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ميدقت

«هنملاؤسلااذهفدلبلااذهنمءيشيفصفحوبأناكنا»

.ميظعمامايفميظعمامانمةميظعةملك
تازاجالانمةزاجاو.ءىوتسملاةعيفرةيملعةداهشيهلةرابعلاهذه

وهمكلذمالسالاءامظعوملعلاباطقأنمدحاواهحنمةيلاعلاةيملعلا
دحاوىلاينامعلايشرقلاليحرلانببوبحمنبدمحممكحملامامالا

ينكاسملاحتفنبسورمعصفحوباوهمالسالاءاملعوملعلاةرقابعنم

هلقيسوفنلا

هاياضقوملعلالئاسملهطابنتساةوقوهمهفةقدوسورمعةّيمآلعنا
ةغبانلااذهبهباجعارهظينابوبحمنبدمحمريبكلامامالانمتلعج

امدنعنامعاميسالويبرعلاقرشملاىلاةيملعلاهترهشهتقبسيذلايبرغمل

ثيدحلاذاىتح«ىلاعتهللااهسرحةمركملاةكميفامهنيبءاقللامت
ىلاهيفالضوتوامهبلغوتوذخأملكانوئشوانوجشنيريبكلانيمامالاب
.هلهأريغىلعهبنضييذلاملعلانونكم

ىمظعةلزنمنمسورمعلامىلااندشرتهيكملاةيئاقللاةثداحلاهذهنا

.مهفلايفايلعةجردوملعلايف
يفهدرويهنتينالجراولابوقعيابالوقعملاولوقنملامامادجتكلذل

ةيدقعلئاسممهنعلقننيذلاةرشعلاةمئالانيبنم«ناهربلاوليلدلا»هباتك
.ةديقعلاملعيفدعاوقربتعت

ةيأنمةيقنردكريغنمةيفاص«ةيفاصلاةنونيدلا»يتاتناورغالف

.نيبراشللةغئاسدروملاةبذعةبئاش

نمةقتشم«.فينحامالسالانيدوهونيدلااهانعمةنونيدلاناىلع

هودعامثامناو«برعلادنعةيفيرصتةغيصاهلتسيلةملكيهونيديناد
داحو«ةروريسراسو«ةروريطراط»مهلوقهنمورئاظنلاليلقورداونلانم



ميدقت

لاقو«ةدوديسداسو«ةعوعيهعاهو«ةموميدمادو«ةنونيكناكو«ةدوديح

.(ةلوليق

هتيرقبعيحووسورمعركفجاتننمدحاووهليلجلالمعلااذهنا

.ماكحالااياضقحضاووتادابعلالئاسمقيقدهنمضةذفلا

يفموركومحنبدمحأجاح/لضافلاذاتسالالمعءاجدقلو
ثيحًاروكشمًادهجهيفلذبدقوهف«ًاسوملمًاحضاوًادهجباتكلاقيقحت

تايساسأنمربتعيرمأوهوباتكللاسمختاطوطخسمعمجينأعاطتسا

.قيقحتلالمع

/ديسلاومساهسأرىلعوةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوناو

مهتامنيحةفاقثلاويموقلاثارتلاريزوديعسلآلصيفنبيلعنبلصيف
ملعلازونكنماميقازنكةيمالسالاةبتكملاىلافيضتاهنافباتكلااذهرشنب
ةديقعميظعلايمالسإلاركفلاةحاسمنمازيحكلذبألمتو٠ةفرعملاو

.ةعيرشو

بحاصةرضحلاةميكحلاةدايقلاتاهيجوتنماماهلتسإالاكلذامو

ةمألاهذهرضاحنوكيلهللاهظفحمظعملاديعسنبسوباقناطلسلاةلالجلا

عًاخيراتقباسلابردىلعارئاسقحاللانوكيلو«اثارتاهيضامبالوصوم
لهأروثأموسايقلاوعامجالاوةنسلاوباتكلانمًادمتسمكولسلانوكيلو

.المعواداقتعاملعلا

هللاىلصولمعلاولوقلاىفدادسلاوريخلكىلاقيفوتلاهلأسنهللاو

.هبحصوهلآىلعودمحمانديسىلع

.نيملاعلابرهللدمحلانااناوعدرخآو

يبايسلادوعسنبدمحأ
.ه٠

.ماؤؤال/١٠



اال| 1|مسأأ
.

هع+.هللا3
7لاهل مرسلا

نيلسرملافرشأىلعمالسلاوةالصلاو
ةمدقم

:دعيو«هّللاانادهنأالوليدتهنلانكاموانادهيذلاهللدمحلا»

عمج:يهوالأيلبقتسمطانماهترتخايتلاةياوهلاراطإيفف

طوطخملااذهىلعترثعاهميظنتدعباهقيقحتو«باحصألا'تاطوطخم

تاطوطخملةينفتاقاطبعضوبيمايقءانثأفطعلابيركبلاةبتكميفسيفنلا

.م199-/ه١٠54١ناضمريفةبتكملا

ينمبلطىتحرونللهجارخإوهقيقحتبمايقللليمتيسفنتلازامو

ىلإتعراسفهقيقحتبوهموقييمالكطوطخمبهديفأنأةذتاسألادحأ

نيبيذلاطوطخملاهلتمدقنأبةصرفلاتلفنتالىتحهبلطلةباجإلا

.يلهعجرأفهبلطيذلاطرشلاىوتسمنودهدجوهحفصتامدنعو..كيدي

م1991/ه١151:ةنسةيادبيفيسفنىلعمزعلاتدقعكلانه

«ناديملايفةليلكلايتايناكمإىلعويسفنىلعًادمتعمةيلمعلابموقأنأل

دوجووههيلإينزّمحاممهأو«قيفوتلاونوعلالجوزعىلوملانمايجار

دوجوىلإةفاضإ«نقزيينببةيرباجلاةسردملاةبتكميفةيناثةخسن

-نيسبحملامحروهللامهظفحنيتبتكملايميقنمنيتخسنلاءانتقالتاليهست

 يوافطعلاديعسجاحلادمحابنبدمحمجاحلاانخيشلةصاخلاةبتكملااذكو



ةمدقم

.مهنمهللالّبقتاهبنينتعملاهئانبأو-هللاهمحر

ةحلمةثاغتسا

:ىلإةثاغتساهجوألةصرفلامنتغأنأىسنأالانهو

تاطوطخملانزخيفهللااوقتينأ:دادجألاوءابآلاتابتكمباحصأ-١

اولمعيلو«هدّدممدمعيفاهيلعاوذوحتسيالأومهتزوحيفيتلا

فافختسالاواهلامهامدعي-لقألاىلع-لايجألاوةراضحللاحلاص

اهّنألاهيلععالطالاىلعنيبغارللةدعاسملادياودمينأو...اهقحب

نمةنامألاعيضتالىتحلايجأللكلميهلبمهدحومهكلمتسيل

..انيديأ

:ثيدحلاملعلانونففلتخميفايلعلاباقلألاوتاداهشلاباحصأ-"

هلاودمينأوءمخفلايحلاثارتلااذهرمأديدجتيفاوناونيالنأ

راكفألاوةيداملايديألاهزفتستالكل؛مهبولقومهراكفأومهيديأ

يفةطسب»نممتيتوأامبمكيلعةمئاقةجحلانأاوملعاو...ةضرغملا

رْفوامبلسكلايفمكرذعيالومكمحريالخيراتلاو«مسجلاوملعلا

.ةايحلايفةروطتملالئاسولانمانلهللا

اذهىفةيداملاةدعاسملابآلطاودريالنأ:لاومألاسوؤرباحصأ-"“

نوفلكمنوفظومآلإنحنامو...هللالاملاملاف...ناديملا

...؟نيأىلإو؟نيأنم:هنعنولوؤسمولبنوبساحمو

ءىراقلايخأكيلعضرعأنأيبردجيتاملكلاهذهمتخأنألبقو
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ةمدقم

لوصفليعوضوملاقيقحتلاةّيلمعبمايقلاءانثأاهتكلسيتلاةطخلا

.فلؤملاةمجرتصوصنو«باتكلا

قيقحتلاوثحبلاةطخضرع
(ب)وةطوطخمباهتتراقو(د»)ةطوطخممنمتاطوطخملاهذهتلقن

.(ه)و(ج)و

شماهلايفاهنبثأمل(ب)ةخسنيفةدوجوملاةيوغللاءاطخألابلاغ-١

املاعنكيمل(ب)ةطوطخملاخساننأودبيوءاهتطاسبواهترثكلارظن

.هنملبقتوهللاةمحرةغللاب

نيبأفخسنلانيبةملكضومغنمناكاميلإشماوهلايفترشأ
.ىنعملاميقتسيلبسنألا

اهمهفيلةّيملعلاتاحلطصملاوةديدجلاتاملكلاضعبتحرش

.ءىراقلا

.عاطتسملاردق«همامتإردجيامتمهتأوتايآلاوثيداحألاتجر

ةدوجوءاهمدقلًارظنىرخألاتاطوطخمللاّمأ(د)ةخسنلاتدمتعا

ضعب"الإمهلا.ةّماتاهنوكلوءاهيفءاطخألاةّلقواهطبضوءاهطخ

ىلعًادامتعا؛نتملالخخاداهحيحصتنمدباليتلاةحضاولاءاطخألا

ءشماهلايفكلذىلإةراشإلاعم (ه)ةّصاخ-ىرخألاخسنلا

.ةليلقيهو



ةمدقم

هذهنعفيثكلابابضلافشكيفينمةبغرةمجرتلايفتلطأيننأ-7

.سانلانمريثكاهفرعياليتلاةيجذومتلاةيصخشلا

.هاغتبمثحابلاىلعلهسيلباتكللةفلتخملاسراهفلاتعضو-4

يتحفئؤمللهتبسنتبثأوهبتفرعوطوطخمللةيملعلاةميقلاتنيب-4

...قحريغبهانبتاطيقلوأ«ةرهشللهيلعاقلتخمنوكيال

اهباحصأىلإطوطخملانتميفءارآلاضعبعاجرإتلواحينّنأامك٠

مناغيبأهنودم»:اهزربأنمو«هقفلابتكتاهّمأضعبىلعادامتعا

اذهلةماهلارداصملانمردصميهىتلاىّللاهمحر

.باتكلا

دجيلتارقفلاولوصفلاوباوبألانيوانععضوبيسفنلتحمس.دقل١

نيتفوقعمنيبهتدجوناونعيأف...هنمةدافتسالاءانثأهتحارءىراقلا

الثلراكفألاىلعتاقيلعتعضونعنكمأامداعتبالاتلواحدقل1

دبالناكامآلإحرشلاىلإقيقحتلاراطإنعجرخيفباتكلامختي
.ةنم

...يسفننمفصقننمناكاموهللالضفبفنسحنمناكامف

...رودصلايفختامبملعأوهوليبسلادصقهللاىلعو

هللاةمحرومكيلعمالسلاو



لوألامسقلا
فلؤملاةايحلوح





ةمدقم

صفحىبأخيشلاةايحةمجرت

هدلوم

عاقبلاىلإةهجوتملاةسوفنةلفاقيفحتفنبسورمعخيشلادلو

(١).يرجهلايناّثلانرقلانمسداّسلادقعلارخاوأىفةسدقملا

هتلئاع

...ركذتةمولعميأهيبأنعرداصملاانللّجستمل:هوبأ
ها
امدنعوجحلاقيرطنمهببسيتعجروءايبصدهملايفهتكرتوتيفوت:همأ

يفتفلختسانَمعتلئساَّل«هريغوجحلابتصوأةافولااهترضح

عيضرلااهنباوهوءدهملايفيذلاىلإتراشأف...ةيصولاهذهذافنإ
فقل.
سورمع

:ليثمتللةثالثاهنمةريثكداجمأوفقاومبةروهشملاةملاعلاىه:هتخأ

يلمتيتلايهتناكذإيناسرخلامناغيبأةنودمخسنيفاهكارتشاد١
.١

«يملالاديمحنبهللادبعلةيضابإلاةعشأنمةيضرملاةعمللا«عبارلاباتكلا...بتكةتسةعومجم-١

نم١جاذكو؛!؟؟8صمهنمحتفنبسورمعركذيملريلاباتكيفيخامشلانأريغص

نماجاتتماهجحتسايملاسلانأوردييلاتلابو..."صينايسولاعيبرلايبالخياشملاريسطوطخم

.حيحصلاوهوقايلا

 ةتيطنسق ثعبلاةعبطمءيالطميهارباقيقحتء١ط«برغملابخياشملاتاقبط:سابعلاوبأينيجردلا-"

5514ص«؟ج-رئازجلا

.باتكلااذهةمدقمنم*هتاداهتجاوهيواتف"نمةعبارلاةطقنلارظنا-٠“

-ااا



ةم1.

دهشتسانيأء«ةوسنلاعمةسوفنلبجب"ونام"ةعقويفاهكارتشا-١
لكترمأةملظلانمةئتفلاٌنهيلعواهسفنىلعتيشخاًملفءاهوخأ

3.2ل0نىن*

.ءوسباهديرينمباهجيوزتيفىرخألااهفلختستنأنهنمةدحاو

تدلوةأرمانعيسوفنلاينكاسملاميهاربانبتاردسخيشلالئس-*

لاقفءمعن:لاق؟اراهنناضمريفلكأتلهاهنطبيفرخآىقبفادلو

ملسعننإ):سورمعتخأتلاقف«خيشلاسعنخايشألاضعب

فيكفتّقشنااذإلكأتاهاندجوء؛همالكوهملعسعني

6060 دهب

ملعلانمهظحدقفيملهنأودبيريسلابتكانلهتظفحاملالخنم:هوخأ

امئالمّلعتلاةرتفىهتناامدنعلاؤسباسورمعهاخأربتخاثيحهتجردو

تيأرول»:ابيجمهللاقف2«؟كنيدادفىفافارجإتيأرول»:هللاقف

90(...كنيداوملتيافارجأ

هتليبق

هذه؛ايبيلباهيلإسلبارطليبرغلالبجلابسنيتلاةيربربلاةسوفنيه
اغلبمعرولاولدعلاوىقتلاوملعلايفتغلب»:يخامشلااهنعلاقةليبقلا

مامإلالاقاذلوءبرغلاوقرشلاب...ابذاكهيكاحنوكينأداكيءاميظع

«رئازجلا«ةتايزدمحاةعبطمليعامسإتةمئالاريس:ركبيبأنبىبحيءايركروبأ-
.71؟9صريس:يخامشلا50001صرئازجلا«ةيرئازجلاةينطولاةبكملارشن

«شيفطابطقلل«ليئلاحرش:باتكيفمكحلااذهرظنا«دلولاجورخىبييذلاءاملايه:ةلروملاه6

كج

«ريسلا:.يخامشلالآ

ول»:ينورابلالاقامحيحهلالعلو.ةملكلاتدجواذكه«كنيداوملتيا.759صءهريلا:يخامشلا-7*0
704.1ص:ةيضايرلاراهرالا.«يرمأكيلعناهلكنيدملثتافارجأتيار

ااا



ةمدقم

(806...هتازملاومأوةسوفنفويسبنيدلااذهماقامَّنإ»:للفباهولادبع

هتأشنوهتدالوناكم

:هتدالوناكم

ضرأنمقيمعلاةلاتيداوةفضىلعةمئثاجلاةيرقلاىهو"سرطق'

(9).ايبيليفةسوفنلبجبتابيحرلا

:هتاشن

سورمعىتفلاىبرتعرولاوملعلابةمعفملاةرهاطلاءاوجألاهذهيف

ةدملااهنانحبظحيملىّتلاهّمأنعضوعوءازعريخاهيفدجوفعرعرتو

ةيملعلاهتاح

ةينيدلامولعلاءىدايم"سرطق"هسأرطقسيفًالوأسرددقل

..اماعنيرشعةّدمكانهمّلعتيل١2'”برغملاىلإلقتنامث...ةيوغللاو

«ءريلا:ىخامشلا-م

ىفسفنلاروتفدنعباحصألاهمؤيو'ةراوه هتازم هتاول':لئابقلانمريثكذالمناكيذلالبجلااذه

ءايركزوبأ.نيحلاصلاةلاجموركذلاوملعلابينعي«انبولقلقصنللبجلادعصن»:نولوقيفةدابعلا

١١ص«ققحملاةمدقم.عضولا:ينوانججلا

«مهيرارذومهئاسنبنوجحياوناكفاجحسانلارثكأنامزلاكلذيفاهنأبنوخرؤملااهفصييتلاةليبقلاهذه

.7؟6ص02ج«تاقبط:ينيجردلا.ركذدولومةثئامثالثدحاوبكريفمهلدلومهنإىتح

١2ج«(خم)ريم:ينايسولا.158صءريسلا:يخامشلا

,377١صمسقلا«ايبيليفةيضابإلا225ج؛خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعمىبحييلع-ت

نمءىشبةدمتمعملارداصملااهلضرعتتمل*برغملا':ةملكلاهذه.72؟ص«ءريسلا:يخامشلا-0

"ترهيت'وهةملكلاهذهلةيضابإلادنعكاذنآدئالالامعتسالانأالإةلمتحمتحبصأف«حيضوتلا

بفرعتتدغىتحرهدلانمانيحنيملكتملاوءاملعلاوبالطلاةبعكتناكذإةيمتسرلاةلودلاةمصاع

1.ةسوفنلبجبرغيفتءاجاهنأامك"برغملادادغب*

د



ةمدقم

يألضرعتلانودةّيلامجإةفصبهمّلعتنعرداصملاهتبتكاماذه

نمرثكأاهسرديتلامولعلاوأةساردلايفهئاقفروهخئاشمىلإريشيليصفت

...ىرخألا

نيقشتاذلاؤسلااذهنعةباجإلانإ:؟اسّردمخيشلاناكله

:امهنيينظنيساسأ

ةحضاوةراشإدهنالفةميدقلابتكلاىلإانرظناذإ:ةميدقلارداصملا

ضعبلالظنمهفشتسنامآلإذيمالتلانمةقلحلاسردمناكهنأهنعركذت

:هتاقيلعتيفينورابلاناميلسخيشلاركذثيحصوصنلا

ىلإنيئدتبملاوةماعلامّلس':ينورابلاهّللادبعخيشلاهدلاوةلاسرىلع-١

خيشلادجسماهيفو«سرطقيهو.-..9:"نيدلاةمئأةفرعم

70١1...يسوفتلاينكاسملاحتفنباهنظأوسورمع

يمسمأ؟ضرغلااذهلهتايحيفهانبهيلإبوسنملادجسملااذهلهو
...يردنال؟اميركتهمساب

"لشردزأنينت":ىمسيعضوميفاوعمتجاةعامجّنأينايسولاركذ١

«بيجملاويتفملاوهوءصمصحمتنمرصنوبأمهيفوملعلابلطيف
رسعامّبرومهيلعلئاسملاتالكشميقليناكوءرصننبثافناهيفو

ثافنتكسفيدهموسورمعىتأمث«هعمنمورصنيبأنعاهباوج
ةورجيحلانازرحيناذللاناقولسلاءاجنآلا»:رصنوبألاقف

ىنعي'بئذلابرهفمنغلابتذلالكأ(١١)ىلعحبنتفرصنىبأ

.604ص:روكذملاردصملا١

هريسلا:يخامشلا١1

8١-

 



ةمدقم

ءةسوفنملغلابينعيوثافنبئذلابينعيوهسفنةورجلاب

امئادناكله:وهلاؤسلاو"'؟”سورمعويدهمامه

...يردتال؟اضرعهءاجمأسلجملااذهرضحي

:ه١٠نرقلاءاملعنميسباقلانازولادمحمنبنسحللالوقي-"*

لخادسلبارطنملايمأةّنسوحندعبىلععقيرشدم:سورمع»
فلتخمبةئيلمنيتاسبوليخنلانمريبكددعهيفدجويويضارألا

(19)راجشألا

...يردنال؟هيلإتبسناذامل؟اسردمةنيدملاهذهيفناكله

ملفبهذملابسنتدروأيتلابتكلاتحّمصتدقلا-

هذهنألارظن«ةيبهذلااهلسالسنمةلساسيأيفاروكذمهدجأ

مهنعىّقلتينيذلاملعلاتاقلحلنيردصتملايوحتامةداعلسالسلا

..ةاعدلاوذيمالتلانممهدعبنملهنوغّلبيفنيدلاةنامأذيمالتلا

هركذتاهدجنانّنِإفةثيدحلابتكلاانحفصتاذإامأ:ةثيدحلارداصملا

نمحرلادبعخيشلاققحملامهنمف...ةركفلاردصملدانسإنودباسردم

21«...اسيردتوافيلأتواليصحتملعلاىلعهتايحفقو»:لوقييّلكب

.ةمارحلاىلعبردملاريبكلابلكلا:يقوللاعمجقيلالسلا-1

٠خياشملاتاقبط:ينيجردلا.57صء(خم)خياشملاريس:ينايسولا51

.رضخالادمحمويجاحدمحمةمجرت١٠231ص25جءايقيرفإفصو6

ةماعلاملسةلاسر:ينورابلا.يخامشلاريسببحلم«نيدلاةبن:ىسومنبايركرنبدمحمينورابلادك

...ةيفاشلاةلاسرلا:شيفطابطقلا.نيدلاةمئأةفرعمىلإنيئدتبملاو

١١ج«ققحملاشماه«يلكبرمعنبنمحرلادبعقيقسحت؛مالسالادعاوق:ىسومنبليعامسإيلاطيجلا-١1/
.١؟ضص

-6١1ه



ةمدقم

ناكامثإوملعةقلحلاسردمنكيملخيشلانأحّجرأينّنإفاذهىلعو

ضحدونيفلاخملاسلاجميفةرظانملابنيلغتشملاملعلايفنينكمتملانم

ثافنةبيهوهيلإيضابإلابهذملاةلسلسدانسإمدعوهليلدلاو2«مههبش

...ةرظانمللاسلجمرضحاذإهنم

ءاهباودرفنالاوقأبمهتيصعاذنيذلامالسإلاةمئأنممامإوهفنذإ

...ةرينلامهتريغو«ةميقلامهفيلآتبيشالتلانمبهذملاظنحيفاومهاسو

ءاضقلابهلاغتشا

وبأهنيعثيح«ةريصقةدمءاضقلاةفيظويفخيشلالغتشادقل

يبأمامإلادهعيف«لبجلاءاضقىلع ةسوفنلبجيلاو-سايلاروصنم

مهمحردمحمنبفسويمتاحيبامامالاهنبامثحلفأنبدمحمناظقيلا

ءاملعضعبءارآهتفلاخملبةقياضمببسببصنملانملاقتسامثهللا

ةيشخةنورملاهذهنوضفريمهو؛هيواتفوهماكحأيفانرمناكهنأذإهرصع

وهةلاقتسإلاهذهلرشابملاببسلاو«ءصخرلاىلإعوزنلابنيدلاىرعيبكتفلا

رصاهموبأخيشلاناكدبعلاهيلإىكتشاامدنعوهالومودبعنيبهؤاضق

:هللاقوهباوجنمبضغفهللانيديفيهنلاورمألاديدشوهو-عمسي

.«كريغهيفدروناكملاكلذنمهللاكعزنألإوالومنمهقحهطعا»

ةضراعملاّنألامبرو20هيلعحاجلإلامغرهتلاقتسانععوجرلاىبأدقلو
..هريغوخيشلااذهنماريثكهيلعترركتدقهماكحأىلع

.764صراهرالا«ينورابلا؟778صءريلا:يخامشلا8

- 5

 



اهنألكلذوةمجرتللةلاطإاهّنأمغرجذامنلاهذهضرعيفتبغردقل

مهفتىلعاننيعتوخيشلاةيصخشيفةعمأللابناوجلازاربإنمولختال
..هباتكيفاهثبيتلاراكفألا

لاقفءرخآلابامهدحأكسمتسافنالجرةرمتاذهيلإمصقخا١

هيلإماقف...تكسفهيلعداعأف«تكسف«باوجلاٌدر»:هيلعىعّدملل

...سورمعايتلجعهؤاسلجهللاقفءهلجربهضكرف

:مهللاقفء«ةسمخ»:اولاقف«؟ءالؤهمك»:لاقفهديبهعباصأعمجف

لاقف...«ادحاوادحاواهودعتملذإمتنأاولجعتملامكالإهلتجلعام»

لادلاو«قحلاعناملتق:ىّنعكمتاخذخف«ثالثبيلنذأتملنإ»:سايلأل

(190.«نيملسملانيديفنعاطلاو«نيملسملاتاروعىلع

باحصأنإمثءاهوبهتنافقرطلاعاّطقاهيلععقوةلفاقنأركذو-؟
يبأةيالونامزيفةسوفنلبجىلإاعيمجاوبحطصاعاّطقلاوةلفاقلا

يعديًلكو«مهنيباميفاورجاشتف«سورمعءاضقوسايلإروصنم

مهنيبمكحأ:لاقو؛مهرمأيفراحفىلاولاىلإاوهتناو«ةلفاقلا

درفناو«ةدحىلعةلفاقلاباحصألزعاسورمعنإمث...سورمع
كلذبتكفءهعاتموهلمحةمالعاموعفرامعهلأسيمهنمدحاولكب

مثءاولاقامبتكف«نيلوألالأسامكمهلأسفعاطقلابدرفنامثءهلك

:يخامشلا١735ص71جخياشملاتاقبط:ينيجردلاء؟ص,(خم)خياشملاريس:ينايسرلاس83

1؟26صءريسا

دوالاد



ةمدقم

مكحفةلفاقلاباحصأنولّوألالاقامكهدجوفلامحألايفامجرخأ

لاقف؛اضعبضقنيهضعبافلتخمعاطقلالوقدجوو...مهلاهب

كفايضأكئلوأوةلفاقلاباحصأءالؤه»:سايلألسورمعىضاقلا

(50)مهبدؤيومهسبحيىنعي.!مهفضأ

هداهشتساوهداهج

ملهّنِإَفهملقوهناسلبخيشلاداهجنمكلهركذأتنكاملكىلإةفاضإ

ةسوفننيب"ونام"ةعقودهشثيحفيسلابداهجلانمهبيصنلمهي

اوردقيملومهنعدوذيوسانلايمحيةكرعملارخآيفناكو«ةبلاغألاو

لابحلاىلإاودمعمهبعتأومهزجعأاملف«قباسسرفىلعناكو»ءهيلع

ىلإهباوضمواريسأهوذخأفسرفلاهبرثعفاهيلإهورطضاوهلاهوبصنف
الةملك:مهللاقفءهيفعيلهيفعتسينأهولأسف«بلغألانبميهاربإقسافلا

هوذخأفءهنمىنوفشكتالهذهىليوارسىفكلأسأنكلو«ىنماهوعمست

همحر)»دهشتساهدضعىلإاولصوملف«هلمانأنمديدحلابهنوعطقي

007شا

يبألةسوفنةعقوتناكه184ةنس:يشكارملايراذعنبالاقف

ملف«ةئامةثالثمهنمرسأو«ةميظعةلتقممهنملتقفميهاربإنبسابعلا

ءايبيلىفةيضابإلا:رمعمىبحييلعريلا27صلج(خم)خياشملاريس«ينايمولاذك

7ءامقلا

كج«خياشملاتاقبط:ىنيجردلا215؟9صءريسلا:يخامشلا4١٠2ص«ةمئالاريس:ايركروبأ5

ءايبيلىفةيضايإلا:رمعمىحييلع581«ةيضايرلاراهرالا:ينورابلاناميلسء9ص

١
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ةمدقم

ءمهنمخيشهيلإبرقف...مهباعددمحأنبميهاربإهدلاوىلإمهبلصو

ايهللاكنعل»:هللاقف«؟بلاطيبأنبيلعفرعتأ»:ميهاربإهللاقف

هديبهجرخأوهبلقنعقشوميهاربإهحبذف.«كلتقوكملظىلعميهاربإ
تمظنومهرخاىلعىتأىتح...كلذكىراسألاةيقببلعفينأرمأو

دضتعملادهعيفيهو«سنوتبابىلعتبصنو«لابحيفمهبولق

لكوتملادهعيفال(ه:تزدادغببيسابعلاةفيلخلاهللاب

'.ينيجردلاويثالجراولاريشيامك

هتافو

يفانينعتيتلاةعقاولاةنسديدحتيفعجارملانيبفيفطفالتخاكانهو

رداصملاف...هللاهمحرحتفنبسورمعخيشلااهيفيوتيتلاةنسلاطبض

يناوريقلاقيقرلانبانعًالقنةنسىلعةقفّتماهلكةّيضابإلا
ةعقولاهذهنكىلإراشأدقفيركبلاخيشلالإةّيقيرفإخيراتبحاص

(1)مها417ةنسيفتناك

نمةةركلااهيفتعقوىتلامنيلىلإريشتيهفةيضايإلاريغرداصملام

..ونام

ليلدمهأورمعدقخيشلانأانلنيبتيخيراتلااذهىلعءانبو

مامإلادهعيفيناسارخلاماغيبأةنودملهخسنوهاذهيفهيلإدنتسن

ةعقونمماعدعبيأ

ةفاقثلاراد)لانفوربيفيل.أونالوكس.جقيقمحت؟ط٠برغملاوىلدنالارابخأيفبرغملانايبلا:يراذعنبا-5؟

00١صاءج«ترري

ةفيلخورمعقيقحت«تاريخلارطانق:يلاطيجلا«١58صءراهزألا:ينورابلا.558صءريلا:يخامشلا
.14صكج«يمانلا

.١؟ضصكج«ققحملاشماه«مالسإلادعاوق:يلاطيجلا1

.150صء1ج:«برغملانايبلا:يشكارملايراذعنبا8

نلاىفناكتإوبصقزاح#::ينيجردلانعًالقنيخامشلالوقيوصكج«تاقط:ىنيجردلا11

١ءريسلا.ةأرخأتم

5



ةمدقم

هذهبسكينأنكياليلاتلابوه«ه١6١ةنسيفوتيذلاباهولادبع
زواجتنأدعبالإريكفتلانمىوتسملااذهىلإلصينأعيطتسيالو:«ةقثلا

يفهداليمردقننأنكميكلذيوىلعةنس18)غولبلانس

.ةرجهلليناثلانرقلانمسداسلادقعلارخاوأ

هترسأ
(هدالوأوهجوز)خيشلاةرسأنمءيشلانيديأنيبيتلارداصملاضرعتتمل

ىلإجورخلاليبقهتايحةيصوبتكامدنعكلذو«ةماعةريسيةروصبالإ

(54). ونامةكرعم

ةيداملاهتلاح

نملضفأوءرابكلاءاينغألانودناكيداملابناجلايفخيشلانأودبي

:يليامكلميناكهنأذإ«فاعضلاءارقفلا

يفهباتكهفيلأتو؛مناغيبأةنودملهخسن)فيلأتلاوةباتكلاتاودأ-١
.(لوصألا

.لقنلاةليسوودازلابلطتييذلاجحلاىلإرفسلا-؟

.رصاهميبأعمةمعنوهللانملضفءاغتباةيدابلاىلإجورخلا5

(:).اهيلعيقتسيةلغبو..دبعهل-

.(عطاقفيسوقباسسرف)داهجلالئاسو-ه

.نسلاريغصيأ«ثدحذئنيحسورمعو»:لوقي.529ص؛؟ج؛تاقبط:ينيجردلا1

ءريسلا:يخامشلالاا”تعج«تاقبط:ينيجردلا18

0ص«ريلا:يخامشلا9

.5؟9صءريسلا:يخامشلا“٠



ةمدقم

هتافلؤم
اهنمو«دوجوملااهنمتافلؤملانماددعخيشللنوحخرؤملابسندقل

..ةققحمريغةينمأرطاخلايفيقبيذلااهنمو«بوتكملااهنم.دوقفملا

١

7

©

انك

ا

عا

كنذيإ

("0ينازفلاقلاخلادبعخيشلاهبباجأيذلا"سورمعلا'باتك-

نأمههنأانغلب»:ىنيجردلالوقىفوهاعورشمرطاخلاىفباتك-

ملعلايفقرفينأمزع«هتقيرطيفقبسيملوهقفلايفافيلأتقلعي
اهنمدحاولكبقلعتيامو«يأرلاوةنسلاوليزنتلا:هجوأةثالثىلع

...ةثالثلادعاوقلاىلعهينبيوهباوبأنمبابلكبتريفلئاسملانم.
2757لاجعإبهلىضقلبكلذيبهللاردقيملف

("7.هقفلاولوصألايفناباتك
6640.تفنبسورمعباتك

.ةلملامالعأباتك
.فراعملاومكحلاباتك

059 ةيفاصلاباتك

.نيسحلانبدمحأوثاكنلاىلعدرلايفباتك

لعلو.:ةص«يمانلاةفيلخخورمع.دقيقحت«تاريخلارطانق:يلاطيجلا2؟5؟9صءريلا:يخامشلا

.خيشلاتافلؤميفآمامتباتكلااذهدوجويفنييمانلاروتكدلالعجيذلاوههركذبيخامشلادارفنا

ل٠صنيييللانيفلؤملاليلد)

ءريسلا:ىخامشلالااص«تاقبط:ىنيجردلا45صهريس::ينالجراولاايركروبأ

١١

.حيضوتيأنردبامهركذاذكه«ريسايركروبأ

.حيضوتيأنودباذكه5١2711«ةاقتملارهاوجلا:يداربلا

.ىلاطيجللمالسإلادعاوقباتكنم١؟صشماهىفىلكبنمحرلادبعخيشلااهركذةالثلابتكلاهذه

.5--ص«نييييللابرعلانيفلؤملاليلد
.قباسلاردصملا
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ةمدقم

نودبتناكولو«قيلعتنودباهتعمجىيننأءىراقلايخأظحالت

ينجأفءادوجوماهدحأنوكينأةيشخكلذوءارركماهناونعناكوأناونع

ثارتلايفققحملانأىلإريشأنأعنامالوءتوكسلاوةلفغلابهيلع

ىلعدرلا"باتكىلعهتمدقميفمزجيمانلاةفيلخورمعروتكدلايضابولا

خيشلاثارتنمانلقبيملهنأب«ةنوقرملاةققحملا(ي)ص'نيفلاخملاعيمج

ىلوألادوجوبمزجيف«9١٠صةيضابإلادنعةديقعلليراضحلادعبلاباتك

.سنوتةبرجبةينورابلاةبتكملايفاهدوجوناكمىلإراشأوءطقفامهنم

هتاداهتجاوهيواتف
يفيضابإلابهذملابتكنوطبيفةتوبثمهيواتفبخيشلارهتشادقل

؛بهذملامالعأخيراتيفةقومرمةناكملتحاكلذلوءعورفلاولوصألا

ىلعأرجتأىنلعجيءانئاملعمظعمنعيواتفلاهذهضعببهدارفنالعلو

كلضرعأامدنعو..."نيدلايفداهتجالابردغلبهنأبهفصأفءاملعلا

باتكلاهنمضتيامىلعيعوضوملاكعالطادعبتئشامبمكحافاهنماضعب

.هللاءاشنإهقيقحتىفاقفومنوكأنأوجرأيذلا

لإنوراهنبسوطامونيرجاينبدوادعمةرمتاذخيشلاسلج-١

ناكف«.«نوبذكيالسورشلهأ»:سورمعلاولاقىتحنوثدحتي

ءسورمعلعفيامناخيشلاركاذتف«مهتداهشزيجيكلذدعبسورمع

مكحأاهنإ»:امهللاقف«؟سورشلهألكبمكحتكلام»:هلالاقف

5 1



ةمدقم

8

وذل

««نوبذكيالسورشلهأ:امكلوقبمهامتيكزًامكنأل«مهبالامكب

لهأىلإكلذدعبمهتداهشزاوجكرتف«كاندارمكلذام»:هلالاقف

(2)ىضرلاوةلادعلا

جرخ«نوليطنبالامنمذخأنمعرصاهميبأرضحمبلجرهلأس-
هرمأكايعأنإفالومنعلأست»:لاقءايحاصهلملعيملوباتف

ىتفيسلجمىفدعقأال»:لاقفرصاهموبأبضغف..4هبقدصتف

نمنإفءدعقافدعقتنأتدرأنإ»:سورمعلاق..«اذهلثمبهيف

(50.هللاةمحرنمادحأاوسيؤيالنأنيملسملانأش

ىلإنينسلانمةنسجرخرصاهمابأنأخياشملانمةعامجثدح-

امايأاثيلفهللااهمحرحتفنبسورمعووهعيبرلاناوأيفةيدابلا

اعإهبنوؤضوتيامنودجيال«ضرأالانمةيربىفءامريغىلع

رصاهمىبأرطاخردكتوءاولصواومميتةالصلاترضحاذإاوناك

معموحشلااهيلعوبرتبولق»*لاحلاهذهلاماذلاقىتح«كلذل

اغإ«ربولالهأعمنيدلاةمالستلق«ةربغلااهولعتهوجوو«تنمس

ءانتاوهشعابتالنيدلاكرتننأانبلمجيالهللاوءردملاىفنيدلا

أوُعاَضأل:مهيفلاقف«لجوزعهللاباعنمتنوكأنأفاخألينإو

سورمعهيلع4:04فوهبولااوتوءلَّصلأ
نمهللاماكحأبثبعلااذهلثمعقينأدعبتساينيجاردلانكلو.”ص«(خم)ريس:ينايسولا

خيبوتهنأبهلوأف«نواهتلااذههيلإبنيوأءردقلااذهىلإرواجتتينأنملجأسورمعو#»«لاقف«.خبلا

الءهلئاضفىدحإهذهو»:لاقنأىلإءلامهاوتفالدعيىتحةبترمهنمىلعأامهنالنيخيشلاعمبدؤم

كج«تاقبط:ينيجردلا.«اذهريغهيلإبني

نأىريوهوًاديدشرصاهموبأناكدقل»:رمعمىبحييلعخيشلالاق.؟77صءريسلا:يخامشلا

امأ«كلذريغةعابتلانمهئربينلوهفلكامهمهتثرووأهبحاصنعثحبينأجرخلابحاصمزلي

يفهبلومعملالوقلاوهسورمعلوقحبصأدقو..ةعيرشلارارسأالامهفقمعأناكدقفسررمع

.٠4١ص«لرألامسقلاءايبيليفةيضابإلا.«ةهباشملالاوحالا

69ميرمةروس-_

دا



ةمدقم

دنعمميتلاهللاحابأدقفءهفاختامكلذيفسيل»:هللاقنأب

يفكلذومهيبنناسلىلعو«هباتكيفكلذنابأف«ةرورضلا
11000

اوغئبأو9:لاقو-ضرألانملهاجملا-يفايفلاعطقو«لضفلاءاغتبا

اوديملكالاقو4ٍليِبَسىرباع#:لاقو(4)41هََلضَفْنِم

ىلإًاعجارلحترالبرصاهمابأاعيمجكلذعنقيملف«24044
0440 هلزنم

يبأةنودلهخاسنتساوه«خيراتلاهلاهلجسيتلاتانسحلامهأنم-4

سورمعخيشلابرميذلاملاعلااذه«يناسارخلامناغنبرشبمناغ

ذيمالتملعلاةلمحنعاهاوريتلاهتنودمهدنععدوأف«ةسوفنلبجب

دادغبةهجودصاقوهو.عورفلايفيف-ةميركيبأنبملسمةديبعيبأ

ىتفأف٠.نمحرلادبعنبباهولادبعمامإلاةرايزل-ترهيت-برغملا

(16)اهبيحاصنذأتسيملهّلأمغرةعيدولاخاسنتسابهسفنلسورمع

وبأعجرامدنعوءاهناكميفاهّدروءاهامأىّبحهتخأهيلعاهتلمأف

ربحةطقنيهولصألاىلعتعقوةمالعب«كلذفشتكااهيلإمناغ

:لاق«؟هذهتقرسأ»:هللاقف.اهدمعتوأ«سورمعاهيلإهبتنيمل
0

(15).رمأالًارابخإ«ملعلاقراسينامس؛معنا

١٠:ةعمجلاةروس١

48:ءانلاةروس417

.437:ماسلاةروس47“

86صءاج«تاقبط:ينيجردلا4

.يىبأفهنذاتساهنأىلإينايسولاريشي

ناويدفالتإنمناكامناكاذهرثإيفو.اءزجرشعينثايفباتكلاناكو»:ينيجردلاهنعلوقيو1

دمتعيناويدبرغملاتاهجببهذملالهالقبيملباتكلااذهبسورمعكمتالولوءآقرحوابصغترهات

دع



م1و

هذهلثمبعونلااذهنمةعيدولامعتسازاوجىلإريشياذهبهّنأكو

.نيملسملاحلاصيفتناكاذإ«ةقيرطلا

..اهيلعتدهشأواياصوبتصوأسورمعمأةافولاترضحامل-ه

يفيذلاكلذىلإتلاق؟اياصولاهذهذيفنتنيضوفتنمىلإليقف
يفعرشةدشأغلباملف...عيضرلاسورمعىلإتراشأفيدهم

يفلأسيلعجو...ةءاريلاوةيالولانمةمأةلزنمفرعيالهنأل

اهالوتواهلاحفرعينمدجيملفءاهلاوحأنعةسوفننمتاهج
...اهنعجحوكلذلاهالوتف«ةدحاوةأرماريغ

:ةديقعلالاجمىفنيماهنيرمأىلإاندشرينألمعلااذهنمديريو

ديبعلاوءاسنلاةداهشبموقتنأنكمينيدلاةيالويفةجحلانأأ

.ةجحلاهبموقتوهلوقلبقنمماوناكاذإ

الولعفلاىضرمريغهنإفىلوتمريغنعجحييذلانأ-ب
(477. .لاحلاروكشم

ةيصولاذيفنتىلعثراولافالختسازاوجيف:لثمتتةثلاثلاو-ج

.ايبصدهملاىفناكولو

:ىنيجردلا.غص١2ج(خم)ريس:ينايسولا:رظنا.«هتميوهتكربوسورمعةيننسحبكلذو؛هيلع-

ىبحييلع.707صءراهزالا:ينورابلا.558صءريسلا:يخامشلا.555صء7ج؛تاقبط
ىلعقلعتاهلكرداصملاهذهر.١؟8١ص«لرألامسقلاءايبيليفةيضابإلا«بكوميفةيضابإلا:رمعم

.هدمحتوسورمعلعف

.5؟56صكج«تاقبط:ينيجردلا.1ص03ج«(خم)ريس:ينايسولاا

اعامه



.
ةمدقم

يأنودحابصلكةأرمااهبلحتةرقبيفرديإلايلمدمحميبألتناك5

املفاهتداعريغىلعبيلحلاحدقتقفدفتضكرةرمتاذوءدهج

لبجلابتلزنةعينشءوسةلزانلالإاذهام:لاقاهلعبلةجوزلاتكش
مهدجوف«لبجلالهأعمجمىتأفءاردابمجرخوهزاكعلخأف

ءاج:هلاولاقفهنأشنعمهلأسفءدلجيولكنيلجرىلعنيفلتخم
؟ةسوفنايءامدلاقرهتضايبىفداوسبأ:لاقف...ىلاولاباتكيف

ليقاذإ:لاقف...هبواج:سورمعلاولاقف؟نيملسملارشعماي:لاقوأ

بوتكملاريغوهادغفلجرلانعاولأسف:لاق...باوجلالطبقحلا

ىطعأفهتيداوطعأف...هبرضاوصقأذإ:سورمعمهللاقف...هيف
(440...همهسسورمعمهيف

-رفعجنبىسومرصاهميبأخيشلاتومبسورمععمسامل-0«
نولعجيمهومهلصوف«هتزانجغلبيلعراس هيواتفلنيضراعملاربكأ
.«كلتنمأيخأاينآلا»:لاقفهديهيلععضوف«هربقىلعبارتلا

..هدئاكموسيلبإهللاودعتازمهنمينعي

ءهديكيوهحورجورخدنعنمؤملايتأيسيلبإنإ»:ثيدحلايفو
خيشلاكلذينعيهللاودعاينآلاكنمكنمآينمتملس:هللوقيو

لاق:يخامشلالاق(110كلذريغينعيالنيعمجأمكيفسورمع

نامطفإلاهجينعأ...ةيويندلاهرومألهولوأتوهنمحارتسا:لاهجلا

20:7...رصاهميبأدلب
اهنكموهتيصوبتكةداهشلابهيفيظحيذلاداهجللهجورخليبق-4

(01«هللايدينيبًادغمكميصخانأواهيفامباولمعا»مهللاقفهتثرو

.774ص«تاقبطءينيجردلا.4١صء(خم)ريس:ينايسولا4

.729ص«قباسلاردصملا:ينايسولا

.؟28صءريسلا:يخامشلا٠

717/8صقباسلاردصملايخامشلا2"57صتاقبط:ينيجردلا٠«5ص«قبالاردصملاينايمرلاهدا

املا



ةمدقم

ةيملعلاهتناكم

١6

207.«ةجحلارضاحانطافاظفاحناكو»:لاقو

لوأزربملا«رخازلامولعلارحبال:الئاقىنيجردلاخيشلاهفصولدقو١5

هلغشتمل.«ظفاحملاطاتحملاظفاحلاطباضلاءرخآلاوهوقابسلا

امعملعلايفرحبتلاههليملو«مولعلاةساردنعهللايفةدهاجملا

مثداهتجالاوسردلامزال...مومهلاكلتةفداصمنمهيلعنيعت

«هبادآوهمولعبهبةبورضملاثمألالزتملو7*2...داهجلاىلعطبار

ىدتقينيدلاملعناكذإهبادهأبةقلعتملامآلايوذلايحو

نأهخايشأنعىنايسولامالسلادبعنبناميلسعيبرلاوبأىورو-"

057.هنامزةياغملاعاسورمع

ملعلاةمئأربكأنمسورمعناك»:رمعميحيىلعخيشلالاق-

6و7

(07.«امامإاهلجأنمبسحواهبدرفنإلاوقأهلونيدلاو

.44صءمهرابخأوةميالاريس

.قبالاردصملاسفن

١2517«تاقبط:ينيجردلا

.١571صكقبالاردصملا

يفةيضابإلا-7ج«خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعمىبحييلع.؟ص؛١ج؛(خم)ريس:ينايسولا
.74١صء١مسقلاءايبيل

يفةيضابإلا.”ج«خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعمىبحييلع.5صء١جء(خم)ريس:ينايسولا
.17ة9ص«ءايبيل

دالا
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6

5

مه

604

-

١

ونامةعقويفةسوفننمدهشتساهنأينورابلاناميلسخيشلاركذو
سورمعونوميموباماركلاءاملعلاوريهاشملانممهيفملاعةئامعبرأ

فيلا .سوطامو
:لاقفترهيتءاملعريهاشمنيبنمميهاربإزاحبذاتسألاهركذو

ذإةيضابإلاتاقبطيفازراباناكميسوفنلاحتفنبسورمعلغشيو»
تاقبطهباتكىفىنيجردلاهفنصدقو(09)...هنامزةياغاملاعناك

021(مه#.0٠-1760)ةسداسلاةقبطلايفبرغملابخياشملا

خويشةيمستدنعهريسيفيخامشلاديعسنبدمحأخيشلاهركذ

7١0.(نكاسومأنمحتفنبسورمعصفحوبأ)مهثلاثةسوفن

ملعسلجمىلإاولخدفهباحصأنمةعامجعمجحلاىلإرفاس
مهسلجمىندأف«ينامعلاليحرلانببوبحمنبدمحمخيشلاهردصتي
نيبىوتفلابذاجتءانثأو...دفولاءاضعأىلعفرعتينأنود

وبأناكنإ:بوبحمنبالاقف...الاؤسسورمعىقلأنيرضاحلا

:لئاسلاوههلاولاقفهنملاؤسلااذهفدلبلااذهنمءيشيفصفح

يفهلأسيسورمعلعجفهونديفدازوهسلجمبوبحمنباعفرف
الفملعلانونكمنماذه:بوبحمنبالاقف«رثكأوءامدلالئاسم

لاؤسلااوظفحإ:ةباحصألسورمعلاقف؛لاهجموقيفهبنلعي

اماومله:سورمعلاق«هسوفناومدقاملفباوجلامكلظفحأ
مكلظفحألاؤسلااوظفحإكلوقالإانعمقبيمل:اولاق.مكتفلكت

(059 ةلأسمةلأسماهداعأاسورمعنإمث.انناوخإىلعاهبدرنلباوجلا

.785ص27ج«ةيضابإلاكولموةمئأيفةيضايرلاراهرألا:ينررابلا
.775ص«ةيمتسرلاةلودلا:راحبميهاربا

كجىنيجردلا

.6096-صيلا:ىخامشلا

777ءريسلا:يخامشلاناص03ج«تاقبط:ينيجردلا0”تصكجريم:ينايسولا

5 7



ةمدقم

ثلاثلانرقلايفملعلافوهكنمفهكونيدلاةميأنممامإىسوفنلا

09

هلفلؤينأهنمبلطيةلاسرنازفءاملعنمخايشألادحأهللسرأ-٠

بتكو(«يسورمعلا»بفورعملاباتكلاهيلإبتكف«لوصألاىفاياتك

لوصأبنيفورعملانيباتكلافلأيذلاوهو ىنازفلاهآراملفةلاسرهيلإ

(540...ينمملعأيسوفنلالاق-مالكلا

:هتازيمم-أ

خيشلاتازيممكلىلجتتةقباسلاباوبألايفانضرعتسااملالخنمف

ملهنأامكءءاضقلاىفلدعلاىلعزفاحلاهلناكو:ىوقتلاوعرولا١

ىتلاجذامنلاضعبلالخنمكلذدسجتتنأنكمي:داهتجالاوءاكذلا "؟

.يواتفلاوءاضقلابابىفكلاهتحضو

هصصختمث«ملعتلايفاهاضقيتلاةدملا:وهليلدلاو:ملعلابح-“

نيرجاينبدوادعمهتصقيفًايلجكلذرهظي:ءاملعلاريدقت5

.مهلكسورشلهأةداهشهتزاجإيفنوراهنبسوطامو

.يلكبنمحرلادبعخيشلاقيقحت21؟ص؛١ج؛مالسإلادعاوق:يلاطيجلا

.,7؟9صءريسلا:يخامشلا14

5



ةمدقم

مصخلاوأيلاولاقرتملولواياضقلارثكألهماحتقانإ:قحلاقاقحإ-5

.كلذلاليلدىفكي

نأدعبالإهنمودعلانكمتمدعنمكلذىلعلدأالو:داهجلابحد1

.هطاقسإلاخفهلبصن

تناكولوىوتفيفهضراعينممفاخيالوهف:مادقإلاوةعاجشلا-٠

نبالعوضخلامدعنمةعاجشلثلاهذهىلعلدأالومكاحلايأررضيفن

.هنموفعلابلطىفبلغألا

:هرصع7

فرعتملةبرطضمةيسايسفورظيفسورمعخيشلادجودقل
...ةريصقةعطقتمتارتفىفالإرارقتسالا

نبتافنةروث-حمسلانباةروث-نيدنفنباةروثدجن:برغملايفف-١

ةيالووةيمتسرلاةلودلاىلعةبلاغألاتاراغ-ةفرعنباةنتف رصن

يذلاىملعلاراهدزالاشياعدقهدجناذهنمضيقنلاىلعو«نولوط

طقفونامةعقونأفرعننأيفكيوهجذامننماذحاوخيشلاهيفدعي

تدصحمكيردنالوءاهدحوةسوفننمملاعةئامعبرأتنصح

.ترهيتىفقئافلاراهدزالااذهانلدسجتيلىرخألاتاروثلا

ةلودلارصعهبزاتمايذلايداصتقالاراهدزالااضيأشياعهنأامك

نادوسلاىلإهروذجدميذلاراهدزالااذه٠...اهيحاوضوةيمتسرلا

هذهىفمالسالارشنيفكراشو؛ةساملجسوداشتويلامواناغو

لفاوقلالالخنمالإيمالسإلاحتفلااهيلإلصيمليتلاعوبرلا

.ةيقيرفإلامشنمةينآلاةيراجتلا



ةمدقم

نباناسغةمامإرصاعدقنامعىفهدجناننإف:قرشملابنامعىفامأ-؟
-(ه11؟5ت)ديمحنبكلملادبعو-(ه١٠ا/)يدمحيلاهللادبع

(هاال#تريصورخلاكلامنبتلصلاو (ه571لا/)رفيجنبانهملاو

يصورخلاميتنبنازعو (هااا/ت)يدمحيلارظنلانبدشارو-

ةعبرألاةمئألادوهعدوسيرارقتسالاوءاخرلاناكدقلو«.(ه١8١7ت»

«ةيرشبلاوةيعيبطلاثراوكلانمتارتفبهعطقتالولةماعةفصبىلوألا

ةليبقللبصعتلاوىضوفلاهيفتمعدقفسماخلامامإلادهعيفامأ

نتفلاترشتنافمهنمريخألادهعيفهدشأغلبو(ينامي«يناندع)

لماعبمامإلاعلخلنويرضملادجنتساىتحتلاوتولئابقلانيبةيلخادلا

ةصرفلاةفيلخلالغتسافنامعىفروبنبدمحمىسابعلادضتعملا

ترفسافلتاقمفلأنيرشعوةسمخبىلاولادمافنامعلالتحال
ىلإملاعةئامعبرأمهنمنيينامعلانمريبكددعومامإلالتقنعةكرعملا
ىلإنيرخآةينامثوءه1/857ةنسيصورخلانيسحلانببدمحملعيوبنأ

يفليوطعابمهلءالجأءاملعنملختملكلذعمو.هال"ةنس

نبريشبويربنعلانيصحلانبيلعنبىسوم:لثمةرظانملاوفيلأتلا
يذلا-ليحرلانببوبحمنبدمحمو-ملعلاةلمحدحأ رذنملا

سيمخنبتلصلارثؤملاوبأو-ةكميفسورمعخيشلاهبىقتلا
(07)...ريثكمهريغو

ديشرلانوراهةيمالسإلاةفالخلاىلعبقاعتدقف:دادغبىفامأ-“

-(ه118:ت)نومأملاو-(ه198١:ت)نيمألاو (ه197:ت)
:ت)هللاىلعلكوتملا-(577:ت)قئثاولاو (ه7177:ت)مصتعملا

.ميهاربإراحبذاتسالل«ةيمتسرلاةلودلاباتك:عجارتامولعملانمديزمل

فاسعيجانويملاسلاهللادبعنبدمحملءملكتيخيراتنامعبانك:1كك

,؟565ص«يثراحلل«ةيضابيألارومأيفةيضفغلادوقعلاو

مواد



ةمدقم

 (ه167:ت)هللابنيعتسملا (ه184:ت)رصتتملا(ه1

:ت)يدتهملا (ه166:ت)زتعملا(ه167:ت)هللابنيعتسملا

.(ه1/9:ت)دضتعملا (هاا/4:ت)دمتعملا_(ه5

ةمصاعيفيسايسلارارقتسالامدعىلعليلدةليوطلاةمئاقلاهذهو

يملعلابناجلايفقومرمراهدزادوجوىفنيالاذهو«ةيسابعلاةلودلا
.يداصتقالاو

لخادلانمحرلادبعمايأرخاودهشدقف:سلدنألايفامأ

مكحلاةيالومثء(ها١481١:ت)لوألاماشهةيالومثء(ها١الا:ت)

:ت)يناثلانمحرلادبعةيالومثء(ه5١٠:ت)يضبرلا

:ت)رذنملاةيالومث:ت)لوألادمحمريمألاةيالومث

نوكيكلذبو.(ه٠٠7:ت)دمحمنبهللادبعةيالومث.(هم6

لختمليتلااهبابشمايأوةيسلدنألاةلودلانوكتمايأرصاعدق

راهدزالانيبو«جرافخلاولخادلاعمبرحلاوملسلانيبةيجاودزا
ناريطلاملاعرصاعًالثمف«يعامتجالاروطتلاويملعلاويداصتقالا

نبدمحأريبكلابيدآلاو«لازغلايحيرعاشلافوسليفلاوءايميكلاو

ينارمعلاروطتلاوةبطرقدجسمعسوتهرصعدهشامك.هبردبع
.سلدنألاب

ةيراضحلاتاكرحلاهذهبلاصتايأهلنكيملودبياميفخيشلانأريغ

بورحنمهتايحرخآىفاضرعناكامالإ«ةيمالسإلاةلودلافارطأىف

.ةكميفبوبحمنبعمهئاقلءانثأادصاقًارفسوأ«ةبلاغألاعمةسوفن

«يمالسإلابرغملابةيملعلاةكرحلابهئافتكايفنمكيببسلالعلو

.رهدلانمًائيحةكرحلاهذهيفةيملعلاةرادصلابصنمهئاقترااذكو

2



خيشلااهرصاعةعمالتايصخش
تايصخشلانمريثكىلعترثعةمجرتلاتامولعمعمجءانثأ

وأخيشلااهبىقتلاةيسايسلاوأةيملعلاةناكملاتاذ«ةيضابإلاريغوةيضابإلا

نطاوميفةصاخ«ىرخأبوأةروصبثادحألايفةرثؤمىهوءاهرصاع

ىفاهرثكأعمتيقتلادق ءىراقلايخأ كلعلو.برغملابةيضابإلا

هذهيفكلاهرصحأنألضفألانمتيأرف؛ةمجرتللةقباسلاتارقفلا

خيشلاةايحنيوكتيفةديعبلاوأةرشابملااهتاريثأتطبضكيلعلهسيلةمئاقلا

.اهتيقرتو

اهتمجرترداصمخيشلاةايحباهتقالعةيصخشلا
9/7١صءريسلا:يخامشلاترهيتدجنموريهشلاةيقفلاينالدبألانسحلاوبأ

577صء؛راهزألا:ينورابلاهدهعيفةفرعنبالتقترهيتبمامإحلفأنبركبوبأ

9١7صءراهزألا:ينورابلاملاعوةسوفنلبجىلعلاويسوفنلاميسونبنابأرذوبأ

757”ص«راهزألا:ينورابلاترهيتنمهيقفجرعالانبةديبعوبأ

57١”ص«راهزألا:ينورابلاةسوفنلبجىلعلاوينوانجلاديمحاذبعةديبعوبأ

98١صءريسلا:يخامشلاخيشلابحصملاعىسومرصاهموبأ

514ءريسلا:يخامشلاونامةعقومديهشوملاعنوميموبأ

7١٠صءريسلا:يخامشلاخيشلاهبىقتلاملاعيصمصمتلارصنوبأ

758صءريسلا:يخامشلاخيشلاهبىقتلاملاعنيسحلانبدمحأ

740ص؛راهزألا:ينورابلاملاعوةسوفنلبجىلعلاويسوفتلاساّبعلانبحلفأ

م9ءريس:ايركزوبأ.ملاعوترهيتبمامإباهولادبعنبحلفأ

97١ءراهزألا:ينورابلااهسرافوةسوفنلبجىلعلاوساّبعلانببوُيأ
١٠الصءريس:ايركزوبأونامةعقوشويجدئاقيبلغألادمحأنبميهاربإ     

الا



ةمدقم

روصنموبأ«يسوفنلاسايلإ

حمسلانبفلخنببيطلا

مناغوبأ«مناغنبرشب

ىلعالادبعنبحمسلانبفلخ

نيرجاينبدواد

مساقلاوبأءيروطغبلاتاردس

ينكاسملاميهاربإنبتاردس

يرارطنقلاسنوييبأنبديعس

ءارفلاناميلس

دمحموبأ«ريخلانبهللادبع

متسرنبانمحرلادبعنبباهولادبع

سوطامنبسوطام

نوراهنبسوطام
3

يراوهلامّكحم

ناظقيلاوبأ«حلفأنبدمحم

ساّبعلاوبأ؛نولوطنبدمحا

هللادبعوبأ«هللادبعنبدمحم

ةفرعنبدمحم

ينامعلابوبحمنبدمحم
2  

ملاعوةسوفنلبجىلعلاو

ةسوفنيلاولةضراعمميعز

خيشلابىقتلاناسارخنمملاع

ونامةعقوديهشوملاع

حلفأهمامإلةضراعمميعر

ونامةعفويفكراشملاع

ونامةعقويفكراشملاع

خيشلاهبىقتلاملاع

ونامةعقوديهشوملاع

دجسممامإوملاع

ةسوفنلبجبسردموترهيتبمامإ

ونامةعقوديهشوملاع

ونامةعقوديهشوملاع

ةسوفنلبجبضاق

لداجموسردموترهيتبمامإ

ةسوفنبراحمورصمىلعنومأملايلاو

ترهيتبضاق

هدعاسموحلفأنبركبيبأرهص
ةكميفخيشلاهبىقتلاملاع

ترهيتدجنموريهشلارسفملا  
معا

١10ءراهزألا:ينورابلا

5377ءراهزألا:ىنورابلا

١١ص«ةبوجا:نوفلختنبا

١27519*”صءريسلا:ىخامشلا

8١ص«راهزألا:ىنورابلا

717ءريسلا:يخامشلا

0١7صءريسلا:يخامشلا

590ءريسلا:يخامشلا

؟5١صء«ريسلا:ىخامشلا

ءريسلا:يخامشلا

5159صءريسلا:يخامشلا

؟177صءريسلا:يخامشلا

66صءريس:ءايركزوبأ
76ص:يخامشلا

؟5560ص«ريسلا:ىخامشلا

١١5ص:ينورابلا

75صء.راهزألا:ينورابلا

"ص75ج«برعلاخيرات:سلط

747؛راهزألا:ينورابلا

777,راهزألا:ينورابلا

1١1«ةيوجأ:نوفلخنبا  16١ص«ريسلا:يحخامشلا 



ةمدقم

دّمحموبأ؛يفرديإلايلم
سادرموبأ«يتاردسلارصاهم

يروغيولايسوفنلايدهم

فسوينبلايم

يسوفنلارصننبثافن

يراوهلامّكحمنبدوه

نيدنفنبديزي

ركبوبأ«يسوفنلافسوي
8

متاحوبأ«دمحمنببسوي  
:ةظحالم

 

ونامةعقوديهشوملاع

وداجيمكاحوملاع

خيشلابىقتلاروقودهازخيش

ترهيتدجنموريهشلاملكتملا

ونامةعقوديهشوملاع

لداجموةّيئافنلاةقرفميعز

روهشملارّسفملا

ةقرفسيئروةضراعمميعز

ونامةعقودعبملاع

 ملاعوترهيتبمامإ

156«ريسلا:يخامشلا

77”ص«تاقبط:ينيجردلا

”84صءريسلا:يخامشلا

74١1صءريسلا:يخامشلا

١7١صءريسلا:يحامشلا

51594صءريسلا:يخامشلا

560١صءراهزألا:ينورابلا

قّقحلاةمدقمءريسفت:مّكحمنبدوه

5١٠١ص«راهزألا:يتنورابلا

787صء«راهزألا:ينورابلا

 17196ص«راهزألا:ينورابلا
ّلقألاىلعامّنإو«مالعألاءالؤهعيمجصقتسأمليِّنأكشالو

نألًارظننينثأوأدحاوردصمركذبتيفتكادقو«مهبلغأكلتعمج

.ضعبنماهضعبذخأياهبلغأ

؟ناديملااذهيفهريغسورمعكانهله

يفهريغ"نيسورمع"دجيةّيضابإلاخيراتبتكلنإ
لستامكمهنيبنمانخيشلسنيكلو«سلدنألانمامهئلاثو«برغلملا
.مهنيبزييمتللمهبفيرعتلاانيردجي«نيجعلانمةرعشلا

:يغاوزلاهللادبعنبسورمعصفحوبأ-١

ل"ه0



ةمدقم

هنعلاقو2"2ه465.0)..4 ةعساتلاةقبطلاىفىنيجردلاهركذ
هلو(14).«حالصلاوريخلالهأىفًاروكذماخيشناكا:ىخاّمشلا

.تاقّلعملاوطقللابتكيفةثوثبمىواتفومكح

:ينرفيلاسورمعصفحوبأ-؟

اولأسفكّرحتتملوةرقباوحبذنواسرمألهأّنِإليقو»:يخاّمشلالاق
نمةعطقاولعجا:لاقف..راجيمتبناكوينرفيلاسورمعخيشلا

."؟«اهولكأتالفلزنيملوافطنإوهولكفلزننإفءاملايفاهمحل

نمةيناثلانيسمخلاءاملعنمهّنأودبيهلبقوهدعبيتلامجارتلابسحو
.يرجهلانماثلانرقلالئاوأويرجهلاعباسلانرقلا

:يسلدنألاسورمع-'*

-80١)ةبطرقىلعلوألاماشهنبمكحلامايأةلطيلطىلعايلاوناك

موي-ةلطيلطةنتفربدموهوينابسإلصأنماذهسورمعو(ه1
يومألاتيبلامكحىلعتراثيتلاةروثلادضةحبذمماقأذإ-ةرفحلا

ىلإتلوحتامناعرسنكلاتّقؤمعاضوألاتدمخف..سلدنألايف

.2"عبرنمرثكأيلخادلالالقتسالابفصعيندمنايصع

محشلابسحتالنأ ءىراقلايخأ كيلعبجاولانمهنإفهيلعو

.407ص37ج«تاقبط:ينيجردلا7

.490صءريسلا:يخامشلا8

.065صءريسلا:ىخامشلا6

.79/8ص«سلدنالاوبرغملاخيراتملاعم:نلؤمنيح.دا

مم



ةمدقم

١

ءالوهوطوطخملابحاصنيبزيتنأدبالاعبطو..مروهمحلنميف

«نئارقلاوقابسلاوقايسلابمهفرعأالنمُممهريغوةئالقلا
00يلايلا عا4هرمموسو

0174َنيِمرَنمتلَعْفاَملعوحيصنفهجامووبيضنأ»

ةمجرتلاىفةدمتعملاعجارملا

طءريسلاباتك:ىخامشلاديعسنبدمحأساّبعلاوبأ

.م1/ه١١؟١1١«ةرهاقلا

.ما6«رئازخلا.ةنئيطنسق«ثعبلاةعبطم«يالطميهاربإ.ت

«مهرابخأوةمئألاريسباتك:ينالجرولاركبيبأنبيحيايركزوبأ
/ه8«رئازجلا«ةنئابزدمحأةعبطم«ىبرعلاليعامسإتت

.ما6

ط«ناهربلاوليلدلا:ينالجرولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأ

.م1884/اه705١ءرصمءةينورابلا«ةيرجح

ءرئازجلا«ةيادرغ«ةيبرعلاةعبطملا«يلكبرمعنبنمحرلادبع

/ها9١ا/

ورمع.ت«.تاريخلارطانق:يلاطيجلاىسومنبليعامسإرهاطوبأ
لالقتسالاةعبطم«ىلوألاةعبطلامسقلا«يمانلاةفيلخ

٠":تارجحلاةروسلا

دعملا



ةمدقم

.ما606/ه7/6١.«ةرهاقلا«ىربكلا

ةمئأةفرعمىلإنيئدتبملاوةماعلامّلسةلاسر:ينورابلاىبحينبهللادبع-٠

اه«رصم١حاجنلاةعبطم«ىنورابلااشابناميلس.ت«نيدلا

.م15-5/

يفةيضابإلا25ج«خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعمىبحييلع-4

.م14/ه4ءرصمةبهوةبتكم١مسقلا«ايبيل

ةعشأيفةيضرملاةعمللا:يملاسلاديمحنبهللادبعدمحموبأ4

.رئازحلا«ةيادرغ«بتكةّتسةعومجمنمضء«ةيضابإلا

راد«ةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا:يئراحلادمحنبملاس-٠

.م1914/«نانبلءايروس«ةيبرعلاةظقيلا

كولموةّمئأىفةيضايرلاراهزألا:ىنورابلاهللادبعنبناميلس-١

.ةينورابلاراهزألاةعبطم«ةيضابإلا

اممامتإيفةاقتنملارهاوجلا:يداربلاميهاربإنبمساقلاوبألضفلاوبأ-١1

.م16«ةرهاقلا«ةيرجح.ط«تاقبطلاباتكهبلخأ

وبأ.تءعضولاباتك:ينوانجلاريخلايبأنبىيحيايركزوبأ-١٠

«ةرهاقلا«ةديدجلاةلاجفلاةعبطمء١ط«شيفطأميهاربإقاحسإ

.رصم

ء١ج«برغملاخياشمريس:ينايسولامالسلادبعنبناميلسعيبرلاوبأ-4

.رئازجلا«ةيادرغ«فطعلابذيمالتلارادبطوطخم

دا



ةمدقم

.رئازجلا«كيموفالةعبطم«ةيمتسرلاةلودلا:زاحبريكبنبميهاربإ-6

ةعبطملا«ملكتيخيراتنامع:فاسعيجانويملاسلاهللادبعنبدمحم7

.م1959/ه747١«قشمد«ةيمومعلا

«برغملاوسلدنآلارابخأىفبرغملانايبلا:ىشكارملايراذعنبا١

«ةفاقشلاراد«لاسنفوربيفيل.!ونالوك.س.ج.تاء١ج

.ما8«توريب

فراعملاةسسؤم«سلدنألاوبرغملاخيراتملاعم:سنؤمنيسح.د-

.م191//91ءا1ط«توريبءرشنلاوةعابطلل

ةروشلاعباطم«نييبيللابرعلانيفلؤملاليلد«سلبارطبتكلاراد4

.م191/ا//ه93717١ءايبيل«يزاغنبب

دمحمةمجرتءايقيرفإفصو:يسافلانازولادمحمنبنسحلا-٠

«توريب«يمالسإلابرغلارادءهرضخألادمحميجح

سلدنألاراد؛"ط؛«5جءبرعلاخيرات:سلطدعسأدمحم.د-١

.م1987/ه07١-5«توريبعيزوتلاورشنلاوةعابطلل

5ا





هتابثإوطوطخملابفيرعتلالوح



 



فئؤملاىلإةطوطخملاةبسنتابثإ
نيخرؤملانمنوثدحملاوءامدقلاهيلإهتبسنتبثأسيفنلاطوطخملااذه

:مهنمركذن«مهريغوةيضابإلانيققحملاو

ريسباتكيف:ت)ينالجرولاركبيبأنبيحيايركزوبأ-١
يفناباتكهلاريبكاملاعسورمعناكو»:لاقمهرابخأوةميألا

0/50(..هقفلاولوصألا

ءزجلايف(ه١٠517:ت)ينالجراولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأ-١

عسياميفسورمعلوقامأو»:لاقناهربلاوليلدلاباتكنميناثلا

:سورمعلاقءوههعسوسانلاىلعخياشملاهقيضاميفهلهجسانلا

ريسفتنمناكامفءهريسفتلحيىتحناميإلانمهلهجعسييذلاو»
ةرابعلاهذهف0"2«لجورعهللاىلعدودحلاذافنإلثمءديحوتلاةلمج

طوطخملانم!١١!!صيفاهعجارفءهسفنباتكلااذهنمةذوخأم

.مألا

يفةجحلاميقيامنإ)»:هسفنباتكلااذهنمىرخأةرابعركذكلذكو

اهعجارف47"2«...ديزمهلوقىلعدجوياليذلاةياغلاملاعلاهللانيد

.نتملايف

يتلاةلاسرلايفهركذ(م15١/ه4ق)يداربلاميهاربإنبمساقلاوبأ-

..(ةيراغملاوةسوفنلبجلهأوةقراشملا)ةيضابإلابتكدييقتيفاهفلأ
.44ص؛مهرابخأوةميالاريسباتكيف:ايركروبأ-/*

.14١1ص«ةينورابلا.طل«ناهربلاوليلدلاباتك:ىنالجراولااولا

.اا/نص:ةهسقتردصملا4

دعم



انباحصأفيلاوتامأو»:لاقف ةسوفنلبجفيلآتهبلهتساثيح
لهأنمحتفنبسورمعصفحيبأخيشلاباتكاهنمفلبجلالهأ

,200..ثلاعلانرقلا

باتكيف(ه9118:ت)يخامشلادحاولادبعنبدمحأسابعلاوبأ-

نأنازفلهأنمنيملكتملاخايشألاضعبهيلإثعبو»:لاقريسلا

فورحملاباتكلاهيلإبتكفلوصألايفاباتكهلفلؤي
.9700...يسورمعلاب

ضعببدهشتسا(ه7١”177”:ت)شيفطافسوينبدمحمبطقلا2ه

ىتحو؛ليلعلاءافشولينلاحرشهتعوسوميفباتكلااذهصوصن

.هللامهمحرينيمثلازيزعلادبعنتملابحاص

ةمئاقنمض201مقربهركذ(؟)يمانلاةفيلخرمعروتكدلا5

ىلإهترايزىفاهآرثيحءم1ماعاهطبضىتلاتاطوطخملا

.)01974ماعايقيرفإلامشيفةيضابإلاقطانم

يتلايركبلاةبتكمسبحم يركبلا)يلكبرمعنبنمحرلادبع-ا
لزجأوهنمهللالبقت«(م1987: (ب)ةطوطخماهنمتذخا

راوخلاءارآ"ناونعبيبلاطرامع.دهققحيذلايضابإلايفاكلادبعرامعىبالزجوملاباتكرظنا6

م1918رئازجلا؛عيزوتلاورشنللةبنطولاةكرشلارشن«توريب«قورشلاعباطمء37ج
ةعبطلاءيداربلاميهاربانبمساقلايبآلتاقبطلاباتكهبلخأاممامتإيفةاقتملارهاوجلارظناو07837ص

ىملالا1نبهللادبعلةيضابإلاةعشأنمةيضرملاةعمللارظناورصم:ىنوبلا

ي468.2صءابتكةتسةعومجمنمض

ءريسلا:يخامشلالع

اهنراقو4١ج.باتكلااذهطوطخمنم!4]ةحفصباهنراقو.رص«4ج:الثمرظنادال
ةحفصباهنراقو2«!*خ.باتكلااذهطولتخمنم!!0إ

لوصول04ةالنللعقمالموهكمعا[طهنرمطونث8

1.ظومقتملمام.0.

5 11



نبليعامسإخيشلل"مالسإلادعاوق“باتكلهقيقحتىفلاق«هتبوثم

باتكو...ةميقابتكانلكرتف0.70:ىلاطيحلاىسوم

29506(...ةنونيدلا

ةدمتعملاخسنلانعةينقتفيرعتةقاطب

(١)ةطوطخملافصو

عومجمنعتلصفناةجودزمةقرونعةرابعيه:اهناكم

.يوافطعلادمحاأبنبدمحمجاحلاكديعسجاحلا:خسانلا

ىف(م٠194/ه١١41١:ت)ةعساوةمحرهللاهمحر

نيبةلودنوكياليكل#:ىلاعتهلوقلكلذواكولمم...»:اهتيادب

.«...«مكنمءاينغالا

ىهامنإةماقإلانأتبثاذكهاذهناكاملف...»:اهتياهن

هيتاكىلع«نيملاعلابرهللدمحلاوباتكلامت...تقولا

.(هسفنل

.قوفنمةقزمماهنكلةماتتاحفص4:قاروألاددع

.5١3ص؛م191/5,ةيادرغ«ةيبرعلاةعبطملاءاطء١جع9

دلعه



:رطسألاددع

:اهطخ

:اهخسان

خسنلاخيرات

.ةحفصلكيفارطس56

اهتاحفصىلعأرطماعخاسفناالول«عساوموهفميبرغم

.اهنيوانعيفرمحألانوللاهللختيو«نمزلالماوعب

ىسيعنبدمحابنبينحيدادنبمساقجاحلانبدمحاب

(ب)ةطوطخملافصو

:اهناكم

:اهتيادب

لصألااذههنمتلقنيذلا(ب)ةطوطخملاصنعقي
ةيالو-فطعلا يركبلاةبتكمانلهظفحتدلجمنمض
دئاوفهيفباتكاهدعبو.(١ع/١7م)مقرب(رئازجلا)ةيادرغ

يتالتلايبرجلاناضمرنبورمعخيشلاحرشنمتذخأ
.«ديحوتلاةمدقم»:ةامسملاةيضابإلاةديقعلل

ىلعودمحمانديسىلعهللاىلص
ةنونيدلالوصأهيفباتك.اميلستملسوهبحصوهلآ

سدقوهتشا#حتفنبسورمعهيقفلامامإلافيلأت«ةيفاصلا

.هحور

ججحلابهجاهنمحضوأو«هناهرببّقحلاانارأهللدمحلا

للمعيمجوديحوتلانيبلصفلاةنحمهذهف...ةرينملا

.(2...ةسمخلاكرشلا

ده5



:اهتياهن

:خسنلاخيرات

:اهتميق

...وهالإاهبطيحيالهقلخلىلاعتهتيبرتهوجوو...»

مت...تقولايهامنإةماقإلانأتبثأاذكهاذهناكاملف

.«...نيملاعلابرهللدمحلاوباتكلا

.ةحفص4يأةقرو4

.مس١١>مس0

.ةحفصلكيفارطسا60وأ4

.تارقفلاونيوانعللرمحألانوللاهللختيو«موهفميبرغم

ءهلبقيذلاطوطخملانمهتذخأامنإوهتياهنيفركذيمل

.يلكبنبدمحمنبجاحوهو.طخلاهباشتل

«هلبقيذلاطوطخملانمهتذخأامنإوهتياهنيفركذيمل

.ه1716١يناثلاعيبر١سيمخلامويوهو.طخلاهباشتل

اهئاطخأةرثكمغراهطخحوضويفوةماتاهنأيفلثمتت
.ةيخسنلاوةيوحنلا

20جةطوطخملافصو

لصألااذهىلعاهتلباق(ج)ةطوطخملاصنعقي:اهناكم
«لصألاقبطةروصةروصمه«هتيادبيفاهيلعهتححصو

ةيادرغةيالو-نقزيينببةيرباجلاةسردملاةبتكمانلاهظفحت
يبأخيشللقئاقحلاةلاسرةطوطخم:اهدعب.(رئازجلا)-

.دئاوفلارثانتمنماهريغو...يداربلاميهاربإنبمساقلا

دمها/ث



:قاروألاددذع

:اهساقم

:رطسألاددع

ىلعودمحمانديسىلعهللاىلص.ديمه

ةنونيدلالوصأهيفباتك.اميلستملسوهبحصوهلآ

سدقوهنتحتفنبسورمعهيقفلامامإلافيلأت«ةيفاصلا

.هحور

ججحلابهجاهنمحضوأو:هناهرببقحلارانأهللدمحلا

.«....ةرينملا

...تقولليهامنإةماقإلانأتبثاذكهاذهناكاملف»

.2...نيملاعلابرهّللدمحلاوباتكلامت

.دحاوهجونمتروصدقوةمقرمةحفص4

.مسالال>مسا

.ةحفصلكيفارطس8

.موهفمهنأالإبعتموقيقريبرغم

هدعم



(د)ةطوطخملاضرع

:اهناكم

:اهتياهن

:قاروألاددع

:رطسألاددع

:اهساقم

:اهخسان

:خسنلاخيرات

ذاتسألاهديفحدنعىهويوادرغلادوعسمنبركبابجاحلا

.فسويجاحلاركباب

ىلعهللاىلصوءلاذكأنيعتسنهبومرقمؤ

.ملسوهبحصوهلآىلعودمحمانالوموانديس

هيقفلامامإلافيلأت.ةيفاصلاةنونيدلالوصأهيفباتك

.هحورهيلحتفنبسورمع

(..هناهربيقحلاراثأيذلاهللدمحلا

..تقوللىهامنإةماقإلانأتبثاذكهاذهناكاملف»

.715١1١24ةنسنابعش1ىفهللدمحلاوباتكلامت

.ةقرو8

.ًارطس<30

.مس1١اكمس”؟

نبىيحيديسلاوههدعبيذلاوهلبقيذلاطوطخملابسح

نباميحرلادبعنبدحاولادبعنبدمحمنبميحرلادبع

.ينرفيلاصانفلادحاولادبع

.ها17١؟4نابعش5

-عوام



.حضاويبرغم:اهطخ

.رمحأودوسأ:اهدادم

.؟نييبعصملاىلعفقو»:بوتكماهنمةقرولكهجويف:ةظحالم

يفاممدقأاهخسنخيراتوءحضاواهطخو«ةماتاهنأ:اهتميق

ةلقوطبضلايفةقدلاهبزاتمتاممهأو«خسنلانمانيديأ

.خسنلايقابلامأاهاندمتعاكلذل.ءاطخألا

(ه)ةطوطخملاضرع

ةبتكمبةميقتاطوطخمعومجمهبدلجمنمضدجوت:اهناكم

ذاتسألاهديفحدنعيهويوادرغلادوعسمنباركبابجاحلا

.فسويجاخحلاركباب

دمحمانديسىلعهللاىلصوريميل:اهتيادب
.اميلستملسوهبحصوهلآىلعو

هيقفلامامإلافيلأت«ةيفاصلاةنونيدلالوصأهيفباتك

.هحورسدقوهابحتفنبسورمع

«...هناهرببقحلاراثأيذلاهللدمحلا

تقوللىهامنإةماقإلانأ!اذكإثبتأاذكهاذهناكاملف»:اهتياهن

1.اذكإمث

.ةقرو18:قاروألاددع



.ًارطس5١و7١نيب

.مس5١>مس١

.لوهجم

وأرشعيناثلانرقلايفتخسناهنألمتحيولوهجم

.ةقباسلادعبرشعثلاثلا

.حضاويبرغم:اهطخ

.رمحأوينب:اهدادم

.9١5و#٠ةحفصنيبةدحاوةقرواهصقنت*:ةظحالم

.ءاطخألاصقنثيحنمهبسأبالةطوطخملاةيادب*

ةيئالمإلاءاطخألابةئيلمرخآلاوطسولايفاهنكلو
...اهريغوةيوحنلاو

.راكذألايفدئاوفاهبةحفصفصناهدعب*

خيراتو«حضاواهطخوءةدحاوةقرومرخالإةماتاهنأ:اهتميق

.ًايبسنميدقهنأودبياهخسن

:ةدمتعملاخسنلانعةماعةظحالم

ءلطخلاعضاومىلعناقفتتاماريثك(ج)و(ب)نيتخسنلانأظحالن

.ىرخألل

-مأ



مأنمامهف.(ه)و(د):نيتخسنلانعلاقتنأنكميةظحالملاسفنو
يفنألءاهلامأنوكتنأدعبتسيهنإف(ه)نمرثكأ(د)مدقمغرو.ةدحاو

.ىلوألايفةدوجومريغتافاضإلاضعبةيناثلا

باتكلاناونعتابثإ

(د)و(ب)يف:نيظفلىلعةدمتعملاخسنلايفباتكلاناونعدرودقل

يفو...ةيناثلانونلادعبءايلاب'ةيفاصلاةينوئيدلالوصأ":بتك(ج)و

نونلادعبءاينودب"ةيفاصلاةنونيدلالوصأ'ظفلبطبض(ه)ةخسن

:يليالبوصألاوهو«ةيناثلا

:الئاقةديقعلاباباهبمتحخيتلاةرابعلايفقفتتاهلكخسنلاهذهنأ-١

.(8:)«ةيفاصلاةنونيدلاوةريسلالوصأاذهيفتفصودقوا

الإ"ناد"ةملكيفردصملادجنالمجاعملايفيوغللابناجلانم-؟
لاجمالو«ةبسنلاةغيصىلع'ةينونيد"ال"ةنونيدوةنايد"ظفلب

اذهلعف»:مهلوقءاهقفلاريباعتيفدريوناكملااذهيفةبسنلل

.احيحصاداقتعايأ«ةنونيدلاق»وأ(81)«ةنونيد

نيرخأتملانيققحملاضعبدنع"ةنونيدلا*ظفلبناونعلااذهدرودقل-

روتكدلاويريبعجلاتاحرفخيشلاويلكبنمحرلادبعخيشلالثم
الإمسالااذهبدحأهدرويملمهنمنورخاتملاامنيب...يمانلاورمع

.خاسنلا

.طوطخملانم!17)صرظنا

.طوطخللانم19صةنونيدلابلتقنمو»:هلوقرظنا١

بمالا



نمهوبستقادقوهلناونعلااذهاوعضونيذلامهخاسنلانأىلإليمأف

ةطوطخملاضرع

:يهةيسيئرباوبأةثالثىلإةطوطخملامسقنت

.ةديقعلامسق١

.تادابعلامسق-؟

تاللماعملامسقل*

«دحاوروحمتاذتامولعملةعماجةمهمنيوانعرهظتمسقلكيفو

:راتمت

«نايحألاضعبيفيعرشليلدنودبولوةرشابممكحلاطيضب١

.ىعوضوملاىلقعلاليلدلاىلعًادامتعا

؛ىضابإلابهذملايأرضقانمىلعدرلاولادجلابولسأنأامك-؟

نمعونلاكلذلبيصخلاناديملاهنألةديقعلابابيفًاحوضورثكأناك

.بيلاسألا

ىلعءوضلاطيلستوهباتكلااذهصوصنىفًاضيأظحالياممو-"“

ةقطنملاهذهعقاوىلعاهانضرعاذإثيحب؛ةسوفنلبجناكسةصاخ

ماعنألامسقطبضلابوةاكزلاةلأسمدجن:ًالثمف«ةقفاوملاهجوانلحضتا

دم9



ببسلاو«هابتناللةتفلمةروصبحيضوتلاوبانطإلااهيفعقواهنم

.داهزوةاعرويعرةقطنمتناكةقطنملانأيفحضاو

ًاعساوًاضرعجحلاةضيرفضرعيفًايلجانلحضتي:رسخآلالاثملاو
مارحإلاتايهنم»ةلأسمةصاخو«ىرسخألاضئارفلاعيمجنمرثكأ

اهلهأفصويتلاةسوفنعقاوىلإاضيأعجريببسلالعل.«هتارافكو
ءاسنلابنوجحياوناكمهنإىتحءاجهنمهاكزأواجحسانلارثكأمهنأب»

(859.«ةيرذلاو

تالماعملانمريبكبناجبتنتعادقماكحألاهذهنأظحالنامك-

نمريثكنعجتنتيتلاثيراوملاومئانغلالثمًاباجيإوًابلس ةيلاملا

-رئازجلاب-ترهيتيفوةسوفنلبجيفةسوفناهتضاخيتلابورحلا
ةسوفنةآرشنمتناكيمتسرلامكحلاىلإبورحلاتادادمإرثكأنأذإ

.ناعجشلا

انلنيبيصاصقلاوقرطلاعاطقةيضقيفمالكلاليصفتنأامك

«تاراغلاةرثكنمةماعةفصببرغملاةقطنماهشيعتتناكيتلاءاوجألا

لخادلايفلئابقلانيبءاوس«تارمثلاوسفنألاولاومألاىلعتاءادتعالاو

...ةبلاغألاكجراخلايفناريجلاعموأ

ءانثأاهتفشتكادقءىراقلايخأكنأكشاليتلاةريخألاةظحالملو9ه

رضعبلئاسمليلسلستلابيترتلابايغيهباتكلاسرهفلكحفصت
رخآىف«ناذألاوناتفلاننسةلأسم»دوجولثم.باوبألاولوصفلا

-

.؟1؟18صءريسلا:ىخامشلا؛؟5؟6ص“كج«تاقبط:ينيجردلا؟الريص١1جريس:ينايسولام

دمعاد



لثملثرتكتالفوسو.ةالصلاوةراهطلالئاسمنمامهنأمغرباتكلا

كلذيفةيضابإلاتاباتكلابلغأةزيماهنأتفرعاذإةظحالملاهذه

(8ةعيرشلاوأخيراتلايفءاوسءرصعلا

ةطوطخمللةيملعلاةميقلا

ةيساسأطاقنعبرأيفباتكلااذهلةيملعلاةميقلارصحأنأيلنكمي

:يه

دهعيفةيضابإلادنعفيلأتلانعةماهبناوجفشكىفمهاست-١

نأدعبروذجلانماهملاعمتديبأىتلاةلودلاهذهءةيمتسرلاةلودلا

بتكدوجوالول«ةميظعلا«ةموصعللا»اهتبتكمنويمطافلاقرحأ
ةيرسلانموجيفءابآلانعءانبألااهثراوتي«كانهوانهةظوفحم

.باتكلااذهلثمءانتلصونأىلإءنييهانتملاةطيحلاو

يفنيرومغملامالعألادحأةيصخشنعبناوجانلحضوتاهنأ-؟

تلظيتلاةيصخشلاهذه؛يرجهلاثلاثلانرقلليمالسإلاخيراتلا

هللاكرابف-صرفلامانتغاوطاشنلاوّدجلل-نورقلاربعلثملابرضم

.هللادابععفنومالسإلاةمدخيفهتينصالخإلسورمعخيشلارمعيف

«يناسارخلامناغيبأةنودمنمصوصنىلعظافحلايفاهلضفاهل-"'

برغملايففيلأتلاةقيرطعمبسانتياصيخلتاهضعبصيخلتلب
عابمهلسيلمجعموقىلعمالسإلاضرعتاهنأذإ«يمالسإلا

نبملاسخيشلاوزترامش.ق.حت«يضابإلامالسنبال«نيدلاعئارشومالسإلاءدب:باتكظحال-47
.ةعيرشلاوةديقعلاهيفدهتفوساممنإوءالصأخيراتلايفباتكلاو.بوقعي

سمس6080ا



(440يدعومالكلامهلطسييف«ةيبرعلاةغللاىفضيرع

فيلأتلايفةيملعلاةيجهنملاىلإباتكلاصوصنانضرعتسااذإ-4
يعرشلاليلدلاىلعدمتعت:اهنأذإ«كلذنماهظحدقفتالاهاندجو

تابثإيف آماعناكولو دنسلالمعتستوءاهماكحإيفىلقعلاو
تارابعلارايتخاو«ةسردملكلةصاخلاتاداهتجالاوتاحيجرتلا

.اهمهفنميماعلانكمتيىتح.«ةحضاولا

وهف«هراثآوخيشلانعتثدحتىتلارداصملايفاهرقتفنيتلاةطقنلاامأ

لخادروكذمببسلالعلو.ةرشابمةروصبباتكلااذهفيلأتببسراهظإ

هيفنوكترومأضعبىلإىباتكبدصقأنأتدرأو»:فاكريغهنكلوباتكلا

(80)هبهللافلكامتةجاحلا

هللاوءميدقلاذنماذههناونعبباتكلااذهةفرعممدعىلإعجريهلعلو

.ةقيقحلابملعأ

.ناذالاءرطفلاةاكر«لبإلاةكزءةعامجلاةالص«ةالصلاتاقوأ:نراق84
.يناسارخلا

.طوطخللانم١١1صرظنا46

5لا2



 

(0)*ييس٠

ملسوهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو
ثلاثلامسقلا

ةيفاصلاةنونيدلالوصأهيفباتك

هيقفلامامإلا

هحورسدقوحتفنبسورمع

.فيحصتوهو.©نيعتسنهيو١(د)يف-١

-مال-



لوألابابلاةمدقم

ةديقعلاىفلئاسم

ةمدقم

ةرينملاججحلابهجاهتنمحضوأوهناهرببقحلا0رانأيذلاهللدمحلا

لجوّرعدارأامبهئادعأىلعاهبدهشو«نيلطبملارذعاهبهللاعطقيتلا
راذعإدعبالإكلهنمكلهيالوءرذعهتيصعميف"7يصاعللنوكيالل .

00ريسحد هللالعسانللَنوكَيالَتِل»ىلتتهبتكلزنأو«ءىرتتهلسرثعبءراذنإو ٍعدساويمهس3وممس2 (0مبميكرعناكَولسرلادعب
رسلنسسمرلحر

س

ر

01رعرسرعد أَمدبريوَوَسيِبنعكلهنمكهل» 920ا1

:هباتكىفهللاهنيبدقوالإطقءيشيفاوفلتخييبملسانلانإو
ديروينرينَمَهل"”4ءاشينميدهيوءاشينملضي(”0نكلو» 2هجميعمرد6سواعورهرمرس2(اممسوسعأ أنأدرينمو»204يربولعومف»«رلْسِإلِإوحمي
.«انارأ»:(ب)يف-"

.«نيصاعلل»:(د)يف-'

158:ءاسنلاةروس5

.47:لافتالاةروس6

.اذك»ةيآدجوتالذإاطخوهو2...لضيهللانكلو»:(ه)(د)يف-5
,97:لحتلاةروس07

178:ماعنالاةروس4

.7؟:رمزلاةروس-6

بمهل-



.6عمراسم.أعَرسول.

هيلإلصيالف١بسلافهرْدَصلعب
اقيض

:هرمأنمةهبشىلعوهف«ريخلا

قاشيملا(١١)هايإهملعنمعيمجىلعذخأوهنيبوهنيدهللايش
24آوسائلاَنْ»

لجودعلاقفكلتلعقولموقاستهللربعدقي

"”4يأَََشأَوِِروُهْظهآَرَو
ُهَدكَيَباَمدبرئَدْطْأَومالمَونرَلَوإل:هلوقو

0174ومعاليملليتلولكلاف
!ةديقعلاىفلئاسمأ

[نيدحوملانيبةلماعملا]
نمءيشههبشيالهنأوةينادحولابهللرارقإلا:هوركاذنحناملوأف

هنأهبءاجامبرارقإلاو«هلوسروهدبعًادمحمنأو«كيرشهلسيلو؛هقلخ

لصفلا١2ةنحمهذهفءكرشلانمجرخدقفاذهبرقأنمفهللانمقحلا

هللالوسرناكىلإو2294ةسمخلاكرشلاللمعيمجوديحوتلانيب

دعبهللامهالتبامث؛املسمناكهلباجتسانمف«نيكرشملاوعديمي

18١1:ماعنألاةروس-٠

.«ءايإ»:طقس(ه)يف١

.141/:نارمعلآةروس-

.181/:نارمعلآةروس-١؟

.أطخخوهو«..ةنيبلانمهللالزنأام..»:(ه)ىفو.159:ةرقبلاةروس-4

١.ءاقنلاوءافصلا:ةنحملا6

.نيئباصلاو«سوجملا«ىراصنلاءدوهيلا«نيكرشملا:ىلإةراشإ-

:(ه)يف١1
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سانلابسحأ2ملا»لجوزعلاقفءاهبمهصحمو«ضئارفلابكلذ

:هلوقىلإ'ءالتبالاريخب1404..َنوُمَتقْاَكْمَْواسماءنأثرقيأ
مهوهباورقأاملمعيف(':)4أووَرصسِدلادَساَنَمَلْعَلَف»

مهامسف.هباورقأاملمعلعيبضتلاوةنايخلالهأ"'4َنيِبِذَكْلَنَمَلَعَِلَو»
؛دودحلاتناكمهيف«كرشلاللمنمادحأهبمسيملامسا«نيقفانمهللا

؛حئابذلالكأو«ةئراوملاوةحكانملانمقوقحلامهنيبترج«نينمؤملاعممهف

جحلاو«مهزئانجىلعمايقلاو«ةداهشلالوبقو«نيملسملاعم٠1؟]ةنفادملاو

عممهرارقإبمهف«ةيدلاو2")دوقلايفمهتيوستو«صاصقلاوءمهعم

ميرحتنم«نآرقلاهلطبأامالإمهقافنبمهنملطبيال.ماكحألايفنيملسملا

رفكلابمهتيمستو«مهنعهللاهافندقوناميإلابمهتيمستو«مهتيالو

نم"هباورقأاماوركنيملام«كرشلابمهلةيمستلاميرحتو"7«قافنلاو

.مهعمجيرفكلاناكنإوديحوتلا

نإ:ىلاعتوكرابتهللالاقامك«لزانم8*2ثالثىلعسانلاناكف
اَهّنفَفْسَأوالمصنأبِألابجْلاوٍضرألاوتوسللعةنامألاسرع

/

1:توبكتعلاةروس-

.«ىلتبالا»:(د)يف69

.اطخوهو.«نملعيلو#:(ه)ىف٠

.*1:توبكتعلاةروس١

.(ه)و(د)نمهاتبنأامباوصلاو«دوقلا»:(ج)و(ب)يف

58ا:هلوقف«...قافنلاورفكلابمهتيمستو»:هلوق_"“+*

مهلدوج

ركاب

هلوقىلع0طعنرف

:

يأيفلخديالو؛لطييال
.فيرحتوهو.«اررقأامه:(ب)ةخسنىف14

.هتئال»:(ه)يف6



مث...هبر_رمأل:4اًلوهَججهسفنل:4طناهلج
كيكوتملادأب:لاق
ءافولالهأهللا»«رفكلايفداتلزنم

هميدويةد 2774ُهَللاَناوَو١لمعلاولوقلاب
[نيتلزنملانيبةلزنملا]

ىفةفلتخمءاهئامسأبةفورعمقلخلاىفلزانمهذهف

مهقرفيوءاوعمتجاثيحنممهعمجينأهللالدعنموءاهلزانمواهماكحأ

.اوقرتفاثيحنم

.لمعلاولوقللركنملا:كرشملا

لمعللعيضملالوقلابرقملا:قفانملاو

.لمعلاولوقلانمهبرقأامب"70:نمؤملاو

الامك؛رفكلامسامهعمجيناكنإو«كرشلابقافنلالهأىمسيالو

مهف٠..رفكلامساومهعمجترانلاتناكنإو«قافنلابكرشلالهأىمسي

"11614ككونهكَلكدنيب:هللالاقامك
مكحلايفنيكرسشلاعممهالو«باوشلاومسالايفنينمؤملاعممهال

«مالوحيهم١:هللالاق«ةريسلاو

.9":بازحألاةروس5

.«ةثالثا:(ه)يف

.ءايلافذحلبجومالذإاطخوهو.«فوملا»:(د)يف34

.47١1:ءانلاةروس4

4١:ةلداجملاةروس"٠3
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هيلإانوعداملوبقىبأنمفءاورفكواولضهبامكرتىلإمهوعدنو

زواجنالو«هلاتقانللحتسا©')انتبصانمنيابوءانتلاقمهّفسوءانتوعددرو

ءانيلعكلذمرحمءمهيرارذ”")يبسومهلاومأةمينغىلإمهئامدكفس

الإءمهنمانللحأناكاممءيشمهنممرحيالو«مهبرديحوتبمهرارقإل

يبسلاناكامنإو؛ناميإلامسانممهنعلازيذلامسالابمهتيمستوةيالولا

هللايبناهيفراسوءاماكحأكلذبهللامكحدقو«كرشلالهأيفةمينغلاو

..نيعدتبمربغًاعابتأانكفءاولتبانيح""7نونمؤملااهعبتا«ةفورعمةريسب

نعةيزجلاباورقيىتحاولتاقينأ:هللامهلزنأثيحباتكلالهألزننو
مهورئارجلاحاكنةيزجلاباورقأاذإمهنملحتسنوءراغصولذ

:هباتكىفهللالاقدقو«-ىراصنلاونووباصلاودوهيلا:ثالثلاللملالهأ

مهوَيَنَع»:هلوقىلإ<.زآلاولاَهلا,»
مهولذنع:ينعي400ب

َنيَِلماَعطَو»هلكلالحلاينعي4:71١1َتَبيَطلمُكَلَلِجُأل:لاقو
:امكسلم٠83.هلموم. «َبككْلااوثوأنذل"تصحولاقمث«مهحئابذينعي:*تبتكلااونوأ

0و

تورعيم

.ةرادعلاوةمواقملا:ةبصاخلا-١

خاستلابلاغةداعىلعةزمهلاتفذحامئإو«ءابسيبسيىبسنموهف«زئاجوهوءابسو»:(ه)و(د)يفعلا
كلذىلإرشنملو.نلألايفيرجيامعمايشامتيتايساميفوانهاهاححصو.صوصخلاىلعةيراغملا
1.اهدوروةرثكلشماهلايف

.«نوململا»:(ه)ىف

.؟مهئاسننم»:(ه)يف#4

759:ةيوتلاةروس"6

.«نورغاصمهولذنعينعي»:طقس(ب)ىف

5 0-5



يرووومسرع

نهوجوزتتنأهروحنهومستت|ءاذإ#ءمهنمرئارحلاينعي

ريغنيحكان"4ويفرم»:هلوقب©"7نيبتف«نهروهمب
اهبينزيةليلخمكدحأذختينأينعي200نينلعمنيناز
شا:ماعنألاةروسيفلاقامك-هتينالعوهرسكلذهللامرحفءرسلاىف

َسِحومْلااوُيَرفَتالَو»:هلوقىلإ«مكسيمسيريالولات
9نرمَرحاَمَسِإلكل:فارعألايف0اا

61رهام
يفنوبسيمهنأل«مهنمكلذليلحتانكرت«ةيزجلااوبأواوبراحاذإو

لحتسنالو«هريغلاهيبسلحيةأرماجوزتينأملسمللحيالف«لاحلاكلذ

.رئارحلاالإليلحتلايفركذيملهللانألباتكلالهأءامإحاكن

ام«مهناميأتكلماملجرلللحأهللانأل«نيميلاكلمب؟!)نأطويو

«تاكرشملاو«عضاورلا:كلذنم«نوملسملانهمرحييتلاةلزنمباونوكيمل

اموءةلوعبلاتاوذوأءاهمرحينماهبلخدوأءاهمرحينمبتلخدامو

.زجاوحلانمكلذهبشي

ةمألارحلاجوزتيالو.يرستلايفددع(؟*”تقولجرلاىلعسيلو

جيوزتنعربصلاٌرطضملادجونإو؛ةذحاوالإجوزتيالوٌرطضمالإ
رص5هم 404آرأرينأو8#لاقامكءهلريخوهفةمألا

.«نيبت»:بسنألاوخسنلايفاذكع”

.6:ةدئاملاةروس"8

.161:ماعتالاةروس6

.7:فارعالاةروس-غ

.؟نيطي):(ه)ىف١4

 ةدعلامايأراظتناهانعموأ.«ددعفقو»:حيحصلالعلوخنلايفاذك-47
:طقم:(ه)ىف4

.86:ماعلاةروس-44
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[سوجملاعمانتلماعم|

السلاهيلعهللااسوعاامل ويبنهبراسو؛مهيفهللامكحسوجملايفانمكحو
مهولينعإ»مهنمتذحأاورقأاذإف«ةيزجلاباورقيىتحءاولتاقينأ

اوك:لوقيهللانألهبنونئادمهامىلعاوكرتمثم74تورم

الو«نيدلاىلعهركأ:لاقيدقو.447نِدلاَِف
وأناكاملس مهرئارححكنتالومهحئابذوهيفهركت

..ابرح

هيلعليبراسومدققهللامكسامناثوألايفمكحول

يفلوخدلاالإمهنملبقيال«مالسإلايفاولخديىتح(؟40لتقلا:م

.هيلعنورقييومهلسيلمهنأل«ةيزجمهنملبقتالامس

)5006«مدآنيدلهأ اومعز-مهنأوملعلانمهرثأنوعديسوجملاو

لزنأمهيفو..انيد'7نوعديالفناثوألاةدبعامأو..ةيزجلامهنمتذخأ
دمرع24أثا

دلتدو#ءاكرشينعي:#هنلف3نوتاللوحمهولهو#:هللا

مهيفو..ةلملكيفةريسلاانيبوءاهانركذدقفكرشلاللم*هذهف6م

.59:ةيوتلاةروم-(6

:ةرقبلاةروس-5

.؟لكوتر»:(ه)يفاا

:حيحصلالعللعمل4

ىلعاويلمهنال»:بننالاوءخسلايفاذك46 .«نيدىلع

.(ه)ر(د)نمتبثأام:بسنالاو.«كلذر2:(ج)وبا:نيتكسنلاىف5

.أطخخوهو.«اوعديالف»:(ج)و(ب):نيتخسلاىف١60

97١1:ةرقبلاةروس-67

-5م



[نيقفانمللانتلماعم|
اوعداىتلامهتلممهيلعيرجيوءناميإلاةلميفمهفنوقفانملاامأو

يف2*؟)لاغدإهنكلو«ىراصنلاودوهيلاةلمكةلمب'"”اوسيلوءاهباورقأو
قافنلااوباصأامنإو«ليوأتلايففيرحتوأءمرحميفةوهشامإ؛نيدلا

«قحريغيفةهبشليوأتوأءلضم2057ىوهيفكرشلا5٠1]نودصاعمب

اممكحمهيلعيرجيو«هنوركنيالوهنودحجيالو«ليزنتلابنورقمهلهأو

ىلاعتوكرابتهللانأل«مهنمةءاربلاو؛ءامدلاالإمهنملحتستالوءاورقأ

4البيوأودياوفَقفامسبأ:لاقفكلذريغمهنملحيمل
هدير»:ىلاعتهللالوقل©””)اونياباذإكلذمهنملحيامنإهنأنيبيو

مهتافتراهظإنمراوهاذاذ9ديتويوفر
هسألتقيتبلدهللالاقوكرت

«نمؤمملسمدحوملكنإةئجرملاتلاق000قافتلارفكرفكلاب

لاقاملًافالخءاهبكتراالإةيصعموأءاهكهتناالإةمرحهللرذيملنإو

عرشدقو..ةرباكمبهللالوقلاضقنو«هللاىلعةأرجمكحاملاكرتومّللا

.أطخوهو.ءاومسيلر»:(ه)ىف0

.طلخلاوةنايخلاىنعمهلو..بيرملالوخدلخديأ:لغديلغدنم:لاغدإ6414

.(ه)نمتبثآامبننالاو«ءاوه»:(د)و(ج)و(ب)خسنلايف-0

.531:بازحألاةروس51

.(ه)و(د)نمتأامحيحصلاو.هونايب»(ج)و(ب)خسنلايف5

.,50:بازحالاةروس-4

.«اوملتنا)(ج)و(ب)يف-4

8:تارجحلاةروص
.«تلاقو»:(ه)يفو.6تلاقامكال::بنألاو«خسنلايفاذك-١

.(...ةيناغلا«ةيسنويلا)ةيمالسإلاقرفلاضعبلهاجتإوه7
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الوملظالو2"؛رذقالوهيفسيلءاصلاخخايفاصاينانيدهللا

سيلو"*!ءودعهيفىلوتيالو«برلاةيصعمبهيفناديالو«ركنم
ىوهلاضايريفيعتريءرجافوأهيفسالإمهتلاقمىلعمهدعاسي

طاخسإو«هّللاةيصعمىلعةاصعلاةأرج؛277تاوهشلاىف

.مهبر

حنمتنملإ

ىلعلاةجردلاهباولانتديحوتلامكنود:اولاقو«مارحلاقاسفلاحابأو

ًالهجةيصعمهللاوكرتيملول«مالسلاهيلعدمحمةنجلايف
ىلعمهنأنومعزيءةيالولاالوةءاربلانوفرعيالمئاهبلانم

همساالإنيدلانمنوفرعيالو"ىتحءيشىلعاوسيلو«نيد
الوءهتفصالإباتكلانمنوفرعياوسيلوباتكلاىلعمهنأنومعزيو

الو.هماكحأبنومكحيالو«مرحياميفالولحياميفباتكلامهدوقي
تامأنمتمهو«ةنسلالهأنممهنأنومعزيو«هئامسأبنومسي

تيبنأو«ةبلغلاوروهظلاوةرثكلابنوجتحيوءاهلهأمهوةعدبلانوركنيو

.؟ىذق»:اهباوصلعلو.«ادق):(ه)يفو.«دق»:(د)يفأرقننأنكميو.روفن:دنا-7

.قيضيأ«ردق):(ه)ر(ج)و(ب)خسنلايف4

.«رذع»وأ«ردغ):(هع)ىف60

.تبئآامبسنألاو.ةرجتي»:خسنلايف7

.خسنلايقابنمتيناامبنالاو«تارهشيف»:«ونايب»(د)يف

وأةنجلالوخدليجعتبلطاعرشو«ريغللريغلانمريخلالاؤس:افرعو؛بلطلاوةليسولا:ةغلةعافشلا"4

مالسلاهيلعانيبناهيفصتخيو«مهريغوءاببنأللنوكتف«نينمؤملاهدابعللجوزعبرلانماهيفةجردةدايز

راونأقراشم:ىملالا:رظنا.ةاقتللالإروجتالةيضابإلادنعيهر.هدعبنميتأيمث«ةدايزلالضفب
75896.3ص«لرقعلا

.اهلبطسإريغيفةيعارلا:ةمئاسلا8

.أطخوهو.«نومقي#:(ج)و(ب)ىف
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هللايلونممكف«ءيشيفةجحلانماذهسيلو؛مهمكحيفمارحلاهللا

يفهيلعهللاتاولصميهاربإيقلأدقوءًروهقمًاليلذًاريسأهئادعأيديأيف

رانلايفهوقلأنيذلاناكلةبلغلاعمناكولوءهللاةجححىلعوهوءرانلا

وبأناكلو«نيقحمرهدلافلاسيفهللاءايبنأاولتاقنيذلاناكلو«نيقحم

هللايبناوجرخأنيحنيقحمشيرقيكرشمنمهعمنموماشهنبلهج
تيبنماوعنمنيحنيلطبمهباحصأوهللاىبن""0ناكلوءةكمنمنينمؤملاو

ْمُكوُدَصَوأُأوكيلاُمُه»:لجوزعهللالاق..هوبرقينأمارحلاهللا

هللاةجحاوكرتو."'47ليليدم5َمىَرْفَأَوِراَرَحْلادع
اوشحوتساوهللاباتكلقثمهأجلا.لطابألايفنوضوخياوذخأو«ةرينلا

اموقنإ):اولاقو«ةيذاكلاتاياورلاباوسنأتساوقحلانعاورفنوءهنم!5١

ءًادلاخاهلخدنمنأ:عضومريغيفهللاديكوتدعب«(رانلانمنوجرخي
ٌبميِقُمُباَدَعَدُهْلَو١ءنوثكاممهنإو"47مهامو

ًاقحاولاقيذلانأولف.بذكلااولوقتو«هللاىلعاورقفاوهللاةلاقماوفرح

مهنأهللدمحلاو ملعنانكلو مهفالخانرضيالوهيدعسنمثمانك

.ةبذك

.لمعالبلوقمالسإلانأنورينيذلامهو١0

.«ناكولو»:(ج)و(ب):نيتخسلايفال"

50:حتفلاةروس7

,«نيجرخمبا:(ه)يف1

.ا/:ةدئاملاةروس-١

دكالا



ةبرقمهمتش:نولوقيمهنأىتحو:279ةيضابإلامعمتشنولحتسيمهنأو

دمحمةمأعيمجنأ؛مهمالكلوأضقناذهبف؛ملعريغبءهّللاىلإ
هضعبضقني«دداضتممهنيدف«مهنمةءاربلامارحنوملسم«مالسلاهيلع

هيلعيتأننأنمرثكأمهبهذمداسفو؛هلوأضقنيمهمالكرمخآوءاضعب

؛هبهاذمركتتسيملوءهماقأنمقحلابسانلاىلوأنإو.ربحخالوباتكب
ءهمكحيلدتساوهرمأعبتانمهللابسانلاىلوأنإ؛هلوقفلتخيملو.

امبمهيفمكحوءهباتكىفهبهللامهامسامبسانلاىمسوءهرمأبلدتساو.

الإلاملاذخأيالوءبضغهبليميالو.ىوههمكحعبتيملوهللامكح

«ضارتنععيبوأ«ءارشوأهللاباتكنمثاريم:هلهللانذأثيحنم

ريغنيكرشملالاومأنمةمينغوأءتابهلالهأسفنةبيطنعةبهوأ

عم؛ىدهلاىلإمهوعديلهأعم.ىدهلاقيرطيف..نيدهاعملا
ىلعةمينغلامسقتىتحيفختسيالو«منغملانم"7ال؛لدعلالهأ

همسقنميفهمسقيو؛مامإلاىلإسمخلاعفديوءركسعلالهأعيمج

دحأ0187يفصينألحيالو«هنذإبوأىدسهلامامإبجورخلاحصيامنإو.هللا

«هنطبلهلكأياماعطالخامءمامإلاهبهلفننإالإءايشنمهشفنل

هجرخيمهسلاىتحءموسقموهفكلذىوسامو«هتبادهبفلعيًافلعوأ

.هدسجنملجرلا
يف-هللاةمحرينامعلايدزالاديزنيرباجمامإلااهسسأةلدتعملاةيمالسإلاقرفلانمةقرف:ةيضايإلاع8

لوألانرقلايفهللاةمحرضايإنبهللادبعمامإلايمسرلااهقطاتىلإتبسناهنكلو«ءةرصيلا

اهعابتألازيالو«نيفصةكرعميفميكحتلاضفرةيضقيفالإاهندابميفجراوخلاضيقنيهو«يرجهلا

لك؛ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا:رمعمىبحيىلع:رظنا.ايقيرفإلامشونامعيفنيرشتم
تاسارد:تشوعأديعسنبريكب.ةيضابإلاةقرفللةيخيراتلالوصالا:تافيلخدمحمضوعو.باتكلا

.ةيضابإلالوصالايفةيمالسإ

.مئانغلايفةنايخلاوأةقرسلا«لغلانم:لغي7

.يفطصيب:بسنألاو«ىفاذكع4
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[ةيرفصلاتاهبشىلعدرلا]
ءديحوتلالهأنمرئابكلالهأكيرشتبتلاقو

هللاهعرشيملآنيد؛هللاىلعةأرجمهلاومأةمينغو«مهيرارذيبساولحتساو

ةهبشليوأتكلذىلعاولوأتو؛مالسلاهيلعهللايبنهتريسب:”نسيملو

.هلةياهنالاملالضلانممهيلعلخدف.لدعلانمتجرخوقحلاتفلاخ

اوزاجأوءمهحئابذلكأو«ةلبقلالهأةحكانماوزاجأفمهلوقضقانتو
تومريغنمةلوعبلاتاوذحاكناولحتسأو«مهرهظأنيبمايقلاو«مهتداهش
لوسرلاةرجهكاهنأاومعزو«ةرجهلا)اولحتناو«قالطالونهجاوزأ

ام7.1|")وذخأفءمهتعدخومهتيرفنمىصحيالاماذهفمكي

.اوهركاماوكرتواوبحأ

لكأبةيرفصلاتلضدقف«برعلايكرشمةلزنمبةلبقلالهأناكنإف

.مهتحكانمومهتثراومومهحئابذ

ةداهشلالوبقوحئابذلاوةحكانملايفكلذف«سوجملاةلزنمباوناكنإو

مهيلعاوبرضيلفباتكلالهأةلزنمباوناكنإو.مهيلعةيزجلابرضكرتو

مهنماومرحيلولاجرىلعمهءاسناومرحيلوءاوملسأاذإةيزجلا

مهيرارذيبسلالحتساباولضدقفديحوتلالهأنماوناكنإو«ةثراوملا

ةيقتلانأوءكرشمرئابكلابكترمنأنوريءرفصالانبدايزىلإبستتجراوخلاقرفنمةقرف:ةيرفصلا-4
.4١٠ص.بهاذمالبمالمإ:ةعكشلاىفطصم:رظنا.لمعلايفاللوقلايفزوجت

.ءرسي#:بسنألا.لعلو:نيتخسنلايف

يراخبلاهاور.«حتفلادعبةرجهال١:لوقيْمُِللوسرلاوءاهومعرةرجهىلإمهفنأاوبسن:اولحتنا-١
..يطويسلاهححصودوعسمنبعشاجمنع

.«اوكرتواوبحأامو»:ةفاضإ:(ه)يف-7١4
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صضعبيفو«نيملسملابمهتريسضعبيفمهموقنوهبشي..مهلاومأةمينغو
؛ىزعلاوتاللالهأبمهنوهبشياهضعبيفودوهيلابمهنوهبشي
!!هللاباتكبثاريملامهنومساقيمث«مهلاومأةمينغنولحتسي

املكوهتمينغمارحثروياملك»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو
ةمنغ0هااىر(84)عدم

هاال مثهللاباتكبمهموقءاسنحاكناولحتساو.هللاباتكب

يبسو«لالحبحاكن:ةأرمايفنامكحعمتجيالو؛كلذعم

.لالحب

.اهضعبتركذدقوءاهعيمجفصأنأنمرثكأمهتلالضو

لهأنمنيثدحملااهيلإفيضنةلزنميأيردنال:ىرخأةقرفتلاقو

عقنال"نأهللىضرأكلذو«مثإلانمزرحأوانلملسأكلذو«ةلبقلا

نونمؤممهضعبلاقفمهيفاوفلتخاسانلانالأطنخلانمءيشىف

ةكئالملاونامياكمهنامياناميالاوةيالولامهلهتباث.نوملسم

مهنملضفأهتكئالموهلسروهللاءايبنأنمدحأسيل«نينمؤملاعيمجو

!اهبكتراالإةيصعمهللكرتيالنمناميإ..ًناميإ

عم اومعزرضيال!؟لسرلاوةكئالملاو(*87ليفارسإوليربجناميإك

رصملاكاهنععجارلاوبونذلانمبئاتلا(84)!؟فصالوريبكديحوتلا

.رهظالاوهر«منغيامد:(ج)و(ب)يتخلنيف45

.”0٠4ص016ج؛لينلاحرش«ةجحوهوءهبنيملو«نيروغبتءاور»:بطقلالاق4

.؟نهيبسا:حيحصلاو.خسنلايفاذك40

(نأ)طقس(ه)ىف5

.«نيلسرملاونميلملاناميزك»:(ج)ىف-

.؟لئاكيمر»:(ه)ىف44

.بونذلانمةريغصالوةريبكهبينعي:ريغصلاوريبكلا44
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ليفنتنماودرامو«لاقتنالاولاوزلانمهبهوفصواموهلمهديدحتو

ةدوُدْعَمامامالراكاَنَسَمَتنأاوُلاَقَو#دوهيلالوقبهبشأمهوهللا

لهأكةلبقلالهأنمنيثدحملانإ:ةيرفصلامهوىرخأةفئاطتلاقو

-اومعز مهنملحيءكرشموهفمهكرشيفكشنمفء«هللايبنبرح

.يبسلاومكحلاومسالانمنيكرشملانملحيام

لهأةلاقمهذهف؛نيكرشمباوسيلنوقفانمنولأض:ةفئاطتلاقو

,(637لدعلا

|ةلزتعملاتاهبشضقنأ
اولضمهنكلوءاوقفانالواورفكالواوكرشأامتلاقو

ءاوقسفواولضمهنكلو«نينمؤمب!1١!اوسيلو«ناميإلانممهئربيالًالالض
نيذلاكاكشلامهتيالويفاولخدأمث؛مهنمةءاربلالحتومهتيالومارح

نيذلاةئجرملااولوتواولزنثيحالوءاوباصأيأيردنال:اولاق

امنإةقرفلك!قمحأمهف«نيدبةلزتعملاهنعهتفننملةيالولاوناميإلااوتبثأ

يفنولحتسي«نايدأةثالثنودقتعيمهو؛هيلعينبتوادحاوالصأدقتعت

.نيثدحملاةيالونومرحيمهنألء«هريغيفنومرحيامنيد

.40:ةرقبلاةروس-6

.ةيضايإلامهبدصقيلذعلالهأ

اهتلدآنمماكحألاطابتسايفلقعلاوليوأتلاىلعدمتعتةيمالسإةقرف:ديحوتلاولدعلالهأوأةلزتعملا-١5

يرشخمزلاوظحاجلاوماظنلا:اهمالعأنمو(ه١15:ت)ءاطعنبلصاووهاهسسؤمو؛ةيعرشلا

.؟44ص«بهاذمالبمالسإ:ةعكشلا:رظنا...رابجلادبعيضاقلاو

,؟مسالا)طقس:(ه)يف-01
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هنورينمنيديفاولخدينأمهلزئاجف«نيدباهلحتستةئكجرملاو

ىلإعوجرلاملعلادعبمهلزئاج..اوملعذإدعبمهنيدنوكرتيوءاملسم

.ىرايحًاكاكشةفرعملادعبنوعجريو«كاكشلانيد

دقوءمكنيبواننيبمكحلااولدعاو«مكسفنأنمانلاوفصنأ:اولاقو

(10)نأولو.ةلزنملاكلتبمكئافعضنملزننممكاندجو

فرعيملنم(15)بيغلامزليملمهلنابتساامبلجرنمنوءربيمكءاملع
.ءاملعلافرعامهتءاربنم

ثدحأمثءاملعلاةيالوبالجرىلوتنمًالجرنأولو

ىلعتبثف«ءاملعلاملعفيعسضلاكلذزرفيالو«ءاملعلاهبهتعلخًارمأ

.!هومتيلوتفهتيالو

امىلعامنإوءمهفعضلكاكشلاوةئجرملانحنانرذعكلذكو

امهلهجبامهانرذعكلذكف؛مالسإلاىلعهانيلوتامنإ:اولاقو«هناميإنمناك

.هلهجبمكفيعضمترذعامك

انفيعضنأل؛ةجحلامهيلعهبمقتملاميفمهئاملعىلإمهدرلانءافعض

.فيرحتوهو««نولتت»:(ه)و(ج)و(ب):نيتخسنلايف-4

.فيرحتوهو««نولو»:(ج)و(ب):نيتخسنلايف56

.«بئاغلا#:باوصلالعلوءخسلايفاذك

.نودلقملايأءاملعلاريغانهمهبدصقي:ءاقعضلا-7

.فيرحتوهو:(ج)و(ب):نيتخسللايف4

تالا



هذهلاقامىتمف؛مهنيدتلهجيذلايفينيدو«مهلوقيلوقو«تلمتحا

.ءاملعلاملعقفاودقناكةلزنملاهذهلزنوةلاقملا

هبدبعيانيدهللالوءانملعنملضفأملعال:نولوقينيذلاامأو

هيلعمتنأاممتبصن")امك؛ًانيدمارحلابصندقاذهفءهيلعانكامملضفأ
.ًانيد

!ةمعنلارفكىلعليلدلا|

باتكلبقنم:انلق؟ناميإلالالضرفكمتملعنيأنم:انلاولاقو
ىلإنيرفاكلافاضأهللانألبقنم:انلق.كلذانودجوأف:اولاق.هللا

ثيحنم:انلق؟ارفاكينازلاهللاركذنيأ..كلذانودجوأف:اولاق.رانلا

انأامك.رافكهباحصأنأانملعديعولااندجوامثيحفءديعولاهيلععقو

لوقل؛رانلاىلإنوفاضممهنأانملعرفكلابًاموقفصوهللااندجوامئثيح
مياةمرايموعومر0١06,#2و0000نك

َتَدِعأَيلاراَملاأوفناو#لاقو.اهلااهدعوراتلا»:هللا

974١0...تَالِسَيلَأةسيدَهاَنِإ»:لاقو؛74١َنيرفكلِ
.ل00روبهاشملووامروعهوصكمعل هيلعناميلس8١1]لاقو.''””اهيوُيركسمَوفاكو:لاقو

كوهتوسكرم

رب

4١00:58 ةقلطملاةغللايفسانلاعامتجاعم.4ركمارك1»:مالسلا

هنأنمّؤمبسيلنمعكربخأالإالهاجوأاملاعادبألأستالنأ:ةزئاجلا

.فيرحتوهو.«مك١:(ج)و(ب):يف8

للاجلاةروسكك

.131:نارمعلآةروس١

.«ًاروفكامإوًاركاشامإليبسلاهانيدهانإ»:اهمامتو.":ناسنإلاةروس١٠

.37:نباغتلاةروم١٠

:لمتلاةروس4١٠



نوذفنيمهنأل؟هللاودعينازلانأنومعزينيأنم:مهتلأسكنأولو.رفاك

جرخهنألبقنم:كلاولاق؛هللاودعالاضاقسافهنومسيوءديعولاهيف

نيبسيلو«هللاةوادعقحتساهللاةيالونمجرصخاملف«هللاةيالونم

انفرعف:مهلانلق؛هللودعهنأانلنورقتمكنأعم«ةلزنمهتيالووهللاةوادع

هللودعلكوهلوقلبقنمهللاودعهنأ
ودعهنإانلقامنإانإفءهرفكاوفرعافهتوادعمتفرعانلبقنممتنكنإو؛رفاك

.نيرفاكللودعهللاو«رفاكهنألهلل

نمناكوءرفكلاعيمجهيفسيلوارفاكنوكيفيكمهلوقامأو

انلق«رفكلاعيمجاولمكتسيىتحنيرفاك7:١2نونوكيالسانلانإ:مهلوق
سانلانوكيفيكو«لالفلاعيمجلمكتسيىتحالاضنذإنوكيالمهل

نمءيشبنونوكيالو«نيقسافقسفلانمءيشبو«نيلاضلالضلانمءشب
!؟نيرفاكرفكلا

-مالسإلاةجحمويةبطخيفلاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعءاجو

باقرمكضعببرضيارافكيدعبمتعجرمكنيفلأال١: عادولاةجحلاقيو

»:ىلاعتهللالوقنعلجرهلأسنيحهلوقو10:١ضعب
السَلءطَتْسَمتسلجِح

4

لوسرايماعلكيفأ:لجرلاقف
التبجوولوءتبجولمعنتلقول»:مالسلاهيلعهللالوسرلاقف؟هلأ

.98:ةرقلاةروسع١٠

.نوتلافذحلبجومالذإ.«نونوكيال»:باوصلاو««اونوكيالا:خسنلايف١٠

يئاسنلاودمحأدنميفءسابعنباركبيبأ رمعنبا ريرج:ةباحصلانمددعنعثيدحلايور7٠3
:ظفلببيبحنيعيبرلامامإلاهاردو.يطويسلاهححصوانايحأظفللايففالتخاعميراخبلاودواديبأو

مقرثيدح.«ضعبباقرمكضعببرضيًارافكيدعباوعجرتالد
.وال:نارمعلآةروس
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رفكلاودبعلانيبسيل»:مالسلاهيلعهلوقو7١2مترفكلنذإءاهيلعمتردق

نعثيداحألاهذهىلع0١١22ةمآلاتعمتجادقو١١2:)«ةالصلاهكرتالإ

نيقفاوملانمءاملعلاةماعهنعهرثؤي0١.مالسلاهيلعهللالوسر

.نيفلاخملاو

دتشااذإهللاو ؛رفاكقسافلكو«رفاكلاضلكو«رفاكهللودعلكو

ا»١:لاقءلالضلاىلإرفكلادعبنممهبسنموقمتشيف
اقول22410ممور هكنأاركأوذادْزأَّمشمهني ههأمهلبق 2نواصل

مرو #21قيامكجالت

صاخمساكرشلاو.صاخبسيلوةلالضلاعيمجلماعمسارفكلاو
ماعبسيلوصاخمساقافنلامساكلذكوماعبسيلولالضلاضعبل

ءرفكلايفلوخدلاناميإلانمجورخلاو.ةماعءامسأقسفلاولالضلاو

دضرفكلانأل«ةلزنمامهنيبسيلوءرفكلانمجورخلاناميالايفلوخدلاو

.ريسفتناميإلاو«ناميإلا

بوجولًارفكرفكلاناكامنإو«باوثلابوجولآناميإناميإلاناكامنإو
ناكوءةيصعمهنألًارفكرفكلاناكامنإ:لوقينملوقيامكسيل؛باقعلا
رمأللآناميإناميإلاناكامنإ:لوقينم18!لوقوأءةعاطهنألآناميإناميإلا

.594مقربكلامنبسنأنععيبرلامامإلاوةجامنباهاور4

«كرشلاودبعلا...»:ظفلبسنأنعةجامنباوامقرسابعنبانععيبرلامامإلاهاو
.تعمجأىنعي:تعمتجا١1

.«ملسوهيلعهللا:(ه)يف7

.10:نارمعلآةروس7١١

.15:تايراذلاةروس14

-الهدد



ناكولهنأل:رظنلالهألوقي.كلذكسيلوءهنعيهنللًارفكرفكلاو«هب
ناكامنإناكولو.ًارفكةيصعملكنوكينأمزللةيصعمهنألًارفكرفكلا
نوكيالرمأهيفسيلاملكنوكينأمزللرمأللوأةعاطللاناميإناميإلا

امنإرفكلانأولو.ناميإلادحنمهللاىلإاهببرقتيةلفانلكجرختف«اناعيإ

.ملاعهلوقيالاذهو«يهنهيفناكرمألكبرفكلامزللهنعيهنللًارفكناك

[نيتلزنمانيبةلزنمالإ
مهيأالوءاوباصأءامسألايأيردنال:اولاقنيذلافكاكشلاامأو

ىلعمهنأنوفرعيالومهتلزنماولهجينأىلإكلذمهب0٠١2ءاوغلب

نمنأاوفرعلىدهىلعمهنأاوفرعولمهنألءلالضىلعالوىده

لزنيةلزنملالضلاوىدهلانيبسيلهنأنورقيمهنأل«لالضىلعمهفلاخ

ةوهشبحاصلكونيلوأتملانمنيثدحملاوةربابجلااوعمجمهنإمثءدحأاهب

«ةنعللاعقومبملع١١2الالبانايحأمهنونعليمثآنايحأناميإلابمهنوهمسي
نمنولحتسيو«رافغتسالاعقومبملعالبمهنولوتيومهلنورفغتسيو

مهءامدنولحتسي:انايحأنومرحيامًآنايحأ١١2"مهفلاخمنمومهئايلوأ

مهنولتاقيمثهللاالإهلإال»:لاقنملتاقنال:اولاقمث؛مهلاومأو

مهدنعهللانيدلالوفوصومنيدمهلسيلو؛«مهلاومأنوذخأيوءًانايحأ

تفصونملكو؛اهتفصعاطتسينأنمرثكأوبجعأمهتلالضو.ةفرعم

لدب(ه)ىفو.(ج)و(ب)نمتطقس«لوؤياوغلبمهيأالوءاوباصأءاممألايأيردناله:ةرابع6

1.؟لدي#:دجغ«لوؤي»

.فيرحتوهو.«ملعلبا:(ج)و(ب)يفكد

.مهيفلاخم:بوصالالعل؛خسنلايفاذك117

بالاكل



هللانأنومعزيو«هيلإسانلانوعديونولوقيامبنونيدينيثدحملانمكل

.لالحللنومرحمومارحللنولحتسممهف«نايدألانمهريغنعمهاهن

؛ةلزتعملاو«مهنيباميفاضيأةيرفصلاو«مهنيباميفةئجرملاتفلتخادقو

اولعجمهنأل«باسحلاوثعبلاوةمايقلالهجعسوينممهنمنإىتح

.ًاديحوتهلكناميإلا

دعباوفلتخاو«ديحوتهلكناميإلانأاءدبةيرفصلاوةئجرملاتقفتادقو

ال:ةئجرملالاقو.كرشألمعلاكرتنم:ةيرفصلاتلاقف.هتفصىفكلذ

؛هلهجعسيالهضعبو؛هلهجعسيهضعبديحوتلااولعجو«قفانيالوكرشي

.نيملسملالوقيفاولخدلديحوتلاريغناميإلانمهلهجعسياماولعحولف

[ةيئبسلاتاهبشضقنأ
امف«مشاهىينبنمالجرهرمأدلقلجرلكنإف4١١2)ةبابسلااماو

ةالصلاو«ةنسلاوباتكلاريغنإو.ءهومرحمرحامو.هولحألحأ

لجرىلإمهرمأنودنسيةعبرأوأفانصأةئالثمهنأعم«ةلبقلا١١

معرينممهنمو«يبنهنأمعزينممهنموءهلإهنأمعزينممهنمف«دحاو

.هاصعنمرفكالاءىشبرمأيالعاطممامإأ

يبنهنإنولوقينيذلاو«نيقيرفلانمنوئيربهلإهنإ:نولوقينيذلاف

ةعيسشلاقرفنمةقرق:ةيثبلاوهحيحصلاو.«هدنمتطقسو««ةبايلا»:(ج)يفو«(د)يفاذك114

هءاتيأوايلعمامإلاتهلانأةقرفلاهذهبلالضلاغلبدقو.ابسنب,هللادبعىلإبنتيتلاةفرطتملاةلاضلا

«بهاذمالبمالسإ::ةمكشلاىفطصم.ههجوهللامركيلعةافومدعو(ص)دمحمةعجرتدقتعاو

.4١١ص

.«ةلبقلالوحوةالصلاو»:باوصلالعلو.«اولوح»:(ه)يف89

.«هنأ):طقس:(ه)يف1



نمنوئيربمامإهنإنولوقي١٠1]نيذلاو«نيتقرفلانمنوئيربلوسر

لحتساو«ضعبنممهضعبةءاربفرعي(10"1هئاقيحوهو«نيتقرفلا

ويرياضلعلضددقو؛؛مهنيبحاصيالمث«ضعبمدمهضعب

ةيديزلامهنمفنصالإلالضلانمةلزتعملاوةئجرملاو2131)جراوخلا

عيمجيفنيملسملالدعلاباولاق«4"23ةينسحلامهنمفنصو
الف«ةلالضلامهسفنأىلعاولخدأمث«نيثدحملاءامسأومهماكحأومهمالك

«مهنمحبقأودشأوهاثدحثدحأةلبقلالهأ0151نمًادحأملعن

هنأاومعزمهنأكلذو«قحلاولدعلالهألةرباكمدشأهيفالو

ةعجرالوةبرقالبهباتكىفهللالحآ23540ءامدلااومرحينأمهللحي

.هلىنعمالو.«صتئاقريخ»:(ه)يف

ههجوهللامركىلعمامإلااهبيضريتلا'ميكحتلا"ةركفلنيضراعملانيململانمةعومجممه:جراوخلا7
«ةيدجنلاوةقرارألاوةيرفصلا:اهنمةديدعقرفىلإتعرفتيتلاةعومجملاهذه,نيفصةكرعميفهراصنأو

ليلدلاو"ميكحتلل"ةضراعملاةركلإجراوسملءالؤهبمهعمجتالفاملظمهبباوقحلانيذلاةيضابإلاامأو
ةقرفلاهيلإبسنتينذلامامإلاذنممهفرطتيفمهتضراعموجراوخلاءالؤهنمةءارسلاةيضايإلانالعإوه

رمةروجلاكولملادضةوقلالامعتسابمهعمجورخللهتضراعمنلعأيذلا"ضابإنبهللادبع'

دعف' نمأربنامنإو»:الئاقناورمنبكلملادبعةفيلخلااهببطاخيتلاهتلامريفكلذحضودقو."'ةدعف

ايرهجاراهتكلوءاوجرخنيحالرهظاميفمالسإلاىلعاوناكدقل«سانلانمهعابتأوقرزالا
.79صينورابلا«ةيضابإلاخيراترصتخم«مهنمهللاىلإاربنفمهمالسإدعب

هللامركيلعنبنسحلانبنيدباعلانيزنبيلعنبديرىلإبسنتةلدتعملاةعيشلاقرفنمةقرف:ةيديزلا1١
مهوكلملادبعنبماشهدهعيفةيمأينبدضحالسلابةمواقملانلعأنملوأناكوليكطككتلههجو

لازتعالاىلإليمتمهؤدمو:طورشبتيبلالآريغيفةمامإلازاوجنودقتعيونميلايفممويلانودجوي
٠16ص«بهاذمالبمالسإ::ةعكشلاىفطصم.اريثك

ةعقاويفيلعنبنيسحلالتقمدعبةرصبلايفتاشنةعيشلاقرفنمةقرفيه(نيباوتلا)وأ:ةييحلا١
راثلاذخأمهراعشناكويعازخلادرصنبناميلسيباحصلامهسارىلعو.ها1ةنسةروهشملاءالبرك

«بهاذمالبمالسإ:ةمكشلاىفطصم:رظنا.هلتقميفمهتلزمبنوحيمهناذإ(نيسحلا)لتقمىلع

.١هةمص

.اوقفاو:ينعي«خسلايفاذك0036

.«يثدحم»:طقس:(ه)يف7

.«مهل:طقس:(ه)ىف-1/

تبثأامبسنالاو«يذلا»:خسنلايف-48

5



.نيثدحملانممهءامدهّللالحأنيذلانيرفاكلانأو«ةبوتالو ةلبقلالهأنم

نإو«تمرحمارحمهءامدنأباومكحنإفهللاباتكيفاومكحينأمهل

نممتناكةبوتالبهللامكحنإو«تلحتسألالحاهنأباومكح

اومرح:نيفصموينيمكحلاميكحتاوزوجمهنأكلذوءمهءامدهللالحأ

رمأىلإاوئيفيملوةاغبمهو.ةيواعمعمماشلالأنمامامل"نما“

قتيحأولم»:لوقيهللاو«ةئسلاوباتكلايفاهلل

50
4هللل

ًاججحتركذاممىقبو«هركذنملريثكنيفلاخملاليواقأنميقبدقو

رثكأيهوكلذضعبتركذدقوءاهركذنملوطياملءاهركذنملةميظع

.باتكباهيلعيتأننأنم

[نيعةفرطهلهجسانلاعسيالامإ

رومأضعبىلإيباتكبدصقأنأتدرأو.قحلالهألوقتركذو

مهمزلياملوأنأكلذودابعلاهبهللافلك2"١)اممةجاحلااهيفنوكت

ةفرطهلهجعسيالاماذهو«قحهبءاجامبو«يبندمحمبوابرهللابرارقإلا

.فيرحتوهو:(ج)و(ب)يف6

08:تارجحلاةروس1

,«ام):(مه)ىفلل

-اله



أةجحلامايقىلإهلهجسانلاعسيامأ
هللاىضرياموهلعفتقومهيتأيىتحهلهجمهعسييذلاامأو

رهشمايصوءاهبوجولبقةاكزلاوءاهتقولبقةالصلانم
«نيدلاولابربلاو«ةرمعلاوجحلاو«هلهأيفهرضحموهئيجملبقناضمر

لهألةيالولاوةلبقلانأشو«نيميلاتكلمامو«راوجلاقحوءمحرلاةلصو

ظفحوءرصبلاضغوءرفكلامساهيلععقونملةوادعلاوهللاةعاط

«ةبانحجلانملاستغالاو«ليبسلانباقحو«ثيدحلاقدصو؛ءجورفلا

صالخإلاوءركتملانعىهنلاورمآألاو«تويبلاىفناذئتسالاو

هللامساركذوءدهعلابءاقولاوءادأو«لوقلاولمعلاو«ةينلايف

«ناميإلاقحو42١2عهبهللارمأاممكلذامو؛ةحيبذلاىلع

هلعفبهللارمأامماهوحنوهذهف«بونذلانمةبوتلاوهللاليبسيفداهجلاو

مهمزلهلعفتقوءاجاذإف!١١«هلعفتقوتأيملامهلهجسانلاعسي

.هبلمعلاوملعلا

اذهو«ملعلامهيلعسيلولمعلامهيلعامنإ:قحلافلاخنملاقو

لمعلاعملهجلاهعسوولهنأل210ءاهفعضأوليواقألانهوأ

عيمجكراتنأىرينأهعسيوءهكرتىلعملسمكلذنأىرينأ
هللاضرفامعيمجبلمعينممالسإلهجهعسوو.ملسمهبهللارمأام
.«هللايضرياموهف»:ةرابعللبسنالاوخسنلايفاذك17

.أطخوهر.«هابشأامو:()يفكرف

هيل:طقس:(ه)ىف84

.؟هقعضأر»:(م)7ا

.فيرخحتوهو.ةهسول»:(ه)ىفا
.«ركان»:(ب)يفوءبنأوهو(ج)و(2)يفاذكاال

دملا



دقفكلذهيلعاوقيضنإف.ملسمريغرفاكهنأىرينأهعسوو؛هيلع

.لعفلاتقويفلعفلاعمملعلا

نمناكامفءهريسفتهللحيىتحناميإلانمهلهجهعسييذلااماو
ةردقلاتابثإو«راطقألاوهللانعدودحلا١23لثمديحوتلاريسفت
.هثدحموهعناصهنأهيلإفاضينأثدحلاعنصلاعيمجوملعلاو214:

لكةفاضإو.نوكيوأنئاكوهامعربخنمهنعءاجاملكقيدصتو

نئابهنأوءنوكمهعمسيلو417١اوريملاموأاوأرامو«هيلإءيش
لجاوركذاذهف"472١تبدمَكىيِل#نيقولخملاتافصنم

!ديحوتلانمهلهجعسيالامإ

ثعبلاو«راسنلاوةنجلاركذنمهللاربخأامكلذنمهلهجعسيالو

«ديحوتلاريسفتنمههابشأواذهف«لسرلاوبتكلاوةكئالملاو«باسحلاو

.ديحوتلاةلمجيفلخادوهوءريسفتلااذهىلإةلمجلايفىعديالو

ناميإهتلمجبناميإلانأامك؛ديحوتلاةلمجلركنمديحوتلاريسفتلركتملاو
نأاذهنمءيشلركنملانأل؛هتلمجبرفكهريسفتبرفكلاكلذكوءهريسفتب

:كلذبفصويهللاوءهتفصلركنمهنألهللاديحوتلركنمهللاىلإهفيضي

.لزنمولسرموبقاعموثعابوبيثم

.كرشموهفهللاركنأنمو«هللاركنأهللاتافصنمًائيشركنأنمو

.«هرمزلل):(هم)ىف18١

.أطخخوهو.ةلمهملادب.«ذافنإ»:(ه)يقو.«ءافنإ»يفكلج

فهلا:طقس:(ج)و(ب)يف1

.هلثم:هانعموخسنلايفاذك١

.١1:ىروشلاةروس45١

-ملإ



نأرقآامهللىوسًائيشركنأنمكرشنال:لهجلاوأطخلالهأضعبلاقو

تخلو.5

ا

يغ(54١).0مد
ريخيفاذهلئاقبذكيهللاباتكو..أطخلاوهاذهو«دحاوهللا

ثيحفهكلاةروسىفنيوخألا55١2)ةرواحمنمهلاركذاماهنمعضوم
او00همسر

فنكإتدورنيلوَةَمياَقةعاّسلاَّنظأآَمَو#:امهدحألاق

ىِذْلْاِبَتْرَمَكأ»:نمؤملاهللاقو؛ثعبلاىفكشامنإو«هّبرهنأرقأف

«هقلخيذلاب47١2[رفكثعبلاىفكشلعجف4...؟ِبارْنِمَكَقَلَح
2

هلصأ4...َقَرَهّاَوْهاَننَل7:هلنمؤملالاقمث؛هبرهنأدحجيملو

عقوففلألاحازو«ةيناثلانونلامغدأو(0(«ىبرهللاوهانأنكل»:
مالم2

قربكرشأالو»:مث«نانونلاىقتلاهّنألنونلاىفديدشتلا

.هقحتساوهعقاوهبحاصّنأل«كرشلانمبرهامنإهنأاذهبلّدف«اَدحأ

مارسويعسسَ.
ةمادن©بصف»:هلوقىلإامهنيبةرواحمامهعصق21497

رمصهعسمصر

قلزيسبايبارتوهو4اّنَلَرتراصثيح4»
-

كشنأرقاواملوفوركيرا
.هبربكرشثعبلايف

ركنأنمو؛هللابكرشأهبهللادرفتامآئيشركنأنمف
لوأتمهنأل«قفانهعنصنمهللاىفنأفهقلخضعبىلإهللاهفاضأاممًائيش

.؟متأر»:بسنألاو«خسنلايفاذك68

85-0:فهكلاةروس6

.فيرحتوهو«هكرشنأ»:(ج)و(ب):نيتخسنلاىف١

:(ه)ىفل

-مآل



[بّذكيملامًادبأهلهجعسيام|

-مهلهجلاحيفهللاىلعملامأدبأهلهجعسييذلاامأو
«مهلضياملعفاوعقاويوأ«ًالالحنومرحيوأًامارحنولحيف«بذكلاهيف

هللامرحامفءاهنوقدصيالوءاهبنونمؤيالفءاهبمهربختفةجحلااوقليوأ
هللامرحيتلاسفنلالتقوابرلاوىنزلاوريزنخلامحلومدلاوةتيملانممهيلع

ضرألايفداسفلاومهيلعمرحاملكو«ةقرسلاومارحلالاومألالكأو

مرحامىلإرظنلاونذإريغبتويبلالوخدويغبلاوملظلاوركنملابرمألاو
مهيلعامنإءهنعىهنوهللامرحاملكويفءاسنلانايتإوهللا

مهعسيوهفهمرحهللانأةفرعمالوهتفرعممهيلعسيلو2147ءهنعفكلا
اولحيف«بذكلااهيفمهلهجلاحيفهللاىلعاولوقتيملامادبأكلذلهج

«ةجحلااوقليوأ؛مهلضياملعفاوعقاويوأءالالحاومرحيوأًامارح

ديزيال«لضافتاهيفسيليتلاةجحلاغلبمب«كلذكهنأهللانعمهربختف

امنإهنأل؛هّللانيدلهأنمغلبملاناكاذإ«ءصقاناهنمصقنيالوءدئازاهيف

اهنمكرتيملوىصقأغلباذإ«هللانيدلهأهللانيديفةجحنوكي

هلوقنعاودجيملاورضحنيملسملاعيمجنأولاملثم؛ًاديزم

امنإ:هللامهمحرانفلسضعبلاقدقو.هللانيدىفهللاةجحوهفءديزم

يشلهجياليذلاملعلاةياهنبةياغلا21930لاعلااهبعطقييتلانوكت

.ةجحلا

.؟ضيحملا»:(ه)يف210

.؟هنعفكلامهيلعامنإ»:طقس:(ه)يف4

.؟ىلع»:(ه)يف60

.؟ملاعلا»:طقس:(ه)يف1

دملا



رايخنمانكردأنمنأل«ةجحلايفامهبلاقينيلوقتكرتدقو
ءامهوتيمبملونيلوقلاكلذفيعضتباولاقمهنعذخأتانكانباحصا
ىهناموءآمارحهللامرحاملكنأوءامهبنوجتحيسانلانضعبناكنإو

وهفرانلاىلإهلعاففاضاف«ةنسلاوباتكلاهمرحيذلامارحلاوهفهنع

ملنإو«هريظنكلذكوءاوبوتيىتحهوفراقنيحهتفراقمبهلهأرفكيهريبك

وهفلالضلاءامسأنمءىشبهلهأهللاىمسامو.ةنسلاوباتكلاهركذي

رانلاهيلعدعيملامو«ةريبكوهفايندلايفلاكنلابهيلعهللارمأامو«هريبك

.231940هلمأفمهلاكنبرمأيملوءهلهأقسفيملو

هللاوناكو؛نيملسملامكحاهيفمهيلعفاخيةيصعماوباصأنإو

نمةبوتلامهيلعو«ةرخآلاوايندلايفهللاةبوقعاهيفمهيلعفاخينيصاع
مهل22؟90كلذنإوءاورفكواولضاوبوتيملواودامتنإف؛فوخلاوكلذ

.يدامتلانممهرفكلدشأوهفلالح

هللالأسن«ةيفاصلاةنونيدلاوةريسلالوصأاذهيفتفصودقو!1]

.رومألادشارملقيفوتلا

.«نمم»:بنالالعلوءخستلايفاذك 6١/

.خلاعيمجيفاذك164

.«كلذناكنإو2:بسنالاوحيحصلالعلو«نيتخنلاىفاذك684

-م6



ىناثلابابلا

تادابعلاىفلئاسم





لوألا

!ةالصلالئاسم
.ضئارفلاضعبريسفت7١2تدرأدقو

.هباتكىفةاكزلاوةالصلاهللاضرفامو

!ةالصلاتاقوأإ

ةروسيفهلوق:هللاباتكيفتايمسمةالصلاتيقاومنإو

نحول«ءاشعلاوبرغملاينعي:«كروسنيجهَلَنحبش»:مورلا
نحوءرصعلاةالصينعي:«اًيشعو#©”ةادغلاةالصىنعي:نوح

22

.ىلوألاةالصينعي:«نورهظت

ركذو7برغملاةلالص:4نوسمت5يح+عضعبلاقو

00ةالصىنعي#2اسجلاوزاصرحبنمو#:رونلا5ةروسيفةمتعلاةالص

ميمو 7ير:لاقو«حبصلاةالصاهعم(9مدقو«ةمتعلا

.فيرحتوهو.«درأ»:(ه)يف١

.وحنلاميقتسيلءافلاانفضأ-"7

.«ةرذغلا»:(ه)يف37

.18-:مررلاةروس-4

.«اهدحاو»:(ه)يف6

:روتلاةروم-5

.«ةالص):طقس:(ه)يفاا

.اأطخوهو.ةدقو»:(ه)يف4

.08:رونلاةروس-4

امال



ينعي:4سمّشلَاِوُلدلكَتاَِوَأ:ليئارسإينبةروسيفلاقو

:تاولصعبرأمثركذامنإو.هتملظينعي:١4ءاهلاوز

«ِرَجَفْلاَناََرُفَوللاقمث ةمتعلايهو ءاشعلاوبرغملاورصعلاوىلوألا

هدهشتينعي34١21راجملا9«حبصلاةالصينعي
00راهنلاةكئالموليللاةكئالم

«كبررمأبلصف:لوقي:4َكيَرَِمَحْحَيَسَو»:هطةروسيفلاقو

رصعلاينعي:4ًاهيُرْعْلَِو١«حبصلاةالصينعي::4ريشاولطلب١
ينعي:«حبسف)«ليللا230تاعاسينعي:هِللاىناءنمَو»«ىلوألاو

حبصلاةالصينعي220:4ءءاشعلاوبرغملاهللصف

.اهيلعرركءرصعلاو

حبصلا:«قرطهوكب:دوهةروسيفلاقو
عدو

ذل١.ةمتعلايهوءءاشعلاوبرغلا4لبيان09

٠بنتجانمنودهام6130:نرفكي :«راهنلايفرط:يفلاقيورئابكلا
ىلوالا:يناثلافرطلاوءحبصلا:لوألافرطلا:رصعلاوحبصلاوىلوألا

وهفءطسوبسيلامفراهنلاطسولازدقو«فرطلايفاتناكامهئالرصعلاو

.فرط

.9/8:ءارسإلاةروس-٠

.؟راهنلاوليللاةكئالما:(ج)و(ب)يف1

.ةالصقا:(ه)يف3

اةروسا1# 180:هط

.«رصعلاوحبصلا«راهنلاىفرطةالصلامقاو»:دوهةروسيفلاقو.اهيلعررك»طقس:(ه)يف4

.14١1:دوهةروس6

'.حضاوأطخخوهو.؟نورفكي«ةلملا»:(ه)يفع3

-مملد



.-722ريلشعمضاملاسلاسرسم07-

ىهو:4يمسعوْلْطَلَقَكْيَرِدْمَحيَحَِيَسَو)١:قةروسيفلاقو
امهنألءهرصعلاوىلوألا:لاقيو؛رصعلاىهو:4ٍبورغعلالِصو١حبصلا

,ىفناتنورقم

..ءاشعلاوبرغملاهللصف:لوقي«4ُهَحبضِِتَلْأَنِمَو9
.3هج١ل2014430

:روطلةروسيفلاقوبرغملاةالصدعبناتعكرلاىهو2وروح

»«ةالصلاىلإينعي:4موك»
هيمررحارس

ةالصلبقنيتعكرلاينعي"7:4ءهللصفينعي

اَيرَحَماَتِإ8#لاقةلفان")7ىحضلاةالصركذو..رجفلا""”رهبأامدعب

:ةرقبلاةروسيفركذمث"5مقارشإلاولاَ

ةالصلاو#ةعامجلاىفىنعي:«تاولصلاىلعاوظفاح#

ةالصلا:انموقاوهقفتملاقو انباحصألوقيفحبصلاةالصينعي

برغملايفاذكو؛تقولايفناتكرتشمرصعلاورهظلا:انباحصأضعبلاقو»:يخامشلارماعخيشلالاق١١

برغملاورصعلاورهظلاملسوهيلعهللالوسرىلص|:ها)سابعنباثيدحاذهىلعليلدلاو؛ءاشعلاو

وحنبءهدئنميفبيبحنبعيبرلاهاورو.ملمهاور[رطمالوباحسالوفوخريغنمًاعيمجءاشعلاو
.١76مقرثيدحرظنا.هظفل

«شيفطابطقلابيترت«ةنودملا:يناسارخلامناغوبأ.587”ص٠١2جءحاضيإلا:يخامشلارماع:رظنا

240:قةروس14

.8١7ص14جءيفيرشديعسنبجاحلبقيقحت«زيزعلاهللاباتكريسفت:يراوهلامكحمنبدوه5

.44:روطلاةروسا٠

.775ص«4ج؛زيزعلاهللاباتكريفت:يراوهلامكحمنبدوه١

.هلىتعمالو.«رجفيأ»:(ه)يفو.راهتلاطسورحىفراص:هرهبأءرهييهرهب-1؟

.(ه)و(ج)و(د)نمتبثآامحيحصلاو.ةراحض#:(ب)يف17
.18:صةروم4

.758:ةرقبلاةروس6

.«اهنإ»:باوصلالعلو؛(د)يفاذك7

-مه



هما

تراوتوح#«مالسلاهيلعدووادنب14١1|ناميلساهنعلفغىتلا
رعسمسمدكرامام

مالسلاهيلعيبنلاينعي4ْمُوَقتَنِسَكربىِرْلا»:لاقو"1.«ٍباَجلْلِ
020

عمكتالصىريو:لوقي"704«ةالصلايفكدحو

.نيلصملا

!ةعامجلاةالصإ

ةعبرأةالصىلعديزيةعامجلايفمكدحأةالصنإ:لاقيو

..نيقتملانمهللالبقتيامنإو©')افعضنيرشعو

[ةالصلاريخأتمكحإ

ليللاةالصكرتوأ«ليللاهيلعلخديىتحراهنلاةالصكرتنمو

.رفكولضالورذعريغنمراهنلاهيلعلخديىتح

!نينسلاوضئارفلاىفتاعكرلاددعإ

امنإو«ناتعكررفسلايفيهوعبرأرضحلايفىلوألاةالصلانسو

.2١ص؛4ج«زيزعلاهللاباتكريفت:مكحمنبدوهرظناو77:صةروسلال

1514-7519:ءارعشلاةروس18

:(م)ىف48

نيرشعوعبسب#لاقاهيلعقفتمرمعنعةياوريفو؟نيرشعوسمخ»ظفلبةريرهيبأنعيراخبلاىور

ذفلاةالصنمريخةعامجلايفةالصلا»:ظفلبكلامنبسنأنعبيبحنبعيبرلامامإلاهارو.«ةجرح
نيرشعوسمخبةدحومكدحأةالصلضفتةعامجلاةالص»:ظفلبةريرهيبأنعو.«ةجردنيرشعوعبسب

.؟ةجرد

و1518:مقريثيدح«عيبرلادئسمرظنا

:شيفطابطقلا«نونجملاومئاثلاويسانلاوهيلعىمغملاوكرشملاويبملاورفاملاوضئاخحلا:مهنورذعملا"١

0ص03ج«مالسإلادعاوق:يلاطيجلا72صكج«ليلاحرش

5 0



برغملاو«تاعكرعبرأرصعلاو.تنضرفةالصلوأاهنألىلوألاتيمس

رفسلايفاهلكو.ناتعكرحبصلاو«تاعكرعبرأةمتعلاو«تاعكرثالث

اذهو«رفسلاورضحلاىفتاعكرثالثهنإفبرغملاالخام«ناتعكرناتعكر

.ةنسلانمددعلا

نموعبسبرتوينأبحتسيو«ةنسيهو«ةعكررتولاو

هبلومعملاو"”)هيلستبمهنيبلصفيالتاعكرثالثرتولا:لوقينمسانلا
.ةعكراندنع

اهدوجسواهعوكرواهمايقبةالصلاننس"47يرهللالوسرنسو
.اهدهشتو

!ةالصلاىفةءارقلا|

(5اهدحوباتكلاةحتافبمايقلايفأرقيوريبكتلاب"*حئتتفناملوأ

(0نيتريخألانيتعكرلاو«برغملانمةئلاثلايفوءرصعلاوىلوألايفًارس

راصقلانمةروسبرغملانمنيتلوألانيتعكرلايفأرقيو.ءاشعلانم

بحتساكلذلويئاننلاودمحأهاور؟ثالثوعبسبرتويماللاهيلعناكهنأيوردقر»:يخامشلالاق7”

اج«حاضيإلا:يخامشلاعبسىلعرتولاهللامهمحرانزاملع

قفتم-ليللاةالصاورتوأنءراهنلارتوبرغملاةالص:ماللاهيلعلاقهنأيوراممهللد»:يحامشلالاقلا

.هبهبشينأءايشالانسحأناك«ليللارتويفسانلافلتخاو«راهنلارتوبرغملاتناكال:اولاقو-

 «دمحأوىئانلاماور-نهارايفالإليالثالثبرثويملسرهيلعهللىلصهلأأنشأيوردقو

١1١ج«حاضيإلا:يخامشلا

.«ملسوهيلعهللاىلص»:طقس:(ه)ىف“4

.بسنأوهو.«حتفت»:(ه)يف0

.«اهدحاو»:(ه)ىفالك

.أطخخوهو.«نيترخآلا»:(ه)ىف

.خسنلايفاذك78

-ا



«باتكلاةحتافعمةروسبءاشعلانمىفو.باتكلاةحتتافعم

.حبصلايفكلذكو«تايآرشعغلبيامكلذنمبحتسيو

[ةلبقلالابقتسإ|

.ليزنتلانمضرفةالصلايف(؟”ةبعكلاهيجوتو
يفينعي(157يةكَدَهَجَولوف(477:ىلاعتهلوق

.ةالصلا

1تاراهطلاىفىناثلالصفلا|

رهسرحراأءوضولاةضيرفأ

:«ةولّصلاىلإمتمقاذإ#:ىلاعت!لإ«ليزنتلانمءوضولاو
ماع0ا.,«امر

سعال«ةالصلاىلإاوموقتنأمتدرأاذإىنحأ
6مررءشدسسةءمص.00آل8م

.ةضيرفلاهذهف1«نيبعكلالإعتلجرأوركوءرباوحسماوقفارملا

عسيالناتبجاوامهو«قاشنتسالاوةضمضملاهللالوسرنسو

.امهبالإةالصلازوجتالوءامهكرت

.سأرلا

.خسنلايفاذك8
.رجلامالي«ةيعكللهجوتلاو»:باوصلالعلو«خسنلاعيمجيفاذك4

.؟ىلاعت»:طقس:(ه)يف-١4

.اذكهةيآدجوتال«فيرحتوهو.«مارحلادجسملارطشمكهوجواولوف»:(ه)يفو.144:ةرقبلاةروس-4

.اهتابثإحيحصلاوءرجلامالنودبخسنلايف4“

5:ةدئاملاةروس-44

دوألا



زوجيال7*4لكنمءاجنتسالامديهللالوسرنسو

.ءاجنتسالادعبالإءوضولا

477.ةبانجلانمةراهطلاهباتكيفهللاضرفو

[مميتلاةصخرإ

دمعتينعي.ابيطاديعصءاملادجيملورفسىلعناكنمو
.فيظنلا:بيطلاوبارتلا:ديعصلاو؛دمعتلا:مميتلاو.افيظنابارت

هنكلوحسملانموهسيلوحسملاوهمميتلاىريسانلاضعبو
«مميتلاريغحسملاو«أوُحَسَمَق9!6١]لاقهنأىرتالآ.بارتلاىلإدمعتلا

10ْكيِرأَوتحءافيظنابارتاودمعتفلوقي
ُهْنِمتحل:هللالوقحسملاالدمعتلاوهمميتلانألديامو

.نوقفنتهنممكلاومأنمثيبخلااودمعتتالولوقي

حسمتوامهضفنتمث«ةرمكيديببرضتوءافيظنابارتدمعتنأمميتلاو

«ىنميلابأدبت«كيفكامهبحسمتوىرخأةرمبرضتو؛كهجوامهب

ةلازإءانعمو:ءاجنتتسالانمهجوهنالرامجتسالاىنعماضيأنمضتيوهفنبثدحلاوهووجنلا:ءاجنتسالا-6

«رثألاةلارإوءاقنإللءاملامثعضوملانعنيعلافيفختلراجحالاوءاملانيبعمجلانمدبالوتاساجنلا
:بطقلا.1727<صء١ج«مالمإلادعاوق:يلاطيجلا.كلذيفمهيلعهللاءانثوءابقلهألمعوهليلدلاو
.185ص(١ج؛عرفلاولصالالماش

.١:ةدئاملاةروس«اورهطافانجمتنكنإوط:ىلاعتهللالاق-1

.«مميتياا:(ه)يف-4ا/

:ةدئاملاةروس-44

.7501/ةيأ:ةرقبلاةروس4

واط



امدعتالو«كتبانجنملستغاءاماتدجواذإف.ءوضولايفكلذكو

.ةالصلانمىضم

[ةالصلانايسنمكحإ

الإءاهركذينيحاهلصيلف”:)اهتقوبهذيىتحةالصيسننمو

!لاستغإلا

اذإف.ةساجنلانمهدسجباصأاملكىفنبأدبيلفلستغينأدارأنمو

ًاضوتيمثىنميلاهديبىرسيلاهذيىلعءاملابصةساجنلالسغنمغرف

«هدسجرئاسوهسأرىلعءاملابكسيمث«هيلجردنعىتحةالصلاءوضو

لكنأ»:ثيدحلايفءاج.ءيشيفرصقيالوهدسجةيقنتيفغلابيلو

يفهغدلتتايحةمايقلامويهيلعثعبيهنإفةبانجلانمهلسغمعنيملعضوم
2010كامألاكلت

رعشلا2050وريلو.لسغلانسحوءاقنإلانودتقولسغلايفسيلو

(559«ةبانجةرعشلكتحت»ثيدحلايفءاجهنإفهلسغيفغلابيلو

.«اهتقاوبهذتىتح»:(ه)يفو.ءاتقوبهذىتح»:بسنألاو.خنلايفاذك6

.16١ص١1ج؛ةنردملا:يناسارخملاملو...»:ظفلبةنودملايفهركذ3نا

.موزجمهنألةلعلافرحفذحباوصلاو.«يوريلو»:(د)يف-6

ةباتجةرعشلكتحت»:لاقميميبنلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعيبانععيبرلاهاور01
ىبأنعهجامنباويذمرتلادوادوبأو.179:مقرثيدح«عيبرلادئسمرظنا.«ةرشبلااوقناورعشلااول

١.يطويسلاهفعضو؟...لكتحتنإ:ظفلبةريره

5



مويلعشتاهلسغمعنيملةرعشلك»:نأًاضيأثيدحلايفءاجو

هترسو2**هتبرسموهيطبإلسغيلولسغلايفغلابيلو(04).«!رانةمايقلا

09.هيطبأمو9”"2هيغفرلسغيلو.اهلسغدارأاذإهنطبدميلو«هنطبو

ملنإىلصوهيلجرلسغوهبايثسبلوءيشلكلسغاذإف
وأ«ءىقوأ(00)كاذملاسموأ«رطقوأ090هءوضوضفتني

.فاعر

ءاملابصنإو.ءوضولافنأتساهءوضودسفيءىشهنمثدحنإف

.هازجأءاجنتساالانمغرفينيحاضوتينألبقهدسجوهسأرىلع

ىتحءاملادجيوهورذعريغنمةبانجلانملسغلاكرتنمو

.نيملسملالوقىف192"2لضةالصلاتقو7"2بهذي

!ةاكزلاةضيرفثلاثلالصفلا|

فيكةنسلاترسفمث«ةالصلاب2"'”ةنورقم«ليزنتلانمةاكزلاةضيرف

.16©ص«ةنودملا:ينامارخلا.؟..معيملو...9:ظفلبةنودملايفهركذ64

.هجرخمو«طئاغلاىرجم«عمدلاىرجم«نطبلاىلإردصلاطسورعشلا:هتبرسم0
.نيذخفلالوصأ:ءانعمو.(ه)و(د)نمتبثأامحيحصلاو«هقيفر»ا:(ج)و(ب)نيتخسنلايف7

.نيديلالوصأهائعمو.ةهيطيام»:(ه)يفهال

.ىرخأةيحانىلإلقتنإ:ىحنت-

.أطخخوهو.ءاثدحي»:(ه)يف4

:(ه)يف٠

.أطخنوهو.«بهذت»:(ه)يف1

.باوصلاوهو«تبثأام(ه)و(د)ةخستيفو.«لضا»:(ج)و(ب)نيتخسنلايف-

.«هتقويف»):(ه)يف1

5 0



؟مكىلعو؟بجتعونيأنمو؟بجتمكنموناك

نيذلااهلهأليزنتلايفىلاعتهللانيبو.ةنسلانمكلذلك...لوحلاو

.مسقتمهيف

[ةاكزلابجتاذامىفإ

ريعشلاوربلانمبوبحلاوبهذلاىفةاكزلابجتامنإ

250لبإلاومنغلاو«بييبزلاورمتلاوتلسلاوةرذلاو

!ةضفلاوبهذلاةاكزإ

يتئامنميطعينأءضعبىلإاهضعبمضي:قرولاوبهذلاةاكزو

ملامف«مهردًامهردنيعبرألكيففدازامف,مهارد[!!5|ةسمخمهرد

.ةضفلاونمغلبيملامو؟ءيشهيفسيلفنيعبرألامتي

نيتثئامتغلبنإو؛ةاكزهيفسيلف0140هرديتئامةضفلاعمبهذلاو

.مهاردةسمخةاكزاهيففلوحاهبحاصدنعتيقبو

.نيدلانمهيلعامردقبهلامباسحنمطحنيدهيلعناكنمو

.هريغةصحبةاكزدحأىلعبجيالف.ةضفلاوبهذلايفناكيرشلاو

نوكتفيك):حصألالعلو.«كاهمسق»:(ه)و(د)يتخسنيفو«اهميسقت»:(ج)و(ب)نيتخسنلايف-4

.ةضفلا:قرولا6

.اماممتغلامكحلثمهمكحنالزعاملاركذيمل

دوقنلافدارمىهوأ«سانلانيبةلماعمللةكوكسمةضفلانمةعطقيهوءمهرد:هدرقمءعمجمهاردلا-17

ا..ًامويع

.امهارد):(ه)يف548

-وك



بهذلاىوسامومسابةضفلاوبهذلاىوساميفةاكزلابجتو

.ةاكزلاىفهنمنويدلاطحتالةضفلاو

.ءىشنوداميفسيل2"')لاقثم

ملامو؛لاقثمرشعليقاثمةعبرألكيففًالاقثمنيرشعىلعدازامو

.ءيشهيفسيلف2"١)ليقاثم

نكيملام«ءريخبعوطتنمالإ؛ةاكزرهوجلاوؤلؤللايفسيلو
.عابيىتحهلامسأرةاكز:ةاكزلاهيقفةراجتللناكامو«ةراجتلل

!بوبحلاةاكزإ

اذإ"نويعلاوءامسلاتقساميفرشعلاةرذلاوريعشلاوحمقلايف

ىلإكلذنمعونمضيال«مالسلاهيلعيبنلاعاصبعاصةئامثالثغلب

؛ءاهقفلاهيففلتخاريعشلاوربلانأريغ""74هعونيفغلبامالإعون

,كيرشلامهسبكيرشلامحي:انهدوصقملا-4

.ًايهذتامارغه-لاقثملا-٠

.؟ليقاثملا»:بسنالاوخسنلايفاذك-ا/١

بسنالاو«نيتخسنلايفدارأوةريخألاةرابعلافطعهنأامك.ةنلايفدراوهنأمغراهعمتللاركذيمل-7

.اهبالإةنللامتنالاذإتللافطعلوه

.اًذدكهوالثمءيدرلاوديجلاحمقلانميأ-77

-والا



يفةاكزال:هلوقلوأناكو"*0؛يفز47"2ةديبعيبأمالكرخآوهو«ربلا

؟ضعبىلإهضعبمضيالو؛عاصةئامثالثغلبامالإريعشلايفالوا

«ةضفلاىلإبهذلامضي:لاقفءةضفلاوبهذلابهساقوكلذنععجرمث

0010ريعشلاىلإربلامضيو

رمتلاو.ريخبعوطتنمالإهيفةاكزالفعاصةئامثالثغلبيملامو

090ءاشرلاو©"حضاونلاو(7يلاودلابىقسيامو.كلذلمبيبزلاو

.دحاونيرشعلكنمرشعلافصنهيفف:)يناوسلاو

!لبإلاةقدصإ

ةاشاهيفف«ةسمختغلباذإف«ءىشةسمخلانود(١8)اميفسيلف

غلبتىتحناتاشاهيفف«ةرشعتغلبوةدحاوتدازاذإف؛ةعستغلبتىتح

ىتح«هايشثالثاهيفف«رشعةسمختغلبوةدحاوتدازاذإف؛رشعةعبرأ

اذإفايشةعبرأاهيفف«نيرشعتغلبوةدحاوتدازاذإف؛رشع4

ريبكلايعباتلانعملعلاذخأيضابإلابهذمللنيسؤملامالعألانمملاعةميركيبأنبملسمةديبعوبأ-

الإ«ةريثكابتككرتيملو.هيرغمو0قرشملاىفذيضابإلابهذملاردصتر«يدرالاديزنبرباج

ه6ةنسىلاوحىفوت.ةديبعىبألئامباتكو:ةاكزلاىفةلامر

دوقعلا:يثراحلادمحنبملاس.66١ص«:ىلرألاةقلحلا,خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعميحبيلع:رظنا

.875صهريسلا:يخامشلا.١؟75ص«ةيضابإلالوصأيفةيضفلا

.؟هنع١طقس:(ه)يفدا

.035714,.55ص27ج«مالسإلادعاوق:يلاطيجلا7

.ضوحلايفبصتتاهلعجتةضراعاهلةعباحمةينآوهوريغصلاولدلا:ةيلادعمج:يلاودلا-777

.يقسلاريعب:ةحضانعمج:حضاونلا8

.ولدلالبح«ةيشرأج:ءاشرلا-

.ةبادلابةرئاديفدعصتوءىلتمتةينآيهو«باودلا:ةيئامعمج:يناولا4

:(ه)يف١4

-



هنبادجوتملاذإف.ضاخم(8؟)تنباهيفف«نيرشعواسمختغلب
ءةدحاوتدازاذإف؛نيثالثواسمخغلبتىتحءركذنوبلنبافءضاخم

ةقحاهيففةدحاوتدازاذإف؛نيعبرأوةسمخغلبتىتح«نوبلهنبااهيفف

ةعذجاهيفف«ةدحاوتدازاذإف؛نيتسغلبتىتح(8)«لحفلاةقورط

ىتحنوبلاتنبااهيفف«ةدحاوتدازاذإف؛نيعبسوةسمخغلبت1171ىتح

اذإف؛ةئامونيرشعغلبتىتح«.ناتقحاهيففةدحاوتدازاذإف؛نيعستغلبت

ةقحاهيفف«.ةئامونيثالثغلبتىتحنوبلتانبثالثاهيففتداز

تغلباذإف؛نويلهنياوناتقحاهيفف«ةئامونيعبرأتغلباذإف؛نوبلاتنباو

ةعبرأاهيفف«ةثامونيتستغلباذإف(*؟7قئاقحثالثاهيفف«ةئامونيسمخ

اذإف؛ةقحونوبلتانبثالثاهيففةئامونيعبسغلبتىتح«نوبلتانب

اهيفف«ةتامونيعستتغلباذإف؛نوبلاتنباوناتقحاهيففءةئامونينامثتغلب

رسمخوأ«قئاقحعبرأاهيفف«نيتئامتغلباذإف؛نوبلةنباوقئاقحثالث
65)لكنمونوبلةنبانيعبرألكنمذخألبإلارثكاذإهنأل«نوبلتانب

ةئامونيرشعلاىلعلبإلاديزتنأدعبةرشعلالمكيملاميفسيلو
تغلباذإف؛ةقحونوبلتانبعبرأاهيففنيتئاموةرشعتغلباذإف؛ءيش

نيتئامونيثالثتغلباذإف؛نوبلتانبثالثوناتقحاهيففنيتئامونيرشع
قئاقحعبرأاهيففنيتئامونيعبرأتغلباذإف؛نوبلاتنباوقئاقحثالثاهيفف

.«ةئبا»:(ه)يف47

.ةعبارلاةنسلايفةلخادلايهو:لحفلاةقورط47

طوطخلايفاماننبئأو.قاقحوأققح:ىلإحيحصلاوأطخوهو.قئاقحىلإةقحلاتعمجخنلايف4

.ةيملعلاةنامأللةاعارم

.١لكلر»:(ه)يف0

-ةها



تغلباذإف؛قئاقحسمخاهيففنيتئامونيسمختغلباذإف؟؛نوبلةنباو
اهيففنيتئامونيعبستغلباذإف؛ناتقحونوبلتائبعبرأاهيففنيتئامونيتس
عبرأاهيففنيتئاموتغلباذإف؛نوبلتانبثالثوقئاقحثالث

ةنباوقئاقحسمحاهيففنيتئامونيعستتغلباذإف؟نوبلاتتباوقئاقح
اذهىلعفلبإلاترثكاذإف.قئاقحتساهيففةئامثالثتغلباذإف؛نوبل
.ةقحنيسمخلكيفو«نوبلتنبانيعبرألكيفف:باسحلا

أرقبلاةقدصإ

لبإلانمذخؤيامذخؤياهددعىلع«لبإلاةقدصلثمةرقبلاةقدصو

ةيلوحفنيرشعوةسمختغلباذإف؛نيرشعوةسمخغلبتملاممنغلانم

نانسأوةريثكلبإلانانسأنأريغلبإلانمذخؤيامرقبلانمذخؤيو

ذخؤيف«لبإللدعيامنينسلانم")اهلدعينكلو.ةلجاعةريصقرقبلا
؛اهتريظنةقحناكمذخؤيو«نينسلايفاهتريظنلبإلايفنوبلةنباناكم
تفلتخانإو«نينسلايفرقبلانماهتريظنلبإلانمنسلكناكمكلذكو
1.اهناتسأ

اهقوفدجووةقدصلاةضيرفنسلبإلايفقدصملادجيملنإف

.1نينامث)راركت:(ه)يفدمك

.أطخخوهو.«اهلدي#:(ه)يف4

:يليامكيهفةقدصلالبإرامعأامأ-8

.ةيناثلاةنسلايفةلخادلايهو:ضاخمتنب*
.ةثلاثلاةنلايفةلخدلايهو:نوبلتنب*

.ةعبارلاةنسلايفةلخادلاىهو:ةقح*
.ةسماخلاةنسلايفةلخادلايهو:ةعذج*



نمةقدصلاو«ةضفوأبهذةميقبامهنيباملضفدرواهذخأ

[منغلاةقدصإ

84١1|تغلباذإف«نيعبرأمتتىتحًائيشنيعبرألانوداممذحخأيال

اذإفءةئامونيرشعغلبتىتح«ةاشاهيففةنساهبحاصدنعتيقبونيعبرأ

ثالثاهيففةدحاوتدازاذإف؛نيتئامغلبتىتحناتاشاهيففةدحاوتداز

عبرألمكوةدحاوتدازاذإف«ةئامثالثونيعستوًاعستغلبتىتح

ةاشةماتةئاملكل:اهباسحكلذدعبميقتسيمثعبرأاهيففةئام

ثالثمنغلاتزاجذإدعبنيعستلاوعستلانمةئاملالمكيملاميفسيلو

.ءيشةثام

نعىنغتساويعارلاهلمحاماهتاهمأعماهدالوأنممنغلانمدعيو

هلمحنإو:مهضعبلاقو؛يداولازاجام:مهضعبلاق.همأ

نعتنغتساةاشالإةاشلاىريالانكردأنممهنعذخأننمنكلو

.(45)اهريغ

.أطخوهر:(مه)يف44

.؟نيتس):ةفاضإ:(ه)ىف

.ةيمشلاالةيرمقلارهشألانميأ.لوحةملكريكنتباوصلالعلوخسلايفاذك4

.؟هايشأ):(ه)يف947

.«هايشأ):(م)يف9

.اطخوهر««ىعرلا»:(ه)يف54

:يلاطيجلا.منغلانمركذلاوسيتلاذخأعنمبنكلومنغلاةاك)سفنوهزعاملاةاكز9
.14ص27جءمالسإلادعاوق

-



يفلضيالوءرفكيالأرهشيفارهشهلامةاكزنمو

لخدنإو:هنعذخأننملاقو«لوحيف21"”لوحلخديملام«مكحلا
ملو؟؟؟'اهدؤيملوتميملامرفكلابهيلعمكحياللوحيف©0لوح

يبنلانعيوردقو.كلذنيحيفلضيهنإفاعنامنوكينأالإ«صوي

عناملةالصالءةاكزلاعناملةالصالهنأالآ»:هتبطخيفلاقهنأمالسلاهيلع

(١١1).«اهعنامكاهيفيدعتملاو«ةاكزلا

أاهمكحرطفلاةاكزإ
«ةنسيهو«ةنسهتوقيامهلناكنم2''!لاهيدؤيرطفلاةاكزو

:ناتنسةنسلاو.ةئيطخبسيلاهكرتو«ةليضفاهبذخألا
.ةئيطخبسيلاهكرتوةليضفاهبذخألا«ةضيرفريغيفةنس+
.ةلالضاهكرتو9١22اهبذخألا(ةضيرفيفةنسو*

0200

|ىدؤتىتمواذاممونمأ

«دبعلاورحلاو«هلايععيمجىلعهلامبيطأنم؛!هترطفيطعينأ

.لامعتسالانمهيلعديتعاامىلعاهاتححصو.«رخو»:خخسنلايف3

.؟الوح#:(ه)ىف-ةا/

.اأطخخوهر«الوح»:(ه)ىف4

.أطخوهوءاهدي#:(ه)يف8
:عيبرلالاق.ةدايزعمافوقومدوعسمنبانعيناربطلاهاور؛541مقربسابعنبانععيبرلاهاور2-٠

.اهلهاريغلاهعفدييذلاوهأهيفيدعنملا

.تبباامباوصلاو.اهدوي:(ج)و(ب)يفر«اهيذية:(ه)و(د)ىف١٠

.؟ةلسايهوااراركت:(ه)ىفتا

.فيحصتوهو:(ه)يف٠1

.فيحصتوهو«هتطرف»:(ه)ىف4

سد1.5



ءحمقنم«مالسلاهيلعيبنلا'''*”عاصباعاصءرطفلامويسأرلكىلع

هطلاخيملامبيلحنبلوأءمجلوأ«بيبزوأ«ةرذوأريعشوأءرمتوأ

.عاونآلانمطلخيوأ«هلايعةماعتوقنوكيو«هنملكأيامتوأءءام

مويديعلاةالصيلصينألبق2''"حبصل|ىلصامدعب2''اهدؤيلو

.راهنلافصن:لبقوأءاهلضفأرطفلا

.«عاصب»راركت:(ه)يف6

.'ءاهديلر»:(ه)و(د)يف١٠

.«حبصلاةالصدعب»:(ج)و(ب)يف7١٠

5 0



[مايصلاةضيرفعبارلالصفلا|

غلابلكىلعلجوزعهللاباتكنمةضيرفناضمررهشمايصو

.هلهأيفرهشلادهشاذإلقعلاحيحص

مالهههم0-5لت200

ِماَيأْنِمةَدِعْفِرللعوأ»ءهلهأيف
006
لكأفرفسىلعوأاضيرمناكنمف:اهرامضإو«رامضإاهيفو03١

-

رفاسوأضرمنملكىلعسيل؛رخأمايأنمةدعفهرفسوأهضرميف

.لكأيملاذإةداعإلاهيلعنوكي

؟راطفإلاهيلعسيلفءماصءاشنإولكأءاشنإرفاسملاو

.روذعمفلكأنإو١١2ماصنإنكلو«بجاوب

بجووةالصلاتلحرجفلارجفنااذإف«ليللاىلإليللانممايصلاو

.بارشلاولكألامرحو.موصلا

؟ماعطلاىلعمرحيىتم:هتافسابعنبا01117اعس

املك:سايعنبالاقف:لاق.كشتىتحكشتملام:لجرلاق!19١إ

.كشتالىتحتككش

.31826:ةرقبلاةروس١٠م

.؟هيلعراطفإلا»:(ه)يف٠-8

.فيحصتوهو.؟زوجأمق»:(ه)يف٠٠

.فيرحتوهو«س»:(ه)يف١

.فيرحتوهو.«مايصلا»:(ه)يف7

-١.ع



!؟مايصلاةحصيفطرشةبانحجلانملاستغالالهإ

ءاجامنإ:ضعبلاقف؛ةبانجلانملاستغالايفسانلافلتخاو

اللستغيملوحبصأنمفةلعللزنيملو«ةالصلاةلعللاستغالا

عامجلايهو ةرشابملاوبارشلاولكألاانلزاجأهللانألءهموصكلذلطبي

ةعابتهيف7١١2سيلبارشلاولكألاامأ:مهلانلق.حبصلاانلنيبتيىتح-

ىلعنحنوالإحبصنالنأدارأامئإو؛هقحلتهعابتهلعامجلاوءامهقحلت

ِةرَصلاَلِإَمُْمُك:ىلاعتهلوقك؛موصلااهبانلزوجييتلاةلاحلا
ىلإموقنالنأدارأامنإو؛رخآىلإ4..اوُلِسْعَ

الانأىلعسيلاهيلووينلهلاخاىلعنحنالإللا

افلتخا١22!نيهيقف١١2:مهلانلق.ةالصلاىلإانمقاذإالإًاضوتن

ىلإترخأاذإوءكازجأًاليلتلستغااذإ:امهدحألاقف١١2.نيلجرل

ىلإتيناوتنإو«كازجأاليلتلستغانإ:رخآلاقوءكرضيالحبصلا

ءهسفنلطاتحينأةقاثولاسيلأءموصكلسيلوءكموصتلطبأحبصلا

.!زجمهنأهيلعاعمتجأيذلابذخأيو

اما:هلوقو«....نيكاملتناكفةئيفسلاامأ»:ىلاعتهلوقلثم.ءافلاةفاضإب.«سيلف»:حصالاواذك17
.6...نينمؤمءاوبأناكفمالغلا

]و؛نيبعكلاىلإمكلجرأومكسؤرباوحسماو«قفارملاىلإ.مكيدياو»:ةيآلامامتو.7:ةدئاملاةروس14

.«اورهطافبنجمتنك
.اطخوهو.«متيأر»:(ه)يف6

.فيرحتوهو.«نهيقف»:(د)يف7
.هلىنعمالو.«لجرلافلتخأا):(ه)ىف117

-أ.ه



الفحبصأىتحهلسغبىناوتنم:انباحصأنمهنعذخأننملوقو
بحتسيناكدقو.هرهشنمىضمام(17١١فناتسيو001480فمويلموص

عاطقناةعرسل«لكأتالوبرشتنأرجسفلهلابرقو١١١2كطعلاذإ

.ةعابتلقثأءطولاو«بارشلاةعابت

جحلاضرفسماخلالصفلا
.ةنسلانمكلذضعبريسفتو«هباتكيفجحلاهللاضرف

6سهم
دِسْلأحِحِسياَنلأَلَعمنيو:ىلاعتهللالاق

مت

اليدهَلعاطَسْسَأِن ما 5-989

!؟جحلايفةعاطتسالاىنعمامإ

ةحارلاودازلاكلمىلإسانلاسيل.ةلحارلاودازلا:ليبسلاةعاطتساو
«كلذاوكلمةلحارلاودازلااودجونإف؛قيرطلانامأنممهيلإجوحأب

اهنمنوكيمسجلابلحتيتلاتافآلافشكعم«قيرطلانامأاودجوو

.جحلامهيلعبجوكلذمهلاذإف؛عناوملا

ةعاطتساو.هدهاشموهمايأىفو,هلعفبالإهنوعيطتسيالفجحاامأو

«عناوملافشكولاملايهامنإليبسلاةعاطتساو.جحلاةعاطتساريغليبسلا
همايأيفلعافلانم17انوكسوةكرحجاحلالعفوهامنإجحلاامأو

.هدهاشمو

.؟همري)طقس:(ه)ىف١١1م

بطقلا.هموصنمىضمامةداعإانباحصأدنعهمكحعييضتلاوءاعيضمربتعيهنألديعي:هانعمفئاتي06
.5475ص77ج«لينلاحرش:شيفطا

.ةأجفحبصلاضايبرهظيأءهقنعضرعيقفهاوك:طعليطعلنم:هانعمو؛خسنلايفاذك٠

.9ا/:نارمعلآةروس١

.أطخوهو.ءكاعمتجا):(ه)ىف
.أطخوهو.«نوكسو»:(ه)يف1

دا.



!ةرمعلاوجحلاةضيرفأ

-ناعتسملاهللاو انلوقو4ْةَدَرَبمْلاَوَجَللَْوُمَيَأَو»:لجوزعلاقمث
امأو؛دمتعنهيلعوذخأنءناتضيرفإفأةرمعلاوجحلاامأ:

ةرمعلاوةضيرفجحلا:دوعسمنبالوقنوري[فإسانلاضعب

بصنب204ٌءَيَوربعْلاَوَجَكلاومِيْأَو»:هنعيوراميفأرقيناكو
لعفلاهيلععقو؛هللجحلااومتأو»:لوقي«4ربما>عفرو4جَكل»
.عوطتهللةرمعلاو:لوقي«عفتراففنأتسمأدتبم«ةرمعلا»وءبصتتاف

.ناتضيرفةرمعلاوجحلانأىلع:ءاملعلانمةماعلاو

|!هيهاونوهننس:مارحإلا]

اهنممرحييتلاحلاتيقاوم2117ميليهللالوسرتقوو

«مرحموهوالإةرمعلاوجحلادارأاذإءدحأاهزواجيال«سانلا

.ملعمهنمةيحانلكل
هللاىهنو.بايشلايفءاقنلاوءداسجألايفرهطلامارحإلايفنسو

همارحإلطبلعفنمفءءاسنلانايشغوهوء«مرحمللثفرلانعليزنتلايف

.«اهبو):(ه)ىف14

ريسفت:يراوهلامكحمنبدوه.4اصءدوعمنبهللادبعهقفةعوسوم:يجةعلقساوردمحمكة
.184ص21ج«زيزعلاهللاباتك

.193:ةرقبلاةروس7

.«ملسوهيلعهللاىلصاطقس:(ه)ىف17

.؟مارحإلا»:(ه)يفم54

.©«تقو)طقس:(ه)يف08

-



ملنإو؛هماعنملدبلاهيلعوءاعيمجامهبوأ«ةرمعبوأجحب

.لدبلاعم«ةرافكيدههيلعولباقنمفةماعنمعطتسي3

ىتحلطابلابىرامولعفه٠مف؛ءارملاوهو«لادجلانعىهنو

فورعملابرمألابلداجنمف.ةرافكهيلعفهبحاصبضغيوأ0:017بضغَي

.هيلعةرافكالفركنملانعيهنلاو

[|هؤازجومرحلاديصمكحإ
ةنسلايفةصخرلاتءاجو؛مرحلايفربلاديصديصلالتقنعىهنو

هيلعىبنلانعءاجو.ديصلانمدارجلاو.عابسلانمكلتاقنملتقتنأ

«اهؤالخ00130ملتيالوءاهديصلحيالهللامارحمارحةكمال:مالسلا

هللاقييذلامرحلايفاذهو.«لحتالوءاهرجشدضعيالو

19هنإفدحلاهيلعوهيلإأحلنمو.هميرحتلوزياليذلانمألاوهو«عمجلا

ماقيف«مرحلانمجرخيىتحىوؤيالومعطيالو«ءسلاجيالوعيابيال

.2؟(بضغيوابضغي):(ه)ىف

.هلزنمىلعاطسىلتخا١17

لحتالهللااهمرحمارحةكم»:ظفلبكلامنبسنأنععيبرلاهاورو.ةريرهيبأنعناخيشلاهاررلال”

ايرخذإلاالإ):سابعلاهمعلاقف«اهالخىلتخيالوءاهددصرفنيالوءاهرجشدضعيالوءاهتطقل

تبن:رخذإلاوءالكلا:الخلاو«عطقياليأ:دضعيال:عيبرلالاق«رخذإلاالإ»:لاقف؛«هللالوسر

“كجعماجلا:بيبحنبعيبرلا:رظنا.تويبلاهلمفقترءرصحلاهنمعنصي

مقرثيدح؛مرحلاوتيقاوملايف[1]بابءجحلاباتك.١1,١٠هص

.فيرحتوهو.«ةنفادملاهيلعو»:(ه)ىف1

-ا١.ملا]



لتقنمو«باصأامدحهيلعماقيهنإفمرحلايفاثدحثدحأنمو

9:هباتكيف١2؟؟7ىلاعتهللالوقوهو«ءازجلاهيلعفمارحإلايفربديص
يولد»ءربلاديصينعي:4دق

00(«رمل

لوسرتقويذلادحلالبقعضاوملانمعضوموأهدلبنممرحأنمو

.مرحملاهنعيهناملكقتيلف«همارحإهمزل2351متيهللا

لتقبسأبالو«ربلاديصنمءاملاريطوعدافضلاو2017970كافذلاو

:لوقيهللانألءةكمبالإنوكيالهنإفامدءازجلاناكنإف؛همزلهيلع

معطأامثيحفماعطةرافكوأامايصناكنإو
الًائيشلكأيالو.ةرافكلاوماعطإلاويدهلانيبريحموهو«مازجأماصوأ

ةرافكنملجرلالكأينأسأبالو«ةرافكنمالوةيدفنمالوءازجنم

ءازجنملكأيمهضعبلاقو.2"؟)هقيفرنكيملامًاريقفناكاذإ«هريغ

.«ىلاعت»طقس:(ه)يف4
946:ةدئاملاةروسل

.«مالسلا:(ه)يفلل

توحلاوهو«ةمقفلاءوهقايسللبسنالالعلو؛ةيملعلاوةيوغللاسيماوقلايفةملكلاهذهىنعمدجأمل7

.فورعملايرحبلايربلا

.946:ةدئاملا58١١

نبانعهجامنباوملمودمحاهاور.«كتقفرنمدحأالوائيشهنملكأتال):(ص)هللالومرلاق-4
.5792ص؛حاضيإلا:يخامشلارماع.سابع

-ا.ه



الوءدحاوكلذيفمكحيالو,"؟-)هتقفنهمزلتملامهترافكوهريغ

.كلذملعيناكنإوهسفنلوهمكحي

رهجا«ىطغويسننإو.هسأرلجرلاطغيال"اهيلععمتجملاةنسلاو

.مدبرفكةليلوأمويهيلعرمنإو7١4١2عزنوةيبلتلاب

الإنيفخالوتاليوارسالومرحملالجرلاسبليالو

(1144) نيبعكلاىلإ(1؟9اهيقاسبلقيلوارطضم

«هعمهكسميهفيسىفهلصخرو؛فئاخلامزتحيالوافيسدلقتيالو

.هدلقتيالوهكسمي:مهضعبلاقودلقتي:مهضعبلاق

هيلع0450الو«مزتحيالو«متاخلامرحملالجرلاسبليالو

مدقلعفنإف059؛همشيالوءابيطسميالوبيطتيالو.ابوث

(15:)توررنألاب١كيو١0114كيالو(1144)يقيرهي

نهديالو«نادوسلابح1499تورزنألاو

.«ةقفنهمزلتملامهتارافكو#:(ه)يف

.(ه)و(د)نمتبنأامحيحصلاو؛ءارلاب«عرنو»:(ج)و(ب)نيتخسنلايف1

.هريغوقنعلالوحسبليام:قوطعمجقاوطالا7

.(ه)نمتبنأامباوصلاو.«امهيقاس»:خنلايف4١

.«نيتبعكلا»:(ه)ىف14

.«لجرلا»طقس:(ه)يف9
هيفاسابلسبلييأ.«ررأتي*وأ«رزتأي»:باوصلاو:««رزي):(ه)و(د)يفو:(ج)و(ب)يف-ا16

.رارزأ

.فيحصتوهو.«همسي):(ه)ىف-41١/

«هقرهي)وأ«هقيري»بوصالالعلو2خستلايفاذك114

.هبلحتكيرجح:دمثإلاو.فيحصتوهو.ةانثمءاتب,ىدمتإلا»:(ه)يف48

.«ةروزنالا»:(ه)ىف رركم٠1494

.«اكتسملا:(ه)و()يفو.هاكشملا»:(جا)و(ب)١
.أطخوهو.«نايد»:(ه)يف167

- 0



ملقيالوارعشفتتنيالوهنممدأتيامبنأسأبالونهدالو

مرحملاعزنينأسأبالو؛هعزن!!١!روسكموهوهرفظهاذآنإفءارفظ

.هاذآاذإسرضلا

2006 الوجوزتيومرحملاحبذيو94١)ىريغبعصنيومجتحينأسأبالو

اهغبصنكيملامءاشنوليأوءاش23اميأبايثلانمسبليوءرشابي

ملولسغنإف؛هسيليالهنإفبيطنمناكامو2257رفصعوأنارفعز
.هسبلينأسأبالفبيطلاحيرهيفنكيملوهنمصقتني

.اهريغسبلواهيفمرحأىتلاهبايثعابمرحملاءاشنإو2

!ةأرملامارحإ
الإ21540ءامهيلعمرحياممءيشلكيفلجرلالثممارحإلايفةأرملاو

هيفناكامالإ«مارحإلالبقسبلتتناكاممارحإلايفسبلتةأرملانأ

الوالواريرحسبلتالو«هجولاةيطغتو١2الإ«بيط

.؟نهدينأ»:طقم:(ه)ىف17

.«ريغب»:(ه)يفو.هريغلمجتحيوهفنلمجتحييأ64

:باوصلالعلوءخسنلايفاذك-6

.ةحئاروذهنأللبتلا:رفصعلا

.أطخوهو.«ايهن»:(ه)يف-16ال/

«بايثلانممرحملاسبنيامع(ص)٠ءيبنلالأسالجرنأنباثيدحاهعمجياهنعيهنملابايثلاو
دجيالدحأ9فافخالاالو«سيئاربلاالو«تاليوارلاالو«مئامعلاالو«صمقلاسبليال»:لاقن

هاور.6«سرولاالونارفعزلاهسمائيشبايثلانمسبليالو«نيبعكلالفمأامهعطقيلونيفخسبلفنيلعن
.5١صكج«مالسالادعاوق::يلاطيجلا.درفملاظفلبو76مقربيردخلاديعسيبأنععيبرلا

.ىرخالاخسنلانمتبلأامبوصالاو.'اهيلع):(ه)ىف14

.اهنيعيقبتواههجوهبرتستام84

.ريرحلانمعونزخلاو.فيحصتوهو.«أرخا:(ه)يف

١١1-



امالإاهيلحاهنععزنتو«ةلعنمالإةآرميفرظنتالو:لحتكتالونيزتت
01117ىايإهتكرتهعزنب0نأتفاخ

!تارشحلاومرحملا|

هحرطيالوهبوثنمهقليالو(١١ةلمقمرحملالتقيالو
املكو(179ناملحلاو2057!(179)ةدارقلاو(174)كوغربلاحرطيو

.ءيشكلذنملتقيالو«هنمسيل

:)هدرقيوهكحيوهريعبنهديلو

[ضيرملامرحملاةيدفإ
هبناكنإفءهلحميدهلاغلبيىتحقلحلا(11)نعمرحملاهللاىهنو

:رامضإاهيفو«كسنوأةقدصوأمايصنمةيلففعقلحفهسأرنمىذأ

ا- 22120ساج4ىلع22تسعتل
وأءقلحف4ءوِسْأَرنمىذءوواًصيِرمكمنان»

للتو

2117

.ةدئازةملكهايإ:خسنلايفاذك11

.(ةلمق»:(ه)يف17

.587ص17جحاضيإلا:يخامشلارماع.سابعنباثيدحيفاذهزاوجرظنا

.تارشحلانمعون:ترغرب-14

.ناسنالللمقلالثم«ريعبلارهظبقلعتتةيومدةرشح:نادرقعمجةدارقلا-6

.نادرقلاراغص:ةنمحعمجنانمح5

.نادرقلاريغص:ةملحعمجناملحلا7

.(ه)نمتبثأامباوصلاوأ.هفذحباوصلاو؛ةلعلافرحتابثإباذك:(د)يف6

.اهريغوررالاولهبألاةرجشنمذخؤيينهدلايس:نارطقلا-9

.نادرقلاهنمطقتلي:هدرقي7١١

.أطخوهو.«ىلع»:(ه)يفلالا

-اآ١؟-



26
ع٠. همزلتهسأرنمىذأهبوأضرمنملكسيلو"4.7ِقضْوَأدَفَدَص

وهوبرعلامالكنمراصتخااذهو«قلحاذإةيدفلاهمزلتامنإو«ةيدفلا
هلوقلثمهللاباتكيفريظنهلو«برعلاءارعشترك“دقو«فورعم

هتمررلسحرم نكلو2097:لقيملو4اَصَميبرضَأْنَأ»:ىسول
(0174)صقوىفتكافهبرضدنهنأىلع4ٌرَاَصيدرصأ3:لاقال
نيبةيدفلايفريخموهو.هرصخأومالكلا23"*)برغأنماذهوءرصتخاو

.اهحبذيةاشوهو«كسنلاوةقدصلاومايصلا

وأريب(01729نينيكسمىلعقدصتنيترعشوأةرعشفتن2330و

.هقرهي١2")هدفتقحالتىتحرفكيملوتارعشثالثفتننمو؛رم
ةرافكفرخأرعشفتنىتحرفكيملمثتارعشثالثنمرثكأفتننمو
كلذ:مهضعبلاقو؛ةرافكبامهنيبلصفيملامًادحاوامدهيزجتةدحاو

لوألاو«ةرافكمويلكفمايألاةقرفامو«ةليللاوأمويلاهعمج

.انيلإبحأ

نمىذاهبوأاضيرممكنمناكنمف»:رامضإاهيفو»:ةرابعطقس(ه)يفو.195:ةرقبلاةروسا177

ةرابعراركتلرظنلالاقتنااهيفخسانللعقودقو«64كنوأةقدصوأمايصنمةيدفف»قلحن«هسأر
.ةلماك

.؟هيرضفا:(ه)يفكة

.(ه)نمةفاضإ«رصقر»4١

.ءانتبثأامباوصلانأودبيو«بارعإنم»:(ه)ينامأو.«بارغأنم»:خسنلايف

.2«نماطقس:(ه)ىفلال“

ةملكلادبتسااهيفرركتدقو.«..تاريعشثالثفتننموهرمثوأرببنيكسمىلع#:(ه)ىفلال

.اهترثكلكلذىلإرشنملو.6تاريعش#ب«تاريعش»

.(ه)نمهانتبأامباوصلاو,كمدب»:خستلايفم14

:(ه)ىفال4

#١١-



[ةيبلتلاومارحإلاتابحتسمإ|

وأنيديدجنيبوثسبليلو«همارحإءدبيفلستغيلفمرحينأدارأنمو

.ةالصلانيحناكنإةبوتكمةالصيلصيمث«ءادروأًارازإوأ«نيليسغ
ةالصنيح214:)قفاويمل117!نإو؛ةبوتكمةالصربدمارحإلابحتسيو

ءهمرحينأدارأامل؛اذكديرأينإمهللا»':لاقمثنيتعكرىلصةبوتكم

أدبينأنوبحتسينوملسملاو.ًاعيمجامهبوأةرمعوأةجح21417يمسيو

رومألانسحأنأريغ.يزجيوهفكلذنملعفامايأو«جحلالبقةرمعلاب
دارأناكنإفءءاوسمارحإلاوامهيفةيبلتلاو.ةرمعلامدقينأاهلضفأو

عكريمث«ينماهلبقتو«يلاهرسيف«ةرمعلاديرأينإمهللا»:لقيلفةرمعلا

مهللاكيبل»:لوقينأةيبلتلاو«يبليو ةبوتكمنيحنكيملنإ نيتعكر
؛«؛كلكيرشال«كلملاوكلةمعنلاودمحلانإكيبلكلكيرشالكيبل

دعبكرضيالف؛؛هللاايكيلعاهغالبواهمامتةرمعبكيبل»:لاقىبلاذإف
.21857يمستالويبلتنأكلذ

!ةرمعلاكسانمأ

تيقلوأًايداووأافرشتولعاملكةيبلتلانمرثكأو

الو.ةيبلتلانعثيدحلانمءيشالو«راحسألابوبكار

.فيرحتوهو.4قفوي#:(ه)يف

.؟نيمير#:(ه)يف4

.كريغنعوأكسفننعوأةرمعنعيبلتاذاّمعنيبتيأ:يمست7

.«تطبهأوتولع»:(ه)يف187

.2؛(كلغفشي»:(م)يف4

-8١١1-



ةعبستيبلابفوطيمث رمتعمللاذه دوسألارجحلايتأتىتحعطقت

فلخوءدجسملانمهل0*214رسيتيثيحوأماقملافلخعكريمث
هللاحتفامبوعديمثءدوسألارجحلالبقتسيفدوعيمث؛لضفأماقللا

افصلايتأيمثءهنمجرخييذلابابلانمافصلاىلإجرخيمث"هل

حتفامبوعديو«هللهبوهدمحيوهللاربكيمثتيبلالبقتسيفف.هيلعدعصب

مث«ةورملاىلإافصلانمطبهيمث٠ميميبنلاىلعةالصلادعبهلهللا

عبسامهنيبكلذكفوطيءافصلاىلععنصام2147لثماهبعنصي

نمليسملانطبيفىعسيو«ةورملابمتخيوافصلابأدبي21487«تافيوطت
هبراشنمذخأيوهسأرنمصقيمثءهرضخألاملعلاىلإرضحخألاملعلا

بيطلاوبايثلانمهلكلالحلاهل2117زحكلذلعفاذإف.هرافظأوهتيحلو

.ءاسنلا1”لحو؛مرحلاديصنممرحامالإ؛همحلوديصلاو

!جحلاكسانمإ

عكريمث+وبسأتيبلابفاطفدجسملاىتأ«ةيورتلادناكاذإف

ءاشنإو«مارحلادجسملانمجحلاب17١2ءرحاوىبلءماقملافلخ

:(ه)يف6

.«هل)طقس:(ه)ىف

.؟لثم»طقس:(ب)ىف-ا4ا/

«مث»ةفاضإ:(ه)يف

:(ه)يف4

.؟لحناو):(ه)يف

:باوصلالعلو«(ه)و(د)يفاذك١

...ىبلءاشنإف:باوصلالعلوخسنلايفاذك7

.فيرحتوهولكلل

6١١1-



جحلابمارحإلانوبحتسينوملسملاو؛جحلاباهنمٌمرحافءاحطبلاىلإجرخ

مرحنممرحأامئثيحف«نجلادجسمهللاقييذلادجسملانمءاحطبلانم

مويكلذنوكيامنإف؛مرجلانممرحأوأهازجأءاحطبلا

.ةيورتلا

مث؛2217فيعضوأضيرملالإلبقليجعتلابحتسيالو

تافرسعىلإلحتريمث«حبصيىتحةفرعةليلاهبتيبيوىنمىلإجرخي

«هلرسيتنإلستغاسمشلالاوزدنعناكاذإفءاهبلزنيوحبصأامدعب

الإهكلديالأهدسجبقفريلوءهسفنىلعءاملابصيلو«هيزجيءوضولافالإو

,3579قيفراكلد

[جحلايفلسغلاعاونأإ
يفلسغلااهيفركذينطاومايفلسغلايفامنإو

:نيمارحإلاءدب

مويو«ةرمعلابمرحينيحلوألا":نممارحإلا

.يشعلا:حاورلا-4

.«فيعضوأضيرمللالإ«ءسمشلالاوز»:(ه)يف156

.جرخلامفريفةعيرشلادصاقمقفاوتف؛ململاىلعفيفختلايضتقتةرورضرأ

.ةيدفهمزلتفًادلجوأًارعشعزنيالكل10

.ءوضولاهيزجي:ليقو«تلمهأنإمداهيفبجيةدكؤمةنمهنأىنعمب:دكوي

.747ص؟ج؛حاضيإلا:يخامشلارماع:رظنا

.هانتبلاامحيحصلاو:خسنلاعمجيف8

.تاقيملا:دحلا٠٠0

.ةجحلايذنمنماثلامويلا:ةيورتلا

-_

-5١11-



لسغلاو1771©77١2مرحلاهبلخدييذلالسغلاامأو؛جحلابمرحينيح

«ةفلدزملالسغو«تافرعلسغو«مارحلادجسملا©""هبلخدييذلا

لسغلاو«يزجيكلذلكيفءوضولاو«عادولالسغو؛«ةرايزلالسغو
عمرصعلاوىلوألا:نيتالصلا©":؟”نيبعمجسمشلاتلازاذإف«لضفأ
لبقضيفيالوءسمشلابيغتنأىلإ''*”فقومثءهدحووأمامإلا
مامإلاضافأاذإف.2":ضيفينألبقو«تافرعنمسمشلابورغ

مثًاعيمجءاشعلاوبرغملااهبىلصةفلدزملاىتأاذإفءمهعمضافسانلاو
كلتهللاركذرثكيلو«ىنمىلإضافأحبصلارفسأوحبصأاذإفءاهبتيبي
ِرَعْفَمْلاَدسعهاوُرُكْداَفٍتدكَرَع:لاق©"«ةليللا
اذإف؛تاولصلانيباهبعمجيعمجوهو؛ةفلدزملاوهو:"774َراَركْل
ةرمجىتأاذإف؛ىنميتأيىتحمهعمضافأسانلاومامإلاضافوحبصأ

ةرمجىيتأيىتحجحلابةيبلتلانعكسميالو«جحلابةيبلتلانعكسمأةبقعلا
ربكيو«ءتايصحعبسبيداولانطبنماهمريلو«يمرينأدارأنيحةبقعلا
؛مرحلاىصحبالإاهيمريالو«ةبقعلاقوفنماهيمريالو«ةاصحلكعم
لكلمدهيلعفهتتافنإو؛ةداعإلاهيلعفمرحلا“37٠ريغىصحبىمرنمو
ةبادوأناسنإىلعهبيمرييذلاىصحلانمءيشعقونإو؛مويلكةرمج

.أطخخوهو.«مارخلايفلخخدي»:(ه)يف٠

.«ين»ةفاضإ:(ه)يف٠

.«نيب)طقس:(ه)ىف٠

:(ه)يف

.نينمؤملاريمأوأةفيلخلايأءروهظلامامإهبينعي:مامإلا-'-

طقم:(ه)يف٠

.9/8١1:ةرقبلاةروس٠

.؟مرحلااصحريغب#:(ه)يف

١
م

احب

سيلا

ملا

علا

ف
د

ج
ح

ا
ل

ملا
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ًادرفمناكنإو؛ًانراقوأاعتمتمناكنإحبذةبقعلاةرمجىمراذإف

نراقلاوأعتمتملا0١)حبذاذإف.يمريقلحنيحيدههعمسيلوجحلاب

روزيىتحديصلاوءاسنلاالإءيشلكهللحاذإفءهسأرقلح

.هلكعيمجهللحتيبلارازاذإف«تيبلا

[جحلاتيقاومإ

ركذيتلاتامولعملاجحلارهشأو«جحلارهشأريغيفجحلابمرحيالو

ةرشعلاركذامنإو«ةجحلايذنم5ةرشصوةدعقلاوذولاوش:هللا

الف«عساتلامويةفرعموينأل«ةرشعلاضعبيفنوكيمارحإلا

امردقهيلععتمتملاامأو.هبقاضنملتقولالبقالإجحلابمارحإلانوكي

مرحموهوالإةرمعبمرحيملنمتاقيملازواجيالهنإفءهتاقيمنمهغلبي

.جحلاب

[مارحإلاتايهنمأ

امهبوأةرمعلابوأجحلابتاقيملالبقوأتاقيملانممرحملامرحأاذإف

وهو-هريغهداصنإو-ربديصلكأيالو«هنعيهناملكقتيلفاعيمج

ةيآلا:لوقي؛اودمتعاهيلعوءانباحصأذخأهبو«سايعنبالوق

.أطخوهو:(ه)يف٠0

.اطخخوهر.«قلحاآ»:(ه)يفا

.؟ليلحلا»:(ج)و(ب):نيتخلايف7

.؟نيرشعول:(ه)ىف١71+

.«لجألا:(ه)يف6

-



:لوقي42010امزحكموادبصيلم»ا:01ه

ىلعاللتقلاىلعةيآلارسفيهريغنأوءلتقلاولكألايف

ادعميسولفنموحودْيصمتت#:ىرخألاةيآلالثملكألا

:انلوقيفءازجلاهيلعفهلكأنمو"بوستلتمر

امكوءءازجلابهيلعمكحيأطخةلتقنمو.لكأاملثمةرافك

يفالمثإلايفاوقرتفاامنإو«هبذخأنيذلاانلوقيفدمعلابهيف!1؛|]مكحي

ءءازجلابانلوقيفهيلعمكحيديصدعبديصلتقنمكلذكو

«هّللاةمقنوكرتيوءازجلابةداعإلابهيلعمكحيال:لوقينملوقبذخأنالو

مهنأانتميأوانؤاملعو؛"14#:لوقيهللانآل

.هلكلالحلاكللحتللحأاذإف«ءازجلابنومكحي

«27

.دمتعملايأرلايفسابعنباىنعيءانهلوقي6

.,95:ةدئاملاةروس7

.أطخوهو:(ه)ىف

.9480:ةدئاملاةروس4

ةيآلانأمغرفءءازجلابفلكومثأدمعتيذلاو«ءازجلابفلكمهنأمغرهيلعمثإالاطخلتقيذلاينعي6
ليزيالأطخلا»:ةدعاقبالمع؛ءىطخملاىلعكلذكهوججوأءاملعلانإفدمعتابءازحجلاصصخت

يفت:يراوهلامكحمنبدوه.اهدعبامو77ص«5ج«حاضيإلا:يخامشلارماع:ظنا.«نامضلا

97.٠صكج«زيزعلاهللاباتك

,986:ةدئاملاةروس٠1

-



[مارحإلاماكحأ]
؛ةورملاوافصلانيبىعسوعكروتيبلابفاطاذإلحيةرمعلابمرحملاو

رعشملابفقيو«تافرعنمعمجريىتحلحيالجحلابمرحملاو.رصقو

ىلإةرمعلاباعممتمناكنإقلحيوحبذيوءرحنلامويةبقعلاةرمجيمريو

الفيدهلاقوسياليذلاجحلابدرفملاامأو.ةرمعوجحبآنراقوأجحلا

ءاسنلاالإءيشلكهبلحقلحاذإفءقلحيويمرينكلو«هيلعيده

(""7١لكنمنالحي«حبذلادعباقلحاذإنالحينراقلاوعتمتملاو.ديصلاو
رازاذإدرفملاكلذكو.تيبلا؟'"'9اروزيىتحءديصلاوءاسنلاالإءىش

ءديصلاوءاسنلانملحةورملاوافصلابفاطوعكر'""””اعوبسأفاطو
.جحلاب"9لهملالحو

الإهتابنوهديصمرحلانمهلوحاموًادبألحيالمارحلاتيبلاو

اهعرزييتلاروبقلاوتويبللهيفصخرهنإف""*رخذإلا
مويهللامارحلمارحةكمنألءرجشوألقبنماهبسأبالمرحلايفسانلا
مارحةكم»:لاقهنأمكيهللالوسرنعاوركذ.ضرألاوتاومسلاقلخ

ةعاسيلتلحامنإودحأللحتالو؛يلبقدحأللحتملهللامارحل
.ةكمحتفمويينعينم

.«لك»طقس:(ج)يف١0

.ىتحدعبًاراوجةرمضمنأببوصنمهنال؛نونلافذحباوصلاوءاطخوهو.«ناروزي»:(ه)و(د)يف7

ةررملاوافصلابافاطوامكروءاعوبسأافاطواراز»:(ه)يفو.«ًاعبس»:باوصلاوء(ه)و(د)يفاذك17
.ىتثملاةغيصب.«الح

.حضاوفيرحتوهو.«لمهملا»:(ه)يف4

.بشخلاقوفتويبلاهبفقسيةحئارلابيطشيشح:ةرخذإعمجرخذإلا06
.فيحصتوهو.«تاروضحلا»:(ه)يفاا

.419مقربحتفلاماعةبطخيفهاورعيبرلاو.يردعلاحيرشيبأنعناخيشلاءاور؟؟1/

ب



[جحلاتالطبمإ

جحالفتافرعبفقيملنمو«ةرمعالوهلجحالفبليملنمو

.ةرمعالوهلجحالفتيبلابفطيملنمو"هل

|اهتارافكوجاحلاتافلاخمإ

فقيملنمكلذو«هلرفكيانركذامىوسدهاشملانمكرتنمو

.امدقرهيةفلدزملاب

-ىربكلاةرمجلا«رحنلاموييمرهتافنإ رّمكيرامجلامريملنمو

.قدصتيواهمدقرهيةاشب

يفيمرلالدبيلو«قدصتيلفنيطسوألانيمويلايفيمرلاهتافنمو
هلوأيمرلامظعأ.ةرمجلكلةاشفيمرلارخآهتافنمو.ثلاثلامويلا

.هرخآو

ةعستكلذف«ةاشمويلكةرمجلكلهيلعفهلكيمرلاهتافنمو

.رحنلامويةبقعلاةرمحلةرشاعلاةاشلاو«هايشأ

.مدهيلعفىنميلايلنمةليلروضحهتافنمو

مويلايمريفهيلعءيشالفيناشلامويلايف''رفنفلجعتنمو
فنيالفىنمدحىف«ليللاهكردأاذإف«ليللالبقرفناذإثلاثلا

دقو.«هلجحالفتافرعيفقيملنمو«ةرمسعالوهلجحالفبليملنمر»:ةرابعطقس:(ه)ين1010

.2...ملنمو»:راركتلرظنلالاقتنااهيفخسانللعقو

.سانلانمةعامجعمهدلبىلإلحر:رفن4

.فيرحتوهو:(ه)يف5

-



لاوزلبقالوهسفنىلعافئاخنوكينأالإثلاثلامويلايفالإ

نإو!15]ءءاشنإراهنلالوأهاضقسمأهتافنملإراهنلالوأيفسمشلا

.سمشلالاوزىلإهرخأءاش

ةداعإلاهتتافنإو؛ةدحاولاكلتداعأىصحلانمةعبسنمصقننمو

«ةدحاوًةاصحاهدعيةيمريهفاعمىمرنمو.مدف

هرضيالفيمرلايفدازنمو.ًامدقرهأهتافنإو؛ةتساهدعب

.هيلعدسفيالو

«فاوطلاهيلعو؛لطبأةرايزلافاوطفطيملوهدلبىلإعجرنمو

.رفكيوهيضقيفهدلبنمدوعي

(4).مدهيلعفعادولافاوطفطيملهدلبىلإعجرنمو

مادامدجسملانمجرخيىتحفاوطلايتعكركرتنمو

.ناكثيحاددكمرحلانمجرخنإف؛مرحلايف

.فاوطلايتعكرهريخأتل«ةاشدهيلفهلزنمىتأنإو

.تبثأامباوصلاوءاطخوهو.«يمرت»:(ه)و(د)يف1

.تبثأامبسنالاو«فيحصتوهو:(ه)يفو؛«ةاصح#:خنلاعيمجيف17
.«يمريواا:(ه)ىف7

طقس:(ه)يف4

.«'اهعكريلف):(ه)يف رركما707

بداآ9-



ثلاثلابابلا

تاللماعملاىفلئاسم





[ةبراحملاوملاظملاريسفتيفبابأ
ْددَتْرَينمو#:ىلاعتهللالوقللتقيهنإفكرشأمثملسأنم

2304واًكوُهَو

يرحاسسو00

ىفَنوَعَسنوًاوُسرَوهلأَنوُبِراَحيَنذَلأأاووَحاَستإ١:ىلاعتهللالاق

هيدَيملَمَقْتَوويصيرًداَسفِضْنْل
يفباصأف«قيرطلاعطقوبراحنمكلذو20«ضرلاكمون
ملولاومألاباصأنموءهيلعردقاذإلتقيهنأ«سفنألاولاومألاهتبراحم

.ىرسيلاهلجروىنميلاهدي:#فالخنم(79هلجروهديتعطقلتمي

لاومألاباصأدقو؛هيلعردقمثكرشلالهأنمقيرطلاعطقنمو

.؟©رارقإلالهأنمدحأبلصيالو.بلصيهنإفسفنألاو

11

.هتبراحميفباصأامهنع(*”ردههيلعردقينألبقآبئاتءاجنإو

هبلطنإف29؛هتيراحمىفهباصأامرارقإلانمدحأنعردهيالو

لتاقيوءهّللامكحلملسيىتحكرتيالوبراقيالغابوهفعنتمافمامإلا

.1١7ل/:ةرقبلاةروس-١

.##:ةدئاملاةروس-'؟

.؟هالجرو»:(ج)و(ب)يف-؟

94ص؛؟جءريسفتلاريسيت:شيفطابطقلا:رظنا.ديحوتلا:رارقإلا-4
.لطبأ:رده ه

لاقتناهيفحسانللعقودقو..«هتبراحميفهباصأامرارقإلالهأنمدحأنعردهيالو»طقس:(ه)يفلآ

.«هتيراحميف»:راركتلرظنلا

-اة؟ه



تاحارجلانماهنوداموسفنألانمهعانتمايفباصأامف؛هعانتماىلع

نمهوديقيال«نيملسملانيبوهنيبصاصقالهنألءهبذخؤيالوهنعردهي

الةلزنمموقلزناذإهّنألهوطعيالكلذكو.هنممهباصأاميفمهسفنأ

.مهنماميفانسفنأنمصاصقلامهيطعن

ذخانفاموقلحتسننأميقتسيالو.اوباصأامبمهنم(0ذخانالكلذك

.انسفنأنمكلذلثممهيطعنالو«صاصقلامهنم

امةماقإبنوملسملاومامإلامهبلطينأوهفهللاهركذيذلاىفنلاامأو

نونمؤيالفنوبرهيف-بلصلاوعطقلاولتقلانم مهيلعومهنيبهللامكح

:لوقينملوقيامىنعمىلعكلذسيلو؛نيملسملا"7دالبنمءىشىف

ءاشنإ«مهبلشءاشنإو«مهلتقءاشنإريخممهيفمامإلانإ

.مهافنءاشنإو«مهعطق

هرسفامكهنكلو«سبحلاوهىفنلانأمعزينملوقياملحيالو

يفنونمؤيالف«نوبرهيفمهيفهللا""”همكحامباوبلطينأيفنلا:ءاملعلا

نادلبنمءيش

أمالسإلايفعطقلاماكحأ|

.(ج)نمتبثاامحيحصلاو««انياصأ»:خسنلايف-

.«اوباصأامفمهنمذخؤت»:(ه)يف م

ا
ع
ج

ا
.؟نادلب»:(ه)ىف-ص

.امكحا:(ه)يف-٠

:شيفطابطقلا.457صء١ج«زيزعلاهللاباتكريفت:يراوهلامّكحمنبدوه:يفىنعملااذهرظنا١
القص22ج«ريسفتلارييت

96١-



5سمروسا 'ءارجامهِيديأاوعيطقأقةَكِراَسلاَوَِراَسْلاَو#:عطقلايفىلاعتهللالاق
.207422بسكب

دحوملاوثانإلاوروكذلاوديبعلاورارحألاىلعىرجمكحعطقلا
.3ررحلانملاملاجرخأاذإكرشملاو

«ًادعاصفمهاردةعبرأةميقيواسيلاملانمجرخأيذلاناكاذإعطقي

يفالإسمخلاعطقتال»:اولاقو.مهاردةسمخ:مهضعبلاقو

هبذخأتنيذلاانلوقو؛2")وهاردةرشع:مهضعبلاقو47١2««سمخلا

زاجنيأنمفاولاقوةعبرأيفعطقلا:هيلعدمتعنو

ءرثكألاىلع-دقمتنأومهاردةعبرأيفعطقلامكلوقيفمكل

يأوليلدٍيأف:انلق!؟نوعدممتنأو؟لقألاىلعمكدهاشامومكتجحامف

أوُعطَقَاَهكراَّسلاوٌفِراَسلاَو#:لوقيهللانإف!؟هللاباتكنمىوقأةجح

ءيجمةيآلا190(عونكبسكرميو

ءاملعلاعمجأامالإءاهمكحواهتلمجنمجرخيالو«'ملفمومع

."8:ةدئاملاروس17

نباهاور.«زرحلاهيوؤيىتحرمتلايفعطقالد:ملموهيلعهللاىلصهلوقل؛نيصحلاعضوملاوه:زرحلا

.37جةعماجيفيتامعلاةكرب

.278ص37ج«معماجلا:ةكربنبا:رظنا.ةلزتعملاياراذه-4

.كج«عماجلا:ةكربنبا:رظنا.ةفئحىبأيأروهو16

ةشئاعةقيرطنع(ملي)هنعيورو.رانيدعبرهتميقنجميفعطق(ميم)هللالوسرنأىلإادانتسا
:ةكربنبا:رظنا.عيبرلاوكلامويئانلاودرادوبأهاور.«ًادعاصفرانيدعبريفعطقلا»:تلاقاهنأ

.17/7ص23ج«عماجلا

.أطخخوهو.ةءاتلوق»:(ه)ىف١1

.انعممتيقفتا:«انومتمج#:اهريغيفدروامباوصلاو:(ه)و(د)ىف34

.78:ةدئاملاروس6

ديكاتللرركدقو.«جرخيملفطقس:(ه)يفتا

باال



.ماعلامكحمكحلافآلإوءاهنمجرخهنأهيلع

ءاتجمقرسقراسلاديعطقيفةنسلاتءاجامنإ:يناثلاهجولاو

يذلافتاوعدلاعضومىلإرظنتامنإتنكنإفنجملاةميقيفاوفلتخاف

.يعدملاوه-ةفلتخملانم رثكألاىعدي

نأةنسلاو.متيمهللالوسرةنسنماذهو«ىنميلاهديعطقيامنإو

.نيلدع"نيدهاشبوأرارقإبالإعطقيالو؛ررحلانمجرخأنمعطقي

هسفنىلعدبعلارارقإزوجيال:مهضعبلاقءدبعلارارقإيفاوفلتخاو

«لتقلاوعطقلايفهسفنفالتإيفهرارقإزوجي:مهضعبلاقو؛لاموهو

.لاميفهرارقإزوجيالو

!اهماكحأوةقرسلاعاونأ|

."©9بقاعينكلونئاخلاالوسلتخملاعطقيالو
ملام«يراربلانموأ«لابجلانموأىعرملانمقرسييذلاسلتخملاو

,259ضبارملاو2(نئازخلاونمجرخي

قفقف]

.747ص«ىربكلاةنودملا:مناغوبأ:رظنا«سرتلا:نجملا-١

.«نيدهاشيو):(ه)ىف7

.«نئاخلا»:راركت:(د)يفو.تبئأامحيحصلاو؛«اوبقاعيف:(ه)يف77

ةعساوضرأيهوجورملاحيحصصلالعلوجارملا»:(ج)و(ب)نيتخسلايفوء(ه)و(د)يفاذك4

.باودلااهيفىعرتريثكتبناهيف

يهرقايسلابسحلئامخلاحيحصلالعلو««لئازخلا»:(ج)و(ب)يفوو(د)نيتكسنلايفاذك_"«<«<ه

.ةفيثكوةريثكراجشأتاذةباغ

.لرانملا:راودلا6

.مغلاىرأموهر:ضبارملا:باوملالعلو«فطبارملا»:(ه)يفر:((يفدا

هد58١-



نمقرسوأءاهقرسيفةعتمألانوخيف«نذإبلخدييذلانئاخباو
.مهعموهوهباحصأ

هديعطقيهنإفنإف؛هديعطقيعاراهلةبادقرسنمو
ىلإجرخدقوءعطقيالهنإفاهيعارعمةبادلاقرسنإو؛فالخنمهلجرو
زرحلالزنيملوءابراحمنوكيفرباكيملهنألبرقأسالتخالالاح

.ًاقراسنوكيفلاملاهنم|جرخيف

الهنإفًاريبكقرسنموءعطقيهنهنإف2"قرسنمو

صاصقلايف17071باب

نيتلايسلايم»:ىلعتهللالا
ّنَمَفصاحصفهقحورجْلاوَنَسلايَنِصلََونذلايكرذألاَوٍفنَأْلاِبفَلاَ

يشكولرنأامبمكملسودميك
0211011774..#و#0050تسيكل.»و14كس|

.ًادمعلعقلاناكاذإءرحلانمؤملاسفنبلتقتنمؤملاسفننأكلذريسفت

ناكاذإةيدلانكلو«كرشملابملسملاالوءدبعلابرحلالتقيالو

.ةيدلانكلو«كرشملابرحلاالو«كرشملابملسملادبعلالتقيالو.ادهاعم

.هيلعةجحلااوتبثأيأ«ةبلاغمهويلاغ:هورباك648

.فيرحتوهو.«اريغسا»:(ه)يف6

.ةعواطمبريسيريبكلاو.نانإةقرمىلإريشيانه-٠

.40:ةدئاملاةروس-#١

.410/:ةدئاملاةروس-5"

414:ةدئاملاةروس37

5ل

 



؛مهضسعبلوقيفةيدلافصن©"ىتحةأرمابلجرلالتقيالو
«ةأرمايفةثالثلتقعفنباطخلانبرمعنأاوركذو.لتقي:مهضعبلاقو

دبعبدبعلتقيالو."*0«مهتلتقلءاعنصلهأاهلتقيفكرعشاول»لاقو

.0لجرلافصنةأرملاو.ةميقلالضفاودؤيىتحهنم.لضفأ

!اهماكحأواهعاونأتايدلا|

."9ميوهللالوسرءاضقنماذه؛لبإلانمةثاملجرلاةيدو

وهفرحلايففصنوهاملكو.هنمثردقىلعهتاحارجو«هنمثدبعلاةيدو

حلطصاو.ريثكرثكأوليلقلقأىلإكلذف270هنمثفصندبعلاىف

لكلءءاسنلانودلاجرلا؛مهبرقردقبةلقاعلاىلعطخلاةيدنأنوملسملا

نيذلامثمهنولينيذلاىلعمستءلضفنإف؛مهاردةعبرأمهنملجر

متتملنإفكلذكاضيأتديعأمتتملنإف؛مهنولينيذلامث«مهنولي

.كلذكًاضيأتديعأ

ىنجامامأوٌفارتعاالوًاحلصالوًادبعالوًادمعةلقاعلالقعتالو

وهو.«اردي#:(د)يف4

ءاعنصلهأهيلعالامتول»:ظفلبةأرماىلعاللجريلعبيملانبديعسنعكلامهاورمالكلاسفن6

.31مقرةليغلايفءاجامباب؛لوقعلاباتك:أطملا«ًاعيمجمهتلتقل

27ج«ىربكلاةنودملا.«بلاطيبأنبيلعو...ةديبعيبألوقوه»:ينامارخلامناغوبألاق

701
مقربسابعنبانععيبرلاو.١401مقرثيدح:دواديبأننس.بيعش*نبورمعدجنعدوادوبأهاورا#7

تكا

يفهنمثفصنبفصنلكدبعلايفوهف نينيعلالثم رحلايفهفيصنتنكمياملك:ىرخأةرابعبيأ-8
1.دبعلا

دم



قوفامةلقاعلالقعت:مهضعبلاقو«ثلثلانوداملقعتالو؛(250كولمملا

.اهنوداملقعتالو02')ةحضوملا

.ماعيفثلثلاو«نيماعىفنيثلثلا:ماوعأةثالث'يفإطخلاةيدلقعتو

ىلإيدؤينأبولطملارمأو«فورعملاببلطينأبلاطلاهللارمأدقو

ورغمايعافيسهيأنمَلىفْعَنمَم»:كلذيفلاقوءناسحإبهبحاص

ءةيدلاذأمهللعجثيح4"درنمفيِكِدنَسْحِإبهيلاد
لتقنمىنعيلككرَدَعُملَككَددَمَبكَدَتعاَنمم:لاق

.ءايلوألاوفعهيفزوجيالف«هلتقيناطلسلاىلإرهف)60ونيدلاب

ىلإسيلناطلسلاىلإهرمأفنيملسملابقيرطلاعطقنمكلذكو

.ءايلوألا

سيلوناطلسلاىلإوه:مهضعبلاقف«ةليغلالتقنفءاملعلافلتخاو

.يلولاىلإوه:مهضعبلاقو.هلوفعالو«هنعىفعيالو؛«لوتقملاءايلوأىلإ

[ةليغلاريسفتإ
ةعامجىلإوأ!18]ماعطىلإىعديفلجرلابلاتغينأ:ةليغلاريسفتو

ىنجامالو»:بسنألالعلو«ةكولمملاىتجامافارتعاالو»:(ج)و(ب)نيتخلاىفو«(د)ىفاذك84

.174صء16ج«لينلاحرش:شيفطابطقلا:رظنا.«كولمملا

.هرسكتملومظعلاتفشكةجش:ةحضوملا4

.109/8:ةرقبلاةروس-١4

..كدترملاهبدصقي-47

©اذ3



ملعيالرتغموهونئمطمناكمىلإهبىتؤيىتحريخىلإوأ

.ةليغلاهجواذهف«هبداريام

[كتفلاريسفتإ
هبداريهنأىريالًالفاغهناكمىفىتأينأوهف:كتفلاامأو

مالسإلاديق»:هيفلاقييذلاوهف.كتفلاكلذفةأجافمهلتقيف«سأب
.مالسإلايفكتفالو(4©«دمؤمكتفيالءكتفلا

..هوجولاهذهرشأوهوهلتقيمثنامألاهيطعينأوهف:ردغلاامأو

(.هناكمتوميمثديدحببرضينأوهف:صقعلاامأو)

توميمث«هلثملتقيالامببرضينأوهف:أطخلانمدمعلاهبشامأو

,الوةيدمهضعبلاق«فالخلاعقوهيففةهناكم

هلقعتالوءهلتقدمعتيملنإوهبرضدمعتهنألهنمداقيمهضعبلاقو

.ةلقاعلا

[ضحملاأطخلابابإ
.؟هتيبىتؤي):(ج)ىف4“

ثيدح«داهجلاباتك.«نمؤمكتفيال«كتعفلاديق؛كتفلاديقناميإلانإ):ظفلبدوادوبأهاورثيدح-++

ديزنبرباجنععيبرلاهاور.ةالص05ج.ثيدحلاظافلالسرهفملامجعملا:كننو:رظنا.67٠/مقر

.1491مقرب«...ديقناميإلا»:ظفلبالسرم

.اهريغنمهانتبثأامباوصلاو««ةوق»:(د)يف-6

5



وأةبرضبلجرلايوهينأوهف:ةلقاعلاهلقعتيذلاضحملاأطخلاامأو

هببيصيفءيشهنمطقسيوأء«هريغبيصيفناسنإوأةبادوأديصىلإةيمر

..

ةلقاعلاهلقعتيذلاضحملاأطخلاوهفءهوجولاهذههبشأامو

.ةنيبلاب

!دمعلاأطخلابابإ

«هلثملتقيالامب.ديدحريغبةبرضلادمعتييذلاف:دمعلاأطخلاامأو

هللاقيو«ةبرضلادمعتهنألهللاقيء««دمعلاأطخ»هللاقي

..ةلقاعلاهلقعتالو«يناحلالاميفهيفةيدلاف؟لتقلادمعتيملهنأل«أطخ»

.هنمداقيمهضعبلاقف

هذهىلعف.كلذدعبتوميفتاحارمجلا؟؟4)هنهوتنأ:تترملاو

.ماكحألاترجهوجولا

!هلضفووفعلا|

.شماهلااذهعضومىلإ«...عطقيهنإفاريغصقرسنمو»:هلوقنمةلماكةقروهرادقممرخ:(ه)يف1

.«دمعهللاقي»طقس:(ه)ىف4

.أطخخوهو.«هنهت):(ه)ىف4

ل



-:هلوقةدئاملاةروسيفركذامف«هنمهللركذامو:وفعلاامأو

:.بهموب قسع(ي)مح#يفلاقو.هبونذلةرافكىنعي

)6اجسدرساددس4سدس
كنس ركذيأدبفءاهلثمةحارجةحارجءازجلوقي74لتيهكيس

مثءوفعلالبقصاصقلابأدبةدئاملاةروسيفكلذكووفعلالبقصاصقلا

احراجلءازجلاقءهيلعرجألادعووءهلعافهبحدموءهلضفووفعلابمتخ

ركذمث«هنمصتقيفهيلإءاسيفهحرجنيححورجملاىلإءاسأامكهيلإءاسي

01724يكونواكَحّيَمَم»:لاقفوفعلا
١هليهلهسيلرع

نمهقحذخأيفرصتني:لوقيوهدباوسلو:لاقمث

مهذخأيفناودعنم:لوقي94ٍِلِبَسمنيَكِتكْوأَ»ءملاظلا

ضلبكوبصادروقتيرعزي©٠ءمهملظنمقحلا

تاذعةرخآلايفىنعي0040جهيأببدعلويحلي
اأ

مْرَعْنِمْلَكِذَّنِإَرَفَعَوربصْنِمَْلَو٠:لاق0«صاصقلاايندلايفو؛عيجو

,موييداني)16)ايدانمنإ:لاقي.رومألاقحنم:لوقيينعيرول

.«هذخأيلفهرجأىلإمقيلفأهللاىلعرجأهلناكنمالأ»:ةمايقلا

.«؟رجأهللاىلعهليذلااذهنم»:لاقيف

146:ةدئاملاةروسم-8

0٠4:ىروشلاةروس6

٠4:ىروشلاةروس-ه١

.؟مولظمللا:(ه)يف6

.١41ىروشلا

.47ىروشلاةروس-4

ىروشلاةروسهه

.تبثأامبسنالاو.«دانما:(ه)و(د)يفو.«يدانم»:(ج)و(ب)نيتخستلايف

هه984١-



 ةحلاصلالامعألانموفعلاو «حلصأوافعنم»:لاقيف

.اهنوذخأيفمهروجأىلإنوموقيف

اقو200«ترينييخملابمسباَنلانعنيِفاَمْلاَو#:هّللالاق

رجأكلناككملظاذإكبحاصلوكلعماجبابوفعلا:ملعلالهأضعب

ناكهنعتوفعنإف؛ملظتملكقحتذخأنإف؛هرزوهيلعناكوكايإهملظ

:لاقو.هيلعالوهلالكبحاصبلقنيو«كايإهملظعمكوفعرجأكل

.«ملظأءىدابلاوةدحاوبةدحاولا

هيفزوجيالوىلإوهوءهلتاقىفعيالفهلامىلعلتقنمو

.براحماذهنأل«لعقلانكلو«يلولاوفعوفعلا

1تاقدصلاوءيفلاويفمساقملابايإ

ٍلوُسَرلِلَوسمولنوسنياَومَلَعَو»:لجوزعهللالاق

يفنامنانهن"0.4ليلاباركلاتراكل

الإمهسالسارفأهلناكنمو.مهس520«نامهس لتاق30

(""'خضرينكلو«غلبيملنملالوءيمذللالودبعللمهسالو.اهيلع

.1714:نارمعلآةروس-ةال

.(ه)نمتبثأامباوصلاو.أطخوهو.«مئانغملا»:0)يف7

.١4:لافتألاةروس4

.لجارللو:باوصلالعلو.«لجرلاو#:(ه)يف2

.()نمتبثأامباوصلالعلو.«يذلاالإ):(ه)يفو.«يذلايفالإ»:(ب)١

.ةليلقلاةيطعألا:خضرلا-١

-اه



00140خضرلاالإ""7تلتاقنإوةأرمالمهسالو.مهل

.يلبقلنكيملاذإةمينغروبقلايفوأانوفدمزونكلانمدجوامو

هلهللاهركذنملهنمجرخيرسمخخلا؛مالسلاهيلعدمحمكسم

هيلعهللالوسرمهسنيطقاسةتسلانمنيمهسريغهللامهامس

ىبرقلايذمهسو«هذعبدحألنوكيالو«هئرينأدحألسيلهنآلءمالسلا

مويلاامأفءايحناكاذإءمالسلاهيلعهللالوسرةبارقلذئمويناكامنإهنأل

.طقاسمهمهس

«ىماتيلامهسو؛هّللامهس:مهسأةعبرأىلعمسقيمويلا
..ليبسلانبالمهسو23نيكاسمللمهسو

نمناكامف.ةازغلاهنمىوقي«ةدعلاوةوقلايفوهامنإفهللامهسامأف

نأالإءهدجونملسامخأةعبرأومهقحاوذخأاورضحاذإفءعفروفنصلا

يفقحمهلنكيملءالؤهف«ٌالفطوأاكرشموأةأرماوأًادبعنوكي

.ءيفلامسقهرئاسمسقيو«مامإلامهلرظني'"42نكلو«ةمينغلا

-سانلاعيمجنممهريغوفونصلاءالؤهلنوكيءيفلاو

:ىلاعتهللالوقلكلذوءآكولممالخامنيملسملانم ًاريقفوأناكاينغ

1.اطخوهو.«لتاق»:(ه)يفا

«ا'ج«ةنامألاءادأبةنامضلاءاقوباتك:شيفطابطقلادنعاهليصفترظنا.ءاملعلانيبفالحاهيفةلأملا14

.«نيدلاهللاءركذا:(ه)يف6

.فيرحتوهو.«صصخلاب»:(ه)يف0

.رجلامالنودب.؟نيكاملا»:(ه)يفا

.قايسلابسح(ه)نمهانتبثأامباوصلالعلو.«مامإلامهلرظنيالو»:خسلاميمجيف8

-



أ ارحلنيبداود١ 1!1ءركذامفونصلانمركذاملىنعي(4منيب

تاوقراذوليلييتلامنوولاوُسَرلَعَمَسَاَءافَأاَي3"'7:لاقف

ًالثلءيفلانمنوعطقيقحهيفءالؤهل:لاقف0/1,يٍليبسلاِبٍونيكْحسَمْلاَ

.ءيشهيفءالؤهلنوكيالوءهلكءاينغألاهب(""'”بهذي

«قحهيفنيرجاهملاينعيد«نيرجاهملاءارقفلل):لاقا

ع02
ةكمنم"؛”نوكرسشللامهجرخأ*هيدنِمأوُجرْخَنيِزلا»
200مروررعسمرالوحسخلل كيكةلوسروهللانورصبوانوُضِرَوِهَللَنَمالضفنوغتنياهريغو

و00

نيّنميإلاو#ءراصنألاينعي:*َراَدلَأومونيِدْلاو#:لاقمث

ناميإلبقنيرجاهملاناميإناكدقو«نيرجاهملالوخدلبقىنعي:«ٌمهِلِب

رودسلايفمهوساوو«نيرجاهملانم*نمو»ءراصنألا
00.

ْحيْفَنألَعتوُوْئْؤُيَوأونوأامصةصباَتمِهِروُدُصفود#9«ءلاومألاو
السالوكذآ

كيلودعسقيمرءةجاحواقيضىنعي::4ُةصاَصَخمنكَ

077توحياملامه

دعبمالسإلالخدنمينعي:4مِهِدَسنْنِموُماََجلاَو»:لاقمث
.9/:رشحلاةروس84

.«لاق»:ءاقلافذحباوصلالعلوخسنلاعيمجيفاذك٠

.97:رشحلاةروسالا

.«نوبهذي»:(ه)ىف-ا/؟

.اطخوهو.«ءارقفلا»:(ه)ىفا

.اطخوهو.«نوكرشمملا»:(ه)ىفع

/:رشحلاةروساع

:رشحلاةروس

35



لبقرجاهنمالإحيف ىلإناسحإبنيعباتاومسحتفلادعبو:.حتفلالبق

قبيملوةرجهلاعافترادعبناسحإبنيعباتلاوراصنألاونيرجاهملانمركذ

الو0#رمحأنمام»:لاقهنأهللباطخلانب"")رمعنعاوركذ

.ءيفلايفينعياذهيفهلوالإهتبقرنوكلميالدوسأ

[ةاكزلاىطعتنمل
:تاقدصلايفىلاعتهللالاقو

لهأاعيمجامهو:4ِنيكسَمْلَاَو

نولأسينيذلا:نيكاسملاو.ةجاحمهبونولأسيالنيذلانوففعتملا:ءارقفلا

.سانلا

مامإلامهلرظنيءاهعمجنولوتيواهنوبجينيذلا:

.مهرومأنعمهلغشردقب

اونمؤيل8كلوهللالوسرمهفلأتيموقمهو:4ٌمُييوُظَفْلومْلاَو»
الوةيشخمهلتسيلو«ةوقوةأرججوىنغمهلو«مالسالالوسراونيعيلوأ

.فيرحتوهو.«رمرع»:(ه)يف-الا

.حضارفيحصتوهو.!«رضخأ»:(ه)يف

.هباشمظفلبهركذ23584صءرمعهقفةعوسوم:يجةعلقساوردمحم64

.«ملسوهيلعهللاىلص»طقس:(ه)يف

5

 



هللالوسرمهاطعأدقومالسإلامهبيوقيلمهفلأتيف«مالسإلايفةبغر
نبنب"رممهعنموثلاهمحر(85)كبوبأ|مهاطمأومتا

..مكلقحال»:لاقفمهقحهنولأسياوؤاجدقل«قزم41(2)باطخلا

نموءاضرلاهلفيضرنمف«لزبدقفنآلاامأوهماممدلسإلاناكذإ

مهنعوءايوقمالسإلامادامءطقاسمهسمويلاوهفهلفطخس

1١181اوفلأتيففعضلاهيلعاوفاخةلزنمبمالسالايفموقلزنينأالإءاينغ

مالسإلاىلإاورجيلو«هرشنممالسإلااوزرحيلءانركذنمةلزنمبلزننم

اندمتعاوهبانذخأيذلاانلوقيفمهونوبتاكملامهو:«ٍباَمَرلَأفَو»

ملهللاءرارحألامهباحصأعمةقدصلاضرفمهلرارحأهيلع

الواهبيرتجنالانديبعىلإانتاقدصانعفدانأولو.ديبعللتاقدصلاضرفي

.كلذانللحي

.حضاوفيرحتوهو.«ملالاد:(ه)يف١4

ةكميدلو(مكك6كتفهيشرقلابعكنبورمعنبنامئعةفاحقيبأنبهللادبعوه:قيدصلاركبوبأ-47

نمريثكيفنميالاهدضعناكوةرونملاةئيدملاىلإ"الوسرلاعمرجاه«شيرقملاعببقلواهيفاشنو

يفةباصإلا)قارعلانماءزجوماشلاحتفونيدترملالتاقم775١ةنسةفيلخعيوب«ةيمالسإلاةلودلاماهم

١ص«ةيضايإلاخيراترصتخم0متةباحصلازيمت

.فيرحتوهو.«رموع»:(ه)يف-47
نأىتحهرعاومالسإلاهبهللالزبيذلاوه(م544-6584)يردعلاصفحوبأوه:باطخلانبرمع484

نئادللوقارعلاوسدقلاوماشلاهدهعيفحتفوم70ةنسةفيلخعيوب«قورافلابهوبقلهتعاجشبسانلا

ةباحصلازيسمتيفةباصإلا)نيملسمللخيراتلاخرأنملواوهوةيمالسإلاةلودلاماظنروطدقلورصمو
1.(١١صءريلا:يىخامشلا,ةالاثثهت

لج«ليلا:ينيمشلا:رظنا.ةماخلاةنلايفلخادلاوهو«لبإلاينمنمنم:قحلاوهو:ايقح6
”373737

يفتعقوهريغوعجرمااذهيفامكةعقاولانكلوهباشمظفلبهركذ.مالاصء””ج«ليتلا:ينيمثلا45

قيدصلاركبيبأنامز

.هانتبثأامقايللبنالاو.؟نإ):خسنلاعيمجيف

-



اذهلسيلفهيلعاماودؤيىتحديبعمه:انفلاخنملاقو

رغمدسافوهلب«بهذمةحصلوقلا

40لةحلنيذَنمِردعْلاَ

.داسفريغنمنيدلامهقحلنيذلامه:4نيمردعْلاو»

,؟1ةازغلااهبىوقي:<ٍهئاِليسفَو8

-05هذضمممر

ردقنيملسملاتاقدصنمىطعيهلهأنعهبعطقنملا«لِبَّسلانبأو»

.هدلبىفاينغناكنإوءهغلبيام

الإفانصألاءالؤهنمرضحيملاذإف2174هيأ>
«صصخلابثيراوملاةمسقكتسيلو.لامعلاالإاهعيمجلخآدحاوفنص

ةينامثركذفءهللحتنملوءاهذخأينمىلاعتوكرابتهللانيبامنإهنكلو

.بئاغلأبختالوةيدهثعبتال.فانصأ

نمداهتجالاورظنلاباهتمسقودعباهتمسقزوجتالو
.لهأ

ردقىلعهلتيمسنملرظنلانسحنودهيلإيهتنيتقواهيفسيلو

.ةجاحلا

.«؟ءربتاك١:(ه)يف-44

.؟"١91ص١1جديلل؛ةنلاهقفيفامبيأرلااذهنراق-4

.يصاعملانمهريغوفارسإنماهلمحتنويدلاتسيل:ينعي-6

ملعلاتالاجمهبىتعينأنكميو.«ةءارقلااهبىوقي#:(ج)و(ب)يفامأو.(ه)و(د)يفاذك5

ناكوةليلقمئانغلاتناكاذإداهجلا:لثمكلذبةريدجمامإلااهاريىتلاةيريخلاهوجولانمهريغوملعتلاو
يفيعلابريسفتىلوالاو»:بطقلالاقامكامومعو.اينغناكولوداهجلايفاهبنيعتلوأءاريقف

:شيفطابطقلا.447ص«؟جءريسفتلاريستي:شيفطابطقلارظنا.«ريخلالبسوىلاعتهللاةعاط
,كج«ليلاحرش

.5-:ةبوتلاةروس7

.«اهعامتجادعبالإ):بنالاوعيمجيفاذك-9

27ج«مالمإلادعاوق:يلاطيجلارظنا.نامتكلادهعيفنيملسملايتفموأمامإلامهر94

-امه.



ثيراوملامسق|يفبابأ
يلوألةسماخللاوهباتكنمتايآعبرأيفميكحلارداقلااهنيبو

فالتصخاو«نونفلانماهيفامةرثكىلعاهمولععيمجنيبف..ماحرألا

دصقأوءنوكيامرصخأيفنيبو«ملاعملاةعسو«فانصألا
.ركذيملامركذاهبنيبف

[مهريغوضورفلاباحصأإ
رداعكدلو»:ىلوألاةبآلايفلجوزعلاقف

ءركذنهعمسيلتانبدلولاناكنإينعي
رمانحساس4عمممرح

2ك إفنيِسظَحلم
فضياتةنبا©َتاَكدِإَو»«نيوبألاىلإ4كرمانملك
171(نانكرمسداسييوبأينعي:4ِديوباَِو
(9.ةبصعبآلاو«بأللوهفلضفامو

اروكذوأاثانإنينبلانمدلولانكيملاذإدلولاةلزنمبدلولادلوو

.يرشعود

.ناثلثلاوهويقبامبألللاو«ثلثلاماللف«ءبأومأ

اذهيفو.ىقبامثلثمأللفةأرماوأجوزنيوبألاعمثرونإو

.(ه)نمتيثأامبنالاو؛««اعيمج»:خسنلالكيف6

.١١1:ءانلاةروس7

هلهللاضرقيذلاسدلامهسىلإةفاضإينعي.«بصاعبالاو»:بسنالاو؛خسنلاعيمجيفانك
.هبجحيفركذدلوتيمللنكيملنإةكرتلايقاب
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ضعبو«يأرلالبقنمفالتخا لخأيبألاناكاذإ04:نولوقيءاهقفلاضعب

009جكلالقمذخأتاممرثكأ

امهلمسقامنإهللااندجوانألىقبامثلثاهلنأاندنعهبذوخأملاو

«ءاوبأهثرووإ#:لاقنيثلثلاوثلثلاىلع١2::)امهريغامهعمركذيملثيح

الإناوبألاثرياممعضوملكيفمألاىطعيالو.امهريغركذي!"1!ملو

ىلعمهلاترصنتقاةوخإتيمللناك7١١2نإفةوخإنكيملاذإثلثلا

تحأوءتخأوخأوأ«تاوخأوأ«ةوخإةوخإلاناكنإ«سدسلا

وحملناكنإ2:ىلاعت)0«مأنموأبأنموأ١١؟”ءمأو

.ثلثلانعدحاولاخألااهبجحيالف494١
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!دادجألاثاريمإ

دبذخأتيذلاانلوقىفبألاةلزنمبدجلاو

«ءدلولادلوالوءدجالوءركذدلوالوبألاعمةوخإلاثريالو

عمةوخإلاثرو(9١٠دلوالودلوالودجالوبأهلنكيملنإف

.مألا

«...نولوقيءاهقفلاضعبىرأ«لبقنمفالتخااذهيفر»:يليامكةرابعلاتءاج:(ه)يف54

.2419477ص218ج«ليتلاحرش:شيفطابطقلاةيضقلاهذهرظنا4

.9١,١45ج«لينلاحرش:شيفطابطقلا.77صهرمعهقفةعوسوم:يجةعلقساوردمحم٠

«...اذإفةوخإنكيملذإثلثلاالإ«نيوبألاثريامم...»:يليامكةرابعلاتءاج:(ه)يف٠

..قايسلانمرهظألاوهر.(ه)نمةفاضإ«مأر»٠

.«ىلاعتهللالوقل»:(ه)يف٠

١١1:ءانلاةروس٠

,9091ص(37ج؛عماجلاباتك:ينامعلاةكربنبا:ةلأملايفايفاواحرشواحيضوترظنا١

.«ةوخلاثروءدلولاهنمدلوالو»:(ه)يف١
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-دلولاناكم دلولادلوودلولاالإدجلاوبألاعمدحأثريالو

0جورلاناكمةأرملاوجوزلاومألاو

.سدسلاالإركذلادلولاعمدجلاالوبألاثريالو

عمةبصصعنانوكيفلالالضفنإو«سدسلاالإثانإلاعمثريالو

.ثانإلا

1تادجلاثاريمأ

01030عيشمألاعمتادجلانمثريالو

.سدسلانمرثكأتادجلاثرتالو

.هبدخأتيذلاانلوقيفيحاهنباوبألانمةدجلاثرتو

-ةدجلاثرتو١2ذخأنالويحاهنباواهنوثرويالءاملعلاضعبو

نمةدجلاتناكومألانمةدجلانكتملنإو«مألانكتملاذإ انلوقيف

.ةيوسلابسدسلااتثرواعيمجاتناكاذإف؛تئروبألا

هيفوهبذخأنيذلاانلوقىفةعبارلاثرتالوتادجلانمثالثثريو

.فالتخا

نهنودنكيملاذإكلذو«تادجعبرأنوثروي©١٠06؟9ءاملعلاضعبو

.ةدجوأناتدج

.«ائيش):باوصلالعلو«خستلايفاذك

.2577ص37ج؛ديزنبرباجمامإلاهقف:شوكبىبحي:يفعوضوملااذهليصافتمجار

.080ص.؟جءديزنبرباجمامإلاهقف:شوكبلاىبحي:رظنا.هللاهمحرديزنبرباجمامإلاىلإبونملوقلااذه-4
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يتلاةعبارلاو؛(هيبأمأوةمأمأ)اتدجو(اهمأمأ)مألاةدج:ةثالثلاو

.ةبصعنوكينأالإانريغلوقيفوانلوق

!ةكرتلالصأبقلعتيامإ

؛نيوبألايفيهو.ىلوألاةيآلايفعضوملااذهىلإانركذاملوصأ

ىلغيالو.نيدلالبقنفكلاو؛ةيصولاو«نيدلادعبثاريملاو.دلاو

ةيصولامث«لاملاةلمجنمنويدلامث«لاملاةلمجنموهو«نويدلاناكاذإ

وأناكابيرقأسانلانمدحألابجاواقحنكتملاذإ«تناكامثلثلانم

011

اماشلثءابرقأللفيبنجأللدححأىصوأنإو«نيبرقأللةيصولاقحو
010انلوقيفهبىصوأ

طيرفتوأ«ةرمعوأءجحوأءعوطتوأ«تارافكلانمهبىصوأامو

لحلنكيملاموهللناكام.عوطتوأ«بجاوقتعوأءلامةيكزتيف

84

.هنمثىفىلاغياليأ2(ه)ر(د)نمتبثأامباوملالعلو:«لغيد:(ج)و(ب)يفكل

.لاملاةلمجنمهجارخإيفنويدلانمىلوأنفكلانالنفكلابنيديالهنإفةريثكنويدهلتناكنم١

ىلعفالإولاملاتيبيففنكيملنإوهتايحيفهتقفتهتمزلنمىلعهزيهجتةنوؤمفهللامالنمو»
577.١ص؛16ج؛لينلاحرش:بطقلا.ةنيملسملا

:رظنا.ثاريملاالوةيصولاقحتسيالنماهبينعييبنجالاةملكو.هللاهمحرةديبعيبأمامإلالوقوهو7

5١7ص؛7ج«ىربكلاةنودملا:يناسارخلامناغوبأ
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[حاكنلاببسبثاريملاةيآإ

فضْيمُكَلو»:لاقفةجوزلإوجوزلاةيناثلاةيآلايفركذمث
ررملمور0هم20سه
عيرلاكحلداوّنِهَلناكنمدلوىرْملكيلنإمُكحَجوزأكرتام
امم3درعهت اممعلَىرهندوببريِصْؤٍيةَّيِصْويكبنكحرتامم 36

شلالاحسدبنكملسيا|

لثمةيصولالبقنيدلاو01004نيدواهيكروْضْوَوَيصودعبم

.ىلوألا

نمةدحاوةأرماتناكنإثلثلانمةيصولاوةيصوال»و

.دلولادلووأدلوريغ

!ةوخإلاهبل
ِرَأَدَدَكُتَرْويلُجَِريرائْنإَو»:ةشلاثلا٠*0ةيآلايفلاقو

.دلولادلوالودجالوبأهلسيليذلاةلالكلاو23

هلو«ةأرملاوأثوروملالجرلل:حاةلالكثروت:ةأرماوأ©

سوهم

لضفيملو1:4سدساَمُْهْنَمدِحولكل»ل21117مأنمتخأوأ؛مأنمخأ

0

.1١:ءاسنلاةروس1١١

.هدنسمىفعيبرلاهاورو.يطويللاهئسحوهللادبعنبرباجنعينطقرادلاهارر14

.؟تايآلا»:(ه)ىفل6

.اهريسفتيتايسهنالبوصأهنأودبيو.«ةأرماوأدطقس:(ه)ىف5

.(ه)نمتبثأامباوصلاو.«مأنمتخأوأد:طقس(د)يف
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عرمل2293همس

«ِتلشلافاكشفنيرفسمارئاكنإ«ىثنألاىلعركذلا

.ثانإلاوروكذلاءاوساعرشيفمهودعب40١21نوديازيهل

دجالوبأالو«دلولادلوالوءدلوعممألانمةوخإلاثريالو

.هبذوحأملاانلوقىف

.ىلوألالثمنتنهيتومديمودعبنم

.ثلثلانمةيصولاو«لاملاعيمج

هول.2:يح2
:لاقف.ةيصولايفررضلاهللامرحدقفءهتيصويف:«ٌرآسصَصِمريغ»

اميف:ملوسَرَوهللاعلبس9.ثيراوملاةمسقينعي:«َكَلْلَي»

١ةمسقبمسقيو0عبتيوهدبعت فكرتي8بنج>هللاة

هادومسهومم

اميف:4مِيِظَمْلاْرْوَمْلاكَلَِدَراهيؤرحااهَحَسنم
اًناَمهلْاي"«ثيراوملاةمسقيف:4وددكَتَيَوهرمأفلاخيوهبهديعت

05174كريبقكراّدَعدلَو

[فصنلاةبآأ
ىمستيهوءعاستلاةروسرخآيفيتلايهو«ةعبارلاةيآلايفلاقمث

ومهر

يتقيألق#5:فيصنلاةيآ كومنسلكلهأود:(نإةاككلافكح
21ولآخن4

4اهربفَِضِياَهَلَف8«ءبأنموأءمأوبأنم

.«نوديزيال»:(ج)و(ب)يتخنيفو:(ه)و(د)يف8
.ىنعملاحضتيلبوصأيهو.(ه)نمةفاضإ«ثلثلاين6

اج«زيزعلاهللاباتكريفت:يراوهلامكحمنبدوه:يلعنعينطقرادلاهاور٠1

17-17:ةدئاملا١١١
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2100100لا700006رس
اًنئاَكَنِإَفدلواهلنكيم ءاسنواالولاكنرايناتاَسهَلَان

20يك01مج2
مكلهدأنيم)بألاعمةوخإلاثريالو:*50

ةوخإلايفهذه05000يلعع:هللاو»وءاولضي5:#اوُلِضن

نمةوخإلافنيوبألانمنكتملاذإنمونيراننم
.نوبجحيامنوبجحيو«نوئريامنوثريمهتلزنمببألا
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نيوبألانمتخأللفبألانمتخأونيوبألانمتخأتناكنإو

نمتاوصخأنكنإكلذكو.نيثلثلاماتسدسلا١2"*”ىرخأللوفصنلا

عمنكيملاذإ«نيوبألانمتخآلاعمسدسلانهلةدحاونمرثكأبألا

ةضيرفلانمنجرخةوخإوأخأنهعمناكنإو«خأبألانمتاوخأ

نمتاوخألاعمبألانمتاوخألاعمبألانمخألاراصو

.نييثنألاظحلثمركذللةبصعمآلاو

سيلف«نيثلثلانزرحةدحاونمرثكأنيوبأللتاوحخأنك1741اذإف

ءةبصعتاوخألانوكيالو.ركذنهعمناكنإالإ؛ءيشبألاتاوخأل

معلاتنبالوةمعلاالوخألاتنبثرتالو.ةبصعتانبلاعمنكيدقو

.ةبصعنكتملنملالإائيش

1191:ءاسنلال7

.«بأآلانموطقس:(ه)ىف1+

«...سدلارخآللوءسدلانيوبأللتخاللف»:(ه)ىف4

نم»:راركتلءرظنلاقتناخسانللعقو.6«بأآلانمتاوخألاعمبالانمتاوخالاعماطقس:(ه)ىف6

.2«بأآلا
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1[ةبصعلاةبآإ
ديلهللاكفضعيصعِبراَحردلولوأو9:ةسماخلاةيآلايفلاقو

ءاروكذاوناكاذإاولفسنإودلولادلوودلولا:ةبصعلاءالؤهف«ثاريملاىنعي

.ةوخإلانمىلوأًاروكذواثانإوأ

بأ)دجالوبأنكيملاذإ«ةبصعنهعمتاوخألافتانبنكنإو

.تانبلاةلزنمبنينبلاتانبو.ةبصعتانبلاعمتاوخألاو.(بألا

.نيثلثلامامتسدسلاةدحاولاةنبالاعمنهلنينبلاتانبو

.بأآلانمةوخإلانمىلوأنيوبألانمةوخإلاو

.نيوبألانمةوخإلاينبنمىلوأبألانمةوخإلاو
.بآلانمةوخإلاىنبنمىلوأنيوبألانمةوخإلاونبو

.ةبصعنكتملنإثاريمخألاتانبلسيلو

.معلانمىلوأةوخإلاونبو

.بأللبألايخأمعلانمىلوأنيوبأللبألاوخأمعلاو

.نيوبألانممعلاينبنمىلوأبأللبألاوخأمعلاو

.بأللبألايخأمعلاينبنمىلوأنيوبأللبألايخأمعلاونبو

.نيوبأللدجلايخأبألامعنمىلوأمعلاونبو

.بأللدجلايخأبألامعنمىلوأنيوبأللدجلاوخأبألامعو
.نيوبأللدجلايخأمعلاينبنمىلوأدجلاوخأمعلاو

.ارحكولمملاثريالو

.ملسملاكرشملاالو

.أطخوأ١2ناكدمعهليتقلتاقلاثريالو

96:لافنالاةروس7

.,؟ناك١طقس:(ه)يفااا
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[يفبابأ
ءاسنلاددع

0114عددع ورقهععبسيمرااا:لجوزعهللالاق

خسلسمسسسلاكلا

|

حسم .<رفرستزأنإجيانمضِحمْلاَنِمنسيب:تاسيألايفضرفو
هادونوم1 يفصرفو«نضحيمليتاوللايفضرفكلذكو*ٍرَهسَأةثدلت

عع

وأمامتنمناكام3:04َنَهَلَمنْعَصِيِنَأَنَهْلَجَأ8:لامحألاتالوأ

.نهبلوخدلادعبءالؤهبنقيتاذإطقس

ةدعلاىفنهلوق«ةدعلاىلعنهنمتئاو«ءاسنلاىلعةدعلاضرفو

هللالاق.تانومأمنهونهلنكميالاشحافًارمأنيعدانكيملام«زئاج
هووهدمرسعمرعرهميمهعكل888

أَنَْلَحياَلَو»:مهيلإضرفاميفمهيلعديكوتلايف
2010#,

امنإناكاذإةدعلاىنعي2574َكِلَديف3:لاق

774:ةرقبلاةروس4١1

.4:قالطلاةروس8

.4:قالطلاةروس1

.7؟48:ةرقبلاةروسل١

:ةرقبلاةروس
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1ثلاثلاقالطلا|

01774َحكستوَحدنبْنَْلَجالَم»ءاثالثاهقلطاذإامأو
.نهبلوخدملايفهلكاذهوءاهبلخددق

اثالثهتآرماقلطينألجرلللحيالفءاثالثنهيفقالطلادحلعج

«ةدعلااهيلعلوطيلرارضإبةعجارملالحتالو«ةعجرامهنيبنكتملامًاعم

:هلوقىلإ«...»:ىلاعتهللالاق
دعي2744ارههلأتيأَأُدِجَتالَو8 مث«عجريمثقلطينأىنعي

.ةدعلايفاهيلعلوطيلالإاهيفهلنوكتةجاحلالمثقلطي

!ةنسلاقالطإ

هقالطىضموهبرىصعدقفلعفنمفءرهطىلعالإاهقلطيالو

؛عامجريغنمنهرهطلينعي104١21كرد»:هللالوقكلذو
اااانتوُدصتَوَرَعْنمنهتم:لاق
اهيلعهلسيلو«كلذاهموينمتءاشنإجوزتتاهيلعةدعالهذه

اهقلطنإو.ديدجرهموديدجحاكتنبيهنأالإةعجر

8:ةرقبلاةروسا1#

ةروس.4...اوذختتالوهفنملظدقفكلذلعفينمواودتسعتلارارضنهوكسمتالو»:ةيآلامامت4
:ةرقبلا

.«مجريمثقلطيمثطقم:(ه)يف8

.١:قالطلاةروسل6

.419:بازحألاةروما

.أطخوهو.«ءاشي):(ه)ىف١1١



ىلعهدنعنوكتف«تءاشنإاهجوزتيءاهجيوزتهيلعمرحيالفاثالث

(1؟9)ةعلاغلاتضمدقو«نيتقيلطت

!ءاليإلاب
سيوهاري51دامواناممري ةعيراآصبرتمهياسننِمَنولْؤنَنيِذْلَل#:لاقفاهنعةدعىلوملاركذو

وكماع.(١1١)رو2621وكساطع
رهش 2حيروُمَحهللانإوءافنإ .رهشاةعبرأءاليإلاةذعلعجف*«

اذإ«ءاليإوهفرهشأةعبرأنيميللءطولانمعنتماوهبفلحنيميلكو
؛ءاليإهيفسيلفعضوملاىلععقواذإامأف«ندبلاىلعنيميلاعقوامنإناك

يفسمينأعيطتسيالهنألءهرهشأةعبرأنمرثكأوأرهشأةعبرأاهكرتنإو

نإفيملويلومللرهشأةعبرأتضماذإفءعضوملاكلذريغ

سابعنيالوقوهو«هبذخأنيذلاانلوقيف«كلذاهموينمتءاش

نممتناكاذإ«ةقلطملاةدعرهشأةعبرأدعبفئنأتست:هريغلاقو157١2مق

ًالماحتناكنإو؛رهشأةثالثفضيجحتالنممتناكنإو«ءورقةثالثفضيمحت

(1450.دوعسمنبالوقيفكلمأيهوءاهلمحعضتىتحف

«رباجمامإلاهقف:ىبحيشوكب.اهيقةدعالهنالةدحاوةقيلطتربتعتفسملالبقثالثلاقالطللرابتعااليأ-6
24750كج

ةدعركذو»:اهباوصلعلو.ىنبملاةميقتسمريغكلذعمةرابعلاو:(ه)ىفو«خسنلاعيمجيفاذك1

000.؛لاقتاهمىلوملا

.١717:ةرقللاةروس١4١1

.«تجوزتتجوزت!اذكإفيملوىلومللرهشأةعبرأتضماذإف»:اذكهةرابعلاتدرو:(ه)ىف117

.1875ص«عماجلاباتك:ةكربنيأ.؟14١5صاج«زيزعلاهللاباتكريسفت:يراوهلامكحمنبدوه145

«ثيدحلاهنعىوررمكيلوسرلامالليلجيباحص(م3417-719)هللادبعسابعلاوبأ:وهسابعنباو
هقفةعوسومرظناو.4191/5ت«ةباصإلا:رظنا.«سابقملاريونت»هيلإبنيءريفتلاوليوأتلاباملاعناكو

.يجةعلقساوردمحمفيلأت«سايعنبهللادبع

.؟هسفنباا:(ه)يف144

.؟14١5ص«زيزعلاهللاباتكريفت:يراوهلامكحمنبدوه146

:هيفليقو0لوسرلامدخليلجيباحصممكنيلذهلالفاغنبدوعسمنبهللادبع:وهدوعسمنباو

نمريثكلامويلوسرلانعىورو؛ةفوكلابلاملاتيبيلو«ةرهزينبفيلحوه.املعءيلمءاعو
.؟580صاج«مالعالا:يلكرزلا.1560ت«ةباصإلارظنا.ثيداحالا

هسا



الوةدعلاكلتيفنأاهجوزللحيال:لاقهنأهريغ

.انياحصأذخأهبوءاندنعلدعأسابعنبالوقو«هريغل

ريغوأاهبلوخدمرهشأةعبرأسابعنبالوقيفاهنمىلوملاو

هدعبوأهتأرمابلخدينألبق١2؟!هنيمبرفكيلفهللابىلآنمف.اهبلوخدم

.رهشأةعبرأىف

هسترعهعررم8وصلهولأ38-0

عم00سريةتحرسلس4م0ا

."يتنيْسماَعطِِفْمِطَمَسمَوَفاستنألقيماتئهماَيِصَ

!ةافولاةدعإ

1490:لجوزعهللالوقلءًارشعورهشأةعبرأفاهجوزاهنعىفوتملاةدعامأو
هل-3

5

سسوجتجسج4.52جس*سبخصهسموموعم

َنوْوتُيَنيذَلأَوؤ

مكنم

"4ْهْفَأميَونهسفنأبنصيراَجورَأَنورَديَو

.«اهجوزتنإ»:(د)يف46١

.أطخخوهو.4هني»:(د)يف141

.4:ةلداجملاةروس64١

زع»طقس:(د)يف8

.7:؟4:ةرقبلاةروس٠6١

-١؟هالا-



وأضيحتنمتتناكءاهبلوحدمريغوأاهبلوخدمىفوتملكةدعىهف

تزواجالماحالإ1854ءتعضودقالماحتناكوأءضيجحتالةريغص

لدعلاوهوهبذخأنيذلاانلوقىفنيلجألادعبأاهتدعفًارشعورهشأةعبرأ

.هللاءاشنإ

الوةقفناهنعىفوتمللسيلوءاهتدعيفاوةقفنلاتاقلطمللو

.ىنكس

[يفبابأ
عاضرلادحوعضرملاةقفن

لمروالهراءمر0002مامر85

ممينأدارأنمٍلنيلِماَكنوّحَنَهَدلْوَأنضربتدِلَولاَو#:ىلاعتهللالاق 6
هوعن-عم2جارجسأ+7سريال207ل0000007 الاهعسْواَلإسفنفلكشالورحلابنوسكونزلدوللوةعاضصرلا
ةرجألاباهريغدنعاهدلوجوزلاعضرتسيالنأينعييباًهرآوبهَدِلَو

دنعهباعضرتسمناكامبىحأةمأوءهرجألاكلذبهعضرتهمأتناكاذإ

.اهريغ

هلدلويذلابألاينعيءهدولومراضيالوينعي:4لدولوماَلَود

ةعاضرىلعهمأتربجهبعضرتسيلامهلنكيملاذإءهدلوبراضيالدلولا

ىلعهمأتربجعضرميدثىبصلالبقيملوعضارملاعفدنإوءدلولا
.الزهتوميفدلولا2557نأكرتتالو«هعاضر

7177:ةرقبلاةروس

.ءانتبلاامباوصلاو.ءاقلت»:(ه)و(د)ىف7١٠

-١مل



.هوبأتاميبصلاثراوينعي:4ِثراَولَأَلَعَو»:لاق

.رارضإلاوةقفنلانمبألاىلعامينعي:4كِلَدٌُلْنِيِل
2

006 0

:4«قفاوياميف:4نعاَلاَصِفاَدارأَنِإَف١

.نيلوحلامامتنودعضرتسملادلولاالصفينأ

هقدصاموهو.هبذخأنيذلاانلوقيفنيلوجلادعبعاضرالو

عبرأدعبهيفةبيراليذلاعاضرلا:ضعبلاقو؛باتكلا

[ناتخلاةنسإ
.ةبجاواهنأاهيلع17ناعخلا01600

لكؤتالو«جيوزتالو219هلةالصالفلاجرلانمناتخلاكرتنمو
نمءاسنلامزليالوءاهيلعجرحالفءاسنلانمناتخلاكرتنمو«ةحيبذهل

.كرتءاشنمونتتخاءاسنلانمءاشنم47١23«لاجرلامزليامكلذ

.؟نإ):(ه)يف160

.5١صءالج«لينلاحرش:شيفطابطقلارظنا.ملمةديبعيبأمامإلالوقوه4

.فيرحتوهو:«نينس»:(ج)و(ب)نيتخسنلايف6

.2(عمتجم):(ه)يف165

:(ه)ىف-6ا/

:(ه)يف4

680١-



[ةنايدسكعلاوثانإلانعروكذلاهيفقرفياميفلصف
ىلععقيامنإهنألءدحاولاجرلانيدوءاسنلانيدنإ:لاقيامنإو

سيلو«هّللانيدىلعوهفلعفاذإف«هدبعتاميفهللةعاطلاسانلانمفنص

فلتخيالءدحاونيدءايبنألانيدنأل«ضئارفلاضارتفالنيدلاقرتفي

نوكيهنأل«ةعاطلانيدوهامنإو«ءضئارفلافالتخالنيدلا

اهطحءايشأءاسنلاىلعنوكيو«ءاسنلاىلعهللااهطحءايشألاجرلاىلع

امءاسنلللحيو«ءاسنلاىلعمرحياملاجرلل١١2'”لحيو؛لاجرلاىلعهللا

هللاطحاملاجرلاضعبىلعبجيو.ديبعلاكلذكو؛لاجرلاىلعمرحي

فلكهللانأكلذو.هّللةعاطلاهتعمجدقودحاومهنيدلكو«ضعبنع

ديبعلاىلعكلذسيلو«نيتعكرةميألاعمةعمجلاةالصوداهجلالاجرلا

ريرحلاوىلخلاءاسنلللحأو؛رفاسملاىلعةعمجلاطحوءءاسنلاو

«ءاسنلاىلعهمرحو«مهناميأتكلماملاجرلللحأو«لاجرلاىلعهمرحو

ءاسنلارمأوءءاسنلاىلعكلذمرحوةوسنعبرألاجرلللحأو

ملو«ةنيزلاءادبإنهيلعمرحوبويجلاىلعرمخلابرضو(717١بيبالجلاب

.لاجرلاىلعكلذمرحي

نمضعبنودهقلخضعبهبهللاديعتاممانركذامىوس١١2؟)امو

.(ه)نمءانتبثأاموأ2”ةعاطلاهتعمج»:باوصلالعلو.«هتعامج»:خسنلالكيف168

.ًأطخنوهو.ةمرحيو»:(ه)يف٠

.أطخوهو.«بيبالجألاب»:(ه)يف١0

.«امأرد:(ه)يف5

-166ه



نمو«ةاضقلاوةميألامهوسانلانمةصاخاهذافنإبرمأماكحأ(72١ذافنإ

هعمجتكلذلك...فونصنعهطحوافونصهمزلأ«ةرمعلاوجحلارمأ

.ًادحاومهنيدومهرمأنوكيو«ةعاطلا

[يفلصفإ

ناذألا

.211)هيرمأيملوناذألاهللاركذ

انلوقو«هيفاوفلتخاو«مالسلاهيلعهللالوسرةئسنمهنأسانلاعمجأ

ةماقإلاوتقولايفناذألا:ةالصلاتاقوأيفامهوهيلعهللا

.تقولاىف

دقو«ةماقإلاكتقوللناذألانأهبانذخأيذلاو«كلذىفاوفلتخاو

.تقولايفنذؤيهنأاوعمجأمهنأعم"647١«دعبالهنأ

نوديتأيساميفءهانححصدقو«يتأيساميفوعضوملااذهيف.ةلمهملاذب.«دافنإ):(ه)و(د)يف

ةمجعملالادلانيبمهطلخوةبراغملاتاطوطخميفعئاشلااطخلااذهراركتلًارظن«كلذىلإةراشإ

.ةلمهملاو

.«ادحاومهتيدو»طقس:(ه)يفو.أطخوهو.ةدحاومهنيدوهلحاو»:()يف15

.«ًاركذ»:طقس(ه)يفو.أطخوهو.«ركذ»:(د)يف6

.08:ةدئاملاةروم.©ابعلواوزهاهرذختاةالصلاىلإمتيداناذإو»:ىلاعتهلوقيفكلذو

ءادنلامتعمساذإإ:لاقمكيهللالوسرنأ:يردخلاديعسيبأنعحيحصلاهدنسبعيبرلامامإلاىور0-17

يف717بابءحيحصلاعماجلا!ىنثمىنثمةماقإلاوءىنثمىثمناذألاو«نذؤملالوقيامهلثماولوقف

27ج«لينلاحرش:شيفطابطقلا.174مقر«ناذآلا

.«اوعمجأعمدعيال»:طقسوأطخةرابعلايف:(ه)ىف56

-



ةماقإاللاق«ةتئافلاةماقإلايفاوفلتخاو
يفكلذ:مهضعبلاقءربكيوهجوتينكلواهتقوتافةالصلدحأىلع
هللاوءاهلمقيلف«لصيملاموتافامامأو«تضقناوتيلصيتلاةالصلا

.ملعأ

الإناذأالهنأل«تقوللالإةماقإالهنأهللاءاشنإ ةجحلانأىلع
2و

يزجيالوء«ريثكلاقلخلانعيزجيماقأونذأاذإدحاولالجرلانأو

.دحاولا١2"١)ءارحإالودحاولاهيجوتمهنع

ذوعنو«باوصللقيفوتلاهلأسنهللاف«ىصحيال"9ام1م!اذهف

.اندصقهايإوءاندرأقحلاف«قحلانمنوملسملالاقامنيوهتنمهب

[لامعألامامتإبرمألايفلصفإ

هللااهبوءضئارفلايفالإتافام7"21سانلاىلعسيلو

:هللاءاشنإكلذضعبركذنسوءهسفنىلع

يتأيمثءامئاصحبصيىتحليللانممايصلاهسفنىلعبجويلجرلا©

.؟ةالصلا:(ه)يف48

.؟مهضعبا:طقس(ج)و(ب)يف7

.؟مارحألا»:(ج)و(ب)نيتخسلاىف1/١

.ءانفضأامبوصالاو.«امذ:خسنلاعيمجيفااا

.هلىنعمالو.«انأىلع»:(ه)ىف7

.لامعتسالانمديتعاامىلعءانححصدقو.«دكو»:خسنلاعيمجيف1/4

-ا١هإال

 



.هسفنىلعهبجوأهنأل.هلدبهمزليف«هموصلطبيامهراهنىفهيلع

مايقلاهسفنىلعبجوأدقف«ةلفانةرمعوأةلفانجحبمرحأنمكلذكو©

ةرافكلانمهيلعوءاهّلكدهاشملاروضحو«كسانملانمغارفلاو2ةعيمجب

.ضرفلابحاصىلعامبيصياميف

لخدمث«رهاطدسجو«ةرهاطبايشب,ةلفانةالصبمرحأنمكلذكو©

تناكنإوءاهبجوأهنآلاهلدبهيلعناك«ةلفانلاهتالصصقنيامهيلع

.ةلفان

«هيلعةداعإلاركذفاءوضوهيلعوأ«سجنبوثباهمرحأنمامأو©

بنجوهوليللانممايصلادقعنمكوهو«ةالصلايفلخديملهنأل

.ًارطفمحبصأهنألهيلعةداعإالفحبصأىتح

تافنإو«لصتمليتلاةالصلامزلتةماقإلانإ:نولوقينيذلاامأو©

تضقشتااذإتقولادعبتيلصىتلاةالصللةماقإلامزلتالو«تقولا

مهنأمهلوقيفمهيلعلخديف23".ةراهطوأبايثلاةساجنهلعلهيلع

.أطخوهو.«ةرهاظ»:(ه)يف0

-ة١همبلا



ىلعاهلةماقإلانوبجويمهنأهلعل«تيلصيتلاةالصللةماقإلانوبجوي

ليلداذهيفف«تقولا7"2©2تاوفل231اهعيضيمثاهتقويفاهركذنم

(8"1تاوف«ناذألاكتقولليهامنإةماقإلانإ:لاقنملةجحو

نأاذكهاذهناكاملف«ءتقولايفبجواقحليزيالتقولا

.تقولليهامنإةماقإلا

دمحلاوباتكلامت

.أطخخوهو:(ه)يف7

.(ه)نمفهانتبثأامو.«توفل»:0)يفالل

.فيرحتوهو.«تافر»:(ه)يف4

.فيحصتوهو:(ه)يف4

مم
0
7
.فيرحتوهو.(«ه174١١ةنسنابعش©يفءهللدمحلاوباتكلامت»:(د)يف-

.؟باتكلامت:(ه)يفو

-أماه



ةيتاخلا

ىلعلجوزعهللاركشأ«ًاريبكادهجينمذخأيذلالمعلااذهدعب

ىلعرونللهجارخإوباتكلااذهقيقحتنمىلعاهبلضفتيتلاةمعنلاهذه

.هللاءاشنإهجونسحأ

دييلدمأنملكىلعحلاصلاءاعدلاوريخلابينثأنأينتوفيالامك

مهنمءايحألاىلعلبقتمهللافءاهدعبواهلبقلب«قيقحتلاءانثأةدعاسملا

كنإةمحركندلنمانلبهوءانصقنتالواندزبرايف«نيعمجأتاومألاو

.انمهبملعأتنأاموانفارسإوانرارصإانلرفغاو«باهولاتنأ

ءنونظيامقوفهلعجاو«ميركلاكهجولًاصلاخاذهانلمعلعجاو

.ريدقءيشلكىلعكنإ

.نيمآ

هتاكربوهّللاةمحرومكيلعمالسلاو

-اا.



١

قيقحتلاعجارم
:مناغوبأ,يناسارخلامناغنبرشب

دمحنبملاس:ميدقت«ءشيفطابطقلا:بيترت«ىربكلاةنودملا
ْط«نامع«ثارتلاةرازورشن«طوطخمنمةروصمةعبطيثراحلا

.ما24,

:تشوعأديعسنبريكب

«ثعبلاةعبطم3ثلط«ةيضابإلالوصأىفةيمالسإتاسارد

.م19485مه«رئازجلا«ةنيطنسق

:ورمعوبأ«بيبحنبعيبرلا

ةعبطملا«شيفطاميهاربإقاحسإىبأ:قيقحت«حيحصلاعماجلا

.اه48«ةرهاقلا«ةيفلسلا

:يروخلاديعس

«توريب«يلسرمةعبطم«دراوشلاوةيبرعلاحصفيفدراوملابرقأ

.م18

:عيبرلاوبأءينورابلاناميلس

«ةماقتسالاةيتكم:رشن«ةدارإلاةعبطم«ةيضايإلاخيراترصتخم

5



:دوادوبأءىناتسجسلإثعشألانبناميلس-5

«ركفلاراد«ديمحلادبعنيدلاىيحمدمحم:قيقحت«دوادىبأناس

.توريب

:قباسديسلا-'7

.ماوالا/ها١89«تيوكلا«نايبلاراد«5هلطءةنسلاهقف

:يخامشلايلعنبرماع-4

«توريب؛«نطولا,.؟ط«ءاملعلانمةنحلقيقحت«حاضيإلاباتك

مه

:يطويسلانيدلالالجءركبيبأنبنمحرلادبع-4

.توريب«ركفلاراد«ريذنلاريشبلاثيداحأيفريغصلاعماجلا

:رامعوبأ؛ينالجراولاىتوانتلابوقعييبأنبيفاكلادبع-٠

«ةيمالكلاجراوخلاءارآ«ناونعبيبلاطرامع:قيقحت.زجوملاباتك

.م15/ها4«رئازجلا:رشن«قورشلا

:دمحموبأنيدلارون«ىملاسلاديمحنبهللادبع١

«يليلخلادمحنبدمحأ:قيلعتوحيحصت«لوقعلاراونأقراشم

.م191748/ه1194؛ةديقعلاعباطمءاط

5



:رمعمىبحيىلع-١

ء١ط«برعلالجسعباطم«ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا

:يمانلاةفيلخورمع-١١

.ةروصمقاروأهأ5عيدناتنعاقماع

:تافيلخدمحمضوع14

.م1985١ءسنوت«ينيوجلاةعبطم«ةيضابإلاةقرفللةيخيراتلالوصألا

:نيقرشتسملانمفيفل6

راد«لوبنتسا«ةوعدلاراد«يوبنلاثيدحلاظافلألسرهفملامجعملا

.سنوتءنونحس

:يضابإلاورمعنبمالسنبباول-5

ملاسوءزترافش.ق:قيقحتءةيضايإرظنةهجونمهخيراتومالسإلا

.م19808/ه54080١ءأرقاراد«بوقعينب

:سلطدعسأدمحم-١

.م1947«توريب«سلدنألارادء«برعلاخيرات
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:ةميألابطقءشيفطافسوينبدمحم31

.ما151/مهاا١ط«ريسفتلاريسيت

:ةميألابطق«شيفطافسوينبدمحم6

ةبتكم«توريب.حتفلارادلاا«ليلعلاءافشولينلاباتكحرش

.ماقالا/ها97“(ةدج«داشرإلا

:ىجةعلقساوردمحم١
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:ىقابلادبعداؤفدمحم

.توريب«سلدنألارادءميركلانآرقلاظافلالسرهفملامجعملا

:ةعكشلاىفطصم-3“

/ها4«ةرهاقلا«ةينانبللاةيرصملارادلاءكالط«بهاذمالبمالسإ

.ماق4ال/

:يراوهلامكحمنبدوه15

برغلارادء١ط«يفيرشجاحلب:قيقحتءزيزعلاهللاباتكريسفت

.ما5م/ه٠11«توريب«يمالسإلا
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قيقحتلايفةلمعتسملازومرلاحاتفم

.فلؤملاعضونموهنيتفوقعمنودبناونعلك-١

.ققحملاعضونموهنيتفوقعمنيبعضويلصفوأيبناجناونعلك-؟
يفتاحفصلاماقرأىلإريشي]]نيتفوقعمنيبريغصمقرلك-؟

.(د)ةخسنيأ«مألاطوطخملا

.رخآلابابلانعةلصفنمةلسلستمةيشماهلاهماقرأتعضوبابلك-5

:شماوهلاىف5

يفةدمتعملاخسنلاىلإريشتنيسوقنيبشماهلايفةدوجوملافورحلا-5
:قيقحتلا

.يركبلاةبتكمةخسن-(ب)

.ةيرباحلاةبتكمةخسن-(ج)

.(١)دوعسمنبركبابجاحلاةبتكمةخسن-(د)

.(؟)دوعسمنبركبأبجاحلاةبتكمةخسن-(ه)
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ةينآرقلاتايآلاسرهف

0«ةدودعمامايأالإرانلاانسمتنل:اولاقو#

0ع«نيرفاكللودعهللانإ»

0«ىطسولاةالصلاوتاولصلاىلعاوظفاحإ

0«مارحلادجسملارطشكهجولوف#

مهتعليو...تانيبلانمانلزنأآمنومتكينيذلانإ#

0«نونعاللا

ناسحابهيلاءادأوفورعملابعابتافءيشهيخانمهلىفعنمنإ»

باذعهلفكلذدعيىدتعانمفةمحرومكبرنمفيفختكلذ

كلماممةاةمامة«ميلا

0«رخامايانمةدعفرفسىلعوااضيرمناكنمو»

0«هللنيدلانوكيوةنتفنوكتالىتحمهولتاقو»

0«ةرمعلاو#وأ«هّللةرمعلاوجحلااومتاو»

وأمايصنمةيدففهسأرنمىذأهبوااضيرممكنمناكنمفإ

0«كسنوأةقدص

0<مارحلارعشملادنعهللااوركذافتافرعنممتضفأاذإفإ

0«رفاكوهوتميفهنيدنعمكنمددترينمو

هللانإفاوءآفنإفرهشأةعبرأصبرتمهئآسننمنولوينيذلل»

-اهو
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0....«ميحرروفغ

0ءورقةثالثنهسفنأبصيرتيتاقلطملاو»

نهتلوعبو...نهماحرأيفهللاقلخامنمتكينأنهللحيالو»

0«كلذيفنهدربقحأ

0«هريغاجوزحكتىتحدعبهللحتالفج

ملم«اؤزههللاتاياءاوذختتالو...ارارضنهوكمتالوط

الاصفادارآنإف...نيلماكنيلوحنهدالوأنعضريتادلاولاو»

0«امهيلعحانجالفرواشتوامهنمضارتنع

رهشأةعبرأنهسفنأبنصبرتياجاوزأنورذيومكنمنوفوتينيذلاو»

م«ًارشعو

0«ىغعْلانمدشرلانيبتدقنيدلايفهاركإال

000لعععالا«نوقفنتهنمثيبخلااومميتالو»

مهتبوتلبقتنلارفكاودادزامثمهناميإدعباورفكنيذلانإط

0«نولآضلامهكتلوأو

ا«اليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحسانلاىلعهللو»

0<نيرفاكللتدعأيتلارانلااوقتاو»

0«نينسحملابحيهللاوسانلانعنيفاعلاو»

0ةهنومتكتالوسانللهنئيبتل»

ل3«ةليلقانمثهباورتشاومهروهظءآروهوذبنفا  
بالالي
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ءاسنلاةروس

...نكنإفنييثنالاظحلثمركذللمكدالوأيفهللامكيصوي#

دحاولكلهيوبألوفصنلااهلفةدحاوتناكنإوكرتاماثلثنهلف

0«دلوهلناكنإكرتاممسدسلاامهنم

0«سدسلاهمألفةوخإهلناكنإو»

نهلناكنإفءدلونهلنكيملنإمكجاوزأكرتامفصنمكلوإ

نهلو«نيدوأاهبنيصويةيصودعبنمنكرتاممعبرلامكلفدلو

نمثلانهلفدلومكلناكنإفءدلومكلنكيملنإمتكرتامعبرلا

0«نيدوأاهبنوصوتةيصودعبنممتكرتام

دحاولكلف...خأهلوةأرماواةلالكثرويلجرناكنإو#

دعبنمثلثلايفءاكرشمهفكلذنمرثكأاوناكنإفسدسلاامهنم

0«راضمريغنيدوأآهبيصويةيصو

نميرجتتانجهلخدنهلوسروهللاعطينموهللادودحكلت#

هللاضعينمو«ميظعلازوفلاكلذوءاهيفنيدلاخراهنالااهنحت

«نيهمباذعهلو«اهيفادلاخخارانهلخدنهدودحدعتيوهلوسرو

هلاءءءمةمةنة«مكلريخاوربصتنأو»

0«ليبسيرباع»

0«ءآماودجتملف)

0«ءالؤهىلإآلوءآلؤهىلإآلكلذنيبنيبذبذم»

ازيزعهللاناكولسرلادعبةجحهللاىلعسانللنوكيالثل»

 0«اميكح

اهمقر
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71

>35

>33
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ةبالا

دلوهلسيلكلهؤرمانإةلالكلايفمكيتفيهللالقكنوتفتسي»

نإفءدلواهلنكيملنإاهثريوهو«كرتامفصناهلفتخأهلو

ءاسنوالاجرةوخإاوناكنإف.كرتاممناشلثلاامهلفنيتنثااتناك

ءيشلكبهللاواولضتنأمكلهللانيبينيبشنألاظحلثمركذللفف

نمتانصحملاو...باتكلااوتوأنيذلاماعطوتابيطلامكل

نيحفاسمريغنينصحمنهروجأنهومتيتاء...باتكلااوتوأنيذلا

0«نادخأيذختمالو

«قفارملاىلإمكيديأومكهوجواولغافةالصلاىلإمتمقاذإ»

0«نييعكلاىلإمكلجرأومكسوؤرباوحمساو

00«هنممكيديأومكهوجوباوحسماق#

نآآداسفضرآلايفنوعسيوهلوسروهللانوبراحينيذلاءآزجامإ»

نماوفنيوأفالخنممهلجرأومهيديأعطقتوأاوبلصيوأاولتقي

0«ضرآلا

0«ميقمباذعمهلوذ

هللانمالاكنابكامبءآزجامهيديأاوعطقافةقراسلاوقراسلاو»

0«ميكحزيزعهللاو

0«نورفاكلامهكئلواف»

فنالاو«نيعلابنيعلاوسفنلابسفنلانأاهيفمهيلعانبتكوإ»

قدصتنمفءصاصقحورجلاونسلابنسلاونذالابنذالاوفنالاب

مهكئلوافهللالزنأآمبمكحيملنموفلةررافكوهفوهب

0«نوقسافلا
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0
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ةياآلا0
0«هلةرافكرهفهبقدصتنمفإل

0«نوملاظلامهكئلواف#ط

0كابعلواؤزهاهوذختاةالصلاىلإمتيداناذإو»

املثمءآزجفادمعتممكنمهلتقنمومرحمتنأوديصلااولتقتالوآل

00«معنلانملتق

0«هنمهللامقتنيفداعنمو#

0«امرحمتمدامربلاديصمكيلعمرحو#

ماعنألاةروس

لامة<مالسإللهردصحرشيهيدهينأهللادرينمف#

يفدعصيامنأكاجرحآقيضهردصلعجيهلضينآدرينموإل

0«ءامسلا

امشحاوفلااوبرقتالو...مكيلعمكبرمرحاملتااولاعتلق

0«نطبامواهنمرهظ

للة«نطبامواهنمرهظامشحاوفلايبرمرحامنالقط

....هللاانادهنأالوليدتهنلانكاموانادهيذلاهللدمحلا»

+.و

لافنألاةروس

لاامممممعمهلم«ليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاو  
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هللانإو«ةنيبنعيبحنمىيحيوهتببنعكلهنمكلهيل)

0«ميلععيمسل

0«هللاباتكيفضعببىلوأمهضعبماحرالااولوأو»

ةبوتلاةروس
مهودينع...رخآلامويلابالوهللابنونمؤيالنيذلااولتاق»

0«نورغاص

مهبولقةفلؤملاواهيلعنيلماعلاونيكاسملاوءارقفللتاقدصلاامنإ»

هللانمةضيرفليبسلانباوهللاليبسيفونيمراغلاوباقرلايفو

دوهةروس
نيهذيتانسحلانإليللانمافلزوراهنلاىفرطةالصلامقاو»

0«تائيسلا

لحنلاةروس
0«ءاشينميدهيوءآشينملضينكلو»

ءارسإلاةروس

ناءرقنإرجفلاناءرقوليللاقغىلإسمشلاكولدلةالصلا

0«ادوهشمناكرجفلا

فهكلاةروس
كرشامليتتيلاي...يبرىلإتددرنئلوةمئاقةعالانظأآمر»  
 0«ادحأيبرب
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ةبإلا

ميرمةروس
ال«ايغنوقليفوسف«تاوهشلااوعبتاوةالصلااوعاضأ»

هطةروس
ليللاءآنانمواهبورغلبقوسمشلاعولطلبقكبردمحبحبسو)»

00«راهنلافارطأوحبسف

جحلاةروس
0هاورفكنيذلاهللااهدعورائلا»

رونلاةروس
0«ءاشعلاةالصدعبنمو...رجفلاةالصلبقنم»

ءارعشلاةروس

60«قلفتافرحبلاكاصعببرضانا»

0«نيدجاسلايفكبلقتوموقتنيحكارييذلا»

لمنلاةروس
0«رفكامآركشاعينولبيل»

توبكنعلاةروس

...نونتفيالمهوانماءاولوقينأاوكرتينأسانلابسحأملا»

0«نيبذاكلانملعيلواوقدصنيذلاهللانملعيلف

مورلاةروس
نيحوايشعو...نوحضتنيحونوسمتنيحهللاناحبسف»

لةاةلةمةءءءهامةلا«نورهظت  
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بازحألاةروس 

ةدعنمنهيلعمكلامفنهوسمتنألبقنمنهومتقلطنإوأل
0«اهنودتعت

اةل«ضرممهبولقيفنيذلاونوقفانملاهتنيملنئلط

0«اليتقتاولتقواوذخأاوفقثامنيأنينوعلم»

نأنيبأفلابجلاوضرالاوتاومللاىلعةنامالااضرعانإ»

ممةماءملم«اميحراروفغهللاناكو...اهنئلمحي

صةروس
ال«قارشالاويشعلابنحبسيهعملابجلاانرخسانإ>

0«باجحلابتراوتىتح»

رمزلاةروس
0«هبرنمرونىلعوهف»

ىروشلاةروس
0«ءيشهلثمكسيل»

بحيالهنإهللاىلعهرجاقحلصأوافعنمفاهلثمةثيسءآزجو»

0<«نيملاظلا

ىلعليبسلاامناليبسنممهيلعام؛ئلوأفهملظدعبرصتنانمو

مهلكتئلوأقحلاريغبضرالايفنوغيوسانلانوملظينيذلا
لمملل«رومألامزعنمكلذنإرفغوربصنملوميلاباذع  
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ةببإآلا0

حتفلاةروس
ناافوكعميدهلاو«مارحلادجسملانعمكودصواورفكنيذلامم)

0«هلحمغلبي

تارححلاةروس

0«نيمدانمتلعفامىلعاوحبصتقةلاجباموقاوبيصتنأ

0هللارمآىلإءيفتىتحيغبتيتلااولتاقف#

قةروس
ليللانموبورغلالبقوسمشلاعولطلبقكبردمحبحبسف)
لااعمممعمءءءااللم«دوجسلارابدإوهحبسف

تايراذلاةروس

0«نيقسافاموقاوناكمهنإلبقنمحونموقو#

روطلاةروس
«موجنلارابدإوهحبسفليللانموموقتنيحكبردمحبحبسفإ

ةلداجملاةروس

نيرهشمايصقدجيملنمفءاسامتينألبقنمةبقرريرحتن»

«انيكسمنيتسماعطإفعطتسيملنمفءاسامتينألبقنمنيعباتتم

0«مهنمالومكنممهاما

رشحلاةروس
يذلولوسرللوهللفىرقلالهانمهلوسرىلعهللاءآفأآم»

0«ليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاوىبرقلا  
-اة
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ةببإل

0«مكنمءاينغالانيبةلودنركياليك»

نوغتبيمهلاومأومهرايدنماوجرخانيذلانيرجاهملاءارقفلل»

نوقداصلامهكئلوأهلوسروهللانورصنيواناوضروهللانمًالضف

الومهيلإرجاهنمنوبحيمهلبقنمناميالاورادلااوءوبتنيذلاو

ولومهسفنأىلعنوثرويواوتوأاممةمجاحمهرودصيفنودجي

نيذلاونوحلفملامهكئلوأفهفنحشقوينموةصاصخمهبناك

0«مهدعبنماوءاج

ةعمجلاةروس
0«هللالضفنماوغتباو»

0«نمؤممكنمورفاكمكتمفمكقلخ»

قالطلاةروس
0«نهتدعلنهوقلطف»

ةثالثنهتدعفمتبترانإمكئآسننمضيحملانمنسمييئآللاو»

0«نهلمحنعضينأنهلجأ...رهشأ

ناسنإلاةروس
0«...اركاشامإليبسلاهانيدهانإ»
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53
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ثيداحألاسرهف
ثيدحلا

..ةاكزلاعناملةالصالهنإالأ

...نذؤملالوقياملثماولوقفءادنلامتعمساذإ

...كتفلاديقمالسإلانإ

...هلسغمعنيملعضوملكنإ

ممفاءفاممافاتقادةقافيناقدقدق...ةباتجةرعشلكتحت

...لبإلانمةئاملجرلاةيد

0...ةساجنلكنمءاجنتسالامتليهللالوسرنس

0...قاشنتسالاوةمضمضملاميمهللالوسرنس

0...ةالصلانئسميليهللالوسرنس

اممممةمةمننا...مكدحأةالصلضفتةعامجلاةالص

...ذلفلاةالصنمريخخةعامجىفةالصلا

ملممممممهمهماةيصولالبقنيدلانأموهللالومرىضق

0نرحل .نجميفمكيهللالوسرعطق

-اه

تاحفصلا

ليلا

5”

1

4

4

نر

0

01
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0...ادعاصقراتيدعبريفعطقلا

ممنممراءكراءدواء,مدةاراءدمة...نمؤمكتفيال؛كتفلامالسإلاديق

0...ثالثومبرتويمالسلاهيلعناك

0...اهلسغمعنيملةرعشلك

0...ارافكيدعبمتعجرمكنفلاال

0...كتقفرنمدحأالوءائيشاهنملكأتال

000ال...زرخلاهيووؤيىتحرمتلايفعطقال

0ا...حتفلادعبةرجهال

0االا...ثراولةيصوال

0اااح...تبجول«معت:تلقاول  
0...جحلاتيقاومميمهللالوسرتقو

 0...نهارخأيفالإملسيالوثالئبميمرتوي

تاحفصلا

/١1

نرش

١4

4

 



"ةيحالطصاوةيوهغلفيراحت

ةليغلا10تررزنألا

كتفلا417مميتلا

ءارقفلا14نئاخلا

ةلالكلانفيدمعلاأطخلا

مهبولقهفلؤملااضحلاأطخلا

نمؤملاقرخأباقرلا

سلتخملا00ةنسلا

تترملا10دمعلاهيش

نيكاسملانفلصقعلا

كرشملا14نومراغلا

قفانملا1ردغلا  
.حالطصالاوةغللايفتاملكنمفلؤملاهفرعامسرهفلااذهىفتدروأ5

-اما

1

1
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16
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11

4١

11
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مممماءماماةمالسلاهيلعميهاربإ

00اماظنلاميهاربإ

مماممممممممممةما...راجيميهاربإ

هممممهنممالنءءءبلغألانبميهاربإ

0يالطميهاربإ

0بلغألانبميهاربإنبدمحأ

0نيسحلانبدمحأ

مممملممماءومماولبنحنبدمحأ

مممارقهلفاعملىنيجردلاديعسنبدمحأ

هماممةمرامهيثيماثليخامشلاديعسنبدمحأ

0(نوليط)نولوطنبدمحأ

0هبردبعنبدمحأ

لملامممرهه6هدفدةدوةنابزدمحأ

نمامنهماومدةدعاةدفدقد.دودةاةسورمعتخأ

 رنافهاماممهماةاةاةسورمعوخأ

3

37

27

ىف

54١7

01518

١1

14

ال

5١١1قاالآ

يلاتياتاااانا

2604أكللهلاككاللالهك4الل

كتمخللتل4لكككا

للااتللتلااكاك

ف5ق5للاالولأ

75لتلال

7

1

1” 201

1
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ملعلا
ميبرعلاليعامسإ

00يلاطيجلاىسومنبليعامسإ

0سابعلانبحلفأ

0باهولادبعنبحلفأ

0روصنموبأ«سايلإ

0سورمعمأ

0نيمألا

0كلامنبسنأ

0سابعلانببريأ

ءابلافورح
للياودرغلادوعسمنبركباب(جاحلا)

يراخبلايرافطعلاينحيدادنبمساقجاحنبدمحاب

0يناسارخلامناغوبأ«مناغنبرشب

0رذنملانبريشب

0حلفأنبركبوبأ

00اعقيدصلاركبوبأ

000ععتشوعأديعسنبريكب

 00ايفيرشديعسنبجاحلب

اعباتامالعألاس:

١1

5140195ل

180١2

1

"4لااا

7”لاللك

؟هألا

١*7

.م956الق

1

نيحل

1ك

كقولكءال

+4658

١7

71ا

37

>18

48

-
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اا2.56
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0يلكبنبدمحمنبجاح

00ينالدبألانسحلاوبأ

هماميسباقلانازولادمحمنبنسحلا

مراهمممهنةرافالاةاةيلعنبنيسحلا

00اسنؤمنيسح

0يضبرلامكحلا

0ةفينحوبأ

ءاخلافوح
0حملانبفلخ

0يلكرزلانيدلاريخ

ءارلاقرح
 0يدمحيلارضنلانبدشار

16

.ل١655ك5“لالاقحقشكغ

ىف

:7

3

7

16

ال

7

نوتف

740

*؟١
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مالعألاسرهف
ملعلا

ماهفاقاجارامدعاراتوابيبصحاساعيبرلا

0اايناوريقلاقيقرنبا

لادلافوح
00اىنطقرادلا

م6ممدمدفدمادماامامماو«ثدحملا)دوادوبأ

اااعاةللفنيرجاينبدواد

ياذلاقرح

لعليرشخمزلا
0رفصألانبدايز

00اااااايلعنبديز

نيسلاقوح

00ايثراخلادمحنبملاس

0بوقسعينبملاس

00ايروطغبلاتاردس

00ينكاسملاميهاربإنبتاردس

0سنوييبأنبديعس

00ااايردخلاديعسوبأ

00ابيسملانبديعس

00ايضايإلامالسنبأ

 00عيبرلاوبأ«يتنورابلاناميلس

/

للا36ق٠م4الو

١/797١.

194

لالا

2الا

055454لك

الا

5384

074

48011

ه6

0

421"

:3

520١

1

6م

7

-املو

  

  



اهباتامالعألاسرهفق

ملعلا

0ءارفلاناميلس

00امالسلاهيلعدوادنبناميلس

0يعازنلادرصنبناميلس

..عيبرلاوبأ«ينايسولاماللادبعنبناميلس

0ىنورابلاهللادبعنبناميلس

00رثؤملاوبأءسيمخنبتلصلا

0عىصورخلاكلامنبتلصلا

0اعععععععيناربطلا

ممةراءمةرةممنةفلخنببيطلا

نيعلافوك

 اخيخامشلايلعنبرماع

ةئفقصلا

0

و.ول

74م

كهك4لك“كاللعلككلل*لأ

65كاللكك

ل[5"تكللألخط

ا

16

1

66

>”

١7

00

نأ

9١١لالخلأاى
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ملعلا

0055(مالسلاهيلعءيبنلامع)سابعلا

0(ىضاقلا)
0ةديبعوبأ«ىنوانجلاديمحلادبع

هللامننهرمممبينازفلاقلاخلادبع

00يناثلانمحرلادبع

0لخادلانمحرلادبع

0(يركبلا)يلكبرمعنبنمحرلادبع

0ينيمثلازيزعلادبع

0رامعوبأ«يفاكلادبع

0ضايإنبهللادبع

ملازممانادمحموبأ«ريخلانبهللادبع

للامةنةفافاءمثل2.2...رمعنبهللادبع

0اادمحمنبهللادبع

لالدمحموبأ«ةكربنبدمحمنبهللادبع

0ااعدوعسمنبهللادبع

0ينورابلايحينبهللادبع

 لامراةماهرهرمناماديمحنبكلملادبع

ةتنحفصلا

4١٠١

الا

فزإ

55 2

7

73

ه552455لفككال

:1

45

ال048

”>

20050454

اا

لضمملا345اقالك

216

اع

7

اللاتا

اهالك

14
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اتامالعألاسرهف
ملعلا

هللامررلةلممةيفرمناورمنبكلملادبع

..(مامإلا)يمتسرلانمحرلادبعنبباهولادبع

0جرعألاةذيبعوبأ

يقمممممممممليشكارملايراذعنبا

0يصورخلاميمتنبنازع

المملفبلاطيبأنبيلع

0رمعميحييلع

للمالمةاةءءءمرتبيبلاطرامع

00باطخلانيرمع

0يمانلاةفيلخنبورمع

0يبرجلاناضمرنبورمع

0بيعشنبورمع

0لهجوبأءماشهنبورمع

0يلدنالاسورمع

0ينرفيلاسورمع

0يغاوزلاهللادبعنبسورمع

0تافيلخدمحمضوع

0يدمحيلاهللادبعنبناسغ

ملءماءءءءممرةعامليريبعجلاتاحرف

اجب سل

7

م741اكال

00

91١

2

45١كا.الوءالاللو

ومتنلكمللكمللا

1

.5117١ال5807ع

م4558للالاأك

نحل

1

75

38

م

34

38

مكلاك“

0يداربلاميهاربإنبمساقلاوبأ 7/1

5 0

 

 



اجباتامالعألاسرههف

ملعلا

ميمعلاقروب

0ةجامنبا

00نومأملا

0سوطامنبسوطام

0نوراهنبسوطام

0سنأنبكلام

0لكوتلا

0دوعسمنبعشاجم

0يراوهلامكحم

0(ريمألا)لوألادمحم

0رضخالادمحم

0سلطدعسأنبدمحم

0ناظقيلاوبأ«حلفأنبدمحم

0يصورخلانيسحلانبدمحم

(جاحلا)يوافطعلاديعسجاحلادمحابنبدمحم

0عينررابلاءايركزنبدمحم

0هللادبعوبأ«هللادبعنبدمحم

0يملاسلاهللادبعنبدمحم

0اااةفرعنبدمحم

000ابوبحمنبدمحم

 مقلهةرمعمممملاروبنبدمحم

ةحقصحلا

45لله

١7

374

0575اا

١٠١اال

9١1للاله

594

>34

7

"4لك
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غ46

16

3
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74

7”للكلالا
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اعباتامالعألاسرههف

ملعلا

مممماوسناينبدمحم

ملامامدةمماممشيفطافسوينبدمحم

0يجاحدمحم

0عيجةعلقساوردمحم

لااةماةاةوةلفتهّللابنيعتسملا

00ةديبعوبأةميركيبأنبملسم

0جاجحلانبملسم

ممامنةمةنةةعكشلاىفطصم

00ااادمحموبأ«ىفرديإلاىلم

معاعرصتتنملا

اللرذنملا

 ممالامامةسادرموبأ«يتاردسلارصاهم

1

و

مك(الاق4لك

205غ#١كلك

الما©ك1

16

5١١21#98ق٠

214175 054

١1ك5خخلا

7”
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لاو
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7
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1
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(عباتامالعألاسرهف
ملعلا

0يدتمهملا

0يوغيولايسوفنلايدهم

0رفيجنبانهملا

00رصاهموبأءرفعجنبىسوم

0يربنعلايلعنبىسوم

00فسوينبلايم

0نوميموبأ

نونلافرح

0اافاسعيجان

0يئاسنلا

0يصمصمتلارصنوبأ

00جرفلاوبأءرصننبثافن

ءافلاقرح
هلللممةمامةمةديشرلانوراه

هيلامةملةمملةمممةريرهوبأ

00لوألاماشه

0كلملادبعنبماشه

0يراوهلامكحمنبدوه

واولافرح
00اااهللابقئاولا

 0ءاطعنبلصاو

ةيقحلا

7

146”7

١7

اتاكلك

و”

36

47

١

١17/95١.ءال

مم1

مهول516

١
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اعباتامالعألاسرهطف

ةنحقصحلاملعلا

911مماءممملازغلاىيحي

61615١[..600600000000060لبقشوكبىيحي

نوراايركروبأ«ينوانجلاريخلايبأنبىبحي

82154255لالالا....ايركزوبأ«ينالجراولاركبيبأنبىيحي

قللينرفيلادمحمنبميحرلادبعنبيحي

88ه.546#901[0666066لمةملمنيدنفنبديزي

ملامملمركبوبأءيسوفتلافسوي

لك0ل(جاحلا)ركبابفسوي

9١(.4.بوقعيوبأ«ينالجراولاميهاربإنبفسوي

ملبوقعيوبأ«نوفلخنبفسوي

مم6امممةللممتاحوبأءدمحمنبفسوي
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لودلاوفئاوطلاولئابقلاوقرفلاسرمهف
ةتحفحلالودلاوفئاوطلاولئابقلاوقرفلا

لللتيبلالآ

خضعلا#5ااماانةالننيةيضابإلا

50م22عم"2ع

للاااةفرازألا

هيال»دلللممرانررنةالننيتقرةبلاغألا

34منللمقيمينباتكلالهأ

601751١1[...00260.26نرمناةةرهزونب

قىمشاهونب

ىلإ0(نوباوتلا)ةينسحلا

ال:4.359|منزلثملممينميقجراوخلا

نكنانارياراا(ةلودلا)ةيمتسرلا

مم,مرمرمممراءمممفةةغاور

ىلا00ةيديزلا

فما0ةيئبسلا

نيد0اععععععةارشلا

ىلانااااةعيشلا

174لن.ملممممممامانوئباصلا

ل17لالااةيرفصلا

0و0اااةيئاسغلا

6ة6)]6662602046660062.6.0606مممملنويمطافلا

نركأدامااشيرق

لا0اعععععةدعقلا  



لودلاوفئاوطلاولئابقلاوقرغلاسرمهف
تت

لودلاوفئاوطلاولئابقلاوقرفلا

االلةمنةممممامنمةةتاول

هنيمةءءءنمامممسوجبملا

0هئجرملا

00ععةتارم
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خادابلاونكامألاسرهف
نادلبلاونكامألا

0تايبحرلاضرأ

لممةمااةمالةماميتقنمطافإ

همهامامم.امدقاقدقاقدةهاموداج
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نادلبلاونكامألاسرهف
نادلبلاونكامألا

51:#7:مامامةامةممميلبسورش

لىلاسلبارط

فيللافطقعلا

الااااااانامع

لولا(رشدم)سورمع

نول00اةناغ

لانازف

مامممرمةبطرق

للاةنيطنسق

لفللسرطق

ناناوريقلا

اللةفوكلا

1١”7|لمانةمنممثثمةايبيل

بأا.لمماللللامةيمةيفمثميلام

اااخاا81115113اللاللنرييةثيمةمونام

مول

نرخرصم

ك1ارنانشارااابرغملا

9لللاامانزهرانمةممرميمةممميتةكم

ليكانالاةينورابلاةبتكملا

0الايركبلاةبتكم

 ١|اممةمةءءءمللةلاتيداو



يملفلمممممممتمهموممممهمممممممهممممممممهممهممممممقميدلقت

0ققحملاةمدقم

هالرممنةمةممنميةنةةحلمةثاغتسا

0قيقحتلاوثحبلاةطخضرع

فئؤملاةايحلوحلوألامسقلا

يسوفنلاينكاسملاحتفنبسورمعصفحيبأخيشلا:فّلؤملاةايحةمجرت
وومممامةمةملمهتخأ.همأءهوبأ؛هقلئاع

وإلارامةنممرةممنمةهتليبق«هوخأ

لوسهلةمةمةمعلمةيملعلاهتايح«هتأشنوهتدالوناكم

00ءاضقلابهلاغتشا

وإلانمرةمامنممممممممممةهتايضقانمجذامن

ةرإلاهمةممةمنةنةممممةهداهشتساوهداهج

زوهيلةتتملثةمقمنمثيمنممنممممةمممهتاقو

00ةيداملاهتلاح«هترسأ

وإلاقةمممممهلةممةممممممممممممهتافلؤم

0000هتاداهتجاوهيواتف

ويلانممممممنممممممممممةيملعلاهتناكم

وياهلةلمةرةمثمةمممممممممررتهرصعوهتازيمم

سيلان0ممماممممممخيشلااهرصاعةعمالتايصخش

-اوال



76لمممامعل؟ناديملااذهىفهريغسورمعكانهله

9مليغاوزلاهللادبعنبورمعصفحوبأ

لليسلدنألاسورمع«ينرفيلاسورمعصفحويأ

لامماامممءءءمةمملةمجرتلايفةدمتعملاعجارملا

هتابئإوطوطخملابفيرعتلالوحيناثلامسقلا

عاللوللممعممممولفّلؤملاىلإةطوطخملاةبسنتابثإ

00ةدمتعملاخسنلانعةينقتفيرعتةقاطب

440.6م.مملامنةلمةامةمة(1)ةطوطخملافصو

8اممةاةنمامممميثمبثت(ب)ةطوخملافصو

قي(ج)ةطوطخملافصو

44مممامةممممةمم(د)ةطوطخملافصو

ه0مملممةءءء(ه)ةطوطخملافصو

61ةدمتعملاخسنلانعةماعةظحالم

©6000.1730ممممهيلةمييباتكلاناونعتابثإ

©وفملموةمةممممموممموةممممممموممممممممممممةطوطخملاضرع

نر0اةطوطخمللةيملعلاةميقلا

ةيفاصلاةنونيدلالوصأهيفباتك:ثلاثلامسقلا

0ةديقعلايفلئاسمملوألابابلاةمدقم

هاا.ملللللللراةرنارتممثمميثممةفيةمدقم

ناةديقعلايفلئاسم

0نيدحوملانيبةلماعملا

ىلا:نيتلزنملانيبةلزنملا

-اوم



00اااباتكلالهالانتلماعم

00ااااسوجملاعمانتلماعم

0نيكرشملاعمانتلماعم

0نيقفانمللانتلماعم

0؟ةعافشلاحنمتنمل

0ةيرفصلاتاهبشىلعدرلا

00ةلزتعملاتاهبشضقن

ممممممةمممممممةملفةمعنلارفكىلعليلدلا

0نيتلزنملانيبةلزنمال

0ةيعبسلاتاهبشضقن

00نيعةفرطهلهجسانلاعسيالام

0ةجحلامايقىلإةلهجسانلاعسيام

0ديحوتلانمهلهجعسيالام

0بذكيملاماذباهلهجعسيام

0تادابعلايفلئاسميناثلابابلا

مهرمممةمةلةلمةمةممتةالصلايفلئاسملوألالصفلا

هللمةاةمةممممممنمةممممةةالصلاتاقوأ

للاهنرنمةهمممةفةمةءءءملفةعامجلاةالص

0ةالصلاريخأتمكح

مرمممملمامهنمقفلننسلاويفئارفلايفتاعكرلاددع

0ااعاةالصلايفةءارقلا

رنارللامونةممنةممةلةممةلبقلالابقتسا

0ااعلتاراهطلايفيناشلالصفلا

-اةؤ9-

33>

535

34

530

01

538

١071

فن

ولك

عا

ىلا

4

هل

هذا

م

ماا

مام

0

94

9

١4

45

54



هللةالةمنةرنةةاكزلاةضيرفثلاثلالصفلا

00ةاكزلابجتاذامىف

همامهامانامافراردفقهدمدهماةدةدةافاقاقةضفلاوبهذلاةاكز

000ااااااااابويحلاةأكز

هرامامملءممراءلنهيفممةنامملمربيلبإلاةقدص

00اارقبلاةقدص

0منغلاةقدص

00اةاكزلاريخأتمكح

0اهمكحرطفلاةاكز

0ىدؤتىتمواذامثونم

0موصلاةضيرفعبارلالصفلا

0؟مايصلاةحصيفطرشةبانحجلانملاستغالاله

0جلاضرفسماخملالصفلا

0؟جحلايفةعاطتسالاىنعمام

للاممةمارةممنممم؟ةرمعلاوجحلاةضيرف

0هيهاونوهنئس:مارحإلا

0هؤازجومرحلاديصمكح

0ةأرملامارحإ

0تارشحلاومرحملا

046

9

45

1484

١1١1

11١1



000اضيرملامرحملاةيدف

0ةيبلتلاومارحإلاتابحتسم

ةرمعلاكسانم

جلاكسانم

0جحلايفلسغلاعاونأ

0جحلاتيقاوم

00مارحإلاتايهنم

مارحإلاماكحأ

همامامممماةللجحلاتالطبم

هللااةممميمةممماهتارافكوجاحلاتافلاخم

0تالماعملايفلئاسمم:ثلاثلاب

0ةبراحملاوملاظملاريسفتيفباب

0ةبراحملاريسفت

0مالسإلايفعطقلاماكحأ

0اهماكحأوةقرسلاعاونأ

0صاصتقلايفباب

0اهماكحأواهعاونأ:تايدلا

اللممةءءءنمممنمةمممبمرلمةليغلاريسفت

0كتفلاريفت

0ردغلاريسفت

0ااصقعلاريسفت

0دمعلاهبشريسفت

فلارلمنممممرةمةمنمةمرةملفرضحملاأطخلاباب

-

1

١1١

17

1377

1

177

1



نر0دمعلاأطخلاباب

لمةرةنميهلضفووفعلا

نوراتاقدصلاوءىفلاومناغملايفمساقملاباب

١لالللالمماةمنامةمةيلبةاكزلاىطعتنمل

14910١...00ممةرملةملءمةثيراوملامسقيفباب

للاامهريغوضورفلاباحصأ

لاقي0ععلدادجالاثاريم

لفرع0تادجلاثاريم

1440.ماللمةكرتلالصابقلعتيام

لالا0حاكتلاببسبثاريملاةيآ

1460...600000منرثمينةمةمةةوخإلاةيآ

6000006.6615500مةمراءنثقنمتمةينفصنلاةيآ

44١1ممللةمممممرممممممتمنقمةملتةبصعلاةيآ

1440...00006000000000منم+...ءاستلاددعيفباب

لنكااعععععععععععثلاشلاقالطلا

اهمللللللللالةاةرنةرةةنسلاقالط

للااءاليإلابقالطلا

نيلعراهظلا

آهلنلاننالللمةملثممملثممثةافولاةدع

1690.لنللالةةارنامنمريبعاضرلادحوعضرملاةقفنيفباب

لةفلتخملئاسميفباب

1880...ل6000.ميمم0ناتنلاةنس

نرم0ةنايدسكعلاوثانإلانعروكذلاهيفقرفياميفلصف

0660000183500مءءءلانةنمناذألايفلصف

0ا-



للامةلمةمنمانالامعألامامتإبرمالايفلصف

0ااااااعجارم

000اااقيقحتلايفةلمعتسملازومرملاحاتفم

قامامةاةااةنةانةنةقنةيةمتبلسراهفلا

0ةينآرقلاتايآلاسرهف

0ثيداحألاسرهف

0ةيحالطصالاوةيوغللافيراعتلاسرهف

0مالعألاسرهف

0لودلاوفئاوطلاولئابقلاوقرفلاسرهف

0نادلبلاونكاماألاسرهف

0تايوتحملا

د5.

١1ها/

15

15

156

1

138

1

ام

18

1047

153غ

105



ةياوربباتكلااذهيفةينآرقلاتايآلانإ
سروةياوربقيقحتلالصأومصاعنعصفح

هبراغملاانناوخإاهبءارقييتلا

ل




