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 رتبت

 كلم يواحطلا رفعج ىبأ مامإلا فنصملا ةمجرت

 ,يواحطلا رفعج وبأ ةمالس نب دمحم نب دمحأ وه
 .هٌركذ قافآلا يف روهشم ليلحج مامإ ءيرصملا يفنحلا يدزألا

 ديعصب ةيرق ءاحط ىلإ ةبسن يواحطلاو (ه٠1١) ةنس دلو

 ينب ةبرت يف ةفارقلاب نفدو ءرضمب (ه١١77) ةنس يفوت (رصم

 ناكو «هلاخخ وهو «يعفاشلا ينزملا ىلع أرقي ناكو «ثعشألا

 هللاو :ينزملا هل لاقف «ةيفنح ىبأ بتك ىف رظنلا رثكي يواحطلا

 بهذم ىلع هقفتو «هدنع نم لقتناو بضغف «ءيش كنم ءيجي ال

 نم ءيش يف باحأ وأ سّرد اذإ ناكف ءامامإ راصو «ةفينح يبأ

 .هنيمي ع لكل يح ناك ول يلاخ هللا وحر :لوقي :(تاللكشملا

 ماشلاب يقلو «نارمع يبأ نب دمحأ رفعج يبأ نع هقفلا ذحأ

 امامإ يواحطلا ناكو «ةاضقلا ىضاق ديمحلادبع مزاخ ابأ

 نم ريثك نم ثيدحلا عمسو «رابخألاو ثيداحألا يف

 .رصم ىلإ نيمداقلا ءابرغلاو نييرصملا



 3 ةيواحطلا ةديقعلا

 دح وأ ناكو :"تسرهفلا" باتك يف ميدنلا نبا لاقو

 ”ى هام صر .ادهز واملع هنامز

 هلقن اميف 'هتاقبط' يف يوفكلا ناميلس نب دومحعم لاقو

 روهشم «ردقلا ليلح مامإ : ةيهبلا دئاوفلا" يف يونكللا هنع

 ناكو....قاروألا نوطب يف ٌءولمم ليمجلا هركذ «قافآلا يف

 41١ صو .رابخألاو ثيداحألا يف ًامامإ

 ظافح يف "ةرضاحملا نسح" يف يطويسلا هركذ دقو

 هيلإ تهتنا «هلثم هدعب فلخي مل ءاهيقف ةقث ناك :لاقو ثيدحلا

 1 ميفتحلا محارت يف ةيهبلا دئاوفلا نماصحلم) .خلا ...رصمب ةيفنحلا ةساير
 هتلاسر يف .للل نيدباع نبا ةمالعلا هركذ دقو

 ةثلاثلا ةقبطلا يهو «حيحرتلا بابرأ نم "ىتفملا مسر دوقع'

 لئاسملا يف داهتجإلا لهأ نم وهف «عبسلا ءاهقفلا تاقبط نم
 .بهذملا بحاص نع اهيف ةياور ال ىتلا

 .يشتارك دمحم روت ةعوبطم ١ ,يشنارك نارقلا ةرادا ةعوبطم'  .نانبل توريب ةفرعملا راد ةعوبطم'



 ةيواحطلا ةديقعلا 8

 ءنآرقلا ماكحأ :اهنمف «ةربتعم ةليلج فيناصت هلو

 راثآلا لكشمو «ءاملعلا فالتحاو «راثآلا يناعم باتكو

 ؛ريغصلا عماجلا حرشو «ريبكلا عماجلا حرشو ءرصتخملاو

 رضاحملاو «طسوألاو ءريغصلاو «ريبكلا طورشلا باتكو
 ةفينح يبأ بقانم باتك و «ضئارفلاو اياصولاو «تالجسلاو

 اميف ديبع يبأ ىلع درلاو «ةيهقفلا رداونلاو «ريبكلا خيراتلاو
 مكحو «نابأ نب أيسيع ىلع درلاو «بسنلا فالتحا يف أطمأ

 .كلذ ريغو «مئانغلاو ٌئفلا مكحو ,ةكم يضارأ



 : ةيواحطلا ةديقعلا

 ميخيرلا عيسعر لاا هللا مسن

 داقتعا نايب ركذ ىف يواحطلا رقع وبأ مامإلا هاور ام اذه

 نب نامعنلا ةفينح ىبأ ةلملا ٍءاهقف بهذم ىلع ةعامجلاو ةئسلا لهأ

 «يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي يبأو «يفوكلا تبا

 نم نودقتعي امو راج ينابيشلا نيسحلا نب دمحم هلل دبع يبأو

 .نيملاعلا ف رلأوب قوفيفيو «نيدلا ل وبصأ

 ىف لوقن : < ناروكذملا نامامإلا لاق هبو مامإلا لاق

 .هل ٌكليرش ال ٌدحاو ئلاعت هللا َنِإ (1)

 . هلثم ء يش دا خللا

 .هزجعي ءيش الو (')

 .هريغ هلإ الو (4)

 .ءاهتنا اللب مئاد ءادتبا ١لب ميدق ( تا

 .ديبي الو ىنفي ال (5)

 .كيرياماو نو الو (9/)

 .ماهفألا هك ردت الو .ماهوألا هغلبت ال (/



 ةيواحطلا ةديقعلا ٠

 .مانألا هيشي الو (4 0(

 .مانيال غويقا تومي ال وع 60

 .ةئومالب قرار ةحاح الب قلاخ (11)
 .ةقشم لان ثان فاح اي تيمش

 ائيش مهنوكب دّدزي مل :هقلح لبق ًاميدق هتافصب لازام (1)

 اقرأ هعافعي ناك ايكو «هئافخ نم مهليق نكي ىل

 .ًايدبأ اهيلع لازي آل كلذك

 هثادحإب الو "'قلاخلا”” مسا دافتسا قلخلا َقلَحَ ذنم سيل (14)

 "ىرابلا مسا دافتسا ةّيربلا

 .قولخم الو «ةيقلاخلا ىنعمو «بوبرم الو «ةيبوبرلا ىنعم هل (13)

 مسالا اذه قحتسا ؛مهايحأ ام دعب ىتوملا يبحم هنأ امكو )١(

 .يهئاشنإ لبق لالا سا حملا كالذق :مهتابجإ لبق

 لكو «ريقف هيلإ ٍءيش لكو «ريدق ِءيَّش لك ىلع هنأب كلذ 000
 بش هلقعك سبل ءيش ىلإ جاتحي ال «ريسي هيلعرمأ

 8 ْريِصَبلا عيمسلا 5

 ”.هملعي قلكلا قلخ )1١8(
 ف ١١(



 / | 1 ةيواحطلا ةديقعلا

 .الاجآ مهل برضو )٠١(
 ءمهقلخي نأ لبق .مهلاعفأ نم ءيش هيلع فخي ملو )١١(

 :مهقلحيافأ لبق نولماع مهام ملعَو

 .هتيصعم نع مهاهنو ؛هتعاطب مهّرمأو )١7(
 ل' ملفت هظئيشمو ههيفيظمو هريالقتب قرحيدو ىلش ًالكو (؟1)

 امو ةناك“ ىهل عانق املق يبل ماش امنالإ دابعللا ةفيشم

 .نكي مل أشي مل
 ليضيو فاضفءاشي ١ نم يفاعيو مصعيو «ءاشي نم يدهي (" ؟)

 .ًالدغ ىلقيو لذخيو انتي نم

 .ةلدنعو هلضف نيب هتنيشم ىف نوبلقتي مهلك (8]

 .دادتألاو دادضألا نع ٍلاعتم يعو ةسف

 .هرمأل ةيلاطقلا يدلل تليحال و عياض ةارآل اا

 .هدنع نم الك نأ اًنقيأو هلك كلذب اًنمآ (؟)

 هلوسرو ىبتجملا هيو ئفطصملا ُهدْبِع 5: ا دمحم نأو (19)

 .ىضترملا
 نيلسرملا دّيسو «عايقتألا مامإو ؛ءايبنألا متاح هنأو (7)

 .نيملاعلا بر ٌبييبحو
 .ىوهو ّيغف هدعب ةوبنلا ىوعد لكو )١(



 ةيواحطلا ةديقعلا ظ .

 ٌقحلاب ىرولا ةفاكو نجلا ةّماع ىلإ ثوعبملا وهو (7)

 .ءايضلاو رونلابو ىدهلاو
 هلزنأو «ًالوق ةيفيك الب ادب هنم ا لاعت هللا مالك نآرقلا نأو (8)

 ًاقح كلذ ىلع نونمؤملا ُهَقدصو ًايحَو هلوسر ىلع
 قولخمب سيل «ةقيقحلاب اىلاعت هللا مالك هنأ اونقيأو

 رك هلق رتب الج هنآ عرفتم نيف عزرا مك#

 لاق ثيح انشسب - مكي 0 هلا هّمذ دقو

 :رثاملا)

 قلاح لو هنأ انقيأو نع رشا لوق ة الا انه نإ

 7 لا لق بقر الو ع ىشبلا

 «رفك دقف رشبلا يناعم نم ىنعمب ئلاعت هللا فص و نمو (؟4)

 رجزنا رافكلا لوق لثم نعو «ربتعا اذه رصبأ نمف
 .ريشيلا# سيل هفافسي | لاعتألا نأ ملعو

 هب قطَت امك «ةيفيك الو ةطاحإ ريغب ةّنجلا لهأل ّقح ةيؤّرلاو (*د)
 4 ةرظان ابر ىلإ# 4 ةرضان ٍذعَمْوَي هوجو اني. بانك

 ا ا :ةمايقلا)

 يف ءاجام لك و .هَمِلَعَو ىلاعت هللا هدارأ ام ىلع هريسفتو

 نعو كي هللا لوسر نع حيحصلا ثيدحلا نم كلذ



 ةيواحطلا ةدقعلا ٠ ١

”05( 

 اولا

 تت

 مسمر

 ليخدن ال .دارأ ام ىلع ةانعمو :لاق امك وهف ..:+: هباحصأ

 ملس ام هّنإف ؛انئاوهأب نيمّهوتمالو انئارآب نيلوأتُم كلذ يف

 مَلِع دَرو , 22 هلوسرلو ئلاعت هلل ملس نم الإ هنيد يف

 .هملاع ىلإ هيلع هبتشا ام

 .مالستسإلاو ميلستلا رهظ ىلع الإ مالسإلا ٌمدق تبنت الو
 هُمهف ميلستلاب عنقي ملو .هملع هنع َرِظُحام ّملع مار نمف
 حيحصو «ةفرعملا يفاصو ,ديحوتلا صلاخخ نع همارم هبجَح

 ؛قيدصتلاو بيذكتلاو «ناميإلاو رفكلا نيب بدبذتيف «ناميإلا

 انمؤمال ءاكاش لغئاز ءاهئات اسوسوم ءراكتإلاو رارقإلاو
 ًايذكم اًدحاج الو اقدصم

 اهربتعا نمل مالسلاراد لهأل ةيؤرلاب ناميإلا حمصي الو
 ليوأتو ةيؤّرلا ليوأت ناك ذإ مهفب اهلَّرأتوأ .مهوب مهنم

 .ميلسُنلا موزلو ليوأتلا كرئب ةّيبوبّرلا ىلإ فاضي ىنعم لك

 .نيملسملاو نيّيبنلا عئارشو نيلسرملا نيد هيلعو

 ؛هيدّتلا ٍبِصُي مّلو لَ «هيبشتلاو َيَفَنلا َقَوََي مل نمو
 ٌتوُعتُم ؛ةينادخولا تافصب فوصوم الع و لح انّير نإف

 .ةّيربلا نم دحأ هانعم يف سيل ,ةّيناَدْرفلا ٍتوعتب



 ةيواحطلا ةديقعلا ْ 5 ١

 ءاضعألاو ن ناك رآلاو تايلكلاو نيالا نع هللا ىلاعتو (؟ /0)

 :تاعدتيملا رئاّسك هسا هيوحتال «تاودألاو

 هصخشب جرعو 75 ّيبنلاب يرسأ دقو ,قح جارعملاو (15)

 نع ا ىلاغق هللا اش: تبع ىلإ 3م عاملا ىلإ ةظقيلا يف

 ميكس وبوس يسقط ضف

 0 ولا

 .ىح هتثأل اتايطدي !يلاععنللا مرق صقلا ةيرجيلاو 64,

 .رابخألا يف يوُر امك «قتح مه هل اهرَحدا تلا ةعافشلاو 021

 00 3ع مدآ نم ىلاعت هللا هذحأ يذلا قاثيملاو 8

 .ةنجلا لدي نم ٌددع لزي مل اميف /ىلاعت هللا ِمِلَع دقو (55)

 كلذ ىف داري الق :ةدجاو ةلمج ّراَثلا ”لعخدي نم ةدقو

 .هنم صني ال و ِءِدَدَعْلا

 سيم لكو ؛هولعفي نأ مهنم ملع اميف مهّلاعفأ كلذكو (4 4)

 دِعَس نم ديعسلاو ميتاوخلاب لامعألاو .هل َقِلُخ امل

 .ىلاعت هللا ءاضقب َيِقَّش نم ٌييقشلاو «ىلاعت هللا ءاضقب



 ”١ ةيواحطلا ةديقعلا

 كلم كلذ ىلع علطي مل «هقلخ يف ِهّللا رس ردقلا لصأو (:)

200 

 ةعيرذ كلذ يف رظنلاو قّمعتلاو ءلسرم يبن الو ءٌبرقم

 لك َرذحلاف «نايغطلا ةجرّدو «نامرحلا ُملُّسَو ,نالذخلا

 9 لك همر نع مانو .دانأ نع قلل

 امسي ال © :هباتك ىف ذم

 2 ولا بانك اخ يس رقت :لأسا خرَمف

 .نيرفاكلا نم ناك /ولاعت هللا باتك مكح

 ٍءايلوأ نم هّبلق رّوْنُم وه نم هيلإ ٌجاتحَي ام ةلمُج اذهف
 ملعلا نأل ؛ملعلا يف نيخساّرلا ةجرد يهو «ئىلاعت هللا

 ,دوقفم قلخلا يف ملعو .دوجوم قلخلا يف ملع :ناملع

 ذوقفملا ملعلا ءاعداو فك دوحوملا ملعلا ٌراكنإف

 دوج وملا ملعلا نكوشقب الإ ناسيالا تق ذل افك

 .دوقفملا 5 بلط كرو

 عمتحا ولف .مِقُر دق هيف ام عيمجبو «ملقلاو حوللاب نمؤنو
 نتا هلأ ويح زلات للا هيك نع ىلع مهلك قلخلا



)2( 

( : 

 ةيواحطلا ةديقعلا

 ىلع مهلك اوعمتجا ولو .هيلع اوردقي مل نئاكر يغ هولعجَيِل

 اوردقي مل انئاك هولعجيل هيف ىلاعت هللا هبتكي مل ءىش

 أطحأ امو «ةمايقلا موي ئلإ ٌنئاك ّوه امب ملقلا َفَج هيلع

 .هئتطخيل نكي مل ؛هباصأ امو ؛هبيصيل نكي مل دبعلا

 نم نئاك لك يف هُملع َىَبَس دق هللا نأ ملعي نأ دبعلا ىلعو

 ؛«ضقان هيف سيل امربم امكحم ًاريدقت كلذ ردقف ةهقلخ

 بيري ساي يي

 سس فارتعالاو «ةفرعملا لربفلاو ناميإلا

 (3 قلعت رولا ةريرعلا هيطك" يف ئلاعت لاخابك جيرو

 أردق ِهَّللا 0 00 :ىلاعت لاقو ار رددت ةريبلشف كب ويش
 (؟ :ناقرفلا)

 :ًاميضخت ردقلا نت يلام واسع نأ ليوف 1ك
 00 < تبا رسبالا)

 يا الاس داع سس هلا رسل

 .قح ٌييسركلاو شرعلاو (؛ 5
 .دئاقع لصألا يف“



 ةيواحطلا ةديقعلا

 .هنود امو شرعلا نع نغتسم َلَجوُزَع وهو )5٠(
 .هقلخ ةطاحإلا نع زجعأ دقو هقوفامبو ءىش 4 21١(

 ىسوم هللا ملكو «اليلخ ميهاربإ ليت هللا نإ :لوقنو (359)

 ىلع ةلزنُملا بتكلاو «نّييبنلاو ةكئالملاب نونو (27)

 .نيبملا ّقحلا ىلع اوناك مهنأ دهشنو نيلسرملا
 اع ابق ارخاع اع نموه ةريملسم انعلبق لعل ىمستو

 . نيقدنكت» يعل ًاولاق ام/ لكب هلو «نيفرتعُم كح ل يبنلا هب

 جا

 رك قى
6-3 

 ريتني

 0ك 0
 . 'ىلاعت هللا نيد ىف يرامن الو ؛هللا يف ضوخن الو ظ بِ

 بسلاملا تر هولا دهر :قارقلا ىف لواعسالو ؛

 ًادكحم نيلسرملا دم هيلع يريألا خوزلا هي لون

 مالك وهو «نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع هلل ىلص

 لوقن الو«نيقولخخملا مالك نم يش هيواسي ال ئلاعت هللا

 .نيملسملا ةعامج ٌفلاخن الو «نآرقلا قلَحب

 .هلحعسي مل اهيبقذب ةليقلا ل اهأ ن مادجا مكتالو 08199

2 
 يي

 .هلمع نمل ٌبنذ ناميإلا عم رضي ال :لوقن الو (5)
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 ةيواحطلا ةديقعلا

 مهلخديو ؛مهنع وفعي نأ نينمؤملا نم نينسحملل وجرت
 :ةتحلاب مهل دهشن الو «مهيلع نمأن الو (هتمح رب ةنجلا

 .مهطئقن الو «مهيلع فاخنو «مهئيسمل رفغتسنو

 قحلا ليبسو ,مالسإإلا 5 نع نالقني سايإلاو نمألاو ظ

 .ةلبقلا لهأل امهنيب

 .هيف هلخدأ ام دوحجب الإ ناميإلا نم دبعلا جرخيالو 37

 .ةتاتجلاب يدبتلاو «تاعللاب زارقألا وه ناسيآلاو

 نع ّحّص ام ٌعيمحجو .نارقلا يف هللا لون امةيمح ذأو

 ةيسملا# تايبلاوع رخام 25 هللا لوسر

 مهي ةلضافتلاو «ءاوس هلصأ يف هلهأو ٌدحاو ُكاميإلاو
 . ىلْوَألا ةّمّرالمو ىوهلا ةفلاخمو «ىقتلاو ةيشحخلاب

 هللا دنع مهُمركأو «نمحرلا ءايلوأ مهلك نونموملاو

 .نآرقلل مهعبتأو :مهعوطأ

 ؛هلسرو «هبتكو «هتكئالمو هللاب ناميإلا وه :ناميإلاو
 هرمو هِوَلُخو (هّرشو هريخ ردقلاو ءرخآلا مويلاو

 . اىلاعت هللا نم



 ١5 ةيواحطلا ةديقعلا

 ؛هلسر نم ٍدحأ َنيِب قّرفن الو هلك كلذب ذونهوم نمو (59)

)1( 

)513( 

 .هب او واج ام ىلع مهلك مهقدصنو

 ؛نودلخي ال راثلا ىف ' 2 كيم هيأ مم "رئابكلا لهأو

 انقاذ نب: يزااا ووك ىلاذإود شون وم سو ارقاطاق

 ءاش نإ ؛همكُحو هتئيشم يف مهو (نينمّؤم) نيفراع هللا
 هباتك ىف ئلاعت لاق امك «هلضفب مهنع افعو مهلرفغ

 كلذ َنوُداَم ةفْغيَو هب كَرشي نأ دفع ال هللا نإإ# :زيزعلا

 مل هِلدَعِب رانلا يف ويدع ءاشا نإو .ه©ءاشي نمل

 :هدعاط لعأ خرم نيضاكلا ةعافش 374
 لهأ ىلوت ىلاعت هللا نأب كلذو هتّتج ىلإ مهئعبي مث
 نيذلا هتّركُن لهأك نيرادلا يف مهلعجي ملو «هتفرعم

 يلو اي مهّللا .هتيالو نم اولاني ملو «هتياده نم اوباخ
 .هب كاقلن ىتح مالسإلا ىلعاّشبُت هلهأو مالسإلا

 ىلعو «ةلبقلا لهأ نم رجافو ّرْب لك فلح ةالصلا ىرنو
 .مهنم تام نم

 هيلع دهشن الو كاران الو ةّتح مهنم ًادحأ لّزتن الو

 نم ءيش مهنم رهظي مل ام «قافنب الو ٍكرشب الو رفكب
 . اىلاعت هللا ىلإ مهلا ريس رذنو يللا
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 ةيواحطلا ةديقعلا ١ 9 ش

 .فيسلا هيلع بجو

 ءاوراج نإو انرومأ ٍةالّوو ءانتمثأ ىلع ّجورخلا ىرنالو

 ىرنو (مهتع اط نم ادي ح زنن الو مهيلع وعدن الو

 اورمأي ملام «ةضيرف لج وزع هللا ةعاط نم مهتعاط

 .ةافاعملاو حالصلاب مهل وعدنو ؛ةيصعمب

 .ةقرفلاو فالحلاو ذوذشلا بنتجنو ؛ةعامجلاو ةنسلا عبتنو

 .ةنايخلاو روجلا لهأ ضغبنو «ةنامألاو لدعلا لهأ ٌبحنو

 :ههلغ انيلع هبتشا اميفا ملغأ هللا :لوقنو

 امك ءرضحلاو رفّسلا يف «نيفحخلا ىلع حسملا ىرنو

 .رثألا يف ءاج

 نمرمألا ىلوأ عم نايضام ناضرف داهجلاو جحلاو

 امهلطبي ال ,ةعاسلا مايق ىلا مهرجافو مهرب نيملسملا

 .امهضقني ةني ال و ء يش

 .نيظفاح انيلع مهلعج دق هللا نإف .نيبتاكلا ماركلاب نمونو

 .نيملاعلا حاورأ ضبقب لكوملا توملا كلمب نمؤنو
 يف ريكن وركنم لاوسو ءالهأ هل ناك نملربقلا باذعبو 6١(

 نع رابخألا هب تءاحام ىلع هّيبنو هنيدو هّبر نعهربق



 ١١ ةيواحطلا ةديقعلا

 .نيعمجأ هيلع هللا نأ ؛ ةبَص : ر ةباحصلا ٠ نعو ؛ 2 8

 .قاريتا قطعت رأ قس راينا لفي سلا لا مناك

 ضرعلاو «ةفايقلا موي لامغألا ٍءأزجمو ٍتعبلاب نونو 45)
 طارصلاو 0 بناوقلاو 00 بابسحلاو

 ريخلا نم نينمومل لابعغأ هيف 0 نازيملاو .تازيملاو

 .ةيمسمحلا روعاسلاو يرش لاو

 نإف ؛«لاكنبت الو اذ نابع اي ناتق ولحخخم راثلاو ةدحلاو (/ )

 اله امهل قلخو ؛قلخلا لبق راثلاو ةنجلا قلح ىلاعت هللا

 3 2 5 3 ع نبا

 هل غرف دق امل لمعي لكو ,هنم الدع هلخدا رانلا ىلإ

 دل قلعح انه ىلإ رئاضو

 _ مدايإلا لعمل رقع رغب رفاو ١

 أو لبق ع موسدي هب قولخخملا ٠ فسو نأ زوجي

 ةمالاس و 5 .نيكمتلاو عسولاو 3 ةحصلا ههحج نم ةعاطتسالا

 لاق امك وهو ءباطخلا قلعتي اهبو لعفلا لبق يهف تال الا

 5 اههدعس الا اسفتانلا فلكيا 5 : ! للاعت هللا

 (؟ 16 :ةرقبلا)

 يكملاو : اضألا يف



 ةيواحطلا ةديقعلا 18

 .ةابغلا ريق بسك ف / لاعت هللا قلخ (يه) دابعلا ل |اعفأو (89

 ام الإ نوقيطُي الو ءنوقيطي ام الإ ئلاعت هللا مهفلكي ملو 0/07

 :لوقن "هللاب الإ ةّوق الو لوح ال" نم رار ببيقلل

 نع لوح لع الو ءدحأل هل ريسأإلاو يسال :ليسخإ

 ةعاط ةماقإ ىلع دحأل َةَّوقالو وللا ةنوعمب الإ هللا ةيصعم

 هللا قيفوتب الإ اهيلع ٍتابقلاو هللا

 هئاضقو هملعو «لج وزع هللا ةئعيشمب يرجي يش لكو (8606)

 ةؤواضق بلغو ءاهلك ٍتآئيشملا هثئيشم تبلغ .هردقو

 لأَسُي ال ًادبأ ملاظ ريغ + هو ةيانقياس لعفي ءاهلك ليعلا

 ةدرلاسم دعو تكا
 (8:ءايبنألا)

 .تاومألل ةعفنم مهِتاقدّصو «تاومألل ِءايحألا ٍءاعُذ ىفو (8535)

 .تاجاحلا ىضقيو «تاوغدلا بيجتسي / لاعت هّللاو ١-5(

 اىلاعت هللا نع ىنغالو ءءيش هكلمي الو ؛ءيش لك ُكلمَيو (845]

 دقف نيع ةفرط ئلاعت هللا نع ىنغتسا نمو «نيع ةفرط

 .نيحلا لهأ نم راصو ءرفك



 5 8 ش 0 0 ةيواحطلا ةديقعلا

 د طرفنالو 989/ هللاا لوصر هيفاحسأ يلا 479(

 ؛مهضغبي نم ضغبتو ؛مهنم ٍدحأ نم أّربتن الو ؛مهنم ٍدحأ
 ىرنو «ريخبالإ مهركذن الو ,مهركذي ريخلا ريغبو

 اقافنو ًارفك مهّضغبو «اناسحإو ًاناميإو ًانيد مِهّتُح

 .انايفظَو

 كف قيدصلا ركب ىبأل الّوأ 1 يبنلا دعب ةفالخلا ٌتبثث

 هند بلاط يبأ نب لعلم هند نامثعل مث هن باطخلا

 وشق نيدتلا قرودسيملا ةمئألاو ءنودشاّرلا ٌءافلخلا مهو

 .نولدعي هب اوناك و «قحلاب

 مهرشبو 5 هللا لوسر مهاّمس نيذلا ًةرشعلا نو

 و هللا لوسر مهل دهش ام ىلع :ةّنجلاب مهل دهشن هقّنحلاب

 ؛يلعو «نامثعو ءٌرمعو ركب وبأ :مهو «ّقحلا هلوقو

 ؛فوع نب نمحرلادبعو «ديعسو «دعسو ؛ُريبزلاو ؛ةحلطو

 هللا ناوضر «ةمألا هذه نيمأ وهو حاّرجلا نب ةديبع وبأو

 اك



 ةيواحطلا ةديقعلا 0 ١"

 هجاوزأو م يبنلا باحصأ يف لولا مريخ نمو (55)

 | نع نيسدقملا هنتوا: نود "© ع ىعا عقلملا

 .قافنلا نم ئرب دقف ءسحجر

 نيعباتلا نم مهدعب نمو «نيقباّسلا نم ٍفلسلا ًٌءاملعو (510)

 الإ نوركذُي ال ءرظّنلاو هقفلا ٌلهأو «رثألاو ريخلا ُلهأ

 .ليبسلا ريغ ىلع ٌوهف ءِءوُسي مهركذ نّمو «ليمجلاب
 الشامل ءايبنألا نم دحأ ىلع ءايلوألا نم ًادحأ لضفن الو (5)

 .ءايلوألا عيمج نم ٌلضفأ دحاو ٌديبن :لوقنو

 نم ِتاقثلا نع َحّصو ,مهتامارك نم ءاج امب نمونو (53)

 .مهتاياور

 لوزنو ؛لاحدلا جورحخ :اهنم «ةعاّسلا طارشأب نمؤنو )٠٠١(

 سمشلا عولطب نونو ءءامسلا نم اا ميرم نبا اىسيع

 .اهعضوم نم ضرألا باد جورخو ءاهب رغم نم

 فالحب اعيش ىغدي نم الو ءافاّدعالو ًاتهاك قدصن الو (1 39

 .ةمألا عامجإو عسلاو باتكلا

 .ابادعو عير ةقرفلاو,ءاباويحو اق ةعامسلا ع رئاوز# 5١ ٠



 5 ةيواحطلا ةديقعلا

 ؛مالسإلا نيد وهو ءدحاو ضرألاو ءامّسلا يف هللا نيدو )١٠١(

 لّبقي نلف انيد مالّسألا ِ غَنَْي ْنَمَو» :ىلاعت هللا لاق امك

 .4 انيد مالّسألا 1 تي :ئلاعت لاقو ««؟هنم

 (*:ةذئاهلا) (مه:كارمع لآ)

 نيبو «ليطعتلاو هيبشتلا نيبو ءريصقتلاو ٌولغلا نيب وهو )4 ٠١(

9 

 .سايإلاو نمألا نيبو ءردقلاو ربجلا

 ىلإ أو نحت و: ءانطابو ًارهاظ انداقتعاو اننيد اذهف ٠١(

 .هانيوهلت كذب. يتلا كطلاخع عملك نم 'لامتاشا

 هب انل متخيو «كاميإإلا ىلع انّتشي نأ ىلاعت هللا لاس و

 بهاذملاو «ةقرفتملا ِءارآلاو «ةفلتخملا ِءاوهألا نم انمِصعَيو

 ةيردقلاو «ةيربجلاو ءةّيمهجلاو «ةلزتعملاو ةهّبشملا :لثم «ةّيدرلا

 ةلالّضلاو ةعدبلا عت 1و ةةماسعلاوةنّشلا ]| يقلاع نيدلا نم مهريغو

 ةمصعلا هللاب و .ءايِدَرَأَو لالُص اندنع مهو وأن مهنم نحلو

 .بآملاو عجرملا هيلإ و «باوصلاب ٌملعأ هللا و ؛قيفوتلاو
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 رسلتلا تابعا
 تناتسلاب يراك لوسا) ةيربتا ياكرت جر ررث ةيعج

 يوقم نوترك ةنولم ةدلجم

 ريبكلازوفلا| ةيواحطلا ةديقعلا نته| كلام ماهإللأطوملا | دمحم مامإلل أطوملا

 حاتفملا صيخلت يفاكلا نتم ةيادهلا حيباصملا ةاكشم

 ةفسلفلا خئذابف عبسلا تاقلعملا يواضيبلا ريسفت نآرقلا مولع يف نايبعلا

 ملعتملا ميلعت ةيفاك دئاقعلا حرش مظعألا مامإلل دنسملا

 ىيرامعلا عمر وحنلا ةياده لوصألا ئدابم ةيسلازاقآ ةساهحلا ناوود

 : | وادح لا ةيا
 يجوغاسيا | (لوادتم) وحنلا ةيادهأ 20 يبءملإ نيويو ةيديعسلا ةيدهلا

 : ١ اع ةئاه 2
 ركبلا لمازع لتاع ةناعر جتا راونألا رون نيحلاصلا ضاير

 رعإلاو دعاوقلا يف جاهنمل ىماجلا جرش نقلا با رعالاو دعا وقلا ىف -افنملا : 5

 ىلاعت هللا نوعب ابيرث عبطيس قئاقدلا زنك | ةيريرحلا تاماقملا

 ةدلجم ةنولم برعلا ةحفن يشاشلا لوصأ
 يراخبيلل حيح عأا يرودقلا رصتخم بي دهت حرش

 حاضيإلا رون هغيصلا ملع

 آاظنهماعع اند طظطصعاتسات ظ ()[161* !.ة11 ال5

 1 3151 -ه-الناز قر الها 1 2, 3) ١ عا قو انو 5قاز عمرو [ك مقدام ) طا 81717 )

 ٠ 5وقم-دبا-© نوم /انوأب 1, 2, 3)  عومقز-ع-فقتدقأ (086/773)

 ا« زن | 55ه -انا- الق (ا/وا 1, 2, 3)  انأالا3[7/«! قط 8/3015 ((68771311)
 ماما قعق»  (اقنوع) /ل. 8أموأمو) لن طع مسسطاتوطعل ؟طقألا امهعاطنم ثللتقأت

 ما وعؤدبابفدتم7 5 ت1/) (نتقرن مانعا قا طا عطدنابث عقم  (ععدم عزل (تهاهانإعم)
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