






































































































































































































































  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله الطينب الطاهرين وأصحابه الغر امليامني الذين 

ديق وعمر الفاروق أمري املؤمنني وعثمان بن عفان ذي محلو هذا الدين ووصلوه لنا كما مسعوه وعقلوه وعلى سادتنا اخللفاء الراشدين أيب بكر الص
 فاطمة الزهراء رضي اهللا عنهم امجعني  صلى اهللا عليه وسلم وزوج بنت رسول اهللا سيد شباب أهل اجلنةالنورين وعلي بن أيب طالب أبو احلسن واحلسني

  .ورضوا عنه
العلماء الذين هم ورثة االنبياء كما قال عنهم املصطفى صلى اهللا عليه وسلم من اما بعد فاعلم رمحك اهللا وهداك اىل الرشد ان هذا الدين قد خدمه 

وسهرهم الليايل يف تدوينه وترتيبه وتأليفه فجزاهم  رحاهلم يف طلب العلمت ةمن كثر  الطرق ةبَّد الصحف وُعةفقد سودحديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه 
  .سالمي وسائر اطراف املعمورة تشهد هلم مبا سطروهاهللا خري اجلزاء وهاهي املكتبات يف العامل اإل

  
  الغزايل حممد ابن حممد ابن حممد ابن امحدومن مث فأين يف موقع االمام اهلمام حجة اإلسالم أيب حامد

قد وضعت خطة  رمحه اهللا  )املتويف يف عام مخس ومخس مائة من هجرة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم(الطوسي 
دم كل من الباحثني ودراسي فكره بتقدمي مؤلفته ودراسات كتبت عنه وليس للسري عليها وهي خت

الغرض من املوقع إال مساعدة هذه الطائفة من غري كسب مادي لوجه اهللا تعاىل راجياً رمحةُ ومغفرةُ 
ليس الغرض من نشر هذه املؤلفات و. وعفوُه يوم ال ينفُع ماالً وال بنني إال من أتى اهللا بقلب سليم

سرقة حق أحد أو حجب رزق عن أحد أو قرصنة حق أو تفريط يف كل من هذا بل العكس كل 
العكس فأن معظم املواد يف هذا املوقع نادر الوجود وقد قاسيت اشد املتاعب وخاطرت بنفسي يف 

يز املكتابات اجلامعية هنا اقتناء مؤلف نادر وماقالة كتبت يف دورية ليس توجد اإل يف دهالسبيل 
كل هذه اجلهود املبذولة والكلفة احملمولة حالت وجرت يف نفسي فتأملت حال الطالب ذو . وهناك

فجمعتها يل أوالً مث صورهتا  البعيدة واىن له من أن جبمع هذه املوارداملواراد القليلة يف األماكن 
ذا كنت صاحب هذه املادة وال تريد نشرها فأ. ووضعتها صدقة ملن أراد أن يستفيد ليكون على بينة

يف املوقع فعليك بأبالغي وسوف أزيلها من املوقع مع فجوة يف القلب وكسر يف اخلاطر فيعلم اهللا أن 
  .ال أريد ان اظلم حق احد وغاييت هي مرضاة اهللا واهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه

  
  والسالم

  حممد ابن امساعيل حزيِّن
   املوقع والقائم عليهمشرف

   )mh@ghazali.org: (بريد املشرف )http://www.ghazali.org: (عنوان املوقع
  

  




