نم .

 ميدقلا [7717]

 : ثودحلا دَض : مدِقلا

 : ايلا نينمؤملاريمأ لاق ابك ٠ مدعلاب هتّيقوبسم مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . هلزأ ًءادتبالاو 5 هذوجو َمدعلاو »2 هوك َتاقوألا 0 0(



 : بيرقلا [؟؟57]

 .[اد/و]  ٍديِرَوْلا لْبَح ْنِم هيَلِإ ُبرقَأ نحن َو : ىلاعت لاق

 ال - يهلإلا دوجولاب ىلاعت هنم ءيش ٌولخ مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 .- ديدحتلل موزلملا ئناكمإلا دوجولاب

 "لاا

 ديس دياب 1 يوني سووا

 : مصاقلا [1؟4]

 دمحلا» : 9ءاعدلا يفو .(« ةنانآو ةريَسك هُمِصَقَي هَمّصِق » : "”سوماقلا ف

 . «نيراّتجلا مصاف هلل

 مايتلا رييغت ثيح نم نيراّبجلا توربج رسك رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 ال ءهتذام ءاقب عم هتروص رّيغتملا رسكنملاك «ةنونيبلاب مهتاوذ عم مهتوربج

 ' .هيمر الإ يغبني

 : ىنقُملا [150]

 ف انفرأ : ٌءانقأو هّللا هانَق ءاضرلا 5 خلاك 2 ىنِقلاو » : "”سوماقلا 2

 .هل رّدق امم هقلخ سوفن نيكست رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 .«نبي مل نإ و هرسك وأ «هنابأو هرسك : همصقي همصق» )١70/4(: : طيحملا سوماقلا ١(

 .حاتتفالا ءاعد ءناضمر رهش لامعأ :09 : لامعألا لابقا (؟
 .ةينقلا 78١/5« : طيحلا سوماقلا ('*



 قشيملا نايسألا 2 رع ١66

 : تيقُملا [[؟1]

 نم ةّكسُملا : ...- امهرسكب - ةيِقلاو ُثيِقلاو ٌتوُقلا» : "”سوماقلا يف
 . «هل دهاشلاو «ءىشلل ظفاحلا : ُتيِقُّحلاو ...« قزرلا

 هيلإ هقزر لاصيإ ثيح نم سفن يذ ّلك ظفح رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 الا قاطو الح

 : ئوقلا [؟0]

 نيبو هنيب طئاسولا ينعأ «هتافص رهاظم نع ةرابع ةّيهلإلا ىوقلا نإ ملعا
 و - سماخلا رمألا يف الّضفم هتفرع |ى - رومالل نيلّكوملا ءامسألا نم « هقلَخ

 . ءيش ّلك نع هتاذب ينكيو «ءيش ىلإ ةجاحلا نع هّرنم ىلاعت وهف آلإ

 فصوي اذلو «ىوقلا لك نع هتاذب هتيافك رابتعاب ىلاعت هل مسا ٌيوقلاف
 - ةعّونملا دودحلاب ةمئاق تسيل هاوق نأ ثيح نم «ناكرألا ةّدْشبو ىوُقلا ةّدْشب

 . - هقلُخ ىوّقك

 . « ةردقلاو ةّوقلا دوجو لبق اًيوق ناك» : "”ةليدعلا يف لاق

 : راهقلا [؟54]

 : "ايا نينمؤملاريمأ لاقو . «ةَبلَغلا : ُدْهَّقلا» : سوماقلا يف

 . « ءانفلاو توملاب هذابع َرّهقو « ءاقبلاو ٌرعلاب دّحوَت نم اي»

 .توقلا , ١800/١ : طيحملا سوماقلا ١(

 .88 ص يف ءاعدلا اذه لوح ىضم ام عجار (؟

 .رهقلا « ١777/7 : طيحلا سوماقلا ('*

 . "2 1/ : راحبلا .حابصلا ءاعدب ةفورعملا ءاعدلا نم (غ



 عيمج ىلع هئاليتساو «هقلخ ىلع هتبلغ ةّيتاذ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . تادوجوملا

 : رهاقلا [[15]

 . لعفلا ملاع يف ةفصلا كلت لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : ليقُملا [0]

 .ههجو ىلع ٌّبكنا : ارثَع َرْثَع .«تارثعلا ليقُم اي» : ءاعدلا يف رثك

 ىلع ٍبِيَذُملا بابكنا ىلإ بّيسملا نم ببسلا ًةدارإ « بْنذلا هب ديرأ ةرثعلاف
 بنذُملا ّنأكف ,ةراعتسا مالكلاف . عيبلا خسف : ةلاقإلاو ؛ مّنهج ران يف ههجو

 . هخسف ىلاعت هنم لاقتساف ءاهب رّرضتي ةرساخ ةلماعم ىلاعت هللا عم لماع دق

 دعب مهنم ردصي مل اهّنأك نيبنذملا بونذ ضرف رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . مهتلاقتسا

 : مويَقَلا [11]

 - هسفنب ىّدعتي - مهنأشب ماق اذإ « هلهأ ماق» نم ٌلوُكَيَ

 َمايق - اهماسقأو اهعاونأب - هقلخ تاّمهمب همايق رابتعاب ىلاعت هل مما وهف

 يب سل د مطرت تالا ىلاعت لاق ؛ ما مط للا

 . سرس 6# ءاكْرَش هل راق و: تقعك

 هللا نع هنلايس قيلئاج نإ يكف نينمؤم لا ريما يع هذ اكان (0يفاكلا يف

 ؟ «هلمحي شرعلا مأ «ٌشرعلا لمحي » : ىلاعتو كرابت

 ١( .؛ىسركلاو شرعلا باب ءديحوتلا باتك ء«١/١7١ :يناكلا ح١ .



 ىنسملا ءامسالا حرس . ني

 «شرعلا ُلماح [:لجو ّرع] هّللا» : ْوْمَكَكا نينمؤملاريمأ لاقف

 دديلاف ذأ ىلا :ةيدنلا قاب قاع

 راونأ نم ىلاعت هللا هقلخ شرعلا نإ» : م يقم ارهمأ لاقف

 , ةرضخلا ترضخا هنم ٌرضخأ ٌرونو « ةرمُحلا ترمحا هنم ٌرمحأ ٌرون : ةعبرأ

 ملعلاوهو «ضايبلا هنم ٌضيبأ ٌرونو «ةرفُّصلا ترفصا هنم ٌرْفصأ رونو
 رصبأ هرونو هتمظعبف ؛ هتمظع نم رون كلذو «َةلَمَحلا هللا هلّمح ىذَْلا

 ىغتبا هرونو هتمظعبو ؛نولهاجلا هاداع هرونو هتمظعبو ؛نينمؤملا بولق

 ةفلتخما لامعألاب ةليسولا هيلإ هقئالخ عيمجج نم ضرألاو ءاسلا يف نَم
 هنردقو ةقمظعو ةزوش.هللا هلم لوم ّلكف ؛ '"ةهشملا نايدألاو

 لكف ءاروشن الو اتايح الو اتوم الو اعفن الو رض هسفنل عيطتسيال

 نم اهب طيحلاو ءالوزت نأ امل كسمملا ىلاعتو كرابت هّللاو «لومحم ءيش
 يع ناو نايس ع حراك رودرا ملا لك اين سو ب
 7 ل و

 ْنِيَل َو # الوزت نأامل كسمملا «ضرألاو ءاعسلا اجعل لك موَيق وهف

 . مرمر # ِهِدَْب ْنِم ٍدَحَأ ْنِم اَمُهكَسْمُأ نإ اَنَلاَز

 : مُياَقلا [1"؟1]

 نقسم لا .تافضلا قس ةعارلا ةقرملا زايفعان هناععالا نحل سا

 ظ حك تلانلا نضالات اهليضقت

 ةيسصشملا :ردصملا ١)



 #* فاكلا فرح#

 : ريكألا عمر

 -+ لاق - يكف هّللادبع ىبأ نع هدانساي ” ناكلا ف

 ؟ « ءىش ىأ قم دكا هللا» : لاقف ؛ « ربكأ هّللا» : هدنع لجر لاق

 .« هتدّدح » : ايل هلل ادبعوبأ لاقف ؛ «ءىش لك نم» : لاف

 ؟ «لوقأ فيك» : لجرلا لاقف

 . « فّصوي اي لا : لثد : لا

 ؟ «ربكأ هللا ءىش 0 00 هللادبعوبأ لاق

 . «ءىش لك نم ربكأ هّللا» : تلقف

 ادد دكا نركيف ءيش مث ناكو » : لاقف

 .«فّصوي نأ نم ربكا هّللا» : لاق ؟ «وه امث» : تلقف

 دوجو ةرئاد ةعسو نم هعازتنا نوكي ام : نيمسق ىلع ربِكلا نإ 0

 و «فوصوملا ديدحن ال «هريغ دوجو و دف

 ,ةياغ ىلإ هئابتنا مدع ثيح نم ( ٌريبك هّنإ» : لاقيف ءاهملإ وه ىهتني ةياغ

 (9هبف

 مرفأ 0م ديحوتلا "0 : ءامسألا يفاعم ٠ باب :يناكلا ١(

 .517 : قباسلا بالا : ةمرخلا 1 11 تالا بابلا :يفاكلا (؟



 تدعلا املا 2 سك ١6

 عنتملا ديدحتلا نم هيف امل «لّوألا ىنعملاب ربكلا ىلاعت هنع ىَفن ام مامإلاف

 ينعأ ؛ءايربكلا ىلاعت ٠ هربك ىتعي 2« فصوي نأ نم ربكأ هللا » : اقوي هل ل

 ةيدحش "نع لام دل دورت يردك تلق + ليحسلاو اةولظتعتلاو :فرشلا ف ةكفرلا

 . فيصوتلاو

 . لوألا ىنعملاب ربكلاب ديدحتلا نع ههّرنت رابتعاب ىلاعت هل مسا «ربكأ» ف

 : ريبكلا [؟79]

 . تقو نود تقو يف ال هل ئتاذ "يناثلا ىنعملا نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : ردكتُملا [؟0"1]

 نع ٌساوحلا عنم ؛ هئادر اهّناك ةفصلا كلتب هئادترا رابتعاب ىلاعت هل مسا

 . ىلاعت هلوانت نع َماهوألاو « هساسحإ

 : ميركلا [75]

 ّدض ءاهيف وه يتلا هتبترمو هّيز بسحب اًمات ءيشلا نوك : ةماركلاو مّركلا

 َكَلَم # : ىلاعت هلوقل ء«ءيش لك هب فصوي اذلو .ةصاخ ةفص سيلو « موللا

 ٌقْرِر # و0/0 © ٍميِرَك جور #9 ومب 4 ُميِرْك لوُسَر 98 و1 # ٌميِرْك

 : هلوقو 00: 4 ٌميِرَك ٌبأَنِك ىلإ ىِقْلَأ و ءميرك ىتغ يئر نإ و0 # ٌميِرَك

 هجأُهَل» وانا ُميِرَك ْنَُفْل ُهَنِإ 9 ومس © ميك ِماَقَمَو َعوُرُزَذ»

 اتاذ هتّيهولا يف هتئيماف رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ٠ كلذ ريغ َّللِإ م10 © ٌجيِرَك

 . العفو همصو

 .قباسلا مسالا حرش يف ربكلل امهريسفت ىضم نيذلا نيينعملا نم ١(



 ]/ ]331هراكلا ١

 مُهناَعِْلا هلل رك ْنِكْلَو هّذُع ُهَل اوُدَعَأل ّحوُوْحْلا اوُداَرَأْوَل َو 8 : ىلاعت لاق

 . [1ى/9] © ْمُهطَبَْف

 . "”لاعفألا رادصإل ةّوقلاو لوحلا لذب مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 : ريس أكلا ع7]

 . « هلال هدهاعت لق : ٌلجرلاو « ضع : هِفرط نم َرَسَكو» : "”سوماقلا يف

 اهناك اهضرفو نينمؤملا هدابع للز نع هضامغإ رابتعاب اّمِإ ىلاعت هل مسا وهف

 هنع ضرعي نّمم مهريغو نيكرشملاو ةرفكلاب هتالابم مدع رابتعاب اّمإ و ءاهتري مل

 .: ”هئرك نبأ ام هئاحبسف ؛ يس يل يا نجح

 ١( :رينملا حابصملا) يمويفلا لاقو ءهراكلا ال «طبتثملا» مسالا بساني - هدق - هركذام ٠/ 1(هرك :
 رو اهحتفو فاكلا مضب - اهرُك - بعت باب نم - ههركأ هتهرك»

 ىلاعت هيلإ برقأ دوجوم ناك |لك :لوقن نأ مسالا اذه ىنعم يف تيفألا لعلف ؛«...هوركم

 نوقفانملا ناك املو ؛ضغبأ وهف دعبأ ناك |لكف «ىلاعت هنم دعبلا هلباقيو «بيحأ هدنع وهف

 «لجو زع هيلإ مهل ابرقت مهئاعبنا يف نكي مل ىلاعت هللا هجو مهلامعأ يف نوديريال ٠ هللا هركف

 .كلذل مهل ةبغرلاو ةوقلاو لوحلا لذب مدعب مهطبثف ءمهل ديعبتلا يف ةدايز هآر ينعي , مهئاعبنا

 .رسك ء77/7١ : طيحلا سوماقلا (؟”

 عم مسالا اذه لباقت هديؤيو «ءيشلا يف لاصفنالا داجيإ ىنعمم رسكلا نم رساكلا نأ رهظألا (؟
 اي رباجاي رساكاي ...رفاغ اي كمساب كلأسأ يا مهللا» : ريبكلا نشوجلا ءاعد يف رباجلا

 نع 71١( :حابصملا) يمعفكلا نع ([6ص) فلؤملا هاكح يذلا ءاعدلا ينو .«...ركاذ
 وه يذلا .. .مظعألا ميظعلا نونكملا نو زخملا كمساب كلأسأ يفإ مهللا» : يا نينمؤملا نيمأ

 00 هدرا انه يضاتيأل كلذو ««. ..مجر رابج لك هب ريكو روح نمارون

 67١(: :نشوجلا ءاعد حرش) مسالا اذه حرش يف - هدق - يراوزبسلا هدرا اه ةسنخنالا

 لرسكي اضيأو .. .برقلا ماقم ىلإ الاصياي اهرسك ربجي 2 ءاهتروسو دادضألا ةيداع رسكي»



 ىنسملا ءامسالا رس ١65

 : لفاكلا "85

 مهقزر هدّهعتو قلخلا لئاع هنوك رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف .لئاعلا

 . مهتنؤمو

 : ليفكلا [؟20]

 قيه د نوف نود - ىلاعت هل يتاذ ةفصلا كلت نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 .هريغ نم دهعتلا كلذ نكمل

 : ىفاكلا "413

 . مهاّيِإ هتيافكو ءهريغ نود دهعلا كلذب همايقو هنكمت رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : ملاكلا ع4

 رضي ام عفدو ءهيلإ جاتحي ام ىلع عالطالل هيلإ هدّدر : ءىشلا يف هرظن الك
 ءهيلإ ظوفحملا قبُي ام بلج يناثلا ْنإِف ؛ ةسارحلا ريغو ء ظفحلا ريغ .وهف ؛ هب

 . قراط هقرطي لعل هلوح ةدوارملا ثلاثلاو ؛ هنع هرضي ام عفدو

 ءهّرضي واهعفني ام جارختسال هرما يف رظنلا وه الكلا : حضوا ةرابعبو

 .هّرضي ام عفد ةسارحلاو ؛هيلإ هيقبُي ام هيجوت : ظفحلاو

 . دوجوم ّلكل هتبقارم نامدإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 «ىرخأ طسبلاب اهريجيو ةرات ضبقلاب اهرسكيو «ىرخأ ءاجرلاب اهريجيو ةرم فوخلاب بولقلا
 تالابملا مدعب ةرات بولقلا رسكي اضيأو «ىرخأ سنالاب اهريجيو ةرك ةبيهللاب اهرسكيو
 .«مهبولق ةرسكنملا دنع انأ :لاق |ى ةنياعملاو ءاقللاب ةنملاب اهريجي ىرخأو ةنئابملاب اهئالتباو



 ١6 ا/ ' فاكلإ 27

 : مِلَكتْملا 12

 اهتّينيع ةبترم ىلوالا : بتارم سمح تافصلل نأ ثلاثلا رمألا يف قبس دق
 روهظ ينعأ « تافصلا رهاظم ةبترم : ةيناثلاو - اهم دارملا كانه انركذو - تاذلل

 ينعأ - لّوألا قلخلا ّنأ اضيأ هيف تفرع دقو «هنع ايفاك وه امم تاذلا ناكام

 اي ب يس ل يعل

 : ةدّدعتم ءامسأب ىّمسي ةفلتخم تارابتعاب

 لثم - ةطاسبلاو لامجإلا وحنب هب بيغلا ماع تانونكم روهظ رابتعابف

 اذهب َىلقع ٌمالك وهف ءامالكو ةملك ىّمسي - تاللكلاب سوفنلا يف ام روهظ
 . رابتعالا

 ىبرعلاو ينايرسلاو يربعلا نم - ةنسلألا عاونأب هباجتحا رابتعاب ّمث
 . اّيسفن امالك ىّمسي - اهريغو يسرافلاو

 . ايمهو امالك ىّمسي ةيئزج يناعم بجُحب اهنم لك باجتحا رابتعاب م

 . اًيلايخ امالك ىّمسي ةّيلايخلا ظافلألاب اهباجتحا رابتعابو
 . اًيظفل امالك ىّمسي تاوصألاو دا حم ناتعانو

 :اهدك مالكا نقم ةيدك لشرق اهباتشخا رابتعابو

 بيرال نيبتم ٌيعفاو لوقعم رمأ يسفنلا مالكلا نم ةرعاشألا هيلإ بهذ اف

 ] "”يهدارم .رعشي مل مهفلاخ نمو « هيف

 ٍقيقح دوجو يسفنلا مالكلا نم هب لوقي يذلا نإف «ةرهاظ ةحماسم - هرس سدق - همالك ف ١(

 اذه نولوقي ال ةرعاشألاو .اهريغ وأ ايسراف وأ ايربع وأ ايبرع نوكي تامللكلاب هنع ربع اذإ

 3 نهذ يف ىلا تامروهفملا يسفنلا مالكلا نم مهضرغ امنا و ءهب ٍدودقتعي الو لوقلا

 هدق - فلؤملا هيلإ ريشي ام نيبف ؛ | ريغ اهنأ اوعداو «ةعومسملا ظافلألاب ربعي اهنع ربع

 نم عباسلا دصقملا «917/8) فقاوملا حرش يف لاق .ادج ديعب نوب ةرعاتشالا هدقتعي هو

 0 (سماخلا فقوملا نم عبارلا دصرملا

 20 يذلا سفنلاب 0 ىئعملا وهو .كلذ ءارو انا تين انكلوت < ىلاعت هللا اهقلخي فورحو

 ...ىلاعت هتاذب مكاق ميدق وهو « ةقيقح مالكلا وه لوقنو , ظافلألاب هنع ربيعي



 نتسفلا ةايسلا م نع ١04

 تافصلاو بيغلا ملاع تانونكم نع هريبعت رابتعاب ىلاعت هل مسا ملكتملاف

 نم ةبترم ىلع اهنم لك ةّلادلا ةّيناكمإلا تادوجوملاب ءاهنع فكي هتاذب ىلا

 رهاب روت لا طافلالا ةلالد: لغد افوزتدت نم نات ا «تاقيملا ستاد
 ْ . اهيلع سفنلا يف ةنونكملا يناعملا

 : لجرل - 2”هنع يوُر ام ىلع - هكا نينمؤملاريمأ انالوم لاق اذلو

 ّبُي هّناف «ءالعلا نع ههقفت ىّتح «كيأرب نآرقلا رّسفت نأ كاّيِإ)
 مالكب هبشُي ال هليوأتو « هللا مالكوهو هلك رشبلا مالكب هبشي ليزغت
 ىلاعت هلعف هبشُي ال كلذك ءهببشُي هقلخ نم ءيش سيل اى ءرشبلا

 مالكو ءرشبلا مالك همالك نم ءيش هبشي الو ءرشبلا لاعفأ نم ائيش
 هللا مالك هّبشت الف «مهلاعفأ رشبلا مالكو «هتفص ىلاعتو كرابت هللا

 . « لضتو كلبتف رشبلا مالكب

 ينعأ :هتفص رهظم هّنإ « هتفص ىلاعتو كرابت هللا مالكو» : هلوقب آلْيكَكا هدارمو

 . تافصلا نم ةيناثلا ةبترملا

 : نوُنْيَكلا [؟4؟]

 . هرثس اذإ : - ةغلابملل - هنك نم ٌلوعيف

 راصف ؛هقلخ رظاون نع هرون عاعشب هباجتحا رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . روتسم ريغ ٌرتتسم وهف ءاروتسم هروهظ ةليشل

 : نئاكلا ع"25]

 -: لاق - اكل هللادبع يبأ نع هدانساي "'يناكلا يف

 نيم اهلغ نأ نوهعتت نيملكسلا ناز دوونلا كترتاخلا ىنار لاق

 .1ح «ناكملاو نوكلا باب «ديحوتلا باتك ق١ : يفاكلا ١)



 ل فاكلا فرم

 هئطخأ و ةلأسم نع هلأسأ ىلعل هيلإ انب اوبهذإ « مهملعأو سانلا لدجأ

 ايف
 . «ةلأسم نع كلأسأ نأ كفرا ينإ «نينمؤملا ريمأ اي» : لاقف ءماتأف

 .«تئش اّمع لس» : لاق

 ؟ «انّير ناك ىتم نينمؤملاريمأ ايد : لاق
 ىتم ناكف «نكي مل نمل «ناك ىتم» لاقي اَّنِإ ءّيدوهناي» : هل لاق

 يدريباب لب»«ةنوكي فنك الو راك: نفاك ةيرغبك لب تاك وهبه ذأك
 الو ؛ةياغ الب لبقلا لبق وه «لبق هل نوكي فيك « يدوهياي ىلب من
 ّلك ةياغ وه .ءهدنع تاياغلا تعطقنا اهيلإ ةياغ الو ءةياغ ىبهتنم

 « ةياغ

 . « ٌلطاب هفلاخام ّنأو , قحلاوه كتيد نأ دش : لاقف

 نوكي نأ ريغ نم نئاك وه» ىبعي «نئاك ةنوئيك الب نئاك وه» : هلوقف

 ال ,«ةنونيك» ل ةفص ,«نئاك» : هك هلوقف ؛ «ادوجوم ناك هب هريغ ُدوجو

 . هيلإ فاضم

 نكمم فيك هل نوكي نأريغ نم ىنعي ««نوكي فيك الب ناك» : ُوْهِكَلا هلوق
 : ©ءاعدلا يف اك «يناكمإ فيك هل نوكي نأ قنيف ء«ناكمإلا ملاع يف هدوجو

 .«وه آلا وه فيك ملعيال نماي»

 نأ ريغ نم لبقلا لبق وه ىعي ««ةياغ الب لبقلا لبق وه» : اليَككا هلوق

 يه نوكت ةياغ ىلاعت وه يبتني الو ىنعي ««ةياغ ىبتنم الو » : آليَكلا هلوق

 . ىلاعت هتيابن

 سيل لجو زع هنأ باب ,14) ديحوتلا ينو .184/41 .5ح ء40/96١ :راونألا راح عجار ١(
 .«وه الا وه فيك دحأ ملعي ال نم ناحبس» : ايل قداصلا نع (غح .ةروص الو منح



 ىنسملا ءامسالا جرس ١ ١

 اهللإ» : ةلمج ,ء«هدنع تاياغلا تعطقنا اهلا ةياغال » : الْيَكلا هلوق

 ةياغ الو : ينعملاو ء«اال» ريخ «هدنع»و ,«ةياغ»ل ةفص ء.«تاياغلا تعطقنا

 ءىش لك ءدبم ماديا ره امللا تاياغلا تعطقنا هاوس هدنع

 . م05 4 َنوُعَجْوُت هْيَلِإَو ٍءئش ص َتوُكَلَم ِهِدَي ىِذلا َناَحْبْمَن 9» ءاهعجرمو

 ؛ مدعلل دراطلا دوجولاب ال , هتاذب همايق رابتعاب ىلاعت هل مسا «نئاكلا» ف

 ٌلكف :نئاك ّلك نّوكت هبو ءدوجوم ّلك ماوق هب هئامسأ نم مسا دوجولا نإ و
 ةقيقح اال ءمدعلل دراطلا دوجولا يا ءدوجولا تاّيفيك نم ةيفيك هذحب نئاك

 وه : اليك نيكول ا ريما لاق ىذلا نوكلاوه مدعلل دراطلا دوجو لاف ؛ دوجولا

 . نئاك ةنونيك الب نئاك

 : دئاكلا [41]

 * َعدَّصلا تاذ ضْرألا وو * عج َّدلا ِتاَذ ٍءاَمَّسلا َو # : ىلاعت لاق

 دس لمحت 0 اًَدِيَك ُديِكَأ َو اًديَك َنوُديِكَي ْمُهَن 2 * ِلْزَهِلآِب َوُه اَمَو * ٌلْصَف ٌلوَمَل

 مادو مسا يطق رح# لا

 هسعم ىا ةليغ ةلققل نيبدعلاو ةليخلا ؟ ركملاو «هناطليس فكعض وأ ءةتانرك

 ين اهركذ أي ىتَلا ةيآلا رهاظ وهاك مهدلب نم هجارخإ وأ «ةّرملاب هنم اصّلخت
 . ركاملا مسا

 .رابتعالا كلذب ىلاعت هل مسا دئاكلاف
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 ١5١ ( لالا فرم

 # ماللا فرح#

 : فيطللا [1407]

 :.و ءاندو قفر : - مضلاب - افظل - رضتك - فظلو : «» سوماقلا يف

 منذو رفا ةفاطل نلفت ءمُْركك و ٠ ٍفظْلب كَدارُم كيلإ َلَصوأ : كل هللا

 ىلإ ٌنسحُملا , هدابعب ّدَمْلا 0 9 1غ هئامسأ نم - كتيلظللا واب 52 وهف

 .«اهقئاقدو رومالا ايافخب ملاعلا وأ ءبفطُلو فرب مهملإ عفانملا لاصياي ِهِقْلَخ

 رابتعاب امإ و «قفرب مهبلإ عفانملا لاصيإ رابتعاب ام ىلاعت هل مسا وهف

 ]١[ ذ]لَمْلا :

 ْدالَمْلاَو ...«ىهب ناصتحالاو ٌراتتسالا : ءىيشلاب وللا » : "7سوماقلا يف :

 نصحلا « .

 ,هتدئاع لينل وأ «هتوطس نع نامألل ريغلاب ءاجتلالا ذوللا نأ قيقحتلاو
 0 ّمعأ ءوجللاو «جراخلا نع ررضلا عفدل ءاجتلالا ذوعلاو

 .فطل ”١9060/7, :طيحلا سوماقلا ١(

 .ردصملا يف سيلو - رهظي ام ىلع - فلؤملا نم ةفاضإ «ىلاعت هئامسأ نم» (؟

 .ذوللا 08/١", : طيحلا سوماقلا (”



 ىنسملا ءامسالا حرس لح

 # ميملا فرح#

 ]١44[ ديِحَمْلا :

 ٌعيفرلا : ٌديِجَملاو ...«مّرَكلاو فرشلا لين : ُدْجَملا» : "”سوماقلا يف
 غلبت الف ديجماي» : ""'مالسلا هيلعو هلآو انّيبن ىلع سيردإ ءاعد يف . « ىلاَعلا

 ثيح ,ءهتامص ةعفر رابتعاب ىلاعت هل مسا ديحملاف ؛ « هلحخو هثانث لك ُماهوألا

 . دحأ اهغولب نكمتيال

 : دجاَملا [150]

 . لعفلا ملاع يف ةفصلا كلت لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا

 : صخمُملا [501]

 : رانلاب ّبمذلا [صضخحم]و ... » : -صخحم ةغل يف - "سوماقلا يف

 َبتْك َنيِذْلا َرَرَبَل ْمُكَتوُيُب ىِف ْمَتْنُك ْوَل لك # : ىلاعت لاقو «هّبوشي اّمم هصلخأ
 ىِف اَم َضِّخَمْيِل َو ْمُكِرودُص ىف اَم هللا ىِلَتَيِل َو ْمهِعِحاَضَم ىلإ نقلا ْمِهْيَلَع

 . عام #ٍرودَّصلا ِتاذب ُميِلَع هللا َو مُكبولُ

 .دجملا 75/١ :طيحلا سوماقلا ١(

 .94/9/ :راحبلا هنع 8١. :لابعألا لابقإ ١(
 7//7١1. : طيحلا سوماقلا (”*



 لد ميملا فره

 اَهُلِواَدت مايل كلت وكل غم حَِ موَقْلا م دّقَف حر ُْكِشسْمَي نإ #9 لاقو

 ُبِحُي ال هللاَو َءاَدَهُش ْمُكْنِم ْذِخَتَي َو اوُثمآ َنيِذْل هللا َمَلْعَيِل َو ِساَّنلا َنْدَب

 115-161 4 َنيِرِفاَكْلأ َّقَحْمَي َو اوُنَمآ َنيِذّلا هللا َصِّخَمِيِلَو # تيما

 صيحقلا َّنَأ نيتيآلا نمو ةغللا نم رهاظلاف ءداهجلا يف امهاتلك ناتيآلاو

 دع ىلا سفنلا لذبل مزلتسملا داهجلا لثم ءدئادشلاب صيلختلاو رابتخالا وه

 ىلاعت هل مسا وهف ءاحل آلا اًئيش بحي ال ناسنإلا نايف ؛ ءيش ّلك لذب اهذب

 . سفنلا لذبل مزلتسملا دئادشلاب هدابع هصيلخت رابتعاب

 : نحتمُملا 01

 مسوللاو هيجتجاك ءارحاو ةنرض: [هعئمك] هنحم) : نو

 اهحرش : مهّبولق هللا [ّنحّمما]و» - لاق نأ ىلإ بم ريسكلاب 4 جلا

 .«اهعَّسوو

 .«ناممإلل هبلق هللا نحتمأ دبع» : اي يفو

 حو و سو ني و لا

 نحتمملاف ؛ ءايرلاو كرشلا نم نينمؤملا هدابع بولق صيلختم رابتعاب قاعلا#ل محا

 . سفنلا فالخ وه ام صوصخم وأ ءصّحمملا نم ّمعأ اَمِإ

 : ىجاَملا [157]

 . سعر © تشي َو ٌءاَشَي ام هللا اوحُمَي #8 : ىلاعت لاق

 .نحم 7١/54. : طيحلا سوماقلا ١(

 .ةنيصحلا ةنيدملا ئعم باب «144 :رابخألا يناعم .؟7ح «ةعبرألا باب ٠١7, :لاصخلا ١(
 .1817/7 : راحبلا



 تسلا ءانسللا نع ١

 وأ - ةدارإلا ملاع وأ ةّيشملا لاع نع رومالا وحمرابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 .اهوزن عناومل لجأآلا ملاع ىلإ - ملاوعلا رئاس

 : كسْمُْملا [10]

 . لاوزلا نع ءايشألا عنم رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف هةيسحا :ةكيسأ قف

 : تق املا [؟04]

 ىلإ تافتلالا نع ضغبُملا عبط ةرفن نع ةرابع ضغُبلا ةقيقحو « ضغبُملا
 يلو وه يذلا « توغاطلا ىلإ هئادعأ لاكيإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ء ضوغبملا

 . اورفك نيذلا

 : نيرك املأ ٌريخ [؟01]

 ُكوُجِرْخُي وأ َكوُلْتْفَي ؤأ َكوُيِل اوُرَمَك َنيِذَّلا كب ُرُكَْي ْذِإَو »8 هناحبس لاق
 . ممن # َنيِرِكاَمْلا ُرْيْخ هللا َو هللا ُدُكْمَي َو نو و مَن َو

 . ةليغلاب لتقلا لثم « ملعُي ال ثيح نم ءوسلا ةدارإ ىأ ؛ لايتغالا : ركملا

 . نورعشي ال ثيح نم هئادعأ لتق ةئيهت رابتعاب ىلاعت هل مما وهف

 : نيِكَمْلا [101]

 . «ةّدؤتلا : ةّناكَملا» : 2”سوماقلا يف

 . رومالا يف هيّنأتو « ماقتنالا يف هتلجاعم مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 .نكملا « ١/7/4 : طيحملا سوماقلا ١(



 5 ميملا فرم

 : كيلملا [؟04]

 "”بِحاَصو ريمأو فّتككو» : "”- ك ل م ةدام يف - سوماقلا يف
 . « كلملاوذ

 ِكِلَملاَو «هب دادبتسالا ىلع ارداق هل يوتحما وه ءىشلا كلام نأ قيقحتلاو

 نكي مل نم كيلَملاو ء اهمتسايسو اهناطلسو ؛ ةكلمملا نوما هل قد فتكك -

 .وان الو مآ هقوف

 وأ ةثارولاب ىلاعت هيلإ هلاقتنا ال « هتوكلَم ةيتاذ رابتعاب ىلاعت هل مسا كيلملاف

 ؛ ىلاعتو هناحبس «لاقتنالل الباقو «لاوزلل اضرعم نوكيف «بابسألا نم اهريغ
 بسحب كلملا تابجوم نم هريغب الو , قافثإلاب ال ,قاقحتسالاب كلام وهف

 . ىهان الو هقوف رمآ الف «قافتالا

 ]١54[ كلَملا :

 نم هزازعإو ءءاشي نّمم هعزنو ءاشي نم كلُملا هئاتيإ رابتعاب ىلاعت هل مسا
 ء عّضو امل عفار ال «قلخلا بتارم نويعت هديب نَأو ءءاشي نم هلالذإ و ءءاشي

 ,تاّيضرألاو ضرألاو تاّيوامسلاو تاواسلايف دفان هّمكُح ؛ , عفرامل عضاوالو
 . «كولُملا كلم » ب يمس اذلو ,همكحل لذدبم ال ء هئاضقل دار ال

 ] ]51٠0كلاَملا :

 ردم 2 را ناسا مى اهلوت ءناكمالا اع ق فا :لا ىف هدارفنا رابتعاب ىلاعت هل ا

 َنولَكْسُي ْمُه َو ٌلعِفَي اَّمَع ٌلَْسُي ال 8» ءديري فيكو ءاشيام © ١1 .

 ١( طيحلا سوماقلا : 7/7 77١.

 ”( .كلملا وذ : كِلاَم و كيِلَمو كِلَم يأ



 قسعلا اين للا ربت لحكا

 : ىلمُملا [(8]

 : ©"رسوماقلا يفو نس # اًمثِإ اوُداَدْريِل ْمُهَل ىِلْمُت اَمَّنِإ # : ىلاعت هللا لاق

 .« ِهّلّهْمَأ : هللاو >-: هلوق ىلإ -« ٌتلطأ : هّيْغ يف هل ٌتيلمأو »

 . امثإ اودادزيل هئادعأ لاهمإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 : ىلملا [5؟]

 يوهت ام رهدلا نم ىنعي .«رهذلا نم وهلا : ىلَملاو » : "'”سوماقلا يف

 هناسحاي ةدئفألل اًيوهم هنوك رابتعاب : ىلاعت هل مسا وهف « سانلا ٌةدئفأ هيلإ

(3 

 . هت الاك رئاسو هوفعو

 : عينملا [؟51*]

 : ةليسولا ةبطخ يف ايبا نينمؤملاريمأ نع "”يناكلا يف
 لوقعلا بَجَحو «هّدوجو آلإ لانت نأ ماهوألا عنم يذلا هللدمحلا»

 . « هتاذ لّيختي نا

 ,ةفرعملا عنتمم «ليتلا عونمم ىلاعت هتاذ نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا عينملاف

 . هيلإ لوصولا نع بوجحم

 : عناملا [؟5]

 نع قلخلا عنم رابتعاب وأ «هباجح فشك مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا

 . نورطضم نوروهقم مهنا اوهتنتي يك مهمارم

 .الم 91١/4", : طيحلا سوماقلا ١(



 /١ ميملا فرم

 : نانملا [ع554]

 اد الرق عوبد نعي ذإ نينيزتلا ىلع نانو ذقن ال1 ناعكا لا
 َىَلَع اوُيْمَت ال ْلُك اوُمَلْسأ نأ َكِيَلَع َنوُتمي » : ىاعت لاقو ب» 4 ْمِهِسُْ
 . د © ٍناَميِإلِل ْمُكاَدَه نأ ْمُكِيَلَع َّنْمَي هللا لب ْمُكَمالْسِإ

 رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف «ةّيونعملا تاريخلا ليبس ىلإ داشرإلا : ةّنملاف

 سفن ّلك يف اهدادعتساو هتفرعم لبُس لْعجو ءهيلإ ةيادهلا باوبأ حاتتفا

 . بتكلا لازنإ و لسُملا لاسراي اهريكذتو

 : تيمُمْلا [177]

 نب ىلع نب نسحلا انالوم نع 2”هيوباب نبا ىور ام ىلع - توملا ةقيقح

 .«نوكي ال ام قيدصتلا وه» : - ؟ وه ام توملا نع لئُس ثيح كبي دّمحم

 ,تافصلا نم ةيناثلاو ةئلاثلاو ةعبارلا ةبترملا يف لالحمضالا نع ةرابع وهف
 ىه ىتَّلا تافصلا نم ةسماخلا ةبترملا يفو ءاهّليصفت ثلاثلا رمألا يفّرم دقو
 ةقيقحف ؛ ءايحأ هيف ءايشألاف ؛ توكلملا ملاعو حيتافملا ملاعو باتكلا ّمُأ مّلاع

 ماع ىلإ ءيش لك توكلم تلّرنت اذإ و :ءيش لك توكلم سفن يه ةايحلا

 . هؤايحإ وهف ةّيشملا

 ملاعو ءنذإلا ملاعو ءءاضٌقلا ملاعو ءرّدقلا ملاعو «ةدارإلا ملاع ىلإ هليزغت م

 . اهبتارم ماب اهئايحإل ليمكت وه نايعألا ملاعو «لجألا

 دعب ٍنَأش ين اهؤايحإ وه لاح ىلإ لاح نم اهدّلوت لّوَأ نم اهليوحت مث
 . رخآ ٍنأش نم اهتتامإ

 .١١ح ,937/717 :راحبلا هنع .١٠ح ءتوملا نعم باب :دامنألا نام(



 نيسعلا ءامنسإلا © رثع لجلي

 لَوُأ وه «نايعألاو ماسجألا ملاع نع اهتومو اهتالعف مات راهظإ دعب مث
 ْمُتْنُك َو هللاب َنوُرُفْكَن ٌفْيَك » : ىلاعت هلوق وهو هيلع تناك ام ىلإ اهعوجر

 ْمَتْنُك َو # : هلوقب ةئثالثلا ملاوعلا يف لالحمضالا ماع نع ىلاعت رّبعف
 يف عيمجلا توم ىلع الاد ,# ْمُكاَيْحَأَف » : هلوقب حيتافملا ماع نعو « * انام

 رخآ ملاع ىلإ ملاع نم اهليزنت نعو «دحاو لعفب ةّرم اهئايحإ و ةثالثلا ملاوعلا
 4 ْمُكيِبْحُي ّمُن مُكئيِمي م ا» : هلوقب رخآ ملاع يف اهئايحإ و ملاع نم اهتتاماي
 ماوعلا ىف اهلالحمضا نم هيلع تناك ام ىلإ اهدوعص نعو « جيردتلا ىلع لادلا
 ىلع َلادلا عراضملا لعف نم 4 َنوُعَجْرُت ِهْيَلِإ َمُث » : هلوقباجيردت ةئالثلا
 . جيردتلا

 يه لا توكلملا كلت تاّيلعف عفر رابتعاب ىلاعت هل مسا تيمُملاف

 هجو نع ةينادلا ةبترملا باجح عفر ىرخأ ةرابعبو ءاهقوف ىتَلا بتارملا بُجح
 ملاعو «توكلملا ملاعو ءحيتافملا ملاع ىلإ دوجوم لك لصي نأ ىلإ «ةيلاعلاةبترملا

 توكلملا كلت لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا بحُملا نأ اك ءرمألا ملاعو باتكلا م

 . هبترم لك يف اهراهظإ و

 : طيِمُملا [ع57707]

 :ةلفنأو حن 5 2 ىذألا ىنع طمأ مهللا» : ؟”ءاعدلا يف

 نع اهفرصو ةّيعيبطلا تايذؤملاو عاجوألا داعبإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . قلخلا

 ١( :راحبلا هنع .ةئاعبرأ ثيدح ,١١ا1/ :لوقعلا فحت ١١/١١5.



 # نونلا فرح#

 : لييذلا [574]
 ةغل يف - هيفو .«ةّباجتلاو ءاكّذلا : [-حضلاب]- ُلِئُّنلا» : "”سوماقلا يف

 نأ ىلإ - «اهقورع ٌرْسِق وأ :نحتشلا ٌءاحل : -ةكرحم - ٌتَجتلاو » : - 2”بجن

 . «هرشق ذخأ : هبجتناو هَبُجَنو هُبِجْنَيو هبْجْنَي ِهَبَجْنو» -: لاق
 : "1226 نيدجاسلا ديس لاقو

 . « 29كنود لامألا مهبجحت نأآلا ءكقلخ نع بجتحتال كّنإ ود

 و يب ع عمخرواجعل مساوظو هر م . ©هقلخ نيبو هنيب باجحلا عفررابتعاب ىلاعت هل ,ساوهو ةراعتسا مالكلاف

 : نسْنُمْلا [559]

 ءرخآ ملاع يف ولو ٌركذ هل نوكي نأ ريغ نم هداجيإ نع ةرابع ءيشلا ءاشنإ

 ريغ وهو « ىرخأ ةبترم يف ءيشلا دوجو ظاحلب دّيقم هّناف «ربخلا» فالخب
 . .هل مّمتملا لابق يف ءيشلا ئدبم هّنإَف «رطافلا»

 .رابتعالا اذهب ىلاعت هل مسا وهف

 .لبنلا «06/4 : طيحملا سوماقلا ١(

 ١7١/١. : طيحلا سوماقلا (؟

 .54 :لارعألا لابقإ .ةزمح يبأ ءاعدب ةفورعملا ءاعدلا نم (''

 .كنود لامعألا ... : ءاعدلا خسن رثكأو ءردصملا نم ةخسن يف اذك (؛
 .ةيناكمإلا صئاقنلا بئاوش نع اصلاخ ىلاعت هنوك ةظحالم مسالا اذه يف بسنألا لعل (4



 ىنسملا ءامسالا حررت 18#

 : رشد انلا [ع١77]

 مما وهف ءاقلطم ال اهنوؤش ةّيلعفو ءيشلا بتارم راهظاي قيرفتلا : رشنلا
 لك ءازجو «باسحلل هبتارم ىلإ سفن يذ لك سفن قيرفت رابتعاب ىلاعت هل
 ةبترم نم سفن ّلك ليزغت : ىرخأ ةرابعبو ءايندلاراد يف لمع اّمم اهبسحب
 يف امهانعم رم دقو « ثعبلاو رشحلاريغ رشنلاف « ءازجلل ةرثكلا ملاع ىلإ ةّيدحاولا
 . ءاحلا فرحو ءابلا فرح

 : ريصنلا [7171]

 تاوامسلا بابسأ ءارجايب هئايبنأو هئايلوأ ةرصُن َّنَأ رابتعاب ىلاعت هل مسا
 . تقو نود انقو ال «ىلاعت هل يتاذ مهتدارإ قفو ىلع نيضرألا بابسأو

 ١711 [ رصانلا :

 لعفلا ملاع يف ةيتاذلا ةفصلا كلت لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا .

 : قطانلا عمال»ز

 بفورحو توصب ملكت : اقوطنو اقِطنَمو اقطن ٌقِطنَي قطن » : "”سوماقلا يف
 . « يىناعملا اه رع

 ماقب هتطاحإ ىنعمب «تايّلكلا كاردإ نع ةرابع قطنلا ةقيقح نأ قيقحتلاو

 امِإ ءهتّيلعف نع اعونمم لعفلا بسحب ناك نإ و ءادادعتسا ناكمإلا ملاع ناوكأ

 نع ناسنإلا لضف َنِإ اولاق اذلو ؛ طرشلا دوجو مدعل ام و عناملا دوجول



 8 نونلا فرم

 اّمل ناسنإلا َّنأ كلذب نيديرم ؛ قطنلا : ةيناويحلا يف ةكرتشملا عاونألا رئاس
 ٌدبالف «قلخلا عيمج نم ةفالخلل راتخن او «ةّماتلا هتآرمو « ىربكلا هّللا ةيآ ناك

 نكي مل الإ و ءءامسألا عيمجل اعماجو ءربكألا ملاعلا هيف ايوطنم نوكي نأ نم

 . هلامجو هلالج تافص عيمجل ةّماتلا ةآرملاو ىربكلا هتيآ

 ضرألاو تاّيواسلاو تاوامسلا داجيإل ةعاطتسالا قطنلا ةقيقحف
 نإ و «تادوجوملا عاونأ بابرأ يه يتلا ءامسألا عيمجب هتطاحإل « تاّيضرألاو

 دوجول وا ء طرشلا دوجو مدعل اَمِإ «لعفلا ملاع يف اهئارجإ نع اعونمم ناك
 نم هللا هراتخا اذلو ؛ قلخلا عاونأ نم ناسنإلا عونب صوصخم وهو «عناملا

 مهنم لعجو ءهل دوجسلاب ةكئالملا هللا رمأو «مهنود ةفالخلل هقّلَخ عيمج

 . ةماركلا جاتب مهجؤتو «نيملاعلا عيمج ىلع مهلّضفو « ةّمئألاو ءايبنألا

 اهبتارم ءامسألا مامتل هئاصقتساو هتردق ةطاحإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 . هتبترم يف الك - اهميترتو اهتاّيئزجو اهتايلك -

 : رظانلا [,7]

 َفْيَك َرظْنَنِل مِهِلْعَ ْنِم ضْرألا ف فئالخ ْمُكاَنْلَعَج مث » ىلاعت لاق

 6 هتاّيصوصخ صيخشتل نيعلاب هيف لقأتلا : ء يلا ىلإ رظنلا . ١/٠١ ١[ ] 4 نواه

 . نيعلاب ءايشألا 2 لقأتلا نع هتاذب هتيافك رابتعاب ىلاعت هل مساوهف

 : مِعْنُمْلا [1070]

 هضفخ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف «ةعدلاو ضفخلا : - رسكلاب - ةمعنلا

 ابورضو ةفلتخم اعاونا اهلعجب ءمهشياعم يف مهيلع هعسوو ءهقلخ شياعم
 ,مهتردقل تاضوفخم اهليصحت ىلع نيطلسم مهلعجو « ةرئاغتم اجاوزأو هدد

 . مهيعس ىندأب اهب نيلئان



 نكفملا فابعلا بق ١

 : حافنلا [ 715

 . «احافتو احفّن ءحاف : - عّنَمك - ُبيطلا حَْمَت» : "سوماقلا يف

 ,تامومشملا كاردإل ةّماشلا نع اتاذ هتيافك رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 . رصبلاو عمسلا نع هتيافكك
 : عافنلا [ 1/7

 يف هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ؛ ةداعإ وأ ءادتبا ريخلا لاصيإ : عفنلا

 .هقلَُخ ىلإ عفنلا لاصيإ
 : عفانلا [ 774

 . لعفلا ملاع يف ةفصلا كلت هلامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا
 :رونلا [؟79]

 هتّيشم رابتعاب ىلاعت هل مساوهف ؛ هريغل ارهظُم «هسفنب ارهاظ ناك ام وه
 يف يورابك ءاهسفنب ةطساو الب اهرهظأو ءاهّلك ًءايشألا رّهظأ اهب ىلا ىلاعت
 : لاق هّنأ الكل هللادبع يأ نع هدانساي "”يفاكلا

 .« ةيشملاب ًءايشألا قلخ م ءاهسفنب ةّيشملا هلل قلخ »

 : لقفُملا

 ةّيطعلاوه لاونلا ْنَأ قيقحتلاو . - ”سوماقلا يف اذك - ءاطعلا : لاوَتلا

 . كلذ نايب يطعملا مسايف قبساك - ٌجعأ ءاطعلاو ء« ضبقلا ضرعم ىلإ ةلصاولا

 .حفن 2107/١ :طيحلا سوماقلا ١(

 .عح «ةدارإلا باب ءديحوتلا باتك ء١/١١١ :يفاكلا (؟

 .ءاطعلا : لئاتلاو لاّئلاو لاوتلا )5١/4(: : طيحلا سوماقلا ('”*
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 # ءاهلا فرح #

 : يِداَهْلا 54]

 ناك اًيبن - هب قثي نم ىلع اداتعا ّقحلاب رارقإلا ىنعمب ديلقتلاب انمإ ةيادحلا
 ىلإ لاقتنالاو سفنلا يف رّمكفتلاو تايآلا يف رّبدتلاب امِإ و - امهريغ وأ اّيصو وأ
 . يدهملا ملاع يف هيلإ يدهملا ىلاعت هللا نيوكتب اَمِإ و ء«رّكفتلاب هيلإ ىدهملا

 تاديج نلاعت هقأةق.داعر وزو ذاق: يقيل قلار اقع الاب لاعت اهل مسا يداحلاف

 . هيلإ يدهملاو يدهملا نيب

 هيلإ يدهملا ىلإ ةيادهلا ةيدعتب 0 © َميِقَتْسُمْلا طارَّصلا اًنِدْها 9 : لاق اذلو

 . باتكلاو لسرلاب ةيادحلا فالخب ءةطساو الب ءهسفنب

 ايدعم ٠:0 © ٍميِقَتْسُم ٍطارِص ىَلِإ ىِدْهَتَل ُكَّنِإ ل : ىلوالا يف ىلاعت لاقف
 :نايبلاب وأ زاجعالاب اَمِإ كل لوسرلا ةياده نأ ىلإ اريشم ««ىلإ» ب ةيادهلا
 يدهملا نيب باجحلاف « راصبتساريغ نم رارقإلا ىلإ سانلا رارطضا الإ ديفيالف
 . ريثك هيلإ يدهملاو

 يدعم« 4 ْمَوُنَأ ىج ىَتّلِل ىِدْهَي َنوُقْلا اَذَه َّنِإ 8 : لاق ةيناثلا ينو

 ديفي وهو ءرّكفتلاو رّبدتلاب نآرقلا يف ةيادهلا نأ ىلإ اريشم ««ماللا» ب ةيادهلل
 هيلإ يدهملا ىلإ لوصولاو ةفرعملاو قيدصتلا ديفي الو «رارقإلا عم راصبتسالا
 ىلاعت هللا ةياده فالخب ؛«لّوألا نم َلقأ هيلإ يدهملاو يدهملا نيب باجحلاف

 لاق اذلو .|هنيب باجح يدهملا ماع يف هيلإ يدهملا نيوكت دعب قبي ال هناف
 . سم © ُءاَشَي ْنَم ىِدْهَي هللا َّنِكل َو َتْبَبْحَأ ْنَم ىِدْهَت ال كّنِإ © : ىلاعت



 ىنسملا ءامسللا حرس ١و7

 هللا ةيادهو « قيرطلا يف ىغملاب نآرقلا ةيادهو « قيرطلا ةءارإ تبنلا ةيادهف

 . بولطملا ىلإ لاصيإ ىلاعت

 : وه أي [187]

 هبيَغ َنود لاحو» : ©”يناكلا يف ةّيورملا هتبطخ يف امها نينمؤملاريمأ لاق
 . «لوقعلا تاحماط اهينادأ ىندأ يف تهات «بويغلا نم ٌبِجُخ ٍنونكملا

 بجُحب بوجحم وه يذلا «نونكملا هبيغ رابتعاب ىلاعت هل مما «وهدف
 . ةعفترم لوقع اهينادا ىلدا يف تهات « ةّيبيغ

 : بيهُملا [185]

 هب هللا 558 كِلذ » : ىلاعت لاق - سوماقلا ينامك - ةفاخملا : ةبيهلا

 ْ . 01: © ِنوُقَاَف ٍداَبِع اَي ُهَداَبِع

 . هدابع فيوخت رابتعاب ىلاعت هل مساوهف

 «لامعألاب ذخألاو «؛لاكنلا لاصياي ريغلا هيبنت وه فيوختلا نأ قيقحتلاو

 هرهقو هلالجي ابوعرم صخشلا نوك ةبيهلاو ؛ لاصخلا ٌىواسَمب ةازاجم او
 : "22 نينمؤملاريمأ لاق . هتارقنو هباذع نم نمألاو ملعلا عم ىّتح « هناطلسو

 . « كباهالف كنااف ملعياذ نَمو «كفاخيالف كَردق فرعياذ نَم»

 : ْنِمِنِهُمْلا [184]

 يف ىلاعت هللا ءامسأ نم : - ةيناثلا يملا حتفيو - نميهملاو» : سوماقلا يف

 .حابصلا ءاعد :740/96 :راحبلا (”



 ١6 ءابرلا فرم

 ةيناثلا تبلق «نيتزمهب «نماؤم» وهو ؛ فوخلا نم هريغ نمآ نم « نمتؤملا ىنعم
 . «دهاشلاوأ «نمتؤملا وأ «نيمألا ىعموأ ؛ ءاه ىلوالا مث ءءاي

 ُراَبَجْلا ُريِزَعْلا ٌنِمْيَهْمْلا ُنِمْؤُمْلا ٌمالَّسلا ُسوُدُقْلا كِلَمْلا »» : ىلاعت لاقو
 . 5/1 # ربكَتُملا

 ادهاش هنوك رابتعاب ىلاعت هل مسا « نمؤُملا » مسا عم هتلباقم ةظحاالمبف

 اظفاح ءمهَدَوُأ امقم «مهتاّمهمل ايفاك «مهجئاوحب اًيفح ءهقلخ عيمجل ابقارم

 ظفاحلا ريغ وهف ؛ مهّراضم اعفاد « مهعفانم مهيلإ الصوم « عايضلا نع مهاَيإ

 . حلاو دهاشلاو بيقرلاو



 نسعلا ءايسالا يحرس ١,ىو7ىآ١

 #واولا فرح#

 : رتولا [85]

 . عجارف ,«درفلا » مسا ف ءافلا فرح ْف هح رش رم

 : دجاَولا [545]

 : "1926| نيدجاسلا دّيس انالوم لاق

 . « ىتبغر ٌثطسبنا كدنعامفو « ىتّمه ٌثفكع يدجاواي كيلعو»

 مدَعلا نم دجوو» -: لاق نأ ىلإ -« ىنْغْلا : دولا » : ""”سوماقلا يفو

 هللا هدّجوأ : لاقي اَّنِإ و .ىلاعت هللا هدّجَو : لاقيالو . دوُجوَم وهف - ىِنُمك -

 يذلا ىنغلا هب دارملاف « نكم ريغ داجيإلا ىلع ْدْمَكَكا مامإلا مالك لمحف . «ىلاعت

 ةفصف ؛ ةفصلا نع ىتح ءىش لك نع ىنغلا لب ؛ءاطعلاو لذبلا هصقنُي ال

 . هنم ّمعأ «ىنغلا» و «ٌصاخ «دجاولا »

 دق لاؤسلل ىمزع نأ دارملاف ءابظاوم هيلع لبقأ : «افوكُع هيلع فكع» و

 آلإ ةفصلا هذبب فرعأ ال ىّنإف «قافنإلاب رقتفي ال ايتغاي ءكدحو كيلع لبقأ

 . ملكتملا ريمض ىلإ هفاضأ اذلو ءَكاَيِإ

 . قافنإلاب رقتفي ال ثيحب « هئانغ ةّدش رابتعاب ىلاعت هل مسا دجاولاف

 .ةزمح يلأ ءاعدب ةفورعملا ءاعدلا نم ءالا“ :لامعألا لابقإ ١(
 .دجولا 727/١, : طيحملا سوماقلا ١(



 ١ ا/ا/ ماررلا فرم

 : دوُحوَمْلا [141]

 ةيشلا صرعي ىدلاو اوهو ؛ يموهفم دوجو اما : نادوجو دوجولا نإ معا

 عيمجج دوجو لثم «هريغ نع هل زّيمملاو هل صخشملا هديق وأ هّدح رابتعاب

 ىه لب ءاهدوجوب مكحلا نكمل ةرطقلا ءالثم ؛ اماّيئرجو [نغابلك تانكيفملا

 عازتنا أشنف ؛ ٌةرطقلا تدجُو عاملا رظقت اذإ و ءرظقتلا مدع مادام ةدوجوم ريغ
 دوجولا نوكي نأ نم ّمعأ :ةّيصخشلا وأ ةّيعونلا روصلا يه دوجولا اذه

 . هل ضيقنو مدعلل ٌدراط دوجولااذهو ؛ ةّيهاملا وأ اليصأ

 دوجولاف - هسفن لإ اهعازتنال أشنم ال ىلا ىهو - دوجولا ةقيقح امو

 عازتنال أشنم يذلا وه دوجولا عازتنال أشنم وهامو ءدحاو ءيش دوجوملاو

 .- ارابتعا الو ةقيقح ال - كانه دّدعت الو «دوجوملا

 مدع - تفرع دق [ى - مدعلا عازتنا أشنم ّنأل ءهل ضيقن ال دوجولااذهو
 ؛ةّيعونلا روصلاوه - هضيقن يذلا - دوجولا عازتنا نأ !ى « ةّيعونلا ةروصلا

 يموهفملا دوجولاو مدعلاو ؛ مسرالو مساالو رهوجالو ضرعالو كانه ةروصالو

 .اهمدعو ةّيعونلا روصلا رابتعاب هيلع نايراط نارابتعا هدراط ىذْلا

 : 212261 نينمؤملاريمأ لاق اذلو
 . هذوجو َمدعلاو )2 هلزأ ءادتبالاو « هنوك َتاقوألا قبس »

 دوجولا ىلإ جاتحيال يذلا دوجولا سفن رابتعاب ىلاعت هل مسا ُدوجوملاف

 :, د تيتو اهم ا لاق اذلو 4 هنوك 2 يموهمملا

 «مدع لعب ال ٌدوجوم»

 . مدعلل الباقم ادوجو سيل ىلاعت هدوجو : ينعي



 ىنسملا ءابسالا حرش 74

 : ©”ةليسولا ةبطخ يف آيكَكا لاقو

 مل» : ليق نإ و ءدوجولا ةّيلزأ ليوأت ىلعف «ناك» : ليق نإ»

 « مدعلا ينن ليوأت ئلعف «لزي
 سفن وه [مّنِإ و «ىلاعت هنع ناّيفنم امهالك مدعلاو دوجولا نأ : ينعي

 اني نفيقت ل ىدلاوه رجلا دنع + ىفيقت ةلودنل دف ل لاحت ةوجتولا
 . داسفلا هّدض يذلا نوكلاوه يموهفملا دوجولاو « ّدض الو

 : دجحاولا [544]

 : دوُدَوْلا [584]

 .«ثحلا : ْدْوَلا» : '"سوماقلا يف

 :ةتكيلإزا نأ ونيل مسا يف ءاحلا فرح يف هانفلسأ |ك - قيقحتلاو

 يف لاملاو سفنلا لذب همزالو ء«هسفن ىلإ بيبحلا تافتلا نع بوبح ا باجتحا

 نك ريخلل ٌرشلاوأ كسفنل ريخلا ىّنَق 4 ةزلا رز و: ثيينملا نع نتريحلا يعن

 : ىلاعت هلوقو 0001 4 َنوُرَمْكَت وَ اوُدَو # : ناغت هيف لك , تايآلا نم رهاظلاوه
 م.م # اًَدَسَح امك مُكناَميِ لعب ْنِم ْمُكَودَي 1 باَنِكْلا له ْنِم ٌريِثَك ّدَو

 : ىلاعت هلوقو ١ * ْمُكنوِضُي ول باّتِكْلا ٍلْهَأ ْنِم ةَفئاَط ْثّدَو زف : ىلاعت هلوقو
 اوُناَك ْؤَل اوُرُمَك َنيِذْلا دوي اَمَبُو # ىلاعت هلوقو 4 ْمَتِيَع اَم اوُدَو 9

 ِباَذَع ْنِم ىِدَتْفَيْوَل ُمْجْمْلا ٌدََي ْمُهَنوُرّصَبُي 8 : ىلاعت هلوقو 00 © َنيِمِلْسُم

 .ّبحلا :دادولاو دولا ؛"١/44 : طيحلا سوماقلا ١(



 ١/4 ماولا فرص

 ف زيدل َنِم و لاعت ةلرقر سدود هيحا و هِتَبِحاَص َو # هيي 00

 دفن اق فك قيذلا دوي اكرطا# لات اهلرقؤااتاا 4 ِةَنَس َفْلَأ ُتَمَعُي وْ ْمُهَدَحَأ ُد وت

 . 0.0 © ْمُكَبَر ْنِم رْيَخ ْنِم ْمُكِيَلَع لني ْنَأ َنيِكِرْشُمْلا ال و باتكلا ٍلْمَأ

 َنَيِذْلا هئايلوأل - نجلا هنم يذلا - ريخلا دادعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 اهباذعو رانلا هنم يذلا - ّرشلا دادعإ و ؛ هسفن نم مهّدعو ىلاعت هنم مهلعج

 بزح نمو هءادعأ مهلعج نيذّلا ءاوقفانوأ اورفك نيذّلاو اوكرشأ نيذّلل -

 . ناطيشلا

 ]١9٠[ ثراولا :

 قلخلا ءانف لعب قابلا : ثراولاو ( : ("”رسوماقلا ْف « .

 قلخلا ءانف دعب هئاقب رابتعاب ىلاعت هل مماوهف .

 : عِساَولا 37

 . « يلرفغإ ةرفغملا عساواي » : '”ءاعدلا يف

 باستحا نارفغلا ةقيقح نإ «رافغلا» مسا يف نيغلا فرح يف تفرع دق
 ةعسلاو ءهسفن ىلع ىلوملا نم نذإ ريغب هلامو هسفن نم دبعلا هفرص ام ىلوملا

 . قيضلا د

 بونذ نارفغب هكلمو هناطلس ناصقن مدع رابتعاب ىلاعت هل مم | عساولاف

 . راحبلا دير ا ناكولو ,هدابع

 .ةالح 5 : راحبلا (؟



 تسلا اههللا ا نع ١

 : مشللا [5911]

 ةمدقملا ين لفل يبنلا نع ةياورلا هب قبس | ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا وه
 هقلخ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف ؛ مظعألا مسالا نايب يف ديفم قيقحت عم ةنماثلا
 . ناونعب ال ىلاعت حلا ماع نع ةمالع هنأ ثيح نم لوألا

 لصاولا 7١973[

 ةليض +وءايلوا ةلصو نايقغاب لاعت“ هل مسا وهف «عطقلا فالخ لصولا

 رش عفدو ءمهل هتبقارمو ءمهاّيِإ هركذو «مهبلإ هئادهإب هماحرأ يوذ محرلا

 : ""'نيدباعلا دّيس انالوم لاق |ك «مهنع مهئادعأ

 . «يقارم تنأو كنع وُهلأ فيكو « يركاذ لزت مو كاسنأ فيكو»

 : يفَوْلا 595

 . 111/43 4 هّللا ْنِم ٍهِلَهَعِ ىَفْوَأ ْنَمَو 0 : ىلاعت لاق

 هل ىتاذ نينمؤملا هّدابع هيلع دهاع امب هئافو نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 . تقو نود تقو يف آل

 : ىفاولا [؟94]

 ينعي ««ايفاو ٌءاطعأ : هّقح انالف [فوأ] و» : ةداملا هذه يف ''”سوماقلا يف

 . « امان

 .نيبئاتلا تاجانم « ١57/948 : راحبلا ١(

 .ىفو ١/4 4١« : طيحلا سوماقلا (”



 ١8١ داولا فرم

 ا ا ل ا ل ا ا

 ينعي 0 © ىَقْوَألا َءاَنَجْلا ُةيَرْجُي 0 ىرُي لا 3

 : ٍيِفَوَتُملا [؟94]

 .« هّحوُر ضَبَق : هلا 1 ؛ ٌتوَمْلا : ةافولا » : 2"”سوماقلايف

 : ةمدقم ميدقتب نّيبتي « توملا» نيبو اهنيب قرفلاو

 ىّمس اذلو ,هبتارم قيضأو هملاوع نودأ وه ناسنإلا يف مسجلا ملاع نإ ملعاف

 0 لايخلا ملاعو خزربلا ماع ىلإ ةبسنلاب نجسلا ةلزنممب وه لب ءايندلا ةايحلاب

 . اهيلع نمو ضرألاو اهيفامو ءامسلاب

 ؛لايخلا ملاع ىلإ ةبسنلاب ايندلاةايحلا ملاع لثم سفنلا ملاع ىلإ ةبسنلاب وهو

 وهو .؛كلذك دوجولا ملاع ىلإ ةبسنلاب وهو ءكلذك لقعلا ملاع ىلإ ةبسنلاب وهو

 . كلذك ةريحلا ملاع ىلإ ةبسنلاب وهو «كلذك مدعلا ملاع ىلإ ةبسنلاب

 ءملاعلا كلذ يف ةثعبنملا راثآلا حور يه « ةّيصوصخ ملاوعلا هذه نم ّلكلو

 تارطقل رحبلا ةطاحإ ءابم طيجحلا 00000١ كلتو

 ذوخأملا , سأكلا ءامل ةّيفيك يه 5 - ةرطقلل ضراعلا رظقتلاف « ةيهانتمريغ

 ةيفيك - رحبلا نم زورفملا ءاشلا نم ا رهنلا نم زورفملا ؛لودجلا نم
 . بتارملا رئاس يف كلذكو ؛ ةرطقلا اهب ةمئاق رحبلا تاّيفيك

 ين اهئانفو اهلاصتا دعبو «ةرطقلا ةايحب ةّيح اهرظقت فصو مادام ةرطقلاف

 ةرابعبو ؛ ٌةاّفوتم - اهلِإاهاّيِإ سأكلا بذجو هئاقبب اهئاقبو - سأكلا ءام

 ىندألا لالحمضا رابتعاب ايّقوت ىّمسي ىلعألا ملاعلا يف ىندألا ملاعلا وحم : ىرخأ

 .ىفو ١/4 2١«: : طيحلا سوماقلا ١(



 ىنسملا ءامسالا 0 ١م

 يفوتلا ةقيقحف ؛ ةتامإ ىّمسي هملاع نم ىندألا ملاعلا مادعإ رابتعابو « ىلعألا يف

 . ىندألا ةايحلا ذخأ ةتامإلاو « قبألا ةايحلا ءاطعإ

 : لاقو هه, * َّىَلِإ كُحِفاَرَو كيِْفَوَتُم نا ٍبَسِيَع اَي 00 ىلاعت لاق اذلو

 رابتعاب ىلاعت هل مسا يفوتملاف .0/01: *# اَهَتْوَم َنيِح َسْفْنألا ىَفَوَتَي هللا 0

 5 ةريصقلا ايندلا ةايحلا ذخأب , مودألاو وبال ةايحلا هئاطعإ

 اك - اريثك اريثك اهنم مّرح يتلا هتاراشإ نم انمّهف ام ىلع - دمحلا هللو

 : ىقاَوْلا [191]

 لاق ؛ مهيلإ يو تول 7 نع ءوسلا 2 راجعا ىلاعت هل مسا

 . علاترالوز © مويا كلذ رش هللا ُمُهاَقَوَف و 1/1 «رانلا تاذع اَنِقَو 0 : ىلاعت

 : ليكولا [؟94]

 ىلاعت هل مسا وهف «لّكوملا عفن ان وه امب هتياردل ءرمألا هيلإ ملستسي يذّلاوه

 . هيلإ رومالا مالستسال هتّيلهأ رابتعاب

 : نِلَولا [599]

 «ٍروُتلا ىَلِإ ِتاَمُلُظلا َنِم ْمُهُجِرْخُي اوُنَمآ َنيِذَّلا ٌنِلَو هللا 8 : ىلاعت لاق
 . [؟0ا//؟]

 هيؤجو هيلع اًمع هكاسماب «هيلع ىَلوملا يف قتفلاو قتلا : ةيالولا ةقيقحف

 . هسفن نم هب ىلوأ هنوكل «كولمملا ةيبرت قاقحتسا : ىرخأ ةرابعبو ؛ هل اهف

 . مهسفنأ نم هقلخب هتّيولوأ رابتعاب ىلاعت هل مساوهف



 ليحل ماولا فره

 دادبتسالا ىلع ارداق « ىلوملل ىلوملا ءاوتحاوه هؤاشنم اَمإ د هذه نإ مث

 . ةّيقيقحلا ةيالولاوهف ,« كلملا ةقيقح وه يذلا هب

 ةسناجم نع ايلاعتم هنوكل «قيقحلا ىلوملا نم ةفالخلا هؤاشنم امو

 ام نيكولمملا بيترتل ةفيلخلا بصنيف ؛ مهتاّيفيك ةمئالم نع اليلجو « هتاقولخم
 هل اًمع هكيلامم عايض نوصو ءهنأش َولع ظفحل ءهيلع مهنم هّقحتسي وه

0 
 هيلع مهسفنأ فقوو مهلام لذب دابعلا ىلع ىلاعت هتيالو مزاول نم الثم

 وه اّمع اهزنمو كلذ نع اًينغ ناك اًملف ءمهدالواو مهَسفنا مهتيدفتو « ىلاعت

 الإ مهتيدوبع ةقيقحو مينام ريالا ناكو «نيقولخملا تافص نم

 نكمال يتلا مزاوللا هذه لثمل ةفيلخلا بصنف «ةّيدوبعلا مزاول نم كلذ لاثمأب
 و ُهُلوُسَر َو هللا ْمُكُّيِلَو اَمَّنِإل : لاقف ٠ رارمراو داعلاو كاع نعاس

 . سس. © َنوُعِكار ْمُه َو َةاَكّزلا َنوُنْوُي و ةوَلَّصلا َنوُميِق ةب َنيِذَّلا اوُنمآ َنيِذَّلا

 هناحبس هؤاكرش ال «ةيالولا يف ىلاعت هؤافلخ مه اَّنِإ نونمؤملاو لوسرلاف
 . اريبك اًولع َلَّذلا نم لو هل نوكي نأ نع ىلاعتو

 : باهولا [م00]

 . هل ٌيتاذ ضوع ريغ نم ءاطعإلا نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا



 قتسفلا ةابسألا مرش ١

 4 فلأ ماللا فرح#

 : هللا آلا هلإ كل عم٠در

 ةريح رابتعاب ىلاعت هل مسا هنأ «هلإلا» مسا يف فلألا فرح يف قبس دق
 ىلاعت هل مسا هّنأ « هللا» مسا يفو ءهتّيفيكو هتّيئام كرد نع مهزجعو قلك

 . هيلإ مهقتفو مهقترو قلخلا ءاهتنا نكمي امب هتّيفورعم رابتعاب

 هتّيهام كاردإ نكم ال يذلا - هلإلا سيل هّنِإ « هللا آلإ هلإ ال» ىنعف
 هللا رهظم يف آلإ اقلطم هل تافصلا نم ءيش تابثإ نكمم - هتافص نم ءيشو

 هيلإ مهقتفو مهقترو قلخلا ءاهتنا نكمم يذْلا

 ' هقتفو ناكمإلا ملاع قّتَر راصحنا رابتعاب ىلاعت هل مسا « هللا الإ هلإ الد ف

 اذلو «لعفلا ماقم يف هنع كيرشلا ينن رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف «ىلاعت هيف
 . تافصلا ديحوت ىلإ هب لوصولا مدعل «ةّماعلا ديحوت هللا الإ هلإ ال ْنإ» : ليق

 : وه للا هلا لل "05

 - هتافص نم ءيشو هتّيهام كاردإ نكمي ال يذلا - هلإلا سيل هنأ هانعم

 هل سيل يأ «قلخلا كاردإ نع ةبوبيغلا ىنعأ «ةّيوملا فصوب الإ ةفصب افوصوم
 طيسب وه لب - ةايحلاو ةردقلاو رصبلاو عمسلاو معلاك - ٌدودحم ٌفصو
 قسما

 م ؟ عجرش ءاهنيوانعو اهدودحب ال ءاهقئاقحب تافصلا لك هل تبثي اذلو
 -س

 الإ هلا الل 2( لولدم نوكيو ,هتطاس ناونعب هلإلا وهو «دحاو لدئنيح تافمصلا
0 



 ١/6 فلأ "لالالا فرم

 .« ٌصاوخلا ديحوت وه لإ هلا ال نإ» : ليق اذلو ؛ تافصلا ديحوت « وه

 اهنيوانعب ىلاعت هنع تافصلا ين رابتعاب ىلاعت هل مسا « وه لا هلإ الر ف

 . اهقئاقحت ىلاعت هل اهتابثإ و اهدودحو

 : وه الإ وه لل نماَي وهاي [0*]
 : لاق ايا نينمؤملار يمأ نع هدانساي 2"ناهربلار يسفت يف

 ٌرصتنأ ائيش ٍنمْلع : هل تلقف «ةليلب ردب لبق ايها ًَرضخلا تيأر»
 7-00 الا وه ال نماي وهاي لق » : لاق ؟ ءادعألا ىلع هب

 : يل لاقف ٠ ]ك8 هللا لوسر ىلع اهتصصق ُتحبصأ اًملف
 . «ردب موي يناسل ىلع ناكف :««مظعألا مسالا ٌتملع «ىلعاي»

 : لاق غرف اًملف «...دحأ هللاوه لق» : ءرق اليك نينمؤملاريمأ نإ و

 موقلا ىلع ينرّصناو يل رفغإ ءوه الإ وه ال نماي وهاي»
 . ©«نيرفاكلا

 ل دل ل ل ا ةملك نإ ملعا
 هتّيئيش مئاقلا ءيشلا ىعأ  ةّيئيشلا ةقيقحب ءيشلا وه ام اه دارُي اّمإ و « هقيقحت

 ةمماق هتّيوهف « ضّرع الو رهوج الو ةروص الو هل ةذام الف ؛ ناونعب ال ء هسفنب
 هنع ةيانكلل لباق ٌءيِش « هنع « مكماهوأ قدأب هومتزّيم |ّلك» بلس عف ءهسفنب

 «هنع هوَمْزّيم ام ءلك» بلس دعب ْنإف ءاهرسأب تانكمملا فالخب ء«وه» ب

 . ءيشب سيل

 .7171/7 :راحبلا هنع .”ح ءدحأ هللا
 .ردصملا سفن (؟



 ىنسملا ءامسالا حرس ١

 نماي وهاي» : ىنعُت «ٍناونعب ال ءهسفنب ةّيوه وهام - هذه - «وه» ىنعف

 ءىش ةقيقح سيل ىئيعأ «ىلاعت هيف ةّيقيقحلا ةيئيشلا راصحنا ,«وه الإ وه ال

 نيب ةاوس امو + لاختا وهلا هيلع «ءيشلا» مسا قالطإ و ةّيئيشلا ٌقحتسي.

 .رابعالاب الإ انيق

 اهّنأل «ةلّصأتم ريغ قّمعتلا دعب ةّيرابتعا ٌرومأ يه ا|ّنِإ تانكمملا قلطف

 . هضراوعو لعفلا تاّيفيك راثالاو «ىلاعتو كرابت ّقحلا لعف راثآ

 ءابِكُم وأ ايقلتسُم وأ اذئاق وأ اينحنُم وأ ابصتنُم اًئاق كسفن ضرفا الثم

 ضرع يف ائيش هّدعت «كمايق ءارو ليصأ ٌرمأ كئانحنا وأ كباصتنا لهف

 ؟ كندب لابق يف ليصأ دم كمايق لهو « كمايق

 ؛ كندب يف هتريتعا ارابتعا الإ كندب ءارو ائيش دجت ال ءهّقح تقممعت اذإ

 كؤاقلتسا اذكهو .هتاّيفيكب كدوعق اذكو ءرخآ رابتعاب - ىنفي لب - رّيغتي

 . كنوؤش رئاسو

 ىلإ تيبتنا ىّتح اذكهو ءرخآ رمأل ةّيفيك وهف هيف تقّمعت اذإ كندب اَمأو
 هناحبس ّقحلا ٌلعف وه يذلا لوألا قلخلا ىلإ اهنم تيبتناو «ةعبرألا رصانعلا
 . كيلإ كِلعِف ةبسن هيلإ هلاعفأ ةبسنو «ىلاعتو

 ,معن ؛ ىلاعت هلاعفأ كلذكف «كيلإ ةبسنلاب ةلّضأتمريغ كتارابتعا نأ امكف

 ءاهرابتعا ةبترم يف ءاهرابتعا مادام ٌماكحاو ٌراثآامل اهملاوع يف كتارابتعا لك

 كرابت هتّيوه الإ ةّيوه الو ءٌقحلا آلإ ةقيقح ةّيئيشلا مسا ٌقحتسي ءيثالف
 هلل اوُلَعَج َو ْتَبَسَك اَمِب ٍسْفَن ّلُك ىَلَع ٌمْئاَق َوُه ْنَمَقَأ » : ىلاعت لاق «ىلاعتو
 فرح يف ايككَقا نينمؤملاريمأ نع ةياورب ةيآلا حرش ىضم دقو: 4 َءاَكْرُش
 .مويقلا مسا يف فاقلا

 ةّيئيشلا راصحنا رابتعاب ىلاعت هل مسا «وه الإ وه ال نم اي وه ايد ف

 الإ ءيشلا مما قحتسي ال ضحم رابتعا هاوسام نو «ةقيقحلا ىلع ىلاعت هيف



 ١ما/ فلأ "لالا فرم

 كيلا ةبسنلاب ةعتهذلاروضلا ةيسنك لاعت هيلا اهلك ءايشألا ةيسشف ؟ راثعألاب

 . كرابتعاب آلإ اهل مايق ال

 نم اهل ةنابإ هقلخ دنع اهلك ءايشألا ّدح» : "12 نينمؤملاريمأ لاق اذلو

 مد را يكرفلا# لاقيف اهيف للحي ملف ٠ ءاههلش نم هل ةنابإ و ءههلش

 . خلا - . . « نيأ» : هل لاقيف اهنم لحي ملو ««نئاب اهنم وه» : لاقيف اهنع

 ؛ قيقحلا ءيثلا ينعأ ,««وه» : وه تلق تعش نإ هذه «ال» ريخ اّمأو

 تكس داو ناد راج وعيا ىنيحال يحب ءىش ال» : ىنعملا لصاحو

 ءيشلا تيفن َتيفن اذإ كتأآل ربخلا نع هسفنب ىتغي هنأل ؛ هل ريخ ال ءدتبم تلق

 جونو اهتقيقح ايش هنوك مدعب هتعرابخإلل كلذ دعب ةدئاف الف «هسنجب قيقحلا

 . ةبسنلا ىلإ يننلا

 لطاب»: لوقت نأ لثم ,«هل ربخ ال ءدتبم» : مهلوقب دارملاوه اذهو

 رابخإلا يف ةدئاف الف ٠ « ملاوعلا نم ماع يف ةراشإلل الباق سيل ام يأ :«تاذلا

 . اتابثإ و ايهن ءيشب هنع



 ىنسملا امج لا خيش 6/١

 # ءايلا فرح #

 : نيقتلا ["0]

 . "”ءايلا فرح يف ىلاعت هئامسأ دادع يف يمعفكلا هركذ

 : لاق نأ ىلإ ثيدحلا قاسو - اليك اضرلا نسحلا يىبأ نع "يناكلا يف

 ؟وه فيك يندجوأ « هللا كمحر» : - قيدنزلا ىنعي - لاقف -

 ْ .«؟ وه نيأو

 نيألا َنّيَأ وه «طلغ هيلإ تبهذ يذلا َّنِإ ءكليو » : ايلا لاقف

 , ةّينونيأب الو «ةّيفوفيكلاب فرعي الف ءفيك الب فيكلا فكو «نيأ الب
 ظ . «ءىشب ساقي الو ةّساحم كردي الو

 . « ٌساوحلانم ةّساحب كرديمل اذإ «ءيشال هّنِإ اذإف» : لجرلا لاقف

 هكاردإ نع كّساوح تزجع امل كليو» : ُوْهَككا نسحلاوبأ لاقف

 ءانبر هنأ اًنقيأ هكاردإ نع انُّساوح تزجع اذإ نحنو « هنيبوبر ٌتركنأ
 . - هرخآ ىلإ -« ءايشألا نم ءيش فالخب

 2«نيقيلا» ب هيف ء يش كاردإ نع ٌٌساوحلا تزجع ملاع نع اليك ربعف

 ءيشك ىلاعت هنوك ينو هيبشتلا ذدح نع هجورخ رابتعاب ىلاعت هل مسا نيقيلاف
 عاملا ىف

 ١) حابصملا : ١.

  (3.7ح ءملاعلا ثودح باب «ديحوتلا باتك الما : يفاكلا



 ١/19 هبل رم ملا ءامسألا

 و بج

 مي

 :ديرولا لبخ نم ّيلإ ٌبرقأ وه نم ا ["٠ه]
 قمفضي نافتتكم.نافرغ»: ناديرولاو+ ةيابب ةفاسضالاو :قرعلا + لبشلا

 ُلَثَم : ديرولا لبحو . سأرلا نم هيلإ نادري «نيتولاب نالصّتم ءاهمدقم يف قنُعلا

 . برقلا يف

 -: لاق - سنوي نب ىسيع نع هدانساي "'يناكلا يف
 : هرواحي ناكام ضعب يف آي هّللادبع يبأل ءاجوعلا يبأ نبا لاق

 .«بئاغ ىلع ٌتلحأو هللا تركذ»

 عم وه نم ابئاغ نوكي فيك ؛كليو» : ْدْمكك هللادبعوبأ لاقف

 ىريو «مهّمالك عمسي ء«ديرولا لبح نم برقأ مهبلإ و ءدهاش هقلخ
 ! ؟ «مهرارسأ ملعيو « مهضاخنأ

 يف ناك اذإ سيلأ ؟ ناكم لك ين وهأ» : ءاجوعلا يبأ نبا لاقف

 ين نوكي فيك ضرألا يف ناك اذإو ؟ ضرألا يف نوكي فيك ءامسلا
 . «؟ ءامسلا

 نم لقتنا اذإ يذلا قولخملا تفصو (َّنإ» : ايلا هللادبعوبأ لاقف

 يذلا ناكملا يف يردي الف «ناكم هنم الخو «ناكم هب لغتشا ناكم



 ىنسملا ءامسالا حرش ليل

 نأشلا ميظعلا هللا اًمأف ؛ هيف ناك يذلا ناكملا يف ثدحي ام هيلإ راص
 ىلإ نوكي الو ءناكم هب لغتشي الو «ءناكم هنم ولخي الف ءناّيدلا كلملا

 1 كاكم لإ :هض:يرقا ناكن

 : اهنمو دكا نينمؤملا ريمأ نع ةبطخ يف اضيأ "'يناكلا ينو
 . «اهنم نئاب الو اهب جزاتم ريغ اهلك ءايشألا يف»

 : "”ىرخأ ةبطخ يفو

 ىللخأ دقف «ام ىلع» لاق نمو ءهاّيغ دقف «نيأ» : لاق نمو»

 . (« هنم

 . اليك هبطخ يف ريثك نومضملا اذهو

 - هعفر - قربلا دّمحم نب دمحأ نع ءانباححصأ نم ةّدع نع "يناكلا يفو
 ظ : لاق

 ب لاق نأ ىلإ ةييدللا قايسو + ةليققا قتلا زيمأ قيلقاتح لأم

 وبا كور هللا نع ينريخأف»

 طيحمو «تحتو قوفو انهاهو انهاه وه» : اليك نينمؤملا ريمأ لاقف

 ال َو ْمُهُعِباَر َوُه الإ ٍةثالَث ىَوْجَن ْنِم َنوُكَي اَم »* : هلوق وهو ءانغمو انب
 © ْمُهَعَم َوُه الإرَتْكَأ ال َو ِكِلَذ ْنِم ىَنْدُأ الَو ْمُهُسِداَس َوُه الإ ٍةَسْمَخ

 . (( (ال/همز

 مدع رابتعاب ىلاعت هل ٌمسا «ديرولا لْبَح نِم لإ ُبَرقأ وُه نَم اَي» ف

 دوجولا خنس نم سيل يذلا يهلإلا دوجولاب ىلاعت هنم ءيش نم ءيش ٌولخ

 .08ح ,«بطخلا عماوج باب ءديحوتلا باتك ء«١/١2١ :يناكلا (؟



 ١4١ هبل رملا ءامسالا

 وه لخاد اذلو «ىلاعت هللاريغ وهف تانكمملا نم ٌساوحلا هتكردأ اف «يناكمإلا

 . ةنئابملاب ال اهمع ٌجراخو «ةجزام لاب ال اهلك ءايشألا يف ىلاعت

 : ناكم ٍلكب وه نم اي ["05]
 . قبس اّمم هانعم تفرع دق

 : نش نع ْنأَّش هلغشي لل نق اي [0

 كنرق نم - كلئازجأ ماتب ةطيحم اهّتدجو « كسفن يف تركفت اذإ كن ملعا

 كمظعو كمحلو كدلج نم - اهنم ءىش كنم ولخي ال ثيحب - كيمدق ىلإ
 ةسوسحملا كئازجأ نم كنطابو كرهاظ ىرت اذلو - كرعّشو كقورعو كمدو

 ةيقاب ءاهقازرأ اهيلإ ةلوصوم ءاهنع ةلوفغم ريغ ةمظتنم ةنطابلا كبتارمو
 اهيف ٌلخاد كئازجأ ماتب اهتطاحإل سفنلاف ءاهراثآل لك ةرهظُم ءاهتّحص
 . ةنئابملاب ال اهنع جراخو « ةجزام لاب ال

 مد الو مظع الو محل الو عمس الو نيع ال «كئازجأ عيمجب اهتطاحإ عف

 جراخ الو اهيف لخاد ال ءةروص الو مسج ال ءرخآ ءيش الو قورع الو

 , يرصبلا دوجولاب ال ءىناسفنلا دوجولاب اهلك اهعمو ءاهعيمجب ةطيحمو ءاهنع

 راثآ ٍءزج ّلك ين رهظُت «يمّظعلا الو «يمحللا الو «يعمسلا دوجولاب الو
 - اذكهو «تارّصبملا رصبلا ينو ءتاّيعمسلا عمسلا يف - ءزجلا كلذ

 الو «قوذلا نع عمسلا الو «عمسلا نع رصبلا الو نأش نع ْنأش اهلغشيال

 . سمللا نع وهالو ءّمشلا نع وه

 قبسأو ىلوأ اهعناصف ؛ ىلاعت هعنُص راثآ نمٌّرثأو هِقلُخ نم قلَخ يهو
 «ضرأ نع ءامس الو ,ءامسلا نع ضرألا ال ءنأش نع ْنَأش هلغشي الف ؛ منو
 .رابتعالا اذهب ىلاعت هل مسا وهف «ءيش نع ءيش الو



 تسلا انا ف ١0

 : ناش يف موي لك وه نم اي 3

 ميلعلا الثم «ةدودحم اهنيوانعب تناك نإ و ىلاعت هللا ءامسأ نإ ملعا

 نييهانتم ريغ |مهّنكلو - ةردقلاو ملعلا - نيفلتخم نيرابتعاب نامسا |ههّناف «ريدقلاو

 قر را ورك د ر دخلو اعلا تايد مدع حب ا هارودلاو تاي دي

 :. ةلاطتسلا ةتردقلا هلو ل هما

 ةروص اَمإ هبتارم ماتب ناكمإلا مّلاعو «ةيهانتم ريغ ٌنوؤش مسا ٌلكلف

 اهني بيكر ةظتحول اذا و: لاعت هئاعما 'رهاظل ةكرف ةروض: اما ق6 ةثدارفا

 ام ىلإ قترال هنوؤش نم نأش وأ رخآ مسا بتارم نم ةبترم عم وأ رخآلا عم
 هلال

 ُرْحَمْلاَو مالفأةرَجَش ْنِم ضْرألا ىف اَمُنأْْلَ» : لك ورع رفا كبذو

 101 © ْميِكَح ٌزيِزَع هللا ْنِإ هللا ُتاَمِلَك ْثَدِقَن ام رُحْنَأ ةَعْيَس ِهِدْعَب ْنِم ُهَدُم

 دَفْنَت ْنَأ َلِبَقْرْحِبْلا َدقَتَل ىَبَر ِتاَمِلَكِل اًداَدِم ملا ٌناَكْوَل ل 8 ىلاعت هلوقو

 . ى«همدر © اًدَدَم هلثِمب انتج ْوَلَو ىَبَر ٌتاَمِلَك

 هيف دّلوتتو ءءايحألا هيف تومتو «قازرألا هيف لّدبتت ٍثداح موي لك يفو
 دّدجتي امم اذكهو «ىضرملا هيف ٌمصتو ءءاًحصألا هيف ضرمتو «ديلاوملا

 ناكمإلا ملاع قير ىف ةلمتعملا ءامسألا لّدبتل يه اَّنِإ موي موي ّلك ىف لّدبتيو

 . هقتفو

 «نأشلا ريغ نأش ِنآ لك لب «ءامسألل ديدج ٌرهظم وهو آلإ موي نم اف

 عيدب» ب يمس كلذلو «نأش هل ٍنآ لك يف لب ءٍنَأش يف وه موي ّلكف
 - عيدبلا مسا يف ءابلا فرح يف هقيقحت رم دقو - « عيادبلا

 . نأش يف وه موي لك لب « مّلاعلا يف راركت ال نأ لع كلذ نمو

 . راصبألا يلوأاي اوربتعاف « رابتعالا اذه ىلاعت هل مسا وهف



 ١41 َةبَكر ملا ءامسألا

 : نيبملا قالا ئلعالا رظنملاب وه نم اي [04

 َو #8 : لئاق نم ّرع لاقو ءم1 « نيبُمْلا يقلب 1 0 ىلاعت لاق

 . سد © ىَلَدَتَف ىَنَد من * ىلْعَألا يملا م

 : لئُس ْالْيَكَكا قداصلا نع 'لاصخلا نعو

 درت ٌراهنَأ هيف ء« شرعلا يدي نيب عاق» : لاق ؟ «نيبملا قفالا امد
 . « موجنلا ددع ناحدقلا نم هيف

 - ِهَنلْقَن » : هيفو . «ةيحانلا : - نيتّمضبو ّمضلاب - قفالا» "سوماقلا يفو

 . « هنيعب هلمأَت >: - هلوق ىلإ -«...ارظن «هيلإ و « هعِمَسو هَرّصّنك
 هفارشإل «ءيش هيف لاحلا توفي ال يذلا لحما : «ىلعألا رظنملا» ب دارملاف

 ةيدّمحملا ةقيقحلا ينعأ ؛ ىلاعتو كرابت يلح لّوُأ نع ةيانك وهف «هاوسام ىلع

 ةليل ءاعد يف امك ٠ , مظعألا ةللخ وع «لامجإلاو ةطاسبلاب ءىش ّلكب ةطيحلا

 نم ةليللا هذه يف مظعألا يّلجتلاب كلئسأ يّنإ ّمهللا» : ِهلْوَأ يذلا "”ثعبملا
 .« ميكملا رهشلا

 «ضعب نم اهضعب نيبملا «ءىش لكل ةرهظملا ةّيحانلا : نيبملا قفالاب دارملاو
 ؛ هتيالو ةبترم رابتعاب لوألا يّلجتلا نع ةيانك وهف «ءيشب ءيش هبتشي ال ثيحب
 وه : شرعلاب دارملاف ايِكا قداصلا نع ؟”لاصخلا هاور ام هيلإ راشأ اك

 بتارم : راهنألاب دارملاو ءاهتيالو ةبترم وه : عاقلاب دارملاو «ةيدّمحما ةقيقحلا
 . اهنوؤش : ناحدقلاب دارملاو « ةيالولا

 ١( «نيبملا قفالا نعم باب :174 :رابخألا يناعم .0ح ؛نيعبسلا باوبأ :087 :لاصخلا ح١.

  5نظن 81/6 عقحلا ماله 6/7“: ضيا نيرفاقلا
 ؛...مظعألا لجنلاب كلأسأ ينإ مهللا» : هيفو 27174 :لامعألا لابقإ .0170 : حابصملا (؟
 ْ .افنأ ىضم (؛4



 ىتسعلا ءايسالا © نع ١

 فرشملاك ؛هيلع اهئافخ مدعو ءيش ّلكب هتطاحإ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . هنودام ّلك نّيبت ىتلا ةيحانلا يف نّكمتملاو «هيف هنيعب لمأتملا «ءيشلا ىلع

 ريل هحبش كاردإ دعب ءىبثلا يف رظانلاك ءاهّداوم طيحم ةّيدمحملا ةقيقحلابف

 انها هم اداوم نيو هقلا لمع اذكر د اهيوبع نعي ةنالرلا وقوات ةزؤيف
 . نيمسالا ةلززنم

 : هْملِع ٍء يش لكب ظاحأ نم اي [00]

 . كانه عجارف - مسالا اذه ريسفت نع ينغي ام «طيحملا» مسا يف انفلسأ دق

 : هتمحر ءيش لك ثعسو نم اي [11]

 . عجارف كانهو ءةعسلاو ةطاحإلا نيب قرفلا طيحلا مسا يفّرم دق

 ينحا لإ قجرلاب اين ءادحلا تكي هيرب يح ةحو رلعلا ةقيقح ام

 . نامح رلاو ميلعلا

 : رودضلا يِفحُت امو نّيعألا َةْنِئاَخ معي نماي ["17]

 نآ وأ حن ال ام ىلإ رظنلا نم قزاسب + نيعألا ةنفاخوا» 4 نموهاقلا ق

 .« هلّوأو ءيش لك مّدقم ىلعأ ردصلا» : هيفو .«ةبيرب ةرظن رظني

 لرالا ةلعلا هلأ زانتعاب لوألا قلك ارح ملعلا ةقيقح َّنِإ تفرع دق كن م
 اًئيش اهذاوم رب يا ارا [ينلطب كايا ريو ردح راعرح علا نو حرك

 ال ثداح لعف هنأ تفرع دقو ءاهنوؤش رئاس متي ءامسألا رئاسب مث ٠ اقينكف

 . ةفصلاريغ وهو قّلعتملا ىلع ةفصلا عاقيإ ىرخأ ةرابعبو «ةفص

 اَمِإ و «مالسإلاب حرشي اَمِإ يذلا ناسنإلا بتارم «لّوألاردصلا »ب دارملاو



 ١016 ةبك ملا ءامسالا

 ىلاعت هل مسا وهف «ةطاسبلاب هبتارم نم هب طاحأام « خي ام»ب دارملاو . رفكلاب
 اهب طاحا ام زييم مث ءةّضصاخ اهذاوم اهنوؤشو نيعالا بتارم زييمت رابتعاب

 . اهتتلعف ناوأو اهّلاحم فآلُك ائيشف ائيش ةيلّوألا اهللعواهّداوماقلطم رودصلا

 : ةيفاخ ِهيِلَع ىفخَي لل نماي ["1]

 ءيش باجتحا ناكمإ مدع رابتعاب ىلاعت هل مساوهف . ةينالعلا كض : ةيفاخلا

 هبل نك

 ]١"[ 2”هيلقو ءرملا نيب لوحي نماي :

 اَمِل ْمُكاَعَد اَذِإ ٍلوُسَيِلِل َو هلل اوُبيِجَتْسا اوُنمآ َنيِذّلا اَهّيَأ اَي # : ىلاعت لاق
 َنوُدَشْحَت هَل 1 لَك َو ِءْدَمْلا نيب لوحي هللا نأ اوُمَلَعا َو ْمُكيِبَحُي # 7 .

 الكل رقابلا نع "'يمقلا :
 هتعاطو رفاكلا نيبو ءرانلا ىلإ هدوقت نأ هتيصعمو نمؤملا نيب ُلوحيد»

 اهميتاوخي لامعألا ّنِإ اوملعاو » -: لاق -«ناميإلا اهب لمكتسي نأ « .

 يك قداصلا نع "'يشايعلاو ديحوتلا يفو :

 «ٌقح لطابلا نإ ملعي نأ نيو لو .

 ١) يفاكلا ف ١١/ 252ؤليَبلا قداصلا نع (؟ح ,ءاعدلا لبق ءانثلا باب ءءاعدلا باتك :

 ءرملا نيب لوحي نم اي «ديري امل الاّعف اي ءديرولا لبح نم ىلإ برقأ وه نم اي :لوقت»
 هبلقو «.

 ١( :ىمقلا ريسفت ١//59.
 ”( ."5ح «لافنألا ةروس :07/7 : يشايعلاريسفت .5ح «ةواقشلاو ةداعسلا باب :70/ : ديحوتلا



 يسعلا زال كر ل يس ل ل ل ذا
 : هاأئعم « هنع "”يشايعلاو عمجب ا فو

 . ادبأ قح لطابلا

 ىلإ ههيجوتو تاريخلل هل باجتسا نم بلق دادعإ رابتعاب ىلاعت هل مساوهف

 هفرصو تاريخلا نع رول هلوسرلو هل بلق ةيمعتو قحلا

 : ضرألا يف الو تاوامسلا يف ةَرَذ لاقثم هنع ُبزعَي لل نقاي ["16]

 ىف الو تاّومَّسلا ىف ٍوَتَّذ ُلاَقْثِم ُهْنَع ُبْيْعَي ال ِبِبَملا ٍمِلاَع : ىلاعت لاق

 . 0 © ِنيِبُم ٍباّتك ىف ًالإْربكأ ال َو َكِلَذ ْنِمُرَعْصَأ الَو ضرألا

 ل انيقنا هيفو .«باهذلاو ...ةبيغلا : بوزْعلاو » : "”سوماقلا يف

 . « َهّرْذ ةدحاولا « ريعش ةّبح ةنز اهنم ةئامو . للا راغص

 ىلاعت هل مسا «نيلعافلا ءامسأ نم ملاع لثم نإ ثلاثلا رمألا يف تفرع دق
 وه يذلا بيغلا ملاعب دارملاف ءاهتاقلعتم ىلع اهعاقيإل تافصلا دادعإ رابتعاب

 اهبيترتو ةيئزجلا اهنوؤش راهظإ و ةلزانلا اهبتارم ىلإ ىلوالا ةّلعلا ليزنت ةّيبت يف
 ناك اذإ و ءهرخآ مولعم ضرع يف امولعم ينزج ّلك دعي ثيحب اهبتارم ىلع

 :هلوق بيقع - خلا - # ُهْنَع ُبْرْعَي ال 8 : هلوق ىلاعت بّمع اذلو

 ىلوالا هتلع ىلاعت هليزنت ىلع فوقوم ءيش لك ةيئيش نأ ىلإ ةراشإ 4 مِلاَع»
 . ىلاعت هنع هلوهذ نكمب فيكف « دوهشلا ملاوع ىلإ

 ١( نايبلا عمجم ."طح راعبا »ع .79ح «لافنألا ةروس ,7/"07 يئايعلا ريسفت :

 / .76/لافنألا , "ع !

 طيحلا سوماقلا (؟ : ١/٠١7 .رذلا ,"5/7”و .بزعلا ء



 11 هبل ر ملا ءامسألا

 لوهذلا وه لب ؛ باهذلا قلطم الو «ةبيغلا قلطم سيل بوزعلاف
 ءاهتئزجت دعب تاّيئزجلا نع ىلاعت هلوهذ مدع راع لاسما ناو هالو

 ةيناثلا اهللعب ّمث «نآرقلا ةبترمو باتكلا يه ىتلا ةَيلوالا اهللعب اهماوق نإف
 ءيش لك نّيبتي اهنييبتب يتلا ةيناقرفلا ةبترمو ةيالولا ماع وه يذلا نيبملا باتكلاو

 . ينزج لك ىّرجتيو

 قيما نيرما اك ىف ال دتكا الو َكِلَذ محم الو علاق اذلو

 لك نيتبتي هنايببف «نيبم باتك وه يذْا ةيالولا ملاع يف اهللعب ريبكو ريغص لك
 . ىلاعت هنع هبوزع نكمب فيكف ءائيش ريصيو « ءيش

 : دحأ اوفك هل نكيت ملو دلوُي ملو دلت مل نقاي "15
 : 1205| هيبأ نع قداصلا نع ''”يناصلا يف

 نع هنولأسي كلا يلع نب نيسحلا ىلإ اوبتك ةرصبلا لهأ َنإ»
 : مهيلإ بتكف ؟ دمصلا

 الو نآرقلا يف اوضوخت الق ءدعب اَمَأ ءمحرلا نمحرلا هللا مسب»

 . ملع ريغب هيف اوملكتت الو هيف اولداجت

 نآرقلا يف َلاَق نَم» : لوقي ]كفل هللا لوسر ىّدج تعمم دقف

 . «ٍراَّنلا َنِم ُهَدَعَفَم ءّرَبتيلَف مَلِع ريغ

 هللا * ٌدَحَأ هللا# :لاقف دمصلا رّسف دق هناحبس هللا ْنِإ و

 نكي غلو * لوي مَ ذلَي غل » : لاقف هرعف مث ٠0-0, 4 دَعَا
 رئاسو دلولاك فيشك ٌءيَش هنم جرخي مل ء«-:0: © ٌدَحَأ اًوفُك ُهَل

 :راحبلا هنع .دحأ هللا وه لق ىنعم باب 4٠-41١. :ديحوتلا يف - هدق - قودصلا هاور ١(
 فقرات



 ىنسملا ءامسالا حرش ْ ١14

 ,سفنلاك فيطل ٌءيش الو «نيقولخملا نم جرخت يتلا «ةفيشكلا ءايشألا

 ةجهبلاو ٍنزحلاو ل ل ا
 ا عوجملاو ةمأسلاو ةبغرلاو ءاجرلاو فوخلاو ٍءاكُبلاو كحضلاو
 , فيطل وأ فيثك ٌءيش هنم دّلوتي نأو «ٌءيش هنم جرخم نأ نع ىلاعت

 ءايشألا جرخي امك ءيش نم جرخم ملو ء«ءيش نم دّلوتي ملو ءدلوي ملو
 تابنلاو «ةّبادلا نم ةّبادلاو ء«ءىغلا نم ءىشلاك ءاهرصانع نع ةفيثكلا

 جرت ان وو را نهداقاو هديل ةرتم امل اوم: يظر ال: قرنق

 ندخل نم عمسلاو نيعلا نم رصبلاك اهزكارم نم ةفيطللا ءايشألا

 زييَقلاو ةفرعملاو ناسللا نم مالكلاو ءمفلا نم قوذلاو فنألا نم ّمشلاو

 . رجحلا نم رانلاكو «بلقلا نم

 ىلع الو ءىش يف الو ءىش نم ال يذلا ءدمصلا هللاوه لب ءال
 دلخام ىثالتي هنري ابك ةينقتمو نايتلاسونزغاسنألا عدبم « عيش

 * ُدَمَّصلا هللا » مكلذف ءهملعب ءاقبلل قلخام قبيو « هتّيشم ءانفلل

 ريبكلا َةَداَهْسلا َو ٍبْيَغلا مِلاَع 04-8 دّلوُي ْمِلَو َدِلَي مل ىلا

 . #6 دَحأ وفك ُهَل ْنْكَي لَو وه ءمرد# لاَعتُملا

 هدالياي لوقلا نكمم ىتح , هضرع يف ءيش ىنن رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 ّينغلا ء|هملاوع نع يلاعتملاو ءاهب طيحما «ةداهشلاو بيغلا ملاعوه لب «هدّلوتوأ
 . عيمجلارقف فكأ هيلإ طسبنملا «عيمجلا نع

 . قبس امل ةكلذفو ٌنايب هّلاك - خلا - بيغلا ملاع : ديك هلوقف

 هتضبق اعيِمَج ضرألاو هنيميب تاّيوطم تاوامّسلا نقاي ["17]

 موي ُهَنْضْيَق اًميِمَج + ضنالا ِهرَذَق َّقَح هللا اوُرَدَق اَمَّو 8 : ىلاعت لاق

 . ىىم«د © َنوُكِرْشُي اَّمَع ىّلاَعَت َو ُهَناَحْبُس ِهِنيِمَيِب تاي روْطَم ٌتاَوِمَّسلَآ َو ٍةَماَيِقْل



 ١46 ةبك ملا ءامسالا

 : اليك قداصلا نع '”ديحوتلا يف

 : نينا » -: لاق - «دحأ هعم اهكلمي ال ءهكلُم ىبعي : هتضبق»

 . ©"هتّقو هتردقب ىعي © ِهنيِمَيِب ٌتاِّيوطَم )>4 ةّوقلاو ةردقلا : ديلاو ديلا
 : اضيأ هيفو . «ئوطْناو ئَوَطاَف ءاَهيِوطَي ةفيجصلا ئَوَظ» : "”سوماقلا يف

 .«ءيش نم هيلع ٌتضيّقام - رثكأ هُحَّضو - ُةَّضِبَقلاو ... »

 َّنأ دارملاف ؛ فكلا ئلمب ام : ةضبقلاو . طسبنملا ّدِض : يوطنملاو ّيوطملاف

 هيلإ ةيسيلاب ةدخناو :ةضبق' لون اعيمت نظرألاو + ةتيهيب ةيوطتم' اهخعسب كاوارسلا
00 

 ةقيقح ىلإ لوصولاو هردق ريدقت نع هاوس ام زجعرابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 . هرهق

 : ىوتسا شرعلا ىلع ُْميِحْرلا ْناَمحّرلا وه نقاي [1]

 لوألا قلخلا نأ « يحرلا نامحرلا» يمسا يف ءارلا فرح يف انركذ دق اّنأ ملعا

 .ةّمحر ىّمسي دوجوم لك نيبو هلآو دّمحم نيب ةبارقلل اببس هنوك رابتعاب

 - امتاد ةيهانتم ريغ تارطقل رحبلا ةطاحإ - دوجوم ّلك ةذامب هتطاحإ رابتعابو
 . اًميحر ىّمسي نينمؤملاب ةبارقلا كلت مزاول صاصتخا رابتعابو ءاناَّمحر ىّمسي

 ىلع يرودقا ث : ىلاعت هلوق يف ايلا قداصلا نع 'يناكلا يفو

 : علا شعل

 .7ح ....اعيمج ضرألاو : لجو زع هلوق ريسفت باب ١71١-2177 :ديحوتلا ١(
 هتردقب تايوطم تاوامسلاو : لجو زع لوقي ,ةوقلاو ةردقلا ديلاو ءديلا نيميلا» : ردصملا يف (؟

5 
 .ىوط ,”08/8غ : طيحلا سوماقلا ('"*

 .5-8ح لاقتنالاو ةكرحلا باب ءديحوتلا باتك ء ١171/١ :يفاكلا (؟



 نسل ءاهسللا تي هك

 . «ءيش نم هيلإ برقأ ءيش سيلف «ءيش لك ىلع ىوتسا»

 : ("”ىرخأ ةياور يفو

 دعبي مل «ءيش نم هيلإ برقأ ءيش سيلف ءءيش لك يف ىوتسا»
 . «ءيش لك يف ىوتسا « بيرق هنم برقي ملو «ديعب هنم

 غيض نقرتعلاو «تادوجوملا مات ىلإ هخبستا ءاوقساب ءاوثسالا اقف رشنفف
 .«ىلع» ب ىدعتي اًمه-هلثمو + ءاليتنالا ىنعم ءاوتسالا نيمضتب هءابألا

 ءيش ّولخ مدعل : ءيش ”لك ىلإ هتيينامحرب ىلاعت هتبسن ءاوتسا ةيآلا نم دارملاف

 . ىلاعت هتمحر نم

 مزاولب طاحأ ةّيميحرلا هتمحربو ءدوجوم ّلك داوم طاحأ ةينامحرلا هتمحربف

 يف ةّيميحرلا هتمحر ّضتخي ةرخآلا يف نكلو ءّرشلاو ريخلا نم ّمعأ ؛ اهدوجو
 . تاريخلاب نينمؤملا

 ٌولخ مدع ثيح نم ,«ءيش لك ىلإ هتبسن ءاوتسا رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . ةيميحرلاو ةّيئامحر لا ىلإ ةمسقنملا هتمحر نم ءىش

 : ءيش هلثمك َسْيِل ْنَماَي ["15]
 هل لثملا ناكمإ ىنن اهانعف «ةلمجلا ةبسن ديكأت اهانعمو «ةدئاز فاكلا

 . رابتعالا اذهب ىلاعت هل مسا وهف «ةفص الو اتاذ ال «ىلاعت

 ]٠*[ ءىش لك توكلم هديب نماي :

 نم هلاوع رئاس يذلا هروهظ لَوُأ نع ةرابع ءيش لك توكلم ّنإ ملعا
 هعورف .



 10 ةبَكر يلا ءامسالا

 . «ناطلسلاو ّرعلا : - توقرَتو توُبَمَرك - توكلملاو » : ”سوماقلا يف

 : رمألا ّنأل رمألا ملاعب ىّمسيو ؛ هحيتافم ملاعو ءهرمأ ملاع نع ةرابع وهف
 عطق عم ءيشلا هب تدراو ءرمآلا ةقيقحو ءرمالا سفن : لوقت |ى ؛ ءىثلا

 . هب ةقحاللا هتافاضإ نع رظنلا

 عم ءيشلا ةّيئيش ملاع : رمألا ملاعب دارملاف . وهوه امب ءيشلا : رمألاب دارملاف
 37 , حيتافملا ملاعب هتيمست هجو ملغ كلذ نمو ؛ هتافاضإ مات نع رظنلا عطق
 . ناطلسلاو ّرعلا هلو ءملاوعلا مامت حاتفم هّنأل « توكلملا

 ىلاعت هيف ءيش لك توكلم ءارجإ راصحنا رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . هتردقبو

 كلت ينعي م60: «َوُه آلِ اَهُمَلْعَي ال ٍبْيَلا ُحِتاََم ُهَدْنِعَو » : لاق اذلو
 اهتارم لا اهزانب الوب انيك دشت ال ءدوجوم ّلك باتك ملاع يه يتلا حيتافملا

 ةبترم ُمَلعي مِلَع ةبترم نأ ثلاثلا رمألا يف تفرع دق كّناِف «ىللاعت هللا الإ ةلزانلا
 ىلاعت هلاعفأو ؛ لعفلا ةبترم وه لب ٠ « ملعلا ةفص ريغ وهو « مولعملا ىلع ملعلا عاقيإ

 . ممالا فافتان هتداح

 وكيف نك هل لوقت نأ ايش ةازأ اذا ةزهأ قفاز [71]

 ون وك انور عقم همج4 1813ج و» كافرا نح !ةنويغلا ل
 . « عونصملا

 نكي مل « هلّثَمو هأشنأ هنم ٌلعف هناحبس همالك امإ» : (”ةغالسلا 7 يو

 باب :275 :ديحوتلا .ايقق اضرلا سلجم ركذ *١, بابلا ١77/١ : يلق اضرلا رابخأ نويع (”
 .١ح ٠/”, : راحبلا هنع .ايَبكلا اضرلا سلجم ركذ

 ...هفيك نم هدّحو ام :اهلوأ .1857 ةبطخلا : ةغالبلا جه (؟*



 ىنسملا ءامسالا حرس ا

 . «ايناث اهلإ ناكل اممدق ناكولو ءانئاك كلذ لبق نم
 .« رمضُي الو ديرُيو ... علطنلب الو لوقي» -: 2لاق -

 1 ب ذاب وو (9لاقو

 : "يك مظاكلا نع ديحوتلاو يناكلا ينو

 اّمأو «لعفلا نم كلذ دعب هلودبي امو ريمضلا قولخم ا نم ةدارإلا»
 الو «يّوري ال هّنأل ءكلذ ريغ ال هثادحإ لعفلا هتداراف ىلاعت هللا نم

 ,قلخلا تافص نم يهو ,هنع ةّيفنم تافصلا هذهو ءرّكفتي الو م
 ظفلالب . نوكيف . « نك » : هل لوقي . كلذ ريغ ال لعفلا يه هللا ةداراف

 . «هل فيكال هّنأ اك ءكلذل فيكالو رّكفتالو ةّمهالو ناسلب قطنالو

 هبّقعتيف «هنيوكتب دارملل ءاشنإ ىلاعت هتدارإ نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف
 . لوق ال ,ء ةلهم الب دارملا نّوكت

 : َلّدلا نم نو ُهل نْكَي ملو كللا يف هل كيرش لل نات [877]

 لّدبتو فالتخالاو بالقنالا هيف عقي يذلا قلخلا ملاعوه : كلُملا مّلاع

 توكلملا ملاع فالخب ؛ تادوجوملا فانصأ عيمج تاّيلعف هيف رهظيو «تالاحلا

 الو هيف لّدبتالو «فالتخا الو هيف بالقنا ال «ةطاسبلا ملاع |هّناف رمألا ملاعو

 فئرصتلا راصحناو ءهقتفو ناكمإلا ملاع قتر يف هل كيرشلا ىن دارملاف «لّوحت

 . ىلاعت هيف ريثأتلاو

 لمتحما كرشلا َّنأل «لعفلا ملاع يف كيرشلا ينن رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف

 .ردصملا سفن ١(

 9/١١" يفاكلا يفو .«ةمه الب ديرم» :هيفو «بلعذل هلاق ء14١ :ةبطخلا) ةغالبلا جبن (؟

 .« ةمابع ال ديرم» : )كح « ديحوتلا عماوج باب ؛ديحوتلا باتك

 باتك,٠ 1/١ : يفاكلا ٠ 11 ؛لاعفألا تافصو تاذلا تافص باب .8١ال :ديحوتلا (':'

 .7ح «ةدارإلا باب ءديحوتلا



 57 هبل ر ملا ءامسالا

 ملاع يف الو ءتافصلا ةبترم يف ال ؛«لعفلا ملاع يف وه اَّنِ ىلاعت هئامسأ رابتعاب
 ىلع ةّينبم اهّناف «ةكرشلا لبقي ال ىلاعت هتاذو «هتاذ نيع هتافص ّنأل ؛« تاذلا

 ٌلطبم وهو «ةئزجتلل مزالم ديدعتلاو ,«ديدعتلل مزلتسم ديدحتلاو ءديدحتلا

 نع ىلخلا هّلأو هديدحت نكمي ال يذلا وه هللاف ؛ هلاي سيلف لاز نمو «ةّيلزألل
 ةبترم ال «لعفلا ةبترم يه ةكرشلا اهيف لمتحي ىتَلا ةبترملاف ؛ هتّيفيكو هتّيهام كرد

 ” عادلا كرو لود ةناشعلا

 نيب ريثأتلا يف ءامسألا طسوت رابتعاب كلّملا ملاعب كيرشلا مدع دق اذلو

 طسقت َّنَأ انّيبم 010 © ِلّذلا َنِم لَو ُهَل ْنُكَي ْمَلَو » : هلوقب ءاهطَسوت ةّيفيك
 نيكسلاك و ةقييسلا نان قم ال ةعلالا تاج خرم نيناتلا افا كن ناوو»ءاوسألا
 ىلاعت هتجاحو هّلذ باب نم هنم ريثأتلا نوكيام ينعي ؛ ؛ يلو هل نكي ملف ؛ حباذلل
 نيبو هنيب ةبسانملا مدعل ءرثأتملا ف صقنلا باب نم لب ٠ «ىلاعتو هناحبس هيلإ

 ”ناعتا ىلا

 ريثأتلاو ةّيلآلاو ةبسانملل قلخلا نيبو هنيب هطئاسو يه ىتَلا ءامسألا قلخف

 . ىلاعتو هناحبس َلذلا نم ّيِلو هل نكي ملف «باجح ءارو نم ىلاعت هل

 : و لل وه نيأ كلو وه فيك ملعَي لل نماي [76]
 زييمتب مولعملا ىلع معلا ةفص عاقب اقي ؛إ ةبترم مَلعَي َعِلَع ةبترم نأ تفرع دق

 يتلا هلاوحأ نع ةرابع ءيشلا هتفيكو « اهذاوم صيخشتو ةئلوألا اهللعب ءايشألا

 فئثكم ىىللاعت وهو ,ءىثلل يوتحلا ناكملاوه ثم الاول دابعلاد املا لوحتي

 .انيأ راص هنبيأتب وهف نيألا نّيؤمو ءافيك هفييكتب فيكلا راصف «فيكلا
 فيكلا نع هّينم ىلاعتوهو « هليعافم ضراوعو هلعف نوؤش نيألاو فيكلاف

 هّنكلو ؛ نيأ الو هل فيك الف «لزألا هنم عنتمملا ديدحتلل |همازلتسال نيألاو

 ولخي الو ءفيك ّلكب طاحأ لّوألا هقلخبو «ءىش لك نم فكي هتاذب هناحبس



 ىنسملا ءاهسالا حرس ع

 ؛ ةنئابملاب ال ءايشألا نع جراخو «ةجزاملاب ال ءايشألا يف لخاد «ناكم هنم

 كلذكف ءمهلاعفأو مهتافصو هقلخ تاوذب هبشي ال هلاعفأو هتافصو هتاذ َنأ امكف

 ٌريدقو ملعلابال ٌميلعو ةايحلابال ّيحو دوجولابال دوج وم هنا انكف ةدقاو ةقيك

 ملعيالف ؛ ةياوحلابال ناكم هنم ولخيالو ,فيكلابال فيكم كلذكف « ةردقلابال

 . ءىش ههلشُياالو اًئيش هب هبشُيال يذلا ناحبسف ءوه الإ وه نيأالو وه فيك

 : ةزفغملا لهأو ئوقتلا لهأ ان ["7؟4]

 ؛ْهَأَوُم هللا ءاشب نأ الإ َنوُدُكْذَي اَم َو # ُهَرَكَذ ءاش ْنَمَْف # : ىلاعت لاق

 دسم َرِفْعَمْلا هاهو ىَوَقَتلا

 -: لاق - ةيآلا هذه يف اهَكَكا قداصلا نع 2”ديحوتلا يف

 يدبع يب كرشُي الو قّنَأ نأ لهأ انأ : ىلاعتو كرابت هللا لاق»

 -: لاقو - «ةّنجلا هلخدأ نأ ائيش يدبع يب كرشُي ل نإ لهأ انأو ءائيش اعيش

 هلذيحوت لهأ يدعي ال نأ هلالجو هتّزعب مسقأ ىلاعتو كرابت هللا نإ

 ,هتاضرم فالخ قتي نأل هتيلهأ رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف . « ادبأ رانلاب

 "'نيدباعلا دّيس لاق ةرفغملل هتّيلها رابتعابو

 سأيي الو نوقيّدصلا كبّرتغي ال نأ لهأف - يهل اي - تنأ اًمأو»

 . « نومرجملا كنم

 ]١1١0[ مون لو هند هدا ل ْنَمْأَت :

 وأ « هلّوأوَأ «مونلا ةلقث : ةنسلاو ةنسولاو - ةكرحم - نَسَولا» : سوماقلا يف

 . « مونلا مّدقتي يذلا روتفلاوهو « ساعنلا

 ةيحتلاو ءانثلا فالآ اهئشنم 'ط ةدحسلا ةفيحلا ا نم نوئالثلاو 0 ءاعدلا 6



 نين هبل مهلا ءاهسألا

 ىلع هلجرب اكروتم اسلاج ير هنأ النكلا قداصلا نع "”ىشايعلا [ىقداو
 لاق طور كن كدب هع ملا نوم

 تاوامسلا قلخ نم غرف اّمل بلا نإ تلاق دوهيلا َنِإ اَمْأ ءال»

 هللا 95 : هللا لزنأف ٠ حيرتسيل ةسلجلا هذه يسركلا ىلع سلج ضرألاو

 ىعي . . « ممر # ّمْوَل ال َو ةَئيس ُهَذْخَأَت ال ُموُهَمْل ةَحْلا وم الإ هَلِإ ال

 جاتحي ىتح بعتي الو لقثي الو « مهظفحو قلخلا ريبدتب مايقلا مادلاوه

 . مونلاو ةنسلاب لّصحتي يتْلا ةحارتسالا ىلإ
 هلقثي الو ءيش نع زجعي ال ثيحب هتردق لاك رابتعاب ىلاعت هل ىساوهف

 . ريقح هدنع مظع لكو ءيش

 : 1/84 دقحُمب َةَوِبَنلا مَتح نماي [11

 كذا لانعت قطا" نع هئاننإ راقغاتب لزآلا قلخلا نرخ ةرابع ةوننلا ةقيفحخ

 متخف ؛ ةّيعرلا اهرهاظم ةّيئزج بتارعو «ءامبألا انغام علك هيتارمملو

 هلف «هبتارم مات رهظم ]كمل ادمحم لعج ىنعأ ءاهلك هبتارم ْ]كلَمل دمحم
 يهو ءاهيف ٌدحأ ]كلل هكرشي ال ىتَلا ةدايزلا عم ءايبنألا ماقل ام ]لفل

 ءابيبح هذختاو ءدحأو ادّمحم ٌيِلوَ#ل هبّمل اذلو ؛ ةّيبوبرلا اهقوف ىلا ةبترملا
 - ىلاعت هتّيبوبر غالبإ دعب - هرمأ دقو الإ ابن ثعبي لو «ءايبنألا ديس هلعجو

 . ]لوك هل هتَمأ نم رارقإلا هذخأو ]يلقإل دمحم ةّبن غيلت

 هاَيإ هلاصيإ و ءدومحلا ماقملا رقع ادّمحم هتماقإ رابتعاب ىلاعت هل مساوهف
 ىلصف ءىمظعلا ةليسولاو ىربكلا ةعافشلا ةعلخ هاّيِإ هعيلختو «ىندأوأ ةبترم
 قترُم ةليسوللو ءتاجرد ةعافشللو « بتارم ةّوبنلل مادام هلآو هيلع هّللا

 ١( ىشايعلا ريسفت : ١/١71 ٠ راحبلا هنع .607ح ءةرقبلا ةروس : 659/1/0.



 ىنسملا ءامسالا حرس سا

 ةذيم ةنكاش

 0 رو يل لا حّبَس 9ط : ىلاعت لاق
 اوُعْذا لق 9 ٠ مرمر 4 اليتم هيل بَ ُكِيَر مشا ٍرْكْذا َو » « 4 اليصأَو

 9 و دا © ىَنْسُحْلا ءاَمْسألا ُهَلَف اوُعْدَت ام اّيأ َنَمْحَيلا اوُعْذا وأ هللا

 ةناعتسالاو ًةوعدلاو ٌلتبتلاو ٌركذلاو حيبستلا العاج ؛ © ٍميِحَيلا ِنِمْحَبلا هّللأ

 تايآلا ىلع رفكلاو نامإلا قّلع تايآلا نم ريثك يفو « ىّمسملا نود « مسإلل

 . حيال اى

 : اليك اضرلا نسحلا ابأ ٌتلأس لاق نانس نبا نع هدانساي 'يناكلا ينو

 ؟ « قلخلا قلخي نأ لبق هسفنب افراع ىلاعت هللا ناك له»
 ؟ «اهعمسيو اهاري » : تلق . «معن» : لاق

 بلطي الو ءاهأسي نكي مل هّنأل «كلذ ىلإ اجاتحم ناكام» : لاق
 يمسي نأ جاتحي سيلف «ةذفان هتردق ءوه هشسفنو هسفن وه ءاهنم

 عدي مل اذإ هّنأل ءاهب هوعدي هريغل ءامسأ ,هسفنل راتخا هنكلو ءهّسفن
 ءايشألا ىلعأ هّنأل ؛ يظعلا يلعلا هسفنل راتخا ام لّوُأف «فرعُي مل همساب

 لك ىلع الع هئامسأ لَوُأ وه ءمظعلا يلعلا همساو هللا : هانعف ءاهّلك
 . « عىش



 0 ةجبس ةيتاغا

 كاردإ نع ابوجحم ىلاعت ناك امل هّنأ لع فيرشلا ثيدحلا اذه ٌلديف

 هئامسأب َعدُي مل اذإ و « اهب هنوفرعي و اهب هنوعدي ءاممأ هسفنل راتخاف قلخلا

 . دبعُي مل فرعي مل اذإ و ء«فرعُي مل
 : لاق اليك هللادبع ىلأ نع هدانساي '”دوبعملا باب يف هيفو

 دقف ىنعملا نود مسالا دبع نمو ءرّفك دقف مقوتلاب هللا دبع نم»

 عاقياب ىنعملا دّبع نمو «كرشأ دقف ىنعملاو َمسإلا دبع نمو ءرّفك

 هب قطنو هُبلق هيلع دقعف هّسفن اب فصو ىتلا هتافصب هيلع ءاممالا
 . « مح اليكلكلا نينمؤملاريمأ باحصأ ككئلوأف « هتينالعو هرمأ ّرس يف هئاسل
 . « اًمح نونمؤملا مه كنلوأ» : 01 ةيرذع قو

 ناكولو «ظفللا موهفم نم همهوتي امم ين ىنعي «« مّهوتلاب » : هكا هلوقف
 . ءايشالاك ال ائيشوه

 قدأب هومزّيم ام لك َنإِف ,«هّفولخم دبع هّنأل ء«رفك دقف» : اه261 هلوقو

 . مكيلإ ٌدودرم مكقولخم وهف مكماهوأ
 يذلا مسالا ينعي ء«رمك دقف ىنعملا نود مسالا دبع نمو » : اك هلوق

 .:ةطفن لاعتوه ذي نكتب

 ينعي 2« (« هسفن اهب فصو يتلا هتافصب هيلع ءاممألا عاقياي» : م26 هلوقو

 هب اديرم ديز سفن قالطإ لثم ءاهفوصومو اهاّمسم ةدارإل ةلاو ةآرم اهلعجب

 اديرم ديز هجو ىلإ هجوتلا لثمو ءديز ظفل ىّمسم ىلإ هب لاقتنالا دري
 آلا اهيلإ ليبس ال ىتلا ديز سفن عم ةلماعملاو « هُّح راهظإ ههجو ىلإ هّجوتلاب
 نيتلآ الإ اسيل هيلإ هجوتلاو هئادن يف ههجوو ديز ظفلف ؛ يمحللا ههجوو هندب
 ةفص لك لهأ وه يذلا ديز تاذ وه هيلإ هّجوتملاو ديزب ّوعدملا نأ ىلع نيتلاد

 ىتَلا هتافص» ب اهدييقتو ءادامج آلإ سيل يذلا يمحللا هندب ال «نأشو

 ام

 .ردصملا سفن (؟



 نسل دابعللا مرش يل

 ام ىلإ لصي ىّتح «دباعلل ةقولخم يه يتلا مهافملا جارخإل «هسفن اهب فّصو

 ءءاممألا ماقل ةعماجلا هتوكلم نم قلخلا ماع يف هروهظ لّوُأ نم ىلاعت هللا هقلخ

 . اهعدبُم تافص ىلع تافصلا ماقتل اهعاتجاب ةّلادلا

 كرد نع ٌقلخلا زجع نَم موهفم هب اديرم - الثم - « هللا اي» : لوقيف

 ىلإ موهفملا كلذب يبتني مث ءٌرْفُك هتدابعف ءكردم قولخم وهو « هتّيفيكو هتيئام

 ءهب سفنلا مايق يذلا لقعلا ىلإ اهنم مث - سفنلاوهو - مهولا يف هدجوي نم
 ؛ ةريحملا ملاع ىلإ هنم مث « مدعلا ملاع ىلإ هنم مث ءفرصلا دوجولا ملاع ىلإ هنم من

 ؛ هللا ةقيقحب ىّمسملا «ةفصلاو مسرلاو مسالا نع هّرنملا ّقحلا ملاع ىلإ هنم مث

 . ىسحلا ءامسالارئاسو

 ,كل تاقولخم ىه - ةريحلا ملاع ىّتح - هّتكردأ ام رياسو «هللا» ظفلف

 عم اهنم ائيش تدبع نإ و «ٌترفكو مّموتلاب هللا تدبعف ائيش اهنم ٌتدبع نإ

 مسا ال «ىلاعت هسفن هب ىّمس مساوه يذلا كتوكلمو كتاذ ىلإ لصت ىّنح

 ديز ةجو كِلْعَج لثم - ىلاعت هيلإ هّجوتلل ةلآو ةآرم هلعجتف «هب ىلاعت هتيّمس

 كلاؤسو هاّيِإ كتحو هيلإ كهّجوتل ةلآو ًةآرمو «ديز تاذ ىلإ اهب تهّجو ةهجو

 ينعي «« هتينالعو هرمأ رس يف هئاسل هب قطنو هُبلق هيلع دقعف » : اك هلوقو

 نم هريغو هللا ظفلب كتديقع نع كريبعتو كناسل قطنب كّرس نع أئبنمو
 الهاجوأ اهيناعم راعشتسا ريغ نم . ظافلألا هذه ظّفلتلا دال ءءاممألا

 . اهيواطمم
 ميهافملا جارخ إل هّسفن اهب فصو قل هتافصب ءامسألا يك مامإلا دييقتف

 . سماخلا رمالا يف اهخرش ّرم ىتَلا ىنسحلا ريغلا ءامسألا جارخإ و



 ان ةهبس ةيئافا

 ءامسأ نع اليك هللادبعابأ لأس هّنِإ مكحلا نب ماشه نع هدانساي ”هيفو

 -: لاق - ؟ «ٌّقتشم وه اّمم هللا» : اهقاقتشاو هللا

 ءاهولأم يضتقي هلإلاو «هلإ نم ّقتشم هللا ماشهاي» : يل لاقف

 ءائيش دّبعي ملو رفك دقف ىعملا نود مسالا دبع نفف , ىّمسملاريغ مسالاو
 نود ىنعملا دّبع نمو ؛نينثا دّبعو رفك دقف ىنعملاو مسالا دّبع نمو
 .«؟ ماشهاي تمهفأ ؛ ديحوتلا كاذف مسالا

 . « يلدز » : تلق -: لاق -

 ناكل ىسملاوه مسالا ناكولف ٠ ءامسا نيفستو ةعبس هلل نا لاق

0 

 بوشلاو ءبورشملل مسا ءاملاو «لوكأملل مسا زبخلا - ماشهاي -

 هب عفدت اًمُهف ؟ ماشهاي َتمهفأ ؛ قرحملل مسا رانلاو «سوبلملل ما

 .«؟ هريغ ىللاعت هللا عم نيدحلملا انَءادعا هب لضانتو

 . « ماشهاي كتبثو هب هّللا كعفن» : لاقف -: لاق - .«معن» : تلق

 يماقم تق ىّتح ديحوتلا يف دحأ ينرّهق ام هللاوف» : ماشه لاق

 .(«( اذه

 ىلاعتو هناحبس هللا َنأرابتعالا نمو اهريغ نمو رابخألا هذه نم دافتسملاف
 هل قل لاقمألا هيفال برضت حالو لات ةفصادلا سبل هن ن5 ناكاعل
 هباوبأو هتايآ مهاّمسو « هقلُخ نيبو هنيب طئاسو اهلعجو « رهاظم هتافصلو ءامسأ

 ؛ هتعاطب مهتعاطو ء« هتيالوب مهتيالو نرقو « هئايلوأو هطارصو هئافلخو ههجوو

 م © اوُنَمآ َنيِذْلا َو هلو َو هللا كيلو امّنِإ# : لاقو « هتفرعمب مهتفرعمو
 5-5 4 ْمُكْنِم رئألا ا لوُسَمْلا اوُعيِطأ َو هللا اوُعِيِطَأ # : لاقو - ةيالا

 يلاعم باب ,.« ١ يف انقيا عجار .؟ح ءدوبعملا باب ءديحوتلا باتك ٠ مام ١ : يفاكلا ١(

 .؟ح ءاهقاقتشاو ءامسألا



 ىنسملا ءامسالا حارس 1

 مُهّنأب كِلَذ هللا َنِم بضم اوُءاَبَو ةتكشمْلاَو هللا ْمهِيَلَع ْتَبرَضَو» لاقو

 هللأ ِتاَيآب اوُرْمَك َنيِذّلا نإ #9 لاقو -ةيالا #0 هللا ِتاَيَآب 0 اوُناَك

 َنوُرمَْي يلا نإ: لاقو ب # ماَمِتْن وذ ٌريرَع هللا دنس تادَع ْمُهْل

 4 ميلأ باْذَعِب ْمُه فرِشَبَف 9* هلوق ىلإ © يح ٍرْيْغِ عقلا َنوُلَتَقَي َو هللا ِتاَيَآ

 # َنيِريماَخْلا نم نر هللا ِتاَيآب اوُبْذَك سلا م رك ال َو # : لاقو

 . ه1 # َنوُنِمو ْمِهبَر ِتاَيَآِب ْمُه ا 9» : لاقو 0/0

 مه اهتينالعف ةينالعو دس امل نامالاو رفكلا قلع اهبلع يتلا هّللا تايآف

 مهيلع همالسو هللا تاولص - نورهاطلا هلآو دّمحم اهربكأو ء ججحلاو ءايبنألا

 تيا

 يكف هللا دبعابأ تعمس : لاق ءصاّصجلا دواد نع هدانساي ''يفاكلا يف

 : لوقي

 ٌمجنلا -: لاق حددت 4 َنْودَعْمي ْمُه مجَنلآِبَو تاَمالع َو 0 (

 . « 14 ةّمئألا مه تامالعلاو كفل هّللا لوسر

 لوق نع اليك هللادبعابأ تلأس -: لاق - ىّقرلا دواد نع هدانساي ”هيفو

 م١0 © َنوُنِمْؤُي ال مَْق ْنَع ُرْذّنلا َو ُثاَيآلا ىِنْغُت اَمَو 9 : ىلاعتو كرابت هللا
 : لاق

 يا مهيلع هللا تاولص ٌءايبنألا : رْذّلا :ةّمئألا : تايالا»

 : ىلاعت هللا لوق يف اْمِككا رفعج يبأ نع هدانساي "”هيفو

 . « مهّلك ءانضرألا ينعي ) 1 5 اَهْلَك انتي اوُيْذَك

 ١( :يفاكلا ١/٠١7/-505, ا. .تامالعلا مه ونتي ةمئألا نأ باب « «ةجحلا باتك ح١.

 .ةجحلا باتك ا ,ى/١ : يئاكلا (؟ ٠ مه هباتك يف لجو زع هللا اهركذ ىتلا تايآلا نأ باب

 ,ةمئألا ح١



 1١" ةعبس ةيئاف

 : هل تلق -: لاق - م24 رفعج ىلأ نع « ةزمح يأ نع هدانساي 2'هيفو

 مَع # : ةيالا هذه رسمت خرق ةلتولاست ةعيشلا نإ ,كادف تلعشا)

 ؟ «عمببمر » ميِظَعْلا اي الا نع 3 َنوُلَءاَسَتَي

 نا ا وو لاق

 .«اهريسفتب كربخأ يكل - اق ّمث

 ؟ «نولئاستي ٌّمع» : تلق تلق

 اي نينمؤملاريمأ ناك , م24 نينمؤملار يمأ يف يه» : لاقف -+ لاق -

 . «« ينم مظعأ أبن نم هلل الو + ىتم دكا نه ةيآ :ىلاعت هلل انفزر لرش

 ةقيقحلا نوؤش يه ىتلا ةّيلوألا اهللع نم سفن ّلك يف ام يهف ايس انمأو
 تتبث اذلو ؛ الامجإ «عءيش لك هتطاسبب يذْلا لوألا قلخلاو ةّيهلالا ةّيدّمحلا

 اى ءيش لك ىلع مهتيالو ضرغو « نيرهاطلا هلآو دّمحمو ءيش لك نيب ةمحرلا

 وه راصو ءرابخالاو تانآلا بجوم مهتلصاوم رمآو , ةريثكلا تاياورلا هب

 نامحرلا ىمسا يف هّليصفت انفلسأ دقو ؛ نيملاعلل ةمحر هلآو هيلع هللا ىَلِص

 . ميحرلاو

 ءادهش مهّنأو ,مهلضنو رقلفقل دمع لآ ّقح يف - رابخألا يف دروام َلكف

 يف هئافلخو '"هملع ةّرخو هللا رمأ ةالؤ مهّنأو ""ةادُهلا مهّنأو "هقلَخ ىلع هللا

 تامالعلا مهنأو او ”ضرألا ناكرا أ مهنأو هللا رون مهّنأو ' 9اةيئاواو هير

 ١( 7ح :ردصملا سفن ١

 .هقلخ ىلع هللا ءادهش هلق ةمئألا نأ يف باب ٠ ةجحلا باتك ء.1١-١940/1١91 :يفاكلا ١(
 .ةادحلا مه نكت ةمألا نأ باب «ةجحلا باتك 1941/١-١97, :يفاكلا (*

 .هملع ةنزخخو هللا رمأ ةالو 2 ةمئألا نأ باب ءةجحلا باتك ء١/57١ :يفاكلا (5
 .ىنؤي اهنم ىتتلا هباوبأو هضرأ يف هللا ءافلخ ويا ةمئألا نأ باب ءةجحلا باتك ء١/97١ : يفاكلا (6

 .لجو زع هللا رون افتتا ةمئألا نأ باب ؛ءةجحلا باتك ١94/١, : ىفاكلا ١(

 : نضرالا ناكرأ مه 56 ةعألا نأ باب ءةجحلا باتك ء ١97/١ :يناكلا (



 نكسعلا ::اهسالا' جيم 1

 تاوامسلا ىلع ضرع ينل تانامألا مهّنأو 'ىلاعت هللا اهركذ ىتَّلا تايآلاو

 نوخ ارلاو يلخلا لها عه ذو «ناسنإلا اهلمح واهنلمحي نأ نينأف :لابحلاو ضرألاو

 هّللا اهركذ يتلا ةمعنلا مهنأو "'ههرودص يف تانتيبلا تايآلا نيذْلا مهّنأو اة

 ةيراج يه ![ى مهّرس يف ةيراج « ىنسحلا ءامسألا مهّنأو "”اهنع لوؤسملا ىلاعت

 ةوعدلاو ركذلاو حيبستلا نم نآرقلا يف ركذ تلا ماكحألاو «مهتينالع ىف
 - © مسالل ةناعتسالاو لتبتلاو

 ىنعملابو الالقتساال نكل ءاهب ةصوصخمو رارسألا هذه يف ةيراج يهف -
 ىتؤي يتلا هللا باوبأ اهّنأ باب نم يللا ناونعب « يفرح لا ىنعملاب لب « يمسالا
 لثم ءاهب هّجوت هدّصق نمو ءاهنع لبق هدّحو نمو ءاهب ءدب هللادارأ نمو ءاهنم
 «د ى ز»ظفل ةدارإ مدع عم ههجوب هّجوت هدصق نمو همساب ءدب اديز دارأ نم

 .هب ءدب ديز ظفل الإ هيلإ قيرطلا مدعلو ءديز سفن هدارم ْنأب امالعإ الإ ادبأ

 هاّيِإ هّبحو هنع لاؤسلاو ءهعم ةسناؤملل هّنإف «ههجو ىلإ هّجوتلا يف كلذكو
 هدلج عم ال - ديز سفن عماهّلك تالماعملا هذهو ءهّجوتلا تاهج رئاسو
 ,يمحللا ههجو الإ هيلإ قيرط هل نكي مل امل نكلو - همظعو همدو همحلو

 ىلإ ىرت الأ ؛ ةّيلآلا آلإ هيلإ هّجوتلا نم ديرم ريغ ء ههجو ىلإ هّجوتلا نم ٌدبالف
 فيك ءاهنع حورلا قوهذو ءاهنع اهيوذ ةقيقح قارف دعب ةهبجولا هجوألا هذه
 مل ءاهعم كسنأو ءاهنع كّتح عطقو ءاهنفدو اهاّيِإ كداعبإ يف عراستو اهنع رت
 تقلغأ اهيوذ ْنأو ءاهيوذ ىلإ اباوبأ تسيل اهّنأو «ةيلآلا ناونع خالسنا نم اهيف

 تايآلا نأ بابو ...تامالعلا مه يق ةمألا نأ باب ء«ةجحلا باتك ١//701-7١8« :يفاكلا ١(
 .ق5 ةمئألا مه هباتك يف لجو زع هللا اهركذ يتلا

 مهرودص يف تبأو | اوتوأ دق هكا ةمثألا نأ باب ءةجحلا باتك 7١7/١-1١7. :ىفاكلا (؟
 .مهرودص يف تبثأو | اوتوأ دق ته ةمئألا نأ باب ؛ةجحلا باتك 7١1/١-5١4, :يفاكلا (*

 . ان ةمئألا مه هباتك يف ىلاعت هللا اهركذ ىتلا ةمعنلا نأ باب ,«ةجحلا باتك ء١/1١7 :يناكلا (؟
 .[ح «رداونلا باب ءديحوتلا باتك ء ١45/١ : يفاكلا (6

 .ةتاخلا لوأ يف تايآلا ركذ ىضم (1



 دل ةهرجا ةيَئاَق

 . اهيلاهأ ىلإ ةبرغلا نم ترجاهو « اهناطوأ ىلإ ترفاسو ء اهماوبأ اهيلع
 لبُسو «ةقلغم هنع ةفرعملا باوبأ تناك امل ىلاعتو هناحبس انّبر كلذكف

 نم عنتماو «هدوجو الإ لانت ال هنم ءىش ٌولخ مدع عفف «ةدودسم هيلإ لوصولا

 ٌهجو هل سيل ةهج َلكب طاحأ هّنأ عمو ,هتيؤر ذانضالا نمو ,هتاذ تافصلا

 لا اه اف قير و هيلع الدو ذل ةييفدلا سقت 3 3 لعجت سيل هجرك هب
 هنأ ْمُهَل َنْيَِتَي ىَتَح ْمِهِسَمْنأ ىِف و قافآلا ىف اَنِتاَيآ ْمِهيِرُئَس # : لاقو ءهتافص

 هّيلوو هيداهو هتمالعو هتّجحو هرونو هليبسو همماو هّهجو اهلعِجو +: * قَحْلا
 نعو ءاهركذب هركذ نعو « هتفرعم نع اهتفرعمب فتكاو ,هلهاشو هطارصو هليلدو

 ايلا لالا نازسرفلا بنام لك يلع ناشر نايحيش حبسا
 : ©ةقباسلا تاياورلا يف ابك مامإلا لاق اذلو

 ىئعملا عم مسالا دبع نك رص علا قبلا نود ا

 فّصو يلا ةتافضر هيلع ءامألا عقيب علا دع نمو ,كرشأ دقف

 . « اًمح يدل ريما باححصأ كتئلوأف هّسفن اهع

 : طئارش اهل تايآلا يف ءامسألا ىلع ةقلعملا ماكحألاف

 اهم فّصصو يتلا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسألا نم ءامسألا هذه نوك : لوألا

 . علم رالز 34 اهب ةوعداف ىَّنْمْحْلا ٌءاَمْسألا هّلل َو ىلاعت هلوقل - اهريغال - هّسفن

 . - هُحرش رم |ىك - ةمالع اهلعج ناونعب «هيلع ءامسألا عاقيإ : يناثلاو

 نع ًالك اهزييمتو اهتفرعم ىلع فّقوتملا ءاهم ىلاعت هفاصتا داقتعا : ثلاثلاو

 .فرشنالا

 . اهنع الهاذ وأ اهم الهاج
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 تسلا داهسالا رك "1

 َنإِف «ماهوألا هكردت امم هيلع تافصلا هذه تعقوأ ام جورخ : سماخلاو

 . هقولخم لإ ائيش دبعي مو ءرّفك دقف مهوتلاب هللادبع نم
 ءاعأ ل نهدسفت اعيلانغت ونه نكسب ةاسأ عابصألا نوك «٠ ىبفايسنلاو

 َدشَنِل اننثحأ | اوُلاَق 8 : اليَكلا دوه ةّصق يف : ىلاعت هلوقل « مكؤابآو من اهومتيّمس

 4 َنيِقِداَسَصلا َنِم َتْنك ْنإ ادعت ام ا اَْاَبآ دبي َناك اَمَرَذَن و ُهَدحَو هللا

 اَهب هللا لَن اَم ْمكُؤاَبآ و متن أ اَهوُمِديَمَس ِء ءاهتأ ف ىَنَوُلِداَجُتَأ » - :هلوق. ىلإ 2

 علال 4 ناطلخ رف .

 | ْمْكُحْلا ِنِإ ٍناَطْلَس ْنِم اهب هللا ل م مُكُؤاَبآ َو من

 . -ةيآلا - م. © ْمِيَقْلا ٌُنيَّدلا َكِلَذ 9.

 َلَْنَأ اَم ْمُكْواَبآ و مت نأ 0 ٌءاَمْسُأ الإ ئه نإ مجنلا ةروس يفو

 ْنِم ْمُهَءاَج ْدَقَلَو سْفْنَألا ىَر وهن اَم َو َّنَظلا الإ َنوُعَشَي ْنِإ ٍناَطْلُس ْنِم اهب هللا

 ء [5/0] 4 ىَدُعْلا مهر

 # ْمُكُاَبآ َو ْمّنأ اَهوُميَمَس ًءاَمْسُأ الإ ِهِنوُد ْنِم َنودْبعت ام إل : هلوق يف نإ
 وهو .هتدابع زوجي ناطلس نم اه هللا لزنأ يتلا ءامسألا َّنأ ىلع ةلالد

 سد # ُهاّيِإ الإ زد آلآ رَمَأ © : هلوق نم هل فانمو ةيالا رخآ فالخ

 .رابتعالاو رابخألل يفانمو

 طيسوت زاوج ْنَأ ىلع ٌلدتف « يفرحلا ىنعملاو «ةّيلألا ناونعب ةدابعلا دارملاف
 ؛ اهب هتيمستو ءاه هّسفن ىلاعت هفيصوتب ىلاعت هللا نم ليلد ىلع فوقوم ءامسألا
 نم وأ «مانصألاك ماسجألا نم ناك ءاوس ءاهب هريغ هاّمس ءامسأ ال
 . تالوقعملاوا تاموهوملاوا تالّيختملا

 سيل - خيشلا ةروصوأ ايلا مامإلا ةروص راضحإ نم - ضعب همّموتاف
 نم يه لب ءناطلس نم اهب هللا لزنأ ام متنأ اهومتيّمس ءامسأ يه ذإ «ءيشب

 اَمْسَأ نأ الإ هيو 5 نود ام: فسوي ةروس يف ىملاعت هلوقو

 أ هلل ال



 1 ةعبس ةيتاها

 يلا ىلاعت هللا عابس لو , مكءامسأ نوكتف ءمكل ةقولخم يه نيا تاالّيختملا

 ءامسألا رئاس يف امك هسفنل اهتابثإ اهم هفيصوتب دارملا ْناَف ؛ هسفن ابن فّصو

 2 «ءىش لك قلاخ هّللا» و ,« مبكحلا ملعلا هللا انأ ىنإ» : : لثم « نسحلا

 .اذكهو

0 
 ءءامسألا حرش نم هاندرأ ام

 هركذن مل ام حرش ىلع ردقت نايبلا نم انركذ امبو
 . هللا ءاش نإ ىلاعت هئامسأ نم

 انغرف دقو

 هريرحنو هفينصت نم

 ىلوالا يدامج رهش نم عساتلا ىف

 فلألا لعب ةأمالثو نيرشعلاو ةعساتلا ةنسلا نم

 امك انطابو ارهاظو ارخآو الّوَأ ركشلا هلو دمحلا هللو
 هلآو دّمحم ىلع هللا لصو امهّقحتسمو |هلهأ وه

 مهئادعأ ىلع هللا ةنعلو « نيرهاطلا

 و نيدبآلا دبأ نيعمجأ
 نيرهادلا رهد





 : سر اهفلا

 ةّيثتبألا تاحالطصالاو تاعوضوملا سرهف -

 مالعألا سرهف -؟

 0  نيوانعلا سرهف -

 ))إ”ظشش© ةفيرشلا ثيداحألا سرهف - ؟
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 ةمفصلا ةباألا ةيالا مق
 تت ع لا ب وو سو يس وش ٠ سس سسوس بس و م م م م آس ب ب و ا هوي يس م ب سس يفوح“ سول بما

 (١)ةحتافلا ةروس

 ااا ااا ااا ميِحَّيلا نمحّيلا هللا مسب ١

 94 َنيِمْلاَعلا ٌبَر هلل ذمَحلا ١

 210111 ميِقَتسُملا ظَصلا ائبها

 7 و 2 و ر#ث وري مث و هيام 5 ءعو ها شرع هبا

 868-١58 َنوُعَجَرَت ِهيْلِإّمُث مكييحُي مث مكتيِمُي مث مُكاَيحاف اناومأ متنُكَو هللاب َنوُرفكت فيك
 0 01 ا هد 4 2 2 1

 َنوُرفكي اوناك مُهنأب كِل هللا َنِم بَضْعِب اوُءاَبو ةتُكسملاو هللا ْمِهيَلَع تبرضو ١
 0١" هللا ِتاَيآب

 0 ل ٍةَئَس فلومي ول مُهُدَحَأ دوي اوكرشأ َنيِذَّلا َنِمَو 5
 ٠0 مكبر نمريخ نم مُكيِلَع َلّزَنُي نا ّنيِكِرْسُملا الو باتككلا لها نِم اوُرُفَك َنيِذْلا ٌدَوَي ام ...... ١179 د : مه ل 0 5 1 1 َ ل ا

 ةو و 0 4 . م ٍ
 000 000000 اذَسَح ارامُك مكِناَميِإ دعب نِم مُكَبوُدرَي ول باتكلا لها نِمّريِئَك دو 4

 د00 ضرآلاَو ِتاَومَّسلا ْعيِدَب ١١
 # خلا سس عسوب را 2 را 0 1 00 ل ا ا

 ١ اًديهش مُكيِلَع ُلوُسَيلا َنوُككَيَو ساّنلا ىَلَع َءاَدَهَش اونوُكَتِل اَطَسَو َهّما مُكاَنلَعَج ِكِلَذَكَو ١١

 1170111 مكركذأ ىنوُرُكذاَف 7
 ١ اَّثلا باَذْعاَنِقَو 1111111 0010011

 ١ َنوُعَجرُت ِهيَلِإَو طٌصِبَيَو ضبقَي هللاو 0

 0 مون الو ةئبم ُهَدخأَتال ُموُيملآ ٌَحلآَوُم الإ ةلإ ال هللا 0
 نِم ٍءيشب َنوُطيِجُيالَو مُهَفلَح اَمَو مهيِديأ َنيِب اَم ُمْلعَي هِنْذاِب الإ ُهَدنِع ُمُمْشَي ىِذَلا اذ نم 0 مه اا هحكلد عدا 0 00 ا ا ل م ا

 1117-١15 ًءاشامب لإ هملع

 11و ٍروُنلا ىلإ ٍتاَمّلظلا ْنِم مُهُجِرْخُي اوُنَمآ َنيِذَّلا لَو هللا ”0/



 10 تايالا س ريف

 ةمفصلا ةيالا ةيألا مك

 ُتوُعاطلا ُمُهُاَيِلوُأ اوُدَفَك َنيِذَّلاَوِروُتلا ىَلِإتاَمنُظلا َنِم مُهُجِرْخُب اوُنمآ َنيَِلا لَو هللا 1
 00100 ثاخلطلا ىلاوولا نير را
 00 ُتوْعاطلا ْمُهْواَيِلوأ اوُوَمَك َنيِذَّلاَو

 ِدَقَف م ا ا ل اي ”017/-

 تامل | ىلإ روش 8 مُهنوج ِرْخُي ؛ توا ا شايل اوُرَفَك هيرو ا َنِم

 0 َنوُدِلاَخ اهيِف مُهِراَنلا ُباَحصُأ َكِئوُأ

 () نارمع لآ ةروس
 0000 1 ماقتنا وذ ٌريِزَع هلأ ٌديِدَش ٌباَذَع مُهَل هللا ِتاَيآب اووَفك َنيِذّلا نإ و

 0011 1 ُميِكَحلاُريِزَعلاَوُم الإ لإ ال 1
 ١٠١ ميلأ ٍباَذعِب مُهرشبَف -هلوق ىلإ - ّيَحِريَِب نيل َنوُتميَو هللا ٍتاَيآب َنوُرُفكي َنيِذَلاَنِإ ١
 00 ىلإ َكمِفارَو كيم ىَنِإ ىميع اي 0

 2111101 مُكَبوُلِصُي ول ٍباَتكلا لهأ نم ٌةفئاَظ تّدَو
 اا ميِقْتسُم طارِص ىَلِإ َىِدُه دّقَف هللاب مِصَنعَي نَمَو ١

 ا اسما يل
 للا ععَتلَو سانا يَ اهوا لَو هلثم حرق موقلا شم دقق حرق مكس نإ ١1-١1١

 واوُثمآ َنيِذْلا هللا ضّجمُهِلو * َنيِمِلاَطلا ُتِجِي ال هللاو ءاَدَهُش مُكَنِم َلِّمَيَو اوُنمآ نيِذَلا

 00 00000101بببدد َنيِرِفاَكلا ّقَحمَي

 ١10 ...... َنيِرِباَّصلا َمَلعَيَو مُكِنِم اوُدَهاَج َنيِذّلا هللا مّلعَي اًمَلَو هنا اوُلَخدَت نأ مُئبِسَح مأ 5

 ى ام هلل تلو مهِجاّضَم ىلإ تلا هلع تك نيب مكنوهب ىف معك و لق 6
 ا ٍروُدّصلا ِتاذب ب ٌجِيِلَع هللا مُكَبوْلُ ىف اَم صِحَمُيِلَو ٍُكرودُص

 )10ش 8 ههسملا نو الور موتف تعي ذأ ني َنيِنِمْوُحلا ىَلَع هللا َّنَم دق ليل

 000001111 ا اًمثإ اوُداَدرَيِل مُهَل ىِلمُت اَمَّنِإ 4



 ىنسملا ءامسالا حرس 2

 ةمفصلا 03033333-23232 ةيالا 0000-2-0 ةيالا مت

 (2) ءاسنلا ةروس

 اَمَّنإ# اًميِجَراَباَوَت َناَك هللا نإ امُهْنَع اوُضرعَأَفاَحَلصَأو اَباَن نِاَف اَمُهوُذَآَف مُكنِماَهِناََتأَي ٍناَذَلاَو 18-5

 و مهيلَع هللا ُبوُعَي َكِئلوُأَف بيرق نم َنوُبوُت مّن ٍةَلاهَجِب ةوشلا َنوُلَمعَي َنيِذّلِل هللا ىَلعَُبوَّتل

 ُْهَدَحَُأَرَضَح اًذإ ىَّتَح ِتاَفََسلا َنوُنَمعَي َنيِذْلِل ُهَبوُثلا تَسِيَلَو * اًميِكَح اًميِلَع هللا َناَك

 117 ... اًميِلَأًاَذَع مُهَل ندع َكِئلوُأراَفُك مهو َنوُبوُحي َنيِذّلا الَو َّنآلا تبت ىَنِإلاَف ٌثوملا

 ا فطيرمالا ىلراو نشف رق ا رسسا رخيطأ 5 ١
 (0) ةدئاملا ةروس

 ١ 81 .... نوار مُهَو وكلا َنوُنُيَو ةولَصلا َنوُمِقب نيل اوُنمآ َنيِلاَوُهَوُسَرَو هللا كِل اَمّنِإ 0
 00001001 110 اُثمآ َنيِلاَو ُهُلوْسَرَو هللا ُْمُكِلَو امَّنِإ 0
 000000001111 مُهُقدِص َنيِقِداَّصلا ُعُضنَي ُمَي 89

 (5) ماعنألا ةروس

 ١-00 َوُه الإ اَهُمَلِعَي ال بيلا ُحِتاَفَم َُدنِعَو 49
 9©ه660666© 666666666666666 666 66660606666 6©666©66©6066© 6066© 6866© © 2©

 ١ ىَوَتلاَو ٌبَحلا ُقِلاَف هللاَّذإ 6
 © © © ه6 6 © © 6 © 6 © © 6 6 565 © 5 6 5 6 6 6 65 6 © 6 6 6 5-6 6 © 6 65 © 6-6 56-6 © 6 © © © © © ©« ©« ©« © © © © © © © © © © © © © © © 0

 ل0 زو (١

 )غ7 فارعألا ة هر وددت

 6-1-١ َنوُنموُي ال َنيِذَّلِلَءاَيِلوَأ َنيِطاَيّشلا اَنلَعَج اّنإ

 اا 0 0 000010 ا شرعلا ىَلَع ىؤتسا مث
 ّنِم تنُك 5 نإ ادعت انقداتن افا اكو انا دقت ناك اهون واةَدََيَم هللا َدَنِعَتِل ل اَنَّتْعِجَأ اوُلاَق ناو

 نِم اَهب هللا َلّزَن ام مكُؤاَبآَو منأ اَهوُمِْيَمَس ٍءاَمسأ ىف ىِنْنوُلِداَجُتَأ -: هلوق ىلإ -َنيِقِداَصلا

 000000000 ااا ٍءىش َلُك تَعِِسَو ىِتَمَحَرَو 5

 ا - ةيألا - َنوهفَي ال ٌبوُلُق مُهَل سنإلاو ّنجلا َنِم اريك نَهجِل اند دَقْلَو 5
 ؟75-17-*ع اهب ةوُعِداَف ىَنسُحلا ٌءاّمسألا ِْلاَو ١٠



 ةمفصلا ةيألا _  ةيالا متل

 (4) ل اقنألا ةرودش

 نيب لحي هللا نأ رهلغاو مكين اهل كاغقاذإ لوكرللو للا وقيمنا ىثكآ قيدلا هنأ ا: 6

 ا 00000000000001001بد َنوُرَشحُت هيل َُّنَأَو ِهبلَقَو ٍءرملا

 ُديخ هللاو ُهلاَُكِمَيَو َنوُرُكِمَيَو كوُج ٍرْخُب وأ َكوُلْقَي وأ َكوُبِِيِل اوُْف َنيِذَّلا َكِبْرُكِمَي ذِإَو ٠
 000 000020111 َنيِرِكاَمْلا

 0 0008 ٍةنَيَب نَع َئَح نَم ىَيِحَيَو ِةَنَِب نَع كّلَه نمكِلِهَيِل 7

 (9) ةبوتلا ةروس

 1000000000 َنيِكِرْسُملا َنِم م مى هللا نر بكألا جحا موي ٍساَّنلا ىلإ لوُسَرَو هللا نم ُناذَأَ 7

 00000000000 متت مهاعبا هللا ةرك نكلو هَذه اوُدَعأل جوُوحلا اا ول 6

 000000111 ز ز]ز ز]ز]زذ ذ1ذ ]1 هلا قودي حرا قوي كلانا
 00 ُميِجَيلا ُباَوَلاَوُه هللا نإ اوبوُنيِل مهيَلَع َباَنَمُث

 )٠١( سنوي ةروس

 00000000 َنوُلَمعَت ٌفيكَرطَتِل مِجِدعَب نم ضرألا ىف ٌفْئالَخ مُكاَنلَعَج ّمُث 01
 0 لا َنيِرِساَخلا َنِم َنوُكَتَف هللا ِتاَيآِباوُبَذَك َنيَِّلا نم َنَيوُكَت الؤ 0

 ١ َنوُنِموُي ال موق نْعُرْذُتلاَو ُتاَيألا ىِنْعُتاَمَو 000
 دوه ةروس )١١(

  3٠ٍءاَملا ىَلَع ُهْشرَع َناَكَو 1 001111

 فسوي ةروس )؟١7(

 لإ ٍيكُحلا ٍنِإٍناَظلُس نِماَهب هللا لْزنَأ ام مُكْزاَبآَو منَ اهوُمنيْمَس هوُمَتيَّمَس ًءاَمسا الإ ِهْنوُذ نِم َنودبعَتاَم 1٠

 010 ا دوما يعرب
 )١7( دعرلا ةروس

 ل لاَعَتُملا ريبكلا ٍةَداَهْشلاَو بيلا مِلاَع

 ىلإ - باَشجلا َءوُس َنوُفاَحَيَو مُهَبَر َنوُشْحَيَو لَصوُي نأ ِهِب هْللاَرَمَأ ام َنولِصَي َنيِذَلاَو ١-10



 معلا ةافسالا حرت 51

 ةمفصلا ةيألا ةيالا_مقد

 َنوُدِسْفُيَو َلَصوُي نأ هب هلاَرَمَأ ام َنوُعَََيَو ِهِقاَنِمٍدعَب ني هللا دهَع َنوُصضُقنَي َنيَِّلاَو -: هلوق

 0001010111111 ادا ٌءوُس مُهّلَو علا ْمُهَل َكِئلوُأ ضرألا ىف
 انتم و وما َءاَكَرُش هل اوُلَعَجَو تَبَسَك اَمِب سفن ّلُك ىَلَع ُمِئاَقَوُم نَمْفَأ

 0001 0001118 ُباَنِك لجأ لكل 4
0 

 1١م ةا ه0 باّتِكلا ُمأ ُهَدْنِعَو ٌتِبتيَو ُءاَشَياَم هللا احمي 9

 )١2( ميهأرب| ةروس

 00000 ٌراَمَك ْموُلَظَل ناصنإلا َنِ اهوٌصحُن ال هللا َةَمعِن اُدُعَت نإ
 (6١)رجحلا ةروس

 ا نيملسف ارئاك ول اودنك ةيذلا ةوياعت 1

 َحفَّصلا حفصاف َةيبآل َةَعاَسلا َّنِإَو ٍّيَحلاب الإ اَمُهَيَب اَمَو ضرألاَو ِتاوَمّسلا انَقَلَخ اَمَو 0

 (15) لحنلا ةروس

 00000 َنوُدَنَِي مُه مجّنلابَو ٍتاَمالَعَو 7

 00 ُميِجَيروُمَعَل هللا َنِإ اَهوُصحُت ال هللا ةَمعِناوُذُعَت نإَو
 َنيِذّلا ىَلَع ٌناظلْس ُهَل سيل ُهّنِإ # ميجّلا ٍناطيّشلا َنِم هللاب ذِعَبساَف َنآرُقلا َتْرَق اًذاَق ٠٠١4

 70 ...... َنوُكِرْسُم هب مه َنيِذَلاَو هوتي َنيِذَّلا ىَلَ ُهاَظلْس امن * َنوُكَََي مِهّبَر ىَّلَعَو اوم
 )/١١( ءارسإل أ ةروس

 1س 9 روُكَشاَدبَع َناَك ُهنِإ
 ااا موقَأ ىه ىِتَلِل ىِدهَي َنآرُعلا اًذَه َّنِإ 4

 0006 ريِمدَت اَهاَنرَمَدَف ُلوَقلا اَهيَلَع َّنَحَف اَهيِف اُمَسَمَف اَهيِفَرتُم ارمُأ ًةَيرَق َكِلِهُت نأ اندر اَذِإَو 5

 منهجا اكلعج وت ٌديِرَت نعل ء انتا ويقلل انلخع ةلجاتلا ديف ناك نفا
5 - 

 َناَك كّيلوأف َنِيْوَمْوُهَو اًهيَعش اهل ئعسو ةرخآلا دازأ نمو # نوح دم [مومذماعالَضَت

 53 روظحَم كبَر ُءاَطَع َناَكاَمَو َكَبَر ٍءاَطَع نِم ٍءالُؤِهَو ٍءالُؤه لمن آلُك * ً[روُكشَم مُهِيعَس

 6 ُهاَيِإ الإ اودئعت الأ كبَر ىَضَفَو ١



 ٠ ىَنسُحلا ٌءاَمسألا ُهَلَف وُعدَناَم يَ نمحتلا اوُعداوَأ هللا اوُعدا لق 7
 ١ ا لذا َنِم يلو هَل نكي مْلَو 00

 فهكلا ةروس )١18(

 1 ... ىّيَر ُتاَمِلَك َدْقنَت نأ َلَقُرحَبلا َدِفَتل ىَبَر ِتاَمِلَكِل اًداَدِمْحَبلا َناَك ول لك 4

 )٠١( هط ةروس

 م1 انهن ال | ةزونك

 000001011111 11111 ا نولتسلا سو ءاكمب هع ]تبن الا 7+
 0000 اَمُهاَنقَتْمف امر انَاَك ضرألاَو تاومَسلا نأ اوُوُفك َنيِذلاَرَي مَلَوَأ ٠

 000000 ا ا َنيِمْلاَعلِ ٌةَمحَير الإ كاَنلَسِرَأاَمَو
 (١؟) جحلا ةروس

 00000 ٍروُدّصلا ىف ىِتَّلا ُبوُلُقلا ىمعَت نِكلَوُراَصِبألا ىمعَت ال اَهّناَ 3

 (؟7) نونمؤملا ةروس
 انقَلَخ َّمُث * نيكمرارَف ىف ًةَفطُن ُهاَلَعَج ٌمُث * ٍنيِط نم ٍةَلاَلُس نم َنامنإلا اَقلَح دقَلَو 12-51

 هاَنْأَشنأَمُن اًمحل َماظِعلا اًوَسَكُف اًماَظِع َةَعضُملا اَنََلَخَف ٌةَعِضُم ةَقلعلا اَنقلَخَف ةَمَلَع َةفطْنلا

 َنيِبِساَح اَنب ىَمَكَو اهب انيَنأ لور نِم ٍةَبَح َلاَقِتِم َناَك نإَو 4

 51110100 نيِقلاَخلا ٌنَسحَأ هللا كاف رَخآ اقْلَخ
 00 ل َنونِمُْي مهَبَر ِتاَيآِب مُه َنيِذَّلاَو

 000000101 1 َنوُرَشِحُت هيَلِإَو ضرألا ىف مُكَرَذ ىِدَلاَوُمَو 4
 )١5( ناقرفلا ةروس

 11 000 يبت ارت لُكو لاما ُهَل اًبَرَض اكو
  7٠ِتاَنَسَح مهَتاَعَيَس هللا َلِدَبُي 01

 ا 0 0000001010102بدببدت ميرُك جوز 3١



 )١7( لمنلا ةروس

 000000000101111 ل باَتكلا َنِم مع ُهَدنِع ىِذلا َلاَق 2
 111111 ميِرَك ٌباَنِك َيَلِإَىِقلأ 9

 )١8( صصقلا ةروس

 ىَنِإ اوما ِهِلهَأل َلاَق اراَنِرولُكلا بْناَج نِم سنآ ِهِلهأبْراَسَو لُجَأْلا ىَسوُم ىَّضَق اًمَلف م.

 مال. َىدوُي اَهاَنأ ملف # َنوُلَطصَن مُكَلعَلَنلا نم ٍةَوذَجوُأ بحب اهنِم مُكيِنآ ىّلَعَل ران ُتسْنا

 0 ُءاَشَي نَم ىِدهَي هللا ٌنِكلَو َتببحَأ نم ىدهَت ال ُكّنِإ 5

 )١9( توبكنعلا

 2383830 0 0 0 0 0 099 َنيِِؤاَكلا َنملعتلَو اوُقَدْص نيا هللاَنَمَلعَيلُف *
 ١ َنيِِفاُملا َنمَلعيْلَو ومآ َنيَِّلا هلل ٌَمَلعيَلَو 52000200502

 نامقل ةروس )١"(

 نإ هللا ُتاَمِلَك تدفن اَمُِحبَأ عبس دعب نِمُهَدُميُرحَبلاَو ُمالقأٍةرَجَش نِم ضرألا ىف اَمّنَأوَلَو

 0000001001111 ميِكَح ريع هللا
 8 تف ازحألا 3و

 0 اريهطَت مُكَرَهظُيَو ِتيَبلا لهأ سجّرلا ُمُكَنَع تِحذيل هلل ُديرئاَمَنِإ 75
 ا اًميِحَر َنيِنِمْوُملاِب ناكو 537

 َُبكَأ الَو كلذ نِمْرَغصُأ الو ضرألا ىف الَو ٍتاَومَشلا ىف يَ ُلاّقِمُهْنَع ُبْرعَي ال بلا مِلاَع ١

 00 1000010101 8 نيم تانك ىفآلا

 ااا 1212121 ٍنيِبُم بانك ىف الإربكأ الَو كِلَذ نِمُرْعصأ الَو

 000000000008 ٌميِرَك زر

 |( ُهل َنْذَأ نمِل الِإٌهَدنِعُةَعاَمَّشلا ٌعُفنَتال 7

 ("ه) رطاف ةروس

 00000 هِدعَب نِم ٍدَحَأ نِم اَمُهَكَسمأ نإ اَنَلاَر نْئَلِو ١



 تايالا سس سرش
570 

١ * 

 (77) سي ةروس

 1 ]| ]1]1]1]1]1]1]1]ذ]ذ]1ذ1 0 ٍنيِبُم ماَمِإ ىف ُهانيّصحا ٍءىش لكَو

 6-٠١ ُنوُكَيَف نك ُهَّل لوُقَي نأ اًئيش َداَرَأ اًذإكيمأ اَمَّنِإ

 0-10 َنوُعَج رْثِويْلِإَو ءىَش َلُك ٌتوُكَلَم ِهِذَيِب ىِذَلا َناَحِبْسَف 8
 ("ا1/) تافاصلا ةروس

 0 نوفضَي مَع هرهلا تر كتر ناك

١5 

 ١ع

38 

11/ 

 هلذلا

>30 

0 

0 

 ا

 اذ

١ / 

 حا

 (؟؟)رمزلا ةروس
 0000 اا ِنوَُناَف ٍداَبِع اَي ُهَداَبِع هب هللا ُفَوَخحُي ُكِلذ

 اا اَهَيوَم َنيِح سفنألا ىَفَوَتَي هللا
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 0 7 د ا يو“ ل ا 220 هع
 ٍهِئِيِمَيِب تاِّيوْطَم تاَومَّسلاَو ٍةَماَيِقلا َموَي ةتضبق اًعيِمحَج ضرالاَو هردق ىَح هللا اوُردق اَمَو

 00000000 0 0 00111 َنوُكِرْشُي اَّمَع ىّلاَعَتَو ُةَناَحِبْس

 0 حلا ُهّنأ مهل نيتي ىَّنَح مهِسْفنَأ ىِفَو ٍتاقألا ىفن اَنَتاَيآ مهيرُئَس

 (65) ىروشلا ةروس

 00000 ِتاَقيَسلا نَع اوُعَيَو ِهِداَبِع نع َةَوُتلا ُلَبقَي ىِدَلاَوُهَو
 000100100111111 ُناَميِإلا الَو ُباَتِكلا اَم ىردَت ٌتنُك ام

 0 ميِقْتسُم طارص ىلإ ىِدهَنل ُكّنِإ
 (47) فرخزلا ةروس

 000000010011111 مُهَنَشيِعم مُهّنبَب اًنمسُق ٌنحْن ُكَبَر ًةَححَر َنوُمِسَقَي مْهَأ

 0000 ٌنيِرَق ُهَلَوُهَف اًناَظيش ُهَل ضِيَقُن نَمحَيلاركذ نَع ُشعَي نَمَو
 (42) ناخدلا ةروس



 (15) فاقحألا ةروس

 000 مُكب الَو ىب ُلَعْفُي اَم ىردأ اَمَو لْمّيلا َنِم اًعدب ُتنُكاَم لُق_ 4
 (49) تارجحلا ةروس

 / ِناَميِإِل مُكاَدَه نأمُكَلَع ُنُحَي هللالَب مكمالسإ َىَلَع اوُتْمَدال لق اوُمَلسُأ نأ ٌكيَلَع َنوُنْحَي 10

 (00) ق ةروس

 000011 1 1 1 111111 ٍديرولا لبع نمديلإ ٌبَرَقَأ حنو 5
 )0١( تايراذلا ةروس

 1 ل َنوُوّكّذَت مُكّلَعَل ٍنيَجوزاَنقَلَحِم ىَش َلُك نمو 0

 01 مجنلا ةروخ

 0000 ىلذت نع * ىلعألا يُالابوُمَو م1

 )010000000 ىندَأ وأ نيَسوَف َباَق َناَكَف # ىّلَدَتَق ىَنَذ 1-

 امو نقلا الإ نوُعَِي نإٍناظلش نم اَهب هلا لْنَأام مكاو مُكَأ اه اهريسكس ءاجسأ الا ىجننإ , 17

 11 وا ا ىَدُهلا ُمِهِتَر نِم مُهَءاَج دَّقَلَو شسْفنألا ىَوهَت

 0000000 98 ىفوألا ءاَرَجلا ُهيّزُِي مَن * ىرُي قوص ُهَيعس ّنَأَو 21-5
 (0) رمقلا ةروس

 00111 1 1 ] ] ز] ] ]1 1 1 ذ الك اَنَتاَيآِب اوُبْذَك 5
 (05) نمحرلا ةروس

 2” 0 نأ ىفو وي ك1 4
 (55) ةعقاولا ةروس ْ

 ١6 ُميِرَك آمل ُهَنِإ 7

 ١ ميِركْوجْأُهل 110
 ىرجت َتاْنَج َموَيلا ْمُكَاَرْسُبِمِهِناَميَأبَو مهيِديأ َنيِب مُهُروُن ىعسَي ِتاَنِمْوُملاَو َنيِنِمُْملا ىرت َموَي 7



 537 / تايالا سرسبف

 0000000101111 ٍميِظَعلاُروُقلاَوُم َكِلَّذ اَهيِف َنيِدِلاَحْراَهنألا اَهِتحَن نِم

 ١" اهبل نأ لبق نم بانك ىف الإ مُكِسْفنَأ ىف الو ضرألا ىفن ٍةَبيِصُم نِم باص ام 000000

 ةلداحملا ةروس )08(

 ااا 0 ةيألا - مُهُعبارَوُ لإ ِةناَلَف ىوجُن نم ُنوُكَتاَم 307

 رّكأ الو َكِلَذ نِم ىَندأ الَو مُهُسِداَسَوُم آلإٍةَسمَح الَو مُهُعِبوَوُم آلإةثالَث ىوجُن نم ُنوُكَي ام 30

 0 ]|0111 ةنِم حوذب مُهَدَيَأَو 1

 (09)رشحلا ةروس ْ

 ١ا/له-ال١ ...ٌراتجلازي نت اس سودا ُكلَملاوم الإ هلال ىلا هوم ف

 ا رَّوَّصُملا ءىراَتَلا قِلاَخلا هلاَوُه 31

 (10) ةنحتمملا ةروس

 (50) قالطلا ةروس

 ١ اًملِع ٍءىش َلُكِب طاَحَأ دق هللاَنَأَو 00
 كلملا ةروس )517(

 0 00000000ببدبدب اندفك كيدلا رك فقير فلز وار ملف 07

 )٠١( جراعملا ةروس

 ١- 1١1١ِهيِخَأَو ِهتَبِجاَصَو # هيب ٍذِئِموَي باَّذَعنِم ىِدَتْفَي وأ ُمِجُملا ذي مُهَّوُرَصِبِب ......... 11794
 لمزملا ةروس )77(

 0000 اين هيل لم كر مسارقذاو 4
 (72) رثدملا ةروس

 و ةرفخملا زهَأَو ىَوَقّتلا لأم هللا َءاَشَي نأ آلإ َنوُدُكَذَي امو # ُيركَذ َءاَش مف 03-6

 )7١١( ناسنإلا ةروس
 نا اروُكَذَم اعيش نكي مّلِرَّدلا ْنِم ٌنيِج ٍناسنإلا ىَلَع ىَنَأ له ١



 ١ مولا كِلَذَّرَش هللا ُمُهاَقَوَف 0000110 0 0 10

 12 6ش 0 ًاليِصأَو ٌَركُب كبَر مسا رُكْذاَو

 8 ميلا اّتلا نَع # ناسي ْمَع 5

 ١ ةزيبكلا قفالاب ءارَدَمَل و "8#

 (65) قراطلا ةروس

 2 ٍلْرَهلابَوُه اَمو 6 لصف َلوَقَل هن عدّصلا َتاَذ نضرالاو 00 عجّرلا تاَذ ءاَمَصْلاَو. 15-31

 ااا ا اًديَك ُديِكَأَو اًديَك َنوُديِكَي مُهّنإ
 (817) ىلعألا ةروس

 )1١( سمشلا ةر وددت

 . 0-7 آد كا < ها عم 2 و ل هارد سا شر ةكرك شار للا 5 ا 0
 مهبنذب مُهُبَر مهيلع َمدمدف اَهوُرَمَعف ةوبذكف * اَهاَيَقُسَو هللا ةقان هللا َلوُسَر مهل لامف 5 1١7

 8 ٍداَصرملاَبَل كبَر َنِإ 5

 (14) ةنِيِبْلا ةروس
 00011 ]1 , ةعرطو نعال ا

 (١١؟) صالخإلا ةروس

 0 دحأ اوفك هل نكي مّلَو * دّلوُي مَلَو دِلَي مل * ُدَمّصلا هللا * ٌدَحَأ هللا ١-.

 00 ٌدَحَأ افك ُهَل نُكَي مَلَو * دّلوُي مَلَو دِلَي مل 4-1
 ١ ٌدَحَأ اًوُمُك ُهَل نُكَي لَو # دّلوُي ملَو دِلَي مل  ُدَمَّصلا هللا 2-5



 تيدامالا س سبف

 # ةفيرشلا ثيداحألا سرهف#

 00000017 نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ًءايبنألا رّذتلاو ةّمئألا ٌُثايآلا

 0 ...تاوامسلا عدتباف هلبق ناك لاثم ريغ ىلع هملعب اهّلك ءايشألا عدتبا
 0 بابسأب الإ رومالا يرجي نأ هللا ىبأ
 0000010011 ...نم هيف تنأ ام عم ليئربج يبيبحتلقف ريثبتسم حرف وهو ليئربج يناتأ

 00 00001010101 درفتملا درفلا دحألا
 0000100101 1 1 فارشألا رئاسل دّمحملا فاصوألا نم دمحألا
 0001111 ...اًبنذ اًبنذ هبونذ ىلع هفقيف نمؤملا هدبعل هللا ىّلجت ةمايقلا موي ناك اذإ
 0 ... ىعدي نم لَّوُأ حون ناك قئالخلا ىلاعتو كرابت هللا عمجو ةمايقلا موي ناك اذإ
 0 ...نوعبس وهو - دمحلا ٌءاول هعمو ليئربج ينيتأي ةمايقلا موي ناك اذإ
 0000 000 ليئربج ةّوق لثم ةّوَقلا نم اًيلع هللا يطعُي ةمايقلا موي ناك اذإ
 1 ... ىلاعت هللا نم امأو لعفلا نم كلذ دعب هلودبي امو ريمضلا قولخملا نم ةدارإلا
 00000 ...ىلع ضرألا هب ٌتحطسو دمع الب تاوامسلا هب تعفر يذلا كمساب كلأسأ
 0000001111 ءيش نم هيلإ برقأ ءيش سيلف ءيش ّلك ىلع ىوتسا
 00000 . .. برقي ملو ديعب هنم دعبي مل ءيش نم هيلإ برقأ ءيش سيلف ءيش لك يف ىوتسا
 000000001098 هللاوه لياو َةّوَقلا وه ىرسإ

 0000000 ...هللا الخام قولخم وهف ءيش مسا هيلع عقو ءيش َلكو هللاريغ هللا مسا
 ا ... للحي ملف اههبش نم هل ةنابإو ههبش نم اهل ةنابإ هقلخ دنع اهلك ءايشالا

 0 1 ا ز ز ز ز ز ز]ز ز]ز]زؤزؤ | ]1 0 - ثيدحلا - هللاب هللا اوفرعا

 00000 108 - ثيدحلا - هللا ءامسأ نم هاف مهّللا كمساب بتكا
 00000 ىوجنلا دهّشف َترقو ىرُي الف َدُعِب يذلا
 21 فّضوي نأ نمُربكأ هللا

 1 ا ا اا ءيش ّيَأ نمّربكأ هلل



 ىتسملا امس © رش 0

 ا هتيفيكب ةطاحإلاو هتّيهام كرد نع ٌقلخلا هلأ يذلا دوبعملا هانعم هللا
 00000000011 ىذألا يّنع طيأ مهللا

 0 ... مظعألا ميظعلا ٍنوُنكملا ٍنوُزخملا كيمساب كلأسأ يّنِإ مهللا

 0000 ميكملا رهشلا نم ةليللا هذه يف مظعألا يلجتلاب كلأسأ ين مهللا
 00 يهب كئابب ّلكو هاهيأب كئاهب نم كلأسأ يّنإ مهللا
 0000011 1 82_00 كيصعأ ال ىتح ىلع بت مهللا
 011 1 011111198 كّرِع ينرمحَيِلَف كنِم يلَريفخ ال مهللا
 2 مازكإلاو ٍلالَجلا اذ ضرألاو ٍتاوامسلا َعيدب دمحلا كل مهّللا
 0000 0000 ىوكش ّلك عضومو ىوجن لك دهاش اي ّمهللا
 1 ...ةيادهو راونالا ةوسكب كيلإ ىنعجر اف راثالا ىلإ عوجرلاب ىترما يهلإ

 ا تنأ ام ردأ مل تنأ الولو كيلإ ينّتوعدو كيلع ينتللد تنأو كتفرع كب يمل
 1 ...روهظلا نم كريغل نوكيأ كيلاًرقتفم هدوجو يف وه امب كيلع ّلدتسي فيك ىهلإ
 00010111111 ... ٍءايضب انبولقّراصبأ رِأو كيلإ عاطقنالا لاك يل به يملإ
 ل اهيلع مهديزيو مهّينامأ ىصقأ مهخّلبيف مهّبر ءاضرل نوبلاطلا ام
 0010001011 1 هللا لوسر نع هيثرو لطابلا نم َّنحلا نيبأ نيبملا مامإلا هللاو انأ
 000001001111 ليوأت ىلعف لزي مل لبق ناو دوجولا ةّيلزأ ليوأت ىلعف ناك ليق نإ
 0 . ..اهنم فصآ دنع ناك انو افرح نيعبسو ةثالث ىلع مظعألا هللا مسا نإ
 ل0000 0 اني را هديحوت لهأ بدعي ال نأ هلالجو هَتّرعب مسقأ ىلاعتو كرابت 7 نإ

 اا هّزع لبق ناك دحأ الو ازيزع ناكو هريغ ءىش الو ناك ىلاعتو كرابت هللا نإ

 0 ... قظنُم ريغ ظفللابو تّوصتم ريغ فورحلاب امسا قلخ ىلاعت هلل نإ
 000 00010001 مكبولق ةّداضمو مكناغضأ ةيلست مكب هقفر نمو قفرلا ٌبحي ٌقيفر هللا نإ
 00 ... اهل ءاضأف رون نم ةتكن هبلق يف تكن اريخ دبعب دارأ اذإَّلِجوَّرع هللا َنِإ
 000001 . ..ُهَل نكي مَلَو * دْوُي مَلَو دلي مل هرّسف دق هللا نإ
 لا لإ بتكت دمصلا نع أي ىلع نب نسحلا إتك صل لأ
 ك0 . . هللا َّناِف ةكئالملاو ةّمئألاو ءايبنألا ىلإ لصو ايف عقي ال ءادبلا نإ
 ل ميظعلا هللابرفك ىلاعت هل ةقولخم يه يتلا ءامسألا ةدابع نإ
 110001000 ..ةرمحلا تيما هنمدمحأٌر ون ةعبرأ راونأ نم ىلاعت هللا هّقلخ شرعلا نإ

 1 ..ةعبرأ ىموم يطعأو |هب لمعي ناك نيفرح يطعأ ميرم نب ىسيع نإ

 1 اه هنم مسالك ناكل ىقس ماوه مسالا ناكولف امسا نيعستو ةعست هلل نإ
 فو 0 و ِهّنِإ ةّنجْلا لخد اهاصحأ نم ةدحاو لإ ةئام امسا نيعستو ةعست هلل نإ



 ”م1 تيداهالا س ررف

 00000 00100 د زد نجلا لخد اهاصحأ نَم امسا نيعستو ةعست هلل نإ
 7 ٌةَنجْلا لخد اهاصحأ نمو هل بيجتسااهس اعد نَم امسا نيعستو ةعست هلل َّنِإ
 ا 1 لك ناكل ىّمسملاوه مثيلا اكرام اهننإ نور عيت كد

 1 يب هللا الإ اهملعي ال فلأ مسا فالآ ةعبرأ ىلاعت هلل نا

 00 . .. ةكئالمو حايرلاب نولّكوم ةكئالمو راطمألاب نولّكوم ةكئالم نإ
 0 انئاك كلذ لبق نم نكي ى هلّثمو هأشنأ هنم ٌلعِف هناحبس همالك ان
 ا 0 ... هنم الخخو ناكم هب لغتشا ناكم نم لقتنا اذإ يذلا قولحملا تفصو ان

 اا ا ا 1 0 ا اًقح نونمؤملا مه كئلوأ
 00 ... ليزغت بر هّناِف ءاملعلا نع ههقفت ىّتح كيأرب نآرقلا رّسفت نأ كاي
 0 ا متئش ام انلضف يف اولوقو نوبوبرم ديبع انا اولوق انيف َولغلاو مكايإإ
 اا 0 01010121بببببدد نانتجاب ال نطابلا

 2 اهضايب ىلإ نيعلا داوس نم مظعألا هللا مس | ىلإ برقأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 00000000008 ... الوهيف اولداجمت الو نآرقلا 20 مل نر مسي

 000000000بب ةادأب ال ريصب

 00 هلاك يف ددعلا ةئزجتب ضقبتي مو هتاذ يف توافتي مل ىذا وه لب
 ا . ..لوحي نم اي ديري امل الاف اي ديرولا لبح نم ىلإ برقأ وه نم اي لوقت
 1 ...ملو كتعاط ىلع هب ىوقَي يذلا كِقزر نم لكأا بف ضصاصقلا ُهمْسَن ملم

 00000 هناحبس هللا لوق نع ينربخأ ريل هللا لوسر نباي هل لاقف الئئتآ اضرلا ىلإ لجر ءاج
 0 نيرفاكلا ٌةنيط ىونلاو ةّبحما هيلع هللا قلأ نينمؤملا ةنيط ٌّتّحلا
 اب 8 اههيش نم هل ةناباو ههمش نم اه ةنابإ هقلخ دنع اهلك ءايشالا دح

 بي ... اهم ناب ٌةردق ناكام قل ءىبث نم الو ناك ءىث نم ال يذلا هلل دمحلا

 ا ل ...ةملظلا ريبم - هلوق ىلإ -نيراجبجلا مصاق هلل دمحلا
 ا 0000000 . ..نأ لوقعلا بّجبَحو هّدوجو الإ لانت نأ َماهوألا عنم يذلا هللدمحلا
 1 هتمححو هتردقب اعادتبا اهعِدتبمو ءاشنإ ءايشألار طاف هلل دمحلا

 0 اهعيمج ةفرعم ىلع نوردقيال ذإ المج مهيلع همعن ٌضعب هّدابع فرع نأ وه هلل دمحلا
 10 000000000000000101212121ج2121د2121ب1ب-ب-بب ةّيشملاب ًءايشألا قلخ مث اهسفنب ةّيشملا هللا قلخ

 0 ابيقر اهيلع هارت ال نيع تيمع اهنم نئابال واهم جزامم ريغاهّلك ءايشألا يف لخاد

 11 ا واع وادا اهنم نئاب الو اهب جزامم ريغ اهّلك ءايشألا يف لخاد

 0000 ... ةنيابماب ال ءايشألا نع جراخخو ةجزامملاب ال ءايشألا يف لحخاد
 0001011111 - لاق مث - مهربخأ مل ٌتئش نإو مهئربخأ ٌثئش نإ ىلإ كلذ



 ىنسملا ءاهسالا حرش فرغ

 000 - ةضفو بهذ تانبل نم هناردُج يذلا - ءانبلاب نيلغتشم ةعامج تأ
 186-20 0 ءادعألا ىلع هبرصتنأ ائيش ىمّلع هل تلقف ةليلب ردب لبقرضخلا تيأر
 000011111 1 ]11 ةّماع ةفصل ٌصاخ مسا نامحرلا
 0000000 ... نع اوعطقنا نإو هقزر داوم مهنع عطقي ال قزرلاب هقلخ ىلع فطاعلا نامحرلا
 10 ةّصاخ ةفصل ٌماع ميسا ميحرلا

 0 0111 فوصومل ةفص : لاق ؟ وه ام مسالا نع هتلأس
 1-1-١1١1 عال ل هُدوجو َمدعلاو هلأ ءادتبالاو هوك تاقوألا قبس
 ا ةلآب ال عيمس
 100001 001101 ةعيدخب ال كارد « ةّمهم ال ءايشألا ءاش
 00000111 11 فوصومل ةفص

 00000000 لازي الو لزي مل يذلا مئادلا دمصلاو دُدْؤْسلا هيلإ ىهتنا يذلا دمصلا
 0000101111 رورّحلاب ِدرّصلاو نيللاب نشخلاو للتلاب سبيلاو ةملظلابرونلا ًداض
 0 توعنلا كنود تحّسفتو تافصلا كيف تّلض
 اا بوبرم ال ذإ برو قولخم ال ذإ قلاخخو مولعم ال ذإ ملاع
 ا اا0000000000012121ب2ببببب ناممإلل هبلق هللا نحتما دبع
 0000 ...ام لوقي نينمؤملاريمأ ناك نينمؤملاريمُأ يف يه 4 نولئاستي معو
 لن لل ةجزاملا هجو ىلع ال اهيف نوكيو نكامألا فالتخا ىلع ال ءايشألا ٌقراف
 000000100011 ميرك اي كِلضَف نم يندزو ٌتيطعأام صوقنم ريغ هنا
 000 00 قبس لاثم الب ٌقّلخ ام عدتبا ناكف
 00 مولعملا ىلع هنم ملعلا عفو ٌمولعملا ناكو ًءايشألا ثدحأ اًملف

 ا 10101 1 1 120 ز 2 1 1 1ز1 10 2 0 0 0 ز2ز 0 ز ة هريغ فرعي (َّنِإ هفرعي سيلف هب هفرعي مل نم

 1 اهنم نئاب الو اهب جزاتم ريغ اهلك ءايشألا يف
 000000111 موجنلا ددع ناحدقلا نم هيف ِدرظتٌراهنأ هيف شرعلا يدي نيب عاق
 0000001 1 . . .انأو ائيش يدبع يب كِرشُي الو قّنَأ نأ لهأ انأ ىلاعتو كرابت هللا لاق
 000101111 ا هميظعتو ( نشوجلا ءاعد) هظفحب يبأ يناصوأ التقت نيسحلا لاق
 1 ...يف ةيفاعو ةمعن نم يب ُتحبصأ ام كدهشأ تحبصأ لاق حبصأ اذإ ناك

 100 1 مولعم ال ذإ |لاعو هولأم ال ذإ الو بوبرم ال ذإ.اًبر ناك

 0000 ةردقلاو ةَّوَقلا دوجو لبق اًيوق ناك

 000000011110111 ّنييف غّلاب تاملك
 عا هنع تافصلا وب ةديجوب لاك



 نق َتيداهالا سربف

 م ...ةفص ّلك ةداهشل هنع تافصلا فن هديحوت لاو هديحوت هتفرعم لاك
 001111 1 1 1111 ز ز ز 000 تاغللاٌر يت هتافص نود لَك

 00000000 ... سلج ضرألاو تاوامسلا قلخ نم غرف اّمل ٌبرلا نإ تلاق دوبملا نإ ام ال
 ا هُدوجو َمدعلاو هوك ٌتاقوألا قبس ٌثاودألا هدفرت الو تاقوألا ُهْبحصَنال

 يل م ...تالالا ريشتو اهسفنأ تاودآلا َدحن اَّنإو دعب بسحب الو ٌدحب لمشيال
 ا ادبأ ٌّقح لطابلا نأ بلقلا نقيتسيالو ادبأ لطاب حلا نأ بلقلا نقيتسيال
 0 مهوبوأ سحب هتّيفيكو هتّيهام كرد نع ٌقلخلا هلأ يذّلاوه هلإلا ريسفت ّنأل
 010017 ددعلا ةّينادحو ىهلإاي كل

 ١1 تاودبلا هنم ثعبني الو سفنلاك ٌفيطل الو دلؤلاك ٌفيشك ءيبش هنم جرخي مل
 1 عوفسم ذو هناذ خيسلاو ناجم تاو هاذ ملاو اجو ىلاعت هللا لزي مل

 ااا 1 10101010101 د ز ز ز ز ز زؤزذز> + ة ة مولعمالو هئاذ ملعلاو انير هللا لزي مل

 10 ...ٌءايشألا ثّدحأ اًملف - لاق نأ ىلإ - مولعم الو هّئاذ ُجلعلاو انّبر هللا لزي م

 0 0011 و ةايصحا عيش ةزكو هللا لوسر ىلع ةيالا هذه تلزناّمل

 1إ)1ه9 ب“ ينم مظعأ أبن نم هلل الو يّئمُربكأ يه ةيآ ىلاعت هلل ام
 0000000095 امهوحنو دوجسلاو عوكرلاب لغتشا اذايف شرعلا يف لائم هلو الإ نمؤم نم ام
 0001 . . . ازيزع ناكو هريغ ءىش الو ناك ىلاعتو كرابت هللا َّنِإ كر بخأ ائيش اولاقام
 1 يناصع نإو ُهالاو نم ُبّدعأ ال يتَجُح ُميقم ٌييلعو ىتمحر َيبندَمح

 00000111 1 ]زب ةّمهم ال ديرم
 0000000 هاصحأ دقو اييلع هَتمّلع انأو ير هينمّلع آلإ ماع نم ام سانلارشاعم

 ملا ...دبع نمو رفك دقف ىنعملا نود مسالا دبع نمو رفك دقف مهوتلاب هللا دّبع نم
 0 ]| ]1 ]1 ]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 1 00 ىدمرس دوجوم

 01 ]00111 مدع دعب ال دوجوم
 0 0 0 10001010111 كباهيالف تنأام ماعياذ نمو كفاخيالف كَردق فرعياذ نَم

 1 كرشأ دقف نيبملا عنب سب ادع ندور داك ىئعملا نود مادادع

 1 ]>1 ز ز]ز] 1 ز ] ]>ز]>]ز]ز]ز]ز 01 رانا َنم هَدعقم ربت ءريَغب نآرقلا يف َلاَق نَم

 0 ةّمئألا مه تامالعلاوهللا ُلوسر ُمجنلا

 ا 010111 مامات يف اولوقو ةّيبوبرلا نع انولزَن
 0 [ قلخلا قلخي نأ لبق هسفنب افراع ىلاعت هللا ناك] معن
 00 00000 ءىبث هنع بزعي الو ءىش ظفح هدؤي الو هل كيرش ال يذلا وه
 1 نوكي ال امم قيدصتلا وه [توملا]



 نسا ناهس عنق في

 0001-1 1 1000 قلخلا ٌساوح نعُروتسملا وه

 0 ...نِم ُنوُكَي اَمإ# : هلوق وهو انعمو انب طيحمو تحتو قوفو انهاهو انهاه وه

 00 ءيش لك علع هيف ىلاعتو كرابت هللا ىصحأ يذلا مامإلا نإ اذه وه
 ااا نومرج ا كنم سأيي الو نوقيّدصلا كبّوتغي ال نأ لهأف يهل اي تنأ اًمأ و

 000000000 كنود لامآلا مهبجحت نأ لإ كقلخ نع بجنحتال كناو

 اا ا 0 0 | | ]| 0 زؤز|ز0008 اهميتاوخج لامعألا نإ اوملعا و

 00011 11 ةعاسلا موقت نأ ىلإ نوكي ام مكانثّدحل هللا باتك يف ةيآ الول هللاو
 ل رون نم رونو رون لك ىلع رون وه يذلا ناهربلا سودقلا حوبسلا كمسابو

 000000010 ءىبث ّلك َناكرأ تالم ىتلا كئامسأبو

 ونم-)٠ ١غ دل اهتناذأ ندا ف ةظحات ووبوبشلا نمي نووكللا قرد اخو

 000001000001 وبصي ال يذلا مخاو وذو

 0 1 ] ] ز] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز| 007 ا لمع لبق كرك

 ااا يتبغر تطسبنا كدنعاوفو يتمم تفكع يدجاوايكيلعو

 ااا ا م هنم ربكأ نوكيف ٌءيش مث ناكو

 0 ىلاعت هلعف وه انو ىلاعت هل ةفص سيلف ثداح ّلكو ثداح قولخم ّلكو
 1 1 1 ] ] ] ] ] ]ز ز 000 هترشن هل الهأ تسل ليمج ءانث نم مكو

 0 هنع تافصلا و 4 نضواخ ا ناتو مل صاالخ لا ةديخو لاكو

 ااا فوصوملا ريغ اهّنَأ ةفص ّلك ةداهشل هنع تافصلا ئفن هديحوت ُلاكو

 0 عونصملاوه هب نوكي امو ؛ عنص هنم نك و

 14م م يقارم تنأو كنع وُهلأ فيكو يركاذ لزت ملو كاسنأ فيكو

 ا م هللاب هفرع نم ةللا فرع (َّنإو هريغب هفرع هّنإ معز نم هدّحوي فيكو

 0000 ىرخالا نم امهادحإ تقتفف ناقصالتم ناقزتلم |مهّنَأ معزت كّلعلو
 100001 1 0بب هُعنَص اهنقتاو هّملع اهب طاحا هناحبس هّنكلو

 0 0 0100011011--ب--3و هنم ىلخأ دقف ام ىلع لاق نمو هاّيغ دقف نيأ لاق نمو

 و0000 ...الب فيكلا فّيكو نيأ الب نيألا نّيأ وه طلغ هيلإ تبهذ يذّلا َّنِإ كليو
 ا/5-41١ +: حيشل دورا ليغ نش كنا يلا دعا ةفلح عي رق وما لاا افك كلو

 00 يورك لو ةدرش هلق وقتا أ نَم كنع بجتحا فيكو كليو

 ل هلالج عيفرلا ةهلالا هلإاي

 101000001010101000101-جدبددتب7 سوفنلا ىئراباي



 "م تيداماللا سرس بف

 0 ]| ]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]ذ1 1 ااا تاّوحدملا ىحاداي

 0 ل مظعألا عسالا َتملع ىلع اي
 1 1 2 ز ز 2 ز 1212121 1 1 ز ز ]| ]ز]1|]1ز]1| ]1 ]| ]ذ]ذ]1]ذز]ذ]ذ 1 ىونلاو ّبَحلا قِلاف اي

 00111 1 1 1 111 يل تارعدلا بيحبلاب
 ا اا0000000000020201ب ا هدحمو هئانث ّلك ٌماهوألا غلبت الف ُديحم اي

 0 ا ] ز ز ز ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]1]ذ]ذ1 1 معنُم اي لمجُم اي نسحُم اي
 00000000000 تارثعلا ليقُم اي

 0000101111 ا ءانفلاو توم اب هّدابعَرَهقو ءاقبلاو َّرعلاب دَّحوَت نم اي
 0 0101010102111 هّولع يف ىلدو هّوند يف الع نماي

 0111 1 ] ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز 11 نويعلا ةظحالم نع دٌّعبو نونظلا رطاوخ نم برق نماي

 1 م ا ا ا هقلخ رظاون نع هرون عاعشب بجتحا نماي

 0 1 ]1 ]ز]ذ] ]1 ذ] 1 َحيِبَقلارَتَسو ليِمَجلاَرَهظَأ نم اي
 0 ا ا 100000 هتاذب هتاذ ىلع لد نماي

 10000 هتاّيفيك ةمالم نع لجو هتاقولخم ةسناجم نع هّزنتو هتاذب هتاذ ىلع لد نماي

 | 00010212323121 وه آلا وه فيك رحب ناي

 0000000 ...نف ىمسملاريغ مسالاو اهولأم يضتقي هلإلاو هلإ نم تشم هللا ماّشه اي
 000000 نيرفاكلا موقلا ىلع ينرّصناو يل رفغإوه الإوه ال نماي وه اي

 00000000000 يلرفغإ ةرفغملا عساو اي

 0 ...الب ٌنئاك وه ناك ىتم ناكف نكي مل نمل ناك ىتم لاقي ان ّيدوهي اي

 00000 0 0001 ...نأ هتعاطو رفاكلا نيبو رانلا ىلإ هدوقت نأ هتيصعمو نمؤملا نيب لوحي

 0000001 ]1 ذ]ذ ذا ّقح لطابلا نب ملعي نأ نيبو هنيب لوحي
 0000000000 هّمه الب ديري

 0 هللا وه لياو دبعلا وه ىرسإ نال هللادبع ليئارسإ ىنعمو ليئارسإ وه بوقعي

 0010 مهّلك ءايصوألا ينعي

 0000000 ظ1ظ20710701101171 1 1 رِوضُي الو ديرُيو ظفلي الو لوقي
 51 و هموي يف قدصت هنأل املاس عجرو هتومبيبنلا ربخأ يذلا يدوهملا



 قيسعلا' ءاهس للا وع ضر

 4 ةيثتبالا#

 .27 : (مسا) رخآلا
 مسالا نم هدنع مدأ

0 
 . ”١ مظعألا مسإلا نم فرح هدنع فصأ

 يف ةيراج ٍسُحْلا ءامسألا مهد ْهتَق دمحم لآ

 0ك ”1 37: ميتيداعو عهرس

 ...و ركذلاو حيبستلا نم نآرقلا يف ركذ

 يف تانهبلا تايآلا يذل مه. ١”

 ضرع يتلا تانامألا مه . 7117 : مهرودص
 مه. 50 لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع

 ناكرأو هللا رونو هباوبأو هضرأ يف هللا ءافلخ
 نوخارلاو ملعلا لهأمه. نضرالا
 عمتي لع مدعو ضرع 507: هيف

 مهدنع . 45 مهتيالو قاثيم ذخاو قلخلا

 فرحو افرح نوعبسو نانثإ مظعألا مالا نم

 يلا تايآلاو تامالعلا مه .47 : هللادنع
 | يتلاةمعنلامه.1١1: ىلاعت هللا اهركذ
 مه.7١17 : اهنع لوؤسملا ىلاعت هللا اهركذ
 هللا رمأ ةالؤو هقلخ ىلع هللا ءادهش ةادُلا
 ةّيلآلا .و68 ةمنألا- :7١١ هملع ةنّرخو

 .67 : ةّيفرحلا

 ٠١ : و3 ةّمئآلا يه ثايآلا

 دورشعو ةسمح مظعألا

 رس اهل ناميإلاو رفكلا قّلع اهيلع ىتلا هللا تايآ
 5١١. : ةينالعو

 رئاسو ضرألاو ءامسلا ىه ةّيقافألا تايآلا
 : اهنم ءىشب هللا ةفرعم نكم ال . 18: قلخلا

14 ْ 
 ةقيقح نع ةرابع يه ىتَلا ةّيسفنألا تايآلا

 ./89 : ةيناسنإ

 ءيش مهل ثدحي ام مهمولع لضفأ ة8 ةمئألا

 مهمولع . ةال : رمألا دعب رمألا ءيشف

 مه. هيف رابخألا فالتخاو

 . م14 دّممحم لا - ١٠١<” : تامالعلا

 .87 : لاثم نع ال ءادتبالا وه عادتبالا

 : اهعاطقنا مدع ثيح نم لوقعلا سايقم : دبالا

 ١١١.

 : ينأي ايف هدوجول عاطقنا ال نم : (مسا) ّيدبألا
1. 

 ةينامت مظعألا مسالا نم هدنع ناك زهق مها

 27: فرحأ

 .57“ : راتتسالا نانتجالا

 .51/: همكحأ رمألا نقتأ
 . (مسا) دحألا

 . 2ا/ : ىلاعت هتاذ عاطقنا مدع يه ةّيدحألا



 تاعوضوبلا و تامالطصالا س رمبف

 . ل6 : ةءاسإلا ٌدض ناسحالا

 70: هلع وأ هظفحت وأ هّذع ءاَضَحأ

 : لطاب خيشلا ةروص وأ مامإلا ةروص راضحإ
5 . 

 ءادتبالا وه .87 : عادتبالا عم هقرف عارتخالا

 ./57 : ةذام نع ال ءىشلاب

 /6 : كردملا ةلزنم كردملا لّزنت كاردإلا

 : ءايشألا ليزغت ةبترم تاّيصوصخ ميمتت ةدارإلا
 :7١7. قلخلا يفو ىلاعت هللا ف.

 . 10 : تادوجوملا عاونأ بابرأ
 ١١. 85: ةمحّرلاو طاشنلا حايترالا

 مدع رابتعاب ىلاعت هل ةفص : (مسا) يلزالا
 .2ا/ : هدوجو عاطقنا

 . 217 : لزي مل ىلإ ٌبوسنم ٌيلزَي هلصأ ٌئيلزأ

 لامك عم اهيلع تاببسملا قلعت رس بابسالا
 :١١5. ةردقلا

 . 5١7 : مسالاب ةناعتسالا

 | مامم ىلإ ىلاعت هتبسن ءاوتساب ءاوتسالا
 ,.” 0-3 تادوجوملا

 . ١07 (مسا)نيبساحلا عرسأ

 ةوعدلاو َلَمبتلاوَركذلاو خيبستلا هللا لعج مسالا

 . 55: فوصوملةفص. 6: هل ةناعتسالاو

 نورك, 122 نكسملا نع عبقك اًهحغ ةرابع

 .1 اموهفم وأ ابوتكم وأ اظوفلم

 هقلخ رابتعاب ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا: مسالا

 .اىم': ياعيون

 :هيف لاوقألا, 178.31“ مظعألا مس

 فرح .27: مظعألا مس 0 3

 يف هب رثأتسا ىلاعت 0 مظعالا مس

 نم ايوهاي هنإ ليق . 67 : يوم
 .40 : ره الاوهال

 فضي

 هل مسا ال قلطم بيغ هتطاسبل - مظعألا مسالا

 ٌبتارم هل. 6: ٍيبخت الو ةفض الو مسر الو

 6 انت هر ةيضريص هنن ةئرو نونو

 قلخلاوه لب توصلاو فرحلا نم سيل
 ءامسالا ماتب طيحملا مسالا وه . 21 : لّوالا

 ندم الا دخع 2 هدودخ نبع 3

 فرح افريخ نوعبسو نانثإ | مظعألا مس

 . مظعألا هللا مس اد ع” 0

 1 001 مسالا مسا

 . ١ ”م: دوجولا ملاع وه ميظعلا مسالا

 نم ةعبار ةبترمل مسا. : نينمؤملا لو هللا مسالا

 هل مس. لوألا قولخلا مس الا كلذ

 : ءيش مدع رابتعابالو ءيش راتعابال ىلاعت
 70: هباجح وهو هللاريغ . :١2 هللاريغ ١.

 تاكا“

 67 : افرح نيعبسو ةثالث ىلع مظعألا هللا مس

 .24 : تالا ّ

 2 نوزح ا نونكملا مس

 يذلا مسالل مسا وهو هللا مسال 0-6

 ,[١:اهقاقتشا.ع١: لوألا قلخلا وه

 ريغ اهلكلو ةدودحم انيوائنعب.١٠ 8.٠

 اه اهيلع ةقلعملا ماكحألا . 147 : ةيهانتم
 ىنعمواهفااصحإ. 51: طئارش

 "6 هتافص رهاظم . 77-55 : ءاصحاللا

 نم اهم هللا لزنأ تلا 4١. : اهنم ترهظ ىتَلا
 . 7١4 : ةّيلآلا ناونعب اهتدابع زوجي ناطلس

 بتارموذ ريصت ضعب عم اهضعب بيكرتب
 ةأمئالث اهّنأ يور . ١47 : ةيهانتم ريغ ةفلتخم

 ىورو نوعستو ةعست اهّنأ يور دقو نوّئسو
 فيك . 70 : فالآ ةعبرأ اهّنأ يورو فلأ اهنأ

 :7١8. ىمسملا ىلإ اهب لصوي



 نسلا ةاهسللا م رق ضر

 نم ءيش رابتعاب ال ىلاعت هل مسا -(مسا) هللا : ةيهانتم ريغ ٌنوؤش اهنم لكل - هللا ءامسأ
 .3؟: ةّيلامجو ةّيلالج نامسق .5

 اهتّيلخ دم . 74 : هتاذ نيع هتافصو ةدّدعتم

 7١. 7: ةّيببسلا ال ةّيلآلا باب نم ريثأتلا ىف
 ءامسا ركن نأ مللز 864 هتاضرق اظئاسو
 7١15 : هّسفن اهب ىلاعت وه ىّمس

 . 70: نيرفاكلا ءايلوأ ةيناملظلا هللا ءامسأ

 . 70: نينمؤملا ءايلوأ ةيرونلا هللا ءامسأ

 ههّرنت ىلع لدي مسا ّلك ةيلالجلا ءامسألا
 :١2. ةمظعلا ملاع رهاظم . "3 : ىلاعت

 ّدح نع هجورخو هّبشتلا نع هّرنتلا اهكالم
 .,/7 : هيبشتلا

 هتالامك نم ءىش ىلع َلدياَم ةيلامجلا ءامسالا
 ْ . ١5 : ىلاعت

 لعفلا ملاع يف اهروص ىنسحلا ءامسألا
 ملاع رهاظم ١. : تابودنملاو تابجاولا
 .159 : رونلا

 ىلاعت هيلإاهتبسن . 17١ : ملاوع اهل ءايشألا
 . :١185 كيلإ ةّيتهذلاروصلا ةبسنك

 . 197: ةيحانلا قفالا
 لكل نيطيلا ةقحافلا »1877 :: نيملا قفالا

 . ١17 : ضعب نم اهضعب نيبملا ءيش

 ديدحتلا نع ههّرنت رابتعاب ىلاعت هل مسا ربكأ
 :١805. ربكلاب

 هللا ىلإ فاضمف لياوأ لا هرخآ مسا لك لإلا
 . 607 : ىلاعت

 ةّيبوبرلاو فلحلاو دهعلا لإلاو (مسا)ّلإلا
 .867 : ىلاعت هللامساو

 نع زجعلاو هلولا ةبترمل مسا .64 : (مسا) هللا

 مسا.١١٠ : هتاّيفيك نم ءيش وأ هتاذ كاردإ
 6٠. : هيلع توعنلا نايرجل تاذلل

 هللا

 هل مسا .07 : همدعرابتعاب الو تافصلا

 ءاهتنا نكميامب هتّيفورعم رابتعاب ىلاعت
 نم قتشم . 8 : ةيلإ مهقتنو مهقيرو نلخلا
 . :6٠ اهولأم ىضتقي هلاو هلإ
 ا تاي الاب ىلع هيلع ةلئاعا ؟ نلاخ
 . 7١ : هقلخ رظاون نع هرون عاعشب بجتحا
 .2ا/ : تافصلا يدحاو تاذلا ّيدحا

 تانكلا ىف افزعمك ءايشألا اضخا
 لاك رومالا بيترت هيف كاردالا . 77: نيبُحلا
 دارملل ءاشنإ ىلاعت هتدارإ. 80 : هتبترم ىف
 هام لاس نافع 1112 هيوكم
 لاما . 0:0 هلك يودع ةطقاشسوو

 1 ل امو وا روق تاما 5

 تنسبتل ةلاغفا , 5543 :هقانقتتكا

 هتطاحإ رابتعاب ءىش لك وأ ١. : ةميدق

 ءايشألا نع نئاب . 06: هديب يتلا اهتوكلمب
 .55: هقلخت تافص نم ءيشب هفاصَنا مدعل
 لك توكلمب هتطاحإ رابتعاب ءيش ّلك نطاب
 ارداق اميلاغ ىمسني رابتعا يأب : 86+ ءيش
 اريدق اميلع ىمسي رابتعا يأب . 54 : ادجوم

 مهلاكيإ نع ةرابع هتءارب . 1/8: امهلاشمأو
 هبرق ةّدِشب . 5١ : نيطايشلاو توغاطلا ىلإ

 قلخلا عم هتنونيب . 1 ” : هتّيرب ةركف نع دعتبا
 اذإةبوتلا .55: ةلزع ةنونيب ال ةّرع ةنونيب

 : حلاصمل بابسألا لعج .”4 : هيلإ بسن
 لدت ةيآ هسفنل سفن لك ىف لعج. /٠١1

 هللا١2.5 نانسى اه ىدعيبو هيلع

 ني هلامجتو هلامخ وع لالخ < نلاعت
 . 74 : هتاذ نيع امهالكو هلالج



 0 تاعوضوملا و تامالاطصالا س مرش

 عنصب هتّينونيك فرعتف نّوكتي مل - ىلاعت هللا : هّناذ لّيخت نأ نع لوقعلا بّجح - ىلاعت هللا
 دوجولاب ىلاعت هنم ءيش نم ءيشّولخ .1
 : دوجولا خنس نم سيل يذلا يهلإلا

 تضخم ريغ فورحلاب انشا قلخ
 "ل ءانشألا قلخ 86+ قلعتق نوع ظفللابو
 ىنعأ قلخام لّوُأ ٌقلخ . 10 : ناك ءىش نم

 ءامث نع اقلطم ةقدكعملا ةقيتحلا
 الف ءىش ّلك نع دّرجم هتاذ . 7/ : تانّيعتلا

 .51: ةفص الو ريبعت الو مسر الو هل مسا

 الو هل مسا ال ءامع ةبترم بتارم هل هللا تاذ
 ريبعت ال ىلاعت هتاذ .84 : ركذالو مسر
 يمس . ١187 : ةفيلخلا هبصن رس 1١. : هنع

 : تاداسلا ديس . 150 : كولُملا كلمب

 لك رهاظ . 7٠١ : هتاذ نيع هتافص 5 ١.

 ءيش رهظت توكلملا بتارم نأ رابتعاب ءيش
 قلخيي نأ لبق ست فراغ 564 يشف
 : هّولع يف ٍنادو هوند يف ٍلاع . :٠١5 قلخلا
 . 1917 : تايئزجلا نع هلوهذ مدع. 7
 هّلك ٌةردق هّلك ٌملع ٠١. : ءايشألاب هملع
 ىلزا لوالا قلخلاب هُملع .78 : هلك ذوجو

 دع 1 تاس اس لنعلا هيت
 ةياغ .17-78ا/ : تاذلا عم ىلاعت هتافص
 لك موّيق .57 : ةّوق هل سيل ."/ : ةياغ لك
 هربك . ١07 : ضرألاو ءامسلا ىف اّمم ءىش
 فرشلا يف ةعفرلا ينعأ ءاي ريكا ىلاعت
 يف وه موي لك. ١18054 : رّبجتلاو ةمظعلاو

 . 185 هريغ ةقيقح ءيش ال. :١97 نأش

 فرعي ل15 :1١ ناش نع ناش هلهتشيال
 ههّرنتل . 77 : َماهوألا هلانيال . 14 : هريغب
 9١. : ناكم هنم ولخيال ةفصو ّدح لك نع
 . 57 : هتفرعم نع عنتما هروهظ لامكل

 : هريغ تناك آلإ ةياغ ىلإ هانتي مل 1.4 : هريغ

 اييسم وه | ودكم بمول يملا
 ءامسألا عيمجب طيحم . :١164 ةقيقحلا
 .08 : تادوجوملا عاونا بابرا يه ينلا

 ةينيع ةبترم . 1 : هلإ مسا نم ةّصاخ ةبترم
 هيلع لدي ىنعم . 58: تاذلا عم هتافص

 هّرنم . 4١ 5١9 : هريغ اهّلكو ءامسألا هذهب

 لك نع هتاذب يفكيو ءيش ىلإ ةجاحلا نع
 21 فيش ويغ ءامسا هل 185غ ىف

 ددعب هيلإ قرطو قلخلا ددعب جراعم هل
 ديقو ٌدح لك نع دّرجم . 10: تادوجوملا

 - حتفلاب - هلا هناا ندع ا: ةفصو

 تاياآلاب ةفرعم 4١. : هّلأَي َةِلَأ نم اًمإو ةهلإ

 ةبسنك ىلاعت هيلإ اهتبسن . 1١ : ةّيقافآلا
 تافصلا ىفن . 187: كيلإ ةّيتهذلاروصلا
 ل يدفن اعتب لاش ةقض زك تاك هنع

 ىلإلاصيإهتياده.7:اهنيوانعب
 هرونو هليبسو ههجو . :١174 بولطملا
 : هليلدو هّيلوو هيداهو هتمالعو هتّجحو

 هنع ناّيفنم امهالك مدعلاو دوجولا . ١
 1 1 نلت ةويجوتلا نيف فو ىتلاكت
 : دمصلاب هفيصوت هجو . 74 : دحوم ٌدحاو
 نِم مُهُج ِرْخُياوُنَمآ َنْيِذّلا ُيِلَو 5
 تانفضلا كهل تبكي, 7/6 ِتاَمَّنُظلا
 114 2 نيني انفو هوودحجي ال اهقئاقتم
 . 18١ : هلمحي شرعلا مأ شرعلا لمحي
 ةامسالاو ةئاوتما ريغ وهو ةثانؤساب كت
 . 750 : هريغ

 هكاردإ نع ٌقلخلا هلأي يذلا دوبعملا يأ دحأ هللا

 . غ9 : هتّيفيكب ةطاحإلاو
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 هعمسو هتردقو هملع َناِف . “١01 : هانعم ربكأ هللا
 . 15: ةدحاو اهّلك هتافص رئاسو

 قلخلا ةريح رابتعاب ىلاعت هل مسا : هلإلا
 وه. [/ : هتّيئام كرد نع مهزجعو

 هتبترم هلإ 40 : قلخلا ٌساوح نعٌّروتسملا
 . 6٠ : هللا ةبترم قوف

 . 29 : ءيشلا يف رّيحت اذاءلجرلا هلأ
 . 44 : دوجولا ةبترمل مسا هلإ
 . 48 : (مسا) ةهلآلا هلإ
 ملاعلا مادعإ. 187 : ىندألا ةايحلا ذخأ ةتامإلا

 ١/857. : هملاع نم ىندالا

 :7١١. ءىشلا رمألا
 1 ييسلاو نأ
 53 ةلومأ كارم ثلطأ هيغ قلافل ثيلعأ
 دعب اهمظعأو هللا تايآ ربكأ الق نينمؤملاريمأ

 . :١ 7١ ركلققإ هللا لوسر
 .87 : (مسا) نيمألا

 . 75: ىنسحلا هئامسأب هوعدي نأ هّدابع هللا رمأ
 . 67 : (مسا) باوألا

 . 07 : حيرلاو باحسلاو عوجرلا ٌبوآلا
 . 07: (مسا) لوالا

 مث دَّمحمُرون وه .ا"ا" : ءاملا هللا قلخخ ام لوأ

 : ىصحت ال ءامسأب ىّمسي هتاباجح رابتعاب
 84 اقلط لح نواة مسن روع

 . 7١7 : ءىشلل يوتحملا ناكملاوه نيألا
 نكمي نأ قوف هّنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا ىلعألا

 . ١19 : هفصو

 غيرفتل ةنحملا يف دبعلا عاقيإ هللا نم ناحتمالا

 . ١117 : هريغ ركذ نم هتيلختو هبلق
 راتخملاو ةّماتلا هتآرمو ىربكلا هللا ةيآ ناسنالا

 . ١7١ : قلخلا عيمج نم ةفالخلل

 ىنسملا ءامسالا حرس

 ملاع .19 : ةفالخلل الباق هنوك رس - ناسنإلا
 . ١18١ : هبتارم قيضأو هملاوع نودأ مسجلا

 ةّيونعملا هبتارمو ةّيروصلا هئاضعا بسحب هل
 ربكألا ملاعلا هيف وطنم 7١. : ارانو ةّنج
 هتياده. :١17١ ءامسألا عيمجل عماجو
 55: نيدجنلا ىلإ

 نوكي نأ ريغ نم هداجيإ نع ةرابع ءيشلا ءاشنإ
 . 159: ثكذ هل

 . 1١15 هتيلزَأ رابتعاب ىلاعت هل مسا ايهارشأ ايه
 © ب ©

 فرشو هئامسأ ربك رابتعاب ىلاعت هل مسا خذابلا

 1١. : هتافص

 ءايشألا ىلاعت هلاذتبا رابتعاب ىلاعت هل مسا لذابلا
 .55 : نادلبلا ىف اهراثكاو

 ىلإ ءايشألا ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا ئرابلا
 :١1١ سوفنلا ملاع

 هدادعتساو هدادعإ رابتعاب ىلاعت هل مساابلا

 . 1١ : هريخ لاصيإل

 لك ىلاعت هيرج رابتعاب ىلاعت هل مسا طسابلا
 . ١١ : هارجم يف مسا

 : ةعبارلا ةبترملا رابتعاب ىلاعت هل مسا شطابلا
7 

 .57 : ىلاعت هل مسا نطابلا
 ءانفلاّورط مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا يقابلا

 .16: هيلع

 لاعفألا اهتلع . 66 : اهيف قيقحت - ءادبلا

 تامّدقمب نايتإلا ىه .86ال : ةيرايتخالا

 دوجو تامدقمب دهنلا قسوم ىف دوجو
 الإ ملاوغلا ميم ئف نوكتا: 68+ رخآ ءىش

 61: باتكلا ملاع

 . 06 : ءىدبلا



 تاعوضوملا و تامالطصالا س سيف

 رابتعاب ىلاعت هل مسا .08: (مسا) عيدتٍبلا
 .0/ : اناف انا ادوجو دوجوم ّلك ءاطعإ

 . 157: عيادبلا عيدب

 ا
 5٠. : ٍلاع خذاب ٌفرشو ربكلا َحّذَبل
 عاسّنالاو ريخلاو ةلصلا « ّربلا نم ةهتشم ةفصّبتلا

 1١. : ناسحإللا ىف

 هل ٌيتاذ هناسحإ َّنأ رابتعاب ىلاعت هل ةفصّبلا
 41 نلاغت

 نع ضغبُملا عبط ةرفن نع ةرابع ضغُلا
 32 نموقيملا ىلإ تااقفلالا

 نم ةعبارلا ةبترملا رابتعاب ىلاعت هل مسا ربلا
 5١". : تافصلا

 هتّيبوبر ةّجح ةماقإ رابتعاب ىلاعت هل مسا ناهربلا
 . ١17 : اناف انا

 لوألا هقلخ ةطاحإ رابتعاب ىلاعت هل مسا ريصبلا
 ْ ا تارصبملا مامتب

 لوطلا نم داعباالاو ناولالا زييمت َةَّوق رّصبلا

 10 حلا نفرعلاو
 نم ةثلاثلا ةبترملا رابتعاب ىلاعت هل مسا شاطبلا

 .57”: تافصلا

 .57 : ةوطسلاو فنُّعلاب ذخألا شطبلا

 لك توكلمءارجإ لّوأرابتعاب ىلاعت هل مسا ثعبلا
 . 516 : هبتارم نع توملادعب ءىش

 ا ل اتعال | ونترا# ىتكلا راها وه كيعبلا
 نع ةفصو اتاذ هدعُب رابتعاب ىلاعت هل مسا ديعبلا

 . 52: هقلخ كاردإ

 هل مسا .55: روهظلا بتارم ىلعأ - ءاهبلا

 : ءيش ّلك رون لوألا هقلخ َنَأ رابتعاب ىلاعت

 . 10 : لوقعلا كاردإ نع ىلاعت هباجح .0

 .10 : ىلاعت هيلإ الإ بسنيال

5١ 

 .50 : ءامسألا مامت ىّمسم

 © كت ©

 .09 : هتاّيفيكو هضارعأب ءىشلارييغت ليدبتلا

 هدّيقت مدعو ءيشلا الط نع ةرابع دّرجتلا

 .7ا/ : قالطإلا ىتح ءىشب
 . 197” : مظعألا يّلجتلا
 . ”١947 : هتيالو ةبترم رابتعاب لوألا ىلجتلا

 لي الازلاكنلا لاس يري ينته هر وكدفلا
 . :١7/4 لامعألاب

 ءايشألل هبيترت رابتعاب ىلاعت هل مسا ريبدتلا

 . 0 : اهتاياغ ىهتنم ىلإ ديمت ثيحب
 . ١١١ : ىلقغت رتتساو رتست
 ءامسس اب قلتو كتارايعقاب ءيقلا ةيههشت

 07 ةملتخم

 ىلإ لامجإلا ملاع نم هليزنت ءيشلا ريوصت
 . :١189 ليصفتلا ملاوع

 .09 : ةّدام ءىشلا رياغي امب نايتإلا ضيرعتلا

 تافصو تاذلا تافيض ىلع هللا تافص ميسقت

 : دئادشلاب صيلختلاو رابتخالا وه صيحمتلا

37 . 

 ملاع ىلإ باهكلا مناع نيوؤمالا ليزنت
 : 1 هةفشفملا

 راهظاو ةلزانلا اهبتارم ىلإ ىلوالا ةّلعلا ليزنت
 :١95. ةّيئزجلا اهنوؤش

 .1/ : دبعلا نم هلوبق ريغ ىلاعت هللا نم ةبوتلا

 . 55 : صلاخلا ديحوتلا

 ملاعلا وحم . 187 : ىقبألا ةايحلا ءاطعإ يّفوتلا
 . 18١ : ىلعألا ملاعلا يف ىندألا
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 هدابع لاخ دإ رابتعاب ىلاعت هل مسا باّوتلا

 .5/8 : هللامسا ةيالو يف نينمؤملا
 .51/ : ريبتتلاك كالهإلاو رسكلاُرِبَتلا

 . 66 : رومالا ةبقاع ىف رظنلا ريبدتلا
 ديل تا ْ

 : ةفصلا كلت لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا رباجلا
 .ا/١

 1 نيدتكلاو ا رضانلا واكلا

 ةراجإ رابتعاب ىلاعت هل مسا نيريجَتسُملاٌراَج
 تيتش عمج رابتعاب . ل١ : نيريجتسُملا

 .ا/١: هقلخرومأ

 دوجولا ملاع ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا لعاجلا
 . 77 : تاّيهاملا ملاوع ىلإ

 . "١١7 : ةفيحصلا ةعماجلا

 .الا : رسكلا فالخ ربجلا

 هنم ميظعلا ظيلغلا وأ سبايلا ُبطحلا ُلِزَجْلا
 ١/. : ءاطعملا ميركلاو ءيشلا نم ريثكلاو

 1/١. : هئاطع ةرثك رابتعاب ىلاعت هل مسا ليزجلا

 . 717 : (مسا) ءاطعلا ليزج

 +اوغلت امن ءايبنأالل نادهاشلا امه ةَرَمَحَو رفعج

 ١7١.

 . :١7 رفجلا

 . ال” : تافصلا ثيح نم ةمظعلا ةلالجلا

 : ةّيلالجلا هئامسأ رابتعاب ىلاعت هل مسا ليلجلا

 ا

 تافصب هفاصتنا رابتعاب ىلاعت هل مسا ليمجلا

 177 لامجلا

 ُدوجأ هئاطع نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا داوجلا
 . 7 : ءاطعلا

 99ج ©

 .79 : قولخم ثداحلا

 ىنسملا ءايسالا حرش

 لامعأ ةنزاوم رابتعاب ىلاعت هل مسا بساحلا
 . 1/4 : ةمايقلا موي ءازجلل قلخلا

 نيلوألا هعمج رابتعاب ىلاعت هل مسا رشاحلا
 : دحاو ٍدِيعَص يف رشحملا يف نيرخألاو
0/. 

 ناكمّولخ مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا رضاحلا
 .ا/ال : هنم

 : ةعبارلا ةبترملا رابتعاب ىلاعت هل مسا مكاحلا
//. 

 كلت لامعإرابتعاب ىلاعت هل مسا دماحلا
 8٠١. : ةفصلا

 بيبحلا تافتلا نع بوبحملا باجتحا ّبحلا

 . 1١-78ا/6 : هسفن ىلإ

 . ١189 : قرعلا لبَحلا

 هانعم ىلاعت هللامساو ءيشلا ىلإ ّنحي نَم نانَحلا

 .ق66: ميحرلا

 ملاع باجتحا رابتعاب ىلاعت هل مسا بيبحلا
 . 78 : فرصلا ءامع ىلع هئاقب نع قلخلا

 . :١601 هرضيام عفد ةسارحلا

 ددعب هتطاحإ رابتعاب ىلاعت هل مسا بيسحلا
 ./5 : مهتاكرحو مهسافنا ددعو هقلخ

 .786: عمجلا رشحلا

 . :١865 هيلإ هيقبُي ام هيجوت ظفحلا

 هعاطقناو هلاوز مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا قحلا

 . /ا/ل : هقلخ لثم ةفصو اتاذ ىلاعت

 : تانيعتلا نع اقلطم قلخ ةيدمحملا ةقيقحلا
 رِصبُملاو رداقلاو مِلاعلاب ىّمست .
 : تافصلا ءامسا نم امهريغو عماسلاو

 ءامسأب ةفلتخم تارابتعاب ىمست . "ا

 رابتعاب امالكو ةملك ىمست . 74 : ةفلتخم

 . 181/ : هب بيغلا ملاع تانونكم روهظ



 تاعرضرويملا و تامالطصالا س رمبف

 : رابتعاب ةردقو رابتعاب ملِع - ةيدمحملا ةقيقحلا
 لكاهتأ آل اطيسب تناك نإو . 78-17
 ةطاسبلاب ءيش ّلكب ةطيحملا . 78: ءيش
 مالك. :١337 ىلعالا رظنملا وه لامجإلاو

 يظفلو يلايخو يمهوو يسفنو ىلقع
 دارملاوه.8١ا/: ةفلتخم تارابتعاب

 . 157: شرعلاب
 . 7١١ : ةّيهلالا ةّيدّمحملا ةقيقحلا

 . 17/8 -1١1/ا/: هل ضيقن ال دوجولا ةقيقح
 نارقلا هةتافي نموا ىلاعت هللا ةاوسأ قي رعفلا

 ./ا/ : لطابلا ٌدضو

 نم دوجولا ملاع رابتعاب ىلاعت هل مسا ُميكحلا
 .,// : ةقلطملا ةيالولا ثيح

 .الم: ةوتفلا ةلاهج يهو ةوبصلا نع هّرنتلا ملحلا

 ةلاهج نع ههّرنت رابتعاب ىلاعت هل مسا ميلحلا

 .1// : هلاعفأ عيمج يف ةؤتفلا
 اذلو لامجلا تافص ءدبم نع ةرابع دمحلا

 .,/9 : ىلاعت هب ٌصتخا

 . 9ا/ : هانعم هلل دمحلا

 ءانثلا همزليام نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا ديمحلا
 8٠. : هل كيئاذ

 نم ىلع هلابقإ ةرثك رابتعاب ىلاعت هل مسا ناّنحلا
 ١/. : هنع ضرعا

 هل نوكي نأ نع هئانغ رابتعاب ىلاعت هل مسا ىحلا

 ./ 1١ : هتاذ ءارو توكلم

 . ١4١ : اهتيمست هجو ايندلا ةايحلا

 ٠١/ : هبتارم ماوق اهب يتلا هتوكلم ءيشلا ةايح

 : 0 : . ١1177 : ءىش َءلك توكلم سفن ىه ةايحلا

 لحي ال ام ىلإ رظنلا نم قّراسي ام نيعألا ةنئاخ

 . 1918: ةبيرب ةرظن رظني نأ وأ

 . ١98 : ةينالعلا دض ةيفاخلا

 نم ءيش ّلك ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا قلاخلا
 .44 : ءيش نم ال ملاع

 .45 : أَبَنلا ربخلا

 هتطاحإَنأ رابتعاب ىلاعت هل مساويبخلا
 .857 : هل ىتاذ تاعوضوملاب

 .717 : نيدحلا نع ىلاعت هجورخ

 ةراجأ ارفَخ رفح توُرِفْحَي - هيلعو هبو - ُنَمَح
 . 6" : هنمأو هعّنمو

 . 87 : شيعلا ةعسو ٌةَعدلا ضْفَخلا

 هقلخ ىلع هعيسوت رابتعاب ىلاعت هل مسا ضفخلا
 ./1" : مهشاعم يف

 .481 : ءوسلا هعنم رابتعاب ىلاعت هل مسا ريفخلا
 . 17: يقيقحلا ىلوملا نم ةفالخلا

 فلل هبتارم ىلإ ءيشلا ليزنت وه قلخلا
 ءيش لكل ىلوالا ةّلعلا هنارابتعاب - لوألا قلخلا

 تاينمدتن ىلإ هاير 6 لع ب
 : ٍءىش لك هتطاسبب يذلا . ٠١4 : ءامسألا
 دم ناس وسهول ءيبكأل عدلا 15
 وه يذّلا ةّرعلا ملاع نع ةرابع . 44 : هنوؤش
 مامتب طيحم ١١. : تافصلا يفن ملاع

 .680: مظعألا مسالا وه." ١ : تانّيعتلا

 ءيش لك توكلم هيف رابتعاب املع ىمسي
 .98: ةطاسبلا وحنب

 . 7" : ءاملا نم ءايشألا هللا قلخ
 . :٠١1 مهئالتباو مهناحتما قلخلا

 لثق هنيه رابتعا» نتاع هل حا نورك املا ربخ
 :١15. نورعشيال ثيح نم هئادعا

 © د ©

 ماقم يف هلاقتنا مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا مِْئاَدلا
 .957: هتافص لامعا
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 ضرألا هطسب رابتعاب ىلاعت هل مسا يحادلا
 ./81: اهريغو

 لوألا قلخلا ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا يرادلا
 . 457: راثآلا ملاع ىلإ

 هلازنإو لسرلا هغيلبت رابتعاب ىلاعت هل مسا يعادلا
 .417/: بتكلا

 نع ىذألا عنم رابتعاب ىلاعت هل مسا عفادلا
 .41/: هقلخ

 . 4٠ : قيرطلا ةءارإ رابتعاب ىلاعت هل مسا َلادلا
 . 9١ : ةبترم اهنود سيل ٍةبترم يف فقاولا ينادلا

 بتارملا رخاّولخ مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا
 .9 37 : هنم

 اوَحَّد اهاحديو اهوحدي ضرألا هللا ىحد

 ./85: اهظسب

 ىلإ اهلّرنتو ةّيناسفنلا تافصلا لاصياوه ةياردلا
 205 راثآلا ملاع

 . :٠١7 ةاقرملا ةَّجرّدلا عمج تاجردلا
 .5/: سيردإءاعد

 .41/ : ادحأ كراضحتسا ةوعدلا
 هتوعد نع ىهنلاو ىنسحلا ءامسألاب هللا ةوعد

 05 يتسع ريع ديم دا لات
 .41 : عنملا عفّدلا
 قلاعت هلا وعشاا /9 : ىلاعت هل مسا ليلدلا

 . 1٠١ : بولطملا ىلإ هلاصيإ رابتعاب

 اروُمُد رَمَدو كالهإلا ةرامّدلاو رامّدلاو روُمَدلا
 5١. : نذإ ريغب لخد

 . :١١١ سوفنلا دوجو دادتما سايقم رهدلا

 . 47 : نامزلا بالقنا ةلودلا
 .1 7: يصاعلاو عيطملا

 : ءالمذ ىتتنم ىف ةغلابملل ىلاعت هل مسا موقندلا
 1١.

 قتسملا ذاهسالا رع

 : هلاقتنا مدعو هماود رابتعاب ىلاعت هل مسا موّيدلا
 "دل

 . 97 : ءاي هنيع تبلق ماودلا نم لوُعيِف موّيدلا
 © د ©

 لا ملاع ءادبإ رابتعاب ىلاعت هل مسا ٌىِراذلا
 . 97" : ةّيلعفلا ملاع وه يذلا

 نهمعل اع ىلا يوشلا لورعت وه مودا
 . 97" : مشجتلاو

 . ١95 : َِرْذ ةدحاولا لمنلا راغصّرلا

 : هبوزع دعب روكذملا راضحإ نع ةرابع ركزلا
 . 98 : ىلاعت هللا يف هانعم .5

 . ١4١ : هتداراي هلامو هسفن دبعلا فرص بنذلا

 لوألا هقلخب هنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا جراعملاوذ
 .40: جراعموذ

 هر«

 هيلع رسعيو لّمحتي ال ثيحب لولا نوك ةفأرلا
 11 نلف نابل

 دوجوم لك كاسمإ رابتعاب ىلاعت هل مسا قتارلا
000000 

 نينمؤملل ةبارقلا : ١ ٠١.

 يف دشُرلا لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا دشارلا

 ١ ١١. : هلاعفأ

 هدابع َلازمل هبقرت رابتعاب ىلاعت هل مسا دصارلا
 . :”٠١ مهئفاكي وأ مهبساحُيف

 ةفصلا كلت لامعا رابتعاب ىلاعت هل مسا يضارلا

 . ٠١ : نينمؤملل لعفلا ماقم يف

 . :١ ١ هاياطع رابتعابىلاعت هل مسا دفارلا

 عفر رابتعاب ىلاعت هل مسا تاَجَّرّدلا ْعِفار
 . :١٠١5 نيئمؤملا هدابع تاجرد



 تاعوضوملا »و تامالاطصالا س سيف

 ةيررصرملا جر وقلا لما مايل ره كد
 . 55: هماوقو

 هتمحر ةطاحإ رابتعاب ىلاعت هل مسا نامحرلا

 ٠٠١. : اهّداومو تادوجوملا مامت تاّيوهل
 مّلاع . 44: دّمحم رون يه اهتقيقح ةمحرلا

 .19: دوجوم لكل هتعس رابتعاب دوجولا
 مزاول هصيصخت رابتعاب ىلاعت هل مسا ميحرلا

 ٠١١. : ةينامحرلا

 قزر ىلاعت هدادعإ رابتعاب ئلاعت هل مسا قازرلا

 يشك

 بسح ىلع دوجوم لك ةنؤم وه قزرلا
 ١١١. : هتيصوصخ

 ءاطعإ يف هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا قازرلا
 ا ١ : ءيش لك قزر

 . :١0/1 : نايبلاب وا زاجعإللاب ام هتياده لوسرلا
 هلضفو سدقلا حورب هللا هدي .ةئلق#إ هللا لوسر

 : دومحملا ماقملا هتماقإ. 85: ردقلا ةليلب

 امو ناكام َملِعهملع ىلاعت نإ 6

 : ناقرفلاو باتكلا هتاماقم نم . 85: نوكي

 ةيحار ةكيوست اههسوب 14 ٌمجنلا وه ١

 ./8 : دمحمو

 كيوتل هللا الرلا ىف لات دللا ةقحلخ لرسلا
 اا 0000

 هجورخ ناكمإ مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا ديشرلا
 ١ ٠١. : ٌّقحلا لامعاو ةماقتسالا نع

 نم ةثلاثلا ةبترملا رابتعاب ىلاعت هل مسا ديصرلا
 ١٠١ ” : ةذاملا هذه

 هنع ىضرملا نادج و دنع هسفن نوكس دبعلا ءاضر
 هن. سسحملا هتاتسأ لامعا قلاع هن

 ءارجإ يف هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا ناوضرلا
 ” : هدابعل قنيسحلا ةثافسأ

>” 

 هل ىنعملا اذه ماود رابتعاب ىلاعت هل مسا يضرلا

 . ٠١ 7 : تقو نود تقو ىف ال ىلاعت

 تالت قصت ا نابقعاو لاك هل مسا عيفرلا
 ١ط ٠١. 7 : اهتفارش

 بتارم ةعفر رابتعاب ىلاعت هل مسا تاجردلا عيفر

 ١١. 7: هتافص

 دابعلا ناغضأ ةيلست رابتعاب ىلاعت هل مسا قيفرلا

 ا مهبولق ةذاضمو

 ءاطعإل 5 رابتعاب ىلاعت هل مسا بيقرلا

 ١. ( : هدابع هيلإ جاتحيام

 3 قشلا ىغو:قتفلا َدَص قتلا

 . ٠١7 : ةلصلا هنم ديرأ يذلا ءاطعلا دفَرلا
 بّلصتلا عم ّقحلا قيرط ىلع ةماقتسالا دشُلا

 ١ ١١. : هيف

 . ٠١7 : ةارادملا قفرلا

 بابسأ ةادعإنابكغاب قلاعتاةل مسا فوَُدلا
 . 15 ةرخاالاو ايندلا يف هدابع رورنم

 6و

 قاتلا ييسر بفهاج ىلاعتاول نا عرازلا
. 

 دودح نع ههّرنت رابتعاب ىلاعت هل مسا ىكزلا

 :٠١0. اهتاّيصوصخو تافصلا
 تايينانامزلا دوجو دادتما سايقم نع ةرابع نامزلا

 :١١١. تاّيئزجلا نم

 | © سش ©

 رصح مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا معنلا ْغِباَس

 11 : لجحاو عونب همعن

 لك ىلعع هقبس رابتعاب ىلاعت هل مسا قباسلا

 :١9 ٠. ٍمساب ىمسيام

 ديما اوهو دوسلا مسإللاو هدام دوبعي داس

 . ١١4 : ةدّيسلا ىثنالاو دّيسوهف فرشلاو
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 رثأتلا ماقم يف دنتسي هيلإ يذلا وه ءيشلا ببس
 11 ربضروبفلا ىف ةطتضاولا نتغأ

 1915( ينل تاعي

 ةمعِنلاو ضرالا ىلإ لاط اغوُبُس ٌءيشلا غبَس
 11: ةعسلا

 قلطم نع ههّزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا حوبُسلا
 ١١9. : لامكلا

 . ٠١9 : ةغلابملل اناحبُس َصَبَس نم ٌلوَعُف حوتشلا

 رتس يف هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا راتَسلا

 ١١١. : مهشحاوفو هدابع بويع
 11 ل فول داب يشل طابت ا ءافمملا
 هيدي طسب رابتعاب ىلاعت هل مسا ُئحَّسلا

 5“ ا اعلا
 نم ال هعاطقنا مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا دمرسلا

 :١١١. رخآلا نم الو لوالا

 111 تودع ا قوم ال ام سابق كامونلا

 ةبساحملا رابتعاب ىلاعت هل مسا باَسحلا ٌعيرَس
 . :١١7 ةمايقلا ىف

 : هميلست ةرثك رابتعاب ىلاعت هل مسا مالّسلا
 "ا

 ىلع هناطلس رابتعاب ىلاعت هل مسا ُناطلسلا
 . 1١17 : ديري فيكو ءاشي امب هقلخ عيمج

 131 8 فكلخلا ةردقو ةكحلا ناطلسلا

 ريغ نم ةلوهسلاب ءاطعإلا حاّمسلاو ٌحمسلا
 . ١١17 : هجاجلو لئاسلا حاحلإ

 . ١١1 : تاوصالا اهب كردي ةَّوَق عمسلا

 . ١١7 : لاطو الع اقومُس ٌقَمَس

 ةفصلا يف ةغلابملا رابتعاب ىلاعت هل مسا حوُمَّسلا
 ١١7. : ةروكذملا

 ةفصلا هذه نوك رابتعاب ىلاعت هل مسا حِمّسلا
 ١١7. : هل ةيتاذ

 نيسعلا ءايسللا كت

 هقلخ ىلع الع هنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا قومُسلا

 . :*١7 ١ ةطاحالاب

 نع ةيفاك هتاذ نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا عيِمّسلا

 : هروهظ ةّدش رابتعاب ىلاعت هل مسا َىِنَّسلا

 . ١١737

 11 رن طويه انا
 :١١8. ناسنإلا دّمتعم دئَسلا

 دامع هّنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا هل َدَئَس ال نَم دّنَس
 1 1 عت زك

 1: :تاتنحلا:لدت كفك تانيملا

 يناعملا رئاسو فرشلاو دجملاوه ةدايسلا

 1 ايو
 اتاذّولعلا يف هدفت رابتعاب ىلاعت هل مسا ديلا

 هموق يف ريبكلا سيئرلا. 1: ةفصو

 اًيمشاه نكي مل ناو هتريشع يف عاطُملا

 :١١54. ايّولعالو

 © ش «©

 تيتاقملا ريهصت راثعأب ىلاعت ل مشا ىئانقلا
 ١ ١7. : ائيش ةّيبيغلا

 بابسألا بيبست رابتعاب ىلاعت هل مسا عفاشلا
 .١١١ا/: حلاصمو مكجل ٍ

 ةفصلا كلت لامعإرابتعاب ىلاعت هل مسا رِكاَّشلا
 ١5 ١. : لعفلا ماقم يف ٍ

 فرشي ثيحب هلع رابتعاب ىلاعت هل مسا ْخِماَّشلا
 . 1١9 : هاوسام عيمج ىلع

 ةفصلا كلت ةّيلعف رابتعاب ىلاعت هل مسا دهاشلا

 . ١١١ : دوجوم لك ىلإ ةبسنلاب
 وأ هديك ةَّدش رابتعاب ىلاعت هل مسا لاَحملا ديِدش

 :١١0. هركم

 :١١0. باّمِعلا ديِدش



 تاعوضوميلا و تامالاطصالا س سيف

 . :١١5 تافصلا بسحب َّولعلا فشلا

 ةروصب وأ باجحب هللا فرعي هّنِإ معز نم - كرشلا
 72: كريشم وهف لاثمت وأ

 ثيح هتافص ولع رابتعاب ىلاعت هل مسا فيرشلا
 . ١١0 : اهكاردإ نكمي ال

 سامتلا ال ةضافإلا يف طّسوتلا ةعافشلا
 :١١5. ةرفغملا

 مهيلع هللا ىَلِص - هلآو دّمحمل ىربكلا ةعافشلا
 0 للا 0

 يف ةطساولا مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا عيفشلا

 :/١١1. هقلخ نيبو هنيب هتاضويف

 يف همامتها ةدش رابتعاب ىلاعت هل مسا قيفشلا

 . :١16 هدابع نع ررضلا عفد

 . ١١4 : دبعلا نمو هللا نم ركشلا
 ّقلَحلا هاطعأ ام نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا روكشلا

 ١11. اهيلع مهبساحي ال

 . ١١5 : لاطو الع ُلبَجلا خّمش

 دهاشلا نيب باجحلا فشك نع ةرابع ةداهشلا

 : ةريشملا ةهاشلا ابق او دونيدشسلاو
 7 ١.

 هنيب باجحلا مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا ديهشلا
 . ١5١ : هاوسام نيبو

 ىلإ ةبسنلابو دّرجم هبتارم ىلإ ةبسنلاب ءيشلا
 اا لفتح قرف

 هتلع ىلاعت هليزنت ىلع فوقوم ءيش ّلك ةيئيش
 . :١197 دوهشلا ملاوع ىلإ ىلوالا

 ©ه صو«

 ةفصلا هذه لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا رباصلا

 . ١77 : اهمزاول بيترتو
 ربخي ال ىلاعت هنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا قداصلا

 ١717. : ءىشلا دجب الإ

 ال

 : نيبنذملا ءاجرإ رابتعاب ىلاعت هل مسا حفاّصلا
 ١

 ىلإ جاتحيال هلمعي ام َّنأل ىلاعت هل مسا عناصلا
 . :١70 ديدج تافتلال ناصقنو ةدايز

 . 71: ىّمسم ّدحب فوصوم ريغ ءايشألا عناص

 كلت يف هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا راّبّصلا
 ١77. : ةفصلا

 : دئادشلا دنعو هّركُي ام دنع بّلصتلا ربصلا
71 . 

 نايصعب لعفني نأ نع ههّرنت ىلاعت هيف ربصلا
 . ١117 : مهكرشو هدابع نارفكو هقلخ

 : هل ىتاذ كلذ َنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا روبصلا

71 . 
 . ١1914 : هلّوأو ءيش ّلك مّدقم ىلعأ ردصلا

 حرشي ام يذلا ناسنإلا بتارم لَو ردصلا

 . ١15 : رفكلاب اّمإو مالسإلاب

 . ١77 : هسفنو ءىشلا دج نع ةرابع قدصلا

 كلت يف ةغلابملا رابتعاب ىلاعت هل مسا قوُدَصلا
 :١77. ةفصلا

 رابتعابىلاعت هل مسا وهف نيخرصتسُملا خيرَص
 ١71١. : نيئيغتسُملا ةثاغإ

 . :١1717 ثيغُملا خيرّصلا
 ىلاعت هند روهتأل يوه ةعلملا تافضلا

 .75: اهب هؤاعدو

 ظ .75: هتاذ نيع هللا تافص

 اهعاقيإل مزالم ريغ فوصوملل اهتابثإ ةفصلا
 7١١. : قلعتملا ىلع

 : اهتبترم . 181/: بتارم سمخ اهل تافصلا
01/. 

 كرت ىلع اعرب ةبوقعلل ىحتسملا كرت حفّصلا
 ١1١7. : هتبوقع
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 دّيسلاوهف هنم ةهبشم ةفص دّمّصلاو دصقلا دّمَّصلا

 ' . ١71 : جئاوحلل هيلإ دصقُي يذلا

 يذلا عاطُملا دّيسلا . 1937: هريسفت دّمصلا
 هرم ةفصضن 196 ةماال و وانه قوق نسبت
 نوكلا نع ىلاعتملا . ١54 : دّصَق يأ َدَمَص
 . ١74 : رئاظنلاب فصويال يذّلاو داسفلاو

 . ١70 : ةفرجلا ةعانصلاو ةعنّصلا

 © عض ©

 تالُثَملاِب هليكنت رابتعاب ىلاعت هل مساّراضلا
 . :١155 ةّيضرألا تامّقنلاو ةّيوامسلا

 . :١١1 ٌرشلاو ءوسلا هيجوت ررضلا
 .50 : ماهوألا نع ىهبلا مسال باجح ءايضلا
 .56 : ءاهبلا ىلإ ةبسنلاب ةملظ ءايضلا

 هطهو

 نم ىلوملا رماوأ ىلع هّلامعأ دبعلا قيبطت ةعاطلا
 :ةصوصخم تشيل 1910: ىلومهنأ ثيح

 فرّص ىه . ١1١ : ةدابعلا فالخب ىلاعت هلل

 :هنم نذإو ىلاعت هتداراب هّلامو هّسفن دبعلا

 ملعلا نم ثعّبنملا لمعلل لاقي امّنإ.

 . ١١17 : دبعلا ةّيدوبعو ىلوملاةّيولومب

 نع ههّرنت رابتعاب ىلاعت هل مسا رجالا
 :/١7. صئاقنلا

 . :١71 اهجالعو ضارمألاب ملعلا ّبطلا

 لك بتارمب هتطاحإ رابتعاب ىلاعت هل مسا بيبطلا
 . ١117 : اهضارمأو اهنوؤشو دوجوم |

 نع ىتح ههّرزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا رهظلا
 .1١؟/: لامكلا

 هدابع ريهطت رابتعاب ىلاعت هل مسا روُهطلا
 /١17. : ةّيلهاجلا سجر نم نيحلاصلا

 ٌهردقلاو ءلضفلا ةلئاطلاو لئاطلاو لولا
 . ١7 : ةعسلاو ىنِغلاو

 تسلا ةابسإلا رك

 . 119 : ىَوظناو ىَوَظاَف اَهيِوطَي ةفيجصلا ىَوظ
 ملاع يف ةيالولا لوبق مدعل ةّينيجسلا ةنيطلا

 .76 : ةنيطلا
 ةرطفلا ملاع يف ناسنإلل نكي ملو ةعيبطلا ةنيطلا

 .117: عبط

 : ةنيطلا ملاع يف ةيالولا لوبقب ةينيلعلا ةئيطلا

0>. 
 هاذه

 نَم دامع هّنَأ رابتعاب ىلاعت هل مسا نيجاللا رهظ
 .١؟9 : هيلإاجتلا

 دّمحم رون وه يذلا لّوألا قلخلا روهظ
 . 74 : ةّيدّمحملا ةقيقحلاو

 ه٠غعمه

 هتافص ءاوتسا رابتعاب ىلاعت هل مسا لِداعلا

 . ١1١١ : اهتاقلعتم ىلع اهقلعت ىلإ ةبسنلاب
 رابتعاب ىلاعت هل مسا. :1١4 (مسا) مِلاَعلا

 رمت تاتدقمل ىلوألا ةلعلا دادغا
 . :١١2 تامولعملا

 ماسجألا .84 : ماسجألا . 87: راثآلا - ملاع

 205: لجألا.97: عيابطلا روهظ ملاع
 .56:ءامسألا 4
 : رمألا 151/6176. 08: نايعألا

 الو هيف بالقنا ال ةطاسبلا ملاع رمألا .
 هجورمالا.7١5”:لّدبتالو فالتخا

 .5١ا/814/:2 285: نذإلا.١7 :١ هتيمست
 2155 2١648 ءملع ءفال , 68 : ةدارإلا

 ,ةة : باتكلا َمَأ .55: ءاضمإلا. 7
 ةروص هبتارَم مامتب ناكمإلا . <74
 : خزربلا . :١97 ىلاعت هئامسأ رهاظمل
 ءامسألا يه ةّيرونلا بجحلا.١0
 . 85: تاّيئزجلا . "5 : ىنسحلا



 نع هّرنملا قحلا. :16٠88 ّقحلا - ملاع

 : هللا ةقيقحب ىّمسملا ةفصلاو مسرلاو مسالا

 لايخلا.١48١:8١7: ةريحلا

 نمو ضرألاو اهيفامو ءامسلاب طيحملا
 ملاع وه ةئيطلا .00 : قلخلا . 18١ : اهيلع

 راكنإل ةواقشلاب اَمإو ةداعسلاب اَمِإ غبّصلا

 كاردإ نع ٌساوحلا تزجع . 97 : ةيالولا

 :5٠١8.١4١, مدعلا.18/8١: هيف ءيش

  يفن ملاعوه مدعلا . 188: يناكمإلا
 ملاع قوف« "4: َةّرعلا.ا/لا/: تافصلا

 : ةّيرونلا بجحلا ملاع قوف وهو ةمظعلا
 ملاعوهةمظعلا .84: ماظعلا "4
 لوقعلا.١18: لقعلا ."4 : دوجولا
 بيغلا 5 : ةقلعلا ١111 .نيألا اهسائيقم

 ْ ءاشنإلا ملاع وه ةرطفلا . ١55 : هنم دارملا

 ,44 288: رّدقلا.97: قالطإلا ملاعو

 .ا5١الع,88 . 00:ءاضقلا. ١6/24

 ,ةا/ل:ءادبلاهيف سيلعء880: باتكلا

 01 كايقأ ألو ةييتف وخيم ال ظوفتحتت

 : تابثإلاو وحملا نع ظوفحملا حوللاوه

 هيف نوكيالو ىلاعت هب هملع ٌصتخي ء 1
 : ءىش نمال. ١١/١ : ةرثكلا . 05: ءادبلا

 2050 :ةّيشملاملاعع 4
 ةغضملا 776,١5١“ 86[. نال

 :١٠١8. تارودقملاو تامولعملا. “8غ

 كلمملا 7 :١51.88 حيتافملا

 لّدبتو هيف عقي يذلا قلخلا ملاعوه
 :2,1١6 توكلملا."١٠ 7: تالاحلا

 بالقنا ال ةطاسبلا ملاعوه توكلملا ء.

 7١. 7: لّدبتالو فالتخا الو هيف

 قدا

 يفن.١8١: سفنلا .44: ةفطنلا - ملاع

 :1١7 ١78.الوجود : ١18١. تافصلا
 : قلطملا دوجولا . :5١/8 فرصلا دوجولا

 ملاعل ةّداملا ةلزنمب قلطملا دوجولا « 8
 : ةّرعلا ملاع ّلظ دوجولا . 177 : ناكمإلا
 . ١5 : مدعلا مّلاع ّلظ دوجولا ."5

 ىلاعت هلاعفأ َنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا يلاَعلا
 . :١19 قلخلا تافص خنس نم تسيل

 ,١٠ا/: رفك ىنعملا نود مسالا - ةدابع
 هللا.41١1١:رفك ىنعملاو مسالا. 4

 ظ . 5١ ا/ : رفك مهوتلاب

 : ةعاطلا فالخب ىلاعت هلل ةصوصخم - ةدابعلا

 نود مسالا - دّبع نم - ةدابعلا. ٠
 نم.١4 : اًئيش دّبعي ملو رفك دقف ىنعملا

 : نينثا دّبعورفك دقف ىنعملاو مسالا دّبع
 كاذف مسالا نود ىنعملا دبع نم ١
 6١ : ديحوتلا

 وأ هللا مسا ةيالو يف هلوخد .54 : هتبوت دبعلا

 .58 : توغاطلا
 هلل اصلاخ اكلِم هقحاول مامتب دبعلا َُنوك ةّيدوبُعلا

 ١١١. : ىلاعت

 . ١0١ : ههجو ىلع ٌّبكنا ارثَعَرْتَع

 : 181 تناذلا ةيدتنوأ ةرعلا
 ىف ءاوتسالا ىلاعت هللا ىف وهو ةّيوَسلا لدعلا

 ١ 11: هتاقنض لامعأ
 كلت يف هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا ُلدعلا

 ١7١. : ةفصلا

 . ١807 : هراونأ شرعلا
 . ١97 : ةيدّمحملا ةقيقحلا وه شرعلا

 لوهذلا وه لب ةبيغلا قلطم سيل بوزعلا
 :١95. باهذلاو ةبيغلا. :١93 ةلفغلاو
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 نم ديقب هدّيقت مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا زيزعلا

 ل قت ل ةففا :١١ تافصلادويق

 .,/ا/ : مدعلا ملاع رابتعاب

 . :١7١ تافصلا يفن ملاع نع ةرابع َّرعلا

 ىطعُملا ىلإ ةّيطعلا لاصيإ يأ حمسلا لون اطعلا

 :١1. هل

 . :١7١ ليملا فطعلا

 ىلاعت ههيجوت رابتعاب ىلاعت هل مسا فوظعلا
 . ١ ١١ : هدابع ىلإ ةفيطللا هءامسا

 ٌّلظ وه يذلا دوجولا ملاع نع ةرابع ةمظعلا

 . ١17 : مدعلا مّلاع

 دوجولا ملاع رابتعاب ىلاعت هل مسا ميظعلا
 : مظعأ مسا. ١17 : مدعلل دراطلا قلطملا

4 . 
 11 يتدفلا ةيقيكالا رفقا

 : هتبوقع كرت ىلع امزاع بنذملا كرت هّلإِف وفعلا
1 

 نيصاعلا ةبوقع كرت رابتعاب ىلاعت هل مسامع
 ١١. 5: مهقاقحتسا دعب

 . :7١8 هب سفنلا مايق يذلا لقعلا

 ةلعلا هنأ رابتعاب لوألا قلخلاوه هتقيقح ملعلا
 . ١94 : ءيش ّلكل ىلوالا

 . 171" : ملعلا ةقيقحوهو ىفصو لآ ملع
 . 170: يروضحلا . 170: يلوصحلا ملعلا

 . ١72 : ىفصولا . ١714 : ىلعفلا
 0 هقيقحت ىلاعت هللا ملع

 . :١3737 ناملع ملعلا

 : لوالا قلخلا نع ةرابع هناحبس هللا يف ملعلا

7" 

 اهنوك رابتعاب سفنلا نع رابع قلخلا يف ملعلا
 . :١7١14 اهتامولعمل ىلوا ةلع

 قسما ةايحالا © تع ٠

 . 177: ءيشلل ىلوالا ةّلعلا وه ملعلا
 . :١11١4 يثدح ٌملع

 . :١778 ٌوندلا ٌدضّولعلا

 ٠١ : ةمايقلا ىف كسملا بيثك

 يفن ملاع ماوق رابتعاب ىلاعت هل مسا َيَلَعلا
 َنأرابتعاب ىلاعت هل مسا. 178: تافصلا
 دوجولا ملاوع مامت نع ةجراخ هتافص
 َّنَأ رابتعاب ىلاعت هل مسا . 8"11 : يناكمإلا

 . 118: هقلخ تاوذ خنس نم سيل هتاذ
 يف دمحلا ءاول لماح بلاط يبا نب يلع

 ٠/ : ةمايقلا

 . 7١5 ءامسألا لوأ ميظعلا ىلعلا
 رابتعاب ىلاعت هل مسا. :٠١8 (مسا) ميلعلا

 عيمج ٌئدابمل لوألا ةلعللا ةظاحا
 :١18.. تادوجوملا

 : ركذ الو مسر الو هل مسا ال ءامع ةبترم ءامع

6. 

 . :١137 رونلا دومع

 : جراخلا نع ررضلا عفدل ءاجتلالا ذوعلا
 ١

 : نافرح مظعألا مسالا نم هدنع ائيقا ىسيع
17 

 ىقيقحلا دحاولا ءىشلا نأ هانعم تافصلا ةّينيع
 ١ .11/ : ةدّدعتم رومأ عازتنال أشنم

 همه

 ةفصلا كلت لامعإرابتعاب ىلاعت هل مسا ٍرِفاْعلا

 . ١2١ : لمعلا ماقم يف

 ىلع هئاليتسا رابتعاب ىلاعت هل مساوهف بالاغلا

. 1١ 
 . 58 : ةفوصوم ةياغلا

 ١4٠ : هيف هتغلابمل ىلاعت هل مسا راّغلا

6 

 : هئادعا



 تاعوض وبلاد تام الاطصالا س سرف

 بونذلا ضرف ماود رابتعاب ىلاعت هل مسا روفغلا
 . ١8١ : هنذاي مهنم تردص اهناك هدابع نم

 : ةعزانملا عم مصخلا ىلع ءاليتسالا ةَبَلْغلا

 . ١1١
 هاوس نَم ىلإ هتجاح مدع رابتعاب هل مسا َِنَعلا

 . ١5١ : ءيش لك نع هتاذب هتيافكو

 © ى ©

 لك راثآ روهظ رابتعاب ىلاعت هل مسا لضافلا
 . ١55 : هنم ةفص

 : هل مّمتملا لابق يف ءيشلا ءىدبم رطافلا
10 

 : فرَشلاب مُهالَع اناقوفو اًقاوفو اقوَف هباحصأ قاف
6 . 

 "ا قالغإلا ٌدض حئفلا

 . ل5 : نآرقلاو باتكلا ةبترم نم ناقرفلا

 ٌّىحلا نيب ءاضقلاو نيئيشلا نيب زجاحلا لصفلا

 . 127: عطقلاو لطابلاو

 هادتباّرمالاو مهاربو مهّقلخ ّقلخلا هللا رطف

 . ١44 : هأشنأو

 ةفصلا َقّلعتم ىلع ءدبملا عاقيإ نع ةرابع لعفلا
 .7 5١ : اهلامعاي

 . ١40 : اهقتعأ َةَبّقرلاو ُهّصلَخَريسألا كف

 هصيلخت رابتعاب ىلاعت هل مسا باقرلا كاّكف
 . ١60 : رانلا نم هئارسأ

 اهقّوفتو هتافص ةفارش رابتعاب ىلاعت هل مسا قّئافلا .
 . :١55 نيقولخملا ةفص ىلع

 ءيش لك يرج رابتعاب ىلاعت هل مسا قتافلا
 1614 هراثأ راهظإل

 ةفصلا كلت لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا حِتافلا

 : 0127 لمعلا ماقم يف

 "ا حدملل هتّيلهال ىلاعت هل مسا رخافلا

"0١ 

 تاينادتم نيب هقيرفت رابتعاب ىلاعت هل مسا قِراملا

 . ١87 : ءايشالا

 الإ نيئيش نمام هنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا لِصافلا
 . “١47 : امهنيب زجاح ىلاعت هّناو

 و قلخلا راهظإ لّوأ رابتعاب ىلاعت هل مسا رِطافلا
 0 مهئاشنإ

 روزُبلاو بوبحلا هَّقش رابتعاب ىلاعت هل مسا قِّلاَملا
 . ١80 : تاتابنلا ىلإاهليوحتو

 يف ىلاعت هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا حاتم
 1 ١61 : هدابعل ريخلا باوبأ حتف

 . ١57 : ّىشلا ٌقَتفلا

 . 151: لاصخلاب حّدمتلا رخفلا

 . ١87 : رتولا نيبو هنيب قرفلا درفلا

 راتب كاست ديار ار فدا
 . ١87 : هسنج نم هل جوز مدعو هدّرفت

 ةلئاممهيف ذوخأملاجوزلا فصن ٌُدرُفلا
 . :١27 نيجوزلا

 رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف صقنلا ّدض لضفلا
 . ١54 : هلمكأب لامك لك نم هفاصنا

 . ١46 : هّقش هّقِلفَي ِهّقَلَف

©© 

 عم هتلماعم رابتعاب ىلاعت هل مسا بوتلا لباق
 . 18 : هل بنذال نم عم هتلماعم مدانلا

 . :٠١/8 (مسا) رداقلا

 ةبترملا رابتعاب رابتعالا اذهب ىلاعت هل ٌمسا مْئاَقلا
 . ١07 : تافصلا نم ةعبارلا

 ةفصلا كلت دادعإرابتعاب ىلاعت هل مسا رِداَقلا
 . 14 : لعفلا ملاع يف روهظلل

 توربج رسك رابتعاب ىلاعت هل مسا مِصاَقلا
 : مهتوربج مايتلارييغت ثيح نم نيراّبجلا

 . ١58
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 1416 شم هيلع تدظتفاع ضيقا

 رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف طسبلا ّدض ضبقلا
 . 2١ا/ : اهيرّج نع ءامسالا فك

 . 1949 : دحأ هعم اهكلمي ال هكلم ينعي هّئضبق

 صارخ لا بوجو رابتعاب ىلاعت هل مسا ليبقلا
 ليبقلا.47١/ : هيلإلابقإلاو هاوس نّمع
 . 2١ا/ : ةهجلا - رسكلاب - لَقلا نم ذوخأم

 هتطاحإ رابتعاب لّوألا قلخلا نع رابع ةردقلا
 . 152: تادوجوملا مامت دودحب

 ةليطتسم لب ةطساو ىلإ جاتحي ال ةّيهلإلا ةردقلا
 :١١5. اهلك

 هتراهط رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف رهلظلا سدقلا
 .2١ا/ : تافصلا دودح نم

 7١. : ءايشألا ثودحو هللا ملع مدِق
 . ١18 : ثودحلا ٌدض مّدِقْلا

 . ١68 : هتطاحإ ماودل ىلاعت هل مسا ريِدقلا

 . :٠١8 (مسا) ريدقلا

 مالك لثم سيل .87: ءيش ّلك نايبت هيف نآرقلا

 رّبدتلاب ةياده . ١08 : يأرلاب رسفي الف رشبلا

 يف يشملاب هتياده. :١177 ركفتلاو

 . ١ 7: قيرطلا

 هنم ءيشّولخ مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا بيِرَقلا

 . ١49 : هّئابأو هرسَك هُمِصقَي هَمَّصَق
 : هاضرأ ٌهانقأو هللا هانق اضرلا - ىلابك - ىَنِقلا

 )00 للجلا
 ىلع هتبلغ ةّيتاذ رابتعاب ىلاعت هل مسا راّهقلا

 . ١8١ : تادوجوملا ىلع هئاليتساو هقلخ
 ةَبلْعلاَرِهَّقلا : ١6٠.

 نم ةكسُملا - امهرسكب - ُهيِقلاو ُثيقلاو ُثوُقلا
 ١6٠. : قزرلا

 قسعلا ةاهسألا © رع

 ينعأ هتافص رهاظم نع ةرابع ةّيهلإلا ىوقلا
 ١8٠. ١ : هقلخ نيبو هنيب طئاسولا

 لك نع هتاذب هتيافك رابتعاب ىلاعت هل مسا ّيوقلا
 . :١6٠ ىوُقلا

  تاّمهمب همايق رابتعاب ىلاعت هل مسا ِموُيَملا
 :١61١. هقلخ

 . 10١ : مهنأشب ماق اذإ هّلهأ َءاق نم ٌلوُحيَف موُيَملا
 ه كو

 ال كاذب مابك زابعضاب ىلاعتتال ميسا نئاكلا
 "ا مدعلل دراطلا دوجولاب

 لوحلا لذب مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا هراكلا

 . ١800 : لاعفالا رادصإل َهَّوَقلاَو

 لل نه هضاقفا زر اقعان ىلامتدل مبا ريباكلا
 . ١08 : نينمؤملا هدابع

 هنوك رابتعاب ىلاعت هل مسا وهف لئاعلا لِفاكلا
 . :١65 ىقلخلا لئاع

 كلذب همايقو هنّكمت رابتعاب ىلاعت هل مسا يِفاكلا
 . :١85 هريغدهعلا

 لكل هتبقارم نامدإ رابتعاب ىلاعت هل مسا ْئِلاَكلا
 :١805. دوجوم

 . :١6 نيمسق ىلع ركلا

 يف ال هل يتاذ هّنأ رابتعاب ىلاعت هل مساريبكلا
 :١08. تقونود تقو

 : ةّيناقرفلا ةبترمو ةيالولا ملاع نيبملا باتكلا
 ا /١1.

 هّيز بسحب اّمات ءيشلا نوك ةماركلاو مّركلا
 . ١95 : اهيف وه يتلا هتبترمو

 هتّيهولأ يف هتّيمامت رابتعاب ىلاعت هل مسا ميِرَكلا
 . :١08 العفو ةفصو اتاذ

 : هلام هدُهاعت لق ْلجرلاو ٌضغ هفرط نمّرَسَك
. 0 



 تاعوضوملاد تامالطصالا سس رف

 يتاذ ةفصلا كلت نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا ليِفَكلا

 . :١05 ىلاعت هل

 ام ىلع عالطالل هيلإ هدّدر ءيشلا يف هرظن ألك
 . 195: هبّرضيام عفدو هيلإ جاتحي

 وأ هعفني ام جارختسال هرمأ يف رظنلا وه ًالكلا

 :١801. رضي

 « ىبتكلا , ىظفللا , يلقعلا « يلايخلا - مالكلا
 ريغ هللا تاملك . :/١601 ىمهولا . ىسفنلا

 1 افيو فات

 لالذإو مصخلا ةمظع رسكل - ةليحلا - ديكلا
 ١515. : هئايربك

 عاعشب هباجتحا رابتعاب ىلاعت هل مسا نوُنيكلا
 هنك نم لوعيف . ١9/8 : هقلخ زظاون نع هرون

 . /١0 : هرتس اذإ- ةغلابملل -

 هله

 قبر راصحنا رابتعاب ىلاعت هل مسا هللا الإ هلإ ال
 ديحوت . :١44 هيف هقتفو ناكمإلا ملاع

 ١88. 2 07 : هانعم. ١/4 : ةّماعلا

 تافصلا يفن رابتعاب ىلاعت هل مسا وه الإ هلإ ال
 ديحوت .84١:اهنيوائعب ىلاعت هنع

 . 1814 : هانعم « 184: ٌصاوخلا
 . ١957 : ملاعلا يف راركت ال

 . 56: مولعملا دوجوو ملعلا ةّيلزا نيب ةمزالم ال

 كَدارُم كيِلإ لّصوُأ كل هللا و اندو قفر اًمطْل فَ
 . 15١ : بنطلب

 351 قةورْخَص ةفاطلو افطل فقل
 انمإو قفرب عفانملا لاصياي ىلاعت هل مسا فيطألا

 . ١5١ : رومالا قئاقدب هتطاحاي
 8٠. , ال5 : دمحلا ءاول

 ملاع وه تابثإلاو وحملا نع ظوفحملا حوللا
 .05: باتكلا

0 

 لينل وأ هتوطس نع نامألل ريغلاب ءاجتلالا ذوللا
 هب ناصتحالاوراتتسالا . 11١ : هتدئاع
 . 171 : ٌنِصِحلا ُذالَملاو

 . 76 : ٌءيش قولخملاو قلاخلا نيب سيل
 مه«

 . ١77 : نئح ءىش لك هنم يذلا ءاملا
 ةفصلا كلت لامعإرابتعاب ىلاعت هل مسا دجاملا

 ' . :١7 لعفلا ملاع يف

 نع رومالاوحمرابتعاب ىلاعت هل مسا يِحاَملا
 . 154 : ةدارإلا ملاع وأ ةّيشملا ملاع

 ىلإ هئادعأ لاكي رابتعاب ىلاعت هل مسا تِقاَملا
 . :١154 توغاطلا

 . :١54 ضغبُملا تِقاَملا

 فرصتلا يف هدارفنا رابتعاب ىلاعت هل مسا ِكِلاَملا
 . 150 : ناكمإلا ملاع يف

 ىلع ارداق هل يوتحملاوه ءىشلا كلام

 ظ . 156 : هب داديتسالا
 هباجح فشك مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا عناملا

 . :١11 مهمارم نع قلخلا عنم رابتعاب وا
 ءيش لك هقلخرابتعاب ىلاعت هل مسا عودتبُملا

 .6 قبس لاثمالب

 .60 (مسا) ىدبُملا

 .69: (مسا) لّدبملا
 .51 : ةعبارلا ةبترملا رابتعاب هل مسا رصبملا'
 .55 7 رِبَتُملا نم ّجعأ ريبملا
 لاصيتسا رابتعاب ىلاعت هل مسا ريبملا

 .50 : نيملاظلا

 نع الك هقلخ ةنابإ رابتعاب ىلاعت هل مسا نيبملا
 :11١. رخآلا

 : تالثملاب هكالهإرابتعاب ىلاعت هل مسا رئتملا
/". 
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 ىلع دئازلا لذب رابتعاب ىلاعت هل مسا لّوطتُملا
 :١748. ةجاحلا

 ىلاعت هلاعفأ َنأ رابتعاب ىلاعت هل مسا يلاعتملا
 . ١9 : مهلاعفأ خنس نم تسيل

 هتاعونصم ماكحإ رابتعاب ىلاعت هل مسا نقتملا
 .517/ : هعنُصب

 ةفصلا كلتب هئادترا رابتعاب ىلاعت هل مسا ربكتُملا

 . ١8084 : هئادر اهّناك

 تانونكم نع هريبعت رابتعاب ىلاعت هل مسا ملكتملا
 . ١188 : بيغلا ملاع

 ةايحلا هئاطعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا ىفوتملا

 .185 : مودالاو ىقبالا

 . ١١١ : شرعلا ىف ناسنإ لكل يذلا لاثملا

 ل ليرفت رابضاب يلاغت هله بيكملا
 تاعاطلا لزني « لعفلا ملاع يف لمعأمسا
 ١/,. : اهب ذذلتي ىتلا هعورف ىلإ

 ليث . :١١4 ههنك كردُي الّولع نع ةرابع دجملا
 . 177 : مّركلاو فرشلا

 ىطعأ ىطعأ اذإ ِهّنأ رابتعاب هل مسا لْزجُملا
 . 1/7 : ريثكلا

 يف هلادتعا رابتعاب ىلاعت هل مسا لمجملا
 . 11 : عنملاو ءاطعإلا

 ةلأسم ءاطعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا بيجملا

 .7/7 : نيلئاسلا

 ثيحب هتافص ةعفر رابتعاب ىلاعت هل ٌمسا ديجملا
 . 157 : دحأ اهغولب نكمتيال

 . 177 : يلاَعْلا ٌميفرلا ديِجَملا

 ملاع ىلإ مهدوعب باسحلا موي قلخلا ةبساحم
 :١١7. تاّيلعفلا

 . 7/8 : هتلماعم نسحل ىلاعت هل مسا نسحملا

 . 177 : هّيوشي اًمم هصّلخأرانلاب بهذلا صحم

 ىنسملا ءامسالا حرس

 ءايشألا قيرفت رابتعاب ىلاعت هل مسا يصحملا
 .75 : ةّيشملا ملاع يف اهعاونأب

 ال يذلا هللا ملاع نع باجح هرون كة دّمحم

 فورح عيمج هدنع ./5 : مسا الو هل مسر

 دمحم . 57 : ادحاو افرح الإ مظعألا مسالا
 هجو 7١0. : ةوبنلا بتارم عيمج رهظم

 4 هلال نحو ويست
 ىلع مهتيالو ضرُع ل نو رهاطلا هلآو دّمحم

 :7١١. ءىش لك
 . 53: ادا دك فد

 : ةّيشملا ملاع ىلإ لزن اميف - تابثإلاو وحملا
 : لجألا ملاع ىلإ ةّيشملا ملاع يف .41
 .6ا/

 يفن ناكمإ مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا طيحملا
 ١/. : هملع نع ءايشالا

 11 ةطيسسلا نيبو ةكمرقرقلا طيحبفلا
 توكلم لامعا رابتعاب ىلاعت هل مسا ىيحملا

 لامعإرابتعاب ىلاعت هل مسا.١8: هقلخ
 . 158 : ةبترم لك ىف اهراهظإو توكلملا

 01/ دمسملا ةققحتلا لوألا قراكتملا

 توكلم ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا كردملا
 ./8 : ءايشالا

 .806 : ىيدمص كردم

 باذعلا ٌدشأب هذخأل ىلاعت هل مسا ِمِدمَدُملا
 :51٠. مئادلا

 نود اضعب هكالهإ رابتعاب ىلاعت هل مسا رمدملا
 1١. : ضعب

 : بالقنالا عاقيإرابتعاب ىلاعت هل مسا ليدملا
 ١ ١

 ىلع هتمحر ةبلغ رابتعاب ىلاعت هل مسا حاترملا
 هيضغ :١١85.



 تاعوضوبلا و تامالطصالا س سيف

 ىلع ملعلا ةفص عاقيإ ةبترم ُمّلعَي َمِلَع ةبترم
 . 7١7 : مولعملا

 : دوجولا هيف ربتعيال ءىشلا ةقيقحو تاذلا هبترم

5 ْ 
 يف دشرلا نيوكت رابتعاب ىلاعت هل مسا دشرملا

 ١ ٠١٠١. : نينمؤملا هدابع بولق

 نينمؤملا جاهتبا رابتعاب ىلاعت هل مسا يضرملا
 ' . ٠١ 7 : مهنوكسو هلاعفأب

 ىلإ ءايشالا ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا ديرملا
 . :٠١5 ةدارإلا ملاع

 ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا بابسالا ٌببسم
 . ٠١8 : اهبتارم ىلإ تافصلا

 ١. 77: ثيغتسُملا خرصتسُملا

 نيعتسيال هّنَأ رابتعاب ىلاعت هل مسا ناعّتسُملا

 . 179 : هدارم نع باخالا هريغذحأ
 مهولا هئاعتبا رابتعاب ىلاعت هل مسا رّوصملا

 . :١7580 سفنلا نم لايخلاو

 نيطايشلا هطيلست رابتعاب ىلاعت هل مسا لضملا
 ١. 51: نونمؤي ال نيذلا ىلع

 عيمج فرّصل هقاقحتسارابتعاب هل مسا عاطُملا

 . :/١137 ىلاعت هل مهلاومأو مهسفنا قلخلا

 . 94 : مّلُسلا - جرعَملا عمج - جراعملا

 مسا لك ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا بِقاعملا
 ١,. : ةلّمؤملا هعورف ىلإ

 مامت نوك رابتعاب ىلاعت هل مسا دوبعملا

 . ١٠ : قاقحتسالاب هتاكولمم تادوجوملا

 : بجحلاب هتفرعم ةّيقافألا تايالاب هللا ةفرعم

 تايالابهتفرعم هللاب هللاةفرعم .48
 .5: ةيسفنألا

 ىه ىتلا هءاضعأ دبعلا فرص اهحور ةيصعملا

 00 15١. : هنذإ ريغب ىلاعت هللا كلم

5300 

 . 1١ : ىلاعت هل مسا يِطعُملا
 . 00 : (مسا) ديعُملا

 قلَخلا ليزنت رابتعاب ىلاعت هل مسا ديِعُملا
 ىلاعت هل مسا . 179 : ىرخأ ةّرم اهريوصتو

 ةّيلعف نم هيلع ناكام ىلإ هلاصيارابتعاب
 . 15 : هبتارم

 11 1 هل اقنملا نق ةناعال كاف هفسا نيفعلا
 مدعو دوجوم لك هئانغإ رابتعاب هل مسا ىِنَعُملا

 . ١5١ : هريغ ىلإ مهاّيإ هلاكيإ
 . 55 : ةياغلاريغ ىّيغملا

 دوجوم ّلك هتدافإ رابتعاب ىلاعت هل مسا ديِفُملا
 . :١87 معنلا نم هلام مامت

 كلت ءارجإ نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا رِدَّبَقُملا
 . ١14 : ّيرايتخا ىلاعت هل ةفصلا

 ملاع نم رومالا ليزنت رابتعاب هل مسا رّدقُملا
 . ١68 : رّدقلا ملاع ىلإ ةدارإلا

 شاعم ميسقت رابتعاب ىلاعت هل مسا مِسقُملا

 . ١59 : جيردتلا ىلع ائيش ائيش قلخلا

 هقلخ سوفن نيكست رابتعاب ىلاعت هل مسا يِنَمُملا
 ١89. : هل رّدق امب

 يذ لك ظفح رابتعاب ىلاعت هل مسا َتيِقُّملا

 . ١8٠١ : هيلإ هقزر لاصيإ ثيح نم سفن
 . ١65 : هل دهاشلاو ءىشلل ظفاحلا ُتيِقّجلا
 نضرقا رابتعاب ىلاغتمل مسا :181+ لبقفلا

 . 10١ : ردصي مل اهّنأك بونذلا

 . :١55 ةدؤتلا ةناكَملا

 ال: فيح مووسلا ةذارإ قا لايتعغالا نكمل

 وأ ةليغ هلتقل ريبدتلاو ةليحلا . 175 : ملعُي

 ١59١. : هنماصلخت هسح

 يف هتلجاعم مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا نيجملا

 . 155: رومالا يف هيّنأتو ماقتنالا
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 ليبس ال هب ذئاللا نأ رابتعاب ىلاعت هل مسا ْذالَملا

 351 :هنلا

 كلوا روما هيب نت فعكم كت كلملا

 158 يقتامتو اهتاطلسو

 نم ُكلُملا هئاتيإ رابتعاب ىلاعت هل مسا كِلَملا

 . ١10 : ءاشي نّمم هعزنو ءاشي

 : هحيتافم ملاعو هرمأ ملاع نع ةرابعتوكلملا

11 

 : ناطلسلاو ّرعلا - توُقرَبو توئقرك - توكلملا
 . 5١١

 ./885 : هلازنإ توكلملا

 يذلا هروهظ لَوأ نع ةرابع ءيش لك توكلم
 نا هعورف نم هملاوع رئ

 ىلاعت هل مسا. 177: رهّدلا نم ّيوَهلا َىِلَملا

 : هوفعو هناسحاي ةدئفالل اّيوهم هنوك رابتعاب
25 . 

 : هتوكلَم ةّيتاذ رابتعاب ىلاعت هل مسا كيلملا

060 . 

 . 150 : وان الوّرمأ هقوف نكي مل نم كيلَملا

 بولق صيلخترابتعاب ىلاعت هل مسا نجتمُملا
 157 2.ءايرلاو كربقلا نمنويفمملا هةانبغ

 هدابع هصيلخت رابتعاب ىلاعت هل مسا صِحمُملا
 . 157 : سفنلا لذبل مزلتسملا دئادشلاب

 نع ءايشألا عنم رابتعاب ىلاعت هل مسا كِسمُملا

 . :١12 لاوزلا

 هئادعأ لاهم رابتعاب ىلاعت هل مساىِلمُملا

 ١531. امثإ اودادزيل

 تاّيلعف عفر رابتعاب ىلاعت هل مسا تيمُملا
 . 158: توكلملا

 عاجوألا داعبإ رابتعاب ىلاعت هل مسا طيمُملا
 . ١5/8 : ةّيعيبطلا تايذؤملاو

 تسلا ءامسالا رش

 .00 : حي ءاسألا لير كرام

 ةيادهلا باوبأ حاتتفا زابتعاب ىلاعت هل مسا ناّئملا

 . 151/ : هيلإ

 ريغ نم هداجيإ رابتعاب ىلاعت هل مسا ئِشنُملا
 .159: هل ركذ

 ”لكب ةطيحملا ةيدّمحملا ةقيقحلا ىلعألا رظنملا
 :١97. لامجإللاو ةطاسبلاب ءىش

 لاحلا توفي ال يذلا ءاحملا - ىلعألا رظنملا
 ةلراتت ةيلحت لوا نع ةنانكر 197 2 رق ديف

 .191": ىلاعتو
 شياعم هضفخ رابتعاب ىلاعت هل مسا مِهِنُملا

 . :١7١ مهشياعم يف مهيلع هعسوو هقلَخ
 عونمم ىلاعت هتاذ َنأرابتعاب ىلاعت هل مسا عيِنَملا

 . ا: ةفرعملا عنتمم لينلا

 . 11: ريبملا نم معا كِلِهُملا

 : هدابع فيوخترابتعاب ىلاعت هل مسا بيهُملا
 . 7ك

 كه انكلاوا نشتوملا أ نيمالا تعم ةويمكلا
 مث ءاي ةيناثلا تبلق نيتزمهب نماؤم . 0

 ف نلاعت هللا ءامسأ نهد 110/8: ةءاه لوألا
 ْ . :١7/4 نمتؤملا ىنعم

 ةعبارلا ةبترملا ىف لالحمضالا نع ةرابع توملا

 توملا . 151: تافصلا نم ةيناثلاو ةثلاثلاو
 هجو نع ةينادلا ةبترملا باجح عفر
 . 154 : ةيلاعلاةبترملا

 يذلا دوجولا سفن رابتعاب ىلاعت همسا ٌدوجوملا
 . 0١/ا/ : يموهفملا دوجولا ىلإ جاتحيال

 ىلاعت هل مسا. 15: ىلاعت هل مسا دوجوملا
 . 50: ةطساو الب وا ةطساولاب

 امو نييلع نم مهتنيط امإنامسق تادوجوملا

 .110 : نيّجبس نم مهتنيط



 تاعوضوملا و تامالاطصالا سربف

 ةعبرأ مظعألا مسالا نم هدنع اليقأ ىسوم
 . 27 : فرحأ

 . 75: عونصم فوصوملا

 . 61" : نَمآ نم وأ نامألا نم (مسا) نمؤملا

 هؤاكرش ال ةيالولا يف ىلاعت هؤافلخ نونمؤملا
 11 2 هادم

 يف هدابع ةيوقت رابتعاب ىلاعت هل مسا ديؤملا
 . 05 : هيلإ كولسلا

 هن«

 بتارملا مامت راهظإ رابتعاب ىلاعت هل مسا رشانلا

 قيرفت رابتعاب ىلاعت هل مسا . 15 : نوؤشلاو

 : باسحلل هبتارم ىلإ سفن يذ لك سفن

 ىلإ ةّيدحاولا ةبترم نم سفن لك ليزنت. ٠
 . ١١ : ءازجلل ةرثكلا ملاع

 ةفصلا كلت لامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا رصاّنلا
 . ١7١ : لعفلا ملاع يف ةّيتاذلا

 هتردق ةطاحإرابتعاب ىلاعت هل مسا قِطاَنلا

 . ١1١ : ءامسألا مامتل هئاصقتساو

 نع هتاذب هتيافك رابتعاب ىلاعت هل مسا ِرِظاَنلا

 . ١7١ : نيعلاب ءايشالا ىف لّمأتلا
 ةفصلا كلت هلامعإ رابتعاب ىلاعت هل مسا عِفاتلا

 . :١7 لعفلا ملاع يف

 . ١59 : ةَباجتلاو ءاكذلا -مضلاب - لبث

 نع هئابنإ رابتعاب لّوالا قلخلا نع ةرابع هّوبنلا

 بنارعاول يللا 18:43 كا ىناغت نحلل
 ةّيئرزج بتارمو ءايبنالا اهرهاظم ةّيلك
 . :5١6 ةّيعرلا اهرهاظم

 ةيعوأ هلآو . ١74 : قيرطلا ةءارإ هتياده ىبنلا

 .6ا/ : لا ةطشم

 هنيب باجحلا عفر رابتعاب ىلاعت هل مساوه ليبنلا
 . :١159 هقلخ نيبو

50 / 

 : اهقورُعُرْشِي وأ رجشلا ٌءاحل -ةكرحم - ُبَجَنلا
48 . 

 .359 : ّرشلا دجنو ريخلا دجن

 ٠ نيعسجا هيلع هللا تاولض ءايبتألا رّدُلا
 2.00١

 ةّيلعفو ءيشلا بتارم راهظاب قيرفتلا رشنلا
 000 .١ا/١ : اهنوؤش

 هنااا ةرضل نانا نامت هل حا رعت
 117+ نلاعتهل جّتاذ

 فاراسمنسلا نهد ال ةنفالطعسالا ىلطنالا
 . :١1/١ تاّيضرألاو ضرألاو تاّيوامسلاو

 . ١7٠١ : تايّلكلا كاردإ نع ةرابع قطنلا

 توصب مّلكت اقوطُنو اقِطنقو اقطُن ُقِطنَي قطن

 . ١7١ : يناعملا اهب فرعت يفورحو
 صيخشتل نيعلاب هيف لقأتلا ءيشلا ىلإ رظنلا

 .١ا/١ : هتايصوصخ
 . ١7/١ : ةّعدلاو ضفخلا - رسكلاب - ةمعِنلا
 نع اتاذ هتيافك رابتعاب ىلاعت هل مسا حامنلا

 . ١7/7 : تامومشملا كاردال ةّماشلا

 لاصيإ يف هتغلابم رابتعاب ىلاعت هل مسا افلا
 . 1077 : هقلخ ىلإ عفنلا
 . 11/7 : احافنو احفت حاف ُبيطلا حم
 . 11/7 : ةداعإ وأ ءادتبا ريخلا لاصيإ عفنلا

 ملاع نودو تاّينامزلا قوف اهتبترم سوفنلا
 ١١١. : لوقعلا

 ةلصاولا ةّيطعلاوه لاونلا . ١77 : ءاطعلا لاونلا

 . ١77 : ضبقلا ضرعم ىلإ
 رشع ةسمخ مظعألا مسالا نم هدنع القا حون

 .27 : افرح

 اهب ىتّلا ىلاعت هتّيشم رابتعاب ىلاعت هل مسا رونلا
 . 11/7 : اهّلك ًءايشألا رّهظأ
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 10 : راصبألا نع يهبلا مسال باجسح رونلا
 ناكام 36 ةايضلا نتا ةميقلا ةجلظ
 . ١٠/7 : هريغل ارهظُم هسفنب ارهاظ

 هنو قلم ام لوأ . 1517: 828 دّمحم رون

 ١١1 : اهتوكلمب ءايشألا لك هتطاسبل
 .54 : ةملظلل لباقم رونلا
 . ١50 : رمتلا - ةاونلا عمج - ىونلا

 © هه ©

 : ةينيوكتلا ةيادهلا رابتعاب ىلاعت هل مسا يِداَهْلا
 . 7/١

 هللا نيوكتب اّمإو رّبدتلاب امو ديلقتلاب اَمِإ ةيادهلا
 . 17/7 : ىلاعت

 . :١78 بولطملا ىلإ لاصيإ ىلاعت هللا ةياده

 ىشملاب نآرقلا ةيادهو قيرطلا ةءارإ ىبنلا ةياده

 ْ . 11/4: قيرطلا ىف
 اهب داري امو بئاغلا نع اهب ىنكُي امإ«وه»

 هل مسا . 10 : ةّيكيشلا ةقيقحب ءيشلاوهام

 وه يذلا نونكملا هبيغ رابتعاب ىلاعت
 ةّيوه وهام . 117/4 : ةّيبيغ بجحب بوجحم
 . 16 : ٍناونعب ال هسفنب

 . :١184 قلخلا كاردإ نع ةبوبيغلا ةّيوهلا
 صخشلا نوك ةبيهلا . :١74 ةفاخَملا ةبيهلا

 . ١74 : هناطلسو هرهقو هلالجب ابوعرم

© 

 ال ثيحب هئانغ ةدش رابتعاب ىلاعت هل مسا دجاولا

 . 11/5: قافنالاب رقتفي .
 : ٌءاطعلاو ُلذبلا هصقنُي ال يذلا ىنغلا دجاؤلا

 : هنمجعأ ينغلا و ٌصاخ دجاولا . 57
7 . 

 . 127 : عطقنملا ريغ ىلاعت هيف دحاولا
 ةّيدحاولا : ١١١.

 ندسفلا ةاييسللا خس

 ءانف دعب هئاقب رابتعاب ىلاعت هل مسا ثراؤلا
 . 11/94 : قلخلا

 . ١7/8 : قلَخلا ءانّق دعب ىقابلا ثراؤلا
 نابض مل لابقعاب ىلاعقاول ىنا عسرلا

 . ١1/9 : هدابع بونذ نارفغب هكلمو هناطلس

 : هءايلوا هلصو رابتعاب ىلاعت هل مسا لصاقلا
18. < 

 ءازج صيقنت مدع رابتعاب ىلاعت هل مسا يفاولا
 : الرا ةودايغ مدل ةيلفاعلا

 نع عوسلا قدر اقماب ىلاعت هل مما كارلا

 . اما: مهيلإ ههجّوت عقوت عم هقلخ

 . ١87 : سنج ريغ نم ولو هل يناث ال نّم رتولا

 : دوُجوَم وهف مدعلا نم دجّوو ىَئِغلا دجولا
 . ١الك

 : دمحأو دمحمب ]8# هللا لوسر ةيمست هجو
0. 

 لك مارق دف نات تاع د تبا دوجرلا
 15161585: ضهلالا 010: :دويحاوم

 موزلملا ئناكمإلا . 111: يناكمإلا
 : ملعلا نم ٌمعأ ىجراخلا . ١59 : ديدحتلل

 ١1١. : نيكلاوه مدعلل دراطلا 5

 : داسفلا هّدض يذلا نوكلاوه ىموهفملا
 اًماو يىموهفم دوجو انا نانزدحو“ /7 ١

 اا 11/1 درعبرلا فقع
 مدع نع ةعزتنملا ةدحولا يه ةيتاذلا ةدحولا

 .[ :1١ ءيشلا عاطقنا

 ءيشلا ىلع ةضراعلا ةدحولا يه ةّيددعلا ةدحولا
 .23: هتدام عاطقنا رابتعاب

 . 27: نيبرض ىلع ةدحولا

 7 دولا . 178: ٌبحلا دولا
 . 17/8 : ريغللّرشلاوأ

 كاع علا نمت



 تاعوضويلاو تامالطصالا نبق

 ريخلا دادعإرابتعاب ىلاعت هل مسا دوُدَولا

 . ١17/8 : هئايلوأل
 ف: ندخلا صحتسب نافنقكم نافرغ ناتتوولا

 ْ . 189 : نيتولاب نالصّتم اهمدقم
 هلّوأوأ مونلا ةلقث ةنسلاو ةنسولاو - ةكرحم - نَسَولا

 :75١82. ساعنلاوا

 .185 : عطقلا فالخ لصولا
 . 18١ : توملا نيبو اهنيب قرفلا ةافولا
 . :١1481١ هحوُد ضِبَق هللا ُةاَفوَتو ٌتوَملا ٌةافَولا
 دهاع امب هئافو َّنَأ رابتعاب ىلاعت هل مسا َىِفَولا

 1/٠5. : هل ىتاذ هّدابع هيلع

 هتّيولوأو ليكوتلل هتّلهأل ىلاعت همسا ليكؤلا
 . 185 : مهسفنأ نم هقلخب

 وه امب هتياردل رمآلا هيلإ ملستسي يذلا ليكولا
 .1857 : لّكوملا عفن

 6 هللا مسا « توغاطلا مسا ةيالو

 . ١87 : ةّيقيقحلا ةيالولا

 اّمع هكاسماي هيلع ىّلوملا يف قتفلاو قتلا ةيالولا
 117 دل ايلا رو هع

 .1/4 : ةّيناملظلا ةيالولاو ةّيرونلا ةيالولا

01 

 2١٠. : هللا مسا ةيالو ضرع يف ناطيشلا ةيالو

 نيذّلا ىلوو هُعباوتو هللا مسا اونمآ نيذّلا يلو
 . "0 : ٌثوغاطلا اورفك

 ريغ نم ءاطعإلا َّنَأ رابتعاب ىلاعت هل مسا ٍباَهَولا
 . 181" : هل ٌىتاذ ضوع

/ ِ 

 . 11١ : ديرولا ٍلبَح نِم ىلإ ُبَرقَأ وُه نما
 . ١97 : ٍنَأَّش يف موُي ٌلُك وُه نَماَي

 رابتعاب ىلاعت هل ٌمساوه الإوه ال نم اي وهاي
 . :١85 هيف ةّيكيشلا راصحنا

 رابتعاب ىلاعت هل مسا ةيفاخ هيلع ىفْحَيال نّماي
 . 198 : هنع ءيش باجتحا ناكمإ مدع

 . ١868 : هانعم وه ًآلإوه ال نماي وهاي
 . 76: هللاب هللا فرعي

 نع هجورخرابتعاب ىلاعت هل مسا نيقيلا
 : ءايشالا نم ءىشك هنوك ىفنو ةينشتلادح

 0) ١
 . ١99 : ةّوقلاو ةردقلا ديلاو ديلا نيميلا
 ديحوتلاب داقتعالا الإ ادحأ عفني ال ةمايقلا موي

 . ١757 : ةّمئالا ةفالخو لسرلا ةلاسرو
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 ميدقتلاو باتكلا نتم ف ةدراولا

 يقف مدأ :6 1١5 27 1١1 .

 فصآ :127 ١17 .

 بحاص >< 5٠١ 1١0.176 : ىنارهطلا كرزب اغآ

”0 
 ءا١١ا,99,ال5 هال ع :١6 خ25 دمحم لآ

 .7 115١4

 . 61 , 7١ : 5455 نوموصعملا ةمئألا
 .27 248 : ايه مخ

 .189 )لال, 5557: ءاجوعلا يلأ نبا
 . 151/2 91/ : هيوباب نبا

 . :١754 ةيفنحلا نبا

 5١5. 2 55. 5: نانس نبا

 ./9 809 : ساّع نبا.

 . آله رفعج نب ىسوم - الكف ميهاربإ وبأ
 .1/0 : ركب وبأ

 . 1658 رقابلا يلع نب دّمحم < رفعج وبأ
 . 417 : يناثلارفعج وبأ

 اضرلا ىسوم نب يلع - القا اضرلا نسحلا وبأ
 . الع

 . ١١ : يفراعلا نسحلا وبأ

 1111 ةعولا

 . الزبظا دّمحم نب رفعج - هللا دبع وبأ

 . 168 ىلع نب نيسح - نيسحلا هللادبع وبأ
 يفراعلا لضفلا وبأ : ١1 .١8 ١9.

 115 دويسلا زابحأ
 امهدحأ 124 : ٠١ .

 . هللا لوسر < :  كه دمحأ

 . 77: دهف نب دمحأ

 ١9٠. : قربلا دّمحم نب دمحأ
 . ١1١١ : ايت سيردإ

 ةرعاشألا : /١61 .
 .51/ : ّسرلا باحصأ

 . 71 : التت مامإلا

 خيشلا . 133 بلاط يبأ نب ىلع - نينمؤملاريمأ
 .١١؟ :1١١ يراصنالا

 . ١77 : ةرصبلا ٌلهأ

 . 105 ىلع نب دمحم - رقابلا

 .57 : سيفلب

 .1ا/ : دومث

 .27 : رباج

 قيلئاج :1١01١ ١9١٠.

 8٠١ .١09. , ال9 : اليت ليئربج

 ١7١. : بلاط يبأ نب رفعج
 , 78 71 , 8١ يق قداصلا دّمحم نب رفعج



 "ل اعالا س ريف

 2738 0 59 : انقل قداصلادّمحم نبرفعج

 ق5 ىف” فضا عقد عكا عع "ا

 قع مق ممم مال ,الا/ الل كا

 ل560 ل٠5 علكو» ال

 الممقت اال" الكوك له" لوم

 ”اا ا ا عسا ام ا ما حو

 .5 ١٠١5525٠١ ع 50م

 . 1١807 : ريمع نب عيمج

 دا دل

 ٠١ : يوفطصملا نسح

 . ١7 : ىتشرلا هللا بيبح ازرملا
 .1١ا/: ه3 يركسعلا ىلع نب نسحلا

 ١٠١ : (قنت دمحم ) قت ديسلا نب نيسح ديسلا

 . ملال” 5221١"

 . لليلخلا نيسح ازرملا
 :,غ85/.10 1/0: 5 لكعنب نيسحلا

01# . 
 1114+ قادملا لفييح لرملا
 17 ءايهتكلا ديس ةزع

 علو

 . اقل هللا لوسر - رافال نييبنلا متاخ
 . ١186 . غ6 : يكف رضخملا

 5١١. : صاّصجلا دواد

 2-5315 ىفرلا ةواذ

 . 108: تولاجلا سر
 .77 : مهئاملع نم ماشلا لهأ نم لجر

 ء7" 217172825 2 قلق هللال و سر
 ال٠١ ه5 هال قك غ5 2" 2 54

 غ4 ءىلك ىلع ءالك ءالاك ال
 ل ضال

55١ 

 27 ١ , 6 ١ ا/ ١ 86 : ريل هللالو سر

 . كه دلحأ- ١٠

 . 6 : ةتكاقأ ايركز
 .188 2. "8 قيدنزلا
 . 8: قلق هللا لوسر تاجوز
 :١155. ىلع نب ديز

 . 158 نيسحلا نب ىلع < الئتقا نيدباعلا نيز

 . 1584 نيسحلا نب ىلع - اليك داجسلا

 .54 : ورمع نب ليهس
 , ىلع - ايبا نيدجاسلا دّيس

 6٠ : - هر - ديهشلا

 . آل نيسحلا نب

 . ١١ : ةعيشلا نايعأ بحاص

 . ١ 7 : رهاوجلا بحاص

 . ىنارهطلا كرزب اغآ < ١7 : ةعيرذلا بحاص

 كرزب اغآ - ةعيشلا مالعأ تاقبط بحاص

 . ينارهطلا

 . 1205 دمحم نب رفعج < قداصلا

 اقل حلاص :1 ١ ١.

 ٠١ : اردص ىلوملا

 . :١8 قودصلا خيشلا
 .ا/ : تولاط

 . ١0 : ينارهطلا يجاح ىلوم نب سابع
 ١ : (نيقارعلا خيش) ينارهطلا نسا دع

 :9٠ ١1. انباحصأ نم ةّدع

 .غ9 : ثرعلا

 . ,1360.51١ القء4* ميهارباي نب يلع
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 , 7١ . 6: 1558 نينمؤملاريمأ بلاط ىبأ نب ىلع
 قع مالا مع اا م
 ىك تقال كا" اهل عمه كال

 ا ا ا ا
 تكلا يمك وكت ماقال ردا اف
 الو مو و" ملول م

 ا ا 0 ا ا ا
 ءلور ءلوأ لول لوح لعمل
 ءقالال ءكالع ملوك ملكح 160
 لقمع لزك ا١مه دنع ىلع
 . ”١ 5١١١١ ؟"*١ ال

 . :١١ ىرتستلا ىلع ديسلا

 : 58 78: 18 داّجسلا نيسحلا نب ىلع
 15غ ل19 لال حل مخ الم

 ١70  1١569«كل/ا١ , 5١221١8٠.

 .5 ١5075١١ « ا١ممءملاع489

 10/0 تالقخلا نيرمع
 . 5١86 : ىثايعلا

 . «٠١52517 0, 5 : الئتأ ىسيع

 .79: يلاجرجلا ديزي نب حتفلا

 . 18: سوماقلا بحاص يدابآ زوربف
 .46: شيرقلا
 . ميهاربإ نب يلع < ىّمَقلا
 10 داع موق

 . 55 رفعج نب ىسوم - اة مظاكلا
 ىمعفكلا : /١ 57  728٠املعا .

 . امد ترقي نيم قئلكلا

 ىلا دامسالا # رتب

 .ال9 : ىسلجملا

 . هللا لوسر - رفاق دّمحم
 ./857 : ديز نب دمحم

 . ١7 : ىميظعلا دبع هاشلا دّمحم ديسلا
 . 111 , 6"3 , "7" : ةيطع نب دمحم
 ,57” 159 7 : 1188 رقابلا ىلع نب دّمحت

 !ا ا ل 0 ا
 ء7له ملال ملون ملكك لكم

 .؟ 1١
 . 6 « 2: 126 ميرم

 .9: نوثدحما

 . / : 54 نوموصعملا

 3١5. 4177: 237“ : ةلقنأ ىسوم
 ,615.1 : 126 مظاكلارفعج نب ىسموم

 .١5١”9ال/

 . ]ئلققإ هللا لوسر - كفل ىنلا

 .1731 118 57 : هك حون
 . ١١ : يراوزبسلا يداه ىلوملا

 :مكحلانبماشه 1١٠:60.45:4١,

.,.48 

 . 7١5 : ابك دوه

 . 0: الكت ىحب

 .07: بوقعي

 ٌىدوه :١69

 دوملا :"1١1 5١80,1١80/8.

 .91: هتومب ]قلل ىبنلا ربخأ يذلا يدوهملا

 . ١7١ : ديعس يلأ نب فسوي
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 ذي

 # بتكلا سرهف#
 * باتكلا تم يف ةدراولا#

 »2 ١77 1١5 ٠ 1١50 ا5١ 17 : اقل |

 اا لالا" ع ١/٠ "د اطاخا لكك * 0 . ل6 : ليجنإلا
 ٍ | جاجتح الا ./ : .

 الماأآ ال٠8 «, ١/84 ااضاغ ع ا
 5 6: .٠ .٠

 نوب نوري 55521996 198:448 11: ديحرتلا .
 اخ اا 7غ: ىفاكلا .

 ,64 ,ة١5,01 ,275 4٠ لإ 1 . 1/0 : ةاروتلا
 ىلا ىف لك ىلإ الك تف كال د ل

 لحال /ملخعك لدا" اقل افلح :/١91. يفاصلا
 لوس مرسل ملم ملل للم ل ل

 . 75١ : ىعادلا ةدع
 لالا 2لكلكتك 21868 ١١, '"١807,

 .673: العلا
 6 ١6٠ 3 ١4 2,48 امم «, ١ 7غ

 :0١96 ١95.6. ىئايعلا
- 

 ل ل ا ا عا ا ل
 :195:1١5. عمجلا لا رابخأ نويع ١09 7١. : اضرلا رابخأ

 ,ةم6.68غ,. 867,807” ,.85ا/لء "5: سوماقلا

 :١ 44 27: ىمعفكلل را
 1 4 )2 06 0 لولا" ل١١ ل٠١ع ق٠ ملك

 ./0 : رابخالا ىلاعم

 ٠١14" ةغاللملا لع5 لعغ6ه ١2غ 48 , 2١١560
 ”6ك 00 01101616 ل : .٠ : هع :



 ىنسملا ءامسالا يرع 3

 * نيوانعلا سرهف #

 ااا 0 000100 ااا يا ميدقت

 0 فلؤملا ةمدقم

 ااا امسا نيعستو ةعست ىلاعت هلل نإ

 : ءامسألاب ةبترملا بلاطملا تايلك نم رومأ ةينامث
 00000010111111 11 اهب دارملاو ءاصحإلا ىنعم : لوألا رمألا
 1 كرش لاثم وأ باجح هللا ةفرعم نأو مسالا نم دارملا : يناثلا رمألا

 00010011111111 1 1 1 1 ]ذم ناقض هالو لامن و واسا
 0000011111 ]1 ذ ]ز] ]1 ءامسألا ءاشتنا : ثلاثلا رمألا

 0000 تاذلا عم اهتّتنيع ةبترم : ىلوالا ةبترملا : بتارم سمخ اهل تافصلا
 000001 هنع ايفاك تاذلا ناكام روهظ ٌةبترم : ةيناثلا ةبترملا
 000010101001111 اهتاقلعتم لك تافصلا ةطاحإ رابتعا ةبترم : ةثلاثلا ةبترملا
 00000 اهتاقلعتم ىلع اهعوقول اهدادعتساو تافصلا دادعإ ةبترم : ةعبارلا ةبترملا
 00 ل اهتاقّلعتم ىلع تافصلا عاقيإ ةبترم : ةسماخلا ةبترملا
 000000000 ءايشالا ثودحو هللا مل

 0 ةّيلامجلاو ةّيلالجلا ءامسألا : عبارلا رمألا
 ءامسألاب هتوعدو ىلاعت هفيصوت زوجيال هنأو ىسحلا ريغو ىنسحلا ءامسألا: سماخلا رمألا

 0000000 ىسححلا ريغ

 00000100121 هتاذ عم هللا تافص ةّينيع ىنعم : سداسلا رمألا

 000 : هوجوب أطخأ دقف وه وه امب تاذلل مسا هللا مما نإ لاق نم : را

 0001 ىمسملا نع ريبعت مسالابريبعتلاف يتكلا هدوجو وأ يظفللا هدوجو ءيشلا مم

 0000011 هنع ريبعت ال ىلاعت هتاذف

 6 توغاطلا مسا ةيالو ضرع يف هللا مسا ةيالو لعج ميقتسي فيك
 ا لوألا قلخلا وه يذْلا مسالل ةعبار ةبترمل مسا وهو هللا مس ع | هللا ءامسأ

 2 هيف ةدراولا تاياورلا فالتخالا عفرو مظعألا مسرلا يف لاوقألا : نماثلا رمآلا



 : نيدانعلا س مرش نسلع

 227111 1  ز  ذ ز ز ز ريصتلا[17١] لالا قرح

 2121101 0 1 ز 7-00 رصبُملا58] 5200 ٌئدتألا[١]

 2 : 210000010001 دحالا[؟] 11010 هللا [؟4] 0

 207070000000 للا ا ا
 12ش نطابلا[؟١] عب 00100000 ىلزألا[4]

 111101011011011 ثعابلا["5] 4م 508 00 1 هلا[4]

 111110110101010“ هيلا ]١١[ عمب 1111100 00 هلإ [1]

 0 00-7 يقابلا[١"5] 4 0 هللا []

 'ظ”75770100 1 ز] ] ]ز] ]ز]ز ز]ز]ز]ز] ّيهملا["8] م# 20000 00 لالا [43

 )711111111 ريبملا[1١] مع 1010000 نمؤملا []

 02ذ11111 نئابلا[117] مب 22323322222 نيمألا ٠١3

 لا ا ل ا ا 231017100 0 نيبُملا[8١] مم 5200000 تالا[
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 ل0 نِميهُملا [584] بيهُملا [518]
 واولا فرح ْ

 000 دجاَولا [ ؟587] رتولا [146]
 ١1 دوُجوَملا [137]
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 000 وه الإ هلإ ال ]١5"[
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 غانلا كقزح

 000 نيِقَيلا ]٠4"[

 ءىش تحت ةجردنم ريغ ةبّكرم ءاممأ اهيف ركذي
 فورحلا نم

 ]٠١6[ ديرّولا لبَح نم لإ ُبرقأوه نم اَي 9/١

 ٠77 " ]1ناَكم لكي وُه نم اَي 000000
  7ٍنَأَش نع َّنَأَش هلغشي ال نم اي[ ... 11١

 ]١4"[ ٍنَأش يف موي ٌلُك وُه نَماَي 00000
 ] ]"05ٍققالابو ىلعألارظنةلابوُش نم اي

 نيبملا 0
 ]٠١"[ يش ّلكب ظاحأ نم اي ١4

 ير د ويتيح تل ١

 ىنسملا ءامسالا ترس

 يِفْحُن امو نّيعألا َةنِئاَح ْملعَي نماي ]١"[
 000000001000011 رودّصلا

 ١16 ةيفاخ ِهيلَع نْخَي ال نّماي ]١"[
 ١910 هبلقو ءرملا نيب لوحي نماي [؟5١]
 يف ِةَرَذ لاق ئِمهنع ُبِرعِي ال نَماي ["16]

 100 ضرألا يفالو تاوامسلا
 اوفُك هل نكي ملو دِلوُي ملو دلي ملنماي ["]

 0 دحأ
 صضرألاو هنيميب ٌتاّيوطم تاواهّسلا نماي 11

 ن0 هَنَضَِق اعيِدَج
 شرعلا ىلع ٌميِحّيلا ٌناَمحُيلا وه نماي ["1]

 0 : ىوتسا
 000000 ءيش هلثمك سيل نَماَي ["]

 ٠٠١ ...... ءيش لك ٌتوكلم هديب نماي ["
 وكل لوقف نا اكيشدار ا اذا هما عاق[ 1

 0 نوُكيف
 هل نُكَي ملو كلُحلا يف هل كيرّش ال نَماَي 8"

 0 َلّذلا نم ّيلَ
 الإ وُه نأ الو وُهم فيك ُملعَي ال نَماَي ]١[

 ا وه
 ٠١4 ...... ةرِفغملا لهأو ىوقتلا لهأ اَي [15"1]
 5١5 ...... موُنالو ٌةنيم هذخأت ال نماَي [70]
 5 دّمحُمب َهَوبَنلا متخ نّماي [111]

 ةّمهم ةمتاخ

 ا

 ل0011 ىمسملا نود مس
 نا ا عا

 516 ...و هتايأ مهاّمسو رهاظم هتافصلو

 00 1ك دّمحم لآ يف ةيراج رومالا هذه
 517 ... طئارش اهل ءامسألا ىلع ةقّلعملا ماكحألا



 7/١ عجا رملا سرميرف

 يسربطلا يلع نب دمحأل جاجتحالا
 يرداهب -هب يداه قيقحت
 ق اه “١411 مق - هوسأ تاروشنم

 قييبلا نيسح نب دمحأل تافصلاو ءامسألا

 رديح دمحأ نيدلادامع قيقحت

 قاه ١4١0 توريب - يىبرعلا باتكلاراد
 لماعلا نسحم ديسلل ةعيشلا نايعأ

 ق اه ١40 توريب - فراعتلاراد
 سوواط نبا نيدلا ىضر ديسلل لامعألا لابقإ

 يناساوللا ينيسحلا دمحم قيقحت
 قاه ٠*117 نارهط - ةيرجح ةعبط

 قودصلا خيشلل يلامألأ
 قه 511١/مق - ةثعبلا ةسسؤم قيقحت

 ىسلجملا رقاب دمحم راونألا راحب
 نارهط - ةيمالسالا بتكلاراد

 يلارحبلا مشاه ديسلل نآرقلا ريسفت يف ناهربلا
0000 
 ش اه ١١75 نارهط - باتفاآ ةعبطم

 رافصلا نسحلا نب نم تاج ردلارئاصب

 يغاب هجوك نسحم قيقحت
 قاه ١١/0١ زيربت - عبطلا ةكرش

 يمعفكلا يلع نب ميهاربإل نيمالا دلبلا
 قاه ١7/7 نارهط قودصلا ةبتكم

 اردص الم رب رخأتم ىافرعو امكح خيرات
 تقكح نمجنا - قودص رهجونم فيلأت

 ش ه ١64 نارهط - ناريا هفسلفو

 يناشاكلا ضيفلا نسحم ىلوملل يناصلا ريسفت
 قه ١49 توريب - يملعألا

 يفارح ا ةبعش نبال لوقعلا فحت

 يرافغلا ربكأ ىلع قيقحت

 دا ل ا و دا

 ينالحما يلوسرلا مشاه

 قاده ١١/٠١ مق - ةيملعلا ةعبطملا

 يرئازجلا بيط ديسلا قيقحن

 يركسعلا مامإلا ىلإ بوسنملا ,سفتل هلا

 قاه ١2١4 مق - يدهملا مامإلا ةسردم

 قودصلا خيشلل ديحوتلا

 ينارهطلا ىيسحلا مث ةاه ديسلا قيقحتن

 قه 320 قودصلا ةبتكم

 يذمرتلا ىسيع نب دمحم حيحصلا عماجلا

 ةيمالسإلا ةبتكملا - ركاش دمحم دمحأ قيقحت
 قودصلا خيشلل لاصخلا

 ةعامج تاروشنم - يرافغلا ربكأ ىلع قيقحت
 قاده ١8٠7 مق - نيسردملا

 ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا
 ينارهطلا كرزباغآ خيشلا فيلأت
 توريب - ءاوضاللا راد

 ريبكلا نشوجلا ءاعد حرش

 يراوزبسلا يداه ىلوملل
 ييبح ٍلقفجن قيقحت
 سش ه ١١1/6 نارهط - نارهط ةعماج

 يلاجرجلا فيرش ديسلل فقاوملا حرش
 قاده ١1750 ةيرصملا ةعبطلا نع ةروصم
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 قه ١417 مق - يضرلا فيرشلا
 ةعماجلا ةرايزلا حرش يف ةعلاطلا سومشلا

 يدابآ دوردلا ينادمحلا نيسح ديسلل

 قه ١7178 نارهط - يوفطصملا ةعبطم

 يراخبلا ليعامسإ نب دمحم يراخبلا حيحعص
 توريب - ىبرعلا ثارتلا ءايحاراد

 ْ ةيداجسلا ةفيحصلا

 125 نيسحلا نب يلع داجسلا مامإلا ةيعدأ

 (رشبلا ءابقن مسق) ةعيشلا مالعأ تاقبط

 ينارهطلا كرزب اغآ خيشلل
 .قاه ٠2١غ دهشم - ىضترملار اد

 يلح ا دهف نب دمحأل يعادلا ةدع

 يمقلا يدحوملا دمحأ قيقحت

 مد قادوا ب5
 قودصلا خيشلل عئارشلا للع

 قف 13 نوفل د ضرونملا ةقكملا

 ةيزيزعلا يلاثللا يلاوع
 ياسحألا روهمج يلأ نبا

 قده ١2١6 مق - يقارعلا ىتمي قيقحم

 قودصلا خيشلل !88 اضرلا رابخأ نويع
 يدروجاللا ييسحلا يدهم قيقحت

 قاه ١١ /1/ نارهط - ةيمالسإلا بتكلاراد

 ىدابا زوريفلا نيدلا دج طيحلا سوماقلا

 - ةداعسلا ةعبطم

 يريمحلارفعج نب هللا دبعل دانسإلا برق

 قه 1617“ مق - تيبلا لآ ةسسؤم قيقحت
 ينيلكلا بوقعي نب دمحم (لوصالا) يفاكلا

 يرافغلا ربكأ يلع قيقحت
 قه ١78١ نارهط - قودصلا ةبتكم

 ىيلكلا بوقعي نب دمحم (ةضورلا) يفاكلا

 ه /١1/1 نارهط - ةيمالسإلا بتكلاراد

 ىنسملا ءامسالا حرس

 يدنملا يقتملا لعل لاعلازنك

 اقسلا ةوفص - ينايح يركب قيقحت
 قاده ١7١919 توري ةلاسرلا ةسسؤم

 يسربطلا نسحلا نب لضف نايبلا عمجم

 يفارعشلا نسحلاوبأ قيقحت
 قاه ١17/7 نارهط ةيمالسإلا ةبتكملا

 قربلا دلاخخ نب دمحم نب دمحأل نساحا
 ثدحم ا نيدلا لالج ديسلا قيقحت

 ه 1117٠١ نارهط - نيكنر ةعبطم
 يروباسينلا مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 دابآ رديح ةيماظنلا فراعملا ةرئاد ةعبط

 يرونلا نيسح ازريملل لئاسولا كردتسم

 قاده ١7١957 نارهط ةيمالسإلا ةبتكملا

 يمويفلا دمحم نب دحألا رينملا حابصملا
 م 1975 ةرهاقلا - ةيريمألا ةعبطملا

 (ةيقاولا نامألا ةنج ) حابصملا
 نع ةروصم . يمعفكلا يلع نب ميهاربإل
 قاده ١١7١ نارهط - ةيرجحلا ةعبطلا

 سوواط نبا نيدلا ىضر ديسلل تاوعدلا جهم

 قاده ١5١5 توريب - ىملعالا تاروشنم

 قودصلا خيشلل رابخألا يناعم

 يرافغلا ربكأ يلع قيقحت
 ق اه ١71/4 نارهط قودصلا ةبتكم

 ينراحلا يناهبلا نيسحلا نب دمحم حالفلا حاتفم

 يناجرلا يدهم ديسلا قيقحت
 قه ١8١6 مق يمالسإلا رشنلا ةسسؤم

 الكتل نينمؤملا ريمأ بطخ ةعومجم ةغالبلا جهن
 يضرلا فيرشلا ديسلا عمج

 يلاشاكلا ضيفلا نسحم ىلوملل يفاولا
 ناهبصأ - اةئكقا نينمؤملاريمأ مامإلا ةبتكم
 قاه 15


