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طقسم-ةماقتسالاةبتكم:رشانلا
م1/۱۹۹



/ال

فرشأىلعمالسلاوةالصلاونيملاعلابرهللدمحلا

:دعبونيلسرملا

حوننبحتفةمالعلاخيشلل«بالطلاضيرحت»ةديصق

:هتالصعمتهرو

اعرووًاناميإعبشأليلجملاعةديصقلاهذهبحاص

.ةضيرعلاتاوهشلاوةضيرملاسوفنلاباحصأو

ملعلابكسمتلاىلإملعلابالطوعديهذههتدیصقيفناکف

ىأردقو.ةداعسلاوةنينأمطلاوسنألاهيفف.هعيبانينمفارتغالاو

امإبناجلكنملهجلاتاملظاهفلتىتلاايندلاهذهىفسانلا

سانلابولقيفمكحتسايذلالهجلاىلإهلككلذمجرأو
بعللاووهللااوباطتساوةماقتسالاجهننعاوداحفعئابطلادسفأو

.,امتٹهلااولام اسرتضرعملاليمتثيحسفنلاعماولامو

دقفاهيلعيلطحلاةمالعلاحرشءاهبوًاقنورةديصقلادازو

ىلإلصتلةسلسوةلهسوةطسبمةقيرطبحرشلاونايبلاباهلوانت

رسيبملعلابالط

یاسدل



‹؛بالطللةمدخهصخلأنأتيأرباتكلاىلعتعلطااملو

ماركلاانخئاشمةبغردنعًالوزنومههيجوتنسحيفينمًاماهسإو
.ريخلكهللامهازجفهيلعينوعجشوكلذينماوبلطنيذلا

ههجولًاصلاخلمعلااذهلعجينأىلاعتهللالأسأو..اذه

حئاصتلاىلإةسامةجاحيفمهنيذلاانبابشهبعفنينأوميركلا

.دصقلاءارونمهللاو.ةقداصلاةديشرلاتاهيجوتلاوةيلاغلا

فسوينبروشاع/ناوضروب
ه٤لوألاعيبرطقسم



ا
(

۲

رص

نيلسرملامامإونييبنلامتاخدمحمانديسىلعهللاىلصو

فراعملاقئاقحىلإيداهلاوفراوعلامهلمهللدمحلا

مالسلاوةالصلاو‹نيملاعلاتاجردمعفارونيملاعلاةايحبهاوو

عيمجیلعوءلآريخهلآیلعودمحمهتقیلخوهتیربريخىلع
مويىلإناسحإلابمهعبتنموباحصألانمهوذحاذحنم

.باسحجلاوعجرملا

نبدمحمخيشلاةمالعلاحرشلراصتخااذهف..دعبو

حوننبحتفرصنيبأخيشلاةديصقليبعصملادمحمنبفسوي.

نيبباحصألادنعةروهشملا«ةبلطلاضيرحتب»ةبقلملايئاشلملا

.ماعلاوصاخلا

:-یلاعتهللاهمحر.-مظانلالاق

حازدقمقنوأمعتمحاتأامىلعشدمحلا-١
دبعلافرصءيرايتخاألاليمجلاىلعليمجلابفصولا:دمحلا

.هلجألقلخامىلإحراوجلانمهيلعهللامعنأامعيمج

.ردق:حاتأ

.لازأ:حازأ

امومعلانمهردقاملجألليمجلاءانثلابىلاعتهللافصأ
ةلباقميفهنألركشللفدارموهفءمقنلانمهلازأوهحازأ
.ةمعنلا



باثيهنأىنعمببجاووهوءركشةمعتنلاةلباقميفدمحلاو

.بجاولاباوثهيلع

حاجولاتارهاظلاءالآلاىلعهركشأوًاقحهدمحأ۲

.ًامعنمهنوكببسبمعنملاميظعتنعءيبنيلعف:ركشلا

.معنلا:ءالآلا

.تافشكنملا:تارهاظلا

.راتسألا:حاجولا

ةفشكنملاءةحضاولاةرهاظلامعنلاىلعىلاعتهللادمحأ

مَاوُدُسَتنإَو»ىصحتالهقلخىلعهناحبسهمعنواهراتسأ

ماعوهاماهنم[۱۸:ةيآلالحتلاةروس]اموالهلا

ءندبلاةحصوءاهفرشأيهلقعلاوءاهلوأيهوءةايحلاك

مالسإلاكصاخوهاماهنمو.قازرألاةعسوءتالآلاةمالسو

.ةنجلاوةعاطللقيفوتلاو

حاطبلانيزدمحأهيبنىلعتابيطلاتاولصلاو۳

فاقدهيفعستملاناكملالصألايفوهوحطبأ:ج:حاطبلانيز

كمحطبأدهنمواصحلا

فرشلااهللصحيفاهيفلحييتلاةنكمألاعيمجانهدارملاو

لهأنماهيفلحينمبفرشتتةنمزألاوةنكمألانأللضفلاو
.لضفلا

حالفلاموجننيدلاةمئأانتودقلهأنعاضرلامث-٤

اضرلاىلاعتهللانميأءطخسلامدعوزواجتلاهانعم:اضرلا

مهلنيعباتلاوةباحصلانمانتودقلهأنعزواجتلاوةرفغملاو

.نيدلامويىلإناسحإب



.عبتملاوهبىدتقملاوهوءمامإعمج:نيدلاةمئأ
دضحالفلاوءليللابءيضملابكوكلاوهمجنلا:حالفلاموجن

.ىغلا

عباتو‹مهلنيعباتلاوةباحصلانمنيروكذملاانتمكأنإ

ىلإلصوياميفمهبىدتهياذهانمويىلإناسحإبمهلنيعباتلا
يفرافسألايفموجنلابىدتهيامكةينيدلاةداعسلانمدوصقملا

.كلذريغوربلاورحبلا
حابصلاايحميكحتةيحتىدهلابزحهللاىيحدعبو٥

ىنعمبقلطيو؛ىدهلابزحلءاعدلاهنمدصقلاضاملعف
.مالسلاوةيحتلا

.ةعامجلا:بزحلا

.يغلادض:ىدهلا

لوأيفهبهبشوءهجولاايحموحابصلاايحمهباشت:هانعم
ءهجولاكيلإلبقملاصخشلانمرهظيوودبياملوأنأل؛راهنلا

.ةرانإلاوحوضولايفةيحتلاهبهبشو

حافنيصىتمواعوضكسملاكاذشلارشنكاهايرقبعي-١

.هبقزل:بيطلاهبقبع

.ةبيطلاةحئارلا:ايرلا
.هتحئاروكسملا:اذشلا

ةبستلابلجرألاريصقابظلانودناويحيفدقعنيمد:كسملا
هسأرىفنانرقوء«ضرألاىلإنافوكعمنابانهليديألل

اهنمقشنتسيسفانماهيف«ضايبلاديدش«هبنذىلإناجوعتي
.نيرختملاضوعءاوهلا



.هتحئارترشتناوكسملاكرحتيأ.ةكرحلا:عوضلا

.ءىبخوظفحيألوعفمللينبم:نيص

.هتحئارترهظ:حاف

ىلعًامالسوةيحتهناحبسهللانملأسأفةالصلاودمحلادعبو

ةحضاوةرهاظهلهأدارملاو«قحلابهذموهو«ىدهلابزح

اهتحئارحوفتوءراهتلالوألروهظلاوحوضولايفةهباشتم
.رهظأوءىبخاذإهتحئارروهظيفكسملاةحئارناحوفك

حاضولاتامسقلابابحرمومهبالهسومهاركذبالهأ۷

.ءابرغالالهأتفداصيأ:الهأ

.ًابعصالالهستفداصیا:الهس

.عسولاوهوبحرلانم:ابحرم
.نسحلاىلعوهجولاىلعقلطي‹ةماسق:ج:تامسقلا

انبهذملهأمهوىدهلابزحبالهسوًابحرموًالهأ
راهتشاحالصلاوىدهلايفنيروهشملاءهوجولانيحضاولا

.حبصلاضايبحاضتاو

حاشولالامجدقعلاطسوونسحتسمدقعلاجاودزانإ-۸

قلعتوءىلآللاهيفمظنتطبيخيهوءةدالقلا«نيعلارسكب:دقعلا

.هبسانيامىلإلكمضوءىلآللاكلتنيبةنراقملا:جاودزألا

ناموظنمرهوجوؤلؤلنمنايسرك؛رسكلاومضلاب:حاشولا
ضيرعميدأوأ.رخآلاىلعامهدحأنافوطعمءامهنيبفلاخي

نيباموهو)اهشكواهقتاعنيبةأرملاهدشتفرهوجلابعصري
.(عولضلاوةرصاخلا
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ىلعمهترادإوملعلاسردروضحدنعملعلاةبلطهيبشت

دارأو.ةرادإلاوبيترتلايفنسحلاعماجبدقعلاوحاشولابملاعلا

.هلامجوسلجملاننسحمتيهبدإ؛ملعملادّقعلاطسوب

حامتلالاىدلصفلللضفلاوةبوجعأمتاخلاةعتصو4

.هريغوتوقايلارجحنممتاخلاىلعأيفۀبکریام:صفلا

.فيفخرظنبرصبأ:حمل

حالوهذإحبصلانيبأامىهنلاوذاهحمليةراشإ-٠

.فيطلرابتعاوقيقدمهفبلمعلاوذ:ىهنلاوذ
بحهذموهو«ىدهلابزحلهأملعلاةبلطفنصملاهبش

خيشلاىلعمهترادإنيحنارودلاونسحلايفمتاخبء؛قحلا

.هنمملعلاذخأل

.نسحلاوولعلايفصفلابهباوطاحأنيذلاخيشلاهبشو

حانجلاضيهممهنعيننكلیوهمهيلإيفاطعأزتهتد۱١

.قاتشتوكرحتت:زتهت

.هبحم:یوه
.روسکم:ضیهم

ىدهلابزحلهأنمناوخإلاةرايزىلإىبناوجكرحتت

ًالثمةبرجوبعصمينبونامعوحننمةديعبلاعاقبلايفنينئاكلا
عيطتسأالنكلومهليتبحملةوعدلالهأنادلبنماهريغو

لاقتنالانميلةعناملااهريغوةروكذملاعناوملانميباملكلذ

.مهيلإ

يفناکذٍإ؛هلهأيفةوقوريخلانمةيقبهيفنامزيفاذه

١۱



رخآيفناكنملاحفيكفعباسلانرقلانملوألانيسمخلا

ءتاومألاوءايحأللهيفتعطقنايذلارشعىناثلانرقلا

.هلهأوملعلاعطقناو

حارممهيلإدولانميفنمزمهنعينتدعقأنإ١

اونطقامثيحىدهلابزحةرايزنعينتعنموينتدعقأنإ
ةرايزلاومهيلإضوهنلانميلةعناملا«يبةلاحلاتافآلاءاوناكو

حاصفبتكلراهزأفطقتةرضحمبوبزحبمركأ-۳

.ةرضحملاكلذكو٠عمجلا:بدحلا

.راجشألانماهذخأورامثلاينج٠“فطقلا

.تابنلارونوهورهز:ج:راهزألا
مولعلاظفحلهلهأهيفعمتجيًاسلجمنسحأومركأام

مولعلاكلتةهيبشلاحاحصلابتكلانماهذخأواهتساردو

.اهبذتلتوسفنلااهبيطتستةبيطةحئاراهليتلاراهزألاب

حايفیحیفلهحلاديیمعیدانىجالاحيباصممهذإمهالول٤١

.مهدوجوالول:مهالول
.یدانللصاألا:داث

.هبةءاضإللًاليلداقياموهو‹حابصم:ج:حيباصملا

.ليللامالظ:ىجالا

.عاستایعستا:حايفیحیف

سانللنييبتلاوميلعتلاوفيلأتلابنيدللنونيبملاءاملعلاالول

1



ىدانلمهلةحيصتلايفةغلابملاو«نيملعتملاىلعمهنمثحلاو
.عاستاىعستأىنعمبحايفىحيف:هلوقبلهجلاديمع

يفهتعاشإولهجلاراشتنانعةيانكهمامتبمالكلااذهو
.سانلا

حايرلابوبهاهرذتلتداكامدعبنمنيالامولعاويحأ-٥

اهملعتنيدلامولعءايحإو.توملادضةايحلانم:اويحأ

.مهدعبنملىقبتلبتكلايفاهنيودتومهريغلاهميلعتو
ملعتلابنيدلامولعاويحأدق-هللامهمحر-انتمئأنإ

الولواهنمحيحصلاوهامنايبواهلنيودتلاوميلعتلاو

تاومألاةلزنمبتراصوتحمناوبهذملاراثآتسمطنالكلذ

اهبريثتثيحبتراصوءبارتلابتطلتخاواهداسجأتيلبيتلا
اهراثآنمیریالثيحبوجلايفاهببهذتواهريطتوحايرلا
.يس

حاصلسنأونيعلاةرقوداؤفلارسوايندلاةذلمه

.ملألاضيقن:ةذللا
.انهبلقلاوهوداؤفلاةحرف:داؤفلارس

.سفنللبوبحموهاممنيعلاهيلإنكستام:نيعلاةرق
.ةشحولادضء«سفنلاهبسنأتستام:سن

.بحاصلاهلصأ:حاصل

ذتلتالمهدعبنمونيعباتلاوةباحصلانمنيدلاةمئأنإ

نمهيلعاوناكامو‹مهرابخأو‹مهركذبالإايندلايفانسوفن
‹نيدلاءايحإيفةدهاجملانمهوساقامواودباكاموةنايدلاةحص

ةيادهلاىلعمهصرحو«صالخألاوةدابعلانمهيلعمهامو

۱۳



نملركنملانعيهنلاوفورعملابرمألانمهيلعمهامو«سانلل
مهنعكلذلقنامك‹ميقتسملامهليبسوميوقلامهقيرطنعداح

نوكسوةذلو‹مهبرورسهللصحاهيفرظننمف.ريسلالهأ

ناك#نإاهرورسوايندلاميعننمائیشكلذيزاويالمهيلإسفن

.[3۷:ةيآلافةروس]ديشوُمَوقلاوأبلكل

حارجلاليتقايحأنمكوهفهبيحيمالسالابماقنم۷

.هنأشبلفکت:مالسإلابماق

.دجویوتبني:هبيحي

حافكًاعيمجسانلالتاقكهيديىلعتامنمكاذك۸

.ةهجاوم:حافك

تابجاولالعفنمهلاصخبمايقلا‹؛مالسإلابمايقلاىنعم٠

فورعملابرمألاو«تاهوركملاوتامرحملاكرتوتابودنملاو

ءاعدوءهملعيالنملهميلعتوملعللملعتلاوركنملانعيهنلاو

.فيوختلاوظعولابريخللسانلا

ملعلاونعيهنلاوفورعملابرمألاكرتنمنإ
تبهذىتحهبسانلاءادتقاو؛هحولصوكلذلهتيلهأعمملعتلاو

سانلانممالسإلاباهذيفهلاحفءاهضعبوأمالسإلالاصخ
كرتيفببستنمو.مالسإلاتامأنمكهببسبمهنمهلالحمضاو

.ًاعيمجسانلالتقيفببستنمكهباهذومالسإلا

حاجنلاتاحفسمهتداعالوةبصاوةمحرلامهتداج۹

نيعلاتداجنم.ةرثكبمهتباصأومهتبلغ:ةمحرلامهتداج

.اهنمعمدلارثكاذإعمدلاب

هللاىلعاهقالطإو.ونحلابجوتبلقلاةقرلصألايف:ةمحرلا

٤۱



وهواهمزالاهبهفصويفاهبداريفءلاحمىنعملااذهب
.ماعنإلا
حفسكلوقنم.ةيراجلاوةلئاسلاىنعمبةحفاس:ج:تاحفس

.ىرجولاساذِإءاملاوعمدلا
.ايندلاونيدلارمأنمدوجوملابرفظلا:حاجتلا

مدعبومهلةمئادلاةمحرلاةباصإبىدهلابزحلهألءاعدلا

.مهلهلوصحودوصقملاغولبةزواجم

حاصتلايأحيصتلاخألالوقاوعمثاوعمسابزحلااهيأاي٠

حئاصتلانممكيلإىتلياملمكعامسأاوقلأيأ:اوعمسا

.ظعاوملاو
.اوظفحا:اوع

يألامكلاىلعةلادهلةفص:رجلابيأوحصانلاةغلابم:حيصتلا

.ةعيدخلاوشغلاضيقنىهوءةحيصنلاىفلامكلا

.طايخلاحصانلاو«طيخلا:حاصلا
هثعشملوحوصتملاحالصنمهارحتياميفحصانلالعفهبش

ةبوتلاهنمو.ضعببهضعبقصلوبوثلاللخطايخلاملب
.هطيختةبوتلاونيدلاقزميبنذلانأكءحوصتنلا

حاريوانفلابهيلعىدغيابقحهرهدىلمتخيش

.بحاصوشاع:یلمت

.ةنسنونامث:بقحلاو‹نامزلا:رهدلا

.راهنلالوأوهودلانم:يدغي

.راهنلارخآوهوحاورلانم:حاري
ليوطٍنامزبحاصمكلحصاتلاخألانإىلبلاوتوملا:ءانفلا
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؛رشلاوريخلاو‹رملاوولحلاهيلعبلقتو‹هلاوحأبرجو

حابصلابهبلزنيىتمتوملارظتنيوهوةنسنينامثشاعهنأل
.يشعلاو

حاحصرغدعبايانثلامصقىلععادولاتاينثىفوأ-۲

.فرشأ:ىفوأ

.ةبقعلايفقيرطلالصألايفيهوةينث:ج:عادولاتاينث

.ءيشللرسكلامصقلا:مصق
.رسكلادض:حاحصلا

.ضايبلارغلاونسلايهوةينث:ج:ايانثلا
ىلعراصوءةخوخيشلاناوأغلبمكلحصاتلاخألااذهنإ

ةوقلانمهلاحتلدبتدقفءةرخآللرفاسموايندللعادولاقيرط

اهراسكناواهمطحتىلإاهضايبوايانثلاةحصنمو«فعضلاىلإ
ناسنإلالاحاذهناكاذإف.توملاتامالعهلكاذهو«اهريغتو

ارداقًاحيحصماداملمعوملعنمةحلاصلالامعألاىلإردابيلف

.مدنلاهعفنيالنيحمدنيفهبابسأوتوملالوزنلبقاهيلع

حابصلكريخلادايدزابوداهتجالاودجلابمكيصوي-۳

.ءيشلايفهتقاطغلبينأوهو.داهتجالا:دجلا

يفةقاطلاغولببةقباسلافاصوألابفوصوملاخلامكيصوي

نإف.هفرشلحابصلاصخومويلكاهنمةدايزلاولمعلاوملعلا

.هحاجنلقيفمويلكريخلايفةدايزهلنكيمل

حالفلاعادكيبلالأاولوقمالسلارادلهللامكاعد-٤

.مكبدنومكبلط:مكاعد

.ةنجلا:مالسلاراد
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.بولطملابزوفلاوهوءيغلادض:حالفلا

لعفوىلاعتللابناميإلانمةنجلابابسأىلإهللامكاعد
.تامرحملاعيمجوهبكرشلاكرتو«تابجاولاعيمج

هوبيجأنأكيبلالأاولوقوءةصاخةيادهلاوةماعةوعدلاف

ةماقإلكتعاطىلعميقمانأيأًالعفوًالوقكيبلوهولوقلااذهب
.ةماقإدعب

حاسفاقلطناسرألاتماداممكمزعيفهللامثهللاف-٥

.هيلعتابثلاوءيشلاىلعميمصتلا:مزعلا

هبدشتيذلالبحللمسالصألايفوهو؛نسر:ج:ناسرألا
.ةبادلا

.ءيشىلإةطوبرمريغةبيسمهانعم:قلطلا
ًايحاهيفمادامف.ةطوبرمريغةقلطمايندلايفناسنإلاةايح

ماداماهتدافإومولعلاةدافتساواهليعسلاوةرخآالللمعلاهنكمي

كلذنعزجعرمعلالذرأغلبوضرماذإف.كلذىلعارداقًاحيحص
.ةايحلالاحيفلضحامالإهتومدعبهلقيليالوهضعبوأهلك

حاقلموهفلاناوعمدجلاومكيدجرمألانإفاودج٢

.مهفلاببس:دحجلا

ةقداصةينبمولعلابلطيفهتقاطوهدهجلذباذإناسنإلانإ
لسكلالمعتسانمفالخبظفحلاومهفلابهيلعحتفيهللانإف
.ملعلاةرمثلوصحومهفللببسدجلاو.ىنيوهلاو

:ءامكحلاضعبلاق

نونفنونجلافءانعريغبًارظانمًاهيقفيسمتنأتينمت
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نوكيفيكملعلافءاهتلمحتةقشمنودلاملاباستكاسيلو

ِ:رعاشلالاقو

موقياليلىنملامارنمفمورتامىطعتدكلاردقب

مودتالةئادحلانألاهمنتغافةثادحلامايأو

نعزحمعلاهديقنمکامزعدجنميوتسيال۷

.لصألايفلعفلانعفعضلا:زجعلا

ىنمتيناثلاوهللانوعباهلانيلوألانإف.اهبلطنعزجعلالمعتساو

.ةميظعةفاومؤشهنِإفلسكلاومكايإ:مهضعبلاق.لمعيملو

:مهضعبلاقو

:رخآلاقو

ارهماجوزتاملاهذقنأفةنبازجعلاجوزيناوتلانإف
ارقفادلتنأدبالامتشعنإفاعمادقرالاقمثايطواشارف

حالصلامامتفدصلاعرولاوفرشىقتلاونيزملعلا-۸٨

.عقاوللقباطملامزاجلاداقتعالاوهوفالخ:ملعلا

.نيشلادض:نيزلا

.ولعيأ:فرشىقتلا

.تابجاولالعفوهللامراحمنعفكلا:عرولا

.بلقللقفاوملا:فدصلا

الفرکذیو‹«یصعيالفهللاعاطينألةعماجةملكىوقتلا

.رفکيالفرکشیو«یسنی
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ءلجوزعهللاىوقتبكيصوأينإفدعبامأ:هنبالرمعبتك
لعجاف«هدازهرکشنمو«ازاجهضرقأنموءهاقوهامانمهناف

.كبلقءالجوكاينيعبصنىوقتلا

:مهضعبلاق

ىقتلانمًابايثسبليملءرملااذإ
هبرةعاطءرملاسابلريخو

لاصخلانمتاهبشلانععرولاو

:مهضعبلاق

هتوسقدنعسمخكبلقءاود

هربدتنآرقونطبءالخإ
هطسوأليللاحنجكمايقاذك

ملظاهلكرفدمأو-۹

ًايساكناكولوًانايرعبلقت

رغظلاوريخلابزفتاهيلعمدف
رحسلاةعاسكابعرضتاذك
ربحلاوريخلالهأسلاجتنأو

حابصلاريشابتكاهيفملعلاو
.ايندلانعةينكانهو.نتنلالصألاىف:رفالا

ةيادهلامدعيفمالظلابهبشملالهجلاهبداريو.ةملظ:ج:ملظ
.دوصقملاىلإ

ىلإلصاوتلاوهبءادتهاللهبملعلاهبشوءهلوأ:حابصلاريشابت

.دوصقملا

اوعرجتىتحاهتنيزبمهلتنيزاهنأل؛هللاءايلوألةودعاينالا
مهتجردتسااهنألهئادعألةودعوءاهتعطاقميفربصلاةرارم

.مهتلذخفاهباوقثوىتحاهتكبشبمهتصنتقاواهركمب

حاصلكىريداصلارخافهتقويفميلعتلاعيضنم-٠

.هدصقفوهرايتخابكرت:عيض
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دعبمايننملعللوولت:ىلاعتهلوقبدارأ:حاصلكىريداصلارخاف

.]۸۸:ةيألاصةروس]نيج

.ةلفْغلانماحصنموهوقافأ:حاص

.نبللاتعيضفيصلا:مهلوقلثملثملااذهو

ايندلايفكامهنالاوةلفغلانماحصنميأحاصنمدارملاو

.هتفويفملعلاهعييضتىلعمدنييذلاوهاهتاوهشو

حايتمالاىلعملعلابهارشبهمدانوسردلانمدأنم-١

.سردلامواديأ:سردلانمدأ

.همزالوهبحاص:همدان

.يعسلاعميأ:حايتمالاىلع

يفىعسورغصلانمهبحاصوملعلاسردىلعموادنم

.هلهلوصحبهارشبهبلط

حالسلاليلكبتكلاةءارقًابئادهسفندوعيملنم-۲

.اهملعيواهضورييأ:هسفندوعي

.امئاد:ائاد

.عطاقريغلا:ليلكلافيسلا

بتكلاةءارقاهدوعيوهسفنضورياليذلاصخشلانإ
نوكتًامئاداهحورشىفلمأتلاوءاهنمنوتملاظفحواهتعلاطمو

هلنمةلزنمب«ةيوقهتجحنوكتةعلاطملارثكينموةفيعضهتجح
ليلكلاةلزنمبةفيعضةليلكهتجحنوكتهريغو«عطاقداححالس
.لولفملا



حاضتايفهلفهكلاةيآفهمزالومونلافلاحنم-۳

ِ.مزال:فلاح
.[٠۲:ةيآلافهكلاةروس]هاداًذإوخلفتنلو:فهكلاةيآ

زوفينلفمهريغوملعلاةبلطنممونلابحاصومزالنمنإ
.ةبلطللةميظعةفآمونلانأل؛لمعلاوملعلانمهدوصقمب

هيتأينأدبعبهللادارأاذإ:فلخينبناميلسعيبرلاوبألاق

.مونلاةرثكبهالتباتانسحلانمًاريقفةمايقلاموي

.ةالصلاانهوةدابعلا:كسلا

.تتاف:تحاج

ةالصلاهيلعتوفتالىتحءوضولاةلآةبحاصمىلعثحلا

.هنمهنکمتعمكلذهكرتبكله

حاقرعفتجأ#وأةلعلاللللوبقملالمعلاو-٥

هلايعلحفرتو‹ةراجتلاوبسكلا:ةحاقرلا-بسك:حاقر

الوهيفءايرالهللًاصلاخناكاذإالإءىشلمعلانملبقيال
ىلصينأكيويندرجأوأةيويندةلعللمعلاناكاذإو«بجع
الفكلذريغوةرجألاذخأيلنذؤيوأءةرجألااهيلعذخأيلًامامإ

.هياذعفعاضيوهرضيلبهبحاصعفني

حاطنلادنعنرقلامجأالولمعالبملعلاعفتنيال-٦

.نرقالبشبكلاوحمرالبلجرلا:مجألا
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ملعلانإ:اولاقكلذل.لمعلاهبحاصيملاذإملعلاعفني

خلانعامهدحأبنفتيالنات۳

رقالىتلآةاشلاكةرمثهلمعنمجتنيالملعالبزاماعلاو

.حاطنلادنعاهل

حاصملاميقعلاملعلايذلاهبشىنجلاميمذيلفدلارجشو-۷

هلمحورمحألادرولاكهرهز«لاتقرمتبن:رسكلابىلفدلارحش

.ءالطةكحللوبرجللعفانبونرخلاك
.هلدلوياليذلاوهلصألايف:ميقعلا

.تبنتاليتلاضرأللةحاصلا:مهلوقنمذوخأمهلعل:حاصملا

ليذلارجشلابهبلمعيملنموهوميقعلاملعلاوذهبت

.يلفدلاكعفان!رمثرمثي

حاسكءامجوءاشغمهفىقتلاريغبايندلابحاصنم۸

.لهاجظيلغ:ءافج
.زجعلاوهوحسكلانمذوخام:حاسک

یلاعتهللایوقتبحاصيملواهيفشاعوايندلابحاصنم
يفكامهنالاوبابكنالاهبأدلب؛تايهنملاكرتوتابجاولالعفب

مرحمكرتبالواهتقويفةالصنمضرفتاوغبيئابيالاهتاذل
.ةالاملامدعوةساسخلاوةلاذرلاامهنبهشلاهجحوووهف

حارتسمىذألامهنمسيلفًاممهمكتمهاولعجتال-۹

.هلعفيلرمأنمهبمهام:حتفلاورسكلاب:ةمهلا
.هيذؤيوصخشلارضيام:ىذألا

الونمهدصقيامىهوةدحاوهتمهبلاطلالعجيلف
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الوررضلاوىذألامهنمحارتسمدحأالهنأل؛هريغبهبلقلغشي
یلاعتهللاهردقاملكنأل؛دعبالوهعوقولبقهبهمامتهاهعفني
املتوقموءانعهبمامتهالانإفكلذكناكاذإف.ةلاحمالعقاو

.مولعلابلطنمهددصبوه
:مهضعبلاق

اهيفتنأيتلاةعاسلاكلوبيغلومأملاوتافىضمام

حالمتابلطنعهقوعتهتمهوءرملاماستقانإ٠

.عيزوتلاوليصفتلايهوةمسقلانملاعتفا:ماستقا

.هاغتبمنعهئطبتوهسبحت:هقوعت
.ناسح:حالم

حاربالاهبنغيةدحاوهتامهبلاطلالعحجيلف-١

.ةدحاوةمههريغوملعنمهبلطيوهدصقيام:هتامه

.اهاوسامعاهبلغتشيواهبمتهي:اهبنغي

.اهبعرزالضرألانمعستملا:حاربلا.لاوزال:حاربال
متهيفةدحاوةمههمئازعوهتامهلعجينأملعللبلاطلارمأ

.اهنعلوزيالاهبهرکفلْغشیواهب

هقئالعللقينأملعلابلاططورشنمنأرطانقلايفءاجو
اهينميوءةبذاكلاديعاوملابهسفنفّوسيالوءايندلالاغشأنم

نامزلكيفوالغشتقولكلنإفءةلصتملالاغشألاعاطقناب

.ارذع
اےجئِ حاررفصادغركذلايلجسباهنيعىركسفنلادوعنم-٢

.نديدلا:ةداعلاو-ةداعلانم:دّوع

.مونلا:ىركلا
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.انهراصودي:ادغ

.مايقلادنعهيلعناسنإلاحايترالكلذبتيمس.فكلا:حارلا

.ىلاخلا:رفصلا

نمهولخيفركذلاسلجميفمونلاهسفندوعنمهيبشت

نمولخلاهناشنميذلافكل|نطاببباوثلانمودئاوفلا

.رعشلا

حالفورحسيفاميسالةموناخأرجأنمتافمك٤

.رادقملاوسنجلالوهجمددعلمسايهو.ريثكىنعمب:مك

.حبصلاليبقيذلاتفوللمسا:رحسلا

.ريخلايفءاقبلاوةاجنلاوزوفلا:حالفلا

حالفوريثكرجأهريغوأسلجملايفمونلابحاصتافامك

.رحسلاتقوكلذناكاذإًاصوصخوءدوصقملابزوفو

حايرتايتفلابمكلتبهدقفاوبهماونلااهيأاي٤

.مکموننماوهبتنا:اوبه
.تکرحتومكلتراث:مكلتبه

يفنيعلاتاروحاهبدارأوءةباشلايهو:ةاتف:ج:تايتفلا
.ةنجلا

حارسعاشقفيصلابئاحساهنإمكمايأاومنتغاف-٤

تاعاطلابزوفلاانهدارملاوءىفلاىهوةمينغلانم:اومنتغا

.اهيلإةردابملاو

حارملالبقتابوألابرآماوضتقافمكرافسأمكرامعأ-٦

.ةجاحلاوهومكبرأماوضقا:اوضتقا

٤۲



.ىوأملا:حارملا

هللاةدابعبمكسفنأاولغشاو«مكموننماوظقيتساماونلااهيأاي

اومنتغاف.ةنجلاءاسنةحئاربحيرلامكلتكرحتدقهنأل؛ىلاعت

ةباحسضاضقناكعيرساهضاضقناواهباهذنألةليلقلامكمايأ

.فيصلا

نطولاو.دلبودلبنيبةفاسملاةلزنمبايندلايفةايحلاو
.رانلاامإوةنجلاامإةرخأآلاوهىقيقحلا

:ليفامك

دعاقرفاسملاوىیوطتورمتلحارمالإمايألاهذهامو

حاررجفلاعموليلفيضكةيراعموقلابابشنإ۷
.نسلاةثادح:تاسلا

.هظفلنمهلدحاوالءاسنلانودلاجرلا:موقلا
.دبالبةعفنمهكيلمتوأ‹مهنيبسانلاهلوادتام:ةيراع

هعفنيامهيفمنتغيلفالهتوقوهتثادحوموققلابابشنإ

.هلاوزدنعهيلعبعصتىتلاةحلاصلالامعألانمهترخآل

هبلزاتلافيضلاكناسنإلانعهلاقتناوهلاوزةعرسىفبابشلاو

بهذرجفلاقشناوليللالازاذإف«ءاوثمنسحيومركيفًاليل
.هلاحل

حاورواودغتوملااهموسيةماتسمسافنألاهذهف-٨

.صاخشألاوداسجألااهبداريوسفن:ج:سافنألا

ةعلسلانمثيفديازتلالصألايفوهو.موسلانم:ةماتسم

.ىرتشتل
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حانملابايغنيحلاةلوهجمةتوقوملاجآلاهذهف-٩

.رخأتيالومدقتياللجوزعهللادنعمولعمتقواهل:ةتوقوم

.تفولامولعمريغ:نيحلاةلوهحم

حاص۰41"دود8ملکوةدودعمسافنألاهذهو_٠

.ءاضقلاوءاضمإلاهانعمدفنو.غزفي:دفني

حادقلابرضلثمظوظحيهفقازرألاهذهو-١

.بيصنلاوهوظح:ج:ظوظح

.مهسلاوهومدق:ج:حادقلابرض

حابرللاهتصرفاوزهتنافةقفنمقاوسألاهذهو-٢

.تماقاذإقوسلاتقفن.تجاراذإةعلسلاتقفننم:ةقفنم

.اومنتغا:اوزهتنا
.ةراسخلافالخ:حابرلا

رخآوهوحاورلاوءراهنلالوأوهوودغلابتوملاكلمرظن
اهللاجآلاو.اهافوتيواهضبقيفغلبلهسفنلكلجأيفراهتلا

.رخأتيالومدقتيالىلاعتهللادنعمولعمتقو

ءقيضلاوةعسلاوءةرثكلاوةلقلاىفةتوافتمسانلاقازرأنإ

امالإاهنمهيلإلصيالدحاولکنأو‹حادقألاءابصنأتوافتك

.هبانرکفلغشنالفكلذكناكاذإفهلهللاردق

قوسلايفهنوككًاحيحصايحايندلايفناسنإلانوك
كلذكناكاذإف.حبرلاهيفهللصحيوةعلسلاهيفجورتيذلا
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.حللامعأالاررسهةمنغنأودصرملاردابيلف

حارجلايسوتوتوفلاكردتسياهبتزعرمعلااياقبنإ

.ناسنإلارمعرخآانهوهوةيقب:ج:اياقب
.اهتميقتلغ:تزع

.هتيواداذإحرجلاتيسأنم.يوادت:يسوت
هرمعلوأيفتائيسااويصاعملانمناسنإلاهفلسأامهبش

هليز7 امفعسيملنإكالهإلاوررضلاوملألاعماجبحورجلاب

تارامكلاوهبوتلایھءاودلاو‹ىصاعملایھحورجلاو.هیوادیو

.تافاملءاضقلاو

اهيأ»:ىلاعتوكرابتهللانعيورملاىسدقلانيدحلاينو

هتاوطسیشخنمفتامقنوتاوطسهللنإالهم٠دميمسانلا

ءاوفاختملفمکانفوخو‹اوقاتشتملفمکانوشوأادىلف

مكيلعانببصالنايبصومئاهبوهکرخویشالولف

يصاصباذعلا

حاوصلادعبروتلاوهزاوعإيفارمحأتيربكنمزعأ٤

هلدوجوالهنألدوقفملاءىشللًالثمهببرضي:رمحألاتيربكلا
.ءاقنعلاك

تقيفرآهدفيئيآهنوي

هلدوجوليذلارمحألاتبكلانمزعأرمعلايابنإ

.ةسبايلاروننمزعأو

حازتاكيشوردقلاةلوهجمتطسبمعننماهنكل9©

۔.رہ:تطس
.اشرد
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.معنللةفصءرادقملايأ:ردقلاةلوهجم
.ابرق:اکیشو

.لازت:حازت

حازتمالاعدويمالكمهفافلداعضوعنماهلسيل٦

.لدب:صضوع
.واسم:لداع

.بعللاوحزملايأ:حازتمألا

اهطسباهنكلتافاماهيفكردتسيةزيزعناسنإلارمعاياقبنإ
ناسنإلالفغيواهردقلوهجممعتلاكلتوىصحتالمعنبهللا

ناسنإلليغبنيف.باهذلاولاوزلاةعيرسيهوءاهركشنعواهنع
‹؛تاحلاصلالامعألانمتافامكاردتساباهركشبةردابملا

.هيفلزهالدجرمألانأللزهلاكرتيلو

حاربلااهيهفيضاملااوفلخيلمكتعيوسىتوملاىنمىصقأ۷
.دعبأ:ىصقأ

.ينمتلاوهوةينمألانم:ىنملا
.دعب:ینعمبتاهیهيفةغل:اهيهف
.هيفمهامعمهلاوزدعبىنعملاو:حاربلا

يفاوطرفاماوفلخيلةعيوسناوألاتاوفدعبىتوملاىنمتي
:ىلاعتلاقامكءكلذمهلينأوءةحلاصلالامعألانممهتايح
ًادر[١٠٠:ةيآلانونمؤملاةروس]اهلياقوهاهنإل

سیصسهدم-

ةروس]ةيآلا...«اًِلَصلمعلعلنوعجرابر:مهلوقىلع
۹4:ةيآلانونمؤملا

حاسفتقاضونهرلاقلغدقامدعبمهاركذمهلىلأ۸
5

.عوجرلامهلنيأنممهىت
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يفنهارلافيملاذإكلذوءنهترملاهقحتسااذإ:نهرلاقلغ

يفوسبحلا:ةغللايفنهرلاةقيقحو.طورشملاتقولا
.نيدلاكهنمهذخأنكميقحبءيشلاسبح:عرشلا

.عساولايا:حاسف

مهلامعأيفنينوهرماوحبصأامدعباودوعينأمهلنيأنم

اوتاكومهتوملبقهيفاوناكيذلاعسولايأحاسفتقاضو
.لمعلانمنينكمتم

حايضلايناصبوشلالمحيالصلاخنبلضحمنيدلاف٩۹

.صلاخ:ضحم
.طلخلا:بوشلا

نبللاتحّيضوهايإهتيقسأيأهتحوضوهتحيض:حايضلايفاص

.ءاملابهتجزم

بيوشتلالمحيالهنأيفصلاخلاضحملانبللاكنيدلا
.هضايبوهئافصلتاردكلانمءيشب

حابقلالعفوبسكلاسندنمافولابهريهطتهلامكإ-٠
.همامتإ:هلامكإ

.تابجاولاعيمجلعف:افولا

.مارحلابسكلا:بسكلاسندنم

ىلختنمالإهبفصويالولصحيالولمكيالنيدلانإ
يذلالاملاكرتوءاهنعهللااناهنيتلاتامرحملاميمجنع

.تابجاولاعيمجبيقووهلحريغنمهبستكا

حاجسقلخوىقتلاوملعلابامهمعادنيدلاونصضرعلا-١

نأهبسحوهسفننمهنوصييذلالجرلابناجوسفنلا:ضرعلا
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.هرمأهمزلينموأهفلسوأهسفنيفناكءاوس«صقتني
.قيقشلاخألا:وئصلا
بشخلاوتيبلادامع:ماعدلاوةماعدلاوةمعدلا:امهمعاد

.شيرعتللبوصنملا
.ناسحيأ:حاجسقلخ

حاجنتلازاحوزافامهاقننمفنيرهوجنمامهلاي-۲

.ةئاغتسالل:امهلاي

هئافصلهبضرعلاونيدلاهبش.ةؤلؤللاوهرهوجلا:نيرهوج
.هتميفعافتراوهتزعوهنسحو

.خاسوألانمامهباملازأ:امهاقن

نموءتامرحملاعيمجنمهسفنلظفحلانيدلاةيقنتبدارملا
هضرعو؛هنبشياممهنيدىقندقفكلذلعفاذإف.تابجاولاكرت

.هيفنعطلانم

:رعاشلالاق

الونوصأضرعلللاملالاذتبانإفهتكلملاملكلذباوضرعلانص

نسلأسانللوتاروعكدنعفةءوسبكنمناسللانقلطت

نيعأسانللنيعايلقف؛موقلبئاعمكيلإتدهأنإكنيعو
ءاوسهنممذلاوحدملاعضوموهيذلاناسنأإللاضرعنإ

نأهيلعبجيف.نيدلاقيقشهلهأوأهفلسوأهسفنيفناك

امهرهطوامهاقننمفنارهوجامهو«نسحقلخوملعلابامهيوقي

.ىنملاعيمجلانوزاف

حابجلالحنكًاديصهبدصيايزابهلملعلابصننم-۳

.ذختا:بصن
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عمجلايفوءنازاب.ةينثتلايفيزابلا.هبداصيرئاطمسا:ايزاب

.ةازب

.عمشلابهينبييذلاهتيبولحتلاةيلخ:حابجلا:حابجلالحنك
ريقحلاينافلاليلقلاايندلاماطحهبذخأيلملعلاملعتنم

رّيصدقفمئادلايقابلاةرخآلايفهللاباوثنمهتوفامىلإةبسنلاب

يفلثامملاةريقحلاءايشألاهبداصييذلايزابلابًاهيبشهملع
ةيلاعلاممهلايوذنمهريغهداطصياملدبحابجلالحنلهتراقح
.ىرابحلاونالزغلاوبنارألانمهب

حارقلاريمنلاءاملاةيرشكولومارحنيدلابلكألاف٤

ىوتفلاىلعلاملاذخأك.نيدلابببسبلاملاذخأ.:نيدلابلكألا
..امامإةالصلاىلعوأءاهلمحتدعبةداهشلاءادأىلعوأ

.غلا

.يكازلاءاملا«ريمنلاوحيرقلاك.صلاخلا۴

حابمكاذفاوفعىتأامو`ببسنعلكألاكاذحرشو٥

نمًاوفعهنوكةلاحلاملانمىتأاميأ:حابمكاذفًاوفعىتأامو

.حابموهفةروكذملابابسألانمببسريغ
هوملعتتالوءملعلاةربابجاونوكتالو«؛مكلمعيفهللااوقتا

هوبلطتنأاورذحاوءةاجنللًابلط؛هبلمعلاوهللاهجولالإ

.ءارقفلاهباومداختوءىءاينغألاهباولكأتستل

دباعوءرجافملاع:ةثالثلبقنمنيدلاداسفءاجامنإ:ليق

.نیدلابايندبلاطو؛لهاج

حافسلاكىضترملاحاكنلاسيللمعیکزبسکیکزاذإ-٦

.هباوثامنوةهبشلاومارحلانمرهطيأ:ىكز
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.انزلا:حافسلا

يفحيحصلاحاكنلابهيبشهيفةهبشاليذلالالحلالاملانإ

دسافلاحاكنلابهيبشمارحلابسکلاوعامفتنالاو.باوثلابرت

.باقعلابترتيفانزلاو

حالسىرابحللحالسلانإثبخثيبخلابسكلايذىعسف۷

...فيسلاكةمولعملاةلآلا:رسكلاب:حالسلا

.دصتالوداصتءروهشمرئاط:ىرابحلا

روقصلااهدصقاذإوءهحالسهحالسىرابحلا:برعلالوقت

ىقبيفهقرذبهيمريفةصرفدجيىتحرقصلاعملزنيوولعيلازيال
.فوتكملالثمًاديقمرقصلا

.لاحلايفهبعفتنانإوءلاملايفهبهعافتنامدعوهثبخوهتناتن

حالصلالعفناميإلاهبحصأوىقتلالوبقلابيبرديق-۸
.يذؤيامعةنايصلاطرف:ىقتلا

نمنأوءداقتعالاولمعلاولوقلانمبكرماندنعناميإلا
ًاقسافوًاقفانمىمسيامنإوءانمؤمىمسيالاهنمدحاونعىلخت
.ةمعنلابًارفاكو

حامتجالاووشحلالهأنيبواننيبلصيفمكح۹

.لمعلاهبحاصامناميإلانوكوىقتلاب:ناتاه
.ةماقتسالالههبدار:اننیب

.مهلوقبلاقنموةئجرملاوةيوشحلا:وشحلالهأ
.مهاوهلنيبكترملا:حامتجالا
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حاممثةساطرقبتاككاونباماومدهاوداعواوداش٠

.اونب:اوداش

.هونباماولازأواوضقن:اومده

قمناکاذإالإةعاطدبعنملبقيالىلاعتوهناحبسهللانإ
عيمجلكراتو؛تابجاولاعيمجبتآ‹ىلاعتوهناحبسهلل

اممناتلصخلاناتاهو.ًاحلاصناكنمالإًانمؤمىمسيالو
.مهلوقبلاقنموةيوشحلاوةماقتسالالهأنيبامهبقرفي

يفدلخيالهنأوًاملسمًانمؤمةريبكلابكترماومسمهنأثيح

ءهمدهفهيلإدمعفءانبىنبنمةلاحكمهتلاحتراصف

رخآيفهللصحيملفهلطبأوهاحممثةساطرقبتكنمكو

.ءانعلاالإرمألا

حامرلاوابظلايتغيىسعامفادغىطغملافشكنمدبال۱

.ةلاحمالورارفال:دبال

.هيطغيوهيراويامعءىشلاعفدوراهظألا:

.ةثيسلالامعألانمناسنإلاهيفخيامهبدارملا:ىطغملا

.ةمايقلامويهبدارملا:دغلا

.هسفنفيسلا

حالصلابىتأنمالإنونبالولامكينغيالكانه-۲

.عفنيال:يلغيال
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حايصوةأضوضهذهكالةيالولاللكانه۳

.بترحلايفسانلاتاوصأ:ءاضوضلا

حافوهجورسابلاحلاكلاورضانمعانهجوكانه-٤

.معنتوةجهبوذنسح:معانهجو

.سوبعيفرشكتلا:حلاكلا

.سوبعلاديدشلا:رسابلا

حاضتفالاىدلجرهبملاحرتايوحيلملايفاصلاةحرفاي٥

.هلامعأيفصلخملا:يفاصلا

.مهاي:حرتاي
ءيشلابلدعينأةجرهبلاو.لطابلا:جرهبلا.ءيدرلا:جرهبملا

.ةداجلانع

.هيواسمفاشكنا:حاضتفالا
ءةغئازلامهدئاقعنمسانلاهيفخيامرهظيسىلاعتهللانإ

كلذيف.ةمايقلامويداهشألاسوؤرىلعةدسافلامهلامعأو
كلذعفتنيامنإءحامرالوفويسالونونبالولامعفتنيالمويلا
.ايندلايفاهومدقيتلاةحلاصلالامعألامويلا

هذهكالمويلاكلذيفهدحوهللةطلسلاومكحلاوةيالولاو

.حايصلاوتاوصألاعفروجرهلاوةعزانملاىلعةلمتشملااينالا

مويللهتوءاهبوقيربونسحهلعيطملانسحملاهجونإ
ديدشرشكتمسبعتميأرسابحيلكيصاعلاهجووءةمايقلا

.داوسلا
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همخيوهرتسيناکامروهظوهحاضتفادنعمئادلانزحلاومهلاهل

.داهشألاسوؤرىلعايندلاىفسانلانيعأنع

حامسلايدابركذلالومخالإهبىظحيسيلنامزاذه١

حاتملامامحلاهيفاويیتحةلزعوخأوتيبديعت-۷

.ادحأطلاخيالهتيبلمزالم:تيبديعق

.ردقملاتوملا:حاتملامامحلا

رشلاريثكسؤبلاديدشهيفنحنيذلانمزلااذهنإ
‹یوقمتلاوربلانودناودعلاومثالاىلعهيفنواعتلاو‹داسفلاو

ريغركذلايفخناكنمالإهنيدهلملسيوهيفزوفيالمثنمو
نبناميلسخيشلالاق.مهنمًابراهونعلزتعموروهشم

:هتلزعىلع

سيسخلارشبلانمسانيفوسوبعنمزيفتنكامادإ
سينأالبتنفدربقوخأىنأكًاربطصمتيبلاتمزل

حابملاىكزأنمدصقلاذخأيوهتاشیوهلابئذنمظفمحی۸

يهسفنلا.بئذلاكىوهلاوايندلا:هتاشىوهلابئذنمظفحي

.ةاشلاك

لبهيضتقيامفالخىلإسفنلاليم:ًاعرشوءهبحأهاوه:ىوهلا

,.هيلإليمتوسفنلاهبحتامىلإ

.ةيوهأ:هعمح.ضرألاوءامسلانيبام:ءاوهلاو
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:مهضعبلاق

نافكأيفروصقملابتددموابظلالصونعدودملابترصقف

:مهصعبلاو

قيرطفالخللاهيلعناكوةوهشبًامويسفنلاكتبلاطاذإ

.لالحلانمايندلانمىطسولاةلاحلابلطييأ:دصقلاذخأي
.لالحلا:حابملاىكزأ

ىلاعتهللاةدابعىلعهبنيعتسياملالحلانمءرملاذخأي

ًالالحايندلابلطنم»:مالسلاهيلعلاق.كلذىلعرصتقيو
مويءاحهلايعىلعًايعسوهراجىلعًافطعتوةلأسملانعًافافعتسا

.اردبلاةليلرمقلاكههجووةمايقلا

حارصلاتامرحلايفةعقونسًارذحىمحلالوحيعتريال-۹

.حانجنمهتبيغيفسيلفىمحلاتاهبشعارلكف-٠

هنمو«برشلاولكألايفطسبلاوةماقإلاوه:عايترالا:يعتريأل

.بعلنومعنتنيأ«بعلنوعترنافسويةوخإلوق
.ةرهاظلاةحضاولا:حارصلا

هيفبئذلاكوهيذلاىوهلانمهسفنظفحينأءرملاىلع
كلهيفهيلعمرحموهامىلإهتوهشوهاوههيدؤيالثلسالتخالا

‹يفاصلالالحلانمهلايعوهتوقلهيفكيامايندلانمذخأيوكلذب
نمةفاخماهليلحتىلعليلدهدنعمقيملاممةهبشلكبنجتيو

نملقتنيوأ؛كلذبهلروعشريغنممارحوهاميفعقينأ
.مارحوهامىلإتاهبشلايفهلهاست
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حاحشیرویسیلدنزکوهفهبسیلمالسإلايعدينم۱

.معزي٠يعدي
.رانلاهبحدقييذلادوعلا:دنزلا

.هرانتجرخ:دنزلایرو.رانلاهنمجرخت:يروي

.ًارانيرويالحاحشدنز.ران:حاحش

حاتتقالاىدللهسهنكلًاجرخمرسعىواعدلاباب۲

هسقنلهبسنيوناسنأإالاهيعدياموهو‹«یوعد:ج:ىواعدلاباب

قحتابثإناسنإلاهببلطيلوق:عرشلايفو.ًالطابوأًاقح
.ريغلاىلع

.لهسدض:رسع

حاضتفالاىوسىوعدلللوصحمالوًاجولودهشلانمىهشأ۳
.سفنلاىلإىلحأولأيأ:ىهشأ
.لسعلا:دهشلا

.حاضتالاوفاشكتالا:حاضتنالا

وحنوملعلاوأمالسإالالاصخيأمالسإلايعدينمنإ

ناحتمالادنعهديبلصحيالفمقاولايفهبًافصتمنكيملوكلذ

ىلعهلاحنعفشكلاوحاضتفالاىوسهبفصتموهنمم

عافتنالامدعيفرانهبسيليذلادنزلاكهلاحو‹تاهشألاسوؤر

بعصينكلسفنلاىلعةيهشةلهسىواعدلابابنأو
.ناحتمالادنعاهنمجورخلاواهنعيصفتلا

حاصنحاضورغةحضاومالسإلاقئاقح٤

.هئيضموةرينموةرهاظ:ةحضاومالسإلاقئاقح
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دارملاوسرفلاةهبجيفضايبلصألايفيهوءةرغ:ج

حارشنالاىلعبلقلااهفلأياهقارشإو

.راهتشالاوروهظلادارملاو.ناعمللاوقيربلا:ؤلالتلا

.اهبحيواهبحاصيوبلقلااهعماجييأ:هلأ
اهرهظينآبةقيقحاهبفصتانمىلعةرهاظمالسإلاقئاقح

بولقيفةبحمهلنوكيوءهيلإحرشنيوءبلقلااهفلأيوهيلعهللا
.قلخلا

رسنمواهءادرهللاهسبلأةنسحةريرسرسأنم»:ريلاق

.هللاهسبلأةئيسةريرس

حارتساهيفتامنمرصعأىفهبانعمسامرصعبانشع٦٩

.ةايحلاوهيذلاشيعلانم:انشع

هبدارملاوةيضاملارصعألايفرهدلااذهلثمبانعمسام
اهيلعنيبلاكتملاايندلابنيلغتشملاحالصلاوىوقتللنيكراتلاهلهأ

نمالوركنملانعىهنينمالوفورعملابرمأينمدجتالو
نأىتحزيزعقفانملاوليلذهيفنمؤملاوىوقتلاىلعنيعي

‹هنيدىلعافوخوهمومهنمحيرتسيلتوملاهيفىنمتينمؤملا
.حارتساهيفتامنمنإفكلذلو

حابذلاعارسةنايدلاوهاومهعامطأبابذهلهأف۷

.ةنايدلافاعض:ةنايدلاوهاو.فيعض:هاو:ج:وهاو

.ةبقرلايفعطقلاوقشلا:حابذلا
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حابنومهيعسيفثهلومهشاعميفشارهمهل۸

ءةرخألاىلعايندلاراثيإوعمطلامهيلعبلغنامزلااذهلهأ

مهعمطببسبكلاهملايفمهعوقويفبابذلالثمكمهلٹمف

نوعقوي‹مهنيدباهذبولوايندلانمنوبيصيامىلعمهصرحو
ىلععزانتوشارهمهلمهنأومهلةكلهملابونذلايفمهسفنأ

حابنكاهيفحايصمهلوءفيجلاىلعبالكلاشراهتكايندلا

.بالكلا

حابسلايرديسيلقيرغلكىرولااذهنأشنعاولأستال-۹
.شيتفتلاوثحللا:لاؤسلا

.لاوحألا:نأشلا

.نويمدألاانهدارملاو.قلخلا:لصألايف:ىرولا

.ماثالا

يصاعملاباكتراب.مهسفنأكالهإيفهنامزلهألاحهبش

فرعياليذلاقيرغلالاحباهنمصلختلاةيفيكبمهلهجو
.ةحابسلا

حامأوأًابرقعوأًابلعثوأادسأوأًابيذالإقلتمل٠

.ةدىٹنألاو:زمهيالو.بئذزمهي:بید

يحاضألاموحلتانبقعفطخاهفطخينأكنيذنمراذح۱

.ةعرسبءىشلاذخأ:فطخلا

.ريطلاديسوهوباقع:ج:تانبقع

۳۹



يفةروشنملاموحللايأ.يحاضألاهلصأ:يحاضألاموحل

.دايعألا

نايصعلاباوكلهدقمهنألقلخلااذهلاحنعاولأستال

صلختلاةيفيكبمهلهجببسباهنممهجورخرسعتييتلاماثآلاو
الإمهيفدجويالهنامزلهأنأو«ةبوتلاىلإمهعزفمدعواهنم
قالخألاءوسيفدسألاو‹لتختلاوءاهدلايفبئذلاهبشينم

بلعثلالثمو‹مهلاومأومهنادبأيفدابعلاملظىلعةماهجلاو

فطخكةعرسبهوفطخينأكنيدىلعرذحاف.ليحتلاىف

.يحاضألاموحلباقعلا

حارقةهاوءايفألاصلقمبیرغدیرطلبدفنیدلاف۲

.نومزهنمءدفموقو.موزهملادلا.دف

.لظلاوهوءيف:ج:ءايفألاو.ريمشتلا.:ءايفألاصلقم

.فيعض:هاو
.فعضلايفةياغلاغلب:حارق

نممزهنملاشيجلاکهساکعناوهعوجروهباهذيفنيدلا

فوصومنيدلاو.هلالحمضاوهباهذوهتيلوتةعرسىفهودع

ميقيوهرصنينممدعللذلانمهللصحياملةبرغلاب
.هعئارش

حابتستدقهللاتامرحوهمساوهمسرالإقبيمل۳

.ةسردنملارايدلارثأنمىقبياممسرلا_:همسر

موصلاوةالصلاكهلاصخومالسإلاوناميإلابةيمستلايأ:همسا

.خلا...ةاكزلاو

.هلعافىلعدحأكلذركنينأنودًاراهجمارحلالعفي:حابتست

+£



حانوحاصهيدجيىسعامفحانحنيوأكابكبيلف-٤

.هحايصوهؤاکبهعفنييأ٠:هيدجيىسعامف
اراهجلعفتىلاعتهللامراحمنأوهمسرالإنيدلانمقبيمل

هتوصعفريوأكابكبيلفءةحابماهنأكهلعافىلعراكنإريغنم
.حاينلاوأءاكبلاكلذنمءيشهعفنيالفهيلعحئان

حاشأويلرذعلاماقأابيعىأرًابيدأهللادشنأو-٥

.هللابهلأسايأ:هللادشنأ
ِ.ملاعلا:بيدألا
.ابيعىأرهنأانهىنعملاو.ناصقنلاوحبقلاوةمصولا:بيدلا

.ةماقإيأ:ماقأ

.ضرعا:حاشأ

حالملانونجمليلضلالوليلخللًاعبارينعأتسلف-٦
حاضتفالاوبدألاوملعلابينتعييذلليباطخنكل-۷

.اذهيمالكبدصقأتسلديري:ليلخللًاعبارينعأتسل
.دمحأنبليلخلا:ليلخلل

:ةعبرألاجرلا

.هولأسافملاعكلذفيرديهنأيرديويرديلجر_١

.هوظقيأفمئانكلذفيرديهنأيرديالويرديلجرو_۲

لهاجكلذفيرديالهنأيرديالويردياللجرو_۳

.هوضفراف

:تيبلااذهيفنوكيعبارلالعلو_٤

يردتاذإفيكفيردينملئاسييذلابكتملوردتملتنأاذإ

٤



لالضلاريثكناكنمليباطخويمالكلسيلويأ:ليلضل
ءاسنلاركذوقشعلايفهرعشوهمظنيذلاسيقلاءىرماك
.اهفاصوأو

.ءاسنلا.حالملاطلاخم.:حالملانوجم
سيقلاءىرماكلالضلاريثكناكنمليباطخويمالكسيل

يتيانعنكلءاهفاصوأوءاسنلاركذوقشعلايفهرعشوهمظنيذلا
ميلعتلاوملعتلاوملعلابمتهييذلالجرلايظعوويمظنبيدصقو
لبقيويناعملاربدتيوهبينتعيوحيصفلامالكلامهفيو«بدألاو
.هبءاجنممقحلاوحصتلا

حاوبتءاضأامبيدألكىلعمالسلاويمالكاذه-۸

.عرشلابدأببدأتمملاع:بيدأ.

.تعملوتقرشأ:تءاضأ

.سمشللمسا:حوب:ءاحوفلأاهدعبواووءابب:حاوب

۹

-

حاونلاىصقأباولحامنيأواونطقامثیحيسنجءانبأ
.ةوعدلالهأ:يسنجءانبأ
.ناکمفرظ:ٹح

.اونکسواولزنوءاولحواوماقأ:اونطق
.تاهجلادعبأ:حاونلایصقأب

حاصنلاباولمعاواهومتآرقاذِإءاعدلابمكاخأاوصخ-٠
.ةديصقلامظاناوصخ:مكاخأاوصخ

مكتلحنلهأنمنيملسمللاوعدافةديصقلاهذهمتأرقاذإ
مكيلإىدسأاملمهنيبنماهمظانوهونيدلايفمكاخأاوصخو
هلوقلحئاصنلاوظعاوملانمةموظنملاهذهيفيذلافورعملانم

1



كلذاوعيطتستملنإفهوئفاكفًافورعممكيلإىدسأنم»:ويك

.(ريخبهلاوعداف

نيملسملاومالسإلانعهازجوةعساوةمحرهللاهمحرف

رئاسوءادهشلاونيقيدصلاونييبنلاعمهايإوانعمجوةيلاعلاةنجلاب
.نيلماعلاءاملعلا

۳٤



(۱)قحلم
ةهجوملاظعاوملانمةلمجباتكلارخآيفحراشلادروأ

تیاررعشوثيدحوةيآنيبةعونتميهوملعلابلاطل

الذإ.ةمجلادئاوفلانماهيفاملقبسامبًاقحلماهلزروأنأ
مهلوقعريونتىلإنوعسينممهريغوملعلابلاطاهنعينغتسي
دقوهللاامهمحرحراشلاومظانلاضرغبءافومكحلاوفراعملاب

ددصبانسلاننألًائيشفيضأنأنودباتكلاىفءاجامكامهتلقن
.دئارفلاودئاوفللضرعددصبنحنامنإ؛باتكلاقيقحت

نملهفركَذللناراارسدَفلو:ىلاعتوكرابتهللالاق

.ملعبلاطنملهف:يأ[۱۷:ةيآلارمقلاةروس]رك

.«نيصلابولوملعلااوبلطا»:يلوسرلالاق

لتخيىتميرديالءرملانإفملعلابمكيلع»:ًاضيألاقو
.ةجاحلا:ةلخلاوءهيلإجتحيىتميأ.«هيلإ

دیری.«اودوستنألبقاوهقفتا:هنعهللايضررمعلاقو

ملعتلانماويحتستفنيروظنماونوكتنألبقرغصلايفاوملعت
.ًالاهجاوقبتفربكلادنع

اورهْوَلَصلايضفاِ:لجوزعهلوقلوحكمرسفو
ينعي.[١٠:ةيآلاةعمجلاةروس]ڳولانيىف

1



ةايحهيفهنإفملعلااوبلطا»:لاقهنأيبنلانعيور

نادبألاةوقوءملظلانمراصبألاحابصمونمبولقلا
لزانمرارحألاغلبتوءرارحألالزاتمديبعلاغلبيهب«فعضلانم

.«ةرخآلاوايندلايفىلعلاتاجردلاومهتسلاجموكولملا

الودبعلعنتام»:لاقهنأأَييبنلانعديعسوبأىورو

ثيحهلرفغالإملعلابلطيفودغيلًابوثسبلالوففخت
.اهتيببابةبتعوطخي

نوسمتليضرألاراطقأنمسانيدعبيتأيس»:ٍَيلاقو
.«ًاريخمهباوصوتسافملعلا

بلاط:ناعبشيالناموهنم»:هنعهللايضردوعسمنبالاقو

امأوءاضرنمحرللدادزيهنإفملعلابلاطامآ؛ايندبلاطوملع

ارنأمطلنسَلنِإالكأرقمث.«انايغطدادزيهنإفايندلابلاط

.[۷©:ةيآلاقلعلاةروس]4

تلقفمالسلاهيلعليربجتلأس»:لاقهنألِييبنلانعو

:لاق؟ەدعباممث:تلق.ملعلابلط:لاق؟لضفأداهجلايأ

«ءاملعلاةرايز

ءاملعلاةبحص»:لاقهنأأَييبنلانعسابعنبانعيورو

‹رخفمهعميشملاومهيلإرظنلاو؛مركمهتسلاجمو«نيد
ءةمحرنوثالثمهيلعلزنتمهعملكألاوزعمهتطلاخمو

مهطلاخنملیبوطهللاءايلوأمه‹ةدحاوةمحرمهريغىلعو

مهلذخنمو«مدنيملمهظفحنمفءسانللءافشهللامهفلخ
حوللانيبومهبولقنيبىوسوءاملعلابولقهللافرشومدن

جوربلاةروس]طوعجولىفديتنافوهلب:لاقفظوفحملا
.[۱١٠٢۲:ناتيألا

٥£



لِماانواڪلارودصيفتيبتلياءوهلبو:لاقو
.[4۹:ةيآلاتوبكنعلاةروسإ]

ظفحيو؛لهاجلالأسيملاعلا»:هللاهمحريلعوبألاقو

.«لفاعلاظفح

ء‹عامتسالايناثلاوءةحصلاملعلالوأ»:هللادبعوبألاقو

.اهبلمعلاوهرشنعبارلاو٠ظفحلاثلاثلاو

.«نيدلايفههقفيًاريخهبهللادرينم":ٍَيىبنلالاقو
.«هلهأباهذهعفروءعفرينألبقملعلااوبلطا»:لاقو

."ملسملكىلعةضيرفملعلابلط»:لاقو
.«نيدلادامعومالسألاةايحملعلا»:ليقو

كرديىتحكولمملاعفريوءافرشفيرشلاديزيملعلا»:لاقو
ملعلاوسورحملاملا؛لاملانمريخملعلاو؛كولملابتر
.«قافنإلاىلعدادزيملعلاو«قافنإلاهصقنيلاملاو«سراح

سانلابهللادارأاذإوءابولطمترزعوًابلاطتللذ»:لاقو

.«مهئاملعيفكلملاوءمهكولميفملعلالعجًاريخ
ملعةماعتدجو»:امهنعهللايضرسابعنبهللادبعلاقو

ليقألتنكينإوءراصنألانميحلااذهدنع-ةَهللالوسر

يغتبانکلويلنذألتئشولو؛رجاوهلايفمهدحأبابدنع
,.هبلقىلعةفحلاوءهسفنةييط

نمنسحأءيشىلإءيشنوقام»:زيزعلادبعنبرمعلاقو
ىلإملح

.اريقفللنوعوينغللنيزملعلا»:لاقو
موقراغصاونوكتنإفاوملعت»:هينبلريبزلانبةورعلافو

.«نيرخآرابکاونوکتنأیسعف

۹٤



حيبستهترکاذمو؛تاهجهنعثحبلاو«ةدابعهبلطوءةيشخهلل

يفسينأملعلا.ةبرقهلهألهلذبوءةقدصهملعيالنملهميلعتو

يفبحاصوء‹ةولخلايفثدحموءةبرغلايفقيدصو

عفريىادعألادنعحالسوىالخألادنعنيزوءارضلاوءارسلا

یدتقیو‹مهراثآصتقيةمئأريخلايفمهلعجيفًاماوقأهبهللا

مهيأرىلإىهتنيو؛مهلاعفأب
قفرلاو؛هریزوملحلاوء؛نمؤملاليلخملعلا»:ربلاقو

.اهدونجريمأربصلاوءهدلاوربلاوءوخأ

يفءايحهلخديالوهبلطيفدهتجينأملعلابلاطليغبنيو

.لاؤسلادنعههجوقريالولفحم

؟ملعتينأريبكلاخيشلابنسحيأ»:مجعلاكولمضعبلليقو
.«نسحيملعلافةايحلاتنسحأام:لاقف

كلريخهنإفملعلابلطا:ينبايهنباللجربتك»:ليقو

ناكترقتفانإوءالامجكلناكتينغتسانإف«كمأوكيبأنم

.«الاموةورثكل

كبلقهبهللارانأًاملعتيتوأدقكنإ»:هيخأ'ىلإلجربتكو

.'نيرسخألانمنوكتفهللامهاتآامبملعلالهأىعسي

ملعلابيلإبتكانأرمعنبهللادبعىلإلجربتك»:ليقو
ىقلتنأتعطتسانإنكلوءريثكملعلا:هللادبعهيلإبتكف.هلك
ًافاکنمرهظلامیلسلاومأنمنطبلاصیيمخهللا

مهتعامجلًامزال«مهضارعأنعكناسل

ملحي:هريغنماهبزيمتيواهبفرعيلاصخملاعلل»:ليقو

۷



یأرناوءهقوفوهنمقباسيوهنودنملعضاوتيو؛هملظنمع

تكسنِإوملكتنإ«فوخلاهقرافيالو«هزهتناًافورعمًاباب
.لجوزعهللابمصتعاةنتفهلتضرعنإوملس

الإملعلاضغبيالوفلاهبحأنمالإملعلابحيال»:ليقو

.هللاهضغبأنم

.«الهجملعلاريصيدىتحةعاسلاموقت»:ليقو

‹رتستةروعلهجلاوءءاودملعلاو‹ءادلهجلا»:ليقو

حلصأملعلاو‹ناسنإلايفامحبقألهجلاوءرهظتةنيزملعللو

.«هاداعدقفًائیشلهجنموهيفام

هيلعوءًايداعمملعللهدجتكنألهاجلاةمالعنم»:ليقو

وهنمىلعيدتعيوء؛هطلاخنمملظی.ًافرصتنمهنعوءًايراز

تکسنو«ریبدتریغبملکتیو«هقوفوهنمىلعلواطیو«هنود
ضرعأةليضفىأرنإوءاهيفطقسةنتفهلتضرعنإوءاهس
الإملاعیولبو«صقاننمالإلضافةنحمنوكتاملقوءاهنع

.؟لهاجنم
الاميفقطنلاوبجعلالهاجلاةمالع»:ءادردلاوبألاقو

.«هيتأيءيشنعىهنينوءهينعي

‹تافتلالاةرثكب؛لهاجلافرعي»:زيزعلادبعنبرمعلاقو
.«باوجلاةعرسو

الوءهيلعرضأالو«ناسنإلاردقلعضوأةلاحسيلا:ليقو

هرمألمذأالومردقلطحأالوهركذلحبقأالوءهيلإرشللبلجأ

نعدعبملاوءرانلاىلإيداهلاوءراعلاىلإيعادلاوهولهجلانم
لكلبلاجلاوءةرعملكلببسلاوءةمادنلانميندملاوءةمالسلا
ايحناكنإوتيملهاجلاف.ةرخالاوايندلاريخببهاذلاوءةرضم

£۸



هللافرعيملعلابف.ًاينغناكنإوًاريقفًائيشناكنإوهتيم
.«ءايقشألاهمرحيو‹ءادعسلاهللاهمهلي«دبعيوعاطيهبو

ملعلاملعتيملنم»:لاقهنأويهللالوسرنعيورو
.«لهجلاىلعهللا.هبذع

دحألكنأًافرشملعلابىفك»:بلاطيبأنبيلعلاقو

اربتيدحألكنأًانزحلهجلابىفكوءهلهأنمنكيملنإوهيعدي
.ااموسومهبناکناوهنم

ىلعماكحكولملاوءةدابعلانمريثكريخملعلا»:ليقو
.«كولملاىلعمكاحملاعلاو«سانلا

حيباصموء؛ضرألاحلموءءايبنألاةثروءاملعلا»:ليقو

ىامسلاوضرألاىفنوروهشملاوءءامعلادنعءالدألاوءايندلا

.«ةنجلاىلإسانلادوفوو
جارسوه:لاقفملعلابحاصنعليربجتلأس»لاقو

نملليوومهفرعنملىبوط.ةرخألاوايندلايفكتمأ
ءافشوةجحلجوزعهللاباتكبىفكو.«مهضغبأومهتفرعمركنأ

يفتدبتلياءوهلب:ىلاعتهلوقهلهأوملعلاليضفتيف

مَنِ:لاقو[4۹:ةيآلاتوبكنعلا]يلاوأےبنلارودص

:لاقو.[٢۲:ةيآلارطاف.ةروس]يَاودابعنمهَلىشخب

.[4:ةيآلارمزلاةروس]نومياليريدببِنَاىيلحل
هنمكبصيملنإبيطلالماحكقدصلاسيلجلٹم»:ليقو

كبصيملنإريكلالثمءوسلاسيلجلثموءهفرعنمكباصأ
.«هناخدكباصأهرارش

لحتسموءنيدلابايندلابلاطلليو»:ناميلانبةفيذحلاقو

.اةميمنلابسانلانيبقرفملاوءةوهشلابةهبشلا

۹



كبلقيفامةسرادمىلعنك»:دمحأنبليلخلالاقو

ساركبتكيفاملعجاو؛كبتكيفامىلعكنمصرحأ
.(ةففنللكبلقيفامو‹كلام

ءملحلانمحبرألامالو؛ملعلانمعفنأزنكال»:ليقو

.بدألانمعفرأبسحالو

نموءةواخهشحوتململعلابدرفتنم»:ءاغلبلاضعبلاقو
هشحوتملنآرقلاةءارقهتسنآنموهتفتملبتكلابیلست

قفرلاواوملعينملحصتنلاءاملعلابدأنموءناوخإلاةقرافم

اورغصستيالوءاملعتمًاثشاناورقحيالوءًاملعماوفنعيالو«مهب
.اائدتم

نإفاوفنعتالواوملع»:لاقهنألِي يبنلانعيوردقف
.«فتعلانمريخملعلا

هنوملعتنماورقوو«هنمنوملعتتنماورقو»:اضيألاقو
.؟ملعلا

‹؛هسفندکيالوء؛هسردليطيالنمملعلاكرديال»:ليتو

.«امرغمةلاهجلاوًامنغمملعلاىرينمالإءهيلعربصيالو

نمالإكرديالملعلااذه»:ىلاعتهللاهمحردمحموبألاقو

ىتحءةياورلانعثحبلابهراهنلغشأوءةوالتلابهليلرهسأ
؛تاهباشتملانمتامكحملافرعيو؛تايآلاظفلظفحي
ءهرهظءارونآرقلاذبنأنمامأف.تاخوسنملانمتاخسانلاو

ىلعفقيملوءهيففوخللضرعيمثءهرمعمايأةلاطبلابعطقو

نملدعأحصانالوهناسلنمىدعأودعهلنكيملءهيناعم

-ولي۔دمحمهيبنةنسوهللاضئارفبىدتقاًأرماهللامحرف.هنأش
هقغلالعجو‹ملعتلابهسفنذخأو؛هراثدوهراعشملعلالعجو



نمبىدتهاوعبتاو.نيفلاسلاهخايشأبىدتقاوهمه

هللحصنو؛ةياورلاقدصوءمهنععامتسالاداجأومهنمكردأ

وأًاملعتمحاروءامهلضخبأوءهلوسروهللبحأوءهمسالج

.«هبذخأو-ىبنلالومبىدتهاوًاعمتسموأًاملاع

تملعىللاقينأفاخأامفوخأنإ»:ءادردلاوبألاقو

۱امفتلمعامن

هسفنقرحيتيبلايفجارسلاكعروالبهيقفلا»:ليقو
.«سانللءيضيو

لهجلاورونملعلا»:انباحصأضعبريسباتكنمو
ءةرخالاوايندلاريخهقزردقفملعلاهللاهقزرنمفءةملظ

الإنوكيالملعلانأوءريشكريخهيلعمرحهتافنمو

رقحيلفملعلادارأنمو.هبلمعلابالإعفنيالو«بلطلاب
نمهدنعامجرختسينأىسعمادقعضاوتيوهسفن

هنمذخأيو«فرعولوةفرعملاهسفنيفمعزيالو«ملعلا
ىفهملاعلزنإف«باوصلاقفاواممءهاتفأاممهعمساملك

ملعتملانمللزلانوكيامبرفءلاؤسلاهيلعداعأباوجلا

:اولاقمهنألهلغشيامهبلقطلاخاذإملاعلانمنوكيامبرو

صرحينأملاعللبحتسيو؛ملاعلااهيفلأسيالتاقوأمث
.الهأكلذلناكاذإهمهفيوهدنعملعتينميف

:نيحلاصلاريسنمرابخأ

ملعتللدعقيتغزنتلافسويابأنإ:هللاهمحردمحموبألاق
ةعبسوءيوابكلادمحمىبأدنعرشعةسمخءةنسنيثالثونينا

۱.يفردلادمحميبأدنعرشع

ءةنسنيئالثونينثاميلعتلايفثكمينوانجلاايركزوبأو

2



لوقيالولئسامبرويبخيشلادعبهسوفنيتفمناكو

نسحأولئساذإهنعليقو.هملعةرثكلةلأسميفملعأهللا

:لوقيو.هبهباجأفهنسحهنسحيملنإوتباجأهلاؤسلئاسلا

.باوجلااذهنعانتكسلةطقالةطقاسلكلنأالول



ةدئاف

امو«سردلاىفدوعقلادنعوءةعلاطملادنعهبىعديءاعد

|.نايسنلاثروياموءظفحلاىلعنيعي

ظفحأنوكتنأتدرأاذإرثألاىفو:فرطتسملاىفلاق
لكيفةءارقلاءادتباوأفحصملاوأباتكلاعفردنعلقفسانلا
:تدراءيش

الولوحالوربكأهللاوهللاالإهلإالوهللاناحبسوهللدمحلا
دبأبتكيوأبتكفرحلكددعميظعلايلعلاهللابالإةوق

هلاىلعودمحمانديسىلعهللاىلصورهدوءنيدبألا
.هبحصو

اذاي«كتمحرانيلعرشناو«كتمكحانيلعحتفامهللا
ترفكوءهلكيرشالدحألادحاولاهللابتنمآ.ماركإلاولالجلا

یسومبرایءمويقاييحايءناميلساهانمهففهاوسامب

مهفلاينمزلأ-ةيدمحمبرايوبرايو؛نوراهو
.نيمحارلامحرأايكتمحربلقعلاوةمكحلاوملعلاينقزراو

:بتكلاضعبيفءاجو

ء‹ءاذغلاليلقتوءةبظاوملاودجلا؛ظفحلابابسأىوقأو

.ظفحلابابسأنمنآرقلاةءارقوءليللاتاولصو

هلوقل؛ًارظننآرقلاةءارقنمظفحللديزأءىشسيلليق
.«ارظننآرقلاةءارقيتمألامعألضفأ»

o۳



عمنابللاوهوردنكلالكأو؛لسعلابرشوءكاوسلاوأ

قيرلاىلعمويلكءارمحةبيبزنيرشعوىدحإلكأو.ركسلا
.ماقسألاوضارمألانمريثكنميفشيوءظفحلاثروت

املكأوءظفحلايفديزيتابوطرلاومغلبلاللقياملكأو
يصاعملانايسنلاثروياممو.نايسنلاثرويمغلبلايفديزي
لاغشألاةرثكوايندلارومأيفنازحألاومومهلاوبونذلاةرثكو
.قئالعلاو

عماوجبصوصخملادمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاو
.نيملاعلابرهللدمحلاونايبلاوملكلا

o



ةديصقلا

حازأدقمقنوأمعننمحاتأامىلعلدمحلا-١

حاضولاتارهاظلاءالآلاىلعهركشأواقحهدهأ١

حاطبلانيزدمحأهيبتىلعتابيطلاتاولصلاو-٢

حالفلاموجننيدلاةمئأانتودقلهأنعاضرلامث٤

حابصلاايحميكحتةيحتىدهلابزحهللاايحدعبو-°

حافنيصیتموًاعوضكسلاكابصلارشنكاهابرقبعي-١

حاضولاتامسقلابًابحرمومهبالهسومهاركذبالهأ-۷
حاشولالاجدقعلاطسوونسحتسمدقعلاجاودزانإ-*

حامتلالاىدلصفلللضفلاوةبوجعأمتاخلاةعنصو۹

حالوهاذإحبصلانيبأامىهنلاوذاهحمليةراشإ-٠

حانجلاضيهممهنعيننكلىوهمهيلإيفاطعأزت١
حارممهيلإدولانميفنمزمهنعينتدعقأنإ-١
حاصفبتكلًاراهزأفطقتةرضحمبوبزحبمركأ-۲

حایفیحیفلهجاديمعیدانىجدلاحيباصممهذإمهالول-٤

حايرلابوبهاهرذتلتداكامدعبنمنيدلامولعاويحأ-

حصاحيلاسنأونيعلاةرقوداؤفلارسوايندلاةذلمه-١

حارجلاليتقايحأنمكوهفهبايحيمالسإلابماقنم-۷
هيدييلعتامنمكلذك-۸

e0

حافكًاعيمجسانلالتاقك



ةبصاوةمحرلامهتداج-۹

اوعمثاوعمسابزحلااهيأاي٠
ابقحهرهدلمتخيش١
ىلععادولاتاينثىفوأ-٢

داهتجالاودجلابمكيصوي-

مالسلارادلهللامكاعد-٤

مكمزعيفهللامث

مكبدجرمألانإفاودج-٦۲

Y۷ر:رمکًامزعدجنميوتسيال-

فرشىقتلاونيزملعلا-۸
رفمأو۹

هتقويفميلعتلاعيضنم٠
همدانوسردلانمدأنم

ًابئادهسفندوعيملنم

همزالومونلافلاحنم

هکسنيفقیربإلاقرافنم
الفلوبقلالمعلاو°

لمعالبملعلا

ىنجلاميمذىلفدلارجشو۷
ىقتلاريغبايندلابحاصنم۸
امممكتماولعجتال۹
هتمرملماستقانإ٤

اهنيعىركسفنلادونم-7

o٦

حاجنلاتاحفسمهتداعالو

حاصتنلايأحيصنلاخألالوق

حاريوانفلابهيلعيدغي
حاحصرغدعبايانثلامصق

حابصلكريخلادايدزابو
حالفلايعادكيبلالأاولوق

حاسفًاقلطناسرالاتمادام
حاقلموهفلاناوعمدجلاو

حادتكالانعز

حالصلااتق

حابصلاريشابتكاهيفملعلاو
لصعلجلكیریداصلارخاف

حايتمالاىلعملعلابهارشب
حالسلاليلكبتكلاةءارق

حاضتايفهلفهكلاةيآف
حاجوتاولصلاهيلعتحاج

حاقرعفنرجللوأةلعل

حاطنلادنعنرقلامجأالو

حاصلاميقعلاملعلايذلاهبش

حاسكءافجوءاثغمهف

حارتسمىذألامهنمسيلف
حالمتابلطنعهقوعت

حاربالا

حاررفصادغركذلانر



ةموناخأرجأنمتافمك-۳

دقفاوبهماونلااميأاي-٤

امنإمكمايأاومنتغاف-٥

اوضتقافمكرافسأمكرامعأ-آ7

ةيراعموقلابابشنإ-۷

ةماتسمسافنألاهذهف-۸

ةتوقوملاجالاهذنهف-٤
ةدودعمسافنألاەذهف-°

ةموسقمقازرألاهذهو-١

ةقفنمقاوسألاهذنهو-١آ

اهبتزعرمعلااياقبنإ7
ارجأتيربكنمزعأ-٤

-معننماه0

لداعضوعنمآرسیل۔٦

مكتعیوسیتومایکیصقأ۷
امدعبمهاركذمهلىنأ۸

صلاخنبلضحمنيدلاف۔-۹

۰.

امهمعادنيدلاونصضرعلا-١

نمفنيرهوجنمامهلاي-7
ًايزابهلملعلابصننم۳

ولومارحنيدلابلكألاف٤

لمعیکزبسكیکزاذإ٦
o۷

حالفورحسيفاميسال
حايرتايتفلابمكلتبه

حارسعاشقفيصإبئاحس
حارملالبقتابوألابرآم

حاررجفلاعموليلفيضك
حاورواودغتومااهموسي

حانملابايغنيحلاةلوهجي
حاصفیسدودعملکو

حادقلابرضلثمظوظحيهف
حابرللاهتصرفاوزهتناف

حارحلايسوتوتوفلاكردتسي

حاوصلادعبرونلاوهزاوعإيف

حازتاكيشوردقلاةلوهجم

حازتمالاعدويمالكمهفاف
حاربلااهيهفيضاملااوفلخيل
حاسفتقاضونهرلاقلغدق

حايضلايفاصبوشلالمحيال

حابقلالعفوبسكلاسندنم
حاجسقلخوىقتلاوملعلاب

حاجنلازاحوزافامهاقن

حابجلالحنكًاديصهبدصي
حارقلاريمنلاءالاةبرشك
حابمكاذفاوفعىتأامو

حافسلاكىضترملاحاكنلاسيل



ثبخثیبخلابسکلايذىعسف-۷

ىقتلالوبقلابيرديق۸
اننیبلصيفمکحناتاه۹
اومدهاوداعواوداش٠

ًادغىطغملافشكنمدبال١

الولامكينغيالكانه۲

الةيالولاشكانه۳

رضانمعانهجوكانه٤

ايوحيلملايفاصلاةحرفاي٠

هبیظحيسيلنامزاذه۔٦

ةلزعوخأوتيبديعق۷
هتاشیوهلابیذنمظفحب۔۸

ًارذحىمحلالوحىعتريال۔۹
ىمحاتاهبشعارلكف٠

هبسيلمالسإلايعدينم١

اجرحرسعیواعدلاباب۲

الوًاجولودهشلانمىهشأ۳

ةحضاومالسإلاقئاقح٤

اهفرشأوؤلأالتاهل0
هبانعمسامرصعبانشع٦

مهعامطأنابذهلهأف۷

مهشاعميفشارهمهل۸

ىرولااذهنأشنعاولأستال۹

ًادسأوأآابينالإقلتمل٠

o۸

حالسىرابحللحالسلانإ

حالصلالعفناميإلابحصأو

حامتجالاووشحلالهأنيبو

حاممثةساطرقبتاكك
حامرلاوابظلاينغيىسعامف

حالصلابىتأنمالإنونب
حابيصوةأضوضەذهك

حاقوهجورسابلاحلاكلاو

حاملايدابرکذلالوخالإ

حابملاىكزأنمدصقلاذخأيو

حارصلاتامرحلايفةعقونم

حاحشیرویسیلدنزکوهف

حاصنحاضورغهرمنم

حارشنالاىلعبلقلااهفلأي

حارتساهيفتامنمرصعأيف

حابذلاعارسةنايدلاوهاو

حابنومهيعسيفثهلو

حابسلايرديسيلقیرغلك
حامأوأًابرقعوأًابلعئوأ



حاضألاموحلتابقعفطخاوضطخينأكنيذنمراذح١
حارقهاوءايفألاسعلقمبيرغديرطلبذفنيدلاف۲

ےہحابتستدقهللاتامرحوهمساوأهمسرالإقينم_۹۳

حيوحاصهيدجيیسعامفحئانحنيوأكابكييلف٤۹

حاشأويلرذعلاماقأابيعىأرابيدأللادشنأو

حاللانوجمليلضلالوليلخلًلاعبارينعأتسلف٦
حاصتفالاوبدألاوملعلابينتعييذلليباطخنكل..۷
حاربتءاضأامبيدالكىلعحالسلاومالكلااذه۸
حاونلاىصقأباولصامنيأواونطقامشيحيسنجءانبأ۹

حاصنلاباولمعاواهومتأرقاذإءاعدلابمكاخأاوصخ٠

0۹



(۳)حلم

برغملاةيضابإلنيدلابسن
ةالصلاوءنيملاعلابرهللدمحلاميحرلانمحرلاهللامسب

هيلعهللاىلصدمحمنييبنلامتاخونيلسرملافرشأىلعمالسلاو
امأ‹نيدلامويىلإهادهبىدتهانمو«نيعمجأهبحصوهلآو
نمءاملعلاانخياشمنمةاقثلالودعلانعتبثاماذهف:دعب

فلسنعافلخء‹(نيدلابسن)هنعربعملانيدلاةياورلسلست

ةروس]صلالبلاهيلأهلكنيدلاردصمىلإاذهانموينم
.[۳:ةيآلارمزلا

نودعخيشلا:يخويشنعهعورفوهلوصأنيدلاتذخأ

؛يرومرمدمحمنبرصانخيشلاو-جاحلانبديعسيفيرش
رمعنبميهاربإخيشلاوضويبرمعنبريكبخيشلاو
اوذخأًاعيمجءالؤهوءةماقتسالاوةوعدلاوقحلالهأنملكلاو

يبآیسیعنبميهاربإخيشلاوضويبرمعنبميهاربإخيشلانع
نعةصاخةرشابمنيخيشلانيذهنعتذخأينآامك‹ناظقيلا

ىسيعنبميهاربإجاحلاهخيشنعميهاربإضويبخيشلا
‹ىيحيجاحلاوريوىيحينبرمعجاحلاخيشلاويكيربإلا
ةمئألابطقنعاوذخأميهاربإناظقيلايبأخيشلاعمناذهو
‹لينلاحرشبحاصشيفطأفسوينبدمحمجاحلاخيشلا

نيدلالوصأوثيدحلاوريسفتلايفةيعوسوملااهتافلؤمنمهريغو
نعشيفطأفسوينبدمحمجاحلابطقلاذخأوءةغللاوهقفلاو

٠۹%



قاحسإيبأخيشلادجشيفطأفسوينبميهاربإهيخأ
نعاضيأبطقلاذخأامك«شيفطأدمحمجاحلانبميهاربإ

ناميلسنبرمعخيشلانعاضيأذخأوفسوينبديعسجاحلا

اذهو‹ليعامسإنبيساكنبجاحلابخيشلانعاذهو«ينجزيلا
ءايضميهاربإنبجاحلانبزيزعلادبعخيشلانعهملعذخأ
يبأخيشلانعليلعلاءافشوليتلاباتكبحاصينيمثلانيدلا

نبفسويخيشلانعيكيلملايلضفألاحلاصنبىيحيءايركز
يبأنعيبرجلايناليحلادمحأنبناميلسنعيبعصملادمحم
‹يناليحلادمحأنبنمحرلادبعديزيبأنعديعسمساقلا

حلاصنببوقعيفسوييبأنعءهبرجنممهلكةثالثلاءالؤهو
ةيرقتلازاموتناكءةريمدنتةنيدمىلإةبسنيسوفنلايترمدنتلا

ءاجنلايبأنعءايبيلنميبرغلالبجلاةسوفنلبجيفةفورعم
‹ينايغدصلاحلفأءايركزيبأنعيتيراعتلاديعسنبسنوي
اله)بويانبیسومنارمعيبأنع«هبرجنمنايغدصو
خيشلانع‹-(راغلاناويدخياشمدحأوأبحاصنوكي

ربلايبانعيداربلاميهاربإنب:مساقلايبنعدمحأنبديعس

وافيإنعيتارزلاديعسنامثعيبأنعيوارغملامجنلانبحلاص

‹ينالدبألايمغرولاسيكعنبنوميمنعيسوفنلايناليدبألا
‹(يتالدبألانسحلاوبأخيراتلايفريظنهلامكينالدبألاهلعلو)
ندمىدحإنرفيىلإةبسن«ينرفيلايسوفنلاىسيعخيشلانع
فسويبوقعييبأنعءايبيلبمويلاىلإةفورعملاةسوفنلبج
يبأنعيفوسلاينغرملاةفيلخنبنامثعورمعيبأنعيطابلا
فلخينبناميلسعيبرلايبأنعركبنبدمحأنبدمحأسابعلا
بحاص)يئاطسرفلاركبنبدمحمهللادبعيبأنعيتازملا
ىلإًامئاقلازاميذلاةبازعلاماظنوأةقلح-ةقلحلاماظنعضاوو
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حونيبأنعء(رئازجلابونجنالجراووبازيميفنآلا
مساقلايبآنعفاتلزنبیلغيرزخيبأنعليغمزنبديعس

ةميركيبانبملسمةديبعيبأنعمتسرنبنمحرلادبعهيبآنع

ةباحصنعىنامعلايدزألاديزنبرباجءاثعشلاىبأنعىميمتلا

.نيملاعلابرهللانعةزعلاوةردقلاملقنعظوفحملا

هيدهوهللاملعنمديزمىلإنيريقفلانيدبعلاديبًاقيقحت
وهكلذوربكأهنمناوضرو؛هتمحروهلضفوهترمغمو

.ميظعلازوفلا

يرومرملادمحمنبرصان
و

جاحلابخيشلاهبابنبدمحم
رئازحلابازیميداوةرارقلا

٢۹



ار(٤)مقرنحلم

لاهللادبعوبأ)هدعأ

يفهتيمهأنيبوملعلابلطىلعوليىدمحمانيبنثحدل

لاقىتحءىلاعتهللهبلاطهيلعلصحييذلاهلضفوملسملاةايح

ىلعةضيرفملعلابلط)مالسلاوةالصلالضفأهيلعهللالوسر

.(ملسملک
تانودملانمًامجاوفلأوميلعتلاوملعتلابانؤاملعلغتشا

ضرألاعاقبيفةنسحلاةريسلاوملعلااورشنوءىلاعتهللامهمحر
هلآىلعوهيلعهمالسوهللاتاولصيبنلارمألًاقاثتماالإكلذامو
مامتهاىلعلیلدانيديأنيبيذلاباتكلااذهو.نيعمجأهبحصو

ًاميقتسمًاليبساوكلسيلملعلابلطىلعمهضحوءشنلابانخويش
‹هيلإىلاعتوهناحبسهللاهعفرييذلاحلاصلالمعلاوملعلاب

نأوةحيحصلاةنسلاوباتكلابانكسمتىدمةفرعماننكميملعلابو

هللاانرمأيذلاميقتسملاطارصلاوهًاكولسوًاداقتعاانجهنم

.هعبتننأىلاعتوهناحبس

رفليسااوعياوهونكاقمیرادهو
or¢:ةيآلاماعنألاةروس]وليسنَعمكب

اتيدةماقتسالاشعمانلظفحنأىلاعتوكرابتهالضفنمو
ىلإليجدعبًاليجةييبنلانمزذنمةلماعموةدابعانكولسو
ةفاسملادعبمغربرغملايىفوأقرشملايفءاوساذهانموي

۹۱۳
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انكولسودحتمنيتمانهقفوةدحاوةفيظنانتديقعنإفءامهنيب

راهظأإلالإعدبلاونتفلايفضوخلانود«مجسنموميقتسم
ةيؤرديرينملنيبحضاوكلذوءنيملسملاليبسعابتاوقحلا
.ميقتسملايوسلاقيرطلاكولسوةقيقحلا

ميدقلادهعلاذنمانؤاملعاهنوديتلاتاطوطخملاوبتكلا#*
نأذنمجهنملاةناتموةجحلاةوقودقتعملاةدحوبةقطانةدوجوم

يبرعلابرغملايفكلذدعبرشتناوىلإمالسإلالخد
.ابونجوالامش

مهمالسإففرشنمنيينامعللامخيراتلانوددقل*

ةرونملاةنيدملادصقنملوأويييلوسرلانمزيفةيعاوطناك

نأىوري.فورعموهامكىلئامسلاةبوضغنبنزامًاملسم

لاقفءنامعلهألىلاعتهللاعدا-ةيَييبنلللاقروكذملاًانزام
٩هللالوسراييندزتلقف«مهبثأومهدهامهللا»:دَهللالوسر

تردقامباضرلاوفافكلاوفافعلامهقزرامهللا»:ٍَيلاقف
انتريميفهللاعدافانبناجبحضنيرحبلاهللالوسرايتلقفمهل

رثكأومهتريميفمهيلععسومهللا»لاقف.انفلظوانفخو

مهيلعطلستالمهللا»:لاقفيندزتلق«مهرحبنممهريخ

هدنعباجتسینیمآنإفنیمآنزامایلقنماودع

.نيمأتلقنزاملاق«ءاعدلا

هللانأهلركذوماعدعبةيهللالوسرىلإدفوًانزامنإمث
نماهباموىمالسإلانيدلاىلإنامعلهأنمًاموقىدهدق

لهآهللادیزیسءمالسإلانيدينيد»:لَكلاقف.ريخلاوبصخلا

یبوطمثیبوطوينآرويبنمآنملیبوطفادیصوًابصخنامع

٤٦



لهاديزيسهللانأوءينآرنمريملويٺريملويبنمآنمل
.(امالسإنامع

قيدصلاركبيبأانديسىلإنامعدفولوصوًاضيأملعنامك
هنعهللاىضرقيدصلاىنثأثيحٍويَيىبنلاةافودعبهنعهللاىضر

نمريدقتلاولضفلاقبسىلعلديكلذو«نيينامعلاىلع
نذِإنوينامعلاف.نامعلهأوحنمهيلعهللاناوضرةباحصلا

لوسرلاوهوالأهعبنموهردصمنميمالسإلانيدلاميلاعتاوذخأ

راشتناو.كلذركذبخيراتلالفكتدقوءةباحصلانموةيدمحم
ةريسلاوملعلارارمتساىلعرخآليلدتاطوطخملاوبتكلا

.ةنسحلا

نمهدعبنموةييبنلانمزينعأ-نمزلاكلذذنمو
نامعيفملعلارشنوةريسلاظفحيفءاملعلارمتساةباحصلا

مدعورييغتلامدعىلعلديامءاذهانمويىلإاهجراخو
.ركشلاودمحلاهللفءميقتسملاهللاطارصنعفارحنالا

.مهؤاصحإنكميالنيينامعلانمملعلاةلمحنإ

بحاصةدايقفتحتةكرابملاةضهنلانمزاذهاننامزىفو

يتلا-ءاقبأوهللاهظفحمظعملاديعسنبسوباقناطلسلاةلالجلا
ءالجأءاملعرهتشانيدايملالكيفملعلارشنبًاغلابًامامتهاتلوأ
ةمالعلامهسأرىلعواهجراخولبنامعةنطلسءاحنأيفنورشتنم

ماعلايتفملايليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسليلجلا

ءاملعلانمهناوخإعيمجيفوهيفكرابوىلاعتهللاهاقبأ

-ةماقتسالالهأ ةيضابألاجهنوهكلذ.حيحصلاملعلايرشانو
:(هللاهمحر):يحاورلاملاسنبرصانخيشلاةمالعلالوقي

ريصيآرجهنىلإلكفدمحمدعببازحألاتبزحت

٥۹



ةباصعنيبملاقحلاىلعترقو
ةمأريخىفطصملانوثراولامه

مهروهظلازيالموقكشلوأ
اوميخةماقتسالاتابضهىلع

اوكرتامللاوعمجامش

مهلماركلارهزلاةيضابألامه

:لاقو

امنإربصلاوقحلااياصوكرادت
هنأكبسحهللاباتكبذخو

هليلدنآرقلاناكنملضامف

اضرلاوطخسلاةلاحىفهبكسمت

رصتنتسفنلاوناطيشلاهببراحو
دهتجافلهسلابسيلرمالتیعد

ريشكنيمركألالقوليلق

رودتءامسلامادامحلاىلع

ريفنلضوماوقأجوعااذإ

ناقتإوصالخإموقلاةورشف

9جاحم
E

e2

”ةبوتهللانمىوقتىلعسسأو
ءاجرلاوفوخلابلامعألاحلاصنزو

امكمقتساومقناسحالاول

ةرهجوارسهللااياصوبقارو
ىقتلايفكدجصالخإلاىلعدرجو

۹

ناطلسقلخلاقوفهللاةزعب

نازيملدعلايفمهلالإفويمل

روبصحالفلابقحمزوفي

ریسينارقلاريسنمباخامو
روهطوهفتافآلاهبرهطو

رينمقيرطلاوبراقوددسو

رودتلامكلابطقىلعًاحوصن
روسوتاحلاصللةنجامه

ريصقشاعملافردابوترمأ

روتفوةلفغسفنلكيفف

ريبخيفخلاكرشلابكقوفف



روذحعاجشلافيداعألانيمكارذاحةماقتسالاقيرطيفنكو

ريعوهيفلقعلاراحيقيرطهنإكدهيملعلاليلدقفارو

۹۷



ملعتله
لهأباوفرعامنإو؛مسامهبهذملنكيملةيضابألانأ

-ةيضابألا اهنموىتشءامسأبمهريغمهامسدقو‹ةماقتسالا

.یلاعتهللاهمحرضابإنبهللادبعىلإةبسن
يضرنيعباتلانموهوءينامعيدزآلاديزنبرباجنأ١

ىلعوهيلعهللاىلصيبنلاجوزةشئاعةديسلاكردأدقوءهنعهللا

٠مهنعهللايضرةباحصلانمًايردبنيعبسوسابعنباوملسوهلآ
هجارسويضابألابهذملاسأهنإمث.ًاعيمجمهنمملعلاذخأو
.هاضرأوهنعهللايضررينملا

بيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلاباتكنأ-٢

ةحيحصاهلكهثيداحأنأويليلوسرلاثيداحألباتكلوأوه
.ةسهذلاةلسلسلاتاذ

ققحملاةمالعلانيدلارونهحرشدقحيحصلاعماجلانأ-

.ىلاعتهللاهمحرًايفاوًاحرشيملاسلاديمحنبهللادبعخيشلا

ةحيحصلاةنسلاونآرقلابنوكسمتمةماقتسالالهأنأ-
.كلذىلعلدتمهتريسنأو

نمزدعبضرألايفمالسلاولدعلااوماقأةيضابألانأ-

نإ:هلوقبىلاعتهللامهرمأامكنيدشارلاءافلخلا

وهوِفورَعَمْلاياورمأوهوكَرلااواوةوَلَصلاًاوماقأيف
So 1 م

.[١٤:ةيآلاجحلاةروس]روماقعهلور۱نع

۹۸



هللاباتكفةيمالسإلاةمألاةدحوبنونمؤيةيضابألانأ١
لوبقمقحلافدحاونيدلاودحاوٍوَْيانيبنودحاوىلاعتوهناحبس

كتاودهنإ:ىلاعتهللالوقي«هبحاصىلعدودرملطابلاو

.[۹7:ةيآلاءايبنألاةروس]ِنوُدْبعََفمكبرانأرهدرهَ

دهاشخيراتلاوةماقتسالالهأنماوناكنيينامعلالكنأ۷
لوصأةفرعممدعوطالتخالابرييغتلاءاجامنإوكلذىلع

.ةديشعلا

لبقنمقارعلاىلعًأايلاوناكامدنعجاجحلانمزيفنأ۸
‹ىرخأوةراتنامعوزغيجاجحلاناكناورمنبكلملادبع

نبادبعنبدابعءانبأديعسوناميلسنامعرمأبمئاقلاناكو

كلذناكامبرفءايقيرفأقرشىلإامهعمنمواجرخف‹ىدنلجلا
.مالسإلارجفذنمكانهمالسإلاراشتنايفًاببس

كعفتيالفميقتسملاطارصلاتملعوتفرعىتمنأ۹
.ةماقتسالاىلعةينبماهلككتايحتناكاذإالإائيشكلذ

.ةماقتسالايهىوقتلاونيقتمللةنسحلاةمتاخلانأ-٠

قيفوتلايلوهللاو

۹



EÊ(۱)قحلم

AESنيحلاصلاريسنمرابخأ

O۴ءدئاف

00(۲)قحلم

ESSةديصتلا

و(۳)قحلم

NWSEبرغملاةيضابأإلنيدلابسن

NEE(٤)مقرحلم

ا(ينحاورلاهللادبعوبأ)هدعأ

Aاملعتله




