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ةمدقم

ادمحهدمحت«تامحرلالّرنتتهلضفبو«تاحاصلامتتهتمعنبيذلاهللدمحلا

ٍتّيَمَْلانِيلاجرىدهفرذقویوسفقلخهناطلسميظعوهلالجبقيلي

.ريصبلاعيمسلاوهو4ٍتّيَمْلاجرو

تالظنمسانلاجرخيلقحانيدویدهلابلسرأنمىلعمّلسأولصأو

نمو«ْنيبّيطلاهباحصأونيرهاطلاهلآىلعو؛نيبملاٌقَحْلارونىلإلالضلاولهجلا

.نيدلامويىلإمهتريسیمتقاومہیدہبیدتھا

:دعباما

ةيلوؤسمهبةدعاصلالايجألافيرعتو؛ممألاقانعأيفةنامأخيراتلانف

ةنيبىلعمهلهأءايحإنوديرينيذلالکقتاعبطونم؛ميظعدکؤمبجاووءةريبك

اكممألانيملسملاىلعتعادتوبوطخلاهيفتمهلدايذلارصعلااذهيفىدهو

ءافطالادهاجىعسيرئاودلاانبصّبرتمودعلاوءاهتعصقىلعةلكألاىعادتت

ءةدعاصلاةئشانلاةيوهخسموءةيمالسأإلاةراضحلالاعمسمطوهللارون

.هتساردواهیراتملعواہبرةفرعمنمافصفصاعاقاهلعجو

.0:ماعنألاةروس(١
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ارتار(احلفتاويوراخلرفتاقلطملابانكل
ةيصخشنيوكتيفىمظعةناكمخيراتللنأيففالتخاالهنأدكؤملانمو

اهنايكةفرعمنمتاعمتجملانكمتتالفءدارفألانيبتاقالعلاديطوتوترفلا

مخزلانمةدافتسالاىلعدمتعترضاحاةغايصنأل؛هبالإاهرارمتسانايضو

ثادحألةخسارلادعاوقلاىلعألإىناللبقتسملاةعانصوءةمألليخيراتلا

ةْرمهِصَصَقيفناكٌدَقَلوت:ىلاعتهللالاقءاهبرابتعالاواهنمذخألاوءيضاملا
ی

.4١0باَبنألالوَأل

اذهيفةصاخو-هبلايجألافيرعتوخيراتلاةمهمنأفرعنكلذنم

فيثكتىلإجاتحتءةقاشوةبعصةيلوؤسماهتأريغ«تايرورضلامهأنم-رصعلا

يتلالكاشملاعيجنمصّلختلل«لبسلاليهستو«تابقعلاليلذتودوهجلا

.يملعلاثحبلاقيعتوريسملاضرتعت

اهيفىعسننأيغبنينييتلالاعألامهأنأملعننأنذإانيلعبجاولاف

ةينغبتكنمءةيمالسأإلاةبتكملاهبعتمتتيذلاسيفنلاثارتلاجارخإنيدهاج

نم«فلسلاماميتهالحمتناكيتلافيلآتلاةصاخو«نونفلاوتالاجملاىتشيف

بولقيفارضناحهئاقبإونيدلاخيسرتلكلذوءةعيرشلاوخيراتلابتك

كلذلف؛لالحمضالاوراثدنالانمةيمالسإلاةفاقثلاىلعظافحللو‹لايجألا

ةنيزلاللحيفلفريليجبوثيئهجارخإوءديدجنمثارتلااذهثعبنمدبأل

.۱۱۱:فسویةروس(١
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اەمتايوروراخلرفتاسلاباكو
يفهناكمذخأيوشيعيو؛رصعلابكاويءةورثلاميظعءلالظلافراوءءاهبلاو

داكتيتلاوءاهبكاونيتلاةيندملابابسأرياسيوءاهشيعنيتلاةيملعلاةحاسلا

تحبصأفءةيمذقتلامسابةيناسنإلاصئاصخلاوةيحورلاميقلاىلعىغطت

ءاهخيراتواهنيدةفرعمنموءاهؤادعأهيفاهدهزيذلااهثارتنمرفنتلايجألا

نودتاعمتجملاطاطحناو؛تاراضحلاطوقسلىربكلابابسألانمكلذو

.راذنإوأروعش

هيلعقافشإومامتهاةرظنانثارتىلإرظنلاديعننأانيلعامازلناككلذل

ةَمَألانل؛انئانبألةّرعوءاخرةايحوقرشملبقتسمءانباندرأنإءانيلعو يتلاهم

بسحلمعيلُكَوعوطسلاىلإاهنملوفألالإبرقأخيراتالونيدالبىيحت

يدتهتنأةئشانللحلصيامزاربإيفةينلاصلخيوءهناديمياثيثحىعسيوءهدهج

.اهایندواهنیدرمنمةنيبىلعنوكتىّتَحهب

ىربكلاةليسولااأل؛هقفلاوخيراتلابتكءايحإفيلآتلالجأنمناكدقلو

يفيدهجتغرفأف«نينفلانيذهنيبعمجياباتكترتخااذلوءةعيرشلاظفحل

لاوطلانورقلاونونسلاهيلعرمت«نئازخلانوطبياروجهمناكامدعب«هجارخإ

ىلعنيعترهاوجوزونكنمهبرخزياممغرءةيملعلاةحاسلانعبئاغوهو

نماندميءاهريغوظعاوموحئاصنومكحولئاسمورابخأنمءايندلاونيدلا

اذهصالخإحورنمبتاكلااهيفضي«ةينابرتاحفنابجزتمت«ةرهزناتسبلک

.هلجأنمهسفنةتامتساو«نيدلا
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للاعلاتايوراغلر
هتسىلإاهتمسقةساردوةمدقمبهقيقحتنميئاهتنادعبباتكلااذهتجّوتو

:يهوثحابم

باتكلابفيرعتلا:لوألاثحبملا

.فلۇؤملابفيرعتلا:يناثلاثحبللا

.ةدمتعملاخسنلافصو:ثلاثلاثحبملا

.قيقحتلاجهنم:عبارلاثحبلملا

.باتكلاةساردوفصو:سماخلاثحبملا

.قيقحتلابةدمتعملاعجارملاورداصملامهأ:سداسلاثحبلملا

.ةمئاخلا:اعباس

.باتكلاصنتقيقحت:انماث

.ةفلتخملاةينفلاسراهفلا:اريخأ

باتكلابفيرعتلا:لوألاثحبملا

تايمستبىمَسُيباتكلاتدجويدينيبيتلاخسنلاىلعتعلطاامدعب
لهھجتاقلعملاباتکا»وءانباحصألتاقلعملاباتکا:اهنمةبراقتمو2ناس

:لوقيف؛هفلؤمفرعينأنودهركذيبتكلهدييقتيفيداربلادجأئ«ەفلۇم

.«هفلأنمردألوةوعدلالهأتاياكحىفتاقلعللاباتکو...»

هابتشالاىلإةفاضإءهتايمستفالتخاعمباتكللبسانملاناونعلاتابثإلو

(ةيمالكلاجراوخلاءارآ)زجوملاباتکقحلمب./۲ءانباحصأبتكدييقت:يداربلا:رظنا(١

.يبلاطراع.د:قیقحت
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بببونيو(دللهاتايلورورابخلرفتاقلعملاباتكلو

نمتيضتراءرعشلايف(رشعلاتاقلعملابروهشملاباتكلانيبوهنيبعقييذلا

:يهوءةيمستلاهذهةقباسلانيوانعلانيب

.(ةوعدلالهآتاياورورابخأيئتاقلعملاباتك»5

:باتكلاةيمستببس

:َكِلَذةيمستلمتحيو««تاقلعملا»بهباتكةيمستببسفلؤملاركذي

يذلادنسلاركذنودءةرشابمامباحصأبتاياورلاورابخألاقيلعت-١

لاصيألابلطوراصتخالايةبغركلذوء-اردانالړربخلاهنعیور

.هفيلأتنمفلؤملاهدصقياملإئراقلا

نيبستنملااباحصأباهقيلعتوتاياورلاورابخألاميمجطبرديرينأوأ٢

.هنیوانعاہبردصييتلاقطانملاكلتل

لثيحفّلؤلادعبنماوؤاجنيذلالبقنمتءاجةيمستلانأوأ

اهجوزدفيتلاةأرمللاهيبشت«تاقلعملابهوّمسفهفّلؤمّلَعاوفّرعتي
.باوصلابملعأهللاو«هربصمردتلو

فلؤملابفيرعتلا:يناثلاثحبللا

اك؛باتكلاةبسنمدعّلَعتقفتايدينيبيتلاخسنلاعيجج

اكەفلۇمفريمةيسضابإلابكيفەدقاليداربلا
اهيلإنئمطأةياوروأادنتسموأَّلَعنآلاىَّنَحدجألو«-تركذ

ذإ؛نيعرولانيصلخملاضعبليبيساذهو«باتكلااذهفّلؤميف

۰
.

نأ
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0 س >Ceس..eِس2رس نينيووعلماتاياوبورابخلرفتاقلطملابانك25

ةذلنمسفنلاروتعياموءايرلانمةيشخواعرومهءاسأنوفي

ىذأوأنيسرطغتمءادعأرهقنمافوخوأةرهشلاوركذللا

 

..نيصبرتمنيدقاح

ليحتسيالكلذمغروءهفلؤملإلوصولابعصلانمناكاذهلو

.رثكأقيقدتوقيقحتىلإجاتحياذهو«هبحاصّلِإلوصولا

تلواحيننأبلوقأنأنكميباتكلاتاحفصعَلالخنمهنأريغ

نيذلاخياشملاوفّلؤملااهشاعيتلاةينمزلاةرتفلاديدحتلإلّصوتلا

ًاشنيتلاةدلبلاجاتنتساتلواحمث؛مهنعىوروأمهنمذخأومهرصاع

.اهثايلعىلعمّلعتوأاهيف
نيذلاخويشلالالخنمنيبتتفاهشاعيتلاةينمزلاةرتفلااأ

نمو«نوريثكمهذإ؛هتاياورمهنعذحخأومهنمیقلتومهرصاع

نرقلاءالعنميأ١٠ةقبطلاو١٠ةقبطلانممهنيذلانيروهشللا

ةفيلخنبناشعورمعوبأ:مهوء(ه٠٠-000(يرجحلاسداسلا

وبأو«ينالجراولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأو«فوسنميفوسللا

نمفلخينبيلعنبنايلسوءنالجراونممساقلانبينينحةمحر

نبروصنملانبءايركزو«غيرنمميركلادبعنبمالسلادبعو«نيجرد

نبريديتيوةبرجنمدّمَحمنبفسويبوقعيوبأو«؛ينغلادبع

مهركذرثكينيذلانممهرشكأو.ريشكمهريغو...ةيلاطصقنمنيلفتت

SRRRSESRSSSIRSRSEIRES
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ونويووعدلله)تايلورورابخلرفتاقلعملاباتك 9ك(تف

لحاطفنماهاتةيوفشهرداصمعهأنألعدياذهوباكلايف

.ةصاخيضابإلاويمالسأإلاثارتلايفمهتاصباوكرتنيذلاءالعلا

؛ةيضابإلاريسلانيودتةلحرميفشاعهنأرهظينَإكِلَدّلِإةفاضإ
ريس»باتككىرخألاتانودملادجن(ه٦ق)رصعلاسفنيفف

/هە۷٥:ت)ينايسولامالسلادبعنبنايلسعيبرلايآ«خياشللا

:يفٌيح)يسوفنلايروطفبلادمحمنبنيرقمريسلاباتكو«((ع١

خيشللةّمِيَألارابخأوةريسلاباعكليلقبهقبسدقو«(م۳٠۲٠/ه4

(م۸۱١۱/ه٤۷٤دعب:ت)ينالجراولاركبيبأنبییحیءايركزيبا

ينيجردلاديعسنبدمحأساَبَعلايألخياشملاتاقبطباكهولتيم

.)ع۱۲۷۲/ه٠۷٦:ت)

هفيلأتيفعدبيو؛هجاتنإبجرخيفلؤملادجنتتانودملاوذَحمضخيئو

.كلتنيبنماهبدرفنیتایاورورابخأبصتخيو

:هنطومامَأَ

:اهنمبابسأةدعلكلذو«نالجراونمهنأرهاظلاف

.هدنعتبثوهفرعاملوانالجراوتاياكحبهؤادتبا-١

.اهيفعشوتلاواهخياشمةياورلاةرثك-۲

نمريثکيفاهدجنالاهخياشمونالجراونعتامولعملانمريثكركذ-۳

.ثارتلارداصم

CGOPLD
ENAErس-۱-ص12س.77ِ
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تنننير(ةعدلالماتايوبورابخلرفتاقلطملابانك20

:فُلؤملاةايحاأو

ةرظنو؛نيدلاىلعهتريغاهيفركذيتلاهتمدقملالخنمالرانّكِتتف

رابخألانمىقبتامو«نيحلاصلاراثآعمحلهيلإمهدصقوهيلإسانلا

ءاعاسهنعظفحينممدعو؛نيقابلاةذمالتلاهاوفأنمراثآلاومكحلاو

ةاجنلاهلهللابتكيذلابيطلالمعلااذهراغجلينأَكْلَدلَكهعفدف

.ةدوقفملاتافلؤملانمربثكنيبنم

ىلعنيعييذلامهلاباتكلااذهعضووهوهقّقحيذلافدا:ايناث

مهنادلبّلِإمهتبسنومالعألاةفرعموراثآلاعت

عمجونادلبلانيبلقْنتللةيفاكةينمزةرتفنمهلدبالهَلمعلااذهزاجنإلو
بجيامءاقتناونفلااذهبةمتهملاعجارملاورداصملاّلِإعوجرلاوأءةيملعلاةداملا

ةربخنممهيدلامفارتغالمهيّلِإسولجلاونيقابلاءالعلابهكاكتحاوأ«هركذ

اهعبانمنمرابخألاذخأو‹مهتايصوصخركذونطاوملاكلترابخأيفةفرعمو

.ةيقادصموةميقفلماديزيبِءةيلصألا
:ةيملعلاهتميقاّمَأو

هرصعيفنيزّربملانمومولعلافلتيفنيعلضتملانمهنرهظيف

نأب-لاق(ک-هتراشإيفدشرلاىجرُينمهتراشتسايفٌلجتيكلذو

يفهريغنيرخآءاملعدوجوعمءةوعدلالهأرابخأهيفعمجياباتكفلؤي
مهبادآومهريسلهظفحوءهلهأدنعهتميقىلعلُدَيكلذورصعلاكلذ

CKY33X9X3 E 201013
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ادكزي(ةوعدلالعاتايوبورابخلرفتاقلعملاباتلل

ةدمتحملاخحسنلافصو:ثلاتلاثحمملا

صيحمتلادعباهتيضتراخسنثالثىلعباتكلااذهصنقيقحتيفتدمتعا

:اهيلعيداتعاواهتيمهأبسحيتالاكيهوةنراقملاو

اهتمّدقوهتابثإوصنلاةباتكيفلصأكاهترتخادقلو:(ك)ةطوطخملا:الّوأ

:اهنمةدعبابسألخسنلانيبتافالتخالايف

نمتلقنو«خسنلانميدينيبةدوجوملاةلماكلاةديحولاةخسنلااهتأ

بطقلاةبتكميفةدحاوريغ«ءىرخألاخسنلاهنمتلقنيذلالصألاريغلصأ

ءاطخألاةريثكةمورخمةصقاناهتأالإلصألاكلذنمتلقنشيفطا

.اهدمتعأملفتافيحصتلاو

ةبتكميفةظوفحمءرشاعلانرقلاىلإاهخيراتعجريوخسنلامدقأاهتأب

:ةيلاتلاتافصاوملالمحو«مقرمريغعومجمنمضنقزيينببيلعلحلاصخيشلا

.انباحصألتاقلعملاباتك:ناونعلا

.رهظ۷۲ىلإ٠٠نمًادبتةحفص۷۲يفةقرو٦:مجحلا

.مس٥.۱۲×مس١.۷٠:ساقملا

يفةصاخوةريثكةيئامتامالعهيلعو«يشاوحلاوبناوحجالكآتم:قرولا

.اهتءارقبعصيمتاحفصلالفسأ

امتالكلاددعوءرطس٢۲و٢۲نيبامةحفصلايفرطسألاددع:ةرطسلملا

امفات77اا١Ca9Aایر۹2
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.ةملك١١و١٠نيب

ءاتلاك«فورحلاضعبنيبهابتشالاعقيانايحأو؛حضاوءورقميبرغم:طخلا

.لادلاوءارلاو«يازلاونونلانيبوءةطوبرملاوةحوتفملا

ضعبيفالإ«قيقردحاوملقبو«باتكلالماكيفينب:مالقألاودادا

نعاهكمسةدايزباهراهظإبتاكلاديرييتلاةمهلاتالكلاومالعألاونيوانعلا

.اهريغو...نالفنعيوروءانغلب«تاياكح:لثم«يداعلاطخلاكمس

ضعبيفةريثكاسومطتيبساهبمامتهالاةّلقوةطوطخلملامَدَق:صنلافصو

طلاةرىلإةفاضإءاهيلعةيئامتامالعوءاهبناوجنمقاروألكآتو«تاملكلا

.نعمتلاوةءارقلايفتقولانماريثكانمذخأوءانبعتأم

بتكيوأءةملكردقاضايباهناكميفكرتيةملكيفكشاذإخسانلادجنو

هتحتابتاکشمالايفهححصنتميففرحوأةملكىلعبطشاذإوءاذك"هنظأ"

.خسانلاابعتمتيناكيتلاةهازنلاوةنامألاىلعلديم"حص"

.رثكأوةملكبتاحفصلانيباهلمعتسي:تابيقعتلا

رخآيفةزمحاكرتنمفرعيامالإ«بلغألايفةميلسباتكلاةغل:ءاطخألا

.كلذىلإرشنملو‹"ءادلاو""ءاسفنخ"لدب"ادلاو""اسفنخ":لثمةملكلا

دّمَحُمنبنامیلسنبيدهمنبیسیعنبدوادنببویآنبدوادوه:خسانلا
.ينالجراولا

.ه٤۹۷ىلوألاىدامج١٠ءاثالثلاةوحض:خسنلاخيرات
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و«ريخألاثلثلايفةمورخمةخسنيهو:ططایناث

SERR ةوعدلإلمأتاياورورابخل)رف(تاقلعملاباتك 6ENC

اهتدج

ىلإو۱۷۲نم«بتکةعومجحمنمضو«١١٠:مقرتحت«نقزيينببرديلآ

:ةيلاتلاتافصاوملالمحتوو٥

.هفلؤملهجتاقلعملاباتكاذه:ناونعلا

.الثالإ7٤يفةقرو٢٤٠:مجحلا

.مس۱۸×مس٢۲:ساقملا

.تاحفصلاضعببناوجيفلكاتمو«بلاغلايفميلس:قرولا

امتالكلاددعورطس٢۲و۲۷نيبامةحفصلايفرطسألاددع:ةرطسملا

.ةملك١٠و١۱۳نيب

.حضاووءورقم«يداعيبرغم:طخلا

.باتكلالماكيفينبطخببتك:مالقألاودادملا

اهتحتةيشاحلايفاهكردتسيتالكخسانلاىسنياماريثك:صنلافصو

لمجتحتاطوطخعضيناكاماربثكوءةرقفوأةلماكةلمجىسنيانايحأو"حص"

.كلذدعباهنعلختي4ء؛باتكلاةيادبيفتارقفو

مامأةيشاحلايفبتكيوءةدحاوةملكبتاحفصلانيباهلعجي:تابيقعتلا

."فق"ةملكرابخألاولئاسملاضعب

ءاطخألاضعبهيلعلّجسياماردانو«ميلساهبلغأباتكلاةغل:ءاطخألا

.ةيوحنلاوةيئالمأإلا

اا:FmNمب`
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نبرمعنبمساقنبفسوينبديعسنبدّمَحُمنبفسوي:خسانلا

ءانکسمينجسیلاءابسنيرديلارذينبیسومنبرمعنبيلعنبیسوم

.ابهذميضابألا

.ه۱۷۸٠ةجحلايذ٢٠۲سيمخلاةيشع:خسنلاخيرات

ةخسنلاسفننمتلقنءاهتقباسكةمورحمةخسنيهو:(م)ةطوطخملا:اثلاث

عومجمنمضوء١۱٠۱:مقرتحت«نقزيينبب«رابزأةبتكمنم(د)اهنمتلقنيتلا

.رصمبسوماجلاةلاكونمتلقنةخسنلاهذهو.و۳١٠:لِإ-و١۳٠نم

:ةيلاتلاتافصاوملاباتكلالمحيو

فلؤملاهبتكرخآناونعىلعخسانلابطشدقو؛تاقلعملابانك:ناونعلا

ةبسنيفيمانلاورمعروتكدلاعقوأاموهوء"سابعلايبألحاولألاباتك"مساب

خيشلاريكبخيشلا)ةمسقلاباتكلناققحملاهعبتوءهبحاصريغّلِإباتكلا

تاقلعملارخآولّوأركذيفهاعبتثيح(رصانحلاصدمحمروتكدلاوجاحلب

.يخامشلاسابعلايبألحاولألاباتكمسابهانونعو

.اهفصنييهتنيءظ۳١٦٠۱ىلإظ۱۳۱نمةقرو۳۲:مجحلا

.باتكلالماكيفميلس:قرولا

١٠نيبامتاملكلاددعوءرطس٠۲نيبامةحفصلايفرطسألاددع:ةرطسللا

.ةملك١١و
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.ليجواويشمطا

.باتكلالماكيفدحاوينبطخببتك:مالقألاودادملا

ءاهيلععلطاىرخأةخسنىلإةيشاحلايفخسانلاليحياماريثك:صنلافصو

رابخألاولئاسملاضعببناجبو.اهلقنيتلاةملكلاركذيو"خنيف"بتكيف

تاملكلاضعبانايحأحرشيوءلوقهيفوأهيأرقفاوييملاذإ"فقفق":ةملكبتكي

ةملكبتاحفصلانيباهلعجيتاقيلعتلاو.فلؤملاهدصقيامنّببيوأءةضماغلا

ىلعةيضرتلاومحرتلانمراثكإلاوءةريثكتافاضإاضيأظحالنو.ةدحاو

.ىرخألاخسنلايفهدجنامفالخةمئألاوةباحصلا

.اردانالإميلساهبلغأباتكلاةغل:ءاطخألا

ءانكسمينجسيلاءابسنيبعصملادوادنبفسوينبدَّمَحُمجاحلا:خسانلا

ىَّتَح«؛شيفطافسوينبدّمَحماخيشلاةمئألابطقبسيلوهو.ابهذميضابإلا

.خسنلاخيراتهزربياذهومهوتيال

.ه۱۸۹٠لوألاعيبر١٠ةعمجلامويةوحض:خسنلاخيرات

يذلابيترتلاوهو:(بيترتلا)تاقلعملابيترتلةيرجحلاةعبطلا:اعبار

دمحمديسلاهعبطباتكيفتاقلعمللشيفطافسوينبدّمحمابطقلاهعضو

.رئازحجلابةنيطنسقبةيرجحةعبطينورابلافسوينب

؛(مت)خسنلاهيلعتدمتعايذلالصألاىلعبيترتلااذهيفخيشلادمتعادقو

ضعبحيضوتوحيحصتيفاريشكهنماندفتساومورخريغلماكلصأهنكل
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ASAT ۱ . 1 ي4(لالاتايويورالرتاسلاباك
نممورخلملاءزجلايفةصاخوءانايحأخسنلايرتعتيتلاضماوغلاوتاسبالللا

ًالولو(ك)لصألاعمةيناثةخسنككلذيفهاندمتعايذلا(مد)نيتخسنلا

رابخألاولئاسملاضعبلحيضوتلاوناصقتلاوةدايزلاضعببهبيترتيفخيشلافّرصت
ك

ينثيلكلذنأريغ؛ققحمملاعديبةخوسنماهنوكلءدامتعالايفةمدقملايهتناكل

"بترملا"بكلذىلإترشأوءةنراقملاوحيحصتلايفاهيلعداتعالانع

ف'هبيترتىلعشيفطابطقلابشرمةيشاحاقيقحتوةميقباتكللدازمو
امنۇدىفەذيمالتدحأىلعهتاحيحصتوهتاقيلعتىلمأف؛اهيلععلّطايتلاةيرجحلاةعبطلا
ليوطتةيشخالولوءةّمهمةعئارتاقيلعتلاكلتتناكفءةعبطلاكلتةيشاحىلع

ضعبحوتيتلافتنلاضعبءاقتنايفادهجرخدأليننأريغهباهانقحلألباتكلا

."يشحملا":بكلذىلإترشأوءاهربغوةذاشلالئاسملاوةضماغلاراكفألا

باتكلاقيقحتبةعبتملاةيجهنملا:عبارلاثحبلملا

هجرخأىحكلذيفادهجرخدألو؛صنلاقيقحتيفتدهتجادقو

ىلعروشعلامدعومالاةخسنلالإلوصولاةلاحتسامغرءالمتكمالس

.ةحيحصلاةلماكلاةيلصألاةخسنلا

ناكامتبثأءاهنيبةنراقملاواهتيضترايتلاةيلصألاخسنلارايتخادعبف

خيشلاكالمأنمةخسنلاهذهتناكدقو«فطعلابناورإةبتكميفةديحولاةخسنلاهذهتدجو(١

ذخأ«ثيدحلارصعلايفنيزرابلامالعألانمهيقفماعوهو«يرارقلاميهاربإنبییحینبرمع

.هخيشهيلعاهالمأيتلاةيشاحلاكلتهديببتكو«شيفطابطقلانعملعلا
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قرألسلالإترشأوراحلةلاصألاسلاسالوصايت

رداصمىلعيداميتعاعم«قيلعتوأةراشإىلإجاتحيالامالإءةيشاحلا

تاقبطو«ينايسولاريس:کهنييبتوىنعملاحيضوتوأصنلاميوقتلىرخأ
.شيفطابطقلابيترتوءينيجردلا

:يتأيامىلعباتكلااذهيفيلمعرصتقاو

رايتخابءةيئالمإلاوةيوحنلاءاطخألاحيحصتو«صنلاطبض-

.ةدمتعملاخسنلانمبوصألا

تاياورفلؤملااهيفركذييتلاتارقفلالعنيوانعلاعضو-7

عملماعتلاليهستل؛ىورومهنعىكحنيذلامالعألانعارابخأو

وأرابخأوأتاياوراّمِإءاهيفامبسحىلعاهتنونعلواحأو«صنلا

زيمتمطخبنيفوقعمنيباهتلعجو.نالف...لئاسموأاياصووأمكح

زربأوءادّيجنيبتيىَتَحظيلغطخبةرقفلايفهلمجرتملازربأو...]

طخبةَرَملوألركذُييذلاملعلازربأو«هترقفيفهريغنودهلوقاضيأ

.هبفّرعأوظيلغ

(ك)ةخسنلانيبتارابعلاةغايصيفاريبكافالتخادجأاماريثك-۳

نإ(ك)لصألاةغيصتيئأف«ىنعملاسفنلمحتاهنكل(مءد)خسنلاو

امتبثأيافضرغلابفوتملوتمہبأنإاأ«ىنعملابيفتةحضاوتناك

.كلذىلإةلاحإلاعمىرخألاخسنلايف
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النيازوعلماتايويوراخلفتاقلعملاباتسل
ىرخألارداصملاضعبنمهصوصنتوباتكلاةدامةعجارم٤

هيلإعوجرللاهنمنسحألاحيجرتوءاهنيبايفاهتنراقمو

ء؛كلذىلإجاتحتيتلالئاسملاورابخألاضعبىلعانايحأقيلعتلا٥

ةطبنتسملادئاوفلاضعبركذعمءابيوصتوادقنوأءاحيضوتواحرشامإ

.ةدازتسالاوعوجرلادارأنملرداصملاكلتىلإةلاحإلاوءاهنم

نمةصاخوءةغللابتنكنمةضماغلاوةبيرغلاتايلكلاحرش١

.يزارللحاحصلاراتوروظنمنبالبرعلاناسل

ةماعيمالسأإلاثارتلايفةدمتعملاتاحلطصملاضعبفيرعت-۷

.ةروكذملابهاذملاولئابقلاونكامألابفيرعتلاوةصاخيضابإلاو

:لصألايفخسانلابتكاذإةيآلامامتإعمءةينآرقلاتايآلاجيرخت-۸

اهوزعوأءاهرداصمنمتايبألاو«ثيداحألاجيرفتو."ةيآلا4..."

.شماملايفَكِلَدلإريشأيننإفاهيلعرثعأميتلااًمَأَوءاهعجارمىلإ

نوكل؛صنلايفنيروكذملاةيضابإلامالعألةيفاومجارتتركذ-

مجرنأملف-ليلقمهومهريغامأهيلعروشعلابعصينمممهبلغأ
دقو.ىرخألامجارتلابتكنممهيلعروشعلاةلوهسومهراهتشالمحل

مالعألاضعببفسيرعتلايفهسفنباتكلاباريثككلذيفتنعتسا

بارتقالاوأ«مهئاسأطبضلشم؛مهنعةماحلاتامولعملاضعبجاتنتساو
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اإقايسلاوأتلانمتاصولعمطابتسافدهتجأيافےبفو

:يهةقبطلاو)«مهتاقبطبسحمالعألافينصتتعضوو.تدجو

كلذو.(هتايحرثكأاهيفشاعيتلاوأ«ملعلااهيفيفوتيتلاةينيسمحلا

وأةرصاصعملابسححيجرتلاباذهو؛هباتكيفينيجردلاةقيرطىلع

يتلاةرتفلارّوصتبّرقيو«فينصتلالهسي s
6

-ةخشملاوأةذملتلا

.ملعلاكلذاهشاع

نماهريغيفدجوتالو(ك)مألاةخسنلايفةدوجوملاتالكلا-٠

خستلانمهتتبثأامول...|:اذكهنييزاوتمنيطخنيبهعضأخسنلا

مامتإوحيضوتللتالكفيضأانايحأوء(...)نيسوقنيبهعضأىرخألا

ءزجلايف-بيترتلانموأينيجردلاكىرخألابتكلاضعبنمىنعلل

كلذىلإةراشإلاعم‹[...]:نيفوقعمنيباهعضأف-(م«د)نممورخللا

يتفاضإنمابلاغيهفاهيلإليحأاليتلاتافاضإإلاامأءةيشاحلايف

.دعبوألبقَكِلَذّلِإترشأنإ«ينايسولانموأ:ةرورضلل

وألخدتنوديهاكهيلإةلوقنملاتامولعملافلؤملاركذي-١

كلذعمجينأ»وهولجأنمباتكلانوديذلاضرغلاقّقحيل؛قيلعت

قيلعتلاىلإضّرعتياماريثكهنالإ«ءاهعيجنمضيباكفلوو
نمااهنمرهظامتعضوفرابخألاولئاسملاضعبىلعبيقعتلاو

نماتأاهيلعفرعتيوالئراقلاهّبنتيىتَح«-...-:نيتضراعنيبهقيلعت
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.هتاداهتجاوفلؤملاتاهيجوت

درسم:يلاوتلاىلعيهوءةفلتخملاةينفلادراسملابصنلاتليذ-١

؛نايدألاولئابقلاومالعألادرسمراثأآلاوثيداحألادرسم؛تايآلا

رداصملادرسم؛لئاسملادرسمةيرعشلاتايألادرسم؛نكامألادرسم

عجارملاو

امىلعادمتعمئراقلاىلإّصنلابّرَقَتةمدقمتعضو:ريخألاينو

.ةساردلاوليلحتلاوقيقحتلادعبجئاتننمهيلإتلّصوت
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هلئاسمقيقحتيفةقّمعمةساردو«ليوطلمعىلإباتكلاةساردجاتحت

ضعبنعلأليأريغهيفةدراولاتامولعملادقنوهئارآضرعو«ءاهتشقانمو

:ىھو«بلاطمةعبرأىلإثحبملاتمّسقف«كلذ

.باتكلاةميق:لّوَألابلطملا

.هتازیموهتدام:يناثلابلطما

.فينصتلا هجهنم:ثلاثلابلطملا
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ن2R7ةوعدلإلهأتايلورورابخ)رف(تاقلعملاباتك

باتكلاةميق:لّوألابلطملا

ريسلاوهقفلابتكٌجهأنمدعيهنأيلجيلرهظهتساردوباتكلاقيقحتدعب

هفلؤمَنأل؛ىرخألابتكلااهتلانيتلاةلزنلاكلتبلفحيمهنأريغ«تاياورلاو

.ةيقيقحلاهتلزنمذخأيفهنعانلفشكينمزلالعلو«لوهجم

ريسلابانكنمريثكلواحذإروصعلاربعةريبكةيمهأتاقلعمللناكدقلو

وأهنمذأهنأرهظيالثمينايسولاف«ىرخأبوأةقيرطبمهتامولعمهنماوقتسينأ

بابسألعجاركلذودحاوردصمنماذخأهنأوأءهنماوذخأنيذلانم

يفةعبتملاةقيرطلالإةفاضإ«نطاوملانمريثكيفمهنيبريبكلاهباشتلا:اهنم؛ةّدع

دقفءامامتسكعلابءاجيذلابيترتلامثةمدقملانمةيادب«رابخألا(مهتياور

ةسوفنتاياكحبىهتناونالجراوتاياكحبتاقلعملابحاًصادتبا

البيترتلااذهو«نالجاوتاياوربىهتناوةسوفنتاياوربًادبينايسولاو

جاتحتةلئسأ؟هيخأىلعدمتعاأو؟رخآلاقبسنمف؛ةفدصلاضحمنمنوكي

ةيفرحاصوصنهنعلقنوءاريشكهيلعدمتعايخامشلانأاًضيأدّكؤملانمو

«...:تاقلعملايئو»:لوقيفانايحأكلذبحّرصيو«هفرعيالملعبفيرعتلادنع

.باتكلااذهيفكلذّلُكيصحأنأعيطتسأالو«حيرصتلالفيانايحأو

شيفطابطقلاةمالعلاهلىدصتالاضيأابًراتمايتلاهتميقالولو

تاقيلعتهيلعفيضيمث؛لئاسملاباوبأبسحّصاخباتكيفهييترتل
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.هذیمالتدحأديبةمهمتاكاردتساو

برغلملايفةيضابإلا"هثحبيفيدوهزمدوعسمذاتسألاهيلعدمتعااك

نموهفكلذىلإةفاضإ.اهسرديتلاةيداصتقالاةايحلايفةصاخو"طسوألا

ةيضابإلامالعأمجعمدادعإيفاهتدمتعايتلاثارتلاةيعجرداصممه

.ةراتلارداصملامهىیدحإو«بورغملاب

هتازيموباتكلاةدام:يناثلابلطملا

ينيدلابناجلاةصاخو«بناوجلاىشيفاذجةّيرُثةدايبباتكلازّبمتي
ءىرخألاريسلابتكنماهريغنودباتكلااهبّصتخييذلايعامتجالاو

اهوشاعيتلاتازلاوأتعقويتلانتفلاوثداوحلاركذبٌمتهتامابلاغيتلاو

عئاقولانمبناوجلاكلتنعدصيفّلؤملادجناننإفكلذل.مهتامزيف

ةيوبرتلاوةينيدلاوةيراضحلابناوحجلابمامتهالانأقيمعلاهكاردإل؛ثادحألاو

نمعجنأوديفأنوكتوبوعشلاوممألانيبرصاوألاوتاقالعلاةيوقتيفديزت

زاربإو«نيدلاىلعظافحلابهمامتهاعم.ةدّرحعةييراتلاةداملاركذىلعراصتقالا

.يصقتلاوءادتقاللنيحاصلاراثآ

اموهو«تاياورلاورابخألانمريثكظفحيفناكمبةيمهألانمكلذناكو

ةوعدلالهأجاهنمسردنادقهاف":هلوقبحصواكهباتكيففلؤملاهدصق

رهرلاکاهنوكدعب«مهرابخأومہبادآنیرخآلانعتحناو؛مهراثآتسمطناو

.نيعماسلاونيئراقلابجعتو«نيرظانللقورت
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عفدوراثأآلاىلعظافحللهفيلأتىلإهتعفديتلاهتقرحو«هباتكنمهفدهنيبو

مكحورابخأولئاسمضعب...نأركذو...":لاقفرايخألاٌفاصمىلإسانلا

"...ايندلاونيدلاىلعنيعت

:ةيمهألاوزيكرتلابسحيتآلاكيهو«ةديدعبناوجىلعبتاكلامهادقو

:يسفنلاويحورلابناجلاالو

ىلعظفاحييذلابناجلاهّنَأل؛باتكلانمارفاواطسقًذخأيذلاوهو

يفكلذقوسيف«هتيناسنإوهتيصخشهنمدرفلاذمتسيو«تاعمتجملانايك

دلباعةظعوموخيشةمكحوميكحةيصونيبقسانتمليجبولسأ

ةيكزتنمءةليضفلالعضيرحتلادصقءةلاحبرابخإوءربتعمريكذتو

يفبسيغزتلاوءايندلاميظعتيفديهزتلاو«بولقلاةيوقتو«سوفنلا

ء؛نارقلاةوالتودجاسملاةرإعوءاضقلاباضرلاىلعثحلاوةرخألا

«بيرلابانتجاوءحازملاةرشثكيئءةليذرلانمريفشنتلاو؛قلخلانسحو

.لاصخلانماهريغو...ىذألاٌفكو

:يدقعلاويهقفلابناجلا:ايناث

دقو؛همظعمتلغشوبتاكلااهسرديتلاةمهملابناوجلانموهو

هيزنتو«بولقلايفةديقعلازيكرتو«نيدلاىلعظافحللاريشكاهيلعزكر

ناكامىلإةراشإلاوءهيبشتلاوصقنلاتافصنع-ىلاعتوهناحبس-هللا

يفءالعلالاوقأزاربإعمهللايفضوخلايفدّدشتلانملئاوألاهيلع
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درسيهنأريغ«كلذةنؤمسانلاةيافكلدرلاوذخألااهيفعقويتلالئاسملا

‹ەدىهعبءافوللاذهوءاردانالإدقنوأصيحمتنودابلاغ-اذهيف-هتدام

لئاسملاضعبركذهيفىرتفء؛عايضلانماهظفحوةيملعلاةداملاعمجوهو

.حيجرتوأقيقدتوقيلعتىلإجاتحتيتلالئاسملاوهةّداشلا

:يعامتجالابناج:اثلاث

ىلعظافحلاىلإكلذيفدشرأف«عّشوتلانمءيشبفلؤملااهجاعدقو

ةيجوزلاوةيعامتجالاتاقالعلايفمهضعببدارفألاطبرتيتلاتاقالعلا

ةدحولاىلعثحلاوءاهريغوةلاكولاوحاكنلاوةبطخلايفةميكحلاتاراشتسالاو

:ناسنإلاةميقبطحيامنمديهزتلاوفيضلاماركإوءناوخإلاةّبعوءةعاحجلاو

.كلذريغو«هبلطوملعلاباستكاىلعٌثحلاعم«سانلايديأيفعللّلذتلاو

:يداصتقأالابناحلا:اعبار

يفهدجّنالاصاخاماتهااجلىلوأدقوءةيحانلاهذهباتكلالمهيم

ةفرعميفاًّيلجكلذرهظيو؛مامتهالااذهوةّقدلاهذهبريسلابتكنمريثك
رمأللايلوأوءاكحللةءاّتبلاتاراشتسالاوةراجتلاوقوسلالاوحأ

ىلإةراشأإلاوهريغوفرصلاوءارشلاوعيبلاوداصتقالايفةربخلايوذ

ءاهريغوةراجتلايف[هحاجنةيفيكو«نيكيرشلانيبيداصتقالالماعتلا

ةايحلجأنمنواعتلاوءيعاجلاويدرفلالمعلالعضيرحتلاو
.لضفأ۴
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تتكتن(عالماتايويوراخلرتقللبانكلم
:يركفلاويفاقثلابناحجلا:اسماخ

قافّنالاوءاهضفروءارآلالّبقتوهدومجويركفلارّرحتلاهيفزربي

ريوصتلاو.طّسوتوديدشتوصيخرتنمءرخآوملاعنيبفالتحخالاو

تارظنوةفلتخملاوحأوةبقاعتمتاقوأيفدوسيناكيذلاٌوجلل

.هيلعاظافحونيدللةمدخ«هداهتجاوهترظنبسحلك«ةرياغتم

:يوغللابناحلا:اسداس

هناسلنأنمباتكلالالخنمرهظيامعم«بناجااذهبفلؤمامهااماليلق

.انایحأاهحرشيوةيربربتاملكدرويذِإ«ّيربرب

ضعبلةيربربءسأنمتارشعباتكلااذهيفتيصحأدقو

يفنسحدمحمذاتسألااهعجرُي«لئابقلاونكامألاومالعألاوتافصلا

.ةينوبوةيبولوةيربربلوصأىلإيخاشلاريسلهقيقحت

:يسايسلابناحلا:اعباس

دقوءاردانالإعئاقولاونتفلاوتافالخلاةرشكبباتكلامتم

لبكلذدصقيالەهّنِإفاهركذنإوكلذببسىلإةراشإلاتقبس

ىلعسيدابنبزعملاموجههركذلثممهمضرخغىلإدشري

برقبمهلعجواهلهأدالوألیینبركبيأعمجوةبرج

.ةيوبألاةفطاعلاةراثإوءلاتقلاةلصاومىلعمهضرحيىّتَحودعلا

:يهوراصتخابىرخأتازيمركذأنأينتوفيالكلذلُكىلإةفاضإ
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تةيعدلإزمأتاياوبورابخلرفتاقلعملاباتك
اةوعدلالهأتاياورولئاسمورابخأركذبهصاصتخا١

اشابايرتىرا

.نيئراقلااهبديفيلوأءانايحأاهدريوأهتياورهبدّيؤيلنيعباتلا

وأتأشنيتلااهنادلبىلإمالعألاوتايصخشلاةبسنيفانديفي-٢

.مهئاسانمریثکٍطبضممىهضعببءابآلاوةوخإلاطبروءهيفتمّلعت

ةريشكنايحأيفاننيعيثيدحلالإميدقلانمتايصخشلابیترتيئهجهنم-۳

.مالعألاضعبروصعةفرعمىلع

بسحءاهريغنودقطانميثاهزكرمتوةيضابأإلاةراعلايفاربثكانديفي٤

مظعماهرکذنعتلقطانماتلرکذیوءاهدروبيتلارابخالاوتایاورلامجح

."نيترازنيت"وا"نيرجنيت":لثمءاقلطمامامتهاالوتملوأرداصللا

وهو«تادوقفلانمهلعلوهبحاصىلعرثعمودجلباتكناوتعبانديفي6

.مکحاوقئاقرلايفشوقرنباباتک

فينصتلاافلؤملاجهنم:ثلاثلابلطملا

ةيجهنملانعفلؤملاديياماريثكةيناسنإلاوةيبدألاثوحبلايف

وهوءفيلأتلالماكيفادحاواقيرطادجتالفءاهنومضمركذيفةيملعلا
يففلؤملاهلعفاماذهوءنيفَلوملانمريثكهيلإليميليجوفيرطجهنم

ءاهبيوبتبالورابخألاولئاسملابيترتبلفحيملوماعلاءانبلالكيهريغ

ليلامتةيتسقرحبادللعيتاصوهو
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.ىرخألابتكلااهرّيمتت

ةقيرطعبّتاو«بلاغلايفةدحاوةيجهنمهباتكيففّلؤملاذا ةليحةقي

ەركذامرّركالوهلبقءايركزيبأةقيرطعبتيملذِإ«هيقباسنعفلتخت

ذخأنكلو؛مهريغو...يخاشلاوينيجردلاكهدعبنيذلالعفالثم

برغلابةيضابإلادوجوقطانمنمةقطنملكلصّصخذإرخآاكلسم
نمەهيلإلصواماهتحتجردأوءةقطنملاكلت«تاياكح»باهساناونَع

تاياكح"ركذيفءاهلهأواهياشمىلإبسنتتاياورلاورابخألا

تاياكح"مث"فوستاياكح"مث«3برأتاياكح"بُ"نالجراو

هُت"نيرجنيتتاياكح"مُث"ةيقيرفأتاياكح"31"بازلا

تاياكح"ك"ةوازفنتاياكح"£بجتایاکح"مُکنیجرد"
عباتتلابسحىرخألاولتةدحاوةياكحةرشعاتنثاهذهوء"ةسوفن

اهبتراياصوولئاسمورابخأتاياكحلاكلتتحتو«قطانملاكلتليناكللا

مهنعيكحينيذلاخياشملاركذيفجردتيذإ«بلاغلايفكحاييترت

‹مهرصاعينيذلاىلإادهعمهمدقأبًادييفمملينمزلابيترتلابسح

وأمهنمذخأنيذلانعثيدحلايفدرطتسيفنجشلاهبذخأيدقو

كلذيفلئاسملاورابخألاضعببمهيلعبيقعتلابوأهووراممهتشقانم

يفانتدعاَسدقو.هلمجرتيناكيذلاملعلاىلإدوعياهدعبوءعوضوللا

.ممجرتملامالعألابسحتناكيتلانيوانعلاعضوليهست
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دقو؛حوضولاوةحاصفلاوةسالسلابامومعزاتميف:هبولسأانو

نمايفرحاهتمجرترهظييتلابيكارتلاضعبوأءةيربربتارابعركذي

.هيلعةيغالبلاوةينايبلاةغبصلاءافضإنودةيربرلا

ةرظنتحضناةعئارلاباتكلاةمّدقمةءارقدعبف:هنومضمامَأَو

نيدتقملاهلهأرابخأونيدلااذلهتقرحىدمو‹خيراتللةديعبلافلؤللا

امدعبهدهعيفمهرابخأومہبادآيحمتو«مهراثآسمطنتتأدبنيذلا

ةيلوؤسمهتهتلمحدقلو؛نيعماسلاقورَّتونيرظانلارسترهزلاكتناك

يفنيعلضتملانماهذخأوهخياشمنماهظفحيتلازونكلاكلتظفح

.هرصع
ةجابيدب«باتكلاميدقتيفكلذو«علطملاةعارببزيمتتةمدقملاهذهو

ىلعنيرئاسلاوّيبَنلاىلعةيلصتلاوهلمالستسالاوهللاديحوتيفةعئار

لهاجاهنمسردناََلكلذوهفيلأتببسركذيفءهتقيرطوهجن

يدهتتناكامدعبنيعألانعتباغف«مهراثآتسمطناوةوعدلا

.نيرظانلاجهبتونيرئاحلا

مهتاماركوةوعدلالهألئاضفبباتكلاةياهنيفةمّاخلانسحبو

.باتکلالماکيفمهنعتایاورورابخأنمهركذيناكامةيكزتل

AODOD
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فلؤملارداصم:عبارلابلطملا

اهنمىقتساةدذعتموةريثكرداصمىلعهباتكيففّلادمتعا

:اهمهأ«هتامولعم

نوكتتو«باتكلانماريبكاءزجيّطغتيتلا:ةيوفشلارداصللا:ًالو

عمكنسلانمةيلاخةقلعماهمظعم«تاياورلاورابخألاهذهةداماهنم

رابخألاكلتمهنعىورنيذلاتايصخشلاومالعألاضعبركذ

.هنمدهعلايبيرقاوناكنيذلاةصاخوءهتداممهنمدمتساو

تلصوةبوتكمتانودمىلعدمتعادقهنأبيرال:ةبوتكملارداصلملا:ايناث

قبيملفنامزلاديهبتثبعيتلادوقفملااهنموءاذهانمويلِظوفحملااهنمءهيلإ
هتامولعماهنمىقتناوأاهيلععلّطانوكيدقيتلاتافنصملانموءاهركذالإانل

مالسنبال«نيدلاعئارشومالسإلاءدبباتك»كهتقبسيتلاتانودملاكلت

ءايرکزيبل«ةةّمئَألارابخأوةريسلاباتك»و؛(م۸۸۷/ھ۲۷۳يفيح)يتاوللا

(م۱۰۸۱/ه٤٧٤دعب:ت)ينالجراولاركبيبأنبیی

ريس»باتكو‹(ه۷٥٥:ت)ينايسولاريسك:هعمةنمازتملارداصملالإةفاضإ

رهظييذلاو‹((ه0۹۹:يفٌيح)يسوفنلايروطغبلادّمحنبنيرقم(ةسوفن

دبالكلذيفقيقحتللوءةدحاورداصمنمامهذخأوأرخآلانمامهدحأذحأ

.لقتسمدهجويفاضإلمعنم
ءانيلإلصتملونمزلااهانفأرداصمنمذأهنآاضيأحجريو
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ENSAS ةوعدلإله)تاياورورابخ)رف(تاقلعملاباتك ?nrRaA

بفنن2z:نتفت

رصعلاَكِلَذفيلاتنماأنظياملءاهمساركذبانفعسيلفسأللو

حوتف»باتكفصونمنيخرؤملاضعبركذياملالخنمفءهلبقوأ

ميهاربإنبفسويبوقعييبأل«برغلادالبخيراتيفبرخلا

لالخنمرهظيفديعبدمأذنمدقفيذلاو(ه٠ت)ينالجراولا

”باتكلاكلذنماطيسباجذومنانلىطعأوهنمذخأهنأهتالوقن

ةقبطلانموافينبدعسىلإ"”بوسنملاباتكلانماّضيأذخأهنأرهظيو

امباجأف؛نالسیودَمَحُموبآاهيففقولئاسميهوء(ه0-٠٠٤)ةعساتلا

.هنماجذومنفلؤملاانلىطعأدقوءهتذمالتلدعسخيشلا

ضبءاقتنايفةيضابإريغبتكىلعهداتعاكلذىلإةفاضإ

يردأالءايحإلاباتك:لشمءادجةليلقيهوظعاوملاومكجحلا

شوقرنباباتكو(ه١٠٥:ت)يلازغلادماحيبألهلعلونمل

.نالجراوتایاکحنم[يفرطلابوقعيفسوييبأتاروشنمواياصو]:رظنا(١

وبأاهيففقولئاسميهدعسخيشلاىلإبوسنملاباتكلانأركذو":هريسيفينايسولالاق(٢

:نيلوألاهتذمالتل-هللاهحر-دعسخيشلاامباجأففزخيفيدوكطملاحلفأنبوحاهبتكفدمحم

نبزعلاو؛ْنَمِيِونبىيحيخيشلاهوخأو؛ْنَمَيِوخيشلانبدحأوفلادبعبأنبوخخيشلا
يبأدنعنماوهجوتنيذلاةّسلاباّرعلامهو«حلفأنبووءرمعنبميحّرلادبعو«ترايغات
ريس:رظنا."هدنعادوعقسالالّوأمهو-مهيلعهللاةمحر-دعسخيشلاىلإنالسيودمحم

.٦/۱۷ج(خح)٥/7۱

Ej1LE وتلہہ HDORD CKD CKDCHCK)6
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ASSZOSARSA. . أفتا ce MONARO

:سداسلاثحيملا

قيقحتلا2ةدمتعملاعجارملاورداصملامهأ

:يليامباتكلاصنقيقحتيفاهمتدمتعايتلاعجارملاورداصملامهأنم

ناسحنبمالسلادبعنبنايلسعيبرلابأل:ينايسولاباتكالرا

ةدمتعملارداصملاٌمهأوهو"ينايسولاريس"وأ"خياشملاريس"بىمسلا

هتميقمغرنآلاىَّنَحاطوطخمىقبينأفسؤمانمو«قالطإلاىلع

؛نالجراويفهتايحنمةرتفشاعديرجلادالبنمهفلؤمو.ةيملعلا

ةيناثلاةقبطلايفينيجردلاهجردأدقلوءاهيفهتدامرثكأذخأواهيفمّلعتو

فيلأتبسلاماشمهفيلأتببسركذدقو(ه٠٠1-٥٥ةرشع

تامولعملاوجهنملايفديعبذحىلإهباشتلاعم«تاقلعملاباتكبحاص

هيلعدمتعأاماريثكوءاهنيبةنراقملايفكلذتدمتعادقوءاهادروأيتلا

انايحأبّوصأوحُجرأوراكفألاوتارابعلاحيضوتوحيحصتيف

هيجوتلاودقنلابيغبنيامونهذلانمبرقيامبسَحكِلَذلإةراشإلاب

.امجرتنمدجأليتلامالعألانمريثكجيرختيفاريثكيندعاسو

يفهاروتكدلاةجردليئل(نامقلرمع)وخنبرمعةنابصعوبينايلسذاتسألادعبميفهقيقحتلوت(١
باتكلاقيقحتيفتدمتعادقو.نامعةنطلسةفاقثلاوثارتلاةرازوهعبطتسو«يمالسألاخيراتلا

زمرباهنمةدحاولُكلإترشأو«ققحماواهنمطوطخملا؛باتكلااذهتلوانتيتلاخسنلاعيج

.تاحلطصلملاوزومرلايفهتركذ

CKCKCK ¥ RRREORRRا6 2
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امامامیلا

BE2êاقلعملYY
رفافز؟2سالعاتاوروراخلربتاباتڪوتےل

يديرحجلادالببنيجرديفشاع.ينيجودالافخنسبلعنسبنايل

نعةيمهألقيالوهو.ه١۷٦يلاوحيفوتويرجحلامباسلانرقلا

تافاضإلاعميناثلادضعيلّرَألابنجىلإابنجهتدمتعادقوهيقباس

.هنممالعألانمربثكجيرغتىلإةفاضإءهيفاهدجأيتلاةمهملاقيلاعتلاو

دحاولادبعنيبديعسنبدمحأسابعلايأل'"'ريسلاباتك"':اشلاث

فلتختةيجهنمعبايذلاو«(م١١١٠/ه۹۲۸ةنسىفوتللا)يخايشلا

رداصملاىتشنمةيملعلاوةيخيراتلاةداملانممكربكأعمجيفهيقباسنع

.راركتللايداتبلاقلايلإاحلادرأملفيجردنمةصاخو

رابخألاومالعألابلغأركذدقو.ضماوغلاضعبيفهيلإدانتسالاعم

ىقتسايتلارداصملانمريخألااذهناكو«تاقلعملايفاهركذدرويتلا

لصأىلعادمتعمءهباتكنمةريثكتاحفصيفهيلإراشأو«هتامولعماهنم

ليتلامالعألاجيرغختيفتناكهشميتدافتسانأريغ«(مد)خسللا

عجارملاورداصملانمهريغيفاهدجأ

ناكدقوءثارتلاةيعمجهتّدعأيذلاةيضابإلامالعأمجعم:اعبار

ىلإةلاحإلابوأفيرعتلابارمإءةيضابإلامالعأنمريثكجيرختيفةدمعلا

يفاضيأيرودبتماسدقيننإفكلذىلعوءهنمةدازتساللهرداصم

ءاهركذتلمالعأىلعتامولعملانماهبسأبالتايمكبمجعملادادمإ

LFRT Wo CS OS, CH N SDCFS2 CKD CK) CKD CK
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ARSLANCNS. . 1 ِ لنل(سەاتاويوراخلرتاسلاابانك2
ةيبيرجتلاةخسنلاتدمتعادقوهيفتكشامضعبيفحيجرتلابوأ

رادبىرخألاو«رئازجلاباهادحإنيتعبطعبطدقنآلاو«؛عبطينألبق

.توریببيمالسإلابرغلا

ةمتاخلا:اعباس

ضرتعتيتلابعاصملائدتبملاثحابلاركذينأبيرغلانمسيلو

يفهتاقوألجقفنيوأهتايحينفيدقيذلاقّقحملابكلابف؛هقيرط

فالآنوطبنمةمولعمجيرختنعوأءطوطخمنمةخسننعثحبلا

يقيرطضرتعااملوانإفكلذلدوقفملااهنمودوجوملااهنمبتكلا

ىلإينأجلأمكانهوانهةقّرفتمتابتكمنماهعمجوخسنلاليصحت

نعثحبلاكلذلكدعبو«بعاتملاوقاشملالمحتولاحرتلاةرثك

ریرقتوامحرادصإنمجرحتأتنكاماريشكوءاهجيرختواهتدامناضم

مامألجنيناكاماريشككلذنأريغكلذةيلوؤسمبارعاشءةقيقح

يذلا«يمعابابیسومنبدمحميذاتسأذجملايفرشمتاراشتسا

ضيرحتلاوةفداملاتاهيجوتلاوةدعاسملاوءهناضحأيفةياعرلاتدجو

.ةمأاللارخذهاقبأ«هبناجنم

هلاغشإو«يتقاطباتكلااذهذافنتساىلإريشأنأَدوأ:ريخألايفو

كلذيفادهاجءاعتمتييذلاةليلجلاةميقلليتقوويركفمظعم

اوذخف؛ٌلقمدهجالإوهامو«هفلؤمهدارأعكهجارخإىلإقفوأيلع

012e9)3 ا 5 0NNO0C0E f€¥(OED

Le جک Rr NeN ر۳1ت



OSEAN SALONS. . ا WE rN
نوويرقزوو(وعلاهاتايورورابخلرفتاقلمملاباتك
نمقيقحتلااذهلشمنإتلقنإغلابأالينّنأريغ«ىطعأامعذجلانم

نإفءةصاخيضابإلاثارتلايفةيميداكألاةيملعلاتاقيقحتلالئاوأ

لآليننأيبسحفكلذريغناكنإو«يدصقموهوهللانمفهيفتقّفو

ثارتلااذهمامأوهللامامأيبجاوبتمقو«يريمضءاضرإيادهج

رابغلل(لستسم‹نئازخلافوفرتحتةعاسلكَونيحلكنئييذلا

.هبیلغتتةضرألاو

نيبىمظعلاهتميقوباتكلاةيمهأبهونأنأينتوفيالهّنِفكلذمغرو

كلذعمو؛ىرخألابتكلانعةيمهألقيال«يضابإلاهقفلاوريسلابتك

هتداميفةنعمتمتالّمأتوءةعّسومتاساردىلإجاتيلمعلااذهنإف

ةداجةنراقمةساردىلإنيسرادلاهجوأاك«هيحاونىتشيفهدصقمو

تامولعملاوةقيرطلاوجهنملايفينايسولاريسنيبوهنيبةقالعلاداجيأإل

هناکميفدحاولَكعضويىَّتَحرخآلاىلعاهنمدمتعانموءاهيفةداولا

.بسانملا

ىلإاهمضوةيلوصألاوةيهقفلاهلئاسمجيرختيفةساردهلعضوتو

ةلقتسمبتكياهعجوهظعاوموهاياصووهمكحدرجعمءهقفلابتك

نعاهينغتوةعيرسلاةيملعلاتاروطتلارياستةمكحمةجمربونينقتب

ديدسليدببوأءطباورلاميطحتلنيحلكرهظتيتلاتاكرحلانمذخألا

ةوقلاوةينيدلاةفاقثلانمفاكديصرباندوزتوءديدشهءارويمحي

4 : e2 e o /os2 a 2 Eکم ESENBD “^ RD203E9
٤ vv ع o
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ARSجNوراسوسراچ . . 1 A A
ول7ةوعدلإلهأتايلورورابخ)رفتاقلعملاباتكان 3

.انرصعيفةمادحلاوةفراجلاتارايتلاوريصاعألامامأتبثتيتلاءةيناميإلا

.ليبسلايدميوهودصقلاءارونمهللاو

كاَرْضِإاَيَلَعليتالوايراتاطوأانيننِاتىلاوالار

اًّنَعفاووپاَنَلةَفاطأالاماَتلسَحالَواَيَراَلبَفنميذلالُعهَعْلَح

$مصص0ےس٥

تنااَنْحْراَواتلرُو عيمسكنإ«َنيِرِفاَكْلامْوَفْلالعاًنرْصناَقانالْوَمتن

ينالهرإولإ_راميلمجاحلانبميهلربإجاحلانيراميلسجاحلازيزبام
:نالجراو

١١٤٠۱ناضمر۳:سيمخلاموي

م۱۹۹۸يفناجحاف:لقفاوطا
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237 ةوعدلالهاتايلورورابخلرفتاقلعملاباتڪوييتيف

(ك)ملاةخستنلانمىلوألاةحفصلا
7

ناایووسلررککسرمہب

.p۹ْوهک

وااف5زابجاهأياجامفاهبموفبو.سناتٍ

¬العالنودروانوجناطوفوفلامنا:
-لحوی.ەتوجعو۱
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(ك)مألاةخسنلانمةريخألاداصلا

ب٣مےابوغردولابشقأمويفيتنملوو
4مخاازهسواقررونااوو
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سن0راپورامورام ةوزاتايويورابخلرفتاقلطملاباتكريب

()ةخسنلانمةريخألاةحفصلا

يباحجتنافوملاكركيراتعطتسزامرموطلابكلَكرخاو
هملارااوباتئايرااوكموفهوتوملادعيرلرمحاكلاموتولدبام

لوفيقاۇكةبكلايلعماباالماماذمىللعاوم
WWكىسىاباۋراتايمتمخاوصختيالجكيلامقسم

۱کسيولدةوعدزجااصلبا
ه7ىوعيباكلات۾
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اايازتاداب
oىاةاللغلانمهەتئانعلاءياملوكألل7
¦كاااتلانراياازلملافولي

|اقاوشوجعلونووطاراجريادم

انتةءلعوحانلايكدمعاتيءحاطبلاربانمالاجالطلا

Eەتەبامااانل
'يهينمتالاجاحإارالورولاہجولاجوالدرملئفنلا

ەناوالءكاوتردوهرهلادارجةنلالعجهرنهمركاعاثلا
0ىرەيوهولكازردیغبلاکلهلچاولیلاوتبنالها
ءىل|ەيزهتىنو«قيچوالتىتاەەەبوچمەاەو
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۱

اك٠rاو3

دوونيووعلللملتايلويورابخلرفتاقلعملاباتكا چیہاا

)د)ةخستلانمىلوألاةحفصلا

,.مقاملانصعاتوموديديسعهللالص.ميتوانامصرلاهللاِ

وةيولاهللمحلاهوملحجت[علفملابانك|>اه

رخاللدوزفلاناب.والعلاتاووسلاوررلاتابامعانملعجوةيدوبعلابهلت
م±نامڭلانمفوالهتنبدګمنعافتورعهزعضدابزلالهنعاطبرماهالوالا

نمهتوعمدمهاديسەللاقدورخلافيطللاوغوسناعاولساکال

نيطلاهلالعوهپاناوهنجعلموهنرامټانامههیرصهترببوهلت اغلابگوتبرظانلاقورتدرهزلاكاوكدهنابتاومفا!نرالانعتوصاواس
2۱وراناولباسمعبنيخابلا#دمااۋ8نقاسلاو

لاهناابوشeصاشاعليدانالا بانكگنوموشلادعمليا
اغامررا۶

۰اها

1نالامنالتىدحاكادعنايتانااوفاسالوهيوونساتمزىي

egبيس

م

ارقاوهرشاهددالواعملناوهشالبفمنسمناوښرريم
ومهصاهوداصلااتنسشيرديني

يرسئزفعلديرلوءاتشلاهبلعزخإنمناعم.

2اماقلاباطشلمممنكناربايوانناجااناااوا

ِةلمبلاطوةلفصبوس2عوا ۲

ادولابنهمريفةنصتبلطبنموةتمتابلظبزيصر`
اېهفومنابرځلمغرابهينيِلهنوسوالا>نصبراممولازمرشفادليال

1ايبلاولهبنمراولئالوةانسمكاستنووماسق

اهبلنمةيعرلام

ا

اراوولااهبوصوتيربماموصا

لاقرغدحامھنولوتاوديماباياۋداوووياةرماوس

و

۶1و

۱نامانناو٤اراشراتععدمعيبلاغرفاياتونيايتك

نباباواجاباباضعهبادرارفلمارينتاششرعضراالبف ۱شرابیو

ىرامداموهللاالادبدااالامملو۵دهفاضراانلبفنامقمنوب

]اهلفجوهواهبوزلهلامةاعودتناالرفالكلاسةاماززا

هللادبععلاصيورواهوزلدلادجدتنااهتززوجوناعمل
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نيرنيزنوعلالملتاياوبورابخلرفتاقلطملاباكويب

لصألابءانغتسالاواهتدجلدمتعتملتاقلعملاخسنىدحإنمىلوألاةروصلا

ه١١٦۲٠۱ىلوألاىدامج١٠تخسندقو؛هنمتذخأيذلا
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ةلمعتسملاتاحلكصملاونومرلا

.(ك)لصألايفنكتملومدىرخألاخسنلانمهانفضأام:(..)

.لصأكاهدمتعايتلا(ك)ةطوطخملاتاحفصمقرينعت/

.باتكلايفنكتميتلاتافاضإلاينعت:[..]

.اهريغنودةيلصألاةخسنلايفدجويام:...|

.هلمجرتملاملعلاةقبطهبينعأط

.ةيرئازجةعبط:حجط

.ةيرجحةعبط:حط

.ةيناعةعبط:عط

.ققحمحم

قیقحتنموهوءطقفينايسولاريسيفهانلمعتسادقو«قيقحترخآ:خحم

.هاروتكدلاةجردلينلوخنبرمعةنابصعوبينايلسروتكدلا
.طوطخم 8
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.نوقرم:رم

.دوقعم:فم

عوبطم:طم

.هحسدحب

هتاقيلعتوتاقلعملابيترتىلعشيفطابطقلاةيشاحهبىنعأ:ىشحلا

.هتادايزضعبوتاقلعملابيترتيفبطقلاهبينعأ:بترللا
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دنيةوعلالماتايورورابخلرفتاقلطملاباك

[ةمدقملا]

[ةجابيدلا]

‹ةيدوبعلاب"”هقلخرهقو؛ةيبوبرلابدرفنايذلاهلدمحلا

َنأنيبوءالصعلاتاوايسلاوضرألاهتايآمظعأنملصجو

ةدايزلالهتعاطب”مهرمأولوألانمريخةرخآللدّوزتلا

ناصقنلانمفوخلالهتيصعمنع“”مهاهنوهزيف"رع

فيطللاوهوءالمعنسحأمينآمهولبيلنكلو؛هكلميف
.ريبخلا

هتوغصوهقلخنمهترخ(دمَحُمانديس)ىلعهللاصو

‹هئابنأو“”ججحغلبموهئايبنأمتاحخدمحمهيربنم

.اريثكايلستملسونيبيطلانيرهاطلاهلآىلعو

.هدابع:م(١

رمأ:مد(۲

.زع:مد(٢

ىن:مد(٤

.هتیربنمهتريخوهقلخنمهتوفص:دم(٥

.هتجح:دې(٦

.هئايلوأوهئايبنأ:م(۷
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AاہARي..۰۰س1ی 32ةوعدلإلماتايلورورابخ)رف(تاقلعملاباتك233

[فيلأتلاببس]

تسمظطناوءةوعدلالهأجاهنمسردنادمهدف:دصعبو

اہنوکدعبمهرابخأومہادآنیرخآلانعتحتاو«مهراثآ

.نيعماسلاو”نيئراقلابجعتو«نيرظانلا"قورترهزلاك

لئاسمضبنيقابلاةذمالتلاضعبظفحيفنأركذو

ىجرينمراشأفءايندلاونيدلالعنيعت«مكحورابخأو

نمضيباكفّؤيوكلذ”عمجينأىلإهتراشإيفدشرلا
.نيعتسأهللابوءاعامسهنعظفحينممدعلءاهعيمج

.نيزاقلا:ك)۲

.ذيمالتلا:ك(۳

.ملعيم.ب:د
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22ASRZAN.۹1.یلرلوس NSوva (aتاقلعمل-)ك€وعملاتيخ تاللاباك

ب

9ن9ناماماتايويوراخلر

[“”الچرزوتاياڪح|

[نایرمينبنوُنجحلاصيبألئاسمواياصوورابخأ]

-هللاهحر-”نايرمينبنونجحلاصيأنعيكُحامكلذنم(ق)

يهو:"نالجراو"اهرهشأنكل...ةلقروونالقرووالكراو:اهنمءامسأةّدعبفرعت:نالجراو(١

وحنبةيرئازحلاةمصاعلانعدعبتوءةلقرومسابايلاحفرعت«يرئازجلايقرشلابونجابةنيدم

لختنلاةريثكبلايفةبراضءكيرجلادالبوايقيرفأنيبةروك":يومحلااهفصوامكيهو.ملك٠

نم.اهارقوةتاردسابونجو؛(بازيميداو)ةيادرغابرغو«بازلادالباقرشاهذحي"تاريخلاو

مويلايهو.اًهبَرِنْذِإِبنيجلكاَهَلُكأينو لازتالوءلّرَألادهعلاذنمةيضابإلالقاعممهأ
:مازعأ.٤/٠٠4«نادلبلامجعم:يومحلا:رظنا.يرئازجلايرادإلاميسقتلانم۰٠مقرةيالولا

.هلک؛نالجراويفةراضحلاملاعم:ةنابصعوب.٤‹(خم)نابلانصغ

هيقفويكذملاع:(ه٠٥۳-۷)۳۰۰ط؛حلاصوبأ«ينالجراولاينینسارهیلانایرمینبنوُنج(۲

هخيشملوت.يفرطلابوقعيفسوييبأىلعذملتت«نالجراوبماَروُريِإةتاردسنمزرابدهتجم

ةقرفلاةنتفءافطإىلعلمعو.ىلاعتهللاىوقتىلعاهدحوواهرمأمزحو«نالجراوبةيضابإلا

لضفلاهل.نييمطافلاىلعاتروثلشفدعبديعسحونابأوءالغيرزخابأنيلاعلاىوآو.ةيثرفلا

ترهيتنيبلصوةزمهدوهجتناكفءاهيفةينيدلاةايحلاماظتناوءةيملعلاةكرحلاراهدزايئ

اهدحجميفترهيتةثيرونالجراوتدغاذكهوءةيملعلاةكرحلارارمتسانابضيفنالجراوو

يقب«نتفلااهتمدعأةريثكفيلآتوةيملعاراثآانلكرت.ةعارزلابلغتشيناكو.يراضحلاويملعلا

ةيعمج:رظنا).ريسلاوهقفلابتكيفةريثكرابخأوىواتفوءظعولايفةروهشمةديصقاهنم

ةربقملايفنالجراوةتاردسبمويلاهربق.(۲۳-۰۲۸۹۳/٢۲۳۲رتء(جن)مالعألامجعم:ثارتلا

.ماعلكعيبريفمويلاىلإرازيلازيالءةميركلبجلفسأراغهدبعموءهيلِإةبوسنللا
CRCKCSO3CH CKD EH OAORCRA OI CUD ED CW
ARRLO ی 74eee تو

 



a5ادةوعدلإلهأتايلورورابخ]رف(تاقلعملاباتك

ادلبنوديرتدلبنممتلقتنااذإ:ةثالثبمكيصوأينباي":هينبللاقهنآ

اونکاستالوهيفنونکستانکسممکسفنألاوئيهتىّتَحاولقتنتالفرخآ

يفمتقلطأنإ:لاصخثالثىدحإكلذيفنإف«سانلادنع//

نيتاهاولعفتمنإفءةّحشأ:ليقمتكسمأنإو«”نيرذبممتيمُسقافنإلا

.ءارقفءالؤه:ليق

ةوسكيفىقبتكلذبنإففيصلايئءاتشللمكتوسكءارشبمكيلع«ينباي

ءلوقیامملكتينممكيفدجيالوصخرناوأيفكلذنورتشتوءةّيقبفيصلا

رخأتنإ:لوقيلئاقنمولخيالفهتوسكيفرظنيملوءاتشلاهيلعلخدنمنإف

.|ەوسكي|نأسانلايفاعمطاذهب

اهيلعظفحتلاواهبمايقلابمكيلعفةّلغهلنكمتنكنإيِيَباي
يفلصتملامكلذىلإاوردابتلفايرتشينمممتنكنإو|«"لّصحتىّنَح
نألبقراجشألاىلعتماداماهوبلطتلفاهبلطينمممتنكنإو«نزاخللا

بلطينممريخةعرزمبلطينم":ليقدقهّنإف.|اهيلعظٌفحتي

ةنمثبلطينمو«"ةنمثبلطينممريخةلقنمبلطينمو«ةلقنم

.نيفرسم:مد(١

.ةعرزم:مد(۲

.نيرطسردق:ميفصقنيمث.مكتوفتال:مد(٢
.هبلقتنتوةبادلاهلمحتاملك:ةلقنملا(٤

.يعابرلا:هللاقيودادمأةتسهردق«ليياكملانمعون:ةَّنَمْلا(٥

1٤
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ةوعدلالهأتاياورورابخ)رفتاقلعملاباتك AER
EHRSOR تر

هلىطعياللخدتامدعباهبلاطنأدارأ-."اعاصبلطينممريخ

.-كلذنمبرقياموا“عاصنمرثکأ

|لالخ|نمفوصلابمكيلعن                 

مئاهبلانممكرايدولختالو.ةييغلانممكئاسنُنوصيومالسإلا

ةيعرملانإفةمئاسلاو نوموقتاهنمعريملامو«”صحفلااهلمحياهنم"ةيع

فايضأىلإدحأمكقبسيالو.ثرحلاةعرزماوسرغتالو.تويبلايفاهب

.(مكريغدحألمهنولوتالودجسللا

.اماعط:مءاعاتم:د(١

؛تاقبط‹ينيجردلاتاقبطو.١٠٠صء(خم)ريس:ينايسولا:يفكلذكةيصولاهذه:رظنا(۲

هظفحتيتلانكامألاونزاخملادجينألبقهناكميءاشامءرملابلطينأكلذبدارأو.۲

ةمكحهذهو.هلديرملاهبلطيامنوددودحمردقبو«نمثلايلاغنوكيفءةجاحلاتقوىلإهرخدتو

.ناثألاصخرأباهنكامأنمذخؤتنأ«تابولطملاوتايرتشملالُكىلعقبطنتةليلج

.كلذ:دم(۳

.ةيعرملاف:مد(٤

يذلاعضوملا:اطّقلاصَحْفَم:هنمو«ضرألانمىوتسااميهو«صوحُف:اهعمج:صُخَفلا(٥

ناسلو؛يديهارفللنيعلا:رظنا).ءيشٌلُكلاليبّلَطلاةَدِش:صخَفلالصأو.هيفخرم

ىعرتيتلاعضاوملاىلإتاناويحلاجرختامدنعيأ:"صحفلااهلمحي":ىنعمو.(صحف؛برعلا

يفامعم«؛ضارمألااهيلإعرستالفءةعيبطلايفهللااهلعجيتلاتاتابنلابايعيبطىوادتتانفهيف

يذلاوهاهبحاصإفتويبلايفىقبتيتلاتاناويحلافالخءةميظعدئاوفنمحرسلاويشل

.اهيلعظافحلاواهتبقارمواهتاوادمبموقي

SRRIRSA 3 ا33
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3Eااوراتاسبس
كنععدمعنبااي»:لاقف-”"راردنأ"بناكو-هلمعنباهيلإبتكو

.«[ابَحهَقسو]لمجلائّبعُتةءاسكشرفمماضرأانلبقَنإفءانتياو”رقفلاضرأ

ينرداب«-يمعنبااي:لاقوأيحنبا»:لاقو[هباتك]هيلإدرفأرقو

.«[السىعهقسو]”لمجلائّبعتلجرةداضرأانلبقنإف؟كّحَمنمب

.-ةلخنلاكلذبدارأوس

احلامةاكزعفدتنأاملزوجيله:هتلأسةأرمانأهرابخأنمو

؛نیترازنیتنمةبيرقوءاريشكاهنعدعبتالنالجراويعارموىرقنمیعرموةيرق:راردنأ(١

همعنبانأركذيذإباوصلاّلِإبرقأينيجردلاةياورو«باوصلاديعباتارهظيةياورلاهذهو

رهتشتبرغلضرأَنأل؛لوقعماوحجارلاوهو-ىصقألابرغملايأ-بوغمانمهيلإلسرأ

ءتابنووجوضرأنمةقطنملاسفنيهيتلاراردنأفالخ«تايضمحلاوبوبحلاةعارزب

.باتكلااذهنمراردنأركذيفاذهدكؤياميتأيسو

.مكنع:م(۲

.ءارقفلا:د(٣

.لاجلا:مت(

ريثكبحمقلاتبانمنمريخلختلاتبانمنأىلعوءاضرلاوةعانقلاىلعلُدَيتكسموميكحباوج(٥

ٌةَمِئاَعايهلْعاَيِجهيفرعالتيبةَسْئاَعاي»:لاق#يتلانعةشئاعنع(٤٤٢۲ح)ملسمثيدح

هللانملضفلاكلذفناكميفاعمجاذإوء"انالكوأٍْيتَرَمااففلهعاجوألَاغايهيفرتالت

.حمقلافالخبهريضحتيفءانعلإجاتحيالاًذجعفانولماكءاذغرمتلانأمك.ميظع

ناکءنالجراوروصقدحأركبرصقلهأنمالجرنأ":١/٠٠۱«(خم)هريسيفينايسولاركذ(٦

.۲/٤٢٤۳ہتاقبطيفينيجردلااضيأةصقلاركذو."...لاملاةريثكةأرماهلوالقمالجر
Ab,0r1A,02¥ TAA ED) ¥2) ¥ CKD609©2
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HS HSهکس(9

زوجيف:ونبأخيشلاىلإاهدرف؟يقفوهواهجوزل

[دوعسمنبهللادبعنعرثأ]

لامتاذتناكهتأرمانأ:دوعسمنبهللادبعنعكلذلشميورو

:(#فدوعسمنب)هللادبعلاقف؟لاملااذهةاكزعفدأنمل:هلتلاقف

لوسرلأسأىَّتَح:تلاقف«(عضومهلانفينبيفوّق)كلذيليعفدا»

.ەلهتعفدفكلذالغّوسفهتلأسففهللا

مّظعنمةالصلاديعُي:(لاقنملوق)يدنعرثكأدقل:لاقهنأحلاصيبأنعو

تاّرمٹثالٹنمرثكأ

نالجراومدقََللاؤسلااذههلأس-ليلقدعبهفيرعتيتأيس-ليغنزنبديعسحونوبأ(١

هدنعثكموحلاصوبأخيشلاهآرف"(ه۲۸۳)ونامةعقو"دعبيعيشلاميتيبأنمااف

.بويأنبالغيخيشلاووه

يراخبلادنعةياورلاو.۲/٤٤۳«تاقبط«ينيجردلاتاقبطو.١/٠١٠٠«(خم)ريسءينايسولا:يفاذهرظنا(۲

ىلعةاكزلابابء«مهيلعهبتقّدصتنمٌقحأكدلووكجوزبوعسمنباقدص»:ظفلبديعسيبأنع

هاورو.٤٤۷٥ح«...نعللاراشكإنعءاسنللرجلاركذ«هلثم«نابحنباو.۱۳۹۳۲/٠۳٥ح«براقألا

.٥۸٥1١14/۱٤حهلم؛یلعيوبأو.٩٤۸۸۳۷۳/۲حبانعمبةريرهيبأنعدمحأ

هنمسيلامميفغلابودّدشوبّعصهنأينعي١/١٠٠(خم)ريس«ينايسولا:يفاًضيأاذهرظنا(۳

رثكأفثالثلابميظعتلادرودقفءهتالصةداعإمدعباوصلانأذإ؛ةنسلاهيلعالفلاوهوأ

.يتأيسامكمهريغوعيبرلاوةديبعيبأوةباحصلاضعبوة#لوسرلانع
A AKK TA ANY1 1) CEA ESE)o0
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مالكهتجوزنيبوهنيبىرجهنآهنعيكُحو /۲/

رثأف؛ههجو'”تباصأفءاهديبابرضهتردابفءانيجَعنجعيهو

ابأديريماقفء(اغلبم)هنمكلذغلبف«نيجعلاعمههجويفاهدي

وههفداصق"هيلعىرجابهملعتل!يفرطلا"'بوقعيفسوي

عاق”رسكفەهسأرتباصأفةالقمبهتجوزهتمردقوءاضيأ

|العأوهبلزناماهنمدحاولكاكشفهقنعيفتبلقناقةالقلا

.هتأرما:مد(١

.باصأ:مد(۲

.يفردلا:م.يفرطلافسويبوقعيابأ:د(٢

:(ه٠٠۳-٦۰٥۲طفسويوبأ«ياردسلايفرطلا(سوليس)؛نولهسنببوقعي(٤

:مهنمنييمتسرلاةةّمئالاديىلعترهاتبملعلاذخأ.نالجراونمميكحدهتجموءهيقفملاع

ءاےڵلعمواحصاناہماقأونالجراوىلإلحرمث.هريغونمحرلادبعنبباهولادبع

لمحيذلا«نايرمينبنوتجحلاصوبأ:مهزربأنم«؛نوحلصمءالعهيديىلعجّرتو

زاتماكءهنامزيفىوتفلاعجرمناكو«نالجراوبءاضقلالوت.هدعبةّيملعلاةكرحلاءاول

فيلآتهل؛ىواتفومكحوحئاصنهنعتيور؛رظنلادعبويأرلادادسوريبدتلانسحب

"سابرهتشىتدلبلادهاشمنمقوسلاةحاسيفنالجراوبةرضحهلو؛ثادحألااهتفلتأ

.ماعلكعيبريفمولالإرازينوتجحلاصخيشلاةربقميفهتاردسبهربقوء"يحاباب
.۹۳٠٠٥/٦۷۲رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا

.هل:م(٥
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دںی RT ه)تاياورورابخلرفتاقلعملاباتك

ل

ةوعدلإ 0

ءاشنإناعجرتال":((ےمل)اولاقف؛خياشملانمامهريغكلذبي

اجريلا(متأاتغلبف-"مشيفكدقوالإكلزاشمىلإهلل

.-|ھنماجیرافتتامهتجوز(ھنمدحاولکدجویتَح

[باطخلانبرمعنعرثأ]

وكشيقباطخلانبرمعنينمؤملاريمأىتأالجرنأ:اذهلشمو

مالكبهبتاعتهتجوزعمسنينمؤملاريمأبابنمبرقالفتجوزهيلإ

دقو(لجرلا)عجرفءاباوجاجلنينمؤملاريمأدريملو«فنعلانمبرقي

؟كتجاحامءاذهاي»:لاقفءهيلإعجرفهادانفهعضوبنينمؤملاٌريمأملع

.«؟هيفكتيأر(يذلا)عضوملاىلإكلوصودعبكدريذلاببسلاامو

مالكتعَمَلَف«”يىتجوزايكاشكتئجنينمؤملاريمأاي":لاقف
ربصللابحصتسميظيغاظاكتعجراباوجكلعمسأملوكله

."!؟نينمؤملاريمأعضومنميعضومنيأ:تلقو

امل:كەد(١

عم(۲/٤٤۳)ينيجردلادنعو‹(١٠٠-١/٤١٠)ينايسولاريسيفاضيأةصقلاهذه:رظنا(۲

.خيشلاباوجوةصقلايفريبكفالتخا

.كلذ:من(٣

.هتجوزب:م(٤

.يتجوزب۴)0
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۶

ةلاسشغيلامةظفاحلةزابخةخابطاتالءالربصأمعا::لاقف

'”«رانلانيبوينيبامٌرَتس«يدلولنّيص«يايثل

[نایرمینبنونجنبدمحمةلأسم]

نبدّمَحُملاق:لاقهنأهئركبنبدّمَحُمهللادبعيأخيشلانعيورو

ىلإءاجالجرنأيور":ظفلب۲/٠۲٦«رئابكلافارتقانعرجاوزلايفيمثيحلااهركذةصقلاِهِذَم(١

تکاسوهواهناسلبهيلعلیطتستهتأرماعمسف«هرظتنيهباببفقوفهتجوزقلخهيلِإوكشيلنرمع

ایلومهآرفرمعجرخف؟يلاحفيكفنينمؤملاريمألاحاذهناكاذإ:الئاقفرصنافءاهيلعدريال

تعمسفيلعاهتلاطتساويتجوزقلخكيلإوكشأتئج«نينمؤملاريمأاي:لاقف؟كتجاحام:هادانف

هللاقف؟يلاحفيكفهتجوزعمنينمؤملاريمألاحاذهناكاذإ:تلقو«تعجرفكلذككتجوز

‹يبايثلةلاسغ«يزبخةزابخ«يماعطلةخابطاهتِإيلعالقوقحلاهتلمتحاينإ«ءيخأاي:رمع

لاقف.كلذلاهلمتحأانف«مارحلانعاهبيبلقنكسيوءاهيلعبجاوبكلذسيلو«يدلولةعضرم

."ةريسيةدميهَنَِفيخأاياهلمتحاف:لاق.يتجوزكلذكو«نينموملاريمأاي:لجرلا

بّدحمةمالع:(ه٤٤٤ت)٩طشادبعوبأ«يئاطسرفلافسوينبركبيبأنبركبنبدّمَحُم(۲

و؛ةسوفنءاطسرفبدلوءاهيفنيحلصملازربأنموءيمالسإلاملاعلاباطقأنمدهتجهيقفو

نوريثشکءاملعذخأهنعو.ليصفءايركزيبأوليغنزنبديعس:نعملعلاذخأ.هيبأعمغيرأنكس

مهريغوءفلخينبنايلسعيبرلاوبأوكمحأسابعلاوبأهنباوءايركزيبأانباسنويوایرکز:مهنم

.خياشملانمةعستعمرئازجلابونجبترقتيفرمعاةدلببه4٠4ةنسةباّرعلاةقلحسس.ريثك

.ولجابهربقو.اهنيوانعركذتملفيلاتيفلكيفهلو«ءانيلاوحالصإلايفةريبكتازجنمهل

دالوأةلئاعبىّمستترقتيفهتيرذنمةلئاعهلو«هرافسأةرثكلحئاسلادمحمخيشلاباهيففرعيو

۸۷۸رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ةيكلاماوراصفةّيضابإاوناكحئاسلا

٥/۸٦-1۱۳.
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RCرفتيزا(وعلللهتاياورورابخ]رفتاقلعملاباتكم

-لهركشةّلقل"للفل"هنوُمسياذهدمَحُمناكو-ملاصاخيشل

؟رانلاباحصأنم'نيلجريأ:يللاق:لاق

.هبدواماعطكرتالجرو«هبدويلاماعطلكأالجر:[تلق]

[یسومنبنوراهیسوميبآلئاسموريسافت]

وُلزَيعاَف»:ككهللالوقنعلكسهنأ|هللاهمر!نوراهخيشلانعو

؟°€نْرُهطَيىتحَنُهوُيرقَالوضيِحَمْلايفاسلا
(نهوتأَق)ءاملابنرّهطتاًدِإف«سجنلانمنرُهطَيىَتَح:هانعملاق

حلاصيبأدهتجملاملاعلانباوه:(ه٠٠٤-٠٥۳)۸طلافلخ؛نايرمينبنونجنبدّمَحُم(١

هلمهركشةّلقلتاقّلعملابحاصلاقاك"هللافلخ"هنوّمسياوناكو«نالجراونم«نونج

.رکبنبدّمَحُمهللادبعابأرصاع

.هلمهوکش:م(۲

.نالجر:ك(۳

.لجر:مد(٤

-٤٤٤)٩ط«یسوموبأ«ينایسولايماحلانیردسنبنارمعيبآنبیسومنبنوراه(٥

عضونوتجحلاصوبأبلط.ةيسنوتلاةّماحلانمعرابرّسفمويقفملاع:(ه٠

ملفرفسلاهلجعأو؛حاولألايفاباتكفْلأف«نيفلاخملاىلعٌدرلاوديحوتلايفلئاسم

ىلعهمزعلكلذمّنيملفذيمالتللةقلحهلاودقعينأنالجراولهألواح.هضرعي

مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.تامىَّمَحببسلهتيبمزلنكلءةناغىلإرفسلا

.۱۷٠٠٠٥/٤1۸رت(جن)

."نرهطتاذإفنرهطيىتحضيحملايفءاسنلااوبرقتالو":ك(٦

EOOCEOKOCROECOOO)3K3
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e . لفتاق NRTOES ةوعدلإلهأتاياورورابخ)رف(تاقلعملاباتك۱لییک

ّىعللكاجا[ام]ةهجنمضيحلاءاسنلااوبرقتال:هريدقتوا

|٠ُ٠هوُتَفرهطادقنره

|مد|اهنع”عطقناثيحءهتأرماًاطينألجرللزوجيىتملئسو

؟ضيحلا

؛'”ةيصاعكلذبنوكتو«ةلبقتسملاةالصلاتقوجرخاذإ:لاق

امنايشغ”لجرللزوجيذئنيحف

[اهترافكوضئاحلاءطويِفءاملعلاةيوجأ]

ملوموقفقووموق"كلذمّرحف؛ضيحلايفءطولايففلتخاو

ةرافكلا“(هلع)اوبجوأونورخآمر

.٢۲۲:ةرقبلاةروس(١

.عطقني:مد(۲

.ةلبقملا:م(۳

ناكءاوسءةعبتمةنسوأقطانباتكنميهنلاهنراقاملُكوه:هريغوعضوملااذهيفنايصعلا(٤

هلوقيفالوخديهءاهتقونعةالصلاريخأتيفةأرملاهذهنايصعو.ةريغصوأةريبكوأاكرش

:CE:نوعاملا)4نوُهاَسمهتالَصنَعمهَنيِذل|َنلَصُملِللير:ىلاعت

.هل:مت(٥

.هنممرح:ك(٦

.همزحی:م(۷

.دو؛كنمةطقاس.منم(۸

EERREEESCOEOHOEKCD CKCKD CF) CA
EENI



--دن
ا'
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؟ةَراَفكلا/۳/هذهام:'نايمجسنبىسیعل"ليقف

:ليقوءةئالث:ليقوءةعبرأ:ليقورناندةسمخبقّدصتي:لاق

؛رانيدعبر:ليقوءرانيدفصن:ليقودحاو(رانيدب):ليقو"نانا

.(هللاىلإ)ءيشببّرقتي:ليقو

[ضئاحلاءطوكينامعلانسحلايبآأباوج]

؟ضيحلايفئطاولانع'ينامعلانسحلاوبأيضاقلالئس

.لاقف:د(١

يلوصأوءهيقفملاع:(ه٠٥٣-٠٠۳)۷طيرمعوبأ«يسوفنلانايمجسنبىسيع(٢

عيبرلاابأخيشلارصاع.اهيفٌرقتساونكسفنالجراوىلإلقتنا.ايبيلبةسوفننمهيب

.رتولايفلئاسمهنعىورو«يليمنلاورمعيبأنعوءهنعملعلاىقلتونوقرزنبنايلس

ء۲/1۹٦٠(خم)ريس:ينايسولا:رظنا.ريسلاوهقفلابتكيفةّيلوصأوةّيهقفىواتفهل

.۱۳۸/۲ںیسلا:يخامشلا۷٢٤

نيئئاب...ثالثب...ةعبرأب:مد(۳

هيقفملاع:(ه45٥ت)يفايعلايضاقلانسحلاوبأ":(۱/۳۹)يشاطبللنايعألافاحتإ:يفءاج(4

يدحاولامساقلايبأويزاريشلادمحأنعيوري«نيروهشملانامعءاملعنموهو«روباسيننمةقث

دصقيهنأرهاظلانأريغءاباتكوأارثأماعلااذهفرعنالو."يزورملاظفاحلاهنمعمسو؛مهريغو

سانلاعجرموهرصعيفنامعءاهقفرابكدحأ(ه۳٣۳۲:يفيح)يويسبلادمحمنبيلعنسحلاابأ

ةمدقميفليصفتبهتايحرظنا)"ينايسبلاةريس"و"نسحلايبأرصتخم"و"عماجلا":هل.ىوتفلايف

ملعأهللاو«ىنعملابهاورهلعلوءظفللااذهبهبتكيفلوقلااذهدجألو«(انقيقحتبنسحلايبأعماج

.باوصلاب

DODODOOOTCMOOOPHO3BtSAE
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باولابباجأو.؟-اثالثرّركو-داعنإف:ليق.رفغتسيوبوتي:لاق(ٌذ)

.ادبأهيلعتّمْرَح:لاق|ةعبارلا|دنعولوألا

ءاسنلاًنهوإُهَتركَأُهَتيَأَرلَك:ق6هللالوقىنعميف:ليق

یرجكلذليفوكفافسويىلإنرظنيلءاخيلزنمترضحأيتاوللا

ګارَدَتُعَأَوقلافسويلاهتدوارمواهرميفمالکنهنم

ًرهْنُمِةَدِحاَولَك"ناوهبٌنهتنكمفنيكاكسلابركمامط:وهو
نديىَّنَحلەلاجو|هيسنمنتهبففسوينهيلعتجرخأ«هاًنيكِس

أُهَْيأَرلَ:هلوقكلذو؛نهيديأُديدحلاباصأف«نهيلعىشخُ

فحهاعم[اضيأ]لاقويديبََو

.هَنمّظع:هانعمهَنركَأ:ءارقلاضعًبارقو

:رعاشلالوقبهلنضح:لاقنملدتساو

.۳۱:فسویةروس(١

.تذخأو:مدك(٢

.يرابالاناهراتخاوهاجنعینااذهيوردقو.حرفلانمنضح:لاقسابعنيالوقوهو٢

نكلو؛نضحىنعمب"نربكأ"برعلامالكيفسيل:لاقهنأةديبعيألوقبنييوغللاضعبهدرو
هذهتحصنإو":هلوقبىنعملااذهيرهزألاجّرخدقو؛نضحهنمظعأامةدشنمنكينأىسع

نمْثَجرَحخدقفضيحتاملّوأُثضاحاذإًةأرملانأكلذوءٌنسحجراهلفضيحلاىنعمبةظفللا

َرمألااهيلعبجوملاربكلاٌذحيفتلخدف«تضاحيأْثربكَأ:اهليقفريِكلاٌدحىلإرَفّصلاّدح

01۸/4٠ەللزيزوجنل.(ربك)٠٠/١٠٠هةتابيثيرمزرليل
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استقنيڻنا(علالفلتاويورابخلرفتاقلطملاباتڪرونيويو
رابكإنربكآأاذإءاسنلايتآالوروهطلادنعءاسنلايتآليّنِإ

[ةيكمةمكحويناعم]

ge.ع. (r)
اہتأ“ةيكمنع'حوتفنبفسويبوقعييأخيشلانعو

.ىسشيمايةينايت:ةيربرلاب(تنانَمَت)توماىنعمنإ:تلاق

.ادغهيلإنورئاصلانحن:°[ةيربرلابلْيَأ]ربقلاىنعمو
"..

نمو«هبونذترفغرانلابدربلاملسملاىقونم:[اهنعلاو

قذدصتنمكەهبەهأفدأو”ةلمحلالهأنملجرلارمجىطعأ

.'امھردنیعبرأب

روظنمنباهركذدقورداصملانمهيلإتعجرايفهبسننمدجأملءطيسبلانمتيبلا(١

:رظنا.دحأىلإهوبسنيلنكلءةيآلاهذهريسافتةّدعيفركُذاك((٥/٠٠۲)هناسليف

١١/١۸٠«نآرقلاماكحأ:يبطرقلاو۱۲/٠٠۲:ريسفت:يربطلا

لضافأنمميكحدهازملاع:(ه٠٠1-٠00)۲٠ط«بوقعيوبأ«ينالغولاحوتفنبفسوي(۲

نعملعلاذخأءريسلابتكاهتظفحمكحهل«توصلايروهجاهدجسمبانْذؤمناك«نالجراو

:ثارتلاةيعمج:رظنا.اضيأمكحهلو«رابخألاضعبهنعىورو«ينالجراولافسوييأنبدواد

.۹۱۱۱٥/٤٤۷رت(جن)مالعألامجعم

ركبرصقنمةميكحةعروةحلاصةأرما:(ه٠00-٠٠0)١٠طءةينالجراولاةيردبلاةيكم(۳

۷/٤.۰س؛(خحم).١۱/۸۸؛(خم)ریس:ينايسولا:رظنا.نالجراوب

.(١۸ص)بيترتلاوينايسولانمةفاضإلا(٤

.نيتداهشلابنوقطنينيذلانيدحوملانيملسملاعيمجمه:ةلمجلالهأ(٥
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دن(وعللله)تاياورورابخلرفتاقلعملاباتكلن

[فسویيبآنبدوادنامیلسييتایاورولئاسم]

يتأيلجريف«-هللاهمحر-!فسوييبأنبدوادناميلسيأخيشلانعو

؟نويعلا“”كلذبمدترتف؛بارتلا(هيلجر)رثأنمخاسنیف"ًاّضوتيلنويعلا

طاتحيوه:لاقو.لسخلانمهغارفدعب|كلذلإطاتحيل:مہباوجنمناکو

.ًاضوتينألبقكلذل

سيل:لاق؟كلذرادقمبنيدهيلعوةاكزلاهيفبجتامهللجريفو

.ةاكزهيلع

هبيصنوهعرزعمجي:لاق؟رخآعرزيفبيصنهلو؛عرزهللجريئو

هيلعسيل:لوقينمءالعلانمو.(عيمجلاىلع)رشخلايدؤيورخآلايئ

:(ع1۹٦٠٠/ه17٦٤:ت)١٠ط؛نايلسوب«ينالجراولاسايلإفسوييأنبدواد(١

دبعيبأةقلحهلتناكهتناكموهملعلارظنو.ةرارطنقبةقلحخيشوروهشمملاعهيقف

هيلإهتقلحبلقنتيريخلانبنسكامناكو.ءاتشلالصفيفهيلعأرقتركبنبدّمَحُمهللا

ناثعو؛يمصاعلادَّمَحُمنبهللادبعدَمَحُموبأ:هذيمالتنم.رابكلاةبازعلانموهو

يباجتسملانيعبسلادحأوهو.هنعنايورياماريشكناذللاميهاربإنبحلاصوءةفيلخنب

.۰٦۴۳/۲۸۵رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلا:رظنا.نالجراوبءاعدلا

.هیایٹلسغیل:مد(۲

.هرثأ:ك(۳

.هبمدرتف:م(٤

.ءوضولايفكلذكو«لسغي:مد٥
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املك(نإ):لاقو؛كرتشملانودهعرزيفقسوألاغلبينأاذهلإءيش

.ةبيربرعلايديأيف

:لئاسمثالثيفهنعو*

نمف؟'ةدعلاءاضقنالبقاهتخأجوزيلهءاثالثهتأرماقّلطلجر-

اذإاهتخأجوزتي:خيشلالاقو.ةدعلايضقنتىَنَح(ا)هتخأجوزتيالهنأ:مہاوج

.ةدعلافدار

نمف؟كلذبمكاحلا|هيلعمكحيلهلانيبوهنيبايفةعابتهتمزللجريفو-

.كلذبهيلع|مكحاب:وهركذو.كلذبمكاحاهيلعمكحيالهّنإ:مهوق
ىلإهمودقةنس"!فلخينبناميلسعيبرلاابأخيشلااعدهنأهنعيورو-

.ةدعلاءاضقنالبق:م(١

:(ه17٤:ت)١٠طءعيبرلاوبأ«يسباقلايرّمدلايطفتلايتازملاينالسولافلخينبناميلس(۲

ملعللابلطبرغملابةيضابإلانطاومنيبهرافسأةرثكلهبسنتددعتءدهتجمهيقفوزرابيلوصأ

قيفرناكوءةبرجبنالسيودّمَحُميبأو«غيرأبركبنبدَّمَحُمخيشلانعملعلاذخأ.هلارشنو

ذخأ.نيدلابسنةلسلسمهيلعتزاجنمِمَوةبازعلارباكأنم.ريخلانبنسكامخيشلاهتسارد

سابعلاوبأوءةبرجبىيحينبركبيبأو«لصيفءايركزيبأخيشلادالوأ:مهنمريثكقلخملعلاهنع

املعتهتقلحبلقنتيناكو«...ريثكمهريغو«يفوسلانامثعورمعوبأو«ىسيعنبنيروغبتودمحأ

ملعيفباتكو‹(قحم)ةنوزخملافحتلا:اهنمةريشكفيناصتهل.ةوعدلالهأىرقيفميلعتو

يفوتهنأرهظيو.رابخألاوريسلاوهقفلابتكيفةريثكلاهتاياورعمءاهريغوءهقفلالوصأومالكلا

يفمويلاىلإرازيو؛همسابىمسملارصقلاباببرقهالصمبناجبهحيرضدجويذإ؛نالجراوب

.٤2۳-۳٥۳/٢4۳رت«(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةع:رظنا.راكداللماعلكفيرخب
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ال”سلبارطالهآمتنآوءاهركذأةلأسمانهءناےلساي:لاقفءارئازنالجراو

لجرلااولعجينأسانلل“صخر:لاق؟خيشاييهامو:لاق.صخرلانوديرت

.ماتيأللةفيلخوايضاقواعفادامامإةلمجلالهآنم

‹”"'ةرايزلاةنسأ'*فسوي[نبناےلسا]نبیسیعیسوموبخيشلاهلأسو

.اذه:ك(١

اهدحجيربربلادالبنميقرشلامسقلايفدجوتو«مويلاةيبيللاةيروهمجلاةمصاعيه:سلبارط(۲

:اهنتدممهأ«سنوتوءارحصلاابرغوءءارحصلاابونجو«يزاغنبءاولويمورلارحبلالايشلانم

اهۋاوه‹عافترالاةليلقةيرخصلابجاهبءةيلمرضرأيهو.اهريغوةنردو«سمادغوةقرب

نرقلافراعمةرئاد:يدجوديرفدمحم:رظنا.تايضمحلاوريعشلابرهتشت«يوارحص

.٠٠۷-٥/1۸۹٦؛نيرشعلا

.صخرف:مد)۳

١٠ط؛یسوموبآ«يخاَبشلافسويبوقعييبأنبناميلسنبفسوينبناميلسنبىسيع(٤
ىيحييبأنعملعلاذخأءايبيلةسوفنب"نيمرغيت"نموارخّرؤمهيقفملاع:(ه٠٠٥-٢٥٤)

:رظنا.هريغويروطغبلاكهدعبنملاهلقنواهظفحءالالمكموريسللاديقم«ىيحينبقيفوت

١٠0.۵(حط)ريسلا:يخاشلا.(خم)ةريس:يروطفبلا

-نالجراويفمهناوخإنيرئازسلبارطالهآنمریبكدفواهيفجرخيتلاةنسلايه:ةرايلاهس(٥

محلاوحأدقفتوةدافإلاوةدافتساللةيضابإلانطاومبنيامء-اهيفءاملعلازربأرارقتساناکامدعب

لعينبةعلقفتسولمتىلإةسوفننمءرزجاوةيدوألاولابجلاولوهسلايفكلذو«قوستلاو

القتتمهتذمالتبفلخينبنايلسعيبرلاوبألعفمک«نالجراوهُت«غيرأف‹نيساتفةنالغوففوسأف

(خح)ريس:ينايسولا:رظنا.ةرايزلاةنسب(م۷١٠٠/ه۹4٤)ماعيمسىتحكلذيفمهب

.١٠صءطسوألابرغملايةيضابإلا:يدوهزم.٣٤٢٠ص‹(حط)ريسلا:يخاشلا۳۷
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؟ةريغصبالفطرمألجريفلوقتام:لاقفء-ةئمعبرأونيعبرأوعستةنسيهو-

.كلذبكلم:لاق

‹يدوهيلاةيحلككتيحل:"ةيالولالهأنملجرل”لجرلاقاذإو:لاق

؟يدوهيلا“"ةّيزركككتيزركو«يدوهيلاةفصككتفصو

.كلذبهنمًاري]:لاق

ابنذبكترانم:ينعيعضاوملاهذهلشميفوةيضابإلاحالطصايفاذكبنالفكليوكله(١

وأةنعللاباهلعفنمادعوتوءاهنعهلوسروهللاىهنيتلاتايهنملانمانيبمامثِإعقاووأءاييظع

:ليقو.لعفيملوأةيصعملاكلتلفطلالعفءاوسءةيصعملابلفطلارمأهلثمو«باقعلاوأبضغلا

همحر-بطقلايشحملالاقاكةريغصفةريغصتناكنإو؛هيلعبتكتةريبكفةريبكتناكنإ

.ملعأهللاوشا

.دحأ:مد(۲

ةيالولاو‹محرافغتسالاهيلعبجوتيفءءافولانيدىلعاوناكوديحوتلاةملكباوقّدصنيذلا:يأ(۳

نمومحرافغتسالاونيفوملانيملسملاىلعمحرتلاباجيإيه:احالطصاو.برقتلاىنعمب:ةغل
:ىلاعتهلوقلةيادهلاوهلةرفغملابلطوريخلابهلءاعدلاوهريوتوهميظعتبجوهتيالوتبجو

ءاْيمُهضْعَبّتاَنِمْؤَلاَوَنوُشِمْوُلاَو$:ەلوقو‹€...ٍتاَنِمْوَلاَوَنِنِمْوُمْلِلَوَكبنَذِرِفْعَتْساَو»

تبجونمفءةءاربلااهسكعو.عامجإلاوثيداحألانمكلذبةّرَقملاةلدألانماهريغو«...ِضْعَب

:لاقكلذىلعةريثكلاةلدأللةيادحلابالإريخلاءاعدبهلىعديالوناهيورقحيوضغبيهيلع

.«ناإلالمكتسادقفهَلضغبأوهللبحأوهللعنموهللىطعأنم»

نادلبلاامزاتمتيتلاءارمحلاةعبقلااهنارهظيو«تاعبقلاعاونأنمعون:ةّيِزَرَكلا(٤

.ملعأهللاوءةيبرغملا
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؟ىدوهيلاةيلثمو|يدوهيلاةفصلثمكتفصوكتي:لاقنف

.ءيشهيلعسيل:لاق

ايكلاحفيك:لاقف«ءضيرموهوهلارئاز”ريخلانبنسكامخيشلاهءاجو

:رعاشلالاقاکمکنکلوءريخب:لاق؟خیش

“عْئاَجوُهنمْناَعَشلافرعيالو هشطَعلاطنُُنايرلا"فريالف

لضافتتالومولعلاهيلإقباستتالنماي":ءاعدلانمهنعظفُحو

."هتردقيفءايشألا

١٠طكّمَحُموب«ينرفيلاينايسولايمارجلادمحمنبريخلانبنسكام(١

دقف«غيرأب"ىسيعالت"نمظفاحّيكذهيقفلوصأملاع:(م۹۷٠٠/ه١۹٤ت)

...ركبنبدَّمَحُمهللادبعيبأونالسيودّمَحُميبأنعملعلاذخأ.اريغصهرصبي

ىوريذلايمصاعلاهللادبعدمَحُميبأك:ذاذفأاهنمجرتملعةقلحسسأ.مهريغو

برضُي"و؛غيرألهأبةيداعملاتاجحلاذصيفزرابرودهل.هريسينايسولاهنع

هقفلابتكيفكرت.حالصإلاوةوعدللرافسألاريشكء"طسقلابهرمأىلعةراجحلاب

يفرازيدلبلادهاشمنمماقمهلو«نالجراوبيفوت.ةريشكىواتفو(كحوالاوقأريسلاو

.ە040-۳٥8٥/41رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ماعلكفيرخ

.اوفرعي:ك(۲

؛تاقبط:ينيجردلاتاقبطو.١/۸۱(خم)ينايسولاريسيفعسوتبهتافوضرم:رظنا(٢

:ظفلب(۱/١٤١٠)ہناويديفةيهاتعلايبألليوطلانمتيبلااذهو.۲/۷4۸
ہمeد<2OPس22 ماجوهْنَمناعْبسلاُفرْعَياَموهيرلاطْنَمناشطَعلافرعياف
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ا0ةوعدلا

.فلحيملمهتااذإنيمأنيمألا:نولوقياوناكمهتا:هنعيورو

.فلحمهتانإنيمأنيمألا:نولوقيةراتو

.قًحلاتقفاواممهطورشىلعنونمؤملا:نولوقيو

.قًحلابالإنولمعيالنينمؤملانآل؛مهطورشىلعنونمؤملا:نولوقيو

[ةبارعلانملجريجنيءاعدلا]

تلنمب:هلليقفمونلايفتيمهنآكىأرةباّرعلانمالجرنأيورو

.|هب|وعدأتنكءاعدب:لاق؟ةاجنلا

نلقوروهقعاطيفارمخزرمهلةلوقإتنكا؟رهمو

"ةعابت"(الوبنذ)البتوملاوءةعانقلاوركشلاوءةَعَد

.

حالطصالايفةَعْواَطْلابىَمَسُيامهبشيو«يضابإلاعمتجملاةوفصمه:ةباّرَعلا(١

ةمظنميفءاضعأ:مهةبراغملاةيضابإلاحالطصايفةيئاهنلاهتقيقحنأريغ«يقرشلا

ملسمةديبعيبأورباجنمزيفةرصبلاخويشةمظنمهبشتوءةبازعلاماظنبىّمست

دهعيفسانلانوؤشبمامتهاللبرغملابيضايإعمجتلكيفةئيحلاهذهلكشتف(ه۲ق)

هنوۋشيفمامإلااهسراييتلاةلماكلاةطلسلاةبازعلاتائيهسرامتثيحءناتكلا

داوونالجراويفلمعتاهسيسأتذنمتاثيحلاهذهلازتالوءةيعاتجالاوةينيدلا

تاحرف.٢٤۸٢۲صءةيضابإلانعتاسارد:يمانلاةفيلخنبورمع.د:رظنا.بازيم

.هلكةبازعلاماظن:يريبعجلا

.ةتيماتيم:د(۲

م:نمةدايزلاهذه(۳
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[ےباكلادبعدمحمرامعيبأظعاومولئاسم]

باببلئاسفقولجريئهللاهمحر-دمحمراعيأخيشلانعيور

.دارأاذإهربغلهمعطيوأ«هبعفتني:لاق؟هدجيملفاماعطهلجرخأفراد

هلزوجي:لاق؟اهنملكأينأهلزوجيله«رجأللةرجشجرخألجريو-
.اهنملكأينأهلزوجيالفنيكاسمللاهجرخأنإاًمَأَوكلذ

ملام[هيف]لستغُي:لاق؟هيفلستغُيله«يراجلافيعضلاءاملانعلئسو-

."”ءاسفنخلاهعطقت

‹يفالجراولايواعتلادَّمَحُمنبفسوينبليعاسإنبفسويبوقعييبأيفاكلادبعدمَحُم(١

يبأنعملعلاذخأ.نالجراوتؤوانتبدلوريهشٌلوصأوهيقفملاع:(ه٠٠1-٠٥0)۲٠ط:راعوبأ

ءايحإلايدصتمداعمثملعلايفةياغلاغلبوسنوتىلإلحٌرمُث.ليعايسإنببويأوىيجيءايركز

ناميلسوىيحينبليعامسإىيحيوبأ:هذيمالتنم«نطاوملافلتخمنمةبلطلاهدصقفتاقلحبنيدلا

باتک:هنمبقاٌيركفاثارتفّلخ.ينالجراولابوقعييبأبردقيفرناك.مهريغو..رموينب

يفوت.اهريغو...(خم)ضئارفلاباتكوةماقتسالاباتكو«(خم)تالاهجلاحرشوء(قحم)زجوللا

عيبريفرازي؛لبجلالفسأكانهةرضحمهلو«ليدنمابةيرقيفنالجراوبنفدو(ه٠۵۷)ةنسلبق

رصقىلإهنملخديناكهمسابىّمسُيميهاربإينبّيحيفباباضيأهلو.ءادتقالاويّسأتللماعلك

.٦٢٦٤/۳۲۱۳۲۳رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.نالجراو

هيفسجنلاعضوملالعرينأب؛ءهعطقتتناكولوهيفلسفي":بيترتلايشحلاق(۲

قماههبشأاموبراقعلاوبابذلاوءاسفنخلايفهيلعقفتملانأريغء"حسملاكرهطيف

اك«بابذلاىلعاسايقهيفعقويذلاعث:املاوأءاملاسجنيالوتوملابسجنيالهنأىلع

.(۱/١٦۱۳)دعاوقلايفيلاطيجلالاق

OOOOvtOOFCF1) O) O9) C3?
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قفشي:لاق؟دسجلاكلذرضيناكاذإءلسُّغلايفةغلابملانع:(اضيأ)لئسو-
.هدسجىلعقفشیالفيكفءهدازىلعلجرلا

.هبایثرمشنأهتجاحىلإليللابجرخاذإلجرللسأبالو:لاق

۱ ج۲آ ۹ : ۳1 ` ~e2 272 AR64 5
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ةوعدلإلهأتايلورورابخ)رفتاقلعملاباتك

[ناسليهذيملتلرامعيبأمكح]

؟ةباغلاىلإانيتأتنأكعنمام-هذيمالتنمناكو-:°”ناسلي”خيشلللاقو

.ةقلحلاٌلهأهودحيذلادلاًدعتأنأُتفحخ:لاق

.كلذكنعتعزن:لاق

فصنوأةلأسمديرتأ؛ناسلياي:لاقفءةباغلانمهنانجيفوهوهاتف

؟ةلأسم

؟خیشایةلأسمفصنامو:لاقف

نأكلذبنوديري-.هّلُكملعلا:ليقوملعلافصنلاؤسلا:[هل]لاقف

.-ملعلاسفنوهلاؤسلانأنوديريالو«هحاتفموملعلاببسلاؤسلا

ةنؤملا:ليقو.ةنؤملافصنكنعيقليةشيعملايفريبدتلا:نولوقيو-

./٦/اهلك

.اهلُكةدابعلا:ليقوءةدابعلاُفصنءاعدلاو-

.خيشلالاقومد(١

نمهنأرهظيو«يتواتتلايفاكلادبعرابعيبأةذمالتنمعروملاع:(ه٠٠1-٠٥0)۲٠ط:ناسلي(۲

.فلؤملايرصاعمنمونالجراو

4NR ححا 1N EF

& ہمسمص n ۱ هے ,  



4Ee ریوملأ(اخأ J A Aeeد اٍن > 42ma ۰ تأ۰۰اض-ب.1ا 5 8 0۱ 1 : r

بببنيڻني(عللهاتايلورورابخلرفتاقلعملابا )Ai ا

:نيیخيشللرامعيبأظعاوم]

[یسومنارمعيبأوناميمجسنبهللادبع

نبیسومنارمعوبأو'نايمجسنبهللادبعدَمَحُموبهءاجو

نيَمئاَق)ايندلاَوُنيدلانازيال»:#يلالاق:لاقفنیرئازدمحم ام(ن

.«[املامل

؟خيشايكلذىنعمامو:هلالاقف

مهرايخأصخرُيلامومهَراَجُفمهراريأمّظعُيلام»:لاقف
ةّنسَلمهيَلعَتكلذاوفاًدِإفمهئارَعَأىلإمهُواَرُفلميامومهرارشأل

.«نىمأسانلاوةكئالملاوهللا

:رعاشلالوقركذو

بدألاوملعلالهبنورخسيوبهذلايودايندلا2سانلامظعُي

٤ِو۳77ووَ 'بسحاذناڪنِٳهُعفنَيسيلوهُمِهاَرَدتلقنإُرقحُيءرَّملا

نعملعلاذخأ.ملكتمهيقفماع:(ه٠٠1‹٠٥٥)۲٠طَمَحُموبأيريصتنلانايمجسنبهللادبع(١

بانكمهيلعضرعنيذلاخايشألادحأناك.ةفيلخنبناثعورمعيبأويفاكلادبعرابعيأ

۱۳۸-۲/۱۳۹ريسلا:يخامشلا:رظنا.مالكلاملعولوصألايفىواتفورابخأهل.تالاؤسلا

:نعذحخأ.راربالايفروهشمورايخألانمهيقفملاع:(ه٠٠-۰٥٥(۱۲طنارمعوبأءدّمَحُمنبیسوم(۲

.۲/۱۳۹ريسلا؛يخاَشلا:رظنا.ةليلجاياصوهل«نايمجسنبهللادبعويفاكلادبعرابعيأ

.رداصملاهيلإتعجرميفثيدحلااذهركذنمدجأل(۳

.رداصملانمهيلإتعجرايفهبسنوأتيبلااذهركذنمدجأمل(٤

fe ee, e 27 42AeoR20 ہہ 13 0) 12FY2 C1333
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ءلمعلللوقلانملوقللكلمألمعلا":لاقف.خيشايدز:هلالاقف

يوموقرشامهموقيفتنأفءةريرسلانودةينالعللكلمأةريرسلاو

."نامزرشأ

[ينالجراولابوقعييبأخيشلالئاسم]

؟لاومألايفمكحلاام:ميهاربإنبفسويبوقعييأخيشللليق

.ةهبشوفرصمارحو«فرصلالح:لاق

.تاهبشلانعكاسمأإلاومارحلاكرتولالحلالايعتسا""بجاولاف

تاهبشلايفعقونمو؛هضرعوهنيدلاربتسا[دقف]تاهبشلاىقتانمفا

-000:ت)۱۲ط«بوقعيوبأ«ينالجراولايتاردسلادّمَحُمنبدانمنبميهاربإنبفسوي(١

نالجراوهتاردسبدلو.نيدهتجملاةيضابإلاءالعرهشأنمٌيعوسومماع:(م١۷٠٠/ه٠

نامثعويفاكلادبعرابعوبأهقفارو«ليعايسإنبيحيو«ليعايسإنببويأ:نعذخأءاهيفأشنو

:هتذمالترهشأنم.ةّصاخمالكلاملعيفاوزربوءايخضاثارتاوفّلخنيذلاهتسارديفةفيلخنب

هوبقلو«سلدنألاةبطرقىلإلاحرلادش4؛حوننببويأناييلسوبأو«قاحسإوبأهنبا

لّوَأ.ءاوتسالاطخنمبرقىلإلصوىحنادوسلادالبىلإمتهنطوىلإداعظحاجلاب
ىلإلحرمُتءكلذيفةّيملعلاهتاظحالمنّوددقوءةلوهجملاقطانملاهذهفاشتكايفنيقباسلا

فيلأتلالعفكعوداعمث؟ءارثكاهنمدافتساو«قرشللامصاوعراز.جحلاةضيرفلزاجحلا

ليلدلاء(دوقفم)ميركلانآرقلاريسفت:اهنممولعلافلتيفةّيملعاراثآانلكرت؛خسنلاو

:رظنا.نالجراوهسأرٍطَقْسَميفَنفُدويفوتريثكاهريغو...قطنملايفنيرحبلاجرم؛ناهربلاو

.۷۳۲۱-۸١٠۱۱٥/۷۳۹رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج

.بجاولاف:م(۲
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نإوالآ.هيفعقينأكشويىمحلالوحىعرييعارلاكمارحلايفعقو

مبلالحلا»:القالاق.(همراحمهللاىح[نإو][الأ]یمكلملكل

.‹”«سانلامريثَكاهُمَلْعَيالتاماشسُمروُمَأكلذنيوهيبمارحلاو

[مارحلاولالحلا دیزنیرباجلئاسم]

.مارحولالحوهانوةبيرفرعأال:"ديزنبرباجلاق

.اربثك...ةهماشتم:ك(١

اريانملصف(۳۷)بابءةدايزوبيرقظفلبريشبنبنامعنلانعيراخبلاهاورثيدحلا(٢

ِتاَهبْسلاِكْرَتَوِلاَباب«ملسمهاورو.٤٥٤٤۲۸/۱۱۹۷۲۳/۲حیښیډل

.٤۳۹۸۱۳۱۸/۲حاهلَادْنِعِفوُقوَلا(٤)بابهجامنباو۹۱۱/۳ح

-1۳۹٦/ه۲٠۱۹۳)۸طىاثعشلاوبأ«يرصبلايناعلايفوحلايدمحيلاديزنبرباج(۳

نم«؛يضابإلابهذملامامإوةرصبلايتفمدهازعرودهتجمّلوصأهيقفملاع:(م۱

لقنتيناكءاهراهزادهعيئةرصبلادصق.ناعىوزنبقرفةيرقبدلو.نيعباتلارابك

.مهريغو...سابعنباو«؛نينمؤملاأةشئاع:نعذخأ.ملعلابلطيفزاجحلاواهنيب

وبأ:هنعذخأ."رخازلارحبلاالإمهدنعامتيوحفايردبنيعبستكردأ":لوقيناكو

هقفلاوثيدحلاوريسفتلايمامإ.ريشكمهريغو...كايسلارفعجوماضو«ملسمةديبع

عاضهنأالإ"رباجناويد"ةسيفنلاةيملعلاهتعوسوم:كرت.اهيفنينودملالئاوأنمو

هفيلآاتضعبيقبو.نونفلاوةعيرشلارداصميفةرشتنمهتاياوروهاواتفضعبتيقبو

ەذيمالتلةبوجأوتالسارمو(خم)حاكنلاباتكوء(خم)ةالصلاباتك:اهنم

‹٤۷رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.اهريغو...(قح)هباحصأو

۲۳-۲۱۹.
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نمذخ:لاقف؟هیداهبناکو|'راشعهلراجنع:دیزنبرباجلجرلاسو

.كاطعأامكراج

امهنمذخ:لاقف؟لالحلانمائيشهلفرعأاللٌراَشعلجرلانِ:لاقف

.كاطعأ

[دكارلاءاملابباطخلانيرمعباوج]

برشتأ:هلليقفرويطلاوعابسلاراثآهيلعودكارءامنم#4رمعبرشو

اَماَشءاَهيَلَعُدرَنَواًنيلَعُدَرََلاتِإ»:لاقف؟راثآلاهيلعىرتتنأوءاملااذهنم

رَرتْغاَماَنلَوتعلو

َرَّشَعوًاروُشعوًارشعمهرُشُعَيموقلارَكَعنم:ُداشعلا(١ ٌرِشاعلاوملاومأرشذخأ::مهرسع

رْشُعلاذخأينممتدجونإ:يأ«هوُلتفافًارشاعمتيقلنإ»:ثيدحلايفو.رْشُعلاضباق:ُراشَعلاو

السمناكنإكلذلهلالحتسالوأهرْفُكلهولتقافهنيدىلعيقمةيلهاجلالهأهذخأيناكامىلع

هناحبسهللاضرفامىلعمهرُشْعَينمامفرشابروهوهللاضرًفاكراتوًالحتسمهّدحأو

.(رشع)«برعلاناسل:رظنا.مكحلايفلخادريغف

.رثأ:مت(٢

رمعنعهدنسبهحيحصيفبيبحنبعيبرلاهاوريذلا#لوسرلالوقبباجأ(۳

عابسلانع##هللالوسرلئس":ظفلب(۲ج۸١۱٠ح)هايملاماكحأبابيفءاعوفرم

اممكلواهنوطبيفتغلواماحل»:8هللالوسرلاقف؟اهنمبرشتوضايحلادرت

نمٍِضْوَحىلعىتأ":ظفلبرَمَعنعافوقومهفنصميفةبيشيبأنباهاورو."«ربُغ
.غاَبسلاَوُّبالِكْلاهيفْغَلَتهن:ضوحلالألاقفَبَرْعَيَواَضَوَينأَداَرأَفضال

وَپرک:ايواكلوااغۇشلاقف
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[ةبيرلاكعيبرلانعباهولادبعنبحلفةياور]

هنآ؟|ارألاواجلافيوملاملادلجريف

رعاشوءهيقفملاع:(م١۸۷/ه۸٥۲)٥طءديعسوبأ«(متسرنبنمرلادبعنبباهولادبعنبحلفأ(١

يفةمامإلالوتنممظعأو؛نيبمتسرلاةَمئألاثلاث.ترهيتنمراوغمدئاقو«كتحميسايسو«غيلب

نمجرتملعلانونففلتيفاريغصسيردتللردصت.امهريغوهذجوهيبأنعملعلاذخأبرغللا

دقومهريغو...رصننبثافنوركبوبأوءناظقيلاوبأهؤانبأ:مهنمءاملعلانمريبكعمجهتسردم

نماريبكاغلبم(ه٠٥۲-۸٠۲)هدهعيفةيمتسرلاةلودلاتغلبمالكلاملعوهقفلايفءارآبدرفنا

ةيثافتلاوةّيفلخلاةروثىلعءاضقلامتو«نييساّبعلاءافلخلانمةتسرصاع.لدعلاوراهدزالاويقرا

يفةعئارةّيئارةديصقوءاهريغولزاونلايفىواتفلاوتاباوحجلاوءةّيملعلالئاسرلانمديدعلا:كرت

.١٤٠۲/۱۱۹٠۱رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ملعلابلطىلعضيرحتلا

بطقوعّلضتمملاع(م۷۸۷/ه۸٠۲ت)٤ط«يمرافلامتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع(۲

نمهريغوهيبأنعترهيتبمتناوريقلابملعلاذخأ.ترهيتنمنّيمتسرلاةّمئألايناثمكاحورهاظ

.هريغوحلفأهنباكميظعقلخهيديىلعجرحت.ةسوفنلبجوترهيتبملعتاقلحهل.ملعلاةلمح

تاقالعهلتناك.جراخلاولخاذلايفةيراضحةّمقوايلاعاقترمهدهعيفةيمتسرلاةلودلاتغلب

ةسوفنلزاونانلكرت.ةنسنيئالثواعبسهتمامإتمادو«نيراردملاوةبلاغألاونييومألاعم

.۷٠رتء(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.هقفلاوريسلابتكيفلئاسموتاياورو

دصق.ناعبمادويفدلو:(ه۱۷۳ت)٥طءورمعوبأ«ينامعلايدزألايديهارفلابيبحنبعيبرلا(۳

نيماَضو؛ملسمةديبعيبأنعوهنعملعلاذخأف«باشوهوارباجكردأوءاهيفًاشنوةرصبلا

يبأك«تومرضحوناسارخونامعىلإملعلااولمحءالعجرحتهيديىلعو.مهريغو..بئاسلا

ةديعيأهخيشةافودعبةرصبلايفبحلةسافرتلياو.بويأنبلئاووبوبنيغ
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.هنمیرشیوهلعياپ[و]لماعي

عفعتنانمف‹ةضراَعةبيروةققحمةبير:نيهجوىلعةييرلاو

.صاعةّضراعلاةبيرلابفتانمو«كلهةققحملاةييرلاب
.عفتنيوكسمُيهنأ:اهدحأ:لاوقأةثالثةبيرلايفخئاشمللو

.ةيقبلابقّدصتيو«نمثلارادقمكسميوعیبيهنا:رخآلوقو

.فلخينبنايلسنع"”ينيجردلاةملسكلذىكحهلكنمثلابعفنتسي:رخآلوقو

دنسملا:هل.ةعيرشلاملعوثيدحلايفنّودنملئاوأنم.عورفلاولوصألايفىوتفلاعجرمناكو

يفةيهقفءارآوءعيبرلاايتفوءةّجحلالئاسرلاو«عيبرلاراثآباتكو«حيحصلاعماجلابروهشملا

.هلكءةجحلاةلاسرلا:عيبرلا:رظنا.يفوتاهيونابعىلإلحر...مابضنعتاياوروءةنّودملا

‹؛حيحصلاعماجلاحرش:يلاسلا..١/٥ءريسلا:يخاشلا...۲۷۳/۲؛تاقبط:ينيجردلا

.هلكءاهيقفواثدحمبيبحنبعيبرلا:يوابكلا.١/٤٠مالعألا:يلكرزلا..-١

.ضحللامارحلاككلذو«مههبشأاموقرطلاعاطقيديأيفنوكياميه:ةققحملاةبيرلا(١

:رظنا.نيحاصلاعروهتلماعمنعجرخيلفمارحايقيالنميديأيفنوكياملثمةضراعلاو

.۹/۳٠۲«تاريخلارطانق:يلاطيجلا

فلخينبيلعنبنايلس:هيقفلاهنأرهظيوءهيلإتعجرايفمسالااذهبلعدجأم:ينيجردلاةملس(۲

ديرعاشو«نقتميضرفملاع:وهو‹(ه٠٠1-٠00)١٠ط«عيبرلاوبأ«ينيجردلايطفتلايراجمتلا

نببويأنعذخأونالجراوىلإرفاس.غيرأبٌرقتساوءةسوفنراجميتنمهلصأ.ةيربربلاوةجرادلاب

.فلخينبنايلسنعىور.مهنعذخأويفاكلادبعرامعابأو«ينالجراولابوقعيابأ:رصاع.ليعامسإ

ملعيفبانك:اهنمتافلؤمواراعشأكرت.ريثكهنعذخأ.عورفلاولوصألايفةلأسمهيلعذشتالتناك

.١٠۵رت؛(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعج:رظنا.نيرتفديفهقفلايفباتكومالكا
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تا
[ةمألاهنهليضفت2]

ىسومنأكلذو:لاصخرشعبةَمَألاهذههللالصف:بوقعيوبأخيشلالاقو)

مهونورخآلامهةّمَأحاولألايفدجأينإ«ّبراي:لاقةاروتلايطعأك

دّمَحُمةمأمه:لاق.يتّمأمهلعجافءةمايقلاموينوقباسلا

:ةمايقلاموينوعانومفاشلاوهةمأحاولألادجئتواياف

دّمَحُمةمأمه:لاق.يتمأمهلعجاف

ولتاقيىَتَحلالضلالهأنولتقيةةّمأحاولألايفدجأينإبراي:لاق

دَمَحُمةمأمه:لاق.يتّمأمهلعجافءلاجدلاحيسللا

‹؛سمخلاتاولصلامهاياطخةرافكةُّمَأحاولألايفدجأفِتراي:لاق

.يتّمَأمهلعجاف«بارتلاوأءاملامهتراهطةّمَأحاولألايفدجأينبراي:لاق

دمحمهمةمأمه:لاق

ممالاواهبنوصفتیفمهتاقدصنوحأيةّمَأحاولألايفدجأينإبراي:لاق
سّو

دمحمةمأمه:لاق.يتمأمهلعجاف«رانلابقرحتمهتاقدصتناك

إف«هيلعبك ةيسبمهدحأهاتأحاولألادجنإهراياق

لمعاوهلتگتحبمدحمهذلوادايسلعتيكالمع
س

دمحمهمةمأمه:لاق.يتمأمهلعجافءاملاثمأرشعهلتبتك مح

.لتاقي:م«نولتاقي:د(١
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248اُیت۷۹2ار۹eکایا7ص

 



مNAREEZABر

€

تریاسی
ةوعدلالهأتايإورورابخ)رف(تاقلعملاباتك

Ê

س


ب


G
ıنممهريغو؛مهرودصيفمهليجانأةةّمأحاولألايفدجأينإبر

.الادّمَحُمةمأمه:لاق.يتمأمهلعجاقءارظننورقياوناكرأل

ريخبمهنمافلأنوعبسةَنَجْلا'لخديةّمأحاولألايفدجأينإ«براي:لاق

.دّمَحُمةمأمهلاق.يتمأمهلعجاف«باسح

ركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأيةَمَأحاولألايفدجأيفِإ«ّبراي:لاق

الكادّمَحُمةمأمه:لاق.يتمأمهلعجاف

كتااَمدُحَفيمالكبَويالاسربساَنلاىلَعَكّنيَفطضاينِإىَسوُمايلاق

O)َنيرِكاشلاَنُنکو

[ٍرطلابوقعيفسوييبأتاروشنمواياصو]

ءتبأاي:لاقةافولاهترضحالف«'انباث:ىَّمسُيدَلَويفرطلابوقعيلناكو

محنكوءالراملاكسانللنك)ءةّيدرلانباايلبقتكارأال:لاقف؛ينصوأ

.مهتوالت:هلوقب(خن)یرخأةخسنىلإةيشاحلايفم:خسانراشأدقو.مهتوالت:د(١

.نولخدي:م(٢

.١۱٠:فارعألاةروس(۳

نبا:(ه٠٥٣۳-۷٠۳۰)۰ط«يفرطلا«قاردسلايفرطلا(سوليس)نولهسنببوقعينبتباث(٤

.يفرطلافسوييبأدهتجملاةمالعلا

هاثلئيذلانبللاوأ«قيقرلانبللاوأءاملابقوذمملانبللاوه:راّشلا(۳۷۸/4)ناسللايفءاج(٥

يصعنمهعفردنعريصحلاهكرتياموهراسلانأذإ؛كلذريغاذهيفىنعملارهاظنأريغ.ءام

.دعبفكِلَدلِةراشإلايتأتساكهريغورشقو
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RT 2 ةوعدلإلهأتايزورورابخ)رف(تاقلعملاباتك 22ZYE

ءةلبزملامملنكوءهبنوعفتنيوهنمنوبرشيو«هيفنولسغييذلايداولاك//

اونوكينأكايإو‹مالسإلالهأراربإيفكمعينبنمدحأكزواجتينأكاّيإو

رانتا

.٩(اثرحكنمرثكأ

يلعوةديدشهنسينتلباقخيشاي:هللاقف"”هربشتسیللجرهءاجولاق

.هعبفلاملانم'”كديبامنسحألإدمعا:لاقف

اهعابفءاهعب:لاقف«”"نيرزمأ"نيعيف|ءام]ةبونيدنعامنسحأ:لاقف

.ةصقانوةرصتخم١/۳١٠(خم)ينايسولاريسيفةيصولاهذه:رظنا(١

وريمذِإ؛لئاقلاوهنمكردنالدقو؛تاّرمةّدع"لاق":ةملكلفلؤملاراركتهدعباموانهظحالن(۲

يفرطلارابخأىلإينالجراولابوقعييأرابخأنمجرخهنأرهظيوءكلذلبقواريأنعِكحيوأ

انرظنوءَةّمألاليضفتيفبوقعييبأخيشلاةياورنماديجانلّمأتواعماذإاننأريغءةياورلاعاطقناب

اهلعلو«تاراشتساورابخأاهرثكأَنأاندجولاهروحواهدعبتركذيتلاتامولعملاىوتحميفاضيأ

يفبرغملاحوتف"فسويبوقعييأباتكنمتلقتاهتأملعأهللاو؛حجرألاويتظيفبلاغلاوه

كلذنماجذومنتاقلعملابحاصانلىطعأدقوديعبدمأذنمدقفيذلا"برغملادالبخيرات

ديزيودوقفملاباتكلااذهةميقانليرياَ«ىرخألابتكلايفهدجنالهنمائيشانلظفحو؛باتكلا

ةراجتلاوداصتقالالئاسميفادجديفماضيأهظحالنكوهو«انيديأنيبيذلاباتكلاةميقنم

.دقعلاولحلاويهنلاورمألاةالووءامكحلاديفتيتلاةءانبلاتاراشتسالاو



N¢2ةوعدلاه)تايلورورابخلرفتاقلمملاباتك53

.رانیدةئمثالش

.ةيقبلابلإدع«نيدلانمكيلعاماهنمضقا:لاقف

قوسلايفةعلسيأرظنا:لاقفهنيدءاضقدعبهللصفابءاتأف

.صخرا

.تيزلانمصخرأقوسلايفتيأرام:لاقف

.”يقروشمدعبالإعيبلاهيفتّوفتالوءاتيزكلذبرتشا:لاقف

یوسيتيزلاتدجو:لاقوءهاتأفةهربهنعىضموهرمأ(کكلعفف

تدجو:هللاقفهاتأمُثهنععجرف«كلذبعبتال:لاقف”رانيدحبر

هاتأمُثهنععجرف.كلذبعبتال:لاقفرانيدلنيرانيدحبر(تيزلا)

.كلذبعبتال:لاقف«رانيدلريناندةثالثحبرتدجوخيشاي:هلإلاقف

:هللاقف.رانيدلريناندةعبرأحبرتدجو:لاقفهاتأ(ّجُث)[هنع]عجرف

.هللاةكربىلععب

؟صخرأقوسلايفةعلسيأىلإرظنا:(هل)لاقمث

مصخرأباهيلعىدانيالوأاهتعبتنكيتلاةبونلاتدجو:لاقف

.اهذخأفءاهذخ:لاق«هباهتعب

.توافتالو:د.هيفتفت:ك(١

.ينرواشتیتح:مد(۲

.رانيدلل:من(
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[خيشلليرّمدلالجرلاةراشتسا]

ديرأكتئجوءةجاحلالإتغلب«خيشاي:لاقفيردلجرءءاجو:(لاق)

.كفورعموكلضف

ريناندةعبسءلامجأةثالثمهبهلىرتشافءارانيدنيرشعوةعبرأهلفّلسأف

-كلامجهبنهدا:لاقوءانارطَقهبيرتشينأهرمأورخآارانيدهدازو«لمجلكل

.رهشةدمجوملاىلإمهعفدينأهرمأو«-لازحلالاحيفلاحلاتناكو

اونطبتسا(دق)لاجلاتيأر«خيشاي:(هل)لاقفرهشلاءاضقنادعبءاتأف

”قاشلارهشلاءاضقنادعبهاتأف.رخآارهشمهكرتا:لاقف.مهاح”حّلصو

“”مهتنمسأمهيلعتفرشأىّتَححالصلامهبغلبدقلامجلانإخيشاي|:لاقف
.ىرخأمايةرشعمهكرتا:لاقف

ةسوفنلبجنيبوهنيبلصافلا«سلبارطيحاونيئرمدلېجناکس:رّمدينبو«رّمدينبنم:مد(١

مهنمو...تروفاتونبوةمغروونبمهنوطبنم«ةيربربلئابقاهنكسيءةلصتملامريفلحارمثالث

مهيتفيايباَرعمهدنعكرتينأنالسودمحميبأخيشلانماوبلطدقو«(١ط)سايلإروصتنموبأماعلا

.١۲ص«بوغلابةيبهذملاةكرحلايةتانزرود:ةريمعنبدمحم:رظنا.لزاونلاولئاسملاي

ةبكرلا:هللاقيعضومىلإضما":لاقو(۲/٥و:خح)هريسيفةياورلاهذهينايسولاركذ(۲

."ااوحأبينربختفهيفاَهَعْرافراردنأونالجراونيب"نوطصنادوفا"ةَّلاضلا

.تحلص:مد(٢

.رخآلا:من(٤

:مهتتمسأتفرشأواونمسدقلاانإ0
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؛كلامجبلجا:لاقف؛ملامجتييعدقو"’ةيدهملانمةقفرتمدقف

.ارانيدنيرشعوةعبرأبالمجعابف«ءقوسلاىلإمهبلجف

نيرشعوةعبرأبرخآالمجعابمث«هلاهعفدف.كّنفلسأيفيلاهضقا:لاقف

هنعفرصناو«هرمأ|کلعفف؛كدلبىلإفرصناو«كلمجاهبزّهج:هللاقف.ارانيد

۔ایضارارکاش

[لوكألااهجوز2ةأرملاةراشتسا]

لکأی/۸/هنا:تلاقف-ادایصناکو-اهجوزوكشتةأرماهتءاجو:(لاق)

كلذظاغف؛نيثلثلالك:خيشلاهللاقف.فصنلالايعلاعيمجعديو«فصنلا

.-فنعلاىلإيديمالكب-خيشايكبهللالعف:تلاقوهةأرمل

ىلعحوريراصفهتقاطتدازوهتّوقتدتشاف«؛كلذكهلهأعملجرلالعفف

.”هلايعوهسفنىلععسوأوالراهبحورُيناكاَرثكأريشكلاديصلابهلهأ

.”غخيشاياريخهللاكازج:كاذذإةأرملاتلاقف

.ةلفاق:مد(۱

نيبواهنيب؛يدهملاىلإبسنتو؛لحاسلاىلعقرشلاةهجنمةيسنوتلاندملانمةنيدم:ةيدهملا(۲

.ناتلحرمبونجلانمناوربقلا

.اب:ك(۳

.نميکتشت:م(٤

.هسفنیلعوهلایعىلععسوأف:مد٥

.ةياورلاهذهىلإادجةبيرق.١/١٤٠٠‹(خم)ينايسولاريسيفةصقلاهذه:رظنا(٦
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[يريزنبنارمعلئاضفورابخأ]

ىلإةلوُعلاعف

روتسلاناينببرمأنملّوأو«"ليدنملامظعكرتبرمأنملّوأو«فئارعلا

.دجاسملايف

|نمإةعطقركبنبدّمَحُمهللادبعابأخيشلاىطعأهنأ:هلئاضفنمو

ءفقاولئاسباذإفءةشمناهنمشنوهيفىلإةعطقلاخيشلاعفرالفمحل

هلركشف؛لئاسللاهاطعأوهدينماهعزنفةعطقلا(ىلإ)نارمعردتباف

."يريزنبنارمعلاعفألعفينمنيأ":لوقيراصوللادبعوبأكلذ

يريزنبنارمعناكو:(لاق)           

نم.نالجراونمدهازعروميکحوءدهتجميملاع:(ه٠٥٤-٤٤٤)٩ط«يريزنبنارمع(١

ىلإجاتحأنأتملع«؛مهيلإترظناذإ":تيكربتحلاصوبأمهيفلاقنيذلاةئالثلاخياشملا

ريسلابتكيفىواتفومكحورابخأهل.هلاعفأيفهحدموركبنبدَّمَحُمخيشلارصاع."ةبوتلا

.٢٤٥۳(حط)ء۲/۷۹(قح)ريسلا:يخاشلا:رظنا.تاقلعملاو

ةيذغأوةنوؤمنمءةجاحلاتقولولامعتساللنزخياملُكّلَعيربربلاناسللايفقلطي:ةّلوُعلا(۲

.ملعأهللاوءاهريغورامثلاوبوبحلاك

.مهاوحأدّقفتيوموقلاسأرينممُم:فئارعلا"نأ(۳١۱ص)بطقلايشحماركذي(۳

اذهىَّمسيو:لوقأ."هماعطاولكأنمدنعليدنلايفكرتتمحلةعطق:ليدنملاٌُمظعو

لهألءافشنوكتو«ىَقبتلاماعطلايفةكربلااهلجأنمٌلحتيلايأةكّرلاباّضيأ

نمنوحاصلاوءاملعلاهيلعأرقيبَلةصاخو؛محلاومأرحبسانلااومركأنيذلاةقدصلا

ابوديهسملقوأءأرقييبولوسرلارؤسبنوكريةباحصلاناككباعدلاونآرقلا

.ضعبنممهضعب,نياصلاهبكربتي
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«مهاردةعهعمتناكو٠كسانمنيحوتمممويتا[ارمع]لجو

تسل:لاقف.ةرّضصلاعفرا:حونهللاقف.هبتنافهدينمةرّضلاتلفنافةنهتذخأف

.(اطايتحا)اهكرتوماقوءاهعفرأ

اذإفضرألاىلإرظنفهدييفمهاردهعمومويتاذيشميوهنيبو:(لاق)

«يريزنبنارمعايفلفل:لاقف«رُكفتمث«مهاردلااهيفرصيلاهعفرقةقرخب

٩”فرصناوهتقرخبیمرو

لمح'بعصمينبنملجرعمدجچّوهنآ:هرابخأنمو

دقو.يريزنبنارمعلارصاعمناكهنأريغهبفّرعنمدجأل(ه٠40-٩٤٠٤ط«كسانمنبحون(١

رايخألارز":نارمعهللوقيناك:لاقوء'"كسانملانبحون":مساب(۳/١٦۳۱)هريسيفينايسولاهركذ

."؟احلفمیرالنملفيفيك:لاقوهمانيعحتفتمورجكرايخألاقليملنملَمنفحواي

يفوهنملةحابموءالةميقاليتلاتالمهملانماتامغر؛سانلالاومأنعاعٌروتوارذحواجرح(۲

ال»:ل95لاقك«سأبلاهيفامهفاحتهيفسأبالامكرتينيقتملاةجردنمعروهنكلوءاهيلإةجاح

.(۹۳٦۲حيذمرتلا)سبلهبالارذَحهبسباامعديىتَحَنَُمْلانمَنوُكَينأدبعمل

ةيالوبمويلاىَّمستو«يرئازجلايقرشلابونحجلابةقطنملهأمه:بازيمونبوأبعصمونب(۳

ىلعتئشنأةريغصىرقعبسنمنوكتتوءةيرئازحجلاةمصاعلانعملك٠٠1وحنبدعبتءةيادرغ

نقزيينبوةرونبوفطعلا:يهوءرشعيداحلاىلإيرجحلاسماخلانرقلانمةبراقتمتارتف

.ةيالوللةعباتةريثكىرقاهعمتراصومويلاتعسوتدقو«نايربوةرارقلاوةكيلموةيادرغو

يرادإلاميسقتلانم١٤مقرةيالولايهو؛مويلاىلإاهسيسأتذنمةيضابإلالقاعممهأنميهو

نمةذبن:يرونلا.١١٠-١١٠ءاهئطاوشوىربكلاءارحصلا:يرعلاليعاسإ:رظنا.يرئازجلا

.هلک«بازیمينبخیرات:دیعسجاحلا.هلک«نییبازملاةايح
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.دیدجرمتومیدقرمتباجوزمَمناکو"رمت
.ادیجاحبرهيفتحبرورمتلالمحتعبءخیشای:لاقمدقالف

.ال:لاق؟يدقارمترمتلايفنأيرتشمللتنّيبله:هللاقف

.كعمامكسماوةيعوألالإعفدا:هللاقف

[يلعيبآنبيلعرابخأولئاسم]

.كلهدقفةطيرشبًاَربتوأءةطيرشبٌلوتنمنأ:"١يلعيبأنبيلعنعو

.كلذبهنمأريهَنِإفعوسناسنإاي:ةيالولالهأنملجرللاقنمو

لهف:لاق؛ةذاشلاةياورلاالإملعلانونفبافراعناكنمو:(لاق)

.-ارمثرمتلاضوع:يأ-...رمثو...رمثب...رمث:مديف(١

.يرطوميدقهيفرمتلانأ:مد(٢

نمهلصأ؛نالجراونمملكتمٌلوصأهيقفماع:(ه٠٠٥-١٠٠٥٤طينارجايلايلعيأنبلع(۳

ىقلتوركبنبدّمَحُم:نعملعلاذخأ.هيدييلعاجرتدقو«ىسومونونجنيلاعلادلاووهو«نيجرد

وبأهنعركذو«هتذمالتدحأهلعلفةديقعلايفلئاسميفوسلاورمعوبأهنعىورءةقلحلائدابمهيلع

ريس:ينايسولا:رظنا.ءارآوىواتفوءةّيلوصأوةّيمالكلئاسمتاقلعلابحاصوينالجراولاايركز

.۲/٤۱۷ء‹(عط)ريسلا:يخامشلا..١۹٠٠٠٠٠«تاقبط:ينيجردلا..۷۸/۲١٤۱۹(خم)

يفايلجَكِلَذرهظيوكلذقبسامك-فسويبوقعيوبأخيشلاوهلئاقلانأةوقبنآلاحجرتي(٤

اهيفمّدقَتكيملسألاقشاوتنبعوربيف...اهباصأ":هلوقبيلعيبأنبيلعرابخأةياجن

؛ادبأاذهلبققشاوتنبعوربنعالوقادصلانعفلؤملاثّدحتيلباتكلااذهيفوء"مالكلا

.ىوتفلاهذهركذلبقاهنعثّذحتدقهباتكيفبوقعيابأخيشلانألديم

.الاع:مد(٥
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.يأرلاهلزوجيالهنأ:مہباوجنمف؟الوأيأرلاهلزوجي

.یرینأهلزوجيوه:لاقو

؟ةذاشلاةياورلا|نوكت|فيكو:ليق

اهنعيفوتوءاقادصاضرفيملوةأرماجّوزتلجركلذلشم:لاق

.'قادّصافسیلوثاریملاال:اعيمجمحلوقنمف؟اہبلخدینألبق

.لثملاقادصاوثاريملاا:يلعيبأنبيلعخيشلالاقو

[دوعسمنبهللادبعايتف]

هذهنعلئس(دق)هنأكلذوكدوعسمنبهللادبعايتفيفدجوو

نإوهلوسروهللانمفتبصأنإف«ييأرباهيفلصفأ":لاقفةلأسللا

اوثاريملااجل:اطخلانمنائيربهلوسروهللاو(يسفننمف)تأطحخأ

.”"اهلثمقادص

يف®هللالوسراباصأ:لاقو«بارعألانملجراهاكحو

.اہقادصالو:مد(١

.هنم:من(۲

لاقو؛حاكتنلايف«هانعمبدوعسمنسبانعدوادوبأاهاورةياورلاو.لشلا:مد(۳

تيّضَفابتشاوتنيعَوُرَبىفلوُسَرهبىفيعجشألانانسنبلقعم

؛هلثملقعمثيدحيفدحأو.١٦۱۷٠ح؛حاكتلايفهلثميذمرتلاو..١ح

۳ح
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تارااجلمالكلايفمدقتیرلألاقاريبعورَب

.'"'اهلثمقادصو

[يلعنبیسومنارمعيبآرابخآ]

:كلذنم«لئاسمسمىتفأهنأ"يلعنبیسومنعو//

اهلهجىلعسیلو«ضرفبالوديحوتبتسيلهَدَمَحُمةفرعم:لاقلجر-

؟باقع

.قافنرفکكلذبرفكي:لاق

لجرنمأّربتوأ؛كرشلانوديهرئابكلعالجرلوتلجريفو-
؟ديحوتلانوديهيتلاضئارفلاب

ةيساوّرلاقِشاَوتُنغَوُرَب(١ اهجوزاهنعتامةيباحص:(ه١ق)ةّيعجشألاةّيالِكلاهيس

قادصلشمب##هللالوسراملىضقفاقادصاملضرفيملويعجشألاةّرُمنبلاله

دسا:ريثألانبا.۳٢۳۲١٤/١۱۷۹رتباعيتسالا:ربلادبعنبا:رظنا:رظنا.اهئاسن

.۸٥۷٦۲/۷٤رتةباغلا

.لثملا:مد(۲

مّلكتمهيقف(ه٠٠٥-١٠٤٥٤ط«نارمعوبأ«ينارجايلايلعيبأنبيلعنبیسوم(٢

لئاسم:هل.رکبيبأنبییءایرکزابأرصاع.نالجراونكسو«نيجردنمهلصأ
ء(خم)ريس:ينايسولا:رظنا.ريسلاباتكوتاقّلعملابحاصاهاورةّيدقعىواتفو

.۲/۳٤۱۷(عط)ريسلا:يخاَشلا.۲

١1

.ةريبكمه(
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9كلذبوه:لاق

هيدلنكيملو«لاعفألانملعف(يف)وأءلاوقألانملوقيفمّدقَتلجريفو-

؟ملعكلذنم

نوكيولوقلايفكلمي:ليقو.لوقلاينايصاعنوكيو«لعفلايفكلي:لاق

سيل:لیقو.امهیفایصاعنوكي:ليقو.اهيلكيفكلمي:ليقو.لعفلايفايصاع

.ءيشقحلاباصأاذإهيلع

بّنرتيوأءةلملانمجرحييذلاربكألاكرشلاهبدصقُيالقلطأاذإماقمااذهلثمينوانهكرشلاةظفل(١

دقتعيك«كلذريغو...لاملالالحتساوءاسنلايبسو؛مدلاةحابإنمةفورعملاماكحألاهيلع

يفكرشلالاصخنمةلصخدوجوهبنونعيَذإَر؛تادجنلاوةقرازألاوةيرفصلانمجراوخلا

بكترمىلعابلاغقلطُيو«ءيعرشلاحالطصالاوهيفاكيفخاورغصألاكرشلابىَّمَسيو«ءصخشلا

مُمَوَالإهاْبمُهُرَعكَأموياَمَو»:ىلاعتهللاباعكيفكلذءاجدقوتاداقتعالايفةريبكلا

نباقيرطنم(۸۳۰۲)عيبرلانعءاجاماهنم#ىفطصملاثيداحأيفو٠٠٠:فسوب)َنوُكِرْشُم

درفأدقوءالةَيفاَدْوَسِةَرْحَصلعادِوةَرَدنمىفهيفُكَرّشلاُناَمَرسالايقأيف:سابع

عم.فورعموهكحالطصالايفةححاشمالوىرخألاننسلاباحصأهلثمىورامكالماكابابهل

هبمرحيالومدهبلحيالكرشب:اهنودّيقيوكرشلاةظفلنولمعتسيةيضابإلاريغنمنيفؤملارثكأنأ

ضعبديدشتلعلو.قوقحلالكأوتايدعتللنامومدللمصاعاندنعديحوتلانأكشالذإ.ةجوز

؛ناطيشلاسواسونمنيدلاةواقنىلعديدشلامهصرحلبولقلالاعفأوداقتعالالئاسميفءاملعلا

ماهوألالَكعزنعم«ينعيالايفضوخلامدعو«دجاونلابهيلعضعلاوهيفتبثتلاىلعضيرحتلاو
ئراقلااهيأْتّبفءاهراهنكاهليلءاضيبلاةّجحملاىلعايفاصنيدلاىقبيىتح«بلقلاوركفلابةقّلعتلل

.ناعتسملاهللاو«قيقدتومهفنودمكحيذخأفةريثكمادقأماقمااذهيفلزمكفءهّبنتو

AARvoEREREREERE   
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؟رئابكلازرفىلإ*”ءاملعلاغلبيله:لئسو-

.كلذزوجيالفرئاغصلانماهنوزرفيمهتأديرتتنكنإ:لاق

؟هانعمام«نيدَّن:مشوقنعلئسو-

.بّوصنوعيطُن:هانعمةقلحلاباحصألاقو.ضرفن:هانعم:لاق

۰1.6ةوعدلإله)تاياورورابخ)_رف(تاقلعملاباتك
Eê

دسااے

[يلعنبنوٽجرابخأولئاسم]

ضعبهتافدقومامإلا»ىلعلخديلجرلايف"يلعنبنونجخيشلانعو

؟|ةالصلانمإ(مامإلاهب)هتافامكردتسيللجرلاموقيومامإللامّلسيفةالصلا

.فنأتساربكنإف«ريبكت”ريغبموقيهنأ:باوجلا

.[ةالصلا|فنأتسَيالوريبكتلابموقي:وهلاقو

ىلإرفاستالنأهتأرمالفّلَحناکوركبيأنبیینبميهاربإهءاجو

H۳-1.ی
.ينيميتثنحكنإفينيدعبأ:الاقتمدقلفهتثنحوتضمف''راردنآ"

.ملعلا:د(١

یسوموخ.نالجراونمهيقفملاعخيش5:(ه۰٥٥-۰۰٥)١۱طيلعيأنبيلعنبنوتج(۲

يئءايركزيبأنبميهاربإهنباهيلإمكاحتوركبيبأنبىيحيءايركزابأخيشلارصاع.قباسلاماعلا

.رابخأویواتفوةيهقفلئاسمهل.هتجوزنأش

.ىلإ:ك(٣

.البموقيليق:مد(٤

نمخيش:(ه۰٥٥-١۰۰۱٥ط«ينالجراولاينسارهيلاديعسنبرکبيأنبییحینبمیهاربإ(٥

."ةمئالارابخأوةريسلاباتك"بحاصريهشلاخؤمنياوهوءنالجراو

EH) FHOoRED ¥12
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تتایاوعدالهلوږورابخلرفاقلعملاباتڪ94

.يقادصِلِإعفدا:تلاقف

.قادصلابهيلعمكحفCهيلإ|کاحتف«قادص(لع)كلسيل:لاق

[ركبيبآنبییحیرابخأ]

؟هللابترفک:لاقلجري:'رکبيبأنبییحیخیشلانعو-

.كرشموه:لاق

؟لوسرالوباتكريغنمهدابعلفيلكتلاهللامهلينأزوجيله:لئسو-

.نيملسمللزئاجكلذنأ:مہہاوجنمف

اَهَمُشَأ»قهلوقبلدتساومهريغونيملسمللكلذزوجيوه:لاقو

.اَماَوْفََواَهَروُجُف

.تاودبلا:لاق؟نايفنياذام«ةءاربلاوةيالولانعلئسو-

لهءءاملاونبللاولسعلاوتيزلاوحنءهريغعمجزتميءيشلانعلئسو-

هيقفملاع:(ھ٠-٠٠طىايركزوبأ«ينالجراولاينینسارهیلادیعسنبرکبيأنبیی(١

ةقلحنّوكٌمُثفلخينبناميلسنعغيرأبملعلاذخأ.نالجراوبدلويحسحالفوريهشخّرؤمو

دمتعاهيلعوءةّمئألارابخأوةريسلاباتكهلءةفيلخنبنامثعوورمعوبأهنعىور.كانهملع

يفقبسلالضفهلوءاذهانمويىلإهدعبنماوؤاجنيذلاةّيضابإلاتاقبطلاو«ريسلاباحصألك
‹(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ةّيهقفلئاسروةّيمالكىواتفوةبوجأهلوكلذ

.۹٤١۱٥/5۳۸۰٤0رت

.یلاعتهللالوقركذو:ك(۲

.۸:سمشلاةروس(۳
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ريتكوعللفلتاياورورابخلرفتاقلطملاباتك
؟ينبلنمكءامو«يلسعنمكتيزهللاملعي:لاقينأ

نأزوجيالو)كلذ|ملعيالوملعي|:لاقينأزوجيال:انباحصألاق

."يئزجنمكأازجملعي":لاقينأزوجي:وهلاقو.(ملعيال:لاقي

؟يأرلامهزوجيىَتَحملعلانمنوغلبيلهءديبعلاوءاسنلايف[لئس]و-

ءلوقعلاونيدلا"وصقانمتال؛كلذمملزوجيالمنأ:مهباوجنمف

دقيالاكولدبع:كيهللالاق .ءیشلَعردع

؟كلذمحلزوجي:وهلاقو

َءافومهدحأنمتيآرف«فالخةلأسممهنيبواننيبموقيفو-

.زوجيالهنأ:مہباوجنمف؟ءالوتنله«"كلذب

.هتیالوزوبتوه:لاقو

 

اهلمعتستتاحلطصم:"قحلالهأو"و"ةوعدلالهأ"و"انناوخإ"و"انبهذم"و"انباحصأ"(١

ابنودصقيو«-مهريغاهضعبلمعتسياك-مالكلاملعوريسلاوهقفلابتكيفاريثكةيضابإلا

"انموق'"بمنومسيبهاذملانممهريغاّمَأءةبراغموأةقراشمامإ«نييضابإلايأ«بهذملايفمهناوخإ

نممهريغعمةيضابإلاحماستىلعلدتتاحلطصموظافلأهذهو."انيفلاغ"وأ"انريغ"وأ

اظافلأقلطتيتلاىرخألابهاذملابتكنمريثكيفهدجنامفالخاذهو«يأرلايفملنيفلاخللا

.قفوملاهللاو«كلذريغوةقراملاوةلاضلاك«بهذملاويأرلايفمهيفلاحمىلعةعذالوةنيجه

.نيدلاولوقعلانوصقان:م.نيصقان:ك(۲

.٥۷:لحنلاةروس(۳
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؛یسیعنيدلهآنمالجراعدل5دمَحُمنيدلهانملجريفو-

بحاصءالوتيوأهتيالوهيلعبيتلههيلإ/١٠/ءاعدامىلإهباجأف
.ءيشكلذنمهيلعسيل:اولاق؟'!یسیعنيد

هنآل4دمحمنيدلىسىيعنيدبنيدتملالوستي:وهلاقو

كلذيكُح.ٌيَحُلا(وه)هيلإاعدايفنأملعدقوالإهبءاجام
.رزخيأخيشلانع

رعشقلیوهويلعنبنوتَجيدينيبمويتاذوهنيبو-

."؟هبحاصةيالو(هنمدحاولَكىلعبجحتله":مك(١

.يدّمحملا:دك(۲

دهتجملاع:(م۹4۰/ه۸ت)۸ط:رزخوبأ«ينايسولا(فاتلزوأ)بوُيأنبالغي(۳

ةلجنعملعلاىقلتواهباشن.فاتلزهّمألإبسنيةيسنوتلاةّماحلانمزرابعرومامإو

نبديزيهليمزووهتاقلحدقع.بوُيأنبنونحسو«نوقرزنبنايلسكهرصعءاملع

:ەذيمالتنمةتازمءايحأنيبةلقنتملاةسردملاةقيرطاجهتناوءةبلطلاامهدصقودلم

مامإعيوبويركسعوٌيمايسطاشنهلءامهريغو...ليصفءايركزوبأو«لیغنزنبدیعس

ةلسلسهيلعتزاجنمموهو.ءالععميمطافلازعملاسلاجميفتارظاتمهل.عافد

نيفلاخملاعيجىلعدرلا:هل.مالكلاملعيفءارآبنيدرفنماةرشعلانمو«نيذلابسن

رازيدلبلادهاشمنمميهاربإينبيحبماقمهلونالجراوبقوتهنأحجارلاو.(قح)

-ە١١٠٠٥/۷۲رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ماعلكفيرخيف

0۷۳.
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؟رجألانم-خيشاي-ملسمللقلحينل
لكبفهريغناكنإوءةبقرفلأةئمقتعأنمكالسُمناكنإ:لاق

.هنسحهرعس

؟كلذيفتنلوقتامف:لاق

لكبفهريغناكنإوءةبقرفلأةئمةرعشلكبهلفالسمناكاذإ:لاق

.ةبقرةرعش

:لاق؟(نيدلانم)هيلعايف“”باقرلاهذههئزجتلهخيشاي:لاق

)۳( معن

نميكزعروهيقفملاع:(ه۷٦٤:ت)۹طءایرکزوييراوحادّمَحُمنبنمجيونبىيحي(١

ذخأ.تسلومتيفهرمعنمةرتفىضق.هئاكذوهملعلضماوغلابحاصببف.غيرأبولجآ
دنعنماوهجوتنيذلاةتسلاةبازعلانم.وافينبدعسوءنالسيودّمَحُميبأنعملعلا

هباتكاوعمجفنالسيومهخيشتاباجإاونّودنيذلاةّينايثلانمودعسخيشلاىلإنالسيو
نيت":يفةقلحهلتناك.هريغويفوسلاناشعوورمعوبأ:هنعذخأ."عويبلاواياصولا"

ءرسلاوهقفلابتكيفةيدقعوةيهقفءارآوىواتفهل.راثآللاظفاحايوارناكوء"نيتراز

.۳۷٠٠٠٥/٥٥0ت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا

.تابقرلا:م(۲

الإطقستالدابعلاقوقحو«نيدلانعائزجهلعجيورجألااذهخيشلازيجيفيكيردأال(۳

هدابعوهللانيبيتلانويدلانعئزجتاهنوكخيشلادصقينأالإء؟!اهلهألإملاظمادروةللاحللاب

.ملعأهللاو«تاعاطلالعفبنیريتلارئاغصلانم

OYTURN¥
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[نامیمجسنبهللادبعدَّمَحُسيبألئاسم]

ريخمهانوفلاح:لاقلجري:ناييمجسنبهللادبعدّمَحُميأخيشلانعو

بّوصيناكاذإكلذكو.»نعطهنموهو«كلذبرُفكَي:لاق؟اذكواذكيفنم

.مهليواقأنمهنأكلذنبيلو«مهايتفبىتفأاذإمهججُح

كلميهنأ؟|هلاهبراقأةرايزعنمهبدارأاروقعابلكبسكلجريف:اضيألاقو

.كلذبكلهيهحرلصيلنمكلذكو.كلذب

.كلذبكلم(هّنأ)ةنتفلاهيفلزنميفتابلجركلذكو

[ریغملانبومحىواتفولئاسم]

.كلاهوه:لاق؟قفشلالاوزلبقرتولالصلجريف"ريغملانبوكنعو

‹تاداقتعالاكاهيلإةدنتسملاةيعطقلااهتلدألاهيفًاطخلاسانلاعسياليتلاةيلوصألالئاسملايفاذه(١

هركذيساككلذبرفكيالفليلدلاةحصوةوقلةعضاخاةيهقفلاتاداهتجالانمةيعرفلالئاسللااّ

نوهمجادنعبيصماهيفدهتجلكفاهيفًاطخيالداهتجالاويأرلالئاسمنل؛دعبايفخيشلا

.ملعأهللاوءاهنوشيعياوناكيتلانتفلاوةيعامتجالاعاضوألانممبانَكِلَديفديدشتلالعلو

«تفمخيش:(ه000-000)١1ط«ينالجراولايسوشنلا(زعملا)ريغملانبوُو.ةريغملا:م(٢

يأخيشلاتافلؤمهيلعضرعتتناكو«هريغوليعامسإنببويأرصاع.نالجراونمملاعو
ريسلابتكيفةيهقفىواتفوءارآ:هلو.اهحيحصتواهيفيأرلاءادبإلحاولألايفدحأسابعلا

.۳۲۷۳/٠٦۲رت(جن):مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاوهقفلاو

رثكأو«مكحلاسفنذخأتاهدنعفءةسمخلاضورفلابقحلمضرفرتولانأبلوقينمدنعاذه(۳

.ةدكوُمةنسُهَنألإضعببهذو«ضرفبسيلوةبجاوةّنسهنألَعةيضابإلا
E)OH CKC9OX CK) CX۹3 C3OKCD CK Y3
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6لوقوادابلشلمرا ؛كلذبكلي:لاق

لستخيامرادقمبلسفلانعرخأتفءةبانجهيلعتلزنلجريف:لاقكلذكو
.كلذبكلمهنأ)هيف

.هبریصع:لاق؟۷شْیَرُمُلاسبللجريف(ریغملانبومنعو)

نيبعكلاىلإرذعريغنمةّتحلابىّتحتوأءهيديوأ)هيلجربقفصاذإكلذكو

.(ایصاعنوکی

0

لولوةئالثلعافينبجعي:لاق"”ىسومنبنايلسنعو

ءاهتقونعةالصلاريخأتكءامتقويفهيلعهللاهبجوأضرفريخأتيفاببسهريخأتناكاذإاذه(١

.ملعأهللاوءالفَكِلَدريغيفامأ«ناضمرراهنيفَكِلَذناكوأ

شيلاِلاَكشَأىلعهيشَوطوطخويشَوُملاُدْملا:ليقهةسبلألانمعون:شّيرُملاو.شيرطا:مديف(

ةربابجلاسابلنمهرابتعالَكِلَذسبلبنايصعلابهيلعمكحلالعلو.(۱1۷/۲۳۳شير«سورعلاجات:يدييزلا:رظنا)

نعنعللاءاجدقونهبهّبشتلاوءاسنلالاعفأنمأل؛اهدعبيتلاةلأسللااذكو.نيربكتملاوأنيفرتمل

.ملعأهللاو«ەءحيرخب»ءِلاَجّرلابِءاَسَلانمتابعِوءاَسَلابِلاَجْرلانمَِهبَمَمْلل#8ينل

خيشوميكحملاع:(ه٠0٤-040)۹ط«عيبرلاوبأ«ينيجردلاينيغلزلارمعنبىسومنبنايلس(۳

ماعلاوخأوهو؛نالجراوىرقىدحإ"سوطامابنيت"'بًاشنودلوهنکل«نیجردنمهلصعرو

ناك.هريغوينالجراولاىيءايركزيبألاثمأهرصعخياشمىلعملعت.ىسومنبفسويهيقفلا

ءايركزوبأهنعاهاورةيخيراتتاياوروامكحواياصوانلكرت.غيرأيداوبولجأيفميلعتلاةقلحخيش

هصالخإل؛نالجراوبءاعدلايباجتسملانيعبسلادحأوهو.هنعامهريغوتاقلعملابحاصوينايسولا

٤١٥٠۳/٦۲٤رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.هعروو

5r 32 1£2 |E172£3r19360 (CER ¥3 CK2337
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فرکينمو؛يحوهوهتجوزقادصىطعينم:اهلعفأ

.فايضألاةّدَعذخأىلإردابتينموءةميزحلادعبفصلا

حومالسأإلاةمرُخ:ناصقتلاالإنامزلارخآيفنددزيالةثالّك:اضيألاقو

.ماحرألاةلصوللا

:نهيففلخابهللا(لُجعي)تاقفنثالثلاقو

لجروهجرفةفعوهنيدةنايصلنّيدتفةّتعلافاخلجر"

هيفنفكفانيدذخأنمومهعبشأفانيدذخأفعوجيفهلايعىآر

."اتم

”ىسوفنلاءنبميحرلادبعهعموسلاجموي|تاذأوهانيبو

.نهلعفأ:مد(١

هللالَعٌقَحٌةكَلَك»:لاقءةريرهيبأقيرطنم#يلالوقيفكلذهبشييامهيفو(۲

«َفاَفَعلاديرييذلاُعِكاَشلاَوءاَدألاديربيذلاُبَتاَكَلاَوهللالبيسىفُدهاَجُلاُهيْوَع

.٦٥۱۷حدتاهجلالئاضفباتكيفهريغويذمرتلاهاور

دعي:ت)١٠ط؛مساقلاوبأ«يسوفنلايتارملاروصتميبأنبرمعنبميحرلادبع(۳

ةقفرملعلاذخأ.ايبيلةسوفنبنيقداصلاةّمئألانمةودقهيقفوملاعخيش:(ه٤

ةبازعلانم.ىسومنبنايلسووافينبدعسونالسيودّمَحُميبأنعةتسلاةبازعلا

هل."عويبلاواياصولا"باتكيفنالسيومهخيشهبمهبيجيناكاماونودنيذلاةينامثلا

يبأهخيشدعبيفوت.تاقلعملاوريسلابتكاهتركذلئاضفوتاماركورابخأوتاياور

ريسلا:يخاشلا..١/۷۲40(خم)ريس:ينايسولا:رظنا.دّمَحُمنبدمحأسابعلا

۲/١۳٦۱۱.
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ۍىديساي:لاقف "”نيجههاتذإ""تطاوامت"بارحميف"”يشمير

.عايج؛كفايضو

.ارعشوارتهتلمحهاطعأفرادىلإهبىتأف/١۱۱/«ینعبتا:هللاقف

.ریشي:مد(١

كانه:ينعتفء"تطّوَأ"و"امت"نيتملكلِةيربربلابمسقتاهلعلو:تطوامتوأطوامتوأتطاوامت(۲

لاقو.ابةقصتلملاوةبيرقلانالجراوىرقنمةيرقٌطاوامتٌدعتو.ةهجلاكلتيفهلصوأهلص

كانهلبيرثدنتمهنأباوصلالعلو.-ركذاكداليملل١٠نرقلادعبترثدنااهن:ةنابصعوب

ةقصتلممسالااذهبىّمستةيقرشلاةهجلانمنيسيسينبشرعةيحانبنالجراويفةقطنممويلا

دحأنعهريسيفءايركزيبألوقيفايلجَكِلَذحجرتيوءةدوصقلملايهاهتَأرهظيوءرصقلاروسب

نبقاحسإيأدنعطاوامتدجسممادقمويتاذتدعقف«؛نالجراوىلإتلقتناف":لاقخياشللا

نالجراومدقهنأهئفلخينبديعسحونيبأخيشلانع":اّضيألاقو"ءاجريبأنبقاحسإ

ماقماعسياليتلانئارقلانماهريغو"طاوامتةيقاسيفنوشوتيونولستغياموقىأرفارئاز

ء٤/۹جقف)(بويأنمحرلادبعحت)ءةمئألاريس:ءايركزوبأ:رظنا.ملعأهللاوءاهركذل

.۸۳«نالجراوبةراضحلاملاعم:ةنابصعوب.(٤١/۷حج

ةَمَألانمييرعلانباوهوعانّجُهعج:نيجشا(٢ دلولاسيلفتنصحاذإف؛نّصُحتاليتلاةيعارلاةَم

برعلاناولأىلعبلاغلاَنأل؛نيِجَم:ةّييرعلاريغنمّيرعلادّلَولليق:دّرملالاقو.نيجب

نمودبعوهفدبعتساوهيلعبلغتنماموءهاوبأووهكلمينمنقلا:يئاسكلالاقو.ةمْألا

«فيراعتلا:يوانللا.(نجه)؛يرهزأللةغخللابیذہتوءْنبعلا:رظنا.نيجهيرعهوبأوََمُأمَ

۱0.
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.خيشايكلعفتوكشدقل:ميحرلادبعهللاقف

.فلعيامهعفنيالأشوشخملالمجلاىلعفاخأينإ:هللاقف

.داصحلاوجريوعلقيقفانملاوءداسفلاىشخيوعرزينمنمؤملا":اضيألاقو -

."حلطيفةسائرلابىهنيورمأيقفانملاو«حلصيفةسايسلابىهنيورمأينمؤللا

."هناسلفرطىلعقفانملابلقوءهبلقءارونمنمؤملاناسل":اضيألاقو -

نإف؛هناوخإوهباحصأىلإرظنافلجرلالاحملعتنأتدرأاذإ":اضيألاقو

بحاصنإوريخهنأنومعزي(سانلا)ناكنإو؛مهنموهفرارشألابحاص

."رارشألانمهنأنومعزيسانلاناكنإومهنموهفرايخألا

[ةبحصلااباطخلانبرمعلوق]
امثالثىلعتفلحول":لاقهنأهلتباطخلانبرمعنعيورو

:)ثنحلانم|نهيفإيسفنىلعتفخ

.ةرخآلايفهباحصألايندلايفلجرلاباحصأنأ-

ةرخآلايفهيلعةداهشلايهايندلايفلجرلاىلعةداهشلانأو-

."ةرخآلايفتستايندلايف"”هبويعترتشنمَنأو-

َترَولجرلالامىلإرظنتال":لاقهنأاضيأىسومنبنايلسنعو

.ثنحأنأ:من(١

.هبونذ:مد(۲

AERAENE RNE
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نأدبالفءارقفلالاعفأهلاعفأواينغناكنإف؛هفورعموهلاعفأىلإرظنا

اينغنكيملوءاينغألالاعفأهلاعفأتناكنإو«هدعبهدلووأءاريقفتومي

.'هدعبهدلووأءاينغتومينأدبالف

٩[نیینایسولاسارفويلماتتایاکح]

ریشک-**'اّیلم“”سارفهمعنباناکوءاريقفاكولعصناك”يلماتنأانغلبو

هعمو‹يلماتهعمجرخف«ناوريقلاابديريرمتلابةلفاقسارفرقوأف-لاملا

ورمعيأ:هخويشنعاهاوردقوء١۱1٠-١/٤٦١۱ينايسولاريس:يفاهيلتيتلاوةياورلاهذهرظنا(١

.هعجارف؛ليصافتلاضعبيففالتخاوديعبدحىلإهباشتنيتياورلانيبو«عيبرلايبأوحونيبأو

نیسیوينبنم؛يخسلموهيقفخيش:(ه٤٠٤-۸٢٥۳ط«يلموبآ«ينایسولا(يلمت)يلمات(٢

رزخيبأ:نعملعلاذخأ.نونجحلاصابأوليغنزنبديعسحونابأرصاع.يسنوتلاديرجلاب

ايقيرفإبرغبونجبتكمداتلِرفاسعلهيلعهللاطسبٌمُتهرمعلّوَأيفالقماربقفناك.الغي
لاماذه":اهيلعبوتكمرناندلانماسایکأةنسلكنيردسنبیسوملإثعبيذخأفءارجات

ةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفهرابخأتركذ.نيملسمانمءارقفلالعاهقّرفيف"هللا

.۷٦۲۹/۲٠۲ر(جن)مالعألامجعم:ثارتلا

اهيفركذيتلاةياورلاهذهنكلهبفّرعوأهركذنمدجأمل:(ه٠٠٤-٢٥٤)۸ط«ينايسولاسارف(٣

.ملعأهللاوكِلَذدعباخسهلعلوءارَتقماحيحشارجاتناكو«يلماتمعنباوهف«هتايحنماثيشانتطعأ

اثلمم:م(٤

ةنسعفاننبةبقعاهانب.ملك١٠٠يلاوحباهنعدعبتءةروهشملاسنوتندمنمةنيدم:ناوريقلا(٥

دولجلاةراجتبمتهتءةليمجلااهتعانصواهسرادمبةيمالسأإلاةراضحلارصعيفترهتشا.ه٠

۷/١1٦۰.۹‹نيرشعلانرقلافراعمةرئاد:يدجوديرفدمحم:رظنا.امهريغوحلبلاو

f7 £ 73 55, n۲3 37£ AA 2)88 201K3C80
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نم*ابیرقاوناکلفهلامجضعبىلعهلاهلمحيسارفناكو«رمتلانمةرارغ

ىسع:لاقف‹(لئاّس)مهشورعضعبيفمهوفقاومهيلعفقوناوريقلا

.كنعانلغُشدقل:سارفهللاقفكيهللءيش”مكدنع

امدريلوسارفكلذدنع”دّرَحف؛اهنمهمعطأوةرارغلاهلحتففيلماتهاعدف

؛يتفلاخمالإكضرغامو!!؟تنأهتمعطأوءانأهتفرصءريقفاي:لاقف«لعف

.مويلاكلذدعبهترارغ[هل]لمحيالأمسقأف

ء؛هلاهلمحينمو«لضصوتتفيكو«هترارغبتهمامومغميلماتتابف

لامنعكينغيو«ريزغلابكيتأيهللانفربصا":لوقيالئاقعمسف
.'"سارف

اهلمحفهترارغىلإدمع«سانلاليحرلبق/۱۲/ليللارخآناكلف

لَك«(داو)ناوريقلابرقباذإوءةلفاقلامام|ناكو|ءراسوهرهظىلع

ىلعرموءهعطقىلعةلفاقلاردقتألىَّتَحعاملالمحدقهباذإف«؛يلماتهعطق

 

.بيرقب:دك(١

.مكدنعأ:مد(۲

هنموةردقلاعمعنملا:ليقوءدصقلاوه:ءارلانيكستبو«بضفغلاوظيغلا:وه(حتفلاب)درحلا(٢

ء«برعلاناسلو؛(درح)حاحصلارات:رظنا.«نيرِداَفٍدْرَحلعاوَدُغَو»:ىلاعتهلوق

۳١٤-٤۱.

.ال:ك(٤

.مهمامأ:ك(٥
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Esera ةوعدلإلم)تايلورورابخل)رف(تاقلعملاباتك RTE

.رمتلاىلإ”نيقّوشتمسانلادجوف«ناوربقلالخدىّنَحهلاح

ةنةناغىلإهُجوتوناوريقلانمجرخو.دذعلاباهعابهنأانغلف

ةدلجةرشعتسهدنععمتجاىَتَحءةدايزلاوءانلاىلعهلام(ناكف)

."|هللالامإهللالام"اهعيمجىلعبوتكَم«بهذلابةءولم

هنعاهعفدينأهرمأيو"”نيردسنبىسومىلإهلامةاكزلسريناكو

ريشككلامنإ؛ءيخأاي:هللاقو«ىسومهيلإبتكفءاهقحتسينم
.؟!لعفتاذامرظناف«ليلقكءايلوأو

نم”سجنلالسغيهتيأرنملكنأ:رزخيبأنمتعمسهيلإبتكف

كلذهلمفدتنأزئاجفءةريبكهلدهاشتملو«هبايث

.نيقاتشم:م(١

عمتجيربتلادالبةباوبنادوسلادالببةلصتم«برغملادالبيونجيفةريبكةنيدم:ةناغ(۲

ينايسولاركذدقو.٤/٤۸٠ءنادلبلامجعم:يومحلا:رظنا.ناكملَكنمراجتلااهيلإ

ىلععقتيتلاتكمداتىلإبهذهنأ:(۱/۹ث:خحم.١۱1٠-١/١١۱خم)هريسيف

ءةحخصلانمبرقيامالكو.اموينيسمةريسمةناغنعدعبت«نادوسلادالبقيرط

.عجارف‹نيتياورلايفثادحألانيبريبكلافالتخالاظحالملانكل

هيقفماع:(اه٠٠٤-۳۵۰)۸طنارمعوبأ«يماحلاينايسولانيردسنبیسوم(۳

؛ىسومنبنوراهىسوميبأملاعلادلاو.ةيسنوتلاةّماحلابنايسيوينبنمعروظفاحو

رابخأهلو«ينايسولايلماتةاكزعزويناكوءركبنبدَّمَحُميبأوديعسنبفلخيرصاع

.۲/٠۷ءريسلا:يخامشلا.١٤١ء(خح)ريس:ينايسولا:رظنا.ريسلابتكيف

.ةساجنلا:مت(٤
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نإ:لاقف«كلضفديرأكنج:هلاقفةوعالالهأنمخيشءانا

هاطعأفكلذنعیبآفءتئشامذخف«تيبلاكلذلخدافةاكزلازاتتنك

.”يخسينغبسانلاعمسيملفءاخسلااًمَأ:هللاقفءارانيد

[ناميلسنبدمحمهللادبعيبأمكح]

€

:لاقهنأ“نامیلسنبدَّمَحُمنعو

ءايركلافهلعجحيملوء؛عضاوتلافمالسإلالعجيذلاهللادمحن"

لعجيذلاهللادمحنو.”ةجاهنصوبرعلااتمعنربكلايفناكولو

؛ينودملاتيوكصمتنبفلجهدلاووه:ليقو«فلخينبديعسحونوبأ:وههءاجيذلاخيشلا(١

.هرظناف«رخآضرعوظفلبهتیاورتءاجو(۹/۲ث:خح)ينایسولاَكِلَذركذاك
.دیرت:مد(۲

.شيفطابطقلابيترتنمحيحصتلاو.ايخسانع:م.ايخسّينغ:دك(٢

.نميحسميكحوهيقفملاع:(ه٠٠۳-٠٠۳)۷طادبعوبأ«يسوفتلاناميلسنبدّمَحُم(٤

يفتاياوروىواتفومكحهل.هلامنماهوسكيواهمعطيواهمّلعياهبةقلحهلتناك.ناليدبأ

.۷۸-۲/۷۹نيسلا:يخامشلا.۱۳ثء(خحم)ريس:ينايسولا:رظنا.تاقلعملاوريسلابتك

.ربكلا:مد(٥

.هوعنلكلذيف:ك(٦

لإاولحترا؛نميلابرعنمريملِاهبسنعفرت«ربربنبسنربينبنمةليبق:ةجاهنص(۷

مملومههوجونومشليمهنالقوحنباىرىيو.ةفوسموةنوتل:مهنموءارحصلا

دلبنمربتلابنيعجارلانمولمحولمجلكنمةراجتلابمهْيَلَعنيزاتجملالعمزاول
كولمةدميفةجاهنصةلودتناكدقو.مهنوؤشضبماوقَكَِدَو«نادوسلا
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a ریم N ید٤3 LRA eNت ید 9

 



ا157aر1ب۹Êrہ3چوا
EمNFANNم۹

E27ملا((تاحأابخأ(اتاقلعملا(باتڪ۳6Fa۹7 تادبووب)خلللهاتايلورورابخلرف3ئرکا

."نيرفاسملافالتخاكةوعدلا۳فالتخا

[ينينحةمحريبآیواتفومکح]

فاركذ:ةئالثلاعألاديس":لاق|هّنآ|”ينينحةمحريأخيشلانعو

.""”كسفننمفاصنإلاوءخألاةاساومو

باتكةوالتوللادجاسمةراع:ةثالثرضحلاةءورم":اضيألاقو

.هللايفناوخألاذاختاوللا

امريغيفحازملاةرشكو«قلخلاٌنسحوءدازلاٌلذب:ةئالثرفسلاةءورمو

.(هللا)طخسي

ةيهادناكوءيجاهنصلادانمنبيريزنبيواز:ةطانرغبمهكولملّوأو«فئاوطلا

ةنيدمدعتقاو؛ةكلممماقأوكلذركتنأوءاهيفاوثاعوةريبلإةنيدمهباحصأبرخ«ربرلا

دبتسافسوبحهيخأنباةطانرغبيقبوةيقيرفإىلإسلدنألانملحرفءةطانرغ

:يبرغملاديعسنبا:يفاهرظناةريثكمهرابخأوءاربكتسمًارابجاسرافناكوءاهكلمب

:لقوحنبا.٥۲صءنادوسلاخيرات:يدعسلا.١/۱۲۸«برغملالحيفبرغل

.۲/۷۸۲‹؛ىشعألاحبص:يدنشقلقلا.۹ص؛ضرألاةروص

نمققحمةمالعملكتموميكحهيقف:(ه٠٠1-٠00)۲٠طةمحروبأ«مساقلانبينينح(١

نبدمأ:نعىور.اهنمذخأوفسويبوقعيابأويفاكلادبعرابعابأرصاع.نالجراو

:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفةريثكةيهقفلئاسموامكحءايركزنبىيجيءايركزيبأو«فسوي
.۲۱۷٦۲-٥٥۴۳/۸رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج

.سفنلا:مد(٢
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ككولزماتيوبوراخلرفتاقلمملاباك GOOباڪويوونبو
نسحو«ىذألافكو«بيرلابانتجا:ّنهعمةبرغالةثالث":

.””"بدألا

[هئانبألدنسلاميكحةيصو]

‹ملعلااوبلطاينباي":-ادلونيعبرأاوناكو-هينبلدنملاكلملاقو

(موق)رايكاونوكتنأسعفكيلاجاجالموقرافصمتنكنف

.مكنع!ینغتسيالنيرخآ

نإف‹(العو)اقذحمويلكاودادزتبتكلايفرظنلااورشكأينباي

ولحجلاو«عاجشلالطبلاو؛ملاعلاهيقفلا:ةبرغلانوشحوتسيالةئالث

."يأرلاجرامريثكلاناسللا

:ملعلانهياوقفاوةثالثربربلالاعفأنم":اضيأةمحروبألاقو

اوقلأةالصلاتقوناكاذإف/۱۳/ءهبايثسجنتفضرمُيلجرلا-

.ارهاطابوهبایٹقوفهيلع

هلسيليذلانيكسلاريغهعمسيلءةاشحبذمهدحألضرعيو

ةمحريأىلإسيلو«ينالغولاحوفنبفسويبوقعييبأىلإريسلابتكيفلوقلااذهبسن(١

."اضيألاقو":لقيملو«"ليقو":هلوقبكلذيففلؤملاىّرحتدقو«كلذمهوتيالىتح

.مكنعينغتسادق:مد(٢

.اونغتسی:مد(۳٣

.الإهعمنکيملو:م(٤
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.ےنراہمسمر!

لقیالف(ةوعدلإله)تايلورورابخ)رف(تاقلعملاباتكeeت

.ةقرخمئاقلاعضوميف(نوقلُيمهتإف)مئاق

نمەجارخإدعبەوحبذانينجاهنطبيفاودجوفةاشاوحبذاذإو=

."همانطب

عفرلابارقيهمةاكذنينجلاةاكذنأ:(ةلأسملاهذه)|نينجلا|يفءاجو

نمو.حبذيالفهّمَأةاكذيههتاكذ:هانعمإف|همأةاكذإمفرنمف؛بصتنلاو

.اهدعبحبذُينأ؛هجولااذهىلع(هب)لومعملاومَةاكذك:هانعمفبصن

ءةعيدولا:َنفحلصيامنهيفلمعُيثالث":لاقهنأاضيأةحريبأنعو

.ميتيلالاموةاكزلاو

؛ثرحلايفعييضتلاو«نيرازحجلادنعفوقولا:رقفلاندريةئالث":اضيألاقو

.ثانإلاعيبو

:'””رعاشلالوقركذو

٩رذبلانمزهے“طيرفتلاىلعتمدنادصاحترصبأوعررتملتنأاذإ

.ىرخألاخسنلايفديلابهنعربعامكنيكسلاضبقموهمئاقلاو.ديلا:مد(١

"...نينجلاجرخاذإونينحجلااهنطبيفنوكيةاش...":مهد(۲

.رركم"هنأ":ك(۳

.دشنیو:مد(٤

.ضيرفتلا:ك(٥

ةبئذلانباو«ينابيشلاةلعونبثراحلاو«يعازخلالبعدمهنم:ءارعشةدعىلإبسنيتيبلا(٦

.۱۷١٠صءةروهشملاتايبألا:يشدندلا:رظنا.يمرحجلانونجمنبرماعو«يفقثلا

EADOH CH N HD CKD EXD CKD OX OX COKRCOU
TF اررل اكمسس2هک۱۷tzار



ءاسنلانّيزونادءاسنلاكلهأونالالاجرلا1ك:ليقو

."”ناضيبألا

[رهشأةتسللمحيلعداهتجا]

)رمعناكوءاهتخأرمأيف|هلأست|بلاطيأنيلعةأرماتءاجو:(لاق)

.تجّوزتموينمرهشأ"ةَّنسىلعاهلمحبتعضوذٍإءاهجربمه(دَق

.ةبعكلابروتّجن:"لاقف‹(ةعاس)نآرقلايفهركفىلعلاجأف

َنوُتاَلَيُهلاَصْفَوُهَلَْولا:لوقيىلاعتهللاتدجو:لاق؟كلذفيكو:هلليق

ةدمتناكف4نْيَلِماكنْيلْوَحَنُهَدَلوأنعرُيتاَدلاَوَلاَوِ:لاقوارك

.رزاجملاهذهومكايإ:مد(١

.ةرارض:ك(۲

.ةضفلاومحشلا:ناضييألاو.نارفعزلاوبهذلا:نارفصألاورمخلاومحللاوه:نارحألا(۳

لاقي:هريغرمخلاومحللاِنارمحألاٌلاجرلاَكلهأ:يرهوجلا"لاق:(رمح)برعلاناسليفءاجو

اذهرظناو"نادوسألاءاملاورمتللو«؛ناضيبألانبللاوءاللو؛نارفصألانارفعزلاوبهذلل

.٥/۳۹رمحةغللابيذهت:يرهزألا:يفىنعللا

.ةتسلدلوبتتأذإ:مد(٤

.تلاقف:ك(٥

.١٠:فاقحألاةروس(٦

.۲۳۳:ةرقبلاةروس(۷
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‹ةعاضرلاةذماهنمنورشعوةعبرأ:ارهشنوثالثاعيجعاضرلاولمحلا

”صاّوغلاصاغدقل:ليقف.رهشأةَّسلمحلليقبو

رخآلمحبتّنأاهتأبتكلاضعبيفتدجو:ةمحروبأخيشلالاق

.ةذملاهذهىلع

سيلاذهنأانلفلحا:هلاولاقفءةبلاغلاةدّرسملاهتذخألجريفو-

-هولتقیلهورسألجرل-نالفپ

نعىبأيذلا(لجرلا)نأبتكلاضعبيفتدجو:ةمحروبألاق

.لوتقملاةّيدلنماضو«كلاههنأنيميلا

ال/١٤۱/مارحبئطُوجرفلك:لاقهنآ[ديزنب]رباجنعيرو-

8هللالوسرنعكلذ(لثم)|تدجوأ:ةمحروبألاق.دلوامولك

                  

ةرشعهيلعنإ:ةفطنلا"'تطقسأفةأرمابرضلجريف:ةمحروبألاقو

هيلعفةقلعتطقسأنإو.ارانيدرشعةعبرأ|هيلعف|'هةجوزممتناكنإف.ريناند

ً 2

َنوُمالَتُهَلاَصْفَوُهَلَحَو»:لوقيهتدجوو«ْنْبَلِماَكْنْبَلوَحَنُهَدَالْوَأضُيتاَدلاَوْلاَو :مد(١

.نيتنسللارهشنورشعوةعبرأاهنماره

لقأيفءاجامبابءهننسيفيقهيبلاو.٤٤٤۳٠٠۷/٠٠۳حءهفنصميفقازرلادبعاهاور(۲

.٦۳۲٥۱۷/٤٤٤حلمحا

طقستفةأرلابرضي:مد(٣

.«جاّنمأل:هلوقبهنعهللاربعامكةضيوبلاوةفطنلانيبطول:يأ."اجزتممناك":مد(٤
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25اوعلالهأتاياورورابخ)رف(تاقلعملاباتك

داكإو.ارائيدنوسيرأهيلعفةفضم*!تطقسأناوءاواني»نورئوةي

 

تبنأنإو.ارانيدنوناثهيلعفارّرصمناكنإو.ارانيدنوّتسهيلعفادتممطقسلا

.ةلماكةَيِدُفحورلاهيفخفننإو.رانيدةئمفرعشلا

ةنستسرُغذنمةسرغللناكنإ:ةسرغلا(لا)دسفيلجريفلاقو

ةنالثفنينسثالثناكنإو.نارانيدهيلعفناتتسناكنإو.رانيدهيلعف

امو.ريناندةسمخفسمحناكنإو.ريناندةعبرأفعبرأناكنإو.ريناند

.اهتميقفكلذىلعداز

باودوقبولامجومنغنيب«(موق)ةيشامهتلخدعرزيفو-

.كلذيفرظنلامهمزلياهتَأ؟هتدسفأف'”اهلجرأبهتئطوف

روشلاو.مهاردةعبرأدحاولالمجلاو.مهردبهايشرشع:رظنلاو

ف:ليقو.(مهرد)تفصنلومهردرفاحيذلكلو.(”مےھرددحاولا

.مهاردهنالنكملا

.ناک:مد(۱

.دتماناو:مد(۲

.نهلجرأب:مد(٣

.مهردروثلکلو«لمجلکلمهاردةعبرأو:مد(٤

ىثنألا:يرهوجلالاقو.لسنللذختتيتلاةنوذربلاوسرفلا:ييهوكامرأوكمرعمج::ةَكمَّرلا(٥

ء١٠/٤۳٤‹ناسللاو.۲/84٤ةغللاسيياقم:سرافنبا.٥/۳۷۰«نيعلا:رظنا.نيذاربلانم

.(كمر)
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TG.)ہفتاقم ZRةوعدلإلهتايلورورابخ)رفتاقلعملاباتك4ErHRSRT

غیرماك

[رکبيبأنبركبمكحوتاياورولئاسم]

نمناکو؟هلاحيهرووضعهنمنابلجريف:“”رکبيآنبرکبنعيور

.[هب]ٌفصي:وهلاقوهبلصُيالهنأمهباوج

حلاصوبأو«"”حمسلانبىسيعیسومويأوهیضمو

يقرشلابونجلابةقطنميهو.ةَحخبّسلا:ةيربربلابغيرينعتو:غيريداووأ؛ْغيِرَأوأغير(١

اہبمايأةسمخةريسماموطملك١١٠وحناهنعدعبتوءالةعباتنالجراوقرشيفيرئازجلا

:يسيردإلا:رظنا...ريغملاونيسامتوترقت:مويلااهندممهأوةريثكهايمولخنوعورزوثورح

.١/۱۳٠نادلبلامجعم:يومحلا.١١۱«نادوسلاضرأوبرغللا

نمهلصأ؛غيرأنمميكحهيقفوملاعخيش:(ه٠٠4٤-٠٥۳)۸ط«يئاطسرفلافسوينبركبيبأنبركب(٢

سوطامنبنايلس:نعملعلاذخأ.ةبازعلاماظنعضاوءدّمَحُمهللادبعيبأدلاووهوءةسوفنءاطسرف

اهضعبركذسانللصيخرتوريسيتاهيفةريثكىواتفوةيهقفلئاسمهل.هّللادبعوبأهنبا:هنعذخأو.ةسوفنب

۲/۱۷۲ء١٠۲۱رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعج:رظنا.تاقلعملابحاصوينايسولا

نمدهتجمبعروتفموهيقفملاع:(ه۳40-٠٥0)۸ط«ىسوموبأ؛يغاوزلاينابرلاحمسلانبىسيع٢

حلاصابأبحاص.ةسوفنباجسيروسميبأوسوطامنبنايلس:نعذخأوءةغاوزبًأشن.ةبرجبنافّرِإ

نبهللادبع:هنعذخأ.نايلسمهذاتسأدنعمهلئاسمضرعاودارألركبيأنبركبومساقنبركب

ةنسةبرجىلعيجاهنصلاعملاموجهيفدهشتساءاّيتغاعاجشايضاقايلاوناك.هريغو...جونام

بسنيهيلإوتاقلعملابحاصوءايركزوبأاهضعبدروأهقفلاوةديقعلايفلئاسموىواتفهل.ه١
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©ل5CRلةوعدلإله)تایاورورابخ)رف(تاقلعملا(باتڪ4راو27ًو
شش

ةسوفنلبجبمهلئاسمضرعنوديري“'ينسارهيلا نبادنعس

لاقفءةتيمفوصلسفختةارماىلعاوزاجف؛"سوطام

يف”لسفغفُتىَتَحةتيلافوصرهطتال:ةأرمللركبباحصأ

؛روهشمتفمهيقفودهتجمملاع(م۱۰۳۹/ه١٤٤:ت)٩ط«حلاصوبأ«ينسارهيلامساقنبركب(١

دعبةبرجعماجيفسرد.نوقرزنبنايلسو«سوطامنبنامیلس:نعذخأ.ةبرجبنرزيينبيفدلو

.نالسيوهنباو«جونامنبهللادبعو«ةبازعلاماظنسسؤمركبنبدَّمَحُم:هيديىلعجرت.هسيسأت

زعملاموجهيفم۹/ه١۳٤ةنساديهشتام.يهنلاورمألاىلعصرحيو؛ماكحألاميقيناك

.١۱۷-۲۱۸۲/١۱۷رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ةبرجىلع

ةريسمبونحلاوحنلاشلانمدتميءةروهشلماايبيللابجنملاعلبج:ةسوفنوأةسوفنلبج(۲

سورش:ناتريبكناتنيدمهيفءةبرتلاةبصخءلالظلاةفراو«هكاوفلابةّينغةقطنموهومايةئالث

ذنميرعلابرغملابةيضابإلالقاعمنمميظعلقعميهو.ةيمتسرلاةلودللنيتعباتاتناك«وداجو

مجعم:يومحلا.۹۳-۲۹؛ضرألاةروص:لقوحنبا:رظنا.اذهانمويىلإلوألادهعلا

.۲۹۷-٥/٦۲۹‹نادلبلا

نميکذهيقفمكاحودهتجمملاع:(ه٠٥۳-۷)۳۰۰ط«ییحیوبآ«يسورشلاسوطامنبنايلس(۳

تفرشأنأدعبيضابإلابهذملاشعنأ.(م٠۸۹/ه۲۸۳)ونامةكرعميفنيجانلانم.ةسوفن

...حمسلانبىسيعوءاجسيروسموبأو«مساقنبركبحلاصوبأ:هنعذخأ.لوفألاىلعهسمش

نمبانكقبيلوءةيضابإلانادلبلكءايتفلخدو.ةسوفنلبجمكحهيلِإدنسأ.مهريغو
هقفلابتكيفةرثانتمةريثكلئاسموىواتفو«نيدلالوصأيففيلآتهل.هلاوقأنموليتاهمألا

۷٠٥٠۳/٠4۲رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ريسلاو

او

رت:ك(٥
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ةبرتو"”دحاوبيضقيدحاوعضوميفةدحاوةّرمكفوص

4

C
t

2
5

(7

.كفوصيعفراوءةدحاو

هادیو«سجنهيفمميتيذلاعضوملانإ:سجنهدييفومّميتلجريئاولاقو

.هئزبيالهمّميتوءةرهاطريغ

.همميتهأزجأوهيفمميتيذلاعضوملاوهاديترهط:ركبلاقو

نملجرمهعمو

نمتجرخيردأال:(لجرلامحللاقف؛ةالصلامهترضحو)ءاوشمفءاهلهأ

ىلعكتّينو؛تعطق:ركب(هل)لاقف.!!لصأ“فيكيردأالوالوأ”لايمألا

يشنش":هللاقي/٥٥۱/عضومنمهباحصأووهجرخو

.'دحاوبيضقبءدحاوعضوم"-:د(١

يهو:"ريشأ"هلعلو.ريشمش:بيترتلايفو.ريشم:م.ريشاش:ديفو.لصألايفاذك(۲

دقو.مويلاةركسبةنيدماهتمصاعو«نيتلحرمبغيرأنعدعبتيتلايريزينبةمصاع

ةنيدملا"ةوازفن":مسابعضوملااوركذوءةياورلاهذهينيجردلاوينايسولاىور

ثالثسباقنمو«برغلاوحنمايأةتسةريسمبناوريقلانعدعبتيتلاةيسنوتلا

.۲/۰٥۳:تاقبطلاو.۳۵/۱(خم)ریس:رظنا.نیتلحرمةصفقنمو؛لحارم

يفاهلبقيتلاوةياورلاهذهينيجردلاركذدقو."يلصأاذاميردأالويلايمأ":ك)۳

.ظفللايففلتختاهتَأريغىنعملاسفنب(۲/٢٠۳۵)هتاقبط

.اذام:مد(٤

.تمزع:مد(٥
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3942¿ للدعوة  مأتايلورورابخلرفتاقلعملاباتك HAR

الك[و]ةًلاسملاهذهيفلداجتركبناكو.ريصقتلالص:لاق.معن:لاق؟رفسلا

."!نيهجوىلعهلمحوءهملع(كنيهجوىلع

اركبنبدمحمهللادبعيبأةبوجأولئاسمومكحا

لیقتلاهمحر-ركبنبدمحمهللادبعيبأخيشلانعركُذًم(و)
ةرثكنإفةنينأمطلاةةرثكومكابإ":محللاقفهينبىصوأهن:هنع

نظلاُءوُسُمزحلا»:8هللالوسرلوقل)؛ةدومحمبتسيلةنيئأمطلا

لكف.بحلاقيدصللالإىطعُيالفاومهسةنينأمطلاو«”«سانلاپ

)ل(اوزوجتالوهيفزاوجلابمكيلعف؛هنوزوجتوهبنوفرعتعضوم

."هبنوفرعتاعضوم

كناسلرّهطو؛سانلالاومأنمكنطبضصّمخ":هدلوضعبللاقو

."مهئامدنمكفكّقنو«مهرازوأنمكرهظففخو«مهضارعأنم

.ديدشتلاوصيخرتلانيبنيلوقىلعهلح:يأ(١

.ةينايطالا:مت(٢

يفطايتحالاذخأو«هتاوفنمرذحلاعمهناقتإورمألاطبضوءيأرلاةدوجوه:مزحلا(۳

.ّلعنعباوشلايفخيشلاوبأاورثيدحلااذهو.ٌبحملاقيدصلانمىتحرمألك

يفيوانملالاقو.باهشلادنسميفدئاعنبنمحرلادبعنعيعاضقلايمليدلاهاورو

هنسحو«يبهذلاهفعضو؛هحرشيفيرماصعلاهحّحص:(۲/٤١٤)ريدقلاضيف

.(١/١١٠)ںيغصلاعماجلايفيطويسلا

."...هیفنوفرعت...هزاوجبمكيلعفهنوزوبتو«هیفنوفرعتعضومو":مب(٤

CI) F3 CDK3 C13 O3 OF ^HD ND CKD © KC
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NSNN يويدبييو(ةعدلللهاتايلورورابخلرفاتاقلطملاباتكر

اذامىلإفنريلنمو«بحاصينمفمليالنم":|اضيمحللاقو

ر
هديدری

ې
م

 

كسفننّصوءرقفلاككرتيعمطلاكرتا(و)كلمحيكلالكسفنلج

."كذدالوأكُمدعَيالئلقرطلايف"”فّرصتلا(ةرثك)نم

دقفهيفنكنملاصخرشع":"”'تيدجيت"لهألهتيصونمو

ىلعايندلاراثيإو؛نيدلايفةنهادملاونيدلابلكألا:مالسإلاقراف

ءفرّشلاٌبحو«قلخلاءوسوءةبحصلاءوسو؛ّنظلاءوسو؛نيدلا

."لاجرلاديلقتوةدمَحلاٌبحوءةسايرلاٌبحو

نمرشاوه:لاق؟بونذلانموهلهقلخلاءوسنعلجرهلأسو
.بونذلا

:لوقيءةرشعايتف'”رهظيناكو

.هدالوأدريامیف:مد(١

.ضيرعتلا:مد(۲

يرئازحجايقرشلابونجلابغيرأيداويفةريبكةنيدم:(ةشلثمءافب)تُميِدقَتوأتيدجت(۳
ىلع:رظنا.ايدقةيضابإلالقاعمنمتناكو«ترقتةنيدمةعباتلا"ةعماج"نمةبيرق

.٤١/٤۱۲ح؛خيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعم

.نکت...رشعب:مد(٤

رش:ك(٥

.رهظيولاقو:مد(٦
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هّنِإاّنمسيَل»:يلاهيفلاقامٌلُكَوةريبكهّلُكبذكلا-

.ةءارلا

1اسری
ENي۰رJ“0س N£

ی70وعلالهأاتاپاورورابخ)رف(تاقلعملاباتك2٤ید

قرممل؛سلاجوهومّتيتلابسوجنمعضوميفلصنمو-

تقوجرخىَّتَحدعقورذعريغب"كلذ(لعفاذإو)«ةيناطق

.كلاهوهف[هتالص]دعيلوءةالصلا

یوقتكانهسيلمتنأونحن:لاقنمو=

.كشالبدّيجريغوهف؛دّيجانأ:لاقنمو=

مئاهبلانم(ناک)ولواريخدجالءوسبلقهلناکنمو=

هيفتناكنمنأ:ثنحأنأتيشخامتفلحول":لاقو

تركذاذإوبضخغهبويعتركذاذإنم:ىوقتهعمسيلثالث

اذإفةضغابملجرنيبوهنيبةتناكنموءةّيحهتباصأهموق

."هيلعناعأءوسلايفركذ

نمىلعةّجحلابابيفبيبحنبعيبرلااهاوراماهنمءةنسلابتكيفةريثكثيداحألاوِذَهلثم(١

انرثؤيلنموءانمسيلفانشغنم»:#لاق.(۳٥۷ر)‹نيرفاكباوسيلرئابكلالهأنإ:لاق

محريملوءانريبكرقويملنموءانمسيلفاثدحمىوآوأءاثدحمالسإلايفثدحأنموءانمسيلف

.هنمةءاربلا:هلكاذهىنعم:عيبرلالاق.«انمسيلفانريغص

.نطقلانمعونصملابايثلانمهلعلوءاهيلعيلصييتلاشرفلانمعونهنأرهظي.هتیاطق:مد(۲

.اذه:مد(۳

جووم
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RRRوعدلله)تايلورورابخل)رف(تاقلعملاباتكڪوو

:هللیق«۱(ًنهرئاظنبباجأفلئاسمنعلئسو)//

؟الواهتمًاربيآةريبكلعفوءريخلايفروهشملجريفلوقتام

؟هنمًاربيأءةريبكلعفاذإنيملسمامامإيفتنآلوقتام:لئاسلللاقف

.معن:لئاسلالاق

.هنملضفأوراهشإلانممظعأمامإلا:لاق

؟نامزلَكيفلتقُيَأ«"نيدلانعاطلايفلوقتام:لئاسلاهللاقمث

؟نامزلَكيفلتقيأ'دترملايفتنألوقتام:لئاسلالاقف

معن:لئاسلالاق

.رشأوهنممظعأدترملا:لاقف

ديرةاشنوعبرأيدنع؛خيشاي:لاقف«بعصمينبنملجرهءاجو

؟اهطسوأنموأجرخأاهحلصأنِمفَأءاهتاكزجرخأنأ

لوحلاسأردنعناكالفءةاشنيعبرأكاطعأالجرتيأرأ:هللاقف

|نم

30PANاچ4ا

     :مةئيدرلا|هيطعت|اذامةاشاهنمىنطعأ:لاقفكءاج

؟اهرایخ

.طالتخاوطقس(ك)ةيلصألاةخسنلانمةرقفلاهذهيفظحالنو."رئاظننامثهلو":ك(١

.دترملايف:ك(۲

.نيدلايفنعاطلايف:ك(۳

.يدرلا:ك(٤



۱۱۱
4RNNNE.لا51eراس۱سوسم (اتاقلعملاباتك2د

رف

:وعاتاياورورابخأ لهأتايلورورابخلرف0ِوو

ل

CADERDI

.اهرايخ[نم]هيطعأ:لاق

.اهنمنوكيامىلغأالإطعُتالفءاهكاطعأهللاكلذككلذف:لاق

؟نولماعُيلهءةبيرلالهأنعلجرهلأسو

ىلإرظنىّنَحهيلعرفحَراصف«عوبريرحجیتالجريفتنلوقتام:لاق

؟[كلذ]دعبهيفهديلخديهارتأرححلاكلذتلخدةّيح

.'لماعيالةبيرلابحاصكلذكف:لاق.ال:لاق

هدييقتالنمدنعوأفلاحدنعالإنكيملو«ملعلاضرقنااذإلوقتام:لاق

؟هنم|ملعلا|ذخۇيلهءهتناید

«؛شطعهباصأف«فئاصموييفرفاسملجريفتنألوقتام:|لئاسللالاق

؟هکرتیويضميمُأعاملاكلذبريهارتأءةخبسيفوهاذإفعامىلإرظنف

.انسآوأابذعوأ|اولُحإناكنإهبّرجيىتَح|يضميالإ:لاق

.كاذكلذكف:لاق

|لعبللااهيطعأمأءاهرواشألهفءيشّيلويطعنأديرأينإ:هللاقف

؟ةروشمريغنم

یہیترتلبقءاملاقلطتأىءامةبونكلتناكاذإتسيأرأ:لاقف

.هللاكلذكفلب:منأ(١

.نولماعيالةبيرلاباحصأ:مد(٢

.كليهت:مد(۳٢
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5كارال(ةعاتاياويوراخلفتاقلعملابانك
؟ددُسلاذسويقاوسلا

.ال:لاق

.اهرواشُتنألبقاهحاكنكلذكف:لاق

ربكأوهنمىلعأهيلعينلدتنمفءةجوزذخآنأديرأ|ينِإ:هل|:لاق

؟ينودوهنموأينم

معاجتناوامرالات(ني)ةرجستتينانإكار:اق

ناصغألايفتحتناكامىلإشتتتمتالعأيفناكمىلإقلعت

؟اهنمكلباقُيالدصقتوأ«"ىلفسلا

.ينهجاويوينلباقُيالدصقألب:لاق

.كلذككلذف:لاق

اهيطعأسانلانمسنجيألف«يشيلوّيطعأنأديرأين:لاقمث

؟(هل(

.نلعفألهللافوخالول/۱۷/:لوقينملاهطعأ:لاق

؟هدجأملنإف:لاق

.ادحأاذإتدجواف:لاق

.اھنم:من(١

.نييلفسلانصفغلايفنوكيام:ك(۲
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تنت(وهور”رف)ب)تاکفا

[دمحمنبدمحأسابعلايبألئاسم]

فاكوهفكلذلحتس۱نموهنریصع:لاق؟ةدحاوةرمفأانالث

١٠ط«؛سابعلاوبأ«يسوفتلافسوينبركبيأنبركبنبدمحمنبدأ(١

تسلومتنمزرابحلصممامإودهتجملاع:(م۱۸//۱۱۱۱-ه١۱۲/۱/٤٥:ت)

نبناميلسنعوهنعملعلاذخأ.ةباّرعلاماظنسّسؤمنبا.ةسوفنءاطسرفنمهلصأ«نالجراو

نبيحيوءحلفأنبحلاصوءيفوسلاناميثعورمعوبأ:ذخأهنعو.مهريغووافينبدعسو«فلخي

:اهنم؛تاّهمألانماباتك(٢۲)فتص.نيذلابسنةلسلسهيلعتزاج.ريثكمهريغو...ءايركز

لاعفأنييبتوء(خم)تاحارجلاوءامدلايفةريسلاوء(قح)نيضارألالوصأوةمسقلاباتك

:رظنا.رئازحلاترقتيفولجآب"يلسينيت"يفهربقو«تناوضتبيفوتءاهريغو...(قح)دابعلا

.۷۷-۲/۷۹ء١٠؟رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج

رفكلاال؛باقعلاهنراقييذلاةمعنلاوقافنلارفك:وهنطاوملاهذهلثمنمريثكيفوانهرفكلا(۲

دقو.رفكنودرفكبثيدحلالهأدنعىّمسييذلاوهوءةلملانمجرخيوكرشلافدارييذلا

دعيالاللحتسمريغةريبكلابكترمفمسالاكلذباصاخابابيرابلاحتفيفرجحنباهلدرفأ

نمحيرصصنهيفدروقالطلااذهنأملعاو.مالسإلاةمعنبرفاكوهإوءةَمَألاعامجإباكرشم
كلذهللحتسانموءهنعيجابءاجدقفهلعفنمف«يعدبلاقالطلابىمسيو«هنعىهنيةّنسلا

؛ةنسللاهتفلاخملةيصعمهنألَعقافتالاناكوءهنع#لوسرلاىهناملحتساهّنأل؛اّصندردقف

هعمنموخيشلالوقرهاظف؛بنذلاَكِلَذنمرفغتسيوبوتينأدعباهجوزلاهّدريفاوفلتخاو

حکنتیتحهللحتالاهنالِنورخآبهذو«خياشملاضعبيأراذهوهلاهٌدريفنوجرحيالمهنأ

.ملعأهللاوءةدراولاتاياورلايفمهفالتخال؛هريغاجوز
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.[اهڈرب]هيفنوجَّرُتالاوناکمفءاهّذرينأجوزلللحتسانمو

لحتسانموءيشهيلعسيل:لاق؟عضاومةئالثيف|اثالثاهقلطنإو

رفاكوهفهجولااذهيفاهدرينأ

الهّنِإ:لاقنمو«صاعوهفنذِإريغب!سانلاتويبلخدنمو

."كرشموهفكلذبيصعي

يصعيالهّنِإ:لاقنمو«صاعوهفضيحيفهتأرماسمنموا

.|كرشموهفكلذب

بُتهيلعدقويوبارتلااهيلعدريةرفحيفخبطُيدارجلانعلئسو

.ةيقبلابعفتنيوءةيحلاعضومليزي:لاق؟ةّيحهيفدجوت

القاَهَّفََطنإَق»:ىلاعتهلوقلهللامّرحامهلالحتسالةمعنلاوقافلارفك:انهرفكلا(١

.(٢۲۳:ةرقبلا)€ةََعاجرحكتنحدعبني“لل
."تويبلالخدي":مد(۲

تويبلاىلإلخادلانايصعلركنملاو«لبقنمهبدوصقملارمدقانهكرشلابخيشلامكح(٣

هبيغفيدقاحيرصاصنركنأنمو«لاعتهللاباتكنمحيرصصنلةراهلهأنذإريغب

يعائوُياولخدتالاونَنيِذَلاايأاَي»:ىلاعتلاقلابذايعلاوربكألاكرشلالإ

يتلاةلأسملاكلذكو‹(۲۷:رونلا)4...اَهِلْهَألعاوُمَلَسُتَواوُسِنأَْسَتیّتَحْمُكَيوُب

.ملعأهللاو؛هجولااذهىلعاهدعب

.ةرركم.لاقنمو:ك(٤
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.هتالصزوجت:لاق؟رهملافوقوهتالصيففقونمو

(۳
                         

.نيتلأسملايهتالصزوجتال:نولوقياوناكو

؟ڈترملالاملکانم:|هللاقو|«ءایركزنبییهلأسو

.هدالوأ:لاق

؟هنومستقيفيك:لاقف

.نييثنألاظحلثمركذلل:لاق

.اہبرقباوناکءامنیعيفعقينأداكیّتَحهزکوف.[نذإ]ثاریملاوهف:لاق

.غرافایكلغشبلغتشا:هللاق.تبأايهللاىلإبت:)قاحسإهللاقف

.هتالصبسأبالفمن(

.نيملع:(ك)لصألايفبوتكم(٢

.هتالصبسأبالفمد(۳

ظفاحةيواروهيقفملاع:(ه٠٥٥-٠٠٥)١٠طءایركزوبأ«يغاوزلاليصفنبءايركزنبیی(٤

اجروپ:ذخأهنعومهريغو...دحأسالايوبونبفلي:نعذأ.ةغاوزنم

ةّيهقفلئاسمهل...حلفأنبحلاصو«يفوسلاةفيلخنبنايثعرصاع.جرفمنبةيطعو«ينينح

.ةبازعلااهضعبتدرطوحألابذخألاوديدشتلابةفصتمرابخألاوريسلابتكاهتورىواتفو

.١/۸٥(خم)ریس:ينايسولا:رظنا

دمَحُمنبدمحأنبقاحسإ(٥ نمماعهيقف:(ه٠٥٥-١۱۰٠٥ط«يئاطسرفلاركبيبأنبركبنبدمحم

ةنايطسيفبويأنبنتفلخيوهيبأ:نعذخأ.ليعامسإوخأودمحأسابعلايبأيلوصألانباو.غيرأ

.ةيهقفلئاسمویواتفهل.هریغوءایرکزنبییحیعم
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امهدحايف"ترهظمثهلاماستقاف؛نیٹراو|كرتوتامتّيم|نعلئسو

دنعهبكّسمتيفيكءذخأامهنمدرينأهكيرشدارأف؛كرشلالاصخنمةلصخ

؟مكاحلا

هعمووهوانأ"هنثرويعمهمستقاالاماذهنمينطعأمكاحلللوقي:اولاق

.لاملااذها(ذخأي)نأهلزوجيالةلصحخ

؟كسمتتفيكءةهراكاهبىنزولجراهيلععقواذِإةأرلاكلذكو

(يب)لعفهّنِإف؛لجرلااذهنميّقحينطعأمكاحلللوقت:اولاق

.هبقادصلاهيلعيلبجيالعف

ةلصحخهيفترهظ:هكيرشللوقينأسأبال:”سابعلاوبألاقو

اربيالو«لجرلاباهكاسمتسانيحيفيبىنزةأرملالوقتوكرش//

.كلذباهنم

؟كرشمثوروملانأرهظهُتءالجرثرولجريفو
.نيتلملهأثراوتيالهّنألدريوكلذعيجنمىفتُي:ةباّرعلاتلاق

.هيلعىلعيالوولعيمالسإلاَنَأل؛كلذعيجكسمي:سابعلاوبألاقو

.ترهظف|هٹراولام:مد(١

.هانثرو:مد(۲

."لاق؟كسمتست":م٤د)۳

.وه:مت(٤

۴
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هلأس

؟بفٹرانیدهمففولصلجرنع!هيركلادبعنبالسلادبعهلاسو

.هتالصديعي:لاق

.-دیعیالنأةصخرهيفو-

نأنإصخر:لئاسمثالثيفنالجراو”لهأءاسنلهباوجنمو

.لامجلاىلعنيلصُي

يلسيل:هللوقتنأاهيلعرفءاهتليلريغيفاهجوزاهءاجاذإةأرملاو
.هتكرتىبأنإفءىشةليللاهذهي

.ةنسنيستلمكأاذإ:لاق؟ضيحلانمسيتىتمةأرملا[يف]و

[دمحمنبدمحأنبقاحسإ]

ال:لاقهنأركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايأنبقاحسإنعو

داهتجالاريثكدهازعروهيقفملاع:(٠٠1-١۲٠٠طميركلادبعنبمالسلادبع(١

ملعلاذخأ.مهيفتاقلعملابحاصهركذكةيقيرفأنمهلصألعلو.غيرأبولجأنم

لهألتفمءهتايحلأيفهرصبفكةركاذلايوقناك.ناوربقلابدمحأنبىسيعنع

ةيهقفلئاسموءارآهل.رخآعمجهنعىورو.ءالعلانمعمجهنعذخأ.تاململايفهنامز

ءولجأيفهلهأةراجحلابامردقو.ريسلاوهقفلابتكيفةديدعتاياورومكحو

.دلبلادهاشمعممويلاىلإرازيهماقملازيالو.يفوتاهيفونالجراويئرقتساوبهذف

.۱۱۱/۲-۱۱۲بسلا:يخامشلا...۲٠٠-۹‹تاقبط:ينيجردلا:رظنا

.لهأ-:م(٢

.رکبيبنب:مد.دمحنب-:م(۳
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يذلاعضولملاىلإلامحألااولصوُيىَتَحلاجلا"!باحصألءاركلابجي

.هيلعاوقف

؟هسمخ(هنم)جرتملوازنکدجولجريفو

.كلذبكلم:لاق

.”(كلذبكلمي:لاق؟رخآنم)هقحلجرلاّصتقااذإكلذكو

؟هريغماوهيهلهللابيتفرعميفنولوقتام:لاقفامويةبازعلالأسو

"'هریغالوه(يه):اولاق

هللالوسراهيلإوعدييتلاةلمحجلااوركذا:مهللاقواسلاجسابعلاوبأناكو

.ديحوتلاةلمجباوتأف«كلذنممكلدبال:لاقف؟خيشايهللاىلإانبث:اولاق.ة

[سابعلايبأنبليعامسإلئاسم]

:لاق؟اهنمثبعفتناوةتيمعابلجريف"ادمحأنبليعاسإخيشلانعو

.كلذبكلم

.لهأل:مد(١

.ةسومطمةملكبةيشاحلاىلإةلاحإوبطشهيف:ك(۲

.ريغ:ك(۳

:(هھە00-100)0ط‹يئاطسرفلاركبيبأنبركبنبدمحمنبدمحأنبليعاسإ(٤

هيبأنعذخأ.قاحسإهيقفلاوخأودمحأسابعلاأيلوصألانبا.غيرأنمهيقفملاع

.تاقلعملاوريسلابتكيفةيهقفلئاسموىواتفهل.ءاملعلانمهريغو
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.يلهطعأف«رانيدكيلعيل:رخآللامهدحألاقنيلجريفو

؟يّٽمهَّنذخأ:هبحاصلاقف

ركذاكهتمەذخأامهنأهبحاصفلحيورانيدلارضحتنأبجي:لاق

.هرانیدذخأيو

.كلذبهيلعمرحتاهتِإف؟اهربغةوهشبهتأرماتألجريفو

[هللادبعنبنيزمخيشلالئاسم]

.زئاج[ەؤارشو]ءالولاعيب:لاقهنأ"'نيزمخيشلانعيكحو

.بارتلابمّميتلانمىلوأءاملابمّميتلانإو

كتقتعأ:هدبعللاقو«يتآلاماعلايفكتقلط:”هتجوزللاقلجريفو

.اهتقويف"قتعمدعلاوةقلاطةجوزلانإ:(لاق)؟ييآلاماعلايف

ملكتموهيقفملاع:(ه٠٠٥-040)١٠طهشادبعوبأ؛ينايسولاهللادبعنبنيزم(١

:نعذخأوفلخينبنايلسرصاع.نالجراوبنيسوينبنكس.غيرأنملضاف

ءايركزابأنأرهظيوء"...ةراشإيأرلا":ددرياماريشكناكوركبنبدمحم

همكحوهيواتفهيفعمجاناويدكرت"لاونيت"بهيلعذملتتةريسلابحاصينالجاروللا

.۹۷٥/11رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعج:رظنا.انيلإلصيل

.هتأرمال:مد(٢

.یوتعممنأ(۳
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نم/۱۹/ةريبكبالفطرمألجرنعفلخينبناميلسعيبرلاويهلأسو

؟رئابكلا

.رمآلاكلي:لاق

؟لعافلاكلمالورمآلاكليفيك:هللاقف

.اباوجهيلادریملف؟تنآلوقتفیکف:لاق

وأ«لاومألاضعباهبفلتيةريبكتناكنإ:”دمحأنبىسيعخيشلاهيفلاقو

اهيف"'فلتيyDةرببكتناكناوء(كلذب)كلمرمآلانافسفنألانماهربغ

.(كلذب)صاعرمآلانإفءىش

لاقف؛رفسلادارأةبازعلانملجرنيزمخيشلادنعناكو

اهەهلتعبءاحمق”ةنمئةرشعثالئنالفدنعىل:هل

هيقفملاع:(ه0000-00)١۱ط‹نادمحوبأ؛يسوفنلايراوحلاينويدملا(نادمح)دمحأنبىسيع(١

ةسوفنيفودمحأنبىسيعمسابنيجردءاملعيفتاقلعملابحاصهركذ.ةسوفننمملكتمّلوصأو

دواد:نعذخأ.اہبيفوتونالجراوبٌرقتساهنأرهظيو.دحاو|ٍَتَأحجارلاو«نادمحنبىسيعمساب

ةّيهقفوةّيلوصألئاسموتاياورورابخأهلهريغوميركلادبعنبمالسلادبع:هنعذخأو«نوراهنب

«تاقبط:ينيجردلا:رظنا.ماعلكفيرخيفرازُيهمسابفرعينالجراويفماقمهلو.ريسلابتكيف
.(خم)دلبلادهاشم:هيقفیسوم.1۲-۰/۱۲/١ںيسلا؛يخامشلا..۲

.ةرركم"ةريبك"ةملكلا:ك(۲

.كلېيال:مد(۳

ةينمث...نامثأ...ةينمث:مد(٤
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لاقوءناثأةرشعهللاتكاحمقلاعفدينأدارألفايلوح

.يدنعهل"”يذلااذه:(هل)

غلبىَّتَحهللاتكيلعجفكلاودعايدز:[نيزم]|خيشلا|هللاقف
.كيلعهليتلايهففك:هللاقءةنمثةرشعثالث

ركبنبدّمَحُمهللادبعابأخيشلانأ:”هنمبرقيامواذهلشمو

نبلیغنز[نبديعس]عماهقيرطيفاعمتجافارفاسفسوييبأنبدوادو
ءتوملاليبسىلعهتكرت:(هللاقفلجرنعءالأسفونيآنباحون

ةينيدلاةئيملاكلتلراعشَكهَاَرَعلاةقلحءاضعأوملعلاةبلطهيدترييذلاسابللا:انهيلوحابدصقيهّلعل(١

الاكءةينيدلاتابسانملاضعبيفهنودترياذهانمويىلإنّيللاضعبراعشوهوءدلبلاَكِلَذيفايلعلا

.ةعمجاةبطخوركذلاسلاجميفمويلاٌلِإهنوسبلينالجراووبازيميفملعلاةبلطوةبازعلالازي

.يتلايه:مد(٢

.دازف:مد(۳

.اذهديؤيامو:مت(٤

نمبطقودهتجمملاع:(ه٠٠٤-۸٢٥٤طحونبأنبحوننبلیغنزنبدیعسحونوبآ(٥

يبأ:نيمامإلانعذخأ.نالجراونطوتساهُت«يسنوتلاديرجلابنكسوًأشن.ةيضابإلاباطقأ

ركبنبدَمَحُمهنعذخأ.نيدلابسنةلسلسهيلعتزاج.الغيرزخيبأودلمنبديزيمساقلا

تارظانمهل«مولعلاىتشيفعرب.روصنمنبمالسلادبعوءةيسنوتلاةماحلابةبازعلاماظنسسؤم

ةنسالغيرزحخيبأ؛هخيشعمياغابةكرعميفكراش.ةوعدلللقنتلاريشكةروهشم

ىلإبرهفءةوجرملااهفادهأةروشلاقّقحتملف.برغملادالببنييمطافلادضم١۹۸/_ه۸

.۷٤٤۹/۳٥۳رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلا:رظنا.(دوقفم)رتافدلايفباتكهل.نالجراو
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.اذكواذكةعابتيدنع:هللاقو؛دوادنايلسيبأخيشلاىلعكلذّقشف

.هيلعيلاےفيلهضقأفكلذرادقمهيلعيل:هللادبعوبأ(هل)لاقف

[ريخلانبنسكامرابخأولئاسممكح]

:املاعناكنإو“ءرملانهبنيشيةثالث":ريخلانبنسكامخيشلانعو

:كلذفدشنأوء"قطنملاةرثكو؛بتذكلاوء؛شيطلا

قرخأولاجرلابحبقأشيطلاوةداعسةانألاونميقفرلا

”قفّرتييذلاالإاهضقيملةجاح2جّجدمفلأراسول

:(هربغلاقو)

eَو2

“هضعضتأالرهدلابيرلينامهيرأنيتماشلليِدلَجَتو

.هدنعمأ(

.لجرلانيشت:مد(٢

ساسأوءةغللاسيياقميفو‹((١١ص)هناويديفينايبذلاةغبانلاىلإبسنيلماكلانمتيبلا(۳

:ظفلبءاجو(ينأ)ةغللا

احاجتلانتقريفناتقٌةَداعإمُةاَنَألاَوٌمرُمُييفّرلاف

هبسنو«قرزألاىسومنبدمأّلِإ(١/٠٠۲)ءالقعلاةضوريفنابحنباهبسنتيبلااذه(٤
.سودقلادبعنبحلاصىلإ(۱۹۳ص)ةروهشملاتايبألابحاص

نبالاقو؛ٍيلذحلابيؤذيبأىلإسيياقملايفسرافنباو(عض)نيعلايفليلخلاهبسنتيبلااذه(٥

هلناكويلذمحلابيؤذوبألاقو":الئاقهعلطموتيبلاببس(۳/٢٠۲)ديرفلادقعلايفهبردبع

:مهيثريلاقفًالفطالإمهلكاوتايفةعبسدالوأ

مْنَمٍبِيْعُمِبسيلٌرهدلاوعجوتتيرونونامَ
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ردكرةوعدللماتااورورابخلرفتاقلطملابانك

توميهللايفخأو«هتوفتةةالص:ثالثملسملاببئاصم":اضيألاقو

:دشنآو«"(مالسإلايئثدحيثدحو

“ريصلاكربصلاَراصوءازعلالحينسنؤُيخآىلعيسفنفهلاي
ًااذإ":لاقو

."نیدلاریغيفانوکیلعوءاهریغنمنوهاهنوکىلعو‹|تناكف
انتعاطىلع/٢۲/ربصنم»:”رابخألاضعبيف:(ىلاعتوكرابت)هللالوقي

                     

انتبحميفربصنموءانتمعنىلإٌلصوانتيصعمنعبصنموءانتتجىلإلصو

هلفةبيصملاىلعربصنموءانبرقىلإلصوانبىلعربصنموءانيلإلصو

ىلعربصنمو«ضرألاوءايسلانيباكةجردلاوةجردلانيب"امءةجردةئمئالث

موتىلإءاسلانانعنيباكةجردلاوةجردلانيبامءةجردةئمتسهلفةعاطلا

اكةجردلاوةجردلانيبامةجردةئمعستهلفةيصعملانعربصنمو«ءضرألا

ة|«ضرألاموتىلإءامسلانانعنيب

امنقحيناكو«ملعلابلطيوهوموصيناك":ةثالثلعفىلعمدنهنأانغلبو

.ثالثلاهذهىلعمدنف؛"ٌلوتُمنمالإةلأسمذخأيالناكو«تاولصلانيب

(9). 6        

.نمؤملا:من(١

.رداصملانمهيلإتعجرايفهبسنوأهركذنمدجأل(۲

.بتكلا:مد(٣

.ام-:د(٤
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[لئاسلاضعب2نسكامبّجعتوتاداهتجا]

نينسعبرأهتأرمادعتدوقفمانأ:اهدحأ):ةئالثنمبّجعتياضيأناكو

؟هوقلطيفدوقفملاةريشعذخأتهُتماّيأةرشعورهشأةعبرأو

نإو!؟”امنوقلطيالالامفءاهجوزاهنعىفوتملاٌمكحاهمكحناكنإ:لاق

.؟!اهجوزاهنعىفوتملاةّدعوالامفءةقلطملامكحاهمكُحناك

هلزوجي:(اضيأ)اولاقو«"ىرعتيالولجرلاتومي":نولوقياوناك:[اهيناث]و

.هدسجيفةضماغلاحارجلا[سئاق]وبيبطلاوماّجحلادنعيّرعتلا

َمِلَف|هتروعنع"”فشكيالولجرلاتومي:اولاقثيح:لاق

؟!اھانركذيتلاهوجولا|هذهإيفكلذهلاوزوج

فذزقيالو(لجرلا)تومي":نولوقياوناك:[اهئلاث]و

فلحينألجرىلعتوملافاخاذإ(كلذ)هلاوزاجأوء"(تانصحلملا)

.كلذهنمبلطاذإ«نالفنبابالو«نالفبسيلهن
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.Eaم eلإلهأتايإذأرف(تاقلعملاباتك€O) CWi ادبزپبزن۽علللهلورورابخ)رف١ٍازابیف

نأفلحينأهلااوزوجَمِلف؛فذقيالوتوميهن:اولاقثيحلاقو

.!؟ڭكشالبهنباوهو«نالفنبابوهاماذه

ربقلااذهيفوأ«تيبلااذهيفيذلالجرلاىلعاودهشاذإءانمألايفو

لاقف؛نالفنبانالف:اولوقيىَّنَحلويهّنِإ:نولوقياوناكف؛ملسمهنأ

.كلذبهالوتي-نسكامينعأ-وه

؟خرصيملوةقلخلاماتعقواذإنينجاينو

-وهلاقو«خرصنإلإتلاقوقُحهلماقتال:نولوقياوناكف

.هربغلماقيامعيمجهلماقي:-نسکام|ينعأ

[نسکامةافونمةذوخأمةلأسم]

هسأرةيحاننمنفكلاصّلقتفهونكنسكامخيشلايفوتلَو
اماوعطقا"[ةروصابلقلامأ]هتأرماتلاقف؛هيلجرةيحاننملّضفو

/۲۱/.هسُأرةيحاننمهوّدروءهیلجرةيحاننملصف

.ةلأسملاهذهتذخأهنمو

الو؛ثاريملاتيملاقوقحنمنأل؛روهمجلادنعحيحصلاوهلوقلااذهو.خرصييتح:مد(١

.هتدالودعبكرحتيلولهتسيملنلثاريملاٌتحتسي

ةيحاننملضفلاركذوءةرصتخمةصقلازكذدقوء١/۸۱(خم)ينايسولاريسنمةدايزلاهذه(۲

.هیلجرةيحاننمالهسأر
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[دمحمنبهللادبعلئاسموتاياور]
و

لَكرحبيتمَلاَرَتْنَل»:هللالوسرلاق:لاقدّمَحُمنبهللادبعنعو

.«تمرفتَمحتسا|اًدِإو|تّلدَعفتَمُكَح|اًدِإو|«"”تقّدَصفتاق

:لئاسمثالثنالجراونمتظفح":اضيألاقو

.كلذبهبحاصلهتبثتنأ"نالفنبنالفباتك":اذهباتكيفتدجواذإ-

علوتنمهتئرويفو؛بتكناويدكرتولجريفوتاذإو

؟كلذبملوتيلنممهيفو«-بتكلاةءارقب-ةءارقلاب

.ةميقالبهريغنمبتكلابىلوأئراقلانوكي:لاق

ميكحملكتموهيقفملاع:(ه٠٠٥-١٠٠٥٤ط:دّمَحُشوبأ«يتاردسلادّمَحُمنبهللادبع(١

.نوجزويأنبمالسلادبعونّمجيونبىیحي:نعذخأ.غيرأنكسنالجراونمحلاصرجاتو

دمحميبألاخوهوايندوهنيدرومأيفمزاح«ةراجتلاوةوعدللنادوسلادالبىلإرفاسيناك
لئاسمانلكرت.ينايسولاخيشنيبوءهتخأنبانيبوهنيبطلخاعقياماريثكو.يتاوللاهللادبع

يخامشلا۱ء(خم)ريس:ينايسولا:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفةريثكارابخأواركحو

.١۹٠ص(خم)نابلانصغ:مازعأ.۲/٠١١۱ريسلا

."تمحر...تلدع...تقدص":ك(۲

؛تقدصتلاقاذإامريخبَةّمَألاهذهلازتال»:ظفلبكلامنبسنأنعهدنسميفىلعيوبأهاور(٢

طسوألايفيناربطلاهاورو.٤٤٤٤٠۹۸/۷ح“تمرتمحرتسااذإو«تلدعتمکحاذإو

.٥۷۹۱/٤٢۲ح؛هلثم

_رکانم
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بOHEہلالھاتایلورورابخلرفتاقلعملاباتڪريهدييڏبوو

؟مارحهلخدقوسيفو-

."يرتشتودعبعيبتومايأةثالث[هنع]ٌفكت:لاق

سیلوء"دوجومو«مئادوقاب"كهللاىَّمسينأزوجي:لاقهنأ:اضيأهنعو

.ركذنآرقلايفاجل

:هللاقف‹نیتلأسمبركبيبأنبییجیهيلابتكو

؟هتجوزلامزوحينألجرللزوجيوأ؟اهجوزلامزوحتنأةارمللزوجيله-

زوجينألجرللزوجيالو«اهجوزلامزوحتنأةأرمللزوجي:لاق

.هتجوزلام

.زوجي

بصقلاوتسيزلا[يف]الإبيعاهلكةعلسلايفمدا:لاقو
.بهذلاو

.دوسألابلكلاالإ«بيعبسيلداوسلك:(لاق)و

.نيلوقاهيفنإفءةضيبلاالإبيعوهفسجناملكَ
.لمحجاالإبيعوهف”!ةلومحملانمهلمحبكربياملکو

.هنآ-د(١

.لجرلا:ك(٢
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زوجيالءاذبكاذو.زئاجكاذباذهوءاذباذه:هجوأةعبرأىلعاهلكعويبلاو

.زوجيالكلذبكاذو."زئاج:ليقو

04.وو

.ةاكزلاوةيصولاالإءلوبقلاىلإاهيفجاتحياهلكدوقعلاو
E.ك٤ي .حاكنلاو"ملّسلاوفرّصلايفالإءيشلكيفزئاجرايخلاو

.ثاريلاوقادصلاوةيدلاالإءامهنيب(وهف)هادافتسااملكنادقاعتملاو

[دمحمنبدانمایاصووظعاوم]

لاقف؛صیرموهوهروزي"ريبكلادانملعلخدو:(لاق)

نیبحلصأنْيَمشماءاضيرَمررًاليَمشما»:&يلالاق:هل

."زئاجلوقنممهنمو":مد(١

(اذياذه)رضاَحِيراحعيب-١:ةعبرألاهوجولاهذهّلَععويبلانأ:َكْلَدىنعمو(۲

-۳؛نيدلاعيبك(كاذباذه)ةّمذلايفبئاغٍءيَسبرضاحعيبو-١ءاقلطمعيبلاك

يفبئاغببئاغو-٤؛روهمجلادنعزئاجوهوملسلاعيبك(اذبكاذ)رضاحببئاغو

دنععونوهوئلاكلابئلاكلاعيببىمسيونيدلابنيدلاعيبك(كاذبكاذ)ٍةمذلا

.روهمجلا

.فرصلاوملسلايف:مد(۳

.ەيلإ:مك(٤

ةتاردسنمميكحمّلكتمهيقفوملاعخيش:(ه٠٠٥-١٠٤٥٤طریبکلادانمءدّمَحُمنبدانم(٥

یواتفهل.ثنلنيهللادبعهنعىوردوّبعهنباوفسويبوقعييبأةمالعلادجوه.نالجراو

,١۱۸صفابلانصماع:رظنا.تاقلعللاوريسلابتكيفمكحو
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.'«هللايفكاخأرز”لايمأةئالثشما«نينثا

ةَدابعهُموَنو؛ليلهتهحاَيسِصو؛ٌجيبسَتضيرملانيأ»:اضيألاقو

لیبسيفهدبشلاگبناجىلإبناجنمهبلقتوهةَقدَصهُسَفَو
.اندز:اولاق.«هللا

ِنايدألا/۲۲/ةًّحصعمِنادبألاص":ءاكحلاضعبلاق:لاق

.نامحرلانمٌرابتخاِنادبألامقسعمنادبألاةّحصو.نمحرلانمنانتما

."نامحرلانمنالذخنايدألامقسعمنادبألاةّحصو

يفلامجإلاو«برلابةقثلا:ةعبرأهيفنوكتنأملسملليغبني":لاقو

."سانلايديأيفبمسايإلاولمعلايفصالخإلاوءبلطل

.اڻالٹ:مد(١

فيعضيفينابلألاهفعضو.لوحكمنعالسرمناوخإلاباتكيفايندلايبأنباهاورثيدحلا(۲

.۳۱۹۷رثيدحهتدايزوريغصلاعماجلا:ةنسلازونكجمانرب:رظنا.عماجلا

هشارفىلعضيرملامون»:ظفلبكلامنبسنأقيرطنمسودرفلايفيمليدلاهجرخأ(۳

يفيدادغبلابيطخلاو.(۹٤۲ص/٥۷۳٠٠٤ح)«حیبستهنينأوليلههحايصوهدابع

هسفنوليلهتهحايصوحيبستضيرملانينأ»:ظفلبةريرهيبأقيرطنمهدنسبهخيرات

ليبسيفودعلالتاقيامنأكبنجىلإبنجنمهبلقتوةدابعشارفلاىلعهمونوةقدص

ىشممثماقاذإفهتحصيفلمعيناكامنسحأيدبعلاوبتكا:هتكئالمهللالوقيهللا

ىادغبخيرات:رظنا.يخلبلانيسحالإتاقثهلاجر:لاقهلبنذالننمكناك

.٥۷۰٦۱۲۷/۳حلالازنك:يدنها.۳۱/۲۱ح
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[تیادوفتنبةّيطعلئاسم]

؟اسفنتلتقاذإةأرملايف”تياّدوُفَتنبةّيطعنعو

.اهقادصكلذبلطبتاهَتأ:باوجلاف

.هيفلتقُتنمتلتقاذٍإالإءاهقادصلطبتال:ةّيطعلاقو

؟كرتشملادلونوكيفيكو

.اذهلخدواذهجرخاذإ:لاق

.هلكلوألاهيفاهاتأيذلارهطلاكلذدرايفاكرتشمنوكي:ةّيطعلاقو

[يبعصملادوعسمرفعجيبآعرو]

ضريملف؛مهروزيلةبازعلایتآهنأ"”يبعصللادوعسم[رفعج]يأنعو

ىریو]ء(اربخ)ةلاحبانسفنألانرکشنمهللایزُجال:لاقف؛مہبدآالوماحب

.[نامألاضحمبرضوءالثممرشا

.(ه۰٥٥-۰٠٥)١۱ط«تیادوفتنبةيطع(١

.نبا:د(٢

هلصأيقتعروهيقفملاع:(م۷١۱۱/ه۳٠٥)١۲٠ط«رفعجوبأجاحلا«يبعصلملاِيقانّزلادوعسم(۳

خيشلافلخ.امّلعمواظعاوةكيلممثفطعلابلزنوبازيمىلإمدقءةسوفنلبجبوطاسفنم
ةريزجيفجاّجحللةرخابيفدقفوءةدلبللةيسايسلاوةيعامتجالاوةّيملعلاةخيشملايفىسيعوأ

مويلاوريوينبذجربتعُيوه٦۲٥ةنسيئةنسنيرشعوسمحدعببازيمىلإعجرمثءةطلام

.۹۷۳رتء(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ةكيلمبفوت.مهيفةّيصخشربكأو

١/۷٠٠.0:ينايسولاريسنمحيحصتلاوتادايزلا(٤
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بنابيافو)۽حلللهتايلورورابخ)رفتاقلعملاباتك
0P23 د

!نمجیونبییحیلئاسم]

:لئاسمثالث“”نمجیونبییحينعو

.هينبلاميفنجسُيدلاولا-

.كلذبهنماريهَنِإفءوسلجراي:ٌلوتللجرلالاقاذإو-

تىق:لوقيىحهنمالاريهافةريبكتلمع:لاقلجرفود

لعليكلامو:ةالصلايفهللالاق«بونذلانمةريبك

."4نشا

[نامیلسنبمیهاربإلهسيبألئاسم]

لتالاقالطهتأرماقّلطلجريف:لاقهنأناييلسنبميهاربإنعو
لتاهتِإ؟اہہلخدیملولجراھجوزتف؛ہریغاجوزحکنتىٌحدعبنمهل
.لوألل

ءيشكلذيفهيلعسيلهنأ؟كلذدعبباتمثةنتفلالخدلجريفو

دقتایف

لهآناسلبقطنبلوألا:نمكيوونميجونيظفللانيب.نكميونبىیجي:م.نمكيونبیحی:د(١

فالتخالاكلذوءةفلثمءافبوأافاكميجلالادبإبيأ«نالجراولهأناسلبقطنبيناثلاو«بازيم

.حيحصامهالكوءروهشموفورعمةيربربلايف

.٥٤:ةرقبلاةروس(۲

.(ه۰٠1۰-۰٥٥)۱۲ط؛لهسوبآ؛نمجڃوميهاربإنبنایلسنبمیهاربإ(۳
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[ییحیيبآنبییحیلئاسم]

اهلكتاّيطعلا:لاقهنأ"حلاصيأنبنالسيونع"ییجبيأنبیحینعو

ةيهاركلاةيطعوقارادملاةّيطع:[يهو]ةزئاجريغاهنمةعبرأف:هجوأةعبسىلع

.تارادتسالاةيطعو«بضفغلاةيطعو

ملةيطعوءءيشءاغتبالالىلاعتهللاةيطعوءةازاجملاةيطع:زوجتيتلاةثالثلاو

.هوجولاهذهدحأاهيفنيبتي

[ميهاربإنبدیعسةمكح]

يفلإهرمعينفينألجرلليفبنيال":لاقهنأ”ميهاربإنبديعسنعو

.هلهجينملهملعيو«ملعلابلطيوهدازذخأينأ:اهدحأ:ةث

.هلكأيفلالحلانمحبرلايغتبيهريعبنسرذخأينأ:ةيناثلاو

ةرمثملاراجشألاسرغيواملاجرحت:ديدحلانملمعلاةادأذخأينأ:ةفلاثلاو

."الّوأاهيفنكتمليتلاعضاوملايف

.(ه۰۰٥-٤٥٤٥٤ط:ءایرکزوبأ«ییحیيأنبییحی(١

.(ه٤٥٤-٤٤٤)٩طدمحموبأ«ينساريلامساقنبرکبحلاصيبأنبنالسيو(۲

رکذدیرجلابةرارطنقنمحلاصمیکحيخسوهيقفماع:(ه٥٥٤-٤٤٤)٩طمیهاربإنبدیعس(۳

یلوت.نیملسملاىلعوهنيدىلعرويغ.یسيعنبلوكنيو«ركبنبدَّمَحُمرصاع.غيرألهأيفانه
مكحهل.ركنملايفةدشلاوناسحأإلاوفعلاوملحلابرهتشا.لئاوألاةبازعلانموءةرارطنقةخيشم

٤٤٠۳/۳٢٥۳رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفةليلج
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[ءايرڪزنبليعامسإلئاسم]

نعةبازعلا/۲۳/لأسف"”نيجردىلإءاجءايركزيأنبليعامسإنأانغلب

رخآلجرمعطىلعافادنموأاکرٍشبصنلجريفنولوقتام:مهلاق«لئاسم

؟فادنملاكلذنمديصلاذخأفديصللهيمريناك

.فادنملابحاصلوهًنإَو؛ءيشهيفمعطلابحاصلسيل:اولاقف

؟فادنملابحاصهنمضيلهمعطلااذهنمٌديصلالكأمف:لاق

ةنيدميهو«ئلتمملارهنلاةيربربلابفوسينعتوءدحاومسا:فوسأوأفوسيداووأفوس(١

دودحلاىلعيهو«ملك٢٦۲يلاوحاهنعدعبت«نالجراوقرشلاشيرئازجلايقرشلابونجاب

.۳۹:يرادإلاميظنتلايفمويلااهمقروءةيسنوتلا

لوت.فوسأنملطبلماعهيقفماع:(ه٠٠٥-٠0٤)١٠ط«رهاطوبأءايركزيبأنبليعايسإ(۲

نملئاوآنم.رکبنبدّمَحُمنعملعلاذخأ.بويأملاعلاهنبا.نالجراونكسو«ةوارغمةخيشم

(ريسلابحاص)ءايركزوبأركذو.نالجراوبهدعاوقءاسرإيفدهتجاوةباّرعلاماظنئدابمىقلت

مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفىواتفولئاسمهل.هلهخيشةّيصو

.۰۱۳۲۲/۷٠۱رت(جن)

فوسنموةطفننمةبيرقةيسنوتلاةيليطسقبةنيدميهو«نيجردينبةليبقىلإبسنت:نيجرد(٢

اهتأرهظيو.مويلاةيلبقلاتابّيطلايهوفوسوغيرأنيبةنيدماهتأركذييّمحملانأريغءاضيأ

:رظنا.ىسكلاةعانصبرهتشتةنيدماَهتأبراصبتسالابحاصاهفصيو.ةيسنوتلادودحلاىلع

.7٤طسوألابرغملايفةيضابإلا:يدوهزم.١١٠راصبتسالاباتك:لوهجم
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.فادنملاذخأامدعبٌديصلالكأامالإ«هنمضيال:اولاق

رخآلجرهيلاقبسف؛هذخأينأداكىّنَحديصلاٌدرطيلجريفنولوقتام:لاق

؟هذخاف

.هذخأيذللوه:اولاق

.ارانیدجرفمدنعيل:مهلاقفءهيلِإهوبلطو«جارخلانمرانیدهيلعلجريئو

.هلهانکرت:اولاق

.هبحاصىلإهلصويىَنَحرانيدلاهلكرتيذلاىلعةعابتلالازتال:اولاق

بُتقارادملاهجوىلعهلاهاطعأفةاشيفالجربلطلجرنع:مهلأسو-

؟اهبحاصىلإتعجروًةاشلاتبره

.”هنمتبرهيذللاهّدريلوءاهّسميال:اولاق

يفهباهدريالاهبحاصنإفءهنمتبرهفهديبدوذلانمملاظلااهذخأنإ|امأإو

.اهذري:ليقو.هجولااذه

ييحالجر|مهنم]اوجرخأفءجارخلاملاظلامهيلعىمرموقنع:محلأسو-

ملامكلذيفنولماعتي:اولاق؟يباجلاهذخأامدعبهيفنولماعتيله؛كلذ(هل)

.ملاظلاىلإلصي

.هبابرأىلإعجري:اولاق؟كلذذخأينألبقملاظلاتامنإو:|لاق|

.هلتبرهف...هل:مد(١

.هيفاولماعتي:ك(۲
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؟ارانیداهنمفلسأفءاضارقرانیدةئملجرنمذخألجريفو

.هانَعهلنوحبرضراقمللسيل:اولاق

دارأف«هوخأتايف؛خأهلوءاهلهأيداهُيراصفةأرماذخأينأدارألجريفو-

؟هيخأةجوزدرينأ

ەميداہبناکامعیمجةأرملالهأهيلعدري:اولاق

؟هتجوزةَمَأسملجريفو-

:اولاق

وسروسس

N2ةوعدلإله)تایاورورابخ)رف(تاقلعملا(باتك15
¥ CAT A

هيلعٌةأرملامرحتالأهلاوصخر|               

'لیعامسإنببويألئاسم

_ابتكاسضعبتدجو:لاق

هنأ؟هاشفأف"كدنعرس                      

.|هاشفأن(كلذب)كله

انيميتفتلاهثّذحلكهنكلو؛هاشفأف"كدنعرساذه":هللقيملنإو

.ەرصاعهنألاحااذهىلع؟ءاشفأفالشو

هبمهیداہبناکامعیمجةآرملالهأهيلعاوّدريال:مد(١

.(ھ٠٠٥-١٠٠0٤ط«نایلسوبأ؛تامزیلاءايركزيبأنبليعامسإنببويأ(۲

.ثدحت:من(٢

:ليقوءةمولعمريغيأءاندنعةريبكالوةريغصتسيلةيصعمدارأ":بيترتلايفبطقلالاق(٤

."ااحيفةليوطثاحبأوفالخةلأسملايفوهللااهملعدقواهبرفكلابهيلعمكحيالفءةمولعم

EREAN FAD FP KD FA CKD FYWERISSRRERR]
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A فتاللابانكا لاکر(يعاملتابوبوراخلر
؟'ةرهاطيهوهدي/٢٤۲/لسفغفءاملاىلعرملجريفو-

.نيضرأعبسىلإءالاكلذهيلعيرجيامباوثهلنإ:"ليق

لصف؛دجسملارضُحخنمريصحىلعاسوجنمابوثىقلألجريفو-

ىلعسوجنملابوشلاكلذإ”ىقلأنم(هّبر)ىصع:لاق؟دحأهيلع
.|ربصحلا

.كلذدعبرهطيالهّنِإ؟سجنلاهيلإقبسراّحخفيف:لاقو-

اذِإءادوسةدحاوةرعشبغلبيهّنإ:قهارملاٌيبصلايفاضيألاقو-

.هيفدجو

؟هئاضعأضعبتكّرحتهنكلو؛خّرصيملودلواذإنينجلايفلاقو-

 

هُنرتنميفالإهكيلع(كلذ)قيضيال هنأ 
۶ء  

.كڭثريو

.رهاطوهو:مت(١

.لاق:مد(۲

.ريصح:م.روصخ:ك(۳

.دحأريصحلاكلذىلع:مد(٤

.هاقلأ:مد(٥
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[ليعامسإنببويألةفيلخنبنامثعةلئسأ]

بيرتستالةآرملانأ«مهباوجنعهتلأس[[ًل]:ةفيلخنبنايثعورمعوبألاقو-

؟هنایدمنمهذخأي(يفلجرلاو«هديس(هل)هيطعيايفدبعلاوءاهجوزاهیطعيامعيمج

لصأ)ملعيماذامأو«لالح(هّآ)لاملالهأملعاذإكلذنوكينإ:يللاق

.ائیشكلذنمبرقيالف|لالحهن|(لامل

ملوةهجوىلإةعلسارخأ|"”لجرنمىرتشافمارحلابذوليلجريفو-

.كلذبسأبال:لاق؟نمثلاعفدي

:نالوقاهيف:يللاق؟"يراديفريناندلايدنع"لاقنإف:هلتلق:لاق

.هلماعتال:لوقینممهنمو.هلماعت:لوقينممهنم

هيقفوملكتمٌلوصأمامإ:(ه٠٥0-٠٠0)١٠طورمعوبأ«؛ينغراملايفوسلاةفيلخنبنامثع(١

رصعيفاشن.(ه٥ق)نميناثلادقعلايفدلو.فوسأبنيدهتجملانيزرابلاةمئألانمدهتج

نببوُيأو«فلخينبناميلسودمحأسابعلايبأ:نعذخأف.نالجراوبةيملعلاةكرحلاراهدزا

قطانمنيبالقنتم«هرشنوملعلابلطيفتالحرلاريثك.رابعابأوبوقعيابأقفارو«ليعامسإ
نمم.مهريغو...يموفتلاىسيعووانجنبعملا:اهنمجرحتملعتاقلحهل.ةوعدلالهأ

ىواتفوء(خم)قرفلاةلاسرو«(خم)تالاؤسلاباتك:انلكرت.نيدلابسنةلسلسهيلعتزاج

.۸8۷٦رتء(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلاوهقفلابتكاهنمولغتال

.كلذ+:مت(۲

.رزکم.لجرنمیرتشاف:ك(۳

.هل:ك(٤
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؟اذباذههلهعفديلنمثلابءاجنإف:هلتلق:|لاقإ|(مث)

.هجولااذهىلعهلماعُتال:لاق

[ةفيلخنبنامثعليلعنبیسومولیعامسإنببويآایاصو]

جرخفءانتیحاندیرآنالجراونمةّرمتجرخ:ةفيلخنبناميثعورمعوبلاق

:لیعاہسإنببویيللاقف'يناعدوييلعنبیسومولیعاسٍإنببوييعم

رجحلا":يلعنبىسوم(يل)لاقو."ناعمتجيالةطوطولاوملعلا«نامثعاي"

."ائشتبنياللقتيذلا

[ميركلاديعنبمالسلاديعلئاسم]

نيت"ديرأ"طوامت"نمتجرخ:ميركلادبعنبمالسلادبعلاقو

.تاماخأىلع"'ةحئانتعمسف"سوطام

.يناعدوي-:د(١

نبفسويةمالعلااهنم«يمانلاركذاك«نالجراوىرقنمةيرق:سوطامابنيتوأ«سوطامنيت(۲

؛نالجراوقرشلاشاهدوجوحجرةنابصعوبنأريغ.امهريغوىسومنبنايلسو؛نوفلخ
امحّجرأوةنراقملاوقيقحتلادعبدعبياذهو.-لاق(ك-اهعم|نارتقاةرثكلولجأنمةي

ولجأونالجراونيبعطقتوءاريثكاهنعدعبتالنالجراوىرقىدحإاهتأنميمانلاهيلإبهذ

نالجراونممالسلادبعنأذذِإ؛تاياورلانماهريغوةياورلاهذهنمايلجكلذرهظيو«لحارم

كانهو«ينالجراولاركبيبأنبىيحياهيفلأسفسوطامنيتىلإاهبةقصتلملاتطوامتنمجرخ
ینایسولاريس.۱۳صءةبوجأ:نوفلخنبا:رظنا.َكِلَدىلعةلادينايسولاريسيفىرخأرابخأ

.۸۳؛نالجراويئةراضحلاملاعم:ةنابصعوب...۳۳/١٤٠ثء١۲/١۱ثء(خح)

.ةحئانبناجاهححصو.ةيحان:كهد(
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.ال:لاق؟”توصلابمکیلهركبي/١۲/نبىبخيشلاتلأسف

؟اضيأكلذنعليعامسإنببويأتلأسمث

ال:لوقينممهنمو«توصلاب(مكحم):لوقينممهنم«نالوقكلذيف:لاق

.هبمکحت

؟نوکرشم"'ةّيبهولا:لاقلجرنعركبيبأنبىييخيشلاتلأسو:لاق -

.قافنرفككلذبرفكي:لاق

.كرشمكلذبوه:لاق؟اهنعليعاسإنباتلأسو

[رکبيبأنبییحيةلأسم]

نيملسملالافطأ:لاقلجريفركبيبأنبىيحينعةلأسماضيأتيكُحو

؟نوکرشم
.قافنرفككلذبرفكي:لاق

نل؛صخشلاتومىلعةدحاوةحئانتوصبمكحيالنأ:كلذينعيوء"توملاب...توملاب":م(١

لبقتحّونفترجؤتسادقةحئانلانوكتدقوءدّدعتلادنعالإهبلمعيالوءةرهشبسيلكلذ

ةحئانلاكلتتوصبلمعي:ليقو«ىلوألاوهوكلذتبثيىتحتوصلاكلذبلمعيالف«هتوم

.ملعأهللاوفيعضوهو

بهونبباهولادبّعلِإةبسنءةيضابإلاةماقتسالاوةوعدلالهأمه:ةيبهولا(۲

:ت)يسرافلامتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعلإ:ليقوء(ه۳۸:ت)يبسارلا

يتلاتاكرحلانعلئاوألاطخلعنيتباشلاةيضابإلازيميحلطصموهو((ه۸

.اهريغوةيفلخلاوراكنلانممهنعتّقشنا
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.كرشمكلذبوه:(ركبنب)دَّمَحُمنبدمحأسابعلاوبألاقو

.”كرشلانماذهعنميام:ركبيبأنبءايركزلاقو

[رارجزآنبسیردإهحیصنوةبيط]

هلمّدَقفمويتاذهيلعرمیسومنبنايلسنأ"رارجزأنبسيردإنعو

دباعهيقفو؛يلوصأملاع:(ه٠٠٥-٤٥٤٥٤طسجوبأ«يغاوزلايتازملاهيلومنبنيزوت(١

ةبازعلاناويدلةعبسلانيفلؤملانيبنموهو.ةسوفنلبجيفشاعهنأرهظي.ةتازمنمدهاز

وبأهنعىكحو؛ملعسلجمهلناك.ةيعامجةعوسوممدقأوءةبرجبجامجمأراغيف(جم١٠)

رابخأهلو؛تالاؤسلاباتكيفءةيهقفوةيدقعلئاسمةفيلخنبنامثعوءايركزنبىيجحيءايركز

.۹٠٦۲رتء(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ريسلابتكيف

مهاوسفالخنووينيملسملالافطأنأيفةّمألاعامجإللفلاحهّنأللتاقلااذهريفكت(۲

هلوقل؛هللانيدبءافولامهنمرهظيواوغلبيىتحفوقولايفنيملسملاريغلافطأنم

اذهريغبلاقنمو«(..مهتایرذمهب۔انقحلأنايإبمهتايرذمهتعبتاواونمآنيذلاو):ىلاعت

.ملعأهللاو.ىمحملاكلذىلإبهذوءةمألاروهجفلاخدقف

عروملاعولضافخيش(: هە00-000)١1ط«يقاوللايفوسلارارَجْزَأنبسيردإ(۳

نمحرلادبعيبأوخأهلعل.ىسومنبناميلسوةيتاوللاةراسرصاع.فوسنمدهاز

مسابيخاشلاهركذدقو.رصقلاجراخنالجراويفماقمهليذلارارجنببو

مسابينايسولاهركذامكلذدكؤيِتَوءةّيربربلابليوطلايأءراركزأنبسيرد]

‹(خحع)ريس:ينايسولا:رظنا.تاقلعماوريسلابتكيفرابخأهل.ليوطلانبسيرد
۲/١١٥٠.0ںيسلا:يخامشلا.۸١/۷ث
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.الزهاوريصيفمهلكآالئل«يبيبحايمهلك:لوقيو«بّيطلاراتخيراصف؛ارمت

لبقفهاخأحصناذإلجرلانأ:ركبيأنبدّمَحُمنعةياكحهلىكحف

ناك|كلذإلبقيلنإوءارعشلانمهببطتحيلاسفهاطعأنمک؛هتحیصن

E

.هدسجيهبعطقيراصفاسفهاطعأنمك

[ةبارعلاعمنوردجيبأربخ]

اوفّقوتف‹ةبازعللاماعطعنص-الفطناكو-””نوردجابأنأانغلبو

ةَنَجُلانيبزرفيناكاذإلفطلانأيدجنمتعمس:لفطلامحللاقف

.هماعطلكؤيرانلاو

+5

.لاقو:ك(۱

.رميفلكآالثليخأايهلك:ك(۲

ءرجشلاتاذضرألاوأءريثكلارجشلايه:ءارعشلا:ناسللايفو.ىرعشلا:مد.ةرعشلا:ك(۳

.٤/۱۲4روظنمنبا:رظنا.رجشلاوتابنلاوأةمجألاوأ

هيقفملاع:(ه340-٠٥0)۸ط‹(ديشرلاوأةيشاولا)تيشرلانوردجوبأو.نورزخابأ:مد(٤

.ينارجايلاحلاصابأرصاع.يشولازوردجوبأ:مسابيخاّشلاهركذ.فوسأنملضافنقتم

:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفلئاضفوتاماركهل.مساقلايبأنببوقعيهنعىورو

.۸۲-۸۳(قح)ريس:ينايسولا.١/۱۱۹(عط)ريسلا:يخاّبشلا
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یاNaNةوعدلإلهأتاياورورابخل]رف(تاقلعملاباتكو
یراڑیJتتت.

“مزلةيإاگڪح

الديدحلاااسكلاسيليدارأاذإناك[هّنآ]"فلپنيديعسحوتيأنع

ةَ"”هسىلي 'تاقفانملاىلإاننيدلكنال:لوقيو؛هلسغُيىتحی ِ

ءاهيحاونوةركسبةنيدمبمويلافرعياماهتدعاقءةنضحلاةقطنميفعقتدالب:بازلا(١

مهأ.لحارمرشعبناوريقلانعدعبت.ةيقرشلاةهجلانمةيرئازجلاءارحصلاةباّوبيهو

نماهدجي.نيتلحرمب(ةياجب)دامحينبةعلقنعدعبتيتلاةركسبوةياغابوةنبط:اهندم

رهتشتءةيسنوتلاديرحلادالبقرشلانمو؛نويمطافلااهانبيتلاةليسمةنيدمبرغلا

:يبرعلاليعاسإ.١٠«برغملاةفص:يبوقعيلا:رظنا.رومتلاريدصتوليخنلاسرفب

.۱۹صءةتانزرود:ةريمعنبا.١٤۱-١٤٠ءاهئطاوشوىربكلاءارحصلا

ميركيلمودهتجيملاع:(ه٠٠4٤-۸٠٥۳طحونوبأ؛ينودملايتازملافلخينبديعس(٢

مهنيباورجأف؛غيرأتيدجتباوعمتجانيذلارابكلاةبازعلانموهو.ةتازمنمعرو

رّمعوراثآلاىلعظفاحوءرايخألاكلاسمكلسنَممَو.صخرلانمةلأسمةئامثالث

؛يرغلانادوسلايفتكمداتىّنَحلصوو.ةوعدلازكارمنيبرافسألاريشك.اليوط

ةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكاهتورلئاسمورابخأهل.قيتعلاهسرفىلعجحو

.۳۷۸۳۷-۷٦٤۳/۹رت(حن)مالعألامجعم:ثارتلا

.اهسبليالةديدحلاةاسكلا:مد(۳

كلتةساجننقيتنإالإءاهاتأامالإهللافّلكيالو؛خيشلانمطايتحاوعّروتاذه(٤

نمبايثلاكلتلتاعناصلاءاسنلاكلتعروتمدعهّنظىلعبلغوأ؛بايثلا

.تاساجنلا

(297ا2
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مهو“رينبمهوقلفةوارمينبئملجرمیدرفلهعمجو

وهاماذهنأانلفلحا«حونابأاي:هلاولاقف."!ةوارغمةليبقنوبلطي

.نالفنباب

ىلإ“هوؤجلأناكدقو-فلحأالو«نالفنباب(وه)سيل:|محل|لاقف

.لجرلااولتقنيميلانعفّقوتلَك.-قالطلابنيميلا

ىلعهتجوز(رثآ):لاقفركبنب|هللادبع|[يبأنبا]سابعلاابأكلذغلبف

«فلحول“هلابام:|ركبنيدّمَحُمهللادبعوبألاقفإ.هللامرحيتلاسفنلا

:مهنمءةريثكعورفمحلو«نتيلصينبوارغمىلإمهبسنوءةتانزةليبقنوطبربكأنم:ةوارغمينب(١

ةيقيرفأنيباماورشتنا.برغملاىلعنرفيينبعمةسائرلامهتناك..ساجنسونبوةغيرونب

.ةركسبلوحاورشتنااكءطاوغألاونالجراوورومعلبجبطسوألابرغملابونج«سوسلاو

.راجلاقحلمهمارتحاوةلضافلامهقالخأل«مهراوجبركبنبدمحمهللادبعوبأخيشلارقتساو

ضوعدمحم.۱۹صهةتانزرود:ةريمعنبا.٥ص«ايقيرفإدالبركذيفبرغملا:يركيلا:رظنا

.٢٥۲ص؛ةيعامتجالامظنلا:تافيلخ

.ةتانزبلطنمةجراخ«غيرأيفةيربربةليبق:ترمغوأةرمغونبو."ترمغينبمهيقلف":مد(٢

ينبوءةرمغينب:ربربلانملئابقثالثةلماعمنعنوهنيخويشلاناك":يخامشلالاق

ةروص:لقوحنبا:رظنا."ةراغلاوبصغلايفبارعألاكمتالنساجنيينبو«نافسراو

.۹۳£ص«(خم)ريسلا:يخامشلا.٥4/۳ثء(خح)ريس:ينايسولا.۲٠٠ص؛ضرألا

.يوارغملاليبق:ك(۳

.هوزلآاوناكو:مد(٤

.هلام:مد(٥
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كتتوزردز(وعللماتاياويورابخلرفتاقلمملابات
.ءاملعلاعمهتلأسم'كرتشتو

] ةداعسنبومحلئاسم [

افورعملمعفءهيلإرظني"نمم|ناك|لجريف[لاق]“'ةداعسنبومنعو

.دیزتیتحكنمكلذ/٦۲/لبقُيال:هللاقي"نأ:اليلق

ىَّتَحخات:هللاقي[نأ]؛ليلقلاءيشلالعجينمفورعملايفقبساذإكلذكو

.“”كنمرثكأوهنممدقتي

؟هتابجوُميفهفرصيلدجسلملامئاقلهوطعأفمهفورعماوعمجموقيفو

.”رثكلابحاصوءليلقلابحاص|ءاوسإرجألايفنوكي:لاق

بلجبدسافملاءردوهاركإلاةلأسميفءالعلافالتحخانمهتلأسمجرغختو:يأ.كرتشاو:ك(١

نعهعانتمادنعلجرلالتقمبيرديولخيشلانأرهظيوءلجرلاةايحّلَعظافحلابحلاصللا

.ةيجوزلاةدقعلاّلَعظافحلاوسوفنلاّلَعظافحلانيبناشهبال؛َكِلَدنعفقوتامفلحلا

ةقطنمبنيسيوينبةعلقنمهيقفملاع:(ه٠٠٥-١٠٠٥٤طيازماتالسولاةداعسنبوح(۲

:رظنا.تاقلعملايفىواتفورابخأهل.سابعلايبأنعذخأ.مهيلإرظنينيذلانمو.بازلا

.۷/٢۲س«(خح)ریس:ينايسولا

.ام:مك(۳

.هنأ:ك(٤

اهاطعأيتلاةمعنلاراهظإوتاقفنلاوتاقدصلالذبىلع-هللاهحر-خيشلانمضيرحتاذه(٥

.كاسمإلاوراتقإلاىلإيدؤملالخبلامدعىلعسفنللةيبرتو«مهيلإروظنملانيرسومللهللا

.ءاوسريثكلاوليلقلابحاصرجألايف:مد(٦
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[لالمنبمیهاربإیواتفورابخأ]
:لاق“”رصبلاليعاسإوب‘هللاقييذلاوهو9|لالمنباميهاربإنع

توسيسأرةئاسمخاهيفتاأو«باتكةئاخر.وت"دلببتا

.رناندةئاسمخاهيف"”تيسكو

تّيمس...سلدنألاةريزجةلابقىلإيهتنتوءةيلقصةيزجةلابقةريبكةكلمموةعساودالب:ةيقيرفإ(١

ىلعاًّضيأقلطتك.سنوتبمويلاةسملايهو.شتارلانبةهربأنبسقيرفأىلإةبسنةيقيرفأ

.٠/۲۲۸‹نادلبلامجعم:يومحلا:رظنا.اهلكةيقيرفإلاةراقلا

ملاع:(ه۳۵0٤-٠0)۸طنيصبلاليعاسإيبأبفورعملا«ِيتاَرلايدوكطملالآلمنبميهاريإ(٢

الیصفهتباوءاجسيروسمابآيقل.سنوترزوتبنيسوينبيفملعت.ةتازمنمرهامٌفارغجوهيقف

ندمنیبلقنتیوايفارغٌحاباتهمناکويخلنبنسكام:هنعذخأ.ةذعلئاسميف(هعمرواحتف

"ناسنإلاةلأسم"دازدقو‹تاقّلعملاوريسلاوهقفلابتكيفرابخأوتاياوروىواتفهل.برغلل

.۹٥رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.هفيلأتنم؛تالاهجلايف

.يرصبلا:مك(۳

ةّيليطسقميلقإنماليم٢۲۳ةفاسمىلعيرغلابونحجلايفعقتءةيسنوتلاديرجلاندمربكأنم:رزوت(٤

ریثكلخنوعماجوروساهةنيدماهتأبهريغويركبلااهفصو.بونجلاهاجتيفةرثانتمىرقاوح

.9۸-۲/۷٥‹نادلبلامجعم:يومحلا.١۹«ضرألاةروص:لقوحنبا:رظنا.ريثكحمقوهكاوفو

يفاضيأينيجردلاو«١/۹٥ريس."اهنمىسك"سيلو"اهنمعفر"هنأهريسيفينايسولاركذ(٥

.۲/١۱٤تتاقط
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-للاسمتالقىوسمهتمدقتسألوةوعدلالأترو:لاقو

.(”ملحجلابعطقُت"اهتأةدارقهيفنوكتتّيملا(نأ):ّنهادحإ

ةربقملادجسملاقبساذإ:اولاقةربقميف“'ينبدجسميو-

هيفةالصلازوجتالفءدجسلملاةربقملاتقبساذإو.ةزئاجاهيفةالصلاف

.لاحلااذهىلعةربقملايفتناكاذإةرجشلاكلذكو-

[سيمخلاقوسےبلالمنبمیهاربإلروسميبأةلئسأ]

يفادغكعمعمتجأ”:لآلمنبميهاربإللاق”اروسمابأنأانغلبو

هنأ:دك(١

هبرجييذلاضارقملاوهو؛هعطقاذإ:ءيشلاملجنم:ُمُلجلا:ناسللايفوماجلا:د(۲

ينايسولاركذدقو.(ملج)۱٠٠-١۱/۲١۳روظنمنبا.فوصلاورعشلا

هعزنالباَرَقلاةساجنوأةراهطاهيفركذيذإ«قيلأوهذهنمنسحأةياورينيجردلاو

:رظنا.يمحملاكلذحجردقو«لوألاوحيحصلاوهوهدلجنمءيشعلتقيًالئلملجلاب

.۲/٤٤۱٤؛تاقبطلا.۹١۱ص«(خم)ريس

.ناک:ك(۳

.لاق:مد(

لبجوميظعدوط:(ه٥٥٣-۷)۳۰۰طروسموبأ«ينسارهيلانيجوينباجسي٥

ذخأ.سورشبىيحيءايركزيبأةقلحىلإهدلاوهلسرأ.سنوتبةيرجءاظعنمخماش

خسنبلغتشا.مساقنبركبحلاصابأبحاصو.سوطامنباو«فورعميأ:نع

نيسمخىوتفللاعجرمالعمو(كاحاهيفماقأ.ةبرجىلإهتدوعلبقاهئانتقاوبتكلا
امماجدجسمططخ...سوصكوجوئامنيوالسيونيدمحموأتعدد.اماع
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اهينبجتالف‹لئاسمثالثنعكلأسأو«ةبرجيف|سيمخلاقوسا

.لاوقألانمنوكيامٌدشأبالإ

ام=«ليعاسإابأاي:هللاقف«روكذملاقوسلايفاعمتجاادغناكلف

نمهيلعوهامىلعاهّدرففلاحلجرلهيلوىطعألجريفلوقت

١
5

4

نمةقلحوهو.ةزيزجلابقوسلاةموحةنيدمسسأو.ءالعلاجروةبلطلايوحي

مكحولاوقأهل.رظنملاليصفوعرولاىسوم«؛نيميظعنينياكرت.نيذلابسنةلسلس

افورعملازيالهربقونفداهيوةبرجبةلالقةموحيفيفوت.ريسلاوهقفلابتكيةريشك

.۷-٥۸٠٠٥/۱۹۷۲۱رت؛(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.رازی

هذهوديدشتلاوطلخانماعونهيفنأريغهذهنمبرقتةياورهريسيفينايسولاركذ(١

داعأمثلصيفءايركزويأوهلئاسلانأ١/٠۲٠يفركذدقو.لقعأونسحأةياورلا

خسانلاهركذيذلاقيلعتلارظناو.روسموبأهنألئاسلاركذو۲/٤٤۳يفةصقلاسفن

.١/١٠٠اندنعةدمتعملاينايسولاةطوطحمةيشاحيف

٢٢۲اهتحاسمغلبتءطسوتملارحبلاىلعلطتسباقجيلخيفعقتةريبكةريزج:ةبرج(۲

لادتعاونيتاسبلاةرشكبزاتمت.اليم٤٠هعاستاقيضمبلانيبواهنيبلصفيءاعبرماليم

نمربتعتو.مهتغلبنوظفتحيةربارباهرثكأنكسيءةبرتلاةبصخووجلاءفدوخانللا

.١١٠ةيفارغحلاباتك:دعسنبا:رظنا.اثيدحو(يدقبرغملايفةيضابإلالقاعم

.۳۸طسوألابرغملايفةيضابإلا:يدوهزم

نهيف:مد(٣
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؟هبهذمىلإهّدرففلاخمبّدؤمىلإهدلودرنميفلوقتام:لاق-

.هدلوكلهوكله:لاق

اهمعطيراصفمارحلابذوليلجرلهيلوىطعأنميفلوقتام:لاق-

؟مارحلاكلذنم

.اهيلوكلهوتكله:لاق

.!؟انلزانميفنحنوكَلأ:”نايفسنبزرحملاقكلذدنعف

.“رهقرفتساففالخلالهأدنعهلهيلولكىلإدمعف

.ىلع:ك(١

.كلذعمسامف:مد(۲

نمعروينغمكاحهيقف:(ه۷٥۳)۳۰۰-۰ط«نایفسنبزرح.نايیلسنبزرح:مد(۳

ةئمشاع."دارملاوباوجلاهيلإوءةوعدلالهأءاسؤرنمناك":ينايسولالاق.ةبرج

:رظنا.تاقلعملابحاصو«ينايسولااهضعبركذنيفلاخملاعمةريثكتاياكحهلو.ةنس

.٣٤۳۸ص«(حط)ریس:يخاشلا.١/١۱۲(خم)ریس:ينايسولا

خيشلاذخأاذهيفو.٣٤۳۸صء(حط)يخايشلاريسيفةياورلاهذهرظناو.نهقّرفف:ك(٤

ءاقتاواعّروتهيفوهيذلاهزكرموهتيلوؤسمل؛ميهاربإخيشلااهركذيتلالاوقألادشأب

نمخيشلاهشيعيناكيذلافرظلانأعم«هقتاعىلعةاقلملاةيلوؤسمللاكاردإوءةنتفلل

بهذمتلاىلعقطانملاكلتلهأةعيشلارهقوتقولاكلذيفيجولويديإلاعارصلا

مهيفلاحمنمٌنهقارفتسايفعارسإلاىلإخيشلاىدأمبهاذملايقابنوداهبهذمي

.هتاذمالسإلاوَقَحْلاوههنأنودقتعييذلابهذملانععوجرلانمافوخ

EKSRDBN GN) B3 ÇIR “^ 10 63 ODOID IB ÇX
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لكنإاعلاتايوبوراخلرفتاقلسلابانك1

٩”ریجنبسانودلئاسم

:لئاسمثالثنعةقلحلالهأساَنوُدلأس

؟ةّرحاهتَأ(هل)نيبتمّءاهاستف'ةيراجىرتشاهنأكلذو-

.اهكسمُيوحاكنلاددنأهلاوصخرف

اهلصأيدنعتناكريناندبانانجتیرتشا/۲۷/(ينإ):محللاقو-

؟مارح

ءلناتجلاهبىرتشايذلا|نمثلاكلذرادقمقفنينأهلاوصخرف

.نانحلاكسمُيو

؟تثنحففحصلابتفلحتنك:محللاقو-

.ةدحاوةرافكهيلعنوكتنأهلاوصخرف

ةوعدلالهألاسيئرناك:(ه٠٥۳-۷٠۳)۰طيارا(ريخلا)ربجنبسانودو.سانيذ:مد(١

ريمأىدلعومسمتوصوراقووةبيههلمكاح.اهيلعنييرزخلاةطلسدهعيفسلبارطب

هل.هاغتبملانف«مهنعتاراغلاٌفكومهقيرطنيمأتلجأنمنالجراوجاّجُحلعفشذإ؛نييرزخلا

لئاسمهل.طاوامتدجسمماذقهبدعقوبئذلايأركسعبىّمسينالجراوىلإهببهذركسع

مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفةروكذمةقلحلالهأاهبلأس

.۲۹۸/۳-۴۷۷۲۹۹رت(جن)

.امداخ:دك(٢
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€eةوعدلازه(تاپاورورابخ)رف(تاقلعملاباتك99

[ملسمنبدمحمرابخأولئاسم]

.ةعاطهنأفرعاذهبرمأهللانأذخأنم:لاقملسمنبدَمَحُم

هللانأذخأنمكلذكو.هبرمأهللانأفرعةعاطاذهنأذخأ"رمكلذكو

.هنعىنهللانأفرعةيصعماذهنأذخأ”اذإو.ةيصعمهنأفرعءاذهنعىهن

.هدحوهلسغفءاملالإهبىضمفدبعهلتاُمهَنِإ:هنعليقو-

.ءْيَشمويلاامهنمانيلعسيليهنلاورمألاٌنِإ:لاقُهَّنِإ:هنعليقو-

ىمرفمحلمدقتوهيلإمهاعدفماقفةبازعللاشيعلمعةن:هنعانغلبو-
مساركذتالكلام:هتأرماهلتلاقف.ةعصقلانمتيزلاةَرَقُنيفهلجرب

يفماعطلااذهاولك:محللاق.ماعطلامحلمدقلف.كبهللالعف؟هللا

.نآلاىلإلعضقتنيلءوضوىلع

.هيفهلجربىمر“!ثيح(ءْيَم)تيزلايف|اومكوتيإالأكلذبدارأ-

.عروهيقفويلوصأملاع:(ه٠-٠٠)۷طلادبعوبأ؛يجدلاملسمنبدمحم(١

نوقرزنبنايلسخيشلابحاص.ملسمنبهللادبعدّمَحُموبأمسابينايسولاهركذ
:رظنا.تاقّلعملاوريسلابكيفرابخأوىواتفهل.نانرجنبىيحيءايركزيبأو

.۸/۲١۱ريس:يخاشلا.٠-۲/٤ق(خحم)۱/٥‹(خم)ريس:ينايسولا

.نإ:مك(۲

.نإو:ك(۳

.ذإ:مت(
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[ينودملالامجدمحميبأرابخأوةمكح]

1I)ا(اجGoو۰ 2] . N.د

مهراودىلإاوتةجاهنصنال.دمحميأنعاتغلبو

:لاقف؛ةفايضلاوفلعلانممهيلعفاخفءَكِلَذيناونأتفةَدوملانوديري

.مهيلعاماوُدؤيىتح‹”حرسيهوكرتتالولامااذهاوكسماةجاهنصل

.هنعاوفرصناو«تقولايفمهيلعامميجاودأوَكِلَذاولعفف

ةّبارعلاىعديلجرراودلايفهعمناكو ىلعقاضتإلاللفناكوب

دَّمَحُموبملعف؛لاماذناكو(هخشل)هلابع ذحخأفء؛نوجاتحمهلايعنأدّيَحُم

ََلَف؛|يازعلا|لجرلالبإ(رايخ)نماهرحتدارأةقانلإدمعوءانيكس

ءفالسألاميكحماع:(اه٠٠۲-٠٠۳)۷طدمحموبأيازمانودملالاج(١

ملاعلاهديفح.ةسوفنبةاشلامالسإلالابجنم‹ميركّيخسءتاداهتجالابحاصو

اهلهأرافنتسابهفّلكو«؛نالجراوىلعالفيرزخيبألالماعناك.دّمَحُمنبجاناس

ةنسياغابةكرعميفيمطافلاميمتيبأدضديزيمساقلايبألاورأشيلغيرأوبازلاو

نيتليبقنيبحلصأ.ملظلاوءالغلاونوعاطلاونتفلاهرصعيفترثكو.م1٠٠/ه٤

ةيعمج:رظنا.ريسلابتكيفرابخأوتالاؤسلايفىواتفىواتفهل.اهنيبعقيرشلاداك

.٦۲۸رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلا

ةرقتسملالئابقلانميهوربنبرتبألايخأنبسنربنمردحتتةريبكةليبق:ةجاهنص(۲
ةيتانزلاكلئابقلاضعبفالخكاذنآةيضابإلاتاعاجلاعمةلاسمتناكو؛كانهوانه

.۲۷صهةتانزرود:ةريمعنبا:رظنا.ءارحصلايفةلاحراهمظعمشيعييتلا

.ةميهبهنمحرستنأاوكرتتالو:مد(٣

.ةيبازعلا:د(٤

IOOOEF^HDXD € 3 3
ARGS1oGSARASRN

 



2C17 د3ةوعدلإلمأتايلورورابخ)رف(تاقلعملاباتك RAE

يهىرخألاةقانلا(و)-؟ذُمرحتت[نأ]ىسع:|هلإ|لاقكلذكءهآر

دّمَحُموبأاهرحتف.وِذَالإرحتأال:هللاقف-اهرحتدارأيتلانود

تراغدغلانمناكََلَفحشواكدووالجرلالايعىلععسوأو

اهرحتيتلاةقانلامحلالإهلقبيلو«هتقرسف”لجرلالامىلعليخ

.هلعفكلذدنعركشف؛دَمَحُموبأ

نأشيفاضعبلتقينأمهضعبداك/۲۸/یّتحموقنیبمالکیرجو:(لاق)

.مهنيبهوثرو'[يراوملامُكحنبدوهريسفَت]فحصم

همسقففحصلملاذخأف-(ظيغلاب)-مهيلإماقدّمَحُموبأَكِلَدعمسالف

.زجءالؤحلواءزجءالؤهیطعأف

.افاصنأمهنيبفحصلملاَكِلَذناكو«فصنلائطخيمهنآهنأانغلبف

.اذه:كةيشاحيفبتك(١

.ىلوألانود:مد(٢

.اکدووحشو:مد(۳

.هلامىلعليخلا:مد(٤

.هتقسوف:ك(٥

.۳/۷٥۳(خح)ينايسولانمةدايزلاهذه(٦

.ثوروم:مد(۷

.ءزجنيرخآللیطعأو:مد(۸

.تغلبف:ك(٩
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[رکشینبهللاديعلئاسم]

نع:”حلاصابأتلأسفءةبرجتلخد:لاقركشينبهللادبعنعو

؟قيرشتلامايايفلعفيام«رهشلُكنمضيبلامايألاموصيلجر

هلنوکیوءامويرشعثلاثلكأيو"مويرشعسداسموصي:لاق

.امويرشعثلاثمويماصنملضف

؟ضيبلاماياماصنمام:هلليق[و]

ماصنمو.ةنسفالاةثالثماصنمكرشعثلاث[لا]مويماصنم:لاق

سماخ[لا]مويماصنمو.ةنسفالآةرشعماصنمكرشععبار[لا]موي

.ةنسفلأةئمماصنمك:ليقو|.ةنسفلآرشعةسمخماصنمكرشع

.|ةنسفلأيتئمماصنمك:ليقو

ىَتَحهللاركذيوأرقيهعضوميفسلجو«حبصلالصنمو:لاق-

هتادأذخأيوموقيّمُث؛ءىحضلاةالصيلصيوللاوعديو«سمشلاتعلط

.هقحنمرثكأنيدلاىطعأدقفهلغشلمعيو

خيش:(ه٥٤٥٤-٤٤٤)٩طيازمايسانطفلا(ركاش)ركشينبهللادبع.ركشنبهللادبع:مد(١

يفتاياورورابخأهل.هللادبعنبنايلسماعلادلاووه.غيرأبتيدجتنكسءةيقيرفأنملضاف

.۱۳۸/۲نيسلا:يخاشلا.۲/٠40؛تاقبط:ينيجردلا:رظنا.تاقلعملاو«ريسلابتك

.هبفيرعتلامدقتدقو«ينسارهيلامساقنبركبحلاصوبأ:يأ(۲

.رشعةسمخ...رشعةعبرأ...رشعةثالث...رشعةتسموي:د(۳
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[نسڪوزرينبفسويةلأسم]

:لاقلجرنعفلخنبنایلسمیبرلاابألاسهنأ'!نسکوزرینبفسوينعو

هللاالإانهسيل":َلاقوأ"زبلاكيمفيفهللا":لاقوأ"هللايفيفتألم"

لوقلمتحي:عيبرلاوبأهللاقف؟اريبكاًرلعتاهبشلانعهللاىلاعت""لزنيوعلطي

.هللاركذونايإلالمتحت:لاقفءةيربربلانعهلأسناكو-«ربربلانماذهلئاقلا

[ءایرڪزنبیسوملئاسمورابخآ]

.وهعوجرلاعيبثدحأنملوأنإ:ليق”نارمعوبأ

ىسوميبأملاعلاوخأوهو.ةيقيرفإنمهيقفملاع:(ه٠٥0-٠٠٥)١٠ط«نسكوصرينبفسوي(١

نبناميلسعيبرلايبأ:نعذخأ.اهنكسفهيخأبقحتلاهّلعلو«ىسيعالتنكسنملّوأىسيع
.۲/۷١٠‹(عط)ريسلا:يخاّشلا:رظنا«تاقّلعملاوريسلابتكيفةّيهَقفىواتفهل.فلخي

.ةيربربلابمجرتياكهللابيمفتألم:حيحصلالعلو«خسنلايفاذك(۲

اذإنكلو«سابتلايأنودالماكىنعملابيفتفىرخأةغليأبوأةيربربلابقلطتدقاظافلأنأ:يأ(۳

يذلالشملااذههنم.انايحأراكنإلاونيجهتلانماعوناهيفىرنةغليأىلإوأةيبرعلاىلإتمجرت

.قيليالةيبرعلابهنأريغايداعةيربربلابقطنيذإهبرض
لهأنمدفدهتجوزرابملاع:(ه٠40-٠٠٥۳)۸ط«نارمعوبأ«ينيرمزلايتازملاءايركزنبىسوم(٤

هللادبعوبأ:هنعجرت.دلحمنبديزيومساقنبركب:نعذخأ.بوُيأنبةفيلخهيقفلاذج.نيرمز

اومانيذلاةعبسلاةباّرعلادحأناك.حلاصيبأنبنالسيووفسويبوقعيوبأوركبنبدمحم

.عوجرلاعيبثدحأنملوأ.ةيهقفلاتاعوسولملامدقأناويدلاٌدعيوءةبرجبجامجمأراغيفةباّرعلاناويد

.١4۹رت«(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعلاوريسلابتكينةريثكىواتفورثاهل
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هرضحلفءارانيدنيعبرأبعوجرلاعيبانانجهلعابالجرنأ:انغلبو

هلەوٌدرفارانيدنيتسناتجلايفمكاطعأنإ:هدالوأللاقتولا

؟ليللابتامتّیميئ:هنعو

هيفهلاومّنيتيارهاطاعضوماودجيمنإو«ليللابنفكلاهل"ىرتشي:لاق

ريغتناكولوء|عضاوملانم|اودجوايف|هلإاومّميتمميتلالهأنمناك[و]

.|رهاطريغناکولوءاودجوايفهونفکءارهاطانفكهلاودبجيملنإوإ«رهاط

له«نايدجلاهيلعلابرمتنع:"نيِرُمَرنبنايلس[عيبرلا]وبأهلأسو

؟حيرلاوسمشلا'”هرّهطت

.خيشايتنأو:لاق.خيشاينجلاهللاكقزر/۲۹/:|هلإلاقف.معن:لاق

...هتثروللاقف؛عوجرلاعيبارانیدنیعبرأب:د(١۱

.نانحلا-:د(۲

.نورتشي:د(۳

.هلمميتيناكنإ:مد(٤

رصاع.نيرمزنمهيبنرسفموهيقفملاع:(ه٥٥٤-٤٤٤)٩ط«ميبرلاوبآ«نیرمزنبنامیلس(٥

.تاقلعملاوريسلايفتاداهتجاوتاريسفتولئاسمهعمهلوءايركزنبىسومنارمعابأخيشلا

ينايسولاركذدقو.١/۲٠٠نيسلا:يخاشلا.١/٠٠(خم)ريس:ينايسولا:رظنا

.طونيناميلسيبأىلإاهبسنوةياورلاوذم(٣۳/٢٥٤۳خح)

.هيفنتم9(٦
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اەرزماتايوروراخلرفتاسلاباك
0ةوعدلإهأتايلورورابخلرفتاقلعملاباتكلل

[نیرمزنبنامیلستاداهتجاولئاسم]

نمهللادنعلضفأمدآينبنمٌملسملا:نيرمزنبنايلس[عيبرلا]ويألاقو

ِمُهاَنفَرَرَوربولايفمهاتلَحَوميبنركذلو:ىلاعتهللالاق«ةكئالملا

نجلاىلعمهلّضف:لاق.”ًاليِضْفَتاَنَقَلَحنك٤ركلْعمُهاَْلصَفَوِتاَيطلانُ

لكأللرحبلاوربلاباودمحلرخسو«لقعلاوةروصلايفرحبلاوربلاباودو

يفوايندلايفمهنوظفحي0ةكئالملاىلعنينمؤملاهللالصف:ليقو.بوكرلاو

٠«راذلاىبفُعَمُعيَكمُتََصاَبمُكيلَعٌمالَس*بابلُكنممِهيَلَعلةرخآلا

[نارمعيبأنبفسويبقانمولئاسم]

تئجف؛ينعیراوتفادیصتیمر:لاقفلجرهلأس"نارمعيأنبفسوي
.هلكأنفهبانتأتلكلام:(فسويهل)لاقف؟هلكآملفاتّيمهتدجوف

.حورلاوةوهشلانيبطقنيبعزانتيهتل؛ءاهقفلاضعبلوقيفاذهو."ةكئالملانملضفأ":مد(١

.۰٠۷:ءارسإلاةروس(۲

.٢٤۲-٢٦:دعرلاةروس(۳

:(ھ00٥*-406)١1ط‹نارمعوبأ«ينيرمزلايازماءايركزنبىسومنارمعيبأنبفسوي(٤

نمناکوغیرأبتیدجيتنكس.نارمعيبةمالعلانباءةيقيرفإبنيرمزنمهيبندهتجموهيقفملاع

٠فرعيونيلَوألاببشي.اباتكنيرشعوةسمخيفعقييذلاةباّزعلاناويداوفْلأنيذلانم.اهخياشم

؛ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقّلعملاوريسلابتكيفرابخأوىواتفولئاسمهل.ةمكحلاوبدألاب

.۱۱۱۸رت(جن)مالعألامجعم

2F2¥9
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a1ةوعدلإله)تايلورورابخلرفتاقلعملاباتكEAE

.يمنآويوصفيمرأيا":لاقف«سابعنبالأساصاّنقنأ:ثيدحلايفو

.«تیمنآامعدو؛َتيمصأاملك»:|هلإلاقف

؟هذهمکی":لاقفةعلسهنميرتشيلجرىلإءاجلجرنعلئُسو

."رانیدي":لاقف

.زئاجكلذ:لاقءةعلسلاذخأورانيدلاهاطعأف"كرانيدذخ":|هلإلاقف

.ءيشهيفهيلعسيلدمعريغبلاومألايفلجرلاهانجاملك:اضيألاقو

تنأ)كيلعسيلكلامنملكأاذإكيلعيشياليذلاديهزلاءيشلاكلذكو

.ءيشهتينجاذإ(اضيأ

نمهللارفغتسأ":لوقيفءةليللّوأنملالماىريلجرلايف:هنعو

يفهئزجيكلذنأ؟"ىلمعهللاهجولنايإلا"نموللاءاشنإبونذلا

ء۸٦۱۸ح؛حئابذلاوديصلاباتكيف«سابعنبانعةفوقوميقهيبلااهركذةياورلاهذه(١

ىنعمو.٠۱۲۳۷۲۷/۱۲حكيلالإةعوفرمريبكلايفيناربطلااهاورو۹

كيمربتوماهيلإعرسأفمهسلابهتيمراذإ:ديصلاتيمصأو.هناكمديصلالتقَتنأ:ءاصاإلا

يفةلتاقريغةباصإهبيصتنأ:ءامنإلاامأ.ةفخلاوةعرسلاوهو:نايمصلانمهلصأو.هارتتنأو

َمُفَواموهَتْيَمصأام:ليلخلالاقو.لكؤيالفهتامأيذلااميردتالوكنعبيغيولاحلا

نمعفتري:يأ«يمتنيءيّتلاو.كنعباغفهاكمنمحربوٌكنعَدَعابَتاموهَتيَمَنأامو؛كيِفب

٠8۷٤.٠-4/1۹4٤‹ناسللا:روظنمنبا.((ن«يمص)؛نيعلا:رظنا.ناكمىلإناكم

نماد
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يسامارقوتدبدوريچمزمااقتر

”ينيتأتيتلاةمقللاكلتيسفنل"ينمالفملعلانم

فسوييأنبدوادنأكفويابهيفوسلكعايشةميرأنأكو

.ةيكاَربحاينداندا:لاقفهيلإرظنف«سلجملايفةجرفامويىأر

هغضيوبدألافرعينمتيأرام:ركبنبدّمَحُمنبدمحأهيفلاقو

.هيلإراشواذهالإهعضوميف

فصيفنامزلااذهلهأناكول:"(ريشب)نبىيحي(هيف)لاقو

.وهالإكديْتَذخَأاممهيلعكديبترّرَجف

؟نيلَّألاهبشُينمنامزلااذهلهأيفله:فلخينبناميلسلئُسو

.مههبشضعبهيفنارمعيبأنبفسويالإ(ال:لاق)

.درأ:ك(١

باستكايفسفنلاةبساحوءالالغتساوةايحلاىنعمكاردإيفةميكحلاةلوقملاهذه(۲

تەهجوهللامرك-بلاطيبأنبلعمامإلاىلإبوسنمتيبهقفاويمولعلاوفراعللا

:لوقي

يرمعنمكاذامفالعدفتسأملواديبستکأملوموييبرماذإ

-٤٥٤)٤٥طںیشبنبییجیو."لیسووألیسی":حضاوريغشمالايفبوتكم:ك(۳

نبناميلسودمحأسابعلايبأةبترمبةدايسلايفناك.نالجراونمملاعهيقف:(ه٠

.۲/١۳٠رسلا:يخامشلارنا.فسويبأنيدوادوفلت

FOROPOD ODBDO0€
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[نارمعيبأنببويألئاسم]

انيبف«تیَرةَيِياخ/۳۰/يدنع:هللاقف؛لجرهءاجبويهوخأ

ىلإانرظنف-ةقلحلانمءاج(إك-يدلويعمو«تيزلااهنمٌفرغأان

.ةيباخلاىلإ“”تيزلادر:يدلويللاقفءةيباخلايفرأف

.خيشلالأسأىَّنَحتيزلاكرتأ:هلتلقف

.هتدّدرف«سوجنمهّنِإفتیزلادر:يللاقف

ًالّرَأهنمَتفرغامَتكرتولو«هدّدبفسوجنمكتيز:بويأهللاقف

.هدلوٌمتشيوهولجرلا"!ىضمف.هبتعفتنالهطلغتملو

ملاع:(هە٠٠٥-400٤(١٠طيازماينامزيلاءايركزنبىسومنارمعيبأنببويأ(١

نبةفيلخةمالعلاهنبا.ةيقيرفإبنيرمزنمهلصأ؛غيرأنمظعاوسردموعروهيقف

نبةفيلخهنبا:هديىلعجّرحت.لزاونلاوىوتفلاعجرموهتازمخياشمربكأنم.بويأ

مجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ريسلاوتاقّلعملايفةّيهقفىواتفورابخأهل.هريغوبوي

.٢٦۰۱۲/۱۳۲۱۳۳رتء(جن)مالعألا

.انأ-:د(۲

.انرظنذإ:م(٣

.تلقف«تيزلاكرتاهللاقف:د(٤

.لأسن:مد(٥

هدربم٦

.یشمف:د(۷
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:لاق“*«دحاَولیگبتعيبنع»:8هللالوسريبنيف:بويأاضيأ|هل]لاقو
.زوجمكلذنافءاعاصتصقنأوأءاعاصَتدزاذإ

[بويأنبةفيلخةلأسم]

نمةبكرلاىلإةّرّسلاتّدراملجرلافشكاذإ:لاق”بويأنبةفيلخهنبا

.كلاهوهف؟هدسج

.كلذبكله:لاق؟هبرشمثرخاذه:لاقومكيفبنعةّبحرصعنمو

[ریدیینبلیعامسإرابخأولئاسم]
يدوهيلااذهلوتنمیفلوقتام:هللیق“ريدينبلیعامسإ(نعیکتو)

َنأ»:ظفلباقلعم(١٤۱۳۳/۲٦1ح)كلامًاطوميفءاجدقوءظفللااذهبهجرخأنمدجأ(١

باتکءةريرهيبأقيرطنمهلثمهننسيفيذمزتلاوءاٍةَعْيَبيفٍنْبَمعْيَبنعىهاهللالوُسَر

.۱۲۳۱۳/۳۳٥ِحههَعْيَبيفْْيَتَعيَبنعيتلايفءاجام(۸)باب«عويبلا

تفموهيقفملاع:(ه٠٥٥-١۱٠٠٥ط«ينيمزلاءايركزنبىسومنارمعيبأنببوينبةفيلخ(۲

رمألايفاديدشناك."مويلاىلإمالسإلاانمعطقنيمل":اهيفلاقةحلاصةرسأنم.ةيقيرفأنمعرو

.٤٤۳۳/٦۲۷رت؛(جت)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.مئالةمولهللايفهذخأتال«يهنلاو

.ةرسلاىلإةبكرلا:مد(۳

مامإوهيقفملاع:(ه٠٥٤-٤٤٤)٩طميهاربإوبأيراوحاميهاربإيبأنبىسيعنبريدبينبليعامسإ(٤

ةبازعلاناويداولانيذلاةبازعلادحأ.ةيقيرفأءالعيفتاقلعملابحاصهركذ.غيرأنمدهتجمظفاح

ماعلکفیرخيفرازي«ميهارسإينبيحيفنالجراوبماقمهل.اءزج٢۲نيبنمةالصلاءزجبلقتساو

ةيدقعوةيهقفلئاسموىواتفهل.هلاثمأنمنيحلاصلارثأءافتقاىلعىلعضيرحتلاورابتعالاوىركذلل

.0ە-4توا:ثارتلاةيعحظنا.هقفلاوريسلابتكيف

ıREEOD Q3
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؟نالوسرامهله(مالسلاهيلعوانبنلع)دوادونايلسنعلئسو

.معن:لاق

؟تالماعماهوجونمهيلع|ناك|ممائيشيسنلجريفو
.ةصخراهيفوءرذعُيال:لاق

؟تالماعملاهوجونمهيلع|ناكإ|مائيشيسننإف

.ةصخر(اضيأ)اهيفو«لاحلُكىلعرذعُيال:لاق

اي:هللاقفدمحمهللادبع(يأ)ىلعزاجف؛نالجراونمءاجو

مهاردلاضعبَرضحاذإفرصلايفةلأسمَتيتفأكْنأكنعينغلب«ليعاسإ

؟كلذزوجي:تلُقكأ|كنعإركُذف«ضعبرضحيمو

؟كلذفيكو:لاق.كلهّركذأانأفكلذنمرثكأتدرأنإومعن:لاق

اذك":لوقيف؟فرصلامك:|هلإلوقيف"'يفريصلاىلإءيجيلجرلانإ:لاق

)غرفيىتَح|هنم|همهاردذخأيف«ارانيدهلعفديف«"اذكو

.رمف:مد(١

.هبفيرعتلامّدقَتدقو«يئاطسرفلاركبنبدَمَحُمهللادبعوبأوهو.دّمَحُمنبهللادبع:ك(۲

.فارصلا:ك(۳

.رانيدلاهيلإ:مد(٤

اکديبادينوكيلبربخأتلاهيفزوجيالفرصلاَنَأل."اذهزاوجيففق":مةيشاحيفبوتكم(٥

.ثيدحلايف

A
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9 بوبوزعللملأتاياوبورابخلرفتاقلطملاباتكلا 9

[مالسلادبعلناسحيبأنيفسويلئاسم]

ةقلحلانممدقََل]”ناّسحيبأنبفسويهلأسميركلادبعنبمالسلادبع

:لاق«لئاسمثالثنع'[-ةقلحلاىلإجاتحموهو-عوجرلابالجعتسُم

؟ةلفاننوكيوءاضرفنوكيلهءديحوتلايفلوقتام-

كلذيفيزجتلهمأةئالثمايصةرافكهيلعَبجَونمنع-:هلأسو

۹

؟نيكاسمةثالثماعطإ

ه€ّدَحَأهللاوُهلفل:(ةءارق)و(اَملَرنَانةءارقرتولايفهئزجيلهو-

.'ائيشكلذيفهبتملف.ملعأهللا:لاقف؟تاّرمثالث

نأ/۳۱/تفخكنكلومالسلادبعايعوجرلايفتلجع:هللاقف

.دودخلارمكتوفت

نبىسيعىلإتيضمف«[زازفتسالانماغلبَم]هلوقيفغلبف:مالسلادبعلاق

.هلئاسمنعهتبواجفءايحهتدجوفتعجرفهللاءاشامهدنعتأرقودمحأ

.(ه۰۰٥-٤٥٤)١٥ط؛ناسحيبأنبفسوي(١

؛ملعلادايدزايفمالسلادبعلاضيرحتلوقلاكلذو.۲‹ينيجردلاتاقبطنمةدايزلاهذه(۲

.ةيلاعلاممحلاثعبيفةصلخلملاةملكلاريثأتنيبيودودخلارمحءاسنلاوةحارلاىلإنوكرلامدعو

.ةّرامكلافبجينم:مد)۳

.ةلماكردقلاةروساهبدصقي(٤

.ءیشب:مىن(٥

EE COUNCH CK COK OE CK EFX3OF CK) OK)
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لهأتايإورورابخ)رفتاقلعملاباتڪد    ةوعدلا 5
[!ميركلادبعنبمالسلادبعتاباجإ]

.الفاننوکيوءاضرفنوكيديحوتلا:هلتلقف
ی

.مايآةئالثموصيفنيكاسمةئالثماعطإئزجت:هلتلقو

.تاّرمثالثّدَحَأهلاَوُهلفافو(اَملَرنَأنإ:ةءارقرتولايفئزجيو

دجسلملايف)نّذأاذإنذؤملانأةسوفنلبجبباتكيفتدجو:مالسلادبعلاقو

‹ناتعامجهيفٌلصُتامرادقماورخأتنإلإ(دجسملاكلذلهأ]"كلهال(نأ

.ناذآلادعبة           كلذلهأ]كليذئنيحف

[حلفأنبحلاصرابخأولئاسم]

وهو؛ةبانجهذدسج”تاصألجرنعہلفأنسبحلاصهلأسو

.معت:لاق؟|ەدسج

.ةلفان:ك(١

.نوكلمي...الإنوكلميالدجملالهأنأ:مد(۲

نبومحملاعلاوخأهّلعل.ةبرجنمهيقفملاع:(ه٠90-١٠٠٠0ط؛حلفأنبحلاص(۳

ةفيلخنبناثعرصاع.ىيجيءايركزيبأودَّمَحُمنبدمحأسابعلايبأ:نعذخأ.حلفأ

ريسلابتكيفمهعمىواتفورابخأهلو«ميركلادبعنبمالسلادبعوءايركزنبىيحيو

.٦۳/٤ث(خح)ريس:ينايسولا:رظنا.تاقلعملاو

.باصأ:ك(٤
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:”طّرغتىلإوأعامجىلإوأ«يجنتسيلجرىلإهعمسىغصألجريفلاقو

.(كلذب)هّبر”ىصعهن
اوصعمهتِإ:ملعلانمائيشاوركاذتيملوءةمتخلادنعهللااوعدةعامجين:لاقو

.كلذبهللا

.هبيصعينإ:سلجملالهألءوسةحئارمّمشنمكلذكو

.كلذبيصعيهن:هللاركذيملوءاليمىشمنميفلاقكلذكو

.نيملسمللجديملوهسفنلاعدولصاذإكلذكو

.(كلذب)يصعُيهَنأبوكرلادنعًأرقتيتلاةيآلاارقيلوةبادبكراذإكلذكو

.”«ننرْفُمهَلانكاَمَواَذَمالَرْحَسيذلاَناحْبُس»:ًارقتيتلاةيآلاو

.كلذبيصعيهنأ:(هقلَحاذإ)ةناعلارعرتسيلنميفلاقكلذكو

.(كلذب)كلههنأ:هربغ|ادسجانمبنذلامجعسماذإكلذكو

.طیوغت:مت(١

يتلاةريغصلاهبينعيِإَوءرفكلاوأةريبكلاىنعمبسيل:-باتكلاعضاوميفو-انهنايصعلا(۲

يورملارثألالوقيامكءةريبكتراصاهبحاصاهنمرفغتسيملوةريغصلاكلتترّركتاذإو«هركت

بادآلاهذهىلعنوزكريخئاشملاناكدقو."رافغتساعمةريبكالورارصإعمةريغصال":نع

لوسرلاناكاكءهابقعدمحيالامورئابكلاواياطخلايفعوقولانمةمصعللةيقارلاةيمالسإلا

.ملعأهللاو.كلذلعفيف

.۱۳:فرخزلاةروس(۳

.سم:مد(
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كننقنق(علماتايوبوراخلرفتاقلطملاباتكل

‹نيئالثيفباحصأوتنكةرفّسترفاسامنسحأ:”(اًّضيأ)لاقو

فيرعلاطحيفكلّذلِإةلفاقلاباحصأراشأءاذغلاتقوناكاذإف

دحأبغيل«يبنورئاديباحصأباذإفذئيحرظنأف«لمجلانعانءادّع

.اورخأتيملومهنم

نبدّمَحُمهللادبعوبأخيشلاهبتكباتكهتآأرقباتكنسحأو

.مهّلُكةوعدلالهأرابخأهيف|يلإركذ"يذلا«دواد

اليختبحصوءانعضومنمتئجتنكيأهتبکربوكرمنسحأو

لزيليرامحورباشألابمهليخنوزمهياولعجفرامحىلعانأو“”برعلل

.۹/۲٠٠هتاقبطيفينيجردلااهركذةلوقملاهذه(١

.تأرق:ك(۲

نموارخرۇموهيقفملاع:(ه٥٥٥ناضمر:ت)١١طشادبعوبأدوادنبدمحم(۳

يفباتكهل."حالصلاوىوقتلالهأداعو؛حايسلاوملعلارحبناك".ةيقيرفإبنينوت

ةيعمج:رظنا.تاقلعملابحاصوينايسولاهنعيوريناك.دوقفمةوعدلالهأرابخأ

.١۹۸رت‹(جن)مالعألامجعم:ثارتلا

.يتلا:مد.لاق:ك(٤

.برعلاليخ:مد(٥
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 لامیتنببوقعینبفسويرابخأولئاسم1

الأصخر/۳۲/:لاےتنببوقعینبفسويكلذنم

.ريزنخلاالومدلاالورمخلاسجني

نأريغ.هيلإتعجرايفمسالااذهبادلبدجأمل:نيرجنيتو.نيرجنيت:م.نيرجنت:د(١

هذهيفال(48۲/۲)هتاقبطيفينيجردلااهركذيتلا"نيترازنيت"يهحجارلا

هتبلطعمملعةقلحهلتناكيتلاثنلنبهللادبعدّمَحُميبأنعتاياورنمةياكحلا

ٌَ.هنعاوذخأيلهتبلطبنايلسعيبرلاوبأهراز.اهريغوغيرأوبازلاونالجراونم

ابتارهظيو.هدعبركذمهلقبيلقمحألهاجفّرصتببسياهنمةيضابإلااهدعبقرت

.راردنُانمةبيرقنالجراویرقنمةيرق

نمعرولضافخيشوهيقفماع:(ه٠٠0-١٠٤٥٤طءلاےتنببوقعينبفسوي(٢

هنباوبوقعييبأوخأوهو.نساوينمهلصأوءاهدعبتيدجتنكس«نيرجنيتءالع

.اماعرشعينثاهدنعماقأوةسوفنيفيدهمنبنالفسراو:نعذخأ.دمحأساّبعلاوبأ

ريسلابتكيفرابخأوىواتفهل.نارمعيبأنببوُيأو«فلخينبنايلسخيشلارصاع

۱۱۳۲رت؛(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاو

يفاّمَأىضوتملاسّجنتالواهلكأواهبرشزوجيفرارطضالادنعهّلُكصيختلااذهو(۳

لعلوءالصأرمخلاةساجنىريالنممهريغوةيكلاملاءلعنمنفرارطضالاريغ
لاقنمرأملوءقافّتابناسجناهفريزنخلاومدلااّمَأ.صيخرتلانمخيشلاهانعاماذه

.ملعأهللاو«لمأيلفءادبأرايتخالادنعامهزاوجب

FNODDveODND CHD CHD 3
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الرفجيومهتمذأنأمهيلعرداذإ:ةاغبلايفلاقو

.نفدّتو

‹ناثراوهلوةعيدولابحاصتاممثةعيدولجردنعكرتلجريفو

ةعيدولاعفدُتنأ؟رضاحرخآلاو؛هعضومفرعيالبئاغامهدحأ

.كلذبًاربيورضاحلل

(وغيوألهأنم)|يوغيولا|سالفسراودنعأرقأةسوفنلبجبتنكو:لاق

؟هناحبسهللانوفرعيدوهيلانإ:لاقيله«هذيمالتصعبينلأسو
يفكاذذإخيشلاناكو؛يلوقاوركنأفكلذزوجيال:تلقف

ممياجأاملشمملركذفةلأسملانعهولأسجرخلفراد

:.)۳(ِّ
.لاےتنببوقعينبفسوي

مه:احالطصاو.ملظلاويدعتلاوهوءاّيغبيغبيىغبنم:ةغلةاغّبلاو.تافبلا:مك(١

مهوأءاليوأتوأةّييصعمهيلعةعاطلابوجودعبلداعلامامإلانعةجراخاةعاجلا

.ةريشكماكحأمومحسيلالنوُعّدملاومهيلعةبجاولاقوقحلاءادأنعنوعتتمللا

.هلكةاغبلاماكحأ:يربعلا.(يغابلا)ءاهقفلاةغلمجعم:يجهعلق:رظنا

.ةذمالت:ك(۲

يذلافسويهدلاونيبوهنيبطلخوهو"...فسوينيبدمحأمهباجأام":خسنلايف(۳

دعبهارتمث.دمحألئاسمتسیلونعهلئاسمرکذعباتيوهوسالفسراوديىلعمّلعت

نأودبيوءودبلالهألىتفيناكهنأىخاشلاهفصودقودهأهنبالئاسمركذيكلذ

.مهنم"نيتاكرفيت"

OCOD 13 E۱:چ
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[“'لامیتنببوقعینبفسوينبدمحألئاسم]

:لئاسمةئالث"نيِتاَكْرَفَي"لهألباجأ

بحاصليطعيو)هعرزذخأي:لاق؟ةعيرزاهيفعرزواضرأبصغلجر-

.(هضرأناصقنضرألا

مرغَيو)اهراشبعفتني:(لاق)؟هلخنهبركذفءاراكذبصَعاذإكلذكو-

.(هباحصلراكذلاةميق

.هبجتناممرحتالبوصخملالحفلاكلذكو-

نأدارأنم":لاقفكلذيفركبنبدَّمَحُمنبدمحأسابعلاوبأهضراعف

."هلامةاکزیلعو«هئامةبونىلعو«هراكذىلعظفتحيلفهلامينهلكرا

.امهردنيعبرأهيفيدؤينأ«ملعملابلكلالتاقيف:فسوينبدمحأاضيألاقو

.اشبكهيفيّدؤيهَنِإف؛عرزلاوعرضللبسكيذلابلكلالتقنمو

.بارتنمةنفحهيفيدؤي:لاق؟عرزالوعرضلسيلابلكلتقاذإو

نيتنمتفمهيقفملاع:(ه٠٠1-۰٥٥)١٠طسابعلاوبأ؛لامیتنببوقعينبفسوينبدمحأ(١

ناکوءودبلالئابقنمنيتاکرفتلهآلعلو."وُدَّبلالهلايتفُمناک".نسارہينمهلصأ؛نيرج

نبينينحخيشلاهنعىور.مهنعذخأنممهلعل«ثنلنبهللادبعنعدوّبعنبحلاصنعيوري

بتكيفةريثكةّيهقفىواتفهلءهتذمالتنمنانوكيدقو«ميركلادبعنبمالسلادبعو؛مساقلا

.4£*صءريسلا:يخابشلا.۲/١۱۸(خم)ريس:ينايسولا:رظنا.تاقّلعملاوريسل

.هرمثب:مد(٢

EO EKNEDCOK71eTORE
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.لايمأةّسنودايفتكربنإ"الإكلذاهبيعيالتكرباذإةبادلايف:اضيألاقو

.اهيدينيبماعطلاوتلكأنإلإكلذاهبيعيالاهثورٌلكأتيتلاةبادلاكلذكو

3ةرافكللهئزجي(هّنِإ)؛هسفننعهبيرادُيلجرلاهيطعُييف::اضيألاقو

ال:لاق؟ههجووهتهبجىلعبارتلاحسميومنيتيلجرلايف:اضيألاقو

.مميتلالاوزدريملاذإسأب

كلذرادقم(اهيف)ىتبفاهسبچنموأدجسملاناطيحنمائيشباصأنميفو

.كلذةميقهيلع|ّنإوكلذهئزجيال:لاق؟اطايتحا

كلذببيصّيفءطئاحدنعهحولفقووأءدجسملاطئاحىلإدنتسانميفو

.كلذبهيلعسأبالهنأ؟طئاحلابارتنمائيش

نوكيدوُعىلعوأدجسلملاةّوُكيف/۳۳/مهتيسكأاولعجاموق:اضيأكلذكو

كلتضعبهدبجببيصيوأءاهريغعقيفهءاسكلجرلادبجيف؛"دجسلملايف

.ءيشكلذنمهيلعسيل:لاق؟ةعابتلامساهيفهيلععقتامةيسكألا

هذخألبقةلالدلانوكتىتمهلاميفلجرىلعٌلدتسينميف:اضيألاقو

.ءاوسلدتسيوٌلعفيوألعفيولدتسي:لاق؟هلعفدعبوأ؛كلذل

.ةملكردقغارف:كلصألايف(١

."اهبلمعيال":ةلأسملاهذهيفيشحملالاق(۲

.كانه:مد(۳

.لعفيف:مت(٤
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لعفلادعبالإنانوكيالةعابتلاغوزنوةللاحملاٌبلط:مالسلادبعلاقو

.لعفلالبقنوكيانإفنذإلااًمأوكلذل

.لعفلالبقةعابتلاعوزنوةللاحملانوكت:لوقيهنمو

[ثنلنبهللادبعدنعفسوينبدمحأتاياور]

نعدوّبعنبحلاصنعفسوينبدمحأنعمالسلادبعخيشلاىكحو
؟ینزلابواكرشلابرخآیمرلجريف:“ثنلنبهللادبع

.ىنوتُمكلذبىمرلانوكينأالإءىشهنمانيلعسيل:لاق

.ةللاحملاوةعابتلا:ك(١

نماهريغولئاسملاهذهيخاشلاركذدقو.ةنعنعلاركذنود"دانسإلااذهب"بوتكم:ديف(٢

باتكلااذهىلعادمتعمءاهترثكلكلذءاصحإعطتسنملو«باتكلااذهنعالقنهريسيفلئاسللا

.نكامألاضعبيفاهضعبىلإانرشأدقوردصمك
ةتاردسنمهيقفملاع:(اه٠40-١٠٠٠٤طكمَحُمنبدانمنبدوبعنبحلاص.روبع:ك(۳

هل.نيرجنيتيفثنلنبهللادبعنعوريبكلادانمهدجوهدلاونعذخأ«ملعلاةلئاعنم.نالجراو

.٥۳۹-٥٥٠٠٢۳۹ص(حط)ريسلا:يخاشلا:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفرابخأوتاياور

ميكحّلوصأوهيقفملاع(ه٠٠٥-00٤)١٠طكمَحُموبأءيشنللاثنلنبدّمَحُمنبهللادبع(٤

نبنامیلسرصاعهنأباوصلاو-وهسهنأرهظيو-١٠ةقبطلايفينيجردلاهركذ.نيرجنيتنم

رصاع.عيبرلايبأوهنيبةنراقملئاسمهل.(نيترازنيت)نيرجنيتيفهتقلحعمهلبقتساذإفلخي

یواتفهل.فسوینبدما:هنعو«روصنميبأنبميحرلادبعنعىور.يجينبركبيبأخيشلا

:يخامشلا.١4٠-۲/١٤٠«تاقبط:ينيجردلا:رظنا.تاقلعماوريسلاباتكيفةيهقفلاوقأو

.١٤٠٠۷٠۱ص«(حط)ريسلا
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بوقعييأرقلإراصىعيرظنبهتميافئاقفهربنمحرن

.ينع“بغت۳ليلخنبفسوي

[فسوينيدمحأءاعد]

ةالصينعيإ-ةالصلادعبلاقلجريأ:فسوينبدمحأاضيألاقو

كءايبنأوكشرعةلحوكتكئالمدهشأوكدهشأنإمهللا»:-|حبصلا

نأوكلكيرشالكدحوتنأالإهلإالنأكقلخعيجوكلسرو
۳

.(كدنعنمقحهبءاجامو©'كلوسروكدبعادّمَحُم

هنمقتعةيناثةرمهلاقنإف؛عبرلاهنمقتعةدحاوةّرمكلذلاقاذإ

ىنعمبنوكتوءةريهظلادنعيأةلئاقلادنعاناتأ:لاقيو«راهنلاُفصْييأةريهظلاتقو:ةلئاقلا(١

:رظنا.راهنلافضيةمْوَ:يهواليقَموًالاقموًةلولْيَفوًةلئاقواليفليَلاقنمءًاضيأةلولَْقلا

يذلاىنعملالإانغلبيلثيحلمتكتمنكلهمانميفاهآرايؤرفصيانهو.(ليق)«برعلاناسل

.ملعأهللاوءايهنيبةديطولاةقالعلاونيخيشلاةناكمركذدصقينألإ«هديري

وخأوهو«نيرجنيتنمهيقفملاع:(ه٠٠4-۰٥۳)۸ط«بوقعيوبأ؛ليلخنبفسوي(۲

.ليلخنببوقعي

.ابسيغت:ك(۳

.هلوسرو:د(٤

 

.لاق:ك(٥
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عبرأهلاقنإو«عابرأةئالثهنمقتعةشلاثةرم”هلاقنإو"فصلا

."(رانلانمهدسُج))میمهنمقتع'تاّرم

[لیلخنببوقعيهيعدأ]

ىلعةحمَق)ينلعجامهللا":لوقي”ليلخنببوقعيناكو

|)9

ةيسكأقاطلايف"”ناكودجسملايف"قاطتحتمويتاذدقرو

.الاقنإو...هنمفصنلا:ك(١

.ةثالثهلاقنإف:مد.الاق:ك(۲

.ةعبارلاهلاقنإف:من(٤

.هعيمج:ك(٥

ىلإارقيوهو-ليق(ك-يبرجلاديعسيمعخيشلااهعمجيتلاةيعدألانمءاعدلااذه(٦

تايآوةيعدأعمحبصلاةالصدعبنالجراووبازيميداوىرقضعبيفمويلا

."مالسلاءاعد"بكلذلَكىمسي؛ىرخأ

.(ه٢۰٤-۰٥۳)۸ط‹لیلخنببوقعي(۷

.تالكثالثردقغارف:ك(۸

امورجآلابدقعُييذلاوهو؛تاقاطوقئاوطعمج:قوطلاوقاطلاو.تقاط:ك(۹

تحتدجسملاساوقأنمسوقتحتدّقرخيشلانأ:يأ.ةينبألانمفطعورادتسا

.ةسبلألاهيفقلعييذلاعضولا

.تناكو:ك(٠
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كلَتقالاذهاي:لاقف.ارجحهيلعىمرفهلةءاسك”ذبجفلجرءاجف

.عبسلاهلتقهن:ليقف.عبسلاالإ

[دمحأنينوميملئاسم]

.هبونُذترفُغتارمسمخةعمجلاموييفسطعنم:لاق"دمحأنبنوميم

.”ىنوتمللكلذلئاقنماري«ليقثاي:ٌلوتملللاقنمو

ضفنيال:لاق؟دوجسلابارتنمهتهبجحسمولصنمو

2

  

.هبوثيفمادامهلحبسهتف«هبوثنم(بارتلا)كلذ

.(ذبج)«برعلاناسل:رظنابرصبابنمامهوءدحاوىنعمبهنمبولقم:بّذجيفةغلبج(١
نيتنکس.ةسوفننميكذهيقفودهتجميملاع:(ه۲۸۳:ت)٦طيالايلاطيجلادحأنبنوميم(۲

الورتفتالملعةقلحهل.هرصبدقفنأىلإاليوطارمعاهيفشاعونيجردىلإلحرهُتنيرج
ٌمُأةجوزبىنتبا«ربصوراثيإاذناكوءةسوفنلبجتحاتجايتلاةعاجملاةرتفشاع.عطقنت

مجعم؛ثارتلاةيعمج:رظنا.ريسلابتكيفمكحوىواتفهل.ريخلاوملعلايفهتنيرقتناكو«ىیحي

.۳١٠٠رت(جن)مالعألا

ىأراذإهيخألصخشلااهوقيةملكلجأنمىلوتمنمربيفيكذإ.خيشللذاشلوق(۳

ء؛فيسلانمدشأةبراغملادنعةءاربلانل؛كردألرخآىنعمهبدصقنإالإكلذهنم

3   
.ملعأهللاوكِلَذيفلهاستيفيكف
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[ثاضتنبفسویلئاسم]

.”دوجسلاوعوكرلابهيلعٌلصُيتّيمْلانأ:'ثاّفننبفسوينعركذ

ليجعتلاَدارأ-.لَّرغلاةَكْلَمَكةالصلايفباتكلاةحتافةءارق:اضيألاقو

.-اہتءارقيف//

[رمعنبیسومنبفسوپلئاسم]

(وهف)هدييفنوكييذلانهرلابعفنتسانم:لاق"”یسومنبفسوي

خيشوهيقفماع:(ه٤٤٤:ت)۹ط«بوقعيوبأ«يسوفنلايرارطنقلارصننبثاننبفسوي(١

لیغنزنبدیعسخیشلارصاع.ةّيثافنلاميعزنباوه.نیجردنکسو«ةسوفنبراجميتنمتفم

یور.فالخلالئاسميفهيلإعجريةميظعةّيملعةلزنمهل.امهريغوركبنبدّمَحُمهللادبعابأو

اهلهأواهدابأوسيدابنبٌرعملالماعاهحابتسانلنيجردةكرعميفلتقو.فلخينبنايلسهنع

یواتفهل.مهریغو...نابأأنبهللادبعو«نيردُسنبدَّمَحُمهعمدهشتساوه٤٤٤ةنس

مجعم«ثارتلاةيعج:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكاهتركذمكحلاوةديقعلاوهقفلايفتالسارمو

.١۳٠۱٠رت؛(جن)مالعألا

هدلاولاوقأدحأىكحهنأرهظيو؛هنعكلذرودصدعبيو«هريغهبلاقنمدجأمذاشلوق(٢

.ملعأهللاوعامجإللةفلاخملاءارآلاضعببدّرفتوءةيضابإلاءارآنعشنايذلاةيئافنلاميعز

نمميظعفّڵؤموهيقفملاع:(ه٠٥4-٤٤٤)٩ط«ينيجردلارمعنبیسومنبفسوي(۳

.هقفلاوريسلابتكيفةيهقفلئاسمورابخأهل.ةباّرعلاناويداوُفْلَأنيذلاخياشملانمو.نيجرد

۱۹٠ر«(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةع:رظن
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.صاعوهفهبعفنتسااذِإنهارلاكلذكو.كلاه

الوءايرخسنوكيالو«نهرلاخسفةيال:”سيمخنبتلصلارّثوملاوبألاق

.هیفاببهذي

تزاجعضومىلعزاجوًاضوتلجريف:یسومنبفسوی-اضيأ-لاقو

."(ءوضولاهيلعضقتنيالنأ):ةتيملاهيلع

؟اہتدمامواھذحامةزایحلانعلئُسو

:ليقو.“"نورشعوسمن:ليقو.نورشع:ليقو.نينسٌرشع:لاق

.نوعبرأوسمح:ليقو.نوعبرأ:ليقو.نونالثوسم:ليقو.نوئالث

.مکدیزآاميدنعسیل:لاق.اندز:اولاق.نوسمخ:لیقو

عرودهازوتفمملاع:(ه۲۷۸:ت)رٌتؤملاوبأ«يولهبلايصورخلاسيخنبتلصلا(١

تلصلامامإلاةعيبرضح.يراوحلايبأوبوبحمنبدَّمَحُم:نعذخأ.ناعبالبنم

:ليقفلشملامهببرضنيِذلاةثالثلانمو.هيراشتسمدحأناكو(ه۲۳۷)كلامنب

ةريشكةبوجأهل.ىمعألاوهرثؤملاوبأناكف؛"ىمعأوجرعأومصأىلإنابعتعجر"

بسنيو؛هقفلاوريسلابتكيفىواتفوريسودئاصقو«تافصلاوثادحألاباتكو

:يلاسلا.۲٠۲-١/٠٠۳«نايعألافاحتإ:يشاطبلا:رظنا.ماكحألاتايآريسفتهيل

.۷٠۷رت«قرشملاةّيِضاَبِإمالعأمجعم...١/١١٠ءنايعألاةفحت

.ةتيم:مد(۲

.تاملكعبرأردقغارف:كلصألايف(۳

.نيرشع:ك(٤

OOONOE3
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نيتالصلانيبنرييذلالجرلالشم(ََِإ):اضيألاقو

اهدلجواهفارطأقّرفو«صحفلايفاشحبَذلجرلشمك

.”ةبصقلابالإهتیبىلإلخديملوءاهسأرو

لشمكاهتقويفةدحاولكلصيو|اهنيبقَّرمفُينم|لشمو

هل“”هضيمواهدلجواهمحلعيجىوحوهراديفةاشحبذنم

.ءيشاهنم

‹©اهيلعجّرزَتنإ)اهديباهّرمأنوكي[يتلا]ةأرملايف:لاقو

:هلتلاقجوزتالف؛جوزتتنأكترمأ:اهجوزللوقتمث
؟يرمأبكنعحرخأ

.كلذدت:ليقو.كلذدجتال:لاق

هيفهل)[ناكو]-ءيشلااذهرتشا:"هبحاصللوقيلجرلاكلذكو

؟ينعفاش:هللاقهارتشالف.كنمهعفشتسأالياف«-(ةعفش

.نيتالصلانيبعمجي:يأ.نرقأ:ك(١

.ةفصقلاب:م(۲

.نملُک:مد)۳

.بصي:ك(٤

.م:نمةدايزلا(٥

.جوزلل:مد٦

.لجرلل:مد(۷
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.هدبج:لوقينممهنمو.كلذدجيال:لاق

فإفكلامنمتئشابصوأ:؛هّيلوللوقيلجرلاكلذكو

اموثلثلاالإكلذنمزيجأال:لاقتاملف.كلذكلتزّرج

؟هنود

.اهلبق”نيتللاكاهيفباوجلاف

مكلركذأينإف”ناتسبلاىلإينولما:هباحصأل(اموي)لاقو

اهسموهتأرماحكتاذإلجرلانإ:لاقفهولمحف.لئاسمثالث

اهقلطنإف.دتعتالولماكقادصاملبجيال(جرفلا)نودايف

.هریغاجوزحکنتنأريغنمءاشاذِإاهدريهّنإف"(اهجوز)

رظتلاودسجلاعيمجيفركاذملابسمللاناكاذإ:مفوقنمو

هلكقادصلابجوءةروعلالعديلابسمللاونطبامىلإ

.اڻالٹقالطلابجووةّدعلاو

.هثراول:مد(١

.يتوللاك:مد(۲

.نيتاسبلا:ك(۳

.دنمةدايزلا(٤
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اەىلزماتايويورالرفتاقلسلاباتك ف

[رمعنبیسومنبنامیلسعروت]

/٢۳/هتنباجرفلإظنهنآیسومنبنامیلسنع:لیقو

.”كلذباهّمأقرافف

[يسانطفلجرعرو]

نأشيفةليلاهاتأفةأرمابطخيناك“اًيِساَتطَتالجٌرنِإ:ليقو

رموشباصأفءةفقاوةأرماوءهيلعأگوتيفيسهدييف(ناك)وءةبطخل
                    

.معن:لاق؟كفيسىلعتأَكوتو:ینئدحت

نأ(ول)تددوو«كلذبتذذلتفءيلجركفيسرخؤُمباصأ:تلاق

ادّيجانلمأتولاننأريغ؟!!كلذلجأنمهتأرماقّلطيفيكخيشلانمهيفغلابموديازعرو(١

هلوقل؛هيفعوقولاةيشخىنزلانعاداعتباو«تاروعلاىلإرظنلانعاجّرحتكلذلعفهنأانفرعل

كلابامف.هابقعدمحيالايفعوقولانممهمصعجّرحتلاكلذوءىّنَرلااوُبَرَقَتالو:ىلاعت
يذلا-يسانطفلاكلذوخيشلااذهعرونمانسفنأعضننيأو!؟هيلإانرصامومويلاانلاحب

جورفو؛تاقرطلايفتاقفانملاتاروعىلإنيحلكوأمويلَكانلهأوانبابشرظننم؟!-هدعب

جاهتباوتاهزتنملاوقئادحلايفنيبيطخلاتاءالتخاو«تارّوصملاومالعإلالئاسويفتارفاكلا

هذهنمهمصعوهللامحرنملإءةلتاقلاايافخلاوةيزخملارظانملانماهريغوءاهلعفبناطيشلا

.كامحُرنامزلااذهيفبرايكفطل«نطبامواهنمرهظامشحاوفلانمللابذوعن«تالزلا

.اہبفرعنمدجنملوءةسانطفلهانمايسانطف.ايشانطف:م(۲

.زکرم...ةأرملالجر...زكرم:مد(۳
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.يلجرنمجرخ”كفيس

.معن:'تلاق؟كلذىلعنيتبثتأ:اللاق

.كلهأبيِقَحْلإ:لاق

”نورزخخيشلالئاسم

.كلذديزياللهليزُننأعوطقمقّرمتمءيشباتكلايفناكاذِإسأبال:لاق

.كربغةلخننماهتذخأاذإةكوشلابسأبال:لاقو

.رشّلاوراسلانمدجسماريصحنمعقيامدقوُينأسأبالو
.كلذبثنحيال:لاق؟اوسحهاسحفءانبلبرشيالفلحلجرينو

؟هيلجرنانّب“”فارطألعسلجفءرادلاهذهيفدعقيالفلحولكلذكو

.فيسلا:ك(١

.لاق:ك(۲

.نيجردنم؛رصتنمدئاقو«ميظعرّسفمو؛هيقفملاع:(ه٠٠0-١٠٠0٤طنورزخ(۳

ريسلابتكيفلئاسموتاياورورابخأهل.اهيلعظحالوةبازعلابتكىلععلادقو

يذلابرغملاةيضابإمالعأمجعميفروكذملالوفلفنبنورزخبسيلوهو.تاقلعلاو

.ريشكب(ه404٤)ةبازعلاماظنسيسأتلبق:يأةعباسلاةقبطلايفركذثىيحطلخلاهيف

فارفجيفألإتوميالهنأىأرهَلينايسولاهركذيذلازعملانبنورزخهلعلو

.۱۷/٥ث(قحم)...۱۳/۱(خم)ریس:ينایسولا:رظنا.اهرظنافهتصقرکذو

.اذإ:مد(٤

.فرط:ك(٥
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:كلذبثنيال:لاق

؟كلذريغوأةهكافلاوةرسكلالكأفءاشيعلكأيالفلحوللجركلذكو

.فرغملاهدرثياملكأنإالإ(كلذب)ثنحيال:لاق

.هتالصكلذدسفُيال:لاق؟رانلاةرمجحهتحتواسلاجلصلجريفو

.هتالصكلذدسُفُيال:لاق؟همامأرظنيويلصيلجريفو

.هتحتهسأرونآرقلالجرلاارقينأسأبال(و):لاق

نأنبللاكلذبسأبال:لاق؟همّشفنبلِءانِإىلعزاجابلكىأرلجريف:لاقو
.

.برشي

.كلاههَّنِإ؟"ضرفبسيلُءاجنتسالا"لاقلجريفلاقو

يفباوحجلانعنوكسمياوناك:لاق؟لسغلايلعضرفيمهللانإ:لاقنمو

.هجولااذه

سيل:لاقنمو.كرشموهف"ل9ادّمَحُمفرعأال":لاقنم(يئ)لاق(و)

.قفانموهف:(ءيش)هتفرعم(نم)لع

هتفرعم(نم)لعسيل"لاقنمو.كرشموهف"مدآفرعأال"لاقنمو

يفهرشكنمو:لاق.هجولااذهيفباوحجلانعنوكسمياوناك:لاق«"(ءيش)

.رفاكوهفهجولااذه

.ىلص:مد(١

.هرفكأ:ك(٢
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تافلباس

ف

لب3علاتاويورالر
:ةبازعلابتكيفنسل”لئاسمثالثلاقو

.اشرظنيهريغةفيلخامناورظنينأنيملسملاىلع:لاق؟جوزامناكاذإةلفطلا-

.مهريغٌحأاهبعمتجيمامزوجت«ضعبىلعمهضعبلافطألاةداهش-

دارأ-غولبلادعب٠/مهتداهشزوجتنيذلا|مهإ]:لاق؟لافطألايأف:ليق

.-رارحألانيملسملالافطأ

؟عارڭلابًالإهيفهلعجيعضوهدنع(وه)نمدجماذإنهرلايف:لاقو-
.نهارلاىلعكلذُنوكي:لاق

لفطلاثري:لاق؟الفطتجّورتاذإةغلابلاوأءةلفطجّوزتاذِإغلابلايفو-

.ناثراوتيال:ليقو.اعيمجناثراوتي:ليقو.لفطلاٌعلابلاثريالو«غلابلاامهنم

.كلمي:لاق؟[محرلانم]ءاربتسالالبقاهبعقوفامداخىرتشانمنعو-

.عئابلاىلعكلذوءيشهيلعسيل:ليقو.فصولايفكليايل:ليقو

.ةفطننوكينأبلاغلا:لاق؟ليللابهئاسكيفلجرهدجواذإللبلايف:لاقو

.ءيشهيلعسيل:ليقو.فصولايف:ليقو

قايسلاسفنبلئاسمسمنركذيهنأريغءةباّزعلابتكيفنسلطقفلئاسمثالثخيشلاركذ(١

.اهيفدجوتملاهنأكو

.اعضو:ك(۲

ليخلاعمجيمسا:ُعارُكلاٌنأل؛عاركلابسيلو"ءاركلابالإ":باوصلالعلو؛خسنلاعيمجيفاذك(۳

.(عرك)«برعلاناسل:رظنا.رفاحلاتاوذيفلمعتسيكلبإلل:ُعارُكلالمعتسيو.حالسلاو

.مهنم:من(
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:(هآرما)هيلعتمرح:لاق؟نزتهتآرمایأرلجریف:لاقو

اهضعبمرحي:ليقو.اهيلعمرحي:لاق؟(ينزي)اهجوزتأراذإةأرلاكلذكو

.نيهجولاالكيفضعبىلع(هضعبمرحيال:ليقو.نيهجولاالِكيفضعبىلع

.سجنیال:لیقو.هورکم:لیقو.سجنباتكلالهأنمللبلايف:'لاقو

.لالح:ليقو.هورکم:لیقو.مارحيه:ليقوءاهلكتاهوركملاكلذكو

لغتشيالهِّ:هيفكلذدعبكش(ٌمث)هتالصيفلجرلاهزواجاملك:لاقو

.نيلوقاهيفنإفمارحإلاةريبكتيفالإكشلاب

كارشالإهبةالصلازوجي«لجّرللسبليامعيجو(لعنلاو)"قرَقلاو

.لجرلانانبنيبنوكييذلالعنلا

ةلوبلاالإءلكؤُياهعيمجفءاهحبذملسُغوتحيداذإةاشلاو:لاقو

.نالوقاهيف

نئازىخ:هانعم:لاق4ْضرَأَلاَوٍتاَراَسلاٌديِلاَفَملىنعم:لاقو

3آ

.ليقو:د(١

اَمَوبسَكقْوَفِدْلجلانملحيامقْرَقلا":شيفطابطقلالاقءةيذحألاعاونأنم:ُفرَقلا(۲

ِفاَقْلاحْعَفب)قّرَقلا:اضيألاقو"فخبعَكْلاىلإَلْجّرلايعياَمَولمَبْعَكْلاتحتَناَك

رملبويطاالوهيكصباقالالإمدعاتيلهبطالومءالِناَكْسَِو

.ليتلاحرش:شيفطابطقلا:رظنا."ّفْانممعَاوُهَفلِصمْنُم

.لجرلايف:مد(۳

ةروسو.۳ةروس(٤ .۲س
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.نئازخختافم:هانعمليقو.ضرألاوتاوامسلا

.دجاسملايه:بيراحملا(ليق4ليِاَكَوَبيراحت:هلوقىنعميف):”لاقو

|٠.(سلاجو)ٌدجاسم:ليقو.سلاجملايه:ليقو

هللدمحلاوهللاناحبس":يه”“ٌتاحاّصسلاُتاَيقاَبْلاە(يف:ليق)و

."ميظعلاللالابالإةّرقالولوحالوربكأهللاوللاالإهلإالو

مّدَقَتيتلاتاملكلاوتاولصلايه:ليقو.سمخلاتاولصلايه:ليقو

.اهرکذ

[نسرافنبیسیعةلأسم]

كنماذه"لوتملجرللاقلجر(يفلاق)”نسرافنبىسيع
.كلذبهنماري:لاق؟"رتاهت

.ليقو:ك(١

.۱۳:ًابسةروس(٢

يفوالمابَواباَوَتكبَردنعربحتاحلاّصلاُتاَيِقاَْلاَو:ةيآلامامتو١٤:فهكلاةروس(۳

.«اٌدَرَمربحَواباَوَنكبَرَدنِعربحُتاحلاّصلاتاَيقاَبْلاَو:٦۷:ميرمةروس

.نهركذ:مت(٤

:(ه۳۰۰-٢٥۲)٦ط؛يسوفنلا(سانرف)نسرافنبیسیعو.نیراجنبیسیع:مد٥

دجسميفابيطخناكء؛ناظقيلاابأمامإلارصاع.ترهيتنمعرومّلكمهيقفملاع

:رظنا.تاقّلعملاوريسلابتكيفلئاسمهل.هيسلاجموناظقيلايبأةّضاخنمو«ترهيت

١٠۸.٠رت؛(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعج
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كلاو(علماتايوبوراخلرفتقللبانك

] حئاصيبأنبدوادةلأسم [

؟رعشتابنافسیلوءامداخیرتشالجر(يفلاق)”حلاصيبانبدواد

[يدهمنبحلاصةمكح]

ٌوقتتاهتِافهللاهجواهبتدّرَأةملكبتمّلكتاذإ:(لاق)»يدهمنبحلاص

.لُجنِلاكةجوعمتناكولو

[فلخينبفلخيةلأسمومكح]

كولملاباوبأبعلوتملا)/۳۷/:لاق”يراجمتلافلخينبفلخي

.ةبرجنمهيقفملاع:(ه٠40٤-٠٠٤)٩ط«؛ينساربلامساقنبركبحلاصيبأنبدواد(١

ملعلاةلئاعنم.ينساريلاركبحلاصيبأةمالعلانباوهو.نيجردنكسهلعلو

.تاقلعملاوريسلابتكيفلئاسمهل.ةبرجيفءاملعلاو

وخأهلعلوهبفّرعوأهركذنمدجأمل:(ه40٤-0400)۹طيدهمنبحلاص(۲

.نيجردبءامكحلانيلماعلاءاملعلانمهنأرهاظلاو.يدهمنبسالفسراو

.اهجو:ك(۳

:(ه0010٦-00)۱۲ط‹يازعلايراجمتلايسوفنلافلخينبفلخيو.يداجمتلا:ك(٤

دجوه.ايبيلةسوفننمهلصأ؛راجميتنمميكحضاقوةباّسنةمالعوعروهيقف

.ليعاسإ]نببويأ:ديىلعغيرأونالجراوبملعلاذخأ«تاقبطلابحاصينيجردللا

.اهريغوتاحارجلايفمهنيبيضقيلنيدوصقملانمناكوءهنعةياورلاينيجردلارثكأ
ولتاقّلعملاوريسلابتكيفلئاسموكحكرت.ةطفنبنانجوملعةقلحهلتناكو

.١۸٠٠رت؛(جن)مالعألامجعم؛ثارتلاةيعج:رظناروکاودتنوتس
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.(”ريصلاو‹لقعلاوءلاملا:ءايشأةثالثىلإجاتحي

ءكللايفحدقلا:ةئالثالإءايشألارثكأىلعكولملابصي":اضيألاقو

. "سلاءاشفإو‹ميرحللضرعتلاو

لوسرلاق«ىنزلا|ظفلب|حّرصُيىحفذاقلاديال":رزوتبباتكيفجو
٠2٤°٤ياکن

٠."‹نىلا"فذاقلاىفالإذحال»:8هللا

[شاقدةلأسم]

(دقو)‹"ءيشلااذهتلعفاميأهللاملع":َلاقلجر(ينف)[لاق]“”شاقد

برىصع:لاق؟هلعفأملو"ءيشلااذهتلعفيأهللاملع":لاقوأهلعف

.كرشمهنأ«كلذريغ:ليقو.ةريغص:ليقو.ةريبككلذيفهنايصعو

.لقعلاوربصلاو(١

."اهيلتيتلاوةلمجلاهذهريخأتوميدقتاهيف":م«د.ميرحاب:ك(۲

.فذقلايف:د(٣

نم(4۳)باب(۸/٠۲0ء۸١1۹٠ح)يقهيبلاننسيفيقهيبلاركذوءظفللااذهباثيدحدجأمل(

نإ:لاقفيبارعأهءاج8هلالوسرنأةريرهيبأثيدحركذو«حيرصلافذقلايفالإدحاللاق

:لاق.رمح:لاق«؟اهناولأام»:لاق.معن:لاق.«لبإنمكلله»:لاق.دوسأامالغتدلويتأرما

هعزنكنبالعلف»:8لاق.هعزنقرعكاذ:لاق«؟كاذمم»:لاق.معن:لاق«؟قروأاهيفله»

.نئسلاباحصأهاورثيدحلااذهو«قرع

هنأرهظيوهبفّرعنمدجأم:(ه40-0400)۹طشاقد.(ه١40-٠٠4٤)٩طشاقد(٥

.ةيمالكلئاسمهل.فلؤملاهجردأمكنيجردنممّلكتمهيقفملاع

CISCISSISCIAOEOOOOODCDCKEYD 1
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.كرشموهفدوجوملءيشلانعهلاملتىفنموا

ءيشلااذهنأهللاملع"وأ."نوكيءيشلااذهنأهللاملع":لاقنمو

متحلادريملنإوءرفاكوهفَمتحلا(كلذ)هلوقبدارأنإ:اولاق؟"نوكيال

.نيميلاةلزنمبوهف

[نتزروزنبهللادبعلئاسم]

؟تامفانس(رخآ)الجرمعطألجر(يف)"”نتزروزنبهللادبع

ریش'رادقماھمدنمیرجفةاشاوحبذلاجرىلعرمو.هبلتقي:لاق

.اهلكأبمهرمأفءاهلكأاوهركف

.كلذهبشأامورمتلاببلاو«تيزلابنوتيزلاعيبزوجي:اضيألاقو

[نتزروزنبهللادبعنعفلخينبناميلسةياور]

لاقفركبنبدّمَحُمهللادبعيبأىلعزاجفلخينبنامييلسنأانغلبو

ةمونكنمهيقفملاع:(ه٠40-٩٠٠٤طكّمَحُموبأ«ينودلاينايسولانّنْرَروزنبهللادبع(١

ديعسحونيبأومساقنبركبحلاصيأ:نعذخأ.رابكلاةثالثلاةبازعلانم.سنوتبونجب

هلوركبنبدّمَحُمونالسيورصاع.تفارملاوبحاصلاوبرقاوهف.حونيبأىتفبفرعي

ةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفمكحوىواتفولئاسمهل.ةبازعلاماظنةماقإيفلضف

7٤1.٠رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلا

.لجرل:ك(۲

.لثم:مد(
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ةوعدلإمأتايلورورابخلرفتاقلعملاباتك21و

ديرينايلسو«نالجراوبناكو-نتزروزنبهللادبعلئُس:هل

لصوالف؛حلاصيأنموهواَناهتعمستنكةلأسمنع-نالجراو

ةلأسملاَنِإ:هللقو«يمالسهلب:هللاقف«كلذبهربخأنالجراوُنايلس

نببتن«هتيشامیعرييعارلا(َنأ)يهحلاصيبأنماهانعمَسيتلا

.اطاحىلغةيشاملاكرتيويضمي:لاق؟مارحاهتأهل

نميداولاهلمحيايفحلاصيبأنبنالسیوونتزروزنبهللادبعفلتخاو

رطملاٌءامناكنإو«بلجاملكؤيالفاًيحيداولاناكنإهللادبع:لاقف؛راشلا

.هلوقفالخب:نالسيولاقو.كلذلكؤيف

[رابكلاةبازعلالئاسم]

نبىسومنارمع(وبأ)و«ينودملا[نتزروز]نبهللادبع:رابكلاةبازعلاو

:لئاسمعبرأمحلو.فسوی[يبأ]نبدوادو«فلخینبدیعسحونوبأو«"ءایركز

.”طاشملاهذخأيامىلعةاكزلابجتال-

زوجتو:اولاق-              

.نەبتف:ك(۲

ءنتملايفهانتبثأامحيحصلانأذإءاطخهنأرهاظلاو«ينايسولادنعوهاىءايركزيبأنبا:مد(۳

.ملعلااذهبفيرعتلاانلمدقتدقو

ae.فصانملاوه:ةغللايفرطاشُملا(٤

OUIAAROR141۱۹:AASORO

 

 



3O لاتارناغلرتاسباتس ES
.محلاميفاهّلعفزوجيءاهدالوأىلعتدعقاذإةأرلاو -

هتيصوىلعةفيلخوفلامىلعًةفيلخفلختسادقو/۳۸/تامٌلجرو -

؟ةعيدولاهذهلجرلاعفدينمل؛رخآلجردنعةعيدوهلوہدالوأىلعةفيلخو

.(ةّصحلا)ةّيصولاةفيلخكلذيطعي:اولاق

[كاطلانبحلفأووتافنبنيسايلئاسم]

ىرجفءنآرقي”"ةّماحلا"باناك“”كاطلاننبحلفأاو”وتافنبنيساينأانغلب

كلتنعنيسايهلأسفءةفيلخنبنامثعهيلعزاجف؛ةلأسميففالخاهنيب

؟ناطيشلانيدنمنسلرئاغصلالاقيله:هللاقفءاهيفافلتخايتلاةلأسملا

.ةلمحجلا:م(١

دّمَحُموةفيلخنبناثعرصاع.ةيقيرفإنمهيقفملاع:(ه٠٠1-۲٠٠٥٥ط«وتافنبنيساي(٢

:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفلئاسمهل.ةّماحلابذملتت.كاطلانبحلفأويفوسلايلعنب

نبنیسای":مساب(۱۸/١۱ث:خح)ينايسولاريسيفءاجو.۸/۲٠٠١۱۲ريسلا:يخاشلا

."اوتافينبنمورمع

ملاع:(ه0010-00)۱۲ط«ينغراملاكاطلانبحلفأو.داطلا:مد.قاطلا:كةيشاحيفبتك(۳

:رظنا.يفوسلايلعنبدّمَحُمرصاعو.وتافنبنيسايوةفيلخنبنامثعرصاع.فوسنمهيقف

.۲/۸١٠١٠٦١۱ںیسلا:يخاشلا

٩رزوتنعدعبتسنوتبةيليطسقميلقإيفرزوتندمنمةنيدم:يهوءةَّمحلااضيأىّمست:ةماحلا(٤

.۲۳صءديرجلابةيضابإلا:ةيجابحلاص:رظنا.هذهريغةطاطمةّماحاضيأدجوتو.الاشملك

.زاتجاف:ك(٥
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.كلذلاقيال:ناثعلاقف

؟نیملسممهلكسانلالعجينأىلاعتهللاةردُقيفزوجيلهو:لاق

.معت:لاق

؟كلذىلعباجتفيكء؟"ىسيعمأكُهَلإهللا":"لاقنمنعلئاسلأسو

.يحلإهللا:|هلإلاقُي:لاق

.معن:هلباوجلاف؟"یسیعوأمحٍلإهللا"لاقنإف:ليق

معن:اولاق؟"ٌلحأكبرلثمام":لاقيلهو

.كلذزوجيال:لاق؟"ٌّدحأكبَرلثمام"لاقنإف

[جرضمنبةّيطعلئاسم]

.هحرطسجنيال”ضيبلادلياملَك:لاق”جرفمنبةّيطَع
؟لالحلاىلإرظانللركذُييذلارجألايف:[لئُس]:ليقو

.الفاهريغاّمَأوءةليللّرَأكلذنإ:لاق

.لئاقنعم10

.نعهبوابم»د(٢

.لاقنإامأو:ك(۳

رصاع.ءايركزنبیحینعذخأ.ةيقيرفأنمهيقفملاع:(ه٠٠1-۲٠٠٥٥ط«جرفمنبةيطع(٤

:يخاشلا.تاقّلعملابحاصاهضعبركذلئاسمهل.مهريغوةفيلخنبنامثعوينينحةرابأ
.۲/۸؛ريسلا

.رهاطاهئورو0؛ضيبلاعضتيتلاتاناويحلاورويطلالکكنأ:دصقيو.ةضيبلا::مد(٥
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كەلدرددولدةوعدلإلماتايوورابخلرفتاقلطملاباتكل

.ڵلوتمللالإابحرملاقيالو:لاق

هنملکانمباوثهلفهریغهنملکأفماعطهللمعنملک:لاقو

(كلذ)نمهديعفراذإكلذنوكيََِإ:ءايركزنبىيجيلاق:ةّيطعلاق
.هریغ(هنم)لكفدیریوهوماعطلا

[رزخنبيلعنبدمحملئاسم]

:مملاقو"داريدعّتباَب":ةيربربلابلاقيلاق”رزخنبيلعنبدّمَحُش

"؟شوپناالعشاكمْغَسْطا"

.كلذبسأبال[و]ءةمحرلانوديرُي:لاق

."هللدمحلا"'|هب|نوديرُينِهبسابال:(لاق)؛"شويدوغري':ملوقو

نموءةبغرلابالوةسايكلابالوةنطفلابالوةقرلابهللافصوُيال:حونوبألاق

.هلكأ:د(١

..هنملکأينأدیریوهو...هسفن:مد(۲

نميقتدباعيحسماع:(ه٠1۰-۰٥٥)۱۲طللادبعوبأ«يفوسلارزخنبيلعنبدّمَحُم(۳

هتديصقيفهركذوقرشملاىلإينالجراولابوقعيابأبحاصوفلخينبفلخيرصاع.فوس

رمألاوحالصإلابلغتشا.نيجردبةنتفىلعءاضقلايفمزاحءاعّدلاباجتسم.ةيزاجحلا

ء؛ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفرابخأولئاسمهل.ركنملانعيهنلاوفورعلاب

.۹۱رت؛(جن)مالعألامجعم

"شوی"و."شويدغنب-یرخأةخسنيفيأ-خن":مةيشاحيفبتكو."شويدغري":مهد(٤

.هللاينعتةيربربلاب

OOOOee ®
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0 هللافصو

مومّلسىَتَحةالصلايةلّمُفوأثوغربىلعربصنَم:يلعنبدّمَحُملاقو

.هبونذترفُغكلذلإهديدري

هللارفغالإئاقيوتسيالءاجنتسالارجحعفريلضرأىلإىوهنموا

.|هبونذ

(عضوم)نعلّوحتفءةلبقلالبقتساهنأنبت7437ةحاحللاءاضقلسلجنمو

.هبونذترفع|ةلبقلا
؛تباثنبناشح:نوملسموهوةئنالئكوكاءىسنلاءارعش:اضيألاقو

.ةحاورنبهللادبعو«كلامنببعكو

‹”سادرملالبوبأو/۳۹/ثراحلاوءةورغ:نوملسمٌةوخإةئالثلاقو

هةتباثلاةحيحصلاةنسلايفدرومب«نآربقلايفهسفناهبىسإميهللاةيمستوزوجدقءايلعلانإ(١
؛كيرشتلاوريفكتلاَدحىلإسيلنكلء؟المأيهةيفيقوتأىلاعتهئاسأيفمهفالتخالاهريغنعاوهنو
.ملعأهللاوكلذيفخيشلاغلابامك

"...ناسنإلاةجاح...دصقنمو":مد.ةجاح:ك(۲

-ه۱٦:ت)۲طءلالبوبأ«؛يميمتلاكلامنبةلظنحنبةعيبرينبنم(ةّيدأ)ريدحنبسادرم(۳

هنعذخأ.ديزنبرباجمامإلامزالنملئاوأنم.نيعباتلانمرعاشبيطخوعروملاع:(م٠

هيفلاق.ناورهنلالهأنموةارشلانمناكو؛نيفصيفميكحتلاركنأ.مهريغوةباحصلانعو

.ءارعشلانمريثكلادايزنباةروثيفهلتقمدنعهاثّروء"ليسلالالبوبأباصأ":#سابعنبا

eظنای
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.ةّيدأمهّمأوريدُحمهوبأ

۲ Xr ِ 4 4 ۴ 6G نُمثلاكلذكوةمتخهّلُكلوألاراهنلاَنُمُثنأ:ركبنبدّمَحُمنعىكحو

.”لاحلا"كلذىلعاضيأرخآلا

[يسوفنلارمعنبميحرلادبعظعاومومكح]

.نئاکءالبنکيملابماتهالا-":(لاق)[رمعنب]ميحرلادبع

.لاجرلارهاوجةفرعمنامزألابّلقتيفو-

.نامجرتىلإجاتحيالنامزلاهملعنم-

.نامزلاٌمذيلناوخإلامدعيلنمو«نامزلامذناوخإلامدعنم-

.عجومريغهلبرضلاَفعدرُمريغهلمالکلاناکنم-

.ةرابعلاهعفنتمةراشأإلاهنغتلنم-

.هفاصوأتنسحهفارطأتفعنم-":ءاركحلاضعبلاقو

.هتببحمتبجوهتالکتنالنمو-

.اذه:مد(١

لعفاشأو":ظفلبةياورلاوذم(١۳/٤ثءخحم)ينايسولاريسيفءاج.اذه:مد(۲

كلذكنيترمهحولباّرُملاضعبأرقيابربرملادنعاوعمتجااذإعيبرلابأخيشلا

رخآلاٌرَمَتولوألاراهتلاٌنَمَك:العمنبنمحرلادبعخيشلانعليقو.سمشلابرت

دهعىلعسلجللايفالجرنيعبسباومتخ:اضيألاقو.اورشأوأاولُجعةمتخٍهلُك

."سولجلادنعكلذكوءدحاووعديسلّجملانممهمايقدنعو«ظرمع

EH ED END GND CNS CFD OH“HDCF3 HD 1D OX) OK O
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He22ق77ةوعدلإلهأتاپلورورابخلرف(تاقلعملا(باتك

.ًالُذباقرلاهلتعضخالحلدعلاذَانم-

.ىقتاامءيجملبرقأوءاجرالتوفأناك(هللا)ةيصعمبارمألواحنم-

."الیہسريخلکىلإدجوالیکوهللابيضرنم

[يزكتراومكحورابخأ]

؛ىلاعتهللااوعدفءةئالثاوناكاجاجُحتّفاضأ”يزكتراونأانغلبو

ٌزعو«لاجرلاءاسنلارعكّرعُينأىلاعتهللالسن":مهنملوألالاقف

."ةيفاعلالاملاٌرعوءلالالاجرلا

حلماوع:داوعأةئالثنمكرادلحنالنأهللالأسن":يناثلالاقو

."ثرحلاذوعو«"”بطوللتاللاوعو«بتكملل

."اوركذامكيلعٌمَتُينأهللالأسن":ثلاثلالاقو
ۍ

الولامالو‹لاملابالإلاجرالو؛ءلاجرلابلإلامال»:ء|(كحلاضعبلاقو

.«لدعلابالإةيضاعالوةيفاعلابالإلاجر

ِ

افايضمناكهنأحجارلانأريغهبفرعنمدجأم:(يزترو)يزكتراو.يزترو:مد(١

.فلؤملابيترتبسح(ه4040-00)ةعساتلاةقبطلانمهّلعلو.نيجردنميحس

.ملعأهللاو

..نع..نع...نع:مد(۲

ناچرموشاخناتنمواطيربّطٌبْطْوَأعمج:بطولا(۳

.(بطو)؛حاحصلاو؛نيعلا:رظنا.هقوف
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[رمعنبميحرلادبعسايق]

1 . . 12 e .

[حلاصيبآنبییحیلئاسمومكح]

إ١:(هیفابوتکمتدجوو)ءةبصقيفاباتکتدجو:لاق'حلاصيأنبیی

.!؟ةبحصلاءوسملفةقرفلانمدبالذإ.!؟بونذلابكترتملفتوملانمدبال

.0!؟(هب)مته(ةرثك)ملفقزرلالفكتملاوههللاناكاذإ

مُكَنِإَفةحصلااوُنسحأَونوتوُمَتَسمكنفهللااوُقَا»:لايلالاقو

.«اهوُمدعَتالمُكَإَفايندلابّياصَملعاوُربصاَو«نوُفِرفَتَس

ہریغوأفرصلايفمهاردرخآلجرلعفدلجريف:[لاق]حلاص(يبأ)نبیی

؟ءيشاهيفيلسيل:لاقوءهنماهذخأينأىبأفهلاهّدرفةئيدرهارداهيفدجوف

-٤٤٤)٩طمساقلاويا«ينسارهيلانيجوينباجسيروسميبانبءايركزيبأليصفنبسنوي(١

تملعلاذخأهنعوءةباّرعلاماظنرّظنملجنوهو.ةبرجنمٌيكذهيقفوملاعخيش:(ه٠

ىلإةبرجعماجبةقلحهلتناك.فلخينبنايلس:هنعذخأ.غيرأبركبنبدمَحُمىلإهلسرأ

هيخأةافودعباهتسائرىلوتوءةبرجبةقلحلاماظنديطوتيفرودهلو.نالسيودَّمَحُميبأبنج

0۱۱۳۸رت؛(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ءايركز

.حلاصيأةمالعلانبا.ةبرجنمهيقفملاع:(ه٠٥٤-٩٤٤٤طمساقنبركبحلاصيبأنبیی(٢

.تاقلعملاوريسلابتكيفةليلجاميكحولئاسموالاوقأانكرتونعذأهيبأجمدلولاو

.ةقلحلالهأدنعهترهشمغرظفللااذهبهجرخأنمدجنمل(۳

LEECOCOOOOEDOOK)OX)OD C1)13
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0ONT ةوعدلإله)تاياورورابخ)رف(تاقلمملاباتك es

.هلاهٰدبيوكُمهارَدَلاهتأ(مهاردلا)هديبيذلافلي:لاق

هقدصيملو؛مهيلعقفنُيراصفءاقيقروأاناويح|رخآ|لجردنعكرتلجرو

.[هقح]ذخأيوقفنملا/٠٤/ٌفلحي:لاق؟ناويحلابحاصةقفنلايف

اذكبتيرتشا":لاقف“رخآلجرلةعفشلاهيفبجتامىرتشالجر|يفأو

؟كلذنملقأبتيرتشانإ:عفشتملا|هلإلوقيف"اذكو

.هبیرتشاامذخأیو«فلح:لاق

؟جرخأ(يفوقفنأ(يفلالابحاصعمفلتخااذإضراقملاكلذكو

.[هقح]|ذخأيو|كلذىلعٌفلحي:(لاق)

.لاحلااذهىلعضرألابصاغكلذكو

[حلاصنبدمحملئاسم]

.ءىشىضاملايفهيلعسيلو«هتقو(لّوَأ)

..لاقفةعفشلاهيفلجرلامىرتشا:مد(١

نكسهّلعل؛نانسمأةسوفننمهيقفملاع:(ه٠٠0-٠0٤)١٠ط«يسوفنلاحلاصنبدّمَحُم(۲

ىلعضرعفْلأامدعبو.اياصولاباتكهيلإبسنوءةباّرعلاناويدلنيفْلؤملاةينامثلادحأ.نيجرد
:ثارتلاةيعمج:رظنا.مهريغودمحأسابعلايبأو«فلخينبناميلسعيبرلايبأكخياشملارابك

.۸١۹رت(جن)مالعألامجعم

.هموی:د(٣

RESUSSIRSISCISSISS
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عیمجدیعُی:لاق؟كلذدعب(نم)باتمثءامويكرتيوامويٍلصُيناكنإف:ليق

.كلذنمهيلعىضمام

 

[یسیعيبآمكحولئاسم]

البريغصلاّيبصلانلسغينأءاسنلا(ىلع)سأبال:لاق”ىسيعوبأ

.رتسالوفل

.هريغطئاحيفرعشلاومدلاوتيزلالجرلاحسمينأسأبال:لاقو

لكألاىلعانضّرتلعجوء'فلخينبنسادمسهعنصاماعطترضح:لاقو

.دادولامل:لاق.خيشايانللق:اولاق؟"'بلطلاٌبلغيءيشي:لاقمث

خياشمنمغيلبميكحوهيقفملاع:(ه٠٠1-٠٥٥)۲٠طيازمايفردلاداخنبىسيعوبأ(١

":هيلعهللاةمعننعاثدحتملوقيناكدقو.اهيفشاعوأنيجردنمهلصألعل«مهئارقوةسوفن

اهتركذمكحورابخأولئاسمهل.نييسابعلاةدّوسملاعمةكرعميفاديهشلتُفء"ملعهلكيمالك

.٤۷۷رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمح:رظنا.تاقّلعملاوريسلابتك

يقتو؛لضافخيش:(ه٠00-٠٠۵)١٠طمالسلادبعوبأ؛يوارغملافلخينبنسادمس(۲

ىلإةوارغمخياشمجرخأدقو.خايشألادنعةعومسمةملكوةناكموةوعدهل.نيجردنمميكح

.مهنعاوفعفنمجيونبيحيودمحأسابعلايبأىدلنسادمسمحلعفشفءأطخل(ةءاربلا)ةطخلا

مجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.قالخألاوملعلايفتاقلعملاوريسلابتكاهتظفحالاوقأانلكرت

.۳۷٥۳/۲۸۹رت؛(جن)مالعألا

.فهكلا:ك(۳

ا
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ARIAT وعلاله)اتاپاورورابخ)رق(تاقلعملا(باتك:

ال0بيجنلابوكر[و]ءلاجرلانملاَمُسلا:نودسحنهبالن:لاقو

.«حمقلازبخلكأو«ثرحلاو

 

[حلاصنبدمحمنبفسویلئاسم]

اًمأو«ثيغُمهللانإ":لاقُينأزوجي:حلاصنبدّمَحُمنبفسويلاق

كلذكو.زوجيالفناعُمامأو«نيعُم:(هل)لاقينأزوجيو.زوجيالف"ثاغُم"

.زوجيالنيعتسموءزئاجناعتسللا

[دمحأنبیسیعلئاسم]

اندنعامهوةريبكبمكاحلادنعنانيمأهيلعدهشلجر(يئ)”دمحأنبىسيع

؟انترضحبهيلعدوهشملانماربيله«نانيمأمكاحلادنعامهو«نينيمأباسيل

هنمأربيال:دمحأنبىسيعلاقو.هانيمأنيدهاشلانأل(هنم)اربي:اولاق

.انترضحب

ّدضلفاسلاوولعلادضةلاَّسلاولافّسلاولوُفُّسلاو(اهرسكونيسلامضب)لفّسلا.لئافسلا:ك(١

.(لفس)«ناسللاو؛حاحصلارات:رظنا.سانلانمطاقسلا:ةلفّسلاوءةلاذنلا:ةلافّسلاويلاعلا

ققحمملكتموهيقفماع:(ه٠٠1-٠٠0)١٠ط«بوقعيوبأ«ينايسولاحلاصنبدّمَحُمنبفسوي(۲

نمم.مهريغوبوقعييبأو«ليعاسإنببويأکنالجراوءاملعنعوهدلاونعذخأ.نيجردنم

"بفرعياباتككرتو«تالاؤسلابانكيفلئاسموتاياورهل.هباتكتاقلعملابحاصمهنعىور

.١٠۱٠رت«(جن)مالعألامجعم«ثارتلاةيعج:رظنا.ةيربربلابخايشألاراعشأيف"دييقتلا

.هيلإةراشإلاتقبسدقو.دمحمنبىسيع:ك(۳

9 00 99 000OTHD1AYD1 E13 C1
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3(ملفاتاويوراغلرتقلاباك
.نيملسملالافطأةيالو(نم)انيلعسيل:اضيأاولاقو

؟"لهاجای":ةيالولالهأنملجرللاقلجريفلاقو
الولهجي:ٌلوتملللاقيو.هللانيديفلهاجای:لوقيىّنَحهنماربيال:لاق

.لهاج:هللاقي

؟"كنيدنموكنمءيربانآ":لاقنميفو

يدنعتنأفء؛هلهجٌسانلاعسياليذلاينيدنموينمًاربتتنكنإ:هللاقيف

.قفانميدنعتنآف؛هلهجٌسانلاعسييذلاينيدنموينمًأربتتنكنإو؛كرشم

؟هلهجسانلاعسييذلانيدلانوكيفيك:لاق

.اضعبمهضعبقّسفوءاضعبمهضعبكشفةّمَألاهذههيفتفلتخاام|:لاق

‹لفاونلابرمأهللانأبنيدّنتهلهجسانلاعسييذلانيدلايعم:ىسيعلاقو

         

ةالصلانم”هغارفدعبههجوفرصي/١٤/نيأمامإللانعلئسو

؟ءاعدلادارأاذإ

لاقو.فصلاىلإههجودري:مهضعبلاقو.هلاحىلعىقبي:مهضعب(لاق):لاق

.يقرشلابناحلاىلإههجودري:مهضعبلاقو.يرغلاىلإههجوذري:"”مهضعب

.يسفننمفتأطخأنإو؛هلوسروهللانعهيففلتخاام:مد(١

.فرصناذإ:مد(۲

...قرشملاىلإ...برغملاىلإمهضعبلاق:مد(٢

2FHYDCHر¥3! XY ایرےکلمخ70rr71COROا



ۇشالالا:4ٌىبنلالوقلف؛هلاحىلعىقبي:لاقنمف

ىلإدري:لاقنمو.بدألاةهجنمف؛فصلاىلإدري:لاقنمو.«ةَلْبقلا

.عجضلملاركذتيلف؛برغملاىلإههجودري:لاقنمو.رشحملاركذتيلف؛"قرشللا

[نسارديمكح]

“”نولّوألاحلصأامكمهتينالعاوحلصُينأنامزلااذهلهألىضرن:لاق“!نساردي

یضرنو‹مهعطقنمنولّألالصياكمهلصونماولصَينأمهىضرنومهرئارس

مهضئارفاوحلصُينأملىضرنو«لالحلايفنولّوَألادهزاكمارحلايفاودهزينأمحل

ىلعنولَوَألايقيكمهنيدىلعاوتينأملىضرنومهلفاوننولّرألاحلصأاك
ًالأملاعأحلاص|نمإنولّرَألايقياكبونذلانماوفاخينأملىضرنومحلاعن

.هنممنأ(

لكلنإ:ظفلبةريرهيبأقيرطنم(٠٠۷۷٠٤/٠٠۳ح)هكردتسميفمكاحاهاورثيدحلا(۲

(۱۸۸۷ح)ريبكلايفيناربطلاو.«...ةلبقلاهبلبقتساامسلاجملافرشأنإوافرشءيش

.(٥٥٦٤٤١٠۷/۲۷۲ح)؛قادصلاباتكءهلثميقهيبلاو.هلثم(۸۳۱۱ح)طسوألاو

ىرغلا...قرشلا:ك(۳

.-فلؤلاهفَنصاكنيجردنمهّلعلظفاحميكحوهيقفملاع:(ه٠٥٥-٠٠0)١٠ط‹؛نساردي(٤

.تاقلعملابحاصاهركذةغيلبمكحوتاياورهل

.نيلوألا:ك(٥

.مهتریرس:مد(٦

.اوقتينأ:مد(۷

DROOL71RD COEOORT r ROOROORED
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ولم:لاق"هةلميوةواواامَنوُتْوُيَنيِذللاو:لجورعهللالاق«مهنملبقي

.هللاباذعنمكلذمهيجنيلأ”وفاخوبلالامعأنماولمعام

.هللاالإهلإالنأةداهش:لّوَألا":رطسأةثالثةَّنَجْلابابىلعٌبوتكم:لاقو

.روفغبروةبنذُمةّمَأ:يناثلاو

اااالشرملبک

."«[یدتهَمُن]ااَصلِمَعَوَنَماَواَتنَمَّلْراَفَعَفول

ُءاشفإ'":(98)نايلًطخب“"زوريف"ةنيدمبابلعبوتكم:(ليقو)
ٌلذبدوجلاريخوءةحيضفلاثرويةحيصنلانعضارعإلاوءراوبلاثرويرارسألا

."انفلخامانرسخو|انلمعاماندجودقإدودولاكلمادوروملالضفأوءدوهجلملا

[عبسجاحلاةلأسم]

هنأیأرف‹سلجملايفهلحزحرنم::لاق|هّنآ|معبسجاحلانعو

.١٦:نونمؤملاةروس(١

.نوملعي:مد(۲

..نوفاخيو:مد(٢

.۸۲:هطةروس(٤

اندّيسةنيدميهوءناتسربطعقصنمزاريشبرقسرافبةدلب:دابآزوریفوأزوریف.ناوریق:ك(٥

.٢٤۸-٤/۲۸۳«نادلبلامجعم:يومحلا:رظنا.ةيسرافلابةلودللمسا:زوريفو.ةلاناميلس

تعجرايفهبفّرعنمدجأمل.نيجردنمهلعلهيقفماع:(ه٠٥٥-٠٠۵)١٠طعبسجاحلا(٦

.رداصملانمهيلإ

EHD ENCCYOCK) OH O HD O)CKD CKOF) 212لا+ار۷۲۰71ریLEاا
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.كلاهوهفكلذٌيحتسي

 

[وافينبدعسرابخأولئاسم]

.تارادتسالاُةيطَعُرْوَجُينَمءاملعلانم:لاقوافينبدعس

توماوتبثيلبئاغرمأىلعنيعمتجاوناكوءةسوفنبةباّزعامويلأسو

لاقف؟هوكردتلبئاغوأهومتكردأبئاغ؟لتقي"بثاغلايأ:محلاقف

اَمأو)«هومتكردأيذلابئاغلايفكلذنوكيََنِإكلذزوجيال:محل|

.(الفهریغ

ءلزغلاُفالتخااهيفدجوًمُت/١4٤/قدماهسبلفةءاسكىرتشاهنأهنعركذو

.|كلذب|اهبحاص"ىلعاهدرف

ميكحوءهيقفملاع:(ه٠٥4-٩٤٠٤ط؛يسوفنلاوافينبدعسوهو.وافونبديعس:مد(١

اهيفوةسوفنبنانسمأيفملعةقلحهلتناك.نيجردمالعأعمبحاصهركذ.ةسوفننمققحم

نماوهجوتنيذلاةتسلاةبازعلانمامهريغو...نّمجيونبيحيوهللادبعيبأنبومح:هنعذخأ

لصفورومألايفةمكحهل.دمحأسابعلاوبأمهبقحتلامثهيلإنالسيودمَحُميبأدنع

عمتارظانمهلو.اهيلعباجأف؛نالسيواهيففقولئاسميوحيباتكهيلإبسنو.باطخلا

:رظنا.خيراتلاوريسلابتكيفةفيرطةصقورابخأوءةيهقفلالئاسملاضعبيفنانسمأخويش

.٤٤٤۹/۳٤۳رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعج

.ةزئاجتارادتسالاةيطعلوقينم:مد(٢

.بايغلا:ك(۳

.ىلإ:مد(٤

SRSRARR ی2کرت ِ



72377 ASANEANSوییہنیووعلللهاتاياورورابخ)رف(تاقلعملاباتكو
30

؛كيرشاهيفهلامداخىتألجرنعرزخنبيلعنبدّمَحُملئشو

.ال:لاق؟هبسنتبثیله

!!؟هللاقلخاياديبعرارحألالعجتفيك:دعسهللاقف

[لئاسمسمخ2نالسيوووافينبدعسفالتخا]

:لئاسمسمخيفحلاصيبانبنالسيوووهفلتخاو
؟رانيدةئمبءاملطسىرتشاف”ءارحصلايفشطعلاهبغلبلجر-

.اهلُكةئلايدَوُي:نالسيولاق

.ءاملاهيفدجوييذلاعضوملايفءاملاةميقالإكلذنمهمزليال:دعسلاقو

؟٩هریغلخننماحلبدسفآلجريفو-

.ارتكلذةميقيّدؤي:نالسيولاقف

.”حلبلاكلذةميقالإهمزليال:دعسلاقو

؟نیدوأةّيصوهيفواباتكفتألجريفو-

.باتكلايفامعيمجهمزلي:نالسيولاق

.ةزافملا:م9(١

.ليخنيف:ك(۲

.احلب6د(۳

4FRرردا3۹
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ل

دپررةوعدلا

.(و)باتكلاةميقلإەمزليلدعسلاقو

تقحتسافءاضرأىرتشالجريف:(لاقو)- ؟قاقحتسالاهوجونمهجوبتقحتس

رانيدةئمءارشلايفرهظأوءارانيدنيسمخبانانَجىرتشالجريفو-

؟ميفشلاةعفشكلذبلطب

.ةعفشلادارأنإ|اهّلُكإ(رانيد)ةئملاهمزلي:نالسيولاق

.كلذهتقويفءىشلاكلذةميقكلذيفهمزلينإ:دعسلاقو

[بوینبنتفلخیلئاسم]

؟"ةميهباي"ةيالولالهأنملجرللاقلجريف:"بوينبنتفلخي

.كلذبهنماري:لاق

.ةعافش:ك(١

ةيواروهيقفملاع:(ه٠٠0-040٤)١1طديعسوبأ؛يتانسملايفزنزلابويأنبنتفلخي(۲

زكارمنيبلقنتيناك.ةسوفننانسمأنمهلصأوءةفزنزنمةوعدلالهأثيداحأل

مهنامزخويشدنعنيملعتملاةعبسلانمو؛مّلعَتللنالجراوىلإةسوفننمةيضابإلا

قاحسإاهيفجرتةنايطسيفةقلحهلتناكو«نينوتيففلخينبناميلسمزال.مهّلك

هل.ةبازعلاناويدنمحاكنلاباتكاوفْلأنيذلانم...ةفيلخنبناثعوساّبعلابأنب

ء(جن)مالعألامجعم«ثارتلاةيعج:رظنا.تاقلعماوريسلابتكيفرابخأوتاياور
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بابيوير۽علالهاتالورورابخلرفتاقلعملاباتڪرنوبڻبڻ

.|كلذبهنماريناكانأ|:لاقنمو

."ىوتمللالإكيفهللاكراب":لاقّيالو

[فلخينبدیعسحونيبلئاسم]

أبتنمففالخلالهأءاسأنممساب"َدّلَقَتنَم:حونوبألاقو

.هملظُيهنم

.كلاهوهفءاهيف|وه|يذلاخرفلالكأفءةضيبرسكنمو:|لاقإو

كلهيهتفهلكأفهجورخلبقهحبذفنينجلاسأرجرخأنإكلذكو
۴

.هلکانم

.كلذبكليهَنِإفرعشهيفسيلونينجلالكأنمكلذكو

امردألو«بيترتلايفالوخسنلايفةلآسملاركذتملو."نامتك"ةملكىلع"اذك":كيفبتك(١

.ايتفلاهذهيفهدصقي

."ىمسَت:خن"ةيشاحلايفخسانلابتك:د(۲

.ئرب:مد(٢

وأ؛نيكرشموىراصنودوهينمنيدلايفنيفلاخملاءاسأبىمستنماذهنممهفيدق(٤

مهءاتبأنوُمسيمالسإللنيبستتملاضعبمويلاعمسنتاك؛روجفلاوقسفلالهأنم

ْمُكنُممُكَوََينَمَو»مهنيدماكحأبمهلهجلمشاًبحومهباعولوداحإلاوقسفلالهأب
.ثيدحلايفءاجاك«ّبَحَأنمعمُهْرَمْلادو[٠0:ةدئاملا]مهنهن

.لکأفهجورخلبقحبذفنينجلاسأرجرخأاذإ:ك(٥

TECOCOC TT MOOEOO0CO00D
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AAO2 . . أہفت TORAننننو(علالماتايوبورابخلرفتاقلطملاباكل

ءنالوق:ناترعشوةدحاوةرعشبنينحلالكوؤيالو:لاق[*//*]

.نهملكؤيهنإف:ةثالثو

.فيسلابلتقُي:لاقهنأ؟مراحملاتاوذبىنزنم:اضيأهنعو

.ًجغلابلتقيهّنِإف؟ةميهببكلذلعفنإو

.رُجَحبعبتيولبجلانمىمرُيهنإف؛طولموقلاَعِفلعفنمو

[بویآنبنتفلخیوفلخینبدیعسلئاسم]

:نیرانیدونيتلأسمةلجراونمتدفتسا:لاقو

:وهلاقو.ةطوحابذخأنولوقياوناكف؟ءادفلايفحاكتلادذجلجر-

.-بويأنبنتفلخيينعأ-هيلعتمرح

.كتبضمهنعفكتنأ/٤٤/كيلعكراجيح:اضيألاقو-

ال:لاق؟رخآالجرفلختسملافلختسافءالجرفلختسالجريف:لاقو-

.كلذزوجي:وهلاقو.كلذزوجي

نأخسنلانيبةنراقمابظحالناننأل؛"م"و"د"نيتخسنلايفطقساههباشتيتلاىلإةمالعلاهذهنم(١

ء؛لصأكاهاندمتعايتلاو"ك"ةخسنلاهذهيفهركذيتأيسيذلاءزجلااذهركذتلىرخألاخسنلا

يتلاةياكحلاكلتو"باتكلارخآنمةياكح":باتكلاطسويفخاّسنلاةباتك-:كلذدكؤيمر

يلتيتلاىواتفلاو.باتكلااهبمتتلَو"ك"ةخسنلايفاهيلإرشيم"ك"ةخسنلايفاهتإفاهودروأ

لصألاهبشتةخسنىلعدمتعاشيفطابطقلانأحجارلاو؛عوضوملاسفنيفتءاجطقسلااذه

.ملعأهللاو؛نيتخسنلافالخةلماكاهَتأريغء"م"و"د"خسنلاهتدمتعايذلا

EOA)CK CE) COK OK CEONE)CHEK CAEC3SPARRORSSS



ةكودزكرزنولوةوعدالماتايوروراخلرفتاقلطملابانك
ملسملاىلعيلايللاٌبشوكهللاهاطعأاملجرلليطعامريخ:اضيألاقو-

.ةدئافاهيفدفتسيمةليل

هموُينیارشهدَعناکنمونوُبغَموهفهاَموَي"یوانَم»:لاقو

توملافِناَصقنلايفناكنموءِناَصقنلايفوُهَقةدايزلايفنكيلنمو«نوُلَعوهف
.4ل۰

[میرمنبیسیعوباطخلانبرمعلمكح]

نمهسفننوصيالو«بيغلابهللايقتيالنميفريخال":(#)رمعلاق

.'بيشلاعماريخدادزيالو«بيعلا

زاجنملُك«قيرطلاىلعنوكييذلاٌلصملاكنوكينأملسملليغبني":لاقو

.'"هناحبسهللاركذهّركذيهيلع
نمىلإ»:[لاق]؟هللاحورايانتكرتنمىلإ":ال98ىسيعلنويراوحلالاق

.«هقطنممكلمعيفديزيوءهلمعةرخآلايفمكبٌعريو«هتيؤرهللامتركذت

.توتسا:ك(١

:لاقفهمانميف#يبنلاىأريرصبلانسحلانإ":لاقو(۸/٥۳)ءايلوألاةيلحيفميعنوبأهجرحخأ(۲

رافسألالمحنعينغلملاهباتكيفيقارعلاهجرخأو.ثيدحلاركذف"لاق."ينظعللالوسراي

يفيبنلاتيأر:لاقداوريبأنبزيزعلادبعلمانميفلإاذهملعأام":لاقو(۸۷٤۲/١٥٠٠ح)

لاقو."دهزلايفيقهيبلاهاوروهرخآيفةدايزبكلذلاقف«ينصوأهللالوسراي:تلقفمونلا

.اعوفرميلعنعفيعضدنسبيمليدلااور:(۲/٠٠۳)ءافخلافشكيفينولجعلا

EERDPTr 3D F33 CF3 613 X3 CKD
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."'بيبحنبسانلادّيسيفتدجو«هتيؤرهللامترُكذتنم»:هلوقةفصاولاق

.رکبيبانبءایركزییحی

."سابقألاكةبازعلا«راجتلاكةبازعلا":بويأنبنتفلخي-اضيأ-لاقو

[نیساينبيلعلئاسم]

اذِإريعشلاوحمقلادقوتسينأودعلاهرصحنمزوجي:لاق"!نيساينبلع

.مميتلاباولصينأنيروصحمللزوجيو:لاقو.كلذىلإرطضا

.ملعلا“ةربابجاونوكتال:هباحصألاضيألاقو

اطلتاقرفتمهتدجويذلامسالاهنأحجرألاورداصملانمهيلإتعجرايفمسالااذهبالعدجأ١

باببةرضحهلنأمازعأركذو.تاماركلاباحصأنمبيبحوبأ:طقفةينكلايخاشلاركذ.هيف

اماريثكءامدقلانأعم.نالجراويفدلبلادهاشمنمامهو«نيسيسينبيحبسانلاديسماقموديأ

-40£0)1ط«بيبحوبأ«بيبحنبسانلاديس:اذإوهف؛كلذتعمجف«بأللةبسنةينكلانومسي

هيفدّبعتيشيرعهل.هتیؤرهللابرُكْذُت.نالجراونمتاماركبحاصعروهيقفوماعخيش:(ه٠

باببرقاماقمهيلعاونبف؛مهلُکمهعسوومهددعبسحاعاسادادزاخايشألاوةبازعلاهرازاذإف

هلو.ماعلکفیرخيفرازينالجراوبدلبلادهاشمنموهو«هلزنمهلعلنیسیسينبيحبدي

.١١٠ص«نابلانصغ:مازعأ.۱۳۹/۲ريسلا:يخاشلا:رظنا.يخامشلااهركذىرخأتامارك

نبرمعملاعلاهنبا.نيجردنمغيلبميكحوهيقفملاع:(ه۰٠٠-٤٤٥٤٥٤ط؛نیساينبيلع(٢

.ةليلجمكحوةيهقفلئاسمهل.ّلع

هلهأنعملعلاعنمباهحرشو«(ملعللةرايح):اهبتكبترانأريغ؛خسنلايفاذك(۳

.هلهأوملعلاملظف
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2005ةولالماتايويورابخلرفتاقلطملاباكل
يذغينمكنامزلارخآيفركنملانعىهنيو«فورعمابرمأينم":اضيألاقو

مهنمثلكأورارحألاعابنمكىهنيالورمأيالنمو.دجمبمهايحأو«سانلا

[يلعنبرمعلئاسم]

ةماقإودوجسلايففنأآلانعةهبجلائزجت:نولوقياوناكلعنبرمع

.هيجوتلاىلعحيبستلاو«ناذآلاىلعةالصلا

.هآزجأهانركذامدضلعفاذإ:رمعلاقو

رجألاكلذيسنمتءاذكواذكرجألانمهلفاذهلعفنمنأذخألجريفو

.هبونذهلهللارفغي:لاق؟لمعلاكلذلمعيراصفوهمك

.كلذبيصعيهّنإةأرماةحئارقشنتسالجريف:اضيألاقو

.كلذبكرشُيهّنِإهللانعةردقلاىفننميف:اضيألاقو

.كرشموهفايندلايفهللانإ:لاقنمو

.قفانموهفةرخآلايفىريهّنِإ/٤٤/:لاقنمو

.قفانموهفةقولحمهللاَءاسأنإ:لاقنمو

:لاق؟نآرقلاظفحتله:هلتلقوهبتعمتجاابدوُمتلأس:لاق

.معن:لاق؟لوصألانمءيشيفبرضتلهو:تلق.معن

.نیجردنمملکتممیکحخیشوهيقفملاع:(ه٠٥٥-۰٠٥)١۱ط؛نیساینبلعنب(نارمع)رمع(١

اهركذةديقعلايفلئاسموتاياورومكحهل.هتذمالتدحأهّلعلفسنويمساقلايبأنعتاياورهل

.۹٥۷رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاوتالاؤسلابحاص
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نننل(وعلالماتايويورابخلرفتاقلطملابانك

.كلذبالعطاحأهنأمعزف؛ملعلانونفنمكلذريغهلتركذبُت

نممهلصأونيربخونيتراشبونييهنونيرمأنعينربخأ:هلتلقف

؟باتک

۹

اَنيَحَْأَوط:ىلاعتللالاق:هلتلقفةدئافلاينمبلطمث؛مهفيملف

يرنلَويفامتلَوميلايفوتوبَلَعبحاَدِإَقهيمانَاىوألإ

نارمأةيآلاهذنهيفعمتجالسHآنُمهولعاَجَوكلُِهوُداَرانان

.ناتراشبونایهنوناربخو

۱

۸

[روکسمنبهللادبعلئاسم]

دعبمامإلاءارولجرلاوعدينأزئاج:لاقروكسمنبهللادبع

.ةالصلانمغارفلا

نممامإلاغرفيىَّتَحوعديمامإلاناكاذإوعديال:نولوقياوناكو

.ارکاذعنمُيال:لاقو«كلذوهزاجأ.هئاعد

نملوحتيلهمَلَساذإف«رفاسموهونيميقمموقبىلصمامإيفو

؟مهتالصموقلامتينألبقءاعدللهعضوم

.مہبوعديذئنیحف؛مہتالصاوُمُِيىحمهرظتنيلووعديال:لاق

.۷:صصقلاةروس(١

نمهيلإتعجرايفمسالااذهبلعدجأل:(ه٠٠1-١٥0)۲٠طںوكسمنبهللادبع(٢

.ةّيهقفتاداهتجاولئاسمهل.نيجردنمهيقفملاعهنأرهظيو.رداصللا

CEOO3OOErCFCK CKDCCEY2

7e7e ب 0 1۲۱ 1 i: ت 0SRSN اک e ت

 



ANE ZONE TON. . Cy se AANRSARS
تدنيانازوعدللماتايويوراخلرفتقللباتللق

؟ءاعدلايفلجرهلأسو

ام:هللاقف-حبصلاةالصدعبكلذناكو-يلهللاوعدأ:هللاقف
>۰...ء

.هلاعدمدنءادهنولعميرايخالاانکردا

[دامحنبیسیعييةلأسم]

١ .صاعوهف"هللامسب":بارتلايفبتكنم:لاقداخنبیسیعوب

[ناسلينبیسیعةلأسم]

.كلاهوهفبارتلايف"هللامسي:بتکنم:'”ناسلينبیسیعلاقو

.ههجوبهحسمينأهترافك:لاقو

ناسليخيشلانباهّلعلو.نيجردنممّلكتمهيقفملاع:(ه٠٠1-٠٥٥)۲٠ط«ناسلينبیسیع(١

.تاقلعملايفةّيهقفلئاسمهل«يفاكلادبعرابعيبأذيملت

BKKEDECEOECCD) 1) CH)C9) CF
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ا3تانو(عالماتاياوبورابخلرفتاقلمملاباترويهزيرو

قولرفن[تایاڪح]

[ليڪونبرمعمكحولئاسمورابخأ]

:محللاقوةبارعلانمالجرنيعبسفاضأهّنِإ:ليقليكونبرمع

اهسنيعبسونينثاهللاهاطعأ«هسرضهيلعمضيامملسملىطعأنمنإنولوقت

معن:اولاق؟هباوفتكالفصنلاكلذمهلكسانلادجوولوءةّنجلانمافصنو

.الجرنيعبسثمعطأانأف:لاق

ضرعملك؛مهسفنأنيدومحممهاينُديفنولازيالرايخألادالوأنإ:مهللاقو

ىلإكلذمهدؤيفءانيلعباعيمهلهلعفنال:اولاقهيفنوقّنيمضراعمهل
.ةاجنلاوةمالسلا

سباقنمو«برغلاوحنماّيأةتسةريسمبناوريقلانعدعبتيتلاةيسنوتلاةنيدملايه:ةوازفن(١

نمةنيدميه:ليقوء...راجشألاوهايملاةربثكةنيدميهو.نيتلحرمةصفقنمو«لحارمثالث

.٥/۲۹۷«نادلبلامجعم:يومحلا:رظنا.ريبكلابازلالامعأ

نمهلصأءةيقيرفأنمهيقفملاع(ه٠٠٣-٢٥۲)٦ط«يسوفنلاجاردنبليكونبرمع(٢

.ملعأهللاو«سنوتبةصفقىلعباُخولادبعللماعلاماعلانباوهو.ةسوفن

دصقيو؛نورقبوأنينسبةبازعلاماظنسيسأتلبقةباّزعلاظفلاريثكلمعتسيفلؤملاظحالن(۳

لبقكلذلقلطيناك"ةبازعلا"حلطصملهردأملو.مهئاسؤرونيحلاصلاموقلاةيّلعكلذب

فلؤلالايعتسانأوأءةلحرملاكلتيفريسلابتكيفهلايعتساةّلقلدعبتسماذهو؟ماظنلاسيسأت

ةجرديفمهنعثّدحتمللرّوصتلاسفناليطعيىحئراقلاوعمتسملاىلإمهفلابيرقتلهل
.ملعأهللاو؟ةبازعلاحلطصمماقمو

5

کوک۹3:یس

REESE aSEREE
 

 



HR ه)تايإورورابخ)رفتاقلعملاباتك

ل

ةوعدلإ 4SCN
CHE SH EY WS CHS CKD

نحتفهنعمتدجنإف«انلكأربعو«مكدنعقيرطلا:اضيأليكونبامحللاقو

.لالضلاضرأيف

] بوقعينبناميلسلئاسم [
الاتِإ:ضئاحلايفلوقينمءاملعلانم:لاقهنأهنعليق«"بوقعينبنايلس

.ةالصلايضقتال|کموصلايضقت

.هقحلتىتحهعبتتنأءيشبةالصلانممامإلاكتافاذِإسأبال:لاقهَنِإهنعليقو

[رماتنبدّمَحُسلئاسم]

لإ/٤°/فايضألالبقتسااذإيبای:محلاقفهینبیصوأ"رماتنبدّمَحُم

الفمكفايضألةحيبذاوحبذتنأمتدرأاذإو.مهيلإيلاٌبالكمكّنقبتسيالفمكيح

متجرخاذإو.اريبكعجريريغصلانإفءةريبكلااوحبذاومكمنغنمةريغصلااوحبذت

.'"'مكبلطنمدنعاوتیبفتابملاىلإمتبلطفةجاحبلطيف

دحأ:(ھ۰٥۳-۷)۳۰۰ط«يئرفلاييمتسرلاباهولادبعنبحلفأنببوقعينبناميلس(١

ةعيرشلايفغبنو«نايرمينبنونجنعذخأ.أشناهبو«نالجراوبدلوءةيمتسرلاةلئاعلادافحأ

سّرفتدقو.هيلعتدرنكلوءةسائرلايفةبغرروهمجلااهيفةفلاخماهبىتفألئاسملحتناو

:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكاهضعبتورةذاشلئاسموىواتفهل.هنمرذحوهفارحنايفهدلاو

.۳۲٥۳/٥۳٤رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج

.ةيقيرفإنمميكحلماعوملاعخيش:(ه٠٥۳-٠٠۳)۷ط«يوازفنلايوانتلارماتنبدَّمَحُم(۲

مكحهل.نترمزيينبوةتوانتيفموقلاةّيلعنمهنأرهظيو.سانلاىلعرزخينبملظشياع

.۸۳رت؛(جن)مالعألامجعم«ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقّلعملاوريسلابتكيفاياصوو
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[الكَعانامقلوفتسروزبةمكح]

ندسفتالويجولاريقفننوكتالينناي":هنباللاق)فتسروزب

الوءاليلقالإةعيصوةعصقوءةفيلُعوةفلَعنيبامريسلابكتعنص

."ثرحلاةعرزمًنسرغت

ءاحضافًنسلاجتالو«احياكٌنلماعتالينباي":هنبالناقللاقو

."احصانفلاالو

[دمحمنبهللادبعةمكح]

نمألإلكاؤُتالوسناجتنمالإسلاجتال":دّمَحُمنبهللادبعلاقو

."يناوُثنمالإيشالو‹لکاشت

خيش:ُهّنَأرهظيورداصملانمهيلإتمجرايفمسالااذهبالعدجأمل:فتسروزب(١

(هە٥*-040)ةرشاعلاةقبطلانمهلعلو.هئانبألةغيلبمكحهل.ةوازفننمميكح

.فنصملابيترتبسح

.احساك:خسنلايف(۲

نطابلاردعلاوهوءةمجعلمانيشلابهنظأ":هلوقبةيشاحايف(ك)خسانلاقلعو

نم«؛سنكلاوهحسكلاَنَأل؛احشاكاّضيأبترماهتبثأكحيحصلاوهو"ةوادعلا

كصعطقاذإَكَحشكنم:عشاكلاو.بارتلااهنعترشقاذإ:ضرألاحيرلاتحسك

ةقدصلالضفأ»:ثيدحلايفودوبكنعيلوتملاو«ضغبملاودعلانموهوكاداعو

.(حشك)۷۳/۲٥؛ناسللا:روظنمنبا:رظنا.(حشاکلامحرلايذىلع

 

6

A
3SPEERErERERREEE



Sra . 1 e MANAN
e( نوو(عدلهأتاياورورابخلرفتاقلعملاباتك 0

[بویآنبییحیلئاسم]

ءاماّيأهتیبمزلدقناکو«هوروزیلهباحصأهءاجدقو:"بويأنبىبلاقو

؛توكسلانامزاذه:محللاقف؟جورخاوفّرصتلانمكعنمام:هلاولاقف

:تايبألاهذهًدشنأو«توملاناوأىلإ«توقلاباضرلاو«تويبلاموزلو

رورسلاامنويلسنأألامادقيتيبتمزلويتدحوبتسنأ

يلابأالفنامزلاينبو

0

روزأالوٌرازأالفترجمه
'”بمألابكروأشيجلاَراسأاّيحتمداملئاسبتسلو

سيسخلارشبلانمسانوسوبعنمز2تنڪاماذإ

“'سينأالبتنفدربقوخأينأكاربطصمتيبلاتمزل

نمغیلبمیکحومّلكتمملاع:(ه٠٠٥-٤٥٤٥٤طتتْخَبنباءایرکزوبأبویأنبیی(١

هل.هقيقحتوهظفح"لئاسملاةنحطم"بىّمسيناكوركبنبدّمَحُمهللادبعيبأ:نعذخأ.ةسوفن

مجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلاباتكويفوسلاهنعاهاورمكحوىواتفولئاسم

.١٤٠٠رت؛(جن)مالعألا

(١١۱ص)بيترتلايشَحكِلَذركذاكهلاهلعلفءاهبسنيملو(۱/44)ةلزعلايفتايبألاوْذَميباطخلاركذ(۲

:ظفلب«سودقلادبعنبحلاصىلإةروهشملاتايبألابحاصاهبسنوء"يباطخلليويلقلااهبسن":لاقو

رورسلاافصويلعلامفيتيبتمزلويتدحوبتسنأ

وم.دوی

روزاالوزازاالفترجهياتيلفناسمزلاينبأو

ريمألالزنوأشيجلاماقااًّيحٌتثمداملئاقبتسلو

نابسنيناتيبلاناذاه":(١١۱٠ص)هبيترتيفيّمحملالاقوءاهبسنوأتايبألاهذهركذنمدجنمل(۳

و
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[ةفيلخنبنامتعورمعيبآلئاسم]

"يلعنبملسميعمواسباقتيتأ:ةفيلخنبناشعورمعوبألاق

افلتخانييدوہيىلعتررمف؛كانههيوادأنأتدرأوهعارذيفحرقهبو

ءلوصألاٌباحصأالإاننيبقري:هباحصلامهدحألوقءةلأسميف

ةدارإلاوٌبحلاهللاىلعمتزجأاذإ:يللاقفكلذنعامهدحأينلأسف

؟نزحلاومحلاهيلعمتزجأَلمِلف

ءيشلاعوقودنعَناسنإلايرتعتةّمخرورسلاوحرفلا:هلتلقف

دنعَناسنإلايرتعتةّمخنزحلاوماو«حرفلابهنعربعيف«ىوماةقفاومب

.هللاىلعنازوبجيالامهو«نزحلابهنعرتعيف«ىوملاةفلاخمبءيشلاعوقو

ٌءاوديناطعأفءالؤهلإاذهٌفرعيامكلتلقاَمأ:هبحاصهللاقف

.هتقونمئرف«حرقلاهبتیواد/٦٤/

‹نيتاسبولخناهيف.ةيقرشلاةهجلانمرحبلالحاسىلعسقافسوسلبارطنيبةنيدم:سباق(١

.عبارلاميلقإلايف(سنوت)ةيقيرفإلابعأنمةيراجهايمتاذ.لزانمةينايثسلبارطنيبواهنيب

.٠۲۹-٤/۲۸۹‹نادلبلامجعم:يومحا:رظنا.لايمأةثالثرحبلاوسباقةنيدمنيبو

مّلكتمخيشوهيقفملاع:(ه٠٠1-٠٠٥0)۲٠طينارجايلايلعيبأنبيلعنبملسم(۲

ىسومناماعلاهاوخأءالعلاوملعلاةلئاعنم؛نيجردنمهلصأ.نالجراونم

ةّيهقفلئاسمهل.سباقىلإهبحاصوةفيلخنبناشعوورمعابرصاع.دّمَحُشو

:يخاشلا.١/٠۱۹(خم)ريس:ينايسولا:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفةّيدقعو

.۲/۳۲١۱٠سسلا

Ca ل

aNRT

 

RRRrrrCRUG
 

 



A

ہ
ہ


5ەد4ةوزعلتاياويورابخلرفتاقلطملاباتكل
2

[ةفيلخنبنامثعلناكشمنبالئاسم]

هتأرماللاقلجرنعسباقب”ناکشمنباهيقفلاينلأس:ورمعوبلاق

:مهضعبلاقو.نئابقالطوه:مهضعبلاق.لاوقأاهيف:هلتلقف؟مارحلع

راهظوه:مهضعبلاقو.ةرافك[هيلع]:مهضعبلاقو.يعجرقالطوه
.تكسمأف

:هلتلقف؟ةعنشملعلايفلهو:يللاقف.ةعنشلافاخأ:هلتلقف.ذز:لاقف

.”كلاملوقوهوءلاوقألادشوه:يللاقفءاثالثقالطلاهَّنِإ:مهضعبلاق

رصاع.سباقنمهلعل؛ملكتمٍّلوصأوهيقفملاع:(ه٠٥٥-١٠٠٠٥ط؛ناكشمنباهيقفلا(١

.هباتكيفتاقّلعملابحاصاهركذهقفلاولوصألايفلئاسمةّدعهنعذخأوةفيلخنبنامثع

.بيترتلانمحيحصتلاو.دكأ:ك(۲

وأهتيراجللاقنمف":(۹٤1ص)هعماجيفيويسبلالاقءةلأسملاوذميفريثكفالتخاعقو(۳

شيفطابطقلاركذوء"ىونامهلفاهقالطیوننإو.هنيميرُفُكيلف؛مارحَّلَعٍتنأ:هتجوزل
؛قالطلاینعومارحيلعتن:لاقنم":لاقرفعجنبانعاهمكح(۷/٤٤٤؛لينلاحرش)

انباحصأللاوقأةثالثقالطالونيميةرافك:ليقو«نيميةرافكوقالط:ليقو«قالط:ليقف

:لاقرمعيبأنع":لاقءلاوقأةينايثيكلاملايردبعلاىكحوةعبسالاوقأدشرنبادعو."ها

اہنأكلامنعدادنمزيوخنباىكحولاوقأةينامثمارحيلعتنأهتأرماللجرلالوقيفءالعلل

اذهوحنواهرفكينيمييهفاثيشونيملنإيعازوألالاقو.ابالوخدمتناكنإوةنئابةدحاو

ميرحتيبعشلاوةملسوبأوقورسملاقو..نيمييهفاقالطونيملنإهنأةفينحيبأويعفاشللوه

.۲/١٠تكهتجملاةيادب:دشرنبا:يفلاوقألاوذمرظناو"...ءيشبسيلءاملاميرحتكةجوزلا

.٤/٤٥‹ليلكإلاوجاتلا:يردبعلا

COEDOOCOOF ہہ ODED
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اهلكتاّييبلاوسمكلَعمالسإلايِا:القايلالوقنعيأسمث

؟ةسمخهذهيفركذةّلعيألف:ةعبرأىلعاهلصأاندجو

.ةعبرألاهذههيلعتينُب؛لصألاوهوءديحوتلاوهسماخلانإ:هلتلقف

.تقدص:لاقف

[يدهمنبسالفسراولئاسم]

يشاوملاهذهبنج:اولاقفهةراغلاديهتذخألجريف:يدهمنبسالفسراو

."'بلجامىلعبولجالاهبلجيف:لاق.اهومنغيتلا

.سفنألاولاومألافلتهيفنكيمايفءاسنلاةداهشزوبحت:لاقو

[ترامةريحبةلأسم]

هلالحتساوكرشكرشلاٌلهَجنأملعننأانيلع:[تلاق]ترامةربحب

ينب»:هظفلبثیدحلامامتو۷ح«نايإلاباتكيف؛رمعنباقيرطنميراخبلاهاورثيدحلا(١

ةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإوللالوسرادمحمنأولاالإهلإالنأةداهش:سمخىلعمالسإلا

ءناميإلاباتكيفملسمهاورو.٤٥٠٤ح«نآرقلاريسفتباتكيفهاوروء!ناضمرموصو«جحلاو

.٤٥٤۲ح‹ناميإلاباتكيفيذمرتلاو.هعئارشوناميإلاباتكيف«يئاسنلاو.۹١ح

يفيدهمنبسالفسراولاق:لاقعيبرلاوبأ":اذكه(۳/۱۹٦۳:خح)ينایسولاةياوريفءاج(٢

؛ناَسَضلاهمزليالهنأ؛مهعمقوسينأىلعهوربجأفمارحلاةيشامهعماوقاسفٌردعلاُهَرسألجر

."بلُجامعمبولجمهتل

.سنوتبةوازفننمةملكتمةهيقفوةميكحةاعاهتَأرهاظلانأريغءاهبفّرعنمدجأم:ترامةريحب(۳

.(ه040£6)ةعساتلاةقبطلاسماخلانرقلاتاميكحنماهلعلو.تاقلعملايفيمالكيأرال
: 2 69 ONOCD 9OY
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.كرشهيلعَرارصإالاوكرشهبرمالاوكرشهلبرقتلاوكرش

ديحوتلاةفرعمنأملعننأانيلعله:ءايركزنبىييتلأس:ورمعوبألاق

؟دیحوتهببّرقتلاو«دیحوت

.ةيصعملايفالإرارصإلانوكيال:لاقف.رارصإلاهلتركذمث

[فسوينبیسیع]

.هيلعماودلاوهموزلوهديحوتلاىلعرارصإلا:"'فسوينبىسيعلاقو

[يتسارهيلابوقعينبدمحملئاسم]

يفةميقلالجرلاىطعينأسأبال:لاق"”ينسارهيلابوقعينيدَّمَحُش

كنمهذخآسیلوسمُخِبينوتيا»:نميلالهأللاقاذاعمنأركذو.تاراُمكلا

.«ةنيدملايفنيرجاهمللعفنأومكيلعفخهنإف

."ةبقرتعلعهلل"لاقنإالإ«ءيشهيلعسيل:لاق؟قتعلابَفلحلجريفو

.فيسلابلتقي:لاق؟ةدُحوُمةأرمابىنزيدوهبيو

.نيميلابلكألاهنكميملاذإلامشلاهديبلكأينألجرللسأبال:لاقو

:(ه٤٥٤-٩٤٤٤ط«یسوموبأ«ينویدماينسارهيلالایتنببوقعينبفسوينبىسيع(١

نعاوذخأنيذلانموهنعذخأ.بوقعينبفسويةمالعلانبا.ننسارہبنمهیقفيلوصأملاع

G۶
.نالسیونبدمحم

ملاعلاوخأ..نسارهبنمهيقفملاع:(ه٠٠٥-٤٤٥٤)١٥ط«ينسارهيلالایتنببوقعينبدَّمَحُم(٢

.يدهمنبسالفسراوخيشلاديىلعةسوفنيفهعمملعلاذخأو..بوقعينبفسوي
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[دمحمنبدیزیلئاسم]

۰ٌصا--۰->۴ اوزجعف؟يمسَسك6هلل:محلاقوءةسوفنبةبازعلاةعامجيديزيلجرلأس

.باوحلانع

.كلذنعلاعتيمسهللسيل:لاقفةقلحلافلخدمحمنبديزيناكو

:رعاشلالوقدشنأوءريظنلاوه:ليقو.دلولا:وهٌيمَئلاو

"وريوةراتودغيلاملاوٌرثكُمهنمتنأفييمسلاما

نبباهولادبعةمامإاوركنأنيذلاراكنلاةقرفميعزنيدنفنبديزيعابتألإةبسن:يديزيلا(١

نأاوركذوءةصقلاهذهينيجردلاوينايسولاركذدقو.ةمامإلالوتل(ه۸٠۲:ت)متسر

.دحاوىنعمبامهاتلكناتياورلاو«يراكنلجرلئاسلا

:ت)۷طمساقلاوبأيماحلا«ينايسولادلنبديزي:هّنأحجارلاّنكلمسالااذهبالعدجأم(۲

نونسح:نعذخأ.ةيسنوتلاةّماحلابنرجيتينبنمروهشمملكتميلوصأودهتجموهيقف:(ه۸٨

يفهمودقلناوريقلارتهتناك.نالسيودَمَحُموبأ:هيلعجرحت.نوقرزنبنايلسو«بوُيأنب

تامهّنكلء"هلثمبرعلادلتملفديزيامأ":هورظاننليمطافلاعملاهيفلاق.يمطافلارعملاةلود

راثآهل.ققويملفهلراشيلالغيرزخيأهقيدصجورخببسهتومناكو.ءارتفالاوملظلاديهش

.۸۳٠٠رت(جن)مالعألامجعم«ثارتلاةيعج:رظنا.تاقّلعملاوريسلابتكيفلئاسمورابخأو

نمهتحّحصوةحفصلانمريخألارطسلايفهنوكلءانعبلإرهظيالو(ك)لصألايفتيبلاسمُط(۳

وا0روتلييطولركندقوبیر
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؟هعوکريفةدحاوهرمَمظعلجر[نعلئُسو]/۷٤/

ةالصلايفميهن:انوقرزني[ناملس]لوقنمو.هتالصديعياللاق

.ةرشعمظعي:٩”ةديبعوبألاقو.اعبسمظعُي:عيبرلالاقو.اسمخ

[سابعلايبآويروصنملاربخ]

دّمح]نبدمحأساّبعلايبأدنعملعلابلطيناك“”يروصنملااذهنأركذو

كلذغلبف«خيشلالضفلالإانهٌتمقأام:اموي[ساّبعلاوبأهل]لاقفركب[نب

.هتالصدیعي:لاق؟هتالصيفحّمقتلجريفلوقتام:هللاقف«ساّبعلاابأ

.هتالصدیعی:لاق؟حّبذتنإف:لاق

؛مهَلُكءاملعلالاوقأاهيفتّجَرخ:لاقمعن:لاق؟كلريغاهيفلهو:لاق

.ةسوفننمعرابدهتجموهيقفملاع:(ه٠٥۳-٠٠۳)۷ط«عيبرلاوبأ«يسوفنلانوقرزنبنايلس(١

اهيفثكموةساملجسىلإلقتنا.رزوتيفرقتساو«قرشملانمءاجلعمجلانباخيشلامزال

وبأ:هنعذخأ.ةوعدللةيقيرفإبةتازميففكع.ايتفماهبنّيعفرزوتىلإداعف«هخيشيفوتىَنَح
عاونأهيف؛عيبرلايبأناويدبىّمسياناويدكرت.مهريغو...الغيرزخوبأودلمنبديزيمساقلا

.0£8401-٦4۹۳/7رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ملعلانونفنم

نبرياجنعملعلاذخأ.رّظنمّيكذدهتجملاع(ه١٤٠:ت)يرملايميمتلاةميركيبأنبملسم(۲

ىلعةيضابإللاتفرعو«رباجاهسسؤمةافودعبةيضابإلاةمامإهيلإتلآءةباحصلانمريثكوءديز

ةاكزلايفةلاسروةديبعيبألئاسم:هراثآنم.برغملاوقرشملايفةيسايسلااهتازاجنإربكأهيدي

.£۸۹۱۲/۱۸رةيضابإلامالعأمجعم.اهريغو

دوعسموأهللادبعامإرامزروينبنم«يروصنملاو.يروصنملا:بيترتلايف.روصنملا:ك(۳

.نايريصتنلا
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رفتاقطملافاتك 4كولازماتاياورورابخل CrWRفرورابخلرف(4€3 تك

°0[منجتلابرمآو]ميذتلاوحملانعیہ)دلاهللالوسرنأ

[اجسیروسميبأمكحولئاسم]

نيدلاو«؛لقعلابلجرلاو«فّطلتلاوةسايسلابايندلا:لاق”روسموبأ

.جرحتلاوعرولاب

:هتیالو»نكتالفثالثلجرلايفتناكاذإ:لاقو

5

نمضفخأنوكيىتحعوكرلايفسأرلاةأطأط:حّبذتلاورصبلاغوسأرلاعفر:حّمقتلا(١

ءريمحللةفص:ةيناثلاوريعبللةفص:ىلوألا؛ناويحلاتافصنماألاهنعيبدقو.رهظلا

رقنو«بلكلاءاعقإكءةالصلااهبلطبتيتلاىرخألاتافصلاىلإةفاضإءهباتكيهللا(همذدقو

هبشتيالىتح؛تافصلاهذهنع لوسرلاىهدقو...درقلادوعقو«بلعثلاتافتلاو«كيدلا

ملاعفأيفمهبنوهبشتينيذلابكلابمفءاهريغوةالصلايف«هتثيهوهتاكرحيفناويحلابناسنإلا

وهو«ناويحلانيبوهنيبريتداكتالىتح«نكامألاوسلاجملانماهريغوةالصلايفمهتافرصتو

.كلذىلعرارصإلامهّتصأو«لهجلامهاعأنيذلابابشلاضعبدنعهارنام

ءنيفكلاىلعدوجسلايفدايتعالا:حانتجالاوحّنجتلا:ناسللايفو.بيترتلانمةفاضإلاهذه(٢

يفحتجّتلابرمأ»:8هللالوسرنأةريرهيبأنعو.شارتفالاكرتونيتحارلاىلعماعالاو

يفيّنحملاركذو.بكرلاباونيعتسينأملصخرفءةفعضلاّ#يبنللساناكشف««ةالصلا

وأبوجولاىلعرمألاوداسفلاىلعلدييهنلالههلككلذيفءالعلالاوقأفالتخانايرج

.۷۲ص«بیيترتلاىلعةيشاح.۲/٤٤4:روظنمنبا:رظنا.كلذيفلصفي؟ال

.ظفللااذهبهجرخنمدجأل(۳

هذهاركذثيح(١/۲8؛خم)«ينايسولاوبيترتلانمحيحصتلاوءأطخوهوروصنموبآ:ك(٤

.نوكت:بيترتلا(٥
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رلبَلةاتاويوراخلرتاسلابانك
.مالكلايفةدايزلاو«ناميألاٌةرثكوءاهبةتايشلاو«بئاصملابمتشلا

.هؤارشهيلعفناويحلانمائيشدسفأنمو.لكؤتاليدعتملاةحيبذ:اضيألاقو

رمحلاهبدريماذإوءارمخ(اهتأ)یوناذٍإالإ(ارمخ)رمخلانوكيال:لاقو

فرعنو.هريبغةدابع:كرشلاوءهللاةدابع:ديحوتلانأفرعننأانيلع:لاقو

.زوجكرشلاو«لدعديحوتلانأاضيأ

:[لاق]؟هحورجورختقوتّنلادنعسلجاذإْناسنإلاأرقيامنعلئُسو

.€ةيِضْرَكةيِضاَركبَرلإيمجزاُ*ةيَمْطْمْلاسلااهب:لوقي
[ءايرڪزيبأنبسنويرابخآولئاسم]

.كرشموهفءيشبسيلهللانإ:لاقنم:ءايركز0نبسنويلاقو

يفرزوتنمجرخف«باوجلااذههباحصأهنماوركنأفرزوتبكاذذإناكو

الَوَأوهاکرکذف”یسیعنبرباصدوعسميأىلعلخدوءةّماحلاىتأو«هتليل

.تمشلا:بيترتلا(١

.وني:بيترتلا(٢

.۲۷-۲۸:رجفلاةروس(۳

.ةماحلانمعيلضملكتمهيقفملاع:(ه٠٠٤-٢٥٣)۸طدوعسموبأ«یسیعنب(ربیص)رباص(٤

ءايركزيبأنبسنوي:هنعذخأ.هللادبعابأواجسيروسمابأولامجدّمَحُمابأخيشلارصاع

يئلئاسموتاياوهل."یسیعنبربیصوسورمعباوجنمنوبأيةخيشملا"تناكو.هريغو

.٤٤/۳ثء٤٤/٤۱ث(خح)ريسينايسولا:رظنا.تاقلعملاوريسلابتك
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مهنمالجرلاهتعرف«(قرطلا)عاّطقهيقلف"رزوت"ديريهتليليفعجرف

ءايبنألانأملعننأانيلع:لاقو.خيشلاباوجبمهملعأفهباحصأىلإءاجف

.ةينالعالوارسنوملظيال|نوقّدصموا«'نوقّدصُمنوقداص

اميردتالةدحاوةلصخالإهللانيدبءافولاهلَتيأرلجرنع[لئُش]و

.يهامهيفيتلاةلصخلاكلتملعتىّتَحءالوتتال:نولوقياوناكف؟يه

ء؛كرشموهف"ةكئاللانمسيلبإ"لاقنم:|ءايركزيأنبإسنوي[لاق]

نكل:هانعماولاق"سيلًنالإ[َدوُعَجَأ]مهلكهكَادَجسَف:ةيآلاىنعمو

.”سنجلانمءانثتسابوهسیلو«سیلبإ
رحبلائطاشىلإسانلاجرخف“”"سقافس"بةرمناكهنأهنعانغلبو//

:هللاقفلجرهيلعٌرمف«سانلانملزعمبهدحووهسلجوءةعامجمهواودعقف

ةعامجلالازتال:سنويهللاقفءةعامجلانعهناطيشهدرفيملامريخبءرملالازيال

سنويهللاقف«همالكللجرلابضغف.لالضلاىلعاهناطيشاهعمجيمامريخب

.نيقداص:ك(١

ًالإمهلكةكئالملادجسف":ىرخألاخسنلايفو.ًاطخوهوء"سيلبإالإدجسف":كلصألايف(۲

.٢٤۷-۷۳:صةروسو.۳۰-۳۱:رجحلاةروسنمءانتبثأامباوصلاوء"سيلبإ

نجلاسنجنموهاَو«نييناحورلاةكئالملاسنجنمسيلبإناكامو؛عطقنمءانثتساهنأ:يأ(۳

هُمدبعنألاك»:هلوقو«هّبَررشانَعقسَفَفحلانمناكسلًبالإ :ىلاعتهلوقل؛نييرانلا

.«نطنمُهتقَلَحَوراننميَتقَلَح

.يسنوتلاقرشلابةيلحاسلاندمنمةنيدم:سقافس(٤
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بت7۽ةوعدلللماتايلورورابخلرفتاقلعملاباتڪودنيني

كسينأدارأنما:لفقالاقةيجْلاكلتكيلعتقلهللانميفوخالول

.«دَكبَأنينثالانموهودجاولاعمَناطيشلانفءةَعامجلامزيفهَّنَجْلاةحوبحب
سو

:رعاشلالاق.هطسو:ءىشلكةحوبحبو
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°”رادلاةيوبحُب"نَعبلفَتنوفيمهنيذلاموقلامهميمتيموق
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[ءايرڪزيبانبءايرڪزلئاسم]

نبءايركزییوبالئ:ءایرکزيأنسبءايركز(لاق)

.ةبجللريغصت:ةَيييُجلاو.ةّبجلا:بيترتلا(١

ةيباحجلابرمعانبطخ":لاق(٠۹۱١۲ح)؛نتفلابانكيفرمعنباقيرطنميذمرتلاهاورثيدحلا(٢

نيذلامث؛يباحصأبمكيصوأ:لاقفءانيفٌ##هللالوسرماقمكمكيفتمقينإسانلااهيأاي»:لاقف

الوٌدهاشلادهشيوفلحتسُيالوٌلجرلاَفلحيىتحٌبذكلاوشفيمث«مهنولينيذلامث؛مهنولي

نإفءةقرفلاومكايإوءةعاحجلابمكيلع.ناطيشلاثلاثناكالإةأرمابٌلجرنوليالالأدهشتسُب

هتنسحُهتّرسنم.ةعاجلامزليفةنجلاةحوبحبدارأنم.دعبأنينثالانموهوءدحاولاعمناطيشلا

.۱۷۲حةنجلابنيرشبملاةرشعلادنسميفدمحأهاورو.«ٌنمؤملاكلذفهيسةتءاسو

.نم:ك(۳

.١۳۱صءناويديفيفطخلانبةيطعنبريرجلطيسبلانمتيبلا(٤

ماع:(م١۱۱۱/ه۰۸٥)۹طییوبأ«ينساریلانیجوینباجسینبلصيفءایرکزيأنبءايركز(٥

دّمَحُمىلإهدلاوهلسرأ.امهريغونالسيووهدلاونعذخأ.ةبرجنمدفيخسيکذدهتجم رکبنبدمحم

ةقلحةسائرلوت.اريثكهنعىوروةريسلابحاصىميءايركزوبأو«فلخينبنابلس:هنعذخأ.غيرأب

اهتنودةريشكمكحولئاسموىواتف:هل.اليوطرّمع.اهخياشمرثكأةافودعبةبرجباهسيسأتدعبةبازعلا

.٥۳۲-٤٤٤۳/٢٤۳۲ر؛(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ريسلابتك
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هيقنت؛سجناذإضرألاتابن"[نملمعيام]نعزانرج

.معن:لاق؟حيرلاوسمشلا

نملومعملايفَتركذامنوكيََِإخيشاي:ءايركزيأنبءايركزهللاقف

.'نوداقنيالخويشلادالوأ:|كلذدنعهلإلاقف.تابنلا

مكاهدالوألباجتسملا“ةبتع:لاقءايركزيبأنبءايركزهللاق

.نورعشتالمتنأومكنيداوقرافُتالئلنيصخرملاو

هباحصأنعةليلفلتفجحاديريىضمءايركزيأنبءايركزنأانغلبو

ايو«بیرغلکبحاصايوءدیحولَكسنؤُماي":لاقفهبراعدفكلذهَلاهف

.اجرواجرفاذهيرفسنميللعجاءدیعبريغبيرق

نمهيقفدهتجمماع:(ه٠٠٤-٢٥٤)۸ط«ییحوبأ«يسوفنلا(نانرجنانرک)زانرجنبءایرکز(١

يبأنبلیصفنبءايركز:هنعذخأ.ملسمنبهللادبعونوقرزنبنابيلسعيبرلاابأرصاع.ةسوفن
يفه٤°0ةنسناويدلااولانيذلانم.ىوتفلايفهصخرتهيلعدقتنافّنسلاريغصوهوروسم

.۳۱۱/۳-١١٠٠٠۳۱۷رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ةبرجبجامجأراغ

نمعنصيام:يأ.۳/٤٤۳«ينايسولاريسو٤۳۹-۲/۳۹۳.ينيجردلاتاقبطنمةفاضأإلا(۲

.اهريغولابحلاورصلاكبصقوفعسنمتابنلا

:ایرکزيأنبایرکزهللاقف":ظفلب(٤٤۳ح۰۳ج)ينایسولاریسيءاجامیتعمااذهحضويو(٢

وبأهيلعرّركفالومعمناکلب":لاق.هباوجهقفاويمهَنأكخيشايلومعملانماذهسيل»

دالوأنإ:سانلاهلوقييذلاءادإو»:نانرجنيایرکزلاقفءةلأسملايفايركزيبأنبايركز

."«دبحص‹نوداقنيالخياشللا

.ةبقع:بيترتلايف(٤
07. ..ما
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ةوعردلإلهتايلورورابخ]_رفتاقلعملاباتك

[نجسلا2اللافسويظعاوموءاعد]

ايو؛عونصملَكعناَصايمهللا":نجسلايف8فسويءاعدنم

ايو«بیرغلَكبحاصايو؛ديحولكسنؤمايو؛روسکملکرباج

."اجرخواجرفاذهيرمأنملعجا«بولغمريغبلاغ
روبقوءالبلالهألزانمهذه":هبابلعبتكنجسلانمجرخلَو

بولقمهيلعفطعاٌبهللاءادعألاةتاشوءاقدصأللةنزحموءايحألا

.رابخإلابولقمهعمعنالورابخألا

[ییحینبرکبييآرابخآولئاسم]

.قفانموهف"اهجوواديهلل":لاقنم:"يحينبركبوب[لاق]

.كرشموهف"قلخاهجوكهجووءقلخلاديكدي":لاقنمو

.ءيشهيلعسيلفهللابنجو/۹٤/هللاديوهللاهجوو":لاقنمو

ملاتقنوديريةبرجلهأ:|جرخف"ةيرج"ىتأودعلانأركذو

نمعرابٌلوصأملاع:(م۳۹٠٠/ه٠٤:ت)٩ط؛يلمنلايغاوزلاىيحينبركبوبأ(١

همدقتسا؛ليصفءايركزيبأتخأنباوهو.ديعسهيخأعمملعلاذخأ.ةبرجبةغاوز

سرد.ةباّرعلاماظندعاوقءاسرإيفمهاسو.غيرأبولجآىلإركبنباهللادبعوبأ
ىواتفوةيسايسوةيدقعءارآهل.نالسيودَّمَحُميبأراوجىلإةبرجبلوصألا

زعملاموجهيفيفوت.اهضعبتاقّلعملابحاصوينايسولادروأتاليوآتوتارظانمو

‹۲۲رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.اهدعبوأةبرجىلعيمطافلا

۲/٦۱۷۷-۱۷.
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لاقيراصودملانمبرقبمهلعجفيعدالوأىبنبكيرباةا

ينمتشينممهللامكلعجال:محللاقفةراتهدالوأىلإ”مجريوةعاس

.«ةَلَهَعَوةنبعةلحبَمدَلَوَلا»:لويلالاق«يدالوأاي

دیریٹنلنبهللادبعباذإفءامبرشيةبرجبٌبُجىلعامويناكهنأهنعانغلبو

ء؛خيشلابرشفءاولدهلًالمف«ينقسا:هللاقف«بحلاىلعهللادبعدجوفءءاملا

:هللاقف"هليدمحلا":لاقف ال:هللاقفهيلدرف؟معنتمريغوأخيشایامممتم:

.اہبمحنتيمُعنتُماوالإةمعنلانوكت

[ییحینبرکبيبأنبءايركزمكحولئاسم]

.كلاهوهفيأرلاوةّنسلاركنأنم:لاق"ركبيبأنبءايركزهدلو

.ناطيشلاةلزنمبهلعجهتل؛كلذبهنماريهّنإف"كنمهللابذوعأ":ىلوتللاقنمو

.ةعاس+:ك(١

‹(۹/۲١١۱ء٦۳۱۱ح)؛بدألاباتكي«يرماعلاىلعيقيرطنمهجامنباهاورثيدحلا(۲

(هّمضفهللالوسرىلإنايعسينيسحلاونسحلاءاجامدنعكلذو«اةنبحمةلخبمدلولانإ»:ظفلب

.٤۸٥٥۳/٢۳۳حاةنزحةلهجم»هكردتسميفمكاحلاهيلعدازو.ثيدحلالاقو

هيقفملاع:(ه9-٠.طیبویيالجراولايينساریلاییجینبرکبيبنبءایركز(۳

.ةريسلابحاصىيجيءايركزيبأوخأ.نالجراوىلإلقتنامثدنيجردنکس.ةبرجنميقتڂخيشو

دحأناكو«ليعاسإىيحيوبأىورهنعو.ةرظانملايفليوطعابهلو.يئاكلادبعرابعابأرصاع

لاوقأوتاروثأموراعشأواياصوهل.ىوتفلايفدصقييناك.يفوسلانامثعهنعىكحو.هذيمالت

.۳۹۳رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ريسلابتكنوطبيفةرثانتم

8R38A9134ANSCCEOHFS OD3
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نافقنن(علالاتايلورورابخلرفتاقلطملاباتكرتفت

:لاق."ةنوعملاتبصأنإ":لوقيوبيجيفءةلأسمنعلئُساذإلجريفلاقو

.ظفللانمهبقلعتامهعفنيالو«باوجهنمكلذ

ةرخأآلامهيلإبّبحو«نينمؤملابولقيفايندلاهللانّيز":ءايركزاضيألاقو

"اهيفدولخلاب

هللاقلخامريخو«نيملسمللوهف«مالسإلاايندلايفهللاقلخامريخ":لاقو

."موهةرخآلاوايندلاريخف‹نيملسمللاهاطعأفةَنحلاةرخألايف

امهسفنلٌبطتحيمدآنباالإهبخبطُيامهلبطتجيخبطُيامٌلُك":اضيألاقو

."بونذلاوهوهبقرت

«سانلاعيمجههفسلسانلايفهبوثىقلأالجرنأولسانللانبجع":لاقو

.'"دحأهنمسيالف«رانلايفهيقلُييفىعسيمويلكوهو

لفطلانأكلذةمالعوءاكبوءالبراديهءايندلاهذانبجع":اضيألاقو

‹"(تومينأىلإ)بصنوبعتوءاكبي|ايندلايف|لازيالو«يكبيفدلوياملّوَأ

عضويةعاسلفطلاءاكبنوكياهفورصنمهبايندلاُنْدَوُتامب

”هسوأوهيفوهاًمِم(عّسوَلاهّنِإفاهنمهيكبيامفًالإو

.بيترتلانمحيحصتلاوءةملكردقلصألايفغارف(١

:ظفلب۲٥۲۸ص«هناویديفيمورلانبالتيبلا(۲

عضويةعاسلفطلاُءاكبنوكياهرورُشنمهبايندلانذؤتال

ُعسْرَأوهيفناكبيحسفألا اهّنإواهنمهيكيبافالو
FrSEEEDCR TA RDE1DC1CRR10 ED
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bSت4ەلزمتايورورابخل EreCYe 2 ماس2ْ۹۹ح۵0.لهت..س-ن6

SSافوعلورورابخلرف(تاقلعملاباتك)الت

لاعأنأولىَّتَح:لاق؟لمعلايفصالخإلانوكيفيكلئشسو

نيباهبيشميراصوءهسأرىلعهلمعف«قبطيفتلمُعف«تلمحناسنإلا

.سانلا

.قلطهجوونيلناسل:[لاق]؟قلخلانسُحنوكيفيك/٠٠/:ليقو

ةدمحُم]الف؟ةدّمَحُملاىلعمكربخأالأ:سيقنبفنحألالاق

.”حيبقلافكلاوء؛حيجسلاقلخلاهيةيورم[نم

.ُءيذبلاناسللاويداقلخلا؟ءادلاىودأبمكربخأالأ

لومعملاوءارتافلكؤينأءرانلاهخبطتايفلومعملا:لاقهنعليقمَ

.ادرابلكؤينأسمشلا”هتباطأ(يف

دسهّنِإف؛لسعلاالإءيشلكلحلصيحلماو

.هجوموهجايهنكسُبهإفرحبللالإءيشلحلصيالىدنلاو

ةيهادوميكحوملاع:(م٦1۸/ه۷٦:ت)١٠طرحبوبأ«يدعسلايميمتلاسيقنبفنحألا(١

مهللا»:لاقفّيِبَنلاهلاعدو«هريملوّيِبنلاكردأءةيقارعلاميمتينبةليبقميعز.نيعباتلانمنيزر

-راثآهل.ةشئاعنعذخأ.«فنحأللرفغا لاجرلارودصاهبالمةريثكمكحولاوقأوةليلج

يفتناكميمتينبةليبقنأفورعملاو«قارعلاريمأريبزلانببعصمهتزانجيفىشم.رتافدلاو

.١٠رت‹(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعج:رظنا.ةيضابإاهمظعم

:حيجسلاقلخاو.مهءانثومهاضروسانلادمحبلطكرتيهوءةّمذلادض:ةدَمحملا(۲

.لهسلانيللاوه

خطت:بيترلا٢
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ءفقسلايفبشخلاوءتفصلايف“"فوقوللالإاءيشيفنسجالماحدزالاو

.(فيضلاةعصقىلعمحللاعطاقو)

.”نبخلاالإءسفنلاهيلإحرشنتو[نيعلايف]ٌنسحيريغصلكنإو

[مساقنبرکبحلاصيبأرابخأولئاسم]
یسوموبأووههتءاجةأرمانأركذ:-مساقنباركبوهو-حلاصوبأ

ةهراكيفِإو«فلاخملجرلينجّوزينأدارأيبأ:اتلاقف”حمسلانبىسيع

.رخآللاًماطعأفامهدحأتّفلَحَتساَفكلذل

.كلذاهزوجي:لاق؟هتيضرمثكلذتركتأفلجرلاهّيلواهاطعأةأرمانعلسو

نمعجرت[نأ]اهزوجيكلذنإف«تركنأًمُثُتيضر:تلاقولاضيأكلذكو

.راكنإلاىلإاضرلانموءاضرلاىلإراكتأإلا

.ءيشلحلصيال:بيترتلا(١

.داهجللوأةالصللفصلايففوقولليأ«نوردلل:ك(۲

يفنأريغ.كنضحيفهلمحتام:ةنبكلاو.ةطايخلابصلتام:نبخلاو.بيترتلانمةفاضإلا(۳

بلقلاالحرفيراغصلارثكأَنأل؛بوصأبرملاهركذاملعلو.(ةزبخلاًالإ):لاقبيترتلا

تناكاذإةزبخلانأالإرخآءيشيأوأاتابنوأاناويحوأاناسنإناكءاوسردصلااهحرشنيو

.كلذبملعأهللاكأنوكتنأىنمتتواهبعنتقتالواهللقتنيعلانإفةريغص

.ركبوبأ:ك(٤

هذهركذعم(۳/۳٥۳)؛ينايسولاريسوء۲/٠۹٠۳؛ينيجردلانمحيحصتلاو.خيشلا:ك(٥

.خيشلاةمجرتتقبسدقوءةياورلا
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تجوزةقفنىلعالجر"ةبرج"بامويُبرضي[ناك]هنأاضيأ[هنع]ركذو

.هنعبرضلافككلذبدارأ.اهقلط:بورضمللنالسيوهدلولاقف

نأهرُم!؟كبحاصكلوقبتعفنكأمعزتتنأ:حلاصوبأهللاقف

.ةعتلارضحت

بجييتلاوءةيدتفلاالإةعتمامةقلطملك:مهضعبلاقاوفلتخادقو

لاقو.تاقلطملاعيمجلةعتملابحت:مهضعبلاقو.قادصلافصنامج

.هباتکيفهللااهركذنمالإةعتمال:مهضعب

؛تارادتسالاهجوىلعنالفليمنغُتيطعأ؛حلاصاباي:لاقفلجرءءاجو

.موؤشمايهمنغهيلعدر:هللاقف.ّلعاهدرينأىبأف

اهوڈرينأدارأوءةبازعللاهاطعأفاهبارتسافمنغهديبتناكالجرنأركذو

وبألاقفللاواومزع:لاقفمهيديأنماهعزتفءاهوحبذيلاودمعفهيلع

.امارحتعجرفةبيرتناك:حلاص

:هللاقف«نالسیوهدلوهعمناکو«فیجتنأتداةاشىلعرمهنأهنعركذو

متنأ:هدلوللاقوءاهحبذوهتبادنعلزتف«كلذنعىبأف«فيحتالثلةاشلاحبذا

”نوعفنتالنامزلااذهلهأ

ءاهنمةاشتحبذفءهلانغىعرَتكلامنببعكلةيراج/٠٠/نأيور

.لوقيف:ك(١

.۲/٦٥۳:ينيجردلايفربخلااذهرظنا(۲
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ل

دیدکشو

.0«اهلكأبهَرَمََ»اهنعهلأسف®هللالوسریتأفاهلكأبعَكهرَكف

موينإ:نولوقتمتسلأ:هللاقف«حلاصابأةيديزيلانملجرلأسو
.معن:لاق؟نيملسملادايعأنمديعةعمجلا

ىرتأناضمريفةعمجلامويءاجنإتيأرأ:لاقف؟هموصتملف:لاق

همحفأف!؟هلكأتنأ

معن:لاق؟دحاوسوبلبةالصلازوجتله:اضيأيديزيلاهللاقف

.٩[هرتساذإ]

.زئاجفهٌنرَتس:لاق؟ةيشاشسوبلملاكلذناكنإف:لاق

يديزيلابلطفءةيديزيلانملجرلنيدهيلعولجرتامو:لاق

يبأىلإاعفتراف.كرتامذخ:ثراولاهللاقف«تّيلاثراونمهلام

.هلامهلضقاو«كّيلوكرتامعب:هللاقف«حلاص

ةلاسملاهذهيفهلذبلعرشلالدبينأيبًاعسوول:نالسيوهللاقو

”فالخلالهأيفهضغبل

دمجأو.٤0-۱١«٢٤۰٢۲حءةلاكولاباتكيفءهانعمبكلامنببعكقيرطنميراخبلاهاور(١

...۱۱۲ء۹۱۷٦۱حكلامنببعكدنسميفو...۲ء۹۸٦٤حءهلثمرمعنباثیدحنم

لجرهلأسنيتياورلايفو.(۸/۲٥۳)ينيجردلانموء(٢۳-۱/۳۳)ينايسولانمةفاضإللاهذه(۲

.كلذّلِإةراشإلاتمّذقتدقو«نیدنفنبدیزیعابتأنم:يأ؛يراکن

ركذعمءةعسومةياورب(..۲/٠٦٥۳)«ينيجردلاتاقبط:يفرابخألاوتاياورلاهذه:رظنا(۳

.اهيلتيللا
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هدلوهعمو؛هتبادلعبكاروهوةرجشىلعملاصووبأرمو

هعطقفةبادلاهبزكألًاصعةرجشلاهذهنميلعطقا:هللاقف«نالسيو

هركذييذلاكورتملانوكياذكه:لاقوهدييفتناكاصعىمروهل

.ملعلالهأ

محتسمبرقبمهنملجرسلجف«هوروزيلهباحصأهءاجفضرمو

.كلذنمهبايثٹبيصيامرذحيلعجفءوضوللهل

نمارهاطألاطقمحتسملاتجامنإف«كتولجنييحأ:هللاقف

.سجنلا

هبلغتشيالوهوهبرقبٌبرضيفلجرىلعٌبرضلابجواذإناكو

.هنعاوك:لاق«برضلانماتريغتهيفتكىلإرظناذإف

هيفانانجهلیرتشافءانانجهليرتشیلرخآلکولجرنعلئسو

.بويعلارشوه:لاقف؟كلذهبيعيلهعامنيع

؟ةوسنعبرأهيلعجّوزتفهيلعجّوزتينأرخآهلكولجركلذكو

.فئالخلارشاذه:لاق

[حلاصيبأنبنالسيولئاسمورابخأ]

مظعبةرخآلالانينأهلنوجرياوناكوحلاصيبأنبنالسيوهدلو

.هسلاجمىلعهظفحتوءافعضلاىعهتفأرةرثكو«هتنفج
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۹”تالاهجلاةءارق:نهادحإءاثالثلعفيلذإمدنهنأهنعركذو

.نارمعيباخيشلاسلاجمروضحوءةوعدلالهاةرايزو

لقأتارافكلايفئزجي:لوقينمىلعبضغي:ةثئالثلبضغيناكو

ئزجت:لوقينمىلعوءعاصلانمرثكأ:لوقينمىلعوءعاصلانم

.ةتسلابوبحلاريغنهيف

نملهيلعرّجحتلازوجيالهلعفبهنمأربُيغلايلكَ:لاق//
ةعبرأب"دوتعةبازعللعابهنأكلذو«”رزرزنبمالجلشمناك

جاتحتةبسنلاهذهو؛((ه٥ق)يطوشلملاىسيعنبنيروغبتخيشلالِبسني«تالاهجلا»بانك(١

جاتياًّضيأاذهو؛خويشلانمددعهفيلأتيفكرتشاباتكلانأيريبعجلاىريو«قيقحتورظنلإ

(ه٦ق)يقوانتلايفاكلادبعرامعوبأهحرشنيدلالوصأيفباتكهنألإ.ءاصقتساوقيقحتلإ

هاروتكدلاةحورطألينلرماعسينوهسردوهقّقحو)؛زجوملاهباتكنعةيمهألقيالادّبيجاحرش

لَكهاشحدقو.((م١۱۹۸/ه١٠٤٠)نيدلالوصأوةعيرشلاةيلكةنوتيزلاةعماجبةثلاثلاةقلحلا

تیراعتنبادیعسنبسنويةاجنلايبأو«يشكيودسلاةتسيبأو«يبعصملافسويبوقعييبأنم

ثالث(م۱۷۰۸/ھ١۱۱۲:ت)يبرجلانايبنبملاسنبيلععمجو.(م١۱/ه١:ق)يرجلا

.ةطوطخملازتالدحاوباتكيفتالاهجلاحرشباتكىلعيشاوح

نبنالسيوخيشلارصاع.رزرزيإنبابفرعيةبرجنمخيش:(ه٠٥4-٩٤٤٤طءرزرزنبماملج(۲

.٦/۱۰جء(خح)ریس«ينایسولا:رظنا.'"هيلعرجحلازوجينمماملج":هيفلاقو:حلاصيب

دالوأنموهو.عدجأيذلا:ليقو.دافسلاغلبيذلا:ليقو.شركتسايذلايدجلا:دوتعلا(۳

نبا:رظنا.هدوتعيدنعيقبدقو»:ةيحضألاثيدحيفو.لوحلاهيلعىتأوٌيوقويعراًزعل

.(دتع)ء۳/٢۲۸۰ءناسللا:روظنم

eMK25A)CE ^ YD CK23©2OK2¥3)

د14م.32ند2aمهربی ا



11 ۹دبا

CS

ىيەلاوساومسج

."'[هيلإهوبلاطومهردهيلعيقبو

بجتال:لاقو«فسوييبأنبدوادهلوقيفهفلاخو.اهتقفنال:ةيدتفملايفلاق

.ةقفناجل

نأاثالثةقلطملاىلعاعيجاوعمجأ:لاقهنأ""بوبحمنبدّمَحُمنعيوُر[و]

لك:مهضعبلاق.لماحريغتناكاذِإاوفلتخاو.ةلماحتناكاذإةبجاواهتقفن

.ةقفنلااهلفجيوزتلانعةّدعلااهعنمام

؟رطضملاةيجنتانيلعله:[هل]لاقف«نالسيوخيشلاةبازعلانملجرلأسو

.معن:لاق

.انراًجچيفريخاناکولو«كلذانيلعسيل:مهنملئاقلاقف

كنمركأوهنمم:لاقف؟اذهتعمسنمم:نالسيوهللاقف

.-رکبنبدَّمَحُمهللادبعابأىنعي-.كيبأنمفرشأهوبأو

.٦/١۱ج(خح)ينايسولاريس:نمةدايزلاهذه(١

نمدهتجبيلوصأوهيقفملاع:(ه٢٠٦۲مّرحع۳:ت)٥طكلادبعوبأ؛ليحرلانببوبحنبدمحم(۲

نبىسوموهيبأنعذخأ.قرشمابةيملعلاةيضابإلاةمامإهيلإتهتنايذلابوبحمماعلانباو.نامع

يفراحصبايضاقفوتوءاهبةمامإلارارقإيفماهرودهل.هريغوتلصلارثؤملاوبأ:هنعذخأو.يلع

اللئاسموتاداهتجاوبوبحمنبارصتخو«(فم)اءزجنيعبسيفناويدهل.كلامنبتلصلاةمامإ

...۰۳/۱۳۳(خم)ریس:ينایسولا.۳ص«(خم)ريس:راّعوبأ:رظنا.ةيضابإلابتكاهنمولت

.هلک«هراثآوهتایحبوبحمنبدْعَحُممامإلا:زيزباب.١/٠0مالسإلادعاوق:يلاطيجلا
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معن:لاق؟ةميقيغبزوجتله«ناويحلاةمسقنعلتسو

.ةميقلابالإةتمسقزوجتال:لاق؟لصألاب:هلليق

الناويحلاةمسقوءةميقربغبلصألاةمسقزوجت:نارمعوبألاقو

.ةميقلابالإزوجت
زوجيال:ليقو.ةزئاج:ليقو.دجسملادمعنيبةالصلازوجتالو:لاق

.ةزئاج:ليقو.حبصلاةالصدعبعوكرلا

.دجسلملارهاظنمبارحملاراسيىلعةالصلابسأبالو:لاق

.امامإمهنماومدقينأادوعقنولصيموقبسأبال:لاقو

نأدعقيثيحةالصلايفماقوءاهساذإلجرللسأبال:اضيألاقو

.هلوحناکنمهکسمی

؟اعدوهتالصمينألبقوهسلابمسلجريف:اضيألاقو

[e / /]

هترخأآلاعدنإو.هتالصديعيالفهترخآلةيبرعلاباعداذإ:لاق

اعدنإو.نالوقاهيففةيبرعلابهايندلاعدنإو.نالوقهيففءةيربرلاب

.لاحلَكىلعدیعيهّنِإفةيربربلابهايندل

ىاعدلاةلأسمىلإنينجاةلأسمنم«(مءد)ىرخألاخسنلايفطقسةمالعلاهذهىلإ(١

.َكِلَذلإةراشإلاقبسدقو

.بسابالقةيرعلابترآرمالةالصلايفاعدنموم
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تیتناةوعدلإلمأتايلورورابخ)رفتاقلعملاباتك

[نالسیونعریخلانبنسکامتاياور]

نالسيوخيشلاترراسفسلجللاَءاروامويتنك:ريخلانبنسكاملاق

:(هيف(يل)صخرف«نيتلأسمنعهتلأسو

.هتالصديعي:لاق؟مارحإلاةريبكتبٌرسأنميفلوقتام:هلتلق-

.معنلاق؟ةصخراهيفلهو:تلق

هاديوةيناثلاةدجسللىوهوءهسأرعفرودجس!لجريفلوقتام:هلتلق-

.معن:لاق؟ةصخراهيفلهو:تلق.هتالصديعي:لاق؟ضرألايف

.ةالصلا/٠٠/يف”يرتيويِعقُيناكهّنِإ:رمعنبهللادبعنعليق

ليصف]ءايركزيبأنعنالسيونعريخلانبنسكامىكحو

يآنبدیعسنع"فورعميبآنعهيبآنعاروسميآنب

نمیف:مد(١

ىلعنيديلاعضوونيدخفلاونيقاسلابصنوضرألابنيتيلإلاقاصلإوهف::ةغلءاعقإلا(۲

نعيجندقو.نيتدجسلانيبهيبقعىلعهيتيلإعضينأوه:احالطصاو.بلكلاةسلجكضرألا

لمعفلمعلايفىخارتاذإ:يرتُيىرینعمو.هركذىضمدقوءهدنسميفعيبرلاثيدحلكلذ

.١۱/۱٠٠ناسللا:روظنمنبا.٤٤۳ص؛حاحصلارات:يزارلا:رظنا.ءيشدعبائيش

نممدقتمضاقوریهشثّدحموٌيضرفملاع.(ه۰٠۳-٢٥۲)٦ط«فورعموبأءداوجنبرایو(۳

نُ.اجسيروسموبأ:ذخأهنعو.ميسونبناٻأو«سنوييبأنبديعس:نعذخأ.ةسوفنبوغيو

اياصووتالضعلملاةلئسألاولزاونلايفةفشاكةبوجأهل؛نيدلابسنةلسلسهيلعتزاج

.٦۳٠٠رت(جن)مالعألامجعم«ثارتلاةيعمج:رظنا.ريسلابتكيفىواتفومكحو
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7۰1۰ن۶س-۰7 اذٍإدارآ-.نیضرفمدآنبالعهللاضرفيال:لاقهنآسنوي

تّ.؟س.؟.و.و.

عيمجلمّميتي(نآ)ءاملابهشسمينأهنكميالوضعهدسجيناك

.-لسغیالوهدسح

ذحآال“ةزجعلاةلأسمكلت:حونامنبهللادبعلاق(و)

اہ

N

ئدابمىقلت.ميسونبنابأوخأ.ةسوفننممكاحوهيقفملاع:(م٦۸۹/ه۲۸۳دعب

باهولادبعنبحلفأمامإلاديىلعذملتتيلترهيتىلإهدلاوهلسرأ.ةرارطنقبمولعلا

هللاقحبماقأوءةريسلانسحأف".هيبأدعبةرارطنقىلعايلاوهنيعمثصننبثانعم

جرختملعةقلحهل.ءامدلاكفسلابنجت(م٦۸۹/ه۲۸۳)ونامةعقوميفكراشيمل"اهيف

ء(حن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.اليوطرّمع.بويأنبنونحسك:ريشكاهنم

.۳۷٢۳-٤٤٦٤۳/٢۷رت

ل:من(٢

هيقفماع(ه٠٠٥-00٤)١٠ط:دّمَحُموبأ؛يراومجلايئامللاجونامنبهللادبع(٢

نعذخأءارخأتمملعلاملعتءةباّرعلاناويديفلؤمةعبسلانم.ةيالنمفلؤمدهتجو

سلج...ريخلانبنسكام:ذخأهنعو.مساقنبركبحلاصيبأوءاجسيروسميأ

ءتاقلعملاوريسلاوهقفلابتكيفةرثانتمىواتفولئاسمهل.فيلأتلاوظعولاوءاتفإلل

.(ةبرجبجاجأراغ)راغلالهأبنيموسوملاةعبسلاءايلعلادحأهّنأبينيجردلاهفصو

.٦٥٠رت‹(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ةراغيفاديهشلف
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[هثالثلاخياشمللنالسيونبنيسايلئاسم]

.يجرُيوعمطُينآرقلاوددوفوتءاملعلا:"نالسيونبنيسايلاقو

أو«"”يليمنلاورمعوبأو«حلاصوبأ:مهوءةثالثلا”غياشملاتلأسو:لاق

:حمسلانبىسيعیسوم

لهلصتةعاحجلادجوف“”حبصلاةالصديريذجسملاىتألجرنع-

؟ةالصلايف“”مهيلعلخديو«نييلَوَألارجفلايتعكرعكري

‹جرخيلف|كلذدارأاذإإهنكلوءةلاحلاكلتيفمهيلعلخديال:مهلُكاولاقف

يأملاعلانبا.ةبرجنمهيقفملاع:(ه٠٥٥-٠٠٠)١٠ط؛حلاصيأنبنالسيونبنيساي(١

نبىسيعو‹يليمنلاورمعوبأوحلاصوبأةئالثلاخياشملانعوهنعذخأ.نالسيودَمَحُش

.ريسلابتكيفمكحوىواتفولئاسمهل.حمسلا

.ةخيشملا:ك(۲

دّمَحُمابأرصاع.ةبرجنمٌبطقٌقّقحموهيقفملاع:(ه١4۳ت)٩ط«يغاوزلايليمنلاورمعوبأ(۳

دّمَحُميأعمةليوزيفاديهشتام.ةباّرعلاناويديفلؤمنم.ةّدعلئاسميفءاتفتساونالسيو

هل.ةنس١٠٠زهانيرمعنعقوتدقو.ةبرجىلعيمطافلاٌرعملاموجهدنعركبيبأوسومك

.۲٦۷رتء(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعماوريسلابتكيفىواتفولئاسم

.حبصلاينةالصلا:ك(٤

.نولصي:مد(٥

.نيتيلوألانيتعكرلا:ك(٦

م
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252277292222724ەوعدلإله)تاياورورابخلرفتاقلطملاباتك €C3CE
دوكذوداركلذدمييلعلخيرنجلاماجرانيكولكول

.”«ماَماللالإَةَالَصالف(دجسملايف)ةالصلاتميقااذإ:%4ينالوق

هللاوهلقإلاوهُهاَمْلَرَأاًنإ#:ةءارقرتولايفئزجيله:يبأتلأسولاق-

.|كلذهئزجي]معن:لاق؟ةدحاوةّرمهّدَحَأ

ةيناثلاةعكرلايفأرقبُتةروسىلوألاةعكرلايفأرقلجرنع:هتلأسو-

نوكي|الوإءال:لاق؟اسيكنتكلذنوكيله«(ةروسلاكلتقوف)ةروسب

.ةدحاوةروسيفالإسيكنتلا

.ال:لاق؟طايتحاللرصعلاةالصدعبلجرلاعكريله:هتلأسولاق-

نكيماذإاهبةماعلاوةّيزركلابحاصلصالو:لاق(و)-

.قوط)|يعم

لعنكيمإادإ«هذح                     

.ةراهط

اذإ»:ةريرهيبأقيرطنمملسمهاورامهنمةبيرقظافلأبوهانعمبءاجوءظفللااذهباثيدحدجأل(١

َدْعَبِةَلِفاتيفعورتاٍةَماَرَك(4)بابةالصلابانكءاةبوتكللاالإةالصالفةالصلاتميقأ

يفيذمرتلاو.٦٠١٠۲۲/۲حهلمهننسيفدوادوبأو.٠٠۷٠٠/44۳حءندَوملاعوُرُش

دحاودجسميفنيتالصعامتجامدعليوأتبثیدحلااذهبمحلالدتساو.٥٤٤۲/۲۸۲حننس

.-مهيأربسح-اجراخةنسلايلصينأنكميوءىلوألايهمامإلاةالصلب

.اهقوف:ك(۲

.هيلع:مد(٢
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ةوعدلإلماتايلورورابخلرفتاقلعملاباتك
تداكدقوةالصلاديرأ”لبقتسُمانأوامويلإرظنو:لاق-

.كلذلثلدعتالو؛لصومميت:يللاقفءعلطتنأسمشلا

[يغاوزلاسورمعلسومكدّمَحُميبأظعو]

“'سومكدّمَحُشيأةرايزل"ةيرج"لخد"!يغاوزلاسورمعنأركذو

.ةشحولاينعتلردقل«سورمعايهللاكرجآ:دّمَحُموبأهللاقف

؟ةشحولانامزلااذهلهأنحنليزلهو:سورمعهللاقف

ءاهتاقوأيفسمخلاتاولصلالصنم«سورمعايكلذلقتال:لاق

”ةدابعضرألاوءاسلانيبامألمدقف«بونذلانعفكو

.لبتهم:ك(١

ريخلايفروكذمخيشوهيقفملاع:(ه٠40-٠٠٤)٩ط«صفحوبأ«يغاوزلاهللادبعنبسورمع(۲

دبعوبأخيشلاهدنعلزنو.سومكدّمَحُمابأوجونامنبهللادبعرصاع.ةبرجبةغاوزنمحالصلاو

ابأ:رظنا.رخآضعبهنعهذخأومهضعبنعملعلااذخأهنأكشالو.تلجفاتبركبنبدّمَحُمهللا

.۲/١٤۱ء(عط)ريسلا:يخاشلا۲‹تاقبط:ينيجردلا..١/۸٠۲ةريسلا:ءايركز

رصاع.ةبرجنمبطقخيشوهيقفماع:(ه١۳٤:ت)٩طدمَحُموبأ«يغاوزلاسوّمك(۳

ينئالانمءاعدلايفدهتجم.نالسيودَمَحُابأوءايركزركبيبأنبسنويويغاوزلاسورمع

زعملاموجهيفاديهشقوتدقو«ميقتسملاليبسلايفعمطيناكو.لبجلابءاعدلايباجتسملارشع

.ريسلابتكيفىواتفورابخأومكحهل.ركبيبأويليمنلاورمعيبأعمةبرجىلعسيدابنب

.١/١٦۱۲نيسلا:يخاشلا.۲۸۸ص۸/١ثء۳/١۱ج(خح)ریس:ينايسولا:رظنا
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ةوعدلإلهأتايلورورابخأرفتاقلعملاباتك

[يسوفنتلاناميمجسلاسم]

مظعُملجرمهیفوةاشمفتحبذموقيف:لاق'"يسوفنلاناييمجس/0/

.ءیشباهمحنم”!لضافُينأسأبال؟'هببسلةاشلاحبذناك

(نأ)كلذدمعتيملوءةنيبغهيفو!ةعاحلامحلمّسقنم:اضيألاقو

.قرولايفنبللاحسمينأ(ةرجشلايف)نيتلالکينلسابال:اضيألاقو

نممقيملوء"ةالصلاتماقدق"غلبفةالصلا(ىلإميقملا)ماقاذإ:|اضيأ|لاقو

.كلذب(هّبر)يصعيهنأ؟اهعمس

هنأ؟هجتملوةالصلالإمدقتيلانالثمامالانذؤملاىدانادإو:لاق

.كلذبىصعي

.ةالصلاهبزوجتهنألسيملواموينيعبرأثكماذإبوثلايفلاقو

ىلعسيلفءراهتلاب(لصألايف)ناويحلاهدسفأاملكو:(لاقو)

-0£0)٩ط«يسوشنلاهللادبعنبناميمجس:هّنأرهاظلاومسالااذهبنايّمسيناملاعكانه(١

هبدهشتسا.اهيفةّسلالادبألانموهو.غيرأنكسةسوفننمعرولماعوهيقفملاع:(ه٠

.۱۹/۲ء(خم)ريس:ينايسولا:رظنا.ىواتفولئاسمهل.ديحوتلالئاسمضعبيفيفوسلا

.۲/۱۳۷نيسلا:يخاشلا

.هفیسب(۲

.لضفيم۳(9

.ةعاجاج۴نت(
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.|هلإنماضوهفليللابهتدسفأاموءيشناويحلابحاص

:لاصخعبرأبالإمالسإلايفال)وةيلهاجلايفدحأداسام:لاقو

.ىلوملارصنوء:ىذألاىلعرصلاوء:ىذألافكوءادنلالذ

د 4

[نالسیونبدمحمهللادبعيبألئاسم]

ىلعاّيمذهركأنم:”نالسيونبدمحمهللادبعوبألاق(و)

.كلاهوهفديحوتلا(ىلع:لاقوأ؛مالسإلا)

ديحوتلاىلعروبجملا"يملااذهنعفلخينبنايلسلئُسو:لاق

.!؟ءالوتيفیکف«هربجنمكله:لاق؟ینوتُیله

فسوینبیسیعنمتعمس:نالسیونبدَّمَحُمهللادبعوبألاق[و]

.ديحوتلاىلعهركملااذهوتي:لاق

.رفاكوهفايندلابةرئادةبعكلاَنِإ:لاقنمولاق
:لاقفسوينبیسیعنعنالسیونب(دمَحُم)هللادبعوبأیكح[و]

.كلذبكرش

.يف-:د(١

مّلكتمّلوصأوهيقفملاع:(ه٠٠٥-٠05٤)١٠طلادبعوبأ؛حلاصيبأنبنالسيونبدمحم(۲

بتکيئیواتفولئاسمهل.فسوینبیسیعوهیبأنعذخأ.نالسيوةمالعلانباوهو.ةبرجنم

.هخيشنعاهاكحتاقّلعملاوءريسلا

.يدوهيلا:ك(۳
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لوألاكرتام»:بذكياللّرألالع:هللادبعوبأ|اضيأ]لاقو

.«لاثمألاهتذخأمالقألاهتكرتام”لوقيامرخآلل

[يغاوزلارامعرابخأ]

لإتصنأ[حمسلانب]ىسيع“!بّدؤملللاقهنأهنعركذ"يغاوزلارامع

.نارقلانمارشعكيلعأرقأكنهذعرفو

.نيمآمهللا:لاقف.ينتوقلراعاياهأرقتةءارقلک:لاقف

.هلاحءوسنمتوماىنتىّتَحهةيحانىلإهمفعجرفةّوقَلهتبرضهنأ|هنع|انغلبف
«؛شاطعمهورئبىلعاولزتفءةلفاقيف"ةسوفنلبج"نمءاجهنأهنعركذو

.ملعلا:مد(١

.ملکتي:مد(٢

نبىسيعخيشلارصاع.ايبيلسلبارطنملضافخيش:(ه٠٥4-٠٠٤)٩ط«يغاوزلاراع(٣

:ينايسولا:رظنا.تاقلعملاوريسلاباتكيفرابخأولئاضفهل.رابعنبديعسماعلاهنبا؛حمسلا

.۲/۷۵ءريسلا:يخامشلا.۳/٥۳(خحم)ریس

...غرفتيلإتضصنتىسيعبدؤم:مد(٤

.ينمقنت...هتأرق:ك(٥

لضعجنشتوه:ليقو.ٌوَمْلَموهفيقلدقوءقُدّشلاهنمٌجَوُعَيهجولايفنوكيءاد:ةوُقْللا(٦

وأنيعلايفعقياماّمَأ؛هجولايفيتلاءاضعألانمِءيشيفجلافلا:ردنكسإلالاقو.سأرلا

يفيواحلا:يزارلا:رظنا.ةوقللاعديكلذفهجولايلياممءيشوأنذألاوأناسللاوأفنآلا

.(وقل)ء١٠/٠۲«برعلاناسل.۳۸/۱٥۸بطلا
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RR:0ةوعدلإ_لهأتايلورورابخ)رف(تاقلعملاباتك3
Eیل1

ءاملاببرضوبءانإ'لزنأفرئبلاىلإرابعءاجفءرئبلايفرويطلاسئارفاودجوف

ىلإءاج؛كلذلعف/١٥/هوأرلف«هباحصأ"”ىقتساوىقتسافءالاشوانيمي

.ملعلالومعمبتلمع:هللاقف؛كلذنعهلأسفحمسلانبىسيعىسوميأ

[يغاوزلارامعنبدیعسلئاسم]
هيفلسغينأءاملايفناكاذإعوضوتمللسأبال:لاق"راعنبديعسهدلو

.نالوقهيفف(هجولاًالإ)لءاملالخاد|(هئوضو)ءاضعأعيج

.”هبحاصنذِإريغنملیدنملايفةعطقلجرلادرينأسأبالو:لاق

.كلذبهنماربيهّنِإ:ءوسَناسنإاي:ىلوتملجرللاقلجريفلاقو

[راجیتنبنومیملئاسم]

.لستغیهّنِإفاسرغرضحنم:(لاق)“راجیتنبنومیم

.لزتف:من(١

.اوقتساو:ك(۲

نباوهو.غيرأنكس«تفمهيقفويلوصأملاع:(ه٠٠-١٠٢٥٤ط«يغاوزلاراعنبديعس(٢

رکبيبأنبییءايركزوبأىورهنعو.ركبنبدّمَحُمنعوهنعذخأ.يغاوزلاراعماعلا

:ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفةيهقفلئاسمورابخأهل.هباتكيفةريسلابحاص

.٦٥٤٠۳۷۰رت(جن)مالعألامجعم

.هباحصأ:ك(٤

نبفلخيوخأهّلعل.ةبرجنمهيقفملاع:(ه٠٠٥-١٠٤٥٤ط(نایجنی)راجیتنبنومیم(٥

.ةددشتملئاسموتاياورهل.نالسيودّمَحُميبالرصاعملاراجميت

CK) CK) ا 133oCR R23JE203E3
e NL SAASET7 YoY بیتت25ات
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ادوعلللهأتايلورورابخ)تاقلعملاباتكااو
.499HEل4.۱۳تولر

.هلسغيىتَحهبيلصيالنفةأرمالوأ«سرعلاهبرضحلجورلاسوبلمىطعأنمو

.يصعيهّنإفارمجناكنإاأكلمهَنِإفةدوقوم'رانلا[و]یّرعتنمو:لاق

س

.كلهيهّنِإفةبعكللىّرعتنمو«كلذبىصعيهّنِإفدجسمللىّرعتنم:لاقكلذكو

.هءوضوديعيهّنإفءاسنلاهيفٌمحتستيذلاعضوملاىلعزاجنمو:لاق

[هللاديعنبناميلسلئاسم]

”هتزایحيف[تس]کموءاضرأزاجنم:(لاق)هللادبعنبنايلس

                             

.كلاه

:لاقوأ؟هللدلومك:لاقولأسنم“ركبيبأنبءايركزلاقو:لاق

.اریبکاولعكلذنعهللاىلاعت.كلاهوهف؟هللةجوزمك

.رانلل:م(١

نمملاع:(ه40٥-0000)١1طعيبرلاوبأ«يتازملايسانطفلاركاشنبهللادبعنينايلس(۲

نيمئاقلاهللانيديفءادشألانم.يدهمنبسالفسراونعذخأ.غيرأبتيدجتنكسةيقيرفأ

ريسلابتكيفتاياورولئاسمهل."نانبلابمهيلإراشيملاعةئامهلوحٌفحي.يهنلاورمألاب

.٥٠۵(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعج:رظنا.تاقلعملاو

.اهيف:مد(۳

.رکبيبأنبءایركزيبأنبءايركز:م؛ك(٤

EHCaEMOCDOFO HD CDHD) O CD EDO
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eاةوعدلاهأتاياورورابخأرف(تاقلعملاباتك 72:ا/0ر N 2 6 4

:اسمخكنامزلهأنممنتغا":يطاطخألالاقمساقلايبأنبىسيعلاق

نإوءلأسُتلتتكسنإو‹"]كلوقإلبقُيلتلقنإو«فرعُتلترضحنإ
"رواشل-ترہنإو۵عَلتبغ

[روصنتمنبءایرکزتایاور]

ءاسلايففقتله«سمشلانع:ربخلانبنسكاملأس”روصنملانبءايركز

؟ةماعلاركذتك

”ةنقلاكءايسلافعضومكلذء؟!ایرکزایاذهنعلاسيكلثمأ:يللاقف

لا“هفاغص

ماعخيش:(ه٠٠٥-٤٥٤)١٠ط«ينسارهيلاروسميبأنبليصفنبسنويمساقلايبأنبىسيع(١

.تاقلعملايفةياورهل.روسميبأنبليصفةباّرعلاماظنرّظنمديفحوهو.هدلاونعذخأ.ةبرجنم

.داهزلادحأهنأرهظيو.هفرعوأملعلااذهركذفرعنمدجأمل(۲

.لبقتمل:مد(٣

.دقفت:مد(٤

.مهعومج:مد(٥

ملاعلانباو«ةبرجنمهيقفملاعخيش:(ه٠٥9-٠0(١۱ط«ينغلادبعنبروصنملانبءايركز(٦

.تاقلعملابحاصاهنعذخأيتلارداصمانمهنأرهظيو.ريخلانبنسكامنعذخأ.روصتلا

.ةفقلاك:د(۷

.يف:كەم(۸
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زترت٤ةوعدلإلهأاتاپاورورابخلرف(اتاقلعملاباتكل

كويوأمرحلارهشنملأمويلايفأ؟ةتسلاهيفلختمويألاسو

رسل

[حمسلانبیسیعلئاسم]

ہریغضريف(لجرنم)اراجشآیرتشالجرنعلئُسحمسلانبیسیع

بحاصل/٠٠/كلذيفةعفشلابجحتله؛ارخآلجرلضرألانأذإا

.ال:لاق؟ضرألا

هللاقف-هلاخوهويراكلجرهعموامویيشميوهنيبو:'|لاقا

.لهاجايةربقملاقيرطلاقبس:هللاقف.ةربقمهيفيشمنيذلااذه

نمهيففرصتيايفدارأ-ةبيرسانلانيبوكولمملادبعلانيبسيل:هللاقو

.-هريغو(ءارشلاو)عيبلا

.ءيشيهنلاورمألانممويلاانيلعسيل:(اضيأ)لاقو

اوناكنِإوءريخب(اضيأ)تنأفريخباوناك“نإفموقيفتنكاذإ:(اضيأ)لاقو

C
٤


.ةعفشلا-:ديف(١

بحاصهنعذخأيذلاروصنملانيءايركزتاياورنمامالئاسملاوتاياورلاهذهنمرهظي(۲

.ىضمالةعباتيهو؛تاقلعملا

رشيف..اذإ..اذومه7

FtE اس voE213CDC927 i 00 RRAا ا^
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Eةوعدلإلهأتايأرفاتاقلعملاباتك
ECRیاارلوږورابخلرفاب

.ةيمحبسيلكلذ(نأاوركذذإ)مهيلإكسفنليمتفشب(اضيأتنأ)تنكشب

هتأرماقلُطهّنِإ:هنعليقو

.هللاةنعلهعبتت

قالطلَك«ائالثكّشقّلط:امللاقف|اثالث

 

 

يسننإالإ«هتالصكلذدسُفيالأةالصلايفريبكتلاضعبىسننمو:لاق

.مارحولاةريبكت

[شوقرنباباتڪنمظعاومومكح]

م(قلخلانم)افصلابافصلابلطنم:"!شوقرنباباتكنمو

امفيكفءرادكألاهلتفصكيهللافصلابلطنمو.ادبأةرمأٌفصي

هللايضرسانلاطخسبهللاءاضر“”سمتلانما:لەقيلالاقفص

.ةئالث:ك(١

لمحتفدلجلاىلعحفطتيتلاروشبلاكلت:انهشرلاىنعمنأرهظي."ضيفيال..شرأ":ك(۲

الفضفيماذإهريغوأمدنماهيِفعمتجااملكفدسجلاتازارفإنمهريغوأمالااهلخادب

.ملعأهللاوضقني

يفباتكهل.ميكحهنأرهاظلاورداصملانمهيلإتعجرايفهبفّرعنمدجأمل:شوقرنبا(۳

اموأفلؤملاةقبطنمهنأرهظيوءةليلجلامكحلاهذهفلؤملاهنملقنيذلاوهوظعاوملاومكحلا

.يلازغلادماحيبألنيدلامولعلءايحإلاباتكهابشأنمنوكيدقوءاهلبق

7
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NANمتراامرامرام
2Cل24ةوعرلاهأتاماخلرفتاقلعملافاتك OOOIDبودیویو(دلللهاتایلورورابخلرف(

.«سانلاهنعطخسأوهنع

ىلعنمأیالومويرورسهلمتیالنمای":(اضیآ)شوقرنباباتکنمو

."رذحلارذحلاءةعاسهسفن

."لجريفلجرفلاةظعومنمغلبلجرفلأيفلجرلمع":اضيأهنمو

فعضلايدابلةقرشلاهلّتقَتو«ةقبلاهلوننمنإ":ءايحإلاباتكنمو)

."فتحاةسيرفو

؛لجألالولحلبقلهمىلعلمعا:لجرلاكلذانلكو«لجرلااهيأاي":اضيأاهنمو

.'"ةبحكنمحبريللاحىلإلاحنمكلقنيناطيشلا":(اضيألاقو."مدنلاعوقوو

[حلفأنبحلاصلئاسم]

ءاعداموءكيندلاءاعدالإلوهجملامارحلاعنميال:|لاقأحلفأنبحلاص

.هعنميالةرخألا

.هيلع..هیلع:مد(١

لوقتركذفءرثكتالوهيصوتنأةيواعمالأسََلةشئاعقيرطنميذمزرتلاهاورثيدحلا(۲

ءاضرسَمَعْلاْنَمَوسائلاةَنْوُمهللاُاَمَكسانلاٍطَحخَسبهللاءاضرسَمَْلانم»:ظفلب#لوسرلا

يفنابحنبااورو.٤/١11ء٤٤٤۲حكهزلاباتكء١سائلاىلإهللاُهَلَكَوهاٍطَحَسِبسانلا

.۲۷۷۱۱/۱٥حنابحنیاحیحصهلثمهحیحص

دجأملوء(ه٥٠0:ت)يلازغلادماحيأفوسليفلاملاعلل«نيدلامولعءايحإباتكهَرهاظلا(۳

.مسالااذهبقلطیرخآاباتکالوءاَضيأمكحلاوِذَمركذنمدجأملو«هباتكيفمكحلاهذه

.ةضوعبلايهويباهعمج:ةقبلاو.ةعقلا:ك(٤

ECEOEO ED CKCHAFH CF3 O3 CK) OD XD OK)
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PRE2352ةوعدلإلهأتايلورورابخل)رفتاقلمملاباتك

.ناطيشلاهيلإمهقبسيتاّرمعبس(ىلإمهنيبايف)ءاعدلااوددارتاذإ:موقلايفلاقو

ةمقلاهنانسأوىءاعدلااهحتافموهللانئازخفهنوزحةعاطلانإ":ليقو

."لالحلا(نم)

[العينبورمعرابخأ]

اریشکاعرزهلزنم(ةجرْف)يفیأرفركبنبدَّمَحُمهيلعرم"العينب"ورمع

.يل:لاق؟ورمعاياذهن:لاقمث.يل:لاق؟ورمعاياذهنل:لاقف‹(الاشوانيمی)

.!!ورمعاياهئاوتسادنعايندلارذحا:هللاقف.يل:لاق؟(ورمعاياذه)نمل:لاقمث

ءاعدلاو«نآرقلاةءارقموزلبكيلع":ركبنبدَّمَحُمهب“هاصوأمناكو

."كلمحيكلالكسفنلمحاوءافعضلابةقفرلاوءهيلِإةبغرلاوهل

[يغاوزلاییحینبركبيبأظعاوم]

ايندلاراثيإو«نيدلايفةنهادملاو«نيدلابلكألاومكايإ":لاقيغاوزلاركبوب

.اهحاتفم:مد(١

."ورمع"لدب"رمع"ركذ:ك(۲

رصاع.ةبرجبةغاوزنملمخيش:(ه٠40-٩٠٠٤طيلعوبأ«يغاوزلاالعينبورمع(٢

ايندلانمهرذحوةليلجظعاومهيلإىدسأوركبنبدَمَحُمهللادبعابآأو«بويأنبنتفلخيخيشلا

ء١۱/۸٤(خم)ریس:ينايسولا.هنمعوقولاودجسملاجردعولطبهتافوتناكو.اهئاوتسادنع

.١٤/ر۸/٢ج:(خح)

.یصوأع
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43ساماتاويوراغلرفتاسلاباك3
."ضعينع|ضعبلا|مكضعبضارعإو؛ّنطلاءوسو/۷٠/«نيدلاىلع

[روسميبنبلیصفنبءايرڪزربخ]

انأمدقتفدحاوفيضانءاجاذإ:هدلوللاق”ليصفنبءايركز

اوناك”نإو«تنأمدقتتالوءانأمدقتأف(نينثا)|نيفيضإاناكاذإو«تنأو

.تنأالوانأمّدَقَنأالف:ةئالث

[ءايرڪزهيخألليصفنبفسويةداهشا
ةنس”نيثالثهعمتمقأ:لاق"”ينسارهيلا[ليصفنب]فسوينأاوركذو

[رورسميبآنبلیصفةريس]

لولعقلهانعٽپالوطقاوكرمتقراملاق[رورسمينيلص

طق۰٠نيتايينب"ةرضحمينتتاف

.هتجرتتقبسدقو((م١۱۱۱/ه۰۸٥)٩طءىوبأ«ينسارهيلاروسميبانبلیصفنبءايركز(١

.اذإو:د(۲

هيقفملاع:(ه٤٥٤-٤٤٤)٩ط«بوقعيوبأ«ينسارهيلااجسيروسميبأنبليصفنبفسوي(۳

تاسفلاعمقيفدوهجهل.خويشلاولوهكلاةياعربلغتشاءةودقومامإ.ةبرجباطقأنمدهتجمو-

ةيعج:رظنا.ريسلابتكيفرابخأوءةبرجةريزجيفهمسابفرعيدجسمهل.نيبلاتاذحالصإو

.١۱۱۲رتء(جن)مالعألامجعم:ثارتلا

.ءايركزهيخأعمماقأ:يأ."نيناث":د(٤

0:نيتايونبئم۵
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[لیصفنبءایرڪزنبیيحيلئاسم]

يساقای(و)؛دوسحایةيالولالهآنملجرللاقنم:لاقءایركزنبییجی

.كلذبهنماريهَنِإف؟ريخكيفسيل(و)«ىوقت"كيفسيل(و)؛بلقلا

:لاقهنأكلذو«لئاسمثالثنعهباوجيفعجرهنأهنعركذو

.بايثلاقوفسمللانمذشأبايثلاقوفنمرظنلا-

.هلوقنععجرف.رظنلانمدشأسمللا:ةباّرعلانمهباحصأهللاقف

.غولبلابهيلعمكحت:لاق«ضئارفلاينتمزل:لاقلفطيف:لاقو-

عجرف.تخلبلوقيىتَحغولبلابهيلعمكيال:ةباّرعلا|نمهباحصأهلإلاقو

.هلوقنع

هللالاق«كلهيهنأءةباجإلايفكشيف                  

.4ْمكَلْبِحَتْسَأينوُعْذا:ىلاعت

هلاهفلحتالنأيفكشيفرجأللائيشهلامنمقفنأ"نمكلذكو

نحوهوهلَْوُهَفءىشنممتقَفنأامو:ىلاعتهللالاق؛كلاهوهف

.4گنقزارا

.هيف..هيف:ك(١

.١٦:رفاغةروس(۲

.اذإ:ك(۳

.كلاههيلعفلخلايف:ك(٤

.۳۹:ًابسةروس(٥
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يودنوبوو۽عدلله)تايلورورابخلرفتاقلعملاباتڪويييو

كليهّنإف"نعةرفغملايفكشيف"احوصنةبوتباتوبنذأاذإكلذكو

."یدنهامثهُاَصلمَعَوَنَماَوباتنكرافعلينو::(یلاعت)هللالاق

[سابآسلجمظعاوموريسفت]

:ليق.«انالَتاكاءةَحيِصّنلاُنيدلا»:لاقهنألواينانع:لیق“'سابأسلجم

٠.«نيولسماةَماَعلَوهياتكلوهنيدلوهلوسرِلَوهللا:لاق؟هللالوسراي(يه)نم

راتئالاو؛هتعاطبلمعلاو؛هلةفرعملاو؛هبنايإلا:هللةحيصنلاو

.هیهانمنعءاهتنالاو«هرماوأب

لمعلاو)ةعاطلاوةلاسرلاوةّوبنلابهلرارقإلا:هلوسرلةحيصنلاو

لمعلاوهبقيدصتلاو‹(هنعبلاو«هنيدل)ةرصنلاوةيالولاو(هتتسب

.هبهللاضرفمب

.ةحيحص:ك(١

.هلرفغينأ:مت(٢

.۸۲:هطةروس(۳

رّسفمظفاحهيقفماعهنأرهاظلاَنأالإهبفّرعنمدجأمل:سابأسلجو.ساجأ:م.سيلجم:د(٤

.تاقلعملايفةليلجتاريسفتومكحهل.ةبرجنم

نأنايب(۳)بابءناميإلاباتكءادجبيرقظفلبيرادلاميمتقيرطنمملسمءاورثيدحلا(٥

بابءهلثمدواديبأننس«بدألابانكءهلثمدوادوبأو.٩٤۸٠١٠٠/٤۷حةَحيِصّنلانيدلا

.٤4۹4٤/٦۲۸حةّحيِصْنلايف(1۷)

.مالسإلانععافدلا:يأءعفدلاوعنلاوهوهذةرلاباينم:ّبذلاو.نيتملكرلقسمط::(ك)لصالاف(
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همارحوهلالحيفركفتلانسخوةءارقلانسخ:هباتكل(ةحيصتلا)و

/۸٥/.هلاثمآوهظعاومو

 

اتهمنوكيو«هسفنلهركياممحلهركيو«هسفنلبحياممهلبحينأ:نيملسللاةّماعلو

.َنيملسللارومهمنمنمسيلا:لايِبنلالاق..مهترخآومهایندرمآيف(مہب)

.ةنحلايفاشارفنيعبسهلهللاشرقاشارفهلشرففهللايفاخأرازنمو

.ةنجلايفةداسونيعبسهل(هللا)عضوًةداسوهلعضواذإكلذكو

ةمحرلامهترمغهعمسلجاذإو

.ةنحلايفاماعطنيعبسهللاهمعطأاماعطهمعطأاذإو

ةبحلكبهلفهتّبادفلعاذإو

نيعبرأهلرفغوءةتجلايفارهمنيعبسهللاهاطعأباكرلاهلكسمأاذإو

.ةرک

هبونذقرافهقرافاذإو.هللاةمحرىلإ[ق]هنعىراوتىّنَحهعيشاذإو

.همأهتدلومويک

تطنأ:ء|اسلانمدانمهاداناضیرمداعوأهللافاخأرازنمو

.ظفللااذهبهجرخأنمدجنل(١

رافغتسالابالإرفغتالاهئرئابكلايفلصألانل؛هيلإةبانإلاوهللالإةبوتلابةريبكنيعبرأهلرفغ(٢

ًالَحْذُممُكْلِخْذُنَومُكِياَيَسمُكنَعرفَكَنهعنوهتامرِياَبكاوتنإ»:ىلاعتهلوقلءةبوتلاو
.َكِلَذىلعةلادلاةتباثلاثيداحألاوتايآلانماهريغوء[۳۱:ءاسنلا]ايرک

.ةمحرلام)۳

ROTROOD,م
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ل52يدوةوعدلالماتايلورورابخل]رف(تاقلعملاباتڪرياقو
.(لرْنَمةانمَتأوببوكاكَباطَو

[يغاوزلاريخلايبأظعاومورابخأ]

ءيبلقيفةواسقكيلإوكشأينإ":لجرهللاق”يضغاوزلاريخلاوبأ

الجرويطعنالاديو؛عشخيالاندبوءلأسيالاناسلو«مهفيالالقعو

"؟!روزتال

ققرو؛مهترايزونيملسملاةّبحمب:ةتّسلابةتّسلاواد":هللاقف

ةءارقو؟رحسلادنععرضتلاو‹«”ليللابمايقلاومايصلاب”كمظع

."هللادنعلنآرقلا

ىلإعوجرلادارأاذإؤفةسوفنلبجىلإ"فرصتيناكهنآ:هنعانغلبو

.ادعقم:ك(١

»۸٠۰حةلصلاوربلابابءةدايزوهظفلبةريرهيأنع«يذمزتلاهاورثيدحلا(٢

دنسميقابيفدهحأو.١‹٤٤٤٠حزئانجلايفهلثمهجامنباو.٤

اك(ه٠0٥-0140)١1ط«يغاوزلايتازملاهيلومنبنيزوتربحوبأهلعل:يغاوزلاربخلاوبأ(٣

٤g«كمسجلحنام.

.ليللامايقبكيلعمد(٥

.حبصلا:ك(٦

س
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للإسرماتكيويوراغلربتاسلابك
اهاراذإف(هتيبيفهعحضيمث؛هلقصيف)هعمنيكسىلإدمعهلهأ

ةقلحلاىلإ"ةسوفنلبج"ىلإعجريف«يبلق|راصإ|اذكه:لاقتدذصت

.ارارمكلذلعفي

هذهاوعدقاوءروئدلاةعيرساهتِإفبولقلاهذهاوثداح":ةيواعملاقو

."ةياغرشىلإمكبعزنتاهتِإفاهوعدقتلنإو3#”ةابخةَعلطامفسفنرألا

؟كلاحفيك:(هل)لاقفءايركزيبأنبءايركزهرازف«ضرمريخلاابأنأركذو

دارأ-هيلعفاختالامكسفنلتمّذقدقفتنأاًمَأخيشاي:هللاقفريخبلاقف

.سوسلاهلكأينأنزخملاىلعفاخأيدلواي:هللاقف.-حلاصلالمعلانم

لبجىلإهعمٌترفاس:هتخأنباهللاقفهتخأنباهلناکربخاابانأرکُدو)

ءانلسغف«مكيديأاولسغا:انلليقءاشعلاتقوناكاذإف«دازالبانجرخفءةسوفن

كلذكوءاصخشىرنالو؛كلذكءادغلاتقوناكاذإو.انلكأفماعطانلعضوو

‹؛سلجلملانمموقيىَّتَح«مهيلعدريفخيشلالأسّيفمانلعجاذإسلجملاتقويف

.هعضيف:ك(١

املكنعاهعدرتواهحامجحبكتيأ.عنملاوٌفكلاوعدرلاوحبكلاوه:عدقلاو.سفتألا:ك(۲

.كالحلاىلإاهیدريوهيهتشت

ىلإعّلطتلاةريشك:ةعلّطلاو.ئبتختمثاريثكعلطتيتلايه:ةأبلاةعلّطلاو."ثابخةعلط":مد(۳٣

.۸/۲۳۷؛ناسللا:روظنمنبا:رظنا.اهبحاصكلمتىتحهيهتشتفىوجلاليميفءيشلا

.هعم:ك(٤
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د2دةوعحلاله)تايلورورابخلرفتاقلطملاباتك2203

[باطخلانبرمعنعطدنعسابعنباا

؛نعط!نيح()|باطخلا/۹٠/نبإرمعىلعسابعنبالخد:|ليقاو

(ةفيلخ)ةفيلخاي|متغت|":سابعنبا"(هللاقف)«هترخآرمأبتغمءارف

هلذخنيح92هللالوسرترصنو«سانلارفكنيحتملسأءة#هللالوسر

."نانثاكيلعفلتخينلوءاديهشتلتقو«ضاركنعوهو##وتو«سانلا

هيلعتعلطاميلنأولهللاو«هومتررغنَمهللاورورغملا":()رمعلاقف

."علطملالوهنمهبتيدتفالسمشلا

[زنزلالودجميبآرابخأ]

رايخألاتيأرنإتحبرأألإطقترفاسام:”يفزنزلالودجوبألاقو
العليسنتدهتجاَرارشألاتيرنإو.مهتجردغلبأنأيسن”تدهجأ

.مهلثم“نوكأ

.ا:مد(١

.نيتملكردق(ك)لصألايفسمط(٢

٩طلودجوبأ؛يراوحايفزنزلا(نساَدُكصم)نسادوكطمو.ينايسولاريسيفامك"لوديم":مت(۳

بحاصوءايركزيأنبسنويمساقلاابأرصاع.ةبرجنمهللالإعادهيقفماع:(ه٠-£٠)

۸/١٠ج(خح)ريس:ينايسولا:رظنا.ةيربربلاثمأومكحهل.جحلاىلإروسمابأولامجدّمَحُمابأ

.۲/۷۹ءريسلا:يخامشلا.٠4۲-۸/۲٤۳٢٤٤؛تاقبط:ينيجردلا.۳

.يلعليسفنتدهتجا:ك(٤

.نوكأالنأىسع:مد(٥
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ASANEA . ۳ ACYAA C$ قبرازنووعلالماتاياويورابخلرفتاقلعملاباتك

[يزنزلانازاجيبأظعاوم]

دعبباتكلاوةيحللالبقخوللا":لاق”يفزنزلاسيتكتنازاجويأ

."باتكلادعبٌةأرلاوءةيحللا

؟هللادنعدُحوُمكَّنِإ:لوقتله:ركب[نبدّمَحُمنب]نبدمحأهللاقو

.هللادنعدحومانأفدحاوهللانأتفرعنإ:لاق

.ریخانبنسکاموریدیینبلیعاسإنم:لاق؟اذهتعمسنمم:لاق

اک:هللاقف؟هانيأرالنم؛تركذنيذلاءالؤهىآرله:لاقف

.هنعَتكسف؛ثعبُتهيلعو(ايحنهيلعو)"تومنهيلع«كلثركذ

[نيیلصمنبییحیرابخأ]

“رلخدتال:[هل]لاقفءايركزوبأهاصوأ:لاق“”نيلصمنبىيجي

نمهيقفماع:(ه٠٠٥-٠٥٤)١٠ط«نازاجوبأ«يفزنزلاسيتکت."سیکنناراجوبأ":مد(١

نبدمحأساّبعلاابأرصاع.نالجراووغيرأبريديينبليعاسإوريخلانبنسكامنعذخأ.ةيرج

.مکحولئاسمهل.دُمَحُم

.ىنعملاميقتسيلماللاوْذَمفذحباوصلاٌلعلو؛خسنلايفاذك(٢

.ثعبأ..تومأ:ك(۳

نمميكحملاعهنأرهظيو.هبفرعنمدجنم:(ه٠40-٠٠٤)۹ط؛نيلصمنبىيحي(٤

.اهيفرمألاةالونموةبرج

.لخدت:مد(٥
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NSت.ی2یNم 23032ی۾ةوعدلله)تايلورورابخلرفتاقلعملاباتكلدليو   

كجرغخفرعتىح(ارمأ)ًنلخدتالو«هنمكجرخمفرعتالارمأ

نبتالو."”همكحتحتلخدتفكريغىلإعجريكلذناكاذإ؛(هنم)

“رسرغتالو.زياعَمٌتثسنمكتيبنيلالو.فادنملاكهِّإفارصقكموقل

.-نیدهاشكلذبدارأ-نينثا"(رظنتىَتَحضقت)الو.ثرحلاةعزم

."نيدوعبكنعرمجللاعفدافرمجءءاضقلا":نيیربسنبالاقو

[يتاّرلافلخينبناميلسرابخأولئاسم]

2

هّنِإهللاةفصُتيبلااذه:لاقنم:لاقهنأفلخينبنايلسنعركذو

.كرشأدمفءتيبلااذهةفصهللا:لاقنِإو‹قفانم

.جرغتنيأنم:ك(١

.كمكحتحتعجوتتف:ك(۲

.'ضقتالوخن":مةيشاحيفبتكو."رظنتىتحعقتالو":مد."عرصتىتحعقتالو":ك(٢

نمنمتبثةقثهيقفمامإ:(ه١٠۱٠۱)۳ط«نيريسنبدمحم:وهنيريسنباو.يريزنبا:ك(٤

نمعمجنعملعلاذخأءايؤرلاريبعتيفةيآكلامنبسنىلوم.ةرصبلاةمئأيعباترابك

ءارآوةميكحلاوقأوايؤّرلاريبعتيففيلآتهل.مهريغو...سابعنباوةريرهيبأكةباحصلا

‹يمالسأإلاعيرشتلاخيرات:كبيرضخلادمحم:رظنا.مويةئمبنسحلادعبيفوتءةيهقف

دصقيو.نيريسنبالسيلوحيرشيضاقلللوقلااذهنأباوصلاو.۲١۱-١١١ص

لشم"':يرشحتزلالاقو.كّتج|ےھلعجاوءاےہرانلاقوت:يأ.نيدهاشلا:انهاهنيدوعلاب

الثل؛هناكمنعرمجلالطصملااهبيحنينيدوعبمكاحلانعمئأملاولابولا(هعفديفنيدهاشلا

.١/٦۳۱شألاوثيدحلابيرغيفقئافلا.۲/٢٠۲«ثيدحلابيرغ:ةبيتقنبا:رظنا."قرتحي

EEEEDPYCD) CIP OT13 CD C13C3 CKD OKKD
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ك(سلفاتكووراغلر
ناكنمءهقوقحمزلتلوهجملامارحلا:لوقيفلخينبنايلسناكو

.صاعوهفكلذمورنكشنمو«(هللادنع)كلذهمزليهديب

/١1٦/رحلارديلودبعرخآلاورحامهدحأليلبادلونيطيلخيفو

.٩”نيرُخانوكيفدبعلا((هنم)حلاربك:لاق؟دبعلانمامهنم

.اہتداهشزوجتال:لاق؟امهزرفبدهشینمءاجنإو:لیق

جوزللدلولا:لاق؟ةّرميدعتملااهيتأيوءةّرماهجوزاهيتأيةأرماينو

."”يدعتملاءامنمهللادنع(دلولا)ناكولوءاهنم

دعيإجوزلااهّسممثءهنمدلولاناكوءاهيلإّجوزلايذعتملاقبسنإف:ليق
.انزدلوكلذ:لاق؟|كلذ

.”كلذبكلم:لاق؟(هنذإريغب)هريغلابةصمخملانمهسفنىّجنلجريفو

Rw

.همزلیالنأيف:مت١

.رارحأ:مد(۲

.يدعتملل:مد(٣

هيففلاخديعبلوقوهو؛َكِلَديفصخرتلانودةميزعلابذخألابجوأنملوقىلعاذه(٤

ءاهقفلاضعبهيلعبجوألب؛هكالهبفيكفكلذبهنايصعمدعباوصلاو؛ءاهقفلاروهمج

:هلوقبكلذيفةصخرلاقلطأهللانأل؛هعانتمابهسفنكلهأنإايصاعدعالإوهسفنةيجنت

هبيجنييذلاءيشلاددجيلو(۳:ةدئاما)4...منإلفاَجَمريعَِصَمَعيفرطضانمف

سانلالاومأعيضتالىتحهريغلامنايضهيلعبجوانإوءةيآلايفركذامريغنمهسفن

ناءاوتال»:ٌ#هلوقل

CACR08CN3 C3R1£3
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TOTO . 1 فتاق e MONS:
دیکنيو۽عدلالهاتااوبورابخلرفتاقلطملاباتڪوزنڻي

ةرفشلمحتةجعناهتدجونإ»:لاقف؟منغلاةلاضنع#يبَنلالئش

.٩«اهجّيهتالفادانزو

.معن:لاق؟(نآرقلايف)ليفارسإخفن|ملعنإنأانيلع(له)لئُسو

هفصونمودودجابهللافصويال:لاقف؟دودحمريغوأدودحهللا:هللیقو

.كرشموهفكلذب

نف:لاق؟"يرغايرغادغيرغاْنُسيوُأ":زوجيله:ةّيربربلابلجرهلأسو

.زئاج:لیقو.كلذلقثي:لاق"؟غيرُغا”سيادغيرغاارغيو":لاق

دارألاقيال:لاق؟هسفندريملوأهسفنهللادارأ:لاقيلهلئشو

.هسفندريملالوهسفن

ةضمضلملا:لوقينمىلعٌبضغيناكهنأفلخينبنايلسنعليقو

.نیتملکردقضایب:مد(١

ولَتيأرأ":#لوسرلالأسََليرمّضلاّيرشينبورمعنع«نييكملادنسميفدمحأهاورثيدحلا(۲

لمحتةجعناهتيقلنإ»:لاق؟ءيشكلذيفلعلهءاهتزرتحافةاشاهنمتذخأف«يمعنبامنغتيقل

ملسمو(۷٤٤۲ح)يراخبلاو(٥٠1ح)عيبرلاثيدحيفو.٤٤۹٤۱ح"«اهّسمتالفادانزوةرفش

:لاقف؟منغلاةلاضىرتفيك":#لوسرلالأسالجرنأةطقللابابيفامهريغو(۳۲۲۹ح)

ةلاضيفىرتفيك:لاقمثءاضيأٌُفّرعُتيهو:ديزيلاق.«بئذللوأكيخألوأكليهاَتاهذخ»

.«اهبراهدجيىتحرجشلالكأتوءاملادرتءاهءاقسواهءاذحاهعمَنإفاهعد»:لاقف؟ليإلا

.غرغارغيدغرقسو:مد(٢

.غرفسيدغیرغا:مەد(
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٩ضرفباتسيلقاشنتسالاو

هيلعآالركاتلاوهلسيلاميِعَدلا»:الفلايلالوقو

.نارفاک

ناكواعايذلاءيشلاكلذذخأتىّتَحهاوعدبكليال:لئاقلاقو

.ةلاقملاهذهلئاقىلعبضغي

:(مكاحلل)لاقف(مكاحلادنع)رخآبامهدحأكّسمتنيلجريو

؟ىلوتملجرلنوعلملااذهنموأرفاكلااذهنميّقحينطعأ

يفدازهنأل؛ٌلوتمللكلذلاقنمرفكي:توانباتنبداخلاق

.هاوعد

‹©توعدبكسمتسُمهّنأل|كلذيإرفكيال:فلخينبنايلسلاقو

.ملعأهللاو.ةَّنسانفءوضولايفامأ«لاستغالايفاذه(١

.ناكلاه:ك(۲

مارحريقفلاموزل»:ظفلبدوعسمنباقيرطنمبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا(۳

۱٩0۹ح٢۳بابماكحألاباتك:رظنا.«نارفاكهيلعالركتملاوهلسيلاميعذملاو

۲/۷١۱.

ملكتمهيقفملاع:(ه٠١٠طياردسلاتوانباتنبداو.تيواينامت:مد(٤

يفيفوسلااهاورهعملئاسموىواتفهل.فلخينبناميلسرصاع.نالجراونم

.۳۱۲ص«(خم)تالاؤسلا:يفوسلا:رظنا.تاقلعملابحاصوتالاؤسلا

.هتجحب:مد(٥
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OSASOS MANANê
كودنلنول(وعالمتاوروراخلرفتاللابانك 3

.هاوعدىلإلضوتيكلذبو

؟اهلخدف«يرادلخدتالأكيلعتمرح:رخآللاقلجريفو

.كلذبكلي:"ىينبةلاصملاق
نألبقكلذنعءاجنهللاَنَأل؛صاعوهََنِإ:فلخينبنايلسلاقو

.رادلابحاصءاهني

|دعب|دعقفءاهيفدعقي(ال)نأهيلعمّرحورادلخداذإاقفتاو

.كلاههنأ؟كلذ

.عضوملااذهيفهللانإ:لاقلجريفو

.كرشمكلذبوه:راجيتنبنوميملاق

اذهنودعضوملااذهيف:لاقاذإ:فلخينبنايلس/١1/لاقو

.كرشُيكلذبف

؟مارياليذلاٌزعلااذاي:يعادلالوقنعلئُسو

.هناحبسهللاوهٌرعلا:فلخينبنايلسلاق

.نالجراونمدهتجمّيقتّلوصأملاعوهيقفخيش:(ه٠٠0-١٠٤٥٤ط؛ىيحينبةلاصم(١

هل.ڭيهللابةقثلاريثك.ينيرمزلاميهاربإنبحلاصحونوبأ:ذخأهنعو.ناميلسعيبرلاابأرصاع

ةّيصوهلو؛ىسننالةظفحانلعجيمهللانإ:اهنمءريسلاوهقفلابتكيفىواتفولاوقأومكح

.مويلاٌلِإرازيميهاربإينبةيحانيفنالجراوبدلبلادهاشمنمماقمهل.فسوييبأنبدوادل

.٦٥٤-۲/٤٥٤تاقبط:ينيجردلا.٤٤/۹٠ثء١۳/۱۳ء(خح)ریس:ينایسولا:رظنا

.١۱۸ص«(خم)نابلانصغ:مازعأ
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نللإمعلماتاويرراغلرتسلا
°›هدابعهبٌرعُييذلاٌرعلاوه:ثنلنبهللادبعلاقو

تاولصلايه:فلخينبناميلسلاق«تاّيطلاتاولصلايفالاقكلذكو

.هدابعلهللاةمحريه:ثنلنبهللادبعلاقو.سمخلا

؟ليللابحابصملادنعوأرمقلادنعىّرعتلجريفو

.كلذبكلي:ثنلنبهللادبعلاق

ليلااَنلَعَجَول:كيهللالاق(كلذب)كلمال:فلخينبنايلسلاقو

.اسا

.هلکنیدحوملانمٌتئرب:لاقلجريفو

[فسوینبیسیعلئاسم]

:(لئاسم)ثالثيفصخريناکفسوینبیسیع

ريخلالعفينمهللانعل:لاقوأهلاةنعلىّنَح"تمّدق:لاقلجر-

الإراسلاٍِتلكأال:لاقوأءاسأبهللاقلخام:(لاق)وأ؛نامزلااذهلهأين

.كلهيالأصخرينم:مهنمو.كلذبكلهدقف«بطحلا

.هدبع:مد(١

.١٠:ًابنلاةروس(٢

يفهركلاوضغبلاينعتةءاربلانأل؛لوقلاكلذبكلهيهنأنمىضماماهباوجةلأسملاهذهنأحجارلا(۳
.ملعأهللاو"كرشمهلعلو":يّتحملالاقوةوخإمهلعجدقو؛نيدُحوملانمملسلملااربيفيكفهلا

.تمدن:بيترتلايف(٤
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رابسعراتايويوراخلرفتاللاباك
:لاق؟كلذقزواجفسپاشىقذحألجرف:لاقو-

.صاعهّنإفهديبٌذخأوزواجيلنإوكلذبكله

.”كلهدقفتافكلاودومعلابنازيملانإ:لاقنمو-

.كلاهوهففيسلادحكطارصلا(نِإ):لاقنمو-

.لاعألالعةازاجموليصفتوزييمتنازينإ:لاقو

:نازيملايفدشنأو.ّقَحْلايفحضاولاقيرطلاوه:طارصلاو

“انزتاامهّللاوالفاكيشوىنفي"املجاعبىقبييذلاٌتنزويّنِإ

:طارصلايفدشنأو

”هیقتسمدراوملاجوعااذإطاريصىلعنينمؤملازيمأ

ىلإعجرتاهلكناييألانإ:لوقينمءايلعلانم:اضيألاقو

.هدیب:مد(١

وهف:مت(۲

نیبفالخلااهيِفرثكةلأسمهذهوءَكِلَذلاقنمقيسفتبلاقنميأرىلعاذهو.كلاهوهف:مد(۳

يغبنياليتلاةديقعلاعورفنمو«ةيداهتجالالئاسملانماهَتَألهكالهمدعباوصلاوبهاذا

.ملعأهللاوءاہبلاقنمقيسفتالواهيفضوخلا

.ةلجاعي:مد(

يفبيرقظفلبءاجدقوءيّمحملالاقاكريدحنبسادرملالبيبألبسنيتيبلا(٥

:هظفلو((۳۰ص)كرابملانبهللادبعناويد

اَنَوَناامهللاوالكىَفبَيسيلامُهَلدعِلىَقَييذلاُتنَرَويئِإ

.۸٤٥صءناويديفةيطعنبريرجظفللااذهبرفاولانمتيبلا٦
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.تارافكلا

& €

a 6
؟باتکلالهانمتئرب:لاقلجريفلاقو

.”«باَتِكلهةَمألاهذَمٌلحَت»:لوقي#ىلانأل؛كله:لاق

[يغاوزلانيزوتلئاسم]
؟ريخلايفروهشلملاةيالوانيلعله:لئُس[يغاوزلا]نيزوت

.معن:لاق

.!!نوريكلذيئانآاذهلبقكنمتعمستنك:لئاسلاهللاقف

:لجرهلأس“”فسوينبميهاربإ[قاحسإابأ]نل؛هلتركذامكسمأ:هللاقف

.معن:لاقف/٢٦/؟لسرلاعيمجىلإلوسرالقاليربجنأ(ملعن)نأانيلعله

امفرعيلفرضينم:لاقف«هباوجعمسفسلجملايففلخينبنايلسناكو

نوسرديةبازعلاو؛عوكرللميهاربإماقفرمجلاهيفرصّيالئل؛هفرطيفرصي

.عوكرلايفاولغتشا:ميهاربإمهللاقف«لئاسلملا

.ظفللااذهبهجرخأنمدجأ1(١

ريح:مد(۲

:ت)١۱ط«قاحسإوبأ«ينالجراولايتاردسلابوقعييبأفسوينبميهاربإو.ىسوم:مد(۳

.بوقعييبأدملااهلاعنبا.نالجراونمملكتمهيقفّلوصأوبيدأملاع:(ع۳٠۱۲/٠

.ريسلاوهقفلابتكيفتاياورولئاسمهل.داهتجالايوذنمادهازاعروشاعو.هنعذخأ

.۲/٤0رت‹(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج
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[دمحمنبفسويبوقعييبألئاسم]

دمحمنب)فسويبوقعيوبألاقو نويعديرأدجسملانمتجرخ9(حح

|-هللاهمحر-|دوادنبدّمَحُمهللادبعوبأينقلفءوضوللءاملاذخأآل”نينوت

.معن:هلتلقف|؟هتفصوهوءوههللاءاسأ:لاقُيله«ينلآسف

.كلذلقثيتلق:لاق؟|هتافصوهوهؤاسأوه:لاقُينأزوجيلهف:لاق

.زئاج:لیفو

؟هتافصكوهوءهلثمهتافصوهئاسأكوهوءهلثمهؤاسأ:لاقنإف:لاق

.يباوجرکشو«تركذامهبجعأف«كلذبكرشُي:تلق

كلذبرفكي:تلق؟هئاسألثمهتافصوءهتافصلثمهؤاسأ:لاقنإف:لاق

.قافنرفك

اذهنأايلجرهظيو.(ه١٠1-٠٠0)١٠ط«بوقعيوبأ«ينايسولاحلاصنبدمحمنبفسوي(١

تاياورلايفوهلئاسميفانههظحالنامكلذدكؤيامو«هباتكمهنمفلؤملاىورنّمِمملعلا

ةظحالملاباهيلعفّرعتنامرثكأو.لاق:ةملكو.هلتلقف«تلقلاق:ةملكراركتيتأيساَةيتآلا

ىكحوأىوروملعلاذخأنيذلافلؤملارداصمدحأجرختسنانهنمومالكلاقايسلةدّيجلا

.باتكلااذهمهنع

يففلخينبناميلسعيبرلاوبأخيشلااهيلإلقتناءةيسنوتلاتسلومتنعاريثكدعبتالةيرق:نينوت(۲

١١٠ةبازعلاماظن:يريبعجلا:رظنا.اهيفنكسوهتايحرخاوأ
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Se82:5بوسN2 لابننن(علماتاياورورابخلرفتاقلطملاباتكل

[شایابنبدّمَحُسلئاسم]

.تايدعتتالماعملاوتالماعمتايّدعتلاعجرت:لاق”شايابنبدّمَحُم

هيندقعمثںیئاندةرشعلجرنمفلسالجرک:"لاق؟كلذفيكو:ليق

رخآلجرلذخألجر:رخآلاهجولاو.ةيدعتتعجرةلماعمهذهفلمهريلأ

.ةلماعمتعجرةيدعتهذهفهلاهدرينأهيندقعو«باتمث«بصفغلابريناند

.كلاهوهف؟ةاكزلاوتايذعتلانمهيلعابصويملوتاملجريف:لاقو

نكتو؛تانامألاوتالماعملانمهيلعبصويملوتامنإو

.كلاهوهف؟'ابصويمولتامو«هتداهش“'اهيلع

اہبصویملوتامنإو«نالوقهيفف؛هبصويملوةداهشبكلذناكنإامو

.هرمألوهللا:لاقوصاعوهف؟تاظّلغملاوتارافكلانمهيلع

مارحلاٌتلكأ:لاقلجرنعيرّمَدلافلخينبنايلسرزخوبأهلأس

روكذمهيقفملاع:(ه٠٥٥-٠٠۵)١٠طللادبعوبأ؛يسوفنلاشایابنبدَّمَحُمو.نتاباب:مد(١

ريسلاباتكيفلئاسمهل.هنعىوروءدمحأسابعلابأنعملعلاذخأةبرجنمملعلالهأيف

وبا":مساب(۱۳/۲ر:خح)ينايسولاريسيفءاجو.۲ريسلا«يخامشلا:رظنا.تاقلعماو

."شايابنميسوفنلادّمحهللادبع

لوقركذبَل-كلذىلإةراشإلاتقبسدقو-بوقعييأخيشللاهتَأرهظيهذهيف"لاق":ةظفل(۲

.باجأفهانعمنعلئسو«شابابنبدمحم

.ةداهشمهبمح:مد)۳

مهمەد(
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5ەزكيووعدللماتايلورورابخلرفتاقلعملاباتكو
.كلذبهنماري:لاق؟مارحلاثتيرتشاوأمارحلاتعبوأ

[نیقرزنبرمعلئاسم]

نوفقوتياوناك|اذإإ؟اهدعبوةالصلالبقبطخمامإنعلئُسنيقرزنبرمع

.ءاعدةرخآلاوءةبطخىلوألا:نيقرزنب/٤1٦/رمعلاقف.ةلآسملاهذهيف

.تهركوأكلذبتيضرءجوزلااهدريةيدتفملايف:لاقو

[بلاطيبآنبيلعنعةياور]

ءادفلا:ةعجرلانهيفكلمُيالعبرأ":(لاقهَنأ)بلاطيأنبلعنعيور

."رايخلاوناعللاوءاليإلاو

[ریدیینبییحیرابخآوتایاور]

هقزررثكينأدارأنم":لاقحلاصيبانبنالسیونعیکحریدیینبیی

.هتيبيفحابصملاداقيإ:ةئالث ظفحمإهيلعف

.ةيهقفلئاسموتاياورهل.ةبرجنمهيقفماع:(ه٠٠٥-١٠٤٥٤طنیقرزنیرمع.نیفرز:مد(١

نميخسلداعمكاحوهيقفملاع:(ه٠٠٥-٠٠٤٥٤طیایرکزوبأ«ينایسولاریدیینبییی(۲

مهخيشتاباجإاونودنيذلاةينايقلاةباّرعلانم.نالسيودّمَحُميبأنعةبرجبملعلاذخأ.غيرأ

حالصإإلاوميلعتللرمدينبىلعةموكحلاىلوتوء"عويبلاواياصولا"هباتكاوعمجف«نالسيو

؛ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلاباحصأاهركذتاياورولئاسمورابخأهل.ىوتفلاو

.۷۸١۱رت(جن)مالعألامجعم

.ثالٹب:مد)۳

g(وم
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SYETAYTERRىسسام Hs529ةوعدلإلهأتاياورورابخ)رف(تاقلعملاباتكRT

يفهيلعزاجاذإوءهيلعردق|باهلعبىلإتجرخاذإاهنعيلفهيلوهلتناكاذإو

."هماعطنملکأيىَنَحهنوفالرايخألانملجرهلزنم
يبأنبدوادللاقف«نينوتىلإاشبكرشعةعبرأةباّرعللریدیینبییعفدو

وضعباوضعاونوكينأٌبحأينلاهقحتسينمالإاهلكأيالنأديرأ"١لهس

.ریدیينبییدهتجادقل:لهسيآنبردوادلاقف

اي:هنعهلاصفناوهعادودعبهادانف“”ينغلادبعنبروصتنللاعداوو:لاق

هيلعسيلفكلذهللّشكْتفهتعابتعوزنىلع“هنيمأىصوأنمنأملعإ«ىيحي
.هیلعةعابتكلذفهيفرْثَأىحهربغرسجىلعىشمنمو.ءىشكلذدعباهنم

ردقلاميظع.سلبارطنمعادملاعولضافخيش:(ه٠٠٥-٤٥٤)٠٠طلهسيأنبدواد(١

تمجهامدعبنالجراوىلإسلبارطلهأعمةرايزلاةنسيفاوجرخنيذلانم.ةميكشلاديدش

:رظنا.هتنامأوهتمکحنینوتيفریدیینبییجیةاکزقّرفيناک.سلبارطىلعلالهينبلئابق

.۲۸۹/۴ء۳۱رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج

.نوکي:مد(۲

.نم اهيلعهيبنتلارمدقهذه"لاق":ةظفل(۳

تالسونمهيقفملاع:(ه٠٠-0140)١1طيازمايتالسولاينغلادبعنبروصنللا(٤

وهو.نسكامودّمَحُمهللادبعيبأنعوهنعملعلاذخأ.يتالسولاينغلادبعملاعلانبا.ناوريقلاب

:رظنا.تاقّلعملاوريسلابتكيفتاياوروىواتفهل.ّنسلاوملعلايفدمحأسابعلايبأنيرق

.۲/1۷(عط)ريسلا:يخامشلا.14-١/11ء(خم)ريسينايسولا

هينبل:مد(٥

.ةعابتلا:مد(٦
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؛يرمدلجرهات"رم/٠بج"ةموكحللهومذقأريدينبيحبليو

.تنأهارتالو«كريغهاريكسأرىلعحابصملانأملعإ«ىيجياي:(هل)لاقف

AaAahe. . Ci ِ
هأتايلورورابخلرفتاقلعملاباتك

ل

230HR£ةوعدلإ
ی

[مالسلادبعباطخلايبأربخ]

فزوجيال:لاقفءاشعلاىلإهاعدف”باطخلايأدنعتابايباّرعنأركذو

هللاقف؛ثنحأنأٌفاحخأ:هللاقف.كءاشعلكأتلمقوللاءاشنإ|لقإ:لاقف

[نییلفنتنبریدیتيرابخأوتاياور]

نيأ:لاقفينلأس”دّمَحُمنبفسوي:لاق"نييلفتَتنبريديتي

يفنكسينأملسملليغبنيال":لاقف"ةيلاطصق"ب:تلقف؟نكست

هيقفملاع:(ه٠40-00٤)۹ط«باطخلاوبأ؛يتازملانوجزويبأنبروصتمنبمالسلادبع(١

نبدیعسنعذخأ.فوسأفنيجردفةماحلاىلإملعلاليبسيفهنطومنعلحر.ةسوفننمدهتجم

تاهجلاةرثكبعفتنانمم"وهوءءالعلانمريبكعمجهنعذخأو.دّمَحُمهللادبعيبأعمليغنز

مجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ةبازعلاةقلحدعاوقوسرأنيذلانمو."دابعلانمريثكهبعفتناو

.١١1رتء(جن)مالعألا

نموارظفاحوملاعخيش:(ه۵۰۰٥-٤٤٥٤)١٠ط؛نیلفنتنبریدیتي.نيلفنتنبریدکت:مد(۲

يف(ھنعتایاورورابخأهل.فلخينبنسادمسودّمَحُمنبفسويبوقعيابأرصاع.ةيلاطصق

.نايفسوبآ:ك(۳
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SARE

ةيبعو؛ههجواهيفىريةآرموءهيلإدنتسيطئاح:ثالثهيفسيلعضوم

.-هللايفناوخإلاكلذبدارأ((نإو)-."هعاتماهيفنّرْت

فختسيالإ.ءاروعلزنملاةسورع.ةلذمةيرعملا":لاقهنأهنعو

."هلهأملاعلاب

."لوبقللاوّمتهاو«لمعلاةّلقلاوّمتهتال":لبجنبذاعملاق

سمحنيبملسملا":فلخينبنسادمسخيشلا/٤٠/لاقريديتيلاقو

نِإەديحوتوءهلربصيملنإقلخلائّيّسلاو«هقحٌدَوُيلنإملسملا:دئادش

."|اهيلعشقوننإهبونذو|«هنملبقتمنإهلامعأو«هلمتي

هضغبيقفانمو«هدسحينمؤم:دئادشسمحنيب"!نمؤملا»:الفكالاق

.«ەعزانتسفنولناطيشوءهلَقَيرفاكو

رعاشلالاق

MUU“ش4دسنمَخاةنلافاهائاوغ.مأتالكسفنقوت

.ةفرعملامنأ(١

.ملسملامك1

.هيرغي:ك(۳

سنأثيدحنمقالخألامراكميفلالنبركبيبأنعءهظفلبيقارعلاويدنحلاهجرخأثيدحلا(٤
71َ

٩80١/۹4حكلامعلازنك.٢۲۷۲۲/٠٤۷حنافسألالمحنعينغملا:رظنا.فيعضدنسب

.نمرذحاومهد(٥

.۲/۳١۱تاريخارطانقيفاطيلهركذتيبلا٦
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EGeRHRYةوعدلإهأتايلورورابخ)رف(تاقلعملاباتك3

[داهجلا مكحولاوقأ]

."كاوهكداهج":لاقف؟داهجلالضفنع”زيزعلادبعنبرمعلكس
هللالاق؛مكءادعأاودهاجتكمكاوهاودهاج":رانيدنبكلاملاقو

تلبسُهَيِدَهَلاَناوُدَماَجَنيِذَْلاَول:ك مكسفنأاودهاج:دارأ."هانَْبس

:ليقو.انلةعاطاهيفنيكرشملااودهاج:ليقو.-اًّنمافوخ”اهئاوهأيف

.ةيصعملاكرتوةعاطلا(لمع)يف“اودهتجا

؛سفنألاەذهاوعدقا«سانلااميأ':فسوينبجاجحلالاق

هللامحرف«تلئاذإءيشىصعأوتیطعأاذإءيشلأسأاجمتإف

ةعاطىلإ”اهماطخباهداقفءامامزواماطحخهسفنللعجادبع

مراحمنَعربصلاتيرينإفللاةيصعمنعاهمامزباهفطعوللا

."هللاباذعىلعربصلانمنوهأهللا

.(ھ١١٠ت-١٦و)۲ط‹يصفحلايشرقلايومألامكحلانبناورمنبزيزعلادبعنبرمع(١

.1۹:توبكنعلاةروس(۲

.اهاوهيفمهسفنأ:مد(۳

.اودهاج:ك(٤

.اهماطخب..اهمامزب:مد(٥
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:ةموفنلبجرابخأ(ةذهو)

[تايثالثلاكةقرفتممكح]

:فالتلاىلإلوؤيوهفءةئالث"هيفنكتملنم":دوادنبدّمَحُملاق

."ملعيالنعفوقولاو؛عرولاوءاخسلا

ءبدألا:يشالتلاىلإهرخآفإةئالثهيفنكتملنم":ركبنيدمحملاق

."نآرقلاظفحو؛جارختسالاو

مويموصو؛ىحضلاةالص:درجأوهف|اثالثمدعنم":مهضعبلاق

."يحلتلاوءةعمجلا

[ةسوفتنمءاسنوزئاجعمكح]

ايانىصوأ:اولاقفاهوروزيلةباّرعلااهيلإىتأةسوفنلبجبازوجعنأركذ

مكنمو«لسرلاوءايبنألامكنملاجرلامتنأومكيصوأفيك(و):تلاقفءزوجع

؟(ةّمِرَألاو)نونذؤملامكنموءارزولاو(ءارمألا)

.(نينمؤملاعفنتىركذلانإفكبالو)|اندزأ:اولاق

.اوشنحتًالثلناميألاةريثكومكاو.اوبذكتًالثلمالكلاةرثكومكايإ":تلاق

.اندز:اولاق."اوملظتًالثلةمهتلاومكاّيإو.اوقرسَتًالثلةلالدلاةرثكومكاّيإو

.هعم:ك(١

.اهيف:ك(۲
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اةوعدلإع)تاياورورابخلرفتاقلعملاباتك9یی

؛مكجئاوحبلط/٥٠٦/مكترايز[نوكتنأمكايإ]":تلاق

ء(ىضرملايشممكيشمو)ءاهنلالكأمكلكأوةعراقممكتحفاصمو

.اندز:اولاق."یتوملامونمكمونو

يفروزيالمدقمادقألارشوهيفةفأرالردصرودصلارش":تلاق

.(هنمقمتياللاملاملارشو)؛نوملسملاهلخديالتيبتوييبلارشوللا

لمعلاٌقن):ءاكحلاضعبلوقىلإهانعمعجريةيربربلابامالكتركذمث

رفسلانإفدازلارثك.قيمغرحبلانإفةنيفسلاهذج.ريصبدقانلانإف

."دوؤكةقعلانافلمحلافخ.لبعب

(ةسوفننم)ازوجعنأانغلبو                 

لعفهيلعٌقشييذلا(بيبحلا)ٌبحلملابسيل":نهادحإتلاقف.(اهنرُريهللايف

لعفىلعربصياليذلا(بيبحلا)بيبحلابسيل):ىرخألاتلاقو.(هبيبح

."هبيبحلعفلحرفياليذلاٌبيبحلابيبحلابسيل):ةضيرملانتلاقو.(هبيبح

ای":امہتلاقفءةسوفنلبجب(هللايف)افٍتخأىلإ"”ترهاتنمةأرماتبتكو

.مهنم:ك(١

ةلودلاةمصاعيهو«يرئازحجلابرغلاىصقأبناتلباقتمةديدجوةميدقناتنيدماهيف:ترهات(۲

‹تارارقيفةراوهوءةتاولاهتلبق...راطمألاوبابضلاوءادنألاةرثك":يومحلالاق.ةيمتسرلا

.(۸-۲/۷‹نادلبلامجعم:يومحلا)."ةسانكموةتانزوةطامطماهيبونجبوءةغاوزاهيبرغيفو

مقر؛ترايتىمستمويلايهو.ةيمتسرلاةلودلاراهدزارصعيف«برغملاقارعب(يدقىمستو

.يرئازحلايرادإلاميسقتلانم٤:اهتيالو
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ن4¢9(ةوعدلاهأتايلورورابخلرفتاقلمملاباتك2

الو|كريغتيبيفنيلصتالوإكلباكنيفامريخلأبالاقع

كَتردُْميلعجتالو.قارعلابهبحاصناكولو«(ريغتیبيفكسأرنعيفشكت

(لزنملايف)اثيدحتعمماذإاذهبتدارأنإو-."كريغاهّلعجيىّنَحردنألايف

.-اهريغهلقنيىّتَحهلقنتالأ

[ریدیینبمحتایاور]

دق)اوناكوةسوفنلبجبةرايزلاةنسخويشلا“ريديينبدَّمَحُملأسو

نايمهللالعزوجيله:مهلأسف"سلبارطا"و"ةبرج"”خويش(باوعمتجا

.باوحجلااومهفيملف؟نوّيمو

ذيملتكاذذإوهو-|يفوسلا|ةفيلخنبناثعسلجماءارو(نم)ناكو

.خيشایكلذهيلعزوجيال:لاقف-ْثّدح

.كجوز:مد(١

.اهالوم:مد(۲

.ارخ:مد(۳

.هبثدحتي:مد(٤

.ةسوفننمسيكيسايسهيقفملاع.(ه٠-040)۹ط«بوقعيوبأ«يفزنزلايفردلارديينبدمحم(٥

ردينباٌلوتوءاهلحارمبةيوبرتلاةموظنلاولوتنيذلانيردسنبدمحودّمَحُم

.٥۸رتمالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.نوريثكةبلطهديىلعجّرختفةيئادتبالاةلحرلل

.اعيمج:ك(٦

ےس۶$ دمَحُمهللادبعابأرصاع

.زويموزايم:ك(۷
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.توذک:نويًمینعموباذک:نابمينعم:لاق؟هانعمام:لاقف

7

5

ه
.

.نويالانيؤموم:لاقينِ:لاق؟لاقينأزوجيفيكو:لاق

.ناثعبديعبنموضلےل:لاقف.نكامألاقلاخ:لاق؟هانعماملاق

[يلعنبنارمعلئاسم]

ةفصام:هلتلقفلئاسلااذهىلعّلاوسلاٌتبلَقوىلعنبنارمعلاق

ةفصوقلينأرداق:قلاخلاةفصو.اباوجمهفيملف؟قازرلاةفصامو«قلاخلا

.قزرينأرداق:قزارلا

[نوراهنبدوادتایاور]

مهملعأوهللاباتكلمهأرقأ:ةعبرأ|هيفتناكنم|َموقلامي:لاق"!نوراهنبدواد

.هانعم:ك(١

..زويم...زايم:ك(۲

.زويألازيؤم:م(۳

.هترصبأ:مد(٤

ماعلانبا.نيجردنمهيبنّلوصأوهيقفملاع:(ه٠٥٥-٠٠٥)١٠ط«نيساينبلعنبنارمع.نازع:م(٥

.ةليلجتاريسفتوةيمالكلئاسم:هل.ةفيلخنبنامثعرصاع.نيساينبلع

نمعرولماعملاعودهتجممامإ:(ه٠٠٥-٤٥٤)١٠ط؛نایلسوبأ«ينورابلاءایرکزيأنوراهنبدواد(٦

فسوييبأكءاملعاهنمجرحتملعقلحهل.دوكصمنبهللادبعوريخلانبىيحينعذخأ.ةسوفن

ةخيشلملاهيلإتدنسأ.لزاونلايفهيتفتسيناكوءايركزيبأنبدّمَحُمرصاع.نادمحنبىسيعوشيلدجو

.نيدلاةبسنهيلعتزاج.هللادبعيبأهيخألمث«ينورابلاروصتميبأريمأللمالسإلاخيشناكفءىربكلا

يأريمألاىلإةبوجأو«لئاسملاباتكهل."دوادلشمرأملفابرغواقرشدالبلاترس":يروطفبلالاق
oO0OPO 36
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فنقنين(ةيعدلالماتايوبورابخلرفتاقلطملابانكت

.هللانيديفةرجهمهمدقأوهللامراحم/٦٦/نعمهعروأوهللالوسرةّنسل

[نادمحنبیسیعتایاور]

دغناکلَك؛نوراهنبدواددنعةليلتبنِ:"نادمنبیسیعلاق

:هتلأسو«؛هسلجمٌترضح

.هنعسرخايفنىلعملعأهللا:لاقف؟ملكتمهللاىلعزوجيله

.مالكلللعافهنأىلع:لاقف؟”مّلكمهيلعزوجيلهو:تلقو

.قلخلاهقلخدعبكلذهيلعزوجي:لاقف؟مّلكتوملكهيلعزوجيله:(تلقف)

.نالوقهيففمويلااًمَأَوءلّرألايفكلذ(زوجي)ال:لاقف؟مّلكتينأزوجيله:تلقف

رمعنبالجرُتَرَدَح:لاقف؟ةلجرتّردخاذإلجرلالوقيامهتلأسو

:مهضعبل(دشنأ)وهادّمحاو:لاقف!!؟ٌبحتنمركذا:هلليقف

)°( ا,ٍ٭بم2ًمpeeوًم۰

'”اهروتفالجِهَللادبعليفناوبعصمنبتوعديِلجرتردخاذ

.۹۲/۳ء١۳۷۱رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.هللادبعيبأهيخأوروصنم

.(ه۰٥٥-۰٠0)١۱۱طنادموب«يراّوملاينويدملادمحأنبىسيع:يفهتمجرتتقبس(١

.ةادغلابمد(٢

.ملکتم:مد(۳

نععنميثيحانايحألقثيوفعضٌوروتفءاضعألاىلعىشغيلالذمإ:رّدلاو.هالجر:مد(٤

.(ردخ)٤/۲۳۲؛ناسللا:روظنمنبا:رظنا.يشلملا

.يبعصم:مد(٥

حبصييدنشقلقلاهبسنو«نامدنبرصنينبنمةأرمال(1/۲7)هيلامأيفيلاقلاهبسن(1٦
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٠نفويو۽عللهاتايلورورابخلرفتاقلعملاباتكرد
و

[لالمنبناریخناسحيبأةلأسم]

.باذعلاةيآبةمحرلاةيآلديلامُناَحَللانصينأسأبال:ناّسحوبألاق

[فورعميبأرابخآولئاسم]

|نمإةَتس|كرتوإىناندةَنسكرتويفوتلجرنعفورعموبألئسو

؟ارانيد(مهنم)دحاولكذخأفءةثرولا

.هّمأو”ةلالكلانمنيتخأوءةبصعلانمةئالثنعيفوتلجركلذ:لاقف

.ةنسةرشعثالثنباوهومدلالهألاًيبصَداقأهنأ:هنعليقو

ناصغألارسكيف  هلإةلغبلعابكاريشميناكهنأهنعركذو

.بالكنمةأرمال(۱/46۳٤)ىشعألا

نمدهتجمةيعادوءدهازملاع:(ه٠٠۳-٠٠۲)٠ط«ناّسحوبأ«يئاطسرفلاللمنبناريخ(١

أدنعهبةماقإلارثكأهّلعللبجلالهأنمينايسولاهركذنكل«يتازلالالمنبميهاربإوخأ.رزوت
ءاسنلاهرضحتملعسلاحهل.يئاطسرفلانيدبأنعذخأ.رايخألاةيوآةيخشسلاةّيروُيرَولاعيبرلا

.تاقلعملاوريسلابتكيفىواتفهل.ءافعضلاةيوقتو«نيدلاءايحإلللزانملانيبلقنتيو«زئاجعلاو

.٥٥۳رت‹(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا

.باصأف:مد(۲

.تام:د(۳

.همأ:ك(٤

ECOEDOODE
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iدددةوعحلالمأتايلورورابخ]رفتاقلطملاباتك 2

.قيرطلاىلإ"”نيتايزلانمةجراخلا

[نامیلسنبمیهاربإلهسيبآمكح]

الونهقاتعالونهؤارشالوًنهعيبزوجيالعبرأ":”لهسوبألاق

."ةموذجملاوةنونجملاو«ءاصرلاو«ءالفعلا:يهونهحاكن

.ةنوتيزعمجنيتايزلاو."نوتيزلا":مد(١

لداعفّفعتمدهازوغيلبرعاشوهيقفماع:(ه٠٠۳-٦٢٠۲ط«يسوّنلايسرافلالهسوبأ(۲

:ليقو.هلاناجرتحلفأمامإلاهذغتا.يربربلاويبرعلانيناسللانقتي.ةسوفنبةّيمتسرلاةلئاعلانم

ءظعولاوخيراتلايفاباتكرشعينثانّود«نيناسللابةريثكفيلآتهل.نالجاروبءاضقلالوت

.اهركذالإقبيملو«نيجردمجاهل(ه4ق)يراكنلادلديزييبأةروثيفاهمظعمقرتحا
هيلعفةيربربلارعشدارأنمو«؛ناطحنبنارمعرعشبهيلعفرعشلاةءارقدارأنم":لاقُيناكو

.1٤£/۹۳٥۳رت؛(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا."يسرافلالهسيبأرعشب

."ةنونجملاوةمذجملاو...:نهوقتعالوحاكنالوءارشالوعيبيف":مت(

يتلاةردألاهبشيو«حشرنمابلاغملسيالورفاوهوةأرملالبقيفتبنيم:لََّعلا:ءالفعلا(٤

نيبنوكيمرووه:ليقو.دلتامدعبلإةأرلابيصيالوراكبألايفنوكيالوءةيصخلايفلجرلل
هنمو.عاجلادنعجرفلايفثدحتةوغر:ليقو.جاليإلاعنتميىتحاهجرفقيضيفةأرملايكلسم

-0۷7£/١٠:روظنمنبا:رظنا.0...ءالفعلا:حاكتلاالوعيبلايفنزالعيرأ»:سابعنباثيدح

.۲/٤٠9ةيهقفلاظافلألاوتاحلطصملامجعم:معنملادبعنمحرلادبعدومحم/د.۸

رهظيفعقيضايب:ليقو.دسجلايفعقيضايبوهو«صرللاءاداهبيتلاةأرلايه:ُءاَصَرَبلا(٥

دبع.(صرب)؛برعلاناسل:روظنمنبا:رظنا.صَرُبصربألاعجو.هتيومدبهذيودلجلا

۱/۳۷۳‹تاحلطصلملامجعم:معنملا

2KDOKCHCKEKCXCRTEOKCYOHCRCH OKSPREEYARESaNZ
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دزیونیز(عللماتاياورورابخلرفتاقطملاباتكرييفنب

[بیصخدمحميبآةلأسم]

عيبلا:هيفهركيرهشلانمرخآلاءاَعبرألاموي:لاق"بيصخدّمَحُميبأنعو

.خاكنلاوٌرفسلاوٌءارشلاو

[يتسربتلاسادرميبأرابخآولئاسم]

نيكسلكةدحاوةضيقتارافكلايفيزيكلا"ىسادرموإ

ء؛ترافكللماعطلااهبيرتشيلترهاتىلإ"”مهاردتثعبهنأ::|هنع|ركذو

نملهللاملعي:لوقيوءاهبيرتشيواهطلخيراصف«نيقرتفمسانألتناكو

.ةنسكلذلماصفاهسأرفوشكمةأرماىلإرظنهنهنعركذو

ذخأ.ةسوفننمهيقفملاع:(ه٠٠٤-٠٥۳)۸طكمَحُموبأ؛يصيصمتلاميهاربإنببيصخ(١

.مهریغونوقرزنبنامیلسو«سنوینبءایرکزییبأعم«سنوینبیسومنوراهيبانع

.۸۲-۸۹ص«(قحم)ريسلا:ىخاشلا:رظنا

نممزاحلطبوقذاحملاع:(ه٥۲-٠۰۲(٦ط؛سادرموبء؛يتاردسلايتسربتلارصاهم(٢

.ةيفلخلاةقرفلاةبراحميفديمحلادبعوبويأنبسابعلاعمكراش.يئاطسرفلاقودصرذوبأو

ةيعمج.١/٠۲۹۱ءتاقبط:ينيجردلا:رظنا.ترهيتوةسوفننيبتانامألاواياصولالمحيناك

.٥٦۹رت(جن)مالعألامجعم؛ثارتلا

.ریناند:مد(٢

.ةفوشكممن٤

FH FGEE2£2 ةو r^ R3 CKD K3 CD CKD EHD
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RRRةوعدلإلمأتايإورورابخ]رف(تاقلعملاباتك3ل213

[سوطامنبنامیلسلئاسم]

نأدارأبُتءامهادحإىّرستفناتخأناماهدنعناكسوطامنبناييلس

.ىلوألاءاربتسادعب(ىرخألا)|اهتخأ|/۱۷/ىسني

نملوألاجرحتىَنَحةيناثلاىرستتنأ""كلزوجيال:ةباّرعلاهللاقف

.ككلم

.لفاونضئارفلاوئارقلفاونلاٌدرُتنأسأبال:اضيألاقو

.عطقلاهيلعهببجيامقرسيىَتَحقراسلارفكيال:اضيألاقو

الوهيلعدوهشملانماربي:لاقءانزلابنانيمأهيلعدهشلجريفلاقو

.ءيشنيدهاشلاىلعسيلوءَ

.ناّدجونيدهاشلانمأرييِ:ةباّزعلالاقو

ةعلس"كلتعب:هللاقفرخآلابامهدحأكّسمَتنيلجرنعلئسو

اهتيرتشانإ:(رخآلا)يرتشملاهللاقف«ابهذ“اطاريقاذكواذكب

.كلذ:ك(١

.الفاون..اضرف:مت(۲

.كتعب:مد(۳

:ليقو.رشعلافصنوهوءرانيدلاءازجأنمءزجبردقي«ليياكملاعاونأنمعون:طاريقلا(٤

.(طرق)۷/۷٠۳«برعلاناسل:رظنا.ةّضْفلانازوأنممهاردلاو«بهذلانازوأنمطاربقلا

.۹٦۳ص‹(حط)ريسلا:يخاشلا

.بهذم
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E44 ةوعدلإلمأتاياورورابخ)رف(تاقلمملاباتك HOT

٩سودنحابكنم

.دلبلايفسانلانيبيرجيامىلإناعجري:لاقف

هدسجلسفیهّنِإ:سجنهدسجضعبيفو«؛لسغهيلعلجريفلاقو

.هلسغيفسجّنلاعضومىلعرُميىتَح

ءافلسارانیدنیسمخوءاضارقارانیدنیسمخرخآلجرنمبلطلجريئو

.كلذبسأبال:لاق؟ضارقلانمفلسلاهلزرفيملوءارانيدةئملاهلعفدف

نمكلههتفدوهيلعةالصلاوهّنفكوتيلالسغ:اضيألاقو
7۳

.عض

لسفغلاوة                           

.نالوقهيف

ءاهكرتنمكليءنابجاويراوتلاونفكلا:ركبنيدمحملاقو

”ءيشاهنمهيلعسيلةالصلاوءنالوقهيففلسغلاامأو

.اهتيرتشا:مد(١

-۳نرقلا)تقولاكلذيفمهنيباهنوريديةلمعوءةبرجلهأدنعمهاردلايه:سودنحلا(۲

برغملايفةيضابإلا:يدوهزم.(۳/۲ج:خح)۱/١٠٠(خم)ريس:ينايسولا:رظنا.(ه۷

.١٦صءطسوألا

.كلذعيض:مد(۳

تاقبطيفو.١/٤۳47(خم)ينايسولاريسيفاهلبقيتلاوىواتفلاهذه:رظنا(٤

۳/۲٠۳ييجردلاا

ِHRYay۹۱ORO7|1
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7
1

[يتولاللاناميلسعييرلايبألئاسم]

ةلفطلااولسغينألاجرلاىلعسأبال:لاقيقولاللا|ناييلسإ|عيبرلاوبأ)

.(ٌّفلالب)'”ةريغصلا

.هفلخيلصتنأةالصلايفكريغهمّدقاذإقفانملايفسأبال:لاقو

.هبلصُينأ"هتقويفعجرأوعطُقاذِإءاضعألانموضعيفسأبال:لاقو

[يتادمتلانابلألئاسم]

يفهدرفدیرٹيف(ظعدجونم:تلاق“(اًدُمَتلهانم)“|يقادمتلا|نابل

.هتيدهبنمضيهّنإَفهربغهبكلهفءةعصقلا

نميخسريمأوهيقفخيش:(ه٠00-٠٠0)١٠طميبرلاوبأ«يتولاللاينورابلاىسومنبناميلس(١

قلخذخأهنعو.شيلدجوفسوييبأونايفسنبءايركزنعذخأ.ةماعلاةلضافلاةينورابلاةرسألا

يفو.ةسوفنبْنَياَسِإدجسمبةقلحهل«؛سيردتلاوءاضقلاوةرامإللانيبعمج.يلودجمادّمَحُميبأكريثك

تاداهتجاولئاسمهل.نيدلاةبسنةلسلسهيلعتزاجنمم.ةبسحلايفةديدجةفيظوتئشنأهرصع

.۳٠9رت«(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيف

.ريغصلالفطلا:مد(۲

.هعضوميفدراذإعوطقملاوضعلايف:مد(۳

تاياورامف.ترهاتنمةبيرقلاادمتنمةهيقفةملاع:(ه٠٥0-١٠٠٠0ط‹يقادمتلانابلأ(٤

ةيهففلئاسمو

نعاريشكدعبتالدالباهتَأرهظيوسنلاىنعمبادتوأةلماكلاينعتةيربربلاب:اَدَْم(٥

.رئازحلابترھهاتةنيدم

ARRAGT

 



2لر(سىلماتايويوراغلربتاللاباك
نيجعلاكلذرشنُي(هّتإ)::|تلاق|؟دجوُيلورفظعقواذإنيجعلايفیفلاقو

.لكؤيولبرغيوقحسُيوسبييىح(سمشلل)

وأءاهبوةلباقميفاهضيحبرقاذإ)مدلانمةأرملاتدجواملکو:تلاق

كلذنإف؟هنمتماقيذلا)"”ضيحلاعضوميف(وأءاهبقعىلعوأاهذخفىلع

"ةهبشالنوكي(مدلا

[تنومراتلئاسم]

يفتقصبفءةالصلايفيهواهمفيفمدلاَمعطتدجو/1۸/”تنومرات

.اہتالصىلعتداہتفءائیش“دبجتملفاھدی

همت:تلاق؟كلذمتتنألبقضيحلااهءاجفءاهسأر(رفظت)ةأرمايف:تلاقو

هنآهلنّبتف«لیللابلکهنأنظیوهو«ناضمرنملیللارخآيفلكألجريفو

.مويلاكلذلإ”ديعُيال:تلاق؟رجفلاعولطدعبلكأ

.ةأرملاهدجتمد:مد(١

.عضوملايف:مد(۲

.۲/۳۰۳؛ينيجردلاتاقبطوء١/٠٠ء(خم)ينايسولاريسيفةلّصفمنابألىوتفلاهذه:رظنا(۳

.لئاسمورابخأا.ةسوفننمةهيقفةلاع:(ه١٠٥٥-١٠٠٠0ط«تنومرات(٤

.رت:مد(٥

.ةريفظلانم:رفظتو.عنصت:ك(1٦

.حبصلادعب:مد(۷

هيلعةداعإ:مد)۸
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[يلالجلانوراهييلئاسم]

اب(لجرلا)اهيمرينأةدراشلاةاشلايفسأبال:لاق”يمالحجلانوراهوبأ

هلههامردراشريعبنع8®هللالوسرلس:(لاق).اهلكأيوةحيبذلانسحت

ف«شحَولاٍدباَوَأَكدباوأمئاهبلاهذهنإ»:(6العالاقفمهيلعهللاهسبحفمهسب

.«(اٌذكَمهباوصافاهنممُكيلَعات

نمهيبنّلوصأهيقفملاع:(ه٠٥۳-٠٠۳)۷ط«نوراهوبأ«يسوفنلايملالجلاسنوينبىسوم(١

دمحموبأ:ذخأهنعو.يروطغبلانسحلانبتاردسوديزيمساقلايبأنعذخأ.ةسوفن

.ایخسارجاتوامیرکاحلفناک.نوقرزنبنامیلسرصاع.سنوینبءایركزییوبأو«بیصخ

.۱۸٠٠رت‹(جن)مالعألامجعم«؛ثارتلاةيعج:رظنا.نيذلابسنةلسلسهيلعتزاجنمم

كلذلتّيمس:ليقو.سنإللانمرفنوشحوتيذلاشحولاوه:دبآلاودباوألاو.دّمجت:مد(۲

.(دبأ)ء1۹-۳/1۸٦«ناسللا:روظنمنبا.دبألاىلعاهئاقبل

يذبا##يتلاعمانك":ظفلبهذجنعجيدنبعقارنبةعافرنبةيابَعنعيراخبلااورثيدحا(۳

اوحبذواولجعفموقلاتايرخأيفيلاناكو:لاقءاًتغوًالبإاوباصأفعوجسانلاباصأفةفيلحلا

ممياهنيعيمنخلنمةرشعلدمتمستأترودقلابايلامبودقلاوبصتو
هذهنإ»:لاقمثهللاهسبحفمهسبمهنملجرىوهأفٌةريسييخموقلايفناكو«مهايعأفهوبلطف

ودعلاٌفاخنوأوجرنانإ:يّدجلاقف«اذكههباوعنصافاهنممكبلغاف«شحولادباوأكًدباوأمئاهبلا

َنُسلاسيلولكفهيلعهلمساركذودلارا:لاق؟بصقلابخبذنفأىدُمانعمتسيلءادغ

حئابذلاباعك:رظنا.ةشبحلاىَدُمفُرَْلاامأويظعفُيْسلااأ.كلذنعمكندحأسورفّظلاو

.7١٤٠دكيصلاباتك:يذمرتلاو.۳۸٠۳:يحاضألابانك:ملسمو...١۷٠٠٠۹۷٠٠ديصلاو

.٢٤٤۲ءاياحضلانااار
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ل

ةوعدلإ 1

هوكرتيوهنعسانلاحرييذلالوزهملالمجايفسأبالو:لاق

.هبعفتنينأ

.ةصاخءاتشلايفتارامكلايفسبايلانيتلايزبي:اضيألاقو

[يلكڪردلانيسايحلاصيبآتاداهتجاولئاسم]

ثالثيفلبجلالهأعمانأتفلتخا:لاقيلكردلانيسايحلاصوبأ

:(ءاسنللنُحْلصَينإ)لئاسم

ىَتَح(اهجوز)اهعجارُيملو(ةدحاو)ةقيلطتاهجوزاهقّلطيةأرملا-
:(خئاشملا)لاقف؟(اهتذعنم)ةرخآلاةضيحلللسخلايفتذخأ

.لسغلانمجرتملاماهعجاري

.هتتافدقفاهسأرىلعءاملاتغرفأاذإ:حلاصوبألاقو)

َمُثءاهتذعنمضيحلاىرتف«سايإلانمتسوقاذإةأرملايفكلذكو-
ةضيحلاىرتىَّتَحجوزتتال:خياشملالاقف؟ةرخآلاةضيحلااهنعكسف

.مارتأكسأيتوأةرخآلا

.هيلع:د(١

نمدهتجهيقفملاع:(ه٠۳۵-٠٠۳)۷طحلاصوبأ«يلكردلانيسايو.يلكردلانيسايوبأ:د(۲

.تاداهتجاولئاسمهل.ةسوفنلكزديإ

.لسغملا:مد)۳

وأسأيتىتحجّوزتتال:باوجلا؟ةثلاثلااهنعكسمتفنيتضيحلاىرتةقلطملاةأرلاكلذكو":ك(٤

."اهارتأساي
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رهشأةثالثولمحلا(ةّدعل)رهشأةعستثكقت:|نيسايإ(حلاصوبألاقو

.جوزتتمثءةضيحلل

.|قلطوأقفنأ:هللاقينأهتجوزةقفنىلعروبجملايفسأبال:اضيألاقوإ-

نإو؛كلهأقفنأ:خياشملاهللوقي.برضلابهتجوزةقفنىلعربجي:ربخلايفو)

.قّلطوأقفنأهللاقُي:حلاصوبألاقو.تللحناتقّلط

[ليلخيبعمهيخأوبيثملايبرابخأ]

دنعمّلعتيل”ليلخوبأهاتأاذإهنأ”سناينبندمامبينما(يبأ)نعانغلبو

ورمعهوخأهاتأنإوهنعفشكههجوايطغمهدجونإوءدَعَقائكّنمهدجونإف

.ربجملا:م.ربجلا:د(١

نمزرابّلوصأملاع:(ه۲۸۳:ت)٥ط«بينملاوبأ«يسوفنلايلكردلاسناينب(دّمَحُم)ندمام(۲

هنعو.يسمادغلاليعاسإو«يتاردسلامصاعكقرشملانمملعلاةلمحنعذخأ.ةسوفنباطقأ

ََلةّيلصاولاةلداجمباولفكتنيذلاةعبرألادحأو...ورمعهوخأويلكردلالاصليلخوبأذخأ

نُمِمَو.زيزعلاهللاباتكلنيرسفملاونيقّمعتملانموءةسوفننمباهولادبعماماهمدقتسا

.۸٤۹رت(جن)مالعألامجعم؛ثارتلاةيعج:رظنا.نيدلابسنةلسلسهيلعتزاج

ذخأ.ةسوفنلُكرَديِإنمزرابدهتجوهيقفملاع:(ه٠٥۲-٠٠۲)٥ط«ليلخوبأ«يلكردلالاص(۳

بحاصةياوربسحهنمذخأوةرصبلايفةديبعيبأبقحهنأرهظيو.قرشملانمملعلاةلمحنع

وبأو«ميسونبنابأ:ذخأهنعو.ءايركزنبىسومو«سناينبدَّمَحُمنعذخأ.تاقلعلا

بتکكيفتاماركهل.نيدلاةبسنهيلعتزاجنّمِموهو.ةسنؤمنباوءداوجانبانارديوفورعم

للصمهلوءةنس١٠٠زهانينسنعيفوتوءاليوطرُّمع.ةيهقفءارآوىواتفوتاقلعملاوريسلا
.١٥9رت؛(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعج:رظنا.هيلإنابسنيراغو
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ٹکدقہدجونإو؛عجطضاادعاقهدجونإف؛هدنعمتل'سناينب نعفشک

.هاطغههجو

ورمعاّمأوهللملعتياَنِإليلخوبأ[اّمأ]:لاقف؟خيشايكلذلعفت:هلليق

.مهتنعيونيملسملاّيذؤيلملعتياَنِإسناينب

يفادئاقوهللانيدبئاقليلخوبأجرخف؛"خيشلالاقكرمألاناكف

نبفلخَبحاصوءنيملسملالعالابوسناينبورمعجرخو«مالسأإلا

.مالسإلايفةريثكاثادحأثدحأوءنيملسملافلاخدقوء"”حمسلا

لكرذديإنمهيقفملاع:(ه٠٥۲-٠٠۲)٥ط«يموفنلايلكردلاسناينبورمعو."رمع":مك(١

مالسإلالعالابوراصهنكلءلاصليلخيبأعمدّمَحُمبينمايبأهيخأنعذخأ.ةسوفن

ةفالخيفيفوت.هلاعفأباهولادبعمامإللاىلعدقنيوةّيفلخلاميعزحمسلانبفلخبحاصف

.هريسيفيروطغبلاوتاقلعملابحاصهرابخأركذدقو«باهولادبعمامإلا

نأالالإ۱۳۰۲/۲ءينيجردلاتاقبطيفو.١/٠٠«ينايسولاريسيفارصتخمربخلااذهرظنا(۲

َنَِوءانهروكذموهامكسيلوليلخيبأدنعنالعتيةسنؤمنباوميسونبنابأامهنيتيصخشلا

.اهظافلأبةصقلايفريبكلاهبشلاعمهريسيفيروطفبلااهركذةياورلاِهِذَم

ملاع:(ه100٥۲-00)٥ط‹يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلايأنبحمسلانبفلخ(٢

نعذخأ.ةيفلخلاةقرفلاهمعزتونيملسملااصعهقشلبّيطلانبثيبخلاببقل.ةسوفننمهيقف

دتشالَو؛سباقوسلبارطنمءزجبلقتساونييمتسرلادضدرت.ةسوفنبملعلاةلمحنعوهيبأ

ىلإزاحناومزهنافەةمواقلابًمُثةّجحلابينوانجلاةديبعوبأهيلاووباهولادبعمامإلاههجاوهرمأ

مجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.دعبايفهنباهتريسيفهفلخو«تامنأىلإهتكرحتتكسف«يتميت

.٤٢٤۳۳/۲۷۳رت(جن)مالعألا
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نونانوييز(وعلاهاتاياويورابخلرفتاقلعملاباتس
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[باهولادبعمامإلاعمستاينبورمعرابخأ]

هللاقف“"تمادياتىلإراسسناينبورمعنأاتغلبوإ|”

-كرثئأوفقأتئج:لاق؟كَمَدقأيذلاام:باهولادبعمامإلا

كبءاجِّإ:باهولادبعهللاقف-هلاعفأهيلعدقنينأدارأ

.|باهولادبعبونذ

[سناينبورمعةافويفمامإلاةسارف]

"”باهولادبعىلإاوؤاجةسوفن/1۹/نمارفننأاتغلبوا

.(باتكلااذههلاوغلب):محللاقفلورمعرمأهيلإنوكشي

نبورمعايهللاانذاعأ":هباتكيفلوقياباتكمامإلاهيلإبتكف)

نموءداهتجالادعبكرتلانموءعولطلادعبلوزنلانمسناي

ىلإعجاركلذو«ريخأتلاوميدقتلاوأراكفألايفبذبذتلانمعونتارقفلاهذهيفظحاليدق(١

ءاهنيبطلخلاعمىرخأيفطقستوةخسنيفةلمجركذتذإ«ىرخأنودةخسنيفحدافلاناصقنلا

.نسحلابيكرتلاوىنعملاةاعارمعم«تارقفلاولمجلابيترتعاطتسملادهجتلواحدقو

.ترهاتةمامإلازكرمنمةبيرقةنيدماهتَأرهظيوءاهبفّرعنمدجأل:تماديات(۲
)م۷۸۷/ه۰۸۲ت)٤ط‹يسرافلامتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع(۳

.هتمجرتتقبسدفو
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نموءنادبألاهيفختقافننمومهتبخدعبنيملسملاضب
.("برابتريغنمءايشألاماحتقا

ءاشنإنولصتالومكدلبىلإهللااشنإنوحجرت|:[لاقوا]

هومتيفكدقوألإهوكردُننأمكنظأامو)لرشمتيفُكوالإهلا

.(هتثجاوكرينأالإ

؟شعنلااذهنمل:اولاقفلاجراخإ|اشعناوأردلبلاىلعاوفرشألمهتَأركذو

.(سناينب)ورمعل:"'اولاق

.هيفمامإلاةوعدبحتلذإهللٌدمحلا:اولاقف

[دابعلابئاصم]

نهودجوفدابعلابئاصميئءاكحلاوءالعلارظن:ليق(و)

يفرقفلاو«بابشلايفتوما":(يهو)نملسداسالاسسخ

(مالآريغيف)ةفرعملادعبةركتلاورصبلادعبىمعلاو«بيشلا

."ةبرغلايفضرملاو

قارفنمللابذوعنداسجألايفروتسمقافننمللابذوعن:[باهولادبع]هللاقف":ك(١

لصألاريغىرخألاخسنلايفدروامانيأردقو."مهتبحمدعبمهضغبو«مهتبحصدعبنيملسللا

.نتملايفهانتبثأفنسحأاهريبعت
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فنلنيو(عدللماتاياوبورابخل]رف(تاقلعملاباتكل

 

[باهولادبعمامإالالئاسم]

:(لئاسمثالثب)قطباهولادبع(مامالا)ىلإ"ةسوفن"تبتكو

؟|رهاطوهلهءءاسنلاسوؤرحوضنيفإ-

؟(اهسأرهنمرْفظَتيتلاةأرملاءاعويفىقبييذلاءاملايفو)-

؟|نايبصلادادميفوإ-

؟(اھنمبتکیيتلالفطلاةاوديفو)-

؟سجناهيفومهلجرأبديبعلاهنجعاذإنيطلايفو-

.رهاطهلك|كلذنإ(مامإلا)"مهدرف

[میسونبنابآصخرولئاسم]

؟ءوضولاضقنُيلهدوهيلاغابصنعلئس)“ميسونبنابأ

وأةعبرأيهوةروكذملالئاسملاددعنمَكِلَدحضتيوءخاّسنلانمةدئازةلمجلاهذهنأرهظي(١

.ملعأهللاو«ثالثلالئاسملاىلعىرخألئاسماودازخاسنلانأوأءةثالثالةسخ

.تسجندقو:مد(۲

.مهيلإ:مد(

ةقثتفمهيقف:(ه٠10-٠٠۲)٥ط:رذوبأيموفنلايوغيولارصننبسنوييبأميسونبنابأ(٤

ذخأ.هنامزريذنهنأبهلدهشويلكرّلاليلخيبأىلعهربكيفملعلاىّقلت.ةسوفنباطقأنمدهتجلاوو

.نيدلابسنةلسلسهيلعتزاجنمم.يحيٌمَأتليسكتوةيناجرألاغروزويروطغبلاتاردس:هنع

وغيوبدجسمدجويو.هئارآوهرابخأنمريسلاوهقفلابتكولختداكتالو.ةسوفنىلعحلفأمامإلاهالو

.٥-۳/٤ء٢رت(جن)مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج:رظنا.ةسوفندهاشمنمهمسابفرعي
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نل(ىلاتاويورالرتاسلاباك
.ال:لاق

؟ءوضولاضقنيلهالفطعضرتةأرمانعلئُسو-
.اہیدٹسارلستنکلوءال:لاق

هيفاهيتأييتلاةليللايفةأرملادقرتال:ةأرملايفنولوقيملعلالهأناكو-

.ضيحلا

ةمالعلاةأرملالعجتنأ|سأبال:لاق|«(ميسونبنابأافصحترو

.”(حابصلادعباهتمالعىلعتّدجوايفمكحتًمُت)دقرتو

كلذدعب"دازمثءاهّسمفدحاودهاشبهتآرماعجارلجريفو-

 

.هيلعتمرح(دق):"نولوقيملعلالهأف؟رخآادهاش

.هيلعمرحتال:نابألاقو

حسموهمفنمهديبذخأفكمفيفدلانإ«نابأاي:امويهلليقو-

(یدا)متفءال:اولاق؟ائيش“كانهمتيأرله:لاقو«هتمامعىلع(هب)

.هتالصلع

ولورطلملااباصأاذإسجنًتالأ)ثارحملالابحبسأبالو:لاق-

.۲/۳٠۲«ينيجردلاتاقبطوء١/١٠«ينايسولاريسيفاهلبقيتلاوةلأسملاهذه:رظنا(١

.دهشأ:مد(۲

.خياشملالاقف:مد(۳

.انهاه:من(٤

EOCCOOOOMOCO00CO0D4
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(اهتإ):نولوقيرلهأناكوضعاهنمرطقييذلارطملاناك

.مهريغوباوذلالوبنماهبيصيابتسجن|دَقا

]يلكردلالاصليلخيبآرابخاولئاسم]

الف«-ملعلاةلمحةسمخلاةذمالت[لا]نمناكو-ىلكردلاليلخوبأ

:هناوخإوهباحصأللاقةافولاهترضح

ام«لبسلارايخو؛جاهنملاحضوأىلعألإمكتكرتامهللاو"
؛كيزنبرباجوءةديعوبأ:رفنةثالثألإقلوسرلانيبوينيب

."سابعنباو

؟مکدنعیلاحنورتفیک:هباحصأللاقهنأهنعركذو

.لاححَلصأ:اولاق

.ءالعلاضعب:مد(١

يبأنبملسمةديبعيبأديىلعاوذملتتنيذلانمليلخابأنأةياورلاهذهبسحرهظي(۲

عمركذُيلهنأريغ؛برغملاىلإملعلااولمحنيذلانموءةرصبلايف(ه١٤٠ت)ةميرك

نبىلعألادبعباطخلاوبأو«متسرنبنمحرلادبع:مهو«نيفورعماةسمخلاءالؤه

دجأملو؛يتاردسلامصاعو«يسمادغلاراردنبليعاسإو«يلبقلادوادوبأو؛حمسلا

اوذخأَنيذلانمةَوأدعبايفهيلعملعلاىّقلتدقنوكينأالإءالؤهعمهركذنم

.صيحمتوثحبديزمّلِإجاتحمرمألاوملعلاةلمحنع

.توملا:مد(٣
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2خوعزمتايوبورابخلرفتاقطملاباتس

اےبينفكيفيعماهوشدوةءارب'يلاوبتكافٌتثماذإف:لاق

.يلاحنم"”نوملعت

.هنفکيف"'اهوّسدومحلرکذاکةءاربهلاوبتکتامالف

نفْدامدعبەرريفشىلع(ةءابلا)تدجّوامتافغلبف

”فرشألضفيأف."مكدنعوهاكاندنعوه":اهيفبوتكم

."”ميظعلالضفلااذهنم

:مهحللاقفلهلإلبجلالهاهداقفلاتالتكالجرنأانغلبو

عمتجاف)هلتقبرمأف(هنع)اوفرصناوهولخدأف«تسيبلايفهولخدأ

اذه(رمأ)يف/٠۷/كيلعاندجوء|خيشايإ:هلاولاقف(خياشلا

|يف|اتتنخو«هقتعتلملفهقتعتنأكيفانوجر:ثالثب”لوتقلا

.يلِإ:ك(١

.مكدنعتبث:مد(۲

.اهوعضو:مد(۳

.لضفأفرشٌيأو:مت(٤

.۸١۱-۲/۷١ءينايسولاريسيفاهلبقيتلاوةصقلاهذه:رظنا(٥

(قىح)هريسيفيخايشلاهركذامو«صنلاهدكؤيامكلذو؛ليلخيبألانبالتق:يأ(٦

.۱۳۲ص

.اڻالٹليتقلا:مد)۷

ل)۸
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.كڭرغبهلتقىلعتنعتساوكعاتدأٹثیحانتعیدو

2ةوعدلإلمأتايلورورابخل)رفتاقلملاباتك

هقتعأنأتف(يئثِإفهقتعأنأمتوجرمكلوقاّمَأ):ممحللاقف

.هريغائيربالجراولتقيفتّيملادالوأموقيف

َنِرَوەةعيدوبسيلف:ةصعيدولايفمكتسنخيِ:مكلوقاأو

كيلإاهمىتأَمُتابصَعريناندكنمذخألجرلشمكهلت

.كدنعاهعدوأو

ةاشةلزنمبوُمإف«يريغبهلتقىلعتنعتسا:مكلوقانو

.”اهحبذينمترمأتئشنإوءاهتحبذٌتئشنإديلا

نالوقاهيفَتةّيطعلاامأَوكرتلاورمألامدلايفزوجيو::اولاق

.زوجيالفعيبلا

4

اَمَأَو

[ميسونبنابأللیلخيبألئاسمواياصو]

ريذنتنأوريذننامزلكل|نابأايإ":نابألليلخوبألاقو

.كانعدوذإ:مد١

...هلثمَنألمكنخأملفانتنخمكلوقامأو:ك(۲

.كل:ك(۳

.اهعدوتساو:مد(٤

.ةيحضلا:مهد(٥

.اهحبذينمرمآواهحبذأ:مد(
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محنوكيكلفنل؛صخرلابسانللتفأ.كنامزلا

(نإفنولاسدبالمهتاقملعلاباولمعاذإ)للادتعارذع

ةّجحمهقافتاو)ءةحار:ليقو.ةمحرءالعلافالتخا .حح

كلنحلصَي”لئاسمثالثيتعذخ:نابألليلخوبألاقو

:(كرخآوكايندرمأل

تنأوتوماككردُي(نأَتعطتسانإف)سرغلابكيلع"

دعبولو)اهرجأ“””لانتكنإف(لعفافسرفغلا)ةرفُحيف

."(توللا

ىلإاوبات(اذإسأبال)؟ابرلااولمَعموقيف:|اضيأهللاقوا

ذلعاومدنو)للا

.(كلذباورفكيالأمهيلعسأبالف)لزوجي

                    

.صخرلالئاسمسانلاتفأ:ك(١

.۲/٢٤۳۰ءينيجردلاتاقبطوء١:ينايسولاربسيفاياصولاهذه:رظنا(۲

اذهنمةثلاثلاوىلوألا«ثالثلاهذهنمنيتلأسم(۲۲1/۲)هريسيفينايسولاركذ(۳

:نتملانملاحأنأدعبةيشاحلايفخسانلابتكوءةيناثلاةلأسملاركذيملو«بيتزلا

."ها.رفكيالنأهاخسفأفابرلاالمعنيذللايفتاقّلعملاباتكيفةروكذمةثلاثلاو"

.اهترفحيفتوملاكردأولو:ك(٤

.كلانيهنِإف:مد(
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تلفبینو(حللهأتايلورورابخ)رفتاقلعملاباتك5ن

هيلعتقفرأاذإ؛ليللابكدبعمدختستنأسأبال:لاقو

.(”سآابالفراهتلاب

.لاقييذلاو:مد١

هذهرظناو.سأبالفراهنلابمهتمدخاوصقتسيملاذإف؛ليللابديبعلامدختسيال:مد(۲

يفخسانلااهركذلبركذتمةيناثلاةلأسملانأريغ(۲11/۲):ينايسولاريسيفاياصولا

المعنيذللايفتاقّلعملاباتكيفةروكذمةشلاثلاو":لاقونتملاىلإلاحأامدعبةيشاحلا

.بيترتلااذهريغبةرصتخماهركذيروطفبلانأاك"ها.رفكيالنأهاخسفأفابرلا

انغلباماذه":مهوقبىرخألاخسنلاو"م"و"د"خسنلايفباتكلايهتنيذحلااذهىلإو

يتلاةخسنلاىتحو"...مويتاقلعملاباتكمت«قيفوتلاهللابوةوعدلالهأرابخأنم

حجريامنأريغديدجباتكوأةلاسرهّنأكرهظياذهدعبو.هبيتةرتيفبطقلااهدمتعا

ىرألاخسلايفتركذدقو«باصكلارخآيفتدرويلاةصقلا؛كلذفال

رابخألاهذهباتكلاممتيلبذحلااذهيفهنيميأ."باتكلارخآنمةياكح":مهلوقب

.تاماركلاوصصقلاورابخألانمةيماتخلا
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ےند9ةوعدلإله)تایازورورابخل)رفتاقلعملاباتك(9بدنوبالو

٦[ةوعدلالهأبهذمةحصڭرابخأوتاداهش]

ميحرلانمحرلاهللامسب

#دمحمانديسىلعهللاىلصو

[ريخلانبدمحمايؤر]

لاقفريخلانبدمحمدنعامويههجوبضّرعتليعامسإنببويأنآانغلب

ءاهنيأرايؤرٌركذأانأف:لاق.ءايركز[يأ]نبليعاسإ:هللاقف؟كدلاونم:هل

.ابحتمداماہثّدحتنأكلتنذأامو

الدئاقعلانألل؛ةديقعتبثتالوانايإديزتالوالعديفتالاهنأرابخألاوىؤرلاهذهيفلصألا(١

تبت ةقلعتمتاماركهذهمّنإو«ةرتاوتمةحيحصهنسنموأهللاباتكنميعطقلاليلدلابالإتبثت

لعبلكتالوقصتالف؛اهنعمهداعتباوأهللرماوألمهاتمامهبةّقواماحصأنايب

ثيداحألاوراثآلابتكىتحلبءريسلاوخيراتلابتكيفةثوثبملاتاياورلاورابخألابلغأرارغ

قيلعتلاوأاهيفلخدتلانوداهفلومفينصتيفيهاكاهضرعننحنوءةحصلاىلإبسنتيتلا

.قيفوتلايلوهللاوءاهريغيفرظنياكاهيفرظنّيلفءاهيلع
نس۶9 ةوارغمنمزرابٌلوصأوٌىقتملاع:(ه٠٠٥-١٠٠٥٤طفشلادبعوبأدمحأنبريخلانبدّمَحُم(٢

لغتشا.دَّمَحُمهللادبعيبأ:نعذخأ.ريخلانبنسكاموخأ؛ملعلاةلئاعنم.غيرأيداوب

هل.فينوةئمىلعتامو؛ترّمعفاهوحلصتساو"ىسيعالت"ويحأنيذلانم.دعبايفةراجتلاب

ء(جن)مالعألامجعم«ثارتلاةيعمج:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفرابخأولئاسموتاياور

۸۹۰ رت
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OEE7 SLA هکم SAZ



A . a e Ae
1 بننير(عدلالمأتايلورورابخلرفتاقلملاباتكر 23

موقاذإفمهروبقنمنوموقيسانلااذإفمئانةليلتاذانأنيب:لاق

؟ككئلوأنم:تلق.ارونًالألتتاضيبسانلانمةليلقةمذرشباذإودوس

.انباحصأمَنَلِاوراشأف

.ينيمينعامهدحأ«نييئاجنيلجرباذإفٌترظنف«مهنيبانأاذإفٌترظتف:لاق

نسحأوهوءاننيد:الاق؟ءالؤهىلإمكلصوأنم:تلقف.يراسينعرخآلاو

.هلاعفأهتكسَمنمالإ«نايدألا

[العمنيزيعملاايؤر]

نمنوضيفيسانلاذِإ؛مئانانأنيب:لاقالعمنبزيعملانأانغلبو

نمنوموقيةوعدلالهأباذإف«ضرألااوؤلمىَتَح«برغملاةيحان

اعمجتیرهدف«٩"تیدبت"ةربقمىلإتابابصنمتابابصملزانم

/۷۱/نيبمالكورجاشتمهنيباذإفءافصاولعجوءاهنمماقاريشك

:نولوقينولئاقوبيخاننيد:نولوقينولئاقاذإو«نيَلقألاونيرثكألا

نمناكوءالعمنبنمحرلادبعوخأ.غيرأنمملاع:(ه٠٠0-٠٠٠0٤طالعمنبزيعملا(١

.تاقلعملاوريسلابتكيفرابخأهل«نيغلينبداخةنتفكردأنيقداصلانيحلاصلا

:باوصلالعلو.ةيئامتامالعهيلعورطسلارخآيفتبتكثيحلصألايفحضاوريغاذك(۲

.تاعامحوأ؛تافارزتافارز

‹يرئاَرجلايقرشلابونجلابترقتبةعماجةنيدمنمبرقلابغيرأيداوندمنم:تيدجت(۳

.نيديدجتبمويلاىَّمَسَت

ARRIETARRO9€5Eيج
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E

3

ريخمتأاننيدلهألمكحو:لاق.عضولملااولصوىحاوُضقناف:لاق

هيفوبوشيفينونّفكتتماذإيأايؤرلاهذهٌتامالعو:لاق.عيمجلانم

‹ناواضيبناتماحمكاقلتيتزانجبمتجرخاذإفرسيألايقتاعىلعزارط

ذإلعةالصلانوديرتمتنأ(نيبفةربقملايقرشىلعنالزنيوناعجريو

اورظتنا:مكنملئاقلوقيف.ةلبقلاةيحاننملاجرةرشعمكيلعملْطا

.هللادنعملسموهولعيلصيلمهنملجرمّدقتيف؛مهنورظتنتفءال

هيلعلصيذلالجرلانأركذوركذاكهتومدنعهتمالعنأركذو

.-)يوازنبدمحموه

[هتيروحعمسابعلايبأربخ]

ء"راردنأ"بناك”سابعلاويأ:هللاقيانباحصأنمالجرنأاوركذو

.مميتفعامهعمرضحتملو«ىحضلاةالصديريراودلاىلإامويجرخف

ترظنتغوفلفءاسلانمواهلعىوهذِإٌلصأانأانيبف:لاق

نمرهظيەنهالهبفرعنمدجأمل:(ه۱٠.00(۱۱ط؛نیوازنبدمحم(١

.نيمذقملالادبألانيحلاصلا

وكبنيدنياخيشصاعم-0£0)١1ةقبطلانم:سابعلاوبأ(۲
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ل

بفاليوووعلل

رسنحانجهنآكاهنيعرافشأو‹©”نينرازيت"رصقامَتأكءاروحباذإف

.ةنحلايفكتجوزانأفغتال:تلاقف.اهنسُحنمارونةعقبلاتألمو

كعميدعومومويلاكللحأال:تلاقف.اهديرأيديتددمف:لاق

.-ةفورعمةيدُكيهو-”"لبطلاةيدك"

وبأخيشلاينلأس”"يلسينيت"ثلصَوَلَف؛يتقونمٌتمقو:لاق

ىاروحلادعومبرق:تلقف«تابللايفركبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلا

.تابملاىلعردقأالف

ءاسلانمتوهدّقيهاذإفةروكذملاةيْذُكلاٌتلصولف:لاق

"ولجأ"لهأءالؤهروجلاَرهظوقَحْلاتام":لوقتيهو

فّرعوأهركذنمدجأملو.هتقووأرهظلاناذأ:ةيربربلابنينرازيتينعت:نينرازيترصق(١

.نالجراووأغيرأیرقنمةيرقبرصقهنأرهظيو«هب

اهتأرهظيو؛هدهعيففلؤملادنعةفورعمتناكدقوءاهبفّرعنمدجأل:لبطلاةيدك(۲

.ةيلاحلاترقتیرقنميأ«يلسينيتنمةبيرقغيرأىرقنمةيرق

ولجأنمةبيرقيرئازجلايقرشلابونجلابغيرأيداوىرقنمةيرق:يلسينيت(٣

.ترقتبرمعاةدلببمويلاىمستو

بونجرمعاةدلبنمةبيرقيرئازجلايقرشلابونجلابغيرأيداوىرقنمةيرق:ولجأ(٤

ىلإلحرلبءهسأرطقسميفقبيملريخلانبنسكامنأحجرياماذهو.ترقت

فيرخرازييذلادلبلادهاشمنمنالجراويفمويلاىلإهحيرضوءاهيفيفوتونالجراو

.رابتعالاوراكذاللةنسلُك
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.-تامفماباةئالثالإكلذدعبثبلامهّنِإ:ليق ِ

[يتولاللامالسلادبعةياور]

نباَلعزاج:لاق"فوشش"بيقاوللامالسلادبعركذو

مهضعبًبسفاموي”ةّطملبتنك:لاقف/۷۲/حوجزأ

تنكيافموقلا»نعلال:لاقفبّذؤممهعمناكوءةّيبهولا

ىلعمهنايدأنوضرعَيساتلاذخأانكسانمانيضقلَةكمب

.ريبكلامامإلا

وأفوسنمهيقفلماعملاع:(ه٠٥۲-٠٠۲)٥ط«يتاوللاورمعنبمالسلادبعو.يتولاللا:م(١

:رظنا.نيغلزنببيبلرصاع.اهيحاونوتريىلعالماعباهولادبعمامإلاهلمعتسا.ةسوفن

.۲/۸۳ءريسلا:يخامشلا

.موجرانيا:بيترتلاومد(۲

ءنادلبلامجعم:يومحلا:رظنا.مظعألابلانمبرغملاىصقأبةليبقلضرأ:"ةطمل"(٢

٥/۲۳.
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نيد"ضرعف"نيغلزنببيل:هللاقُيمهملجرماقف
(ٌيوقلا)هللانيدةفاذكه:لاقفهسأرمامإلاهيلإعفرف

يلعلا(نيلاعلاٌبر)قدمحلاوقدمحمهبءاجيذلا

."”ركلا

.(قيفوتلاهللابوةوعدلالهأخياشمرابخأنمانغلباماذهف)

ملاع:(ه٠٥۲-۰٠۲)٥ط؛نيغلزنببيبلو.هظفلبينايسولايفهركذو.بيبأ:مد(١

دّمَحموانأالول":لاقذإباهولادبعمامإلاةداهشبةورثلاعساولضفيخسهيقف

يفكيوفيضلايرقيناكوء'"..نيملسملالامتيببرخنيغلزنببيبلوىنرجنب

‹(قح)ريسلا:يخايشلا:رظنا.تاقلعملاوريسلابتكيفرابخأوتاياكحهل«يناعلا

.۱۲-١۱۲۳ص

.بيبأضرعأف:م(۲

رخآنمةياكح"اهتأركذو«باتكلاطسوىرخألاخسنلايفتبتكةياكحلاهذه(

اهتىضوميفكلذىلاترادقوباكل

eی2
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تاقلعملاباتكلةلماشلاريرامغلام4هلىناالونريد

احصلالاوقأدساناثيداحألاسرهفت

ترعشلاتاييالاسرهفت

مالعالاسرهفت

نكامالانادلبلاسهن5
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3متاقلعملاباتكلةلماشإلار

تانالاسین

ةرقبلاةروس
۸«َنِضالاَلَعلإةَريَكَلاتو7

الوضيِحَمْلايفَءاَسْنلااورباو٢
ُبىّنهبىعهوب

S7ص

TTُهونقنرهطتدِ

نيلوحنهَدالوأنضربتاَدِلاَوُلاَوِو۳

Aهنلماک

دَراناطخأوأانيننإانذخاَوَتالانبر#٦

ماعنألاةروس

9«ٍتّيَمْلاجرْعَوِتّيَمْلانميلاحر4#

ODOO
EEA

 



فارعألاةروس

لعكتيفطضاينِإىسوُمايلاَفو¥و٤

امخفيمالكبَويتالاسربساَنلا

اَتنيكسَرُهْنُمةدحاَولكتناول١
-ص

e2 4
£ ٥F۶سەگےروورo1و

اندیانعطقوهنرکاهنیار

7ص2س0

ِلوألراعْمهِصَصَفيفناکدلو١

EEE «باَبْلَألا

دعرلاةروس

و مُكَلَعمالَس*بابلكنممهْيلَعل٤۲-٢
aراذلاىّبقَعَمُعْيَفمتربصب

رجحلاةروس

الإ[َنوُعَجَأ]ْمُهَلُكةَكِيالَلاَدَجَسَف٠-٠

۱
eوسریهوسرحم
Aری4
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A

لحنتلاةروس

aىَملَعردفااكولادْبَعل

ءارسإلاةروس

لايفمهالومدايِداَنُمَرَكدلوع

ِتاَبيطلاسمِهاَفَرَرَولاَ
ص

....الیِضْفَتانقلنمرشکلعمهاَنلضف

فهكلاةروس

كبَردنِعريحتاحلاّصلاتايِقاَبلاَول
:میرمهروسيوئالمرونا

دنعيحتاحلاصلاَتاَيقاَبْلاَو#٦
اهادرمرخواباوثكبر

هطةروس

إِمَعَوَنَماَوباينداَفَع4َ

esereooo ee *#یدَنهاثا

نونمۇؤماةروس

a€ةلجَومىولفواوتآامنونوَنيِذَلاَو

OEODOOA000O09010
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صصقلاةروس

ڪg°دسسورر

هيعضْرَأنأىَسوُمٌمألإانيحوأول۷

يفامتالَوميلايفهيفاهيلعتخاد

ِو
ANEه“َنلَسَرْلا

توكنعلاةروس

مُهَيِدهَلايفاوُدَماَجنيَو4
Aنلبس

ًابسةروس

CRN

±هووبےک24

َوُهَوُهَملُعوهفيمنُممتقفنأامو۹#
EEE«َنقزاَرلارخ

صةروس

[َدوُعَحَأاْمُهَُككيلاَدَجَسَ»٤۷-۳
۴F«سيلبإالإ
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1تاقلعملاباتكلةلماشلارامغلا9و

رمزلاةروس

4Aضْرَْلاَوِتاَواََملاديِلاَقَم۳#

رفاغةروس

WTْمُكَلْبِجَتْسَأينوعذا۹۰

یروشلاةروس

4Aضْرَأْلاَوِتاَواََملاٌديلاَفَمِم١

فرخزلاةروس

و.
اَمَواذهانآخسسی

‘
n َناحُبُس۱۳

انقمهَل

فاقحألاةروس

„°>2ورروەس
۸«ارهَشنوثالثهلاَصفَوهلم\٥

ًابنلاةروس

VT«ًاسابِلليلااْلَعَجَو۱۰
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رجفلاةروس

*ةيمطملاسفتلااهُياابي٢۲#-۷

YYةيِضَرَمةيِضاَركبَرلِيعجزا

سمشلاةروس

۹ەگامارفَتَواكروُجفاهملافو۸#
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اهيِفحورلاوهكئالملالزنت*رهشفلا
۶7جڪو5سدار

يهمالس*رمالکنممرند
TEV NVa± رْجَفْلاعّلطَمىح

صالخإلاةروس

ُدَمَصلاهكللاحالاوُملقول١٤

هةلنكياو#ذَلوُياَودليأ#
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TEVOV¥ ٌدَحَأاوفك

 



ےرایمراہورامرارامورام
ACPIYaCYرتأباع:أمراهفلاACNCS 2S
ایاقلمملاباتكلةلماشإار)لت

نبال(عضومهلانإف؛ئنبيوفكلذلىعفدا»

OTeدوعسم

۱6«ماَماللالإلإالصالفدجسلملايةةالصلاتبق5اذإ»

لمعةرخآلايفمكبغريو«هتيؤرهللامتركذتنملإ

WP«هقطنممکلمعيئدیزیو

نینثانیبحلصآنلْیَمشماءاضیرَمرزالیَمشما

O«هللايفكاحخأررلايمأةثالثشما

Te»الرمةانمتتأوبنوكامنَباَطَوَتْبِطْنَأ»

و Eء

Ê«اًذكَكهباوُعنصاَفاهنم
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VTربعامتلوتّفلَواماكءاَهيَلَعدروايَلَعدلائل»

ل«اهجّيالفادانزوًةرفشلمحتةجعناهتدجونإ
۳منغلاةلاضنعه#لئس

ةدابعهُموَنوليلههحاَيصو؛ٌحيبسَتضيرملاني"
مًِ

EE«هللالیبسيفهمدبطخشتملاک

؛مكيلعفحنافمکنمهذخآسیلوسمُخبينوتیاا

YYO«ةنيدملايفنيرجاهمللعفنأو

ءابيلافرح

WWE«سُحلعمالسإلايبا

ءاحلافرح

EE«سانلابنظاُءوُسمزحلا»

Êس2 <oِ
7 َلالَحْلا» تاماشتمرمآكلذنيبو7مارحاونيب

VOees«سانلاسميشكاهُمَلْعَيال

ءاخلافرح

REEَةَلْبِقلاهبلبقتساامسلاَجملاُرْبح»
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لادلافرح

هلوسرلوهلهلل:لاق؟هللالوسراييهنل:ليق.«انالَتاًكاَثةَّحيصْنلانيدلا»

WU«نيملسملاةةَماَعِلَوهباتكلوهنيدلو

تحبذعلكلامنببعكةيراجيف«اَهِلكَأبهرم

PAاهاعرتتناكةاش

نمو؛هضرعوهنيدلًاربتسادقفتاهبشلاىقتانمف»

كلملكلنإوالأ.هيفعقينأكشويىمحلالوح

VE«همراحهللایمنإوالآیم

فاكلافرح

E«َتيمنأامعدو«َتيمصأاملك»

ماللافرح

۱۹«نىلافذاقلايفلإًدحل(

۷Y«1[املاملامنياقاينّدلاَوريداٌلازيال»
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 كشرعةلحوكتكتالمدهشأوكدهشأنإمهلا

تنأالإهلإالنأ؛كقلخعيجوكلسروكءايبنأو

كدبعادمَحُمنأوكلكبرشالكدحو

NVA«كدنعنمقحهبءاجامو«كلوسرو

|اَدِإواتقدَصفتلقلَكرحبيتَبلاَرَتْنَل»

e,E«تمحرفتَمحرتسا|اًذِإو|«تّلدَعحفتَمُكَح

YW«نيلسماروُمأهُمأنمنمسيلا

س«انمسيلا

ميلافرح

.۽ع9>

هتذخأمالقألاهتكرتام«لوقيامرخآلللوألاكرتام»

DOب«لاثمألا

J ًك4 مهُرایخأصخريملامومهَراُجفمهراربأمظعيملام»

24سسءَ اَدإفمهِئارَمَأىلإمهواَرُفلميلاَمومهراَرشأل
س۱صصصےس۰س

سانلاوةكئالملاوهللاةنعلمهيلعفكلذاولعف

WVا (نيعمحج
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ووی(تاقلعملاباتكلةلماشلايرامغل)تافا

قفاتمو«هدىسحينمؤم:دئادشسمننيبنمؤملا»

ولِضُبناطيشوهلتقَيرفاكوضي

A«هعزانت

WV«نارفاكهيلعًايركاّنلاوهلسيلاميِعَدّلا»

نفةعاجلامزليِلفةَنَجْلاةحوبحبكسينأدارأنما

WN«دَحبأنينثالانموهوءكحاولاعمناطبشلا

نیاٌرشهُدَعناگنمو«نوُبفَموُهاَموَيیوَتسانم
يفوُهَفةَدايزلايفنكيأنمو«نوُشلَموهفهموي

a«ەلرختوملاقِناَصقنلايفناكنموءِاَصقنلا

هنعهللايضرسانلاطخسبهللاءاضرسمتلانّم»

سانلااضرسمتلانمو«سانلاهنعىضرأو

TOV«سانلاهنعطخسأوهنعهللاطخسهللاطخسب

نعَربصنموءانتنجىلإلصوانتعاطىلعربصنم»

انتّبحيفربصنموءانتمعنىلإلصوانتيصعم

ءانبرُقىلإلصوانبىلعربصنموءانيلإلصو
نيبامءةجردةئمئالثهلفةبيصملاىلعرصنمو

نمو«ءضرألاوءايسلانيباكةجردلاوةجردلا
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جدلانيبامهةجردةثمتسهلفةعاطلالعرم

ءضرألاموتىلإءايسلانانعنيباكةجردلاو
نيبامءةجردةئمعستهلفةيصعملانعرصنمو

موتىلإءايسلانانعنيباكةجردلاوةجردلا
اا«ضرألا

VVE«باتکلهآةّمألاهذهنحنا

يلامةظفاحيلةّرابخةخابطاهتأل؛امفربصأمعنا

«رانلانيبوينيبامتس«يدلولنّيصءيايثلةلاشسغ

Oرمعل

د«دحاَولیگینتعبنعفىف»

AR«نجتلابرمأوحّبذتلاوحُمقتلانَعىهن»

واولافرح
9

MES«ةلَهَعَوةنبحعةلحبَمدَلَوَلا»
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ةيرعشلاتايبالاسف
ادصاحترصبأوعرزتملتنادإ

بّعحصَمنبتوعديلجرتّرَدخاذإ

اهفورصنمهبايندلاْنِذَوُناب

ةداعسةانألاونميقفرلا

هشطَعَلاَطنَمنايرلافرعًيالف

HDCK CKD CHDK3CK CK

۷٠٠...رذبلانمزيفطيرفتلاىلعتمدن

٢۲۸۹....اهروتفًالجأهللادبعلقنو

۲۲۱...سيسخلارشبلانمسانيفو

.Yeeحوروةراتودغيلاملاو

۲۷۳...ميقتسمدراوملاجوعااذإ

۲۲۱...رورسلاامنويلٌسنألامادف

6£.....ارابكإنربكأاذإءاسنلاينآالو

.TWانزتاامهللاوالفاكيشوىنفي

۰٥۲۳...عضويةعاسلفطلاءاكبنوكي

۲۸۰....اناطیشنیعبسنمثبخأسفنلاف

۱۲۹...قرخأولاجرلابحبقأشيطلاو

۹٦....عئاَجوهنَممناَعِبسلافرعيالو

RABYCS6¥CH) BE enرeASAERRR YO ROSNER



ةجاحيفجّجدمفلآراسول

هشهاردتلقنإُرَفُشءرملا

ىلابأالفنامزلاىنبدأو

اهتإفاهنمهيكبيافًالإو

+:
مهيرأنيتماشلليدلجنو

اّيحتمداملئاسبتسلو

ينسنؤۇيخآىلعيسفنفهاي

بهذلايوذايندلايفٌسانلامّظعُي

SRNقاقلعملاباتكلةلماشلارامغلا

- Aۉ„m lee

رادلاةبوبحبنعَبلغَتنوفي

قفَّرَتييذلاالإاهضقيل

بّسحاذناكنإهعفنَيسيلو

1و..و
روزآالوزازاالفترجه

عسوأوهيفوهام(عَسو)أل

ASS4

ات3(
T٣ ....

TY...

۱۳۹...

VW ..

TY...

Yo ....

۹٠٠.....عَضعَضََأالرهدلابيرلين

ريمألابكروأشيجلاراس

ربصلاكربصلاَراصوءازعلالح

TW...

.١۱۳

.Veبدألاوملعلالهأبنورخسيو

RTEf
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CHAD CKHD ( OHOFO

مالعالاسهن

فلألافرح

PaOECW رذوبأ«يوغيولاسنوييبأميسونبنابأ

Aa لهسوبانموميهاربإنبنالسنبميهاربإ

e-oe. ريصبلاليعاسإوبأ«يتازلايدوكطملالآلمنبميهاربإ

NEF رکبيبآنبیینبمیهاربإ

VE قاحسإوبآ«ينالجراولافسوينبميهاربإ

NEحوجزآنبا

VOشوقرنبا

WTيتاوللامالسنبا

YPناکشمنبا

يدوكطلملالآلمنبميهاريإ=ريصبلاليعامسإوبأ

NESSيناعلانسحلاوب

UEيغاوزلاريخلاوبأ

ب.(لوهجم)سابعلاوبأ

TOAPENAaaaيلمنلايغاوزلاىیحينبركبوبأ
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EAتشلنورد

PeoENNVىلكردلاليلخوبأ

TANىسوفنلاىسرافلالهسوب

EW4YEنارمعوبآ

YETNOTىليمنلاورمعوبأ

VVNقازملاىفردلادانمنبیسیعوبآ

٣نسوع

٥١۱۲١٤۱١٥٠-١۱۲«١٠٥.....سابعلاوبا«رکبنبدمحمنبدما

T\. Y٦ YY «\Vo «No

VATفسوينبدمحأ

PoEeeaeساَبَعلاوبأءينيجردلاديعسنبدمج

ARSEسيقنبفنحألا

TOEيطاطخألا

Eرارجزأنبسيردإ

DESEلَامدآ

EEE(ةيتكم)رابزأ

EAsرکبنبدّمَحُمنبدمحأسابعلايبأنبقاحسإ
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WONرهاطوبا«ءايرکزي NE

Oاطسرفلاركبنبدمكنبدحأنبليعامسإ

AVaeمیهاربإوبآ«يراوملایسیعنبریدیينبلیعامسإ

0كاطلانبحلفأ

VWهةباهولادبعنبحلفأ

۹قادمتلانابلأ

VENANON(بطقلا)شيفطافسوينبدمحم

REقالاينامزیلاءايركزنبیسومنارمعيأنببويآ

FeVناےلسوبأ«تامزیلالیعامسإنببوي N ET-NEo AENe,

ءابلافرح

WEترامةربحب

Nيداربلا

Aيمَلسألاقشاَوٍتنبعور

WOفتسروزب

۱يئاطسرفلافسوينبركبيبأنبركب

MAEeeeحلاصوبا«ينسارهيلامساقنبركب

YET eYWA-YWY
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CG تسب EE
ءانلافرح

WP تنومرات

AEبلقلامآ«ةروصات

Boaيتوبآينايسولا(يلمت)يلمات

REنازاجوبأ«يفزنزلاسیتکت

VENEVربجموبآ«يغاوزلايتازملاهيلومنبنيزوت

ءاثلافرح

۸يفرطلا(سوليس)نولهسنببوقعينبتباث

ميجلافرح

WoTNVيدمحيلاديزنبرباج

WEرزرزنبمالج

DEدمَحُموبأ«يتازملاينودملالامج

|يلعيبانبيلعنبنوٽج

OOحلاصوبا؛نايرمينبنونج

ءاحلافرح
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N۷يبعصملادوادنبفسوينبدمحمجاحلا

ELEERSثراحلا

YAفسوينبجاجحلا

۹۸Nتباثنبناشح

REESEتوانباتنبدامح

CTينالجراولايسوفنلاريغملانبوح

CEيازمايالسولاةداعسنبوک

TRBةمحروبأ«مساقلانبينينح

ءاخلافرح

AT نورزخ

T۸۹دمحموب«2همتلامیهاربإنب۰7 sessooe eee oes

YTVeeيرفاعملاباطخلايبنبحمسلانبهلخ

aينيمزلاءايركزنبیسومنارمعيبأنببويانبةفيلخ

YAYeeeناّسحوبأ«ىئاطسرفلالالمنبناریخ

االادواد
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ننننن(تظلباكلاراملا
TVAلهسيبانبدواد

۹ينساریلامساقنبرکبحلاصيبانبدواد

۱۲۸٥٥٦٠١٤۱۹٢٢٤۲-٢٦۱۲۹.....نايلسوبأ«فسویيبنبدواد

Êینالجراولادوادنببوینبدواد

YAT-YAOeنايلسوبآ«ينورابلانوراهنبدواد

N۹شاقد

DEESيقزملا(ريخلا)ربجنبسانود

ءارلافرح

YYورمعوبأ«ينامعلايديهارفلابيبحنبعيبرلا NY aaa

يازلافرح

Toییوب«ينساربلارکبيبنبءایركز PoE NEV aan

ENTaaaيجيوباءينساريلاءايركزيأنبءايركز

TooTooينغلادبعنبروصنملانب ءايركز

(-Eییجیوبآ؛زانرجنبءایرکز

TOeیوبآ«ينسارهيلاروسميبانبلیصفنبءايركز

اءاخيلز
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نيسلافرح

WEيسوفنلاهللادبعنبناميمجس

Aوافينبدعس

VSSمیهاربإنبدیعس

AOTحونوبآ«ليغنزنبدیعس

Oيغاوزلارامعنبديعس

YEدّمَحُموبأ«يسوفنلايوغيولاسنوييبآميسونبدیعس bee,

TNحونوبآفلينبديعس AVAEE

VAينيجردلاةملس

VENAلَاناےلس

AEعيبرلاوبأ«يسوفنلانوقرزنبنايلس

PT[عيبرلا]وب«نيِرُمَرنبنايلس

FETEaaعيبرلاوبأ؛ناّسحنبمالسلادبعنبنايلس

,OPعيبرلاوبآ«يتازملايسانطفلاركاشنبهللادبعنبنايلس

افلخینبيلعنبناےلس

EREيجيوبا«يسورشلاسوطامنبنایلس

YAYعيبرلاوبأ«يتولاللاينورابلاىسومنبنايلس NEV eee
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.۸O۸neعيبرلاوبأ«ينيجردلاينيغلزلارمعنبىسومنبنايلس

VTVOرزخوب«يرُمْدلافلخينبنايلس

Oعيبرلاوبأفلينبنايلس NAV NAO aaa

TYVY-Y 1V «Yo NAY

Waيثرفلاييمتسرلاحلفأنببوقعينبنايلس

YASفلمنبنسادمس

WEبیبحنبسانلاديس

EESيخامشلا

REEجاحلبخيشلاريكبخيشلا

YWدوعسموبآ«یسیعنبرباص

FeoPNليلخوبأ؛يلكردلالاص NAVYae

۳حلفأنبحلاص

NVANVدوبعنبحلاص

۱۹يدهمنبحلاص

۱يلعلحلاص

ECEOCK) CHOCAIOOKCKCR EFCC
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YNمساقلاوبأ«يتازلارمعنبميحرلادبع A AVA AA anan

\VA-\VV NT NEO NYE eee ميركلادبعنبمالسلادبع

EEEيتاوللاورمعنبمالسلادبع

TVAباطخلاوبأ«يتازملانوجزويبأنبروصنمنبمالسلادبع anne,
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LALEفورعموبا«داوجنبرایو

SEERدمحموبأ؛ينساربلاحلاصيبأنبنالسيو
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ير٤تل28(تاقلعملا(باتڪلةلماشلاراهفلاین 5

يالجراولايتازملانوفلخنبفسويبوقعيوبأ؛نوفلخنبا۲

ةعبط«يمانلاةفيلخورمع.د:قيلعتو:قيقحت«نوفلخنباةيوجأ:(ه٦ق)

.م٤۱۹۷ه١/١۱۳۹ط«نانبل«توریب«حتفلاراد

¬

0

س

3

ت)ركبيبأنبدمحمنبدمحأنيدلاسمشساّبعلاوبأ«ناكلخنبا.۳

دبعنيدلاىيحعدمحم:قيقحت؛نامزلاءابنأونايعألاتايفو:(ه١

.جم٣م١٤۹٠رصمءةضهنلاةبتكمديمحلا

ت)يبطرقلادشرنبدمحمنبدمحأنبدمحمديلولاوبأدشرنبا.٤٠

.توريب«ركفلاراددصتقملاةياهنودهتجملاةيادب:(ه٥

تاقبطلا:(ه۲۳۰ت)يرهزلادعسنبدمحمهللادبعوبأدعسنبا.٥

.ه٥٤٤۱ط«تورببءرداصراد«یرکلا

:قيلعتو:قيقحت؛نييمتسرلاةّمئألارابخأ:(ه۳ق)يكلاملاريغصلانبا.١

‹؛توريب‹يمالسإللابرغلارادزاحبميهاربإذاتسألاورصاندمحم.د

.م٦۱۹۸/ه٦١٤۱نانبل

سلدنألارابخأيفبرغملانايبلا:يشكارملادمحمنبدمحأ«يراذعنبا۷

.م١۱۹۵ط؛توریب«رداصةبتكم«برغملاو

REEFSESCYAKD CYR “^ 1013 613 C1066D 61DF ا MR Cot,
9 ر.2ی a ابی12(مم SAAR



, ۱ ٠ASAa
نننينرتطلبكلاسل
يركسعلاويسايسلامهرودورزخرونب:(رصاعم)دَّمَحُمةريمعنبا.۸

ةرازوتاروشنم«بابشللةيخيراتلاةعوسوملاةلسلس«يبرعلابرغملايف

.م١۱۹۸«رئازحلاءةيعبطملانونفللةينطولاةسسسؤملاةعبطءةفاقثلا

ء؛يمالسإلابرغملابةيبهذملاةكرحلايفةتانزرود:دّمح«ءةريمعنبا.۹

.م١۹۸٠ط«رئازحلاءةياغرةدحو«باتكللةينطولاةسسؤملا

ءفراعملا:(م۸۸۹/ه٦۲۷)ملسمنبهللادبعدمحموبأءةبيتقنبا۰

رصم«فراعملاراد«برعلارئاخذةلسلسءةشاكعتورث.د:قيقحت

.م۹٦۱۹ط

:(ه۷۱۱-١۳٦)يراصنألامركمنبدمحمنيدلالامج«روظنمنبا.۱٢۲

.جم١٠؛توريب؛رداصراد«برعلاناسل

معنملادبع:قيقحت«:اعدلاحرش:(ه٥ق)يناعلادمحم«فاّصونبا.٢۲

.ج۲م۱۹۸۲«نامعةنطلس؛ثارتلاةرازو«رماع

وبأمامإلا:(م۱۹۷۳/ه۱۳۹۳:ت)ىسيعنبميهاربإ«ناظقيلاوبأ۳

‹ناظقيلايأمجارتةلسلس«يسوفنلايئاطسرفلاركبدمحمهللادبع

.ق1۹‹م٦۱۹۸-ه7١٤١٤1ةقرارقلا

ةعبطملا؛هتايحراوطأيفاشابينورابلاناميلس:ميهاربإ؛ناظقيلاوبأ.٤

.ج٢م٦١۹٠/ه١۱۳۷رئازجلاةيادرغءةيبرعلا
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rs39(تاقلعملاباتكلةلماشلاراهفلا

عيمجىلعدرلا:(م۹۹۰/ه۳۸۰:ت)فاتلزنبالغيءرزخوبآ.٢٥۲

:هعجاروهيلعقلعوهلمدق«يمانلاةفيلخورمع.د:قيقحت‹نيفلاخلملا

عبط).نوقرم؛وممنبدمحأجاحلاموركوميهاريإنببدوعسمدیعسجاحلا

.(م۸٠٠۲/ه٩۲٤۱نامعةنطلسبيرماضلاةبتكمبارخؤم

ةريسلاباتك:(ه١تايالجراولاركبيأنبيجتايركزوا.٢

رئازحلاءةيعماحجلاتاعوبطملاناويد«يبرعلاليعاسإ:قيقحتءةمئألارابخأو

.م۲/۱۹۸۲ط«نانبل«توریب.يمالسإلابوفلارادبميطو.م1

سيردإنبهللادبعنيدمحمهللادبعوبأ«يسيردإللا.۷

هرشن؛سلدنآلاورصمونادوسلاضرأوبرغملا:(م١٤۱۱۳/ه۸٤٥)

.م۱۹۱۹مادرتسمأءةيقرشلاةعبطمءةيوخيدريزود

ضوعدمحم:قيقحتءةغللابيذمت:دمحأنبدمحمروصنموبأ«يرهزألا.۸

.م١/۱٠٠۲ط«توريب«يبرعلاثارتلاءايحإراد«بعرم

ءحتفلارادةعبطم«ليلعلاءافشولينلاباتكحرش:دمحما«شّيفطا.۹

.نانبل«توريب(م۱۹۷۲-ه۲/۱۳۹۲ط

بهذلا:(م١٤١٤٠/ھ۱۳۳۲:ت)بطقلا«فسوينبدمحما«؛شيفطا.٠

.رئازحللاةنيطنسقءيمالسإلاثعبلا؛صلاقلاملعلابهونملاصلاخلا

OOOCDCOEDE 2 5¥ORSONoRPERELD
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(ك9

اهعبط«بازيمينبخيراوتضعبيفةيفاشلاةلاسرلا:دمحما«شيفطا.١

.ةيرجحةعبطءوشعحلاصجاحلانبدمحمجاحلا

ةيضابأإلانيبقرفلا:(م١۱۹۱ت)ميهاريبإقاحسإوبأ«شّيفطا.۲

.م١۱۹۸/ه٤٤٤۱«نامعةنطلس.يورةماقتسالاةبتكم«جراوخاو

وبأعبطوحيحصتج٢ءعرفلاولصألالماش:دّمحا«شّيفطا.۳

.ت.د«.ط.د«شّیفطامیهاربإقاحسإ

هرکفوينالجراولابوقعيوبأ:(رصاعم)حلاصنبىفطصموجاب.٤

ءةيمالسإلامولعللرداقلادبعريمألاةعماجريتسجامةلاسر)ءيلوصألا

‹ناعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوء١ط.(م۱۹۹۲ةنيطنسق

.م۱۹۹/٥

وسAReی

Oن تاقلعملاباتكلةلماشلاريرامفلا

ةيمالسأإلاروصعلايفديرجلابةيضابإلا:(رصاعم)حلاصةيجاب.۵

/ه١۱۳۹ةنسسنوت.عيزوتلاورشنلاوةعابطللةمالسوبراد«لوألا

.م٦

ةّمئأيفةيضايرلاراهزألا:هللادبعنبنايلسعيبرلاويأ«ينورابلا.٦

.نامعةنطلسءيموقلاثارتلاةرازوءةيضابإلاكولمو

‹سنوت«ةماقتسالاةبتكمءةيضابإلاخيراترصتحم:نايلس«ينورابلا.۷

.م۱۹۳۸/ه۷
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A 2 8 1 ۱ 7 لFR(تاقلعملاباتكلةلماشلاريراهفلا)یدبا

هباتاقيلعتنيبوةماعلاملسةلاسر:ىجنيللدبعورال.۳۸

3و
5eك

n

6

.حاجنلاةعبطمءاشابنايلس

ءةرارقلا«ثارتلاةيعمجءةيمتسرلاةلودلا:ريكبنبميهاربإزاحب.۳۹

.م۱۹۹۳رئازحلا

هشماہبيراخبلاحيحص:ليعامسإنيدمحمهللادبعوبأ«يراخبلا.٤٠

صمةرهاقلارهزألاقيفوتدومحمةبتكم«يدنسلاةيشاح

.جمام۹۳۳/ھه۲

رهاوجلا:(م١٤٠/ه۸ق)ميهاربإنبمساقلاوبألضفلاوبأ«يداربلا.١

.ه١١۳٠ةنيطنسقةيرجحةعبط«تاقبطلاباتكهبلخأاممامتإيفةاقتتملا

دبعرابعيبالزجوملابقحلمءانباحصأبتكدييقتيفةلاسر:يداربلا٤

رئازجلا؛عيزوتلاورشنللةينطولاةكرشلا«يبلاطلارابع.د:قيقحت«يفاكلا

.ج۲

.توريبةفرعملاراد«فراعملاةرئاد:سرطب«يناتسبلا.۳

نسحلايبأعماج:(ه٥ق)دّمحنبيلعنسحلاوبأ«يويسبلا.٤

.م١۹۸٠‹نامعةنطلس«يموقلاثارتلابةرازوجم٤«يويسبلا

RYOCOEKSON HD CFD FFD EHD EFS CD CKD. E eA2 ۳۷ Rr5 سر EEr ې
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ضعبخيراتيفنايعألافاحتإ:دماحنبدومحنبفيس«يشاطبلا.٥

-ه۹/۲١٤٠طةضهنلاعباطمم۱۹۹۲-ه١/١١٤٠ط«نامعءالع

.ج٣«نامعةنطلسءةينطولاةعبطملاراشتسملابتكمرشنم۸

:(م١١۱۲/ھ۹۹٥:يفٌيح)يسوفنلادمحمنبنيرقم«يروطغبلا.7

نمةروصم«؛ثحابلاةبتكمب(ةروصمةطوطخم)ءةسوفنلهأةربسباتك

نينثالاءاسماهخسنمَتأءةرارقلا«يناولعدوعسمنبدمحمنبميهاربإطخ

بوقعينبملاسخيشلاةخسننمم١۱۹۸يام١٠/ه١٤١٤٠بجر٥

.مس٢۲×۱۷:ساقم«يبرجلا

ءةيبرعلاةعبطملا«ديزنبرباجمامإلاهقف:(رصاعم)دمحمىي«شوكب..۷

.م۱۹۸۸-ه۸/۲٨٤٤۱طںئازجلاةيادرغ

ةينطولاةكرشلا«هتفاقثوهخيراتيبرعلابرغملا:(رصاعم)حبارءرانوب.۸

.م۱رئازجلا«عيزوتلاورشنلل

قيقحت«نييبتلاونايبلا:(ه٥٥۲ت)رحبنبورمعنامثعوبأظحاجلا.4

.جم٢م١/۱۹۱۸ط؛توریب؛بعصراد«يوطعيزوفيماحللا

مولبدءةيضابإلادنعةديقعلليراضحلادعبلا:تاحرف«يريبعجلا.٠

رئازجلاءةرارقلا«؛ثارتلاةيعج؛جم٢«؛سنوتءةقّمعمتاسارد

.م۱۹۹/۲ط

ORO
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ةعبطملاءةبرجيفةيبهولاةيضابإلادنعةبازعلاماظن:تاحرف«يريبعجلا.١

.م١۹۷٠ةنس«سنوتءةيرصعلا

ليلدوحنءديعسيمعخيشلاةبتكمتاطوطخمسرهف:ثارتلاةيعج.٢

.م١۱۹۹رئازجلاءةرارقلا؛١مقر(ففصم)««بازيميداوتاطوطخم

رئازحلاءةرارقلا«((برغملاءزج)ةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعج.۳

.ج٥ءةيبيرجتةخسنم٥

.د:قيقحت«ناَرفءالعةبوجأ:فلخنبراًهقلادبعوىتفنبوانج.٤

.م۱۹۹۱ءةنيطنسق«؛ثعبلاراد«يالطدمحمميهاربإويمانلاةفيلخورمع

خيشلاءارآلالخنمةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نودعنالهج٥

.ت.درئازحلاءةرارقلا«ثارتلاةيعج«شّيفطا

ةلودللةّيجراخلاتاقالعلا:(رصاعم)فسويميركلادبعتدوج١

.م١۱۹۸«رئازحجلا؛باتكللةينطولاةسّسؤملاءةيمتسرلا

تاريخلارطانق:(ه٢۵۷:ت)رهاطوبیسومنبلیعاسإ؛يلاطيحلا.۷

ءط.د؛يمانلاةفيلخورمعروتكدلا:قيقحت(نايإلاوملعلااترطنق)

.م۵٦۱۹/۵٥

.طملايلكبنمحرلادبع:قيقحتمالسإلادعاوق:ليعاسإ؛يلاطيحجلا.۸

.ج٢م١۱۹۷رئازجلاةيادرغءةيبرعلا
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ء٤طماعلارئازجلاخيرات:(رصاعم)دّمَحُمنبنمحرلادبع«؛يلاليجلا.٩۹

.ج٤م١۱۹۸/ه١٤١٤٠۱تورببءةفاقثلاراد«ةديزموةحقنم

ةيعامتجاةسارد«بازيمينبخیرات:ریکبنبفسويءدیعسجاحلا.٠

.م۱۹۹۲ةيبرعلاةعبطملاةيسايسوةيداصتقاو

لوصأيفةيضفلادوقعلا:(رصاعم)نايلسنبدمحنبملاس«يثراحلا.١

.م۱۹۸۳/ه٤٤٤٠ط«نامعةنطلس«يموقلاثارتلاةرازوءةيضابأإلا

برغملابةيمتسرلاةلودلا:(رصاعم)روتكدلا«ىسيعدمحم«يريرحلا.۲

-١٦٠)سلدنألاوبرغملابةيخيراتلااهتقالعواهمتراضحيمالساإلا

.م۱۹۸۷/ھ١٤٤٠«تیوکلا‹ملقلاراد۳ط(ه٦

:(ه٦۲٦ت)هللادبعنبتوقايهللادبعوبأنيدلاباهش«يومحلا.۳

.م۱۹۷۹؛توريبرادرشنلاوةعابطللرداصراد«نادلبلامجعم

ثارتلاةرازو«ىرغصلاةنودملا:مناغنبرشبمناغوبأ«يناسارخلا.#٤

.ت.د‹نامعةنطلس«يموقلا

رادء؛يمالسإلاعيرشتلاخيرات:(رصاعم).دمحم؛كبيرضخلا.٥۵

.ط؛تد«رئازحلا؛ةعيرزوبءةعابطللةفيرشلا
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يفةيضابإلادنعةيوبرتلاوةيعامتجالامظنلا:ضوعدّمح«تافيلخ١

نابعءةيجذومنلاعباطملاةكرشةعبط؛نامتكلاةلحرميفايقيرفإلاش

ٌ.م۱۲ء؛ندرألا

يبلحلايبابلاىسيعةعبطمءريبكلابرغملاخيرات:يلعدّمَحُمزوبد.۷
.ج٣م١٦۱۹/ھ۱۳۸۳ةنسرصمءةرهاقلاهاكرشو

:(م١۱۲۷/ھ٠۷٦:ت)ديعسنبدمحأسابعلاوبأ«ينيجردلا.۸

ةعبطم؛يالطميهاربإخيشلاعبطو:قيقحت«برغملابخياشملاتاقبط

.ج٢م١۱۹۷رئازجلاةنيطنسق«ثعبلا

:(ه۸٤۷:ت)زاياقنباعنبدمانبدمحمهللادبعوبءيبهذلا.۹

ىسوموةيطعيلعتزع:قيقحتءةتسلابتكلايفةياورهلنميففشاكلا

.ج١٠۱م۱۹۷۲/ه۱۳۹۲ءةرهاقلاءةثيدحلابتكلاراد«ىشوملايلعدمحم

دمحميلع:قيقحت«لاجرلادقنيفلادتعالانازيم:هللادبعوبأ«يبهذلا.٠

.جم٤ءنانبل«توريبءةفرعملاراد«يواجبلا

:هبینتعا:قیقحت«بطلايفيواحلا:ایرکزنبدمحمركبوبأ«يزارلا.۱

؛توريبء؛نانبل«يبرعلاثارتلاءايحإراد«يميعطةفيلخمثيه

.م۲۲٠٢-۱/۲ط
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ةلاسرءههقفوملسمةديبعوبأ:(رصاعم)هللادبعنبكرابم«يدشارلا .۲

.م۲ءنامعةنطلسءءافولاعباطمءةلودهاروتكد

عماجلا:(ه۱۷۳:ت)ورمعوبأ«يديهارفلابيبحنبعيبرلا.۷۳

.طم«ينالجراولابوقعيوبأبيترت«بيبحنبعيبرلادنسمحيحصلا

.ه۹/۲٤۳٠طرصمةرهاقلاءةيفلسلا

تاساردمولبدحرشوطبضوعمجيلعمامإلاناويد:ميعن«روزرز.٤۷

؛نانبل«توريبءةيملعلابتكلارادءامادآوةيبرعلاةغللايفايلع

.م۱۹۹/ه٦۹ط

ءنانبل«توريب«نييالمللملعلارادمالعألا:نيدلاريخ«يلكرزلا.٥

.ج۸م٥/١۱۹۸ط

ينيوجلارادءةبرجةريزجخيرات:(م١۱۹۹ت)بوقعينبملاس.٦٩۷

.م٦۱۹۸/ه٦٤٤٠«سنوترشنلل

حرش:(ه۲:ت)ديمنبهللادبعدّمحوبأنيدلارون«يلاسلا.۷

نيدلارع:قيلعتو:قيقحت«بيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلا

ج؛ت.د؛ناإعةنطلس؛ءطقسمءةضهنلاعباطمءيخونتلا
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:(م١۱۹۱/ھ۱۳۳۲ت)دیمنبهللادبعدمحموبنيدلارون:يلاسلا.۸

ميهاربإقاحسإوبأ:قيلعتوحيحصتوعبطءنامعلهأةريسبنايعألاةفحت

.ه١۳۵٠طةرهاقلابابشلاةعبطمء١ط«شيفطا

ء؛ثارتلاةرازو«ٰيثراحلاملاس:قیقحت‹نيمثلادقعلا:نيدلارونءيلاسلا.۷۹

ت.د؛ناعةنطلس

عبط۸٠٠ددعلاءةيضابإلاةعشأنمةيضرملاةعمللا:نيدلارون«يلاسلا۸

.ناعةنطلس؛ثارتلاةرازو

يواحلاةعيرشلاسوماق:(م۱۹/ه۱۳:ق)سيخنبليمج«يدعسلا.١

.جم۹۲م۹۸۳٠ءنامعةنطلس«يموقلاثارتلاةرازوءةعيسولااهقرط

ةيمالسإلاةراضحلاملاعم:(رصاعم)وحنبرمعةنابصعوبينايلس۲

مولعلايفريتسجاملاةجردلينلثحبءريتسجامةلاسرءنالجراوب

لوصأليلاعلاينطولادهعملام۱۹۹۲/ه١١٤٠ةنسشقونءةيمالسإلا

.(نوقرم)«رئازحلاةعماجءنيدلا

يفةرصتخمةلاسر:(ه1٦ق)ينغرملاةفيلخنبنامثعورمعوبأ«يفوسلا۳

.رئازحجلاةيرجحةعبط«ص۵۹٥ء؛عومجمنمضط«ءةيضابإلاقرف

تاقلحييضايرلادهعملاتاقلط:سماشنبدومحنبملاس«يايسلا۸

.ه١۹۸٠ط«‹نامعةنطلسءيموقلاثارتلاةرازو«يضابإلابهذللا
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عماجلا:(ه١٠۹)ركبيبأنبنمحرلادبعنيدلالالج«يطويسلا.٥

ريخثيدحيفقئاقحلازونكهشماهب«ريذنلاريشبلاثيداحأيفريغصللا

.نانبل«تورببءةيملعلابتكلاراد«يوانملافوؤرلادبعلقئالخلا

لوصأيفتاقفاوملا:(ه٠۷۹)نيسحلانبقاحسإوبأ«يبطاشلا٩

ت.درصمةرهاقلاءةيراجتلاةبتكملاءةعيرشلا

:(ه۱۱ق)يقاتسرلادوعسمنبيلعنبديعسنبسيخ«يصقشلا.۷

‹يموقلاثارتلاةرازو«يثراحلاملاس:قيقحت«نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم

.جم١م۱ء؛ناعةنطلس

ريس:(ه۹۲۸ت)دعسنبدمحأساّبعلاوبأنيدلاردب«يخاَشلا.۸

.م١٤۱۸۸/ه١١۳٠ةرهاقلاءةيرجحةعبط«خياشللا

‹يبايسلادوعسنبدمحأ:قيقحتريسلاباتك:نيدلاردب«يخاَشلا.۹

.م۱۹۸۷«نامعةنطلس«يموقلاثارتلاةرازو

-۷۹٤)دمحأركبيبأنبميركلادبعنبدمحمحتفلاوبأ«يناتسرهشلا.٠

بادأآلاةيلكريتسجام«ینالیکدیسدمحم:قیشحتء‹لحنلاوللملا:(ه۸

.م۱۹۸۲/ه٤٤١٤٠‹نانبل؛توريبءةفرعملارادءةرهاقلا
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ىقتنمحرشراطوألالين:(ه١٥٥۲٠ت)يلعنبدمحم«يناكوشلا.۱
تد؛توريبءةيملعلابتكلاراد١طرايخألادّيسثيداحأنمرابخألا

.جم٤٤ط

عمجءةيطعنبريرجناويدحرش:هللادبعليعاسإدَمَحُميواصلا.۲

.١طرصم؛يواصلاةعبطمءةيوغلتاريسفتعمحرشو

ءليجلارادءط.دءابهذموةديقعةيضابإلا:(رصاعم)رباص.دءةميعط.۳

.م٦۱۹۸/ه٦١٤١٤۱«توریب

ةينطولاةكرشلا«يرئازحجلابدألاخيرات:(رصاعم)دمحمءراطلا٤

.م١۱۹۸رئازحلا«عيزوتلاورشنلل

برغلاورصميفةّيضابإلا:(رصاعم)دمحمبجرميلحلادبع٥

ء‹ناعةنطلسطقسم؛مولعلاةبتكمءةرصبلاونايعةيضابإبمهتقالعو

.م۱۹۹/٠

تالاهجلاحرش:(ه٠۷٥لبق:ت)راعوبأ«ينالجراولايفاكلادبع.٩

‹م١۸۲٠/ه١٤۲ةجحلاوذ«يبعصملافسوينبنايلسخسن(خم)

‹ق٦۱۸هبعومجملوألا«ق١١٠۱حضاويبرغم«لماكمم٥

.رديلآةبتكملصألا
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.ققحملاةبتكمبةخسن«ق۷ريسلاباتك:ينالجراولايفاكلادبع.۷

.عيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكمبارخؤمعبطو

ءيبلاطلاراع.د:ةساردو:قيقحتءزجوملا:ينالجراولايفاكلادبع.۸

‹عيزوتلاورشنللةينطولاةكرشلارشنءةيمالكلاجراوخلاءارآ:ناونعب

.ج٢م۱۹۷۸/۱۳۹۸رئازجلا

SEANAتاقلعملاباتكلةلماشلاريرامفلا
راولا

ةينطولاةسسؤملاءاهئتطاوشوىربكلاءارحصلا:ليعاسإيبرعلا۹

.م۱۹۸۳ةنس.رئازجلا«باتكلل

ليعامسإةديسلاحرشو:قيقحت«تاباوحجلاوريسلا:نامعةّمئأوءالع.٠

.جم٢م٦۹۸٠ءنامعةنطلس«يموقلاثارتلاةرازو«فشاك

:قيقحتءةيفاصلاةنونيدلا:(ه۲۸۳:ت)يسوفنلاحتفنبسورمع.١

.م١٤١٤۱/٢٤٠٠۲كعاولاليجاةبتكم١طموركوحنبدمحأجاحلا

كيشرلارادء۲ط«يبرعلارعشلايفلاثمألاومكحلاعمج:دمحأ«شبق.۲

.م۱۹۸۳/ه٢

ةغلمجعم:(نارصاعم)يبينققداصدمحموساوردمحم«يجهعلق.۳

.م۱۱۹۸طءنانبل«توريب‹سئافنلارادءءاهقفلا
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1

بيبحنبعيبرلا:(رصاعم)دوعسمنيورمعمساقلاوبأ«يوابكلا.٤

ةعبطملا؛يناولعلاميهاربإعبطلاىلعفرشأريتسجامةلاسرءاهيقفواثدحم

.م١۱۹۹رئازحجلاءةيادرغءةيبرعلا

رصعلاذنمرئازجللماعلاخيراتلازجوم:(رصاعم)نامثعكاّعكلا.١

.م۱۹۲۷/ه١٤۱۳«سنوت«برعلاةبتكم«يسنرفلالالتحالاىلإيرجحا

ثارتلاةرازوج١٠٦ءعرشلانايب:(ه٥ق)ميهاريإنبدمحم؛يدنكلا.١

.م١٤۱۹۸«نامعةنطلسءيموقلا

مالسإلاءدب:(م۸۸۷/ه۲۷۳دعبت)رمعنبمالسنبباول.۷

‹نانبل«توریبءارقإراد«زترافشوبوقعينبملاس:قيقحت«نيدلاعئارشو

رظنةهجونمهخيراتومالسأإلا»:ناونعبعبطو.م١٤٥٠١٤٠/۹۸۱ط

.(ةيضابإ

دعس:قيلعتورشنراصمألابئاجعيفراصبتسالاباتك:لوهجم.۸

.تدةيردنكسأإلاةعماجةعبطم«ديمحلادبعلولغز

توعسمديعسجاحلا:قيقحتءريسلاباتك:عيبرلاوبأ«يتازملا۹

.م۱۹۹۱/١
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طوقسنمطسوألابرغملايفةيضابإلا:(رصاعم)دوعسم«يدوهزم.٠

ءثارتلاةيعمجرشن«برغملادالبىلإلالهينبةرجهىلإةيمتسرلاةلودلا

.م١٦۱۹۹/ه١١٤٠۱ئازجلاءةرارقلا

:(ه٠٦۲-٦٠۲)يروباسينلايريشقلاجاجحلانبنسحلاوبأملسم.۱

ءيبرعلاثارتلاءايحإراد«يقابلادبعداؤفدمحم:قيقحتملسمحيحص

.م۲/۱۹۷۲ط«نانبل؛توریب

مفوصأيفةزكرمةساردةّيضابإلا:(م١۱۹۸:ت)يحييلعرمعم.۲١۱

.م۹۸0١رئازجلاءةيبرعلاةعطلملا‹مهيراتو

ءايبيلءةبهوةبتكم«تاقلح٤«خيراتلابكوميفةّيضابإلا:يلعرمعم۴۳

.م٤۷

نبدأميدقتوقيلعت«لدتعميمالسإبهذمةّيضابإلا:يلع«رمعم.ا٤

.ت.د.۲طتوعس

جاتلا:يردبعلامساقلايبأنبفسوينبدمحمهللادبعوبأ«قاوملا.٥

.ه۱۳۹۸/۲طتوريب؛ركفلاراد«ليلخرصتخملليلكإلاو

.م۲/ه۲۱۳۹۱ط«نانبل«تورب
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رئازحلافنتابءبتاهشلارادءرونلاةةروسريسعت::ىلعألاوب:يودوملا.۱۷

.ت.د

نييبازیملاةايحنمةذبن:١ج:(ع۱:ت)ىسيعدمحمومح«يروتنلا.۱۱۸

رود:٣جو۲جم١٦۱۹ىلإ١٠٠٠ةنسنمةيملعلاوةيسايسلاوةينيدلا

م٦۱۹۸سیرابء؛ناوركلارادرئازحلاخیراتفنيبازيملا

؛توريب«ثارتلاءايحإراد«يوونلاحرشبملسمحيحص:يوونلا.۱۹

.م۲:۱۹۷۲/۹۱طءنانبل

رصعلاىتحمالسإلاردصيفرئاَرحلامالعأمجعم:لداع«ضميون.٠

ء؛نانبلتوريب؛رشنلاوفيلأتللةفاقثللضميونةسسؤمرضاحلا

.م۱۹۸ه۲/٠ط

:يبرعلاقرشملايفةّيضابإلاةكرحلا:(رصاعم)بلاطيدهم«مشاه.١

داحتالاراددادغبرتسجامةلاسره٣قةياهنىحاهرّوطتواهتأشن

.م۹۸۱:۱١طةعاطلل۱ 1ليب

ء؛توريبءةفرعملاراد«نيرشعلانرقلافراعمةرئاد:ديرفدمحم«يدجو.۱۲

.جم۹١م۳/۱۹۱ط
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:(ه۷٥٥يح)ناسحنبمالسلادبعنبنايلسعيبرلاوي«ينايسولا.٣

تاعوبطملاناويد«يبرعلاليعاسإ:قيلعتو:قيقحت«بوغللاخیاشمریس

.م١۹۸٠رئازحلاءةيعماجلا

طبضلوألاءزجلاقيقحت«ينايسولاريس:ناميلسعيبرلاوبأ«ينايسولا.٤

ومنبرمعةنابصعوبينايلس:قيقحت«ثلاثلاويناثلانيأزحجلاةنراقمو

رئازجلاةعماجبيمالسإلاخيراتلايفهاروتكدلاةجردلينلةحورطأ

.يلاليفزيزعلادبعروتكدلافارشإ

سرهفملامجعلا:يقابلادبعداؤفدّمحةكراشمبءيا«كنسنيو.٥

م١٥۹٠اينالا؛ندیل؛نولنفساہیدجنسنمرشن«يوبنلاثيدحلاظافلأل

.ج۷

ةفص:(م۸۹۷/ھ٢٤۲۸ت)حضاونببوقعييبأنبدمحأ«يبوقعيلا٦

.م١٥۱۸‹لیربةيوحيدهرشن«نادلبلاباتكنمةذوخأملابرغلملا
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Oقيقحتلاةمدقم

EEREباتكلاةسارد

Aباتكلابفيرعتلا:لوألاثحبملا

افلۇؤلابفيرعتلا:يناثلاثحبملا

۱۳ةدمتعملاخسنلافصو:ثلاثلاثحبلملا

۸باتكلاقيقحت ةعبتملاةيجهنملا:عبارلاثحبللا

۳۴باتكلاةسارد:سماخلاثحيملا

Êباتكلاةميق:لّوألابلطملا

TOهتازيموباتكلاةدام:يناثلابلطملا

CLفينصتلاكفلؤملاجهنم:ثلاثلابلطملا

۳فلؤملارداصم:عبارلابلطملا

WEقيقحتلاكةدمتعملاعجارملاورداصملامهأ:سداسلاثحبملا eee.

اةمتاخلا:اعباس

WTةدمتعملاتاطوطخملاروصنمجذامت

Êةلمعتسملاتاحلكصمإاوزومرلا
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تاقلعملابانكنتم

Eةوعدلالهأتاياورورابخأ

O[ةهمدقملا]

O[ةحابيدلا]

AES[فيلأتلابيس]

OYرالچراوتايأاگڪح[

O[نایرمینبنونجحلاصيبألئاسمواياصوورابخأ]

OEEE[دوعسمنبهللادبعنعرثأ]

O۸[باطخلانيرمعنعرشثأ]

O[نایرمینبنونجنبدمحمةلأسم]

EEE[یسومنبنوراهیسوميبآلئاسموريسافت]

0[اهترافكوضئاحلاءطويِفءاملعلاةبوجأ]

۱[ضئاحلاءطو2ينامعلانسحلايبأباوج]

.1eو[هيكمهمكحويناعم]

نو[فسویيبآنبدوادنامیلسيبأتاياورولئاسم]

۷[ةبارعلانملجريجنيءاعدلا]
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۷[ےباكلادبعمحرامعيبأظعاومولئاسم]

VO[ناسليهنيملتلرامعيبأمكح]

Ve[نارمعيبأوناميمجسنبهللادبعلرامعيبأظعاوم]

VE[ينالجراولابوقعييبأخيشلالئاسم]

CE[مارحلاولالحلا ديزنبرباجلئاسم]

VT[دكارلاءاملا2باطخلانبرمعباوج]

VY[ةبيرلا2عيبرلانعباهولادبعنبحلفأةياور]

۷[ةمألاهذهليضفت2]

۸[رطلابوقعيفسوييبأتاروشنمواياصو]

A[خيشلليرّمدلالجرلاةراشتسا]

۸E[لوكألااهجوز2ةأرملاةراشتسا]

NO[يريزنبنارمعلئاضفورايخأ]

۸Y[يلعيبأنبيلعرابخأولئاسم]

۸A[دوعسمنبهللادبعايتف]

NÎ[يلعنبیسومنارمعيبأرابخآ]

ES[يلعنبنونرابخأولئاسم]

AV[ركبییانیییحیرابخآا]
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نا[نامیمجسنبهللادبعدّمَحُسيبألئاسم]

۹[ریغملانبومحیواتفولئاسم]

۷[یسومنبنامیلسایاصوومکح]

ا[ةبحصلاكباطخلانبرمعلوق]

ی[نیینایسولاسارفويلماتتایاکح]

ی[ناميلسنبدمحمهللادبعيبأمكح]

ESS[ينينحةمحريبآیواتفومکح]

۱[هئانبألدنسلاميكحةيصو]

۸[رهشأةَّنسللمح2يلعداهتجا]

BREEغیرهیاڪح

۱۱[رکبيبآنبركبمکحوتاياورولئاسم]

۱[ارکبنبدمحمهللادبعيبأةبوجأولئاسمومكحا]

E[محمنبدمحأسابعلايبألئاسم]

۱E[دمحمنبدمحأنبقاحسإ]

E[سابعلايبأنبليعامسإلئاسم]

۱[هللادبعنبنيزمخيشلالئاسم]
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[رىخلاندکامرابخأولئاسم)[
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۳لئاسلاضعب2نسكامبُجعتوتاداهتجا]

AEE[نسکامةافونمةذوخأمةلأسم]

ن[دمحمنبهللادبعلئاسموتاياور]

O[دمحمنبدانمایاصووظعاوم]

۴۷[تیادوفتنبةیطعلئاسم]

۵۱۸[يبعصملادوعسمرفعجيبيعرو]

N۸[نمجیونبییحيلئاسم]

N۳۸[نامیلسنبمیهاربإلهسيبآلئاسم]

N۳[ییحيیبانیییحیلئاسم]

ESS[ميهاربإنبدیعسةمكح]

Êوستايأگڪح

Ê[ءايركزنبليعامسإلئاسم]

NEليعامسإنببويآألئاسم

EÊ[ليعامسإنببويألةفيلخنبنامثعةلئسأ]
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١٤٠۱....[هفيلخنبنامثعليلعنبیسومولیعامسإنببويآایاصو]

O[ميركلادبعنبمالسلاديعلئاسم]

٤[ركبيبأنبییحيةلأسم]

٤[رارجزأنبسيردإةحيصتوةبيط]

E۸[ةباّرعلاعمنوردجيبأربخ]

E(ملزرلاةياڪح

٤۱[فلخينبدیعسحوتيبألاعفأ]

CEES[ةداعسنبومحلئاسم]

6ةيقيرفأتاياكڪح

۵[لالمنبمیهاربایواتفورایخأ]

Oe[سيمخلاقوس لالمنبميهاربإلروسميبأةلئسأ]

EAEربجنبسانودلئاسم

DE[ملسمنبدمحمرابخأولئاسم]

ن[ينودملالامجدّمَحُصيبآرابخأوةمكح]



2OOEتاقلعملاباتكلةلماشلارامغلا۹د3

ROSS[رکشینبهللادبعلئاسم]

kS[نسڪوزرينبفسويةلآسم]

NESS[ءایرڪزنبیسوملئاسمورابخأ]

RES[نیرمزنبنامیلسيبأتاداهتجاولئاسم]

۱[نارمعيبآنبفسويبقانمولئاسم]

۱[نارمعيبأنببويآلئاسم]

RES[بويأنبةفيلخةلأسم]

REE[ریديينبليعامسإرابخأولئاسم]

REE[مالسلادبعلناسحيبأنبفسويلئاسم]

RE[ميركلادبعنبمالسلادبعتاباجإ]

RES[حلفأنبحلاصرابخأولئاسم]

NVنیرجنیتاتایاڪح

NV[لامیتنببوقعينيبفسويرابخأولئاسم]

NV[لامیتنببوقعينبفسوينبدمحألئاسم]

RA,ثنلنبهللادبعدنعفسوينبدمحأتاياور]
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NVA] فسوينبدمحأءاعد [

۱V۹eEs] ليلخنببوقعيةيعدأ [

۸] دمحأنينوميملئاسم [

N۸نيچردتايإگڪح

A[ثافتنبفسویلئاسم]

N۸[رمعنییسومنبفسویلئاسم]

N۸[رمعنبیسومنبنامیلسعروت]

۸O[يسانطفلجرعرو]

ATنورزخخيشلالئاسم

EOE[نسرافنبیسیعةلأسم]

۹[حلاصيبأنبدوادةلأسم]

۱۹[يدهمنبحلاصهمكح]

۹[فلخينبفلخيةلأسمومكح]

۹[شاقدةلأسم]

۹[نتزروزنبهللادبعلئاسم]

CCECXCK¥©9£OS5£13€8891 9



ر9

۹[نتزروزنبهللادبعنعفلخينبناميلسةياور]

اهفلا

ير
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E[رابكلاةيازعلالئاسم]

0[كاطلانبحلفأووتافنبنيسايلئاسم]

kNEOS[حرفمنبهیطعلئاسم]

ENE[رزخنبيلعنبدمحملئاسم]

۹[يسوفتلارمعنبميحرلادبعظعاومومكح]

ا[يزکتراومكحورابخأ]

DEES[رمعنبميحرلادبعسايق]

۳[حلاصيبأنبییحیلئاسمومكح]

DBE[حلاصنبدمحملئاسم]

VW[یسیعيبآمکحولئاسم]

E[حلاصنبدمحمنبفسویلئاسم]

YeÊ[دمحأنيیسیعلئاسم]

ا[نسارديمكح]

YoVL[عبسجاحلاةلأسم]
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A[وافينبدعسرابخأولئاسم]

WO[دعسعمزرحنبيلعنبدَّمَحُسةلأسم]

We[لئاسمسمخ2نالسيوووافينبدعسفالتخا]

WO[بويأنبنتفلخيلئاسم]

۲[فلخينبدیعسحونيبألئاسم]

SE[بویآنبنتفلخیوفلخینبدیعسلئاسم]

Ee[میرمنبیسیعوباطخلانبرمعلمكح]

WE[نیساینبيلعلئاسم]

SDE[يلعنبرمعلئاسم]

۱[روکسمنبهللادبعلئاسم]

WV[دامحنبیسیعيبأةلأسم]

WV[ناسلينبیسیعةلأسم]

YAقوازفن[(تاياڪح]|

VA[ليڪونبرمعمكحولئاسمورابخأ]

W۱[بوقعينبناميلسلئاسم]

E4e110 CEOD CSOCK CED03
eRR 2302RRLلUT



۳[الكانامقلوفتسروزبةمكح]

۳[دمحمنبهللادبعةمكح]

WW[بویآنیییحیلئاسم]

YW[ةفيلخنبنامثعورمعيبآلئاسم]

YW[ةفيلخنبنامثعلناكشمنبالئاسم]

E[يدهمنبسالفسراولئاسم]

WE[ترامةريحبةلأسم]

YYoseesoooooooooeee ] فسوينییسیعا

WO[ينسارهيلابوقعينبدمحملئاسم]



VW[ءایرڪزيبآنبسنويرابخأولئاسم]

قو[ءایرڪزيبأنبءايرڪزلئاسم]

Fa!نجسلا2لَافسويظعاوموءاعد]

a[ییحینبرکبيبأرابخأولئاسم]

E[ییحینبرکبيبآنبءايركزمكحولئاسم]

EV[مساقنبرکبحلاصيبأرابخأولئاسم]

TÊ[حلاصيبأنبنالسيولئاسمورابخأ]

WEE[نالسيونعريخلانبنسكکامتایاور]

YE[ةثالثلاخياشمللنالسيونبنيسايلئاسم]

YEA[يغاوزلاسورمعلسوُمكدمحميبأظعو]

EL[يسوفنلاناميمجسلئاسم]

O[نالسیونبدّمَحُمهللادبعيبألئاسم]

CO[يغاوزلارامعرابخأ]

YO[يغاوزلارامعنبدیعسلئاسم]

TO[راجیتنبنومیملئاسم]
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WP[هللادبعنبنامیلسلئاسم]

TOÊ[مساقلايبأنبیسیعمكح]

WOE[روصنمنبءایرڪزتاياور]

YOO[حمسلانبیسیعلئاسم]

VOT[شوقرنباباتکنمظعاومومکح]

TO[حلفأنبحلاصلئاسم]

YON[العيبنيورمعرابخأ]

VOA[يغاوزلاییحینبركبيبآظعاوم]

VO[روسميبآنبلیصفنبءایرڪزربخ]

TO[ءايركزهيخألليصفنبفسويةداهشا

TO[رورسيبنبلیصفةريس]

WT[لیصفنبءایرڪزنبىيحيلئاسم]

ی[سابأسلجمظعاوموريسفت]

۱ی[يغاوزلاريخلايبأظعاومورابخأ]

O[باطخلانبرمعنعطدنعسابعنبال

CIESBVEY6D RIP O RD 6Y2)0£000
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WO[زتزلالودجميبأرابخأ]

TT[زنزلانازاجيبأظعاوم]

۳[نيلصمنبییحیرابخأ]

WV[يتارلافلخينبناميلسرابخأولئاسم]

WV[فسوینبیسیعلئاسم]

۳E[يغاوزلانيزوتلئاسم]

VO[محمنبفسويبوقعييبآلئاسم]

Ra[شایابنبدمحملئاسم]

VV[نیقرزنبرمعلئاسم]

YW[بلاطيبأنبيلعنعةياور]

VV[ریدیينبییحیرابخأوتایاور]

WV[مالسلادبعباطخلايبأربخ]

WV[نییلفنتنبریدیتیرابخأوتاياور]

WA[داهجلا مكحولاوقأ]
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VAT:موفيلبجرابخأ(هذهو)

 
    

VAT[تايثالثلا ةقّرفتممكح]

VAY[ةسوفننمءاسنوزئاجعمكح]

WAE[ریدیینبدَّمَحُستایاور]

TAO[يلعنبنارمعلئاسم]

YAO[نوراهنبدوادتایاور]

VAT[نادمحنبیسیعتایاور]

AV[لالمنبناریخناسحيبأةلأسم]

TAV[فورعميبأرابخأولئاسم]

WAA[نامیلسنبمیهاربإلهسيبأمكح]

A[بيصخدمحميبأةلأسم]

A[يتسربتلاسادرميبآرابخأولئاسم]

LEE[سوطامنبنامیلسلئاسم]

LEE[يتولاللاناميلسعييرلايبألئاسم]

۹[يتادمتلانابللئاسم]

OPORROD



ةنتسبحس
۹[تتومراتلئاسم]

WE[يلالجلانوراهيبألئاسم]

WO[يلكردلانيسايحلاصيبأتاداهتجاولئاسم]

۹[ليلخيبأعمهيخأوبينملايبأرابخأ]

VA[باهولادبعمامإلاعمسناينبورمعرابخأ]

VA[سناينبورمعةافويمامالاةسارف]

VT[دابعلابئاصم]

۹[باهولادبعمامإللالئاسم]

EEE[میسونبنابآصخرولئاسم]

DE[يلكردلالاصليلخيبأرابخأولئاسم]

۳E[ميسونبنابأللیلخيبآلئاسمواياصو]

۳[ةوعدلالهأبهذمةحصرابخأوتاداهش]

DE[ريخلانبدمحمايؤر]

WA[العمنيزيعملاايؤر]

۴[هتيروحعمسابعلايبأربخ]

,eا[يتولاللامالسلادبعةياور]
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۳ةلماشلاريراهفل

۳تانالاسرهن

POٹداحالاسره

PEةترعشلاتاييألاسرهف

PEWمالعالاسرهف

۳Oنکامالانادلبلاسرهف

O0تاغللامماوقالاملئابتلاسرهف

OTبتاحلطصللاسهن

POAىيرلاظافلالاسره

Oبكلاسرهف

ق..عجاشامسداصملاسهن

EAترحل
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