
 

الدالئل القرآنية في أن العلوم واألعمال النافعة 

 العصرية داخلة في الدين اإلسالمي

 عبد الرحمن بن ناصر السعدي

الدددل القالنية فدددنقادددوق وقالمادددلنقفاة  ددد  قال  امدددنق

المصيينقداخانقاوقاللينقاإلسالمو:قرسد لنقتضمد نق

البدديانفنقالنلا دددقاللالددنق ادديق وقالددلينقاإلسددالموق

ف المهقف    لهقفتلجفه تهقج متقكلقخفيقفرح نق

فنلايدن قفالددالإقفحالددالإقمجادعقلأل فدددقاةحددلا  ق

الصدددةفةنققف وقالمادددلنقاليل فدددنقفالل دددلوقالمصددديين

ال  امنقداخانقاوقض نق النقالدلين قف    لدهقلف دتق

قم  افنقله  قك  قز مقالأل نالوقفال  ديلو.
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o ققاصل

الدددالئل القرآنيددة فددي أن العلددوم واألعمددال النافعددة  

 العَْصرية داِخلة في الّدين اإلْسالمي

قالشفخقالمالمنق بلقاليح نقبنق  اليقال مليتألففق

قب مقهللاقاليح نقاليحفم

 مقدمة الرسالة 

الة ددلق  ق ة ددلسقف  ددضمف هقف  ددضوليسقف ضددل قحلفدده ق

ف مددلبقبدد  قمددنقندديفرق  ل دد  قفسددفم  ق    ل دد قمددنق

يهددلقهللاقاددالقممددلقلدده قفمددنقيمددالقاددالقندد ديقلدده ق

يقهللاقفحلسق قنديي قلده قف ندهلقف نهلق وق قحلهقغف

 وقمة ددددلادق بددددلسقفرسددددللهقالدددداّيقهللاق افددددهقفسدددداّمق

د. قت اف  

 م قبمل قاهذسقرس لنقتضم نقالبيانفنقالنلا دقاللالنق

 اددددديق وقالدددددلينقاإلسدددددالمو قف المدددددهقف    لدددددهق

فتلجفه تدددده قج مددددتقكددددلقخفدددديقفرح ددددنقفنلايددددنق

فالددددالإقفحالددددالإقمجاددددعقلأل فدددددقاةحددددلا  قف وق



 

نقفالل دلوقالمصديينقالصدةفةنقال  امدنقالمالنقاليل فد

داخانقادوقضد نق ادلنقالدلينقف    لدهقلف دتقم  افدنق

لهددد قك ددد قز دددمقالألددد نالوقفال ددد ديلو قف قجددد   ق

الل دددلوقالمصددديينقال  امدددنقبشدددو قجليدددلقك ددد ق  دددهق

الألددد نالوق فقال ضألددد نالو قبدددلقال ددد ادقم هددد قلادددلينق

فالل ف قفلاأل     قفاةايادقداخلقاوقاللين قفالدلينق

د ق افهقف رنلقالخاعقحلفهقفحليقكلق ميق  ادقحليقققل

 وقتنددلنقال دد  ن قفبفدد وق وقالل ددلوقالمصدديينقحباقلددمق

تبَنق ايقاللينقفتُديب قبدهقامديرن ق كمديقمدنق لمهد ق

فليدنقندذاقاةالدلقاليبفديققفنين ق كبديقمدنقخفيند  

قيةض جقحليق ميين:

 حددلن  :قممياددنقمدد قد ق افددهقاليضدد  قفال دد نقحج دد  دق

قفتلصفالد.

فالم  و:قمميانقب ةملرقاللاقمنقفالةن اعقالصدةفةنق

قالضوقيمياه قفيمضيفقبه قالمنال قفال  صللو.

ا ضيق يفقاإل   وقاةميينق يفق  دهق قيشدذق دنق

 النقاللينقاإلسالموقف    لهقفا ل هقنو قافهقخفيق

فالالإق الدالد قفاسدضل قالمد رفقبيدلقمدنقاةمديينق



 

به دد ق فقق ادديقارخددي قف دديفق وقالدد ن قبدد إلخال 

بأحددلن   قفمضدديق ياددتقاةالددل قاليافددنقرد قحلفهدد ق

الألزافدد   قفمضدديقتياددمقمددضيامقبشددو قمددنقالألزافدد  ق

قبلق وقيميفقاليافَّ  قحصلقالوا قالل حش قفق متق

جهدد ق الشددبهقالضددوق قتدديفجقح ق ادديقالألدد نافنق فقييّفِ

قال م  لفو.

ق*ق*ق*

ق

 فصل 

دددِليققددد  قهللاقتمددد لي:ق قَفُندددَلقيَه  ُقيَنُدددلُ قال َةدددعَّ }}َفَّللاَّ

ق{.ال َّبِفَل{

حتقبددأوقهللاقتمدد ليقينددل ق اهددذسقاريددنقالييي ددنقالدديَّ

الةدددعقفندددلقالصدددل قفالفندددفنقادددوق خبددد رس قفالمدددل ق

الةي دنقادوق فامدديسقف لانفده قايددلقمد ق خبدديقبدهقاهددلق

حدددعقفالدددل قف ددد ادقلامبددد دقادددوقحالدددالإق ن ادددلنمق

ققف خالقهمقفدي همقفد فد نم قفكدل مد ق مديقبدهقاهدلقبدي 

فخفيقفحح  وقف لدقفبيكن قفكلقمد ق هديق  دهقاهدلق



 

ندديقفضدديرقفا دد دق قاددي قاددوقنددذاقبددفنقاةمددلرق

قاللي فنقفالل فلين.

فنددييمنقاإلسددالنقكاهدد قتلصددفلقلهددذاقاةالددلقالم ددفمق

قثدددمققددد  :قالدددذيقبكددديسقهللاقادددوقندددذسقاريدددنقفغفينددد  

ِليقال َّبِفَل{ حلديقق{قفنلقالجييعقال لالدل}}َفُنَلقيَه 

اضيلدلقهللاقلمبد دسق  دهق ققالةعقالذيقينللهقفيةيدمقبده 

بددلق وقيبددفِّنقلهددمقنددذاقالةددعقال دد ادقب ةدلددنقاللاضددةنق

قالمنافددددنقفال نافددددنقك دددد ققدددد  قاددددوقاريددددنقاةخددددي :

قَحضَّديقيَضَبَدفََّنق قةيَ تِ َ قاِوقاراَ ِ قَفاِدوق َ  لُِ دِهم  }}َس ُِييِهم 

} ق َ َّدددهُقال َةدددع   ليقل ددد ق خبددديقبضلحفدددلسق{ قاإ دددهقتمدددلَُهدددم 

دسقب لي دد  قال جاددعقمددنقج فدددقاللجددلس قف مدديق فتلددي 

بمب دتهقفحلسق قنديي قلدهقفحخداللقالدلينقلده قفحوق

قللهقحعقفف لسقفف فلسقحعقفرسدللهقفكض بدهقحدع ق

 خبيق  هق قبلق وقيييهمقمنقاري  قادوق  ل دهمقفادوق

قارا  قم قيضبفَّنقلهمق  هقالةعقف وقم قسلاسقب  ل.

 قاةانفنقاليل فن قفاري  قال ل فن قكاه قتةندعقا ري 

نذسقاةالل قالم ف نقفيميفقبه ق وقهللاقندلقالةدع ق

قفقللهقفكض بهقفدي هقحع.



 

ق

قاِددوقَخا ددِعقا ريدد  قاةانفددنقممددلققللددهقتمدد لي:ق }}حِوَّ

ق ددضِالَِفقالاَّف ددِلقَفال ََّهدد ِرقرَيَدد    ِ قَفاخ  ددَ  َفاِ قَفاةَر  ال َّ

فِلدددوقاةَل بَددد  ُُ قفادددوققللدددهقتمددد لي:ق{قاريددد   ِ ق*{ِة

دضِالَِفقالاَّف دِلق ِ قَفاخ  قاِوقَخا دِعقال َّدَ  َفاِ قَفاةَر  }}حِوَّ

ق ََ ِيقبَِ  قيَ  لَُدقال َّد  ِييقاِوقال بَة  َفال ََّه ِرقَفال لُا ِ قالَّضِوقتأَل 

َ ق فَد قبِدِهقاةَر  قاَأَح  قَمد    ُقِمدَنقال َّدَ  ِ قِمدن  َفَم ق َ  دَزَ قَّللاَّ

يَد إِققبَم لَق دِييِفقالّيِ قَفتَص  قدَةبَّدن  قُكدّلِ قاِفَه قِمدن  تَِه قَفبَثَّ َمل 

ق ن  قِلنَدل  ِ قرَيَد    ِيقبَف َنقال ََّ  ِ قَفاةَر  َفال ََّة ِ قال ُ َ خَّ

{ قفةيدد  قكمفدديبقيخبدديقافهدد ق ددنق حددلا قيَم ِناُددلَوق*{

اليددلوقفح ددهقةيدد  قف دلددنق ادديقفحلا فددنقهللاقفالددلقهق

قفالل قرساه.

لقنذسقال خالق  قالم ف نقبهذسقاةفالد فقا لذيق فج

البليمددن قف ادديقنددذاقال  دد نقالمألفددلقفالخاددعقالي مددلق

فاإلحيدد نقفالة ددن قنددلقال ضلدديدقب ليبلبفددنقفاإللهفددنق

فاسدقاليح نقفالةي ن.قفنلقالدذيق حد  قبيدلقندو ق

د قفمدنقكد وقندذاقندأ هقاهدلقالدذيقيألدلق وقيُمبدلق  ا  

مدنق  دفمقفحلسق قنيي قله قفيشييقفيذكي قل د قلدهق

قاإلح  وقفسلابغقال مم.



 

افه قمنق  فمقالخاعقدا ق ايقك د  ققلرتدهقف   دنق

ساج  ه قفم قافهد قمدنقال  د نقالبدليدقالة دنقفالخادعق

الي ملقدا ق ايقن ل قحي ضهقفح لس قفم قافهد قمدنق

الضخصفصدددد  قال ض ل ددددنقدا ق ادددديق لددددلبقمشددددفمضهق

فحرادته قفم قافه قمنقال   ادقفال صد ل قلامبد دقالضدوق

قي يددنقححصدد لن قف قتمددلادق ج  سدده قامددالدق ددنق 

  لا ه قامدالدق دنق ايادند قدلفدلق اديقسدمنقرح ضدهق

قف  لنقاماهقفكيمهقفجلدسقفحح   ه.

فكلقبل قدلفلق ايقفجل ق ب دتهقفحخداللقالم دلق

لدده قفحوقالددذيق فجددلقنددذسقال خالقدد  قالم ف ددنققدد درق

ق ايق وقيةفوقال لتيقفنلق ايقكلقنو ققليي.

ق َااَلَقف م قاري  قال ل فنقاإوقهللاقق  :ق }}َفاِوق َ  لُِ ُيم 

ق{ قتُب ِصددُيفَوق*{ قيَددَيقاإِل  َ دد ُوق َ َّدد قَخاَن  َدد سُقِمددن  }} ََفلَددم 

قاَإِبَاقُنَلقَخِصفٌمقُمبِفٌنق*{ لَن  }}اَا فَ  ُ ِيقاإِل  َ د ُوق{ ق ُج 

ق*{ قدَااِددع  قَمدد    قُخِاددَعق*ُخِاددَعقِمددن  {قف ةلندد قمددنقِمددمَّ

اري  قالضوقي ِّبهقهللاقافه قاإل   وق ايقالضأملقفال  يق

اوقابضلا قخاندهقفتجدلرس قفكفدفقت نادتقبدهقاةحدلا ق

دقكد مالدقادوقبل دهقفادوق منقال جلنقحليق وقالد رقح  د   

 نادده قفكفددفق ح ددنقهللاقخانددهقف َ  ددهقنددذاقال  دد نق



 

المألفدددل قالضددددقافدددهقكدددلق مدددلقيةضددد جقحلفدددهقادددوق

وقمةادهقالالادعقبدهقم  امهقكاه  قففضدقكلق مدلقاد

قالذيق قية نقف قيافعق وقيلضدقح قاوقمةاه.

ثمقلفضأملقاوقغذااهقفم ق فدعقهللاقافهقمنققلبقالشهلبق

لاجمددد نقفالشددديا قفتلابمهددد  قفمددد قفضددددقافدددهقمدددنق

ار  قال مف نق اديقاةكدلقفالشدي  قفمد ق فدعقافدهق

مددنقالةددياربقالم ف ددنقالضددوقتجددبخقاة م ددنقالواف ددنق

لذن قحليقج فدق جزا قالبلو قافأتوقكدلقفالخلفلنقثمقت 

 ملقفح سنقح ه قف صفبه قمنقالوذا قالذيقلدل سق

قلضالنيقاإل   وقفنا .

فجمدددلقهللاقلمِلدددلقاةغذيدددنقفمددد ق قي لددددقادددوقالودددذا ق

مأل ريهقت لادقحلفه قفتخيجقمدنقالبدلوقلدمالقتبنديقافدهق

اضميسق فقتهايه قثمقلف  يقاإل   وقم قفضدقهللاقافدهق

يقيض فزقبهق نقالةفلا   قكاه  قفندل قمنقالمنلقالذ

هللاقافهقاإل  د وقحلديقندلاي  قدي فدنقفد فليدنق قي يدنق

 لن قف قححص لن  قفك د قندلاسقب لمندلقحلديقا  نفد دق

لماددلنقاليسددلقف ديدد  هم قنددلاسقبددهقحلدديقت ددخفيقال ددلادق

اليل فنقفال م دوقفال خضَي   قفالصد     قالضدوق ق

قتزا قتضأللدقكلقفقت.



 

م ليق  هقسخيقل  قج فددقمد قادوقال د لا قفقلق خبيقت

فاةر ق  ضلدددقباي تهدد قف  ددضخيجقم  امهدد قفك لزندد ق

ف شييسق ايقبل قالض خفيقفالهلاينقفال ممقالضوقلل ق

قاماهقفكيمهقلمقيةصلقل  قم ه قنو .

فمددنقةي تددهقاةانفددنقال ل ددفنقحخبدد رسقتمدد ليق  ددهقسددخيق

لإل  دد وقج فدددقمدد قاددوقال دد لا قفاةر قفممدد دوق

ف   اليس قثدمقحخبد رسقبأ دهق خيجدهقمدنقبجدنققاليلو

د قفجمدلقلدهقال د دقفالبصديقفاللد ادق  مهق قيمامقندفم 

فة  قالماددمقف ا ددهقمدد قلددمقييددنقيماددم قاة ددلقبهددذاق

الض ددددخفيقفبهددددذاقالضماددددفمقمددددنقا ددددلوقالماددددمقفا ددددلوق

ال خضي   قالب نيبقمد قندلقمشد نلقممادلنقتيقدتقبدهق

الصدد      قفتلسددمتقبددهقال خضي دد  قفت ل ددتقبددهق

ال   اد قفتن ربتقبهقاةقج رقالش سمن قفتخ  دلقبدهق

ق نلقال ش ر قفال و ر .

 مددد قيدددل قبلددد قد لدددنقق  مدددنق اددديقك ددد  ققدددلربقهللاق

فالل قم ق خبيقبهقمدنقالوفدل قالضدوقكد وقال يدذبلوق

دقمد همقلندلربقمدنقيندل ق ي ييف ه قاسدضبم دادقلهد قفقف سد 

لاشدو قكدنقافيدلوق اديققدلربقاردمدوقالمدمففقاددوق

ققلرتهقفاوق حلالهقكاه . ا هقفاوق



 

اددأرانمقهللاقمددنقةثدد رققلرتددهق ادديقيددلقنددذاقاردمددوقمدد ق

دلهمق ايقك   ققلربقخ لنهقفمما ه قف ايقفحلا فضهق

دق دقاشدفم  فالل قرساه.قفنلق قيدزا قيدييهمقةي تدهقندفم 

اوقاراد  قفادوق  ل دهم قاد  ضلدقبدذل قالدذينقيييدلفوق

لينقالةعقفاتب  ه قفق متقالةألنقالب لونق اديقال م  د

ال ي بيين؟قفال رق ا همقفبد  دق ادفهمقحبقتيبَّديفاقبدهق

فامضاددد اقغددديفرادقبددد  الد قاددد  قالدددذيقخادددعقاإل  ددد وق

ف  ددلَّسقف مددلَّسقبيددلقفسددفانقيددلرعقبهدد ق  ددلاعقالماددلنق

ال  امددنقفالل ددلوقال ض ل ددنقاللي فددنقفالل فليددن قفربدد ق

ندددذاقبهدددذا قادددأميقب لنفددد نقب لدددلينقفا سدددضم  نقبهدددذسق

}}يَ  َي َه ققق  قتم لي:قف نقاللينقفالل ف  اللس الق ايقق

َ اُدلاقاَلد ِلةد { فِّبَد ِ قَفا   ُسُلقُكاُلاقِمَنقالجَّ ف مديقق{ الي 

}}يَ  َي َهد قالَّدِذيَنققال  م فنقب  ق ميقبهقال يسافنقاند  :

ق ِقحِو  ددُيُيفاقِ َّ قَفان  قَ فِّبَدد ِ قَمدد قَرَزق  َدد ُكم  ةَم ُددلاقُكاُددلاقِمددن 

قحِيَّق َنق{قفق  قتمد لي:ق سُقتَم بُلُفَوق*{ُك  ضُم  قَحديَّ قَمدن  }}قُدل 

ق ِ ققُدل  ز  فِّبَ ِ قِمدَنقالدّيِ َيَجقِلِمبَ ِدِسقَفالجَّ ِقالَّضِوق َخ  ِزي َنَقَّللاَّ

َنق ِندددَوقِلاَّدددِذيَنقةَم ُدددلاقاِدددوقال َةفَددد بِقالدددل   فَ قَخ ِلَصدددندقيَدددل 

ق{.ال ِنفَ َمِن{



 

ددتق اددفهمقال م ددنقاددوقالددل ف قف ارخدديبقادد ل  م لوقت َّ

فاسضم  لاقب لجفب  قف ض فقال   ادقالضوق قتةصديق

 اددديق بددد دبقهللاقف   ضددده قفالددد رقاندددضو لهمقبهدددذسق

ال  دد ادقالضددوقيُضلسددلقبهدد قحلدديقحالددالإقالددلينقفالددل ف ق

ق ب دبقمنقالمب دا قفقيبنقمنقالنيب  .

ف مدد قمددنقسددلانمقمددنقال دد ديفنقفالمدد لفنقالودد اافنق

ف  قفندددمق دددنقاددإ همق يادددلاق دد نيادقمدددنقالةفددد بقالددل 

ارخدديبقغدد االو قفانددضوالاقب لددل ف ق ددنقالددلينقف  ددلاق

هللاقاأ   نمق  ل همقف    نمقمص لةه  قاض ضمدلاقافهد ق

ت ضدددقاة مدد نقال دد ا ن قاخ دديفاقالددل ف قفارخدديب قحوق

بلدد قنددلقالخ ددياوقال بددفن.قادد  نجملاقب ةسددب  ق ددنق

فا نجمددتقالدداضهمقبدد  قحددفنققدد نقاليبدديقاددوققم ددبِّبه  

قالَّدِذيَنقيأَُلد ِدلُلَوقاِدوقق ققد  قهللاق د هم:قالبهمقك  }}حِوَّ

قحِ َّقِكب ٌيق قاِوقاُللُفِرِنم  قحِو  ق َتَ ُنم  ِقبِوَف ِيقُسا َج و  ةيَ ِ قَّللاَّ

ددِ فُدقال بَِصددفُيق ِقحِ َّددهُقُنددَلقال َّ ددضَِمذ قبِدد  َّ قبِبَ ِلِوفددِهقاَ س  َمدد قُنددم 

ق{.*{

  دد وقاسددضمذقبدد  قمددنقنددذاقاليبدديقالددذيقحدد  قبددفنقاإل

قبِ ل بَفِّ َددد ِ قفبدددفنقسدددم دته ق قُرُسددداُُهم  ددد قَجددد َ ت ُهم  }}اَاَ َّ



 

قَمد قَكد  ُلاقبِدِهق قِمدَنقال ِما دِمقَفَحد َ قبِِهدم  اَِيُحلاقبَِ  قِ   دلَُنم 

ِزاُلَوق*{ ضَه  ق{.يَ  

ق*ق*ق*

 فصل 

فحباقايَّيقالمبلقاوققلتهق م مدهقفنديابهقكفدفقيدلخلق

لقفي ددضنيقاددوقملضدددقفاحددلقفنددلقمددنقمددلخلقفاحدد

ال ملب قافنفضقهللاقلهقاوقبل قال لضدقمدنقالةدياربق

فاةسب  قاةخيقم قي مألهقفيض فزقجلنيسقفالد افهق

ف  امددده قافضلدددي قادددوقج فددددق جدددزا قالبدددلوقلضودددذيضه ق

فت  فضه  قفم قيبنيقمنقالمللقجملقلهقمخد رجقيخديجق

قم ه قلمالقيبنيقافميقفينضل.

م ددفمقيم ددلق  اددهقبددإبوقهللاقف قيددزا قنددذاقال م ددلقال

فيددد ديقمه  تددده قاهدددلقندددذاقمدددنقمنضمددديقالجبفمدددنق

فال ص دانقك  قينللهقال  ديلو؟ق نقنذاقتنلييقالمزيدزق

المافمقالذيق ح نقكلقنو قخانه قفبل قخاعقاإل   وق

منق فن قثمقجملق  اهقمنقساللنقمدنقمد  قمهدفنقثدمق



 

اسقف لدددخقافدددهقمدددنقرفحددده قفجمدددلقلدددهقال ددد دق سدددلَّ

قاملب قاضب رعقهللاق ح نقالخ لنفن.فاةبص رقفاة

فقلق بدهقهللاق اديقالبمدثقبد لضلييقادوق  دلارقاإل  د وق

قِمدَنقفت نالتهقان  :ق قاِدوقَري دل  قُك  ضُم  قحِو  َُ }}يَ  َي َه قال َّ 

ق قِمددن  قثُددمَّ لَددن  ق ُج  قِمددن  قثُددمَّ قتُددَيا   قِمددن  ال بَم ددِثقاَإِ َّدد قَخاَن  َدد ُكم 

ق ددوَن  قُمم  قِمددن  قثُددمَّ قَ اَنَددن  قِل ُبَددفَِّنقلَُيددم  قَفَغف ددِيقُمَخاَّنَددن  ُمَخاَّنَددن 

ق قثُدددمَّ قُمَ دددّ يد َحددد ِنقَمددد ق ََشددد ُ قحِلَددديق ََجدددل  قاِدددوقاةَر  َف ُِندددي 

قيُضَددَلاَّيق قَمددن  قَفِمدد  ُيم  قِلضَب اُوُددلاق َُنددلَُّكم  قِ ل ددالدقثُددمَّ ددِيُجُيم   ُخ 

بَِ قال مُُ دِيقِلَيدف الَق قيُدَيد قحِلَديق َر  قَمن  قبَم دِلقَفِم  ُيم  يَم اَدَمقِمدن 

دقاَددإِبَاق َ  َزل  َدد قَ اَف َهدد ق َ قَن ِمددلَب قَنددف مد قَفتَددَي قاةَر  ددم  ِ ا 

ج قبَِهدددف  ق قَزف  قُكدددّلِ قِمدددن  قَف َ  بَضَدددت  قَفَربَدددت  ضَدددزَّ   َ ددد َ قان 
ال 

تَيقَف َ َّهُقَ اَديق فِوقال َ ل  قَف َ َّهُقيُة  َقُنَلقال َةع  قَّللاَّ *بَِلَ قبِأَوَّ

قَنو   ق ققُكّلِ قال َّد َ نَقةتِفَدنٌق َقَري دَلقاِفَهد قَف َوَّ قَدِليٌيق*َف َوَّ

قاِوقال نُبُلِرق*{ َقيَب مَُثقَمن  ق{.َّللاَّ

األمددلقهللاقت نددلقاإل  دد وقاددوقنددذسقاة ددلارقفححف اددهق

دق اديقندذسقاةمددلرق اةر قبمدلقملتهد قدلدفالدقفبين  د 

دق الخ  نقالضوقيض فزقبهد قال  م دلوقفيمبضل هد قتصدلين 

قه قفاسضل  دقبهذسقالبيانفنقالمنافنقالة فن. قفليسا



 

ق*ق*ق*

ق

 فصل 

قحِبَاقق  قهللاقتمد لي:ق ِقثُدمَّ قاَِ دَنقَّللاَّ ق ِم َ دن  قِمدن  }}َفَمد قبُِيدم 

ددأَُرفَوق*{ ددِهقتأَل  قاَإِلَف  ددي  ددُيُمقالم  ف ددلَّدقهللاق ادديقق{.َم َّ

ق  :المبددد دقادددوقكض بدددهق الددد  فقالددد ممقف ج  سددده قفقددد

مَُيُنُمقال َيد اُِيفَوق قيُ  ِيُيف ََه قَف َك  ِقثُمَّ }}يَم ِياُلَوق ِم َ نَقَّللاَّ

ق{.*{

ا ل ممقال  نيبقفالب   نقكاه قمنقهللا قالة الانقبوفديق

سددبلقمدد همقفالة الددانقب ةسددب  قالضددوقنددلانمقحلفهدد ق

في َّددين قلهددم قفندددلقالددذيق فجدددلن قف فجددلق سدددب به ق

قينقف ممقالل ف .ففس ااه قفبل قن ملقل ممقالل

امادلنقاليدلوقفا ل دهقكاهد قمدنق م دهقفتف دفيس قفنددلق

الذيق اَّمقاإل   وقم قلمقيمامقف قلرسق ايقم قلدمقيندلرق

 افددهقلددل قحقددلارس قامافددهق وقيشددييسق ادديقبلدد قكادده ق

فمدددنقالشدددييقا ضياادددهق  هددد قمدددنقهللاقفمدددنقتف دددفيسق

قفا سضم  نقبه ق ايقم قُخِاَعقلهقالمبل.



 

ق*ق*ق*

 فصل 

}}اليقِكضَ ٌ قق  قهللاقتم لي:قب مقهللاقاليح نقاليحفم:ق

قِمددَنقال  اَُ دد ِ قحِلَدديقال  ددلِرق ََ ددِيَجقال َّدد   َ  َزل  َدد سُقحِلَف ددَ قِلضُخ 

قحِلَيقاِلدَياِ ق ِقالَّدِذيقلَدهُقبِإِب ِوقَربِِّهم  ال مَِزيدِزقال َةِ فدِلق*َّللاَّ

ق ِ قَفَفي ٌلقِلا َي اِِييَنقِمن  َم قاِوقال ََّ  َفاِ قَفَم قاِوقاةَر 

ق*{ ق{.َ ذَا  قَنِليل 

 خبدديقتمدد ليق  ددهق  ددز قالندديةوق ادديقرسددللهقمة ددلق

الدداّيقهللاق افددهقفسدداّمقاددوقفقددتقتددياكمقافددهقالألهددلق

جقال د َقبدهقفال امقفال ا   قف  لاعقالشيفر قلفخي

مددنقنددذسقال ا دد  قال ضياك ددنقاددفماِّ همقمدد قلددمقييل ددلاق

عق دزاا همقفيمفديقن  هدمقفحلاسدهمق يما لو قفيةدّيِ

حليقالخفيقفحليقاإلي  وقبهقفبيساهقف   ضدهقف   دنق

رسلله قاض ض فيقممد راهمقفتضمد ق ديينهمقفي دضنفمق

سدددالكهمقفتدددضمقلهدددمقبدددذل قالخفددديا قفت دددلادق ددد همق

قالشيفرقفال ميا .



 

ا ددنقتاندديقنددذاقاليضدد  قالددذيقنددلق كبدديقالدد ممقبلهددمق

فقبدددددل قفا نفددددد دقةفامددددديسقفحرنددددد داتهقال ضلي دددددنق

ال صدداةنقلاددلينقفالددل ف قانددلقاسددضن نق ادديقالصدديا ق

ال  ضنفم قفمنق  ي ق  دهق فق  رضدهقاهدلقاليد ايق

قالذيقا ل ق حلاله.

ففيلقلاي ايينقمنق ذ قنليل قاإ دهقلدمقييدنقكلدينمق

 فقاتبدد عق ييددعقنددل  قبددلق ددنقانددضب سقفخلدد  قلاةددعق

كلينمقاللرق نقرغبنقاوقالضيفقفحلقالل ف قالدذيق

الددلَّنمق ددنقالهددل قفالةددع قا سددضةبلاقالةفدد بقالددل ف ق

 ادديقارخدديب ق فلمدد قاددوقضددال قبمفددل.قف يقضددال ق

   مقمنقضال قمنقةثيقالهل ق ايقالهل قفالشدن  ق

ق ايقال م دبقفالشيق ايقالخفي.

قاِوقبَِلَ قفق  قتم لي:ق قَك َوقلَدهُققَا دٌلق}}حِوَّ َي قِلَ ن  لَِذك 

َدقَفُندددَلقَندددِهفلٌق*{ ددد   ق َل نَددديقال َّ { قفبلددد ق وقالمندددلق َف 

فحددددلسق قي ددددضنلقب مياددددنقهللاقف قيمدددديفق ب دتددددهق

فتل الفاه قف قتل الفلقيلنقارخيقحضيقيهضليقب دلرق

اللحوقالذيق فحد سقهللاقحلديقرسدلله قفييدلوقلدهققادلق

دقتةدددثقيألمدددلقاةايددد رقفالضصدددلرا قحرادا ق فن  ددد 

الدد حبه ق ادديقاخضفدد رقال دد ادق ادديقالمدد ر قفالخفدديق



 

 ادددديقالشددددي قفالهددددل ق ادددديقالمددددال  قفاةخددددال ق

قالأل فانق ايقضلن .

ا لنالقالةدوقحباق  ديقادوقالدلحوقفتأمدلقمد قجد  قبدهق

اليسددلقمددنقالةددعقاددوق ن اددلسقف خالقددهقف    لدده قلددمق

د قاإ هقيمامق  هقلفسقبملقالةدعقح ق ي ثيق ايقبل قنفم 

ق.المال 

ا لضصددلرا قفالماددلنقفحددلن قبددالققاددلقيضجادددقحلدديق

الخفيقفالةعق قتيلوقفحلن  قبلققدلقييدلوقضديرن ق

ند قمدنقالضلجفهد  ق ند ق دنقاإلي د و قفخاّلِ كمفيادقلخاّلِ

فلضيبِّيق ناه قبهد قك د ققد  قهللاق دنق ممد  ققالصةفةن 

دقاََ دد ققندد   : اقَف َا مِددلَب مد قَف َب َصدد رد قَسدد   }}َفَجمَا  َدد قلَُهددم 

ق قِمددن  قَف َق َا مِددلَتُُهم  قَف َق َب َصدد ُرُنم  مُُهم  قَسدد    َغ  َدديقَ دد  ُهم 

قَم قَك  ُلاق ِقَفَح َ قبِِهم  َةلُفَوقبِايَ ِ قَّللاَّ قحِب قَك  ُلاقيأَل  َنو   

ِزاُلَو{ ضَه  ق{.بِِهقيَ  

األةددلنمقريدد  قهللاقفاسددضيب رنمق  هدد قفاسددضهزالنمق

 ضلددد عقبهددد قفاحضنددد رنمقةناهددد ق فجدددلقلهدددمقاندددلقا 

بأس   همقف بصد رنمقف امدلتهم قاادمقيدز قندذاقد بهدمق

حضيقحعق افهمقالمن   قا   يقكفدفقك  دتق ادلمهمق



 

الضددوقلددمقتددبَنق ادديقاإِلي دد و قفح  دد قنددوق اددلنقج اددنق

دقل م رضددضهمقاليسددلقفبندد اهمق م ةياددنقالدد ر قسددبب 

 ايقم قنمق افهقمدنقاليلديقفالضيدذيلقبد لةع قا مدلبق

قب  قمنق امق قي لد.

ق*ق*ق*

ق

 فصل 

قفق  قهللاقتم لي:ق قَندو    َجديقُكدلَّ }}قَ َ قَرب  َد قالَّدِذيق َ  

قَنددلَ ق*{ { ق يق  جدديقكددلقمخاددل قِخانضددهقَخا نَددهُقثُددمَّ

الالاننقبهقال   سبنقلة له قثمقبملقنذاقالخاعقنل قكلق

مخاددل قل دد قُخاددعقلدده قفنددذاقيشدد لق  ددلاعقالهددلاي  ق

قكاه .

 قغفيقاإل   و قنل قكلقالد فقم هد قحلديقا لةفلا  

مدد قي  سددبه قم دد ق قتددضمقحف تهدد قالةفلا فددنقح قبدده قمددنق

قجالقال   ادقالخ النقفدادقال م رق نق ل ه .



 

ف مدددد قاإل  دددد و قاهددددلاسقهللاقنددددذسقالهلايددددنقفاخضصددددهق

بهددلاي  ق خدديقاسددضي لقبهدد قدي ددهقفد فدد سقحباقاسددضم اه ق

لهقاهدذاققدلققف م قحباقاسضم اه قاوقغفيقم قخانتقكاه  

قاسضةلقفاخض رقالم ديق اديقالهدل قك د ققد  قتمد لي:

ددددضََةب لاقال مََ دددديقَ اَدددديق قاَ س  دددد قثَُ ددددلدُقاََهددددلَي  َ ُنم  }}َف َمَّ

ق{.ال ُهلَ {

فبهددذسقالهلايددنقالخ الددنقب إل  دد وقسددخيقلددهقج فدددقمدد ق

فالدداتقحلفددهققلرتددهقمددنق اددلنقاليددلو قفنددذسقالهلايددنق

اددلنقالشدديعقتشدد لقالهلايددنقال أل اددنقفال لصددانقاددوق 

ف    لدده قفاددوق اددلنقاليددلوقف    لدده.قاماَّ ددهقالماددلنق

الشددي فنقفنددلاسقحلدديقممياضهدد قثددمقحلدديقالم ددلقبهدد  ق

ف ا هق النقاليدلوقثدمقي َّديقلدهقسدباه قا دايه  قفكدلق

 حددلق  جدد سقمددنقنددذسقاةمددلرقمدد قنددلقالالاددعقبددهقفمدد ق

تنضمفهقحي ضدهقالضدوقم هد قحوق ديفقاةمدلرقال  امدنق

ب عقالةعقفاسضم وقهللاق افهد قفحيلق افه قف ايقات

يّ ددين ق افددهقفاددض ق افددهقم هدد قبة ددلقح لددهقفقلتددهق

احدديلق»قك دد ققدد  قالدداّيقهللاق افددهقفسدداّم:قفكل  تدده 

 قفندددذاق« اددديقمددد قي لمددد قفاسدددضمنقبددد  قف قتمألدددز

قالةليثقاوقالصةف .



 

ق

انللدده:قاحدديلق ادديقمدد قي لمدد  قدخاددتقافددهقاةمددلرق

ضهددلقاددوقاللي فددنقفالل فليددن قا ددنقحدديلق افهدد قفاج

تةصفاه قفسا قالجي قال لالدانقحلفهد قفاسدضم وقهللاق

 افه قتمقلدهقمد ق راد قفمدنقلدمقيةديلق اديقاةمدلرق

قال  امنق فقلمقي ضمنقب  قاوقتةصفاه قخ  قفخ ي.

فقددلق خبدديقهللاقاددوق ددلبقةيدد  ق وقالندديةوقنددل قلا دد َق

ف  هقيهدليقحلديقالةدعقفحلديق ييدعقم دضنفم قفيهدليق

فددهقخفدديقفالددالإقف لدددقلاضددوقنددوق قددلن.قايددلق مدديقا

قا لنيةوقيهليقحلفهقفيينلقالمب دقحلفه.

ق*ق*ق*

ق

 فصل 

َسددا  َ قُرُسدداَ َ قبِ ل بَفِّ َدد ِ قَف َ  َزل  َدد قفقدد  قتمدد لي:ق }}لَنَددل ق َر 

دِ قَف َ  َزل  َد ق قبِ ل ِن   َُ َممَُهُمقال ِيضَد َ قَفال ِ فدَزاَوقِلفَنُدلَنقال َّد 



 

قال َةِليدلَق ُقَمددن  قَفِلددفَم اََمقَّللاَّ َِ قَنددِليلٌقَفَم َدد اُِدقِلا َّدد  ٌَ اِفددِهقبَددأ 

قَ ِزيٌزق*{ َققَِلي  قَّللاَّ ق{.يَ  ُصُيسُقَفُرُساَهُقبِ ل وَف ِلقحِوَّ

اأخبيقتم ليق  هق رسلقاليسدلقلهلايدنقالخادعقف يَّدلنمق

ب ري  قالبف د  قال بف دنقلاةند اعقاللالدنق اديقالدلقهمق

ف  ز قممهدمقاليضد  قالدذيقافدهقفحنفننقم قج لفاقبه ق

دقال فددزاوقالددذيق الهددل قفاليح ددن قف  ددز قممهددمق يمدد 

نددلقالمددل قفمدد قيمدديفقبددهقالمددل قمددنق الددل قالمددل ق

فايف دده قفبلدد قلفنددلنقال دد َقب لن دد قحباق  اددلاقبهدد ق

اددوق ن اددلنمقف خالقهددمقف   دد لهمقفسددالكهمقفج فدددق

ق ملرنم.

ا ضددديق  ادددلاقب ددد ق  زلدددهقهللاقمدددنقاليضددد  قفال فدددزاوق

قاةتقم همقنذسقاةملرقفاسضن متق حلالهم.ال

ف خبيقتم ليق  هق  ز قالةليلقافهقبدأَقندليلقفم د ادق

لا  َ قاخ قم  امهقاوق ملرقالةي قثمق  َّ ه قاوق

سدددد ايقاةمددددلر.قا لةليددددلق  زلددددهقهللاقلهددددذسقال  دددد ادق

قالميفرينقفالي  لفنقالخ النقفالم من.



 

يدلقفقدلقاأل فدقاةنف  قح قال  درقم ه قتةض جقحليقالةل

سددد قه قهللاقادددوقسددددف  قا مض ددد وق ادددديقالمبددد دقبهدددد  ق

فمنضمدديقبلدد قاةمدديقب سددضخياجقنددذسقال  دد ادقبيددلق

فسددددفان قفبلدددد قينضمددددوقتماددددمقالل ددددلوقالم ددددييينق

فالةيبفددنقفالدد   نقاةسدداةنقفتلابمهدد  قفال ياكددلق

البةيينقفالبييدنقفالهلاافدنقفغفديقبلد قم د قي ضلددقبدهق

}}َف َِ دل فاققتمد لي:ك  قق  ققالمب دقاوقدي همقفد ف نم 

ِنبُدلَوق قِربَد ِ قال َخف دِلقتُي  ب قَفِمدن  ققُدلَّ قِمدن  ضََجم ضُم  قَم قاس  لَُهم 

} ُكم  ِقَفَ لُفَّ قَّللاَّ ق{.بِِهقَ لُفَّ

ق

{فقددد  قتمددد لي:ق { قاهدددذاقيض ددد ف ق}}َفُخدددذُفاقِحدددذ َرُكم 

اةميقبإ لادقال  دضج عقمدنقالندلبقالمنافدنقفال ف سدفنق

خددذقالةددذرقمددنقاة ددلا قبيددلقفال  ديددنقفال م ليددن قف 

فسدددفانقفبيدددلق ييدددع قاأل فددددقالصددد     قاللقفندددنق

فالألافانقفال خضي   قفاةساةنقفالضةصد   قداخادنق

قاوقنذاقالم لن.

اهددذاقالددلينقاإلسددالموقيةددثق ادديقاليقددوقالصددةف ق

فالنلبقمنقج فدقاللجلس ق يسقم قااضياسق  لالسق  دهق



 

رقملضِّددي قفنددمق يما ددلوقكددذبهمقفااضدديا نمق  دده قمخددلِّ

فليددنقال ب نضدد  قفال يدد بيا قسددهاتق اددفهمقف  ددلاق

منقجهاهمق  ه قتديفجق اديقالمندال قفكدلق  قدلقيمادمق

كددددذبهمقفااضدددديا نم قفح  دددد قيوضدددديقبهددددمقالألدددد نالوق

الم للوقالذينق قيميادلوق دنقاإلسدالنق ققادفالدقف ق

رقلهمقن   قاة لا قاإلسالنقبصدلرق كمفياد قبلقيصّلِ

جددلاقمدد قينللل ددهقمددنقالب  ددل قفح قا ددنقندد  فمنقلفيّفِ

 يفقاإلسالنقمميانقالدةفةنق ديفق  دهق قي دضنفمق

 مدددلرقالبشددديقدي هددد قفد فليهددد قح قبددده قفحوقتم لف دددهق

الةيف نق كبيقبين وق ايق  هقت زيلقمنقحيفمقح فل ق

حفثقنيعقلهدمقق  لمقب لوفلقفالشه دب قرحفمقبمب دس 

ِم ِفَنق}}لَققنذاقاللينقالذيقق  قافه: ُقَ اَيقال ُ    قَّللاَّ نَل قَمنَّ

قةيَ تِددِهق قيَض اُددلقَ اَددف ِهم  ق َ  لُِ ددِهم  قَرُسددل دقِمددن  حِب قبَمَددَثقاِددفِهم 

ق قَكدد  ُلاقِمددن  َ ددنَقَفحِو  ُ ُهددُمقال ِيضَدد َ قَفال ِةي  قَفيُمَاِّ فِهم  َفيُددَزّكِ

ق*{ قُمبِدفن  َ ا دُتققفقد  :ق{.قَب ُلقلَِلدوقَضدالَ   َنق َك  }}ال فَدل 

ق ِم َ ضِدددوقَفَرِضدددفُتقلَُيدددُمقلَق دددُتقَ اَدددف ُيم  قَف َت َ    قِديددد َُيم  ُيدددم 

د{ ددالََنقِدي دد  ِق{قفقدد  قتمدد لي:قاإِلس  يَنقِ   ددلَقَّللاَّ قالددلِّ }}حِوَّ

ددالَُن{ دققفقدد  :ق{ اإِلس  ددالَِنقِدي دد  قيَب ضَددغِقَغف ددَيقاإِلس  }}َفَمددن 

قيُن بَددَلقِم  ددهُ{ َ ددُنقِمددنَققفقدد  قتمدد لي:ق{ اَاَددن  ق َح  ق}}َفَمددن 

قيُلقِ ُلَو{ ن  ِقُحي  د قِلنَل  ق{.َّللاَّ



 

فق  قادوقفالدفقال بدوقمة دلقالداّيقهللاق افدهقفسداّمق

َّبِمُددلَوقففالددفقمدد قجدد  قبددهقمددنقالددلين:ق }}الَّددِذيَنقيَض

قاِدوق ضُلبد قِ   لَُنم  قالَِّذيقيأَِللُف َهُقَمي  وَّ قاةُّمِ ُسلَ قال َّبِوَّ اليَّ

قبِدد  َرابِقَفاإِل  أِلفددِلقيَددأ ُمُيُنم  قَ ددِنقالضَّددل  ل َ م ُيفِفقَفيَ  َهدد ُنم 

ُنقَ اَددف ِهُمقال َخبَ اِددَثق فِّبَدد ِ قَفيَُةددّيِ قلَُهددُمقالّجِ ال ُ   َيددِيقَفيُِةددل 

ق قَ اَددف ِهم  ددالََ قالَّضِددوقَك  َددت  قَفاةَغ  ددَيُنم  قحِال  َفيََمددُدقَ دد  ُهم 

ُرفسُقَف ََصددُيفسُقَفاتَّبَمُددلاقال  ددلَرق اَ لَّددِذيَنقةَم ُددلاقبِددِهقَفَ ددزَّ

ق{.ِذيق ُ  ِزَ قَممَهُق ُفلَمَِ قُنُمقال ُ ل ِاُةلَوق*{الَّق

دقح ق مديقبده ق اأخبيق  هقلمقيبعقمميففق نالدقفندي  

ف قم ييقح ق هيق  ه قف ق فلق د ادقح ق حاده قف ق

خبفثقض رقح ق هيق  ه قف  هقمدقبلد قسدهلقمف َّديق

قدددلقفضدددمتق دددنق نادددهقارالددد رقفاةغدددال قف  دددلاعق

ال ش   قف وقمنقالضزمهقفةمنقبدهقفاتبددقال دلرقالدذيق

ق  ز قممهقاهلقال لا قاوقدي هقفد ف س.

فاللددالإقنددلقاللددلزقبيددلقمجاددل قميغددل  قفال ألدد بق

منقكلقنالعقفميندل  قة دهقيهدليقلاضدوقندوق قدلنق

قمنقاةخال قفاة    قفال ل قاةحلا .



 

قَفَزَنددَعقال بَ ِ ددلُقفقدد  قتمدد لي:ق قَجدد َ قال َةددع  قق}}َفقُددل  حِوَّ

ق{.ال بَ ِ َلقَك َوقَزُنلقد ق*{

ا لةعقنلقم قجد  قبدهقاليسدل قالداّيقهللاق افدهقفسداّمق

اوق الل قاللينقفايف هقفادوق مدلرقالدلينقفالدل ف  ق

قفالب  لقم قخ للهقف  قمه.

ايددلقمدد قخدد لفقالددلينقاإلسددالموقاهددلقب  ددلق قيمبددتق

لاةعق  لقال ن بان قفح   قيديفجقحباقغد  قالةدعق  دهق

 قبددلينقاإلسددالن قفح قا ضدديق دديفقالددلينق  ددلقالألهدد 

اإلسالموق ايقم قنلق افهقادإوق ندلقالمندل قاللاافدنق

فاةلب  قالصد افنق قيبضودلوقبدهقبدل د قف قيخضد رفوق

 افددهقسددلاس قة ددهقيددل لقحلدديقسددم دبقالددل ف قفالددلين ق

قافأل دقبفنقال م دتفن.

اهددد   قينللدددلو:قرب ددد قةت ددد قادددوقالدددل ف قح ددد نقفادددوق

فندمقالدذينقفالدلهمققق  ق دذا قال د ر ارخيبقح  نقف

ق ُ  مَيقَفُندَلققهللاقبنلله: ق َف  قبََكي  قَ ِ َلقاَل ِلةد قِمن  }}َمن 

َ دِنق قبِأَح  دَيُنم  ق َج  ِزيَ َُّهم  فِفَ َّهُقَحفَ بدقَ فِّبَندقَفلَ أَل  ِمٌنقاَاَ ُة  ُم  

ُقالَِّذيَنقةَم ُدلاقِمد  يُق{ قَم قَك  ُلاقيَم َ اُلَوق*{ ق}}َفَ لَقَّللاَّ م 

ِ قَكَ ددد ق قاِدددوقاةَر  ِالَ َُّهم  دددضَخ  ددد ِلَة ِ قلَفَ   َفَ ِ اُدددلاقالصَّ



 

قِديدد َُهُمقالَّددِذيق قلَُهددم  دد َنَّ قَفلَفَُ ّيِ ققَددب ِاِهم  اََفقالَّددِذيَنقِمددن  ددضَخ  اس 

دقيَم بُدلُف َ ِوق ق َم  د  اِِهم  قبَم ِلقَخدل  قِمن  لَ َُّهم  قَفلَفُبَلِّ تََميقلَُهم  ار 

ِيُكلَوقبِوقَنف ق ق{.مد { َقيُش 

فنمقحفنقق ملاقب إلي  وقفالم لقالص ل قالذيقيشد لق

نددددياادقالددددلينقكاهدددد ق  ألددددزقلهددددمقمدددد قف ددددلنمقمددددنق

ا سددضخالفقاددوقاةر قفالض يددفنقفالمددزقفالي دد   ق

فحفنققصيفاقاوقبل ق لقبلاقبض ا قاة دلا .قايد وق

نددذاقالمددزقحبققدد ملاقبددلي همقفنددذاقالددذ قالددذيق الدد بهمق

الددلينقنددلقالةددعققحددفنقضددفَّملسق كبدديقبيندد وق ادديق و

ف  هقمدلارقال دم دبقفاللدلزقادوقالدل ف قفارخديب قف وق

ف مد قمد قحصدلقة لاادهققالشن  قفالخدذ وقبضمدففمه.

قم قددتق ادديقفجددهقا سددضلراجقاي دد ققدد  قهللاق مددنق ددّز 

ددبِالَِدقق دد هم: }} َقيَوُيَّ َّددَ قتَنَا ددُلقالَّددِذيَنقَكلَددُيفاقاِددوقال 

قَمدددأ َفاُنم ق {قَجَهددد َُّمقَفبِدددم َسقال ِ َهددد دُق*{ق*َمضَددد ٌعققَِافدددٌلقثُدددمَّ

ق ق َب ددَلاَ قُكددّلِ ددُيفاقبِددِهقاَضَة  َدد قَ اَددف ِهم  دد ق َُ ددلاقَمدد قبُّكِ }}اَاَ َّ

ق قبَو ضَندقاَإِبَاقُندم  قَحضَّيقحِبَاقاَِيُحلاقبَِ  ق ُفتُلاق ََخذ  َ ُنم  َنو   

د ِنقالَّدِذيَنقَ اَُ دلاقَفال َة   ِقُمب ِاُ لَوق*اَنُِجدَدقدَابِدُيقال نَدل  لُقِ َّ

قال مَ لَِ فَنق*{ ق{.َرّ ِ

ق*ق*ق*



 

ق

 فصل 

فقلق ميقهللاقبد لضلييقفالضدلبيقادوقال د لا قفاةر ق

ق اديقاسدضم   قالليديققفم قخاعقهللاقمدنقندو   فحدثَّ

ققادددوقةي تدددهقال خالقدددنقفادددوقةي تدددهقالنية فدددن: }} ََفلَدددم 

ددَ  َفاِ قفَق ِ قَفَمدد قَخاَددَعقيَ  ُ ددُيفاقاِددوقَماَُيددلِ قال َّ اةَر 

ق قيَُيددلَوققَددِلقاق ضَددَيَ ق ََجاُُهددم  قَ َ دديق َو  قَف َو  قَنددو    ُقِمددن  َّللاَّ

} ِ قاَدد   ُ ُيفاق{قاَبِددأَّيِقَحددِليث  قِسددفُيفاقاِددوقاةَر  }}قُددل 

ققَب دُل{ }}ِكضَد ٌ ق َ  َزل  َد سُق{قَكف َفقَكد َوقَ  قِبَدنُقالَّدِذيَنقِمدن 

دددَ قُمبَددد َرٌعقِلفَدددلَّبَّيُق فاقةيَ تِدددِهقَفِلفَضَدددذَكََّيق ُفلُدددلقاةل بَددد ِ قحِلَف 

ق{.*{

انلق مديقب سدضم   قالمندلقفالليديقادوقةي تدهقال خالقدنق

فادددوقةي تدددهقال ضادددلب قلفدددلرعقالمبدددلقبمنادددهقمددد قادددوق

ال خالقدد  قمددنقال  دد ادقفاريدد  قافلنههدد قفي ددضم اه ق

في ضلدددقبهدد قبة ددلق حلالهدد قف خبدديق  هدد قةيدد  قلنددلنق

قنلنقيلق لو.ي م لوقفلنلنقيمنالوقفل



 

اأندددلقاإلي ددد وقفالمندددلقالصدددةف قفالفندددفنقالصددد د ق

تليدديفاقافهدد قفا ضلمددلاقفارتلمددلاقاددوقالددل ف قفارخدديبق

فم قتو وقاري  قفال ذرق نققدلنق قي م دلو قا لدذينق

 قي ضلمدددلوقبايددد  قهللاقحمددد قرجدددلقادددوقغ يدددنقالألهدددلق

فالمددال ققددلقُحددينق م ددنقالمنددلقفاللهددم قفحمدد قرجددلق

سق نادهقفبكد لسقفتيبديق دنقةيد  قمم  لقمي بيققلقغديَّق

قهللا.

ا لم قدلقال لادعقكا د قتليديقادوقاليدلوقفاهدمق سديارسق

د قفق  قسدبة وقهللاق دنق دقفينف   فحي هقامضألققابهقحي    

دق فقسدددل  قفسدددبة  هق وقتيدددلوق دق بمددد   وقيخادددعقندددفم 

 ام لددهقالبليمددنقخ لفددنقمددنقالِةيددمقفالو يدد  قالة فددلب ق

لقال ةيددمقاددوقفسددبة وقمددنقخاددعقنددذاقاليددلوقالمألفدد

   مهقفات  قهقفارتب  قبممهقببمضقم قبفنق رضهق

فسد  اهقفح  د  هقفحفلا دهقف ب تده قامديفق وقخ لنهدد ق

فملبِّين قر قفاحلقفحلهقفاحل قاضلجدهقحلفدهقب إلي د وق

فا  ضددديافقفالشدددييقفالج  دددن قفخمددددقلةي ضدددهق

ف   ضددهقفسدداج  هقفلددمقييددنقكيمفدديقم ددنقا نجمددلاق

 بب  ق نقم بِّبه  قفلمقب ل خالق  ق نقخ لنه قفب ل 

ي لذفاقاوق ا همقمنقال بلقحليقال  بلقفمنقالخادعق



 

حلدديقالخدد لع قكة لددنق كبدديقال دد ديفنقالن الدديينقاددوق

ق ا همقف ناهم.

فالم قلقية لقهللاق ايقالم افنقمنقنذاقالدلا قالمُمد  ق

قالذيقنا قافهقكمفيقمنقالخاع.

ق*ق*ق*

 فصل 

دَتقي:قق  قهللاقتمد ل دِيقاَدإِبَاقَ َزم  قاِدوقاةَم  ُنم  }}َفَند ِفر 

}ِ قَ اَيقَّللاَّ ققفق  ق دنقال د م فن:ق{ اَضََلكَّل  دُيُنم  }}َف َم 

} ق{.ُنلَر قبَف  َُهم 

فنذاقاةميقالذيق ميقهللاق بفدهقافدهقب ل شد فربقف خبديق

 دددنقال ددد م فنق  هدددمقيضشددد فرفوقافددده قيشددد لقج فددددق

بهمقفبوفدينم قادل ققاةملرقاللي فنقفالل فلينقال ضمانن

بلدد ق وقاةمددلرقالضددوقتلضددةتقمصدداةضه قفم لمضهدد ق

تهق تضمددفنقال بدد دربقحلدديقاماهدد  قفمدد قفضددةتقممدديَّ

يضمددفنقالبمددلق  دده قفمدد قانددضبهقم هدد قي ددضمف لوق افددهق

ب ل شددد فربقفال ددديافدبقحضددديقيضمددد قافدددهقالصدددلا ق

قفيضبفنقافهقال لدق فقالمير.



 

 مديققف قي ضييلق  قلق وقنذاقاةالدلقالم دفمقالدذي

هللاقبهقفملحهقفنلقال ش فربقاوقاةمدلرقندلقال دبفلق

اللحفددلقلصددالإقاةحددلا قكاهدد  قف  ددهقك دد قتددلخلقافددهق

الماددلنقفاة  دد  قالشددي فنقايددذل قالماددلنقفاة  دد  ق

ال  ديددن قفك دد قيددلخلقافددهق مددلرقاةادديادقيددلخلقافددهق

ق ملرقالأل     .

فالااددلقال شدد فربقالمدديفرينقفالي  لفددنق قتمددلقف ق

تلقفقكمفيقمنقاةمدلرق افهد ق مديقممادلنقتةصي قف

ليددلق حددل قفكددلق مدديقمددنقاةمددلرقيشدد َفرقافددهق ناددهق

قف نلقالخبيبقبهقفال ميانقفالنلبق افه.

قفق  قتمد لي:ق دضَِنفم  قُم   قحِلَديقاِلدَيا   }}َفحِ َّدَ قلَضَدل ُ لُنم 

ِم ُددددددلَوقبِدددددد رِخَيبِقَ ددددددِنق{ ق*{ قالَّددددددِذيَنق َقيُ   }}َفحِوَّ

َياِ قلَ َد كِق ق{قبُلَوق*{الّصِ دِليقحِلَديقاِلدَيا   }}َفحِ َّدَ قلَضَه 

} ضَنَفم  ق{.ُم  

فالصدديا قال  ددضنفمقالددذيقيددل لقحلفددهقاليسددل قمة ددلق

الاّيقهللاق افهقفساّمقفيل لقحلفهقنذاقالنديةوقالم دفم ق

نددلقالجييددعقال مضددل قالددذيقيضمدد نقاسددضن منقالمن اددلق

فاةخال قفاة    قال صاةنقلالينقفالل ف قفلألايادق



 

 قفنددوقتضمدد نقالماددلنقفاة  دد  قالشددي فنقفاةمددن

فاليل فدددن قةوقج فمهددد ق قتدددضمقا سدددضن منقح قبهددد  ق

دقفضدديرن ق كبدديق ف مددلرقال دد دبقفحددلن ق قتو ددوقنددفم 

ِم ُلَوققفلهذاقق  قتم لي:قمنق لمه   قالَِّذيَنق َقيُ   }}َفحِوَّ

َياِ قلَ َ ِكبُلَوق*{ ق{.بِ رِخَيبِقَ ِنقالّصِ

ق*ق*ق*

 فصل 

حباق رد ق وقتميفقضال قال اةدلينقال د ديفنقالدذينق

ينلللوقُفجل قال لجدلدا قفالةدلادمقمصد دانقبدالق

خدد لعقخانهدد قف قمبضددلعق حددلثه  قف  ددهقمدددقضدداللهمق

ال بفنقاوقح دعقفج دلوق قيخلديقح ق اديقمدنقلدفسق

لدددهق ندددلقف قسددد دقف قبصدددي قحباق رد ق وقتمددديفق

فتميفق وقاةملرقكاه قبخادعقهللاقفتندلييسقبل قم همق

فتلبفيس قا   يقحليقنذاقالم لمقالم دفمقن  دهقفق ديسق

فكلاكبددهقف رضددهقفمدد قافهدد قمددنقالةددلادم قفتأماهدد ق

ببصدديعقفبصددفيت قتألددلن قكاهدد قاددوقغ يددنقالة ددنق

فاإِلحيددد نقفال  ددد نقالبدددليدقالدددلا قد لدددنقق  مدددنق وق

 اديققفاحلق حل قايدقال ل قحيفمق ادفمقف  دهقخ لنه ق



 

كدددلقندددو ققدددليي قف وقالمندددل قفاةلبددد  قلضََةددد رقحباق

تلجهددددتقحلدددديقحي ضددددهقفبددددليدق   مددددهقاددددوقبمددددضق

مخالق تددهقامددالدق ددنقج فمهدد  قاضبدد رعقالددذيق ح ددنق

قكلقنو قخانهقفقلرسقتنليياد.

ا  ددديقحلددديقالشددد سقفالن ددديقفمندددلارقبمدددلن  قمدددنق

اةر  قف  ه  قللققيبض قمنقاةر قزي دبق دنقندذاق

ذل قلةدددلمقالمددديرقاليمفددديقادددوقاللاقددددق فقبمدددلت قكددد

قاةبلاوقفال ب ت  قفج فدقم ق ايقفجهقاةر .

فا  يقم قيضيتلق اديقسدفين  قمدنقتم قدلقاللصدل ق

اةربمددنقال مددجيقحلفهدد قاإل  دد وقفالةفددلاوقفال بددت ق

فمددد قافهددد قمدددنقم ددد ادقالمدددل قفاإل مددد جقفال  ددد ادق

قاةخي.

فا  يقحليق ل  قفم قافه قمنقالمبيقالم ف دنقفكفدفق

 مددلقاددوقملضددمهقالالاددعقبددهقبةفددثقلددلققفضدددقكددل

قفضـدقاوقغفيسقلضشلنتقالخانـنقفا تت

قال  لمن قفكذل قج فدقالةفلا   قبهذاقاللالف.



 

اهلقيضصلرق وقييلوقبل قمص دانقبدالقخد لعقخانهد ق

قف قمبضلعقابضل ه .

حوقت  سلق   اليقالةف ب قف  ه قكاهد قبدلزوقفمندلارق

 ادديقلددلقزادق فق ندد ق خضاددتقالةفدد بقةكبدديقدلفددلق

تلحفددلقالبدد ريقف ادديقحبجدد  قمددذنلقال دد ديفن قفحوق

الدددذيق فجدددلقالةفددد بقادددوقاةندددف  قالةفدددنقفجمدددلقمدددنق

قةث رن قم قجمل قلهلق ايقكلقنو ققليي.

فمنق  يقحليقالةفلا   قاليب رقفالصو رقفحلهد نقهللاق

لهددد قكدددلقمددد قتةض جدددهقفتةفاهددد ق اددديقمصددد لةه قفمددد ق

الضدوقق  ج ن قمدنقاللج دنقفالدذك  قفاة  د  قالمألفبدن

يمألزق  ه قاإل   وق يفقبذل ق وقنذاق قيصلرقح ق

قمنقحله نقمنق  جيقكلقنو قخانهقثمقنل .

ق*ق*ق*

ق

 فصل 



 

دِاِةفَن{ق  قهللاقتمد لي:ق دَيقال ُ ص  { ق}}حِ َّد ق َق ُِمدفُدق َج 

ق قَف َقُندددم  ٌفقَ اَدددف ِهم  ددداََ قاَدددالَقَخدددل  قةَمدددَنقَف اَل  }}اََ دددن 

َز ُددددددددلَو{ ددددددددالََإقَمدددددددد ق{ قيَة  ق ُِريددددددددلُقحِ َّقاإِلال  }}حِو 

ضََجم ُت{ ق{.اس 

فاري  قاوقالم   ق اديقالصدالإقفاإلالدالإقفاةمديق

بهقكمفيب قفكذل قاوقال هوق نقالل  دقفبنقال ل لينق

قاوقاةر قبملقحالالحه .

فاإلالالإقيش لقحالدالإقاةمدلرقاللي فدنقفالل فليدن.ق

ضلسلقبدهقحلديقبلد قايلق ميقنلقالالإقفحالالإق فقي

اهلقداخلقاوقنذسقال صدلل قك د ق وقضدلسقاإلا د دق

يددلخلقافددهقال هددوق ددنقالشدديقفالل دد دقفالمدديرقاددوق

ف  فددديقبلددد ققللدددهققالدددلينقفالدددل ف قفاة  ددد  قكاهددد  

ددِليقِلاَّضِددوقِنددَوق َق ددَلُن{قتمدد لي: ةَوقيَه  قَنددذَاقال نُددي  ق{ }}حِوَّ

دد {قفقدد  قتمدد لي: قَرّ ِقِزد  ِددوقِ ا  د قق{}ق}}َفقُددل  }}ققُددل 

ددضَِليقالَّددِذيَنقيَم اَُ ددلَوقَفالَّددِذيَنقَ قيَم اَُ ددلَوق{ قيَ   { قَنددل 

قفغفيقبل .

فحفدددثق  ادددعقالمادددمقنددد لقالمادددلنقالشدددي فن قفندددوق

اةاللقفنوق نيفقالما فنقفند لقالمادلنقاليل فدن ق



 

ايلق امق  ادقادوقالدلينق فقادوقالدل ف قاهدلقداخدلقادوق

قملإقالمامقف ناه.

ق*ق*ق*

ق

 فصل 

ق  قهللاقتم ليقاوقبف وقجدال ق حيد نقالشديعقفح د ه ق

َقيَدددددددأ ُمُيقبِ ل مَدددددددل ِ قف دددددددلالضه قفرح ضهددددددد :ق قَّللاَّ }}حِوَّ

َشدد ِ ق بَدديقَفيَ  َهدديقَ ددِنقال لَة  َ دد ِوقَفحِيضَدد ِ قِبيقال نُي  َفاإِلح 

قتَذَكَُّيفَوق*{ قلَمَاَُّيم  ق{.َفال ُ   َيِيقَفال بَو وِقيَِمُ ُيم 

قفق  قتم لي:ق قَ اَدف ُيم  َنقَرب ُيدم  اق َت دُلقَمد قَحديَّ قتَمَد لَل  }}قُل 

دقَف َقتَن ضُاُدددلاق َ دد    ددِيُكلاقبِددِهقَندددف مد قَفبِ ل َلاِلددلَي ِنقحِح   َ َّقتُش 

قَف َقتَن َيبُدلاق قَفحِيَّد ُنم  ُزقُُيم  دُنق َدي  ق َة  دالَ   قحِم  قِمدن   َف  َدَُكم 

 قَفَمدد قبََجددَنقَف َقتَن ضُاُددلاقالدد َّل َسقال لَددَلاِحَشقَمدد قَ َهددَيقِم  َهدد

ق قبِدددِهقلَمَاَُّيدددم  ددد ُكم  قَفالَّ قبَِلُيدددم  ُقحِ َّقبِددد ل َةّعِ َنقَّللاَّ الَّضِدددوقَحددديَّ

دددِ قَف َقِفُ دددلاق{ قتَم ِناُدددلَوق*{ ق ََمدددَيقَربِّدددوقبِ ل ِن   }}قُدددل 

ِاِصدددفَنقلَدددهُق قَفاد ُ دددلسُقُمخ  دددأِلل  قَم   دددلَقُكدددّلِ قِ    ُفُجدددلَنُيم 

يَن{ ق.{اللِّ



 

ددِيُكلاقبِددِهقَنددف مد قفقدد  قتمدد لي:ق َقَف َقتُش  بُددلُفاقَّللاَّ }}َفا  

َ    د{ ققفقلله:ق{ َفبِ ل َلاِللَي ِنقحِح  قَمدن  َق َقيُِةدل  قَّللاَّ }}حِوَّ

دق َثِف د { ا   ق{.َك َوقَخلَّ

ققِبَددَلقفقدد  قتمدد ليق قتَُلل ددلاقُفُجددلَنُيم  ق َو  }}لَددف َسقال بِدديَّ

ددِيِ قَفال َ و ددِيِ ق ِنقال َ ش  ِقَفال فَددل  قةَمددَنقبِدد  َّ قَمددن  قال بِدديَّ َفلَِيددنَّ

ارِخِيقَفال َ الَاَِيِنقَفال ِيضَ ِ قَفال َّبِفِّدفَنقَفةتَديقال َ د َ قَ اَديق

بَديقَفال فَضَد َميقَفال َ َ د ِكفَنقَفاب دَنقال َّدبِفِلق ُحبِِّهقبَِفيقال نُي 

ددالَبَق قَدد ِ قَف َقَدد َنقالصَّ دد اِِافَنقَفاِددوقالّيِ َكدد بَقَفال َّ َفةتَدديقالزَّ

دددد بِِييَنقاِددددوق قحِبَاقَ  َنددددلُفاقَفالصَّ ددددِلِنم  َفال ُ لاُددددلَوقبِمَه 

ق ُفلَمِدَ قالَّدِذيَنقاَلدلَقُلاق َِ اِ قَفِحدفَنقال بَدأ  يَّ ال بَأ َس ِ قَفالمَّ

{ قحليقغفديقبلد قمدنقاريد  قَف ُفلَمَِ قُنُمقال ُ ضَّنُلَوق*{

ددانقلألحيدد نقالشددي فنقال ددأملرقبهدد قفال   هددوقال لّصِ

  هددد  قفبفددد وق وقهللاقمددد ق مددديقح قبددد ةفاميقال  امدددنق

ال ةضلينق ايقكلقخفيقفبيكنقفرح دن قف ق هديقح ق

ق نقكلقخبفثقض رقلفسقافهق لد.

فتضبددددق فامددديقالشدددييمنقمدددنقاليضددد  قفال ددد نقفتأمدددلق

حي هدد قفح دد ه قمددنق كبدديقالبدديانفنق ادديق وقالددلينق

اإلسالموقندلقالدلينقالةدعقالصدةف  قحفدثق مديقب د ق

قح نق  ادق فل قف هيق نقضلس.نلق



 

قاِمَندقاَ ث بُضُلاقفق  قتم لي:ق }}يَ  َي َه قالَِّذيَنقةَم ُلاقحِبَاقلَِنفضُم 

قتُل ِاُةدلَوق*{ اقلَمَاَُّيددم  َقَكمِفديد }َف َقتَ َدد َزُ لاققَفاب ُكدُيفاقَّللاَّ

َقَمدددددَدق قَّللاَّ دددددبُِيفاقحِوَّ قَفاال  اَضَل َشددددداُلاقَفتَدددددذ َنَلقِريُةُيدددددم 

دَيبُلاققق  قاوقا قضص د:ق{.يَن{الصَّ بِيِق }}َفُكاُدلاقَفان 

ِياِفَن{ قال ُ    ِياُلاقحِ َّهُق َقيُِةل  }}َفالَّدِذيَنقحِبَاق{ قَف َقتُ  

دد ق قيَن ضُددُيفاقَفَكدد َوقبَددف َنقبَِلددَ ققََلامد ددِياُلاقَفلَددم  قيُ    َ  لَنُددلاقلَددم 

ق{.*{

}}يَ  َي َهد قفق  قاوقالأل دقبفنقمصاةنقالدلينقفالدل ف :ق

اق دمَل  ِنقال أُلُ مَِنقاَ س  قيَل  الَِّذيَنقةَم ُلاقحِبَاق ُلِدَيقِلاصَّالَبِقِمن 

ق دددضُم  قُك   قحِو  دددٌيقلَُيدددم  قَخف  دددَدقبَِلُيدددم  ِقَفبَُرفاقال بَف  دددِيقَّللاَّ حِلَددديقِبك 

ِ ق دالَبُقاَ   ضَِشدُيفاقاِدوقاةَر  تَم اَُ لَوق*اَإِبَاققُِمدفَِتقالصَّ

ِق دددِلقَّللاَّ قاَم  قَفاب ضَوُدددلاقِمدددن  اقلَمَاَُّيدددم  َقَكمِفددديد َفاب ُكدددُيفاقَّللاَّ

{{ قتُل ِاُةددلَوق*{ {ق}}يَ  َي َهدد قالَّددِذيَنقةَم ُددلاقحِبَاقتَددلَايَ  ضُم 

قارين.

ق*ق*ق*

ق

 فصل 



 

يَددد َإقاَضُمِفدددُيققددد  قهللاقتمددد لي:ق ِسدددُلقالّيِ ُقالَّدددِذيقيُي  }}َّللاَّ

َفاَجقُكاََّهد ق{قاري  قَسَة بد { }}ُسب َة َوقالَِّذيقَخاََعقاةَز 

قَفِم َّ ق َقيَم اَُ لَوق*{ ق َ  لُِ ِهم  ُ قَفِمن  {قِم َّ قتُ  بُِتقاةَر 

ق ددَ  ِ قَمدد  د يَدد َإقلَددَلاقَِ قاَأَ  َزل  َدد قِمددَنقال َّ َسددا  َ قالّيِ }}َف َر 

قلَهُقبَِخ ِز ِفَنق*{ نَف  َ ُكُ لسُقَفَم ق َ  ضُم  }}ُنَلقق  :فقق{ اَأَس 

ِ قَجِ فمد { قَم قاِوقاةَر  اق{ قالَِّذيقَخاََعقلَُيم  قتَدَيف  }} َلَم 

ِ ق ددَ  َفاِ قَفَمد قاِددوقاةَر  قَمدد قاِدوقال َّ َيقلَُيدم  َقَسدخَّ قَّللاَّ  َوَّ

ق ِمََ هُقَ  ِنَيبدقَفبَ ِ  َند{ بََغقَ اَف ُيم  ق{.َف َس 

َيقفق  :ق ِيِسق}}قَفَسخَّ دِيقبِدأَم  ِيَيقاِدوقال بَة  لَُيُمقال لُا َ قِلضأَل 

َكبُلَندد ق{قاريدد   ق{ }}َفال َخف ددَلقَفال بِوَدد َ قَفال َةِ فددَيقِلضَي 

اُُعقَم ق َقتَم اَُ لَوق*{ ق{.َفِزي َندقَفيَخ 

اهذسقاري  قالييي   قفغفين قم  قيشبهه قحباقتأماه ق

لنقالمبل قف ديفقمد قدلدتق افدهقفمد قند اضهقمدنقالماد

الشدددي فنقفاليل فدددنقف    لهددد  قف ددديفقسددد نقال بدددوق

الاّيقهللاق افهقفساّمقالأل رينقمألدي قالضل دفيقليضد  ق

هللا قفتأملقنليهقاوقج فدقند فوقحف تده ق ديفق  دهق

 قيشدددذق دددنقديدددنقاإلسدددالنقمصددداةنقمدددنقال صددد ل ق

فم لمنقفخفيقفالالإ قف يفق وقالنيةوقتبف وقليلق

مدلرقحباقنو قفندل قفرح دنقلندلنقي م دلو قف وقاة



 

ب فددتق افددهقت دددتقمصدداةضه  قفكددلق مددديقانددلسقا دددلق

قف ن قفاللاقدقيشهلقبل .

دقندددذسقاريددد  قفغفينددد ق وقالمندددلق فقدددلقدلدددتق يمددد 

ف وقمددنقخدد لفققالصددةف قم يددلقلاشدديعقفندد نلقلدده 

الشددديعقاندددلقخ للدددهقبوفددديق ندددلقالدددةف قبدددلقبألهدددلق

فضددال قك دد ققدد  قتمدد ليق ددنقج فدددقمددنقحيددمق اددفهمق

  هددمققدد للا:ققفاقالشدديع:بدد لخالدقاددوقال دد رقم ددنق   ددل

دددَة ِ ق ِندددُلقَمددد قُك َّددد قاِدددوق اَل  ق َم  دددَ ُدق َف  قُك َّددد ق َ   }}لَدددل 

ق{.ال َِّمفِي{

اأخبيق  همقاندلفاقال د دقفندلقاةدلدنقال نافدن قفاندلفاق

المنل قفكففقييلوقلدهق ندلقمدنق نديعقبد  قالخد لعق

الددياز قال ددلبيقلألمددلرقكاهدد  قال ضلدديدقبيددلقك دد   ق

قال  قصفنقمنقكلقفجه.ق حلادقمنقال خالقفن

بلقكففقييلوق نلقل نقحألهقالب ريقالدذيقلدلقندييق

اإل   وقبيلقنو قمدنقال ة لسد  قفال مندل  قلدمق

فلهدذاقق لدتققيينقلدهق وقي دضألفزق نادهقالشد قادوقهللا 

دددَ  َفاِ ققاليسدددلقةم هدددم: قاَددد ِ ِيقال َّ ِقَنددد   }ق َاِدددوقَّللاَّ

ِ ق{ َر  كلقمدنق قفنذاقاسضله نقح ي رقمضنيرق  لقَفاة 



 

لددهقم ددنقمددنق نددلق وقالشدد قاددوقهللاقح ددعقفج ددلوق

قفمي بيبقلفسق كبيقم ه قمي بيب.

فقددل قبممددهم:قحباقتمدد ر قالمنددلقفالشدديعققددلَّم  ق

المنل قنذاقجهلق  فمقب  قدلتق افهق نل قالمندال  ق

اددإوقالمنددلقلاشدديعقندد نلقلدده قفنددلقي ددنقالم قددلق وق

الش رعقالةيفمقيةيمقبأحيد نقتخد لفقالمندلقالصدةف ق

الدق نق وقيخبديقبأخبد رقي  افهد قاللاقدد؟قسدبة   قام

قنذاقبهض وق  فم.

فلهذاقي بهقهللاقالمنل قفاللجيق ايقال ج للقالم ف نق

}}قُددِلقفالضلحفددلقفال بددلبقفال مدد دقممددلققللددهقتمدد لي:ق

ِاُيددلَوقِمم نَدد َ ق ِق َقيَ   قدُفِوقَّللاَّ قِمددن  ددضُم  اد ُ ددلاقالَّددِذيَنقَزَ   

ب قاِوقال ََّ  َفا قبَرَّ قاِفِهَ  قِمن  ِ قَفَم قلَُهم  ِ قَف َقاِوقاةَر 

ق*{ قَ ِهفي  قِمن  قَفَم قلَهُقِم  ُهم  ع  }َف َقتَ  لَدُدقالشَّدلَ َ نُققِني 

ق َِبَوقلَهُ{ ق{.ِ   لَسُقحِ َّقِلَ ن 

ا بهقالمنل ق ايق ميقتمياهقف قت ييس قفندلق وقكدلق

م ق بلقمنقدف دهقلدفسقلدهقماد قف قنديكنقادوقال اد ق

 نيبقف قندددل  ن.قفحباقا ضلدددتقندددذسقاةمدددلرقف قم ددد

قاةربمنقثبتقبجالوق ب دبقمنقسل قهللا.



 

قفكددذل ققللددهقتمدد لي:ق قيَددل ُ لقِمددن  قِمَ ددن  ق ََضددل  }}َفَمددن 

ق قَ دن  ِنقال ِنفَ َمدِنقَفُندم  ضأَِلفُلقلَهُقحِلَيقيَل  ق َقيَ   ِقَمن  دُفِوقَّللاَّ

ق َُ قَغ اِاُلَوق*َفحِبَاقُحِشدَيقال َّد  قدَُ  اِِهم  دلَا د ق َ   َكد  ُلاقلَُهدم 

قَك اِِييَنق*{ ق{.َفَك  ُلاقبِِمبَ دَتِِهم 

قَفَمد قَكد َوقفكذل ققللهقتم لي:ق قَفلَدل  ُقِمدن  }}َم قاتََّخذَقَّللاَّ

ق قبَِ  قَخاََعقَفلَماَلَقبَم ُمدُهم  قحِلَه  قحِبداقلَذََنَلقُكل  قحِلَه  َممَهُقِمن 

دد قيَِصددلُق ِقَ  َّ قُسددب َة َوقَّللاَّ {قك دد ق بددهقلَوق*{َ اَدديقبَم ددض 

 اددديقتلددديدسقبددد لخاعقفاليبلبفدددنقفاللحلا فدددنقبنللددده:ق

قَخاَنُلاق قُنُمقال َخ ِلنُلَوق* َن  ق َن  قَغف ِيقَنو    قُخِانُلاقِمن  }} َن 

ق َقيُلقِ ُلَوق*{ َ قبَل  ق{.ال ََّ  َفاِ قَفاةَر 

فك  ق بهق ايقال م دقب لخاعقاةف  قفخانهقال د لا ق

خاعقال  َ قفبإحف  قهللاققفاةر قالضوقنوق كبيقمن

اةر قبملقملته  قفك  قبيننق ايقالل قاليسل ق

فم قج  قبهقمنقالنيةوقبضةليهقاإل سقفالألنق وقيأتلاق

ب مدددلقندددذاقالنددديةوق فقبمشددديقسدددلرقممادددهق فقب دددلربق

فاحلب قفاحض ق ايقالخاعقبة نقم قج  قبهقاليسل ق

منق خب رسقالص دقنقف حي مهقالم دلن قفت دتقكا د  ق

دقف ل د قفحوقك تقاوقريلقمنقبل قاضضبدقرب قاللق  

كدلقخبديق خبدديقهللاقبدهقادوقكض بددهق فق خبديقبدهقرسددللهق



 

مة ددلقالدداّيقهللاق افددهقفسدداّمقتألددلن ق  ادديقدرجدد  ق

الصل قف  لدقم قييلوقلامب د قاإوقتصدلينه قفا ضند دق

قمخبين قمنق كبيقموذي  قاإلي  و.

دقنددلقاددوقخبدديقهللاقفخبدديقرسددللهقنددو ق فتأمددلقث  فدد 

الةسقفاللاقدقفالمنلقالصدةف  ق نقتألدلقندذسقيخ لفق

اةمدددلرقمدددنق كبددديقالشدددلانلق اددديقتةنفدددعقخبددديقهللاق

قفرسلله؟

دقنلقتألدلقادوق حيد نقهللاقفرسدللهقاةفامديق فتأملقث لم 

دقي دد اوقالةي ددنقفال صدداةنقلامبدد د ق نق فال ددلانوقنددفم 

تألددلن قنددوقالو يددنقاددوقك دد  قالخاددعقف اددلقمددياتبهمق

 ددزنهمقمددنقاةخددال قفتخانهددمقبدد ةخال قالأل فاددنقفت

اليبياددن قاهددوقالضددوقتيادددق ناهدد قحلدديق  ادديقمياتددلق

الي   قف قييلوقالد ن قفالمديرقح قبد إلخال قبهد ق

 فقببممه  قفقلقا ضيفقبدذل قاةفلفد  قف لنديقندبهنق

قرفجه ق ايقالأل نافنقب إلسالن.

فبدد للاقدقمضدديقامددلقبلدد قاددوقبمددضقايف ددهقال دد دربق

لاخادددعق هددديقكذبدددهقفااضددديالسقف هدددي قال صددداةنق

فالللااددلقاليمفدديبقاددوقالنددل قالددذيقدلَّددتق افددهقنددييمنق



 

اإلسددالن قة هدد قنددييمنق حيددمقالةدد ك فنق دد لمقالوفددلق

فالشه دبقالذيقيمامقمنقمص ل ق ب دسقم ق قيما دلو ق

فندديعقلهددمقمدد قيصدداةهمقاددوقكددلقزمدد وقفميدد وقاددوق

قدي همقفد ف نم قفنلقالةيفمقالمافمقاليحفم.

ق*ق*ق*

 فصل 

فمددنقاةدلددنقالمنافددنقال نافددنقاةممدد  قالضددوقضدديبه قهللاق

اوقالنيةو قاإ ه قكاه قت بهقالمنل قفتلض قالبديانفنق

المنافدددنق اددديقفحلا فدددنقهللاقفتلحفدددلس قف اددديقالدددل ق

قرسللهقفالةنقم قج  قبه.

دقمددنقاةدلددنقالمنافددنقالضددوقي ددا ه ق ا ددنقز ددمق وقنددفم 

ق افهقفساّمقالمنال قتخ لفقم قج  قبهقمة لقالاّيقهللا

 مدمققاهلقموضيقفلفأ قب م  قفاحلقفلنقي ضجفدقبلد  

قلقيدأتوقب  ييد  قفخفد   قحباقحنندتق ندالدقفجدل ق

دقمملققل قكمفيقمدنقال اةدلين: قجهاف  قفضال دقمبف  

حوقالمنلبدد  قفالةددلفدقالضددوقجدد  قبهدد قديددنقاإلسددالنق

 ادددديقالألددددياامقغفدددديق انددددنقف قم  سددددبنقلانددددلا فن ق



 

وقي ددضبل قبهدد قالةددبسقفالويامددنقفاةح ددنق  ددلنمق 

قال  لفن.

فنددذاقسل ددجنقفميدد بيبقلالاقددد قاددإوقالنددلا فنقالضددوق

ي دد ه قال اةددلفوقفمددنققاددلنمق ادديقالألددياامقلددمقتوددنق

د قف هيق نصه قفاشاه قالم فم قف  دهق ق ثديقلهد ق نفم 

اددوقردعقال ألدديمفن قف وقال ددبلقاللحفددلقلدديدعقكددلق

ي فددنقمألددينقتجبفددعقالةددلفدقالشددي فنقفالمنلبدد  قالل

اهوقاليلفانقبيدعقال ألديمفن قفندوق نلبد  قف يد  ق

فمل  نقلدلق بندتقادوققجديقمدنقاةقجد رقلصداةتق

قالأل دد بقفال أليمددلو قفحصددلقاةمددنق  حددلالهمقفقددلَّ

 ايقاللم  قفاةملا قفاة يا  قة ه قتشدييدقمدنق

قحيفمقبأحلا قالمب دقفم قيصاةهمقفينفهمقالشيفر.

فمدنققاَّدلنمقفمملققدل قكمفديقمدنقال د ديفنقال اةدلينق

تنافلادق   ي:ق  دهقيألدلق وقتيدلوقاةايد رقحديب قف وق

ليددلق حددلقحييضددهقاددوقالددي يقالددذيقييتمفددهقفا قضددياإق

قالذيقيبليهق ايق يقح  قييلو.

دقضددديرسقالم دددفم قفحوقحييدددنق فندددذاققدددلق هددديق يمددد 

كدلق حدلقحييضدهقافهد ققدلقتبدفنق  هد ققاةاي رقفح جد  ق



 

مدنقحييدنقال بلقاللحفلقاوقالللضلين قف  ه ق   مق

اةامدد  قبددلقنددوق الدداه  قاإ ددهقمضدديق  جددوقال دد َق

حدددييضهمقافهددد قا ةادددتق خالقهدددمقف ن ادددلنمقفميجدددتق

    لهمقفال ر قالبه امق ح نقح  دقم هم قفنذاقنلق

اللاقدددقاددوقكددلققجدديق  انددتقافددهقالةييدد  قفلددمقتنفددلق

قب لنفلدقالشي فنقالمنافن.

د ربقب ل دل قف بفمضهد قاةنديقفالبجديق اإوقال لدلَق مَّ

  جدددددال قخادددددفقكدددددلقندددددهلبقضددددديَّ قاةاددددديادقفا

قفالأل     ق فقلمقتمينم.

دق قي يدنق اي  ق وقح ال قالةيي  قاوقاةامد  قمجاند 

البن  قممه قاالقتيعقليلق حلقحييضهقف وقلهق وقينضدلق

 فقيألدددددديإق فقيمددددددي ق فقيأخددددددذق مددددددلا قال دددددد َق

ف  ياضددهمقلل ددل قاةحددلا قفاخضاددتقالددل ف قففقدددق

فالمددديرقاليبفدددي قايدددذل قحييددد  قالهددديجقفال ددديجق

اةايدددد رقمضدددديق  انددددتق تددددتقبدددد ل  ييا قفالل دددد ادق

الشدد فمن قفكدد وقمددنقث يتهدد قالخبفمددنقا سددضو   ق ددنق

الدددلينقف دددنقاليسدددلقالدددالا قهللاقفسدددالمهق ادددفهمق

فح يدد رقمدد قجدد  فاقبددهقفكددذل قح يدد رقمدد قدلددتق افددهق



 

المنددل قالصددةفةنقمددنقفجددل قالضنفددلقفالضةدديزق ددنق

ق ضن دا قفاةخال قفاة    .اةملرقالم ربقاوقا 

فمنقجيا قحيي  قاةايد رقمد قت د مهقادوقالصدةفق

اإللة ديدددنقفالصدددةفقالخافمدددنقمدددنقال نددد   قالضدددوق

تنشميقم ه ققال قالمنال قفقلقضديَّ قضديرادقكبفديادق

اددددوقالمن اددددلقفاةخددددال قبددددلقضددددي قالةيلمدددد  ق

قفالأل     قفاةاياد.

 بفددهق مدد قنددييمنقاإلسددالنقاإ هدد قف قالة ددلقجدد   قبض

المنددل قفالةددثق ادديقالضليدديقاددوقاةمددلرقالضددوقي لدددق

الضليفددديقافهددد  قكايددد  قهللاقال خالقدددنقفةي تدددهقال ضادددلب ق

فسددايتقاددوقتلييندد قف  يندد قال  دد ل قالصددةفةن ق

اددأقي قالماددلنقال  امددنقفال مدد رفقالصدد دقنقفالةددثق

 ادديقكددلقخاددعقج فددلقفالةددذرق ددنقكددلقخاددعقربيددل ق

دقحوقتأل فز تهقفقمتقادوقفجماتقلألاي رقحلادقالةفة 

قال ه ل قف  لاعقالمال  .

ا ةايددد رقحوقلدددمقتنفدددلن قالمندددل قالصدددةفةنقفالدددلينق

الصةف قالذيقفضمهقهللاقلامب دقافهقالدالإقند ف همق



 

فك ددد  ق حدددلالهم قاإ هددد قتةدددلمقالللضددديقفالخجدددأق

قفالمال قفالشن  قفالة عقفالأل لو.

فكذل قم قااضياسقكمفيقمنق  لا قاإلسالنقفال  د انفن ق

وقبنمددددد  قهللاقفقلرتدددددهقيةدددددلمقاللضدددددلرق وقاإلي ددددد 

فا سض النقف لنقالةيكن قفنذاقالز مقمد همقااضديا ق

ادإوقالدلينقاإلسدالموققدلق مديقق  نيقفكدذ قالديي  

قبأالافنق  ف فنق قتضمقاةملرقكاه قح قب جض   ه  :

 حلن  :قاإلي  وقبنم  قهللاقفقلرس قف وقاةملرقكاه ق

م قن  قهللاققفاةسب  قميبل نقب لنم  قفالنلر قف  ه

قك و قفم قلمقيشأقلمقيين.

اةالددلقالمدد  و:قاةمدديقب ة  دد  قال  امددنقاددوقالددلينق

قفالل ف قفالبملق نقاةسب  قالم رب.

فكدددلقفاحدددلقمدددنقاةالدددافنقي دددلقارخدددي قا إلي ددد وق

ب لنم  قفالنلرقي لقالم مافنقفي شدجهمقفيلجدلقلهدمق

اقضة نقاةملرقالصمبنقاتي  دق ايقهللاقفاسدض لادادقمدنق

للددهقفقلتدده قفيزيددلقمددنققاددلبهمقخددلفقال خاددلقفنقح

دقف قضددياد.قفال ددموق الددذينق قي ايددلوقة ل ددهمق لمدد 



 

اإ ددهق خبدديق  ددهققفالم ددلقنددلقمددنققمدد  قهللاقفقددلرس 

يلجلقاةنف  قبأسب به قفلهذاقيأل ددقهللاقبدفنقاةالدافنق

قَند َ ققاوقملاضدقكمفيبقمنقكض بهقممدلققللده: }}ِلَ دن 

ددضَِنفمَق قيَ   ق َو  ققِمدد  ُيم  ُقَر   قيََشدد َ قَّللاَّ *َفَمدد قتََشدد ُلفَوقحِ َّق َو 

قَند َ ققفقلله:ق{ ال مَ لَِ فَنق*{ }}َكالَّقحِ َّهُقتَدذ ِكَيبٌق*اََ دن 

}ُ قيََشدد َ قَّللاَّ فقللددهقق{ بََكددَيسُق*{}َفَمدد قيَددذ ُكُيفَوقحِ َّق َو 

د َيققتم لي: ق َ  َجيقَفاتَّنَديق*َفاَلدلََّ قبِ ل ُة   }}اَأَمَّ قَمن 

ددددضَو  َيق*اَق قبَِخددددَلقَفاس  دددد قَمددددن  ددددَي ق*َف َمَّ ددددُيسُقِلا فُ   َ  ُفَّ ِ

ددَي ق*{ ددُيسُقِلا مُ   دد َيق*اََ  ُفَّ ِ { قاددأميق*َفَكددذََّ قبِ ل ُة  

ب ة  دد  قفرغددلقافهدد قفف ددلقالضف ددفيقلاف ددي قل ددنق

قدد نقب ةسددب  قال  امددن قفالضف ددفيقلام ددي قل ددنقتدديعق

قاةسب  قال  امن.

احديلق»اّمق  دهققد  :قفثبتق  هقالداّيقهللاق افدهقفسد

 قفنذاقند ملق« ايقم قي لم قفاسضمنقب  قف قتمألز

لاةيلق ايقاةملرقال  امنقاوقالدلينقفالدل ف  قامادمق

 وقدينقاإلسالنقييذ قم قااضياسق افهق  دلالسقمدنق  دهق

ر قفح   قنلقم ش قفحد مق اديقكدلق  دلق ممبِّ قمخلِّ

ق  اد.



 

لقفحوقاإلي  وقب لندلرقمدنق   دمقال  شدج  قليدلق  د

فلهددذاققدد  قالدداّيقهللاقق دد ادقف   ددمقال  ددهال قلهدد  

قمف َّيقل  قُخاعقلده.ق مد قمدنق»ق افهقفساّم: ا  الاقايل 

كدد وقمددنق نددلقال ددم دبقا فُفَ َّدديقلم ددلق نددلقال ددم دب ق

ف مدد قمددنقكدد وقمددنق نددلقالشددن فبقا فف دديقلم ددلق نددلق

 قفتايقالاّيقهللاق افدهقفسداّمق  دلقبلد قندذسق«الشن فب

د ارين.ق د َيقق}}اَأَمَّ َجديقَفاتَّنَديق*َفاَلدلََّ قبِ ل ُة   ق َ   َمدن 

ق{قاري  .*{

فلهددذاقكدد وقالددلينقاإلسددالموقيمضبدديقمددنقيضدديعقالم ددلق

اتيددد  دق اددديقالندددلرق ح دددعقمأل دددلو قفي يددديق اددديق

ال شدددديكفنقالددددذينقيةضألددددلوق ادددديقتدددديكهمقالم ددددلق

ب ةسدددددب  قال  امدددددنقب لندددددلرقفال شدددددفمن.قفيخبددددديق وق

نقالددذينق لقبددلاقا حضألدد جقبددذل قد  قاةمددمقالج غفدد

بأ لاعقال ماُل  قا  قمنق  لق  ادقدقفعق فقجافدلقح ق

قالشددد رعق افدددهقف اددديقفسددد ااهقفمي التددده قف ق حدددثَّ

  دددلقضددد رقفك دددلقفتن  دددلقح قحدددذرق  دددهقغ يدددنق

الضةددذيي قف صددللقالشدديعقاددوقنددذاقاةالددلق قتمددلق

ف قتةصي قفمنق  ييقبل قاهلقمي بيقمب ندتقفندلق

قمنق   مقال  َقضال د.



 

ق*ق*ق*

 فصل 

جقبددهقال اةددلفوقبدد  اهمقف اددلمهمقال خ للددنق فم دد قرفَّ

لن قتألليددلادق لاددلينق  هددمقزخياددلاقلهدد قالمبدد را قا دد َّ

رفوق د قف ةلندد قمددنقاةسدد   قالضددوقيوددّيِ دقفتنددلم  فرقفدد 

به قمنق قبصفيبق  دلس قفت د فضهمقلاةدعقالدذيقجد  ق

ج دددلدادقبدددهقاليسدددل قمة دددلقالددداّيقهللاق افدددهقفسددداّمق

دقحلدديقالددلرا   ك دد ققدد  ققفرجمفددنقفتخددلييادقفرجل دد 

اققتم ليق نق سالاهم: ق َبِدّو قَ دلُف  }}َفَكذَِلَ قَجمَا  َ قِلُيدّلِ

ق قحِلَدديقبَم ددض  قيُددلِحوقبَم ُمددُهم  َنددفَ ِ فَنقاإِل  ددِسقَفال أِلددّنِ

ق ُنم  قَن َ قَرب َ قَم قاَمَاُلسُقاَذَر  اقَفلَل  ِ قُغُيفرد ُيَفقال نَل  ُزخ 

ِم ُدلَوقَفمَق دوَيقحِلَف دِهق َا مِدلَبُقالَّدِذيَنق َقيُ    قيَل ضَدُيفَوق*َفِلضَص 

قُمن ضَِياُلَوق*{ سُقَفِلفَن ضَِياُلاقَم قُنم  َضل  ق{.بِ رِخَيبِقَفِلفَي 

ادددأخبيقتمددد ليقحوقندددذاقد  ق  دددلا قاليسدددلقادددوقكدددلق

زمدد و قف  هددمقيزخياددلوقالمبدد را قلضة ددفنقبدد  اهمق

  هدمقيضلاالدلوقبدذل قفتنبف قم قجد   قبدهقاليسدل قف

فيلضيفوق ايقهللاقاليذ  قف  هقيوضيقبهقمنق ق امقلهق

ف قبصفيبقف قحي د و قاهد   ق خدذفاقكدلقمد قااضدياسق



 

اةفلدلوقمددنق سددالاهمقال يدذبفن قفزادفاقزيدد دا قكددمق

االددج دفاقبهدد قضددمل  قالبصدد اي قفلددفسقمدد قجدد  قبددهق

دقحلديقالدلرا  قفح  د قندلق اليسل قجةدلدادقف قرجل د 

ل دلرقفالةفد بقفاليندلقالدذيق قحفد بقلالجدلدقالةعقفا

ف قلاناددل قف قلاددل ف قح قبدده قف ق ددلرقح قب قضبدد َق

 لرس قفندلقال دلقلقلاه دمقفالمدزاامقحلديقكدلقخصدانق

قح فلب قفحليقكلقرقوقالةف قفتنلنق  اد.

اددإوقمددنق الددل قالشييمددـنقاليبددي قفجددـل قالم ددلق

قب ةسب  قال  امـن 

كددلق  ددلقالدد ل ققمن الددلن قففسدد ااه  قفالةددثق اددي

فمصاةن قفا سضم  نقبد  قادوقتةنفدعقبلد قمددقبدذ ق

قالألهل.

فمدددنقال مادددلنق وقمدددنقتةندددعقبهدددذينقاةالدددافنقبدددذ ق

اإ دهققال ألهلدقاوقكلق ميق  اد.قفا سضم  نقب ل مبلد 

 قيزا قاوقتنلنقفرقّوقمجيدقاوقحالالإقاللينقفاوق

حالالإقالل ف قال مف نق اديقالدلينقك د ققد  قالداّيقهللاق

ق.«احيلق ايقم قي لم قفاسضمنقب  »ق افهقفساّم:



 

فكمقاوقكض  قهللاقفس نقاليسل قمنقاةميقبيلق  لق

 ددد ادقفالةدددثق اددديقالضندددلنقالصدددةف قال ددد ادقلألاددديادق

فالأل   دددد  قفالشددددملقفالةيلمدددد   قف مدددد قالماددددلنق

ال  ديددنقالخ لفددنقمددنقرفإقالددلينقفرح ضددهقاإ هدد قتنددلنق

كدلقخادعقج فدلققحليقالهالعقفاللم ر قفتنلنقحليقندلن

فا تص فقبيلقخاعقربيل قفال ش نلبقفالةسق كبيق

نددد نلق اددديقبلددد  قاإ دددهقمةددد  ق وقيةصدددلقالضندددلنق

الصددددةف قح قحباقالددددةبهقالددددلينقالصددددةف قال ددددالزنق

لاةع قادإوقالب  دلقفحوقكد وقلدهق دلعقالدللنقام قبضدهق

قالزفا قفا ض ةال قفم ضه سقالخ  ربقفالهالع.

فاليقددددوقنددددلقام ددددلقندددد   قال اةددددلينق وقالضألليددددلق

ا  ددلم جقاددوقمم ليددنقاةج  ددلق  ددلا قاةديدد وقكاهدد  ق

فزفا قنخصف تهمقاوقنخصف  ق فلم قفالضشبهقبهمق

اددوق خالقهددمقفلب سددهمقفحيكدد تهمقف لااددلنمقاللقفنددنق

فالألافاددن قافدديفوقا   دداليقمددنقديددنقهللاقالددذيقنددلق

الةدددعقفمدددنق خالقدددهقالأل فادددنقندددلقالضندددلنقفاليقدددو ق

بدد ة ايقالي مددلقال لددفس قا سددضبلللاقاةد دديقالخ ددفسق

فال رفاقمددق  دلااهمقادوق د نينمقفبد   همقفكد  لاق

بذل ق كبيقسالإقلأل لا ق ايقدي همقفقدلمهم قفلهدذاق



 

ك  لاقينالفوقاةج  لقادوقاةمدلرقالمد رب قف مد قمد ق

  لنمقمنقاةملرقالضوقت لدقحباقا ممقحلفه قاللينقاهمق

ق بملقال  َق  ه قك  قنلقمميففقمنق حلالهم.

ق**ق*ق

 فصل 

جقبددهقال  ةياددلوقبدد  اهمقلهألهددمقالشددليلق فم دد قيدديّفِ

ب لمن انقالمصيينقزا  فنق وقاةخال ق قتضهدذ قف ق

تضمل قح قبهد  قفيج بدلوقادوقمدلحه قفمدلإقال منلدفنق

افهدد قفاددوقبنقمددنقلددمقتيددنقلددهقنددذسقالمن اددنقفال ددخيينق

قمدد هم قفنددمقيل دديف ه قتل سددفيقمضب ي ددنقم ةي اددن قكددل 

يددضيامقب دد قيخجدديقلدده قةوقالماددلنقحباقك  ددتقالضدديق

فاةخددال قتضبمهدد قنيددذاقييددلوق ناهدد ق قيضلنددلوقاددوق

قةرااهمقف  يي تهمق ايقنو .

فكددلق قددلالهمقتيجدددقحلددديقنبددل قالددلينقفاةخدددال  ق

فح   قالمن انقالصةفةنقفالضهدذيلقال د ادقندلقمد قجد  ق

عقبددهقالددلينقاإلسددالموقالددذيقنددذ قالمن اددلق ددنقالشددي

فاللث فدد   قفنددذ قاةخددال ق ددنقكددلقخاددعقربيددل ق



 

فنذَّ قاة  د  قفاردا قحضديقاسدضن متقبهد قاةمدلرق

فالاةتقبه قاةحدلا  قفج مدتقبدفنقالدلينقفالدل ف  ق

فبددفنقتندددليمقال م ليدد  قال  امدددنقفال  ديدد  قال مف دددنق

ق افه .

فبلدد ق وقال شدد نلبقندد نلبقب دد قبكي دد  قاددإوقالماددلنق

يند قحفدثقالمصيينقفال خضي د  قمددقتلسد مه قفتبة 

ك  دددتقخ لفدددنقمدددنقالدددلين ق ألدددز قكدددلقالمألدددزق دددنق

حالالإقاةخال قفاكض  به قلالم القالصةفةنقف نق

تيامهدددد ق ددددنقاليبااددددل قفح  دددد قالددددذيقيضيلددددلقبهددددذاق

اإلالالإقفيضلليقنذاقالضهذيلقال  ادقفيلجهقحلديقكدلق

خفدديقفيزجدديق ددنقكددلقندديقنددلقديددنقاإلسددالن قاإ ددهق

لدلينقفالدل ف  قفمدنقمصا قلا  نيقفالب  ن قةملرقا

  يقحليق الللهقفايف هقفحليقم قد يقحلفدهقفحدث ق

فحليقم قزجيق  ه قفجلقاةميقك د قبكي د  قبدلقادل ق

قبل قفهللاقال لاع.

يقب إلسالنقف بدذق خالقدهقفرا ق ف قت  يقحليقمنقت  َّ

 هيسقفتةض قبهق ايقاإلسالنقفال  ا فنقادوقضدمضهق

قفج لدسقفنبل ق خالقه.



 

يقادددإوقاإلسدددالنقبددديي قم  دددنقندددذسقح لددده قفحوقت ددد َّ

ب إلسالنقاادفسقلدهقم دهقح قرسد ه قادإوقديدنقاإلسدالنق

ديددنقاليامددنقفاليقددوقالصددةف  قاضم لف ددهقفحرندد داتهق

ف خالقددهقف    لددهقكاهدد قاددوقغ يددنقاإلحيدد نقفا  ض دد نق

ادددوقرسددد ااه قفمن الدددلن  قفندددوقالو يدددنقادددوقتلجفدددهق

ال ضصلفنقبهد قحلديقكدلقخفديقفالدالإقفحالدالإقك د ق

حدد  ق ف قنددذسقاةمددنقالندد ا فنقبددهققنددلقممدديففقمددن

دق حنفنددن قالددذينقمددألفاقالددل ف ق ددل دقفرح ددنقفالددالح 

دقلألحددلا قكاهدد  قفبهددمقيمددي قال مددلقاددوق فحالددالح 

الي دد  قاإل  دد  و قا ددنق رادق وقيمدديفقةثدد رقالددلينق

ااف  دديقحلدديق ممدد  قندد    قف مدد قمددنق رادقال يدد بيبق

قفالضويييقااهق  يقةخي.

ق*ق*ق*

 فصل 

ينددل قكمفدديقمددنقال دد َ:قنددذاقفقددتقالماددمقفال مدد رفق

فاليقددو قفمنصددلدنمقبهددذاقاإل دديا ق ددنقال  ضددوق

ف ددنق اددلنقالددلينقفالضزنفددذقافهدد  قفقددلقالددلقلاقمددنق

قجهنقفكذبلاقمنقجه  ق خي.



 

قددلقالددلقلاق  ددهقفقددتقتيقددتقافددهق اددلنقالصدد     ق

جبفمفد   قفال خضي   قفم قييجدقحلديقال  ديد  قفال

فقددلقكددذبلاق ا دددقاليددذ قحفددثقحصدديفاقالماددمقبهددذاق

ال ددلعقفلددمقيما ددلاق وقالماددمقالةنفنددوقال دد ادقنددلقالماددمق

ب دد قجدد  قبددهقاليضدد  قفال دد نقاليلفددلقبيددلقخفدديقدي ددوق

قفد فليقف خيفي.

فالمادددمقال ددد ادقمدددنق ادددلنقالصددد     قفال خضي ددد  ق

داخلقاوقض نقنذا قبلقالمامقاللي وقنلقالذيقيصفِّيق

د قفنلقالمال نقالجبفمفنقفالص   فنق  امنق لم دقالةفة 

ههد قحلديق لددقال دلعقاإل  د  وقفي  مهد قمدنق الذيقيلّجِ

دقمنقجهدنق الضهلرقال ها .قفلهذاق نل قفقلقكذبلاق يم 

 وقنذسقالمالنقالضوقااضخيفاقبه قلمقيلجهلن قالضلجفدهق

ال  اد قبلقاسضم الن قاف  قيمديقالخادعقادوقاإِلندالعق

مفي قاهددوقمددنق   ددمقالدد ممقفلي هدد قفالضددلقفاإِلا دد  ق

قب سضم  لهمقحي ن قك  تقمنق كبيقال يب  قفال نم.

فنذاقمنقال مالنقالدذيق قريدلقافدهق وقالشدو قالدذيق

 قيضلليقاللينقالصةف قتلجفههقاهلقم ميسقضيرسق

ق كبيقمنق لمه.



 

فقددلقالددلقلاق  ددهقزمدد وقتيقددوقال  ديدد  قالأل اددن قفقددلق

ل  وق  هقتدي قادوقكذبلاقاوقح القهمقالضيقو قاف نقا

كلقنو  قح   قتي قاوقالصد     قفال خضي د  ق ق

اوقاةخال قالل ضانقفاللي     قاالقي لدقالضيقدوقادوق

ال  دي  قحباقنبجتقاةخدال قالضدوق افهد قال دلارقادوق

كددلقندددو  قفندددوقالضددوقتصدددا قاةندددف  قف قتصدددا ق

اةملرقبلف ه قك  قنلقمشد نلقمة دلَ قادأيقتيقدوق

ل ددب عقالمدد رين قد بهدد قال اددمقالددفَّيق ناددهقب  زلددنقا

قفاللض قفا سضم  رقلألممقالممفلنقفسابه قحنلقه ؟

ا لضيقوقالصةف قالذيقنلقمدنقةثد رقالدلينقمدنقةثد رسق

المددل قفاليح ددنقفاللادد  قبدد لةنل قفالةددثق ادديقكددلق

خفيقفالضةذييقمنقكلقني قندذاقندلقالضيقدوقالدذيقلدمق

يشدد لاقلددهقرااةددنقف قخجدديقبناددلبهم قفكفددفقيخجدديق

مقفقادددلبهمقمدددأل قبددد لهادقفالألشددددقفالزندددلقبنادددلبه

قفاليبيقفالويفرقفمنقكلقخاعقربيل.

دقاددوقز  هددمق وقالماددلنقالمصدديينق فقددلقكددذبلاق يمدد 

فالل دلوقا خضيا فدنقال  امددنقندمقالدذينقابضددللن  قف وق

الشدددييمنقاإلسدددالمفنقلدددمقتهدددلقحلفهددد قفلدددمقتيندددلقحلددديق

 الدلله .قفنددذاقبهددتق  ددفمقفميدد بيبقيمياهدد قمددنقلددهق



 

دلقلامبد دق د يق  يق ادوقالدلينقاإلسدالمو قفكفدفق الَّ

دلق  الل دق  ف نق  امدنقبهد قالدالإقد فد نم قك د ق الَّ

قلهمق الل دق  امنقافه قالالإقدي هم.

فقلقبكي  قبمضقال صللقمنقاليض  قفال  نقاللالنق

 ادديقنددذاقاةالددلقك دد قسددبنتقاإلندد ربقحلفدده ق مددمقلددلق

ق للاق وقال  َقاوقنذاقاللقدتقا ضلمدلاقبهدذسقاةالدل ق

لضمددد لفمقاللي فدددنقادددوقتيقفدددنقالصددد     قفابضيددد رقفا

ال خضي   قفمميادنق دي قا قضصد دي  قفمد ق ندبهق

بل  قفليد همقرقلند قتيقفدنقمبضدلربقمنجل دنقالصدانق

بدد  قفبددلينقهللا قااهددذاق لمددتقمددنقجهددنقفضددّي قمددنق

قجه  .

 لمددتقب دد قانددض اتق افددهقمددنقم دد ادقالمبدد دقالل فليددنق

قالخفي.ف لمتقمنقاسضم وقبه ق ايقاللينقف

فضدددي قمدددنقجهدددنق  هددد قسدددببتقةناهددد قاللحشدددفنق

فاله ألفنقالذيقمنقةث رسقاإلنالعقفالضلمفيقفالشيفرق

دق الضوقلمقيلجدلقلهد ق  فديقاف د قسدبنت.قفضدي ق يمد 

مددنقجهددنقمدد ق حددلثتقاددوق لددلَق ناهدد قمددنقالزنددلق



 

فالوددديفرقفاليبييددد  قفاسدددضمب دقالمدددمل  قف ا هدددمق

قفنممقالةنل قفالشيفرقال ض ل ن.

سقال خضي   قتلليقاللينقتلجفهه قلةصدلقاالق وقنذ

افهددد قمدددنقال  ددد ادق ضدددم فق ضدددم فقمددد قنددددلنل ق

ف  لامتقمم رن قفنديفرن  قفلي  دتقمب فدنق اديق

الخفدديقفالصددالإ قفةث رندد قالخفدديقفاإلالددالإقلاددلينق

قفالل ف  قفلينق قاوقخانهقن فو.

ق*ق*ق*

 فصل 

خددلاعقبدد للقلفقمدددق   ددمقةادد  قالماددمقفقلا مددهقا  

ال خالقددد  قدفوقخ لنهددد  قفب رثدددد رق دددنقم ثيندددد  ق

فب ةسددب  ق ددنقم ددببه  قفب للسدد الق ددنقمن الددلن .ق

فنددذاقال ددلعق نصددهقكمفدديقفضدديرسقكبفددي قاددإوقكمفدديادق

مددنقال اةددلينقفال وضدديينقبهددمقي هدديفوقاددوقالماددلنق

الجبفمفن قفلي همقينللوقممه قفيم لوق دنقارتب  هد ق

ذيق فدعقافهددد قمدددنقالمأل ادددلقبخ لنهددد قفم دددبِّبه قفالددد



 

فاةسدديارقمدد ق فدع قافدديفوق  ل ددهمققددلق ياددلاقمددنق

ق أل الق النقالجبفمنقم قلمقيمياهقغفينم.

فمنقاةسيارقالضوق فد هد قهللاقادوقالجبد ادقمد قزادفاق

بددهق ادديقغفددينمقافأخددذنمقالزنددلقفالودديفرقفينلددلوق

ممهدد قفييف هدد قنددوقالة الددلقفنددوقال نصددلدقفنددوق

الم دفمقفالد ن قادوقالمادمققالو ينقافةصلقا  ةياف

قفالمنل.

ااددلق  هددمق ياددلاقف ثبضددلاقال لجددلقالةنفنددوقفال ددلبِّيق

لألمدددلرقكاهددد  قفربجدددلاقاةسدددب  قبنمددد اهقفقدددلرس ق

ف ا لاق وقاةسب  قمةدلقحي ضده قاإ دهقتمد ليقحيدفمق

يمددددقاةمدددلرقملاضدددمه قفيألمدددلقاةمدددلرقاللقفندددنق

فالألافادددنقم ض  دددنقب  ددد نق ألفدددلقفارتبددد  قفثفدددع ق

دققفجملقليل دقففسدفانقف ييند  مجال قفمنصدلدقسدبب 

يلالدددلقحلفددده قفلدددذل ق ضفألددددنقفث ددديبقبة دددلققددددلبق

اةسب  قفضمله قفبة لققلبقالم مدلقبهد قفضدمله ق

ثمقربجلاقندذسقاةسدب  قفاللسد القفال ضد ا قبندلرقهللاق

فقمدد اه قلددلق  هددمقاماددلاقبلدد قاددوق  اهددمقلددضمق ا هددمق

فحصلقلهدمقمدنقالفندفنقمد ق قيةصدلقل دنقلدمقيصدلق

ق قفالالاقحلفه.حليقم



 

فلي همقايحلاقب  ق يالسقمنقاللسد القالضدوقيميادلوق

 ض األه قالل فلينقما لسنقفتيبَّيفاقبهد قاد  جبعق ادفهمق

قبِ ل بَفِّ َد ِ قاَِيُحدلاققللهقتم لي:ق قُرُسداُُهم  }}اَاَ َّ قَجد َ ت ُهم 

قَمددد قَكددد  ُلاقبِدددِهق دددِمقَفَحددد َ قبِِهدددم  قِمدددَنقال ِما  دددلَُنم  بَِ ددد قِ   

زِق ضَه  مد ققفقللهقتم لي:ق{ اُلَوق*{يَ   قَسد   }}َفَجمَا  َ قلَُهدم 

قَف َق مُُهم  قَسدددد   دقاََ دددد ق َغ  َدددديقَ دددد  ُهم  مِددددلَب اقَف َا  َف َب َصدددد رد

َةددلُفَوق قحِب قَكدد  ُلاقيأَل  قَنددو    قِمددن  قَف َق َا مِددلَتُُهم   َب َصدد ُرُنم 

ِزاُلَو{ ضَه  قَم قَك  ُلاقبِِهقيَ   ِقَفَح َ قبِِهم  { قفنذاقبِايَ ِ قَّللاَّ

   ددمقةادد  قالمأُلددلقفاليبدديق ادديقاإل ددال قف   ددمق

قبه قفا خلعقكمفيقمنقالخاع. قالجي قالضوقاغضيَّ

ا  ددأ قهللاق وقييزق دد قالماددمقالصددةف قال  يددلقب لمنددلق

فال نلقفاللجيب قفنلقالمامقال د ادقالدذيقيميادهقالمبدلق

مددنقج فدددق لاحفدده قفنددلقالماددمقالددذيقيدديب قاللدديفعق

فةث رنددد قف ض األهددد قحلددديقبأالدددلله قفيددديدقاةسدددب  ق

م ببه قفحليقالذيقجماهد قكدذل  قفندلقالمادمقالدذيق ق

ي نجدددقالدد حبهقبدد ل خال ق ددنقخ لندده قفب رثدد رق ددنق

م ثين  قبد لةيمقفاةسديارقفال   مد  قالمألفبدنق دنق

قمةي ه قفم   ه قفمبل ه .



 

فندددذاقالمادددمقندددلقالدددذيقيم ددديقالفندددفنقفتةصدددلقبدددهق

م دديقاةخددال قالج أ ف ددنقفتددضمقبددهقال ددم دبقفاللددالإقفي

قالأل فانقفاة    قالص لةنقالُ صاةنقلالينقفالل ف .

 مددد ق ادددلنقال  ةددديافنقاإ هددد قك ددد قبكي ددد قمنجل دددنق

مبضددلربقج اددن ق ه يددنق لمهدد قك لدددقالصدد     قال  ديددنق

دقف ق م  ددنق ك دد قنددلقمشدد نلقمة ددلَ ق قتم دديقحي   دد 

دقج فان قبدلقث ياتهد قضدلقبلد  ق ف قرح نقف ق خالق 

سفقليلقبيق نلقكبفيقفبك  قملي قي سفقغ ينقاة

ق وقتيلوقنوقغ يضهقفث ياته.

ادإوقالمنددَلقالصددةفَ قاهددُمقاةندف  قفاإلح  ددنقبهدد قمددنق

ج فدق لاحفه  قثمقالم دلقبد ةملرقال  امدنقفاسدضوال ق

الخفدديا قفال لانددلقالضددوقُفنبهدد قالمبددلقفالأل دددقبددفنق

مصددد ل قالدددلارينقفم ددد ادقالبدددلوقفالددديفإ قفال  ددديق

الملاقل قفرب قاةمدلرقال ضصدانقالصةف قلا ب دئقف

بممه قببمض قايلقمنقلدمقيضصدفقبهدذسقاةفالد فق

ق ن قمنق ناهقبة لقبل  قايففقبلي ه؟..

ق*ق*ق*



 

 فصل 

فمدددنق المددد  قال  ةددديافنقادددوق ديددد  همقف ندددللهمق

اغضددديارنمقبدددارااهمقف ندددللهمقال دددخفلنقفاحضنددد رنمق

 بفدددد  قلمنددددل قالددددللبقالخاددددعقفخالالددددضهمقمددددنقاة

ف تبددد  همقف ندددلقالهدددل  قفبهدددذاقتمددديفقميددد بيتهمق

فمبدد لوضهمقفح يدد رنمقمدد ق قي يددنقح يدد رس قفجةددلنمق

امدددلقمدددنققدددباهمقلفضلالدددالاقبدددذل قحلددديقردقالةدددع ق

قيصلفاقالمب دق نقدينقهللاقفسبفاه.

افمبددديفوق دددنقالةنددد اعقالضدددوقجددد   قبهددد قاليسدددلق

ينلللو:قنذاق نلققليم قنذاقر يق ضفع قنذاق س  فيق

لددفن قك دد قق باددتقاليسددلق  ددلالنمقبهددذسقاةقددلا قاةف

الخبفمددنقال دد قجن.قفقددلقاغضدديقبددأقلالهمقنددذسقكمفدديقمددنق

ال شدددأبقفالشدددبفبنقالدددذينق قبصدددفيبقلهدددمقف ق ندددل ق

ق  ضألن.

 م ق ا لاق وقالمنل ق قتي دلقف قتزكدلاقح قبد للحوق

فالنيةو قف قتيلوق نل دق  امنقحضيقتوضدذيقب لهدليق

قاِدوققق  قتمد لي:قج  قبهقاليسل  فالفنفنقالذيق }}حِوَّ

ِلددوقال  َهددي{ ف  ُُ قِة فِلددوق{ قبَِلددَ قرَيَدد    ُُ قِة }}رَيَدد   



 

{.قفنمق نلقالمنل قاللاافنقفاررا قال دليلبقاةَل بَ ِ {

قفاةخال قالزاكفن.

اهلقيلجلق نل قالدةفةنقتند ر ق ندلقال بدوقالداّيق

قهللاق افددهقفسدداّمقالددذيقلددمقت ددض يقالمنددل قفاررا قح 

بمنادددهقفر يدددهقف ا دددهقفتماف دددهقفحرنددد دس قاة دددلق

المنددل قالي ماددنق وقت ددض لقمددنق ناددهقالدداّيقهللاق افددهق

فساّمقفةرااهقفنلاسقفرنلس قفتوضذيقب لرسقفتلجفههق

قفحرن دس.

قق  قتمد لي:ق قاَلد ِحبُُيم  ِمقحِبَاقَندَل ق*َمد قَضدلَّ }}َفالد َّأل 

قُندلَق دٌوققَفَم قَغَل ق*َفَم قيَ  ِجُعقَ ِنقال َهَل ق*حِو  حِ َّقَفح 

{ قفندددذاقفالدددفقلا بدددوقالددداّيقهللاق افدددهقيُدددلَحيق*{

فسدداّمقبي ددد  قالماددمقفالهدددل قفك دد  قاليندددلقفك ددد  ق

المصدد نقاددوق قلالددهقف ام لدده قفبددذل قيماددمق وقكددلقمدد ق

خددد لفقنليدددهقفرندددلسقفحرنددد دسقاهدددلقضدددال قفغدددوق

قفسل ننقفنيقفنالع قفاللاقدق كبيقن نلق ايقبل .

لخفددديقال ددد نيقاهدددلقحصدددلقةحدددلقممنددد  قبربقمدددنقا

فالبدد  نقفمددنقالم دديا قال  امددنقالألافاددنقح ق ادديقيددلسق

فبضماف ددهقالددالا قهللاقفسددالمهق افدده قفنددلقانضددل ق



 

 حلقب مضم  ق مديسقفاجض د  ق هفده قفندلقالدا قندو ق

دق قا ددد دقممدددهقح ق مدددنق مدددلرقالدددلينقفالدددل ف قالدددالح 

ب ل شددوقخالددهقفاتب  ددهقاددوق الددل قالددلينقفايف دده ق

القخفدديقفنددل قفرح ددنقفاددوقاللسدد القفال ن الددل؟قادد

فالدددالإقفحالدددالإقلا ددد نيقفالبددد  نقح قد قالخادددعق

 افددهقف رنددلنمقحلدديقم دد ليه قف قندديرقفضدديرقح ق

ققق  قتمد لي:قحذرنمق  ه  قِديد َُيم  َ ا دُتقلَُيدم  َنق َك  }}ال فَدل 

ق ِم َ ضِوقَفَرِضفُتقلَُيُمقاإِلس الََنقِدي  د{ ُتقَ اَف ُيم  ق{.َف َت َ   

ضدددوقندددوق قدددلنقادددوق ن ادددلسقا دددنقك  لدددهق  دددهقندددل قلا

ف خالقدددهقف    لددده قاي ادددتقبدددهقالمن ادددلقفاةخدددال ق

قفاة    قاالقيمضييهقال ن قبلجهقمنقاللجلس.

ق فمدددنقك  لدددهق  دددهقالددد ل قليدددلقزمددد وقفميددد وقفحددد   

قلأل فدقال ش كلقا جض   فنقفالشخصفن.

فمددددنقك  لددددهق وقج فدددددقالةندددد اعقالمنافددددنقفالة ددددفنق

قفاوقض  ه.فالضأل ر قالص دقنقكاه قداخانقافهق



 

فمدددنقك  لدددهق وقال  ييددد  قال ضب ي دددنقفا خضالاددد  ق

ال ضم دبقبفَّنقالدةفةه قمدنقسدنف ه  قفالد لةه قمدنق

قا سلن  قف لله قمنق ا ه  قفحنه قمنقب  اه .

فمنقك  لهق  هقك اتقبهقالمنل قفاسض  ر قبهقاررا ق

فاسض ل قمنقنلايضهقمد ق الداةتقبدهقدي هد قفد ف ند  ق

نيقفبد  نقمدنق ض األدهقايلقخفديقدي دوقفد فدليقف د 

فث ياتددده قفلدددذل قت دددتقبدددهقال م دددنق اددديقال ددد م فنق

قفحصلقبهقالخفيقال  لعق ايقج فدقالم ل فن.

فالة لق قالذيقتلملقبهق اديقالمبد د قفجمادهقندل ق

فرح ددنقاددوقمصدد ل قال مدد دقفال مدد د قفالدداَّيقهللاق

د. ق ايقمة لقف ايقةلهقفالةبهقفساَّمقت اف  

قليح نقال  اليقبنقسملي.كضبهقاللنفيقحليقهللاق بلقا

قنـق1375مةينقس نق10اوق


