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:ءادهالا

اهنايلعيسيمرضحامامإلاحورسىلإ

لقلبلوقلانرقدهاجاعلكللو
ىدحلابردىلعةرئاسلاةبيبشلاىلإ

.عضاوتملالمعلااذهيدهأ

يدمحيلاردب





ریدقتورکش

فرتعأنأيلدبالناك هقيفوتوهللانوعبةساردلاهذهتيمنأنأدعب

ملسانتلاركشيملنم):مالسلاوةالصلاهيلعلاقدقفيلعلضفلاملناكنمللضفلاب

دمحأروتكدلاذاتسألا:نملكىلإنافرعوركشةملكهذهفانهنمو(هللاركشي

امىلع؛دعاسملافرشملالكيهريمسروتكدلاوءةلاسرلاىلعسيئرلافرشملاشيورد

يفاريشکاھنمتدفتسا«ةميقةيثحبتاداشرإو؛ةديدسةيملعتاهيجوتنميلهامدق

.ةثيدحلاةيقيقحتلاتاساردلااهيضتقتيلاةيملعلاةروصلابترهظىحةلاسرلاهذهزاحنإ

ىلعيليلخلادمحنبدمحأةمالعلاخيشلاةحامسىلإليزحلايركشيدسأنأدوأامك

تلطوطحخملاىدحإمدقتبهلضفتىلعوءةميقلاةيملعلاتاظوحلملاءادسإيفريبكلاهمرك

يديعسوبلادمحأنبدمحمديسلايلاعمركشأامك«يمرضحلامامإلا:ناويدلةمهللا

يلةصرفلاهتحاتإىلعءةيخيراتلاوةينيدلانووشللناطلسلاةلالحبصاخلاراشتسللا

.ةرماعلاهتبتكمبةدوجوملايمرضحلاناويدتاطوطخمنمددعىلإعوجرلل

يذلايفلاةحامسبتكعماعلانيمألايبايسلادوعسنبدمحأخيشلاةداعسركشأامك

خألاكلذكركشأو«ثحبلاءانثأاهيلإتحتحايلاةمهملاتامولعملاضعببندوز

زاهحلايفاهقيسنتوةلاسرلاهذهةعابطىلعيدعاسيذلايديزلافيسنبدشارزيزعلا

يديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكمنيمأ«جاحلانمحرلادبعكرابمذاتسألاركشأو

.ةيملعلاعجارملاوتاطوطخملاضعبىلإلوصولاةمهميللهسيذلا

نممكرابملالمعلااذهيفداشرإلاونوعلادييلدمنملكىلإاضيألوصومركشلاو
بيحبعيمسهنإءازحباريخيعمهيزجينأريدقلايلعلاهللالأسأف‹مهركذلماقماعستيال

.ءاعدلا

يدمحيلادونبلالهنبردب
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ةمدقملا

هثعبنمىلعمالسلاوةالصلاو‹هتعاطلبسانلرسيو‹هتمعنانيلعمتأيذلاهللدمحلا

هليبسعبتانموهتباحصوهلآىلعو«ةلالضلانمالاصلخمو‹ةلاهحجلانمةيرشبللاذقنم

:دعبو.ةمايقلامويىلإ

قلحرةقشمنمتقولاضعبلاحيرتسيو‹لاحرتلااصعايقلينأهبحاصوملقللنآدقف

قيقيقحتلاةساردلاهذهاهتليصحتناك‹دهجلاوتقولانمريثكلاتذخأ«ةليوطةيملع

تدأو‹هبناوجلكنميملعلاثحبلاطورشتفوتسادقنوكتنألمأنيلاةعضاوتلل

لتغباوتانلهفلخيذلايملعلاويبدألاانئارتنمءزجةمدخيفهبتعلطبضايذلابجاولا

.نوقباسلا

يفلثمتياديدجايملعالمعهيدينيبئراقلااهدجييلاةساردلاهذهتمدقدقل

نميفاكلاهقحلنيملهنكل‹ةميظعةيملعةيبدأةميقهليبرعرعشناويدقيقحت

/ه١۱۳۲)ةنسةرملوألعبطهنأنممغرلاىلع‹لبقنمةساردلاوقيقحتلا

اممثيدحلاقيقحتلاطورشاهيفلمكتستملتقولاكلذيفهتعبطنكل

حرظطلاةدحيفنمكتةلاسرلاهذهةيمهأنإفاذل‹ةساردلاهذهلثعمايقلاىعدتسا

قجبربتعييذلاناويدلااذهةيمهأىلإرضاحلاانتقويفهابتنالاتفليفو‹همدقتيذلا

.ةيملعلاوةيركفلاتاعادبإلانمريثكبرخازلايبرعلاانثارتيفةيبدألازونكلادحأ

ملمإللل(داقنلافيسلا)ناويدبفورعملاناويدلاوههنعثدحتنيذلاناويدلااذه

هلناكويرجحلاسماخلانرقلايفشاعيذلايمرضحلاناميلسنبسيقنبميهاربإ

فسأللوخيراللانأريغ‹تقولاكلذيفنميلابةيمرضحلاةحاسلاىلعريبكرود

امالولو.هدعبنموهلبقنمءاغبنلانماددعلهاجبامكهلهاجبوهتريسلفاغتديدشلا

يهقفلاهباتكيفويرعشلاهناويديفلثميملعويبدأثارتنمغيلبلابيدألااذههكرت

.ةعئارلاةيرعشلاهتاعادبإوةيبدألاهتبهوماندقفلوهتريسانعتعاضل(لاصخلارصتخم)

نورقلاريعهتلقانتيلاةصلخملايديألاكلتىلإثارتلااذهظفحيفدوعيلضفلاو

.ةديحباةروصلاهذمبانلصوىحةيضاملا

سو



ةمدخيفةمهاسملاةرورضبساسحإلاوهلمعلااذهءارويسيئرلاعفادلاناكدقلو

ةيبدأبيلاسأو‹ةيماسةيركفنيماضمنمناويدلااذههنمضتيامو‹يملعلاويبدألاانثارت

نماهريغوةساردلاهذهلثمءارجإيعدتست‹سفنلايفيباجيإلااهريثأتامل‹ةعيفر

بناوحلاضعبوةينفلاهتاعادبإورعاشلاراكفأنماريثكانلفشكتيلاةثيدحلاتاساردلا

.تقولاكلذيفهبطيحملاعمتجملاةايحوهتايحنم

‹نيثحابلالبقنمسرامب«القتسماملعرضاحلاانتقويفقيقحتلاحبصأالو

لذُبوءةرصاعملاقيقحتلاتاساردنيببسانماناكملااننوكينألةساردلاهذهتعس

ناويدلاةميقعممءالتييذلابسانملالكشلابرهظتنألجألهلذبنكيامىصقأاهيف

اوكفنينأنكياليذلارشبلاةعيبطنمصقنلانأل‹لامكلابءاعدالامدععم‹ققحلا

.دهجنماولذبامهمهنم

صنلليملعلاقيقحتلابناجبةمهملالوصفلانماددعةساردلاهذهتنمضتدقلو

درللالصفو«هتايحيفبناوحلامهألوانترعاشلاةمجرتلالصفتنمضتدقف.يرعشلا

مفهأوناويدلابفيرعتلالوحالصفو‹هتيصخشلوحتريثأيلاةيخيراتلاهبشلاىلع

‹ثحابلاهيلعراسيذلاجهنلافصووقيقحتلاعفاودنعالصفو«هيفةينفلاصئاصخلا

تنمضتوقيقحتلاةيلمعيفاهيلإعوجرلامتيلاتاطوطحخملافصولرخآالصفو

.تاطوطحخملاكلتنمتاحفصلاضعبلاروصكلذك

ركذأنأديرأالامك‹تاليصفتنمةلاسرلالخادباملكضرعتسأنأديرأالو

ناكامفركذلاقحتسياماهيفناكنإنيعلطمللكورتمرمأكلذفةساردلاهذهتازيم

نُايفةضاضغالو«يموهفروصقنماهيفناکامو«هللانمكلذفةدئافنماهيف
.هللابالإيقيفوتامو‹ةاجزملايعاضببفرتعأ

يدمحيلادومنبلالهنبردب
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:ىلىالالوصنلا

ىعاشلاترت

يقرب
ناويدلاىلإ

ہیومجهلائاىد

تاطوطخللافصو

تاطوطخملانمروص

 





رعاشلاةمجرت
-ه١۱۳۲)ةنسناويدلارشان(١)ينورابلاناميلسخيشلاعضودقل

لكهبهافاواملالخنموناويدللهتءارقلالخنماهدمتسارعاشلانعةعسومةمجرت

(رايجنزلابةيناطلسلاةرضحلا)بتاكشابيحاورلالاسويلاسلانيدلاروننيخيشلانم

¿لتاسمولعملاضبنأىلإو‹ةيئاشنإلاتارابعلاضعباهيفةمجرتلاكلتنأىلإارظنو
هفعضوامةدمتسمىرخأةمجرترطسأنأانهلواحأ‹اهيلعليلدلااهبناجبركذي

تاطوطحخملاضعبيفهتدجواممكلذكو‹ناويدللةصاخلايتءارقنموخيشلا

.ريبكلارعاشلااذهةيصخشملاعمضعبديدحتيفديفتدقةمهمتامولعمنمبتكلاو

اذلةلماكتمةمجرتعضويفثحابلاهجاوتيلاةبوعصلانأىلإةراشإلادوأةيادبلايفو

اهيفشاعيلاةرتفلافتومرضحخيراتلوانتتةعيدقةيخيراتبتكدوجومدعيهرعاشلا
قوطتلانعامامتتتكسدقفامومعنميلانعتبتكيلاةعيدقلاةيخيراتلابتكلاامأ.رعاشلا

ندعوءاعنصخيراتىلعتزکردقو«اریثکالوًالیلقهنعبتکتملف«هتریسنمئشلإ

نمو.ردنامالإتومرضحنعثيدحلاتلهاحتوةريبكلاةينميلاندملانماهريغوديبزو

اصوصخوةينميلاةحاسلاىلعريبكرودهلناكرعاشلانأدجيناويدلاارقينمنأبيحجعلا

نمريثکيفكراش«ايعرشامامإوايركسعادئاقناكو«ايسامحارعاشناكدقف«تومرضح

الف«اييرماتمصتمصتةعيدقلايميلاخيراتلابتكدحتكلذلكعمو«كراعملاوثداوحلا

يفككشيرصعلااذهيف(۲)نيسرادلادحألعجاماذهو«ديعبنمالوبيرقنمهيلإريشت

.اقحالكلذىلعدرنفوسو«ًالصأهدوجو

ةنسايبیلبةسوفتلبحنم"وداج"ةنيدميفدلو«ينورابلادمحأنبىحينبهللادبعنبناميلسوه:(۱)
نيروهشللاءاملعلادحأهدلاوناكو«حالصلاوملعلابتفرع«ةقيرعةيضابإةرسأىلإيمتنيوهو«ه۷

باببازميداوفورصعبرهزألايفوسنوتبةنوتيزلاعماحيفسرد«اكولموةمئأهدادجأضعبناكو

ىلاطيإلارامعتسالادضهداهجبفرع.(شيفطافسوينبدمحمةمالعلا)ةمئألابطقديىلعذملتتو
مث‹يفنلاونحللضرعتف«ةينامشعلاةلودلادنعنيدقاحلاضعبهبىشو.رئازجلليسنرفلارامعتسالاوايبيلل

ةصمبطلاسسأو«نايعألاسلحبيفمثينامشعلانامرملايفاوضعراصواشاببقلحنموهتماربروهظدعبهنعيفع

راهزألا)اهتمبحثكةدعينورابلافلأدقلوءىرخأبتكةدعوناويدلااذهاهيفعبط«ةرهاقلايفةينورابلا

)ةنسيفوتو«ه١٤۳۱ةنسنامُعراز.يمالسإلادسألاةلجبسسأو«رعشناويدهلو«(ةيضايرلا
.(نيازيف ناظقيلايبأفيلات-اشابنورابلاناميلس:باتكيلهتريسرظنأ).(م۱۹۳۸-

.يولعلادماحنباصهفلأيذا(تومرضحخيرات)باتكىلعهقيلعتيفدحنملانيدلاحالصروتكدلاوه:(۲)
€



-:هبسنوهما

ىلإةبسنييادمحلاق«يمرضحلاينادمحلاناميلسنبسيقنبميهاريإهمسارعاشلا

تناكوةعستمذاخفأمحل«ةيناطحقلانمنالهكنمنطب«ديزنبكلامنبنادم

اريًكاميلقإربتعتيلاتومرضح)ىلإةبسنفيمرضحلاامأ«(١)(نميلاقرشمهرايد
بوغلانمونامعقرشلانماهدحيو‹يدنمحلاطيحلاىلعفرشتو«نميلاقرشبونجب
مهضعبناكنإوةرهشلاىلعقحسإوبأهتينكو.(۲)(يلاخلاعبرلالامشلانمو«ندع

نبدمحموهوهدالوأرهشأىلإةبسنتاطوطخملاضعبيفكلذدروامكدمحمابأهينكي

)ىنج٤بطأعرتاطوطخماتصندقوًاهيقفناكيذلاميهاربإ

يفاهضعبو‹هتيامنيفاهضعبوناويدلاةيادبيفاهضعبلماكلابرعاشلامساىلع

.ناويدلابحاصمسااهيفبتكيلاقاروألاتطقسدقف(زءو)امأ«نيعضوللا

هنيبراديذلاراوحلاانلىكحثيح(١٠)مقرةديصقلايفهمسابرعاشلاحرصامك

:(رعاشلاءانبأيأ)هئانبأدحأدقفىلعربصلابهبلاطيناكيذلادمحمهنبانيبو

دجهتلادعميهاريإةلالسدمحمهيقفلاسيقوبألوقي

دمرألبسنيحباحسشاشرهنأكعمدنينيعلللاسدقو

ددشتوربطصاومامإايقفأىسأللكئاكبنمىلوأكؤازع

دجنأرروغلكيفهراسلآوهمخشريخغبقيماناخأنإف

يدتقيناكنمدشرمليدتقيهبيذلاىضمميركلانباايهلتلقف

.(هلٌتلقف)دعبنمهلوقليلدبميهاربإهمسانأيأميهاربإةلالسهلوقف

لاقثيح(١٠)مقرةديصقلايفهيبأمسابرعاشلاحرصامك

مدقلايفيبأسيقىهامكيمتحأوىهجألالإ

امّا«سيقنبمیهاربإوهفاذهىلعو«سيقهدلاومسانأيأ(يبأسيق)هلوقف
-:(۳۳)مقرةديصقلايفلاقنيح«ةدحاوةرمناويدلايفتدرودقفهتينك

فهرلالصلملارارخنلفياهزعهلنإقحسإابأكاخأركأاو

٠(ةلاحكرمع-برعلالئابقمجعم:(١)

٠(٤۸-يولعلالاص-تومرضحخیرات:(۲)

.ًاقحالأيسيذلا(تاطوطخملافصو)لصفرظنأتاطوطخملاهذهىلعفرعنا:)۳(

 



:لوقيف(٦٥)

مراضحلاضرأناطوألاو؛سادرمفنودقو‹يلصأنادمنمإف

دحأ(١)ريدحلانبسادرملالببأبهذموههبهذمنُأو«ادمهنأحضويوهف

6بهذايضابإهنأيُ«دیزنبرباحجبحاصيرحجالوألانرقلافةيضابإلامالعأ

.تومرضحيأمراضحلاضرأيههرادنأو

رعاشلامسادروهسفنقحسإوبأهفلأيذلا(لاصخلارصتخم)باتكيفواذه

وبألاق:٣صيفلوقيوهف«حيرصلكشبوةريثكعضاوميفهيبأمساوهتينكو

لکیلعوسيقنبمیهاربإقحسإوبألاق):۸صيفو(...سيقنبميهاربإقحسإ

للق:هلوقبهباتکيفاهدرویةلأسملكيفرمتسيوهو(...ءايشأةثالثةفرعملقاعغلاب

.قحسإوبألاق..قحسإوبأ

لکولماىلعليكولالاعفأوناميلسنبسيقنبميهاربإلاق):لوقي١٤٠صيقو
اذهنأىلعةلالدللهمسااهيفتبثأىرخأعضاومكانهو(ةلاكولاخسفبملعيىحةزئاج

.هلوقلوقلا

:هتريس

ةءاوسقلالخنمانناريغ«هنعائیشرکذتالامکهتایحوهتريسنعرداصملاثدحتتال

ةايحبقلعتتملاعمورومأةدعىلعفرعتلاعيطتسنيساسألاردصلملاربتعييذلاناويدلا

-:رومألاكلتنمورعاشلامامإلااذه

:هتدالو-١

مامإلااهيفحدمةديصقرعاشللنأريغ‹ديدحتلابفورعمريغرعاشلاةدالوخيراتنإ

ناكهرمعنأاهيفركذ«تقولاكلذيفنامعمامإيصورخلاناذاشنبليلخلا

:هسفنبطاخي(۸٤)مقرةديصقلايفلوقيوهف‹ةنسنيئالثواتس

.(۲)ةديصقلانم(۳٤)مقرتيبلاىلعقيلعتلايفلالبيبآةمجرترظنأ:(۱)

--



ماوعألانمًايرضٍةتسيفةتساهيفتزواجامدعبنم

ىلوتليلخلامامإلانأانملعاذإو«(نيئالثوةتسيأةتسيفةتسو

ةوتفلايفدلودقرعاشلااذهنإف(١)م٤۷٤ىلإه٥4٤نمةرتفلايفنامُعيفةمامإلا

مامإلالبقنمحدمدقرعاشلااذهنأًاضيأانملعاذإو«ه۸ىلإه٩٠٤نم

نبليلخلامامإلابدجنتساهنأو(۲)ه٥٤٤ةنسيفوتيذلايدمحيلاديعسنبدشار

نظلاو‹ةديدعنينسبةنسلبقدلوهنأحجرملافتارمةدعهحدموناذاش

ةمامإلاديعسنبدشارمامإلااهيفىلوتيلاةنسلايهوه٢٥٤ةنسلبقدلوهنأححجرتي

٤«ھه٢٥٤ةنسوه٤ةنسنيبهتدالوةرتفبيرقتنكميفاذهىلعو‹نامُكب(۳)

.ةدوجوملاتايطعملابسحهيرحتنكيامكلذ

رصاعو«هشملوألاعبرلايفدلو‹يزجمحلاسماخلانرقلامالعأنماذإرعاشلاف

يفلوقيوهف‹اهيفاملاقيلاةنسلاورهشلااهيفتبثأةديصقمظندقو«ةريثكاثادحأ

ةدينهنماعبرأوفقتنيسوعبرأماعيفلاوشاهخيراتو:(4)مقرةديصقلا

.(ھ4405)ةنساهمظنهنأاذهعمو(٤)نينسلانمةئملاىلعقلطتةدينحلاو

نرقلايفشيعتاهلكتناكهناويديفاهركذيلاتايصخشلانأكلذىلإفاضي

يحيلصلاو«ناذاشنبليلخلاوديعسنبدشارنيمامإلالثميرجمحلاسماخلا

.مهریغو(ه٤٥٤ت)شیرقنبدیعسنبنسحلاو(ه٥ت)
:هنطو-٢

هرعشنمةريثكعضاوميفهسفنبكلذىلعصندقو«تومرضحوهرعاشلانطو
:ديعسنبدشارمامإلاابطاخم(۱۳)مقرةديصقلااهنم

ديعسنبدشارمامإلانأتباثلانأريغه٤£4ةنسةمامإلاىلوتليلخلامامإلانأتاياورلاضعبيفدرو:(١)
عصألانأىرأانأونيخرؤملاىدلسبلثدحاميرفدشارمامإلادعبءاليلخلامامإلاوه٥٤٤ةنسمرحيفيفوت

فاعإو‹١٠ص۷٦ددصلادجسللاةلاسرةلحبو۳۳صدادمنبهللادبعةمالعلاةريسرظنأ)ه٥٤٤ةنسوه
(ليلخلاةمامإةيامنهيفددحدقف۸٥٥ص١ج-يشاطبللنايعألا

.٠٠۸صقيزرنبال(ةطوطخ)ةيناطحقلاةفيحصلاو«۳۲صدادمنبهللادبعةمالعلاةريس:(۲)
انملعاذإوةنسنيرشعةمامإلايفلظدشارمامإلانأىكحثيحء٠/۳٠۳٠٤٠۳يلاسلا-نايعألاةفحت:(۳)

.ه٥۲4ةنسةمامإلالوتدقنوکیفه٤٤٤ةنسيفوتهنأ

.دنهةدامبرعلاناسل:(٤)
اپ



دعبمكوحناننايتإمكرساذإمکنیوتومرضحيداونيبامو

دجنلاهبقيضيرارجركسعبمكمؤنخيرصمكنماتتايقم
رارجشیجيفنامُعىلإتومرضحنمءيجلاىلعرداقهنأبمامإلابطاخيوهف

رقميهيلاىوزنوتومرضحنيبعساشلادعبلانممغرلاىلعهئادعأىلعهتدعاسمل

-:ًاضيأدشارمامإلاًابطاخع(٠٠)مقرةديصقلايفلوقيو«تقولاكلذيفمامإلا

امظاعتتومرضحيفمکارذبيهدرزنكرمعلانإدشارايأ

اجازتمكنعهلأسنهبانطحأانضرأبملأيامعاماذإ

:(٦٥)مقرةديصقلايفلاقهنأانركذنأوقبسدقو

مراضحلاضرأناطوألاو‹سادرمفنودقر؛يلصأنادمنمنِإف

يفسیلوتومرضحنمهنأبحضاوحيرصت(مراضحلاضرأناطوألاو)هلوقيفف
:مقرةديصقلايفلوقيامككشيأكلذ

متاخكيرمأعوطيملالوحبامنإفتومرضحيحاونامأو
نأريغامبنأشهلناكوتومرضحيفشاعرعاشلانأىلعلديكلذلك

نعودومابشاهنمةريثكىرقونادلبىلعيوتحيريبكميلقإمولعموهامكتومرضح

.شاعةيمرضحلاىرقلاوأندملايأيفددحيالرعاشلاو‹اهريغوننيهو

-:هبهذم-۳

:لاقنيحهاندروأيذلاقباسلاتيبلاكلذىلعلدي‹ةيضابإلابهذموهرعاشلابهذم

يفةيضابإلامالعأدحأريدحلانبسادرملالبوبأوهدوصقملاسادرمو(...سادرمف...قودقو)

يفحضاولاهحيرصتوهدئاصقيفةيضابإلامالعأنمددعبهتداشإهيلعلديامك‹يرحجملالوألانرقلا
:ةديصقلايفهلوقكلذةلثمأنمو‹مهيلإهئامتنابعضاوملانمريثك

بئاتكلانيبتومايبلقبرشأوبصبصعمويبرحللينقاشدقل

بسارنبالشموسادرموجلبوهربآوفوعنباویینبالشمک

فوعنباو«قحلابلاطبفورعملايمرضحلايدنكلاىيينبهللادبعوهىينباو
وهسادرمو«ةبقعنبجلبوهجلبوحابصلانبةهربأوهةهربأو«يراشلاةزمحوبأوه

زومرنمءالؤهلکوةمكحملامامإيسارلابهونبهللادبعوهبسارنباو‹اقباسهانركذيذلا

:(۱۳)مقرةديصقلايفلوقيو.نييرجملايناثلاولوألانينرقلايفةيضابإلا

-۸-



ودحتمهرثايفتنأاموقوتسبلةلحوًادصقتمرًاجمنكبسحو

ودبتالعماسلکيفمهبقانمالضافأامارکاوهةيضابأ

:(١٤٠)مقرةديصقلايفلوقيو

درأاننيديفاموليبسلاجفىلعةارشلالسننموةارشلانحن

دوقانلالإىضمنامزنمامةمكحمانكذمةقيقحلالهأ

:ةيضابإلانادلبضعباركاذمقرةديصقلايفلوقيو

علايممقوحموقةعفيبمهرمابشيفمهامتلقف
عدامصلاوىضرلاثيححبصيذبمهوسانأمهنمننيهيلو

علفادمثمهليسنامعضرأوةعامججتومرضحيداوبمهنمو

عوارآماركمزراوخومعنسرافومهتمبرفلاومدفيلو
عماسنذألاوكنملوقليداؤفالسدقحاصايللاتيبوتلاقف

عنامروجلانمنصحمهذإمهبهنميآىلعينفرعنكلو

عراسممهنملكلاواودجودقلرباجوبهونبانيدىلعتلقف
نبرباجوهرباجو۽ةمكحلامامإيسارلابهونبهللادبعوهانلقامكبهونياو

نأحضتياضيأاذهنمو‹مهبهذمسسؤموةيضابإلامامإفورعملاثدحملاويعباتلايدزألاديز

.مهتمئأومهئاملعنموبهذملايضابإناكرعاشلا

یحینبهللادبعنمزذنمتومرضحونميلابنيدوجوماوناكةيضابإلانأهركذردجيامو

.(١)يرحملانماثلانرقلاةيادبىلإاورمتساوقحلابلاطيدنكلا

-:هتأشن-٤

عجرينيذلاءاملعلادحأهوبأناكو‹حالصلاوملعلابتفرعةرسأيفرعاشلااشندقل

)هباتكيفرعاشلااهدروييلاةيهقفلاءارآلاكلذىلعلدي‹تومرضحيفىوتفلايفمهيلإ

...):(يحاضألايأ) اياحضلابابيف٣۱۳٠صلوقفهيبأىلإاهبسنيو(لاصنخلارصتخم

ھبنهرلانوکيامبابيف٤٤۱صلوقيو(ردقياماهنميزجيليقدقوناميلسنبسيقلاق

هعموهنمدييفنهرلااذهكلهاذإفكلذدعبهضبقاذإوناميلسنبسيقلاق):انومضم

(لا...ًانماضناک

١/۲۷۰ج-يولعلالاص-تومرضحخيرات:(۱)

-4-



نيبعمحبازوجیونامیلسنبسيقلاق):ءاسنلانممرحيامبابيف١٦۱صيفلوقيو
.انعمرمامكہدلاووهناميلسنبسیقو«(...لخديملوأاملخداهنباةجوزوةأرملا

ىلعهدلوىرهنأوةيلاعةناكموريبكلضفاذناكرعاشلادلاونأىلعلديامو

يفهلوقكلذنم‹عضاومةدعيفهيبألضفبرعاشلافارتعالئاضفلا

:(۳۳)مقرةديصقلا

قتلايضرلايضاقلانعواعمينعيبأيحتسييحًالجعاحتارای

فرشلاىلعيلاعلافرشلاهبولعيفلسىرولانيبهلفهبمركأ

فلخىلإفلخاهلقنيرهدلاواهبنياللةرئأاملل
فرطلانمرصنمرجاللجنلاوهتمتريكيمهنإ

فرتمعمريغوأالفرتعمتنكامةدحاوخيشلاتانسحنمليِ

تدرودقتیحيتبأايتیيح

:(5٥٤)مقرةديصقلايفلوقيو

فلدزاوتييحالضفلاانناوخإ

لاقلاألالماحدوطنياللهلظينفعلازاليبأنكل

لابايخرهلناكفامويهبانوأبئاننمينبانام

لاحإلاوبصخلاوالبلادهجىلعخيشنمەهاوقأامهلل

يلاخغقلعربصلاواشثلانسحهبىلوتسافربصلادايقيطعأ

لامامجوهونطقبوثيفايواطمدعريخنميبأىقلت
هدجممدقلصأهلخيش

-:نامُعةمئأبهتلص-٥

لاطبألادنعةدجنوذ

(ه٥٤4٤ت)يدمحيلاديعسنبدشارنيينامعلانيمامإلانمالكرعاشلارصاع

اممبةقيئوةلصىلعناكو‹(ه٤۷٤ت)يصورخلاناذاشنبليلخلاو

دادوماهلصنبدمحموديعسنبنسخحلالشمتقولاكلذيفنامءاملعضعببو
دجنتسيناكدقو.ةيبهذلملاوةينيدلاةطبارلامكحبكلذو«مهريغوديعسنب

يفهلوقيفامكہدارمىلعًانايحألصحيفةرصنلاامهنمبلطيونيروكذملانيمامإلاب

:(١٠)مقرةديصقلا
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ادجنأقحللداجنإلابمهالقعمةمامإلاوذليلخسيلأ

ادجنأواهيفراغنماهرحبأواهرببنامُغتنادهلسيلأ

ادرفتدقنسمتاعاطىلإبيجهباکرتحتلیللاکرکسعمکف
اددمأوليمجلانالوكيمهمامأتقلطنامايأهنعيلس

اديانبددشافكاذهارونحنونلبقافلاملاوماوقألاىرتلاقو

:(۲۱)مقرةديصقلايفلوقيو
اهماهمتسبجوابیخانشتربع

ارکاسعادمتسهیوزنبامويف

رخاوزلاراحبلاتاجلتدباكو

وكاسعللبلاطًامويسلابو

ةمصاعيهيلاىوزنٍنأيناكهنأبتايبألاهذهيفحرصيوهف

ةهجاوميفيركسعلامعدلاىلعلوصحلالجأنمتقولاكلذيفنامُع

.هموصخ
:ناذاشنبليلخلامامإلاابطاخممقرةديصقلايفلوقيو

ليمجلاكليلعامبنابوارصنتدزوترصندقفتنأو
لوهجلاهللذوهلامترانتساوكراصتناايضحالو
ليثألايدمتعمويمصتعموينيدذالموىلئومكنأل

كلذركذيفطقفلاملابمعديانإولاجرلابمعدلادجيالفنيينامعلابدجنتسيانايحأو

:(۱۸)مقرةديصقلايي

دجأملفتومرضحيداوبتبلط
امبدجأيلعتلقانامعترسف

مهسوفننودلاملالذبباوداجف

ديیکكيوادعلايكنيادحأامب

ديبناكلماوىماستةارش

ديمامإلاوتدعو

شیوهدیؤيشيجىلعلصحيالوةيركسعةدعويلاممعدىلعلصحيانايحأو
:(٥٥)مقرةديصقلايفلوقيفمحلرذعلااسمتلمًاضيأكلذلإ



منئازعلانيينسحللاهبطوستتةبصعفداصأنأيجرتنکو

مساقأوارشلاعيباهعيابأاهلصررشتواهايندقلطت
مجاعألاىفطتلاذهاهماعاهبتکسامتنامنکلاهتفداصف

مهاردلايلِإهيلننمىوسدجأملونيبغارلاتمدعاملف

ملاسكاذنعلدصعلامامإهجووابنجممهتعركذلانانعتفرص

مراكلملاهتدعالرصنهيفاحبيلداجوًاطسبرذعلابملتدجف

مداقةمالسلابتومرضحىلعانقلاوضيبلاولاملاباذانأاهف

ىلوتسايذلا(١)(ه٥٥٤ت)دمحمنبيلعيحيلصلارصاعرعاشلانأامك

دقف‹نيبناجلانيبكراعمكانهتناكهنأودبيوه٤٥٤ةنسنميلاءاحنأنمريثكىلع

:ليلخلامامإلانمددملااهيفبلطييلا‹(44)مقرةديصقلايفرعاشلالاق

مئاقريخهدعساضيأوهاهوامئاقيحيلصلاالإيلقسييملو
محالمايفاهمعزنسمترظنالاسندصقلئاسبقلاهنعتعزندقو

ملايدلاكولمنمىهدأوهامفانشیجبنودراوهيلإنحنو

ملاظملالهأليفوخامورصبهذنالمادعلانأنفوخي

ماعلارخلًادصقاندفوىضماحئاررصمىلإىّلوهدفواذإ
هسفنريتعييحيلصلاناكدقو‹هللابرصنتسملارصمبيمطافلاةفيلخلاوهدعملاو

.ربانملاىلعهلبطخيو«هلالماع

:تومرضحبةمامإللاهيلوت١

‹اهققحيلاتاراصتنالاكلذىلعلدي‹تومرضحيفةيضابإلاةمامإرعاشلاىلوت

:(4)مقرةديصقلايفلوقيوهف

بوعدفيسلابترهظأهقيفوتووقريلوحباليملالوحب

ھ٢۷٤ةنسلوقتتاياورلاضعبف١يحيلصلادمحمنبيلعلتقمخيراتيففالتخاخيراتلابتكيفدرو:(۱)

ةيمطافلاةكرحلاونويحيلصلارظنأ)‹قيقحتلابسحححرألاوهياشلاخيراتلاوه۹٥٤ةنساهضعبو

(۱۰۳صنيسح-نمیلاب
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:(4۹)مقرةديصقلايفلوقيو

متاخکيرمأعوطيملالوحبافإفتومرضحيحاونامأو

هدهعومكحللهجهنماهيفنيبيلا(٠٠)مقرةيهقفلاهتديصقًاضيأهيلعلديامك

:ةاضقلاوةالولاًابطاخملوقيوهف«هتاضقوهتالوىلإ

يدضعهبتددشادهعنخيلنموهتلزعهلإلاناخامهنمنمف

:(۲۷)مقرتيبلايفلوقيو
دجنلاىفطصملاونهحرلاةعاطىلعايلاوكتلعجيلاولااهيأايو

تناكنيحمهلزعهديباضيأناكوةاضقلاوةالولانيعيناكهنأكلذنمطبنتسيو

:(١٤۱)مقرتیبلايًاضيألوقيو«بيعيأوأةنايخةيأمهنمودبت

يدنعهميوقتدجحلانإفيلاهدرسفتارطخملادودسحلاامأو
اهماشامودلخلاوقراسلاديعطقومجرلاولتقلاكةريبكلادودحلاذيفنتنأىلعلدياذهو

ضبكانهو.يضابإلاهقفلابسحةمئألاالإدودحلاذفنيالو‹امامإهتفصبهيلإعجرتتناك

مقرةديصقلايللوقيوهفهيقفوأرعاشدرحبسيلوأمامإهفصوبحيرصتاهيفدرويلادئاصقلا
:هتديصقفصي

اداجأدقلمامإلابترتلعاودانءابدألاىدلتيدشاذإ

:(4٤)مقرتيبلايف(٠4)مقرةديصقلايفلوقيو

لحرمللاهانعالةشهدنعاهخغاصمامإنماهنلخواذه

يفدخجبامك«نيتديصقلابحاصوههنألهسفنرعاشلاوهانهدوصقملامامإلاو

سيلومامألاظفلبهدلوهبطاخيثيحدمحمهنياورعاشلانيباراوح(١٠)مقرةديصقلا

:لوقيف(يبأ)ظفلب
دجهتلادنعميهاربإةلالسدمحمهيقفلاسيقوبألوقي

دلجتوربطصاوماصإايقفأىسأللكئاكبنمىلوأكؤازع

يدتقيناكنمدشرلليدتقيهبيذلاىضممركلانباايهلتلقف

«(...نباايهلٌتلقف):دعباميفهيلعهدرليلدبهيلإهجوم(مام]ايقفأ)هنبالوقف

:هولذحخنيذلاهایاعرضعبابطاخم(۳۰)مقرةديصقلايفلوقيو

عذاقمتشلافمتشلاهوعمستالوهنيمکكتعيابامابإاونيعأ

.هانلقامةحصىلعللدتنأنكيناويدلايفةريثكتايبأكانهو

-1۴-



ىلعناذاشنبليلخلامامإللٌالماعراصدقرعاشلانوكينألمتحيواذه

ريشتيلاتايبألاضعبكانهنأالإدكؤمريغاذهنكلوامامإنوكينألبقتومرضح

:(4£)مقرةديصقلايفليلخلامامإلاًابطاخمهلوقاهنمكلذىلإ

مداصتلادعبروجلالهأمخرىلعةرهجكلاوعدالابطخلالس
.هلنيعباتاوناكمهنأهنمفشتسيليلخلامامإللنوعديتومرضحيفءابطخلانوكو

نميلالكىلعيلوتسينأعمطيهنأاهسفنةديصقلايفليلخلامامإللرعاشلالوقكلذك

:هللوقيفليلخلامامإلامسابةكملصينألمأيهنأو

موراقممهشكنمعاجشيفلأليتجاحنإةجاحنميفلختالف

معاونلاناسحلاروحنمدادزتفاهميرحوةكميوحتكلعل

:نميلالهأنعًاربعموًاضيأليلخلاًابطاخمىرحأةديصقيفلوقيو
انالعإوارسمهكلمتلارهجمكرنوعديمهفمهدفحاف

¬:هتفاقثوههقف-۷

دهشيءهقفلايفًاعيلضاهيقفكلذقوفناكلببسحفًارعاشوامامإانرعاشنكيم

‹عنامعماجبولسأبهقفلاباوبأعيمحلبهصصخيذلا(لاصخلارصتخم)هباتكهل

(١٠)مقرةديصقلالثمةيهقفلاتاموظنملاضعبهيفلخدأيذلاناويدلااذههلدهشيو

كلذكو‹يهقفلابناجلااهتايبأمظعميفلوانتتايب(١٤١)ىلإددعلصويلا

يفةروكذلملاةيهقفلااياضقلاضعبًاضيأكانهو.(٤٠)مقرةديصقلاو(٤۲)مقرةديصقلا

:(4)مقرةديصقلايفامك«قئاريرعشبولسأباهحرطةيرعشلادئاصقلاضعب

قفاسنميفلأبرحافلامزلاوهبزحصخهناحبسهنامأ
قواعملاودعللاظيلغنكالأدمحمينللىلاعتلاقو

افعضمكيفنأملعومكنعهللاففخنآلا):ىلاعتهلوقىلإةراشإلوألاتيبلايفف

(۱)(هللانذإبنيفلأاوبلغيفلأمكنمنكينإونيتئاماوبلغيةرباصةئاممكنمنكينإف

.١٠ةيآلافنألا:(١)

 



نيقفانللاورافكلادهاجيلااهيأاي):هناحبسهلوقلإةراشإتيبلايفو

ةيهقفياعملمحتةريثكتايبأكانهو(١)(ريصملاسئبومنهجمهاوأمومهيلعظلغاو

يبنلاةريسيفةعساوةفاقثرعاشلازاحامك.هدصاقمنمريثكىلعرعاشلااهبلدتسي

ةريهشلاثداوحلاوةينخيراتلاتايصخشلانمريثكوهباحصأةريسوملسوهيلعهللاىلص

لكشبهيلععلطيوناويدلايفنعمنمهدجيكلذلكمهمكحومحلاثمأوبرعلاراعشأو

.اهعضاوميفرومألاكلتنمريثكىلإانرشأدقوقيقد

-:هداهجوهحافك-۸

ءافعضلانعملظلاعفروسانلانيبلدعلارشنىلإهتايحيففدهيرعاشلاناك

ءايحإىلإفدهيامك«نوينطابلااهرشنيلاكلتًاصوصخةدسافلاتادقتعملاةبراحمو

ضعبقوسنو‹كلذىلعدهاشهلكناويدلاو‹تالالضلاوعدبلاةتامإوننسلا

:مقرةديصقلايفلوقيوهف‹هيلعليلدتللدهاوشلا

اهيلنامهالعللنتعدامل

تاعاطلاومالسإلاىلإوعدأىدرلاىشخأاللوقلايفالسرتسم

تاقافلاةيشخبسكلىمسينمكىعسأالهللاهجولىمسأ

:مقرةديصقلايفلوقيو
اناودعواكلمًابلطالوالالارلطبالواشتقًارشأالهللاو

انابدققحلاوانقلاحختذبذإلدعلابانتودقكنكل

نألًادعتسمناكو«اذههفدهقيقحتلجألعيطتسياملكلذبيرعاشلاناكدقل

:(٤)ةديصقلايفلوقيفهنيدةرصنوهتياغليبسيفهتايحمدقي

يتبترقحلايفسفنلاعيببتعفرةبترعفرأسفنلاعيبناكاذإ

يتشجيشهنتناديسلاوأاديهشفرغحسمتءاروحلاىرأمويو

:(۱۲)مقرةديصقلايفلوقيو

دهاجلالامايلعلايفغلبألةحاشمسيفيدنرديسفنبدوجأ

كلذلك«ءامعزلاولئابقلابدجنتساوةريثكنكامأىلإرفاسوقاشملارعاشلادباكدقل

بكردقواهبقحليذلاروجلاوملظلانمهيناعتاممهدالبصيلختلجأنم

٩٠ةيآميرحتلا:(١)
A

 



:(١٠)ةديصقلايفلوقيهيلإرظناف‹زوافملامحتقاوراحبلاكلذلجأنم

ادفدفقواديبواداجنأواراجحباهللتربعنإينيلذعتالف

رحبلاقيرطنعنامعىلإیتادقوهسفنابطاخم(٤٤)مقرةديصقلايفلوقيو

:هتايبيدوتنأتداكةيوقةفصاعلودبياميفضرعتو

لاوهألاوراطخألانموجنتدكتلروصرحبيفيذلاتنأ

:ةديصقلايفليلخلامامإلاًابطاخملوقيو

انالذجتيلوأامبتدعمايأارصتنمرحبلاكسيلإتربعتح

نيدلاةعفرلجألنكلواهبيصيايندلجألالههجوءاملذبلمحتيهنأنيبيوهو

:مقرةديصقلايفلوقيف

ياشنمسانلايفهجولالذبناكااوحدمحبصأنيالاالولهللاتو

اطلسرشنىهنلارغلاةوخألانميبرأسائلايفهجولاتلذبنكلو

لجأنمنينسلانماددعلئابقلاضعبدنعماقأهنأعضاوملاضعبيفركذيامك

:(١)مقزةديصقلايفًالثملوقيفهتجاحبرفظيملهنكلوهفدهقيقحت
بطاسخأوىرولايفوعدأرسلاىلإةعيبريحاونيفانيستسمقأ
بلاطانأيذلالضفاوفرعالومهيفةمامإلالضفاوفرعامف

ىلجألمهحدمهنكلوحدملانوقحتسيالاسانأحدمهنأىلإهدئاصقضعبيفًاضيأريشيو

الهنأهلنيبتاملف‹ءافعضلانعملظلاعفرونيدلاةرصنلمهرعاشمكيرحتومهبولقةنالإ

مقرةديصقلايفلوقيف«مهحدمنمهللالإباتومهنعضرعأمهحدمنمةدئاف

لطابألالهأرعشلايفابتحدمةظفللكنمتبتدقيننإالأ

لناوألايلايللايفمهيفلوقلانمیرجدقوينمناکامىلعكابو

لئانبحالومهاركذعيفرتلمهحدمدصقأهللاوامهللاوقف

لياحتلاريشكيداصلاامنكلو.مهتعدعبلابسالاىلوألإو
لضافألالاجرلابلاعنلزتابرو.اونضفانظمهبتننظ



-:هتافلۇم-٩

هيفعمج(لاصخلارصتخم)هناونعاميقًايهقفًاباتكناويدلااذهبناجبرعاشلاكرت

هتيرقبعىلعليلدوهو‹رصتخموعيدببولسأبهقفلاباوبأهيفلوانتو‹ةعيرشلالاصح

‹هيهقفتاموظنميفهوجسنف‹ءاملعلانمريثكهببحجعأدقلو‹ريبكلاهعاديإوةذفلا

يناثلافصنلاءاملعنموهويولهبلادشارنبديعسنبرمعصفحوبأةمالعلالعفامك

ةيامنيفكلذىلعصندقو(١)عساتلانرقلانملوألافصتلاونماثلانرقلانم

:لاقثیحهتموظنم

فيفعلالداعلامامإلانعفينصتلانيمتاراهلطلامث

ميکكحماعتومرضحنمميهاربإوهوسيقليل

ماكحأنيمنيدلايفيذلالكمامتلابملااذهفص
اياريصعهلمظننمتخوف

لايلنرمثالثتيقبنإلاوشيلوتبسلاةيشع

مامتةنئامنامثدعبماوعألاسماخماعرهشنم

نيدلارونخيشلاهمظنامك«(ه٠٠۸)ةنساهمظنهنأبحيرصتةزوجرألاهذهيفو

(لاصخلارصتخممظنلامكلاجرادم)هامسو(ه۱۳۳۲ت)يلاسلاديمحنبهللادبع

جرادمحرشبلامآلاجراعم)هامسوتادلحبةدعنمعسوأباتكيلفهحرشبماقم

‹هتسارديفملعلاةبلطسفانتدقفةريبكةيملعةميقاذباتكلانوكىلإارظنو(لامكلا

.روشنموعوبطمنآلاوهو
-:هتافو-٠

يفدهتجباننأريغ«هتافوخيراتانيطعتاليهكلذكفهتدالوخيراترداصملاانطعتملامك

باتكبحاصيلكرزلاناكنإو«هتدالوخيراتبيرقتيفاندهتجاامكبيرقتلا

ةسقيثوىلإكلذيفدنتسالهيردأالو(۲)(ه٥٤)ةنسبهتافوخيراتددحمالعألا

ةيامنيفنورابلاناميلسخيشلااهعضويلاةمجرتلانأل«هدنعنمداهتجاوهمأةيملع

«ةريثكةيرذقزرواليوطرمُعرعاشلانأركذهنكلو«كلذركذتالناويدلا

.۳٠٠ص١ج-يشاطبلا-(نايعألافاحتإ)بانكيلهتريسرظنأ

۷۸٠ص٠ج-يلكرزلا-مالعألا:(۲)

 



لالخنرمكلذواليوطانمزشاعدقرعاشلانأالعففشتكيناويدلالمأتييذلاو

اهيفىثريلادئاصقلاضعبلالخنمكلذكو«اهبموقيناكيلارافسألاوثادحألا

دمحمسيقوبأوهوايضاقواهيقفناكمهدحأنأىحرابكمهواوتامنيذلاهئانبأضعب

.(۷٠)مقرةديصقلايفهاثريذلاميهاربإنب

ضعبيفهحيرصتوهاليوطانمزرمعرعاشلانأىلعهبلدتسنيذلايناثلاءيشلاو
لوقيوهف‹رمعلارخآيفراصهنأوأبابشلادقفهنأوأ‹نسلاريبكراصهنأدئاصقلا

:(٢٠۲)ةديصقلايف

دراوشلايلايللايفيرمعتدرشويبييشنصغتسيدقرهدای

دئاعيغينتافدقاهلكماةدوعرهدايتافدقاللهالأ

:(٢۲)مقرةديصقلايفلوقيو

رمعلارخآنمفرطيفتيسمأدقوهلإلادبعايكلوفغاذام

لوطقزرفهرمعيفهلهللادمدقالعفرعاشلانأاهنمفشتسياهريغوتايبألاهذهلك

امكوءاهيفيفوتيلاةنسلابمزحننأعيطتسنالكلذعماننأالإلمعلانسحعمرمعلا

نمريخألاعبرلايفهتافوردقنانهنحنفسماخلانرقلانملوألاعبرلايفهتدالوانردق

.بيغلابماعلاهللاوهاخوتتامكلذ«ه٠٠٥وه٢۷٤نيبيأنرقلاسفن



ةيخراتةش

لكنألشاقنولدجلحمتسيليمرضحلاقحسإيبأمامإلاةيصخشنأنممغرلاىلع

اعطاقالیلد(لاصخلارصتخم)هباتکوهناویدانیفکيو«اناكموانامزهدوجوتبثتقئاقحلا

روتكدلاوهو«هدوجوةقيقحلوحةهبشلاةراثإلواحنمكانهنأالإ«هتيصخشىلع

دملحنبحلاصهفلأيذلا(تومرضحخيرات)باتكىلعهقيلعتيفدجنملانيدلاحالص
جهنللادمتعننأيغبنياننإثيحو.(۲۷۱-۷٠۲)ةحفصهنملوألاءزحلايفيولعلا

يعوضوملكشبهحرطامشقاننساننإفنيدلاحالصروتكدلايأرىلعدرلايفيملعلا

اضيأهريغىلعةيفاخنوكتايرو-هيلعتيفخيلاقئاقحلاضعبكانهنأنظناننأل

ىلعهنيملهنأل‹ىرنسامكةقيقحلانعديعبمكحرادصإىلإيلاتلابهبتدأف-

ملو‹ةنيعمبناوجيفهتلدأترصحناامنإو«عوضولملابةقلعتملاقئاقحلاعيمجءاصقتسا

امكلذو‹يأرحيحصتورظنةداعإىلإةجاحبوهفاذل‹«ىرخألابناوحلاةيقبلمشت

.تاحفصلاهذهيفهبانمق

يبُأةيصخشيفهكيكىلعاهبللدیلهبشنمروتکدلاهقاساممهأانهضرعتسنو
هيلإدنتسااممهأو.ةدحاوةدحاواهتشقانمدعبنملواحنمث«يمرضحلاقحسإ

:يليامهحرطيفروتكدلا

ميهاربإ):اهيفهيلإبتكدادحلارهاطنبيولعيميلاخرؤملانمةلاسرهتلصوهنأ-١
ءارعشاهمظندقهراعشأو«ةلعتفمهتياكحنأو..هلةقيقحالهنأبمزجأداكأيضابإلا

ءاضشمألاضعبداريإيفاوناعتساوهسفنينورابلاناميلسخيشلاونامُعورابحنزبةيضابإلا

.(١)(لا...ناعمسللباسنألاونادمهللبرعلاةريزجةفصباتكب

(نايعألاةفعحت)نامعخيراتفلؤميلاسلاديمحنباوينورابلاهبتكاملمأتهنأ-٢

:كلذلبابسأةدعكانهو‹دادحلاهلاقامدكؤيامهيفدجوف

كلذعاجرإ«اتاتبتومرضحخیراتيفركذيمليضابإلاميهاربإنأأ

يولعلالاص-تومرضحخیرات:(۱)



نممهعنمفتومرضحخيراتيفلؤمىلعبهذلمافالتخارثؤيملفبهذملافالتخال

كفسيذلاكافسلايغابلايليجنزلاركذنمالو‹يليعامسإوهويحيلصلاركذ

(۱).ةئيربلاءامدلاتومرضحب

نرقلايفناكهنأىلعلديامهرعشنم(يلاسلاوينورابلايأ)اوركذمهفأب

.(۲)ھ٢٤۳۳ةنسيفوتاذهدلاخنباو«دلاخنباهركذلعبارلا

ه٢٥٤ةنستامليلخلانأعم‹يحيلصلاىلعناذاشنبليلخابنیعتسيفيك-ج

.(۳)ه٥٥4ةنسالإهرمأرهظاميحيلصلاويلاسلل(نايعألاةفحت)بسح

نأةقيقحلاو«تومرضحمابشبانکاساینادمهرعاشلاالعجيلاسلاوييورابلانأ-د

دادجأليزالآمهمابشةالوو‹نويريمحلااهنكسامنإوتومرضحاونكسيملنيينادمحلا

ةدودحمةنيعمنكامأيفليلقمهامنإفدحأنادمهنمدحجواذإوءدمحأنبراغدلاناطلسلا

(۳).امامویمابشباونوکيملو«
قحسإيبأةيصخشراكنإلهبشنمدجنملانيدلاحالصروتكدلاهركذاممهأاذه

.هئارونملئاطاليذلاليوطتلابابنماهقاسىرخأءايشأكانهو

نيصعلطملاوأنيثحابلايدينيبعضأنأبحأينإفهبشلاهذهلثمىلعدرأنألبقو

اميفمهريغنمىردأمهنيذلانيققحملاءاملعلانمةنالثاهيلإىدتهاةمهمقئاقحثالث

.مهدأوةيضابإلاخيراتوتومرضحخيراتصخي

خيرات)باتكفلؤميولعلادماحنبحلاصخرؤلملااهيلإلصوت-:ىلوألاةقيقحلا

ملروتكدلانإففسأللو‹دجنملانيدلاحالصروتكدلاهيلعقلعيذلا(تومرضح

فورعمريغتومرضحخيراتنإلوقتةقيقحلاهذه.اهأرقيملهنأكونابسحلايفاهعضي

ثحبىلإجاتحتومويلاىلإةلوهحجمةريبكتارغثهيفنأو‹يخيراتلالسلستلابسحهلمكأب

۸٦۲صهسقن:(۲)٢۸٦۲صقباسلاعحرملا

۲۷۰صهسفن:(۳)

 



‹ريبكدهجىلإجاتحياذهوتارغثلاكلتدسلجألتاطوطخلملاوةعيدقلابتكلايفديدج

تناكاذإو):لوقيوهفصنلابفلولاهلاقامدرسأةطقنلاهذهحضوأيكلو

نأشف‹فرفعتنأيغبنيامكةفورعمريغولاحلاةلوهحبمويلاضعبلادنعتومرضح

ليصفتلابفورعمريغاهخيراتنإلب«انأشضمغأوةلاهجرثكأمهدنعاهيضامخيرات

وهاميردأالو):ًاضيألوقيو«مر(اهئانبأصاوخدنعىحلصتملالسلستلاو

لمعمجيلفاحخيراتفيلأتنعيضاملايفتومرضحءاملعةذباهجفرصيذلاببسلا

لهف‹مهروصعلاوحأواهكولمواهفودوتومرضحرابخأنمرثعبتاممظنيوقرفت
اهفقرعيلاةقيقحلايههذه‹ر(فيلأتلانونفنيبهتيمهأوخيراتلانأشنولهجياوناك

تاغارفكانهنأانلتبثتيهو‹ثيدحلارصعلايفاهيخرؤمدحأوتومرضحِءانبأدحأ

تافنصللاضعبءانثأيففتن)الإوهامهنمدجويامنأويمرضحلاخيراتلايفةريبك

يفالإةدوجومريغفتنلاهذهىحو.مر(مجارتلابتكضعبنوضغيفوةيفوصلا

نيفابسيلدوهجبلإجاتحياهبيترتواهتاتشعمجنأوةيمرضحلانئازخلاوتاطوطحلا
هتمدقميفلاقوهسفنبةقيقحلاهذهكردأدقدجنملانيدلاحالصروتكدلانابجعنمو

ظلااهافجيلاراطقألانمتومرضحلعلو):هصنام(تومرضحخيرات)باتكل

يضالملايفاهنعفلأامف«ىرخأراطقأنعهوفلأامنومدقألااهنعفلؤيملف‹ًاليوط

سالاهأرقيملورشتنيملكلذمغرو«ريفوصقنوأبيعهيفنوكيدقو‹ريثكبسيل
بالاهباشو«ةحصلاانايحأهتزوعأو«ةقدلاتؤيملرضاحلايفاهنعفلأامو‹اعيج

‹لمتكمريغيمرضحلاخيراتلانأيفحضاووهوصنلابهمالكاذه.مر(قيفلتلاو

لهسانناهذأيفتخسروةقيقحلاهذهانفرعاذإف«دوجومريغنوكيداكيلب

لماکلکشبتومرضحخيراتةفرعمءاعدانأفرعننأدعبنمانيلع

فرفعتنأانيلعلهسيامكباوصلانعانجرختةطلاغمالإوهام

اهيلعرثعنةقيثولكىلإةجاحبانتأو«يمرضحلاخيراتلايفروصقلابابسأ

لفأهنمديفتسيلماكتمخيراتةغاسيصلجأنمقئاثولاةيقبىلإاهمضنيكل

۳صهسفن:(۲)١ص-يولعلااص-تومرضحخيرات:(۱)
ےهھصهسفن:()٣۳صهسفن:(٤)۲صهسفن:(۳)

¬



ابناجكيكشتلاوضفرلاوةيبصعلاعدننأىلإةجاحباننأامك‹مهريغلبقتومرضح

.نيهاربلاحضتتوقئاقحلانيبتذئدنعو‹خيراتلاتاقلحلمتكتىح

قورشلملاةيضابإًاصوصخوهقحخيراتللاوطعيمًاضيأةيضابإلانأيه-:ةيناثلاةقيقحلا

يفنوداممريسيلاالإمهتمئأومهمالعأةريسنونودياونوكيملف(نميلاونامع)
:لاقثيحيلاسلانيدلارونةمالعلااضيأةرغثلاهذهسمدقو‹ةديقعلاوهقفلابتك

ريشأتولدعلاةماقإبمحلاغتشاناكلب(ةيضابإلايأ)باحصألالغشنمخيراتلانكيمل)

ةريسمحلدحتالكلذلفء.مهألابًاذخأ‹سانللهنايبنمدبالامنايبو«ةينيدلامولعلا

١٠ر(خيراوتلاوراثآلاوريسلابتكنمهعبتتينكمأامتعبتتف«ًالماشخيراتالوةعمتحب

دومحنبفيسخيشلاريبكلاخرومدعبنماهدكأيلاسلاخيشلااهلاقيلاةقيقحلاهذهو

امومعيضابإلاخيراتلافضومغلابابسأعجرأو(نايعألافاعتإ)هباتكيفيشاطبلا

ويشكنادقفوهيناثلاو«يلاسلاخيشلاهركذاموهلوألا«نيببسىلإًاصوصخينامعلاو

(6)ةنيمثلازونكلاكلتىلعتنجةمآديأوأةيلبقبورحوأةيعيبطلماوعبامإتافلؤملانم
موجحلايفمهيفلاختضعبهلغتسايذلاوهةيضابإلاىدليخيراتلابناحلايفروصقلااذهو

رصعلايفاهيلعرثعيلاتاطوطحخملاتناكنإو؛مهلئاضفوأمهراثآوحمةلواحمومهيلع

بناوجنمريثكحاضيإيفدعاسدقةيهقفلاتاعوسوملاضعبيفهركذدرواموثيدحلا

نمىلإجاتحتةمئاقتلازامتارغُتكانهنكل«ةيخيراتلاءاطخألاحيحصتوأضومفلا

.نامعيفةيناهبنلاةلودلاخيراتكلذىلعلاثمربكأو«اهدسيلاهيفثحبي

لبقنمةيضابإلادضايقيقحءادعكانهنأيهاهكردننأيغبنييلا:ةثلاثلاةقيقحلا

اذهو‹مهلتقزاوجبمكحيضعبلاو‹جراوخمهيفلاخمفرعيفةيضابإلاو‹مهيفلاخم
ةيملعلامهلئاضفوالومهخيراتبنورثتكيالمهيفلاخملعجمهدضبصعتلا
املع«رفاوظحبنوثدحملاهنمذخأونومدقألاهبيلتباتيقمءادبصعتلاو.ةيكولسلاو

اوناك‹حماستلاالإفرعتالءاضيبةريساهريغوتومرضحيفةيضابألاةريسنأب

نأوهعضوللااذهيفهنيبننأانمهيامو«نايحألانمريثكيفبورحلابنيفدهتسللا

(4/6)-يملاسلا-نايعألاةفحت:(١)

٥١٦۱ص١ج-يشاطبلا-نايعألافاحتإ:(۲)

Y٣



ريسلانمءيشيفالفمهقريسنولهاجتيمهريغلعجةيضابإلادضبصعتلا

دقو‹يبدألاويملعلامهجاتنإومهخيراتبثارتكالايغبنيالجراوخءالؤهنأةححب

ثيحنيسحقازرلادبعروتكدلامهنمنييعوضوملانيفصنللنمريثكةقيقحلاهذهكردأ

اذهىحانلصويذلاجراوخلارعشةلقبابسأاركاذ(جراوخلارعش)هباتكيفلوقي

كلتلهركذضرعميفلوقي-اضيأجراونخلانموههفرعيفةيضابإلاو-رصعلا

مدعيفاببسناكجراوخلل-اهفالتخاىلع-ةيمالسإلاتاعامجلاءادع):بابسألا

عجشتالوحمستالةلودلاف«يعيبطءيشاذهومهرعشطقسأف...رعشلااذهراشتنا

.(اهيلعةروثللسانلابلؤيواهدسافمنعملكتيهبلغأيفرعشةياور

خيراتنعملكتننحنوهرضحتسننأيغبنياممهأيهاهانركذيلاثالثلاقئاقحلاهذه

قیسح«صاخلکشبسيقنبمیهاربإمامإلاخيراتوماعلكشبتومرضحيفةيضابإلا
يفكيكشتللدجنملانيدلاحالصروتكدلااهراثأيلاهبشلاكلتىلعدرلاانيلعلهسي

:.هبشلاكلتشقانتنآلانحناهو«هللاهمحريمرضحلاسيقنبميهاربإةيصخش

خيشلاونامعورابحنزةيضابإهمظندقيمرضحلاناويدنأنمدادحلايولعهلاقالةبسنلاب-١

ةيضابإبويحاورلالاسخيشلارابحنزةيضابإبودبياميفدصقيوهو‹هسفنينورابلاناميلس
و«يمرضحلاقحسإيبأنعاوبتكنيذلامهةئالثلاءالؤهف‹يلاسلانيدلارونخيشلانامع

:كلذىلعدرلللوقن

دلويلاسلانيدلارونخيشلاو(ه۲۸۷٠)ةنسدلوينورابلاناميلسخيشلانإا

ضعبنأانملعاذإو١۲۸٠)ةنسدلويحاورلاخيشلاو(ه۲ةنس

(ةنس١۳٠)نمرثكأبخايشألاءالؤهداليملبقتناكاهيلعانرثعيلاتاطوطحللا

ناميلسخيشلاداليملبقيأ(ه١٤٠٠)ةنسةخرؤللا(م)ةطوطخملالثم
نأوةنسنيثالثوناحثوةئاعبيلاسلاخيشلاداليملبقوةنسنيعبرأوةئامب

ةفاضإءةنسنيعستوحنبخايشألاكعلوأداليملبقيأ(ه١۹٠٠)ةنستبتك(ًارةطوطحخللا

انكدقو.ريثكبكلذلبقاهنأعقوتنيلاواخيراتالدحنمليلاىرخألاتاطوطخملاضعبىلإ

ناكهدلومفاذهىلعوءةنسنينامنونيتنثارمحدقويليحاورلادمحمنبملاسخيشلالوت:(۲)

.يحاورلاخيشلادافحأنعالقنيبايسلادوعسنبدمحأخروملاخيشلانرمخأاذكه(ه٤)ةنس



ءةهبشلاهذهلاطبإلًايفاكدعيهيلعانرثعامنكل«كلذنممدقأخسنىلعروثعلادون

؟ماعةئامنمرثكأبمهداليملبقناويدلااذهفيلأتلاوعمتجادقخايشألاءالؤهنوكيفيكف

يمرضحلاقحسإيبألةمجرتعضوةلواحموهيحاورلاويلاسلاناخيشلاهلعفاملكنأ-ب

يفعيمحلالخدتيملوناويدلارخآيفاهعضووةمجرتلاكلتصخلينورابلاناميلسخيشلانأو
ضعبيفخسنلانيبتاقورفلايحتبثأقورابلاناميلسخيشلانإلب‹ناويدلابلص

لبقاهيلعانرثعيلاتاطوطخملايفهاندجوامنأوءةيملعلاهتنامأليلداذهوناويدلاتاحفص

نأودعتالاهانلجسيلاتافالتخالانأوناويدلابلصعمامامتقفتيءاملعلاءالؤهداليم

.ةيملعةطوطخميأقيقحتءانثأثدحيامكةطيسبتافالتخاامإوتافيحصتامإنوكت

ةنسيفالإنامعرزيمليورابلاناميلسخيشلانأو‹مهتايحيفاوقتليملءاملعلاءالؤهنأ-ج

ةنسيفوتيلاسلاخيشلانأل‹ةنسةرشعىدحإبيلاسلاخيشلاةافودعبيأ(

مهفيلأتناكلهف«اممتايحيفرابحنزاروزيمليلاسلاوينورابلانأامك(
.ادبأهليختنكيالاماذهو؟ةلسارملاقيرطنعناويدلل

هدئاصقددعو‹تيبفالآوحنىلإهتايبأددعلصيادجريبكناويدلااذهنأ-د

ةيضقهلميلقرعاشنمعبانهنأىلعلادادجزيمتمهبولسأنأامك«ةديصقنيتسلإ

نأامك.حضاولكشبكلذكرديةيبدأةقئاذهلنملكوهناويدلكاهبغبطصيةنيعم

هفيبنمىلعةلاد(١)(نالفاب)ةملكو(١)(داع)ةملكلثمتادرفملاضعبكانه

ةرٹثككادجرهاظلكشبرعاشلااهسرامبيلاةيبولسألاصئاصخلاضعبكانهوءةينب

ىلعلديام«رظنللتفاللكشبتادرفملاضعبلراركتلارصنعوءةزمحلابماهفتسالا

ناويديفةعمتحبصاخشألانمددعبيلاسأتسيلورعاشلاسفنلةيبولسألاةدحولا

عرتخمولوحتمهنأصئاصخلاهذهبومجحلااذهبناويدليفتاذهدعبنكيلهف.دحاو

؟فورعمريغصخشىلإبسنيم

ةثالثيفةديصقنيتسىلإلصينأنكل‹نيتديصقوأةديصقعضوليختننأنكياننإ

فرعيالةيضابإلاخيراتنأوًاصوصخ؛ادبأنهذلاىلعرطخيالامكلذنإفتيبفالآ

ميألوقةسراضحلادع(دعب)يصعبيلا(داع)ةملكركذةلثمأنم:(١)

(ملقلاظعوداعانكرتانإيمظنميورنانيديأبانإ)

(ددهتملالباولاكامسلاءونبدمحمابایهللاكاقسيب):هلوق(نالفاب)ةملكركذةلثمأنمو:(۲)



يلارئابكلانمةريبكمهدنعبذكلاو«لاوحألانملاحيأببذكلازيجيالولاحتنالا

ىلإسيلونيدلاءاملعنمةئالثىلإهجومماقالااذهنأوامّيس«رانلايفاهبحاصدلخي

.بذكلاىلعمهؤطاوتةلاحتساامامتكرديءاملعلاءالؤهةريسفرعنمو«ابدأدرج

بتكىلإاوعجريمرضحلاناويداوفلأنيذلانأنمًاضيأدادحلايولعهلاقامنأ_ه

ريغناويدلانأانيدلتبثاذإهنألهلئعمالكلذلك«ءامسألاضعباوراعتسافةنيعم

امهرصاعيذلاوههنألرعاشلاةفرعمبيهامنإفهيفتدرويلاءامسألالكنإفلوحتم

باتكىلإاوعجرةيضابإلانألوقيدادحلاو.اهبرعاشلانمىردأانسلنحنواهشياعو

رعاشلاهحدميذلانعمنبسابعمساهنماولقنو(ديبزوءاعنصرابخأيفديفلل)

نيعتسيفيكفيحيلصلادونجنمايدنجناكسابعلانأعم«يحيلصلاىلعهبدجنتساو

لوقي‹(ديفلا)باتكنتميفاصندرواملقنُأمالكلااذهىلعدرللو؟هيلعرعاشلاهب

اهيفواهحتفاليحيلصلانأ(عيرزلالآيأ)ندعلمهكلميفببسلاناكو):فلولا

)مركللامهيلإراسفندعيفنعمونبتقفانيحيلصلالتقاملفمهيديأيفاهاقبأنعمونب

نبسابعمساهيفسيلمالكلااذهو‹(١)(نعمينبلازأواهحتفف(يحيلصلانيايأ

باتكلافءةحصلانمساسأهلسيليحيلصللايدنجناكنعمنبانأءاعدانإمث۽نعم

ابو.اهنممهولازأنبيحيلصلانأونييحيلصلاونعميبنيبابورحكانهنأدكؤيانه

باتكىلععلطايذلاعوكألايلعنبدمحمذاتسألاباتكلاققحممالككلذدكؤي

ڻمركذو«نييحيلصلانيبونعمبنيبابورحهيفىكحيروجحلل(ةضورلا)همسا

دضایورحاوضاخمهلکوسابعنبرفعيونعمنبدمحمونعمنبسابع)ءامسألا

نمايدجناكنعمنبسابعنأيعدينأدادحللنيأنمف(۲)(نييحيلصلا
ديفاباتكنأبًاملع؟ةحارصلاهذنهبخيراتلافرحياذالو«يحيلصلادوج

يفالإنعمنبسابعمسادريملوه١۱۳۸ةنسةرملوألاققحرشن
نأاذنهعمو‹باتكلانتميفهمسادريملامكققحملاتاقيلعت

۱۷۲ص-ميلايلعنبةرامعل-ديبزوءاعنصخيراتيفديفا:(١)

۱۷۳صهسفن:(۲)



.ةديدعنينسذنمبارتلايفاناكامههألةققحلاةخسنلاىلعاعلطيمليلاسلاوييورابلا

سماخلانرقلايفسيلويرجمحلاعبارلانرقلايففلأبرعلاةريزجةفصباتكنأامك

؟ريٹکبرعاشلادوجولبقوهوهيلإعجريفيكف
ءاملعلابقيلياليذلاتنعتلاليبقنموهفاتاتبيمرضحلاقحسإيبأةيصحشراكنإامأ-و

الماكرعاشلامسااهيفدرويلاتاطوطحملاةمجرتلاءانثُأيفانيباننأل«هبفاصتالا

كانهنأانهفيضنو‹لماكلابهمساىلعهيفصنثيحلاصخلارصتخمهباتككلذكو

قحسإيبأمسااهيفركذةليوطةزوجرأيف(لاصخلارصتخم)باتكمظننمخياشللنم

ثيحيولهبلادشارنبديعسنبرمعصفحوبأخيشلاوهويمرضحلاسيقنبميهاربإ

(۱)اهتمدقميفلاق(ه٥۰۸)ةنسهتزوجرأمظن
رئارسلاماعمدسقبررهاقلاكيلملليدهدعبو

ديسلدعميهاربإلاقدقامركذأ

لضافألاهبتءاجيذلايوريلداعلايمرضحلامامإلاكاذ

:اضيأاهيفلوقيو
ميكحملاعسيقليلسميهاربإقحسإوبألاق

‹هتمجرتيفتايبألاكلتانركذوقحسإيبأمساىلعاضيأةموظنملارخآيفصندقو

قحسإابأنأىلعلدياذهوءةيهقفلاةموظنللكلتاهيفمظنيلاةنسلااهيفتبلأدقو

نيذلاءاملعلاةلئمأنمو.نيثدحملاىدلطقفسيلونيقباسلاءاملعلاىدلافورعمناك

ءاملعنموهويعانلاةلاضفنبدادمنبدمحمنبدادمنبدمحمةمالعلا:اقباسهوركذ

:(۲)ەدئاصقىدحإيفلوقيثيحعساتلانرقلانميناثلافصنلا

انارقأنارقألاتقلااذإسوشملايصيشحمنويمرضحلاو

انايدأنيدلالهأصناذإلثمامللهیینبالثم

اناطحقلايقأنممراضخلارفهزلاومقامقلامشلاومراضحلامه

۳٠٥ص١ج-يشاطبلا-نايعألافاحتإ:(١)

۳۸ص۲جسهسفن:(۲)



نرقلاءاملعدحأيولهبلايصقشلادايزنبرمعنبهللادبعةمالعلااضيأهرکذنممو

طخيهوةخسننمغارقلادعبلاصخلارصتخمباتكةياهنيفةديصقمظنيذلارشاعلا

يشاطبلافيسخيشلااهيلععلطادقو(ه۹۷۳)ةنساهخرأوهسفنلاهخسنوهدي

:اهيفهلاقامو(١)هسفنب

البناديسيعذولةمالعملعملاعهيقفخيشفيلأت

الضفلاةودتقمامإتومرضحنمهتيلحميهاربإوسيقليلس

القعلاةفيصنمهبيترتنسحبهلئاصخيفارثنعرشلالصأدق

نببيبحخيشلاةديفمتاقيلعتلاصخلارصتخمباتكىلعاوقلعنيذلاءاملعلانمو

.(۲)رثكأوأنامزلانمنرقبيلاسلامامإلالبقوهوىوزنءاملعدحأيديعسوبلاماس

اذإو.هدوجودكۇتلئالداهلكيهوقحسإابأةمالعلااوركذمهريغوءالؤهلك
نوتبثيمهدحبدادحلايولعريغثيدحلارصعلايفةمراضحلانيخرؤملاضعبانضرعتسا

ةفرعميفهناويدىلععالطالانماودافتسالبافوركنيالويمرضحلامامإلاةيصخش

)هباتکيفریزوابضوعديعسذاتسألاءالؤهنمو«تومرضحخيراتيفةضماغبناوج
خيراتلاراودأ)باتكفلؤميرطاشلادمحأنبدمحمو(ةيبرعلاةريزحلاخيراتملاعم

.نيفصنملانمامهريغو(يمرضحلا
ثحبلاديرينملاعنقمهيفلعلودادحلامالكىلعدرلليفتكنردقلااذهباننأنظأو

.هسفندجنملانيدلاحالصروتكدلامالكىلإنآلاٍنأنو.ةقيقحلانع

نظأف‹مهيفلاخمركذنمنيخرؤملاعنيليهذملابصعتلانأبروتكدلاةلوقملةبسنلاب-أ

ةريثكةلدأكانهو.اهانقسيلاةثلاثلاةقيقحلاىلإانقرطتلالخنمكلذىلعانددراننأ

الإكلذءاروعفادنمسيلوخيراتلاربعةيضابإلارودلنيخرؤملالهاجتىلعلدتىرحأ

.مويلاىلإسرايلازياميذلابصعتلا

۲۳۰صهسفن:(۱)

ةلاسرةلحمبترشن(ثارتلاوخيراتلاىوزن)ناوتعبيليلخلادمحنبدمحأخيشللةرضاحم)۲(

°۷٦١ددعلا-دجسللا

۷



ةلثمأتقسلانتساردميمصنمتسيلتاهاتميفلوخدلاوةلاطإلاةيشخالولو

(ةيمالساإلاقرفلانيبةيضابإلا)باتكىلإمركلائراقلاليحأيكلوكلذىلعةريثك

باتكونوخرؤللااهيفعقويلاءاطخألاىدمهلالخنمفرعيلرمعمىجييلعخيشلل
.ةيضابإلاقحيفتالاقملا

ىلعبذكلادحىلإلصوةيمالسإلافئاوطلانيبيهذملابصعتلانأفرعتانكاذإو

وهنمىلعبذکلابكلابامفمهبهاذمدييأتلجأنمملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
ييطابوهويحيلصلاركذنمعنيلبصعتلانأدجنملاروتكدلاهلاقامامأ؟هنود

ءامدلااكفسوريثكلاداسفإلايفاغلبدقنيصخشلانيذهنإف‹كافسوهويليحتزلاو

ةيضابإلانإمث.اممبةيضابإلاةنراقميغبنيالوامهؤافخإنكمبالثيحبضارعألااحابتساو

ةعساشءاحنَأىلعاولوتساواورهظمههأولوةوقنمكعلوأهغلبامغولبىلعاوردقيم

ضعبلعلوقحلابلاطةروثيفاولعفامكمهركذىلعنيخرؤملااومغرألنميلانم

.تومرضحيفةيضابإلاخيراتنمابناجرهظتلبقتسلايفتاطوطحللا
هيفنألعبارلانرقلايفناكهنأىلعلدياميمرضحلاناويديفنأنمهركذامامأ-ب

يأناويدلايفدجويالهنألحيحصبسيلاذهف«ه١ةنسيفوتيذلادلاخنباركذ

يفشاعهنأىلعلدتلئالدلالكنإلبءعبارلانرقلايفشاعرعاشلانأىلإةراشإ

مقرةديصقلايفهركذدرويذلادلاخنباامأ.ةمجرتلايفكلذانتبثأامكسماخلانرقلا

:هيفلوقييذلا(۲۱)مقرتيبلايف(۱۳)

ودعتامسلاوحنءاربكةمهلدلاخلسنهبمرکأتفمهنمو

نباسيلويدمحيلاديعسنبدشارمامإللارصاعمناكيذلادلاخنباهبدوصقلملانإف

ىلإةهجومةديصقلانأوًاصوصخءكجنللانيدلاحالصروتكدلاهيلإريشييذلادلاخ
عئنهيانهرعاشلاو.نامُعوزغباتماقنيتللاليقعودهنيليبقةيضقلوحدشارمامإلا

ةحيتنرعاشلاىلعصقيذلاوهاذهدلاخنبانإو‹مهيلعهراصتناىلعمامإلا

.ةكوعلل

¥۸



ةفحتباتكيفاهيلإعوجرلانكيعوضوللاذهيفةديصقدشارمامإللو

مامإلارصاعيذلادلاخنبدمحموهدوصقللدلاخنبانأححرأانأو«(١)نايعألا

نيروهشللاءاهقفلانمناكدقوءةارشلانعءارشلاطوقسبهدعبىفأوديعسنبدشار

اصوصخ‹عبارلانرقلايفشاعرخآصحخشبدلاخنبارسفينأروتكدللنيأنمف(۲)

نأحجرياذهوءةيضابإلاءاملعحدميفاهلكدلاخنباركذتقبسيلاتايبألانأو

ةديصقلانأانملعاذإو.يضابإلايامعلادلاخنبدمحمهيقفلاوهدلاخنبابدوصقملا

نوكيفيكفه٥٤٤ةنسيفوتدشارمامإلانأو«دشارمامإلاىلإةهجومتناك

ةنسيفالإةمامإلالوتيملدشارمامإلاوءعبارلانرقلايفاأىلعةديصقلايفليلدلا

نأىلعلدياذهوبارلاسيلوسماخلانرقلايفتناكهتمامإةرتفلكنأيأه٥

.هلبقسیلودشارمامإللًارصاعمنوكينأودبالدلاخنيا

ىلعناذاشنبليلخابيمرضحلانيعتسيفيك:لوقييذلاهلاۇسصوصخبامأ-ج

نأفورعلاو«يلاسللنايعألاةفحتبسحه٢٥٤ةنستامليلخلانأعميحيلصلا

خيشلاهيلإبهذامنأاهتابثإدوأيلاةقيقحلاو؟ه٥٥٤ةنسهرمأرهظيحيلصلا

وهانإ(ه٥۲٤)ةنستناكليلخلامامإلاةافونأنمنايعألاةفحتباتكيفيلاسلا

بسحأنأريغهتافولدجأملو)هنغلوقيوهف«كلذبًامزجسيلوهنمرحتدرج
نيوشعتناكهتمامإنأليلخلادعبوهوديعسنبدشارةمامإةدملخيراتىلعتفقونأ
اذهىلعلیلخلاتومنوكيفةئامعبرأونيعبرأوسمحةنسلوأيفناكدشارتوموةنس

ملو)دیعسنبدشارةمامإبابيفكلذدعبلوقيو(۳)(نيرشعوسمةنسلوأيف
سمةنسلوأيفتعيبنوكتليلخلاةافويفهتيرحتامحصنإوخيراتهتعيبلدحأ

افيراتدجيليلاسلاخيشلانأمالكلااذهنمظحالننحنو‹(٤)(ةئامعبرأونيرشعو
وهفهارحتامةحصيفككشيهنأيحانلقامكهنمرحتدرحبوهامنإوليلخلامامإلاةافول

:اهعلطمو٥٠۳ص١ج-يلاسلل-نايعألاةفحتيلةدوحومةديصقلا:(١)
هبکاسرطقلاحفاسنمهریغو هبناوحتفعترفقلزنمنل
۱٢۲ص١ج-يشاطبلل-نايعألافاحتإو٤٠۳ص١جيلاسلا-نايعألاةفحت:(۲)

۳۰۳ص-١ج-يلاسلا-نايعألاةفحت:(۳)

.٢٤۳۰صهسفن:(٤)



نکیملليلخلاةافوخيراتنأبحضاواذهو(ليلخلاةافويفهتيرحتامحصنإو):لوقي
نيينامعلانيخرؤملاضعبهيفعقوايخيراتًاطخكانهنأانههفيضننأبحنامو.افورعم

دعبلاقثیحریزوابضوعديعسيعوضوملاخرؤملاوهًاطخلااذهىلإهبننملوأناكو
لاق«هيلعليلخلابيمرضحلاداجنتساويحيلصلاروهظثداوحورعشءارقتسا

حصيلاه٤٥٤ةنسدعبامىلإةايحلاديقىلعليلخلانوكينأبجيف):ريزواب

ةفحتبحاصحيجرتناكدقل):لوقيمث(١)(يحيلصلاىلعهبييادمحلاداجنتسا

لشمألابولسألاوهاذهو«(۲)(رظنةداعإىلإجاتيليلخلاةافوديدحتلنذإنايعألا

.ضفرلاوكيكشتلاسيلوةيخبراتلاتايلاكشإلالحيف
ليلخلاةافوخيراتيفرظنلاةداعإلةيقطنملاةوعدللنوينامعلانوخرؤملاباجتساانهنمو

نأيهوىرخأقئاقحاوفشتكاثيح«ليلخلامامإلاةافوةيضقنممهأوهاماوفشتكاف

‹سكعلاسيلو(۳)ه٥4٤ةنسمرحميفيفوتيذلادشارمامإلادعبءاجليلخلامامإلا

يبامعيأهيبأمعوهلبديعسنبدشارمامإلانباوهسيلدشارنبصفحمامإلانأو

دومحنبفيسخيشلاموحرملاريبكلاخرؤملاوهكلذفشتكايذلاو.دشارمامإلا

ىلع(٥)تاطوطحخملاىدحإيفرثعهنأبدافأثيحنايعألافاحتإهباتكيف(٤)يشاطبلا

مامإلانأبحيرصتاهيفوناذاشنبليلخلامامإلاىلإءاملعلاضعبنمةهجومةحيصن

هللامسب)ةحيصتلاكلتنمتارقفئراقلللقننو«دشارمامإلادعبةمامإلايلوليلخلا

‹كيلعمالس-نيملسملانمهيلإبتكنمم«ناذاشنبليلخلامامإلاىلإ‹ميحرلانمحرلا

كشىلوأاوسيل«سانلارايخأنمانلبقناكنمهيلعىضممث«...هللاكيلإدمحنانإف

٢٢٥۲صریزوابضوعديعس-ةيبرعلاةريزحلاخيراتملاعم:(١)

٢٢۲صقباسلا:(۲)

؛۳۷ص(دادمنبللادبعةمالعلاةريس)باتكاهنمعضاومةدعيفتركذدشارمامإلاةافوخيرات:)۳(

۳۰۳ص١ج-يلاسلل-نايعألاةفحتيفو‹٠٦٠۸ص(ةطوطخم)قيزرنبالةيناطحقلاةفيحصلاو

هنادقفدعيوم۹/۹/۱۹۹۹قفاوملاه۲۷/٥/٠٤٤١خيراتباييرقيشاطبلادومنبفيسخيشلايفوت:(٤)

كلاريصلابىلحتيو«تاطوطخللاةءارقيفةقئافةردقبعتمتيهللاهمحرناكدقل.ةينامعلاةبتكمللةريبكةراسحخ

.ةميلقلاتاطوطحخلملااياقبنمفتنلاةءارقيفىح

ظنأ|سداسلانرسقلاءاملعنم-يدقعملايلبولايقاتسرلايلعنبورمعخيشلاةروثنميهةطوطخملا:(٠)
ەە٦ص-١ج-يشاطبلا-نايعألافاحتإ

م



دیعسنبدشارمامالثمنم«انبحصدقنميمهنمانكردأنمو«انفالسأنمسابتلاالو

مهلٹمناکنموديعسنبدادهنامیلسيبو«دیعسنبنسحلايلعيبأو«(هللاهمحر)

ملوهمساركذنملنمنيدلايفةريصبلاوعرولالهأنم«مهرصعلهأنممهتلزنميفو

(هللاهمحر)ديعسنبدشارمامإلالزيملف«(ًاعيمجمهيلعهللاةمحر)اذهانباتكهصحي

هلونوضارهنعنوملسملاوىلاعتهللاهضبقنأىلإ...العافهيبنةنسلو«ًالماعهللاباتكب

نمنورظتنيىرايحنوملسملايقب(هيلعهللاةمحر)هليبسلىضماملف...نورزاؤم

كيلعمهتملكتعقوف«هبرنيدلةزعلاوةوقلاوهسفنيفحالصلاهيفنوكي

ىضمدقنمرثأتعبتاوقحلاب-هللادمحب-ترسف...كيلإكلذعماوعمتجاو

(۱).(...قدصلالهأنم

‹نيخرۇؤملاىلعًامّيعناكيذلالاكشإلاتلحو«اههاصنيفرومألاتلعجةقيثولاهذه

حيحصتيشاطبلافيسخيشلاعاطتسااذلو«نيككشملايواعددرلةيفاكامنأنظأو

ناعمإبعبتتملاو):لوقيهدجتفنيخرؤملادنعىضماميفادئاسناكيذلايخيراتلاًاطخلا

قيزرنباو"ةمغلافشك"باتكبحاصكنيخرؤملانأىريةئالثلاةمئألاخيراتل

نسبدشارمثليلخلامهلوأاولعجومدقتللااورَخأوًانمزريخألااومدقف«ًاطخلايفاوعقو
یلدشارنبصفح:مهوأفامامتكلذسكعباوصلاو«دشارنبصفحمثديعس

دضعدئاقهتلتاقماضيأو«مبارلانرقلاءاملعنموهوهتمامإيفيويسبلانسحلايبُأحدق

نبدیعسنبدشارهیخأنبانبامث‹كلذبهتمامإءاهتناو«ه۳٠٦۳ةنسهلةلودلا

يفهديطخبمامإلااذههبتكامليلدلاوسماخلانرقلاةمئأنموهيذلادشارنبهللادبع

٤یسومنبیسومةيضقيفه٤٤٤ةنسلاوشرهشيف"نوس"بهلزنم

يذلاناذاشنبليلخلاهدعباوعيابمث«ه٥4٤ةنسيوتمث«رظنلانبدشارو

فوتلايحيلصلاىلع(هللاهمحر)يمرضحلاسيقنبميهاربإقحسإوبأهبدجنتسا
(۲)ھ٢۷٤ةنس

٩۹٥٥ص-هسفن:(۱)

نيخرؤملانمريثكهيفعقوًاطخوهوسيلوه54٤ةنسلتقيحيلصلانأنيققحلادنعححارلا:(۲)

نبنيسحهلتقمخيراتةلأسمققحدقوتومرضحخيراتباتكىلعهقيلعتيفدحنملانيدلاحالصروتكدلايح

۳٠٠ص(نميلايفةيمطافلاةكرحلاونويحيلصلا)ةباتكيفينادمملاللاضيف
٢۴



رمأاذهو‹دشارمامإلاةريسبيدتقينأليلخلامامإللنامُعءاملعضعبهبتكامليلدبو

دمحنبدمحأخيشلاقلع(هللدمحلاو)لاكشإلالازوباوصلانابدقوحضاو

:هلاقامويشاطبلافيسخيشلاهيلإلصوتيذلايخيراتلابيوصتلااذهىلعيليلخلا

نُالبقنم«كلذضعبنميسفنيفناكدقو«احيحصهتدجوخيشلاهركذاملكو)

هناإفقبسامىلعءانبو«()(رطاوخلادراوتىلعهللدمحلاف‹ريرحتلااذهىلععلطا

هتمامإنإلب«٢٥٤٥ةنسنكتملهتافونأوه٤ةنسنكتملليلخلاةمامإنأنيتي

يفيقبو(ه٥٤٤رةنسلوأيفيفوتيذلاديعسنبدشارمامإلاةافودعبتناك

یوزنببهتومناکويشاطبلافيسخيشلايرحتبسح(ه٤٤)ةنسىحةمامإلا

لوقنانهنمو.()ه٤ةنسيلعنبدشارمامإلاهدعببصندقوهربقاهو

نأدعبليلخلامامإلابيمرضحلاداجنتسايفضراعتالهنأبدجنملانيدلاحالصروتكدلل

.نميلابيحيلصلاروهظتقوةمامإلايفناكهنأقئاقحلاتفشك

تومرضحمابشانكاساينادمهرعاشلاالعجيلاسلاونورابلانأهلوقصوصخبامأ-د

نکامأيفمهفامومعتومرضحاونكسناو«ادبأمابشاونكسيملنيينادمحلانأو

.ةدودحم

:طاقنلاضعبحضونمالكلااذهىلعدرللف

يذلاوهانإوًاينادمهرعاشلاالعجنيذللاامهاسيليورابلاويلاسلانيخيشلانأ-١

:لاقنیحكلذهسفننعىكح

مراضحلاضرأناطوألاو«سادرمفيودقو؛يلصأنادمنمفإف

روتكدلانأنظأو«هريغنمهسفنبىردأرعاشلاو«تومرضحنمهنإلاقيذلاوهو

٤نادميأاهيفسيلهنأبمزجييحتومرضحيفةرتفلاكلتيفشيعينكيمل.دجنللا
(ةدودحمنكامأيفمهفنيينادمحلانمدحأاهيفناكنإو)لوقيهسفنبوهو

١ج-يشاطبلا-نايعألافاحتإ:(١)

٩۹٥٥صهسفن:(۲)

۸٥٥صهسفن

۹٦۲ص١ج-يولعلالاص-تومرضحخيرات:(٤)



نأكلذىلإفيضنوتومرضحقطانمضعبيفنيينادمهدوجوبهنمفارتعااذهف

مقتنيأورنميلاقرشنونكسياوناكنيينادمحلانأ:برعلالئابقمجعميف

.!؟نميلاقرشيفالإتومرضح
لمتعبتتدقلو‹مابشيفشاعودلورعاشلانأًادبأالوقيغنورابلاويلاسلانأ-۲

نيذلامابشلهأىلعرعاشلاىثأدقلمعن.امهمالكيفكلذدجأملفناخيشلاهلاق

اذلو«اهبدلوالومابشيفشاعهنألقيملهنكل«ةيضابإاهيفنأاهنعىكحوهورصان

نمهترامإرقمناكةدلبيأيفودلونيأانملعىلإلصيمل):ريزوابذاتسألالوقي
.؟هالوقيملامينورابلاويلاسلاىلإبسنينأدجنملاروتكدللنيأنمف(۲)(تومرضح

اميفباوصلابناجدقدجنملانيدلاحالصروتكدلانأحوضولكبانلنيبتياريخأو

نأدقتعنو«بايتراوأكشلحمتسيليمرضحلاقحسإيبأةيصخشنأو‹هيلإبهذ
.اهراثأهبشلاكلتلكءردلةيفاكاهانقسيلاةلدألا

٥۱۲۲ص-۳ج-ةلاحكرمع-برعلالئابقمجعم:(١)

٢٢٥۲ص-ریزواب-ةيبرعلاةريزحلاخيراتملاعم:(۲)

۸A



ناويدللاىلإلخدم

نيبروهشمهللاهمرهناويدو):يمرضحلاناويدافصاويلاسلاخيشلالوقي

تقوشتوالإسلحبيفئرقام:ةيصاخهلو«مانألاعيمجنيبلوبقم‹ماوعلاوصاوخلا
‹اسمئاقهبدعاقلاراصو«عاجشلابلققرتحاو«نابحلاعجشتو«داهحلاىلإسوفنلا

(۱).(مزاحلمهلاو

تأرق):هيلععلطاامدعبناويدلاىلعًاضيأهقيلعتيفيطولفنملايفطلىفطصملوقيو

سفنلاءازجأبجزتيارعشتيأرقيمرضحلاسيقنباناويد«غيلبلاناويدلااذهنماءزج

سفنلاىلعكلو«ةناتموًاقنور(۳)ةدابعيبأو(۲)بيبحدهعبركذيو«ةقر
رظنلاديدرتءانثأيلليخيناكدقلو«ابرطضمالوايهذمهنودنمدحتالىحاهرعاشم

جومتاضرأوريثعلابقرشتءامسو3برطضتلماوعوبحخطصتافويسىرأٍنأكهيف
(٤).(نايبلاكلذسرافوهامكناديملااذهسرافسيقنبانأكورمحألاعيجنلاب

ىلععلطانملكهتقيقحبرعشيقيقدفصووهو«ميقاناويدلااذهفصواذكه

بللابلخيرعاشلابولسأنأكشالو‹هعملعافتوهشياعو‹بذعلارعشلااذه

‹اراركتوارارمهتأرقوةرتفلاهذهلاوطناويدلااذهتشياعدقلو«ناذآلافنشيو

هنأبسحتكلعحجتةزيمناويدلااذهيفنأل«هلينعارقةدجبرعشأةرملكيفتنكو

ةدجحلاهذهامو«قباسلانملمجأديدجبوثبكيتأيةرملكيفو‹رارمتسابددجتي

ليلدوهوءهنومضميفيلخادلالعافتلاةجيتنرارمتسابدلوتتةنماكةقاطالإةمئادلا

.ةشايحلاهفطاوعةوقورعاشلاقدص

هيفبدتملةحخوخيشلانإالإ«ماعفلألاىلإلصيناويدلااذهرمعنأنممغرلاىلعو

١۸ص-١ج-يلاسلا-لامآلاجراعمرظنأ:(١)

.ماموبأهبدوصقلملبيبح:(۲)
.يرتحبلاهبدوصقملاةدابعوبأ:(۳)

.(تاحفصلليناثلاميقرتلايف)ناويدلارخآيفص-١ط-داقنلافيسلاناويد:(٤)



ةصمقيفبابشلاهلمحيامتاقاطلانملمحيو«ةيويحقفدتيهتراضنىلعايقابلازالو

بدأوريزغملعًاضيأوهلب«بسحفةجهوتمةسامحسيلكلذعموهو«هناوفنع

قشهيفابدأًابولسأو«ًايلقعًاقطنموًايعرشًاهقفو«ًايوغلازنكيوحيملعهنإ«ميفر
هلدهشيبوهومبيدأويعوسومملاعرعاشلافكلذيفةبارغالو‹فلالامحلاناولأ

نيالالئاسمهيفعمجقيشبولسأبهفنصيذلا(لاصخلارصتخم)هباتكوهناويدكلذب

.لالخإريغنمةرصتخمهقيرطب

‹ليمحلابولسألاوةقداصلاةفطاعلابمالسإلاناويدلااذهيفرعاشلاجزمدقلو

يثءرملازجعييلاةينفلامحالملانمةمحلماهنملكربتعتةعئاردئاصقكلذنعدلوتف

.اهادنةقرواامجةذللاهنمتلفنينأنايحألانمريثك

وهلب«هتبتکميفافکتعموأهتعموصيفًايوزسنماهيقفسيلهنكلو«هيقفهنإمعن
٠ىرخألاديلابفيسلالمحيوهيديىدحإبنآرقلالمحي‹لتاقمسرافو‹دهاجبهيقف

.داسفلالهأهبعراقيو‹داهجلانعنيسعاقتملاهبرفنتسيعيفريبدأناسلكلذعمهلو

وهيضاباإلادوجولاناكمايأذفلارعاشلااذهلثعبتومرضحانيلعتداجدقل

لهأثرتكيمل(١)يرجمحلانماثلانرقلالئاوأيفدوجولاكلذءاهتنادعبو‹اهيفدئاسلا

ةيضايإنيبلصاوتلاةوقالولومهبهذمًافلاخمهنوكببسبرعاشلااذهناويدبتومرضح

.نيمثلاناويدلااذهانعبهذل(۲)يضاملايفتومرضحةيضابإونامع

دحجنعابأهوثراوتو‹يملعلاويبدألاهئارتوهعادبإرعاشلااذنوينامعلاظفحدقلو

ءابدألانمريثكهنيعمنملمنو‹ملعلاةبلطنمريثكهبغتومهرودصيلهوظفحو

.ءارعشلانمددعهتسردميفىبرتو

۲۷۰ص١ج-يولعلالاص-تومرضحخيرات:(1)
©يمرضحلاقحلابلاطنمزذنمتومرضحةيضايإونامُعةيضابإنيبيوقلالصاوتلاقباسلايفًافورعمناك:(۲)

(۳۰۸/۱)تلباوحجلاوريسلارظنأ٤«تومرضحلهأىلإبوبحمنبدمحمةلاسراهمهأنمءاملعلانيبلئاسركانهو

(۳۳۸/۱)تاباوحجلاوريسلا«تومرضحلهأىلإيراوحلايباةلاسرو

 



برفغلاونامُع)ةيضابإلاةرئاديفاروصحملظديدشلافسأللوناويدلااذهنأريغ

هتعبطنأعمو.ةينفلاوةيبدألاةساردلانمهقحطعيملو«اهقاطننعجرخيمل(يبرعلا

هراطإيفلازامهنأالإ«تارمةدعكلذدعبرشنو«ه١٠۹ةنستناكىلوألا

.تاعاديإوتازيمنمهيفامجرختسيملوةينفلاهصئاصخددحتملاذل‹يرعشلا

نوكتةرصتخمةذبنهلعضننأناويدلااذمدقننحنوبجاولانمناكانهنمو

هصئاصخةيرعشلاهضارغأمهأوقماعلاهتفبصمهفهلالخنمعاطتسيالخدم

:ناعتسملاهللاولوقنف«ةينفلا

-:ناويدللةماعلاةغبصلا

يلاةماعلاةغبصلانأفشتكيعيرسلكشبولوناويدلااذهلمأتينملكنإ

عقاوللراكنتسالاعباطوهماعلاعباطلانأو«هللاليبسيفداهخجلاةغبصيهاهمغبطصي

عصمتىلإلوصولالجأنمحافكلاىلعهيفضحيو‹رعاشلاهشيعيناكيذلاءيسلا
هرعشنًماضعبًارقنلف«هعاونأيشبفارحنالاراثآهيفيحمنتونيدلاهمكحيلضفأ

:هعئاورىدحإيفلوقيوهف‹كلذىلعدهاشلا

نامألامتلتسماهيلنامهالعلنتعدال

تاعاطلاومالسإلاىلإوعدأىدرلاىشخأاللوقلايفًالسرتسم

SHH

تاذللايفنوهاسةلفغيفمهواروحدممالسإلاحبصأدق

تاروعنمنيدلايفیرجدقاممفزحيملفايندلامهتا

EE

تاقافلاةيشخبسكلىمسينمكىعسأالهللاهجولىعسأ

تايئلادبعماغرإهليسفتابصلاخرشيفتمغرأ

PHH

تاريخاىلإقيسيإمهلهلايذأفرطرمشيمنم

تانيقلاعموجويةذلنمامفايندلاةذلقرافيلنم

اعمرناكيذلاءيسلاعقاولااروصمیرخأهديصقةيفلوقيو

اواعنيذلاةينطابلالفءارجنمتقولاكلذيفتومرضح



:هدالبيفاداسف

امدعبایارخیحضأدجسممک
اهنسدقيتلاحيوارتلانيأ

هبموصالموصلارهشلابام

مضهأحشكولاخلختاذمك

الوراعنمراملااذهدعبام

ملفاينالاةايحلاباونأمطاو«ءيسلاعقاولااذهباوضرنيذلاكعلوأادقانلوقيو

:انکاساوکحی

ساسنالسالاتدجونكلو

عبسلاكضرألامشينميقب

هنيعحتفيعاصمطألاىلإنميقب
ةمامعيفلأدجناعيبينميقب
رهاظفلالضلاامأةمأيقب

دّسُحنيدللمزعلافاعضفاعض

فيسلانأو‹عقاولااذهرييغتللثمألالحلاوهداهجلانأهدئاصقنمريثكيفحرصيوهو

يمرضحلارعشيفةصاخةناكمفيسللدجاذل‹ةسئابلاعاضوألاةحاعملةقيرطلضفأ

ركاذلاركذبارومعمناکدق

رهالظطلاونصقورافلاىرولاثيل

وماسخلافالسلاليلحتلابام

رجاتيفرجاتنمةبولج

رغاصسكنريغهيلعيضفي

سناسللاالإقبيملذإسانلاىضم
سعانكاذنعوهوميتيثارت

سكانكاذنعوهلفدجملامأو

سمادليللاوافلأاذإسلفب

سرادفمهيفقحلاامأومهيدل

سئاسخزكيخلالالقلالق

:هقحفيسلايطعينأنمنذإدبالفتقولاكلذيفةدئاسلايهفيسلاةغلنأل

هروثددعبفيسلاقوقحيضقأس
هتانقموقتاقحىرأتسلف

تحبصأبطخملافيسلالمحاتم

اهزهوفويسلايلالإريخلاامو

الملاوروحلاوسودرفلاكردتاهب

ةعاسهللايففيسللفلالهو

ملهنأويسآملاكلتللحكفيسلاىلإاجليهلعحجتيلابابسألاىرخأةديصقيفقوسيو

بسابسلادسأهيرقأاميضرأو

بداونلاحوندعبالإقفختو
بكالللاةارعًالذىرولاةاغط

بجاوحلايفوأماملايلاهئاقلإو

بقاسملاسامتلاويلاصعملاواعم
بهارةدابعنماماعنيتسك

:متاقلاعضولاكلذجالعيفهلامعتسانمادبدجي

۴پ



يرظاونیکبأويلقیسأالابیوک

انقلاوبضاوقلالهينفلكو

ةلالمنعالنيبللنجعزأو

يمهيهنلاورمألايفيدروأو

اهماهمتبجوابیخانشتربع

اركاسعادمتسمیرزتبامويف

ربابجلاماستباوىماتيلاءاكب
رئابكلالهأفارسإامدلاكفسو

ّيابارقترجه

رتاصبنمةتيتوأامويمزعو
رخاوزلاراسحبلاتاجلتدباكو

ركاسعللابلاطامويرسلابو

هاياضقجالعيففيسلاريغىرخأبيلاسألمعتساهنأبىرخأةديصقيفحضويهنكل

لبنيربكتمللاكعلوأيفرثؤيملكلذلكنكل«سانللهبناجنالأورعشلابونآرقلابركذف
:داهجللاىلإءوجللانماليبسدجيالفةيرخسكلذنماوذغتا

دضاونلاتافهرلمابمهظعوودناعألاظعومالقألابلواحأ

دئاصقلابوأنآرقلابناظعةهافسنوريدقاهافستظعو

دماخبارشقليملنإرشلااموامرکتحانجلاضفخمحلتمرو
دحامقلاءامضيبلابةراتنعفةراتربحجلابمالقألاترجنئل

لانمايلعلايفغلبألةحامجسينیدنوديسفنبدوج

دصقيامنإو«ايندالواكلمكلذبدصقيالهنأو‹هتاياغنايبيفرعاشلارمتسياذكهو

:سانلانعملظلاعفروةلادعلارشنوهللاةملكءالعإ

اناودعواكلمابلطالوالالارطبالوانمقارشأالهللاو

انابدققحلاواتقلاختايآتذبنذإلدعلابانتودقكنكل

اناشفغيدضلاريغهبنناضيأالونيلاصعلاليبسفيخنانسل

اناوخرمألايلونانسلواصرحممحلامهللاقلخلئاسنانسل

انادبيلبقنمالوءاعدلالبقةضروافميفبينملتاقنانسل

اناميإهوسكنالونيكرشماكالامهللحتسنال

عملماعتيالهنأانيبمجراوخلابةيضابإلانوطلخينمىلعتايبألاهذهبدريوهو

مراحمنعدعبلاوةضوافملانمذحختيهنكلوجراوخلالعفامكنوكرشممهنىلعنيفلاخلل
نمريكذتلاوظعولاياعملمحتىرخأدئاصقبحواريرعاشلادحبمث‹كلذلاليبسريغلا

:هدئاصقىدحإيفلوقيفةرخآلايفبيغرتلاوبولقلاةنالإلجأ



رفسللتيدوندقفكيديلسخاهتنيطناينبللظلغفينماي

رفحلاىوساهيفنكسالتاهيهاهكسىلانايندرمعنلانإ

ربتعملاظعومهنكاسمتحضأبجيلوأاوناكانلبقمك
ردجلانممارآةيقبالولتسرددقراطقألاةلطعمًاولخ.

رستوالبيمرنمكمأكلكتتادخنهنمزوفلاوجرتوهلإلايصعت
روسلاوركذلابةمهمليللايفممنيفئاخلانإجلدأفاخنم

تابقعلاهدارمنودلوحتوكراعملاولتكراعلاضوخيوداهجاوةوعدلابرعاشلارمتسيو

رصنلابرفظيفةياهنلايفهدارمهلققحتينأىلإ‹ملستسيالواهمامأدمصيفةريثكلا

:لدعلاةماقإوملظلاوعنمهيلإوبصيناكيذلافدحلاىلإلصيو

يوعدفيسلابترهظأهقيفوتوبوقويلوجحباليحلإلوحب

ةفعنموزعبايلعلاىلإتومسيننأبلوهجلالاقامكتسلو

:ىرحخأةديصقيفلوقيو

مراوصلافافخلاضيبلاىلإمعاونلاناسحلاضيبلانعتلدع

مثتآالاواطخلاوحميحماماذإهوحمبوجرأملظلاوحتلواحو

مراضحلالهأرشعلاىلإتدأوةمججدمعبةمحجالإناكامف

متاخكيرمأعوطيملالوحبافإفتومرضحيحاونامأو

مئامحلاکیرقلاسوريففوخلانماوحبصأفةاصعاوناكرفنىوس

يفاممنأل‹ناعمإلاوةساردلابةريدجةرهاظيهو«هرعشلةماعلاةغبصلايههذه

سيفنلاويلاغلالذبونيدلاميقتيبثتلجأنمداهجلاىلإةحيرصتاوعدرمألاةقيقح

بدألابىمسياميفمويلانحنهدحنامو.مهكولسوسانلابولقيلاهروذجءاسرإل

ةقيقحلايفوهداسفلانعدعبلاوحالصإلاىلإوداهجلاىلإةحيرصتاحيصنميمالسإلا

.مهيلعقبسلالضفكلذبهلف«ةليوطةرتفذنميمرضحلاهيلإقبسامعجرخيال

هنأىلعضعبلاهيلإرظننئلو‹ملعلارعاشوفيسلارعاشوداهجلارعاشقحبهنإ

دودحزواجدقسيدقهعايشأوهعابتأدنعهنإف«ةيضابإلاىلإهباستنامكحبيجراخ

عادبيإنأل«داقنلاىدلرثؤمريغبهذملافالتخانأىلع«ةيلاثللةجردىلإفولألل

ىلعاهضرفييلاةغللاوهعادبإلاو‹ءابدألايدانلوخدلهلهؤتيلاةداهشلاوهرعاشلا
‹يبدألامهجاتنإلوحةريثكتاساردباوظحدقنويلهاحجلاءارعشلاناكاذإو‹نيرحخآلا



لكيفمالسإلااولثمتنيذلامهوالفيك«مهنمةساردلابىلوأنييمالسإلاءارعشلانإف

.ناکملکيفهمیقباودانومهدئاصق

:ناويدلايفةيرعشلاضارغألا

لزفغتوحدو‹دجنتساوضهنتساف‹رعشلاضارغأنماددعرعاشلاضاخدقل

ةاصعلاونيقسافلامذينأنكميو«ازئاجمتشلاىريالهنألًادحأٌجهيملهنكلو«ىثرو

.ةوادعلارهاظناكنإالإهنيعبادحأصصخيالو«حرصيالهنكل

:(٢۲)ةديصقلايفلوقيوهف

ضرعلاولوطلايفمالسإلاىهتنمىلإاهلكضرألاىلعىوقتلااذٌجهأملو
ةيهقفلئاسميفهدئاصقضعبصصخوهقفلايفدئاصقلاضعبرعاشلامظنامك

.ريكذتلاوظعولاوةمكحلايفةريثكتايبأًاضيأرعاشللو«ةتحب

هحءانثأهنأباملع‹اهيفمظنيلاضارغألاكلتلكىلعةلثمأقوسننأنكمبيو

انركذامكلثمييذلاهللاليبسيفداهحلاوهويساسألاهفدهىسنيالهلزغوأهئاثروأ

ريبكلاهفدهقيقحتلةليسوضارغألاكلتنمذحختيهنإلبءهناويدلةماعلاةغبصلا

.ةليبنلاهتاياغىلإلوصوللو

-:حدلملا:ًالوأ

فدهينكيملهنكل«مهحدميفلاطأو‹ءامعزلاوةمئألانمًاددعرعاشلاحدمدقل

امامإهسفنوهناكدقف‹ددماوةرصنلامهنمبلطيانإو‹ءاطعلاىلعلوصحلاكلذنم

داجنتسالانماسأبدجيمهنكل«نيرخآلانملاونلااوبلطينأءامعزلابقيليالوءاميعزو

ةرهلظلكشيالحدملانإلوقلاعيطتسناذلوءداتعلاولاجرلابهودييكةداقلاكعلوأب

هلرعاشلاىدلحدملاموهفمنأريغتايصخشلاضعبحدمرركتنإوناويدلايفةريبك

ًايصخشءاطعلانيلحدمبالهنألكلذ«نيرخآلاىدلفورعموهامعفلتخيلولدم

كلفيفروديكلذلكو‹حالصاإلاىلعهتدعاسملورييغتلاىلإمماضهنتسيلحدبامنإو

ضعبفصويفهلاقامنأىلإةراشإلانمدبالانهوءهرعشهبغبطصييذلاماعلافدحلا

اضرعكلبيفتيالوهللاهجوامييغتيينيصلاخقدصوبحنعًاعبانناكةداقلاوةمئألا

هذهنعاجراخهرظنيفناکنمحدمبالومهحالصلحالصلالهألهحدمنوكيامابلاغو«ايويند

.ةديمحلاتافصلابونيدلابمهمازتلاىدمنعاريبعتناكمحل

4t.



‹بشوحنبنعمنبسابعلالضفلاوبأ:رعاشلااهحدميلاتايصخشلازربأنمو

ناذاشنبليلخلاويدمحيلاديعسنبدشارناينامعلانامامإلاو«نيمبنبديوسو

:لضفلايأحدميفهلاقامو‹يصورخلا

احورتوامكيركبىلعادشف

هرکذعاشيذلاباخینتنأىلإ
بشوحنبنعمنبسابعلضفلايبا

ايقلأوباتكلابهيلإاذمو

يذلاوهةادفلالضفلاابأنإف

ةسايرلمقألنإلضفلاابأ
يذلاهلضفألضفلانإلضفلاابأ

:نینبديوسحدميفلوقيو

سئارعهشمدجنايفيذلاديوس
سرطغتمهناتاليذلاديوس

قفاعدص#ليذلاديوس
هتدجواقدصواقحيذلاديوس
لريملهللادهاعذميذلاديوس

ةفعفرهللاكدازنيمينسباايف

افامفاهشعتناقحلاةوعدثغأ

رهاوزلاموجنلابالدتساواشع
رضاحودابلكهادنمعو
رماعناطلسدوجلاىلومدوجلايخأ

يرئارسواعمهيلإ
رسفاوحلاتابئانللهتلمأت

رخاشضتلانأشهللاوالوكلمو

رزاوورصنافهللاهجولنوكي

سنئارغسيفنلادجانمهيفو

سراتعلامورتاسمعزجاعالو

سواسولاهيعمسميفتجلوالو
سئاسدلاهلمتستملهدهعىلع

سنالقحيرصلاقدصلانمهيلع

سماطقحلاوكينيعىركلاىشغيأ
سعادملايرمشلاتنأوكاوس

:ةوارطوًالامجضيفتتايبأبديعسنبدشارمامإلاحدميهدحنمث

ىقتلاوملعلاىوحنماهنميحالآ

اسعادقحللقحلافيسلسنمو

ىرولايفماقامئاقًاماعإ
۱رفنضغاپدمحيايبًايدأ

بذهمالإمانآلامدقيلهو

اهُسلاولعتةمحهىلإ

امئاشألاحازأدقادجُمهيلإ

ًامئاقماقذإقحلاىحضأفلدعب

افناغبوحلاىيفاثيلدزألانم
امئازعلايضحيبلقلاءيرجيمك

:كلذنمو‹دئاصقةدعيفناذاشنبليلخلامامإلاحدميفاريثكبهسيو

£ ۹



انارلدملايفهتيسراونأتكحنيملسملامامإليلخلااذه

تاورملاصخلاهلتلمكيذلالدعلاملعلااهيأاي

انابرقلوطلايذىلإباستحابحهملعيكبحأنإ

انادنمهللانيدببحيبلقيلوتنالضفلابارهتشمترصذإ

-:لزغلا:ايناث

ةرهالظسيللزغلافءهيفةصاخدئاصقدرفيرعاشلادحبالاننإفلزغلاىلإانثجاذإو

اهتملكحلصت«ةليوطةيلزغتامدقعهدئاصقنماريثكحتتفيهنكل«هدنعةلقتسم

هنأو‹رعاشلاسفنيفروعشلاةقرىلعلدي‹يفطاعلامجنماهيفالةلقتسمةديصق

تاللانيعلاروحلابلزغتياماريثكوهو«دارأولكلذبةصاخدئاصقجسنىلعرداق

يلاةبيبحلاباتعنايحألانمريثكيففصيامكتاهجلاءارونماهيلإلصيةياغنهلعج
حمستامزواجتيالهدببحينمضعببلزغتاذإوءاهنعدعبلاولاتقلانعهينثتنألواحت

امىلإهزواجتيالوهللاحابأامهسفتديقيلبرعشلاىلإهادعتيالفءةعيرشلاهب
.هاوس

ديتدورناسفءاسيحيدعودوقعكيلعذإيهيتكيوالأ

دوقونسفمراونأكدخلتقرشأعناقملايقلأكتعولف

دوؤرليقصلافيسلاككفنأورىھازكدخوقاربكتا

دوسحكاريالتحكالطفلىلحلاويلحلايسبلتلولكدعجو

ديمعيومهيبسيالقملاىلعفظطاعنسحلاونسسحلاكيفلماكت

:نيعلاروحلاافصاووىرحخأةديصقاحتفملوقيو

ادمكمقوشلانمانوزحمجيهفادوخغواحبصكيلاماهىنفت

ادمعصمعفقرأسودرفلانملحتبعاكروجلانمركبةجاوجرل

ادلوموالهوالوقانعتأرامفبابشلاتاراضغبتهز

ادياتوةجمهبهيفمظاعتاهيشمودويمايهفتدقاذإ

اددرتاهتمهجولايفايلاءایرتةشضبةضغدويمدورخ

ادقوتمعلايرنمجلبترهوجتاذةنونكمةؤلۇۉلك

یدتهاوباطنلبوطایفبطياهرشنبيطنمبايطألاوبيطلايه



ءاثرلا:اثاث

دمحمسيقابأهنبامهزربأناك«هبلقىلإنيبيرقلاصاخشألانمًاددعرعاشلاىثر

اهيناعيناكيلاةرسحلاةدشىلعلدتو‹بولقلاالرطفنتتاييأبهاثريذلاميهاربإنب

:لوقيفيلاغلادلولااذهلثمنادقفنمرعاشلا

دمرنمعمدلاتلقفتعمداولاق

اهعسلتءاظطقريدبكيفناك
اردتقمهيوحأدلجيلناكدق

ىرأتسلوسيقابأكيلعيفهل

انزحينسلروأدقلكيلعيفه
اومستباوداسحلاتمشدقليفحل

دمكلاىلعالإتعمدامنيعلاو

يدبكيفرانلاتارفزامنأك

دلجلاىلعردقأملفليعمويلاف
دبألاىدمكفنكيلعيف

يدمتعموينكرايكدعبتشعام

يدسجنمباذاماوأرواونياعو

:شيرقنبديعسنبنسحلاةمالعلاءاڻريفلوقيو

انمامإمامإللنمنسحايف

هلضفبنيلمرملامعياذنمو

ةعقبةيأمويلايرعشتيلالأ

هربقبتدعسیوزنایف

نكأملرغلاكربقيقستتلقنإف

العلااذلأسأتشعاميننكلو

-:ريكذتلاوظعولا:عبار

دشحمکرهابيهادلایهداماذإ

دنهلابیفطنممهعنمو

ددؤسودجعمبتحاردقلكتوح

دمحبيلايجأبمأيقانمبمأآ

دينمدوجلاوربلارحيلدسمب
دخرتلارادسودرفلايفكءاقل

ايندلانعداعتبالاىلعضحللريكذتلاوظعولايفدئاصقلاضعبرعاشلامظن

ةليسوةفيرشلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلايفدرواممذختيو«ةرخألاىلعلابقإلاو

:لوقيف‹بيهرتلاوبيغرتلل
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دقوهلإلادبعايكلوفغغاذام

ةحئاسمايألاوحورستويوأت
اضريعسيعسلااذهأيردتتسلو

هبحصتتنكدقنبتظعتااله

ةلطعماولخهرادتحبصأو

تفشكدقوايندلايفكؤاجراذام

دقونيبلطتاذاميسفنحيواي

ةرظانهللاباتكتأرسقامأ

رمعلارخآنمفرطيفتيسمأ

ردقللماكحألاودفنيرمعلاو
رطخلامظعأيفاذلتنافالمأ

رفحلايفلحنماذككنعنابف

رفسىلعموقامبلحوهنم
ريعلادينعتدبأوعانقلاكل

ربؤزلاوبحكلايفامباقحتملع

رننلاوماكحألابصنلاىتأدقام

تبلطاذإيرنعامسفنلااهيأاي

:ىرخأةديصقيفلوقيو

يرذعاملصفلاموينيهاربلاينم

لوزاهنطاقلكولوزتليلقامبعاتلاوكتايح

ليوطبطخهبممحلوهلماقميفقنالخلاطلظختو

لوهيامبعسيضرلاهلبيشيلهلكلماوحلاعضتهب

لوقعلاهلزالزنملهتتواعوشخهبفورلظطلارهبنتو
لولذلاتكدكدوهفداورتجروهفجاورتفجراذإ

ليلسلاهفقرافوهتوخإواضغبهوبأديلولانعرو

ليلحلاهتليلحنعضرعأولعبلكلئالحلاتركتأو

ىلإةرلشإرطشلكيفوأتيبلكيفو‹ميظعلافقوملاكلذفصويفرعاشلارمتسيو
.يظعولاهمالكهبمعديليوبنثيدحوأةينآرقةيآ

-ةمكحلا:اسماخ

‹هرعشيفةمكحلارهظتنأدبالناكعساوعالطااذوًاميكحًالاعرعاشلاناكان

حلصتيلاةيرصلاةمكحلابزيمتيامتايبألاودئاصقلانمنأريغ«ةمكحهلكهرعشو

لدتيلاتايبألاضعبانرتخادقو‹ةايحلافقاومنماهباشمفقوميأيفاهملثمتلل

:لٹم٠كلذىلع

اداهسلابحصنملحلاتفانملعقفداقرلابحصامو

ادابوهبلطمرصألوحتًانيرقهلسايإلالجنمو

ادارأامةينسلاممحلاوخأيوحيتالدلايفتاجل



:لوقيو
دعاسمرمأبينشيةراتنعفةراتراجنإرهدلانإفاديور

نيبوقرفهنيبامفاسبلمةلذملاىضريئرمالكو

دجامجبعاصباعاصادعلايزجيوهسفنرعولامحقيلنإرحلاامو

:ًاضيألوقيو

درحلاوكاذنعيدعبيشيطلاوُدلجلاولومأملانلبيربصلا

دتفلاهتلقامينضحديوادجهلئاقتمدامينبقعيقدصلاو

دشقعنمهركلابهبلطمنأبافقحويسفنتملعدقريخلاو

لشعمانیفکیواهءاصقتساانلواحولماقملاانبلوطيةمكحلابةئيلمةريثكتايبأكانهو

.هانلقامىلعليلدتللةلثمألاهذه

ىلعةطيسبةلثمأاندروأدقو‹رعاشلااهيفمظنيلارعشلاضارغأمهأهذهفاريخأو

.هانقسامىلعدهاشهلکناویدلاو«ضرغلک

:ةينفلاصئاصخلاضعب

ةلوهسببيلاسألانمهريغنعهزييمتعيطتسنديرفبولسأيمرضحلامامإلارعشل

كلتوبولسألاكلذفشتكيناعمإبهناويدارقينملكو.هبةصاخلاةينفلاهايازمهلو

فلۇؤمىلإجاتحياممكلذف‹هرعشلةلماكتمةينفةساردبانهموقأتسلو‹«صئاصخلا

نوکىح«ناويدلافّرعننحنواهنمدباليلاطاقنلاضعبلجسأنأريغ‹هبصاخ

.يحاونلالكنمًالماكتمفيرعتلا

:رعاشلابولسأ-١

هنيعناسنإلاوهوأ‹هبحاصةيصخشوه-ضعبلاهاريامك-بولسألاناكاذإ

ءيمرضحلارعشىلعامامتقبطنيفيرعتلااذهنإف(١)هخلسوأهليوحتوأهعازتنارذعتي

‹نومضللاةيحاننم:ىلوألا‹نيتيحاننمهتيصخشىلعةلادهرعشىوحفنألكلذ

نملكبيلاسأزييمتعيطتسناننأامكو.هرعشاهبمظنييلاةغايصلاقرطنم:ةيناثلاو
.1٦1۷06ص-يدسلامالسلادبع-بولسألاوةيبولسألا:(١)
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نمءيشبعيطتسنكلذكاننإف«داقعلاوأنيسحهطوأظحاحلاوأماميبأوأيبتلل

لمك«نابناجهلانرعاشهبدرفنييذلابولسألاو.هريغنميمرضحلارعشزييمتةربخلا

.ةغايصلابناجو‹نومضملابناج‹تفلسأ

ناويدلاابمحدزييلاراكفألاوهوأ‹«يركفلابناحلاوهفنومضلملابناجامأ

راركتلالالخنماهظحلننأعيطتسننحنو‹عضاومةدعيفرعاشلااهيلعدكؤيو
ةبغرلا-عقاولادقن):راكفألاكلتنمو‹ةديصقلكيفاهدحتداكتلىحاهلرمتسللا

-ةنحبا-رصتلا-ةداهشلا-داجنتسالا-داهجلا-ةسامحلا-ضاهنتسالا-رييغتلايف

اهبفصتيتام“ةدعهيلعظحالنراكفألاكلتلهحرطيفوهو‹(خلا...فلسلاءافتقا

-باعصلليدحتلاو-ةقلطملاةيدجلاو-غلابلاصالخاإلاو-ديدشلاقدصلا)لثم

لكشبحوفيداكيكلذلك(خلا...راوحلاولدحلاوةجاحملاو-طاطحنالاىلعرسحتلاو

لكنعريبعتللةليسوةيلاعلاةيرعشلاهتبهومنماذختم«اهحرطيةديصقلكنمرهاظ

.نيماضملاكلت

نيماضلاوراكفألاكلتنعريبعتلاةيفيكوةغايصلابناجىلإانئجاذإامأ

:يلاتلاوحنلاىلعاهمهأنيودتنكمييلاةصاخلاهبيلاسأيمرضحللنإففطاوعلاو

يفاريثكبهسيوهف‹سفنلاليوطهنأيمرضحلارعشىلعظحالي:سفنلالوطأ
ءاطعضيفيهدحجتف‹ابيجعاقايسناتايبألاهلقاسنتف‹ةجحلاباهمعديوهتركفطسب

الإكلذامو‹افوطبرعشتالتنأوةديصقلالوطتاذلو‹ليبسلسلانمبذعأرعشب

تناكامنأكوعيرسلكشبجرتتايبألانأرعشتفرعاشلاةليخمةعسوةفطاعلاةوقل

لش)تیبةئمزواجتتدئاصقلاضعبدحتاذلو«هموزيحنمجورخلابقرتتةسوبحم
هلدحجنألقو«نينامثلاونيعستلاىلإلصياهضعبو(١٠5۳٠‹£):مقردئاصقلا

.اتيبنیعبرأنملقاةديصق

ةيمالساإلائدابملابيدانيايمالسإرعاشلاناكا:نآرقلانمسابتقالا-ب

ميركلانآرقلاتايآبداهشتسالاىلإاجلينأدبالناك«ةينيدلاميقلانمريثكىلإوعديو

ذخأيانايحأوهرعشيفاهنمضيلةينآرقةيآنماءزجسبتقينايحألانمريثكيفهدجتف
.قايسلالالخنمهيلإريشيوةيآلانمعملا



:(٤)مقرةديصقلايفهلوق«ًالثمكلذنمو

ةمأريخمتنكىلاعتىلاعتهلوقلالإنمحرلاوتمقامو

نمو«(١)(سانللتحرحأةمأريخمتنك):ىلاعتهلوقنمسابتقاتيبلااذهيفق

:مقرةديصقلايفهلوقًاضيأكلذ
دوهشنولعفيامىلعلابمارهردحلاارونكبسحف

ضيأهلوقلثمو(۲)(دوهشنینمؤللابنولعفيامىلعمهو)هناحبسهلوقنمسابتقاهيف

ا

:نيعلاروحلاًافصاو(۲۳)مقرةديصقلايف

ريكأهللاونوتكللاۇلۉللاكوالعلاوزعلاوذتوقايلاكلاقدقو

هلوقةيناثلاو(۳)(ناجرملاوتوقايلا):هناحبسهلوقىلوألانيتميركنيتيآنمسابتقاهيف

سابتقالااذهلثمىلعةريثكةلثمأكانهو(4٤)(نونكملاولؤللالاثمأكنيعروحو):ىلاعت

.نقآرقلا

هدئاصقنمریثکيفادجرهاظلکشبراركتلارصنعرعاشلاسراي:راركتلا-ج

ناكشالو«اديدشازيكرتاهيلعزکریةصاختاملكوأ‹اهنيعبالمجرركيهدجتف

هرركييذلاظفللاكلذلةفلتخمءايشأيطعيوهف‹ةريثكتالولدمرعاشلادنعراركتلل

:(٢۲)مقرةديصقلايف(..اهنكاسليبوط)ةلمحبهراركتكلذةلثمأنمو«ةرملكيف

م

ردتقمدنعقدصدعقباهيلاطبتفمزاصذإاهنكاسليبوط

ريخلانماهيفاعراهيفاطبتغمراصذإاهنكاسليبوط
ردكالبىقبتمعنيفدلخلاباطبتغمراصذإاهنكاسلىبوط
رطخاذوكلماذفرافرلاقوفاطبتغمراصذإاهنكاسليبوط

رشبلاعميبوظطلاهلوهليبوطانكسهللتباطاهنكاسل

رفظلابهابوطاهنطاوليبوطاهنطاقلبوطاهنكاسليبوط

:تارّمتسلاوتملکشب(۲۷)مقرةديصقلايف(ديوس)ةملكارركملوقيو

سئارغسيفنلادجانمهيفوسئارعهنمدجنايفيذلاديوس

سراتعلامورتاسمعزجاعالوسرطفغتمهناتاليذلاديوس

سواسولاهيعمسميفتجلوالوقفانلعديمليذلاديوس

(۸٥/ةيأ)نمحرلا:(۳)(١۱۱/ةيأ)نارمعلآ:(۱)

(۲۳/هيأ)ةعقاولا:(٤):(۲)
ع



اديدجافصوهيطعيةرملكيفوتارمةدعديوسةملكارركملاونملااذهىلعرمتسيو

:براقتملكشبتارمةدع(٢۳)ةديصقلايففيسلاةملكرركيهدحجبامك

كفوي/فقوميفهتمكحنإفيسلانإفيسلادحفيسلا

كلولحلاىجدلافاشكفيسلاوىمعلافيسلاىوسولجيالفيسلاو

كسملافًكفيسلاشفيملامىضرلافيسلاوفيسلاالإريخال

كلستلسلسففيسلاىوسامعاوملستسيملوسالاملسيمل
روعشلامدععمهتاملكلكيفنيسلافرحراركتريخألاتيبلايفنأظحالنو

ةساردىلإةجاحبيهويمرضحلارعشيفراركتلاةيضقىلعةريثكةلثمأكانهو«رفانتلاب

ةرهاظلاهذهتالولدمىلإلوصوللًاليبسيئاصحالاويليلحتلاجهنملانمذحتتةلقتسم
.رعاشلادنع

ريبكددعيفظافلألايفبارغإلابًاضيأرعاشلابولسأمستي:ظافلألايفبارغإلا-د

ضبيثلصيىح«اهلوادتوأاهعويشلقييلاتاملكلامدختسيوهف«عضاوملانم
نمو‹مجاعملابةناعتسالابتحقعملاديدحتهعمبعصييذلايظفللاديقعتلاىلإنايحألا

:(٦)مقرةديصقلايفهلوقكلذةلثمأ

جيهلضفلاابأاهشحشحلضفلاابأیغولاظلشحشحفشاحشحكلثمك

ججلوجوجللااجيملاججلجلوةجاجعججمفججأجهأججأت
جلمأمآمغرممجممدمدممهشممشمشمسمطآنمزمقمقا
:(۳٥)مقرةديصقلايفاضيألوقيو

ماسماهممطمنمزرممزهزممزهم
محمحتلاومافمغلابجرهيمصقممضوممضښقم
مكبألايجشوملاسأرمطحبيمتقألامامغلاقدارستحت

بصعصيهنأو‹ظافلألانمريثكمهفةيوعصىلعةدهاشةريثكعضاومناويدلايو

ًاليهستئراقلادجيقيقحتلااذهيفو«مجاعملاعسوأىلإءوجللابالإاهيناعمىلإلوصول
رعشيفبارغإلاةرهاظنأريغ.ةيعصلاتاملكلاكلتمظعمريسفتبانمقدقف‹كلذل

يلاةئيبلارصنعاهريسفتيفلخدينأدبالوةضيفتسمةساردىلإاضيأجاتحتيمرضحلا

.يرعشلاهنفيفةطيحملاهتئيبتادرفملهفيظوتىدموتقولاكلذيفرعاشلااهشيعيناك

€۸



كسمتمهنأيمرضحلارعشيفهظحالنامم:%لوسرلاىلعةالصلابماتتخالا-ه

نأردنيواهمظنييلادئاصقلالكلهماتتخايفملسوةيلعهللاىلصلوسرلاىلعةالصلاب

الودمحلابدئاصقلاكلتحتتفيالوهناكنإو«كلذلعفينأنودبةديصقيهني

ةفلتخمتاريبعتكلسيوهو‹مظعألالوسرلاىلعةالصلاىسنيالهنكل‹ةلمسبلاب

:لوقنامىلعةلثمألانمو‹كلذىلعةلالدللظافلألانمةددعتماناولأو

ًبهايفلاراتسااملهبتلجحتيذلاىلعةالصلابيلوقمتخأو:(١)ةديصقلا

بلاغلآنمثوعبلادجأىلعالعلاوشرعلاوذلجيحلإىلصو:(۲)ةديصقلا
اداعملاامبنيزيهتعاضفشينىلعةالصلابمتخأو:(١٠)ةديصقلا

ةديصقلاعملخادتملكشبتايبألانماددعقوسيلبدحاوتيببيفتكيالًانايحأو

:(۱۳)ةديصقلايفلوقيف

ليللاامضرألاوامسلاهلإةفأريخيفثوعبماىلعىلصو

ذمرلافيغلاامبابهاهبراثوهرمأبحايرلاجوهترشنامو

دعرلاةمهممامحلدايفمهمواضرعمقربلايفحالامو

ىلإجاتحتتامسيهو«هرعشيفيمرضحلابولسأتامسزربأهنهفاريخأو

تجبىلإةجاحبافمنأكشالىرحخأتامسكانهو.ةساردديزم

لجأنمتالالدلاوفورحجلاوظافلألاوغيصلالكيصقتسيعسوميبولسأ

ةساردىلإجاتحتيلاغيصلاكلتةلثمأنمو«هتالولدموميقلارعشلااذهصئاصخديدحت

رٹنلابرعشلاجزمو«عضاوملانمددعيفناويدلايفرركتتيلا(ثيغاربلاٍنولكأ)ةغيص
.لمأتلابةريدجرهاوظيهو(١۱)مقرةديصقلايفامك

:-

عاطتساوأهرعاشموهسيساحأسفنيفنيرخآلاكارشإعاطتسااذإرعاشلانألاقي

خيشلاناكاذإو.هرعشيفةفطاعلادوجوىلعليلداذهنإف‹ديرياهبمهيفريثأتلا

داهجللسوفنلاتقوشتوالإسلحبيفئرقامهنإناويدلااذهنعلاقدقيلاسلا

ريكأمالكلااذهنإف‹حلا...امئاقدعاقلاحبصأورويغلابلققرتحاونابحباعجشتو

رعشو.قداصويوقلكشبيمرضحلارعشيلةدوجومةفطاعلانأىلعدهاش
اهضعبوحابصلامئاسنكئداهاهضعبفطاوعبهلكقفدتيرمألاةقيقحيليمرضحلا

هنزحانلفصيلثمهيلإرظناف‹اهمامأ ءيشلكبفصعتيلاةيتاعلاحايرلاك
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:ةنيزحلاةفطاعلااهؤلمةقيقرتايبأبةبوبحلاقارفىلع

لوزلاءاكبلابنمومخغألالامجلابنتفدق

مےكأ/ةهروةدوممسقلاددلاكترصف

يملسإكدقاكبلانعيعلقأويهرايايإءانيعلااهتيأ

ملآتللومويلاكلاباميملحاموقلاةنبااييلقتحرقأ

هجوأظيغلاهبغلبدقوىرخأةديصقيفءادعألاىلعهبضغروصيفيكهيلإرظنامث

:هتدشو

ةظلغظفنمتننكأامردتملوادعلاىلعتظلغيلىميلسلوقت

ةوخنبنيهلئاتةافطضورأيننزفيفكملسايافتلقف

ةرخصدوملجلثمثيلةظلغوةلظطاظفالإتاوخنلالزنياهو

ةمقودعبةفعقوتاعقوىوسهحامطدعبنايفطلارهقيالو

ةوزغوشيجولاوحأولوحورهشأورهشومايأوموسيب
ادباذإفويسلانأيملعتأ

يهةيوقلاةفطاعلاهذهو‹ناويدلايفةريثكةلثمأالو‹ةديدشلاهتفطاعيهكلت

دئاصقيفاهغوصيفهردصيفيناعملاوراكفألامحدزتفسفنلاليوطرعاشلالعحتيلا

.ةراحلاةيردصلاتاثفنلاكلتبةئيلمةليوط

:ةينفلاةروصلا-

زومرلاوتاهيبشتلايفوهرعشيفاهمسرييلاةينفلاروصلايفاضيأرعاشلاعدبأدقل

روصبهسيساحأوهرعاشمانيلإبرقينألواحيوهو«هرعشاهبرخزييلاةريثكلا
ريوصتلاوليختلاىلعةرداقةقالخةليخمكلتهنأىلعلادكلذلكوةيئرموأةسوسحم

ةلثمأنمو‹ةقدلكباهمسرييلاةيحلاتاحوللاكلتضعبىلإرظنلانكميو‹يعادبإلا

:مونلاهقرافوقرألاهباصأيحهردصيفمومحلامكارتوهتاناعماروصمهلوقكلذ

ةيحمسبراشيأكتيبأيننإومانتدقىميلسنيعو

ةرمحباضيأنالوحكميانيعوهرجرحنمنارلاکيردصو
:رهابلااهنسحبهيلعتلبقأيلاةبوبحلالامجاروصملوقيو



فلظطرقملاخيردلابكوكلامأفرلظطمردبلاىلعمأدمجردبللا

فرشمعراصلمانيباذوهاهفاهرصقوحننمحالىملسردبمآ

فرظطمواهتمنيتتملاىلعرااهنيبجرانتسافاهنعطقاست

فلظطغختقوربالإاقابلواهديجوىملسدخًالالتنإامف

فشكتياهيلحنعاهدعجاذإاهيلحقاربإرمجلاباهتلانأك

ففصميقنتوقايليازتاهمالاماذإاهايانثنأك

فلغماهتمدعجلاوتتفللااذإاتافتلايكحييبظلاتاللانأك

زيكرتلانمءيشيفرعاشلااهغوصييلاةينفلاروصلاوتاهيبشتلابةئيلمتايبأيهو

يفاهمسرييلاةبيجعلاروصلانمو.ةبوبحملانمهيلعقرشأيذلارهابلالامحلافصول

:لوقيفقعاوصلاوثويللاونحابدونافصوهرعش
متامعلاتحتسنإلايفمهوضيبورفافميفمقرصبأنإنجلامه
مخارضلاثويللاوىضمأنجلانممفإلفنيمكلتسماوبكراذإ

مراوصلافويسلابترخوجلانمقعاوصتلقموقلايفاولهاذإ
دلخيفروديامعةربعملاةينايبلاروصلانمريثكباضيألفاحناويدلانإفامومعو

.قيمعثحبوقيقدلمأتىلإجاتحتاضيأيهو‹سيساحأوراكفأنمرعاشلا

-:هرعشيفىقيسوللا-4
:يهو«طقفروحبةسمحىلعهدئاصقرصحدقفةيرعشلاروحبلامادختسانمرعاشلارثكيمل

عسوأوهوليوطلارحبلاىلعهمظنرثكأناكدقو«رفاولاولماكلاوطيسبلاوزجرلاوليوطلا
ءرعاشلاىدلسفنلالوطىلعليلداذهوينياعملاوظافلألانمددعريكأهنمضيل«روحبلا

:يلاتلالودحلابسحيرعشرحبلكىلعتدرويلادئاصقلاددعحضوننأنكميو
رفاولالماكلاطيسبلازجرلاليولطلارحبلا

۳۸۹۹۲۲هدئاصقددع ا       
داضلاونيسلاةيفاقكءارعشلانمريثكاهاشاحتييلايفاوقلابعصأرعاشلاراتخاامك

.تيبةئامتزواحتيلالاوطلادئاصقلاهتيعأامفيفاوقلاهيلعتلهسو

يلاتاعاقيإلانيبوفطاوعنمهيفامييركفلانومضملانيبمئالينأعاطتساو

عاقيإتاذنازوألاوظافلألادحتكنإفةيداهجةديصقلاتناكنإف‹نيماضملاكلتمدخت
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ريشينألواحيكلذبهنأكورضاحلاانرصعيفةبخاصلاةيركسعلاىقيسوملايواسيديدش

ىلعهلابقإفصيوهوهيلإعمتساف.مهمهنمذحشيوأنيلئاقلاسوفتيفةسامللا
:(ةيزجرلاهتديصقيفةكرعملايفودعلا

مجالايفةمهيلتدعصالممطملاذيذلاذنهعمتولا

منزرألامامهعرجأمنإمركللاةريستفوعالو
مأاشأهيلعكنضكرعبممسلملامامحلاسأكهقساو

منممهممطحنمزرممزقزممزهم
محمحتلاومافمفلابجرهيمصقممےضوممضقم
مكبألايجشوملاسأرمطبمتقألامامغلاقدارستحت

البرحىلعلبقموةزرابمللدعتسيالجرروصتديدشعقوتاذاهلكةديصقلاو

ةروهخجلافورحلانموهواهيفزرابلاوهميلافرحوةعرصماهتايبألكو‹اهيفةداوه

.ادیدشاعقوعملايطعيل

رحبلامدختسيهدخب«ةبوبحلاراوحوسفنلاثيدحاهيفةديصقىلإانئجاذإو

ةمدقمباهلهتسييلا(٥٤)مقرةديصقلاىلإرظناف‹اهفطلأوظافلألاسلسأراتخيولماكلا

:ةعئارةيلزغ

لاحرتللتعتزاذإيكبتلاسكلماةنانهوللويلام

يلاسلاناسحلابولخيوولسيامنإيجشنماولسوجرت

يلاقلاباهتقرافامواهنعلزميفيننأاهافكاله

لالدبازرطمءايحلابوثتسيبلأويضرلاقلخلاةيضرم

لاطحلااههجونعترفسأوأادرلاطيننإسمشلاكوأردبلاك

لايمألانمليحكتريغنمالحكلازخغيوالحکبونرت
وجاعممءالتتلةديدشةيانعبتريتخاامنأكفورعحلاةسناجتمظافلألانأظحالماو

.قارفلاتقوهشيعييذلا

.اهتيادبيفلوقييلاةينيسلاةديصقلاىلإرظنلايفكيفيناوقلانعثيدحلاامُأ

نإ



سسئارعلافمنمقنياموميفوسناوألاتاينافلامليمالع

سبالموةيلحلكلسيلاةضافُمتسيتلاوادوقعنسل

سناوکنهًوالاوهأتضخامأادجنأتمرامأًازاوجأتزجامأ

سفانطيحتوتاءالميقوفواهرودخيفتبأملذإينممأآ

ةبوعصلمهيفاوقيفءارعشلاهاشاحتيسومهميريفصفرحنيسلافرحو

هيلعيصعتستالةقئافةيرعشةبهومكلمنمالإهيلعردقيالو‹هتيفاقىلعرارمتسالا

فقوملامئالتناعمتاذةديصقيفهعضونسحأاذِإليمجيقيسومفرحهنأعم«ةيفاق

.هيفتمظنيذلا

كلذنمدجنساننإفتايبألالخاديفتاملكلاوفورحلاقفاوتىلإانرظناذإامأ

افورحقوسيوهف‹رعاشلاىدلفيهريقيسومسحدوجوىلعلدياموهو«ريثكلا

لاشمورفاتتلانمءيشبكلذعمسحتالوةبراقتمتاملكيفرركتملكشباهنيعب

:كلذ

:يلاتلاتيبلايفميحلافرحراركت

دئامتملاجئاملاجايهجاجًاجُجأتجايملاءاجيهججو

:هلوقيفنيسلافرحراركتو

كلستلسلسففيسلاىوسامعاوملستسيملوسانلاملسيمل

:هلوقيفءافلافرحراركتو

ىلعليلدتللاھانضرعتساولماقماانبلوطيةريثكتايبأكانهو

ظافلألاةقدوأهرعشيفرعاشلااهعضويلاةيرعشلانازوألاةدوج

ةفعئارتاعوطقمةياهنلايفلكشتلاهضعبعماهجزميلاةيقيسوملافورحلاو

.ربدتولمأتىلإجاتحت
ثحبلاهيضتقيارصتخمافيرعتناكامنإناويدلابفيرعتنمهانقسامنإفًاريحأو

لاكشلکللماشءاصقتساىلإجاتحيكلذنأل«ةلماكةساردسيلوهف‹يقيقحتلا

عيرسلاضرعلااذهنوكينأىسعوهذهانتساردهلعستتالاماذهو‹فلاعادبإلا

.عسوألكشبناويدلاةساردللخدمكًايفاك
7



هيفعبتلاجهنملاوقيقحتلاعفاود

انهرکذأاکلو«رريمىلإجاتحتاليلاةيملعلاهتدئاف-رغصامهم-ثحبلكل

نعأرطيدقلؤاستيأعفدلجأنمهذهقيقحتلاةساردىلإيتعديلابابسألاضعب

دقم١١۹٠ةنسةرملوألرشننيحناويدلانأواصوصخلمعلااذهبمايقلاةرورض

.هللاهمحرينورابلاناميلسخيشلاهرشانلبقنمةعيدقلاتاطوطخملاضعببنروق

نمبلاطانأوتنكدقف.قيقحتلااذهىلإيتعديلابابسألاحضوأنأدوأو

‹ةليبنتاياغوةيماسناعمنمهيوتحيال«ميقلايمالسإللايرعشلاناويدلااذهبنيبجعللا

ًارقأةرملكيفتنكو«نازوألاةقروبيلاسألالامجوظافلألاةبوذعنمهبزاتمبالو

ابإالأف«اهنعباوحلاةفرعمىلإجاتحأفةلئسألانمددعوألاؤسهذيفحدقنيهيف

ةيصخشنعلؤاستلاىلإرمألاروطتمث«مجارتلاوريسلابتكىلإامإومجاعملاىلإ
ايملعاقيقحتاققحمهتعابطمدعنعتلعاستمث«اهبيدانيناكيلاهراكفأنعورعاشلا

ةيبدأتاسارددوجومدعو«ةيبارعإلاتاكرحابهتاملكطبضمدعو«اثيدح

دازدقو.مويدعبامويدادزتوةريثكتالؤاستلاتناكو«هيفةينفلاوةيعوضوملابناوجلا

كلذيفتومرضحونميلايفيبدألاعقاولانماءزجفشکيهنوکناویدلابيمامتهانم
هلعجيامنميلابتعقويلاةيخيراتلاثادحألاضعبىلعءوضلايقليهنأامكرصعلا

ٍيلاواهيوتحييلاةعئارلادئاصقلاكلتكلذىلإفاضي.ميلاخيراتلارداصمنماردصم

.ةريبكلاةيوغللاةورثلاوةربعملاةينفلاروصلاوةشايحلافطاوعلاوةبصخلاراكفألابحوفت

ادجبسانملانمنأتدجوايلعلاتاساردلاجمانرببقاحتلاللةصرفلايلتحيتأنأالو

تددعأالعفو‹ةيبدأةساردهتساردوناويدلااذهقيقحتوهعورشمنوكينأ

:ةطخلاكلتناونعتلعجوءتاطوطحملاضعبدوجونمتدكأتنأدعبةساردلاةطخ

ةصعماجبةيبرعلاةفللامسقىلعاهتضرعالو(ةساردوقيقحتيمرضحلامامإلاناويد)

نييملعنيلمعبمايقلاادجبعصلانمنأةطخللنوشقانملاةذتاسألاىأر.سوباقناطلسلا

‹قسيقحتلاامإوةيبدألاةساردلاامإنيلمعلادحأىلعراصتقالانمدبالفءدحاوتقويف

ةيلمعيهلباهروصتأتنكامكنيملارمألابتسيلقيقحتلاةيلمعنأل«هوأراممعنو



ًاديأنأحجارلايأرلاناكنيفرشملاعمرواشتلادعبو.ةساردلارمأكلذكوةقاش
لمعلااذُمبءدبلاىلعمزعلاتدقعاذلوةيبدألاةساردلالبقأيلمعوهفقيقحتلاب

.هللاءاشنإلبقتسملايفةيبدألاةساردلارمأبموقأنألمألايسفنيفتعضوو«عضاوتلل

اللمعلااذهنأحضوأنأدوأثحبلايفلمعلاتاوطخضرعيفًادبأنألبقو

لكشبقيقحتلاطورشفوتستملنإوىلوألاةعبطلانأشنملاوحألانملاحيأبللقي
.ةيضاملاةرتفلالاوطاهنمبولطملارودلاتدأاهنكللماك

تاعويطملاروطىلإةردانلاتاطوطحخملاروطنمناويدلااذهينورابلاحرخأدقل

ايلاخنكيملهلمعنإمث.نيعلطلاوءارقلالوانتمىلإخياشملاتازوحنمو«ةروشنلل
زيحىلإهتعبطجرخينأعاطتسايحتاطوطخمعبرأةنراقعماقهنإلبتانراقملانم

.ًايملعلمعلااذهلثمةميقىفخيالو«دوجولا
نمو«ناسنإلاةعيبطيهامكصقننملمعلكلدبالو«هدحوهلللامكلانأريغ

قسيقحتيفاهيلإعجريلاتاطوطحللاانلفصيملهنأىلوألاةعبطلايفصقنلابناوج

نمتبلجةددعتمخسنىلعهحيحصتةلباقمتناكدقو):لوقلابىفتكالب؛صنلا

نأكلذىلإفاضيلصأكاهدمتعايلاةخسنلاىلإرشيملهنإمث(١)(ةقرفتمنكامأ

تاحفصلاضعبرمتفشماوملايفلجستملتاطوطحللانيبةدوجوملاقورفلانماريثك
ملةخسنلاكلتنأوهرخآءيشكانهو.تافالتخالانمءيشاهيفنودينأنودب

تاملكلاطبضتملوناويدلايفةدراولاتايصخشللمجرتتملوةبعصلاتاملكلارسفت

ريغىلإةيرعشلاتارورضلاضعبلةيوحنلاتاريسفتلاركذتملو«ةيبارعإلا
لمغرفتمريغناكدقف‹كلذهلعفمدعلينيورابلاخيشلارذعننحنو«رومألانمكلذ

سمتلناننأامك.رامعتسالاةحفاكموةيمالسإلاةمألااياضقبًالوغشمناكلبرمألااذه

نحنهفرعنيذلالكشلابتقولاكلذيفقيقحتلاموهفمحوضومدعوهورخآارذعهل
كلتىقبتنكلو‹«فرتحيانفوسرامبًالمعوسردياملعهيفقيقحتلاحبصأيذلامويلا

وءاطحخألاةلقبزيمتتوةيانعبتعبطخسنلالضفأانلقامكةعوبطملاةخسنلا

.تافيحصتلا



:ناويدلااذهقيقحتيفعبتملاجهنملا

نعثحبلايفتعرش«طقفقيقحتلاىلعترصتقايلاةطخلاترقأنأدعب

لميفتعلطادقتنكأبًاملع‹هلةرركتلاتاعيطلاوناويدلااذهبةصاخلاتاطوطحخللا

ربکأىلإلصوتللدهخحلالذبنمدبالناكةطخلارارقإدعبهنأريغ‹اهضعبىلعىضم

يفثجحبدعبو«هيلإعوجرللحلصيامرايتخامثنمو‹تاعبطلاوتاطوطخملانمددع

:آلاىلإتلصواهجراخوةنطلسلالخاديفتابتكملانمددع
ةينورابلاةعبطملابم١٠۱۹قفاولاه١۳۲٠۱ةنسىلوألاةعبطلاعبطناويدلااذهنأ-١

ةنسقشمديفهعبطديعأامك«ييورابلاناميلسخيشلاهرشانناكو«ةرهاقلاب

يسموقلاثارتلاةرازوتماقمثقشمدبةيمومعلاةعبطملابم١۱۹ةنسيأه۲

ةنسةيناٹلاو(م۱۹۸۲-ه٤٠٤٠)ةنسلوألا:نيترمهعبطبنامعةنطلسبةفاقثلاو

ةبتكمبةدوجومةعوبطمةعيلقةخسنىلعتلصحامك.(م۱۹۸۸ه٠)

ملامكتعبطةنسيأيفيردأالو‹ةخرؤمريغاهنكليديعسوبلادمحأنبدمحمديسلا
امامتةقباطميهىلوألاةعيطلاتلتيلاتاعبطلالكنإفملعللو.رشنلاناكماهيفددحي

كلتنيبواهنيبديحولاقرفلاو«اهنمةروصاهرابتعانكميورييغتيأاهيفسيلواهن

يلاىلوألاةعبطلاىلعانلمعيفانزكراننإفاذل‹ةعابطلالكشيففالتخالاوهةعبطلا

.ةيرصملابتكلاراديفاهنمةروصىلعانرثعدقو‹م١٠۱۹ةنستناك

ةنطلسلابةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبقئاثولاوتاطوطحملاةرئادبدجويهنأ-٢

دقوةخرؤمريغةميلقةخسنيهو٠٠٤)مقربامهادحإ:ناويدلااذلناتطوطخم

ه١١٤۳ةنساهخيراتو(۱۹۲۸)مقربةيناثلاو‹ةدعاسملاخسنلانمضاهاندمتعا

مغرلاىلعو‹تاقيلعتلاوةمجرتلاسفنىلعيوتحتذإ«عوبطملانعةخوسنماهنأودييو

.ةعوبطملاةخسنلادعبتتأاهوكلقيقحتلاةيلمعنماهاندعبتسااننأالإاقدوجنم

لنزكرناويدلااذةميقتاطوطخميامنيديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكمب

دقو‹ةعوبطملاةخسنلادعباتبتكامهنوكلنيتيقابلانيتخسنلاانكرتواهنمتسىلعلمعلا

.(تاطوطخملافصو)لصفيفاهخيراوتواهيلإانعجريلاخسنلاماقرأانحضوأ



ةميقةطوطخمةنطلسللماعلايملايليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسةبتكمبدجوت-٤

ربتعتويبرغمطخبتبتكةخسنيهو(م١۱۷۱-ه١٤۱)ةنسىلإاهخيراتعجري

.اهيلإانعجريلاخسنلالضفأنم

ه۱اهخيراتو(٢۲٥٣۳)مقربةطوطخمةيرصملابتكلارادبدجوت-٥

ريثكناكخسانلانأتفشتكانأريغءالمزلادحأةطساوباهنمةروصىلعانلصح

اذل‹حضاولاريغريوصتلاةجيتنتاحفصلانمريثكحوضومدععماهيففيحصتلا

يفاهيلإانعجريلاخسنلانممدقأتسيلاأواصوصخقيقحتلاةيلمعنماهاندعيتسا

.لمعلااذه

روتخيشلاةبتكملثمةنطلسلالخادبةدوجوملاتابتكملاضعبيفثحبلاتلواح-١

رثعأملو«لباقلاةيالوبيثراحلادمحنبملاسخيشلاةبتكموةيدبةيالوبيلاسلانيدلا

ناكاذإامعخياشملاضعبلاؤسبتمقو‹قيقحتلاةيلمعمدختةعيدقتاطوطخمىلع

تالاصتالاضعبتيرجأمث‹يفنلاباوباجأفةعيدقلاناويدلاتاطوطخمنمءيشمهيدل

ايكرتبلوبناتسابةيمالساإلاتاطوطحخللاةبتكماهنمةنطلسلاجراختابتكمللضعبب

رٹثعأملفسأللورئازحاببازيميداوبةذتاسألاضعببوتومرضحبفاقحألاةيتكمو

.یرخأخسنىلع

هجوبنكيالهنأيهيدبلانملعل):نوراهمالسلادبعريبكلاققحلالوقيامكوًريخأو

امهمف«ييرقتهجوىلعالإًادحاوًاباتكصختيلاتاطوطحخللاعيمجىلعرثعننأعطاق
ًابقعمهءارودجيسهنإفتاطوطحخلملانمةعومحبربكأىلعلوصحللهسفنققحلادهحأ

فقوتيالثحبلانألةيقيقحةلوقميهو(١)(هباتكنمىرخأاخسنرهظينأعيطتسي

النمزلاو‹ًاليحتسمنوكيداكيتاطوطخملالكلقيقدلارصحلاىلإلوصولاودحدنع

۳۹صنوراهمالسلادبع-اهرشنوصوصنلاقيقحت:(١)



فاكتاطوطخمنمهيلإانلصوامنأنظنو«ديرناملكءاصقتسالانفعسي

.ناويدلااذهقيقحتل

وهو«خسنعستوهاهيلإانعجريلاخسنلاعومحبنأوهكلذدعبمهماءيشلاو

ةيلمعبمايقلادنعدعباميفةغلابةبوعصيللكشريبكددعوهلبليلقلابسيلددع

(۲۹۳۳)هتايبأددعغلبدقف«مجحلاثيحنمريبكناويدلانأواصوصخ©قيقحتلا

امعمتیبوحنىلإلصتهدئاصقضعبنأىسننالوةديصق(١٠٠)يفةنمضمتيب

وهكلذو‹حلا...تاجيرختوتامجرتوتافالتخاوةريثكثحبطاقنوتالاكشإنماهيف

تقوىلإجاتحيوادجاقاشلمعلاناكانهنموةساردلاهذهيفةبوعصلانمكم

.هزاحنإلدیهجدهجوليوط

ةلواحمولمعلايفبعصألارصنعلاوه١رميلسلاقيقحتلائدابمبيكسمتناكدقلو

.يصملعلالمعلاةحلصممدخياموةنورملاهبحمستامءوضيفالإئدابملاكلتنعجورخلامدع

عالظطالادعبوتاطوطحخملاقيقحتةيفيكلوانتتيلابتكلاضعبتضرعتسانأدعبو

يفهتعبتايذلاجهنملافصوىلعارداقيدجأ‹اهيفلمعلاءدبواهسفنتاطوطخللاىلع

:آلاوحنلاىلعناويدلااذهقيقحت

:فلۇؤملاوناونعلانمققحتلا:الوأ

‹حيحصلاىعلابًاققحاباتكناويدلاحبصينأةساردلاهذهنمفدحلاناكا

هفلؤممساوهناونعحصيذلا):وهنوراهمالسلادبعهفرعيامك(وقححلاباتكلاو

نإف(۲)(هفلؤماهكرتيلاةروصلاىلإنوكيامبرقأهنتمناكو«هيلإباتكلاةبسنو

انعجريلاتاطوطحملاعيمجنأيلنيبو«ناويدلاناونعنمققحتلاوههبتمقاملوأ

ناويدوهناويدلانأىلعتصندق(امهقاروأضعبتطقاست)نيتنثاادعاماهيلإ

ةخسنلاادعام«مسالااذههتماهلكو«يمرضحلاناميلسنبسيقنبميهاربإمامإلا

رعاشلامسادوجوعم(داقنلافيسلاناويد)ناونعهيلعتقلطأيلا(ه)ةعوبطللا

نم-ققححلاتافصديدحتهيفف-تيبلالآةسسؤمنعرداصلا-تاطوطخلملاقيقحتجهنمباتكرظنأ:(١)

.۲۳صىلل١۱ص

٣٦٤ص-نوراهمالسلادبع-اهرشنوصوصنلاقيقحت:)۲(

O۸

 



ناميلسخيشلاهقلطأثدحتسمناونعلاكلذو.ناويدلالخادبوفالغلاىلعاضيأ

ناونعبناويدلالظينأىلوألانمناكو‹ناويدلايفداهحجلاوفيسلاركذةرثكلورابلا

اولاقامكاهماحصأىلإنيواودلاةبسنيفةداعلاترجامك(يمرضحلامامإلا

نأواصوصخءافومضمىلإسيلو‹يتلاناويدويرتحبلاناويدوسيقلائرماناويد
ناونعلانوكينأبسنألانمنأتيأراذل«هسفنرعاشلالبقنمعضويملناونعلااذه

(نەطءمجءبأرخسنلاكلذىلعتصنامك(يمرضحلامامإلاناويد):وه

نمققحتلاهسفنوهناونعلانمققحتلانأدنانهنموةريخألاولوألااهقاروأيف
هريغىلإناويدلااذهةبسنلبقنمدحأعديملهنألهيلإباتكلاةبسننمكلذكوفلولا

.هيلإهتبسنليلداذهوةدحاواهنعذشتملرعاشلااذهىلإهتبسنخسنلالكف

:دحاووهخسنلاىوتحمنأنمدكأتلا:ايناث

اهيلإانعجريلاخسنلالكنأيلنييتخسنلاعيمجيفدئاصقلاىلععالطالا
تايبألاضعبيفالإمهللا‹اهنيبفالتخاكانهسيلواهسفندئاصقلاوهسفننومضللا

.هسقنوهماعلارهوحانكل‹ةفيفطلاصقاونلاوأةطيسبلاتادايزلاوتاملكلاوأ

:خسنلازيهرت:اثلاث

يهو«اهضعيباهتنراقملاهيلإعوجرلامتييلاخسنلاددعىلعيأرلارقتسانأدعب

نأىلإارظنو(ةرملوألةعوبطملاةخسنلايهةعساتلاوتاطوطخماهنمنام)خسنعست

يضتقيثحبلانإفتافصلاضعبيففالتخالاعمنومضملاسفتلمحتخسنلاكلتلك
دحوتيلاتافالتخالاقيثوتانيلعلهسيىحىرحخألانعةخسنلكزيتةقيرطعضو

لكلازمرانعضوانهنمو‹اهنملكيفةدايزلاوأصقنلاىلإةراشإلاكلذكواهنيب

‹ةطوطخملاتافصلكانلرصتخي‹ءاجحلافورحنمفرحوهزمرلااذهوةحخسن

لصفيفةخسنلكزمرىلعفرعتلانكيو‹اهريغنعاهزيمبالمساةباثعبنوكيو

.تاطوطحخللفصو
:ناويدلللصأكةخسنرايتخا:اعبار

ةخسنرايتخانمدبالناك‹ماعلارعاشلامساوناويدلانمدكأتلادعب

نماهبامنودنةدعاسماخسننوكتاهادعامو‹ناويدلالصأنوكتللضفألاريتعت



ةخسنوأهسفنرعاشلاطخبيهيلامألاةخسنلاىلعرثعنملاننأاو‹«شماحلايفقورف

ةحاتماخسنلالضفأنإف‹ةحضاووةلماكتمنوكتثيحباهبدهعلاةبيرقىرحأ

المبنأالإمدقلااهيلعودبياأعمف(وءزءنامأ(طأ٤مهه)تناكانيدل

يفصقنلاءاجدقففسأللو«خيراتلاةفورعمريغامنإمث(ن)ًاصوصحخواريثكًاصقت

.ةريخألاقاروألا

تاطوطخللاةيقبنماخيراتثدحأامهفامهتدوجنممغرلاىلعف(ج«ب)امأ

يأرلارقتساريكفتلادعبو.(ه۱۳۱۸):(ج)و(ه۱۳۱۳):(ب)خيراتف

‹ةدعاسمايهخسنلاةيقبولصألايهةعوبطملاةخسنلايأ(ه)نوكتنأىلع

فصننيحتاطوطحخملافصويفرخآلااهضعبوانهاهضعبركذن‹بابسأةدعلكلذو

:(هه)ةطوطحخللا

يهفاذلاهرشنلبقخسنعبرأبتنروقدقىلوألاةعبطلايهيلا(ه)ةخسنلانأ-١

.ةدحاوةخسننمةلوقنمتسيلوصقنيأاهيفسيلةلماكةحخسن

اهريغنمافيحصتلقأيهفةيعبطملاءاطخألااهيفلقتةقئافةيانعبتناكاهتعابطنأ-۲

.ةعوبطمامنوكلتايقابلانماطخحضوأو

نألمك‹نيتحفصىلعيوتحتيهوناويدلانمىلوألاةقرولااهصقنت(ا)ةخسنلانأ-٣

ثدحأاهخيراتفىرخألاخسنلاةيقبامأ(٤)ةديصقلانماتيب(٤٤)اهصقني(م)ةخسنلا

.صقنلاضعباهوانلقامكخيراتلاةلوهجباأوأ(م«أ)نم

:ناويدلاقيقحت:اسماخ

يهوةقاشلالمعلاةلحرمتأدبةدعاسملاخسنلاولصألاةخسنلادامتعامتنأدعب

اهطبضوةيرعشلااهروحبديدحتودئاصقلاميقرتبتمقدقف‹لوطألاوبعصألاةلحرلل

ريسفتودئاوزلاوصقاونلاةفرعمو‹خسنلانيبقورفلاديدحتو«ةيبارعإلاتاكرحاب
ةلصلاتاذةيرعشلاتايبألاوةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلاجيرختوةبعصلاتاملكلا

ىلعطاقنلاكلتلكفصوعيطتسنوخلا...عقاولاوتايصخشلاتامجرتوعوضوللاب

:يلاتلاوحنلا

ةيئاحمحلافورحلابسحةبترمةديصق(٠٠)ناويدلادئاصقددعنإ:دئاصقلاميقرت-١



كلتبيترتيففالتخاتاطوطخملانيبسيلواهيلإانعجريلاتاطوطخملالكيف

بيترتلاتيبثتىلإاندمعاذلو«هعضوميفهيلإانرشأدقو‹ريسيلارزتلاالإدئاصقلا

نيتسلاةديصقلايحولوألاةديصقلانمءادتباًامقرةديصقلكلانعضومث«اهيفدراولا

.اهزييمتلافماقرأعضونمدبالناكفنيوانعاهسيلدئاصقلانأل

اهيفددخحتلمهرةخسنلانأتظحالدقل:دئاصقللةيرعشلاروحبلاديدحت-۲

روحبلااهيفتركذاهضعبفخسنلاةيقبامأ‹ىلوألاةديصقلاادعامةيرعشلاروحبلا

رحبديدحتتلواحلبخسنلايفدروامىلعدمتعأملنأريغ‹ركذتملاهضعبوةيرعشلا
.ةديصقلكلبقهتنوداذل«دیدجنمةديصقلك

يفةيبارعإلاتاكرحلابةطوبضمدئاصقلانكتمل:ةيبارعإلاتاكرحلابصنلاطبض-۳

دقفخستلاةيقبامأ(ج‹ط‹م)يهصوصنلااهيفتطبضيلاخسنلاو(ه)ةخسنلا

ٹثيحبصتلاطبضنمدبالناكف«ءاطخألاباهضعبواليلقاهيفطبضلاناك

دقفطبضلايفخسنلانيبفالتخانمكانهناكامو‹حيحصلالكشلابهتءارقعاطتسي

.هأطخانيبوأهانلمهأدقفًاطخناكنإامأ«لوبقميبارعإهجوهلنوكينأىلعشماملايفهانود

ىلوألاةحفصلايفتددحدقل:لصألانعاهدئاوزوتاطوطخملاصقاوننيودت-٤

‹ةدوجومريغمأتاطوطخملالكيفةدوجومةديصقلاتناكاذإامةديصقلكنم

ناتظحالدقو«قاروأنماهنمدقفامو‹تاييأنمةخسنلكصقنيامتددحو

امأ‹تاطوطحخملاكلتقاروأنمددعنادقفلكلذو(زو«ن)خسنلايفرثكيصقنلا

.اهعضاوميفاهيلإريشأتايبأةعضبنوكينأاهيفصقنلاودعيالفتاطوطخللاةيقب
اریٹکدحجوتاهددعتوتاطوطحملاةرثكنأكشال:تاطوطخملانيبقورفلانيودت-٥

دقاهيلإانعجريلاخسنلاددعنأىلإًارظنو«رخآوخساننيبرهظتيلاتافالتخالانم
اهنيودتلاليوطًاتقوانمتذحأةريثكاقورفانيدلدجوأكلذنإفخسنعستىلإلصو

مدعوأقورفلاةيمهأىلإنايحألانمريثكيفةراشإلاعم«شماحلايفاهليجستمثنمو

نمرهظتيلاتافيحصتلاانتبثأامك«المألوبقمهجوقرفللناكأءاوس‹اهتيمهأ

٠هجونمرثكأكانهنوكينأنكيهنأسحننيحفقنو«قايسلاعمنعاهجورحخلالخ



:ةبعصلاوةبيرغلاتاملكلليوغللا

ناكقفدئاصقلانمريثكيفةبيرغلاوةبعصلاتاملكلانماريثكرعاشلامدختسادقل

لهسييكقايسلاعمبسانتياميتاملكلاكلترسفننأناويدلاققحننحنوانيلعامازل
ةفغللامجاعممهأبكلذيفتنعتسادقو.تايبألانمةدارملاناعمامهفئراقلاىلع

تنكوطيسولامجعملاوةغللاسيياقموةغالبلاساسأوطيحملاسوماقلاوبرعلاناسلك

ناعماتكرتوةملكللناعمةدعكانهنألقايسللبسانملاىعملابلاغلايفتبثأ

.اهتبثأتنكدقفةلمتحميناعملاكلتتناكنإالإتيبللماعلاىعملابسانتاليلاىرخألا

:عقاولاوتايصخشلاةمجرت-۷

انیلعلھفورعماهضعب‹هرعشيفةمهمتايصخشركذنمرعاشلارثكأدقل

ريغاهضعبو‹رصتخملكشبمهنمنيفورعملامجارتانوداذلو‹المجارتىلعروثعلا

نأعطتسنملاذلو‹خيراتلاومحجارتلاوريسلابتكيفركذتمجارتادحبملوفورعم

عقاوملانعامُأ.ىرخألادئاصقلاضعبوأتايبألانمهطبنتسنامىوسائيشاهنعبتكن

لالخنمنادلبلاءامسأنعثحبلاانلواحدقوةمجرتلانمريبكبيصناناكفنادلبلاو

خيراتلابتكوأنامُعونميلاتلوانتيلابتكلاضعبوتوقايلنادلبلامجعمباتك

.كراعملاونادلبلاضعبءامسأتركذيلاةغللاو

:بارعإلاوةيرعشلاتارورضلاعضاومنايب-۸
ىلإنايحألانمريثكيفاجليهنأيمرضحلاقحسإيبأرعشىلعظحاليام

دعبانفشتكااننكلو«ايوحنوايوغلةزئاجريغاأةلهولوألودبتيلاةيرعشلاتارورضلا
عجارمكلذتتبثأ‹ةعيدقلاةغللاصوصنيفريظنهلناكرعاشلاهقاسامنأثحبلا

‹فرصنيالامفرص:تارورضلاكلتنموةيرعشلاتارورضلابتكوةفورعملاوحلا

ركذمدعو‹ريمضلاىلعملعلافطعو‹ملدعبعراضملالعفلاعفروثنؤملاريكذتو

ىلإ«روكتملكشبثيغاربلانولكأةغيصلامعتساو«لصتلملريمضلادعبلصفلاريمض
ءوجحللتارربمانتطعأيلاوحنلابتكبةقيثوةلصىلعانتلعجيلارومألانمكلذريغ
لجأنمتارورضلاكلتىلإءوجللادمعتيناكانايحأهنأو«تارورضلاكلتىلإرعاشلا

لبقنمهيوبيساحلاقيلاةاحنلاةصخرباذخأو«ةغللايففرصتلايفهتيرحىدمنايب



(۱).(مالكلايفزوجيالامرعشلايفزوجيهنأ)

نماهزاوجقيئوتنيلواحماهيلعانرثعيلاتارورضلاكلتلكشماملايفانتبثُأاذهنو

حضونةيرعشلاتارورضلاىلإانقرطتبناجبواذه«اهيلإانعجريلاوحنلابتكلالخ

ةفقاخم«بارعإىلإجاتحتدقيلالمحاضعببارعإىلإنايحألانمريثكيفانقرطتاننأ
تناكاذإامعضاوملاضعبيفايباننأامك«ههجوريغىلعصنلايفاهليكشترسفينأ

.رٹكأوأنيبارعإلمتحتةملكلا

:لاوقألاضعبوةفيرشلاثيداحألاوةينارقلاتايآلاجيرخت-٩

الإ‹ةيهقفوةيرثنتالوقمسيلوةيرعشصوصنوهناويدلااذهنأنممغرلاىلع
كلذانيبامكةفيرشلاةيوبنلاثيداحألاومركلانآرقلانمسابتقالاريثكناكرعاشلانأ

ةفرعمئراقلاىلعلهسنيكدبالناكف‹اتالالدواهنيماضمىلإريشيأنايحأو«اقباس

ةينآرقلاتايآلابلغأعيرختبموقننأ«ثيداحأوتايآنمرعاشلاهسبتقاام

ضعبىلإًاضيأانرشأامك«ةيرعشلاهصوصنيفاهيلإراشأيلاةفيرشلاةيوبنلاثيداحألاو

قبسيلالاثمألاومكحلاكلذكو«هلتسيليهوهرعشيفاهنمضيلاةيرعشلاتايبألا
ضبوأاهيلإبهذيلاةيهقفلالاوقألاىلإنايحألاضعبيفةراشإلاعم‹اهيناعمىلإ

.عوضوملابةلصلاتاذةينآرقلاتاريسفتلا

:ةفحصملاتاملكلاحيحصت-٠١

يلاهتمرحصنللنألوةيملعلاةنامألليلصألاصنلايفلخدتلامدععاطتسملاردقتلواحدقل

اهيفنأتدكأتيلاتاملكلاضعبكانهنأتظحاليأريغ‹اهيففرصتلادحأليغبنيال

نملحخدتلاىلإنايحألاضعبيفةرورضلايتأحلااذلف‹اهيلإبهذينأنكمبالرعاشلانأوافيحصت

يدلحجرتينأدعباهضعبوأخسنلاةيقبيفدروامىلإدانتسالابكلذوةظفللاحيحصتلحأ

]اذكهنيسوقنيبةححصلملاةملكلاعضأتنكوةياغللدودحملكشبكلذناكواهتمحيحصلا

.بوصألاىلإاهنعلودعلامتيلاةملكلاىلإشماحلايلريشأمث[

نألةطقنلكىلعةلثمأركذأملو‹ميقلاناويدلااذهقيقحتيفهتعبتايذلاجهنملاوهاذهفاريخأو

اذهيفراصتخالاتلواحانأفءهتركذاملكىلعةريثكةلثمأدجيقيقحتلااذهعلاطينملك
.قيفوتلايلوهللاو‹جهنملااذهعابتايفانقفودقنوكننأىسعوضرعلا

۳۳ص-يتاريسلا-رعشلاةرررض:(۱)

-۳-

 



تاطولطخملافصو

ةدحاوةخسناهنيبنم‹خسنعستىلإناويدلااذهقيقحتيفانعجراننأاقباسانركذ

نلكقيقحتلايفهيلعانرسيذلاجهنمانيبنأدعبو‹اطوطخملازياليقابلاوةعوبطم

هانأدبيذلاءانبلالمتكيىح‹لمعلااذهيفاهيلإانعجرةطوطخملكفصونمدبال

ةفرعمةمداقلالايجألاهيلإجاتحتمهمرمأتاطوطخملافصونأل«هجونسحأىلع

قيقحتلاةيلمعنأملعيلو‹ةيناثةرملمعلارركتياليح‹اهيلإعوجرلامتيلاخسنلا

ةخسنلكلنأامك.اهتليصحةياهنلايفلكشتيهوخسنلاكلتلكتبعوتسادقهذه.

انهنمف«اهريغنعاهرخؤتيلااهويعاضيأاو‹اهاوسنعاهبفلتختيلااهتازيم

يلاخسنلالكلالصفمافصويلياميفعضنثيدحلايجهنملاقيقحتلادعاوقعمايشمتو

ىلعانكمهوءةيمهألقتيلامثاهنممهألابنيئدتبم‹لمعلااذهيفاهيلعاندمتعا

:بيقرتلا

:(ه)ةخسنلا:الوأ

١٤)ةنسةروشنملاوناويدللىلوألاةعبطلايهةخسنلاهذه

‹ةرهاقلابةيرصملابتكلارادنماهنمةروصىلعانلصحدقو«رصعبةينورابلاةعبطلاب
ةخسنلاةياهنيفوةحفص(١١٠)يفعقيناويدلاو«(۸۹٠٠۲/ن)وهكانهاهمقرو

هتءارقنماهدمتسا(ناويدلارشان)ييورابلاناميلسخيشلااهعضورعاشللةمجرتدجوت

دعبو.يحاورلالاسويلاسلاديمحنبهللادبعنيخيشلانمهلصواملالخنموناويدلل

بسيدألامهنمثيدحلارصعلاءابدأضعباهبتكناويدلاىلعتاقيلعتةدعدجوتةمجرتلا

.هعادبإوهرعشةدوجبديشتوناويدلاىلعٍيثتتاقيلعتيهو؛يطولفنملايفطلىفطصم

:اهعلطميلاةيئابلاةديصقلابةخسنلاهذهتأدتبادقو

بلاطملاهيلعتزعوأقاضاذإبهاذملاديلبلانهولاىلعقيضت

۰لابيهتنتو :اهعلطميلاةيئاحلاةديصقل

اهراهدزاواهويهالمتزعواهراضغنسحبايندلاتهزنئل

:هيفلوقييذلاتيبلااهرخأآو

اهرامهناوايحللدعرمهموقرابحالامراتخملاىلعىلصو



ىرضخألاخسنلاةيقبانربتعاوساسألاةخسنلااهانربتعاوةخسنلاهذهىلعاندمتعادقو

:بابسأةدعلعجريكلذو‹قيقحتلايفةدعاسماخسن

:١١٦٠صيفرشانلالوقيفةعيدقلاتاطوطحخملانمددعةنراقمةجيتنةخسنلاهذهنأ-١

نمولختالوةقرفتمنكامأنمتيلجةددعتمخسنىلعهحيحصتةلباقمتناكدقو)
ءاوساهلكخسنلايفوهفلمأتللةجاتحلاةدقعملاتايبألانمهيفامف«فالتخاوفيرحت

يلاخسنلاددعنأنيبتقيقحتلاةيلمعلالخنمو«(اهبلاغعمحضتيةغللاةعجارعو

:تيبلاىلعقيلعتلايف٢۲صيفلوقيفعبرأيهناويدلارشاناهيلإعجر

قحلاكناعبرلاولبإلانمةعذجثيحةسدسىكزتنيعلااذك)

(هيفلمأتيلفءاوسةعبرألاخسنلايفتيبلا:(١))
:تيبلاىلعقيلعتلايف۳۹صيفلوقيامك

(دمرلافيلااهمابهأاهيراثوهرمآبحایرلاجوهترشنامو)

(نونلاباهلعلولمأتيلوفتعلاةعبارلايوخسنثالثيفاذك:(١))
اهتتنراقملالخنمكلذوقيقحتلانمءيشبتيظحدقةخسنلاهذهنأيعياذهو

.كلتلافصووأاليصفتركذيملرشانلانأهلفسؤيامنأريغ.ةكيدقخسنعبرأب

.مويلااهريصمفرعيالو«اهتباتكخيراتالوتاطوطخللا

اموهوديلاطخبةبوتكمتسيلوةعوبطمةخسنانألخسنلاحضوأةخسنلاهذهنأ-۲
.ىرخألاخسنلاةيقبيفديلاطخببوتكملانمريثكمهفىلعاندعاس

ءاطحألاةلقلالخنمكلذحضتيواهيفريبكدهجلذبمتدقةخسنلاهذهنأ-۳

دقو‹خسنلانيبقورفىلعلدتيلاشماولاضعبلالخنمكلذكوةيالمإلاوةيعبطلل

.اضيأقيقحتلاةيلمعيفاهانتبثأوشماوملاكلتنماندفتسا

ليلدوهفزمرلااذهدروامنيأف‹(ه)زمرلابةخسنلاهذهىلإانزمردقواذه
.ةيلصألاةخسنلاهذهىلع

:(م)ةخسدلا:ايناث

ملعلايملا)يليلخلادمحنبدمحأةمالعلاخيشلاةحامسانيلعاهبداجةطوطخملاهذه

ءانبأدحأنمتاطوطخملانمةعومجبعماهارتشاهنأبندافأيذلا(نامعةنطلسل

يبرغمطخبتبتكةطوطخميهو«رئازحلاءاملعدحأشيفطاميهاربإقحسأيبأةمالعلا



نبفسوينبورمعوهاهخسانو‹م١۱۷۲قفاولاه١٤٠ةنسىلإاهخيراتعجريو

وهو«يخامشلادحاولادبعنبدیعسنبدمحأنبفسوينبورمعنبفسوينبدمأ

.ايبیلبةسوفنلبجةيضابإنم
اهنكلوةينيدةديصقدجوتناويدلارخآيفو‹ةحفص(١۸٠)يفعقتةطوطحلملاو

خيشلااهيفىثرييسوفنلاحوننبحتفرصنوبأةمالعلاخيشلليهامنإورعاشللتسيل

ربتعتةطوطخلملاو.كلذىلعخسانلاصندقوهللاهمحريدربلاميهاربإنبايركزنبىجي

اماهقاروأوصقناهيفسيلةلماكةخسناملاهيلإانعجريلاتاطوطحخملانسحأنم

(4)مقرةديصقلايهو«ةدحاوادعامةلماكاهيفةدوجومدئاصقلالكو«ةميلستلاز

ملاغارفاناكمعضوهنأبًاملع(١٠٠ىلإ۷٠نم)تايبألااهيفنودتملثيح

ةطوبضمافمنأاضيأةطوطخملاهذهزيبامو.كلذببسيردأالوائيشهيفبتكي

اميفقيقحتلاةيلمعيفاندعاسيذلارمألاوهوةليلقاهيفءاطخألاوةيبارعإلاتاكرحلاب

.ناويدلايفةلكشملاتاملكلاطبضيفةقدلايرحتيفدعب

ملسوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصميحرلانمحرلاهللامسي:هلوقبةطوطخملائدتبتو

:هللاهمحريمرضحلاسيقنبميهاربإدمحموبألجألامامإلاهلاقامو

بلاطملاهيلعتزعوأقاضاذإبهاذملاديلبلانهولاىلعقيضت

:هلوقبةطوطحخملاخسانلامتتخيو«(ےه)يفانركذنأوقبسيلاةيئاملاةديصقلابيهتنتو

ةودقونيملسملامامإلطألاربحلاولجألامامإلاراعشأنمهوضودنزلاطقسرخآاذه)

ميهاربإدمحميبأمالسإلاونيدلاراتملماكلاريرحنلاولضافلاخيشلانيدلابكسمنم

دحألامويةحيبصهخسننمغارفلاناكو«هيلعهللاةمحريمرضحلاناميلسنبسيقنب

هبتاكديىلعفلأوةئامونيعبرأوةعبسةنسنابعشرهشنمتلخةليلرشعةعبرأل

فسوینبورمعنبفسوينبدمحأنبفسوينبورمعهدعبنمهللاءاشنموهسفنل
.(يخامشلادحاولادبعنبديعسنبدمحأنبا

دقويليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسةبتكميفةدوجومةخسنلاهذهلازتالواذه

.اهنمةروصبانظفتحا



:(أ)ةطوطخملا:اثلاث

ييدلاراشتسللايديعسوبلادمحأنبدمحمديسلايلاعمةبتكمبةدوجومةطوطحخملاهذه

ةنسىلإاهخيراتعجريةطوطخميهو«هللاهظفحمظعملاديعسنبسوباقناطلسلاةلالحب

ةرسألادجيديعسوبلاديعسنبدمحأمامإلادهعيفتنودامنأيأاه٥٠

يهو(٤٤٤۱):وههتبتكميفاهمقرو(ه١۱۹٠ت)نامُِبةمكاحلاةيديعسوبلا
نيتحفصىلعيوتحتيلااهنملوألاةقرولاىوساهصقنيالةلماكتموةديجةطوطخم
:هصنو(٠۳)مقرتيبلابًادبتيهفاذل‹لوألاةديصقلانم

بلاخمنيلاعلاموحليفمحلالذرةلاقمعمستالورمشف

اهضعبنمةطيسبلاتايبألاضعبطوقسادعامةلماكةدوجوميهفدئاصقلاةيقبامأ

.هعضوميفكلذىلإانرشأدقو

ء(ىه)ةخسنلايفاهانركذنأقبسيلاةيئامحلاةديصقلابةخسنلاهذهيهتنتو

اتیبدحأانھهيهوتمت):۱۷۷صيفخسانلابتكةديصقلاكلتدعبو

كسمتنمةودقونيملسملامامإلضفألاريحلاولجألايمرضحلامامإلاناويدمامتيهو

يمرضحلاناميلسنبسيقنبميهاربإدمحميبأنيدلارانملماكلاريرحتلالضافلانيدلاب

خسانلالاقةديصقكلذدعبدروأمث.(ميحرفوؤرهنإهحورسدقوهناطوأهللاتبث

يفاهدعبلوقيمث«هلحدموهرعشلظيرقتيهلبهلتسيلاإةقيقحلاورعاشللاإ

لاس...ىلاعتهللريقفلادبعلاديىلعهقيفوتنسحوهللانوعبباتكلامت):۱۷۹ص
أيمث)لاوشنبنيسحنبیسومنبداننبملاسنبسیمنبدمحمنبلشاهنب
هبحوهخيشلهخسنًابهذميضابإلاوانكسميويلحنا(هسفنخسانلانمهنأودبيطشك

مويلايفهمامتناكو«يدمسلايديعسوبلافلخنبدمحأنبهللادبعخيشلاهدويفصو
ةرججحلانمةنسفلأوةئامونيعستوسمكةنسروهشنمةدعقلايذرهشنمرشعيناثلا

نبدمحأروصنلملامامإلاانالومرصعيفميظعلايلعلاللابالإةوقالولوحالو‹ةيوبنلا

.(يديعسوبلادمحمنبديعس

ضعبريخألايفاهبقحلأو‹ةحفص(۱۷۳)يفةطوطخلملاهذهيفناويدلاعقيو

ةامسملاةديصقلااهنم‹كلذىلعخسانلاصندقورعاشلاىلإبسنتمليلادئاصقلا



.عرشلانايببحاصيدنكلاميهاريإنبدمحمخيشللةنلافصويفةيريبعلا
قرولاةطساوبةظوفحماهقاروأو‹دمحمديسلاةبتكميفنآلاةدوجومةطوطحملاو

ضعبنأريغحضاوطخبةبوتكميهو«ةيجراخلاتارثؤملانماهظفحلطوغضملافافشلا

يفانتدعاسىرخألاخسنلانأالولسبللاضعبببسياموهوةطوقنمريغفورحلا

.فورحلاكلتنعفشكلا

:(ن)ةخسللا

ةسنيهو ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبتاطوطحملاةرئادبةدوجومةخسنلاهذه

طلحدقو«ةبترمريغفسأللاهنأريغ«اهقرونمواهطخنمرهظيامبسحدجةعيلق

دئاصقزييتعطتسااهيفناعمإلادعبويناريغ«ينتملامهنمنيرخآءارعشلدئاصقاهعم

قرولاةيعونلالخنمكلذكوتاطوطحخلملاةيقبباهتنراقميكلذو«هريغنميمرضحلا

ةيناثةرماهتبترمثاهدحولناويدلادئاصقزرفىلإتدمعاذلف‹هبةبوتكملاطخلاةيعونو

تفشتکاف‹اًاحفصميقرتمثاهبيترتواهديدحتتعطتسافلصألابةروصلاةنراقمبكلذو

يقبتمانأريغتاحفصلاودئاصقلانمريثكدقفو‹ريثكطقساهبةطوطخملاهذهنأ

يلاخسنلانمضاهانتبثأاذلو«ةحفص(١١٠)ىلإلصوهبسأبالاديجًردقدَعُياهنم
دجوياممعدياهيفهاندجوامنألو‹خسنلامدقأافوكلامتحالقيقحتلايفاهيلإانعجر

.ىرخألاخسنلاةيقبيف

لكيفةطوطحخلاهذهيفدوجوملاصقنلالكىلإانرشأاننأىلإةراشإلاردحتو
(...يمرضحلاسيقنبميهاربإمامإلاناويداذه):هلوقبةطوطخملاتأدتبادقوعضوم

:هصنوىلوألاةديصقلانم(۲۳)مقرتيبلابمث
بلاطيياوسوأقحلكاوسلقعممويلايللهنياعلضفلاابأ

:هصنو(١٠)ةديصقلانم(۷١۱)مقرتيبلابمتختو

مشغتلااولوأهوباجأاموملكلاولحناكدقىفطصلملاو

خيراتاهاروكذمنوكينأضرتفييلاناويدلانمةريخألاةقرولانأهلفسؤيامو

مزذنمنوکتنأعقوتأنكلواهخيراتديدحتانيلعبعصياذل.ةدوجومريغاهخسن

.مهتمئأضعبحدميفتليقيلادئاصقلاضعبدوجولةبراعيلا



يموقلاثارتلاةرازوبتاطوطحملاةبتكميفاملاحىلعةطوطحملاهذهتلازامواذه

حدميفتليقيلاكناويدلانمتسيليلادئاصقللعزنوبيترتةداعإىلإجاتحتو

املةقالعاليلاتاروثتلاضعبكانهنأامك.يبتملادئاصقوأةبراعيلاةمئأضعب

(ز۷):صاخلامقرلاو(١٠٤٠):ماعلامقرلا:نيمقرلمحتةطوطخلملاهذهو.ناويدلاب

٠(ن)زمرلابامنانزمردقو

:(ط)ةطوطخلملا

)م٦۸)مقربيديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكعبتاطوطخلملالضفأنميه

ةيادبلايفةبوجأاهيتفدنيبةطوطحملاهذهمضتذإةطوطحخللاطسويفعقيناويدلاو

ضبهيلإاههجويلاةلئسألاضعبنعيصورخلاسيمحنبدعاجنبرصانخيشلل

.ةحفص(٢۲)يف(زيلحجنإلامهلعل)ىراصتلا

حو(٢۲)مقرةحفصلانميمرضحلاسيقنبميهاربإمامإلاناويدادبيمثنمو

يفتعضوةيئاحلاةريخألاةديصقلانأريغدئاصقلالكىلعلمتشيو(٢٠۲)ةحفص

ةديضقيأتناويدلادعبو‹ءامحلاةيفاقنمتسيلوءارلاةيفاقنماهرابتعابناويدلاطسو

.هيلإةهجومةلئسأىلعهتبوجأضعبو(ه١۲۸٠۱ت)يليلخلانافلخنبديعسخيشلل

دمحأنبدمحمديسلاةبتكميفةفدصلاقيرطبةطوطخملاهذهتفشتكانأبحجعنمو

نمءيشوىراصتنلالئاسمىلعدعاجنبرصانخيشلاةبوجأ.امناونعنأليديعسوبلا

.يمرضحلامامإلاناويد

نبمساقنبناطلسنبملاسنبناطلسهبتکوحضاووديجطخبناويدلابتكدقو

رهشنميداخحلاءاثالثلاموي:خيراتبكلذويوربألايركسللدمحأنيدعاجنبناطلس

ةيوبنلاةرجمحلانمةنسفلأوةنسيئاموةنسنينامنوعبسةنسروهشنمبحر

.(ه۲۸۷۱)

نيدلابكسحتنمةودقونيملسللامامإلاقو):هلوقبناويدلاخسانلاحتتفادقو

رونوهللاهمحريمرضحلاناميلسنبسيقنبميهاربإنيملاعلابرهبرمأاميلماعلاملاعلا
ميحرلانمحرلاهللامسب:ليوطلانمءابلاةيفاقىلعلاقو......هحورسلقوهحيرض



بلاطملاهيلعتزعوأقاضاذإبهاذملاديلبلانهولاىلعقيضت

:اهعلطميلاةينونلاةديصقلانمتيبرخآءاهتنادعبلوقيو«ىلوألاةديصقلارخآىلإ
اناودعواكلمابلطالوالالارطبالوانمقارشأالهللاو

قسحهللدمحلاوهقيفوتنسحوهللانوعبيمرضحلاناويدمامتبتيب(٠٤٠)يهوتمت

ةنسعبسةنسروهشنمبجررهشنميداحلاوءانالثلاىحضكلذوهدمح

.(ط)زمرلابالانزمردقو.ةرجمحلانمةنسفلأو

:(ز)ةطوطخملا
يهو«يديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكمبةدوجومةطوطحخملاهذه

دقولكآتماهتاحفصضعبو‹ادجةعينقلاتاطوطحخملانماضيأيهو(٥)مقرب

يفقاروألانمددعاهنمطقسامكةطوطخملاةيادبيفتاحفصلاضعباهنمطقس

.ةياهنلا

:هصنو:(٤)ةديصقلانم(۸)مقرتيبلانمًادبتيهفاذل

ةيفرشملاورمسلاحامرلازهباوغباذإنيقسافلايزجنكلذك

:ةيميملا(٦٠)مقرةديصقلانم(١٠)مقرتيبلابمتختو
مداخريغامنإاتيباهلهأةيندلاايندلامدخناذإ

قةصقانلااًاحفصنأامكطوغضملافافشلاقرولابنآلااهقاروأةظوفحمةخسنلاهذهو

.ةحضاووةرهاظةديدحلاتاحفصلاو«ةبتكملابنيدوجوملاةبتكلالبقنمةممرم

يكلءافوزعمريغاهخسنخيراتنإفةطوطخملاقاروأنمددعنادقفببسبو

نبحلاصةخسن):ثيدحطخبوصاصرلاملقبتبتكةطوطخللاةيادبيفةرابعتدجو

ملامهيلعدامتعالانكيالخيراتلااذهنكل(ةنسيمرضحلالاصنبنسح

.خيراتلااذهنممدقأاههُأاهيلعودبيةطوطخملاوهسفنخسانلاطخبنكي

:(و)ةخسلنلا

‹يديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكمتاطوطخمنمًاضيأيهةطوطخللاهذه

‹ةياهنلانموةيادبلانمقاروألاضعباهنمطقسةطوطخميهو(١٠٤٠)مقرلمحتو

¥



نم(١۱)مقرتيبلاوهاهيفةدوجوملاتايبألالوأو.اهخسنخيراتفرعيالفاذل

:(٥)مقرةيئاتلاةديصقلا

تاقيملابسانلاماحدزادعبهتاقيماسماىحضأقحلاو

:تيبلاصنوناويدلايفةريخألاةيئاملاةديصقلانم(١)مقرتیبلابيهتنتو

اهراجنءوضهنمنيقيبتفصضماوغفيطلتناكةرهزىوط

ةطوطخملاهذهيفلمعلالالخنمو‹ةطوطخملاطسويفقاروألاضعبلطقسكانهو

ةملكلادبإيفنايحألاضعبيفهفرصتوخسانلاطخنعجتانلافيحصتلاةرثكانلنيبت

یلعلمتشتافوکيفنمکتاهتیمهأنكل«هعضوميفكلذلكانتبثأدقوةملكناكم

.اهئارتهاواهقاروأضعبلكآتلادجةيدقافوكلامتحاعمةلماكلادئاصقلانمريثك

:(ب)ةخسللا

دمحأنبدمحمديسلاةبتكمبةدوجوملاتاطوطحملالضفأنميهةطوطخلملاهذه

.(۱۱۳۲)ةبتكللاباهمقرو‹طقسيأاهبسيلةلماكاهنأليديعسوبلا

ملاعلاويضرلاخيشلاناويداذه):اهيفبتكةطوطخلملاهذهنمىلوألاةحفصلاو

نامعبمثتومرضحضرأبنيملسلملارمأبمئاقلانيدلالهأةودقونيملسللامامإيضرلل

(نيملسللاهبهللاعفتيضابألايمرضحلاناميلسنبسيقنبميهاريإقحسإيبأبكلل

.ةمئألاتارايزلاهيلإهئيناكامنإونامعيفشعيملذإًاطخوه(نامعبمث)هلوقو

:اهعلطميلاةيئابلاةديصقلايهناويدلااهمئدتبييلادئاصقلاىلوأو
بلاطملاهيلعتزعوأقاضاذإبهاذملاديلبلانهولاىلعقيضت

:هلوقاهرخآو(٠1)ةيئاحلاةديصقلابةطوطخملايهتنتو
اهرامهناوايحللدعرمهموقرابحالامراتخملاىلعىلصو

ةحفصلايفو«ةحفص۱۷۳يفعقتو(ه۱۳۱۳)ةنسيلةطوطحخملاتبتكدقو

يهو«هريغليهامنإورعاشللتسيلامنأىلعخسانلاصنةيرعشتايبأتدحوةريخألا
لظالمويهلظبهللامهلظيةعبس)يوبنلاثيدحلااهيفمظنةيرعشةعوطقمنعةرابع

:خسانلالوقياهدعبو(خلا...هلظالإ

رشعةنسروهشنملاوشرهشنم٢۲وةعمحلاحابصناويدلااذهديوستمت)



لوحالومالسلاوةالصلالضفأهيلعدمحمانديسةرجهنمةنسفلأوةنسةئامنالثوةنس

دمحنبسيمنبديعسليلذلاريقحلاريقفلاديىلعميظعلايلعلاهللابالإةوقالو

نبىيةمالعلاملاعلايضرلادهازلاخيشللهخسندقو‹يلعيبمداخيولهبلايرسدللا

.(يصورخلاناهبنيبأنبنافلخ
:(ج)ةخسللا

نبدمحمديسلاةبتكماهبظفتحتيلاةميقلاتاطوطحملانمربتعتةطوطحملاهذه

تبتكامهأىلإةفاضإلابصقناهيفسيلةلماكةخسنامهفوكببسبكلذويديعسوبلادمحأ

ىلوألاةحفصلايفبتكو(٠٠٠1)وهةروكذملاةبتكملايفاهمقروحضاووليمجطخ

يضرللاملاعلاويضرلاخيشلاناويداذه):ةفرخزملاةرئادلالحخاديفةطوطخملاناونع

نىكللانامعبمثتومرضحضرأبنيملسملارمأبلماعلا‹نيدلالهأةودقونيملسملامامإ

.(نيمآنیملسللاهبهللاعفنيمرضحلاناميلسنبسيقنبميهاربإقحسإيِبأب

:اهعلطميلاىلوألاةيئابلاةديصقلابناويدلائدتبيو

بلاطملاهيلعتزعوأقاضاذإبهاذملاديلبلانهولاىلعقيضت

:وهاهيفتيبرخآو(٠1)مقرةيئاحلاةديصقلابيهتنتو

اهرامهناوايحللدعرمهموقرابحالامراتخملاىلعىلصو

ةخسنيهو‹(ه۱۳۱۸)اهتباتكةنسوةحفص(۱۷۲)ةطوطخملاتاحفصددعو

نوكتامهنيبقورفلاداكتوريبكدحىلإاهمههيبشاهنِإلب(ب)ةخسنلابدهعلاةبيرق

.ةدحاوةخسننملوقنمامهيلكنأوأاهنمةلوقنمتناكايروادجةليلق

هللانوعبفيرشلاكرابملاناويدلااذهمتدق)۱۷۲صةطوطحخملارخآيفخسانلالوقيو

نممارحلاومرحلارهشنمتلخاموينورشعوةعستوءائالثلامويىحضهقيفوتنسحو

نبنامیلسنبدمنبفيس...هلرفغيملنإهبنذبريسألاديىلع۱۳۱۸ةنسروهش
دمحمنبرصاندلاولامركلاخيشللهتخسن..يلوعملايسحلبلاديعسنبنافلخنبملاس

هولااذهبقحلتو‹ناويدلااذهقيقحتيفاهيلإانعجريلاتاطوطخلملايههذه

.اهقيثوتواهيلعفرعتللاهريوصتاننكمأيلاتاحفصلاضعبلاروص
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.(ضرأل):(ط)يفتدرو:(ضرأب)7
نوننأ:ناثلاو«اهتملدب(بعاوكلا)ولعافلايهةوسنلانوننأ:لوألانابارعإاهوثيغاربلانولكأةغلىلعةغيصلاهذه:(بعاوكلانیکب)8

۱جليقعنباحرشو«٩٤4fosصماشهنیال-بيللاغمرظنأ).معاشهنباهححجريذلااذهو«لعافلايه(بعاوكلا)وثينأتةمالعةوسنلا

.(بلاطملا):ىرخأةياوردوت(م)يف:(بئاصملا)
بارعإلالعجيوتالاخلاعيمجيف(نينس)ةملكيفةمزالءايلالعجينمةغلىلعةملكلاهذهيفنيونتلالمحنكي:(ًانينس)۷

يبومسيتيبلةغلوهتاكرحلاببارعإلاو.ملاسلاركذملاعمحبقحلملابارعإاهارعإنمًالدبنوتلاىلعتاكرحلاب

.نيتياورلاىدحإيف(فسوينينسكانينسمهيلعاهلعحامهللا):هلوقيفةغللاهذهبرينلاملكتدقو«رماع

.(٦۱-٤٢٤٦ص٥ج؛ليقعنباحرش)

ثودحببظاوأاهلطعلو(بضاوأ):(ط)يفو«نانياورلادحوت(م)يفو«(براحأ):(ج«ب)يفامناكمدرو:(بطاخأ)-
.ماقمللبسنأامنأل(بطاخأ)ححرألاو‹ءاظلاوداضلانيبطلخلاببسباهفيحصت



هدبرناىلَعمهنمتفرعاذِإ٩

ىكَحنمفاَبَسْمُشلانإَتاَهيعَو٠

مهيفلدَعلایوماوفاخحامهللاوق۱

اولَهاَحُتَنيذلاموقلاةنباييلَس۲

مهبمأكيوقكاريذاعماودبأأ-۳

عزضشموفضيهالمكالوأ٤

ليابعمهنمكللساسأكولم٥
ىرولاىلعفةطسبعمةردقمل١

ابتارممھیفسابعلاُكللايب-۷

دشْرلانعشاواَهَمَزرَعىت

ُبِياغَّرلاوالملاِهللاوفو

©ياذاَمِببيلَع

”برالقويداسُحرثكت
©”بئاونلاهيلعتلحنملاف

°”موللاحيجارملابج

بهاوموعساووفعلِظمح
اهيلعولعتل3 )1٦ُ(بتارللااهيلع

.هرعشيفةرهاظلاهذهراركتببسبرعاشللةغلاهنأامإوةرورضللامإةزمحلافذحواهلصأ:(اضيب))9

.(طيسولامجعللا)ةرمحلاوداوسلانيبنولفاكلامضب:(ةفلك)-
روغةمجرتهلدحأملو(هدعبامف۷٠)تايبألايفهركذدريسيذلابشوحنبنعمنبسابعلالضفلايبأموقمه:(بشاوحلا) (0)

.ةديصقلاهذهاهنمدئاصقةدعيفهحدمرعاشلانأ

۳۳صيفاريسللرعشلاةرورض)فرصتيالامفرصبابنمةيرعشةرورضةملكلاهذهيفنيوتتلا:(اريذاعم)©
.ناتياورلادحوت:(م)يفو(كموقل):(ج«ب)يفتدرو:(كموقك)-

.(برعلاناسل).بوركملا:فهاللاونافهللاوءرطضللوه:(فيهللا)©
.(مهيف):(ج؛«ب)فتدرو:(مهنم))*(

غالبلاساسأ).نولازيالمهكلمىلعاورقأنيذلامه:(ةلهابعلا)كوللاو.فيحصتوهو(لهايع):(ب)يفتدرو:(لهابع)-
.(۲۹۲ص

.(برعلاناسل).لقعلاوةانألاوهو(مليلا)عمج:(مولحلا)-

ىلعأ:بوخنشلاوهةبوخنشوباخنشوبوخنشعجبيخانشلاو.ليرطيأ:بختشنشلحروبخشعمج:(بحخانش)
اهابدوصقملاو.(برعلاناسل)رعيبلارهظةرقف:بوخنشلاو«ةبوخنشءاهسوؤرلابحلابيخانشو«لابحلا

.مهؤارەكو موقلاسوؤرمهنأ
بأ:هشسانأركذفاهيفهحدميلادئاصقلاضعبيفهفرعرعاشلانأريغمحارتلابتكيفةمجرتهلدحأم:(صسابعلاكلللر©

مقرةديصقلايفهنعلوقيف..يدنكلايرماعلابشوحنبنعمنبسابعلالضفلا

دودجيرسماعقف
هعساودحلرذناطلسلاكلماوه

:(۲۱)مقرةديصقلايلهنعلوقيو

بشوحنبنعمنبسابعلضفلايبا

جحذمدالوُدالمألاةدنكونب

جرزخةنباايساّبعلايفرتغتل

رضاَحودابلكهاذمعو
رماعناطلسدوحجلایلومدولايح



ىرولايذقازرأناطلسلاىلعنأك-۸

الرْثَمسانلالديالنمٌنكلو۹

مهماحدزاطيطُغىقليدقسانلامه٠

مهعالدنودفاولا(ىلمأ)لشضفلاابأ٢

اهيو(ماسح)يتاجاحلضفلاابأ-٢
ليقعممويلايللهنياعلضفلاابأ۳
اعّدلايفدهحلاةياغاًمَألضفلاابأ٤

اقنعأبرغلاوقرشلاٌنِإابأ٥

بئاصعمهنمفارغللهراديفف

بحاحفعلانمهيفاموفرعب

9برآلاهيدلیضقُتْنَمبابىلع
n CE براضكّرحبنايئالدلماف

باوليهفيهوسيكيلع

)بلاطبياوسوأقلكاوس

©”كنمرصنلاامأو؛يدنعف

©بهاربرغللقرشلانإوكيلإ

(

Yi ۶ و2.
©”بئاتكلادوعرلافاجرإفتوابرفغمقرشلابكريالىمىحف-٢

دقنلانكلووأءالزتمسانلالخديالنمكانهنكلو:لوقننأكفوذحلامالكلاضعبريدقتىلجاتحنتيبلااذهمهفل

.كلذهباشاموأءًالزنمسانلالخديالنمىلإهجوتي

.دیعبوهو(يضقتدق):(ط)فو«(یقلتنم):(ج«ب)يفتدرو:(یضقتنم)
سافتألاوتاوصألاانههبدصقيو.(طيسولامجعملا)هميشايخيفسفنلاددروتاصيأًاطيطغطغلاقي:(مهماحدزاطيطغ)-

.مركلااذهبابىلعماحدزالاةدشنمةحتانلا

.(فرعلانع)و(فرعلانم):ناتياور(م)ةخسنلايفدرو:(فرعلانم)-

سوماقلايفءاجحدقفاهانعمصوصخبو.ءاينعةيلقنمامنألةروصقملافلألاباهنأباوصلاو؛(المأ):عحه)يفتءاح:(ىلمأ)"©

اوللطأنيدفاولانأبعضوملااذهيفلاقينأنكميو«(هديقيفهلتعسورمعبلاتيلمأو:هيغيفهلتيلمأ):طيحلا

.ميركلاىلإلصتلمهئالدلابح
.ولدعمجءالدلاو:(مُهالد):(ج«ب)يفتدرو:(مهءالد)=
.اهدعبتنأيلانإةزمهرسكتنأىلع«ىلمأنمرمألعفلأ:اهلعلو(برعلاناسل).(لَمألا)لثمامامتءاحّرلاعتلمألا:لماف)-

.فيحصتوهو(ماسح)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأبارصلاوهو(ج)يفتدرواذكه:(ماسح)

.(يئاوس):(ج«ب)يفو«(كاوس):(مط)يفتدرو:(ياوس)
.نزولانعجورخكلذيفو(اعدلاىلإ):(ط)يفتدروو.ةرورضةزمحلافذحو‹ءاعدلايفاهلصأ:(اعدلاف)

دقوءكيلإاعلطت:(كيلإاقنعأ):باوصلاو«(كيلإاقبعأ):(ب)يفو؛(كيلإاقتعأ):(نط؛ج)يفتدرو:(كيلإاقنعأ)0
.(تعفتراوتلاط:ةبضحلاتقنعأوءهلبنسجرخولاط:عرزلاقنعأوءهقنعلاط:لحرلاقنعأ):ناسللايفءاج

.(بهاو):(م)يفتدرو:(بهار)=
.(ناسللا).باحسلايفِهِيَدَهَْهددرت:دعرلافيحرو«برحللاوؤيهتاذإ:موقلافحرو:برطضتيأ:(فحرت)۵

.ناتياورلادجوت:(م)يفو:(بئاتك):(ن)يفتدرو:(بئاتكلا)-

(9

-۸-



اهلنعمنبايضرأبرالأ-۷

اقبلاكلدالبلايفضنافٌدعسلاادب-۸

ُبقانمهيفَرمألااذهنأىلع-۹

شف-٠ عمستالورم لذرةلاقم

ٌرفاوكلقعنِإرظْئافكلقعب-۲

يذلاىلعةالصلابيلوقمتحخأو-۳۳

`©”بكاَركنِإليقاماذإيمت
بلاغمويلاكلاهيحاونيفامف

انشانسخامودي
باخنيلاعلاموحليفمحل

براشونازوهوافافعكيري

ُ©بقاثكمزعنإكلْسافكيزعو
©بهايغلارانتسااملهبتلحت

.(١۱؛لحتلا)؛(مكبديمنأيساورضرألايفىقلأو):ىلاعتلاق(لاموكرحت:اديمديبيءيشلادام):ناسللايفءاح:(ديم)

ءتوفحلاءاندإ:ءاضغإلاوتكس:تيضغأوىذقلاىلعوءيشلاىلعتوضغ):(اضغ)ةداميفناسللايفءاح:(ضاغتم)

تكاسلاىلعلمحتعضوملااذهينو«(تلفاغتوتيباغتاذإنالفنعتيضافتو«ىذأىلعريص:یذقىلعانیعیضغأو

.ميضلابيضارلاركنملاىلع

ماّملاوهسّسقتلافاذهىلعو(هبلطوءيشلاعبتت:سَقلاوساسقلاوءةميمنلا:(سقلا):ناسللايفدرو:(سسَقَم)-
اقلو٤جشيعينباللصفملاحرشرظنأ)ادتبمعفرلحميفيهريثكتلاديفتيلا"مكلاربخبرعتو

.(طيسولامجعملا)ىراصنلاءاسؤرنمسيئرلاوهوسيسقلابهبشتملااهانعمنوكينألمتحيفةرورحبتناك

.(كمزعرثإ):(ط)يفتدرو:(كمزعنإ)©

.(َتلَقَع):(ط)فتدرو:(تّلحت))0

.(برعلاناسل)ءةملظلا:بهيفلاو‹ليللاداوسدش:بهيفلاو‹(بهيغ)مج:(بهايغلا)-

-:وهوةديصقلاهبتمتتخا(۳۳)مقرتيبلادعبتيبدحوين۰

ىدحلايذدمحأشرعلاهلالور

.ةخسنلاهذهريغيفهدحبملاننألهالعأتايبألاعمهتبثنملو

بكارراساموللاةالصهيلع



[۲]

بجاصلملانيرقلادققنمكدُخووبجاحمااينلموبكؤاكُب-1
بئاوذلاتاوذىرششُبلابكيتهتاذإهابقعكرس۲

”بئاعمنَعالونعُتْنَمْعأوالايكنعامكرل-۳
1(بارلايَماغرإلاةلاحىلع[اوتلا]نمىلوأٌرعلابالطكلو٤

2”بئابحلالاحرَلانعءاٍدلْبَأسالانمسبحنمينير٥

”قوفجالدإلابًرَُشواهًّجلوراحبلاضاخيقفنعيلّس٦

تطقس(ن)فوىلإ١٤نم)تايبألااهنمتطقس(ا)يفر(مطتهجخسنلايفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.نيتخسنلانمقاروألاضعبنادقفلكلذو(وءز)يفةدوحومريغيهو‹(٠٠ىلإ٢۳نم)تايبألا

(ام)تطقسو(تبنا):(ط)فو(تبغنإام):(ن)يفو(تبانأام):(ا)يفو(ٌتبنإام):(م)يفاهناكمدرو:(تضرعأامر
.(تبنإام):(م)لثمتناكاهلعلو

وهو(تثتْغأ)يوتدرودقف(ا)يفامأ(طمريفكلذكو(ه)يفتدرواذكه:(ُتْنَمْعَأر-
رعاشلاو«؛نامعتيتأعُعتَْمْعَأ:باوصلاو.(تبضغأ)تبتكخسنلاىدحإنِ:(ه)شماهيفور«فيحصت

هموصخةهحاوميفنيينامعلامعدىلعلوصحلالحأنموهئاقدصأةرايزلحأنمنامعىلإرفسلاريثكناك
.نامعنممداقهنأىلعلديةديصقلاهذهنومضمو«نميلاب

.(بتاعم):(ط)يفتدرو:(بئاعم)-

:(ءاوكا)وءاهحيحصتمتوةروصقمافلألاب(ىوثلا):عه)لصألايفتدرودقوةرورضللةزمحلاتفذُحىاوثلااهلصأ:(اوثلا)

.(برعلاناسل)ىوثم:لزملايمسهبوهيفلزن:ناكلملابىوثوماقمالوط
.(طيسولامحملا).رْسَقلاوألالذإلا:ماغرإلافانهنمولذا:يأ(مُغَر)عميمغرأوٌمغرَأردصم:(ماغرإلا)-

.فيحصتوهو(بئاعرلا):(ه)شماهيفو(م)يفتدرو:(بئاغرلا)
:يرتحبلالاقامك(برعلاناسل)ميئللافيعضلاوأنابحلا«(شيح):(م)يفو(سنح):(نءا)يفتدرو:(سبح)

ِءيشلکنمبرضلاوهف:سٽجلاام«(٠٦۱صيرتحبلاناويد)سبحلكادحنعتعفرتويسفنسنديامعيسفنتنص

.(برعلاناسل)عونلايأ
ًاديلبراص:لُحّرلادليا:طيسولامجعملافوقلاظيلغ:َدَلبألحجرلاقي:برعلاناسليفءاج:(دلبأ)-

.(6٦)مقرتيبللرطشلااذهنألخسانلانمًاطخوهو(بئاجنلاجالداباهيفرمشو):هلوقيناثلارطشلاناكم(ا)يفدرو=
.ةيشاحلايفهعضوفهركذتمثهيسندقخسانلانأودبيويفةديصقلاةيشاحيفبوتكمتيبلااذه

.(روحبلا):(ج«ب)يفدرو:(راحبلا)=

(طيحلاسوماقلا)«ءالمظعم:ُجللاو«اهمام:يأ(اه)و«(ةحاحل):(نمجهبهكريفاهتمًالدبدرو-
هرخآيفوأليللالوأنمرمسلاوهوجيداردصم:جالدألاو(جالداباهيف):(ن؛مطہا)يفاهنمالدبدرو:(قوفجالدالاب)=

.(طيسولامجعملا).هلكليللاوأ

٣(

(0

AA



©ارازاأىلإُهَضرُأقرافمويذمرضشَيملو-۷

”بناحجلادوسلاموقلُحدنتيتلاةيارلاوسارثألاولالايو۸
©”براغملايفوأقرشاضرأبةيبشهَلنكيليذلابذُلااهبدما۹

9بهاوملاْمَحرذّصلازيزغهؤامحقديمفئألامامإ٠

0بئاطألانيملسملاةاضقيضاقباهرْمأرعىلااهلاةلودلاوحخأ-١

9بيخانشلامصباربقلاترقامکاهلْهأبترقفاهيفايسرامه۲

”هيفذِإاجوزئواقلطامه۳

”بټارلاالغاِدْحَلايفاهبالحفةعزَعامهبتمس٤

.هينيعىلإوأبئاجنلاىلإدوعياهيفريمضلالعلو(ضمتفت):(ج«ب)يفتدرو

ىلععمحتوفورعمءاهبىقوتملاحالسلانمسرتلاو)(سْرُ)عمجسارتألاو:(سارفألا):(نج«ب)يفتدرو:(سارتألا)©

.(برعلاناسل)(سورُتوءةسرتو«سارتو

-(برعلاناسل).لصأتسملاعطقلا:ذحلاوعطقتيأذذحتو«فيحصتوهو(ددحت):(م)يفتدرو:(ذذحن)-
نمهمودقىلعلديةديصقلانومضمنألءهفلاخيقايسلانألطخةروصلاهذهطبضلاو:(جبءأ)يفتدرو:ثمأ)©

.(طيحملاسوماقلا)رصنوثاغأوىطعأ:(دمألوتاتعلاوشيابًاموعدمنامع

.(بيحب«فيرظعيرسةحاحلايففيفخلُخَر):برعلاناسليفءاح:(بْذّلا)-

.(برعلاناسل)ةفنألايهوُهتذَحَأيأًافثأكلذنميَحوميضلالمتحياليأ:عفنألايجر©

ءالبَحَو«كلٌمادفممييهدبكلاحلايو.ءامحوةاماحمهنعتيماح):ناسللايءاحٌقتص)-
.بويعلانمحودمملاصولخدارأرعاشلالعلوءانَسَحءامحلانِجّرَخ

يمامإلاوهءارهزلاةلودلايخأبدوصقملاو(...ىوزنةصرعب):(٠۲)مقرتيبلايفهلوقليلدبنامعاهدصقي:(ارهزلاةلودلا)

رعاشلااذهالاقيلادئاصقلانماريثكنأل؛يصورخلاناذاشنبليلخلاوأيدمحيلاديعسنبدشارهلعلو«تقولاكلذ

يفامدحأمسابحرصيملهنأريغ«هبورحيفلاحرلاولامابهادمأورعاشلاامهرصاعدقو«نيمامإلانيذهحدميفتناك
.ةديصققلاهذه

.همساىلعفقأغوتقولاكلذيفنامعءاملعربكأهبدصقي:(نيملسملاةاضقيضاق)-

.(برعلاناسل).خساورلاوتباوثلا:لابحلانميساورلاواخسرتواتبث:يأ(يمر)و.(ابّسر):(ط)يفتدرو:(ايَسَر)
.(ناسللا).نكاسراقنالفو:ترقتسايأ-

نأامكىاريبغلاامنأباهنعرهتشاامًاضيأنامعاهبدصقيدقو.(ناسللا).رابغلانماهيفاموأءامنولةرضرألا:(ءارغلا)
.ءامصلالابحجلابةعيلماهضرأ

يهوءاًمَصعجمُصلاوءةيلاعلالابحلاوألابحلاسوؤريهو:(١)مقرةديصقلايلاهريسفتقيسبخانشلا:(بجخانشلامص-

.(طيححلاسوماقلا)ةتمصملاةبلصلا

.هراكملابجاوزلالأدرعيرممضلا:(هيف))

(الحف):(ج«ب)يفتدرو:الحف))۵
-۸۹-



ارظانىانلافينه١

امِهّلِيباستحابالإتنكامف-٦

امهنعتييغتذميبلقنإالأ-۷

امهنمنيّبلابنيبلاتص-۸

مَلعَملکقدمةباصحع

ٍةفِعونيدتاذیوزُنةصرعب-٠

©”[بظاولاك]اتسحتسم

بادياابئاديقربج

باکيبئاکيِردصويجُش

0بکاوكلالثمكرغٍةبْصُعنيو
)5̀بقاوعلاًديمحوجرتىدانيدب

°”بساورلالابحاكبيسرملو

يمرسفَوسف

برآامللايضاقمهيف

9باريغوْنَعبآاذإ
9بيعانلاميرکمهشاقاديرش

.ءاظلاوداضلانيبطلخلانعجتانيئالمإًاطخوهوداضلاب(ارضان):(أ)يفتدرو:(ارظان)
يذلاباوصلاوىاظلاوداضلانيبطلخانعةحتانلاءاطخألانمًاضيأوهو(بضاوملاک):(ه)يفتدرو:(بظاوملاك)-

.(برعلاناسل).هيلعموادملاوءيشللمزالملاوهو:ءاظلاب:(بظاوملا).هانتبثأ

.(بْيعَ):(ا)يفتدرو:(تييغت)©
۔(برعلاناسل)نرلاومشايأوعشلاهباصأيذلاوهو‹نیزحلا:ءايلادیدشتبيحشلا:(يحش)-

.(طيحملاسوماقلا)لاحلاءوسومعلايهوةبآكلاهتباصأيذلاوهوَعِيَسك(بِيك)نملعافمسا:(بئاك)-

.(نع):(ط)يفانامدرو:(نم)

.فيحصتوهو(ةبصغ):(ب)يفتدرو:(ةبصع)-

.(نولک):(ن)يفاهنمالدبدرو:(لثمک)-

.وحرتحصألاو(وحرن):(ج«ب)يفتدرو:(وحرت)
(*)

عقتةنيدم:(ىوزن)و؛(برعلاناسل)اهطسو:رادلاةصرعوىانباهيفسيلةعساورودلانيبةعقبلك:(ةصرعلا):(ىوزنةصرعب)

ءارتسمولی(۱۸۰)ةبارقاهنعدعبتو(ةمصاعلا)طقسمبرغبونحعقتوءرضحخألالبحباحوفسىلعنامعةيلخادب
كلذكو(١٤صىطسولاوةيلخادلاةقطنملا-ريخلاةريسمونامعةنطلسرظنأ).نامعلةمصاعقباسلايفتناكو

.(۱-۸١۱۹صيسرافلارصان-مالعأوملاعم-مايألاريعىوزن)باتک

.(طيحلاسوماقلا).ًالفسبهذيآ:(بسر)نمةوذخأممرككليعفنزوىلع«تباثيأ:(بيسر)-

.(ط)يلدوحومريغتيبلااذه

.فيحصتوهو:(نآ):(ا)يفتدرو:(بآ)-
٢۲مقرتيبلايلكلذحضتيامكهدلاووهتيبلااذهيفدوصقملاخيشلا:(خيشلا)©

.(برعلاناسل):ةقرزهينيعداوسبوشييذلاوهلهشألا:(لهشأ)-
4.

)١(



ةباهميذلصيفالميیرک-٥

يلاقميفابذاکينارتلَهيبا٦

نّرِشْبافدجلاونيراكلتبلج۷

اهيلالإنايتفلايلعامو-۸

شيمولانارَُتکملأ-۹

هراثبتمقوحلانيدتاماذإ٠

تّلَعالفاقوُسبّرحللمقاملاذإ١

اهّريثأيحبّرحلارانحدقأس۲

ةعقوبتومرضح[ىَّمغ]فيشُكأَس-٢
هروثدَدْعَبضيسلاقوقحيضقأس-٤

ةللهجووهاجو `”براقألاوييصقلل
eدوo۰7

”بقاوَعنسحب۳1ةايحبطب

°”ببالجلاسابىلالإو

بئارضلاُضْحَمرقياليف

3بيصانُمواغلكهيفتّبَصانو
nاذا 4 a۷(

)^(”بايغالويدوفداوس

0بلالتاوذو
.. 0›بالًادْنسأهيرقأامييضرأو

لصألاوهوبصنَمعمج:(بيصانملا)ولوصألاميركيأ:(بصانملاميرك)و(بيسانملا):(مءاريفتدرو:(بيصانلل)-=
.(برعلاناسل).قدِصىلاعحربنالفلاقي؛عحرملاو

روغانهقطنتيصقلاو(طيحلاسوماقلا)ديعبلا:يصقلاوءأطخوهوةروصقملافلألاب(ىصقلل):(ج)يفتدرو:(يصقلل)

.نزولاميقتسييکلةددشم

.(وآ):(ط)يفتدرو:(مأ)

نالقعيالذإنيبفيحصتوهو(بئاصم):اهنمالدببتكدقف(ن؛جبا)يفاما(ےھ)يفتدرواذکه:(بقارع)0

.(بئاعم)تدرو:(م)يفو؛نسحلاببئاصملافصوت

تودةأرمللعساوبوثبابلجلاوءةرورضللءايلاتفذحبيبالجاهلصأببالحلاو«(ببالح)(ن)يفتدرو:(ببالحلا)
(0)

.(طيحلاسوماقلا).رامخلاوهوأءةفحلللا

(طيسولا

۔(فیس):(أ)يفاناکمدرو:(نيد)
.ناتیاورلادحوت(م)يفو:(آ)يفاهنمالدہدرو:(تمق)-
.نالمتحعنيظفللاالكو(اقوش):(نمج؛«ب)يهتدرو:(اقوس))

مجعللا)ةيجسلاوةعيبطلا:اهيناعمنمةييرضلاوءةييرضعمجبئارضلاو.فيحصتوهو‹(بئابضلا):(م)يفتدرو:(بئارضلا)

.(برعلاناسل).ةملظلا:وأليلادارسةدش:بهيغلاو؛بهيغعمج:(بهايغلا)

.ةدودمملافلألاب(اًمُغ)تدرو(م٠أينو«باوصلاوهوةروصقلملافلألاب(نطج«ب)يفتدرواذكه:(ىّبغ)©

-(برعلاناسل).سبتلمرمأيفاوناكاذإمهرمأنمىّمغيفلمهنإ:لاقيورهدلادئادشنمةديدشلا:يه(ىفلاو)
رثدو..لاقصلابدهعلاديعب:رثادفيسومدقلايأسوردلا:روثدلاو.هروثد:باوصلاو(هراثد):(ج«ب)يفتدرو:(هروثد)

ًادصيامكادصييأفلاركذهؤالجف«فيسلارثديامكرثديبلقلانأ:ءادردلايبأثيدحيلو..ائدصاذإفيسلا

.(برعلاناسل).(فيسلا



ُهانقموقتاقحىرأتسلف۰

ةدلبببورخحلاىرْضأئرمايفامو٣
ُتَحَبْصُأبطلاَفيسلالمْیم-۷

اهّرهوفويسلايفالإريحاامو۸
الُملاوروحلاوسودْرِفلاكردتام۹

بداولاحوتدبالإقف
۶بئاجعنماذإاھیکاوبیکبأف

°”بكاللاًةارُعًالُذىرولاةافط

بضجاوحلايفوأمالايفاهئاقلإو

°بقانلاسامتلاويلاعلاواعم

ةعاسهللايفٍفْيسللىفلالمحو٠

عزفمونصحُفّّسلاالإيلامف٤

صعمويبّرَحللےئقاشدق٢ ُبصبّصَع

۰.1

هرباوفوعنباویینبالثمک٤

)5(بهارةدابعنماماع

)٥(عى٣ يجاصُفْيّسلاوَفْيَّسلايقالأنألإ
مم
٩”بئاتكلانيبتولايلقبرشاو

٥بسارنباليوسادرموجلبو

ىّرِقفيضلاىّرق):طيحلاسوماقلايفءاحهبمركأيأهيرقأو.(هيرقت):(م)يفو(هيضقت):(أ)يفاهناكمدرو:(هيرقأ)-=
.(هفاضأ:دملاوحتفلاورصقلاورسکلاب

.(برعلاناسل)ةديعبلارفقلاوأةزافماوُرفَقلايهوبَّسْبَسعمج:(بسابسلا)-
.ًاطخوهو(يئاجع):(ج)يفتدرو:(بئاجع)
زشانلاهدومع:فيسلاةبطشوةعفترمتناكايروقئارطهيفبطشفيس):برعلاناسليفءاح:(بْطّشلاُفيسلا))0

.(هنتميف

.(جيفدوحومروغتیبلااذه©

.():(ج«بءأ)يفتدروفر
۔اهرحبرربمالذإًاطخوهوملكتللاءاينودي(بحاص):(ب)يفتدرو:(يحاص)1

.(يقاس):(ج)يفتدرو:(يقاش)
بيصعموياذه):ةغالبلاساسأيفو.(ديدشوأرحلاديدش:بيصعوبصبصع):طيحملاسوماقلايفءاح:(بصبصع)-

.(انمويبصوصعادقوبصبصعو

هبلغتدعبًامامإبصن«تومرضحونميلابيضابإمامإلوأ؛قحلابلاطببقلملايمرضحلايدنكلاىينبهللادبعوه:(ىحينبا)©
برقه۱۳۰ةنسلتقهلةمصاعءاعنصنمذغتاودمحمنبناورمدهعيفه١۲٠۱ةنسنميلابيومألايلاولاىلع

ء١۲١۱ةنسثادحأيف٤جريثألانباللماكلا«۲۳جناهفصأللناغألا)يفهتريسرظنا.كراعملاىدحإيفءاعنص

يفةيضابإلاةكرحلاوء١٠صيخامشللريسلا«تافيلخضوعروتكدللةيضابإلاةكرحلاةأشن۱۸۷ص۹١٠

.(٤٦-۹۷صيغشاملابلاطيدهميبرعلاقرشللا

دسمتعانيذلانييضابإلاداوقلادحأ«يراشلاةزمحيبأبفورعملاقامعلايميلسلافوعنبراتخملاةزمحوباوه:(فوعنبا)-

١۱۳ةنسكراصعلملاىدحإيفلتقودمحمنبناورمدهعيفةنيدملاوةكمىلعةرطيسلاعاطتساو؛قحلابلاطمهيلع

ةيضفلادوقعلاوء٤جنباللماكلا«تافيلخ.د.ةيضابإلاةكرحلاةأشنء۲۳جيناهفصإلليناغألايفهتريسرظنأ)
يدهميبرملاقرشملايفةيضابإلاةكرخحلا«١۹۹۳صيخامشللريسلا«(٢۲۲-۸۷١ص«يئراحللةيضابإلاخيراتيف

.١٦۱-۷٩صيمبلاط



۰١ي6م.1۰و®م

7Jےک۴|9ر o0

براکموبورُخنممفشعأنإوتمتماّمإيرحل٥

ةزمحيبأباحصأنميلعنبليقوحاّبصلانبةهربأهبدصقيهربأو.فيحصتوهو(هنباو):(ج«ب)يفتدرو:(هربا)--

لسبعةداسيقبنييومألاشيحمدقامدنعةكميفهباحصأنمنينامثلادئاقةزمحوبأهلعحءهشيحييداّرقلادحاويراشلا

اوفقوفئمةبقعىلإماشلالهأمزهنافةهربأمهلتاقفةكملفسأةزمحويأوحطبألابةهربأناكويدعسلاةيطعنبكلل

دبعرمأمثءهباحصأقرفتوهلتقفنوميمرثبدنعقشمدلبحيلعوهويشرقلارابههلَنَسكومهلتاقواركمثاهيلع

نبورمعمهاثردقو؛سابعلايبىلإرمألاىضفأىحًابولصملظفهلتقدعبيراشلاةزمحيبأبناجبهبلصبةيطعنبكلل
:اهعلطمةعئارةديصقبةارشلانموهويرينعلانسحلا:لاقيونيصحلا

:اهيفلوقينأىلإ

رشموأهللايفدتقمنمهبكفذأراتخملاكليلخك

رشاحّفلمناوعلابرحلايخأناجمةهربأكيخأو
١۹۱ص١جيخامشللرْيّسلا)٢٠۲-٢٤۲۲صحجناغألارظنأ)

يفنييومألالتاقلحجرفلأنعدعيناك؛يراشلاةزمحيبأفوفصيفنيلتاقماريكأنميديهارفلاةبقعنبجلبوه:(جلب)-
يفهتروسرظنا).ه١۱۳ةنسةرونملاةنيدملالامشىرقلايداوةكرعميفلتقومهيلعرصتناوةزمحيبأعمديدقةكرعم
۔(۹۳-١۹صيخامشللريسلاباتكو٤٢٤۲-۲۲حجناغألا

عرولاةدشبفرعليلايعباتلاديزنبرباحًابحاصناكءةيضابإلامالعأدحأريدحلانبسادرملالبوباوه:(سادرم)

غو؛لتاسقميفلأنمنّوكملاةعرزنبملسأشيحىلعراصتنالاعاطتسامهنمهنأةلزتعللوةعيشلاتعدايحىوقتلاو
فالآنمًانوكمًاشيحهيلإلسرأقارعلاىلعنيومألالاودايزنبهڭلاديبعنكلءًالجرنيعبرأىرسهدنعنكي
هاثرو.ه١ماعكلذناكومهتالصيفمهوًاعيمجمهودابأفةعمحلانولصيمهوهبحصولالبيبأىلعاوتأفلتاقم
رظنا.(سانلابسادرمايكدعبسانلاام..ُهفرْعَأتنكدقْنَمكدعبتركذأ):هلاقاموناطحنبنارمعفورعللرعاشلا
ينراحللةيضفلادوقعلا٠٦١٠۷صتافیلخ.د.ةيضابإلاةكرحلاةأشن«۳١۳ص٣حرمثألانباللماكلايفهترمس

.۸۸صجدربمللبدألاوةغللايفلماكلاو«۷٠٠ص

هلاےلصينلاكردأءةحاصفويأروملعاذناكةيضابإلاةمئأنمونم«يسارلابهونبللادبعوه:(بصارنبا)-

اولزتعاامدعبامامةمكعحلاهتبختنا.هبورحيفيلععمناكمثصاقويبأنبدعسعمقارعلاحوتفدهشوملسوهيلع
ترلصوحهتدابعةرثكلتانفثلايذبًافورعمناكو«نايفسيبأنبةيواعموبلاطيبأنبيلعنيبيرحيذلاميكحتلا
هتروسرظناھ۳۸ةنسبلاطيبانبيلعمامإلاوةمكحلانيبتراديلاناورهنلاةكرعميفلتقوريعبلاتانفثكهبكر

.(تافيلخ.د.ةيضابإلاةكرخحلاةأشنو.يئراحللةيضفلادوقعلاو«٤جيلكرزللمالعألاو١٠جيخامشللريسلاباتك)يف

.(يمانم):(ج«ب)يفتدرو:(يانمر
.(طيحملاسوماقلا).لزنوأةماقإلالاطأ:(ىوث)-

بارحلاو(بارح)عمج(بيراحلا)اهدصقيوvانتبثأامباوصلاو«فيحصترهو(بلاخملا):(ج«ب)يفتدرو:(براحلا)

نعدعابتيفكلماهبدرفنيعضوملاودجسلملانممامإلاماقموءهعضاوممركأوتيبلاردصوءةفرغلا:اهنمناعمهلةغللايف

سوماقلا).سانلا



انَمامأدالجللمويبرالأ٤

مثاجومادنيبهيفسالاىرت-٧

اهلاقمسفتلكوليتكانه۸
قداصلنأمق۹

لألالقلاذنألتبجع-

تقملكتقملالحلالَح١

.(دیلحج):(ط)يفتدرو:(لیلح)

`”بئاونلامحبطخلاليلَجسوب

”براهوليتقثاحو

”بهاوذلايايللايفُهَتَّعدوُأامو

©براحملاتدعواايفو

)©باکوراقلكافسخنوُموُسِي

)9بلالاهنادييستََعضرأب

9بٍيفرقبغهيفَس

۔(بئارحلامح):(م)يفو(بئارحلامح):(ط)يفتدرو:(بئاوتلامح)-
رهاظ:نيتفشلايتماد:طيسولامجعملافو«(ةيمادةجشوءاهُميمدوهديتيد:ةغالبلاساسأيفءاجو.يماديأ:(ماد)©

.حورجما:يمادلابدارأرعاشلالعلولسيملواهُمدزَرَب:ةيماًدلاو.اهيفمدلا

.(برعلاناسل).هردصىلععقينأوه:ليقوحربيملفهناكممزلييذلاوهمثالا:(مثاح)-

.(برعلاناسل)ِْيبُكرىلعسلجييذلاوهيثاحجلاو«رورجبصوقنممساامنألءايلاتفذح(يثاح)اهلصأ:(ثاح)-

.(ولتت):(جہب)يفتدرو:(ولبت)

.(هنَدَعوَأ):(طج«ب)يفتدرو:(هتعدوأ)-
.ةرورضللاهففخهنكلو«نورافلااهلصأو(نورافلا):(ج«ب)يفاهنمًالدبدرو:(نوواغلا)

.(قدصم):(م)فو(قدصل):(طج«ب)يفتدرو:(قداصل)-

.نزولارسكىلإيدويهنألفيحصتوهو(هتدعوأ):(ط)يفاهناكمدرو:(تدعوأ)-

.(براجتلا):(طءاليفتدرو:(براحتلا)-

:(م؛ط)يفاهنمالدبتدرو:(لاذنأل)1

.(لاذر):(ج«ب)يفاهنمالدبدرو:(لالق)=
.(لذارا):(مط)يفافاكمدرو:(ةلذأ)-

.ةرورضللةزمحلاتفذحءئراقيأ:(راق)-

.(برعلاناسل).تيقموتوقرهف«هضغبأ:اتقمهتقم؛ضاغبإلادشأتقلا:(تقم)

.(١۱۱ءهط)‹”مويقلايحللهوحولاتنعو":ىلاعتلاق؛كتعطأوكلتعضحخكلتونعوهلتليَعوهلتّبصُنيأ:(تنع)-

.(طيسولامجعملا).بئذلاوهو(دييس)عمجناديّسلاوءاهمائذيأ-

.(ًاسعتف):(ط)يفتدروىلوألا:(اسعتو)
.(راح):(ج«ب)يفتدرو:(زاح)=
:(م)فو(ٌيع):(ط)يفتدرو:(يغ)-



02م ©”تايهللانيبقيهوهلفزاعمتُجنرااذإةيتي٢

©”بناطلاموزُختدشتشااذإيزناننأبكاذعورلامويمليس-

9باهلكْنَععاكاذإیلتولادرينمو5
°”مولالثمةباشدالجلليبسَحوييسَحو٦1
بسناجلکنممهللاضرراتلزلزوتدامضيبلابُتَدّهُماذإ۷

©›بلاغملاودصعلاتياهبىقالبيتلاةلاماشلايف-۸

بكئاولاعفوأبرحلذَيمكينينأمابشلايو٩4

)9بئاصعلانيبليلاموجنلشيةباصعيزنبانادمهلآيفو-٠

0(طيسولامجعملا)هادمورمألاةيانغلبَقَتَعو«قيتعوقتاعوهفمُدَق:ءيشلا:(قتعي)

.(بعاوللا):(ط)يفتدرو:(بعاوكلا)-

.(انیأب):(طج«ب)يفتدرو:(اننابر”

۔(دیحن):(ن)فو:(مءط؛ج«ب)ينو(ديحن):(أ)يفاهناكمدرو:(دیزن)-
.(طيسولامجعللا)هطبرمكحيلهوحنومازحلابهدش:ئعمب(ءيشلامَّرَح)نمةذوخأم:(موزُح)-

يأريغ«(مازح)اهدحاويلاةمزحألاموزحلابدارأرعاشلالعلوء١جةفللاسيياقم)همَجوءيشلاُدَش:مرَاو
عمحجتيلا(لْعف)نزوىلعانإف(مْرَح)ردصمللًاعمجناكنإالإ«موزحىلععمحتاهناىلعلدياممجاعلليفدحأم

٤٦ص۲جليقعنباحرش).بورضوبرضو«سولفوسل«بوُمکو:لثم؛لوعفىلع
قتاعلاوبكنملاوهوا«؛قتاعلالبحوهوبَنطَمعمج:(بناطلاو).ديعبوهو(بناقلا):(ج«ب)يفاهتمًالدبدرو:(بناطلل)-

ناسرفلاوةعامحلاوأهديصياماهيفدئاصلالعجيةالخلملاهبشيهوبّنقِمعمجيهفبناقللامأ.(برعلاناسل)هسفت

.(طيسولامحعلل)ةئاللنودليخلاو
.(طيحملاسوماقلا).ةعاكمهوعئاکوهف؛هنعنبحوباهيأ:(عاك)0

.(بئاک):(ج)ياهناکمدرو:(بئاه)-

تادلبىدحإمابشىلإةبسنةيمابشاباوصلاوفيحصتوهو(ةيمآش)اهيفدروثيح(ط)ادعامخسنلاعيمجيلاذكه:(ةيمابشث)©

تادلبعبرألمسانيشلارسكبمابشنِإ:لاقو۳۱۸ص‹۳ج؛نادلبلامجعميفيومحلاتوقاياهركذتومرضح

.مرتاهمسایرخألاوتومرضحينيدمیدحإيهوتومرضحمابشاهنمو؛مسإلااذهاننميلاب

مسجتلا:بقاثلامجنلاو«(۳/قراطلاةروس)(بقاثلامجنلا):ىلاعتهلوقيفمركلانآرقلانمسبتقمريبعت:(بقاوثلاموحنلا)-
٤جيرشخزللفاشكلا).هئوضبمالظلابقثيهنأكءيضلل

.٦٥تیبلايفاهرکذقبسومابیشلهآایيآ:(مابیشلایف)

نممهتقولاكلذيفتومرضحناكسنماريثكنأل(نادمهلآ):باوصلاو(نادمحلآ):(أ)يفتدرو:(نادمه

-:(°6)مقرةديصقلايلهلوقليلدبهسفنرعاشلامهنمو؛نيينادمملا



©”بغاشملابوطختلجنإلالابوْمِهِسوفُيىغولايفدايجدايج1
ês4۰مe e٠-

)براحملابحلقاسنعشرعلايذلاوفشكاومئامعلاودشكلامينب۲٦

ٍيو°ى
©”براضلاو[ىظلاو]يشاوقلاتاوذاودرجتملنإزعالللامينب۳
©”بئاشألاويفالابييةبصعكرمَعلاهيفعبطوذو-#

مراضحلاضرأناطوألاوسادرمفيتودقويلصأنادمنمينإف

.نميلاقرشمهرايدتناكوءةعستمذاخفأمحلةيناطحقلانمنالهكنمنطب‹ديزنبكلامنبنادموهنادمو

ص۳٤ج-ةلاحكرمعلبرعلالئابقمجعم)

يهيلاداوحنألىواحأوأداوحأمهنأرعاشلاامدصقيانهدايحو.فيحصتهلعلو(دايح):(ط)يفتدرو:(ىلوألا):(دايح)

سوماقلا)عئارلاسرفلايعييذلا(داوجلا):(دايح)ىلععمجييذلاامنإو.دايجىلععمحتالميركلاوأيخسلاعع
.(طيحملا

.(تلَح):(طءايفتدرو:(تّلح)-
:بيغشقلاوءَبقْشلاوءَبْشْشلانألٌنشلابوطخيأ(بِغاشلابوطخ)و«(بعاشلا):(ج«ب)يفتدرو:(بغاشللا)-

.(بورعلاناسل)ةنتافملاوةمصاخملايأءةبغاشملانعىن:ثيدحلايفوءرشلاجييحت

روغ«كلاميبىمستةيبرعلالئابقلانمًاريبكاددعكانهنألةديصقلاهذهيفكلاميبنيينعملاديدحتعيطتسنال:(كلاميي)©

نطبمهودشاحنبمشحنبديزنبكلامونبمهانهنيدوصقملالعلو«نامُعوأنميلانكستيلاكلتاهمدصقيناكرعاشلانأ
.(۱۰۳۲-٦۰۲۱ص.ةلاحكاضررمع.برعلالئابقمجعمرظنأ)مهفنبكلامونبمهوأنادمنم

يفيرشخزلالوقي(٤٤:ةيآملقلا)(قاسنعفشكيموي):ىلاعتلاق«نآرقلانمسبتقمريبعت:(قاسنع..اوفشكاو)-

امنإوليغالومتديالوةلولغمهدي:حيحشلاعطقألللوقتامك«قاسالومَنفشكالومقافتيورمألادتشيموي).اهريسفت
.۱۳۱ص٤جفاشکلا)(لخبلايفلَموه

.(برحلايذل):(ج«ب)يفتدرو:(شرعلايذل)-

.(ورغال):(م)يفدرو:(زعا)

.(اوددحت):(ميفتدرو:اودرحت-

.(برعلاناسل)دولانمفيسلانفحسيلااميهوةيشاغعمجيشاوغلاو«فويسلااهبدوصقملا:(يشاوغلاتاوذ)-

هُدحوفيسلافرطيهو(ةّبَط)عمجىظلاو.فيحصتوهو(ابضلا):(جءبءاريفو(ابظلا):(ه)يفتدرو:(ىظلا)-
.(برعلاناسل)

ةليبقمساهلعل(خحبصوذ)و.دیدشتنودبءابلامضبيذو):(ط)فو(حبصيذو):(نمءأ)يفتدرو:(حبصوذو)۵
.مزحنبالبرعلاباسنأةرهمجوأ«يناعمسللباسنألاك«باسنألابتكيفهدحأملنأريغ؛لئابقلانم

.(ةيمابش):(ج«ب)يفامناكمدرو:(انثلابيطي)-

:برعلاناسليفءاحو.(طيسولامجعلل)دبنلوهتيحلجورخغلبوهبراشمالغلاوهوءدرّمأعمجدل:(اهدرم)
.هتلقصوهيَءيشلاتدرمو‹سيلمتلادرا

--

(0



77۱“ا۶22.4
0بزاضتلاواقللادنعمهبولقةمقحيأنياو-٥

۶ -

0
2 Jo

)٢( 1 WAY e .
بكاوسلاعومادلابانحرةيشعمهعادولجنمرلاينسنيرالف٦

(۳)
ي1.َم

0 1 َ

بغاريِضابآنمروبوضوبحاهتخاوسرنبوادیدميفمکو -۷

©بلاغلآنمثوصعبملادمحأىلعالُلاوشرعلاوذلجيهلإىلصو۸

(تًمت])

.(برعلاناسل).بيشلاغلبيذلاوهو«؛بيشأعمج:(بئاشألا)-=

.ةتباثوأرأتالهريدقتفوذحمهربخًدتبم:(مهولق)و«(مهمولو):(ج«ب)يفتدرو:(مهمولق)

.(مکعادو):(ا)يفتدرو:(مهعادو)

.(نم):(ج«ب)يفتدرو:(ف)
۲جسورعلاجاتيفيديبزلاركذاذكهةكمبرقعضوم:(ديدملا)و(دودم):(نمطجءب«أ)يفتدرو:(ديدم)-

.ةارشلاضعبهيفتامعضولملااذهلعلو

طيحلاسوماقلايفيدابأزورمفلااهركذ)قارعلابعضوممسا:(سّر)و.(سيرت):(نمءطجءبءاريفتدرو:(سرنب)=

.(٤جنادلبلامجعميفيومحلاتوقايو

درويديبزللسورعلاجاتيفنألضوبح:باوصلاو(ضوبح):(ط)يلو(ضويح):(مجبءاريفتدرو:(ضوبح)-
۱۸(۰ص٥جسورعلاجات)تومرضحلامعأنم(مرتو«مابش)نمةييرقةيرقانإاهنعلاقو(ةضوبح)ركذ

.(بهارومامإ):(ن)يفاهناکمدرو:(بغاريضابإ)1

.(مطجيفدوحومريغريخألاتيبلااذه
.ةغيصلاهذهتيبلادرو(ا)يفو-

بلاغلسننمراتخملادمحأىلعهلاللجلجيحللىلصو
نبدمحم:وهتاياورلايفءاحامكملسوهيلعهللاىلصهبسنو‹مالسلاوةالصلاهيلعلوسرللعساتلادحاوهبلاغ:(بلاغلآ)

...رضنلانبكلامنبرهفنببلاغنبيولنببعکنبةّرُمنببالكنبيصقنبفانمدبعنبمشاهنببلطللدبعنبهللادبع
لوسرلابسنىلعفرعتلل۳۲-۸ص١جديردنبالقاقتشإلاباتكو۲-١١جماشهنبالةيزبنلاةريسلارظنأ).ناندعىلإ
.(هئابآو

-:امهتیبلااذهلبقناتيباضيأ(ا)يفدروامك-
بهاذلانيبقحاراماورانأنمحرلانممهيلع

باكوميلميتالارلهللايقاوقتَيملو
فذحب(اوفاخي)اهيفلصألاونيترممزحدق(اوفخي)عراضملالعفلانأظحاليو.ىرخألاخسنلايفنيدوحومريغنانيبلاناذهو

رظنأ).رعشلايفةزئاحلاتارورضلانممزحىلعمزحلاخدإو«ةرورضللاضيأةلعلافرحفذحرعاشلانأريغطقفنونلا

.ص-يفاريسلا-رعشلاةرورض

۷

 



[۳]

:ليوطلانمًاضيألاقو

مانألاتّْهتوتخدع١

0

“باتملن[اليأ]تاو
صنيفتبأرحبلاوبلايسفنتمّشحجو-٢

ام

٥بذهممرقرفْظَاملف

٥ىلطمُبلْطَيووعدأاعوعديو.الُعلاىلإةادغلاومسينعيلنمف-۳

©بتجيفناکاموههووانيفنيدلادخبرتن٤

©بْةسينبمحرُتملوليستاهُغوُمدوادابتعيبأتعيبأ٥

(زەءو)يفةدوحومريغاهنكل«(نماطبهجءبأرخسنلايفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.امهنملكنمقاروألاضعبنادقفةجيتنكلذو

(برعلاناسل)ععاهلكهتمذوهمذأوهتمذو«هباع:اماذواعف«هعيذي«هماذو«مهتممفيأ:(مهتم)()

.تبئآحيحصلاو«():(م)يفو(تيثأ):(ط)يفتدرو:(تبثأ)
نميلالهأةغليفلايقألانألححرألاوهو(طجءبأ)يفتدرواذكه:(ًلايقأ)

.(الابقإ)تدروخسنلاةيقبيفو(برعلاناسل).محلوقُذدْفنَينيذلاكولملايعتىمادقلا

.(بنوت):(م٤ط)يفتدرو:(بنأتت)
.هتفلكتاذإوأهيلعكسفنتلمحاذإرمألاتمشحتو«ةقشمىلعيسفنيأ:(يسفنتمّشح)(۲)

.(برعلاناسل)
.(برعلاناسل).لبإلالحف:مرقلاو«مظعلاديسلا:لاحّرلانممرَقلا:(مْمَقب)

.(امکك):(مءآاريفتدرو:(احم(۲)
٠بارتلاهبقزلبّرتتو«بارتلابخطلتيأئشلابّرثأ:برعلاناسليفءاج:(برت)(4)

.(برعلاناسل).روقفيأ:(برت)لحرو«رقفلانمبارتلاهبقصل:لاقيو

.(ًاموي):يفاناکمدرو:)
.ةرورضوأرعاشللةغلةزمحلافذحوءادنلاباهلصأ:(ادنلاي)



٥برغموقرشلكيفامإلاماممكوُسَينشراتنومقنتامأ-

نوعضختالمكبيملعورفاكلمك۳
7ونبلويخلاسالحأانقلابَنعطلانسحُيٌبعكداعامف۹

0نباايهللارصانموٹثراجبدانونادممبدانف٠

برعيلآنمثوعبملادمحأىلعاملسةةالصلابيلوقٌمتخأو-١

(تمت)

(نادملادبعيب)()

)نادمب)

(يصنملآ)

(مكموسي)(۲)

(امإلا)

(متمدتخا)(۳)

(امف)()

(يباوتب)

(دانف)

(دانو)

(هللر»

نونکسیاوناک٤مهدحوهنايدلانبنادادبعو٤«بعكنبثراحلايبنمنطبمه:

«اوملسينألبقافوحنوفوطيةبعكمحلاونب®لوسرلانمزيفو«نميلانمنارجن
مجعمرظنا).اوملسأومهتبعكمدهفرشعةنسديلولانبدلاخمهيلإ®يلالسرأو

٥٠ج‹يومحلاتوقاي‹نادلبلامجعم)و(١۷۳ص۲ج٠ةلاحك‹برعلالئابق

.(۸٢۲ص

٠(٠6)مقرتيبلايف(۲)مقرةديصقلايفمهمفيرعتلاقبس:

وه(بيصْلا)يعمنأ(٢۲)مقرتيبلا«(۲)مقرةديصقلايفانرسفنأوقبس:
ىلإمهايإوعحريهنألمهسفنأهموقمه(هبصتملآ)نإفاذلو«عجرملاولصألا

.لصألاسفن
و

يأ(باذعلاٌءوسمكنوموسي»ىلاعتلاق«املظوأاءوسوأةقشممكفلكييأ:

.(برعلاناسل).باذعلاءوسمكنومشجي
.ءاسنلانمتاكولمملانهو«ةرورضوأرعاشللةغلةزمحلاتفذح(ءامإلا)اهلصأ:

ناسل).نأيأهيمدختساواتالفتمدح:لاقي«امدحمريعيأ:

.(برعلا

.(اذإ):(ن)يفدرو:

«سْلَحواسلعمجيهو«(سالحأ)حيحصلاو«(سالحأ):(ط)يفتدرو:

.(برعلاناسل).اهتضارواهتساسواهناسرفنموهيأليخلا

(بآونب)خسنلاةيقبيفو«باوصلاوهو(ط«ج«بء1)يفتدرواذكه:

.يوحنطخيهو(يدانف):يتدرو:

.اطًاضيأيهو(يدانو):(أ)يفتدرو:
.نيدلل([)يفامناكمدرو:

-4۹-

 



]٤[

€ليولظطلانم‹ءاتلاةيفاق)ل

يتوقويلوحباليللوحي٠
ينبلوُهلالاقامك-٢

ةذنلللإماقامُةنكلو-۲

هلقلإ

رُکلَحةاحْبُسلوقىلإ-٠

ی.,2
نمحرلاوتمقامو-٤

0ةقنَموروبايلعلاىلإر

عمسراهاوُلحلالو

كريخمشکىلالات

ربايةُمأمكنرياىلإ

ىلوألاةعبسلاتايبألاتطقس(ز)يفو(ناطبه«جءبأ)خسنلايقةلماكةدوحومةديصقلاهذه

نادقفنعكلذسيلو«(ةديصقلارخآحو۷٠)نمتايبألادحجوتال(م)يفو«اهنمقاروألاضعبنادقفببسب
كلذك.اهيفةدوحومريغةديصقلانإف(و)ةخسنلاامأ«ئشهيفبتكيملوغارفاهناكمدحويلبةطوطحخملابقاروأ

ةسيقبوةدمتعملاةخسنلايفدوحوموهاًّمعتايبألانمددعبيترتامهيففلتخادق(ج٠ب)نيتخسنلانأىلإريشن

(۳٦ىلإ٢٥نمىرخألاتسكُعو(١٠ىلإ٢٠نم)حبصتل(٢٠ىلإ۷نم)تايبألاتلقنثيح«خسنلا

.(٢٤۳ىلإ۷نم)حبصتل

(ينموعب):(م)يفو«(يسمويرعب):(ن«جءب)يفتدروا(ٍقعتوزعب)()
¢ءوسبكديرينمعنمتيلاةوقلاةمنلاوةفلاو.(يعنمويمزعب):(ط)ينو

٠(برعلاناسل).هتريشعنمهعنمينمهعميأةعتمورعيفوه:لاقيو

.لمتحوهو(لاق):(ط)يفتدرو:
:ثيدحلايفءاجامك‹نيدلابايندلابلطنوكينأنكميو«عادخلا:لتا:(لثَحِلر

ناسل).هلىفخت:ًديصلاٌبئذلالَو‹"نيدلابايندلالتْخُبنأةعاسلاطارشأنم"

.(برعلا

.ًاطخوهو(يعمم):يفتدرو:

۔(نرل):(ج«ب)يفتدرو:
سانللتجرأةمأريخمنك)ىلاعتهلوقنمسابتقاوه:

.(١١٠ةيآلا/نارمعلآ).€للابنونمؤُنوركنملانعنوهنتوفورعللاب
.(أ)يفدوحومريغتیبلااذه()

نورسمأيوريخلاىلإنوعديةمأمكنمنكتلوهلوقىلإةراشإ: (رمخلاىلإنكتلو)
(١١٠ةيآلا/نارمعلآر(نوحلفمامهكعلؤأوركنملانعنوهنيوفورعللاب

توكذيقلاةيآلادعبيأتعبارلاتييلايتركذيقلاةيآلانألةقيقدريغ(...هناحبسهلوقىلإ):رعاشلالوقنأىلإةراشإلاردجت

.كلذىلإهتاجلاةرورضلالعلوبيترتلاسكعرعاشلانأيأ,سماخلاتيبلاي

(ماف)()

(ةعمس)

(نمحرلاو)()

(ةمأريخمتنک)

سۋوس



اوروفوحبالآلايذلًابيجُماعضاوتماعضاًاليلَدتصفق-١

يتتّيلخويبابحأتقرافويترهَشيتاذل۷

تمطّنخاويفيَستدرجوىغولانعبرحلامويتّرَسَحو۸

ينفداصأامكاهلافقألاتم.بورباو۹

)1(.ِمواهناءُوکودور
يَعيباهتعباملاهتنهآوليئاضياملعتو-۹

(۷ |
يجةقيقحلاوييَقَييعردويرثلكوانإيتزحتالف-۲

ةزمحلاتتبث(ط٠جءب)يفو«ةرورضوأرعاشللةغلةزمحلافذح«ءالآلااهلصأ:(اللا)

١.قطنتالاهنكلو

۱.فيحصتوهوءابلانودب(فوخ):([)يفتدرو:( فوخب)
 ) ( -(بوعلاناسل).ُتّعْطقٰيعتو«ةغلابمللانهديدشتلاو«ةدشلانودبُتُمّرَصاهلصأ:)۲(

.دحاوعميناظفللاو(ٌتبناح):(ط«ج«ب1)يفاهناکمتدرو:)تيلع)

:وهرخآتيبهقبسذإ(٩)مقروهتيبلااذهربتعي(نءطءز)يف
ةيفرشملاورمسلاحامرلازمياوغباذإنيئطاخلايزحبكلذك

.ةدمتعملاانتخسنبسح(۳٠)مقرتيبللرطشلاو(٤٠)مقرتيبلللوألارطشلانمجمدمتيبوهو

.ملكتملاءاينودب(ةمزعب):(ز)يفتدرو:( ييمزعب)

ناريغ.(امهفشكوأيمكنمامهحرخأهيعارذنعرَسَح):برعلاناسليفءاج:(ىغرلادعاسنعتّرُسح)
.برحللدادعتسالاهبداريوزاحبهيفانهريبعتلا

.مامزلاوهوأهفنأىلعدقعيمثريعبلاقلحيفقلعُيلبحلكوهو«ماطخلاتعضويأ:(تثطَخا)
(يمزعبٌتمطتخاف)زاحلابابنمريبعتلااذهرعاشلامدختسادقو.(برعلاناسل)

.يلاعماىلإندرقيًاماطخوامامزةعزعلاتلعحيأ

.(يتيم):(م)ينوطخوهو(ةي):(ز)يفتدروا(يتم)(8)

.ًاطخوهو(ةر):(زيفترو:(ير)
.(يسفن):(ز)يفافاكمدرو:(اضيأ)
.(اهتبهأ):(جبريفتدرو:( اهُشَهَأر
اطزەج)يف( ميكحلار

.():(ز)يفاهناکمدرو:(نزحت)(۷)
ماهسلاوفويسلاتابرضهيقتفقنعلاىلعغبستةضيبلالفسألحرلااهلعجيرا:(يرفطي)

.(برعلاناسل)

مجعللا)ةياقولاوةرتسلاٰيعتوميحلامضب(م٤طءب)يفتدرواذكها(يح)
.تاکرحلابطبضتمل(ه)ينو«ميجاحتفب(يينَح):(ج)يلو«(طيسرولا

س



دنهمباهشلاکيٽِمفكلايفو۳

قرعحسمتءاروحلاىرأموَيو٤

اُلاارطضرألالهأنأولو٥
يلمناحنإنوُضقيامٹکاو٦

لجخادلجورُخاهلاموًفيكف-۷

يفَبَأملَسايركذلالتدُعا۸

نلصُتماذإىملسايتنكالف۹

اهرذقلجنإوايلاامو٠

ىأراذإالإرورفَلالقتامو١

لذلكاهيفسفانُي٢

يمىَقلأموييدوُُسمويو
()يتقشهنتناديّسلاوأاديهش

ركبيداۇفاولاهاليلع

لشقفلأنمرشرانةحفلو

ةئلكاهفاصوأعرصقَئو

تربوٍظْصَولُكًاريذن

ةلزومِلكنعهرسجاوز

وَلااإاهو
“ّطبغلاحيفناکوااهَتشاَشَب
)0(۹مو2

دعجرريعنٿسايكألا

بريقومرَضم)ل:(ط)يقو«(مرم)ل:(مازأريفدرو:(دهم)ل(۱)

.ذوحشملافيسلاوأ‹دنمابعونصملافيسلاوهدتهُلاو.(هئوضو)ل:(ن«ج

.(برعلاناسل)

سرفو.هحولاضيبأناكاذإهحولارغلحرلللاقيو«ةهبجلايفضايبيهةّرلا:(رغ)()
.(برعلاناسل).مهردلانمرمكأةّرغهتهبحيفيذلاوهءارغورغأ

(ناديّسلا)

(شهتت)
(لها)(۲)

(ًارطر
WD

(يلتقم)()

.(طيسولامجعملا).بنذلاوهو(ديس)عمج:

.فيحصتوهو(شهني):(م)يفتدرو:

.(يقنميو«(يفام):(ا)يفاناکمدرو:
,٠لاحهنأىلعبوصنموهو.(برعلاناسل)اعيمجيأ:

.(برعلاناسل).اوعمحجتيأ:

.فيحصتوهو«(يلقم):(ز۽ج۽ب)يفتدرو:

.ةرورضهفذحومضلانيونتاهيفلصألا:(رش

.(فيکو):(ج٤ب)يفتدرو:( فيكف)

فذحو«نزولللالتخاهيفو(ىملس):(زجيفتدرو:(ملس)

.ةرورضوأًاميخرتنوكينأاّمِإهنأل حصأةروصقملافلألا

.فيحصتوهو«(ندصي):يفتدرو:(ندصُت)(۷)
.(لُقَي):(طزجبريفتدرو:()(۸)

.فیحصتوهو«(ناكرآ):(ب)يفتدرو:(ناكوأ)
٠(برعلاناسل).ئدرلاوهليقو«سيسخلانودلاوهليقو«سانلانمنودلا:لّذَرلا:( لر)(۹)

.(برعلاناسل).لقاعلاوهوسيكوأسيكعمج:(سايكألا)

س,



لرمركابايندلارثۇمامو۳٢

هناكناکهللاغفاحنمو-٤

iچ. دعتلذءالالايذل

اسلمةلذملايسفنٌتّيِضرىم٠

الملس

یولاحرترادمويييرابن۹َ

هفذقوبورحجلاربينلاهامو-٠

(الزىم)(1)

بلكودرِق7هللایدل

سعبقراهفرجىلع

لزبوُهيداعألامو

4

قوبيلمتالاحييوربك

“يشيعديغرتليشيعيهادا
(V2 CEY

ينحيبىلبآمويالإزوفلاالو
(۷V)ےہ0

يٽدقعبتيفواهيفافولارو

(A) e e 7 يتوقعبراطتُسامويالبلاجوب ص

ةيقبيفو«ليضفتلالعفأدعبىتأ«ازييمتاهرابتعابةبوصنم()يفتدرواذكه:

.هيضتقيقايسلانألهانتبثأامحصألاو(لزتمرمکأب):تدروخسنلا

فرحوهفهالعأعدصنااذإف«رهنلاويداولالفسأنمليسلالكأاموهفرا:(راهفرح)(۲)

:رارضلادجسماوتبنيذلانيقفاتلإنعىلاعتلاق.(برعلاناسل).راه
Ae2.6وو

(مُنهَحراتيفهبرامنافراهفّرُجاقشىلعهنايسسنم0

.(١٠٠ةيآلا:ةبوتلا)

.فرطلانمةقرولالكاتةجيتن(ز)ةخسنلانمةملكلاهذهتطقس:

.فرطلانمةقولالكاتل(ز)ةخسنلانمةملكلاهذهتطقساضيأ:

(لر
(ِنَرْيَص)

(حساک):(زا)يفو«خسانلانمطخوهو(شحاف):(ب)يفاهنمًالدبدرو:

سوماقلا).مهقّرف:موقلاحشكو«ةوادعلاُريْضُم:(حشاكلا)و.فيحصتوهو:

(برعلاناسل).حاكنلاةدّقُعهنمو‹دهعلا:ةدقُملاو«يدهعبيأ:

(برعلاناسل).ارشتنميأهشناكل:ىلاعتلاقرشتايأ:

.(ييرت):(ج«ب)يفتدرو:(ٰيتأر)
(حياك)

.(طيحلا

.فيحصتوهو(رهاذإ):(ن)يفتدروا(نسيلادأ)
.بوصأوهو(يد):(ز)يفاهناکمدرو:(ييي
.(يرتشأ):(برفاهمًالدبدرو:(سيشنل
.(ةنحب):(ط)يفتدرو:(ينحعم)

.(اهنم):()يفتدرو:(اهيف)(۷)
(ندشقعب)

(راطتسا)ل(۸)

.فيحصتوهو(يوفصب):(ط)ينوءايلانودب(ةوقعب):(ب)يلدرو:(نوقعب)
‹هتوقعبلزن:لاقُي«هتحاساردلاةوقعو«ةلحلاواردلالوحاموةحاسلا:ةوقعلاو
.(برعلاناسل).ءاقعىلععمجُتو

1



ةفاحخُمتالذاعلا١يذممکو۱

ریغب(ىمُغلا)2امو۳۳

و0۳

اقانتعمقدقمويبرالأ٤

يْقبلابضرألايفاوَعَسموقو٥
۳تضعفقیعدُت71امو-٦

يموكاذیبایويلع

يتذَلِليمرَصرارشألاىلعيلّضفو
ةوهشراٹيإبالعلاكركالو

9ربرشمةوَعاح

رحبندنافويس77

)1مقنبتديبألإاهناّصعب
م

1ح Ze 7ِ
ناواَتلف)ميلسيعو-۳۷

هرج)رَنمنارحلاکيردصو۸

4 و ِ f

نرحبًاضلأنالوحُكميانيعو

(برعلاناسل).نئابلاعطقلاعتمْرُصلانأل٠يعطقيأ:

وهو(امغلا)تبتكدقفخسنلاةيقبيفامأ«باوصلاوهو(ط)يفتبتكاذكه:

.بعلاناسل.رهدلادئادشمةديدشلا:ملأ.ًاطحخ ))رهنميهىمغلاو

:ةوثعلاو«(ةوتع):(م٤طز«ج«ب)يفو«(ةونع):(أ)يفتدرو:
-(طيحملاسوماقلا).نذألاةمحشزوالارعشلا:يهةُمللاو«ةليوطلاةُمّللايه

.(طيسولامجعملا)رمخلا:ةوهقلاو١«فيحصتوهو(ةوهش):(أ)يفاهناكمدرو:

.ًاطخوهو(ةه):(ب)يفتدرو:(يمه)(۱)

.(ېسفات):يفتدرو:((۲)

.(اوفذلت):(ج«ب)يفتدرو:(تذذَلَت)
(يمرص)

.طخوهو(ةذلل):(ب)يفتهروا(نذل)
(ىلا)

.(امو):(ط)يفاناکمدرو:(الو)

۔(نایئاب):(ب)يفتدرو:(راثياب)
(4٤))

(ةورهق)

يهو«ةروصقملافلألابانأباوصلاو(اغّطلا):(ز«ج«بأ)يفتدرو:(ىفطلا)(°)

(برعلاناسل).(ىقت)و(یوقت)لئم(یوغط)عمج

.(تضرعأف)يللصوةزمهىلإعطقلاةزمهرييغتب«(تضرعافقحلاىلإو):(ن)يفتدروا(تضرععافقل)

.(طنر:يف(٤4)مقربءاجتيبلااذهبيترت(۷)

.(ط):يف(۳۹)مقربءاحتيبلااذهبيترت()

.ظيفلاوبلقلاةقرحنمهيفةرارحلاتبهتلايأهردص«رحلاديدشيأةفلابمةغيصناَّرحلا:(ناَرحلاك)

.(برعلاناسل)

.ردصلاىلإدوعيريمضءامحلانأل«فيحصتوهو(ةرمج):(م«اه)يفتدرو:(هرَُخ)

.خسانلانموهسوهو(ةرمجرحنم):(ز)يفاهناكمدرو:(ةرمحباضيأ)
رظنأ).ةزئاحجةرورضيهوةيرعشلاةرورضلابابنماهركذرعاشلانأروغ(ناتلوحكم)اهيفلصألا:(نالوحكم)

)۲-۷٠۲۱۲صيفاروسللرعشلاهرورض

=)



ادعلاىلعَتْظَلَعيلىميلُسلوق۹

يفينكملَساياغتل٤.
ةَطاَظَفالإلريامو1

(هجامط)دعبَنايغطلارهقيالو٢

رهشأورهشوموي-۳٤

ادباذإ7يملعتم4

ةوخنوربكماهيفتردُحأنإو٥

اقيمافنيرشجعلقينمكلها٦

مويلايمتمذِإ]كنك٧

امرائو (وظلغظفسكأام
2gو

00

PX]ةرخص

0ووللمويلةظلغو

م2

ةوزغوشيخولاوشاولرو

ةوسقلکاهبتئالاَ

رئو1لكاهلَع
ولألالقنماالقًالالذ

يمهربالويمرَعيفرعتملو

.(نءم)يل(۳۷)مقربو‹(ط)يل(۳۸)مقربتيبلااذه()

.ءاظلاوداضلانيبطلخلانعجتانوهو«داضلاب(ضف):(ج«ب)يلتدرو:(ظطضف)

تدرو:(ةظلغ)

.(تلقو):(ز)يلتدرو: (كف)(۲)
فذحو«نزولارسكىلإيدويهنألًاطخوهو(ىملس):(ج«بء1)يلتدرو:(لسر

رظتتيالنمةغلىلعاهعفرزوجيو‹رظتنينمةغلىلعٌملسو«نزوللوميخرتللوهةروصقملافلألا

۔(۲۹۳ص۲جليقعنباحرش)مضلاىلعبمیدانمبرعتو(ملس):لوقتف

‹ءاظلابحيحصلاوًاطخوهوداضلاب(ةضاضف):(م٤طجءبء1)يلتدرو:

.(طيحلاسوماقلا).ةدشلاوةظلغلا:ةظاظفلاو

.(لزت):(ا)يلتدرو:( لز)
رخصلاوهليقو‹فاذقلاهبيمريامردقلدنجلانمرغصأوهليقو«رخصلادوملحلا: (دوملح)

.(برعلاناسل).يدحلاسأرلثم

.(رهقت):(ج)يلو(رهقأ):يلتدرو:
ناسل).رخفلاوريِكلا:حامطلاو.اهحيحصتمتو(ةحامط):(م«ه)يلتدرو:

(رهقي)()

(هحامط)

.(طيسولامجعملا).حومجلا:حامطلاو«(برعلا

(تريْخأ)(٥ر
.(طيسولامحعملا)

)1٦(YYالالف)

.لفسأىلإولعنملازنإلارادحإلاو.فيحصتوهو(تردحخأ):(ج«ب)يلتدرو:

۔(ًالالقًالالق):(ز٤ج٤ب)يلو«(ًاالذاالق:(ن٤طءأ)يلتدرو:

اذكناک):(عه)يفتدرودقف«نزولاةيحاننمحصأيهو(م«زءأ)يلتدرواذكه:(ينريسمويلايملعتملذإ)ل(۷)

مويلايملعتملول):(ج٠ب)يلو«اهبميقتسيالنزولانألاهنعانلدعو(يلريسبنيملعتال
.(قرمسمويلايملعت:(ن٤ط)يلو(ترمس

(يلرعتملو)

پ0

.(لرعتالو):(نطزجب)يلتدرو:
.ةرورضللءابلانكسهنكلو(رْيِك)اهلصأ:(بک)

 



ُهنيفرغتيذلاقدّصلالُجَرلاانأ۸

ياقّصلابتلقدقامتلقمأأ۹

افقاوتنكنإمويلاينإفادّيور٠

ينّفاموقتلفاذإيلو١

ةزهبننلمرلابرکأس٢

تمانإوارهدتشعاًمِإكيبنأس۳

۰

7تفرعسمايفتنكامو
)2لالإ2نتامو8ظا

)|.42.اٿَكلذف
يجحغيلبتلىیملس

(9صررلااقا يترصنويبزجهللاومهلت
ممووم

ےکبوثيدّنعملاتوسكاماذإ

o 2 ,o7.هە. o۱

مزَعنمناکامنلهجيامف

dd

و۰۰وبرج2ً

فافُرحأهُمنباناوينيدقحانيدنأىلع٤

العلايذللإمكالنأبلوقا٥

(۱)

(۲)

)۳(

)٤(

(°)

(1)

(۷)

(سم)

(تفرع)

(ٍقيلخ)

(تظلغ)

(نينعت)

(ةرتفل)

(ناف)

(تلتاق)

(ًاموق)
(نيلمرملا)

(ةزعب)

(نلهجيامف)

(نرممزعنم)

(ترم)

(ارطر
(ةر)

1ربکارارطةعاطالو

.اهيلعقايسلاةلالدل(سمأ)باوصلاو«(رمأ):(ج«ب)يفتدرو:

۔ًاطخوهو(يفرع):(ج٤ب)يفتدرو:

.(يغيب):درو:(ط)ينو«ًاطخوهو(ةتقيلخ):(ز)يفتدرو:

.(تطلع):(ط)يفتدرو:
.(نيجنت):(ن)يفو«(نيحتت):(زأ)يفتدرو:

خسنلاةيقبيفو«(ييقرفل):اهناكمدرو(ز)يفو(ن«ط)يفتدرواذكه:

.هانتبثأامبوصألاو(يترتفل)

.(نإف):(ج٤ب٤ا)يفتدرو:
:كلذدعبهلوقليلدبتلتاق:باوصلاو‹(تلباق):(ز«ج)يفتدرو:

.(مهلتاقأ)
.(اموی):(ط)يفتدرو:
.(طيحملاسوماقلا).ءافعضلاونوحاتحلالمارألاو«لمارألاعمي«لوعفممسا:

.(ةّزعل):(ج)يقو«(ةمزعب):(نأ)يفتدرو:

.(نلهجتالف):(ط)يفو«(نلهجيالف):(ج٤«با)يفتدرو:

.(يتریسرمنم):(ز)يفامناکمدرو:

:باوصلاو(ينرحز):(ج۽ب)يفو«(يمرع):(أ)يفامناكمدرو:

 یوتسافرموذ: لاعتلاق.لقعلاوقلاةَدشوةوقلا:ةو(نرم)

.(برعلاناسل).(٦ةيآلا:مجنلا)

.(اموی):يفدرو:
نمةريبكلاانهةدوصقلملاةمرحلاو.فيحصتوهو(ّيمرح):(ز)يفتدرو:

.("ھه"شماه).ةبوتلامدععمبونذلا

CA TRe



ةمْعنرفاكنيباًمِإسانلاىرأ٦

هلالَضيفيذلاوروجناطلُسو۷
ةضيرفنيمَلاعلاداهجنإو۸
مهُديدَعَنلِطْباناکو۹

نعلداعمامدقعب٠

اوغباذإضفديِحوُلايلوأ١
اولوادَحهللاوُبكَرإو۲
اًنعَطَقبيزُجَتَكِلَذك-۳

o “LL. E oe ۴ مصعبكاذدمدقنموكل

(

1ذلمهلإنانولباعو

دازناكُسإاذإ
(tL)12و72و0 ةطخسباوؤابكاذمماوُدَعَفنإف

مهيفهللادودُحمي

ةريألاةارشلاَرْسُأاوبصتغاوأ
-سسےس وو

هعيبدمعاودذدَحجوأىدذملامامإ

(MM. 1۳ o o
ةنيللكانعطقعممهدراوم

اهيلعًرصملاورئابكللبكترملاملسملاوأقسافلاملسملاىلعةيضابإلاهقلطيحلطصم:(ةمعنرفاك)()

 

وهامنإوةيضابإلاهمهفدقامكةلملانمجرخيالرفكوهو«ةبوتنودب

:8هلوقاهنم‹ةلدألاضعببكلذىلعةيضابإلالدتساو‹يلمعلاقافنلاىمسللا

نيبسيل":8هلوقو.(يراخبلاهحرخأ)."رفكهلاتقوقوسفملسملابابس

خيشللداخلافيسلابابكرظنا)."ةالصلاهكرتلإرفكلاولحرلا

.(٠٠-۳٤صيبونقلا
ىرحنموباتكلالهأنمنيدُهاَعملاىلعقلطيةيمالسإلاةعيرشلايففورعمحلطصم:

.(طيسولامجعملا)مهارحب
.(هتالص):(ج«ب)ينو(ةلالض):(طءا)يفتدرو:

.(يمصعبكاذدشدقاموكشب):ةغيصلاهذهبيناثلارطشلادرو(ز)يفو۰

)ةمْذللالفأ(

(هلالض)()

.(ةش):(نءطريو«(كشر:(()يفاهاكمدرو:(دمر
.(يملا):(ز)يتاهناكمدرو:(نيلاعلا)

.(كاذفو):(ج«ب)يفتدرر:(كاذعم)()
مکنمنکینإونيتئاماوبلغيٌةرباصةئاممكنمنكتنإف»:للاعتهلوقىلإةراشإتيبلااذهيف®

.(6ةيآلا:لافتألا)€هللانذإبنيفلأاوبلغي

(ةطغب)
(ٌبرَحو)

.(ةطبغب):(ج)يفتدرو:
.(نمو):(ز)يفانامدرو:
.(اوبصتغاو):(يفاهناکمدرو:

٩ةيآلا:تارجمحلا)هللارمأىلإىبفتيحيفبتيلااولتاقفف:ىلاعتهلوقىلإةراشإتيبلااذهيب۰

.ةوقلايهو(ةر)ىلإةبسنءايوقألااهدصقاكر:(ر
.(اوغباذإ):(ط«ج٤ب)يفاهفاکمدرو:(انعطقب)(۷)

¬“.(64)تيبللناثلارطشلادحواغنإو(نءطز«جبأ)يفدوحومريغتيبلااذهنميناثلارطشلا

(۹



۶۰7۰eو® ۳ gyم

ةيفرشلاورمسلازهباوثعاذإنيدسفملالبح٤

وضدلبقمُهلَفاضياومارحمهلَحِرمعويس٥
1فلكيذلاهابَلسااماذإةذعوعارک“رماًنبِصأامیو٦

©رصدروُهْمُحلاقاميفمرغالمهيرَحلاحيفرابوألائامنإو۷
رضباهورقَعاافاودااذإ7نأكاديفمه۸

رجبنيرِضاحلاباوداًنذَحَأبكرمجاحبرحلايفانّسَم۹

متعطقام: ىلاعتلاق‹ةوجعلاىوسلحتلانمئشلكيهوأ«ةلخنلايهةنيللا:(ةنلر=

.(بوعلاناسل).(6۳ةيآلا:رشحلا) ةنيلنم

تيبلايفجمدأيناثلاهرطشو«(نطز«جءبأ)يفدوحومرمغتيبلااذهنملوألارطشلا(١)

.(۳٦)مقر

.(برعلاناسل).عطقتيأ:(مرصتن)
٠(60ةيآلا:ةرقبلا)©نيدسفمضرألايفاوثعتالوV:ىلاعتلاق.اودسفيأ:(اوثع)

.(برعلاناسل)

:لاقيو‹نميلاضرأنمىرقيهو‹فراشملاضرأىلإةبوسنملافويسلايه:(ةيفرشملا)

٠(برعلاناسل).يفراشملاقيالويفرشمفيس

۔(محاجرعطقو):(ج)يفتدرو:( محاجرمنغو)()

نيملسملايرارذيسنوزيجيالمهنأبكلذو«جراونلانعةيضابإلااهميلائدابملانموهتيبلااذه

٠.نيقيرفلاءاقتلالبقةوعدوةجحريغبمهيفلاخملاتقنوزيجيالو٤«برحلادعب

.(بوعلاناسل).حالسلاوليخلاعمجيمساعاركلا:(عار)

ٍ.(مهانملتسا):(ز1)يفتدرو:(اهانبلتسا)
هدرنکموهرشنمؤيىحهتنتفءردلنكلوةمينغكالهنمذخؤۇييغابلافلاخملاحالسنأنوريةيضابإلا

.(يدنكلا«٢۲۳صء١١ج«فنصملارظنا).اهرازوأبرحلاعضتنأدعبهيلإ

امباوصلاو‹فيحصتوهو(رازوألا):(ن«ط«ز«جب1)يفتدرو:(رابوألا)(4)

.(برعلاناسل).اهوحنوبنارألاولبإلافوصوهو(بو)عمجرابوألاوهانتبثأ

.(الو):(ط)يفتدرو:(الف)

.(تودق):(زج٤بأ)يفاناکمدرو:(توعد)
رحتاودارأاذإبرعلاناكو«فيسلابريعبلاوأسرفلامئاوقعطقرَقَعلاو«ةغلابمةغيص:(اهورقع)

.(بورعلاناسل).هورحنمثهمئاوقىدحإاوعطقيأهورقعريعبلا
(نیرظانلاتاوذ):(ز«ج«ب)ينو«(نيرظانلاباود):(طء1)يفتدرو:(نيرضاحلاباود)()

٠(نيرضاحلاباود)باوصلاو

=4 0۸A



امفكاددعبِناَمزلکو۰٠

انإفدوُهيلاواُمُأو١

مُهؤاَمدتلحوتباطاوُبراَحناو۲

ٍدَمَحُمياباورقُينأىل
مهلامونيکرشايرارذيبَسو-٤

اوجرخيونيملسللااوعيطينُىلإ٥

بصيمقئالخلالکنمباگمو٦

ِاراَدَقالبقبولاكادناكاذإ۷

ُهعوُحَرفاَحُيدفلوُملئفو۸
dL 6 ‘2 Ce

افرحُتالإٍضفحزلامويرفنمو -۹

(امف)ل(١)

(نمناک)

(اًنأو)(۲)

(وباح)(۲)

(عير
(مملامر)()

(مهلتقو)

لهانمناکنِٳمکلل
eىذألانكيس ر۶ءطرابمُهْنَع

ةلفطولقطلكعممهؤالخإو
مو

بانفياقحهباجامو

ةرهَجورسبلحمهو

نرنسخمممالساللكرْشلانم

قبونملىبوطايفءو
"ترحببهيفتكًالإو

5ةرنيداصللثقولالَح

.فيحصتوهو(اهنإف):(ب)يفتدرو:

.ايوحنالوايضورعتيبلاميقتسيالو(هلتناك):(ط«ج«ب)يفتدرو:

.فيحصتوهو(امّنأف):(ز)يفتدرو:
.ةرورضلل(ءاح)نمةزمحلافذح«هبءاجيأ:

.(ةُش):(طزجء٤يفتدرو:

.خسانلانموهوهو(مهلتقو):(ب)يفاناكمدرو:

ذإ«خسانلانموهًساضيأوهو(مهلتقومحامو):(ب)يفاناكمدرو:

.اهميقتسيالنزولانأامكمهلتقةملكترركت

اذهنأل‹ًاطخوهو(محاجرمْنَعومهيرارذيسو):يلاتلاوحنلاىلعلوألارطشلاءاج(ز)يلو®
.خسانلاىلعسابتلاعقواعرف(٥٠)مقرتيبلايفاقباسدرورطشلا

(مالسإلل)»(°)

(ةفر

.(ج٤ب)يفدوحومرغتيبلااذه(٦)

.(مالسإلاف):(طجبأيفتدرو:
اجيفتدرو:

.(ةبوَبَبانأنَميوطفءوسب):ةغيصلاهذييناثلارطشلاءاج:يفو
.(ز)ةخسنلانمةملكلاهذهتطقس:(ايف

(ةريخبهيف)(۷)

)ةرغبنيدئاعلا()۸(

.(ةردقبمهيف):(ز)يفتدرو:

(ةوزغبنيدئاقلا):(ج«ب)يفو‹(ةَّرعبنيدئاقلا):(زءأ)يفتدرو:

.(ةَرفبنيدئاقلا):(ط)يلو
.(افرحتمال):(()يفتدرو:(رحتالار

=.(ةضعلبابدقفاّنمةفىلإ)ةغيصلاهذهبناثلارطشلادرو:(ن١طج١بأر0

س,



الملايِذِللولاةالاومكاذُك٠

ىرولايفناكْنَمللاودعيودع
يلولايدعمُهُيرقأو۲
الواذإَنينمآلافيِحخأسلو۲

هقلعلاميفِءالآلايذقحىوس-۸

لجشرعلااذْحِطُأملنإو-٥

اهلكشجاوفلامرحبياو٦

ركنلکختملظلالکمرض۷
“AAاًهمطلوتاحئانلاحوتمرخحتو

27بوبهيداَعُأ)ىقلئو(

م۰
|يسعِءانبانمناکنِإو

٠يبويرادوينيعنعدعابت

ç1رقمهاممُلا

مقنسخاهحهيرْحأَس

کرقٌةعاطححيلام

ةبيربتانصْملافذقوید ب
CA

7
“لغولايخاوراق7

ي
ةيصمدعبياوقششوادولخ

وألاتقلافٌرحتمالإهريدمهلوينمو: ىلاعتهلوقىلإةراشإ(۷۹)مقرتيبلااذهيف-

.(١٠ةيآلا:لافتألا)(ريصلاسيبومنهجهاوأموهللانمبضغبءابدقفةفىلإارّيحَم

(اقلت):تدرو:(ز)ينو‹اهحيحصتمتو(يقلت):(ه)يفتدرو:(ىقلتو)()

۔(یقلیو):تدرو(نا)ينو.ًاطخوهو

.يئالسبإًاطخوهو(ةظغبو):(ج)يفتدرو:(ةضغبو)

.فيحصتوهو():يفتدرو:(قرتع)(۲)

.(ولواذإ):(ط)يفتدرو:(ولوهل)()

:ةغيصلاهذمهبتيبلااذهدرو:(ز)لو©

يبسنويرادوينيعنعدعابتولويلولايدنعمهرقأو

.(نينمؤملا):(ج)يفو«(نيملسملا):(ب)يفاهناكمدرو:((٤)

.(اهب):(ط)يفاهتمًالدبدرو:(قر
.(نم):(ن)يفتدرو:(نحع)

.(يقلاخ):(ط)يفتدرو:(هقلخ)

.(هيرحأف):(ز٤«ب)يفو(هارحأف):يفتدرو:(هيرحأس)

.يوحنًاطخوهو(شرعلايذ):(ز)يفتدرو:(شوعلااذ)

.(اقح):(ز1)يفتدرو:(ٌقح)
.(ةيعر):(ز)يفتدرو:(ييعر)

.(ةيرو):(ن)يفتدرو:(ةيرب)(۷)
.(لایتخاو):(ط«ج٤«ب)يفتدرو:(لايتحاو)(۸)

=1



مرحُمرعشلارجكِلنك۹
Te

نيجلمدلاتادبرضو٠

اهعردقوفاهبابلج¡نميندنو

اهُيَعلكوأفكلايفمُئاَحىويس-۲

لِهاَحِلموبلوقلابنَعَضُخئالو۳
اهّإفاهذُعهُاهذخواهذُخو-٤

ةريسيأةرييمنمةَريسُم٥

اَهُديِدَعمكلئاسسمويلاسنإو٦

ميراماعيلولاوشخيرا۷

گرلکمملْيَولاباعلاكاذك
ريکاَهييَجىلع

1بريتسلاتلافدقو

)0كاذ ةهويهیمرَتفصضیرم

يقيرطولوألايفالُسُأقي

نیمییمتلدقفماهذُخَف

1قلافلكلَقف
(A e

٠(طيسولامجعملا).عطقلا:راو3فيحصتوهو«(رح):(ز)يفتدرو:(رزح)(١)
٠(طيسولامجعملا).ءاكبلاوأءانغلادنعنيزحلاتوصلاوأ‹ةديدشلاةحيصلاةّنرلا:(ةنر)

.(طيسولامجعملا).دضعلابطيييذلاراوسلا:جملا:((۲)

:ىلاعتهلوقيفامك(اهبيح)حصألاو«(اهبنج):(ج«ب)يفتدرو:(اهبيج)

٠(٢۳ةيآلا:رونلا)(نمبويجىلعنهرمخبنيرضيلو)

٤ب)يفتدرو:(نی)

.(اماخ):(ز)يفتدرو:(متاخ)(۲)
.رمحأطخبهبتكفةياهنلايفهكرادتمثهيسندقخسانلانأودييو‹ةديصقلارخآيف(ز)يفدحوتيبلااذه(

:بازحألا)€ضرمهبلقيفيذلاعمطيفلوقلابنعضختالف»:ىلاعتهلوقنمدافتسمتيبلاعمو

.(٢۳ةيآلا

٠ةيضورعلاةباتكلايهوءايلانودب(فالسأ):(ز«ج٤ب)يفتدرو:(نالسأ)

.(ةبوت):(ز)يفو«(ةروس):(ب)يفتدرو:
.(نع):يفانامدرو:(مك)(۷)

.(يهف):(ج٤ب)يفاهنالدبدرو:(لقف)

لعلو‹دحاووةئامةديصقلاتايبأددعنأعقاولاو«تيبةئامةديصقلاتايبأددعنأىلعلديتيبلااذه*
.ًادئازناكتايبألادحأنأوأ«طبضلابمقرلادريلرعاشلا

لديامك«ةديصقلاامهيفتليقنيذللارهشلاوةنسلاقثويهنأذإ‹ايخيراتتايبألامهأنمدعيتيبلااذه*)۸(
.(ه4)حضاووهامكتيبلااذهيفاهركذيلاةنسلاو.رعاشلااهيفشاعيلاةرتفلاىلع

.(اهغخيراتو):(نأ)يفتدرو:(خيراتب)



3 يعترصاماوقأهيهَللاَقَملِالوو-۸

ےکطمتعبناسح[هبادّمَحُمنإليقانكلذك-4
ysء2ءرو

يتدَوَمديكأنمدوةيحتةيحتيمهللامالسهيلع-٠

۳eا.40
"اةمْخرووفعونارفغبءازجالعلاوجراعملايذنمهبيجرا-٠١

۔فیحصتوهو(موي):(ط)يفو«(لوح):(نءزأ)يتاهناکمدرو:(ماع)=

:رعاشلالوقيو«ةنسةئاميهةدينملانأبرعلاناسليفءاح:(ةدينمحلا)

اناصنافمرقمثاماعنيعستواهشاعةدينملانامدنبرصصنو

وهماجللانانعو«نانععمجةّنعألاو.فيحصتوهو(أ):(ز)يفتدرو:(ئا)
.رمخلاليلقناكاذإنانعلاريصقنالف:لايو ةبادلاهبكسمتيذلارويسلا

.(برعلاناسل)

:(جءب)فو«(اناسحهزهزي):(طأ)يفو«(ه)يفتدرواذكها[ناسحهركي](۲)
.(اناسحةرهزب):(ز)يقوء(ناسحةرهزب)

.اهنابثإنمادبدجبملنزولايفلالصتخاوأةكاكرةرابعلايفنأعمو

.(زوفأ):(طزاجبأريفاهمالدبدرو:(ءازح))۳(



:(زجرلارحببنملاقو)

نامهالشلل

یدليفشللولايير1
ةتمكحأاامُتُمكْحأامدعبنم-۳

اشننْرَقيفناك[يئاعد]ْنِكل4
اوَُمْسَيالوتوصنمتخْصمُك٥
ىدانيدیرتنيَعْتمْعُلال٦

مهوارومحصبصق۷

”قامالايلتساهيل
”تاسعاطلاومالسإلاىلإوُ
تايالامکْخُمقةمكني

)9تاقوألاونامزألاحبف

©تاوشألايفحاصيحلاهُيَق
©تابوانميورثامض
0(قنوماسةلفغق

ىلوألاةعستلاتايبألاتطقسدقف(و)يفامأ‹(طته؛جءبءأ)خسنلايفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

(ن)يو«اغارفاحلكرتخيسانلانأعمىلوألاةعبسلاتايبألابتكتمل(م)ينو«اهنمقاروألاضعبطوقسل
تيبلاىوسسدحويالف(ز)يفامأ«قاروألاضعبطوقسببسب(ةديصقلارخآيح۳٤نم)تايبألاتطقس
.ةطوطخملانمتدقفيلاقاروألاعمعاضيقابلاوطقفلوألا

نمامسيلاذإلحرلامالتسادقوءاهلكحالسلاليقويهوهَلاسباليأ:(املتسم):(١)

.(برعلاناسل)لبنلاوفيسلاورفغملاوةضيبلاوحمرلاكَةَدُع
نأروغ«بوصألاوهو(نامأل):(ج)يفوءًأطخوهوءايلانودب(تامال):(زبيفتدرو:(نامال)-

.قبسامكبراحلاَهَدَعيهوةمألعمجتامأللاو.خسنلاةيقبيفامكرعاشللةفلةزمحلافذح

.(لوحايف):(ج)ينو«(لوهلل):(أ)يفتدرو:(لوقلايف):
: (يئاعد)و.فيحصتوهو(ءاعد)تدرودف(ه)يامأ(طج“بلقتدرواذكه:[يئاعد])(

الوليأ(۷۷/ناقرفلا)"مكؤاعدالوليبرمكبعياملق":یلاعتهلوقيفامك؛يتوعديأ
-(٤۸ص١٠٤ج-يطرقلا-نآرقلاماكحألعماحجا).هللااودبعتلمكايإلوسرلاةوعد

.هتغليهامكفلألاقلطأوةرمحلافذحءأشنيأ:(اشت)-

۔اهنزولالتخیو(اوعمسيمكو):(ب)ينو(اوعمسيملمكو):(ط؛ج‹أ)يفتدرو:(اوعمسياملو):(4)
(تاهیه):امدوصقملانوكينأ:لوألا:ناهجوان(اهيه)و.(ايحتاهيه):(ا)يفتدرو:(يحلاهيه)-

بلطديفتةظفليهو«لروألاءاملارسكب(اهيه)نوكتنأ:ناثلاو«ةرورضللءاتلاتفذحو
الهسنألءكعبتسمالاهجولانأالإ.(برعلاناسل).ءيشلابباجعإلاوأءيشلانمةدازتسالا
.تاومألايفحايصلايحلانمبلطينانک

تملأ:(طبءايفتدرو:(تمّمُ):(٥)
.(تاذللاب):(نططج٤بليفتدرو:(تاذللا3):()



مهريمقايلامهنهلأ۸

ىدانمهللاتويبتراص۹

ُهئاقیماسماطىحلضأجاو٠

احيضافيحلليذلامث١

الوالانممارسلافرقال۲

اهئایحتسالىلعيجر-٤

لسماهننيعلاعدوت٥

ةكوتفَماهراتُسأ«ةناعور

تاروَعنمنيدلايفىرَحخدقام

”تايَقلاوءابهصللركذلاو

”تاقيلملابسالاماحدزادب

©تاسقادراىراذعلايبس

أتاكألاوءابآلافرشأيف

>تاعنبمايألاثدُحُتام

©تالاخلانم4ارس

0وقناكااذيشحت

”تاناخلایبخلاوايجلادعب

ناسل).بنعنمترصعيلايهليقو«ضايبللتبرضاذإانوللكلذبتيمم«رمخلا:(ءابّهّصلا):(١)

.(برعلا

.(برعلاناسل).ةينغمريعوأتناكةينغمَةَمَألايهليقوءةينغملايهو(ةنيق)عج:-

.(قحلاو):(نمطوءا(يفتدرو:(جحلاو):(۲)

.(اضيأ):(ج)يفاناكمدرو:(یحضا)-
.(ًامسطأ):(م)يفتدرو:(اسماط)=

.(يبس)حيحصلاو(يسب):(ج)يقو(يشب:(ب)يفاناکمدرو::(يس)::)۳(
توكسلاةليوطلاةيّبلايهليقوءطقليلاركبلاةأرلايهوىوُرَخوأةديرخعمج:دلارس

دئارخىلعاضيأعمحتو«سنعتملوراصعألاتزواحدقةرتستللاتوصلاةضفاخلا
.(برعلاناسل).دّرخو

.ةرورضللةزمحلاتفذح«ءانسَحيأ:(انسَح):(٤)

ءاميقتسيالنزولانأالإحصأةيرغللاةيحانلانمانأعمو«(تاهمألا):(و)يفتدرو:(تامألار-
نألصألانكلريغللمعتستاهنأليقنإو.ًاطخسيل(تاُمأ)ىلع(مألا)عمجنأامك

.(برعلاناسل).تاهّمُأوتاَّمأىلععمحتيهوةدلاولاعتمألا

نزولالتخي‹«نيتزمحلاركذب(ءاّرضلانمءارسلا):(ج«ب)يفتدرو:(َّرضلانماًرسلا):(٥)

انعمرمامكرعاشللةغلامهفذحو

.(نينيعلا):(ط)يفامهناكمدرو:(نيدخلا):(1)

.ةاذاحمبيأاذحو«فيحصتوهو(ظح):(ط)يفامناكمدرو:(اذح):()
.(ناسللا).مايموماومىلععمحتواهسينأالوءاماليلاةالفلايهليقو«ءاسلملاةعساولاةزافملا:(ةاموملا)-

.(برعلاناسل).عزفلايعيعورلانأل«ىعزفيأةناعورو«(امناعور):(ب)يفتدرو:(ةناعور):(۸)

=.نزولاةماقإلحألةرورضوأرعاشللةغلةزمحلافذحوءايحلااهلصأ:(ايحلا)

-1ع



هبابْسأنمتحيوليذلااذه-۷

ىلعيِضْعُتالناطُحَقونبتاک-۸
اوُضرفلْنِمتفلختساف-۹

الوالمهيفبيألاحدقيال١
oوووم

نااوُمَمذُيمهنإواولااوحَدُمينإ٢
Jeo o

يللاقارلصتتبلاطمهمنم٢

2تارصيفلبقاسلالاي

”تارافلاىلعوبكتالومي
©[تالذلا]ومغربمِمشد7

9تابحلاوءاّشلابشكلىعسَت
)٥(تالاقلاو]نم

0تافآلاريكأنياذواولس

۵يټارشالمکويالمکويلمك

عميهفةناخلاامأرمنلاعيبعضوميهوةناحعمجتاناحلاو‹(تاناحلا):(م‹)يفتدرو:(تاناخلا)-=

انهادارملاو«تيبللحلصيالنيينعملاالكو.(طيحلاسوماقلا).توناحلاوهوناخوأةناخ
عملااذهديفتةينبةظفلاهلعلو؛محاعملايفنعملاذهدحأملنأروغءفرغلاوأتويبلا

.(هبابسأيل):(أا)يفتدرو:(هبابسأنم):
.(برعلاناسل).ةعامجلاوأةحيصلاوةحضلايهورصعج:(تارَص)-

.اطخوهو(اوضفت):(ج«ب)يلتدرو:(يضغت):(۲)
.ًاطحوهو(فلَح):(ن«و)يلوقلع:(أ)يلتدرو::()

.(اهدعب)دحوت:(م)يلو‹(مهدعب):(ط)يلاهناكمدرو:(مهرهد)=
بسنألاوياَّرلاب(تالزلا)تدرودقف(ج«بيلامأ(نمطءوءا(يفتدرواذکه:[تالذلا]

.خسنلاكلتيلفيحصنلالعلو‹(تالذلا)
.(قلت):(ن)يلو(قي):(م)يلتدرو::(4)

«(برملاناسل).نيدلاولقعلاويأرلايلنوبغمونيبغلحرلاقيوءيأرلايلفيعضلاوهنويفملا:(ةنوبغم)= .كلذلكيلةفيعضلايهةنوبغللاةّمألافهيلعو
.(برعلاناسل).ًاضيأهايشىلععمحتو؛يشحولاروثلاوأ؛منغلانمةدحاولايهوءةاشعمج:ءاشلا)-

.فيحصتوهو(ثينأنلا):(ط«بءأ)يلتدرو:(بينأتا):
.خسانلانموهسهلعلوءالطوقسب(الومهيف):(م)يلتدرو:الوال-
تدرودقف(طتھجءب)يلامأ؛حصألاوهو؛خسنلامدقأاھو(مءاليلتدرواذكه:(نودقني)-

.فيحصتهلعلو(نوذقني)

.اولياهلصأ:(اومذي):
.(اولس):(م)يلتدرو:(اولسنا)-

.(ام):(نم٤جب)يلتدرو:(نّم):(۷)
.ةرورضوأرعاشللةفلةملكلاهذهيفةزمحلافذح:(نارمال)

 



٥0َ۰1۶و7.0 ”تاهالبقلاقُمشوضهلاواطعلابتلقاماذإىح٤

9ابخإیوسیماعيشترسنسمالسالنُرديمل٥

©ناباضقانیڵلوويوحنهَلوُماَمیوحدقفيلَحنممک٦

تاحارلانِءزرُجماسنلمِلامةاندموقنيل۷٧

©قاجاحنملهسلانوبعصييفنممهومواتزل۸

›تايبىلإنامرٌدَحنبارمهبلكلاُتْحَبَأيح۹

تابزابتسبقمنِيييالُهَحناكدْقمُهَليجمع٠

 تاباکنيتامىلعادلُجلزامليآمالالطعتدق١

©تارامهانيوبيلقابحتلامهتيارا١
”تافآلاوءاهشللتوفصوبذهُملُكتّيداعيذلاتأ٣

©قالّمَحنعوأالبلاَدْنِعٍيمِتَحارتلَهٌمُكْحاف٤

.ةرورضوأرعاشللةغلةزمحلافذحىاطعلااهلصأ:(اطعلا):(۱)

.ثنوملاىلإلوحتيباطخلانألطخوهو(ٍتاه):(ا)يفتدرو:(تاه)-

.(ضغاف):(ط)يفتدرو:(ضهناو)-
.هسفننعثدحتيرعاشلانألًاطخوهوملكتملاءاينودب(تابخإ):(وءط)يفتدرو:(يتابخا):

.(برعلاناسل).يعضاوتويعوشحخيأينابخإو
.(و؛ط)نمةملكلاهذهتطقس:(نِم):(۳)

.(تاعیب):(و)يتتدرو:(ناعب)-

.(تلزام)ةغيصبًةداعهنعربعييذلايفنلااهدارأرعاشلانأريغةيئاعدةغيصةغيصلاهذه:(ُتلزال):(4)

ينو(ةلذنم):ناتیاور(ب)يفتدرو:نم)

.ملکتلاءاينودب(تاحاح):(و«ب)يفتدرو:(يناحاح)-
.خسنلاعييفتدرواذكه:(تحبأ):

نل(نامدردح)حیحصلاودح):(ج)يقو(نامرددح):(ب)يفتدرو:(نامدرٌدح)=

.(برعلاناسل).نميلابةيبرعلالئابقلانمةليبقمسا(نامدر)

.(تاعيب)(طءآ)يفتدرو:(تاعيب)-
.(ناسللا).نزحلاومحلاةدشيهو(ةبآك)عمج(تابآك)اکدصقي:(تاباك):(1)

.(بصب):(ج)يفتدرو:(بيصُت):(۷)

.(تاغوغلا):(ج«ب)يفامناکمدرو:(تافآلا):

-.(قحب):(وجريفاهنمًالدبدرو:(قدصب):(9)

=۹



یردوُأایاکشیمتدبلَموأ-٢۳

ديماشايانماَرُضدايتأمأ٠

فوخمغودصْرَممک-۷
0 ۳-۴

لقيمًاربَصتبدأ
افشىوققلاوبلايِ-۹
ايتاعىعسانلايفيذلااذنم٠

غ12داساددریلف١ نإاظ

مُکىعلمأاللاخولىس٤
هَليسفنابّصلاخشيف٤

f تصلقيلاسلااهيأاي٤

©”قاياغامسالايفةنطفوذ

٩”قاداعنيلوماماحتقانأ
قامهدغدیمهب.

)”يام.ا۰4َ

)9مي
يياعلايوللمامسSل

)°(يابو.ها0ا7ر40

٩”قالاحنيبشصتیمةلاحام

©”تاقافلا
۱

۳تاي
4

>..19(
تانجبابزوفلاوجرتهلل

.(برعلاناسل).نابحلاوه(عئاكلا)و«(َنَْح)عت(عاك)نالتنبحيآ:(تعک)-=

.(قاموک):(ج)ينو(تاموک):(مو«آ)يفهناکمدرو:(يتالمح)=
.ةرورضللءاتلافذحوتاياكشلااهمدصقيهلعلاياكشلاو«(اياكس):(ط)يفتدرو:(اياكش):(١)

.(نایاغنم):(نمنططليفتدرر:(تاياغام)-

.(توللا):(و)يفامناكمدرو:(لوحلا):(۲)

۔(لف):(و)فوو(لقَ):ناتیاور(ب)يفتدرو::()
.(تّمشه):(ج)يفتدرو:(تشه)-

.(تامزع):(ب)يفتدرو:(ٍنامزع)-

لاق.(برعلاناسل).لتاقلاوهومسوأمسعمجيهو(مامس):حيحصلاو.(ماهيم):(م؛و)يلتدرو:(ماميس):(8)

 )°(

():

.(برعلاناسل).رقفلايهوةقافعمجتاقافلاوءأطخوهو(ناقافلا):(ج)لتدرو:(تاقافلا):

(^):

: )۹(

يلاوقلابروىدنلابرتانأ):يملا

.(تاعلا):(و؛ج«ب)يفتدرر:(يناعلا)-

.(دعتری):(ط)يلتدرو:(دعترت)

(٢/۳۲۳ينتملاناويد)(دوسحلاظيغوادعلاماميسو

.(برعلاناسل).هريغوناسنإلانمةيحللااتبنماهنايحللا:(هايخل)-

.(تای):(ب)يلتدرو:(نايه)-

۔اطخوھو:(و؛ب)يلتدرو:(نالاح)

.ًاضيأهتوقوهتراضنوهلوأوهابّصلاخرشفهيلعو«(هتوقوهتراضنوهلوأ:بابشلاخرش):برعلاناسليفدرو:(ابصلاخرش)
.ةدودمملافلألاباأحيحصلاوةررصفلافلألاب:(وجب(پلتدرو(اّصلاو)

.ناتیاورلادجوت:(م«ب)يلو(تانحلايل):(ط؛ج)يلتدرو:(تانحلاب)

ةرورض).رعشلايفةزئاحلاتارورضلانمثنؤلملاريكذتو٠خسنلاعيمجيلتدرواذكه:(سفنلااهيأاي)

صيلارمسلل-رعشلا

-1۷-



اًتَفلارادىلإفرطيصعقال٥

العلابسكيفشايلمعتساو٦

هلايذأيرمشْيمَلنم۷
امفايثُكلاةذَُلقرافيْمَلنم۸

لراد4

اهتايشميفرتمتاهني

”ناتاياضقلاوتآتولاف

”تادافللرئثخجلايفنإ

|اماىلإقب"7ل

©تاورثلاEنوصفلالَ

>تاضورلاىلعرُخفّرفرنتقرأاماذإايلانسخاام١

of ©تاراجلاونادولاةرثشزيفتشمانيعلااذإانيَعلانَسْحَأام۲

تاوضصألانسخامَعتقطانوأتنالوأتقئاعنإافّشلاكلت۳

لعفلانألًاطخوهوىايلانودب(تات):(موءز«ب)يفو.رعاشللةغلةزمحلافذحوناتيآ:(نا):(۱)

.اموزجبسيلوعوفرمانهعراضلا

.(برعلاناسل).ناكملابةماقإلاوهءاوثلاوءةرورضوأرعاشللةغلةزمحلافذحوىاوثلااهلصأ:[اوشلا]:(۲)

ءاوثيوشيىوثنمةذوحخأمامنألءأطخوهوةروصقملافلألاب(ىوثلا):(ه)يفتدرودقو

.یوٹسیلو

.فيحصتوهو(وحرت):(م)يفتدرو:(وحري):

رعاشلانأريغ(4)مقرتيبلايفاهريسفتقبستانيقلاو‹(تايتفلا):(ج«ب)يفتدرو:(تانيقلا)-
.ايندلاةذلةقرافمطارتشالةنحلاروحانهاهدصقي

.(اهتلحرأدق):(طو«ب)يفورادف):(جيفتدرو:(اهتلخراد):(4)

.(هنافصو):(ج)ينو(هبًافصو):(ط«و«ب)يفتدرو:(اهًافصو)-
.اطخوهو(تايبأ):(طءو«ب)يفتدرو:(تايبأ)-

.(اهتیشم):(م)يفتدرو:(انايشم)

.(عرشلا):(ج)فو«(عرلا):(ا)يفتدرو:-
.(ط)يفدوحومريغتیبلااذه-(1)

.(تفرشأ):(وج«بءآ)يفتدرو:(تقرشأ)_
ليقوءةعنصلانسحًاقيقرءهريغوجاييدلانمناكامليقوءرسلاوأطاسبلاوهفرفرلا:(فرفر)-

ىلعنيككتم):ليزتتلافوءةفرفرهتدحاوطسبتسلاجمللاهنمذختيرضحخبايث:فرفرلا

.(برعلاناسل)«(٦۷/نمحرلا).(رضحخفرفر

.(و)يفدوحومروغتیبلااذه-:(۷)

ءةرورضوأهتليهامكاهفذحرعاشلانأريغةزممحلاركذب(ءانيعلا):(ج)يفتدروىلوألا:(انيعلا)-
.(دقاماذإ):(ط)يفامناكمدرو:(انيعلااذإ)-

=۸



)۱(_لھوهودهلہمیَِ
تاراتهراتوبصيووبخيةراتاهيلإيفوشيلاكلت٤

°”تاداُسلاديساياربلارمحيلاىقلأنأدُعَباهاقلوجرأ٥
۸A0۰1و10

)تاوقألاوقزرللهريدقَتیرجاميبرهللاهيلعیلص-10

 

وا):(ط)يفو(اوضيوأ):(و)ينو«(ءيضيوأ):(ج)ينو(يرضير):(مب«آ)يفتدرو:(وبصيو):(١)
.نزولارسکت(طءو؛ج)يفاملکو(يوضت

.(تاراتلا):(ا)يفتدرو:(تارات)-

.(ام):(و)يفاهناکمدرو:(نآ):(۲)

.(هب):(ط٬وجيفاهنمًالدبدرو:-
.(يم):(ا)يفاهنمًالدبدرو::(۳)

.(قزرلايف):(م)يفتدرو:(قزرلل)-

-1۹-
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:ليوطلانملاقو
)١لفوِبمء1جعدأرظاتبمأفأةقرب-١

êهمو.مو®ى07 f

)۲(جلابماكشثتضأايرفصباهضايبوفصرفصااملھهما۲

)7جلبتلااهَخنيمأهالاهباهزذإدعاأيماّسلاعلام-۳

©جلبلجْنَحُسلاكرذّصبهاتوالملاهُاوامستماسذِإمأ٤

©”يلَدَحقاسوافللاحفلالباهرصخحلب[جارُجّرلا]لفكلالب٥

قاروألاضعبنادقفببسب(١۱ىلإ١)نمتايبألاتطقس(ن)يفو(مءطءوبهجءبءأ)يفةلماكدحوتةديصقلاهذه

.قاروألاضعبعايضببسباضيأةدوحومريغيهف(ز)يفامأ.ةطوطخلملانم

.(طيسولامجعملا)دحاوعميناظفللاو«(ةقدب):(ط)يفتدرو:(ةقري):)
(ملسوهيلعهللاىلص)لوسرلاتافصنمو«نيعلايفةعسعماهضايبديدشنيعلاداوسديدشناكاذإنينيعلاجعدأ:(جعدأ)-

.(برعلاناسل).نينيعلاجعدأناكهنأ

.ًاطخوهوةدودمملافلألاب(اميلس):(و)يفتدرو:(ىميلُس)-
ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاتافصنمو«نْسُحةفصوهو«ليلقدعابتاهنيبيأةصارتمريغهنانسأيذلاوهجلفملا:(جّلفُم)-

.(برعلاناسل).نهنانسأنيبندعاييياللايأنحللتاجلفتمانعلهنأثيدحلافو نانسألاجلفمناکهنأ

.ةلمتحماهلكو«(اتوفصب):(موتح«ب)ينو«(اوفصل):(أ)يفتدرو:(امرفصب):©
.فيحصتوهو(ىهر):(ج)يفوواونعةبلقتمفلألانألًاطخوهو(ىهز):(ب)يفتدرو:(اهز):0

.(نع):(طءوجءبءاريفاهناکمدرو:(نم)=
.(برعلاناسل).رعشلانميقنلاوأ«ضايبلاعطاسلاءيضملا-

.ءاشثیحههحوىلعبهذهنأئعمانذحخأاذإالإ‹تيبلاعمعمقفتتالاهلكو(ماس)لةريثكناعمتدرو:(تماس):»¢

.(ردصبهاتو)يناثلارطشلايفهلوقليلدبقالطناوةيرحبكرحتعمي(طيسولامجعملا)

.(ابٌرلا):(مطوءاريفاناکمدرو:(العلا)-
.(برعلاناسل).اهكئابسوةضفلاعطقوأقآرملايه:(لَحْنَحُسلا)-

.(برعلاناسل)فدرليقوءزْحَعلا:شکر:

)

.فيحصتوهو(جاحرلا)تدرودقف(ه)يفامأ؛باوصلاوهو:(مواطجهبءأ)يفتدرواذكه:(جارحرلا)-

.(برعلاناسل).اهمحواهلفكجرحرتي‹لفكلاةحترم:ةحارحرةأرما:لاقيبرطضملاوكرحتملا:جارحرلاو

.(برعلاناسل).حشكلافطلو٠نوطبلاصممضحلا:(اهرصخمضه)-

لاحرلايفوتعنءاسنلايفوهونيذخفلامحلةرثكففللاو.ةغلامإوةرورضللامإةزمحلافذحوىافللااهلصأ:(اقللا)-
.(برعلاناسل).ةزنتكمنيذخفلاةمخض:ءافلةأرماو«بيع

ناسل).نيقاسلاونيعارذلاةلتملل:ةحلدنخلاوءامهميظع:نيقاسلاجلدخو«نيقاسلاةمخضلاماللاديدشتبجلدخلا:

.(برعلا

~۱



©”يجنإْنْصُملايهبَحَذَتنِإصدايهنإبلايهْتّمْصَتنإبسلايه١

٢يناذنکيمنکلردَلايِببالَجسمشلامنكلسلايه-۷

©متلوليتموترتةرشعينايريةي
ٍ©جَهْبمِلءافشلايهفونيليفواهوننقلايلاعأأك٩

©جرحاةرظنتدامتعاربةمرحقاملاىوسيمظنتلو٠

©9جرْجَرتملااهزُجَعنعاهررفيواهُغردلحنااهجُشُكْنَعاذِإفيكف-١

جرعحتوٍةفِعنَعاهزىتتاهنعفرُاضَّضَقَلاذإ-۲

.اهلامحلقعلابلستاهنأبتيبلااذهيفدوصقماو«(طيحلاسوماقلا).لقعلابلتسلا:بيلسلاو«سلتخايأبسردصم:(بلُسلا):0

لثملايفوءديكلاوبلقلانيبامباححوهو(بّللا)يأءاخلارسكبنوكتنأنكعوبلسيأبلعردصم:(بلخا)-
وهو(بلخلا):تدرو(ج«ب)يفو.(طيحلاسوماقلا).هيلعقفشييذلازيزعللبرضييلويدبكنيبتنأ
.فيحصب

.لمرلانابثكامنأكةأرملاكلتفادرأابدصقيو.لمرلانابثكيأ(برعلاناسل).عمتجنمروف:
ءايلاتبثأرعاشلانأريغنإبةموزحياهرابتعاب(ئحت)لصألاو«(جت):(ر)يفوءةرورضللةزمحلاتفذحيآ:(يحتر-

.ةرورضلل

نأدصقيوهو.(ناسللا)للَدلاورسكَكلا:جنغتلاورورجبهيلإفاضمجنفتوفاضماذوبوصنمناکريخ:(جنفتاذ)::

.جنغتهيفسيلردبلاامنيبجنغتاهيفةبوبحلا

مزلوأ«ءيشلامزل:يعت(ىرقأ)نأطيسولامجعملاييوءةيرقلانكس:يعت(ىرقأ)نأطيحلاسوماقلايفدرو:(تّرقاف)9
.اهتفعليلدوهواهنماهجورعخمدعواهتيرقلةاتفلاهذهموزل:يعت(ترقألفاذهىلعو«ىرقلا

دصقيوهو.(برعلاناسل).عضتوُدِلَتيأ:جتنتتو.(جتنتالو):يهوشماملايفیرخأةياور:(م)يفتدرو:(جتتتتملو)-
.اركيلازتالةاتفلاهذهنأ

.امنابثإحصألاوكلذبنزولارسكنيوةزمحلانودب(افشلا):(ط)يفتدرو:(ءافشلا):٤
.ةجهبلالحأنميأ:و.ةعوفرمتناكلةفرعمتناكولذإًاطخوهو(جهبلا):(ا)يفتدرو:(جهبمل)-

.امامتتيبلاىعمرْيغنيذإديعبوهو(ىلا):(ج)يفامناکمدرو:(یوس):

.دمعتریغبيأ:(دامتعاريغب)-

ناسل).ىشحلاوهليقوصاوهليقونعملىلإةرسلاندنموهوفلخلاعلضلاىلإةرصاخلانيبام:(اهحشك):©
.(برعلا

.فيفختللوأةغلةزمحلافذحو«دحاوعملاوةزمحالدبءايلاب(اهرزيم):(ط؛و؛جبءاريفتدرو:(اهرزعم)-

.(°:تيبلا)يفةحرحرلاريسفتقبس:(جرحرتملا)-

.(°:تيبلا)يفةحرحرلاريسفتقبس:(جرحرتملا)



۰مءورو6۳71ا

0ىجلوئوابايفتلقوابصلانعىميلسايسماتيه۳

®[يحرت]ملنونافكفرَطونافكوطَعرصفيادتنال٤
جدوربلاحلينعاننيبكلاذتباىيملسايلابامف١

©جاحتيمقاحميهيدنتوةقركنيدناْخمُأةيسانأ

©جربتلاكربكتيماحميرتسئوروتسلايفمل[نل]-۷

©جتغتلا[قانتعا]دعينمُّرمألاهلاقصدقوماسلاُريزعتكاشفيأ۸
©يحملٌثايغ[ىوان]نلماميسمثشرعاوذكراد٠
©ملحملفورمالسنوُةئودضقاضقلاثيللافعيراذ٠

.ةدودملافلاألابباوصلاوًاطحوهوةروصقللافلألاب(ىّصلا):(وطر(يفتدرو:(ابّصلا):

.(طيسولامجعملا).لزنللا:ءابخلاونال

.اهمتابثإباوصلاوءأطخوهوثنوملاباطخليهيلاءايلافذحبوت):(طوجيفتدرو:(يلبوت)-

.فیحصتوهو(نياف):(ط)يفتدرو:(نتاف):

هنألنوتلافذحبانهعراضملالعفلامزجنألًاطخوهو(جرعت)خسنلاةيقبيفو«باوصلاوهو(ا)يفتدرواذكه:(يحرمت)-

.ةغللايفعئاشاذهوةعراضملاءاتتفذحامك«نيحربتتاهلصأوةسمخلالاعفألانم

(۲)

.(لان)و(ناخ):ناتیاور(ب)يفتدرو:(ناخ):©
فعضانهدارملاو«((برعلاناسل).ًاقاحمسىمستةقيقرةدلجلكو«سأرلافحققوفةقيقرلاةدلحلا:قاحمُسلا:(قاحمس)-

.نيدلا

.ًاطخوهوءفلأىلعةزمحلاتابثإب(نأل)تدرودقف(مته)يلامأ«باوصلاوهو(نطءوجءبءأ)يلتدرواذكه:(نئ):0

٠(۳۳/بازحألا).(ىلوألاةيلهاحلاجرتنحرمتالونكتويبيفَنْرَقو):ىلاعتهلوقهنمو«(طيحلاسوماقلا).يكستوبلتيأ:(يرق)-

.(اتسحلا)تبتكثيحخسنلايفدروامفالخب؛حيحصلاىلعةروصقلملافلألاببتكتاذكه:(ئسحلا)-

.(برعلاناسل).ةيصعملانعهعدروةدواعملانماحلاهعنلدلانودٌبرض:ريزعتلا:(ويزعت):

.(نيدلا):(ب)يفامناكمدرو:(رمألا)-
تدرو:(م)يقو«(هفلتعا):(ا)يفو«(قايتعا)تدرودقف:(ه)يفامأ(نءوطج«ب)يفتدرواذكه:(قانتعا)-

.ضومغنمتيبلايفامىفخيالو.فيحصتناتريخألاو(هقاتعا)

.(برعلاناسل).مضلابعديمُسلاقيالوعاجشلاوهليقو.فانكألاًاطوملاميسحلاديسلاميركلا:عديمّسلا:(عّديمس):0

.ةروصقملافلألابباوصلاو(اوان)ةدودمملافلألاباهيفتبتكيلا(ه)ادعامخسنلاعيمجيفاذكه:(ىران)-

.ةيفاقلالحألةزمحلاتفذحدقو(ئجتلمل)اهلصأ:(يجنلل)-

(صفاصفلا):(ب)يفتدرودقو«(برعلاناسل).اهرسكييأهتسيرفضقضقيوءيشلكمِطُْييذلاوه:(ضقاضقلار:©

.فيحصتامهالكو(ضفاضفلا):(ج)فو
.(برعلاناسل).ضعبرثأيفهضعبجرخيالنأومالكلاصقنوناسللالقثةجلجللا:(جلجلتي)-

س۱



02 ھ”»وود «ae
جحدمدالوادالشألاةدنكونبهدودجيرماعيشوحیتف-٢

©جرْرَحةااياعلافرةمساوحلاوذناطلُسلاكلماوه-٢

٥يجيهنکلىمْلَسِلسَوييرهللادعبلضفلاابأ٢

جَتاةموحيلفىلإيلقونلعىلإليحل
"مىلفراسمقررممرتنو
©جانمانكيىرتتقون[يوس
>ميهلضفلاابأاهُشحُشَحلضفلاباىغّولاىْلشِحْشَحَفشاَحْشَحكِلثمك-۷

ىلعةبوصتنماهانربتعااذإالإبصاننمكانهسيلو«بصنلاب(ًايرماعًايبشوح):(نءط)يفتدرو:(يرماعٌيشوح):
نبنعمنيسابعلالضفلاوبأوهواهيلإيمدتييلاةليبقلادجبشوحىلإةبسنيشوحلاو.صاصتخالا

.باسنألابتكيفةمجرتهلدحأملو.بشوح

ناسل).معانلابابشلاوهوثَلُسَأودلمعمج:دالمألاو‹(كالمألا):(نمطجبأيفافاكمدرو:(دالمألا)-
.(برعلا

نببجشينبدیزنبددانبكلامهمساوونبمهو«ةيناطحقلانمنالهكنمنطبنميلانمةليبقوبأ:(جِحذَم)-
اولزنو«نونیبمهزانمنمو«نميلانکسيناکمهبلغأوءيطوةريشعلادعس:هذاخفأنم«نالهكنبديزنببيرع
.(برعلاناسل+١٠١٠٠ص-۳جةلاحك-برعلالئابقمجعم).ةريحلا

.نزولارسكىلإيدؤيوهو(ناطلسلاو):(و)يفدرو:(ناطلسلا):©
ءهفرع:ءيشلافرتعا):طيحلاسوماقلايفءاحدقو«ييرعتلعميهو(نمطأيفتدرواذكه:(يفرتعتل)-

يکل):(ج«ب)يفو«همركنميفرتغتليأ(ينرتفتل):تدرو(و)يو«(هفرعيلريخنعهلأس:انالففرتعاو
.(قريخذ):(طج)يفتدرو:(ييحر):

.ةروصقملافلألاببتكتاألطخوهو(املسل):(و)يفتدرو:(ىملسل)-
كانهسيلهنأامكملكتللاءاينمدبالفهسفننعثدحتيرعاشلانألءأطخوهو:(ط«ب)يفتدرو:(يحي)-

"...ليخىلإليخيجيه"يأيلاتلاتيبلابةلصتميحيننأو"نيمضت"تيبلايفنأظحالملاو.جيهتلراج

۱.(برعلاناسل).عطاسلارابغلاعقنلا:(عقتو):
-(برعلاناسل).شقنلا:جربزلاوءةرمحهيفقيقرلاباحسلا:جريرلاو؛حالسلاةنيز:جربزلاو«رهوجوأيشونمةنيزلا:جربلا:-
.فيحصتوهو(تلحنا)تءاحثيح(فه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(تلحنا):0

.(كلثمف):(و)فو(كلثل):(ج«ب)يفتدرو:(كلثمك):
شحشحنموأاهدقوأيأرانلاشحنمذوخأمشاحشحلاو.ًاطخوهوبصنلاب(اشاحشح):(ن)يفتدرو:(شاحشح)-

:هلوقكلذىلعليلدلاو؛كرحتللاوأراتللدقواشاحشحافاذهىلعو‹(برعلاناسل).ضوهنللكرحتعع
.اهدقوأيأ(ىغولاىظلشحشحف)

.ةروصقللافلألاببتكتامنألًاطخوهر(اظل):(و)يفتدرو:(یظل)-

.ًاطخًاضيأوهو(اغولا):(طىريفتدرو:(ىغولا)-

۳
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جلمأمآمغرممجيجميمشيشميطأمرمفمقم۹
"طلامشاغللاسلاتاجنلااجلاتيدُهرمشىرملا٠

رانلادقوأ:يعت(ٌجُحأ)و(جُخأت)اهتدروأيلاخسنلاةيقبفالخبرمألعفاهنألحيحصلاوهو(ن)يفتدرواذكه::

.لمتحمنيينعملاالكو«؛(برعلاناسل).ودعلاىلعلمحا:وأ

.(برعلاناسل).رابغلارثايأ:جُجعو.:(ط)يفتدرو:-
.(برعلاناسل).حيرلاهروثتيذلارابغلا.:ةحاجعلا:(ةجاجع)-

.فيحصتوهو(جحل):(و)يفتدرودقو«(ناسللا).لَخَديعمي(جلو)نمرمألعف:-
.(برعلاناسل).ءاملامظعموأرمألامظعميهةّحْللاوءةجُلعمج:عح

.(برعلاناسل).ءيشلاىلعيدامتملا:(جوجللا)و‹(طيحملاسوماقلا).مصاحخملا:(جوجللا)

تضاخيأ:ةنيفسلاتّحُسَل:برعلاناسليفءاحضخيأ:ج

اندمعدقوءةلماكةروصبهانعمديدحتبعصياذل«فلكتوةبارغنمهيفامارظنالاكشإوةبوعصتايبألارثكأتيبلااذهدمي

.دارملاعملاىلإيدتهيئراقلالعلضعبحيضوتلا

وأةهاعلاةناملاوهةنامّرلانيبىلتبلا:برعلاناسليفءاحامكنيّزلاو.فيحصتوهو(ضر):(ا)يفتدرو:(نمز)-
و

.َبحلا

حتفبامساوأمیلارسکبرمألعفنوکتنأنكمب(سمطأ)و.(شمطا):(ج)ينو«(سمطل):(ا)يفتدرو:(سمطأ)-
(تسمطموحنلااذإو):ىلاعتهلوقهنموييشلارثألصأتساوأاحم:يأَسَمْطلعفلانمةذوخأميهو.ميلا

.(برعلاناسل).(۸/تالسرملا)

.مّشلعفلانمتذخأاذإالإنعمالدحأملوخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(مشمشم)-

ديسلاعتمهشلانأل«هموقيفدّورسملاعتمُهَشَلالعلو.(متهشم):(ب)يفو«(مهتشم):(مط)يفتدرو:(مُهَشُم)-
.(بورعلاناسل).داوفلايكذلاوأمكحلادقانلا

:ىلاعتلاقمهكلهأيأمهيلعمَدْسدوبضافلا:مِمَدُلاوبضفلا:ةمدمالاو.خسنلاعيمجيفتدرواذكه:(مدمدم)-

.(برعلاناسل).باذعلامهيلعقبطأيأ(مهيلعمدمدف)

:(م)فو(رحمج):(ط)يفو:(و)يفو):(ب)فو«(رمحم):(بءأ)يفتدرو:-
نئمطم:ریهزلاقو.هدییملوهافخأ:انیشهردصيفمجمويعريغنمهمالكنسيالنأةمجمحلاو.(محم)

.(برعلاناسل).(هيفددرتيفهرمأهيلعهبتشياليأ(مجمجتيالربا

.(مغمرم):(ج«ب)ينو«(معمزم):(و)ينو«(معمرم):(طمل)يفتدرو:(مغرم)=

‹يقاقعلانمبرضجلمألاو«ضيبأبسيلودوسأبسيليذلاسانلانمرفصألاجلمألاو.(جلمد):(ا)يفتدرو:(جلمأ)=
.(برعلاناسل).ليلحلايأ:سانلانمجيلملاو؛صللاوأعاضرإلا:جالمآلاو

.(نمءوجيف(٢۳)مقربو؛(ا)يف(۳۱)مقربدروتيبلااذه:
.فيحصتوهو(ارُشلا):(و)يفاناكمدرو:(ىرسلا)-

.ةرورضللةزمحلاتفذحء(طيحلاسوماقلا).وجنياحنردصمءاجنلاءاجنلايأ:(اجنلااجنلا)-

.(طيحلاسوماقلا).ليللالوأنمريسلاجدلاوةا:(جيدتللا)==
۱۷

(0



ا »جزادْعَولازجيداعألانوننداكّشلاكلهابيرلُكحزأ١

۲(جيجلالو[ا][ملَمالومفلكُمررغقحاراضا-٢۳

(Ms ا £ ۳H و KW

©قوتايولألاوانقلالالطظاظتوُبلاتالظلانمجيس٤

74۶ً۱٥وََ
©جۈثأواريخهللاكازجاهلقفاوجرسأكلوقءاملانودوانيدص-٥

Oyا01* جرتسأليخلامجلأيلاوعلافثيعباهبرِشألالمالحالانملّضفي٢

٠٠جوتادوهنباناطحقريمجكنالّهككلوحف-۷

.(ا)يفمقربتيبلااذه:

.(۳۰)مقربوه:(نموططجيو.(أ)يفدوحومرغتيبلااذه:
سوماقلا).هجولاونيدخلامحريثكلاموثلكلاوةمثلكمةأرما:لاقيوءةموهحالبههحومحعمتجملاوهمشلكلل:(مثلكم)-

.لجنلادنعههجومحعمتجييذلاوهلوجنخلانإفلوجحخروغهنأهبديريرعاشلالعلو«(طيحملا

صكاتلاوأفقوتملايأنأتلاوهمشعلتلاو«(مشعلتم)باوصلاو`«فيحصتوهو(مئلعتم)خسنلاعيمجيلتدرو:(مشلتم)-
.(طيحلاسوماقلا).ءيشلانع

.اهناميقتسيعملاونزولانأل(نمج«ب)نماهتفاضإتو(طبه)نمةملكلاهذهتطقس:(ا)-
.(برعلاناسل).ناسللاليقثوأ«قلقلاوأددرتلا:(جلحلتم)-

.(لحبر):(ج؛ب)يفاناکمدرو:(شرعلابر):©
انهنمو«(ةحاحلوأكتقفرىلعًاميقمكتقانسيحتنأجيرعتلاوءاهسبحةقانلاجّرع):برعلاناسليلءاج:(جرعلل)-

.سوبحلا:جرعلاف

.فيحصتوهو(انيمس):(و)يفتدرو:(انمعس):©
.(برعلاناسل).ناكامشطعلاوهليقو؛شطعلاةدش:ىدّصلاوءانشطعيأ:(انيدص):©

.(برعلاناسل).ةبادلالحروهو؛ٍجْرسلامكباودىلعاوعضيأ:(اوحرسأ)-

.فيحصتوهو(انلقف):(ط)يفاهناكمدرو:(اهلقف)-
.(طيحلاسوماقلا).َرَفْظأ:جلفأناعمنمنألنالمتحمناظفللاو(جلفأو):(نط)يلتدرو:(جلثأو)-

.(مادخألا):(موكلريلانامدرو:(مالحألا):©
.(اهرسا):(ج)يلتدرو:(اهريشا

.فيحصتاهلكو(قيضت):(موءالينو(قيضب):(ط)يلو(فيضب):(ج«ب)يلتدرو:(فنصب)-

نببرعينببجشينبابسنبنالهكونبمهو؛ةيناطحقلانمًابسيبنمميظعبعشءابسنبنالهكوه:(نالهک):

رمحعمكلمااولوادتونميلاباوناك.ةدنكو«نادمهوجِحذَمويوهدزألا:اهنمةريثكممنوطبوناطحق

-بوعلالئابقمجعم).ةريحلابكلممحلناكومهوعشنممهومنلكلذكو؛نميلانمدزألاتحرخو.ابسنب
1ص-۳٢ج-ةلاحك

(0



ver eo 7 0 ۰ِ oe 7 0 2
۱

yonهع۴#وو f)¥ ©جريفسلانولنوللامحامَحأمهداومدنولٍتیمکاکر۹

٤.۱111ئِ ©جوعأفنألاماشبولبقأخماشسارلانلراونوُمُأ٠

2ججوريساح[نعملحر]ومهلويخاشعشاذإحف

يقتةذعقرشلايففاق®فمق۲

م

©جوعملكبرفلايفامب

رممحمساونالهکوخناطحقنببرعینببجشينبًأبسنبريمىلإبستنيءةيناطحقلانمميظعنطب:-=

-٠ج-ةلاحك-برعلالئابقمجعم).ةريحلايفريمنممسقنكسو«رامذومابيشنميلابريمدالبنمو«جنرعلا

.(۳۰۰٦۳۰ص

يفنوباسنلافلتخانميلاوبأناطحقوءةعاضقوناندعنارخآلاوبرعلامهيلإبستنينيذلاةئالثلالاحرلادحأ:(ناطحق)-

وهومالسلاهيلعدوهدلونموهليقو؛حوننبماسدلونموهليقومالسلاهيلعليعامسإدلونموهليقفهتبسن
تافوءاداعهللاكلهأدقوداعنمادوهنأةجحبكلذركنأمزحنباناكنإو«تيبلااذهيفهيلإرعاشلاراشأيذلا

لئابقمجعمو۷-۸صمزحنبال«برعلاباسنأةرهمجرظنأ).مالسلاهيلعادوهمهعمكلهيملهللانأمزحنيا

.(٤٤۹ص-٣۳ج-بروعلا

عمتحب:بکابکلحروءاوعيخيأ«ءارعشلا)(نوواغلاومهاهيفاوبكبكف):ىلاعتلاق«تعّمحتيأ:(تبكبكت):0

.(برعلاناسل).قلخلا
.(يق):(وءآ)يفافاکمدرو:(نم)-
.(ناسللا).مهدأالورقشأبسيلنولتيمكلاوىونقاهلخديةرمحيهوةتمكلاهنوليذلاوهليلانمتيمكلا::©

.(برعلاناسل).(اهمهدليخلاكولم):لوقتبرعلاوءامهريغولبالاوليلايفنوكيءدوسألا:(مهدأ)-

هنأبفصويالنوللانألءاحلابباوصلاو«فيحصتوهو(نوللامحاٌمحأ):(نج«ب)يفتدرو:(نوللامحامحأ)-
.(طيحملاسوماقلا).ءيشلكنمدوسألاوهمحألاومحأهنأبفصويهنكلومحأ

ص-فرعلااذش)‹(برعلاناسل).ةلجرفسهتدحاوفورعملحرفسلاو؛لجرفسريغصت:(جريفسلا)-
ةيطملايهو(نومأ)باوصلاو.فيحصتوهو(ناومأ):(و)يفو«نانياورلادحوت(ب)ينو(نيمأ):(ج)يفتدرو:(نومأ):

ةقيثويأنومأةقان):طيحلاسوماقلايفو«(طيسولامجعملا).رتفتالورثعتالةنومأملا

.(طيحلاسوماقلا).لححفلانمرفتيلاليلاوأرقبلانمراوتل:(يون)=
.فَحعاذإ«قابسللرُمُضاذإسرفلابقوبقهعجوماضلابقألاو«فيحصتوهو(تقأ):(ط)يفتدرو:(بقأ)-

.(برعلاناسل)

.(برعلاناسل).هيلإماركلاليلابسنتميركلحفوهو؛جوعأهللاقيناكلحفىلإةبوسنمةيحوعألاليخلا:(جوعأ)-
:لحلاومانتبثاامباوصلاو(نممهلجرأ)تدرودقف(وےه)يفامآ(نمطءبءا(يفتدرواذکه:(نعمهلُحر(:

.(طيسولامجعملا).هيلحرىلعيشاملالحارلاعمحبمساوأ؛هيلحرىلعيشاللا

.(مه):(نطج؛ب)ياماکمدرو:(اه):

0



احلمضرألايفطْسابُج٣

©جرحبدألدعلابىرولاروسأ
2©ىجّشللقلاضحمادشيَقلاعدىدحلابهيلاقحاقحابرولاسد٤

َحْضأحلاسورعٌنِإَف٥

ت

©جربرطبيشقةدرطمةيرغ

©بدْمَلوأللادبعدهعىلعاهيلحبهيتتناكنكتملناك٤

)°(جوتلضفلابواهلكللابواهلَحيفكابواهْلِحْلَعرليف۷

©وزاهسياليمهواهتياعوَلكلف-٨

مو1.1111

©مكرممويلاهنأالإمويلاوهاذكهوامذقمالسإلاادباّيرغ4

®لُكيَحاَحكاذب نرسْكَتفُملابتثأرئووفعلاذ٠

.(برعلاناسل).هيلعلواطتييأنالفىلعوطسينالفو؛لاصيأاطسو«؛شطبلابرهقلا:رطسلاوءوطسياطسنمرمألعف:(طسا):

.ةيادبلايفواولاةدايزب(بدأوحلصأو):(ط)ينو«ناتياورلادحوت:(م)يفو(بدأوحلصأ):(نوءأ)يفتدرو:لدعلاب)-

يهونزولالجألتففخوءايلاةددشمنوكتنأاّمِإيجشلاو.ًاطخوهوءايلانودب(جشلل):(و«ب)يفتدرو:(يجشلل):©
برعلاناسل).لوغشملائععبيهوءايلاةدّدشمروغنوكتنأامإو«نزحلاومحلاوهووجشلاهباصأيذلاوأنيزحلانعم

.(طيحلاسوماقلاو

ُرْسْطلاومانتبثأامحصألاو(جّوعمرهظب):(ن؛طجيقو«فيحصتوهورطع):(ا)يفتدرو:(جّرممرمطب):0

.(طيحلاسوماقلا).فوصلاريغنميلابلاءاسكلاوأقلابوثلا:وه

.ةيناثلاةديصقلانم(۳٤)مقرتيبلاىلعقيلعتلايفهبفيرعتلاقبس«يدنكلاىجينبهللادبعوه:دبع):©
.(جلد):(ا)يفتدرو.جبدتتيأ:(جبدت)-

.نيبفيحصتوهو(اهکلك):(ن)يفتدرو:(اهُللك):

.(نمالاب):(جيفاهتمالدبدرو:(لضفلاب)-
.(نإ):(ط)يفامناکمدرو:(ول):

.(اهيلِحل):(طج«ب)يفتدرو:(اهتلحل)-
روغهیاببیرغدوعي):يهو(مةيشاحيفونطجءب)يفىرخأةغيصبرطشلااذهدرو:(جترممويلاهنأالإمويلاوه):0

رظنأ)(ءابرغلليبوطفاييرغادبامكدوعيسواييرغمالسإلاادب):فيرشلاثيدحلانمسابتقاتيبلايفو.(جترم
(٢۲۰ٹثیدحلامقر ناعإلاباتك ملسمحيحص

.ًاطخوهوءايلاتابثإب(يحترم):(ا)يفتدرو:(جترم)-

۱(١۹0/فارعألا).(نيلهاجلانعضرعأوفرعلابرمأووفعلاذخ):ىلاعتهلوقنمسبتقمتيبلانملوألارطشلا:©
.ةرورضللنيونتلافذحرعاشلانأريغةفورصمامنألةنونمنوكتنألصألا:(تيرفع)
الامفرصبابنمةرسكلاباهرجرعاشلانأريغةحتفلابرحبنأاهقحناكوفرصلانمةعونمةملكلاهذه:(جوهأ)

.(۳۳صينارمسلل-رعشلاةرورضرظنأ).فرصني

۱ ۴۷-



09منكوحلاساونسفراسخىلإاوَعدموقءاوهأعيتالو١

)9يجشلاىلعهلإلاىلصىفطصلاعمالغلافرغيفسودرفلاجردىلعه۲

(تّست]

تيبلافو.(۷۷/ةدئاملا)اولضأولبقنماولضدقموقءاوهأاوعبتتالو):ىلاعتهلوقنمسابتقاًاضيأتيبلااذهين:)

.هيلييذلاتيبلايفمتيهانعمنأيأ"نيمضت"

.ًاطخوهوةروصقلملافلألاب(ىلُملا):(ج)يفتدرو:الملا:©
.حضاوفيحصتوهو(يجشلا):(و)يفتدرو:(يجنلا)-

ٍ:وهو‹(۳٥)مقربةديصقلارخآيفتيبةدايزتدرو(ا)يف۴

جلبابٌحضاوناباذإًايعادلعيحويعادلابونئم

.خسنلاةيقبيفهدحنماننألهالعأهتبثنملو

.حالفلاىلعيحةالصلاىلعيحلاقيأ:(لعيح)



[۷[

(:لماكلارحبلانملاقو)

1۰ِ)۰۰.۱.°٠وس

gg oo Soe oe۲(.ا7(

حالينيتلقملداهجلاعدنابتننظدقكلامجنمف٢

)1.۳ىكو°ہوس

لجَرُمو۳

م

حاقأكضراوعوللهتملبولٹ

)٤(1-ل.-2ً212-4

حاجروةنازروةَحالّموةحابصوةضاضبوةضاضغو-٤

..اهنمقاروألاضعبنادقفلىلوألانورشعلاتايبألاتطقسثيح(ز)ادعامخسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

:ىلامعتلاق«هرظتنا:ءيشلابقروظحالوسرحيأبقارو«نينثانيبكارتشإلاديفتةغيصيهوءَبقارتردصم:(بفقارلا):

.(برعلاناسل)(راظتنالا.(طيسولامحعملا)(يلوقبقرتملو)
.(حالسب)خسنلاةيقبينوححرألاوهو(ج«ب)يفتدرواذكه:(يحالسب)-

.(برعلاناسل)ةبحاصملاةنداخملاو؛ثّدححلابحاصلاوأقيدصلا:نيِنلاوندا:(ندیع)-

.يئالم]ًاطخوهو(وعدأ):(أ)يفتدرو:(عدأ):

۔ًاطخوهو(يحالم):(ب)يفتدرو-
.(برعلاناسل).هنيسحتوهفيظنتورعشلاحيرست:ليحرلاولجرتلاوحّرسملارَعَشلاوه:(لَحرُم):

كيفنوكييذلالخنلاقاذعأنمقذِلاوهو؛لاكشعلاهبشييألكشعتلاو«فيحصتوهو(لكنعتم):(أ)يفتدرو:(لكشعتم)-

:سيقلاؤرمالاقخارشاهدحأوهناصغأ:لاكشعلاخيرامشوترثكيأ:قذعلالكشعتو«بطرلا

.(برعلاناسل).لكشعتملاةلخنلاقذعكةأرملاهذهرعشنأيأ(لكشعتملاةلخنلاونقكيأ......)

:(رورسلاتارامأهيلعترهظورانتسا:ههجوللمنولهتساو«قرشأ:احرفهجوللمت):ناسللايفءاح«فقرشميأ:للهَم)-

:ىشعألالاقمفلاضرعيفاهنألضراوعتيمم«ايانثلاضراوعلا:(ضراوع)-
لِحَولايحّرلايشمامكانيومحلايشاهضراوعلوقصمءاعرفءارغ

.(برعلاناسل).هيدخاتحفص:ناسنإلاةضراعو

يبرعلابدألايفكو.جنوبابلاهنموراشنملانانسأكلّلومقرو؛ضيبأوأرفصأهرهزتبنوهوءناوُحَفأعج:(حاقأك)-

:يرتحبلالاق‹(يحاقأوحاقأ)ىلععمجيوءهنمللملاضيبألابنانسألاهيبشت

.(طيسولامجعلملا).حاقأوأدربوأدملولنعمسيامنأك
-(برعلاناسل)(ةموعنلا:ةضاضغلاومدلاةرهاظلادلجلاةقيقرلا؛ءاسنلانمةّضغلاوءةراضنلاوةوارطلاةضاضغلا:(ةضاضغ)

ندأهيفرثؤييذلاهؤافصونرللاةقر:ةضاضبلاو.دلحلايفةموعنلاوةقرلايهوأءةعاصنيلةراتمحللاةرثك:(ةضاضب)-

.(برعلاناسل).ءيش

 



۱ 22 / a]4
وروحلايفتافرفّرَُمسبالموسباحموسفقانطو٥

211ًِ

حاشووقلاعمورواساوجلامدولالو١

ee71171
”حاديبيجنعتويلخلحختويجلمَدَف-۷

O)2دس U. A1
EZيصرعويرظطختويرتحبتويرطتوينيزتو=۸

حادرومشعلكيتروالعلابلطىلإتدعّصيمئاَرَعف۹

oT eo12و

٩حاوربينقيقففریوهانعفالعلابلطنمقیرطو-٠

iََمم

9حارساهُسّرَصفيديترصاهنابةايجلاَنِمكافكاموأ١

۷(.eوەحّید
حاطبودفادفلکتبجحُصوةقيدَحودیشُملکتکرئو۲

ةريثكابايثسبلييذلاناسنإلللاقيوقيقرلمحهليذلاطاسبلايهليقو؛لحرلاقوفيهوةسفنطعنج:(سفانطو):
.(برعلاناسل).سفنطم

.(ناسللا).موتللشارفلاهحوىلعطسبتيلاةمرقملايهوشارفلاسبحدقوتسلايهو«سبحِمعمج:(سباحم)-

ينو؛هناكمحربيالفءاومحلايفهيحانحرئاطلاكيرحتةفرفرلاو«فيحصتوهو(تاقرقرتم):(ا)يفتدرو:(تافرفرتم)-
.اهسبالقوففرفرتبايثلاهذهنأدارأرعاشلالعلو.(برعلاناسل).هسأرقوفةمحرلاتفرفر:ثيدحلا

.حيحفلاكاتوصردصتبايثلاهذهنأدوصقماو.فيحصتوهو(حالم):(ج«ب)يلو(حاجف):(طءأ)يفتدرو:(حاحف)-

يهوجلامدلايسيلايأيجلمدتو؛لخالخلايسبلايأيلخلختو(يجلمدتويلخلخت):(و)يفتدرو:(يلخلختويجلمدتف)
.رواسألا

.(برعلاناسل).جاييدلابنيزملايسبلاوأيأ:(يجبدت)-

يرطعتو):(ن)يفتدرو:(يرطعتوييزتو):7
.(برعلاناسل).ةنسحةيشمرتخبتلاو؛هسفنببحعملاريكتملاةيشمرتخبتلا:(يرتخبت)-

.(برعلاناسل).بحجعملاةيشميشكوليامتييأهيشميفرِطخيو«يرتخبتيأ:(يرطخت)-
نمرم:امهريغويظلاوأرئاطلاحنسواذكيفياريلحنسلاقيضَرَعيأحنصسوحسععردصم:(حاتسب)-

.(طيسولامجعملا).حناسوهفهبنونميتيبرعلاوهنمايمكالوفكنمايمىلإكرسايم

.أطخوهوةروصقملافلألاب(ىلعلا):(ط«ب)يفتدرو:(الملا):
.(ناسللا).نيقاسلاونيعارذلاةعلتململاءايَرلا:ماللاديدشتبةحدخلاوءامهميظع:نيقاسلاجلدخو«قاسلاةمخضلا:(جلدخ)-

.(برعلاناسل)قلخلاةماتكاروألاةليقثءازجع:حودروةحادروحادرةأرما:(حادر)-

.ًاوهسطقسامير(و)يلدوحومروغتيبلااذه
.ًاطخوهو‹(ىلعلا):(ط)يلتدرو:(الُلا)-

.فيحصتوهو:(نطج؛ب)يلتدرو0

.(برعلاناسل).ناكعونيأعطقلاليقو؛نئابلاعطقلاتَمَطَفيأ:(تَمَرَص)-

.امناذلموايندلاقلطرعاشلانأيأ(برعلاناسل).(اليمجًاحارسنهوحّرسف):ىلاعتلاق«قالطلا:حارسلا:(حارسي)-

.(برعلاناسل)تاذةظيلغلاضرألاليقوءاهيفءيشاليلاةالفلا:ُدفدَفلاوعمج:(دفادف)0
1۴

(9



اورُيَحَتَنيِذَلااهفسلاكنوكأأ۳
ىرنأبِقاوَعلافّرَعْنَملثمكأ٤
يذلاوَسقانلاعدنانيرثا-٥

يذلاانأنوكأنأبداوفلاقلع١

يذلاانأنوكأنأبداوملاقلع-۷

دغيفَبّساحأنأبداوفلاقلع-۸
هد

مرکملكتوميفويسلاىلعف-٩
الملاَبَلطنملانيفويسلاىلعو٠

احئاصمعلامَعتعيس١
ادلاقنأَبريشا-٢

۱)سى۶

۲(حاکو4۳21اذ.و

TCA

حامروبِضاوقبىدارشت
u4)°

)9حارجبقفَدُتءامّدلانيو

۷(2.د

وو1

)>يجافکهدنانافرغ

CoEراشي

موەوک

ةرورضللتفذحاذلءاهدوحوبلتخينزولانأالإلصألابسحةزمحلاركذب(ءاهفسلاك):(ط٬ج«ب)يفتدرو:(اهفسلاك)0

.هتغليهامكا

.خسانلانموهسوهو(لثمک):(ط)يفتدرو:(لثمکأ):
.(ةشيعمك):(ج)يفتدرو:(ةشيعم)-
.ًاطخوهو(وعدأ):(وءا)يفتدرو:(عدأ):©

.هانتبثأامحيحصلاواهربررممالذإًاطخوهو(حالس):(ويفتدرو:(يحالس)-

.(۱۷)مقربدوحوم(ا)يفو.(ج«ب)يفدوحومريغتيبلااذه
بلقللمزاللاحلا:ةقالعلاوءبَحأ:قِلَعوءهبتجمل:ءيشلاهسفنتقلَعو«همزل:هبقلعوءيشلاقلعوقلعتيا:(قلَع)-

.(برعلاناسل)

.(ا)يف(١۱)مقربتيبلا:

صع(ىرس)ردصمىرُسهلعلونيسلاب(ىرسلا):(نءط)يفوىارشلاامدصقياعرو(ارشلا):(وءأ)يفتدرو:(ىرشلا)-
.ةلمتحمناعماهلكو.(طيسولامجعملا)ىرشلاَدسَألاقيدسألاعضوم:ىرشلاو«ليلبراس

.واونعتسيلوءاينعةبلقتمفلألانألًاطخوهو:(امر):(و)يفتدرو:(ىمر)-
.فرظامنأل؛فيحصتوهو(ةادع):(ن)يفتدرو:(ةادغ)-

يلابرخلااهدصقيرعاشلالعلو.(برعلاناسل)ءاولايفهبىمر:ءيشلابحَمطوعيشىلإهبىمرهرصبيبَحَمَط:(حامط)-
.فويسلابسوؤرلااهيفحُمْطُ

.فيحصتوهو(يقفدت):(وج«ب)يفتدرو:(ٌقفَدَ):©
.فيحصتوهو(دانف):(ج«ب)يفتدرو:(دايق):”
.اطخوهو(ىلعلا):(طج«ب)يفتدرو:(العلا):

.ًاطخوهو(حافک):(طبوءا)يفتدرو:(يحافك)
-.فيحصتوهو(مغر):(ج)يفتدرو(معز)3



۱) ee
حاصتبمئاقةقيرطلانسحنَيرمْشَحأيرشَامعَر٢

J ç2. ً . ۲(.7

حافجكيمّقيضةكيرغلاِدَسُأبُيئسوؤرنِةَمورألاُضُحَم٤

)9[حال]ةباهّنلاوةهابلايوذلرمْشَحكبايدانُمةادّفلابحأ٥

حالىرشيوغايببريلدوكنأمياكللنبأ
)°(اصباک“اکلبُريةكرتنأمراكللاَنِمُأ۷

”حافسكةوثُعةرامإلااوذَحأمابكلذارُديبتدع۸

مدقتلاو(نزخدقادعلاناب):هيفلصألاونزولاةماقإلحألةرورضلابابنموهامنإ(ادعلا)ىلع(دق)مىلقت:(دق)-=

.(۱۷۳ص-يقاريسلا-رعشلاةرورضرظنأ).رعشلايفةزئاحلاتارورضلانمريخأتلاو

.فیحصتكلذلكو«(مرتخا):(ن؛ط)يفو(تمتكا)يفامناكمدرو:(نزح)-

.ًاطخوهو(یح):(بءآ)يفتدرو:(اح)-

محارتلابتکيتةمجرتهلدحبملو«(حانجنبرمشح):(ط«و)يفتدرو:(حانحنبرمشح)-

:وهوخسنلاةيقبيفدريملهيبشرخآتيبتيبلااذهلبقدرو(و)يف:
حایضبرشکالمئازعلايضامنيدرمشحنابمعز

.(طيسبفالتخاعم(۳۹)مقرتيبلايفدوحومهنميناثلارطشلانألخاسنلاةدايزنموهو

.(هنید):(ج٬ب)يفتدرو:(ٌنيد)-
.(رمشح):(و؛ط)يفتدرو:(رمشح)-

.(برعلاناسل).لصألاعت:(ةمورألا):

.(حافکمغیض):(و؛ج«ب)يفتدرو:(حافكيميغض)-

.(رمشح):(ط؛و)يفتدرو:(رمشح):
وهو(يحال):امهيفدرونيتللا(نےه)يفدروامفالخبباوصلاوهو(مءطلزوجبءاريفتدرواذكه:(حال)-

.(برعلاناسل).هتعزان:هتيحالوءةمصاخللاوةلواقلايهوةاحالملانمرمألعف(حال)نألءأطخ

.(نءط)يف(۲۸)مقربتيبلااذه
.فيحصتوهو(نوکت):(ز)يٿتدرو:(نوکي)-

.ناتیاورلادحوت(م)يقو(حابرب):(طج«ب)يفتدرو:(حابرل)-

.(نءط):يف(٢۲)مقربءاحتيبلااذه:
۔ًاطخوهوةحوتفماءاتلاب(تكرت):(و)يفتدرودقو.ةرورضءارلانكسرعاشلانأريغ(طيحنلاسوماقلا)لجرلاثاريميهو:(ةكرك)اهلصأ

.فيحصتوهو:(بلق):(ط)يفتدرو:(بلك)
.(نءطجيفبيترتلاٹيحنم(۲۹)مقربءاحتيبلااذه:

.برعيةكرتىلإدرعيريمضلا:(تّمَدَح)-
.ةيرعشلاتارورضلانميهوفرصنيالامفرصبابنميهةملكلاهذهيفنيونتلا:(لذارأ)-

.هيفثدحامًافيحصتلعلوةكاكرلانمءيشتيبلااذهىلعظحالي*

1

 



©”حارقاهنوفُحءاكلاكرةديرَحلكنأمراكللانأ۹
>حاجتلكيارصمتجرنامُعلإتَهمكذم٠
الصباهجايهَنيرظَمانفوةَيّضَعلاهلو-٢

©”يحايصبيحبنبىلَعفهلهأوناميلانمتقلعمف۲

°”حافيصبىحألايذلاكوىفهثلايلوألارزاوُمةادقلانُكَف۳
©[جاصُت]ورزاوُممامإلالَوهربمامإلارَفَطيِذَاكو٤٠
©اوروةومبمالعدو[ايطاوم]ردمىلإشويلادقو٣

)۸(ِهدمو.ڪڪرمً حابصلكهيلإراغللحرسهردچجخبنبانإبراحلانإ-٢

.(ج«ب)يف(۲۸)مقربو(نءط)يفبيترتلاثيحنم(۲۷)مقربءاحتيبلااذه

(برعلاناسل).سمتليلاركبلاةاتفلايهةديرخلا:(ةديرخ)-
.(برعلاناسل).اهيفرجشاليلاةسبايلاضرألاعمانهحارقلا:(حارقك)-

.(تفحز):(م)يفیرخأةياوردجوت:(تعحر):
.نانیاورلادجوت(ب)يفو(ًاروصنم):(نءط؛ج)يفتدرو:(ارصتتم)-
.(حانج):(ج«ب)يفتدرو:(حاحن)-

.(برعلاناسل).هيفءانباليذلاناكلوأرادلاطسويهوةصرععمج:(اهصارع):

.ةلمتحماهلكو(حابصب):(ز)فو(حايصب):(مءأ)يفتدرو:(حالصب)-
.(تملع):(ج«ب)يفتدرو:(تقِلَ)

.فيحصتوةكاكرنمهيفامىفخيالو(حابصبيجينأباميلاىلعف):ةغيصلاهذهبنالارطشلادرو:(ا(ف-
۔املراحالذإًاطخوهوءایلانودب(حایص):(و؛ط)يفتدرو:(يحايص)-
.(ىقتلا):(نج«ب)يامناكمدرو:(ىهنلا):

-(طيسولامجعملاوناسللا).اهوحنوةراجحلاكضيرعءيشلكوأ«ضيرعلافيسلايهوةحيفصعمجحافصلا:(حافصب)-

.عوفرمريخاألًاطخوهوبصتلاب(ارزاوم:(مو)يفتدرو:(رزاؤم):
تالابيعادالوىایلادوحوب(يحاصم)تدرودقفخسنلاةيقبيفام‹؛حيحصلاوهو(طن٤بليفاذکه:(حاصم)-

ءةيفاقلالحأنمطقفءابلاتفذحبحاصماهانعمةملكلا

.(ادعلا):(ز)يفاغاكمدرو:(ودعلا):
:تدرو(ز)فوداضلانيبطلنلانعجتانطخوهوداضلاب(ًابضاوم):(ه)يفتدرو:(ًابظاوم)-
.(ماقما):(ا)يفاناكمدرو:(مانلل)-
.ماقأعع.ةينكةظفلاهلعلوعمالدحأل:(نبأر:

فألحيحصلايهحرسو؛فيحصتوهو(حرش):(م؛ج«ب)يفتدرودقو.(طيسولامجعلملا).ةادغلابجرخيأ:(حرس)-

.(حابصلک):هلوقعمبسانتت

1 ۳۴-
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)۱حاسأودواسألاجرلانيفمهلوحفنمركاولاحجّرلانزو-۳۷

۲(حانجمغمفلارانيوَتْبلطاإلاجّرلانمو-۳۸

)9حايضبٴرشکالكئارعلايضّمُممزاحَكيأَرقديصولاجّرلادعو-۹

٠حاطنلكدنعلُساكتلالَمهَسوفُحيرتيكلرذَح٠

©ماسيهَلنفنابنَُكبرَحرألتدراذإو1

>حاحيشَنيلّذرُأْنَعالملابترٌتَّعامومهلكحيحُشلا7

»حابباھۋايضناملارهببکاوككاهإةَديصقلاذُو٣

®حايربهرسُمُأباحسلارشتمتاولَصٍدّمَحُميباىلعو٤

.فرصتنيالامفرصبابنماهيفنيونتلا:(دواسأ):

.اطخيهو:(يحاسمأ):(ه)يفتدرودقو.ةيفاقلالحألةرسكلاىلعىقبأونيونتلافذح(جامأ)اهلصأ:(حامأ)-

نمةذوخأم«ىحمأ:اهدرفمو«(لعافأ)نزوىلععومحلاىهتنمةغيص:(حامأ)و

.(تمرک):(و)يفاناکمتدرو:(تبلط):

.(كقدصنأب):(ز)فو(كقدصنأل):(موأريفتدرو:(كيأرقدص):©
كئارعلاو.(كئارعلايضام):(و)يفو.بارصللبرقألايهويضام):(طج«ب)يفاهناكمدرو:(كئارعلايضم)-

.(تاسللا).ايبأسفنلاديدشيأءةكيرعلاديدشو«ءقلخلاسلسيأ‹(ةكيرعلانيل):لاقيوءةعيبطلايهوءةكيرععمج

(حابص):(جءب)فو(حایض)(حايص)درو:(ز)فو.دیعبوهو(حافكمغيض):(و)يفدرو:(حايضبرشكال)-
.(برعلاناسل).ءاملاهيفبصيرثاخلانبللاليقوىاملاريثكلاقيقرلانبللا:حايضلاو.(حايض)حيحصلاو.فيحصتوهو

.(ودعلا):(نءط«ب)يفافاكمدرو:(رورغلا):
.(نکل):(نط«ب)يفدرو:(يکل)-
.(دلخ):(ا)فو(لّلَع):(زو)يفتدرو:(لخ)=
.(حابص):(و)يفو(حاطب):(طزجب‹ا)يفتدرو::(حاطن)-

.(ادفنم):(و)يفو(ًاذقنم):(نءط«ز)يفتدرو::(اذفنم):'

.(هب)و(هل):(م)يفناتیاوردجوت:(هل)-

.فيحصتوهو(حافسب):(زيفتدرو:(حاسفب)=

.اطخوهو(موي):(ن)يٿتدرو:(اموی):

.هانتبثأامحيحصلاو«نزولارسكىلإيدؤيوهو(يلاعلل):(زءوأريفاهناكمدرو:(العلا)=
.(حابصنهءايض):(ا)يفتدرو:(حابصباهؤايض)
.فيحصتوهو(رشب):(ز)يفتدرو:(رشن)
.بئاحسحصاألاونزولارسكىلإيدويوهو(باحسلا):(ط)يفتدرو(بئاحسلا)

٤1۳



[۸]
:(زجرلارحبنملاقو)

٠جنمشبڏجڏج[ُجوڌُج]ڎُجدحجدجاياطعلاويلاضللاذاي١

٩دميرمهروهمُجيِضّرلادوهيوادعمنميابيقيم1

)9دبريذالاکيداعألااذواذهوأرخلايفوأرش4يف٣

©ددزاودززفنيتيلواميسشأالملاتلتيذلاتأ4

©دفْحاوًاموقوأەددشافايياسايسىحضأدقُنيدلاف٥

درشيالوةاركذكاركذالعذقايتلدُجَتنيد

ءانييترتبسح(١٠)مقرةديصقلااهتقبسثيحةعساتلا(ج«ب)يفاهبيترتو.خسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.دئاصقلابيترتيففالتخالاضعبدحويانهنمو

ذدُح)يلاتلاوحنلاىلعتءاحيلا(ه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكهلوألاتيبلانميناثلارطشلاةغيص:(١)

.اهفالخىلعخسنلاةيقبعامجإلاهنعانلدعو(ِدجْنُمشُححدُعرش

.نزولابلیخُيامهالکو:(ط)يفو(يبأ):(و)يفتدرو:(ينّأب):(۲)
.عوفرمعراضملالعفلانألمضلااهيفلصألاوىاوقإلاثدحيالعلةرورضللةملكلاهذهيفلادلارسك:(ٍدَمْحي)-

.هيلييذلاتيبلابلصتمهانعمنأيأ"نيمضت"تيبلايفنأظحاليو

يفوأرحبلايف):(ط)يفتدرو:(رحبلايفوأرعلايف):()
.(اذيفوار:(و)ينو(اذهاي):(ج«ب)يفتدرو:(افهوأ)-
.(اذإ):(نط«ب)يفتدرو:(اذو)-

ديدشلاجوملا:وه(يذألا)و.فيحصتامهالكو(يدألاك):(زأرفو(ألاك):(ب)يفتدرو:(يذألاك)-
.(طيسولامجعلملا)

يأدبزملارحبلاو«جاهاذإهرفاشمهبخطلتتيذلاضيبألاماغللاوهونمًادبزجرشيذلالمحاوه:(دبزلل)-

.(برعلاناسل).ديزلابفذقيجئاملارحبلا

.(طيسولامجعملا).تّرَصَت:ئععانأل(تيلو):حصألاو(تيلوأ):(نم)يفتدرو:(تیلو):(8)

.(دزرأ):(ج)يفتدرو:(ددزاو)

:(برعلاناسل).عفترايأاسسيينسنمعيفرلاسلاو.فيحصتوهو(انيس):(و)يلدرو:(ًينس):(٥)
.(هناعأ:هدفراوهدقروءهاطعأًادفرهدفريهدرقلصلاوءاطعلا:دفّرلا):ناسللايلءاحءهنِعأرأهطعأيأ:(هثفراف)-

.(اموي):(ط)يلتدرو:(اموق)

.(طيسولامجعملا).هتمدجخيففحخوهلِعأيأ:0

.ناتیاورلادحوت(ب)يلو(ادب):(ج)يفتدرو:الع):

.(ٍدُهْشُ):(مهزو؛آ)يفتدرو:



ْمَللالابةئددمأنمركل-۷

ةعقونعوناطوأىجدالح۸
مقديا۹ً یوحىحىَركلا

الإىرّولاَرُسُأيوحيال٠

هُماماذإارضيكَتشَيال١

هدُصَقاياربلامارنمريَاي۲
هتُصردقامماردقاخأر

0دقْرَياملومأُسَيلولسكَي

©”دصىفطلابابرألتناك
©ديلاَضْبَقهلابُحأتوخدقام

قرقلانيودولشئهمم

ر

©
وشيالوامو

دشرف
©يِدَعَفَيًاقَحسادرلابوامود

 

.فيحصتوهو(هبددم):(ز)يفتءاح:(هئددمأ):(١)

.فيحصتاضيأوهو(دفري):(ز)يفتءاح:(دقري)-
(اهارغطبدوتبذك):ىلاعتلاقرفكلايفولغلاوردقلازواحت:ىوّطلاوىوقتلثم«ىوغطعمج:(ىفطلا):

.(برعلاناسل).(١٠/سمشلا)

.هانتبثأامحصألاوةكاكراهيفو(دصرمنم):يهو(ج)يفىرخأةياوردجوت:(دصرملاب)-

ابنزولاميقتسيالومَل):(زو)يفتدرو:(امْل):(۳)
.(برعلاناسل).ماناذإلحرلايرکوىاركأعمجلاو؛ساعنلاوأمولا:(ىركلا)-

.هلابحأ:باوصلاو«(املايحأ):(ه)شماهينو«ناتياورلادحوت:(م«ب)يفو(اابحأ):(ج)يفتدرو:(هلابحأ)-

.(طيسولامجعلا).فدصللليَولوللاودلولاف«هريغهاوتحااملكوهو«(لبَح)عمجلابحألاو
.(ضيف):(ا)يفتدرو:(ضبق)-

.لمتحوهو(قیوف):(ج)فو«فيحصتوهو(قيرف):(ب)يفتدرو:(نيود):(5)

.بطقلانمنابيرقنابكوكامهليقو«يدحلابنافوطيامهنكلوىامسلايفنابرغيالنْيَذْللانيدقرفلادحأ:(دقرفلا)-

.(برعلاناسل)

.(ًاسۇب):(ز)يفاناكمدرو:(اموي):
.(برعلاناسل).هبلط:ءيشلامار:(مار):()

.(مقمق):(زجءبل)يفامناكمدرو:(رصنلل)-

.(شیحجم):(ج«ب)يفدرو:(مقمقو)=

.(اموی):(ا)فو؛لمتحموهو(ًامور):(طوج«ب)يفتدرو:(امود):(۷)

.ةيناثلاةديصقلانم(۳٤)مقرتيبلاىلعقيلعتلايفهبفيرعتلاقبسسادرملا:(سادرملب)=
.(امتح):(ط)يفافاکمدرو:(اقح)َ

.فايسلاةبسانملهانتبثأامحصألاو(يدتقن):(وءا)يفتءاج:(يدتقي)-



»ادايفضرد د١لعبىضريالوىضريالعلاتاومّسلابرامبضاري٤
وم۵

)9درخلاقانعیوھیيذلاكالىغولاموييفنرَقلاقانعیوھی٥

©دعقلاتوميجريذإةرهَحيلاوَعلاتحتاَنقلا١

َمْضُمآرامل۷ »رحلقنوضباًالئازالح

“دغيفريبىظَْييکنواباهضاتُعافهسهيلعتّرَع-۸

©”دَحْسَقلاقوقٍفّيّسلاعضوالإدغيففِكهيوُحَيالرلاو٩

.(اذإ):(زوجءآ)يفدرو:(ام):(۱)
(برعلاناسل).هراكملانعلماخلاو«نابحجلا:دُعَفلاو.فيحصتوهو(ددعتلا):(ج)يفتدرو:(ددعقلا)-=

.(نءط)يف(١۱)مقربتيبلااذه:(۲)

.(یوهآ):(ز)فو«(یوهن):(ا)يفتدرو:(یوهی)-
.(برعلاناسل).نارقأىلععمجيو«برحلاوةعاجشلايفرمظنلاووفكلا:(نرقلا)-
.(برعلاناسل).سمتليلاركبلايهو«ةديرخعم:-

.(نط)يف(١۱)مقربتيبلااذه:()

.(وحرن):(ا)يفتدرو:(وحري)-

.(وأ):(ن)يفاناکمدرو:(ذإ)-
.(برعلاناسل).يأرلافيعض:(نوبغملا)-

.ةلمتحماهلكوجّملا):(جبريفو«(ددعقلا):(مءوءأ)يفتدرو:(دعقللا)-
.(برعلاناسل).بهذ:لحمضاو؛بهاذلا:لحمضلا:الحمضم):©

.نزولافًاللخريخألاثدحيو(هبىحضأ):(ج)يفو(ىحضأ):(ب)يفامناكمدرو:(اضيأ)_
.(هبیحضأ):(جبءطوهزءاليفتدرو:(هباحصأ)-
يفنوكييذلاقشلا:دحللاودلهلخادبيذلاربقلا:دَحللاو.اطخوهو(يدحللا):(ز)يفتدرو:حْ

.(برعلاناسل).تيملاعضومربَقلابناح

.(ا)نمةملكلاهذهتطقس:(يك):(5)

۔(یظحت):(جءبءآ)يفتدرو:(یظحي)-
دحامقىلععمحتو.سأرلامظعنمافقلاىلعفرشأاميهو(ةوُدُحَمَف):هتدحاويعمجسنحمسا:َِحْسَفلا):

.(برعلاناسل).تاوُدُحَمقو

۳



١دراقلسيعبمنکقموق[ابدانىحُضأدقواذه٠

دمحمييِشاملااياربلاريخىلَعىلّصيذلاهلل۱١

[تمت]

:(ن)يفوايدانيدنعو)تدرودقف(مءوتهيفامأحيحصلاوهو(ط)يفتدرواذكه:(ابدانيديجمو):
.فیحصتكلذلكو(امدانيذيعو):(ب)يفو«(ابئانيديعو):(ج)فو«(امدانيدنعو)

ٰمع(هَبک)نمةذوخأم(مهنبكا)و.فيحصتامهالكو(مهبتکاف):(ب)يفو:(ا)يفاناکمدرو:(مهتبكاف)-
سوماقلا).هلذأوهظيغبودعلادروهرسكوهفرصوهازخأوهعرص:

=۸



]۹[

:زجرلارحبنملاقو

ٌديهَمَكاكَلىلمأاملاطَْقُديعلاتنوُفّيسلارطفأدق-١

©”ةيدحجلاُةَباشاممليللاكِلفْحَحب[رزا]منإيديتش-۲
ديزيوناصقُنيفكاذكانقلابريشِباَف[ناصقُلاب]تبادف۳

ةيدَحٌلداعًءاجواريذُمءيندلاُكْلَلاحصادَق4

 ديدعرايىلعرصفنمكايندتّصُصَغمك٥

انركذاميسحبيترتلايفرييغتلاببسبكلذو(١٠)مقربتءاح(ج«ب)يفاهنأريغ؛خسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةقباسلاةديصقلايف

الو«نيشلاحتفبهديتّلَش:حيحصلاىلعلاقيوديلايفداسفوهليقوءاهبأهذوديلاسيبللشلاو؛للشلااماصأ:(١)
.(برعلاناسل).نيشلامضبتلُشلاقي

لمانتبثأاذل‹ميقتسيالواهبلتخينزولانأروغ(كرزأ)تدرودقفخسنلاةيقبامأباوصلاوهو(ب)يفتدرواذكه-

.فاكلافذحب(ب)يفدحو

:(ن)يفتدرو:(ام)-
.(برعلاناسل).بوشموهفهتطلخ:هبوشأهتبشطلخلابوشلاو«هطلخ:ابوشءيشلاباش:(ُهباَش)-

.لمتحوهو(تب):(ط«و)يفتدرو:(تْبأ):(1)
نزولالتخیو.(ناصقنيف):(زءوءأ)ينو.لمتحموهو(ناصقنلايف):(ن؛مه)يفتدرو:(ناصقنلاب)-

.(سشیا):(ز)يفتدرو:نيْباف)-
.اضيأابعملاميقتسيوءادحلمتحموهو(انفلاب):(زوجءبءأ)يفتدرو:(انقلاب)-
.ابنزولاميقتسيالوفيحصتوهو(كلذك):(زيفتدرو:(كاذك)-

.ناتیاورلادوت(ط)فو«(نم):(ز؛جءبءاليفاناکمدرو:(ف)-

.خسانلانموهسوأنيبفيحصتوهو(نيدلا):(و)يفاهناكمدرو:(كلملا):(9)

.دحاوعمامهو(يندلا):(طهزهوج«بہاريفتدرو

.(لَح):(طج«ب)يفاهناکمدرو:(ءاح)=
تَصُعلاقيءاجشلا:صصفلاومانتبثأامباوصلاو«(تصصع):(ز)فو:(ا)يفتدروت:(تصصغ):

دارملاو.(برعلاناسل).هغيستدكتملفكقلحيففقووأهبتقرشاذإاصّصغصعءامابُتْصَصُغوىاماوةمقللاب

.شيعلاديكنتوهويزاجلاعملاعضوملااذهيف

فكييذلارهففعتسملاو.فيحصتوهو(ققعتسم):(و)يو؛لمتحموهو(فعضتسم):(ج؛ب)يفتدرو:(ففعتسم)-
٠(برعلاناسل)‹(٠٦/ءاسنلا)(ففعتسيلفًاینغناکنمو):ىلاعتلاق‹هيزنلارباصلاوهليقو‹لاؤسلاومارحلانع

.فيحصتوهو(صيصعتلا):(ز)يفو؛لمتحوهو(صيفنتلا):(و؛ج«ب)يفتدرو:(صيصفتلا)-
.(طيسولامجعملا)ءانبحلاتقلادنعبرطضيودعترينابحلاديدعرلا:(ديدعر)-

-1۳۹-



ةَلاَفَمالانإعد٦

هرنايبىرَولالس-۷

فيفاكراش۸

ايواثىقرساماينيقو۹

عاعرلايفتشماإ٠

ماصخلادنعانوقت

دوهشْمُفِإشيلانع
°”ديجُمَلاوديمْحَلاانراعش

©ذوهشماُدحُسَلااناوحاإ

©ديّصلانومركألاايدلىشم

دوحللاكَصْحَشيراوُتىتح

"يئوأحلاةاصُعغىلع

.(برعلاناسل).مالكلاولوقلايفشحفلا:(انخلا)و.فيحصتوهو(ابنلا):(ا)يفتدرو:(انخلا):(۱)

-(برعلاناسل).ةنيللاةمعانلاةاتفلاةداغلاو«نيللانمةينثتملاةأرملاءاديغلاوةداغوأءاديغعمج:(ديغلا)-

.فيحصتوهو(اتنأب):(و)يفتدرو:(انيأب):(۲)

.مسرلايفًاطخوهو(كراعشإ):(و)يفتدرو:(كراعش):()
.(فيفدلا):(ج)يفتدرو:(فيفدتلا)-

.ىقيسولمابابوحصمنوكيدقو«هريغونوزوملامالكلابمنرتلاوبيرطنتلا:ءاَتغلاورعاشللةغلةزمحلافذحويأ:(انفلا)-

.(طيسولا

.مسرلايفًاطخوهو(انراعشإ):(و)يفتدرو:(انراعش)-
.(ديمحتلاوديجمتلا)ينتدرو:(ديجمتلاوديمحتلا)-

.فّرعملاىلإفّرعملافاضيالهنألًاطخوهو(ماينخلا):(ط)يفتدرو:(مايخ):(8)

.(ىفلث):باوصلانأنظأومسرلايفطخوهو(اقلت):(زءا)يفتدرو:(ىقلث)-

(برعلاناسل).ماقملالاطأوأهيفلزن:ناكملابىوثوءاميقميأ:(ايواث)-

.فيحصتوهو(اباوح):(ا)يفتدرو:(اناوح)=

.فيحصتوهو(تشم):(و)يفتدرو:(تيشم):()
.(بروعلاناسل)ةعاعر:دحاولا‹مهطالخأومهؤاغوغوأ؛مهتلفسومهطاقسسانلاعاعرو‹؛ثادحألا:(عاعرلا)-

مصخللانأدارأرعاشلالعلو‹(برعلاناسل).يشعلاببولحلانبللاوأءيشعلاتقوبارشلاوهو‹قوبغللابراشيآ:(اقبغم)-

.فيحصت(اقنعم):(ط)يفو(افنعم):(ج«بءأ)يفتدرودقو.انارکسيشب

.(انيلإ):(ط)يفتدرو:(ايدل)=

.ءاصملالادوعيرممضلانرابثعاب‹لمتحموهو(اودیبي):(ج)ييو‹(دیبی):(زقتدرو:(دیبت):)٦(

=1.



رو ۱و7ِ2و۰0۰

”دوقوداؤفلاىلإاماسأُتيبُحايالانإ۳

(دوسألااهريبتابالإنمتسييرامةمِهيل#٤
0َ)۳۳.

َفّصْنَأنم-٥ وَنملقوالملايذيفاهلْتقيفىعسفلا1

اقللادنعهكباب١

ديفوكينفلادينَعينيمالغنممک-۷

“”ذديعوأفحولدنعصكاقللاًدْنِعاراهللاسفال۸

ةيمحهؤاقلاقللاففهئاقلرموه٩

“دوجدصفهُمكاشيرشممئاقنماهكاهو-٠

:امناکمدرو(و)ينو.ًاطخًاضيأوهو(ياغولا):(ب)يفوءاطخوهو(اغولا):(زءا)يفتدرو:(ىغولا):(1)
۔(دوقریرولاو)يأ(دوقر):(و)يقو(دوروم):(ط)ينو(دوقوم):(ن؛ج)يفتدرو:(دوقو)-

.فيحصتوهو(ةمح):(ا)يفتدرو:(ةمه):(۲)

.ةلمتحميهو(اهيرفت):(ز)يفاهناكمدرو-

.مسرلايفًاطخوهو(اهلتقيف):(ز)يفتبتك:(اهلتقيل):(۳)

.ًاطخوهو(ىلعلا):(طجء«ب)يفتدرو:(العلا)-

.(ُديّصلاءاقللادنعةحتفت):ةغيصلاهذه(مءأ)يفبتكتيبلانميناثلارطشلا:

.فيحصتوهو(هحتفن):(ز)يلتدرو:(هحتفي)-
.ةرورضللفذحلانأريغلصألاوهةزمحلاتابثإنأعمو(ءاقللا):(ز؛و)يفتدرو:(اقللا)-

تاسل).فيرشلامخضلاكلماوأعاجشلاديسلاوأفيرشلاديسلا.(ديصلا):(زو)يفتدرو:(ديدنصلا)-

.(برعلا

.خسانلانموهسهلعلونمةملكلاهذهتطقس:(نم):

.اھبنزولالتخیو(هفکا):(ط)يفتدرو-
.(برعلاناسل).حيتافملايهوديلاقأىلععمحتو«بّرعم؛حاتفملاديلقإلا:(ديلقإ)-

.فحزلادعبسيلوفحزلادنعنوكيصوكتلانأللامتحالاديعبوهو(دعب):(زيفتدرو:(دنع)-
.رعاشللةغلامإوةرورضامإةزمحلاتفذح:(اقللا):(1)

.(برعلاناسل).مجحييأصكوأ:(صكْني)-
.ناثلارطشلايفءاقللاكلذكورعاشللةغلامإونزوللةرورضامإةزمحلاتفذحوءانفلايأ:(انفلا):(۷)

.فيحصتوهو«(هئاقلا):(و)يفتدرو:(هئاقل)-
.(انفلا):(ا)يفتدرو:(اقللا)-

.(كاشغت):(ج؛ب)يفتدرو:(كاشغي):(۸)

1¬



ًاحبُصتدباذإاهكاردإنَعكينغُيقفال١
TF soهە0دع/۹

)٢(د70ابحرحےتممهبابعوجرلافعوجرلال-٢۲

وو46
)۳(دولاهروزُب7يذلاىلعاذدعبةالُصلام۲۳

[تمت]

.(كانيعفقتال):(و)يفو(كيمحينمقلتال):(ج«ب)يفاهناكمدرو:(كينغيقفنال):(١)
.(طيسولامجعملا).قوحللا:كاردإلاو.دونحلاىلإدوعياهكاردإيفممضلا:(اهكاردإ)-

.اهنزولالتخیو(تأدب):(ج«ب)يفتدرو:(تدب)-

.فيحصتوهو.(ا):(ج«ب)يفتدرو:(الو)-

.(عوحرلاو):(ط)يفتدرو:(عوحرلاف):(۲)

.فيحصتوهو(يلا):(و)يفاهنمًالدبدرو:(يذلا):(۳)

١=



]١۱[
[ةيهقفةديصق]:ليوطلارحبلانملاقو

>نباىلعلاووضاقىلإنوُكيدْهَعنِهلقًادْهَعتط-
”يدْصقهرُيَغالهللانأملتولمحتد

ُهُكَرَعهلإلاناخامهنمف٣
ئاخِدْهَعلاضقانلإانأامو٤4

os . َ 7ل®.

”يضعهبتدّدَشادهعنب|نمو

‘Coe َ |. °. ۳٤2

'يدُهَعيلومِمناخْنَملزاملاذإ
(°) os fo Fr 0 . 0 foo.

يقعنصاملواشرعلااذعطاملاذِإيَمْرُحطاقسإوسانلاىلَع٥

T4 ۱(وو0

يدبامويعنامرظئافرألنممُظُعَمِلتبِصَنيضاقلااهيأايف-٦

oم ~o ole17وê۷(0ٍ1م(

دِإرطخےلعیولللبصدقفاضقل|مكملببّصنينموتبصُت-۷

©”درفلاةشقانُمركذاولجوىلعنمنكفتاناسمأَتلَمَح۸

اهبييترتنأامكءهعضوميفهيلإريشأدقو؛خسنلاضعبنماهتايبأضعبلطيسبطقسعمخسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.(٠۲)مقربامهيفتدروثيحخسنلاةيقبنعفلتخم(ج«ب)نيتخسنلايئ
.(دبالو):(جبريفتدرو:(دبالف):(۱)

.(دنحبانم):(ز)يفتدرو:(دنحلایلع)-

.(هنم):اناکمدرو:(و)ينو.يوحنًاطخوهو(الک):(مهزهأ)يفتدرو:(لک):(۲)
.ًاطخوهوءايلانودب(دصق):(ز)يفتدرو:(يدصق)-

.ناتیاورلادحوت:(ب)يو(مهنم):(طو؛ج)يفتدرو:(امهنم):
.ةرورضللداضلانكسهنكلو(يِدّضَع)اهلصأوطخوهوءايلانودب(دضع):(ز)يفتدرو:(يدضع)-

.هکرادتمثهیسندقناکخسانلنأودييوءهعضومىلإريشأوشماملايف(ا)يفبتكتيبلااذه:(4)
.نزولاةرورضلاهنمةحتفلاتطقس(يلو)اهلصأ:(يلو)

.ًاطخوهوءايلانودب(دهع):(ز)يفتدرو:(يدهع)
:(ط)يفاناکمتدرر:(يمرح):()

.يوحنًاطخوهو(شرعلايذ):(ز)يفتدرو:(شرعلااذ)-

.(ليعأ):(زو)يفتدرو:(ْنُصأ)=
.(طيسولامحعملا).دهعلائعمانهُدَقَعلاو.ًاطخوهوءايلانودب(ٍّقَع):(و«ب)يفتدرو:(يِدَقَع)-

.(تیضق):(ط)يفاهناکمدرو:(تْبِصُ):
:(وايفتدرو:(ديعُ)-

.ًاطخوهو(دْي):(و)فو:(ا)يفتدرو:(يدب)=
.(أ)يفدوحومروغتيبلااذه:(۷)

۸(٩۰/مرم)جادايشمسجدَرىلاعتلاق.اطخوهوءايلابهبپلتدرودقو.(طيحملاسوماقلا).بيجعوأعيظفيآ-

.(رذحاو):(ج«ب)يفاهناکمدرو:نُكذاو):(۸)

.ًاطخوهو(يدرفلا):(ب)يفتدرو-

ع۳



ةفيخضرألاوامّسلانإ4
دَمْحأبهللاباتكبدكف.

هافكيلعملعنمباغامو١

ةولَخوغارفنَعالِإضقتالو۲

اظحالُمموصخلاكيبساوو۳

اذإقرطأو-٤ عدمةَحُحاذإ

©”دوعاوةنامألالْمَحنمنقشو

©دشألاىلإدشرئودشْرَتهعابتأو

‹”دهتسافهللاب‹للابىلإ
2.٤و,۶
(يدللبَّضَقلاوموشنلللاع

©دلاورحلاسءاوُسواسو

9حباوذاذإقرطأاذك

"دغوالوديدَسنمموكولادبولومْصَحلامصمهالو٥

دونمننامنوأأهدْنعَكَنلصَيًافقواسلعفو١

10اهَركاعوكلناوادوخلاىلَعيضقهئال-۷

لابجلاوضرألاوتاومسلاىلعةنامألاانضرعانإ):ىلاعتهلوقنمسابتقاتيبلااذهيف.(تانامألا):(م)يفتدرو:(ةنامألا):()

.(۷۲/بازحألا).(الوهحامولظناكهنإناسنإلااهلمحواهنمنقفشأواهنلمحينأنيياف

.(ط)نمةملكلاهذهتطقسامنيب(هعابتاب):(ج«ب)يفتدرو:(هعابتأو):(۲)

.لمتحوهو(هنإف):(ا)يفتدرو:(ههنأف):()
.ةرورضللتفذحاذل«نزولابلخيهنأالإلصألاوهاهتابثإنأعموةزمحلاركذب(ءاملعلا):(ج«ب)يفتدرو:(املعلا)-

.فيحصتوهو(كلَلا):(و‹ا)يفتدرو:(لللل):(٤)
.ًأطخوهوءايلانودبدرا:(زو)يفتدرو:(يدرلل)-

يفملسماورو٢٥٠٠مقربماكحألاباتكيليراخبلاهاور.(نابضغوهونينثانيبٌمُكَحال):(8)ەلوقىلإةراشإتيبلااذهيل*
١٠۳٥مقربةاضقلابادآباتكيفيئاسنلاهاوروء١۲١مقربماكحألاباتكيفيذمرتلاء٤٠۳۲مقربةيضقألاباتك

.ءاظلاوداضلانيبطلخلانعجتانًاطخوهو(ًاضحالم):(و)يفتدرو:(اظحالم):(°(

.رمآلعفهنألًاطخوهوءايلارکذب(يواس):(و«ءا)يفتدرو:(واس)=

.(برعلاناسل)ملكتيملفتكساذإلحرلاقرطأوةماعتوكسلا:قارطإلاوتكسايأ:(قرطأ):()

.خسانلانموهسهلعلو:(ذإ):(ز)يفتدرو:(اذإ)-

.فيحصتوهو(دعو):(و)يفتدرو:(دغو):(۷)
.هركذتمثهيسنخسانلالعلوشمامحلايفتيبلااذهبك(و)يلا"

.ًاطخوهو(نوكشي):(نءط)يفتدرو:(نيکشی):(۸)
بحوأبضعوأننزحيأ(دَحو)ردصمُدْحَولا:(دُحو)

.بضغلاوأنزحلاببسيفجوزلانمةأرمل

.فيحصتوهو(نع):(و)يفاهناکمدرو:(یلع):(9)
ىلععمحتوءةمعانلاةيراحلاليقوءافصنرصتملامةباشلاقلاةنسحلاةاتفلايهوءاهحتفبدوخعمجءاخلامضب::(دوخلا)=

.(برعلاناسل).اضيأتادوحخ



۳۱(
Regباكثرالوكشالَنيذلاتاقثلاسانلانم-۸

4

دْهُياهلنكيملدهةلهئاضقتحتتشدامنيفالو۹

دغلابافغلاباياطخلاضبهرمأنابيذلايلاولالِمقرا-٠

تقاراهاىلعةَمْهُتمهُمنمنلفتالو١

اعُبمهملكدييفلاونُجّسلابو٢ ©دقالوفيسلابالبقا

)9دهةياغدهَخافايانجلاردقوموظفوبِمَافطرقىلع-۳

©?دفصلامماولاقَرشَعاللوانيساعبررمهْتَألقلْبنَمنُجُّسلابو٤

©داوقحلاوريزتلابدۇيفٍلدُعداهشإورارقإياأو٥
 

تاسيرجلا-عمو.نزولانعجورخهبهيف«(ةقارقرب):(زنيلو(ةقارقر):(نءطءو؛جءب)9تدرو:(ةقرقر)-
„o

نسعةحراخةكيكوةفايصيهو(مهنيذلاتاقثنملودعلعحاو):رحتلااذهىلع(و)يفتيبلانملوألارطشلادرو:(1)
.كشالبخسانلانمفرصتوهو«وحتلاونزولا

.ًاطخوهو(یلع):(ا)يفاھناکمدرو:(نم)=
.ًاطخاضيأوهو(يذل):(و)ينوءأطخوهو(ادل):(ط؛ج«ب)يفتبتك:(ىدل)-
.ةداهشلاامدصقي:(دّهُشلا)-

.ًاطخوهوءايلانودب(دهي):(زءويفتدرو:(يدهي):
٠(٠۷صيلاروسلل-رعشلاةرورضرظنأ).ةزئاحةرورضيهونزولاةماقإلةرورضةزمحلاعطقنأريغلصوةزمهبعفراواهلصأ:(عفرإو):

.(دهجلا)حيحصلاو.(دهخجا)و(دفحلا):ناتياوردحوت(م)ينو(دقحلا):(نزءا)يفتدرو:(دهجلا)
.ةريخألاميمانيكستنمدبالنزولاميقتسيىحوديدشتب(مهُّم):(ج«ب)يفتدرو:(4)

.مسرلايفطخوهو(اتف):(ز)يفتدرو:(قف)=
.نزولانعجورخكلذيفو(طقمهتيل):(ز‹أ)يلتدرو:(مهتيملطق)-

.خسانلانماطخوهولكنم):(و)يفتدرو:(لك):
.مسرلايفًاطخوهو(اشغي):(و)يلتدرو:(یشطی)-
.فيحصتوهو(دفلا):(ب)يفتدرودقو(طيسولامحعللا).طوسلا:دقلا:(ٌدَقلا)-
.(ایاطخلا):(ن)يلاهناكمدرو::(ايانحا)::()

٠(۹/ميهاربإ).(دافصألايفنينْرَقُم:ىلاعتلاق.(طيسولامجعللا).(هقثوأوهدش:ًادفصهدفص):لاقيءقاثولا:دفّصلا:()

.ةرورضللنيونتلافذحوءارشعاهلصأ:(رشع)-

.(رارقإكلذل):(و)يفامناكمدرو:(رارقإبامأو):(8)
عومجدحأوهو(لُكف)نزوىلعهيلعتقفتاىرخألاخسنلالكنألحصألاو«(لداع):(أ)يفاهناكمدرو:(لّدُع)-

فرصلانفيلفرعلااذشرظنأ).عكروعكار:لاقيءةرثكلا

.(برعلاناسل).برضلادشأوهليقوءةيصعملانعهعدروةدواعملانماحلاعنملدحلانودبرض:(ريزعتلا)-

 



هُدلَجوادُحريزليعَيالو١

ايلاوَكَُعَحيلاولااهياايو۷

ىفْنلاوفورشلابرْشأللو۸

افةراجتلاوكرئو-۹

مكيابةو
يرراديفتهايرإف١
ليخادانالقتعاشاذإنكلو۲

ىذألاومْصْحلانَعْمُهُبدأسالانص٢

١دلانيلمدقطوسبفيَ

>جتاىََطْصْللونمساةعاطىلع
©روحاراتدامإو

©لَعلاىَسأيلاولاىلع

1بيشلابافيطأافوؤر

©لحداسلاعدتالف

٠دملاىهلاتاقثلايفْمّدَفومكَيلَع
1Nا
دَقِلاونيللابتاستفقومنعو

.(لصت):(ا)يفتدرو:(لصي):(۱)

.فيحصتوأمسرلايفًاطخوهو(توصب):(ا)يفتدرو:(طوسب)-
.(٢۲/فسوی)دنمقهصيمقىأراملف):ىلاعتلاق(طيسولامجعلملا).ٌقشيأ:(ٌدَق)-

هريسهنعزجعياميفيضاملاعاجشلا:لاحرلانم«باوصلاوهو(طءزءوجءبءأ)يفتدرواذكه:(دْحْتلا):(۲)

ةفاضإب(يدجنلا):(نميفتدرودقو.(برعلاناسل).داحجبأعمحباوءهيلإيعدامىلإةباحإلاعيرسلاوهليقو

.ايزاححلبًايدحننكيمل(ملسوهيلعهللاىلص)لوسرلاودحجةقطنمىلإبوسنملا:يدجنلايعمنألًاطخوهوءايل
اذلو«تانرتقمركتملانعيهنلاوفورعملابرمألانأل«بوصأوهو(يهنلاو):(نطءزجءبءأ)يفاناكمدرو:(يفنلاو):()

.ركنملاباهدعبتتأيلاىذألاريسفتنكي

.مسرلايفًاطخوهو(اذالل):(ز)يفتدرو:(ىذألل)-
.فيحصتوهو(تاراجنلا):(أ)يفو(تاراجتلا):(نءزو؛ج«ب)يفتدرو:(8)

.فيحصتوهو(تبت):(ز؛ج)يفتدرو:(ثبت)-
.مسرلايفًاطخوهو(اسأ):(و)يفتدرو:(یسا)-

.(سانلل):(طو)يفتدرو:(سانلاب):(5)

.(طيسولامجعملا).هتيحلدبتملوهبراشًرطباشلاوهورساعجدرا:(درماب)-

.(ادحا):(ط)يفامناکمدرو:(اییر):
.(تمق):(ا)يفتدرو:(تمهقأ)-

.(تیب):(ج)يفامناکمدرو:(راد)=

.(اهفسلا):(ا)يفتدرو:(هافسلا)-
.(برعلاناسل).هعضعضوهرسكاذ]ءانبلاُدَهوديدشلامدحلا:ُدحلا-

)ةارشلا):(ب)يفامناكمدرو:(تاقثلا):(۷)

.تاقثللاتعناهرابتعاباهرسکو«اهریسفتقبسدقوعمج:(دجنلا)-

.(یلع):(نط)يفتدرو:(نم):()



(۱) . et. e n o 7 ۱ 4 ° 2e
دمكلایدلخارصلاوبيجقشروبئاوذ(زازتحاو)دَمطلنعو-٤

وً

٩دعبيجاىلعاهيرامجليیذُننأَدْعَببيبالحلاندنادولارمم۳

A41۳( ©”دملاو(ظَحلل)ماتاخلاولحكلایوس(ةنيز)دولانِمنیعیرالیکل٦
0ووو4

©”دقعلابدقعلاولاحلخلابخطفاهلجربمانألانيبنبضالو-۷

.نزولالجأنملادلاىلعةدشلاففخوفاقلانكسرعاشلالعلو.اهبُدَقُيةديدح:َقْلاطيحلاسوماقلايفءاح:(َِقلا)-

.ةدّشلاونيللابيأقلونيللابدارملاو
نايتأيدقنيظفللانأعمو(زازتحا)تدرودقف:(ز؛نيفامأ«(مطىجبءاليفتدرواذکه:زازتحاو):(۱)

نوكيءاحلابراامنيبرمثلاولخنلاوفوصللنوكيَّرحلانألباوصللبرقأ(زازتجا)نأالإعطقلاوهودحاوعع

.(برعلاناسل)محل

.(نمو):(ز)يفتدروةيناثلا:(نعو)-

.مسرلايفًاطخوهو(ادل):(ج«ب)يفو«فيحصتوهو(اذك):(ا)يفتدرو:(ىدل)-
.ةرورضللميمارعاشلانكسدقو«(برعلاناسل).نزحلادشأليقوموتكملانزحلاوهوُدَمُكلااهلصأ:(دّمُكلا)-

يفيذمرتلاهاور(ةيلهاحلاةوعدباعدودودنلابرضوبويحلاقشنمانمسيل)لوسرلالوقنمدافتسمتيبلائعم*

.۷۳٥۱مقربزئانباباتکيفةجامنباہاورو؛حیحصنسحٹیدحلاقو۲۰٩مقربزئاتحا

.(امدعب)يهوىرخآأةياور(و)يفتدرو:(نأدعب):(۲)
.مسرلايفطخوهو(ليزت):(و)فتدرودقو:(طيسولامجعلملا)ليطتيأ:(ليذت)-

.(طيسولامجعملا)هسبلدنعسأرلاهنملخديام:بيحلاو«(بيحلانع)و(بيحجلاىلع):ناتياور:(ز)يفدحوت:(بيحلاىلع)-
يهفةدوصجلاامأ«سرفلاومجعلاروعشىلعةبلاغلايهةطوبُسوطّبسلافالجرعشلانمدُعارَعّشلا:(دعحلا)-

.(برعلاناسل).برعلاروعشىلعةبلاغلا

.(۳۱/رونلا)ىلعنهرمخبنيرضيلو):ىلاعتهلوقنمدافتسمتيبلاعم*
.(یلع):(ا)يفاناکمدرو:(نم):
.فيحصتوهو(ةيير)اهيفدرودقف:(ه)امأ؛حيحصلاوهو(نمءط؛زوجءبءأ)يفتدرواذكه:(ةنيز)-
.(برعلاناسل).متاوخوميتاوخىلععمجيومئاخلاومياخلاوملااضيأىمسيومتانلاوه:(ماتانلا)-
.يظنلا:ظحللابدوصقملاو.فيحصتوهو(طخلل)تدروخسلاةيقبيفامنيبحيحصلاوهو(وءأ)يفتدرواذكه:(ظحلل)-

لحأنمهحولافءاهيفكواههحورهظتنأةأرمللزوجيهنأدوصقملاذإ«تيبلائعمعمبسانتيوهو(برعلاناسل)
.لمعلالحأنمنافكلاو«رظنلا

راشأوءاذهواذهالإاهنمىرينأحلصتلضيحلاتغلباذإةأرملانإ):داهللالوسرنعيورملاثيدحلانمدافتسمتيبلاعم

مقرب-سابللاباتکيفدوادوبهاور)(هیفکوههحریل
.(۳۱/رونلا)(نهتنيزنمنيفخيامملعيلنهلجرأبنبرضيالو):لاعتهلوقنمدافتسمتيبلاعم:(4)

 



)۱يدغأامفرعلابهالوملنكّتسیوعَضحخيكوُلُمَلافلللَقَو-۳۸

دغريلوهفةمدخنعاذدبنموايضلاعلَطامضلالفَماىلإ۹
©دكتالبعاصبرعاصعبرىلإ ئراشتوقهتوفىيموو٠
©نلعبدبالواراهاهّنوُدُحخباودلابابرأمَّرَلتو١

©دلبلابناكنإويراُشلايذلارمقُرصَقلاكانعثيحو٤

0دربلاو(ظْيَقلا)فيملاةسىلعململكنمهللقَحضبقئو٢
oەوeەِد „oe,۳ 9كلاوذتاتقاامشعالإوبّرَقبيقسنإسرعلاوفْصنعرزلانم٤

.ًاطخوهو(دغأ):(و؛جب)يفتبتك:(يدغا):(۱)
يأيراشلاوه:(ئراشلا)و«فیحصتوهو(رئاش):(ز)يفونودب(يراش):(و«ب)يفتدرو:(ئراش):(۲)

ممنأبممحلاومأومسفنأنينمؤملانمىرتشاهللانإ):ىلاعتهلوقنمذوخأمةنحلابهسفنعيابوأهسفنبةنجلليرتشلملا

رهوجلاراثن)ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاوهللاةملكءالعإىلعاهفاقيإسفنلاعيبعمو(١١٠ةبوتلا/-ةنا
۲ج-يحاورلا

‹(نلعينأدصعب)ريدقتلاف؛عراضملابصنتيلا(نأر)لفذحتيبلافو.فيحصتوهو(نلعت):(ط)يفتدرو:(نلعي):()
.ةرورضللاهفذحرعاشلانأودبينكلو

.ليللابرانلالاعشإدصقيرعاشلاو(برعلاناسل).ةَدْنزىمسيلفسألاورانلاهبحدتقتيذلاىلعألادوعلاوهدنر-

.فيحصتوهو(نح):(ط)يفتدرو:(ثيحو):(4)

ضرألايفمتبرضاذإو):ىلاعتهلوقنمذوخأمىاهقفلاىدلفورعمحلطصموهو«رفاسمللةالصلارصقهبدوصقللا:(رصقلا)-
.(١٠٠/ءاسنلا)(ةالصلانماورصقتنأحانجمكيلعسيلف

.هانتبثأامبوصألاو(كرياسي):خسنلاةيقبيفتدروامنيب(زءأ)يفتدرواذكه:(هرياسي)-

مكحنأةيضابإلادنعفورعملانمنأريغ«خاّسنلالبقنماهيلععقوافيحصتلعلو«هرياسيةملكنعجتانضومغتيبلايف۴
راثن)(اهحراخمتوامايمأوهدلبيفرصقيفهللاءادعأيفهفيسلامعتسالحمهنطونوكينأهللهسفنعابيذلايراشلاةالص

.(۳٢۲ص-۲ج-يحاورلا-رهوجلا

.(ضبقي):(ز)يفتدرو:(ضبقت):(٥)
.(طيسولامجعملا).فيصلاميمصوهظيقلاو.مسرلايفًاطخوهوءداضلاب(ضيقلا):(عهز؛و)يفتدرو:(ظيقلا)-

.خسانلانمفيحصتوهو(رحزلا):(و)يفاهناكمدرو:(عرزلا):

.فيحصًتاضيأوهو(رشعلا):(ن)يفاهناكمدرو:(سرغلا)-
.(برعلاناسل).روثلادلحنمذختتيلاةميظعلاولدلا:ءارلانوكسببرقا=

.(برعلاناسل).ءيشلابلطيفحاحلإلاوقزرلابلطولمعلايفةدشلا:(ٌدكلا)-

(رشُملافصنبّْرعلاويلاودلابامورْشُملانويعلاوءامسلاتقساميف):مالسلاوةالصلاهيلعهلوقنمذوخأمتيبلاعم
.(۸مقربةاكزلاباتكيفملسمهاورو‹٥٥مقربةاكزلاباتكيفيراخبلاهاوروثيدحلامقر-ةاكزلاباتك-عيبرلاهاور)
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RENاذل

اولويمإف۷
اذإاذواذيفهلاقحهُم۸

وٿ.ويم

هسورعرامثلايفهتضوافنمو۹

=Oهبيهفاهنمهللامَعطَأامو

اضننلاهيفعديناوُصلاُرُشُعو١

.فيحصتوهو(يذل):(و)يلتدرو:(اذل):(١)
.(فصن):(ط)يفتدرو:(افصن)-

.(نم):(زيفاناکمدرو:(نع):(۲)

ركذيعاصلاو‹مهدنعفورعملامهددادمأةعبرأذحخأيةنيدملالهأللايكموهوةييلاعاصوهدمحأعاصبدوصقملا:(دمحأعاص)-

١ةّعلاوبٌّسحلاىلعًافْصناذواريشَع

‹”دوةكارشلابنيمتالي

msE .

دحللكرشلالضفيعرزكرشلاىوس

©دنصحلانَعاموينيستيف

)°(دزألااحااپندرفلاکامهنملف

9دّنصَحيذلیكاذيفامويفوت

0ّاهعرازللقنكلافسلاهل

(برعلاناسل)اضوتيوعاصلابلستغيناكليهنأثيدحلاينو.ثنؤيو

وأهيفاکرتشمناکاميآ.ةکارشلابكلذلبقهلوقلیلدبءكحاولادوصقملانألًأطخوهو(دحولا)::(وج«ب)يفتدرو:(دحولا)-

.دحاولاکْلُمناک

ةاكرزلاباتکيلملسمهاور)(هقدصقاسوأةسمنوداميفسيل):ملسوهيلعهللاىلصيلالوقنمذوحخأمهانعمو‹رامثلاةاكزيفتيبلا*

باكرسظنأ.(نيثمثالث)هلوقئعماذهوعاصةئامالثباصنلادحنوكيءةسمحيفاذإوءاعاصنوتسقسولاومقرب

.(۱۱۳صنورخآويحاورلالاس.د(۲)يمالسإلاهقفلانمةعشأ)

.(برعلاناسل).كارشأعمحلاوةكرشلاوأةكارشللمساكْرّشلاوبيصنلاوةصحلاوه:(كرشلا):()

.(لصفي):(و)يفتدرو:(لضفي)-
.(نکرادت):(ط)يفتدرو:(كرادت):(4)

.(یلع):(زوج«بيفتدرو:(نع)-
ةكرشيهو؛عمجأهيفاكرتشااذإلامايفناكيرشلاضوافتولكيفةماعلاةكرشلا:ةضوافملاوهتكراشيأ:(هتضواف):(٥)

.(برعلاناسل).ةضوافملا

.ابنزولالتخیو(هنم):(ويلتدرو:(امهنم)=
.(و)ةخسنلانمةملكلاهذهتطقس(ةيناثلا):(ذخ)-

.أاطخوهو(خأ):(ط)يفتدرو:(اخأ)-

.لمتحوهو(دْهَز):(و)يفامناكمدرو:(دزألا)-
.(ذخف):(و)يلاناکمدرو:(يهف):(1)

.(يلوت)حيحصلاو(افوت):(ز؛ج«ب)يلتدرو:(لوت)-
.(دشح):(ےهشماهيلو؛ن؛ط)يلافاکمدرو-

شماهيلتدرودقو.(برعلاناسل).ةيفاصاقدحاوءاثراوالواوتاموأاهلهأاهنعالحيلاضرألاوكالمألايه:(يلاوصلا):()

.فيحصتوهو(يلاوصلا):(ه)

¬۹
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©دعساأريشعلاعبرةَسُمَخةضفمهاردنبننامنمو۸

لکو(یصن):(ز)يفو(اصن):(و)يفو(یضفأ):(ط)ينو«ناتياورلادحوت(ب)يفو(اضف):(ج)يفتدرو:(اضن)-=

.(برعلاناسل).هدمغنمهلس:هاضتناواوضنفيسلااضنوءهانتبثأامحيحصلاوفيحصتكلذ

.رمألعفهنألًاطخوهو(يدا):(زو«بءاليفتدرو
.(سنح):(ا)يفتدرو:(سنج):(۱)

.(نلمحي):(ز؛نمأتهرينو؛حصألاوهو(طىج«ب)يفتدرواذكه:(لمحي):(۲)

.(دوُسل):(و)يفتدرو:(دّوس)-
وهليخنلايفوهزلاو.اهلبقنأريدقتىلعةحيحصنوكتنأنكمبو(وهزت):(مط؛ز؛و؛جءب«أ)يفتدرو:(وهز):(۳)

.(برعلاناسل).هرْسِبيفرارفصإلاوأرارمحإلا
‹(برعلاناسل)نيئيشنيبطسولاوةماقتسالاولدعلا:هيناعمنم(دصقلا)و.(دصفلا):(و)يفتدرو:(دصقلا)-

.ءاوقإلاةيشحوأ«لداعلايأ(يدصقلا)ديريناكنإالإ‹ًاطخ

ءيهزتيحلحتلاةرعابتنأىمنهنأ):هنعهللايضرسنأقيرطنعملسوهيلعهللاىلصلوسرلانعىورامذوخأمتيبلاعم*
.(٢٢٤٠۲مقربعويبلا)باتكيفيراخبلاهاورًرمحتيحيعيهللادبعوبألاق

.(كلالو):(و)يفتدرو:(كلامو):(4)
.ةلعلافرحفذحفاملبتمزحلاكُتيأ-

.ةدذموداديودادمأعمحجلاو«لاطرأةسُمَخعاصلار8يلاٌدُمردقوهوعاصعبروهوليياكللاسبرصدلل:(دْلاب)-

.(برعلاناسل)

.(ناو):(و)يفاهنمًالدبدرو:(امو):
.(ارسب):(طج«ب)ينو(ادغر):(ا)يفاهناکمدرو:(ابطر)-

ةاكز)محايأربسسحامارغ٢٥,٠يواسيويمالسإلايهذلارانيدلانزووه)نيرصاعملادنعلاقثلا:الاقثم):

.ةاكزلايفبهذلاباصننعثدحتيتيبلاو.(١٤١ص-يدمحيلادمح-يلحلا

.اطخوهوءايلاب(يدا):(ا)يفتدرو:(دا)=
.فیحصتهیفو(نانزويئام):(ب)يقو(نزوييئام):(نءطءو؛ج)يفو(ضيبتئام):(زايفتدرو:(نمنيتئام):()

.نزولانعجورخةدايزلاو(اخأاي):(و)يفتدرو:(اخأ)=

A 1: e



)دُجَْساوكاذىلعاذلِيُحافماردحّضوٍةَسمَحِبلاقثمفصتیرت-٩

0©ٍرقَلايفسبابنكباصيفاعماعمْجأواذهواذهليصَيملنو-۰

)وباصلاسخنوكرامهيدعَمنمرانلاباوباعامو١

۵دباىلعتقلباذِإاسلاةيلحنمرشعلاعبرذُو--٢

6©دولااماذإاراريضاهقوطودوخلاخلحنرسكتالو۳

›يفِّقلاةميقاباصنهئورحتراجّتلايوحت(املك)اذك4٤

oe„ئ e 2 . ı.0. o
”يدْنسكلارَجْتلاىلعطلختغيهاذمهرامبنماوزرحااميفقَحالو٥٦

2ً.ِو

©دنسلابناکولوطلخهنالاموهلامفنباهرجيفبألکو٦

©يكرهَشبسقيملثرإلانُِهَنقِحَلاموأكزىماتيلالامو۷

٢٠دُيذقَحدُمثاشنإهيِضَقَفدِللامےیقکيفناکنمو۸

.(برعلاناسل).حاحصلامهاردلانميلَححاضوألاو؛ضيبألايقنلاوهليقوحيحصلامهردلاوهوءحَضَوعمج:(۱)

.(لمجاو):(و)يفتدرو:(لمحاف)-

:ءادجتسالاو.فيحصتوهو:(دحتساو):(ط؛و)يفوءاطخوهوءايلاب(يدحتساو):(جبء)يفتدرو:(دجتساو)-

.(برعلاناسل).ىودحلابلطوأ؛لاوسلا

.(ناف):(طز؛ج)يفتدرو:(ناو):(۲)

.(اعمجأف):(ن)يفتدرو:(اعمجأو)-
.(و)نمةملكلاهذهتطقس:(اعم)-

.فيحصتوهو(سحدلاب):(ط)يفتدرو:(ستحلاب)-

.هيلييذلاتيبلانمخسانلاىلعسابتلاوهو(دشحلاىلع):(ج)يفو(ٌدُمالب):(طءو«ب)يفتدرو:(ًدْبالب):()

.فيحصتوهو(ٌدحلا):(نءط)يفتدرو:(دسحلا):(4)

.عوفرمعراضمالعفلانألًاطخوهو(دفتست):(ز؛و؛أ)يفتدرو:(يدفتست):

.مسرلايفًاطخوهو(ىذك):(ز)يفتدرو:(اذك):

.(يوحي):(ز؛جيفتدرو(يوحت)-

.(باصن):(و)يفتدرو:(ًاباصن)-
.مسرلايفًاطخوهو(املک):(مطززےھ)يفتدرو:(املک)-

.ءايلانودب(دسكلا):(طزوجءبءاليفتدرو:(يدسكلا):(۷)

.(برعلاناسل)زحاخلاوألبحجلا(دسلاكناك):(نءط)يفو؛(دسلاغلبم):(زءاريفتدرو:(دسلابناک):(۸)

رهشدصقيهنألهانتبثأامحيحصلاو(دعقلااذك):(نز)يفو(دقعلااذک):(طناجبءا(يفتدرر:(دعقلايذك):()

.ةرورضلالحألءاتلافذحوةدعقلايذ

.(ناکامو):(و)يفتدرو:(ناکنمو):(١۱)



©ةيلرفاعفافكرلهييمويحترينيدلكيفو۹
0ٍدُكُمعملَحولوانيدذجملاذإفلملكيفلاملسر-٠

©دْجَولاىدلنينّسلايحاًنينيسايهاذناكوأضرألاامو١

©بألاديوبرقيفدادزاابهلوَحلكزمتباصنلکو-٢۷

©دنىحلاوةكلاوحُشلابمهباحااللايذّقَحيفَتْفَلْحأنإمْوَلالو٢
7

ê م0ُى01وسوبف۰

>دفَولارَضْفَمنَعفكىرثأفهلعانمکحرجيملرصمنمیتادفوو٤
„po eo ۴۰0و٠م0 دراوكاذىوِسضرالكروهشتّوَحاموتّيمَحامالإُبْجَتالو٥

نوسو
©”(يدْنُج)(ابظ)ياللالبإلانماهُمكُحوتامئاّسلاةاكزاُمُأو٩

امحصألاو.ةكاكرهيفو(ءاشامنإ):(ن)يفو(ذخفاشنإ):(طزوجبليفتدرو:(ذخمغاشنإ)-=

.ةرورضلل(ءاش)نمةزمحلافذحو«تبثأ

.لزمحلاةلباقميفبسنأدحلانألفيحصتوهو(دحلاب):(و)يفتدرو:(دحلاب):(١)

.(بسحیو):(ط؛ج«ب)يفتدرو:(بسحتو):(۲)

.(دجي):(ط)يفتدرو:(دحت)-
دكالملاءالاوديكامعمجهنأب:دّكَلارسفبرعلاناسلنأريغ دُكّنابدوصقملاحضتيملو.(دكن):(و)يفتدرو:-

ةمئاد:ةدكامةقانوءدهعلالوطنماهنبلصقنيلا:قونلانمةدكاملاوقدامعمجوهكلذكو‹مئادلاءالاوه

.رزغلا

نأل«هاتتبثأامباوصلاوفيحصتوهو(دهولاادل):(ج)يفو(دّْحَولايذل):(طءوءأ)يفتدرو:(دْحَولاىدل):()
.(طيسولامجعملا).هكردأيأءيشلادّحوردصمدخولا

.فيحصتوهوغ):(و)يفتدرو:(كزم:(8)
.لمتحوهو(داز):(م)فوفيحصتوهو(دار):(و)يفتدرو:(دادزا)=

.مسرلايفًاطخوهو(ادم):(طءأ)يفتدرو:(ىدم)-

.ةرورضللءابلاتنكسودبألايأ:-

.فيحصتوهو(تفلخأ):(و)يفو(تفلح):(طهزءا)يفتدرو:(تفلحأ):
.(طيسولامحعملا)هيفحاحلإلاوألمعلاةدش:ُدُكلاو؛لمتحوهو(دكنلا):(ز)يفتدرو:(دكلا)-

.خسانلانمفرصتوفيحصتوهو(رصميفىتأدقو):(و)يفتدرو:(رصمنمىتأدفوو):

.فيحصتوهو(مك):(ز‹ا)يفتدرو=

.(طيسولامحعلل).ايرثراصيأىرثأفبارصلاو«فيحصتوهو(ىرشأف):(زءأ)يفتدرو:(ىرثاف)-
ء(طيسولامجعملا).فلعتالويعرلللسرتيلاةيشاملاوألبإلايه:(تامئاسلا):(۷)

َ.فيحصتوهو(امنوتح):(ط)يلتدرو=

0
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©داورْوَعلايفلالمىلإلِا37يف
4

.ةرورصقلملافلألاب(ىظ)تدرودقف(نمءطىيفامأةباتكحصألاوهو(ز؛ج«ب«أ)يفتدرواذكه:(ابظ)-

.(طيسولامجعملا).رجنتلاوأنانسلاوأفيسلادحيهوةَ:عمجابظلاو

تدرودقف(نمءطءزءويفامأهسفننعثدحتيرعاشلانألحصألاوهو(ا)يفتدرواذكه:(يدنح)-
.فيحصتوهو(دحن):(ج«ب)يلو

.(ًاعم):(م؛وج«ب)ينو«نزولابلخيفيحصتوهو:(زءا)يفتدرو:(عمف):(۱)
.اطخوهو(يدهن):(ا)يفتدرو:(دمن)-

.(و)يف(٦۹)مقربتيبلااذه:(۲)
.خسانلانميوحنًاطخوهو(نورشملاو)(و)يفتدرو:(نيرشعلاو)-
.(برعلاناسل).ليإلانمةيناثلاةنسلايفتلخدوةنسلاتلمکتسااميه:(ضخامةنباف)-

.(برعلاناسل).نوبلةنباىننألاويفنعطونيتنسلمکتسااذإةقانلانباوه:(نوبلنبا)-

.(و)نمةملكلاهذهتطقس:(دنع)-

.فيحصتكلذلكو(دعت):(ز)يفو(دفنا):(ج«ب)يفتدرو:(يدفت)-

.(و)يف(۹۷)مقربتيبلا:(۳)

.(دلبلاوفرظلاعمعستيفسمخلاىلإنبلمةنبافرشعدحأدازنإو):ةغيصلاهذهتيبلابتك(و)يو-
.خسانلاةقدمدعببسبفيحصتلانمريثكهيفو

.ةرورضللءاتلافذحرعاشلالعلو«(ةّرشعىدحإ):باوصلاو(و)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(رشعىدحا)-

مقرتيبلليناثلارطشلاوهو«(دحولاةعذحذخنيعبسلاوسمخلالإ:ةغيصلاهذهيناثلارطشلابتك:(زأ)ينو-
.نوبلةنبأيأ:(نبلمةنبا)-

.ةقان٥٤“4×٥يأ:(عستيفسمخلا)-

.(برعلاناسل).ثدحتسلملاوهولاملانمفراطلاوأفيرطلاوه:(فرطلا)-

وأيقرنمدقكدنعدلاوتاملاملدالتوفراطلاضيقنوهوكدنعدلويذلايلصألاميدقلالاملاوهودلاتلايأ:(دلتلا)=
.(برعلاناسل).ةمئاس

.(زيفدوحومريغوهو(و)يف(۹۸)مقربتيبلااذهءاح:
ةبوكرميأةلوعفمععةلوعفيهوءاهقرطيوألحفلااهرضينأتغلبيلايألحفلاةقورطيهقونلانمةقورطلا:(قورط)-

.(برعلاناسل).لحفلا

.(برعلاناسل).ضرألانموهليقو«ضرألانمهليسمردحنااملكوه:(روُعلا)-
.(برعلاناسل).عافترالاديدشلابسيلوهو«ىوتساوضرألانمظلغوعفتراام-



0›دُةَعذحٌذُخَنيعْبسلاوسْمحلاىلإيهتنييَنيَتِسوىدحإنمنِكلو١
teen اق Fe٩يدهميکاًنهافءالإنوبلاتنبافنیعبسوتسمكشقحو -۲

© دَهَنْلاةئاملا(و)نسيرشعلالِثانإةقحوقفنيسویدو ۲

© دْعْصيفَنيعْسِتوىدحإعمنيلنعنهنوبلنيثالثاُنأو٤
° دثلاةنبانيعبرألايفوأیجقعاندزنِاهدعبنيو٥

اداوالاددزاواهُعَدفالوُتلّضافُتنِةَركَبيامتعدزو-٦۸

.(زيفدوحوموهو.(و)يفمقربتیبلااذه:(۱)

.خسانلانمًاطخوهو(نيعستو):(و)يفتدرو:(نيتسو)-
.(يهتنت):(ط)يفتدرو:(يهتني)-
ماوعأةعبرأتلمكتسااملبإلانمةعذحجلاو.فيحصتامهالكو(ةمدخ):(ب)يفو(ةعذخ):(و)يفتدرو:(ةعذح)-

.(برعلاناسل).عذحركذلاوةسماخلاةنسلايفتلخدو

.فيحصتهيفو(دحولا)تدرودقف:(م«نزاوأےھر)يفاماباوصلاوهو(طج«ب)يفتدرواذكه:(دخولا)-

.(طيسولامجعملا).عرسأيأدخوردصم:دخولاو

.(و)يف(٤۹)مقربتيبلا:(۲)

هلوقيفلادانكساذإباوصلاوههانتبثأامو.نزولانعجورخكلذيفو(يدتهتيكل):(ا)يفتدرو:(يدهتيكل)-
.ةرورضللنزولاميقتسيىح(دتهاف)

:(و)يف(۹۳)مقربتيبلا:()
.(ناسللا).قاقحىلععمحتوهليمحتوهبوكرنمنكمتيكلذدنعوةعبارلاةنسلايفلحداملبإلانمةقيللاوقلا:(ةقجوقِحف)-

-نورخآويحاورلاملاس.د-(۲)يمالسإلاهقفلانمةعشأرظنأ).ىشنأواركذاتسيلواثانإناتقحةقحلاوقلانأدصقي:(ثانإ)-

.(۹١۱ص

ةئامدوصقلملنألامبوصألاو(ةئالليف)تدرودقف(نمےھ)يفام؛(طزءوجءبا(يفتدرواذكه:(ةئاللو)-

.نورشعو

.عافتراعممسحلانسحمحللاريثكوأفرشمميسح:دنسرفوهوليأءانإلادهنتةقان:برعلاناسليفءاح:(دهنلا)-

.(و)يف(۷۸)مقربتيبلا:(4)
.دازامفيأ(ًادعاصفبانكلاةحتافبارقيلنلةالصالثيدحلايفو):ناسللايفءاج.ةدايزيفيأ:(دعصيف)-

.(ٌرشع):(ز)يفتدرو:(ارشع):(٥)
.ًاطحخوهو(رذنا):(و)يفاناكمدرو:(ةنبا)=
امنأىلعصتتهقفلابتكنأريغ..محاعلليفعمالدحأمأل؛توبلةنبااهلعلدنزلاةنباو.(دفرلا):(ط)يفتدرو:(دنزلا)-

.(۹١۱۰ص-يمالسإلاهقفلانمةعشأرظنأ)..ثالثةنبانیسملکيفونیتنسةنبانیعبرألکيففنیرشعوةئامىلعداز

ةنباليقونوبلةنبايهليقوءةعذحلايهليقوءابلارسكبةركبليقوءارُكَبىمسيركذلاوءةّيفلالبإلانم:(ةركب):

.(برعلاناسل).ضاخم
.مسرلايفًاطخوهو(تلظافت):(و)يفتدرو::(تلضافت)-
.اوهستطقسةزمحلالعلو«(الو):(ط)يفتدرو:(الاو)=
.(اهدعف)(ج)يفتدرو:(اهعدف)-

.(دعوأ):(و)يفتدرو:(دتعاو)=

~0

 



و eفuر.
©دسلاولاكناعبرلاونمةعذجثيَحةسدسىكزتنيعلااذك-۷

©رقابلاةَّعْذجضاخماذكهةيخلاكنوبتنبو۸
o e9اک0َ7.2

”دشلاوةبونقلاتاذاهلماوع(نكرئاو)ليجاجعلاولاضفلاكرو-۹

©”دباوبصخلايفَنيمسلايفنيناىلإاهاكزةاشنبَرألايفو٠

عوحرلامتيلاعبرألاخسنلانأ:عه)ةخسنلاشماهيفءاحكلذكو(نمءطزبه)يفةفيصلاهذهمدروتيبلااذه:(١)

.(ةسدسلاو)(نيعلا)نمدوصقملاحضتيالثيحضومغنمهيفامىفخيالوءةغيصلاهذهىلعتقفتااهيلإ

.يعتامفرعنالو(ندب):)أ(يفامناكمدرودقو.نزرولالحالفاكلاىلعةدشلاتففحخیکرٹيآ:(یکرُ-

.(بنح):(ج«ب)يتدرو:(ثيح)-

هوطخحسويأحُبرَو؛عبتراىشماذإهنألاعبريمسجاتنلالوأوهو؛عيبرلايفجتنييذلاليصفلاوهو(عبر)عمج-
.(برعلاناسل).ادعو

مجعلا)ليإلانعهبكيورعشلانمليلقلاوهودّبسلااهلصأ:دّبسلاوءاهريسفتقبسدقوةقحعمجقلاٌقيلاك)-

.فيحصتوهو(دنسلاو:(و)يفامحناكمدرودقو.(طيسولا

نلسل).يحاضألايفرقيلاولبإلانسنمزوجيامقدأوهوءةسداسلايفنعطوةسمانلالمكتساامرقبلاولبإلانم:(ةينثلا):
.(برعلا

رقابلاوءةروقاب:رقبلانومسينميلالهوعمجللءامسأاهلكةروقابو«روقيبورمقبورقابورقبلاقيءةرقبللعمجمسا:(رقابلا)-
.(برعلاناسل)ءامناعرعمرقبلاةعامج

يفتدرودقو(برعلاناسل)اهليوطلاقنعلامخضلادمقألاوةرورضللميلانكسوديدشلايوقلايأدُمَقلااهلصأ:(دْمَقلا)-
.ًأطخوهوءايلادوجوب(يدمقلا):(ب)

تدرودقو(طيسولامجعلا).نالصفونالصفولاصفىلععمجيوهمأنعلصفاذإةقانلادلووهوليصفعج:(لاصفلا):(۳)

لدياممحاعمايفدحأملو(ىلاصفلا):تدرودقف(نطجءب)ييامأ(الاصفلا):(مزوءأ)يفةملكلاهذه

.(لاصف)وأالاصفىلععمحتليصفنأىلع

.ءافلابسيلوواولابفطعلايضتقيماقانأريغ(نكرتاف)خسنلاعيمجيلتدرو:(نكرتاو)-

يهوءباتقألااهروهظىلععضوتيلالبإلا:يهو(ةبوتقلا)باوصلاو.فيحصتوهو(ةبونقلا):(ب)يفتدرو:(ةبوتقلا)-

.(برعلاناسل).ةبولحلاوةبوكرلاكءةلوعفمععةلوعفنزوىلع

ةئاملا:(ج)يفو(نيتسلاونيتنثا):(ب)ينو(نيتسينلا):(أ)يفتدرودقوء٠١٠٠دوصقلل:(نيتسلايلنهنلا):(8)
.هانتبثأامباوصلاو.(نيتسلاونيتنئا):(ط)يفو(نيرشملاو

تدرودقو.ةيفاقلالحألئراقلاسدحىلعًادامتعاءابلاتفذحامنإو؛بصخلاةلباقميفاهنألبجااهبدوصقلل:(نحا)

.بوصأاهلعلو(دهحلا):(ج«ب)يف



اهُضْرَفناتاشفةاشتعطنإَف1

لإتمتةاشوةاشيعمنمو-۲

الواقرَتفُمناكامْنَعَمْحَتالو٤

كزبْلَحْلِلناطعألامَمَحامو٥

بنتجاولّخُسلاوبويعملادُالو٦
هلاملالابرمسقيو-۷

هتاشكٌةاشتالقةاشداقاذإ۸

1َ)).ط7 دمرلاوضيبلانمهاشيقئامىلإ

©الثذُحخنيمثالث

۹

۳

م

۰0

©يربيةئاماملک7ةدرف

©دغاهِلْخَسنمنايعُرلاراسامو

فلكبكبشر
>يدسِي(نال)يفمتارْطَشراح
©يدجَويفَوُثوأةاشبةاّشف

تاصرلانوسلكةردكاهيفربعيأدْمربايثمهيلعلاقيىلإنولُةَدمْرلاو.ءادمردمرأعمجدملا:(دمرلا):(١)

.(برعلاناسل).دامرلانولكفشكنمداوساهيف:ءادمرةماعنو

نممهفيو.رتسلاوهوةأرملاهبتدطصااموهداصتلانأ:طيحلاسوماقلايفءاحو«ضرعأيأدصنمذوخأم:(دطصاو):(۲)

.ضرغعتًدطْصانأاذه

.(افوحدعب):(و)يفامناکمدرو:(اهدعبم):(۳)

.فيحصتوهو(ةدرم):(و)يفتدرودقو.(طيسولامجعملا).دحاولاوأدرفنملاوهو(دّرَف)ثنوم-
.(دباف):(نط)فو(يدباف):(و)يفو(كباو):(ز؛جيفو(دحو):(ا)يفتدرو:(يدبت)-

.(برعلاناسل).كلذكنطعلاو«ضوحلالوحلبإلاكريموهنطعلاو(نطع)عمج:(ناطعألا):(4)

.(بلحجلل):(زوج«ب)يفتدرو:(بلحلل)-

.(اهحرس):(و)يفتدرو:(اهلخس)-

.فيحصتوهو(بولجا):(و)يفاهناكمدرو:(بويعملا):(5)

.فيحصتًاضيأوهو(لمشلا):(و)يفتدرو:(لخسلاو)-
.(كبلطل):(ج)يفتدرو:(كبلطك)-
.(دهزلل):(ط)يفتدرو:(دفرلل)-

رهو(نألا):تدرودقف(ه)يفامأ(نأشلا):(زءاريفو:(ن)ينو(مطج«ب)يفتدرواذكه:(اثلا):(1)
.هيلعقايسلاةلالدلهانتبثأامباوصلاو«فيحصت

.(دتشت):(و)فو(دبتسی):(طج«ب)يفتدرو:(يدتسي)=
ةديصقلامسقدقخسانلانأودييوةديصقلاهذهيفامسفنوههدعبامنأعم(و)يفةديدحةديصقعلطموهتيبلااذه:(۷)

.ةدحاوةديصقرمألاةقيقحيفامهونيمسق

.لمتحوهو(اهلثمک):(ج)يفاهناکمدرو:(هتاشک)-

:(ن)فو(يدحتستف):(ط)يفو«(يدحتستو):(ز)يفونزوللرسکهيفو(دحست):(و)يفتدرو:(يدحجتستر)-

.فيعصتكلذلكو(يدجتستسف)

1



©?دّرفلانَعملحقركابرسينوفطيمذلارَهْظَأنإو-۹
ةفابَكْلَيىلإةمعيبهَل(نب)نافهعَنيذْوَلاىذأفكو٠

¥

هیصاونرىخجو-۰۱٠ هيم وهةملعاوراتزلابهکارشبلقوهيص

أيدُكلانيءابإودليبعارشْنَعهرجزاويفنبكيالو٢

.(طيسولامجعملا).هنيدوهضرعوهلامىلعهبنمأيادهعيطعأيذلاباتكلالهآنمدهاعملاره:(ّيّمْنلا):(١)

.فيحصتهلعلو(اركذ)خسنلاةيقبيفتدرودقو«ناثلارطشلاهيلعلدو«باوصلاوهو(م)يفتدرواذكه-

.(مکحاف):(نطهزو؛ب)يفافاکمدرو:(ملحاف)-

.(ز)يفًاضيأ(نع)دحوتو.(یلع):(طءز)يفتدرو:(نع)=
.فيحصتوهو(درقلا):(ج)يفتدرو:(درفلا)-

.(و)نمةملكلاهذهتطقس:(هنع):(۲)
.مسرلايفًاطخوهو(انب):(م؛زته«آ)يفتبتك:(نب)-
.(م)ةخسنلانمةملكلاهذهتطقس:(هل)-

.(برعلاناسل).(10/جحلا)(دحاسموتاولصو:ىلاعتلاقعيبعمحاوءدوهيلاسينكليقو«ىراصتنلاةسينكءابلارسكبةعيبلا:(ةعي)-
مسااهيفركذيدحاسموتاولصوعيبوعماوصتمدحلضعببمهضعبسانلاهللاعفدالولو):ىلاعتهلوقليطرقلاريسفتيفءاح*

نوكرتيالو؛مهناريتتويبومهعيبوةمذلالهأسئانكمدهنمعنلاةيآلاهذهتنمضت):يليام/جحلا)(اریٹکهللا

يفدحوامضقنيوءاهضقنبحوةدايزاوثدحأمواعافتراالوةعسالناينبلايفنوديزيالونكيملاماوثدحينأ
يلامملاومأومهتويبىرحبترحامنألةمذلالهألمالسإلادالبيفامضقنيملامنإو؛سئانكلاوعيبلانمبرحلادالب

-نآرقلاماكحألعماحبا)(رفكلابابسألًاراهظإكلذيفنألةدايزلانماونكمبنأزوجيالوءةنايصلايفاهيلعاودهاع
۷۰١ص-١١۱ج-يطرقلا

.(برعلاناسل).عطقلااو:(اوزجو):(و)يفتدرو:()
.(برعلاناسل).سارلامدقميفرعشلايهوةيصانعم:(هيصاون)-
.فيحصتوهو(تلقو):(و)يفتدرو:(بلقو)-
.فيحصتامهالکو(همزحو):(جٴ«ب)يلو(همرحو):(و)يفتدرو:(همَرَحو)=
.(برعلاناسل).هطَسونارصنلاوأيدوهيلاهبُدُشَيام-

.فيحصتوهو(هلمعاو):(و)ينو(هيلعاو):(ج«ب)يفتدرو:(هملعاو)-

:(طوج«ب)فو(درئلاب):(ما)يفتدرودقويدربدوصقملالعل:(درتلاب)-
.فيحصتوهو(حرسلا):(ز؛و)يفتدرو:(جرسلا):()

.فيحصتاضيأوهو(ىوس):(ز)يلتدرو:(ارش)-

.هيلإفاضمهنأليونًاطخوهو(اديبع):(و)يفتدرو:(ديبع)-
.فيحصتوهو(نامأ):(م)يفنو«نزرولاميقتسيلةزمحلاةرسكعابشإاوداراخاسنلالعلو(ءا):(ن«زجيفتدرو:(ءامإ)-

.ًاطخوهو(دهملا):(زج«ب)يفتدرو:(يدهلملا)

-) ۷



حواناعانمعاقباامو٠

٤

م

اسّلاولفّطلاىلعالإ

مردنوُدلاوم٠

امُفْعِضنيياتِكلالهايبرَعنعو٦

امُبْساوهاُفيّمْذلابّراحنإو-۷

امفبُتْمَلاممالسإلا-۸
9و1°2ي4

ابراحمواایزاغامویتنكنإف-۹

O” و4
٩دصالبیکرُتناکدقاًمکیکزتف

©”ديغلاومُهبلاوامراوا
OF 44 e . o”(

يدسنةعبررهشلايفمعهاقهدو

©رافةيزجنعوضبانيملسملاىلع

©بُريىنامالإدلو

©”درملقيفكارشإللًدترااذإ

©دشألارُمَشَفموق

۔(يکزف):(ط)يفو(یکزیف):(ن)فو«يئالمإًأطخوهو(اكزتف):(ز«ا)يفتدرو:(یکزقف):(۱)

.(ال):(ط)يفتدرو:(امک)-

۔(یکزی):(نءط)يفتدرو:(یکزت)-

.(دض):(ط؛و)يٿتدرو:(دص)-

۔(نع):(طجيفتدرو:(ىلع):(۲)

.فيحصتوهو(ذإ):(ط)يفو«نزولارسكيهنألفيحصتوهو(و):(ا)يفتدرو:(وأ)-
نسمةرورضةزمحلافذحوءانمزلااهلصأو.(برعلاناسل).ةهاعلا:ةنامزلاوةنامرلايبيأىلتبلاوهو(نمز)عمج-

.دودمملارصقباب

.(برعلاناسل).برعميسراف«رحاتلا:ناقهّدلاوناقهُدلا:(مهناقهدو):()

.(فيحصتوهو(رهتلا):(و)يفتدرو:(رهشلا)-

.(يدسي):(ط)يت(دسي):(ز)يقوءاطخوهوءايلانودب(دست):(وجيفتدرو:(يدست)=
.(برعلاناسل).برعميسراف«رحاتلا:ناَمهألاونامهُدلا:(مشاقهدو)1

.فيحصتوهو(ابرغنعو):(ا)فو(يبَرَعنمو):(ب)يٿتدرو:(يبرعنعر):(8)
.(نيملسملانع):(ز٤بليفتدرو:(نيملسلملایلع)-

.(هبرح):(ط«و)يفو(مهرح):(ج)يتدرو:(ةيزح)-

.ًاطخوهو(يدهاف):(آ)يفتدرو:(دهاف)-
.ومنينمتسيلو(يمني)نمانه(یغ)نالًاطخوهو(اغ):(مزوءآ)يفتدرو:(یک):

.مسرلايفًاطخوهو(اميساو):(ز)يفتبتك:(امبساو)-
.ًاطخضیاوهو(ٌدح):(و)ينوءاطخوهو(ٌدح):(ا)يتتدرو:(يدح)=

.(لکتشم):(نط)ينو(كسمتسم):(ب)يفتدرو:(لمكتسم):(9)
.فيحصتوهو(لبق):(و)يفوًاطخوهو(لتقلا):(ا)يفتدرو:(لق)=

.(نإو):(نططج؛ب)يفتدررو:(ناف):(۷)

.(و):(ز)فتدرو:(وأ)-
.فيحصتوهو(هموقل):(و)يفتدرو:(موقل)-

¬1 0۸

 



دلاةميِشنممرحلانألكارومهلكاسيساوَح٠

©دقّرلاةرمغنمكاإسرَحالبلَمْهُمَكْشْيَحواللندرتالو٦

دبابَضَرألاعطقاواهنيكشويجْمهِعرزونيملسملاثورحنَعنصو۲

)۳(دلالبذلاوضيلابمكتقصوتَدَبُمُكِادُعُأاذإىحف-۳

اياطلاوحق-٤

م

©رشابّرشلاوضيلابْمُمَلوُفُصو

)0یک7يفتوافاشترانوري(اسواشأ)الإرْدّصلايفالو٥

©لكلاصوءاولرَعلکاطليوذطُغأو-٦

0دنماحياىلإراسبامف١ادوراجالِاوريِسو-۷
F۶22لoوde oورwe

“دوىلعدوقاودأنإفءاعدمهيدْلافكاوطّسيَتالو-۸

.تيبلايفكلذدعبتءاح(رُخأ)نأل؛خاسنلانموهسوهو(رّأو):(زهأ)يفاهتمالدبدرو:(مدقو):
.(نإفكارو):(أ)فو«(نإكءارو):(ط)يفتدرو:(نألكارو)-

۔(ف):(و)يفاناکمدرو:(نم)-

ربخيهذٳيوحنًاطخوهو(المهم):(و)يفتدرو:(لمهم):(1)
.فيحصتوهو(محل):(و)يفاهناكمدرو:(مكل):(۳)

.لُبذولبدىلععمجيوءطيللاقصاللاقيقدلاانقلاوهولباذعمجليلاو.فيحصتوهو(بّذلا)(و)يفتدرو-

.(برعلاناسل)
نلمعاللادلمألاویادلموأدلماعجدلو.فيحصتامهالكو(دلملل):(و)يفو(دمللا):(ج«ب)يفتدرو:(دلملا)

.ةعرسبذفنتثيحبةلوقصمحامرلاكلتنأدصقيرعاشلالعلو.(طيسولامجعملا).يحتليال:دلمألجرو

.فيحصتوهو(بّرُسلا):(و)يفتدرو:(بّرُشلا):(8)
لينانمدرحألاودرحأعمجدراو«فيحصتهلعلوءاحلاب(درحلا):(ن)يفو:(و)فتدرو:(دربا)=

.(برعلاناسل).حدموهورصقوهرعشقريذلاوأرعشلا

عمجسواشألاو.فيحصتكلذلكو(اسواسو):(ط)يف(ًاشواشأ):(و)فو(اسواشأ):(ه)يفتدرو:(اسواشأ):(٥)

.(طيسولامجعملا).عاجشلاوىيرخحلاوهوسوشأ

.ًاطخوهو(يطعاو):(و)يفتدرو:(طعأو):
.خسانلانموهسوهو(راطحألا):(ج)يفتدرو:(راطحألا)-

۔اطخوهوايلارکذب(يصوو):(ط)يفو(ساوو):(و)يفاهناكمدرو:(صوو)-
ةزمحلاركذب(ءاجيحلا):(ج«ب)يفتدرودقوتودمملارصقبابنمةرورضللةزمحلاتفذحىاجيملااهلصأ:(اجيملا):(۷)

.قطنتالنأىلعتبتكاهلعلو

.(انإو):(و)يفتدرو:(امنإفر-
-.(مهيلإ):(نءط؛ب)يفاهناكمدرو:(مهيدل):(۸)

-(0۹-



perم eوو7ِ2

ابارّضلاباطقفالاتقاوَدَبواقلاجّهْنَمنعاوفدصنإو-۹

دْسْغلاال(ماحلا)يفَفْيّسلامامهِدْهَعِلنُتنكنإيخأكانه-٠

ٍ©دَقَلايزابلاورانلايحرسلاكوادعلاسرقثيللاکنکكلان-١

©داادهلامازحالقهَلكاذفادعلاَبْلَسىوَحْمكْنِمنمفكانه-۲

يناعقلاتحتكدورودريملكلاخأدَمحتالكِلاته۲

ةوعدلا:ءاعدلا):(۷۷/ناقرفلا)(مکاعدالولبرمكبۇبعياملق):ىلاعتهلوقريسفتيفءاحةوعدلااهبدوصقلملا:(ءاعد)

لوقهديؤيوعملاهيضتقييذلاوهريسفتلااذهومالسإلاىلإةوعدلاءاعدلانأنيعتفمكوعديهنأالوليأىيشىلإ

اومدقورعاشلالوقمهفيانهنمو.(٦۸ص-۹٠١ج-روشاعنبا-ريونتلاوريرحتلاريسفت).(ءارفلاويلكلاودهاجب
.لطابلانعفكلاىلإوأقحلاىلإوأملسلاىلإةوعداومّدَقيأءاعد

.فيحصتوهو:(اوفوأ):(و)يفتدرو=
.(ناف):(طءو)يفتدرو:(ناو):(۱)

.(طيسولامجعملا).اولامواوضرعأيأ:(اوفدص)-
.(ط)ةخستلانمةملكلاهذهتطقس:(قحلا)-

ِ.فيحصتوهو(اودتراو):(و)يفتدرودقو(اوادب)يآ:(اودب)-
ناكريخوناكلاربختسیلو(نم)لوصوملامساللريخاهرابتعاب(نمطزتهءأ)يفةعوفرمتدرواذكه:(مامث):(۲)

.ناکلاربخاهرابتعاب(ًامامئ):ةبوصنمتدرو(وج«ب)يفو.(مامتهدهعلنم)ةلمجلاوه
.يعبطمًاطخوهو(مامحلا)تبتكثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(ماحلا)
.فيحصتوهو:(ن)يفتدرو:(دمغلا)-

.(فیسلاک):(ط)يفاهناکمدرو:(ٹیللاک):()

:(م)فو(يمرضلاک):(و)يفو(يحرصللاک):(ا)يفو(يخرصملاک):(نطزج؛ب)يفاهنمالدبدرو:(يحرسلاک)=

وأرانلاجارسإفانهنمو.هدقوأ:جارسلاجرسأ.طيسولامجعملايفءاجو.فيحصتكلذلكو(يمرصللاك)

.ليللاباجارساهذاغتا

.فيرحتوهو(رقسلا):(ط)يفوفيحصتوهو(زابلا):(ج«ب)يفاهناكمدرو:(راتلا)=
-(طيصولامجعملا).ةطسوتملاوأةريغصلاروقصلانمسنحوهيزابلا:(يزابلا)-

.مجاعملايفعمدقمللدحأملو.(دغملا):(ط)يفو(ٌدحلا):(ب)يفتدرو:(دقلل)-

.(نمكلانه):(و)يفتدرو:(نمفكانه):
.يئالمإطخوهو(يدنلا):(ز)يفتدرو:(ٌدنلا)=

(غ):(طورياهناکمدرو:():
.ًاطخوهو(دمحي):(و)يفتدرو:(دمحت)-

.(طيسولامجعملا).عطاسلارابغلا:(عقتلا)=
.اطخوهو(دنملا):(طءزويفتدرو:(يدنحلا)=

4



)ا(72هو.هودهلها

وصفاىلعيلاتاباقنمنلويمرطلقلتو٠
)۳(دَقْفلايأميتلاوليسنالو7بْفْلُمِلراشعأةستو

هيقابو-۷ 9دلَولاودوخلاو(كوسَمْلل)خضرلارفْ(سراف)یطعُهي

©يراذإزاكرلامسقئواهلثممُئانَعلاساهمةمُسِقو

9ردغوكويراحنِْميرازوأبَنيلصمالامنمتالو۹

.(سمخف):(ز)يفتدرو:(سم):(۱)

.فيحصتوهو(ٌدَعلا):(ط)يفوًاطخوهو(يّدعلا):(ز)يفتدرو:(ٌدعلا)-
.(يَسُمُخ):(م)يفتدرو(يسيم):(۲)

.فیحصتوهو(بابارقدق):(و)يفتدرو:(تابارقنم)-
.(طيحلاسوماقلا).قيرطلاةماقتساىلعيأ:(دصقلاىلع)-

ره:بغسلاو.(عئاج)تطقس(ن)يفو(بغسملسيدسلا):(هشماهوءطج«ب)يفاناكمدرو:(عئاحبغسل):
.(برعلاناسل).ةعاجبيذيأ(١٠/دلبلا)(ةبغسميذموييف):ىلاعتلاقعئاحلا

١.ًاطخوهو(يدقفلا):(ز)يفتدرو:(دقفلا)-

ةلمجوادتبم(هيقاب)برعتو؛خسنلاةيقبيفامىلعهحيحصتمتويوحنطخوهو(اسراف):(ه)يفتدرو:(سراف):(4)
.عوفرملعافبئانسرافوءالاربخ(لحارسرافیطعب)

حصألاو(حضرت):(زءأ)فوفيحصتهلعلوداصلاب(خصرت):(ه)ينو(خضري):(ط)ينو(م)يفتدرواذكه:(خضرت)-
.عضاوتلاهبدصقيخوضرلانألهانتبثأام

.ًاطخوهوكولملل(ه)يفتدرو:(كولمملل)=

.فيحصتوهو(ةسمحو):(ج)يفتدرو:(ةمسقو):

.(مسقی):(م؛ن؛زوجيفتدرو:(مسقت)-

لاوهزاكرلاليقوزاكّرلايفو):ثيدحلاينوندعموأضرألانمجرخُتةضفوبهذعطق:(زاكرلا)-
.فيحصتوهو(ةاكزلا):(نيفتدرودقو.(برعلاناسل)ءةَركرةدحاولاوعمج

.فیحصتكلذلكو(يدب):(ج«ب)فو(ًدت):(أ)يلو(يدُت)تدرودقف(ه)يلامأ؛بوصأوهو(ط)يلتدرواذكه:(يدأ)-
.(نيلضملا):ز)يفتدرو:(نيلصللا):(1)

«نزولانعتيبلاجرختةدايزيهو(برحلل)ةفاضإب(برحللمهرازوأب):(ط)يفو(مهداروأب):(ز)يفتدرو:(مهرازوأب)-

:ىلاعتلاق.(طيسولامجعما).حالسلايأ(رزو)عمجمهتحلسأيعتومهرازوأبباوصلاو.خسانلانموهسهلعلو
.(٤/دمحم)(اهرازوأبرحلاعضت

.(ام):(ج«ب)يفدرو:(نإ)-
.(اوبراح):(نيفتدرو:(كوبراح)-



وروەد

هعوجریلومهنمنمو-٠

نريقعافكفيسبالإلتملامو-١
e2 1 َ . ۶

اومروأرودلانمِهيِفاوعنتماامو-۲

مهععانتمادعبموقلابايبلحو-۲
,۳TWEEو s0

مهعدمهبلاالوالفمطنلتفتالو-٤

اهبنقرْحُتالناينلاوكايإو-٥

ص یصقعنممٹارھاظاذمبيدا٦

0و۰َ

©”دّهفلاوعياوخللهاشَحرياطف
WD)ل3 N دلّصلاافصلاكنكناعركلاوليخلانم

©واكهُلكيلإ

©دُصّرلامماداوم

©دقحلايلوأنيتنأالإوخلاالو

©”سحابرالاةلْعُشلحاعواسان
(۷Y) snooof TEWE

دريأحضاوعللنألمانتيثأامبوصألاوفيحصتامهالكو(يدرأ):(ن)يفو(يدرددع):(ز)يفتدرو:(درذُع)-=
.برحلادعبمهتحلسأمهيلع

اهرازوأبرحلاعضتنأدعبهيلإدريفلاخملاحالسنإفةلبقلالهأنممهيفلاخمنيبومهنيببرحعوقوةلاحيفهنأةيضابإلا

-يدستكلا-فنصلملارظنأ).نامضلامهيلعفبرخحلادعبفلتأنأومهيلعنامضالفبرحلاءانثأفلتأاذإومنغيالو

.(۲۳۰صحج

.فيحصتوهو(راطف):(ط)يفتدرو:(رياطف):(۱)

.فیحصتامالکو(مهاشح):(ز)يقو(هاشحأ):(و)يفتدرو:(هاشح)-
عيمجيو«بئذلا:عْملاوءامزالمساعابضلايهو(عماوخلا)باوصلاو.فيحصتوهو(عماوجلل):(ا)يفتدرو:(عماوخلل)=

.(برعلاناسل).عامحأىلع

مجعلا).حالسلاوليخلاعمجيمساوهوعاركعمجناعركلاو.فيحصتوهو(ناعكرلا):(ز)يفتدرو:(ناعركلا):(1)
.(طيسولا

.(طيسولامجعملا).سلمألاضيرعلارجلايهوةافصعمج:(افصلا)-

ديروهفهترسكزبخلاتدرثوءتفلا:دّرثلاو.ةديرث:هريغوردقلاءامبلييوزبنلانممشهيالليقهنمومشحلايأ:(درثلا):()
.(برعلاناسل).دورثمو

.فیحصتكلذلكو(تايب):(ج)يفو(بايث):(طءو«ب)يفو(تابن):(أ)يفتدرو:(بايب):(9)
فرصزوجيهنأمولعمونزولالحألاهفرصرعاشلانأريغةحيحصاههأعمو(داوم):(نءطوج«ب)يٿتدرو:(اداوم)-

.(۳۳ص-يفاريسلا-رعشلاةرورض-باتكرظنأ)رعشلايففرصتيالام
.ةأرلايأدوخلاىلإدوعي(َنيعُ)يفرممضلا:

.يوحنًاطخوهو(سانأ):(و)يفتدرو:(اسانأ):()

.فيحصتوهو(ةلعس):(ز)يفتدرو:(ةلعش)=
.فيحصتوهو(یدحأ):(ج«ب)يفتدرودقرعاشلانمفرصتةزمحلاةدايزو(ئح)لصألا:(ێحأ):()

.اضيأفيحصتوهو(ىلع):(جب)يفتدرو-

.فيحصتوهو(دهع):(و؛ج)يفتدرو:(دمع)-

=۳



e Bo, )۱(۰۰..٥e,وگو9

یدرُااذإهنعبرخلایمهفخومكنمدعيملنممئاخو-۷

°دخللاومدلاونيوقجروةمامجعةشليازنإةُسُترْيو

©يفدلاكارالواهسأبتذَحَأنإيتاصواتاهف-۹

©دلورشاالوكاَضَقلاوَمُكَحاِلَعْحَأاوينو٠

(°)علاخماريضَّرلايضاقلالارصفٍةَمْهنوقَحبمصخنمناكامف-1

يدعهكانافيلإاهدرفتارطُخْللدوداااو-٤

)۷(1.1۶seم®
يڍدعبنلارونويلبقنملةايَحتايناقلايلحكاهنخو-٤

.فيحصتوهو(متاح):(ز)يفتدرو:(متاخ):(۱)

.فيحصتوهو(هفح):(و)يفتدرو:(هفخ)-

.ًاطخوهو(درا):(و)يفتدرو:(يدرا)-
.(أ)نمةملكلاهذهتطقس:(نإ):(۲)

.فيحصتوهو(كردي):(و)يفتدرو:(جردي)-

.فيحصتوهو(دخللا):(ج«ب)يفتدرو
ءامسأنمنأمولعملانموءةحيحصاهلكو(يذهف):(ط؛ج)يفو:(ن)يفو(ناهف):(ا)يفتدرو:(اتاهف):()

.(۱۳۲-١۳۰٠ص-١ج-ليقعنباحرشرظنأ).(اتاه):لاقيفهيبتتللاهلبقيلاءامنلاودرفللثنؤمللةراشإلا

.(نایاصو):(ج)يفتدرو:(اصو)-

.متغالولبإهلسيليأدبلدسهلام:لاقيو؛لبإلانعهبىكيوَرعَشلانمليلقلاوهو(دبسلا)اهلصأ:(دبسلا)-
.ةيرعشلاةرورضلابابنمدبسلايفءابلانيكستو.(طيسولا

.فيحصتوهو(امأ):(ط)يفتدرو:(8)
.(امو):(و؛ج«ب)يفتدرو:(امف):(٥)

.فيیحصتوهو(مهنم):(ط)يفتدرو:(مصحخ)-

.خسنلاةيقبفالخبوهو(عدمةمحنو):(و)يفتدرو:(ةممنوقحمب)-

.(يضاقللهرّيصف):(ط)يفتدرو:(يضاقلاىلإهرصف)-
.ًاطخوهو(اضرلا):(م)يفتدرو:(يضّرلا)-
.روككلاومنقلا:دلاوءعطقنياليذلايراجلاءالوهوباوصلاو.(دسلا):(ط)يلو(دعلا):(و)يفتدرو:(ٌذِلا)

.ملعلاةيحاننمهبيضاقلاهبشينأحلصيكلذلكو.(طيسولامحعلل)

.(تارضحلا):(و)يفتدرو:(تارطخلل):

و(اهدرف):(ج)يفتدرو:(اهدرف)-

.دودحلانعثيدحلانأل؛ديعبوهو(قحلا):(ج«ب)يفتدرو:(ذحلا)

.(اهذخف):(ج«ب)يفتدرو:(اهذخو):(۷)

.ًالاحبرعتلاو(ةايح)وهوبوصنمىلعةفوطعمامنألطخوهو(رون):(ز)يلتدرو:(ارون)-



اهُمُكُحَرهْظْيلمانساملوتحدق٤

مطافوىملَسوىليليخفال٥

يذلالرْنَلاونارَفُملااهيًّجَرأ-٤

قرابحالامهللاهيلعىّلصو-۷

۱ دْنَز . e er e

)۲(FEر ولةيوليول
دلُخلاىفطصللاهيلإلوُؤُي

دعرىلعدغرَنَحوأقرابىلع

[تمت]

.فيحصتوهو(َقح):(ا)يفتدرو:(۱)

.ًاطخوهوءايلانودب(دنز):(ب)يفتدرو:(يدنز)-

.يئالمإًاطخوهو(املسواليل):(زءوءأ)يفاتدرو:(یملسوىلیل):(۲)

.فيحصتوهو(مظاف):(ج)يفتدرو:(مطاف)-

.فیحصتوهو(لمح):(زءايفتدرو:(لمج)-

۔(يمد):(ا)يفتدرو:(يمو)-

.ًاطخوهو(يدعد):(ا)يفتدرو:(دعد)-

-1-
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:رفاولانملاقو

مابرطنأ-١

ُب

)۱ادا2كرطاوختركذمااداًمتکادلج

„og ٥ o e ۰ ۲ e wg

ترصفكانَعيأفكاَرَعمهاو -۲

اداشّرلااوماامفْمُمَدشَرأل يهُجوءامةيربلاىلإتللي-٤
1َ4(ا2°7۽0َ8َِ/

واددلنميریعوددلنمكاذو=©

4ِ٥ہ0وو7۰۰ اداؤفلااوُعَدَصدققمُهُهباشأاأوهلارأتاقتند١

فالتخاللكلذوةرشعةيداحلاتسيلوةنماثلا:(ج«ب)يفاهبيترتنأريغ«خسنلاعيمجبةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.خسنلاةيقبيفاًمعدئاصقلابيترتيفدراولا

.فيحصتوهو(برطمأأ):(طءو)يفتدرو:(ِبّرَط:(1)
وأادیدشنزحنزحيآ(ةمك)وهولصألاعموأةعواطملاديفتيلا(لعتفا)نزوىلع(دمتكا)ردصم:(ادامتكأ)

.(طيسولامجعملا).هنزحمتك
عمحبةفيصلاهذهدروتلمحاعملانأعمو.(برعلاناسل).سسمليتلاركبلا:يهو(ةديرخ)عم:(ادارخلا)

نميهو«فارظوةفيرظكلاعفىلععمجيةليعفنزوىلعناكامنأفورعللنمهنأريغ«ةديرخ
.(١١۱ص فوعلااذش).ةرثكلاعومجغيص

.فيحصتوهو(فف):(ج)يفتدرو:(ىفنف):(۲)
(كارأذإكتأك):(و)يفو(كآرذإكنأك):مزمارينو(كارعرمامو):(ن)يفانكمدرو:(كارع:()

.(كارعمهامو)دجوت(م)شماهينو

.(بطخيأو):(ن)يفاناکمدرو:(رمأياف)
.(لوحت):(مزەوءأ)يفانامدرو:(ترصف)
ةدلتقهتدحاو.ىونلاةمجعانکءارمغاهعمتبنتةرمثوءارمغغةقيروهلوربإلالاثمأكوشهلرحشوهداتقلا:(اداتق)

.قرألانعةيانكريبعتلاو.(برعلاناسل)

«المشوايبتافنلالاوه(ددلتلا)وفيحصتوهو(دذلتلا):(ب)يفو(ذذلتلا):(طزوجءأ)يفتدرو:(ددلتلا):(4)
.(برعلاناسل).ةديدشلاةموصخلاوهودذانمددلتلالعلو.ريحتلا:ددلتلاو

.(برعلاناسل).هتياغيأهيغىدملاطأو«هيفىاذإيغيلنالفىدامتلاقي:(يدامتلا)

.(دذلت):(ب)ينو(ذذلت):(طزوجءأ)يلتدرو:(ددلت)

.يئالمإًاطخوهو(ادام):(طزويلتدرو:(ىدامن)

.(مهلضافأ):(نءط)يلو(مهلئامأ):(جء٬ب)يلاهناكمدرو:(مههماشأ):
.فيحصتوهو(اوعد):(ج)يلو.طخوهو(عدص):(مءزءأ)يلتدرو:(اوعدص)
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اَهُيلِإامفراَخفلاةيدرأو

كلُمرسالواحينملتبحجَع

oe e
زعجاتجوشیتفياف
۶َ“ہر£2

یدرتواةباهملاسبل

يَتفداقرلابحصامو

انيرقهلسايإلالعَجنو

يوحيتاجايفتاجلًدلابو

.(اولزتعا):(ا)يفتدرو:(لزتعا):

.(اهيلي):(ا)يفتدرو:(اهيلإ)

.(بلط):(ز)يفامناکمدرو:(كرت)
.(ادالحلا):(ط)يفاهناكمدرو:(اداهجلا)

: .فیحصتوهو(هرکت):(ز)يفتدرو:(هرکی)(7)

)اداسولالّرَتَعااموىرُتفوُسو

)9اداهجل۱كررهيديمبر

٠0َو۰

©”ىداعُيوأدئاعُينأهركيو

©®اداوُسلايقلداوُسلااذإيحب

©ادالحلاهركنمتاداادر
)2١,ەم۳4
اداهسلابحصنملحملانف

ef .^

ادابوهبلطَمرسالوح

®ادارأاممَمهلاوأ

.مسرلايفًاطخوهو(اداعي):خسنلاةيقبيفو(ه)يفتبتك:(ىداعي)
: .فیحصتوهو(حويي):(ط)يفو«لمتحموهو(جوتي):(ز)يفتدرو:(جوتت)((

.فيحصًتاضيأوهو(خاب):(ط)يفتدرو:(جات)
.قايسلاعمبسانتتاليهو(نع):(طءو)يفاهناكمدرو:(اذ)

.(برعلاناسل).دحاوعمادتراوهبیدرت:لاقي‹ءادّرلاسبليأ:(یدرت):

.يئالمإًاطحخوهو(یدر):(طزوجبەريفتدرودقو.ةرورضللةزمحلاتفذحو«ءادراهلصأ:(ادر)

: )(

: (۷)

: (۸)

.(لانی):(ط)يتتدرو:(لانف)

.(لانم):(م٬ط)يفتدرو:

.(بلط):(ز)يفتدرو:(بحص)

.(برعلاناسل).قّرَألاوهوضيقن:داهسلا:(اداهُسلا)

.فیحصتكلذلكو(لواحي):(ن)ينو(لواحت):(مءزءأ)ينو(لواحو):(طءوجيفتدرو:(لوحت)
.(اداسف):(طوجيفانإکمدرو:(ادابو)

1

لسيللارخآنمراس:.حساريس:ةّجْلُدلاو‹هلكليللاريسيهوةَجْلَدعمج(تاحجدلا)::

.(برعلاناسل).هلكليلاراس:جلداو

.(و):(ط)يفتدرو:(9)
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”ادايتراهقلاَعرصتللَمَّبنميتسلوميقملابانأاّمف١

©”ادازنُهَلياديتبسكاموايانملايتّصفافُتنأبفاحخأ
o موماو0

)ادادّشلااهھدراوماھدرواوايانملاججليَحهمُمحَقأاَس-۷

©ادارقفمارداغأرمزيفأيلابأالوُتييَحامُبلطأو۸

ادانعلايللوابارجهوىذأتبقناوتسل-۹

”ىدانواحئاصحاَصةّيِشَعدوخءاكُبتركذدقولوقأ-٠

©اداجّتلاولئامَحلاتكسوتذَحُأدقو١

ادادولاْنَمالالأةّبقارُماهتلوقو-٢

يفتصفنبتْرَفَطييلحرملعرجني۳
©اداعبلاوَبراقألاهبهوجوفرشتومِمهاحأ-٤

.(امو):(نەط«و)يفتدرو(امف):
.فيحصترهو(رصنلادم):(و)يفتدرو:(رصنللم)

ةرغىلعذحألايهةصفاغملانأل‹هانتبثأامبوصألاو.(يصفاعت):وجەبەأ)يفتدرو:(يصفاغت):(۲)

نميهفةصفاعملاامأو(برعلاناسل).(هدئادشنميأ)رهدلامزاوأنميهةصفاغلاو‹ةءاسملاعاقيإو
.(طيسولامجعملا).هفطعوهانثيأ:ءيشلاصفع

.(طيسولامحعملا).يحرريأ:(يجهم):()

نمكلذو.ايانملاراحبانهدوصقملاو.(برعلاناسل).رحبلامظعموأ‹ءاملامظعم:يهوةَعمججحا:عح

.ةراعتسالاباب

.(امو):(و)يفاهناکمدرو:(الو):(8)
.(برعلاناسل).سصانلانمجوفلايهوهرزعج٠تاعامجلا:رمل:

.يئالمإًاطحخوهو(اذا):(و)يفتدرو:(یذأ):(5)
.(طيسولامجعللا).قلخلاةنسحلاةمعانلاةباشلا:دولا:(دوَخ):()

.نزولالتخيامو(يفيس):(و)يفتدرو:(يفيس):()
.فيحصتوهو(تنكسأ):(ز)يفتدرو:(تكسمأو)
:يمعمصألالاقوفيسلاةقالعيهوةليمحعمج:(لئامحلا)و.فيحصتوهو(لئامخلا):(زءأ)يفتدرو:(لئامحلا)

عسمجيهليقو‹دلقتملاهدلقييذلارْيسلاوهواهدحاوامنإواهظفلنماملدحاوالفيسلالئامح
.(برعلاناسل).ةلامح

دلجنلاليوطنالفلاقيوصيصغتالبفيسلالئامحيهليقو‹فيسلالئامحنمقتاعلاىلععقوامداجنلا:(اداجنلا)

.(برعلاناسل).هلوطنعةيانك
.يئالمإًاطخوهو(نأل):يفتدرو:(نثل):(۸)

.فيحصتوهو(َرَمَع):(طوءأ)يفتدرو:(رمغ):
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ادايقةّيشاحبيضفرَ

يشرحبشاوخلادشألانم

الرذاةششاشبلاابلناب

يمومُهتلوتّحرفأف-لاقو

و

يلوققلصُمَلْعَتلوقيٹيحب

نشمنباايكأتثأكفو
ىسشأواندناعُينمحّصأو

)۱ادايقةممركملےکلسو

)9ادايعلكلمهدهدودخجلشک

”اداحَوالشالزان

©ادارُملاكلبفَ

©ادازوىفوٌميركلادعوامو

©ادايغلاوةرتزواجاذإ
”اداعاهبَتْظَفَلامبتظل

“اداعتراعريكمكرل

.(مهسلسأ):(جب)يقو(نمسلسأ):(مزوءا)يفتدرو:(مهلهسأو):
٠ةديصقلاهذهيفحودململاوهو‹يرماعلابشوحنبنعمنبسابعلالضفلايبأموقمه:(بشاوحلا):(۲)

: (7)

:

: )°(

: )(

(اوکلم):(ز٤و«ج٤ب٤)يفتدرو:(كلَ)
.(انلزانمانلزناو):(ج٤ب)يفامناکمدرو:(انلٌشهوانلزانم)
ارورسهردصحرشنايأ:(اتلٌشَهو).(ادانزانلیرواو):(ط)يفاهناکمدرو:(اداجوانل)

.(طيسولامجعملا).انب

.فيحصتوهو(تحرفأف):(ط)يفتدرو:(تحرفأف)

.فيحصتًاضيأوهو:(تلخ):(و)يفتدرو:(تلح)

.(اذإ):(ط)ياهناکمدرو:(امك)

.يئالمإًاطخوهو(افو):(زوج٤۽ب٤آ)يفتدرو:(فو)

.(لوقت):(ز)يفتدرو:(لوقي)
.(ملعت):(و)يفتدرو:(ملعي)

ىلعنمیلاءاعنصنمةبيرقةيرق:(ةبّحر)و.نزولابلنيفيحصتوهو(ةبحرب):(م)يفتدرو:(ةر)
نادلبلامجعم):يسنعلاثيدحيفركذال«ىرقونيتاسباهيفوحلطلاتبنتةيدوأيهواهنممايأةتس

.(۳۳ص_۳ج_توقاي

:(م)ينو(اداضعلا):(ط)يفو(ادايقلا):(ج)يفو(ادايقلا)و(ادايعلا):(ب)يفتدرو:(اد
دونحوللاامنإو‹نادلبلامحعميفافيرعتاهلدحأملنأريغ«نميلابعضوممساهلعلدايغلاو.(ادابعلا)

_نادلیلامحعم).نیعريذنبرجحنبناديغىلإبسنينميلابعضوممساامنأاهنعلاقو(نادي)
.)۱١۲۲صج

ايغلا)

.(ملعت):(ط)يفاناكمدرو:(كنأ):(۷)

: (۸)
.فيحصتوهو(تفظل):(ب)يفتدرو:(تظفل)

۔(حبصاف):(ن)يفتدرو:(حبصأو)

-۸-



مص10َو074مم. اداعصلاتعرُّساواهلطاسقتراطُّساكّركاسَُعاذإًفْيكف-۳

اداقْلاكيلإدميقافنيجخألَكتْيأَرلاذإ-٤

”ادانزاتلرووةلجاعُمبيرقنعكععارذنع

ميداعألالِF۴ويجلادقوقو-۹ )0ادايجللاةموسملا

©اداممهِقِلَحَدْعَبكوري ًاعيجنالااعد(لَو)۷
 ادارطمدعاذإیدسصيللاوُلاوكلف۸

)9(یداع)ومهبصاننحارخفوارجزوجيميظعلاوكلمو-۹

©داسوهټريزجیفًاعافتراةبئارمتلعوالع٠

“ادادحلاَبضقلاهرارغلفييمزعنأنشمنياايُملغتو١

ممهيلو٤٢

ل

©ادالبتمسحادلباذإىماسئممهام

۔(هرکاسع):(و)فتدرو:(كركاسع):(١)
.(برعلاناسل).ارشتنميأ(اريطتسمهَّرشناك):ىلاعتلاق«ترشتنايأ:(تراطتسا)
.(برعلاناسل).عطاسلارابغلاوهولطسقعمج.لطاسقلا:(اهلطاسق)
.(تعرشأ):(أ)ىفتدرو:(تعرسأ)

.فيحصتوهو:فتدرو:(ةلحاعم):(۲)
اهيلعوةلسرملاىهةمّوسملاليخلاليقو«ةمالعلاىهوةموسلاوأاميّسلااهيلعىلا«ةَمْلَعْللىأ:(ةمرسللا):()

.(برعلاناسل)

۔(اعدلجو):(ےھ)فو(اعردلُحو):(ج٬ب)فو«(تهشماهوءطوأ)یفتدرواذکه:(اعدلخو):(٤)
٠(٤)مقرتيبلا(٠)ةديصقلاىفكلذانرسفامك«ةوعدنعمىهوءاعدىأ(اعد)و.هانتبثأامباوصلاو

.(كليخب):(ط)ىفتدرو:(كليخف):(٥)

.فيحصتوهو(ادارطلامزع):(و)ىفتدرو:(ادارطتمدع)

.رورحبهبمسقمميظعلاو‹مسقلاواوواولا:(ميظعلاو):(1)

.(هبصان):(و)ىفتدرو:(مهبصان)

.ىئالمإًاطخوهو(اداع)خسنلاعيمجىفتبتك:(ىداع)
.ًاطخوهو(ىلع):(و)فتدرو:(الغ):(۷)
د:ًرارلانأل«هانتيثأامباوصلاو.فيحصتامهالكو(ةرارغ):(ط)فو(ةرارع):(ز)ىفتدرو:(هرارغ):(۸)

.(طيسولامجعملا).هرحنوفيسلا

.فيحصتوهو(بضعلا):(و)ىفتدرو:(َبضقلا)

.(ترکذتوح):(ن)لو(اهبوحأ):(مزو«بەأ)ىفتدرو:ٌتَمَح):(۹)
-1۹-
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٩)اداسفاهلسفمداسفتففراماذإةَيِحاَبالكىر

A DNF9ادادگلأ ادادسلاينرزاۋينملبجایناكافكوےلاشمووشو

‘e 1۰1۰7َمَ£ 0©ادافّساامّميلابذاذإ)ضفلكلياجُمللظقفْحأو

)٤(بدألامىالىلع۰ِكيموق2ةَکیكودو

< و e ۳ ۰ ۲ e „o® اداجأدفنمامإلابترتلَعاودانءابدألا(ىدّلرتّيِدّشاذإ
۹ 7 ولو1و f°” اداعَملااهبنيزيهتعافشيبينىلعةولصلابمتخأو

.(تعفد):(ن)یفتدرو:(تعفر):

.ةزمحلانودب(ييرزاوي)خسنلاعيىفتدرو:(نرزاؤي):
.فيحصتوهو(ادادشلا):(و)فتدرو:(ادادسلا)

.فيحصت(ضفحأ)نأىلعلديامم(ظفحأ)ًاضيأدحوت(ب)ىفو(ضفحأ):(ج٬ب)٠ىفتدرو:(ظْفْحأ):
لماصعيىذلاوهو(لماجملل)باوصلاو.(دماحملل):(طز)فو(لماحملل):(وءجبىفتدرو:(لياحُملل)

.(طيسولامجعملا).هرشاعملانسحيوليمحبابسانلا

.(تَمِكُح):(و)ىفاھناکمدرو:(ْتّصلَح):
٠(طيسولامجعملا).هوحنوزرخلاهيفمظنيىذلاطيخلا:ُكْلُسلا:(ٍكْلِس)
.فيحصتوهو(ادايقلا):(م)فو(اداقتنا):ىفتدرو:(ادايقنا)

.(تّديشُ:(ن٬و)قو.فيحصتوهو(تديش):(ج٤ب)تدرو:

.قايسلاكلذكوىرخألاخسنلاىفامىلعءانبهييوصتمتفيحصتوهو(يذل):(ه)ىفتدرو:(ىدل)

.فيحصتامهالكو(ءابآلا):(ن)فو(ءالآلا):(و)فتدرو:(ءابدألا)
بستریلع):فو(مامإلاقدصالأ):(بشماهبهشماهىفاناكمدرو:(مامإلابتر

.(مامإلا

:ةيلاتلاةغيصلابتيبلااذهبتك:(مءزوءأ)ف
اداعملاةردخملاريخىلعاولصفالأةالصلابمتخأو

.(ةردخللا)لدب(ةردحلا)اهيفدرو(م)ةخسنلانأريغ
.اهنزولاميقتسيالو:(ط)يفتدرو:(يف)

1V
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;لبوطلانملاقو

)١دضاولتاهملابمهظعوودناعألاظومالقألابلواحأ١

0”دئاصقلابوأنآرقلابيتاظعنوريدقتظَعَو١

©›دحامقلاءامضيبلاباهدينمفةجحريحلابمالقألاتّرَخ(نل)-٤

دعاسرشأبيشيةراتْنَعَف ةراتراجذإادور٠
(۱) 1 . e وہم,هد,ودہم e, دئاكملاضلالإاهتهَهَنو(اثلا)يفمولسفْنلاينهنهَنامو١

.خسنلاعيمجىفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

٠(برعلاناسل).هادحقرفنسىذلاوأهيشاوحتقرىذلافيسلاوهو«ْفَهْرُمعمج:(تافهرللاب):(1)
:لبتلابهدضن:لاقيو٠«ضعبىلعهضعبمض:ادضن ئشلادضن:لاقي):طيسولامجعلافءاج:(دضارنلا)

٠لبتلاكءادعألاىلععباتتانأدضاونلافويسلاعممهفيانهنمو(دضانوهف‹هبهقشر

درو:(وأ).(برصعلاناسل)ءاهفُسىلعاضيأعمجيو.لهاجاوأ«لقعلافيفخوهو«هيفسعمج:(اهافس):(۲)

.(ال):(ن)فاناکم

.فيحصتوهو(دماحب):(طزأىفتدرو:(دماخب):
.مسرلافأطخوهو(نأل):(ه)ىفتبتك:(نئأ):(4)

.فیحصترهو(ريخلاب):(ط«ج«ب1)فتدرو:(ربحلاب)
(برصلاناسل).اهقوفةماحاو«سأرلامظعنمافقلاىلعفرشأاميهو(ةَوُدْحَمَف)عمجدحامقلا:(دحامقلاءام)

.سوؤرلانملئاسلامدلاوهدحامقلاءامو«ةماعسوؤرلااهدصقيو

.(ب)نمةملكلاهذهتطقس:(نإ):(٥)

.(ناخ):(ب)يفتدرو:(راج)

:ءيشلانعههنهنو«كفيأ«هنهنتفهترحزاذإًانالفهنن:لوقت«فكلا:ةهنهتلا:(تهن):

.(برعلاناسل).هرحز

.ناتياورلادجوتيفو(موقلل):(و)يفتدرو:(مونلل)

.ةسماقإلالوطءاوثلاوناكملابلزنعميىرثردصمءاوشلاو.ةرورضللةزمحلاتفذح«ءاوثلااهلصأ:(اوثلا)

.مسرلايفًاطخوهوةروصقملافلألاب(ىرثلا):(ه)يلتدرودقو(برعلاناسل)

.فيحصتوهو(ضغبل):(ط)يفتدرو:(ضعبل)

-1۷-

 



ادماسهدىلتبملافادهلاانيلتفرجَعَتوأتّلواطنإيبامَع۷َ

©”دلاجُملادازىأراماذإهےفكيمولظلارضَعاميرالأ۸
A مارق.۶20

دراوتملااهيفتحيفاضقلاقبسلاهتاظعنعُتتّضّرعُأدقٍةَمأمكو-4

e و

‹”دصارتايارلاتفلاذإهَلمولّظلانإسيكيالف٠
5ِد۔د7ئهکموتو

ددانصلاةارشلارثإعبتملينزعرمانمتلوخاموياو=1

وََوموو

دهاجُملالاسايلعلايفغلْبألةحامَّسيدنوديسفنبدوُجأ-۲

©دئاحللاتامظْعُمءشهمبهّرمأفيسلاشىيملنإنيدلاامو۳
ggم7ءم.و WC7

”دئالولانسوقرفُهَييامفىضْرَيئرمالكو#٤
70ُموم٢1

دجاسملابايرأىرّولاةاندىأراذإميركللةايَحيأو١

(۱)

: )۲(

: (7)

: 5)

.(برعلاناسل).يشملايفةعرسلاولمعلايفقرخلاومالكلايفةوفحلا:ةفرجعلا:(تفرحعت):

.مسرلايفًاطخوهو(ىدعلا):(طزج٬ب)يفتبتك:(ادعلا)
رُسُف(نودماسمتنأو):ىلاعتلاق.لفاغوأهاسوأءاليأ:دياسو.وهسلاوةلفغلاووهللادومُسلا:(ياس)

.(برعلاناسل).نوهاسليقوءانغلابرسفووهللاب

.(دنز):(و)يفتدرو:(داز)

دلانيوديلحودلجوهفماللامضبلحرلادلجلاقيو«رعصلاوةوقلاُدلَجاو«روبصلاويوقلا:(ديلحلا)
(برعلاناسل)ةدالحلاو

.لمتحوهو(دهاجلا):(زوجيفاهناكمدرو:(دلاحنا)

.()تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(ه)يفتدرواذكهه:(سبت)
.برصأاهلعلو(تقلأت):خسنلاةيقبفو(ه)يفتدرواذكه:(تفلت)

.فیحصتوهو(دوع):(ز)يفاهناكمدرو:(رَْأ)
۔(قدوع):(ج)ينو(توعد):(و)يفتدرو:(نزع)
.(رمأ):(ن)يفانامدرو:(ر)
هللانإ):لاتهلوقهيفلصألاوةنحجلابهسفنعئابوأ«هسفنبةنجلليرتشملاوه)يراشلاو«راشعمج:(ةارشلا)

: )°(

: )(

ةسلكءالعإىلعاهفاقيإسفنلاعيبئعمو(١/ةبوتلا)(ةنحلامحلنأبمهسفنأنينمؤملانمىرتشا

٠(٢۳ص۲جسيحاورلا رهوخجلاراثن).(هللا
.قايسلاعمقفتيالذإفيحصتوهو(نيدلابو):(و)يفتدرو:(نيذلاامو)

.(ًابسكم):(ج)يفتدرو:(اسبلم)

پ۳
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©نيبهافمسلاهعورتاعورمهارتنااراعءرملا1
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”دداعقلاماعللالشفىلإهُنَعدهدايفالهسةونإسفْنلايه
¬۷

77۶7oeەل J2(.

©رئاقبهيفسفارشسيلفهةستقلاهسيفْذدقَيملنمو۸٨

©لاعاصبًاعاصادعلايزجيوُهَسْفَنرعولامحقملنإرحلاامو-۹

©دهاشبارصديملداشاموبئاغبكمحيْسَيًبئاغابوس٠

)١(دهاجرهنايدُايفناکاذالقاعرميفلقاعامو

©دايدالجلاتُُدهاَجامواملاسنيدلالَمهأدقملاسامو-٢

()رمآبااغالإعلااسموارحمَنيدلاىرأنألإدولاامو

ممصصم

1

.فیحصتوهو(اعدرم):يفتدرو:(اعورم):(1)
.(ءاهفسلا):()يفتدرو:(هافُسلا)
(برعلاناسل).سسمليلاركبلايهودورخوأةديرخعمج:(دئارنلا)

.(فو):(()يفتدرو:(هتفاو):(۲)
«لماخلا:دّدْعقلاو.مراكملاوبرحلانعدعاقلاميئللانابحلاوهووأُدُدْعَفعمجدداعقلا:(دداعقلا)

.(برعلاناسل).بسلاميثل:ًاضيأ

.(فيسلاريغب)(و)يفتدرو:(سفنلاريغل):(۳)

.(محقت):(ط)يفتدرو:(محق):(4)
.(الو):(ن)يفتدرو:(امو):

.فيحصتوهو(بئاعب):(ن)فو(بئاغك):(زءأ)يفتدرو:(بئاغب)
.اهعفربجيفسيللمعةلماعلا(ام)مساانأليوحناطخوهو(ًالقاع):(و)فتدرو:(لقاع):)١

.اهبصنبحجيفسيللمعةلماعلا(ام)ربخامنأليوحنًاطخاضياوهو(لقاع):(طءأ)ىفتدرو:(القاع)
.فیحصتوهو(هانيد):(ه)فتدرو:(هایند)
.(دهاجب):(ط)یفتدرو:(دهاح)

.قباسلاتيبلاىفكلذانيبامكًاطخوهو(ٌملاس):(أ)فتدرو:(الاس):(۷)
.(ڈئاب):(ط)فامناکمدرو:(هاج)
.(داهجلا):(جب)فتدرو:(دالحلا)

.عميدحووأدّحوردصم.نزلاوه:ُدْحَولاو.فيحصتوهو(ُدْحَولا):(و)فتدرو:(ُدْحَولا):(۸)
.(برعلاناسل)

.(طيسولامجعملا).ةظقيلاىفةلفغلا:ةرغلا:(ةّرغ)

ةيفاقلالحألفرحناكمفرحلادبإبرعاشلانمفرصتةملكلاىفف(مدانبا)وهدمآنبابدوصقملا:(دمانبا)
عضوملافرعشلاففرحلانولدييمهنأملعا):قاريسلاديعسوبألوقي«رعشلاةرورضنماذهو

.صسرعشلاةرورض).(هنولواحيعملمالكلاىهلثملديالىذلا

-۷۳-



مويعلاالإعفالودغيفةرَضَملاالإرَرضامو٤

”دراملكنمتاعاطلاكردوالعلاسميفْيسلارارغتُحئو٠

”دصاوقلايلاوقلاقرزاهُحيتافَمةَدشباونيعلاروُخنودرمو

©درابملابٌةَدوحُشَمابظلاممراوُصُفافخانيديأب
م

ضيو-۲۷

©دشاروليلليسترَهَظأمجامّجلاكح۸٨

.(عفنلا):(ط؛و)ىفتدرو(عفن):(1)
.(عفن):(جب)ىفتدرو:(عفنلا)
.(دعارملا):(ج)ىفتدرو:(دعاوملا)

.(ن)يفدوحومريغتیبلااذه:(۲)

.(برعلاناسل).مهسلاوفيسلاوحمرلادحرارغلاو«هُدح:(فيسلارارغ)
.(سمتلت):(مەزەجە«بەا)يفتدرو:(سمتي)
۱.(ىدحلا):(ط)يفاهناكمدرو:(الّعلا)

.(هبكردتو):(و)يو(كردتاذك):ينو(كردتدقو):(مءا)يفتدرو:(كرذتو)
.(ةدس):(م)يفتدرو:(ةدش):()

نمةذوخأمدصاوفلاو«ةلمتحماهلكو(دضاوتلا):(م)يفو(دصاوفلا):(ز؛جبيفتدرو:(دصاوقلا)
اهققشليسلاَدصَفو«اهمدجرختسيلاهقورعقش:ةقانلا:لاقيو‹ّقشلاوهودْصَفلا

.(طيسولامجعملا).اهددخو

.مسرلايفأطخوهو(ابضلا):(ا)يفتدرو:(ابظلا):(٤)

مجعلا).سلاولكأتلاباهليكشتوأءايشألاةيوستللمعتستةنشخحوطساهةادأوهو«درمعمج:(درابللا)

.(طيسولا

ناك«يصورخلاناذاشنبليلخلامامإلاوه:ليلخلابدوصقملاو.(ليلخلا):(طءز؛جيفتدرو:(ليلخ):(5)
دقو‹يشاطبلادومحنبفيسخيشلايرحتبسحه٤قحوه4٤©نمةرتفلايفنامعىلعامامإ

س١جسيلاسلل نايعألاةفعحترظنأ).لاملاولاجرلابهدميفهبدجنتسييمرضحلاانرعاشناك

.ص١جسيشاطبلل نايعألافاحتإو‹

قسيقحتبسسحناذاشنبليلخلامامإلالبقنامعىلعًامامإناكيدمحيلاديعسنبدشارمامإلاوه:(دشار)

بتكضعبويلاسللنايعألاةفحتيفدروامفالخبيليلخلادمنبدمحأويشاطبلادومنبفيسنيخيشلا

همردیعسنبدشارمامإلاتام):هلوقدادمنباةريسباتكيفدرواميأرلااذهديؤيو«نامعلاخيراتلا

نًعارخأتمتيبلااذهيفرعاشلاهركذو.۳۲ص(ةنسةئامعبرأونيعبرأوسمةنسمرحلارهشيفهللا
باتكرظناديعسنبدشارمامألاةريسىلعفرعتلل).يمزلارحخأتلايعيالوةيفاقلالحألليلخلامامإلا
هدميفهبنيعتسسييمرضحلامامإلاناكدقو.(اهدعبامو٤٠۳ص١ج يلاسلل نايعألاةفحت

.ًاضيألاملاولاحرلاب

¬۷



)9دماحَملاباستکالاومالغلايفمولايفييرذیرذ-۹

 دئاسَولاقوفتّوَملاكالوم ىغّولاةَموَحيفتوملانإفيييرَذ٠
©دلاوخلاتارصاقلابيُجوَرُتةئوُمثمنإمولاكيلعاذامو١
©دلاماايءارضحلاىلعيسُأوةوودضأنطقلابايثياذإ۲

 دقارفلارودتاّممهومزَعويحسهللايفبشاقفأيلف-٢

©دصارَملابادعللظلغظلغیوسهبموقيال(انبع)تمحو-٤

®دراوعرسءاجيهلاىلإيابيملاوٌمْمَدلاويفكرياكل

”دراوملاهيركيفايانَملاضايح يلُصْمبضوحخأنأالإشْيَعلالح٠

.(ادعلا):(ن)يفتدرو:(الملا):(١)
.(ومساو):(ط)ينو(اوس):(ج٬ب)ينو(ومسأل):يفتدرو:(ومساف)
.(باستکايف):يهویرخآأةياور:(ا)يفتدرو:(باستكال)

.(نیب):(و)يفامناکمدرو:(قوف):(۲)

.(دئارخلا):(ج٬ب)يفتدرو:(دلاوخلا):()
.(ةيدغ):(ناط«ج«ب)يفتدرو:(ةودغغ):(4)

يفو(ءارضنخلاىلعيسمو):(و)يفو«(رضايلعيسمو):(زءمءأ)يفتدرو:(ءارضنملاىلعيسمأو)

.(رضايلعيسمأو):(ط)
.(زەأ)يفدوحومريغتيبلااذه:(5)

.(طيسولامحملا).ريكتساوفكنتسايأَفنأردصم:(فأ)

.(تبش):(و)يفتدرو:(بش)
.(َىَحْهُمكلاتبدَفأىلع:ةغيصلاهذهلوألارطشلابتك(ط)يلو

.(نود)ریغصت(نيود)و.(قیوف):(ط)يفتدرو:(نود)س
.(تلعح):(ط)لو(ُتلَمَح):(و)يلتدرو:(تلُمُحو):

فرحاهلبقناكوةملكلارخآيفتناكاذإةزمحلانألمسرلايلاطوهو(ًابع):(ه)يلتبتك:

:(ز٬و)يفتدرودقو.(٦٥ص ميهاربإ ميقرتلاوءالمإلا)ةرعنىلعتبتكهدعبالصريحيحص

.فیحصتكلذلكو.(اًيع):(ج)يلو(ءايع):(ط)يلو(ءابع)
.فيحصتوهو(اهم):()يفتدرو:(ب)
.(ادعلاب):(زءأ)يفتدرو:(ادعلل)

.(لذعلاوعمدلا):(ن)يفتدرو:(عمدلاولذعلا):(۷)

.فيحصتوهو(يه):(ز)يلتدرو:(له):(۸)

(طيسولامجعللا).لصانمىلععمحتوفيسلا:لُصنلا:(يلصنُم)
.فیحصتوهو(ضايخ):(ز٬و)يلتدرو:(ضايح)



سرافناقذأللوحاإ
eoو
)0داسيُادجاساهیفردوخغو -۳۷

)1دماعريغاقسماکحاضیریهرّهظلجاجعلايفيََرّطَفو-۳۸

©داسيرْطَشوطشيفالحرفالدَحُماهيفنيَرطشلاكرَحآو٩

©دفاحرعهفوَخنمقفلاعاكوةُبانًرمحاوتّوَملاهُوخلكو1.

)٥(دئامتملاجئاهلاجايهجاجحَلاججأاُتجايهلا٤

دعاوُرلاتافصاقاهاحریودامنأاكاهيفمقلراثوترادو١

دئاعَريًَالوُهُمالوَمنياعُيابناجروزاويدرلااهّاحجو
عضوماهيفيملوامهديصلريزهلاكالإنيملو٤

©”دماوجلاعوملادعبامديلعيکفسافتعکنويعيلَسكانه٥

“دئادشلاتئمالكؤاكُبمرحُمرجحمثًرُصحفاللو١

»دصاقُملاىقيرطلاْنَعتزالواقثوَمهللثئخاميأىلع۷

.فیحصتوهو(نح):(و)يفتدرو:(رخ):(۱)

)٢(

:)(

: )(

: (۸)

: )۹(

.لعافبئانتسیلوبوصنملاحامنأليوحنًاطخوهو(ٌدحاس):(وءأ)يفتدرو:(ادحاس)

.(عطق):(و)يفو(رّطق):(طجيفتدرو:(رّطف):

.(برعلاناسل).لبإلانمريثكلا:ةحاجعلاو«نالاجاجعلا:(جاجملا)

.(ایلقتسم):(ز)يفتدرو:(ايقلتسم)

.(دماح):(ز)يفدرو:(دماع)

.(عم):(طج٬ب)يفامناكمدرو:():

)4(:

(°):

.(برعلاناسل)فاخونْبَحيأ:(عاك)
:ليلاجلو«همظعم:رمألاةوءالمظعمةجللاو«ةّحُلعج:لاو«جلاعساو:جابرحبلاقي:(جامل)

.(برعلاناسل).هداوسوهتملظةدش

.(دحامتملا):(ز)يفاهناكمدرو:(دئامتملا)

.ةيناثلا(قبي)كلذكو«(قبت):(مءأ)يفتدرو:(قس)

.(هديصو):(ط)يفو(اهديصو):(ب)يو(اهديصب):(أ)يفتدرو:(اهديصل)
.(ناف):(طجب)يفتدرو:(تاو)

.نعبألافرطلانمةقرولالكآتل(و)نمناتلمكلاناتاهتطقس:(رٌصحفالإو)

.نهبالافرطلانمةقرولالكاتل(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(ياىلع)

--



كنتنإف

ر

يتريسلْدَعلايفرارشألا £۸

يتوطسلَنلطْبملاعيمَحفوَعَف
اهرمدنعموَقلاندَحَوذَقو٠
الُملَمَتيمناوخإلادهشتملو77

نملكلامْوقلاتلقمويو۲
ةيلبرشبىلأاذإ۳

نأهللابعبَيأه٤

(ةَوَْع)ًدسَحلاىدترافانآر

هيثّببجاراءافطإلطانو-٦0

o۷ليثألادجملاورفاعد

.فيحصتوهو(رارسألا):(ب)يفتدرو:(رارشألا):(١)

ةاندلارساهقاعدقو

©يدهاوتشٌرطرايضألااحرنحو
دهاعملايفاتباثيلئحبضوه

رلامةّيْشَع

)٤دهاشُملانيدلُدَعلانأباهنا

“دنانعالكانىلَجُتبطو
©>دئاوملاقَحلابورُحفكل

دساحلمغرهيفومسلكو
”دراوملابعصهارام
rدماحّملاوالشلللأب”©

: )۷(

(۸)

)۹(

.(لدعلاب):(ط)يفو(لدعلاف):(ج)يفتدرو:(لدعلايف)
.فيحصتوهو(دماجلا):(ج٬ب)يفتدرو:(دماخللا)

.(نوطسب):(ب)يفتدرو:(نوطسل):

.فيحصتوهو(ْنسْحَأ):(ط)يفتدرو:(ٌنسُح)
.ًاطخوهوءايلانودب(دهارش):(و)يتدرو:(يدهاوش)
:

(

.(دعاوقلادنع)و(دعاوقلالثم):ناتياوردحوت:(ج)يو:(لثمو):(ز)يفتدرو:(لم
.(دهعلا):(ج٬ب)يفاهناكمدرو:(لدعلا):

فيحصتوهو(تظخو):(ط)تدرو:(بطخو):

.(يدناعم):(ج)يفتدرو:(دناعم)
٠.تيبلاهذهيلتيلاتايبألانمكلذحضتيامكهئادعأدحأهنأودييومسإلااذهدوصقملافرعتال(هللادبع):

.(فشكاا):(ط)يفتدرو:(فشكل)

.(انآو):(ط)يفتدرو:(انآر)

.ةرورضلالحألنيسلانيكست:(َدْسحلا)
اليهذإفيحصتهلعلو(ةونع)اهيفتدرويلاخسنلاةيقبيفالفلاخموهو(ةوتع):(ه)يفتدرر:(ةونع)

ناسل).رسقلاورهقلايعتف(ةوْنَ)امأ.(ٌيع)وأ(وتَ):اتعردصمامنإو«وتعياتعلاردصمات
.(هيعنب):(ط)يلتدرو:(ةيغبب):

:سيقلاؤرمالوقي«لصولاوأمئادلالثوملاو«ليصألاومدقلا:(ليثألا)

(برعلاناسل)يلاثمألومادلاكرديدقولومدحلىعسأامنكلو

.(دحاوملا)و(دحامألا):ناتياوردحوت:(م)يفو(دحامملا):يفتدرو:(دماحلا)

-۷۷-
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لعافتأاملشمالإتأامو

مد ةيمَحثيبخلارواىلعتيمح

هرصتلداوَجحلاَتّيفْخأوتیفّح
مص

ىضَُمقوفولّسلالاقدقوم2

اباتمكندالوألاتداشق

منإقفرشًدئاقايف
1 fo

.(انآامو):(ط)يفتدرو:(تنامو):(۱)

.ةقرولالكآتلةملكلاهذهتقطس:(و)يفو«(دحاو):(ط)يفتدرو:(دحاو)

(كنأك):(طو)يفتدرو:(كنأل):(۲)

©داوريغلسولسِءاوسِءاوس

دحاَجربعهلاعفأنكن

0”دقارفلاوالملاجاهمَتّيفْخأو

)4(دعاقلعاسبرايراهب

©دفاحملايفةوكَلنوكت

دارطیوهالووكف

©”دقارريغ(ظقيَتُم)هبتيب

©دئاوفلابادئاعاليقُمتدل

.ةقرولالكآتلةملكلاهذهتطقس(و)يفو(دصاقملا):يفاهناكمدرو:(دقارفلا):()

فلاسلايأفولسلاو.فيحصتامهالكو(يقولسلا):(ط)يفو(قولسلا):يفتدرو:(فولسلا):(4)

.سانلانمیضمنموهو

ليقونايبذلاةغبانلاوههلاقنملوأنأىوريو«هدهحةرهريغجيودهتجينلبرضيلثم:(دعاقلعاسبر)
:تدرو(ب)يفو.(١٤ص٢ج يناديملل لاشمألاعمحبرظنأ)نايفسيبأنبةيواعم

٠ناتياورلادحوت(ج)يفو‹(دعاقل)لدب(دصاقل)

.لمتحوهو(تّدَس):(ن٬ج٬ب)يفو۽فيحصتوهو(تدش):(طزوءأ)يفتدرو:(تداش):(٥)

.(برعلاناسل).ةبلثماتدحاو«بويعلايأبلاثملا:(ابلاثم)

.امرسکنینزولاناامک«مزاحاسیلذإيوحنًاطخهيففيحصتوهو(نكت):(ا)يفتدرو:(نوكت)

.(دماحنلا):يفتدرو:(دفاحنا)

.مسرلايفًاطخوهوواولادعبفلألاةدايزب(اوبكتف):(طزوجباريفتبتک:(وبكتف):

.(دراطلًادارط):(و)يفتدرو:(دراطمدارط)
ه)يفتبتك(ظقيتسم):()

ب

:(و)يفو.ءاظلاوداضلانيبطلخلانعجتانمسرلايفًاطخوهو(ضقيتسم):(طءز
.اهعفربجيفنإريخامنأليوحنًاطخوهو(اظقيتسم)تدرو

.فيحصتوهو(بین):(أ)يفتدرو:(بنحت):(۸)

(هیلاپتنکل):(و)فو(تدحو):يفاناكمدرو:(تدعل)

.(اديفم):(ط)فو(البقم):(و)فتدرو:(اليقم)

=۸



هوامشنميِضقدقاميِضقنكلو
(۱) A AYOs

٦

٥Joهأأو $ eo۲ا2۰..ی
)”دلاَجَلامولنافكأبةسعتبلحرافكارانمتنخ۷

)۳د71rاو2

دراشلراریشغیذإليللانياهبلھوارقیشختامكاشغيس_۸
8-۱0ردو7.و

ٍدئاوفلاتاوذنمیکنودعنهدیصفرينملاقحلاق۹

4او7امی0

دشانلكاهبةَرفَرُمةيئكوامسانيدلاىفالتلح_٠

RY uF Aىك© ديالقلاباهرارزأالواهلٹمليقامليقنإُبَجَعالف_١

v2 0 َ , of )٦(7 دحامألانيلعّمَحوٍدَمُحأوليلخلاٌرَبلاةلمىلع_۲

٩دبآهيفیدُمةحُتىمهللامالّس اباےیفیھتنیلبایجتينمممهيلع۲

.(دناعملا):(ط)ىفتدرو:(دعابملا):(۱)

.فيحصتوهو:(تبخ):(ط)ىفتدرو:(تنخ):(۲)

.(كازحأ):جىفتدرو:(كازخأ)
.فيحصتوهو(ةعستب):(ز؛ج)ىفتدرو:)

.ناتیاورلادجوت(ب)فو(اه):(ج)ىفاهناکمدرو:(اه):()
.(نإ):یهویرخأةياور(ب)ىفتدرو:(ذإ)
.(یشفت):(ج٤ب)یفتدرو:(یشغی)
.ًالاحتبرعأنإلمتبصنلاو(ًارارف):(زءو؛ح٤بفتدرو:(رارف)

.فیحصتكلذلكو(ةهرتم):(ط)ينو(ةزهزهم):(ج)يفو(ةهزهزم):(و٬ب)ىفتدرو:(ةرغزم):(8)
.(وهزي):(ن)قاهنمالدبدرو:(ودشي)

.(ام):(ج٬ب)ىفاناکمدرو:(نإ):(5)
.(تإ):(ج٬ب)فتدرو:(ام)
٠(اهيارزإ):(و)يفو(اهؤارزإ):(نەمەطەز؛جەب)فو(اهءارزأ):(ا)ىفتدرو:(اهرارزأ)
.(دئاصقلاب):(ر)فتدرو:(دئالقلاب)

.مالسلاهيلعميهاربإىنلاهبدصقيوليلخلاحيحصلاو(ليلحجلا):(ا)فتدرو:(ليلخلا):
.(تقو):فاهناکمدرو:(هيف):(۷)

.(دبآ)یلآبوسنما(يدبآ)نوکينأامإو«ةرورضامإلادلارسك:(ربآ)

-۷۹-
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:ليوطلانملاقو

0ىعذَاقاشقماتتدقيلااهُيَرُيالحكةَ

©قرلروكراونألاسي العدَفضْرألاهيتحىد
0©ُدْفَولااهياادشارنامُعماسمإةيحَتمالّسلاىعاوفلبأالأ

هشيكرربرتكشفرااس
©دلادملاهَديعسليلسىلااذةيحَتلاباوصخواعيمَج

(”كلاَكبوُمْسِيءايلعلاةبنرلالإادعُصُمقحلابمالْسإلاىفَتْسَقدق

و

2ٌدلَجرباصۇراالإاهلشمىلإیهتناومارامطقامارمترو

نادقفةحيتن(١٤ىلإ۹٠نم)تايبألااهنمتطقسثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجبةلماكةدوجومةديصقلاهذه

.ةرشعةيناثلاوهىفةديصقلاهذهبيترتنأامك.ةطوطخملانمقاروألاضعب

)١(

:

)٢(

ةباشلاىهليقو‹يلحلانعاملامجواهنسحبتينغىلاوأ‹اهجوزبتينغىلاىهءاسنلانمةيناغلا:(ةيناغل):

.(بورعلاناسل).جوزتاذريغوأتناكجوزتاذءانسحلا

.ةرورضللاهفذحهنأالإلصألاهنأعمو‹ةزمحلاتابثإب(ءالحك):(ط)يتدرو:(الحك)

.فيحصتهلعلو(قايشت):يلتدرو:(قاتشت)

.فرطلانمةقرولالكآتل(و)ةخسنلانمةملكلاهذهتطقس:(مأأ)

.نزولانعجورخ(دق)ةدايزلو(تحضأدق):(ج)يفتدرو:(تحضأ)

.(طيسولامحعملا).لاعتشالا:دقولاف.لعتشائععب(دقو)ردصمُدَقَولا:(دقو)

(اوبالأ):يلو«فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةلمحلاهذهتطقس:(اوغلبأالأ):
.(م):يتدرو:(يع)

يونًاطخامهالکوةضوفخموأةعوفرمامإىهولكشلابطبضنودب(دشار):(ط«و)يلتدرو:(ادشار)

نسبدشارمامإلاوهدوصقملادشارو.هبلوعفموهىذلامامإنملدباهنأىلعةبوصنماهنأل
٠.(۲۸)مقرتيبلاىلعقيلعتلااةديصقلاىفهبفيرعتلاقبسدقويدمحيلاديعس

.(هلومحل):(زءأ)يلتدرو:(محلومحل):
فاحتا).يدمحيلادمحمنبدشارنبهللادبعنبديعس:هيبامساو‹ديعسنبدشارمامإلاوه:(ديعسليلس):(©)

.(٥٥٥_يشاطبلا_نايعألا

.ةزمهنودب(ايلعلا):فاتدرو:(ءايلعلا):)9(

: .(ط)نماوهسةملكلاهذهتطقس:(الإ))۷(
.(یف):لاناکمدرو:(ؤرما)

=۸.

 



)ا(ارمزاحفيلأفي۴َاوتمضاَخميكىل-۸

0©ُدْحَلاونيباهبُكابَحىذلل‹هللاعلالثيک-4

”دملاُهَلاَغذِإ!هوسِهِمْنَهَدْعَبىلوألاداشام٠

كبكبالاميمماقارخفمةّضابإلاَتْسَقذِإتحس سعيمَجمولدااو-1

َ0۶77َ٥

دبن“مومامحلاىقلتوأتكئايحاللاوبّرلایدلادومحمتزالف۲
Jeوو۴ورل o bo. 2© 02. o1٦

©وُدْحَتمرايفتأاموقوتسلةلحوادصقتمراجه۳

۔(میلعمیکح):(نءط)و(ميلحميکح):قو(ميلحميلح):(مءزءآ)یفتدرو:(میکحمیلح):(۱)
.(رباص):یرخآةياور(ب)ىفتدرو:(عضاخ)

جرخيرييعتوهو(ءاعدلاوكلثمك)تدرودقف(ه)يفامأخسنلاعيمجىفتدرواذكه:(هللاعدلالثمك):(۲)
.خاسنلافيحصتنمهلعلو‹ةكاكرنمتيبلايفامىفخيالو«نزولانعتيبلا

.ًاطخوهو(اوداس):(و)ىفتدرو:(داش):(۳)
.(هودش)(ج)فتدرو:(هونس)

رعاشلانمفرصتوهوتحنمأسيلوتحنملاقيوءمحاعملاىفاهدجأملو(تحنم)عمي:(تحنمأ):(4)
.نزولالحأل

ءايلافذحرعاشلانأريغ(١١)مقرتيبلاليلدبةدوصقملاىهاهنأعمو(ةيضابإلا):(م)فتدرو:(ةضابإلا)

يرجمحلالوألانرقلانميقاثلافصتنلاىفتأشنةيمالسإلاقرفلاىدحإ]ةيضابإلاو.نزولالحال

مهويتعي‹روهشملايعباتلاديزنبرباحمالاىقيقحلااهسسؤمنأعمىميمتلاضابإنبللادبعىلإبسنتو
نعنوزيمتيةيضابإلانكل«ميكحتلاراكنإةيضقىفمهعممهقافتالجراوخلاقرفىدحإمهوفلاخم

مهيیرارذيسومهيفلاخمءامدنومرحيو‹نيملسملانممهيفلاخنورفكيالمهنأ:اهنمرومأةدعبجراوخلا

دوقعلا:رظنأ).رومألانمكلذريغونيودتلاوملعلاباومتهاو«مهعمجاوزلانوزيجيو«محناومأمنغو
‹تافيلخ.د ةيضابإلاةكرحلاةأشن«رمعلسخيراتلابكومىفةيضابإلاو‹ىثراحلل ةيضفلا

—جراوخلانعةيضابإلازيييفجهانملاقدصأو٤شیفطاقحسأېبأل جراوخلاوةيضابإلانيبقرفلاو

.اهئاملعوةيضابإلاةمئأنموءايضابإناكفورعموهامكىمرضحلاانرعاشو(يبايسلا
.فيحصتوهو(ازجعم):(ب)يتدرر:(ًارخفم)

.(كل):(ج)يفتدرو:(كب)

بجنبابسنبنالهکنبدیزنبكلامنبتبننبفوعنبدزأىلإبستنتىلالئابقلالكمه:(دزألا)
سوألامهتمو«انيسىازلانملدبتبرعلاو«ةدحاودسألاودزألامهلصأو«ناطحقنببرعينب

۲ج يتوعلل باسنألاباكرظنأ).دزألانمنامعلهألئابقبلغأو«جرزخلاو
.(اهدعبامف٤٤ص

.(تلزامف):(ز)يفتدرو:(تلزالف):(5)
.فيحصتوهو(دعي):(ج٤ب)يفتدرر:(دعب)

.فيحصتوهو(اجمل):(ا)يلتدرو:):(1)
عموانزودیعبوهو(ةيندو):(ط)يفاهناكمدرو:(ةلُخو)
.فيحصترهو(تسلأ):(ط)يفتدرو:(تسبل)
(برعلاناسل).هعبت:َمهسلاشيرلاادحو«هعبت:هادتحاواودحهودحيئشلاادح«عبتتيأ:(ودحت)

-۸-
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ودبالغماسلكيْفمُهُِقاَم ًالضافأاماركارزةيضايإ٤

)٢(اوُدَصالوريناولانعاوغيزيليذلانودشارلاكالوأكالوأ-٥

©”دولاىرنأىلإاقَحْمُهََقيرَطيفتقْنويسناوراسامنحف-1

ەنهلالقَعْللاورثأاملالصمتءازجلارْيَحمُهازاجَف۷

©دراكب'ىروُيبطلالقيلالومحامفتربصْمِهِدْعَبنِانلتلأو۸

دالیخداسوعارذنعرشف۹
٣مهلماشاغشالاةيحانبةيفرغلاانناوخإنمناکدقو-٠

®ودعامسلاوخت[ءاربك]ةّمِههَلدلعلسوبىْفمهيفو١

.(برعلاناسل).فيرشوألاعوأعفترم:ىاماسو.(ماع):(نءط)ىفامناکمدرو:(ماس):(۱)

.(ادغ):(و)فتدرو:(الع)
.(نيبلا):یهوىرخآةياوردجوت(ب)ىل:(رينملا):(۲)

.(نحنو):(ط)ىفتدرو:(نحتف):()

.فيحصتوهو(نع):(ط)فتدرو(نم):(4)
.فیحصتوهو(دب):(ا)فتدرو:(ن)
.(یروأ):(موءايلتدرو:(یروی):

رانلاهبحدقتيذلاىلعألادوعلاوه۽فرطلانمةقرولالكاتل؛(و)نمةملكلاهذهتطقس:(دنزلا)

.(برعلاناسل).ةدنزلاوهلفسألاو

.(رجأللف):(م)يفیرخأةياوردجوت:(رمأللف):(1)
.(ءاعشألا):(و)يلو(ىعسألا):(تهشماهو؛ج«ب)يلو(ءاغشالا):(زءأ)يلتدرو:(اغشالا):(۷)

مهشعمجامنألماهشحصألاو(مُهُش):تدرو(مءوءزءأ)يفو.(طءج)يفةدوجومريغةملكلاهذه:(ماهش)
.(طيسولامحعملا).يأرلاديدسلاديسلاوهو

يذلا«ديعسنبدشارمامإللرصاعملادلاخنبدمحم:ملاعلاوهدلاخلسنفلابدوصقملالعل:(دلاخلسن...ىف):()
‹نيروهشملاءاهقفلانمناكهنأركذيو.ةارشلانعءارشلاطوقسب.دشارمامإلاةافودعبىفأ

.(۲۸۱ص_١ج_يشاطبلل_نايعألافاحتارظنأ).دبدبهدلبو«ىمعأناكهنأو

.(مل):(ب)يلتدرو:(هل)

هزاجأروصقملادمو٠(ىربك)ةروصقملصألايفامنأعمةدودمب(ه؛نمزءأ)يلتدرواذكه:(ءارمك)
يقاريسلل_رعشلاةرورضرظنأ)ءاملعلاضعبهركنأناو«دودمملارصقلثمامامتءارفلاوشفخألا

.(ءایلع):(طءوجءب)يلیربکناکمدرودقو(۹۸_٦٩ص

.ةيفاقلانعجرخيهنألفيحصتوهو(ولعت):(ج)يلتدرو:(ودعت)

=۸



اودهيذلادللفامومكانمناكامانلاوُصَقو-٢

©دشاكلايذلاىلايلواليِقَعاهيخأودهنءانيأنيناكامو۳

©شرامّليئلاوٌناذاشقفلالسي ٌمِهرْصَلليقَعارآنَعلاردفن٤

9ېتتاهباقرتلذادقهُتكلذكد

©دلاقسوَسافناّسغيباششويخاوفلاخواًرُطماوقألاَعمَحجفَلا٦

٩”اوشاالوءاقللادلعملوشيجحبمهايقللاوفزو_۷

©ألاهَلدراَشماتلٹیکاوُربادُتراك۸

ترَحَعدَقَلادعألامُه

.لمتحموهو(یرج):(م؛ط؛زجءبيلاهناکمدرو:(ایف):(۱)
تونفذحوةرورضلابابنماتهنونلافذحو«نونلاتوبثبعوفرمعراضملعفامنألنودهياهيفلصألا:(اوُدهي)

 نيهاش.د-يلهاحجلارعشلايفةيوغللارئارضلارظنأ).ةزئاحلاتارورضلانممزاجوأبصانريغنمعراضللا

.(٢٤٢٤۲ص

.(ا)يلدوجومريغتيبلااذه:(۲)
ليلدبهانتبثأامحصألاوناتياورلادجوت:(ب)يلو«(دهف)خسنلاةيقبيلو(ط«و؛ج)يلتدرواذكه:(دغ)

اورصلتو(دشار)مامالااوفلاخدق(ناتليبق)لقعودهننأنايعألاةفحتباتكيلءاجامو(٢۲)مقرتيبلا

«ةرهاقةلوصوةرفاوةوقمحلتناكومهيغبهبلصأتساومهعومجهبقرفشيحيلمهيلإراسو«هودعهيلع
 نايعألاةفحت).ءاسحالاباوناكًاليقعنأباسنألاباتكيلو«ىوزننعاديعبمزنمناكو
.(٢٠۲ص_١٠جيلاسلل

.(ا)يلدوحومريغتيبلااذه:(۳)
.(مهرصنك):(ب)يلتدرو:(مهرصتنل)

.ًاضيأ(ا)يلدوحومريغتيبلااذه:
.ةزمحلاركذب(ءادعألا):(طج«ب)يلتدرو:(ادعألا)

.(دق):(ط)يلتدرو:(دقل)
.تايبألاقايسهفلخيذافيحصتوهو(اوفلاح):(ز)يلدرو:(اوفلاخ):(٥)

رونكلذمهفامكديعسنبدشارماملاوهناسغوبأو.فيحصتوهو(يب):(ج؛ب)يلتدرو:(ناسغيبأ)
ةريسنعهثيدحضرعميلةديصقلاهذهدروأامنيح٠٠۳ص١جنايعألاةفحتهباتكيليللاسلانيالا

.دشارمامإلا

دحأثيدحيلو«ءيشلاىلإءيشلاعض:ُقْسّولاو«هتلمحوهّعمج:ءيشلاتقسو.مضناوعمتحايأ:(قسوتسا)

.(برعلاناسل).اومضناواوعمحتسايأمنغلابرجقسوتسيامكاوقسوتسا

.(يقالتلا):(م؛زوءأ)يلتدرو:(ءاقللا):(1)

.ًاطخوهو(اوربدت):(ط؛ز؛و«ب)يلتدرو:(اوربادت):(۷)

.(جاعن):(ر)يلتدرون:(ماعن)
.(هلوح):يلانامدرو:(هفلخ)

-۱۸۳۴-



©”ُدْهَفلاُمُهعامد(قتَح)ىلعةّبصُعكراعلايْفمُهْنِملكف_۹
دلاےکاسعاذِإهللويدااناذاشءرملا٠

لاومالسإلاركنسَعىلإمهيبنعاولَدَعنِت

©اوذأامّسلابرصالتخإيمكيْمُهَُلِإةريشعلابالهاف_۲

ءانممْوقِْلاموبيرقانفانوحّرْصَساواوُبأْمُهنإو

مكونامكرسالتومرضَحيداونيامو_٤
دخلاوبقضيراحرسبمكؤيرضمكياتايىم_٣
”درولاَبيْصْسااذإاجْبلاىلإاداروارعاشَمًاحابص انابشَوًالوُهُك٦

۶yy و

®درحلااليختعاعشلثيكمصأېيیدرلكب_۷

شماهيفةياوردحوتوفيحصتامهالكو(ركاعتلا):(م)يلو(فراعتلا):(ج«ب)يفتدرو:(كراعتلا):(١)

.(كراعتلا):(م)

فيحصتوهو(فتح)خسنلاةيقبيلو(قق:(ط)يلوحصألاوهو(جءبءأ)يفتدرواذكه:(ق)

.هلیدعتمتو

.(درحلا):(طج«ب)يلاناكمدرو:(ٌدهفلا)
(لسنل):(ز«وءاريفتدرو:(لبشل)

دغوليقعناوعأوأداوقنمناكهلعلو‹تيبلااذهيفنيدوصقملاهئانبأدحألوأناذاشلةمجرتدجأمل:(اناذاش)

.مامإلااوفلاخنيذلا

.(دمحلاهلل):دوصقللانألفيحصتوهو(ُدمخلا):(وجءبءأ)يلتدرو:(ُدمحلا)

.(العلا):(أ)يفاهناكمدرو:(امسلا):()

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةلمحجلاهذهتطقس:(ارُبأمهنإو):()

.اهنزولارسکنیو(مهتبحص):(ط)يلتدرو:(مهبحص)
؛ليقعودهندرتىلعءاضقللديعسنبدشارمامإلاةدعاسميلرودمحلناكةمراضحلانأىلإةراشاتيبلااذهيل:(°)

:س١جسنايعألاةفحت)ةعقاولاهذهةبسانبةديصقيلدشارمامإلالوقكلذىلعلديامو

هبلاغتنمىلعتيعأمهلئاوأمراضحلاجرنمقدصنایتفو

هبقانممارکلعفاهقدصتمئازعوىلعلاولعتممهمحن
.(امارک):(ا)يفاهناکمدرو:(احابص):(9)

.(ًارعاسم):(ط؛و)يلتدرو:(ارعاشم)

.(برعلاناسل).الحدمةفصيهوريصقلارعشلاتاذلويخلايه::()

“۸



هروورس )۱و|دهم۹وو
اودامباودوجيککمهماهبرضوارغومهكرتف_۳۸

ةلجللهةَلريضفيوأابتودقلًاسرلمواقشقافآلايفُرْشَنو_۹

دبعهلطواهارکا۳ييواهلكتاومسلايفنميذلايِدْيُب_.

دولاةوضإللللإويامفمطنياهكتوُدو١
»گاواهرظانلاهُيِزَيسَْشكاًرُغهرم

©دقيلاقرّولاونايقيلابلّصفوِهِمْظَننْسُحیهتناالاهَّمظَتیکَح_٤

اهقطْنولْهَساهذَحأمَواهُممْسَوبْحَعافّرظْنمَف_٤

©اودشأاميترزأرْعُشلاباودْشأوةبيتكامورشتقدْحأنإو_٥

دقحلاوظيفلاعّرحت:رغولاوهانتبلأامحصألاو(ارعو)تدرودقفخسنلاةيقبيلامأ(ه)يلتدرواذكه:(ارغو):(۱)

.(برعلاناسل)مهومهوص:شيجلاروو«دقحلابءارغإلا:ريغوتلاو
.(رعي):(ج٬ب)يلتدرو:(رعن):(۲)

.(انتودقك):(زءا)يلتدرو:(انتودقل)

.(یوملا):(مز؛وجءبءاريلاهناکمدرو:(هل)

.(دحبا):(م)يلو(دنحجلا):(و)يلو(ٌدحلا):(ج«بءأ)يلتدرو:(ٌدلحلا)
.هانتبثأامىلعلدي(ًاعوط)رعاشلالوقو«فيحصتوهو(اماركإ):(ز)يلتدرو::()

.(دنع):(ط)يلتدرو:(ٌدبع)

ةباذإريغنمندعملانمطقليبهذلاعطقوهرذشلاو.فيحصتوهو(ردشلا):(ب)يلتدرو:(رذشلا):(4)

.ۇلؤللاراغص:ًاضيأرذشلاو«رهوجلاوولوللاابلصفيدئارفبهذلانمغاصبامرذشلاو.ةراحملا
.(برعلاناسل)

٠(طيسولامحعملا).هدوعبرخبتيتابنلانمبرض:داو.فيحصتوهو(دهنلا):(ط)يلتدرو:(دلا)
.(برعلاناسل).صلاخلابهذلاوهنايقعلا:(نايقعلاب):(٥)

.(برعلاناسل).ةضفلا:اهحتفوءارلارسكبقرولا:(قرّولا)

اهرابتعابةعوفرم(دقعلا)نأليضورعويوحنطخوهو«واولاةدابزب(دقعلاو):يلتدرو:(ٌدقعلا)

.نزولارسكتواولاةدايزنأامك«ىك العاف
.(بذع):(ز)للتدرو:(بحع):(1)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(دهش)

.(رعشلاب):(ج«ب)يلتدرو:(رعشلل):(۷)

.(اودشي):(م)يلتدرو(ةيناثلا):(اودشأ)



e ۶£0۰

دوسليلاامضّرألاوامسلاهلةمأريخيفثوعبملاىلعىلّصو
۳ وم f 8 ۰ 0 erd

)٣ل2غلااهبابهأاهبرانوهرمابحايرلاجوهترشنامو-ا۷

”دعاةمّهُمَعمامهلدايفمُهَمَهواضرغُمقّربلااهيافاحيفحالامو_۸

[تمت]

.(نم):(و)يامناکمدرو:(ف):(۱)

.(اهبفيف):(ج«بر)يتامناکمدرو:(اههابهأ):(۲)
تلام:ةرجشلاتفاغوًاعيرسارمرم:َفْيعَت:برعلاناسليفءاج«اعيرسارمرمنيلاحايرلااهلعل:(فيلا)

(قبغلا):(ز)فو(فنغلا):(ا)يتدرودقو.فيغأرجشوءافيغةرجش:لاقيو«ًالامشوانيامناصغأب
(فيغلا)بتكخسنثالثيفنأ:(هشماه)يفر(فسعلا):يفو(فعلا):(ط)يفو
(ه)شماهيفةروكذملاثالثلاو(نمخسنلاهيلعنألهانتبثأامحصألاو.(فتعلا)ةخسنيفو

.(و)نمةملكلاهذهتطققسدقو

يلاحايرلادصقيهلعلو(طيسولامجعملا)خسولاوريغألا:بايثلانمدمرألاو«ءادمروأدمرأعمج:(مرا)
.وارلاةفاضإب(ٌدمرلاو):(م)ينو.دامرلاوأرابغلاريت

.(طيسولامجعملا).يودهلعيُسيأ:ُدعرلامُهْنَه:(مهمه):()

.(طيسولامجعملا).دشاوأفكعميملداردصممامحلدالا:(مامحلدا)

ًالوعفمبرعتوهانتبثأامحصألاو«ءاملاب(همهمه)خسنلاةيقبيفوةطوبرملاءاتلاب:(م)يفتدرواكه:(ةمهمم)

يللاحولاةشاشبلقو:رعاشلالوقيفامك«زئاحوهونينكاسلاءاقتلإلنيونتلافذحواقلطم

.(١١٠ص ينارمسللرعشلاةرورضرظنأ)
.َمَهْسَهلعاف:ُدْعَرلاو(ُدْعر):(ن)يفتدرو:(دعرلا)

۸



]٤1[
:طيسبلانملاقو

0©دراوكاذنعندعيشطلاوُدَلْاَولوألاىميريُْصلا١٠

١طلقامديوادمُهلِئاقتمدامیبقادّصلاو-٢

وقهركلابُهَبلطَمنأباميسفندقريلاو۳

دئفرصنماهبلحَولإهتَرْهَرلسفنامُرْهَدلاو-٤

دكالةوهلمَلايداملعوَلا٠َ
9ةغّرلاورَقلابایثنیلكرريالوفكسالارومأبًالهاجاي-1

)۷(مُلاءامسلانودهمهباوثألانيشَحبجاشمك-۷

(A) ع 2-s O TP AEA CO
دمصلااهباعمجهلوهلىیضريٍةيننعنياللاريصتنمحاردق —- ۸A

.اهعضوميفاهيلإريشاهضعبنمتايبأطوقسادع‹خسنلاعيمجبةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.(يغلبأ):(ط)يفتدرو:(ٰيغلي):
.(برعلاناسل).ةفخلاووألقعلاةفخوهشيطلاو(ميضلا):(ط)يفاناكمدرو:(شيطلا)
(برعلاناسل).بضفلا:.فيحصتوهو(درجلا):(زيفتدرو:(درحلا)

للق.تلطباذإ:ًاضوحدهتجحتضحدو.هقلزأ:ءيشلاضعحدأو‹قلزلا:ضحدلا:ناسللايلءاحج:(يضحدي):(۲)
ُدتفلاو«دحجلايبقعيقدصلانأاذهىلعتيبلاعمو.هللااهضحدأةلطابيأ(ةضحادمهتجح)لاعت

ييبقعيٍ .نالطبلاوطظوقسلاييبقعي

(برعلاناسل).لوقلاويارلايفًاطخلا:ُدَنفلاو«ضرماوأمرحلانملقعلاراكناوفّرلادملا:(ُدَنفلا)
.(قحلاو):(ب)يفتدرو::()

.(ام):(ج)يفاهنمالدبدرو:(دق)

.رهدلاىلإدوعيريمضلانألفيحصتوهو(اهفرص):(م)يلتدرو:(هفرص):
.(و)يفدوحومريغتیبلااذه:

.فيحصتوهو(دق):(ا)يفاهناكمدرو:(ول)
-(طيسولامجمملا).ملقايلصألالاملا:ُدْلَلاو.(دلوالولامالهنع):يفتدرو:(التالوهنعدلو)

۔(فیک):(ا)يفتدرو:(فك):
.(كيهلي):يهوىرخأةياور(ز)يفدحوت:(كررغي)

:زخلاو«باسيثلانممسيربإلاهنمىّرسيام.دحاوعميناظفللاو.(رْلا):(ج٬ب)يفتدرو:َنقلا)
.(برعلاناسل).صلاخمسيربإنمجسنيام
.فيحصتوهو(رغلا):تدرو(و)يلو

.(بحاش):(زءأ)يفو(بحاس):يلتدرو:(بحاش):(۷)
.فیحصتوهو(نسح):(ن)يو‹لمتحوهو۽(قلخ):(ج٬٤ب)يلتدرو:(نشحخ)
.نزولابليفيحصتوهو(وباوثأ)(ج٤ب)يلتدرو:(باوثألا)

.(دقتي):(ه)ينوححرألاوهو(ن٬طءوجيفتدرواذكه:(دقتت)
.(راص):يفامناكمدرو:(حار):(۸)

٠خسانلانموهساذهو.مقرتيبلليناثلارطشلاوهو(ددجلاهباوثأتعطساذإوهزي):وهيناثلارطشلا(و)فْ
~۱ AV-
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›دداهاولأُتعطَساذإوهربةتهايدتّبَلَسيذلاكال

©دلارجاعلاكاذقءارشلادنعهمهءايَعلاىلإطظمنم

©اوترونوواغلاشترقحابانمياَقماقاماذإنيذلانحت

°ذوأ[انيد]يفاموليساعَنىلعةارّشلالستنمونحت

©دوقاتلالإىضَمنامزنيام ةمكَحُماتكذُمةقيَلالأ
يغلاوالواحاميفونيدهشانواتامنق

ظ

سلاوظ
ggمس O )٦(موورس۸

.(۸)مقرتيبلايفجمدأيناثلارطشلاو«دوحومريغلوألارطشلا(و)يف:
.فيحصتوهو(هباوبأ):(ج)يلتدرو:(هباوثأ)
.لمتحمامهالكو(ةارشلا)خسنلاةيقبيلو(ه)يلاذكه:(ءارشلا)

٠ةغلابمةغيصديلبلايأ:

.(شعترت):(ن؛م٤ج٬٤ب)يلتدرو:(شعتري)
.(يواغلا):(زءأ)يفتدرو:(نوواغلا)
.(دعتريو).(زءأ)يلتدرو:(اودعتراو)
.فیحصتوهو(انيد):(ه)يتدرو:(اننيد)
.(طيسولامحعملا).جوعايأ:دوأنم«جوعا:دوألا:(دوأ)

جراوخابدوصقملافتحصنإو(جراوخلانحن)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(ه)يلتدرواذكمه:(ةقيقحلالهأ):

وهو.ةديصقلانومضمهيلعلدياموهوهللاليبسيلداهجللنوجرخينيذلارعاشلاموهفمبسح

(٠٠٠/ءلسنلا)(څلا...هلوسروهللاىلإارجاهمهتيبنمجرخينمو)ىلاعتهلوقنمذوخأمحلطصم
رعلشلاحدتينأنكيالو«فيسلابنيملسملاضارعتسابنيفورعملاجراوخلانمهنأدوصقملاسيلو
تيبلاىلعقيلعتلايفاهضعبانركذجراوخلاوةيضابإلانيباقورفكانهنأًاصوصخمهيلإباستنالاب

سرمعمسىلوألاةقلحلا_خيراتلابكوميلةيضابإلارظنا).(۳٠)ةديصقلانم(١٠)مقر
.(۱۹-۳۸ص

.(ذإ):(ط)يلو(نِإ):(ج٬ب)يلاهناكمدرو:(ذم)
هللمكحلانأاودانوميكحتلالوبقههجوهللامَركيلعمامإلاىلعاوركنأنيذلاةعامحلامهةمُكحملا:(ةمكحُم)

ةيضابإلامهدعبنممهفقومبتدقو۽يسارلابهونبهللادبعمهميعزناكو«رشبللسيلو

هذهيلجراوخلاوةيضابإلاءارآقفاوتو.جراوخلابةيضابإلاطلخيفسبللاناكانهنمو‹جراوخاو

.(۲۷صقباسلاردصلا).ةيضابإجراوخلالعجيالامك«جراوخةيضابإلالعجيالةطقنلا

للو.(برصلاناسل)(دوَقوهفًادمعلتقنم).ثيدحلايلو«ليتقلابلتاقلالتقوءصاصقلا:وفا:(ّوق)
.دوقلاروهظكهبحاصلرهاظلاقحلا:دوقلابدصقيرعاشلا

.(اننطوي):(وءأ)يفتدرو:

.(اهدروی):(ن)يلتدرو:(اندروی)

٠(اودروامرمألايل):(زءأ)يلتدرو:(اودرويذلارمألا)

“A۸
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اودشتحاوهللاوبضغةوخِإمموټجهمبوخسيثدحىفنمله

"دلاهباهبفيعّضلامحىأرداوفلامْهَشدجنتيفنِموأ
رو۳0ى,ەم ددولاةوُخإلاَنيأوماركلايأالسواربُخَساوافقيِحاصاي

وىمهيارتريشنِحللمهناسمألابركحنیلا

هۋاذعأترشحاذإىحهتزعمايأاوضهنهتْمُمْلابام

©اوُدهَعااوفوأالعلااذاوُدَهاَعوأاوقَدَصاوُدَحوَأاماذإنونمؤولاف
uaeور۰وو o0وو

٩”البلادّثِعاوربصاذإنِكلاوّرَبصنإملسلايفالّضفلامحنال

ددّصالعلاذُنِعهلئاسقاعنِهتجهمبصخلايفتحمسيذلاالو 7م

وُضهنْمُهنأول-٤ “”اوُدَحجَْنالللاباومصتعاونيدللاوُبصَتَعاوبحلاو

: )۱(

(۲)

)٤(

)°(

)٦(

: )۷(

: )۸(

:

EEووُ ديتهارريتروفاووصرفبشتناولنهك

.فیحصتوهو(بدح):(و)يفو(ثداح):(م)يفو(دحن):يفاهناكمدرو:(ثدح)
.(اوبصع):(و؛ج٤ب)يفتدرو:(اوبضغ)

.(ج٬ب)يفدوحومريغتيبلااذه:
.(طيسولامجعملا).هاوسهعيطتسيالاميفيضاللادُحْتلارحلا:

.(هببابشلالح):(و)يفاهناكمدرو:(ىأرداوفلامهش)
.فيحصتنهو(يذلا):(و)يفتدرو:(نيذلا):

.ولح):(ط)يفو(اومكح):(و)يفتدرو:(اوکح)

.(هتایلر):(ن)فتدرو:(مهايار)
يفتدرودقو.ةعوفرميهفاذلودمعترشننإتحللمهنأ)هلوفينأريخيه:مَع

.دمعىلعاضيأعمحتو‹دومععجدّمعلاو‹فيحصتامهالكو(دمغ):(و)ينو(اودمع):(ن؛ج٤ب)

.:(مز«أ)يفتدرو:(هتّزع):
رسکهيقو(اودعو):(ز)يو(طيسولامجعملا).هسفنعلابامهالكو(اودعاو):(ج«بءأ)يفتدرو:(اودعوأ):

.نزولل
.(اودهع):(م)يفتدرو:(اودهاع)
(برعلاناسل)اممفونعم.دهعلابودعولابقرأف‹اوفوعم:(اوفوأ)
-(برعلاناسل)(هبهاصوأودهعلاهيلإ7ادهعنالفىلإدهع)و«(اودعو):(نءو)يفاهناكمدرو:(اودهع)

.(دَمْحُي):(و)يفو۽فيحصتوهو(لهحت):(أ)يفاهنمالدبدرو::
.(هتمه):(ط)يفاهناکمدرو:(هتجهم)
:(ج٤ب)يفو.فيحصتوهو(العلا):)مزە(يفتدرودقو.ءاذغلاةلقوراعسألاءالغيأءالغلااهلصأ:(الغلا)

۱.(افللا):تدرو۱

.(هلل):(طج٬ب)يفتدرو:(هللاب)

.(اودجتناو):(و)يتو(اودشتحاو):(ب)يفتدرو:(اودجتنال)
-(برعلاناسل).ةعرسبنوحرخييأ(نولسنيمهرىلإثادحألانممهاذإف):ىلاعتلاق«اوعرسأيأ:(اولسن))
.اهتنيزوايندلاضرعنمءيشاهبدوصقملالعل:(ةضرعم)

-1۹-



ناهللاوهرصاتهللاوةعغنامهللاوةظفاحهللاف-٢

دعيلاغنِادمصهبيحادُضَعهبيحادتسهپيح-٧۷

7خاورْوَعلاتاصّرَعاهونِكلامنمردحٍةبصعو۸٨

ديمرعحيللوطفوذلُحَرالبقنماهلثميفلاقنق-۹ اى

©مَعهَلتسيليذلا[ليلذلا]نإهةَمالظكرذُيٍدُضَعاذناکنم(٠

)9اودَّرَمدَقنايصملاىلعنيذللومهُبرسَنَعاوَتَعَنيذْلِللق۱

٩ُدَصَحْمُكِلْعِفنمىّضَمدَاملکْنَعةرذشموبوتنكيملأ۲

©دداهفْوَحنمتعضيذلاوال ىدُستقلعيأاهفُسلابسُحَتال۳

۰ 2

.(٢۲/نحجا)(ادحَفُْمهنودنمدحأ:ليزستلايلو«هيلإليمءيحالللانألاحلل:دحل:(ُدحَُ):(١)
.(ٰيقاع):(و)يلو.فيحصتوهو(يلاع):(ط٬ز)يلتدرو:(ييلاغ):(۲)

لحرلافرعينأدانعلاو«ريجتلانموهودناع:دينعلجرو«هردقزواجواتعواغطيأ‹َدَنَعردصم:(ُدَنَع)
.(برعلاناسل).هنعليكوهابأيفءيشلا

.(تدحن):(جء«ب)يلتدروو(برعلاناسل)هريغهنعرجعياميفضامعاجشيآدّحنودیجتعج:بح:)۳(

.اهمضفخناامضرألانمروغلاو«دّمْبلاوقمعلا:.فيحصتوهو(زوفلا):(ا)يلتدرو:رع
.(برعلاناسل)

دوجنوداحنأو‹دُحْنأىلعاضيأعمحتوىوتساوعفتراوفرشأواهنمظلغامضرألانمدحنلاو«دخنعج:

.(برعلاناسل).

اميكحناك«فئاطلالهأنمنييلهاجلاءارعشلادحأ«تلصلايبأنبةيمأرعاشلاوهدوصقلملالحرلا:(لُحَر):(4)
يللعحنملوأوهو.(داليملل١۲٠)ةنسيلوت.ملسيملومالسإلاكردأ«ةميدقلابتكلاىلعاعلطم

.(۲۳ص۲جسيلكرزلل مالعألا).مهللاكمساببتكلاعلاطم

.(حيلعم):(ج)يلتدرو:(حيلل)
.(۳۷ص تلصلايبانبةيمأناويدرظنأ)هتديصقيلقحساوبأهنمضتلصلايبأنبةيمأرعاشللوهتيبلااذه:

.ناتياورلادجوت:(م)يلوفيحصتوهو(كردأ):(وءأ)يلتدرو:(كردي)
تدرودقفخسنلاةيقبيلامأ(نءطءب)يفكلذكوتلصلايبأنبةيمأناويديلتدرواذكه:(ليلذلا)

.عملاسفنبيهو(فيعضلا)
.فیحصتوهو(اوقع):(ب)يلتدرو:(اوتع):

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(اودرم)
.)منإ(:)جاليلتدرو:)غ(:(۷)

.نيتياوراهيفنأيأ(مكل)بناب(محل)ًاضيأدحوت:(ب)يلومحنكت):(نءو)يلتدرو:(مكلنكم)
.(مهلعف):يلتدرو:(مكلعف)
.(دضع)(ن)يلو(اودصح):يلتدرو::(دصَح)

:ليزتلايو.لبحاةدجو«ءامسلادجهنمو.هرئاسنولهولفلاخيءيشلاءرُجيهوعج::(۸)

.لابحلادصقيرعاشلاو‹(طيسولامحعملا).(ضيبدُلابحلانمو)

-۹.-



)۱ُدحَلاواهبنيىحةَحئاصلاطْألاىقنأدُبال٤

©دُسألاىراحّصباهرب ٍثكُجنيَوىقمِلنيبال٣

دَنامَّرلايفيلتَمِلَساموتامبَابفكوماي-٢

(9درطئويشمُئاذإ(ةارّسلا)لثةموسميحتتّرطَحاذإ۷

©ةكبلاكبالامكاطركليلاداوسكلَفْحَحيف-۳۸

دلاتئاكذممهلدالاأىكيفٍلُحَرىلعيهل۹٠

دعاانرطَعيفمُنيهلامشفهكيفناكرَ

©”دلاداملااهارذرعاًنئاصنقساجلألالوداهل٤

ُمالول‹ادجتىفاِإاوُدِحَيْملفيربصاوُحُمدَفَلاَفَح٢٤

م

©

.(برعلاناسل).انبخلاتقلادنعدعرييذلانابحلا:(ديدعرلا):(۱)

٠(۱۷)تيبلايفاهريسفتقبس:(ُدحّكلا)
.(زءآ)يفدوحومروغتيبلااذه:(۲)

.فیحصتامھالکو(راحصب):(و)يقو(حاحصب):(ج٤ب)يفتدرو:(یراحصب)
.(برعلاناسل).ةعساولاةيوتسملاضرألا:ناحصحصلاوةحصحصلاوحصحصلا:(حصحصلا)

.هلمكأيسأرلاانهاهبدوصقملاو(طيسولامجعملا)نذألاةمحشزواحلاسأرلارعش:يهوةمِلعجسلا:(ممل)

.(طيسولامجعملا).رتخبتوزازتهابتشميأ:(ترطخ):(۳)
.(برعلاناسل).امناسرفاهيلعوتلسرأيلاوأةمّلعملايأةمرسملاليخلايه:(َةَرَسُم)

:(ط)يفوتدرودقفاهشماهيلوءن)يفامأاوهيفتدرواذكه:(ةارّسلا)
ناسسل).ساتلانسمعيفرلاوأفيرشلاديسلاوهويرشعمجيهو(ةارُسلا)بوصألاو.(ةرارشلا)
.ةموسمىلإدوعييفريمضلاو.يشملايفرتخبتلاءافرشلاوأةارّسلاةداعو(برعلا

شاطدقوءةفخلاوقَرنلاليقو«لقعلاةفخوهوشيطلانمشاطو.فيحصتوهو(ساط):(ا)يفتدرو:(شاط):(4)

.(برعلاناسل)لواحيامهبحاصلهجيىحهباهذلقعلاشيطو«هتنازردعبلحرلاشاطو«اشيطشيطي

بشحخنمةاّتسملانونلاحتفب.(دبزلا):عهشماهويفو(ديرلا):(ج٬ب)يفتدرو:

.(برعلاناسل).ضعبىلإاهضعبمضيةراجحو
.فرطلانمةقرولالكاتلةملكلاهذهتطقس(و)يفو.(نم):(ز)يفاهناكمدرو:(ول):(٥)

.(ةلود):(و)يفتدرو:(لود):()

.فيحصترهو(ساحنألا):(ط)يفتدرو:(ساحنألا)
اذهيلييذلاتيبللناثلارطشلاوهو(اودححمهالولًادحبىفالإ):ةغيصلاهذهميناثلارطشلادرو(ا)يفو*

.خسانلانمًاطخاذهو‹تيبلا

.قباسلاتيبلايفدرويناثلارطشلاو(ا)يفدوحومرمغتيبلااذهنملوألارطشلا:(۷)
.:(و)يفتدرو:(ملف)



e ۰4وو۰ ©”دملامستالوأقرافملاُهَعَطَقَيلصفلااذهوباطخلااذه٣
۶|س0۶. ©اومكُحاماذإةاضقلاكالتّمكُحاماذإفويّسلانإ٤

©درکسجاهاهارداةاصعلاماهدافوحاهکاهو40

©دلوالولامالوحاشولاامُضَهةيعاكحلابالطْنَعههلل٩

©دراوطيلةقاخوألافهيرتلجنتواجلاوُحْرَي۷
)١ُدَمألا2رناىلإةايحلالوطاندّيسراتخملاىلعةالّنملا£۸-4

[تمت)]

.(و)نمتطقس(ىوألا)::(اذه):

.(لضفلا):(وءج٤ب)يفتدرو:(لصفلا)

.(ملول):(ج٤ب)يلتدرو:(الوأ)
.دملا:(و٬ج٬ب)ليفتدرو:نسما

.(ط)يفدوجومروغتيبلااذه:(۲)

.لمتحوهو(ةاصعلاك):(ج)يفتدرو:(ةاضقلاك)

دوهضملجرو«هيلعراج:هبدهضأوهرهقوهملظ:هدهطضاوادْهَضهُدَهْضَبهَدَهَضنم«اوملظيأ:(اوُدُهض)

.(برعلاناسل).رطضمروهقم:دهطضمو

.فرطلانمةقرولالك(و)نمةملكلاهذهتطقس:(اهكاه):(۲)

.ناتياورلادجوت:يلو‹(ةادعلا):(ج)يلتدرو:(ةاصعلا)

.(اهآر):(ن)يڻو(اهارذ):(طء٬و)يلو(اهآرذٳ):(ا)يلو(اهاردزا):يفتدرو:(اهاردإ)

.(ههلي):(ج)يفتدرو:(ههلت):(٤)

.(ٌرعلا):(و)يفاهناكمدرو:(قحلا)
.(ةيعاد):يفتدرو:(ةبعاك)
ناسل)حشكلافطلونوطبلاصم:ْمُضهلاو.رعاشلاةغللوأةرورضللةزمجلاتفذحءامضهاهلصأ:(امضه)

.(برعلا

۔(اخأ):يلو«(اجر):(وءأ)يٿتدرو:(وحري):

.(تّلح):(طزو)يفتدرو:(تلح)
.(دشرلا):(جءب)يلو(دبألا):(نءطءأ)يفتدرو:(دمألا):(1)

-۹۲-



]١1[
:ليوطلانملاق لاقو

2و۰

ادرغواحبصيييألامامَحىت
(۱) 7 ے6م 4Je „e

1

©ادعْصيمقراسودرفلانملجباكرومانيركبٍةَجارْحَرِل٢
ادلْوموًالْمَحوالوقانعتارابف:تاراضفيتهز-۳

E:ادكنُماشّيَعواتومالوامَقُسَوامّظالواعوُجوىقلَتامره

اديعوىشالوايمةدابعضرَفمَناهبلَعَسْيَلو-ء

©اديائوةَحْيَبهيمااهّيشَمودويلايهفتدقاذإ١

©دجاهننشبهاتوةايحامنإكمليقالُكْللا[اهز]

2٦ۋۇ
©ددریرةصَبةَضغدويمدورخ-۸

نموهسببسي(١١ىلإ4©نم)تايبألااهتمتطقسيلا(و)ادعام‹خسنلالكبةلماكةدوجومةديصقلاهذه

٠(١٠)وهةديصقلاهذهبيترتيلو.طقسقاروألايلسيلذإودبياميفخسانلا

.(برعلاناسل).فتلملاريثكلارجشلا:كيألاليقو«كارألاةرجشيهوةكيأعمج:(كيألا):(١)

.بهذوءاجاذإءيشلاجرحجرتو«اهمحلواهلفكجرجرتيلفكلاةحترملايأةجارجرلاةأرملا:(ةحارجرل):(۲)

.(برعلاناسل)
.(ادعقم):(ج٬ب)يلتدرو:(ادعصم)

.(ێفتف):(ط)يلامناكمدرو:(ايعتف):(۳)
.(ترطخ):(ج٤٬ب)يلاهنمًالدبدرو:(تدعق):(٤)

لاموكرحتاذإ:اديمديبءيشلادام:ناسللايلءاجوةرتخبتملاةليامتملاةأرلايهو«لوعفنزوىلع:(دويملا)

ةأرملاتدامزاحلانمو):ةغالبلاساسأيفءاجو‹تليامتناصغألاتدامو«رتخبتولنااذإديدامو

.(تسیمتوتسامو
.ًاطخوهو(ةجهبلا):(ط)يلتدرو:(ةحم)

.ًاطخوهو(یهڙ):(ن۽ه)يفتدرو:(اهز):
.(نسحلا):(و)يلامناكمدرو:(كلملا)
.(اددحتاهيفنسحلااهنمديازت)ةغيصلاهذمبيناثلارطشلادرو:(ط)يلو-

.(داز):يتدرو:(هات)
.(هیف):(ج٤٬ب)يلتدرو:(اهيف)
هضعبرهاوجبللکميلح:دجانملاو«نييزتلاديجتتلاو‹نيرا:دجتلاو(اددحت):(نءج٬ب)يفتدرو:(ادحتت)

.(برعلاناسل).لفنرقوأبهذوولؤلنمدئالقيهو‹دَحْنِماهدحاو«نيمضعبىلع
ةرفخلاتوصلاةضفاخلاتوكسلاةليوطلاةييحلايهليقو«طقسسمتمليلاركبلاءاسنلانمدورخلا:(دورخ):(1)

.(برعلاناسل)سنعتملوراصعإلاتزواجدقةرتستللا

ِ.(1)مقرتيبلايلاهريسفتقبس:(دويم)
يف(مسحلاةعلتمم)ةراتمحللاةريثكةضبلاليقو‹مدلاةرهاظلادلحلاةقيقرلايهو‹دحاونعمناظفللا:(ةضبةضغ)

.(ةضغةضب):تدرو:(أ)يلو(برعلاناسل)ةعاصن
:(نەمءأ)يلو(ايضلا):ءاز؛جءب)يفامناكمدروو.رعاشللةغلوأ«ةرورضللةزمحلاتفذحءايحلااهلصأ:(ايحلا)-

.(ابصلا)
-1۹۳-
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-1

-۳

٤-

رَفْوَحتاذةنونكَمةولولك

اهُيزَيفادقلاكلاذَقالولف
اهفدربجاجتراوضايباللولو

تّرثأدلاىلعتةنولو

يناردأْمَلنيَملاظاحلالوو

اهباشلاليبحنزذّهَشباشولو

دقوميلايرنِجل
9اد1Fاضاهيل

©ادمتلللو
0©ادّباهقاسنِنتاظْحَلتمرولو
©?ادّيلاونيللاناهيكلأ

©[ىدّصلا]نمءاغَّسلايهفاهتقيرب
٩یدتهاوباطمِلیبوطایفبطيبيطنِمبايطألاوبْيطلايه١

ادتفوللاقىلإاموفراقروسسيتدقق[و]

.(يز):(طءأ)يفتدرو:(ير):(۱)

: (۲)

(۳)

: )4)

:

)١(:

: )۷(

: )۸(

سأفقوف«سرفلاوناسنإلانمسأرلارخؤمعامج:لاذقلاو«فيحصتوهو«(لاذف):(ط)يفتدرو:(لاذق)
.تيبلااذهيفهلمكأبسأرلااهمدوصقملاو(برعلاناسل).ةلذقأعمحباوافقلا

¿فادفلا:باوبصلاو(قادعلاك):(ن)يفو(فاذغلاك):(ط)يفو(فاذقلاك):(وءأ)يفتدرو:(فادغلاك)

رعشلاكلذكو«افادغشيرلاريثكلارسنلايمسايرونافدغعمحلاونيحانحجلارفاولابارغلاوهو

.(برعلاناسل).رفاودوسأفادغرعشو‹دوسألاحانحلاوليوطلادوسألا

.(اددحب):(ج٤ب)يفتدرو:(ادرحب)

.فيحصتوهو(قرملا):(زءا)يفتدرو:(فدرلا):

.فرطلانمةقرولالكاتلةملكلاهذهتطقس(و)يفو‹فيحصتوهو(ادهلم):(ن)يفتدرو:(ادبلم)
.(ذخفلا):(زءوءا)يفتدرو:(دخلا)
.(نيعلا):جيفو(سللا):(زءأ)يفتدرو:(نعللا)
.(ي):زوجيفدرو:(نم)

.فرطلانمةقرولالكاتلةملكلاهذهتطقس(و)يفو«(اهظحل):(ز)يفاهناكمدرو:(اهقاس)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ادب)
.(اهيفك):اهناكمدرودقفخسنلاةيقبيفامأ«(ه)يفتدرواذكه:(اهيبعك)

.(برعلاناسل).طلخيأ:(باش)

.عوفرملعافاألطخوهو(ادهش):(و)يفتدرو:(دهش)

.(يهو):(ج٬ب)يٿتدرو:(يهف)
.(برعلاناسل).شطعلاةدش:ىدصلاو«مسرلايفًاطخوهو(ادصلا):(ه)يفتدرو:(ىدصلا)

۔(اهبیطرشن):(ن٬ط)يفتدرو:(اهرشنبيط)

.(ناف):تدرو(ط)يفو«مسرلايفًاطخوهو(نأل):(مه)يفتبتك:(نشل)
٠(ادبأت):(ط)ينو(ادوأت):(ج٬ب)يفتدرو:(اديأ)

-١٤۱۹-



)ارلغزتاهردنصنعةلحرم بئاوُداهمنيفدرلاىلعلاحجو۷

©ادّخلاوجيرارفلاتارلاشيحاليلحلاويللاَنينرُتْعِمَس-۸

©ددوفطلباريراوقاهلِإاومّلسأواهيلَعنادلوفّوطَو۹

©درماذيذليفاصلالمللإ ةذَلراونابألاوءاًملاني٠

ً©ادلخُماميقتلُمےيهتشتامواهبنيَو١
"Wr٦ڪو71ً(

©'ىدَحْلِلنقلنايقعلانمفاحص

go Wi

هکافلکنمنیجوزاهوحَتیرَت -۲
۰موے22ضف۰مةنآب-۳

مص

تعداذواذهل1تّهَشااماذإ٤
.8
م

م

تآراموايهشاعونصمر-٥

“دجنتييرهللاكَاحْبسب
>ادقومورانوالجرهُل

.(تلاجو):(ط)يلتدرو:(لاحو):

.(برعلاناسل).هنيسحتوهفيظنتورعشلاحيرست:ليجرتلاولحرتلاو«حّرسملا:لحَرللرعشلاو.ةحرسميأ:

.(نینح):(ا)يلاهناکمدرو::(۲)

.فیحصتوهو(تابر):(طءا)يلتدرو:(تانر)

.(برعلاناسل).جاحدلادلونميفلاوهوجورفعمج:(جيرارفلا)
ءاحلاركبنوكينأنكمبو.(برعلاناسل).فرطلاددحموهوةراححلاهبرقتتسلفهبش:.(ادحلل):تدرو:(ادحلاو)

رعاشلافذحدقو‹جيرارفلابامنارتقأللمتحماذهو(برعلاناسل)ناذرحلاديصيورطبرئاطوهوةاعمجرهونجلامع(ادجلا)

.ةرورضللفلألاقلطأوةزمملا

.(طيسولامحملا)دحاوععناظفللاو(ارملس):(ط)يلتدرو:(اوملسأ):()
(ۍقصملسعنمٌرانأونییراشللذلرمحنمرانوهمعطويغنيملنيلنمرانونسممغءامنمرالاهيف):لاعتهلوقىلإةراشإتييلايل:(4)

.(١٠/دمحم)

.(ذلي):(نەز.أ)يلتدرو:ذل:

.)(نودلاخاهيفمتنأونيعألاالتوسفنألاهيهتشتاماهيفو):لاعتهلوقىلإةراشإتيملايل-

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ىرت):

.خسانلانميوحناطخوهو(ناحوز):(ط)يلتدرو:(نيحوز)

.فيحصتامهالكو(ادبلم):يلو(اديؤم):(طءومأ)يلتدرو:(ادبؤم)

-(۲(نوهتشياممريطمحلو):ىلاعتهلوقةيناثلاو(ناجوزٍةهكافلكنمامهيف):لاعتهلوقلوألانيتكركنيتيآىلإةراشإتيمايل=
.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ةينآب):(۷)

.(دجریزو):(ط)يلامناکمدرو:(نموةضح)

.(برعلاناسل).صلاخلابهللاوه:(نايقملا)

٠(برعلاناسل).ىودحلاهاطعأ:هادجأو«ىطعأ:ىدحأوةيطعلايأىودجلاييعيو؛روصقمهنأباوصلاو.(ادحلل):(م)يلتدرو:(ىدحلل)

.فرطلانمةقرولالكات(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(اماذل):(۸)

.(ز)نمةملكلاهذهتطقسو.(واله):(أ)يلامناكمدرو:ٌالكأ)
.(كناحبسف):(ط)يلتدرو:(كناحبسب)

.زئاحوهو(ادُمحت):(ج؛٬ب)يلتدرو:(ادُح)
.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(رضحيف):

.فیحصتوهو(الغب):(م)يلتدرو:(يلغي)



٦-

۷-

۸-

۹-

۰

اهبلاوروُلاوناحيرلاوحولاعت

ةعاَسلکيفًذادرتاهل

ليانهُلريرسقيوف

ِرظاوَنامتافّرُغيفو
e 2oےکەل.

اهنأكيرْحَتاهينيو
ی°°eل.

رازضورلاوضورلايقسَنفضيف

اهراجرعلاوكللاَكيلَم
®ووو

بناجلكنيكالمألاوليربجو
و7و

اهنودواهيفسفْنلاوملاكلف

0(ادرنانجلاضورقدَر

)٢(اددجحَبدديراميف

)0دهمررضُخرقعىلع

®دريزحولتناباهنيلو

aٍدْعَرلائادباحَسدوعر

٩ادضَنَماحلطوًانامروالتو

ادّعَقَمقدّصلاٍدَعَفَميفاهلنإو

“ت۵ ٩”ادنهلاليتتامهمُئازَع

:

: )۷(

: )۸(

22 وو o

اهعقووفويسلارحىلعربصو
و0.و اهيلتربعنإال

)۷(۰.د41

ادلبرحلاورهذلايهاودضوخو

“”ادقلقواديبواداجُلأواراحب

.فرطلانمةقرولالكآتلكلذو(و)نمةملكلاهذهتطقس:(حورلاعم):
.(اماذلو)تدرويفوءفرطلانمةقرولالككلذو(و)نمةملكلاهذهتطقس:(امنذلو):

.(دیرت):(و)يلتدرو:(ديرت)

.(اددحب):(ز)يفتدرو:(اددحت)

.(هعضت):(و)يتدرو:(هغصت)
ءناخشلاسفانطلاليقوةيشوملاطسبلاليقو‹جابيدلايرقبعلاو‹شوقنلاوغابصألااهيفيلاطسبلايرقبعلا:(رقبع)

.(برعلاناسل).ةيرقبعةدحاولاو

لا)(ناسحيرقبعورضخفرفرىلعنيئكتم):ىلاعتهلوقىلإةراشإتيبلايل-

ر

م

.نزولارسكت(ول)ةدايزنألفيحصتوهو(مولو):(ز)يلتدرو::غو):
دشضنلاو.زوملارحشهنأريسفتلايفيفءاجو«(دوضنمٍحْلَطو)نآرقلايفهرکذدرويذلاوه:(ادضنمًاحلط):

.(برعلاناسل).ًًصارتمنوكييحضعبىلإهضعبٌمْضيذلايأ

.(مل):(ا)يلاهناكمدرو::
.(ط)نمةملكلاهذهتطقس:(اهيف)

.(زج):(جء٬ب)يلتدرو:رح(

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ادعلل)
.(تلدع):(ز)يلتدرو:(ترعم)

.دحنوداجنودلاىلعًاضيأعمجيو‹ىوتساوعفتراوفرشأوضرألانمظلغاملكوهو«دجعمج:(اداحتا)

.(برعلاناسل)
.(طيسولامحمملا).ةالفلايهوءاديبعمجديبلاو.نزولارسكتامنألًاطخوهو(ءاديب):(ج٤ب)يلتدرو:

.(طيسولامحعملا).دفادفىلععمحتواهبءيشالةيوتسملاةعساولاضرألادفدفلا:(ادقدق)
-۹-



9ادربحلدلاتكرنِالوًابحاصتّشدامفساُتلعَحنإالو۷

©ادعِهِْضَفنمهوُجَرأامترنآاوللرادلاتْرَحَهنإالو-۳۸

ىلإ۹ ©ىدًّملالإتيبارحنيدللوةحارفعلاليلرانأىل

ً©ادَحْلُمتنكوأريطلانوطُبتلحنيوًادهْشَتُمتينإيلحوامف٠

)°(ادلضرألالإموييفهافاوفهحناحيفfرَكلذُأ-1

٩ادفاهلتکوابةباصعرفظأينهف٤

9ادقمتقاموٍظْيَغىلعتمانىغّولاتّدشاامتْيَحتئابوتناکف٤

“ادَحلأيحللداحنإلابمهاذإاليتموذليلَعسي٤٤َ
TP e 7 oo oA 2e۹(

۱ادخناواهيفراغاهربنامعتادهلسيل-0ە

.(تنکام):(ب)يلاهنمًالدبدرو:(ٌتمدام):(۱)
.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ادرجأ)

.فيحصتوهو(هلعف):(و)يلتدرو:(هلضف):(۲)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ادغ)
رهفلمرألاامأ.براريقفللليقامكلمّرلاباوقصلمنك«نمهلصأو«هدازدفيذلا:لرل:لِ:()

.(برعلاناسل).ةلمرأةأرملاو‹لمرأريقفلللاقيو‹ةجاتحلاةلمرألاو‹جاتحلا

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ىدللا)

ريقلابناجيفنوكييذلاقشلاوهودخلانمةذوخأم.روبقموأنوفدمعميلوعفممساءاحلاحتفب:(ادَحْلُم):(8)

.(برعلاناسل).تياعضوم

.خسانلانمفيحصتوهو(ادلحبقحلایرلهامویهافاوف):ةغيصلاهذمهب(ط)يليناثلارطشلادرو:

.(یلع):(ن)يلاناکمدرو:(للا)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ادِلُْم)
.(ناهف):(ا)تدرو:(ئبهف):(1)

.(يرهظ):(جيلتدرو:(ارهظ)

٠(ادب):(ط)يلاهناکمدرو:(ادف)
٠فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةلمحلاهذهتطقس:(ادفافتنكو)

.(أ)يلدوحومريغتيبلااذه:(۷)
.(تناکو):(ن٬ط)يلتدرو:(تناکف)

.(هبفيرعتلاقبسدقو).يصورخلاناذاشنبليلخلامامإلاوه:(ليلخ):(۸)
.(برعلاناسل)ضرألانمرعقلارولو.راغألاقيالو‹رئاغوهفروماىتأيأراغ:(راغ):(۹)

.(برعلاناسل).ىوتساوفرشأوضرألانمعفترااملكوهودخلاىتأيأ:(ادحنأ)

-1۹۷-

 



-آ

-tY

۸-

۹-

40—

1٥

0۲

o۳

7

00

1

: )(

(۲)

: (9

)٤:

(°):

():

: (۷)
: )۸(

: )(

هباکرتحنليللاكركعكف

ةمامأمايأىس

نبقافلاملاوماوقألاىرلاقو

هوضتموقلاكرثأمَنىلاي
اقثاوهللاوهبنكلو

هدْصَقدصقيالنمهللاىح

ةهْحوُدقَّولالباقاماذإكاذَق

لزانُدقفَولاليلقاگ
f} o ى

حصي

0وو.0م

تّرشبوارطرايخألاهبترف

اتمرصوديلإباجأ
9g 7 ۳ 4

.۰

هدعوويلئاولاديعوبقف

١ادّرفَتدقنمتاعاطىلإبيج

”ادذشأوليمجلانالوكي1

©اديانبددشاف[كاذه]ارونحن

9ادكحمأبئاتكلایدحإىلناکُدَقَل

©ناكوأضرلَ
©”ادِصقَممارامسلبولورص

ديوُهنئدلنيىفإلحب
 ادينُمسرافًاضيأراصدقو
©ادريدَامناسُخإلانِيىدْسأو

١ادكأوليمحلاَدْعَولا

.(بح):(ط)يلتدرو:(بيحب)

.(الوأ):جلتدرو:(نالو):

.(كرتا):(ا)يفتدرو:(یرت)
.مسرلايلًاطخوهو(اذاه):(م)يلو(كاذاه)تبتكدقفب٬ف)يفاما(نز«أ)يفتدرواذكه:(كاذه)

.(ةوخن):(طءزيلتدرو:(هوحت)

.(اقثوم):(ن)يلتدرو:(ًاقثاو)

.(مل):(ا)يفاهناكمدرو:(9)
.(ادصقأ):(أ)يفتدرو:(ادصقم)

.(هيدل):بەءأ)يفتدرو(هندل)

.(رابخألا):(م«ب)يفتدرو:(رايخألا)
.(ترشبأو):(ط٬ز)يلتدرو:

تيبلايلو(...هدعوويلئاولاديعوبقثف):(٠٠)تيبلايلهلوقليلدبيلئاولاسرافهبدصقيهنأودي:(سراف)
كلذيفنيروهشلملاءامعزلاوأداوقلادحأهلعلومسالااذهلةمجرتدجأملو(...كادانسرافايف):

.تقولا

.لمتحوهو(ادعصم):(ج٬ب)يلاهناکمدرو:(ادعسم)
.(اببح):(ن)يلتدرو:

.(ذخف):(ا)يلامناكمدرو:(قشف):
.(ديكولا):(ن)يفامناكمدرو:(ليمحبا)

-14۸-
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هدْنِعلحنمكادانسرافايف

اواذِإعاللقسرافايو

هلأيافقلانيدكنَععدو
ْمُكلهَحلهجايلوأايتسلالأ
ةطفوفارتعاونسربكىلع

باسجلاموييذلااذنمف

„pe

ةهَيأراماذإاضيأمهللقو

8و

٩ادّنلاعمّاواقَحَكلالَج
7مو

©”ادمقحلاىلإبلطاوالحُعْمَقف
ُو

©كراثبمقاولاقوكلِ

®ىحضَيلْمَش
©ادَعْبُمريانمىحضأنأنوديرت
9یدحلاىلإيدّهَيلْدَعلامامإناب

©ادوحتتحرجاملمحو

 ادلَُميوآلهايفابىحضأو
ادُمَعَتمامإلانوُمَذَيكيدل

ٹیحصخشمساوديامیفسرافوعوفرمیدانمهنألًاطخوهو(اسراف):(طءز)يفتدرو:(سراف):
.فیحصتوهو(افراق)اناکمدرو:(ن)يفو.تارمةدعرركتا

.(لح):(زاطجەبەلتدرو:لَ

.فيحصتوهو(كلالح):(طءز)يلتدرو:(كلالح)
.اطخوهو(ًاسراف):يلتدرو:(سراف):

.(ادصقم):(ج٤ب)يفو(ادعصم):)نەمەطزە(يفتدرو:(ادمسم)

.(۷٥)مقرتيبلاتيبلااذهعقوميل(ط)يلو.(طءزءأ)يلدوجومريغتيبلااذه:
.(ز)نمةملكلاهذهتطقس:(كنع):

.(یحضأ):(ط)يلتدرو:(یحضب)
هفلاخیحضاوفيحصتوهو(اددسم):تدرودقفيلامأ(ناطزجيلتدرواذكه:(اددبم)

.قايسلا

.ًاطخ(ال)ةدايزو(التسل):(زءأ)يفتدرو:(تسل):

.(نوديری):(ج٤ب)يلتدرو:(نوديرت)

.(نع):يلتدرر:(نم)

.(ةنظو):(ج)يلتدرو:(ةنطفو):

.ةرورضللءابلاَنُكَسو«ربكاهلصأ:(رْيك)
.فيحصتوهو(ادوحت):(م)يلتدرو:(ادوحت):(۷)

: .(سيلف):(ز)يلتدرو:(سيلأ))۸(
.(رصنب):(طزجيلتدرو:(رصنل)
.(نيدلا):(ط)يلامناكمدرو:(قحلا)
.(نل):(ن)يلو(نم):(طزءأ)يلتدرو:(اع)
.:يلتدرو:(یوآ)

-1۹-
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م1ْەەتاةرييسراسدقلدَعلامامإس۷َ

ادقویمدأوافْطَقادهلاسوؤریأرذِفقلیمتناوافع-۸

0ىدلاوَفْيَّسلاُبِضْحُيفوطَعفوؤرعدلصمبالإهللالَمو4

)9ادّلبأواسكنناکیجريوباهُبنكيلولاصحخلاهيفنكتلنإو٠

©”ادهمكيفكيلوقلااذهنكٌرجاعتاباوحلادَرنعتنأامو١

اديَعلاوىوِنلالُهالیرناةعيدخلاكايِإكايإو-٢۷

9راجنملاجلايفكسلامشَحُمنوكُتنأضارانأامف۳

.(يع):(ا)يلتدرو::(۱)

: )۲(

: (7)

: )4(

:

: )(

: )(

.(ادوحن):(ج٬ب)يلتدرو:(ادّحوت)

.(فطعلل):يلتدرو:(فطقلل)

.(ًاعطق):يلتدرو:(ًافطق)
.فيحصتوهو(ىحوأ):(ط)يلتدرو:(ىمدأ)

.(ادٌف):(ج٬ب)يلتدرو:
ععيذلاعوْصلاوهسيلو(برعلاناسل).مالكلاىلعءيرجلاغيلبلاو‹ههجوليضاملا:عّدّصِلا:(عدّصمب)

.(فيسلابضخي):كلذدعبلاقهنألفيسلا

.(فوؤرفوطع):(ز)يلتدرو:(فوطعفوؤر)

.فیحصتوهو(بطخي):(ن)يلتدرو:(بضخ)

.(نکی):يلتدرو:نكه

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(امو)
.(زجاعبباوخلا):(ج«ب)يلامناكمدرو:(زجاعتاباوحا)
«ميحتةغليهامكةلماعريغ(ام)نأرابتعاىلععفرلاف«نازئاجناهحولاو«(ازجاع):(نءز)يلتدرو:(زجاع)

راجهنإفاهيلعمدقتمريخلالومعمناكنإواهربخ(ازجاع)وسيللمعةلماع(ام)رابتعاببصنلاو

۔س٢۳۰۲ص١۱جلیقعنباحرشرظنا).سیللمع(ام)لمعنمعنمالرورحبو

.(ىوملا):(نەط)يلتدرو:(ىوغلا)
.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(امف)

.(امشحب):تدروخسنلاةيقبيلو«ادمععحصألاوهو:(مءزءأءه)يلتدرواذكه:(ًامشح)

.(نمك):(ط)يلتدرو:(نل)

ەوە



2ووو ۱مووٌووو„ا

یدررُخمهسراعمهرخفف٤

ادمنوكُتاليكمعموكعبرظلاوىرنملسو٥

اددةبغرهيلعاوُماحلمُهَلامحلايفهللاواوملَعولو

©ادّشْرُِيلوقأامْعَمْسافللالإايعادَكّشِدَعالارتْنِكَلو-۷

)دشلاكلهيف7صاامّمَصُمقف-۷۸

©”ىدتراورْخفلاقوهُننمامايذقبو۹

ادرسًدَحَأاقصهضْرِعىلعااغحرايفتارب

.(مهرجهر)تدرو(ن)يلو«(و)نمةملكلاهذهتطقس:(مهرخفف):(1)

.(طيسولامجعلل).ايهويهبىهو«َفُعَضيأ:(ىهو)
.(نملسف):(ط)يلو.(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(نملسو):(۲)

.(مهفراعم):(ن)يتو(مهفزاعم)(ط)يلو(مهقرافم):يلتدرو:(مهفراقم)

.(نوکی):(وءج٤باريفتدرو:(نوكت)
.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةرابعلاهذهتطقس:(اوملعولو):

.(اولاح):(ط)يلتدرو:(اوماحل)
.(اددست):(هشماهو«ن)يلتدرو:(اددشت)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(نكلو):(4)
.(ًابغار):(ن)يلتدرو:(ًيعاد)
.(ادشرتكتمدعال):(ج)يلتدرو:(ادشرتللوقأام)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةلمحلاهذهتطقس:(العللمقف):

.(ممصو):(هشماهو؛ناطجيلتدرو:(مصأ)
.مدو(:(هشماهو‹وء؛ج)يلتدرو:(مرو)

.(ادلخ):(ط)يلو(ادتح):(و)يلو(ادعصم):(ج٤ب)يلتدرو:(ادشحم)
.فرطلانمةقرولالكآتل(و)نمةلمحلاهذهتطقس:(ديوسبقثو):(1)

يلقحسإوبأهحدمدقو‹نینبديوسهمساوهشویجةدايفيلقحسإوبأمهيلعدمتعانيذلاداوقلادحأوه(ديوس)

مجارتلابتكيفةمجرتهلدحبملفسأللواننأريغ‹ناويدلااذهنمةريثكدئاصق

.(مايقلايل):(ن٬طزءج«ب)يلامناكمدرو:(مامتلايذ)
.فيحصتوهو(عوط)(ن)يلتدرو:(قوط)
.(دحجنا):يلامناكمدرو:(رخفلا)

.(قدصلاو):يلتدرو:(قدىصلاب)

 (ايرم):(طزوجيلتدرو::(۷)

(دحأقدص):(طءز)يلتدرو:(دحأًاقدص)
.ناتیاورلادجوت(م)يلو(ادرحف):(زءأ)يلتدرو:(ادرحب)



¥ی2۶4oeو الحمارباصانيهارأينزفتدمارزأهبشفرو

0ادَدْوُسَوًالُصّوواريكذئواركذوةّجُحَواراصيأاواحْصُتكودو۲

ادورباسحلِل'ىدانأموياهيظَتدنعاهُددلعأدقاهذُحَف۲

©ادّلَحَمارصان[ناعد]نمهبمحااذامءالآلاوذلاقاذإ#4

©ادهُحُمناكْنَمنيعلاروحب[ىزاج]وهلعِهيلِإوعدينمساحو

د

و

©ادمَحُميَاراتْخُلاىلعيلَصأيابيدهُجدعبيلوقمخا

-۸AY9ادوُسُأرهایدُمبیبرغمادامواكلاتّضیباامهللاهيلعیلصو(

: (۱)

: )۲(

: (9)
: )(

:

: )(

.:(و)يلتدرو:(ُدُشْف)
.(انيمأ):(ن)يلتدرو:(انيم)
.(اراظتنا):(و)يلتدرو:(اراصتناو)
۔(یرکذ):(ج)يلتدرو:(ارکذ)

.(الضفو):يلتدرو:(الصوو)

.(اددۇسوًالصومثاركذكنودو):ةغيصلاهذهب(نءط)يفيناثلارطشلادرودقو*

.نيبفيحصتوهو(يئاعد)تدرودقفخسنلاةيقبو(ه)يلامأ(كاعد):(ز)يلو(و)يلتدرواذكه:(يناعد)
.(وعدت):(ج٬٤ب)يتدرو:(وعدي)
امحیحصلاو(زاجو):(ه)يلو(زاحو):(ط)يلو(زافف):يلو(راحو):(أ)يلتدرو:(ىزاحو)

.هانتېثأ

.(ادمْحُم):مطزوجيلتدرو:(ادهحب)
.(يدمح):(ن٬ط)يامناکمدرو:(يدهج)

.ناتياورلادجوت(ب)يفو(ينإف):يلتدرو:(ينأب)

.ناتیاورلادجوت:(ب)يلو‹«فيحصتوهو(بصتنا):(وءج)يفتدرو::(تضيبا)
لوقت«ماللاوفلألااهلخدتالوفرصتيالةفرْعَم«سمشلامسا:مضلابءاكذ):برعلاناسليلءاح:(اكلار

لعلو.اهئوضنمهنألاكدنبا:حبصلللاقيو‹وكذترانلاتکذنمةقتشميهوةعلاطءاكذهذه

.ةرورضلابابنماهفّرَعرعاشلا

وهوداوسلاديدشفئاطلاببنعلانمبرض:بيبرغلاو‹«بيبارغىلععمجيوداوسلاديدشلابيبرغلا:(بيبرغ)

.(برعلاناسل).اداوسهدشأوهدوجأوبنعلاقرأ

.(نم):(و)يلاهناکمدرو:(یدم)



]٦۱[

:ليوطلارحبلانملاقو

©لباولاكامّسلا[ءْوَنبِ]دُمَحُمابايللاكاَقسيب-١

(ةديصقلاةيافحو٢۲نم)تايبألااهنمتطقسثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه
.ةطوطخملانمقاروالاضعبنادقفةجيتنكلذو

يضاقلاءاثريفافمنأةديصقلاىلعأيفبتكدقف(ز)ةخسنلاامأ«هدلوءاثريفيهةديصقلاهذهنأ(ط)يفدرو*

ملوهتينكركذيذلاهنبا:لوألا«نيصخشءاثراهيفعمجرعاشلانأدجيةديصقلالمأتينمو.دمحأنبنسحلا

:ناكاو.(٠1)مقرتيبلاكلذكو(ّيِب)هلوقبالهحاتتفاوةديصقلانمىلوألاتايبألاكلذىلعلديهمساركذي

كانهنألا؟اذهنسحلاوهنمةفرعميفعقيلاكشإلانأريغ.(اهدعبامف٠٠)تايبألاهيلعلديويضاقلانسحلا
نيالارونهركذشيرقنبديعسنبنسحلايضاقلاوهلوألا.مسالااذهبةرتفلاكلتيفنيينامعلاءاملعلانمةثالث

نأبيفيناكهنأو(١ج)نايعألاةفحتباتكيفدشارنبصفحمامإلاةريسوديعسنبدشارمامإلاةريسيفيلاسلا

شيرقنبديعسنبنسحلانأ٠۳۲صيلاسلاركذو«دشارمامإلاةافودعبءارشلانمهيلعاوناكامىلعةارشلا

نبنسحلا:ناثلاوقيقحتلابسحليلخلامامإلانمزيفيأةئامعبرأونيسموثالثةنستاماذه

هركذو‹«۲٠۳صنايعألاةفحتيفيلاسلاخيشلاركذامبسحناذاشنبليلخلامامإلايضاقوهويناوزنلادمحأ

لدتساوليلخلامامإللًايضاقلمعدقنوکينأىنهنأروغ١۳۲ص(١ج)نايعألافاحتايفيشاطبلافيسخيشلا

هنأوناذاشنبليلخلامامإلاكرديملهنأيأةئامسمحونيعبسوتسةنستامهنأىورملانأبكلذىلع

عرشلانايببحاصنألليقامكعرشلانايببحاصيدنكلاميهاربإنبدمحم(ًاذاتسأ)ًاخيشنكيم

ةنسيفوتيذلايراجحلادمحأنبنسحلايلعوبأيضاقلاوهثلاثلاو.ريثكبهذاتسألبقيأه۸٠٥ةنسيفوت

هتافونمزنأل«شیرقنبديعسنبنسحلاخيشلايألوألاوهءالؤوهنمححرألانأهارأيذلاو.ه۳

.ناذاشنبليلخلامامإللًارصاعمهنوككلذكوةايحلاديقىلعرعاشلادوحوعمادحبسانتي

يفمقربتيبلااذه:()
نمةوخالادحأكلذبيندافأامكةمراضحلاةغلوه(ابأ)نمةزمحلافذحويثرملاهنباةينكهذه:(دمحماباي)

.يمرضحلصأ
ءرعاشللةغلوهو«واولاديدشتوةزمحلافذحبيأ(ونب):(موحه«جبأ)يفتدرو:(ءونب)

تناكو«بسيغملللاماذامجنلا:ءونلاو«هانتبثأامبسح(ءونب):تدرو(ن«ط)يفنأريغ

درودقو«اذكِءْوَبانرِطُم:نولوقيو‹اهنمطقاسلاىلإدرملاورحلاوحايرلاوراطمألافيضتبرعلا
.(برعلاناسل).كلذلوقنعيهنثيدحلايف

.ءاونألابكاوكنملزعألاو«هلءونالحمارلاو«لزعأوحمار:ناكامسامهوفورعممحب:(كامّسلا)

.(برعلاناسل)

.(برعلاناسل).رطقلامخضلاديدشلارطملا:(لباولا)
.(برعلاناسل).دعرلاةداحلاويودلا:ديدمحلاو‹ظيلغتوصهليذلا:(ددهتملا)

س۳۴



(۱

(۲)

:

3

: (°)

:)1(

: (۷)

كيفَبْلقلانافيَ
لابكاينديفتشِعامك

ةيزرنياضتروأامٌنكلو
اهرييسأكفيالنزحلالغأو

ةرْصَزوشعالذل
ا

لاولولاليكيدو
©دغىلإدازبايثدلانَِتلَحَر

صوميقلحجيفهَلْ
۵ِدَحْلَمنطبيفتغدقو

2قرمبيِطیرئوارورُسنيب
ٍ©دُجَوَلالاجيفىحْضأفيلع
©ايالاتير

.(م٤و)يف(٤)مقربتيبلااذهدرو:

.(هیف):(و)يتو(كنم):(ج«ب)يفتدرو:(كيف)
.(برعلاناسل)وأنزحلاوأدحولاةدشنمريحتوهلقعبهذيذلاهلاولا:(ةلاول)

.(يعومد):(ج۽ب)يفتدرو:(يعمدر)

.(لباولا):(نءط)يفاهناكمدرو:(ولوللا)
.فرطلانمةقرولالكأتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ددبتملا)

يف(۱)مقربتیبلااذهدرو:

۱.(م٤يف(۲)مقربتیبلااذهدرو

ءاحلارسکبلجلاو.لمحباوصلاو.فيحصتوهو(لفحح)(نءو٤ج٤بآ)يفدرو:(لج)
.(برعلاناسل).لاخلخلا:لجحلاو‹ديقملايشم:لجحلاو‹ديقلا:اهحتفو

.فیحصتوهو(دّصرم):(ب)يفتدرو:(دّصوم)

.فیحصتوهو(كفت):(ط)يفتدرو:(كفي)

.ةقرولالكاتل(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(دحلمنطب)
.(يغب):(ط)يفتدرو:(نيعب)

.(یرت):(و)يفتدرو:(یرن)
.فرطلانمةقرولا(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(دقرمبيط)

.(نئل):(ط)يفاهناكمدرو:(دقل)

.(رجفت):(و)يفتدرو:(رجفي)

٠(٤)تیبلايفهریسفتقبسلجعمجلاجحلاو«(لابح):(ن«ج٤«ب)يفتدرو:(لاج)
.(برعلاناسل).نزحلاوهودحولاةدش:دحوتلاو.لمتحعوهو(دحوتلا):(طءو)يفتدرو:(دحوتلا)

۔ناتیاورلادحوت(ب)ينو(ينأك):(ن«ط)يفتدرو:(يننأل)
.فيحصتوهو(انقلا):(ط)يفتدرو:(انفلا)
حرش)(ددشتملاشحافلالامةليقععيفطصيوماركلاماتعيتوملاىرأ):دبعلانبةفرطلاق«راتخييأ:(ماتعي)

٠.(١۱۳ص-يزيربتلابيطخلا-رشعلادئاصقلا

¥.



۰ ۲ و e و oo ro

0© ٍدُحوُلاىذىلإىضاقلانّسحلالإةليسوويفعدلانإكشن٠

0© ٍدَيلاولرلعطقأايانماهمرامَدْعَبحصيقلانيدناكاذإ١

0ليِعوىعسدیراماذإمويلامالمو-۲

©دُجَهَلادُنِعٌميهاربيإةلالُسُدَمَحُمُةيقفلاسيفوبألوقَي۳

١دَمَرَألبسنيجباحَسشاَشَرناکعدنينيعلللاسدقو٤

©ددئومامايفىسنِيوأكؤازَع٥
“دجروغلكيفهراثآوهصخشريغبغيملاناحأنِإَق

.رعاشللةعلةزمحلافذحو«ءازعلااهلصأازعلاو«فيحصتوهو(ىرعلا):(م)ىفتدرو:(ازعلا):(۱)

.تيبلااذهيفافعمالو«(ةكاكرلاو):(م«زءو«ىفاهناكمدرو:(هلءاكبلاب)

.(الا):(ج٤ب)يفاناکمدرو:(هل)

٠.(ىلع):(م٤طزوءبآ)يفامناكمدرو:(لوألا):(ىلا):
يذلاشيرقنبديعسنبنسحلاهنأححرالانأانلقو«ةديصقلاةيادبيفهانفرعنأوقبس:(يضاقلانسحلا)

.ناذاشنبليلخلامامالانمزيفةرجهلل٤٥4ةنسيفوت

.(ىلع):(1)يفتدروةيناثلا:(ىلإ)
.(حبصأ):(و«ج٤ب)يفتدرو:(حبصي):

۔(قغالبلاساسأ).هربصليع:لاقي«َبِلَغيأ:(ليِع)ف«نالمتحمناظفللاو(ليغ):(و)يفتدرو(ليع):(4)

.(طيسولامجعملا).قرس:عع(ليغو)

.هلثماهيقفناكدقورعاشلانباسيقنبميهاربإنبدمحموه:(ميهاربإةلالسدمحمهيقفلاسيقبأ):(5)

٠(طيسولامجعملا).ليللاةالص:دجهتلاو.فيحصتوهو(دهجتلا):(و)يفتدرو:(دحهتلا)

.فیحصتوهو(لاق):(ن)يفامناکمدرو:(لاس):
ءدمرأباوصلاىلإبرقألاو.(دبزم):(تهشماه)يفو(دبزي):(ن«ط)يفاهناكمدرو:(دمرأ)

.(طيسولامجعملا).رغألادمرألاو«باحسللتعن

.(ىسألاو):(ط«ج«ب)يفتدرو:(ىسألل):(۷)

نأيعياذهو(هلتلقف):(۷٠)تيبلايفهلوقليلدبهنباناسلىلعرعاشلاىلإهحومباطخلا:(مامإاي)

.تومرضحيفالقتسمامامإراصدقرعاشلا

.(ددستو):(ن)يلو(ددبتو):(ط)يفتدرو:(ددشتو)

.اهنمضفخنأاميأ.(برعلاناسل).ضرألانمرعقلا:(روغلا):(۸)
.(برعلاناسل).ىوتساوفرشأوظلغوضرألانمالعاملكوهودحنعمج:(دجنأ)

Y۱



١ناکنمدشلليديوهبيذلامركلانايهَلتلف۷

ٍ©رَقوَكادبحاًضَولاهكركوهب'ىدتهُينملاضفلاُمَلَعلاىّضَم۸

0©نعقلَخاوامساهكيذلالّطَبلافلادَسألاىَضَم]۹

۵دُيادمرُمتوصبلوهَح هرددالمارىنأفةاعت٠
ِ©دْلَجّلادوجتلفيسادوج ىرّولاىلعتعاتئيكليف٠
ٍدَعهُملكىلعترجامرُتملهابمامإلاَتيمْصأفتحت-٢

©”ددوسوننمواهوُحَتلحنموامزراوختدده-٢

°دّوُعتاوُصأجرلاواهبرثيو اهماشوناملاونامُعضْرأو٤

(ماركلا):(و)يفتدرو:(ميركلا):(1)
.(يدتهي):(ن۽ط)يتامفاكمدرو:(ةيناثلا):(يدتقي)

.فيحصتوهو(لافقلاملعىضم):(مزءو«ج)يفتدرو:(لاضفللاملعلاىضم):(۲)
۔(هباودتهادعب):(م«ز)يتو(هئادتهادعب):(و«ج«ب)يتتدرو:(هبیدتهینم)

.ىرخألاخسنلاعيمجيدوجومهنكل«اوهسطقسهّلعل:(هريتدوحومريغتيبلااذه:)۳(

.ةسجحاحلاءاضقيففيفخلا«رومألايفيضاملا:لاحرلانم.()نمةملكلاهذهتطقس:(بْرّضلا)

`0(طيسولامجعملا)
.فرطلانمةقرولالك(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(ىفهاعت):(4)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةلمحلاهذهتطقس:(عاننمكلايف):

.فیحصتوهو(تيعن):(ن«م)يفتدرو:(تشعب)
.فیحصتامالکو(دولج):(ز)يتو(دولخ):(1)يفتدرو:(دونح)
.(تقال):(ج«ب)يفوفيحصتوهو(تلق):(نء1)يفتدرو:(تلف)
نيملسلاءاملعنمددعاهتمرهظ‹دمجتملانوحيجرهناهمسرفلادالبلامشمحاعألانادلبىدحإ:(امزراوخ):

.ريسلاباكبحاصهركذيمزراوخلاديزيوبأةمالعلامهنمو«ةيضابإلانماهلهأضعبناك

٠(٢٣٤۳۹صس۲جتوقايلنادلبلامجعمو)(۸۸ص/١ج يخامشللريسلارظنأ)

.(اهرح):(ج٬ب)یفاهناکمدرو:(اهوحن)
رظنأ)رابکءاملعمهنمرهظاهيفاولازالوةيضابإلانماهلهألك«ايبيللامشدالب(ةسوفن)اهدصقي:(سوفنب)

تدرودقو(رمعميحييلعل_(ايبيليفةيضابإلا)ةيناثلاةقلحلا خيراتلابكوميفةيضابألاباتك

.(اسوفنب):(زو٤ج٤ب)يف
ءيلامشلاضيبألانابأفرطيفءاموأعضوممسادْبدَبو.فيحصتوهو(دبزي):(ن)يفتدرو:(دبدب)

ةبلاويبلةمخضةيرقةيناهبنلاو«ةفوكلاوةكمنيبقيرطلافصنيفديفو«ةيناهبنلاوديفنيبلبحنابآو
اهلعلوهج۲۸۲ص٤ج۲٦ص١ج١جتوقايلسنادلبلامجعم)دسیبنم

.ًرتموليك(۸۰)يلاوحطقسمنعدعبتيلاونامُمبةفورعملاةيالولا(دبدب)
.(حيرلا):(ط)يفتدرو:(جنزلا):()

(دعرم):(ج٤ب)يفتدرو:(دوُع)

¥



اتماشَتُحبْصأمالسإلابتنك[نل]-٥

ىحدلافّشكامدعبالإتامامف١

هرَیأمالسإلایرالأ۷

قااذِإمدوُملاَبيِلَصناكو۸

بتلاحناسرفلااذإاذالم-۹

و

هنک

لئاسنيبامشْیلباکهبابىلع-٠
۶

7و7۶.

هلاوُسلانيالإمهمامو-١

)١دُبأ44کر7او

)۲(مfي
دَنعملکنيفيسلارارجغیورو
O°*ى دهشملکييرايخألاهبتّرَعو

o ~~ ss7۲7

°”ددوُلادنعلمكافوطع
2و40

 ٍدْفْحَملكيفِهيلإدري
و7

٩)درودعبارذُصمُصخوكاشو

©©رقْرُيدفرلالاسيملنإورسب
(۸) 42 s so ور oe

دحوت:(م)يفو«(نإو):تدرو(زءوأ)ينو«اهيوصتمتو(نأل):(ه)يفبصك:(نئل):(١)
.ناتياورلا

.(نأدعب):(ط)يفتدرو:(امدعب):(۲)
,(طيسولامجعملا).هوحنوفيسلادح:(فيسلارارغ)

.(مالسإللرتأ):(و)يفتدرو:(مالسإلاىرتاأ):(۳)
(دانحألا):(ج)يفتدرو:(رايخألا)

.ناتياورلادحوت:(م)يفو«(ادرف):(و)يفتدرو:(رم:(8)
.(تذال):(ط٤بلآ)يفاناکمدرو:(تلاح):(5)

۔(هبکرب):(ج)يفتدرو:(هنکرب)

.فيحصتوهو(ديم)تدرودقف(فه)شماهيفالإءخسنلاعيمجيفدرواذكه:(دفح)

.()يف(۳۲)مقربتیبلااذهدرو:(1)
تناسل).كئاشنمبولقموه:شفحخألالاق«هحالسيفٌدحوةكوشاذناكاذإحالسلايكاشلحجر:(كاش)

.(برعلا

.امباوصلاو«(ًارداص):(ز)ييو:(و«ج)يقو(رُدُص):يفتدرو:
ءاملانعودالبلانعتردص:لاقي«رمألكنعودرولانعفرصنملاوهو«رداصعمج:رّدُصلاو
.(برعلاناسل)

واالهمیتانملکو.هلخدیموأهلخدهيلعفرشييأءيشلاىلعدرييذلاوهو.دراوعمج:(درو)

.(بوعلاناسل).هدرودقفهريغ

راڄيفتدرو:(رسب):(۷)
.(برعلاناسل).مركلاييحلاوهليقو«ريخلكلعماحلازيزعلاوهو«لولهبعج:(لیلام):(۸)

.(اولهبت):(ج«ب٤)ىفتدرو:(اوللهبت)

۳



£.

oeد.ِ

موطي|
5Sهغورفباطلصلكاذ

امُدَحُمفويضللاموُدَحناكو

انمامإماماللنمنسسحايف

ةشويُحةافُبلاشْيَجىلإدوق
e 0 GG

هوحنتكدبدحلاماذنمو

البطش
0ٍدَحَمبطنِباطعرقلف

©ىفالاقش
۵شحمرأييهادلاىهداماذإ

©دراقوقىفليو

دريسأللنمهذفليو

ابأ

ولم

مهعتميونيلمرملامي

ادمُعوأادمىقالياذنمو

)|,ب(8
دنتهلابىغطنميياذنمو

)^دمْحَأنببهلإلاندبعامهندخو

.یوحنًاطخوهو(ٌديعس):(ز)ىفتدرو:(اديعس):(١)
.ناتیاورلادجوت(ب)فو«(هنأك):(ط«ج)ىفتدرو:(هنأل)

١٤فيحصتوهو.(ةيسرغ)تدرودقف(ه)قامُأ(ن٤ماطو«ج٤بءا)فتدرواذكه:(ةسيرغ)

.(ةنيرق):تدرو(ز)لو

فيحصتوهو(دحن):(ط)اتدرو:احم)
.(لئاط):(طج٤۽ب)قو(ابلاط):(آ)ىفتدرو:(الئاط)

.نزولابلخبءافلافذحو(هلل):(ز)ىفتدرو:(هللف):(۲)
.خسنلاةيقبهيلعامتابثإانلضفو(ًاشت)اهيفتدروثيح(مه)ادعامخسنلاعيمجىلتدرواذكه:(اشن):

.(رمأل):(طجب)ىفتدرو:(رمأب):(4)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(دشحمك)
.(لمحت):()ىفتدرو:(لمحي):()

:(و)لو(اهئامغ):(ب)فو‹ةطقنللخسانلانموهسوهو(امتامع):(أ)ىفتدرو:(اهنامغ)

٠(یدعلاشیح):امناکمدرو(ط)فو.فيحصتوهو(اهتاماغ)
.(لدعلاو):(وا)ىلاناكمدرو:(كدعب):

.(ةوخن):(ط)ىفتدرو:(هوحن)
.(ذفنیو):(ط)ىفتدرو:(هذفنيو)

:امناكمدرو(ط)لو(ريسأللوأ):(زءو«ج٤ب)لو(ريسأللو):(م)فتدرو:(ريسأللنم)
.(ريسألالالغأ)

.(م)ف(٠4)مقربتيبلااذهدرو:(۷)

لعلو(برعلاناسل).(برت)ريقفلللاقيامكلمرلابقصلهناك«هدازدفنىذلاوهولِمّرُمعمج:(نيليرملا)
.نوحجاتحلامهونيلمرألادصقيرعاشلا

.(مهيفطنع):(و)لو(یفطنّمع):(ز«ج٤بء1)فتدرو:(یغطنمم)
.(م)يل(١4)مقربتیبلااذهدرو:
لإنوبهذياوناكنيذلاهباحصأضعبمهلعلوًاثيشمهنعفرعنال:(دمحأنبهلالادبع)و(دمحم)و(دبعم)

ىدصتينسحلاناكدقومامإلاءادعأضعبمهلعلوأ‹ةديصقلاهذهيفهيثرييذلانسحلايضاقلابنوقتانامُغ

V۸



()وطمؤافيهواهمٍةميِظَعِلتهدنإايدلاذنمو~۹

و۰صم04م.

)۲(تسلامامإلالذعلاملعلاممارلهواناقلتتنكامک

”ددوُسوٍدْمَمبتَحاردَقَلكْثوَحةيةيمويلاتيلالأ٣

)4(دمخلاجابمايقانمبماهربقبتدعَس'یوڑايفیورَنب-٤

٥77o°2رە

كأمللاكيقلىتلقنف٥

ب

2رينمدوحلاوربلارحيلدسم
6۴مص۰

©›دْعَرَلارادسودرفلاىفكءاقلالملااذلانستشعاملَو٦

ِ.(م)يف(۳۹)مقربتیبلااذهدرو:(۱)

‹(برعلاناسل)اضيأديكوتوهو‹ءاوهدوءايهدةيهادهتهد:لاقير‹رهدلادئادشنمةيهادلا:ءايهدلا:

.نزولابلخياموهوءافلانودب(اهعفدي):(م٤طو)يفتدرو:(اهعفديف)
.(برعلاناسل).ثيغتسيويدانيمولظملا:فوهلملاو‹رطضلملا:فيهللا:(فيهلل)

.(كهحجوو):(ط)يفتدرو:(كهحوب):(۲)

.فيحصتوهو(ددشملا):(ج)يفتدرو:(ددسللا)
.(وعيبيأ):(و)يفتدرون(ةعقبةيأ):(۳)

.(تحار)تبتكخسنلاىدحإنأ(فه)شماهينو«خسنلاعيمجيفتدرواذكه:(تحار)
۔ارتمولیک٠ةبارقطقسمنعدعبتوقباسلايفنامعلةمصاعتناك«نامعةيلخادبةقيرعةنيدميه:(ىوزن):(4)

.فيحصتوهو(هزعب):(ط)يفتدرو:(هرعقب)

ةيرقيهو«يليحرلابوبحمنبدمحمنبهللادبعنبديعسمامإلاربقاهبنامعبقاتسرلاةيالويفةدلب:(يقانم)
ببسيفةصقةماعلايوريوةرهدزمةنيدميضاملايفتناكامنأىلعلدتاهبةدوحوملاراثآلانكلةروجهم
.راثآلاكلتتدهاشويسفنبانرزدقو.السانلانارجه

رضحخألاليحلاةلسلسيهدمحيلالابحو.لبحعمجلابجأو.(دمحينبالابح):(و)يفتدرو:(دمحيلابحأ)
(٦۱صيابسلا-تاسعخيراتنعناوتلاباتكوء١۳صيلاسللنايلةفبانكر
هغلبهنأدمحمنبدلاخنعرذنملاوبأيثدحو):هصنام٠۲۸ص۲جيتوعللباسنألاباتكيلو

دمحيلاامأف)ةضورلاةعقونعهثيدحدنع٤٢۲صيفلوقيو‹(ينريقدمحيلالبحيفنأ

فونتبرقبعضوم)يهةدوصقملاةضورلاو(لابحلاسوؤرباوقلعتفعضوملابنيفراعاوناكمف
اذهو(١۲۳ص_يلاسلا_١جسنايعألاةفحت)(رضحخألالبحلاوىوزننيببرغلاةهجنم
يلهدكأاماذهو«نامعبةفورعملارضحخألالبحلاةلسلسيهةدوصقملادمحيلالابحنأىلعلدي

.يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةنطلسلايفمةحامس

.(نئل):(ج٤ب)يفتدرو:(ناف):(٥)
.(طيحلاسوماقلا).ضرألايفقيقدلارهتلالاورغعمج:(كلا)
.(:(م)يلتدرو:(دسم)
.(ريكأ):(ج٤ب)يفاهناكمدرو:(رملا)
.(دبزم)ل:(ج۽ب)يتدرو:(دينم)

.يوحنًاطخوهو(وذ):(ج)يفتدرو:(اذ):(5)

.(ناسللا).شيعلانمدغروةعسيفشاعيأدغرتردصم:(دغرتلا)
mY



©”دشراورُملاكؤابآتمسامكیدّرلانَمتّمِلَسملْساواملاسحرف-۷

0©ٍدِْلُيدولااخأدَحْحَينمويلعامويحُكانْسُح
o2 ee ةهفو2eم7

©[دورا]لجرشحلاموي[كدازو]ادييلكئايحلخبتملوتلذب4

©ديميَتَفقدلصأنإوءتيحلابذاكتنكنإقاّصلاءاياذهف٠

يِدَتعأليللالوايفحرامَلنإواقل١
e„0ً2موو.وم

©”دِصقافليلاكَلرصقأىسألاسوؤوكمهبرشبايف۲
©”دُمكأبُهْنعنووافلابذكقفٌمِهرْصَعدِحاوبنرخمنِي٢

)۸(AWەدە20۶eo°£م
oدمعابهميملنيدةسماعدتضماذإمامإلانأمهنظ

>دلالأتامجايهدازوةذِشدادزاودزهواراملَف٥

.(ىذألا):(ط)يفتدرو:(ىدرلا):()

)٢(

(۳)

)٤(

:

: )(

: )۷(

(۸)

.(ال):(ج)يلتدرو:(امك)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ذمف):

.(ٍدَحُحْب):(ط«ج۽ب)يلاناكمدرو:(دحلي)

اهنعانلدعو(كدورو)تدرودقفخسنلاةيقبيلامأ«بوصألاوهو(طءو«ج٠«ب)يلتدرواذكه:(كدازو):

.قايسلاةبسانمل

.(دوزت):تدرودقفخسنلاةيقبيلامأ(ط«و«جب)يلتدرواذكه:(دوزتلا)

همال:ايلهاحليلحرلاالو«هتلذعوهّمُليأ:يحللجرلايحل:برعلاناسليلءاجو«ُتْلْذُعيأ:(تيحل):

.هفنعوهمتشو

هزجعوهفعض:هدّنفو«اعممسخحلاويأرلافيعضلادّنفلاو«مسحلايوقناكنإويأرلافبعضلادّنفملا:(دّنفم)

.(ناسللا).(نودّنفُتنأالول):بوقعينعةياكحىلاعتلاق

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةرابعلاهذهتطقس:(دبالنإالأ)

.ةلمتحميهو(انقلاجرخأنأ):يهوةفلتخمةغيصب(ه)شماهيلةرابعلاهذهتدرو:(انفلاعرحأنأ)

.(ىدرلا):(ط«ب)يلاهناكمدرو:(ىسألا)
.(برح):(ب)يلامناکمدرو:(نزح)

.ةملكلاهذهناكمغارفدجوي(طا)يلو(دملاب):(أ)يلتدرو:(دمكأب)
.فيحصتوهو(مهمعطيأ):(ط)يلو(مهتظو):(ز)يلو(مهنظل):(ج«بءأ)يلتدرو:(مهنظأ):

.لطابلابىتأيأ:ًدنف:طيسولامحعملايلءاجو«لطابلايأ:(دنفتلا):(۹)

=



o4

ندئملوتباطوتئادامّنإالأ١

امكيذلاكاذف۷
٠7ولوس

اهنأكتراصضرألايفهنريزج0۸

لئاقلاقامكاّنإ'ىدُهلام٠َ

ةينَمنيديسیدفُيناكولف١

ردمليَحٌرُبصهتكلَو۲

ٌدمَحُماهيفتوَملاسأكقاذامأ٤

ٌمئاصحاَّصامألايلعىلصف٥

)موَدْعَبالإضرألاهل

9دسملكنيمالالاةَمْرُحىَمَح
©دواليلانمحجيفرذبلا[اه]

©[دمراورْبصلاةلُحسبلاف

ديبءارعيييفدق
©دمووفيرطلامنعها
©قلاتباىلعيلويسلانِ
دلُمنياهيلَهنِكلوناكل
“دمحملئمبىئناتلمحامو

Pe : . Coo

°” هرثإيفةلعيحب

[تمت]
.(امنإ):(ےهيلتدرو:(امنإ):()

.(تنادوتباط):(ط)يلتدرو:(تباطوتناد)

.(أا)نمةملكلاهذهتطقس:(دعب)

.(برض):(ب)يلاناکمدرو:
.(دصحع):(ا)يلتدرو:(دصحو)

.(دتعم):(و)يلاهناکمدرو:(دسفم):(۲)
اهنعلودعلامتو(هب)تدرودقف(ه)يلامأ«ىرخألاخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(ام):

.هانتبثأاذلو«ىرخألاخسنلاعيمجيلدوجومهنكل(ه)يلدوجومريغتيبلااذه:()

.(ا)يفدوجومريغتیبلااذه:(٥)
.(يلوق):(ط)يلامناکمدرو:(ييب)
.(يديسل):(طو)يلو(يديسب):(ز«ب«ج)يٿتدرو:(دّيسب)

.(ولو):(و)يلتدرو:(ولف):(1)
.ناتیاورلادجوت(ب)يلو(نع):يلتدرو:(نم)
.(كانيدف):(أ)يلتدرو:(هانيدف)
.(نم):(ط؛ج)يلتدرو:(نع)

.(مدقم):(م٬طرءبأريلتدرو:(ردقم):(۷)
.(بئان):(هيلتدرو:(تباث)

.(لبق):يلامناکمدرو:(اهيف):(۸)
.(لٹمک):(ط)یلتدرو:(لثم)

.(حالفلاىلعيحوةالصلاىلعيح)يأ:(ةلعيح):(۹)



[۱۷ [
1طيسبلانملاقو

۱مهللاهمرميهاربإنبدمحمخيشلاهرصعةاضقىضقأهرصمةمالعيلرير

©”دمُكلاىلعالإتعمدامُنيعلاوٍدَمَرنمْمْسَدلاتلفتعمداولاق١

0يډيکيفراناتارفزامٌنأکاهُعَسلَتءاطقريڍبکيفنأك

٩اىلعريقمَلعمولفاردتمهيوخأدلجيلناکدق٢

دُجَولاىفْأو*دلايقلأو*ذَاةيطأو*دحليوُحأَفيكف)

ةَهناو*ماكخألانكرلَرلَرت.ةعيظفلاةعينّشلا.ةعيجّولاٍةعيجَفلاهلهعَ

(*مالُسإلالأةووذو*"مالطاةلابُذ*مالغاهلع[افطناو]“ليج

طوقسببسبكلذو(١۱ىلإ١نم)تايبألااهنمتطقسثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجبةلماكةدوجومةديصقلاهذه

امك.اهنمقاروألاضعبنادقفل(ةديصقلاةيامنىلإ١٠نم)تايبألاتطقسثيح(و)كلذكو.اهنمقاروألاضعب

.(ن٬ط)يفةدوجومريغةيرثنلاتارابعلانأ
: )۱(

: )۲(

: )(

: )4(

: )°(
: (۱)

: )۷(

(۸)

(۹)

ةيهقفلاوقأهلونامعيفنيروهشلملاءاهقفلادحأوهوشيرقنبديعسوهةديصقلاهذهىفىثرملانأ:(ط)للءاح:
نأانحُّجروةقباسلاةديصقلايلهانركذيذلاوهوهنباشيرقنبديعسنبنسحلاو.(عرشلانايب)باتكيلةدوحوم

امجربامککعسانایدلسلثودحيلعلدیهذهلمدلاومساهيرو«ايفيثرلاوهنوک
رعاشلاكلذىلعصنامكميهاربإنبدمحمةمالعلارهفةديصقلاهذهيفيثرملااأ.ةديصقلاكلتىلهيلإانبهذ
ميركلابسحلاوخأ):ةيناثلاةيرثنلاةرقفلاىفهلوقو(ىفطصملايمسةاضقلايضاق):مقرتيبلايلهلوقبهسفن

نعفورعملانألعرشلانايبباتكبحاصىدنكلاميهاربإنبدمحمسيلوهو(ميهاربانبدمحمميخلاوةورملاو
باتكىلعادامتعا۹٠۲ص.١جنايعألافاحتإبحاصركذامبسح(ه۸٠٥)ةنسلوتهنأريخألااذه
هلثمًالاعناكهلعلوميهاربإنبدمحمىمسينياهلناكدقف«رعاشلانباوهيثرملانأةقيقحلايلو«ةمغلافشك

ةقباسلاةديصقلافو(...ىرأسيلوسيقابأكيلعيفل):مقرتيبلايفهلوقيأرلااذهححريامو
ةلالس““دمحمهيقفلاسيقوبألوقي):(۱۳)مقرتيبلافلوقيثيح«هبطاخيوهوهنبالةينكلاهذهسفنركذ
.ملعأللاو‹(دحجهتلادنعميهاربإ
.(نيعلا):(طءأ)ىفامناكمدرو:(عمدلا)

طقنهبوشتضيبأوأءاضيبطقنهبوشتدوسأنول.ةطقرهبءاظعلاوأتاّيحلانمبرضءاطقرلا:(ءاطقر)

.(برعلاناسل).ءادوس

.(طيسولامحعللا).فنعيعزللا:ُْعُشْكلاو(اهعشنت):(زءأ)ىفامناكمدرو:(اهعسلت)

.قوسليغاما(ةغالبلاساسأ)«(هربصليع):لاقيوبلغيأ(ليع)و.(ليغ):(وءأ)ىفتدرو:(ليح)
.(طيسولامحعلملا)

.(ٍدلَح):(ا)ىفتدرو:(دلحلا)

.(يفنأ):(زو٤ج٤بيفتدرو:(يقلأ)
.(برعلاناسل).ريحتلاوددرتلا:دلبتلاوعوضحخوةناكتساوهو‹دلجتلاضيقن:(دلبتلا)

.(ةعناشلا):)زو٤4جب٤ا)ىفتدرو:(ةعينشلا)

یکرب):(م)فو(ماکحلانکرانکرب):(و)لو(ماکحلانمنکب):(ج٬ب)ىفتدرو:(ماكحألانكرلزل:
.(ماكحألانكألا

.هتغليهامكةزمحلافذح(ًافطناو)اهلصأ:(افطناو):
.(برعلاناسل).لابدىلععمحتوءجارسلااهحبصلاةليتفلاىهوأ‹جرسُتيلاةليتفلاةلابذلا:(ةلابذ):(١٠)

=۲



۱ل222اهس

0ر١کنماهنعليارتاملتوهوىداتاومسفوقُستّرخ-

)0ردانابيفياعاعتلقاىفطْصُلاىِمَسةاضقلاىضاق-ه
oهوووىرسوم.ہولوو

”يِدمَعُملازاُبِضَقْنُمرهَظلاوبثتكمُبِكَسْنَمعمدلاف-٩

۳420

لقعلاو*ُبَسَلاو*يملا*©يبصلاهولاباغ)

*(ميهاربإنبدمحمةوُرللو*ٌعركلابسلاوأ*نصلا
)4(...و.eس3.و0

)فوغشللا.كيو"فيهللاالكيو*فهكيناکنم

)۰لدَعلافالصتنملقثللالقکلاليمناکنم“رل

77wfهم Ks1١۱
)دَحأىلعاليمدحاهلیشخیالوَنمِْسْلللرناکنم-۸

.(الُكلا):(طو)یفانامدرو:(:

.(امک):(ز)فتدرو:(ال)

.فیحصتوهو(دکنم):(ز)فتدرو:(بكنم)

 

ضرألا:ددجحلاو.هانتبثأامباوصلاو.(درحلا):(طز)فو(درحا):(م؛ج٤بەآ)ىفتدرو:(ددا):(۲)

.(طيسولامجعللا).ةيوتسلملا

.(عطقنا:بضقناوهعطق:ءيشلابضتقاوهعطق:هبضق):طيسولامجعملاىفءاجو«عطقنمىأ:(بضقنم):(۳)

.(باغاًّ):(ج٤ب)ىفتدرو:(باغ:(8)
.(حيحصلاملعلاولقعلاو):(ز)فتدرو:(حيحصلالقعلاو):
.رعاشللةغلةزمحلافذحو«ةءورللايأ.(ةدوملاو)و(ةورملا):ناتياور(ز)ىفتدرو:(ةورمل):

ناسل).ةيجسلاوقلخلاوةعيبطلاوةميشلا:ليقو«لصألا:ليقو‹قلاةعسليقو«قلخلارسكلابميخلا:(ميخلا)

.(برعلا

يدنكلاىدفللاهللادبعنبناميلسنبميهاربإنبدمحم):اهصنوميهاربإنبدمحمهلوقدعبةفاضإفتعاح:(۷)

انردصيوب.فيطللاديسلايوت.فيهللالئوميوب.فيعضلاًأجلمىو.هلرفغوللاهحريوزسلايدمسلا
٠(نابأوأناوضركناوألاردبيوت.نامعنمبطقلايوت.نالاةرغيوت.ناميلاديسلا.فيفعلا

تدنتسسايلا(ه)يفدرتملكلذكو(طءا«م)لثمدقألاخسنلايفدرتملةفاضإلاهذهو.(كلَحيأ:يوئ)

هذهقاذل«عرشلانايببحاصيدنكلاميهاريإنبدمحموهدوصقملانابنيخسانلامهوليلداذهو«خسنعبرأىلإ

.ةحيحصريغةفاضإلا

:هموقفهكنالف):ةغالبلاساسأىفءاحدقو.ءيجلُيئعمفهكيو.(فهک):(ز)یفتدرر:(فهکی):(۸)

.(فهكلا)نماديدحًالعفقتشادقرعاشلانأودييو«(مهوجلم

.(فوهلملاثيغيو):(ز1)ىفاهناكمدرو:(فوغشللانكي):)۹(

لصت):ةغالبلاساسأىفءا«امناكمنمجراخلا:لصتنماو.(ٌالضتنم):(ج٤ب)ىفتدرو:(الصتنم):(١1)

٠هلصتجرخلصتنا):طيحلاسوماقلاىفءاجو(رابغلانمليخلاتلصنو«هريغونمنالف

.(ضبقمهلنكيملامفيسلاوحمرلاومهسلاةديدح:لصنلاو
٠(لا):(ج٬ب)ىفاناکمدرو:(یلع):

.خسانلانمىوحنًاطخوهو(ادحأ):(و)ىفتدرو:(ٍنحأ)



)۱دلولابتاّربلاُههتاهَمُأنياعُّضلاوماَألابفأرناكنم-4

*هللايفو*ايادرياىلإو*ايضاققحابناك

امف*هدضعاقمهللاوْتفَعو.ەذدهاعُمتوخو*ەدهاشُمُتلَخَف

(ماَمْطلاىلعُهظلغأو*احلَادْنِعُهَمَدقَأو*مامذلابهافوأناك

ددولاةوخاإلابُهَفطْلَناكاماهفّسلاىلعاظلغُةَلْصأناكام٠

”ديملتيليهماناکامهةمكْحَأناكامُهمْلْعَأناكام١

”دحلاملاعلاتوملنامّرلافحهبنامَّرلانازيمناكام۲
Ad َدَمَحَو2٩هربفكناال*ْناصَقُلاهبلحو*احلاهارو*(“نامّرلافَقل

(ِبّرَعلاوٍمَحَعلايضاق.ْبَحَعلافوسليفلاعّرْصَمِل.هرسكِيُهو.رکذ

.ةزمحلافذحبيأ(فورأ):(ط«زو«جءبأيلتدرو:(فارأ):(١)
.(ًيلاومهللالو):(و)يلو(ًيداعموًايلاومهللايلو):يلتدرو:(ًايداعمهللايلو):(1)
.(١۱)مقرتيبلادعب(ج‹ب)يفةلمحلاهذهتبتك:(مامذلابهافوأناكامف):()

٠(١٠)مقرتيبلادعب(جءب)يلةلمحلاهذهتبتك:(ماحزلادنعهمدقأو):(٤)

يلوةدوجومريغةرابعلاهذه(و)يلو.(١۱)مقرتيبلادعبيفةلمحلاهذهتبتك:(ماغطلاىلعهظلغأو):

‹مهداغوأوسانلالذارأ:(ماغطلا)و.نبفيحصتوهو(ماعطلادنعهطلعأو):تدرو(ز)

.(طيسولامحعملا)ءيشلكنمءيدرلاوفيعضلا:ماغّطلاو
.فيحصتوهو(هلمحأ):(1)يلتدرو:(هملحأ):()
.فيحصتوهو(فح):(و)يلتدرو:(فخ):(۷)

.(توعب):(و)يفتدرو:(توم)
هظلغأو«ماحزلادنعهمدقأومامذلابهافوأناكام):هصنامةرابعلاهذهلبقو(١۱)مقرتيبلادعب(جء٬ب)يلدرو:(۸)

:ماغطلاىلع

الماشناكيذلاسنألاهليازوهتومبنامزلانازيمفخدقل

الطاهدخلاينزلايکايعمدبيدلاوتومىلعيليدوحجنيعايف
الطاعحبصأهجول١كاذنساحمیرآدقوهيلعيكبأاليلامو

ىهتنا(الئاسححنأوًالووسمللفهلثمکمولعلايفرحببيلنصف
رحبلانأ-١:يهحاونةدعنمهالعأةةديصقلانيوةعرطقلاهذهنيبةقالعالذإاسلااطبخنميهتايألاهذعو

نأ-۴.اضيأةفلتخمةيفاقلانأ-۲«طيسبلارحبلانمهالعأةديصقلاو«ليوطلارحبلانمتايبألاهذهف«امامتفلتخم
نبدمحمةمالعلاسيليئرملانأىلعلديامةعوطقملاهذهنميناثلاتيبلايفنأ٤.يمرضحلابولسأوهسيلبولسألا

دمحمسيلوناميلسنبسيقوهرعاشلادلاومسافةحيحصةعوطقملاهذهتناكولو(يدلاوتومىلع):لوقيذإميهر
.ضقانتيلعوقولايعياذهوميهارم]ن

.(فشکنا):(م٤زءو1)يفتدرو:(فكنا):

.(يفخ):()يلانامدرو:(دم:()

 



7دحتْمَلمكحلايف[الَصْيَف]وأميلايف[لكاشُيارحبهلممرتتارق]۳

©لايقاملاكمواعهلتلفهيعانيحضاصا-٤

دتقُمتحَبْصأامقمولُعلاربنِفرغأتنكق-٥ ©دداىلعهنيارِدقُم

و.مكامسرو.مللببر
7ةاضقلايِضاَقراول.اهتمامةنيو.اسةرنياي

لقو.يدَدَمللوَطقنا.ىدەيذَهينمو.ىدقيدَنم

(مءمه)يفامأ.نزولاوعملاعمهقفاوتلءالعأءانتبثأو(ب)يفرطشلااذهدرواذكه:(هلكاشيارحبيهلثممرت:(۱)
وحن)لدب(ضارعأوحن):(زءوءآ)يو(ههکاشتسارعوحنترسٌدَقْل):امهيفدرودقف
يلو(هلکاشی)لدب(ةهکاشم):(ز)يلو(هلکاشیارحبهلثمیرتنلف):(ج)يلو(سارع
يفغارفدوحوب(ههكافت...تبرشدقل):لوألارطشلادرو:(ط)يلو(هلكاشت):(و)
.طسولا

.(دجي)):(ط)يلتدرو:(دحت)
تابثإدامتعادعبامأ«اهيفلوألارطشلايلدروامبسحكلذو(لصيف):(ه)يلتدرو:(الصيف)

.(ارحب)ىلعًافطعاهبصننمدبالناكف(ب)يفدرويذلالوألارطشلا
.(ج٤ب)يف(١٠)مقربدروتيبلااذه:(۲)

.(جءب)يل(١٠)مقربدروتيبلااذه:(۳)
.(دقل):(ز)يلتدرو:(دق)
.(ددم):(ز)يفتدرو:(ددلا)

.(مولعلارحبراغ):(ج«ب)يلو(معلاباغ):(زء1يلتدرو:(ملعلارحبباغ):(4)
لازيأ:(افع)و.واونعةبلقنماهنأل(افع)حيحصلاو(ىفع):(ه)يلتدرو:(افع):(5)

.(طيسولامحعملا).يفخ:ءيشلاافعو
.(ةيضقلا):ءبءأ)يلامناكمدرو:(ةاضقلا):(1)

.(يدتقن):(زء1)يلتدرو:(یدتقي):(۷)
(یدتھیهادمنمو):(و«ج«ب)يلو(يدتمنهبرقبنمو):(زيلتدرو:(یدنهبهیدمبنمو):(۸)

.(يدلحت):(و)يلتدرو:(يدلح):(۹)
:اهصنو(١٠)مقرتيبلالبق(ج٠ب)نيتخسنلايلةيرعشتايبأدجوتةيرثنلاةرقفلاهذهدعب*

الياشةموكخلانازيمحبصأويلهنمناكيذلاملعلالهنمىوت)
الصانبرتلاعمهيكبأتحبصأفهنيبةفاخمهيكبأتنكدقل
اليالدنيلئاسللدجحتملاذإةيلبالاملعلالهأتومامو

الهاجناکنموملعاذناکنلەمۇناذنموهيحرناذنمف

ارعشلاقو
اسمطناومالسالاىمعوملعلارحبضاغ

اسبقلاكلذاندقففاسبقابللاوناك
(اسييتحبصأدقةرفققٍةصعملميفانيقبو

هلنيتييمرضحلارعشلّمأتنمو.مقرتيبلادعبتدرويلاتاييألايلهانلقاماهيلعقبطنيتاييألاهذهو
.هلتسيلتايبألاهذهنأحوضوب

 



۰ I ^o و۴0و 0 7

Jًَغو.W2م٠ً.

”ٍدَشرلاويَعلاقيرطناردملاذإتامّهْبلادرأنمو۷
E 1

)9دكنلاو[بْغعّشلا]لویذيلعترجاإتائداحلابنموأ-۸

٥PW22
يلقف.دمّنعملالازو.لحمضاو.اهللاوبهذ

(A) o (VY) seاer (e
افهلايف.فوصقميرهظوفوشکميهجووفوهدم

َوeو

يذلهادقفايو*ةباهذىلعامساايو.ٌهباصُمِل

©١ىدكفْنمبَكّيَلَعيهلیرسیلوسيقابأَكْيلَعيهل۹

ېکرايكَدْعَبتشعامانزُحينتئروأذقلَكْيلَعيِفَهَل٠

٢۱يِدَسَجمباذاماوارواونياعواومَسَباوداّسحلاَتمَّشاقليهل١

.(نموأ):(ج٤ب)يفتدرو:(اذنم:(۱)
.(ةيعرلا):امناكمدرو(ط)يفو.فيحصتوهو(ةفيلخلا):(زو)يفتدرو:(ةقيلخلا)

(برعلاناسل).ًاجلملا:دحُّملا:(دحتلع)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(دشرلا):(۲)

.(هعّرفأ):(ج)يفتدرو:(هعرقأ):(۳)
ملةظفليهو(تعشلا):تدرودقف(ميفامأ(طزجءبأ)يفتدرواذكه:(بعشلا)

.ةملكلاهذهتطقس(و)يفو.محاعملايفعمالدحأ

.ةقرولالكأتل(و)نمةملكلاهذهتطقسدقو.(دكنيف):(ط)يفتدرو:(دكنلاو)

.اهنمقاروألاضعبطوقسل(و)يفةدوحومريغ(ةيرثنلا)ةرقفلاهذه:()
.(دّسلا):(ج٤ب)يفتدرو:(ديسلا):(5)

.(دمعلا):(زءجءبيفتدرو:(دهعلا):(1)

لوطنم:لبإلانمةفهادو«اريثكاذخأهذخأهفهد):طيحملاسوماقلايفءاج«ذوخأميأ:(فوهدم):(۷)

.(ريسلا

.(فوسکم):(ب)يفتدرو:(فوشكم):(۸)
:(م)يفتدرودقو(هرسك:افصقُهُفِصَقَيهفصق):طيحلاسوماقلايفءاج«روسكميأ:(فوصقم):(9)

.فيحصتوهو(فوصم)
.(ادقف):(()يفتدرو:(هادقف):(١)

.(وبا):(ز)يفتدرو:(ابآ):(۱۱)
.(اونیاعذإ):(ط)يفتدرو:(اونياعو):()

--



م)\(#0د08و00و7

لاطوبوغشلا*بوركلاينهدو*بوطخلايمر)

2ِہشنج7هظو٣ياكرکوئا

yd َ 0 ZZ 7 0 ۰َ

(*دولاحرفو*دوقحلادحضو*دول١

1٥ولرود ©دَسحلاىلوأايالْهَمةئامّشلااميفاهُيأاي-٢

ٍ©دَعدعبهرازادعهرْرَتْمَلْنَم اهزجْتُمبيحامفنونا٢

0درملکیمقأوظابحانمِلاعثادُجألاَنُكَساموًاضييأ٤

.دلولاوَلُكِي*لابوعللٌنإف*دَسَحلايلوأايالهم)

رزواهنبيحنيالو*رَحْحَمافودالو*رماهنَعسِي

(**تاوفلاىلإٌرئاصو*تاملىلإلكلال

.(يتقتلاو):(ج)يلتدرو:(يتفنتکاو):(۱)

جيتبّقْشلاوٌبْقْشلاو‹بّقَشوبطشعمجبوغشلاو.(بوعشلا):(م«جءبءأ)يلتدرو:(بوغشلا)
``.(طيسولامحعلا).بارطضالاونتفلاةراثإورشلا

.ةزمحلافذحيضتقترعاشلاةغلنأريغ«بوصألايهو(يئانع):(ج)يلتدرو:(يانع):(۲)

.(يئاکب):(ج٤ب)يلتدرو:(ياکب):(۳)

.(يئالب):(ج٤ب(يتدرو:(يالب):

.(ن)يلدوجومريغتيبلااذه:(٥)

.(الف):(نيفتدرو:(امف)ل:

٠(طيسولامحعملا).(نولسنيممبرىلإثادجألانممهاذاف):ىلاعتلاق‹ريقلاوهوثّدَحعمج:(ثادحألا):(۷)

.(ظاعأ):(م)يلتدرو:(ظاغأ)
.(طيسولامحعملا).هلذأ:هودعىمقأ:(ىمقأ)

.(اهتع):(ج٤بأ)يلافناکمدرو:(اهتم):(۸)

.(طيسولامحعللا).مصتعلاواجلاوأ«عينالبحلا:(رْزَولا)
نممأمالعف)تدرودقف(به)يلامأ«حصألاوبسنألايهو(ج«ب)يلتدرواذكه:(تامشلامالعف):

.ةلمحلاهذهدرتمل(ز)يلو(تامشلانممالعف):يلو(تامشلا

-۷-

 



َ 2و٠ھے os(۱ درحلاحِشاكلاكرتنتامذإُمكلانَالابنوبسحتما-٥

© دُّحْكاورْوَعلاتاّصَّرَعرباعنعااغدادرتنأكشوملانإ٠
قوممو e َ مسوو

دجلکانفونوبتاكلاوابطخلاةداقلاانيفوةاضقلاانيف ۷
م

28 790٥0جم *انَرَْأيضاقلايف*©انّرْصَتُهَبقعأو*انرزأٌقحلايفهللادش)
۴ا#0(°erا.0

اًمَهلأو*[فرعا]هلضفبُهَكْسأوفلخلاهَدْعَبانیفَسَسُحَأو

(*ةَرهابهُحُحو*ةرهاظهرئامو*ةرهازهراثاف*فلاامظفح

.فيحصتوهو(نوسبحت):(م)يلتدرو:(نوبسحت):(١)

.(مكلابأال):(ط)يلتدرو:(مكلاننال)

(طيسولامجعملا).ضغبملاودعلا:ٰيعتفحشاكلاامأ.فيحصتوهو(حساكلا):(ط)يلتدرو:(حشاكلا)

ظاتغاوَبِطَغ:ادَرَحهيلعدرَح.بيطَفلا:دراو.فيحصتوهو(درجا):(ن«م)يلتدرو:(درحلا)
.(طيسولامحعملا).هبمهوهظاغيذلابشرحتف

.(كشويل):(جب)يفتدرو:(كشونل):

.(رياص):(أ)يٿتدرو:(رباع)

٠(طيسولامحعملا).اهيفءانبالرودلانيبةعساولاةعقبلايهوةصّرَععمج:(تاصرع)

.(برعلاناسل).ضرألانمضفخناام:رْوَعلاو.فيحصتوهو(زوفلا):()يلتدرو:(رولا)

.(بوعلاناسل).ىوتساوضرألانمعفترااملكوهودتعج:(دُحْا)
.(ابجنلا):(ن«ط)يلامناكمدرو:(ابطخلا):()

.عحشيآ:دحننم«عاحشعمن:()
.(دباو):(ج۽ب)يلاناکمدرو(هبقعأ):(8)

.(انیفهدعب):(ج«ب)يلتدرو:(هدعبانیف):

.يعبطمًاطخوهو(قرغلا):(ه)يلتدرو:(فرغلا):()
.اطخوهو(سيقبأ):(م)يلتدرو:(سيقبأ):()

.(صو):(ن«ط)يلتدرو:(ىصاأ)

=۸



س.ووسووک0َ<.0.همد

دغَرلاهنجيفهتنِكْسيوسيفيبأبذداسشإلابراو-۹
)6.2>UOمتو

۸۰و
هللاُهَقحأدشادهللارتسو.هبوحقوهيونذللا

A „o
.برهل.نمساءازعهيفهللانسخ.يلعيفهللاُهلَحأو

(.نيمألاانلوُسَرىلعهللاىلصو.نوعجار۽هيلِإاًنإوهللاإ

دحاوللهَرصنمارنملامن:لإءازعلاهيف١

9ىفَطْصْلاليبسنيكِلاَسلاوهبهللاىصوأاعينيمئاقلاو-۲

©”الباهيِقُْموءامّسلانابهمرکاوهاحوهيلع"یلص-۳

[تُمَت]

.فيحصتوهو(ةّنك):(ن)يلتدرو:(ةنج):(١)

.(قئادحلا):(ج«ب)يلتدرو:(قئالخلا):

.الألتتيأ:(الالت)

۔(هبویعاغيلرتسو):(ج«ب)يلتدرو:(هبوبعدغهللارتسو):(۳)
.(هقحلاو):(ج«ب)يلتدرو:(هقحلا):(4)

.(نيصلخملاهبحصوهلآونيمألاينلادمحمهلوسرىلع):(ج‹ب)يلتدرو:(نيمألاانلوسرىلع):(5)

.(نيلماعلاو):(ن)يلاهناكمدرو:(نيمئاقلاو):(1)

.(همرکو):(م٤طز«ج٤بآ)يلتدرو:(همرکأو):(۷)

.(اهيلعمو):(ط«ج«ب)يلتدرو:(اهيفلمو)

۔-۹-

 



]1۸[

: ليوطلارحبلانملاقو

©”يمكدورخلافءايَحيديمودوقُغِكْيلَعذِإيهيكيوالأ١

دوقوهَلراوثأكدَعلتقرشأمناقملانقلاكعولف-٢

©دوؤرليقّصلاٍفيسلاكفأرازكدخخوقارَبكلاب

دوُسَحكارياليَحكطفلىلحلاويلاسبلتلولكدْعَحو٤

ُديِصَيوالقّملاىلعفِطاعُنْسحلاوُنْسحلاكيفلماكت-٥

©دودولاحجلاتايربحقيماولواحأامعماذانأاهف١

دوقَحكيلَعيآٍةئاملإرُهْشَأسمحيسئالف-۷

٣٤نم)و(۲۷ىلإ١نم)تايبألا(ن)نمتطقسثيح(وءن)ادعامخسنلاعيمجيلةلماكةدوحومةديصقلاهذه

ضعبنادقفلكلذو(۳۳ىلإ١نم)تايبألا(و)نمطقسامك.اهنمقاروألانمددعنادقفلكلذو(ةديصقلاةيامنلإ

.اضيأاهنمقاروألا
ناكهلعلوةينامعلامجارتلابتكيلةمجرتهلدحجأملو.نامعاةعيبرنبديعسحدميليهةديصقلاهذهنأ(ط)يلدرو.*

.تقولاكلذيفةروشملاولاملابهودمأنيذلارعاشلاءاقدصأدحأ

.(طيسولامجعملا)باطخلافاكفاكلاو«ليولانعاهبيكيدقو«رجزليقوبحصتةملكيو:(كيو):(1)
.(برعلاناسل).ربكت:اهيتهيتيهاتنمرمألعف«يربكتيأ:(يهيت)
.(برعلاناسل).تليامت:ناصغالاتدامو«لاموكرحتيأديميدامنم.يليامتيأ:(يديم)

نوننأناثلاو‹اهنملدبعناقماويقلأللعافلابئانيهةوسنلانوننألوألا.نابارعإةلمحلاهذحل:مناقملاَنمقلأ):(۲)

ةلأسملاهذهو.لعافبئانعناقماو«ثيناتلاءاتلثماهلثمثانالاةعامجىلعلادفرحيهةوسنلا

يدهاوشامو(ةكئالممكيفنوبقاعتي)وأ(ثيغاربلاةلأسمبوحنلابتكيلةفورعملايه
٠(٤٤٤٧٤ص١جليقعنباحرشرظنا).ةريثكةغللا

.(كيدخل):(ج«ب)يلتدرو:(كدخل)
امليقو‹نييدثلانيبامليقو‹ردصلا:نابللاو‹كلاببوصألاو(كبابأ):يلتدرو::)۳

.(ناسللا).ردصلانمةدالقلاعضوم:ُبّبّلاو«ردصلانمبلاهيلعىرح

‹صيخرلاوبيطرلا:دوؤرلاو.هانتبثأامصلاو.(دورب):(ط)يلو(دووؤي):(ج)يلتدرو:(دوژر)
.(برعلاناسل).ةمعنلانمةينثتلاوأبابشلاةعيرسلاةباشلا:دوؤرلاو«عفترماونيادوؤرلاو

:ةقلاو.بحأ:قوبقونمبحيأ:ٌقياوو.ناتياورلادجوت(ب)يلو(فقاو):(ج)يلتدرو:(قماو):()
.(ناسللا).ةبيرريغلةبحم:قامولاو«ةبحلا

.(دورو):یرخآأةياور(م)يلتدرو:(دودو)
.لصفتملالدبلصتماريمضلامدختساف‹كايإيرحجهيأ:(كيرحم):)°(

=۱



J ىس يسوقلدُملانارسهِكُكرَحَح۸

ضمضارغإتضرأامهللاو4

لميلبرحلالواحنماذك

يأكَل١

يقوَموثرياليِْهَعنأىلع-۲
مَنَرياةاايييرظنملأ.-۳

اوفواملذارألاويږهعبتيفو٤

اورّبدفيكاوربدذإْمُهَل[تْبحَع]٥

اوُمِطْهَأوشيق-1

رهذلتبجع-۷

.(لذملا):)طز(يلتدرو:(للا):(۱)

.(هڭلابف):(ط)يلتدرو:(هللاتو):(۲)
.فيحصتوهو(ضغنم):(()يلتدرو:(ضغبم)

©ديرأكنيلحلانِيَفيلع
”دودُصكاوهنَعيلققاعالو

)70هيلإتامولوهايل

وْمُكَقَحييضقأووا
ی

ماُمأوييو 71يدعو

»ذوقمانألاوبروقرش
©دوهُغهَ
®دوتُجفويّسلابٌمُهُثدروامو

7دوغباذعلالبقامك
وو

0”دوقرو[ةَطَقي]ءا

نم)ثيدحلايفو‹جاوزلاوهليقو‹عامجلا:هابلاو.حاكنلانمظحلا:ءابلاليقوحاكنلا:ةهابلاوهابلا:(هابل):(۳)

ءاحلالعجفاهلكتالوقمةءابلاوءابلاوهابلاو6عامجلاسیلوجاوزلاهبدارأو(جوزتیلفهابلامكنمعاطتسا

.(برعلاناسل).هابلايلةيلصأ

)جب)يلدوجومريغتيبلااذه:(4)

.(يلبح):يلانامدرو:(يدهع):(٥)

.(برعلاناسل).قلخبوىليأ:(ثري)
.(دوقر):يلاهنمالدبدرو:(دوعق):(1)

.(يدهعب)ل:(ج؛ب)يلتدرو:(دهعب):(۷)

.(الو):(بەآ)يلتدرو:(امو)
.ىرخألاخسنلايلامىلعءانباهليدعتمتو(بحع):(ه)يفتدرو:(تبحع):(۸)

.(الأ):اناکمدرو(ط)يلو‹(دقو):(ب)يلتدرو:(دقل):(۹)

.(فويسلا):(ب)يلامناكمدرو:(ءاقللا)
(عطه):لاقيو.ودعلايلاوعرسأوأ(مهسوؤريعنقمنيعطهم):ىلاعتلاق«عوشخولذيلاورظنيأ:(اوعطهأ)

.(برعلاناسل).(عطهأ)و
.هسفنێعلابو‹ناحيحصناظفللاو(تعطهأ):(ج٤ب)يلتدرو:(ت

.مسرلايلطخوهوداضلاب(ةضقي):(ه)يلتدرو:(ةظقي):(٠)
س۴۲



»ىشةلاإاواومانقتکساوُضَرْعأفُتْمَمْذاوُرَتهاامف۸

(”ديبلايتحالاليلقلذيانإوالحلذلالَحَمباوُضر-4

ُ©ديِدَحنيرايقريتدْعَصونامراصييرَعويبلقو-۱

ةوفوروسُكِلٍلوَحَويدل ٌمطَحَماققلاواليٹيالف٢
©دوههَليهُحوىلعلطبةَوُسننيبةاجافُمتْمِدَع-٢

©دوروفويسلاتحتمهلوکيةزععأموقبيلنَماَفَسأايف-٤

9دوخبارثلاىقلتوأمالامدابظلابرىميَحامفَسأايو٥

 ٌديَعنهبتبيملضيبلاابظامالانمداوَناعيقتقّسامىم١

“دلجِءاودلِللوِحنِإَقاوُدلاامُهناذّللاطْوَّسلاوُفّيَسلاامه-۷
وو۰6َ

ديسداعلاوىلبالالايقبلهومتاذنمونيأو۸

.اهنزولارسکنیو(تهذأو):(ج«ب)يفتدرو:(ُتّمَمَذ):(۱)
(۲)

: £)

(°)

: )۸(

: )۹(

.:(زءأ)يفتدرو:الح):

.(طيسولامجعملا).فيقثتىلاجاتحتالفةيوتسمتبنتةانقلا:ةدعصلا:(ندعصو):)7(

.لمتحموهو(دیدح):(ط٤جيفتدرو:(دیدح)
.(اتفلا):(طءز)ينو(انقلا):(هشماهوءأ)يفتدرو:(

:ديهنلاو«عفتراوزربدهنردصموأ«دهنعج:دوهلاو.(ديهن):(ط)يفتدرو:(دوسهن)
.(طيسولامجعملا).قيقرلاديزلا

.(يفسأ):(ز«ب)يفتدرو:(افسأ):
(1):

)۷(:
.(يفسأ):(زءا)يفتدرو:(افسأ)

.(ن):(ز)يفتدرو:
.فیحصتوهو(ديغ):(م)يفتدرو:(دينع)
.(زءأ)يفدوحومريغتيبلااذه
.(امو):(ج٬ب)يفتدرو:(ا#)
.(يقي):(ج)يفتدر:(يقب)
نآلاىلاةمدختسمةظفليهو.يمرضحلصأنمةوخإلادحأنربمخأاذكه(ُدْمَب)ععةيمرضحةظفل:(داع)

.رافظلهانميسفنباهتعمسو«رافظوتومرضحيفعملااذهب
.(ط)يفءاجامبسحنامعاةعيبرنبديعسهبدصقي:(ٌديعس)



-۹

۳۰

():

(٢):

)٣(:

)4:

(°):

)١(:

: )۷(

»ديدولالادبقووبياويضرأريغضْرأبديس

©ديااهديينولصلاوهَردولللاملاباحسديس
)0ُدوُسأفونألاعشهالوٌدِحاويفبيرغديس

Çدوُميوانثلانحهبجيُهدَلَوواديسيععلمنمف
يشرتاويرشنييصفكدْاّمْساميساقلاايأ

©ديِكَيَوادهلايكيادَحأاهبحاملفتوُمَرْضَحيداوببط

ديبناكاويياسأار`اهبيلعتًلانامُعترس

9يجمامإلاواديمَحتدعوْمهِسوفُتنودلامللذياوداحق

هبىونموبطلالقبتْسَقويتوقعرازنإمقنأيقيامو

.ةقثلاديدشيأديدشو.(ديهش):(ن)يلو(ديدس):(ط«1)يلتدرو:(ديدش)
.نزولالجألةدشلافذح(يخس)يأ(يخس):(جب)يلتدرو:(اخس)

.ناتیاورلادجوت(ز)يلو«(هلل):(ج«بء1)يلامناكمدرو:(دفولل)
.(ِنالص):(جب)يلتدرو:(ٍنولص)

.(دیزاو):(ج«ب)يلتدرو:(دیزاف)
.(ةحوأ):(طز«جءب)فتدرو:(دحاو)
.يوحناطخوهو۽(اغلْبُم):(ز«ا)يلتدرو:(غم
.(حلي):(ج٤ب)يلتدرو:(جلب)

.(طيسولامحعملا).همزهيأ.ةياكنوُدَملاىكنلاقي.هبلغیوهمزهيوهبعقوييأ:(اديلايكن)
رظنأ)‹رعشلايلةزئاحلاتارورضلانميهوفرصتيالامفرصبابنمةملكلاهذهيلنيوتتلا:(ًانامع)

.فرصنودب(نامع):(و)يلتدرودقو(۲۳صسيلاريسللرعشلاةرورض
.(مهضوهن):تدرودقف(مزءوج٤ب)ليلامأنطهريلاذكه:(مهسوفن)
.لاحاهنأليوحناطخوهو(يح):(و)يفتدرو:(اديمح)
كلذويصورخلاناذاشنبليلخلاوأيدمحيلاديعسنبدشارمامإلاامإنيينامعلانيمامإلادحأهبدصقي:(مامإلا)

.ددميأىلعامهنملصحينألبقوديباميف
.(تم):(و)يلتدرو:(تمق):(۸)

.(داز):(آ)يفتدرو:(راز)

ةع) لزنلاقياهتحاس:رادلاةوقعو‹(ءاقجع)اهعمجو«ةلحلاورادلالوحاموةحاسلا:ةاقعلاوةوقَعلا:(وقع
.(برعلاناسل).هتوقعب

.(برحلا):(ط)يلاهناكمدرو:(بطخلا)

.(طيسولامحعملا).ءيلم:اهانعمدينو.(ديث):(ج«ب)يلتدرو:(ديلب)



۴74ًي۰مو10

)0(دوبھلتايارويښيحجبامکحمةارشلاجهنىلعترسو
و72َ99وfم

14dم2۰êوو4

دہنيملأالاغواذاولاوللّسَتفاوكينأامُهَلادَب4

oe AEE(6)
ودنول+امىلعلانبمهنإوهودمحخاارونكيسحف

© ديترُججحلاومثالانعيمهنایوِسىماومقامو٤
و 2 o مام ۶ 7 f 0

دیرثيَحلالّضلاعاالوالطابقَحلاسبلالىفينوأر
(۷) ۳ o, û o 0لوق4وو Zo 4 ۰ 4

دوقحهيلععجمهلمهاهفوقعيعهللافوخلتراطف-٤
و OST oe o 2es 7 ° 0 o e

دوشىلعتماتلااموارارضفیجخلجأنمتمعالت

: )۱(

: )7(

(۳)

: (£)

: )°(

: (9)

: )۷(

: (۸)

٤ط٤و٤ج٤بٴيفتدرو:(يشيب)

.(ط)يفدوحومريغتیبلااذه
.فرطلانمةقرولالكأتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(املف)
.(ءايح):([)يفتدرو:(ةايح)

.فرطلانمةقرولالكآتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ادب):

:يرعطلالاق(٤٦/رونلا)مكتمنوللستينيذلاهللاملعيدق):ىلاعتهلوقنمسبتقمرمبعت:(اذاولاولّلستف)
ةوفص)(اذهباذهواذهباذهرتتسيضعببمهضعبموقلاذولينأوهذاوللا)

./۲ج/ينوباصلا/يسافتلا

.(برعلاناسل)سبحيأ:لاغو.اهييوصتمتو(لاع)تدروثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيفاذكه:(لاغ)

.يوحنًاطخوهو(نوملسملا):(و)يفتدرو:(نيملسملا)
.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(كبسحف)
(دوهشنيتمۇلابنولعفيامىلعمهو):ىلاعتهلوقل«ميركلانآرقلانمسبتقمريبعت:(دوهشنولعفيامىلعل)

امیلعل):(م)فو(دوهشهولعفيامىلعو):(زأ)يفتدرودقو.(۷/جوربلا)
.(دوهشهولعفي

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(امو)

.فرطلانمةقرولا(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ينوأر)
ةحوتفمتناكنإامأوداضلامضبلالضلاتناكنإبسنألايهو(اوديري):(جء٠ا)يفتدرو:(ديري)

.لاضعمج(لالُضلا)عمًاضيأبسانتيوهو(ديرت):تدرو(طءو)يفو.(ٌديري)بارصلاف
.(تراصف):تدرو(أ)يفو.فرطلانمةقرولا(و)نمةملكلاهذهتطقس:(تراطف)
(يم):(و)يتتدرو:(يع)

.(مهاهو):(و)يفو(مهامف):(ج)يفتدرو:(مهاهف)
.فرطلانمةقرولالكأتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(تمءالت)

.(ٌءارض):(زء1)يفتدرون:(ارارض)
.(دوسح)ل:(و«جايفتدرو:(دوشح)



وص

ةوفهبيمرارشألاَممَطوَلَف١
هعرفو]رْحَعلْصأوفيكَ-۷

الواذكَمينيدولذُأ

ارهطُماروُهَطُءامدحأملافإ-4

هلاءالبلادهَحيلدمنو٠

دراطفسايإلليداوفاأو01

يفٍتلصنباايبَطكسفَفه۲
اريصانمدمُدَفتاو٢

امَدْعَبدمارصامك4٤
یلAس

قرابحالامهللاهيلعىلصف-00

êوم

©›دوسيكاويساماولاقملظلاىلإ

5لاا0
وقفاهيفهللیناریيهاند

CF - 4 rم2(

دورقفهیھدزتينيدوزعا

©”دصةالّصلِلينافكاحارق

ديدمءالَلِليرُبَصفلاّطوو
Be ۰ُ ©>47

٩”ٌديرطسايإلافايَحتدامف

12|.)1(
ديدجداهجلايفتوُشأ

و۰7

(VY) e .
ديحووهوٹرفلابيمروينج
)۸ےههر4
دوعرتاريصعملايفامو

[تمت]

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(عمطولف):(١)
.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(فيكف):(۲)

:(ميفامأ(لصأو):هلوقعماهلباقتلبسنألايهو:(ط«جءبأ)يفتدرواذكه:(هعرفو)

.(دوسأ):(و)ينو(دوتأ):(ط«ج)يفتدرو:(دوقأ)
ٍ.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(يدولذأ):()

٠(برعلاناسل).هفختساوهبنواهت:انالفنالفیهدزاو«هبنواهتتوةفختستيأ:(هيهدزت)

:ىلاعتلاق.ءاملادحويمناذإهبمميتييذلابيطلابارتلاوهديعصلاو.فيحصتوهو(دوعص):(و)يلتدرو:(ديعص):(٤)
ناسل).ةقاشلاةدعاصلاقيرطلاوأةقشملايهفدوعصلاامأ.(برعلاناسل).(ابيطاديعصاومميتف)
.ةديعبيهفاذل(برعلا

.فيحصتوهو(تم):(ب)يفتدرو:(تمد):(٥)
.(تباطف):(ط)فو(بطف):(زء1)يفتدرو:(بيطف):

يصورخلاكلامنبتلصلامامإلاىلإهبسنعحريذإيصورخلاناذاشنبليلخلامامإلاهبدصقيهلعل:(تلصنبا)
.ص١ج يشاطبلل نايعألافاحتإرظنا)

۔(دیلح)و(دیه):ناتیاوردوت(ز)ينو«؛لمتحوهو(دیدح):(طء1)يفتدرو:(دیدح)
.(يفح):(ط)فو(يفخ):(زم٤جبءآ)يفتدرو:(يفح):(۷)

٠ةئارفنمشركلالحادباموهفثرفلاامأ«بذكلاعم(يرفلاب):(م«ج٤بء1)يلتدرو:(ثرفلاب)

:رظنأ)ةكمبنيكرشمللهتوعدمايأةروهشمثرفلابلوسرلايمرةثداحو(طيسولامحعلل)

)يفتدرودقو.نالمتحناظفللافاذل(۲۷۱۷ثيدحلامقر-ريسلاوداهاباتك-يراخبلاحيحص

.فيحصتوهو(يرغلاب):(و

ةس:(ديحو) .فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس
ٍ.(طيسولامجعملا).يودهلعمم:دعرلامهملاقي:(تمهمم):(۸)

يهو(احاجُتءامتارصعملانمانلزنأو)زيزعلاليزنتتلايلو‹رطملابحايرلااهرصتعتبئاحسلا:(تارصخملا)

.(طيسولامجعملا).ةرصْحَمعج

 



[۱۹]

:ليوطلانملاقو
٭(هدلوليهليقور

©?ئاراناسيانيب[اوُلا]باطونيمولافيَكالا١

)0دحجامأللايىرُعتذُجوىداَسَمَطْئاونياُنُكرلازالقو-٢

©دقارَملاَبيِطُنْيَعلاكليُمَعطوارَحْدُميذلاىرٌنيَعتمعنالف۳

)دعاسُمیحْيرانِيلمف[ءیمق]اهُئيدوارورسترظنالو-٤

.اهشمقاروألاضعبنادقفلكلذو(ن)يفةدوحومريغاهنكلازهجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةدوقفملاقاروألاضعبعمطقسيقابلاوىلوألاةعبسلاتايبألاىوساهيفدجويالف(و)امأ
يفةنمضمتناكنإوهسفنرعاشللتسيلامنأيأ«رعاشلادالوأدحأمظننماهلعلةديصقلاهذهنأ(هءط)يفدرو*

هدلاوىلإدلونمةهحوماهنأىلعلديةديصقلانومضمنألكلذوححرألاوهلبادحلمترمألااذهو.هناويد

دئاصقلايفاهلثمامٌةربعاهنإكنودواهذخيدلاوايف:(١١)تيبلايفلوقيف
:ةيفاقلاورحبلاسفنباهيفلوقيثيح«هدلوىلإدلاولانماباوحتنمضتةديصقلاهذهبقعتيلاةديصقلانإمث

درابلالشمكنمفاوقيلتتأدقفهلإلادبعايأتنأو

دجامأللايتیدانذإكؤادنرسوتییحاماهنعكتركش

دئاصقلامظنمزعلاليلدنكلوهمظنلكتملوقلليحرفامو

دعاسوديأنيذلالهأهبتلزتالوحیدملابيدصقكنععدف

هدلاوبولسأبدلولارثأتةديصقلاهذهىلعظحاليامو.(۲)مقرتيبلايفةديصقلاهذهيف(دحامأللاي)ءادنلادرودقو

امغوكلانهاهانتبثأدقو.اتيبرشعةسمةديصقلاتايبأددعزواجتيالذإ«ودبياميفسفنلاريصقهنكل‹بولسألاومظنلايف

.اهبةقلعتمةيلاتلاةديصقلانألو«هالعأةروكذملاخسنلالكيفتدرو

‹ةزمحلاتابثإبءاوثلااهلصأو‹ةدودمملافلألاباهنأباوصلاوةروصقملافلألاب(ىوثلا).(ه)يفتدرو:(اوثلا):()

سيلوءاوثيوثيىونم«ةماقإلالوطوهءاوثلاو.ةرمحلافذحيفهتغلعمايشمتاهفذحرعاشلاناريغ

.(بروعلاناسل).(ىون)

مليلاركبلاءاسنلانميهوةديرخعمجدئارخلاو.فرطلانمةقرولالكآتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(دئارخلا)
ناسل).سنعتملوراصعإلاتزواحدق.توصلاةضفانلاةليوطلاةييحلاةرفخلاتوكسلاليقو«سست

ٍ.(برعلا
ينولصأتسللاعطقلا:ذحلاوترسكوتعطقيأتّذُحو.فيحصتوهو(تّذُخو):(زءأ)يفتدرو:(تذُح):

.(برعلاناسل).عاطقتالاذاذحنألاوعوطقمريغيأ(ذوذحبريغءاطع)زيزعلاليزتتلا

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(دحامأللاي)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(دقارملابيط):()
.يوحنًاطخوهو(رورس):(و)يفتدرو::(ارورس):)٤(

.(برعلاناسل).ليعفنزوىلعليلذلاوه:ءيمقلاو.(يمق)سيلو(ءيمق)باوصلاو(يمق):(ه)يلتدرو:(ءيمق)

.(برعلاناسل)فورعملاىلإطسبنللاقلخلاعساولاوهيحيرألا:
.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(دعاسم)



o„4و7 2 2oرو0

0یډلاوريمشتکقاسنعرمشوهراشبماقفاروهقمقحلایر-90
WEE 720.

)1دئاوکرومعمايازرهداهجنعهنهبنىزذلاككاذف-۹

oe„ ُهّضَعذإيتلهىلس۷

©دناعألانيلمنملفمهيرَحبتولطبملاهُنَاامأ-۸

”ديادشلادعدممأهمئازرَعتنو

©دواسألااسأكْماُيأهيكلَو-٩

١دجاممرقنِهللايدوجاادرىدئراوةّباهلالابريسلبرست٠

دياحملاباستُكاَويلاعللازاحفالُملاودوجلاودْحَلابالِطيفاش١

©دِقارفلاجوربىرْحَمنمِدْحَملاارتلواتتوةنامِهالللتمس۲

.تيبللماعلاعملاعمبسانتتالامنألفيحصتوهو(ىرأ):(و)يفتدرو:(ىأر):(١)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(يدلاوريمشتك)

.فيحصتناتريخألاو(هنهنمن):(ط)يلو(هتهبن):(و«؛ج)يلولمتحموهو(ههنيال):(أ)يلاهناكمدرو:(هنهبن):(۲)
:رمألاهيلعدأكنمدئادشيأدئاوكلاو.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(دئاوكرومأ)

.(طيسولامجعملا).بعصودتشا

ملو(حلا...رهدلاهضعىوزنلهأيلس):ةغيصلاهذهبلوألارطشلابتكخسنلاىدحإيلنأ(ه)شماهيلدرو:(۳)

.ىرخأخسننميدينيباميفةغيصلاهذهدحأ

.(الس):يلتدرو:(يلس)

.(مل)(ط)يفتدرو:(مآ)

.فرطلانمةقرولالكاتلناتملكلاناناهتطقس(و)يو.(ءبعدس):(ب)يلتدرو:(دنعًدش)
.(مهنكلو):(ز«ب)يفتدرو:(هنكلو):(4)

خلسيهنأللاسهللاقياهاكنأواهثبخأدوُسَألاو«داوسهيفوتاّيحلانمميظعلاوهودَوسَأعج:(دواسألا)

.(طيسولامجعملا).ماعلكهدلج

.(ةياهنلا):(ج٤ب)يلتدرو:(ةباهملا):(٥)

.فیحصتوهو(هڭللاب):(ب)يلتدرو:(هللاي)

اهقحناكو(برعلاناسل).مظعملاديسلا:لاجرلانمْمْرقلاو.فيحصتوهو(موق):(زءأ)يلتدرو::

.نزولالجألةرسكلاىلعيقبأونيونتلافذحهنأريغ(اجاممرق)رسكلانيوتت

.(ادر)تبتكخسنلاىدحإيلنأ(ه)شماهيلتدرو:(ارذ):(۷)

 



©”دجالاكرمايرثلالال هيرَعَرْحَبةشايَأتدَعاسولق١
م1ميا2.ِ

©”دئاصقلايفاهليامةراّفِإكئوُدَواهذُحيدلاواي٠ 96ِ
۰4dو

دئاوفللبلاطبيبللكلةمكحذدثئاوفاهيناعمتلَعَح١

.(وحن):(ط)يلو.(دعب):(ج٬ب)يلامناکمدرو:(رحم):(۱)

.(كنودف):(زءأ)ىلتدرو:(كنودو):(۲)
.هنيسحت:توصلاريبحتو«هنيسحتامهريغورعشلاوطلاريبحتو«رعشوأمالكوأطخنمَّسُحامريحا:(ةرّبحم)

.(برعلاناسل)



۲۰[

:ليوطلانمهدلولاباوجلاقو

)۱دراوُشلايلايللایفیرمعتدرشویِتبیبشصغدقدايا-١

ىئافذَق[املك]ْمأأايتافدفامللَه١

غ

دياعُر

©لاخيدلعكيفاممكيرفاضقْبُمترْصذِإمالنمنململف۳

ديابريغًايقاباريبكاكلمو ءهؤاهَبلوزيالابابشبِحأ-4

©دقانعلاتاينادمركولختاهفُحَتماينْنِماروحنيسو-٥

>مغرىلعتئاکامکیراذُعمناذإىراذع٦

>دحامقلالقبتاوبفلوةَعيوُسرابِطْصالإاذنودامو۷

ةديصقلاتعاضفامهيتلكنمقاروألاضعبتدقفثيح(نءو)ادعامخسنلاعيمجبةلماكةدوجومةديصقلاهذه

.قاروألاكلتعم

.(تسي):(ز)يلتدرو:(تسيیأ):(۱)
ماذلناتملکامهامنیبقطنلايلهباشتنعجتانًاطخوهو(املك):(ط«ز«ههء1)يلتدرو:(املک):(۲)

.ێعمللبسانملاوهو(م«ج٠ب)يفامىلعءانبامهليدعت
.(مكف):(ج٤بأ)يفتدرو:مِل):(۳)
.نزوللةاعارمو«رعاشللةغلةزمحلافذحو.ةزمحلاتابثإب(ءاروح):(بء٠يلتدرو:(اروح):(8)
وهو(اهتيضتقا):تدرودقف(ط«بأهريلامأ(م«ج)يفتدرواذكه:(اهتيضتفا):(٥)

لجأنماهيلإابهلعلورعاشلانعدروامانتبثأاننأالإ(اهتضضتفا):حيحصلانأعموفيحصت
:رظنأ).فيعضتللًالاقتتسا(ُتْيَنَظَ):(ُتْننَطَتريفاولاقامك‹رعشلايلزئاجوهو«نزولاةماقإ

.ص يلاريسلاسرعشلاةرورض

.فيحصتوهو(معز):(ج)يلتدرو:(مغر)

دقو.(طيسولامحملا).هيلعلبقأ:يأهيلإفدوبراقوًاديورىشميأفدردصم:(ٌفلد):

.فيحصتوهو(فلذ):(أ)يلتدرو
.ةلماكسوؤرلاانهاهبدوصقماو(برعلاناسل).سأرلانمافقلاىلعفرشأاميهو«عمج:(دحامقلا)

 



َ ۰ jp 2 ې
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©داونودمهميفولانأبةُحصناقيإاذلتاو-4

”يدصاوقلبيفلعنمينامرهدْصَفسابمَملتولارمهه

9دراشريغانقلانيامتاماذإفلابمركأوانساامللااف-1

)دئاحللمرطلشاعَمتنكأيتحهميردبيلابأالالأ-۲

لشكشفاوقلإتأدققهلإلادبعابأتاو۲

دجالايتداناكؤادنِنّرَسوتييحاماهنَعكّثرَكَش٤

.(طيسولامجعملا).مخضلاريعبلاوهو(لاخلا)عمج:(ناليخلا):()

)»: (1)

: )£)

: )°(

: )(

برخلاتقولققلاةدشنمكلذو(طيسولامجعلا).تلسلستوًالهسايرجترحوتبعيأ:(تقرقر)

.ءاملاقرقرتكءامّدلاقرقرَتف

.(طيسولامجعللا).عمجيأ:مملو.فيحصتوهو(تلملم):(ط«ز«بء1)يفتدرو:(تململ)
.(طيحلاسوماقلا).يّرلانودبرشوأ«شريأ:حّضتو.فيحصتوهو(حصنل):(زءأ)يفتدرو:(حضنل)
.(طيحملاسوماقلا).لبإلامارك:(دقارحلا)

.(مهنمءافولا):(ط)يفو(مهنميقوملا):(ج«ب)يفو(اذِإمهنمافولا):(1يفتدرو:(مهنميوا
.(دحاوألانيود):(ط)يفتدرو:(دحاونود)

.(لینب):(ز)يفتدرو:(لبن):

.(دصاوف):(ج«ب)ينو(دصاوق):(طء1)يفتدرو:(يدصاوق)
.(ڭلابف):(ط)يفتدرو:(لاف)
.(ێسأ):(طزجبأيفتدرو:(انسأ)
.(نيبیضماماذإ):(()يفتدرو:(نيبامتاماذا)

.(قثح):يلاهدرو:(يحهم)
.دواهلخادبيلاروبقلايهةَدَحْلاو«ةَدَحْلُموأةدوحلمععهليعفنزوىلع(ةديحل)عمج:(دئاحلل)

.(برعلاناسل).دَحْلُماهدحاو

.(دقل):(ج٤ب)يفتدرو:(دقف)

لاقو‹نديللةَدَرْيَمءيشلااذهو):برعلاناسليفءاجو«ةدوّرملاودّربلانمميماحتفبةدّرْبَمعمج:(درابملا)
.(ءاتشلايفةنخسمفيصلايفَةدرَْماإ:لاق؟ىحضلاةمونىلعمكلمحيام:يبارعألتلق:يعمصألا

¥۴



٩”دئاصقلامِظَنمزعلالیلدنکلوهمظلَكْنِملهلليحرقامو6

يدْصَقَكنَععف١

3

0©داسودينيدلالأهبت
كايديفكالو۷

0

0©داقاهيفرذُعالاطّخلاحيسف دِاشلانيزراتخملاَدَمْحَأىلع4ةلَخولالایلص۸ِ

.(لوقلاب):(ج‹«ب)يلتدرو:(لوقلل):(١)

.(ضيرقلل):(ط)يلاهناكمدرو:(حيدماب):(۲)

.فیحصتامالکو(ٍدْيَأ):(م)يلو(ديا):(ج)يفتدرو:(يأ)
.(هيف):(ط)يلتدرو:(اهيف):(۳)

 



]٢۲[

:ليوطلانملاقو

ريايجلاماستباو'ىسماتيلءاكُبيرظاوتيکبأويبقىسألابیّوک-١

0رْيابكلالأفارسإاملاَكفَسواتقلاوبيضاوقلالحينفلكو

©ركامروهظيتابارقتْرَحَهةلالُمنعالنيليحَعزأو

>رئاصبنمُةتوُأامويمْرَعويتميهَلاويفيندروأو

Çرغاصرفنألامارنشوةماقإيلمميقانأازيزَعناكو
220)°(

ريابألاتامئاسودعتوحورتىكةوالبتحورس

O ,FEر4

+يفةلماكةدوحومهديصقلاهذه نادقفلكلذوىلوألاةعبرألاتايبألا(و)نمطقسثیح(نءو)ادعامخسنلاعيمج

.اهقاروأنمددعنادقفلكلذواهلمكأباهيف6هدوجومريغةديصقلانإف)0(امأ.قاروألاضعب

: )۱(

(۲):

():
(٤):

۔(المهمهنید):(و)يلتدرو:(هنیدالمهم):

.(امد):(ب)يفتدرودقو«ةرورضوأرعاشللةغلةزمحلافذحوءامدلااهلصأ:(امدلا)

.ٰيفلكلعافبرعتفارسإو.فيحصتوهو(فارشأ):(ب)يلتدرو:(فارسإ)

.(ةمالم):(ج)يلامناکمدرو:(ةلالم)

.(همه):(ب)يلتدرو:(مه)
.(تنکو):(ا)يلتدرو:(ناکو)

(برعلاناسل).ءاشتثيحىعرتيلايهةمئاسلالبإلاو.ةمئاسعمج:(تامئاس)
ت(:

: )۷(

.(برعلاناسل).ديورلاوهوميسنتاذاديورابوبهتبهيأحيرلاتمس:(تمسنت)

.(رصانعلا):(و)يفتدرو:(رصاعألا)

.(برعلاناسل).باخنشوبوخنشوةبوخْنش:اهتدحاو«لابحلاسوؤر:بيخانشلا:(ابيخانش)

٠(برعلاناسل).سينأالواهبءاماليلاةديعبلاةزافملاوأةالفلايهو«همهمعمجهماهملا:(اهماهم)

.وهسنعجتانوهوةملكلانم(دب)طوقسب(تاك):(ط)يلتدرو:(تدباك)
.(بوعلاناسل).عفتراودميذلايماطلارحبلاوهرخازلارحبلاو«رخازعمج:(رخاوزلا)

س٢۳



0راسعللايلاطامورسلابو
عم440

ومم

1رثالاسامټلاويلاعملابالط e Jo هرادريميحشاعوق

'ىرسلامْعَطقذَيمليفالُشلاودخلاكردالهنأىلع۱١

ريعاوعلامواهيف(هَ)وههومبامّسلاريماحفلتملو١

رداقللفرصملفيلعوفرصبنالالامدقولوقا۳
07

2ريغةعاَسينُئدَحوامفاهبْغشعاولأب'ىولّبلاينئرازو-٤

ءايألاينداذکداولاومترس[يَ]١
e Teo o ۰ ê gç1و

.(موف):(جہب)يفتدرو:(امري):(1)
.ارتموليك(۱۸۰)طقسمنعدعبت«ميدقلايفناملةمصاعتناك‹نامُعةيلخادبةقيرعةنيدم:(ىوزن)

١ج نايعألاةفحترظنأ).معنتوفيلسلاويربعاهنمونامعبةفورعملاةرهاظلاةقطنميهضرأ:(ًرسلابو)

.)۲۲ص

.(و)يفمقربتيبلااذه:(۲)
ءهققرحأ:راللاُهنَشَحْشَحوضعبيفموقلاضعبلوحخدوةكرخحلا:ةشحشحلا):ناسللايفءاح:(شاحشملا)

ليقهنمو«ديدحنمرانلاهبكرحتام:ُشَحْياو):ًاضيأهيفو(ضوهنللكرحتلا:شحشحتلاو

.كرحتملاعاجشلالحرلاهنأبشاحشمحلايعممهفنكيانهنمو(ةبيتكلاُشَحِمم:عاجشلالحرلل

.(و)يف(١٠)مقربتيبلااذه:(۳)

.(ْمَل):(ا)يفاهناكمدرو:(ا)

ححرألايهو«(عفست)تدرودقفخسنلاةيقبيفاًمأ(ه)يفتدرواذكه:(حفلت):(4)

ءاربمغعمجٌرْيعلاو.(ءاربغلا):(طزو؛ج)يفاهناكمدرو

.(برعلاناسل).راهنلارحوأ«ةراحلاحيلا:مومُسلاو.مومّسعمج:(مئامسلا)

.فيحصتوهو(هحقلت)تدرودقف(ه)يفامأخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(هحفلت)

.ثينأتلاءاتاهنألنيكستلااهيفلصألاو‹ةرورضللوهامنإحتفلابءاتلاكيرحت:(ترازو):(5)

.(طيحملاسوماقلا).جييمن:.(اهبعش):(طءو«؛ج«ب)يفتدرو:(اهبلش)

.فلأىلعتسيلوةربنىلعةزمحلاذإهانتبثأامباوصلاو(نأل):(ميفتبتك:(نيل):

.(هلانوأ):(ج«ب)يهتدرو:(لنيوأ):(۷)

م۳



ê¢يقهو

°تألبةنالوفرزتيبالوالرككلامو۸

ارفاريغهلکاذههبرتاذيفًكاذههرَضامف

)4(رباكانيحِحذَلايِفمَمُحَمارذرشدالوأتاداسلاةعينب-٢

©رذاعلابوثيعاوُبَحَتحاامواورمّشوامیفاوُضَهَنقو۲٢

هيفِهحَرأيذلابهللامَعَنأىلإيلو-۳

م

)١رداصريغ

©”رهاورلاموجڭابًالِدَساَواشعىلعاًدُشَف٤

)۸(ريضاحودابلكهادمعوهرکذعاشيِلاباخينُتنُأىلإ-٥

 رماعناطلُسدوالَمدولايجبّشٴوَحنبنغمنبسابعلضفلايأ

٠(الو):(و)يفتدرو:(امو):(۱)

۔فیحصتوهو(رئاص):(ز«ب)يفتدرو:(رئاض):(۲)

.فیحصتوهو(يموق):(و)يفتدرو:(موف):

.(رئاشعلا):(ب)يفاهناكمدرو:(رصانعلا)

.(رتشم):(ا)يفتدرو:(رتشأ):

۔(عجن):(و؛ج«ب)يو(عخن):(مءطءآ)يفتدرو:(عمحب)

تقبسدقوىلإةبسننيجحذملاباوصلاوفيحصتوهو(نيجحدلما)خسنلاعيمجيفتدرو:(نيجحذملا)
٠.مقرةديصقلانم(۲۱)مقرتيبلاىلعقيلعتلايفهتمجرت

.(رياخألا):(طج)يفاهناكمدرو:(رباكألا)

.(تضخ):(ج«ب)يفاهناكمدرو:(تْبَلَط):(٥)
.(يذلاام):(ب)يفتدرو:(يذلاب):

.(مهنم):(م)يفتدرو:(مهنع)
.(طيسولامجعملا).ناكملانعفرصتنلملاوهرداصلا:(رداص)

.(برعلاناسل)٠ةرُكَبىثنألاو«اهنميتلالبإلانمُرُكَبلاو«ركبىم:():(۷)

(ءاشع):(ط)يفتدرودقو.ةرورضللنيشلانونوةزمحلافذحرعاشلانأريغٌءاشِعاهلصأ:(اشجع)
.فیحصتوهو(عاس):(ط)يفتدرو:(عاش):

هفّرعنأقبسوتيبلااذهيفلماكلابهمساركذرعاشلانأريغةمجرتهلدحبمل:(سابعلضفلايبأ):(9)
.دئاصقلاضعبيفاضيأ

.يوحنًاطخوهو(دوحباوحخأ):(ز)يفتدرو:(دوحبايأ)

٤۳



ايقلأوباتكلابهيباًدُمَو-۷
ينلاَوُمةادَملالّشضفلااباناق۸

ٍةَسايَرِلْمَفَأمَينبلْضفلاايأ۹

يذلاُةلَضْفألْضفلانإلّضفلاابأ٠

ىداَسَمَطْناوتاملْضَفلااأ١

هراهتىحلضأمْوَصلارْهَشلّضفلاابأ۲

تجيلاناكرألْضفلاابا۳

تكلرئاحألاتایارلّضفلاايأ٤

مولانميورَتْنَمابأ٥

[اريماوَح]ىراذعلانَزرْبُألّضفلااأ١

©يِرارسَواعم[يتاح]وإ
)9رفاوحلاتائاهُم

©رامانأشهللاوالوكم

©رزاوورصافهللاوجونوُكي

©رمال'یوأَمهللاتويبتراّصو

9رطاَوَشرومبشل

دعهللاركذلّطُعو

©”رياقملايفىغولاُنيِطالَسُتَحْضأو
©رۇارحلايبسنوواَملاثَدْحأدقو
)۹(سةاال2
رجاتلكعمقاوسالايفنردوغو

اموهو(ييحت)امهيفتدرودقف(م٤فه)يفاما(طزوج؛بءايلتدرواذه:(ينايحت):(۱)

.حصألاىلإاهنع.انلدعاذلنزولابلخي

.(رقاوحلا):(ز)يلو(رفاوخلا):(و)يلتدرو:(رفاوحلا):(۲)

.(كلم):(زءأ)يلتدرو:):()

.(و)يلدوحومريغتیبلااذه:(4)

.(للارصنل):(ج«ب)يلتدرو:(هللاهحول)

.فيحصتامهالكو(رهازملا):(م)يلو(رهاوزلا):(ز)يلتدرو:(رمازملا):(٥)
.ةرحافلاةثيبخلاةرطاشلاو«ةرطاشعمجرطاوشلاو.(رطاوشلا):(ز)يلتدرو(رطاوش):

.(طيسولامحعملا)

.(رياخألا)و(رباكألا):ناتياور(ز)يلتدرو:(رئاخألا):(۷)

.(يوري):(ج؛ب)يلتدرو:(يورت):(۸)

 

ةغلىلعتغيصةلمحلاواهنمًالدبامإوثينأتةمالعةوسنلانونرابتعابلعافبلانامإبرعتىراذعلا:(ىراذعلا):(۹)

.ثيغاربلانولكأ

:(ز)يلو«خسنلاةيقبيلاامبسحتلدعوفيحصتوهو(ًارسوح):(ه)يلتدرو:(ارساوح)
.لاحلاىلعةبوصنماهنأليوحنطخوهو(ٌرساوح)

.(رجاف):(ط؛ز؛وءاريلاهناکمدرو:(رحات)



١آ

٤آ

۳

٤٤

£0

.رعاشللةغلةزمحلافذحو‹ءاضيباهلصأ:(اضيب):()

ٍةّضَب[ةلازّملاك]اضبرالأ

لمَعرقوماسناه
مُهُهوُجوتَهاَشميلاهباوعاذأ

یکتوتارِصاقلاىقلتَكْلَعَ

ةَماَبَتيحاوفدير
شايشواُلاىلعىو

)۱رظاوتلاالخلاك

)1رالجتالاىلعمَحأ

راوُدلاتارثادْمهْيلَعترادو

©رزآلالضفنيقاَسلانعمشو

©قوقتانحلاررُسىلع
رْيَحهللایوقناامک

©رټاوبلاماَهُكتذَجبصقىلع

©”رراحملالاجرلاراكفأ

©”ركابألاوايارلالإ

[تمت]

.خسنلاةيقبهيلعوهانتبثأامحيحصلاو«وهسوهو(ةلازعلاك):(ه)يلتدرو:(ةلازغلاك)
.ءاجعديأ(اجعد):اناكمدرو(ط)يلو.رعاشللةغلةزمحلافذحوءالحكيأ:(الحك)

.ةعوفرماهنألًاطخوهو(يماس):(و)يفتدرو:(ماس):()

(برعلاناسل).نوللادوسألا:محألاو.(مجأ):(ز؛ج«ب)يفتدرو:(محأ)
.(طيسولامحعملا).قنعلانمةدالقلاعضومةبللاو‹(هبل)عمج:(تاللا)

.(طيسولامحعملا).ريثكلاماو.فيحصتوهو(مح):(ط)يلتدرو:(مَح)
٠(طيسولامجعملا).ةأرملارعشنمةروفضللاةباؤذلايهوةريدغعمج:(رئادفلا)

٠(طيسولامحعملا).رُمشتوهلايهت:هرزثمرمأللدش:لاقي«رازإلا:رزعملاو«رزمعمج:(رزآملا):

.(برعلاناسل).بهذلا:نايقعلاو.(نايقعلا):(ج؛ب)يفافاكمدرو:(تانحلا):(4)

نيككتم):ىلاعتلاقناخشلاسفانطلاوأجابيدلا:يرقبعلاو.يرقبععمجةرقابعلااهبدصقي:(رقابعلا)
.(طيسولامحعملا).(ناسحيرقبعورضحخفرفرىلع

.(برعلاناسل).ديدحلااهبلحسةادأدربملاو.دّربِمعمج:(درابملا):(°)

.(برعلاناسل).فورعملاىلإطسبنملاقلخلاعساولا:(يحيرألا):()

نطفلالحرلا:ريرحتلاو.ريرحنعمجريراحنلاو.ةرورضللءايلاتفذحريراحنلااهلصأ:(رراحتلا)

(برعلاناسل).ءيشلكيلريصبلانقتل
هپفخو‹ءايلاديدشتبيِشَعلااهلصأيِشَعلاو«(اشعلاب):(طءز؛ج؛بءأ)يفتدرو:(يشعلاب):()

محملا).ةمتعلاىلإبرغملاةالصنموأءبرغملاىلإسمشلالاوزنمتقولا:يشعلاونزولا

.(طيسولا

-۳-
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:زجرلارحبنملاقو

WW )۱(6ىە۱2ر1۰۱7

رئاثلاجاجعلاتحتىدرلاىقالرتټابلازازالبقبتيملم-١

©رحاشلاجيشولاوروحريَيابطلروحنيمِرَْالأواي٠
©راسلافأعجنيادغدبالقتقراسنيياسنإ۳
©يرذاعويفلْذَعلافيِضّرلاتَنُادعلانعًفكلايفيمئالاي-٤

ريالاعطفردحةرقامتمرحازيْنَعال7

“رياضيحفرطجرسف ًابكارنارتواليفًارْبَص٠

.ةريثكقاروأاهنمطقسيلا(ن)ادعامخسنلاعيمجيلةدوجومةديصقلاهذه

.فيحصتوهو«(رتانلا):(ا)يلتدرو:(رتابلا):(1)
.(برعلاناسل).رابغلا:()

.(برعلاناسل).فيسلاًدحيهو«هبطعمج:(ابظلا):(1)

شماه)يفوفيحصتوهو(حيشولا)تدروخسنلاةيقبيلو(طءو؛ج)يلتدرواذكه:(جيشولا)

ةحيشواهتدحاوحامرلاةَماعيهليقو«حامرلارجش:جيشولاو.(حاشولا):تدرو(ه

.(برعلاناسل).هبلصأانقلانموهليقو
مهنيبرجشو«ةلخادتمةفلتخم:ةرجاشتموةرحتشمورجاوشحامر):برعلاناسليلءاج:(رحاشلا)

.ةعزانملاةرجاشملاو‹اوفلتخاوأاوعزانت:ارجشرمألا

.(امف):(ط)يلتدرو:(الف):

عدج)لاقي.فیحصتامهالکو(عذج):(طزو؛ج)يلو(عدخ):(ا)يلتدرو:(عاج)
٠(طيسولامحعملا).(هفنأريصقعدامرمأل):لئلالو(هفنأعذج)سيلو(هقنأ

.(لذرلاف):(ھهشماهومنج؛ب)يلو«(لدعلاف):(زءأ)يلتدرو:(لذعلاف):(4)

ليخلانموهو«رسكلابفرطلاباوصلاو.(ليخ)و(فرط):ناتياور(و)يلدرو:(فرط):(٥)
(برعلاناسل).ةفرطىشنألاونينذألاٌفرطملاقنعلاومئاوقلاليوطلاوهليقو«قيتعلاركلا

ليخلابسنتميركلحفوهو«جوعأهللاقيناكلحفىلإةبوسنملايهةيجوعألاليخلا:(يحوعأ)
.(برعلاناسل).هيلإماركلا

۳۷



رباكنَعرياكنعرياكنِيالإتشراَع-
©رفالاتحترايألاوموقلايفاقريهوتمينإررتللال- ¥.و29ا4

©راق[مد]قارهامهؤافطإهودجيداعألاميضنمبلقلايف4

رطاخلايفةَرفزينيظلَفاقطانعبيلفْنُكَيْمَلِإ٠
©رقابلامْيِبقاوُسأيفناطُحَقييَبنِیراذُملاويرابطصافيك١

رياعلارعمايهما ْنَمبرَحيفاعَمايئدلاونيل۲

©رياقرعبؤوأتوَمبأللاديلابرَحْنَعتلقااللاو١
)9راقواالإ'ىرولااذهْنَعءاَمُعلايحك1#

رجافلايوقلافكنينايدألاذقلأْمَلاذإتلال١
و0

Bo 02۳`9

ريساخلايوقلامبلهللايفةرهجيسفنتعبدقؤرُصاينإ

©رفاكلابْرَحِلاهُمدَدْعَأذَقفىوقّلافرغتملنإويّإ-۷

.(نع):(ط)يلاهناكمدرو:(نم):(۱)

يعبطمًاطخوهو(ررتتغت)تدرو:(ه)يلوباوصلايهوخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(ررتغت):(۲)

نيأودصقينيأهيلإرظن:قربلاوباحسلاماشو«هلارظتنمكرصببءيشلاىلإتعلطتيأ:()
.(برعلاناسل).ديعبنمرظنلا:«رطب

دوصقملاو.(برعلاناسل).قارْهُمءاملاو‹اهءامءامسلاتقارهلاقي‹ثّصلاٌقارهإلا:(قارهإ):(۳)

.ءادعألانممدلاةلاسإانه

.فيحصتوهو(ماد)تدروثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيلتدرواذكه:(مد)

.(قاوسألا):(طزوج«ب)يلتدرو:(قاوسأ):()
.(برعلاناسل).رقبللعمجمسارقابلاو‹«اهتاعرعمرقبلاةعامج:(رقابلا)

.(برض):(ا)يفتدرو:(برح):

.(طيسولامحعملا).رهدلادئادشنمةديدشلا:(ءاَمَعلا):

ةعساولاضرألا:ةرغفملاو.هحتف:هافرف«حّتفعع()نأسوماقلاوناسللايلدرو:(ٍرغاف)
.عساوهنأوأهتدشنمهاوفأللحتافعمانهرغافلعلو

.(إو):(ب)يلتدرو:(تإ):()

.(فرعي):(ط)يلتدرو:(فرعت)

.دیعبوهو(الف):(أ)يلتدرو:(دقف)
-۳۸-



۸-

4-

1

٢-

٢-_

۲۳

٤۲

٥_

امدبابار'ىحلضأدحْممُك

ايس۷ليواَرَكانأ

موُصلاُرْهَشلابام

ىدهلانيدايمالسإلاَةَمْرُخاي

انرَفَتاذهراتخُملاةُمأاي

رافرَتفارطألايفرفاق

ابظلاويكاذَّملاويلاوُعلانأ

ايلاتاذايلاخلخلاةُبراي

.(رکذل):(م)يلتدرو:(رکذب):(۱)

ةباحصلاىأرنأدعبكلذوةعامجحيوارتلاةالضةماقإبرمأنملوأناك_هنعهللايضر_قزرافلارمعنأىوري:(۲)

١رکاذلاركباروُمْعَمناكدق

طلاولمقورال'ىرولا
©رياخلافالُسلاليتلابام

ريالاركذاةَمرُحخاي

9ريصالاهيفاورٍصْنَتساف

ُفاو ©ريافلاكانناطوأيف

©”رهاشلالفنيامأ

رخافلاسيلاسلاةبراي

ىلعضرفتنأةيشخةعامجحيوارتلاةالصكرتدق_ملسوهيلعهللاىلص_لوسرلاناكدقو.ىدارفاهنولصب
.)۳۰۳ص_١جيلاسلل_بيبحنبعيبرلامامإلادنسمحرشرظنأ).هتمأ

.يوحناطخوهو(ًاموص):(م؛و)يلتدرو:(موص):()
لزاملواوهليقورصعريغنملاساموهليقو«اهنمرصعُباملوأ:اهنكالُسورسافالس:(فالُسلا)

٠(برعلاناسل).بيبزلانمعفرياملوأوهليقو«رصُغءيشلكلوأةفالسلاليقو«اهنم
كلذبتيممليقو«اهحيريغاهرامتخاو«ترمتخافتكرتاهنألارحرساتيّمُسو«رّمختملايأ:(رماخلا)

(برعلاناسل).لقعلااهترماخمل:
عمجمساوهو«لاتقلايلنورفانتيوكعمنورفنيموقلامهوريفا:ُرفَاو.(انرصن):(و)يلتدرو:(ار:(8)

.(برعلاناسل).سانلانمةعامحجلا:ريفنلاو

.(اورفنتساف):(ب)يلتدرو:(اورصنتساف)

.ناتياورلادجوت:(م)يلو«(رداقلا).(ز)يلاهناكمدرو:(رصانلا)
.(رتاب):(ز؛وجءبءآ)يفتدرو:(رتاف):(٥)

.(رفظلاو):(ب)يلاهناكمدرو:(رفنلاو)
هسأر:ةيلاعليقو«نانّسلايلييذلافصنلايه:ليقو«ةميقتسللاةانقلا:ةيلاعلاو«ةيلاععمج:(يلاوعلا):

(بوعلاناسل).ةيلاعاهتدحاواهتنسأ:حامرلايلاوعو
(برعلاناسل).يکذل:دحاولا‹ناتنسوأةنساهحورقدعباهيلعىتأيلاليخلا:(يكاذملا)
.فويسلاانهدوصقملاو(برعلاناسل).فيسلادحيهو.هبطعج:(ابظلا)

-۳۹-



يفرجاتنِهيوممَضْهَأحشكولاخلختاذمك-۷

©رغاصسكنريغِهيَلَعيضفيالوراعنيراعلااذه۸

١رضاحبلقوفأاحخأىقلأىمنكلاذنودايانملانإ۹
so ۰ 2 0 ©٥م2َ4

›رِصانلارْصَنب١هنيبحىحادعلاميضاذمحأيلبقلانذق-٠

9رکابلاوشيلايفورْصَعيفوارهظالعلاوذهيلعىلص١

[تُمَئ]

.(يکب):(م)يلتدرو:(یکبآ):(۱)
.فيحصتوهو(اوذفني):(و«ب)يلتدرو:(اوذقني)

.ةرورضللوأرعاشللةغلةزمحلافذحوءاضيبيأ:(اض)

.(رطاقلاک):(ز«ءا)يفتدرو:(رطاملاک)
.(طيسولامجعملا).جاشولا:ُحْشَكلاو«عولضلاوةرصاخلانيبام:ٌحْشْكلا:(شكو):)۲(

٠(طيسولامحعملا).امهُمَضْنُم:نيحشكلامضهألاقي.:مضهألا:(مَضْهأ)

كلذلکوءاظلاب(يظغي):(ط)يلو(يطغي):(ز)يلو(ىغصي):(و)يلتدرو:(ىضْخي):()
.(طيسولامحملا).تكس:ءيشلاىلعاضغو.تكسب:يضْمُبو.فيحصت

.اوهستطقساعرو(ط)يلةدوجومريغةملكلاهذه:(ريغ)
(طيسولامحعملا).ساكنأ:عمحلاو«مركلاوةياغنعرّصقملالذّرلا:ُسُكَنلا:(سكن)

.(رباص):(ج؛ب)يلامناکمدرو:(رضاح):(4)

.نزولابلخياموهو«نيونتلانودب(ًدمحأ):(زج«بءأ)يلتدرو:(ًادمحأ):(٥)

.ةروهشللاةيرعشلاتارورضلانموهوفرصتيالامفرصبابنمزئاجهنيونتو

.(طيسولامحعملا).هاطعأءاطعلابهابحو.يطعأ:(يح)
.(رداقلا):(ط)يلامناكمدرو:(رصانلا)

.(رکابوأ):(مءطهزوآ)يلتدرو:(رکابلاو):



]۲۳[

:ليوطلانملاقو

رفْصَرُمينشأ-١
اهيضايريفةراطخةلخلخُم-١

تهمرادرجهيفيشاع-٢

بعمكيفامدواياهلتلف٤

ىئألهويآنامْحَرلایدلنكِلو-٥

رْصَقْنَعفّرطلاتارصاقامو٦

امتتارهارلاليقنإو-۷

ّرْذبَوسوملايكتفذو۸
الُملاوٌرعلاوذتوقايلاكلاقدقو-4۹

هيروميلاتارُضنهو-٠

)ددوے27. ٢0رسرْطِعلايماهريفو
٩رطبلطلاكاهو

iو بابّشلاتاذاذلمرَصو

0واىفحُيو'ىلقُيالكلمو

©[ركذو]تاريصاقلايكب

رىىْضئووكتسلانهر
©رواروُخلافليلاموجلَو

©ريكالاونونكَملا

“مداةريفعكَ

.اهيفةدوحومريغيهفاذلاهقاروأنمددعطقسثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجبةلماكةدوحومةديصقلاهذه
.(طيسولامجمملا).ماتلاٌرْعُشلا:عرفلا:():(١)

.(اهنلِحو):(موجهبہليفتدرو:(اهتلحو):

.فيحصتوهو(ةعنم):(ز)يفتدرو:(بتعم):()

٠(برعلاناسل).(ىقاموكبركَعُدوام):ىلاعتلاق.ضعي:ىلقو.ضعييأ:(ىلعي)

.(يف):(طهزأيفتدرو:(یدلنكلو):(٤)
ةبسانماملدجأملو(ركفلا)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأبسنألايهو(ط)تدرواذكه:(رِكذثو)

اهفيفختنأريغفاكلاديدشتب()اهلصأ(ُرِكذُت)و.اهعفرلرربمالذإتيبلايف

٠(۷۹ص_يقاريسلا_رعشلاةرورضرظنا)ةلوبقملاتارورضلانميهوةرورضلل

.(دقو):(جب)يفاهناکمدرو:(ناو):(5)

هلوقو(٨٠/نمحرلا)(ناحجرملاوتوقايلا)ىلاعتهلوقىلإةراشإ(ا.....توقايلاكلافدقو):

.(۲۳/ةعقاولا)(نونكللاولولالاثمأكروحو):هناحبس
.(باك):(ط)يلاهدرو:(ولوللاكو)

٠(برعلاناسل).رورسلا:روبلاوُربَخاو.نرسيأرمألااذهٍنّرَبحلاقيسييأ::(۷)



ارواسأاهيجاوزألاونروست-1

يللا۲
[اهز]ةَحارْجَرنهمتّرطَحاذإ۲

ةبابصنوماظلاهَقحْليو
oم

تکئاوككارألاقوقتدَعَقنإو-٥

ةدَلبنروحااهقئاعو٦

.نسبليأ:(نرّوست):(1)
ىلعفوطعمجاوزألاوفطعفرحواولا:(جاوزألاو)

0وسمالإدْلخلانانجيفلهو

2راريخافنيقربا

©بييذإروملااهر
©٨ئكفارألاقوقتعاذ
وفتعلطدِ

0©*قسمةجولاونايقعلاررُسىلع

)©(۶ريالمفادباشخشو

ةوسنلانوتوهو(نروست)يفعفرلاىلعييبملاريمضلا

نيبوهنيبلصفلابحولصتملاعفرلاريمضىلعفطغاذإهتألصألاولعافلاعفرلحميفيهيلا

متتأمتنكدقللاق):ىلاعتهلوقوحنلصفتلاريمضلابريتكلصفلاعقيو٠ئشبهيلعفطُعام

روكذملاريمضلاىلعٌفطعلااريثكمظنلايفدرودقهنأريغ(٤٠/ءايبنألا)(نييملالضيفمكؤابآو

:رعاشلالوقكلصفالب
ىداهّترْهَزوتلبقأذإتلق

۲ج_ليقعنباحرش).(تلقا)يفرتتسملاريمضلاىلعفوطعم(رْهَزو)هلوقف

. (۹

.(برعلاناسل).رتخبتاذإُرطخُيَرطَخ:لاقيو«ترتخبتيأ:(ترطخ):(۲)

۔(ءاروح):(ج)يفاهدرو:(نهنم)

كرحتييأاهلفكواهمحلجرجرتييلايهةحارحرلاو.وهسهلعلو(ةحرحر):(م)يفتدرو:(ةحارحر)
.(برعلاناسل)ليامتيو

يتًاطخوهو(يهز)تدرودقف(ميفاماباوصلاوهو(طءوجبءاريفتدرواذكه:(اهز)
.مسرلا

.(ربحت):(وج«ب)يفتدرو:(رتخبت)
.(اهظحليو):(هشماهيفو؛ط)يفتدرو:(اهقحليو):()

.(رويغلا):(ط)يفتدرو:(نويعلا)
.(ريحت):(ھهشماه)يفاهدرو:(رظنت)

.(تکدناو):(ز)يفتدرو:(تکتاو):(4)

.(برعلاناسل).بهذلا:(نايقعلا)

٠(ةغالبلاصساسأ)هناعيريأبابشلاخرش:(بابشخرشو):(*)

يا(ارمبتتانربتالکو):یلاعتلاقكلهمرسكُميأهيفمهامءالوهو«كللهيورسكُييأ:(ربي)
.(برعلاناسل).اريمدتانرّمَد

Y4



اهيرَيكانهاسأكاهعَراَو۷-
وو4م.7

هماتخقیحرلاوليبسلسنيو

اهضايريِقسَفيرُحَتاهراهنأو-۹

ضفباوكأوريراوقمثو-٠

ةريثكتاهكافلالونفاهيفو-١

دلماذمئانهبفوطي-٢

تللذویمنلِظمهبلَعدموس۳

ةوظدمَناوَعدايشاماذإ-٤

ملامءارْهَرلاةايفو-٢٥۲

ٍةفرغوريرسنِماهيفسملو-

(ةغالبلاساسأ).لَسملايرألا:(يرألا):
:

:

.(نمحرلا)

.(رحفي):(أ)يلتدرو:(رحفت)
.(رخفت):(و؛جءب)يلتدرو:(رخفي):(4)

.(رمثم):(زوج؛بيلافاکمدرو:(رهزم):

:

: )۷(

` )۸(

رخفَينُسُحلابنادلولانيمْمهْلَع

٩رهويرألاونابلألاورمخلانِم

9فكمكسمناحيّرلاوحولاعم

0فاهيلجاسنويُغ

لکرافاحصمَتَو

اوُريحَتبطمحلنما
(4) 22

وهَشاامو

O0, ُرِهَرُمضْوّرلاوضوَرلافوطقْمِهْيَع
2éم A1ا(0قاتٴورص(

)9ودررکفللاالوناذآونويُغ

~o Ceo 4 ۸Aو۰

>رهترولييهفتئاکفنکیو

كسلانأعضوملااذهيلالاقينأنكمبو«ةيطفتلاورتسلايعيةغلرفُكلانأبرعلاناسليلدرو:(رفُكُم)
بيطلانمعونوهوروفاكلابطولخمكسلملانأتيبلااذهيل(فكم)بدرصقملانأريغ.ىّطغُ

.(٥/ناسنإلا)(اروفاكاهجازمناكسأكنمنوبرشيراربألانإ):ىلاعتلاق
(ناتخاضننانیعامهيف)ىلاعتلاق«خاضنبباوصلاو.فيحصتوهو(حاضنب):(أ)يلتدرو:(خاضنب)

.داضلاوءاظلانيبطلخلانعجتانمسرلايلاطخوهوءاظلاب(رظحيف):(ه)يلتدرو:(رضحيف)

الامنيحلاصلايدابعلتددعأىلاعتوكرابتهللالاق):ملسوهيلعهللاىلصلوسرلالوقىلإةراشإتيبلااذهيل

هتباتيليراخبلاهاور(رَبَىلعرَالوتعمنأالوترنع
.(۰٥٠٥)مقرباهلهأواهميعنةفصوةنحلا)باتكيلملسم

.(اهيفام):(ط؛ز؛وج٤بيلتدرو:(نماهيف)

هاورومقربنآرقلاریسفت

.(اریرس):(ج«ب)يلتدرو:(ريرس)
.(رمشم):(م)يلاهناکمدرو:(رهزت)



dd۶۹|۳7.م

>ىهُبأيفكسمورتوو-۲۷

Jل )٢(“ئسوووو٠

nترترمَينيزولغاب
رنواهاوَم'ىَوُهَيْنَمعّرصتواهيْنَمعدترداةايحلوك٠

ررديببطلاسيسكلاوهريښتتبتدباهبردواهرےلنمو

,aeوبيخيوأاهيفحبرجرعملعابالإيابو-۳۲

©ذأرولقاتشُملاافلاوُمافلإناف٢

0رسامامهلاركامكًركوهسفتيناوَعلابْرَحلامَحَفااذإ٤

©رءاحهلاتدااذإ ُهَلْنُكَيْمَليذلاىفلاُدْيوُس١

.(نکی):(أ)يفتدرو:(نكت):(١)

: )(
: (7

: )4(

: )°(

»: (9)

: )۷(

.(رحفأ):(زءأ)يلاناکمدرو:(رونأ)
.(رولا):(أ)يفاهناكمدرو:(كلا)

.(نمف):(زأريفتدرو:(نمو)
٠(برعلاناسل)هرسكوأهكلهأ:ءيشلايتو(اهرب):(ز؛و)يلتدرو:(اهرب)

(اهبدنیو):(جءب)يلو(اهبيو):(م)لو(اهبيديو):(أ)يفتدرو:(اهبردييو)

.(اهبدمور:(ط)يلو
(برعلاناسل).ماعلا:بلاو«هملعبرهاملالاجرلانمقذاحلا:بيبطلاوبطلا:(بطلا)

.(رُشْنَي):(ج«ب)يلتدرو:(ردِ
.(رسخیف):(ط؛ز؛و؛جءب؛آ)يتدرو:(رسخو)

.(ًافولأًافلِإ):(و)يلتدرو:(افلإرحهلل)
.رعاشللةغلةزممحلافذحوًافلاؤم:ًافلاوملصأو.(ًافلؤم):(ج)يلتدرو:(ًافلاوم)

(طيسولامحعملا).(نوُغ)ىلععمحتو«ىرخأدعبةرّماهيفلوق:ناوعلابرحلا:(ناوعلا

.مسرلايلاطخوهوءاظلاب(رفنظفلا):(ه)يلتدرو:(رفنضفلا)
دئاصقلاضعبو(٠٤٠تيبلا)يلامكةديصقلاهذهيلرعاشلاهفّرعاذكهنيكنبديوسوه:(ديوس)

ًاصلخماقيدصناكو«هبورحيلرعاشلامهيلعدمتعينيذلاداوقلادحأناكهنأودييو‹ىرخألا

هذهمحارتلابتكيفةمجرتدجماننأرغ.ًاعئاراحدمنيرشعلاوةعباسلاةديصقلايفهحدم«هل

.ةذفلاةيصخشلا
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Ye)ا ةليسملانظطبهلناکواطّسلهةقوذبيداويفهنَعيس٦

ds yê 0مّدلاهاقال4.7
نمرداففحناجفصلاوفصلانيبركلهو-۳۷

ركنطقلَلرَكنَعىلعةيشَعنيعبرألايفاطَسَفْيكو۸
(۳M)2م۰ەI]ٿوو

ربخينيحكاذُدَمْحَيَودنقلخلامليداك-۹

oo ۰ َ )4(ی7®„

۳Fاهُبابسأُتسمظَعنإوةدْحَنروينِإنيمينباامو4

)0(72و

دیملااهيأيلييَارهاطلا'ىضّرلابطلاُبْيطلاوه١

Boر 2 o1(دلو( رعوملاعينملابعصااهْلقْعَمواهُئانستأتتلانيميناايف
)۷(22AEەس۰.م7

روثملاناحناحدقالجعمقوٌمِصَتَعاوشْرعلايذهللابنعَتساوقف31

2oِم۰َ9ً

رډدقيرصنلابنامحرلاىوسسيلفارِصاننييهملاريغذجالو٤

.(داو):(ا)يفتدرو:(يداو):(۱)
.نميلابعضوممساهلعلةقوذو.(ةقوذت):(ط)ينو‹(ةقودب):(أ)يفتدرو:(ةقوذب)
.(رطخم):(م؛زواليفتدرو:(رضحم)

۔(ردوغف):(مزو؛جيفتدرو:(رداغف):(۲)

.(مدلاب):(ا)يفتدرو:(مدلايف)

.(رعي):(ز)يلتدرو:(رشي)

.(مهرايتخا):(زو)يفتدرو:(مهرابتخا):(۳)

: (°)

:

` )۷(

:(طوأليلتدرو:(ريختملا)

.(محي):(و)يفتدرو:(رخي)

.(ايف):(مجب)يلتدرو:(امو):

«مزحللواولافذحتونإبةموزجب(ْرَفَي)اهيفلصألاو.(روغي):(مءط؛ج«ب«أ)يلتدرو:(زوغي)
:يسبعلاريهزنبسيقلوقكلذلاثم«رعشلايفةزئاجلاتارورضلانممزحلاعمواولاءاقبإو

دايزبنوبلتقالاعىمتتءابنألاوكيتأيملأ

(١٦ص__ملاروشر(كتأيملا)هيفلصألاو
.(رکنی):(م)يفتدرو:(بكتب)
.(باطلا)خسنلاةيقبيلو(مه)يلتدرواذكه:(بطلا)

.(ريحتملا)
.فيحصتوهو(اهقلعم):(ا)يلتدرو:(اهلقعم)
يفوهرشنوهيهيأهراثأو«هراثأ:هرو):طيسولامحعملايلءاح.(رونما):(أ)يفتدرو:(روع)

يفراثيامهبدوصقملاروثملافانهنمو.(٢|تايداعلا(ًاعقنهبنرثأف«احبصتاريغملاف)ليزتتلا

.برحلاوهوأبرحلا



©حلا4نساليلافاوهبىتأازرعمالسإللءاشاذإ٥

1 “n fe e e

© فسلا[رثا1'یوخاموار.درادلاتو اقنوریوسوارطنيراهبتیوح

ووهمو َ 0 ۶ e fo < C-e

ارصرۍقثوزِعلانِتيوُأالإ
(5 FF ا 9 ِ 7 7 2

وىبلاجاكرالعلانماجاتجاتلالثمكودو٤

2 ۾لوو 4 (6g
رمشرسمريممشاممصممهمبطاهلحتت -

)1(مقاو رمُعلاوسلارعلاطنإوُهئايح[وُدْعَت]قلايفةَمْرَعهَل١

o۲يملُاريِذّنلايداهلا'ىفطْصْلايقامرشمرشاديلابحنيَو©

ريكملايدانُملاىدانامهَذاىدّمالُعلاَودملاوذهللاهيلع'يلصو٢

[تّس]

 

.(دقل):(أ)يفاناكمدرو:(اذ):()

.(اهبي):(ط)يفتدرو:(ا)
.قباسلاتيبلايفتدروةملكلاهذهنألخسانلانموهسوهو«(رغصأ):(ج)يفاهناكمدرو:(ريدم)

اهليدعتمتو(راعلاورانلا)تدرودقف(مےهءأ)يفامأ(طزوجہب)يفتدرواذكه:(رانلاوراعلا):

.ماقملاةبسانمل

.(يذلا):(ا)يفتدرو:(يلا)
.(تیتأ):(ا)يفتدرو:(تيوأ):()

.فيحصتوهو(ةوزغب):(ط)يفتدرو:(ةورعب)

.(رصان):(ز)يفتدرو:(رصغي)
.فيحصتوهو(جاعلا):(و)يفتدرو:(جاتلا):()

.(جات):(ط؛و)يفتدرو:(اجات)

.(قلخلا):(زءأ)يفتدرو:(قحلا):(7)

.هانتبثأامبوصألاو«(ودفت)تدرو(مےه)فو(طهزوجءافتدرواذکه:(ودعت)

.(ا)نمةملكلاهذهتطقس:(لاط)

(ءرلاوءرملارمع):(ط)يفتدرو:(رمعلاوسفنلارمح)
تسيبلايفىلإعحربريمضلاةيناثلايفو(قلت)تدروخسنلاةيقبيفو(مته)يفتدرواذكه:(قلب):()

.قباسلا



]٤۲[

[ثاريلايفةيهقفةديصق]:ليوطلانملاقو

)4۱oesُر0 رامُضإيأارّمْضُميناعملاقيدامكْحُمضئارفلايفلاقتحرش
yop . „o٢ى

)7(راسفلكىلعىاهضاحخاذإاريحهيفبطلاداوقهيي٢

©راطُعإويلجيفلباهلايخَفاَطسمشلاكةجلدخ-۳
٤و4وeوم

٩راشمطاريعسييلاهدونموهشلثويدوثليشلثلئاهل-٤
o7 o WW )°(.0

راذلابتثفِطاذإهِيهيسيدسالموهسدسفصناهدونميلناکولف-©

)7.2.97١و7

راختيفالْنَعلئاسُُتلبقأوتّماقفامویاهبترّرَم٦

راسنباايعبراعماهفلخونبامَعنبالاخوأيفوت-۷

ازغلنمضتتةديصقلاو.اهنمةدوقفملاقاروألاعمتطقسثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجبةدوجومةديصقلاهذه

اهنمضدقو«اهنعةباجإلاوةلأسملامهفلنيصصحتملالبقنمريبكلماتىلإجاتحتو«ثيراوملاةمسقيلًايهقف

.ةيلزغلاةفطاعلانمئيشرعاشلا
 يناجرحلل_تافيرعتلاباتك).اهيقحتسمىلعةكرتلاةمسقةيفيكهبفرعيملعضئارفلا:(ضئارفلا):(1)

.(١٤٦۱ص

.(برعلاناسل).قذاحلاوأماعلا:.فيحصتوهو(بطلا):(ط)يلتدرو:(بطلا):(1)

.فیحصتوهو(انيب):(ج)يلتدرو:(یانی)

.فيحصتًاضيأوهو«(راتف):(ب)يلتدرو:(راّسف)
معان:جئربخمسحجوةضبلاندبلاةمعاتلا:ةحنربخلاو(ةحنربخ):(مءط؛زوءأ)يلاهناكمدرو:(ةجبدخ):

(برعلاناسل).بصقلاةمخضلاقلاةنسحلاءاسنلانمةحنربخلاليقو«

يلو(ةخبريخ)تدرو(ب)يلو.(برعلاناسل).نيقاسلاونيعارذلاةئلتمملاءايّرلايهف:ةحلدخلاام

.فیحصتامهيتلکيلو(ةحبربخ):(ج)
٠(يڻلث)نودب(ثلثثلث):(م)يلوةيناثلا(ثلث)نودب(يشلثثلث):(ط)يلتدرو:(ثلثيشتثلث):(8)

.نزولانعجرخيفيحصتوهو(ىلإ):(ز)يلتدرو:(يل)

.(راشعإ):(أ)يلتدرو:(راشعم)

.نزولابلخیاموهو(هسدس):(م)يلتدرو:(هیسیدس):(5٥)

.فيحصتوهو(تعلط):(و)يلتدرو:(تفط)

.(تلبقأفتماقو):(أ)يلتدرو:(تلبقأوتماقف):



1-

-آ

-۳

(۱)

: )۲(

: (7)
:

: )°(

۳0صوً

eE » و2
هعيسلنيندرفلاىدحجإهصحف

„oo Î o

ىلإيقبدقامتيسيَمُخفلصنو

هيسثلثءادعْللكلنك

oor ¢ J . ِ 2

ارونواتامارف

Jeم

]

.(يراضلا):(ب)يفتدرو:(راضلا)
.فیحصتوهو(ةحف):(ب)يفتدرو:(ةصحف)

.(ةعستب):(ط)يفتدرو:(هعيست)

.(هیعست):(ط)يفتدرو:(هيعيسُت)

.(امهيدحإل):(طىج«ب)يفتدرو:(امهادحإل)

yr EFم

سيألاحنِمَعٍةَمَعو

هیعیسنبرو ”يرابلا'ىَضققهِبهيعيَسُ

©راجامُهادخإلِهيَسيَمَحمهش

هياسين )٤(راقايلاينو

وصم

ئوفرر

[تمت

(لاخ)لبقیرخآ(نیا)ةفاضإب(لاخنبانبا):(هشماهوزرجبءايفدرو:(لاخنبا):

.(ئراق)يأ(راق)و٨ةملكلاهذهتطقس:(ب)يو«(رام):(مهزوءأ)يفتدرو:(راق)

.هحيحصتمتمسرلايفًاطخوهو(ازجأ):(مبه)يفتبعك:(ىزحأ)
.(راسلاىلع):(ج)يقو(راشلاىلع):(مهزءو)فو(راثلاىلع):(ب)يفتدرو:(راسلاىلا)



[٢۲[
:طيسبلانملاقو

۱ لو J r
٩رصعلاةضوريفانرضحيتوملاورمعلاىدّمىطغُتنأووجرت-١

‹©حلاوبيّضللانذحاسُممرهانراشُعِميفمَمْطَيناكول-١
ِ.۰ِ۰YY®و رکاذتقالنإبَحْعَتووُشَحاهبباشلاالإادلبىرلثئاَس-۳

„poeوeéو¢oر4م„

رحسلاوحّبصلانيبحاولاحوت ةقرويالنمميإ-٤
ر

مو6۷
oo 1 oer 0 |o

٤ ©ركليدودققتيبسْفِإتقينايكيماي٠ء
ٍرطَملاويرلهكرفسنمهرميطلالورايتلع٠
رفحلاىويساهيفنكسالتاهيفاهتكللانايثدرملاإ-۷

©اطظغَومهامتحضبحليلوأاوناكمما۸
©رُدُجلانِمارآةقبالولتسرددقراطقألاةلطعُماولن٩

©رطعىلعاهفنملشأوالاوُحَرَعالواهيفالتأاوفليْمَل٠

.اهنمةدوقفملاقاروألاةيقبعمتدقفثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجيفةدوحومةديصقلاهذه

.(انرطخي):يفتدرو:(انرضح):(١)
.(نم):(ز)يفاهناکمدرو:(ول):

.(كرتي):يفاهناكمدرو:(عمطي)

.(رجحاب):(طوءج«بەأ)يفتدرو:(رجحلاو)

.(ال):يفتدرو:(اهب):()
.(٠۷صسرعشلاةرورضرظنأ).رعشلايفةزئاحلاتارورضلانم(لسغا)يفلصولاةزمهعطق:(لسغا):(4)
.يوحنطخوهو(ولوأ):(و)يفتدرو:(ىلوأ):(٥)

بحلرحبو«ليخلاليهصولاطبألاتاوصأةرثكوهوبَحَلوذوبحلشيح):ةغالبلاساسأيفءاح:(ٍبَحَل)
اهتاببحبيلوأتناكيلاممألانأمهفننأنكمبانهنمو(دعرلاببلبباحسو«جاومألاماطتلاب
.ةجضوةلوحوةلوصتاذتناك

.(ةلطاعم):(ز)يفتدرو:(ةلطعم):(1)
نإ):زيزعلاليزتلايفو«ةيحانلاوهوطفعمجراطقألاو.(رادقألا):(و)ينو(رافقألا):(أ)يفتدرو:(راطقألا)

.(طيسولامجعلملا).(۳۳/نمحرلا)(ضرألاوتاومسلاراطقأنماوذفنتنأمتعطتسا
(مرا)عمم:مارآلاو.وديامكخسانلانمفرصتوهو(ردخلاىلوأنممار):(ب)يفتدرو:(ردحلانممارآ)

.(طيسولامجعملا).اهبىدتهيلةزافملايفبصنتتاهوحنوأةراجحلايهو

.(ام):(ط)يفتدرو:(نم):(۷)



-ا٥

٦-

۷-

۸-

-۹

٢-

: )۱(

: 1)
: (7)

مرم

هةرذذنوظعومهبومفومهيف

تّرَظَتامثّيَحنامزنامّرلااذ

[ەذجاوئ]'ىَدْبَأيذلالق

اذإقاسُتيذمالموب
ادُغهنرْوفلاوُجْرَوهللايي
ْمُهَلنفيانإَجَلَدَأفاعنم

اموبيسَحلاماتاموُريرّقلاما

تركئرمالاتامّشريرَعلا

©ظرمميإ
o٢(ًو$2ِ.0(

ربعىلعهمهتعفودبنیغ

)رشکرعممواکْسض

مَاُبيفارزىرولاقيس

رئوالبيرينمكأكلك

©روسلاوركذابةَّمَهَْهليلايف
©رذجلافئياخلاعمددجاسملاقٴوف

©رُكْنلاىلإيعادلاالوديقلامات

®ةَحاوَليسئوةا

٤(

بّصونمرْهدلايفامةَواَقُشلاسل

~o

هعءاعمألاوبحسيناكم

ِرقَسيفوهيقشلانِ

ٍرعسيفلالغألاوليمالّسلان

.(يآ):(و)يلتدرو:(ي))

.(ميظعلا):يلتدرو:(مظعملا)
نملهف)هلوقيلمركلانآرقلايلتدرواهنألبسنألايهو(طزوجيلتدرواذكه:(رکدمل)

.(ركذل)تدرودقفيلامأ.(١٠/رمقلا)(رُكدُم
.(ريغ):(م)يلتدرو:(ربم)

مسرلايلطخوهو(ادبأ):٤ج«ب٬ه)يلتبتك:(ىدبأ)
عمجسارضألاذحاونلاو.فيحصتوهو(هدحاون)تدرودقفخسنلاةيقبيلامأ(م«بءأ)يلتدرواذكه:(هذجاون)

(4)

: )°(

: (۱)

(۷)

: )۸(

.(طيسولامحعملا)هذحاونتدبىحكحضلاقي.ذحان

.(مسبتس):(طزجيلتدرو(مسبیس)

.(رشحلا):(و)يلاهناكمدرو:(لصفلا)
.(وفعلا):(ج)يلاهناكمدرو:(زوفلا):

.(ةغالبلاساسأ).حتفلابةحلدلايهواهلكةليللااوراسيأموقلاجدأ:(جلدأ)

.(زيزعلا):(ط)يلتدرو:(ريرغلا)
.(ا)يلدوحومريغتيبلااذه:

.(زيزعلا):(ط)يلتدرو:(ريرغلا)
.مسرلايلطخوهو(ادبأ):يلتبتك:(ىدبأ)

.(زيزعلا):(ط)يلتدرو:(ريرغلا)
.(طيحلاسوماقلا).ضرماوهوبّصوعمجباصوألا:(هباصوأ)

YO



se <

°واےو۶ ُهلمْلَمُت'ىمُحاقمناكنم-٤
یرَنِحرالهاتجابیدناکنم٥

ىلعوهوتالاشهناكنع-٦

امَرهْصْيفاموقزلكايناكنم-۷
اصُمَقاسیالنارطقنمناکنم۸

“وو۶رمسە
حبرایرتناناکنم-۹

.(همرضت):(ز)يفتدرو:(هبرضت):()

رزقنمديدَصضفراتب
ملتسيۇنوراسا
رجحىلإامَعرجحرمبكي

®ربايفنفاذديدَحلاقوق

۴ِ۳لبفلايفاطوَيف

(۳ 2ٍ

°”رقفلاورّهظلاديدّصب'ىوُشلايوُشت

”رّوُصلاحبفأيفاحِلكىري[ايَش]

.(ظیق):(ط)يفوظيغاهلعلو(ضيغ):(ز)يفتدرو:(ضيف)

.(ج٬ب):يف(٤۲)مقربتيبلااذه:(۲)

.(طيسولامجعملا).ةبادلايهوريدعمجريدلاو«ربذلااهباصأيلايهءاربُدلا:(ءاربد)

.فيحصتوهو(رمخلاب):(ا)يفتدرو:(رمحاب)
.يقاليععيقليو٤«فيحصتامهالكو(يلقي):(ج)فو(يلغي):(ب)يفتدرو:(يقلي)

.(ج٬ب):ف(٢۲)مقربتيبلااذه:()

۔(افرتقم):(ط)يو(افرتعم):(ج)ينو(اقرتفم):(ب)ينو(افرتغم):(زءأ)فتدرو:(اقرتغم)
.فیحصتوهو(امج):(ب)يفتدرو:(یمح)

هنألفلاألاهعفرةمالعوعوفرمًادتبماهنأل«هاتجابيدباوصلاو(هیتحجابيید):)مجيفتدرو:(هاتحابيد):(٤)

وهلوقت«نادخلا:ناتجاييدلاو.ناكريخبصنلحميفرخلاوادتبملانمةلمحجلاو«اهربخرانلاوشم

.(طيسولامجعملا).هيتجابيدنوصي

.(یمر):(ط)يفتدرو:(یری)

٠(طيحلاسوماقلا).ةربزاهدرفموديدحلاعطق:ربزلاو.فيحصتوهو(ربالا):(ج٬بأ)يفتدرو:(ربزلا)
.(طيحلاسوماقلا).عئاجيأ:(ناثرغ):

.يوحنطخوهو(سبال):(و)يفتدرو:(اسبال):(1)
.(أ)نمةملكلاهذهتطقس:(ديدصب)

.فيحصتوهو(رفَقلا):(ز)يفتدرر:(رقفلا)
يونًاطخوهو(حير):(آ)يفتدرو:(احير):)۷(

.(ابيش):خسنلاةيقبيلو(طوج٬ب)يلتدرواذكه:(انيش)
.(احبق)(أ)يفاهناکمدرو:(احلک)

0



نأبلطيتولاتارَّمغيفناكم ۳

00قلةویاربللاهقوفنيللهبتفاط٢

ررلاوعشللابةفهدرعقلاوكل-۳۲

©ليولاباهبميِقملاحاَصتقهشوأظلتَرَقَزاذِإران-۳۳

)°(رذُتةقابقملاهرجازًدتشاوتّرَحَزاذإرا-٢٤۳

بلربحاهبنإامونحادبأاهلنإاماهُياصمراد-٢۳

©رَلاوسوارادوناوُهلاراداهبَنيِكِلاحاتارسَحاهبتلاط-۹

“ربيملومحيملفثاغتسادْعَباحرفىرّيالنأاهُنكاسسايق-۷

.(امک):(ا)يلتدرو:(امف):(۱)
.(طيسولامجعللا).ريثكلاءاملاو‹ةمحزلاوةدشلايهو«ةّرْمَغعمجمملو.(رمعلا):(طزءوءأ)يلتدرو:رم

.(تطاح):(ا)يفتدرو:(تفاط):(۲)

.(اهب):(ط)يلتدرو:(هب)
.ةرورضللءاطلاكيرحتو(طيسولامجعملا).بئاذلاديدحلاوأ‹باذملاساحنلاٌرطَقلا:(رِطَقلا)

.:(زءأ)يلتدرو:(رمحلاف):()

.(بهللاب):(زءأ)يلاهناكمدرو:(حفللاب)
.يل(٤۳)مقربتيبلااذه:()

.(ترحز):(و)يلو«(ترحز):(مزءآ)يفاهدرو:(ترفز)
.مسرلايلطخوهو(ضيغلل):(و)يلتبتك:(ظيفلل)
.(ترفز):(ز٬و)يلاهناکمدرو:(تقهش)

كالملاوهو«ربتوارومعجكلا.هانتبثأامحيحصلاو‹«فيحصتوهو‹(ربتلاو):(ط)يلتدرو:

.(طيسولامحعملا)

.(ج٬٤ب)يل(۳۳)مقربتيبلااذه:
.(ترخز):(ط)يفتدرو:(ترحز)

.(اهرخاز):(ط)يلتدرو(اهرحاز)

.(ران):(أا)يفاهناكمدرو:(راد):()

.(مج)(طو)يلو«(ريخ):يلتدرو:(نيح)
.(ریخ):(ا)يلتدرو:(مح)

.(ررصلاو):(م)يلتدرو::(ررضلاو):(۷)

.(اجرف):(ز؛جيلتدرو::(احرف):(۸)
.(ةئاغإلا):(طءزءأ)يلتدرو:(ثاغتسا)

-Y o۲



تّبسكامباذهللاَقُيالا۸

حححنمىلعمانإللام۹
هتيطماىولعَحيذلان4

ةروسمراكباقناعىح£1

برعادرانيماوااروح-٢

افطقاطخلاثيرفيهاشحلاصمع-ع۳

لسکنِكاذامليميفنِي4

اعممايناميراصمننن-0

ةبِعاكرهامبعاوكلانإ-٦

اهوارايراهئراضغي-٧

ييضُتراضتلا

1

نيةرضانِءاضْيي-۸

ەرەىمم

٥قذفكاديسُْسأ

o ِ 1 ِ ooo٢)۱“و

٩رذعنيسانللاموباتكلادعب

رثااذسودرفلايفحصيرْهَدلايف

ررُسىلعابابابعاوكاض

هروحيَنقرردنعنشب

>رذخلاقضيبلالممسامعاون

©رزألايفلافكألاةَحَّرْجَرلال
»ررسُدْنسلالويديرقيف

”يرَطلارينأاميذلابابّشلاءام
۹ 1۰ ®e ec .

رابنمرملعفوهو«هانتبثأامحيحصلاو.:(ط)يفو(رتو):(ز)يفو(يرتو):يفتدرو:(ربو):
.(طيسولامجعللا).َكلَهيأروبي

.(رذنلاولسرلادعبو):(ز)يفاهناكمدرو:نمسانللامو):()
سسمليلاركبلايهوةديرخعمجدراو.اهبنزولارسكنيو(ًادوخ):(ب)يفاهناكمدرو:(ادُرُع):(۳)

.فيحصتامهالكو(درح):(و)يفو(ًادرح)تدرو:(م)يفو.ةرورضءارلافيعضتو(برعلاناسل)
.(ابارتأًابرُعًاراكبانهانلعجف):زيزعلايفو.اهحوزىلإةيبحتللةأرملايهوبوُرَععمجبرملا:

.(طيسولامجعملا)

.فخيف):اهناکمدرو(ا)يفو«يف):(ط٬جزج٬ب)يفتدرو:(روحنع)
.(معاونًاضيب):(زىجەبەأ)يفتدرو:(مسىلبامعاون):(٤)

.فيحصتوهو(ةحارحرل):يفتدرو:(ةحرحرل):

.(رضخلا):(و)يفاهناكمدرو:(رهزلا):(1)

.بوصألااهلعلو(فرفرت):(طزءأ)يفتدرو:(قرقرت):(۷)
.(طيسولامجعملا).هيلعقطنمتيوصيمقلاوأبايثلاقوفسبليبوثوهوءابقلااهلصأ:(ابقلا)
.(رضحلا):(ط)يفتدرو:(رضخلا)

.(اهتاراضغ):(ر«ب)يفتدرو:(اهتراضغ):(۸)
.ةحهبوقنوراذناكَءيشلارَضَنو.ءاظلاوداضلانيبطلخلانمهلعلو(ترظن):(ه)يفتدرر:(ترضن):(۹)

.(رظنلارظان):)مطجب(يفتدرو:(رضنلارضانا

o۳۴
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هموھا72
نعرصءارهزةرهازءارغ

اهواتطقسولءاعف
و74

اهَكَنَقَمروبحملاًفّشكاذإ!يجر

ترجواهراونُأُتعطَس/هنجیف

تّندواهناطیحُتَقَسَبةنجيف

ad م

©›رمقلاوتارهاهقارشإ

»رفيفِءاروَحرَوَحيفءاجعد

0©ركلردفاللاهيفيف
©راويللاعاةن
)٥(رَلطَقلاوراحشألارلاهراهلأ

مكاولطلابالذاهناصفغأ

”رّجُشلايفحوّرلامينواهناحيريدينكسلاتخفتين

©لاوتافآلانيمسوفُلااهي

©رئيماهيناميراهياهي

A ۰ِ ہک

راصذِچایبوط
م

اطعمراصذِإاهنكاسِلىبوط

.(تارهاز):(ج)يٿتدرو:(تارهز)
.(طيحملاسوماقلا).نيعلاةعساولاءالحجنلا:(ءالجُن)

.(طيحملاسوماقلا).اهتعسعمنيعلاداوسجَعَدلا:(جّعد)
.(طيسولامحعملا).اهضايبضايبةدشعمنيعلاداوسداوسةدشرّوحلا:(رَوُح)
:طيسولامحعملايلءاجو‹«اهناكميلتيقبيأترقتعاو.(ترفتغا):لتدرو:(ترقتعا)

.(لجرلاعوطقمهنأكهباصأعزفلرخأتيوأمدقتيملهناكميقب:لُجّرلا

ريشكيأردودفلملاو.فيحصتامهاتلكو(بدودعملا):(ج)يلو«(يفدودعملا):(ب)يفتدرو:(ردودفلل)
.(طيسولامحعلملا).ةأرملارعشنمةروفضللاةباؤذلايهو«ةريدغعمجرئادغلاورئادغلا

.يعبطمًاطخهنأودييو(قاتعلا)تءاجثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(قانعلا)

.(طيسولامحعملا).نينيعلاةحالمولالدلا:جنُملاو.(لدلا):(ب)يفاهناكمدرو:(جنفلا)
.(ط)يلدوجومريغتيبلااذه
.(تعطس):(ط)يفاهناكمدرو:(تقسب)

.قباسلاتيبلايفتدروةملكلاهذهنألخسانلانموهسوهو(ترح):(و)يلاهناكمدرو:(تند)
.(رحسلا):(طزويفتدرو:(رحشلا)

‹لمعتسللانأعمو«نزوللموقفاتنئامطاو.نزولابلفتيهو(تنامطاو):(طءزءو)يفتدرو:(تننامطاو)
تارورضلانمماغدإلاكفو‹نانئمطالاوهواهلصأىلإةدودرمننأمطانأالإ‹ننأمطاسيلونأمطا

(اوض)لمعتسملاو(اوننضنإوماوقألدوجأنِإ)بحاْصمأنببنعقلوقكلذنمو.رعشلايفةزئاحلا

 رعشلاةرورضرظنا).(لحألا):لمعتسللاو.(للحألايلعلاهللدمحلا)يلجعلامحنلايبألوقو

.(۷٥۸٥ص يئاريسلا

.(ربعلا):(وءأ)يفتدرو:(ريغلا)
٠نزولاميقتسيالواولاةدايزبو‹(اهبو):(طءز)يفتدرو:(اه)

=۵



رتاليىقمعنيفلحلاياطقمراصأإاهنكاسلىبوُط4
رطحاذوكلُاذفرافرلاقوقطبتمراص٠

ِرَشَبلاعم'ىبوطلاهلوهَل'ىبوطاكسهُلتباطاهنكاسل'ىنبوط١
هابوطاهنطاول'یبوطاهنِطاقلىبوطاهنكاسل'ییوط۲

ريزايفتاعاطلاَضّرَفمتاعاطُۀخنزوفلاواهبزاف۳

©رِكعلاكرثَملايفًامُدَقاحلاتستاهيديفموقلايحادتثيَحُوْطْحلاو4٤

©رتبوقرزلاقاقربهراطُمأتّرَمَهْلاوبرلاباحسنَحَحَراثّيَح٥

©رتقلاونقلاباصنوايضرىلعيلاىورقي١
)©(رايَفنقفَّرْشأابطَحانقلاراص اذإتارصاقلانِلاسو۷

يرَحخداؤشلاُمْهَشحتؤرمانيلاهلاولانيلئاسَولامُت۸

يفلاوضألادريولتقلعامبيسفئتقلعابيِ-۹

.(ةمعنيل):(و)يلاهناکمدرو:(يلدلخلاب):(١)
.نْطْحلاو):يلتدرو:(وطخلاو):(۲)

راشتنالا:يحادتلاو.(يعادت):(ط)يلوفيحصتوهو(يحجادت):(و)يلو‹(يحادب):(ا)يلتدرو:(يحادت)

.(طيسولامحصعلل)

.(اجرلا):(ط)يلتدرو:(احرلا)

شيلامرَحَحَرا:لاقي«ةيلصأانهةددشللانونلاو.طسبناوعساوأ«لامولقتيأُنَحَحَرا:َحَحرا):()

.(طيسولامحعللا).ُفدّرلانححراو

.(ةغالبلاساسأوءطيحلاسوماقلا).قرزألصن:لاقي«قرزأعمج.لاصُلايه:(قررلا)
.(ردفلا):(أ)يلتدرو:(ردقلا):

.(طيحملاسوماقلا).ةبرقلاوكلملادنعةلزنللايهوةليسوعمج:(لئاسولا):(٥)
.(نقرشأ):(وج؛ب)يلتدرو:(نقرشأ)

تسيليهيلا(ول)دعبهعفروأمسالابصنيلفالتخالاو.(ةعسم):وجابكأ)يلتدرو:(ًادعسم):(1)
۳٥۳٠صماشهنبال_بيبللايغمرظنأ).ةلمحلايفريدقتلابسحكلذودوحومطرشلل

:تیبلااذهدعبرخآتیب(ط؛ج؛ب)يلدرو

.يرظنرظانوأيلطبلاطولتقلعابيسفنتقلعاميفهل
.اهيفدريملخسنلاةيقبنألهالعأهتبثملو

A



(۱)

(۲)

:

)٤(

(°)

)١(

F۴
مشلا

او2,©0اید۰ً

وتتت

يبو'ىرذلاُدُحْنلاىلوألاتام

ممانلي

هبنامزلأفأ

مهونامزلشمألفأ

يمانَعلاحأآلاعر

يِلَمَأنَعلاحآلاعّرَتنمييلْنَم

ىلإمثناّيدلاكِلَملاىلإ

نميلن

رطخلاوضيبلانسخيسيلنم

)يبمهلھلاسأنيوةاصُملافاو
رمو ©رىلإتّحارتكيهَةَمْرُحام

ريعايلاوأايِدَُمناكنم

©رضاىلإالإرل

©يرِظَُمفلاللفتذلونم

٠يرضْينَعرزولاضبىح
e7 و e و e

٩يرزوهدعبنيمامهبيحشيلجن

.(ممامهنكل):(طزج«ب)يفاهناكمدرو:(ممانلنإ):

.(مهلثمنمو):(م)يلو(مهنمِنِاو):(طءوج؛ب)يلو(مهيلثمنعو):(زءا)يٿتدرو:(محاثمأنمو)
.رعاشللةغفلاهنأوأ‹ةرورضللةزمحلاتفذحءيريليأ:(يرل)

.(ب)نمةملكلاهذهتطقس:(ام)

(ممامهنكل):(طج؛ب)يلاهناكمدرو:(ممأنلنإ):

.خسانلانموهسوهو(نإ):(ط)يلاهناكمدرو:(فأ)
تارورضلانماذهناكنإو«ةيفاقلاةماقإلجألةرورضاهرسكو«(ايدتعم)لاتعن«بصنلااهقحناك:(رتخ)

«رداغلادسافلارتاخلاوراتخلاو.داسفلاو«ردغلا:«رعاشلاتالزنموهو«ةزاجتسملاريغ۱

.(طيسولامجعملا)(روفكراتخلكالإانتايآبدحجيامو):ىلاعتلاق

.(ريخلايف):(جءب)يفتدرو:(ريخلل):

.(رطبلا):(ج)يلو«(رتخلا):(ب)يفاهناكمدرو:(رظتنا)
.ررکموه(ط)يو.(جءبء)يدوجومريغتيبلااذه:

٠.(عزي):(ط)يلتدرو:(عزن)

.(لامآلا):(ط)يفتدرو:(لاجألا)

.(نمف):(ط)يتدرو:(نمم)

.(لیلق):(ط؛ز)يلتدرو:(ليلف)
.(لامآلاغزن):(تهشماه)يفتدرو:(لاحآلاعزن):

ذإخسانلانموهسوهو(يلمأنعلاجآلاعزننبيلنم):ةغيصلاهذهب(أا)يفلوألارطشلادرو-
.ناقياسلاناتيبلاهيلع

وهو(بحشيبالحن):(و)يلوفيحصتوهو(خيشيلح):(ط؛ج«ب)يلتدرو:(بيحشيلح):(۷)

ءرعاشلاباحصأنماناكو«خياشملانمنينلادلاوودبياميفاذهبيحشو.اضيأفيحصت
.تايبأنمدعباميفنيناىلإباطخلاهجوتياذلو



”رولاالملايذيلعءاقّولاخيشيأءافولايذيلَعءاقّولاخيش

٥يراحيضوتْساولهمىلعيلواذُخنارفزألاناملَعلااهيأاي-۹

©رثألاسرادىداهيفيفلِيتوعدين-۸

(»رضحلاورنايفاضأوئایاتقفئراوتمذإهذععاسٌدَشاف١

©رقظلاورّبّصلادوجيدْلمدَقُملويلعايلانحتكامث۲

-۸Yرُمُعلاىدّماّقفَحاورصنالهڭلاباوفلَتحاوروجٌةاصُعلاماَق©

©يرووىدملادُزدعبتدعئراورايْخألاُمُهَلتبهْرَكساف٤
۰ودهوءِ ®ريصقلافاسييللاانرخيهللايلاعُتداران٥

رمَلاويأرلابامكصندقودوسلارساىلعنحتميلاف٩
موەر7. -۸Yينكرامکلإرابمربايو

۹ی4eَو
٩”رفموناعايئاليايإامكردفحباموق-۸

رورحا(خيش)نملدباهنىلعرحلاف«نازئاحناهجولاو«(وذ):(مزوج«بءآ)يفتدرو:(يذ):(۱)
.ًاعوفرمًادتبماهرابتعابكلذوعوفرملا(خيش)نملدبوأ«(يلح)للكنمضعبلدبيهيلا

٠ةرورضءاتلاكيرعحتو«(طيسولامجعملا)ذفلااهانعمٌرثولاوأرتولاو(رتو):(م)يفتدرو:(رتولا)
.(نارهازلا):(ب)يفتدرو:(نارهزألا):()

.(افصوتساو):(ز)يفتدرو:(احضوتساو)
.فیحصتامهالکو(سمطنم):(ب)فو(مسطتسم):(ا)يفتدرو:(سمطتسم):(۳)

٠(تقلتأو):(مءز)يفو.(تفلتئاو):(وجءبءاريفاھدرو:(تعفتراو):
.اوهسمیلاتطقسامرو(دقت):(ا)يفتدرو:(مدقت):(5)

.(يلع):(ط؛ج)يفاهدرو:(يدل)
.(رصنلاو):(م)يفاهناكمدزو:(رفظلاو)

.نر:مووررعفاور
(اوفلتخاو):(طهز؛جبءآ)يفتدرو:(اوفلتحاو)

او):(ب)فو«(تشعتراو):(مز؛جءأ)يفاهناكمدرو:(تدعتراو):(۷)
.(الرانتسا):(طهزوجءبآريفتدرو:(اه

.(یومحلا):(ج«ب)يلتدرو:(یدحلا)

.(ریاس)يهوىرخأةياور(و)يفدحوت:(فلاس):(۸)

.(یرطا):(ج)يقو«(يبوط):(زو«بءارلاهناکمدرو:(اموق):(۸)
.(طيسولامجعملا).هتمدوخىلإفخرهناعأيأانالفدفحلاقي:(امكدفحب)

.فيحصتوهو(تشعت

مجعللا).ليلذلاوأروسألاوهناعلاو.(ناع)باوصلاو«فيحصتوهو(ناغ):(و)يفتدرو:(ناع)

٠(طيسولا
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يربَخارشنا[اديز]يِدّضَعادُّدْشاادوُج

ريغالوإورمل
نيلّمؤُأال
لَنامزناسانإ

اموداجدوايفامّرْكلارواشم

امكلضفلالْخإلااملامکاشاح

اِسلاميكل

»يرطَوايضقاادوُعيِدَمَعیوق
)9ہرمَہوناخاذإفهفانكأ

”يردريلو9ُ[امكيفك]
3مرم

)9(راورسعلاقامكداب

رشيميالل

)۸(رجلا۽تبلللبراضْلاينضُ

-۷

ىلعلَحهللاتاولصدمخعم-۸

يفتدرواذكه:(اديز):(۱)

:

:

: )£)

: )°(
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: )۷(

: )(

: )۹(

و

رهتيفدلاتفرغفامكلُةتناَرفُغهةلاسألاو

©ركُبلاولاصآلابيرلريَ

عموًاظفلبسنألاانتبثأو(لب):اهناكمدروثيح(مته)ادعام«خسنلاعيمج

.ادوعوادشوادوحعمقفاوتيهنألءانزوو

.(ارشبا):(ط)يفتدرو:(ارشنا)

.(ؤرلاو):(مزوءا)يفتدرو:(ؤرملاف)
.فیحصتوهو(هوفاخ):(م)يفتدرو:(هوناخ)

(امکیفکی)درودقف(مےه)يفام:(هشماهوءط؛زوجيفتدرواذکه:(امکْیفك)
.ناثلاففيحصتلالامتحالبسنألاانتبثأو

.فيحصتوهو(يدر):(ز)فتدرو:(يرد)

يوحنًاطحوهو(ًانامز):(ا)يفدرو:(نامز)
.فيحصتوهو(ءايللا):(ب)يفتدرو(ماغللا)
.فیحصتوهو(دياب):(ا)يفتدرو:(داب)
(ًاقيدصبحتناوًاباتكبحتتا:لاقي.هافطصاو:ءيشلابجتنا)طيسولامجعملايفءاج:(ًابجتنم)

.رعاشلاهراتخايذلابحتنملافكلذىلعو

يأتزخوو.فيحصتامهاتلکو(ترخو):(ز«ب)فو(تزحو):(طءو؛جءا)يفتدرو:(تزخر)
.(طيسولامجعملا).تكرحوأتعط

(رٹ):(م)يفتدرو:(رش)

.فیحصتوهو(فضت):(و)يفتدرو:(يضت)

.معللاونزولاىلعجورخوهوواولاةدايزب(ىلعو):(ب)يفتدرو:(ىلع)

-0۸-
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:طيسبلانملاقو

١رمُعلارخآنمفرطيفتيشقوهلإلادعايكوعاذام1

)1(ردماكلاودميرُُعلاوةَحئاسمايألاو¡حرسئوويوا-۲

يغَسيغسلااذهأيرذُتَتسَلو1 رَمِظْعأيفاذلتنأفالمأاضرع

©رفايفلَحنماذكَكْنَعناف4همتتنقنسبظل-٤

سىلعيقاهيلَحَواَةأرلدء
©رّبعلاديْنَعتّدبأوعانقلاكلْتقفَشَكدقوايلايفكّواحَراذام١

2r ۷ ۶

 رَفَظنمتمايذلكدبمواههراكتنمًاسوُؤكَكْنَعَرَحو۷

(ملاغصافقاذللاررمردكباشمكلیربلااذإ-۸

0137

 رذَحىلعاهنمنکواهعدواهيفةعدىلإامْوَيانكارنكئالو-4

ةجيتنكلذو(١۱ىلا-١نم)تايبألااهنمتطقسثيح(ن)ادعامخستلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةطرطخلملاقاروأنمددعنادقف

لالخنمحضتياماذهوهسفندصقيرعاشلانأًامومعناسنإلاوهمسالااذهدوصقملانوكينأنكمب:(هلإلادبع):(1)

.ةديصقلالمأت

يعتوبوصأةحئاسو.(ةحزان):(و«ج«ب)يفو(ةحناس):(م)يفو«(ةحباس):(ز«)يفتدرو:(ةحئاس):(۲)
.(طيسولامجعملا).ةبهاذوةيراح

.(ملعلا):(جب)ياهناكمدرو:(رمعلاو)

.(سیلو):(ز)يفتدرو:(تسلو):(۲)

.فیحصتوهو(ام):(و)يفتدرو:(نك):

.فیحصتاضيأوه(يذك):(م)يفتدرو:(اذك)
.(یدم):(ز«ب)يفاناکمدرو:(دی):(5)

.(ريغلا):(ط)يفو(رصبلا):(ز«ب)يفافاكمدرو:(ريعلا)

.فیحصتوهو(كفي):(ط)ينو(كدفي):(و«ج«ب)يفتدرو:(كذدف):
.(ردكلابوفصلابوشتنأاهأدف):ةغيصلاهذه(ط«ج٠«ب)يفتيبلااذيناثلارطشلادرو:(۷)

:وهونماثلاتيبلادعب(ط۽ج«ب)يفرخآتيبدرو*

رصبلاةياغرصبأفقاذملارمهرذكشيعلاوفصكتقاذأنإو

.خاسنللسبلثدحاعرف«نماثلاتيبلايفروكذمهنميناثلارطشلانألهالعأهتبثنملو

.فیحصتوهو(ابکار):(ز«جب)يفتدرو:(انکار):(۸)
.(ىلع):(ج٠ب)يفتدرو:(ىلا)

 

 



رهسلاوملالوهبلاىلعركالوكافكاماهمدالانمذُحَو

٩ألالإىمنىالوزوجتلاميفجرهرهتالفتهسناو-1١

٩”لاموكاذحتاضخمانقلاَخلهلوىعسلادلسو

1۰َ6eم2َ.09 ©رطَولاىلعاروُصقَمكاذمَُهلَعُجاو ُةلئاقتأاميفللقو۳
7710eوو0م0

©”رَمقلاوهلإركذبالإهبهوفتقطنملَمْحَأتُمّصلاف٤
)9روسلارفَلاريقيوفكالوادهمتاعاسلايفكهحلإ١

©ردُصلاودرولاريبزوامكتلأاميفألابقارو٦

©فقّوَلالوههايثدهنسمئاكبطالفتطنإو۷

)^(رباكلذنمالجواظ7لحالبلاهنهنو-۸

0©ريزلاويفاعاَقَحتّملَعقويبلاداميسفئحيوي-۹

8رُوماكألابصَلىتأقامللاباكتأرَفاأ٠

.(ناف):(ط)يفتدرو:(ناو):(۱)
.(یلع):(ط«ز)يفتدرو:(یلا)

.نزوللرسکهیفو«فیحصتوهو(اصلخ):(و)يفتدرو:(اضح):(۲)

.(لوقلا):(ا)يفامناكمدرو:(يعسلا):()
.فيحصتوهو(رطقلا):(و)يفو«ناتياورلادحوت(م)يفو(رطفلا):(ا)يفتدرو:(رطولا)

.(شرعلا):(ب)يفاناكمدرو:(سمشلا):(4)
.(ريغل):(م)يفتدرو::

درو:لاقيو«دروييذلاءاملا:درولاو«هلخديملوأهلخد«هريغوءاملاىلعفارشإلاةفلدرولا:(درولا):(1)

مجعلا).هدومنرسباتکيلعدروو«البلاتدرو:زاجلنمو.ًادروودوروءاملادرو:لاقيو

.(ةغالبلاساسأو طيسولا

يهو.فرصناوعحريأ:اهكيرحتولادلانيكستبًارَدَصوارْدَصناكملانعرَدَص:

.(طيسولامجعملا).نوردصيوسانلاهيفدرييأرداصدراوقيرط:لاقيو.درولاسكعب

.فيحصتوهو(رثاکم):(ج)يفتدرو:ئاکت):(۷)
.(طيسولامجعملا).فكتلاهمحاص:هنحنو«هرجزوهنعهفك:ءيشلانعًانالفنهن:(هنهنو):(۸)

.(امیف):(و)يتدرو:(امغ)

.لمتحوهو(روسلا):(ز«و«ب)يفامناكمدرو:(ٍربَزلا):(۹)

.(ترظن):(ن)يفامناکمدرو:(تارق):
.(يرمتعاف):(ز«يفدرو:(ةرظان)

AK



يرذُعاملْصفلامويُنيهاربلايمُتَبلطاذإامسلااهيأاي١

)٢(رشبلاولامُعألاحلاَصقيغسلابارمعمغ۲اذِإباواامو-٢

يربطْصافتاللابْطنَعهبمايقلالاَبَحْؤَأامبيموُف۳

"رفاكردنمىضتاميفكيرابلإكلمناكًادْهَع٤
رضُمنمثوباىفّطْصْلادمحماندّيسراحلىلعٌةالصلامث٥١

[تمت]

.ةزئاحلاةيرعشلاتارورضلانمسفنلاريكذت:(سفنلااهيأاي):

.(رسيلا):(نەطج)يفتدرو:(رشبلا):(۲)
ةيهانلاالبقوبسمهنأللصألاوهوعراضملالعفلامزحب(دهعبالو):يفتدرو:(ًادهعنينوختالو):(۳)

ملأ):رعاشلالوقيفءايلافذعحتملامكةزئاحةيرعشةرورض(نينوخت)يفنونلافذحمدعو
.(١1ص رعشلاةرورض:رظنا).(يمنتءابنألاوكيتأي

.(ارهد):(و)يفاهناکمدرو:(ادهع)-

۹



]۲۷[

:ليوطلانملاقو

aan )۸#قم.2
0)سئارعلاينمنمقنياموميفوسناوألاتايناقلاشلي[مالَع]١٠

۰$Jو0ََ|ر۶و۰

0”بالوةيلحلكلسألةضافُمتشسبتلاوادوقُعغنسل-١

©“اوكرهوًالاوأتضخامأ ادُجْنُأتمرامأازاوجأترُجاَمأ۳
6e ٨9قاطسرا0اهلو° سفانطيحَتو[تاءالُم]يقوفورودخيفتبآملذإيننملما-٤

ص

°٥مِد۰771٤.مءً

©”سئانكلاهیوتحتنمماناالويقيلخنماذسيلناوقلانلهج-0
َ

©”سئارجلاىراذعلاُديغلاوك ُهفُحَتمايخلايفتيب١

”“ياكألاهيفدَاميفٌدجلاىوس ىرأالفلاجّرلاقلخىلعتقلع-۷

.خسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.اهحيحصتمتو(مىلع):تبتك(ه)يفو(امالع):(ا)يفتدرو:(مالع)
.(طيسولامجعملا).ةنيللاةعساولاعردلا:ةضافملاو‹ةّضافُمحيحصلاو.(ةضاضف):(ج)يفتدرو:(ةضافُم):(۲)

يأليللازو:لاقيءيشلانمطسولازوحباوزوحعمجزاوحألاو.(اراحبأ):(ج)يفاهناکمدرو:(ازاوحأ):(۳)

.(ةغالبلاساسأ).الفلازاوحأوةالفلازْرَحاوعطقو«ةطسو

.(برعلاناسل).ىوتساوفرشاوضرألانمالعاملكوهوعمج:ادار

سلسأوءطيسولامجعللا).اهئابخيفةرتتسميأسناوكءابظوسناكيظلاقي«سناكعمجسناوكلا:(ٌسناوك)
.لاوهألادياكيوهناكامنيبنهتويبيفنللظياللانارغلاكلتاهدصقيرعاشلاو(ةغالبلا

.نزولارسكتانألاهحيحصتمتو(ةءالم)تدرودقف(ه)يفامأ«خسنلاعيمجيفتدرواذكه:(تاءالُم):(4)

.(طيسولامجعملا).ريرسلاىلعشرفياموأ«ةفحلملا:يهوةءالُّمعمجتاءالملاو

هيلعىقليونابضقلحرلايفوألمْحَلايفزرغي«جدوههش:انهةدوصقلاةسينئكلاو«ةسينكعمج:(سئانكلا):(٥)

.(طيسولامجعملا).هبرتتسيوبكارلاهبلظتسيبوث

.مسرلايفًأطخوهو(احضي):(م)يفتبتك:(ىحضي):()
.فيحصتوهو(ديعلا):(ط)يفتدرو:(ديغلا)

.ةظوفحلايأةسورحملايهوةسيرحعمجسئارحلاو«فيحصتوهو(سنارحلا):يفتدرو:(سئارحلا)
.(طيسولامجعلملا)

.(ملف):(ج٤ب)يفتدرو:(3لف):()

.(ام):(ط)يفتدرو:(اميف)
.(هتددح):(ز«و«ج)يفتدرو:(هيفدح)

٢٦



سراوفلابلاغنبمميشوفاحزوبيرق۸
0كالوأديلاجُمكالوعاشتكالوأتيلاصُمكالوأ٩

©سباقلاوىحدلارامقأأكلويتوعدبابرأويعابكلو٠

)8ُسياوعتاسيداعلاويسكحاوضتافهرملاواوَضَمكالوأ١
O "Pu و۶و

ساوايلعيحوأيتايحاوعدامبوعداواوراسامبساس۲

)٦(دم1رو

سباسيبتأتوُدوجيتلهشرفرولاالعااذإ-۱۳

22^?)۷( سياتتيحبيمهتّوَملارُضْحَيوأيتّمهاذك-٤

e yrs Wr°1 ۸(24
سعانوهفيتمهيواضوربدقولهُمينطنف
»سيالةَمرَعلالابرسليلحنانأيذلادَفَل

4

2ٍ)1۰( سعادتامليفينانسناوزماقلُنيلَئاليتاتقنأو-۷

ىح(هيأنبدايز)نايفسيبأنبدايزالتاقوةفوكلاباناكوناورهنلالهأدعبةيومألاةلودلااوعواننيذلانماه:(فاحزلاوبيرق):(١)
ايتدقريدحنبسادرملالالبابأنأتاياورلاضعبيلركذو.۲/٤تاباوحلاوريسلارظنأ).ادهشتسا

ملسمةديبعيبأدهعيلاباتريغةملظمءاوشعاهايكر:امهنعلاقو؛قحهجوريغبءامدلاامهكفسلامهنم

۔امهنيالوتيقبكلذبوةعيركيبأنب

.مالعألاوريسلابتكيلةمجرتهلدحأل:(بلاغنبمهش)

.لتاقميفلانمنّوكمشيحىلعاوبلغتنيذلاريدحلانيسادرملالبيأباحصأمه:(سراوفلانوعبرألا)
.فیحصتوهو(رعاسم):(ط‹ز)يلتدرو:(رعاشم):(7)
هنمتسبتقا:لاقيو(سبقباهشب):ىلاعتهلوقهنمو«رانلانمةلعشلا:بقل:برعلاناسليلءاج:(سباقلا):()
.غيلبلاهبيشلابابنمكلذواهءاضتسييلايهةدوصقملاسباقلافانهنمو.هتدفتسايأًاملع
.فیحصتوهو(دحاوض):(ج)يلتدرو:(كحاوض):(4)
.(طيسولامحعملا).راثآلانفدتوبارتلاريثتيلاحيرلايهوةسمارعج:(سماورلا):)°(

فرشأوضرألانمالعاملكوهودستعمجدوحنلاو«يوحنطخوهو(ادوح)::(زءوأريلتدرو:(دوحن):
.(برعلاناسل).ىوتساو

.(برعلاناسل).عساولارفعرا:سلاو«صبسبعمجسباسبلا:(سياسب)
.(سباقت):(و؛ب)يلو(سفاتت):(ا)يلتدرو:(سیاقت):(۷)

.فیحصتوهو(ضوري):(و)يلتدرو:(ضورب):(۸)

.ضفخلاوأيشملايل:ٰيعتو«ةروصقلافلألابامنأحيحصلاو(انيوحلا):(ه)يلتبتك:(نيوملا)
.فيحصتوهو(انيهولا):(ن‹و)يلتدرودقو.(طيسولامحعملا)
.فيحصتوهو(نأل):(ن«م٤ط«ز)يلتدرو:(:(۹)

فرعيلرصعلاوأضعلابةانقلاريتخييذلاوهوزماغلحيحصلاو.فيحصتوهو(رماعل):(و)يلتدرو:(زماغل):

:محعألادايزلاق‹اهتبالصوامنوق

.(برعلاناسل).اميقتستوأاهّبوعكترسکموفةانقتزمغاذإتنكو
سعدلاو‹هنعط:اسعدهسعديحمرلابهسعد:برعلاناسليلءاح‹نعاطيأ:(سعاد)

.نعطلا:سعدلاو«ةنعاطملا:ةعادلاو
هبسعديحمرلا:

۳



7.۷yم

()“رامااميفنظامىلعامبرومهنمنظلاثيحب -۸

0©سناسلاالإقيلسانلاىضَع امّإسانالسالاتدَحَونكلو۹

9سعانكاذموهوميتثارتيميَضْرألامشبْنَميق۲

9سكانكاذنعوهفدحملاأوُهَنيَععامطألاىلإنميقَب١

©9”مادليللاوءافلأاذإسلفةّمامعيفلأميرميق-٢۲

©سرادقهيفوحلاانأو ٌرهاظقلالّضلااتمقب٢

)۷(ئاسدکلالالقلالقٌدّسَحنيلمزعلافاعضفاعض-٤۲

.(هنم):(و«جب)يفتدرو:(مهتم):(۱)

: )(

(£)

(°)

.(امنإو):(ن)يفتدرو:(امرو)

.(هیف):(ن)يفتدرو:(اميف)

.(وأ):(ط)يفتدرو:(ذإ):

.بنذلاليوطمسخحلاريغصةدرقلانمعونوهو«سانسن:عمجسناسنلاو.(سناسن):(أ)يفتدرو:(سناسنلا)
.(طيسولامجعملا)

.(ن)يف(۲۲)مقريو(ط)يف(۲۱)مقربتيبلااذهدرو

.(سکان):(ج«ب)يفتدرو:(سعان)
.(ن٤ط)يف(٠۲۰)مقربتيبلااذهدرو:

.(قحل):(ن)يفاناکمدرو:(دحم)

.(طيسولامجعلملا).لذنمهسأرءيطأطملا:سكانلاو.(سعان):(ج«ب«ا)يفتدرو:(سكان)
.(ن)يف(۲۱)مقربتيبلااذهدرو:

.(ضرقب):(ج)يفانامدرو:(سلفب)
.(هاقلُأ):(ن٤«ط«و)يفتدرو:(ءافلا)

.فيحصتوهو(ليكلاو):(و)يفتدرو:(ليللاو)

.(تقب):(و)يفتدرو::

.(مهيلإ):(و)يفاهناكمدرو:(مهيدل)
.(موقلا):(و)يفامناكمدرو:(مزعلا):

.(برعلاناسل).ليخبيأنيديلاوكلحرو«حيبق:ٌرَكلحرو.رُكعمج:

۔(سئانخ):(ا)يفتدرو:(سئاسخ)

Y4



()سایُبْضَقلاوبحلاقُدَفجوجلبلطَمبنالُجْلُجلاكُمُهُرَصَع٥

)٢(سداننلهاوضأقحلاايضيفداكاملكديوسالولف-٢

)0سلالبذعتئُملاكرنقاهكىحلالافّْعِضلكلااش۷

©سئارغسيفادحجلانمهيفوسئارعُهنمدحملايفيذلاديوس-۸

حاعالوهئاتاليذلاديوس

ر

م(سراورتمَع

سواسولاهَمْسَميفتَحَلواَلويتفاسلعديمليذلا٠
©”سئاسلاُهلمَتسَتملىلعهدَحواقدصواقحيذلا١

e ©حيرصلاقدّصلانمهيلعلريملادَماعذُم۲

(حیح):(و)فو(جاحل):(ن)ينو(حيحل):(م)يو(حيحت):(ج«ب)ينو(حجنيل):(أ)يفتدرو:(جوح):(١)
۔فیحصتكلذلكو«(جاحل):(ط)ينو(حنحل):(ز)ييو

.فيحصتوهو(ُبْطْلا):(ج«ب)يفيفتدرو:(ٌبحلا)
تطسبوتلاطةرجشلك:هانعموحصأبضقلاو‹(بطقلا):(ن)ينو(بصقلا):(و)يفتدرو:(بضقلا)

.(طيسولامجعملا).ىرخأدعبةرمعطقيبطرلارجشلاوأ‹اناصغأ

هلدختمل‹هئادعألهلاتقيفمهيلعدمتعانيذلاةداقلادحأو«رعاشلاباحصأدحأنيبنبديوسوه:(ديوس):(۲)

.ناريدلااذهيفاريثكهحدمدقرعاشلانأريغمحارتلابتكيفهجرت

.(ناک):(ز«ب)يفتدرو:(داک)
.(هايحأ):(ن٤ط«ج)يفاهناكمدرو:(هاوضأ)

برصعتو.(ةكئالممكيفنوبقاعتي)وأ(ثيغارعلانولكأ):ةفورعملاةغللاطحنىلعهلمحلاهذه:(سدانحلانلزف)

لعافةوسنلانوتنأ«لعافسدانحلاوثينأتةمالعيههوسنلانوننألوألا.نيارعإ

رهوسدنحعمجسدانحلاوس۸٤٦٤صس٥جسلیقعنباحرشرظنا).لدبسدانحلاو
.(طيسولامحعللا).ةملظلاديدشلاليللاوأ«ةملظلا

.(رذعتسللا):(طوجبءأ)يفتدرو:(بذعتسلل):(۳)

.(سفانتلا):(ج«ب)يلو‹(سعاقتلل):(أ)يلاهناكمدرو:(سلافتلل)
.تيبلارخآيفةدراولاةملكلاراركتىلايدؤياذهو(سئارغ):(ن«ط«و)يلتدرو:(سئارع):(8)

.(هتاتغ):(و«خب)يلو«(أ)نم(ال)ةملكتطقس:(هئاتال):
.رايخحلابوضفلاوهوسيرتععمجسراتعلاو«فيحصتوهو(سدانعلا):(ز و)يلتدرو:(سراتعلا)

.(طيسولامحعملا)

.(هملتست):(نءو«ج؛ب)يلتدرو:(هلمتست):

.فيحصتوهو(سداسدلا):(ن)يلتدرو:(سئاسدلا)

.لاكشألاوعاوتألافلتخسأرللسابليهوةوسنلقعمجسنالقلاو«(سنالقلا):(ب)يلتدرو:(سنالق):(۷)

.(طيسولامجعلل)

آب



دAىحفيسلاىقسنعودبتنكمايينلديوس-۳۲۳ هلم )۱سلاحاهندجم

eس َ o1ووك

يكف-٤

ف

(©لاجمولاهراديفاذانأاهوهراصتلاينَعمويلابيغي

27272eورگ2۰41۸٤

سماطٌقحلاوَكيَنيَعىركلاةفهللاكدازيمينُبااّف١
(©سعادلإتبامادعلابالكةليلكيحاونىدُحإترضولام

0َoهم

سراحَلكَلاذهىلاسيطخاسشْرَعلاوذوىضرَتنأكيضْريَأ-۷
َاَ

الباوَحيأف-۸

ك

)9(سباحاباسحاماقاذٍإدردغيف
7 وہول I

)٥(2نحاهامحىعةكنهُمالملايذةمرحوسورحمكرامذ -۹

2 N2 2 ۳(9 عاديلاتنوكاوساهلامفاهشعتناقحللاةوعدثغأ٠

وص . 9 0

)وطاعماکلاْتَماَقَتّمَقاذإةفنامااذهامركثغأ -1

®يآيللاالوانرَتالاندغوبءاضَقْلالاطدفا-٢

©لالاهدردَعاحاسوينإتوَملالقافغ

: )۱(

: )۲(

: )(

(٤):

(°):

():

(۷):

(۸):

: (۹)

۰فیحصتامھالکو(نعوردب):(ج)فو(نعولبو):(ا)يفتدرو:(نعودب)
.تومرضحبعضومنعودنأ:نادلبلامجعميفو.(م)شماهيفدرواذكهنميلابدلبمسانعودو

ء١٤٠۱ص١جيرطاشلليمرضحلاخيراتلاراودأباعكيو«(٤4۸8/۲ يومحلا_نادلبلامجعم)

.تومرضحبةيضابإلللازكرمتناكنعودنأ:٩

.(هراظتنا):(زو«ج«بايفتدرو:(هراصتنا)

حيحصلاوفيحصتاهالكو(ترظ):(ن)يفو«(ترط):(ط«زءو٤ج٤بآ)يفتدرو:(تّرَض)

.(طيسولامجعما)محللالكأبةعلوملا:بالكلاوحراولانميراوضلاو«ةيراضتراصعميترض

.(سلاجنا):(ج)يفتدرو:(سباحنا)
.(سحانألا)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(ه)يفتدرواذكه:(سحانألا)

.(طيسولامحعلا).هرمأيفءاضمدشألا:يرُمُشلاوءحمرلاعتاهنألةلمتحميهو«(يرهمسلا):(ب)يفتدرو:(يرُمُشلا)

.(برعلاناسل).فنألاوهو:سِطْعَمعمجسطاعملاو٤«فيحصتوهو(سعاطم):(و)يفتدرو:(سطاعم)

.(ءاضفلا):(ج)يفتدرو:(ءاضقلا)

.(انرعوب):(ز«و«ج٤يفتدرو:(اندعوب)

.(قحلا):خلاةيقبيفو(م«و«ج«سه)يفتدرواذكه:(قلخلا)
.(اهدعب):(ط)يفتدرو:(هدعب)

.(سلاح):خسنلاةيقبيو(مزءو«ج٤بيفتدرو:(سلاخ)



٤-

0-

۷-

40-

-0

۱ُ 2ِ۰َم,ے4و go ت 0 se سداركلويخلاوتادافوفصىرىمیخینوفلاىت
)۲(01٥م1ممم

reoسئ02

لیورولتقلجىلعاهّجاحَعمُلااجي207یم
ً©سحارألاباقّرلابماگومارکاهَسوؤرْتّطاَطَفْيَكيسئفلاي

ا,2د.2.م2
سئارفنلانمقادنهواسراوفةاصعلابرحيٿنياعا

٤4CE۷([2(
[سعاقتلانعدلانيئمثالبانكماركلاناايلف]

„o۸(ء210َو1۰(

سكاشتلاتامویضقييذلاناکوةعاَسيهنيمينياايف

.(یرت):(ط«و)يفتدرو:(یرن):(۱)

.فيحصتوهو(اقادت):(م)ينو(ينادت):(ط«ز«و«ج)يتتدرو:(تنادت)

.ةميظعلاليناوأ«ليخلاةبيتكوهوسودركعمج:سيداركلاو«ةرورضللءايلافذحو«سیدارکاهلصأ:(سدارك)

:

)٣(:

)١(

` )۷(

.(برعلاناسل)

.(يقتلت):(ط)يفتدرو:
.(سسامتم):تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(هءأ)يفتدرواذكه:(سئامتم)
دقف(ےھ)يفاسا(انقلابُعُكيف):(أ)يفو«(ن«مطز«جبريفتدرواذكه:(انقلابعكأيف)

نيباسمةدقعلاوهو«بّْعكعمجبعكألاو«هانتبثأامباوصلاو«(انقلاوبعكلايف):تدرو
.(برعلاناسل).انقلاوبّصَقلانمنيتبوبنألا

رهوسويّرقعمجسيبارقلاوسيبارقاهلصأسبارقلاو«(سيارقلا):(طز٤ج٤ب4ا)يفتدرو:(سئارفلا)
.فيحصتوهو(سيارقلا):تدرو(ن«و)يفو«(برعلاناسل).جرسلاوهوأ«جرسلاوح

.(برعلاناسل).رابغلانمحيرلاهروثتاموهليقو‹رابغلا::(اهحاجع):
.(یورت):(١جب4٤ارفتدرو:(یرری)

.(حیو):(ز)يفاناكمدرو:(فحل):
.رعاشللةغلتازمحلافذحو٠تأطأطاهلصأو‹خسنلاعيمجيفتدرواذكه:(تطاط)

.(اهاقر):(ن)يفدرو:(اهسوؤر)

.(مارکلاب):(ز)يفتدرو:(مارك)
.(ةادعلا):(ط)يفامناكمدرو:(ةاصعلا)

.(نمق):(ا)يفتدرو:(انمق)
عيمجبيدوحومتيبلااذه ةيقبتعمجأامنيب(ه)نماوهسطقسنوكينألامتحالهانتبثأدقو(ه)ادعامخسنلاعيمجب
.هيلعخسنلا

.فيحصترهو(اتعذأ):(و)يفتدرو:(نعذأ)

.:(ج«ب)يفتدرو:(سكاشتلا)
۷



©”ياكالنملايلَعلاىلإليسالفاهبسياكسْفْنْلابنُهلامب۲
o0oَس7ِ ofهو7َ

9“ئادرفكلل2لانابنقياوهمساىلعضهئاوكلمابقو۳

9“ عاسعتاملظُمنمهبانادُهيذلاىلعٌةالّصلاتشعامسنتالو o

[تمت]

.(برعلاناسل).عيبلايفةسياكملانمرمألعف:(سياك):(١)
.(سراد)و(سئاد)ناتیاور(م)يفتدرو:(سئاد):(۲)

.فيحصتوهو(ستتبت):(ط)يفتدرو:(سْن):
.ةملظلاتاديدش:سعاسعلاف.(طيسولامجعملا).همالظبلبقأليللاسعسع:(سعاسع)

آر



]٢۲[

:ليوطلانملاقو

١-

٢-

- ۳

©”يّضووأهولايضْخاویفکكَحْرَموب

0يضفالكداميضفنأنيبوضفَخلابوعوُصُحلابيخج

9طلانيلابّنصلاتاوارّطاهُتَذَغةفيضودوليىلاقلا4

يضسَتاذإبيكتءاجاذإًبيضقتاكاذإ¦بوحتدااذإ!بولس
&oسوممs2r يضغوأبيَعلاادريشْعَتسافيَعلانعيبرأياسينیر

O )1(.<6.

)۷(0م7.رم۰10م

ضرقلابوتايحلاباليحبتةلخنواضرقتئشاميلَسنكلو

(°)

.خسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

: )۱(

)١(

.(ابصلاو):(و)يفتدرو:(ابصلاف)

.نزولابلخياهطوقسو(ا)نمةملكلاهذهتطقس:(ام)
ِ.فیحصتوهو(يضُم):(و)فو۽(يضوي):(ج)يٿتدرو:(يضرم)
يئضواهلصأوىوضولابرمأيّضوو.فيحصتوهو(ضقواو):(ز)يفتدرو:(يّضووأ)

ِ.فيحصتامھالکو(يحرأ):(ج«ب)يفو(يضفأ):(ز)يفتدرو:(يضقأ):
(ةلح):(ب)يفو«صمامحندحاملو(ةلحنر):(م)ينو(ةّلْخَبر):(ن«ط«زءأ)يتاهاكمدرو::

.نزولانعجورخاهيفو(ةحدحخ):(و)يو(ةلخب):(ج)يلو
.عملاسفنبامهو(ضَقلا):(ط)يفتدرو:(ضبلا)

وج٤ب)يفمقربتيبلااذهبيترتءاح:
.(تولس):(ب«ج)يفتدرو:(بولس)
.(طيسولامجعملا)تبّرقوأتّئدئعمبانهتندأو«(تراز):(نطءج)يفاهناكمدرو:(تندأ)

.دوجومريغوه(ز٤آ)فو«(ن«م٤طءو۽ج۽ب)يف(٤)مقربتيبلااذهبيترتءاح:

.(یقتراو):(ج«ب)ينو«فيحصترهو(يعحرأ):(ط)يفتدرو:(يعبرأ)

.فیحصتوهو(يعشتساف):(جب)يفتدرو:(يشغتساف)

.(بتعلا):(ج‹ب)يفتدرو:(بيعلا)

.(بيحأ):(و)فتدرر:(تبحأ):

.لقاعلل(ْنَم)نألطخوهو(تفشنم):(ج)يفتدرو:(تعشام):(۷)
رهمنمةأرمللضرفيامدصقيدقذإ«ادلمتحموهو:(اضرف):(ن«و)يلتدرو:(اضرق) ءاسنلااوتآو):ىلاعتلاقةبحلاوةضيرفلاورهملاوةيطعلا::اهنمةبراقتمةريثكناعمالةلحلا:(ةلحنر) (ةلئناقصءا

.(ةّنُس):ىرخأةياوردوت:(و)يلو.(برعلاناسل)
.(ضوعلابو):(ز)يفتدرو:(ضرقلابو)



اضرعلاوهاجلاولاوشألايفناديرتراحتلإلاضفإلاودولاامو۸

قفاةَملاييْمْرَحْلاوهلامىلع هقكضْبَقيفمرحلاٌنأرُكلاىري4

©ضررااسفيبقاضتقضنتبحثابرتنكاماذإينارأ

۵يضخيلليناذٳيلخُبىذا يِنريشَعيدوُجدعيهاجبيهاب۱
)°(ضفَحْلابُدعابألاىقالدوجلابواضّرلاببراقألاينقالدوجلابو۲

ضْعَبىلعضبدازاممهضْعَللمْحَيسالاالوسالمه۲
»الناکنونێىسحلايتلاحفيمَعناليضعتلزامو-٤

©”نعىيهنيوانحشلانعيضلمطَقَينيحيمريلطصوو٥

ضرعنميلاميضرعاهبنوُصأةئايصلُكبيراَجصأاملثِإو١
®يوتهيكييالقيَدنعخألاوأم۷
ِضْحَمالوفاصبيْعنَعباغاذإهحلحلعرأملاذإتثُسَلو۸

يضعنمكاعرأناسخلابكئالصستبقةباَرَقلاالايذلااميحأ-۹

.ناتیاورلادحوت:(و)يفو(نادیزی):(ن«ج«بءايفتدرو(نادیزت):(۱)

:نيديلاركلحرو«لّ:زازكلاو«رَّرَكلانيب«ريخلاوةاتاوملاليلق:ٌرُكلحرو«طسبنياليذلاُرَكلا:نكلا):()
.(برعلاناسل).ليخبيأ

.(تبحارت):(ن«م)يفتدرو:(تبحرت):()
١.فیحصتوهو(یصق):(ج«ب)يفتدرو:(اضف)

:(و)ټو(ضحت):(ه)ينو(ضعحم):(هشماهو«ز«ج«ب)ليفو«(ن)يفتدرواذكه:(يضحت):(٤)

.(طيسولامجعلا).محللا:هانتبثأامححرألاو.(ضحد)

.(دوحبايفو):(ن«ط)يفتدرو:(دوحلابو):(٥)
.(تلزالو):(ج)يفتدرو:(تلزامو):()

.فيحصتوهو(يضغال):(أ)يفتدرو:(يضغأ)
.(نبا):(ب)يفتدرو:(نيال)

.(يلصوف):(ج)يفتدرو:(يلٌصوو):()

۔(یضریو):(و)يفدرو:(یھنیو)
تدرو:(ز)فو(طيسولامحعلا)هبلغيوهمزهييأهيكنيو«(هيكني):(و«ج«ب)يفتدرو:(هیکیی):(۸)

.(هیکبت)

.(یلوم):(ز)يفتدرو:(يلوم)

.(طيسولامحمللا)ءهالبأ:بوثلاىضنأو‹اهبعتأواهَلَرَه:ةبادلاىضنأ:لاقيو«هلهيا:(يضني)

.(نع):(ط)يفتدرو:(نم)
.(و)يلو(ضع):(ط«ز«ج«ب)يلتدرو:(يضع)

۷.



)۱(َركمَعنبانملقامفيع[دذئ]ْمَلاذإ-۲

2كلوةابايتغابابينتضَضَعمضْلالربتكر ٢-

يضثبَُمَحىحمكيةفيطَعيابأمارتاياب-٢۲

DEEWETENيفتمكلتح۳

©ةوالخلادنعةبراقُہُكِيَدَلوجرءالآلايذوتکو-٤

١يضخيفكَلباناهبتْبصايسملكنأيئازجناكف-٥

يضرالواذهاسماووامركتربصاذهےکرسناف-٦٢

(دذت):(١)

:

.هانتبثأامبوصألاو(ردت)تدرودقف(ميقامأ(نطزءو«جب)ليفتدرواذكه
.(ةلذملا):(ن«ط)يفتدرو:(ةمذلملا)

.(لضفنملضفامف):(ن)يقو(لصونملضفامف):(ب)يفتدرو:(لصونملقامف)

.(ضعنم):(و)يفاناکمدرو:(ضفرلاب)
.هيشمءانئأيفاهرض:هلحربضرألاضكرو«هسفر:ئیش«هلحرببرضيأضكر:(تضكر):)٢(

.(طيسولامجعللا)

.(يلحرب):(ج٤ب)يٿتدرو:(لحرب)

.(ضعبلا):(ط)يفتدرو:(ضقغبلا)
:مهيلإومهيلعمرحوهموقوهسقنمرجو«مرحعمامَرََحاو«هبكترا:بنذلامرتجاو«مرتحاردصم:(مارتحا):(۳)

.(طيسولامجعلملا).ةيانجىح

.(متلهحت):(أ)يفتدرو:(متلمحت)

.(تبسح):(ز)يفتدرو::(4)

.(يسفنف):(ن«ط)يفتدرو:(يسفنو)

.(متنکو):(و«ج٤ب)يفتدرو:(تنکو):(٥)

.ًاطخاضيأوهو(وذو):تدرو(و)يو«مسقواوانهواولاناليوحنطخوهو(اذو):(ا)يفتدرو:(يذو)

.(ةضراقم):(ز«و«ج)ليفتدرو:(ةبراقم)

.(ةوالخلا):(ن)يودال(::(ج)يفتدرو:(ةوالحلا)

۔(ناکو):(ن)يفتدرو:(ناکف):
.عوفرمنأريخ:(بان)

.(طيسولامجعملا).يمحليأ:(يضحن)

 



: )۱(

: )۲(

:

.رعاشلاناوعأدحأهنأصنلانمرهظيو«ةمجرتهلدحنل:(جلبنبديمحنبدمح):

(°):

)7(:

(۷):

)٤(

)۱(ەەاەوور
يضميىضمدقاموادوجمکلاقُمةصيقتدامتغاريغْنَعكينإو

 يضْخدىلعاصارحْمُشُكولولاحبمكمفلواحأالمالس
°ضرعلوطلايفهتتمىلإاهلكضرألاىلَعىوقلااذجْمو
٠یضيضّرلاجلبلحندْيمُحليلسادّمَحُمنانجلاييعهللایزَح

©”ضْرفلاوبدلاىمحيماحلاوُهكاذوهداقتغايقليفاَّصلاَوُهكاذف

7لاويفهساوفتبرقفاضرفقحايفهرصلىأر

»ضرعةَصْرَعيفدوُمْحَللهَليذلاىلعةالّصلابيلو

[تمتتا]

.(ناف):(و۽جاب)يتدرو:(ناو)

.نزولانعجورخهیفو«(نکی):(ط«ز)فو«(كت):(ا)يفتدرو:(كي)

.(نم):تدروخسنلاةيقبيفو(هءزءو«جءبأليفتدرواذكه:(نع)

.لمتحوهو(مكلءافأ):(ن)يفو(مكلاقأ):(ج٠«بءا)يفتدرو:(مكلاقم)

۔(مکرما):(ا)يفتدرو:(مکّمذ)

.فیحصتوهو(يضحن):(ج)يفتدرو:(يضحد)

۔يوحنًاطخوهو(يذ):(ز)يفتدرو:(اذ)

.(يقتلا):(ز«ج٠ب«أ)يفتدرو:(يقنلا)

.(ةرصن):(ط)يفتدرو:(هرصن)

.(ا)يفدوجومريغتيبلااذه



]۲۹[
:طيسبلانملاقو

©»ضوََُمحلاليبَسنيفريضاف ضوُرفَمكلمايف١
ضيغابَملامولاىفطلالأمهيارلغتملىقّلالهامادام-۲

0©ٌضيرْحَتربصلايفهلوىذألاىقلَيهُدشْرُييْحَولاناكويلاناك-٢

0ضيمرئويطوُهَتخُصلاغذِإهُمعشدلابتفردةرَممك-٤
©ضُويسلاومليضمدقواهلاناول٥
©ضوكرَمنيدَخلارفاىفطصلاوشابخألالبىضَمىح٠
9ضوضعَمقيذصلاراَقلايفهبةاصُعلالحدقوهوياعوأ۷

اًموىلاّصاموناكفيكنحبوأ-۸

ت

©ضيبلاهشيحيف

كلذو«(ةديصقلارخآىلا١٠نم)تايبألااهنمتطقسثيح(ن)ادعام«خسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه
.ةطرطخملاقاروأنمددعنادقفل

.(ضقاف):(ج٤ب)يفدرو::(١)

.(رسلا):(مزويفافاكمدرو:(يصلا):
يلاضرألايهوءاضمرلاقوفبيذعتلاهانعم:ضيمرتلاو.فيحصتوهو(ضيرم):(ن)يفتدرو:(ضيمرت):(۳)

:ضمرو«ءاضمرلاهيمدقتقرحأ:نالفَضمر:طيسولامجعملايفءاح«سمشلاعقوةدشنمتيمح

۱.ءاضمرلاىلعىضم
.(ج)يفمقربتيبلااذهبيترتءاح:()

.(ىفطصللاونياعول):(ج)يفتدرو:(اهفسلانياعول)
.فيحصتوهو:(و)يفتدرو:(نَسلاو)

وبهامرفيلصيناكثيحةكمبتناكىلوألا ملسوهيلعهللاىلص لوسرلااملضرعتنيثثداحىلاةراشإتيبلايف*

يرلخبلاحيحصرظنا)۔دحاةكرعميف ملسوهيلعهللاىلص هنانسأرسکةيناثلاو«ثرفنماهيفامروزحالسبلهج

٠(٦۲ يلازغلاسةريسلاهقفو۲۷۱۷4ثیدحامقرريسلاوداهحلاباتك

.(ج)يفمقربتيبلااذهبيترتءاح:(٥)
.(شوبحألا):(مطزوج«بليفتدرو:(شابحألا)

.(رفع):(ب)يفتدرو:(رفعأ)
.ةشبحلاىلإ(ص)يلاباحصأةرجهىلاةراشإتيبلايف*

۔(ول):(ن)ينو«نزولانعجورخاهيفو(دقو):(ز)يلاهناكمدرو:(وأ):

.(برألا):(ن«مزءو٤ج5ب)يفافاكمدرو:(بحاصلا)

لوسرلاعمراغلالخادبوهوىعفأهتغدلقيدصلاركبابأنأتاياورلاضعبيفدرودقو‹غودلميأ:(ضوضعم)

 ةيوبتلاهريسلارظنأ).ادهىحتايآلاضعبولوسرلااهيلعًارقفسملسوهيلعهللاىلص
(۳۱۲۳۱۱/۱جسنالحددمحأ

.(تبعلدقو):(ج؛ب)يلاناكمدرو:(تلعفامو):(۷)

٣۷۳



4۹-

٠

1-

۳-

٤§-

٥-

۹-

۷-

۸-

-۹

(۲)

: (5)

: )(

: (9)

: (۷)

.(لئاق):(م٤ز«و٤ا)يفتدرو:(لباق):()

ىلعقيتعلاتبانَعداعَنيحوأ

اهبقاغالأهَللاقيحوأ

ُهَلنوملْسَلالاقولاقيحوأ
sosرر۰0.®

ترمعدقضرألايفٌةتوُعدنأول

اعَمنيقيلالعاوُملَعامدبنم

تترمهاتعتعن
وارا

يفهللااوبنإ

و

اذإَنينمْؤلايديأبباذعلادب

لیبَّسللباقمك ادعكمقحاليس
„pogo

0(ضيرفتهئكاديفُةَضَراعورُسق

ُضيِرْمَتباذكايكبردغويف

gj o, 2

ضوُضْعَمىقهللارل

دضووراتامفارُشَع]

0ضيرضامالكلهلاوأ

ضيضضوحلمت؛هلطمننأب

01 se

3ضوترارشألانمل

EE
"شيومهياهلتارام

2sorمو

”ضوبَقَحلاواهفسهدردق

(7)

.(ىلا):(طءو«ج۽ب)يفو(ىلع):(ن«ا)يفتدرو:(نع):
اهبرسكنيو(ملعللًارشع):تدرو(م«ه)يفو«نزوللبسنألايهو(و)يفتدرواذكه:(ملعلاامفًارشع):

نمتيبلاولخيالومعلااهباريغ):(ج«ب)ينو(ملعلااناريغ):(ن«ط)يفو«نزولا
.ةکاكر

نميهو«ةّظكلانم(ظوظكم)اهبدوصقملانكلانعمالدحأملوخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(ضورضكم)

ررمعيبأل«ءاظلاوداضلانيبقرفلا:باتكرظنأ)ءاظلاوداضلانيبطلخلااهيفعقييلاتاملكلا

.احرختدجياليحموجلموأ«بوركموأ«ءولمم:يأظوظكمو.(١١۱ء٩٥ص

.(طيسولامجعملا)

.(مامإباومتشيمل):(ن«ط)يفو(مامإباومتْشُتمل):(ج«ب)يفتدرو:(مامإرمتسي):
:ضمو‹الأتمًاهراك:ضضمىلعاذهتلعف:لاقي‹ملتلاوهوضضلملانمةذوخأمضيضمتلا:(ضيضم)

.(طيسولامجعلل).ملأت:ءيشلانمضمو«ةبيصملاعحونمملأ:نالف

.(رابخألا):(م)يفتدرو:(رايخألا)
.(تعطقتاو):(ب)ينو(تعضتاو):(أ)يفتدرو:(تظعتاو)
.(نمعع):(ز٤و٤ج٤باريفتدرو:(عدخنم)

.(مويلاف):(ب)يفتدرو:(مويلاو)

.(اورخست):(ا)يفتدرو:(اورخسي)
٠(طيسولامحمملا).هرسكوهقد:ءيشلاهمده:اضرادحلاق:لاقيمدحلاوريسكتلاضيضقتلا:(ضيضقت)

.(ضیضقت):(م٤ز«و)يلو(ضيضفت):(ب)يفو(ضيضفت):(ط«جءايفتدرو:(ضيوقت)

.(ضورفم):(م)يفاهناکمدرو:(ضوغبم)

۷



۱(ضوفرمءاوكشللكركذفادلجنكوماركلااهفنسلاىلعٌريْصاف٢
)٢(,غو وا

ضوبقمهانمفقئالخلالكدحأدحاونمجرفیرحح۹٢
9

9ضيضْه[فاَع]اًاذإمتقلَخلاوهَللكنمةواذه-۲

٠ضوُرَفَمراتىلعمالّسلانِانسراتىلعمالّسلاارقاوت۳

.ةزئاخجلاةيرعشلاتارورضلانمروصقلملادمو‹ءاوكشللباوصلاو(ةاكشملل):(ج«ب)يفتدرو:(ءاوكشلل):(١)

. يتاريسلا رعشلاةرورض)رظنا

.(یرن):(ز)يفتدرو:(یرت):(۲)

.(قحلاو):()يفتدرو(قلخلاو):(۳)

.بارعإلاميقتسييح(فيخ)حصألاو«خسنلاعيمجيفتدرواذكه:(فاح)

يقر(ضيهتت):(ط«ب)ينو:(هشماهو«م«ز«و)فو(ضيبق):(أ)يفتدرو:(ضيضف)

.(ضيحت):(ج)

.(طيسولامجعملا).رسكتلا:هقدوهرسكيعميءيشلاضهنمضيضهتلاو

:وهو(ز٤أ)يفرخآتیبتیبلااذهدعبدرو:(4)

ضوغبمرفكلاوةنحهنيدفمهلكهللاقلخريخدمحم

٥۷



[۳۰]

:ليوطلانملاقو

۱عداررحللذَعلانِعزاوةةَماللابيِيلع1

كاَذىلعيميظْعتنكلوعسايلودَحْلليَكركامو-

)۲(عناحخسْسألابتعیابيذلالکودمدجميآملأ_

©طاقسلاثكامىلعماسحدرحمةعيلاوهملأ-
سقلامًادغلوقایجرمافْصنوالوَحمهلقا

هوهکو21.
)عزانينملمهحلمهرمانوديريموقالموقلااذإ-٦

©?هيلعكفستملواميتيمهيدراصذإنيدلالهأللوقأ-۷
ee۰2هم7ومو

عئاقومويلكيلوحواداقرمتعطتسافيكنوهاسلااهياالا-۸

meم120 2 2gموVs o

نحلنیحانومتملسافانئالومتنکلبقنمو-۹

غوم77و
)۸(ار٥۴و۰2-.7

.اهقاروأنمددعنادقفةجيتناهلمكأبتدقفثيح(ن)ادعام‹خسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

: )۱(

: )(

:

(٤):

:

: (1)

: (۷)

.(لدعلانإلدعلاب):(ط«ج٠ط)يفتدرو:(لذعلانإلذعلاب)

.(ز)يفدوحومريغتیبلااذه

.(ملو):(و)يفتدرو:(ملا)

.(دّدحب):(ج٤ب)يفتدرو:(دّرحم)
.(املعت):(و۽ج«ب)يفاهناکمدرو:(اودهشت)

هنأىلعبصنلاو«ادتبمهنأىلععفرلاف«نالوبقمبصتلاوعفرلاو«(اماسح):(ج٤ب)يفتدرو:(ماسح)
.لعافلامسالهبلوعفم

.(ابخرم):(و«ج٤ب)يفتدرو:(ايًخرم)
.(نل):(و)يفانامدرو:(ادغ)

.(عئاط):(و«ج۽ب)يفتدرو:(علاط)

.(مهرحأ):(ز«و)يفو(مهذخأ):(ا)يفتدرو:(مهرمأ)
.(حفست):(ط)يفتدرو:(كفست)

.(اودهاعت):(م)يفتدرو:(اودقاعت)

.(اونابو):(و«ج٤ب)يفتدرو:(اوتابو)



م
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() ەش.وو ee ¥ 4 خويشلاعفىلإاوُرظْنَتلحلافطألااهيأايف٢
1و..۴geع0.۰72م

©عقارفغعلللذلانُانونظُتمكنأالمكيفلذلانأب-٤
م

©ُمطاَسمالاباعصدقرساَبراًمَعلايانهللاىبأ٥

©ناقامناكلهوةييصمْيَضلاىلعامتدَعَقلَو١

عفادُميمكالإهنيدىلعرفْنضُغمدقلايفامشاعلهو۷

©عئاطهللوهوادرقناكنوفعضلاىلإوعدمهللاال۸

(۱)

(۳)

(°)

` )۷(

)۸(

.لمتحوهو(هللادوهع):(م)يفتدرو:(هللادوقع)
.(امو):(ج٠ب)يتدرر:(نمو)

.فيحصتوهو(عراصللا):(ج)يفتدرو:(عداصللا):

.١١مقرتيبلانمناثلارطشلابنأوتيبلانميناثلارطشلاطقس(ا)يف:

.(الف)و(الا):ناتیاور(ب)يفاهناکمدرو:(ایف)

نبالبيبللاغمرظنأ)رعشلايفةزئاحةرورضاهفذحنأريغنونلاتوبثبعوفرمانهعراضلملالعفلا:(اورظنت)

.(۲٤٣٤۸صماشه

.(عراقملا):(و)يفتدرو:(عؤذاقملا)
.(متنبح):(ج)يقو«(تسبح)و(متبسح):ناتیاور(ب)يتدرو:(متبسح):

.(نأل):(زءو٤ج«ب)يفتدرو:(نأب)

.(مكناك):(ط)يفتدرو:(مكنأل)

.(طيسولامجعملا).فيفعلا:ُفعلاو«رُحلل):(ج«ب)يفاهناكمدرو:(ًفَعلل)
.be.مط۱ر Eىدنماةتاق°اعلاايد (ط‹يلتدرو::

:

مهّصيمقتدقو):زيزعلاليزبتلافوقش:يأ(دق)و.فيحصتوهو(دقت)

.(طيسولامحعملا)

.فحصتوهو(تاعص):(ط)يفتدرو:(باعص)

.(طيسولامجعللا).عطاسلارابغلا:(عمقنلا)

.(لهف):(ج)يفتدرو:(لهو):
.(ةبصع):(طزو٤ج٤ب٤)يدرو:(ةيبص)

.عضاومةدعيفاهنعثيدحلاقبسدقوثيغارملانولكأةغلىلعةرابعلاهذه:(ٌمطاوقلانُ
.ًاطخوهو(وهف):(و)يفتدرو:(وهو)

۲۷۷



©طاقبرقاينوهَداكإوموقنيس٠َ
1(اومحاربالهلْعلالثمكاوراسّصونيدالوقيلي٠

4طاقماهيفلْدَعلامامإفةعاطءالاومحو-۱

يميمكتبامامإاوتي-٢ ©عذاقومسالوهُن

)٥(ُعناقَمماماهځوىلعسفىدانَعمامإلاغازمقنِ-۳

©عاماجاجحلابُهُحَلفَأْنِإَف هجاجحلًاحضاوًاحاجحْمُشَفَا-٤
مم

22.

©”ٌمصاننيدلاوفّسلادحفالإوهرمتحتمندعابينمداعو-٥

og 2 e ۰ ° َ 7 °
وإو

®[وُهاصبلإولُخالوةوعدلسرلاىلعتّزغامناکناو٦

.(افطن):(زيفتدرو:(اقطن):(۱)
.(ط)نمةملكلاهذهتطقس:(وهف)

(عقانبرحلل):(ج)يفو(عفانبرحلايف):(و«ب)يفو(عفانيزنخلايف):(ا)يفتدرو:(عطاقبرحلايف)

(هشماه)ينو«(عقانبرحلايف):(ط)ينو(عقانيرحلايف):(م)ينو(عقانيرحلايف):(ز)ينو
.خاسنلافيحصتنمكلذلكو(عقانيزخلايف):

.نينئالهحومباطخلانألًاطخوهو(اولوق):(و)يفتدرو:(الوق):(۲)
.(لغبلا):(ط)يفو«فيحصتامهالكو(لعبلا):(و)يفو(لحتلا):(ج«ب)يفتدرو:(لعنلا)

۔طخوهو(الله):(ميفتبتك:(اله)
٠(٤٤۸صماشهنبالبيبللايغم).ةزئاحةرورضاهفذحنأروغ«نونلاتوبثبعوفرم‹نوعحارياهيفلصألا:(اوعجاري)

.(اوعحاري)ةملكيفهانلقاماهيلعقبطني:(اومحتقي):()

.(عداف):(و«ج«ب)يفو(عراق):(أ)يفتدرو:(عذاق):()
.(نإو):(و)يفتدرو:(نإف):

.(طيسولامجعملا).هلداح:يأاحاجححوحاجاسردصم:(احاجح):(١)

.(اقئاف):(و)يفاهناکمدرو:(ًاحضاو)

:هتححهللاحلفأو«هانتبثأامحيحصلاو«:(و)يفو(هتحلف):(م«ج«بأ)يفتدرو:(هتحلفأ)
.(برعلاناسل).هيلعهرهظأوهبلغ:همصخىلعانالفٌجلفأو«اهتبثأواهرهظأ

.فيحصتوهو(عضاب):(و)يفتدرو:(عصان):()
۔(نم):(ط)يو«(عم):(ز«ج٤پبء٤آ)يفاهناکمدرو:(یلع):

.(الأ):(و)يفتدرو:(الو)

.(ٌعفَلَخ):(با)يفتدرو:(قلُ)

:نالفنمعضب:طيسولامحعملافو(عضاب)اهيفدروثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(عناص)

.هعطقفحصنلاراركتنممكس

VA



-۷

-۸

-۹
-

وهرددا

هولذحخُتناكَلامف

افكضفكاذهمكنِ
ادممامإلافيسنكيدو

اَنُدِ!لشاب. 1

لِزاَمناکَيِروُرَحْ

مكلفلبق(نمبارغألاتلقاذک

يجريناکنمتّيبلابرومدع

.(ب)يف(۲۸)مقربتيبلااذهدرو:(۱)
.(مکلاعف):(ج«ب)يفتدرو:(مكلامف)

.(ب)يف(۲۷)مقربتيبلااذهدرو:(۲)
.(ناو):(ط)يفتدرو:(نإف)
.(كاذاه):(ه)يفتبتك:(كاذه)

.(الا):(و)يفامناکمدرو:(دقف)
.(مانألا):(و)يفاناكمدرو:(مامإلا):
.(لعفلاب):(و)يفتدرو:(لغشلاب):

٠(نا):(و)يفتدرو:(ذا)

.(و)يفدوحومريغتیبااذه:(٥)
اوقفتاةفوكلابرقءارورحيفاوعمتجانيذلامهنويرورحلاو.(نييراوحلل):(جا)يفتدرو:(نييرورحلل)

ةدشباوفرغوكلذدعبيلعمامإلامهلتاقونايفسيبأنبةيواعمويلعمامإلانيبميكحتلاضفرىلع

٠.(١۱۳س١۴٠صس۲جسدربملل بدألاوةغللايفلماكلا)رظنانيدلابكسمتلا

صسحأاملف):لاقثيحزيزعلاهياتكيفىلاعتهللامهركذنيذلامالسلاهيلعىسيعراصنأمهفنويراوحلاامأ
.(۲٥/تارمعلآ)(نوملسمانَأبدهشاوهللابانمآهللاراصنأنحننويراوحلالاقهللاىلإنملاقرفكلامهنمىسيع

انلاومأانتلغشبارعألانمنوفلخملاكللوقيس):بارعألانمنيفلخملانعةياكحىلاعتهلوقىلاةراشإتيبلايف:(6٦)

ممولقيفسيلاممهتنسلأبنولوقيانلرفغتسافانولهأو

oe ۱ِمانألل70

9اومابمَنوَلَاناکدق

۳(
قاومددالبلايييفوديحوُرَب

1
٤

©اهبدالوأورايد

0و

٩عرازمواهبدالوأور

9عراولاتامعالااكَعَشدَ

”ادعلافضدیری

)۸(٥UF.وو
عقاومالايفضيبلاعملوىسومل

.(١٠/حتفلا)(حلا...

.ةر:(ط«ز)يفوءامزاجالذإهانتبثأامباوصلاو(ذر):(ه)يفتدرو:(ديري):(۷)

.(بعص):(م)يفو(فص):(ط«ز)يفتدرو:(فعض)

.(ج)يفدوحومريغتيبلااذه:(۸)
.هيلييذلاتيبلابالإهانعملمتكيالذإ‹نيمضتتيبلااذهيلو



4 َ & ogo 2e

ملوو O

اهبمهمهتاويبرمهملف
¢ ً N eo»

لئالدميظغلاهّللاوركذلايلو -۷

وهاادهشيلإفو
ينإفادلزنيدللاوُحَدقتنإف ۹

و|دوس

و7مم

املَسُمةالّصلابيلوقمتخأو٤

ةزانجاهيفرانللتعيشامو-٤

: )۱(

:

)۳(

)٤(

: )(

(۷

©ٌعحاشَمموقمْوَقلانإوفاض
)9عذاقسلاوقاسفلاُمُمامَسو

0ماسناكولنالذحخلايلوأمذُت
)٤(ُعطاَقهللرفكلالجل

مم۸

عماطرداىدّمكلذل
ود0 ©رهذلاهلقولخملكنمل
وَ,4ى
©»عامّسللاهيلإشه

م0

۰

ووWoم.

)۷عداخللااهنعروزاوتدشلأاذ

ہمِ

ٌ®مطاقتولاثداَحامدّمْحأىلَع
41۹ 0عباقلخلاوسودرفلاىلإ

[تمت]

اياولاق)ىلاعتلاقثيح«مالسلاهيلعىسوماولذحخنيذلاليئارسإيبنعةياكحىاعتهلوقىلإةراشإتيبلااذهيف

.(٤۲/ةدئاملا)(نودعاقانههانإالتاقفكبروتنأبهذافاهيفاومادامادبأاهلخدننلانإىسوم

لاق):یلاعتهلوقىلاریشتيهذإ«ادحلمتحوهو(مُهَهََُو)(هشماهوطءزءأ)يفتدرو:(مهممنأو)
يفو.(۲(نيقسافلاموقلاىلعسأتالف۽ضرألايفنرهيتيهنسنيعبرأمهيلعةمرحم

.فیحصتوهو(مههبنأ)تدرو(ب)

.ًاطخاضیأيهو(يوذ)تدرو(ز)فو«بوصنمهبلوعفمامنألاطوهو(ولوا):(و)يفتدرو:(يلوأ):

.(رهدلا):(و«ج٤«ب)يفامناكمدرو:(رفكلا):

.فیحصتوهو(ناک):(و«ج۽ب)يفتدرو:(لك):(°)

۔ناتیاورلادحوت(ب)يفو«يوحنطخوهو(اقولخ):(و«ج)يفتدرو:(قولخم)

.(الو):(ج٠ب)يفتدرر:(الف)

.هطٌشنوهحّرف:انالفشْشهوهبارورسهردصحرشنا:هلوهيلإشهو«يهتشتوبرطتيأ:(شّه)

.(طيسولامحجمملا)

.(ج)يف(٤٤)مقربتیبلااذهدرو

.(ج)يف(4۳)مقربتيبلااذهدرو

٠(طيسولامحعملا).ميعللا:سّبحلاو«(سنح):(ز«و)يفتدرو:(سبح):

(۸):

(۹):

.(راتلايف):(م)يفىرخأةياوردحوتو«فيحصتوهو(سانلل):(م٤و۽ب)يفتدرو:(رانلل)



]۳۱[

:ليوطلانملاقو
()ٌمطاسرولاماليُعلاطرْذَبماحال[فيق]1

كلوالالاراهاسشتقراملا٠

ن

"عياضدقمطا
ُعناقمامويرتبللالويلحيحيشللسلنكلوُنهَل

0”مالتسيقاوملالكيفرولاالوةرمُححلنإهموخترباالو-۽

عقارانملختملولوريممطافهْجَويفنْسُحلانولنِيىلب-0
©عراصَملاوابخلااهَُدَحجلتنمرانأقالملااهايحُمْنَعىأن4

غطاسرفلاربمستانفصلاقوراتخالو
ن1۰2ُ

عرادملاهيوتحتدامیوتحاوهبترتَرْتسَتفاهُغرداّهيلَعلاو-۸

ةديصقلانمةريخألاةنالثلاتايبألایوساهیفویالثیح(ن)ادعام‹خسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.اهنمقاروألاضعبنادقفلكلذو

وهوقینفتدرودقف(م٤ز٤آيفاما«باوصلاوھو(ط٤و«ج«ب)يفتدرواذكه:(فيتق):(١)
اذل«(برعلاناسل).لبإلانملحفلاوهفقينفلاامأ‹ريثكلاءاملاوذباحسلا:فينقلاو«فيحصت
.هانتبأامبوصألاف

نأعم«ارطضمةمضلاىلعىقبأونيونتلافذحرعاشلانأريغ«نيوتتلابٌملاطردباهيفلصألا:(ملاطردم
٠(١١٠ص رعشلاةرورضرظنا).نيكاسلاءاقتلادنعالإنوكيالنيونتلافذح

سةرورض)ةزئاجلاةيرعشلاتارورسضلانمىدانمتسيلاهنأعممطافيفميخرتلا:(مطاف):(۲)
.(٤۸ص يقاريسلا

.(طيحملاسوماقلا).ههماش:ٌةَعراضوهباشُتيأ:(عراضت)
.فیحصتامالکو«(ولخی):(و)فو(ولخت):(ج«ب)يفتدرو:(ولحت):(۳)

.(ذإ):(ط)يفتعاح:(نإ)
.(ردبلا):(ز)يفاناكمدرو:(رونلا)

¢ضرألانسمعستاام:ليقو«ليللانمةعطقليقو:هثلثىلإليللالوأنيبام:اهتمناعمةدعا:(الل):(8)
ناسسل).عضوممسا:المسلاو«رحتاذةالفيهو:ةالمعج:المسلاو«راهنلاوليلا:نارلملاو

.داوسلاوةملظلايعمامهويناثلاوألوألاعملاححرألاو.(برعلا

.فيحصتوهو(راف):(ط)يلو«(راثأف):(ط)يلتدرو:(رانأف)
.(ابحلا):(ط)يفو(ايحلا):(و«ج«ب)يلتدرو:(ابخلا)
.(عراضلل)تدردققمساةفاأ(طوصيتدرواذكه:(عراصلل

.(فيطلا):(ز)يلتدرو:(فيصلا):)°(



()ٌمئاطهللاىلإاذهامويهاهلاهلراسلصولاتقنعام-4

امواهّساحُمىرئالولْوَقلْعَضْحَتْمَلةّبيَحے4

م

0©ٌمماط

©مباصألانيبدقنوفكيامىواهلىرالاب-1

غراسنيصلاَاولإيئييكليلإ۲
نفاملفةنایدرماندهامىلإ-۳

9عحايرتيهاميعكلتکَبالدوخایكيكيياموتقف-٤
2و

عقالاهُئَوَحاَلالعلُهلبحثرنيدلاتتلاقف١

محانأكأالييليانلتتعشناغت-1

: )۲(

:

.(ز)نمةملكلاهذهتطقس:(ام): (°)

()

: )۸(

.فيحصتوهو(ُتفَدَح)اهيفتدروثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه::

.فیحصتوهو(راش):(ز)يفتدرو:(راس)

.(يهن):(هشماهينو۽ط)يفامهناکمدرو:(يها
.(ةبيبل):(ط)يفاهناكمدرو:(ةبيبح)

.(امو):(ا)يفتدرو:(الو)

.يلاتلاتيبلابلاصتالابمالكلالمتكيذإنيمضتتيبلااذهيف*

يفدوحوللاامنإوعمالدحأملو.(شانأ):اهناكمدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(ط«ه)يفتدرواذكه:(نيبت):

.لواتتو«باصأو«لوانتو«عرسأوىشم:اهنمةددعتمناعماملشانو«ةزمحلانودي(شان):محاعللا

.(طيسولامجعملا)

.هيلييذلاتيبلابلصتموهذإًاضيأنيمضتتيبلااذهيف*
.عملاهلصتماهلك(١١۱۳۱۲۱۱)تايبألافاذهىلعو‹رخآنيمضتتيبلااذهينو

.(اندنع):(و)يفتدرو:(اهدنع)

.فیحصتوهو(نيأر):(ط)يفو«(انيأر):(و)يفتدرو:(انتأر)
.ةقباسدئاصقيفاهيلإةراشإلاتمتدقو‹ثيغاربلانولكأهغيصهذه:(عمادملانضف)

.نزولاةماقإلحألهمضلاىلعىقبأونيونتلافذحرعاشلانأريغ«نيونتلاب:(ّنْيَع)اهيفلصألا:(نيع):
(نیاكيبنأالا):(ط«و)يفو(نيآكعبنأيكل):(ج٤ب)يفو(نيأوكيّا):(زءاريفتدرو:(نيأكببنأالأ):)۷(

.هزممحابسیلوءايلاب
.(يأو):(ب)يفتدرو:(نیأو)

.(نيفئاخلا):امناكمدرو(ا)يفو(نينمآلا):(ج٤ب)يفتدرو:(نيلمآلا)

.(لمآ):(ا)يفامناکمدرو:(فئاخ)
٠(هترع):(طزو٤ج٤پ٤ا(يفتدرو:(افرع)

YAY



°[غوارأ]يلاعمللًامالّساودُرَي ةالضنعاوبطوُعنإلوألاناو۸
٢اوَُراسَومهاوبامعلامقئاقدْنَعاوُبطوُخنإىلوألاَِيأو۹

غفتمهكررَدققتمهوماشيلمافتلف-٠

©عدامصلاوىضّرلاثیححّبصيذڏبمهنمووسانممهتمنئيهيقو-٢

تغفادمملاطضرأوةَعامَحتومَرْضَحيداوبْمُهْمو٢
»عوارمارکمزِراوَحوسرافوْمُهْمبْرَقْلاومَدَفو-٢

ٌ©مماَسنْذَألاوكملؤقليداوفالسدقحاصايللاتْيبوْتَلَفَف٤

.(يذلا)تدروخسنلاةيقبفو(ه)يفتدرواذكه:(ىلوألا):(١)
ةفيصيهوعورأعمجعوارألاو.(عراوأ)تدرو:(ا)يفو«فيحصتوهو(عاورأ):(ےه)يفتدرو:(عوارأ)

.(طيسولامجعملا).هتعاجشبوأهنسحببجعللاوأ«داوفلايكذلا:عورألاو«عومحجلاىهتنم

.(ز)يفدوحومريغتيبلااذه:(۲)

.(نیأف):(ط)يفتدرو:(نيأو)
.(يذلا)تدرودقفخسنلاةيقبامأ(ه)يفتدرواذكه:(ىلوألا)

.ابفیرعتلاقبستومرضحبدلبمسامابشو.فيحصتوهو(ماش):(أ)يفاناكمدرو:(مابش):(۳)
وهو(عدامصلاوىضرلاثيححبصيذب):هتغيصو«(ط«بءأ)يفةفلتخمةغيصبدروتيبلااذهليناثلارطشلا*

.٢۲تيبللناثلارطشلا

:لاسيحلانمتاعفايلاو«ضرألانمُفّرْشلا:ةَعفيَلاو«نميلالحاسبنامرناد:ةععف:(ةعفيم)
.(طيحلاسوماقلا).خُمُشلا

.ةيناثةرمرركهنأيأ(٠۲)تيبلانملوألارطشلاوهتيبلااذهنملوألارطشلا(طءبأ)يل:(4٤)

يفامقدحواذكه«تومرضحيفدلبيهونَهباوصلاو.(نيتنيه):(و)يفو(نيبَه):(ج)يفتدرو:
خيرالاراودأ)باعكيفو«مهدنعدلبانأبهوربخأفتومرضحلهأضعباهتعلأسخسانلانأب(م)
یجبنبهللادبعقحلابلاطلتقمدعبةيطعنيااهّرخ«تومرضحيفنادلبلاىدحإننيهنأ:(يمرضحلا

٠(٤١ص١جسيرطاشلا يمرضحلاخيراتلاراودأرظنأ).ةيضابإلانماهلهأناكو‹يدنكلا
.افيرعتالدحأم:(حبصيذ)

.فيحصتوهو(عقاد):(ج)يفتدرو:(عفاد):(٥)
.(مَدف):(ج)يفتدرو:(مدق):()

(سراوف):(ز؛ج‹ب4ا(يفتدرو:(سرافو)

.(عراوأ):(ج)يفتدرو:(عوارأ)
 رعشلاةرورض)ةزئاحةرورضيهو«ةرورضللاهّرُكذهنأريغ(ةعماسنذألا):ىلوألا:(عماسنذألاو):(۷)

.(۷١۲۰ص

A۳



(۱)
غنامروننصحمهدياىلعيِنفَرَنكلو

-Yo

vc ماوشونانيهىلعل-٦

oطوفيغورتاوAWاطدذالل-۲۸

)٥ُ(عئارُشلاتنيايفهبغيدكمظلولاقَماذهو-۹

ٌعبارَملاوٌمُهَرالآتقبواوضُم0ذِإرايْخألاهبتخدم-۳
eم.ےکe۹(ھ

عفاشنافمميهميذلاىلعةالّصلابيلْوقمحو

)۷ُ(عحاوُسلامامّحلاىنغامولويسترجاموقوربتحالامدمحم-٢۳

 رعشلاةرورضرظنأ).نزولاةماقإلحأنمةزئاحةرورضاهديدشتو«نونلانوكسبنكلواهلصأ:(نكلو):(1)
.نإتاوخأنمتسيليهفاذل4۸٤ص يناريسلا

..هبفيرعتلاقبسدقو«ييمارلابهونبهللادبعوه:(بهونبا):(۲)

ةياحصلانمريشكنعملعلاذخأو«سابعنباذيملت؛نيروهشملانيعباتلادحأيدزألاديزنبرباحمامإلاوه:(رياح)

يقيقحلاسسؤلملاو(سابعنبايأ)رحبلاالإمهدنعامتيوحفايردبنيعبستكردأ:هسفننعلاق«
هنادقفدعيو«نمزلاعمعاضهنكل‹ريعبلمحهنألاقيناويدلاهمساريبكفلومهلو«ةيضابإلابهذم

ةيلاتلابتكلايفرباحمامإلاةحرترظنأ).ه۳٩ةنسرباحمامألايفوت«ةيمالسإلاةبتكمللةريبكةراسخ

ملعلالحأنمةايحديزنبرباح«يثراحلل ةيضفلادوقعلا١ج يلاسللعيبرلامامإلادنسمحرش:

(شوکبرباحمامإلاهقف«يفاوصلا.د ديزنبرباحمامإلا«شيورددمحأ.د
.هيلييذلاتيبلاةءارقبهانعملمتكيذإنيمضتتيبلايف*

.(نأیو).(ج٤۽ب)يفتدرو::()
:اهوخسنلاةيقبيفنيدوحومريغامهنكل(زءاليفنارخآناتيبتيبلااذهدعبدرو:(4)

عئادبمهعرتمهيلإريَسباونعمأونولوألاهتسسأاع
ٌعشاخلكلاوملعلايفةرراحنيااماركةيضابإ

۔(عیبت):(و)ينو(عيبن):(م«ز«آ)يفتدرو:(غیلب):
.(نيدلل):(و)يفتدرو:(نيدلايف)

.لمتحوهو(ةمايقلاموي):(ط)يفتدرو:(نباغتلاموي):()
.(عوحسوةعحاسيهف‹انوصتددر:ةمامحلاتعجس):طيحملاسوماقلايفءاج:(عحاوسلا):(۷)

Y۸



]۳۲[

:ليوطلانملاقو

)۱فكاوةَّمامّعلاناتُهَكمشباوفتلهَتسافادجُميئئآر-١

)0فطاعةدومَلابميحربلقبةقأرواَنكوس-٢

)۳(فتاهةارلينثحدقواملسعادوللاهيلإت-۳

9فئاصوواهلوَحءاَسننوُيغعاهواكُبىکانافكلااكل-٤

oفلاوخلايفاهَدُعَبيماقمرعةهتْوَمَسيأتملَعدق—©

)9فطاعتلملةفقویميطبفتدَهُحأذاتقف٦

فلآةقرفلادويكهالواكّبلاةّرْبَعنمتاريخاكَليقيفأ-۷

”فقاوبتوبكْنعلايآلولاظفاحترصامَدُعَبيييسْحَتالو-۸

.خسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

ةفيصاهنأللمتحموهو(ناّنهك)تدروخسنلاةيقبيفو«باوصلاوهو(م«ه)يفتدرواذكه:(ناتهتك):(١)
رتفييذلارطملا:ناتهتلاو‹رطق:عمدلانهو‹اهرطمعباتتوتلطه:ءامسلاتنتهونمةفلابم

.(طيسولامجعملا)دوعيمث

.(طيسولامجمعللا).لهنملارطملا:فكاولا:(فكاو)

(فکول):(ج٤ب)يفاناکمدرو:(كشول):(۲)

:(ز)فو(اجضحجضم):(ن)يفو«ناستياورلادوت(ب)ينو(ًاحصحصم):(ط«و)يفامناكمدرو:(ًامّلسم):()
.(اححصم)

.فيحصتوهو(اهؤاکد):(م)يفتدرو:(اهۋاکب):(4)
.اهنزولارسکنیو«اعمالو(اهنم):(و)يفدرو:(يماقم):(٥)

.فيحصتوهو(فطاونلا):(ا)يفتدرو:(فلاونملا)
.(يطبتتب):(ا)يلتدرو:(يطبثتيل):

(تسار)تدرو(ن«م٤ط؛زو؛ےه)فو«نزوللبسنألايهو(جب)يلتدرواذكه:(هتمار)

.امهمنزولارسكنيو(همار):(أ)يلو
.(ةعقو):(ز)يفتدرو:(هفقو)
.(فّطعتما):(أ)يلتدرو:(فطاعتلل)

.(نع):(ط)يفاناكمدرو:(نم):(۷)
.(نوُشَفُيالْمُهَواّولومنأاوكرينأسالابسَحأ.ما):ىلاعتهلوقامدصقي:(توبكنعلايآلوأ):(۸)

٠/توبكنعلا)



. ® ° f Jor
©” فراعّمللنمفاروهَقَمنيدلاىأرامدعبنألَوس 4

٩”فذاقةفذَقكهيفنميرميلقدربیانوین-٠
م4

فوطيفاراشلاواصيرَصتماوأسفدهمنإلولايل

©فواسلاويملالفةمرعبلإلومأَملاكردالو-۲

فواحخمزايتُجاوداقريفئوةذاذلممرصووبابْخَأةقرقو-۳

فلاتملاريتكرحبدبمهامانرُشأبلوُهَحلالاقذِإكَعاَرُ-٤1
E©

فاقتديژُمىذاجايههةعوريداهجلاماریفناک-٥

)9طالّملليفماعاذإهنيديهلابهرس
تم

©فراطُغفونألاممشةوخإىلإالفلقراحبلاعكيفرش-۷

فراعةّمهَوماغرضةدذشولصفةميزَعمنمىفلكل۱۸

.(طيحملاسوماقلا).ميضلالمتحياليذلاوه:يمحلاو«(يمحلل):(ز)يفتدرو:(يمحل):(١)

.تیبلايتانةبسانمالو(لهف):(و«ج)يفاهناکمدرو:(نمف)

.(ا)يفدوحومريغتيبلااذه:(۲)

.(ایراس):(ن٤طو۽ج۽ب)يفتدرو:(ايراش):(۳)
.(طیحنلاسوماقلا).مزهتوأملتيأ:لفئو.(دقن):(ج«ب)يفاهناکمدرو:لَ:(8)

:(ن)يفو(ئمللًارارغ):)سهشماهو«ط)يفو«(ىملانينارع):(و٤ج٤ب)يفتدرو:(ملانيبارغ)
فورعللارئاطلاوهبارغلاو«عمحلاعمجيهف«بارغعمجنابرغلاو«نايرغعمجنيبارغلاو.(ازازع)

مجعلاو«طيحلاسرماقلا).فيسلابارغو«أفلابارغ:لاقي«هدحوءيشلكوأ

.(طيسولا

نأريغ(طيسرولامجعلا).ديدشلاجوملاوهويذآلااهلصأ:يذألاو.(يذألا):(و«ج٤ب)يفتدرو:(يذأ):(٥)

.ةرورضللدملافذحرعاشلا

.(دیزمنم):(و)يفو(دبزملا):(ج«ب)يفتدرو:(دبزم)

.(فذاقتملا):(ج٠ب)يفتدرو:(فذاقتم)

.(هللاف):(ز)يفتدرو:(هللاب):
.(يحْل):(م5ز«ا)يفتدرو:يلف):(۷)

.:(ز«آريفانامدرو:(ةوخإ)
و.ةرورضللءايلافذحوفيراطغاهلصأفراطفلاو.فيحصتوهو(فراطع):(ب)يفتدرو:(فراطغ)

.(طيسولامجعما).مركلاديسلاوهو:فراطُغوأفيرطغعمجفيراطفلا

٦۸۹



)۱فاسواقانقطودادس4ةنلو-۹

۶ ©فلاتاکويدهمةلالسردا
Wo 7و^3.

©فازافامداقايرحهلوامصنيلاورلانناب

“o 7 , ,o f 77 ”فئاقحخلاوىرذلاقٴوفتنيواذإدمخةمصعبرورْسَمبرالأ-٤

۷)فسارشلابيجويفاهانقرحتتدباذإجشبوُرُكَمبرالأ-٥

فياستلاو.هدعبيذلاتيبلايفرظنلابخسانلانمملققبسوهو(فراعملاو):(و)يفامناكمدرو:(فيأستو):(١)

: )۲(

: )۳(

: )۷(

مجعلا).امامعتساىلعبردتلاوأفويسلاببراضتلاةفياسملاوفويسلاباوبراضتيأاوُفَياسُتردصم

.(طيسرلا

.ةيلابلاةسبايلاهرجشلاةميشحلاو٠هسيىلعمئاقهنأريغدوسايحاهرجشسيييلاضرألا:ةميلشمحلا:(ةميشه)

.(طيسولامجعملا)
.فیحصتامالکو(يوذو):(ا)يفو(یودن):(ه)يفتدرو:(یردذن)
.فيحصتوهو(فراعما):(و)يفتدرو:(فزاعلل)
نبدمانیراغدهلعلو«حصأراغدو(راعذإ):(أ)فو(راعذ):(ن«ط«زءو«ج«ب)يفتدرو:(راغد)

رادو«رغصألاًابسنبتومرضحىلإهبسنلصييذلانامعنلايبأنبليزايبأنبراغدلانبءالعلايأ
لايقأوريحكولمرظنأ).تومرضحلايقأدحأدمحأنبراغدنبدمحأنبدشارناطلسلادجرهاذه

.(١۱۸صيريمحلاناوشن نميلا
.ًاطخوهو(نيرصتتسللا):(ن)يفتدرو:(نورصتتسللا):

.فیحصتوهو(نابف):(و)فو(نإف):(ن«ط)يفتدرو:(نأب):(°(
.(نيدللواًرع):(ن)يفو(للوزھر:(ط)ينو(نيدللومكنع):j)¢اريفتدرو:(نيدلاوزعلل)
.(ابرح):(م)يو‹فيحصتوهو:(اتزح):(و)يفتدرو:(ًابزح)

.(ًاقذاق):(ب)يفتدرو:(امداق)

.(فحارتلا):(ب)يفتدرو:(فحارتلا)

.ًاطخوهو(ارورسم):(ز«و)يفتدرو:(رورسم):

.(ةبصعباهلعل):(هشماه)يلدرو:(ةمصعب)

وهوفقحعمجفاقحألاو«فوقحوفاقحأعمجفئاقحلاو.(فئاقحکك):(ا)يفتدرو:(فئاقحلاو)

٠(طيحلاسوماقلا).فرشملاليطتسللاوأ«ريدتسللاميظعلالمرلا:فاقحألاوللانم
٠(طيسولامجعملا)فحروبرطضاوقفخ:انابجووًابيحوبلقلابخو:لاقي«بخوردصم:(بيحو)
ءايلاتفذحفيسارشلااهلصأو3«فسارشلابارصلاو؛فيحصتوهو(فشارشلا):(م)يفتدرو:(فسارشلا)

مجعلل).نطبلايلياممعلضلانمنّللافرطلا:وهوعمجفيسارشلاو‹ةرورضلل
.(طيسولا

YAY



2وو0۶

)فتاَعهذقحلاباوذحأاذِإيوتلتونيلطبملاهوجوينعتس ٢-

فرافرلايالتلمرحاطخلانَعَنلطْبلايديأُرُصقَس-٧

2قرالشكامامهرقَسَمفنيلبُعجريس-۸ 0

°فاصلايُفرفانيمْومللوهللالإزعلاانو-۹

)°(فلاوُسلاواکمےانداممڭناوخإلاهاي٠

هَلوحلانمسدانَحاضشطغالمكانك-٢۳ )9(فصاوُفْصواهصُحُيام

©فراطوديللامالوحالسالوةقالوديأالياَو٢

.(طيسولامجعملا).ةقشمهتباصأوبعت:ءانعونعنمعتو.(ىعتس):(و)يفتدرو::(١)

.(فتاع):(ا)يفتدرو:(فناع)

هبنذبلحفلارطخيلاقيءاليا:انهدوصقللةرْطَحاو.فيحصتوهو(ممترضح):(ن«م)يفتدرو:(مهترطخو):(۲)

.(برعلاناسل).بحعملاةيشميشموليامتييأهيشميفرطْخَيو«ءاليخلانميأ

مجعللا).مهتارسوموقلافارشأوأةعامحلا:الملاو.ةرورضوأرعاشللةغلةزمحلافذحو«الملااهلصأ:(الملا)

.(طيسولا

.فيحصتوهو(فراقرلا):(ن)يفتدرو:(فرافرلا)

:(م٤ج٤ز٬با۽ےھ)فو(يرحت):(و)يفو(يوعحت):(ن)يفو(هشماهو«ط)يفتدرواذكه:(يوحيو):(۳)

.(يزحب)

.(مامس)تدروخسنلاةيقبيفو(هشماهو«ن«ط)يفتدرواذكه:(مامن)

.(كلحلا):تدرودقف(زءا٤ه)يفام:(هشماهو«ن«ماطءو«ج«ب)يفتدرواذكه:(كللل)

.(فزاعملا):(مهز«ا)يفتدرو:(فراعملا)

.(امف):(زو٤«ج٤ب٤آ)يفتدرو:(امو):(8)
.(لهأ):(ب)يفامناكمدرودقو«رعاشللةغلامإوةرورضامإةزمحلافذحو«ءارَقاهلصأ:(ارق)

.(انفإلصأ):(ا)يفتدرو:(مكفالسأ):
:(ن«ط)يفامناكمدرودقو(هتملظهسبلأ:هاطُغوليللابرعلاناسليفءاحانتطُغيأ::

.(انتشغ)

.(اهوُحْي):(ا)يفاغاکمدرو:(اهصُحخي)

۔(ةيتف):(ب)يفتدرو:(ةخف):(۷)
.(برعلاناسل).يلصألامدقلالاماديلتلا:(ديل)

.(برعلاناسل).ثدحتسلمالاماوهوفيرطلالالانمفراطلا:(فراط)

YA۸A

 



یرىجابیهایغفشکلُمکاوسُبىلعسلو

فاحلکىلعارسمهَلاَامَدُعَبوابءادغألااوثومشتالف-٤
0م

انفلخةعزعلاتربحاشمکن-٥۳ 2موانقل  فئاخواراصتاوجري[حتفتسم

دنعاياربلاعيقشدَّمَحأةمايقلانثرىلعاوصو ©”[فئاحُصلا]رشدنع
۰ „ê

© فحاورلاباحُسلابيبآشلويستّرَحاموحايرتّبهامرهذلاىدم -۷

.ناتلوبقمناتياورلاو(ُدْعَبءارضلا):(ز«ج«بءأ)يفتدرو:عيارَضلا):(١)
.(مکلاوس):(ز«ا)يفتدرو:(مکاوس)

.(اومتشت):(و«ج«ب)يفتدرو:(اوتمشن):(۲)
٠ليملاوروحاوهوفتحانم«لئاملاورئاجلا:فتاحلاو«(فتاج):(ط«ز‹ج)يفتدرو:(فئاخ)

.(برعلاناسل)

.فیحصتوهو(بحاش):(ط)يفتدرو:(بحاش):()

`.(طيسولامحعلا)يلب:ةثاثرهريغوٌبوثلاثرو.(ٌبر):(ط)يفتدرو:(ثر)
ر:للاعتلاقماقماةبسانملهانتبثأيذلاوهو(ن«طزءو«ج٤بءازيفتدرواذكه:(حتفتسمو)

درودقف(م«ه)يفامأ«رافكلاىلإهجومباطخلاو(1۹/لاغتألا)(حتفلامكءاحدقفاوحتفتست
.فيحصترهر(حصنتسمو)

.:(م«ز«ا)يفتدرو:(ًاراصتنا)
-ححرألاىلإاهنعانلدعو(فحاصملا)تدروةيقبيفو(ط«زءو«جب)يفتدرواذكه:(فئاحصلا):(4)
ةففدلا:بوبؤشلاو«بوبؤشعمجيهوبيبآشباوصلاو.فيحصتوهو(بيبابش):(ب)يفتدرو:ر)°(

۲۸۹



[۳۳]

:طيسبلانملاقو

)يفرَصنُمكرفالوناسحلاىويفرتغافكمحافسريغل-١

©فهلاندبقانعبحيلإشللكدتئا-٢

°اويلتانبكَاهّتعأيسنتضفيلقنَعال۲
فحنميلامُنَسْحَأنشأفالقعرا-۽

oننرليرشيلعكفانيامكردتکول-

دلشنسينبشراعقسا
)يفرَصْلافنكنيبغراهبابساتَرَالعلانِاب۷

جانبكلذسيلو(٢۳ىلا-٩نم)تايبألااهتمتطقسثيح(م)ادعامخسنلاعيمجحيفةلماكةدوحجومةديصقلاهذه

اهنودُيلخسانلانكلوقاروألانميشنادقفنع

: )(

:

(°)

: )(

.(ريغو):(م)يفتدرو:(ريغل)

.ناتیاورلادحوت(ب)يفو(كنع):(م«ن«ط«ز)يفتدرو:(كنم)
.(يفرصناف):(ز«آ)يفاهناکمدرو:(يفرتعاف)
.(داهحجلايغبأ):(ن)يفامناكمدرو:(ناسحلاىوهأ)

.فیحصتوهو(لاح):(ن)يفتدرو:(لح)

.ةيقمعةندابعجامهالكنشْلاوندانأللمتحوهو«(فيحلاونْدُْلا):(و)يفتدرو:(فّيهلا
فيهاهلصأ:فيلو.ةقانلايعمةندَبعمجىلعةرصتقمنباتسيلو.(طيسولامحملل)
.(برعلاناسل).اهنطبرمضواهرصخقديلا:ءافيحلاو‹ةرورضللءايلاكيرحتوءافيهممج

.(طيسولامجعلا).ضغبلاوهْرُكلاىلقلا:(ّئلق):
.(طيسولامجعملا).لطابلاوبذكلا:دلا::(£)

.(فرعأ):(هشماهو‹م)يفاناکمدرو:(كردأ):

هعنميأ«هقاعاهانعمهقاتعاونكييأنكقاتعيو۽فيحصتوهوءافلاب(نکفاتعی):(ب)يفتدرو:(نكقاتعي)

٠(طيسولامجعللا).ءيشلانع
.(ٌادغ):(و)يلوٌالع):(ےهشماهو«م«ز«جءاريلتدرو:(َ)
وهو(ردصلاباحب):(و)يفو(قدصصلاراح):(ج)يفو(ردصلاراحم):(ب)يفتدرو:(ردصلايراحب)

.فيحصت

.(تعرت):(ج٤ب«)يفتدرو:(تعزت)
.(اهفايسأ)اهيفتدروثيح(ےه)ادعام«خسنلاعيمجيفتدرواذكه:

۹



۸-

٩4-

1-

۳-

64

٥-

-۷

: (۱)

اذكه:(فّتحبا):

١فذَقلرشارصنمحارنمالعلاقرفالَعَوالعلاراح

)0نکليفدالخإلاَوُهكاللايديماموكاللاباسوكاللانإ

تدلطيطكازرعصارو
©يفكلاطدقومُكَباحإوُجرَأىمةاكرلالآايولاي

يتوصمكرويرفشمكُعألمكلِلاحلي
©فهلاحرامابرعمكافأامفباحعفانك
©يفَحامكبنإاهفّسلاةَرُسْغممكدقذقنفيكساقتبوْمُضن

 فلتكموانمينامیانُثَْحدبقامدَعَاتاهم

ىفتأامكابشَصافلأمفأوُخأيناامكةلإلاتل

وو
72

ا064

©[فنَحَلاو]مْلظلالأةمدخلىعلسيمىضرأىوىضّرلافيك

رقاوبوركبرهفرتابعمجامأ«عوطقلملاوهورتبأعمجرتبنأريغ.(فذقلاو:(و)يفتدرو:(فّدَقلارَلاب)

فيلارتابلاو«مّوصومئاصو«عكروعكارلشم«لّعَفنزوىلعةرثكلاعومحنمريو
اذل.(طيسولامجعملاو٣٤ص يليضفلا.د فرصلارصتخ).صنلايفدوصقماوهوعطاقلا

.ًاطخدعي(و)يفدروامف

.تيبلايفاملعمالو«(دادحإلاين):(و)يفاهناكمدرو:(دالخإلاوه):
.(طيسولامجعملا).رادلابابقوفعرشتةلظلاوأ‹رتسلاوهوفينكعمج:

«اهيلإجرخيأءارحصلازربو.(ءىرزي):(ج٤ب)يفو«فيحصتوهو(رزب):(أ)يفتدرو:(ءارحصلازرب):
.صفاخلاعزنىلعةبوصنمءارحصلافانهنمو(طيسولامجعملا)جرخناكلىلازربلصألاو

.فيحصتوهو(فقشلا):(ن)يفتدرو:(فقسلا)

.(قرصنم):(ن)يفاناكمدرو:(يفكتعم):
(ةالصلالآاي)يفىضمامكتسيلوةناعتساللماللانألهانتبثأامباوصلاو(لاحرلالاي):(ه)يلتدرو:(لاحرللاب):

.(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ا))

٠(طيسولامجعلملا).رسحتيوثيغتسيرطضلملامولظملا:فيهللاو‹ةرورضللءايلافذح«فيهللااهلصأ:((فهللا):
٠(طيسولامجعلملا).(اًيفحيبناكهنإ):ىلاعتلاققيقرلافيطللاوأ«يصقتسلاماعلاوهيفحلا:(يفَحل):
م9فتدرو:زم:

ورهفنباو0یتروداقاطودعلتاق

مهيبحلصأفاإوأًافنحصومنمفاخنمف):ىلاعتلاققحلانعللاوأروخلاوملظلايأفوم
وأملظلاوهوفيحلانمرئاحلاًاضيأوهوفئاحعمجيهففيلاامأ(طيسرلامحعلل).(هيلعمإالف
.(برعلاناسل).رولا

۹۹



۸-

۹-
۰

٢-

۳-

٤-

٥-

٢-

:)۱(

: )۲(

: (7)

: 4)

: )°(

)١(:

)۷(:

اجھمالوانسَحارَوُصىريلام

ُهُكِلْمَيماكْحألافرعملابام

تقلنکنملنإمُكفكأتش
eرو8وa

فلنملاملاظلاملطعفادُاهيف

©”فلألاوميملانيبقرفسيلن
0©فلُكلاوديغلادولُجسَملالإ

فيلايفهدافاهبيمحي
Joo

هنرحابتالمت(قاذنم

ةفهيتلرفريخال
مم

1وهوسامط
هبهُجّولامقنانخايقل

1فْحمَلمحلايفئارا

©©فّرشلاو[مدقَكابةيرلاىلوأ
)۷فقليحرافْسأةنالنلك

تربعةرشعقصمركأ

هَلرْسَبلافهَلنيذلانإ

ىلعمامالارازنمٌدبعَملشملَه

.(فرعي):(ط)يفتدرو:(فرع)

.(هکلم):(ا)يفتدرو:(هکلم)

.(طيسولامجعملا).نيئيشلانيبريعععباوصلاو.فيحصتوهو(فرعي):(ط)يفتدرو:قرف
.خسنلاةيقبولصألافالخبيهو«نزوللرسكاهيفو(مكلنإ):(ا)يفتدرو:(نكتملنإ)

.(فلعلا):(ط٠وءايفتدرو:(فلغلا)

.(برعلاناسل).:عع(حاب)و«(حان):(ن)يفتدرو:(حاب)
.(همرحت)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(ه)يفتدرواذكه:(همرحب)

.(ةلوشغلا)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(ه)يفتدرواذكه:(ةلوسعلا)

دلبأو«ًاديلبراصوأ«ضرألابقصلععدلاردصمداليإلاو.فيحصتوهو(داليإلا):(و)يفتدرو:(دالبأإلا)

.(طيسولامجعملا).ادلبهذغتا:ناكللاب

.فيحصتوهو(نابحلا):(و)يفتدرو:(نانحلا)
.(طيسولامجعللا).لازهدعبنمميألحرلاىمقأ«نيمُسلايمقلا:(يمق)

.(فنألا):(ط)يفاناكمدرو:(هحولا)
(برصلاناسل).مداخلاوهوفيصوعمجفّصْولاو.فيحصتوهو(فّضولاك):(ج)يفتدرو:(فصولاك)

سيليضفلا.د فرصلارصتخ)رظنأةرثكلاعومجغيصىدحأيهولمفنزوىلع

.(٤٤ص

.نودوصقملامهنميردأالو«(ةعست)تدروخسنلاةيقبفو(ه)يفتدرواذكه:(ةرشع)
.رعاشلاهدصقيامحضاوريغ:رح)

.(مدقتلايف)اهيفدروثيح(ےه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(مدقتلاب)

.(فقسلاىلع):(ز)يفامناكمدرو:(فقثلايخأ)



>فتاللادشَحيسابعل]يأهللادقيألَكلَها٢
ِ ٠.-¿مر o Jo

7 هفصوقدزويحيرألاارحختفمخيشلانباايكبسحورخفاوس۸

© لصْنَلارارغلَامرعلنِقحسإابأكاحأٌرُكذاو ۹

لهتمهرکنمامْلاضْألايذَكندحلفّرْغاو

فقبملولكيملوماقماقُمئتيأيروثلابكنونعفراو١
فألدجاملانبادجاملاىفلاُكاَذهَلضفركييبافرشات-٢۳

4

"انايضريضاقلاعَاعمييبيحتخالجغاحتاراي-۳۳

“فعلاىلإاولسلادقويقْبنَمَونوريغساموقيلبقماَقْنَم٤

.املعمالو(نيماع)خسنلاةيقبيفو(ن«ط«جيفتدرواذكه:(سابعلا):(١)

.فيحصتوهو(نّسع)خسنلاةيقبيفو(ن٤ط«ج«ب)يفتدرواذكه:(يمع)
.(نع):(ن۽ط)يفتدرو:(نم)

.(رخفاف):(ج«ب)يفتدرو:(رخفاو):(۲)

.ىلرألافلألانودب(يحيرأل):(طزز«ج«بءأ)يفتدرو:(يحيرألا)

.قحساابأئكيناكذإهسفنرعاشلاهبدصقي:(قحسإابأ):(۳)

.(لفت):(ا)يفتدرو:(لفي)

.هوحنوفيسلاٌدح:رارغلاو«فيحصتامهالكو(زازع):(ن)فو(رارع):(و)يفتدرو:(رارغ)

.(طيسولا

.فيحصتوهو(فصنلا):(و)يفتدرو:(لصنللا)
.ةقرولا(و)نمةملكلاهذهتطقس:(فهّرلا)

.(كدح):(ج«ب)يفتدرو:(كندخل):(4)
.ةقرولالكآتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(فرتعاو)

.فیحصتوهو.(فرعاو):(ج۽ب)يتدرو:(عفراو):

.دوصقملايروثلاوهنميردأالو‹«فيحصتوهو(یوقتلاب):(و)يفاناکمدرو:(يروثلاب)

.فیحصت(یوقتلاب)نأىلعلدیاذهو(دحنف):(و)يفاهناكمدرو:(قفيأ)

.(طيسولامجعملا).نيميلانعلكنو«ردعلانعلكن:لاقي«صكنيونييأ:(لُكْن)
.فيحصتوهو(فرتعأمل):(ن)يفتدرو:(فرتعامث):

امححرألاو«ةيسنلاءايةفاضإب(يفقثلا):اهيفدروثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيلتدرواذكه:(فقثلا):(۷)

.(طيسولامحعملا).نطفلاقذاحلا:هانتبلأ

.(ام):(نءاريلاناکمدرو:(نم):(۸)
.(نع):(ن)يفامناکمدرو:(ىلا)

۹۳



»يفريغكاذهالمّحُمُتلمُحامبماَعَفاضْرَفيبلطیارايش۰

©وُدرهدلاودادزافوليلافغهبقاس۹

©فّرُشلاىلعيلاعلافّرْشلاهبولعَيفلسىرولانُيهلَفهبا-۳۷
۵فلىل[افْلَح]اهلياهجئنةَرُث-۳۸

©فّرطلانمرصمرحاللْحّلاوهمهرشاريه-۹
م4

۹.ہم-.
©فرمريعوأافرَعُمتنكامةداوتاسَحنمليُإ-4.

:)ا(

.فيحصتوهو(المح):(ط)يفتدرو:(ُتلّمُح):

.(كاذام):تدرو(ج٠ب)يفو«مسرلايفطخوهو(كاذاه):(ه)يفتبتك:(كاذه)

.(قاش):(ز)يفتدرو:(قاس):

.(اتع):(ز)يفتدرو:(افْنع)
.(هولثیل):(م)يو(هولتیل):(ز«ج٤ب)يفتدرو:(هولبيل)

نوتلاكّرحوءةوسقلاوةدشلاوهونونلانيكستبفْنْعلادصقيرعاشلانأريغ‹فينععجفعلا:

.ةرورضلل
.هانتبثأامباوصلاو(ىلع):(ن٤«ط٠زءاليفاهناكمدرو:(ةيناثلا):(هب):

فيرعتلا(لا)نودب(فرش)تدرو(ج)يفو«فيحصتوهو(قرشلا):(عه)يفتدرو:(ىلوألا):(فرشلا)

.ًاطخوهو
.هانتبثأامبوصألاوفيرعتلالأنودب (فرش):(ب)يفتدرو:(ةيناثلا):(فرشلا)

.(هلقنی):(م)يفتدرو:(اهلقني):

اهرابتعابىلوأبصنلاو(ًفلخ)تدروخسنلاةيقبيفو(ط«و«ج«بءا)يفتدرواذكه(لوألا):(افْلَح)
فلعف):ىلاعتلاقحلاطلادلولاُفْلَخاو«نرقلادعبٍنأينرقلا:.رباكنعارياكلاقيامكًالاح

.(طيسولامحعملا)(تاوهشلااوعبتاوةالصلااوعاضأَبفْلَعمهدعبنم
.(یلع):(ن)يفتدرو:(ىلا)

.(برعلاناسل).حلاطلاوألاصلادلولافلخلا:(فلخ)

.(لحنلا):(م)يفتدرو:(لجنلا):

.اقحواةلاحمالواداليآ:مرحالو)«(مرحال):(م)يفو(اذمرحأ):(ج«ب)يفتدرو:(مرحال)
.(طيسولامجعلملا)

.(فوطلا):(ط)يفتدرو:(فرطلا)
«توصرضحءاسملعنماملاعهدلاوناكدقو(يبأاي)يلاتلاتيبلايفهلوقليلدبهدلاوانهخيشلابدصقي:(خيشلا)

.(لاصخلارصتخم)هباتكيفهدلوهلاهلّجسهيهقفلاوقأهلو



2220وو

تدرودقتيیخيتاايتي-£1

ادمبْرَحَلاسابلتيدُمسلاو

تفجريلالإاورئدِدقيام4۳

اهّلعشُناريتلاكمجتبرخ4

تقرعدقنآمظهلصنام-0

هبطبرملابحيناعْطلاۍوهی٦

الكيك[امق]مايقلاناح٧

›فلذزاوَتيّحالّضفلا
)1(فصلاوريشاةيدرأب

)7(فلاناياينابوقاباهنم

)4(فجعلاىلإبوسْنمحلمب

›فلزلاوفُحّرلادنعيق

َ©فَجَحَلابضيبلاريرَصواقُاعقو

)۷فيلاةبرايعحنمكانيع

يفلاقدقرعاشلانألديعبوهو(يدلواي):اناكمدرودقف(ج)يفامأ.(أ)نمناتملكلاناتاهتطقس:(يبأای):(۱)

.هفالخىلعخسنلاةيقبنإمث‹(خيشلاتانسحنملنإ)قباسلاتيبلا

.(طيسولامجعمل).مدعوانديأفلز:ىعمبفلدزاو«مدوندا:يأ:(فلدزاو)

لصف(دترا)نألهانتبثأامباوصلاو(ةيدرأيدتراو):(ط)يفو(ةيدريدتراو):(ز«ا)يفتدرو:(ةيدرأبتراو):(۲)
.ةرورضلالحأللادلايفنيكستلاوةلعلافرحفذحبمزجيرمأ

.(اهدعبام):(ج)يفاهناكمدرو(ذإدعبام):(۳)

.(تعحر):(ن)فتدرو:(تفحر)

.(فرشلا):(ا)يفتدرو:(فرسلا)
.فیحصتوهو(ترح):(ج«ب)يفتدرو:(برح):(٤)

سفتملكتالتأمْوَي):ىلاعتهلوقيفامكلاثمألايلاوتةيهاركبابنمىلوألاءاتلافذحو«ٌحُحأتتيأ:(مُحا)
.ملكتتاليأ(٥٠٠/دوه)(هنذابالإ

هکلهيأانالفحالا:عتحولنأل.كلهاياحولملاو«(حّولي):(ط)يفو(حٌولت):(و)يفتدرو:(حّولم)

محعلا).ةرورضللنيونتلافذحو هبرضفاهبهالع:لعنلاوأطوسلاوأفيسلاوأاصعلابانالفحّولو

.(طيسرلا

.(برعلاناسل).لقصيمرثاديأفوحعمفيسوقيقريأفحعألصنو٠فَحْعَأعمجفْحُملااهلصأفمما:(فُمُملا)

.(برعلاناسل).اندوبرقیعک.فلزردصم::()

.(نعطلا):(ط)يفامناكمدرو:(برضلا):(1)

.فيحصتوهو(هبرضي):(و٤ا)يفتدرو:(هبرطي)
يهوعمج(فّححلا)نألهانتبثأامبارصلاو«(فححلاب):(طءو٤بءاليفتدرو:(فّحَحلاب)

ماقمااذهيفبسانملاعملاوهو.(طيسولامجعملا).بصعنمطابرالوبشخالبدولحنمسرلا
يفدارملاعمبسانتيالنعموهو«ضوحلابناوجيفءاملاةيقبيهو(ةفحَح)عمج(فَححلا)امنيب

.(اع)اهيفتدروثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(امف):(۷)
فوُتُشلااهلصأ.فيحصتامهالكو«(فيشلا):(ن)يفو‹(فقسلا):(ط«و)يفتدرو:

.(طيسولامجعملا).ةأرملانذأبقلعييذلاطرقلاوهوفشعمجفونشلاوةرورضللواولافذح

4o



2 2فقئوُمِبلاحىلعتسلقاربصيصمصقغاوَبْلَقلادكاكبيعدْصُتال7

©يفلَسنميضلرثاىلعيضنأنأبفوُيسلاٌدَحىلعُبحأينا-4

يِفذَقاَفتاياغلايفقمانألالكةقشارتولاماهسنإسفناي٠

Eنبيجنبفلتاهنكلفلتنإيلمَرَحالسفناي١

١فجراكرايفيدرویدليمحققاوهللابينهالسفئاي۲

ارفاقدكقديیخيندعاسُتلاتےأةاصمملاننإ۳

فلومنملكنسمىرولالكىلإلاَفَللاذه4
هللارُصُن٥هرکیناکواءاشم00 فَقْلفهلل

)5([فّل]ققبلاحالوحالامدماراتْخُلاىلعةالملامث٦

.(يمصتعاف):(و)يفتدرو:(يمصتعاو):(۱)

(۲)

: (۳)

.فیحصتيهفعماهدحجأملو(فقترع):(مزءآ)ينامأ(نططءو«ج«ب)يفتدرواذكه:(فقتوم)

.فيحصتوهو(نإ):(ن)يفتدرو:(ينا):

.فیحصتوهو(لاح):(ن)يفتدرو:(دح)

.(هنکل):(ن)يفتدرو:(اهنكل)

.(يجنڻ):(زو؛ج«ب)يفتدرو:(يجني)

.:ضرألاتفحرو«ةكرحلاوبارطضالاديدش:فحّرلاو.فيحصتوهو(فخرلا):(ط)يفتدرو:(فحرلا):

.(طيسولامجعملا).عزفلانمبرطضا:بلقلافحرو«هتوصددرت:دعرلافخرو«تلزلز

Eنأ):(0)يفتدرو:

رجحرهفلاو(ثنؤيوركذي)رَجْحلا:رْهفلاو.(ريغلا):(ز)يفوفيحصتوهو(رهعلا):(ن)يفتدرو:(رهفلا)

.(طيسولامجعملا).ةيودألايلديصلاهبقحسيبلصمعان

.(م)نمةملكلاهذهتطققس(ىلوألا):)حال(:

(فيحلا):(م)يفو(فّيَقلا)تدرودقف(زأهريفامأ«(نطو«ج«ب)يفتدرواذكه:(فُنقلا)

فلاامأ(طيسرولامجعللا).ريثكلاءاملاوذباحسلاوهو(فينق)عمجفقلاو.فيحصتوهو

.ةرورضءايلاكيرحتو(طيسولامجعملا)‹ةيوتسملاةعساولاءارحصلايهوفعلااهلصأف



]٤۳[

:ليوطلانملاقو

»يفلشَيالويداعألايضْرُياكبلاكاذك فكولانَعيعمددريئايح١

٠فتحىلَعافتحناکدَقَف دَمْحأبتّدوأمايألانكتنإف-١
وًالقعَمملعلاونيدلالُهألناكو۳ فھَکلاکناكدقمايأللواعينم

©يالهعيفوتيحللحابلصملاكناكيف4
©فْطْللاوناكدقهتوُعَدلادهاجعلالاحىحضأتْيَحف4

©”ميلاىلعًارارإضعيملوىركلاٍمَعْطَيملرَْدلايفيقوليف4

©فكلاَوسقاولامللذًاداوَح ًايذاكتنكنإكللمياذاكف۷
”فْحَرلاوعوّلاةعاَسيفاقلنموتداذتايئاقللنرڭيابأ-۸

فلإلاةفيشعاكلهلتليلاادرسيبنمركاب۹

.خسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.(اعمد):(ا)يفتدرو:(يعمد):(۱)

هتلاسأ:ٌعمدلاٌنيعلاتفكوو«ًاليلقًاليلقرطقولاس:انافكوو«ًافيكووافكوفكيهريغوءاللَفُكو:(فكولا)
.(طيسولامجعملا).عمدلابنيعلاتفکو:لاقیو

قحلاىلعهتابثوةبقانعديشيوةديصقلاهذهيفهيثريرهفاذل«رعاشلانارعأدحأاذهدمحأنأوديب:(دمحأب):(۲)

ءيشيفهتريسولماكلاهمسادوحومدعلهلةمجرتىلعرشعنملاننأريغ.ركبابأكيو«هتوعالهترصنو
.ةحاتملامحارتلابتكنم

.(قحلايف)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(ه)يفتدرواذكه:(قحلل):(۳)
ةاعارممحلافذحرعاشلانأريغ(ئفطأ)اهلصأو«هانتبثأامبوصألاو(يفط):(ج«ب)يفتدرو:(يفطأ)

.اضيأهتغليهامكوةيفاقلل

.فيحصتوهو(الهاج):(ب)يلتدرو:(ادهاج):(٤)
.(فرعي):(م)يفاهناكمدرو:(معطي):(٥)

.(طيسولامجعملا)مونلا:(ىركلا)

ةيفانتسيبلايف(ْنإ)َنألابيلامبوصألاو.(ًاقداص):(هشماهومن«مءطج«ب)يفتدرو:(ًابذاك):
.هیطرشتسیلو

.(تدب)و(تهد):ناتیاور(و)يدحوت(تهد):(۷)

.(فحرلا):(ط)يفتدرو:(فحزلا)

۹۷



0فٴرَحىلعنوديشيموقكعلوأ|لۇاەشققةر

©فلاقينمنيصاعللكركةَكيدلتهتملكا١
)فلّلاورفكلالاىوقّلاوزعلنممهمولحتشاطكوقاسقركبابأ

)٤(فْخُسلاويخانوَعرفومکلفليقامكراغدةزعب-۳

©فسةَرتلقهمامذتحتترصاًملفكاعد#٤
4وم

©فلابىشخأشعلايذوكرفتضفوكرت-0

٥يفکياهرشغنمرشاريشعريشعةَقيقحكلمدَةينال-٦١

فلألاوفْلألاوفأللثمکتفداوفولأتيقنإركباب-۷

„Joe aودورو|

”فْهَدلاوقلايفمدحاوةّضْبقتحتافولأُتْيأَر۸-

fم
go 0 ٥۶

>فل.ووذموقكلوااموكاذل¡مملفتاو-۹

)0صرحللناطيحلالذارُانيبنوُموُسَقَمكفعلوأ=.

۔(ضقنينم):(ن‹ج٤«ب)يفتدرو:(ضقتتل):(١)

.(١۱/جحلا)(فرحىلعهللادبعينمسانلانمو):ىلاعتهلوقنمسبتقمريبعت:(فرحىلعنودبعي)
.(كريغل):(و)يفتدرو:(كريغك):(۲)

.فيحصتوهو(كوقاش):(م)يفتدرو:(كوقاس):(۳)
.اطحاوألهجفتتشتوفَ:هلقعشاطو«لزوقرن:نالفشاط:لاقي«تفرحناوتبرطضايأ:(تشاط)

.(طيسولامجعملا)

.عملاسفنبناظفللاو(مهلوقع):(ن«ج٤يفاهناكمدرو:(مهمولح)
.(راًعذ):تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ«(م«ه)يفتدرواذكه:(راغد):(٤)

.(٤4/ءارعشلا)(نوبلاغلانحنلانإنوعرفةزعباولاقو)ىلاعتلاق«اوملسينألبقنوعرفةرحسلوقاذه:(نوعرفةزعب)

.فيحصتوهو(همامد):(م)يفتدرو:(همامذ):(٥)
.هيلعةلالدللةرسكلاىلعىقبأو‹ةرورضللنيوتتلافذحهنأريغ«عوفرمىحضأريخفختسماهلصأ:(فختسم)

.خسنلاةيقبيفو(مےھ)يفتدرواذکه:(راغد):(٦)

.(اهريغ):(ز«ا)يفتدرو:(اهرشع):()
۔ةکاکرنماھیفامیفخیالو(دحاوةضيبقنم):ىرخأةياور(أا)يفدحوت:(دحاوةضبقتحت):(۸)

(طيسولامجعما).ريثكلاذحألا:فهلا:(فهدلا)

.(كانه):(ج)يفو(كاذك):(ا)يفتدرو:(كاذل):(۹)

.ناتیاورلادحوت(ن)يفو(ولوأ):(ا)يفتدرو:(ووذ)
ءهّلحوأهلكيشلابباهذلاوأ«لكألاةرثكفّرَجاو.فيحصتوهو(فرحلا):(ط)يفتدرو::(١1)

عملاةدشانههبدصقيو.(طيسولامحعلل).ةبناوحنملكأ:يداولاليسلافَرَح:لاقي

.ةهارشلاو



2و|

©)فّرغلايلوألثمرولادوهشسیلوههو
اهدوهشمهمهوزييمتةمسَقب-٢۲

©فشلاةَتمدَحااللمانأبتحول-٢۲

©فْلّظلاوفاوفكلابقراامهيسركوقفلافكنُكَي-۳

:غلق,ديمرلقلتمليماذإ-٤ )4(.شابممئاهبلااهنَعتّينغ

فأهَفادينمهوةئايدنوديفألفأَق

ةَمْصعكقاولعَجامكلذنملنيداولَعَحْدَقَل-٢
مس

©فَلامیدرأأراذُعألاىدّلاوراصفبمًندَصللسلالذنأاوأر-٧۷

فألمضاراهينيداذملفريسلكفتنباَعيسال-۸

٩فلنمهللاااذهاَنفْلَعیوسبوتاسبالالو-۹

.(فرعلايوذ):(ن«وء)يفتدرو:(فرعلاىلوأ):(١)

.(الف):(ن)يفتدرو:(ولف):(۲)
.(تیبحأ):(ط)يفتدرو:(تيبح)
.(تمدخ):(ا)يفتدرو:(تمدتحا)

٠(قرف):(و)يفتدرو:(قرفلا):(۳)
.(طيسولامجعملا).قيقردلحنملحّرلايفسيليام:فاو«سرفللرفاحلاكريعبللفخلا:

.(طيسولامجعملا).اهوحنويظلاوةاشلاوةرقبللقوقشللاٌرقْظلاُفْلَظلا:(فْلَظلا)

.(ب)نمةملكلاهذهتطقس:(يه):(٤)

.فیحصتوهو(تبيغ):(و)يفو(تبنع):(ز«ج)يفتدرو:(تينغ)
.(برعلاناسل).ةدايزلاوألضفلا:ُفّشلاو«:(ن)يفتدرو:(فشلاب)

.ارركمراصف(٢۲)مقرتيبلليناثلارطشلابىتأامنإو(و)يفدرحومريغتيبلااذهليناثلارطشلا:(٥)
.(لاذنألا):(ج‹ب)يفتدرو:(لاذرألا)

.نأريخاأليوحناطخوهو(ابهذم):(نطز«جءبءايفتدرو:(بهذم):
.فيحصتوهو(دصلل):(و)يفتدرو:(دضلل)

.(برعلاناسل).خسولانمرفظلاتحتعمتجياموهليقو‹رافظألاخسو:فَلا:(َفّكا)
.(ةءاندلا):(جب)ينو(ةاندلا):(ن«مءطءزءوءآ)يفاهناكمدرو:(ةلذملا):(۷)

.(طيسولامجعلملا).حيبقمالکباموتشمOFًاعذقمو.فيحصتوهو(اعدقم):()يفتدرو:(ًاعذقُم)

ةالصلااوعاضأفَمهدعبنمَفلَخُف)ىلاعتلاق.حلاطلادلولا:فْلْخلاو«نرقلادعبأينرقلافلا:(انفلَخ)

.(طيسولامجعملا).(تاوهشلااوعبتاو

۹۹



qo reم0ُمۋ

0>فصلارخآيفليقاممهفكيملأىَّضُمامدواديشبنمهفكيملأ۳

70oھو27٥Lِ°وو ©فِطَعلابلّخّرلاريسينئأكاشوقَحللميشو١

۰7Zu&2و ©فذقلاوريمازلايملوهللمييدانأ-۲
م

oer ۰ 7%و0وَ نماراويتاجاومرتاإلىجيأ
©فّشلاوناروُشلابلئاسي ًبظاوُمَفيفعلانأىقك٤

1@„صoو1و67و۰.

)°(فْيّسلاوىطخابلئاسيىلاكردأدقوهاقلئقّشسفلااذو٥

.(امأ):(ن)يفتدرو:ملأ:(١)
ةظفللابانذحأاذإو.(يعن)تدرودقف(زءو«ج«ب)يفاأ(م«ن٤ءط«هء)يفتدرواذكه:

دارانوكينألمتحيف(ين)ةيناثلاةظفللابانذحأاذإامأ‹يغابلادوادبدوصقملاحضتيالف(يْغب)ىلوألا

ةرثكعمهدونحوتولاحىلعهللاهرصندقو‹يغبلاهيلإبسنيالاذلمالسلاهيلعدوادهللاينوه:دوادب

«توللحبهلتقوهدواديّمَنو(٠٠۲/ةرقبلا)(ةمكحلاوكلملاهللاهاتآوتولاحدوادلتقو):ىلاعتلاقومهددع

.ملعأهللاو

٠(ملو):(و)يفتدرو(ةيناثلا):(ملا)

.(نم):(ج)يتدرو:(ام)
نممكيجنتهراحتىلعمكلدألهاونمأنيذلااهيأاي):فصلاةروسرحخآيفىلاعتهلوقاهبدوصقملا:(فصلارخآ)

متنكنإمكلريخمكلذمكسفنأومكلاومأبهللاليبسيفنودهاحتوهلوسروهللابنونمؤت.ميلأباذع

.(نيرهاظاوحبصأفمهودعىلعاونمآنيذلاانديأف):هناحبسهلوقىلإ..(نوملعت

.(٤١-٠١/فصلا)

نمشوانتلامحلىنأو):ليزتتلايفوهشانکهشوانتو«هلوانت:اشونهديبهشان):برعلاناسليفءاح:(مهشونأ):(۲)

لحرلاتشو«اشوهشونيهشان:هتيحلوهساربذخأيلالحرلوانتاذإلحرلللاقيو«(ديعبناكم

.ارشوأريخهتلنأ:اشون
(طيسولامحعملا).هيلجرىلعيشاملايعتقةيناثلالحّرلاامأ‹مدقلاىلإذخفلالصأنمةفورعملايهىلوألالحّرلا:(لُّحّرلاو)

.فيحصتوهو(نيمارما):ىرخأةياور(م)يفتدرو:(وممازملا):()
.(لباسی):(ج٤«ب)يفتدرو:(لئاسي):(4)

رارحنم:ناروشةّرحوةنيدملاقيقعبرقلبحوعوفرميأرّوشمبوثو«رْفْصُلا:ناروُشلا:(نارْوُشلآب)
.ظيلغلامحللااكرهيتبن:رفصعلاو«(طيحملاسوماقلا).زاجحلا

.اهريسفتقبسفشلاو.(نسلاو):(و)يفو(فنشلاو):(م«ز‹أ)يفتدرو:(فشلاو)

.(ن٤ط٤ج۽ب)يفمقربتيبلااذهدرو:(٥)

.(لئاست):(ن)يفو(لباسي):(ج۽ب)يفتدرو:(لئاسي)
.هبعابيتاهنألةيطخلاحامرلاهيلإبسنتنيرحبلادالببعضوموهو«ٌطخلاىلإبوسنملاحمرلا:يطا:(يطخلاب)

.(طيسولامجعملا)



.£

1-

٢-

:)۱(

١فشلاقلحيففّرطلاقوقكلذو(دعاقياللايَامفعلاىر

©يفهَلايَفْهَلايتلقنإنمنيفةيركلاتولاَوُهاذه
ٌ©فُكلادعاقلاىلإابوسقفاامكىضغلاهمطقيففّيّسلاٌدَحنإالأ

4فَْعنَعليساذإهملَوةَمامحىقاليأسونعاولس
(°©املابرليصاعلاقسافلاوههنأط1+ملاللالئاَقا

9فلايقوداهافارللاىلإدمارلكنمقلونماالأ
يلئالاموالأ

ن

©رلرهتالولف
۱فرذلابنحقعارااعمىفطصلادَمْحَأنإالأ

.(ن٤«ط۽«ج۽ب)يتمقربتيبلااذهدرو

.(طيحملاسوماقلا).طاسبلايهو«هيلزعجيلالرلاو‹هانتبلأامباوصلاو«فيحصتوهو«(يلالدلا):(ن)يلتدرو:(يلالرلا)

.(طيحلاسوماقلا)ليخلانمميركلا:(فرطلا)

:

)١(

(۷):

2ل:(۸)

«(فعف):(م)يفو(فعز):(ط«و)يفو(فعر):(ن«ز«ج«ب)يفو(فغر):(أ)يفتدرو:
.(طيسولامجعلملا).ةليوطلاةعساولاعردلا:هانتبثأامبارصلاوفيحصتكلذلكو

۔نزولانعجورخهيو(اذإمولياذنمف):(و)يو«(نإيمول:(ن«ط«ز«ج)يفتدرو:(نإ:
ركذليلدبهانتبثأامباوصلاو«فيحصتامهالكو(انفلا):(و)يفو(انقلا):(ج‹ب)يفتدرو:(قغلا):

ةفوكلانكسو«هريلوسملسوهيلعهللاىلص ينلاكردأ«روهشملادهازلاٍنَرقلارماعنبسيوأوه:(سيرأ):
سنيال ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ:رظنأ):يلععمنيفصمويلتقو‹اهيعباترابكنموهو
:ةيناورهنلاهتديصقيفالهبلاهركذو(١۱۸-١

۔(١۳ص ملسميباناوید) رودبكانهردبنموسيوأمهيفوديزوصوقرحموقلايلو
.(نیح):(ط)يفاناکمدرو:(نیأ)
.لمسيآ:(ليس)
٠(۳۲/ءايبنألا)(ًاظوفحمًافَّقَسءامسلاانلعجو):ىلاعتهلقنمذوحخأمريبعتلاو«ءامسلانمًالدبةملكلاهذهبرعت:(فَقُسلا)

.رعاشلاةغلةزممحلافذحواربأيا:(اربأ):

.(طيسولامحملا).(فْلُعانبولقارلاقو):ىلاعتلاقءافالغهيلعنأكءدشرلايعياليذلا:فلغألاٌبلقلاوفغاعجفلا:(فلغلاك)

هيلعهللالص لوسرلافلحيفةعازخةليبقتناكثيحةكمحفلبقةفورعللاةصقلاىلإةراشإتيبلااذهيف
تناکكو٠«كلذىلعشيرقاهتناعأوهةعازخىلعركبتراغأنأثدحف«شيرقفلحيفركبةليبقو ملسو

قسحيعازخملاملاسنبورمعجرعخف«دهعلاكلذبتضقنف ملسوهيلعللاىلصهللالوسرعمدهعىلعشيرق
: هدشنأفةنيدملابملسوهيلعهللاىلصسهللالوسرىتآ

ادلتألاهيبأوانيبأفلحادمحمدشاننإبراي
ادكوماكقاثيماوضقنوادعوملاكوفلخأاشيرقنأ
ًادجسواعكرانولتفوادجهريتولابانوتیبمه

رظنأ).مهمانأومةعازخ«مكرصنأمنإال:لاقو«كلذلبضغوهانيعتعمدكلذهللالوسرعم“املف
.(٤٢٢۲س۲جسنالحدیزدما ةيوبنلاةرمسلا



©فلقلاومُجُملابتددْمأىسعلاذإْمُهَلايمجملتلقولف~٤

©فرحنمهيفالاتئالىسعَلاذإةراجحًدْصَقلولااذهتلولو٥
©فلابثمردْكمَلىسقلاإبعاكلًايذَهلْوقلااذهناكولو-٦

©©›فلاةّوقَعنمقاضنإهبيضلاهلكضرألاىرينشوابِحَسَيىم۸
ىضّىلَقفەهلإلادبَعابأرعت

.0و.0ر0

ةَحْهُمهللايفهللاقلخَحمّركأو

©”فرىلوأنيدشارلايضمكوب
1001َ1بو

٩”فطخلاةفَهْرَمفارطأىلعليست

.برصعلافالح:ُمُجُملاوحيصفلابسيليذلاوهوأ«َةَكْلهناسليفيذلاوهومَّحْعأعمجمْسُملا::(١)

وهو(متقلا):(و)يفتدرودقو(طيسولامجعملا).هقطنميفةمجعلحصفياليذلاوهومّنغأعمج:

يفتدرودقو«نيملسللاريغوأةيبّصلامهمدصقيو٠(برعلاناسل).نوتخملاريغوهوفلقأعج:(فْلَقلا)

.فيحصتوهو(فذقلا)(ج‹ب)

.(فرح):(ج٤«ب)يفتدرو:(فرح):(۲)

ةرسظنبهامر:افْنَشهيلإفو‹فتشردصم«(فنشلاب):(ط«ز«ج«بءأ)يفتدرو:(فشلاب):()
.٤۲تيبلايفاهريسفتقبس:فشلاو.(طيسولامجعملا).ًاعفرتمضرعأهنعفنشومركوراكنتسااهيف

.فيحصتوهو(بجتست):(ا)يفتدرو:(بحتسي):(٤)
.(نلنهو):(و)يفاهناکمدرو:(نمرصنلل)
.(نع):(م٤ج٤۽ب)يفتدرو:(ىلع)

.(طيسولامجعللا).ريكوةفئأعنتييأ:(فكْني)
.(هسآرباشنم)ىلادوعیریمضلاو«(وهو)يهوىرةياور(م)يفتدرو:(ٌنْضو):

.(ذإ):(ن)يفتدرو:(نا)
.ناتیاورلادجوت(م)فو.(نع):(ن«ط)يفتدرو:(نم)
مجعلا).رادلامامأعستملاعضوملا:ةوَقعلاو(ةوفع):(و«ج)يفو(ةوفغ):(ط«ز«ب)يفتدرو:(ةوقع)

.(طيسولا
.(طيسولامجعملا).هوحنولبحلاوأ«عفترملاناكملا:فّرُملاو.(فرغلا):(ج«ب)يفتدرو:(فّرُملا)

.(طيسولامحعملا)ربصُتيأ:(رَعُ):

.يوحنطخوهو(نودشارلا):(و)يفتدرو:(نيدشارلا)
.فيحصتوهو(فارطلا):(ن)يفتدرو:(فارطأ):(۷)

.(طيسولامحمللا).امیرسرميأفطخردصمعيرسلارورملا:ُفْطخلاو‹(فطقلا):(ن)يفتدرو:(فطنلا)

۴.y



go

9فَْقلاَونضلىدلإمالىلایرالنأيناوُخالبحأ1

)9لباقررولاوابظلاٌدَحبيتيميضقيهللاوحرَكلنَك۲

يضخطلاناديسلاقّرْرَينأو۳ ©فرَاةَمْلظىرالاهنمرشح12
)9Eبنابقعلاتماراذإرالالحيالنألايسع4٤

فّصولااذب,يارىحیئ>pقنيفقيبلو00

يفلحنمويقوفوياذحانقلاىرأمويمالانميام1

ٌةرصاقراولألابفشكواهَهْجومادقملاىلإكانه۷

فلكىلعًانيحوانيسةرشسىلعلَملليفاذنكطعداحإو۸
فخرايفنّرقلانَعىلونِإضرْعَتوُهماَمُأتاقنارقألايفركاذإ4

”فراةَجارَُرلكهييوْهَفهكْعةداهشلانعىرئنألإ٠

()

.(انفلا):(و)يفو«(انقلا):ههشماهو«ن«ط«ج«ب)يفتدرو:(قفلا):(١)

ءفقردصم:ُفقَّلاو‹(َفَقلاب)خسنلاةيقبيفتدروامنيب«بوصألاوهو(ا)يفتدرواذكه:(فقنلاب):
:فَلاامأ«تيبللبسانملاعملاوهو(طيسولامجعللا).هغامدجرخحاهيلعهبرض:هسأرَفقتو

.(طيسولامجعملا).ةبلصلاةعفترلاضرألايهف

.(شهتت):(و)يفاهناکمدرو:(فزری):(۳)
.(طيسولامحعملا).رصبلاداح٠فقعأريصقراقنمهل«بلاخملايوقروطلارساوكنموهوباقغعمج:(نابقعلا):

لخادبامجارختساوُبَقلاانههانعمو«(٠٠)تيبلايفانركذيذلاعملاريغرخآيعمامنانهفقنلا:(فقتلا)

.فيحصتوهو(ففنلاب):(ن)يفتدرودقو.(طيسولامجعملا).نيعلا
.(ادعلافتلثمنإو):ىرخأةفيصب(ز«أ)يفةرابعلاهذهتدرو:(يبءادعألالثمنإو):(٥)

.فيحصتوهو(ىفلا):(ز)يفتدرو:(انقلا):(1٦)

ناظفللاو«ةرورضللةزمحلافذحرعاشلانأريغبوصأامنأعمو«(يئاذح):(جب)يفتدرو:(ياذح)
.(طيْسولامجعلل).ايزاوم:يأهسفنعلب

.(داح):(ج٩ب)يفتدرو:(داح):(۷)

.(طيسولامجعللا).هكروىلاهسأرندلنمهبناحناسنالانمفطعلاو«هيبناحيأ:(هيفطع)
مللبقیذک)و(لزیمللیقیذک):ناتیاوردحوت(م)ينو(لزتملكلذك):(ا)يفتدرو:(لزيملليقاذك)

۔(لزتنلبقاذک):تدرودقف(ن)يفامأ.(هشماه)يفةدوحومةريخألاهذهو(لزي

.فشكلاسكعةرتسلاو«فيحصتوهو(ةريس):(و)يلتدرو:(ةرتس)

اهمحلجرحرتييلاةحارحرلاو.ناتياورلادجوت(م)يفو«فيحصتوهو(ةضارضر):(أ)يفتدرو:(ةحارحر):(۸)
.(برعلاناسل).برطضيوكرحتييأ



Jووoeدمو

©›فعلابطرضارَليدنمبهذدخحّسمُنوىرشبلاهعدوتف
©قَدىلعافدنوُجْرَيالىد
©يفامجاقعنمانيذو
©يقاميميلاوغوراقل
>فرصکومکْمُكسالايفانلذال

©يبالطابلاىلعتراهثاقا[اُح]
يفَءاجامكاًميلْسُتوةالَّص

1
sg ¢ غ۴77

ىغطلايلواناباسفبطمٹبلطف-۲

f“ور9 oeوو
منملكلاىرأىحمهبلطاس-۳

092یo0„م

هزعوهلإلارعنمةزعب#4

اهنإَفدالبلارألطّتسئالقف
ادعلانميلاىقالامَرئْملأ۹

هزعەهيیفيذلامويلاىئأاملف۷
se

العلاودجملاوذهللاهيلعےلصف - ۸

[تمتا)]

.(هدعوتف):(ج٤ب)يفتدرو:(هعدوتف):(۱)

.(نوحري):(هشماه)فوفيحصتوهو(هوحري):(ن)يفو(نوخري):(ا)يفتدرو:(نوحري):(۲)

.(انفلخ):یرخأةياور(م)يفتدرو:(انفوخ):(۳)

.(يفخي):(و)يفو(يفخن):(ن«ط٠«ج)يفتدرو:(يفخت):(٤)

۔(ذالم)و(لایل)دجوت(م)ينو(يلایل):(ن«ط)يفامناکمدرو:(ذالم):(٥)

: )(

: )۷(

.(سابلا):(ج‹ب)يفتدرو:(سانلا)

.(ىذألا)و(ادعلا):ناتياور(و«ب)يفتدرو:(ادعلا)

.فيحصتوهو(ريبعتلاب):(ب)يفتدرو:(رييعتلاب)

فارطأىلعماقوأهيتبكرىلعسلحيأ:اثحو(ن«ط«زو«ج«بءأ)يفتدرواذكه:(اثح)
ينو.لعافانهقلخلاو.(طيسولامجعملا).(ةيثئاحةمألكىرتو)زيزعلاليزتتلايفو«ثاحرهفهعباصأ

(اًمل)نألءانتبثأامبوصألاو(ىلع)امناكمبتك(ميفو.يئالمإًاطخوهو(ىثح)تبتك(ن)
.لاكشإلاكلذلحيةيقابلاخسنلايفهاندحوامو«باوحىلإجاتحت

.(فسملا):(و)يفو(فنلملا):(ج٤«ب)يفتدرو:(يفشللا)

۴.



]٣٥۳[

:ليوطلانملاقو

فلاخيرذلابكوكلامفرمرداىلعمأُدْعَحرل١

©فرم[عيراصلل]نيباَذَوُهاهف اهرصقوحننمحالىملَسرديما٢

فطاهديجوىملّسدًعلألئنأامف.-٤
م0..وم

©فكياهيلخنعاهدُعَجاذإاهيلخقاربإرُمحلاباهتلانأك-هد
®0۳و211ً„م

ففيقَنتوقايليازُتنأك-١٠

©فلَعُماهنمتقلااذإ اهئافتلايكْحَييبظلاتافتلاناك-»۷
)1(20َ۰ٍ۰01.2rص
فغشنولوقعلايسئاهعردىلعاهعرفرشتنايخأاهنكلو-۸

0 وممم ۰ w9

© َهفَهلالازقلااهابعكقّرْشأونيحىلاارذَعلاةلفطلايه٩

كلذو(ةديصقلاةيامنىلإ٠٠نم)تايبألااهنمطقسثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه
.اهنمقاروأطوقسل

.(برعلاناسل).رَعْشلا:دُعا::(١)

.(طيسولامجعلل).مالعأوذعبرمٌرَخنمبوثوأءادراهرسكوميلامضبفّرْطُملا:(َفَرطُم)
مصحعلا).دوسطوطخهيفرامدرب:لالاو«فیحصتوهو(لاح):(ز«ج«ب)يفتدرو:(لاخ)

.(ظيسولا

٠(برعلاناسل).ةلمنخمشرف:فطارقلاو«هَفيطقلا:هقطرَقلاو٠لمحفطر:(فَطْرَقُم)
.ناغیاورلادحوت(ب)يلو(ُهْحَو):(ن)يفاناكمدرو:(رْشَ):

۔(قوف):(ن«ط)يفو(هحو):(ج)يلو:(ز«وب٤أ)يفاهناکمدرو:(وحن)
.فيحصتوهو(امف):(و٤أ)يلتدرو:(اهف)
عيراصلاو«(عراصملا)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ«حصألاوهو(ن«ط«ج«ب)يلتدرواذكه:(عيراصلل)

.عرصمعمجوهفعراصملاامأ(طيسولامجعملا).بابلايئزحدحأوهوعارصمعمج
عمجتابلاو.فيحصتوهو(امنيل):(ز)يلتدرو::(۳)

»

:ةيَلاو«نمةدالقلاعضوم:
.(طيسولامحعملا).اهتطساووأاهسفنةدالقلا

.(قارب):(ب)يلتدرو:(فاربإ):

(طيخحلاسوماقلا).َيلُح:عمحلاوةراجحلاوأتايندعملاغوصمنمهبنيزيامحتفلابيلحلا:(اهيلَح)
۱.ناتياورلادحوت(م)يلو(ففلم):(ز)يلتدرو:(فلغم):

.(طيسولامجعل).ماقلاُرَعَشلا:عقلا:(اهعرف):
.(طيسولامجعملا).ةفهفهميهو؛رصنخملاقيقدلانطبلارماضلا:(فهفهللا):(۷)

۴.e

 

 



ا٠

١-

-۳

٥-

۷-

-۸

: )۱(

:

: (7)

:

(°)

: )(

: )(

: )۸(

: )۹(

يتلارهيلةَميرلايه

ٌرصاعأاهلْمَلرصفبيَ
تّدَعرافءاعرلاحرستحرسالو

ةلخروالحسيعلااهتعَرعَرالو

مىقرعاهيبدو

اهيلَحوتّرَحمثءايحتّدَصَق

اهُردوءايَحلااهنم

اهّنسُحنسحلايفساْقنَميلاكلت

اهفنكَت 9فرفيلار

)۲(فسكٍتجْهَولابَسْمّشللانإُسْمّشلاالو

©دراوراطمألااهّصئارف
©هئنافلافرعتقرأو
©صوُنيدلاولدلاوايلانسحب

فرشنميشواهل
0الملاوايرنري
©غشتدوخلابعاكلاكاذكْنكلو

2۷فصسشوارديلالإ

(0)

.(طيسولامجعملا).ءانسحلاةأرملا:رهبعلاو«فيحصتوهو(ربهعلا):(ا)يفتدرو:(رهبعلا)

.فيحصتوهو(ةبيبز):(ن‹«ه)يفتدرو:(ةبيبر)

.(هحجولاب):(و«ج«ب)يفتدرو:(جهولاب)

.(فشکت):(م«ز)يفتدرو:(فسكت)
.عارعمج«دحاوعميناظفللاو(ةاعرلا):(ط)يفتدرو:(ءاعرلا)

.(طيسولامجعملا).هتوصدتشييأدعّرلادصقيو«فيحصتوهو(فصقت):(ز)يفتدرو:(فصقي)

.(اهرعذ):(ط)يفتدرو:(اهتعزعز)

.(طيسولامجعملا).سيعأعمةعركلالبإلا:سيعلاو.(حيرلا):(زأ)يفاهناكمدرو:(سيعلا)
.(تلقرأ):(و)يفو«ناتياورلادحوت(م)يفو(تلفرأ):(ز)يفتدرو:(تقرأ)

.(فافحلافوخ):(و)يفوناتياورلادحوت(م)يفو(ءافهللًافوخ):(ا)يفتدرو:(نافهللًافوخ)
.نافىلإدوعیاهيفريمضلاو‹(فتهي):(ط«ج«ب)يفتدرو:

.(اهتارثع):(ج)يفتدرو:(اهنأرمغ):
.فحصتوهو(بوطق):(و)يوناتياورلادحوت(م)يفو(راصف):(زأليفامناكمدرو:(روصق)

.(دصقم):(م)يفیرخآةياورتدرو:(رصقم)

(نرصق):(ب)يفو«ناتیاورلادجوت(م)يفو(ترصق):ا)يفتدرو::(تّدَّصف)

۔(تراح):(ن)يفو(تراح):(ط)يفو(ترح):(جيفتدرو:(تّرخ)

.(اهعمد):يهوىرخآأةياور(و)يفدحوت:(اهيلح)

.لمتح«(اهرعذوءايحلا):(ن«م«ط)يفو(اهروعذوايحلا):(ز)يفتدرو:(اهعردوءايحلا)

.ناتياورلادوت(م)يو(ردبلا):(ن«طيفاهناكمدرو:(دّوخلا)

.اهنزولامیقتسيالو(سیاقنإ):(ب)يفتدرو:(ساقنم)

.فيحصتوهو(فصنتتي):(ج)يفتدرو:(فصتتت)



ٌځماشنيذهلُفلأالوَفْيكف4

لُحكُمفرطميرلاكامفالو٠

ارهظُمواليلنيرذبلابت۱
go ٍ نابدوهشايندلاےننأب-٢
e |وو۴َ

مهسابليذلاموقلانم۳
ًم5[ص

اهليمنوليميينبنكلو-٤

دسمرْألاونيضرألاالمولو٢

ابلكأُدهاجُملارملالقاذإ٠

ُدُمَحُمناكحلالقكلذك-۷
۰وواهلإلاناو“6امف۲۸

.(نيذامل):(ه)يفتبتك:(نيذحل):(١)

›[فلذأدخلاځماَشىُسفْنَأو

"نرلقريكبىس
©فلوانيمينمنأ

)٤(فوطهاسفللال

فَيبلادّهَعذممولاىلإ

©اوقَّرَصَتفورصلبتلوثيو
©©فطيملاوُهاذاولاقمحجامَح

©فىياذليقابوعشلاتو

“فطليهظافلايفسالاىلإ
)|,2ف

.فيحصتامهالكو(دنلا)خسنلاةيقبينو(دحا):(ط)يلوبوصألاوهو(ن)يفتدرواذكه:(دحلا)
رص:الذفنألاَفلَذو.(فلدأ):تدروخسنلاةيقبيفو«باوصلاوهو(ط)يفتدرواذكه:(فلذأ)

.(طيسولامجعما).فلذأرهفهفرطىوتساورغصليقو
.نأ:(ا)يفاهناکمدرو:(امحن):(۲)

.(نيع):(ج۽ب)يفامناکمدرو:(فّرط)

.اضيأزئاجوهوناتياورلادحوت(م)يفو(ردبلا):(و«ج«ب)يفتدرو:(رملا)
.هريهظلاتقويأ:(ًارهظُم):(۳)

.(مهحالصإل):(مو«جبءاليفتدرو:(مكحالصإل):(4)
غاذإحصأعفرلاو«ةرورضللتففخوٌنكلاهلصأنكلنأساسأىلعبصنلاو«(ونب):(ج)يفتدرو:(ينب):(٥)

.كلذكنكت

.(ولف):(ج٤ب)يتدرو:(ولو):()

.المر:(ج)يفتدرو:

.رعاشلارصعيفهاغبلادحأمسااذهنأودبي:(دعسم)

.(فشعتي):(ج)يلتدرو:(فّسعتي):(۷)

.يوحنًاطخوهو(ادمح):(و)يلتدرو:(دمح):(۸)

.(امو):(و)يفتدرو:(امف):(۹)

.فيحصتوهو(اوبيجتسا):(ب«)يفتدرو:(اوحيبتسا)

.فريسلابةلتاقملايأةفياسملاو.فيسلاباوبروحيآ:(اوفيسو)

Pi



9دَعَايضلهاوهيوروفمهر>قلخلااذهلامالأ۹

فرماإقمشقَدَصدَقَل٠

0©فووهونشألااوقاذونأاوليتةاصُلالاباميلع

ارتمأمنمعكملىمييذلتابا+
©فصوتبفلابمهيااهلكليياحألانُاوبسَحماا۳۳

©فرولوساهيولوسمهيب
©بسهرريزسَفواتحبانجتيغ-

رنيدايلافلرولحبتللهدوسنمبرخُبفاحَس

©فطلباللكَلوأيقسلاعدالباقُمقيرّطلارهطىلعنمايف۷

.(رهدلا):(ج)يفاهناكمدرو:(قلخلا):

:

.(فوخي):(ن۽ط)يفو«ناتیاورلادحوت(م)يفو(فوفت):(ز«و«ج«بليفتدرو:(فوخت):

(£):

(۳)

: )°(

: (9)

(۷)

: )۸(

: )۹(

۔(هاوهی):یرخآةياور(ج)يفتدرو:(هاوهي)
.(٤۳/ًابس)(نورفاکهبمتلسرأاعانإاهوفرتملاقالإريذننمةيرقيفانلسرأامو):ىلاعتهلوقىلإةراشإتيبلايف

.فيحصتوهو(نامأ):(ج)يفتدرو:(تامأ)

.لمتحموهو(نِا):(ن؛ط)يفتدرو:(ذإ)

.(ليباخألا):(و)ينو(لياخألا):(ن«م)يفتدرو:(ليياخألا)

.(مهليباخأ):(و)يفو(مهلياخأ):(م)يفتدرو:(مهليياخأ)

.(فصوي):(م)يفتدرو:(فصوت)

.(مهقرغنس):(و)يفتدرو:(مهقرغتس)

.(اهتعطب):(و)يفو(اهعطقب):(ب)يفتدرو:(اهبطقب)

.(انیلاوت):(ن۽ط)يفتدرو:(اهيلاوت)

(فراوب):(ز«ج٤ب٤آ)يفو.ناتیاورلادحوت(م)ينو(ًاقراوب):(ن«ط)يفتدرو:(هقورب):

.(قربب):(ن)يفامناکمدرو:(مجنب)

.(زیزع):(ا)يفتدرو:(ریزغ)

.رطملاوهقدولانألزئاحوهو(هقدو):(ط)يفامناكمدرو:(هقرب)
.اهنزولالتخیو(باحس):(ط)يفتدرو:(بئاحس)

توصهلًارطقرطق:لهباحسلاللتو«تلتباوصلاوفيحصتوهو(تلهلت):(ج٤ب)يفتدرو:(تللهن)

٠(طيسولامجعملا).هبابصنادتشا:رطملا«

.(فحرت):(ن)يفتدرو:(فحرت)

.عملانعجورخوهو(لئاقع):(و)يفامناكمدرو:(الباقم)

F۸



:

فذجيحانعلابلويسكتلقاكيقاسَمحلْصأاحئارايو

َكَلالإوةبوَبتاًمِإًافئاخايو "نئككلتالَولاكَل

0هزةااهيفاهُنجاحَعراحبلاجا

©فىتسالايضْرألاتلقعرتو اهَحْبَصحضلحلوتلاذإ
©فندمحاتريويحةايحلالإالتوملايه

©ةَميكَّشلاُبَْصاَسَسحلانم[مَضْمَشَعَ]ْمُهَشمالْسإلااهبثاغأ

.(ًایحار):(ن«ب)يفاهناکمدرو:(احئار):

.(فويس):(ز«ا)يفتدرو:(لويس)
.(طيحملاسوماقلا).لبإلاوليخلادايح:(جيحانعلا)

.(ز٠آ)يفدوحومريغتیبلااذه

.(طيسولامجعملا).رابغلاوأناخدلا:هحاجعلا:(اهتحاجع):(۳)

: (£)

(°)

(9)

يأهفنأوأنالسففعر:لاقیوامدليستيأُفُعْرَو.(فحرت):(ز)ينو(فعزت):(و)يفتدرو:(فعرت)
.(طيسولامجعملا).هفنأنممدلاجرخ

.فيحصتوهو(تلهله):(ج)يفتدرو:(تلله)
ييو.ودصعلانيح اهفوحيفاهّسافنأتتّوص::تحبضو.فيحصتوهو(حتفت):(ط)يفتدرو:(حبضت)

.(طيسولامجعملا).(احبضتايداعلاو):زيزعلاليزا
وأاعيرسادع:ًاعزَمهودعيفهوحنوسرفلاعّرَمو.هانتبلأامباوصلاو.(غرم):(و«ج«ب)يفتدرو:(عزم)

.(طيسولامجعلل).ةفخيف
.(يهكتتأ):(و)يفامناكمدرو:(التولايه):

.(نِإ):(ط)يفامناكمدرو:(9)
.(يحتري):(ز)يفاهناکمدرو:(يدتري)
.اطعخوهو(ايح):(ط)يفتدرو:(يَح)
.(طيسولامجعللا).ديدشلاضرماهمزليذلاوأتوماىلعفراشوهضرمدتشايذلافندللا:(فندُم)

(مشمشع)يفتدروخسنلاةيقبيفو«باوصلاوهو(طءو«ج«بيفتدرواذكه:(مشمشغ)
.ءاضموةأرحوذيأةمشمشغوذلهنإو«ءيشهدارمنعهييالفهسأربكرييذلاوهمشمشفلاو

.(طيحلاسوماقلا)

٠سمحعجءاسمُّطاو«ءانتيثأامباوصلاو«(امجللا):(و)يفو:(ط«أ)يفتدرو:اسسا
.رعاشللةغلةزمحلافذحو.(طيسولامحجعلل).عُمَشةسامحَسُمَح:لاقي‹عاجشلاسيمحلاو

.(بلص):(م٤ز«ج«ب)ينو(تلص):(ا)يفتدرو:(بعص)
رثؤۇيلهيهتشيوهوهنعاهسبح:ًافوجعوًافجعاهفحْمَيماعطلانعهسفَنفَحَع):طيحلاسوماقلايفءاح:(فحعأ)

.روبصهنأاذهنمدوصقملاو(اهملح:هسقنعبشيلوأ«اعئاحهب



0َتْسَقذِإَرْخَفلاتارسحكرومأتعالعلاتلتْوَلَعدِديوس٤

»انهترولبانكينيلبرككلب
4

©فرينيحانفلاسبلنمهولاىلع هرابغداهجلايفمولدرسد
©فرهِلليلواهراملنمدباالاد۷

©فريشرغلاىلعالْذإادهُشلاعمةهرُبحارۇرا

رسلومادقإلاىقكاجافىلایوسرفسيلذِإامکديوس-4

©فرسالإنافُجألابحصيالقُهَنفَحدقفأدْيَوُسدوس٠
. و °o To o06 o

)فرممةلواحُمعديملَفْيسلاللفتملاذإديوس -01

دستعاًاعاجشالطبناكونيصلخلملارعاشلاباحصأدحأنيمنبديوسوهاذهديوسنأانركذنأقبس:(ديوس):

هلدحنماننأريغ‹دئاصقلانمددعيفهلهحدملالخنمكلذرهظيو«هيورحنمريثكيفرعاشلاهيلع

.خيراتلابتكيفةمجرت

.(مويلا):(ج٤«ب)يفامناکمدرو:(دحلا)
.هيلييذلاتيبلاةءارقبالإهانعممتيالذإنيمضتتيبلااذهيف۴

.فيحصتوهو(ةمزعب):(و)يفتدرو:(كمزعب):(۲)

.فیحصتاضياوهو(يلحت):(و)يفتدرو:(يلحم)

.(رومأ):(و)يفاهناکمدرو:(موممحلا)
راصفهندبقشُماذإلحرلافهفه):برعلاناسليفءاجو.(فتهتما):(م«زءو«ج«ب)يلاهناكمدرو:(فهفهتلا)

.عيرسفيفخهنأانهدوصقملاو(رصخلاقيقدلانطبلاصيمخلا:ةحالمديبنصغهنأك

۔(ةيانع):(ب)ينو(هنانع):(و)يفاهناكمدرو:(هرابغ):()

.(فهسأ):(ز«ج)يفو(فرشت):(ب)يلو«ناتياورلادحوت(م)يو(فرشأ):(ز«أ)يفتدرو:(فرشي)

.ناتیاورلادحوت(م)يفو‹ةلمتحميهو(اهرشاف):(و«ج«ب)يفتدرو:(اهفرشأف):(4)

.(فرعت):(ط«و«ج۽ب)يفتدرو:(فزعت)

٠(..ىلعالإادهشلاعم):(ب)يفو(..ىلعالءادهشلاعم):(ز«جيفتدرو:(ىلعالذإءادهشلاعم):(٥)

.(ثرفلا):(ج)يفتدرو:(شرغنلا)

.(فرخي):(ب)يفتدرو:(فرحي)
٠(طيسولامحعملا).هنممدلاجرخيأ:هفنأوأنالففعرلاقي«امدليسيهنأانهدوصقملاو«ليسييأ:(فعرب):

.نزولالتخيو«(ط)نمةملكلاهذهتطقس:(ةيناثلا):(ديوص):(۷)

.(فّوشلملا):(ب)يفتدرو:(فّوسلل)

.(للفی):(ط«ج٤ب)يفتدرو:(ٍللفُ):(۸)

.(عدت):(و)يفتدرو:(ع)
.(فارشإلا):(طءز«ا)يفتدرو:(فارسإلا)

۴
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ابرتايآاندَحوةو
1G9ناب(مس

التتلالهاضلاامل

فففلامهللاهيلعىلَصف

وَ2o.م07دٿى
)ومرموحمروريمايدري

(فذمتلبفْيسلاءاضتلالق

7

فطأوقرااسمانبتنأو

„Î 6G 01
)2مہوافصفصامو

[تمت]

.ناتیاورلادحوت(م)فو(ضعب):(زءو٤أ)يفامناکمدرو:(ظعو):

.ظعوىلإ(دّر)يفرممضلادوعيامنيب«تايآىلإريمضلادرب(دّرُ):(زءو«ج«بءأ)يفتدرو:(دّر)

.(طيسولامجعملا).روفصعلا:فّصفصلا:(فُصْفُص)

۴۹

.هيلييذلاتيبلايفدروامليلدب«فيحصتامهالكو(ضاضيبا):(ز)يفو(ضاضتنا):(ا)يفتدرو:(ءاضتنا):
:ضرألا:طيحملاسوسماقلايفءاجو.(فان):(م٠ط«جءبءأ)يفتدرو::

.(ضرألاهحوىلعرورلايأفيفسلا:فيفتلاو
.(طيحلاسوماقلا).ءاوملا:فنفنلا:فتم
.(طيسولامجعملا).قزقزيأ:روفصعلافصفص:(فصفصت)



]٦۳[

:ليوطلانملاقو

١-. قراطةمْيعلاب۾مهلحنم

رىصس٢

ةَتاراززضايرلماا۳

وشةّدلاتتلا-۽

ةفافس[يبام]هللاواهتقف-ه

مههللامْوقلنكلو

ُمُهيِدَلبوُرحلادنراوُحَدَقَينأو۷

ةكيرغمويريدااوويالناو۸
ىضفغّولاتّدَتشاامَنيحاروفُناووف٩

1

٩قرافُمبیخیرکذماتُنرُت
ANDE

©”قناصندم

قناعهیويقورت

قشاعريغاشسُمأيفتنكدقو

©قئاشبتركدقامىلإتسل
9قسافلکنمماشاسنوُدَق

©قراقَملايةرْهَجامورنو

©قئاقشوالبألجايهموو
لکنمهللادوُهُعقلو

نمددعطوقسلكلذو(٢۳ىلا١نم)تايبألااهنمطقسثيح(ن)ادعامخستنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةطرطخلملاقاروأ

: امهوتيبلااذهلبقةديصقلااممتحتتفاناتيب(زءاليفدحوي:()

قفاشملالاؤسدوخيلئاست

ادهسمتیبتمينرتبكارأ

.(وآ):یرخآةياور(م)يفدرو:)مل

قطانملاولحبيلاوحأفرعتل
قماولثماعلوميلايللالاوط

.(طيسولامجعملا).ةمعانلاةولحلاءاضيبلاوأ‹مسحلاةكتمملاةليوطلاةضغلا:بوبعرلاو«بوبعرعمجبيباعرلا:(بيباعرل):(۲)

.(طيحملاسوماقلا).ةعلتممةباش:قنارغةارماو«قنارغعمج:(قنارغ)

موقايلاق)مالسلاهيلعدوهنعةياكحىاعتلاق.بوصأيهو(طءو٠ج«ب)يفتدرواذكه:(يبام):(۲)

.(يلام)تدروخسنلاةيقبيفو(۷/فارعألا)(نيلاعلابرنملوسريّنكلوةهافسيبسيل
.(طيحملاسوماقلا).لوطقشلاوألصأتسملاعطقلا:ُدَقلاونوقشييآ:(نوُدَقي):(٤)

.(ةرم):یرخآةياور(م)يفو(ةرمج):(زآ)يفتدرو:(ةرهح):
.فيحصتوهو(نيدلا):ىرخأةياور(م)يفتدرو:(ربذلا):

.(اولوت):(ط)يفتدرو:(اولوف):(۷)
.(امدعب):(ز«و٤آ)يفامناکمدرو:(امنیح)



Jeo 2s. ۰ % ر

7ئولدفعلَمُهَلوقَعتشاطفيكيرغش٦

0تانلكارولكلاىلعْمهروُهَظَدْعبلڈلاباوُضَرفيكو۲

©قئانسلُكعَمماصثألاكنوُشَهُيِةَدْلَبلُكيفقّرلالمكاوراصو۲
قئاوبلادَمةيصُمىهدأنيدلايفْمُهُالْذُحَف٤

9قفاصةقفصومهممسنموةيدقنمناكالوَُلهللاوَف

9قناعضيبلانمركيىلإاقيصأهربانيكلكحمأل-٦

.(طيسولامجعملا).ةبارقلا:لإلاو«(ةّمذالوالإنموميلنوبقريال):زيزعلاليزتلايفو«دهعلا:للا:(ألإ):)۱

۳(٤0/ناكدهعلانإ)ىلاعتهلوقىلإةراشإتيبلايفو«رعاشللةغلةزمحلافذحوًالوؤسماهلصأ:(الوسم)
.فيحصتوهو(دنع):(و)يٿتدرو:(دهع)

.ناتياورلادحوت(م)يفو(قرابألا):(ز«و«ج«بء)يفاهناكمدرو:(قراشلل)
فح:هلقعشاطلاقي‹قزنلاوةفخلاعميشيطلانمتشاطو.(تباط):(ج٠«ب)يفتدرو:(تشاط):(۲)

.(طيسولامجعللا).ًاطخأوألهجفتتشتو
.(اولاطتسا):یرخآةياور(ب)يفتدرو:(اوعاطتسا)
.هانتبثأامحيحصلاو(فلخ):(و)يفو(لمح):(ز«أ)يفتدرو:(لح)
.(دهع):(و)فو(كلت):(زيفاهناكمدرو:(دقع)

.(فلخ):(و)يفاهناکمدرو:(دعب):(۳)
.(رفكلا):(و«ج«ب)يفاناكمدرو:(لكلا)
ةغلوأةرورضةزمحلافذحو«ءارو:اهلصأاروو.(لا):(ط)يفاهناکمدرو:(ارو)

.فيحصتوهو(قناع):(ز)يفتدرو:(قعان)

٠(يمنغىلعاهشهآو):ىلاعتلاق.اهقروطقاستيلًاصعباهرض:ةرجشلاشهلاقياصعبنوبرضي:(نوُشّه):(٤)
.(طيسولامجعللا)

.(مانغألاك):(ز)يفتدرو:(ماعنألاك)
.(نيدلل):(و«ج٠«ب)يفتدرو:(نيدلايف):(5)

.ناتیاورلادحوت(م)يفو(دقام):(طءو«ج«ب٤آ)يفافاکمدرو:(الول):
۔(ةعيببٌدقع):(و)يفتدرو:(ةعيبدقعنم)

.ناتياورلادحوت(م)يفو(حبصأف):(ط«زو«ج«بيفتدرو:(حبصأل):(۷)
دحوت(م)فو«يوحنًاطخوهو(نكتسم):(طہو٤ارو(انکتسم):(ج«ب)يفتدرو:(انیکتسم)

.(انیکتسم)وطخوهو(نیکتسم):ناتیاور
یرخآةياوردحوت(م)فوفيحصتوهو(قتاع)اهيفدروثيح(فه)ادعام7يفتدرواذكه:(قناع)

فيحصتًاضيأوهو(قباع)

۱۳



۰ 4 ئ. 7e ©)قئاقدلاباوُمقنإفةينملعىلعاومقُنامو-۷

0ِمو*م2

©قئاثولادوهعلافاوداعوتدمهجلفبمثاوُجلفولو۸

©قفادبلصلانمءامنموُنملمهعوضخقاضتمقاقنكأملولو۹
2WE.د

٩>قراطَنبايىلبانلقالليقنإفمهربذلّسيالهُىلع-٠

قداصبتسلاقَحنديملنإفخسررادقمالإو٠
E 0 0 e َ eرر7€ °قتاوَعلابرَضكانبألاوراذلانممهوجرخالجهللالاقليقنإف-٢

2007o.>0٥ى.0َو قزارريغامُسلابراولعَجدقابلهألفكيكاذنممُهلوَقو-٤

©قاەلةوفرعورمشاتتابارمطل
TT0سیرJor۸(1“

يقئارطلاعيدينمْمُكلِبَحَأنكينإاضيألاقدقو٠
e ٠°۶.۰0۰هو0

٠©”قحاسضرألانمرطقىلعْمُسيأ4كلذوادبمكلادف-۷

۹
ا
۱

.(نإو):(ج‹ب)يلتدرو:(نإف):(۱)

.(طيسولامحملا)همصخبلقفاهمءالدإلانسحأ:هتححبجلفو«هتجاحبجلف:لاقي اورفظيأاوحلفو.(اوحلف):(ز«ج«ب)يلتدرو:(اوحلف):

.(مهحلفب):(ز«جب)يفتدرو:(مهحجلفب)

.(اًّمِلو):(أ)يلاهناکمدرو:(مولو):()

.فحصتوهو(تمص):(و)يفانامدرو:(تمق)

.(لاط)انآنظأو(تقاض):(زءأ)يتدرو:(فقاض)

.(نمک):(أ)يلتدرو:(نل)
.(اذانلقفًالاقم):(و)يلاهناکمدرو:(انلقالليقنإف):(٤)

۔(برضل):(أ)يلوناتیاورلادجوت(م)يلو(توصك):(ط«ب)يلتدرو:(برضك):(٥)

لیلقالإهولعفاممكرايدنماوحرخاوأمكسفنأاولتقانأمهيلعانبتكانأولو):هناحبسهلوقىلإةراشإهيلييذلاتيبلاوتيبلاانهيل*

/ءاسللا)(اميقتسماطارصمهاتيدحلو.اميظعارحأاندلنممهانيتألاذإو۔اتیٹتدشأومحاریخناکلهبنوظعوباماولعفممولومهنم

(TAV.

.(ولف):(ط)يلتدرو:(دقف):

۔الح):(و)يلتدرو:(لحمهبف)
.اهنزولالتخیو(منلق):(ج)يلتدرو:(متلعف)
.(لیبس):(و)يلاهناکمدرو:(دشرل)

.(نأل):(زءاريفتدرو:(نأب):()

.ًاطخوهو(نوکت):(و)يلتدرو:(نكي):(۸)

هلببسيلداهجوهلوسروهللانممكيلإٌبحأ......مكحاوزأومكناوخإومكؤانبأومكؤابآناكنإلق):ىلاعتهلوقىلإةراشإتييلاانهيل*

.(٢۲/ةبوتلا)(...هرمأبهللاأبىحاوصبرتف

.(قحام):(و)يفتدرو:(قحاص):()

۳\4



©”قراملهيفرداممهَونيذلابْرَحمُر-۸

)۲(قراَطرْيَغىغّولايففادوقوروفْمهروهظنيبفوُْلَمْلاكانااهف-۹

ad م

©قىهاولانيليفترثألولو۳

9قئانفلاتافلاخلايَرصنعفلاخلاربنمةارَبيفمكف

©قاروأبيشانمبألكلدوُمَقلايفيعلاقنو-۳۲

(قبآلارادكبهيحيرأمانألافامف-۳۳

9قراسکارسراموطلابلصاوُامرةيمحلااذمهمنإىلب-٢٤۳

“قرامبىقاليالنأىلعىماحتفلااذإداهجنماذامفًاضيأو٥

.:(و)يفتدرو:(مهنولي):(۱)

.فیحصتوهو(امف):(و)يفتدرو:(اهف):(۲)

.فيحصتوهو(زوفأ):(ز)يفتدرو:(روفأ)

.(یرولا):(ط)يفتدرو:(ىغولا)

.فیحصتوهو(يغ):(ط)يفتدرو:(ريغ)
ءمئالةمولنوفاخيالوهليبسيفاودهاجيلىلاعتهللمهسفنأاوعابةارشلانمالحرنيعبرأتيبلااذهيفمهبدصقي:(نوعبرألا):()

.(٦١ص يدنكلا دارملاةياغىلعدادمإلاةيادبرظنأ).قحلاةماقإلةارشلاهبعمتجينأيفبنيددعلقأوهو

.(مهبضارق):(أ)يفتدرو:(اهبضاوق)
دقف(ز)يفامأ۽«تيبلااذهلاهمسريف(ط)ةخسنلاكلذتحضوامكنمةعارباهبدصقي:(ةاربنمةارب):()

يهتفةيناثلاةارملاامأ(ةبوتلا)ةءاربةروسيأىلوألاةاريلاو«فيحصتوهو(ةارتنمةارت):تدرو
فالخبيهو«هتايصعليصاعلانعحراوحاوبلقلابليلايهةيضابإلافرعيفةيارعلاو«

٠(١١٠٠ص قباسلاردصملا).هتعاطلعيطمىلإحراوحلاوبلقلابليملاعتتيلاةيالولا
س١جسييوباصلاسريسافتلاةوفص).نايبصلاوءاسنلاعمداهجلانعفلختييذلاوهفلاخلا:(فلاخل)

.(۸۳/ةبوتلا)(نيفلانلاعماودعقاف):ىلاعتهلوقريسفتيل
.(طيسولامحجعللا).ةمنملا:ءاسنلانمةقينفلاوةقينفعمجح:(قئانفلا)

.(و):يفتدرو:(وأ):(5)
.(ىمايألا):(ط)يفتدرو:(مانألا):(6)

.نقی):(ج٤ب)يلتدرو:(رغي)
.ًاطخوهو(وذ):(مز؛و)يفتدرو:(اذ):(۷)

.فیحصتوهو(رطاوي):(ب)يلتدرو:(لصاوي)
:(طيسولامعلا.ةفيحصلا:راول:املا

.(يف)ةدايزبنزولاميقتسيالو(اذيلامف):(ب)يلتدرو:(اذامف):(۸)

.(طيسولامحعما).بنتيأ:(ىماحت)



قشارةّيضقلابنوتممهساددمانألالْمَشنکيملناك۹
قتارنامتكبوامالکىبيطبفرارءالآلايذوَسُيَلو۷

©قطانلاهللالوسناكلرهظُبلْوَقلاسيلناكولف۸
لاكهُلقاقرضيبياهيُنمْيَهْلالاقامكنكلو۹
©قباوسلاقاتعلااهفسلاىلعرنيرباصقدص£.

>قفانُميلالأمروةهبزحصخهلاحْبس

©قواعُلاوُدَعْللاظنكاللىلالاقَو١
”قئاوعلابُهَفلَخْنَمهبدرشفاققانفقالاقلقو-٤

.(لشم):(ب)يفتدرو:(لمش):(۱)

.(مامإلا):(و)يفتدرو:(مانألا)
.ًاطخوهو(ءالآلاووذ):(ج)يفو(ءالآلاوذ):(ب)يفو(ءالآلاوذو):(ز«و٠أ)يفتدرو:(ءالآلايذو):(۲)

.(نامتكل)خسنلاةيقبيفو(م«ه)يفتدرواذكه:(نامتكب)
.ناتیاورلادحوت(م)ينو(قیار):(بيفتدرو:(قتار)

هذهىلعءار(قئالخلاریخ)طقفدجوت(ج)يفو(قئالخلاريخ):ىرخأةياور(ب)يفدحوت:(قطانملاولح):()
اذهاجهتنمريخهللالوسرناكل:وهوةرابعلايففوذحمريدقتنمدبالةياورلا

.بولسألا

۔(ال):یرخأةياور(م)يفتدرو:(امك):(4)
مهسفنأنيشمومانمىرتشاهللانإ):ىلاعتهلوقلثمكهللاليبسيفلاتقلاىلعضعحتيلاتايآلاىلإةراشإتيبلايف

نولئاقينيذللنذأ):هناحبسهلوقكو(١١٠/ةبوتلا)(......نولتقيونولتقيفهللاليبسيفنولتاقيةنحلامحلنأبمحلاومأو

.(۳۹/جلا)(ريدقلمهرصنىلعهللانإواوملظمهأب
.(ز)نمةملكلاهذهتطقس:(ىلع):(٥)

۔(هنآیلع):(ب)يفاناکمتدرو:(هنإامأ):
.(ناحبس).:(ط«ج٤)يفتدرو:(هناحبس)
.هناحبسيفءاملادوجوعماهميقتسيالنزولانأريغ(صخدق):(ط«زيفتدرو:(صخ)

ناونيتئاماوبلغيةرباصةئاممكنمنكينإفًافعضمكيفنأملعومكنعهللاففخنآلا):ىلاعتهلوقىلإةراشإتيبلايف

.(6۷/لافنألا)(هللانذإبنيفلأاوبلغيفلأمكنمنكي

.(قرافملا):(و«ج٠ب)يفتدرو:(قواعملا):(۷)
.(٤۷/ةبوتلا)(روصملاسئبومنهجمهاوأمومهيلعظلغاونيقفانلاورافكلادهاجيلااهيأاي):ىلاعتهلوقنمسابتقاتيبلايل*

.(ا)نمةملكلاهذهتطقس:(دق):(۸)

.فيحصتامالكوٌنمنغتدوصقملالعلو(ٌنمفنت):(أ)يفتدرو:(نفقتل)
.ًاطخوهو«(قفانم):(ج)يفتدرو:(اقفانم)

.(۷٥/لافنألا)(نوركذيمهلعلمهفلخنممهمدّرشفبرحلايفمهُنفقثتامإف):ىلاعتهلوقنمسابتقاتيبلايلا

۹



قلافماهللدنطاضيبببرضومتملامحلاقادشأك٤

ةيكانُهموقنمتفحخنإو-٥

م

ماوصلدجارط

”قیاسةداعسلابباتكالوودَمحأللاقردبىراسأموو

ولفيفنحمينكتملوْملَفتوخت-۷

©قتالٌدَشموقهَدُشَبَوباقابرَضهَللاقو-۸

©قاشوُدَعيفنابلواهيرضبامريكالشألاَرماامك4

°شارادنعىلافسرْهدَقَوةئاجدنباللاقامىفطْصُلااولس٠

.(۸٥/لاغنألا)(ءاوسىلعمهيلإذبنافةنايخموقنمتفخنإو):ىلاعتهلوقنمسابتقاتيبلايف:(١)
زاجحأدقو«ةرورضلابابنمنيونتلاكرترعاشلانأريغءفرصتممساامنألنيوتتلااهيفلصألا:(ردب):(۲)

:يملسلاسادرمنبسابعلوقبكلذلاودهشتساورعشلايففرصنيامفرصكرتشفحخألاونويفوكلا

ةرورض).ةليبقبسيلوءهوبأوهو(اسادرم)فرصيملف(عمحبيفسادرمناقوفيسباحالونصحناكامف)

٠(٤٤٤٤ص يناريسلا رعشلا

تودسیرتضرألايفنخيىحىرسأهلنوكينأينلناكام):ردبىراسأيلىلاعتهلوقنمصسابتقاهدعبيذلاتيبلاوتييلااذهيل

.(ميظعباذعمذااميفمكسملقبسهللانمباتكالول.ميكحزيزعهللاوةرخآلاديريهللاوايندلاضرع

.ةرورضللداودملانودب(تْرَسأراهيفلصألاو.(ترّسأ):(ط)يلو«فيحصتوهو(ترثآ):(و«ج«ب)يلتدرو:(ترسآ):()

.فيحصتوهو(مكف):(أ)يفتدرو:(ملو)

.قباسلاتيبلايف(ردب)ةملكيفءانلقاماهيلعقبطنيو«ةنونم(نخشب)اهيفلصألا:(نخشب)
.(نم):(و۽ب)يفتدرو:(ف)

.(لبق):(و)فتدرو:(لتق)

.(قیاعب):(ط)ينو(قیافب):(ز«و«ج«ب)ينو(قئاوب):(ا)يفتدرو:(قئافب)

.لمتحموهو۽(اودشف):(زءو«ج۽ب)يفتدرو:(ُدشف):(٤)
.(٤/دمح)ءادفامإودعباثمامإفقاثولااودشفمهومتنخلأاذإنحباقرلابرضفاورفكنيذلامتيقلاذإق):ىلاعتهلوقنمسابتقاتيبلال*

.ةكئالملامبدوصقملا:(كالمألا):

.(ودعلک):(و)يفاناکمدرو:(نانبلک)
.فحصتوهو(قفاشم):(ز‹و)يلتدرو:(قفاشم)

اورفكنيذلابولقيفيقلأساونمآنيذلااوتبثفمكعمنأةكئالملاىلإكبريحويذإ):ىلاعتهلوقنمسابتقاتيبلايلو*

.(۱۲/لافنألا)(نانبلكمهنماوبرضاوقانعألاقوفاوبرضافبعرلا

ةناحجدنباهلوقيفًاطخأرعاشلاو‹يراصنألاسوأنبكامةناحديبأنعةيورملاةصقلاىلاةراشإتيبلااذهيف:

ةصقلاو.(ةناحديبأل)مدختساولاميفرسكنينزولانأل؛نزولاميقتسيىح(ةناحدنبال)هلوقىلإاحبرعاشلالعلو

نم:لاقوفيسدحأةوزغيفضرع ملسوهيلعهللاىلص لوسرلانأ:ةريسلابتكضعبيفةيورللا
لوسرايهقحامو:لاقوةناحدوبأماقف«هنوديريمهيديأنودمبنيملسملانملاحرماقفهقحبفيسلااذهذخأي

رتخبتيذخأفءايإهاطعأف«هللالوسرايهذخآانألاقف«حنيىحودعلاهحويفهببرضتنأ:لاق؟للا

نالحددماةيربنلاةروسلا).نطوملااذهلثميفالإىلاعتهللااهضغييةيشملامنإ:مالسلاهيلعلاقفهب

.(۲۸ص۲ج

٧۱



)١قفاولا[ظْيَرقلا]يفدْعَسمکموفرانببُکءايرمناكامو
4 4

0”قئارحلايشمواربَصىدّرلاهاقسنكيملأىضّرلاركبيبأنعاولسه۲
oe„9م۰مJoو

>قراشُموبرمنمةلرلزلاعضاخناكلَهقورافلاَرَمُعاولس۳
6ًاموًو

©قلاخلانيدفسلارقاوُرعأمهيذهبنيدَتقلاءافلخلااولسه٤
„o °. o90٥رو

©قدارُسلاتحتوُوهولقاميضّرلاةَهَربأوجلبْنَعورعاولس~00

.فيحصتوهو(ءانبأ)تدروخسنلاةيقبيفو‹حيحصلاوهو(ز«ج)يفتدرواذكه:(ءابنأ):(١)
دوهي:ظيرقلابدوصقلملاو‹ءاظلاوداضلانيبطلخلانعجتانًأطخوهوداضلاب(ضيرقلا)خسنلايفتدرو:(ظيرقلا)

.ةظيرقيب
 ملسوهيلعهللاىلصسهللالوسروجهيناكيذلافرشألانببعكةصقىلوألا‹نيتصقىلاةراشإتيبلايفو*

ةريسلارظنأ).هلتقرشةباحصلاضعبهلتقف«هلتقبمالسلاهيلعلوسرلارمأفنيملسملاءاسنبببشيناكوهباحصأو

هيلعهللايلص لوسرلاهمكحيذلاذاعمنبدعسةصق:ةيناثلاةصقلاو«(٤٥٠١١صس٣جماشهنيالهيوبنلا

لتقبدعسمهيفمكحف‹قدتخلاةوزغيفنيكرشللااوناعأونيملسملاعمدهعلااوناخنيذلاةظيرقيبدوهيرمأيفملسو

نمهللامكحبمهيفتمكحدقل: ملسوهيلعهللاىلص لوسرلالاقف«محلاومأمنغومهيرارذومهئاسنىسومحاجر

.٤٤صسقباسلاردصملا).(تاومسعبسيأ)ةعقرأةعبسقوف
.(ريحتلا):(ن«ط)يفو(ريحبلا):(زءوجبأليفاهناكمدرو:(يضرلا):(۲)

.(ًاريص):(و)يفتدرو:
(قئادحلايشنمو):(و«ج)يو«ناتیاورلادحوت(م)يفو(قئادحلايشمو):(ب«ا)يفتدرو:(قئارحلايشمو)

.(قئارخلايشمو):(ط)يفو
۔(قراشموآ):(طءو٤ج٤ب)يفتدرو:(قراشمو):

.(ن٤«ط)يف(٥٥)مقربتيبلااذه:(٤)

۔(مهیأرب):(ن۽ط)يفتدرو:(مهيدم)

.(ٌرُعَأ):(و۽ج٤ب)يفتدرو:(اوزعأ)
.(ٌُغ)اهلبقلعفلاناكاذإحيحصوهو(ٌّني):(و«ج«ب)يفتدرو:(انيد)

.(ن٤ط)يف(۳٠٥)مقربتيبلااذه:(٥)

ورمعوأةورعبدوصقملانميردأالو.(ورمع):تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(م«ه)يفتدرواذكه:(ورع)

.تيبلااذهيف

.(۲)مقرةديصقلانم(۳٤)مقرتيبلاىلعقيلعتلايفهبفيرعتلاقبسدقوةبقعنبجلبوه:(جلب)
مقرةديصقلانم(۳٤)تيبلاىلعقيلعتلايفاضيأهبفيرعتلاقبسويلعنباليقوحابصلانبةهربأوه:(ةهربأ)

(٢)0

.(طيسولامجعملا).برضموأطئاحنمءيشبطاحأاملك:(قدارُسلا)

۳۱۸



>قتاولامشلبماوُرَعهليلليلمتاشاراوس0

—o۷قراغومادنيباممُمالُقفةتبلاياولامأ”

>قماويمهبليبلقَويلئومويلآويناوخإكفاوأ۸
©قلابعوشخلالأىلإصلبتشعامْمُهَليقو4۹

›قئاقحلاًدْنعلسافهبتقثواب.يدعناکلحبرا1
٦م.4

ENE )۷(قلاطکقالطمنارملأ۲-

°.ه0د0

”قئالخللهفيرعتنمدبلهفتَرسَحيئريغنمةرمأأ-۳

.(ن٤ط)يف(٤٠)مقربتيبلااذه:(۱)

قيسدقوناذاشنبليلخلامامإلاوهليلخلاو«يدمحيلاديعسنبدشارمامإلادشاربدوصقللا:(ليلخلامثًادشار)

.عضاوملانمريثكيفامهركذ

.(ملٹب):(ا)يفتدرو:(مشلب)

.(قنارغلا):يهىرخأةياوردحوت(م)يفو(قناوعلا):(ز«ج«ب)يفتدرو:(قئاوعلا)

.فیحصتوهو(ةلش):يهوىرخأةياور(م)يفتدرو:(ةلث):(۲)
.فیحصتوهو(قراع):(ر)يفتدرو:(قراغ)

ةملكترركتثيحهيلييذلاتيبلاليلدبفيحصتوهو(قئاويأقئاو):(و«ج)يفتدرو:(قماويأقماو):(۳)
.(طيسولامجعلملا).بحُم:يعتف(قماو)اّمأ«قئاو

دسمسالاحهرابتعابزئاجوهو(اقثاو):(ز٤و٤ج٤ب)ليفتدرو:(قئاو):(٤)

.(يٽم):(ج٤ب)يفتدرو:(يدنع):(٥)

.(ايندلايف.:(و)ينو(ايناللو):(ز)يفتدرر:(انيدلاىلإ):
.(برعلاناسل).عفترايأقسبو‹(ديضنعلطالتاقسابلخنلاو):ىلاعتلاق.ةليوطلاةلخنلايهوةقسابعمج:(قساوب)

.(دقفلا):(ا)يفتدرو:(دقعلا):(۷)
وهنآربلاعلخو.(برعلاناسل)هسفتنماهنيييواهقلطيفاهجوزنماهسفنةأرلايدتفتنأوهملا:(ناربعلخ)

:(۲۲۲صس۲جسيلاسلا ماظنلارهوح)ماظنلارهوحيفيلاسلاةمالعلالوقيىادفلاعلحخهسفن

هتبغرىلعامرغاهسفننعهتحوزنملبقينأعلخملا
ناعماالظفللاتافلتحمنآرملاوءادشفلانموهو

٠.نزولالحجألكلذو(نارب)لاقف(نآرب)نمةزمحلافذحرعاشلاو«فارفلاىلعاهحلاص:ةأرملااراب:(طيحملاسرماقلا)يفءاجو

.فیحصتوهو(قراطك):(ط)يفو(قلاطل):(ز«ا)يفتدرو:(قلاطك)
ريخينأوهو«رييختلاةمرحدوصقملاو«فيحصتامهالكو(انرييحت):(ط)يلو(انريتخت)(ز)يلتدرو:(انرعيخت):(۸)

ليقو«ىصمحرلاقسحهلليقوهنعنيبتليق‹اهسفنتراتخااذإو‹اهسفنراتختوأهراتختنأبةارلا

بابنمرعاشلاهمدختسيكلذلكو٢٥۲ص۲جماظنلارهوحرظنا).علخلامكحاهمكح

.ةقيقحلابابنمسيلوزاجلا
.(قئالخلايف):(ج«ب)يفتدرو:(قئالحلل)

۹



: (۱)

(۳)

)٤:

(°):

A ا CEW WE©” قلاطبسلوكولموُهالفشافروحلاويشلفسفاعأ

|قانرغةقنَسىقوشاإُدئاوفبيبللاهيفقاه

قمارنيَعالوعُمَسالوامرئبقلالسيالرك
©قساوفلاغاليفناكولو[اقرشُم]سالاىيفافاد

0َ2Je°.11%و1

قالريغهبمهنمىذالکوهلغعفبةهلإامأهتكلو

٤نe"ودەم1

)0(ِقناَرُعلاقٴوفرْدّسلاتاقذْعُمےلعقّوطُممامَحیئغامرداید

[تمت)]

.(يفيس):(ا)يفتدرو:(فيس)

.:(ن٤ط«زءويفتدرو:
.(م)نمةملكلاهذهتطقسدقو(انأ):(و)يفاناكمدرو:(وه)
.(تسل):(و)يفتدرو:(سيل)

.(برعلاناسل)امهبيترتوامهنيسحتطنخلاورعشلاريبحتو«ةنيزملاوةنسحلاةّربححلا:(ةربح):

.(لصفو):(ن«زءو«ج۽بيفتدرو:(لضفو)

.(طيسولامجعملا).مرت:رعشلابادشو«(اهدشانف):(و)يفاهناكمدرو:اهادش):

.(افرشم)اهيفدروثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(ًاقرشم)

فاكلانودب(غال):تدرودقف(ن)يفامأ(عذلك)خسنلاةيقبينو(ط«ز«ه)يفتدرواذكه:(غدلك)
.فيحصتامالكو

ةشئاعنعثيدحلاينو«تاّيحلاانهةدوصقملاقساوفلاو.فيحصتوهو(قساوفلا):(م)يفتدرو:(قساوفلا)

ةا:مّرقاولحليفنلعبقساوفسهح):سملسوهيلعهللاىلصيلانعاهنعللايضر
٠(۲014)مقربجحلابابيفملسمهاور(ايدحلاوروقعلابلكلاوةرأفلاوعقبألابارغلاو

۔(لعفب):(ن)يفتدرو:(لضفب)
:وهوخسنلاةيقبيفدريملتيبلااذهلبقتيب(ز«اليفدرو

قئالخلانيزهللالسرمتاخو ىدمحلايذوءيضللارونلايذدمحم

فيحصتكلذلكو(تافدعم):(ن)يفو(تاقرغم):(ط)يفو(تافدغم):(ط«زيفتدرو:(تاقذعم)

بلنسصغلكقلو:ذيععجقاذايأتاقلطمو«اتلامباوصلاو

-(طيسولامجعملا).بنعلادوقنعوأةلختلاونقوأبعش
وهوقونرغعمج«قينارغلااهلصأ«قئارغلاو.(قئارغلا):(ن)يفو(قنارفلا):(طو«ج)يفتدرو:(قئارغلا)

.(برعلاناسل).ًاضيأقنارُملاوهوجسوعلالوصأيفتبنيتبنوهليقو‹تابنلانمرشتنملامعاتلا

۲



]۳۷[

:ليوطلانملاقو
١

ت

ييانقلاقوْنَعنوُديحَكئاكروقل
ركناسحلارويرولاممُلنُكَيملامللادنع-١
كلاهماتشييفمدَقُللايأ٣

ْمالَّسوأروحاقهنأرَظذِإديدغّرلابَذُك4

مركئاكرلاريغقاثيملاضقتالوتزرعيحرارشألادعامف٥

وشفاناربطرةأر
كلاملجناينيدلاُريزَعٌريزَعليلخلاناكامتّيَحْنكو۸

0۱7سلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

-فرصلارصتخم)دئازدمفرحهثلاٹثنؤميعابرلكهيلععمجيولئاعفنزوىلع:(كئاكر):(۱)

لقعلافيعضلاوهو:كيكرلاثنؤمةكيكرلاو«ةكيكرعمجكئاكرو‹(٦٤ص-يليضفلا

.(برعلاناسل)يأرلاو

.(ىظلا):(و)يفامناكمدرو:(انقلا)

نمرثكتيلايهوةكتاععمجكلتاوعلاو‹«فيحصتوهو(كتاوفلا):(ب)يفتدرو:(كتاوعلا):(۲)

.(طيسولامجعملا)ارشبرمحتىحبيطلا

.(ةنيز):(ن٤ط)يفتدرو:(ةبتر):(۳)

.هاقلتتيأ:(هاقلت):(4)

.(دعص):يفافاكمدرو:(دضع):(٥)

.(فارشألا):(و)يفتدرو:(رارشألا)
.فيحصتوهو(ةادعلا):(1)يفاهناكمدرو:(ةاندلا)

.دحوت:(م)يفو(ديلحجلا):(نجبءأ)يفافاكمدرو:(ليلخلا):(۷)

امككلامنبدمحموهكلاملجنو(كلامنبا):(زءوجءبأ)يفتدرو:(كلاملحن)
كلامنبدمحمهلعلانهدوصقملاكلامنبدمحمو«(۷٠)مقرتيبلايفهمسابحرص

يحيلصلابهذموهوةينطابلابهذميفلخدو«رعاشللارصاعمناكيذلاميلايداّمحلا

فشتكينأيدامحلاعاطتساو«تقولاكلذيفنميلاىلعرطيسيناكيذلا
فشك)هماًاباتكفَلامهنعجرخاّملف‹اهنودقتعينوينطابلاناكيلاةلاضلاتاداقتعالا

ىلإهباذتحادارأوةديصقلاهذهيفهحدمفيدامحلافقوعبلءافترعاشلالعلو(ةينطابلارارسأ

يلكرزللمالعألارظنأ)ه٠7٤ةنسيدامحلافوتو«رعاشللاودعناكيحيلصلانألهفص

و-١جراکزلیهس.دةطمارقلارابخأيفعماحلاو)و(١٠ص-۷ج

(اهدعبامف٢۹٤۳ص-۲ج

٢۳۲



ىفغّولايفروحلافروجلامامْمّمَصَو۹
اھۇؤازجحوُمطلافّرطلاةَبعالُم٠

امَدْعَبنرقللماغْرّضلاةَعراقُم-١
يمهرفارحخآالإيهامف۲

هُنِإةلذلایضرینمهللاال۳

يّشَمُيانيلنإالا4٤

اكلاسلماكاباافيفع١

مىشاذإامامه٦
و

.(روحلاو):(م)يفتدرو:(روحلاف):(۱)

ںركراعلايفاهبامال

«ركئارالاقرفتاقلاةا

ركحاوُضلاحابّصلاررولاكحاَضُم

ريغیریاموُمْذَمهللاا

مركرادجحلارظانابهنظاسأ

مركراعااأاجوملا

كلاسلاريعَنيراَشلا17لبس

كتابماهلدخلاقيقربّضَعَك

.فيحصتوهو(طي):يفتدرو:(طي)
.(كلاهما):(1)يفاهناكمدرو:(كراعملا)

.فيحصتورهو(عومحلا):يفو(عومحلا):(ن)يفتدرو:(حومطلا)

(نايتفلا):(وءب)يفو(تايتفلا):(م٤طز«جءبأ)يفتدرو:(تانيقلا)

.فيحصتوهو

.(طيسولامجعللا)كلذريغولاتقلاوملعلاوةدشلاوةعاجشلايفهلثم:ناسنإلل:(نرل):(۳)

.(ليللارخآ):ىرخأةياور(ب)يفتدرو:(رهدلارخآ):(٤)
.(ط)نمةملكلاهذهتطقس:(ىري)

.ةيفاقللةاعارمةرورضللانهفاكلارسك:(كلذريغ)

.(ج٤ب)يف(١٤٠)مقربتيبلااذه

.ةرورضوأرعاشللةغلةزمحلافذحو©هنظءاسأيأ:(هنظاسأ)

.(ج٤يف(۱۳)مقربتيبلااذه

.فيحصتوهو(ًابدح):(و)يفتدرو:(اندخ)
.لمتوهو(يشميل):(و)يفرفيحصتوهو(ني):(ج)يفتدرو:(يشب)

.(ءاجيملا):(جءب)يفو«ناتياورلادحوت([)يفو(اجيحلا):(ن)يفتدرو:(احومحلا)

.(طيسرلامجعللا)بّضَعوهفًاعطاقراص:ةبوضُعوًابوضُعفيسلابضع:(بضعك):(۷)

.ةلمتحماهلكو«(كتاف):(جبريفو(كتاه):()يفتدرو:(كتاب)

.طخوهو(ًاهفس):(ج)يفتدرو:(هفس):(۸)

.فيحصتوهو(كلذ):(م)يفتدرو:(كلاح)

٢۳



م دَهولاعفلسأفيقعنمٌمُكو۸

اقفءاحْبَفانكت۹

ًاكلاهتاماياهيفنأىلع٠

ُدمَحُمايننّرْصْافكيشَتْئاَف

ةغاسضرأملللوينابحأ٢
بلاطتولايابنالإياو-۳

هُاجوزاروابطمف--٤

هَروُطاسالمحلايش

الُملاَورولانأكبىفك٢

الإتاريیرُتُسلف-۷

ابلاطتشقامهللاوالتشقدقو٠

إربدىلعقالقا

نركحلضيأاكحاضىسْسأقحااضأ

مركلارملافحٌلجيهُت
7ءا

وم۰

كراشلملارصناوخاإلاو

نكلامملاسبلنايمطلايلوأسلب

مركداكألاماعلادعبمنالي
01e,0و
(ركيانسسلايطودعبنماهمٹلیس

كتاتاسقا۴4

Eنوصغتدوسافج

.مسرلايفأطخوهو6(مکو):(طز٤ب)يفتبت:(نممکكو):(۱)

.(طيسولامجعملا)ةرمحبرشمدوسأهنوليذلاعفسألا:(هجولاعفسأ)

.(كلاهما):(زء1يفتدرو:(كلاومحلا):(۲)
.(كلذ):(1)يفاهناكمدرو:(كلاه):(۳)

۔نانیاورلادحوت(م)فو«(بوث):(ز)يفاهناکمدرو:(سبل)
.(كراشملا):(و)يفتدرو(كلاما)

يفتدروةلمحجلاهذهنألخسانلانموهسوهو«(يطودعبنم):(1)يفاناكمدرو:(ماثتلادعب):(٥)

.هيلييذلاتيبلا

.(طيسولامجعملا)دّبلتمبارتوذلمروأ«ظلغاهيفضرأيهو«كَدكدوأكاذكدعمج:(كداكدلا)
.(طيسولامجعلا)اهدحاوليخلارفاوحفارطأ:(كبانسلا):(١)

.(ةّلعُت):(ج)يفاناكمدرو:(انأك):(۷)
.(مهمامأ):(ج)يفانامدرو:(ةقلعُم)

۔انزولالتخیو(شماف):یرخأةياور(م)يفتدرو:(قالف):(۸)

.(ريخ):(ب)فو(ٌدح):(طز«ج)يفتدرو:(ٌدح)



نكأممْوَقْلمْوَقلاباتتكااولو٠

يرصانكُأتثقْيأذإكلل١

ُهةلاذإرألوُاهكئوُدو٢

اهلَعَحكيينملَحَعىلع۳

دمايخولراحلىلعومع٤

راولرخلي
ركشاوكلِيمبطالب
مركلامناايالعلالانيفباجأ

يكلاملحالملايذيفةّلصاوُم
تاومّسللكيلُمٌةالَص

[تء]

.(باتک)تدرو(ط)ينو«(بآتكا)لصألايفتبتك:(باعتكا):(١)
.(لوقلا):(1)يفتدرو:(موقلا)
.(لوقلل):(ز«و)يفتدرو:(موقلل)

.دمتعايأ(ءيشلاىلعحالأ)نماهلعلو.هرهظأ:ءيشلابحّولو(جّوتأ):(و)يفتدرو:(حولا)

O.(طيسولامجعملا)
الرعاشلاو(برعلاناسل)هسفنلهاكلاليقو‹لهاكلاىلعأكراحلاو«كراحعمجكراوحلا:(كراوحلا)

يفمهدمتعميأ:نالفيبلهاکنالف:لاقي‹زاحلابابنموهامنإوةقيقحلاكلذبديري

تعنانهكراوحلاو.(طيسولامجعملا)بناجلاعينم:لهاكلاديدشلهنإو‹تاملللا

.يلاتلاتيبلايفهانعملمتكيذإنيمضتتيبلايفف«حولألهبالوعفمتسيلو‹نيمركألل

٠(طيسولامجعملا)ريسلاعرسأععكّشاونمرمألعف:(كشاوف):(۲)

.نيبفيحصتوهو(ةلذأ):(و)يفتدرو:(هلاذإ)
.(طيسولامجعملا)هعفر:ءيشلاَكَمَسلاقي«عفاريأ:(كماس):(٤)

4٤۴-



:زجرلارحبنملاقو
كفْصوندكيف١

كبحيهيتبعاکاي-٢

اماراهدزاَسْمّشلاقرع

قلفىلاششاقشار4

ُتّظَحالْوَليلاارْوحلاكّنكل٥

الوُلنومكام¬
ٌعضاو[بيطر]نايرو-۷

ةرشزهققَرفرالولرلو۸
ابوسليف4
ةحْهَبْرَألاكلامَحنمام٠

]٨۳۸[

مركَرْدُيملامرولافلصووازْجَع

ادادوسابيباَرَغلايکحُي

ىنادنخحيلالَتاهاراَوُلامل

كفقّرطماتاراُفككاع

كهبشلإءانُسَحايحورلل

ركحاذههاورأامففاص

مكًاجارْحَرناكوأ

كسلالأتقلانإكامي

)۸(كحنممكاحاهيلَعلا

ةيامنلإ-٤4نم)تايبألااهنمتطقسثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةطرطخملاقاروأنمددعطوقسببسبكلذو(ةديصقلا

.(كتافص):(م٤طز٤«جبأ)يفتدرو:(نافص):(۱)

.(كيفو):(م)يفتدرو:(كيف)

.(كنتسح):(ن«ب)يفتدرو:(كبسح):(۲)

يف(4٤)مقربتیبلااذه:()

.(طيسولامجعملا)داوسلاديدشلاوهوبيبرغعم:(بيبارغلا)
.(بوعلاناسل):دلا:(كدعح)

يف(۳)مقربتيبلااذه:(4)

.(الالت):(طوءاج)فوبوصألاوهو(ولالت):(ن«ب)يفتدرو:(يالت)

.ضغهنأدخللبسنألانأل«فيحصتوهو(نصغ)خسنلالكيفدرو:)
وهو(بيطو):درودقف(م٤بأ١٤هيلامأبوصألاوهو(نءط«زءو«ج)يلتدروانكه:(بيطر)

.فيحصت

.(یکاح):(م٤طزوجبيلتدرو:():(1)
.فيحصتوهو(كاحلأ):(طءز)يلتدرو(ةيناثلا):():(۷)

.(الغأ)رهظألاو‹خسنلاعيجيلتدروانكه:(العأ)

.اهنزولالتخیو(كلامجام):(ن)يلتدرو:(لاجنمام):()

.(كسنج):(زو1)يفتدرو:(كنسح)

۳Yo



اهقوفنمايلاناجيتنأول۱

برطمنعكلمِءْيَشلكيف١
ةانإةُرم۳

ىهتلااهينماييأتلا4

افلاقواموامشافّشلاتلأ١

هناجوزنمتأدبل٦

ىفلافذقامإ!نكلواذه-۷

ادعللايسهايتدرجرم۸

هلصاسؤناظْمنَم۹

بخملارَحلاطْبألاسفالنم٠

.(آ)يف(١٠)مقربتيبلااذه:(١)

٠.(آ)يف(١٠)مقربتيبلااذه:(۲)

رقنماهاليكو
ميكنِةَحاَرْجريدُعقنِ
ركلقَعانسخكنمیھدُاف

ىلْخأنْيَذهنموامض
كدمَعادلاخدلاي

كرهَمايانلاضْوَحيففْيّسلاب
ُجُت4 كديرجُتننمهانُكدرت

يفهدميداعألاَدْصَ
7 „o0

نمالوكعكسَمنم

٠(طيسولامجعللا)نينيعلاةحالموأ«لالدلا:جملا:(ٌجْنَع)

.ناتیاورلادحوت(م)فو(فرطم):(و1)يفتدرو:(برطم)

.(ةيرهم):()يفتدرو:(ةزتهم)

.(يذلا):(ن«ط)يفتدرو:(يلا):(4)

اطزاجب)يفتدرو:(اهيلإ)

.(اتص):(م)يفامناکمدرو:(اش):(٥)

٠.(نمو):(ن)يفتدرو:(امو)

۔(تجت):یرخأةياور(ب)يفتدرو:(قوف)

(اکحأ):(م)يفتدرو:(ىلحأ)

.(ناعطإلل):(و)يفتدرو:(ناعطتلل)

.ةلمتحميهو(امْدَق):(م٤طو٤ج٤با)يفاناکمدرو:(اموی)

.(ٌدم):(و)يفدرو:(ًدْصق)

.(الرالكبعك):(م٤طزواجبأ)يفتدرو:(كيبعك):(۷)

 



رضالبيضرنم٢
هنیترعيفعلابرتراطْنَم-٢

ەرفئاياناربقلامقالنم٢
ههُجويفمدهيفنملاسنم٤
ىفّوللاقايتشاوقوشتدنق-٥

يصئرايليلوطمقمنکل٦
ىلانودنمدوسلاايانللىشْخأ-٧۷

اوريمَنِإسالاحيويحبو-۸

ىرّولاَضْعَبوأنورذُيىرّولاتيل-۹
هريغاليذلاللاورشاام٠

مےکويرهماناكلاهمك-٢

.يفدوحومريغتیبلااذه:(۱)

نركرختيفهرنىقلاعورلايف
مرارماقشْنَسُمادغىحضأ

اياتاياتتقال
ركشقيرافاشترالاس

كرلطشسوكاقلأني

كبازوفوُدلارادب

سَميفانفلاتايارنرش

ركرلديعَّولالبقمهلاحي

كليمنم[اوثلا]ويناوتلايفام
ركلدوَُقلارْحَمىوسير

(طيسولامجعملا)رسكت:ءيشلاَضتراو؛«ضوضرموهفهرسکوأ«اشیرحقد:ضرضر:(ضر)

(ًامر):(نەماطواجب)يفتدرو:(انضر)

.(ىفلأ):(م)يفتدرو:(ىقلأ)

.(برعلاناسل)فنألامظعنمبلصامليقو‹هلكفنألا:نينرعلا:(هنينرع):(1)
.عملاسفنبامهو(كحير):ىرخأةياور(ط)يفتدرو:(كرشن)

.(ب)يف(٢۲)مقربتيبلااذه:(۳)

.(ب)يف(۲۳)مقربتيبلااذه:(٤)

.(يف):(ج٤بيفتدرو:(نم)

تدرو:()

.(كقيرنماقياف):(و)يفو(كهجوءامنمهيف):(ج«ب)يتتدرو:(كقيرهيفهتم)
(ن)ينو(انقلا):(زءو«جءب)يفدرو:(انفلا)

.(كسم):(ب)يفتدرو:(يكلم)

.(حيو):(ج)يفتدرو:(يشر)

تبتكدقو«رعاشللةغلةزمحلافذحو(برعلاناسل)ناكملابةماقإلالوطوهوءاوثلااهلصأ:(اوثلا):(۷)

.ةروصقللافلألاب(ىوثلا)خسنلايل
.(()يفدوحومريغتيبلااذه:(۸)

.طخوهو(رجمحلا):(و)يفتدرو:(رحه)



Joo

Eeيملەهعوطيفةكورتماهبوهزينلايلاتاكول

بهنهاقليافلالبقرعاذلكاسيوي+
ركنُحباهنمرعيمَيذلاالإالملازاحامهللاو٤

ككشأملهرلصتيفيذلارادىتضمذَايل

ككسلانماجيولوأىفخياليلوأايليلمَع١

يطعشْيَحهعفديلةقاطنْممُكَلالامکاجق۷

م
لقتمْحَضلكلُكوذهيجنمناونعمنباماق۸

ككاوهيفضاقفیرشأيفدقناطْلُسلااهُيأاي۹

ټا):(و٤جبرينو«(مویلکيتاموينا):(ھه)شماهيفتدرو:(مویلکامیفونإ):(۱)

.(رعاذمویلکهیفو

.(طيسولامجعملا)عزفوأفئاخيأ:(رعاذ)

.(كتم):يفتدرو:(هنم)

.(كلسع):(ه)شماهيفتدرو:(كلسي)

.هيفثدحافيحصتلعلو‹عملاحاضتامدععم«ةكاكرلانمءيشتيبلاىلعظحالي*

۔(هنم):(و)يفتدرو:(اهنم):(۲)

.ًاطخوهو(يلوا):(زءو)يفتدرو:(ولوأ):(۳)

الو):(رءجءبرينو(ككرتسلاالو):(نطءزأيفتدرو:(ككرتسمانم)

يأ(كر)نمءفعضتسللا:ككرتسلاو«(كرتشملاالو):(م)يفو(ككرتشللا
هفعضتسييذلالاجرلانمةكاكّرلاو«هفعضتسا:هكرتساو«ةكاكركرلاقي‹

٠(طيسولامجعلملا).هنبهيالفءاسنلا

٠.(يف):(ط)يفاهناکمدرو:(نم):(4)
ىلعهضعبدبتلااموهليقو«ديلتيبارتوذلمروهوأ‹ظلغاهيفيلاضرألا:كدكدلا:(كدكدلا)

.صارتلاديدششيحلانأدصقيرعاشلالعلو(برعلاناسل)ضرألابضعب
نيالانيولءاسعلادحأيرماملابشوحنينعمنيسابعلالضفلابأهبدصقي:(نعمنيا):(٥)

.دئاصقلاضعبيفهنعثيدحلاقبسدقوءرعاشلا

سيلاللكلكلاراعتسيدقو«ءيشلكنمردصلا:لكلكلاو(ب)نمةملكلاهذهتطقس:(لكلك)

:ليلةفصيفسيقلائرمالوقكمسحب
(برعلاناسل)لكلكبءانوازاجعأفدرأوهبلصبیطحالهلتلقف

.شيلافصولةظفللاهذهراعتساثيحانهرعاشلاهلعفاموهو

۳YA

 



o„هودو e 0 . Jا.

نملعدراهموريفالملاكيبلاوالملانإ٠

يکُحدقنأامویکیامَكْنَععدىرولالوقيفتفلتال١
َقيرَطحضوأاحّرلاتأافىحرُييذلاتأاهْمّمَص۲

ركهبدُدْشاوادغفرشهرُشأفرشنيللارانَميش٤
كردُاكردهللاكادَحكرداادعلامل7لداتاودكردأ٤

مركوفأفْيسلاٌدحبعدامعلادَحبم٥َ
نكيملنإفساموهلعنحلاوفيسلإدبا٦
ركنااتمتاماحلاهبمدْهإىلطلايفوأادعلاماهيئهردحأ٧

كفيلاذإايدالونيدالوالكفسءادعألامدكفّْسُأ۸

.(عرد):يفتدرو:(عدر):(۱)

.(كتفيل):(ن)يفتدرو:(كتفيال)

یحرت):(مزو«ج٤)يفتدرو:(یحری):(۲)

.(كلسلا):(م«ط)يفتدرو:(كسلا)

.(هرجا):(ز)فو(هردق):يهو(طو)يفیرخآةياورتدرو:(هرمأ):(۳)
.نزوللرسکهيفو(ولع):(ط)يفتدرو:(ًادغ)
.(لذلا):(زءو٠)يفتدرو:(للا)
:(ه)يفتبتكدقو«ةرورضللوأرعاشلاةغليهامكةزمحلاتفذحو«ءاوثلااهلصأ:(اوثلا)

.(٩۲)مقرتيبلاىلعقيلعتلايفاهريسفتقبسدقو‹ةروصقملافلألاب(ىوثلا)
.فيحصتوهو(عذحاو):(زءو«ج)يفتدرو:(عدحاو)

.(اذه):(و)يفاهناكمیرخآأةياورتدرو:(هنع):(1)
.(كتيي):(م٤ب)يفافاکمدرو:(كتفي)

.فيحصتوهو(هردهأ):(()يفتدرو:(هردحأ):(۷)

.(طيسولامجعملا)ةعرسبعطق:يعت()نأللمتوهو(مذها):(ج)يفتدرو:(مده)
.(ًامذه):(ج)يفتدرو:(امله)

:ةفيصلاهذهتبتكدقفخسنلاةيقييفامأ(به)يفتدرواذكه:(الوالاكفسءادعألامدكفسأ):(۸)

.لمتحموهو(الفاكفسهبادعألامدكفسا)

.(كفست):(م)يفتدرو:(كفسي)

۳۲۹



نكشفمتلفقولنإَفْيُسلانإفُيَحفيلا۹

ركلىحُدلافاشكُفْيسلاو[ىمَعلا]فْيسلاىوسولُحَيالُفْيسلاَو
مركسُسلافَكفْيسلاشعيلاميضّرلافّيُسلاوُفْيّسلاالإريَاله١

سِيملوسالامَمل۲ ركللسلَسففيّسلاىوساَّمَعاوملسس

لاوراحلىلعاُسايریلصراحليضّرلاجهت۲

p
a
y

۹ h
ı

:ههحونعرمألاكفاو‹(انتلآنعانكفأتلانتتحأاولاق):زيزعلاليزتتلافو«فرصيأ:(كفوي):(١)
.(طيسولامجعملا)هنعهفرصوهبلق

(افغفلا):تدرودقف(ميفامأ(طزءوجبأ)يفتدرواذكه:(ىمعلا):(۲)
.ةرورضللةدّشلافيفغتو«ةدّشلاعع.ىَمُملااهلصأامغلاو

.(طيسولامجعملا)داوسلاديدشلاكلولحملا:(كلولحلا)

لعفلاعفرب«(نوخيمل)خسنلاةيقبيفوءنينكاسلاءاقتلالتكرحو(فه)يفتدرواذكه:(شك):()

:هلوقكةغللايفدهاوشهلوةغلليقوةرورضللرعشلايفزئاحوهو(مل)دعبعراضللا

راخلابنوفويملءافيلّصلامويمهرساومعننمسراوفالول

.بابلااذهنموه(نوخي)عفرنافانهنمو‹(٥٠٦۳ص-ماشهنبال-بيبللاغمرظنأ)

.(كردت):ىرخأةياور(م)يفتدرو:(كلست):(٤)

۳۳



:ليوطلانملاقو
قوق[روحلا]قانعبحل١
اهبنواةايحلاتنلتقرافو--٢
2

۸ًمص

9. 2

اَتيضللااردحو4

لايفحوريضرنمكْرَحف0
افناصُمنيَعَريذيفاوفياجر٦

ىفلاوعلايفاوشنلاجر-۷

سوشالكمهوبنمْمُهلوَحَو-۸

[۳۹]

مركراعملانرقلاقانعُتْبَلط

ركتاوفلاتامعانلاتانكهبلانم

ركلاحللادلادیدحنسحب

كئاكرلانيلذرألايأرَكْنَععدو
۲َو

نكتاوبلاقاقراولساذإ
E ر4 مركماربلاعكاًرعاهباولان

مو۴7

نالاهلمللابوطخلافاذالُماوراصف

عوّرلايفسأَبلاديدّشديدّش

كلذو(١٠ىلإ١نم)تايبألااهنمتطقسثيح(نا)ادعامخسنلاةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةطوطخملاقاروأنمددعنادقفل

)و4هريفامأ‹بسنألاوحصألايهو(مطءازجءبأيفتدرواذكه:(روحلا):(١)

.(دوخلا)تدرودف

.(طيسولامجعلملا)كلذريغولاتقلاوملعلاوةّدشلاوةعاجشلايفهلثمناسنإللنرقلا:(نّرقلا)

.(كئارعلا):يفتدرو:(كراعملا)

.(طيسولامجعملا)ةمعانلاةّضبلاةأرملايهوةنُكهَبعمج:(تانكهبلا):(۲)

رثكُتيلايهوةكتاععمجكتاوعلاو‹(كلتاوعلا):(طءو«جءب)يفاناكمدرو:(كتاوفلا)

٠(طيسولامجعملا)رمحتيحبيطلانم
.هلنوصلخيورعاشلانورصانياوناكنيذلاناعجشلاٌةداقلادحأنيمينبديوسهبدوصقملا:(نيبنبايف):)۳(

.(شحب):(()يفتدرو:(نسحب)

.(فیهز)و(قیقد):(و)يفنانیاوراهناکمدرو:(دیدح)

حونيباماحوماسامهمدصقيدقذإلمتحموهو(حونيعرف):(زأ)يفتدرو:(جونويعر):(8)
.مالسلاهيلع

عضوممسانیعريذوفيحصتوهو(نيعراد):(تهشماه)يفافاكمدرو:(نيعريذ):(٥)

.(٩٥٤۸۸ص-يلعنبةرامع-نميلاخيراترظنأ)نميلاب

.فیحصتوهو(اونب):(ط)يفاهناكمدرودقواوشنيأ:(اوشن)

.(طيسولامجعللا)عاجشلاوءيرحلا:سولا:(سوشأ):(۷)

١۳۳



اولبفأمولموقللايتلقاذإ

بناحلکنمكوا۰۱

هللاصْبمُهْرُمو-١

ةعسْمشلاكمولاكأديوس۲
اهرهُموهلإلادنعاهُتوُمو-۳

ةلطنوابيعلقااهبانه٤
نكالفداهجلاىَمْسُتاهنكلو٥

ىلاكرتنيمسْمَخَف١

٠.(يلِإ):(ب)يفتدرو:(كيلإ):(١)

ركرادرجٴوَمككيل

«ركتاهديحامقلليسلکي

«ركسانوهيفّسنملاحلکىلع
كباوُشلافكالاباهُذُخَفسوُرع

روحرولاززوحُتراهنمو

هركرابولللاقريغنکو

نركلاملحنايمسالااذه

ركلاعّصلاحرنملإ

.رمألعفامنألًاطخوهو(مهيدانف):(م)يفتذرو:(مهدانف):(۲)
اهقوفةماحلاو«سأرلامظعنمافقلاىلعفرشأام:ةوُدُحمَقلاو«ةوُدُحَمَفعمجديحامقلا:(ديحامقلل)

بأ)يفتدرودقوةلماكسوؤرلايعيرعاشلاو(برعلاناسل)

طيسولامجعملا)رظنأ؛باوصاضيأوهوءايلانودب(دحامق)
.(طيسولامجعملا)لهاحجلاانهدوصقملاهيفسلا:(هيفس):(۳)

نزولاميقتسيالواهلبقواولانودب(اهتنؤم)خسنلاةيقبيفو(ج)يفتدرواذكه:(اهتنؤمو):(٤)
.(طيسولامجعللا)اهسفنةنووملاوتوقلا:ةنولاو‹نونلاديدشتعمالإواولانودب

.(زوي):(م)يو(روحب):(و)ينو(روحت):(ز«ج۽ب)يفتدرو:(زوحت)

.(نيعلا):(و)يفاهناكمدرو:(روحلا)
(طيسولامجعلا)(ةلحنءاسنلااوتآو):ىلاصتلاق«اضرفوءاطعيأ:(ةلحن)

.(طيسولامجعملا)هركيأىلقنم«هراكوأضفْبُميأ:(لاق)
۽كرافريغيألمتحوهو(كراف):(ههشماهو«ز«ج٤بأ)يفاناكمدرو:(كراب)

(كتاف):(مشماهوطءو)يفتدرودقو«ضغبموهراكيألاقعميكرافو

.فيحصتوهو

.(كعورت):()يفتدرو:(كعوري)

ةملكنوكتنأىلعلمتوهو(اذنم):(طزو«ج٤بأ)يفتدرو:(اذه)

.ةرورحباهدعب(مسالا)

يفو(اقنعم):تدرو(م٤ط؛ه)يفو«بوصعألاوهو(زو)يفتدرواذكه:(اقتعم):(۷)

.فيحصتامهالكو(افنعم):(ج٤بء)

٢۳۳



ضودوُسَحنماياربلايفْمُكَف-۸
اولاحتةاصُعنماشْطَبشتالو٩

سروهلإلاباوفسناو٠

هل

ايعادناكممهو١

مهيرحلعدلامقلسكالق٢
ةابيمنشي٢
امئاقترْصذإتارْيلاكَلْمُهارَت٤

كحاّتضبرايفامياوكحضنمل٥

كلامّلاوالملالينَعكدي

نركئلحبذكللنيَدلافيعّضنمْمُكو
اكراستلا(لْعفرْسَألاىلع

كاللانيبتاكلاماركلارواعُم

يكلابويرشلحهللالإ
مكسانلالأم

)4(كيانّشسلاتاوذُتْلاَجاذِإ1و

ركلاسألاقسيضلقیصقمَاىلع

r . ۰م®®مه7

.(كلاح):(و)يفو(كناح):(ج)يفو(كباح):(ز«ب)يفتدرو:(كلئاح):(١)

.نزولارسکىلإيدويوهر(فخت):(ز)يفاهفاکمدرو:(شخت):(۲)
:درودقف(ه)يفامأ«هانتبثأيذلاوهوخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(كراتألالعفءاشحفلاب)

نابميلسحيشلارشانلانمفرصتكلذنأنظأو‹(كلاهلاثبواشحفلاب)

ةلودلاىلعنورطيسياوناكنيذلاكرتلامهانهنيدوصقملاكراتألانأل

ناكم١٠۹٠ماعناويدلااذهرشنينيورابلادارأالو‹رعاشلارصعيفةيسابعلا

رشانلانأودييو«يمالسإلاملاعلاىلعاضيأنورطيسملامهكارتألايأنوينامشعلا

نجسدققورابلانأًاصوصخ«اzلادبتسالضففةملكلاهذحلناويدلاةرداصميشخ
یناکدقواشاببقلحنموهنعيفعمثنيينامثعلالبقنم ىلعًاريثکددرت
.تقولاكلذيفلوبناتسا

.(كسانلالهألادعأ):(ج«ب)يفتدرو:(كسانملالهأءادعأ)

هلفرعيال«لاتقلانوقدصيالنيذلا:ُفّشُكلاو‹ةرورضللنيشلانيكستواهلصا:(فك):(4)
(برعلاناسل)فشكأاهدحاوليقو«دحاو

.فيحصترهو(تلاح):(ن)يفتدرو:(تلاح)

.(طيسولامجعملا)اهدحاو«ليلارفاوحفارطأ:(كباتسلا)

(انيق):(و)يفتدرو:(امئاق):(٥)
.ابنزولاميقتسيالو(نإ):(ط)يفتدرو:(اذإ)

٠(هترّيص):(ج)يفوححرألايهو(هتحّبص):(نطءزوبءأ)يفتدرو:(هتحبصأ)

۳۳۳
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هلاليدرهاقكيتيو-۲۷

تّرَحامكبتيداحلاىلعلَصَو۸

ى]

نركلاهريغاهركذدُحَمةَمامع

مركماّستونأشلامَلَ

[ت

.ةملكلاهذهتطقس(ط)يفو(اه):(ن«م٤بأ)يفتدرو:(ا):(۱)

.(طيسولامجعملا)عفاريأ:(كماس):(۲)

rr

 



:زجرلارحبنملاقو
لَقّصلاهامحيضحيامزعل١

ىركلايفئيفُكلُمْلاو٢

:ثْيَحُدْمَحلاو۳

ىلابتویوُيرْفَلاو٤
اخُسلالْهُأىلإبوسْنَملضفلاو٥

هُبابرأيذللالاددۇسلاو٦

نكيمْلنَمهلأنمامُدْهَعْلاو-۷

هيرخيفنکيملام-۸

oللا]هيبتُدْحَملاو

هرلهسيارشأكاداماس

)9لريوانعلاتحمدلاو

سبرالامكذلاو )4(لكلقحَت

مرلحينمهزاحٌفْصَوشاو

لمينماللاقثألالمْحَين
ىرلوألااللالحاذإدلج

ملفشسألاهالَعًابشصةرماذ

٠(87¿¢£6٦)ناريخألاناتيبلااهنمطقسدقف(ن)ةخسنلاالإ‹خسنلاعيمحيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.(طيسولامجعلما)اهولجييأفويسلالقصييذلالقاصلاو«لقاصعمج:(لقُصلا):(1)

ةقيقرلاحامرلاعتاهنألبسنألايهو(نطزءو«جءبأ)يفتدرواذكه:(لْبَذلا)

تدرودقف(م٤اه)يفامأيلاوعللةفصيهفاذل‹(طيسولامجعللا)لباذاهدحاو

انلدعاذل(طيسولامجعملا)يمارلاوأحالسلالمعبقذاحلاوهولبانعمجلنو(للا)

.يلاوعللةفصحلصتالاألاهنع

.(طيسولامجعملا)ساعنلاوأمونلاىركلا:(ىركلا):(۲)

.(رصنلا):(ن)يفتدرو:(رمصلا):()

.(طيسولامجعللا)ميقميأ:(واث)

.رخفلاىلإسيلوىوقتلاىلإدوعيتسيليفريمضلا:(تسيل):(4)

ينو(نُمعهيفرکذي)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(ه)يفتدرواذكه:(نمهزاحفصو):

.(نّمع)نمًالدب(نم):(ج)
.(ليهألا)و(لوهألا):ناتياور:(م)يفو(لوهملا):(نءط)يفتدرو:(لوهألا):

.اهنزولالَعَيو(ام):(و)يفتدرو:(اَّمل):()
.(همزح):(ن٤ط)يلتدرو:(هبرح)

(طيسولامجعملا)(ىوتسافٍةّرموذ):للاعتلاق«ةدشوةوقاذيأ:(ةرماذ)
.فيحصتوهو(ًادعص):()يفتدرو:(ًابعص)

۳ro



امًّارْبَصرايخأللتُدق
اوراملةلذمهتاكل١

الفىرامَدْعَببْرَحبْرَحْلاو۲
اوُرّصْبَأقمهيردالْمُويلاف۳

اواويدوهُاوُتاَخنإوينإ٥
امیسال-١ دققرضديسطعنا

يرظلولوًالهَميمنال۷

J ~e

نرلّذرألااهليالالملانأ

تدحلرانَمولع

شتداولکيفىوران

)۲(لّصْألایورُيوأاهاظلوخت

رلکشممهيرْشألاومهمهمأ

رلفْحَحلَحنِلَفْحَحْمُم

)5(لأالادعلافرحيعن

نرلَسْرُمْلاتاحدافلاىقال

)۷لوألاكاجشيضاملاىوسالُدَع

ءيدرلاوأسيسخلايألذرألا:لذرلاو١٤فيحصتوهو(لذ):(ن)يفتدرو:(لذر):(١)

.(طيسولامجعملا)

.(َلَذُرلا)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(هه)يفتدرواذكه:(لذرألا)

.(الو):(نطاج)يفتدرو:(الف):(۲)

.(اورصنأ):(م٤زو٤جب)يفتدرو:(اورصبأ):(۳)

.(هیف):(ج٤ب)يٿتدرو:(مهيف)

۔(مقرهاظ):(ن)يفتدرو:(مهتر):(٤)

.فرطلانمةقرولالكأتل(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(نإونإ):

.(ادوهع):(أ)يفتدرو:(يدرهع)

):(نرفر(لمجأ):(ط)يفتدرو:(لمار

.(لسکا)امناکمدرو

(و)يفو‹«فيحصتامالكو(لمهأ

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمناتملكلاناتاهتطقس:(نإاميسال)

.(تاحداقلا):(ن«زو«جءب)يفتدرو:(تاحدافلا)

(و)فوءةحصلاىلإبرقألاوهو(يمتال):(ن«طأ)يفتدرو:(يمتشتال):(۷)

.فرطلانمةقرولالكآتلناتملكلاناتاهتطقس

٦۳۳



ىريصاعلاثلاىحامتلواحنکاملوا۸

لشئتەاشويْرَعينيَرْهذلاَنيَسُحَتمأ۹

ملكنييذللاناييمّلغافايَحءايخألايف-٠

«لَهْبَعهوباالعلاىلإومسمسلهْبَعيحنيلحلا-

مرلطُسَقلاوُدْنيتْيَحاعيرسوُامكوُبنفايضألالإوُ-٢

ESERم[ٌرصَسُمذئال]وأهلا

 لهُسَينمدعولافهداعيإ!وأهادان٤ِ

سلهجالذَلہایفتكاوأيتلقةأردقول

لکاتلةلمحلاهذهتطقس(و)يفو(نكأملمأ):(ن«مطزأ)يفتدرو:(نكأملوأ):(۱)
.فرطلانمةقرولا

.(يصاقلا):(م«ط)يفو«فيحصتوهو(يضاقلا):(نءوء1يفتدرو:(يصاعلا)
.ناتیاورلادحوت(و)ينو(لعفي):(ز«ج)تدرو:(لقعي):(۲)

.(طیسولامجعملا)صكنيونبييألكنيو«(لكشي):(ن)يفتدرو:(لكفي):(۳)
.(و)نمةلمحلاهذهتطقس:(يبسحمثيبسحهللا):

اهمدختسيةظفليهوهكلمىلعرقأيذلاكلمالهبعلا:(لهبع) ةلهابعىلععمحتو«نميلالهأ

.(برعلاناسل)

.ًاطخوهو(هابأ):(١)يفتدرو:(هوبأ)
.ناتیاورلادحوت(م)يفو«(اودمنإ):(ط«جءبأ)يفتدرو:(ودينإ):(٥)

.(ًاعیرساوم):(ج٤ب1٤)يفتدرو:(اعيرسودي)

.(طيسولامجعملا)ةعقوملايفرابغلا:(لطسقلا)
.(ًارصنتسمًافئاخ):تدرودقف(ه)يفامأخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(رصنتسمذئال)

ةذعلاوٌدْعَولاريخلايو:ةديسنبالاق‹دعوأردصمفداعيإلاامأدعوردصمدعولا:(داعيإلاودعولاف):(۷)

(برعلاناسل)ديعّولاوداعيإلارشلافو

.(هانمیل):(م٤و)يفتدرو:(هانمیب):(۸)

۳Y



هُمتَرُمُعنشمنباكاد٠

دقنيألانِناطلُسلااهي۷

دنلاصيإْنَعُنيدلاوىضّرلافيك۸
مناطلسلااهيافْعَضلُخأنم-۹

انبىراذعلاراتُسأُثكْتَحا۳

الشللامرقاتاذإيلام٠

يللقىحءايخألايفتيدا۲

)۱لاسيايسابعاسرافلأ

مرلمحتالىللاحاىلع

ملمحيايفمووىّضَمامف

مرلَمْحَأايفلدَعلاُموَقَينانم

ىرلمحيالاميألإبَت

ولفغىدانمنکل

دقورعاشللارصاتمناكيذلايدنكلايرماعلابشوحنبنعمنبسابعلا:هبدوصقملا:(نعمنبا):(1)

.دئاصقةدعيفهرکذقبس

.(ماغرضلا):(ن)يفامناكمدرو:(سابعلا)

.(يذلا):(ز)يفتدرو:(يلا):(۲)

(لَمْ):(م٤ج٤ب)يفتدرو:(لمْحَت)
.(أ)يفدوحومريغتیبلااذه:(۳)

مواتلاصتأتدرودقف(ويفامأ(ن«مطزجب)يفتدرواذكه:(انلاصيإ)

.لصوأردصملاصيإلاو«اهنعانلدعاذل‹لصنعمجتسيليهذإعماملدحأ

نمةقرولااتلةملكلاهذهتطقس(و)يفو(لمحي):(ط)يفو(لمحي):(ب)يفتدرو:(لمخي)

.فرطلا

.فيحصتوهو(لضفملصيفانيفسيلمآ)ةفيصلاهذ(م)يفتيبلااذلناثلارطشلادرو:(٤)

 فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(لجأ):(5)

.(و)يفدوحومريغتيبلااذه:

.(بحجتسأ):(ج«ب)يفتدرو:(بحتسي)

.(لمحي):(ن«(ماطجبآ)يفتدرو:(لمحي)

:روهشملاتيبلانمهانعمذحخأتيبلااذه:(۷)

يدانتنملةايحالنکلوايحتیدانولتعمسأدقل

٠فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(لفغ)



امنىحضُأولَناحْطَقىلعاًذاَم-۳

ينوراعهبوُحْمَت-٤
قروناعرفاذالللاتأ١

هلقاياربلامَعيذلاتا۹

ْمَقَويضاملاَكفْيَضةّجاحبٌحمْساف-۷
هبلانيدلبُصْلأ۸

0لدايحيرأماسإاهم

متلأوتلداهنكل

نلُحْرياذهوليَحىلعاذه
مرلَاهاوَحدقفيضرشايف

و
tn o ®p„و۹

سم

هاو

ري

نرلمه
oوهوoو٥2 ~vا0. رلميلعبارطمهرمغاومهبعَشمملوناطْحقينبذَقْنأ-۹

r ۰ 0 24 وےہ77
ہرلبقمتادعسلافاهئاجرانمضرألاُديمُتوأاشويجريس٠

رظنأ)نميلاوبأناطحقوةعاضقوناندعنارخآلاو«برعلامهيلإبستنينيذلاةثالثلالاحرلادحأ:(ناطحق):(١)
.نميلانونكسينيذلاةيناطحقلالكانههبدصقيرعاشلاو(۷-۸صمزحنبالبرعلاباسنأةرهمج

.(اه):(و)يفتدرو:(ا)
.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(لدعأ)

.(:(و)يقو(وحب):(ج«ب)يفتدرو:(وحم)

.(يي):(ج٤ب)يفتدرو:(يبت)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةملكلاهذهتطقس:(لئوملا)
.فرطلانمةقرولالكاتل(م)نمناتملكلاناتاهتطقس:(لوطألافينلا):()

.(لحر):(ج)فو(لح):(نمطزبآريفتدرو:(لیخ):(8)
.فرطلانمةقرولالكاتلةملكلاهذهتطقس(و)يفو(لحرب):(ن«ع٤طءأ)يفتدرو:(لحرب)

.فرطلانمةقرولالكاتل(و)نمةلمحلاهذهتطقس:(لزسنلاهاوح):(5)

.(بصناف):(ط)يفتدرو:(بّصْنأ):
.(لانيدل):ىرخأةياور(ز)يفتدرو:(قحلانيل)

.لمتحوهو(مهٹعش):(ج)يفتدرو:(مهبعش):(۷)
.فیحصتوهو(مهرمعاو):(و)يفتدرو:(مهرمغاو)
.(لمشم):يفتدرو:(لمشی)

.(اهفاحرإ):(ن«ط)يفتدرو:(اهئاحرأ):(۸)

۳۳۹

 



ركذكايدامايالاذأانبرداب٠

فأفيعّضيأرهَلشاوقماونمةلاقمنَعَمْال٢
لضفْلاسلاوُولابٌقسلاونعتينأب٤

لحْرَللەاََعاملةَضْهَدنعاهغاصنماهذُشواذه٤

لزْحُتالإتنكاماعلالاسولواسفيفيال٥

ىلتضفألاييلالاهنسامهبييحُيالَفْحَحيجرينك۹

الرخاكملالاولتارتاهلعىل

[تق]

.(یدحإ):(ط)يفامناكمدرو:(ٌذَْأ):(1)
فيكذإتيبلايفلكشموهو(طيسولامجعملا)بحلا:قماولاو«(ئرما):(ن)يفاهناكمدرو:(قماو):(۲)

.نطابلايفءادعلارمضيورهاظلايفابحمناكنإالإ؟ًايشاوبعحلانوكي

.فیحصتوهو(ساو):(ب)يفتدرو:(شاو)

۰(یحری):(ج٤ب)يفامناکمدرو:(يي):()

.(لديعلا):يفامناكمدرو:(لضفألا)
:وهوتيبلااذهلبقتيب(ز)يفدحوي:(٤)

لدعألايمشاحلايشرقلایرولاريخلبرونلايذدمحم

.ديكاتلابرعاشلالوقنمسيلوةديصقلارحبنعجراخوًايضورعوايونليزهتيبوهو
۔(قرب):(و)يلاناکمدرو:(ردب)
وهوبوتايفرخآلاوحمارلاكامسلاوهولامشلايفامهدحأنيكامسلادحأوهورينمحنوه:(لزعألاكامسلا)

.(طيسولامجعملا)لزعألاكامسلا

٤۳



۱ى:رفاولانملاقو
ليلقاهبعاقلاوَكّنأيَح-١

ماقَميفئاللاطلحر-1
لحلکليواع-۳

و
و

تخرووتفجر0

اضبهوباديلانع-1

لثبلكلئالحلاتّركْلأو-۷

اياربلايففئاحُصلا۸

[١٤[

لوزاهنطاقلكولور

)9لوط

لوُهَياميعضللبيش
)لولاهلزالزنملذ

لولاتکدکدوُةقفداور

)٥(للُّسلاهةقرافوهُوُِإو

)9ليلاهتليلخنعضرأو

مةكئاللاتّرضْحأو

كلذو(٢۲ىلإ-١نم)تايبألااهنمتطقسثيح(ن)ادعامخسنلاميمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةطوطخملاقاروأنمددعنادقفل

.(قئالخلابططحیو):(ط)يفو(قئالخلابططعحتو):(ز1)يفتدرو(قئالخلاطلتختو):(١)

.(هب):(و)يفتدرو:(ل):(۲)

هسافنأعیاتتتواشهدنتيأ:رهبنتو«(رهتبتو):(طزو«جبأ)يفتدرو:(رهبنتو):(۳)

.(طيسولامجعملا)ءايعإلانمسلاعباتت:يعتفرهتبتامأ«ءايعإلانم

اأنيَعلا:فّرطلاوفرطوُفرط:عمجفورطلاو(روهظلا):(ج)يفتدرو:(فورطلا)

.(طيسولامجعملا)فرشلاثيدحلاوأسانلانممركلا:عتيهففرطلا

.(ًاعوضخ):([)يفتدرو:(اعوشخ)

.(نع):(طازوجاب)يفتدرو:(نم)

.(هفحاور):(ز)يفتدرو:(هفداور):(٤)

.(طيسولامجعملا)تمدن:لابحلاتكدكدتو«ابارتاهألم: ةرفحلاكدكدلاقي:(تكدكد)

يطولارثكبهنمَدَهُمامقيرطلانملّذلاو«هدّهموُهَلهس:ءيشلاللذو«دهمللاقيرطلا:(لولذلا)
.اهلكضرألاانهلولذلابدصقيوهو(طيسولامجعملا)

رطشلااذهنألخسانلانمًاطخوهو(ليلحلاهتليلحنعضرعأو):وهتيبلااذغ(()يفيناثلارطشلا:(٥)
.ىرخألاخسنلابسح(۷)مقرتيبلليناثلارطشلاوه

.(أ)يفدوحومريغتيبلااذه
.(تریوط):(زء۱)يفتدرو:(تربط):(۷)

.خسانلانمًاطخوهو(ايرثلا):(ز)يفاهناكمدرو:(اياربلا)

٢٢۳



اذلاذوكاذلاذلئوُسو٩

اذاذوكاذلاذلذُعغو
س17ى

مولظیفهيديىلعصضصعو-١

ثيغتُسُملثايغالكلام١
9م

ءادفالوعابالكلام١

كانه#٤
يلاحنوكيفيككانهكانه٥
يردأتسلقكلانُه١

مامإاينباغلل-۷

.(هل):(أ)يفاهناکمدرو:(اذل):()

.(لدغ):(و)يفتدرو:(لذع):(۲)

اذلًكاذواذلئاسُي

ملونَعهتجْهملاذولوُذَع

ملوذنجلاُهَقَبوَافيكركفو

نلتئشبقربال

رلولّضلاُهَتراسخیریكانه

حضوذقورذَُمَ

اموكادقَطفْيكو

ليئايرَدَصأامهُيأل
“لوطباهوافةَمهاَسُس

كرتشفحألاونويفوكلازاحأو«ةرورضلابابنمهكرتو«نيونتلااهقحناك(ىلوألا):(لوذع)

٠(٤٤٤٤ص-يقارمسلا-رعشلاةرورض).فرصنيامفرص

.(لودعلا):(و)يفتدرو(ةيناثلا):(لوذع)

.(طيسولامجعملا)هكلهأ:هقبوأو.فيحصتوهو(هقثوأ):(ط٠و«ج)يفتدرو:(هقبوأ):(۳)

٠"۲/ناقرفلا"(الوُذَحناسنإللٌناطيشلاٌناكو):ىلاعتلاق‹ناطيشلاهبدوصقللا:(لوُذَلا)

٠(طيسولامجعملا)هترثعنموفعلابلطييذلاليقتسملا:(ليقتسم):(٤)
ةعيابمُةعياب:برعلاناسليفءاحو«ءانتبثأامباوصلاو(عاين):(جب١)يفتدرو:(عاب):(5)

:رماعنبةدانجلاق«عيبلابهضراع:اعايبو

نافهنعايئانكناف

bor . 2
هيديىلعضعينوبغمک:حیرذنبسيقلاقو

و,

اعايبلانبغهنأبتررُس

عايبلادعبُبني
.(ليلذلا):(و«جبرييو(ليلضلا):(ط)يفتدرو:(لولضلا)

.(ودغ):(م)يفتدرو:(رذع):(1)

٠(ناتیاورلادحوت):(م)يفو(رذتعمب):(و)يفتدرو:(رذتعمل)

٠(ليبسلا):(طء1يفاهناكمدرو:(ليلدلا)

۔(فيكفيككلانه):(زو«ج٤ب1)يفتدرو:(فيككانهكانه):(۷)
.(ةمواشم):(ز)ينو(ةمواسم):)يفتدرو:(ةمهاسم):(۸)

۔(امنو):(م٤ز)تو(امنواقش):(و)ينو(اهيواقب):(يفتدرو:()

٢۳4



0مو

تزاحجوتمسةَمْسقَكِسَحو۸
دلعنانجٌديعُسلالحداذإ-

اولدعو٠

رعلكوقحادرياذ

ريحفلأةُسابلَفادو-٢

المروهقاذو-۳٢

ل۶
نكتْسُمفرافّرلااذو-٤۲

تايراجلوادجلایریفواذو-٢

.فحصتوهو(تراج):(ط)يفتدرو:(تزاح):(۱)

.فیحصتوهو(مرح):(ز1)يفتدرو:(مرح)

لوصقلاولوصقلا):(1)يفتدرو:(لوضفلا)

.:يفتدرو:(ا):(۲)

.(ميححلا):(م)يفتدرو:(ميمحلا):(۳)

:برعلاناسليفءاح«(ليشن):(ز)يفتدرو:(لويس)

eوم

يهواهضعبرخو

ملوُخَداُفيقشلايظلرادو
ليتلسلككلك
ملوسهَلميمحلانمكاذو

نليظلاهبيكاَذو
مرلوُيكلاولسالُسلاهَلكاذو

لوميهمنهجىلعكاذو

لیسهبديدّصلاىرٌيكاذو

ًايوقاعطقهعطق:ءيشلالصقة:لاقي‹عوطقلا:

«هعزنعرسأ:ًالشنهلشتنيءيشلالشن

.لشَتُم:ليشنمحلو«ةفرغمريغنمهديبردقلانمهحرخأ:محللالشنو

.(ًاريرحافُحُلسيلف):(م٤زأ)يفتدرو:(ٌيرحفحلهسابلف):(4)

.فيحصتوهو(فهللا):(ر)يفتدرو:(بهللا)

يفطخوهوداضلاب(ليلضلا)خسنلاةيقبيفو۽فيحصتوهو(ليلطلا):(م)يفتدرو:(ليلظلا)
امكمئاد:نعموأ٠لظلاععامإ:ناينعمليلظللو«ءاظلاوداضلانيبطلخلانعجتانمسرلا

ٌلظىلاوقلطنا):ىلاعتهلوقنمةوحأمتيبلايفلاو«(طيسولامحملا)ليلظلغلاقي
.(۳۰۳۱/تالسرلا).(بھلانميغبالوليلَظالبَعُشثالثيذ

.(طيسولامجعلملا)ديقلا:لبکلاو«لیکعمج:(لوبكلا):(٥)

.(طيسولامجعلا)رتُيأ:(كَم)
.(م٤طزءآ)يف(٢۲)مقربتیبلااذهدرو:)۷(



عضةّباكلكلاذو-٢

ماسلاهَلروُرُسلانمفادو-۷

لوكااهيفىهشااملاو٢

ليزُجحرقفاهبُهلفاذو-۹

ليجتهلكلَاذو٠

ريضةراضغاهيفاذو٠٢

مئه;مقادو-٢۳

خيرُدَّلإفاذو۳

اسوؤكافْصّولاهدمادو٤

.(م٤طزآ)يف(٢۲)مقربتیبلااذهدرو:(۱)

براقُعلاىلعُكاَذَو

ليوقلاولولاهَلًكاذَو

لوكأهبيطأكاَذَو
هليوطحرتاهبهلكاذو

نلتهتواقششالبكاذو

مرليوبصُوهُباَذَعكاذو

مرليلَعهبطاحأاملكاذَو

رركاذَو

اهعماقمنمفكاذو

۔(طيسولامجعملا)عضومىلإعضومنملقنت:لوحتو«لّوحتلاحتسالاقيلّوحتميأ(ليحتسم)

.(ليوط):(نمازءو«جبآريفاناکمدرو:(لیزح):(۲)

(هتیزخ):یرخآةياوردحوت(م)يفو«فيحصتوهو(هتنازخ):(ج«ب)يفتدرو:(هتيازخ):(۳)

.(طيسولامجعملا)ايحتسايأ:ةياّرَحوۍّزَخنالفيز:لاقيهانتبثأامباوصلاو

.فيحصتةريخألاو(انراضغ):(و)يفو(هتراضن):ىرحأةياور(ج)يفتدرو:(هتراضغ)
.رعاشللةغلةزمحلافذحو«ءالّباهلصأ:(الب)

٠(برعلاناسل)سويمويومُعُنموي:لاقيسوبلادض:معلا():(5)

.اهنزولاميقتسيالو(تاذللا):(م)يفتدرو:(ةذاذللا)

.(لیلغ):(ط)يفتدرو:(ليلع)

.فيحصترهو(دمتف):(م)يفتدرو:(هدمتف):(۷)

.فيحصتوهو(برّسلا):(مءط)يفو(ٌرشلا):(ز)يفتدرو:(ررشلا)

.(طيسولامحملا)حرقلا:«فيحصتوهو(لذح):(م)يفتدرو:(لَ):(۸)
.(هعماقم):(ط)يفتدرو:(اهعماقم)



يلُورفوهُوَاو
ميلهححوراذو۷

لمَنبعاوكلاىلإفاذو۸
هذنبياذو-۹

هاذيتحدكامبذو4

اجهدشهاهانكينإ-1

بشرهللامرالا
ىيللسلامحرالا۳

۔(ٌرْخَزوٌنسح):يفتدرو:(نسخو):(۱)

.(هبیشي):(م)يفتدرو:(هنیشی)

قداهئيكاَذَو

ملهم٥كاذو

مليئظلروسلِكاذو
ليخلاُهَلبيحُيالَفكاذو
ليغهديتجامبذو

واحي مرلیلقاذلداهالواحُ

لوفامبلوتةيىفلکو
J eو

.(قذحلا):(مز)ينو(قرحلا):(ج)يفتدرو:(قدحلا)

:(ن)ينو(ليمذلا):(م٤ط«ز)يفتدرو:(ليمدلا)

.(حورف):(()يفتدرو:(حورلف):(۲)

٤(طز«ر)يفتدرو:(هتنج)

.(لیحتسم):(ط)يفتدرو:(لیمتسم):()

.(ليلع):(ز)يفتدرو:(ليلغ):(4)

.(هل):(و)يفتدرو:(اذل):(5)

.(ليبولا)

يلعمامإلانيببميكحتلااوضفرنيذلاةمكحلامامإيسارلابهونبهلادبعهبدوصقلل:(بهوليلس)

مقرتيبلاىلعقيلعتلايفهبفيرعتلاقبسدقو«نايفسيبأنبةيواعمنيبوههجوهللامّرك

.ناويدلااذهنمةيناثلاةديصقلانم(٤)

دقو‹نميلابيضابإمامالوأوهو‹قحلابلاطببقلملايدنکلایجبنبهللادبعوه:(ىجليلس):(۷)

.ناويدلااذهنمةيناثلاةديصقلانم(۳٤)تيبلاىلعقيلعتلايفًاضيأهتمجرتتقبس

to



Y4ىدنلحلاىٌفهلإلامحر

ملالممكالوأ
يللاليياليس
لوُصألاَوةّمئأألاشهكالوُ

ليسألدلماحسرْبَحلكاملعلامُه٤

رلهدبيقوةَهَحاَوايالارَرُغيقلمهلکو-۷

ليهمٌضضمهحورجرفشارفىلعتونفلکو--۸
مرلوصُلاهزهاشُدَّسَجيفقنوهبتقرةَحْهُمُدَحْسأو-4

مامإلواسمشنبةلوعميبنمیدنلجنبرفیحجنبدوعسمنبیدنلحلامامإلاوه:(ىدنلحلاىف):(1)

عرولاولدعلابفرع«قلابلاطىجينبهللادبعةعيبرضحنمناكو«نامعبيضابإ
مزاخيسابعلادئاقلانيبوهنيبةكرعميفلتقو«ها١۳ةنسيفةمامإلاىلوت«لضفنلاو

باتكيفهتريسىلإعوحرلانكمبي«ةرثؤمةصقهلتقملناكو«ه١۱۳ةنسيفةميزخنب

.(١١٠-۸۸ص-١ج-يلاسلل-نايعألاةفحت)

ليلجلايعباتلانمزيفنييضابإلاءامعزلادحأناك«يميمتلاريدحنبسادرملالبوبأوه:(لالبيأ)

تيبلاىلعقيلعتلايفهتمجرتتقبسدقوهقارفىلعربصيالهلابحاصناكلب«ديزنبرباح

.ناويدلااذهنمةيناثلاةديصقلانم

.(هل):(ر)يفتدرو:(يل)

.فيحصتوهو(ريخ):(ن)يفتدرو:(ربَح):(۲)

.(احصفلا):ىرخأةياور(ميفتدرو:(احصنلا)
.فذحوريكذتلاىلإهتعدةرورضلانأريغ(ةليصألا):لوقينأىلوألاناك:(ليصألا)

.(يفل):(ج«ب)يفتدرو:(يقل):
٠(طيسولامجعملا)ليقصندعموليقصفيسلاقي‹ًرلحلا:ليقصلا:(ليقص)

.ىرخألاخسنلاعيمجيف(٩8)مقربتيبلااذه:(4)

.(هسفن):(نەزو٤بيفاناکمدرو:(هحور)

مقرتيبلليناثلارطشلاوهو(ليتقهتلذرجحكاذف)يهوةفلتخمةغيصبدرو(ط)يفتيبلااذحليناثلارطشلا-

.خسنلاةيقبفالخبهنألخسانلانموهسوهو(٠٠)
.ىرخألاخسنلاعيمحيف(4۸)مقربتيبلااذه:(٥)
.(لضفأ):(ج٤ب)يفافاكمدرو:(دحج)

.فیحصتوهو(تعرت):(ج)يفتدرو:(تعزن)
.فيحصتوهوءايلاب(يدسح):(و)يفتدرو:(دسح)

٠(طيسولامحعملا)نيكسلاومهسلاوحمرلاةديدحلصتلاو«لْصُتعمج:(لوصتلا)



مركيففكأتمسالقه٠

ُهُنَعداخوداهجلاهركمو١

اعرق[برأ]وُدلميفيك۲٠
بورُخافةاَصُعلاىررُو۳

ملنرعوقحالشفاذإ٤٠

الافاتةادقلاىرأتسل00

كدورونمدشرأب٦

—oyروُدُصغممحامَحْللكق

اروحلكلقادّصلاوُكاد0۸

سوعارقلانعديحي

رليےشرحلكَ
لولايحلاحلاهبلاب

لوقُعاَُشسوسندىلع
نلوفقلاوُممحلاقی

مروهجحاعَمَشاذِإاهبروف

نلرياهبرعتفركاذإ

لويتکّرتاامتب

وُمهلاإلاىلإكاذو
ُهلفُدَمْحَيَس٩4 رلعلهجمهاولُجَرُهلف

.ىرخألاخسنلاعيمجيف(٠٠)مقربتيبلااذهدرو:(١)

.(لی):(ز)يفتدرو:(دیم)

.ىرخألاخسنلاعيمجيف(٠٠)مقربتيبلااذهدرو:(۲)

.(داذو):(و«م)فو«(لذو):(ج)يفاهناکمدرو:(داحو)
۔(..برآوذلثسیلو):يفةرابعلاهذهناكمدرو(برأوذليفيكو)

دقف:(ويفامأباوصلاوهو(ن«مطءزجبأ)يفتدرواذكه:(برأ)

.فیحصتوهو(بدأ)تدرو

.(يلا):(ج٤ب)يفتدرو:(يحل)
.فيحصتوهو(لوقما):(ن)يفتدرو:(لوفغلا):(٤)

ينوفيحصتوهو(اهبةادعلا):(ههشماهو«مزءو«جءبءأ)يفتدرو:(انلةادغلا):(٥)
.نطر

اهرمتسااذإزوفت):يهىرخأةغيصبخسنلاةيقبيفرطشلااذهدرو:(لوهجلاخمشاذإاهزوفن)

يتو(روفن):(م)يفو(روفت):(ه)شماههيفو(لوصفلا

.(زوفي):(ن)

مدقييذلاانهدوصقملاو(طيسولامجعملا)ءاملاىلإدورولاوأ«برشلاريثكعع.ةغلابمةغيص:(لرهلا):(١)
.ءاملالهنمىلعمدقيامكتولملاىلع

.امهبينزولاميقتسيالو(كاذ)دعب(وه)ةفاضإب(ىلإوهكاذو):(ج)يفتدرو:(ىلإكاذو):(۷)

.(روح):(ن)يفتدرو:(اروح)

.(دمحيل):(ط)يفتدرو:(دمحيس):(۸)

۳Y



مامإايكليلعنمكودو1

اتوللابتص١
لاهيوهيارصو۲
يلمنابملتو۳

يلعكانكةيرأاممْلعل4
مرت

Wi

وجراعةلإلاهبيرث5

ارثصتتدزوترصقفتلأو-٦

ترانتساوكراصتناايضحالو-۷

بوُرُختاذإیرتفْيْكف۸
تلتاذإبورماوأسيلا۹

'ظناقفكيبتدُصقاًذانأاهُف٠
ê . 7 ‘f 2oo

يشرعاذإبوُرحلاىرأُتّسَلو١

ول6ىرمو

و

لجتقلعلَوددال

مليطيالدلايفكلل

كدلصقلد

نلوبلاانذعسيمكرابن

رليملاكَليلعا4نابيو

لوولهےلدوةملاعُم

لوتاهشروسحق
ىلإهَل

يهيُوكاوسمْ

.هسفنرعاشلااهدصقيوكليلخبرصألاو‹(كلايح):(1)يفتدرو:(كليلخ):(1)

٠.(٠۷)مقرتيبلاةياهيفو‹تيبلا

۔ًاطخوهو(هب):(و)يفتدرو:(ا):(۲)

.فيحصتوهو(نأل):(و)يفتدرو:(نأب)

.(دیرت):(طزءو«جءب)يفتدرو:(دیرن):(٤)

.(وحرت):(ط)يفتدرو:(وحرن)

.(ال):(ط)يفتدرو:(ا)

۔(كراظتنا):(و«ج)يفتدرو:(كراصتنا)

ن)يفتدرو:(هل)

.(دقانأ):(ن)يفتدرو:(اذانأ):(۷)
.(كلقع):(ج)يفتدرو:(كبلق)

ê.
.(معي):(ز)يفتدرو:(معت):(۸)

٠(لوعشلا):(زو«ج«ب)يفتدرو:(لوغشلا)

TEA



ييیديلئوَمكأل۲

يصاعللاىلإترتولفتاو۳

اإمهونلتضع٤
ركناميلاام-۷

افهََلفعَضقو٦

اولُصكذكريشاىلعلَو۷۷

هعةةمئادهللاالم--۷۸
م

O

.(لآم):(نطزيفتدرو:(ذالم):(۱)

.فيحصتوهو(ةاذغ):(م)يفتدرو:(ةادغ):(۲)

۔(ادغ):یرخآةياور(و)يفتدرو:(يكح)

.(لوعف):(م)يفتدرو:(لوفق)

.(هيلإ):(ن)يفتدرو:(كيلإ):(۳)

وموم

E FF1
7انتوخإليكحةادحع

Je2

وصولااهبكيدلنببح

e 2

لوُسرلاَركذاذإمكعَمُجَأب
2 2 و e

مرلوزتالاماودهتمحرو

[

.(وحرن):(و)يقو(وحرأ):(ج«ب)فو(وجرت):(ن٤ط«زيفتدرو:(وحري)

.(اًمل):(()يفتدرو:(امك)

.(طيسولامعلا)هتيدخؤتموهبراتبغولطبوهمدردهأيذلاوههيلع:(طل):(8)
٠(طيضولامجعملا)اضرلا:لوبقلاو«فيحصتوهو(لويقلا):(ج«ب)يفتدرو:(لوبقلا)

.خسنلاةيقبيفدوحومريغتيبلااذه:(°)

۹٤۳



]۲٤[

:ليوطلانملاقو
نرلصاتلاريَعبانشسجلالئاّسونارقلاارقااملُملالس1

رلدانجكاكطْصاويسقىلطلاومجامجلايفاهابظمقوو۲

ملطاسقلاتحتٍجَحُليفوةرهَحجفلايففلا٣

لتحاميمطَحعَورصعاججزو4

۳۱ىلإ۲نم):تايبألااهتمتطقسثيح(و)يفادعامخسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.اهيوتحتيلاةقرولانادقفلكلذوةريخألاةرشعلاتايبألاوعلطملاىوسدحويملو(

.ةرورضوأرعاشللةغلةزمحلافذحو«ًارقاواهلصأ:(ارقاو):(١)
.رعاشللةغلوأةرورضةزمحلافذحونآرقلااهلصأ:(نارقلا)

.(اروحلا):(ج1)يتاهناکمدرو:(انسحلا)
.(طيسولامجعملا)هتحفصوأقلا:ةالطلاو«ةالطعمج:(ىلطلا):(۲)

(خص):(و)يو(حض):(ط)يو«فيحصتوهو(حبض):(ج«ب)يفتدرو:(حيص)
٠(طيسولامجعملا)عرقلادنعتوصلا:«نالمتحمامهو

.سوقعمجيسقلاو‹املعمالذإفيحصتوهو(يق):(م)يفاهناكمدرو:(يسقلا)
يأ«اتكتصاناتلدنج:لاقي«نولواصتينارقأللبرضيلَملدانحلاكاكطصا:(لدانحكاكطصاو)

.(برعلاناسل)رجحلا:لدشجلاو(طيسولامجعلملا)نالواصتينينرق

.(م)نمةملكلاهذهتطقس:(فلا):(۳)

.(فیسلاب):(ب)يفاهناکمدرو:(سفنلاب)

.(جلو):يفتدرو:(جحليفو)

.(طيسولامحجعملا)رابغلاوهولطسقعمج:(لطاسقلا)

عضووأءيشلابيمرلاوأحمرلابنعطلا:جّرلاو«فيحصتوهو(جر):(ز)يفتدرو:(جزو)
.(طيسولامحعملا)حمرلالفسأيفهديدحلا:جّرلاو«حمرلايفجرا

تيبللبسنأيهو«(جاحز):(ج)يفامناكمدرودقو(طيسولامجعللا)رابغلاجاجعلا:(جاجع)

٠(طيسولامجعملا)حمرلالفسأيفهديدحلا:جّرلاوجزعمججاحّرلاو

نمعئارلا:‹جوحتُغعمججيحانعلاو«فيحصتوهو(جهانعلا):(ج)يفتدرو:(جيحانعلا)
.(برعلاناسل)داوحلاليقو«

.(طيسولامحعملا)قيقدلاحمرلاوهو«لباذعمج:(لب)
فيسلاوهولّصْنم:عمج:لصانلاو.(لصالص):(م٤طازأ)يفتدرو:(لصانم)

ليلصلانمدشأ:ةلصلصلاو«كّرُخاذإهتوصيأديدحلاةلصلصنمذوخأموهفلصالصلا

.(برعلاناسل)



رشاكبراولاطألا
اولمحأومْوقلاميمْنَعولمالوقو٦

مصالغوىفَّولايسوؤرعْطَقو-۷
ةءاربمنلافتألايفكاذ٥جت۸

7لطبتاو۹

رشأفدالبلاَتْنأوتكلم٠

(رلئاه>بانللصسوبقدشب

رلجارللايكركعةر

مِلتاقلاماعفنوبيطو

نلداجللايآونارُمعوةطو

نبايلداعتاكو

Eنيفل
صیتیت

اهّروُحوناجلنإسرافایف١

یرلخابلالوهللهُمقاشلكلراتىّظلنإو۲

هرلماحولمُْحاَفكلاكيلَمرصامهُردْعَتالمُوَيلاتالمحلاابأ۳

هبکیو«دیدشجوعميألصعولصعلانيبلصعأبانو«هحاجوعابانلايفلصعلا:(بانلالصعأ):(١)

.فيحصتوهو(باتالضعأ)(طءزأ)يفتدرودقو(برعلاناس)ميظعلارشلانع

.(نم):(ن)يفتدرو:(نع):(۲)

وأعحروفطعععرُكَعردصم«فيحصتوهو(اركسع):(ط)يفتدرو:(اركع)
.(طيسولامجعللا)رهفردكعمركَعردصم

.(طيحملاسوماقلا)ءيرملاوةاهللاىقتلموأموقلحلاسأروأ«قنعلاوسأرلانيبمحللايهوةمصلغعمجمصالفلا:(مصالغ):(۳)

.(يطوو):(ط٤ز«ج)يفتدرو:(ٴيطو)

.(دحن)ل:(ج٤ب)يفتدرو:(دحت):(4٤)
ركذيلاةينآرقلاروسلايه«‹(ةلداحلا)لداحجلايآو(نارمعلآ)نارمعوهطو(ةبوتلا)ةءاربولافنألا-

.هللاليبسيفداهحلااهيف

.(يذلا):(طز)يفاناكمدرو:(يضرلا)

.(كلامو):يفتدرو:(ككلُمو)

٠(١۱)تيبلايفانههركذداعأودئاصقلاضعبيفهركذقبسيذلايلئاولاسرافهبدصقي:(لئاونبا)

.(تقرشأو):(ب)يفتدرو:(تقرشأف)

٠(نيبراشلل):(ب)يفو«(نيئراشلل):(ط«ز«ج)يفتدرووراشعمج:(نييراشلل):(۷)

.(هللايف):([)يفتدرو:(هلل):(۸)

.رورحبقفانلتعن:(لخاب)

.(دعبال):(نيفتدرو:(دعتال):(۹)

.(لماجو):(ط)يفتدرو:(لماحو)

۳e



الظطُعَنسيألاوهللادودخنإف-٤

م.ا
ارهازمنيعكارلاعاقب١

نرلواقللانيفنآلاىراذقعتعيبو

فاعّضلاوىماّيلارْهَقب
o۰ووoموم

لاتاوذیتوصىلإنمقلاهلثملتاملسمللايتحصولف-١

الفروحللامحنملنحتاذإ۷

ابحيملفمقيتصنمتٌصمُكو۸
o Jo

لزاغملابةعْنَصلوضييبلانم

مرلحالجلاقرفلاملاذييریوس

نماذهلملههلاوُسقوفلانلاسنمو۹

WOW „e ۰ 0 2°£ o FA

لقاعللاريخميهاريإنباينكفالقعمكوعدأتوصلاباذانأاهو٠
o2 ەگ,. لمانألابارداقاهلِإترشبئاتكتعشاماذإتثق٠

۔(نويع):(ط)يتاهناکمدرو:(یراذع):(۱)

نيفكنتسملاونيريكتسملايأنيفنآلاو«فيحصتوهو(نيقنآلا):(ز«ج«ب)يفتدرو:(نيفنآلا)

.(طيسولامجعملا)ريكتساوفكنتساعمينأنم
ىلععمحتوءاشاملوقيريمكولمنمكلما:نميلالهأةغلبليقلاولوقو«لّوقمعمج:(لواقلا)

.(برعلاناسل)ةلواقَمولواقم

.(ارمازم):(ط٤ب)يفتدرو:(ارهازم):(۲)
نسمددعيفاهارعإقبسيلا(ثيغارملاولكأ)ةغيصةرابعلاهذهيف:(لخالخلاتاوذوصىلإنمّقل):(۳)

.عضاوملا

٠(یراذعلا):(ز)يفاهناكمدرو:(رودخلا):(4)

.فيحصتوهو(لواغملاب):(ب)يفتدرو:(لزاغملاب)

مظعلادسيسلا:لاجرلانممْرَقلاو«فيحصتوهو(مزسعب):(ط)يفتدرو:(مرعي):(٥)

.(طيسولامجعملا)
.رعاشللةغلةزمحلافذحو«لأسيأ:(لاس)

.(ز)نمةملكلاهذهتطقس:(لان)

٠(اذهقوف):يفاهناکمدرو:(قوفلان)

.(لهو):(ن)يفتدرو:(لهف)
َنِإ)زيزعلاليزتتلايفو«بجعلاىلإوعديام:باجُملاو«(بيجع):يفتدرو:(باجُع)

`<(طيسولامعلا)(ةقلابملل)ديدش:باجُم«(باحُشرَاذه

Foy



امہافتنکنإلحجبطلح٢
Hn ۱7٤ً

ماشارشلايمواحابحابأ-۳

ةوضئوًاراشتلاةادزسوجيه٤

نرلهاجريغیرّولابيسعَتأو
و$م

)٦ٍالكلابماجمولموشغ

)0لابرذدڏئلاذٍإ

ىرلفاحجلاردَصلدلمامءاجوسٍانوفرشناحلقن٥ِ
مرلداتجلاقةوك|ارابشأووافوخوةحجاحَرَوةراعم1

ملواطُمْلمَرُضُمدانزحقياهيرَحراكثااقوُسغولبقا۷

ملطاب9ِلعفليعادلاعداماذإادهاجقحاىلإوُعْدَيايعادا-۸
نبايدوااذًامَرْحَملسوارفَظُموىلالابقإكالس٩٠

۔(لح):(ز)يفتدرو:(لح):(۱)
.فيحصتامهالكو(ىرألاب)وأ(ارألاب):(ز1)يفتدرو:(یرولاب)

.(مئاش):(ب)يفتدرو:(مأشأ):(۲)

.(طيسولامجعللا)ردصلاوهولَكلُكعمجلكالكلا:(لكالكلاب)
:لباتقلاو«(لئاوقلاب):(ن«م)ينو(لئابقلاب):(طزز«جءبءأ)يفتدرو:(لبانقلاب):(۳)

يلاةديصللايهوةلبنقعمجًاضيألبانقلاو«ليخلانموسانلانمةفئاطلايألبقوأعمج

(برعلاناسل)رجشوهولّينقلادقوأاذإلحرلا«سهلااهداصي
.(تإو):(ن«م)يفتدرو:(ناف)

.(لاق):يفتدرو:(لیق)

.(زاح):(م)ينو(ناخ):(ط)يفتدرو:(ناح)

۔(ًاسرافو):(م)يفتدرو:(سرافو)
۔(ةحاجزوةحز):(ط)يفتدرو:(ةّحاحروةّحر):(٥)
.(یرولل):(ز)يفتدرو:(ىغولل):(1)

.(ًاقوش):(نط«جب)يفتدرو:(اقوس)
.(لعفب):(م)يفتدرو:(لعفل):(۷)

.(لايقأ):(نءا)يفتدرو:(لابقإ):(۸)
.ةمجرتىلعالرثعأملءامسأمرحمورفظمولابقإ



لسوافتوشبعممهَظنيلس٠
دشارنُاياىعياسيلا١

انمآدُجَلاودوجلااذاي--٢۳

ةَفرشتسليأ۳

هدشضوويرريغىشتنكنف٤
ىفّولايفنْرقلابتيدااذإءاوس٥

ةييشتتنيدقيا

الرهاريرينمكتنسو-۳۷

اهتميَرألاويرألااهذُحَو-۸

اماوَجاملئاقامویلاقنإف۹

رازليلوليلكلق٠٤
ابردَمُحأراتْخلاىلعىلصو١

رلئاسولسلسميهاربإنبيلَع
۵ِ
الأنيرادلايفكلحُت

رلذلخريغنکوينرصنافكلججل

نلضاششاَدْنَعنافَصلاىقاماذإ

لالسلالالغيسفتتألف
مرىلتاقوهمأفيهلتاقُأ

مرلفاحَلايفاهبهيت

رلئاولايدسرافنمیجتریامو

لئاصألابوأقارشإلابدلاىدّم

[تت]

(لسو):(م)يفتدرو:(لس):(۱)

(هبىعدتيذلا):(()يفتدرو:(املىعدتيلا):(۲)

.اهديدحتبعصييلاتايصخشلانمدشارنبا

.(رمألا):(ن)يفاهناكمدرو:(دحملا):(۳)

نمريثكلاعمجلا:اهنمةريثكناعمامللجل(كلُ):(ن«ج«بءا)يفتدرو:(كلجنل)
(برعلاناسل)اطعلايهفلُحْلااًمأ‹ةجحملا:لجنلاو‹سانلا

(لصانملا):(و‹ب)يفو(لصاتتلا):(ن«ط«ج)يفتدرو:(لضانتلا):(4)

.(طيسولامجعلا)كلذريغولاتقلاوملعلاوةدشلاوةعاجشلايفهلثمناسنإللُنّرقلا:(نرقلاب):(5)

.(هب):(ن٤ط)يفتدرو:(ةنحب)

.(شيعوسفنب):(م٤طءو)يفامناکمدرو:(سیفنشيعو)

.(طيسولامجعملا)رجشلاىلعطقسيىدنلا:وأ‹لسعلا:يرألا(يرألا):(۷)

.فيحصتوهو(لئاوبلا):(ز)يفتدرو:(لئاونلا):(۸)

.اهاوح:هريدقتفوذحادتبملربخامنألةعوفرماهنأباوصلاو(الفحح):(نويفتدرو:(لفحح):(۹)

rot



]۳٤[

۱۱_:طيسبلانملاقو

لعشمسمشلاناهنمرادصلاو9جالاحيلملميدلاو٢

هللادوهعباوفولهوُوقصلَهنيدلالهُةوحَحلآْنَع۳
2ب2و

ناولعفاعیرشبتبلطاهنکلياق

êو2و
مرلّسألاوُضيبلاامباغاممهدووصنمامباغ٥

oeەۋ

نيألالأةورذموقلافمهحدمكاضرأدقكنإداواي

(ةديصقلاةيامنىلإ٢۲نم)تايبألااهنمطقسثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةطوطخملاقاروأنمددعنادقفلكلذو

.(اه):(نطريافاکمدرو:(ذإ):()

.رعاشللةغلةزمحلافذحولأسييأ:(لسي)

يفتدرودقو(برعلاناسل)نيقاسلاونيعارذلاةعلتمملاءايرلاماللاديدشتب:ةحدخلا:(ةحبدحخ)

(ةحبربخ):تدرو(ج)يفو(برعلاناسل)ةضبلاةمعانلايهو(ةحنربخ):(ب)

.فيحصتوهو

.(وهف):(()يفامناکمدرو:(اهتم):(۲)

.(لعتشي):(ط«ز)يفتدرو:(لعتشم)

.(ةوحضلآ):(ز)يفو(ةوجعلآ):(م«ج«ب)يفتدرو:(ةوححلآ):(۳)

.(اوقدصدق):(ن«و٤آ)يفتدرو:(اوقدصله)
ج٤ب)يفتدرو:(وأ)

.(اولذتباو):(ن)يفتدرو:(اولذتباو)

.(ال):(ز)ينو(امف):(ج)فتدرو:(ا):(4)
.فيحصتوهو(باعول):(ز«ب)يفتدرو:(باغول):(٥)

.(فصو):يلتدرو:(وفص)

.فيحصتوهو(باعام):(بء1)يفتدرو:(باغام)

‹ةددحفارطأالكوشالوقروالبقاقدنابضقهلتابنلّسألالصأو«حامرلا:لَسألا:(لَسألا)

للا:لسألاو«فارطألاةقدوءاوتسالاولوطلاولادتعالايفاهمحامرلاتهبشكلذلو
.(برعلاناسل)

.(ناک):(ن)يفتدرو:(كي)

.(طيسولامجعلا)ءالعأوهتمقءيشلكةوةلفعجللقلا:(لَلقلا)



مورو

هبومهَةَوُجحَحنبایسیع۷

اوثكَمامفاوُماَقاوثامفاوُمَه-۸
هوومک

مهشسفنالامانازحخلستال۹

هكالإمهام٠

ةهروحايفتَحَمْطحمامك١

هتشفبمهارطببثاومك١
نإلآای۳

ْمكلئاوأتاکنإةَوُجَحلآای٤

تّماقیسوُمةكرتومق

امفاوداعاوٹکتامفاولآ

ماوُلذَبدقحاورأللوفيكوالك

لقابلاهيَعليلقلااإ
مرلششفلادخىحضأفهودنق

لذيلالنكهوريصلَ

اومااْممْوَقلالانيهيفوضي
مراولُسَفالعلاالانامبفالعلا|ولان

.(ةوجعنبیسیع):(و٤«ج۽ب)يٿتدرو:(ةوجحنبیسیع):(۱)

(یسومةكربوًامدق):(ج)يفو(ىسومبواومذقدق):(ز1)يفتدرو:(یسومةكرتوامدق)
(برعلاناسل)اوعحريأ:(اولآ):(۲)

.(نارخل):خسنلاةيقبيو(نازح):(م)يفتدرو:(نازخل):(۳)

انتأريغ(مهسفنألامانازخل)هلوقيفةغايصلايفةكاكرتيبلااذهنملوألارطشلايفو

.(نازخ)ةملكادعاماهيلعخسنلاقافتاليهامكاهاتتيأ

.فیحصتوهو(اوعنم):(ط)يفتدرو:(مهنم):(٤)
.(طيسولالا)ههحو:للانم(هتمزع):(ج«ب)يفتدرو:(هر)
(برعلاناسل)رجتخلاولصتلاوناتسلاوفيسلادحيهوةبظعجابظلا:(ابظلل)

.(روحلل):ىرخأةياور(ز)يفو(روحلايف):(ط«زءوءبأ)يفتدرو:(روحلايف):(٥)

.(هتجهم):(ز)يفتدرو:(هتم)

.(هودعق):(ب)يفتدرو:(هودعقأ)

.(طيسولامجعملا)قيدصلا:ندخلا:(هندحخ)

.(نطاق):(م)يقو(نطف):(ج٤ب)فو(نطب):(زءأ)يفتدرو(رطب)
.(هتیتفب):(ط«و«ب)يفتدرو:(هتنتفب)

(ةرجعلآ):(و«ج٤«ب)يفتدرو:(ةوجحلآ):(۷)

(ةوجعلآ):(و«ج٤ب)يفتدرو:(ةوجحلآ)(۸)

.ًاطخوهو(ءالعلا):(جب)يفتدرو:(العلا)

.(امف):(ج٤ب)يفتدرو:(امبف)

ةزممحلافذحواولأسافيأ(اولسف)و«فيحصتوهو(اولشف):(طو)يفتدرو:(اولسف)
.رعاشلاةغل

re۹



ابليرمْعيلالاقعمأفْيسلاب١

هُبداَعحفلابحيمامإلانِ-٦
eوکا0یا

هثداعخيشلامعربنوکلهو-۷

ابنتجُمريعلارهظبكريلاقلب-۸

ةريابجتادالكاذناكول-٩

مهلدْبَعىدلَنيذلاالو٠

لحهلقاميفوزيزغلادبع

مراولَمَحاوبراَحاماذإنوملسُمْلاو

ملتماللاهَناصحلاقّوف

لَحألاياينُىلإحالّسلاسب
(هراهللارشألدودخلص

لحلوتقلانْحَصيف

.ةمجرتامفدحبمليلاتايصخشلانموهيرمعيلازيزعلادبع:(يرمعيلا):(١)

.(یرت):(ز)يفاهناکمدرو:(انل)

.(هلان):(و)يفاناکمدرو:(هلاق)

.(و)يفدوحومريغتیبلااذه:(۲)

يفو(خيشلابيجي):(ج«ب)ينو(خيشلامعزب):(مءزء1)يفاناكمدرو:(حفسلابحي)

.(حفصلابحي)بوصألانأنظأو«(حفسلامغري):(نط)

.(مامإلانإ):(و)يفافاكمدرو:(نوسكيلهو):()
.(مغرب):(ن«ط)يفتدرو:(معزب)

مَوُلىلعاضيأعمجيو«عردلايهوةّمألعمجمالافيفحتللةزمحلافذحوملااهلصا:(ماللا)

(برعلاناسل)

.(لعتشي):(ج)يفو(لعتشم):(ن«م٤طأ)يفتدرو:(لعتشت)
ىيلاتلاتيبللرطشلاوهو(اولثتماوهللارمألدودخلارعص):وه(أ)يفتيبلااذهليناثلارطشلا:(4)

.يفدوحومريغتیبلااذه:(٥)

:ىلاعتهلوقلیلدبهانتبثأامباوصلاو«فيحصتوهو(رغص):(و«ج٤ب)يفتدرو:(عض)
٠(طيسولامجعملا)اربكوًابجُعهتلامإ:دخلاريعصتو«(۸٠/نامقل)(سانللكدالو)

.اطخوهو(نإ)اففاكمدرو(م)يو(ندسل):(و«ج)يفتدرو:(ىد)

.(طيسولامجعملا)ةينغماةمألايهوةنيقعمج:(تاسنيقلا)

٠.(برعلاناسل)بيرطتلاهبصخو«توصلاعفروةبللاوبعللا:ميجاكيرحتبلَحّرلا:(لَحّرلا)



J ~e َمَحْحَأاماذإنوطبلا[ءْطَو]يمهدلنانجنُريمل٢

لدللانحوحالللرولاننسحباال٢

ملرنسحَياهيفنساحاانْسَحعءاروجلاَقلَحىذلاوال۳٢
نلحراهرفاعرفلحالخلاايرةلخلخُمارزةفهفهُماض٤

مرلقكلااباهّئاوُذلإةّبعاكنهماُمبعاوكلانإ٢
ةناَزديحومايقلاَدْنعاهيبارلفكافكل-

.(اهنکسم)و(ھتجھم):ناتیاوردحوت(و)ٹو(اھتجھم):(ج)يفتدرو:(اهجهنم):(۱)

بكتةزممحلانألهانتبثأامباوصلاو(ئطو):(1)يفوءايلاب(يطو)خسنلاعيمجيفتدرو:(ءطو)
دبع-ميقرتلاوءالمإلارظنأ)نكاساهلبقامنألةلاحلاهذهيفءايىلعتسيلورطسلاىلع

(٥٦صميهاريإميلعلا

.(نويعلا):(أ)يفاهناكمدرو:(نوطبلا)

.(دق):(زيفاناکمدرو:(ا):(۲)

.(ءاسنلا):(طزو٤ج٤بيفاهناكمدرو:(حالما)

.ًاطخوهو(نُسَح):(م)يفتدرودقو«رعاشللةغلةزمحلافذحوءانسحاهلصا:(انسح):(۳)
.(برعلاناسل)رصخلاةقيقدلانطبلاةصيمخلايهةفهفهملا:(ةفَهَفَهُم)

نسهلجرأيفءاسنلااهسبلتراوسلاكةيلح:لاخلخلاو‹لاخلخلاتسيلأيلاةلخلخللا:(َةلَحْلَحُم)

(طيسولامجعملا)
ماقلارصعشلا:عرفلاوءرّعُشلاةريزغلا:ءاعرفلاو‹رعاشللةغلةزمحلافذحوءاعرفاهلصأ:(اعرف)

ةطوبّسلانيبيذلالحل(ُلحَر)باوصلاوفيحصتوهو(لحز):(م)يفدرو:(لحَر)

.(طيسولامجعملا)هحّرسوهتيزوهاوس:لُحرو«ةدوعجلاو

سرلامَدَقُم:ةباؤنلاو«ةباؤذعمجبئاوذلاو:(اهتباؤذ):(ج)يفتدرو:(اهبئاوذ):(5)

(طيسولامجعملا)
.(طيسولامجعللا)ةبادلاوناسنإللُرُجَعلا:(لفُكلا)

(طيسولامجعملا)دازوانيعماوبواوبرءيشلاابرنم«مانيأ:(بار)

.(طيسولامحعملا)فنعباهكرحيواهقلقييأ:اهعتعتيو«(اهقتعت):(و)يفتدرو:(اهعتعتي)
ةلابنلاةنيبنسحلايفةليبنةأرماو«ةباجتلاوءاكذلايأءابلانوكسبلبااهلصأ:(ليلا)

.(طيحملاسوماقلا)

ro۸



رفاهظحَليفرَوَحاهنیعيف-۷

اهلراوثأاهرتلقنإ۸

اهالينمءافّشلاك-

روحلتقلعهحيل١
ةئادءامْعَلاواهيف-٢۳

ىلعلحلَجيریلص۳

لساشميفرداهرفُتيف

نلرْاتّزدقهيفاهلوأ
لصنيحوأابيرقلابق
نلُحَرلااهماماذإليلَعلايفلت

لُسرلاوكالشألااهوىَفَطْصُلو
2

هرذزألاىفطْصْلاصحوماركلالُك

[تق]

داوسةدشعمنيعلاضايبضايبةدشنيعلايفرّوحلاو«(جعد):(و«ب)يفاناكمدرو:(رَوَح):(1)
.(طيسولامجعللا)نيعلاةعسعٌمجَعْدلاكلذكو«اهداوس

.(طيسولامجعلما)نيللاوراسكتإلا:رظنلا:(رَ)
.(ناک):(()يبامناکمدرو:(تلق):(۲)

.(اهتيلح):(ج«ب)يفتدرو:(اهتلح)

.مسرلايفطخوهو(تعلم):(طو)يفتدرو:(تألم)

«(طیرلاب):(ط)يفو(نسحلاب):(ب)يفو(ظيغلاب):(مزءو«ج)يفتدرو:(ظيقلاب)
.قوشلاةرارحةدشهبدصقيو(طيسولامحعملا)فيصلاميمص:ظيقلاو

.(وأ):(و)فر(ذإ):(ج٤ب)يفتدرو:(نإ)

.(زيزعلا):(وءج)يفو(نيرقلا):(ز«بء1)يفتدرو:(ريرقلا)

.فیحصتوهو(لص):(ط)ينو(لصتي):(و)يفتدرو(لصتت)
(ليلعلا):(طءو)يفتدرو:(ليلغلا):(٤)

.(لحر):(ج)يفتدرو:(لحرلا)

.(هل):(طزجب)يفتدرو:(ا):(5)

.(طيسولامجعللا)رخآىلإعضومنملاقتنالايأ:(لوح)
.(ج٤بنمطقستيبلااذه:(١)

۳0۹



:طيسبلانملاقو
يلقُمتلبسنإيلَذُعادفيسنب١

اححاهرشأنوناسسحلانإ٣
راننيلتطعك٤

ةمعاننْصُعْلاكتضلنإديم٥

[44]

ىرلَلْطلاوااحسنمدىلعاعد

لسرَتسُمنقلءیرماقوس

يفضيبلاتاوّهَشْنَعبقا

نلحُكلانيفيي

روحويللايفاهبنسخن

ددعنادقفببسباهلمكأبةديصقلاتدقفثيح(ن)يفادعامخسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةطوطخملاقاروأنم

.(طيسولامحعللا)هماليأ:هلذعلاقي«مكاللاوه:لذاعلاو«لذاععمج(يلّذُع):(١)

(طيسولامجعملا)اهعمدلاس:نيعلاتلبسأ:(تلبسأ)

.(طيسولامحملا)يملايهوةَلعُمعمجلقا:(يلقُم)
ضوحلايفءاملاةيقبوأ«رادلاراثآوأاودّوساموسانلاراثآ:ةَسّدلاو«ةّسدعمجُنَمَدلا:(نمد)

.(طيسولامجعملا)

.(طيسولامحملا)اريثكاعباتتمبصيأ(احس)

(طيسولامجعملا)اهوحنورايدلاراثآنماصخاشىقبام:للطلا:(لّلطلا)

.(طيسولامجعللا)مشخلاوعابتألاومدخلا:نيطقلاو‹اهلهأ:رادلانيطق:(نيطقلا):(۲)

.(طيسولامجعلملا)اهبعتأوامهَرَه:ةّبأَدلاىضنأ:(ىضنأ)

ىلإبكرتنيحكلذوقلاةعمتجلاةيتفلا:لبإلانمصوْلقلاو«صولقعمجصئالقلا:(مهصئالق)
.(طيسولامحعملا)ةقانيهمثاهرمعنمةعساتلا

نماهثحةبادلاقاسو(قاس)ردصمقوسباوصلاو«(قوش):(زءو٤)يفتدرو:(قوس)

٠(طيسولامجعللا)ريسلاىلعاهفلع
.(طيسولامحملا)يكلقاعلا:نقلا:(نقل)

.(طيسولامحعلا)هلامأ:يأءيشلاىرشأ:(اهير:((

.(الصع):(و٤ج٤۽ب)يلاهناکمدرو:(ًابحع)

.(لغشلاو):(ز)يفتدرو:(لغشيف)

(للحلاويسلحلايفاهتجممنسحنم):يليامك(ج‹ب)يفتيبلااذهنميناثلارطشلادرو)£٤(

.(٥)مقرتيبللناثلارطشلاوهو

وهو(لحكلانعيفيلحكاهنيعيف):يليامك(ج«ب)يفتيبلااذهنميناثلارطشلادرو
.رخآىلعارطشامدقنيخسانلانأيأ«(٤)مقرتيبللنائلارطشلا

۳۰



تسلحنميشبتبلتماذإ٦

بيطلاب۷

عاينالا

قلونتاتضّضغأ٠

لإداوفلاْماَمدَيّنَع١

ادببأحدافمهلنشرتکيال-۲

ارفالكفراقوق

فريداتفرطينكن٠
شرفيفرالويدمَن٥ْ
اهبيفالالئسومُشلالم٦

.(نإ):(ب)يفافاکمدرو:(نم):(۱)

نرليفاهتيشمهانيَع

ملحرلااهدغعَجيرمَتَخَمرطعلاف

لِنسااهونع
لتتوقالیصَحَكمس7

يلفتشارونداىلعاقل۴

NEE
)٥لَحألاومقاضايحندريالو

لبقلاومشاريلشلحنإام
لساورشانايرحجاهتحُتس

مرللُحنمويبارزورقعنم
نْيعألابىرّولا.فطشط

.(طيسولامجعملا)لُسَرريس:لاقي«ريسلايفةلوهُسلا:يشللايفلسّرلا:(سرلا)

.(برعلاناسل)جرحرتيواهمحلكرحتييلاةحجارحرلا:(ةحارحر):(۲)

.(برعلاناسل)رعشلا:دُعا:(اهدعح)

طشملاوحّرسملايألحّرلارعشلاو«فيحصتوهو(لخرلا):يفتدرو:(لحّرلا)

.(طيسولامحجعللا)

هيلييذلاتيبلاةءارقبالإهانعملمتكيالذإ‹نيمضتتيبلايف:(۳)

.:(ج)يفافاكمدرو:(ىل)

.(طيسولامجعلا)ةلباحوىليهفْتلَمَحالحىثنألاتلبَحلاقي«لْسُحلا:لبا:(ليلا
.فيحصتوهو(حداق):([)يفتدرو:(حداف):(٥)

جاييدلايرقبعلاو‹اهبميقتسيالنزولانأالإلصألايهاهنأعمو(يرقبع):(ز)يفتدرو:(رقبع)

(ناسحيرقبعورضخفرفرىلعنيئكتم):ىلاعتلاقةيشوملاطسبلاليقوناحتلاسفانطلاو
.ةرورضللتيبلايفءايلافذحو‹(برعلاناسل)

ةدحاولاو‹قرامنلاوأسفانطلايهليقو«هيلعئكتاوطسباملكليقو«طُسبلا:يارا:(بارز)

(برعلاناسل)(ةثوثبميبارزو):ىلاعتلاقةيبرز
.(للق):(ط)ينو(للغ):(م٤و٤جبا)يفتدرو:(للح)

ْملُكَتالتايموي):ىلاعتهلوقيفامك«لاثمألايلاوتةيهاركلىلوألاءاتلافذحو«ًلألنتيأ:(الالت):(۷)

.ملكتتاهلصأو(١٠٠/دوه)(هنذإبالإنسف

.(نضفخي):(ز)يفتدرو:(نفطخي)
۳



نرلّضخلاوتاَّحْهَبلاوةراّضفلانيبرهتيفنساتارهزْنَعنْرَهرَي۷

لولامعاكميتمشقمْاهمامضامنيلشعلا۸

ملَذداَوءارُسلاييةَداَذْلاُمْعَطالوباباعتيعالا
لفلانووشكاذبيّنَعُتلَجتارصاقلاتسلاإ

مرلسألاوضيبلادادحةايحلايذيلةشسبالمتحْضأنملسابللانه١

مرلّطَبلاسرافلاقانعكادلبقمرادعتارصاقلاقاسفعلايجاراي۲

لورلتقفمبلفبلاوداملاو
ىلعولعهَردحليتَمَفئراَفكلليلاعملامّس٤

.(دلا):يفانامدرو:(نسا):(1)
.(رهز):(و)فو(ر):(ج٤ب)يفتدرو:(رهت)
.فيحصتوهو(تاجيملا):(()يفتدرو:(تاجهبلا)
معان:شيعو«يّرلاوةا:ةّلضُحلاوممت:لضخ«لتباويد:ًالَضَح:(لّضَفلا)

.(برعلاناسل)

.ماللاوفلألانودب(ءامعت):(ط)يفتدرو:(ءامعتلا):(۲)

۔(ةيناد):(و)يفاهناكمدرو:(اهمعنأ)

.(امعنلا):(و)يفتدرو:(امعن)
.(طيسولامجعملا)مشحلاوعاسبتألانممهريغوءامإلاوديبعلاونمهللاةيطعلوا(لولا)

٠(طيسولامجعلا)هتراضنولوا:(بابشلاخرش):(۳)
٠(طيسولامجعملا)حرفلا:لذا:(لذا)

:هب:لاقيو‹نونحجلائععاهلكلابولبَخلاولْبْخاولبَلاوءبلقلابةهبشوأنونحلا:(لبا):(٤)

(برعلاناسل)هعمداؤفال:لبخمولوبخملجرو«ضرألالهانمءيشيآ:ليَهبورسميآ

.(دادح):(زءوا)يفتدرو:(دادح):(٥)
.(ناسللا)حامرلا:(لسألا)

.(ب)نمةملكلاهذهتطقس:(اي)

.(احئار):(و)يفتدرو:(ايجار)
٠.(مامإلا):(و)يفتدرو:(مامإ):(۷)

.فيحصتوهو(يلاعملل):(م)يفتدرو:(ياعمل):(۸)

٠(تعفتراو):(م)يفتدرو:(تعفتراف)

.فيحصتوهو(لحجر):(و)يفتدرو:(لَحَز)

۲٦۳



ادّمُكةجاحودهلممأام٥

اوُدَصقرايْخأألاانتوهافاو٢

بصقنيلدنملل۷

افتيملاماالىرنأام--۸

ملومالارياكردكم۲۹

اذإاموهتمْرَعِبيبسَح-٠

لإيهبلاجااسيلسالاو۱١

تدعالمنودالامعن٢۲

متمسلايأبورحلاقص-٢

.(طيسولامحعملا)دّصَقيأ:(أ):(١)

نرزتألايفخشابالذَجيلا̀لإ
للكنيدللهابايز

نلُحَرنمملغمەل

لشنمملْدَعْلللهوَفْيكواهْبش
ممالَوبولاطي

نرلجألاهلازاهجباهنارين
م0.و*£

«هرلباإلاوليخلابارمزهناطوا

ڭا0

ميلقُماَحرلاباهْيلِإانسَح

لتالونخالبنونارَ

.ناتیاورلادجوت:(م)فو(دبا):(و«ج٤ب)يفافاکمدرو:(ادمک)
.(اذإ):(ط)يفاهناكمدرو:(الإ)

:اهتمدهاوشهلورعشلايفزئاج«هيلإريشتةمضىلعءاقبإلاودملارصقو«دوُمَعاهلصأ:(مَع):(۲)
ةاسألاءابطألاعمناكو

)اوناكاهلصأ(ناك)و ريسفتيفبرعلاناسليفءاحو(٦4ص-يناريسلا-رعشلاةرورض
٠(سْبرَف:لوقيفرعشلارارطضايفسوبرقرصقينأهلزوجيرعاشلاو):(رقبع)ةدام

يلوحناكاًبطألانأولف

.(ريذاعمل):(زء١)يفتدرو(ريذاعمك):()

.فیحصتوهو(اطخي):(ج)يفتدرو:(طخي)

.(داهحب):(ز)يفتدرو:(زاهجب):(٤)
.(طيسولامجعملا)توصهدعرل:لحجزباحسوثيغلاقيدعرلاتوصكتوصهليذلا:(لحزلا)

.فيحصتوهو(ىهنلا):(ط)يفتدرو:(يهبلا):(°)

.(هلاطبأ):(ز1)يفتدرو:(هناطوأ)

.(ليخلايف):(طزءوءآ)يفتدرو:(ليخلاب)
(احرلل):(و)فو.‹(للواحدميانسح):ةفيصلاهذهب([)يفناثلارطشلادرو

.(ءاجرلاب)نمًالدب

.(سأبلا):ىرخأةياور(م)يفتدرو:(سفنلا):(۷)

۳۳



نمَدْحَللاهبيُنياتيدُهسس٤

رئوالاشيشتال ةتكتاشإلاةر
لهاادعلافتحايوفيهللافْهُكايونيلّضفألانيايوماركلاَنُباي٦
يلماوفألاىلَعداعفٴوَخنملدعْلاوسطڈوبا۷

o~7هوو O4۰4ۇر010¢

مرلَحَولاوةادغثويللالثمذجمهويلوحنمبكيديددشاو-۸

14“ر00م°م0ا0

ملجأةلاسَهلابوتافهرملاباوُرَضَحذِإتاراقلایدلكالوأْنَعلس-
e 2 0107ََ.۰

مادمزهتنمنيباُممهتادعاهيفارتةفعقومك٠

.(تيدنتسأ):(طءز)يفو(اذهتسّسا):يفتدرو:(تيدنسا):(١)
.(الiح):(مطزجبرووفافاكمدرو:(نمدحجلا)

.(نيدلالهألتيده):(وجءب)يفافماكمدرو:(مالساإلايفكبقعل):(۲)
.(نيمركألا):(ط1)يفامناكمدرو:(نيلضفألا):(۳)

.فيحصتوهو(مسطتم):(ز1)يفتدرو:(سمطنم):(٤)

طز«ج٤ب)يفتدرو:(منكم)
.()ةغليف(دعب)نصب(داع):(داع)

.فیحصتوهو(لضف):(طءو)يفتدرو:(لصف)
.(نل):(ز)يقتدرو:(نب):(٥)

.(مُه):(و)فو(مُهف):(ج٤ب)يفتدرو:)
(م)تو«(اورضحنإ):(ز«ج«ب)ينو(اورطخنإ):(و)يفتدرو:(اورضحذإ)

.ناتريخألاناتياورلادجوت

ء«لساعوهف«هنيللزتهاوبرطضا:لَسَع:لاقي«حامرلا:ةلاّسعلا:(ةلاسعلابو)

٠(طيسولامجعملا)لاّسعو
٠(طيسولامجعملا)قيقدلا:لباذلاحمرلاو«لياذعمج:(لّبذلا)

ةلادحابىقلُلل:لّدَحْلاو«طقاسلا:لدَحْلاو«فيحصتوهو(لذجتم):(و)يفتدرو:(لدحتم):(۷)

ةلادحلاىلعهعرص:لُدَجتولدَحْئافلحهلوعرصلا:لذحلاو٠ضرألايهو

.(برعلاناسل)لدَّجُمولودحبوهو

۳4



قرشىّرَّولااوقافْدَقَلَفمهب1٤

افسحدقبرخدساَحمك٢

اوأرماحاو۳٤

طاسمقالاللالالم٤
اهُكلاسماهّسبالُمسيلا٦

اندّيَسراحلىلعلَّصَواذه۷

ةشعابكالشألاملعیلص۸

]

.(مهرخفاف):(و)يفتدرو:(مهمرخفاف):(۱)

مےئادللارّصُتاوُحبصأذإ

ملاويلامايقبُهمولح
ميلولكوادهُجهنودزازْغإ
نلجعىلعتليقالحَعاهنذمُ

يلقنملاسبقإلابلبقكاج
راوامولشو
مروايسموواي
قارشإلاىدلنوُنموَلاو

.(طيسولامجعملا)اوعطقيأاوذذحو٤فيحصتوهو(اوذذح):(ط)يفتدرو:(اوذذح))۲(

(قحلاب):(يفاهناکمدرو:(رصنلاب):(۳)
.فيحصتهلعلو()اهيفتدروثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(اكذفنأ)

.(اهتباوثلمجاو):()يفتدرو:(اهبئاونلماو):(5)

.فیحصتوهو(لعتناو):(ط)ينو(لفتناو):(()يفتدرو:(لقتناو)
.(برصلاناسسل)دسفمرسمألايفلعد:لغدلاو‹لخُلالم«داسفلا:لغَدلا:()

.فيحصتوهو(فارشإلايذل):(و)يفتدرو:(قارشإلاىدل):(۷)



:زجرلارحبنملاقو

لاسكلايلام١

لزرعفيباهافكاله۳

تسبيضرلالح4
ادّرسلاطيننِسْمشلاكوأرذبلاك٥

الحكلازُغورت٩
قرفاسعرفلاَواَفكل۷

[4°]

تمراذإيكب

نلالنبازرطُمءايحلابونت

ماشاترق
نیلانبليکنرغنم

قاروأنمددعنادقفلكلذواهلمكأبتدقفثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةطوطخللا

.(طيحملاسوماقلا)مايقلادنعروتفاهيفيلايه:(ةنانُهَّولا):(۱)

.(طيسولامجعملا)قارفلادعبسفنلابيطونايسنلا:وسلا:(اوس):(۲)

.(طيسولامجعللا)ضغبلا:يلاقلاو۽فيحصتوهو(يلاقلاي):(ج)يفتدرو:(يلاقلاب):(۳)

.ةرورضللاهنيكستو«ماللاكيرحتبقلااهلصأ:(قلا):(٤)
.(دودولا):(طزءآ)يفاهناکمدرو:(يضرلا)

.(ردبلاکوأسمشلاک):(و)يفتدرو:(سمشلاکوأردبلاک):(5٥)

يألوهجمللبمطينويأطانو«(طان):(زوجءبأ)يفتدرو:(طين)

(برعلاناسل)قلع
.يدّناههجونأدصقيهلعلو(ناسللا)رطمملا:(لاّطحلا)

.(طيسولامجعملا)رظنتيأ:(ونرت):(١)

«ءالحكثم«نينيعلا:نيوالحكلابدصقيوهو«ًاطخوهو(والحكب):(و)يفتدرو:(يوالحکب)

-فرصلانقيففرعلااذش).ةينثتلاةلاحيفاواوبلقتاذلوثينأتللاهيفةزممحلانأل

.(١۱۰-يوالمحلا

.فیحصتوهو(لحتکم):(ط)يفتدرو:(ليحكت)
.(طيسولامجعلا)نيعلايفلحكلاهبلمحياموهو«ليمعج:(لايمألا)

٠(طيسولامجعملا)رعشلا:(عرفلا):(۷)

٠(هعرف):(زأ)يفتدرو:(هقوف)

يآ:(فاضرو«(يفاص):اهيفتدرودقفخسنلاةيقبامأ(م«ه)يفتدرواذكه:(يفاض)
٠(طيسولامحعملا)رثكوان:عبءيشلاافضنم«يمان

۳۹

 



تقرشارارمُخايفارقصءاضْيَي٩

حادراضةَجارْجَر٠

تأنإتلواذإصعد-١

شكنم[ةَحْسف]يفاهُخاَشْوَأ١
اقمثاركيوالقطاهَُعال١
دقواصخشافىوهالُبْلَقلاَف٤١

اّبّصلاَتْيَفأسفنلاكْتَدَفتلا١
يقواسمايأجاوشألاةحُليف٦

.(هتهبشأ):(زو«ج٤ب)يفتدرو:(هتهبش):(۱)

نيلاوئلانماديقاتَعألإ

لاحُحألاوءارضالحلق

عارجرحلإ

ةئاُسَح

لاخلازمكنضيفقاسلاو
لافطألانمارساها

مرلاذشتلاييمولايلعتحل

نلاقرإلاووعلابهلا
goo =همس.7

لالادعبلآلاق3شئموي

ةروررضواولاديدشتو(طيسولامجعملا)ةرمحلالابرضيدوسأيفئاطبنعيلاوّدلا:(يلاوَدلا)

.نزولالحأل

كاروألاةنيمسلافدّرلاةمخضلا:حادّرلاو«فيحصتوهو(حار):يفتدرو:(حادر):(۲)

.(طيسولامجعملا)

.(حُحَر):(طزوج٤ب)يفتدرو:(ححار)

.(طيسولامجعملا)ةريدتسملمّرلانمةعطق:صعألا:(صعد):(۳)

ينو(ةحسم)تدرودقف(هه٤ط«جب)يفامأ(زءوء1)يفتدرواذكه:(ةحسف)

.هانتبثأامباوصلاوفيحصتامالكو(ةخسم)ل:(م)

.(لاجحألا)ىرخأةياور(م)يفتدرو:(لاخلخلا)
.(اطخس):(طزءا)يفتدرو:(اصخش):(٥)

.دحوت(م)يفو(الو):(ط)يفامناكمدرو:(دقو)

‹لاذعتلاوفيحصتامهالكو(لادعتلا):(م)يفو(لاذنقلا):(1)يفتدرو:(لاذعتلا)

.(طيسولامجعلا)موللاوهو
.(هتينفأ):(ج٤ب)يفامناكمدرو:(هتيلبأ)

.(لذعلاب):(و)يفتدرو:(ودعلاب)
وهو(لافرإلا):تدرودقف(ميفامأ(طءوء1)يفتدرواذكه:(لاقرإلا)

يهو(طيسولامجعملا)ريسلايفعارسإلا:لاقرإلاو«(لابقإلا):(ج«ب)يلوفيحصت
.وُدَعلابناببسنألا

.(طيسولامحعلا)(ثنؤيوركذي)هرخآوراهنلالوأيفاميصاخوهوأ«بارّسلا:(لآلا):(۷)



راطخألانموجنتذكملروُصرْحَبيفيذلاتأ۷

«رلاصأآلابنيورُسلادجسميفالماكامويتحرْخأدقوالإ۸

«رىلاقلايللاكاجوًاضْوَعاهتضُحخضايحنمايامْمَك۹
ىريلاجلااونترصادعلاَكّيَوايُدَقَفرصقأ٠

رامسايفترصنأالوراعيفديفاسمللوالْاي٠
لالألاسراديدويمسحًاققرميرنأالراقلاام٢

0 2 „oo ê £, 2 o 1 A WF

مرلامخإلاةَحاَسبناجأمَننإادعلاتياجو۳٢

نملاصخإلاامفيموليلفالهَمكشثميييعديفك-٤

يحنفسللًاعنصموامهمءانيمىضماميفتناكو«نامعةيقرشبةيلحاسلاةنيدملايهروص:(روصرحب):(1)
.رحبلاقيرطنعنامعروزينايحألانمريثكيفناكرعاشلانأودبيو«مويلا

.(دکي):(آ)يفتدرو:(دكت)
.(أ)نمةملكلاهذهتطقس:(دجسم):(۲)

ةدلبيهف(نيرسلا)امأعحارملايفًاركذاهدحأملنيورسلاو«(نيرّسلا)(و)يفتدرو:(نيورسلا)

.لحاسلانمةييرقتايرقوطقسمنيبعقت

.(ضایخ):(زءو)يفتدرو:(ضايح):(۳)
وهو(تتمشأ):تدرودقف(آيفامآ(مطزو«جب)يفتدرواذكه:(تحشأ)

.نوتمشيءادعألاتلعجيأةتامشلانمتشو«فيحصت

يمرامةرثكنمدصاف:ضنمهسو«قلع:ُوضنبوثو«رفسلانمدهجماوألوزهملا::(اوضن)

.(طيسولامجعملا)هب

يذلادومعلا:لالخلاو«(لالخلاك)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(ه)يفتدرواذكه:(لايخلاك)

امأ(طيسولامجعملا)ديدحوأدوعنم(كّشييأ)ءاسكلاهبلحخُياموهوأ«هبللختي

.(طيسولامجعملا)ريطلاهبعزفيتاعورزملايفءاسكهيلعبصنياموأ٠«فيطلاوهفلاينخلا

.(يتقرط):(م)يفور(ز)يفو(يقف):(و)يفتدرو:(يفد)
.(ترس):يفتدرو:(ترص)
يفءاللةيقبوأ«قلابوثلا:لمُسلاو«لَمَسعمج:لامألاو(لامشأ):(زءا)يفتدرو:(لامسأ)

٠(طيسولامجعملا)هوحنوضوحلا
.(الغلا):(ج)يفتدرو:(ادعلا):(1)

.اهنزولارسکنیو«فیحصتوهو(يلامآلا):(ب)يفتدرو:(يلامآ):(۷)

۳۹۸



اولاَسيّلاولايفيليضرمال٥

روبوأدُجَنبيوم٦٢

الويرادنمتولاماما٧۷

زجاعيآكيوال۸
ىلعیوليالللاوال-۹

الاتضئاوَضَمموقنمليلإ٠

اوناكثْيَحمهمناكام۱

يديصيرَحمُهْنمالوالال-۲

یميحبوايفيلقاوضَملبال۳

ىدّرلاىقلأهبموياذبحاي٤
المئملأملنإيمئالاي٣

نرىلشأهبالويشم

ملالنمىلوأالملاليت

مرلاحأآلارئازيماَمأودي

يدايقيطأ

نلالناومغرلامامزيفأ

ملاغإلاويفالےل
رسارايد

لايكللونازلةهيف
ملاكنموقاليذلاىَقْل

دَرُخألاقوفهلل

هرلامخإلاىلإعادنمت

ءاوثلاوًأطحخوهو(ىوثلا):(ه)يفتدرودقو«رعاشللةغلةزمحلافذحو«ءاوثلااهلصأ:(اوثلا):(۱)

.(برعلاناسل)ناكملابةماقإلالوط

.(اوثلا):(طز«جآ)يفامناکمدرو:(هب)

.(برعلاناسل)ىوتساوفرشأوضرألانمعفترأاملك::(دُّحَنب)

.(برعلاناسل)ضرألانمضفخنااملكوهودجنلاسكعرْوَغلا:(روُعب)
.(لاذعتلا):(ج٤«ب)يفامناكمدرو:(لالحتلا)

.(أ)يفدوحومريغتیبلااذه:(۲)

.(یولام):(زءو٤جب1)يفتدرو:(یولال):(4)

.(طيسولامجعملا)رجلاوأحمرلاوأفيسلادحيهوةيعج:):(٥)

.(برعلاناسل)داسفإلا:(لاغدإلا)

۔طخوهو(ًاطقاس):(و)يفتدرو:(طقاس):(1٦)
.فيحصتوهو(هاقال):(ط«ز)يفتدرو:(ةوقال):(۷)

۔(لابقإ):(1)يفتدرو:(لاق)

نوكياذبحدعبمسالانألءاطخوهو(ًاموي):(و)يفتدرو:(موسي):(۸)
.(ببح:ةدامبرصعلاناسل)اعوفرم

يو(ذإ):(زجبلآ)يفامناکمدرو:(نإ):(۹)

۳۹



رفتننکويسفئنهيشد نت

اهبيأتامانإ۷
بوطخيبتخانُألَهلس-۳۸

ُهلظيعلاراليبانکل--۹

هباوأبئاننمينبانام٠

ىلعنماوفاملل

مبلوسافرْبُصلادايقيطغأ
ايواطمدريغنمىبیقلت٢

o, |
دم٤

الولاحنويع
ملاشيفلْحلايراكيدع

مرلاصعفأنمددولاريريبيع

نيااحرطل
مرلاجلايحخرةَلناكفاموی

لاضإلاوبصحلاوالبلادَ
مرلاُغىلعانثلانسح

ملالَحوُونطقبوثن

ددلِعَدُحُنوذ

فئالاةفيخيفالونشأيفنناکام٥

.(يرمأ):(م«و)يفاهناکمدرو:(يلاح):(۱)

:(و)يفامناكمدرودقوةرورضللفلألاباهدموةموزحباهنأل(يلثْرتالو)اهلصأ:(ياثرتالو)

.نيبفيحصتوهو(ىايرتنعو)

.(طيسولامجعملا)لسعلاوهيرألا:(لحتلايراك):(۲)

.(يلاعفأ):(ز)يفتدرو:(لاعفأ):()
يفهيهقفلاوقأهلوًاهيقفناكدقو«يمرضحلاناميلسنبسيقةمالعلاهدلاوهبدصقي:(يبأ):(٤)

.رعاشلاهفلايذلا(لاصخلارصتخ)

.فیحصتوهو(هبدان):(ب)يفتدرو:(هبا):(٥)

.(ناکو):(ج٤ب)يفتدرو:(ناکف)

.(امل):(م٤ط)يفتدرو:(هل)
(لاغو)(طيسولامعلما)قالعأعمحلاوبلقلاهبقلعتيءيشلكنمسيفنلا:قلعلا(لاغقلع):(1)

٠ةرورضللنيونتلافذحو(لاغ)اهلصأ

.(طيسولامحملا)هدصقوعوجلادعتوأهسفنعاجحأيأ:هنطبىوطلاقي:(ايواط):(۷)
٠(طيسولامحعملا)ةكرعملادنعدعترييذلانابحلا:(ديدعرلا):(۸)

٠(برعلاناسل)فوخلاوعزفلا:لحولاو٠لَحَوعمجاهلعل:(لاحوألا)

 



20%670
نرلالقلاعماهولهالقدِبرغينمهلميبسارلبس£

ملايايدانيهباداعىلعيأ۳ُموَلاو٧

ملالفلكدنعاكيكريفقفنممكمكونيلذ۸

لاذرألاملذوأسالايفاقساقالىملاَذِإيهل٩
رلاجغتشسابكيبايبیلااذِإديدنصبىلنم

مرلاذُملاىلعاوُوُليالواربَصىجولاسَاوبكیموقيلنم٥

لحجمىغانبدخلامامانيا٢ )9لاخلابذُتنأىلئاوألادم

بهونبهللادبعىلإةبسنيسارلاو«(يحراخ)خسنلاةيقبيفو(ه)يفتدرواذكه:(يسار)

:یلاعتهلوقنمدمتسموهو«هللاليبسيفجورخلايعيانهوهفيحراخلاامأءةمكحملامامإيسارلا

جراوخلانماوسيلةيضابإلانأامك(١٠٠/ءاسنلا)(هلوسروهللاىلإًارحاهمهتيبنمجرخينمو)

قدصأ)و(شيفطاقحسإيبأل-جراوخلاوةيضابإلانيبقرسفلا:كلذيفرظنأ)

لوألاةقلحلا-خيراتلابكوميفةيضابإلا)(يبايسلل-جراوخلانعةيضابإلازيييفجهلا
.(۱۹-۳۸صص-رمعمیجبيلع

.ىحضأريخامنألًاطخوهو(درف):(ب)يفتدرو:(ًادرف):(۲)
.لمتوهو«(ةلمجيواني):(م)يلوفيحصتوهو(ةلمجاوداني):(ج)يفتدرو:(ةلمجيداي)

.(نحن):(طو٤جب)يفتدرو:(نخي):(۳)

.فيحصتوهو(يقلأ):(طزءوريفو(ىقلي):(ج٠بأ)يفتدرو:(يفلأ)
.(اب):(م)يفتدرو:(ايب):(4)

رعشلانمدهاوشهلو«فيفختللليقوةرورضانهنونلافذحنأريغ‹عوفرمعراضملعفنوبكرياهيفلصألا:(اوبكري)

نسبرمععلوقرثنلانمو(اوبضغيملومهوكلماذإمحلاومأسانلااوبضغيذإو)ميزخنبنهيألوقرعشلانمفرشلاو
٠(٢٤۲‹446£صنيهاش.د-ةيوغللارئارضلا)(..اوعمسيفيكهللالوسراي)للوسرللهلعباطخلا

:(ز)فو(ىغولا):(و)يفو«فيحصتوهو(ىحولا):(طأ)يفتدرو:(ىحولا)
.(طيحملاسوصاقلا)هتمدشأوأ«افحلا:(ىحولاو)«فيحصتًاضيأوهو(اخولا)

.(اوبکري)يفهانلقامهيلعقبطنياهنمنونلافذحو«(يولي):(زء1)يفتدرو:(اوولي)

.(لاذعتلا):(ج«ب)يفتدرو:(لاذعلا)

.(دجنملا):(ج٤ب)يفاهاكمدرو:(نيأدحنلا)

.(لبىلألا):(و)يفاناكمدرو:(لئاوألا)
ءاولو«ريخهيفتعسوتامو«مألاوخأ:اهنمناعمامللاخلاو(لاحلا):()يفتدرو:(لاخلا)

.(طيسولامجعملا)شيحلا

۳۷۱



سوخونعاطغلايقلييذلانأ۳
لضمرشألاجربنمداعله٤

ىقلَهسانأيفداعلَههد

يصئرټبکهاهيفنملكمأ
الوالةءاربيفاماوُرظَْيم۷َ

يتلايهمُمايلداورثآق۸

مهلالممهلاه4
اكبلالاطمهراديفاوُكَحُضَينإ٠

مهمولاَنوَقباسلانوقباسلاو-1

امّسلاكالشأنْسألابٌمُهاقْلَت٢
20.ہدککوےهو

اولخدافندعتانجمکارشب-۳

نموُنيدلثم

لافألابلوقلارعينموأ
يبانملقةَدْجتوُد
ملامألاوهغيف

نلافلألاالونارشعلآيف

هرلالحمْضالإاهاراصقیَصقأ

نآلاميمحلارکذ

لاولولاولولااديمهس
لاضفألاوقبُسلابًادغىلوأ
لازلرلاوسابواقلموي

دغّسلاباهبوُب

ىلعألاكلمانودوهليقو«ءاشاملوقينميلالهأةغليفكلماوهو٠ليفعمج:(لايقألا)

.(برعلاناسل)

٠(نبنموأ):(ز)يفتدرو:(لابشآيبآنمله):(۲)

.(طيسولامجعللا)‹لَمَحعمج:(لامجألا)

يتدروامفالخبونزولابلخياموهو«اهلبقيلا(ال)نودب(الو):(هه)يفتدرو:(الوال)

.اهنابثإىلعتصنثيحخسنلاةيقب

يتداهجلاىلعضحتتايآنماهيفامببسبنارمعلآولافنألاو(ةبوتلا)ةءاربرّوُسىلإةراشإلا*

.سفنألاولاملابهللاليبس

.فیحصتوهو(اهراصق):(م)يفتدرو:(اهاراصق)

نأامإو«ةرورضللءاتلافذحو(َدُعَب)عمي(تاهيه)نوكتنأامإ«ناهجواملانهاهيه:(اهيه)

.(برصلاناسل)ءيشلانمةدازتسالللاقتةظفليهو(هيإ)عم(اهيه)نوكت

.(مهاقلي):(ب)يفتدرو:(مهاقلت):(۷)
.رعاشللةغلةزمحلافذحوسأبلابيأ:(سابلاب)

۔(اذإاهیف):(و)يفاهناکمدرو:(اهاوبأ):(۸)
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شرعتحتنماهناوضرلإيراهحتنماهراهلأ٤
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مرلاسلّسلادرابلاليبسلسلاباملوَح[ىعست]فرطلا٥

۰272۰و7و

د®ا٠0

[تق]

.لمتحموهو(امناضور):(ج٤ب)يفتدرو:(اهناوضر):(۱)

.(ىلاعتوهناحبسهللا):هبدوصقملايلاولاو(يلاعلا):(طءو«ج«ب)يفاهناكمدرو:(يلاولا)

.()تدرودقف(م٤«يفامامأ(طزو«ج٤بءآ)يفتدرواذكه:(یعست):(۲)



:ليوطلانملاقو
لاکمايعرقلااذةفكاعأ١

اهعلطبليخلااميفق-۲ رلارناشتاي
اذكمهرايسبيللارخافنمو٤

[٦٤[

و

نرلتاقلانيعبىلاهراأ

نرلكاشلالذََسدعبهمنسحب

ملئالخلاعورفیوااذکيلف

ن[لئادجا]يذهکوأيذهکاطورق

.اهلمكأبةديصقلااهنمتدقفثيح(ن)يفادعامخسنلاميجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.(طيسولامجعملا)ماتلاٌرْعّشلا:(عرفلا):(١)
.(لباقملا):(ط«زء1)يفتدرو:(لتاقملا)

‹دحاوعمناظفللاو«ءاخرإيأ(اخرإ)تدروخسنلاةيقبيفو(هه)يفتدرواذكه:(لدس):(۲)

.(طيسولامحملا)رعشلاورتسلاوبوثلالدس:لاقي«لاسرإلاوءاخرإلا:لدسلاف

اموهوخارمشلاوأ«ةلخنلاقذعوهولوكشُعوألاكثععمجليكاشعلاو‹ليكاثعلااهلصأ:(لكاشعلا)

.(برصعلاناسل)مركلانمدوقتعلاةلزتعبةلخنلايفوهو«رْسْبلاهيلع
دقو(طيسولامحجعملا)‹اهبهبط:ةيلاغلابهلّلَعو«ةرورضللةيناثلاماللافذحويللغواهلصأ:(يلغو):()

هبط:َءيشلاللَع)اضيااهلصافتحصنإو(يلع):(طزو٤ج٤بءا)يفتدرو
.(برعلاناسل)بيطلايأ(للعلاكانحنمييعنممالو):سيقلاؤرسمالاسقو

يفتدرودقو(طيسولامجعملا)رينعلاوكسملاكبيطلانمطالخأةيلاغلاو«ةيلاغعمج:(يلاوغلا)

.لستوو(ناوقلا):(طءو)يلو«فيحصتونيويلاوصلا):(5
۰(او):()يفتدرو:(ينزف)

.(وتلا):(1)يفاهناكمدرو:(يلحلا):(٤)

وهو(غوصلا)نمهفحصميهو(عوصلا):(و)يفو«(يلحلا):)يفاهناكمدرو:()

:(و)نوفيحصتوهو(اذهکوااذھک):(ج«ب)يفتدرو:(يذهکوايذهک)

.(يذهكوأاذهک)

.(طيسولامعلا)ةضفوأبهذوأردنمنذلاةمحشيفقلعياموهو(طر)عمجطورقلا:(ًاطورق)
٤فيحصتوهو(لئالحلا):اهيفدروثيح(به)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(لئادحلا)

لبح:لاقيلتفلاوهولدحلانمنوكتدقوةلكاشلاوأةقيرطلايهوةليدحعمج:لئادحلاو

٠(برعلاناسل)ةدشبلوتفميأليدج
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هنهكک5ازورلإيسيلالو٥
يلحلاةريفدعاماخُسكامو٦

ترفكليلاكألاجيرامَشنكلو-۷

Ae ۰ َ

امرت[يديمتناام]ىلعيديمو-۸

لللاط[اذك]كَِع
رُواضلةّضبلاىلع

للاكألايذهَضَْيلقكي
ملحاسورهفنياَبناصغأك
مرىلتاقكعبراواهلاَنوُيُع

عمجزورحلاو«فیحصتوهو(ًازورخ):(ط)ينو(ًاريرح):(1)يفتدرو:(ازورح):(1)
٠(طيسولامجعملا)ةميمتلاوأٌَدوُملا:

.(هذ):(()يفتدرو:(هذهک)

فلاألاب(یذک)تبتکدقف(ميفامآ(طزءو«جبآ)يفتبتکاذکه:(اذک)

.طخوهوةروصقللا

۔(رُک):(ج«ب)يفتدرو:(رْضُخو)
وهودحاويعمينيظفنللانأللمتحوهو(ماحُسك):(و«ج«ب)يفتدرو:(ماخُسك):(۲)

(ماجسك):(ط)يقو(ماسحك):(1)يفتدرودقو(برعلاناسل)دارسلا
.فيحصتامهالكو

.فيحصتوهو(الخلا):(طأ)يفتدرودقو«ةرورضللةدشلافيفختويلااهلصأ:(يللا)
.(برعلاناسل)ةعاصنيفةراتمحللاةريثكيهوأةمعانلادلحجلاةقيقرلايهةضبلاةأرلل:(ةّضْبلا)

.لمتحوهو(انسحلا):(ب)يفاهناكمدرو:(اضيبلا)

.(طيسولامحعما)رهاوجابةباصملاوأ«جالاوهولسيلك]عمج:(ليلاكألا):()

.(طيسولامحعلل)تّطغيأ:(تّرفك)

.فيحصتوهو(اذه):(م٤ط«زءو1)يفتدرو:(يذه)
.(لكالكلا):(م٤طءو«ج)يلتدرو:(للاكألا)

:(و)يفو(يديحتنأ):ينوبوصألايهو(ج«ب)يفتدرواذكه:(يديمتنأام):(4)

ءاتلانأريغاهانتبثأيلاسفنيهو(يديمنأام):(ه)يلو(يديمالنأ)

.نونلانعتلصف
.(طيسولامحعللا)رجحلا:رهفلاو«فيحصتوهو(رهف):(ط)يلتدرو:(رهف)

.(طيسولامحعلل)رظنييأونرياسنرنميرظناويأ:(راو):(٥)
ييعب):(زا)فو(لتاقملانيعب):(و)يفو(لتاقييعب):(مطء1)يفتدرو:(يلتاقكينيعب)

.رمألاعفأتيبلايفلاعفألالكنألهانتبلأامبوصألاو«نزولابلفتفيرعتلالأو(لتاقلل
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لئاذولاُديدْجَتكّبسَحو٠

ىرأيكلدوقُملاظنىلإيدوُعو-١
يلعالويکاتسافتعشناو۲

يلدَحئوأيرظناوأىلبقاالو-۳

يلناكلماكتنأاملكلامج-٤

اسمداهماجهتىلعترص١
يىثرغاي١

و

قرَبشضضفَباهُلُحَف

«لياتألافكيفكاضح
لزاغللافاسلاُہهِطَفلعب

«لذاملايوألابولوى
مرلئالدلاىدْحِإتاريخاةروُصىلع

لئاوحلاتارصاقلاميه

7لاككنُسُحْنَعامهيساقأ

.(هیبشت):(ط)ينو(دیدحت):(ز)يفتدرو:(دیدحت):(۱)

«فيحصتوهو(لباوذلا):(و«ب)يفتدرو:(لوألارطشلايفةروكذملا):(لئاذولا)
.(طيسولامجعملا)ةليذوةولحلاةضفلاكئابسىعانه

.(طيسولامحعلا)ةآرملاوهوانهرخآنعماملنكلو«ةليذوعمجاضيأيه:(يناثلارطشلايلةروكذملا):(لئاذولا)

:(ب)يفوماظن):(طزءو٤جأ)يفدرو:(افكيفكباضحخ):(۲)
.(اهيفكبًاباضخ)

.(ط)نمةملكلاهذهتطقس:(تعش):(۳)

.(يللعتكانه):(و)يفتدرو:(يللعتتالو)

.(لزعب):(ج٤ب)يفتدرو:(لزغب)

.(لزاما):(ج«ب)يفتدرو:(لزافلا)

.(يليقف):(ط)فو(يليقأ):(ز)يفتدرو:(يلبقا):(4)

۔(يرظناو):(طزءا)يفتدرو:(يرظنأوأ)

.(يندحتو):(طزو٤ج٤با)يفتدرو:(يثدحتوأ)
.فيحصتوهو(بيعلاب):(م«طززء1)يفتدرو:(بتعلاب)

.(اله):(م٤زآريفامناکمدرو:(نااً):(٥)

.(یدها):(مطز1يفتدرو:(یدحإ)
.ةيفيرعتلا(لأ)نودب(لئالد):(م٤طاز٠جبأ)يفتدرو:(لئالدلا)

ءلاغتشألاىلعوهاإانهاهبصنف«نازئاجعفرلاوبصتلاو«(كانيعو):(ط)يفتدرو:(كينيعو)
.ًادتبماهرابتعابعفرلاو

.(طيسولامحملا)رصللاةقيقدنطبلاةصيميأ:حاشولاىثرغةأرمالاقي:(نيحاشولاىثرغ)

.(نم):(طز«ج٤ب)يفدرو:(نع)

.(اهنسح):(و)يفتدرو:(كنسح)
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اهَحْبَضلحالخلااًيرايركذأو-۷

اهركذيشلةئانهواي-۸

تقادقفتبرفادراكفو-٩
2 Je he اهباقرماستملاماسلانسخو-٠

o~و7

ةظفللكنمتبثدقينلإالأ

[امو]ىّنمناکامىلعكابو٢

مهَحْدَمدصقأهللاوامهللارف۳

مهمدابياثلاىلوأليإو٤

نرلحالخلاايرتأذإاهلخالخ

رلشاكايشنشستاذِإيلابب

«مرلئاهِلْرلانمصعدىلعصغدک

لطابألالأيفاهبُتْحَدَم

ملاوألايلايللايئميفلوقام

مِلياحشارکيداّصلاامٌنكلو

.(ليخالخلا):(ط«ز)يفتدرو:(لوألا):(لخالخلا)

يآ٤«فيحصتوهو(اهحيص):(ز)يفو(اهبحص):(ج«بءا)يفتدرو:(اهحبض)
.(طيسولامجعملا)(ًاحبضتايداعلاو):ىلاعتلاق«ليخلاوأبلعثللنوكيامةداعو«ترص

:كلذدعبلاقهنأل«فيحصتوهو(انرضحيو):(م٤طءزء1يفتدرو:(ايرطخيو):(۲)

.(ايباهُرُكذ)
.(طيحملاسوماقلا)اهمايقدنعروتفاهيفيلايهةنانهولا:(ةنانهو)

.(نيشك):(م٤طزلآ)يفتدرو:(نیشحت)

دازوامنياوبريابرنم٤تمتيأتیرو٤(تسند):(و«ب)يفافاکمدرو:(تبر):()
.(طيسولامحملا)

.(تعفادتف):(ط)يفو(تيادتف):(و)يفتدرو:()
.(طيسولامجعللا)ةريدتسملمرلانمةمطقلا:صعألا:(صدك)

.(ىماسيالام):(ط)يفو(ماستالام):(زءو«جب1)يفتدرو:(ماستملام)

.(دقو):تدرودقف(فه)يفامأخسنلاةيقبيفتدرواذكه:(امو):(٥)
.فيحصتوهو(يلايلل):(و)يفتدرو:(يلايللايف)

:(ب)يفو(يدصق):(ط)يفو(تدصقأ):(ط؛زءو«ج)يفتدرو:(دصقأ)
.نزولانعجورخهيفو(تدصقام)

۔فیحصتوهو(لباببتحالو):(و)يفتدرو:(لئانبحالو)

.(و)يفدوحومريغتيبلااذه:(۷)
.(طيسولامجعملا)ديدشلاشطعلا:ىدّصلاو‹ناشطملا:(يداصلا)

(لياحتلا):(ط)يفوناتياورلادحوت:(م)يفو(لواحتلا):(ز«ج)يفتدرو:(لياحتلا)

.فيحصتوهو
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ضفانمهبتلت٠
ةوسالابناسخنإالأ٢

تلأيفإيها٧ يتصقيتلأتل

ُتلْذاَحُتمثقاثيملكَلتلمح-۸

يتو:مولاتأوتراحو۹

ادونحناروُکم٠

اعضيسرمُلالمليطاطأ-٢۳

ةرهجكيفيضئرأالام۲

لاعنلزُ

‹رلئاوغلامَحرْعَدلانإوٌرْسَعو
«ملزاوئلابيللَاتلأوميلُع

(رىلفاححجتغازوَكملعب

مرلباولاحارايليخبتلوو

نيلذلایساقأافيه

ياراشليترق
7ا۳.1

مقوكيردصيلوىضغاو

ءاظلاب(اوتظف):(طزءو٤جءبءا)يفتبتكدقو(طيسولامجعملا)اولخبفيأ:(اونضف)

.مسرلايفًاطخوهو

.فيحصتامالكو(يلانلزت):(ز)ينو(يلاعنلزي):يفتدرو:(ٌلاعنلزت)
فعضلاوهونهّولاثنوؤمةنهولاوفيحصتوهو(ةو):(ط)يفتدرو:(ةنهو):(۲)

.(طيسولامجعلملا)

.(يصغب):(ط)يفتدرو:(يصقب):(۳)

:تغازو(تلاز):یرخأةياوردحوت(م)يفو(تغار):(1)يفتدرو:(تغاز):(٤)

(ممولقهللاغازأاوغازاًملف):ىلاعتلاق«(طيسولامجعملا)دصقلانعتلاميأ

.(٠/فصلار

.(تنابرایو):(ط«ج«ب)فو(تنأوتراخو):يفتدرو:(تنأوتراحو):(٥)

.(موقلا):(زە«وج.ب)يفافمناكمدرو:(مويلا)

.فیحصتوأ«خسانلانمفرصتوهو(تلحو):(و)يفاناكمدرو:(توو)

.(طيسولامحعملا)رسحتيوثيغتسييذلارطضلملامولظملاوه:فيهللا:(ًافيل)
.ديعبوهو(ملعلا):(ج)يفو(رفكلا):(1)يفاهناكمدرو:(ملظلا):(۷)

.(الا):(ز)يفتدرو:(الام):(۸)

٠(برعلاناسل)ةراجحلا:لدنحلاو«لدنحاوه:(لدانجلا)



ىرولايذةلامإاضغإلابلواحُأ٤
مغرلاباذانااھف٥

اطايفٌرسسلاونالغإلايفمْنلانم٣

ميِظَعابلارفاغایف۷

يبأالانأألراشابلتالو-۳۸

كالاحكنمىدفألياو
«رلئاسولانيَعمرحلاىمْعأفكي

رِلُهاَحْلايفوأنافّرعلايفدّمَعلايو

J ^o 2 07

«هرلزالزلامويرايْخألاالويماو

.(يدخ):(ج)يتاهناکمدرو:():(۱)

يو(عودخلاب):(ز)يفو(جودحخلل):(و)يفو(لوذحلل):(ج)يفاهناكمدرو:(عودحلل)

.(عوذجلل)و(لوذخلل):ناتياور(هشماه)

.(امدح):(ط١)يفتدرو:(اهذَحب)

يفنوكتيامىذقلاو‹ىذقلااهيفىقلأ:هنيعىذقأو«(يذقأل):(طأ)يفتدرو:(ىذقأل)

.(طيسولامجعلل)امهريغوصّمغوصَمرنمنيعلا
.(طيحملاسوماقلا)هبىفتشينيعلايفعضواملكو«لكلاوهو«باتكنزوىلع:(لاحك)

.(اطعإلاب):(و)يفتدرودقو«رعاشللةغلفذحوءاضغإلاباهلصأ:(اضغإلاب):(۲)

.(اذلامآ):(ج٤«ب)يفتدرو:(يذةلامإ)

.(نزحلا):(ط)يفتدرو:(مزحلا)

.(لساكتلا):(تهشماهو«طءو«ج«ب)يفاهناكمدرو:(لئاسولا)
.(لبقاف):(ط)يفانامدرو:(ةبوت):(۳)

۔(يلئاسو):افاکمدرو(ط)يفو«(ليآ):(ج)فو(لباو):(١)يفتدرو:(لئاو)
:هللاىلإلآوو«صلواحب:لئينالفلو:لاقي«عحاريألئاوو‹هانتبثأامباوصلاو

.(طيسولامجعملا)عحر
.ًاطخوهو(نالعإلاو):(و)يفتدرو:(نالعإلاف):()

.(دمعلايف):اناكمدرويفو(سلايف):(ز)يفتدرو:(سلاو)
.(یلبتالو):(ھهشماهو«ط«ج٤ب)يفتدرو:(لتبتالو):(٥)

۔(تالزانلاب):تدرو(ط)ينو«(انأ)ةزمهفذحب(انالرانلاب):(م)يفتدرو:(نأالرانلاب)
امهریغيفاما(مطزيفنکمموهو(يبأالو):(طزواجبآريفتدرو:(يبآال)

.نزولارسكنیف

۳۷۹



ee , e ںريلکاذواذیمطخحارانایلاقاذكلامرْخَزىلعىوقثالفانرجأ ۹

«رلطايألاوىوُشلاعرنمهآالكراسلاىظلنمانْرحأانرجأ٤
(رلسالسَبُحسولالغُألمحالومماقمعقلاتيفةقاطالو1

ئاسااذاسَراملَكىلإيندشاوكركْشبيروابايو٤
رئالهسنمجهىليقوبراركالو۳
هيلعلّصوهيفكيعادلااندّمَحُم٤

[تئ]

(كبرضقَلكلاماياولاقو):ىلاعتلاقراسلانزاخ‹كلاميدوصقللا:(كلام):(١)

O.(۷۷/فرخزلا)

.(زيفدوحومريغتیبلااذه:(۲)
.فيحصتامالكو(ىظلنأل):(و)يفو(نمآىظل):(م)يفتدرو:(نمهآىظل)
:ىلاعتلاق‹فارطألارئاسليقودلحلارهاظليقوسأرلافحقليقومسحلافارطأ:ىوشلا:(ىوشلا)

.(طيسولامحملا)(ىوشةعازن«ىظلاهنإ)
فيحصتوهو(لطابألا)تدروخسنلاةيقبفوباوصلاوهو(ط«ج)يفتدرواذكه:(لطايألا)

ةرصانلاليقو«بّرَقلاليقو«نمعالضألاعطقنم:لطيألاو(لطي)عمجلطايألاو
.(بورعلاناسل)(ةماعناقاسويظالطيأهل):سيقلاؤرمالاق«اهلك

الاولاق):ىلاعتلاق«ستجللةيفانلاالمساامنألاهبصنوةرورضللاهيفنيونتلا:(ةقاط):(۳)

-(٩٤۲ةرقبلا)(هدونحوتولاحبمويلاانلةقاط

.(اهيف):(ط)يفتدرو:(انيف)

.(لسالسلا):(ج٤«ب)يفتدرو:(لسالس)

.(كركشل):(ج«ب)يفتدرو:(كركشب):(4)

۔(لئاسولاب):(ج٤ب)يفتدرو:(لئاسرلاب):(٥)

۳۸



.®۰م

لماكلارحبنملاقو

يليحرويضمنمال۱

اجراموُجَرأۇرانإ=

7٤۴n
تلطعضرابيوثآىمىتح٤

o ofa o ۰ 7
دلبارهويزخلارادبينڻي٥

40و771 نشميأءاهفسلابحيال١

]۷٤[

وُتم(نِٳيرشبتس

ريلايلاَقَراَقنم

«ريليحرُبطَحدكاكبأالويموت

لودرروشتلاهوداهتم
مرلوكبهةشادقأتدقق

„0 Oo

رليقرشأبتمهةّمرَعنع

اهھهنمتطقساطازهاجءبءأ)يفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

(ت)يفةدوحومريغةديصقلانأامك‹اهيلعلمتشتيلاةقرولاطوقسلكلذو(٢۳ىلإ-٦نم)تايبألا

.اهقاروأنمددعنادقفلكلذو

نزوىلعتسيلونلعافتمنزوىلعتايبألايفةدراولاتاليعفتلاضعبنأل‹لماكلاوهةديصقلارحب*

ةيفاقلاوضورعلاملاعمرظنأ)امهمراقتةدشلنيرحبلانيبطلخلاثدحياماريثكو«زحرلارحبيفدرتيلانلعفتسم

.(٠٠صدعسألاد

.(نع):(ط)يفتدرو:(نم):(۱)

.(طيسولامجعملا)عحريأهرفسنملفق:لاقي«عوحرلا:لوفقلا:(يلوفق)

.(ريغب):(ج٤ب)يفتدرو:(بغل):(۲)

.(وأ):(و)يفتدرو:(ول):(۳)

.(يمول):(م٤ط)يفتدرر:(يمون)

.(ولو):(و)يفتدرو:(الو)

.ناستياورلادحوت(م)يفو«(ُدَقْف):(طء1يفاناكمدرو:(بطخ)
.(طيسولامجعلملا)رقتساوماقأيأ:ناكملابىولاقي‹رقتسأوميقأيأ:(يوثأ):(4)

.(اهيف):(ط)يفاهناکمدرو:(اهنم)

سالانمنودلاوهو(لذر)عجلوذّرلاو«طخوهو(يلوذر):(ج)يفتدرو:(لوذر)

.(برعلاناسل)

.(يوثي):(ط)يفتدرو:(نشی):()

.(نزحلا):(ج)يفتدرو:(يزخلا)

.فيحصتوهو(وهو):(و)يفتدرو:(نهو)

.(برعلاناسل)مخضلاديقلاوهو«ليكعمجلوبكلا:(لربكب)

.(بسحت):(ج٤بأ)يفتدرو:(بسحب)
(هافسلا):(م«ط)يفتدرو:(ءاهفسلا)

۳۸



يمهنماوفردق۸
ۇرايآمشوقنمیسيبسَح٩
اوّيسُحَيمآاوأردقدعبلأنم٠

الفافوَعناوعلبلابام١

ًالَقْحَحمهرمَنإمهيىفكَف١
يسفلُتْمّشَجيذلانإ۳

لوشرمسابلوأموق
,Conەە oوروک

«ريلوهنویضغولاموييرضحمنم

اللت لوےسلرمكرمالإ
هلياريسغنيألافاخإلان

)©(ررصلادماب
aiَو1َ

نرلیلغلَكنازُحَأهبيفطا

لونذنَحخريغنيأللارصنتت

۔(لخولُځَر):(ط)يو(ليَ):(ج«ب)يفتدرو:(لحرولح):(۱)

نومأيمفنومأتاوىوكتنإموقلاءاغتبايفاونهتالو):ىلاعتهلوقيفءاجامك(ءاغتباو)اهلصأ:(اغتباو)
.(١١٠/ءاسنلا)(نوملأتامك

امغنأعمامهنمنونلافذحو«(اوفرعت...اوفرعت):(م٤ز1٤)يفتدرو:(اوفرعي...اوفرعي):(۲)

هلومزاحوأبصانريغنمعراضملالعفلانوتفذحةاحتلاضعبزاجأدقو«فيفختللليقوةرورضناعرفرم

.(٢٤٢٤۲٤٤٥٤۲ص.نيهاش.د-ةيوغللارئارضلا)رظنأ‹ةيرثنوةيرعشدهاوش

(طيسولامجعملا)يوريحبرشوألوألابرشلابرشيأ:لهن:لاقيبرشلا:لوهنلا:(يلون)

.ةكرعملاىلإهدوروانهدصقيوهو

.باوصامھالکو(يلوؤسل):(ط)يفتدرو:(لوئسل)

.(مل):(ط)يفتدرو:(مآ):(8)

.(بورعلاناسل)مدقلاوليصألاوهليثألا:(ليثأ)

يفهبفيرعتلاقبسدقويراشلاةزمحيبأفوفصيفاوناكنيذلاةداقلادحأةبقعنبجلبوه:(خلب)

.ناويدلااذهيفةيناثلاةديصقلانم(۳٤)مقرتيبلاىلعقيلعتلا

لترتتقيسدقويراسلةزسجيأبفورعلايميلسلافوعنيراتخللاةزمحويأوه:(فوعنيا)

.ناويدلااذهنمةيناثلاةديصقلانم

قيلتياهتجرتتقيسدقو«قحابلاطببقللايرضيدنكلاىببلادمهبدرصقلل:ر

.ناويدلااذهنمةيناثلاةديصقلانم(٤٤)مقرتيبلاىلع

.(مل):(ز)يفتدرو:(م):()

.لمتحوهو(تارح):(ط)يفو(رارحأ):(زءا)يفتدرو:(نازحأ)

.(لیلع):()يفتدرو:(ليلغ)
وهو(تمشحأ):(ط٤آ)يقتدرودقو«فلكتيأمشحتو«ةقشمىلعُتفلكتيأ:():(۷)

.(برعلاناسل)(ٰيفَلكيأارمأنالفيمشحأ)لاقي٤«باوصًاضيأ



اميميفْنألايمَحنملَه٤

املشاليلناوخإلااعدق١

مهبمرکأةفنممهبمركأ۷

f ذقفاروشدماايدبعَماي-۹
eوم

ليلخلاوحانباومراو-٠

انامُعغىلجيذلاكاد٠

رللدصقللِفس
ليٍرطليلحجياه
ريلولځويفقراطنم
لمحومحيدانمهيدان
نرليوعوةقرحنعىدانيد

هرىيليلخهللايضّرلاراس

نردلکلیواعرف
ىفطلاميغ

.(برعلاناسل)ةَرْيَغوةفئأوذيأ:(فنألايح):(١)
.(يرشح):(ب)يفاناکمدرو:(یرسک)

ايرو«رعاشلانبايأدمحأيدلواثلاو«دمحأ(شم)يدو:لوألا:نيينعملمتحت:(دمحأيلْحَن):(۲)

۱.وهنمفرعنالودمحأهسادلوهلناک

يفو(لولح):(طجءب)يفو«فيحصتوهو(يليلح):يفتدرو:(يلولح)

.(يليحر):(ز)

ءءاثغلانمليسلاهلمحيامو«بيرلا:ليمحلاو«(ليمح):(م)يفتدرو:(ليج):()
.عضوملااذهيفةبسانماملسياو(طيسولامجعملا)

.(مهتقفاو):(م)يفتدرو:(مهتفقاو):(4)

.(نم):(ط٤ج)يفتدرو:(نع)
بابنمدمحأنيونتو‹«رعاشلاباحصأضعبامهنأوديرامهنمفوعنال:(دمحأ-ديعم):(5)

.فرصتيالامفرص

.(یلع):(ز1)يفامناکمدرو:(دقف)

.فيحصتوهو(ريس):(ز٤آ)يفتدرو(راس)
.دئاصقلاضعبيفهتمجرتتقبسدقو‹يصورخلاناذاشنبليلخلامامإلاوه:(ليلخلا)

.(لوبذب):(ط«ج۽ب)يفتدرو:(لويذب):(۷)

TAY



كّسآوأىرقلاىداويفولَصنماطُخوطييذلاكاد-٢
o‘اتلادنذلاكاد e2
)یرنباوتلصلاودشارنمىضىدقاملبي۱١كاد-۳۳

.بوصألايهو(راس)(م٤طز«ج٤بأ)يفتدرو:(راص):(۱)

لتقويومألاشيحلاوةيضابإلانيبةكرعملاهيفتعقوو«ةرونملاةنيدملالامشعقيعضوم:(ىرقلايداو)
.(٢٢٤۲-٢٤۲۲ص-۲۳جناغألارظنأ)ةنسكلذناكوةبقعنبجلبيضابإلادئاقلااهيف

.(نم):(ج٤ب)يفافاكمدرو:(وأ)
لتاقميفلأدوقيناكيذلاةعرزنبملسأيوسمألادئاقلانيبةعقومهيفتراد‹قارعلابعضوم:(كسآ)

كلذعموًالتاقمنيعبرألالبيبأعابتأناكوةيضابإلاةمئأدحأريدحلانبسادرملالبيبأنيبو

:تاللاميتبنمكتافنبىسيعلوقيكلذيفو«يرمألاشيحلاىلعراصتنالااوعاطتسا

انونمؤمجراوخلانكلومتمعزامکكاذسيلمتبذک
انورصنيةريثكلاةئفلاىلعكشريغةليلقلاةئفلامه

(١۱۸«۲/١۸٠-دريملل-بدألاوةغللايفلماكلا)

منيذلاةمكجملااياقبنمنيفلأبراقيامهيفناك,ةاىمسيةفوكلابرقعضوموه:(ليَخُنو)

نمبلاطيبأنييلع:مهيلإهحوف«ناورهنلاةكرعميفيسارلابهونبهللادبععماوجرخي

.(١٤٠صقياسلاردصلا).ًاعيجارلتقف«؛كلذاوبأفهيلإمهوعدي
تيبلااذهوناذاشنبليلخلامامإلالبقةمامإلالوت«يدمحيلاديعسنبدشارمامإلاوه:(دشار):(۲)

دشارمامإلاةمجرتتقبسدقو«ليلخلاىلإةهحومةديصقلاهذهنأل«كلذىلعلدي

.ةقباسدئاصقيف

يذلامويلايفعيوبوه۲۳۷ةنسنامعبةمامإلاىلوت«يصورخلاكلامنبتلصلامامإلاوه:(تلصلاو)

ةنسةدصقلايذيففوتواريثكهتمامإيفكلامنبتلصلارُو«رفيحنبانهماهيفتام

.(صيلاسلا-١ج-نايعألاةفحت)باتكيفهتريسرظنأ«ه٥

بوبحمنبدمحمهنياوأبيبحنبعيبرلامامإلاذيملتليحرلانببوبحمنايفسابأهبدصقي:(ليحرنبا)

خرؤللاخيشلاهححراميفلوألاةافوورابكلاءاملعلانمامهالكوححرألاوهوريهشلا

امأه۷٠۲ةنسيفوتيذلاهللادبعنبناسغمامإلانمزيفتناكيشاطبلادومحننفيس

-نايعألاةفحت)يفتدروامكه٠ةنستناكدقوةفورعميهفبربحمنبدمحمةافو

دومحخيشلل-١ج-نايعألافاحتإباعكيفامهملكةريسرظنأ)(١١۱ص١ج
ٹیحبوبحمنبدمحمةافوخيراتيففيحصتثدحهنأةظحالمعم(يشاطبلا

.نيتئامونيتسةنسباوصلاونيتئامونيتنسةنستناكامنأركذ

 



ْسُملرياليذلكاذ٤ امل

بحهلإلايفلعريعاي
اواتبرلحريعاي٦

ىدألاعقدقطمَلحريحاي--٧

انونسمىروَلحنريَاي۸
ةحاَرنمابللَهلحريعاي۹

ادقنسميتنليحاي٣
الغلعريَاي

سلافل لوَتنمِعَت

لوُقەهجوبناوخإكدا

)0ليكهافسلادعيتسارو

رذَحَوذحنرع

«هلیهصدعبيغبلاتاقشقشنم
لوفةاندنمايَدَلاُمِم

لوطبارحللایدل

ملیدنمىضُمامیف

.(طيسولامجعملا)براحملاةدعيهوةمأللاسيليأيدنجلامفلتساو«(املستسم):(1)يلتدرو:(ًاملتسم):(۱)

.(نيملستسملا):(ج«بأ)يفتدرو:(نيمعلتسللا)

ةفصلاوةفصاهتأل(لودعلا)فيرعتلااهقحناكو«(لوذع):(ط«ج)يفتدرو:(لودع)

ىلعناكاذإرثنلايفيحزئاحوهوةرورضللءاجامنإ(لا)فذحنأريغ«فوصوملاعبتت
.(٤٤۸صماشهنبا-بيبللاغمرظنأ)دمحأنبليلخلابهذمىلعكلذو‹اهدوحوةين

.(ءادنل):(ط)يفامناكمدرو:(كادان):(۲)

.(ءاهفسلا):(مأيفتدرو:(هافّسلا)

.فیحصتامالکو(نکی):فو(قطي):(م)يفتدرو:(قلع):(4)
.(البلا):(ج)يفامناكمدرو:(ىذألا)

(طيسولامعما)ليخنلارامنعطقناينعيوناحيحصناظفللاو«(دَ):(طز«جءب)يلتدرو:(ٌذح)

.(طيسولامجعلا)تادهمثتراثةنتفلاوأةجضلايهوةقشقشعج:(تاقشقش):(5)

.(ج٤بيف(۳۱)مقربتيبلااذهدرو:(1٦)

.(ج٤ب)يف(٠٠)مقربتيبلااذهدرو:(۷)

.(رديإمثسيحنمهذسخأوهكلهأ:هلاتغاوالوءيشلاهلاغ):ناسللايلءاج:(انلاغ)

ثارقلايفًافيساخيراتمملنأريغ«ناجيبرذأنممهلصأمجعلانمليجمهمليا:(ليقعومليد)

٠(۳۱۷ص-¶جديشروخميهاربإويوانتنشلادمحأ-ةيمالسإلافراعملاةرئادرظنأ)يمالسإلا
نامُعاوزغوهودعهيلعاورصانوديعسنبدشارمامإلاتفلاخيلاةليبقلايهفليقعامأ

ىلعةركلااوداعأمهنأريغ«مهيغبهبلصأتساومهعومجهبقرفشيحبمامإلامهيلإراسف

.مهيلعةرصنلالحجألليلخلامامإلابدجنتسيانهرعاشلادحبكلذلوليلخلامامإلامزيفنميلا
.)٢٤۳۰٢۳۰ص١ج-نايعألاةفحترظنأ)ءاسحإلااوناكليقعنأركذيو



êو00مم

تلحريَاپ۳۲ انقاوُسأ

yyم

قىفلانأانبُسَحلحريَاي۳

رلريغاي

e

اماقذابنذُم*رفغاو-٢۳
2, ص

so

اهرعقبوهاوُمراو۳۷

تسرققينلهللُدْمْحْلاو-۳۸

ىلعيماّسلامالّسلاغ-۹

«رلوُخُموتْحُسقاوسأ

ليکمعاصيالكفلايح
سليصأمْرَعيأريفابرظاو

هلوهشتملىّرَولانود
مرلوسبيغامله

)9لیوراختفالااذهمارنِ

ليلدلونعوامس
Jeoدوعبم

لوشسرريريخيمألاەهث

[تق]

.(دبعاو):(أ)يفتدرو:(ادتعاو):(۱)

نمضرألاسيبورطلملاعاطقناوهو(لحم)عمج:لوحُمو(لوح):يفتدرو:(لوحُم)
.(طيسولامجعملا)ةّدشلاوألكلا

٤زأ)يفدوحومريغتیبلااذه:(۲)

.فيحصتامالكو(انشي):(ط)يو(يشي):(جب)يفاهناکمدرو:(يزجي)

.(يئي):(ط٤ج٤ب)يفاففاكمدرو:(عاصب)

۔(لیصأيارمزع):(طز)يفتدرو:(مزعيأر):(۳)

.(ىرسلا):(ط)يفو(ىرشلا):(زأ)يفاناكمدرو:(ىرولا):(٤)

.فيحصتامالكو(هشفي):(جءب1)ينو(هشغي):(م)يفتدرو:(هشغت)

.(هضري):(ج٤بآ)يفتدرو:(هضرت)

.(يلووسل):(و)يفتدرو:(لوتسب)

(ماحتقالا):(ج«ب)يفتدرو:(راختفالا)

يتو(لیت):(ز)يو(لیخر):(م٤جءب)فو«(لحب):يفتدرو:(لیحو)

(ليحو)رحاذايردأالو«اهتمدوصقملاحضتيالتاملكلاهذهلكو«(يليقل):(طر

.اهربرزمالذإ

٦۳۸



:زجرلارحبنملاقو

ىشيفيلاحورلااهياي۲

افغيف+
يفبعجوعيرنمفصاقغ4

یجدتایاوغنمليلنُيف٥

يجيفةلماكةدوجومةديصَفْلاهذه

ةقرقتلاةْطقلا:لاو«حرألايهو(ط«ز)يفتدرواذكه:(ةبلُخ):()

[4۸]

Coo“ی۴و
ماعئإلاورتسلابجرذدتُسم

مالآلرُحْبأيفاهفرغ
۰oَم
لباونسمارطبخ

مالالئاحلااياطخلاجو

مماطْنْطملظُمميهبنجد

.اهنمضتتيلاقاروألاتدقفثيح(ن)يفادعامخسنلاعيجج

وأ«ًالكلانم

:تدروخسنلاةيقبيفو(طيحملاسوماقلا)ميغلانمةمطقلاوأ«ةرضحخللاةاضعلا

.فيحصتوهو(ةيلح)

يأ(اهبيعأنأتدرأف):ىلاعتلاق«هبباعيبيعهيفيذلاوأ«باعاةغللافبويعملا:(ةبريعم)

.(برعلاناسل)ةنيفسلايأبيعتاذاهلعجأ

(برعلاناسل)طشلاىلإهيفنفسلاًاجلت‹هيفحايرلاءاوتلاوهبارطضاورحبلاناجيه:بلا:(بخ)
.هانركذاموهتايبألاهذهيفامبسنألانأريغبخلىرناعمكانهو

.رعاشللةغلةزمحلافذحويأ:(ارط)

مخضلاديدشلارطملا:لباولاو«فيحصتوهو(ليا):(زجأ)يفتدرو:(لباو)

.(برعلاناسل)رطقلا

طسببدسنباةحفصوبرضمطللاو‹مطللاريثكيأةغلابمةغيصيهو«لاَعفنزوىلع:(ماطللا):(۲)

.ةراعتساتيبلايففيزاحلاعملاديريلب«يقيقحلاىعملادصقيالرعاشلاو(برعلاناسل)ديلا

.فيحصتوهو(مارحإلا):(و)يفتدرو:(مارحألا)

.(ىحالا):(ز)يفتدرو:(ىحد):()

دقو‹ريثكلارطملا:ضرألاميغلاسابلإوأ«ريطملامويلايفميلالظ::(ند)

(برعلاناسل)ملظأاذإ:انموينحدأ

لاقامكدعرلاتوص:مطمطلامجعألاو«اهطسورانلاماطمطو«هطسو:رحبلاماطمط:(ماطمط)

.(برعلاناسل)ةفيثكلابحسلاةيناميلاقزحلاو(مطمطمجعألةينامبقرح):ةرتنع

AY



هبتلقدقتكْلفْاوىرادام۷

ةّتسساهيفتزواَحامدْعَبنم۹

الواربالوافْرُعمل٠
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نکيملنکلوصاقرفرعلاف-١

نرماصمّصلارفاكلاعاتتراو

مناط*برةلئاوغأ

مماوشلامونأايررمل

نماوخألانمابرَضةتف

مرماذُحألاةلقنمافیوق
و0.>ع1 نمارلامسلربولربلاو

:نوحشملاكلفلاوفيحصتوهو(نوحشمكلفلايف):(زء1)يفتدرو:(نوحشمكلفلاف):(١)
كلفلايفمهتيرذانلمحانأمحةيآو)ىلاعتلاق«ثنؤيوركذيكّلفلاو«ةنيفسلا

يفمتنکاذإتح)یلاعتلاقادرفموأاعمجنوکنألمتحيو(١٤/سي)(نوحشلا

.(برعلاناسل)ثنأوعمجف(۲۲/سنوي)(مهبنيرحوكلفلا
.(برعلاناسل)رحبلامظعمهبمهضعبصخوهمظعمءاللاملوهمظعم:رمألاجل:(هحل)

رفاكلا):(م)يفو(مامصإلابرفكلا):(ط«جب)يفاناكمدرو:(ماصمصلارفاكلا)
هعردرفكيذلاوهامنإو«نمؤملاضيقنفورعملارفاكلاوهسيلانهرفاكلاو(ماطمطلا
اذ:تیکسلانبالاق«هرفکدقفائیشیطغءيشلکو«هقوفهسیلوهاطغيأبوثب

نكل«يثنياليذلافيسلاهلصأفماصمصلاامأ«رفاكوهفابوثهعردقوفلحرلاسبل

.(برعلاناسل)قلاعمتجبوأ«ابلصاديدشوأاممصمناكاذإماصمصلحرلللاقي

عفقترا:ءالاامط:لاقيو‹عفترملايماطلارحبلاو‹ةرورضللنيونتلافذحوماط:اهلصأ:(ماط):(۲)

.(طيسولامجعللا)رزغوًالتما:هوحنورهنلاامطو«رهنلاالمو

.(نإ):(و)يفاناکمدرو:(ول):()

۔(انررتغت):()يفتدرو:(ايررتغت)

.(مون):(مآ)يفتدرو:(مونأ)

.فيحصتوهو(ام):(ط)يفاهناكمدرو:(نم):(٤)
يذلاتقولايف«ةنس٢۳ةديصقلاهذهمظنتقويفناكهرمعنأيأيأ:(ةتسيفةتس)

.هدعبامف(۷۹)مقرتيبلاليلدب«نامعمكحيناذاشنبليلخلامامإلاناك

.():(ز)فو(نبحصي):(وء1)يفتدرو:(بحطصت):(٥)

.(مالحألا):(طز)يفو(مادخألا):(هشماهوءو«جءبأ)يفتدرو:(ماذحألا)

واهکرصعب:ءيسشلاًضفرنمضافرلاو«(ضاق):(م٠طزءوأيفتدرو:(صاقر)
.(برعلاناسل)هرسكعع

.تيبلايففيحصتثدحاعرف«نيتملكلانيتاهنمحضاوريغعملا:(مارلامسقل)



ةعاّسبلطفلاوُهألاكب

يفءافاونسمتووانفلاءاج۳

لمهوأالكةلوُبقَمةوظدال-#٤

اطخلافارطأتولافكبحّرطإ-١

ىلاَويدامايلبس-۷

احلاعالقإدلاحصلحّرشاو-۸

لوكسريبألانملبقاو-٩

مزاحيكدناكرلقعْلاَف٠

ی

رماداةةعاَسنمابوجنت

ىقيللااطخلاررحب

١يسمارلايشرراتوأالبيمر

مرزاًلدجحلامور

ممالشسإللحاحاولألاكَللت

نماشآلاوفيولارمرضبعَ

نملاقهجويف

مرماولابکملا¦تِشلَقَعل

«رماموألافراونألانمىس

.(برعلاناسل)(مهبنذبمهرمهيلعمدمدف):ىلاعتلاقكالحلاوأبضفلا:َةَمَدْمُدلا:(مادمدلا):(1)

.(يذل):(زا)يفافاكمدرو:(ىظل):(۲)

.(قرطا):(و)يفتدرو:(حرطا):()

.(قارطإ):(و)يفتدرو:(فارطأ)

ولعتباوصلالعلوخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(لعت)

.(م)يفدوحومريغتيبلااذه:(٤)

ينو(يصوربعفراو):(ب)يفو(يضويبعفراو):يفاناكمدرو:(يليبسرجهاو)

:(اهشماهوءزءو)يفو(يصويبعفراو):(هشمار«طج)

.(يضوربعفرار)

.(ماثآلايف):يفتدرو:(ماثآلا)

.(حرساو):(ط٤جب)يفتدرو:(حرشاو):(5)

.(حالفا):(و)يفتدرو:(عالقا)

©عارشلااهيلعدجةنيفسلاطسويفدشتةليوطةبشخ:«(لقد)عمجلاقدألا:(لاقدأ)

.(طيسولامجعلا)رمتلاًادرأ:لقدلاو

ةنيلاحيرلاوأ‹سانلاوقلخلا:ُمّسَلاومستعمج:ماسنألاو«(مانآلا):(ط)يفتدرو:(ماسنألا)
.(طيسولامجعملا)سرادلاقيرطلاوأ«دتشتنألبق

هبيلاةنيفسلابنذوهوأ«بارطضالاوةكرخحلانمهبعنةنيفسلاهبنكستام:ناكسلا:(اناكُس):(1)

.(برعلاناسل)لدعت

.فیحصتوهو(نايَر):(ط٤ز؛و)يفتدرو:(نار):(۷)
.فيحصتوهو(ماوهألا):(ج)يفتدرو:(ماهوألا)

۳۸۹



۴ CPE WEEK
نرماظُعإلاوهينلاتاحرابيفهةخيرثيغ]نإشيطلاو٠

«رمازعإلايٌمقغاوقاسرتنلمحفلاعوردسلاو
َّسهاودهراظل-٢ مماحزإلابكرنعافماوهمي
ىرماثلألانمجتامهریوملابزحنمسْفَّلاناب-٢٤

رطاملجاوشأامهاهيفكاشينأدبالد

نمادقإلانسمبهرالومدقاواباجيلالبيفاهمناف٠

:(ز)فو(ثاع):تدرو(ه)يفو(مطو٤جءبءآ)يفتدرواذكه:(ثيغ):(١)

.فيحصتامالكو«(بتع)

.(رحت)تدرودقف(زءوفاما(مطجبءآ)يفتدرواذكه:(رحت)
.(اهتم)تدرودقف(فهيفامأخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(اهنع):(۲)

.(محراو):(و)فو(مرحاو):(ج)فو(محراو):(ب)يفتدرو:(محزاو)

.(فطلب):(ط)يفتدرو:(ظفلب)

.(رهدلا):(زءوجءآ)يفتدرو:(دهزلا)

۔(متخاو):يفتدرو:(مشحاو)

۔:(ز٤آ)يفتدرو:(ا)

.(ماحرألا):(ز)يفو(ماحزالا):(طءو)يفو(ماخرإلا):(1)يفتدرو:(ماحرإلا)

.(يف)خسنلاةيقبيفاهناكمدرو:(نم):(4)

.(برح):(ج)فو(برح):(م«زءوءآ)يفتدرو:(بزح)

اهلبقامناكاذإهنأرهاظلاو‹ناتياورلادحوت(م)يفو(ىدمحلا):(و«ج)يفتدرو:(ىوحلا)

.(یوما):باوصلاف(بزح):اهلبقامناكاذإامأ(ىدحلا):انهبارصلاف(برح)

.(وجنت):(م)يفتدرو:(جنت)

تمههرأ:لاقيءراطمإلا:ماهرإلاو«فيحصتوهو(ماهوألا):(ز)يفتدرو:(ماهرإلا):(5)

ماهرىلععمجتومئادلافيعضلارظطلاةرلاو«ترطمأ:اماهرإءامسلا

.(برعلاناسل)

.(برعلاناسل)هرتس:يأةننكوُةَنكأوانونكواتكنكيءيشلاكو«رتتساسفيأ:(نككاف)

لثم(جوب)عمجاهلعلجيلالبلاو«فيحصتوهو(حيلالب):(ز)يفتدرو:(جسيلالب)
:جولبلاو«(٥٤ص-يليضفلا.د-فرصلارصتخم)ليلاعفنزوىلع(ديفافسودوفُس)

٠.(برعلاناسل)قارشإلاوحوضولا

۹
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ةلفغىسْرَمبسرتالوبلا-٧

نكتملنإاعلافاذقمبفذقاو۸

اصمماهيفهودينمبّرلاف۹

لقْعَميفهبوأهيج٠

هوفَعنمايكيفيئاجراذه٢

ةمْعنىُسأمالُسإلابَتّمَعْلأ٢

ادهُششَسُمىلايفيتافولَعُجاو-۳

ةّبصُعقِيلاَوَعلاتحت٤

اهمايأقحابرألااههلملم

جولَكلَعمطب

«رماسئألابحايراتبه

مامإلانماجرلیرج

اصلاذقنهوفَعنم
ماسنصحفئاحلل
ماركإلاودتأوشبما
ضراَعيف

یرذميانسوش

وجارشساإلانعاموي

.(تلاق):(طزو«ج٤ب)يفتدرو:(بلاق):(۱)

.طخوهو۽(يسرت):(م)يفتدرو:(سرت)
.(رمطي)خسنلاةيقبيفتدرو:(ُمْطَي)

.(دحلا):(ب)يفتدرو:(دحلا):(۲)

اقوسهقوستحيرلايأ:«(هيخرت):(زو«ج٤بأ)يفتدرو:(هيحزت):(۳)

.(برعلاناسل)«(اباحسيجزيللانأرتملأ):زيزعلاليزتتلايفو«

اموةحاسلا:هوقعلاو‹(ةوقع):(مط)يفتدرودقو‹برلاىلإدرعياهيفريمضلا:(هرفع)

.(ناسل)ةلحملاورادلالوح

.(متخاو):(و)يفتدرو:(متخاف):(4)

اولاق):زيزعلاليزتتلافولطملاباحسلاوهوأ‹هدسفقفألايفضرتعاام-:وهضراعلا:(ضراع)
٠(طيسولامجعملا)ناضراعامهودخلاةحفصوأهحولابناح:ضراعلاو«(انرطممضراعاذه

.زابتيبلايففيقيقحلاضراعلادصقيالوريبكلاشيحلاانهضراعلابدصقيرعاشلاو

.(طيسولامجعملا)عاجشلاوءيرخباوهوسوشأعمج:سوشلا(سوش)
(طيسولامجعملا)سانلاوليخلانمداواقباسلاوأ«ريخلاريثكلاوهومومهلعمجميماهللا:(ميماحل)

.فيحصتوهو(ميما):(م)يفتدرودقو

.(طيسولامجعملا)ليحلاوهوملَععجمالعألا:(مالعأ)

.(نم):(ز)يفتدرو:(نع):(۷)

٠(طيسولامجمل)ةبادلالحروهوجرسلاهيلعدش:سّرفلا«جرسردصم:(جارسإلا)
.(طيسولامجعملا)اهسبلا:ةبادلامحلو«محلاردصم:(ماحلإلا)

۳۹۱



ةراركىدرلاضوَح

اتداقاراوُيسنفهلاي۷

یدیلَجيذلاهللاوفيسلاف۸

امءالوليذلاهللاوُفْيسلاو۹

هبتّرَعيذلاهللاوُفّيسلاو٠

هّدَحيفيذلاهللاوُفْيّسلاو١

يفَرْيَحاليذلاهللاوُفْيّسلاو٤
اهداَسْجأْنَعماماينيُفْيّسلاو٤

مقميتنيدفيسلاو-٤

همايأيفءرَلارسنا٥

عاَحْشحلاةَعاَسيف

مماذجلافقراباهمادَق

لحايفاصراطفأ

نيألااقتاق

يلالأ

مرماََْعلاوجراًةادُغصو

مامانرالايفٌرعلاو

ةبركولحيُفيسلاو

نمقدا

:ةعجعحلاو‹هريغوبدحنمءوسلاخاتم:عاجعجلاو‹لاطبألاةكرعم:ضرألانم:(عاجعحلا):(١)

.(برعلاناسل)ەهريدهدتشا:لمحلاعجعحو«موقلابديرشتلا

.(ماححإلا):(و)يقو(ماحلإلا):(جب)يفاهناكمدرو:(ماجحإلا)
دحاونعمماذحلاوماذحلاو«(مادخل):(ز)فو(ماذحلا):(ماط«ج«ب)يفتدرو:(ماذحلا):(۲)

.(طيسولامجعلا)عطاقيأمذَحفيسلاقيو«عطقعممذحومذحوعطاقيأ

٠(فيسلاو):(مأ)يفتدرو:(فيسلاف):(۳)
.(لح):(م)فو(لح):(و٤جا)يفتدرو:(ىلج)
٤طز«جب)يفتدرو:(یحد)

.(و)يتدوحومريغتيبلااذه:(٤)

بوصأجّرفاو.فيحصتوهو(جرفلا):(م)فو(جزحلا):(طءزءوأيفتدرو:(جرحا):(٥)

.(برصلاناسل)ةنتفلاوأطالتخالاوهليقو«هترثكولتقلاةدشيعيوهو

:ةرتنعلاق«نيبريغمالكةفمغلا:(ماغمغلا)

(برصلاناسل)مغمغتريغلاطبألااهتارمغيكتشتاليلاتوماةموحيف

۔يڻالمإطخوهو(یانی):(م)يفتبتک:(يعني):(1)
نمردصلايفريئزلاددرت:ةمهمحاو«ناتياورلادحوت(م)يفو(ماَّمحلا):(ج)يفتدرو:(ماهمحلا):(۷)

.(برعلاناسل)ردصلايفتوصلاديدرتليقونزحلاومحلا

٠(تاوخإلا):(مزءوءآ)يفتدرو:(لاوخألا):(۸)
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اذإالإلطابفيسفيلو
هئاقلإفرولاُرُهَمُفيسلاو٧

يذلاَنيأوأمويلايبألانبأ۸

فأيفيوياليذلان٩ِ

ىدانيدىمحيمْحَييذلنيا٠٥

يذلابّرَضلاَُسَليأ٦

ىضفّولايفاميليقوليذلانأ۲
ادّلاتورصىلإوُبِصَييذلايأ۳

هتاذَلىلعوشئيذلانأ٤

لاتادامرابيذلريا
۰ ۳ of

البءيشارشیوھیيذلانيآ٦

.(مآ)يف(۷٤)مقربتیبلااذهدرو:(۱)

.(ميف(٦4)مقربتیبلااذهدرو:(۲)

ىكتاشفلافكهااو

ممالطفيفىلطلاقوق

مماغرإلاولذلابمطبل
لذلامامززارق

األىمحيمسييذلانأ

ماغّرّضلاكطضهنالازُّنللنس

مرمازلإالورَقَحالبادوُج

يمكلانأ

َحَحَرأاهيفتاريخ

تولارقيش

(الط)خسنلايفتيتكدقو(برصلاناسل)قلالصأليقو«قنعلايهوةالطعمج:(ىلطلا)
.ةروصقلافلألابامنأباوصلاو

.(طيسولامجعملا)رابغلا:لطسقلا:(لطسق)

.ناتياورلادحوت(م)ينو(لذلل):(ط«زأ)يفتدرو:(لذلاب):(۳)
كلذريغوعردوحمروفيسنمبراحلاةدعيهوسبليألحرلاملتسا:(معلتسملا):(4)

.(برعلاناسل)

.(سبلل):(ط٤«ج٤ب)يفتدرو:(سبلب)
.اهريسفتقبسةملّلاو«(برعلاناسل)ةّمألعمج:مالو«فيفختةزمحلاكرتو مأللااهلصأ:(ماللا)

.(ومسي):(زە«ر«ج٤ب)يفتدرو:(وبصي):()

.(ولعي):(م)يفتدرو:(ولعت)

.(ۍرولاثيل):(و)يفاهناکمدرو:(هتامه)
ىلععمحتوةضيبلاوعردلاباهرتسيأهسفنىكهنألحالسيفحاحشلا:يمكلا:(يمكلا)

.(بوعلاناسل)ةامك

.فيحصتوهو(هلنماذام):(أ)يفتدرو:(هلتمادام):(۷)

۳۹۳



سولوافلارادنعروزبيلانأ۷

نرماوقألاةفيلحنولي:

يسماَدقىشفَّولاءاُمْغنوحي20.يلنم٩

رمالعألاسلجميفمُراهيبادآلأموقييلنم٠
نمالقلاداوليُهراستائاوقييلنم١
مراقيترىىا
باحريوذنممشرقنمةفيخينوقراقموقيلنم۳٢

نمالقألابكتفامامكقويممَموقيلن--4
سماوللاكتخْصمُهَليلامیئرواَحجموقيلنم٥

.(مادقإلا):(ط«جءب)يفتدرو:(ماوقألا):(١)

.فيحصتوهو(يودعرأ):(ج)يفو(نودهاع):(مء1)يفاناكمدرو:(نودعاو):(۲)
(ىغولامامغ):(ب)يفو٠(ىغولايفيّمغ):(مءوأيفتدرو:(ىغولاءامغ)

.امهبنزولالتخيو

امأ(طيحناسوماقلا)ميلعوأملاععمج:معلو«(ماعلا):(مطءزأ)يفتدرو:(مالعألا):(۳)

(برعلاناسل)ٌمّلَعاهدرفم«موقلاتاداسمهفمالعألا

.(مهمابسأ):(ج)يفتدرو:(مهاسنأ):(٤)

۔(مقرظان):(ز)يفامناکمدرو:(مهتضحام)

.(رفاغلا):(م٤طزوأ)يفامناكمدرو:(دحاولا)
هيفخيورسلارتسييذلاوهمتاكلاوة|عومجغيصدحأوهومتاكعمجمانكلا:(مانكلاةعيب):(5)

كلاسمدحأوهنامتكلاو‹نامتكلاةعيبيهانهةدوصقللماكاةعيبو(طيسولامجعملا)

-دارملاةياغىلعدادمإلاةيادبرظنأ)ارسهيفةوعدلانوكتكلسموهو«هيضايإلادنعنيدلا

.(٦٩ص-يدنكلا

(ضقن):(م1)يفتدرو:(ضغب):(٦)

.(ماكحألا):(زء1)يفاناكمتدرو:(ماحرألا)

.فيحصتوهوْمُه):(ب)يفتدرو:(مُهُمَه):(۷)

.(يترواح):(و)يٿتدرو:():(۸)

۳۹4

 



اَترْغدلايفاوُرَصْبَأموقبيلنم1

اهنافُحأيفلاصتألاىمىح۷

اهرادُحأىمىح۸

يبنمالاجرغلباحئاراي۹

ىرذلايلوُأنيكلالافوُنشانا٠

ممامهمهيبيسئىلألانإ١٠
0م

۳۴َ

ةراُتعمانامُعاوراز۲

مرماوقلاانشنيديف

ر فاهدامغإيف

سمافطألادييفىراذقلاتي

العالکنبسيق
مرىمالاركبءانمعرفلاو

)ماوقألاةداَّسوحن
20, 0OFو0.

.(مقرصبأ):(زج٤ب)يفواهمنزولالتخيو(ترصبأ):يفتدرو:(هترصبأ):(۱)
.(مهند):(م٤طزر«بريو(مهاد):يفتدرو:(انشيد)
ق):(مطزوج)يفتدرو:(ماوقلا) .(يماَوَق):(ب)يفو(ماو

:(مءج)يقو(ماذلابوثواسوبلمزجعلاو):ةفيصلاهذه(طزءبءأ)يفيناثلارطشلادرو:(۲)

(طيسولامجعملا)بيعلا:ماذلاوء(ماذلابوثببوستمزجعلاو):(و)فو(ماذلابوثبًاسوبلمرخفلاو)

سصانلالذارأمهوماغطلااهدصقيماغطألاو«فيحصتوهو(ماعطألا):(أ)يفتدرو:(ماغطألا):(۳)
اعماهدحأملماغطألانأريغ«(برصعلاناسل)ىثنألاوركذللةماغط:درفلاومهداغوأو

.محاعلاييةماغّطلل

.ةمجرتوأاركذمحدحأم:(ميهاربإنبسيقيب):(٤)
.ةرورضوأ«رعاشللةغلةزمحلافذحو«ءانبأاهلصأ:(انبأ):

يلحوهوفلشعج:«فسيحصتوهو(وتس):(ط)يفتدرو:(فونش)
.موقلاةيلعنمدصقيوهو(برصلاناسل)نذألا

.ًاطخوهو(نوكلاملا):(ط)يفتدرو(نيكلاملا)
.(اووخ):(ط)ينو(يو):(مزو٤ج٤با)يفافاکمدرو:(وأ)
.فيحصتوهو(عرخلا):(1)يفتدرو:(عرفلاو)
نبمشحنبليکبدلومهوميلانمةليبقليكبنأل«بوصأاهلعلو(لسيكبانبأنع):(1)يلتدرو:(ركبءانبأنم)

رغصألاريمنيديزنبكلامنبانامانبليكبدلومهورمحنمةليبقليكبو«نادمنبفوننبناربح
.(۷ص-يريمحلاناوشن-نميلارابخأيلتابختم)

.(يماسلا):(ج)يفتدرو:(يمانلا)
(ماورلاىلعتمارادعلانإادعلايفًامارمتمارالعلانإ):درو(أ)يفف‹ةفلتخمغيصبتيبلااذهدرو

تءاح(ز)ييو(ماورلاىلعثيغالعلايذيف):ةغيصلاهذهبيناثلارطشلادرو(و«ج«ب)ينو
(ماورلاىلعتيعأالعلايذيفادعلايفًامارمتمارالعلانإ):وحنلااذهىلعتيبلاةفيص

(ماورلاىلعتيعأالعلايذيفمقامهممتماريذلانإ):ةغيصلاتءاجف(ط)يفامأ

.(ماوُرلاىلعتيعأالعلايذيف):يناثلارطشلادرو(م)يفو

۳۹0



ومو7®

ولصاولکولکىلعالك۳
هور

-Voيفموقےکاذإاک

لبادنبالديتاد

ےشراملداسلامشرا۷۷

اليذلابْذَعلالَه۸ُ
وە2 يللاناذاشنباينامُملاكاد۹

وكفيذلكاذ۸.

سلالاجّرلاكل
TWN 0 OP ‘2r

مالالانمتحصاولماام

رماسُجألاىلعالعلالي

ىرماهاربإنُباياناحخأاباي
مرِماََقلالداغلامامإلا

مالادوبماعلاقهدأت

ناكاووديدزلالقال

7ەق

مالطاةَضَْقنمذقن

.(طيحلاسوماقلا)ءايعإلا:لكلاو(لك):(و)يفتدرو:(الك):(١)
نم):ىلاعتلاق‹ءافختسالاوضابقتالا:سونخلاو«ضبقنملاوأرخأتملاوهو«سناخعمج:(سنا)

ضبقتايأستخهللاركذاذإيذلاناطيشلا:انهسانخلا(سالاساوسولارش

.(برعلاناسل)

كلذلكو(ماخلا):(ز)يتو(ماشحلا):(ج)يفو():(طءوءآ)يفتدرو:(ماتا)

ضرألابدّبلتيأحربيملفهناكممزلييذلاوهومثاحعمجماثحاو«هانتبثأامباوصلاوفيحصت

(برعلاناسل)

.(ًاجارماوجار):(ج«ب)يفتدرو:(ًاحارماوحار):(۲)
.(تحضأ):(م٤و٤جبأيفتدرو(تّحص)

.فيحصتوهو(موقت):(و)يفتدرو:(موقب):(۳)

.(ماسنألا):(و)يفتدرو:(ماسحألا)
محارتلابتكيفمحارتوأمهنعتاحيضوتدوحجومدعلمهنمفرعنالتيبلااذهيفةدراولاءامسألا:(4)

ناذاشنبليلخلامامإلاةرايزلنامعىلإاوبهذنيذلاهباحصأضعبمفأودييو«انيدلةرفاوتلل

.هلبقنمنیبودنمک

واولاب(اومتمغرأ):تبتكثيح(مههادعامخسنلاعييجفتدرواذكه:(متمغرأ):(٥)

.ميلاىلعمضلاةكرحعبشتنزولاةماقإلو«هانتبثأامباوصلاو

.ءانتبثأامباوصلاو(اومتمر):تيتكثيح(مبه)ادعامخسنلاعيمجيفتبتكاذكه:(متمر)

دئاصقلاضعبيفهركذقبسدقوينامعلايصورخلاناذاشنبليلخلامامإلاوه:(ليلخلاناذاشنبا)

.ةقباسلا

.فيحصتوهو(ةضيف):([)يفتدرو:(ةضبق):(۷)

۹٢۳۹



ماشلادعبنييناميلاضردعنم۳تلاطيذلاكاذ-۸

ماتآلاُديَسهيفاندمالاييذلاكاد۲

يلوااک5فيسلابةرانفتوبايسلا۳

لبولادرنحامادَمْحأيأهللاهعىلص-٤

[تق]

.(ط)نمةملكلاهذهتطقس:(ديسلا):(۱)

انهليولانأريغ(برعلاناسل)رطملاىعمبامهلباولاوليلو«(لباولا):(ط)يفتدرو:(لبولا):(۲)
.نزولاةماقإلحألححرأ

يفتدرودقو(برعلاناسل)هتوصدتشااذإُدْعَرلامَرَرألاقي«دعرلاتوصدادتشإمازرإلا:(مازرإلاب)

(ط)يفتدرويلالباوللةفصيهو«(ماوزلا):(ط)يفو(ماذرألاب):.(ز)
.(طيسولامجعملا)بضافلا:ماوزلاو

۳۹۷

 



:ليوطلانملاقو
معاولاناسحلاضيبلانَعُتْلَدَع١

هووُجرأمُلاَوُحَمتّلواحو۲

نكأملأمامإايينَدفَولالس-۳
ايکاذتشکامرعيمهناکلهو٤

[4۹]

هيالافاصلايسيللإا
رمناللواطخلاَوُحَميحُماماذإ

بوتعورلامويتلبس
د[يمراص]وداوافرطيعشنلَ

.|2°2ا

يلزٽتعطنإمارحمارح
م

0
-

. ِ 2 ۰ 1 2 هرم0ى ۳ O

مغارضلاكىضغّولايفنكلوروذبمهناکيلوحهللادمَحباوراسو -۷
مراضلاَلرشعلالإتدأوةحمحجدعبةعّمُجالإناكامف ۸

.اهنمةدوقفملاقاروألاعمتطقسثيح(ن)يفادعامخسنلاعيمجيفةدوحومةديصقلاهذه

.فويسلايعتفةيئاثلاامأءاسنلايعتىلوألاف؛ناثلارطشلايفيهتسيللوألارطشلايفضيبلا:(ضيبلا):(۱)

٠.(زءآ)يفةدوصقلايهاهلعلو(احم):(زأينو(احا):(ط)يفتدرو:(يحُم):(۲)
.رعاشللةغلةزمحلاكرتو‹ًاطخلااهلصأ:(اطخلا)

ركذكلذىلعليلدلاوةرتفلاكلتيفنامعمامإيصورخلاناذاشنبليلخلاوهدوصقلملامامإلا:(مامإاي):(۳)

لديامك«تقولاكلذيفليلخلامامإلللارصاعمناكيذلاو(۳٠)مقرتيبلايفيحيلصلا

ةديصقلايفرعاشلابلطنأوقبسدقو«(١٠)تيبلايفمليدلاىلعهبلغتركذًاضيأهيلع

ددللىلعلصحدقرعاشلانأودييو«ليقعومليدلاىلعليلخلامامإلانمةرصتلا(۷٤)
.ةديصقلاهذهنومضمهيلعلدياموهووحرملا

:بدألاو«(بألا):(طءزءا)يفو(بّوألا):(و«جءب)يفاناكمدرو:(عورلا)
.(طيحلاسوماقلا)عوحرلاوهف:بّوألاامأ«ُبَجَعلا:لادلانوكسب

.فيحصتوهو(مئارغلا):(ج)يفتدرو:(مئازعلا)

.(قرط):(ط«جب)يفتدرو:(فرط):(٤)

.(داهجلا):(و)يفدرو:(داوحلا)

٠ءايلانودب(مراص)خسنلالكيفتدرو:(يمراص)

.طخوهو(موي):(و)يفتدرو:(مويلا):(٥)
.(برعلاناسل)ةلحاورادلالوحاموةحاسلا:ةوقعلاو«(ٍقوقعل):(و)يفتدرو:(قوقعب):(1)

۔(ترشب):([)يفتدرو:(ترشن)
٠(برعلاناسل)لضفلاعساولاريخلاريثكلاديسلاوهو«ماقمقعمج:(مقامقلا)

.(امو):(ز)يفتدرو:(امف):(۷)

۳۹۸

مرمئاَرْكلانيبمولامعغطمولالِ

«رمقامقلاماركلايفيئآولترش



ةرهحجكلاوداملابطالس۹

ادبرعلسو٠7

تْومرْضَحياواأو-١
ارُحَبصأافاوُناکرفتیوس-۲
الإيلقيملو۳

ي

ًامئاق
انّدلصَقلئابقلاُهنَعْتَعَرَتدقو٤

72۰ر LLٹیجبنودراوهيلإنحو-٥

اصلاقبرولالأمغرىلع نرمقارألامسدهلااوُتاَحةّيْشَع

يرشعوَطيفيلحب
«رمئلَمْلاكىرقلاسوريففْنم
نمئاقيغهدعساضأاهو
معزنمترنال

ه

ا

مرمحالايف

مرملايدلاكولُمنمىهدأَوُهامف

:(ط)يفو(قاّسفلابرعلالس):(مزءوجءبأ)يفدرو:(ءاديبلابرعلسو)

.(قاّسفلابرعلاله)

ضايبهيفيذلاليقو«داوسوةرمحبمقرمتاّيحلانمعونوهو«مقرأعمج:(مقارألا):(مقارألامس)

.(برعلاناسل)داوسو

(يماخک):(ط)يفتدرو:(متاخک):(۲)

٠:(و٤ج٤ب)يفاناكمدرو:(ىرقلا)

.()نمةملكلاهذهتطقس:(يل):(4)

.(ريغ):(ج٤ب)يفاناكمدرو:(الإ)

يفةعيشلانييمطافلاةوعدبرثأَتيذلانميلابنييحيلصلاةلودسسؤميحيلصلادمحمنبيلع:وه:(يحيلصلا)
نميلاعيمجىلعةرطيسلاعاطتساامك(ه٤٥٤)ماعءاعنصىلعةرطيسلاعاطتساو«رصم

ًالیوطمکحلايفمديملهنکل«نعمبمکحتحتتناکثیح(ته٢٥٤)ماعندعادعام

-نميلافةيمطافلاةكرحلاونويحيلصلارظنأ)(فه٩٥4)ماعلوحألاديعسهلتقذإ

-۷٦۱ص-يماحنلادومح-هبونحوهلامشنميلا)(١٠۱-٤٠٦صص-ينادمحلانيسح

.(٤١۲۱ص-٤١۱۹ص-يریرحلا.د-نمیلاخیراتيفثوحبوتاسارد)(١۱۷ص
.اتعنتسيلولاخلاىلعةبوصنماألاطخوهو(ٌمئاَف):(ط«ب)يفتدرو:(ًامئاق)
.(ز)نمةملكلاهذهتطقس:(اضيأ)

.فيحصتوهو(يم):(ط)فو(هنم):(زءو٤ج٤بآ)يفتدرو:(هنع):(٥)
:(ھهشماهو«م«ط)يفو(اممغر):(ز)يو(انمغر):(ج«ب)يفتدرو:(اهمعز)

.(اهمغر)

(مڻآلا):(ههشماه«طوجءبآريفافاكمدرو:(محالملا)

.(وهاهف):(و٤ب)يفتدرو:(وهامف):(٦)

مهركذقبسدقومليدلامه:(ملايدلا)

۳۹۹



هذالعلانایفوخُي٦

ااررصمىلإلو٥هدفواذإ۷

قَبْسأبرحلايُمَعَ-۸

صالإيدبىدام١٠ِ
امئاقتنكنإونإىدامامإ٠

اسراوفيّتبانإكإف٠

يوتفرعدقاميناىلع-٢

يماحنِةَحاَحنميلالف٢

ةكَميوتدَكلَعَل٤

يفوَحاموَرْصمب

رْيَحلًادْصقانفوىَضَم

ممراكملالشفبىلوأامُهيأو
۶ ۰ RT

مراحتاكهليدهيالبمما
نمواقلاوُدَعلاهجويفميلاكل

هارشلابيمارُتكنا

نرمدانمينبانمَعكرُمَعْل

مرواقممهَشتنمعاحُشيفلأل
وَ

ناسحللاروحنمدادزف

نبا(للانيدزازعإلرهاظلا)يلعنيدعمهمساورصميفيمطافلاةفيلخلاللابرصنتسملاوهدعما:(دعنا):(١)

ةافودعب(ه۲۷٤)ةنسلفطوهوةفالخلابعيوبو(ه٠۲٤)ةنسرصمبدلو«هللارمأبمكاحلا

يتوتوهلامعدحأهسفنريتعيونميلابهلبطخيناكو«هبةقيثوةلصىلعيحيلصلاناكو«هيبأ

.(٢٠۲ص-۷ج-يلكرزلل-مالعألارظنأ)ه۸۷٤ةنسللابرصتتسللا

.فيحصترهو(دصق):(م)يفتدرو:(ريخًادصق):(۲)
.(لها)و(يآ):ناتیاور(م)يفدرو:(يأ):(۳)

.(برحلا):(م٤و«جب)يفتدرو:(بزحلا)

.(هرصن):(م)يفتدرو:(ةرصن)
.(مداقملا):(ج)يفتدرو:(مواقملا):(4)

(اتم):(م٤ط)يفو(اًنع):()يفتدرو:(م):(5)

.(رارشلاب):(ج)يفتدرو:(ةارشلاب)

٠(طيسولامحملا)يثنياليذلافيسلاوأ‹مّمصللاوهوماصمصعمجمصامصلا:(مصامصلا)

اًمع):(ھهشماه)فو(ايف):(م(طز«ج٤با)يفاناکمدرو:(باناًمع)

.(ينااهيف):(و)ينو(

.(مئان):(ز)يفتدرو:(مدان)

.فيحصتامالكر(ىقلأل):(طز«ج)يفو(يقلل):(ب)يفتدرو:(ىسفلأل):(۷)

.طخوهو(مواقملا):(ط)يفتدرو:(مواقم)

(برعلاناسل)رمتلاىونوهميرحلانألفيحصتوهو(اهكرحو):(زء1)يفتدرو:(اهيرح):(۸)

.(طيصولامجمل)عرحودجسللامرحلاقي‹ناكلابطيحملاعضوملاوهفمرحلاامأ

.ناتياورلادحوت(ب)يفو(نانحلا):(ج)تدرو:(ناسحلا)



تجص

يلكوئدبتوعدقيَ--٥

قلارصْنَيشبَحكْيَلَع-٢

لإلاريكناکامو۷

مهةوخإلاهوجوضيف۸

نرمجاوُسلاتارصُعْلايشممهلاىلع

دعبو1ُىر «رمصاللارَجدعب

مدانيأمدانيلواباوّص
مئاوكلاواذُشلاىلعكوب

هرمطالقملئاهجوَميجامو
جْ2eس

امطذإالوارعواوفَخُيملو-۹

مورودلعتاراكلما۳۰

لسوس
وفركمرادقَرلااهيالأ١

وَ

ىدّحإتاجاحلاىذةَعّرسف

رمراكألالاجليمالّسلذي

انلزنأو)ليزتتلايقوءرطملابرصتعتباحسلاليقورطملااهيفباحسلاتارصعملا:(محاوسلاتارصعللا):(١)
يأةمجاسةباحسلاقي«ةمجاسعمجيهفمحاوسلاامأ«(ًاجاجثءامتارصعملانم

(برعلاناسل)ابصاهءامبصت

.ناتیاورلادحوت(م)يفو(رصنم):(زء1)يفتدرو:(رصني):(۲)

.(طيسولامجعملا)عطقيأ(رح)
نيبيذلامحللايهليقوقلحلايفئتانلاعضوملاوهوموقلحلاسأر:ةمصلغلاو‹ةمصلغعمج:(مصالفلا)

.(برعلاناسل)قنعلاوسأرلا

.(داهجلل):(ج«ب)يفاهفاكمدرو:(لاحرلل)

.اهبنزولالتخيو(هوجولا):(ج)يفتدرو:(هوحو):(٤)

ةاذشةدحاولانفُسلانمبرضاذشلاو۽فيحصتوهو(ادشلا):(ب)يفتدرو:(اذشلا)

.(برعلاناسل)

‹(مئاركلا):تدرودقف(ه)شماهوخسنلاةيقبيفامأ«(ز«ه)يفتدرواذكه:(مئاوكلا)
(برعلاناسل)مانسلاةميظعلاةقانلايهوءاموكعمجمئاوكلاو

رعاشلالوقكلذنمو«مزجىلعمزحلوخداوزاجأةاحنلانأريغ«دحاومزجب(اوفاخي)اهيفلصألا:(اوفخي):(٥)

ءايلافذحباهمزحنأعمقي)هلوقيففاقلانكسف«(يداغوهللاقزروهعمهللانإفق

.(١۲١١٠٦۱۲ص-يفاريسلا-رعشلاةرورضرظنأ).مزحىلعامزحفاضأهنكلوةرسكلاءاقيإو

.(نإ):(ب)يفتدرو(ذإ)
(برعلاناسللرثبلاوأرهنلاوأرحبلاالتمااذإكلذكو«رهنلاالموالعوعفترايأاومطءاملاامط:(امط)

.(جئاه):(و)يفتدرو:(لئاه)
.(مهرحأ):(طءو)يفتدرو:(مهزحأ)

.(لاحرلايف):تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(ه)يفتدرواذكه:(لاحرلل):(۷)



7oََصا

قوقبوصْنللمَعَوُهيذلاَنّسحلاولْدَعلامامإاوُصُحخو-٢۳

رمئاسحلالحلوُجْرلاةاضقلایضاقىلعالس۳۳

لکممقاحْسِإيبأهيخأيهايذودادهيضاقلاىلعالس٢٤

محالدروناواضْيأبتوعىانمیوزرلحنمىلعماس

ملاليقللماهمةَاشوماسالالتىلعالس٢

.يصورخلاناذاشنبليلخلامامإلاهبدوصقللانأانركذنأوقبس:(لدعلامامإ):(١)

وهو(ه۳٠٥)ةنسيفوتيذلايراجملادمحأنبنسحلاوهانهدوصقملانسحلانوكيدق:(نسحلاو)

ةفحت)باتكيفليلخلامامإلاةريسيفدمحأنبنسحلاركذرثكدقو«سماخلانرقلاءاملعنم
نبديعسنبنسحلاوهانهدوصقملانسحلانوكينأاندصعبتساو«(١ج-يلاسللنايعألا

ةنس)نميلاىلعيحيلصلاىلوتسينألبقيأ(ةنسيفوتريخألااذهنألشيرق
.(٤۳۲-٠٢٤صيشاطبلا-١ج-نايعألافاعتارظنأ)(ه٤

.(قباسلاردصملا)ايضاقناكهنأليراجمحلادمحأنبنسحلاوههلعل:(ةاضقلايضاق):(۲)

.(ىحرملا):(طزو٤جبأيفتدرو:(وحرملا)

نيفورعملاةاضقلانموسماخلانرقلاءاملعنمناميلسنبديعسنبدادهناميلسوبأوه:(دادهيضاقلا):(۳)

ملعيالوىوزنلهأنموهو«هيهقفلاوقأهل«يتوعلاةمالعلاهخايشأنم«نمزلاكلذيف
ودبياميفناذاشنبلیلخلاةمامإنماءزجكرداوديعسنبدشارمامإلارصاع«هتافوخيرات

(445-43٥ص١ج-يشاطبلا-نايعألافاحتارظنأ)

.فيحصتوهو(يوذ):(م٤ج٤۽ب)يفتدرو:(يذو)

.نامعلاخيراتلابتكيفاركذهلدحأمل:(قحسايبآهيخأ)

.(أ)نمةملكلاهذهتطقس:(نم)

.نامعلاخيراتلابتكيفاركذامهدحأمل:(درونياوبتوع)
ِ.همافورعمريغ:(مامإلالحن):(٥)

ناذاشنبليلخلامامإللاريزوناك«ماهلصنبدمحمهلادبعابأهبدصقي:(ماهلصةلالسانخيشو)
ضعبدوحواهيفنوحرشيةلوطمةلاسرءاملعلاضعبهيلإهجودقو3يصورخلا

-نايعألاةفحترظنأ)اهرييغتلحأنممامإلاىلعكلذضرعبهنوبلاطيو

٠.(١ج-يلاسلا



فيفَعنمنامُعضرأبائادقلابناکنمىلعمالَس-۳۷
ەدى.0

[تت]

۔(ابئادقحلايفتيي):(ط)يفامناکمدرو:(انئادقحلابناک):(۱)



:ليوطلانملاقو
دموىعسيقوشلا[لَح]بلقلاىلع-١

داقشعكاذابو-۲

وفسو-۳

اميللافرکلو4
يارثصتلاظطألااهبلوُصَت٥

تتتعطاريقكنك+
نكيْمَلناكذُموحلانأمَعَ-۷

ةقعنموارعفّْيّسلابهُلنأو-۸

[۰]

راصفشعهبناكو

راملالواوفَصجالاكةد

ےس
راَممَعُمريلاهيفلفْطلاىر
نامّلاوثّرفْلابضرألاباحرالَمْتو

اممربكلايموُمْذَللدّنسحلاوُخأ

مرامكلاوجيجاَعلاويلاولاريع

ريالاحصامویلساذإ

(٢۲ىلإ١نسم)تايبألااهتمتطقسثيح(ن)يفادعامخسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةطرطخلملاقاروأنمددعطوقسببسبكلذو

۔(لح)امهیفدروثيح(م«هه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(لَح):(1)

(راصو):(ز)يفتدرو:(راصف)

.(طيسولامجعملا)هلقعببهذوهدبعتسايأهمييذلاوهميتملا:(اميتُم)

.(ارفص):(طو1)يفتدرو:(اوفص):(۲)
.هيلييذلاتيبلاةعباتعبالإلمتكيالهانعمنأيأ«نيمضتتيبلايف*

.(فرعل):(طزو٤ج)يفتدرو:(فزعل):(۳)
.(برعلاناسل)هنمرهظياملوأوهليقو‹بيشلا::ريتقلا:(ريتقلاب)

:وهرخآتيبهناكمدحوامنإو‹خسنلاةيقبيفدوحومريغتيبلااذه:(٤)

امّلاوثرفلانمًاحبصىحضيحضيوًادحاسمنيملسمللاهب

(حيض):(ههشماه)يفو(ًاحبص)ناکم(ًاحيض):(زءو)ييو
.(ملعتو):(م)يفتدرو:(ملعيو):(°)

(نم):(ز٤آ)يفتدرو:(ذم)

.(برعلاناسل)داوحلاليقو«ليخلانمعئارلاوهو«جونغعمج:(جيحانعلا)
يأهسفنىمكهنألعاجشلا:يمكلاو«ةرورضءاتلافذحو«يمكعمجةامكلااهديري:(امكلا)

(برعلاناسل)ةضيبلاوعردلاباهرتس

«(لس)سیلو(لس)اهلبقيتلاةملكلافاذهىلعو(فيس):(ز«جأ)يفدرو:(ًاموي)

.(فيس):(طوريو
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راصفملوردببةّبمُعَرُسأهللالوُسَرنأو۹

مرامباکالولمسيابذداكلحيمللْوقل٠

ماشاعویواْنَملکىلعبوموجمنو۱١
اممهللايفيفبلالألفىأراتامإنيانبلَعٌنإَو

رلمحمناکوأرفْنَمىلعاوريهشدقيياميلاقدَقَل۳

(رتسأ):يفو(رسآ):(ز«ج)يفو«ةرورضوأةفلابمللنيسلافيعضتورسايأ:(رّسأ)

.فيحصتناتريخألاو(رثآ):(ب)ينو

.نزولانعجورخءابلاةدايزو(ةبصعب):(ط)يفتدرو:(ةبصع)

.ةرجهللةيناثلاةنسلايفتعقوشيرقيكرشمونيملسملانيبكراعملاىلوأيهو«ردبةكرعمبيأ:(ردبب)
.(طيسولامجعلملا)هئادعألقيفغلاييأ:(نخشي)

-لوسرلامهلتقيملفردبةكرعمدعبنيملسملادييفاوعقونيذلاىرسألاةيضقىلإةراشإتيبلااذهيف۴

هلنوکینأينلناکام)-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاًابتاعمىلاعتهلوقلزنف-ملسوهيلعهللاىلص

ةيوبنلاةريسلارظنأ)(6۷/لافتألا)(ةرخآلاديريهللاوايندلاضرعنوديرتضرألايفنخشييحىرسأ
.(٦۷٦ص-۲ج-ماشهنبال

(ميظعباذعمتذخأاميفمكسملقبسهللانمباتكالول):ىلاعتهلوقنمسابتقاتيبلااذهيف:(۲)

.(٠٦۷٦ص/قباسلاردصملا)متافملاوىراسألانممتنحخأاميفيأ(۸٠/لافنألا)

.(نیاعو):(ط)يفتدرو:(شاعر):()

.(امّرحنلا):(مو1)يفتدرو:(امّرَحُم)
٠ةكعبًاميقمناك«مهئاقفوةيضابإلاءاملعنميربنعلانيصحلانبيلعرحلاوبأوه:(نيصحلانبيلع):(٤)

ةزمحيبآىلعراشايذلاوهو«عوبسألكنمسيمخلاونينئالايمويركذللسلحبهلناكو
ةنيدملالهأىلعةزمحوبأهيفرصتنايلاديدقةكرعميفاورسأنيذلاىرسألالتقبيراشلا

هحصنمش«مهتمهرذحيناكامعقوفةزمحويأهيلإعمتسيملفمهتنايخومهردغنمهرذحو
ناكامعقووًاضيأكلذضفرفنييومألانورصانياوناكنيذلاةكملهأضعبلتقب
شیرقرودنمارادرحلاوبالحد«ةكمبهباحصأمزهناوةزمحوبألتقامدتعومهتمهرذحي

ه١۱۳ةنسكلذناكولتقيحمهلتاقفرادلانمهسفنبىمرفيومألاشيحلااهقرحأف

٣٣٢۷٤۲ص-۲۳ج-ناهفصأللناغألاو(۹۳۹۲ص-١ج-يخامشللريسلارظنأ)

يبألاتقلنييومأللنيلاوملاةنيدملالهأهيلإمدق«ةكمىلإبرقأوهوةنيدملاوةكمنيبعضوممسا:(ديدق):(5)

يبأفيلحرصنلاناكواهيفاومزمنأةديدشةكرعمهيفترادفه٠۳ةنسهباحصأويراشلاةزمح

.(١۳۱ص-٤ج-نادلبلامجعم)(٣۲۳ناغألارظنأ)ةزمح

.فيحصتوهو(اوربحأ):(م)يفتدرو:(اوزيحأ)



كَلآيراشملاقذك٤
ى

مملومكُحهیفنامزلکو٥

مَنملرحلاوُبايلايفناکولف

اقلاعاماناترهقالو-۷

هدبحّأو7ُهكلو-۸

تواورَشماوقأأكعلوُأ-۹

راجحنمىسقأكعلوأ٠

يلقب[مَحْرئ]الويعط

مر[دمَدلاَوَ]قاثيللكنونوُحَي
راَمَظلاانفايّسأنافُحألامضتملو

رامسطقلاجهنمانيفناکالو

اَملُسملّسلايفلذلانوريلاجر

نيالاولْدَعلاومهارخ
7¥

مرامقسئاماذإمدنمُفَعضأو

.هتمجرتتقبسدقو‹يميلسلافوعنبراتخملاهمساويراشلاةزمحوبأوهراتخملا:(راتخملل):(١)

هفلاخت«فیحصتوهو(محرت)اهيفتدروثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(محرت)

.خسنلاةيقبهيلعاموةصقلاعئاقو

ًاضيأفيحصتوهو(املا)اهيفتدروثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(امّذلا):(۲)

فورحلافذحو«ةزئاجةيرعشةرورضةرمخألاميلافذحو(مامذلا)اهبدوصقملا(املا)و

.(اهدعبامف۷۹ص-يناريسلل-رعشلاةرورض:رظنأ)زئاجنزولاةماقإويناوقلالحأل

.(١٠)مقرتيبلايفهركذيذلانيصحلانبيلعوه:(حلاوبأ):(۳)

.(مت):(ز)يفتدرو:(مني)

:(أ)يفورعاشللةغلوأةرورضىلوألاةزممحلافذحوانفايسألتعنآمظلايأ:(امظلا)

.فيحصتوهو(امصلا)تدرو

‹ةبولقم«سرديأسمطعميقيرطلاوأءيشلامسطلاقي«سمطألاوهمسطألا:(امسطأ):(٤)

(برعلاناسسل)مالظلا:مسطلاو

:(ط)فو(نيدلاوروحلاو):(زءو«ج«بأ)يفتدرو:(نيّدلاولدصلاو):(٥)

(روحلاونيدلاو)

٤طجب)يفتدرو:(مد)

.(امسقت):تدروخسنلاةيقبيفو(م«3ےهءا)يفتدرواذكمه:(امقست)



ويايتلأللوقا٢

ةفيخوادوقلسفلالَأرْرَعو-
هلدحيملذِإنيامذلواحو-٤

مامإلاوُخَئىلإ[لاعئ]٥

اركهناميماقو--٦

تيتبأمالسإلايفتنكإو-۷

نرامکْحُمناکدقوبوبْحَمنباكاهن

مراملاورألًنامحَر
اذالتسُمهيففنضلیوس
مراملسمناکنِداعاربشغازاذإ

مرامّحَفَُميضفقهيد7

رىمغانمهيفترصقامَكّسَحف

یاحصهللاوهنكلو يهبهيفَتْحبصأيذلاسيف-۸

.(نم):خسنلاةيقبيلو(ه)يفتدرواذكه:(نع):(١)

.(نباکاه):(م٤زءو1)يتتدرو:(نباكان)

هنامزيفءاملعلارهشأنميموزخملايشرقلاليحرلانببوبحنبدمحمريهشلاةمالعلاوه:(بوبحمنبا)

كلامنبتلصلامامإلاورفيحنبانهمامامإلارصاع‹يأرلاوىوتفلايفمهعحرمونامعيف

تالسارمهلو«اهعباوتوراحصىلعءاضقلاىلوتو‹هلنيعيابملاسأرىلعناكو

فاعحتارظنأ)راحصبهريقو«نيتئامونيتسةنسفوتوتوصمرضحلأعم

.(٠٢٠۲ص-يشاطبلل-١جنايعألا

:نينضلاو«ءاظلاوداضلانيبطلخلانعجتانفيحصتوهو(ًانينظ):(ط٤ب٤أ)يفتدرو:(انينض):(۲)

.(طيسولامجعملا)صيرحلاوأسيفنلاءيشلابليخبلا

.(طيسولامجعملا)نأمطاونكس:رقو«ماقأ:ناكللابرق:(رق)

.(طيسولامجعملا)رتتسايأ:(نعكا)

.(و)يفدوحومريغتيبلااذه:(۳)

قفتيالئعسملانألخسانلانمطخوهو(لهأززعو):(و)يفاناكمدرو:(مذلواحو):(8)
.ةقباسلاتايبألاعم

:(طو)يفو(یّلعت)تدرودقف(ه)يفاما(مز«ج٤بأ)يفتدرواذكه:(لاعت):(٥)
.فيحصتوهو(يلاعت)

.(هتمکح):يفتدرو:()
(ًتعاطمتسيتأ):(و)يفتدرو:(اضعطمتبثأ):(۷)
يلا(مظعم)عفرىضتقالكلذكناكولهنأل«ديعبوهو(رمأ):(ط)يفافاكمدرو:(حبصأ):(۸)

.اهدعب

 



ايلابترصالكف-۹

اموداهجواةاكزياق٠

امتاكززعشبفكتللاذإ

ىداعاهودَرانعقل-۳۲

ابقاوَعرذخاومالسإلايفَنْشْطلاعد۳
يِربكلاومَوُمْذَللسلاعد٤

.(ايکاح):(زء١)يفتدرو(ًايلاخ):(۱)
۔(الح):(و)يفتدرو:(اًلَح)

لَیحلضاْنَملقامف

يدٿعقوحاکن

البلافيساهئقلإو
ناکامدعبنمادّسَحیول

حجتقساقلارادكلحب مرامنه

مرابمّرُعنوكأنأاصیرَحكارُأ

امشلْسَفليكرر

.(امخفم):(طريقو(امحقم):(و)يفو(امجعم):(زأ)يفتدرو:(امحفم)

.(نە٤طەزو)يف(۳۱)مقربتیبلااذهدرو:(۲)

.هدعبامعمقفتيالذإديعبوهو(فلااذإ):(و)يفامناكمدرو:(اميأ)

.(عاكف):(و)يفتدرو:(حاكن)

.ىرخألاخسنلاةيقبيف(۳۲)مقربتيبلااذهدرو:(۳)

.(تكلهالا):(ط)يفو(تللعاذإ):(زءوأ)يفتدرو:(تللغاذإ)

.(اهاقلأو):(ج)يفتدرو:(اهئاقلإ)
.(۳۱)مقربوره(جبرقرزرءآ)يف(۲۰)مقربتیبلااذهدرو:(٤)

يفر(ادسحولو):(ط)يفو(ًادسحیول):(جب)يفتدرو:(ًادسحیول)

.(ًادسحولو):(ن)

۔(ط)يفاناکمغارفدحوی:(عد)

.فيحصتوهو(ثدحاو):(ز)يفتدرو:(رذحاو)

.(امر):(زء1)يفتدرو:(امرح)

۔(يکرتو):(ن)يفتدرو:(يكرتب):()
.(مرح):(طزاجب)يفتدرو:(مرحب)

.(دصقل)یرخآةياور(م)يفتدرو:(لسغل)

.(امشغم):(ز)يفتدرو:(امشغت)



ملوالوالإبقرملو٦
ُسَغتدهاَشَفنيفصبتکا۷ مهل

الوهلوقيفشرعاوذلقياَمَلأ۸

ْمهضرأبدولاريعولعلهو-۹
ْمِلاَعيابملغملكنك٠

مليلياتاللاتلقو١٤
هتياميفنيلاحالّصتیار

ةُمامإاماذإموُمأَملسيو٤

مهكَرئاُمَلتتنألكافك٤٤

.(بقتري):(ر)يفتدرو:(بقترت):()

٠(برعلاناسل)ُهَعلاوفْلحلا:لالا:(الإ)

.(الو):(ج)يفتدرو(ةيناثلا):(ملو)

.(نکی):(و)يفتدرو:(نكت)

.(ىرنلا):(و)يفتدرو:(يذلا)

.(اموستم):(ن)يفتدرو:(امسوتم)

مرامسونمهَرقيذلاقکی

تشرذِإتنكدْيَدَقِبمأ
امْفمُهْنمتامْنَمىلعاص
هریراوراساهللالوسرفالح

مرامّرَصتنمملَعلالأةرّيسب

هنرىمئاوناباشرغلاوذو

ماَمَواَللوقنأءْئَشبراش
ىم

ېرامّخَوُمتنكنيحامويتلّصلانع

ةعقولاهبتناكسلابوةقرلانيبيبرغلابناحلانمتارفلائطاشىلعقارعلابعضومنيفص:(نيفصب):(۲)

.(٣/٤٤٤-نادلبلامحعم)ه۳۷ةنسنايفسيبأنبةيواعمنيبوههجوهللامركيلعمامإلانيبةروهشللا

.اهرکذقبس:(دیدق)

نيقفانملانمتامنمىلعةالصلانع-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاًايهانىلاعتهلوقىلإةراشإتيبلايف:(۳)
.)۸/ةبوقلا)(ريقىلعمقتالوًاديأتاممهمدحأىلعلصالو):

.(راص):(أ)يفتدرو:(راس):(٤)
.(كنإف):(م)يفتدرو:(كنأك)

.(طيسولامجعملا)ىضقتوبهذيأ:ليللامرصنا:لاقي«ىضقتوبهذيأ:(امّرصت)

.(نل):(ن)يفامناکمدرو:(ا)

.ناتیاورلادحوت(م)فو«(مومأي):(زءو)يفتدرو:(مومأمل):(۷)

(ناب):(ھهشماهو«ج۽ب)يفتدرو:(أل):(۸)

.(بلصلا):(هشماهو«ج٠بأ)يفتدرو:(تلصلا)
.(ترص)ل:(طازوبريفاناکمدرو:(تنک)

نممخولاو(اجرتم):(و)ينو(اوم):(ب)ينو(الوم):(ز)يفاهناکمدرو:(امکوم)

لقت:رمألاٌمُخووارمتسييملفلقت:ماعطلامووءررضلا:ُْمَخَولاو«ليقثلا:لاحرلا

.(طيسولامجعلملا)



© ®

نُاينمحرلابكذيعأ٥

دغيفكوُجْرَفسمايفتُمامف٤
ةّمْصعوذالكاهيفقاهُذُحَو٧

ًّسنمودوُسحلايقلستاهنكلو۸ ىق
اهَُعَجَواهشَكْحَأيأىلع٩
ىهلايلوأَدْعَبناتومياليکل—40

اهمسَو١

اشلاودّمحلاورکشلاب11

ادباعناکْنَمفلصوْنَعیهو٢

كسينأريخلاظوفلهيلع

اعذُفاوُألاكرتملو

مولمُمَصوةادعلابّرَحيفتحنمل

كشلابنيدلافاعضلوقُع

مراِمّرْصَمتالحلاريذاعللمْطَقل

نراملکتنإنتففيضلول
اممملعلاونيدلالْهألتراَصو

داهجلايينابَحبر
تم.وق7

رازوراهفرحىلع

.فيحصتوهو(كنيعأ):(و)يفتدرو:(كذيعأ):(١)

۔(اآ):(ن٤ط)يفامناکمدرو:(نمای)

.(ربحلاطرفل):(ج)يفاهناكمدرو:(ريخلاظوفل)

.(كسم):(م)يفتدرو:(كسب)

.(كوحرتل):(زا)يفتدرو:(كوحرتف):(۲)

.(اهنخف):(و٤«بء1)يفتدرو:(اهذخو):()

.(یس):(نەزەچجبەريفانامدرو:(یقس):(٤)
.(يقست)لعفللناثهبلوعفماهناةملكلاهذهبارعإ:(امّقلع)

.(نإالأ):(ط)يفتدرو:(ىلع):(٥)
.(تالحنا):(زيفو(تالاحملا):(ج«ب)يفتدرو:(تآلخللا)

٠(طيسولامجعملا)عطفيأمَرَصنم«اعطقميأ:(امرصم)
و«ج)يفتدرو:(نعفم):()

.(ركشلاودمحلاب):(زء1)يفتدرو:(دمحلاوركشلاب):(۷)

۔(ناکام):(و)يفتدرو:(ناکنم):(۸)

وهوهفلخنمعدصتميأراهو«رهتلاويداولاقشلفسأنمليسلالكأام:فرا:(راهفّرُح)
هبرامنافراهفرحافشىلعهناینبسسنمف)یلاعتلاق«طقسيمهناكميفدعبتباث

.(برعلاناسل)(منهجرانيف

.(امهحتنإالخ):خسنلاةيقبيفو(ه)يفتدرواذكه:(امنهحرازو)
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oةنمركابارصنىنا

امُحْنُأضَرألاىلَعٌمهيفىرنكلو٥
امينيدلايفناوإلاىلعمالّس٦

ابردَمْحأىلعىلّصو0۷

b
t

k
m
l

رامَّظَْلاتومَرْضَحيداوةّيعر

للابوبايفىرتدقامك

تتوارارسلاوو

[ت

ةرورحبنوكتنأ(امظنملا)يفلصألاو«لمتحموهو(اميَحُم):خسنلاةيقبيفاناكمدرو:(امّظنملا):(1)
يورلاةملككيرحتءاملعلاضعبزاحأدقو«ةرورضللاهبصنرعاشلانأريغيداولتعناهل

:قدزرفلالوقاهنم‹دهاوشكلذلاوركذو«بارعإللافلامناكنإوةيفاقلاةكرحب

عديملناورمنباینامزضعو

تيبلارخآعفرهتإ):تيبلااذهىلعاقلعمةبيتقنبالاقوبصنلااهقحناكو(فلحب)عقرب

رعشلا)(ءيشبهيفاوتأيملواورثكأواولاقفةلعلابلطيفبارعإلالهأبعتأو«ةرورض

يففيطللادبعةسامحدمحم.دعوضوملااذهيفثحبدقو(٢۳ص-ةبيتقنبأ-ءارعشلاو

.٢۲۷-۲۷۲صص(رعشلاةغل)هباتك

فلحبوأاتحسمالإلامانم

.(وجابليللايف):(و)ينو(ليللايتوحلباب):(طء1)يفتدرو:(ليللابوحلايف):(۲)

t۹

 



:ليوطلانملاقو
امئامعلاسوؤرلاميمْعَهباويل١

دراوقلابااوُبذو۲

اوْزمُكْنَعاهباويز-۳

اهقابطتحتسودّرفلایريلف٤

تعابنملظانمللو0

رقتجايملاقادهشتامو

TER

WEى
‹رامراوصلافكالاباعيمَجاوشو

«رامصالقلاتیابرضمكفايْسأب

رامجامجلااوذُجهل2رصمَ
رصبم

e

راماقاوعدتقررااولاىتختو

مراماللاضائندعتاّحب

وُالهللالإ
«راسزاوللاىقلأمالسإلايفدمها

رخآىلإ٢۲نم)تايبألااهنمتطقسثيح(ن)ادعام«خسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةطوطخملاقاروأنمددعنادقفببسبكلذو‹(ةديصقلا

هرادأ:ءيشلاثالواهل:هسأرىلعةمامعلاثال:لاقي«اوريدأوأ«اوفُليأ:(اوثيلأ):(١)

.(طيسولامجعملا)ةمامعلارادتامكنيترم

.ًاطخوهو‹قالطإنودب(مئامعلا):(م)يفتدرو:(امئامعلا)

.(امئاوقلا):(ن«م«طز«جأيفاهناكمدرو:(امراوصلا)

(برعلاناسل)ءافصلاديدش:قررانبقرالصتلاقي«یرزااهدحاو«ةّنسألا:قررلا:(قرّرلاب):(۲)

.(برعلاناسل)مركلاوقتعلاتامالعنموهورعشلاريصق:درحألاسرفلاو«درحأعج:(درا)

.(برعلاناسل)لصأتسملاعطقلا:تبلاو«عطقييأ:(تيب)

.(برعلاناسل)قنعلاوسأرلانيبيذلامحللاوأ«موقلحلاسأريهو‹ةصلغعمجمصالغلا:(اصالغلا)

۔(اوحيرآ):(ز«ج)يفتدرو:(اوحيزا):(۳)
.(طيسولامجعملا)عطقلاوهودحاوعمناظفللاو«لادلاب(اوُدُح):(م)يفتدرو:(اوُذُح)

عمجتابظلاو۽فيحصتوهو(اهئابظ):(ن«ط«ج)يفو(اهئايض):(1)يفتدرو:(اهنابظ)

٠(برعلاناسل)رجنخلاولصتلاونانسلاوفيسلادحيهوةبظ
.(وعدن)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(مزءو«جأ)يفتدرواذكه:(وعدت)

.(ظحيف):(م٤زواج٤با)يفتدرو:(ٌظحنم):(5)

.(داهجلا):([)يفتدرو:(جايحملا):(1)

.(ىقلي):(ز)يفتدرو:(ىقلأ):(۷)
.لمتحوهو(امئاوللا):(زء1)يفامناكمدرو:(امزاوللا)

قن



اهشيَعةذلوايلألايفَرْيَعالف۸

ادعلااولبقتُساوبرَحللاوُنَقالف۹

اوقفبورحللمُتَضَهناماذإ٠

دعاورواواوسو١
اواوةينبلاكافوقُصاوقُصَو-٢

ُسلابادعلااوُعَدو۳ اوُكّيهواشدرم

اورذحاوفْحّرلانَعفلاوصكتتالو٤

ةداغَوالقطوخيشاولالو-٥

اريذُمنسملوايراهالو٦

نرامغاردحلوُهللانيدناكاذإ

اوقْوُذُEاللورا
مرامزاحناکنمُدْلَحْلافمكاو

راغللاوفْفَتوادهَعاوضقنالو
(ەرامداقبارلاقناکمنماولاذديمع

ممو

مرامشایخلاو
EEN

مكيفزعلاوالعلاوذىر

رْتبلانماحورجمناکنمو

ملمنمماوُمَنْعَتالو

ةفص(يذ)تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ«(نيد)لةفصاهرابتعاب(ته)يفتدرواذكه:(وذ):(1)
.رورحبهيلإفاضموهيذلا(هللا)ةلالحلامسال

.(ن)يفدوحومريغتيبلااذه:(۲)
.(ط)نمةملكلاهذهتطقس:(ام):(۲)

.فيحصتوهو(دلحلاب):(ن)يفتدرو:(دلحلاف)

يفنوبقريال):ىلاعتلاق«فلحلاوأدهعلا:لاو«(الإ)خسنلاةيقبيفافاكمدرو:(ادهع):(5)

(برعلاناسل)(ةّعذالوالإنمؤم
.فيحصتوهو(ًافافص):(ب)يفتدرو:(افوفص):(٥)

.نزولالحألةرورضءايلاديدشتونونلاكيرحتو«ءانبلايأةيبلااهلصأةّيبلا:(ةّينبلاك)

.ناتياورلادجؤت(م)يفو(امئاق):(ن«ز«ج)يفامناكمدرو:(امداق)

.(برعلاناسل)ةوفحيفعفدلا:عّلاو«ًافينعاعفداوعفدايأ:(اوُعد):(1)

.(طيسولامجعملا)حمرلا:رعسألاورمسأعمجرسل:(رسُسلاب)
.يوحنًاطخوهو(اذ):(و۽ب)يفتدرو:(وذ):(۷)

.(ًاخيشوًالفط):(م٤زآ1)يفتدرو:(الفطواخيش):(۸)
.(فحزلانع):يفتدرو:(فحزلانم):(۹)
.جراوخلاجهنمفالخبوهو«نيفلاخملالاومأمنغنوزيجيالةيضابإلانأىلعليلدتيبلااذهين*

t۳



مبرقلاموق١
مهبْرَحلاهوُمتكَتسَتنأسابالق-۸
تمّطَحَتدنإمهرازوأيفمرغالو٩
كيدلتدَحبْرحلااماذإ٠

دملكمهنايدأْنَعنودوُذَي١
,00êص بئاتكاسانأمهن2

م

نراصمئارکالبواسارفأوفويس

رادانمهنَع۱يغبلا|لورنَالإ

*مرامزالمرُعلایریضعَبلبیدل

رامراوصلارُتسیدارکمکا

مرامراضحلاىقبّرْحلاننمللوف

ةادعلاءالشأبتناغأ

.فيحصتوهو(نع):(ز1)يفتدرو:(نم):(۱)

.لمتحوهو(الاوک):(ن«م٤طءوآ)يفتدرو:(امئارک)

.لمتحوهو():خسنلاةيقبيفتدرو:(اهومتكتست):(۲)

.(مكبر):(زا)يفتدرو:(مهمرحل)

.ًاطخوهو(لزي):(م)يفتدرو:(لوزي)
(م)يتو(برحلا)اناكمدروخسنلاةيقبيفو(زو«ج«بأ)يفتدرواذكه:(بورحلا)

.ناتياورلادحوت

.(الف):(نەمەج)يفتدرو:(الو):()
ييهنأنوريةيضابإلانأب(١٠)مقرةديصقلانم(۱۲۹)مقرتيبلاىلعقيلعتلايفانركذنأوقبس*
عضتنأدعبمهيلإدريفلاخملاحالسنإفهلبقلالهأنممهيفلاختنمدحأنيبومهنيببرحعوقوةلاح

نامضلامهيلعفبرحلادعبفلتأنإومهيلعنامضالفبرحلاءانثأفلتأاذإو«منغيالواهرازوأبرحلا

مرفلانأىريضعبلانإف‹فالخلايكحيانهرعاشلاو(٠۲۳ص-١٠ج-يدنكلا-فنصلملارظنأ)

.ةهازنلايفةمقوهوبرحلاتقوفالتإلاناكنإيحبحاو

.(تح):(ج)يفتدرو:(تّدَح):(٤)

٠(طيسولامجعملا)شيحلاوليخلانمةميظعلاةفئاطلايهوةسودرُكعج:سيداركلا:(سيدارك)
.(مكنایدأ):(ز1)يفتدرو:(مهنايدأ):(٥)

.فيحصتوهو(امراضخلا):(ج)يفتدرو:(امراضحلا)

يأموقلاحّبصو«هانتيثأامباوصلاو(تحبصأ)خسنلاةيقبيفو(و)يفتدرواذكه:(تّحبص)
٠(طيسولامجعملا)احابصمهيلعراغأ

.ًاطخوهو(سانا):(ن«طءو)يفتدرو:(ًاسانأ)
.فيحصتوهو(تثاعأ):(ط)يفتدرو:(تثاغأ)

.فیحصتاضيأوهو(ءالسأب):(ج«ب)يفتدرو:(ءالشأب)

.(ءادعلا):(و)يفتدرو:(ةادعلا)

٤



ىقلاومعلاىونماهنميحالأ٢
اعادوحلقلافسلسنمو-٤

ىرولافماقًامئاقیوزبامامإ

رَقَْضُعيليأ-٦٢

بذهُملإمانآلاُمُدَقَيلهو-۷

يمداٌإدشاَرايأ۸٨

انضرأبمنا-۹

كاب:دقاللغكَل

ابرةّمايقلانيزىلعلَم-۳۱

ةمهلإ اهلاولمه

رامئاشألاحازأدَقادهي

ماقذإ¦!قلالد

ىبللامحيفانيلدهزألانس

«راسقارقلايُقلايَيك
مرامُظاعُئتومّرْضَحيفُمکارکلب

و00
۱اُت۾47ل® انطَحأ

2|۳ امئاددملاهةللضفنمهللاهب

امجاوُسلاباحُسلااشنأامرْهَدلاىدّم

.(اهتع):(ناطزوب)يفتدرو:(اهتم):(۱)

.(طيسولامجعللا)ىرغصلاوىربكلاشعنتانبيفءوضلايفريغصبكوك:اهّنسلا:(اهّنسلا)
مّزْرَمعمجمزارملاو«هانتبثأامباوصلاو«فيحصتوهو(امزاورلا):(نءط)يفتدرو:(امزارملا)

ءاصيمغلاو‹روبعلا:نايرعشلاامه:نامزرماهرهشأموجنلانمددعلمسا:مزرملاو

.(طيسولامجعللا)
.(برحلل):(طءو«ج)يفتدرو(قحلل):(١)

.فیحصتوهو(جازا):یرخآةياوردحوت(م)يفو(حارأ):(طز«و)يفتدرو:(حازأ)

.(امئاسألا):(ز)يفتدرو:(امئاشألا)

.ًاطخوهو(ىمحلا):(ج)يفتدرو:(ىم):()
.(طيسولامجعملا)نكيملوأحالسهيلعناك«ءيرخجحلامادقلملاعاجشلا:يمكلا:(يمك):(٤)

.فيحصتوهو(امئارغلا):(ج)يفتدرو:(امئازعلا)

مامإلانأفورعملانأل«فيحصتوهو(دشارابأ):(مءو«ج٤ب)يفتدرو:(دشارايأ)
»)٢©٢۲)ناتيبلاهيلعلدييذلاوهويدمحيلاديعسنبدشارمامإلاوهرعاشللرصاعلا

.دئاصقلاضعبيفرعاشلاهركذدقو

.(كمزعل):(ج٠ب)يفتدرو:(كرمعل)

.فیحصتوهو(امکارکذب):(ط)يفتدرو:(مكاركذب)

t\o



۰.21۳7ًر

يورثهاومأبهدرجاعزإهيفقربحالامو-۲

]مت]
(

)يفدوحومريغتیبلااذه:(۱)
هيفةزمحلاوبرشييذلاءاملا:يرهوجلالاق‹ةءاموةهامةدحاولاو«هامءاملالصأو«ءامعمج:(هاومأ)

.(برعلاناسل)ءاملانمهلدبم

لوصأيفبارتلانمعمتحاام:ةموثرحلاو«ةموئرحعجيهوميئارخجلااهلصأ:(امنارحلا)

.(برعلاناسل)رجشلا

t1٦



:ليوطلانملاقو

امئامَعلاايعادقواثر١

جرادردلاکنلعمدوتلق۲

f۳امعؤأنظاتْيَقحأيذلارس

ارًهارهشتنكسوُرع٤
تقسدقويلاىدْحإانبسَ

امرطعواهيلَعقاريإيحلو-٦

اضراعُمتيفتامتَه-۷

اقفإوماللتئاهشام-۸

نكأملواهنميذلاُتّمّرَف۹
يذلاقذاحلاقرالمكشقو١٠

هنلسحبيدب ھتنإ۱١

[٢٥[

َی۴ا۰
نرامراوُصلارهتاجيحلاىلإانّمقو

َكئاكَمفقفقاهدَحىلَع
۶

اناسهللاةّشذفحروتشک

افةريفنينسعو
رامحافنّوللادوُنسُأاَدْعَجنابلانم

ناكنمققالهبهن

4

ىرجتواملعبا

مرالاكألاناَسورَحَميانو

(نرامئارةعيبخلاليبارّسبلّسل

ايارماسيموقنسلست

ولمئارتنكيذلاىبسنمل

.ةطوطخلملاقاروأنمددعطوقسلاهنمتدقفثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجيفةدوحومةديصقلاهذه

نيترمهرادأ:ءيشلاثالو«اهبصعواهّفل:هسأرىلعةمامعلاثال:لاقي«انبصعواقفليأ:(انشأ)

.(طيسولامجعملا)ةمامعلارادتامك

.(مئامعلا):(م)يفتدرو:(امئامعلا)

.(برعلاناسل)رعشلا:دُعا:(ادعح):(۲)

قّرَبيأُءيشلاَقَريأو«قربأردصم:قارسباإلاو«(قارب):(عزوأ)يفتدرو:(فاربأ):()

.(طيسولامجعملا)حبصلاقربو٠«فيسلاقرب:لاقي‹الألتوعل:يصعب

لكو‹(احاقألا):(و)يفو(امحافألا):(ج)يفو(اجانألا):(ب)يفتدرو:(امحاتألا):(8)
:محتألاو«محتأعمجمحاتألاو«فيحصتكلذ

.(برعلاناسل)ةططخلملادورعلا:

.(یشخت):(زءو٤ج)يفتدرو:(یشخن):(٥)

>رمحألادورملانميمعتألاو«ىشوللابوللاوه

.(ةيبحلا):(طوريقو(ةيمحلا):يفتدرو:(ةئيبنلا)
.(تمر)ل:(طزوآريفاناکمدرو:(تنك):(۷)

.(الاع):(م)يفیرخأةياوردحوت:(امئار)

t۷



الإٌّرُسلااذهراهظإلمراملسابالفلمُحَتْمَليهناو۲

اتاكتثئکامتخولناورسباليأيسرُعمَلْعَتو۳

ُتْسقْدَقتنكيآربخاواهرادريغلرميفيناىلع٤

امانةعوبلليرناكهبيذلاىلعيلوُمتْخأو١

[تق]

.(درا):(ط)يفافاکمدرو:(مرآ):(۱)

.(تمذم)و(تمدق):ناتیاور(م)يفدحوتو(تمّدق):(ج«ب)يفتدرو:(تمقدق):(۲)

E۸



.:زجرلارحبنملاقو
يبرمتددشدقيثأرامل١

مظلظااهيلحببتیر۲

مهميفتلو-۳
مَّاراوُسلاولاححلاني4

مقرشالالشهندو٥
مشولادارخللادوخجلانمدوخ

]۳٥[

يصحَوعألاوتُتْسقو

اقامُجتحضو

همنمالالبح
نىمذخمبافاتولىح

مرمحْرَتْسْللمارلءاکُبيکي

موقألابيطرلانصلكاقنع

كلذو(۸۸ىلإ١نم)تاسيبألااهنمتطقسثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

.ةطوطحخملاقاروأنمددعنادقفببسب

دصتسا:همازحرمأللدش:لاقيو‹هوحنولبحنمهبمزخاموهومازحلا:مَرْحملا:(يمزح):(١)

.(طيسولامجعملا)هل

ماركلاليخلابسنتاذلو«جوعأهللاقيناكميركلحفىلإبوسنماوهيحوعألاسرفلا:(يحوعألا)

.(برعلاناسل)ليإلاوليخلاوسانلانمييفلاميسحلاليوطلا:مظيشلا:(مظيشلا)

ليقو«يراوحهببضتختفادقعنييحًاعيمجناخبطيىطرألاءاحلبلازغلامدوه:مدنعلا:(مدنعلاب):(۲)
.(برعلاناسل)رمحأرجشوهليقو‹نيوخألامدوه

.(طيسولامجعملا)فراطمىلععمجيومالعأوذعبرمرخنمبوثوأءادرفرطللا:(فّرطُم)

.(طيسولامجعملا)مُهَسُمرهفًاماهسهيفروص:هريغوأبوثلا:(مّهَسم)
.(برعلاناسل)ريرحلاوهوبرعممسيربإلا:(مسيربإلا)

.(داوسلا):(زء1)يفتدرو:(راوسلا):(4)

.(مظعملا):(زأ)يفتدرو:(معفللا)

:(و)فو(مذخمب):(طءزءأ)يفتدرودقو(برعللاناسل)فيسلا:مذْخلا:(يمذخمب)

.ناتريخألاناتياورلادحجوت(م)يفو(مذخملاب)

عمءارلارسكبشاشّرلاو«رثانتورياطتيأمدلاوعمدلانمششرتام:ءارلاحتفبساشّرلا:(شاشرلا):(5)

٠(برعلااسلليطلارطللوءَ
‹ةمْخرعمج:ماهّرلاو«ماهّرلابتتأةباحصسلاتمهرأو«ترطمأ:ءامسلا:(مهْرَلا)

.(برعلاناسل)فيعضلارطملايهو

t۹



حساعرقتحتالكءاي۷

ےلانتاللا-۸

مكبتميز4
ملانمادرجلاةضيَلاك٠

مجقافكس١

ممشاللالبلاةعاقا١

.(طيسولامحملا)مالا:عرقلا:(عرق):(١)

اسلميداةقارقر

همامشنك[َةَطوُطْحَمِ]

مصلارلالاةصئاغ

مقئألابابشلاهربيفلف
محنيبادبرب

مرمهَطْللضّيألافيتقلاسار

.فيحصتوهو(محسأ):(ب)يفتدرودقو(طيسولامجعلا)دوسألا:محسألا:(محسأ)

ِ.فيحصتوهو(ةقرقر):(م)يثتدرو:(ةقارقر)

نينذألاتحتام:امهليقو«نيَحَللامظعمامهونينذألانملفسأنْيَْللاىحنمدنع::(مَرهَلا)

.(برعلاناسل)مزاهلىلععمحتوةمزّهل:امتدحاو«نيدنلاونيلىلعأنم

.(طيسولامحعللا)اهسفنةدالقلايهوأ‹قنعلانمةدالقلاعضوم:ةّبللاو«ةيعمج:(تاللا):(۲)

(ةطوطخ)تدرودقف(ز«ميفامأ(طو«جءبيفتدرواذكه:(ةطرطحم)
يأمحألاهبطحياموهوطَحللاباطُحامنأك«امهتودمميأ:نينتملاةطوطحمو«فيحصتوهو

دّرجتلاةّضَبفداوُرلااير۱ةّضاقُمريغنينتملاةطوطحم:ةغبانلالاقو‹لقصيوكلدي

-(ةغالبلاساسأ+برعلاناسل)ةيوتسمةنسحةدودمم:نينتلاةطوطحمةيراح:يرهزألالاقو

.(طسولامجعملا)فنألا:مطْحلا:(مّطْخلا)

يفتدرودقو(طيسولامحعملا)جارحر:ضارضرفدرو‹«محللاةريثكيأ:(ةضارضر):()

.(ةحارحر)ل:(طز

نألباوصللبرقألايهو():(مزءو)يفو(مّجسلل):()يفتدرو:(مجسنملا):(٤)
:عتمجسماامنيب«فصويفبسنألاوهو(طيسولامحملا)دوسلا:نعتمّحسللا

.(طيسولامحعملا)بوبصللا:مّحسلاوبصتلا

.(متقألا):اناكمدرو(و)يفو«لمتحموهو(محسألا):(طءبأ)يفتدرو:(محسألا)

ءرمحألاوهو«دورعلانمبرض:يمحتألاو«يمحتألااهلعلو(محتألا):(أ)يفتدرو:(محنألا):(5)

.(برعلاناسل)ةرفصلابططخللادّربلاليقو

(طيسولامجعملا)ريثكلاءاملاوذباحسلا:(فينقلا)

لكنمماتلا:(مّهطملا)و«(مركألاداوحلا):(ز)يفنيتملكلانيتاهناكمدرو:(مّهطلاضيبألا)
.(طيسولامحعملا)نسحلايهانتلاوءيش

t۰



يمرذِإ١

مسئلالامجباب,يشفاق-#

ديلاك4ترصف١

يسمحرايا١

يملاموَقلاةناييبلقتُحّرقأ-۷

مُضَهَلاىلَعىوشلاكرَسأ-۸

نماذخايشألاهبايام۹
يبلغافنيملغامىلعيِ-

لاراناكفاتك

ملولءاكبلاب

مامدوم

يملكقاكانعيبقا
نماّكلومولاكلابام

مرمسلبهُدَحاطويُنيدلاو

ريمهنماذطقُتْفَرَعالو

مغلطظغكْنَعيفرطرضا

مصلكبكرأويمّهفايايئب!يديرتسشاوس۲

secم

مدهلاكمولوَُوفْيكفيسمروامذبييدينغعاذإ٢۲

.(فانکأ):(ط«ز)يفتدرو:(فاتكأ):(۱)

.(ممتملا):(و)يفتدرو:(محنألا):(۲)

.اهنزولامیقتسيالو(اذنع):(و«ج)يفتدرو:(نع)

.ةزمحلاركذب(ءاكبلا)خسنلاةيقبيفو(و«ج)يفتدرواذكه:(اكبلا)

.فيحصترهوفاكلانودب(دق):(و)يفتدروومجعملا)كافكعميرمألعفمسا:(كق)

(طيسولامجعملا)حرا:حْرَقلاو«هحرحيأانالفحرقا:لاقي«تحرج:يأتحرقأ:(تحرقأ):(٤)
.(كربأ):(1)يفامناكمدرو:(كّرسأ):(٥)

نودبهنماضّرلاوأ«ريغللدايقنإلا:مضهتلاو‹(مّجهتلا):ىرخأةياور(ط)يفدحوت:(مّضهتلا)
.(طيسولامجعملا)بضغلاوملظلا:ُمضحلاوةَفَصّنلا

.فيحصتوهو(هذح):(م)يفتدرو:(هذخ)
.(طيسولامجعملا)ريعبلافخفرط:مسا:(مسنلاب)

.(ممأنماذسيلخايشألاةنيإاي):ةغيصلاهذهب(و)يفلوألارطشلادرو:(1)

‹ًاطخوهوءايلانودب(ممأ)تدروخسنلاةيقبينو۽بوصألاوهو(ط)يفتدرواذكه:(يمأ)

(برعلاناسل)دْصقلا:ُمَمَألاو

.فيحصتوهو(ضضغا):(م)يفتدرو:(ٌضغأ):(۷)
.هيلييذلاتيبلابسابتلاونزولانعجورخاهيفو(كيدل):(ز)يفامناكمدرو:(فيكف):(۸)

t۹



يسمرکاويفكموياكيدليونا٣
يطأتحالفيكَنيَرتامآ٢٢

مولانوعمولاافَحاذإم

مَهْشألاراعشنماولاسيل٠
يمَحفْنألاودلايضامُفْيّسلاو۷

مدلّصلادصيتَمزَعو-۸

َلاذإيدثعيَمالَس

م

ملُسأ
a

يابيباينقنقوجردأن۳ِ.

كويأكيفك
مرمه

ەذهاييمل

ريغفكلاواوثلاَفْيك

مئانساهمامةمُني

منمالأفشل

.لمتحوهو(كاوهىوهأ@(هشما«م«طزو«جأيفامهناكمدرو:(كيدليوثأ):(١)

.ةرورضاهلصونكل«عطقةزمهازمهنألبوصألايهو(يمركأ):(زء1)يفتدرو:(يمركاو)

۔(مسقلاک):(ههشماه«طو٤ج٤ب)يفتدرو:(مقَساك)
.(طيسولامجعلملا)ادب:مجنلاحالو«رهظيأ:ءيشلاحال:لاقي«تزربوترهظيأ:(تحال):(۲)

.:(ز)يفتدرو:(مُّمهتلا)

.فیحصتامالکو(يفخ):(و)ينو(افخ):(أ)يفتدرو:(افح):(۳)

ةماقإلالوط:ءاوثلاواروصقمسيلودودمبهنألًاطخوهو():(و)يفتدرو:(ءاوشلا)

(برعلاناسل)لزنلاب

.(:(ب)يفتدرو:(مهشألا)
٠(طيسولامجعملا)عوطقملامذحألا:(مذحأ)

ءاصيمغلاوروبعلا:نايرعشلا:اه«نامزرم:اهرهشأموجنلانمددعلمسا:مزرملا:(مزرملاب)

(طيسولامجعملا)

0(طيسولامجعملا)نيتملاُبْلُصلا:مدلُصلاو«ءاسملاةرخصلاوأ ديدشلاسلمألاُدْلصلا:(مدلّصلاَدْلَص)

.(مدب):(ط)يٿتدرو:(يمدب):(۷)

هسفنبىمر:ميظعلارمألانالفمحتقا:لاقي«ةميظعيفهسفنبىمريأ:مَحَفنم:(مّحقتلا)

:ىاعتلاق«اهيطغتواهزايتحإديريةدشىلعهسفنبىمر:ةبقعنالفمحتقاو«ةّيورريغبهيف

٠(طيسولامجعملا)(ةبقعلامحتقاالف)

.هيلييذلاتيبلاةءارقبلمتكيهانعمنأيأ‹نيمضتتيبلايف*
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مههجوهيقالأتسلنيبهبالما۲

مدلرجهراشدعبمُيَمَكابتولاىقفيو٣
نماقلوقلعومرافاوهشع٤

ARTمرِمَقْلَعلاكهبشعلايذلااذهملئ)الؤ

ملأمميلتتمَْطَلايذلاذهعمتولا
ممامسلن١ِمرکةريستفرعالو۷

كثضكرميمَمْسامامحلاسأكهقلسأو۸٨

.(مدقيدق):(م)يفتدرو:(مدقيلف):()

.(م)يفدوحومريغتيبلااذه:(۲)

هدحويأ:هافلأ:لاقي«دحاونممناظفللاو«(هيفالأ):(ج)يفتدرو:(هيقالأ)

.(طيسولامجعملا)هفداصو

.(زحعملا):()فو(رخفلا):(هشماسه«طزءو«ب)يفتدرو:(رجهللا)
:مدمدملاو(مّمذلا):(م٤طءوينوفيحصتوهو(مذمذملا):(ج«ب)يفتدرو:(مدمدملا)

.(طيسولامجعملا)كلهللا

.ةرورضماللانيكستوهقلخاهلصأ:(هقلُخ):(٤)

.فيحصتوهو(ماما):(1)يفتدرو:(ممذملا)

.فيحصتاالكو(هعظفي):(جءب)ينو(ةعطقب):(()يفتدرو:(هصعطقي)
.ةعطقلايأ(ليه):يفتدرو:(ليلمت)
.(وه):(و)يفاهناكمدرو:(يذلا)

.(يذلا):(و)يفدرو:(هب)

.(طيسولامجعملا)لتاقلاوهو«مسعمج:(مامس)

.(طيسولامجعللا)اهثبخأوأتاّيحلاركذ:(مقرألا)
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:(و)فو«دحوت(م)يفو(ٌمحلطم):(طزز«جبأ)يفتدرو:(ٌمخلطم):(١)
مكارتلاوملظملايأمخَلْطُلاوهوهانتبثأامكلذنمباوصلاو«فيحصتامهالكو(مخلظم)

.(برعلاناسل)ملظأباحسلامخلطاوكنحتسا:ليللامخلطاو

:(ھهشماه۽طءو)يڻو(ممطم)(ھهشماه۽ج۽ب) يفتدرو:(مضمض)

:مضمضلاو‹فيحصتةريخألاو«(ملطم)و(مطمطم)ناتياوردحوت(م)يفو(مطمط)

ءدعرلاتوصوأمجعألا:مطمّطلاو«عيرسلاوأرماغلا:مّمطلاوءيرحلاوأعاجشلا

.(برعلاناسل)رانلاوأرحبلاطسو:ماطمطلاو

يتو«(مهویم):(و)يو(مهوتسم):(ج)فو(موهم):(مآ)يفامناکمدرو:(مّهَسُم)

.(مهيس):(هشماه)يو(مهبتسم):(ط)يقو(مهوبم):(ز)

ينو(مهوزم):(مزءأ)يفتدرودقو«(طيسولامجعملا)حيرلانعنملا:مُهَرملا:(مُهَرُم)

(موهزم):(ط)ينو«():(مشماهو«ههشماه«و«ج٤ب)

.(طيسولامجعملا)ىودوتوص:دعرلامهمو«يودموتوّصُم:(ٍمِهُسَهُم)

.(مذهم):(ب)يقتدرو:(مزهم):(۲)

لکو(مزهرم):(طءو)يفو(مرهزم):(ز«ج)يفو(منيهم):(ب)يفتدرو:(مزهزم)

.(برعلاناسل)ةمزمزلالثمتوصلا:ةمزهزلاو«توصميأ:(مزهزم)و۽فيحصتكلذ

تّوصملا:مزرلاو«فيحصتامهالكو(مرزم):(جأ)يفو(مزترم):(ب)يفتدرو:(مّرَرُم)
.(برعلاناسل)بعتماوأكهنلاوأةدشب

.(مطخم):يفتدرو:(مطحم)
۔(مهممذمذم):(طجءب)يقو(مدهممدمدم):(مزءوآ)يفتدرو:(مدمدممدهم)

‹رسكللامضقللو«(مدمدم):اهناكمدرو(م«ط)يفو(مصقم):(زء1)يفتدرو:(مضقم):(۳)
.(طيسولامجعملا)هنانسأفارطأبهرسك:امضقءيشلامضقلاقي

االفتمضتسالاقي«لذا:مّضوملاو«(متهم)افاكمدرو(مءط)لو(مصوم):(ز)يلتدرو:(مّضوم)
.(ةغالبلاساسأ)اهريغوأةفصخوأةبشخنمضرألاىقواملكوهمّضّولاو«لذلايلمّضّولاكهتلعجوهتملظ:هتمضوتساو

كلذلكو(مصقم):(ز)يفو(مصعم):(جءب)يفو(مصغم):()يفتدرو:(مّصقم)
.(طيسولامجعملا)(ةلاظتناكةيرقنمانمصقمكو):ىلاعتلاق‹كلهللا:مّصقملاو«فيحصت

يتاوعقو:موقلاجرو«طلخيوثيدحلايفضيفييأ:جرهيو«(جزهي):(ط)يفتدرو:(جرهي)

٠(طيسولامجعملا)لتاقتوطالتخاوةنتف

روثلاتوصوأنيباليذلامالكلايهوةمغمغلادوحوللاامنإومحاعملايفاهدحأمل:ماغمغلا:(ماغمغلاب)

٠(برعلاناسل)لاتقلادنعلاطبألاتوصوأ«عزفلادنع

٠(طيسولامحعملا)نوذرملاوسرفلاتوص:(محمحتلا)
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مقألاقدارُستحك۲
مدخلاميشهمحفلمْطَح۳
يبويوتشليهيم٤
لوهيىلبأادينإ٥
معلاداوّسلادْصقنعشكوأ٦

يرلصاويلصوتفشنإيعطقو٧

نرمكبألايجشوُللسار

«رىملالهكيوباطخلالاط

مريمتخاوييودباوُبألايقع

(اهقدارُسمهبطاسحأ):ىلاعتلاق«تاقدارُسعمحلاوءانبلابطاحأاملكقدارُسلا:(قدارُس):(1)

ةيقبيفتدرودقودوصقملاوهريخألاعملالعلو(برعلاناسل)عطاسلارابغلا:قدارُسلاو

.محاصعملايفهدحأملنأريخغقدارُسعمجاهلعلو(قيدارس)خسنلا

(يجشاولا):(ج)يفو(يجشاملا):(ب)يفو(يحشوملا):(ز1)يفتدرو:(يجشوما)

ةجيشوهتدحاوحامرلا:جيشولاو‹جيشولابلّمحلاهلعلجشوملاو«جشوملاىلإةبسنيجشوللاو

.(برعلاناسل)

.(مذخللا):(مط)يفو(مدخل):(وءا)يفتدرو:(مَدْحْلل):(۲)
.ناتیاورلادحوت(م)فو(باط):(ط«زء1)يفتدرو:(لاط)

.(اذه):(ب)يو(تاه:(م٤طزو٤آ)يفتدرو:(اله)
هعفد:هيلإءيشلاًملسأ:لاقي«يعفدتيأ:يملسُتو«(يملس):(طو)يلتدرو:(يملسُت)

.نيمضتهيفنأيأ‹هدعبيذلابلصتمتيبلا۴

.(طيسولامجعملا).يداولالحاسوأرحبلالحاس«يلحاسيأ:(يفيس):(۳)

.(يثناو):(طا)يفتدرو:(قبثاو)

.(يمدقم):(ط)يفتدرو:(مدقم):(٤)

.(طيسولامجعملا)هنعنبحوهباه:ءيشلانععاكو«تنبحيأ:(تغك)
.(يمتحاو):(ز۽ج«ب)يفتدرو:(يمتخاو)

.(يعطقا):(و)يلتدرو:(يعطق)

امعءيشهينثيالهسأربكرييذلا:لاحرلانمليقويضاملاءيرحلا:()
.(برعلاناسل)هتعاجشنمیوهیودیری
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مذلاحيضاحضفيلاتصحو4
يمشلاويحْشرويفيَسيلبقو٩
مقّيّضلاعاجشلاكنابحلاسيل4٥

موسلاتاودىمْحُتامکیَمْحُی٦

٢o0مهقوفلما

مّرلَقلارحبرْغَقنمامّسلانيا٣

مكسعاتلاناملذَرلاو٤
„oo

مَحْرُيملاقللادنعءیرْمالو٥

هريويلهسَوياق
ساقُيالنالانإ

مرميواسيسي

مفتشعدسسرافب

رکومکمکكذواذنيبمک

نيميهيدعاحشلايِمْحَ
مليملماسفيس
و72٥
رمللابتقرطارذعلاهيه

.فيحصتوهو(تعضخ):(ب)يفتدرو:(تضخ):(۱)

٤«فیحصتامو٤(حیصاحص):(ج)يفو(حيصاحص):(ب)يفتدرو:(حيضاحض)

امضرألاهجوىلعءالانمقرام:لصألايفحاضحضلاو«حاضحضعمجحيضاحضو

.(برعلاناسل)نيبعكلاغلبي

.(يفکو):(طزوأ)يفدرو:(يرو):(۲)
ةدشلافيفغتو(طيسولامجعملا)ءيرحلامادقملاعاجشلاوأ«حالسلاسياليمكلا:(يمكلاب)

.ةرورضلالحأل

ًلوعفماألةبوصنمامنأباوسصلاوةعوفرم(نيكتسم):(مسه«ج٤ب)يفتدرو:(انيكتسم):(۳)

ةلمجو«عوقرمسيلمسايهييلاومنكمىلعدوعييذلاويواسييفرتتسملاريمضللهب

.(نكسُم):(طز٤وأ)يفتدرودقو٤مدقمسیلربخ(انیکتسميواسی)

تدرودقوعوفرمسيلامسابرعتو«ةيفاقلالجألنيوتتلفذحو‹منكماهلصأ:(متكم)

.(طيسولامجعملا)حالسلابيطغتملا:يمتكلاو‹ًاطخوهو(يمنكم):(طج«ب)يف

يلايهةمئاسلالبإلاو«ةمئاسعمجمّرُسلاو«فيحصتوهو(مسولا):(و)يفتدرو:(مّوسلا)

.(طيسولامجعملا)ءاشتثيحىعرتتكرت

٠(طيسولامجعملا)مركلاديسلاو٠«سيئرلاوعاجشلا:عّدْيمسلا:(عّدْيَمَس)
(طيسولامجعملا)لا٠٠٠عردوحمروفيسنمبراحلاةدعيهوسبليذلامكلتسملا:()

ةدايزب(مکمکمکمک):(و)تو(مکمکومک):(مز١)يفتدرو:(مکومکمک):(٥)
.ابنزولاميقتسيالوةدحاو

.فيحصتوهو(نإ):(و)يفتدرو:(نيأ)
.ًاطخوهو(تقرطأ):(طو٤ج٤ب)يفتدرو:(تقرط):(۷)
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لفطبللااهقاعنإ٦

—o۷یکالإنُكَيملنإ مَقرَدلابسك
00َةو. [لفي]الناكنإ۸

مداوأقرخخيفتعقلام٩

يمّخأواهھنيديمللإ1۰

موقألاماشنصحىفّطْصُمْلل١

ممألابالنيدلابيللا۲

يفیفسرعال

ملابءارولاحرفال

يمينسميندلاوتَمِلَعد

مرمدقلايفيبأسیفیمَحامک

يلَحَكللمالُملاانأ

مرکلىّطْصْللنیديدا

.دحاوعمامهو(لمحا):ىرخأةياور(م)يفتدرو:(لبحلا):(١)

۔(ميش):(م)يقو(ميش):(زا)يفتدرو:(مدشم)

.(نإف):(()يفاهناكمدرو:(ملتإ):(۲)

.مالغريغصتمُيلُلاو«فيحصتوهو(مليغلاب):(و)يفتدرو:(مّيلغلاب)

.(للفي)تدروخسنلاةيقبيفو«حيحصلاوهو(و«ج«ب)يفتدرواذكه:(لفي):()

.(برعلاناسل)فيسلا:مذخملاو«فيحصتوهو(مدخملا):(1)يفتدرو:(مذخللا)

امأهلمشيأهسأرعفل:لاقيتلمش:اهانعمتعفلو‹(تعقل):(و)يفتدرو:(تعفل):(٤)
.(طيسولامجعملا)هبىمر:اعقلءيشلامقل:لاقيتٰريعتفتعقل

.(نم):(و)يفاهناکمدرو:(يف)

اذإوقزمملابوثلانمةعطقلايهوةقرخعمج(قرخ)و«(قرح):(ب)يفتدرو:(فرخ)
.(طيسولامجعملا)لهجلاوأقَمحلاعتيهف(قّرَخ)تطبض

مدأو١هتملظ:ليللاداو«ضرألامدأ:لاقي«هرهاظ:ءيشلك«(محأ)عمجمدألا:(مدأ)

.(طيسولامجعملا)هضايب:راهنلا

.(يمتناو):(ز)يفتدرو:(يمتحأو)

.(مدقملا):(1)يفتدرو:(مدقلا)

.(يفطصملل):(بء1)يفتدرو:(ىفطصملل)

.رعاشلادلباهّلعلو«دئاصقلاضعبيفاهركذقبسدقو«تومرضحنادلبىدحإيه:(مابش)

.(يلتحلا):(و)ينو«(يلتحلا):خسنلاةيقبيثو(هه)يفتدرواذكه:(يلحتللا)

.فيحصتوهو(ميشلاب):(م)يقو(ميشلاب):(و«جبء1)يفانامدرو:(مدلاب)
.(يمتنما):(ط)يفو(يمتسملا):خسنلاةيقبفو(هه)يفتدرواذكه:(يلتعملا):(۷)



محموأهلوُمْسَيبرقمنم۳
مُكَحْلاملالللاناو-4٤

يمَتُسألالملابابرأليلإ٥
مورلامورقوقنيمئارلا١

معقللالينيِرهابلا۷
Eئ

ممعللائراشلايبسارلاو~۸
4

e

م 0َ 0 7

«ريمقأسلالينإ

مولامايقلامْوقلانميِ

نيئراُشلا

ملغنصحنباو[ليدُب]ينباک

)٥(مُدَقْاديسلاريَدحناو

٩(مجعأوأ):(و«ز)ينو(مجعوأ):(ج)يفو(محعأو):(ب)يفتدرو:()
.يمجعألا:محُعلابدوصقلملاو

تسيبلاىلعقيلعتلايفهتمجرتتقبسدقوه۹ةنسيفوت«مهيلعهللاناوضرةباحصلا

.(۳۱)مقرةديصقلانم(٢۲)مقر

ثيداحألانماريثكهنعىور«ديزنبرباحمامإلاذيملت«ةمركيبأنبملسمةديبعوبأوه:(ملسم)

ىلعذملتتو«هباحصلاضعبكردأهنوكلنيعباتلادحأربتعي«اريبكاناعناكو«ةفيرشلاةيوبنلا

ها١٤ةنسىفوتدتسملابحاصبيبحنبعيبرلامهنم«ملعلاةلمحنمريبكددعهيدي

-ةيضفلادوقعلا‹«١جيخامشللريسلا«١جيلاسلل-عيبرلامامإلادنسمحرشيفهتمجرترظنأ)

.(يدشارلاكرابم.د-ههقفوةديبعوبأمامإلا‹يثراحلل
بوبحنبدمحمهنباوأ«ةديبعيبأذيملتوهوليحرلانببوبحنايفسوبأهبدوصقملا:(ليحرلانيا):(۲)

-نايعألافاحتا:باتكيفامفوسرظنأ)امهركذقبسدقوريهشلاةمالعلا

.(١ج-يشاطبلل
.(برعلاناسل)هبلطيأ:امورمورءيشلامارنمنيبلاطلايأ:(نيمئارلا):(۳)

.(نيرهاملا):(و)يفتدرو:(نيرهابلا):(4)

.(مجعملا):(و)يفتدرو:(محفللا)

باوصلاو«(ليذبباک)خسنلاةيقبيلو(ليذبنباك):(م)فو(ج«ب)يفتدرواذكه:(لیدبباک)

يفيثراحلاامهركذاذكهه«نايعازخلاليدبانباهللادبعودمحم:امهليدبانباو«هانتبثأام

.ناورهتلالهأنمامهلعلورخآاحيضوتامهنعطيملو(۱۷۸ص-ةيضفلادوقعلا)

نمناک۽ييبشلايئاطلانصحنبديز:وهنصحنباو(و)نم(نبا)ةملكتطقس:(نصحنبا)
جراوخلارابخأيفةمادقنياهركذ«ةفوكلادودحىلعًالماعباطخلانبرمعهلعحو«ةباحصلا

.ةمكحلايأرىريناكهلعلو(١/٥٠٠-رححنبا-ةباحصلازيييفةباصإلا:رظنأ)

هفيرعتقبسدقوههحوهللامركيلعمامإلانعاولصفتانيذلاةمكحملامامإييسارلابهونبهللادبعوه:(ييسارلا)

ءهفیرعتقبسدقورباحمامإلللارصاعمناكةيضابإلامالعأدحأريدحنبسادرملالالبوبأوه:(ريدحنبا)

.فيحصتوهو(ريدحنبا):(و«ج۽ب)يفتدرودقو

 



يبلیحینباقحابلاطو-۹

مدقَكاولدالأانإ٠
r

مهوئالباّامسيلا

دِانارُتامأ٢۷

e مشالانرثأبًالهاجاي--۷۳

۰نرمل۱مولعلايذدّيَمَحنباو

مقلطارّصلاباحلمألانإ

“سمسريغقلاانيفا

نمقوملديال%3ذإو

0ُ Erمرمسولايلوألسونَمُس

ةكمونميلاىلعءاليتسالاعاطتسايذلايمرضحلايدنكلاىجينبهللادبعوه:(قحلابلاط)

.ًاضيأهتمجرتتقبسدقو«نييومألانمزيفةنيدملاو

ةنسفوتو(ه۸٠۲)ةنسنامعبةصمامإلاىلوتيذلاديمحنبكلملادبعمامإلاهلعل:(ديمحنيا)

(١۱۳-١۱۳ص-١ج-يلاسلا-نايعألاةفحت)(ه٢۲۲)

(ةانألايذ):(اهشماه«طءو«ج۽ب)يفاناکمدرو:(مولعلايذ)

لوألارطشلاوهو(مدقتلاولدعلالهألانإ):(مءطءزءأ)يفتيبلااذهليناثلارطشلاءاح*

هباشتةجيتنةيلاتلاتايبألايفًاطالتخادحوأخسنلاكلتنمرطشلااذهنادقفو«يلاتلاتيبل

هنأللصألاىلعانيقبأاذل«سكعلاويناثلارطشلاوهلوألارطشلاراصفتيبلكيفنيرطشلا
.(ج٤ب)عمقفاوتي

يفو(مهوتالباندامنيدلاميلاطارصلاباحصألانإ):ةغيصلاهذه(زءوء1)يفتيبلااذهدرو:(۲)

.(مّيقلاطارصلاباحصألانإمغيضلاةانألايذديمحنباو):ةغيصلاهذهتيبلااذهءاح(ط)

.(هب)ل:(و)يفتدرو:(الب)

(مسطأريغقحلاانيفقحلا):تيبلااذهنميناثلارطشلاطقس(ز)يف*

.(برعلاناسل)ملظملارهوسمطألايأمسطألا:(مسطأ)

.(انانهذإ):(و)يتو(انهاذ):يفتدرو:(اتهأذإ):(4)
.محجاعملايفاهدحأملو«حضاوريغعلماو«(يمقلل):(ط)يفو(مقللا):(و)يفتدرو:(مقلل)
.(تلعال):(ز«ج)فو(تلعناو):(تهشماه«ط«وء1)يفتدرو:(تلعذلو)

:ةبادلاَمَقو:لاقيلذُوأفكُتيأمقوو۽فيحصتوهو(مقرت):(ب)يفتدرو:(مقوت)
.(برعلاناسل)هرهقوهلذأ:لُحّرلا٤«فكتلاهنانعبذح

(برعلاناسل)ملظلا:مشغلاوًاطخوهو(مشغتمل):(ز)يفتدرو:(مشغتال):(5)

.(لسو):(م)فو(لأساو):(ط«زءوء1)يفتدرو:(لسوأ)
.اطخوهو(ولوأ):(و)يفتدرو:(يلوأ)

4۹



مسيوقلانماعتصىوخنملس٤

مهفاودَمكلس٥

ىرقلايداوارُغنملَس٠

foہم

-۷Yمَحَرنمتَعَبشَأمك

رمللسالاينْيَكَللو
مرکمركأراحُلاسراغلا
يييرقفأليذلاج
معشقنمانداسُحأىعركو

نميلارئاسوءاعنصىلعىلوتسايذلايدنكلاىجينبهللادبعقحلابلاطهبدصقي:(اعنصىوحنم)
.(اعنصیوحام):(ط)يفتدرودقو«ه۲۹۱ةنس

ىلعايلاودمحمنبناورمهلمعتسايذلا«ريمعنباليقويفقثلارمعنبمساقلاهبدصقي:(مسيوقلا)

نميلاخيراترظنأ)اهنمبرهفيفقثلامساقلامزهينأعاطتساقحلابلاطماقالو«نميلا

(٣۲ص-يماميلايقابلادبع-نميلاخيراتيفنمزلاةجمهبىمسللا
ةنسقحلابلاطنعابئانامهيلعىلوتسادقيراشلاةزمحوبأناكو«ةنيدملاوةكماممدصقي:(نيتكملا)

(نيلكتللو):(و)ينو(نيكتملا):(ب)يفتدرودقو(۲۳صقباسلاردصملا)ه٠

.فيحصتكلذلكو(نيبتاكملاو):(ط)يفو

.(دقمک):(و)يفتدرو:(مکلس):(۲)
ةزمحيبآشیحنیبةكرعمهيفتراد(١۲۱ص٤جنادلبلامجعم)ةكمبرقعضومديدق:(ديدقب)

رظنأ)ةزمحيبأفيلحاهيفرصتلاناكو(ه١۳٠۱)ةنسيومألاشيخويراشلا

.(۲۳۳ص۲۳جيناغألا

يشاطبللنايعألافاعتايفهتمجرترظنأ)يدزألايميلسلافوعنبراتخملاةزمحوبأوه:(راتخملا)

.دئاصقلانمقبساميفقيقحتلااذهيفهتمحرتتقبسدقو(۱۸۸ص١ج

۔(مرکاومركأ):تدروخسنلاةيقبيفو(م٤ط«زوء1)يفتدرواذكه:(مركأمركأ)

هيفتعقوةرونملاةنيدملالامشعشقيداووهو«دئاصقلانمقبسامضعبيفهركذقبس:(ىرقلايداو):()
مزهنا«ةيطعنباةدايقبيومألاشيحلانيبوةبقعنبجلبةدايقبيضابإلاشيحلانيبةكرعم

.(٢٢٤۲ص۲۳جيناغألارظنأ)مئازملامهيلعدعبنمتلاوتوةيضابإلاهيف

.(طيسولامجعملا)فيسلا:مليصلاو«فيحصتوهو«(مليظلاب):(أ)يفتدرو:(مليصلاب)

.هتمجرتتقبسدقوهتعاجشللتاقمفلانعدعيناك«ةبقعنبجلبوه:(جلب)

الولوصُتولاصنىلععمحتلصننألاطخوهو(ابلاصنأ):(زءو)يفتدرو:(انلاصن):(4)
-فرصلارصتخم)لاففأىلععمجيالفلُعفأىلعهعمجدرطاامو«لاصنأىلععمحت

٠.(٤٤ص-يليضفلا.د

٠(طيسولامحعملا)ميظعلارسنلا:(معشقلا)



مَركلاقششعوتاداهّشلا7

متيملاطوال-٩
مركلاحابصادرل۸.

مظللافشاکتجرحيُ-۸1

-۸AYمهلماسلایرعا

-۸AY۳مكحلاباومَّسقُأَريذَلانأ

مّلَعنمىدهللاماوفينأ٤

مللعتيقانرَربا-٥۸0

مَرَرَعلالقْحْايفىألانستد
مدالشألقعلالق۷

.(و)يفدوحومريغلوألارطشلا:(١)

ريشمنيبويشيباملياز
مشلباض£هلل

eدک E,
رموملنومتونو

معلامالُسلايداحلاةمعنب

همربمددشقعاكدفع

مساةهركلدحل
مدهشلكبقحا

مسملانتتافل

م[]ايالاباسالمْحَت
2e,0و Tr

ملنملبرضلاونْعطلاو

.(طيسولامجعملا)قرف:ٰيعتفليزامأ«قرافعتليازو«(ليز):(ج)يفتدرو:(لياز)
.(طيسولامجعملا)كسلاتاتفوأ‹«لسعلاةوغروأ۽فوشرملاقيرلاوأقيّرلا:باضّرلا:(باضر):(۲)

.فيحصتوهو(متلملا)تدروثيح(ج)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(مثلما)

.(انمردق):(و)يفتدرو:(انلمر):(۳)

.(متون):(طواجبيفتدرو:(متونو)

.(تون):(طواب)ينو(موت):يفتدرو:(متون)

:(م)يفو«خسانلانمفرصتهيفو(اذتمظندقل):(و)يفاهناكمدرو:(ىرعتمصقذإ):(4)

.(یرعتمظنذإ)

.(نإ):(ط)يفتدرو:(نيأ):(5)

.(عيقنب):(أ)يفتدرو:(عيقبب):(1)

.هرركتمامنألخسانلانموهسوهو(ملسلاعيقبب):(ط)يفاناكمدرو:(مسقتملاننيب)
مٌرَُلاو٤«فيحصتوهو(مرعملا)تدروخسنلاةيقبيفو(م٤طءوء1)يفتدرواذكه:(مرا):(۷)

نيفرطنمهلتف:لبحلامربو«همكحأ:ءيشلامَرَبو«مّرَبنملعافمساةمرابوأمرابعمج
.(طيسولامجعلملا)

(وفعلارضح):(زءب)ينو(وفعلااورضح):يفتدرو:(وفعلاصصخ):(۸)

.(وفعلابصخ):(طو«ج)يو

.(نعطلاوبرضلاو):(ج٤ءب)يفتدرو:(برضلاونعطلاو)

t۳



] يمظ]ميورثانيديأبان -۸A۸

مفلاةةاجانُمنمیضُمأزل-۹

o7 I o

ممَّصنمهياميففْيسلاف٠
مَنُميظَعفيلابرْفُكلا١

مكباطحنمًامُكُحدفنا--۲

مكانمتاقضل-۳

مشوافجلابينومتدَهاَش4٤

مكلهدوشتهعاذ

محلاتاوذبْمُكامرىح-٦1

نرملقلا

مكحلاةاظعنعاسمص
رلعيتَمنيل
بالكلاoهاوفأك٤بارض

)55۴ضاخلاعقاكانط

لوأيارهشنيس

انبلرياصمحو2

ممّانيايتاَراقلاَولق

.فيحصتوهو(مظ)تدروثيح(ه)ادعامخسنلاعيمجيفتدرواذكه:(يمظ):(١)

ديعصيفةملكلالمعتستو«نآلايحةمدختسمتلازامةظفليهو(ُدْعَب)ىعةيمرضحةظفل:(داع)

.(فيسلاو):(ن)يفتدرو:(فيسلاف):(۲)

.اضيأفيسلا.عتمذخملانألفيحصتوهو«(مذخملا):(ج٤ب)يفدرو:(مرحلا)

۔(ابرض):(ن)يفتدرو:(برض):(۳)

امأ(طيسولامجعملا)دربوعاجعبميشو«ةعئاجلا:يعتيهو(ه)يفتدرواذكه:()

.(طيسولامجعملا)مغتأ:يأ«ىعبشلايأ(مشا):تدرودقفخسنلاةيقب
.هيلييذلاتيبلايفلمتكيهانعمنأيأ«نيمضتتبيلاينو

دقو(برعلاناسل)نارفعزلاوهليقورمحأغبصوهعديألاو(ه)يفتدرواذكه:(عديأك):(4)

بصقلاوهوعاريدوحولملاامنإوعماملدحأملو(عاريأك):(ههشماه«مءا)يفتدرو

:(ز)فو(غاريأك):تدرودقف(جءب)يفامأ(برعلاناسل)ةعاريهتدحاو

.(هاوفأك):(و)يفو(عارتال):(ط)يفو(عازتال):(ط)يفو(عاربأك)

.(صاخملا):(1)يفتدرو:(ضاخملا)

٠(تایقت):(ط)يلتدرو:(تايضق):(٥)

٠(نوتس)خسنلاةيقبيلو(هه)يلتدرواذكه:(نيتس)

.(مشحتا):تدروخسللاةيقبيلو(هه)يلتدرواذكه:(مشحلاو)

.(دخ):(ن)يلتدرو:(ٌدَح):(۷)

.فيحصتامهالكو(مدخملا):(و)يلو(مذحنا):(زء1)يلتدرو:(مذحملا)

.(ط)يلدوحومروغتیبلااذه:(۸)

.بوصأاهلعلو(مثيلا):(مز«جءبء1)يفتدرو:(متيحا)



رموحلالمليلايولياموُحَتسالللادايحقلطُأ-۷
رمحْرَحُماهبعيرَصنممكمحلرکوااش1-۸

تقبضمقامتئليمو-4

وسلمامأللااومدقامهَلثناسْرفتسرقول-٠

مرمدقُملحربللايمرئالْليلايشنويلا-۱

.ةديدحةلمجةيادبةملكلاهذهنوكتثيحبلمتحموهو«(يرحت):()يفاهناكمدرو:(يوحت):(١)
.(و)يفدوحومريغيناثلارطشلاو«(ط)يفدوحومريغتيبلااذه:(۲)

.(بكرم):(و)يفتدرو:(بکوم)

ليقوتعمتحاوضعبىلعاهضعبدترا:لبإلاتمحنرحاو«ضبقنموأعمتحُميأمحنرحم:(محنرحم)

(برعلاناسل)هنعبذكمثارسمأدارأ:لحرلامحنرحاوتكرسبوتعمتحا

.(عیرصمکف):(ج٤ب)يفتدرو:(عيرصنممك)

-يفتدرودقو٠«ضرألاىلعىقلمهنأدوصقملاو(برعلاناسل)كوريموأدودرميأ:(مّحرحم)

.فيحصتوهو(محرحب):(زء1)

.(تءمآريفدوحومريغناثلارطشلاو(ط«ز)يفدوحومريغتيبلااذه:(۳)

تيبلللوألارطشلاوهو(مهتلالهأناسرفتسرفول):وهاثلارطشلا:(و«ج«ب)يو-

.(١١٠)مقر

وحاعيمجناخبطيىطرألاءاحلبلازغلامدليقو«رمحأرجشليقو«نيوخألامدوهمدشعلا:(مدنعلا)
.(برعلاناسل)يراوحلاهببضتحختفدقعني

.قباسلاتيبللناثلارطشلاوهو(مدنعلابهباوثأتغبصدق):لوألارطشلاءاح:(و«ج«ب)يف:()

.(لحرلا):(تهشماھ‹ن«مطءازءوآ)يفافناكمدرو:(ليخلا)

يلايهوةمئاسعجمّوُسلاو(معوسلا):(ز)يفو(موشلا):(ج«ب)يفتدرو:(مّوَسلا)

.(برعلالبإلانمءاشتثيحىعرتتكرت

.(فه)يفامعتايبألاراطشأبيترتيففالتخالااديب(ط)يلو(زأ)يفدوحومريغتيبلااذه

.(یشغت):خسنلاةيقبينو(ته)يفتدرواذكه:(يشغن)

(مّوحلالثم):(و)يفاهناکمدرو:(یمرتًالیخ)

.(نخٹتو):(نا)ينو(نخشيو):(ط«ج«ب)يفتدرو:(نخشنو)

1



نرميدلاكامدضرألاُرطْمُتوملُسلابايثبيمرمولا٠

مررناكامالاقارهابيمحستملمادامنيدال۳

يفاهحرطتقوناحومْلمحجامَحتعيدق٤

ىمَرتللاودعُسألامدقألاتلاةبعُكلاو٠

مرياردمالْسإلاىقونكافّصلاَونورو٠
نرمّمللاسَمضيبلاندروألمحملايلفمالانقلفأل۷

مُهَْمَحجنَرصْعألمقْلاركلكلاأل۸

۔(يمرت):(ط)يفتدرو:(يمرن):(۱)

۔(باشنب):(و)يفتدرو:(بايثب)

.(رطمتو):(نءط)يفتدرو:(رطمنو)

.(ٍمَحْسُت):(طزواج٤ب)يفتدرو:(مجسُت):(۲)

.(ِقأت):(ج٤«ب)يفتدرو:(نا)
.ناتیاورلادحوت(م)ينو(مدعملاک):(ن«طءو)يفتدرو:(مرغملاك)

.(له):(ج٤ب)يفامناکمدرو:(دق):()

٠(مرحت):(مآ)يفتدرو:(مزحت)
.(ز)نمةملكلاهذهتطقس:(تقو)

ناحوتعنيأدقاسوؤرىرألنإةفوكلالهأاي):فسوينبجاجمحلالوقلنيمضتتيبلااذهيفو

-بدألاوةغللايفلماكلارظنأ)‹(ىحللاومئامعلانيبءامدلاىلإرظنأأكو«اهبحاصلينإو‹اهفاطق

.(٢٤۲۲ص١ج-دربملل

يتو(موزلملا):(زءو)ينو(موللا):(منطجءبأريفافناكمدرو:(دعسألا):(٤)

.(مزلملا):ىرحخأةياوردحوت(م)
۰(يقو(يقو):(م٤طجب)يفتدرو:(یقو):(٥)

.(مدع):(طزءو)يفتدرو:(يمدع)

٠(مدعايرهدمالسألايفنعل):(ن)يفيناثلارطشلادرو

٠.(ن)يفدوحومريغلوألارطشلا

ليکلار:(و)فو(رثکلکلا):(ج«ب)يفو(هرلكل):يفتدرو:(ريكلكلا):(۷)

.(لیکلکلا):(م)فو«(لکلکلا)(ن«ط)ينو(هرکلکلا):(ز)ينو(لیک

.(مکعمج):(ط)يفتدرو:(مهعمج)

٤۳



مرضلابيْمُهَلوَحندقوأل۹

معلانيدنوُكَيىح٠

منهَحنيكرشلالهألليو٠
مشلابرافُكلااوُدَماَشْمُه-۲

ممميأركلْمُه۲
مّطلالالذفيليقةمئأ٤

مقدأرامحرَمُهُمَرهَي٥

مهلاوُولَضاذلأنمم

.فيحصتوهو(نعذحأل):(و)يفتدرو:(نعدحأل):(۱)

.(معنلا):(و)يفتدرو:(معنملا):(۲)

.(مک):(جء٤ب)يفتدرو:(مه):()

.(اوخسن):(م٤طزو٤آيفتدرو:(وحسن)

.(مالظأ):(م)يفتدرو:(مالظ)

.(و)يفدوحومريغتيبلااذه:(٤)

نمرخملكفلأن

َِرَحْللنمفاصلاصلو

سملك
نمالامرارشألامه

قَحواقَح[ُمُهامعأ]
oo é8.و۳

معزواونامهمعزب

مقيملمهبماقيذلاتيل
مكمليبارثإوفقالَح

.فيحصتامهالكو(مثلعتلاب):(ن«م٤ط«جءب)ينو(مشلفتلاب):(يفتدرو:(مشعلتلاب)

يفو(مهمامغا):(ا)فو(فهشماهطو«ب)يفتدرواذكه:(مهامعأ):(5)

.(مهمامعأ):(م٤نهاجر

.(مجسألا):(1)يفتدرو:(محسألا)

.(یلتق):(ج٤«ب)يلتدرو:(يلبق)

.(لالد):(ج٤ب)يفتدرو:(لالذ)
.(ممطخلا):(م)يفتدرو:(مطخلا)

:(ب)يفو«(مغّرلامغرواوناخمهمغرب):(تهشماهو«ن«مز«جءأ)يليناثلارطشلادرو-
.(مغرلامعزو)

.(مهمرمب):(ههشماه«م)يلتدرو:():(۷)

البناكملاييءاقبلاوأحبّذلا:رقَملاو«(رفع):(ن«ءط)يلو(دقع):(و)يللاتدرو:(رقع)
(طيسولامحملا)رخأتوأمدقت

.(رمأ):(ن)يفاهناکمدرو:(رثإ):(۸)



و.oeوِمم2.۰

نرملكلاولحناكدقًفْشكضيبلاباًولواَحو۷
و

قةفَبمهادیئحولُوهَباَجأامو-۸

سئهّلَع[]جادلْيللاکلفحَحب-۹ مالُسلاميل

[ت hı

ا


(ملکلاٌولحناك):(ج٤«ب)يفتدرو:(ملكلاولحناكدق):(١)

.(ثيغاربلاينولكأ)ةغلىلعوهو(هوباحأ)خسنلاةيقبيفتدرو:(هباحأ):(۲)

٠(ن)يفدوحومريغيناثلارطشلا-

٠.(م٤ط)يفدوحومريغلوألارطشلاو«(نا)يفدوحومريغتيبلااذه:(۳)
انتيثأانتنأريغ(مجسألا)خسنتلاعيمجيفتدرودقو(طيسولامجعملا)دوسألا:محسألا:(محسأ)

.(طيسولامجعللا)رطمملاعتمجسألاامنيب«ليللافصويفبسنألاامنألمحسألا

٦۳(



[ةيهقفةديصق]
:ليوطلانملاقو

اهيتشراذإتايققديدعو-١

اهظَحنأتكشدوَعلإدْوَحَك-۳

ًامقردنيسدعبنيتعشب٤

هسنحتاهدوعايافتاق

ًامقردنيسةينيمثالس٩

نأبةةقباسلوكشةةعباسو-۷

م
Beم„

انرإنيسدعبنيتعبس-۸

بةدوجومةديصَقلاهذه

[54]

رمحم

مهلاطفلااهربسفتنعرحت

منسقلاىّرَحذهبحلملثرإلانم
ملنهَلسلفبتَحارهنسمهو

رمهسلابوتامنرمو

نمایسلفيلوفأَمنيْسَحو
رملىلعمَملواهارع

نرملسايسلفيلففالآ

٠ةطوطخملاقاروأنمددعنادقفلاهنمتدقفثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجب

يتايصوصخوزاغلإنماهيفالاهريسفتبنعنملوثارمملاملعيفلئاسملوانتيتحبيهقفةديصقلاعوضومو

.دارملاديدحتاهعمبعصيتافالتخانمخسنلانيبدحويامعم‹انثحبلابتسيليهةقفلالاحب

اهضعبودمحموبألاقيخسنلاضعبيففامهمئكينيذللاوهئانبأنماهدمحموسيق:(دمحوفلاسيق):(١)

.قحسإوبأرخآلافوسيقوبأ
.(هب):(طزيفتدرو:(هل):(۲)

.(نحنله):(ط)يفو(نحنمه):(زءآ)يفتدرو:(نحناه):(۳)

.(مهشلا):(هشماه«زء1)يفتدرو:(مهسلا)

.(نيعبس):(ط)يفاهناکمدرو:(نیتس):(٤)
.خسنلاةيقبهيلعالفلاخموهو(ملسايسلفىلعفالآةسمحو):ىرخأةغيصب(أ)يفيناثلارطشلادرو-

.ةعوفرملاةيفاقلانعجورخهيفو«خسانلانمفرصتوهو(مهفلاب):(و)يفاهناكمدرو:(معناي)-
.يفدرحومريغتیبلااذه:(5)

.اطخوهو(ةعباسب):(و)يفتدرو:(ةعباسل)

.(اهرثأ):(و)ينو(اهملظ):(ج)يفتدرو:(اهثرإ)

.اضيأ(أ)يفدوحومريغتيبلااذه
.(یلع):(ط)فو(يلو):(ج٤۽ب)يفتدرو:(يلف)
ةرابعلاهذهنألخسانلانموهسوهو(مرحلاامففلأو):(و)يفانامدرو:(ملسايسلفيلف)

.(١٠)مقرتيبلايفةدوحوم

t۳۷



لَّصوُينأثارمللانبّرَضأافإفشتالامل۹

مراامففلأوفالآةقلستونينانموُهمَهَرديلو٠
رمناينورشعمتنيمٹالاأةاتاقةماثو١
مکاكلذامدوايمهردیوسبضأملونوُمبرأفولااضيأو۲

هن[مقرا]وضفاهئازافلأنونااشرافماصخلايفكاب۳

هلقملبوسلدوواصعديسعةفنيتسَو٤
همهسيملغافيتصحَنيناَقىلإمهيعشدعبافيعبَسو١

اهيلعىقبأرعاشلانأريغ ةيهانلاالبةموزحباهنألةوسنلانونفذحاهيفلصألا:(نيكتشتال):(١)

:هلوقيفءايلاىلعيسبعلاريهزنبسيقىقبأامك«ةرورضلل

(دايزيبنوبلتقالابىمتتءابنألاوكيتأيملأ)

دقو(١٦ص-يناريسلا-رعشلاةرورضرظنأ)(كتأيملا):لصألاو

درو(و)يقو«عمحجلاةغيصب(نكتشتال):(م)ينو(ٌنيكشتال):(ز)يفتدرو

.نزولانعجورخهيفو(نيکشتتنکنإ):اناكم

.(محرلالصوت):يفتدرو:(محرلالصوي)

.(منتع):(هشماه)يقو«(متغ):(ج.ب)يفتدرو:(منغ):(۲)

.(ملف):(ج٤ب)يفتدرو:(ملو)

.اطخوهو(امهرد):يفتدرو:(مهرد)
محجعملا)ةمالعلاويشّولاوطخلائعيهنألباوصلاوهو(هشماهو«ط)يفتدرواذكه:(مقرلا):(4)

.فيحصتوهو(مغرلا):تدروخسنلاةيقبيفو(طيسولا

.(ملف):(ج)يثتدرو:(ملو):()

.(مُكلا):ىرخأةياور(و)يفتدرو:(ملطعلا)
۔(نيعستو):(اهشماه«م«ج۽ب)يفامناکمدرو:(نيعبسو):(۷)

۔(يصحيملعاف):(زء١)يفتدرو:(يملعافيصح)

۔(يصح)ًلاعوفرمًاربخ(مهس)برعت:(مهس)

t۳۸

 



Io
٥9-4و4

مقلاصدذانيمسَوامھهردنوتسفيفكاشتلاقف-۷

نومايلومهستزحافلأنوُرشعوةَسَحوفولنمنيمميسو-۸

مرمجاييفأئامنمااهللتاقثارؤلاةرسشاعو-۹

رمخٌضمَهرديلنيسحمَنيعبَسوًامعَردنيعُشستدعبفأفلالإ٠
نمرقلاثروالفلاّيئاملِةعتوافلانوُسُسَعالاق

رمحىرَجسلفييلنيمتسوالساوكاقوافالآةَعْبَسو-۲

هرمهَملولولرطحنملافإواياكّشلااداهكئوُلف-۳٢

رموالونهذورجحالوداوفاهرحبضاعامِفتدزٴولو-٤

.(عم):(ھهشماه«ج۽ب)يفانامدرو:(نم):(۱)

.(امهس):(ج٤ب)يفاهناكمدرو:(افلأ)
.(تزح):(ز«ج)يفتدرو:(تزح)

.(افلا):(ےهشماه)يفاناکمدرو:(امهس)
.ًاطخوهو(نورشعو):(طو)يفتدرو:(نيرشعو):(۲)

.(معاي):(و)يفو(محاي):(م)يفتدرو:(محاي)
.(نيعستو):(و«ج)يفتدرو:(نيعبسو)

.فيحصتوهو(مصح):(و)يٿتدرو:(مخض)

.(طيسولامجعملا)مظعماديسلا:لاحرلانممرقلاو(مرسلا):(ط)يفتدرو:(مرقلا):(4)
.(ةعستو):(ط)يفامناكمدرو:(ةعبسو):(٥)

.(لماوك:يفتدرو:(ًالماوكفول)
.(متخلا):(طأ)يفتدرو:(متحلا)

ابحاص:ةبادلاهنوهنعٌةَعك:ءيشلانعًانالفةنهَنو«(ههنهني):(ج«ب)يفتدرو:(ههننأ)
.(طيسولامجعملا)فكل

ءاملاامط:لاقيئلتعوضيفيوعفترييأومطيو«فيحصتوهو(مطب):(ج٤«ب)يفتدرو:(مي)
ناسيبلانهةظفللاراعتساو(برعلاناسل)رهنلاالموالعوعفتراعماومطومطي
.هيدلرطارخلاقفدت

.ابنزولاميقتسيالوفيحصتوهو(ثراولا):يفتدرو:(ثارولا):(۷)

4۳۹
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رملوقاعمْسافمَعكَلنُهلاخاموموقلايفيفلاقو

يكللاقُهُمَعةقيقلابومديرخو۷
مهنيسلاهليدلووأيصحأوأتألاقهيبألنَمك۸
رمْشمَموادَحهوييخكوخاهليلّسللامْوَيةلئاقو-۹

وُمْسَيالعلليذلابلاىَفلابحينزفارغشمْوقلاباجدر٠

موماهجوميفاهاممْىلعملمةالصلابلوقمو١

[تت]

طفلا:كلفلاو«همظعمءيشلككفو«ةرورضماللانيكستوكلفباهلصأ:(كلب):(1)
.(برعلاناسل

۔(مهفاف):(و)يفامناکمدرو:(عماف):(۲)

۔(ُمُهَف):(و)يفامناکمدرو:(مسط)
اضومغدادزينزولانعجورخاهيفو(نليخأخا):(ز)يفتدرو:(يخأوخأ):(۳)

.(يدلاو):(و١)يفتدرو:(يدلو)

ينو(مهتبسنأ)(بء١)يفتدرودقو«ةرورضللميلاديدشتومهبسنددحعميرمألعف:(ْمُهْنبسْنأ)

(مهتبسنامل):(ز)ينو(مهبسنأ):(و)يفو(محتسلا):(مج)

(ُمَهبسن):(ط)فو
.(هرخأ):(هشماه«مطازءوايفاناکمدرو:(يأ)

:(تهشما«م)فو(مشمهدودجيل):يفتدرو:(ٌمشمهواذهوعدي)
:(ز)فو(مشمهوٌدحوعدي):(ج«ب)ينو(مشمهودحدح)

.(مشمهودحيل)
.(حال):(ط)يفامناكمدرو:(جاه):(٥)

t1.



:ليوطلانملاقو

مئازَعضوُهليدعفيعد١
امممحاتجلاىحضأدقوَفْيُكَف۲

ُةلْعفومامإلايتَر۳-3َ

اهصورشنواهايندط٥

دحأملونيبغارلاامف-۷
و7 eo

ابنجممهنعكلاًناسنعترص۸

]٥5[

ورس

نرمداوقكاذدنعيلےکالو

همامخسرديامهن
مئاققحلاوحلايفتروسو

رمئازعلاتنلاهبو

رمساقاوارّشلاميب

ىفطتلاذهاهَماعاهب

ُمهارَدلالِهيننمیوس

ر[ٌملاسادنعلدَعلامامإهوو

.اهنمضتتيلاقاروألاتطقسثيح(ن)ادعامخسنلاعيمجبةدوحومةديصقلاهذه

.طخوهو(يشمأ):(ز)يافاكمدرو:(يدنف):(1)
.(نكت):(أ)يفتدرو:(نکی)

.(امم):(ط)يفتدرو:(اممتم):(۲)
«يصورخلاناذاشنبليلخلاوأيدمحيلاديعسنبدشار:نيمامإلادحأوهانهدوصقللامامإلا:(مامإلا):(۳)

.(١)مقرتیبلايفنامعركذليلدب

.(قداصأ):(طزء1)يفتدرو:(فداصأ):(٤)

.(نيينسحلايف):(ز)يف(نيتسحملل):(ج«ب)يفتدرو:(نيينسحلل)
.(مئازع):(زءو)يفتدرو:(مئازعلا)

.(اهعرف):یرخأةياور(و)يفدحوت:(اهلصو):(5)

.(ز)نمةملكلاهذهتطقس:(عيب)

۔(اهتثدحف):(ز)يفامناکمدرو:(اهتفداصف):(1)

.(تکشام):(و)يفتدرو:(تکسامت)

.(یغطيل):(م٤ز٤آ)يفتدرو:(یفطتل)

(مداس):تدرو(به«ج«ب)ينو«حصألاوهو(م٤طءوأ)يفتدرواذكه:(ملاس):(۷)

.فیحصتكلذلكو(مداش):(مشماه)يتو(مئاس):(ز)فو

٤

 



22َو,4eهو

نرمراكملاهُثتَدَعالصنهيفامبيلداجواطُّسبرذغلابهل-۹

مداقةمالسلابتومىلعانقلاوضيبلاولاملاباذانأاهف٠

يأناوخإلايفامهّوُحَنترصاذإيعارَبْحُتالس٠

مَتَىتاراتاوىمفروناماوأ١
«هرمغارقافقلافويسنيأورحمنيدلاٌةامُحناو۳

نأمالسإلاابَنيأومهصحَونيملْسلافوهكَنيأو٤
مرمدالّصلابالّصلاُديدانّصلانيوىضفغَّولايفمدالريعاسللانيو٥

)۷(ملالاهامحیعرالواذاولاغودميضلالاجرنيو-٦

.ةملكلاهذهتطقس(ز)يفو«نامعىلإدوعياهيفريمضلالعلو(ا):(ط)يفتدرو:(هل):(١)

.فيحصتوهو(فصن):(و)يفتدرو:(رصن)

٠(طيسولامجعلا)سانلاوليخلانمداواقياسلا:ممهللاو‹ممهعمج:مماهللا:(مماهللا):(۲)

.(نآرقلا):(ج«ب)يفامناكمدرو:(ناقرفلا):(۳)

.(نيدلاو):(زءو٤جب٤)يفتدرو:(نيدلاف):(٤)

.طخوهو(ارحدم):(و)يفتدرو:(ٌّرحدم)

.(قحاو):(زوجبکک)يفتدرو:(قاف)
ناتیاورلادحوت:(ز)يقو(مهنیعو):(ههشماه«مءو«ج«ب)يفاهناکمدرو:(مهنصحو):(5)

.(مهٹيغو):(ط)ينو(مهثوغو):()يفو
ذاللاولقعللا:(اللا)و«رعاشللةفلوأةرورضللةزمحلافذحو(احل)اهلصأ:(ال)

.(طيسولامجعلملا)

امراعسملاو‹راعسمعمجريعاسملاو«فيحصتوهو(ريعاشلملا):(ج«ب)يفتدرو:(ريعاسملا)

برحرعُسملحجر:لاقيو«دحاوعمرَعْسلاوراعسملاو«بشخوأديدحنمرانلاهبكرت

.(برعلاناسل)اهدقوميأ

٠(ىرولا):(و)يفاهناکمدرو:(ىغولا)

٠(طيسولامجعملا)نيتلابلصلاوهومدْلصعمج:(مدالصلا)
يفر(حصفي):(م)يفور(حفصي):(طزو٤ج٤بأ)يفتدرو:(حبصي):(۷)

.ناتريخألاناتياورلادحوت:(هشماه)

.(طيحملاسوسماقلا)راسلاعت:مالامضبذاوُلاو«ةغوارملا:اللارسكب:اولا:(ًاذاولا)

-(یعری):(م٤زأ)يفتدرو:(یعرت)

t47

 



هومووغ
مهُويَعرقاللاحرناو-۷
تطسَْقَفنيفَعضَسمل2اابنيو-۸

يحنينايكلانُه٩
اهتاصّرَعنمرازوألايفزُرْبتو٠
یسرقوبايإلاموياهبيئاک-٢

اهنیدرستدلدقاهبياك-٢

حشاکلكتبقدقاھبياك-٢

[ىدا]ومّرَعلاومرحلاخْيَشبياك-٤

نرمئاهجلامافغطلاَرْسألاكلماذإ
رمساملاضُعلاءال7

رضثولعادنمكيل

بتاهيلعلااتملاىلإ
)5۳راضلااهبل

باترنضرمامإ

ثلااهاقالوضيع )۴واقلةُشل

)۸(اقْللادنعاهني

يهو(ميظعلا):اناكمدرو(و)يفو«فيحصتوهو(ماظعلا):(م٤ط)يفتدرو:(مافّطلا):(١)

.(طيسولامعما)مهداغوأوسالالذارأ:ماغطلاو3رمأللةفص

.(نيففعتسملا):(مءزء1)يفتدرو:(نيفعضتسملا):(۲)

فرطوهومسنَمعمجمسانملاو«(مسايم):(ج)يفو(مسانملا):(بأ)يفتدرو:(مسانم)
اهیوکیيأاهممسوييلاةلاللمساوهومسيمعمج:مسايلاو(طيسولامجعملا)ريعبلافخ

.(طيسولامجعملا)

زورو(يح):(ج٤ب)يفتدرو:(يييحت)

عمجرازوألاو«(زاربإلا):(مزءو«ج«ب)يقو(راربألا):(()يفدرو:(رازوألا):(4)

.(طيسولامجعمل)حالسلاوهورزو

۔(نع):(زراج٤ب)يفاناکمدرو:(نم)

.(توص):(و)يفتدرو:(توصلا)
وهوليقفعمج:يهواقباساهحرشرملايقألاو«فيحصتوهو(لابقإ):(ب)يفتدرو:(لايقأ)

.(برعلاناسل)ىلعألاكلمانودوهليقو«ءاشاملوقيريمحكولمنمكلللا

.(اهتم):(آ)يفتدرو:(اتم)

.نزولانعجورخكلذيفو(نمتدل):(ج٠ب)يفتدرو:(تدلقدق)

٠(ىضرلامامإ):(ج«ب)يفتدرو:(ىضرمامإ)

.(حاتري):(ھهشماه)يو«(باتری):(ط«ز)يفتدرو:(باترت)

:ةيتآلاةغيصلابياشلارطشلادرو(أ)يو«():(ز«و«ج«ب)يفتدرو:(ضيغب):(۷)
.(مواقلايقشلاماهاهىقالو)

.(ىذألا):خسنلاةيقبفو«بوصألاوهو(فهشماه«ز)يفتدرواذكه:(ىدنلا):(۸)
.(اهتبثيو):(ز)يلتدرو:(اهتبثي)

t4۳



اهَّمامأادوروطيهبيناک

هرهللادصدقهبياك٠

فتاهلکىلإيعاّسلالبقوه۷٧

ءالآلايذليَلَع۸

ارحميلاىربالهيدلاوايف۹

هراثشبموقتنأقيقحتلأَف٠

1هَحْشُمقلابهللانيدَرْصْتايف۱١

هنيحلبقانقلاىقلالبرقاوذو٢
ممص

ارَحُحَمميضلاكَل[ىَعري]الورم-۳۳

2َ0ُوومً

ناحواجّيلاتّماقدقو

K۹نجاحاهَدلتراطدقو

محالنأنأيدانقغ

نمتاکحلاىلعيلقهَلروذ

مرمصاعمولاهَلملواريقَح

داعككاَقَحهكامك

مصلناكةحاصو
منیلادعبملو

ر رلا!مضاويسف

.(اه):(ج٤ب)يفتدرو:(هب):(۱)

.(لحو):(و)يفاهناکمدرو:(ناحو)
٠(نإ):(م٤ط)فو(ذإ):(ز)يفاهناكمدرو:(دق):(۲)

.(دعصأ):(م٤طزواج٤ب)يفتدرو:(دص)

.(ركب):(ز)يفتدرو:(ركي)

.(هيلإ):(و)ينو(اهيلع):()يفامناكمدرو:(هيدل)

.(محامج):(طزوايفتدرو:(محامحلا)

.(محافملا):(ز«ب)يفتدرو:(محاقملا):(۳)

.(رودي):تدروخسنلاةيقبيفو‹ةفلابملاةفيصب(ه)يفتدرواذكه:(روذن):(٤)

يفنلاىلعلخدتاللهنأفورعملانمنأعم«(الله):(طءزوجيفتبتك:(السه:(٥)
.-ماشهنبا-بيبللاغمرظنأ)‹ةزمحلافالخب

۔(مزاع):يفتدرو:(مصاع)
.(رصتلاب):(ط«زءولآ)يفافاکمدرو:(قحاب):(٦)

.(دعب):(ج٤ب)يفو(نود):(1)يفاهناکمدرو:(لبق):(۷)

.(جنيالو):(زءآ)يفو(قیبالو):(مط)يفتدرو:(قيملو)

يفو(عر)تدرودقف(ه)يفامأ(مزو«جبأ)يفتدرواذكه:(یعوي):(۸)

.فيحصتامهالکو(یعرت):(ط)
.(طيسولامحملا)نيعلابطاحأام:رجُحملاو«ةراجحلاهنمعطقُيلبحلايفناكللا:رَحْحَلا:(ارحم)

٠.(لفي):(و)يفتدرو:(رقي)

.ءاسنلا:مئاركلاوءفيحصتوهو(مراكألا):(مزء٠)يفتدرو:(مئاركلا)

te



ةفديلايأرنبقالو٤
زجاَعير[نم]ءالآلايذبذوُعأ٥٣

مارنمتاريلانَعدص٠
يشناراهاسن

لاَلعاهقرادقياب-۸

تقامفصلايفشرعاوذنکي4ناک۹

لههراحللوقأ-٠

LM 1 ۰ وء4٥.1

(رمئلنوهفىرولايفيسميناکنو

بلقلاٌميرُينابج

اهيردژئامهميظْعَب
وJ„2و

نملاعوهوانغلاماياعجارأ

هرمئاليالىلقلاَدُعَبءىرّساقارف

يالاثملاعفألافَلَعْنَمل
Jوosم

«»مراضخلاَنْيأكلفلابرحاّصدقو

.ديعبوهو(هنإالا):(ط)يفو«(نلبقيالو):(ب)يفتدرو:(نلبقتالو):(١)

.(نع)تدروخسنلاةيقبفو«باوصلاوهو(م)يفتدرواذكهه:(نم):(۲)

يأ:ناسنالاعارلاقي«عزفُيوأعحرُييأ:(عير)و«(غيزي):(طءوءآ)يفتدرو:(عير)

.(طيسولامجعملا)عزفيأ:عيرينالفعارو«عحروداع

ملك:غاكأدرفمو«(لَعْفأ)اهدرفميلا(لعافأ)نزوىلععومحاىهتنمةغيص:(ملاكألا)
.د-فرصلارصتخمرظنأ)حَرَح:نعمملكنمافألاحرحألا:ملكألاو

.(طيسولامجعملل+٥4ص-يليضفلا

ديسلا:ماقمَقلاو(ماقمق)عمجمقامقلاو‹فيحصتوهو(مئاظعلا):(ط)يفتدرو:(مقامقلا):()

.(طيسولامحعملا)ريناعساولاةدايسللعماحلا

.(هنأ):(ز)يفتدرو:(نأ):(4)
دقو«(طيسولامجعملا)رقفلادض:َءانكلاو«رعاشللةغلةزمحلافذحوءءاملااهلصأانكلا:(انكلا)

:اناكمدرو(ط)يفوفيحصتامهالكو(فلا):(و)ينو(انفلا):(زء١)يفتدرو

.(ىصلا)

.(ناف):(و٤ج٤ب)يفتدرو:(أب):(5)

۔(يشارف):(ز)يفاناکمدرو(قارف)

.(ريسأ):(مواجب)فو(یسآ):(زيفاهناکمدرو:(ائرما)

.(ىلقلل):(مءو«ج٤«ب)يفتدرو:(ىلقلادعب)

الامنولوقتملاونمآنيذلااهيأاي):ىلاعتهلوقىلإةراشإتيبلافو«فصلاةروسيفيأ:(فصلايل)
.(٢١۳/فصلا)(نولعفتالاماولوقتنأهللادنعًاتقمريكنولعفت

لوماديسلا:مراضلاو«(مراضحلا):خسنلاةيقبيلو«(مسهيفتدرواذكه:(مراضخلا):(۷)

.لمتحوهويمرضحعمجيهفمراضحلاامأ(طيسولامجعملا)فورعملاوءاطعلاريثكلاداوا



ةباكرذُصلايفوانشأةيشَع١

ةولُسنماميليلَخ٢

امُكيَدَلماقاناكدق٣
امترصئوامشيوآدقنيرسَعَل٤
ذاليأو٥

و

امكاوسدصيالناُتَنَقِيأقو

وُقارفلابنينّضنَعاذخ-£۷

هرکذذَرْهَذلاامتشعامايستالو۸

نمامجامرشْناس-٩

(رمجاسعُمَدلاونْيبلاكشّولٌدْجوو
مراصرلافلإةطبَغالو

مقلعقاركلواني
رمراكألامركلالْعفلالَعفَيدقو
مهادرْهَذللامبطمهباذِإ

مرمئاسجلارااهاوُلَبسانانَع

)۳زالمْهَلاعادو

«رمئادرداهبلقيفامکرکق

)۸(اکةعينصلامنكىأراماذإ

.رعاشللةغلةزمحلافذحو(ةبآك)اهلصأ:(ةباك):(١)

.(طيسولامجعملا)بَّصْنُموأرطمبيأ:(محاس)

.(ءاقللا):(ز)يفاهناكمدرو:(مايقلا):(۲)

.(امتحصنو):(م)يفاهناكمدرو:(امرصنو):(۳)
ىلعالإًاطخوهو(لعفاولعفي):(جءب)ينو«(لعفلالعفت):(ز)يفتدرو:(لعفلالعفي)

.(ثيغارملايولكأ)ةغل

.(معنو):(ز)يتو(متنأو):(و)يفاناکمدرو:(ياو):(٤)

.(مکبان):(ط)يفتدرو:(مهمان)

.(مهاو):(ط)يفتدرو:(مهاد)

.(دصت):(طو٤ب)يفتدرو:(دصي):(5٥)

.(مئاظعلا):ىرخأةياوردحوت(ط)يفو(مئاشحلا):(و)يفتدرو:(مئاسحلا)

ءءاظلاوداضلانيبطلخلانعجتانفيحصتوهو(نينظ):(طزءو1)يفتدرو:(نينض)

.(طيسولامجعملا)سيفنلاءيشلابليخبلا:نينضلاو

(يناوقلل):(ط)ينو(قارفلل):(أ)يفتدرو:(قارفلاب)

.(هلكرهدلا):(ج«ب)يفو(ادغهركذ):(1)يفتدرو:(هركذرهدلا):(۷)

.(رثنأس):(و)يفتدرو:(رشنأس):(۸)

t٤۹



1مو0ر0م

هللامكيلعيمنمُحرلانممالس٠

ی„®م0م5,

ماقامدّمْحَأىلعهلالجلحشرعلاهلإىلصو١

.(يرثي):(ط)يفو(ارتي)ل:(مزا)ينوةزئاحيهو(ىرتت):(()يفاهناکمدرو:(م):(۱)

.(مکيلع):()يفتدرو:(امكيلع)

.(طزوءآ)فدرحومروغتیبلااذه:(۲)

t۷



:ليوطلانملاقو

هنالَيَسنملاساعدَڵَسلَسو1

اقومحَّرُحأنبلتاوذُعْمَدو-٢

احللانيكيناصغألاكسئارغ٤

هکداوفلاواب0

امدحنيبدوُرَخبرف٦
ةّيزرحادراقنعطط۷

ًو

تشماذإريرحلالايذأررحُب۸

]٦٥[

نرمئاوللاتالذاصلاكينتقرافف

نهنانُسُأىلعباضح

e, o ی.دَ

(؛رمجاوسلاعولاتايفخءاکُب

هرمحاجراا;نيفبلي

(نمئامغلانيبمارےہحول

معَ مصاصارءاضيبةَمُعَم

اواناسايياهرىلع

نمتايبألااهنمتطقسدقف(ز)ام(م٤طوهجءبأ)يفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

ن)يفامأاهيفدئاصقلارخآةديصقلاهذهريتعتو«ةطوطحخللاقاروأنمددعطقاستل(ةديصقلارخآىلإ٦۱

اهنمضتتيلاقاروألانادقفلاهلمكأبةدوحومريغةديصقلاهذهف)

۔ًاطخوهو(ٰيقرافف):(م٤ج٤ب)يفو(ٰينقرافو):(و)يفتدرو:():(۱)

.(يف):(أ)يفامناکمدرو:(نم):(۲)

.فيحصتوهو(مشاوبلا):(ط)يفتدرو:(مساوبلا)

۔(اعضوم):(أ)يفتدرو:(ًاعقوم):(۳)

۔(تایم):یرخآأةياور(و)يفتدرو:(تايفخ):(٤)
٠(طيسولامجعملا)ةرطمملا:ةمجاسلاةباحسلاو‹اهعمدلاسيلاةمجاسلانيعلاوةمجاسعم:(محاوسلا)

محاخجلاو«فيحصتوهو(محاح):(ب)يفتدرو:(محاح):(٥)

.(طيسولامجعملا)

.(طيسولامجعملا):دُعا:(اهدُّمَح)

لاعتشالاديدشلارجحلانم

وهو(ةطنطنغ)تدروخسنلاةيقبيفو«باوصلاوهو(ط«ب)يفتدرواذكه:(ةطنطنع):(۷)

.(برعلاناسل)ماوقنسحعمقنعلاةليوطلا:ةطنطنعلاو«فيحصت

قنعألحر:لاقي‹قنعلاةليوط:ءاسنلانمءاقنعلاو«رعاشللةغلةزمحلافذحوءاقنعاهلصأ:(اقنع)

.(برعلاناسل)ةليوطلا:ءاقنعلاو‹(ةغالبلاساسأ)قنعلاليوطيأ

نمحادرا:(حادر(

.اهنزولالتخیو(رحت):(ط)يفتدرو:(ررحت):(۸)
.اهبنزولاميقتسيالوواولاةفاضإب(معاونلاو):(ط)يفتدرو:(معاونلا)

{EA

.(برعلاناسل)قلخلاةماتلاكاروألاةليقثلاءازجعلا:ءاسنلا.



ووس
(ريمئازعداهايفترمّتساةاذغيلئامَحنعاهفكقفربتعفد۹

ېانسخوفارطأفَالواهباصلاحينمو٠
مئاشّولاتاسصْحْللقانعىوُهَأليُويلاقلابانأاتو-1

مئاركلانيبدالخالابضرمفيمهرْهَزلاٍمُحنألايلعنكلو١

تنكباكلايقوَفْيكف۳ ريمراصويسدربهيبمهانكملوتنك

ناردبشکلواالدةتابعاستكدتلکليريلس٤
مرمداخىغامليّاھلتأاهلامَعاذإ١

ەرلئاقريراكيلقيبا
مئاقلكىلعىذألانىذألانمُتيقلاممالف-۷

معاطلاءابقُعىجنكلومقلعمْعَطُهُمْعَطالإرْيُصلاامو۸

.(تعفر):(زءو)يفتدرو:(تعفد):(۱)
يذلاريسلاوأ٠«فيسلاةقالع:لمحملاو«لَمّحملايهةلامحلاوةلامحوأةليمحعمجلئامحلا:(يلئامح)

لّمْماهدحاوامواهظفلنمالدحاوالفيسلالئامح:يعمصألالاق«دلقتلاهدلقتي

.(برعلاناسل)

:باخطصالاو5٤فيحصترهو(باحطصا):(بيفتدرو:(باخطصا):(۲)

.(بورعلاناسل)تاوصألاطالتحا

لاعلا:نميلالهأفرعيفبتاكلاو«بتاكعمجيأباّتُكلاميلعتعضوم:(بالا):()

.(برعلاناسل)

.(آ)يفدوحومريغتيبلااذه:(٤)
.(اناتیبأ):(ط«جءا)يفتدرو:(اهُتْيبَأ):(٥)

.(ز)يفةدوحومريغتايبألانمهدعباموتيبلااذه

(...يرظناايندلااهيأايف):يه(()يفةفلتخمةفيصبتدرو:(...يرظنافيدلامأف)

.(ايندل):ىرخأةياور(و)يفتدرو:(يدل)
:ىلاعتلاق‹ماسملايفذفانلاديدشلارحلاوأ«ةراحلاحيرلا:مومّسلاوموُمَسعمجمئامسلا:(مئامسلا)

.(طيسولامجعملا)(ميمحومومَّسيفلامشلاباحصأاملامشلاباحصأو)

۹٤



اوتمشتفيكدانسحلايرظْنَتملأ۹

ىذألاىلَعيرْبصداسحلاىرامف٠

ةلذلُنيکَتْسَأاليناىلع٢

ًامّطْعُمنكنوملطىلإسَو--٢

اللابطلإالإيتمتا۲

ةمهيلو-٢٤ مه

يسقييحاصيضْرأوريس-~٥
يبهذَملهانَعويئعناق٦

4
دعست

امًدنعتولبذعَّنسُت

نرملاظلالأدهعلاناَحةيشَع

ديارلسظايوكنمو
ممظاعلابوٌثرعلايفيدئرآالو

ُّسَقولوليمأ ‹نمراوُُصلانيم
مارايقيعطاحت

محامبرضتلضايحب

ەرىمراّشصبیفکعويفىوَتْلااماذِإ

متاحمایتنيرادنانعو

7راَّضحلاضرناطوألاوسادّرمَيتودقونميف-۷

.(رظنت):(طوأ)يفتدرو:(يرظنت):(۱)

.(اومتشت):(و«ج٤«ب)يفتدرو:(اوتمشت)

.ثسيغارعلانولكأةفلىلعيهو(اوناخ):(و«جءب)يفتدرو:(ناسخ)

.(سوؤكب):(ط٤«ب)يفتدرو:(سوؤكنم):(۲)

.(طيسولامجعلملا)اهرطخأواهثبخأتايحلانممقرألاو«مقرأعمجمقارألا:(مقارألامس)

٠(الأ):(و)يفاهناکمدرو:(ىلع):(۳)
.فيحصتوهو(نكتسأ):(م٤طء1)يفتدرو:(نيكتسأ)

۔(ًامظعمتنکف):(ج)فو(ًامظعمتنکآ):(ب)يفتدرو:(ًامظعمتنكتاو):(٤)

.(رس):(ط)يفتدرو:(ريسأ):(٥)
.(يمداقتب):(م٤طو٤ج٤بأ)يفتدرو:(يمدقتب)

٠.(تول):يفو«(توتلا):(ط«ج)يفتدرو:(ىوتلا)

.(عردلا):(ب)يفتدرو:(عورلا)

.(لصأ):(ب)يفاهناکمدرو:(لهآ)

مهرايدتناکوةعستمذاخفأمحن«ةيناطحقلانمنالهكنمنطب«ديزنبكلامنبنادموه:(نادم):(۷)
.(١۱۲۲ص-۳ج-ةلاحك-برعلالئابقمحعم)نميلاقرش

يفهتمجرتتقبسدقو‹ةيضابإلامالعأدحأريدحلانبسادرملالبوبأوهسادرمبدوصقملا:(سادرمف)

نأانهرعاشلادصقيو«ناويدلااذهنمةيناثلاةديصقلانم(۳٤)مقرتيبلاىلعقيلصتلا

.ريدحلانبسادرموهنيدلايفهتودق

.ًاطخوهو(لهآ):ىرخأةياور(م)يفدحوت:(ضرأ)



يذلاَووحلالإيعادلالُحَرلاان۸

هستعابيذلايراّشلا7ان۹

O Wu

هرقلةانقلايفریذحEFیش٢
رٿترتص

|شي]لَويم۲َ

رُخنُداعمايألاىلعلالا۳
7

ةّمَحوأةوُخئوأفلأُهَل-٢٤۳

ةافطلاميششبُهسْفَنتب

دنعتولاا

مشاهلسننمساداسادرمب
ممنوحلاتايراضهممعيشأف

روُمألابعصىلعروُسَج

يفوأدُحْنايفىمحلاعينم

نمراكللاييةّمِهوأةىلع
7ملالليشقَح[يمق]هلقافهللانيدلق

(يعاسلا):(و)يفىرخأةياوردحوت:(يعادلا):(١)

.(ملس):(ط)يفاهناکمدرو:(متش)

.يفدوحومريغتیبلااذه:(۲)

.فیحصتوهو(ريدحنبا):(و۽ج)يتدرو:(ريدحنبا):()

يفو«فيحصتوهو(اهلثع):تدرودقف(ميامأ«(ط«جأ)يفتدرواذكه:(هلثمب)

۔(نبااي):يتاهناکمدرو:(نباداع):(٥)

.(بوعلاناسل)ىوتساوفرشأوالعوضرألانمعفترااملكوهدجنلا:(دجنلا)

(مئاهبلا)تدرودقف(به«بأ)يفامأ«باوصلاوهو(مطءو)يفتدرواذكه:(مئاهتلا)
نيبةضفخنمضرأ:ةماهتلاوةماهتعمجمئاهتلاو«فيحصتامهالكو(مئاهيلا):(ج)ينو

.(طيسولامجعملا)نميلاوزاجحلايفلابحلانيبورحبلالحاس

ودييو٠ينآلاتيبلليناثلارطشلاوهو(مراكملايفةمهوأةمذىلع):ةغيصلاهذهب(يفيناثلارطشلادرو-
.تيبلليلصألارطشلايسندقخسانلانأ

.قباسلاتيبلايفبتكيناثلارطشلاويفدوحومريغتيبلانملوألارطشلا

ةغلةزمحلافذحو(ءيمق)اهلصأوباوصلاوهو(م٤طءو«جء1يفتدرواذكه:(يمق):(۷)

.امأ«ليلذلاوريقحلا:ءيمقلاو۽فيحصتوهو(نيمق):(بءهه)يفتدرودقو‹رعاشلل
.قايسلاعمبسانتتاليهفاذل(طيسولامجعملا)ءيشلابريدحاوهفنيمقلا



يضامفارشألانمرغ[دمئاق]مولاىرقلامأيفنِإىلب٦

مياريۇنوتورالاناملا
مرمغارضلاكهلآنمةفراطُعهلوَحوسللکيوُبادكاذو-۳۸

ملاقألايذمقانغاتمسكلِالملاةَرْمَحايتاراٌةَرْمَحايف۹

متامنمنكلوتامومالاقمللةعشو

مئاعدلالألازْذِإاهضرَأىلعاهۋامّستّرَحهللانيد١
ماهاثورالإةحاسََواللمموَصَو٤
)4مدادحاولادخلطُعَوانّرلاومحللسلارايدنر-ئ۳

لوقيوهو«يضامللناكنألديعبوهو(ناك):(م٤طءو«جأ)يفاناكمدرو:(نإ)

.ناكمادختسايفانياذهفرصاعمصخشىلإهحومباطخاهيفاهدعبيلاتايبألانإمث«(مويلا)

(مئا)تدروخسنلاةيقبيفو«نإمساامنألباوصلاوهوةبوصنم(ج٤ب)يفتدرواذكه:(امئاق)
.اهتحصمدعانححريلا(ناك)لامسأتناكاذإالإ«طخوهوةعوفرم

هليذلاوهوًاقيرعراصيأقرعأعتقّرعتو«فيحصتوهو(قرفت):يفتدرو:(قّرعت):(۲)

.(برعلاناسل)ضرألايفهقورعتدتما:قّرعتوقّرعورجشلاقرعأو«مركلايفقورع

.مالسلااهيلعءارهزلاةمطافو«ههحوهللامركيلعمامإلااميدصقي:(مطافويلع)

يفمقرتيبلايفهلوقليلدبةكميفًاميقمناكتيبلالآنمهنأودبياذهةزمحالعيوبأ:(العيوبأ):(۳)

تدحويكل«اركذهلدحأملفةكمخيراتتلوانتيلابنكلاضعبتعلاطنأريغ(ىرقلامأ

يبانبيلعنبنسحلاىلإهبسنعجرینمرلادبعنبمشاهيبانبةزمیمسینمیلابصخشمسا

لتقو‹امهيلعرهظيملهنكل«مّركملاهنيالتاقليقويحيلصلالتاقوفيرشلاببقليناكوبلاط

(٠/٥٥۲ينامألاةياغباتكرظنأ)ه٤ليقو«ه۸٥٤ةنسكراعللاىدحإيف

.(۷١١صحنيسح-نميلابةيمطافلاةكرحلاونويحيلصلا)و

امضعبيفاتفلسأامكنابارعإانو٠(ثيغارملانولكأ)ةغلىلعةفيصلاهذه:(رمخلارايدَنْرمُع):)£(

(رمخخلارايد)ولعافبئان(نرمُع)يفةوسنلانوننأ:لوألا«دئاصقنمىضم

بئاناهدعبامو«امساتسيلوثينأتفرحانهةوسنلانوننأيناثلاو«اهنملدب

فمرظنأ)ماشهنباهححريذلاوهياشلابارعإلاو«لعافلا

٠(٤٤٤ص-ماشهنبال-بيبللا

٠(رمخلاو):(1)يفتدرو:(رمخلل)

.(رکذ):یرخأةياور(و)يفتدرو:(ٌدح)

{oY



مهلالنماوقَحَممكو٤
ململكامدملطاوُكفَسمكو٥

اهّلحريغنملاوُمألااوُذَحَأمُكو٦
اّألاحابىمحلاخيبأ٧

ول £موو

اوُحَرقأفتالّمْرلابولقاوراطأ۸٤

قوقحلایرجُمیوسيفترج

نمراكللایراذعتعيبىرّولاروس

مرملاَعلكاوقّرفىماتيلانوي

رمخلااولحتسانيذلاةينطابلاوةطمارقلاىلإ-ملعأهللاو-دوعياهدعباموةملكلاهذهيفريمضلا:(اوقحم):(١)

.تامرحملانماريثكاوحابتساو‹نيدلاعئارشنمكلذريغوموصلاوةالصلااولطعوانزلاو

يخرمتسامهدوحونأالإمهئامعزتوع.عبارلانرقلاةيادبعمنميلابتفعضدقمهتوعدنأعمو

ناكيلاةدسافلادئاقعلانماريثكنطبأونييمطافللهءالورهظأيذلايحيلصلادمحمنبيلعرهظ

رابخأوةيتطابلارارسأفشكباتكيفيدامحلاكلامنبدمحمهتقيقحفشكدقو‹ةطمارقلااهدقتعي

باتکهيفدروآدقف۷٤۳ص-۲ج-راکزليهس.دةطمارقلارابخأيفعماحلاباتكرظنأ)ةطمارقلا

.(ًاققحهلمكأبيدامحلا

.(امک):(م٤طواجب)يفتدرو:(مکر):(۲)

.(ملاظریغ):(م٤طءويفتدرو:(ملاظلک)

.(امک):(م٤طواب)يفتدرو:(مکو):(۲)

.(اهقح):ينو«ناتياورلادحوت(م)يفو(اهلهأ):(و«ج)يفافاكمدرو:(اهلح)

.(يذه):يفافاکمدرو:(یرحب)

رهظعتحابنألضومغةلمحلايفو«(مءوهه«ج«ب)يفتدرواذكه:(امالاحاب):(٤)

نمحابعمقفاوتتاليهفاذل«رعاشلاةغلةزمحلافذحوءامدلااهلعلامدلاو(برعلاناسل)

:(ط)يفو(امدلاحات):(أ)يفتدرودقو«ةغايصلاثيحنموعملاثيح

.احوبانإواحيبسيلحابردصمو(امذلاحيب)

.(راطأ):()يفتدرو:(اوراطأ):(٥)

.(اوقرفأ):(م)يفو(اوحرقأ):(و)يفاهناكمدرو:(اوقرف)



®موiومو

نرمئانلكاوهاياريلااوفاحأنکاسلکاوکرحايامحااودارأ

شحافلاءوُسنطاوبمهلنِليقاميفواذه٠

رملاسريغْمُهميدذِإمهنيْمُهفدموقلالواَحِءْيَشُنَسُحأف١
‹نمئاوسلالامحلامْيّضلاىلعانقوقوماركلانباييم۲

(ەرمسانلابەدسادياشيدودوصقلاالتيابأه٣

)ا(نياصلاسوفتلیستانقلاوضييبلاىلعالعابأسيل٤٥

ثنؤمللعمحلاغيصىدحإيهيلا(ىلاعف)نزوىلعاهنكل«محاعملايفاريسفتاملدحأم:(ايامحلا):()

درفمف(٠۰۳١۳۱صيليضفلا.د-فرصلارصتخم)ءارذعوىراذعلثم(ءالعف)اهدرفميلا

ميضلالبقياليذلاوهيمحلاو(يمَح)ثنؤمءايمحلاو(ءايمح):(ايامح)
.ءاسنلامئاركيهةدوصقملاايامحلانأاذهنممهفيو(طيسولامجعملا)

٠(ايارشلا):(و)ينو(ايارسلا):(ج«ب)يفتدرو:(ايارملا)

.(ملاع:(و)يتانامدرو:(مئان)

.(اهيفو):(ط)يفتدرو:(اميفو):(۲)
لوسرلاامهمدصقيموصلاوةالصلانأانودقتعينوينطابلاناكيلاةئيسلاتاداقتعإلانم:(ءوسنطاوب)

ابأامهمدصقيرسيملاورمخلانأو«ههجوهللامركبلاطيبأنبيلعومالسلاوةالصلاهيلع

محللحتوموصلاوةالصلامهنعطقستمهنمءايلوألانأو«امهنعهللاىضررمعوركب

ىلإلوخدلاوهةحردلاهذهىلإلوصولانوريتعيورمخلابرشومراحلابانزلاكتامرحلا

.(۲٠٥۳۲۳٥ج-راكز.د-ةطمارقلارابخألعماحلارظنأ)ةنحلا

.فیحصتوهو(نسحأب):ىرخأةياوردحوت(م)يفو(نسحأو):(ط)يفتدرو:(نسحأف):(۳)

۔فیحصتوهو(مهنيد):(و)يفاهناکمدرو:(مهنفد)

.ينآلاتيبلابنيخسانلانمسابتلاوهو(ىضرتأ):(ج«ب)يفاهناكمدرو:(ىحف):(٤)

.فيحصتوهو(مامحلا):(1)يفامناكمدرو:(لامحلا)
.(ايلعلا):ىرخأةياوردحوت(م)يفو«ًاطخوهو(ىحي):(ج)يفامناكمدرو:(العي):(5)

.(فوقولا):(1)يفتدرو:(دوعقلا)
.(طاواجب)يف(١٥)همقرتيبلااذه

.(يضغتو):(مءو)يفاهناكمدرو:(سيلأ)

ديسلاوهمراضحلاومراضُخعمجمراضخحلاو«باوصلاوهو(هء1)يفتدرواذكه:(مراضخلا)

.(مراضحلا):تدروخسنلاةيقبيلو(طيسولامجعملا)فورعملاوءاطعلاريثكلاداوالومحلا

tot



كتهباليابأىضْرنأاَبمراحلاكَىرمكىلإ00

«رمصالقلاعطَقدْعَبالإنيدلايتعالللاوفاقوُسىغّوللْمقأ٦
ۇ®و..ممل

سمواقللاودلرمشبرملاادررَسَبلاوملّسلاادرريغطمأ۷
لور.ًر.

رمحاقُملكناّسْرفلافّرشلانمامهيفف.4لالهكهوقب۸

eو.1ِھە s2

هرمبّرّضلاوىلكلاعطبدوقعمدلجلاوُهألاىلعءيرَحخ٩
e fgرو7eدوr e e

لکمهبعمقاودجتمهفدمحمنيدناندَعيبثغأ٠

رمساوملاعامتخادنعمهبحيصبايدانُمرُمأوفكلايمهلرشأ١

رمئارصلالْهأبمهيمْرَتقّرشلانماإبرقانمادْعألاىلإاوُريسو٢

.(طاواج.ب)ي(٤٠)مقربتيبلااذه:(١)

۔(یضرتو):(ب)فو(يضغتو):(م٠[)يفاهناكمدرو:(ىضرتأ)
.(كتل):(م٤طوج)يفتدرو:(كته)

.(ًاقوش):(طو٤ج٤ب)يفتدرو:(اقوس):(۲)
وهورمألاةغيصب(در):(ج٤بأ)يفتدرودقو«رعاشللةغلةزمحلافذحوءادريأ:(ادر):()

.ناثلارطشلايف(ادر)ةملكوتيبلاةيادبيف(طمأ)ةملكهيلعلدي‹«فيحصت

عضوتيبلوأنإ):ىلاعتلاق‹ةكبىمستةكمتناكدقو«ةنيدملاوةكمامهناتكبلا:(نيتكبلا):(4)

ىلعقلطيامك«بيلغتلابابنمهنألكلذانمهفولآ)(اكرابمةكيبيذللسانلل

ءنيقرشملا:برغملاوقرشملاىلعو«نيرَمَقلا:رمقلاوسمشلاىلعونيَرَمُملارمعوركبيبأ

.(طيسولامحعللا)بيلغتلاىمسياموهو

.(محاقلکنم):يفتدرو:(محاقملک)

درودقو«عمجامنألةروصقملافلألابباوصلاو(الُكلا):(و«جءبأيفتبتك:(ىلكلا):(٥)
.(طيسولامعلا)قنعلا:ةالطلاو«ةالطعمجيهو(ىلطلا):(ط)يلاناكم

.(مُه):(و)يلتدرو:(مهف)

.(رثأ):(و)يفتدرو:(رشأ):(۷)

.فيحصتوهو(نموا):(ج)فو:(و٤بء1)يفتدرو:(رمو)
.(اوريسو)حصألاو(يس):(ج٤ب)يلتدرو:(اوريسو):(۸)

.(ًايتآ):(طو٤ج٤«ب)يفتدرو:(اننا)
.(مهيمرت):(طو«ج۽ب)يلتدرو:(مهيمرن)

.(طيسولامجعملا)رمألاماكحإوةيزعلا:ةعرصلاو«ةكرصعمج:(مئارصلا)



اياطقلاواانالَےکقوجورعادریدرُئ

ETكولايلاةَدْنكىرذبشؤوخنبنقمنبسابعلّضفلايب

‹نمقالعلارمقحاٌةادعيساقأايهالاقللبقانيسفأ۷

مرمصاخُملارابمغرلابهرکاسعتدمااش,يكتوالف-۸

مغاروضارنياياربلااهبباقرهلِإناعذإبتدمو-۹
eeeeطلنط

.(برعلاناسل)ميضلالمتحياليذلاوهيمحلا:(يمَح)
(برعلاناسل)ةريغلاوةقنألايأةيمحلاهذخأتيذلاوه:(فنألاىم)

هتعاجشنمهدیریامعءيشهينثيالهساربكرييذلاليقو«يضاملاءيرحلا:مشمشفلا:(مشمشغ)

.فيحصتوهو(مشمشع):(ج)يفتدرودقو«(برعلاناسل)

وج٤ب)يفامناکمدرو:(ةدحن)

.(طيسولامجعللا)هسيل:ءادرلابىدرت:(ىذدرت):(۲)
.رعاشللةغلةزمحلافذحو«ءادراهلصأ:(ادر)

.(ابآ):(و٤ب)يفامناکمدرو:(يب):(۳)

.فيحصتوهو(ادر):(و)يفتدرو:(یرذ)

لعجيوتالاحلاعيمجيف(نينس)ةملكيفةمزالءايلالعجينمةغلىلعةملكلاهذهيفنيونتلا:(انيس):()

نباحرش)ملاسلاركذملاعمجبقحلمابارعإاهارعإنمًالدبىلعتاكرحلاببارعإلا
.(٦٦-٤٦صء١٤ج٤«ليقع

.(مئاسخبارمأعورلاةادغيساقأ):ةغيصلاهذه(و)يفناثلارطشلادرو-

٠(تقتلا):(ج)يفاناكمدرو:(توتلا)
.(ط)نمةملكلاهذهتطقس:(لوحف):(٦)

.فيحصتوهو(ةادعلا):(و)يفتدرو:(ةادغلا)

(طيسولامجعملا)فنألا:موطرخلاو«ةرورضءايلافذحوموطرخعمجميطارخلااهلصأ:(مطارخملا)
يشفانهنمو«(ةغالبلاصاسأ)هلذأ:موطرنلاىلعهمسوو«مهتداس:موقلاميطارخو

.ةزعأيأ:فونألامشيأ:ميطارنملا



نرمصامُصديصياٌديصمصامَّصديداتّصلاكُلديداتّص١

حجلاوركاذإرفتُمُهْنَعساَّتلاوسالاريَسالامه۷۲

هرمغارّضلاىَضْمُأحلانسهلقنمتسماوبكاذإ4٤
مرمراوّصلافوُيسلابتّرَحوانسٌقعاوصتلقمْوَقلايفاوُلَمَحاذإ٥

)9محارقيضكْنَضنمُمُهدايجتمسحبْرَحللعقلايفاماذإ٦

بسانتيالوهو«نكلنونفيفغختوالةدايزب(ديدانصلاالنكل):(م)يفتدرو:(ديدانصلانكل)
.قايسلاعم

:لاجرلانمماصمصلاوعطاقلافيسلاعم.امهالكوةماصمصوأماصمّصعمجمصامبصلا:(مصامص)

.(برعلاناسل)بلصلاديدشلاوهليقو«ممصلا
.ملققبسوحضاوًاطخوهو(سانلاال):(ط)يفتدرو:(سانلاو):(۲)

.(ط)يفتدرويلا(سانلاال)انتبثأولاميفبسانتتةظفللاهذهو(رقت):(م)يفتدرو:(رفت)

مجعملا)ةوسنلقلاتحتسبلي«سأرلاردقىلععوردلانمجسنيدرزوهورفغمعمجرفاغملا:(رفاغم):(۳)
.فيحصتوهو(رفاعم):(و)يفتدرودقو(طيسولا

تيمسو«حالسلانميهوسأرلاىلععضوتيلاةذوخلايهديدحلاةضيبو٠ةَضْيَبعمجضل:(ضي)
.(برعلاناسل)ماعنلاةضيبلكشىلعامنألةضيب

:وهتيبلااذهوهسفنوهناثلارطشلانأعمتيبلااذهلبقرخآتيب:(ج)يفدرو:(٤)

مشاوغلاثويللاوىضمأنجلانممحلاعفيفمنأالإسنإلانم
۔(اولمح):يفاهناکمدرو:(اوبکر)
-(طيسولامجعملا)خلا...عوردوحامروفويسنمنييراحمادَدُعيهوتامأللانيسباليأ:(نيمفلتسم)

.(ىرحأ):خسنلاةيقبيفامناكمدرو:(ىضمأ)

برفو(مشاوغلاثويللاو):يفتدرو:(مغارضلاثويللاو)

.(مغارضثویل

.:(آ)يفتدرو:(وحلا):(٥)
هدصق:ءيشلاىحتناو«دحوأةيحانىلإلاميأ:ىحتناو«اودصقوأةيحانىلإاولاميأ:(اوحتنا)

.(طيسولامحعللا)



ْمُهُحامرروحاءامتكساذإ-۷

الوالملايذيفماحلابْرَضنوُدَقَي-۸

ميفاأليفالإداق٠
ٌمُهفُكأمارلرْجحلاْنَعراصق٠

سفقافأإعورقمهمناغَم۸1

-۸AYاشلاوليلهاُمُهَراعش

ىفطلاكنيمهبالْعَيابأكالوأ۳

افعلاطُمريبدااهُيأنرُكَف٤۸

ةملُمفشكلىجرينمكإف٥

دّمَحُماياربلاريَىلعلّصو٦

رمزاىلطلاءاممهضيباوَقَس

(رمئالمولهتاضّرَميفنوفا

مدامريغمثالاتاوهل
َّْشَأاماذإلاوط ‹ىئاوقلابتك

هللاىلع

«رمزاهللاسارتفادعبمهسورىلع

فككنمانسدَعالمف

[تمت]

.نزولانعجورخامةدايزو(تكفساماذإ):(ط)يفتدرو:(تكفساذإ):(۱)
.(طيسولامجعللا)هتحفصوأقنعلا:ةالطلاو«ةالطعمج:(ىلطلا)

.(طيسولامجعملا)ناتمزهلاهوكنحلاتحتيْحْللايفيئانمظعةمزهللاو«ةمّرْهلعمج:(مزاهللا)

.(طيسولامحصل)نوُقُشَييأ:نوتقيو(نوعي):(ط«ج٤بأ)يفتدرو:(نودقي)

۔انزولامیقتسيالو(ةَموَل):(ط٤ب)يفتدرو:(مول)
٠(طيسولامجعملا)مثلا:ماثألاو«فيحصتوهو(مانألا):(ج)يفتدرو:(ماثألا):(۳)
.(مراوصلاب):(ط)يفتدرو:(مئاوقلاب):(٤)

.فیحصتوهو(سافنا):(و)يفتدرو:(قافنا):(٥)

.(ركشلاو):(1)يفامناكمدرو:(ركذلاو)
.(مداقملا):(و)يفاهناكمدرو:(محاقتلا)

.اطخامالكو(العيوبأ):(ط)يفو(العييبأ):(ب)يفتدرو:(العيابأ):(۷)

٠(شارتفا):(م٤طءا)يفتدرو:(سارتفا)

.هالعأاهروسضتقبسمزاهللاو«فيحصتوهو(ماهللا):(ج«ب)يفتدرو:(مزاهللا)

.فيحصتوهو(اه):(ج)يفتدرو:(اهيأ):(۸)

۰(یحرت):(و)يفتدرو:(یحری)



:ليوطلانملاقو

ينافي
فامدولكيفمهقفا۲
ايلامهيفُتسَقيلرُتملأ٣

ًابلاطسلايلادممشق-٤

بذهُميحيرالإس

نبلملارايدعدو١
ةّنضوريغنَمرْصّنلاُتيقلاًمإَف-۷

متصلهسیتلايف-۸

ةّمَحيوددم-4

كَممسُكِفًاكيلتترصو٠

[۷٥][

نكلاورل

Aaو-43

WW 0َ.,2
رنمضيملاذإفَعمُهفَعو

نقومريغمهرصباقهلق

م

يدطقاسسوأتولاضايحضوُحَي

اهضدَكْنَعاهعدوًالانم

نرهلابالتولاتيقلاًمإو

مريولمُرنو

.امهقاروأنمددعطوقسةجيتنامهنمتدقفثيح(نءز)ادعامخسنلالكيفةدوحومةديصقلاهذه

.(دغولکعم)ل:(و«ج٤ب)يفاهناکمدرو:(دعولکيف):(۱)

.(نمضت):(ط)يفتدرو:(نمضي)

درو(طأ)ينو(ًايلايلتمقأدقمهيفرتملأ):ةغيصلاهذ(مءو٠جءب)يفلوألارطشلادرو:(۲)

.(ايلايلتمقأدقمهيفكتملأ):ىرخأةفيصب

.(ڭللابف):(ط«ج٤ب)يفتدرو:(هللف)

.(اهعدف):(ط)يفتدرو:(اهعدو):()

.نامُعىلإبهذافيأ:(نمعأو)

.(نهومريغنم):(ج۽ب)يفاهفاکمدرو:(نوهللابال)

.(لهشيب):(م٤ط)يتتدرو:(لهسب):(5)

.قايسلاهيلعلديفيحصتوهو(متعضأ):(ط)يفتدرو:(متفضأ)

.فیحصت(طومترا):(ج)يتو(بْرَح):يفتدرو:(برخ)
.ةنوُمَلا:انهنّوعَلابدصقيهلعلو(نّوُعَمِب):(و)يلو(نوعي):(تهشماه«ط«ج«بءآ)يفتدرو:(نوعمل):(1)

۔(انیکم):(ج)يفتدرو:(اکیلم):(۸)
.(اکلمتم):يفتدرو:(انکمتم)

يالوعفمعع.لیعفنزوىلعنینکلاو«فیحصتوهو(ابیثک):(ط)يفاناكمدرو:(ًانينك)
نونکلاو«نونکم

.(امزلم):(و)يفامناکمدرو:(امركم)

.ءادعألانعروتسمهنأدصقيو(طيسولامجعملا)نيعألانعديعبلاروتسللا:



ررسیاراتنباعالوةحاَحضقأملموقاييأىوس١

شتونامريلبخمُکتلَصَوابدعيقلااورُصْتنأ١
َدْعَبطيرفلاىلعمدنابروميرشمضض١

نهانيدرصيدنعويلامرَأعيلاقاجاحنإالأ٤

نزعتاضرأتبقاوُرَجْعَناومكيفةاڼنورّصْنَتنف٥

نهبيرنالويَُكَلْسَمقاضالوايلاالق٦٠
يشينإفةامُحشدَعالالاااواورق-۷

منعادعبفّيسلابهرهاوىدُشاويلاسْسنَمىلعاولصو-۸

[تق]

.(نرًسارمأتبلاغالومكيدل):ىرخأةغيصب(ط)يفيناثلارطشلادرو
.(يرحأ):(م)يفتدرو:(يرمأ):(۲)

.(مترصف):(و)ينو(متعضف):(ج٤«ب)يلتدرو:(متعضو)

۔(متمدن):اهناکمدرو(آ)فو«(امرف):(ج«ب)يفتدرو:(ارو)

۔(كلذىلع):([)يفاهناكمدرو:(ىلعمتمدنا)
:طيحملاسوماقلايفءاجدقو٠«فعضلايأنّبعتلاو(م0(هەوءأ)يفتدرواذكه:(نّيغتلا):()

يفتدرودقو(نوبغمونيبغوهف«فعضانّبَغَنيَغو«نايسنلاوفعضلا:نقلا)

.(نيعَلا):(ط٤ج

٦



:ليوطلانملاقو

7

يناطوأويضرأدعبنمعاجدق١

ەركذسالايفعاشمامإركذو-٢

ئاشتاهيفتعدمود٤

ًادئاعتريذلايفيارنأامو

للاأخايشألاتئاکمکو٦

كَملحللايمامإنممك۷
ارحمحصأنياالوهللائو-۸

[۸]

راووْنمنيدلاصقلءاجر
مرناذاشُبليلاهيفانثلاباطَو

تلآنيحامهي

نياي!نوج11۴غةفةراطغ

مرناعبقتلإلِايماسالو

مرناوُغأباوُدمأارصناوُبَلطاذإ

رناسارُخيفوأنيّصلايفُهئاوُعأو

مريناشنمسالاقهجولالذناکل

.امهقاروأنمددعطوقسلكلذو(نءز)ادعامخسنلالكيفةدوحومةديصقلاهذه

.(لاحر):يفاهناکمدرو:(ءاحر):(۱)

.فيحصتوهو(ىوثلا):(و)يفاهناكمدرو:(انثلا):(۲)

هدميناكورعاشللارصاعمناكيذلايصورخلاناذاشنبليلخلاامعلامامإلاوهه:(ناذاشنبليلخلا)

.دئاصقلاضعبيفهتمجرتتقبسدقوحالسلاولاحرلاب

نمعساولاضفحخنملاوهوعمج:ناطيفلاو(اناطوأ):(طء1)يفدرو:(ًاناطيغ):(۲)
.(طيسولامجعملا)طايغوطاوغأ:ىلعاضيأعمحتوضرألا

٤فیحصتوهو(ةقنارع):(و)يفو(ةقنارغ):(م٤ط«جءبأ)يفاهناكمدرو:(ةفراطغ):(٤)

قنارغو‹قينارغىلعاضيأعمحتو«ليمحلاضيبألاباشلا:ُقْينرُلاو«قرععج:ةقنارعلاو

.(طيحملاسوماقلا)
.(م)نمةملكلاهذهتطقس:(اَرْغ)

.فيحصتوهو(يذلاف):(و)يفتدرو:(يذلايف):(5)

.فحصتوهو(ناسغبلط):(و)يفتدرو:(ناعبلطم)

.ًاطخوهو(امو):(ج٤ب)يفدرو:(مکو)

.نزولابليفيحصتوهو(اوُدُم):(م)يفتدرو:(اوُدمأ)
قايسلاونزولانألوىرخألاخسنلايفامىلعءانباهاتفضأو(يف)تطقس(ه)يف:(ناسارخيف):(۷)

.انايضتقي

.ةيفاقلالحألةزمحلافذحو(أش)اهلصأ:(اش):(۸)

21



o وم®„®.م8مِ*1 ريناطلُسرشتىهلارُعلاةّوْالاسميصجئرأسالايفَهْحَولاُتلذَبنكلو۹
77-2eُوو۶0 e0

«رنافرعونسیدلهنمةَةباصعوليصأيري٠
نادامكياايوةوفَحبدادهاينافالف١

)5نارْيَحسالانميعنَعباغاذٍإُبيغَييقَحىرتنسو-۲

مرناهربتامالُعيلثمنمُبلْطُيَويتريسبطلاىلعیفخُتاذَفْيكف۳

مرناسإفلنمناسنإلاُهفرْعَيوُهةُضُيرْسألوصديأىلع٤

ناويلاوَامُتيدُهمیقمعاداعدابيجأ١

«)ناَرّخَأودُجَورَحيساقأتيبأيلفايزأيّنَعىسألاايز٦

:(ج٤ب)يو(رس):(م)يو(ناطلسرس):(طأ)يفتدرو:(ناطلسرشن):(۱)
.هانتبثأامباوصألاوفيحصتكلذلكو(ناطلسلارس):(و)يفو(ناطلسشن)

.(ةَعَرُكُمو):يفتدرو:(ةمّركم):(۲)
ييفنيفورصللةاضقلانموسماخلانرقلاءاملعنم(ناميلسوبأ)نامیلسنبدیعسنبدادهوه(داده):(۳)

ء(ءايضلا)باتكفلؤموباسنألاباتكبحاصيتوعلاةمالعلاذيمالتنموهونمزلاكلذ

.(٥4٥-٤٥ص١ج-يشاطبلا-نايعألافاحتإ)فورعمريغهتافوخيراتو«يوزندادهخيشلاو

.():(ط)يفتدرو:(ةوفحب)
ةنسيفوتيذلاشيرقنيديعسنبنسحلااإ نينسحلادحأانهنسحلابدوصقلا:(نسخ)

نمناكنيلجرلاالكو(ه۳٠٥)ةنسيفوتيذلايراجمحلادمحأنبنسحلاوأ(هه٢٥٤)

-نايعألافاعتاوء٠۳۲ص١ج-يلاسللنايعألاةفحت:باتكرظنأ)ءاهقفلاوءاملعلا

.(۳۲۰ص١ج-يشاطبلل

.ًاطخوهو(تاد):(ط«ب)يفتدرودقو«ةيفاقلالحالنيوتتلافذحوناداهلصأ:(ناد)

(يحرم):افاکمدرو(آ)يقو(يعنم):(م٤و٤ج٤ب)يفتدرو:(يسعنع):(٤)

٠(طيسولامجعملا)قيفرلا:بطلا:(بطلا):(٥)
(هبحي)يفريمضلاو«فيحصتامهالكو(ةيحت):(و)يفو(هشحب):(ج«ب)يفتدرو:(هبي)

ىلعهنماناهربوأًاليلد-ودياميف-بلطيذلاناذاشنبليلخلامامإلاىلإدوي

.قحلاةماقإهدصقمنأ

.فيحصتوهو(اير):(م٤ط)يفتدرو:(احيزأ):(۷)

رسکنیو(نافيجهمنع):(م٤و)يتو(يينالفيجهمنع):يفتدرو:(احيزاع)

۔(نافاحيرأنع):(ط)يفو«اهبنزولا

.(دْحوبرخ):(و«جأ)يفتدرو:(دحررح)

٦٤



داسولشيدنعااشةحيصاللاويربيئالص-۸

يناَولادّلبألابتُليفيلعامرأابفيلامازحاًدشَو۹

ريناراويمازتغایوقامکحْصُنوامكارأريعاهمدُعاْمَلولو٠

جهلارضحتنُامكدوتللمامإلانأامكيُسَحَو-

7نايالكيفمالسإلاَرَهْظَأهبيذلاىلَعيرهللاىلصواذهف٢

[تق]

.فیحصتوهو(برش)ل:(ج۽ب)يفتدرو:(برشم):(۱)

.طخوهو(اه):(طأ)يفتدرودقو««ةيفاقلالحألنيونتلافذحوناهاهلصأ:(ناه)

.(طيسولامحملا)هَرىلعيشالالحارلاعمحمسا:(لَك):(1)
.فیحصتوهو(نکآ):(و)يفاهناکمدرو:(دُعا):(۳)

.فیحصتًاضيأوهو(نيعب):(و«ب)يفتدرو:(رغب)
.(ناوقو):(مو٤جءا)يفاناکمدرو:(اکرآو)

.(ىقتلا):(م)يفتدرو:(اقبلا):(4)

۔(ارصنت):(و)يفاهناکمدرو:(ارضحت)

:(ےه)يوديعبوهو(نالذخ):(طءو٤«ج۽ب)يفو٤(م٤٤)يفتدرواذكه:(نالذح)
:َلذَح:وهفحرف:ًالذحلذَحلاقيحرفلا:نالذحلاو«فيحصتوهو(نالذح)

.(طيسولامحعملا)

.(اذهو):(م)يفتدرو:(اذهف):(5)

£۳

 



:طيسبلانملاقو

اًرالواشسَقارشالهللاو١

تذيبذِإلدَعْلابنكل۲

مُکيتسيلنقلاارُكْش٣
لِيلحلحانادَهةلإلانإ٤
تدهشدقللامُكُحبلوقانإ٥

ىلغواضنيدنمٍرصَبىلعاإ١
اقلاعىلعثخاإ۷

[۹٠[

Joop

اكلمابلطالوالال

مرانابدَقوَلاَوانقلاختايآ

مانافرعنافّرعلاوةيادحلا

ميكايفيرالک

مراناقليناوُدُعلاوُخأدْصق

«رانايصعماردقُممْلْخَنوانید

مانالوُملاقدقامكامويلولانيباماإ۸

.املهقاروأنمددعطوقسلامهنمتدقفثيح(نءز)ادعامخسنلاعيمجيفةدوحومةديصقلاهذه

.(طيسولامجعملا)رابكتسالاورطَبلاوهرأل:(ارضا):(١)
.(ال)(طو٤اجايفدرو:(نکل):(۲)

.(قحاب):(ج«ب)يفاهناکمدرو:(لدعلاب)

.(لدعلاو):(م1)يفاهناکمدرو:(قحلاو)
.(طيسولامجعملا)َدُعَبعميانهناب:(اناب)

۱ِ.(ناقرفلاو):(ط)يفتدرو:(نافرعلاو):()

انافرعكلذتركذ):مالكلاريدقتوءهلحأللوعفمانه(انافرع)بصق:(انافرع)

.(لضفلاوةمعتلاب

.(موقن):تدرودقفخسنلاةيقبيفامأ(ه)يفتدرواذكه:(لوقن):(4)

(هللادمحب):(ج)يفتدرو:(هللامكحب)
٠(مرحتلا):(أ)يفتدرو:(ميكحتلا)

۔(رصن):(و)يفتدرو:(رصب)

۔(اناودع):(و)يفاهناکمدرو:(اناقلي)

.خسنلاةيقبيف(۸)مقربتيبلااذهدرو

۔(بحن):(طآ)يفتدرو:(ثحن)

.(ماق):(ج)يفاهناکمدرو:(مار)

.خسنلاةيقبيف(۷)مقربتيبلااذهدرو:(۷)

4٦



اماقاُلوأضرب4

هيلزمدنيملمدآناول٠
وو

ىّضَميقشلاليباقللوقتنكل١
امكتامباللویواضيأ۲

ةايدانفتقيسنُِدْبَعْلاو-۳

#يعايدلفيصلاسيل4
صمرس

انداماذهةايقلاىح٠

4

امكهشممعلاانترأهللاو٦

تعطامهللانيدلةامحلانُ-۷

ٌرهَتشمنآرقلايفوليلقلاُنْحَت-۸

معامإلاوةَعامحانحر۹

تفلَسرصنملهةارشلانحت٠

الوَيمَلاَعلالبساسل٠١

ضْرتملاذكوْمهنيديف

انارتاماقهبَلَعاولص

اناركَسناريللإيفُصلالح

اناقررُحَبلاتاملظيفنْوَعْرف

رانالوأمدقلاب

اناوُضرنملةفافَعلادب

اناطُعأرّبصلانسخوداهجلالضف

رلنارختنكنِإلَسفليَحم

ناكْدَقلوند

مراتاطلُسهلاهبميق

اناشيدلاريعهياض

لإ

ا

.(ةدهاعم):(ط)يفو۽فيحصتوهو(ةبهادم):(ب)يفتدرو:(ةنهادم):(۱)

.(ضري):يفتدرو:(ضن)
.(لدعلاب):(ج)يفاهناكمدرو:(لضفلاب):(۲)
.(طيسولامجعللا)هيلحربيشامللعمجمسالْحّرلاو«نيلحاريأ:(ًالْحَر):()

نيذلالإ):هناحبسهلوقىلإو(۳٠/ابس)(روكشلايدابعنمليلقو):ىلاعتهلوقىلإةراشإتيبلايف:(4)
.(٢٤۲/ص)(مهامليلقوتاحلاصلااولمعواونم

.(ةامحلا):(ط)يفاهناكمدرو:(ةعامحلا):(5)

.(نيلذاعلل):(ط)يفو(نيملاعلل):(و)يفتدرو:(نعلداعلل)

.(ًانايسن):(م)يفتدرو:(اناسنإ)

.فيحصتوهو(ميقي):(ر)يلو(ميقت):(ج۽ب)يلتدرو:(ميقن)

.(دصلا):(و)يفتدرو:(دضلا):(۷)

.جراوخلانعاهيفنوفلتخييلاةيضابإلائدابمنماددعمضت(٢۲)تيبلاقحتايبأنمهدعباموتيبلااذه-



مم

نرانوَرشألايلوناننسَلواصحُمُهَلاَمهللالَاسل-٢۲

واهرفکرمباتمةرذُشَمبألالْألدرتانس٢

اناديلبقنمألوءاعألالبقةّضوافُميفينملتاقتانسَل٤

راناعذإشْرَعلايذىلإءيفيىحهمدنسملَحدقاممَرَحُت٥

اناعاہوُسُکئالَونيکشاکادوالوالامهَللحسال٠

مراناهرُبيفكسفهيفالئاوأتناكاممليءاَشنم۷

نرانارینلذعلايفهتريسراوأتکَحنيملْسْلمامإليلااذه۸

ااوتاوُرُملاصخلاُلتلکيذلاُملَعلااهناي-۹

مولنابرفلولايذىلإباستابحهلعمْكأيئإ٠
نمهللانيدببحيبقِلوتنلضفلابترصذا-٢۳

مرانالذجَتّيَلوأامبتدعمايارصتنمرحَبلاكيَلِإتربعىح۲

.(سیلو):(طو٤ج٤ب٤آ)يفتدرو:(انسلو):(۱)
.(بيرلا):(ط)يفتدرو:(بنذلا):(۲)

.(اناد):(ط)يفدرو:(اناک)

.رعاشللةغلةزمحلافذحو«انادييأانادييو«(انادبت):(ج«ب)يفتدرو(انادي):(۳)

٠.(نم):(ج)يفاناکمدرو:(ام)

.(ءيفت):(م)يفتدرو:(ءيفي)
.(ناک):(ط)يفاناکمدرو:(ءاش):(٥)

.فيحصتوهو(هتريسف):(طءو٤ب٤آ)يفتدرو:(انتريسف)

.ةقباسلادئاصقلاضعبيفهتمجرتتقبسدقويصورنلاناذاشنبليلخلامامإلاوه:(ليلخلا)

.(انازیم):(ط)يفاناکمدرو:(انارین)

.(كبحم):(م٤وأ)يفتدرو:(كبحأ):(۷)

.(انالوم):(م٤طوا)يفامناکمدرو:(انابرق)

:(أ)يقو(رصنلاب):(ج)يفامناكمدرو(لضفلايف):(ط«ب)يفتدرو:(لضفلاب):(۸)

.(تنايل)

.(قحلانيدب):(ج)يفتدرو:(هللانيدب)

.(ترتعاغ):(و٤أ)يفتدرو:(تربعنح))۹(

.فيحصتوهو(ًابصتنم):(و)يفامناكمدرو:(ًارصتنم)

.(طيسولامحملا)ناحرفلا:نالذحلاو«(انالجع)خسنلاةيقبيفاهناكمدرو:(انالذح)

t۹٦

 



ضممولاقاذاكيحأعلس-۳۳

اهبَنيلطْبلاومعدنعنعما٢٤۳

لدَعْلابتّرَهَزدقنالك٥

ةمئاقبرجانِكاحخأرْصْناو

ترادقكنبْمَلَعاو-۷

ءاعصتّرَمَعيذلانإ۸

هُلنالاضرأةفلاخمتحضأ-۹

هرومف
مَئاكفيَيأكل
اذكوانضرأيفاد]٤

مأُهتَرْحأكادذإ

ناكذإهقلاخرصنع

مانارفکهللالفلحهللاب

اناكرأنمبطبوو

اناَمدَقرْسَألاَقافراٌفمفَراف

راناعرفيالومقسفلاي

مراناوُعموانصحافكثرام

نرانالغإوارس/ارهج

°.1ی.٥و۰27 انافّضاساتلايفمكلواتلىدبأ

ماكفإهباصفاولاق

ا

.(ًامصتعم):(م٤طج٤ب)يفتدرو:(ًاضمتغم)
.(هتوخإ):(م٤طج٤ب)يفاهناکمدرو:(هنزحأ)

ريثكلا:«لطابلا:ناجلاو«(انان):(و)ينو(انايحم):(ج«ب)يفاهناكمدرو:(انام):(۲)
.(برعلاناسل)لدبالب:ناحناو‹يلاكلا

.(طيسولامجعملا)وأةلحلاوأرادلامامأعستماعضوملا:ةوقَعلا:(هتوقع):(۳)

.(ترمغ):(م١٤)يفتدرو:(ترمعع):(٤)

ءاعنصرمعيذلاو(رفكلا):(جءب)يقو(رفكلاب):(م٤طءو1)يفاناكمدرو:(قسفلاب)
دقوه٤5٤ةنسءاعنصىلعىلوتسايذلايطابلايحيلصلادمحمنبيلعهبدصقياقسف

.دئاصقنمیضمامضعبيفهتمجرتتقبس

ينو(كارحأ):(ط)ينو(كازجأ):يفو(كايإ):(ج«ب)يفافناكمدرو:(يالوم)
.فيحصتتاريخألاثالثلاو«(كازخأ):(و)

.(كترأامك):يفتدرو:(كتأراً):(5)
.يفدوحومريغتيبلااذه

.(مهكلا):(ط)يفتدرو:(مهكلمتل)

عامجإلهانتبثأدقلو(ه)لصألايفتبثيملهنكلًاضيأ(به)شماهيفوخسنلاعيمجيفدوجومتيبلااذه:(۷)
.هعمبسصانتيقايسلانألوعضوملااذهيفهيلعخسنلاةيقب

.فيحصتوهو(مكضعبب):(أ)يلتدرو:(مكضغبب)

.(انبصتنا):(و)ينو(هبانظقیت):(ج«ب)يلو(مكانصقتنا):(()يفتدرو:(هبانصقتنا)

t٦۷



اوونوتحساكانئوُخإنأول]٣
اقلتّرظنولرحُشلاو٤
اروملَسَرأناکنق-0

هتوقسالابراصتلايوني١

اهلَعفَيسيللاعفبىناىح٧
وضميذلاناخدقَكَقَحِبًالَهَح-۸٤

هر[انارْوَحءاوفَّسحيّرلاب

رلناوُغأرْحُشلالاجربلَعتحض

ماناولاوشوافلادَ

رانامْنككادانفع7ف

مراناإنمادُّسَحجراوتلاالإ
َ همد vo “oo o

رانانمهللاىَّرَْأكرادرسنم

اتههانتبثأو(ه)لصأيفتبثيملهنكل«(فه)شماهبكلذكوخسنلاعيمجب:دوحوماضيأتيبلااذه:(۱)

.هلبقيذلاتيبللةلمكتوهو«عضوملااذهيفهيلعخسنلاةيقبقافتال

.(انناوخإ):(1)يفتدرو:(انتوحخإ)
:(و)فو(اوخس):(ط)يفو«فيحصتوهو(تحس):(ج«ب)يفتدرو:(تحس)

.(وجش)
ةفص:انهءاوفسف«(طيحلاسوماقلا)هترذ:بارتلاحيرلاتفسوةعيرسلا:ءاوفسلا:(اناروحءاوفس)

يتو(اناررحاوعس):(ح)يفو(انازرحءاوفس):(م)يفتدرودقو‹حيرلل

(اناررحويش):(1)يقو(انازرخوًاوقش):(ط)يفو(انارزحوًاوعس):(و)
.فيحصتكلذلكو

.نميلالئابقنمةليبقمسارحشلا:(رحشلاو):(۲)

:(ط)ينو«فیحصتوهو(هتراحت):(و)يفو۽(هيراضت):(ب)يفافاكمدرو:(هبراحت)

.(هیراحي)

.(ءارحشلانم):يفامناكمدرو:(رحشلالاحر)

.(ًاروسيم):(طءو٤ج٤ب)يفو۽(ًافافل):يفاناكمدرو:(ًاروشنم):(۳)
.(راظتنا):(م«جءا)يفتدرو:(راصتنا):(٤)

.(همر):(و)يفتدرو:(همعز)

٠.(و)نمةملكلاهذهتطقس:(ىتأ):(5)

ءةحرابعمججراوبلاوءفيحصتوهو(حراوبلا):(طءو«ج«بء1)يفتدرو:(جراوبلا)

٠(طيسولامحعملا):ةحرابلاو
.فیحصتامالکو(اناتإ):(ط)يفو(اناب):(ب)يفتدرو:(انايإ)

٠(تفلاخ):()يفامناکمدرو:(ناحخدق):(٦)

1۸٦4



هتلغفلضفالفضيفاوهف--۹
4وتجی

هَلنإضفلانيبهيظاسوس
Ye

ةههللانِإكيرابصف٥0

—Yهيدالبلايُاملوهلع

العوجالالَحلحلل۲

امدميملاىلعةالصلامث٤

ىراناهشإناسُخإلاىريَضيغعَبلانإ

كاركذیدلريصُيلق

ناناكبقودلظلام

٥هوکەوووو
(؛راناحیيسناحبساسدقهناحبس

f س22 مرانانهقدولاهيدماعلاحس

[تق]

.(وُه):(ب)يفتدرو:(وهف):(۱)

«نزولاميقتسيلعابشإىلإةرسكلاجاتحتوًايوحنباوصوهو(ه)يفتدرو:(ضش)

(م٤ج٤ب)يفوةيرعشلاةرورضلابابنمةزئاحيهو(يضفت):يفتدرودقو

٠(یضرسن):(و)ينو(يصعي),:(ط)ينو(ىضْقُي):اهلعلو(يضغُي):تدرو
.(یضرن):اهلبقامناكاذإكلذو(هتلعفب):(و)يفتدرو:(هتلعفل)

٠.(ىلإ):(و)يفتدرو:(یدل):(۲)

.(انارسح):(ط)فوفيحصتوهو(انازحأ):(و)يفو(انارسخ):يفتدرو:(اناًرح)

.فيحصتوهو(هضغيي):(ج)يفتدرو:(هبضغي):(۳)

.ابنزولامیقتسيالو(رعلح):(و)يفاهناكمدرو:(هّدَح):(٤)

.رهاظفيحصتوهو(يعَذلا):(أ)يفتدرو:(يملا):(٥)

۹٦



:ليوطلانملاقو

امراَضغنسحباينداتهز١

ةيربلافاهيلف۲

اهلَواهفَطيآىلع-۲
يذلاىوستيرأاككلو4
رتبنمناكامينفكمَا
ىروللنيطايّشلافيراحخزلولو١

م4

تدباذإوصيرورامنكلو-۷
e مترطعلابتّبَضَحدقو۸

]۰٦[

رافهراهدزاواهويهالمتّرَعو

(راهراثعنمنمآريغلکل

مامرابتخاَدُعَبتاذللااهُفَدْصأو

راهراقتخاواهرْفصنمىرٴولاهاري

فِصْرَكمافی
مراهراوُعنمتننكأامْمُهَلحالل

اهراوسواحلاجْحأنلورَهُت

مللو

(راهرارفصالفلوبصيةرفعزم

ىورساهتدجويال(و)فو«(ن«هاجبأيفةلماكةدوحومةديصقلاهذه

ةديصقلانإف(ز)امأ«اهقاروأضعبطوقسلةطوطخملانمطقسيقابلاو(١٠-ىلإ-١نم)تايبألا
ةديصقلاهذهنأىلإةراشإلاردحتو«اهقاروأنمددعنادقفلًاضيأكلذواهيفةدوحومريغاهلمك

.ءاملاةيفاقنمتسيلوءارلاةيفاقنماهرابتعابكلذو(ن«ط)نيتطرطخملافصتنميفتدحو

.(ترغو):(ط)يفتدرو:(تّرعو):(۱)

رتسميأ(ردْحُم):(ھه)يفتدرودقو«رْذَحُميأباوصلاوهو(ن)يفتدرواذكه:(رذحم):(۲)
يفو(ردح):(وءأ)يفو«(طيسوسلامحملا)هبماقأوهنيرعمزل:ٌدسألاردع

.اطامهالکو(ًاردخم):(م٤جب)
.(لكب):(ٺءمءو٤جيفتدرو:(لكل)
.(زيزع)ل:(٤ط٤و٤ج٤ب)يفتدرو:(ريرغ)

.(ولف):(م٤طو٤ج٤ب)يفانامدرو:(ىلع):()

.(اهتفلخو):(ط)يفو(اهتلعحو)ىرخأةياور(م)يفتدرو:(اهتعلخو)

.(اهرایتخا):(ط«ج«بأ)يفتدرو:(اهرابتخا)

٠.(كنودو):(و«جء1يفتدرو:(كلذو)

.(تررک):یرخآةياوردحوت(م)يفو(تنثك):(ط)يفتدرو:():(5)

۔(مکو):(أ)يفاهناکمدرو:(دقو)

یطغفتوأ«راثدلاسبليأ:رثدتو«تطفت:عتترثدتو«(تربدت):(ط)يفتدرو:(ترثدت)

.(طيسولامحملا)ءاطغلا:راثدلاو«هب

t۷۰



ناكمعقماتبسمك٩
اهيَحَوزابداّيّصلاوحفلايه٠
ةَلَقُمباهنَع[مْولا]يفىرأنامو-١

اتميدالسو١

مالةَمْوَلنمْحَرلايفَشْخَيملو٤
ةلئاخيسيَم٥َ

ضماوغفْيطلةةَرهَزیوط-٦
ًالهاَحجتسليندْيَمُحنايف-۷

هّنَقَساهيل هَ راهرادتحتدمساهنس

اهرارضُخاواهنمماهنراضغ

نراهراغصوههوىواد
رادوهارةقاَحَم

اھرايواهبوأاهقسافل

راهرارششطبلاذرألايففاالو

‹راهرادلنيرثؤَلاكبالو

*مراهراجُتهمنيقَي
4 id

امراهتشايتعيتلاكاف
.(طيسولامجعملا)نسامخضلا:معشقلا:(معشق):()

.(اهتقس):(ط)يفتدرو:(هتقس)

(مولا)تدرودقف(مےه)يفامأ(ههشماه«نط«ج«بء1)يفتدرواذكه:(مونلا):(۲)

.فيحصتوهو

.(ةلقل):(ط)يفتدرو:()

.(و):(نءم)يفتدرو:(وأ)

.(لاذرألل):(ن«م)يفتدرو:(لاذرألايف):()

.(عدخني):(هشماه)يفاناكمدرو:(سبتلي):(٤)

.(ةناينل):(ج«ب)يفتدرو:(ةنايخب)

.(فطلب):(هشماه)يفو(فيطل):يفتدرو:(فيطل)

ححرألاوهو(وفص):(ن٤ط«ج)يفتدرو:(ءوض)

:راجُلاو(اهراحت):(و)ينو(اهراحن):(ج)يفو(اهراحب):(ن«ط)يفتدرو:(اهراجُ)
.(طيسولامحعللا)ُبَسَحاولْصألا

.(و)يفتايبألارحخآوهتيبلااذه*

‹هنعتامولعمطعيملهنألةديصقلاهذهيفرعاشلاهدصقييذلاديمحنباوهنميردنال:(ديمحنبا)

.حالصلاولضفلايوذنمهباحصأدحأهنأودياميفهنكلوءةمجرتهلدحأملو

.(لهاجريغ):([)يفتدرو:(الهاحتسل)

.(اهراشتناب):(أ)يفتدرو:(اهراهتشاب)

4



JBا2 oo oe eوى

مرامرايُككلملوقفتربكْنإوٍركاَسَعلئمبْذَعلايدعَكْلاقَم۸
„oo ۳ eo

«راهراوبروُمحلابروكقهبامكسفنلدزودزدزف-٩

مراهرايطُصافالحىولبلاىلعتربصينابَنيملّْسلاةارشللقو٠

نمٌرياعأيأشعلايذوبْمليو--٢

مراهرامخسابلواىلعهرذخبميلانأتملَعامأ٢

مرامراّرَمينلتراانيعُم[دما]َسْبحلالّذرألاكادنأولف۳٢
متلق 0 َ > & 1 امراثعنمةَحْهُماقمكوغلابِءالآلااذنكلو٤

.(كماقم):(ن)يفتدرو:(كلاقم)

.(دنع):(ن٤ط)يفتدرو:(يدنع)
.(لدعلا):(ناطءجأ)يفتدرو:(بذعلا)

(ترثک):(ط«ج٤«ب)يفتدرو:(تربك)

(اهرانك):(جءبءأ)يفتدرودقو«(طسيسولامحملا)ريبكلا:رايُكلا:(اهرايُك)
.(اهراٹک):(ن«ط)ينو

۔(لبقت):(ب)يو(كيري):اهناكمدرو:يفو(كييقت):(ن)يفتدرو:(كيقي):(۲)

تدق:راتلاترو«دقوميأ:روُمو(رۇم):(ب)يفو(يروم):يفتدرو:(روم)

.(طيسولامجعملا)

٠(طيسولامعلا)كاللا:راوَبلاف«كلهقعروييرابردمراَوبلا:(اهراوب)

.(يتتأل):(ن«م٤ط)يفتدرو:():()
۔(اهرادق):(ج)يتو(اهرارف):(1)يفتدرو:(اهرارق):(٤)

.(امو):يفتدرو:(اما):(٥)

.فيحصتوهو(هسرف):(ن)ينو(اهشرف):يفتدرو:(هشرف)

.(طيسولامحملا)ميلا:سالانمنسْحلاو(شيحلا):(ن«ط)يفتدرو:(سبحلا)

يآ:(انما)و«اطخوهو(ٌنمآ):(ط)ينوفيحصتوهو(انمآ):(ته)يفتدرو:(انشأ)
.(طيسولامجمل)انَدَصَق

.يوحنًاطخوهو(نيعم):(ن٤ط)يفتدرو:(انيعُم)

t۷۷
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اهنوميدنعوفيكوارذاعُمةارششلللقنمو-٢٥

امراولعاراةوُدللوافرعُبلطُأتشعامنأىلع٦

ماهرافشٌدَحمولاماريَبضاَوَقريعىقالقكلف-۷

رلهيفیرلّىلعةامکهرهباهّشلالاثشأكقرزو۸
اهرابغتحتماغرضلافلالوُصَيًالطاسقوىرّولايفعفوالیهَص-۹

مراراهماغرإْنَعفواهللاتوَصَواتوصاهبدانق٠
)١اهراتستحتتلقاذامتليقديغلابولكإف-٢۳

.(اهرارتغاک):(ن٤ط)يفتدرو:(اهراذتعاک):(۱)

امهالكو(قلع):(ط)يفر(ولعلا):(أ)يف.:(ٌرلع):
.فيحصت

سأرسلا:ةَماحاو«ةّماهعمج:ماحلاو(ماهرطب):(تهشما)يفتدرو:(ماسحريطي):(۳)
.(طيسولامجعملا)

نيكّسلاوفيسلاٌدحكديدحلانمهّدحوضرغام:ٌةَرفْشلاو«ةرفشعج:راغَّشلا:(اهرافش)

.(طيسولامجعللا)

كلذبتيممةّنسألا:قولا«فاصلايأقرزألالصنلا:قرزألاو«قرزأعمج::(قرزو):(4)
.(برعلاناسل)اهفولل

عردلاباهرتسيأهسفنىمكهنألهحالسيفيّمكتلاعاجشلا:ّيمُكلاو«يمكعمج:ةامكلا:(ةامك)

.(برعلاناسل)هضيبلاو

.(ًاتوصوًانوص):(م)يفتدرو:(ًاتوصواتوص):(٥)
.(قلأت):(ج)ينو(فلأت):(ط«بأ)يفتدرو:(فلوت)

.(اهرارطصاو):(1)يفتدرو:(اهرارطضاو)

.(كلانه):(نء1)يفاهفاكمدرو:(كلنإفر

t۷۳



TTہہےکص^00eل e
(راهرارقرادبوسمهکمااهعُمدنمتبکسمكو٢۳

«راهرايتخابیدرافيلجتبكيللتُبرقتنقيفتلاقو۳
امراغواهيلمماهوناخابتزافوزافو٤
«راهرادتباموببءالآلايذةعتّذوَنيِملْسْلةارشفيكف٥

ادعادغألاادنتَباَجُأاقفماركلالهَسوُبامف٦

مراهراهتقابتتفلرْيسحَوةَدْنكهاقسقلاًةادعتّرفو۷

.(ج٤ب)يف(۳۳)مقربتيبلااذه:(۱)

۔(دقو):يقاهناکمدرو:(مکو)

.(اهنیع):(ن٤ط)يتاهناکمدرو:(اهعمد)

٠فيحصتوهو(شمهك):خسنلاةيقبيفو‹باوصلاوهو(ه)يفتدرواذكه:(سمهك)

راینمادهازادباعناکو«هماالإلهأهلنكيمل٤يعرصلاقلطنبسمهكوهسمهكو

‹ريخمهدعبشيعلايفالوءاثعشلاوبأصيوحوثيرحولالبوبأجرح:هّمَأللاقو‹نيملسللا

باتک)جرخف٤هللكتبهو:تلاق«ةطخاستنأوجورفملاهركأ:لاق«كريغيلام:تلاقف

‹سمهكةملكريسفتيفبرصلاناسليفروظنمنباهركذدقو(١/٦يخامشلا-ريسلا

شیحىلعبلغتيذلاريدحلانبسادرملالبيبأشيحيفلاطبألانمناكهنأبهتصقركذو
نبالاقوًادرفنيعبرأاوناكلالبيبأباحصأنأعملتاقميفلأنمنّوكملاةعرزنبملسأ

.(سمهك:ةدامرظنأ)دسألا:ةغللايفيعتسمهكلانأروظنم

.(ج٤ب)يٿ(۳۲)مقربتيبلااذهدرو:(۲)

.ًاطخوهو(لاقو):(ن)يفتدرو:(تلاقو)

۔فیحصتوهو(تبّرغت):(ط)يفتدرو:(تبق)

.(تبح):(ط)يفو(تنح):(ج«ب)يفتدرو:(تبخ):(۳)
.(ط)نمةملكلاهذهتطقس:(ونب):(٤)

دوعياهيفريمضلانوكينأىلع(انف)حيحرتنكعبو«(مهنإف):(نءطأ)يفتدرو:(اهفإف)

.(لهسيتبةليبق)هريدقتفوذحمىلع

.(اوباجأ):(ن)يفتدرو:(تباحأ)

.(تّرقو):(ط«ب)يفتدرو:(تّرفو):(٥)

.مسرلايفًاطخوهوةحوتفملاءاتلاب(تادع):(ب)يفتدرو:(ةادع)

Ve



o - ۶S

تركيهنافالدهبتلف--۳۸

اهبقيقّرلايضراهناىلع-۹

اأىأرنإامهْيَلَحيفُنْحَتاهو٠

لإاعمٌمرَفلاواَلايه١

امّرعللإكاذهتلعفامو

اهھراَجدلابرتاهارأُتسلو٤

اصهّرعلاحيفيهونِإَف٤٤

لحنملذالإلذالف٥

الملايذلًاراصتلاوُجَرأاهراذإ7١

ىرُلاودحاوديوالفلاكس۷٤

هتوجوبتداعانابدقق

(راهراجنودنمدوسلاايانىقلئو

اقَحنيللو ظلوقح

(راهرایدبرواهزانم

علباهادُعأُتمْشُتا

اهراشتلالاحواهيداعأفْعضو

«راهراَعنودٌرصقُملإراَعالو
امرادتقادثعغيملو

نمانلريخانتشحوو

اهرامذْنَعانقلابيمحوطوُخَتاهنأبيدثعوينطيف۸

.(تلآف):(م)يفتدرو:(تلانف):(۱)

.فيحصتوهو(الد):(ط)يفتدرو:(الذ)
.(ىوس):خسنلاةيقبيفاناكمدرو:(ىلع):(۲)

.(طيسولامجعللا)ضرعلاولهألاك«هنعدوذلاوهتطايحيفبنيامرامذلا:(اهرامذ):(۳)

.فيحصتوهو(انتقلايهو):(ن)يفتدرو:(انتفلتئايه):(٤)

.فيحصتاضيأوهو(انلزانم):(ن«م)يفتدرو:()
.(طيسولامجعلما)ةوقلاوَّرملا:٠«(اهعفتمو):(أ)يفتدرو:(اهتعنمو):(5)

.(ًاصق):(جبريو«(اًضف):(نمطأ)يفتدرو:(ًاضيأ)
.(برحمي):(ط)يفتدرو:(برحت):(٦)

(اهارخأ):(ط)يفاناكمدرو:(اهادعأ)

.(طيسولامجعللا)حتسيملويفلايفكمفهنا:هراذعنالفعلخلاقي:(اهراذععلخب)

.(نودنمٌةرالإ):(ج)يفو«(رصقمراعالإ):(ن«م«ط)يفتدرو:(نودرصقمالإ):(۷)

.يفدوحومريغتیبلااذه:(۸)

.(ُنُكَسَف):(نم٤ط٤ج)يفتدرو:(ئكُّسف)
.(اهتشحوو):(ن)يفتدرو:(انتشحوو)

to
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اهودبيفاهبلوطتةروثبهلاإلاتبكتو4

«راهراحبوهضرأيراربيهَلدناعُمنمهلاميهالوَحب٠

اهرامهاوايَحللدغرمهموقرابحالامراتخملاىلعىلصو١

[تق]

.(تبکنو):(آ)يفتدرو:(تبکتو):(۱)

.(لوطي):(ط)ينو(لوطن):(أ)يفتدرو:(لوطت)

.(اهضرأ):(ط)يفو(اهرب):(أ)يفتدرو:(هضرأ):(۲)
.(هضرأ)ىلإدوعيةملكلاهذهيفريمضلا:(اهراحب)

٦۷





سراهكلا

.مالعألاسرهف-

.سرهفد

.دئاصتلاماقرمأىيفاوتلاسرهف-

VV





مالعألاسرهف
)أر

.٥٤٦٤:(مالسلاهيلع)مدآ

.٢۰۳۰٦٥۳:(ةليبق)ةوجحلآ

.۹۷١۱۸۱١۱۸۲:ةيضابإ

ء۹۲:(حابصلانبةهربأ)هربأ

۳

.٢٤٤:(دیز)نصحنبا

.٢٤٤:(كلملادبع)ديمحنبا

.۷۱٧٤:دیمنبا

.۱۸۲:دلاخنبا

.۳۱۷:(ةناجدوبا)ةناجدنيا

يسارلابهونبڭلادبع)بسارنبا

4۲۸A eo ce YAS c۹ e۹7.

:(بوبحنبدمحموأبوبحم)لیحرنبا

٤۰۳۸4۲۸.

.٢۲۲:تلصنبا

.٢٥۳:ریهظنبا

(فوعنيراتخملايراشلاةزمحوبأرفوعنبا

4W. efe c۹:.

.(بوبحنبدمحمرظنُا)بوبحنبا
.(لضفلاوبأرظنا)نعمنبا

٤٤٠٤۰:درونبا

-{VA-—

:(يدنکلایحینبهللادبع)ىجنبا
Cc e ۹Y0٤۴٢۳۸4۲۹.

.(دیوسرظنا)نیمینبا
.۲۹۳:قحسإوبأ

.٤٠٤:قحسإويأ

.۲۹۳:رکبوبا

.۳۱۸:(لوألاةفيلخلا)ركبوبأ

.(سادرمرظنا):لالبوبا

.۲۹۳:هللادبعوبأ

.٢۲۲٠۲۳:(رعاشلانبالهلإلادبعوبأ

.٢۳۰:هلإلادبعوبأ

.۱۸۳:(دشارمامإلا)ناسغوبأ

.(ميهاربإنبدمحمرظنا)سيقوبأ

۸°: ) نعمنبسابعلا)لضفلاوبأ
YE eT NIA cT e AVe AY

. £0 TPA FTA YT e Yo

.455۸٥4£ء57٥4:(ةزمح)العيوبأ

ء۹۷۹۹:(و«لوسرلا)دمحأ

e YYo cA cE es۲۳«

«YAY e YA ec YOoA ec YE e۹

PYLE CFV ee ec YAT e YAR

«E11 e Lo e PAV e TVW cot

۷¢41۹4.



.۰۲۹۷۲۹۸:(ركبوبأ)دمحأ

.٢۳۸۳:دم

.۹٤۱١۱۸:دزألا

.٢۲۳:رتشأ

.٢٢۳:لابقإ

.١۹٠:تلصلايبأنبةيمأ

.٢١۳:سيوأ

(ب)

.٢۲٤:لیدب

.٢٢۳:ريشب

۲٩٤۹۳۰۳۱۸:(ةبقعنب)جلب

.4۳۰ء۲٢۳۲

.٢۷:جلب

)ج(

.٢٤۸٨٢٨٢۸٩٩:(دیزنب)رباج

.٢٣۳:(دوعسمنب)یدنلجلا

)ج(

.۹۹:ثراح

.۳٢٠۲:(يناورتلا)دمحأنبنسحلا

۰۳٠٠:(يراجمحلا)دمحأنبنسحلا

٢۲٦4.

٤«٢۲۰۸۲۰٤۲۱۲:دیعسنبنسحلا

٢٢٤.

.۱۳۲ء۱١:حانجنبرمشح

.۰١۱۲۰۱٦٢۱١٤۷٤:ريح

.٥۱۸۰۱۲۳۸٦۱١١٢٢٤۲۳:بشوح

)خج(
.٢۳۰۱:(ةليبق)ةعازخ

.۱۷۹:(وهميهاربإ)ليلخلا

٩۸۹٤:(ناذاشنبليلخلامامإلا)ليلخلا

«TEAC FY e PN e ۹V cE

. £11 ٦۳۹11٦4 AY

)9(

.۳:دواد

.۲۸۷۰۲۹۸:(دمحأنب)راغد

.٢۳۸۰۳۹۹(ةليبق)مليد

)3(
.٩۰۹۲۸۳:حبصوذ



)ر(

٤«٩۸:(دیعسنبدشارمامإلا)دشار

e۳1۹ c1۸ cE10£ء۳۸.

.٤۸:ةعيبر

)زز(

.۳٦۲:فاحز

(س)

.۳۱۸٤٢٤۳۳:(ذاعمنب)دعس

ء٢۲٢۲:(مساقلاوبأ)ةعيبرنبديعس

۳٢.

ء٢٠٤٤٤٢٤٢۲:(نینبا)ديوس

eV e YT e Yo «Yo۳\٠.«

. ۳Y e۳۳) c۳۱

(ضش)

.١٤۱۸:ناداش

.۰٦٢٢۲:بیحش

.٢۲۳۰بلاغنبمهش

(ص)

‹٠۲۲(كلامنبتلصلامامإلا)رتلصلا

٤۳.

.(ماهلصنبدمحمرظنأ):ماهلص

4۸.

۳۹۹٤:(دمحمنبيلع)يحيلصلا

۷.

(طر

.٢٠۲:دبعلانبةفرط

€4

.٣٢۱٤٢۲۳:(يرماع)رماع

.٢٠۲:دمحأنبهلإلادبع

.۳۸۲:هللادبع

.٢٣۳:(يرمعيلا)زيزعلادبع
.(بسارنبارظنا)بهونبهللادبع

.(یجبنبارظنا)یینبهللادبع
.۱۷۷:هللادبع

.٩٥٥٤‹١۱۲:ناندع

۔۳۱۸:ةورع

.۱۸۳:ليقع

.٢٤٥۳:ميهاربإنبيلع

.ع.:نيصحلانبيلع

.٢٢۲:يلع

.(يحيلصلارظنا):دمحمنبيلع

.۲۷۷:رساینبرامع

.٢٠۰٤:بتوع

.,٢٢۳:ةوجحنبیسیع



(غ)
.۷٩:بلاغ

(فر
»٥۳ا۱۹۹٢:(يلئاولا)سراف

1

.۳۱۸:(باطخلانبرمع)قورافلا

.۲۹۸:لوعرف

(ف)
.٥٤٦٤٠:لیباق

١۱۱١۱۲٦۰۱۲c۳۸:ناطحق

foe CY.

.۱۳٦۲:بيرق

.١۱۲:ةعاضق

.£٠۳:(يفقثلارمعنبمساقلا)مسيوقلا

.٢۳۹:میهاربإنبسيق

.4۳۷:(رعاشلانبا)ميهاربإنبسيق

.٠٩:سيقلا

.۳۷۰٤١٤٩:نامیلسنبسيق

(كر
.۳۱۸:فرشأنببعک

.١۱۲٢٤۷٤:ةدنک

.١۱۲:نالهک

-tA\—

)م(

٦٩SLE:(كلاميب)كلام

ء۱۰۹٠١١۱۱:(8لوسرلا)دمحم

۲Y e YoY e NFA cC NYE۲«

«۳۸A e PN e e Vo e YAS

٥۸٥4.

:(رعاشلانبا)(سيقوبأ)ميهاربإنبدمحم

»۱۲۱۳۴٦۱۱۲۱۸أ٥٢۲٢۲۱

.۳۷٤ء۹

٢۲۱٤:يدنكلاميهاربإنبدمحم

۳٢.

۔۲۷۲:دیمنبدمحم

.٢٤:ماهلصنبدمحم

۳۲۱۳۲۲٤:يدامحلاكلامنبدمحم

٢c۳٤۳Y.

.۲۰۸:دمحم

.٢٤۱۳۸7٠٩:بوبحمنبدمحم

.٢٢۳:مرح

.٩٤٤٤:راتخم

.(فوعنبارظنا)راتحخملا

.٤‹۱۲۳:جحذم

۹۲۹۳۱٦۹٤:(لالبوبأ)سادرم

EYA Cc e40ا0.

:(ةديبعوبأ)ةعيركيبأنبملسم
۸٨٢٤.



.٢٢۳:رفظم

.۲۰۸2۲۹۲۱٤۳۸۳۱٦۳۹:ذبعم

.:(للابرصنتسملا)دعملا

.١۱۳:دعم

.۲۸۷:يدهم

.٤٤٤:لهلهم

.٩۲۷:(ھهينلا)یسوم

.٦٢٥۳:یسوم

)9(

.۱۸۳:(ةليبق)دمه

(ھه)

.٩.٤٩٩٦٤:دیعسنبداده

ء٩٥۹٩۹۰۹۹:(دیزنبا)نادم

۰.

.١۱۲١١۳٠:(±ينلا)دوه

(ي)

»۹۸۰۹۹۱۳۲١۸١۱:برعي

٢.

.٥٤٦٤:(ھهيلا)سنوي

-tAY—



نكامألاسرهف

)أر
.٢٤۳۸:كسآ

.۱۸۲:اغشإلا

.٢٥4:ىرقلامأ

(ب)

.٢۲۰:دبدب

.۲۷۳:شابحألادلب

(ت)

.۲۳۳:معنت

)ج(

.۹۰٠۹٠۲:رضحخألالبحلا

.٢٠۲:دمحيلالبج

)ج(

.٩٩:(ةضوبح)ضوبح

.١۱۱:نامدردح

.۲۷۹:ِءارورح

‹۱٩۹١۱۸۱۹۱:تومرضح

. 4۱ا٥۳۹۳۹۹ ۲A Cc YYY

.۰۲۷۳:نينح

(خ)

.٢۲۰4۲۸۳:مزراوخ

)۵(

.٢٦۲۹:نعود

(ذر

.٢۳:نیعريذ

)ر(

.۱۱۸:ةبحر

(ز)

.٢٠۲:(جنزلاضرأ)جنزلا

(س)

.۲۳۳:(رسلاضرأ)رسلا

.۳۸:نيورسلا

(ش)

.٢۲۰۳۹۷:ماشلا

.۲۷£أ٥۹٢٢۲۸:عمابش



(ص)

.٩٤٠٩:نيفص

.۳٢٢۳5۳۰٤۰۷٦٤:ءاعنص

.۱۸٦۳:روص

)ع(

.۲۳۳:يربع

.٢٠۲:قارعلا

۸۹۱۳۳۱۸C۹۷:نامغ

«۳۹0 ۳A e YAY e YYW e Y۹

.٤٤ا۳٤

)غ(

.۸١۱:دايغلا

(فر

.۲۸۲:مدف

(ڦر

.۲۸۳:مدق

.٥٠5۹٤۰٤٤٢٤:دیدق

)م(

.۷٩:دیدم

.٤٤٠٤«١١۱:رصم

.٤٩٤٤٩:ةكم

.٢۲۰:يقانم

.۲۸۳:ةعفيم

)©)

.٢٤۳۸:(ةليخن)ليحُت

.۷٩:سرن

»۰۹۰۱۲۰۹۱۲۳۳٣٦۰٤:یوزن

٥٤.

.٢٦٠۲:(ةسوفن)سوفن

(سه)

.۲۸۲۳:ننيه

)و(

.٢٢۲:ةقوذبيداو

.(تومرضحرظنا):تومرضحيداو
.٤٤٤ء٢٤۳۸:یرقلايداو

(ي)

.٦٢۲۰:برثي

‹۱۳۳۹١٠:(نميلا)ناميلا

٦۱۳۹8V.
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دئاصقلاماقرأويفاوقلاسرهف

علطملاةيادب

aبهاذملاديلبلانهولاىلعقيضت

eبجاحأاينيبلامويكۇاكب

aمهتمذومانألاتهبنوتحدم

............يفوقويلوحباليحلإلوحب

aامهالعلليتعدامل

.........جعدأرظانبمأفنأةقرب

aيحالسبيفذقافبقارتلارثك

aدجذجاياطعلاويلاعملااذاي

تنأوفيسلارطفأدق

aدهعنمدبالفادهعمکلتمظن

.....ادامتكادحتمأأبرطنمأ

7دناعألاظعومالقألابلواحأ

aٌدقعلااهنيزيالحكةيناغل

............دلحباولومأملايغلبيربصلا

aادرغواحبصكيألامامێغت

...............دمحمابايهللاكاقسىب

aدمرنمعمداتلقفتعمداولاق

aدوقعكيلعذإيهيتكيوالأ

aدئالولانيبمونلاباطفيك1

aقبيبشنصغتسییأدقرهدايا

...يرظاونیکبأويلقیسالابیوک

دئارخلا aرتابلازازتهالبقبتيملنم

دراوشلا

 رئاثلا

ةحفصملامقر
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۳
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٦
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ارفعزمعانقاهالعأويت

aامكحمضلئارفلايفالاقمتحرش

...رمعلاىدمىطعننأعمطنووجرن

aدقوهلإلادبعايكلوفغاذام

aسناوألاتايناغلانمليمالع

يضرمامريغابصلافيباصتلااذيعد

aضورفمنايدلاكلمايفربصلا

............عزاوةمالمابنإيليلخ

aعلاطردبمأحالفينققربأ

............اهوفجتلهتسافادحبْىَتأر

............يفرتعافكنمحافسريغلينِإ

فکولانعيعمددريربصويئايح

فرطمردبلاىلعمأدعجردبللأ

............قراطةميتعلابمهلجأنمأ

aكئاكرنيلذرأموقلتبجع

aكفصونيدأكيفىمهأ

aكئارألاقوفروحلاقانعبحل

...............لقصلاهامحيمحيامزعلا

............لملقاهبعاتللوكتايح

aلئاسونارقلاارقاواملعلالس

...يلقمتلبسأنإيلذعادفيسفن

aلاسكلملاةنانهوللويلام

aلماكمأايعرفلااذةفكاعأ

aيليحرويضهنمنميعزحتال
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يأدعبنمعاجدقل .ياطواويضر1

.۱ثزنئل  ...اهراضغنسحبايندلاتهز

ماعنإلا

مراوصلا
ی

امراوصلا
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عجارملاورداصملاةهئاق

عجرملامسام
.رمعمىحيلع.(يضابإلابهذملاةأشنىلوألاةقلحلا).خيراتلابكوميفةيضابإلا-١

.م۱۹۸۹/ه۲.٤ط.(روكذمريغرشانلا)

:رشانلا.يشاطبلادومحنبفيسخيشلا.نامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ-۲

.م۱۹۹۸/ه۲:۹١٤۱طلوألاءزحلا.يديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكم

.م١٤۱۹۹/ه١:١٤٤۱طيناثلاءزحلا

/ه١٠٤٠.ةدج.ةفرعملالاع.يرطاشلادمحأنبدمحم.يمرضحلاخيراتلاراودأ-۳

.م۲

.دومحمميحرلادبعذاتسألا:قيقحت.يرشخزلارمعنبدومحممساقلاوبأ.ةغالبلاساسأ٤

.م۱۹۸۲/هه١٤١٤۱.توریب«ةفرعملاراد

ت)بادمحمنبيلعنسحلايبأريثألانبنيدلازع.ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ٥

.م١۱۹۷.ةرهاقلا«بعشلاراد.(ه٠

:قيقحت(ھه۳۲۱ت)«يدزألادیردنبنسحلانبدمحمركبوبأ.قاقتشالا٦

.م۱۹۷۹/ه١.۱۳۹۹ط.توريب‹ةريسملاراد.نوراهمالسلادبع

.(روكذمريغرشانلا).نورخآويحاورلادمحمنبملاس.د.يمالسإلاهقفلانمةعشأ-۷

.م١٤۱۹۹/ها١٤.اط

يقالقسعلارجحنبيلعنبدمحألضفلاوبأنيدلاباهش.ةباحصلازييمتيفةباصإلا۸

يلاىلوألاةعبطلانعةروصم).توريب‹يبرعلاثارتلاءايحإراد.(ه۲١۸تر

.(ھه۱۳۲۸تناك

ةديس:قيقحت.يبايسلادومحنبملاس.جراوخلانعةيضابإلازييمتيفجهانملاقدصأ4

.مع۹.طقسم.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.فشاكليعامسإ

٤.٠ط.نانبلتوريب‹نييالمللملعلاراد.يلكرزلانيدلاريخ.(مجارتسوماق)مالعألا۰

.م۹

 

 
 



 

.توريب-بتكلاراد.(ه٦ت)ناهبصألانيسحلانبيلعجرفلاوب.ناغألا-١

۱۹۳/۳۸۳.

.يدشارلاهللادبعنبكرابم.د.ههقفويميمتلاةيركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلا-۲

.م۱۹۹۳/ھه١۱٤۱.(روکذمريغرشانلا).(ةاروتكدةلاسر)

يموقلاثارتلاةرازو.يفاوصلادمحأنبحلاص.د.ةوعدلايفهراثآوديزنبراجمامإلا-۳

.م۱۹۹۷/ه۳.١١٤۱ط.(نامعةنطلس)ةفاقثلاو

١۳۹٠.(ةرهاقلا)بيرغةبتكم.ميهاربإميلعلادبع.ةيبرعلاةباتكلايفميقرتلاوءالمإلا٤

.م١۹۷٠/هه

ةنطلس)ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.يراحصلايتوعلاملسمنبةملس.باسنألا٥

.م١٤۱۹۹/ه۳.١١٥۱ط.(نامع

دمحمقيقحت.يدنكلاهللادبعنبدمحأنبدمحمنبناميلس.دارملاةياغىلعدادمإلاةيادب

/ه١.١.٤٠ط.(نامعةنطلس)ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ييلصلايلع

.م٦٩

.توريب«ةايحلاةبتكمرادتاروشنم.يديبزلاىضترمدمحم.سورعلاجات۷

.(خيراتنودب)

.(خيراتنودب).ةدج«داشرإلاةبتكم.يولعلادماحنبحلاص.تومرضحخيرات-۸

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.يملاسلاديمحنبهللادبع.نامعلهأةريسبنايعألاةفحت-٩

.م۱۹۸۱/ھه١٠٤۱.(نامعةنطلْس)

۷ط.ةرهاقلا«يجناخلاةبتكم.نوراهدمحممالسلادبع.اهرشنوصوصنلاقيقحت-٠

.م۱۹۹۸/ه۸

.سنوت‹رشنللةيسنوتلارادلا.روشاعنبرهاطلادمحمخيشلا.ريونتلاوريرحتلاريسفت-۱١

.م٤۴

بابشلاوميلعتلاوةيبرتلاةرازو.شيورددمحأ.د.ملعلالجأنمةايحديزنبراج-٢۲

  .م۱۹۸۹/ها١.١٤ط.(نامعةنطلس)



 

.۳ط.قشمد‹رشنلاوةعابطللناسحراد.راكزليهس.د.ةطمارقلارابخأيفعماحلا

.م۱۹۸۷/ه۷

ثارتلاءايحإراد.يطرقلايراصنألادمحأنبدمحمهللادبعوبأ.نآرقلاماكحألعماحلا٤

.م۲١۹٠۱/ھه۱۳۷۲.توريب‹يبرعلا

(ھه٥٤)يسلدنألامزحنبديعسنبدمحأنبيلعدمحموبأ.برعلاباسنأةرهمج٥

.م۱۹۷۷.ةرهاقلا‹«فراعملاراد.نوراهمالسلادبعقيقحت

وبأةققنىلععبط.يللاسلاديمحنبهللادبع.ماكحألاونايدألايملعيفماظنلارهوج

.م١٤۱۹۸/ھه١٠.١٠٤٥٤۱ط.طقسم.یسوحلافیسنبناطلسنبدیمدمحم

ةعابطلليبرعلاداحتالاراد.مشاهبلاطيدهم.يبرعلاقرشملايفةيضابإلاةكرحلا-۷

.م۱۹۸۱/ه١.٤ط.(دادغب)

.تورعب‹ةفرعملاراد.ديشروخميهاربإويوانتنشلادمحأ.ةيمالسإلافراعملاةرئاد-۸

.مع٠

.توريب«بتكلاملاع.يريرحلاىسيعدمحم.يمالسإلانميلاخيراتيفثوحبوتاسارد۹

.م۱۹۹۸/ها۱۸.اط

ىسيعنبحلاص:رشانلا.يحاورلامدعنبملاسنبرصان.ينالهبلاملسميبُأناويد-٠
.م١۱۹۸/ه١١٤٠.رادنزخلانمحرلادبع:هققدوهققح.يئراحلا

نيدلافيس:هيشاوحقلعوهلمدق.تلصلايبُأنبةيمأ.تلصلايبأنبةيمأناويد-١

.۱۹۸۰.توريب.ةايحلاةبتكمراد.بتاكلاماصعدمحأوبتاكلا

بتكلاراد.(ھه٢٤۲۸ت).يئاطلاىينبديبعنبديلولاةدابعوبأ.يرتحبلاناويد-۲

.م۱۹۸۷/ه١.٠٤ط.توريب‹ةيملعلا

 
 ١١۱۳۲ط.ةرهاقلاءةينورابلاةعبطملا.يمرضحلاسيقنبميهاربإ.داقنلافيسلاناويد۳

م٦۱۹۰/ھه

م١.۱۹۸۸ط.(روکذمريغرشانلا).يدمحيلادومحنبلالهنبدمح.يلحلاةاكز٤
.م١۹۸٠نامعةنطلس‹مالعإلا(ةيلخادلاةقطنملا)ريخلاةريسمونامعةنطلس٥

 



 

©ةيبرعلاةعبطملا.ميهاربإجاحلاناظقيلاوبأ.هتايحراوطأيفاشابينورابلاناميلس١
.م١١۱۹/ه١.١۱۳۷ط.رئازحلا

بتكم(ه٢۲۷ت)يدزألاناتسجسلاثعشألانبناميلسدوادوبأ.دواديبأننس-۷

.ه١٠٤٠.جيلخلالودليبرعلاةيبرتلا

.ةيبرعلاةعابطلاةكرش.(ه٢۲۷ت)‹يوزقلاديزينبدمحم.ةجامنباننس-۸٨

.م٤

.م۱۹۸۳.ركفلاراد.يذمرتلاىسيعنبدمحم.يذمرتلاننس-۹

بتكم.(ےه۳۰۳ت)يئاسنلايلعنببيعشنبدمحأنمحرلادبعوبأ.يئاسنلانتس٠

.م۱۹۸۸/ھه٤٠٤٠.جيلخلالودليبرعلاةيبرتلا

ثارتلاةرازو.فشاكليعام“إةديس:قيقحت.نامعةمئأوءاملعل.اوريسلا١

ھه١.٤۱.ةفاقثلاويموقلا

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.دادمنبهللادبع.دادمنبهللادبعققحلاةمالعلاةريس٤

.م١٤۱۹۸.(نامعةنطلس)

١.١۱ط.ايروسبلح«يبرعلاملقلاراد.نالحدييزدمحأ.ةيوبنلاةريسلا٤

.م٦۱۹۹/هه

اقسلاىفطصم:قيقحت.يرفاعملاماشهنبكلملادبعدمحموبأ.ماشهنبالةيوبنلاةريسلا-٤

.(خيراتنودب).يبرعلاثارتلاءايحإراد.يلشظيفحلادبعويرايبألاميهاربإو

نبديعسخيشلا.داقتعالالئاسميفداحآلاثيدحبذخأنمىلعدرلايفداحلافيسلا

.ه۰۳۸١٤۱ط(روكذمريغرشانلا).يبونقلادومحنبكوربم

.توريب‹ةديدحلاةيملعلاةبتكملا.يوالمحلادمحأخيشلا.فرصلانفيففرعلااذش٤

.(خيراتنودب)

يليقعلاليقعنبهللادبعنيدلاءا.(وحنلايفكلامنباةيفلأىلع)ليقعنباحرش۷
ريغرشانلا).ديمحلادبعنيدلايحدمحمقيقحت.(ه۷۲١٦ت)‹يرصلملانادممحلا

.(رشنلاةنسكلذكو«روكذم
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.يللاسلاديمحنبهللادبع.يديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماحلاحرش-۸

.(خيراتنودب).نامعةنطلس«ةماقتسالاةبتكمِ

قافأآلاراد.ةوابقنيدلارخف.د:قيقحت.يزيربتلابيطخلا.رشعلادئاصقلاحرش۹

.م١۱۹۸۰/ها٤.٤۱طتوریب«ةديدحجا

٤٤٦ت)يوحنلاشيعينبيلعنبشيعينيدلاقفوم.(وحنلايف)لصفملاحرش٠

.(خيراتنودب).توريب‹بتكلاملاع.(ه
ةحيمقديفم.د:قيقحت.يرونيدلاةبيتقنبملسمنبهللادبعدمحموبأ.ءارعشلاورعشلا١

.م١۹۸٠١/هه۲.١٤٠۱ط.توريب‹ةيملعلابتكلاراد.

.م۱۹۸۷.توریب‹ملقلاراد.(ه٢٢۲ت)يراخبلامامإلا.يراخبلاحيحص-٢0

.م۱۹۷۲.يبرعلاثارتلاءايحإراد(ه٢٠۲ت)جاجحلانبملسم.ملسمحيحص٢

.ةدج.ةدجةبتكم.ٍنوباصلايلعنبدمحم.(مركلانآرقلاريسفت)ريسافتلاةوفص-٤

.هه۱١

عمكارتشالاب.نادمحلاهللاضيفنبنيسح.نميلايفةيمطافلاةكرحلاونويحيلصلا٥

.(خيراتنودب).قشمد‹رشنلاوةعابطللراتخملاراد.يهاناميلسنسح.د

.عيزوتلاورشنللضايرلاراد.نيهاشلاعلادبع.د.يلهاحجلارعشلايفةيوغللارئارضلا١

 
.م۲۳

-o۷باوتلادبعناضمر.د:قيقحت.(ه٢٣۳ت)يفاريسلاديعسوبأ.رعشلاةرورض.

.م١۹۸٠/ھه١.١٤٠۱ط.توريب‹ةيبرعلاةضهنلاراد

.نانبلوایروس .ةيبرعلاةظقيلاراد.يثراحلاناميلسنبدمحنبملاس.ةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا-۸
نبدمحمنبدمحأ:خيشلاةقفنىلعرشن.يبايسلادومحنبملاس.نامعخیراتنعناونعلا۹

.(روكذمريغرشنلاخيرات).يثراحلاىسيع
دبعديعس.د:قيقحت.مساقلانبنيسحلانبىي.يناميلارطقلارابخأيفينامألاةياغ6

۳۸۸١.ةرهاقلا«رشنلاوةعابطلليبرعلابتاكلاراد.روشاعحاتفلا
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.يرماضلاةبتكم.شيفطادمحمنبميهاربإقحسإوبا.جراوخلاوةيضاباإللانيبقرفلا-١

.م١۱۹۹.(نامعةنطلس)بيسلا

ريغرشانلا).كشكدمحأ.د:قيقحت.نادلاورمعويأ.ءاظلاوداضلانيبقرفلا-۲

.م۱۹۸۹/هه١.١٤١٤۱ط(روکذم

١ط.توريب‹يمالسإلابرغلاراد.شوكبدمحمىي.ديزنبرباجمامإلاهقف-۳

.م١۱۹۸/ه۷

.م۱۹۸۷/ه۳.٤ط.قشمد‹ملقلاراد.يلازغلادمحم.ةريسلاهقف٤

ةسسؤم.(سه۸۱۷ت)يدابأزوريفلابوقعينبدمحمنيدلادحب.طيحملاسوماقلا-٥

ها١.٤۱ط.توريب«ةلاسرلا

ميركلادبعنيدمحمنبدمحممركلايبُأنبيلعنسحلاوبأريثألانبا.خيراتلايفلماكلا٦

.م۱۹۷۸/هه۱۳۹۸.توريب‹ركفلاراد(ھه١۳٠ت)يرزجلا

ةسسؤم.(ه٢۲۸ت)دربملاديزينبدمحمسابعلاوبأ.بدألاوةغللايفلماكلا-۷

.م١۹۸٠/ه١٤٠.توريب‹فراعللا

.١ط.توريب‹ةيملعلابتكلاراد.قاجرحلادمحمنبيلعفيرشلا.تافيرعتلاباتك-۸

.م۱۹۸۳/ه٢

.يبايسلادوعسنبدمحأ:قيقحت.يخامشلادحاولادبعنبديعسنبدمحأ.ريسلاباتك

م١.۷٠٤ط.(نامعةنطلس)ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

راد.(ته۳۸٥ت)؛يرشخزلارمعنبدومحممساقلاوبأ.(نارقلاريسفت)فاشكلا-٠

.(خيراتنودب).تورب‹ةفرعملا

روظنمنبيلعنبمركمنبدمحملضفلاوبأنيدلالامجروظنمنبا.برعلاناسل-١
.م٦.۱۹۹۷ط.توریب«رداصراد.(ےه۷۱۱ت)

‹قورشلاراد.فيطللادبعةسامحدمحم.د.(ةيرعشلاةرورضلايفةسارد)رعشلاةغل-۲

.م١۱۹۹/ه١.١١٤۱ط.ةرهاقلا

ةنطلس)ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.يمرضحلاسيقنبميهاربإ.لاصخلارصتنخم-۳
  .م۱۹۸۳/ه١١٤۱.(نامع



 

.(خيراتنودب).توريب‹ملقلاراد.يليضفلايداحلادبع.د.فرصلارصتخم-٤

.م١۹۹٠/ھه١٤٤٠.طقسم«ةماقتسالاةبتكم.بيبحنبعيبرلامامإلادنسم٥

ثارتلاةرازو.يوزتلايدمسلايدنكلاىسومنبهللادبعنبدمحأركبوبأ.فنصملا٦
.م١٤۹۸٠/ه٤١٤٠.(نامعةنطلس)ةفاقثلاويموقلا

:قيقحت.يللاسلاديمنبهللادبع.لاصخلارصتخممظنبلامكلاجرادمىلعلامآلاجراعم-۷

.۱۹۸۳.(نامعةنطلس)ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ليعامسإدومحمدمحم

 ءاقرزلا)رشنلاوعيزوتللةيبرعلاةلاكولا.دعسألارمعزد.ةيفاقلاوضورعلالاعم-۸

.م١١١٤۱۹۸ط.(ندرألا

مجعم.(خیراتنودیي).توریبرادو؛(توریب)رداصراد.يومحلاتوقاي.نادلبلامجعم-۹

.۳ط.توريب«ةلاسرلاةسسؤم.ةلاحكاضررمع.ةثيدحلاوةميدقلابرعلالئابق

.م۱۹۸۲/ه٢

.۲ط‹ةفرعملاراد.يقابلادبعداؤفدمحم.ميركلانآرقلاظافلألسرهفملامجعملا-٠

.م۱۹۹۱/ه١

يلعدمحورداقلادبعدماحوتايزلانسحدمحأوىفطصمميهاربإ.طيسولامجعملا١

/ھه١١٤۱.ايکرت«لوبناتسا.ةوعدلاراد.(رصم ةيبرعلاةغللاعمحجب)راجنلا

 
م۱۹۸۹

. (ه١1٦۷ت)‹يراصنألاماشهنبانيدلالامح.بيراعألابتكنعبيبللاغم -۸AY

› ركفلاراد.يناغفألاديعسةعجارمو.هللادمحيلعدمحمو«كرابملانزام.د:قيقحت
.م٥.۱۹۷۹ط.تورب
:قيقحت.(ه۹٠٠ت)ميلايلعنبةرامعنيدلامحن.ديبزوءاعنصرابخأيفديفا۳

.م۱۹۷۹/ه۳.۱۳۹۹ط.(روكذمريغرشانلا).عوكألايلعنبدمحم

نبيلعقيقحت.(ھه۷۳٥ت)يريمحلاديعسنبناوشن.نميلالايقأوريمحكولم

.م۲٠۸ط.توريب‹ةدوعلاراد.يفارحبادمحأنبليعامسإوديوملاليعامسإ
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ناوشن.(مولكلانمبرعلامالكءاودومولعلاسمش)باتكنمنميلارابخأيفتابختنم٥
۲١١٤٠ط.ةينميلاةيبرعلاةيروهمحلابةفاقثلاومالعإلاةرازو.يريمحلاديعسنب

.م١۱۹۸/ه

فيلأتللزاتممراد.يباكرلاتدوج.د.ةيعماحلالئاسرلادادعإيفيبدألاثحبلاجهنم٦

.رشنلاوةمجرتلاو

.١ط.مق-رهمةعبطم.ثارتلاءايحإلتيبلالآةسسؤم.تاطوطحخملاقيقحتجهنم-۷

.هه٠

رشانلا).يحاورلامدعنبملاسنبرصانملسموبأ.رهزألاعرشلاملعيفرهوحلاراثن۸

.م۱۹۷۹/ه١.۱۳۹۹ط.(روکذمريغ

ھه١.١٤٤٤۱ط.یوزنيدانةرادإ:رادصإ.يسرافلاروصنمنبرصان.مايألاربعىوزن-۹

.م

.ندرألاناَّمع‹بعشلارادعباطم.تافيلخدمحمضوع.د.ةيضابإلاةكرحلاةأشن٠

.م۱۹۷۸

.توريب‹رشنلاوةعابطللتوريبراد.يماحلالماكدومحم.هبونجوهلامنميلا١

ع۸

 

  



ى

٢۲/۷۲۰:عاديإلامقر

١o۳:نوفيلتم.م.شةضهنلاعباطمبعيل



...نأويدلااذه

سيقنبميهاربإماماناويدوهناويدلااذه
:يرجهلاسماخلانرقلاءاملعدحأ«ينميلايمرضحلا

ةريثكابورحضاخو؛ملقلاوفيسلابهداهجبفرع

؛قحلاةيارعقرلرغشلااذهمظنوهللاةملكءالعإل

اساربتوءةباثولاةميزعلاكلتلاساكعناهتاويدراصش

:ىملاسلامامإلاهنعلاقروتفلاريجايدجهبءاضتسي

داهجلاىتإسوفتلاتقوشتوالإسلجم2ئرقام)

دعاقلاراصو‹عاجشلابلققرتحاو‹نابجلاعجشتو

اذنهيتأيكلذلجألو.(امزاحلمهملاوءامئاقهب

ايملعاقيقحتاققحمهيفرهظيديدجبوثبناويدلا

ريتسجاملالئاسرىدحإلةحورطأناكثيحءاثيدح
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