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ميحرلانمحرلاهللامس

سہم7

مnہ

هلاىلعوءهللالوسرانديسىلعمالسلاوةالصلاوهللدمحلا

.رايخألاراهطألاهباحصأو

نمهاروتكدلاةداهشلينلاهتميايتحورطأعورشمنمضناک
.يضابإلاثارتلاباهلكلصتتصوصنةثالثقيقحت(جدربماک)ةعماج

رهاطيِبأفيلأت«مالسالادعاوق»باتكنمًاءزجاهيفلوألاًصنلاناك
«ةءاربلاوةيالولا»عوضومثحببقلعتيو«يلاطيحلاىسومنبليعامسا

‹ةيضابإلادنعنيدلالوصألئاسمبيناثلاصنلاقّلعتيو.امهليصافتو
فيلأت«نيّدلالوصأ»باتكوهو«مهدنعمالكلالعثحابمبوُ

هذهوهفثلاثلاصنلااًمَأ.يطوشاملاىسيعنبدووادنبنيروغيت

هيفضّرعتنراقملاهقفلايفثحبيهوئراقلاىلااهمّدَقنيلاةلاسرلا
‹هقفلالئاسمنمددعنعةباجإللنوفلخنبفسوببوقعيوبأهبحاص

مهارہظممهبهاذمفالتخاىلعراصمألاءاهقفءارآميفضرعف

مہفالتخانطاومومہعامجإعضلئاسملاهذهيثاهوجهنيلا

نبانکيم٠فيلأتلايففيرطجنوهو«مهنمقيرفلكةّجحو
يسرأنملوأوهناكنإو ةمألاءاملعنيبهيفبنكنملوأنوفلخ
.برغملاةيضابإنيبهدعاوق

فّرعأةلاسرلاهذهلةيفاضةمّدقمبتكأنألمْوَأتنكدقو

كلذنودلاحنكلو«هّروطتوهتأشنوهتمئأويضابإلابهذماباهيف
۸



اهئيهينأوجرأىرخأةبسانمىلاكلذةباتكئجرأينتلعجبابسأ

:عوضوملاىلاةريغصولوةراشإنمًدبالهنآىع.همرکوهّنمبیاعتهللا

٠نيعباتلارصعىلاهسيساتوهتأشنفيضابإالابهذللاعجري

ريهشلايعباتلاوههلوصأويضايإلاهقفلا.دعاوقىسرأيذلاهسسؤف
َصحخأنم۽هتفتحمماماوف٠يدزألادیزنبرباجءاثعشلاوبأ

يضرةشئاعنينمؤلام١نعثیدحلایورنمو«سابعنباذيمالت

يئامامإناک.«اردب»دهہشنممةباحصلانمريبكددعو«اهنعهللا

دلو.هقفلايثهبًصاخبهذماذناكوءثيدحلاو«ريسفتلا

۳٩ةنسيثوتاهبوةرصبلابهرارقتساركأناكو«ةرجهلل٢۲ةنس
0.ةيرجه

وهاهارثأواهبصخألعلةريثكدفاوريف«ديزنبرباج»مععزوتدقو

وبآمهيديأىلعيضابإلابهذملارشتنانيذلاهذيمالتهنعهرثأام

.مهريغوبئاسلانبمامضو٠يميمتلاةميركبانبملسمةديبع

هسفن«ديزنبرباج»ناکف«ةركبمةرتفيفهقفلاكلذنيودتمتدقو

‹هباحصأوهذيمالتىلاهتبوجأببتكف«ةلسارملاوةباتكلالمعتسانمم

«ةيواعم٠رّصاَعاضيأيعباتوهوضابإنبهللادبعىلإيضابإلابهذملاةبسنامأ(١
فقاوملاضعباهببسناکةيضرعةبسنيهف.ناورمنبكلملادبعمايارخاوأيفيئوتو

ملو.هيلإيضابإلابهذملا٠بيفاہبزیمنوضابانبااھبرھتشايلاةيسايسلاوةيمالكلا

«نيملسملاةعامج»ةرابعنولمعتسياوناكف«ةبسنلاهذهركبملامخيراتيفةيضايإلالمعتسي
.يرجحلاثلاثلانرقلارخاوأيفناكةيضابإالاةملكلمهلامعتسارهظاملوأو«ةوعدلالهأدوأ

۹



ضعبكلذكبتكتساو...)امنمحلاصٌردقمويلاانيدينيبو

لئاسلاضعبيئسابعنباىلوم«ةمركع»لثمنيعباتلانمهئالمز

تایاورباتکركلهقفلاكلذتاياورنمانيديأنيبيذلاو

دیزنبرباحاکنلاباتكو««بيبحنبعيبرلا»ايتفو«مامض

مرهنبورمع«هيذيملتنعتاياورلانمريثكو«هلةالصلاباتكو

يئ«بيبحنبعيبرلا»هعمجيذلاهثيدحىلاةفاضإلاب«رانيدنبورمعو
هسيساتىلارظنلابيضابإلابهذلاف.«حيحصلاعاجلاهدنسم

قارعلاةسردمجاتنوهوةيمالسإالاةيقفلابهاذملامدقأنمهتاشنو

.ًاصوصخةرصبلاو
ًاضيأسايقلاويأرلاهؤاملعمدختسافقارعلاةسردمبرْثأتناوهنأيلع

الا9«ةديبعابأو«ديزنبرباج١اصوصخمہضعبنمىلع

لعجرائابحاصثّدحموهوديزنبرباجيديىلعهسيسأتنا

يأرلاةسردمريثأتنمحيو«هيلعبلغيوبهذاهقفعبطيهجہنم

.قارعلايفاهرطخمظَعيلا

ةيسايسةيمالسإةوعدكيضابإلابهذاةرئادعاستانأىلع

ةسردمهيلعبلغيًاصاخًاعباطبستكيالبهذملالعج«ةماع
اريثكددرتيثحابلانإف«ةرصبلاكاهنيعبةنيدمىلإبسنيوأاهنيعب
يضابإلامُمجتلازكرمببهذملاهيفطبريًاماعًامُكَحلسرينألبق
ةفوكلانملكيثةلثاممتاعمجتكانهتناكدقف«ةرصبلاي

:٠كلذكرظناونائلتمجرتÊلاجرلاتک6ءاينصألاتاقبطوءابلوألا

ةفاضهمجرتهلدروأامهالكفرسافيخامشلا۳تاقبطلایييجردلا
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يمهلاوقأتلّجسنوراتخمنوزرابءاملعاهنمفرعناسارخوةنيدملاوةكمو

.ةيضابالاءاملعلةركبملاراثآلا

اہتروصيئهئاراوهلاوقأریرحتموبهذملاةروصتلمتكاو

فلخيذلاةميركبنبملسمبأمايرخاوأيفةيئاهنلا

عمجتلازكرميهو«ةرصبلايثبهذملاخايشأةمامإىلعًارباج

يرجهلاثلاثلانرقلاةيامنةبارقىحةيضابإلاءاملعليساسألا

مهنادلپىلاقرشملاوبرغملانمهيلعاودفونيذلاهتبلطهلمحهنعو

ًايسايسًارودتبعلةماهةيضابإلودلزكارم(دعبنم)تحضأيلا

.نامُغمثتومرضحونميلا)اهيقرشوةريزجلابونجنملكيفًاريطخ
.ئازلا«سنوت«ايبيل)..ايقيرفإلامشيو

ريسلابتكمهيلعهقلطتصاخمسابذيمالتلاءالوهفرعدقو

.ملعلاةلمح»مساوهةيضابأالاتاقبطلاو

.ايقيرفإلامشيثةيضابالاةلودلاتسسأتملعلاةلمحدومجبو

ىلعألادبعباطخلاوبأوهةلودلاهذمللوألاروهظلامامإناكف

ةمامالابهباحصأهعيابدقوءملعلاةلمحدحأيرفاعلاحمسلانبا

بعلو٠ھ١٤٠ةنسسلبارطيفروزنجةدلببرق«دايص»ةقطنميف

كلممايأاہمکحيلاةريصقلاةرتفلايةقطنملاةسايسياماهًارود

عومجوةيسابعلاةلودلاشويجنيبةلصتمبورحدعبمث©سابعلايب
دحأوةديبعيبأذيمالتنمرخآذيملتحلفأبرغملايئةيضابالا
ةلودلاسيسأتيفيسرافلامتسرنبنمحرلادبعوهو«ملعلاةلمح»

ترهدزاو«ةنسنيرشعوةئامةبارقترمتسايلاوترهاتبةيضابأالا

يفةزاتممةيملعةكرحرارقتسالافورظنمامواهراهدزاعم
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ةميقتاذةعساوةيملعةورثتكرت«ترهاتدو«ةسوفن»لبجنملك
تاعمجتلاتظفتحا«ترهات»يةيضابإلاةلودلاطوقسدعبو«ةليلج

ةعباتمنمابنكميسايسلاوينيدلالالقتسالانمعونبةيضابإلاةيناكسلا
يتفرعيلاءاملعلاسلاجماهتياعرىلعموقت«ةيملعلاةضهنلاكلت

نيبيملعلاجاتنإلالصتاف«ةبازعلاسلاجمب١ةيضابإلاحالطصا
.هذهانمايأىحةيمالسإلامولعلافلتخميفبرغملاةيضابإ

اذهريغيثدوعندقةماهةقيقحانهرّرقننأفاصنالانمهلعلو

كلتمغريضابإلابهذملانأيه«اهيفلوقلاةضافإىلإثحبلا

هنيبةيمالسالاةمالاخيراتيثةسايسلافورظامتعنطصايلاةوفجلا

ةقيقحىلاروصلابرقأهعقاويثلّتمي..ةمألابهاذمرئاسنيبو

هخيراتزيمتيو-هعابتأكلسموهمقفوهدئاقعيثليصألامالسالا

ةيمالسالاةديقعلليسايسدوجوةماقإاللصتملاعارصلاكلذبليوطلا
اهتماقاللصتملاىعسلايفوأروهظلالاحيفةلداعلاةمامإلايًالثمم
..«نامتكلا»وأارشلاااوأ«عافدلا»راوطأيئىرخألانيدلاكلاسمي

رْبدتللةمألاءاملعلاعفادةيضايإلاراثآرشننوكينأعمطننحنو
ةعامحجلايقييذلاحيحصلاهناكميفهعضوويضابإلابهذملاهقفيئ

نونوکيامجوحأمهرصعيفنيملسملاثعشليواهفوفصدّحويو
صبرتلاتوغاطلانايغطدصلمهتوقدصرومهفوفصةدحوىلإهيف

.جراخلاولخادلايفمهب

١۱



:ةلاسرلافلؤم

نم«يتازملانوفلخنبفسويبوقعيوبأوهةلاسرلافلؤمو
”يرجملاسداسلانرقلاةمئأدحأوءةيربربلاةتازمةليبقءاملعرهشأ

«نالجراو»ةنيدملةرواجملاىرقلاىدحإ«سوطامابنيت»يفشاعواش
.ئازلابونج

ريثكةددعتملاهبهاذمىلعيمالسإألاهقفلابةفرعملاعساوناك

رهتشايلاهتقيرطبناكو.الةسرادملامئاد«اهبتکلععالطالا

‹هبهذمبملاعلاطبرييذلايديلقتلابولسألاىلعادرمتمهنارقانيباہب
نماريثكبولسالااذهرجدقو.هقاطنجراخلاجملاهلحسفيالو

ةنامتسالابةباّرعلانمهتقبطءاملعبوقعييأىلعبعاتلل
ذاختالوبسنممهلنكيملو.هبكسمتلايفنواهتلاو٠بهذملابتكب

قفالاوريزغلاملعلاهيلعهضرفيذلابوقعييلاكلسمريغفقوملااذه
ديعسنبدمحأسابعلاوبأخيشلاريبكلاخرؤملالّجسيو.عساولا

يفبوقعييبأوةبازعلاخياشمنيبفالخلاكلذةروصينيجردلا

نوفلخنبفسويبوقعياباناانباحصانمدحاوريغينثدح»:هلوق
٠فالخلاملعفيناصتنمهريغوفارشألاباتکيفةعلاطملاريثكناك

هنایتحء«هنعنوہنيوهيلعنومقنيوكلذنوهركيَةباّرعلاناكف

بهذملانعتبغروأبهذملاتكرت:لوقينأبمهضعبفاشامبز

٤°4:ريسلا:يخامشلا٠٥4:تاقبطلا:ييجرالا(۲

١٠:تاقبط:ينيجردلا١٠:(طوطخم)تاقبطلا:ينورابلاایركزوبأ(۳
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الوهوهركامعةبغرهلنكتملف‹عاصلااذهبليكلاهلاورهظأو

هللاو:محللوقينأبلوقلانالعإهنمهومقناًممو»لاق«عالقإ

اوناكف.يمناغلاوايتفلافالتخاباتكريغًاباتكمكلتملعام

*”.مهبياعمنعثحبلاو«مهفيلاوتٌمْذوةباّرعلازيجعتىلاكلذيفهنوبسني
ةءاربلايثهوعضوو«رجهلاوفقومخياشملاهنمفقودقو

اوفرتعاورمألارخآهنممهفقوماوريغدقمهنىلع.ريصقريغًأاتقو
)هينصولخوهجہنمقدصوهلضفبهل

نمنفيأيئةلصفمةصاخأبتكبتكهنأبوقعييبأنعرثؤيملو
ينيجردلاهفصودقف«اهنمهنكمتواهيفهملععاستابرهتشايلانوتفلا

سردنإلوصألاوعورفلالعيفةياغلاىلإلوصولاقققحتللا»هنا

یشخبالنيعمبذعأنمفرتغفىقأنإو‹نيقلتنسحأنقل

‹نيدلاةضيبىلعظفاحم٠فلكتهظافلأكرديالوفستهنم

قافتالالئاسمىلععالطالاريثك‹نيصحتنسحأبهذمللنصحم

©.فالسألاءاملعهدّيَقامععافدلاريثكوفالتخالاو

:ةلاسرلاهذه

ةيضابإلايخرؤمدنعنوفلخنباتاباتكىلإةراشإلاتدرو

يخامشلاو٤يدارلالضفلايبو6ينيجردلاسابعلابا؛ةنالثلا

ةبوجألابوقعييبأتاقيلعتنمديفامو»:تاقبطلايفينيجرَدلالاق

47£-6£:ريسلا:ىخامشلا۳۴٥4:قباسلاردصملا(٤

..اهدعبامو٠٥4:تاقبط:ييجردلا(٥

46£:ريسلا:ىخامشلا.ا::ىيجردلا)٦
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يئامنيبدقوهيلإاهببتكف«لئاساهنعهلأسىلالئاسملانع

ىلعلدتساوانباحصأهلاقامهّجوف«ءاملعلالیواقأنماهعيمج

هقفىلعةلمتشمةسوفنلبجلهأىلاهتلاسرو‹ةعطاقةلدأباهتحص
6.ظعوو

يراوجلابقلعتيعوضوملوحهتبوجأدحأيئراشأدقفامأ
ريثكةيناثلايهو«ةسوفنلبجىلانوفلخنباةلاسريو»:لاق

”«..يراوحلاةبقارممدعو‹لامهإوكرتنعيبنلاوديدشتلانم

عورفلاملعيثةياغناك»نوفلخنبانأركذدقفيخامشلاامأو

يئلاقو>«ةبيصمةعنقمةبوجأوةبيجعتاقيلعتهللوصأألاو

هلاسيلاةلئسألاىلعةبوجألاهتاقيلعتنمديفامو»:رخاعضوم

اہیفبسننأبملعلانمهتلزتماهیفنيبدقونظأةسوفنضعبامنع
لهاىلاةلاسرهلوةلدالانيبو٠فالخلاىصقتساوءاملعلالاوقا
٢«ةسوفنلبج

ناتلاسركرتدقنوفلخنبانأبلوقلاىلعةئالثلاخياشملاقفتادقو

ىصقتساو»‹«ءاملعلاليواقأنماعيمجيثامنيب»امهادحإ

فاصوأيهويخامشلاوينيجردلاصنيامك«ةلدألانيوفالخلا

«هقفوظعوىلعلمتشتف»ةيناثلاةلاسرلاامأ.هذهانتلاسرىلعقبطنت

«يراوحلاكرتنعيبنلاوديدشتلاىلعهوينيجردلالوقًدحىلع

47£:قباسلاردصملا(400.١:تاقبط:ييجردلا(۷

.ص(طوطخم)تاقبطلا:ييجردلا)۸

ص:طوطخمعومجمنمضةبوجأ:يداربلا(۹

45٤:ريسلا.يخامشلا(٠



لاةبتكميةطوطخمةخسناهنمتيأردقو«يداّلاصنياك

.البلقرغصأوأةلاسرلاهذهمجحفيهو«ةبرجبغلاوبروطعبلا

نوفلخنبااهبهجودقةيناثلاةلاسرلانأبةثاللانوخرؤلاعطقيو
احضاواليلددجنالفةلاسرلاهذہلةيسنلابامأ«ةسوفنلبجلهأىلا

يلانظلاةغيصالإلبجلالهأىلإاهبهجودقفلؤلانأىلعًاعطاق
نوفلخنباةلاسريثو»يداّرلالوقينأىلع.ىخامشلااهدروب

ىلإاهبهجودقلوألانأبيحويام«ةيناثلايهو«ةسوفنلبجىلا
برغملاةيضاباتافلؤمنمديدعلانأيأرلااذهددقو.ةسوفنلبج

كلذنم«ةسوفنلبجبمهناوخاىلإلئاسرةئيهىلعاهوبتكدق

حلفاهنباو«متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعةمئالاتاباوج
دمحميبأل(ةلاسموبا)عماحجلاباتكو(اہنمتاطوطخمدجوت)

نامیلسنبدمحمهللادبعيباىلإهببتک«ركبنبدمحمنبهللادبع
میهاربانبفسويبوقعييلاةبوجأنمددعو«يناليدبالايسوفنلا

ليلدلا»و«فاصنالاولدعلا»«هيباتكيثامنمضيلاينالجراولا

.«ناهرىلاو

ددعيفمهبهاذموءاهقفلاءارآنايبوهةلاسرلاعوضومنأرهاظو

عارصلانمًاعونمسحتلتءاجاهلعلو«ةروهشملاةيفالخلالئاسملانم

مهناريجومهئالمزنميضابألاهقفلاذيمالتهجاوييذلاشاقنلاوا
كلذىلاةفاضالابتنمضتدقو.ىرخألابهاذاباحصأنم
.هتلاسرفلمااهبمتخهقفلالوصأيفةزجومةحل

تافلۇميفىلوألاىهةلاسرلاهذهنأىلإةراشإلاتقبسدقو

بهاذملاءارآدارابفلؤلاايفلفتحييلاةيضابإلابرغملالهأ

٦١۱



-ملعناميف-هقفلايفبرغملاةيضابإنمالبقفلانملكو«ىرخألا
مهريغىلإتفتليالوهتمئألاوقأوبهذملاماكحأداريإبمتہيناك

امدنعبوقعييباىلعضارتعالاىلإةبارعلاءاملععفداماذهلعلو
.هتاباتکوهتاعلاطميئهوفلأامريغبمهیلعرہظ

اباتكاهمههقفلايفةريثكفيلاتبوقعييألبقترهظدقو
‹«عماجلا»اباتكوءخايشالليناثلاو«ةباّرعللامهدحأ««ناويدلا»

نبدمحمنبدمحأسابعلايبأعماجو«فسويدوواديأعماج

تاومألالئاسموةمسقلاونيضرألالوصألثمهتافلۇمنمهريغممركب

لبحلاءاملعبتكولزاونلاو«طفلا»بتكنمديدعلاىلإاهريغو
بتككلئاوألابهذملاةمئأتافلؤمبناجىلإكلذلك«ةريثكيهو

دمحمهنباو٤«بوبحمنايمسيبوةدیبعيبأو٠«دیزنبرباج»

ءاملعنممهريغويفاسارخلامئاغنبرشبمئاغيبأبتكوبوبحمنيا

دمحأسابعلاوبألاق.برغملاىلإاهنمريثكلالصودقوقرشلا
خيشلاىلعًأرقأتنك»:(ھ٤۰٥ةنسيثوت)ركبنبدمحمنا

٠نالوقالكايف:لاقفلقألاةحيبذةلأسمتزاجفنودعس

لمتشاناویدةسوفنلبجبناكو«ناويدلاىلإتلخدف«اهبسنيملف

نيباميفالإماناالرشاةعبراسردلاتمزالف‹ةريثكفيلاتىلع
اذإفقرشملالهأفيلاتنمهيفامتلمأتفرجفلاةالصىلإحبصلاناذأ

تريختفبهذملالهالاملكءزجفلانيئالئوةئالثنمبرقتيه
0«هتأرقفةدئافاهرکا

.۱۹۷۲وام٩ھ۱۳۹۲لوالاعيبر٢۲:يزاغنب٤:ريسلا:يخامشلا۲

\۷



نوفلخنبادهعىلعاهعاستاويضابإلاهّقفلاةبتكمراهدزاًلعلو
كلذبةدودحللالئاسملاكلتضرعلعراصتقالاىلإهعفديذلاوه

لئاسميثعسوللافيلأتلانعهمهَفرصوءرّيبمتلاديدجحلاجنم

..اہنمنكمتلاواہیفهعابةعسفرعيلالوصألاوعورفلا

:ةلاسرلاخسن

:ةيلاتلاةطوطخملاخسنلاىلعةلاسرلاصنويقحتيئتدمتعا

دمحمتفسوبداتسالاةزابحبةلماكةخسن0ةطوطخم1

اساقموةحفصللارطس۹اہتاحفصددع.ةيرج-ناشحلايئورابلا

دبعخيشلاابتک٠حضاوطخبتبتک.مس۱۷×ےس٥

.خیراتنودب-(۲يوت)ينورابلایحیهللا

ينازملانوفلخنبفسويبوقعييأةبوجأهذه:اهناونعو
.هللاهمحر

غلاو-روطعبلالاةزايحبةلماكةخسن(ب)ةطوطخم-۲

.ےس٥٥٠×٢۲اهساقموةحفصللًارطس۲۲-٠۲-ةحفص4۸«ةبرج
-خسانلامساوخيراتلاةلوہحمميدقيلرغمطخبتبتك‹عومجمنمض

:ةطوطخملاهذهناونعو«ةدوقفم(۱۷)مقرباوجلانمةريخألاةرقفلاو

.يازمانوفلخنبفسويةلاسرهيفباتك

ينورابلافسويذاتسألاةزايحبةلماكةخسن:(ج)ةطوطخم۴

۲۱×١٠اهمساقموةحفصللًارطس١٢۲ةحفص٤٤-ةبرجناشحلا-

ربحلابةبوجألاتايادبتبتكوءحضاويبرغمطخبتبتكءمس

۱۸



اخسنخيراتو-يخامشلافسوينبورمعخسانلا...رمحألا

.ةريخألاةحفصلااهنمعاضدقو-م١٠۷٠ويام/ھ١٦٠٠بجر

نوفلخنبفسويبوقعييأةبوجأهيفباتك:ةطوطخملاناونعو
.هللاهمحرينازل

نبملاسخيشلاةزايحبةلماكةخسن:(س)ةطوطخم٤

اهساقمةحفصللارطس۱۹ةحفص٢۲نزيغبوقعي

اهخسن«بوقعينبملاسخيشلااهکلامطخيهومسر×۷

ةظوفحمیرةخسننم١۱۹۲ةينوي/١١٤۳٠ةجحلايذخيراتب

لصألاناملاسخيشلاركذيو«ةرهاقلا-نوليطبسوماحلاةلاكوب

يلورابلاىحيهللادبعخيشلاطخببتكدقهتطوطخمهنمخسنيذلا

.م٤۱۸۲رياني١٠/ھ١٤۲٠لوألایدامج٢٤۲خیراتب

بوقعييبأخيشلاةمالعلامامإلاةبوجأ:ةخسنلاهذهناونعو

.يازمانوفلخنبفسوي

فيرحتلانعةيلاخ(ج)ةخسنلاءانثتساباعيمجخسنلاهذهو

خيشلااهبتكدق(س)ةخسنلصاو(ا)نيتخسنلانأكلذو«ابلاغ
(س)ةخسنلاكلذكوءهيقفملاعوهو«يلورابلاىحينبهللادبع

هللادبعخيشلاطحبلصانعبوقعينبملاسخيشلااهخسندق
تذختادقو.هيقفملاعلوألاخسانلاكريخألاخسانلااذهو٠يورابلا

‹ًاطخاهحضوأوخسنلاهذهمدقأاهنألقيقحتللًالصأ(ب)ةخسللا
تدهجينكلوءوهامكلصألاتابثإققحملاصنلااذهيفمرتلأملو

ترشاوقاستالاوةحصلاىابرقاوهامصنلايفتبثأنأيف

۱۹



..ئراقلاىلعاريسيتشماهلايفصقنلاوةدايزلاوأتافالخلاىلا

صنلاحيحصتةلواحمىلعرصتقموهف«ةلاسرلاهذهيىلمعاما

‹ىلوألااهرداصمىلعاهصوصنواهتدامةعجارمو‹خستلاةلباقع

ةفلتخملاتاءارقلاةحفصلكشماهيفتبثأو«كلذيفًاعسورخَدأم

رداصمىلاترشأو‹ةينارقلاتايآلاتاجيرختوةلاسرلاصني

ىدحإهديزتامىلعةلالدلل(+)ةراشإتلمعتساوامتاهمأيفصوصتنلا
نوکتامدنعو‹صقنلالعةلالدلل(-)ةراشاو‹خسنلاصعب

نأتيأرو.نيتفوقعمنيبكلذلعجأةملكنمرثكأىلاةراشالا
٤1ِ.٤
ةيضابأالامالعامجارتبامهدحامتی٠نقحلمةلاسرلاىلافضا

مهمجارترداصمرفوتومهترهشلمهريغمجارتلضرعاملو«ةلاسرلايث
ًاجيرخت«ةلاسرلاثيداحأجيرختبيناثلاقحلملاصتخيو«اهدارأنل

.ضوغلابًايفاوًاقيقدنوكينأهيفتيّخوت
كلذفرصقتوصقننمولخيالىلمعنأاذهدعبرعشأانأو

هناحبسهلأسن«ىلاعتهللامصعنملإ«هلاوحألكيفناسنإلانأش
eغ.

نمهناحبسهيلااربنوانلاوحالكيثانلنوعلاوانرومألكيثديدسلا
.هللابالاةوقالولوحالفلوحلا

فلولا

ھ۱۳۹۲لوألاعيبر٢۲يزاغنب

م۱۹۷۲(رایأ)ویام٩



 





مسےس

ليبسلكاّباوهللاانقفو-انبلاتبتكدقوهللدمحلا
نماہفءاھقفلافالتخانایبواهحرشدیرتلئاسميف=هتاضرم

:كلذنم«انباحصأهيلعدمتعأاموفلخلاوفلّسلا

:تبرعوآاہنعتاموآاهقلطفةارماجّوزتالجرترکذ(١
£مرر0۴ZEس٨eإ۴2

٤هتارمانعالوا«ةماىرستوا«هنم٤صغوا

رهشأةتسدعبوالربنملكاللوحنيتاف©اهتلَعوأ
؟Vءاهقفلانيبفالتخالافيكو«كلذيمكحلاام:تلو

-تّمِلَعاميفمهيبفالخالراصمألاءاهقفعمجأ:باوجلا

حاكننمالامالسإلايئ0ەقحلتسيدلودحأبحلبالهنأ

وأحاكنلاناكناف‹ادسافوأناكاحيحصنيميكلموأ

.بنم-١

.سنم۔-(۲

.كلذنم:ديزتس(۳

.اهفلاخ:س(٥

.ءاملعلا:ج(٦

.هفحتسي:سج(۷

.اذاف:ج(۸

۲۳



ةيجورلافشارهلاو6شارفلا۹اصبقحالدلولافنعكلم

٩اًدعاصفرهشأتسما٠ءطولاناكماعمحاكتلادقع

.هللاَءاشنإهيفسانلافالتخأوشارفلاةّيفْيكينايسو

نمرهيسمامتيفلإقحليالدوانأللالهأعمج
ىصقأياوفلتخأو.لمحلاىصقأىلااًدعاصفحاكتلاموب
هاندأللعجىلاعتهللانأل؛هانذأيفاوفلتخيملولمحلاةّدم

هلوق۳‹ةّنسلارهشألاوهو«تاتكلاليوأتفالص

:لجوزعلاقو7۳ارهشنوئهلصحو9:٠لاعت
ن نأدارانملنيلوحهدالوانعضريتادلاولاو»

۱هەھل2g9س

ُهَلاصفو6نهولعانهوهماهتلمح):لاقو9ةَعاضرلا

تقوارهشنبررشعو(۱۹)ةررنالوحلاراصف)۷((نيماعف )۲تق

.بحاصل:ج(۹

.ىطولا:بأ(٠

.سنم-(۱١

.لجورع:س٤(ج\۲

.وه:ديزتس(۳
.ۋانلج:جءس(٤
.١١:فاقحألاةروس(٥

.۲۳۳:ةرّقبلاةروس

.١٠:نامقلهروس)\۷

.بنمانهيذلاو.نالمحلا:سج3)۱۸

.عبرا:۹(۱

.اتقو:ج(٢

٤۲



ِهريغَوسابعنبانعكلذ"يور«لمَحلِليئابلاوةعاضلا

لمَحْلاقدمىصقأيفاوفلتحأو.مهيلعهللاناوضرةيباحَصلان
يناًدحهلاودجيملو«كلذيءاعّدإلاعمءاسنلايةّدوجوملا

لهألاق¢ءاسنلاٍةَداَعنمفرعامودابتجالاالاباتكلا

ملسمةديبعيآنعكلذ9يورهتم٠قارعلا

يورو.يلالهاويروثلانايفسلاقهبو«ةميركيأنبا

٠محازمنبكاحّضلانعاوركذو.نينوماةشئاعنعكلذ

:۲۳يرهاظلايلعنبدوادلاقو.نيتنسىلعاَدلُوامهنأناّيحنبمرهو

فلتخاو."ءاسنلاةداعنمبلاغلا»يفرهشأةعستهتّلم
(۲۸) [دبعنبا]هللادبعنبدمحملاق؛مهيبامفزاجحلالهآ

:مهرثكألاقو.رثكأالةنسلمحلاةَدمىصقأ:مكحلا
سمخكلامنعيورو.٠ايعفاشلإوكلامهلاق«نينسعبرأهتّدم

.ةعاضرلل:سجل(

يفیوريو:ج٤«س(٢

:طوسيملا:ىسخرسلا؛ةفينحيأدنعلمحلاةّدمىصقألوحرظنا(۳

.«ناتنساندنعلمحلاةّدمىصقأو»:كانهلوقيو.٦:٤٤ج

.يف:ديزتسج(٤

.يف:دیزتس(٥

.ىلع:ج(٦

.١٠:۳۱۷جلحما:مزحنبا(۷

.س٤جنم=(۸
.رهشأةتس:س(۹
-٥:١١٠جةنودما:كلام٢٤٠۲:هجمألا‹يعفاشلا(٠

Yo



(۳ نينسسمخىلعتدلونالجعنمةأرمأنأهغلبالنينس

نوکيف«نينسعبونينستسلمحتةأرللنإ:يرهلالاق

الإهيلعنوفقي]صنعيمجلادنعسيلو.امنطبيفًاشوشحمدلولا
لكف.*"[ةفئاطلكدنعُفّردلاهبمقوامويلايفدابتجالا

«ةّيباتكوأتناكةملسموأتناكقرح«ةيموأةقلطم
مهفالتخانمانرکذامىلعاهليبسف«نيميركلموأحاكنيتُو

لمحلاىلعهبلديامممافوقلوقلاف‹لماحاهنأتَعَدَأنإ
هدحامنيبواهنيبامالإءاسنلارظنو٠هتقونعضيحلاءاطبانم

:هلوقل؛نهسفناىلعهمتاهللانال؛هبهذلقیرفلک

بهذمو.۳۳نهِماَحَرَأفهللاقلخامنمکینأنهللحيالو

بيو.لبقهبتملعامقارعلالهأنمهباحصأوةديبعيأ
ماَمَتلاماكحألانملمحلاب٤۳قلعتاملكيفوقولا

.مهفالتحخأىلعانركذنمقيرفلكدنعلوقلاادوءا
وأ٠قالطلاوأتولادنعهبىدايذلالمحلايهلكاذهو

٠كلذ"رمبرقياموأ3لازتعا

هبقحليالهنأفالخالفلمحلاكلذدعبىعّدأنمأو

.٥:١۱۲جةنودملا:كلام(١

.أنمطقاسنيتفوقعملانيبام(۲

.ةيشاحلايئسيتبثموهو
۸:ةرقبلاةروس

.قلعتي:س»ج)٤

.يفالإ:س(٥

٢۲



)۳۷(ر7(

يورو«هنعهللایض[باطخلانب]رمعنعرثألااذهيو

أأنهلدبعنعراسينينابلسرکذ.قيرطريغنع

تجّوزتمثارشعورهشآةعبرأ۳تّدتعافاهجوزاهنعكلهًةأرمأ

تالومثرهشفصنوٍرهشَأةعبرأاهجوزدنعتثئكففتلحنيح
%4 2Z

ركذف«هنعهللايضرباَطخلانبرمعىلإاهجوزءاجف«امتًادلو

ريمأاب:هلليقفمعاهبمف:رخآقيرطنمو۽كلذهل

ةيلهاجلاءاسننمةوسنرمعاَعَدَف©قوصةأرمآاهناننمؤملا

نعكربخأانأنممةارماكلذنعاسف9٤ءامدق

هيلعتقيرْهأفتلمح“[نيح]اهجوزاهنعكله:ةأرلاهذه
ءاهحکنيذلااهجوزاهباصأاًّملف«اهنطبيفاهدلوًشحفءامّللا

نبرمعاهقلصف.ربكواهنطبيفلولاكّرحتءالدولاباصأو
ًاريخالإاكنعيلبيملهنإاأ:لاقفامهنيبقّرففباطخلا
تتيثدقفةنعاللاامو.*”لوألابدلاقحْلأو

.سنم(

.هرغقيرطنع:سيشيذلاو.نم:بج(۷
.اطخوهو.اذا:س(۸
.تدتعاو:ج(۹

حيحصتلاو.ةزمهنودبامدق:ج«بأيئو.طخوهو«نمدقف:س٠

.۲:۱۱۹جكلاماطومنم

.هل:دیزتس(١

.جنم+(٤

.۲:۱۱۹:اطوملا:كلام:يثربخلارظنا(٣

.رابخألا:سج(4٤

Y۷



رههاعللفشارفللدّلولا):مالسلاهيلعينلانعِقيرطريغنم
ىندأرهشأةتسلدلوبتءاج۾متةأرلجرلاحکذاق.(رجحلا

هبسنليزياللعللهانمهبقحالدلولافلمحلاةهدم

مالسلاهيلعيتلانعةنسلا٠يفءاجامىلعناعّلاهنع
ىلعهللامكحةلمجنماذهو.ناعللاب*”ةأرلابدلولااحلا

ادلولاتابثإنمةفاكلاهلنامممالسلاهيلعهلوسرناسل

ناعْللانكلذو.معلالهانبافالحاہفملعأل6هفتو

ِءاعداباما؛معلالهأضعيدنعنيَودَJنوکيال

.ءارتساهلقيعديالمح٤يهوا‹اهدعبسیسمليور

اوعمجأدقو.دولاهبحليودَحَهافايشيعديالفِمو

نا.ريغنمدلولايفنيوأىلايفاهئطوممينزتاارولهن

:°[هبقآلدلولاف]ءاربتسايعي
ی Ê 2/

دنعهماةصعەتىصعوۋ4هماتالةنعاللا۷٠

‹انناحصأنممهريغوزیزعلادبعنباوةديبعياوديزنبرباج

.یلإ:س٤جيئو۽بنم+(٥
.هبتءاج:سج(٦

.ةأرملل:سج)£۷

.فيحصتوهو«ىقبي:ج(۸
.یعنیو:س»ج۹

|.بنم=(٠

.دلوامأو:سج(۱

.قحالف:س٤ج(٢

Y۸



رمعهبىضق«بسلانمٍمْهَسودنكيماذِإهماةبصعهئ
«نيعباتلاوةباحّصلانمٍقَدِعيفدوعسمنبآلوقوهو«باطخلانبا
ةعركيبأنبةديبعيبألتدجوو.قارعلالهألاقهبو
جوزاانبآاَمُمِوألًاتخأواأوامأفلخوتامادإةنعالملانبأيف

°ثلثلاتحألاوخأللوسدّسلامالل:لاق‹نعاليذلا

*"[ردق]ىلع؛تحخألاوىلعدريقابلواميز
.هنعمهيأءافثنألمهمألمهوخأةنعالملانبأنأل؛مهضئارف

:افبصاغلانمالوبتتأاذاةبصتملاام

قحليالوبصتغمللتبثيالبسلانإ:ءباوجلا
ةبرااكلذكو.>لهأرثكأدنعىزدلودلولاو.جوراب

‹ابنعجوّرلاءطومطقناو]"لاجرلابتقحلاذإاهجوزنم
لهأدنعشارفلاةّحصمدعل”[جوزلابقحليالانزدلودلولاف

.رهظ٩ةقرو(طوطخم)ضئارفلاباتك:ىسومنبليعامسإ‹يلاطيحلا(٣
.ناثلثلا:ج(٤

.بنم-(٥
.دری:س(٦

.طخوهوخالا:ب(۷
.بنم+(۸

.سنم-۹٩
EGزاجحلا:س٤ج.

.لجرلابتقحلأ:سج

.س٠جنم-نيتفوقعملانيبام(٢٦

۹



هيلإمضنيىحدقعلادرجمبنوكيالو«قارعلالهآرثكأوزاجحلا

ینعمواہبلیناکهناباهديسرارقاةَمألايو.ءطولاناكما

نممجوزلاناكو«اهيلإهلوصونکمآاذامهدنعءطولاناکما

هنآمِلَعوهايثنأالوهرذعوطقمالو«هلمًاطياليصبسيلطب

لعيو«ةفاسمامهنيبنيدلببانوکينأكلذو‹”املإلصيم

مهدنعشرفالاکوسنلمابتحندبا

لتابثاب۳لهانمموقلاہةولخلانمامهماقمماقام

.لحتسلملاةلزنعهولزناو٠هسفنلامهمضاذابصتغملل

لجريئهللمهمحر]اتباحصأراثآضعبيفتدجوو

تدلوفاهئطوفهتيراجذخأوهلامذخأف«ةربابحجلانمراّبجهلتق

ةيراحلاتراصفهناطلسبهذأوراّبجلاكلهأهللانامث«اًدالوأهل

هولزناوهلهلتابثااوارفلدعلالهايديا٦ياهدالوأو

صعبوسنانب,كلامنعكلذيورو.لحتسلملا۷لرم

ضعبيفةفينحوبأبهذو.هنعنيتياورلادحأيف]هباحصأ

سنم=(۳

بنم٤٦
یدىاب:س(٥

ةمال:س(٦

:س(۷

.یور:ب(۸



طقفحاكتللدقعلاوهشارفلانأىلإنييفوكلانم[هباحصأ

.جوَزلانمءطوكانهنكيملنإو.جوزلابدلولاقوحلاورو

مهدنعءاوسو‹انباحصأنمنبأكلذىلعهَقفاوَو

لوأجيلانمُءطولاناكجوّرلابقحالدلولانأاهريغو
.جوزلابقحالكلذناكدعبةدالوتناكنوکب

اهغلبف‹نينسهتجوزنعجوراباغاذإنيبهذلالصأنايبو
لوبرهاظلايئاًحيحصاحاكنالجرتحكنوتّلتعافهتافو

حاكنخفلوألااهُجوزمِدَفمثًادالوأاهَدَوَاو"«دوهشو
دلولاواهقادصيالاىلعالولوألاىلإعجرټوهتمتّدتعأويالا
روهمجدنعاذكه.هشارفىلع“اوللومناليناثلابقحال

يبأنبيلعنعكلذىوريو«نييقارعلاونيّيزاجحلانمءاهقفلا

زیزعلادبعناوبيبحنبعيبرلاوةديبعيأبهذموهو«بلاط
بحاصوهودلولا:ةفينحدنعو(اتناحصأةماعو

تجوزتو©تدتعافدقفاذادوقفملايفكلذكو«*”شارفلا
دالوألافلوألامقادالوأرخالانمتدلوو«دوهشولوب

ةَماعوزيزعلادبعنباوبيبحنبعيبرلاوةديبعيبأدنعرخآلل

.س٤جانمنيتفوقعملانيبام
.طخوهوسابعنيا(٠

.اہبلخدف:دیزتج
.درفمللوعمجللنوكتدلولاوهجوهلامهالكو.دلوهنأل:س(۲
.٦:١٥جطوسبملا:ىسخرسلا(۳

مثهتجوز:دیزتج(4٤

١۳



داعنباوةفينحيأیوسفاكءاهمفملابهذموهو۽انباحصأ

شارفلابحاصوهولْوأللوهفدلونمناكام:الاقامهنإف

ةأرمأىلعاحاكندقعًالجرنأول:ةفينحجيبألوقنمو.مهدنع

ةتسلدلوبدوهشلاوكاحلاةرضحبكلذهسلجمياهقلطمث

بحاصهنأل؛هباقحالدلولاناكتقولاكلذنمادعاصفرهشأ

ءاهقفلاةماعوانباحصأو.“حاكتلادقعيهلصأىلعشارفل

.ةفينحفالحنمهنعانرکذامىلع

لإاهثطوبرَقأناواهُدلودّيسلامزليالةملاا:هلوقنمو
‹مالسلاهيلعيلانعةضيفتسللاةنسلاالخ«هبفرعينأ

نسللوقينأكريو.للعلالهانممظعألروهمحلافالح

©ءطولانوددقعلاوهشارفلا:ةجوزلايلاقو«اهعضاومي

لسوهيلعهللالصيبلتأل؛وجولكنمهبطيحمأطخلا

نبدعسعمةعمزنبهلادبعةصقيفةمألايفشارفللدلولالعج
٩۷نياويأ:ةعمزنبأ”لاقو«هيلاهيخأدهعيفصاقويب

لسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإهاقواستف.هشارفىلعدلويبأةديلو
.(رجحلارهاعللوشارفللدلولا٠ةعمزنبدبعابكلوه):لاف

.٦۳ص:عماجلايفةكربنباصنلااذهدروأ(٥

.مهدنع:سج۱(٦
.باطخلا:أ(۷

.لوقو:ب(۸

نأأ)۹

۳۲



. )( [لاق]هَدجنعهيأنعبيعشنبورمعثّحو

رمأبهذ):لسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقفينبا:لاقف

.(بلتألارهاعللو.شارمللدلولا6مالسإالافیوعدال6ةلهاجللا

رمعنعو.(رجحلا)۰لاق؟هللالوسراٺبلتالاامو:اولاق

(۸
نهوعدي۳مهدئالو۸۱نواطرلاحرلابام٠:هنعهللايصر

تقحلألإاہبملادقنأفرتعيدلوبياتال«نجرخي

.نهوكسماودعبنماولسراف.اهدلوهب

نعةيانكشارفلاو.(شارفللدلولا):مالسلاهيلعينلالوقو
هذهلك.ةرشابلاوءةسمالملاونايشغلاو5٠ثفرلاكءطولا

يهو٠برعلامالكيثزاجملانميهو«ءطولانعةيانكهوجولا
لهآدنعفورعموهو.ةحاصفلافغلبأومالكلاةّبلحنم

اذهبتبثف٠«ةّنسلاهبتءاجوءنارقلاكلذبلزنو«۳٨علا

جاكتنمشارفلاناك¢شارفلامامت*[هب]هفتءطولانأ

شارفلامِدَعءطولامدعاذاف«نيميكلموأ

ِةَمَألايفًامومع.(شارفللدلولا):مالسلاهيلعينلالوقو
.بنم=(٠

۔ضایبسيو.لاقهنا:ج(۱

.نوؤاطي:بيئوضايبأيو.سنم-(۸۲

.ناسللاب(۳

(Aسجأنم—



هباحصأةياوريفةميركيبأنبلسمةديبعيبأدنعةّرحلو
٠بيبحنبعيبرلاو«زيزعلادبعنبهللادبع¢هع

بحاصلوألاناكوءَهَمَأوأنالجرطواذا:مهريغو
بحاصوهو«لللدلولاف«ةيبشءطوبرخآلاهبقاعور

.رخآللهنأولوأللسيلهنأهبلدتسيلامش

‹مالسإلايفًاجوزتتكرتو٠نوكرشلملااهابسةأرمآترکذو)۲

دالوألانملف«لوألاجواىلإتعجرمثٍةَدعالوبتتأف

؟بترحلارادفاودلونيذلا

لوقنمهرکذكلتمدقامفىضمدق:كلذيباوجلا

نباوةفينحيلأفالخو«مهریغوانباحصأنمراصمألاءاهقف

نعةبوجألايفتدجوو۸.نيبهذملانمكتملع]اموداع

بتک«هللامهمحرسرننمحرلادبعنباهولادبعمامالا

ەباجأف‹قرشملابٍداَبعنبأو“”بيبحنبعيبزلاىلإةلأسملاهذه

لماوحنهوءاسنلانميسنمرظنا:لاقفبيبحنبعيبرلا
Ce٥..رو۶ء.

يئاهجوزنماهلمحنوکيناىجرياموا«برحلارادبندلوف
برحلارادبنلمحامو6مالسإلافمهابمهوَقحلفمالسإالا

٩بنم-(0

. ةدئازانهواولاوهللادبعو : Î (A

.امدجوی:دیزتسو.امتأت:ديزتج(۷

.تدجودقو:س٤ج(۸۸

.دابعنباىلاو:جءس۹٩

٤۳



ىلعةدعلادعبنهجاوزأىلاننعجريو.وزالمسنقلي

مالسالارادوبرحلارادبنلمحام:لاقفداّبعنبااماو

شارفلامکحلعجاوزالابقحالمسنف

:َتلقو؟المااهجوزتيلهىزالجرتركذو(۳
.؟فالتخأكلذيث"له[و]

لکىلعاهحاكننمعنملا:انباحصأدنعكلذيفباوجلا

حلاصوةديبعيبأو«ديزنبرباجنعكلذيورو«ٍرلاَح

٤«بوبحمنبدمحمو٠بوبحمو«لئاووعيبرلاو..ناهذلا

ددعوجابيبويزعلدبعنهللادبعو.يلعشیسومو

ىلعو٠بزاعنبءاربلاو«نينمؤللةشئاعودوعسمنبأ:ةباحصلا

لاقهبوءهّللادبعنبرباجو«ةريرهوبأوءبلاطيبأنبا

.نيريسنباويرصبلانسحلا

٤«رمعنبهللادبعنعكلذ6۹۷طرشرغنماهحاكن

نعكلذاومعزو٠«بيسملانبديعسو‹دهاجيو«سابعنباو

.له:ساج(

.یورو:س٤ج)۹۱



۳٦كلاموةفينحيبويروثلابهذموهوء«ديزنبرباج

لااهحاكنعنهامهللاباتکيئدجم:0”يمفاشلاو

مکااوحكنأو»:۹9هالوماوُجَتحاوهيفافلتخمالبوات

اهريغوةيئازلا:اولاقو«ىلاةيآتخسناهناومعزو“کنم
هللاىلصينلانعكلذاوورو.نيملسملاٰىمايأتحتةلحاد

هيلعينللرکذالجرنُاهللادبعنبرباجقیرطنمملسوهيلع
هللاىلصهللالوسرلاقف«سمآلديدرتالهّنأرمأنأمالسلا

:لاف.اهاينا٠هللالوسراب:لاقف(اهَفلط):لسوهيلع

درتالىنعم:انباحصأ”[لاقف].-(كَجْوُزكيلعكسمأ)
نمٍركشوريخلئاسو٠فورعم"بلاطدرتاليآسيالدي

رمينُلسوهيلعهللاىلصهللالوسریشاحف«اهئاخَس1

ليسدق:“اولاقو”[نينمؤملالعهللامرحمىلاعوجلاب

“1۸:£جةنودملا:كلام(۲
.۱۳۲-۱۳۱:هج:مألا:يعفاشلا(۳

.لاعت:ديزتج(٤

۲:رونلاةروس(٥

.یورو:جءس(٦
.كتارماكسما:ب(۷

.لاقو:ج٤س(۸

.بلاط:ج(4

.ةراك:سج(٠

.بنمطقاسنيتفوفعملانيبام(۱١

.لاق:سج(٢

۳۹

 



هرخاوحافسهلوا«كلذسابال:لاقفسابعنبآاہنع

حاکنهللامرح:اولاقف٠حالّصلاةبوتلاعماولاقنيلماو
ےست

هيلعاتناكامانکرتواتاتاذاف٠ندخلاتاذوفراةرهاجملا

هذه]ًارقفكلذنعدوعسمنبألس:اولاقو.امهحاكنراج

نَعاوفعيَووداعنعةبولاليفييذلاوهو»:”[ةيآل
كنارن1ِ:لاقهَةمقلعنعد9٤١ةرالا«.تاعيسلا

.«اوحلصاوكلذدعبنماوباتمتةَلاهجبوسلااولمعنذل

امها:ةريرهبأنع:بّيسملانبديعسلاولاقو[®ةيالا

مارحهوالب«ةريرهيبأىلعاوبذك:لاقف.امجامنايناز

يورو.هيلع۷اناکاماهركواحلصأواباتاذا«لالحهرخاو

مالسنبمساقلاديبعوباهراتخاو«ةداتقوريبجنبديعسنعكلذ

لعنبلیعامسانبهاربانعهاورو٠نيسحلابدمحاو

تداعتباتاذ‹روجفلاىلعاهتماقااهحاكننمعناملاولاقو

نموانباحصاةّجحو.ةحابالاوهوهيلعتتاكيذلالصألاىلإ

نم۔-(٠

.٢۲:یروشلاةروس(٠
.أنمطقاسنيتفوقعملانيبام(٠
۱۱۹:لحنْلاةروس(٠

يذلاو.هيلعاوناكاماوهركواوحلصأواوباتاذإ:سجأةرابع(٠
.هجوهلانهالکو.بنمانه

>

ہ
م

0

ل
ہ

>

۳۷



امل٠لاحلكىلع“تاينارلاحاكننمعنلابمشوقبلاق
مكحلاوامہیپ0۱9ةقرفلابةّسلاتەءاجو¢ناعللاب۹)امکح

بجوملافَلانماهُّجوزهباهامراًدبأاعمتجيالنأ
ةاتناکف«ةأرملاوجلانيبهللاركذيذلا”ناعللا

صسس

بجو«ةركنميهواہیلعقر9اعمتحيالنبقارفلل

همزليو«اًدبأهللحتالأٌقحأوىرحأاهبرجفناكناسايقلاي

اهبهانزلب‹نيرمأللةعماجلاةّلعلااوتسألهجرتاذإاهقارف
هتأرمأنعاليذلايفرابخألاضعبينو.سايقلايفمظعأ
تنك«هللالوسراي:هللاقفلسوهيلعهللالصينلاىلإ"ءاج

تينأفحملارصينداصىحةحرابلاديرجلارجأ
باحصأهرهتناف‹اهعماجيالجر0ينأرمأعمتدجوفيلهأ

يو.تاينازلاحاكنلا:ج(۸
.تاينازلابحاكللا

.سنم-(۹

.قيرفتلا:س(٠

.هتجوزهبیمر:سج(۱

.ناعلل:ب(۲٢

.طخوهو.ةنعللا:

.ةاعدل:أ)1

.تجوزت:ج7)٥

.ءاجف:سج(٦

.ينباصأ:جبف(۷

.درب:ج‹ب(۸

.الجراهعمتدجوف:أيئو.لهأ:سج(۹

۳۸



دقلهللاو:لاقفمهبحاص"دحينأاوهركومالسلاهيلعيلا

الهللانأتملعو«يلقىعوو٠ينذأتعمسو٠ينيعتأ

لزناف.يلعروجياللسوهيلعهللاىلصهللالوسرناو٠يملظي

:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف.انعالتف‹ناعللاةيأهللا

‹هللا"۷یااكباسحوبئاتاکنملھف٠بذاکفاکدحأام

هنآملعلالهاعمجاف.("املعكلليبسال):لجرلللاقو

ولدتساو‹اهياهتيمرلع۳٢هللحتالو«اہیلادوعیال

اوونيذلاماَعطَوُتاّيطلامُکل۹مويا»:ىلاعتهللالوقب

هلوقبو.ةنصحمريغةيِناَرلا:اولاقو9مكلف:ىلاس

روجموتونِانذابنهوحکنآو١:لجوزع

(تاينازريغيأ)ٍرتاَحْفاَسُمريغ(فئافعٍرتانَصْحم
.سلايابينزيتاذيأر٢٢ناَدْحَأتاذخمو

ةا»:لجوزعهلوقبو.ةيآلامحتحتةلخادةينازلكف

۳َننِمْوُمْلاىلعكلذمرحَوكرشموأنارالإاهُحِكََيال

.طخوهو.ثدحي:ب((٠

.ىلع:ج(١

.٦۱۷:ياسا:٦:۱۷۹۱۲۷:حيحص:يراخبلا

.مادام:دیزتج

.٠:ةدئاملاةروس(٤

.جنم-((٥

.٢۲:ةروس((٢

۳:رولاةروس(۷

۳۹



لجرناک:لاقهدجنعهيبآنعبيعشنبورمعنعاوركذ
ىتح]ةكمنمىراسألالمحيناكودثرميبأنبدثرمهللاَ

تناكو‹قانعاللاقييغبةكمبناكو«ةنيدما"[مهبيي
‹ةنيدملاىلاهلمحينأىراسألانمالجردعوناكو‹هلةقيدص

ليليئکمناطيحنمرطئاحىلإتيبتنآىحتئجف:لاق

ملف«طئاحلابناجييلِظداوسترصبأدققانعاداَف«ءارق

ابحرم:تلاق.دثرم:تلق؟دثرم:تلاقفینتفرعلاتہتنآ
مسقلنإ:قاعابتلق:لاق.بلادعتبالأ
‹ىراسألالمحييذلااذه‹يَحلالهآاي:تلاق.ىلا
فهکىلاتيبتاقةمدنخلاتكلسورلاجرةينانىنعبتاف:لاق

.يعمهنيعأهللاىمعأف‹لعاوماقأىحاوؤاجوهتلخدفراغوأ

یئحًالیقثالجرناکوهتلمحفيحاصىلإتعجرو«اوعجرف

ىحهلمحأتلعجمثهنعهلكتككفرخذإلاىلإتيبتأ

لوسركَسمأف؟قانعحكنأ«هللالوسراي:تلقفةنيدملاتمدق

:ةيآلاهذهتلزنتحايش"لعدريملوالسلاهيلعهللا
نازالإاهحكنبالةوةكرشُموأةرالإحكنباليازلا»

هللالصهللالوسراقفلعكِلَذمرحَووأ
يفتلزناهنإليقو.(اهُحكنَتال):لاقفةيآلالعلسوهيلع

.ىلا:اهدبوةرابعلاهذهطقسس٤(جب(۸

۳:رونلاةروس(٠



لجردارافحفاستتناکو‹لوزهممَاانلاقي"١لامجيبأةأرمأ

ءاسنيئتلزن:دهاجملاقو.ةيآلاهذههللالزنأفاهجّورتينأ

لزنافنهجوزتيناةفصلالهأضعبداراف٠نهيديأياياغب

.ةيالاهذههللا

ةَلعلائ۳ہکننملعملهاقافتاهراوجختحااممو

ًادبأناعمتحيالوامهنيبقربنأاهيفطو۳۳وأ2اًدمعتم

:لاقوهنعهللايضرباطخلانبرمعكلذبىضقنملوأ:اولاقو

لع٤۳(لديىهنلاو٠هلفلاخم٤0حاكتلانممارحلااذه

اوجتحانيذّلانإ:اولاقو.ًاعيمجنيرمألايفهنعينلاسف

لديامف1رهاوظببحامنابا)9حكةحاباب

٠لاجلةطلاخللالعهما٤انالاق

«سابعنباودوعسمنبانعتباثلاو.اهسفنىلعمهنمظفحتلاكرتو
رمخأ«اديهللحتالواغاا

.دایجأ:ب
٤طخوهوحكنأاهريغنمو.حكن:سج(۲

.ءيطوو:ج٤س)۱۳۳

.لاد:ج(٤۴

.س٤ج٤«بنم-(٥

۱٤



.اقرتفيملامنايا:امها

نيريسنبدمحمنعرانيدنبتلّصلانعًاضيأمامإلانعو
.اعمتجاامنايناز:الاقامهنأدوعسمنباونينمؤللمآةشئاعنع

.١۳اقرتفينأامهنبوت:نیریسنبدمحملاقو

متاحنعيناسارخلامناغوبأينربخأ:لاقًاضيأمامالانعو
)1۳۷(اااساك ۳۷نعیسیعنعيمزراوخلاديزييبأنعيناسارخلاروصنمنبا

ناکاإ۳٤سابعنبانعديزنبرياجنعرانيدنبورمع

اباتاذافناکرشماھواہبينزیيلايئ«حاکنہرخاوحافسهلآ:هلوق

.۳كرشلايفاهبىزيذلااهجوزتينأسأبالفاحلصأو

نعيفاسارخلامناغنبرشبانثدح:لاقًاضيأمامإلاربو

اولعجا:لاق؟اهجوزتيمثةأرمابينزيلجرلانعلئسهنأديز
هابلاطبنبلعنع)9٤1رکذ.49رضخألارحبلامیپ

۱ےس

نالبقيلعامہنیبقرفاھجوزتمثاہبیئزۃارماولجرنیبقرف

.امهبفقرفی:ج(٦

.نم:سءج(۷

Î .ًاطخوهودوعسم:س٤ج۱۳۸)

نأهركيءاثعشلاوبناک:رانيدنبورمعلاقو]:سجيئاذهدعب(۹

.[كرشلاياهبهثانزدعبمالسإلايفاهجوزتي

.۷ص:٦ج(ةينورابلاةنازخلاب(ا)طوطخم)ةداتقلاوقا(٠
.س٤جنم-(١

۲٤



مهارباو٠يرصبلانسحلاو«هللادبعنبرباجنعو.ابلخدي
دنعرمألااذكهف.ءيشاهسيلوامهنيبقّرفي:اولاقيعخنلا

ُبمو٤ابلخديموز٤0قارا.جیرتيلجرلايئانباحصأ
ةئامركبلادحالعماقياهنتنزفارسیخرآوأايابقلغأهنأ

.انباحصأنمهريغومامالاهركذدق.ءيشالسيلو9٤٤ودل

ةَماعلاوةديبعيألوقوهو«ءطولاممدقعلامهرثكأدنعناصحالاو

سمللاوأادمعجرفلاىلإرظنلاانباحصأدنعو.انئاهقفنم

.دحاومهدنعهيفمكحلاو‹ةمرحلابجويكلذلكءطولاو

وأاهَمأجوزتيلهةارمابىزاذا0تركذو(٤
فالتخآنمكلذيامو«هدعبوأىَرلالبقاهتدالوتناكاهب
؟ءاهقفلا

يئةنباواًمأسمينأهللحياللجزلانأ:كلذيفباوجلا
نارقلالزنكلذب‹نبالاوبألاكلذكوتنملالحلا
جوزتيلجلنأكلذو.ةَّمَألا*”»تعمتجأوةّنسلاتءاجو

تانبلا*”تانبونينبلاتانبواهتانبهللحيالفابلخديوةأرلل

ةأرما:سج٤٢

.نم-(٣٢

.[امہیبقرفیو]:نادیزتسج(٤
.الجر:س٩٤ج(٥

.حصأوهو٤تعمجأ:س٠ج)٦١

.س٤(جنم-(۷

۳٤



مرحيالٌمألاىلعدقعلاو.نولعنإوتاهّمألاكلذكو«نلفسناو
دقعلاو¢̂[نآرقلايفاذهو«ٌمألابلوحخَدلاعمًالا]تنبل
اًذاشًالوقلا٠عيمجلادنعلامرحياهبلوخدلانودتنبلاىلع

مثةفوكلانم”لجرلهبىفأ*[هنأ]دوعسمنبأنعىوري
امنإ:اولاقفمالسلاهيلعيلاباحصأكلذنعلأسفةنيدملامدق

عجرفةمهنمألايفةيآلاو«ٌمألابلخديملاذإتنبلايفطرّلا
.لجرلانيبقرفىتحهتبادنعلزنيلفةفوكلاىلإ

نبالاىلعاهمرحي"املولانودبألانمدقعلاو

حكناماوحكنتالو»:ىلاعتهلوقلاولفسنإوتانبلإونينبلايبو

نيالانمدقعلاكلذكو.فلسدقامالإءاسنلانمكؤابآ

الكنمدادجألارئاسوبألاىلعاهمّرحياهبلوخدلانود
‹ارَلعنارةمومألالصأو٠ةوبالا“9حصأ]؛نيلصألا

اوتو٩مکيالصأنمنيامكِئانيأليالي»:ىناعتهلوقل

٨

.س٤جأنم نيتفوقعملانيبام۸
.بنم+(۹

.يٿ:سج(۰
.۲:۷جًاطْرلا:كلامهاورصنلا(١

.سنم-(۷۲آ
.٢۲:ءاسنلاةروس((۳٢

.ساجبنم+(٤
.٠۳٢ءاسنلاةروس((٥

٤٤



هبةمرحلاعقتلهمارحاذهيفٌءطولاناكنإ
مرحيالمارحلا:موقلاقف]؟مارحلانودلالحلابابيثمقتاك

‹هاَدَعَتيال”[لالحلاىلعةروصقمةمرحلا:اولاقو«ًالالح
بهذموهو‹يرهڙلاو٠دهاجموءريبزلانبةورعنعكلذيور

:اولاقنأميّجحو.سابعنبأنعكلذيورو”[يعفاشلا]
°0*بجوودلولاقوحلوثاريملاوةّدعلابوجوىفزلايفعفترأا

.لالحلا"9مكحبهلمُكَحُينأعفتراىفرلامكحتبثوحلا

يورو٠"”لالحلامرحيمارحلا:ملعلالهأرثكألاقدقو

نبرباجو«دوعسمنبهللادبعونيصحلانبنارمعنعكلذ
ءحابريبانبءاطعو٤«سواطو«يعشلاو‹يرصبلانسحلاو«ديز

هللادبعنبملاسودمحمنبمساقلاوبّيسملانبديعسو
«ماشهنبثراحلانبدبعنبركب«راسينبناملسو

ءةيركيبأنبملسمةديبعيابهذموهو«ناهلسنبركبي

لئاوو«زيزعلادبعنباو‹جرولاياو٠بيبحنبعيبراو

لاقكلذبو.كلذيفنوفلتخيانباحصألعالو٤توبحمنباو

.ءيشلانمةعامجلا:لْمُجلو.بنم+

.بنم-نيتفوفعملانيبام(۷
:٥ج:مالايئاذهيعفاشلابهذمرظناو.س٤آنم-(۸

۔بوجوو:س٤ءج(۹8

.حاكن:ناديت٤«سج

:حاکن:نئس:ةجامنبا

3



هيلعويلاباحصأوقاحسإو‹دمحأو«يرونلانايفس

مارحلافلالحلامرحام:اولاقمهلكوزاجحلالهأرثكأوقارعلالهأ

.اعرحتدشا

لئاسميئةمركعىلإبتكهنأديزنبرباجنعاوركذو

)9نملالحلامرحيله«مارحلايفةمركعايلوقتام:اہم

:رباجلاق.ادحإولا۲امهرمأیرآام:ةمركعلاقف؟حاكنلا

رعاورکذو.ةمركعقدص سابعنبانعهلليقاٿيعشلانع

يفهتبكسورمخلانمازوكتذحخأول:الالحمارحمرحام

نبانعيورLlاراکنا٤امارحءالاكلذناكلءاملانمبابج

ا

.سابع

:لاقرانيدنبورمعنعةنييعنبنايفسنع“رك

ناکو«ةمركعامنعلأسلئاسمايفةفيحصديزنبرباجيناطعأ
؟اهجوزتينأهللِحَيأةيراجعضرتاهآرفةأرمأبرجفلجر:اهيف
اذهلاو«ديزنبرباجهلاقو:رانیدنبنورمعلاق.ال:لاق

افهتأرمآمبرجفلجرنعلس؛سنانب,كلامعجروقل

.۹۷٩هلعتمرحدقاهنآیاروهتارمآقارفبكلامهرمافاهجرفنود

ديفےسج۲٢

.حصأوهوبنمانهيڏلاو.امهدحا:سجء۱(٣

.[يعشلالاقف]:ناديرت:جءس(٤
.اورکذ۰س٤«)٦

:4٤:ةنودملا:كلام(١

٦٤



.ةّيوقلاراثآلاهبتءاجدق:اولاقو«انباحصأرثكألاقهبو

:لاقفهايتفنععجرمث۳۷هأطوميئهبىتفأكلامناكدقو

نملولاتوحمول:هلليقف.همّرحيمارحلافلالحلامرحام
ناكوءراصمالايعقوونابکرلاهبتراسدق:لاقف.كىاتك

مثهبذخألاتنسحتسادقتنكو«ىضمنمهيففلتخاام

لوق:لاقو.هبتذخأفطوحأونسحأهريغتيأر

لعجهنآىلعلیلد«(ةدوسایهنميجتحا):مالسلاهيلعيللا

.هلًاعرحتدشمارحلافلالحلاهمّرحايشناو«اكحىنزلل

فاهتباوةأرلانيبعمجمنأهباوجتحاامو

هللحيالو‹ًاعيمجامهقرافينأ"املسأ۴اعيمجامهئطوف
فءطولاناكامل:اولاقو«معلالهاقاقدعبامهمةدحلاو

هنمحيحصلانيميلاكلميودسافلاوحيحّصلا

نزلاطولاليبسناكعامجابةمرحلابجويدسافلا

اجوةنسلاوأهللباتکىلادرلابعزانتلايئهَلرم:اولاقو

كلذبانيضقولالحلاءطولابميرحتلانابجوُةنسلاوباتكلا

V.:٢:ًاطوملا:كلام((۷

.لاق:سج(۱۸

.س٤جنم-(

.اوملسأ:سج(٠
.بنم+(۱

۷٤



.هنمدشKهلثمنوکينأ"دعبالهنا‹مارحلاءطويئ

حاكتلالبق(WF)تانبلاوأتاهُمُألایَاناکمهدنعقرفالو

لعةدحاوهلمحكلذلکاهدعبKةدألولالبقو٩٠ُهدعبوأ

عاضرإیرت1‹رابخألافةَمَألاعامجانمةلأسملافترکدام

‹ىرغصلاوىربكلا٩"عاضريفامهنيبخسفلاناكلهرئارضلا

۳لهآنممظلروهمجاقافتابہهجاکنخف

دنعككلذكو«اعيمجاطولناکاذا¦سا17

يذلالوخالاو.نيدقعلانبفرفلااذهو6حاكتلا)٢۷لقبج

زىغلارظْلاملالهارکادنعهانذأا)۷هپبج

هتأأدييحكلذيلعلعذربمواهزىتف

.كلذنعلسوهيلعهللاىلصهللالوسر

.ودعي:+

.تانبلاب:ج(۳٣

.عاضرإ:س٤

.فيحصتوهو.دعب:ج۽س
.نيذلا:س٤ج)٦۱۷

:ص(۷

۸



جرفىلإرظننمنوعلم):ملسوهيلعهللاىلصينلانعءاجو

اهتتباوٍقأرمأجرفىلارظننم):مالسلاهيلعهنعو.(اهتبأوقأرمأ
جرفىلإرظننَم):مالّسلاهيلعهنعو.(ةمايقلامويهيلإهلارظنيم
.(ةمايقلامويهيلإهللارظنيملهوبأ“اميلارظنةأرما

جروملايبأوزيزعلادبعنبأةياوريفانباحصأوةديبعيبألوقو
اذهىلعو.ةمرحلابجوي"ذذةلبقلاورظْنلاوزمغلا:مہع

ءاهقفالوق .راصمألاهاه

مببینباالاقy::لاق؟هيأوأهتللحن

اورکذو.۸۱هلعتدسفةغلاب١”[يهو]۽هنرفسم

حبالققارمآجرفلإلُجْرلارظناإ:نابلسنبدهاجمنع
.اهتبأالواهّمأ

ةوهشبٍأرمأىلإلجرلارظناذإ:بوقعيوةفينحوبألاقو
2Ê ۶ نعو.۸راواهَماهلعمرحتوهنياوهسا)۸لعتمرح

0 aA

.اهجوزنيبواهنيبةقرفلاتعفواهبةأرمآتليقول:ةفينحيي

.هيلا:سج(۸
.ذذلت:س(۹

لنم٠
ددلوأهتارمآمابزيلجرنعلئسو]:ج٤سيئاذهدعب(۱

.امهقرفنای:دبعوبالاقجرفلانوداهنم

.هنياوهيلع:س٤ءج(۲

.٥:۱۱۳جريسفت:يطرقلا(۳

۹٤



o 2۶ م

واةارمادرجنم:لاقيعخنلامهاربانعدهاجمنعاوركذو

.هيیأوهنبآلعتمرحقوهشرظناهنساحمنمءيشلارظنوأاهل

ىلإرَظَنوأًةأرمأسمَللجرامّيأ:بيبحنبعيبزلالاقو
‹نيإلاىلعتمرحبألاكلذعنصنإ«ةوهشباهجرَف
.هلثميرصبلانسحلانعةلاضفنبكرابلانعو.9سكعلابو

اَبوأهيرمآمالارظنلجرنعلئس«بيبحنبعيبزلانعو
نإالإ«ال:لاق؟*”[هتأرمأهيلعمرحتله]“اهّقناَعوأ
.اهقارفهيلعبجيوهيلعمرحتذئنيحفادّمعتماهجّرَفىلإرظن

نوتابطولللبسنيميلاكلعرتايطوللیبسو

ءارشلادقعنال۽انمدقامىلعدوقعلالوصأ(۸۷)فاتح

Kديرجتوأ«زمغنم«عاتمتسالابابسأعملإةمرحبجويال

ءاهمفوتىببةباحصلانةعامحوقوهو«رتوهشبن

توهاجاآهايمربيکو

بابهللاقفهلنباهلاسف٤*9امدثىلعهدي

۹آ

.بألاىلعتمرحنيالاكلذعنصنإو:بيثوءجنم-(٤

.ج٩بنم+(0

سنم-نيتفوقعملانيبام
.تفلتخا:س(۷

.٥:١۱۱جرفت:ىطرقلا(۸

.اهرعش:ج(۹



٠كلاههركأانأوامتدرأدقو«اهبًابجعمايلعيدييّ
.ةعتمكلاهريغيو

ةيراجىرتشاهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعاوركذو
:هللاقف.اميطعإ:هنبأهللاقفاهلارظنو"ا

نعو.رناكيلعاهمّرحامنإكللحتالهنا
99زيتاوأاهلوأبراجدجلجر:باطخلانبرمع

اهُّمُأهيلعتمرحو«هنبآوهيبأىلعتمرحدقفامنمايش

.اهتنباو

ناف۹اهشابوأةيراججرفلجرلاسماذا:دهاجمنعو

:هلةيراجيفهتومدنعقورسملاق.هنبآوهيبأىلعاهمّرحيكلذ

نعو.سلاورظلا«يدلوىلعاهرحيامالإاهنمبصأميفإ
اهقاسىلإرظناذإٍةمألايفلاقهنأةميركيآنبلسمةديبعيلا

كلمادبعنعاوركذو."هنبآوهيبأللحتالفًاذّذلتاهمصعموأ
اہتدرا:لاقفاہنعهلأسمثةيراجهلربحاصلبهوهنأناورمنيا
هللاقف.اهنمبيصيفبألاهبهأنأتممهدقواهعطتسأمو

۱آ
3

.اهرجف:س(٠
.اہنا:س

.دلا:ب(۲
.ءيشباہم:بيو.ائيشاهم:سج(۳٣

.س.جنمانهيذلاو.اهرشابم:بأ4

.هنيالالو:ج

3



هنبألةيراجبهودقوكنمروانورم:ناورمنبكلملادبع

.اًافشکنماَهَقاَستیأردقیناقابرقتال:لاقمث

:تلاقفهتارمأنملجّرلاسلجماهنمتسلجف«رمقلايفةفشكتنم
؟اهاطياهبهأفأ«دعباهبرقأملواهنعتففكف.ضئاحينا

دلوللعنملاىلعءاهقفلاو."كلذنعدمحمنبساقلاهاهنف

ةيراجسيسمنمدلاولاكلذكو«هوبأاهكلمةيراجسيسمنم

ةفيخيراوجلابذلتاغلبمغلبناكنإاريغصناكنإو«هنبأاهكلم

ىحسيسمانودانفصوامماهنمءيشبذلتوأاهدقنوكينأ

عقوناو‹ءيشباهنمذّدلتيملهنأدلاوللٌدلولإو«دلوللٌدلاولانبي

.ةمرحلاهيلعبحتالفذَّذلتريغنمرظتلاوسمللا

ءاهربديفوا«جرفلانودامفةأرمأبلعفالجرتركذو(٥

جوزيله«هربديئوآهجرفنودافرکذلجر۹!يفلعفوا
.؟فالتخآكلذيلهو:تلقو؟امهننباوأامها

يلةيراجتيارينا:لاقفدّمحمنبمساقلالجرلاسو

رابتعالانمانركذامىلعةمرحلايفامهنيبقرالهّإ;.باوجلا
نممرحمظعأوهو6هذَاهتمرحو٠وصعربدلانلءطولاق

.۲:۱۱ج:طولا:كلام(٦

.٢:١٠:قباسلاردصملا(۷

.دلولاعنم:سج)۹۸

.لجرب:سج(۹

oY



اولاقوللالهآنممظعألادوهادنعلقافلا

هبلوعفلاتانبهيلعمرحتريدلايفمهدنعلعافلاف«ةحابالاح

يكحملالوقلاو«امهنيبقرفالو«لبقلايئيفطولاليبسىلعاماه
:ًةشحافهاّمسو«ةلثملاهيفىلاعتهلابجوأ:اولاقو.دحاوايف
انواهنرهظامشحاوفارمرحامالق:ىلاعتهللالاق

موةْشحافلاوتاموقلاقذاًاطولو»:لاقونط

مَنلب«اسلانوُدنمهشَلاَجرلانوتاََلمكا:نورِ
۶75

نوتاتلمكناهموقللاقذاًاطولو»:لاقو.۱٠نولهجتموق
£ 2Z

نوالمكا.نرَحَأنياهبمكسامعا
ےساو©

7..ركنملامکييفنوتاتوليساوعطف‹لاَجْرلا

مكلقةلخامنورذتو.َنوَلاعْلانِناركانوتا:ىاعتلاقو
ےسص

ن0ر ملف»:لاقو۷«.نوُداَعوقم11مكجاوزامکبر

رليجيسنيناجحاهيل«اهلفاسارمَءاج
1 9

0ایعببَنيِملاَظلانميِهاموكناردنعةموسم.دوصنم

.حاکنب:س5٤ج(٢

.٢۳:فارعالاةروس(٠

-0:لمنلاةروس(٠

.۳۰-٢۲:توبكنعلاةروس(٠
.١١۱-١٦۱:ءارعشلاةروس(٠

.۸۳-۸۲:دوهةروس(٠

ص

»
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ًالاظانمئرل:الاقامهنآةمركعوةداتقنعاوركذ

.هذهيلاظينعي«ديبنمِلاَظلانميهابو:لاقف

هيلعهللایلصيلانعسابعنبآنعةمركعنعاوركذ

.ًاثالثالاق(طولموقلَمَعلِمَعنمهللانعل):لاق0“مّلسو
لعافلا٠٠”طولموقلمعلمعيهومندجونَم):لاقمث

نبانعديزنبرباجنعبئاَسلانبماضةياوريفو(.ولوعفللو
يحتسيالهللانا):لاقهناملوهيلعهللالصينلانعسابع

يففكلذلعفنسف‹َنهزاجعأيفًءاسنلااوتأتال«حلانِ

(.اہيفادبأ۲۱9ادلحَمادلاخرال

برعلايحاوضيفجولجريفقيدّصلاركبيأنعاوركذ
مهدشأناكف‹ةنيبكلذىلعتماقوةأرلاحكتاكحكي

س

هَمَأهبهلاصعتمبنذاذهنإ:بلاطيبانبيلعلوقهيف

قربنأیراف«متملعدقاماهبهللعصفةدحوةًَلإمألانم
بكرانلابهقرحىلعمالّسلاهيلعيتلاباحصأعمجأو.رانلاب
رانلابهقرحين۲[ديلولانبدلاخىلا]قيدصلاركبوبآكلذب

:بيفو.اريبأ(٢

.۹:۸۳جريسفت:يطرقلا:١٠جريسفت:يربطلا(۷

.هنا:نادیزتس٤ء(۸

.اولتقاف:س٤ج(۹

.ادبأایف:سج(٠

.سنم+

٥ه



نامىلانبةفيذحنعاوركذ.ءاَرَمألانمدحاوررع۲۱مهقرحأف

اہیلعاوناکيلاضرألالمتحفليربجهللانذاتسا:لاقهن

متادقوام4مهيالك©وْغض]ايناِءامسلهاعمسيح
ÎUنصحعاقىلعمجزرلاةفئاطتبجؤأو.اہیلعمهّبكاف

ریاجوسابعنبهللادبعو٠يلعنعكلذىوريونصحلوأ

وركذ.زاجحلالهأرثكأو«يأرلاةعيبرويعشلاو«ديزنبا
ىلانمربدلايفءطولا:لاقهبادیزنبرباجنع

‹ةمرحلاهببحتربذلايفءطولانأ۳لهآرثكاأوانباحصأو

.لبقلايفءطولاهدسفياكفاكتعالاوجحلاوهبموُصلادسفيو

هبجوأاكلزنيملوألزتألسفلاممعتبجيمهدنعكلذكو

ناَمَعلهآنمانباحصأراثآئتدجواذكه‹لبقلايفءطولاب

.راصمألاءاهقفبهذمهيلعو«هللامهمحرمهريغو

اودسمتو4لبقلاهمرحهلسيلهناىلاموقبهذو

هجلْوانمک:هيفاولالرينأالإ«الغاوبجوُيملواجح

چ

۹آ

.رانلاب:نادیزتسج(٢

اعضهوحنوروتسلااض.۲:۷٥۳سوماقلايفو.حايّصلا:وْغَضلا(۳

ربخلاو.مهبالكيغاوض:يربطلاريسفتيفيذلاو.حاص:ًءاغّضو
.٤٤4-١٠:44جهيف

.سنمطقاسنيتفوقعملانيبام(٤
.ةمرح:ناديزتسءج(٥

.ىلع:نادیزتسج

.س٤جنم-((۷



ص

ضعبوةفينحيأنعكلذاوركذامنو«رجحوأمفيئ

اولاقامريغبجويةّسلاوباتكلارهاظف£"هباحصأ

هنَألو«لبقلايفطولانمًابنذمظعأوًامرجًدشأهنأةَمَألاقافت
يفءطولاهبشأفٌيمدآوضعيف۲9لازنإلاىلإ۹عونلعف

مکحبامہیفمکحينأ""”بجوأفامهعمجيجّرفلامساو«لبقلا

لاعتهللاَنألامنيعمجيةشحافلامسأكلذكو.ةمرحلايفدحاو

نمدَحَأنماهبمةمِحاَفلانوت»:هلوقبكلذمظع

¢امنوداموءاسنلاولاجّرلانمرابفلوقلاو.۳۲٢٠نيمَلاَعلا

مانسّدَقامىلعامهنوداموءاسنلانملابفَألايف

.فالتخالا

تلقو.بعنم[هل]اصقشتعانمترکذو)٦

؟زوجيالهقتعنِلويملعلالهانمٍَحَأنم٢له

لعلو‹خسنلاعيمجيثاذكه(۸

.رحج:هباوص
:طوسبملا:يسخرسلا

.ايلاغ:نادیزتسج(٠

.بجویف:سج(٢

.۸۰:فارعألاةروس(۲٢

.سنم-(۳٢

.سجلآنمس(٤

.سنم-(٥

٦



للهانيبافالخلعأال:كلذي]باوجلا

امنإوقِيعَملابيصنقتعيفنوفلتخيالو‹هيلعفقأملو

لهاف؟المكيرشلابيصنيقتعلايرسيلهمهفالتخأ

بيصننمكلماريغوكللا"يفقتعلاةيارسنوريقارعلا

:حاو٠قتعملانمرسيلاورسعلاىلع«كيرلا تعءاجرابخأباوَجتح

بالانبمامضیورلسوهيلعهلالصينلانعقيرطريغنم

هللالوسردهعىلعنيلجرنأسابعنبآنعديزنبرباجنع
٠هييصنامهدحأقتعافمالغناک]لسوهيلعهللاىلص

هيلایّداَف«هلةمينغعابىح""”[مالسلاهيلعينلاهسبحف

عيبرلاقيرطنمو.هقتعمالسلاهيلعهللالوسرىضماوهبيصنةميق

نعسابعنبآنعديزنبراجنعةديبعيآنعبيبحني
ی"۳۷4لاصقشقتعأنم):"”لاقمسوهيلعهللاىلصيلا
مولامهلنکیمنفلامیالراف۳ی

قوقشمريغقِتْعِبميذلابيصنيف۳٩عسامثللَعةميقكولمملا

.س٤.جنم-(٢

.كلذيف:ناديزتسج

.يلع:سجل(
.س٤آنم-((۹

.س٤جنم=

.جنم-(۱٢

.كولم:سج(۲

.یعستسي:سج(۳٢

o۷



عمقيعملاىلعةياعسلاىربمهضعبف؛قارعلالهأفلتخامث.(هيلع
ىلعهنمةيانجلانالةرره٢۲۳

.۳9[قتعملاعبتيو]ءقيْعملِلعيمحجلادنعءالولا‹كيرشلابيصن
يانباحصأقفتا:ينامعلاةكربنبدمحمنبهللادبعدّمحوبألاقو

كلذب«هيفيرسيقتلانأدبعيهلًاصقشقيعيلجر
ناكنإ:زاجحلالهألاقو.تلصح

امهنمقتعارسعمناكناوءءاَدألاعمًدبعلاارس
نأرمعنبهللادبعثيدح"٩مېجحو.هكرىلعيقابلاوقتع

رابعيئهلًاصقشقتعأنمر:لاقلسوهيلعهللاىلصهللالور

٠لدعلاةميقهيلعًدبعلاوقدبعلانمثغلبي"لامهلناكو

يعدقًالإو٣ديماهلعنمفمهصصحهتاكرش
ِ۱8.

ئوهو٠فرهصعبورحهصعبمهدنعوهو.(9٤۲قعامهنم

.ريغ:ب(٢۲

یریالضعبوةياعّسلايفةريرهيبأثيدحل]:اذهدعببيف(٥
.خلاةيانحجلانأل[قيعملاىلعةياعلا

.بنمنيتفوقعملانيبام(٢

.ةكربنبأعماجنموبنمحيحصتلاوةمرحلا:جءسأ(۷

۳۷۰ص:(طوطخم)عماجلا:ةكربنبادمحمنبهللادبعدمحموب)٢۲۳۸

.قتع:س٤ج(۹

.كلذيث:ناديزت:سج(٠

.الام:سج(٢

.سنم-(٢

.س٩٤جنم+(٣٤٢۲

o۸



ةدعلاوقالطلاوحاكنلاي*دبعلاماكحأمهدنعهماكحأ

فارعلالهادنعو«كىلامملاماکحأملرغوهيلعوهلةيانحللاو

لهاوانناحصألوقو.رارحألاماحبقحالورجوهانباحصأو

٤ناقفالطلاةيارسلعہیمجلاقافالسيقأوحصافارعلا

قرفالقتلاةيارسيفكلذكوهتأرمآنمًاضعبوأًاوضعقل

ناف«هتیصوىلعهفلختساولجرلیصوآالجرترکذو(۷

.؟ةفالخلالبقيملفيصولاىلإربخلا
ةيافكلا٤لعضفةيصولاذافناN.باوحلا

اذاٍضْئاَرفلاناسک ءنیقابلانعرضعلااپسماقادا

لوبقهنمكلذف٠لوبقريغنمذافنالايفعرشوهيلإيصوأنف

مثلبقينُيآناف.ىلالعفلامماذهيجاتيال
۽ءوسبمهتيلوالهأكلذلناكناكلذهلفذافنالايعورشلادار

.سنم-(٤۲

.ناو:سج٥
.س٤آنم-)٢

.سنم-(۷

.دبعلا:ج(٢

.یزجا:ب

.فحصتوهولوبق:سجب(

۹



اهلهأباهقاحلاوقوقحلاءافيتسأىلاعتهللامكحنمىغبملانل

معلالهآدنعديبقتلاىلعةلاكولاو٠قالطالاىلعءاصيإلانألو

نيملسللاضرعنملجرىصوأولهالو.امهنيبقرفلا۲°

ذافنإبمايقلانيملسملاىلعناكلنيملسملانمٍدحأىلإصويمو
.مهازجامهحالصلهانمكلذبماقنش.ابجاواحهتيصو

هلوقلهلزعنيملسملاىلعبجوءايصوالانمةنايخهنمِترهظم

۲ هللمحا

«ةبالا...هللءادهشطسقلابنيماوقاونوک»:

ًافعضهنماوُأرنموًارظانهيلعاولعجءوسبهومهتانناو

:ىلاعتهلوقل«هنيعيانيمأهعماولخدأاهذافتإبمايقلاىلع

ءاهقفلادنعلوقلااذهو."°«ةيآلا...ىّوقَلاورياىلعاونواعو»
ريغيئو««دييَفَلا»باتکيةكربنبهللادبعدمحموبأهركذدقو

.هباتکنمعضوم

ناکوأ«ًاضارقالامعفدوعئاضبعبانمترکذو(۸

كلذيفبجتله«ةراجتللةعيمأىرتشأوأ«سانلاىلعنيدهل

.؟كلذينءاهقفلانيبفالتخألافيكو؟المأةاكرلا

.فرعالاف:سج0)٢٢۲

١۳٠:ءاسلاةروس(٢

. نمو:ج٤س (۳o

٠۲ةدئاملاةروس



ةبراضمالامعفدوعئاضبعضبنمنِ:كلذيفباوجلا

هيلعةاكزلاف ناکامائاغواًارضاحلاملاناكاہمدؤبةبحاو:

٨

رثكاوانباحصأدنعبهذماوهاذه°”[و]ء°0ىج
لاملاناكامةاكزلايدويال:انيفلاخمضعبدنعو.ءاهقفلا

.نيدلاو.يضمامىلع"°ىطعأوبسحلالامقاذاف٤ابئاغ

٤بیبحنبميبّرلاو«ةديبعيِبأو«ديزنبراج«انباحصأدنع
«٢۲يجرييلمىلعهنمناکامةاكزیدؤيمهريغوزيزعلادبعنيو
«هللادبعنبرباجو«رمعنباو«نافعنبنعكلذيورو

نمةعانةداتقو«نارهمنبنوميمو«يرصبلانسحلالاقهبو

°هضقدعبلإةاكزكلذيثهيلعسيل:موقلاقو.ءاهقفلا

بيسملانبديعسنعكلذيورو«ةدحاوةنسلهاكزهضبقذاق
‹ةنيدملالهأبهذموهو«يناسارخلاءاطعو«حابريأنبءاطعو

.مهريغو©ةعيبرو

نمدابعنباهلاق¢ناَيْدَملاىلعةتاكز:نورخالاقو

.وجري:سج(90

.س٤5جنم=(٦
یا:سج۷

.هذخأوجريلم:)۸٥

.هضبقلعبااذا:بب(

.١:۱۹۳:طولا:كلام(
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٢٦هانهملکانم:الاقويعخنلاهارباو۷٦۲ناحصأ

هضبقيىحةاكزنيدلاينهيلعسيل:نورخالاقو.هتاكزهيلعف
‹ةيناثلايفىداامهنعطحولوألاةنسلايفُهاکزهضقاذإف

يبو"`"نايفسبهذماذهو«ةنسلكيفكلذكو

.انباحصأنمزيزعلادبعنبأهراتخأو«9هباحصأوةفينح

٦”[نيدلايف]ةاكزال:©نيَدلايفلئاوألاضعبنعيورو
نعكلذاوركذ]لوحلاهيلعلوحيو«هبحاصهضبقيىح

.٦رانيدبورمعو6ةمركحو٠ءاطعو٠ةشئاعو‹رمعنبا

اوعمجأدفراجلةعتمأماونيعلافلإ۲̂[ةاكرلاىرأامو

نعىوريايشلإ«ةريدمريغوأتناكةريدمامفةاكّرلاىلع
اہیفٍةاكَرلاباجياهنعيورنهو.۲6ىرهاظلايلعنبدواد

ءرمعنياو۽سابعنياو«نافعنبنائعو٠باطخلانبرمع

.١:۱۷۳(طوطخم)ةنودم:يناسارخلامناغوبا)٢٦۲

لاومالاباتکنمو.جءبنمبيوصتلاواطخوهوهافس:س1(٢
لوقكانهَدروأدقو.۱٩٥۷٩0ص:مالسنبمساقلاديبع

.١:٢۳:سوماق.ةقشمالبكيتأيام:اتهملاو.يعخنلامهارإ

.بنم+

.۹٠:عماحلا:نسحلانيدمحم::۲جطوسبملا:يسخرسلا(٤

.لاق:ناديزتسءج((٥

.هيف:سجيفهلدب(٢

.اهدعبامو۱:لاومألاتاک:مالسنبمساقلاديبعوأ)۷٦

.بنم-نيتفوقعملانيبام(۸
٥:لحما:مزحنبآ)۲۹

1۲



لاصحووبأو«ةديبعوبأو«ديزنبرباجو«نسحلاو

«دمحمنبمساقلاو«هللادبعنبملاسلاقهبو«بيبحنيعيبرلاو

ءاهقفهيلعو‹يعشلاو٤يعخنلاو٤دیزنبةجراخورينبرةورعو

افالحمهيبملأالو‹قارعلالهأو‹زاجحلالهأنمراصمألا

علاِةاكلانأمعز4يرهاظلايلعنبدوادنعرکذاملإ

دوعتتحضورعلاهيلعامىلاتراصاضورعنيعلاتراصاذاف

فالخلو«هبلئاقلادارفنأللوقلااذىنعمالو.""”نيعلاىلا

ةريدمةعتمألاتناكءاهقفلارثكأدنعو.نيعياتلاو

امةنسلكلامتاكزجرحت«لوحلادنعمَ«ةريدمريغوأ

٤بيبحنبعيبرلاو«ةديبعيبوديزنبرباجلوقوهو«تماقأ
0۷9ىعفاشلاويروبهذموهو.انباحصأنممهريغو

باحصأوروثيِبأو٠"۷۳ديبعيبأو«قاحساو«دمحأو
٥
ر

.يارلا

ولوعابتحجاہفةاكز:yسنانب,كلامیورو

دعوباركذء“۷9ةدحاوةنسلاهاكزاهعاباذاق٤ننس

٥:ىلحملا:مزحنبا(٠
.هلئاق:سج(۱
٢V(۲:۳۹>ألا:يعفاشلا.

يبانبملسمةديبعيلاركذقبسدقوءاطخوهو.ةديبعيلا:س«ج(۳

.مالسنبمساقلاديبعوبأوهدوصقللو.هركذةداعإلهجوالفةميرك
.١:١۱۹:اطولا:كلام(٤

۳



اذهلاقًادحألعنال:لاقلاومألاباتكيمالسنبمساق

يرهاّظلالوقبقحالاذهكلاملوقو.*”كلامريغلوقا

.ةريدملاينالإامحلوقفلتخيم

ةعتمأةاکز۷۷فيكمعلالهافلتخاو

:مهضعبلاقو.ةميقلابلوحلاماعدنعیدو:مهضعبلاق]

یتحكلذفالخببوقعيلاقو.ٍةرملواایفلعجامىلعاہیکزی
.نينسلانمىضمامىلعىدۇيو؛عاب

0[تالخلالهآةاكزذخأيلو«هنمذولايففلتخاو

عضتنأسأبال:لاقبئاسلانباماَمُضنع«كفالخاوملعاذإ

هزيزعلادبعنبا.انموقنماوناكنإوكماحرأيفكتاكزضعب

نملسمءمالسالالهألاهلكةاكلانِنالوقيامهففرعلووببيعشو

."۷تدجواذكهمهيفعضوتومهنمدخانموقنموأاوناک

ةاكرلانأباهولادبعنحلفامامأالانع«ةبوجألا١يئتدجوو

.*”نيملسملانمٍةيالولالأيفاإعضوتال

.۸8۳٥۸4٥:لاومألاباتك:مالسنبمساقلاديبعوبأ(٥
.ىدۇؤت:سج

مهنمذخألايفمهنملوق]:ايفيذلإو.بنم-نيتفوقعملانيبام(۷
.[مهمذخألايفبئاسلانبماضلاقكلذكو

؛۱۸۰ص:(طوطخم)دعاوق«يلاطیحلاىسومنبليعاسإ:ًاضيأرظنا(۸

.٢:٤٤ج(طوطخم)حاضيإلا:يخامشلايلعنبرماعنكاسويأ
تاباوج؛۳۱ص١مقرةعومجملا(طوطخم)حلفأمامالاتاباوج(۹

.١۱ص:باهولادبعمامالا

٤1



.اہبرھملواہبنلعیملولوبارسجورتالجرترکذو(۹

مالسلاهيلعيتلانعثيدحلاًءاَج:قيفوتلاهللابوباوجلا
نيبقّرق):لاقهنأمالسلاهيلعهنعو.رسلاحاكننعىنهنأ

نأبلاطيبنبيلعنعاوركذو.(نالعإلاحاقتسلوحاكللا
اوعمسفقيرزينيبهباحصأبابويرملسوهيلعهلالصهلالور

هللادمحف.|تالفحك:ولاقف؟اذهاملاسفالوراوجءا

نععيبرلانعةرفصنبكلملادبعةرفصيأباتكنمو

ةديبعوبألاق.۸رسلحايهركهنأديزنبرباجنعماض
حاکنهرکهنأهنعهریغوجولييةياوريفةميركيأنبلسم

لوقةلمجف.مهومتکتسآٍنِإسالانمالملياوناكنإوسلا

تااو.هلعميوودوهشبناکاذاهزاوجانباحصأ

|هناحصأويعفاشلالاقهبو.مارحمهدنعوهفلوريغبهلدق

لاحاكتنال):مالسلاهيلعينلاثيدحزاوجلاهجوو.نوُيفوكلاو

.۸۷رابخأنمهانمّدقامةيهاركلاهجوو.(نيدهاشوقادصولوب

عقونإحاكتلااذهزوجيالوامهنيبقرفي:ةنيدملالهألاقو

(أةينورابلا)طوطخم:مايتاياور(٠
.٩ص

.رابخالا:سءج(۱

1o0



مهومتكتسااذا:مهضعبلاقو.دوهيوبعقونإوارس
.صاعلانيورمععماجينعي«اذهلمهرضحولوزوجيالف
روحالفنالعأالاةليضفبجاكتمالسلاهلعينلنا:اولاقو

:لاقنيلجردهشأوارسحكنم:يرهزلالاقو.هبا

يهنلايفيفرابخألااولمحو.نادهاشلابقوعوامهنيبقرفاهّسَمنإ

‹يعشلاوءريبزلابهورعو6)۲۸۳(باطخلاسرمعسلا

حاكللاكت:دوعسمنباةبتعنبهللادبعلاقو.رمعنبایومعفانو

.رسلاحاکن

.لورعبحاكتلادمعترکذو)۰

زوجيالو٠حاكتلادقعينطرشلولا[نإ]:باوجلا
راج۽انباحصأدنعهب3

ريخيحاكٌلامنمعةنسلاوباتكلالددقو.ملهآ۳

۲۸ANSىلاعتهلوقفباتكلاأ:لو

.نا:سج(٢

.٢:۸:ًاطْرلا:كلام(۳

.جنم+(٤

.رباجک:ج(٥

.س٤جنمحيحصتلاو.عيبرلايبأو:بأ

۲:رولاةروس(۷

٦۹

 



.مهربحاكتلانكلذلدفءءاسنلانودءايلوأللباطخلاناكو

0ْمكِياَمإومكدکدابعنمنيحِلاَصلا»:هؤانثلجلاقم

فمہیواستىلعكلذلدفرمألایىمايألاعمءامالانرم

الكيلامملاحاكننأاک4«لونابلازوحمالفمکح

(۲۸۹)ثردحبو«لعللهآنماعامُجإنذابلازوحم

نڏِٳريښبجرتدبعاميأ):مالّسلاهيلعيبلانعهقلادبعنبرباج

ىحتاكرشملااوخکنت:«YYیلاعت(رهاعوهفهدوم

۳يهنلايفباطخلانُليلدلاهجوو.۹9ةيآلاسرمو

:ىلاعتهلوقو.relحاكتلارمآناكلذملو6ءاسلاںود

ل

اةأرملاعميلوللنأاذهبلدف*«ةيالانهولضعتالو

هيلعالتوراسينب لقعماعدمالّسلاهيلعيلانلاهسفنيف

.كَحِكَنأىحملهلا۰َلاقف«ةعاطوامس:لقعملاقفةبآلا
كرو©

اهجوزنایبالقعمناکدقو(ابلطيذلالجّرلانمهّتحأجوزف

‹ةبصعلانمءالوألانأىعلیلد۲۹۳[اذهف].۹٩كلذلبق

:السلاهيلعيتلا*”[لوقيفنكيمل]نيارمألاناكولو

۲:رولاةروس(۸
.ثيدحل:ج(۹

٢٢۲:ةرقبلاةروس(٠
.۱۹:ءاسنلاةروس(۱٢

.١۱۷ء٦۸١۱۲+:حيحصلاعماجلا:يراخبلا(۲

.جأنم

.خسنلاةيقبنمحيحصتلاوًاطخوهو.لوقينأهبشألا:أ(٤

1۷



لةأرمآ[۹”نكت3هال۽ةدئاف)هللوالملوناطلّسلا)

٠هبلدتسا7مماتنااليسدنیھو لوق

هنعلزف.2قادصوبyiکن(y:مالاهبهلعهلق

للاباهحاكنف«٠ايلام٠Kاهشبتحةأرامج

ناطلسلافاورجتشآناف«اهنمبباصآامماهرهمالو«ثالثىلاس
س

نأزوجيالو«ًالطابمالسلاهيلعهامسفلاق(هللوالنمو

ىلإسيل):مالسلاهيلعهنعرخآريخيقواحلطابلالع

هيلعهنعو(نهريغيئونهسفنايئءيشحاكتلارمآنمءاسنلا

نبرمعنعو.(ادقعاهسفنىلعدقعتالةأرملا):لاقمالّسلا
وأاهيونذإبلإةأرحكتال:لاقهنعهللايضرباطخلا

„GEZن4َ

اهيلونذاریغبتحورةأرمأنااضرأهنعو.ناطلتسلا)۹۸(ير

حاكتلاعقونإنا:ةديبعيلأنعجيوملايلأنعو."٩١امهنیپقرف
ا

.اهحكنأودوهشلاوةأرملاولجرلارزعیو«امہنیبقرفلوریغب

عمهیلو)9۳[نذا]رغبحاكتلاعفونِ:زيزعلادبعنبالاقو

.لق:بيئهلدب(٢
.۲:۳۹جدنسم:بیبحنبعيبرلاةياورلقباطموهو.ةنيبو:ديزتب

.بنم-(۷

.ناطلُسلانميأرلايذ:بنمو.يارب:ج)۹۸

.۲ص:(بطوطخم)حاكنلاباتك:ديزنبرباج(٩۹
.جنم-
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ر

ةرفصيأنعو.امهيلعیریالو«امہنیبقرفہهروضح

الاحاكتلانوكينأمركهنأءاثعشلايبأنعمايضنععيبانع

نععيبانع.ةرفصيأنعو.ةريشعلانمٍةعامجيفلوب
7*۳[اهخاكنلولوةأرمللنكيملاذإ:لاقهنأءاثعشلايبأنعمامض

يبأ.ةينالعًارمأكلذ*نوكيو«ةريشعلافيرع
اذا:لاق)۳۰[هنأ]ءاثعشلاِبأنعماضنععيبلانعةرفص

‹يلاولااهحاكنيلولوانکيملو‹ىرقلاضعبيئةأرلاتناك

حاكنال:لاقبيبحنبعيبرلانعو.ةينالعاهحاكننوکیو

.لوبلا A
t

°
٠باطخلانيرمع:يوبالإحاكنال:لاقهنأهنعيورنممو

ةريرهياو«سابعنباو«دوعسمنباو۽بلاطيبانبيلو

ءزيزعلادبعنبرمعو٠«يرصبلانسحلاو٠«بّيسملانبديعسلاقهبو

نباو‹مساقلانباو«ليليبأنباوءيروثلانايفسو«ةداتقو

.۲ص:۲جطوطخم:ةنودم:يناسارخلامناغوبأ(١

:أطوطخم:[ةعامجيفوألولانذابالإ:مايتايلوريفيذلا(۲
.۸ص:بطوطخم؛٥ص

طوطخم؛٥ص:أطوطخمماضتایاوريئصنلاو.جنم=
.۸ص٠ب

.ناکو:ماضتایاورف)٤۳۰

.أنم٥

۹



‹نسحلانبهللادبعويعفاشلاو«كرابملانبأو«©ةمربش
ددعو مالسبمسالادعيبو«فاحساو‹دمحأو

وباحاكتلادقعنيال:اولاق9ركذنلمم

نكيلاإناطلىلو.هبالإصبالدقملاطرشمهدنعيلولاو
نامعنلاةفينحوبأبهذو.ةنسلاوباتكلاهبءاجامىلع؛يلولا

اهيفكيفاهسفنتعضواذإلوريغبحاكنلازاوجىلاتباثنبا

یتحكلذيفجوزلامصاخينألولوءاهلثمرهمنعاهبرصقيملو
نسحلانبدمحمهبحاصهفلاخو.قّرفيوأاهلکب

یتحوقومحاكنلاناكلولانذاريغبتجوزرتنا:©لاقو

ةنسللفلاخمةفينحوبهلاقابو.9يضاقلاوألولاهرو

۳.ماهلحبلاًاطوتالجورفلانأ9معلالهآلوقنمجراخو

ناكامناءاهقفلانيبانركذيذلافالتخالاو«اهنمهلاعاطقنا

ةقرسلاامو.عرشلاىضتقموةحصلاىلععقاولامئاذلاحاكتلاف

نماهبلاقاًدحألعنالمويلاسانلاضعبيفترشتنأينل

.ج٤بنمحيحصتلاو.رشبأ١س۷

.س٤جنم-

.مهرکذت:بيئو.رکذدق:(۹

:نسحلانبدمحم:7۷۸١rيسخرسلا((٠

٥:ريغصلاعماجلا

.لاف:س٩ج)۱١

٥:١٠:طوسبملا:ىسخرسلا(۲

.عاطقناو:ج

.الف:س(٤

€



ةعدبوحاكتلامسابحاسلالإعدتوهامنإو«رحلفلسا
حلاّصلافلسلاهيلعاموهللاماكالهجلالهأوءافعضلااهثدحأ
.هللامهمحر

رغبحاكتلا:لوقبنأيتفمللزوجيلهترکذو(١
ک

ے

.ءاهقفلادنع"“)فورعملاوهوزئاجكلذنا:باوجلا

ِناَدَهْشسَيله:زيزعلادبعنبهللادبعو«بيبحنبعيبا

انيأر:۱لاقف؟مارحهنوفزهنآيلوريغبحكتلع

الفنيدبمارحهنمعز[نأ]اًمأو«امهنيبقرفيومارحهنا
وياجنأكْغلبأ:هللادبعلتلقف:لاق.كلذبلوقت

ايأر]نوکناوجراومعن:لاق؟مارحهنالوقيناكديزنبا
.۷حەنم

دقو.هللامهمحرانناحصأضعبراثافتدحواذكه

مارحاذهولالحاذهلوقلاقالطإبءاهقفلادنعفرعلاتدجو

.فرعلا:سج

.الاقف:سج(٦

.بنم+)۳۱۷

هنملوفنملالصألانمببوصتلاو.ًانازنوکنا:ةطوطخلملاخسنلايفر)۳۱۸

.[۳۳۱ةقرو:زيزعلادبعنبهللادبعلحاكنباتكبلصتمطوطخم]
.١صطوطخمحاكنلاباتكيفرباجيأررظنأو

۷۱



امفهعرحتعقوايفوةعطاقلالوصألابتکمف

تادابعلانمعقوايفدسافوحيحصو«هيفعوطقمصنهيفرتبم

لحتساِنميفاولاقو.زاوجلالوصأوعملالوصأهتذخأامفدوقعلاو

روهظل«دحاجورفاك‹ريزنخلامحلوٍةَيلاكاصنهميرحتعقوام

هتعزانتويارلاب۲”[هيف]فتااملحتسأنميفو«هيلعليلا
يذوعابّسلانمرباتيكميرحتلالوصأوليلحتلالوصأ

‹هيفليلا"۷٢مومعل؛لسمها‹رفاوحلاتاوذونم

لايفوهنعتلأسايفكلذفورعافتالبوألانملمتحااًملو

.تامالعوتارامهقفلالَلِعامنإو‹هنعلست

زاجأافلولملعمثيلوريغبحاكنلادعاذا:كلوقأو
انباحصأضعبناكفمدقتايفكلذيلوقلاىضمدق؟حاكلل

٤بلاطيبانبيلعنعكلذيوروءزاجلولاهزاجأاذا:لوقي

لاقو.زيزعلادبعنبهللادبعهلاقو‹دمحمنبمساقلو٠حبرشو

لبقامہنیبقرفبألاريغبدقعلامقونإ:بوبحمنبدمحم
.يللاضْرِإ:جوزللليقءانبلادعبناكنإو«ءان

حاكنلاناكنإامهدحأتاماذإناثراوتيلهتركذو(١

.س٤آنم(۹
.جءس٤آنم-)۳۲۰

A1



نباناف؛ءاهقفلانيبفالتخأكلذيفءاجدق:باوحجلا

ناطلسلاوألولاخسفيملامناثراوتي:۳۲)لاقزيدبع

ریصبحاکنلک:نورخالاقو.بهذموهوامهَحاكن

لهآرثكأبهذموهوثاريمهيفسيلفخسفلاىلاهرمأ

ثالثةقلطملاينةديبعيبأبهذمنوكينأاذهًلعلوءةنيدللا

ثرالانألنيلوقلاًحصأكلذو]«لوريغبحاكنلالاهليال

ةنسلاوباتكلالد۲9[يلوريغبدقعلاودقعلاتوشيلاتشبال

.هلاطباىلع

اهاضرريغباثااركبجوزالجرترکذو۱۳

.؟حاكتلازوجيلهبألاريغلواهجوز

بواتناعاکالعبألاحازوجيال:باوجلا
٠عيبرلاو«ةديبعيبأو«ديزنبرباجلوقاذهو‹اهاضربلإ

‹يروتلانايفسوءىعازوألالاقهبو..انباحصأ۲ةّماعو

ثٹثدحمجحو٠فارعلالهالوقوهو٠«ةمربشنبهللادبعو

نعةمركعثيدحو«مالسلاهيلعينلانعامنعهللايضرةشئاع

.اٹراوتبنایری:بيو.لوقي:ج٤«س(۲

.سیل:س

.جنمطقاسنتفوقعملانام

.هيلع:ج(٥

V۳



قماسلادهيلعلااف9aaاک قيرطنمو.امیقرفف

مالسلاهيلعينلا)۳۲۷([ا]تءاحةأرمأنُاہنعهللايضرةشئاع

(۳۲۸) [تألا]مبمعهيخأنبابيجوزبأن٠ِهللالوسراي:تلاقف

نعو.اهلارمألالعجف:تلاق.يبهبسحمفرينأَدارأنكلو

العاہيبآدقعيفمالسلاهيلعينلاىلإُتَعفَرةأرمأنأرمعنبأ
.اَهَحاكمالسلاهيلعيلاًدرفاهرمأريغب

هلاق٠بألاحاكنالعزاجاركبتناكنإ:نورخالاقو

لهآبهذموهو۽انباحصألوقوهو۽سابعنبآ
تناكامالعبألادقعنوري"هباحصأوكلامةنيدللا

بألاريغاهوناکنِعما.تهرکوأتءاشاركب

.اركبوأتناكاثاهاضربلا!.حاكنلازوجيالف
۱صص

٠ناضمر23Eیزالجرتركو)٤

نأالاراهبرطفأنميفءاجامىلعهيفلوقلا:باوجلا

C
r

۱ ے
ا

.ارکب:بيوجنم-(٦

.سجنم=(۷

ايفتبثموهو.س٩جنم-(۹

.۲:۳>:ًاطوم‹كلام(٠

.اراأ(۱

V٤



ةديبعيبألوقو.مارحلابموّصلاةمرحنمايف۳”مظعأ

ناضمرنيمْوَصلاراهنيرمخلابرشنميفهنعهباحصأةياوريف

ةدلجنينامنرمخلايف“۳”«ةرافكهيلعوهموصضقتنا
۳®موصلاةمرحهكاهتنأنمىريامردقىلعمامإلاهرّزعبو

ومويلللديلاماو.مكحأومعآهللاوهلثمربدلافءطولاو

كأَو9ءاهقفلانيبفالتخألكلايفففةرافكلاوأرهشلا

هيلعيبنلانعربخلايفامىلعةرافكلاباجیإىلع۳ُ
.۳۳۷ثیدحلا-۳ناضمريفراہهلهاءىطويذلايئماسلا

نعكلذاوركذةرافكلاطاقسانيعباتلاضعبنعيوردق
لوقلاىلعراصمألاءاهقفرثكأو.يعشلاو«ةداتقوريبجنبديعس
ءاهقفلاهتَقلتنكلو«داحاربخوهو٠مدقتملرخلللوألا

.لوبقلاب

ناضمريفليلبةبانجهيلعتَرَالجرًتركذو(٥

‹ليلاوأىحّضلاىلاوأسمّشلاهيلعتعلطىحلّسعلاكرف

.ظلغأ:ج۲

.ضورعملاناويدلاطوطخميثكلذكيهوءدحي:ج(۳
ضورعملاناويدلاباتكنمءزج)طوطخم‹دودحلاباوبأباتك(٤

.۲ص(ةيضابأالاءاملعىلع

.جءبنمانهيذلاو.رثكألاو:سيو:لوقلارثكأو:١(٥
.موصلا:س٩ج(۹

.٢۲۱-۲:۲۱۷:حيحصلاعماجلا:يراخبلا(۷



فالتخأكلذيفله:تلقو٠َلّسْغلاكرتفراهنبهيلعتلزنوأ

.؟الما

مالسلاهيلعينلانعسابعنبالضفلوةريرهيآثدحل

بیبحنعيبرلانعو.۳۳۸ارطفمحبصأ]ابنجحَبصأنم:لاقهنآ

ةعامجوسابعنبأناك:لاقديزنبرباجنعةديبعيأنع

ابنجحبصأنم:مالَّسلاهيلعينلاباحصأنم
ِ-٥ا٤
نعكلذيورو.ةرافكلاهعنواردیو]ارطفمحصا

.ريبزلانبةورعو٠حابريلانبءاطعو٠نسحلاو٠يعخللا

9*7[مالتحاب]مْوصلاراہفبنجمانباحصأ١٤۳رئو

ناف«لساريغءيشبلغتشيالودحألضّرعتيالوىناوتيال

نوملتخبمهملالومهدنع۳۹ناككلذنمًاثيشلعف

موصلطرشةبانجللمهدنعللانال؛كلذيف

نمةنسلابفموصلا)٤٤۳أو6باتکلابفةالّصلاا6ةالّصلاو

.ثيدحلا...۱يئيذلاو.س٤ج٤«بنم+نيتفوقعملانيبام(۸٨

.جنم-

Titعيبرلادنسمنموبنمحيحصتلاو.هيلعنوري:سج
:اجبیبحنبا

.نع:>(١

.س٤جنم+(٢

.ًارطفم:ج)٣

.س٤جنمامأ(٤

۷۹



هيلعهال؛(ثيدحلاابنجحبصأنم):هيلعهلوق

كيلا.الراو»:لجوزعهلوقلىلاعتهللانعبماوهمالسلا

مالسلاهيلعهللالوسرًصخف©«ةيالاساليبلرككلا
ىلإتقلال:عتهلوقيفةيآلامرمع
لخادريغليلانمهيفلستغيامرادقم«مكْئاَسِ

.ليلانم[حابلاثفرلايفر
‹وصلانودةالصللطرشةبانحلامللا:موقلاقو

حاباف.«ةيالاةيْمکل۹:لامهلوقباوُجتحاو

دفليلارخانمنمِءيشيئَءطولامنمنمو‹هلكليلا

ةملساثيدحاًضيأنيودهللاحابأاممهدنع

حصيلسوهلعهللالصهللالوسرناک):اتلاقمهناةي

ضعبنعكلذيورو.(موصيمثمالتحاريغعامجنبابنج

لاقهبو«ةفوكلالهاو«ةنيدملالهآبهذموهو‹ةباحصلا

سأبالرجفلاةالصدعبلتحأنمنأمهدنعو.انيفلاخمرثکآ

طرشهنألةالصنيبوهنيباملسغلابىناوتينأهيلع

اذاضئاحلايثمهدنعلوقلاو.موصلانودةالصلا٨يئ

£:لحنلاةروس٥
هللالوسرصخف:انهرركتج٤بو.۱۸۷:ةرقيلاةروس

.لسوهيلعهللاىلص

.ثفرلاهيفحيباامف:سج٩ب(ا۷

.ةالصلل:س(۸٨

VV



ةشئاعثيدحنمهباوُجتحأامو.ءاوسبنجلاكليللابترهط

لمتحيال]ةريرهيبأو«سابعنبلضفلاثيدحو«ًايسان

9٥۳[هلاعفألآةمدقممالَّسلاهيلعيلالاوقأنأل؛٤ايش
۲٢۳)۲نآ]لاتحأل.۷٢۳لوصYLمعلالهارثكأدنعنايبلايف

الهمومعىلعلوقلاو£اًمئاناايساوأهباصوصخملعفلا

.هيفلاح

هيلعحسكله«هجولايئرذعهلًالجرترکذو(٦

.؟هلمميتيمأ«ءاضعألارئاسك

حلاق6قرفءاضعألارئاسوهجولانببسيل:باوجللا

ولمداحرفوأحرجالىلعوضلناکاذاءالاباہیلع

(e)ناکاذاكلذريغارسکوأٍعادصا Celدعت

قیرطنممالّسلاهيلعهنيور۳۳۳ULلعنمناکام]

اغلب:لاقدیزنبرباجنعةديبعيأنعبيبحنبعيب

.حيحصلاوه:سيفهلدب۹

.انم-(۰

.لوصألالها:س٤ج

.جنم-(٢
. س٤آنم —(۳o۳

.س٤جنم+(٤

.يلاتلالاؤسلاةيادبىحبةطوطخملاعطقنتانهنم

VA



هيلعيللالأسف۷هيديدحأرسکناهابلاطيآنبصنع

.معن::لاقرئابجلالعحسمنمالسلا

يذلايئمالَّسلاهيلعيتلانعهللادبعنبرباجثيدحيئو

.(ةحارجلاىلعحسميولستغأفهورمأولمهلام):هسأرجش
اوسمنامهرمأفهلعينلاىلااوکتشآمهن:نابوثثيدحو

RKبئاصعلالع

mr o

«رمعنبهللادبع«بئاصعلاورئابجلاىلعحسملاىرَرنمو

نبرباجوءورمع[نبا]“*”ديبعوسابعناو

نبآنعاوركذ.راصمألاءاهقفبهذموهو۽يعخنلامهاربإو

و.العحسيناكفةرارم٠"اهمقلاهلُجرماهينأرمع
"٠"وبآحسو.حورحجلاىلعاوحسمإ:لاقسابعنبأ
نبممتنعةرفصيآباتكيفو.امہبناکمرونمهيلجرلع

۱:۳۹اراسفی

.خلاةيقبنمحيحصتلاو»نأنع:أ

دلمبرعلاناسلنمحيحصتلاوطحوهو.نيجاستلاةطوطخملا7يف(۸٢

ناسل.فافحلا:نيخاستلاو.١:۳۲دوادباناسنمو.۳:۲۷

.۳:۰۷م

.س٤جنم+(۹
نبألىلحملانمحيحصتلاولوصألايفاًدجةضماغةملكلاهذهو«اممغلاب:أ(٠

ناكفةرارمهلجرعبصامقلارمعنبأنا:اذكهربخلادروأثيحمزح
.۲:٦۷ىلحملا.اهيلعحسب

.ةييسعلا:سيو.ةبسعلا:ج

v۹



7اوقيدينباجتعمس:لاقضيوحلا

ناجعمنعمزاحنعةرفصيينمواالعحندلاق

ردهملفءوضولادارآوهتربجفرسکهلجرباصلجريئجرعألا

نعةرفصبانعو.حسم:لاق٦۳عزنلع

لجريٿوقيديزنبرياجتعمسلاقضيوحنبمممنعمزاح

رشلاىتدقًاضوتينأدارأفاهالطفهلکهساف

اتلدیونیاجتاسلاقیکنعیاسوعةن

.امهعلخألاق.جلثلا:تلق.اللاق؟نيخلاىلع۳”حسأ
رذعلاءاج٠[نآلا]:لاق.عيطتساال:تلق

حسم:لاقدیزنبرباجنعةديبعيأنعجروملاوبأىور
فيعازوألالاق|انناحصأريغنعو.بئاصعلاورئابحلالع

سنآنب,كلاملاقو.دامضلاىلعحسمهاهیغدصدمضلجر

.صيوخ:ماضتاياوريث(٢
.۱۹ص(طوطخم):ماضتایاورنمةدایز((۳

.دربلاوأجلثلاب:س٤جرابع(٤٦

.ماضتاياوريفكلذكيهوعزتينأ:سجيف(٥
.۱۹ص(طوطخم)ماضتایاورنمةدايز(٦

.حسا:١(۷

ماضتایاور:هنماهعيمجرابخالاهذهو.ماضتایاورنمةدايز(۸

.۳۰-۳۱:بةخست:١۲-۱۹ص:أةخسن(طوطخم)



.۷٦٨العحسممثةقرخهيسکينأسأبال:طقسيرفظلايف

بابنموهسيلومعلالهانمقاغتأبليللاوضعلاىلعحسو

ةماقإلا۳”يفةرورضريغىلعوهامّنِإ؛نيفخلاىلعحسللا
ثيدحنلانباحصألوقنموهسيلو«هزاجأنمدنعرفا
مهدنعىورنمو.مهدنع"ةدئاملاةروسبخوسنمحسم

نباو۽بلاطيبأنبيلع:خوسنم""”وهونيفخلاىلعحسللا
.نينمؤملااةشئاعو«ةريرهوبأو«لالبو«سابع

كيلإاربا۷۳مهللا«لاقهنأريجنبديعسنعاوركذ

هللقأملو‹نيفخلاىلعحسم"۶٠فسوينبجاجحلليلوقنم
ملودیزنبرباج:ينمفعضأوهنمهفاخدقو«هنمًافوخالإ

.اناهبتیلتبآوهرشنميفوعفلهلقب

انبطاخيهللاونيفخلاىلعحسمأفيك:ديزنبرباجلاق

هيزنبرباجكعلاىلعاباحصأقفتأو.؟۳وضملاسن
٤«بحاحو«لوحألاعيبرو4ناهذلااصحويبو‹ةدىخعيبو

.١:۲۳جةنودملا:كلام(۹

.ىلع:سءنم:ج(٠
.١:ةدئاملاةروس(۱١
.مہع:سءج(۲٢۷

.هناو:سج)۳٣

.ينإ:ديزتج(٤

.نا:.ديزتس

.١:٦۳بیبحنبعيبرلادنسميثكلذكوهو.ءوضولا:س»ج)۹

۸۱



نباولئاوو«جروملايبأو«زيزعلادبعنبأو«بيبحنبعيبراو
ناَسغيبأو«رجاهملايبأو«ناميهنبدلملكلاأوبوم

نوريالمهلكو«يرازفلاديزينبهللادبعو«دّرمعلانب
:فارشألاباتکيفيلامعلاديعسوبالاق.نيفخلالعا

.نفَحلاىلعحسملامنمىلعانناحصأ۳۷۷مج]أ

نارقلاةءارقيٌفءاعّدلالجلينغيلهترکذو(۷

.؟نآرقلاريغبةبوتكملايءاعّدلاو«ةبوتكملاةالّصلاي

/هللالاقءءاعدلايهةغللايةالّصلانا7

ېسنمهيلعلصف(

لملسوهيلعهللاىلصيلالاقو.د

هيلاعرشلامضمث.هلام١ا[نم]ةقدصباباامليبا

ةالصلاف.^۷ايفلعفياموةءارقلاودوعقلاومايقلإودوجسلاوعوكل

رابخأتعاجدقو.اهيلإمخ"اموءاعدلايهاهلصأىلع

يور:ةالصلايةيعدالاهوجوبمالسلاهيلعينلانعةروهشم

لسوهيلعهللاىلصهللالوسرعمتيلص:لاقهنأةفيذحنع

.عمج:أيفو.عمجأف:س«ج(۷
.بةطوطخملافئاتسنانه(۸

.۳١٠:ةبوتلاةروس(۹
.بنم+

.ةّيقبنمحيحصتلاو.امہف)۳۸۱

.امعم:سج(۲
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ةيابالو«ذاعتسألاٍباذعةيابرعيالناكفةرقبلاةروسبًادتباف

نبعيبرلاثيدحيو.حبسالإةيابالو«اهأسالإةمحر
:لاقةريرهييأنعديزنبرباجنعةديبعيلأنعبيبح

:لجودعهللالاق):لوقملسوهيلعهللایلصهللالوسرتعمس

اهفصنويلاهفصننيفصييدبعنيبوىيبةالّصلاتمسق

ةلأسموديمحتلاوءانلاوَدْمَحلاركدمثلاسيدبعلو٠يدبعل

ءاعُدلاسفنالااذهلهوحلارخآىلاىلاعتوكرابتبر

نارقلاةءارقنعتیهن):لاقمالسلاهيلعهنعو!؟ةالصلاي

|ىلاعتوكرابتبّرلاهيفاومظعفکرماف٠دوجسلاوعكاي

باجتسپنا۸[ریدجهناف]ءاعّدلايئاودتجافدوجسلاأو

.ةالّصلايءاعّللايثمالسلاهيلعهنمصاذهو(مكل

هيلعينلارماو٤هئاعدلاهداعلجوزعهللابدندفو

.ءاعدنودءاعدصخيو©ءاعللايفداهتجالابدجاسلامالسلا

:انباحصألاق‹ةالصلايفهبىعدُبيذلاءاعّلايفاوفلتخاو

مناغوبألاق.نارقلا"^"[يفام]هبشيامونآرقلايثاًمِبوعدي
جروملااباو٠ءبيبحنبعيبرلاتلاس:يلاسارخلامناغنبرشب

هودعيالتقؤمءيش"̂ءاعدلايفله:زيزعلادبعنبهللادبعو

.ضايب:ج(۲۳

۰.سنم-(٣٤

.ةالصلايف:ناديزتسج٥

A۳



نأريغتقومءيشكلذيفسيل:اولاق؟هاوسامىلايعادلا

لک‹هبوعدينأهلزوجياممنآرقلايفامبوعدينأكلذلضفأ
ةالّصلابدهشتلادعبينأيو:جروملاوبألاق.دّهْشَلادعبكلذ
7̂.تانمۇلاونينمؤمللرافغتسالاو«مالسلاهيلعيلاىلع

فارصإو«ةيفاعلاهتالصيفلاسي:لاقةديبعيبأنعجروملاوبأ
‹هللاليسيفداهجاوجحللاهلأسيو‹هنعءالبلافشكوءرضلا

نسحلايبأةبوجأينو.تونقلايف ءالۇهلعفككلذمسو

ادعاقوامئاقةلفاتلاةالصيفءاعدلانعليس«دّرمعلانبدلخم

رانمهبعسلوةالس9[لاققر
نعيغلب:لاقسيمخلانبتلّصلارولايبأنعاوركذ

أبرپملهامرکيينبممةدييعيأنعنبي
مارحألاةريبكتدعبىظعتلاوحيبستلاوديمحتلاب

يفامهبشأامونآرقلايفامموعدي:نوّيفوكلالاقو
وعدينااساننوريالزاجحلالهوهترحخاوهاندرملنارقلا

ةيصعمهيفنكيملامناكءاعديابهترخاوهایندرمأل
وفتاو وأتناكةضيرفةالصلايءاعّللاةزاجاىلععيمحلاقت

.١:۸٥(طوطخم)مناغيبأةنردميفصتلاو.لاقو:ناديزتسج
.بنم+(۷

.هلأسا:أ(۸

۱٠١٠-٠:١١۳:ةنودملا:كلام(٠

A



ًاسأبیریالی؛يرصبلانسحلانمناكاملا©ةلفان

.ةيوتكملافههرکيوعوطتلايفيفءاعللاب

7۹زواجاذادوجسلإوعوكرلايفحيبستلاتركذو(۸

؟...انالث

دازناف«اڻالثبيبحنبعيبرلانعٌذِجَأيذلا:باوجلا
كثالثلعرصتقيطروقمامإنکينأدلانسحأوبيطأوهف

دعاورکذ.هریويرصبانسحلانعكذايور٠ثالثكلذ

كلامنبسنآهفلخيلصبوًارشعحبسناکزيزعلادبعنبرمع
۳۹۳[ةالصهبشأتيأرام:لاقفمالسلاهيلعينلابحاص

يناميلانبةفيذحنعاوركذو.مالغلااذهةالصنمهللالوسر
.يزجتميظعلاهللاناحبس):لاقمالسلاهيلعينلانع
١7*9ناصقنلاوةدايزلاي¦ةالصلافصفنمعلالهادنعسیلو

تةالّصلانل؛دوجُسلاوعوكرلاماعدعبحيبستلاواومظعتلانم

هيلعتناكاهمضرفلاكرتنش‹لئاضفونسوضئارفىلع

هيفىزحينتسلا۹كرتو«ادبأتقولادعبوتقولايةداعالا

.ناک:نادیزتسج(۱

.هلالهبءاج:ب

.س٤آنم-)۳

.صقانلإودئارلا:ب(٤
.نتسللكورتملاو:نسج



الوداسفربعنمرجألاصقتتهنلئاضملاروءوهسلااتدحس
GE

نوکتنَاهرکمهضعبناالاهتالصرکاي)۳۹(

دوجسلاوعوكرلامنأاذاف ًارقنهتالصنوکتنُدٹالنود

.سابالف

ىضمدقفدهّشتلادعبةالصلاينءاعّدلانمتركذاماأو
ورمعجروملاوبأهنسحتسأ"اموهتداعانعىنغيامهيفلوقلا

رلاحلفاوبباقمالىهلم

٠نهجباذعنمكبذوعأيئمهلا:يوهلادبامهشتدِ

‹لاَجَدلاحيسملاةنتفنمكبذوعأوءربقلاباذعنمكبذوعأو

.(تاململاوايحملاةنتفنمكبذوعأو

أعنله٠ءةالّصلائرسلاةءارقترکذو)۱۹

یشاواتنماييتركر۳ترکذو؟الم

فورحلامطقةءارقلاًدحنأل۽فيكَفكامنوارقيملهينذأ

ذاباتكلابحاصلاقاكنوكينأوجرأ:باوجلا

.وهسيباجي:ا٦
.ام۱:س٤ج)۳۹۷

.تلقو:سج(۸

A



قحلتنأنكميالو”توّصلابفورحلاميطقتنعةرابعةءارقل

رمأدفو6افيیكت1لاوهسهنعمسيوالاهحراخمعفورحلا

نمسيثماوارقاقد:لامفةالصلافةءارقلابیلاعتهللا

.٠اھلوكتالّصبرهجتلو»:لاقو«ناّرَقلا

:یلاعتهلوقيئسابعنبهللادبعنعريبجنبدیعسنعاورکذ
هللالوسروتلّرَت:لاق«اهبتفاحَتالوكتالصبرَهْجَتالو»

نوكرشملاعمسيفهتوصمفرلصاذإناكو«ةكمراوجيمالسلاهيلع

رهجَتًالو»ةيآلاهذههللالزنأف«هبنموهلزنأنمونارقلانوبسيف

الفكباحصأنع)«اهبتاحت؟الو»(نوكرشملاعمسيف)«كێالّصب

اوذخأيىحرهجتالومهعمسأ)«الیبسكلذنيبغتباو»(مهعمست

:يراصنألاةداتقبأثيدحكلذىلعلدياًممو.(نارقلاكنع

.رهظلاةالصيفانايحأةيآلاانعمسُيمالّسلاهيلعيللانأ

قيدصلاركبيبأنمتوند:لاقكاَحّضلانعاوركذو

2ِارنماقفهنعهللاايضر رقيهتعمسفبرغلنم
صورتن2<

صصس

.ىنعمللبسنأوهو.فورحلابتوصلا:سءج٤«ب(۹

.سجنمبيوصتلاوًاطخوهو.اوأرقا:بأ٠
۲۰:لُمّرلاةروس(١

:۲:حيحص:لسمدنعاهدعبريسفتلاصنرظناو.١٠٠:ءارسإلاةروس(٢
(E۳مالكلافاسهبشأوهوةثلاثلا:بيو.ةّيناثلا:سءج.

.۸:نارمعلاةروس(٤

AV



ااس:لاقيدعسلارمعميأنعورکذ.رهظلا

:لاق؟رصعلاو:ىلوألايفارقي°[مالّسلاهيلعهلالوسر]ناکا

هتيحلبارطضاب:لاق؟كلذنوفرعتءيشياب:انلقمعن

تعمسامرهجلاو٠كسفنهبتغمسامرلعلالهأدنعرسلاةءارقو

.كريغهب

ملواهبرقنودوجسلاوعوكرلاميملوعكرنمتركذو)٠۲

.؟اهنمغرفىحةالّصلايفهرظندرب
ةالصيزجتال)ملسوهيلعهللالصينلانعءاج:باوجلا

هنعرخنآقيرطنمو.(دوجسلاوعوكرلايفهبلصاهيفلجّرلاقيال
:لاقفدوجسلاوعوكرلايفهّبلَصمقيالالجرىأرهنأمالَّسلاهيلع

عماب) عيكرلايهبلصمقيالنلةالصال‹نيملسملا٠رشعم

هللاىلصهللالوسرنأبزاعنب [ءاربلا]نعو.(دوجّسلاو
: ٠نيتدجسلانيباموهدوجسوهعوكريفهبلصمقيناكلسوهيلع

.ىوتساةعكرلانمهسأرعفراذإو

امّبرلسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأ:كلامنبسنأنعو

هيلعهنعو.يسندقلوقنیتحامهنیبثکمیفعوکرلانمهسأرعفر

.ساجنم+(٥
.رشاعم۰سج)٢

سانمس۷

A۸



:اولاق.(هتالصنمفقرسييذلاةقرسسانلارش):مالسلا

(.اهدوجسالواهعوكرميال):لاق؟هتالصنمقرسيفيكو

:ايتفلالهأهبلاقاملقأو.ربارغلارفتنعمالسلاهيلعىه

.كلذيفلعقلو«عممسآلاهيلعحقوامىّ

:اهنمغرفىتحةالّصلايفهرندريملنماأو)۲

ديزنبرباجنعبئاسلانبماض“هورام:باوجلا
لَقَعامالإهتالصنمديعللسيلنأءاملعلالععمجأ:لاق

رامعنعاورکذو.هيلعينلاىلإمهضعبهعفرو«اهم

الوةالصلالجرلانِإ):مالّسلاهيلعينلانعرساينبا

.(اهرشعىلااهعبرالواهلالواهفصناهيفهلبتكي
سافنلاوأضيحلانمتعلطاذااهتداعةأرمأتركذو(٢

۱۱:استلایرتال

9٤٤فوفحلانل۽۽علالهآقافتابافرهطكلذنا::باوجلا

:ءايشأةتسمهدنعضيحلاامنإوءيشيئضيحلانمسيل

هذهف.ةربغلاو«ةرمحلاو‹ةردكلإو«ةرفصلاوملا

‹:ناعونرهطلاو.ضيحلامكحاهكحفاصوألا

.یور:ج(۸٨٢

.فافحللا:س)£١

۸۹



يبدعقألاوهانباحصأدنعضيبألاءاملاو.ضييألاءالالورو

لوق.امتداعبسيلأاهمتداعكلذناكريل

یرتیتحنمةأرلارهطتالر:مالسلاهيلعيلا
تفجناف«اهرهطوه9¢فرجااهتداعينلاو.(ءاضيبلاةّصَقلا

نمرظتنت:لوقانباحصأضعف٠ضيألاءالااهتداعيلا

تلستغألاوءضيبألاءاملااهاتناف«ةعاسىلاةعاس

(E)1لهآدنعو.تص Caفوفحلاوهرهطلايفدعقألا

مالاعاطقناوهونريىحنهوبرفتًالو»:ىلاعتهلوقل
.كلذامتداعرهطمهدنعضييألاءاللو.ريسفلالهأضعبدنع

سافنلارثكأامو«هلقأاموضيحلارثكأامتركذو(۳

؟مابافهلقأامو

نبیسومو«بیبحنبعيبرلاانباحصأدنع:باوجلا
هرثکاومابةثالثضيحلالقأ:مهريغو‹يمرضحلاهللادبع

يئهلمکحالمهدنعضيحبسيلثالثلانودافبمْيأةرشع

امنإوماكحألانمهبقلعتاموةدعالوموصلاالوةالصلاكرت

.ةداعبكلذال:ب

.اهضيح:بيبحنبعيبرلادنسميثيذلاو.اهتضيح:سج
.۲:١٠هيفثیدحلاو

:س(٤

.ج٤۽سنمةطقاسيهو.ضايبأيئاهعضومو.بنم+(٥
۲:ةرقبلاةروس(١

.رثكأ:ناديزتسج(۷



مايألاةرشعلادعبمدعكلذكوو‹ماحرألاضيغوه

نيوللوقوهو‹مابأةرشعمهدنعرهطلاَلقأو.ضيحبسيل
۰لاقهنامالنسلاهيلعينلاثدحقارعلالهانم

یور“۲و.اةرشعهرثكأوماياةئالثضيحلالقأ)

نبسنانعديزنبرباجنعةديبعيئنعبيبحنبعيب
بأدنعو.مالسلاهلعينلالاهعفريمهضعبوافوقومكلام

ةعامجو«رقصلانبنازعةيواعمييأو«ةميركيأنبملسمةديبع

ءامويرشعةسمخضيحلارثكأ:ناسارخلهأنمانباحصأنم
۲9٤لاقومايةثالث:مهضعبلاقف هلقايفاوفلتحأو

ةسمخمهدنعرهطلالقاو٤تاولصسمخرادقم«ةليلوموي

الف«رهطوضيحاإ:اولاقنأمهّجحومويرشع
وأ«رهطلانمرثكأضيحلانوكيوأ«ءاوسانوكينأولخي
رثكأضيحلانوكينأحصي"الف«ضيحلانمرثكأرهطلا
‹اهيلعةبجاولاةدابعلايئلصألايهرهطلاماينالرهّطلانم

۲[راصثيح]ضيحلاو«ةنسلاوباتكلاباهجرفةحاباو

.ءاجام:ب(۸٨

.مهدنع:بيثهدعب(۹

.هاورو:سيو.بنم+(٥

.نورخأ:س

.جنم-

.الو:س

.ئراطثدح:س(٤٤

۹۱



هطاقسإىلعليلدلاماقامالالصألايبجوامهبطقسيال
ةعفلومیلهللااندجو3عامجالاوةنسلاوباتكلانم

221)٦٢٤( oo„ټرسوو

ورقةنالن]نهيننصبريتاقلطملاو»٠ءاسنلا

مكسرنمضسنمنسييللا:تاسيالايلاقو
نضِحَيمَيناللاوهشأيالنهنمنيررنا لعج.)۳۷٤ضو

قارقهشالكماقملعجوورقثالثبءازإبرهشلنال

لعف«ضيحلانمرثكأرهطلانوكيوأ«ءاوسانوكينألإ
َلَقَأنأوءامويرشعةسمخضيحلاةّدمىصقأنأاذ

هيلعهلوقةنسلانمكلذىلعلدياَمِمَو.امويرشعةسمخرهطلا
؟لصتالوموصتالاهرهدرطشنکادحاثكع):مالسلا

.(ثيدحلا-هللالوسراي٠ىلب:نلق

ةدسعيآنعيورام[ءاسنلايفاًردانعقيذاشلوقو

نبنمحرلادبع:انيفلاخمنمهبلاقو«بویآنبلئاووس
ةعبسضيحلاييفءاسنلاتاقوأىصقأنإ«مهنمسانيف"يدهم
ةعبسنضحينهنأنوشجاملاءاسننعاوركذو.مويرشع

.ةيآالا:أ
۷:ةرقبلاةروس

.٤:قالطلاةروس(۷

.طخوهودصقأ:أ)£۳۸

.بنم-(۹

.نارهم:ج((٠

.جنم+(۱

۹۲



نوكتةدحاولةو.اهرصقو0فلااوفلتخيوهمانا

دنعكلذكضيحلاسيل*"”[و]لعلالهاقافاَسانءاسلانم

.لوقلانمهيفانمّدقامىلعمهرثكأ

)9٤۳٤حرثلاف۳۳٤٠یصقااحفاوفلتخاو

ثيدحيو.كلذلبقرهطلاىرتنأالإاوي۽معلالهأ

٢4۳دمو.(كلذلبقهلاىیرنن1موينيعبرأمالّسلاهيلع

عامجوبلاطيأنبعوباطخلانبرمع::كلذهنعيور

بوبحملاقهبوقارعلالهألوقوهو‹نيعباتلاوةباحّصلانم

.نمةدعف6يمرضحلاهللادبعنبدیعسوءليحرلانا

بيبحنبميبرلا*"[لوق]وهو«اموينوتس:نورخآلاقو
٠حابريبأنبءاطعوىعفاشلالاقهبوانباحصأنمةعامجي

نمعلالهانمسانلاقو.)۳۷ةنيدملالهآبهذموهو

.س٤ءنم+(٢

.دحیصقأ:سج(٣
.س٤جنم+(٤

.س٤جنمحيحصتلاو«نمو:بأ(٥
.س.ءجنم-

:لاقوكلذيفهلوقكرتدقاكلامنإكانهلاقو.۳٥:؟:ةنودم:كلام(۷
.ةفرعملالهألاسي

۹۳



.ًاموي)نعتغلبينم٠هقَلاوحسلهآنمء«ءاسّلانم

كلذيوربرعلانمتاتويبيفافورعمكلذءاجدق:اولاقو

لها“٣نعبوبحمنايفسييةياوريفلسمةديبعيأنع
يئكلذينانع:لاقباهشنبنايحهاورو.هنعناسارخ
لاقو.هبذأهلبقفنببوبحمكلذبتربخأفيلهأ
نيعستكلذيفليق“”[ام:يمرضحلادمحمنبناس

يفينامعلاةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأهنعهور«ةلب
لاق:نايفس»٤آرباتکيو.دييقتلابفورعملاهباتك

لوقياملاعاقفناكو«روصنموبأهللاقينيملسملانملجر
اہبیدامتاذاف9ةدَحاوليلامویىلعدیرتالءاَسَنلا
“٤٤ص‹لستغتو«رهطتاهنإفنيتستغلبااف‹مدلا

نملجرينربخأ:لاق«نايفسوينيتالصلكنيبعمجت

٤ةدسعيأنعرثألايفمهدنعنأ«ناسارخلهأنمنيملسللا

رهطتلفلاو.عطقتنافنيعستلانيبوامهنيبامصبرتهنآ

نمكلذلاقامنإةديبعابأنظاو:نايفسوبالاق«صو [ ن

.نيعبس:سج

.نم:سءج7)۳۹٤

.دقل:س(٤٠

.١۱۱صيخامشلاريسيف«جنم+(١

.نيتسلا:ب(٤

.ناف:س(٣٤

.أنم84

۹



نوکام(٤٤٤)لورارهشلكللعجف‹رهشأةعست;ةأرملالمحلبق

.تاضحعستكلذف711ةرشع:ضيحلانم

ءاهقفلانمريثكبهذةديبعوبأهيلإبهذامىلإو

٤«تاضحتسرادقم)٤٤(اهولعج‹نتسلاباولاقنيذلاف

لجنو‹مايأةرشعضيحلاىصقأ::لاقنملوقىلعكلذو

لاقنمكلذكو٠«تاضحعبرأبهرلقامویرشعةسمخهاصقأ

؛نيعستلازواجًادحأمعنالومحلاهبلغشامردقىلعألا

.لمحلايثكمةداعهللالعجامفةياغلايهرهشأةعستنل

كلاسباجىلعهتياقلدمحي١اتيدق

اومكتملعأو٠ءاهقفلالیواقآمانرضح$^مالقو

اکدَحاموهيفاوفلتخاامOYتنبو٠**”عامجا

لوصألاىلعكلذنمانباحصأهراتخأامو‹هبهذمليلدو.قيرف

تيفوأو٠كلاسيفتدزوةميقتسملابهاذلاو°"ةموقألا

6ةلأسملكلمامتوهاممهنعلأستمل)٢٥٤ىءاصقتسالاوباوا

.ساجنم=(٥
.اشاولعج:ج(٦

.اغلب:ج(ا۷

.ام:س(۸٨

.عامجإلا:س(۹

.جنمس۰
.ةعيوقلا:سيثو.اذكه(١
ام:أ(٢

۹0



°4”لامجالابليصحتلاىلعهنعتلأسالةّيقبلاكللعجتل

نمءاجامىلعكلذنيب“*”نيبتلاوفالتخألاو‹ليصفتلاو
‹نعياتلاو‹نم¢ةلأسملکف‹ءاهقملافالتحنا

نمو‹رفلاخموقاومنممهراصعأىلعراصُمَألاءاهقفو
ثيحو«مهفلاخينمو«ايتفلايفانباحصأل°4قفولامہممقو
ةلأسملكلتيلحو‹مهيفلاخمنودبهذلابانباحصأدرفت

رابخأونارقلانمجاجتحالا*[هب]مقي*[ام]ضعب
لالدتسالاهصتفتاممةسيقألاهوجوو«مالسلاهلعهللالوسر

يلاعد.بهاذملانمنيلئاقلاءامسآتنو‹هقفلالوصآلع

فيقوتلاو‹فالتخألانمًائيشكيلعمتكأالأكلذىلإ
‹يرعشتيلو.مهدنعلمعلاهبحصامو«انباحصأبهذمىلع

بهاذمىلععالطإلايفكنمةبغرأ؟ىلعكلمحام

6”دسافلانمزرتحتفاهححصنماهميقسفرغتتخءاهمملا

ةبغرمآ‹اهنمهتّحصبليلّدلاماقامىلعنوكيواہم

,عامجالاب:ج

.زييمتلا:بج(٤

.ةعقولا:سيو.ةقفاوملا:ج(٥

.أنم-

.هيلإ:سينو.أنم-(۷
.كطارتشا:ديزتج(۸٨

.اذه:سج(4۹

.هانتبثأيذلفحصتوهوبثاعلا:سورباعلا:جيو.دباعلا:بأع٠

٦۹



نعكباناو؟اهصخروبهاذملا؟"”تافّرطميف

اقحكيلعمارحلب‹هليبساذهامكليغبنيالو‹اذه

ىوعملإايفلمعلاالوايفاحصيالودحأللحيالاذهلث

.اهلغشياًممكتمذءاربالورانلا9نمةةاجنلاهيفعمطتامو

٠بحيامىلعليلذلاةماقاوناهربلابلااذه٤وفالو

.4ركشأوكللثمأناكلانباحصأبهذملعتولو

«ملعلانوددحأل٩لحيالهقفلانأملعاو

٠باطخلا٤ماکحأنمهنیهاربوهتلدآةفرعمو©هساسألع

‹لمجللاورتويهاونلاورماوألاو٤صوصخلاومومعلانم
دّيقلاوقلطُملاو©“”[خوسنلاوخسانلاو]«لمتحملاوصنلا

قطو‹رابخألاماكحأو‹عامجالاةيفيكوء«زاجملاوةقيقحلاو

«

%

6

.تاحرطمج٤.بيو«تافرطتم:س

(EYكتأبنأ:س٤ج.

..جنم-

.سنم-(٤٦

.فقوتي:سايو.نيعتي:ج

.قيحصتوهولسا:س(٦

.لصحي:سج(۷

.باطخلاوماكحألا:س1)۸٦٤

سءجنمةطقاسخوسنملاةملكو.أنم-(۹

۹۷



وهو
مالکهبمهفياعمعلو‹اهدسافنماهحيحصلزييمتلاو«راثألا

۷9لوصألاف۽عرفولوصأ:نابرضوهو.ةغللاووحنلانمبرعلا
۷لوصأ::نيمسقىلعوهوهبیلاعتهللارخام

‹هتدعاقوهَقْفلالوصأساسأيهنيدلالوصف؛تايهقفلوصأو

‹هقفلالوصأ)نععورفتايهقفلاو«اهنععورفهقفلالوصأو

:ناقيرفايفسانلاو«ىلاعتهللارابخانمتماقيلاعورفلايهو
عسلغارفتساوداهتجالا۷”مهعرفءاملعلاف.ةماعوءاملع

9¢[دابتجالاو1يرجرخمهجرخممفقحلابطف

.4راصلالواÛاو:لاماللدهلعیاعتهللابصندقو

Ê.يلفبوقلعاَنارَقلانوردالق:لاقو .لاقو

اووُأركذيامنإ):لاقو.نوُملاَعَلالإاهليار
اوشآنياهبأاير:.“*ٍِبَلَأل

2ےمےسص0م ر٤Êر

.لصألاف:سج(٠

.تانايد:جء۷

.نم:ج

.مهضرف:سج<ب٣

.بنم+(٤

۲:رشحلاةروس(٥
.٢۲:دمحمةروس

۳:توبكنعلاةروس(۷

.١۱:دعرلاةروس(۸٨

.بنم+(۹

۹۸



كلذخالالاوهللابنونِهلللاهود موونموترف
2اماجاذاو):لاقو4۸9ِليوم^9نحورخ

لولو٠لوساُاهودَرولوهباوُغاَذأ]ٍفّرَحلااسلا

مهضرفةَماعلاو.٩۸٤وطيننيذلاهملعل٠مهنملا

يفىوتفلا̂فلكتا.لحيالو«اولاقامفءاملعللديلقتلا

اوعمسااع.وقلی۳اهولواحو

ةفيفحنال۽نل3نِرُكلااهاقر

امنو:اه2ررغنمروقوقدىلا

قحلانااذهيفقحلالهلوقف؛دحاومموُدحاويف

باصأنمو4هفٍءىطَحملاىئترعنمدحاوفدحاو)۸۷(ف

رجاالو.هيهيلعمناالفس‹نارجأهلفحلاهجو

.جنم-(٠

.٩٥:ءاسلاةروس(١

.۸۳:ءاسنلاةروس(۲
.فيلكت:ج۳٣

سنم+(٤

.۷:ءايبنالاةروس

.س٤ب٤جنم=(٦
.س٤جنم-(۷۷

.هيلع:سج(۸۸

۹۹



اهعيمجيثقحلاناكولو.هدابنجاىلعرجؤيو‹هئطخىلعهل
رابتعالابرمألاةدئافتلطبلاوقِبلاقنموةيرعشألاتمعزاك

ىلإدراورظنلاولمأتلاوطابنتسألاو«ريكفلاو©ريدا
.ةنسلاوباتكلا

دىلقتلاحصيالو£۹ااذه4۹9فالنيالوصأو

وأ«ارفاكنوكي.نأنمولخيالايفىطخملانةَعامجإال

نيالالوصأو.لاحلكىلعًانطخموأ«ًاقسافوأ«اكرشم

ئرابلاهثدحموملاعلاثودحتابثاكلذو‹ديحوتلاةفرعميه

ہلعزوجامو«هناحبس هناحبسهنعليحتسياموهلبيوهيلع
وووومس

هودبعاف«يشلكقِلاخوهآلهل97مكبرهللامك

ےسرےسسع

راَصْبألاكردوهوراصبألاهکرللیکويشلکلعوهو

ىلعمالسلاهيلعينلابوةوبنلابمعلو.“ريحافيلاومو
سو7

‹ةعيرشلا٩٩۹٤ترهظو‹نيدلامجنهلقمنل؛نييعتلا

.هدابعىلعهللاةجحوهو

اهقيرطيأ*[ةعيرشلاماكحأ]ةفرعم:هقفلالوصأو

.رييدتلا:سج(۹
.فلاخي:ج٠س(٠

.ءالۇھ:س

.۳٠1-١٠1:ماعنألاةروس(٢
.ترهظا:ج(۳

.ةيعرشلاماكحألا:ج)4

(۰.۰



٥
ر اممولعلاف«نوتظمو‹مولعم:نابرضهقفلاو.يارلاودابتجالا

نونظللاو.ٍةَّمَلاعامجإو£نّسلارتاوتمو٠باتكلاًصنبتبث
باتكلاىلإةدنسللاةسيقألاو‹داحألاو«ليوالمتحعتبثام

لهآقافتاب«ليلضتالوقيسفتالوريفكتايفسيلوةّسلاو

.°49[افوصأمظعملانمناكامازعل

نوکينأاما۽اہیفهللامكحنمولختالةثداحلكنأو
۹٤ةلمحلاياهيلعًالولدموأ«اهئامسأصخباهنيعباهيلعاًصوصتنم

يذلالصألا]يفاهسمتلافةلأسمكيلعًتدرواَدإَف.اهريغعم
هَلعامجاو«|4لارتاوتمو4باتكلاصوصن

‹هاوحفوباطخلانحلنملصألالوقعميفاهسمتلافاهدجتملنإف
لاحبحصتسافاهدجتملناف.داحألارابخأو«هانعموهليلدو
قحلاكلنيتيىتحاهتءعاربوةّمْذلالغشنملصألا

.ةعيرّشلا*“ماكحأيفهللاىلعلمعلانأملعو.كلذنم

مظعنوملاعديلقترطلنمليصحتىندأهلنلزوجيال

.ضومغلانميشةرابعلايثوخسنلالكيفاذكه(٥

.ةلمح:سأج

.باتكلاصنوهيذلانيدلالصأ:سجيفو.باتكلاصنلصأ:أ(۷
.نتسلا:ب(۸٨

.س٤جنم+(۹

.ةيعرشلاماكحألا:ج۰



مودنمم۷١مهریغوأناکيباحص«هتلزنمتلجوهردق
©٠«لوسادهللاىاهودرفءيشفمتعنِناف(٠هلومل

درلااذهف.:لوسرلاىلاو‹هباتكل:هللاىادلا

:هنعهللايضرقيدصلاركبوبألاقىنعملااذهلو.دابتجالاوُه

اذهبحاصالخامذوخأمهملعيئوالامِلاَعنما
نم*[وه]ودابتجالاهَلتلمكنملاذهو.ربقلا

ماو.هزيمدهيلعدرواذاو«هلقعسايقلالقعاذ

ملکشامهلنيسال[و]«لقعاذلقعيالنم

قرطواهليصافتوءارآلاهوجوو‹هميساقتوباطخلاماکحأ

نأهبسحفاميتارتوةسيقألاواهحيجارتورابخألا
«هنيدلَةَمالَسلادارانإ«ًالوئسمالًالئاسو«ايتفمالًاتفتسمنوكي

.اَقيرطاينّدلاىلإةرخآلاو«اقوسملعلاختينأالإ«هسفنىلعةقفشلاو

هاياو‹ءاوهألاةعباتمو«ءارآلاةحماسمنممكاياوهللاانمصع

ةنسبنيلماعلا«هباتكل*نيعبتلانمكاياوانلعجينألأسن

.هريغب(۱
.٠4۹ءاسلاةروس

.تالا:س٤ج

.س٤ج٤بنمةدايزلاوةيآلا:أيثو.سأ-(٤
.بنم+(٥
.نيتي:ج(٦

انم+(۷

.جةطوطخملامطقنتانهو.نيعباتلا:جس(۸٠



هذهنميننكمأامب“كتهدقو.هئايلوأراثآلنيفتقملا«هين
عملىلع-زاجيالاوراصتخالابكلئاسمةبوجأاهبتلمجأيلاةتكنلا

ٍقْرْفلانمءاهقفلاهتركذامىلعنويعلانمتكنولوصألانم

۱هيلعلولدملاوليلَدلانمهنعماقامو‹لوصألانيب

مكحلاو٠لالتعالاولولعملاوةلعلانمهبقلعتياموعرفلاو

مدحاولكلو.تابثالاويفنلانمهبجوي لعولسدي

ريغنوعبتمو٩نيقياسريغنوقوبسماذهلانحنو.لبقهانرکذ

هلوحبًاعيمجانتمصعيّلوتموكاباوانقيفوتيلوهللاو«نيعدتبم
انيسىعهللالصو.هتاكربوهللاةمحروكيلعمالسلاو.هتوقو

.°”[نيملاعلابرهللدمحلاو«نيلسرملاماماو]«نيامتاخدمحم

.كتبسن:سءب(٩

.سأنم+(م٠

۰٠









مالعألاسرهف

ممتينبنم«يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأ/٣(١
©يدبعلاراحصوكامسلانبرفعجوديزنبرباجنعمعلاذخا.مهيفلوم
ةيضابالاسساهتراشإبو«رباجتومدعبةيضابأالاةسائرتهتناهيلاو

لاجرهيديىلعجرختو«ةلقتسمالودتومرضحوبرغملانملكي

مهقيرطنعو«ملعلاةلمح»باوفرعكاذناةيمالسالادالبلافلتخمنم

يثوتو.ةيمالسالادالبلافلتخميثههقفويضابأالابهذملارشتنا

.روصنملارفعجيأةفالخيثةديبعوبأ

:يخامشلا(طوطخم)تاقبط:ينيجرألايثةلصفمهتمجرترظنا

:۸۳ص:ريس

رداصمىلإةراشالاتقبس:ديزنبرباجمامالا۲/٤(٢
.ةمدقملافهتمجرت

ةديبعيبأذيمالتنم«يرصبلازيزعلادبعنبهللادبع۳/٤(۳
‹هيواتفوةيهقفلاهئارآيفسايقلابامرغمناكو«ايتفماهيقفناك«ملسم

هتیاوراًّماو«هئارآنمريثکنعنوضرعيةيضابالاءاملعلعجامم

مهریغانكرتو٠مهئاملعوةيضابألالاجرىلعةروصقمانهمالعالامجارت(١

:صنلايثمهدوروبسحقحلملااذهلوانتيو.ملوحرداصملاةرفوومهترهشل

ةحفصلاىلإالوأريشيةيناثلاماقرالاومهدوروبسحمالعالللسلستممقرلوألامقرلا

يثةحفصلامقرىلايناثلاريشيوةعبطلاهذهيثهلمجرتلاصخشلااهيفركذيلا

.قحاللاقحللايفثيداحألاجيرختيفرمألاكلذكو.طوطخملالصألا

 



مامإلاىلعمهفالخدعبهقفلايفراكللاهتعياتدقو«مهدنعةلوبقميهف

نمو4هتنودميناَساَرَحلامناغوبامہعیورنمموھو.باھولادبع

يٍنعهاورحاکن»١باتکايلاحةدوجوملاهبتك

.ناهّلاحونبحلاصحونيبو«ملسمةديبع

٠حلفأمامإلاء7٤:نيدلامئارشومالسالاءدبمّالَسنيا
١٤٠٠٠١٠٠:ريسلا«يخامشلا۲۷۳:تاقبطلا«ينيجرألا؛تاباوج

‹يدزألايديهارفلاورمعوبأ«بيبحنبعيبرلا٤

هنعذخأوارباجكردأوةرصبلادصق‹نافضغنمنامعنمهلصأ

۶£وس۴
حوياولسمةديبعيلاوبئاسلانبمامضنعذخاامركاو

يبأدعبةرصبلاببهذملاةسائرتلاهيلاو‹ناهدلاحوننبحلاص

.تومرضحوناسارخونامعىلامعلاةلمحجرحتهلعو‹ةدبع

نميناثلافصنلاياهبتامونامَعىلاهرمعرخآيفعيبرلالحرو
٤ھ١۱۷ةنسيفوتهنأتاياورلاضعبيفركذو٠يرجملايناثلانرقلا

اهنوددقفهقفلايثهؤارآاًمأ«ثيدحلايئ«حيحصلامداحلارباتكهلو

لازبالو«بیبحنبعيبراايتفباتكاضياكانهو«ةنودملايفمناغوبا

.اطوطخم

:ريسلاءىخامشلا٠«اهدعبامو۸٨۲:تاقطلاءىنيىجرأللا

.٠-۳/۱:حيحصلامماحجلاةيشاح‹.اهدعبامو۲

تممهشيرصللادابعنبدمحم«داعنبا٦/٤(٥

ةرصبلابملسمةديبعيبأنعنعملعلاذخأ«بيبحنبعيبرلرصاعم«رصمب

هتنودميفمناغوبأمهنعیورنمموهو«اهبماقأورصمىلإداعو



هنمردصيملهنأو«ةّيالولايفاذهدابعنباناىلعيخامشلاصنو

.فالخيأ

‹يخامشلاء44:نيدلامئارشومالسالاءدبمالسنبا

ءافش‹يداربلاء٠۷:تالاوسلا«يفوّسلا۱-١١۱۲۲:ريسلا

هحو۳:مئاحلا

٤سرنبنمحرلادبعنبباهولادبعمامالا:

ةنس٩مكحلايفثكموھ١۷٠ةنسيلاوحهيأدعبًامامإعيوب

تناکو«راكنلا»ةقرفترهظهمايأيفو«ه١۹٠ةنسيلاوحهتافوتناكو
نيبامهناطلسدتماورمألاهلماقتسامثهدهعلوأيثبورحمهعمهل

ةدوجوملازتامهتاباوجو«هقفلايثتافلؤمهلو.ترهاتوسلبارط

:هتمجرتيرظنا.هيلإاهباوثعبةلئسأىلعًابيحمةسوفنىلإاهببتك
ءايركزوبأ۲۳-١٠:نييمتسرلاةمئألاخيراتيكلاملاريغصلانبا
:ينيجرألا.اهدعباموظ١٤۱(طوطخم):ةريسلا:ينالجراولا

اهدعبامو١٤٤٠:ريسلا:يخامشلا.٤۷-٩٤(طوطخم)تاقبطلا

.١١٦٠-۹۹:ةيضايرلاراهزالا:يلورابلا

‹ناهدلاحوننبحلاصحونوبأناهّدلاحلاص۷(۹

ناکو«هتقبطوديزنيرباجنعمعلاذخأ«يفهلزنموةرصبلانم

.هتقبطوعيبرلاذأهنعو«سيردتلايثةديبعابأكراشًايتفمًاملاع

.مهدمأمهاریإوهلههيامس١يئفالخلاجرلابتکيو

:تاقبطلا«ينيجرَدلا«46:نيدلاعئارشومالسإلاءدب«مالسنيا

ءيخاشلا۱۷۸/۴:نازيملاناسلرجحنباء۱٢٢۲

1۹



.۷۲-۱۳:ءاملعلاسنهفمصدادمنبا»۸-۹۰:ربسلا

هلصأ‹يمرضحلابويأنبلئاوبويأوبأ«لئاو۸(۹

سارناکوعيبرلاوةديبعيأعمةرصبلابسردوتومرضحنم
هللادبعمامالاعمناكو«نامعىلإميبرلاليحردعبقارعلابءاملعلا

هدلبيفةمامالانوئشيثةكراشمهلو«هبورحيفيدنكلاىحينب

یورنموبهذلافنيروهشملاايتفلالاجردحأوهو4تومرضح

.هبتکيفمناغوبأمهنع

١٠٠:ريسلا٠يخاّمشلا.ء۲٠۲-٢٠۳:تاقبطلا«ىنيجردلا
۲۹:ءاملعلابسنةفص«دادمنباء٠:مئاحلاءافش«يداربلا

مهتودقونامعلهأمامإ«ةرزعنبيلعنبىسوم١/١(٩
يئوتوھ۱۷۷لوالایدامجنمرشاعلايثهدلومناك«نيدلايف

.ھ٢۲۳ةنسلوالاميبرنمنماثلايئ

١٠:ءاملعلابسنةفص«دادمنباء۹٠:مالظلاحابصم‹يشيقرلا

٠نميلانممَدَقلهأنم«دمحمنبورمعجّزؤلاوبأ٠

هبتکيفمناغوبأمهنعیورنمموهو«لسمةديبعيبأنعملعلاذخأ

اهؤاملعهّجاحف»نامعىلامدقو‹ةيضابإلاةمثأاهيففلاخلئاسمهلو

.نيعباتلايعباتنمبيبحنبعيبرلاةقبطنموهو«.قحلاىلإعجرف

٤مناغيبأةنودميف.ةنودملاةاورنعتاظحالم«ياللا

.ةمدقملا.طوطخم

نبنمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأمامالا۷/٣(٠١

١۱



ةيمتسرلاةلودللثلاثلامامالاوهو«ديعسيبأٻيشكارملاهانك«تسر

ناملسخيشلاهققحاكھه١۱۹ةنسباهولادبعهابأفلخ«ترهاتب

ريغصلانباةياوربسحةنسنيسمخمكحلايفثكمو«يلورابلا

تناکو,ينالجراولاءايركزيبأةياوربسحةنسنيتسوأ«يكلامل
نمناك٠كلذيفتاياورلافالتخاىلع٢٠۲-٢٢۲نيبهتافو

.ةدوجومةيهقفىواتفوةبوجأوةيسايستالسارمهلءءاملعلاةمثأ

ءايركزوأ۲۳-۳۰«خيراتءريغصلانبا:يثهرابخارظنا

ءىنيجردلا.اهدعباموظ۲۷ةقروطوطخم«ةريسلاءيلالجراولا

راهزألا:يلورابلاناملس.اهدعبامو٤۷صءطوطخم:تاقبطلا

:برغملانايبلا«يشكارلاىراذعنبا١٠۲-۱:ةيضايرلا
۱١/۱۹۷.

ةرصبلابسرد«يناَسارخلامناغنبرشبمناغوبآ۸/۱۳(۲

ةنودملااهمهأوهتکنودمعو«ملسمةديبعٍبأذیمالتنعمعلاذحخاو

مهفالتخاومهتاياوروهقفلايفةديبعيبأذيمالتلاوقأاهيفنوديلا

٤ةسوفنلبجبارامترهاتلايرجملاينثلانرقلارخاوأيفلحردقو

اهخسن«ةسوفنلبجيتّحخٍسنوترهاتيفةنودملاهنعتيورو

.حتفنبسورمع

.(؟)روصتموبآيناسارخلاروصنمنبمتاح۸/۱۳(۳

نموةديبعيبأذيمالتنموهو«العًاهيقفناك:نايفسوبألاق
.هقفلامناغوبأمهنعنود

اهدعبامو١۱۹:ريسلاءىخامثلا



‹هيقفملاع‹مزراوخنم«يمزراوخلاديزيوبأ٣۲(٤٠
ءامدلئاسمجرخينمملعأال:ءاملعلانمهيرصاعمضعبهيفلاق

يباو٠برغملابمتسرنبنمحرلادبعالإاذهاننامزيثةلبقلالهأ

.قرشلابديزي

‹ييجرالا٠ء7٤:نيدلاعئارشومالسالاءدبمالسنبا

.٢٢٤۲-٢٤٢٤۲:تاقبطلا

نبليحرلانببوبحمنبدمحمهللادبعوبا۹/١(٥٥

تناكو«هيبأدعبقرشلابةيضابالاءاملعسأرناك«يثرقلاةريبه
ثالثلةعمحلاموي(راحص)يثيثوتاهبونامعىلإلقتنامثةكمبهتماقا

ىلإهتريسبتكلانمهلبسنيو.ھ٠ةنسمرحلارهشنمنولخ

.نيعبسوةسمخيفبرغملالهأ

:(طوطخم)مهنادلبومهتوموءاملعلابسنةفص«دادمنبا:رظنا

(طوطخم):مالظلاحابصم:يشيقرلاهللادبعنبدمحا؛٤ص
۸٥ص:ةسماخلاةعطقلا

‹بدلانمنامُعنمهلصأ«بثاّسلانبماض۲(٠

ذخأ«مهئاهقفوةيضابالاةمئأنمةيناثلاةقبطلاءاملعنم.ةرصبلابهدلومو

دقو‹ةديبعيبأمايأيفايتفللرّدصتنممناكو«ديزنبرباجنعمعلا
هعمج(ماضتایاور»باتکيئديزنبرباجنعهتاياورتنود

.ةرفصنبكلمادبعةرفصوبا

ةفص:دادمنبا.٢۲۳-٢۲۳:تاقبط:ينيجردلا:عجار

.١:ءاملعلاسن

١۱۱



ءاملعنمءيلامعلاةكربنبدمحمهللادبعوبا۳/۲(۷

٠قلطمدهتجمءالهبهتيرقو‹ةملسيبنمءيرجحلاعبارلانرقلا
هرّدصواهتلدأبلئاسملاهيفعضوءمماجلا:اهنمةماهتافلؤمهلو

باتكوءرفعجيبأعمالحرشلاباتكو«هقفلالئاسميثباوبأ

باتكو٠فراعتلاباتكوء«ادتبلاباتكو«ةنزاولاباتكو«دييقتلا
.لئاسراضيأهلو‹ديلقالا

۸۱:ةيضرملاةعمللا«ىملاسلا«١۱۸:ءاملعلابسنةفص«دادمنبا

.٩:تاقبطلا‹ينورابلا

نبعيبرلاةقبطنم.فورعملاوبأفورعملانببيعش٠/۲(۸١

اهبناکو«نامزلانمةرتفاهيفماقأهنأوأ«رصمهنطومنأرهظيو«بيبح

ترهاتىلإلحرف‹باهولادبعةمامإىلعبرغملابفالخلاعوقودنع
لصاوو«نيدنفنبديزيةميزهدعبسلبارطىلإعجرمث«راكتلادضاعو

ةمئأةيقبوعيبرلاهعلخكلذببسبو«باهولادبعمامإللهتضراعم

.هنمةءاربلااونلعاوبهذلملا

ذيمالتنمةرفصنبكلمادبعةرفصوبأ١/۹۹(۲

«رياجنعماضنععيبرلاتاياورنوديذلاوهو«بيبحنبميبرلا
ةبرجيثهنمتاطوطخمدجوتومايضتاياوربفورعملاباتكلاوهو

.ةرهاقلاببتكلاراديثو«ةينورابلاةنازخلاب

.۱۹٠۱٠:ريسلاءىخامشلا

٤يزاوهألايدزألارذنملاوبأ٤صیوحنبميمت۲/۳۸(٠

رمعمهنعو«هکرديملويراصنألاديزيلأو«سابعنبانعىور
۱۱۳



يوريوهو.حلاص:لاقفمتاحوباهنعلئس٠سيفنبحونوةبعشو

.مزاحهنعو«جرعالانايحوديزنبرباجنعةيضابالابتكي

.صيوخوضيوح«‹اذكهمايضتاياوريثهمسادروو

s/o:مالعألاريهاشملاتاقبطومالسالاخيرات‹يهلا

.طوطخم:مامضتاياور«ةرفصنبكلملادبعةرفصوبأ«كلذكرظناو

فوحلابردىلإةبسنيفوجلاجرعألانايح۱/۳(
هبورعيلانبديعسوهنعو٤دیزنبرباجنعيوري‹ةرصبلاب

نعباتلاعابتأننموهو۽ديزينبدمحمونادازنبروصنموجیرجنباو

.ةقثهنآنيعمنبانعو.نابحنبادنع

مجعم٩٤توقايcA:بيذهتلابيذهتءرجحنبا

(فوج)ةدامنادلىلا

.هبفرعنمدجأمل.لوحالاميبر١/۹(٢

هلصأ‹يئاطلابجاحدودوموبأ«بجاح۹(۳٣
يفةديبعيبألنمبألادعاسلاناكو«ةرصبلابهدلومناكونامعنم
حالسلاءارشولالاعمجوبرحلانوئشبمئاقلاوهناكو«هتاطاشن
.روصنملارفعجيبأمايأيفهتافوتناكو«سلاجللاوةوعدلارومأيفرظنلاو

-40:ريسلا٠ىخامشلا«۲۳۹-٢۲۳:تاقبطلاءينيجرألا

.٢٦,۲۹:ءاملعلابسنةفص«دادمنباء۳

.هبفّرعنمدجأمل«نامهنبدّلخملكوتلاوبأ/۹(٤
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ءاهقفنمهيقفملاع‹رجاهملانبمشاهرجاهملاوبأ۲/۹(٥

ينورابلاءايركزوبأهّدع«ةفوكلابهتماقاتناكوتومرضحلهأ

.ةرجهللةيناثلاةئالانمةيناثلانيسمخلاءاملعي

دادمنبا.۷:نيدلاعئارشومالسالاءلب٤مالسنبا

.٥:تاقلطلا٠يورابلا1:ءاملعلابستةفص

يبأذيمالتنم«دّرمعلانبدلخمناّسغوبأ/۹(٢

هلوًاملکتماهيقفناكو«بيبحنبعيبرلاةقبطنم«لسمةديبع
.اهيفهَمَحْفأزيزعلادبعنبهللادبععمتارظانم

8۷٤:مالسالاءدب‹مالسنبا۲۷۳:تاقبطلا‹ييجرألا

.١۱۱:ريس«یخامش

نرقلاءاملعنم«يرازفلاديزينبهللادبع/۷(۹

هنأيدوعسملاركذوةفوكلايفشاع«يناثلانرقلارخاوأويرجمحلاثلاثلا

يئهنودصقياوناكهعابتأنأو«ماشهنبمكحللًاكيرشوازارخناك
راكتلاتالاقمرهظأيذلاوهو«ًاملكتمناك.ملعلاهنعنوقلتيهلحم

بتكلانمةيلاتلاةمئاقلاميدتلانباركذدقو«ةددعتمًابتكاهيففلو
درلاباتك«ةلزتعملاىلعدرلاباتك‹ديحوتلاباتك:هيلاةبوسنملا

ةعطقىلعةراوزيفترثعدقو.ةعاطتسالاباتكو«ةضفارلاىلع

.دودرلاباتكناونعلمحتهتافلؤمىدحأالةطوطخم

:تسرهفلا‹ميدنلانباء۱۳۷/۲:بهذلاجورم٠يدوعسلملا

٢٢.



نامعنم٠يمدكلاديعسنبدمحمديعسوبأ۱/۹(۸

تافلۇمةدعهل.ليحتاذبهربقوالهبوءارمحلانيبمدکنم

٠نامعيثهنمتاطوطخمدجوت٠لوصألايةماقتسالابانكاهّمهأ

فارشألاباتكهيفعيتفارشألاتادايزباتكو«ربتعلاباتكو
.نيازجيفهتاباوجباتككلذكهلو«يعفاشلايروباسينلاردنملانبال

۸۰:ةيضابإلاةعشأيفةيضرملاةعمللا٠يلاّسلا

ءنامعنمالهبنم‹سيمخنبتلّصلارثؤلاوبأ۲/١(

.ىمعأناكو‹ةرجهللثلاثلانرقلانميناثلافصنلاءاملعنموهو

دمحمرباجيبأىلااهبتكةفورعمةريسهلو«نامعبءاملعلاةمئأنم

رباجوباهبتكدقاهسفنةريسلانأدجويو.ةطوطخمدجوتو«رفعجنبا

.سيمخنبتلّصلارثؤلايبأىلإرفعجنبدمحم

بسنةفصدادمنباء۷:تاقبط«يلورابلاءايركزوبآ

.۳۳ء۱۷٠:ءاملعلا

نم‹يشرقلاليحرلانببوبحمنايفسوبأ٠
ةرجهللةئالانمةيناثلانيسمخلاءاملعنم٠«ةعبارلاةقبطلا

تحتهتدلاوتناکو٤بيبحنبعيبرلاو«ملسمةديبعيبأنعذحأ

ةريسنمئشهنعذشيداکيالةريسلايئةجحناك.بيبحنبعيبرلا

رابخأنودنمموهوءهدعبنمنيملسملاريسالومالسلاهيلعلوسرلا

.هتنودميئيناسارخلاوباهنعیورو«ةوعدلالها

-١١٠:ريسلاءيخامشلا«۲-۳٢۲۷۳:تاقبطلا:ييجرألا

۱۱۹

١۱۱



.هبفرعنمدجأمل.يمرضحلاهللادبعنبىسوم٢/٠(۱١

نمیوزنرقعنمءرقَصلانبنازعةيواعموبأ٤/٢(۲
٤ھ٢۲۷ةنسراحصبيثوت‹نامعبنيمّدقملاءاملعلانم95ةقفالغ

.ھ٢٢۲ةنسليقو

.£۷٦:ءاملعلابستةفص«دادمنبا

ةيضابالاةداقنمءيمرضحلاهللادبعنبديعس۲/٤(۳۴

.ةيمايبدئاقةيطعنباعمبورحهلو

١١٠-٥٥٥1‹11۲/۲۳:يناغألاباتك‹يناهفصألاجرفلاوبأ

.هبفرعنمدجأمل.يمرضحلادمحمنبناّسغ۲/٩(٤

۱\۷



ثداحألان رحب



.(رَجَحلارهاعللوءشارفللدلولا)ثيدح۲/٢(١

ء۳/4٥:حيحصلاعماجلا«ملسمء٤:حيحصلاعماجلا

:ننس«دوادوبا»۱۱/۲:ًاطوملا‹كلامء۷۹

:دنسم٤لبنحنبدمحأ١/١۱۸:ننس‹ىئاسنلا»۹/۱٥

[o SYP CYA CONAN ec NAN E co ce co

‹ةجامنبا.۲ء۷۳۹/۹۰۳۷

كلذكهجيرخترظناوء5(6/اباصو)٠(٩٥/حاکن):ننس

نبانعيلاسلالقنو.۲۳۷-۳/٦۲۳:ةيارلابصن«يعليزلايئ

ىلصينلانعىوريامحصأنم«شارفللدلولا»ثيدحنأربلادبع

.ةباحصلانمًاسفننيرشعوةعضبنعءاج«ملسوهيلعهلل

.۴/٢٠۳۰:حيحصلاعماجلاحرش«يلاّسلا

هيلعيبنللركذالجرنأهللادبعنبرباجثيدح٦-٠/۹(٢
.a)خلاسمالديدرتالهتجوزنأمالسلا

:لاقو۸٦-6/۷:ننس«ىئاسنلا«١/4۷۳:ننس«دوادوبأ

۱۹



:ةياهنلايفلاق:هحرشيثىطويسلالاق.تباثبسيلثيدحللاذه

..اهدارأنملاهتباجإوه

اهنمبلطينمهلامنميطعتاہّنِإ؛سمالديعنمتال:ليقو
يطويسلا.رجفتيهواهكاسمابهرمأيلنكيمل:دمحألاق.هبشااذهو

هركذ:يقارعلالضفلاوبألاق.۸١-6٦/۷٦:يئاسنلاننسحرش
.٢/٢٤۳:نيدلامولعءايحإ.تاعوضوملاييزوجلانبا

لالايفطيرفتلاىلعلحمصنإو«هللصأال:ينتفلالاقو
.۹١۱:تاعوضوملاةركذت.دانسالادّيجثيدحلاو«روجفلاىلعال

امكدحأامأ:نىنعالتمللمالسلاهيلعيلالوق١/٦(۳

ءىئاسنلا۷/۹۷۹:حيحصلاعماجلا‹يراخبلا

.١/۱۷۷:ننس

.دثرميبأنبدثرمةصق۷/۲(٤

١۱/٣۷٤٠:ننسدوادوب«۸-٦/٦:ننس«يئاسنلا
.۱١ءرونلاةروسريسفت:ننس٠ءيذمرتلا

(.ةدوسابهنمىجتحا)ثيدح۹/١(٥

.١مقرثيدحلاجيرختعمجار

(.اهتنباوةأرماجرفلإرظننمنوعلم)ثيدح۱(٦
:يعخللامیهارباقيرطنمءاجدقوءظفللااذهبهدجال

٠١۱۲



يذلاوهو(.ةمايقلامويهيلاهللارظنيملاهتنباوةأرماجرفىلإرَتنم)
لامعلازنكءيروفناهربلانيدلاءالع.١٠/١٠هدعبفنصللاهدروأ

.عماجلايفقازرلادبعنع۲۹۳/۸:لاعفالاولاوقألاننسي

(.اهتنباوةأرماجرفىلاَرَظَنلجرىلاهللارظنيال):يِطرقلاةياورو
.١/۳٠١٠:ريسفت٠«يطرقلا

جوزتلجريئملسوهيلعهللاىلصينلاثيدح۷(۷

هاهنفاهناجوزتينأدارافاہقرافیتحكلذىلعدزيملواهزمغفًةأرما

.دهاوشهلو٠ظْفْللااذہبهدجأمل.كلذنعهللالوسر

(..خلاطولموقلمعلمعنمهللانعل)ثيدح۸(٨۲/۲

۷/۱:دنسم٤لبنحنبدمحأAY:ننس«دوادوبآ

٤دودحلاباتک):ننس٠يذمرتلا»۲/٢:ننسةجامنبا

(.۲۳٢٤۲باوبأ٥

اوتأتالقحلانمىحتسيالهللانإ)ثيدح۲/١(4
(.اهيفًادبأًادلخمًادلاخرانلاىفكلذلعفنمفءنهزاجعأيفءاسنلا

:لاقوتیاثنبةميزخقيرطنم1۱۹/۱:ننس«ةجامنبا
.۸/۱:ننس«یمراذلا.نسح

(..خلاهكولمميفهلًاصّقِشقتعأنم)ثيدح۴/۴(٠

:ةداتقلاوقأ«ةداتق«۸/۳:حيحصلاعماحلا«بيبحنبميبرلا

8/8(طوطخم)

هلناکودبعيئهلًاصقشقتعأنم)ثیدح١۱۳/۲(١

كلام(..خلالدعلاةميقهيلعٌدبعلاموقهيلعٌدبعلانمثغلبيلام
١۱۲



‹ملسم:حيحصلاعماجلا‹يراخبلا«٢/۱۳۸:اطول

٠(٤۰٥قاتع):نتس«دوادوبأ«٤/۲:حيحصلاعماجلا

٠(۷/قتع):ننس«ةجامنبا«(٤۱/ماكحأ):ننس«يذمرتلا

۴۲۱/۲٢۷٤٤/۳۷Ve:دنسم:لبنحنبدمحأ VE

(.نالعإلاحافسلاوحاكنلانيبٌقرف)ثيدح۱/٢(٢۲

لالحلانيباملصف):ثيدحلابتكيثيذلاو«ظفللااذهبهدجأم

:دنسم<لبنحنبدمحأ(.حاكللايفتوصلاوفدلامارحلاو

١/۱۲۷٠:ننس«يئاسّنلا١/1۱۱:نتس«ةجامنباء۳

اونلعأ):ًاضيأيذمرنلايفو.۳۹۸/۳-۳۹۹:ننس«يذمرثل
:يذمرتلالاق(فوفّالابهيلعاوبرضاودجاسملايثهولعجاوحاكنلااذه

.بابلااذهيفنسحبيرغ

هيلعهللالوسرنأبلاطيأنبلعثيدح۱/۸(۳

‹كلام(...خلاراوجًءانغاوعمسفقيرزينيبهباحصأبًامويرممالسلا

٩۸/۲۸۷٠:لامعلازنك‹يروفناهربلا44/£:نونحسةياورةنودملا

.فيعضوهوهللادبعنبنسحهبدرفت:لاقو

(نيدهاشوٍيقادصويوبالاحاكنال)ثيدح٢/١(٤

حرشيملاسلا‹۳۹/۲:حيحصلاعماجلا«بيبحنبعيبرلا

نبدمحأء۱/۸۱٩٤:ننسدوادوبآ۳:حيحصلاعماجلا

٤يذمرتلا«١/٠٠٠:ننس«ةجامنبا«٠/٢۲:دنسم«لبنح

.٤4۱-۷/۴٤4:ننس

(.رهاعوهفهالومنذإريغبجوزتدبعامْيأ)ثيدح١/۹(٥

۱۲۲



:لاقو۳/٠۲٤:ننس«يذمرتلا«۱/٠4۸:ننس«دوادوبآ

نبدمحأ۳۰/۱:ننسةجامنبا.حيحصنسحثيدح

:كردتسملامكاحلا۱/۴١2۳۷۷۳۸۲:دنسم«لبنح

.دانسإالاحيحصثيدح:لاقو٤/۲

عماجلا«يراخبلا.راسينبلقعمثيدح۷-۱/۳)٦

.۳۸۲:ينطقرادلاو۸/۹CV:حيحصلا

(..خلااهيلونذإريغبتحكتنٍقأرماامّيأ)ثيدح۷/١(۷

:ننس«دوادوبآ«۲ص(طوطخم):حاکٌنلاباتك«ديزنبرباج

:ننس«ةجامنبا«١/۱۹۹:دنسم«لبنحنبدمحأ١

.نسحثيدح:لاقو۸/۳٠4:ننسيذمرتلاء١

رظناو.٢/٠٠۲:دنسم«يسيلايطلا«۲/۲:ننس«يمرادلا

.۱۸۷-۴/١٤۱۸:ةيارلابصن«يلعيزلا«ًاضيأ

‹دوادوبأ(.هليلوالنملوناطلُسلا)ثيدح۱۷/١(۸

:ننس٠يذمرتلا«١/١٠٠:ننس«ةجامنبا«4۸۰/۱:ننس

:دنسم٤لبنحنبدمحأ۲/۲:ننس‹يمراذلا4/۳

ceoVN Yo

(.خلائشحاكنلارمأنمءاسنلاىلإسيل)ثيدح۷/١(

الو2ةأرملاٌةأرملجوزتال):ةجامنبادنعوءظفللااذهبهدجأمل

١٠٠/حاکن:ننس(.اهَسفنجورتيلايههيناإفاهسفنٌةأرملاجورت
٤يروفناهربلا.۱۸۸/۴:ةيارلابصنءيعليزلا:كلذكرظناو

.۸/٢۲۳:لامعلازنك

۱۲۳



هدجأمل(ادقعاهسفنىلعدقعتالةأرلا)ثيدح۷/١(٠

.هلبقامرظناو«اذكه

ةهراكىهو-اهوبأاهجوزاركبنأ)لثيدح۹/١١
.م,.
ء۳/١۱۹‹يعليزلارظنأ(امهنيبقرففمالسلاهيلعينلاتتاف

:رباجنعءاطعنعيعازوألانعاحسابأنببيعشنعينطقرادلاو

:ننسءيئاسنلا«۳-١:ننس٤ةجامنباء۷

٤لبنحنبدمحأ«اهدعبامو۱/٠4۸:ننس«دوادوبأ

١/۳Y۹:دنسم Cc TN e Y۷.

مالسلاهيلعيلاىلاتعءاجةأرمانا)ثيدح۱/١(٢

دارانكلوبألامغهیخأنبابینجوزيأنإ«هللالوسراب‹تلاقف

ةجامنبا۷۷/۲:ننس«يئاسنلا(...خلايبهبسحعفرينأ

ء۱۹۲/۳۴۳:ةيارلابصن‹يلعيرلا‹(١۱۳حاكتن):ننس

.(ناضمرِراهنهلهيطويذلارخ)٥۳/۱۹)۲۳

عماجلاملسمء۱۸-۲۱۷/۲:حيحصلاعماجلا‹يراخبلا
.۱۳۹/۳:حيحصلا

ىنلانعسابعنبلضفلاوةريرهيلأثيدح٢/٠(٤

عماجلا«بيبحنبعيبرلا(ارطفمحبصاابنجمحبصانم)مالسلاهيلع

ء8٠۲۱-۲۱۳/۱:اطوملا‹كلام٥۸-٠١/٤۸:حيحصلا

:حيحّصلاعماجلا‹ملسم‹١/۹٤۲:حيحصلاعماجلا‹يراخبلا
. ۱۳۷/۳

٤۱۲



مالسلاهيلعيلانأ)ةملسمأوةشئاعثيدح٢/٠(٥

عماجلا«ملسم١/۹٤۲:حيحصلاعماجلا«يراخبلا١

.۱۳۷-۴/۱۳۸:حيحصلا

.خلاهيدنزدحأرسکناهنأبلاطيبأنبيلعثيدح۲(٦۲/۷

:ننس«ةجامنباء۱:حيحصلاعماجلا٠«بيبحنبعيبرلا

۱١/٢۲.

هيلعىنلانعهللادبعنبرباجثيدح۲/۳۸-۳۷(۷

٠ىمرادلاAY:ننس«دوادوبآ.هتسأرجشيذلايئمالسلا

.١/۸١۱:نس

مالسلاهيلعيبلاىلإاوكتشامهنأنابوثثيدح٢/٠(۸

:ننس«دوادوبأ.نيخاستلاوبئاصعلاىلعاوحسمينأمهرمأف

.۲/٦۷:ىلحملا«مزحنبا«۲۲۸/۱:ننس«يقهيبلا١

(وأيِلآىلعلصمهللا)مالسلاهيلعهلوق۲/4)۹

.٠/۲۹۷:حيحصلاعماجلا«ملسم

هللاىلصهللالوسرعمتیلص)ةفيذحثيدح۲/4)۳

الوذاعتسالاباذعةيابرميالناكفةرقبلاةروسبادتبافملسوهيلع

يثلاقوء١/١٤٠:ننس«يمراذلا(..خلاالأسلاةمحرةياب

.يذمرتلاهحّحصويراخبلاالاةّنسلاودمحأًاضيأهاورو:هجيرخت

(.نيفصنيدبعنيبوىنيبةالصلاتمسق)ثيدح۲۲/٠(۱١

O١



عماجلا«ملسم«۳٠-٠۲/۱٠:حيحصلاعماجلا«بيبحنبعيبرلا

:ننس«ةجامنبا«۱۸۸/۱:ننس«دوادوبأ«۲/٩:حيحصلا

٤٤۲-۱/۲٢۲:دنسم«لبنحنبدمحأء۲

١‹٥۰٦٤.

عوكرلاينارقلاةءارقنعتين)ثيدح۲/٤(۲

يقهيبلاودوادوبأويئاسنلاودمحأًاضيأهاورثيدحلاو«١/۷٤۲:ننس

.دورالانباويذمرتلاو٠.هحّحصومكاحلاو

ارشعحّبسيناكزيزعلادبعنبرمعنأثيدح۲۳/٢(۳

لوسربًةالصهبشأتيارام:لاقفكلامنباسنآهفلخيلصيو

‹يئاسّنلا«١/٠۳۰:ننس«دوادوبأ.مالغلااذهةالصنمهَل

.۱۹۲/۴-۱۱۳:دنسم«لبنحنبدمحأ«قیبطت):ننس

(...ًانالثيزجتميظعلاهللاناحبس)ةفيذحثيدح۳/٤(٤
٤ةجامنبا«دوعسمنباقیرطنمالسرم۱:ننس«دوادوبا

»۳۲/۱۲۱:دنسم٤لبنحنبدمحا»۸۷/۱:ننس

coe e PAV Cc PAE CAS e PAE Cc PAY |o

(.خلاعبرأنممكدحأدهشتاذإ)ثيدح۳/٤(٥

هبءاعدلاركذيملو۳۳/۱:حيحصلاعماجلا«بيبحنبعيبزلا
يبأوةشئاعقيرطنم۳/۲٩:حيحصلاعماجلا«ملسم.دهشلادعب

٠(٤٦/وهس):ننس«ىئاسنلا«٢/۷۷٤:دنسم«دمحأ«ةريره

.۱٠/۲٢۲:ننس«

٦١۱۲



مالسلاهيلعيلانأيراصنألاةداتقيبأثيدح٤/٢۲

.رهظلاةالصيانايحأةيآلاانعمسي

‹ملمء١/١١٠۳١1١٤١1:حيحصلاعماجلا«يراخبلا

۲/٤۱۱١٦۱٠:ننس‹يئاسنلاCV:حيحصلاعماجلا

٥/۲۹۵١۲۲۷۳۰۰۳۰۱:دنسم«لبتحنبدمحأء۹

(۸/ةماقا):ننس«ةجامنباء٥۷۹١

.۲۳۸/۱۲۳۹:ننس«يمرالا

.رصعلاولوألايفمالسلاهيلعلوسرلاةءارق٤٤/٤۲(۷
:ننس«دوادوبأ١٠٠ء١/٠٠٠۱:حيحصلاعماحجلا«يراخبلا

:لبنحنبدمحأ«(۷/ةماقا):ننس«ةجامنبا«(١۲٠ةالص)

.٥/۱۰۹۰۱۱۲٦/٥۳۹:دنسم

اهيفميقيالةالصيزجتال)ثيدح٤/٢۲(۸

«ةجامنبا«١/۱۹۷:ننس«دوادوبآ(.دوجّسلاوعوكرلايفهبلص

ء١/٤٢٤۲ةنسيمراَدلا«٤/۱۱۹:دنسم«دمحأ«۲۸۲/۱:ننس

:لاقو۲/٠٥:ننس«يذمرلا۱۸۳/۲:ننس«يئاسنلا

ميقيالنملًةالصال‹نيملسمارشعماي)ثيدح۲/٤(۹٣
«۲۸۲/۱:ننس«ةجامنبا(.دوجّسلاوعوكرلايفهبلص

.تاقثهلاجروحيحصهدانسإ:دئاوزلايثلاق.٢٤/۲۳:دنسم

.امهيحيحصيفنابحنباوةميزحخنباهاور

هيلعهللاىلصهللالوسرنأبزاعنبءاربلاثيدح٤/٤۲(٠
عفراذإونيتدجسلانيباموهدوجسوهعوكريفهبلصميقيناكملسو
.یوتساةدجّشسلانمهسار



۱\۸




