
ان
 ن
م
س
ح
 

ثنا
اثا
تنا
  

لا
ال
رل
 

ت
ت
م
د
 

7
 

م
م
ع
 

 عجب

1
١
 

1

 

 5

 د

 هسسصض.

 ١

. 

 يلا

7 

-
 

2 

2
 

١ 5
 

 < 21و 2
5 - 

 تمت 2 2 9 هدول جس ام ل سبب لل

 - دس د

 52 11 3 [ تحف

 5 يي ب رسب
 5 5 2 ب

 1 يالا : يدبسم 2522 جورج

 | اون“
0 



 هنا
1 

 +ىا
1 

 "0 3 ل 0 لإ

3- 3 

0 

9 0 

 2 0 5 ظ : 9 - 3

 هبا هب
 5 د د

 4 . نم دب هك هت ح١
 - تك ب

 ع
5 7 

71097097 9 
0 

 وسام 2 - 2: رتل بتات ظن

2-6 

/ 

- 22000 

 0 مم

0 

 يرحل ع
 الانا يابه 0 د
 0 هيج يسيل هللا ولحن

 ير د ا طوب ا 0

 يكَعيِداعْماو و الالة
 بورد و ول ترف يشل
 تاو اوف ءتَلَِصلا2لايَ
 ا اا

0 
 خوه ضو داوم

 داعي ا ريت رم

 ركل نام 7 قسم 8
 نازلاو اعوض و لري تحاسب

 او 7 ذا 0ك ب

 ف 6 ا هيك كار
 فول سلمعلاِنآملارمم ل بولو

 هر 7 سقف سس لول سرس

 داّماعلا َنسَةَيحْنَمَل تير هعمل

 يدل يكونا تاب حي لحس شل

 نايا اري وخلا عمم فيرس[ مرحلاب نافل سردم

 لا ل
 ١ هدو لا

 ناقل إمولعو تاءارقْلاَو نضل اريتدَم و

 طِفاَجع بع ا ئاع( ماروك

1١ 

2 

2< 1 

 800 دمع 2 8 4



>

 

0

 

ف

ك

 

م

ظ

ا

ك

 

و
ل
ا
ه
 

م
ي
د
 

م
س
د
"
 

 د
2

 

ل

ط

 

2
 

2 
2
 

و

 

و
ا 

 

 7 ع 1 را . 74 9 ولا 1 م 0 0 ِ 2 ' 1 1 ١ ١ 1 7 4 22١ ١

6 5607 65:07 605 5605 155015005:50:095-5905:56:05-56095 
 4 مه مم إ م / 6 . 72 : 7 7 : 7 ل مهب

 دا

 كتب7

 ا

 6 3 عايل جوس

 4 :يلودلا

- 
 1ك

1 

 ىلإ - ١ رح :--- هع ريح و --- 0 ىلإ ---- - يروح <-ج - ىلإ 2
 ربت
-- 

 وى
-- 

 ١س

١ 

 كم 1 هز تفلت

2 

 م اورج

 م ببتسللا و ص سس -

»» 4 

 ع
 ص

 ه6
| 

# 

5 

 ةرادإلا : 0١705611061

 بيس > دعا ااا

 ةظوفحم

 20011ك//:عا

2 
 وع طي ل 31 ه

 [.د.الث ]| :978-977-429-262-



ْ: 2 4-7 
5 

 697 :2647641:69163 6097:6037 5 ا
90 4 

 ةناش دفن نيعالس /خيشلا ةمدقم

 +. ىييناع
3 

 91/| «ناهربلاو ريخلا دارأ نمل اًجهنمو «ىهنلا يلوأل ىدهو اًرون هلعجو «نآرقلا لزنأو «نايبلا هملعو «ناسنإلا قلخن يذلا هلل دمحلا

 .كعيبرو

77 

 "|| نآرقلا مهفل رسيمو رساي وهف ءبيصن همسا نم هل ناكف هبر باتك ةمدخ يمويب دمحم رساي /خيشلا ميركلا خألل هللا رسي دقف 20066

2 
 .هعيرشتو هزاجعإو هتغالب يف ريخ نم هيفامو «هيمارمو هيناعم حيضوتل لمعللو «ديجملا

 جاع
 )|| فحصملا" ناكف هأمظ يوريو همهن عبشي «هلاحرتو هلح يف هئرقمو نآرقلا ئراق هلمحي عماج رفسل سوفنلا تقاتشا املاطلو

 : مج -5 4 7

 || ديحوتلاو ةغالبلاو ديوجتلاو ريسفتلا هيف دجي «هظفاحو هئراقو نآرقلا بحمل انوع نوكيل رساي خيشلا انل هجرخأ يذلا "عماجلا |

 + جب
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 دعب ةرجه ال) :ى يراخبلا حيحص حرش يف ' 'يرابلا حتف" عئارلا هباتتك ي ينالقسعلا رجح نبا متأ امدنع ءاملعلا لوقب ينركذ اذهو
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 .كلذكف ه / ماع ةكم حتف دعب ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجه ال امك «حتفلا باتك دعب ثيدحلا ملع بلطل ةرجه ال :يأ (حتفلا |

 ."عماسو ئراق هبر باتكلو عماطو بغار لك عماجلا فحصملا" عبشأ دقل :لاقي

 "!/| فحصملا" اذه رشنو ناعأو مهاس نميف هللا كرابو «عماسو ئرقمو ظفاح لك هب ىزج ام ريخ رساي خيشلا ةليضف هللا ىزجف

 .عماس ءاعدللو بيجم لئاسلل ميرك بر نم لوبقلاب ءاعدو ركشو ءانث لك هيبحممو نآرقلا لهأ نم ىقليس يذلا "عماجلا |

 ا لهأ نيبو مهنيب اميف هولوادتي نأو عماجلا فحصملا اذه نم اوديفتسي نأ هتاعماجو هتاقلح يف نآرقلا سيردت لهأ ىئضوأو
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 .هنم ةدافتسالا يف بغرو هرشنو هدعأ نم تانسح نازيم يف هلعجي نأو نيملسملاو مالسإلا هب عفني نآ هللا وعدأو «ميركلا نآرقلا

 )ا نمل هلوانت يف لهس وهو «بولطملل لوصولا لهست ةسرهفو ءاهردصم ىلإ ةمولعم لك درو ءضرعلا هقدب فحصملا زاتما دقو
1 

1 
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 0 هتوالحو هتغالبو هلامح جرختسي نم هزاجعإو هبولسأب بذجي نآرقلا لازي الو «كلذ ريغ وأ تاءارق وأ ديوجت وأ ريسفت نم اًبلطم مار

000 72 
 .عماجلا فحصملا اذه ناكف

 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا لصو
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 04 - 0 7 2-0 رن ب 97 0 9 0 ترجل رح هد

 4 هي«. ا.ه هيت هج 1 + 2 < 0 4 9766 8 9 26 67 76 6 26 669:66 و . اك 20

 يعل هل يعل ع
 1 ريب

 ى4© 4+



: 4 

+. 
0 

07 
4 

+ 
0 

 +. ع
2 

 ىلع

 +. ى
1 
1 

 يي 5 تك 95
 يع

 +" 7 نيب يم

71 
0 

 يضارلا دبع دمحم دمحأ /روتكدلا ذاتسألا ةمدقم لل

 ١ :دعبو ؛هالاو نمو هبحصو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع ملسأو ىلصأو -- ىلاعت - هللا دمحأ

 20|| .دئاوفلا قئاقدو «يناعملا فئاطل ىلع لمتشت تاقيلعتلا هذهو «- ىلاعت - هللا باتك ثايأ نم ةيا لك "لق ةديدس ةيملغ تاقيلعت نم هيوتحي |

 2 هنكلو ءامح صم بناوجلا هذه نم بناج لكل درفأ دق فلؤملا ناكو «تاءارقلا هيجوتو ءزاجعإلا هوجوو «راركتلا رارسأو «لوزنلا بابسأو

 1 .لمشأو متأ ةدئافلا نوكتل ؛دحاو فحصم يف بناوجلا هذه عمجي نأ ةرملا هذه يف دارأ |

 ظ 1 هاروتكدلاو ريتسجاملا يتلحرم لالخ نم ةغلو وحنو فرصو تاوصأ نم ةيبرعلا مولعلا ءوض يف ةينآرقلا تاءارقلا ةساردب تفرش دقو

 ! نرقلا لوأ نم ةينآرقلا تاءارقلا نم ةاحنلا فقاوم «ةاروتكدلا يفو ءايوحنو ايفرصو ايتوص :رماع نبا ةءارق ريتسجاملا يف تسرد ثيح

 لذ لأ | نآارقلا بارعإ ددصب نآلا ينإف «- لجو زع - هللا باتك لوح كلذ دعب يتاسارد فقوتت لو ءيرجهلا نماثلا نرقلا رخاوأ ىلإ سماخلا

 / : 1 .هلامكإ ىلإ ينقفوي نأ - ىلاعت - هللا لأسأ ءاّرسيم اًبارعإ هتاءارقو |

 لذ 4| | لميس لمعلا اذه نأ نيقيلا ملع ملعأ امك ءاميظع اذهج هبحاص هيف لذب دق - عماجلا فحصملا وهو - لمعلا اذه نأ نيقيلا ملع ملعأو

 6 هيف سمتلا نم لك هب عفني نأ - لجو زع - هللا نم وجرأ يذلا لمعلا اذهب ملسملا ئراقلا دعسي فوسو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةبتكملا يف اًعارف ||

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو ؛ميركلا يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 رت تح

 رع

 1-2 -ج 2

 روتكدلا داتسألا ملقب '

 ٍيضارلا دبع دمحم دمحا
 اقباس مولعلا راد ةيلكب وحنلا مسق سيئر

 رولعلا راد ةيلكب ضورعلاو فرصلاو وحنلا ذاتسأو
0 3141 

 بايد نسح نيسح نيدلا زع /خيشلا ةمدقم

 :دعب امأ ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلل دمحلا

0 . 

 ه6 كلذ هافكل - انيديأ نيب يذلا لمعلا اذه ىوس نآرقلا مولع ةبتكمل يسرم دمحم رساي :زيزعلا خألا مدقي مل ول هنأ - اًمزاج - دقتعأ يننإف
 2 .نيثحابلا نم -ملعأ اميف - دحأ اهيلإ هقبسي مل يتلا ةيرقبعلا ةركفلا هذبب هيلع هللا معنأ دقل .اًفرشو اًرخف |

 4©-/ .هتاياو فحصملا روس لوح تامولعم نم صصختملاو يداعلا ئراقلا هيلإ جاتحي ام لك يوحي يذلا عماجلا فحصملا ةركف

 4021| | ةحفصلا يطب مهي داكي ال مث ؛تاملكلا عقول ردصلا حارشناو «تايآلا ةوالتب دبعتلاب حفصتملا اهأدبي ةعتمم ةيملعو ةيناميإ ةحايس اهنإ
 (070|| ناك نإو ؛هيدي نيب اروطسم هانعم دجي فوسف هللا ءامسأ نم مسا ىلع توتحا نإو اهقيلاغم حتفيو ءاهبناوج ءيضي حرش هرظن تفلي ىتح

 م 21| | هيلإ برقث مث «هانيع هب ٌرقت ام اهرارسأ نم هيتأيف «تابءاشتملا راحب ىلإ كلذ دعب فلديسو «هيلإ هيدهتس ةيلاتلا روطسلاف لوزنلل ببس ةيآلل
 ظ .هسفن هب بيطتاام اهنم قرتغيل ةينايبلا رارسألاو ةيوغللا ذقاوفلا:ةذئام |

 رس 4>- : م د

 دا نماججرخم نكي ملام جيرختو ؛هيشاوح قيقدتب تمق دقل .هتعجارم يف يتكراشمب ديعسو «ليلجلا لمعلا اذهب ظفحت الب روخف يننإ
 21| | يف نيصصختملا نم ةنجل ىلإ جاتحي ناك هدحو هب ماق يذلا لمعلاف «ةياغلل اًريمتم ناك هيف رساي خيشلا دهج نأ دهشأو «هتغل طبضو «هثيداحأ |

 0-54 .دحاو قسن يف اهنيمضتو «ةفيرشلا داوملا هذه تاتشأ عيمجت عيطتست يك نآرقلا مولع

 "1| | نوفشتريو ؛هتمكح رامث نوفطتقيو «هدئاوف دهش نونجي «ءارقلا يديأ نيب نآلا لمعلاف .هبحاصو فحصملا اذه ىلع ءانثلا يف بنطأ نل

 ض .ةديرفلا ةينآرقلا ةعوسوملا هذه نع ينغتست نل فوس ملسم يأ ةبتكم نأ - اًقداص - بسحأ يننكل ؛همولع قيحر

 " | | ينمرحي ال نأو «تائيس نم انمدق ام ضعب هلضفب هنعو ينع رفكي نأو «تانسحلا نيزاوم يف رساي انيخأل لمعلا اذه لعجي نأ هللا لأسأ

 آ .تاجردلا عفار «تالزلا رفاغ ؛تارثعلا ليقم هدحو - ىلاعتو هناحبس - هنإ .تاجردلا عيفر نم اًدهج هيف لذب نم لكو «هايإو
 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ,دمحم انديس ىلع كرابو مهللا ٌلصو |

 بايد نسح نيسح نيدلا رع
 ةيوغللاو ةيعرشلا مولعلا يف ثحابلا

 فيرشلا يوبنلا ثيدحلا بدأ يف ريتسجام

 01 ا ل
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 ١ لاقل ده نيل ا ظ 7

 , ١ لع ضافأو ههلشفو هب همّدقف نايلا ةعلشو هلمجو هب هنيرف ناميإلا روق همهلار تل دعو تاتسنإلا قلت نسحأ ىذلا كر كعمل

 أ رسادع فدكيو هقعو بلل ءح مع يوجد هدأ مث هبشأو تجر مارت يلع لسرأ مث مكأت موللا نئازخ هبلق |

 .هلهس قطنو ءهلّصح مّلع نم ؛هلوخو هالوأ امع ركشلاب حصف ةأو «هلوقم قحلاب قلطأو هلسرأ ىذلا |
 | لحو هلزأ باتكي هلسرأ ىذلا هيو لبو همركأ ىذلاهلوسو هدبع اًدمحم نأو ؛هل كيرش ال هدحو هلل الإ لإ ال نأ دهشأو

 .هللهو دبع هللا ربك ام هباحصأو هلآ ىلعو ةيلعهللا لص «هلضف بتكلا رئاس |

 همركو هملحو هدوجو هلضف نمو هرتس هيلع لبسأو هاعرو هللا هظفح رساي /بيجنلا يذيملتو بيبحلا يدلو ىلإ عفد دقف :دعبو

 نونفلا نم اًفوطقو «ةمج اًمولع ىوح دقف ءهاّمسمو هضرع يف نسحأ يذلا -ميركلا نآرقلاههولعل عماجلا فحصملا اذه- هاطعأ
 .ئدتبم ملع بلاط الو دهتجم ماعهنعينغتسي ال ؛ةمهم ظ

 نم كناوخإ سنت الو «مولعلا نم ابين اق اعف كيني نيب داكرألا ةلماكيم ةدكو يحاح كرعألا لئق ايننلا الغلا تيمي

 .هلثمب كلو :كلملا كل لوقي ىتح بيغلا رهظب ةقداص ةوعد |

 .تاجردلا ىلعأ ىلإ هب هعفرو هتانسح نازيم يف هلعجو ءازجلا ريخ هعضاو هللا ىزج

34 

 +« يعم

0606 / 

97 
 0 ع : 5

 دمحأ نب لاعلا دبع نب جرف نسحلاوبأ
 ريسفتلا مولعو تاءارقلاو ميركلا نآرقلا سردم

 ىلاعت هللا اهظفح ناولح ةنيدمب

 هه
 ظفاحلا دبع دماح دمحأ /خيشلا ةمدقم

 هل كيرشاال هدحبو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «اده عبت نيتو هتحصو,هلاو هللا لوسو ىلع مالسلاو ةالصلالا هل المحلاو هلا مس

 .(ميركلا نارقلا مولعل عماجلا فحصملا) :عوضوم ىلع رساي سا ونعلطأ دقل :دعبو لي هلوسرو هدبع ادم نأ دمتكأو ا
 آ 0 9 هي

 يهو «ميركلا نآرقلا مولع ضعبل ةعومجم هشماه ىلع عضو يذلا

 .ىلاعت هللا همحر يربطلا مامإلا ريسفت رصتخم :الوأ

 .ميركلا نآرقلا يف ةدراولا ىنسحلا ىلاعت هلل ءامسأل رصتخم حرش :اَيناث

 .ىلاعت هللا همحر يطويسلا مامإلل ميركلا نآرقلا لوزن بابسأ :اًنلاث

 .ميركلا نآرقلا يف تاهباشتملا ظافلألاو تايآلل يغالب هيجوت ؛اعباو

 ...ةينارقلا تايآلل ةيغالبو ةيوغل دئاوف :اسماخ

 .ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلل يغالب هيجوت :اًسداس

 .ميركلا نآرقلا يف يددعو يداصتقاو يخيراتو يعيرشتو يملع زاجعإ :اعباس

 ...ميركلا نآرقلا روس نم يندملاو يكملا نايبو ةروس لك لوزن :انماث

 .ميركلا نآرقلا مولعب ةصاخ ثحابم :اًعسات

 .ميركلا نآرقلا روس تاعوضومل سراهف :ارشاع
 .ميركلا نآرقلا تاعوضومل سراهف :رشع يداح

 0 .ميركلا نآرقلا ديوجت ماكحأ :رشع يناث

 91| | ريخ هيزجيو هنم لبقتي نأ ميظعلا هللا لأسن ركل ارنا مولع يلاهئاوارثس رساب حلالا كاهل بيرل ادعو 2 3
 ا .ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو .هيلع

 ةميعط لآ ظفاحلا دبع دماح دمحأ

 رشعلا تاءارقلاو ميركلا نآرقلا سردم

 يرهالا يرزجلا نبا دهم دهعمب ىربكلا قرفنلا

 1 “4 1 7 مل 7 1 1 70 00
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 ذأو ؛هلوقم قحلاب قلطأو هلسرأ ىذلا ١
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 ديس دم 0 دسادك دك ده © دس دم د

 .ناعلا دبع نب جرف /خيشلا ةمدقم

 دس دكا د 0

 1 ا

 ال لع ضافأر هلقفو هب همثتن نارا ةيلع ويمد هج ودب هييرف ةاميألا ل رت دحملا و كلدعوا ناتمنإلا قلك نويل ىدللا هلل كتل
 هرتس هنع فشكيو هلّقعو بلقلا هاوح امع هب مجرتي ناسلب هذمأ مث «هلبسأو هتمحر نم ارتس هيلع لسرأ مث ؛هلمكأف:مولعلا ن نئازخ هبلق

 .هلهس قطُيو ءهلّصح مع ْنم هلّوخو هالوأ امع ركشلاب حصف
 لعو .ةلزتأ باتكي هلسرأ ىلا هيو ةلكلو :قاركأ ىذلا هلوسرو هدبع ادمكتم نأو هل كيرشال هدجو هللاالإ هلإ أل نأ دهشأو

 .هللهو دبع هللا ربك ام هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هلضف بتكلا رئاس |

 .هلثمب كلو :كلملا كل لوقي ىتخ:بيغلا رهظب ةقداص ةوعد |
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 .روسج وسي

 .ئدتبم ملع بلاط الو ,دهتجم

 الطعم دن د هوا رك رب طلال د ل ا

 .تاجردلا ىلعأ ىلإ هب هعفرو هتانسح نازيم يف هلعجو ءازجلا ريخ هعضاو هللا ىزج

 دمحأ نب لاعلا دبع نب جرف نسحلاوبأ
 ريسفتلا مولعو تاءارقلاو ميركلا نآرقلا سردم

 ىلاعت هللا اهظفح ناولح ةنيدمب

 قرف
 ظفاحلا دبع دماح دمحأ /خيشلا ةمدقم

 0 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هاده عبت نمو هبحصو هلآو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالنصلاو هلل دمحلاو هللا مسب

 1/ | .(ميركلا نآرقلا مولعل عماجلا فحصملا) :عوضوم ىلع رساي /خيشلا لضافلا خألا ينعلطأ دقل :دعبو هيي ةلاوسرو هديع اذمح نأ دهسا"

 :يهو «ميركلا نآرقلا مولع ضعبل ةعومجم هشماه ىلع عضو يذلا

 .ىلاعت هللا همحر يربطلا مامإلا ريسفت رصتخم :الوأ

 .ميركلا نآرقلا يف ةدراولا ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأل رصتخم حرش :اَينا

 .ىلاعت هللا همحر يطويسلا مامإلل ميركلا نآرقلا لوزن بابسأ :اًلاث

 .ميركلا نآرقلا يف تاهءاشتملا ظافلأآلاو تايآلل يغالب هيجوت :اعبار

 ...ةينآرقلا تايآلل ةيغالبو ةيوغل دئاوف :اسماخ

 .ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلل يغالب هيجوت :اًسداس

 .ميركلا نآرقلا يف يددعو يداصتقاو يخيراتو قعيرشتو يملع زاجعإ :اعباس

 ...ميركلا نآرقلا روس نم يندملاو يكملا نايبو ةروس لك لوزن :انماث

 .ميركلا نآرقلا مولعب ةصاخ ثحابم :اعسات

 .ميركلا نآرقلا روس تاعوضومل سراهف :اًرشاع
 .ميركلا نآرقلا تاعوضومل سراهف :رشع يداح

 .ميركلا نآرقلا ديوجت ماكحأ :رشع يناث

 || ريخ هيزجيو هنم لبقتي نأ ميظعلا هللا لأسن .ميركلا نآرقلا مولع يف اًعئار اًرفس رساي خألا فاضأ دق بيترتلا اذهو عمجلا اذهبو
 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا لصو .هيلع 2 رداقلاو كلذ يلو هنأ ؛هلو انل رفغي نأو هءازجلا |

 ةميعط لآ ظفاحلا دبع دماح دمحأ

 رشعلا تاءارقلاو ميركلا نآرقلا سردم
 يرهزألا يرزجلا نبا دهعمب ىربكلاو ىرغصلا

 0 1 0 0 ل
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 ظ همركو هملحو هدوجو هلضف نمو هرتس هيلع لبسأو هاعرو هللا هظفح رساي /بيجنلا يذيملتو بيبحلا يدلو ىلإ عفد دقف :دعبو

 || نونفلا نم اًموطقو «ةمج اًمولع ىوح دقف ءهامسمو هضرع يف نسحأ يذلا -ميركلا نآرقلاةهولعل عماجلا فحصملا اذه- ءاطعأ

 2 7 نم كناوخإ سشت الو ,مولعلا نم
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 4 ْ لضم الف#للا هدب نم ءانلارعأ تاتيسو اتسفنآ و ورش نم هللاب ةوعلو «هرفغتستو هنيعتسو ودمحتت لن دمخلا نإ

 . مكَيَع هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هل يداه الف للضي نمو ءهل

96 
 00 ؛ نارمع لآ] 4 َنومِلَسُم متنأو

 ا م و مم لس ل

 “ا نأ ماي ل 2 ل ا قس دل

 اد ني نم ركَفلَح ىذا كبرت سال يأتي
 رس 2 0 رع

 ذوو اريفك الاجر اه َّثَبو اهجْوَر اهم قلك َو

 ١[. : ءاسنلا] 4 (0) اًجيقَر ْيَتَلَع ناك نإ ماَحْياْلاَو

 1 ل ةدو كللمعأ كَل حلي (:) انيس الوق اولوُهو هللا اوفا أونما< نيل اهمأتيإ#

 6 17١-91[. : بازحألا] 0(45)

 7” | مهضعب ناك ولو ءنجلاو سنإلل اًرجعم ءاريذن نيملاعلل نوكيل لي دمحم لع ناقرفلا لزنأ ىذلا هلل دمحلاف

 ١ ّ ١ .اريثك اريخ يتوأ دقف ةمكحلا تؤي نمو ءاريبك اًلضف هباتكب انيلع هلضفت ىلع هدمحن ءاًريهظ ضعبل

 ١ )|| تايآ هلّرَز «بولقلا هبيكرت ةغاللبو هييلاسأ نسحب ربيو ميولسأ نسحأ لع ديجتملا ةباثك لوثأ سذلا هل دمحلاا

824 01 2 

 | د .هلوسرو هلل عي نم 5
 200 ١

 2 دكر وس رع را دج لس

 اميِظع ازوف زاف دقف

 .بيكرت علبأو طفل صفا مطب لفعأ ةمظنو :كيتإ# نحل ةقلابلا هوس مركرو كارو روت هلّضفو نحاني

 4 ...هبادآو هماكحأو همّكح نم ليلجلا ىلع انَمَقوو «هباتك ظفحل انقفو يذلا هلل دمحلا

 499 | وأ :كباتك يف هدازنأ وأ «كنقلخ نم اًدحأ هتملعتوأ هكسفن هب تيمس كل وه مسا لكب كلأسن نإ مهل
 ْ ...انمه باهذو ءاننزح ءالجو ءانرودص رونو ءانبولق عيبر نآرقلا لعجت نأ كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا

 ءاهعلطمو اهسمش ةرئادو ؛اهعبنمو مولعلا رجفم وهل نآرقلا انباتك نإو :ىلاعت هللا همحر يطويسلا مامإلا لاق

 .دمتعي هيلعو «دمتسي هنم نف يذ لك ىرتف «يغو ىده لك هيف نابأو «ءيش لك ملع ىلاعتو هناحبس هيف عدوأ

 8م :ملعلانإف «ميركلا نآرقلا ريت ةبلجتو ناميإلا يوقت ىتلا رومألا نمو :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاقو

 06| قدصي هنأو هماكحإو «هماظتنا ىلإ رظن اذإ كلذكو ءاّناميإ هب دادزي ام هفراعمو همولع نم ديفتسي ُلازي ال نآرقلل

 90| ليرأ امو «هيناعمل مهفتلاو «ربدتلاب دبعلا هأرق اذإف .فالتخا الو ضقانت هيف سيل اًضعب هضعب قفاويو ءاضعب هضعب

 اذهف .هنم هبحاص دارم مهفتيل .هحرشيو دبعلا هظفحي يذلا باتكلا ربدتك هب

 ب نأ

1 

 50| نسحو «ناميإلا تايوّقم مظعأ نم

 0 4 | نسف ةلك كلذ كالمو نه ممل ةحص رمثي 0 دفا «ةذد قديم | تايآلا نم عمسبر (دبعلا قرب امل 5
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 0 أ ةرصتخم ةقيرط هذهف .هبلق:ءاذ ىلع اهلزنيو ؛هتايآ نم ةيآ لك نم هظحو هبيصن ذخأيو :هلجأل لزنأ امو «هنم داري ام

 دولا رجدنا رطل نوقف رم يعد .ىلعألا قيفرلا ىلإ ةلصوم ةلهس ةبيرق ©
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 .تايآلا نم ةجرختسم ةحلاصلا لامعألا دئاوف - .ةينآرقلا تايآللل ةيغالبو ةيوغل دئاوف -ه

 | .ميركلا نآرقلا تابآ نم ةجرختسم ةيظعو دئاوف - -/ .ةينارقلا تايآلا نيب عمجلا دئاوف -

 ...زاجعإو دئاوف نم اهب ام نيبو ميركلا نآرقلل ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلل يغالب هيجوت -4

 مىددع زاجعإ - ١ 5 .يداصتقا زاجعإ - 1١17 .يخيرات زاجعإ - ١7 .يعيرشت زاجعإ ١١- .يملع زاجعإ ٠-

 ل .ميركلا نآرقلا روس نم يندملاو يكملا نايبو ةروس لك لوزن -6

 .اهفورحو ابت|ملكو اهتايآ ددعو ةروس لك بيترت - ١١

 .ميركلا نآرقلا ديوجت ماكحأ ١- ."ميركلا نآرقلا مولع يف ثحابم ١- :قحلم عم

 .ميركلا نآرقلا تاعوضومل سراهف-4  .ميركلا نآرقلا روس تاعوضومل سراهف -"

 .فحصملا اذه جارخإ يف مهسأ نم لكلو يدلاولو يل وعدي نأ ؛لمعلا اذه ىلع.علطا ملسم لك نم وجرأو

 .بيجب عيمس هنإ «هب عفني نأ هللا لاسأو «ةرخآلاو ايندلا يف رتسلاو نارفغلاو وفعلاب

 .ملسو هبحصو هلأآو دمحم انيبنو انديس ىلع هللا لصو

 5 7 بميماحل 20 . 2

25 
0 2 6 

 .ةروس لك عيضاوم ١-

 ميركلا نآرقلا مداخ

 يمويب يسرم دمحم رساي
 نيملسملا عيمجلو هخياشلو هيدلاولو هل هللا رفغ

 01112714080 - +966541842011 :لصاوتلل
1121 

 .ةرركتملا تاياورلا فذحب يطويسلا مامإلل «لوزنلا بابسأ يف لوقنلا بابل" باتك انرصتخا دقو )١(

 كيا جيتا ياو وصلا طا ةزرقل وعلل امك تعش هذه( أ

 7 / 1 < 1 1 تت 8 0 - 00 66
 23 1 َ >2 >2 4< 5ع 4< 1 3 26

0١ 

 1 ا

---- 



 0 3 ا را 0 د كف 1 1 2 7 5 نطل هللا وع أ م

 ١ ْ / ُك هّمَلَأِ يذلا وهو .نيعمأ هقلخ ل ةيدوبعلاو 20 وذ (هّللآ) :# هكلأيإ# ريجتسأ :4 وع 1

 0 هيلإ | نوعرضي : يأ ٠ .مهجئاوح يف هيلإ نوهلأي قلخلا نأ :هلإ ىنعمو .قلخ لك هدبعيو «ءيش

 درمتم لك :'ناطيشلا» :4 ِنطِيَّصلاىو# .دوبعملا وه :هلإلا»و «ةدابعلا ىه :«ةهوُنألا»و : هنوني ام

 ءيدرو ا لكو .موتشملا هرم :4رِصَبلا . .ءيش لكو كاردلإو سنإلاو نحللا نم

 0 .موجرم وهف لوقلا نم
 متعامل رو

 اال © تدار زْ كيما 0 ا 3 ةقرلا :اهانعمو «ةمحر لا نم نالعف :4 مَآ أرقأو أدبأ هتيمستو «هللا ركذب :ىنعمب :* تام ١-

 سوو و ىلاتتأ ' «نمحرلا»و .ةغلابملا قيرط ع ةمح رلا نم لادشن ناعما امهو «قفرلا نم هيكل ع 4 ميكا

 0 ر مار ا ملا 7 «نيملاعلا ديس :# تييكحلا برت هلل ركشلا :4 َِنرَدْنَكْلا# ١- .َدَك هللا ريغ ىلع قلطيال

 م انيذلا طرص 0 يِقَتَسَمْلا طرَصلا ((/ 02 ام لك ملاعلاو ىلاع وهف ناويحلا نم سنج لكو .هل دحاو ال عمج :ملاعلاو «ملاع عمج :نوملاعلاو

 الا مهتلَع بوُضْفَمْلايَع هيلع ]11 2 باسحلا :عضوملا اذه يف «نيدلا» :4 برر كلملا نم قتشم :4 ِكينَم ا -4 .لاعت هللا ىوس
 ظ --“ 0 ظ 7-2 ظ 7 5 :# كايإإ# -5 .كلمو كلام :ئرقو .نوزاجُي :يأ باسحلاب سانلا نادُي مويو «لامعألاب ةازاجملاو
 مهتما هدوم مع *عَمَْحإ# لذنو عضخن :4 دكت كل ىنعمب
 5 1 .هيف جاجوعا ال يذلا حضاولا :# مِمَمْسُمْلآل قيرطلا :4 طرت انمهلأو انقفو :عضوملا اذه يف

 ' 7 - تك ميقتسملا فصتف ؛جاجوعاو ةماقتساب فصوو لوقو لمع لك يف :(طارصلا» لمعتست برعلاو

 تحتك هكر رح 21١ ك5 51 2 نوقيدصلاو نويبنلاو ةكئالملا مه :4ِمِهَنََع تَسعََأ نلف -7 .هجاجو عاب جوعلملاو «هتماقتساب
 دلال مل ل هلال ىلا تول تع علا 00 دوهيلا مهنمو :ليق هنع داحو قحلا ملع نم لك مه :# رِهْبلَع ٍبوّصْعملا# نوح اصلاو ءادهشلاو

 ةتباثلا ةحيحصلا ةنسلاب عرش دقو ءبر اي بجتسا ىنعمب ءاعد وهف «نيمآ» لوق امأ .ىراصنلا مهنمو :ليق هعبتي ملف قحلا لهج نم لك مه :# َتِإآَضلآ الو
 نيتبراقتم نيتيآ يف © ِرِييآ نتا له راركت ببس .[7“ : ةحتافلا] © ِرِيآ ِنْمَيأ 9» «ةيآ اهلعج نم دنع [ ١ : ةحتافلا]# ريا َنِمَئاِرَمأ بي 2[ .1] .ِةِلك هللا لوسر نع

 ؛جاتحملا ىلع ماعنإلا يه ةمحرلا نأل تررك امنإ :ليقو «ميحرلا نمحرلا هنأل ؛دمحلا بجو :ةيناثلا ةيآلا يف ىنعملا نأل :ليقو «ديكوتلل تررك :ليق :لاوقأ

 * رجلا » ,مهقزريو مهيلع معني ءاًعيمج مهب 4 نَا 57 تينا تب رظ :لاقف .مهركذ عم اهداعأف ؛مهيلع مّعنملا ركذت ملو معنملا لوألا ةيآلا تركذو
 حتاوف يف 4 هس دَنَصْلا و ظفل ركذ ١[. : رطاف «؟ : بس « :١ فهكلا 2١ : ماعنألا «7 : ةحتافلا] 4 ِسدَنَكْلآط [1] .مهل رفغيو مهيلع معني «نيدلا موي نينمؤملاب

 ررقتم رومألا ءادتبا يف هناحبس هدمح ةيعورشمو «تباثلا بيترتلا يف ةروس لوأو «زيزعلا باتكلا علطمو نآرقلا مأ يه اهخأل ةحتافلا اهب حتتفا ؛تارم سمح روسلا

 هسفن ديمحت مث ءبيهملا عمجلا كلذ يفو ميظعلا مويلا كلذ يف هللا لالجل مالسلا هيلع ىسيع دمح اهيفو «ةدئاملا ةروس ةمتاخ بسانيل دمحلاب ماعنألا ًأدتباو ,مولعم

 أبس تحتتاو «ءكلذب قلخلا ملعأ هنوكل صقنلا تافص نع هزنت هنأو «هللا دمحب ءارسإلا متخ بسانيل دمحلاب فهكلا تأدتباو «ةردقلاو كلملا لومشب ةسدقملا

 روهظب ناميإلا ىلإ مهرطضا اذخأ رافكلا ذخأب ابس متخ بسانيل دمحلاب رطاف تأدتباو ,تانمؤملاو نينمؤملا ىلع ميحرلا روفغلا ةبوتب بازحألا ةمتاخ بسانتل دمحلاب

 4 يِعَبْم َكَيَو دست كيف [0] .ماعنإلاو ءاطعإلاب نوكي امك «مادعإلاو عنملاب نوكي دمحلا نأ رهظف «نوهتشي ام عيمج نيبو مهنيب ةلوليحلابو ءروهظلا متأ مهل دمحلا
 رصحو «هل ةدابعلا يف صالخإلا رصح ديكوتب حيرصتلل .تمدقت اذإ رصحلل ةديفملا 4 كيف ترركت :باوجلا ؟نيترم © َكَّيإ 8# تركذ اذامل .[5 : ةحتافلا]

 ؟نيترم © طَّرَصلاف ركذ اذامل .[17/-7 : ةحتافلا] © َنِلآاكلآ الو َمِهْنَبَع ٍبوُضَْمْلآِرْيَع مُهَلَع لا اد (5) مقتل طدِصلآ نيه 7 1١[ 25] .ىللاعت هب اًضيأ ةناعتسالا

 ريغ ْمهِْلَع تمعنَأ ندا طم 911 .نيقيدصلاو ةرفسلا نم هيكلاس فصو ناشلا يف ركذو ,ناكملا لوألا ين ركذف .كولسلل أيهملا ا ا كولا

 523000 ءبضغلاب ةيناثلاو ,ماعنإلاب ةلصتم امهنم ىلوألا نآل :باوجلا ودم تت طع 115 دا ةحتافلا] 4 الا اكو مهل مِهْيلَع ٍبوُّضْعمْل

 مَّدق «نيرفاكلاو نينمؤملل ةماع ايندلا يف هتمحُب تناك امل :باوجلا ؟ميحرلا ىلع نمحرلا مسا مدق اذامل .[7“ : ةحت ةحتافلا] © ٍميِحَّرلا نَمْحّرلآ 17] .ظفللا هيضتقي

 .ةرخآلا ميحرو ايندلا نمحر لاقي كلذلو ءاّيناث ميحرلا ليق .عطقنت ال ةنجلا لهأل ةمئاد ةرخآلا يفو .نمحرلا
 كلاملاو «نيدلا موي ءيجم كلام 6 رسكلاب اكلم (كلم) نم لعاف مسا هنأ ىلع اًدم فلألاب (كلام) :ئرق # ِكِيَم 2و :ىلاعت هلوق # بيت رب ثم 9 14]

 ىلع رصقلاب (كلم) :ئرقو .ىنعملا ةدايز ىلع لدت ينبملا ةدايز نآلو «حدملا يف يناعملل عمجأو معأ كلامو ءءاش فيك ةكولمملا نايعألا يف فرصتملا وه فلأب

 نأل ؛كلام نم غلبأ كلم نإ ليف ل ل

 نب ورمع نبا نع يور املو 46 ساّنلَأٍق لَم 3: :هلوقو 4 ٌقَحْلآ َكَِمْلَأ م :هلوقو 4 سوّدُقْلأ ُكَِمْلأ إي :هلوق ىلع عامجإللو ءكلم كلام لك سيلو كلام كلم لك
 كلذ كلم هانعم :(نيدلا موي كلم)و هنيعب مويلا كلذ كلام :هانعم نيدلا موي كلام نآل ؛كلم ىنعم عمجي ال كلامو ءكلام ىنعم عمجي (كلم) :لاق هنأ ءالعلا

 كمال نع ا الا :ليقو .معأ وهف هيف امب مويلا

 .باتكلا ةحتاف ريغب ةالص مالسإلا يف فرعي ال هّنل ؛حيحصلا وهو ةّكمب تلزن :ليقف . رم هال تل ار دب ةحنافلا ةروس لوزن

 كاع :ةحافلا ةروس فورح ددع . .نورشعو سمح :ةحنافلا ةروس تاملك ددع . لورتلا ىف تيت امل ؛يناثملا عبسلا : :ال ليق اذهلو .ةرم ةكمبو «ةّرم ةنيدملاب تلزن :ليقو

 1 ءنآرقلا ساسأ ءساسألا ؛ءافشلا ة ةروس «نافشلا «ةيفاشلا .دمحلا ةروس ا «باتكلا ةحتاف «ةحتافلا :نيثالث نم ةبيرق :ةحنافلا ةروس ءامسأ .نورشعو ةثالثو

 َءاهوزن ةينثتل وأ «ىلاعت هللا لاع ءانثلا لع اهلاهتشال وأ «ةالص لك يف ءرركت يأ «ىتثت اههأل ؛يناثملا عبسلا «ةالّصلا ة ررد .ةالّصلا «ةيفاكلا «ةيفاولا ءباتكلا 3 «نآرقلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مساب كرّبتلاو نّميتلا دابعلإ ميلعت :ةحتافلا ةروس عيضاوم .ةيفّرلا ءساسألا ةروس ,باتكلا مأ ةروس هنآرقلا ٌمأ ةروس ءانثلا ةروس «ةحتافلا ةروس

 -موي ءازجلاو ٌباسحلا دبعلا بقرت ىلع هيبنّتلاو «ىلاعت هللا ةمحرب دبعلا ءاجر ةيوقتو :موسقملا قزّرلا باب يف هيلع لكوتلاو ديسيكتست

 روسلاب فيرعتلا عوننمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا :
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 كلا و
 نإ ءرباقم مكتويب اولعجت ال» :لاق ب هللا لوسر نأ َهَتَلَذ ةريره يبأ نع يذمرتلاو ملسم جرخأ
 وه : :ليق ءهيف ءاملعلا فلتخا :« ملا ١- .«ةرقبلا ةروس هيف أرقي يذلا تيبلا نم رفني ناطيشلا

 روما 100 :ليقو .مّسق وه :ليقو 0 :ليقو .نآرقلا ءامسأ نم مسا

 برعلا اهب هللا مّلعأ ,ءاجا فورح ىلإ ةراشإ اهن | :اهيف ليق ام برقأ لعلو .هللا الإ هملعي ال يذلا '

 ,أ هنع مهزجع نوكيل ؛اهيلع مهمالك ءانب ىلا ص 0 6 5 م 1

 ىلشااال :4 هي يراَل# نآرقلا اذه :4 بتحكي - 1 .مهمالك نع جرخمي مل ذإ .مهيلع ةجحلا يف 7 0 هه مايكل 5 |١

 :© َنيِمَنَِلا8# هيلع هتللد اذإ ؛قيرطلا ًانالف تيده ردصم :عضواملا دم .رون :# ىده# 0 واصلا َنوُميِقيَو بيلا نوقف ِدل ْي0َنبعَتنِل 9 5

 ؛(ناميإلا»و .نوقدصي :4 َنْيْونل -" .كرت وأ لعف نم ةبوقعلا هب قحتسُي ام يطاعت نم «نيفئاخلا 1 آرثر 0 نطو ئةم '

 امم «رانلاو «ةنجلاو .ثعبلاو «ةكئالملاو .هللاب ناميإلا نم -كَك- هللا نع ءاج ام :# ِتّيلآبإ .قيدصتلا 217 (0 وبول ورك ا َكَق نِعّدااَمَوَكَيل 3
 اذإ ؛قوسلا تميقأ :لاقي امك «نولطعُي الو نودؤي :4َنِْتبَمإل .ةدهاشملاو سحلا نع باغو َرْي ل 30[! . هي و 1
 مالك يف اهلصأ :4 آل .تابثلاو ماودلا :لصألا يف ةماقإلاو .اهيف ءارشلاو عيبلا نم لطعت 3 ساي ا مل

 .ميلستلاب متتختو ريبكتلاب حتتفت يتلا ةفورعملا تاولصلا ىلع تقلطأ مث «ءاعدلا :برعلا 1 5 ا رك
 ا تمل .تاقفنلاو تاقدذصلا عاونأ نم اهريغو .ةاكزلا - :© َنوُضِفب مهتفرر امو" 3| 2 عج ويه بيعلا)

 نيلسرملا نع -ِق- هللا بتك نم :4 كميل امو# هللا نع هب تئج امب :4 كَ لأ ام - ؛
 و باتكلا يف درو ام اهريغو رانو ةنجو روشنو ثعب نم اهيف امو ةرخآلا رادلا :# َةَرَآلايَد#

 زنوحجنملا :# تميْنُمْلا# -5 .نوققحيو نوقدصي :4 َنْوقوب# ايندلا ولتت ىتلا رادلا يهو .ةنسلا 3252 ما

 .ةيغُبلاب زئافلا :حلفملاو «ىلاعت هللا دنع اوبلط ام نوكردملا 2297791 00 2
 و ل ا ا [ةدجسلا داق. ١ هس ركسلا هذا

 اضيأ ىهف ءروسلا لئاوأ ىف ةعقاولا ةعطقملا فورحلا هذه هب داري «[/ : نارمع لآ] © ٌكدَهَِسَتَم عمم راو ل .لاعت ةلوقإ نأ ىلإ نير سممللا سارستك شر طفل ايلا

 رأ تاحلك كارول مكان او كتفك نرسل را نا نا رشا كرف ١ ير طفل ءاكشللا

 ٌقآرقلا يف ناك ول هنأل ءزاجعإلا يف نيبأ اذهف ءمهزجعأ دقف كلذ عمو ءرشبلا هب ملكتي ام ودعت ال يتلا فورحلا نم وه امنإو «رشبلا قاطن نع ةجراخ فورحب

 مهي ص ىدُح َلَع كِل )» [5( مهزجعأ دقف اذه:عمو ؛سانلا اهب ملكتي يتلا فورحلا سفنب هنكل ءاًعقاو كلذ يف زاجعإلا نكي مل اهب سانلا ملكتي ال ىرخأ فورح

 نياكتملا نأ ىلع لد ينمو ةداسقلوةقكلا قروس قارصلا را ا .[0 : نامقل «4 : ةرقبلا] 4 ترُميْنُملآ ُمُه َكِجَكْوُأَ

 0 ةرقبلا] 4 نومِْؤياَل مِن مله 2ع َءْمِهَيَلَع ءاوسأ اورفك < مِذلاَنإ 8[ ةرخآلاو ايندلا يف نوزئافلا مه كئلوأو ءرونو مهر نِم نايب ىلع ةقباسلا تافصلاب

 م اورفك تزل نإ نإ مسا نع ربخ يه ةلمج ةرقبلا يف ام نأل ؛واو ةدايزب * ٌءاَوَّسَو ١ سي يف ٠١[. : سي] 4 َنْْبمَوْياَل َمُهَرِذَشَرَل مآ ْمُهَكَرَدََ مولع ٌءاَوَسَو

 31 4 د ال ْمُهَف ْمُهكيَسْعَأو دس جهفْلَح ْنِمَو اًدكس مودي نب اب ْنِم اًملعَجَو 9» ةلمج ىلع تفطع ةلمج سي يف امو «[7 : ةرقبلا]

 ,ملوق يفامك 7 1 2 .[4 : ةرقبلا] ( توخيْنُم ذئلا مه كلو مِهِو نع ىدُم َلَعَكيَلوٍم]

 .رقتحم هيف سمغنم لالضلا بحاصو ههب عفترم ءىدهلاب لعتسم ىدهلا بحاص نآل 4 ٍتيَِم نيم ٍللَص يف ْوأ ىّده َلَحَ ْكاّيِإَوَأ اًنِإَو#

 زمقف توصلا لبقتسي عمسلا :باوجلا ؟ةميركلا ةيآلا يف راصبألاو بولقلا تعمجو عمسلا درفأ اذامل .[ا/ : 0 هر عون لَعَو جوي عاَمَتَح
 ,ىمحلا هل لمعتسا ردكلا عم لماعتي يذلاف «تلقلا كلذكو «ةزينك ءابنشأ عم لم اعتو علا 156 يزعل تاواعلا رهو د9 0 تن اتا تالا و در دو

  ميركلا نآرقلا عضاوم بلاغ يف رصبلا ىلع عمسلا مدق .['/ : ةرقبلا] ةهِرَصَبَأََعَو ٌمِهعْمَس لَعَو هول لعل َمَسَح ري [/] .درفملا هل لمعتسا دحاولا عم لماعتي يذلاو

 ٌييرط ىلع ةماقتسالاو تابثلا بلطو «تادابعلا ءادأ ف دادمتسالاو ةناعتسالاو هللا نم ةمصعلاو قيفوتلا بلطو « كرشلا نع ةيدوبعلا صاالخإو «ةمايقلا -

 ,عاعدلل ةباجتسا اهنإف ,نيمآ ةملكب عيمجلا مت متخو «لاعفألاو ءلاوحألا عيمج يف لالضلاو «بضعلا نم نامألا بلطو ؛مهكلاسم كولس يف ةبغّرلاو «هللا دابع ٌصاوخ

 نأ لبق نآرقلا يف ةروس مظعأ كملعأ الأ" :ّلعملا ديعس يبأل ٍةنَي هللا لوُسَر لاق :ةحتافلا ةروس لضف . هباتك ةحتاف اهب مَنَح يتلا ةمحّرلا مئاخ يهو ةحّرلل لازنتساو

 ,يزاشملا عبسلا يه ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا" :لاق ؟نآرقلا يف ةروس مظعأ كنملعأل تلق كنإ هلل لوسر اي كسلا يرام ار 0 ودم لااا يد لا

 و :ىلاعت هللا لوقي ميحّرلا نمحرلا هللا مسبب دبعلا لاق اذإ" :لاق هنأ «ىلاعتو كرابت ّتَّرلا نع ديم هللا لوسر لاقو .يِراخُبلا هاَوَر "هتيتوأ يذلا ميظعلا نآرقلاو

 يدم هللا لوقي نيّدلا موي كلام ”ككلاذرإ .يدبع ّلع ىَنْن :هللا لوقي ميحّرلا نمحّرلا :لاق اذإو .يدبع ينديح :هللا لوقي نيملاعلا تر هلل دمحلا :لاق اذإو .يدبع

 ام يدبعلو يدبعل اذه لا نار ريدا رعت ىلا ميسم :لاق اذإو .نيفصن يدبع نيبو ينيب اذه :هللا لوقي نيعتسن كاّيِإو دبعن كاي :لاق اذإو .يدبع

 هسبم لزتف «مويلا الإ طق حتفي 9 موبلا حتف ذ ءامسلا نم باب اذه" :لاقف هسأر عفرف هقوف نم - اًنوص يأ - اًضيقن عمس لب يبنلا دنع ليربج |منب 0 "لأس

 تيكرح ازعل هزل 015 را كايا :كلبق يبن امتؤي مل مهتيتوأ نيرونب رشبأ :لاقو ملسف م ,مويلا الإ | طق لزني مل ضرألا ىلإ لزن كلم اذه :لاقف كلم

 - اَمِودَيِب يِرقن يِذْلاَو" :للك هللا لوسَر لاق ميركل نارا ألم لوسرلا لعَرف بك نب يأن يتسم يف دم امإلا .ملسُم ِهاَوَر 'هتيطعأ الإ |مهنم

 يملا :ةدحاولا ةصقلاب فيرعتلا يف هدارمو .ءابنألاو صصقلا دارب] يف رثكيو ؛ةفلتخم لصاوفو ىتش روصيف ةدحاولا ةصقلا داريإ وه :لاقف ناهربلا يف يشكرزلا مامإلا هفرع :يظفللا هباشتلا ١
 ,لزك اذهو ؛تايآلا نيب افالتخا بجوي ام كلذ ريغو .راركتلا وأ ,ريخأتلاو ميدقتلا وأ ءلادبإلا وأ ءصقنلاو ةدايزلاب اهظافلأ نيب فالتخالا اهيف هباشتلا ىنعمو .ةبياشتم روصب دري نّيعملا ينآرقلا
 .روسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلاو ءلاجدلا جورخو «ةعاسلا مايقك هملعب ىلاعت هللا رثأتسا ام وهف :يونعملا هباشتملا امأ .لكشملا عونلا اذه ٌءارقلا ىمسي اذحلو هظفاحلا ئراقلا ىلع لكشي ام

 .نييلوصألا رثكأ هيلع ىرجيو سابع نبا ىلإ يأرلا اذه ىزعيو ءاّهجوأ لمتحا ام وه يوان هباشتملا يف رخآ لوق

 روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 رو نع ها اهراس 00 6 هنأل ًارفاك رفاكلا ومسو ؛ةيطغتلا مالكلا يفادعلاا لصاو :اودحج :4 اوُرَمَكَ دن ١-
 8 00 مودم عُهَترَدنأَ يباع ةاومإو نك هييلال| 5 نم. ذوخأم ؛اذه لثم اذه : يأ # ْرِهْتْلَع آو اوس ناميإلا نم هيلع نوكي نأ بجي ام هرفكب يطغي

 : نَرَو() ُةيِظَعُثادَع موو نرتب ِ راصب ا مهعافتنا م دو 5 ظ 0 : اه ةواشغلاو متخلاب دارملاو اطغ . 4 دعل كلذو ؛ناّيسحل : 0 |١" كك ومنَس عَ وير 1عالامتح © توسل ١ 0 مركب لع ومس لعوال عبط :41أ محاط -1 .مهترذح :4 ترن ا يواستلا

 50 نولوقي ي ؛ناووكي ال ام نوركهظب :# ْاوُنَماَء نبيذ أو هللا نوعرد 9 -4 .لالدتسالاو ةيادهلا يف
 ا ١ 5 0 0 ا < لوني

 مج عل 2 0
 رهو اني انكلإو زاقكلا نت مهسوفن يل توت لم دار نجران يلا

 اولا رانك ةردنلا كح ,مهل ًاجاردتسا هنورهظُي ام ماو مينا نس نسال | يعد

 مهبولق داقتعا يف كش : -انهاه-هانعمو ءمقس :# ّض ّممهبولُم نال ٠١- .نوردي :© َنوُرعْسس
 وهو «حالصإلا دض «داسفإلا» .ةرفكلا ةالاومو رفكلاب :يأ :# أوُدِسْفْناَلا# ١١- .عجوم : :4 ايلا
 .يأرلا فيعضلا لهاجلا وهو .هيفس عمج : : 4 اهلا ١١ .سانلا رضيو هّللا هاضري ال امب لمعلا

 ءرفكلاو قافنلا يف مهؤاسؤرو مهناوخإ :© َهِنيِطْيَسل ١- 4 .راضملاو عفانملا عضاومب ةفرعملا ليلقلا
 54 و جرس 2 رع

 تاب نم اذهو .مهئازهتسا ىلع مهيزاجي يأ :# مهم رمت هللا 98 - ١ .نورخاس :4 نو ءزهكسم
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 10 ل ل لقدر 9 ترن 1و َنوُدِيقمْلا مه هت 014

 7-2 6-7 سا مس لح يس سم حيك < ا ب يك ج7 ١ يجب سجال رس سا يسع <

 5 ل د هَ
 0 ءاهسلَنَماَءَمَك نمو اوْلاَق ساَملاَنَماَءآَمَك أوسم ءمهل 3 4 ونفط مهوتع ف ءالمإلا هجو ىلع مهديزيو م يلمي :4 هدو «ننذملا مساب ةبوقعلا ة ةيمست
 0( كار © ةرتكتجا كلو ةهتش ايس أمهمهَتإالأ 5 :هسفن همعلا :# ٌنوُهَمَعَ 1 ا .ىعبو 0 رمألا يف زواجت اذإ ؛نالف اغط :كلوق نم «نالعف :«نايغطلا»

 0 نوم : ظ ؛ 60 ا 0 اوذخأ : © أورتشأ# 7”١- .نيلاضلا دادع 2 اولخد دق دحلل مهزواجتب مهن 7 :ىنعملاو .لالضلا
 ا <

 20 ١
 ١ هس ل 1 2 دي 06 أ : ا

 ناو ارتكاز ناك 1 ةراجتل لن ةراحسلا دحض : ( حبرلا» تَحِتاَمهل ناميإلاب :* ئَدَهْلاِ 55 : © َةْزكلَصَل 9

 *.60 تر 0 2 ا خد 710“ 1 0 ا
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 5 ( َنوُسِمْؤُم ا مرد مل مَ مهتر د نكن نوي و أورَفكِذْلاَنِإ) :ىلاعت هلوق [1] .ءادشر :# حكررّتهم#

 3 يي نبا نع ريبج نب ديعس نع ةمزكع نع دمحم يبأ نب دمحم نع قاحسإ نبا قيرط نم ريرج نبا جرخأ
 0 تريم او عم صرت كنف ص :لاق رك كورا نك ل .ةنيدملا دوهي يف اتلزن انمينأ :ناوألا ( ورك ذل َنِإ) :هلوق يف سابع
 000 م 00000 0-5 .( ٌميِظَع كاَذَع َدَعْمُهلَو١ :هلوق ىلإ ( ْمِهْيَلَع كي 16 ما وس اوُرَمَك يذل َّنِإ] بازحألا لاتق يف اتلزن ناتيآ

 يف عامسألا ىلع بولقلا تمدق .[177 : ةيثاجلا] 4 هوَ ِءوِرَصَب َلَع َلَعجو هلو ءعْمَس َكَع مَحَوْوم «137 : ةرقبلا] 4 ةَوَكِع عهرصنأ لَو ةهِعمَس م لَو مهبول َلَع هَل َمَسَح 9: [1]
 تركذ ةرقبلا ةيآ نإ مث ءكلذل عامسألا مدقف ةلطعملا عامسألا ركذ ةيئاجلا ينو .كلذل بولقلا مدقف ؛:ةضيرملا بولقلا ركذ ةرقبلا يف هنأل كلذو ؛ةيئاجسلا يف سكعلاو «ةرقبلا
 روت من انامل نت ءاميإ نم سوؤيم رافكلا ءالؤه نأ ةرقبلا ةيآ يف ىلاعت ربخأو «ةيثاجلا ةيآ مهتركذ نمم اًرفكو الالض دشأ مه نيرفاكلا فانصأ نم نيفنص
 ديفت يتلا ةيمسالا ةلمجلاب 4 ُهٌوَسِغ مِهِرصبَأ حِلَعَو 9 : ةرقبلا يف لاق مث «ةيئاجلا يف كلذ لثم لقي ملو «متخلا ديكوت ديفي امم «ةرقبلا ةيآ يف عامسألاو بولقلا عم (ىلع» رجلا فرح
 4 ٌةوُسْخ ءوِرصب لع ٌلعَجَو © ٠ :ةيئاجلا يف لاق نيح يف «مايألا نم موي يف مهراصبإ يف لمأ الف مهنأش اذه امنإو ءاورصبأ نأ مهل قبسي مل ءالؤه نأ كلذ ىنعمو «تابثلاو ماودلا
 «مهيف انكمت دشأ ة ةرقبلا يف رافكلا تافص نأ ىلع لدي كلذو ؛«ةيث ةيثاجلا يف كلذ لثم لقي ملو 4 ٌرْميِظَع كراك َدَع ْمُهَلَو 9 ةرقبلا ةيآ متخ مث .ثودحلا ديفت يتلا ةيلعفلا ةلمجلاب
 [8 : ةرقبلا] « زنيآلا و ْوَيلابَو لأب ه1] .رصب الو عمس عفني الف هيلع متخ اذإو «لالضلاو ىدهلا لحم وه بلقلا نإف ءمهألا وه هنأل هاوس ام ىلع بلقلا متخ مدق كلذلو
 ىتلا نآرقلا يف ةديحولا 4 رخآلا ِوَوَيلاباَلَو ِهَللأِب آف :هلوق 4 رخآلا ِمَوَيلاباَلَو ِهَللأِب 9 [1 4 : ةبوتلا 7": ءاسنلا] ادع 4 آلام ولاَ مللي ا عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا
 :ليق امك كلذ يف اوناكف « :ةةمهتللاًداعبإو ةيبرل ًيفن مهمالك اودكأ مهو «نيقفانملا مالك ةياكح هذهو ديكأتل الإ نوكي الو ««و" فطعلا فرح عم ««ءابلا' لماعلا هيف رركت
 ىنعم امهيف حضاوو «ةبوتلاو ءاسنلا يعضوم يف يفنلا عم تءاج مث 1: ةرقبلا] 4َنيِِمْؤَم مهاَمَو# :لاقف ظافلألا دكوأب مهنع ناميإلا هللا ىفنف «؛ينوذخ لوقي بيرملا داكيا
 ىلإ ةجاح نود دسجلا هب سحي ام وه روعشلا .[11/ 01١ : ةرقبلا] 4 نوملعي ِمَلَعِي ال 1و 4ك م مهن الأ ١) 4 تورس دال نككلو َنوُدِسْعُمْلا مه ْمُهَنِإألَأ ٠ [11 017] .ديكوتلا
 ؛ربدتو ركف نع الإ نوكي الف ملعلا اًمأ 44 تنورعشم هال عا ديم ا رح دك 2 2
 .لمأتف .نآرقلا قئاقد نم اذهو .4 َنوُمَلَحي ال ب ةيناثلا ةيآلا تمتخو «نيقفانملا هب فصوو ءاذه نينمؤملا نع هللا ىفنف .-لهجلا وهو- هفسلاب نينمؤملا اوفصو مهو
 ثعيبي مل كلذلو ءرصبلا فالخب « «عمسلاب تبثت ىلاعت هتافصو هتلدأو هيهاونو هرماوأو ىلاعت هللا رابخأف «تاوبنلا تبنت تبثت هب نأل .فرشأ عمسلا :باوجلا ؟هتدئاف امف -
 هنأ ذَلِإ توُعَدْحي اَمَو أوما َنيِلَو هلأ َنوُعيدحم 3 [4] .فسوي ىلع نزحلا نم ىمعلا هباصأ امل بوقعي انديس لثم ءافوفكم ناك نم ءايبنألا يفو ءالصأ مصأ ان هللا
 لوقك ءدحاو بناج نم ةلعافملا نأ ىلع عدخ عراضم لادلا حتفو ءاخلا نوكسو ءايلا حتفب (نوعَّدْخَي امو) : :ئرق * وعدي امو 95 : ىلاعت هلوق # َنوُرَعْس رع امو
 اثمو)::عئرتقو .سفنلا يف ام فالخ راهظإ عادخلاو ؛ةعداخم مهل نينمؤملاو 95 يبنلا نم عقي ملو نينمؤمللو 3: يبنلل تناك مهتعداخمو . :نضللا ةيفاع :يضاقلا
 نوعداخيي مه ذإ « نيبناج نم اهباب ىلع ةلعافملا نوكت نأ امإ ةءارقلا هذه ىلعو «ةيآلا لوأ ةبسانمل لادلا رسكو اهدعب فلأو ءاخسلا حتفو ءايلا مضب (نوعواحتسي
 مهو ءءايلوأو هللا ءايبنأ نوعداخي :يأ ىلوألا ةءارقلا يف امك دحاو بناج نم ةلعافملا نوكت نأ امإو .اًضيأ كلذك مهسفنأ مهيِنَمت و ليطابألا نم اهنونمي امب مهسفنأ
 تي الكر ناكل رك سر الا تيب فاتك :ئرق 6# َنوُب ذكي 98 : ىلاعت هلوق © َن وب ذكي أباه زثيلأ كاَذَع هلو 98[ ١٠١1 .كلذ مهنوكراشي ال
 - يف نوبذاك مهنأ مهربخأف # َنيِنِمْؤُمِب مْهاَمْو ف : كاكا ند در ةلع ةاجرال مع لانا 9021 امك را اح دو د .مزاللا «بذكا» نم
 امك «ميركلا نآرقلا يف ةرم (18) «نيطايشلا»و «ةكئالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ 6 مُككعَم نإ اولا مويِطنيَس لإ أول أَلاَ و اكاد اولاق أو وما َِذَلآاوَمَل اَذِإَو 1[38]
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (18) «ناطيشلا» ظفل رركتو .ميركلا نآرقلا يف ةرم (14) «ةكئالملا» ظفل رركت : :الوأ .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١١( امهنم لك تاقتشم رركت
 ا و :ةرم 1 )"«ناط فلا هلك تاقتكم تركذ: اكنات .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو

 اذ ا (868) حبصأ ةرم (54) «ةكئالملا» ظفل دورو ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )٠١( «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (88) حبصأ ةرم (14) «ناطيشلا»
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم 0( اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو ةرما(5 )١ (ناطيشلا) ةءلك كافيثم ددع يواعت قكداامللا د اداشم

 :لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع يورو. «ينابلألا هححصلا' هئيتوأ يّ ميظعلاَنآرثقلاَو ينال علا يه اً نارا ينالوا ينالَو ليجنإلا ين ًالَواَروتلا يف لنآ -
 - .باتكلا ةحتاف لّصفملا مولع عدوأ مث« ؛لّصفملا نآرقلا مولع عدوأ مث «ناقرفلاو َروَبَّزلاو ٌليجنإلاو ًةاروتلا نسيه اس يبس

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 و مهم يع كباؤخ »3 -18 .مهتفصو مهاح - تمور :ليقو هلا : «لثملا» :4 َهُوَلَكَم 0

 نوعيطتسي ال اسرخو رس لا ل تس

 .قافنلا لهأ كلذكو ؛مهقيرط ىلإ عوجرلا نم نونكمتي الف اهنوري ال اًيمع «قيرطلا نع لاؤسلا

 ديس :وحن وهو .لزنو ردحنا اذإ ءًابوص بوصي رظملا باص كللززء نم كح :# ٍبْيَصْكَرأ »8 -49

 وأ ؛لقع باهذو كاله ىلإ يدؤي لئاه رمأ لك :«ةقعاصلا» لصأ :4ِقِعََفلَََبال ,دوسي داس نم

 عامتجالا :اهلصأ «ةطاحإلا» :* َنْدَكْلاب طي .اهريغ مأ اراك ناك كار ل تالآ ضعب نادقف ري ا

 داَكَي 8 - 5 .هوجولا نم هجوب هناحبس هّللا نوتوفي ال اك رافكلا نأ :ىنعملاو .ءيش لك ىلع ءاوتحالاو 7 تفطخيؤقربلاد 2

 اوفقو : 6 ومات .بلسلا :«فطخلا»و .عمتلي :4 ٌتْطْحم» ا :ىنعمب برعلا مالك يف (داك» :4 ّقَدل 3 000 : هرلصتأ |“

 مهدالوأ ترثكو مهلاوقأ تحلص اذإ :نيقفانملا نأ :ةيآلا ىنعم يف دوعسم نبا نع يورو .اوريحتو 5 تفي د عل مو ببعد

 اودتراو .ءدمحم نيد لجأ نم اذه اوال حفلا تررشن انناو ونص دمع ضاق | :اولاق مهلاومأو |

 تحولا ىلع مالا يك يتوق ءامسلاا قل :©ءاَمب ءامصل او ًارارقو ًاداهم :# اشرف - ١ .ًارافك 0

 لاق « 00 0 - 77 0 ا 0 ولا نكات ل ة 12

 0 يأ هب قارحلا ةاربام سب تاق 1 ا هذه

 22ه رو سل حس ا 2س دس لوا جس رس وو

 | نعوض مهلا نري دو 2

 او د سور

 أ ادكَح اّدإَو , و : 71
 ىبلعثلاو يدحاولا جرخأ ( ولات ٌيِنِبِطيس لأ ولج آَدإَو اَكَماَء اولاد أوم َنذَلآاوُعَل اَذِإَو ) :ىلاعت هلوق ]١5[ ا تروس 0. 2ك

 ةيآلا هله تلات :لاق سابع نبا نع حلاص يتلا نع ىلكلا نع ريغصلا يدسلاو ناورم 2 لاح قيرط نم 5 هلل ن وحن مكآَدهْسأوعداَووَْم يوروبا

 ل وُمَسأ أوُلَعَفت نو أوُلَصفمَلْنإَد ب فب 1
 كك :لاقف ركب يبأ ديب ذخأف بهذف .ءاهفسلا ءالؤه مكنع ٌدرأ فيك اورظنا :يبأ نب هللا دبع لاقف ١ (© نيكل تت راجل سال اَمدوُهَو َقَلاَراَتلأ 0

 ديب ذخأ مث .هللا لوسرل هلامو هسفن لذابلا راغلا يف هللا لوسر يناثو مالسإلا خيشو ميت ينب ديس قيدّصلاب 12979777797599991--5957
 ينب ديس «هنتخو هللا لوسر مع نباب اًبحرم :لاقف يلع ديب ذخأ مث .هللا لوسرل هلامو هسفن لذابلا «هللا نيد يف يوقلا قورافلا ءبعك نب يدع ىنب ديسب اًبحرم :لاقفر مَع

 هك يلا نوكلسسلا عرف .اًريخ هيلع اونثأف .تلعف امك اولعفاف مهومتيأر اذإف ؟تلعف ينومتيأر فيك :هباحصأل هللا دبع لاقف ءاوقرتفا مث .هللا لوسر الخ ام مشاه

 ُدَعَرَو تحلَظ وِ َِمَسلا نب ِبيَصكْوأ ) [19] .فيعض حلاص وبأو «يبلكلا اذكو باذك ريغصلا يدسلا نإف ءاًدج هاو دانسإلا اذه :لوقن «ةيآلا هذه تلزنف «كلذب هوربخأو

 ءسابع نبا نع حلاص ىبأو كلام يبأ نع ريبكلا يدسلا قيرط نم ريرج نبا جرخأ .ةيآلا ( ٍبْيَصكَوَأ ) :ىلاعت هلوق ( تملا َرَدَح ٍقِعوَصلا نم مِهناَداَ ف ْمهَعِبَصَأ َتوُلَحَجي ُّقَرَو

 دعر هيف :هّللا ركذ يذلا رطملا اذه امهباصأف نيكرشملا ىلإ هللا لوسر نم ابره ةنيدملا لهأ نم نيقفانملا نم نالجر ناك :اولاق ةباحصلا نم سانو دوعسم نبا نع ةرم نعو

 .هئوض ىلإ ايشم قربلا عمل اذإو ءامهلتقتف امهعماسم يف قعاوصلا لخدت نأ قرفلا نم امهناذآ يف امهعباصأ العج قعاوصلا امهباصأ املك العجف «قربو قعاوصو ديدش

 ءامهمالسإ نسحو هدي يف امهيديأ اعضوو املسأف هايتآف ؛هدي يف انيديأ عضنف اًدمحم يتأنف انحبصأ دق انتيل نالوقي العجف نايشمي امهناكم ايتآف ءارصبي مل عملي مل اذإو

 نأ هي ينلا مالك نم اقرف مهناذآ يف مهعباصأ اولعج يي ينلا سلجم اورضح اذإ نوقفانملا ناكو . لا نودلا نيففاتض ا كا ل كح نادل كف

 مهدلوو مهلاومأ ترثك اذإف ( هيف َْوَشَّم مُهَل َء َءاَضَأ اَمْك ) امهناذآ يف امهعباصأ نالعجي ناجراخلا ناقفانملا كناذ ناك امك اولتقيف ءيشب اوركذُي وأ «ءىش مهيف لزني

 .قربلا اممل ءاضأ اذإ نايشمي ناقفانملا كناذ ناك امك «هيلع اوماقتساو قدص ذئنيح ِةِئََي دمحم نيد نإ :اولاقو «هيف اوشم اًحتف وأ ةمينغ اوباصأو

 يف نوطبختي مهف نيقفانملا رونب هللا بهذ ىلوألا ةيآلا يف ١. ااا 4 يعض مكب عض 167“ ةرقبلا] © َنوُعِحْرر ال مهف دع مكب اص ظ [1]

 0 ا ا ب رو ا تكا ل تي ةيناثلا ةيآلاو #0 َنوُعِحْ اَل ْمُهْف لوقب يآ تخف ؟نوعجري فيكت تاملظلا

 ساّنلأ اَهيأي 3 [؟١] .«تْوَي المهمل طقف هتوص عمست امنإو «همهفت الو لوقي ام هقفت ال اهدشري ام ىلإ اهاعد :يأ ءاهيعار اهب قعن اذإ لب ءاهل لاقي ام هقفت

 .ديحوتلا انه ةدابعلاب دوصقملاو «ةرقبلا ةروس يف ةدابعلاب رمألا ءاج .4...ُساَّنلَأ ايي عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [؟١ : ةرقبلا] 4 كبَر اوُدْبَع كيعأ

 رابتعاب اذهو «كلذ دعب رماوألاو فراعملا رئاس ركذ مث «نآرقلا يف سانلا هللا هب بطاخ باطخ لوأ اذه نوكي نأ بسانف «هتفرعم 0 اعلا

 روسي ونه © [11] يفيقوت بيترت وهف .ظوفحملا حوللا يف ىلاعت هللا دنع اذكه وهو «سانلا ةروس ىلإ ...نارمع لآ مث راما مك سعال ا
 ان 21 «ةقيلم ٌمُكدإ هللا و ني رثنطكتنأ نأ أوغدأو لَم قروسب أونأَم © 115 : ةرقبل] 4 قوص رك نأ وذ نيف مكه هش و

 «ةحتافلا دعب هلوأو ءانأش هالعأو نآرقلا يف ام فرشأ :يأ «نآرقلا مانس ةروسلا هذه تناك املو ء«ضيعبتلا ىلع لدت "نم " نأل ؛ةرقبلا ةروس يف ةدئاز 4ِن مه تءاج

 نود روسلا ضعب ىلع اًعقاو يدحتلا ناكل "نم" اهلخد ول روسلا نم اهريغو «هرخآ ىلإ هلوأ نم .نآرقلا روس عينج ىلع عقاو يدحتلا نأ ملعيل ءاهيف "نم" لوخد نسح
 .ٍةكَو هلثم ناسنإ نم ةروسب اوتأف :يأ ِةِكَب دمحم ىلع دوعت اهمأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو «نآرقلا ىلع دوعت 4 فم نَّم 9 :ىلاعت هلوق يف ءاهلاو ء«ضعب

 يف اماّمأو اللي دمحم نم عمس ام طمن نم ةروسب يتأي «هلثم لجرب اوتأي نأب مهل اًيدحتو هي دمحم ةءوبن نع كشلا عفر ينعت ةرقبلاب م نّم )» :رخآ لوق

 يف دارملاو «نآرقلل لثامم مالك يفن انه دارملاف «هلثم ةروسب اوتأف ىرتفم ناك اذإ :مهل ليقف « .4 ةلبرتفأ نووي مآ 8 : هلوق عم يرجي ام هب ديرأ امنإف © ولْنَماب سنوي
 نم وُ «هلثمب نابتإلا يف مكودعاسيل مهوعدا هللا نودبعت امك مهمودبعتو «ةيهولألاب مهل نودهشت نيذل : يأ« مُحَءاَدَهس أوغْدأَو )» .للَك هلثامي صخش يفن ةرقبلا

 درفأو تاملظلا عمجاذامل 005 ةرقبلا] فربو دَعَرَو تملَظ ]١15[# .متعطتسا نمب كلذ ىلع اونيعتساو نآرقلا لثم ةروسب اوتأف : يأ 0

 .كلذل عمجف رطملاو باحسلاو راهنلاو ليللا وهو ددعتم ةملظلل يضتقملاو ءباحسلا وهو دحاو قربلاو دعرلل يضتقملا نأ :باوجلا ؟قربلاو دعرلا

 0 :نوقابلا ارقو ؛مهبذكب :يأ 4 َن نول 1 ل 6 3 لاق مث ءاذه مهلوق يف نيقداصب مهام : يأ # زيآلأ ولاَ هَل اَنَماَء9ٍ : مهلوق -

 .«هنوبذكياا :هريدقت فوذحم لوعفملاو هلوسرو هلل بيذكتلا نم فيعضتلاب يدعتملا بّذك عراضم ةددشملا لاذلا رسكو فاكلا حتفو ءايلا مضب

 تلزن ةروس لوأ يه :ةرقبلا ةروس لوزن . ناقرفلاو هروبزلاو ؛ليجنإلاو هةاروّتلا أرق اّنأكف اهأرق ْنَمو .ةلّزنملا هللا ٍبتُك ريسفت ملع نمك ناك اهريسفت مع ْنَمف -

 روسو مي ةرقبلا ةرويي اكو ردك دابعب ايل اكل ىذا كا اكو ا: عك رو 3 ززل] ز رو ودور كلاود لاجل نإ نو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 5 0 رس 2 سب ١ د :
 دليل هلل هللا لوسر باحصأ نم ٌرفن مهلبقتساف موي تاذ اوجرخ مهنأ كلذو «هباحصأو يبأ نب هللا دبع يف 2 / نيؤيدصمتنت نإ 5 3 امين ل 9 3
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 8 0 طلاف كو لامعألا نم ةحلاص : : عمج : : 4 تدحِلسصلا# .مدقتملا راسلا ربخلا :«ةراشبلا» لصأ :# رسيو# -06

 حل بكرا يحعوارما“ كمر 9 ريا راو" نك ا ىلع ةلمتسم يقر اك كارلا رن مسا :ةنجلاو لا :4 تلج
 . رع ماجي فرت هن هيع وعر 5 .هتأرما :لجرلا جوز : :4 ةَرَهطُم جاوأ# لودر 1 يعل ىف اضعب ةضعب هبشي :4 همت

 ًاهِبَكَتم ويأوَو لَم نِاَسْعرُر ىلا اَدَهْأوُاََكدَز 0 .عطقني ال يذلا مئادلا ءاقبلا :دولخلاو «نوقاب :4# توُدِلَحل هريغو ضيحلاو رذقلا نم «ةرّهطم»
 [| 2 تنيك ايت بطت كت ايض مكمل

 : مهلضأف قسفلا اوراتخا ىنعملاو .هبر ةعاط نع هجورخل ؛قساف نال ترانيم تونا [ للا ٠اس لسا ال لسا سل "ل 2 أ اَمَف ةَصوُعَباَمالَتم برص - حسا هَلاَنإ © 0 0 ا 8 0 قيلي ال 2 هذه نإ :اولاقو .توبكنعلاو

 |١ هللا ادام توف ُرهكك نمو م َمِهَيَن أ :«َلَصَوب نأ ءوي هللا َرَمَأ آم َنوُعطَميَوا# .دهع وأ لبح وأ ءانب نم مربأ ام ة[نفإ .نضقنلاو و11

 : كا ا كوبا 7 لِ كوتَسا## 4 0 :# ٍضْرَأْلا ف توُدِسْنْيَو# ءامهل صوب هللا رمأ ةبارقلاو مِحَرلا
 0 َهَعوُصيَل ووكالات 5 :ليقو [11 0 كل نع لاق -- الع :ليق 5

١ 
0 

َ 010 2 
 | ل ِِ 22 و 0 _

 9 اس > و 08 :ه : . 0 2 أ | . :
 © تب 0: ياكل مه و لا نا 0 3 كيب 0 2 ةيآلا ( ام ب مرضي نأ يعبهنأهإ # 00

 | مُكحكيتأءادونأ عئدشسَولأي تاورفكَت تنك ١ : ( ٍةَمَسل ني ٍبْيَصكَوَأ ) :هلوقو ( ان دوت ىلا ٍلَتَمك ْمُهلَكَم) :هلوق :نيقفانملل نيلثملا نيذه هللا برض
 0 ل 0 َبِرْضَي نأ حسي ال هللاَّنِإ © ١) هللا لزنأف «لاثمألا هذه برضي نأ نم لجأو ىلعأ هللا نوقفانملا لاق 8 0

 توعجر ِهْلِإ 0 1 5 نب ىسوم نع يفقثلا ديعس نب ىنغلا دبع قيرط نم يدحاولا جرخأو .( َتوُريَحْلأ مه ) :هلوق ىلإ 4 الََم

 7 وتس هئاحِج ضْرأْلا نام كلوا ىلا 0 ْمُهلَسْيِنِإَو) :لاقف نيكرشملا ةهلآ ركذ هللا نإ :لاق سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع نمحرلا دبع
 : 0 هس مَبَس َّنهدَوسف كمت [ه تايذلا هللا ركذ كح نيأرإ راف :تركشلا كيك هتف كالا ل5 115 21 ١ تي

 ِءاَمَسَمل

 0 نونا هن ران وهن راب نجا را لهن -_0--- 00 1 ٍهأو ىنغلا دبع «ةيآلا هذه هللا لزنأف ؟اذهب عنصي ناك ِءيش يأ .دمحم ىلع نآرقلا نم لزنأ اميف توبكنعلاو

 هضم يدل ف «[ 717 : ةرقبلا] 4 توزيكلا ْمْه َكِقَلْوَأ ضرألا ف تود ُدِسْفَيَو َلَصْوم نأ وي هلا َرَمأ آَم 0 ءوِقَّكِِمِ حب نم هلل َدْهَع نوُصْعَتي َنِدَلأ» [3]
 هللا دهع نوثكني نيذلا نع ناثدحتت ناكل ١[ 5 دعرلا] 4 َكِتَلْوأ ضْراْلا ىف نودِسْفِبَو لَصوي نأ هيه 6 لو -هقاكيم ِدَعَب نم هللا َدهَع
 نأ يك ةرقبلا ةبآو ءضرألا يف داسفلا رشنو ماحرألا عطقك هللا نيد نوفلاخيو «بتكلا لازنإو ؛لسرلا لاسرإب هدّكأ دقو «ةعاطلاو ديحوتلاب مهيلع هذخأ يذلا
 ردا ول را لااا نت ميار ردقاط يلوا. مولا كلارا ا عمشر تت درا ا 1 وهز اا الا كا زرعت ملا
 وب 0 م اَسكِزر ىِذَلَأ اذنه اوُلاَ قرر ب0 انور اهلك هينا ك2 0 يد ا نأ تلحْبَصلا اولمصو انما ترذلا رسكو +[
 ناسنإلل ةلصاح ىرشب مظعأو ؛لهستو فخت كلذب اهنإف ءاهتارمثو اهئازج ركذب لامعألا ىلع مهطيشنتو نينمؤملا ةراشب بابحتسا هيف .[5 : ةرقبلا] 4 اَهِبَشَتُم
 .ينملا ميمبلا لعل كوول را روكا ااا ارامل رو وا كا كال ص

 ءاتلا مضب (نوعججرت) :ئرق * تر دوبعجرأ 38 : ىلاعت هلوق # َتوُعَجْرر هل م م 0 0 اوم مُحنُكَو هلأ, تورفكت فيك )2 3
 نم عراضم لف وهو ؛لعافلل ءانبلا ىلع كلذو ؛ميجلا رسكو ءانلا حتفي (نوعَجرَ) .ئرقا 0 اكسل واقول ا

 :ئرق .اهعضاوم عيمج يف # أوُدِجَس أ وكيكَمْلِإ 9م : ا تريرفكلا نم َناكَو ريكَدساو أ سيلبإ الإ أوْدَجسَم مدل اوُدُجْسأ َةَكِهَلَمْلِب انك دِإَو 98[ ] اا
 ٌفكقولا ئىون هنإ : اههيجوت يف ليق ءالصو ةكئالملا ءات مضب(ةكئالملل) رفعج وبأ أرقو «لصألا ىلع كلذو روهمجلا ةءارق يهو رجلا ىلع ءاتلا رسكب (ةكنالملل)
 نا ل ملا :ليقو «ةمضلا لإ ةرسكلا نم لاقتنالل اًلاقثتساو «.(اودجسا) فقولا ىرجم لصولل ءارجإ ميجلا مضل اعابتإ مضلاب تكرحت مث «ةنكاس ءاتلا ىلع
 مضلاب ةرسكلا مامشإب (ةكئالملل) :ئرقو .كتالم :اولاق امك ةكتالم : اولاق دقف «ةكئالملا نم كلذك ءاتلا طقستو جردلا يف طقست ة 22
 اًبنَع نطِعَّسل هلل ا راك كاكا لام ترمتسم ا اال بكا للا ةرمهلا نأ لع اهب: كرا 5

 نم اهلبق فلأ نود ماللا ديدشتب ([هّلزأف) :ئرق * اَم امُهّلَرأَم ىلاعت هلوق # نيج لِ ٌَتَمَو عََسم ٍِضْردْلا يف 0 ل
 سيلف ةلزلا مهبسكأ 1 نارمع لآ]# ُنطِمَّشلآ ْمُهَلَرَكَس أ اَمَسِإ 5 :ىلاعت هلوق ريظن وهو «ةيصعملا :يأ ءيازلا حتفب ةلزلا يف امهعقوأ :دارملاو .للزلا
 ((هلازأف) : :ئرقو .هبنذب ناكم ىلإ ناكم نم هلاوز ىلإ اًببس كلذ نوكيف « لا يف ناسنإلا لاخدإ لع هتردق امنإ ناكم ىلإ ناكم نم دحأ لاوز ىلع ةردق ناطيشل
 .ةعاطلا عم هيف تابثلاب امهرمأ هللاف «ةيدعتلل نيلعفلا الك يف ة ةزمهلاو «ةنجلا ميعن نع امهدعبأ دارملاو ةيحنتلا هلصأو لاوزلا نم اهلبق فلأو ماللا فيفختب
 نآرقلا يف ةرم )١54( هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ # َتوُعَجُْو هَل من م بحب مث مكسب مث[
 .ميركلا نآرقلا ةرم )١40( درو امهنم لكو ءاهتاقتشمب «توملا» ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب «ةايحلا» ةظفل راركت تارم ددع ىواستياذإ يرحل
 .نآرقلا تايآ مظعأ يه يتلا ٌيمركلا ةيآ ىلع املارتشال «ٌيمركلا ةروس يناثلا . .ةرقبلا ةّصِق ىلع اهلاتشال «ةرقبلا :ةعوأ :ةززقنلا روت ءاسأ ؟تفودح هن شم زناكلا 2
 ّمذو .باتكلا لهأ ينمؤم حدم :ةروّسلا هذه عيضاوم لامجإلا ىلعو :ةرقبلا ةروس عيضاوم . كامل عباّرلا .اًنأش هالعأو نآرقلا يفام فرشأ :يأ «نآرقلا مانَس ثلاثلا
 مآ نيقلتو مالسلا يلع مد ميلعت يأ ميلعتلاو «صرألا يف[السلا هيلع مدآ فيلخت ب ؛فيلختلا ةصقو بلا يركن لع لاو يدل يتفانمو ماك راك

 توراهو «ناميلس ةصقو «ةرقبلا ثيدحو «مهنم هاوكشو «ليئارسإ ينب ىلع هتنمو «هبر هتدعاومو .هئاقستساو ءىسوم ةصقو «ةدع عضاوم يف دوهيلا ءاملع ةمالمو
 ؛هباوثو «ةبيصملا ىلع ربصلا نايبو «ةلبقلا ليوحتو «هدالوأل بوقعي ةّيصوو ؛ةبعكلا ءانبو ؛مالّسلا هيلع ميهاربإ ءالتباو ءىراصتلا ىلع َدَرلاَو .ةرحسلاو «تورامو
 26 د1 نس ب1 د ياسيد بدا دةدجعاطاو
 ؛ماتيألا لامورييَكاو رمخلا نع لاؤسلاو ؛مّرُلا رهشألا يف لاتقلا مكحو «ليئارسإ ينب ىلع معنلا ديدعتو « ةرْمّعلاو ٌجحلاب رمألاو «رافكلا لاتقب رمآلاو «مارحلا
 ؛مالَّسلا هيلع ليلخلا ةرظانمو ؛تولاج لتقو «تولاط كّلُّمو «تاقفتلاو تاقدّصلا ركذو ,تاولصلا ىلع ةظفاحملاو «ةدعلا ركذو «تاحكانملاو ؛قالطلاو ؛ضيحملاو
 تسيح نالت حارتملا هليل كم وستر ني عيطصسالا ل1 ال10 بز عرتو ا قعنل 910/1 ل1011 21ج الا د و الز كوعو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ كلا ءامهسألا

1 



 «ةفيلخلا»و .هماقُم هيف ماق اذإ ؛رمألا يف انالف نالف فّلَخ :كلوق نم «ةليعف :4 ةَكيلَخ ه2 0 1 رز كاكمو ا 0 ذاق 2 000
 لل 0

 قح ريغب قرهيو حيبُي :# كِل -ك- هللا ةعاطب هماقم ماق نمو ,كل مدآ -انهاه- 40 َهَم ل

 ؛ةالصو «حيبست وهف بك -هلل ركذ لكو ءمّظعن :4 ْحَبَمُت ل سانلا ءامد -انهاه-: َءَمَّرلا#» 5 220000 11 ّ
 و هدر 3 595 5 ِ

 .قيلي ال امع كهزنن يأ ؛ريهطتلاو ميظعتلا :«سيدقتلا» :4 كَل سِرَعْتو# .هيزنتلا :«حيبستلا» لصأو . مي 6-

 اهقيقد تاقولخملا ع ءامس ل 199 7١- .ةالصلا :سيدقتلا ١ آم حدس سد ا ل ا

 020 ل أول ان()نيؤددص مت ما ف تبا : ملام ملع 4 7 2 0 يأ : 4 1 00 هع جحا > م ظ
 يد يبو نحس هل ةمكحا تابثإو ةفراع :ةمكحلا وذ :# ميك آو ميلعت ريغ نم هوملعي 0

 # أوُدَِجَسَأ# - 4 .نوفختو .نورسُ :# َنوُمْئكَتإوو ءنورهظُ : َنوُدَبُنإ - .هعضوم يف ءيشلا 0
 رس >» ل هس

 ميكا ميلعلا تن هلة ا هع
 7-0 2 سرر سر ذب مس ت26 و 1

 0 ناك هكدا دوجسلا همزل نكلو نجلا نم ناك 4 سيلبإ## .ميظعتلاو ءانحنال ا :(دوجسلا) لصأ 4 0 |16 نما فلأن رع رفنبل 1

 نم ؛لعفتسا :# ٌركَتساو #9 عنتما :« نأ نزحلاو «مدنلاو «ريخلا نم سأيلا وهو ؛سالبإلا نم قتش قتشم د اَمُمَكْعَأَو و ضلال بيل نإ مللكأملأ

 ا .هّلل هو ءمدآل ةدجسلا تناك :لاق سابع نبا نعو «سفنتلل | عسل وهو 0 08 أور 4 ل 7 كَمْ َنَُم دِإَو ا وكت امو نو

 هس هه + --- "و
 :ليق 0 :رحّشلا وراه . 0 :(«دغرلا» : © | لع 7 0 .ةبعكلاك مدآ لعج هّللا نإ :مهضعب 0 <تيرفنكل نم 1211 مد 1

 24 - 77 | | ىف ةغلابم ةرجشلا ا ا ةلبنسلا ىه 3 يرعب رست هطرعتسا لا اديرال ا ل
 اَمُهْلَ 0 .اهنم لك 6 يهنل ف برأ ل يهنلاو ءمركل يش ليقو : 3 ا ع م

 افه اذإ ؛رمألا يف لجرلا لز :كلوق نم «ةئيطخلا يهو للا يف امهعقوأو امهّلزتسا يأ 6 مج 208 95 هاك را د

 كم كك :ليقو غالب 4 مسسو» كللذ هلل بس اذإ هر لاو كنا 1 0 26 5 نرسلاو ف ايرقت 7

 :ةغللا يف «نيحلا» ىنعم لصأو .ةعاسلا مايق ىلإ :ليقو «توملا ىلإ :4 نحل «عفتنيو هب عتمتسي 2:27 رفا 1 : لا ١ أم ج1 2

 ءرفس نم همودق دنع هلبقتسا اذإ ءلجرلا ىقلت نم ذوخأم .لبقو ذخأ :© حّمَلتَم# -'71/ .ديعبلا تقولا

 .ةعاطلا ىلإ عوجرلا يأ ؛ةبوألاو ةبانإلا :اهانعم «ةبوتلا» :© َباَدَم## لوبقلا :هانعم

 رار سلا و «نطاو 1 وبلاو رهاوظل وظلاب هملع طاح 2 يذكا وه ىلاعت هللا نأ ي . عأ :ميلعلا هللا مس نأ ىنعم [7؟]

 .ءايشالا نم ءيس : هيلع .١ ىفخي الف 6,اام 0-2 1 ا اقم لاو ,يولعلا م ملاعل لاير و كترانكممب ملاو

 و ل ئ دابم 2 لع 0 |[ 1 احلا || عسا تلك ها مع لام «تاق ولخملا / نيب م 7 ةحاا امك همك 5-0 فوص ملا

 آد درؤؤ د 1 7 2 7 -_ 0

 02 سمو رفكسمٍضراْلاِفَر ا 2
 را 22 ا 3 0

 ال مر باو اوه ُهَّنِإهيلَع بانتس

 ءءء 689

0 
+ 0 

 و ملعل

 رست هّجوت وي الف «ه 1 ا كان ةقئالللا اهلزانم اهلزنيو :اهعس 5 اوم اي هلا عض

 اغ ناكو حلا 0 المتشمو

 8 ىلا مسامع 05 0 هلا ءازج ك3 نم ءزج + لك أ ل ' ىطعأر عبترر ظ

 هدرا لسر ررذلا لا 2 نزاع .«بتكلا ل لزنأ و ؛عئارش 0 ا ١ ةمك 1 1 هلا عونل 0 فر تا مل ف دحأ ىري الف «هتئيهو

 يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [”””* : ةرقبلا] 4 4 َنومكَت ا كر .؟اذه نم مظعأ مركو لضف ّيأو ؟اذه نم لجأ ةمكح يأف «هودبعيو داب

 ةارما كلعقو نيع ةثداحك ناك هومتك امو ةكئالملل اهيف باطخلا نأل ؛ ةرقبلا يف « ثك)» ةدايز ببس .[؟4 : رونلا 45 < ةدئاملا] 4 ع

 هللا قلخي نل هنأ مهنيب ةكئالملا نامتك :هانعم وأ هتعاط نع رّبكتلاو هرمأ يف ىلاعت هللا لع فالخلا نم سيلبإ هيلع اًيوطنم ناك ام اّمِإ وه هومتك امو .ددجتت الو

 .رركتم رمأ هنومتكيو هنودبي امو «نينمؤملا مومعل امهيف باطخلاف «رونلاو ةدئاملا اتيآ اّمأو 2 لهأ دنع نيلوق ىلع هنم هيلع مركأ ناك الإ اقلخ ىلاعت
 هذه ركذ دروف «ةرقبلا ةروس يف ءاج:ةصقلا هذهل ركذ لوأ .[" 5 : ةرقبلا] 4 كررفتكلا نم َناكَو رككساو أ سيلبإ الإ ًاودَجَسَم مدل اوُدجَسُأ َدكِهَملِإ الك ْدإَو ف": 4]
 م0 و 1 ٠-1" : رجحلا 1١« : فارعألا] :روسلا رئاس يف ةلصفم اهركذ مث «ةلمج 4 تيزفنكلا نم َّناكَو ٌركَكَساو نأ سيلبإ الإ 9 تافصلا

 4 اَمُتَِثي ُتيَح ْنِم الكف َدَنَجْلا َكَجْوَرَو تأ نكتأ ْمَداَدَيَو !> «[' © : ةرقبلا] 41َدَعر اهني الكو هنأ َكِجْوَرَو تنأ نكَسأ ْمَداَكي اًلقَو لف ]١5[ .[1/5-/“ : ص 1١7« : هط
 ص لك يفتماإلا د احتلال ؛واولاب الإ حصي ملف اًدتمم اًليوط اًنمز يعدتسي اذهو «ةماقإلا ىنعمب نكسا مدآل ةرقبلا يف رمألا ١9[. : فارعألا]
 انكسم امكسفنأل اهاذختا :ىأ .4 َةَنَجْلا َكْجِوَدَو تأ نُكَسأ ُمَداَتيَو ١) :مدآ بطاخو «4اًروُحَدَم اًموُءَذَم اهم جرح َلاَف ا :سيلبإ ىلاعت هللا بطاخف فارعألا يف اّمأو
 ةدايزلا كلذ بسان 4 ْمَداَتي اَنلَوَو  :ةرقبلا يف ىلاعت هيلإ لوقلا بسن املو ءاّدتمم اًنامز يعدتسي ال نكسملا ذاختا نأل ؛ىلوأ ءافلا تناكف «اَمْسَنِس ُثيَح ْن ّنِم الكف

 «قايسلا لمأت ىلع ينبم رخآ ببس كانهو كلذ نلخو كارلا نا اخ ءيجف .هلضف ليلجو .همرك مظع ىلع ةلادلا

 كلت ىلإ فاضت ةمعن تحبصأف .ىنعملا كلذ ديزتل دع ور 0 0ك اجت كبرإ هميبركن رز هيك« م كات ةالارر واتمالاا رحب

 ل اًمهج 22 26 ر# [؟5] .ةملكلا ةدايز قايسلا ضتقي ملف .هدصو هضارعإو سيلبإ نأش يف اهقايسف فارعألا ةيآ اّمأ «ةميظعلا معنلا

 0 ؛ىندأ لحم ىلإ ةلزلا نوكت نأ ةرورضلاب سيل 7 فارعألا] 4 ةَرَجَّشلَآ اَناَد امم روع 72 ادم +[ ةرقبلا]

 ."ةلز' اهامس فيلكتلا ماقم يف اذِإ ءلفسأل ىلعأ نم الإ نوكت ال ةيلدتلاو ١4 ٍروُرْعِب اَمُهَلَدَف )+ فارعألا ةروس اّمأ «ةرقبلا ةروس يف بلاغلا ميركتلا ماقم يف اًفيفخت

 :هلوق * محيا باَوَنلأ وه بهِ ِهّيلَع باك تك هيَر نم ْمَداَ حوَلم 9: [" 1 .فارعألا يف كلذ لعفي ملو «ةرقبلا يف باقعلا ففخف ؛ ”"اًيلدت" اهامس ةبوقعلا ماقم يفو

 .اهب اعدو لوبقلاب هبر تاملك مدآ ذخأ :يأ ةيلوعفملا ىلع تاملك بصنو هيلإ لعفلا دانسإل مدآ عفرب (ٍتاملك هبر نم مدآ ىقلتف) :ئرق 46 تن تملك هيو نم ُمَداَء ف

 :دارملاو .يزاجم لعافلا يف ثينأتلاو لصفلل لعفلا ثنؤي ملو .ةيلوعفملا ىلع مدآ بصنو اهيلإ لعفلا دانسإل تاملك عفرب (تاملك هبر نم ّمدآ ىقلتف) :ئرقو

 اسال ا ال الا
 (نيب :ةرقبلا ةروس لضف .ةميركلا ةروّسلا هذه دصاقم مظعم هذه .ةروّسلا رخآ ىلإ [10 : ةرقبلا] 4 ... َكوُبمَوُمْلاَو وير نم ِهْنِلِإ َلِرنَأ آب ُلوُسَرلا َنَماَء » :لاق -

 لزن كلم اذه :لاقف كلم هنم لزنف مويلا الإ طق حتفي ملو مويلا حتف ذ ءامسلا نم باب اذه" :لاقف هسأر عفرف هقوف نم -اًنوص يأ- اًضيقن عمس :97 يبنلا دنع ليربج

 - "هتيطعأ الإ اههنم فرحب أرقت نل «ةرقبلا ةروس ميتاوخو «باتكلا ةحتاف :كلبق يبن امتؤي مل |مهتيتوأ نيرونب رشبأ نييييسلس
  روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىن 1



 20ه ' ةاذنع ها 21010010697 نا ا يح 100

 ل هضم ه1 رطموب متاع ؛ليئارسإ ىعدي - مالسلا مهيلع - ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي ناك :4 َليِرسإَ ببال - 4١ مات دين دمام ما
 1| َِِنَِف ىَدُ نم تيا اَِسجابِمْأطيِه نق عيمج يف ماع :-ْيَك- هدهع :4كدبب فواد .دوهيلا مهو «هنم اولسانت نيذلا مه :هونبو ءهللا دبع :هانعم
 1 وم سول عج مالسإلا نيد عابتا لخديو «ةاروتلا يف يذلا 5 دمحم ركذ :كلذ يف لخديف :هاياصوو هيهاونو هرماوأ

 1 0 را بسكب - م ٍ .ديدهتلا ىنعم هب رمألا نمضتيو ءنوشخاف :4 ِنوُبَمْرَدال ةنجلا مهلخديو ؛مهنع اضرلا 4 دبع نوأ»

 2 .اهتدمو اهتنيزو ايندلا ىنعي :4 اليلق نمثل يعئارش رئاسو يهاونو يرماوأب :© قباب اوس الوإف - ١
 | 2 الس دلو ا .ثوعبم يبن دمحم :دوهيلا تلاق .طلخلا :(سبللا و ءاوطلخت :« لِطكلاب ّىَحْلأ أوُسِْلَت اَلَو لو -؟

 |١ ياام اكو اوفوُكَتاََومكعَماَمَاَذَصُم : هيو كلا هيت دساك رار ع ننارا اعلم دل اور كر ل
 ' اوت لعن بطات© ثلا ني راليي(يق) - ناكف «مهتالص يف عوكر ال دوهيلا نآل انه ركذلاب عوكرلا صخ ام :ليقو ءاوعضخا :«أوثكزأ»
 , وص هع جحا يا -- لمعلاو ا يار سرا نع ف لولا مهن وعد :ةيالا ىنعم

 0 0# نيكت ا تارتكناوةركول من 0 مر ل
 ِ يأ ؛دادضألا نم وهو «نيقيلا :-انهاه- «نظلا» :4 َنوُنظَيه - 45 .ةالصلا ىلع :ليقو .ةناعتسالا ' 1 © لمتد تنل كش شل عصا 1 0 0 0 0 0 دي ا ب در 0 4

 3 مهيف لعج امب مهليضفت :ليقو .مهنامز لهأ :© َنيِماْعْل اَلَع 1ع حتلَضَم ناو - .هلضو ىنعملا ف مدختسي

 0ع ١١١[. :نارمع لآ] 4 سائل َتَجْْ ِةَمأَرَح َحك» :ىلاعت هلوقل كَم دمحم ةمأ نم لضفأب اوسيلو «ءايبنألا نم
 ٍقَأَ م هيتسس وجم يضقت ال يأ ؛ضيوعتلاو ءاضقلا :برعلا مالك يف «ءازجلا» لصأو «ىنغتو يضقت : :« كب) - 2

 نع "او اي ا 0 اهأسي ةجاح يف هقوف وه نم عم عيفشلا مالك :ةعافشلا ىنعمو «ةبلط :4ُهَعَتَّسال .ًاقح اهنع ل كو اني سيف نع سس ىرن ال مو أوتو (كر) نيم ٍ
 "تسب فاو هيا انت نيت نع ىبلكلا قيرط نم يبلعثلاو يدحاولا جرخأ ( رب سال َنوُممْأَتَأ © ) :ىلاعت هلوق [44] .ءادف :4 ُلْذَعل
 006 0666 7 هرهصل لوقي خهنم نكرلا ناك ؛ةنيدملا لهأ دوهي يف ةيآلا هذه تلزنا :لاق سابع نبا نع حلاص يبأ

 10 2بكلو تلدن ا هانلا نووماكا تاكو نع ميما نإف نككلاأ اذه هباةلزمارااكو هيلع كنادنئذلا 1-5 :نيملسملا نم عاضر مهنيبو هنيب نملو هتبارق يوذلو

 .ءامسلا نم يناثلاو «ةنجلا نم لوألا نآل ؛ةصقلا سفن يف 4 أوُطيهآ )» ةرقبلا ةروس يف نيترم رمألا رركت .[8”7 077 : ةرقبلا] «ًاوطيها» [87]
 :هلوق يف هنع ىلاعت هللا هب ربخأ ام الإ هللا هنعل سيلبإ نع اهيف دري مل ةرقبلا ةروس .[177“ : هط] # َىاَدَه َمَبَتأ نمه و» 11 : ةرقبلا] *# ٌىاده عيت نمش ]1[ ١

 :هلوقب هئاوغإ ةقيرط ركذ هط يف درو امنيب #6 َعِيَي » اذه بسانف «ةجلاعم ريبك الو ةلع ءادبإ الو «لعف ام هلوانت ةيفيكل ضرعت ريغ نم ؛ 4 اع ُنطِعَسل اَمُهَلَدأَك ١
 راصف ؛تيغاوطلا ةدابع ىلع مهلمحو «ةيرذلا نم ريثكلا كنتحا ىتح .هتليح ءاكحتساو نيعللا ديك ةوق ةيآلا تمهفأف 4 ال كو لل ةرَجَس لع َكَلدَأ لَه )»
 نأ :ةعامج نبا مامإلا دازو .ةلاطإب ةلاطإو «زاجيإب اًراجيإو ءامظنو ىنعم بساني ام ىلع لك دروف « .4 َعَبَتَأ ]» هبسانف لمعتو ةجلاعمب الإ لصحي ال قحلا زييمت
 موو :هلوق دعب ءاج هط يفو 0 ءيجف ؛هلعفل ةنرتبللا ىلإ مذلا كت نا يبو نال تكلا ديدي رك : ب "لعَمْفا"و «هلبق لعفلا ةفلاخم هنم مزلي ال "لعق"
 4 كدي فْوَأَووْكَيلَع تأ ىَّلأ قمع ردا ليِْرَسِإ بني آ» [4 ]٠ .عابتالا دصق ددج 1 4 َىاَدُه َعَبَسأ نم )ش0 ت1 1 4 امْرَع هل دحي
 ارقد للا كارت 111110 نا ردبا] 4 ميلا 6 ملقم نأ قلع ثنا وقيد لوزن ني ١ عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [5 ٠ : ةرقبلا]

 يي دمام تل :يأ 4 كد ا نيكل درع 18 سر رضوا كرا 1 تالا را رك لو
 مهنامز ملاع دارملاو ؛مكريغ نم لضفأ مكتلعج : يأ 4 َنيِملعْلاَلَع م اضف يّنَأَو » :لاعت هلوق اًمآو ٠ .مهدهعب هللا ىفول هللا دهعب اوفو ولف .مكلامعأ ىلع ءازجلا وهو ءاّيفاو
 00 ةرقبلا] 4 َنبِرَصلا مم َهّمأَّنإ ٌوولَّصلاَو ربل أويس اوُبَماَ َنيِأ اهيا » «[1© : ةرقبلا] 4َنِوْيتلَا َلَع الإ ةَريِكَل اَهإَو َووَكَصلاو ٍربَصلاَي أويِيِعَتْسآاَو 8[ 5]
 نينمؤملا لاح ىلع بقعت يهف ةيناثلا ةيآلا اّمأ يرحل «صالخإلا ةلقو نيقيلا فعض عم بلاغلا لساكتلاو لقاثتلا ىلإ ةراشإ ىلوألا ةيآلا يف
 ع3 قا 0 يكَلَصَف أَو رْكَِلَع تن ٌتَدَعنَأ َىَلأ من أوُردْذَا ليِترسِإ نبني ١ [ 73 .4 َنيِريِدَصلَأ َمَم هَل َّنِإ 9 :هبساني ناكف «ةماقتسالاو اضرلاب مسوي يذلا
 سفن ىزرحح ال امو أوه او ©[ 44] ا ل 122 ل ا ولا كور حدا ن1 يحل | [ترركت

 1 :رقبلا] 4ك ا اتهم الو ُلَدَع اني ُلَبْقُي آو ايس سْيَت نع شفت ىرَج ال اَمْوي أوقَّتاَو إل «[ 4 : ةرقبلا] 4 ُلَذَع اهتم ُدَح وك "الو ةَعاقَسل اهتم ليفي الو انيس سفن نَع
 نأو .مهل عفشت مهءابآ نأ اومعز نم عمطل اًعطق ىلوآلا يف ةعافشلا مدق 0 ةيناثلا ةيآلا يف لدعلا مدقو .لدعلا رخأو ىلوألا آلا يف عافشلا مدق
 ف لدعلا مادقو «لوبقلا دعب عفنلا نآل ؛ةعافشلا كلت اهعفنتف ةعافشا اهنم لفي ال” :اًعم نيتيآلا يف ريدقتلا نأل ؛ىرخألا ةيآلا يف اهرخأو «هللا دنع مهؤاعفش مانصألا
 مهرمأ نأ مهولا مهل روصف 4144 : ةرقبلا] 4 ْمُكَسْشنَأ وست راي َساَنلَأ تورماتأ » :هلوق ىلوألا ةيآلا مدقت :رخآ لوق .اهيف اًمدقم لوبقلا ظفل نوكيل ىرخألا ةيآلا
 - ذختا اولاق نيذلا ءالؤه هيفست اهمدقت دقف ىرخألا ةيآلا امأ .مهدلخ يف راد يذلا ىنعملا يفنل ةعافشلا دق اللا لانل كدقل دكا اق

 رمألا كرتي هنأ هب رمأ امب مقي مل اذإ ناسنإلا نأ ةيآلا يف سيلو .[45 : ةرقبلا]/ نوم الأ بدك نلت ْمسأَو هنأ نوسنتو ريلاب سانا أ َنوُرماَتَأ # +14 :]
 .رخألا كرت يف ةصخر نوكي ال امهدحأ كرتف ءاهيبنو هسفن رمأو «هيبخو «هريغ رمأ :نيبجاو ناسنإلا ىلع نأ مولعملا نمف « 0 د

 اهنم لبقي الو) :ئرق 4 ُةَعقَس اهلي لَو 9 :ىلاعت هلوق 4 َنوُرَصني ْمُهاَلَو ُلَدَعاهنم ُدَحْؤي الوَطَنُ او ايَط سيل نَع ُسْفَن رح ال اموت )0 [ 1
 (ةعافش اهنم لبقت الو) :ئرقو . .لعافلاو لعفلا نيب لصافلا دوجولو «يقيقح ريغ اهثينأت نأل اًرظن ةعافش ىلإ دنسملا لعفلا ثنؤي ملو لوعفملل اًينبم ءايلاب (ةعافش
 باتك يف ةرم )١4( (هتاقتشمب مايصلا) ظفل ركذ درو :يددع زاجعإ 4و ٍةوَلَصلأَو ٍرْبَصلاب أونيعتساو 9 [:5] .اًظفل ةثنؤم يهو «ةعافش ىلإ هدانسإل كلذو ثينأتلا ءاتب
 كلذبو .ىلاعت هللا باتك يف ةرم )١5( (هتاقتشمب تاجردلا) ظفل ركذ درو كلذكو .ىلاعت هللا باتك يف ةرم ١( 5) (هتاقتشمب ربصلا) ظفل ركذ درو اًضيأو .ىىلاعت هللا
 .ىلاعت هللا باتك يف ةرم )١5( لك درو دقو ء(هت نس تاج ردك اا ةاقتشمب ريصلا)و (ةناقتش+, ءايصلا) ركذ تارم ددع ىواسني

 ِناَئيِحت ِناَواَرْهّزلا اَمه اََبِإَف َناَرْمِع دل لل 0 6 : اَهَدْخَأ نإ هَل اوُمّلَعت" :ة35 هللا لوسر لاقو 0
 و 101

 - ؛رباقم مكتويب اولعجت ال" :305 هللا لوَسَر لاقو .ينابلألا هححصو دمحأ هاور ' انيساس نع رار زم ا رات ةَماَيِقْل َمْوَ

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ 'الا دل

 مسا لات رو د جا دن

 | نييك اعل ةراكل اهئ ءولَصل اوال وأ سَتَسأَو

 | © ةثتدقلا ةراشلا مس نوتظطت نيل ©



 َنوُيَحَتْسسَو# .مكدالوأ نم ناركذلا 4 امن“ ٠ ,مكلوقيذيو مكنودروي :© مُكَوموَسيل -4 5 0س د ا ايل د م ل

 ءايحتسالا سفن نأل ,نهونهتميو نهومدختسيل ءايحأ نهنوكرتي يأ ؛ثانإلا نوقبتسي 4 كا 0- ٍناذعلا ءوس مكنوموسد وُ نوعرف لاَ ني مك د ١

 ها 60٠ نقلا ريخلا يف لمعتسيا املي 6-0 4 ا ا 3 لب كلذ فك: ٠ آس نويَحَسْسَكَو م هنأ وحدي ١

 ا مستقرا كيا لَو () منع يكد نمارزك
 + #4 جلا يس ا

0 
 ىلعمب 5 1 0 6-0 رخل 0 1-0 ءاقرف 0 :«انقرف» 1 وم انَدعوذِإَو 0كم ٌمُتنَأَو َنْوَعرِف لاء اقرأ
١ 

 < لك :4 لكل يررات» كشع لو لشحل| ت1 ةافا هلا باب ٠م -ائه - 1 ل كا ايجات هيو لاو عرج د ضلع دب
 يخ ارك الاوز كولا فلاب قد نجلاوو ةاالتاولللا كلب نم 0“ ١ توي أودي ملجم هلل نب ١

 كيسي مم و صح قيد نم رسعواه وذ ن3 ردا 1 رح وسد تارا وبسأ ةليللا نآل «مايألا نود ركذلاب يلايللا صخ امنإو ,ةجحلا يذ نم رشعو ةدعقلا وذ ..نيرّسفملا “

 وه :4# َبنكْلا# - 0٠ .لجعلا مكتدابع دعب نم يأ :4 َكِلَدِرَعَبْنَئ -85 .ةبترلا يف هلبق يهف «مويلا نم 9 0 '
 ل اهاطعأ ىتلا تايآلاب نايبلاو ةجحلا :4 َناََرْمْلاَو .نيرسفملا عامجإب ةاروتلا ١ ه0 ددسن مَ هةرفلاَوٌبتكلا وماتت ءدلو 7

 :«ةيربلا»و ءمهئراب وهف ءايرب مهؤربي قلخلا أرب هللاو .مكقلاخ :4 َمُكِيِراَب# -5 4 .امهريغو ديلاو 0 مكس 2 مكمل مكن َوَفيمِهمْوَمِل َسوُم َلاَ د

 اذهو «ديدش حايص :ليقو «كاله هيف باذع لك :# ٌةَفِعَصلا 9و .ةينالع :*ءرَهَج# -ه6ه .قلخلا "1 كس 11 0 ظ
 .١ 0هط 0 1 خ27 خم حج
 نم ءيشلا ةراثإ يجعل لصأو ؛مكانييحأ :4 مكعب 60 1 .ىسوم منع نيعبسلا عم لانس تاكل و

 ءامسلا مغ ام :© ماَمَعْلا #9 و .سشمشلا نود لاح ام وهو .فورعم «لظلا» :# اَنَلَلِلََو ال -ها/ 1 ا ع

 م 2 ناك ماعط : © َّنَملا# .ههبشأ ام وأ «باحس ؛نيرظانلا نع اههجو نو ءاهسبلاو 0

 وه ُتاَّوَتلا :باوتلا هللا مسا ىنعم [0] 0 :# ئَوُلَسلاَو# 0 وا :ةلقد 1
 1 | - ند و ' 5 حس 0

 بئاتلا وهف . 6 هللا بات احر -وصن ةبوت هللا ىلإ بات نم لكف «نيبينملا بونذ رفغيو «نيبئاتلا ىلع بوتي 7 8 محِنع ل
 أ / ١ ا 0000-0 7 1 ' 200 ا ١ 5 311 ذص م > رم 14 هع اس جس كل ل ع سر 0

 ةبوت كح 6 هيلع بئاتلا وه 4 هيلإ م 0 و 5 , لابقإل "أر و ةبر وتل ظ 7 0 6 وعلا فاول ريت املا نانا ع 1 26 م 2 ا الا 4
 84 | 4 15 1 مه رس تف 1 رع 1 كف رم عه أ م ه 1 1 ك0 1 8 : ٠ مح 5 ار ل هر يي د يي 011 0

 0 1 #1 ١ 0 17 1 لا رصان نب نمحرلا دبع خيشلا لاق ميحرلا للا ا ا ا و َنوُميي مهن 1057 لَمْ منشور 5

 ل 2 7 ثب م 4 2 ( 74 < 0 7 1| 14 7 7-2 أ + 3 2-2 0-8 6 : . يسمي 2- 0 تت ا دحل +
 0 .هااكتن تاز كم 1 نع ١ 0 «ثتاهولا «فوؤرلا د داو وبجحح ك2 أ ظ ميرح كا | ا ومل | ٠ م مس ١ 0 3 7 5 10 000 ! هج و 23 09 52 8 ا دهخ 03 ههنا نه نا 5 هج يا هبت

 مم ترمس ٌومل صخو .هتمكح هيضتقت ام ابيسسصلل حججولا

 | سس
' 

 000 0 ' راو هتمحر راثآ د نم اهل < ,ةرخآلا و كلا

 0 ا ناسا ناو و ءايندلا قد ريهام نع رمال ورب نإ 101 تلج 1 1

 4 مك 4 مك مُكَتَنَنَأ» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [44 : ةرقبلا] 4 َنْوعَرِف لاَ ْنِم مكتتَجي ْدِإَو » [54] .4 ُلَدَع اهم ُلَبَقُي الو )» اهيف مدقتف «كلمي

 كلذ ةلباقم يف مهبكترم عينش نيبيل ؛مهيلع نانتمالا يلاوتو «ليئارسإ ينب ىلع ماعنإلا ددعت هب دوصقم ةرقبلا ةروس يف دراولا عض ذوملا .[ 1 : ميهاربإ 15١ : فارعألا]

 ةرثكلا تاثإل ( كتل آؤ فيحضتلا هبسانف :دانغلاو ةفاخملا نعاورجهزل اب اوركذ ءاآو معي دادعت عضوم ناك الق كلا: اسنإلا

 «ةرقبلا يف 4 َنْوُححُي ط :ىلاعت هلوق .[7 : ميهاربإ] 4 ُكَاَنْبَأ وع َّديَو ف 4١ ١[« : فارعألا] 4 ْمُكَءآَسَ َنوُلِيَمُي ال «[44 : ةرقبلا] 4 مهن َنوُحَدُي ل 3
 عقوف «نحملا مهيلع ددعي نأ دري ملف «ىلاعت هللا مالك نم فارعألاو ةرقبلا يف م نأل ءواولاب ميهاربإ يف 4 ترودو »مث واو ريغب فارعألا يف 4 َنوُلَيَمِيام

 ءاند -مهارجإا ( وللا كاب مفرح اهلبق ىلاعت هلوق يف كلذب اًرومأم ناكو مهيلع نحملا ددعف «مالسلا هيلع ىسوم مالك نمف «ميهاربإ يف يذلا اًمأو ءلصفلا

 َمََه ٍرْشَعِب اَهَمَمتَأو هلل يكل ىَم وم اثدعاوو 2 01١[2 : ةرقبلا] 4ءوِدَحَب نم َلَجِعلأ ُمعْذْحنأ مث هَلْ َنيِعَبَرأ عموم اَنَدَعو ْذِإَو ١ 173 تكس | كيذا لكصرلا ناك

 .تزجوأ لب «ةرقبلا يف ليصفتلا اذهب ركذت ملو ,فارعألا يف رثكأ ةلصفم ةدعاوملا يف ثادحألاو ةيوط ةصقلا ١57[. : فارعألا] 42 كرار كح

 كوكا رو ناكل اك طار اعلا و يطل( كا كلب اقل يتار انازقا ت1 راحل كو ع ا ا :رخآ لوق

 .ىرخأ مايأ ةرشع مايصب هللا نم اًرمأ ىسوم ىقلتف «مئاصلا مف ةحئار مشأ نأ بحأ ينإف ءكمف يف مايصلا ةحئار مشأ ال يلام هللا هلأس «ىلاعتو هناحبس هللا ةلباقمل

 2١57 : فارعألا) ينو انه واولا دعب فلأب (اندعاو) :ئرق # اَنَدَعو ْذِإَو :ىلاعت هلوق * تومي ْمّتنَأَو -وِدَحَب نم لجل دك مث هلل َنيعَبَرأ وسوم اَنَدَعَو ذو 3

 رداص لعفلاو ةلعافملا لصأ ىلع نوكي نأ لمتحي امك «دحاو نم اًرداص لعفلا نوكي ذئدنعو ءدعو ىنعمب دعاو نأ لامتحا ىلع روهمجلا ةءارق يهو 8١( : هطو

 هايس 9ر1 كت رص عوز كلا ىلا دنع وألا يسب هنا اتوا كلور الرو نال نيت ةعورلا وا .تاقيملل ءيجملا هللا دعو دق ىسومو «يحولا ىسوم دعاو هللاف «نينثا نم
 بان ةكَيِراَب َدْنِع يل ريح 5 ل5 مكسمنأ أوفا جحيِراَب لإ أوُبوُمَف 98[ ؟] .بسحف ىلاعت هللا نم دعولاف اهيلعو «واولا دعب فلأ نودب هدعو (اندعو) :ئرقو .هللا

 اذكو ؛عمجلا باطخ ريمضب لصتملا (مكزمأي) ءار يف اذكو ,ناكسإلاب ةيآلا نم اهدورو يعضومب اهزم* يف (مكئراب) :ئرق © مكيراَب 9و : ىلاعت هلوق 5 44 كل

 يف ناكسإلا هجوف ةعوفرم لاعفألا كلتو .درو امنيأ (مكرعشيو) اقلطم (مكرصنيو) «نيبئاغلا ةعامج ريمضب نيلصتملا بيغلاب (مهّرمأي)و باطخلاب (مهزمأت)

 عامتجا :اذهل ليلعتلاو .تاغللا ضعب هب تدرو دقو .,فيفختلل كلذو هنم ءابلا نيكست زاوجب (لبإ) :لثم ةملك نم لصتملا ءارجإ لبق نم اذه :ليق (مكتراب)

 :ئرق امك «(مهّرشحنو .مكرشحنو .مكروصيو .انرمأت) :وحن دري الف ركذ ام ىلع صنلا وه عجرملا لب ءاّسايق سيلو ءدحاو عون نم لاقث تاكرحتم ثالث

 قرالاب قريش ا رككر د دس قلع القرا كذا متم ف ل ل :ينعي سالتخالاو «ءارلاو ةزمهلا نم لك يف سالتخالاب

 يف ةرم )١5( (هتاقتشمب رهجلا) ركذ درو :يددع زاجعإ هر هَجهَللأ ىَر ٌقَح َكآ مون نأ م 3 ومي مشل أَو 05[98] . لصألا ىلع اًمات اًروهظ اهيلع بارعإلا ةكرح روهظب

 درو داقو (هتاقتشمب ةينالعلا) ظفل عم (هتاقتشمب رهجلا) ظفل دورو تارم ددع يواست اذ ؛ميركلا نآرقلا يف ةرم (17) (ه ةاقتشمب نالعإلا) ركذ دروو ؛ميركلا نآرقلا

 هلهأو نآرقلاب ةمايقلا موي ىتؤي" :ةالع هللا لوُسَر لاقو .ٌمِلْسُم هاَوَر '"ةرقبلا ةروس هيف أرقت يذلا تيبلا نم رفني ناطيشلا نإف - ”يركلا نآرقلا يف ةرم(١ )امينه لك

 و ٌقَمَتُم "هاتفك ةليل يف ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلاب أرق نم" :ة هللا لوُسَر لاقو .م 1 م هاَوَر  مهبحاص نع ناجاحت ,نارمع لآو ةرقبلا ةروس همدقت ايندلا يف هب نولمعي اوناك نيذلا
 - "رذدملا ابأ ملعلا َكِنْهَيل" :لاقو يردص يف برضف 4 مويقلا حلاوه وهال هل اله ( » :تلق "؟مظعأ كعم هللا باتك نم ةيآ يأ يردتأ رذنملا بأ اي" اي هللا لوُسَر لاقو ْيَلَع 0

 75-00 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت |ةعونتم دئاوف تاهباشتمل هيجوت لوزنلا بابسأ تحيا ءامسألا ١ يربطلاريسفت

 ر لصوملا :ميحرلا «ةعساولا ةمحرلا وذ :نمحر



 1 أاولوقو
3 

 2 كاياطخ كنع هللا طح نم ؛ةلعف :# ةلطِح .ءاحيرأ :لبقو «ءسدقملا تيب :# َّدَي ٌةَسرَقْلا# -

 حب : 4 زوم 5 حرا ل | ال١ يه :ليقو ءاناياطخ انع ططحا يأ ؛اهطحي

 8 ع 23و41 ' 1

 ١ كلن نوت طالش 8 ,ةئيطخ :عمج : :4 ييطَح» .رفاغ :رتاس ءيش لكو ءرتسلاو ةيطغتلا :«رفغلا» لصأو ءدمغتن

 ١ الوق 0 © ست اسوأ + يراخبلا جرخأ :ةبآلا :4 ْاوُمَلَظ تلاَلَدَم ا -04 .قحلا ليبس نع لدع اذإ ؛لجرلا ئِطخخو
 | نمار 11 ل 5 أ هجن كاش :ليئارسإ يبل ليق' :لاق دبل ينلا نع ةريره ك ثيدح نم امهريغو ملسمو

 0 000 هب كو سعد دما قنكْسا» ٠١- .ًاباذع :4اًرِتِرل !ةرعش يف ةبح :اولاقو مههاتسا ىلع نوفحزي اولخدف 0
 0 هنو تَرَكَ َجَحْلا َفلاَصَمَب برده 3 هظفل نم هل دحاو ال عمج :(سانأ» :4 سانأ لك َريَع رد «مهنم هموقل ءاملا لأس 1+

 ١" هن مُكَم 2ص

 راك تقلا نت دَداَسِتَع مشعان! لصأو .اوغطت :# اَتْحَت# .ءاملا هنم رجفتي ناك يذلا ردا نم مهند عضوا :4 مكي
  0.داسفإلا ةدش  -1١جرحمل براقتل ؛موثلا هنإ :ليقو .ةطنحلاو زبخلا هنإ :ليق :#اَهِمونَوأل + ' :

 0 (0َنيِسْفُم ِضّراْلا ف أَوتْعَتالَوَنَ ٍقّزَر نم ًاوبَرّشآَو . : د : :

 ” و ل يوي شل إو 09 ىلع ع امتع نم الز دلال كف يشل نافل فال الا كك اننا لا
 . ردو وسلب 8 . 2 .كورتملا ناكم هريغ رخآل ءيش كرت :«لادبتسالا» لصأ :* ترولرتسما» يشلا

 ب اهنإ :ليقو .راصمألا نم :4 دول رومألا سئاسخ عبتتي ناك اذإ | :يند لجرو .عضوأو سخأ

 * :* وءابو# ةيزجلا :ليقو .عوشخلاو ةق ةقافلا 4 كك كلان 9 لان لذ نم :# دل نوعرف رصم

 لكو هللا دح نوزواجتي :4 َتوُدَتْنَي .رش وأ ريخب الصوم الإ هب ملكتي الو ءاوعجرو اوفرصنا

 مخمل 2

 80| مم

 : هبوط ناكل نيالا
2127 

 0 اع

6 

- 

 0 ساس ال 907

 / رس يم تش .ىدعت دقف ؛هريغ ىلإ .ءيش دح زواجتم

 0 توليها ٍتاَياَكِب تر ورعكَي أف اك سيما كلهم 5 وم هل اواو ك2 ا ولسا

 0 7 0 5 ارحم ة َةبَرَعْلا هذه اونكسأ مهل َلِف الَماٍ ه8: هلل 6 0

 0 00 01100 79989989097 راس مك ٍدَكيطَخ ل 0 52 7 اكل 1 2 و 0 0 اهنم

 اوميقأ اسمو ءياولاب 4 أوُكحَو طفارعألا يفو «لكألا هعبتف ءاضقنالا عيرس لوخدلا نأل ؛ءافلاب اكس أولكَت# ةرقبلا يف ١71١[. : فارعألا] 4 تينسحملا

 مدق مث © َلِق ْذِإَو © : اهيف نإف فارعألا ينام فالخ « .«اتلق َدإَو» ميظعتلا ظفلب هتاذ ىلإ هدنسأ ةناحبس هنأل ؛4 ادعو )» ةرقبلا يف دازو «واولاب ركذف ءدتمم كلذو ءاهيف

 عمجو ءلوخدلا ةيفيك نيبف 4 ْأاوُنُحَْدَأ  ةرقبلا يف قباسلا نأل ؛فارعألا يف اهرخأو ءةرقبلا ىف 4 هلك ًاىلوكو ١ هلزق لع 4«اَدك2 كاكا احح

 اًواو دازو «هناحبس هسفن ىلإ لعفلا دانسإب ةيآلا يف قيلأ مودا يلا مك انا ول 4 مكسيكو )» فارعألا يفو ةرقبلا يف 4 0

 4 ٌكيِرَتَس 9» ق م ا ا ؛واو ريغب * َذ د  فارعألا ينو «ةرقبلا يف 4ٌديِزْتَس 1

 كلذ بسان «# ... َىَمُعِن أورد ذأ لي يَرسِإ وبي :ى لاعت هلوقب مهيلع همعن ركذب ليئارسإ ينب ركذ حتتفا امل ةرقبلا ةيآ :رخآ لوق ل

 داولا بسانو «ةرثك عم هنأل 4 مكَيَطَ ال بسانو ؛4 اًدتككش َباَبْل أولَخَدَأَو إف ميدقت بسانو «متأ هب معنلا نأل ياسر :ةلوف تسانإو كل] لوقلا
 هيفااكب تحصفاف فرعألا ةيآ اّمأو «ءافلاب هئيجم بشسانف «لوخدلا لع بترتم لكألا نآل 24 الكم !» يف ءافلا بسانو ءامهنيب امهنيب عمجلا ىلع اهتلالدل © ٌديِزَنَس 00 و 9 يف

 4 اولكو#» :لاقف لكألا عماجل ىنكسلاو اًدغر كرت بسانو 04 أونكسأ مهل َليِق ذإَو » كلذ بسانف .4 هلا م 2 :مهلوق وهو مهخيبوت

 ب ءاَمَسلآ نب اهي أُمكَط نزلا َلَع سرا مهل لِ هى ع الوم اوم تريلا لد له [54] ا درعا نس

 4 توملظي أوناك امي ِةَمسَسلا َََِم اًرَجِر َمهَتِلَع اَنلَسَرَأَك مه ليَ مرلا رح الق بنِم اوملظ يذلا َلَدَِم 2 0109 - ةرقلا] 4 قوفستي 5
 001 52 4 ىَللِب تودي هَمَأ يموم روف يا 6 فارعألا]
 لازنإلاب هحيرصتل ءاوملظ نيذلا ريغ ةمالس ىلإ ةراشإ ةرقبلا يفو .مهريغ ةاجنب حيرصت هيف سيل © َمهَيَلَع اَْلَسَرَأك © : هلوقو «ةرقبلا يف هلثم مدقتي ملو «4 َمُهنِم . أوملَظ ل
 «ملظلا هنم مزلي الو .4 َنوُفَسْنَيِ#ب ةرقبلا ةيآ متخو «ةرقبلا يف كلذ ةمعنلا ركذ قايس بسانف «لازنإلا نم اًعقو دشأ لاسرإلاو 4 اَسَرنَأَك 9 :ملظلاب نيفصتملا ىلع

 .[ ١١ : فارعألا] 4 اًميع َةَرْشَع اتنئا ُهَنِم تَسَحَبناَف [ ٠١ : ةرقبلا] © انتَ َةَرْشَع اَنننَأ هنه ٌترَجَفنأَف 9» [ 10 ] .هقايس مهنم ظفل لك بسانف .قسفلا هنم مزلي ملظلاو

 أوُلكإ» ةرقبلا يفو «ءاملا روهظ هانعم ساجبنالاو «ةرازغو ةرثكب ءاملا بابصنا هانعم راجفنالا نأل ؛4 ٌتَسَحَبنَأَف !» :فارعألا فو .4 َتَرَجَصنأَك » :ةرقبلا يف هلوق
 0 5 أويرشآو ]» هيف سيلو رس كلل وك هوك كلل 2115271

 نم ٍبَّصعِب وآَيو سصاّنلا نم لبو هللا نم ٍلبَحِ الإ أوصي ف ام نبأ هذا مولع تيِرُص 1١[« : ةرقبلا] 4 هَ ني بصي ومآَيَو ُهَنَكنَسْلاَو هلام ِهنِلَع ترسو ]١[+
 مزلتسي امو :ةسخ هيف ام مهلكأم نع ةرقبلا يف اولأس امل :باوجلا ؟ةرقبلا يف همدق ام نارمع لآ يف رخأ اذامل ١١7[. : نارمع لآ] 4 ٌةَنَكَسَملأ ُملَع ٌتيِرْضَو هلل
 فلكت ال اًمع اضوع 4( السيو ابدع ايو اهادوو اهتم نو شالا تيشاسعاتل جرم فلات نان ]ل هل مهلوق يف ه هولط ام كلذو .ةناهملا ناعما كلذ

 اولأس املف «4 ٌرْيَحَوُم ىِزأآِب َقَدَأ وه ىِذَلأا ترولِوْبَتشَت دش :مهل ليق اذهلو ؛بعت ريغب ةجاحلا دنع مهيلع لزني ناك يذلا ىولسلاو نملا نم ةقشم الو هيف
 .مهيلع ردقلا هب قبس يذلا هللا بضغ نم هب اوؤاب ام كلذ بقعأ مث ؛مهيلع ةنكسملاو ةلذلا برض ركذ هيلع ىبنيو «هب طاني نأ كلذ بسان «ناهتماو ةسخ هلصاح ام

 0 ميدقت اذه بسان ء[11١١]* ترورصميال مث رايد موو ولن نإو ىذأ دل مك وُرْصَي ل + :ىلاعت هلوق نارمع لآ يف مدقت املو

 هلوق * 1 ملا ديرك سيخ زل هلم اوفو اكتكش تاتا ا اد قه فرع كين راككم ةكرشلا" هِذاَم أوحد انف دإَوِم 0 .هباوؤابام وهو

 امو (انلق ذإو) :هلوق نم هلبقام ماظن لعاراج كلذو ؛لعافلل دانسإلا لع ءافلا رسكو وتلا حتفي (مكل غلا يوكل فارعألاو ءانه # يسيِنَطَح ركل زل 9»

 :لعاف بئان (مكاياطخ)و لوعفملل اًينبم ءافلا حتفو ةمومضملا ءايلاب (مكل رفغي) : :ئرفو .هب الوعفم (مكاياطخ) نوكت ةءارقلا هذه ىلعو «(ديزنس)و هلوق نم هدعب

 .هثينأتو هل لعفلا ريكذت زاج ثينأتلا يزاجم هيلإ دنسملا نأل اًرظنو «(مكاياطخ) لعافلا بئانو لوعفملل اًينبم كلذك ءافلا حتفو ةمومضملا ءاتلاب (مكل رفغت) :ئرقو

 (زجرلا) ةملك تدروو .لجو زع هللإ باتك يف تارم ٠١( )(شح رلار ةكلك كافتشم رك ذ درر :يددع زاجعإ # 1ََمَسلآَني ار أوُمكَط َنْلا ىلع ارم 104]

 .ىلاعت هللا باتك يف تارم( ٠١ ) لك درو دقو ««سجرلا) ةملك تاقتشم (زجرلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو «لجو زع هللا باتك يف اًضيأ تارم(١٠ 0

 نارا و ةرقبلا ةروس :روس يه لوألا عبسلا .ينابلألا هححصو دمأ هاَوَر' اربح وهف نآرقلا نم لوألا عبسلا ذخأ نم" :ةلَع هللا لوُسَر لاقو .ملسم هاَوَر -

 50 .مايأ ة ةثالث ٌناطيش هيب لخدي مل راهن هتيب يف اهأرَقْنَم «ةرقبلا ةروس ةنيدملاب تلزن ةروس لوأ :لاق ةمركع نعو.ةبوتلا- ديييييببح

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 1 باب ١# ا #ح ينااا #ح ب 1 .
 ” ذمدصم < ا دسم دسم 7 00 طم مم” نص دم دمام "دمام : ١

 كدي ش اتت اوُداَه تيا امام
0 

 ك5 ترحل ااا ناقل نك بوقعي نب اذوهي ىلإ ةبسن .دوهيلا مه :# ًاوُداَمإل 5

 ناركسك «نارصن عمج :# كَردَصَتلاَو# .لجعلا ةدابع نع مهتبوتل ءاوبات «اوداه» ىنعم :ليقو .(ةلمهم .

 .نيطسلفب ىتلا مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ةيرق يهو ««ةرصان» ىمست اهولزن ضرأب اومس «ىراكسو 7

 هيلع اوناك نيد نم نوجراخلا :«نوبئاصلا» :4 َتيِدَِصلاَو# .ىسيع اورصن مهنأل كلذب اومس :ليقو ' 00كم ب 50 رو هت

 مهنمو ؛ىراصن الو دوهي الو سوجمب اوسيل موق مه :ليقو .برعلا مالك يف هلصأ اذهو «هريغ رخآ ىلإ 4 0 0

 سيلف نآرقلاب الو :7 دمحمب نمؤي مل نم نأ ىلع ةيآلا لدتو .ةكفاللا اودبع مهنإ :ليقو «قارعلاب اياقب 5 : تاما ذطتوطلا 3راطنب مفك

 :4 حقكم -7 .ًايسوجم الو ًاينارصن الو ًايدوهي قبي مو ًانمؤم ًاملسم راص امهب نمآ نمو «نمؤمب | تومتيلوت نوت مكمل هيام او

 ١ نيرتتكل ُهَنَمَحَرَو ْمُكَكلَعِهَلَأ ُلْضَفال وكيد ١" (روطلا»و -مالسلا هيلع- ىسوم هيلع هللا ىجان لبج :4# روطلا# .دهعب وأ «نيميب ةقيثولا نم كلافل ل نورت لكيت و كغ هّلأ
 مُكَنِم أوَدَمْعا# .متض رعأ :«ركبلوت» - 1106 .ةعاطو دجي :# َوَو ومب .لبجلا :برعلا مالك يف 0 تشل ف ةدماودتعاَن لادا يل 4:

 .هللا رمأ كلذب اوزواجتف ٠ ؛مهيلع ًامرحم ناكو «تبسلا موي كمسلا اوداطصا دوهيلا نم ةقرف مه د 1-10 كتاَهَنلَمْج قط 1

 تككشلاو ل ةحارلا وهو ؛توبسلا نم ذوخأم .نوكسلاو ءودملا هلصأ :# تنّسلا#:و ل 1 ان عد ١ مه ا

 مهل ةبوقع :4 كلكت# -<5 تورم كلا :(عيساخلا»و 10 :4 َنيَيِبلَح #9 .عطقلا :كلذك 2َلاَق ْذِإَو 20 َنيِقَّمَمْلِل ةُظِعَومَواهْفلْخاَمَواَبيَديَنْيب ١
 206 سك 00 ٍِ 57 1 7

 .ةيرخسلاو بعللا :انه وزملا 4 او ره انذختنا## - 17/ :ةّركذت :* ٌدْلَعِع و8 .ىرقلا نم مهريغل نع 27 ندخل أولا هرب أحب ْذَت نأ كميه

 ناعيا دا لا القعلا هلع هزي ثبع هنأ .لهجلا لهأ كلذ لعفي امنإو 1 2

 | نادهم

 | ى © ج7
 + "و

 مدآ 6 ثانإ نم (ركبلا»و «ةريغص 4 كي ة ةمره 7-80 :4 ٌضِراَف - .نيلهاحلا نم نوكي 7 ف نال هرب اهم لوُعي يمت لَك يه امال 22

 40020 :# ناوع# .لحفلا اهحتفي وأ ؛لجرلا اهبرقي مل ام :مئاهبلاو قل يح ل ورب 1 انو سو ةتافو رس 0 وا سل ا 3 6 ) وشنو لاب دراث 7

 2 .«ةرفصلا» ىف 00 .فاص صلاخ :4 عَ امم - اك هركشلاو ضرافلا ( يئس نيب ةطسوتملا ١ تورم تام اولعفاف كلذ تيب ناوعركي ال 5

000 

 اهيلإ اورظن اذإ رولا نيرظانلا بجعُت :4 ٌرمَت» ضايبلا يف عوصُنل :

 نم هدذئسم ف يا متاح نصا كل 8 أ( اوداه كدا و ذل اَنِإ) :ىلاعت هلوق 1 5

 ,مهعم تنك نيد لهأ نع ٍةَي ينلا تلأس :ناملس لاق" :لاق دهاجم نع حبجُت يبأ نبا قيرط 1310510 ا ا
 نامل صف امل» :لاق دهاجم ا هللا 1 قيرط نم يدحاولا ا .«ةيآلا )أ اوداَه لا ود َنبِذَلأ َنِإ ١ تر ؛مهتدابعو مهتالص نم تركذف

 ( تروئرحح ) :هلوق ىلإ ( أوُداَه دلو ْاوُمَماَ نبذل َنإ) تلزنف «ضرألا يلع تملظأف :ناملس لاق .رانلا يف مه :لاق هباحصأ ةصق ِةَِي هللا لوسر ىلع

 .«يسرافلا ناملس دات ف ةيآلا هذه تلزن» :لاق يدسلا نع متاح 0 ناو ريرَح ندا جرخأو لح ىنع فشك اغاكف :لاق

 ءامدق يف تلزن ةرقبلا ةيآ ١١7[. : نارمع لآ] *# أوَصَع 6 457 ا ةرقبلا] «أوَصَع اًمَكِلَد ّقَسْلأ ِريَعِب َنتببَنلآ كروُنُشْفَيَو )3

 ف تلد نإ ع لاكن ءاثاودعو اًملظ مهولتق لب . رسل لاو ائالاول رلاك كنا داك رشم » 00
 هم 2

 نَل :ىلاعت هلوق ليلدبو « 17 هّللأ تيب تورفكي َنيِذلأ َّنِإ :ىلاعت هلوقبو 4 تلا ٍباَدَحِي مه ف رشف :ىلاعت هلوق ليلدب هَ يبنلا نمز نيدوجوملا

 ىوقتف ؛معأ نوكيل اًرّكنم 4 ّقَح : هلرت انا ل ل ا ير

 ديفت "قحلا" ظفل يف ماللاو فلألاف «قح ريغب الإ نولتقُي ال ءايبنألاو ءاّناودعو اًملظ :هلوق ىنعمب 4 َنَح رعب :ىلاعت هلوق نآل ؛ .مهل خيبوتلاو مهيلع ةعانشلا

 عمج ءايببألا تولتقيو 7 : لاقف ةرثكلا ةروصب نارمع لآ ةيآ يف هركذو «© َنيَنلا تر وُلُمْفَيَو 8 :لاقف ةمالسلا عمج ةرقبلا ةيآ يف ركذ مث .مومعلا ديفي ظفللا ريكتتو .دهعلا

 0 .ةرقلا نم دشأ ثارم لآ ةدوس يف مهمذو مهلف ىلح بيعلاو مهيلع عينشتلا «قح ريفي ءاينألا نم شكلا ددعلا تولي : أ نك

 نيِذْلا َّنِإ )» ء.[14 : ةدئاملا] 4َرَصتلَاَو َنوُمِنَّصلاَو أاوُداَه حيِذلأو ْاوُنَماَء تنل َّنِإ /ء[71 :ةرقبلا] 4َتيِعدَّصلَاَو ئَرصٌتلاَو أوُداَه ترِذَلاو ْاوُنَماَء َيِذَل نإ [17]

 نومدقم نيئباصلا نكلو «ةرقبلا ةيآ يف مهمدقف «باتك لهأ مهنأل ةبترلا يف نيئباصلا ىلع نومدقم ىراصنلا .[117 : جحلا] 4اَكرَصلأَو َتِدِدَصلََو أوداه َنِذَلاَو أوُنماَء

 اهعفر مث «نامزلا يث مهمدقت ىلإ ةراشإ نيئباصلا مدق ثيح «ةدئاملا ةئبآ يف نيينعملا نيب عمج مث « «جحلا ةيآ يف كلذ دعب مهمدقف «نامزلا يف ىراصنلا ىلع

 تلك نوت اعلا را ل ل اكو ها ا ا ا
 ود

 1-2 2م

 َلِيَعَو رألا لاَ هلي ىرماَ ْنَم 8 .[17 : ةرقبلا] 4 تونر ْمُهالَو يلع ُفَوَحاَلَد ْمِهّبَد َدنِع ْمُهْرْجَأ ْمُهَلَف احِلَص َلِيَعَو زجآلا م ْوَْلَاَو هلل نماء ْنَم 3 [7]
 نع مالكلاف ةرقبلا يف اّمأ ءاّبهسم اًريثك اّمذ ىراصنلاو دوهيلا دئاقع مذ يف تايآلا قايس ةدئاملا ةروس يف 106 7 .دئاكلا] 4 كورك فالب دهتلع ترحم تن
 نوكي نأ قايسلا ىضتقاف «ةرقبلا نم رثكأ ةدئاملا يف اهركذي تابوقعلا ىتح «ةرقبلا يف ءاج امم دشأ دوهيلا نع مالكلا ةدئاملا يفو ءىراصنلا نع سيلو طقف دوهيلا

 .ةدئاملا يف امم رثكأ ة نسال لاك هكا عزرا تار مالا ةدعتواوو دل دال يران75 دار الاول هدا

 ءالؤه ةبوقع نأل .بنذلل ةبوقعلا ةبسانم يف هللا ةمكح نايب .[14 : ةرقبلا]# َنيِتِيَح هدم أن مهل اَنْعَم ٍتْبَسلا يف مكس اَدَأ َنِدلآُهَِع دقو + "5

 هنكلو ؛يمدآلاب ةهيبش درقلا ةروصف «حابملا ريغ هتقيقح نكلو «حابملا ةروص هتروص اًنيش اولعف مههأ ه هولعف يذلا بنذلاو نيئساخ ةدرق اوخسم مهنأ نيلّيحتملا

 5٠[. :توبكنعلا] 4( ذي اْذَحأ العَف )8 :ىلاعت هلوق اًضيأ كلذل للديو ؛لمعلا سنج نم ءازجلا نأل اذهو «يمدآب سيل

 ام مض دعب فيفختلل اًواو امهيلك يف لصألا يه يتلا ةزمهلا لادبإب :ئرق (صالخإلا ةروسب) (اًوفك) اذكو عقو امنيأ (اًوزه) :هلوق © اًوُرُه انُذَِتَل أولا

 ءاءاج امنيأ (تاوطخو) (سدقلا) مضلاب هكيرحتو هنيع نيكست يف اذه لثم كلذكو ؛هلصأ ىلع ةرمهلا ءاقنإت (اًوَرَه) 6 رف امك هناكسإ وأ لعفلا نيع وهو اهلبق

 - مسا وأ ركذم وأ ثنؤم ريمض ىلإ افاضم وأ فاضم ريغ ءاركنم مأ ناك اًفرعم (لكأ)و .(رجحلا) يف امك اًعوفرم وأ ناك اًبوصنم (!ًءزجو) ءامهمابو (رسيلاو هرسعلاو)

 0 .تارم (5) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - .تارم (5) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ ١- :يددع زاجعإ # اَيَدُي َنْيَباَمْل الكت اهتلعجل 171

 (5) نآرقلا يف (ليكنتلا) ركذ -5 .تارم (0) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ - .تارم (5) نآرقلا يف (ءاضغبلا) تركذ - ؛ .تارم (5) نآرقلا يف (اهتاقتشمب ريزنخلا)

 ىواستي كلذبو .تارم (0) نآرقلا يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ -9 .تارم (0) نآرقلا يف (بعرلا) ركذ -8 .تارم (0) نآرقلا يف (دسحلا) ركذ -ا/ .تارم
 .نآرقلا يف تارم (0) لك درو لقو يما (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكنتلا)و (بصحلا)و (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) ركذ ددع

 اك ك5 لاق دوعسم نبا نعو . اننيعأ يف مّظَع يأ ءانيف دج ةرقبلا ةروس أرق اذإ لجرلا ناك :ناق أ لك دي هديواظت طير يلم

 - ماركلا ةرفسلا عم هب رهام وهو نآرقلا أرقي يذلا" ::2 هللا لوسر لاق :نارقلاب رهاملا تاوث ميس ل مل ةرقبلا ةروش ارد

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

0 

1 



 د1 سنع هه وهاض اضافه ضر ضب( 017 )!695 .ةعقافلا ءارفصلا ناوعلاب اهنم فصتي ام ةرثكل رقبلا سنج انيلع سبتلا يأ :4 هبت ٠-
 || اَنِإَواَمِيِلَع هبلشت رقبل نإ هام انأ نيب كيرانل عدا اولاقأ ىَقَش اَلَو# عرزلل اهبلق :اهتراثأو ضرألا ةراثإ :4 َضْرَأْلاَريثُت# .لمعلاب للذت مل :*لوأذال» ١- | ل سس ص هر ل سس حا م صول ه ريع 2 لان 1 5 6 04 ٠ 5 8 ل خم 0 2 0

 ا لو دال هََهَب ام لونا َلاَت (2) نو دمهم مل هَ ءاَس نإ[ 40 ال ةملاس :# َةَمْلَسُم9 .حضاونلا نم تسيل :يأ ؛عرزلا يقستل ءاملا اهيلع َنْسْي مل 4 ثدزملا
 1 .نيفلتحم نينول ىلع جسن اذإ ؛بوثلا «ىشو» نم ءاهنول فلاخي داوس الو ضايب ال :© ةّيْشالإ#

 3 رمأ نم 00 م 1 4 رهظم : © 2 منكم جرخم هللاو# .متعزانتو :فلتخا :# مث ةراداف# -/ ا ها دو 7-2-7 2

 رس وو حشو عر وو ء2و 6 راع. جاما 202 , : 0 0 1 ا هك كا ٌقوَمْلا هللا ىحي َكِلاذك# ىلاعت هللا هايحأف اولعف :# اًبْضْعَسِب هونِرْضأإ -7 .لتاقلاو ليتقلا
 )ومشت مسام جرح هللا اهش م 2 داف اسفت روت نك 3 ةبانإلا نم اهولخ ىلإ ةراشإ الهو ”تكشنو ككلط :4 ٌتَسق مث تب ا/ .ءايحإلا اذه لثمك ءايحإ

 2: مُكحيِرْيَو ٌقوُمْلا هلا يحي كِلاذك اَبِضَعَس هَومِرَصا انلقف 1 هنيبعتو هملكتو ليتقلا ءايحإ نم ةوسقلا هذه فالخ يضتقي ام دوجو عم ىلاعت هللا تايال ناعذإلاو 1 و إم حدا ف ١ ءو د تر و( - م م 4 7 1 ل 0-4 1:
 0: كد عبي مُكَبوُلم تسع م (7) َنوُلَقَك مك اعل ءهَينيِاَء 5 ىدربي : ظببم# .مهبولق قلع اهلضفو .ةراجحلا ىلاعت هللا ردع .ةيالا : ..4 راجح ّنِم ّنإو# .هلتاقل 2 يا 27 - تسال لس ع 2 ا م . و م >6 3 صا أ م. لإ . 2 20 0م

 0 7 ةكيامل ةراجحلا َنِمَّنِإ و ةوسفدْسْأَوَأ ةراجحلاكىهف 4 4 قدرف# 7/60 .ةهب لحمو هلخادت ىتلا هلل ةيشخلا نم هةنم لفسأ ىلإ هيد وه يذلا ناكملا نم "00 ع ضرع رم ب ناي دوس عع 6 2 ِ_ 71 3 لإ ه» ع لام 3 2 : 2 7 هو( فو 7

 2 0 : 2 2 سا هو 5: 57
 4( 1 0 111 ا 1 وأ ةدايزب هلظفل نولدبي : لودر بزحملاو ةفئاطلاك .هظفل نم هل دحاو الإ م :(«قيرفلا»

 0 217 ال يأ ؟ةجحلا زاربإ :ةجاحلا :4 وي وجيل -17 هليواتو هانعم نولدبي امك فذح وأ ناصقن
 |7١ نولمعتاَمَع ٍلِفَسيه لأ امووللا ةيشخ نم طيب امل اهنم[ : .مكيلع ةجحلا كلذب مهل نوكيف باذعلا نم مكيلع هب هللا مكح امب مهوربخت

 0 2 2 0000 1 ماك : : :١ "ل 21 5
 7 مهسمسم قلرفق ل دقو ْمُكَل اومصوت لآل ا موي مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ماق) *لأق لهاجي نع ريرج نبأ جرخأ .ةيالا ( اوَملاَذِإَو ) :ىلاعت هلوق [ا/5]

 ريخأ نم :اولاقف «توغاطلا ةدبع ايو «ريزانخلا ناوخإ ايو «ةدرقلا ناوخإ اي» :لاقف ء.مهنوصح تحت ةظيرق

3 
 ا

 7 اَنَماَءَولاَمْأوْبَماَءَدلا أوَقل اَذِإَو 9 تروُمَلَحَيمُهَو 1 تلزنف ,مكيلع ةجح مهل نوكيل ( مكي ُهَلا َحَتف امي موفد ) مكنم الإ اذه جرخ ام "ا
 |١ ضامي مُجوثدَحنأ اوُلاَق ٍضَمَب لإ مهّسَمب اكَعاَدِإَو ا مكبحاص نأ انمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإ اوناك :لاق سابع نبا نع ةمركع قيرط نم جرخأو .ةيآلا

 9 وقم دم 1 ا عي[ متنك مكنإف ؟اذهب برعلا ثدحيأ :اولاق .( ِضْعَب َلِإ ْمُهْضْعَب اَلَخاَدِإَو ) ةصاخ مكيلإ هنكلو هللا لوسر

/< 

4 
3 
2) 

 0 ا ا . ةيآلا ( أوقل اذِإَو ) هللا لزنأف ,مهنم ناكف مهيلع هب نوحتفتست
 لاعت هلروق .[7 4 : نارمع لآ]4 ٍتادوُدْعَم اما هلل راَكلأ اتعكمت آول رأي كلَ ١[« : ةرقبلا] 4 ٌةَدوُدَعَم اماينأ الإ ذاكتلأ انّسَمت نأ ْأوُلاَقَو »101

 ,مايأ ةعبس رانلاب بذعن امنإ :تلاق امهادحإ :ناتقرف د ملا نم ل ذ ٍلئاق نال ؛ةلق عمج نارمع لا ةروس يف 4 ٍتاَدوُدعَم )»و «ةرثك عمج ةرقبلا ةروس يف 4 ةدوُدَعَم 1 . : ١ . 0 : 7 : ل و < 2 3 3 : 2 22

 .ىلوألا ةقرفلا نارمع لآ ةيآو «ةيناثلا ةقرفلا دصق لمتحت ةرقبلا ةيآف ءلجعلا مهتدابع مايأ يهو ءاّموي نيعبرأ بذعن امنإ :ةقرف تلاقو ءايندلا مايأ ددع يهو

 ركلات اوصف ليئارسإ ونب .[07 : هرقبلا] 4 تكيلهتجلا نم نوكأ نأ ِهللأب ُدوُعَأ َلاَك وره اندِحَتلأ الام دعي أكدت نأ مُكَممَأَي هللا َنِإ ءيِموَمِل ئموم َلاَق ذِإَو 2 [1]
 يذلا وهو هيف ةدئاف ال يذلا مالكلاب ملكتي يذلا وه لهاجلا نإ .[377 : ةرقبلا] 4 تريلهتلا نم نوكأ نأ هللا دوعأ َلاَك وره اَدِحَتنَأ أولاد هرب وحب ذَت نأ مكي هَل َّنإ ءِمْوَقِل ئَموُم َلاَنَف ْدِإَو + [ 77 .لثملا هب برضيل ىتح «ناويحلا دلبأ نم رقبلاو «ةرقبلا حبذب رمألاب اونتفو ,لجعلا ةدابعب اونتفف ءباودلا رئاس نيب نم نيترم
 ركشلا هنم يضتقي هليضفتف «هيلع لضف دق ناك نإو «هلثم يمدآ وه نمب هءازهتسا لقعلاو نيدلاب ةيرزملا بويعلا ربكأ نم نأ ىريف «لقاعلا امأو «سانلاب ئزهتسي
 ل ةهلط نوم احلا ك١ كلطرر 55 كانا جب 151343 رسل( يسدكاولا قلك يق ك5 كيوُلُم تس مث 217# 5] .هدابعل ةمحرلاو .هبرل
 بلقلا تادسفمو «بلقلا دسفي اعب لاغتشالا - ؛ .ميعنلا نم اهيف امو ةرخآلا نايسن -7 .لمألا لوطو اهيلع صرحلاو ايندلاب قلعتلا -” .هتيصعمب لاغتشالاو
 .نآرقلا تايآب رثأتلا مدع -1 .اهتعاضإو تاعاطلا ءادأ نع لساكتلا -5 .مونلا ةرثكو «ماعطلا ةرثكو ىللا ريغب قلعتلاو «ةلطابلا ينامألاو .ةطلاخملا ةرثك :يه ةسمخ
 ريقلاو «هتاركسو توملا نايسن -4 .ةدسافلا ءاوجألا يف سولجلاو ءوسلا ءاقدصأ ةبحاصم -/ .ريطخ ضرمو «ليبو ءاد يهو «ةلفغلا /٠- .هديعوب الو هدعوب ال
 ...ءرملا ينعي ال مب مامتهالاو «ةطلاخملاو ,مونلاو ءعمسلاو ءرظنلاو «هللا ركذ ريغب مالكلاو ءبارشلاو ءلكألا لوضف ؛تايلوضفلا نم راثكإلا ١٠- .هلاوهأو

 .لادجلا ةرثكو يأرلل بصعتلا ١5- .مهيلإ ناسحإلاو قلخلاب ةمحرلا مدع ١- 5 .ىلاعت هللا عم قاثيملاو دهعلا ضقن ١17- .بونذلا ةرثك ١5- .كحضلا ةرثك ١١-
 ءاعدلا - ١ :بلقلا ةوسق حالع .نيرخآلا راقتحاو سفنلا رك - 1 .تاهبسشلا نك حروتلا مدعو مارا لاما لكاو ءامحضلا ملط 1١ 2 دلو كلنالا 01
 كال نا 0525 نا را كر نش راك ك0 تاك رك اكل د رع رع هلا ل اعلا ١ ل لاؤسو ؛عرضتلاو
 ىف ركفتلاو ةرخآلا ركذت -4 .هيبنو هرمأو ؛هديعوو هدعو يف ركفتلاو نآرقلا تايآ يف رظنلا -8 .رافغتسالا ةمزالم -' .بيطلا لالا لكأ - 1 .نيكاسملاو لمازالاو
 .نيحلاصلا ةسلاجم لع صرحلاو «ءوسلا ءاقدصأ ةطلاخم نع دعبلا ١١- .اهتدهاجمو اهتبساحمو سفنلاب ةولخلا ٠- .رانلاو ةنحلاو املاوهأو ةمايقلا
 (فرج)و (ةدئاملاب) (تحسللو تحسلا)و (مكلسرو مهلسرو انلسر) :وحن نيفرح نم ريمض ىلإ فاضملا (لسر)و ؛عقو ثيح «اتعرو «بعرلاو) رهاظ -
 (رمقلاب) (ركن)و «قالطلاو فهكلاب» (اًركن)و «توبكنعلاو ميهاربإب» (انلبس)و «ةبوتلاب» (ةبرق)و (نذأ لق)و (هينذأ) يف :وحن عقو فيك (نذأ)و (نذآلا)و
 نم يمي امل اهتم َّنِإَو 9019 4] .نييزاجحلا ةغل هنأ اهمض هجوو .سيق ةماعو ءدسأو ؛ميمت ةغل :هنأ ركذ ام لك يف نيعلا ناكسإ هجوو «تالسرملابا (اًريذنو)

 هث) :هلوقو (هتايآ مكيري)و :ىلاعت هلوق نم هلبق ام قسن ىلع اًيرج باطخلا ءاتب (نولمعت) :ئرق # َنوُلمََت مَع له :ىلاعت هلوق © َنْوَُسعَ مَع ٍلَِيهّلأ امو َيْسَح
 - :ىلاعتو هناحبس هلوق ةبسانمل وأ رابتعالا نع مهطاقسإلو هل مهتفلاخم باطخلاب مهل هتهجاوم مهنع عطقف «نيبئاغلاك مهلعجو باطخلاب مهيلع لبقي ال ةروص يف مهزاربإو (مكبولق تسق مث) :هلوقب نيبطاخملا ليئارسإ ينب نع اًضارعإ ةبيغلا ىلإ باطخلا نم جورخلاو تافتلالا ىلع ءايلاب (نولمعي) :ئرقو (مكبولق تسف
 ركذ -7 «ةرم )١5( نآرقلا يف (هتاقتشمب عرزلا) ظفل ركذ -7 «ةرم )١5( نآرقلا يف (هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ ١- :يددع زاجعإ # َتَرَلَ ىقَْس الو 3
 عم (هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .ةرم )١5( نآرقلا يف (هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ - 4 ةرم )١4( نآرقلا يف (هتاقتشمب ةهكافلا) ظفل
 .هللا باتك يف ةرم )١4( لك درو دقو «(هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب ةهكافلا) ظفل ركذ ددع عم (هتاقتشمب عرزلا) ظفل ركذ تارم ددع
 ةمايقلا موي يتأي هنإف نآرقلا اوؤرقا" :7 هللا لوسَر لاق :هباحصأل نآرقلا ةعافش .ِهّْيَلَع َّمَتُم "نارجأ هل قاش هيلع وهو هيف عتعتتيو نآرقلا أرقي يذلاو ةررعلا -
 نمؤملا لثمو ,بيط اهمعطو ببط اهحير ةجرتألا لثم نآرقلا ارقي يذلا نمؤملا لثم" :ةلك هللا لوُسَر لاق :نآرقلا أرقي يذلا نمؤملا لثم .ٌعِلْسُم ِهاَوَر "هباحصأل اًعيفش
 - أرقي ال يذلا قفانملا لثمو ءرم اهمعطو بيط اهحير ةناحيرلا لثم نآرقلا أرقي يذلا قفانملا لثمو ولح اهمعطو اهل حبر ال ةرمتلا لثمك نآرقلا أرقي ال يذلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ الا يربطلا ريسفت



 بتكي الو أرقي ال ناك اذإ ؛ةيمألا نيب يّمأ لجرو «نوبتكي الو نوؤرقي ال :4 َنْوَُمأ » 70١- )وللا ايكو 6 د ةنالس ا

 مهفت ريغ نم ةوالتلا درجم الإ | مهل ملعال يأ ةوالتلا :ينامألا :لبقو ءاصيرخت وأ ًابذك :* َناَمَأ َدّلإِ 1 ٌرولعْباَمَو تور د

 .هريغ ىلع مهديلقت نم نوفقي ال يذلا نظلا ىلع نودمتعي يأ ؛نوكشي :4 َنوُدظَي ا# ءربدتو )| َمُهَنِإ يل باول رتل هيب ا
 عطاق ديكأت < .منهج يف داو :ليقو «كالحلاو ءباذعلا :«ليولا» مهل :# ٌلَسَوَه # 4 "ا ككل وبذل

 هم ة]اضدلا] ةنرزاقك ناملط هللا قا ام انو .مهسفنأ دوهيلا هب ماق ةاروتلل دوهيلا فيرحت نأ ىلع ] 75

 ماكحا نم هيلع تلمتشا امو «ةسمخلا (ةاروتلا) رافسأ اهب تبتك يتلا بيلاسألاو تاغللا ةظحالم

 :4 ةدوُدَعَ اماه اهنكلإ» .ةيسايسو ةيعامتجا تائيب نم هيلع تّلدو اهيف ىءارت امو ,عيراشتو

 عطقني مث امو نيعبرأ تناكو .لجعلا مهتدابع مايأ ددع 00 بذعت ال اهنأ معزت دوهيلا تناك

 هجولا ىلع ال مكسمت ىلب :يأ «يفنلا دعب تابثإ «ىلب» :4 َهَعَديس بسكن كج # ١/- .باذعلا

 : 0 5 , ٌتَطْحأَو .كرشلا :-انهاه -«ةئيسلا»و 00 ًامايأ هنوك نم متركذ يذلا 8

 :* هلأ الإ َنوُدُبَنَت ل -/1 .اهنم ةبوتلاو ةبانإلا لبق ايندلا نم جرخو «هيلع تعمتجاو هب تقدحأ 00 كت اق ةسلوَح ءوب ثلظحكو»

 ىذَو  .امهرمأ لاثتماو ام عضاوتلاب امهيلإ ناسحإلا :# اَناَسَحِإ َِنءَِولايَدإ8 و «ةدابعلاب هدارفإ هك يتقلب او © َ 0 ع

 : كي 0000 ظ ا
 ؛ وذ فك اماجنأآّلإ كلاتست او

 6 2-5 2 تعز © ترلقا هناا
 اودقف نم :4 ىلتيلاو» ,ةقاطلا ردق مهتنواعمو مهتلص :مهب ناسحإلاو كقبارقلا مه :4 َنَرمْلا © ! | ذإ 69 توذيدك هين لأ نحت --_-_-

 أولوقو © و نم :# او #9 .غولبلا نس نود مهو مهءاب | نرزولابو هنأ لوو 11 لي رتب نكس اَنْ اولوق .هتللذ ةحاللا ةتكسأ م نكسملا 4 تكلا #»# ءرلشلا © ءابآ
 مهل اولوق :يأ ءنيعم عونب صتخي ال ,نسحلا يناعمل عماج ماع مسا :«نسحلا» :# اًنَسَُح سساّنلل 3 ترو رطب ولا ا

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا :ليقو .ديحوتلا ةملك دارملا :ليقو .لوقلا نم بيطلا ْ 0 راو لا ىروالاكسا
 هذبه تلزن :لاق سابع نبا نع يئاسنلا جرخأ .4 مدي, ب تكلا َنوُبْتَكَي َنيَِلَل ُلْيَوَم ) :ىلاعت هلوق [041 92 ةرك 03 ركام ليك

 دوهيلا رابحأ يف تلزن» :لاق سابع نبا نع ةمركع قيرط نم متاح يبأ نبا جرخأو .باتكلا لهأ يف ةيآلا :
 اًدسح هوحمف ؛هجولا نسح «رعشلا دعج «ةعبر «نيعأ «لحكأ ةاروتلا يف ةبوتكم ِةَِي ىنلا ةفص اودجو اك صمم .ةل# ا جي جي جما

 رس 2

 نبا قيرط نم متاح يبأ نباو ريرج نباو ريبكلا يف يناربطلا جرخأ آلا ( ئاسكل انس نل ارثاكو) :ىاعت هلق [03 مننا اكرر رم هدجن 17 2

 بذعي امنإو «ةنس فالآ ةعبس ايندلا ةدم امنإ لوقت دوهيو ةنيدملا ٍدِئَي هللا لوسر مدق :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم يبأ نب دمحم نع ءقاحسإ

 :هلوق ىلإ ( ٌراَتَأاَمَسَمَت ناوُلاَقَو) :ككلذأ يف هللا لزنأف ةكالعلا عطقني مث «مايأ ةحياس ع نواه لا ما ايندلا مايأ نم ةنس فلأ لكب سانلا

 سابع نبا نع «كاحضلا قيرط نم ريرج نبا جرخأ ( َتوُدِلَدَخ ايف ٌمُه دنا تاحبأ كيكو تكلل ارتيكم اس ك1 ) :ىلاعت هلوق [851.4 توُديدَخ ايف

 .ةراالا كلوتف «باذعلا انع عطقنا تضقنا اذإف «ةليل نيعبرأ لولا اب اهات يتلا مايآلا ءمسقلا ةلحت الإ | رانلا لخدن نل» :اولاق دوهيلا نأ

 ال شه تلك ل اضل اا واكو اوم كيرلا رن 11 11 ابين مه َةَنَجْلا بح تاع كا أوأ حو وبما تتلو 2م
 انبلا كوتا ايف مه ىتجللا لدا كئلوأ ةحلاصلا لامعألا اولمعو هللاب اونمآ نيذلا نأ نانيبت ناتيآلا .[5 7 : فا رعألا] 4 َقوَدرَح ايف ف دل دما كيلو اهم

 4 َقَرَفْلاِىِذَو اناس ندوب هللا الإ نو دج ال! >[8] .قكيطت انف الإ لاكمال

 4 َيَرَمْلاِيِذِبَو و «ءاب نودب ةرقبلا يف 4 َقَرُفْلآَيِذَو !» :هلوق .[*5 : ءاسنلا] 4 قرسفل[ىذرو امسح نول ايو امم 2 ا هلأ اودِبَعأو # 4 2185 : ةرقبلا]

 ءاشلا يآ يف يبرقلا يذ عم ءابا ركذناكف اهرخآ ل روسلا وأ نم تاباقلا نع اهيف الكلاو ءاسنلاةروس ين تايآل قايسانأل كلذو ؛ءاب دايز ءا

 كتر ا نا َّمَهْتَمَو # [8] .زاجيإلل ةاعارم © ورمل ايِذَو يف ءابلا تفذحف «تابارقلا يف قايسلا سيلف ةرقبلا ةروس ةيآ اّمأ ءديكوتلاو ليصفتلا ةاعارمل

 ل 0و1 بل ير هامل ردت17 21 .[ 4: ةرقبلا]* َنوُظَي اَّلِإَمُه ْنَِو َناَمَأ دَّلِإ َبَنِكْل

 0و 2 مهم 17[88] .كلذ ىلع هارجأ ةبيغلا ظفلب هدعب امو هلبق ام ىتأ املف (هنوفرحي) :هلوقو (مهنم قيرف ناك دقو) :هلوق نم هدعب امو (نولعفي اوداك امو) -

 لصألا وهو ءايلا ديدشتب (ينامألا) :ئرق (هتّينمأ يف) (ينامأ الو) (مكينامأب) (مهينمأ) هبابو 4 َناَمَأ 9 :هلوق 4 و اَإْمُه نِإَمَنَِمأ >5

 .تلكلد نم قافرملا يف ءابلا ناككسإ عم لعافأ نَرَو ىلع هنم عمجلا ينو درفملا يف ءايلا فيفختت) (قامالا) ”ئرق اك" ليعافأ نزو ىلع هنم عمجلا يفو درفملا يف

 .ناتغلامهو فيفختلاو ديدشتلا هيف كلف ددشم هدحاو وحنلا اذه نم ءاج ام لك : :متاح وبأ لاق «ةنكاس ءاي دعب اهنوكل (مهينامأ) ءاه رسكبو ءضوفخملاو

 دارفإلاب (هتئيطخ) : روهمجلا أرق # ُهمَسيِطَح ١) :ىلاعت هلوق © َنوُدَح اهي مُهراتتلا بدك كلو هنو ءو تعلو دكت بسكن ملج 1[8]

 انذَحََذِإَو , تسلا [كلالطم دلال ناجمر تك بر دذأللا كفاك اجل مقل يصور كيما جملا :ئرقو ٠ .ةدرفم يهو ةئيسلا ةلباقمو ءسنجلا اهب داري

 ل ُدْيََس ال 35 :ىلاعت هلوق 4 ةؤلصصلا اومتفَأو امسح اكل اولوفو نيكحتسملاو كيلاَو َقرفلا ىزو اناكحإ يدولابو هللا ل تودجس ل ل
 ان قاس تلو قايم نم ميبلع ذخأ امل ؛لاثتمالل ترفأو لوبقلل ىعدأ نوكيل تاطخلاب .هيلع لابقإلا هكحو تاننلالا لعء اس (نودسا 0 4

 :روهمجلا أرق # اًمَسَح 3: :ىلاعت هلوق .ةيآلا قايس يف ةبيغ ظفل ليئارسإ ينب نأل ةبيغلا ءايب (نودبعي) :ئرقو .# اًَسُح سان اوُلوقَو 9 :ىلاعت هلوق يف هدعب
 طارفإل ردصملاب فصولا ىلع امإو نسح اذ :يأ فاضم فذح ىلع امإ اًئسح اًلوق لصألا يف ناك هنأو ءردصم هنأ هرهاظف نيسلا ناكسإو ءاحلا مضب (اًنْسَح)

 نال نشمملا رم افلطم الرسن كفا ليقو ترشلاو تر دلاك نعل نيخلاو نسحلا نركش رملار راجلاك ردصم هلضا نال د ت2
 طمع ارق ان الزر را اور ا صن ةفس وكي نال و نسا ا يتشا ىلا
 نم .ءقدصم-- عفادم يأ - لحامو ؛عفشم عفاش نآرقلا" :06 هللا لوسَر لاق : ةنجلا ىلإ دئاق نآرقلا .ِهّيَلَع قفتم 2 رم اهمعطو حير ال سيل ةلظنحلا لثمك نآرقلا -

 اوكف :هَلَع هللا لوُسَر لاق :تانسح رشعب نآرقلا نم فرحلا .ينابلألا هححصو نابح نبا ُهاَوَر "رانلا ىلإ هتاس هرهظ فلخ هلعج نمو «ةنجلا ىلإ هداق همامأ هلعج

 .ينابلألا هححصو ٌيَدِمّلاُهاَوَر "فرح ميمو فرح مالو فرح فلأ نكلو ؛فرح 4َِلا ) لوقأ ال ءامهاثمأ رشعب ةنسح او .ةنسح هلذ هللا باتك نم افرح
 < ف ناجح نبا هاَوَر' 'ءامسلا يف كل رخذو ءضرألا ين كل رون هنإف «نآرقلا ةوالتب كيلع" :رذ يبآل لَم هللا لوُسَر لاق : ءامسلا يف رخذو ضرألا يف رون نآرفلا ةوالت

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 يأ .ريسأ عيمج (ىراسأ» :# ٌْمُهوُدْعَن ئّرسأ ْمُكونَأَي# .نونواعتتو نودناستت :# َنوُرَهظَتو -0

 يف امب ائاميإ كلذ هومتيطعأ هرسأ نمم هسفن هب ىدتفي ًالام مكنم بلطي مكءاجو ؛مكنم دحأ ريمأ نإ
 جرزخلاو سوألا نيب تعقو اذإ اوناكف :44 ٍضْعَبِب و بلا ريب هوست .ةاروتلا

 5 اًقيِرَف َنوُجْرحَو كس نك عم مو نط قاوا :سؤألا"تم'ةظيرنو .كلاو .جرزخلا عم عاقنيق ونب تجرخ برح

 |١ نودعلاو ل ميك هت ْمِهركيد نم مُكْنَم ا 2 باتكلا ضعب اذهف .مهرايد نم اضعب مهضعب جرخأو اًضعب مهضعب لّدقف ,نيكرشملا نم اهفالحأ
 1 كسب روف ا يا 3 ةيآلاو .هب وما يذلا ضعبلا اذهو «مهارسأ اودتفا اهرازوأ برحلا تعضو اذإف «هب اورفك يذلا

 و بكجلا ينير نرتيزتكلا هجارغإ 0 ميعنب ايندلا ليلق اولدبتسا :«أورتشأ# -80 .راغصو لذ :4ُئَرَح# .مهلعف حبقل نايبو مهل خيبوت
 حك كك لطبق لم انعبتأ :4 اَنَيفكَو# -/1/ .هّللا باذع 0 مهيجني أ نودجي ال يأ :4 َنوُرَصْممه ال .ةرخآلا

 5 "| تاكا إو كلا واكل ةزيجلا ف١ 1 ججحلا :# تنباع نأ ع اَْتاَءَول هافق فلخ ترص اذإ ؛ًنالف 3 نم ءأضعب مهضعب
 : ' نايل كبلرأ © لقت كدت + قلخو .صربألاو 6 ءاربإو 3 ءايحإ نم مالسلا هيلع ىسيع ىلاعت هللا اهاطعأ ىتلا تابآلاو
 ”تسلا 7ع لل زيك راثشا زب .كلذ عيمج معت ةيآلاو .ليغنإلا يه :ليقو (نارمع لآ ةروكس لم 9 كليا

 0000 0 -لجو زع- هللا مساب :ليقو -مالسلا هيلع- ليربجب :4 سدعْلا جوري## ؛هانيوقو هاّنعأ :4هَنَديَأَو#
 ' ([ياكيكو تككلاع هوم امنت دقو 0

 0 ا 1 ف : يأ : 4 ُُفْلْع فزع - 00 لوألاو :هيف فلتخاو .ىتوملا ىسيع هب ييحي ناك يذلا

 ا 1 نم عنمت ةواشغ هيلع يذلا : -انه- دارملاو «هفالغ ف ناك اذإ فلغأ فيس :لاقي ءءاطغو فالغ

 و ذا ةىومن ل امي لوس : 0 ش .هتمحر نع مهدعبأو مهاصقأ :4 ميتعلاو .هيلإ مالكلا لوصو

 ' ذك رتقز 0 : 21 َكِيتلْوَأ آ) عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [47 : ةراقملا ] 4 عاقل وسلا اوس َنِدلَأ كلو » 7

 00 8 دوهيلا مهيلإ راشملا 4م دلا هوحلا اوبس دا » :ىلاعت هلوق ١075[. 217 : ةرقبلا] 4ةََكَّصلَأ اًورتشأ َنِذَل
 ظ ْ بوغرم ايندلاو «ةعيبم اهيف دوهزم مهدنع ةرخآلاف «ةرخآلا ىلع ايندلا اوراتخاو دهعلا اوضقن نيذلا

 هيلع اوراس ام يهو .ةيامعلا اوراتخا دقف «تايآلا قايس يف امك ملعلا نومتكي نيذلاو نرسل مك راوتلالا ك اك 19 :ىلاعت هلوق اّمأو «ةارتشم اهيف
 مه لَو با 0 م 0 كلوت نود ةرقبلا لوأ] 4 َنوُرَصْني مه اَلَو باَدَعْلأ ْمْمَتَع ُفَّسَحن فمي الف ! [81] .ملعلا نامتكو قافتلا نم
 4ث و نب خسف جيف 8 الو مُكءآَمو َنوُكِفْسَ ل :كَمكيِم اَنْذَحَأ ْدِإَو © : نا ا ل .[8 : نارمع لآ 177 : ةرقبلا] 4 تورك
 هو مشو دفن ئرنسأ موا نِإَو ِنوُدْعْلاَو الاي ولع دو َنورَهظَت مِهِرتَيِد نم مُكَنَماَقِيِرَف هر منأ روُلُدَفَت ِءاَلْؤم تأ مث( َنوَُدَبْشَت ٌرْسنأَو حرر
 رص كل تود رمل مد 1 كر تحلو كلا لكي ند ةكاكف عي 2 بنككلا ضعي َنوُسوَسْفَ ميجا كحنع م
 نم ةيناثلا ةيآلا امأ 4 َتوُرَصَنُي مه الو »ب متخت نأ تبسان اذل ؛رصنلا ديري براحملاو 1 ناكل دسم فاك ا لهدم ُهّللَآ اَمَو ٌباَنَعْل
 .4 كروم و ١) ركذ بجوتسا اذل ؛رظنُي ال دورطملاو ءداعبإلاو هلل ةمحر نم درطلا اهانعم ةنعللاو ؛ةنعللا ةملك امهيف تدروف «نارمع لآ ةيآو ةرقبا ةروس
 اوناكو )» 0 ةرقبلا ةيآ يف ١5[. 6 : ءاسنلا] 4 َجِهرْفْكَي اَبيلَع ُهَّللأ َعَبْط لب هَل هَلْ اَنيوُلُق َمهِلْوَمَو » «[88 :ةرقبلا] 4 َمِهِرْمُكَي هللا ُمهَتَعَل لب لع ابوك اولاَفو 3 [8]

 دمحم اي كلئالد يف انلمأت دقلو «ةرينتسمو ةيوق لب «ةاطغم وأ ةقلغم وأ ةفلغم هيف انبولق تسيل ينعي «راكنإلا ىنعمب ماهفتسالا ليبس ىلع هولاق 4 سل و
 ولك أولاَفَو 9 مهئاعدا يف اوبذك مب :أ وأ ءلوقلا اذه ببسي لصاحتلا مهرنك تاعك هنعمل كداكلا تفلصتلا انظر لا ا

 نأ مهئاعدا يف مهبذك لاعت هنإف ءاسنلاة يف مآ رفكلا كلذ لع هللا مهنعل كلذلف ؛دانعلا رفك مهرفك ناكف ل هلك لمحم ةودن قدصر ةحضص نردركل كر 4 22
 يا ل :أ لصي الف ءاهيلع متخو اهيلع عبط ىلاعت هنأ نيبو كيس ىنثتسا و- ملعلل ةيعوأ مهمولق

 مك ُمَّرَك وهو ْمُهوُدَعَ 056 مكونَأَينِإَو ِناَوُدَعْلاَو غالي مهَئْلَع َنوُرَهظَت ٌِهِريِد نّم مُكَنَم اف ا :أسفنأ تروُلتَفَت ٍءالُؤه متن منوم 851

 1 ميرحتلا] ةروس يف (هيلع ارهاظتو) ؛عضوملا اذه يف (مهيلع نورهاظت) :ىلاعت هلوق 6 َنوْلَمَكَت امتع ٍلِع أَم ل م َةَملِقْلا موو... مُهجارحِإ
 هلوق .جرخملا برق ةدشل ءاظلا يف لاعتفالا ءات تمغردأف .ءاظلا ديدشتب (ارهاظت :نورهاظت) 1 000 ىدحإ فذحب (ارهاظت ,نورهاظت) : :ئرف

 لثم «ريسأ» عمج - (ىراسأ) :لتقأو .عمجلا عمج - (ىراسأ» نوكيف (ىراكساو «ىركس» لثم «ى رسأ عمج فلأ اهدعب نيسلا حتفو ةزمهلا مضب : :عئرق (ىَراَسأ) :ىلاعت

 اهدعب ءافلا حتفو ءاتلا مضب ئرق (مهوداَقت) :هلوق .ريسأ عمج وهو ىلعف نزو ىلع فلأ ريغ نم نيسلا نوكسو ةزمهلا حتفب (ىرْشسأ) :ئرقو .«ليسك عمج ىلاسكا
 لعفلا :ىنعمب نينثالل لعافف اهماب ريغ ىلع امإو .قالطإلا رسآلا هيطعيو ؛لاملا ريسألا يطعي نأ ىنعم ىلع نينثالل اهماب ىلع امإ ةلعافملاف اهيلعو «ىداف نم فلأ
 بناج نم لعفلاف (ىذف) نم فلألا فذحاو ءافلا نوكسو ءانلا تف (مهوذفت) :مئ6رقو .دحاو بناج نم ًاذإ يهف ٠ «يسفن تيداف :سابعلا يبأ لوق لثم درجملا

 ةبسانمل ةبيغلا ءايب :ئرق (نولمعي) :هلوق .هريغ وأ لامب رخآلا قيرفلا نم هباحصأ يدفي نيقيرفلا دحأف ذئنيحو ابلاغ نيقيرفلا نم دحاو لك نوكي ال ذإ .دحاو

 6 ا هل تال انو كيرالا ل كوو ىلإ اارساا رذ ا ل يح :ئرقر" 0

 كرات كارلا نياصتاح « نيد أ :ىلاعت هلوق © م 0 هنأ ىو اعي لوس هر مُءآج اَملَحمأ يدل جوُرةَكَدَيأَو تكذيب جرم نأ ىسيعانَْتاََو لِي

 .ميمت ةغل وهو "مّلُحلا - ملحلا" وحن ناتمض ىلاوتت ال يك فيفختلل لادلا ناكسإب (سدقلا) :ئرقو . .زاجحلا لهأ ةغل وهو ؛لصألا ىلع لادلا مضب (سدقلا)
 (5) (هتاقتشمب ىرسألا) ظفل ركذ درو امك هللا باتك يف تارم (5) (هتاقتشمب برحلا) ظفل ركذ درو :يددع زاجعإ « ْمُهوُدَفُت ئّرصأ ْمُونْأَيْنِإَو ء5]
 .ىلاعت هللا باتك يف تارم (3) ىلك درو دقو «(هتاقتشمب ىرسألا) ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب برحلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو ىلا باتك يف تارم

 رونلا وهو هللا لبح وه نآرقلا اذه نإو « .متعطتسا ام هتبدأم اوملعتف للا ةبدأم نآرقلا اذه نإ" : ضرألا يف هللا ةبدأم نآرقلا .هريغل حيحص :ينابلألا لاقو .هحيحص

 درلا ةرثك نع -لبي ال يأ- قلخي الو «هبئاجع يضقنت الو ,بتعتسيف غيزي الو ,موقيف جوعي ال هعبت نم ةاجنو ؛هب كسمت نم ةمصع ؛«عفانلا ءافشلاو ءنيبملا
 - مكاحلا هاَوَر "اًرشع ميملابو اًرشع ماللابو اًرشع فلأب نكلو «4 ملا ب ل لوقأ ال ينإ امأ .تانسح رشع فرح لكب هتوالت ىلع مكرجأي هللا نإف هولتا «- راركتلا يأ-

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوظ تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 0-7 < - ل +9 دلل هس كاد رك
 3 ها“ دك "دس مدس 7-0070 "”دسدص”" < ١ طب

 ا

 هِيَ يلا نأ معزت دوهيلا تناكو نافمتتسالا| :«حاتفتسالا١ ىنعم #4 توُحَتْفسَْس # -84

 نوفرعي يذلا لوسرلا :4 ْأهَرَع ام مُهَءآج اّمَلْكال .هئعبم لبق برعلا هب نوددهتيو ؛مهنم نوكي 3
 م ا ل

 ا م

 اوقبوأ مهنأ يأءاوعاب :ىنعمب اورتشا : مهشنأ ءوب ًاَوركْسَأ امتي # 5١- .مهبتك نم هفصَو 2 مهرس وتو وحَتَفَتسي ُلَصْنِم 3
 را د

 نم ذوخأم يغبلا :يعمصألا لاق ءأدسحو ًايدعت :4اًيْنَب# ؛ةقفصلا تسعبف منهج ران يف مهسفنأ 3 0 بريفكلا لونا هك بيوم أخر!

 نمثلا اذهب مهسفنا .اوعاب مهنأ :ىنعملاو .بلطلا هلصأ :ليقو .دسف اذإ ؛حرجلا ىغب دق :مهلوق لا َلَرَنأ آمي ورك نأ ْمُهَسْفَنأ وبوس امسّقب

 ءاوعجرو ءاوفرصنا :4 وآمل «هدابع نم ءاشي نم ىلع هلضف نم هللا لزني نأ ةسفانمو ًأدسح سخببلا . 82 #2 ِهِلَضَق نمل لربي اًهَْبهَلأ

 1 دمحم مهرفكل يناثلا .مالسلا يلع ىسيب مهرفكل لوألا بضفلا 4 يتسلل ب١ ,|١ يوري رج دق كتي آي
 امب :4 .ةَءاَرواَمي تورفكيوإ# 4١- .لذم زخم :4 تهمل .هيلع يغبلا مث دمحمب مهرفكل :ليقو 30
 نيرضاحلا عم ناك نإو باطخلا اذه 4 ةميبأ هوت مو لو 5ك ل ءاررتلا د 1

3 0 

 تبت روق رب

 مواقد لن آسي أوثمإ يدمج
 د20 نسل وهو رواه رو كو اكل ١ ود ل حدو سل ل 2 ا
 9 عع دعاس 1
 اناا ءانألا ذك نإ بفالسا نيرط لع راس كرك كلا عشا شر | 000 مل
 مسي ئسوم اناء َدَقْلَو ]" :ىلاعت هلوق يف اهيلإ رك ا تايآلاب وأ «ةاروتلاب :4تنتّينابإ» -4* |2] تيل اءىَس وُممُكَةآَجْدَقلَو# 0 تِنِمْؤُم 5
 _ ءدجو مزعب : :4 وو مكَتْيَتاَء آم أودَح»# 4١ ديالو 7 ه2 كرئيدك ثأر ويني جيلدحعأم؟
 «يقس قر لإ طعم :4 اوثرشَأَو# .لاثتمالاو لوبقلاو ةعاطلا نم عامسلا ىلع بترتي ام دارملا "أ ودُح رولا ْمُكَوَقاَسَسَعَرَو مكَفتِئْذَحَأ إو"

 ١ 7 ا ا هك
 .هبرشت اهنأك اهنم لجعلا بح نكمتل مهبولق تلعج ؛ عنق 10 يا

 يقهيبلاو «كردتسملا يف مكاحلا جرخأ .ةيآلا(ٌقِّدَصُم هللا ٍدنِعْنِيُبتِكمهَءاَجاَمَلَو ) :ىلاعت هلوق [64]
 دوهي تمزه اوقتلا املكف نافطغ لتاقت ربيخ دوهي تناك :لاق سابع نبا نع ,فيعض دنسب لئالدلا يف 4

 نامزلا رخآ يف انل هجرخت نأ انتدعو يذلا يمألا يبنلا دمحم قحب كلأسن اَنِإ مهللا :ءاعدلا اذهب تذاعف . فكم 2297

 .نيرفاكلا ىلع دمع اي كب ( رخيتخت لج مانا 3 اكل ناقه 0 د الإ
 مهم امل ٌفّدَصُم هللا دنع ْنَم ٌلوُسَر ْمُهَءآَج اج اَمْلَو 16 : 1 2 تر مهعم امل قّدصم هللا دْنِع نم ب د5 مه اج كو » [84] «- رو

 د6

 مهرفكو زدنا نالت قام: ناتس, نالوا لاء اناا تارا ا ات يا دل اضل ةرقبلا] 4ك أو َ جذل ادوم تدر دك

 4 هيأ ٌباَدََع تيرفدكللَو 9 عضاوملا يقابو «نآرقلا يف امهريغ سيل [ : ةلداجملا 4١« : ةرقبلا] 4 ٌتيِهَم ٌباَدع َيِرفَكْلِلَو آف 1101 ...قحلا نع مهضارعإو
 ادع 9 ةلداجملا ةيآ يفو 4 ٍبَصَع لع ٍبَصْعِب ومش )» مهيلع ىلاعت هللا بضغ ةدش بسان 4 ٌتيِهَم ادع # ةرقبلا ةيآ .[5 : ةلداجملا 4: ا
 يكلم مهلبق نم نيذلا لذأ امك مهلذأ :يأ هللا مهتبكف تانيبلا تايآلا دوجو عم نوقاشيو نوداعي :يأ 0 اورو هلأ َنوُداَحي )» رافكلا نوك بسان 4 كريه
 ٍكَلَعَل هيف اَماوركْذاَو َوّوهب كنتَ آم أوُدَح )> عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [97“ : ةرقبلا] 4 أوُعَمَساَو َرَّوُقِب مُكَسَدَتاَ اَمْأوُدَح 8 [91] .4ٌتيِهم ف
 ٍدنِع نم بانك مه ءاج اَمْلَو :ىلاعت هلوق يف ِةَِت يبنلا اورصاع نيذلا دوهيلا نع مالك اهقبس هنأل « 4 أوعمساَو وفِي 9م ةرمهلاةلا 107١ . كفا عال 7 ةرقبلا] 4 َنوَُنَت
 مايأ دوهيلا نع مالك اهقبس ةيناثلا ةيآلاو «ك؟اَسْيصَعَو اًنْعِس ف ليي دول يسب ةرقبلا] 4 َمُهَحَم اَمِل قَّدَصُم هلأ
 اًحوضو دادزي ىنعملاو ءاهلثم فارعألا ةيآو «ةاروتلا وه باتكلاو 01 : ةرقبلا] 4 َوُدَتِم كلم َنامْرْْلاو باتكلا ىسوم اَميَتاَ َدِإ َو 8 :ىلاعت هلوق يف مالسلا هيلع ىسوم
 هيلع ُهَلَأَو مهيدي 1 اد دونم الو ١) «[9© : ةرقبلا] 4 َنيِمِلَطلَأَب امل ُهّلأ او مدي مك يا 0 ا سا ا

 يفو «قارغتسالا يف اهروهظل .4 ال 8 نم يفنلا يف غلبأ اهنأل ؛ي«ل»_ كي لك اخ يل هش نادل نأ سا .[ا/ : ةعمجلا] 4 َنيِمِلدظل
 ,غلبأ ة هايل ليدي كوماضدع يلو ياا لاس سل 220
 نم الطب ول امك ريمي ال اتوملا عهينمتل يتلا ينادون لا د لح ل :اًضيأو

 - .ةغلابم ريغ نم يفنلا قلطم سول لا ا لاوااآآذآذ نآل ؛باذعلا

 ادع َيِرفكْللَو بَصع لع ٍبَصَعِب وءاب َءوِداَبِع نم ُءاَسَي نم لع ءدِلضَف نم هَل هللا َلْرْعَي نأ اًيْعِب هلأ لّرَنأ امي أورهكحَي نأ 0

 يذلا انالف نأل ملك وح د ردن زر ل تا 00 10 ةرقبلا] * ٌتيِهَم 2

 لف 2اس ن1 ءدِلَضَف نم هَل 2 ل لأ اك 0 21 2 اووي أ وشن هوب أررهأ انكقبإ» ١ ٠ ] دريل تادف تب ءاج ىذلا ريق 000

 0 د مك ءاوس لوألا مومضم ةزمه ريغ نم عراضم لعف لك نم هبابو 4 كيبل ىلاعت هلوق © ٍبَصَع َلَع ٍبَصْعِي وأ 9

 :ىلاعت هلوق الإ ةزمهلاب يدعتملا (لّرنأ) نم يازلا فيفختو نونلا نوكسب (لزني) : :ئرقو .فيعضتلاب يدعتملا (لّرن) عراضم يازلا ديدشتو نونلا حتفب (لْزَتب) :ئرق

 لرزأس فرش 2 0112 لحل نا 1 .رصن يضاملا عرش دقو ليتل تءارئ لع عع الا ٠١ : رجحلاب] # ٍروُلَعَم ٍرَدَقِب الإ هَلَْْناَمَو 9
 :6 مترككسأ مكَسشنأ وجت ال امي لوس ) :5ءاج امْلعَفَأ ٍسدقْلا جوري ُهَنَدَيَأَو تدب ير نأ ىسع اَنيَتاََو 98 1807 .(ءامسلا نم لزني ام)و ءجرخ مومضملابو
 6لا)ةملك تدرو دس كلا نا كر يس ” «ميركلا نآرقلا يف تارم (5) يي (دمحم) ةملك تدرو ١- :يددع زاجعإ
 قبس اممو .ميركلا نآرقلا يف تارم (4) (اهتاقتشمب ةعيرشلا) تدرو - « ميركلا نآرقلا يف تارم (5) (توكلملا) ةملك تدرو -4 « ميركلا نآرقلا يف تارم (4)
 .ميركلا نآرقلا يف تارم (4) اب 5ك تر («ةعيرشلا»و ؛«توكلملا»و ««جارسلا»و .«سدقلا حور»و دمحم ةملك نآااكلا ن2

 مهيلع تلزن الإ مهنيب هنوسرادتيو هللا باتك نولتي هللا تويب نم تيب يف موق عمتجا امو" :ِِْلَع هللا لوُسَر لاق :نآرقلا ةوالتل ةكئتالملا لوزن .ننابلألا هححصو -

 - طوبرم سرف هدنعو فهكلا ةروس أرقي لجر ناك: :نآرقلا ةوالتل ةنيكسلا لوزن .مِلسُم ُهاَوَر "هدنع نميف هللا مهركذو ةكئالملا مهتفحو ةمحرلا مهتيشغو ةنيكسلا

 ىنسحلا عام سال روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
 0ةااللا +



 لاق ةيلاعلا يبأ نع ريرج نبا جرخأ :ةيآلا ( رجلا ٌراَدلا مْكَل تتاكنإ لك ) :ىلاعت هلوق [4:5]

 دل رقت راّدلا مك تن ًَت اكن له ) هلا لزناف 4اًدوُه َناكنَم الإ َهَّنَجْلا َلْحْدَي نلأوُلاَقَو

 تسال اجا 7-2 )+ :لاق سنأ نع يراخبلا ىور .ةيآلا ( َلِْبحَل اًوُدَع ساَكنَم ْلُك ) :ىلاعت هلوق [411 .ةيآلا ( ٌةسصَِع
 يني ع ع ل9 مي مب مع عع سي يدا 0 ا :لاقف كك ينلا اف كفرخ ضرأ يف وهو ٍةِْلَب هللا لوسر مدقم مالّس نب هللا دبع عمس»

 0 :لآف ءاكنا لكرج نهبا نرخا :لاق ؟همأ ىلإ وأ هيبأ ىلإ دلولا عزني امو ؟ةنجلا لهأ ماعط لوأ امو ؟ةعاسلا طارشأ لوأ ام :ىيبن الإ نهملعي ال ثالث نع

 رهاظ» :يرابلا حتف يف رجح نبا مالسإلا خيش لاق ( َكِبْل ّلَع هَل دهَّنإَف لرجل اًوُدَع ودع ا | ةيآلا هذه ًارقف «ةكئالملا نم دوهيلا ودع كاذ :لاق معن : :لاق

 مالس نب هللا دبع ةصق ريغ ةصق ةيآلا لوزن ببس يف حص دقف ««دمتعملا وه اذهو» :لاق «ذئنيح اهوزن كلذ مزاتسي د الو دوهيلا ىلع اًدر ةيآلا أرق ٍةْكَي ينلا نأ قايسلا

 نع كلأسن انإ مساقلا ابآ اي :اولاقف ِهِيِلكَع هللا لوسر ىلإ دوهي تلبقأ :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «باهش نب ريكب قيرط نم «يئاسنلاو ءيذمرتلاو .دمحأ جرخأف

 ةأرملا ركذُت فيكو «هتوصو دعرلا نعو «يننلا ةمالع نعو ؛هسفن ىلع ليئارسإ مرح امعه هولأس مهنأ هيفو «ثيدحلا ركذف .ين كنأ انفرع نهب انتأبنأ نإف ءءايشأ ةسمخ

 هز لإ كاكم لت رز .نراع تاانقلار لاتقلأو بركب لري كاذ ليرج :اًولاق «ليريج :ّلاق ؟كيحاص نم انيريخاف :اولاق نأ ىلإ ءامسلا ركب هشاي نمعو «ثؤوتو
 بجعتيف «ةاروتلا نم عمسيف دوهيلا يتآي ناك رمع نأ :يبعشلا قيرط نم ريرج نباو .هدنسم يف هيوهار نب قاحسإ جرخأو .«تلزنف ءاريخ ناكل رطقلاو تابنلاو ةمحرلاب

 ؟هنوعبتت ال ملف :تلق هلي هللا لوسر هنأ ملعن معن :مهملاع لاقف ءهللا لوسر هنأ نوملعتأ هللاب مكتدشن :تلقف هدب ينلا مهب رمف :لاق نآرقلا يف ام قدصت فيك

 نظملاك لرش لكتاكيم :اولاف ؟ةكئالملا نم مكلوسر نمف :تلق «كالحلاو برحلاو ةدشلاو ةظلغلاب لزني هنأل .ليربج انودع :لاقف «هتوبنب هيتأي نم هانلأس :اولاق

 ملاسُي نأ ليئاكيمل لحي الو «ليئاكيم ملس يداعي نأ ليربجل لحي ال هنإف :تلق .رخآلا بناجلا نع رخآلاو «هنيمي نع امهدحأ :اولاق ؟امهبر نم امهتلزنم فيكو :تلق «ةمحرلاو
 مال لا اال ا كار ا دلل لاو نقل املفا نوح نا درإ انأو 235 يللا تلا 20 كوبراخ نا توحو لوما نا علس اتيت ل

 0 لكي كوخ "في لل" نذل( «لبقتسملا يفنل فورحلا نم عضو امب يفنلا هبسانف «لبقتسم يورخأ مكحل باوج ة ةرقبلا ةيآ يف دراولا :رخآ لوق -

 ل فرك لَبظ ]٠٠١[ 8 1210 وكلا ل 0 ل هدم دبا وجد

 ليرت كلذ 4 ب 1 هر :هرثكأ لبف [17 : توبكنعلا] ادع 4 َنوُملَي ال هر ا با يزال ازال ةذيحرل اد 1 4 و
 0 0 رت :رُكأ لب إ» توبكنعلا يف دحاو عضومو 114 تلال كاك لو) مصاوملا راس يو ةرقبلااف 4 كت دووم الل مشرك
 4 ١ لاقف ة تار ل ل ل ل ا ا

 هروح # .[45 : 017 ِباَذَحْل أ نم و ٍمِْرْحيُمِب وه ام امو ٍةَنَس فل اري ول هاذ ري رشأ بذل نمو َةوِح لع ساَّنلأ كص سرح محن َدِجَن َدجكلَو +15

 وجري نم عينص اذه سيلو ءاوقبي نأ مهملا «لذ ةايح وأ زع ةايح «ىنغ ةايح وأ رقف ةايح «ةمومذم وأ ةدومحم ءاوس «تناك ةايح يأب نوثبشتي نس 1 ةركنم

 .دوهيلا تافص نع دعب ايندلا ةايحلاب ثبشتلا نع دعتبا املك ءرملاف ... جماهير دروب عرسال ان را اك كرر. كت لع كالي اددوا ةرخآلا رادلا يف اًئيش

 وتوالت َّقح :هتولَتِي بككلا مهنا َنبِدَلا 20٠١١ : ا ار سر مه ءاج اَمَل ود 830
 ندا َلِإَرَ :ّلأ + ؛مذلا فقوم يف لاقت( بتككلا اونوأ :باوجلا ؟4' بنك مُهنِتاَ و ا أ 8 نيب قرفلا ام "ل ةرقبلا] ( وي َنوُمِمْؤُي َكِيلْوَ

 مذا[ 4 : ةنيبلا] أَي ْمُنََجاَمِدعَب نم الإ بكل اوثوأ نأ قرع امو ري ,مذ اذه [55 : ءاسنلا] #4 َليَسل 1يبتا اع أ هيرو ةلكَشلا تورش يككلا 0

 م1 ةرقبلا] 4 توزيتخا مه كيلوا .وبرثكي قو وب تومؤب كه دوالي يح ”ةرذتب بككلا خفت نا ١ حدملا عم يأت 4 بككلا هَل اهني
 م رام ا 0 5 وى

 [5: د عرلا] * ِباَتَم ِهَِِإَو وعد هيل هدب كرشأ الو هلا دبعأ نأ تيرم اَمَّنِإ لك هَصعَب + نم نارا نو كيل لأ آمي سوح ردي بمكلا ُمهَسياَ نيَِلأَو +

 درا وطدلاو لضفتلا دنسي نيملاعلا برو .# َبَمِكْلا مهنا و 4 بنك اوُبوُأ + نم درو ام ةرثك ىلع ميركلا نآرقلا يف ماع برض اذهو «حدم
 ُهّللأو رم َرَمَصُي نأ ٍِاَدَعْلأ ني ورحم َوْه امو 1 :لوهجملل هبسن اذ اهي نآلف 4 بتكلا اوبوُأ # ام .هسفن ىلإ ءاتيإلا بسن ريخو ءانث هيف ناك امل * َبَتِكَل
 اعلا 0ك انتاقتلا ءانلات (نولمعت) :ئرقو .ةبيغلاب وه ثيح ةيآلا يف هلبق ام قسن ىلع ةبيغلا ءايب (نولمعي) :ئرق 4 َوُلَمَعَ ُلَمْحي :ىلاعت هلوق## ترمس مي راسب

 ظ وسب اك يكتمل ةريكدز اا لع ليعولا فدل م قاف كمحلا هده فران لا ا اا الا لإ

 تلزنت : ةنيكسلا كلت" :ِدِْللَع هللا لوس برز كالت تملا هلل ريتا حالا نا اا ديو د تا يتم لبح يأ - نّيِتطَشب -

 - ٌئِذِمَرَتلا ُهاَوَر 'ةقدصلاب رسملاك نآرقلاب رسملاو ةقدصلاب رهاجلاك نآرقلاب رهاجلا" :ِكَي هللا لوُسَر لاق :ةقدصلاب رهاجلاك د 0 .هْيَلَع قمتم "ن ا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ
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 ”« ةظتدمح ةعامح“

 مم 26 دن لفل 0 اوتامل توملا اونمت دوهيلا نأ ول» ارنا 1 يراخبلا جرخأ -40 4
 0 ِس دعو ور 5 9 5 4 أ

 ل ا 0 م 0 لل ةرالادلال 6 5 |( ع 8 و

 : كا ما ار ا ا ل

 5 ١) لوزن نأ ىلإ ةراشإو ءملعلاو لقعلا عضوم هنأل ركذلاب بلقلا صخ :4 َكَِلَك َلَع هلام !!انودع
 2 صو م 3 5 2 26 2 و 737 4 7

 1 ءوحْرَحتَمِيَوهاَمَوؤَحَس 1كم كو مَصْيول ْمُهُدَحأ وب وورش نشأ الجر ينل لفك امر هنكلو «ةيارونلا ةيكفاللا ليربج ةروصب ناك 3 ينلا ىلع نآرقلاب ليبج

 . 1 رئت تيا يالا لب َ لوصأ ف ككل نم قبس ام ًاقفاوم : 1 امل اف دَصم#' نآرقلا قوس اميف نكلو .هملكي 0

 0 © لج سارع ا ماوس ا رج 2 ل -ٍ

 |١" هلا ْدِب كلَ لع هل هَّنِإََلِِرَبِحْل اًوُدَع تاكنَم | مذو ٌديعو :ةيآلا :4 لَن اَوُدَع ناك نمل - نجلا ةوبنلاو ديحوتلا ىلإ ةوعدلا نم داقتعالا
 5 ل 0 سا سو 5 ىلاعت هللا ةوادعو .مهل هللا ةوادع يضنتقت ضعبلا ةوادع نأ مالعإو .مالسلا هيلع ليربج يداعمل

 5 0 ادق 1 و حرطلا (ذبنلا» 0 0 هل دعلا رثأ راهظإو ه ها 'ديعلل - 35 )1 0 < مريام 9 ل 0 5 ٠ ٠ أم

 2: 71 3202007 كلا يل 1 وسر مه 5-8
 0 5 ؛يَ لمحمب ناميإلا مدع :اهب مهرفكو .ةاروتلا :# دّللا بتك# را ا

 0 5 .ىلاعت هلل بيذكت هنأل ؛لكلاب رفكلاك ضعبلاب رفكلاو ءاهيف تءاج هتفص نآل
0 5 0 

1 
2 
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 نأ سنإلا نم اهءايلوأ ربخت نيطايشلا تنئاكو .لوقتو كالحت :4 ٌنيطلمَّشلأ اوُلْدَتاب - ودول دعت 00 14 هي 64-8 0 1

 .هبهذيل رحسلا نفد مالسلا هيلع ناميلس نأ كلذو كنف 0 راش ناك -مالسلا هيلع -ناميلس 0 1 تاتو تيا كن كأول 7 9
 كلذ ىلاعت هللا درف .هب لوقيو هزيجتسي هنأو «ناميلس ملع وه اذه :اولاقو «هتوم دعب هوجرخأف / سال َنوُملعيأورَسْك ح ' ل دكَوُنميَلُسا»

 هتشسن اكمل نككلو .رفكلا ىلإ ناميلس بسن اًدحأ نأ مدقتي ملو 4 نصل رمح اًمو# :لاقو مهيلع + |30

 ىلاعت هللا تبثأ اذهلو .كلذ بجوي رحسلا نآل ءرفكلا ىلإ هبسن نم ةلزنمب اوراص ءرحسلا ىلإ دوهيلا 0 4
 نيطايشلا تناك ام :4 ريال مهميلعتب يأ :4 اوُرَتَك يَا نككلَو» :لاقف .نيطايشلا رفك 6 0

 .هيف فلتخاو .ءسنإلا نم اهتايلوأ ىلإ هلبنتو «بذكلا نم هيلإ فيضت فيضتو ءامتسلا رمأ نم .هقرتست 0 ءوِحورو ملا نيب دب 206 . هلم َنومْلَعَتِش ب

 كي راك يفر هله رز ةركللا فاول نو هع ىح كرت هلق ,ةفورعم ضرأ :4 َلباَببل 5 رار 1مل وكت نسر هك اكو :
1 1 

 ىلإ فلكتلا نك ريك هد :ريرج نبا لاق ؛مولعم امهربخ ناكلَم 4 ترم كره رك 0

 معاَمكإ «نآك ام امهرمأ نم ناكف «ضرألا لإ الزنا امتار ءامسلا نم نيكلم اناك امها
 :# َمُهَعَمْنَي الو ْمُهَُرِصن اَم ام َنوُمْلَعَتَيَوا#ل ءرحسلا نم ريذحت كلذو -انهاه -رابتخاو ءالب :4 كف 1

 تيت .رشو ررض وه لب .ةعفنم هيلإ بلجي الو «ةدئافب هبحاص ىلع دوعي ال رحسلا نأب حيرصت 2 0 0 هم
 ام :4 أوَرََساَمل مذلا يف ةلمعتسم ةملك :(سئب» :4 سنو بيصن نم :عضوملا اذه يف :4 ّنَلَع تركيا هلام يل افتار
 ناك ظفللا اذهو ءانبقار :يأ :# اَسِعّرإ# .باوث :# ةيوثملا» 0012 05 لسا نا 0 اأوفءاسعواوُل ومال أوم اء تريلا هناي(
 مهيعاري نأ هنم اًبلط «انعار» ينلل نولوقي نيملسملا اوعمس املف ,بسلا ظافلأ نم دوهيلا ناسلب 7 09 : رآ ئادحك كيرف وشمس اوان
 مهنأ نينطبم ؛يبرعلا ىنعملا نوديري مهنأ نيرهظم ةصرفلا اومنتغا - فطلتلاو ةاعارملا نم - 0 يل بتكل أ لك 0-7

 اًظفل مهمّلعو "يدوم تاو 2117 اعل 1 نا ا اح د ال نررطلا ف ل رهان راورست كورلا:

 كدارج همر يع موو 25 ع /

 .نييعت ريغ نم ةمحرلا سنج :ليقو .هتبوتب :© ءوتَمَحَبم ١١- :انل نّيبو انمهف :© اًبرظنا» .رخآ 4 ٌسيهأَوْعكحيَر فتحي محب ]ايد )' 07 0 1 20 ع
 هللا نلاؤكسر اذ هان ارت :( نيكني غلب ىتح «( َلبربحَل اًوُدَع تكاكنَملُك ٠ :ًارقف هللا لوسر اي :| © ريع ْضَتلمهَمأَو كيم ءدتمحر

 هدانسإو .ىنقبس دق هللا تدجوف ءمحل تلقو يل اولاق امب ك ريخأل كيلإ الإ دوهيلا دنع نم تمق ام هللاو 0 0 99975
 نمو رمع نع يدسلا قيرط نم ريرج نيإ هجرخأو ؛يبعشلا نع رخآ قيرط نم متاح يبأ نباو ةبيش يبأ نبا هجرخأ دقو .رمع كردي مل هنكل يبعشلا ىلإ حيحص
 نبا نع ةمركع وأ ديعس قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأ .نيتيآلا ( ِت تنباع َكْيلِإ [ًملْرنَأ دع دلو | :ىلاعت هلوق ]٠٠١49[ .ناعطقنم اضيأ امهو ءرمع نع ةداتق قيرط
 .ةيآلا ( ٍتَيِب تاء َكيلِ آلت دَمْلَو ) كلذ يف هللا لزنأف «ةنيب ةيآ نم كيلع هللا لزنأ امو «هفرعن ءيشب انتئج ام دمحم اي : :ةلك ينلل ايروص نبا لاق» :لاق سابع
 :ىلاعت هللا لزنأف ءاقاثيم انيلع ذخأ الو ءدمحم يف انيلإ دهع ام هللاو :دمحم يف مهيلإ دهع امو «قاثيملا نم مهيلع ذخأ ام ركذو هللا لوسر ثعب نيح .فيصلا نب كلام لاقو
 دمحم ىلإ اورظنا :دوهيلا تلاقا :لاق بشوح نب رهش نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا ( ْأوُلتَتاَم أوعبَتأَو ) :ملاعت هلؤقأ[12١] :ةيالا [مذ 9 .( اًدَهَعاوُدَهِنَع امَلُك املح و

 أوُنَماَ كيلا اَهُيأتي ) :ىلاعت هلوق [ ٠١ 5] .( ُنيِطسَّسلآ أوُلدَتاَم أوعبَتأَ / 00 ا وتلا كرب نحاس ناك تاز ا

 كعمس انعار :هناملكي امهو الاق ٍةكَم ينلا ايقل اذإ ديز نب ةعافرو .فيصلا نب كلام دوهيلا نم نالجر ناك :لاق يدسلا نع رذنملا نبا جرخأ.( احتِعَر ُاوُلوُعَت
 العنا اوك ولوتم كار لا كا لزنأف «كلذ ِةَي ينلل اولاقف «مهءايبنأ هب نومظعي باتكلا لهأ ناك ءىشلا اذه نأ نوملسملا نظف « يح

 ةيلهاجلا يف راصنألا ةغل تناك :لاق ءاطع نع جرخأو «تلزنف «كلذ لثم نولوقيف نوتأي دوهيلا ناكف .كعمس انعار نولوقي اوناك :لاق ةداتق نع جرخأو .( أوُعَمْسأَو
 ل 2 1١-٠5 1] .كلذ نع اوهنف .كعمس ىنعرا :هيحاصل مهدحأ لوقي ىضعب ثدح اذإ ماك :لاق ةيلاعلا بأ نع رتأو تلتف

 ةمكحلاو ةيردقلا دئاوعلا نم ناك امل .[ 1١-1١71 1: ةرقبلا] * َنْمِيَلَس كلم َلَع َنيِطنَمَس نيت أولكَت ام أوعبَتآَو (00) ... قدره َذَسَب مُهَعَم امّْل قال دلل
 هءاجرو هفوخو هللا ةبحم كرت نمو ؛ناثوألا ةدابعب ىلتبا ننحرلا ةدابع كارت نمف «هرضي امب لاختشالاب يلتبا عفتتي ملو هب حافتنالا هتكمأو هعفني ام كلرت نم نأ ةيهلإلا

 .لطابلاب يلتبا قحلا كرت نمو «ديبعلل لذلاب يلتبا هبرل لذلا كرت نمو «ناطيشلا ةعاط يف هقفنأ هللا ةعاط يف هلام قفني مل نمو «هئاجرو هفوخو هللا ريغ ةبحمب يلتبا

 هدب أوركمام سلو يلع ف رح الا .هل ام ةنيرتشأ نمل اوُمِلََع ْدَعَلَو رع ]٠7 .نيطايشلا ولتت ام اوعبتا هللا باتك اوذبن امل دوهيلا ءالؤه كلذك
 راشخا نم نأب مهملع مهل تبثملا :باوجلا ؟اًرخآ مهنع :ع هافنو ءمسقلا مالب اًدكؤم الوأ ملعلا مهل تبثأ فيك . ١١[. 7 : ةرقبلا] 4 تولت أواك و يشل
 لقعلا ىفتنا اذإف .ملعلا لصأ هنأل لقعلا مهنع يفنملاو ءاّقلطم ملعلا مهل تبثملا وأ .اهيف هيلإ نوريصي ام ةقيقحب مهملع مهنع يفنملاو .بيصن نم هل ام رحسلا
 ةروس فو ةروسلا هذه يف 14 َليِرْبحَو 5 : 0 َنِيِرْفكَلَل ودع هللا كِإَف ٌلثكيِمَو َلِيِربِحَو ءهرُسَرَو ءوَيَكِِكَمَو هَ اَوُدَع نك نم 814/911 .ملعلا ىفتنا
 مالك ريغ ىلع هب ىتأ : :حتف نمو . .برعلا مالك لاثم ىلع هب ىتأ ميجلا رسك نمف «نييزاجحلا ةغل : :يهو .ةزمهلا فذحو ءارلاو ميجلا رسكب (ليربج) :عئارق :ميرحتلا
 حتفب (لِيئَربح) :ىئرق كلذكو . ةزم© ريغب ةنكاس ءايو ءارلا رسكو ميجلا حتفب (ليِرِبَح) :ئرقو . .زمهلا دعب ءاي تبثأ نمو زم» نم كلذكو «يمجعأ هنأ ملعيل برعلا
 ةغل يهو «ةزمهلا دعب ءايلا فذحب «ةريخألا ةءارقلا هذه لثم (لئَربَح) :ئرقو . .دجن لهأ نم ريثكو «سيقو «ميمت ةغل هذهو ةنكاس ءايو ةروسكم ةزمهو ءارلاو ميجلا
 ةدايزب (لئاكيم) :ئرقو . .نييزاجحلا ةغل يهو اهدعب ءاي ريغ نم ةزمهلا فذحب لاقثم نزو ىلع :ئرق (لاكيم) :ىلاعت هلوق .يمجعأ مسا وهو ؛مسالا اذه يف اًضيأ

 4 أوُرَمُك تيِطتيّسلا كلو ُنَمِيَلس ٌرَْك امو[ ٠ ٠ 7] .تاغل هذه لكو «ةزمهلا دعب ءايةدايزو فلألا دعب ةزمه ةدايزب (ليئاكيم) :ئرقو .فلألا دعب ةزمه
 رركتو .نآرقلا يف ةرم (18) «ةكئالملا» ظفل رركت :الوأ .ةرم )١١( امهنم لك تاقتشم ترركت امك «ةرم (14) «نيطايشلا»و «ةكئالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ
 ىلإ فيضأ اذإ .ةرم ٠( ) «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركذ : اًيناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يف ةرم (1) «ناطيشلا» ظفل

 .ةرم (8) خبصأ ةرم (5) (ةكئالملا» ظفل دورو ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )7١( («ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (6) حبصأ ةرم (1) «ناطيشلا» ظفل دورو ددع
 وعلا ةآرقلا ارت يبات رام تالا كات دعو )٠ (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اَذإ
 يدامراللا لاو "فر هاذ تللاك نرخ ءيش هفوج يف سيل يذلا نإ" :َِْي هللا لوُسَر لاق :برخلا تيبلاك نآرقلا نم ءيش هفوج يف سيل نم .ينابلألا هححصو -
 - "هللا ىشخي هومتبسح أرقي هومتعمس اذإ يذلا نآرقلاب اًنوص سانلا نسحأ نم نإ" :هَِلَع هللا لوُسَر لاق :نآرقلاب اًتوص سانلا نسحأ .حيحص نسح ثيدح :لاقو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
 2. 5" مي خخ

 ىدس 1 ىلا ءامسالا



 مهل ' ةيباذنت 61 4-4 12111 4 ,
 1 .لقنلا :«خسنلا» لصأو ءاهربغ ىلإ امهمكح نم لقنن ام :# ٍةَياَء ّنِم َحَسَت امل -7 9 ا 2 يدم“ ديرما“ ةمرمم 00 ءالمدم“ 0

 ةعيرش وأ باتكلا لهأ عئارش دارملاو .ةعيرشلا :ةيآلا :موق لاقو 0 اهكرتن
 3 ةزجععملا 2 نأ ءاملعلا ضعب حجرو .تابآلا قايس ريشي امك «مالسلا هيلع ىسوم

 .باوثلا يف وأ ءلمعلا ةفخ يف :# ٍرْييل ..ءايبنألا نم يبن لك ةّوبن ىلع يأ ؛ناهربلاو ليلدلا
 1 < ] 2 َدَمْف## ٠١- / ا :# ري ريِصن## ةناعإلاو ةرصنلاو ةعباتملا : («ةيالولا» لصأ :# لَو نمط ٠ ٠١-

  كلتماؤعك وفي دير سا : ٍليِبَسلَأ َءآَوَس هّللا ةعاط ني :يأ ؛هنع باهذلا :ءيشلا نع لالضلا لصأ :© َّنَص

 0 نمل رخل دب موي وسمليشاك ١ ارُمَعاَمط ٠- 14 .قيرطلا :«ليبسلا»و ,ءيش لك نم طسولا :ءاوسلا لصأو .هاوتسمو هجهنمو هدصق
 | مآ و 9 ٍليبَسلأَء اوس َّلَصَدَمَف 1 دل اولي # : -لجو زع- هلوقب ةبالا هلله تحل :ليق :« رنأب 2 كر

 |١) اكسحاَراَمُح كينميإد 0 زاوتاللا 2 كرت :وفعلاو «159 :ةبوتلا ةروس] * ترص ٌمهوإ# :هلوق ىلإ 4 آلا وَلاباَو هَل, وتم
 اوف قَحْلاَم مك ١ م خسنلا ىوعد امأ .بنذملا نع ضارعإلا وأ ءسفنلا نم هرثأ ةلازإ :حفصلاو .بنذلاب ةذخاؤملا

 ردك ارم لا :يأ :* هودجت## ٠- .نيرّسفملا روهمج دنع حصت ال لب «ةديعبف

 نم :مهدارمو .عجارلا بئاتلا :«دئاهلا»و ,«دئاه» :عمج (دوه» :ليق :4 اًدوُه نك

 “أ و 1 ظ 2 ' 4 عاستك ااك) فوقحتسيال امو قا ريش هلل ىلع نوني: :4 َمُهّيناَمأ# .ايدوهي ناك

 1 : : 6 3 م لصأو .هلل صلخأ :# َمْلَسَأ َنَم ّلَب # 1 .زيجعتلا هجو ىلع ةيآلا يف رمألاو ,.مكتجحو مكتنيب

 م ( 0 هر 0 يبأ نبا جرخأ 000 هلوق[١٠ 1] .عوضخلا وهو «مالستسالا :(«مالسإلا)

 4 شسبر طضكا 25 هاسني نأ ىشخيو ليللاب يحولا 355 ينلا ىلع لزني امبر ناك» :لاق سابع نبا نع ةمركع قيرط نم متاح

 0 ٍدَصا نم متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا ( توُديِرت ْمَآ ) :ىلاعت هلوق ]٠١8[ .«ةيآلا (َحَسَناَم ) هللا لزنأف «راهنلاب

 3 يطوي 7 انتتادمحم اي :هللا لوسرل ديز نب بهوو ةلميرح نب عفار لاق :لاق سابع نبا نع ةمركع وأ ديعس قيرط
 وو ل0292: -_- نأ تودي مآ ) كلذ يف هللا لزنأف ءكقدصنو كعبتن اًراهنأ انل رّجف وأ «هؤرقن ءامسلا نم انيلع هلزنت باتكب

 نصب سانا در ىف نيدهاج 1537ه قرا هلل وتم الإ كرك نت نا سا لراس ل حا اوس ) :هلوق ىلإ ( أولت

 4 اراك ْمُكَيَمِيِإ دعب ني كود وب كفل ] زم ا ]٠١9[ .( نتكلا لخأ ريك تارك دا كك طاطخ ف ودا

 نفملاو .4 مهبيفنأ ٍدنِع نم اكسح» ةرقبلا ةيأ ف [14 : نارمع لآ] * َتوُرْعْمَي امو ٌمُهَسْفنأ ا 0000-5-5 دول بنتكلا لهأ نم ةَمياَطتَدَو 8[ 04 : ةرقبلا]

 نينمؤملا لالضإل باستكلا لهأ ديك لوح نارمع لآ ةيآو «ةرقبلاةيآ يف نيمل ملا رفك اونمت كلذلو ةمعنلا لاوز الإ هيضري ال دساحلاو ءريغلا ةمعن لاوز ينمت وه مرحملا

 2 ةاياك كر أولمحيل © حم هج ةلدج لا 11501710 هلتااس  اوتلا 0 #4 توُرْعْمَي اَمَو مُهَسْعنأ ' الإ تولي امو 9» مهل تاهبشلا ءاقلإب

 هالو َموَِِع ُفَوَحاَلَ ا لَه نسج وهو هَل .4 ,ههجو َملَسَأ ْنَم 16 لب 21 [ 76 : كت 422 6 تكلس معلا

 ءاتافتلا ىمسي عمجلا ىلإ درفملا نم باطخلا يف لوحتلا 0 ا ١١[. 7 : ةرقبلا] #* َنَوَرَك

 لي ياللا دير ودل دال ىلا يجعل نمور هرضاكلاا ىلإ تن بهاغلا نم تقلي هايتك نرقلا يف درو دقو ؛عماسلا طاشن ةيرطتل لمعتسيو

 اهلثمو # تح تيطيشلا كلو : :ىلاعت هلوق .# َنوُمَيْع 127 52 كا مو َنمِيَلَس ِكْلُم ّلَع ُنيِطََّلأ أوُلدَت ام ْأوعَبَساَو إثآ ]٠0١ ١ ١

 (نكل) :ئرقو .اهمسا هنأ ىلع اهدعب ام بصنو ءاهلامعإ بجيف (ّنكل) نم نونلا ديدشتب :ئرق «: لافنألاب 4 كر هلأ ٌبلووِم اذكو *# مهل هلأ تككلوا»

 انااا رم هل ال ل ل :ةلماع تسل اذإ :يهو . .ءادتبالا ىلع اهدعب ام عفرو نونلا فيفختب

 ىنعملا وهو «خسن نم نيسلا حتفو ىلوألا نونلا حتفب (خّسنن ام) :ئرق # ْحَسْنَت ام :ىلاعت هلوق © آه كلف واب ا أ هنن وأ ٍةَياَء َنِم حسن امظ3]

 وأةيآ مكح نم عفرنام :ىنعملا نوكي نأ لمتحيو . اهلثم وأ مكل "اهنم ريخب تأن" ءاهتوالت قبو ةيآ مكح نم عفرن ام ىنعم ىلع ءظفللا يف لمعتسملا رهاظلا

 رسكو نونلا مضب (خيينن ام) : :ئرقو ٠ اهلثمب وأ دبعتلا يف مكل اهنم حلصأب تأن :يأ ."اهلثم وأ اهنم ريخب تأن" ءاهتوالت ظفحت الف دمحم اي اهخسنن وأ اهتوالت
 نسحي الو كلذ عمسي مل هنأل ؛خسن ىنعمب خسنأ نوكي نأ زوجي الو ءاححوسنم هتدجو ىنعمب باتكلا تخسنأ :لوقت .دوجولل يه يتلا ةزمهلاب خسنأ نم نيسلا

 زك نأ تلزنأ ةيآ لك نأ لإ ىنعملا لوؤيف ءاهم رجب اكأ هجن وأ ىلا 0 2 ل كات 07 فر 1 لا نذل لل 0

 ةزمهلا نوكت نأ الإ قبي م ىنعملا داسفإلاةيدعتلل هيف ةزمهلا نوكت نأ عنتما املف «نآرقلا نم ريسيلا الإ خسني مل هنأل نكمي ال اذهو ءاحخوسنم هلك نآرقلا ريصيف ءاهنم

 ةيناثلا نوكسو ىلوألا نونلا مضب 0 :ئرق #* اَهسنن #9 : :ىلاعت هلوقو تاك تلج رر درت نجر 6 .هتلخبأو هتدمحأ باب نم لعفلاو ءدوجولل اهيف

 .ريخأتلا وهو أسنلا نم اهدعب ةنكاس ةزمهو نيسلا حت حتفبو ةيناثلا نوكسو ىلوألا نونلا حتفب (اهئَّسنَن) : :مىرفو .كرتلا و[ ناكدلا نم رهدلا لإ كو

  881١43ةفرامسشمأ ترتر رسل 0 ناقل 5 عل 1 ا :يددع زاجعإ * كلو و اوُلَعَسَت نأ كوُديمَت ْمأ ]

 :نوراه «1757 :ىسوم :ةيتآلا دادعألاب اورركت مه:أ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم (01) نآرقلا يف  .35١:بيعش 2١١

 :دواد  2١17:ليعامسإ «577 :حون «ال :دوه «5 :سنوي «17 :قاحسإ «19 :ميهاربإ ١1١« ةقان) حلاص «11 :بوقعي «ال :ايركز 277 :فسوي :” :سايلإ ,؟ :لفكلا وذ

 :نيساي لإ 20 :ىيحي «7 :سيردإ 270 :ىسيع «4 :دمحأو دمحم «4 :بويأ «71/ :طول «17 : (هللا ١« :ناميلس «7 5 :مدآ / »1١:اهعومجم هذهو «7 :عسيلا )018(

 نيل :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو . .ةرم

 (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم ا/4 (اهتاقتشمب) يبنلا ةظفلو «ةرم 7” (اهتاقتشمب) 8/١ :اَذِإ ا كا هال (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (018) لك دروذإ ءامامت مهئامسأ ركذ تارم ددعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) نيرذنملاو نيرشبملاو نينلاو لسرلا ركذ عومجم ىواست

 -هب رهجي يأ - نآرقلاب ىنغتي توصلا نسح يبنل نذأ ام ءيشل هللا نذأ ام" : ديك هللا لوتس وو لاق ةناوش 18110 ة حس سرادلاو كح امازبا اول 5

 - يراخبلا هاور' 'نآرقلاب -هتوص نسحي يأ-نغتي مل نم نم سيل" : هيلع هللا لوس رز لاقو .لوبقلاو اضرلا ىلإ ةراشإ وهو .عمتسا يأ : ا .هيلع قفتم

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىب يربطلا ريسفت
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 < ب ا
 2 م 2-7 024

 5 أعرض تك نط ل كوسا تسي ابك

 3 لام كدب تكلني عون م َلَعْدوُهلات سلا

 5 0 لمد 0 مَكلَأَ 2 فلولا
 ل 04-5 و 0 5

 7 روك حس

 ليتنا مدا م4 2 هو نم قيلت هاك يول لك ان تكا ل 9

 كل لا رار بش سها م لجو هل لاقفأا يلوح زفر ا 6 َنَمِنَسمْملظأَنَمَو 2 8 2 هيضأوناَم رح

 (دجاسملا» :4 لل دِجلَسَم ١4- .ةيبآلا هذه هّللا لزنأف .ةاروتلاب رفكو «ءىسوم ةوبن لحجو «ءيش و ه.. ساو

 "| ةءامكيلو اهياَرؤ سوس يي 0
 .مارحلا دجسملا :ليقو .سدقملا تيب هنإ | :ليقو .هيف هللا دبعي عضوم لك وهو :دجسم :عمج 7 آ 8 َج رم را

 7 0 ةيزخ ايَدلآ ف رمل تيوباكال 137
 هجونلا خسن نأ د :يأ ؛سدقملا تيب ىلإ نولصي اوناك ذإ | ؛مكهوجوب اولبقتست :« أولو ١16- 3 8 2 : 7 هان ١

 هجرتلا زاوجب نذإ ةبآلا هذه (4 علاج سملا رص كلهجب نوعر» ناك 11 لا كي نإ 2 بيلا 0 بادر
 هللا ةلبق :5 ِهَ راسا .فوخلا ةالص يفو «ةلحارلا ىلع لفنتلا يف يلصملا هٌّجوت ثيح 3 ” © 2يلعْؤَي وهلا كل هو متضأوأو دامني
 1 د لا لوزن نورك :© نول # ١- 7 نيردكلاو هياكل ضاع مسي <« تضد» ل توسل( ناعقأ ليفتتكبسا“ َداَومَشَأ لَك اوُلاَفَو

 :لاكتم) ركع ال ةأكشلا :ءيشلا عدبأ : لاقي .اهعدتبمو اهثدحمو اهئشنم يد نيك ٌميِرَي #3 ١ ١7- ضرَاْلاَو توْمَسلاٌميِدَب © َتوُددَفمَل لك ضْردْلاَو

 دمحم ةّوبنب انريخي هللا انملكيأ اله : الّول# .برعلا رافك مه م ْ ديل 1 نك نك لوضع ادد

 بلطو تنعتلا يف يأ: # مهبول تَهبتش# .ىراصنلاو دوهيلا :4 مهِلْنَق ني ترّدلا» يب هنأ ملعنف كنك هناء اَميحاَمَو اها انمكتال هل 1و

 .هّللا 2 رقاق رعي : ديك اوظ تفلتخا ن | يف وأ« ال ام ها د وع ريع رسام ج + جات ع 0
 2 ُْ ش اا ظ ”ممرملاول |و رفكل 6 ةارمهب دولك 0 تو لاقأ

 علاه ذو : هلادراكل و أو :4 لا ةلالجلا ظفل مس سا ىنعم[ 1 ١

 3 3( جرت سأل ذهذأ د دقو 0 ١ تافص يه يتلا ةين يهولألا تافص نم هب هب فصت اين 2003

 ءامس 0 كا دال و هللا , أ نك و نمح ترذللا لا امق © اا لا عيمج
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 هللا مس دعم ]١15[ .ىلُلا تافصلاو «ىن حلا ءامسألا يناعم احل عماجلا وه ىلاعت هللا مساو

 حلا ل او .ةمظعلا ا اامكو ا 2 زجل ىصحب الا هىحب «أهت م و .«ترووع

 1 _ :ةلاقفا اع 0 1 ني ىبأ 5 7-5 .ةيآلا ؛ "ولا ات م :ىلاعت لوق 6

 لهأ نم لجر لاقف ءليجنإلاو ىسيعب رفكو دا :ةلعو فا 1 كا ءاوعزانتف دوهي : رابحأ مهتتأ
 :ىلاعت هلوق ]١١4[ .ةيآلا ( ءْىَش لع نرمَتلا تسيل دوُهَبلا تلا 2 :كلذ يف هللا لزنأف .ةاروتل اب رفكو ؛ى وم ةوبن لح ظ
 ديس َمَنَم نم ملأ َنَمَو ) :هّللا لزنأف «مارحلا دجسملا يف ةبعكلا دنع ةالصلا ِيلك ينلا اوعنم نيت وك ا 6 ) 0 51 0
 جرخأ ( تر رسل هو :ىلاعت هلوق ]١١51[ .«ةيبيدحلا موي ةكم نع هللا لوسر 1 - نيكرش ل7 [تلرلا :لاق ديز نع ريرج نبا جرخ آو .ةي 0

 هر روك أرق مث «ةنيدملا ىلإ ,ةكم, نم تآ وهروب تاهج وت امتبأ اًعوطتا هتلحار ىلع ي صي 6 ينلا ناك» :لاق رمع نبا نع يئاسنل دلاو يذمرتلاو ملسم

 :لاك .«عوطتلا يف كشلحار كسب تهجوت امغيح يلصت نأ( هلأ مكاو امْع) تلزنأ لاق هنع مكاحل ا اذه يف لاقو «( رس

 :ىلاعت هلق 001161 ذك فا كلزن] :ناقإ للا سلا نكذب حيرصت هيف سيل هنكل «ةعامج هدمتعا دقو ءاًدانس | ةيآلا يف رو ام حصأ اذه لك 5 ىلع 3

 الوسر تنك ْنِإ كيه لوسرل ةلميرح نب عفار لاق» :لاق سابع نبا نع ةمركع وأ ديعس قيرط نم متاح يبأ نباو ا ةيآلا ما «' يلا لاك )
 4 َجهِلَوَم لَكِ َتومَلتي ال َنِذَلا َلاَم َكِلَدَكل ]١1811[ .'ةيآلا ( َنوُمَلعي ال َندَلأ لَكَ ) كلذ يف هللا لزناف 0 .انملكيف هلل لقف ل ا
 «شيرق رافك مه  دارملا فعلا دع لاق 4 ةرملك ل كدا :ىلاعت هلوق ١1[. : قبلا( لكت مهي دب تبل لك كلك 01 0

 ردك 1 :وأ ؛ةقباس ممأ مهنإ :وأ «ءيش ىلع سيلو «نيد ىلع سيل كب اًدمحم نإ :اولاق مهنإف «ةيلهاجلا لهأ
 نم تكيزأأ » :لاست هلوق اأو :لاوقألا عيمج لمشت ةيآلاو .مهلعاجو مهلا الرق ىو اذ مهتم نرمي ال نيل لوق لكن رئاق ىراالاو ةراإلا نا كاكا
 نيبذكملا بأد اذهف 15 : ةرقبلا] 4ةَرهَج هللا ىَر ٌَّقَح كل َنِمْؤَن نل 9 : 0 سيرت نم حرقا دان كولا ودل كاوا كيلا :يأ .4 مهل

 كالا ةرقبلا] 4 ٌنوُكَبَك نك .ُه لوي اسف اع نصف ذو ضر و0 ْميِرب ]1١11[0/ ل ا ل ا

 لاثم ريغ ىلع امهدجومو ضرألاو 1 5 ١ ٠١[. : ماعنألا] 4 ٌةَص لأ 5ك رت كا 2552 نأ تمس ٌعِدَب اد
 ...ةبحاصلاو دلولا نع هزنم هللا نأ نيبتف ماعنألا ةيآ امأو .نوكيف "نك" ل لوي اسف هوك دارأو أرق اذإهاحيسولأ حضوت و عنا

 يهو ءاهلثم ىلع ةلمج فطع اهنأ لع واولاب ولاقو) :ئرق (اولاقو # ميلع) :ىلاعت هلوق # ةَكنَحَبْس اد وهلا َدَتححأاولاَقَو (9) كِلَع ٌعِسَو هنأ ك كا طل

 نع ريمسفلاب ىفتكاو .فطعلا ىنعم هيف اظوحلم وأ فانئتسالا ىلع اذه نوكيو واولا نودب (اولاق) : :خكرفو. .ماشلا لهأ فحصم ادع فحاصملا عيمج يف ةموسرم

 1 :ىلاعت هلوق نوم نك هل ل لوفي اَمَنِإَف اَأ حْهَصَق اَذِإَو ضال تاومستلا ٌعيِرَب ل[ .ماشلا لهأ فحاصم تءاج ةءارقلا هذه ىلعو «واولاب طبرلا

 ؛هلبق امع اًعطقنم مالكلا لعجف «فانئتسالا ىلع عفرلاب (ٌنوكيف نك) :ئرق «1/ : رفاغ ل" : 00 ميرم 5١« : لحنلا «5ا/ : نارمع لآ يفو ءانه # نويت

 نكح ) : ىركفار .يربطلا هراتخا ام ىلع (لوقي) ىلع فطعلا ىلع وأ (نوكي وهف) :يأ «هيوبيس ىلإ ّيِزعو «فانئتسالا ىلع عفرو «ىنعملا يف اًباوج نوكي نأ عنتما دقو

 نوكي امنإ كلذ نأل ؛يقيقحلا رمألا باوج هنأ ىلع هبصن حصي الو ؛يقيقحلا رمألاب اًهبشم رمألا ظفلب ءاج دق هنأل (نك) ظفل ىلع باوج هنأ ىلع بصنلاب (نوكيف

 نيب فالتخا نم دبالف نكي نكي نإ يملا عدا كلذ طم ياو .كمركأ ينتأت نإ : نعمل ذ] (ةكليركاف ىت 1 :وحن ءازجو طرش امهنم مظتني نيلعف ىلع

 الو :ىلاعت هلوق * ميحجلا بح ل نع لَكَ الو ]١[98 .هتاقلعتم نم ءيش يف وأ .هسفن يف لعفلا ىلإ ةبسنلاب امإو ؛لعافلا ىلإ ةبسنلاب امإ ؛ءازجلاو طرشلا

 .غالجلا الإ كييلع نإ «كببلإ سيل كلذ نأل ءاونمؤي مل مهل ام رافكلا نع لأست ال كنأ كلذ ىلع ىنعملاو «فانئتسالا ىلع كلذو ماللا عفرو ءانلا مضب (ٌلأسُن الو) :ئرق 4 لَكَ

 اا اول او لارا دلال 0 :ئرفو

 ودي نأ بحي مكِيأ" :355 هللا لوَسَر لاق : :ةراجت نم ريخ نآرقلا نم نيتيآ ملعت .ُيِراَحْبلا ُهاَوَر "هملعو نآرقلا ملعت نم مكربخ" :305 هللا لوسَر لاق :سانلا ريخ -

 َّ :انلقف ' را ل الو من مس ينك تاكو ارتد ا 53111 1ع راكان تموت نعسان

 ارب تيرعتا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنل امس :



 ؟- .هب لمعلاو هل ربدتلا نم بجي امك هنوؤرقي : 4 ءوتوالي َّقَح ,هتولثبإ# ١7١- .مهنيد : :4 لِما -

 2 ريكذتلا نم مهتّصق هب رّدص ام داعأ :يعاقبلا لاقو «48 :41/ نيتيآلا يف ريسفتلا مدقت -11 5
 دم ََتبا## ١١5- .اهتصالخو اهلمجم يأ .ةصقلا ةكلذف كلذ نأ ملعيل ءمقنلا لولح نم ريذحتلاو «معنلاب

 ل َكاَمِألاَنِم ١ - اهب مايقلاب هللا هرمأ يتلا مالسإلا عئارش اهنإ ليقو - اهيف فلتخا :# تبكي هربتخا :4 هْيَررسِهَِإ
 22500007 ةاليَوحمتوُلْيَب لكلا من 00 4 ر5 نمو هيدهب ىدتهيو .هب متؤي :4 اَماَمإ نهب ىفوو نهلمكأ :4 نهد
 0اس و احلا در ؛ٌدحاو «باثملا»و «ةباثملا» :4 ٌةباَتَمه ١١0- .هيف فلتخاو -انهاه- ةوبنلا «دهعلا» :ليق : ولا وتفاول لس 00ج ريم محك 1 2 دفع لاو ١ 0 يبرد نموت يأ «ماهنتشالا دصفبووأك مدلعلا "باع

 1 يكل لس اروع تن ا ِواَمَّت# هب راجتسا نمل :4اَنَمَآَرأل نورمتعملاو جاجحلا هيلإ عجريو « ماع لك يف ىتؤي عجرملاو

 اهمال بيلا ل شيلا مب | «هقوف موقيل هب ليعامسإ هاتأ رادجلا عفترا امل «ةبعكلا ءانبل هيلع موقي ناك يذلا رجحلا وه :4 مسه
 5 00 حم رلإأ انرمأ :* ادهَحَو# .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع انديس هلقن مث ؛ةبعكلا رادجب ًاقصلم ناكو
 22 َيَنَتاَت 7 مه :ليفو ل :4 َنيِمِباَطِ» .ريهطتلا ىّمسم هيلع قدصي ام لكو .كرشلاو تافآلا نم :# ارّهط#

71 . 

 كَ 0 00 0 و مينا يلا يو ديلا هيف نيرواحجم تيبللا للا «نيميقملا :* َنيِفكَعْلاَو ءابرغلا

 :(رارطضالا» ىنعم :4 35ه أمثل هتايح يف هقزر : فا 107 ةالصلا لهأ :# دوجّسلا

 «.. از رسم ةرئلا 107 ةرقلا 071005:
 ميو هسلا نم لكف .رصبلاو عمسلا ةفص نيب. هللا نرقي اب ام ار 0 :عيمسل سلا هنن[ 4 سا ىنعم ]١7[ ا 1 5 7 7 200

 0 ولا 3 . ظ 5 1 9 .: ' أنك 2 4 تا ” نمي ل مسمسحع عل ةهةعمس فلا زطاخ 6 6ك || ميوعحعت لاف «ةنطابلاو

 00 0 لعب كت أونا[
 أو نفي

0 0: 

 ينال

 6 مج ةعم دلس اح

0 

 1 ول وع وم بهو : كا 5 هيلع ١ 6-5 : و تو ل نأكو ءاهتلعو اهّرس ساهم

 وو

 : ل 22 ون ىل لطاعت 24 1 ا ءاوس ه6 هول 1 كلو ليف .كبحع ءبلاو "0 همم ااأامرب 2 )0 رأ ل |

 قا امم ةنراغألا ؟ىلطاع 0 يفحلا ,ةنطابلاو رهاظلا تاو صألا ع ءيمجل 4
 | زج 0 7 4 ُة

 5 ِِ 8 يفك 5000 00 6 0 . 1 01 دو © للاب ىولع را 5 0 ولابو ءن“

 كلل هلك هللا لو سر لاق و :قازرلا دبع لاق 0 2 :لاعت هلوق ظ
 نبا قييرط.نم ريرج نبا جرخأو .لسرم .هللا هافوت ىتح امهركذ امف 4 ريحت بأ ْنَعلَكدن الو ارِذَتو ايِثَب يحلب َكْلَسَرَأ اَنِإ ) :تلزتف ؟؟ي 3 ١

 نبا نع ىلعثلا جرخأ .ةيآلا ( ْئَضَر نو ) :ىلاعت هلوق ]١١١[ .اًضيأ لسرم «ةلرنف ؟(ئاؤتأ قيأل" :موي تاذ لاق هِي ىبلا نأ مصاع يبأ نب ةواد ينربحتأ لاق. جيرج

 مهنيد ىلع مهقفاوي نأ اوسيأو ؛مهيلع كلذ قش ش ةبعكلا ىلإ ةلبقلا هللا فرص اًملف « «مهتلبق ىلإ كك لك ينلا يلصي نأ نوجري اوناك نارجن ىراصنو ةئيدملا دوهي ّنِإ) :لاق سابع

 .ثالث يف يبر تقفاو :لاق رمع نع هريغو يراخبلا ىور ( انو يّ ةَتم َتيبآَلَمَج دِإَو) :ىلاعت هلوق [١؟5] .ةيآلا ( َرَصَتلَأ ال لو ئَضَرت نأ 0 تاداوو

 ناو كافور اح رحل ءانج نر كرس :تلقو ( ْلَصُم َرتِهََبِإ ِماَقَم نم اوُدَحَأَو) : تلتف ؛ىلصم ميهاربإ ماقم نم انذخُنا ول هللا لوسر اي :: 'غ
 'ء .تلزنف ( َّنْكَسَم اريح اَميوزَأ هدب دين َنكَفْلَط نإ ةُيرمَع) :نمل تلقف ةرْيعلا يف هؤاسن كي هللا لوسر ىلع عمتجاو «تاجلا ةيآ كرت دع

 كوك مَ 1156 ةرقبلا]4 مليلا سي لكان دقي ذي مههوْمَأ كسبنا نيكو 1: ةرقبلا] 4ر ولان كج ىلا دعب مهو تبا نيلَو ل 5 ٠
 ؛4 ىِذَلَأ !> اهيف ءاج يتلا ةديحولا ىلوألا ةرقبلا ةيآ يف .[””7 : دعرلا] «ِاعلاَنِم َكءاَجاَمَدَعَب مه ءاوْهَأ تحب ِنِيَلَو » ء[١1 : نارمع لآ] 4 إِعْلآ َنِم كءاَجاَم ِدَعِب نم ِهيِف
 ظفل ناكف « ؛ملع كلذ ءارو سيلو هللا مالك نآرقلا نأو ؛مالسإلا هللا نيد نأ :هانعمو هللا ىده ىدهلا نأبو «هتافصو هللاب ملع وه اهيف هيلإ راشملا ملعلا نأل

 نم ردينك نم ليلق كاكلذو «ةتدكلا يه هللا ةلبق نآب ملعلا نم كءاج انااعب رم :ىنعملا نآل ام ]ف ةيناثلا ةرقبلا ةيآ يف لعجو «غلبأ فيرعتلا يف هنأل بسنأ 4 ىَِلَأ
 دزي ملو «4اَم ه١ ظفلب ربعف 4 يلِجْلا تم كءآحج امد َدَعَب  دعرلا ةيآ يف ءاجو «ةلبقلاب ملعلا هيف كءاج يذلا تقولا نم :مالكلا ريدقت نآل ؛ © ْنَمْإَؤ هعم تديزو «ملعلا
 ام دَكَب ْنَم » نارمع لآ ةيآ يف ام ةلبقلا ىنعم نم بيرقو «تقؤم ريغ هنأل « ه4 دع درب لو كورلا رساتصك ناكت نارقلا كل لا 010

 نم اذهو «ةرقبلاب نيترم ةيآلا ترركت ١77[. «51/ : ةرقبلا] 4َنيِمِلَعْلا َلَع دْكعلَصَف ّْيَأَو ْكَكَع ثنعنأ ولأ مَعَ أوردذأ ليِهَرَسِإ نبي /ا>[71١١] .4 ملِْلا ص
 آو ةَعَفَس اهني ُلَبَقُي الو اًعِيَس سفن نع سفن ىرح ال اَمْوَيأوفَتأَو ف ٠١1[ م ل د 1 كسرت

 مدق ١77[. :ةرقبلا] 4َنورَصْني مهل 1237 دع اهم ُلبَب اَلَو انيس سيت نع سنت ىري ال اَمْوي أوقّتآَو ٠> 211 : ةرقبلا] 4 َنوُرَصنُي هالو ُلذَع اهتم ُدَحْوُي
 مانصألا نأو .مهل عفشت مهءابآ نأ اومعز نم عمطل اًعطق ةع ةعافشلا مدق امنإو «ةعافشلا رخأو ةيناثلا ةيالا يف لدعلا مدقو .لدعلا رخأو كرر رمال

 0 ا ا اوبل دب حالا صامتا كان يقص سمار لش يول وزع ل ا لا

 دب رهطو 8011165 : ةرقبلا] 4 َنيِفككَملاَو َنيِفيطلِل تب ارهَط نأ 1 2/1 7 دك[ ةركمللا ةروكس ركظنا : كج لود اهيف اّمدقم لوبقلا ظفل نوكيل ىرخألا
 ُ <كريفب تينياطل» امهنع هللا يضر سابع نبا لاق 4 تييبآَملاَو يِفيآَطِلإ» اهيف ءاج كلذلو ةبعكلا ءانب دعب جحلا ةيآ يف رمألا 1 جحلا] 4 تيباقلاو سنياَط
 1 َنهَسَتأَف تملك هير متهِإ َكَتنَأ ذِإَو 98 ١7[ 4] .ةرماع تراص امدعب :يأ ءاهب نيميقملا : يأ 4 ترييِباَقلاو ٠) «ةكم لهأ ريغ نم تيبلاب
 فلأو ءاهلا حتفب (ماّماربإ) :ئرقو . .اهدعب ءايو ءاهلا رسكب (ميهاربإ) :ئرق «ةنيعملا اهعضاوم يف 4 هربا :ىلاعت هلوق 46 َنيِمِلَظلأ ىدَهَع ُلاَتي اَلَلاَّف ّقَيَرُد نِمَو
 لع ءاخلا رسكب (اوذختاو) :ئرق 4 أوُدِحَأَو :ىلاعت هلوق # ْلمَصُم مهب ماََم نم أوج انمأَو ساد بتم تنل لَمج ْذِإَو 2[ 1 .ةيماش ةغل يهو اهدعب
 اوذختاو :انلقو ءلوألا ىلع ميهاربإل ىلاعت هللا لاقو :يأ .فوذحم لوقل اًلومعم نوكيف امهيلعو «هتمأو ِ# انيبن :ليقو .هتيرذو ميهاربإ :ليق كلذب رومأملاو ءرمألا
 .(ذإ) رامضإ عم 6# اَنْ ةَباَتم َتْيبلَأامْلَعَج ذو :ىلاعت هلوق ىلع فوطعم وهو .رابخإلا هب ديرأ «يضام لعف هنأ ىلع ءاخلا حتفب (اوذَخستاو) : :ئرقو .يناثلا ىلع
 عبرأو ؛ثالث نم هل ريخ ثالثو «نوتقان نم هل ربخ لجو َرَع هللا باتك نم نيتيآ ارقبف وأ ؛ملعتيف دجسملا ىلإ مدح دعب الفل: :لاق ءكلذ بحن انلك هللا لوسر ايد
 - ىلصت نأ نم ريخ هللا باتك نم ةيآ ملعتف ودغت نأل رد ابأ اي" :ِهكلَع هللا لوسَر لاق : :نآرقلا نم ةيآ ملعت رجأ . .ُمِلِسُم ُهاَوَر 'لبإلا نم نهدادعأ نمو «عبرأ نم هل ريخ

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا ب بايسأ خذ



 1 وا

 22ه 927 099 2 54 ١
 هيلع مدآ ناينب نم تناك اهنإ :ليقو .ةدعاق عمج ندا :ليقو ءساسألا يه :# َدِعاَوَمْلال - ١ ظ 00 3 3 9 بلاد 2 3 ةمادمت“ فا“ 2 2 24 250 601 3 2 -

 1 امو هملاعم :جحلا كسانم :4[كياَنَمس ١18- .امهلمع لوبق امهبر الأس :4 ًاَنِمّلَمَتَلا مالسلا 0 للاب لمَمْسإَوِتبْلَنَدِاََصاَِرَعَب
 («كسانملا» تيمسو ءرش وأ ريخب هفلأيو لجرلا هداتعي يذلا عضوملا :«كسنملا» لصأو .هّلل هيف : ساد والا © زيا ٌعيمَسلاَسَكَئي١

 .هبر ةدابع يف هددرتل «كسانلا» يمسو ؛ربلا لامعأو جحلاب اهيلع ددرتيامل؛كلذب 0 آتلَعْبيواكِساَتم ابرَأَو كل هسة ير نو

 هقفلا يه :ليقو .لمعلاو لوقلا يف ةباصإلا :4 َةَمكِلاَو# نآرقلا :* َبنِكْلَاْم ُهُمِلَمْيَوظ ١١9- ل

 .ءيش هزجعي ال يذلا بلاغلا :# ٌرِرَمْلأ# .ريهطتلا :«ةيكزتلا» ىنعم * ميكرو ةنسلاو 37
 اوس هس كصْباَواَعَم 0 محراب 4 وتلا تن َكَنِإ 0

 ل كولا ل معاويه

 : 8 0 2-0 | نع َْرَْسَو 2 ْميِكَل انزع تكن يكب يف اوعدتباو ءاهنع ريغو ىراصنلاو دوهيلا تبغر «هنيد :# َرتِهَر :إةَلَيْنَع ضرب نَمَو - 0 0 مر سم ع < مس جا 2 7
 .هانرتخا :# ُهَئِيَمطَصَأ# .رسخو نبغو لهج :# َهِْفَس .ىلاعت هللا بتك فيرحتب ةينارصنلاو ةيدوهيلا 02 ديك مكبر و
 .مكل هراتخا يأ :4 َنيِدلأمُكَل ّيطضأ» -1” .هللا ةدابع ىلع تبئاو صلخأ :4 َمْسَأأ ١- 0 يدل فُةَِبَملضََِمَ ةئقئةيَس صالتي ١
 نيكل كلع ىأ 4 كو م رشا َنوُمَص الث هسفن هفّس نم الإ اهنع بغري ال يتلا هتّلم :دارملاو ْ 8

 اوبسن يذلا ىراصنلاو دوهيلل باطخملا :4 هاد َمُتك مَآ 8 -15 .مكبرب نظلا نونسحم «ميوقلا 1

 متملعو بوقعي مهتدهشأ :لاقو مهيلع هللا ٌدرف «ةينارصنلاو ةيدوهيلا ىلع مهنأ هينب ىإو ميهاربإ ىلإ 0
 .دهاش عمج :ءادهشلاو .نورتفي لب ؟.اودهشت مل مأ ؟ملع نع كلذ نوعّتف هينب هب ىصوأ امم 0

 .تنضم :4 ت12 »8 ١ 21525 1 ككل يعطل 0

 1س

 اهيناعم ةميظعلا ءامس ألا هذه نب 0 .رداقلا ريدفلا رس علا ٠ 00 يار مسا يعم 3 كَ ريع ري 5

 طظعلا هلل ةلماك اهلك ةثالغلا : ةزعل يناعمف 2 زعلا لماش «ةرده ةلا ويظع .ةوقلا .اماك 00 راقتم 0 ب
 1 0 اوي وملا هد 0 2 راح 0 ا ا وو ر عا حو 16

 ةوق كم ىلإ لسيسخس  ءيإن ال صداع لا ميظن ١ 0 8 -03 ]-9880,
 فرم

 تلح | هفص ؛ 0 يهوو « تملا يوقلا هئامسأ ن 1 يلع لالة 1 7

 تاكعلاا هلك لو كا لإ ا كاف تان يح ه هنإف عانتمالا ةرع
 . ١ - - 6 1 ١ 5 3 -_ م 1 0

 عناملا 0 5 لا راضلاو ِ (4هي ونعفقئلم هعم 9 )» و صر 1 5 . 1 3 ب 00 0 0 انج نا نخبر

 7 هن دار هل مك اجلا كف مص كف ضخ 0 :ن ال ,هديب تاقولخملا ىصاون عيمجف «هتدا

 مسالا اذه ِق لخد ل لامكتلا تافص ماجلا وه : 20 هللا هللا مس كااتتما 1 ١

 ىلعلا تافصلاو و ىنسحلا ماامهطترجألا عيمجل عم أح احلل 5 نأو .((هلإلا)) 0 2( هّللا)) نأ ح هك خلا

 يف لاق هللا 00 امش اقف 0 ا 0 و ةملس هيخأ يبا اعد مالس نب هّللا دبع ّنأ ىور .ةيع نباةلاقا الا ك3 0

 ظ 00و | كلو نما كنعان ىنإب .ةاروتلا
 ا ف 4 اما دليم :ىلاعت هلوق .[1 5 : ميهاربإ] © اما َدَلَبلَا اذه ٌلَعَجأ ِتَر ْميِهرَبِإ لاَ َدِإَو » كالت 1 ةرفدإلل 4نياءادَب ادق لل تر مست لَ إو الا د

 هحضوي عبات هل نوكي نأ دصقي مل ةرقبلا ةيآ يف ةراشإلا مسا :رخآ لوق .ةبعكلا ءانب دعب ميهاربإ ةيآ يف © اَِمِاَء َدَلَبْلا اظو «ةكم رمعت نأ لبقو ةبعكلا ءانب لبق ةرقبلا

 َىَتْب اًرهط نأ 9 :هلوقو 1١75« : ةرقبلا] <انَمَأَو ساني ةباَتَم َتَيبلَآاَنَلَعَج دوم :هلوقك هلبق عقاولاب ًءافتكا هسنج نّيبملا عباتلا ىلإ رقتفم ريغ حضاو هنآل ههنّيبيو

 ام ىلع اًدئاز اًنايب زرحيل نكي مل ةراشإلا مسا ىلع ىرجو ماللاو فلألاب دلب ظفل فّرعت ولو «دلبلا فيرعت هنم لصاح تيبلا فيرعتو ١7[« 5 : ةرقبلا]4 َنيِقِبَطل
 ةراشإلا مسال موقي ام اهيف مدقتي ملف ميهاربإ ةروس ةيآاّمأو ,دوصقملا يف غلبأو زاجيو اال زرحأ وه ام ىلع مالكلا دروف «راركتلاك نوكي ناك لب «مدقت امم لصحت

 جرا ف مالكلا نمو ؛ةراشإلا ءامشما يف يراحلا دووجشلا لالا ىلا 015000039003

 ةمكجلاو بتتكلا َمُهمْلَعيَوا» ]١14[ .نيتيآلا يف ىنعملل اًلكاشم ظفللا ءاجف «دلبللف ة ةرقبلا ةيآ يف ءاعدلا اًّمأو «ةيكم ةيآلاو تيبلل ءاعدلا ميهاربإ ةيآ يفف «ءاعد

 علا يلو رمل 157 .٠ هلا 16 نا ةرقبلا] " ميلعتلا ىلع ةيكزتلا " ميدقتب عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا ١74[ : ةرقبلا] 4 ميكرو

 اهم دوصقملاف نآرقلا عضاوم يقاب اّمأو «ةيكزتلا لوصح يف ببسلا هنأل الوأ ميلعتلا ركذ ءاجف «ةيرذلا كلتل ءاعد ةيآلاو «ميهاربإ ةيرذ يف لالضلا دوجو لبق تناك

 تو يلاقلا يذلا لالضلا ركذ هدعب نوكيل باتكلا ميلعت ركذ رخأف ءليلخلا ميهاربإ ةوعد كان دال ةمآلا هذه ىلع هناحبس للوملا نانتما ركذ

 «ىلوألاب دهعلا برق عم نيترم ةيآلا هذه ترركت ١5117[. : علا بلك رت 1 اك كلو تكلم كل تلح دم هم ك2 21
 ةيصولاو غيلبتلا نم مهيلع ام اوّدأ كتلوأ نأ عمو هبوقعيوتميهاربب ل «.سر يذلا السالا نيد نم وقل ماسر جرت ترو والان

 وأ اًدوه اوناك هدعب ركذ نمو ميهاربإ نأ نم هوعدا امل اًيفن تدروف ةيناثلا ةيآلا اًّمأو «هلابو مكيلع دوعي ام مهومتفلاخ امب مثإلاو رزولا نم مكلو .كلذ رجأ مهلف

 .هنم ءاءرب مه نيذلا رصنتلاو دوهتلا نم مهيلع متيرتفا امو مهتفلاخم مث ؛إ مكيلعو ؛مالسإلا نيد نم هب اونيدت امب اوزاف كئلوأ نأ :هانعمو «ءىراصن

 هللا نالأ هبلق هلل - هللا ليلخ - عيهاربإ نالأ امل /١71[. :رديا] يلا عيش تأكل كلاي ليتنا تلا ةمالا م 01
 ءاتلا ديدشتو ميملا حتفب (هعتمأف) :ئرق ُهعتماك 7 :ىلاعت هلوق 6 يملا نيران ِتاَذَع د لإ :ةرطضأ مث اليد كم اق لك نَعو ولك[ .هيمدق تحت رخصلا

 يف قزرلاب رافكلا عتميس هنأ ىلاعت هللا ربخي :ىنعملاو .ة ا ا :ئرقو .فيعضتلاب يدعتملا (عّتم) عراضم

 .ريصملا سئبو رانلا مهاوأم نوكي كلذ دعب لاق مث ءاليلق اًعاتمو اًميعن ربتعي اًديأ عطقني ال يذلا ةرخآلا رادلا ميعنب سبق ام اذإ هنودجي يذلا ميعنلا اذهو ايندلا
 افلا ها كلا ردك :ئرق .ءاج ثيح (ينِرأ) اهلثمو (انرأ) :لاعت ةلوق +( ال2 تر اكس امانا كل ةَمِلَسُم هم اكيَيَرَد نِمَو كل شم ناك 1

 :ىلاعت هلوق 6 َنيِيلَأ ْمُكَل ّقطضأ هلأ َّنِإ َنِبَِي ُبوُفْعَيَو هب ُمسِهْزِإ هب َْصَوَو 38 ١171[ .انملع (انرأ) ىنعمو .تاغل اهلكو ءاهسالتخاب :ئرق امك ءاهناكسإب :ئرقو
 ةيناثلا ناكسإو «نيواولا نيب ةحوتفم ةزمبم (ىصوأو) :ئرقو . .قارعلا لهأ فحصم اهيلعو ءفيعضتلاب ىّدعم زم» ريغ نم ديدشتلاب (ىّصوو) :ئرق# َضَوَو ©

 يل ال فلل ل ااا

 ىف ناطفلا أور ”تلبلت م [ اون هَل ناك لجو زع هللا باتك نم ةيآ ملع نم" :هَللع هللا لَوُسَر لآق :نآرقلا نم ةبآ ملع نم رجأ . .هنسحو ةجام نبا ُهاَوَر 'ةعكر ةئام -
 - نآرقلا لهأ" : لاق ؟هللا لوسر اي مه نم ليق "سانلا نم نيلهأ هلل نإ" :ِهلص هللا لَوَسَر لاق ساحر هاورمأ طي ارقاوادالا .ينابلألا هححصو هخويش نع هثيدح

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا



 بك م رس حم سك جرم

 ْوَأ اًروه َناَكَنَم الإ َةَنَجْلا َلُخْدَي نلإ» مهلوق ريظن اذه :4 أوُدَتْمَت نيَردَصت وأ اًدوُه أبوك أو اولاكر حان

 :ليقو .ءيش لك نم ميقتسملا :(فينحلا» :4 انين ١١[ :ةرقبلا]# َمُهّيِن ؛ ءامآ تكللت رس

 .مالسإلا نيد ىلع ةيفينحلا قلطتو .قحلا نيدلا ىلإ ةلطابلا نايدألا نع ًالئام 5 «لئاملا :فينحلا

 أربتنو «نييبنلا ضعب لوتن ال :# ٌقَّرَفَن الإ" الجر رشع انثا .هتوخإو فسوي :# ٍاَبْسَدْلاو## - 5

 اوقذص نإ :4 وي َمدَماَءآَم لوي أما َنإَفم - /١1 .ىراصنلاو دوهيلا تلعف امك ءضعب نم

 1 جا يلا ورا ديب ارت لف وقفا كم از لوريال ني تضر ةقدلا كتدصت يس
 عا 15 ءاءام لقرب اوتماءْنإَ . .هّللا نيد :ليق :# و هللا ةْعْبِص 1 .ةيراحمو ةعزانمو قارف يف : ٍقاَِش ىو .هب متنمأ املثم هللاب

 0 ديم 29 ىللا ةرطف ةلملا هذهف ؛مهنورصنُيو مهءانبأ نودّرهي ىراصنلاو دوهيلا تناك ذإ ؛هللا ةرطف :ليقو
| 1 
 7 3 متصلا 2 ا :ةغبص نيدلا يمسو :ليق

 و ا 6-5 .هّللا نيد يف اننولداجتأ :4 هللا ىف اًستوُجاَحنَأ لك 3 - 9 .نوعضاخ :# نودع .هريغو بوثلا يف

 و د 1ع .ىراصن وأ اذوهي اونوكي م ءالؤه نأ ومعي مهنأل ممل مذلا ديري :4دهحََتكَو
 ١ مآ 7 نوم لزم هل نكح و مُكللمْعَأ مُحَلَواََْمَعأ انو .تلمعو تفلسأ كا

4 0 : 577 
 سر وتو ىولكيس) و ليعلمَسإ ومكه ل 2 ط طيحمر 2 عمسلا ن 7 لك ل صبلاو عمسل || ةم فص نيب هللا نر كود 5 ا ١ اريثك 0 1

 دسم سدر 2ع 5 هك ع سام 1 2 5

 دم مم او ما تاكا 3 م اعلا يفام ل 11 اس الا عيمب سلاف

 دي مع
 35 م 0 م سد 2-هل هل 0 2 : تت سَ ', 0 10 5 ا 0

 هل اموولل 7 ا 1 ب 2 0 لى : 1 هك 3 0 | ع نمو 3 0 «تاوصألا هيلع لع ل تال 0 لح او توص هيدل اهم اك ءاهنلعو وا قرم ساهع 0 ب تأ و وص الا نم ىفسل او ى ولع ا

 70704 ذحب مر 8 د 7 وول حا ”«خحب نيو "او و . وم سى 0 ْ (1١١ س 1
 2 ا 0 2 9 ١ 76 61 اذ 7 4 0 :ناعون ىلاعت هعمسو ءاوس هكا هذئنع ةينالعل العلاو رسل لاو 00 .كيعبل عبلاو واهب هم :. امري رمل ل لاو طن م

 سادس  مأ|

50 

 د

 7 0 وَعتْداَلَو رسام ْكَلَوم عونلا .اهب املا هتطاحإو هةّيلجلاو ةّيفخلا ةنطابلاو ةرهاظلا تاوم
 1 عا |[ 00 ١ ٠

 نايا هن يح يومي تي ء6قلا ب يعاب اه هل اج جو 5 .مهبيثيو مد هببجيف بف نيدباعلاو نيعشلاو نيس هلم ف ا مهحلا ؟”:مقمك #ةسصقحل ريب سعي يبوس عي يرحب 7” م "م1777 حج" يل

 ملاعلابو .تانكمملاو «تاليحتسملاو «تابجاولابو «نالعإلاو رارس لاو ؛نطاوبلا رهاولاب هملع طاحأ
 1 ةفايفألا| نم ءيش هيلع : هيلع ىفخي الف « .ليتتسلاو :

 ىدتشل ام لَك ينلل ايروص نبا لاق :لاق 00 يبا نبا جرخأ .ةيآلا ؛
 .1 وس _ نرنصَت وأ اًروه أاووحأ اولاَقَو ) : :مهيف هّللا لزنأف كلذ لثم ىراصّتلا 0 ع 8

 2 سس 3
 مهجر نم وسبل قوأ 1 2 م 6 توفت ىحسإو لمعت كرإ َكإ َلزنَأ امو انَيلِإ لزنأ امو هللا سا اس كي 2 ام ل و 217 1 2 1170 7
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 د

 ل
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 ايانعب كا 8 0

 تما انو» [1]
 © َمِهَيَر 1 0 ترو نس سوم نراك لاك ل0 كك تيوهعدو قحس قحسإو َليِعلَمْسِإَو ميِهَربِ َلَع َلِزْنَأ آمَو اًمَيِلَع زناامو ما لق 3 ء[ 15 : ةرقبلا] ا ص رول عجل هرج < 7-2 هت 0 تا و

 يم مهممأ ىلإو ءاينلا ىلإ ةيهنم ةيوامسلا بتكلاو «ءيشلا ىلإ ءاهتالل 4 كِإ اف نأل 4 َكِإ َكِزَنأ موا انآ لإ َلِزنأ امو 9“ : ةرقبلا ةيآ ىف 0 امك : ناتعلا)
 ةلزنم بتكلا نآل «ءايبنألاب صتخم اذهو «قوفلا بناجب ةصتخمف © مَع ء» اًمأو 04 َكِإظ الإ حصي ملف« ا :ىلاعت هلوقل ةم را اعل
 لآ يف "يتوأ" فذح .# َمِهْبَر نم َنوُيَيلا قو آَمَو 8 .هلمأتف 4 جلع 9و هب ؛ قيلي يذلا ناكف «هتمأ نود ف يبنلاب صتخم اذه و «4 لقط نارمع لآ ةيآ ينو ؛مهيلع
 فذح يف :رخآ لوق .اهرركف اهركذي مل كانه امنيب ءاهرركي ملف 4 مكحتدتا# آمل نيل َقَعِس هللا َدَحَأ ْدإَو :ليلق لبق نارمع لآ يف درو نييبنلا ءاتيإ نأل ,نارمع
 2217 فروق سدا كرت ل ارسل كلل ل ةرقبلا يف رمألا :نارمع لآ نم .4 َقوأ امو
 باطخلا يدابب ىرخألا ةروسلا يف رمألا هيجوت ناك املو .4 ويب َقوأ آَمَو :اولاقف ءمهداقتعا تيبثتو مهماقم ديكأت عمجلاب مهن ار و ا حل
 .لسرلا نم دحأ نيب قيرفتلا نع اًماقمو الاح ب لوسرلا هزنتل ديكأتلا مدع هبسان ميمعتلا عق ةو كلذ دعبو دي هب اًصاخ 4 نط :هلوق نم
 ؛ىلوألاب دهعلا برق عم نيترم ةيآلا هذه ترركت 5١ ١[. 0317 5 : ةرقبلا] 4 تومي أوناكامَح َنوُلَكف الو تدك 7 سك اج ته مل ْتَلَح ده دم كري 2
 ةيصولاو غيلبتلا نم مهيلع ام اوّدأ كئلوأ نأ :هانعمو ءبوقعيو ميهاربإ هب هللا ىصو يذلا مالسإلا نيد نم هوفن ام تابثإل اًريرقت تدرو لوألا ةيآلا نأل كلذو
 وأ اًدوه اوناك هدعب ركُذ نمو ميهاربإ نأ نم هوعدا امل اًيفن تدروف ةيناثلا ةيآلا اّمأو .هلابو مكيلع دوعي ام مهومتفلاخ امب مثإلاو رزولا نم مكلو ؛كلذ رجأ مهلف

 هن عازب هت نانا ةصيتلا ولدوا نم متيتاع ع فاك اح مل ل ا :هانعمو «ىراصن

 4 اّنلا َلَع ءاَدبش اوُبوَُيَو َدكَدلع اًديهَش لولا نويل اًذنه ىفو ف ١[« 47 :ة رب تقللا] 4 اًَديِهَّس ْمُكَيَلَع ُلوُسرلا َنوُكَيَو سائلا َكَع َءاَدهش أووكَنَل 914
 يهف اهيلع لوسرلا ةداهش اّمأ ءممألا ىلع ةدهاش اهخوكو «ةمألا ةلادع ريرقتل اهب قوسملا مالكلا نأل ؛ةرقبلاب لوسرلا ةداهش ىلع ةمألا ةداهش تمدق .[1 : جحلا]
 نيابتل ءلوسرلا ةداهش ىلع ةمألا ةداهش تمدق امل كلذ الولو ءاهل ةعبات ةيكزتلاو ءلصأ يه ذإ ءاهسفن ةداهشلا ءادأ دعب نوكت ةيكزتلاو ءاهتداهش لوبقل اهل ةيكزت
 ام اهغلب هنأب هتمأ ىلع لوسرلا دهشي نأ اهانعم نأل كلذو «ةمألا ةداهش ىلع لوسرلا ةداهش ميدقتب لصألا ىلع اهيف بيترتلا ءاج دقف جحلا ةروس اّمأو «نيتلزنملا
 ا ير يدايتل طر ل يبا ا ل ريل يي

 ولوَمَت مآ 39 :ىلاعت هلوق * هَل أ لع متنا ْلق رص وأ اًدوُه أَوْ طايَسالاو جروذعيو كوحسإو َلِعِبَْسِإَو مسد َنوُلوُعنءَأ 82١41
 59 أ ملغ تأ 20 ا دكار ل دير راسم دع 2 د

 :هلوقو 6 ُأوَدَنْه ها ٍرَف 15 : هلوقو # أَُْماَ َنِإَف 38 : ىلاعت لوق ةقفاوملو ءىراصنلاو دوهيلا ءالؤه نأش يف اًدمحم بطاخملا نوكيو «بيغلاب (نولوقي مأ) :ئئرقو
 ةبيغلا ىلإ باطخلا نم اتافتلا ءايلاب نوكي نأ :زوجيو .ىراصنلاو دوهيلا نع اًرابخإ ةبيغلا ظفلب هلك * ْمُهَكِيِنْكَيَش 9 : هلوقو *6 ٍقاَقِش يف ْمُه امم اوَلونْنإَو

 فاعلا يي دات ا ا
 هب عضي رو اًماوقأ بتاتكلا اذه عفري هللا نإ" :: هللا لوس :ر لاف ةلمدلا ل ارقلا عفر . .ينابلألا هححصو «ةجام نباو مكاحلاو يئاسنلا ها ور "هتصاخو هللا لهأ مه ْ
 ظ 0 ىحوي ال هنأ ريغ هيبنج نيب ةوبنلا جردتسا دقف -هظفح يأ- نآرقلا أرق نم" :ةل هللا لوُسَر لاق :هيبنج نيب ةوبنلا د ع ب 5 م ُهاَوَر "نيرخآ

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت 1

 ع
 0 عقلا

2 



 كل ل ل للا
 11 سمر ل ا اك ١  00دم 8132217 س5 ىلا دم دم 3 ذه مسك 4

 مهفرص : : ْمهَلَواَم# نيقفانملاو دوهيلا نم لوقعلاو مالحألا فافخ يأ :# ْءآَهَنَسلأ لويس ١ ١-
 رمأي نأ هناحبس هلف:# ُبِرْعَمْلَاَو ُنِرْئَمْلاهَنَب لُث# .تاّهبلا باذكلا وه هيفسلا نإ :ليقو .مهوحو
 :برعلا مالك يف «طسولا" :* اطَسَو ٌَدَّمأل» ١- + .العو لج هل ةدابعلاو .ءاش ةهج يأ ىلإ هجوتلاب

 لاق .مهلقعأو مهلدعأ يأ 118 :ملقلا ةروس]4 ٍهظَسْوَأَلَأ :ىلاعت لاق .ءيشلا نم ىلعألاو ءرايخلا 8
 طارفإلا نيب نوكي نأ وأ .هسنج سفنأ هنأب امإ ءيشلا يف ريخلاو ّولعلا نوكي دقو :ةيطع نبا ام

 ملل تسلا ل يي الالة

 : انكي لوم يل

 الغ اسوأ 60 مل

 ؛هريغ ذخآو ءرمأ كرات لكل كلذ لاقي : ِهَنَبتَع ّلَع ُتِلَثنَي## .ةهجلا هذه نم رايخ وهف ءريصقتلاو ٠ ََل 0

 :# ملل بلقناو هيبقع ىلع دترا :لاقيف .هذخأف هل ًاكرات ناك يذلا ىلإ هيف ناك امع فرصنا اذإ لل | َنِدَلاَلَع لإ ركل َتَناَكْنِإَو ةَيَبَقَعَلَعْسِلَقَح نسم 0
 نم دسأ يهو ةفأر وذ :4 فو عل .ةالصلا -انهاه- «ناميزلا» 2 كَدمِيِإ عيِضيِل# بيثن يأ ١

 ٌرطَسل لوحو فرصا :# ٍلَوْه# هفرصتو هلوحت :# َكِهَِو بْآَعَت ئَّر ده # ١:4- .ةمحرلا 3
 4 ولا تال .ءاقلتو دصقو وحن :ىنعمب :«ٍدِجْسَمْل 8 ريك نانَم كل كيل 0 2-1

 ناحل مقلب دتق هنوكلا اسم] كالاك تادكلا ما متلعو هلا نبذة وأوامر
 الو ,ةيأ لك مهيف رثؤت ال ءالؤه نإ :يأ :© َتيتأ َنيَلَو #8 ١55- .مهبتك يف هودجو وأ «مهئايبنأ دك

 ةهبشل وأ مهدنع ليلدل قحلا عابتا اوكرتي مل مهنأل كلذو .ناهرب لك مهءاج نإو قحلا ىلإ نوعجري مع 0

 .ي هللا لوسرل باطخلاو مهنيد وأ مهتلبق يأ :4 مُهَءآَوْهَأل .اًدرمتو اًدانع هوكرت لب ؛مهيلع تأرط دل ١ كيتتكلاا فواتح كو (© َنلَتَتع ١
 اهوحنو ةيآلا هذه يفو - ميركلا هيبن بطاخي هناحبس هنكلو ,مهءاوهأ عبتي نل هنأ ملعي ىلاعت هللا نأو مهموم ستاك يئوي#

 وأ هل سيلو «ىلاعت هللا دبع هنأل .يحلإلا باطخلا وأ فيلكتلا ماقم يف ب هنأ ىلع لدي امب - تايآلا نم آوهأ

 .2 هريغ ةيآلا يف دارملاو د 0 يولع حت
 «ميحر ركل نمش رلا :يدعسلا رم صان نب 2 رلا دبع خيش لا 65 ىرأل 1

 ا ا .ةعحرلاب ءبولا فاصتا لع 7
 0 «هدوجو ؛هتحر راثآ نم هلك هذا الاو معنلا ا ل لا فو | :

 نسم ناقتشم نامسا :ميحرلاو نمرلاو .مهي داس اعلا راثأ ن
 ١ "1 نم الر نا كرا ل 0 500 ا 1 0 3 ل 50 ل

 يبأ نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ ينئدح 0 لاو تايآلا نم لوك لإ ( يت ظ
 "امس ق: كيج ِتّلَعَت ئَر دك ) :هّللا لزنأف هللا رمأ رظتني ءامسلا ىلإ رظُنلا رثكيو سدقملا تيب وحن يلص 0 :لاق ء

 فيكو ةلبقلا ىلإ فرصُب نأ لبق انم تام نم ملع انملع ول اندوو ني 1 ٍماَرَْلا دِحْسَمْل 6 مرت هَلْبَق َكَنِسِلونل
 ُلوُمَيَس ) هللا لزنأف ؟اهيلع اوناك يتلا مهتلبق نع مهألو ام ساّنلا نم ءاهفّسلا لاقو . ( مت 0 0 )هللا كز ذاف ءسدقملا تيب َّلْبِق انتالصب
 كك ؟مهيف لوقن ام ردن ملف اولتقو لاجر لّوحت نأ لبق ةلبقلا ىلع تام» :ءاربلا نع نيحيحصلا فو .هوحنب قرط هل 5 3 لا رخخآ ىلإ ) َّنلَأ نب تك

 كرب كلا 0 تك ةرقبلا 14 أعلان كءآج ىلا َدحَب مه ءاوطأ تعبت نيو ١[» 501 (ةيآلا ( ا يطيل هللا نك امو ) :
 0 1 دعرلا] 4 ِِعْلاَنِم كَءاَجاَمَدَعَب مه ءاوهأ َتَحَبَتأ ٍنيَلَو )» ء[ 1١ : نارمع لآ] را 0 ةرقبلا] « يلِل

 هللا مالك نآرقلا نأو ءمالسإلا هللا نيد نأ :ه هانعمو هللا ىده ىدهلا نأبو هتافصو هللاب ملع وه اهيف هيلإ راشملا ملعلا نآل .4 ىِنَل ! اهيف ءاج يتلا ةديحولا ىلوألا

 يه هللا ةلبق نأب ملعلا نم كءاج امدعب نم :ىنعملا نأل «4 مف ةيناثلا ةرقبلا ةيآ يف لعجو «غلبأ فيرعتلا يف هنأل بسنأ «ىِذَلَأ » ظفل ناكف «ملع كلذ ءارو سيلو

 َنِم كَءاَج اَمَدَعَب ف دعرلا ةيآ يف ءاجو «ةلبقلاب ملعلا هيف كءاج يذلا تقولا نم :مالكلا ريدقت نأل .4 ْنيظ هعم تديزو «ملعلا نم ريثك نم ليلق كلذو «ةبعكلا
 ةلبقلا ىنعم نم بيرقو .تقؤم ريغ هنأل © ْنِم )© هيف دزي لو ءلوألا نم اًضعب ناكف نآرقلا :يأ ءمكحلا وه انه ملعلا نأل 4 ْنِم © دزي ملو ام ا ظفلب ربعف 4ِراعل

 ١59.١55 ١95١[. :ةرقبلا] # ِاَرَحْلَا رِجَسَصْلَاَرطَس َكَهجَو ُلَود َتَْجَرَح ُتَيَح َنِمَو ١5 ١54. 881١5١ 5] .© يَلِجْلا تم كَءاحجاَم دعب ْننَم آف نارمع لآ ةيآ يف ام
 ءقحلا عابتاوهو ببسلا نايبل : :ةيناثلاو ِهِدبِللَم هتمألو هل سدقملا تيب لابقتسا خسنب مالعإ :لوالا نأ :باوجلا ؟ترركت اذاملف تارم ثالث ةيآلا هذه ترركت

 رئاسو ءتاهجلاو راطقألاو سانلا رئاس يف مكحلا مومعلو .ةجح مكيلع سانلل نوكي ال نأ وهو «ةلعلاب مالعإ :ةقلاقلاو :كلذل دك وت < حلل كتم ٠ لاك ةلرفل

 لابقتسا يف ديكوتلا ديزم هراركتب دصق وأ «ةبعكلا دهاشي نمب صاخ هنأ وأ ءبونجلا ةهج يهو اهالاو امو ةنيدملا ةهجب صوصخم كلذ نأ ليخت لامتحال «ةنمزألا

 ديكأتلا يف غلاب كلذلف 1١47 : ةرقبلا] © اًهَيِلَعَأو واكل ملف نع ْمُهَلَواَم ا : اولاق امك «رظنلا ء ءاحصا ع اكل ا كاطع اا ا

 ؛ةلبق امهنم لكلو ءىراصنلاو دوهبلا 6 ١[. 564 : ةرقبلا] هلم ملكي تأ آم كت أوت وام يا ْلُكِب بككلا أونوأ َندلأ َتْيَتَأ َنيَلَو ]١45[# :رمآلا راركت

 * ُديِحَت ُتوُدَر ساكلاب هَل نأ كر ْمُكَتَميِإ َعيِضْيِل هلأ َناكاَمَو م 1١571 . مبتلي # : لاق اذهلف «ةدحاو نالطبلا مكح يف اتناك ؛نيتلطاب ناتلبقلا تناك امل نك

 نودب اًرومهم (فَوَو) : :ئرقو .روكشو بورض لجر :نولوقي لامعتسالا يف ريثك وهو لوعف نزو ىلع واو هدعب زمهم (فوؤر) :ئرق عقو ثيح # فور :ىلاعت هلوق
 ا ا أَو ُمِهَيَر نِم ُنَحْلأ هنأ َتوُملَعَت بككلا أونوأ َسِذَلأ ناو 2[ ١ 4 ] لا ل .تاغل اهلكو «ٌلُعَف نزو ىلع اهدعب واو
 موج وجو أولو :هلوق ةبسانمل نونمؤملا بطاخملاو باطخلا ءاتب (نولمعت) :ئرق 4 َنوُلَمْعَي #1 :ىلاعت هلوق # أوُعِبَت امي َداَء َلُِب بككلا أوثوأ َنِذَلا تيت َنَِلَو

 ةات» هلوق يف ةبيغلا نم دحاو قسن ىلع كلذ ءيجمل باتكلا لهأ ىلع دئاع هنأ رهاظلاو «ةبيغلاب (نولمعي) :ئرقو . .تاطخملا لإ ةييغلا د تافتنالا ل هَرطَس

 .هيلع كلذ لمحف ةبيغلا ظفل ىلع ىتأ هلكف 6 مُهنلَبِو عِاَِب تأ آم237» :هلوقو *6 بككلأ أوفوأ َنِذَلا َتيَسأ َنَلَو 9 : هلوقو © َتوُمَلعِت بكل اووأ سل
 ماما ير كار :ةا5 هللا لوَسَر لاق :نآرقلاب ةنجلا يف نآرقلا بحاص دوعص .حيحص دانسإب مكاحلا هاَور -

 2 ةمتسلل ةيضالا وتتم اركإ هللا لالجإ نم نإ" :ةاك هللا لوس َر لاق :نآرقلا ٍلهأ م ءارخإ ! .ينابلألا هححصو يذمّرَتلاو َدْواَدوُبآ ُهاَوَرا 'اهؤ د

 م فيرعتلا 1 عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ل دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ' 2 ىتسحلا ءامسأل

 هل رس رس

 اا ةزع 026 5
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 مر هش تناك كل 100101 1 اان 10
 ميس 0 0 -09- .مهباتك يف هللا لوسر نوفرعي :© .هَوِْرَْيأ# ىراصنلاو دوهيلا :4 تككلا مهتما َنَِلا -7 فه م ةمالمع“ةماع“ةذماغ و

 00 ّىل كلا ا اع
 00 ار ار أ مهلنيتاء َءَنيِذَلأ 7 ينل ةمآل  لضيرعت ةيآلاو هم ياا 2 ينل تاو لكك نم : 0.

 انف ع 2 سقت < رود دل و رو رع م و رب ءا د هذ 0204

 6 يلا 01 4 اييي» ور ل 0 :« لعلي ل 4 كلذ يعل اا تنكر
 0 م 4 و 6ر22

 1 تييقاكأ بدأنا زكقا نا وتلا امتع اوديَكْسأَف لع ٌتيَعنِيَوأل ١16١- .ةحلاصلا لامعألا يهو :4 ترحل ىلإ اوعراسو اورداب 2 هكَسافإل
 : ]رق تجتاح 0 7 هكمذلا كركش .رحب وأ رب يف ءضرألا يحاون نم نطاوملا عيمج يف ةبعكلا ىلإ هجوتلاب رمأ :# َتِجَرَح

 59 ونوح . ارطش كهجو 010 كشويو ءانتلبق يف دمحم انقفاو :دوهيلا لاق لقو . .مهريغو برعلا دوهيلا يف ماع «سانلل» : 5 ا ار 1 مْكَتلَع ساّنلإ نوكيا ٠ .نودشرت :* توُدَتَهَتْوْكلَعو# .مكحلا اذه للع ددعتل 0

 1 ةجح ال .ىلعمب .اننيد ىلإ عجريسو ءانتلبق ىلإ دمحم عجر :شيرق رافك لاقو 0 و
: 

 كهجو لوف تجرح تح نمو فل َنْوُلَمَعَت اَمحِلْفلَعيمَ

 مك َموُجْو أوم رسام تيجو راَرحْلا د يسار طَس | 5 تكلا دارك .عطقنم ءانثتسالا نإ :ليقو !ةلداجملاو ةّجاحْلا يأ .ةضحادلا ةجحلا الإ مكيلع لح هل
 أوُمكط تريلا الهي مُكَِلَع اَنْ اكتم يك 7 «يب اوركشا»و (يل اوركشا» :# ىبًاوُرُكْن ط1 كركعلا رانك ىسسا مث :ةرهبلا

 / ل وقتي يو قوفقلَو وول .ركشلا عم - حصفأو رهشأ «يل»و ل + 0 ٠

 تنين اك © ١ فردص املا "لاك ال را د جرخأ ( َتِْجَرَح ُتْيَح ْنِمَو ) :ىلاعت هلوق ]١5١[
 تكل 0 3 ا .هنيد دمحم ىلع ريحت :ةكم لهأ نم نوكرشملا لاق ٍءسدقملا تيب ىلإ هتالص دعب ةبعكلا وحن للي ىلا

 نتنازل لستر ةستسلبت 2
 00 0 5 ل2 يفةديحولا[١6١ :ةرقبلا] © ٍنَوَسَحآَو مُهَوُسْح الق 9 ]١0١[ .«ةيآلا ( هج َمُكَتِلَع ساّنلِل َنْوْكَي
 نزلا 2 ل ل ت تءاجف «ةلبقلا ليدبت يف تءاج ةرقبلا ةيآ .[ 5 5 ا" : ةدئاملا] * ِن 0 اا لاو
 | © َنِرَصاَمَساَدل ٌةْواَصلَاَوريَصل ايأونيعتسا أوُنَم|َء ةذ- صضعبدترا ىتح «نيقفانملاو دوهيلا نيب فاجرإو طغلو ريثك مالك راص هال فانا ' ينوشخ

 0 ل را حل 20692 ل تر ل ين حي ظحلن انهو «ءاي نودب اتءاجف «ةرقبلا ةيآ لثم اًديدش امهيف ريذحتلا نكي ملف ةدئاملا اتيآ اّمأ ؛ 2-5

 .ربكأ رمألا نوكيو .نآرقلا عيمج يف دشأ ريذحتلا نوكي ءايلا رهظُي امدنعف ءدشأ ريذحتلا نوكي اًريبك لعفلا ناك اذإف «لعفلا بسحب فلتخي ريذحتلا نأ

 .لج و زع نمحر لا يضري -7 .هرسكيو هعمقيو ناطيشلا درطي ١- :ركذلا تارمث نم ١197[. : ةرقبلا] # ِنوُرْمَكَم الو ىل اوُرُكُشأَو كرك ذأ نورد ١7#

 ةباهملا ركاذلا وسكي -/ .قزرلا بلجي -1/ .بلقلاو هجولا روني -1 .ندبلاو بلقلا يوقي -5 .رورسلاو حرفلا بلقلل بلجي - ؛ .بلقلا نع مغلاو مهلا ليزي -
 ثروي ٠١- .هركذب جهليلف لجو زع هللا ةبحم لاني نأ دارأ نمف «ركذلا ماود ةبحملا ببس لعجو اًببس ءيش لكل هللا لعج دقو «ةبحملا ثروي -4 .ةرضنلاو ةوالخلاو

 نوكي لجو زع هلل دبعلا ركذ ردق ىلعف «هللا نم برقلا ثروي ١7- .لج و زع هللا ىلإ عوجرلا يهو ةبانإلا ثروي ١١- .ناسحالا باب يف دبعلا لخدي ىتح ةبقارملا
 ةبيهطا دبعلا ثروي ١- 4 .ةفرعملا نم دادزا ركذلا نم رثكأ (ملكو «ةفرعملا باوبأ نم اًيظع اًباب دبعلل حتفي -17* .هنم هدعب نوكي هللا نع دبعلا ةلفغ ردق ىلعو «هنم هبرق
 ؟ءاملا قراف اذإ كمسلا لاح نوكي فيكف كمسلل ءاملا لثم بلقلل ركذلا :ةيميت نبا لوقي «بلقلا ةايح ثروي - ١7 .دبعلل ىلاعت هللا ركذ ثروي ١60- .لجو زع هبرل

 هوالجو ىوهلاو ةلفغلا بلقلا ًادصو .هتدص نم بلقلا ءالج ثروي ١4- .هتوق نيبو هنيب ليح اذإ مسجلا ةلزنمب راص دبعلا هدقف اذإف حورلاو بلقلا توق ١-

 هديمحتو هحيبستو هلالج نم لجو زع هبر دبعلا هب ركذي ام نأ 7١- .هبر نيبو دبعلا نيب ةشحولا ليزي ١١- .اهبهذيو اياطخلا طحي ١4- .رافغتسالاو ةبوتلاو ركذلا
 ةنيكسلا ليزنت ببس -57 4 .ىلاعت هللا باذع نم يجني -17 .ةدشلا يف هفرع ءاخرلا يف هركذب ىلاعت هللا ىلإ فرعت اذإ دبعلا نأ -77 .ةدشلا دنع هبحاصب ركذي

 وغللا سلاجمو ةكتالملا سلاجم ركذلا سلاجم -77 .لطابلاو شحفلاو بذكلاو ةميمنلاو ةبيغلا نع ناسللا لاغتشا ببس -75 .ةكتالملا فوفحو ةمحرلا نايشغو
 هللا لالظإل ببس ةولخلا يف ءاكبلا عم ركذلا -7 4 .ةمايقلا موي ةرسحلا نم دبعلا نمؤي -1 .هسيلج هب دعسيو هركذب ركاذلا دعسي -71 .نيطايشلا سلاجم ةلفغلاو

 .ةنحلا سارغ - ا .نيلئاسلا يطعي ام لضفأ ركاذلل هللا ءاطعل ببس هب لاغتشالا 7٠- .ربكألا رحلا موي دبعلا ىلاعت
 يف دبعلا ءاقش ببس وه يذلا هنايسن نم نامألا بجوي ىلاعتو كرابت برلا ركذ ماود ٠- 5 .لامعألا نم هريغ ىلع بتري مل هيلع َبَنُر يذلا لضفلاو ءاطعلا -

 يف هل رونو هربق يف هل رونو ايندلا يف ركاذلل رون ركذلا ا ور 1 -5؟0 .هداعمو هشاعم

 عمجي ركذلا -79 .ةيالولا روشنمو ةفئاطلا ةماع قيرطو لوصألا سأر ركذلا -7”/ .لجو زع هللا ركذ الإ هتبلا ءيش اهدسي ال ةقافو ةلخ بلقلا يف -737 .هترخآ

 هيلع اهتتشتو اهتقرفت يف باذعلا لك باذعلاو .هموزعو همومهو هتدارإو هبلق نم دبعلا ىلع قرفت ام عمجيف .بيرقلا دعبيو ديعبلا برقيو عمتجملا قرفيو قرفتملا
 .هبلاطمو هظوظح توف ىلع تارسحلاو نازحألاو مومغلاو مومهلا نم هيلع عمتجا ام قرفيو «هتدارإو همزعو هم»و هبلق عاتجا يف ميعنلاو ةايحلاو هل ءاهطارفناو
 ركذلا - 4١ .هتنس نم هظقويو همون نم بلقلا هبني ركذلا -5 ٠ ...لحمضتو ىشالتتو هنع طقاستت ىتح هرازوأو هاياطخو هبونذ نم هيلع عمتجا ام اًضيأ قرفيو

 ةيعم يهف «ةماعلا ةطاحإلاو ملعلا ةيعم ريغ ةصاخ ةيعم ةيعملا هذهو «هعم هروكذم نم بيرق ركاذلا -57 .نوكلاسلا اهيلإ رم رّمش يتلا لاوحألاو فراعملا رمثت ةرجش
 - يف فيسلاب برضلا لدعيو لجو زع هللا ليبس يف ليخلا ىلع لمحلاو لاومألا ةقفنو باقرلا قتع لدعي ركذلا - - 57 .قيفوتلاو ةرصنلاو ةبحملاو ةيالولاو برقلاب

 اهيلوم هللا :يأ نيلوعفم ىلإ جاتحي لعاف مسا اهدعب ءايو ماللا رسكب (اهيلوم) :ئرق © لوم » :ىلاعت هلوق 4 َتَريَحْلأ أوُفِيَتَس اذ لوم وه ُههِجِو لكِ ل[ 13 ١
 .ةباينلا ىلع عوفرملا رتتسملا ريمضلا امهلوأ نيلوعفم ىلإ جاتحي لوعفم مسا فلأ اهدعب (اهالَوُم) 0 م

 هلوق # َنَوُلَمْحَت مَع ٍلْغلَعب هدا َمَو كير نم نحلل هَنِإَو مارحْلا دِجْسَمْلا َرظَس َكَهِجَو ِلَوَه َتْجَرَح ُثَيَح َنمَو 1١47» 5 لكما راكلا كفل رخ :ناثلاو
 :ىنعملاو ١[« 45 : ةرقبلا]4 ِماَرَحْلا ِدِحَسَمْلا َرَعَس َكَهْجَو ِلَوَه َتَجّرَح ُثَيَح َنِمّو »» :ةيآلا يف هلبق ام قسن ىلع باطخلاب (نولمعت) :ئرق 4 َنْوُنَمْكَت» :ىلاعت
 نوفلاخي نيذلا دوهيلا نع اًرابخإ «ةبيغلا ءايب (نولمعي) :ئرقو .نولمعت امع لفاغب هللا امو ءنونمؤملا اهيأ ة هداضلا ردد دل طخ ا وا ولوف

 .ةلبقلا يف دوهيلا نم كفلاخي نم لمعي امع لفاغب هللا امو «ةالصلا يف مارحلا دجسملا وحن كهجو دمحم اي لو :ريدقتلاو ءٌبّيغ مهو «ةلبقلا يف ٍةِلدَي يبنلا
 6 ةاقتشمو دوجسلاو دجاسملا) ظفل درو امك «نآرقلا يف ةرم (45) (هن ةاقتشمب نيدلا) ظفل درو : يددع زاجعإ # ِماَرَحْلا دِجَسَمْلَا َرطَس َكَهََم ٍلَوها» ]١54[

 ا او ل هتاقتشمب نيدلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .اضيأ ةرم (47)

 بلق يأ - باهإ يف نآرقلا ناك ول" :ِئدَب هللا لوُسَر لاق :رانلا نم ةياقو نآرقلا .َدَواَد وُبَأ هاَوَر نسح "ناطلسلا يذ ا دع واحلا ن اغلا رقما لماع
 5 :ةماركلا جات سبليف «ةلح براي : :لوقيف ةمايقلا موي نآرقلا بحاص ءيبجي" :ة106 هللا لوَسَر لاق :ةماركلا جات وهو تح 0701377 عياد ولا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 ك0

 :# َتولَبَنْلَو #8 - 0 .مكنادبأل مكتدهاشم دنع مهتايحب :# ترورعتت ال نكلو# - ١ 4 و1 كفو هاا زد طعضرإ 210م
 اهبيصي ام: ِتَرَمَتلاَو# .داهجلا يف لتقلاو توملا :# نيقنألاَو# سفنألا صقنب دارملاو ,مكنربتخنل | نكلو“ ءايحأ لب تاوَمأَلل أل يبس ف َلَسَقي نَمِلاولوُعَت 1

 اًمَّصلآ# ١58- .ةمحرو نارفغ :4 مهين نم توَلَص# /١01- .دالوألا توم :ليقو .جئاوحجلا نم 4 لات ضلال © تتش 3

 ا ئاكسلملا ةرخصلا :برعلا دنع (افصلا»و .مرحلا ف نامولعم «ناريغص نالبج :# َةورَمْلاَو 2

 مثإ الف :4 حاَتجاَلَمط .هتابجاوو هكسانمو جحلا رعاشم نم :4 هََِر َبَعَس ني 0 :
 1 ا و :© عّوطت 0

 َنيِذّلَأ َنِإ ا -49 سا 1

 لك يف ةّماع ةيآلاو «#9 دمحم رمأ اومتك نيذلا ىراصنلا نابهرو دوهيلا رابحأ مه :ليق :4 نومحَي : هس عد 8

 موي ىلإ مهريغو نابهرلاو رابحألا ءالؤه لمشتف .هنايب هللا بجوأ ام نايب كرتو قحلا متك نم 5 كوم كج
 اذهب لدتسا :4ُرَنُك ْضوائاَمَو# 1١- هومتكي ملو هللا نم مهءاج ام :4أوََْب -٠15.نيدلا | َنيِذْلاَنِإ 9 ميِلَع واس هَ ا
 يصاعلا نعل كلذكو .ملعي ال ةافولا 7 هلاح نذل نيعم رفاك نعل روج ال هنأ ىلع ءاملعلا ضعب : 7 يتسبب هال هيك

 نم ضعب لاقف ءارارم رمخ براشب يتأ :5 ينلا نأ نيحيحصلا يف امل قافتاب زوجي ال هنإف نيل
 مي :لاقف «هبرشي ام رثكأ ام هللا هنعل :رضح

 نع «ريغصلا يدسلا قيرط نم ةباحصلا يف هدنم نبا جرخأ .ةيآلا ( ُلَسَقِي نمل أوُلوُصَن الَو ) :ىلاعت هلوق [1041 37

 نَمِلاوُلومْناَلَو | تلزن هريغ يفو هيفو «ردبب مامحلا نب ميمت لتق» :لاق سابع نبا نع ؛حلاص 6
 .هفحص يدّسملا نأو 'مامحلا نب ريمُع» هنأ ىلع اوقفتا ميعن وبأ لاق «ةيآلا ( ثوَمآهْلأٍل بس ِفلَحَفِ

 تلق» :لاق ةشئاع نع ةورع نع امهريغو ناخيشلا جرخأ .ةيآلا ( ةَورَملاَواَعَصلأَنِإ) :ىلاعت هلوق ]١5[

 امف ( اَمِهيَكَوطَي نأ ِهَِكَع َحاَتْجالَف َرَمَكَع 0 وأ َتَنبلَآ َجَحْنَمَف دكا كن ةورمْلاَو اَعَصلأ نإ :هللا لوق تيأرأ

 اهتلَّوَأ ام ىلع تناك ول اهنإ ىتخأ نبا اي تلق امسنب :ةشئاع تلاقف ءامهب فوطي ال نأ اًئيش دحأ ىلع ىرأ

 كلل افك علا اول نأ ل اه لعل نم ناكر فينطلا هن ترهل راكترمزسب نا رع راسنا ن5 را :تناك هيلع

 َحاَسْجاَلَم | :هلوق ىلإ ( مَآ اَعَس نم ةَورَمْلاَواَمَصلآَنِإ © ) :هللا لزنأف «ةيلهاجلا يف ةورملاو افصلاب فوطن نأ جرحتت انك انإ هللا لوسر اي :اولاقق هللا لوسر كلذ نع اولأسف

 دعسو «لبج نب ذاعم لأسا :لاق سابع نبا نع ةمركع وأ ديعس قيرط نم متاح يبأ نباو ريرج نبا جرخأ ةيآلا ( نوكيا ) :ىلاعت هلوق ]١54[ .( اَمِهيَصَوَطْيدآِه يَ

 ا ا نوُشْكَينَِنِ ) مهيف هللا لزنأف «مهوربخي نأ اوبأو هايإ مهومتكف ءةاروتلا يف ام ضعب نع دوهي رابحأ نم ارفن ديز نب ةجراخخو هذاعم نب

 4 َمهْيَر دنع اي لب اوم هلأ لبس ي اوم نا َسحح الو » 1154 : ةرقبلا] 4 توُرمَتَم ال كلو ككل لب اسوأ هلأ ل ديس ف ُلَصَُي نسل أوُلوُمَنالَو » ]١[
 0 :ليق امنأكف «نيدلا ةماقإل ةالصلاو ربصلاب ةناعتسالاب نينمؤملا رمأ دعب تأت ةرقبلا ةيآ .[175 : كارمع لآل

 ال نككلَو إف رمألا اذه نوفرعي ال نوملسملا ناكو «يدنع ءايحأ مكالتق نأ اوملعا لب « .مكسفنأ متعيض مكنأ اوبسحت الف د ا و

 .ةيآلا هذه تلزنف «ةدئاف ريغ نم ة97 دمحم ةاضرمل اًبلط مهسفنأ نولتقي سانلا نإ :اولاق نيقفانملاو رافكلا نأو ءردب ىلتق يف تلزن اهخأ ريسفتلا لهأ ركذ دقو «# 2 ورم

 4 أوُحكَصَأَو َكِلَد ِدَتَبِْم اوُاَت َنبِدَلأ اَّلِإ 9 عضاوملا يقابو همك كلر ةنارقلا ور لل 6“ ءاشلا ل10 ردا سس ناك ت11 5 [ ١0

 مدعل سابتلا لصحل هداعأ ولف «[15 : ةرقبلا] © هَكَكَِيِب ام ِد ٍدَْعَب ْنِم # اهلبق ةيآلا يف ءاج هنأل 4 َكِلَد دَحَب نِم رفة ةرقبلا ةيآ يف ركذي مل .[6 : رولا 485 : نآرمع لآل

 ةيآ يف دارملاف .4 اوْمّيَيَو أوحلَصَأَو أوناَت َنِذَلأ اَّلِإ !» :هلوقب قلعتم وأ ١59[. : ةرقبلا] 4 ئَدُطَأَو ٍتئيَبْلَا َنِم اَنَلَرَأ آم َنومتكَي» : هلوقب © َكِلَذ ِدْعَب ْنِم » قلعت حوضو

 .نيقفانملا صخت اهنأل ءاسنلا ةيآ يف اًضيأ اهركذي مل كلذلو «متكلا دعب ةبوتلا دارملا © َكِلَد ِدَحَب ْنِم ظ هيف درو امم اهريغ يفو «نايبلا دعب متكلا ةرقبلا

 نأ :ةريره يبأ ثيدح يف احرص كلذ ءاج دقو «عوطتلا جحك ةيلام وأ ةيندب تناك ءاوس اهماقم موقتو تاعوطتلا نع بونت ركذلا ةمادإ - ؟ 5 .لجو زع هللا ليبس -

 مهلاومأ لضف مهلو موصن اك نوموصيو ٍلصن اى نولصي «ميقملا ميعنلاو ىلعلا تاجردلاب روثدلا لهأ بهذ هللا لوسر اي : اولاقف 797 هللا لوسر اوتأ نيرجهملا ءارقف
 "؟متعنص (ملثم عنص نم الإ مكنم لضفأ نوكي دحأ الو ,مكدعب نم هب نوقبستو «مكقبس نم هب نوكردت اًئيش مكملعأ الأ" :لاقف نودهاجيو نورمتعيو اهب نوجحي

 .داهجلاو ةرمعلاو جحلا نم مهتاف امع مهل اًضوع ركذلا لعجف .هيلع قفتم ثيدحلا "ةالص لك فلخ نوربكتو نودمحتو نوحبسنت" :لاق هللا لوسر اي لب :اولاق

 مهسفنف نيتليضفلا اوزاحف .ركذلا اذهب دبعتلا - مهوب مهتدابعو مهتاقدص ىلإ - اودادزاف هب اولمع كلذب روثدلا لهأ عمس (لف «ركذلا اذهب مهنوقبسي مهنأ ربخأو

 .هيلع قفتم "ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ :"لاقف «هيلع مهل ةردق ال ب مهل اودرفناو .كلذ يف مهوكراش دق ممنأب لَم هللا لوسر اوربخخأو «ءارقفلا

 ار ”يورعلا ناق 167 ةرقبلا] ( نوبت ىل ور كصْخأو يغنون >[ 1

 2 6 ]١57[ .ءاملعلا نم هريغو «هنع هللا يضر ريبج نب ديعس هلاق اذك :ىلاعت هلل ركاذ وهف «ةعاطب هلل لماع لك لب .امهوحنو

 م أونيعَتساَو [157] .افرشو ًالضف اهب ىفكل هللا نم ةيعملا هذهب اوزاف م سقما ا ان 6 ةرقبلا] # َنيِردَصلأ مَآ َو َةوَلَصلَأَو
 ىلإ ةراشإ لوألا ةيآلا يف .[ 6: ةرقبلا] 8 َنيِردَصلأ َمَمَهّمأَّنِإ ٌوولَّصلَأَو رْبَصلأب أوُثِيعَتْسآ أوُمَماَء َنيِدَلآ اَهُّمَأَتَي !+ «[ 55 : ةرقبلا]  َنيِعِشَتملأ َلَع الإ هيكل اكو راكب
 يس ياللا نيموشملا لات رافع ووقاية
 - .ىلاعت هللا ةيعم -7 .ربصلا ىلع نيدلا يف ةمامإلا قيلعت - ١ .باوثلاو رجألا ةفعاضم ١- اصلا راثو دئاوف نم نيرا عم هنآ دراج ناكل ةماشمالاو

 يف 6# َعَّوطَت 38 :ىلاعت هلوق 5 46 ٌمِيِلَع كَ هَل َنِإو اريح َحَوَطَم نَمَو امهب كولي نأ + هيلع َحاَنْجاَلَف َرَمَكْعَأ وأ َتَنيبلآ َجَح ْنَمَص هر َعَس نم َهَوَرَمْلاَو اَمَصلا نإ ١7#
 مسن اهنأ ىلع «ْنَمال ةلص وأ «ةيطرش اهنأ ىلع «ْنَماب مزج لحم يف نضام لعف وهو «نيعلا حتفو ةففخم ءاطلا حتفو ءاتلاب (عوّطت) :ئرق ه5 :نيعضوملا

 .جرخملا داحتال ءاطلا يف ءاتلا تمغدأ عوطتي :هلصأو .ةيطرشلا «ْنَم١ب اًموزجم اًعراضم نيعلا ناكسإو ءاطلا ديدشتو «ءايلاب (ٌعوطَي) : :ئرقو لإ زم ال 3 دوم

 لال ا كي راك وا حا كرر را ل لا :لوقي مث -

 - تنك يذلا انأ ؟ينفرعت له :هبحاصل لوقيو بحاشلا لجرلاك ةمايقلا موي نآرقلا ءيجي'" :ِدلََي هللا لوُسَر لاق :ةمايقلا موي هلهأ ىلع نآرقلا لضف .دانسإلا حيحص

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 ري رق 22 هس سم
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 سحلا ءامسالا



 ميه ' ةفاذنم 6 00 10 يي 0 ( نال رع

 م تاو نب ايكو نيل وي وعستلا ىلع نم و ركذيو ءدحاو ظفلب هعمجو هدحاو «نفسلا :4 كاملا امهبقاعت ,«ركتار ل تول
 أ 2115 ضاقت ا تانك كا كالا 1 نمو .ةيالتك عاونأ ىلع اهاسرإ :# جكيرلأ فِ رسول .ق و ا .ركذم د رغمل ثلثا .ثنؤيو
 9+ اوناك نيذلا ءاسؤرلا نم :ليقو .مانصألا نم الاثمأ :# اًءاَرَنآأ##8 ١56- .كلذ ريغو ءىتش تاهج

 | ابن ٌكَيَواَهَيوَمَدَحَب صر اَِحَأمِاَم نم آَمسسلاَن م! باذع ايندلا يف :# أَُلط َنبِدَلا ىَري َْلَوط .4 أوُعِبَأ َنّدَلأ اَرَبَت دِإإم :ىلاعت هلوقل حجرأ اذهو .مهنوعبتي

 |رَّخَسلا ٍاَحَسلاَو جبِاٍن يِرَْوَوَبآَ ل نم 7: هللا ةوق ةقيقح اوملظ نيذلا ملعي ول :ىنعملا :ليقو .اًعيمج هلل ةوقلا نأ هنوري نيح اوملعل ةرخآلا
 0 تريد ا( َنِْقْعيِْوَفِل بابك و 5 انارو» 1١55- ةلملآلا مهذاحتا ررض اونيبتل :يأ - فوذحم (ول» باوجو - هباذع ةدشو

 1 هلابك يو ادن ورث وذوي ص تلا 9 0 ٍق كالو 2 دنع وأ ايندلا يف ةنياعملا دنع نيعوبتملاو نيعباتلا ينعي :# تبادل

2 7 0 
42 

 هس و سس ج0 مس 7 53 دس 1 .4 عج - كن د 2 تر 0 260

 1 ا ل 0 50 .مدنلا دش 1:

 |اسم ِ 5 د 4 2 >2 ا رسبت َنيداَيَبكد ج:4 اهي رذعل .يشما يف نيمدقلا نيام مضلابو «ةزملل حتفلب يهو مضلاو حتفلاب ؛ةوطخا :عمج 5 0 14 ّ

 ظ : دلالات يلا 0 َُ ا 6 0 نم ؛مئإلاوه وهو .هوركملا :4 ٍِءوُسلاِب# 8 .اهرهظأو مدآل هتاودع نابأ 3

 |١ تول اوعبتا نسذلالاقو 0 ب هل يدلل 0 ؛هّللا ىصاعم -انهاه- «ءوسلا» نإ :ليقو .هعومسم حبقو هركذ شحفتسا ام :# لمحمْلاَو#

 8 نأ وير يكايأ ريتك نم ريس ةرك اد 55 .انزلا :«ءاشحفلا»و
 1 23 ٍراَنلاَنمَنيِج 1 نوصل لب تا 4 رح مول 5 .هريسفت يف يبايرفلاو يفسر لانرل 0 1 عرحا .ةيآلا ( توم قْلَح ىف نإ :ىلاعت هلوق[١"5]

 او 1 ع دا كك ضل قايم أ جايا يأ و 3 ( محتل ُنَمَحَ دحوم الإ هَل هَل دو هل كَهلإَو ) «تلزن امل» :لاق ىحضلا يبأ نع ناميإلا بعش يف يقهيبلاو

 | وعول 0 0000 ل خم“ 5 ىلإ ( ٍضْرَأْلاَو توست َقْلَح فَّنِإ) هللا لزنأف «ةيآب انتأيلف اًقداص ناك نئل اًدحاو انإ لاف نك ل54

 1 د8 ب ل را ل «لضعم اذه تلق ( َنوُلِقْمَيَِوَقْل ) :هلوق 1 لام 0 2-7 - ١

 اب رافك لاقف ( ميل ٌنمْحيلَأ َوْه الإ هَل | ال دو ُهَلِإ رْكَهلِإَو ) ةنيدملاب لي ينلا ىلع لزن» :لاق ءاطع نع

 رعي وق ( ٍتاوَمَصلَ ٍتَلَح ىف َّنِإ) هلل رزباق .دحاو هلإ سائلا عسي شيرف 900 . َنوُلَيَعَي ِمَوَقْل ١ :هلوق ىلإ رمح ١ لزنأف ءدحاو هلإ سانلا تيكا :هةكف
 ةيثاجلا ةيآ .[0 : ةيثاجلا] ا 4 يزني ليلا رباك قدر لمكلاَن ل لأ انوؤط 11 : ةرقسلا ]4 اعوم لكي ضرالا رر كحق راك نم ءامستلا نو هك لَ اَمَو 2١١1

 نك نو بالاَو ليِضَتلاَو بسور عزا ِديركل ثي ب :ىلاعت لاق ءاملا نم قزرلا نأ نايبل ةنظم تناك نآرقلا هيلع رقتسا يذلا بيترتلا يف ترخأت امل

 يفلاقف«[١٠-4:ق] 4« 5 2 كركم مام كاملا نع انو ر) .لاكت لاكفو ١ 01١١ لتكفلا] 4 221
 .[77 : تايراذلا] 4 َتوُدَحُو امو يفز كَل فو » ىلاعت لاق امك مدقت ام نايب يف ةغلابم نوكتلو ,ببستي هنع امب ءاملل ةيمست © ِقْرَر نم )ف :ةيئاجلا ةروس
 نكمل 1101 + ناكفل ٠ ٠6 4 : ةدئاملا] © آنآ هيلع انَدَجَوإ» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا .[ ١1٠١ : ةرقبلا] 41ه1باء ِهيلعاَنَيِمْلَأ آم ٌعََِّت ْلَب أوُلاَقإل []
 4 :تافاصلا] 4 َنيِلاَصرُهَداَباَء اوم مم :ىلاعت هلوق يف امك بولقلا لاعفأ يف يأت ال اهنإ :نولوقي ةاحنلا نم مسقو «طقف ةيداملا رومألا يف لمعتست ةغللا

 0 ءاسنلا] 4 اميتاب هَل اجل > : اع تلو يف ءاجكاسك راع ناكر كر ااندجو" ةملك اّمأ .[75 : فسوي] « بابل اَذأ اَهَدَيَس اَيَملأَول : هلوقو

 تراك وَلَا 162 هلع ايما آم ٠) : :ىلاعت هلوق يف امك لقعلا مهنع يفنيو «رثكأ مهمذي نأ ديري انيفلأ ةملك نآرقلا ركذي امدنعو «ةيسحلا ءايشألا يف اًنايحأ يتأت دقو
 .مذلا باب يف يأت انيفلأ اذإ .مهنع علا ران 0( نبي امهم تءاجف نامقلو ةدئاملا اتيآ اَمأ :# َنوُدَنْهي الو اكس ترولََمي ال مهو اساء

 كك كاكف 11156 ٠ دئاتلا] 4 نود لتكتمل كل هز 2 2ك ان ةرقبلا] © َنوُدَتْمي اَلْواَيَس وُلَقَكي ال ْمُهُؤاَباَ تاك َوَلَوأ ][ ١
 ين مهاوعد تناكف ؛لقعلاب هفصو زجي ملو هب هللا فصو زاج اذهلو «لقعلا نم ةجرد غلبأ ملعلا نآل «ةدئاملا ةيآ يف 4 اًميَّس َنوُمَلَحَي ال ْمُهُؤ ابا تراك ولو

 هيلع انيعْلَ آم ٌعيَست لبإ# : اولاقف ةرقبلا ةيآ يف امأو «ةياهنلا وهو ملعلاب كلذ مهنع ىفنف « 4 اًيسح ب ةياهنلا اومعزف 4 افا دك يوان اي تح :مهلوقب غلبأ ةدئاملا

 .هبساني امب اًيفنم مهل معز لك نوكيل « .ملعلا نود وه امب ىفنف «ةياهنلا نكت ملو «# 0

 هان ل6 كت نا ا .رباصلا يف ريخلا لاصخ عامتجا .ىلاعت هللا ةبحم -" .ريصلا ىلع رصنلا فقوت -ه .هتيادهو هتمحرو هللا ةالص - ؛ -
 4 ةبيصم" ةملك ريكدت هيلإ راشأ امك ءْتَلَق نإو ةبيصملا دنع عاجرتسالا بابحتسا ةيآلا يف . [ ١55 : ةرقبلا] أ َنوُعِجَر هن اَنِإَو

 يف حايرلا 1م كر رد 52 :ئرق * جكيِرلأ ل9 :ىلاعت هلوق © ٍرَخَسْمْلأ ٍباَحَسلاَو جيلا ٍنيِرَصتَو ف []
 تك تلا نا ءابكنو خفاولو اهبدعيو:«ةفصاختر اع اراد رح :اهفاصوأ يفو «كلذ ريغو ءاّبصو اًروبدو ءالامشو اًبونج اهموبه

 دارفإل [5 ١ : تايراذلا] # ميقَعْلأ حير 3 يف دارفإلاب ةءارقلا ىلع قفتا امك ««تارشبم) عمجل اًرظن اًعمج هتءارق ىلع قفتاف [57 : مورلا] # ٍتَررَصِم َحابرلاَلِسَرب م ادع اذه

 .نير مال راو لكع حلا 0 ده ع .ناكم لك نم حيرلا تءاج :مهلوقك عمجلا هانعمف سنج هنأ عمجلا عض ذاوم يف دارفإلا هجوو «(ميقعلا)

 21 تك ا َدَمْلاَن ْوَرَي ْدإاومَلَظ َندَلَأ ىَريْولَو ة#[5١] .معنلاو ةمحرلا يف تأت عمجلاب حايرلاو «تابوقعلاو «باذعلا يف عقت ام رثكأ دارفإلاب (حيرلاو)

 نأ زوجيو .ةمألل باطخ لوسرلل باطخلاو «هب لوعفم :# َنِلآَو 985 لوسرلا وأ عماسلا وه بطاخملاو ءاتلاب (ىرت) :ئرق 46 ىَري 9 :ىلاعت هلوق 4 ِباَدعْلا ُديِدَس

 نوكي نأ امإو ؛هب لوعفم «نيذلاو» «رتتسم ريمض امإ لعافلاو «ءايلاب (ىري) : :ئرقو .«اوملظ نيذلا ىرت ول ملاظلل دمحم اي لق» :ريدقتلاو نيملاظلل باطخلا نوكي

 َندَلَنِإ 3: هلوق دعب : اَداَدَنآ هلأ ٍنوُد نِم ٌذِخََتَي نم ِساَّنلآتَرِمَو 8 : هلوق يف ةبيغلا ظفل نم هلبق ام قسن ىلع هيرجلو «ديعولاب نودوصقملا مهن :ال (نيذلا) وه لعافلا

 ءانبلا ىلع ءايلا حتفب :ئرق (نورَي) :ىلاعت هلوق ةيلاب ركذ نم مدقت امك ةغلا لع ظفللا ىرجف«(ىر) دعب نوردكذملانومللا مف كاد

 كلذو امهيف ةزمهلا رسكب :ئرق (هللا نإ - ةوقلا نإ) :ىلاعت هلوق .لعاف بئان ةعامجلا واوو لوعفملل ءانبلاب ءايلا مضب (نورُّي) :ئرقو .لعاف ةعامجلا واوو لعافلل

 نأ -ةوقلا نأ) :ئرقو تلا ىلع فوركاقلا لامر تراب 170310 ااا وزلاعنلال تااورجللا كان .باطخلاب (ىرت) :ةءارق يف (تلقل) وه «ول» باوج نأ ريدقت ىلع

 ابيل الك ِضَرَْلا ناَمِم أو سانا اهُيأتي دم [ ١ .بيغلاب اهتءارق يف اوملعل وأ ؛باطخلاب (ىرت) ةءارق يف تملعل باوجلا ريدقتو نيعضوملا يف نإ ةزمه حتفب (هللا

 .ناتغل ناكسإلاو مضلاو «ءاطلا نيكستب (تاوطخ) ئرقو .ءاطلا مضب (تاوطخ) :ئرق # ٍِتولُمُح ا»» :ىلاعت هلوق *6 نيستا ٍِتطْخ أوُعّبَت اَلَو
 :زاقولا جات هسأر لع عضويو «ةلامشب دلخلاو ءهنيميي كلما ىطعبف رجات لك ءارو نم مويلا كل انأو :هتراجن ءارو نم رجات لك نإو «كرجاوه ئمظأو كبل رهسأ
 - يف قراو أرقا :ةمايقلا موي هل لاقي نآرقلا بحاص نإو .نآرقلا مكدلو ميلعتب :لاقيف !؟اذه انل ىنأ براي :نالوقيف ءاهيف امو ايندلا مهل موقت ال نيتلح هادلاو يسكيو

 0 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوطظ تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىتنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 29001 ةيباذتتلا اج حا حج يح ا #» ا حي ري 08221119 قر

 ؛مهفي ال نم حبصي :# عما و 1 هلع 0 ف ملا -/ 0 تسلا كتل تل وتم ا كال 0 2
 أ هكا مست ْلبأولاَك هن( لأ ام اوعمت أملا

 "0 ل هم ع هه هدي اح لال

 ءادنلا 5 0 هتوص كارلا هالك نم عمسي ال 1 ةلصألا :مصألاب دارملا نإ (!لفو 0 0 الواثيس تروق مهو آب س27
 ع . 5 . | 7 و 3 ره 2< ريب ءماأب

 الك دمحم وهو مهيعادو رافكلا ظعاو هيبشت ةبآلا يفو .فورحلل مهف ريغ نم «ربغ ال تيوصتلاو 2 قع ىِذَأالَبمكأ وردك َنيِلاْلتَمَو 0 َتوُدَتفَي ١
 21 2و 200

 رفاكلا كلذكو«هتوص عمست اهنأ ريغ لوقي ام يعت الو مهفت الف همانغأل هتوص عفري يذلا يعارلاب 5 د 52 ا

 كك .كتوص عمسي هنأ ريغ لوقت 0 ا ل اك

 همرحي ملاًئيش اومرحت الو هنم اولكف «ةمعطألا نم ذلتسملا لالحلا وه بيطلا :4 قرر ام تب نِم
 ِريَعل-هِي َنِحأط 07 مهسينا ءاقلت نم مهرضر ةيلهام لهآ 07 1 را 0 -دب

 ىنعم لصأو «برعلا دنع لهم حباذ لكو ؛هللا مسا ريغ هيلع ركذو هللا ريغل حبذ ام :4 هنأ .

 .ىزعلاو تاللا نكد حبذلا دلع مهتاوصأ نوعفري اوناك مهنأ كلذو .توصلا عفر :(لالهإلا» ا

 لثكأي نم :يغابلاب دارملا :ليقو .هيف فلتخاو .ةعامج قرافم :© ٍداَعالَول .ليبس عطاق :# عاصر 7 “

 .لالحلا دوجوب .ةحودنم اهنع دجي وهو تامرحملا هذه لكأي نم :يداعلاو .هتجاح قوف 5

 .فالتخا هيفو «رانلا نم مهبرقي يذلا لمعلا ىلع مهأرجأ ام :© ٍراَنلََلَع ٌمُهَرَبَصَأ آمقأ# -0 5

 نبا نع ؛ةمركع وأ ديعس قيرط نم ؛متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا ( ْأُمَِّمْدَل َلِقاَدَِو) :ىلاعت هلوق 2 ]17١[
 نب عفار لاقف .هتمقنو هللا باذع مهردحو هيف مهّبغرو مالسإلا ىلإ دوهيلا ٍةِدَي هللا لوسر اعد :لاق سابع 5

 كلذ يف هللا لزنأف ءانم اًريخو ملعأ اوناك مهف انءابآ هيلع اندجو ام دمحم اي عبّتن لب :فوع نب كلامو ةلميرح 40

 0-0 جرخأ .ةيآلا ( َنوُمْتْكَي ِدلاَنِإ ) :ىلاعت هلوق[ ١ 7] .ةيآلا ( هلل َلرنَأ آم أوُعِمَسأ حط َلِيقاَدِإَو) 2

 ' َنوُرعْسَي َنبِدَلاَنِإ ) نارمع لآ يف يتلاو ( ٍبتكلاَن مهمل َلَرَنَأآَم َنوُمْتْكَيدلاَدِإ) :هلوق يف ةمركع نع ا

 مهتلفس نم نوبيصي اوناك ,مهئاملعو دوهيلا ءاسؤر يف ةيآلا هذه تلزن :لاق شايع ننا ع :حلاص يبأ نع ؛يبلكلا قيرط نم ىبلعتلا جرخأو .دوهي

 مث ؛اهوريغف كي دمح ةفص ىلإ اودمعف «مهتساير لاوزو مهتلكأم باهذ اوفاخ مهريغ نم يي دمحم ثعُب ملف مهنم ثوعبلل يل

 7 0 تورس دا م 0
 2-22 300 ا 1

 ير ع

 هع ناد ايس طنا شا

24 

 ا تاكا دكا ره ٍْ

 0 مل كاع

 0 ا 055

 ]قي ا وج 5 اك

 .ةيآلا ( بتكلأاَنِمُهَّنَأ َلّرَنأ آم َنوُمْتْكَم تر يلأَّنِإ )ل هللا لزنأف «ينلا اذه تعن هبشُي ال نامزلا رخآ يف جرخي ي يذلا يلا ت هيل ب لا هجرعا

 يف نوطبختي مهف نيقفانملا رونب هللا بهذ ىلوألا ةيآلا يف ١07١[. : ةرقبلا] 4َتْوْلِتْمَي اَل رهف ُيَحُع كَ ا ةرقبلا] ١ 4 تومي ال مه 2000 امم ل [1

 ل يلا ةحراسلا باودلاك لهجلاو لالضلاو يغلا نم هيف مه امب رافكلا تهبش ةيناثا ةيآلاو ؛4 نويل مهف 9 هلوقي يلا متخف ؟نومجري ليكف تاملظل

 1 لح امو [ .4 َنوُلَفَحَي ال مهف جاطتف تو حمتتامنانادسوتتا ل001 :ىأ اهدعار اب ىعت اذإ ءاهل لاقي ام هقفت

 © ِهيَلَع مث نإ الق فذحببو 4 وي هس ريَعِل َّنِهَأ » عضاوملا يقابو «نآرقلا يفةديحولا [177 : ةرقبلا] 4 ِهّيَلَع تاكل اك د نك 2 ل

 تدرو ةدئاملا ةيآو .مهأ هب لعفلا قيلعتو هريمض ميدقت ناكف .هتمرحو هلحو لوكأملا قايس يف تدرو ةرقبلا ةيآ ١١5[. : لحنلا ١« 55 : ماعنألا ا“ : ةدئاملا]

 ةيآف اًضيأو ءمهأ همسا ميدقت ناكو ١١5[« : لحنلا] 4 هللا تَمَعِن اوركحّشأو » :ىلاعت هلوق دعب لحنلا ةيآ كلذكو «هاوقتب رمألاو هرماوأو هللا رئاعش ميظعت دعب

 ةنيدملاب تلزن ةرقبلا ةيآو «حئابذلا ىلع ةيمستلاب هدارفإو هديحوت نم بجي امو «مهحئابذ ىلع مانصألا ركذ كرتب هللا ركذ ميدقت ناكف «ةكمب اتلزن ماعنألاو لحنلا

 يف لاق امل هنأل ءىرخألا ثالثلا روسلا يف اهركذي ملو «# ِهيَلَع َمْثِإ الف :ةرقبلا ةيآ يف لاق مث .ملعأ هللاو ,مهألا مدقف مرحي امو لحي ام نايبل نينمؤملا ىلع

 .هيلع مثإ ال هنأ ىلع لدي ثالثلا روسلا يف 4 ٌميِحّرٌروفغ » :ىلاعت هلوق نأل ءائيمضت هريغ يف مثإلا يفن ناك اًحيرص 4 ِهِيََ َمْثِإ آ[59» فحصملا يف لوألا عضوملا

 ؛ةجاحلا لوانت ىلع ديزي دق رطضملا نأ ركذف «مثإلا لوصح دنع نوكي امنإ نارفغلا نأ :ةرقبلاب © رميح ٌروُفَح هللا َنِإ ذو 4 ِهِلَع َمْنِإ آآ5 2 نيب عمجلا رارسأ نمو

 انك ءدي ترورتشمو بككحلا نم هللا ٌلّرنَأ آَم م ام َنومْتُكَي ترذدلا نإ [1175] .ةجاحلا ردق لوانت حابأ ثيح ميحر «ةدايزلا لوانت يف هبنذ رفغي نأب روفغ هناحبس وهف

 يف ْمُهَل َقَلَح ل كلل اًلِلم انمك ََِمْيَأَو هللا دمع َنرْتَي َنِدَلَأَنإ لف ء[١!5 : ةرقبلا] © ِةَميَقْلَ دب ذا ُمهْئرَكي اكو داتا الإ هنو نكاءان كهف الي

 ةرثكب ةرقبلا ةروس يف ركنملا ةرثكو «دشأو رثكأ اهيف دعوتلاف «رثكأ ةرقبلا ةروس يف ركنملا .[117 : نارمع لآ] 4 َةَمكقْلا ميل مَ كو هل يَكُم 1و درج
 اوضقنو هرمأ يف هللا اوفلاخ مهنأب مهفصوف 4 ... ءدب َوُرَئْفَِيَو بتكحلأ َنِم هللا َلَرنَأ آَم 2 0 ةيآلاردص يف لاعت لاق ءاهربكت را

 طقاعا اه نلاع ل اجت ىلا يع كما طل را 1 مث «هباكترا نع هللا ىهن : ام باكتراب اوفلاخف اومتكو اونيبي مل ءالؤهف ,هدهع نم مهيلإ مدق ام

 َىِذَلأَنِإ © : ىلاعت لاق «ةرقبلا يف ام ضعب الإ ةيآلا ردص يف ركذي ملف نارمع لآ يف امأ «[175 : ةرقبلا] < َراَّثلآ اَّلِإ ْرِهِنوُطُب ف ومْاَياَم َكِجَلْوُأ » :هلوق وهو «ديعولا

 .ةرفبلا نم لقأ نارمع لآ يف دعوتلا ناكف «أالال : نارمع لآ] 4 َةَرِحِْلا يف مُهَل َقَلَح ال كَلهلوأ الق اَمَك يو هَل د هع َددَيْدَي

 مهنع ىفن فيك .[97 : رجحلا] #* َنيِعَمَج ل ا ةرقبلا] * ٌميِلَأ ُباَّدَع َدَع ٌمُهَّلَو ْمهيَكَرَي اَلَو ٍةَميِْل موي هَل هللا مهملكي اَلَو 117 5]

 0 را ا ب مالكلا ة ةرقبلا ةيآ يف يفنملا :باوجلا ؟رجحلا ةيآ يف مهل هتبثأو ةرقبلا ةيآ يف مالكلا

 مسن نبأ اوكَرْمَأ نذل لوقت مث اعيج ْمُهَرْشَح مْوَيَو # : هلوق عم ةروكذملا يفنلا ةيآ كلذ نمو ؛مهملكي فقوم يفو ؛مهملكي ال تقوس يفف ؛تققازت

 # َةَتيَمْلَا 98 :ىلاعت هلوق # ٍداَعالَو عاب َرْيَع ٌرغْضآ ِنَمَه هلأ يعل -وب َّنِهَأ آَمَو زل محَلَو ا دك دا .[7 7 : ماعنألا] َنوُمَحَرت
 ديدشتلاو ناتديج ناتغل امهو ؛ةروسكم ءايلا ديدشتب (ةتّيملا) : :ئرقو .ةنكاس ءايلا فيفختب (ةتّيملا) :ئرق ءدعب يأي امم ىتنصلإ ام ادع نآزقلا ينال 0 وا

 ىلع ءاطلا مضب (رطضا) :ئرق 6# ٌرطَصَأ 35 :ىلاعت هلوق 4 وسم مكنإَو تيم كّنِإ لهو * تع ٌوُهاَمَو وج :وحن تمي مل اميف هيلع قفتم ديدشتلاو «فيفختتلا لطأ

 0س وكت را كا ومكان جل .ءاطلا ىلإ ىلوألا ءارلا ةكرح تلقن «ءارلا مغدأ املو ءارلا رسكب ررطضا هلصأ اذإ ءاطلا رسكب (رطضا) : :ئرقو .لصألا

 :ة5 هللا لوُسَر لاق :نآرقلا ةعجارم دهعتب رمألا .ناسلالا هتسمح و رارااطلا كاك ٠ تلسما هز زا 5313715

 - دهاع نإ ةقّلعملا لبإلا لثمك نآرقلا بحاص لثم اهنإ" ::: هللا لوُسَر لاقو ِْيَلَع متم "اهلقع يف لبإلا نم اًثلفت دشأ وه هديب دمحم سفن يذلاوف نآرقلا اودهاعت"
  روسلاب فيرعتلا عوتتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تايباشتمنت هيجوت نوزردتا كا



 ١١ - وقفت محرك :ىلاعت لاق ءهب حشيو هبحي وهو لاملا ىطعأ :# - ِهيَح لعام ُ < 70-022 0 هب هس سس جو رول سرع <

 مل: يزملاوقرسلالف كك ا نوبتاكلا :مهو .ءاقرألا ريرحت يف :4 ابل يفَول زانجماو فيضلا :4 ٍليِبَيلآَنباَو# .4 توبي |
 د يعدو اسس دع 1 دبل نحو ا 3 ءاَمَصْلأَو 7 رقفلا :4 ٍءآَسْأَبلاا# قرلا نم مهباقر كف يف نوعسي نيذلا

  1هن ا 0 ١ 5 0 1 6 1 9

 كاك باقدو نيكس ماو 1 3 ا ىرخأل نذل 2ك 2 نأ سابع نبا نع نيتياورلا ىدحإ ُِ 43 اتا 1
 هباحصأو ةفينح وبأ مامإلا لاقو .تايّدلا يف ةيآلا نإ :ليقو «[54 :ةدئاملا] * سيِفَتلَأِب َسْفَنلا © '

  0 7اوُدَهَعا مدفعي كولو وكر َقاَءو ةولَصلا 1 «.ترآلا م : 5( ىلآ | دبعل
 اب رحلا لتقب :دوادو ىليل يبأ نباو يروثلاو ٠ هوجو سدي | نيب عمجلا يف مهلو .ةأرملاب لجرلاو >>"

 ف ةيدلا لبقي نأ :اذه يف «وفعلا» :ليقو .كرت :# هبخَأ ْنِم هَل ىتع# .هقفلا بتك يف ةروكذم ةيملع 7

 هزكمازخ كبر 0 هلك 26 .ةلنم ةيدلا ذخأ دعب هيلو لتاق لتف :# لكَدّتْغأ نمُه ا مرغ : :4 4 7 .صاصقلا كرتيو .دمعلا 102 76 ١

 قلوبا دبا يل بر لنصل ف ٌصاَصِيلا كلَ ع ن | :ليقو .كلذ دعب هلتاق لتق مث هيلو ةيد لبق نم ىلع ؛هريغ ال لتقلا وه :ليق :4 ٌمِبِلَأ ٌباَذَع

 أو فورم ا مو لنوم قم نسى ب .هنع افع ءاش نإو .هلتق يلولا ءاش نإ | «ءاذتبا لتف نمك وهف ايندلا 2 امأ .ةرخآلا باذع :دارملا

 مس هس

 : َنيِدَلأ كلو نيأبلاَنحَو ِءاََصلاَو أسأل فَبِربدَصلأَ

 5 000 د سك نم ضم كيك صاب كل ا .لوقعلا :* بت ذلا» .صاصقلا فوخ ؛لتقلا نم هفسلا لهأل عنم : : # ةزَح ٍصاَصَقْلا ف# - 49 2 0 ١
 6 0 بانو فيك 5 ِناَسْحِإ 2-2 3

 27 كاف كدت ٠ لاملا ليلق نإ :ليقو .فلألا ىلإ مهرد ةئامعبسلا نيب ام :ريخلا يف ليق :© اَرْبَح َكَرَت نإ -
 4+ ذم لع : دعب 1 سا همم عر و يبس عام سي

 5: 1 " .ءاصيإلا لدب يأ 4 دكت ل ١/8١- .فالتخا هيفو .ريخ مسا هيلع عقي هريثكو

 5 ًالايؤأتي 0 يع ع يحتل هللا / مسأ ىنعم [181] . ةيصولاب هيلع ام ىدأ دقف (ءيش كلذ نم يع ىلع سيلو | يمسك 0 قتلت بألا دأتا
 00 23 يام ه- 0 0

 0 نينو كولا ارق كن توَمْلأمكَدَح ًاَرّصَحاَدِإ و ,ةتطاباو ةرهاظلا افلم م جب طيحم رص صبلاو ع عمس لأ نم لكف٠« ر .مسضصنلاو عمسلا همص نيب هلل ل م م

 "مهاد 0 ْنَمَه (2 نب ل مات فورتملاب نيكو 5 قدم .ي تاوصألا نم يلف كلا و يولعلا ملاعلا يف انا كَ كل 6-2 ىب ةهعمس لع | 1 ا يا

 ا يي هل نإ: هول لبي نيا ل همّ امنه هَعِهَساَم دعب 0 بيرقلاو ؛تاغللا عيمج هيلع ىفخت' الو ء«تاوصألا هيلع طلتخت ال .دحاو 0
 اس ب يببيويجج كلا الا دلتا اختتا_ ١ ٠ اكل 82 0 :لوألا ع ونلا : كاك ل

 ماج اهنا 00 يو 62896 يي يبو 1101 ها تاوصأ م كنمس كلل عونلا :ن لاحت هند 3-0-7

 : .مهيشيو مهيبجيف نيدباعلاو نيعادلاو نيلئاس نم مس يناثلا عونا. ةّماتلا هتطاحإو هب
 !اعلابو .ت كلل و «تاليحت تسملاو «تابجاول ار فداجلاو لا دخلو نك مار ا 0 وه 0 هللا نأ 258

 نع «رمعم انأبنأ 3 زرلا دبع لاق .ةيآلا ( يلا يَ :ىلاعت هل رق[ .ءايشألا .نم ءيش هيلع نفسي الف ليس «ىضاملابو «لفسلاو ءيولع
 68 6 كا ا َنيدَلأ امك ١ :ىلاعت هلوق ]١78[ .«ةيآلا ( مك 0 تال ل ف قروشملا7لبق ىراضنلاو ع 3 :لاق ةداتق

 ع لول مول ب يروا :لاق ريبج نب ديعس نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا ( 52
 ةأرملبو «مهنم ُرحلا اثم دبعلاب لتقي ىتح اوضري ال ْنَأ اوفلحف «لاومألاو ددعلا يف رخآلا ىلع لواطتي نيا دحأ ناكف ءاوملسأ ىتح ضعب نع مهضعب ذخأي ملف ءاسنلاو

 "ءاّرضلا"و "ءاسأبلا" نيب قرفلا ام .[111 : ةرقبلا] 4( ُءَرَصلَأَ ٍءآَسأبلا ىف َتِربَصلَاَو رج[ ١1/1 .( ّقنألا (ب قالا دبع دبعلاَو يحلب ل ) مهيف لزنف ءمهنم لجّرلا انم

 .ءاسأب ىمسي هلك اذه .هلام ببن «رايدلا نم جارخإلا يسال 1216 لا 2 ب6 الا :باوجلا ؟ميركلا نآرقلا يف ىنعملا ثيح نم
 :بيبح نب قلط لاق :ىوقتلا فيرعت 1١[. : ةرقبلا] 4 َنيِقْنُمْلا َلَع اًقَح 1101# .لتقلاو حارجلاو «ضارمألا :لثم وسفن يف ءرملا بيصُي ام 'ءارضلا"و
 8 ىرشللا - ١ : ىوقتلا دئاوفَو تارمث نم .هللا باقع فاخت هللا نم رون ىلع «هللا ةيصعم كرتت نأو «هللا باوث وجرت «هللا نم رون ىلع «هللا ةعاطب لمعت نأ ىوقتلا

 رجأ ميظعتو بونذلا ريفكتب ىرشبلا -ه .لطابلاو قحلا نيب زييمتلاو باوصلل ةيادهلا - : .ملعلل قيفوتلا -7 .ةرصنلاو نوعلاب ىرشبلا ١- .ةرخآلاو ايندلا يف رسي
 باذعلا نم ةاجنلا ٠١- .ةقشم وأ ءانع نود عساولا قزرلا -4 .ةنحملاو مغلا نم جورخلا -4 .رمأ لك يف ةلوهسلاو رسيلا -/ .ةرفغملاب ىرشبلا -1 .نيقتملا
 .ةنجلاب زوفلا ١5- .درلا مدعو لوبقلا -5 0 .حالفلا لوصح ١1- .ةبحملاب ةراشبلا ١7- .ةماركلاب ةيكزتلا ١١- .ةبوقعلاو

 .ةيؤرلاو ءاقللاب عتمتلا عم ةمايقلا موي ىلاعت هللا نم برقلا ٠١- .تاذللا ددعتو ءازجلا عونت ١4- .قلخلا ىلع ةيقوفلا زع ١- .ةعيفرلا ةلزنملاو نمألا ١١-
 يعل .ربدتلاو ركفتلا ١5- .ةنجلاب روف ا ا ا .هابتنالا ةعرسو ةريصبلا -5* .ةرفغملا عم لمعلا حالصإ ١١7- .ردصلا ةمالس ١-

 [18 : ةرقبلا] # ِرَمَس سر ع َوَأ اًَصيرَم يم تراك 2 [165 21851 .ىلاعت هللا ةيالوب زوفلا ١"7- .ةبقاعلا نسح - .ةيرخاب زوفلا ١4- .رانلا

 رق «ةيدفلاو موصلا نيب رييختلا خسن مهوت عفرل :باوجلا ؟رفاسملاو ضيرملا ركذ ةداعإ ةدئاف ام .[16 : ةرقبلا] م رَمَس لع وأ اًضيِرَم ناك

 .ءاضقلاو «راطفإلاو ءموصلا نيب امثريخت يف ةيناثاو ؛ةيدفلاو موصلا نيب امهريبخت يف تلزت لوألا ات نأ وأ 4, هم ربط كني كش ش3: هناحبس
 4 او نأ اًمدقم سيل ربخ ربلا بصنب (ّلا) :ئرق 46 يلا سل 98 :ىلاعت هلوق * هلي َنَم ا ْنَم يلا َنكلو ٍبِْعَمْلاَو ٍقِرْشَمْلأ َلَبِق مكه وج و أولو نأ لأ سيل 9"
 دإ قل كاك لع فرلا لا نر .ئىرذر ف كفص رب الر فسر ل ركل "ل [ 0 ؛ىلحملا نم فرعأ لوؤملا ردصملا نأل ردصم ليوأت يف اهمسا
 ل ل اا ال :ئرق © ْدََتأ نم ريل َنككَلَو »و 4 هلأ َنماَ نم لأ َنكَلَو )» :ىلاعت هلوق . هبوصنم لبق هعوفرم لعفلا يلي نأ لصألا

 ء َنيِذَلأ اهي م14 يد اك وال اعلا اا الل 26 :ءاتتلالا لع ويقال فار اولا حو فقر يا رحل
 ل سيلا سيْفَتلاب سْفنلا نأ اذ مولع ابك 3 .[ 178 :ةرقبلا] 4 . . دبعلاب ديلا راب ٌرث ( َلَدَمْلا يف ٌصاَصِقْلا يل 23
 يبس له كلا عرض امك دمع لئاقلا ليف نإ * :لمأت ةفقو :نآرقلا يف ٌصاصقلا :يعيرشت زاجعإ .[40 :ةدئاملا] 6... ٌكصاَصِي وجل نيلي نيل ألا
 اهيف ثدحي ال دودحلا قبطت يتلا لودلا نأ ملعت له * !؟كلذ دعب اًدمع ُءُريغ ُلتقيس له للا عرش امك ةيدلاب أطخ لتق ْنَم مزلأ نإو * !؟كلذ دعب اًدمع ُهريغ

 دودحلا قبطت يتلا لودلا يف ةقرسلاو لعقلا ثداوح نأ ملعت له» * ؟دودحلا قبطت ال يتلا لودلا نم اهريغ يف ثدحي امك ثداوحلاو مئارجلا نم
 -تابوقعلا نوناق يف ناك نإ .كيلع هللاب ؛ ؟ةقرس وأ لتقل ةدحاو ةلاح الإ لّجسُت الو ماعلا رمي امبر هنإ ىتح ؛ةمدعنم نوكت داكت لتاقلاو قراسلا ىلع ةيعرشلا
 كا ليا لا 1 ل :نينثا ىف الإ دسح ال" كي هللا َلوُسَر لآق :نآرقلا بحاص طابتغا .هْيَلَع ْقَمَتُم "تبهذ اهقلطأ نإو اهكسمأ اهبلع -
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 - - هلهأو نآرقلاب ةمايقلا موي ىتؤي' 0 ا هللا لوَسَر لاق : ةمايقلا موي هبحاص نع جاحب نآرقلا .هيلع 1 قفتم 'راهنلا ءانآو ليللا ءانآ هقفني وهف الام هللا هانآ لجرو .راهنلا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةهعوتنتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت لوزنلا بايسأ ق 2102 سدحلا ءام بألا يربطلا ريسفت

 ميلعلا 4 01 مسأ ىنعم | ١811

1001 1 

 2 ولع _
 - نس



 را ةقسطس# تلا 607

 يف هلصأ وهو ؛قحلا نع ًالودعو .ًاروج :# انج يصوي رضتحم لجر :# صوُم نما - ١

 ىلع ضعب ةرثأ :-انهاه- «مثإلا» :# امَنِإَرأأل أطخلا :-انهاه- «فنجلا» :ليقو .برعلا مالك 5 :

 .قحلا ىلإ ةيصولا درو 0 يصولملا رمأ :4 حاضت .فاللتخا هيفو .دمعلا وه :ليقو ٠ . ضعب هدو هم م

 لكأ نم ؛هنع فكلاب مئاصلا را امع فكلا :«مايصلا» ىئعم : 4م ايّصلأ ْمكلَعبِك# - 5 57 هد ترا تف انا ماي

 :ليقو .ناضمر مايأ يه ٠ ٍتادوَدْعَم اًماَسيَأ 3 -4 .ريسلا نع 2 اذإ :ليخلا تماصو .هريغو أ نفق تاو دعم 216 051 : ظ

 ا 0 0000001 ا لس جب حل سلول سس 0 2 وح 2 55

 ةَدِهَف# «لوألا 0 .ناضمر رهش ضرفي نأ لبق ماصت تناك رهش لك نم مايأ ةثالث اهنإ أ لال اتا ض ماظل ع
 2 3 اب 2

 معطي نأ :# ٍنيكَسِم ُماَعط هَيَدِد# رطفأ ام ددع موصي ناضمر ريغ رخآ رهش مايأ نم : :4 مح ِماَيَأ نم 00 نيكَسِم ُماَعَط َةَيَدِوهَنَوُفِم

 هود 0 ا د

 قوي ةساياووق أول
 خضم لا ع نوقيطي ال اوناك اذإ زئاجعلاو خويشلل ةصخر ةيآلا يفو ءًائيكسم هيف رطفأ 00 1

 سبا ٠ ص 0 د 1 م
 ؛«رهشلا» 4 نر -1/65 .ماعطإلا يف داز :ليقو .ةيدفلا عم ماص : #4 اح اريَخ عوطت نِمُف 3

 يكل ف انلخد اذإ :نحن انرهشأو .هلاله علط اذإ ريالا راهتسا :لاقي .ةرهشلا نم لص ذوخأم 0 0

 0 ىمس امك «؛قرتحا : -- مرو ءءاضمرلا نم «هيف نوكي ناك يا رحلا ةدشل ؛ناضمر يمس :ليقو ا 0 كد تسد
 د 1 ىلا أ 0 1

 هَل أ ديرب" هراد يف مكنم ًاميقم ناك نم . ىنعمب :# دس نمش .عيبرلاب :رخآلا عيبرو «لوألا عِيَر 3 0

 يا او
 تربل َكَعَو) :ىلاعت هلوق [165] .ةقشملاو ةدشلا :# َرَسَعْلا## ليهستلاو فيفختلا :# رشا مكب 4# ١ تيان كيلا دورك و نأ ١

 دلك 0 وجا ل سرك اقرا ا يور وحلا عتاب .ةيآلا ( :هتوقيطي 7| ام للعلا ريكستإو هدأ مسح
 هك دا انكم موي لكل معطأو رطفأف « 0( ٍنيكَسِم ٌماَعط ةَيدِف :هتوفيطي تريل َلَعَو) 3 كاست © 0 كرنك ف 55 |

 : ةرقبلا] © اًضيِرَم كنه ناكن مه إ» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [15 : ةرقبلا] 4 اًضيرع 66 اك 0
 4 هميم َرهَّدلأ مكسو َدِهَس مه )ف : هلوقب ًءافتكا 4 كم © : :اونب عضوملا اذه ديقي مل.[151185 2 0 وكس

 ء[187 :ةرقبلا] 4 ِةَئَيَعَمْتِإاَلَ مهيب حلاو انج ٍصوُم نو َتاَحَنَمَ 185[2] .هب هلاصتال . 5 01 كو 2 00 او !اوبِحَحتسُْلنا
 07 د ةعقاولا] 4 اًميناواولاَهفنوُعمسيِاَل 10 ناقرفلا] هامان نتاوي كِل لَعْفْيَْمَو ورا دي ب ب عع 7777 داى ابان ىو

 :ميثأتو ءفعاضملا مثإلا وه :ماثألاو . در اص يللا ىلا اطفال لادقللا تان ردو م17 لعتللا ردكم ورح :مثإلا :باوجلا | ؟'ميثأتو ماثأو مثإ' نيب قرفلا ام

 كا[ ةرقبلا] 4( ِناَحَد اذ عادلا َةَوَعَد بيع بِرَك ْنِإَف َقَع ىِداَبِع كلآأس اًذِإَو 1[2] .مثإلا هل بّبس ماعم ؛(مّنأ) دّدشملا يعابرلا لعفلا ٌردصم

 تايآ يف وه امك "لق" ظفل هدعب تأي ملو لاؤسلا ظفل اهيف درو ذإ «ةيآلا هذه يف ةينآرقلا ةفيطللا هذه ىلإ رظنا 4 ٌبيِرَض ِقِإَف قع ىواَسبِع كَلَأَس اَدإَ ]# :ىلاعت

 باجتسي ال نيعادلا نم اًريثك دجن :لاؤس .ءاعدلاو دبعتلا ماقم يف هبرو دبعلا نيب ةطساولا عفر ىلإ ةراشإ ملعأ هللاو اذه ينو «ميركلا نآرقلا يف ىرخألا لاؤسلا
 .هتوعد ةباجإ يف هتحلصم دقتعي دق يعادلا نأل وأ ءبلقلا روضحو «لالحلا لكأو «هللا ةعاط اهطرش َنِإ «ةباجإلا طرش ءافتنال ؛مهل بجتسُي مل امنإ :باوجلا ؟مهل

 سيل ةوعدب هللا وعدي ملسم نم ام" :لاق :: يبنلا نأ :هنع هللا يضر ديعس يبأ نع هكردتسم يف مكاحلا ىور دقف ءاهلدب هيطعي وأ ءاهريخأت يف ةحلصملا نأ ملعي هللاو

 :لاق «رثكن اذإ هللا لوسر اي :اولاق "اهلثم رجألا نم هل رخدي وأ ءاهلثم ءوسلا نم هنع فرصي وأ «هتوعد هل بيحتسي نأ اَمإ : كدا دج نا كاذل كر يك طل
 ديدشتو واولا حتفب (صَوُم) :ىرق# ٍصوُم ]و : اا ا مايا + هكا“

 د ل ا ا نان ا ناس يضل" ها يلوا ا كلا كح :رقاو ٠ تحول ' نم لعاف مسا هنأ ىلع داصلا

 نيونت ريغب (ماعط) :ئرق :© ْنيِكَسِم ُماَصْط ةَيَدِو ل :ىلاعت هلوق .6# ارْيَخ َحَّوطَت نَمَه ٍنيِكَسِم ُماَْط يده« ةوشيطُي تيِذلأ َلَعَو اج [15] .هيلع عمجأ دق دهاش امهنم
 .ديدح متاخ اذه)) : لثم «لك ىلإ ضعب ةفاضإ باب نم وهف هضعب وهو (ماعط) ىلإ نا ا قيما ليسا هب ىلا يذلا ماعطلا ىمس هنأل ؛ةفاضإلا ىلع ضفخلاب

 هتعامج ىلع بجاولا نأل * ترا 16 َلَعَو 2 : هلوق بسانيلو فرصني ال هنأل ؛نيونت الب نونلا حتفو عمجلاب (ّنيكاسم) :ئرق © ٍنيكسم 9 : :هلوقو .((زخ بوثو

 لدب اهنم (ماعطلا) لدبأ مث (ةيدف) نم لدب عفرلاب (ماعط)و «هلبق رورجملاو راجلا هربخ رخؤم ًادتبم ةنونم عفرلاب (ةيدف) : ئرق # َهَيَذِف #9 : هلوق و .ةعامج ماعطإ

 ىلع بجاولا نأ نايب :ديحوتلا هجوو «ةنونم نونلا رسكو ديحوتلاب (نيكسم) : 6و ا حا را يش ل ءيشلا

 © َمُكسَدَهاَم م لع هَل اوريكُتإَ َهَّدِهْلا اهِيكُبإَو َردشلا مكب دبا َرَْسْلا مكي هلأ ديري 15[8] .(ةيدف) ظفل بسانيلو ءدحاو ماعطإ دحاو لك

 قابلا مسقلاو نااكتسزلاو ع ندكسلا مستر كلارصلا ين وتل رق عر .يناراكسإ ناس ل :ئرق © رشا 9 :لاج هلق
 هيفف ءلّمك نم ميملا ديدشتو فاكلا حتفب (اولّمكتلو) :ئرق # َدَد دل اوُلِمكتِلَو #9 : هلوقو .نيسلا لبق يذلا فرحلا ةبسانمل مضلاو «لصألا وه ناكسإلاو

 .4 كيد مل ثلمكأ مولا هلوق هيلعو «ةزمهلاب ديزملا لمكأ نم ميملا فيفختو فاكلا ناكسإب (اوليكتلو) : :ئرقو .ريركتلاو ديكأتلا ىنعم
 لالا ..اًدمعتم لتاقلا لتقي فيك: * ؟يعرشلا دحلا قيبطتب يهلإلا باقعلا مهعدري امك ة ةانجلل اًعدار باقعلا نوكيس له «لقأ ٌباقعو ٌفعضو نيل -
 0 ١171-4 !؟ةيربلا ٌبر رمأ امك ةيعرشلا دودحلا اهيف ٌقبطت يتلا لودلا يف لاحلا وه امك اًمأو اًنامأ تدجو له . ا :* ؟َلََق امك لقلا هريصم

 نأ نم ُهَدِهَف ٍرَمَس َلَع وأ اًضيِرَم َنِه تناك نَمَه بادوُدْمَم اَماَكيآ [5) َتوفَنَت كلَ كَم نو تلا كَ بدك اَمَك ْءاَيِصلأ ْمُكَلَع ب ا

 ف يجالعو يئاقوزاجعا .[1 14-88 :ةرقبلا] 6 َنوُمكَنَت رْسْكَنِإ ْمُكحَل دَح أوُموُسَت نو هَل رح َوِهَف ارَح وطن نَمَه ٍنيِكَسِم ُماَعْط هيد وشم تدان لك

 سوليسراب يرسيوسلا بيبطلا هبتك ام اهنم ءابوروأ لك يف موصلاب ةجلاعملا ىلإ ديدج نم ةوعدلا تطشن ةضهنلا رصع ةيادب عم :ةيملع قئاقح :مايصلا
 ا م انبقار ول :(وكسوم ةعماجب ذاتسألا) نيماينب لاقو .ةفلتخملا ةيودألا مادختسا ٍتارمو ٍتارم قوفت جالعلا يف موصلا ةدئاف
 تارثؤملا نم اهظفحيو يلخادلا نزاوتلا اهل نمي يذلا تقؤملا مايصلا اهسفن ىلع ضرفت كلذب اهنأكو ؛تارتفلا ضعب يف هضفرتو ماعطلا فاعَت هسفن
 ضارمألا نم ريثك ةجلاعم يف موصلا مادختسا ةيفيك فلؤملا هيف حرش 0711 اوك هرصلا يللا ل لا ماع يفو .ةيجراخلا
 - نمل» اًيحص اًروتسد ٌدعُت ةيآلا هذه نأ * ؟ملعت له . ينص ةومسلا تل 1 يدا تل ةيرشففلا ا اانا نيو يصح

 امب لمعو نآرقلا أرق نم" ::37 هللا لوُسَر لاق :نوجوتملا ءابآلا .ٌمِلْسَم هاَوَر "(مهبحاص نع ناجاحت ؛نارمع لآو ةرقبلا ةروس همدقت ايندلا يف هب نولمعي اوناك نيذلا -
 تسلا ا هلل رك راك را تل إل تل اك ل ا ل ا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 نمل 0 در اع ؛عامجلا نع ةيانك :-انهاه- 0 ترسل

 2 يم م د اعد 1 3 نع ةيانك 2 2 2506 .داقرلا لعب 0 كا 0 نم را 1

 | شوزن كدا 2 باسم ْمُكَِشَن 0 :# ًاوْعَسأَو ةأرملا ة ةرشب -هتدلج يهو - لجرلاة ةرشسب ةاقالم :برعلا 1 ةايملا) لصأو

 ' | يب قا ورضاو اووي بتك اما وتباو + ءوص :4ّوسَألا للام ليلا ظبحلا» مكرمأو مكل لحا :4[كل هدأ تتكامل اودصقاو اوبلطا
+ : 

 6 2205 أو كوك 1 .هدابع اهفرعو اهددحو اهزيم 0 هطورش :# هلأ دوُدَح# ءيشلا نع 2 ماقملا 1 رك الارق شيلان 1 :«فركملا ليصا ة2طسو ارتب كلل ل حل لا

 077777 5 22 كلاسرإ :«ءالدإلا» لصأ :# أو ٌدَمَو## هبحاص مكنم لجرلا ملظب :# لطب لطلاب يكسب مُكَلَوَم أ 1-1

 0 00 َكَدَكاَمُو 2| هتجح تناك اذإ :تيكو تيك ةجحب ىلدأ :هاوعدل جتحملل ليقف ؛ رعبا ف هب قلعتم لبح يف ولدلا
 ٠ كسي لوما وحال © : اللا © اهلبجب اهيف اهلسرأ دق ولدب رئب نم يقتسملا قلعتك ؛هتموصخ يف اهب قلعتم وه هل اببس اهب جنحي يتلا

 8 َنِماَقِْاوُلُكَأَيِل احد َلِاَهِب | خ | ماكحلا ىلإ اهيف مكحلاو لارشألا دم تال د هكذا 2
 1 كيتي © نومك خو رثالاي سياتل لَو لإ عم -كلذ وحن وأ ةبذاك نيمي وأ روز ةداهشب -مثإلاب سانلا لاومأ نم ةفئاط -مكاحتلاب- اولكأتل

 نع ِدِلَي ينلا نيملسملا نم موق لأس :4 ِدَلِهَأْلا نع َكنوُلَسْمَي# - 4 .ملاظ هل موكحملا نأب ملعلا

 نع مهلاؤسب موق مهنإ :ليقو .ةيآلا تلزنف .سمشلا لاحل هتفلاخمو هلامكو هقاحم ببس نعو «لالملا

 تسيلو «ناسنإلا لمع نم وه امنإ هنع اولأس ام ىلع فوقولا نأل .اهباوبأ نم تويبلا اوتأي ل ةلهألا
 ٌتيِقاَوَم# .اهلمع ةعيبطو اهنوناق نع ال ؛ةلهألا ةفيظو نع ةباجإلا تءاج اذهلو «نآرقلا ةّمهم نم

 نآبإ# هتقو اهب فرعُي جحلل ملاعمو .مهتالماعمو مهتادابع سانلا اهب تقوي ملاعم :4 جحْلاَو ِساّنلل

 ا اوروست ءاوعجرو ةيلهاجلا يف اوجح اذإ راصنألاو برعلا تناك :4 كه روهل نب كر ا
 0 اى 6 اى 60  ىياعت يي افي ينام :ةنالا ( قع ىواتبي كلأس اًذِإَو ) :ىلاعت هلوق ]١87[ .اهباوبأ نم اولخدي و ءاهروهظ نم مهتويب

 2-1 ةيواعم نب متكح ب اتلصلا 9 ديمحلا دبع نب ريرج نع قرط نم مهريغو «خيشلا وبأو «هيودرم نباو «متاح يبأ نباو ءريرج نبا جرخأ

 جرخأو .ةيآلا ( ٌبيِرَ ْنِإَف ْقَع ىدابع كللأس اًذِإَو ) :هللا لزنأف «هنع تكسف ؟هيداننف ديعب مأ هيجاننف انبر بيرقأ :لاقف بِكَ ىنلا ىلإ يبارعأ ءاج» :لاق هدج نع هيبأ نع

 جرخأو ىرخأ قرط هلو ءلسرم .ةيآلا در كلا :هّللا لزنأف ؟انبر نيأ ٍةِلَك بلا ٍةِكَي هللا لوسر باحصأ لأس» :لاق نسحلا نع «قازرلا دبع

 ل تع ما اعدل نيس ل :لجر لاقف 1 ْكَل َبِحَتْسَأ فوغ ل ىلع كرام ان يصل ا 356 هللا لوسر لاق كي زكا
 » هرم و ع مكن

 بج برشي لو لب م مش السلا لا را يرسل ناجم ني قهرا رانؤلا ل اساسا فدان رت 6 :لاق" لج

 امي مث ) :هلوق ىلإ ( كباس لِ تهل ِماَيصلآ هلل كَل لأ :هللا لزنآأف ءهل كلذ ركذف ٍةِلَي ينلا ىتأف «مان امدعب ءاسنلا نم باصأ دق رمع ناكو ءاّدوهحجم حبصأف «حبصأ

 رشد مكن هَ د َمِلَع ) هللا لزنأف ءمهسفنأ نونوخي لاجر ناكف ؛هلك ناضمر ءاسنلا نوبرقي ال اوناك ناضمر رهش موص لزن امل لاق ءاربلا نع يراخبلا جرخأو ( لأ كميل

 الكل 2 الا كلا كل يبكي وح أوبرشأو أوُطَو ) تلزنأ لاق ديعس نب لهس نع يراخبلا ىور (ِرْجَمْلأَنِم ) :ىلاعت هلوق .ةيآلا( يكن اَعَكَو ل َباَسَم ْمُكَْشنأ َتْواَسْك اَنْ
 و فتعي هللا لزناف امهتيؤر هل نيب يق را لدا كر أف .درسألا لكلا سس ذل سلا فاح ر يف يبس طير ضل امال ل

 الو :تلزتف ءاش نإ عماج دجسملا نم جرخف فكتعا اذإ لجرلا ناك :لاق ةداتق نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا + َِكرُضوَرِشَنبت اَلَو ) :ىلاعت هلوق .راكتلاو لالا دارا اتا ع

 ( اند) نولي ْصأَو وخالي سياكل لَوْ اقم اوُلكسْأتإ اكمل َلِإ آه أو دو لطبيب يْلوماَوظْأماََو ) :ىلاعت هلوق [184] .( دج ف نومك رْشنَآَو كمون
 أَوُماَماَلَو )تلت هيفف تفل ناك دارا يارا نر ع ا :لاق ريبج نب ديعس نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا

 .ةلهألا نع ِةلَي هللا لوسر سانلا لأس» :لاق سابع نبا نع «يفوعلا قيرط نم متاح يبأ نبا جرخأ .( ِةَلِجَأْلا نع كوسم ) :ىلاعت هلوق [19] .( لطلاب حسيب مككوَمأ
 نق كن رك مكعنز وبل سكرت هر نر: تت :اولاق مهنأ انغلب :لاق ةيلاعلا يبأ نع متاح يبأ نبا جرخأو .(«ةيآلا هذه تلزنف

 - علطي وأ ودي لالهملا لاب ام هللا لوسر اي :الاق ةمنغ نب ةبلعثو لبج نب ذاعم نأ سابع نبا نع .حلاص يبأ نع «ىبلكلا نع ريغصلا يدسلا قيرط نم قشمد خيرات يف ركاسع
 دحلا نأل 4 اََوبَرَعَت الفل :ىلوألا ةرقبلا ةيآ يف لاق .[7 74 : ةرقبلا] كاَهوُدَتْحَت الفول دوُدَح َكْلَي 9 «[ 1417 : ةرقبلا] 4 اه اهويرمت الق هللا دودح َكْلَي 8119 117/]

 ددع نايب وهو ءرمأف ةيناثلا ةرقبلا ةيآ يف دحلا امو «ةبراقملا كرتب رمأ بن روكا ةمفلاك امور هين كلر ار يمرفاو در دمت الوإ» وهو .يب هيف لوألا

 4:0 وذخ ّدَصْعَصَو فلور هللا نتي رموأ# ... هود سكلْرو » :ءاكشلا دكلا ف كلل د لدمر (ءادتع ال وهو ةراواجكملا كر بارمأ ارم ناك امه قداطلا كلا
 نوكي نأب رمألا دعب 1١ : قالطلا] 4 هَسَْن مك دق هل هو دَعَا ةوخ كو قالطلا ةبآ يف كلذكو .ثيراوملا نابي دعب كلذو 1١ 4- ا + اهنا

 هلل اوُعّمأَو اسهياوبأ نم ويحل اونأَو همم نم يلا كلو اهروهط نم تويَحْلا اونَأَص نأب ريل َسْيَلَو 184[#9] .ينّسلا قاللطلا وهو ©« َترِيمَّدِعل رب تكل
 (تويب) : 6 را ع! دردا لس لدف عمت و اقللدو اجل كسا 0 :ئرق *6 َتوُيَحْلَأَو - تو 98 : هلوق 4 تروُمِفنم ْمُكَلَمَ

 ةباحصلا نأ ملعت له # ؛ ؟تامملا ىتح ةيفاعلاو ةحصلا يغتبي - - .ناتغل رسكلاو مضلا نأ نيبت اذه نم «ءايلا ةسناجمل كلذو ؛ءابلا رسكب نآرقلا يف عقو ثيح

 نأ ملعت له * 4 ؟ةايصلا حكم تحس ةناكإلا 5 ةوقلا ىلإ ةفاضإ (يبصعلاو يسفنلا رارقتسالا ثيح نم يأ) ٌةيبصعو ٌةيسفنو ةيندب ٌةوق سانلا دشأ اوناك نيعباتلاو
 نم نأ ملعت له * نال د ؟ةيبطلا اهيف امب ةيويندلا مولعلا لك هدئاوفو مايصلا ةقيقحب قبس نآرقلا
 اولازامو) اذج اًريثك اودافتسا نيرفاكلا برغلا ءاملع نأ ملعت لهو ؟(تينم وندتف هضارمأ رثكتف بارشلاو ماعطلا رثكي يذلا هريغ نع) رايوط رمعُي اًريثك موصي
 ؟مهاضرمل يِساَسَأ جالعك مايصلا نومدختسي اكيرمأو ابوروأ يف نآلا ءابطألا تادايع نم اًريثك نأ ملعت له + ؟ةيوبنلاو ةينآرقلا مايصلا ةقيقح نم (نوديفتسي
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 نر رك ور ل :لوقي مث -ربقلا يف يأ- دحأ ىلتق نم نيلجرلا نيب عمجي : :ِهِللَع هللا لوُسَر ناك : ةرخآلاو ايندلا ين نومدقم نآرقلا لهأ -
 - ميعن وبأ هاَوَر "فحصلا يف ًارقيلف هلوسرو هللا بحي نأ هرس نم" :هَلكلَع هللا لوَسَر لاق :فحصلملا يف ةءارقلا لضف درسا .دحللا يف همدق امهدحأ
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 ناك 0 1 هنإ» :لاقي 0-0 2 ندا ةفاقثلا ىنعم ايا ١١- 1 كالا 22 دي -_ 0 - 27

 ىو و دى سار ج ةرروص ار 2 سد 1 0 .مكلاتق نع اوك هسا هيوم ةداسعو رشا تا ٍةنتفلا» 4 1
 3 ل ً رانش م قاربت 5 ١

 ِهذلا ةدعقلا ا 11 2 11 1 ا
 منان ق كس هس نم ةدعقلا يذب 0 ثالث اهب ءاقأف 10 ةكم لك دلل 0 هيف لخد . او 195 2 0 2 80 ١ و وو عب 0

 :عمج 4 ُصاَصِو تملا .تيبلا نع نوكرشملا هلصو «ةيبيدحلا ةرمع ِةِلَك هللا لوسر هيف رمتعا ا ركل خطك © ياللا 1

 نم ةظيدل هّللا صتفا ةازاج :"'"صاصق» .مارحإلاو .مارحلا دلبلاو نيذشلا ة ةمرح يهو .ةمرح د اما لعال نودع اوكنِن إِن

 نع هسفنو هلام لجرلا كسمي نأ :4ِةَكلبَبلا# -156 . .عبس ةنس يف ةكم مهيلع هلخدأ نا نك كلا 3 أ دع ارت مق صاَصَو تملك اَلْلِرمَّشلا 1

 .يل ةبوت ال وأ .يل هللا رفغي ال :لوقيف ميظعلا بنذلا بيصي لجرلا وه :ليقو .هّللا ليبس يف داهجلا 7 َعَمَهَلَأَن أ أ وملعأَو هلأ اوقَّتأَو ككل َدَتْعأاَمِلْدبِِكَع 5

 .لمعلا نع متسبحو متعنم :# روح نت ١45- .فاللتخا هيفو .هللا وفع نم سأيلا ىلإ هديب يقليف ١ كلها شلش كوت ميس يا شننأو (9 يلا ١

 مو ههابشأو ضرملا نم ةلعلا عنم :برعلا مالك يف «راصحإلا» ىلعمو . .مارحلا تل لوصولاو 2 ال او ) أو (9 نيني ل 26 1 31 5

 لحم حبذلاب غلبي ىتح : 4 ذا هيلإ هب ترقتن «راغ لإ لجرلا اهيدهي ةيدهلا ةلزنمب -لجو زع - ,. 6 دو أو فل الو َيدْطَنِعَرضَتسأ اف روح 3 هللا ىلإ برفق ام وهو «ةيده هدحاو ءعمتج ٠ :«يدهلا»و .ريعبلا لإ ةاشلا نيب ام : 1 ١07 أَ علمت 0 ل با- 'ّ 0 4 2 7
 20 اهريغ وأ تلا ماوه نم هب ىذأتي ام :4 ىذأ وب وأ هحيذ لح ف هب عافتنالاو هلكأ 0 نزوات نت ىلأ وبر اًييرَت يكف ذايختفل ًَ ١ 6 را
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 هرصحيف ؛؟ ؛جحلاب لجرلا لهي ن نأ :- انهاه- (عءتمتلا» :4 مّدمَت نش .ضرم نم متأرب وأ .فوخ نم : جحا راب عتمت ف نو إكس كَسَوَأ ٍةَكَدِصْوَأِاصْنَم .

 ماعلا ىلإ هلحب عتمتيو .ةرمع اهلعجيف ؛هتوفتف جحلا مايأ بهذت ىتح ؛رمأ هسبحي وأ « ضرم وأ .وذع 0 صل يم اضم دج هَل ف َيَدْفْأَ بست ب

 0 - 00 5 1 مث «٠ 0 ءاوع ا عم ةيآلا يف باطخلا نأ ىلع اذه .جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا وه اذهف ءايده يدهيو جحي مث «لبقملا ١ حس 7 ديس
 ب
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 101010 وا هَرَصَح كلي مُْعَجَاَذ
 هر ريد و ول سدر ©

 ل 2 ب ب ملا ا ل ةضاح نر محتلا 0 ا
 .جحلا عاونأ لضفأ ءاملعلا نم ريثك هّدع دقو .جحلاب مرحي نأ © اويلديَع هلا است وسل

 امك دوعي ىتح قديو صقني لازي ال مث «ريدتسيو يوتسيو مظعي ىتح ديزي مث طيخلا لثم اقيقد - 1

 اوتأ ةيلهاجلا يف اومرحأ اذإ اوناك» :لاق ءاربلا نع يراخبلا ىور :ةيذلأ ( ريل سلو ) :ىلاعت هلوق (ِةَلِهَألاِنَع كولي © ) تارت نكلاو 0
 ءسمخلا ىعدت شيرق تناك» :لاق رباج نع هححصو مكاحلاو متاح يبأ نبا جرخأو .ةيآلا ( اهروُهظ نم توي أوت ها َسيِلَو ) :لزنأف هرهظ نم تبيبلا
 هعم جرخو هباب نم جرخ ذإ ناتسب يف دي هللا لوسر انيبف ؛مارحإلا يف باب نم نولخدي ال برعلا رئاسو راصنألا تناكو ؛مارحإلا يف باوبألا نم نولخدي اوناكو

 تلعفف هتلعف كتيأر :لاق ؟تلعف ام ىلع كلم ام :هل لاقف «بابلا نم كعم جرخ هنإو رجاف لجر رماع نب ةبطق نإ هللا لوسر اي :اولاقف يراصنألا رماع نب ةبطق
 ( هس ٍل يس ناوُلتََفَو ) :ناك هلو نة .( اهروُهظ نم توبا اونَأَك نأ ربل سيكو ) هللا لزنأف .كنيد ينيد نإف :هل لاق .يسمحأ لجر ينإ :لاق َتلعف امك
 ومعها تتيبلا ندع دص 1 هي هللا لوكتإر نإ :ككلذأو .ةيبيدحلا حلص يف ةيآلا هذه تلزنا :لاق سابع نبا نع حلاص ىبأ نع ىلكلا»قيرط نم يدجاولا.جرخأ

 مهودصي نأو .كلذب شيرق يفت ال نأ اوفاخو ءءاضقلا ةرمعل هباحصأو وه زهجت لباقلا ماعلا ناك املف لباقلا هماع عجري نأ كلعت نوكرشسملا هحلاص مث ؛هباحصأو

 نع ريرج نكا جرخأ .ةيآلا ( ِمِاَرلل ربل ْمارَكَل رهّشلا | :ىلاعت هلوق ]١951[ .«كلذ هللا لزنأف مارحلا رهشلا يف مهلاتق هباحصأ هركو «مهولتاقيو مارحلا دجسملا نع
 هماع نم عجري نأ ىلع ِةْلَي ينلا مهح اصو .نوكرشملا مهّدص ةيبيدحلاب اوناك اذإ ىتح . .يدهلا مهعمو ةدعقلا يذ يف نيرمتعم هباحصأو ِةِكَي هللا ين : لبقأ :لاق ةداتق

 هيلع اورخف دق نوكرشملا ناكو «لايل ثالث اهب ماقأف «ةدعقلا يذ يف نيرمتعم ةكم اولخد ىتح هباحصأو لبقأ لبقملا ماعلا ناك املف «لبقملا ماعلا نم عجري مث «كلذ
 :ىلاعت هلوقو [ ١101 .1/ ٌضاّصِي ٌتاَمرلاَو ِماَرْْأِر هَلْ 2 ارمَّثلَأ ) هللا لزنأف ءهيف ةيبيدحلا موي هودر اوناك يذلا رهشلا كلذ يف ةكم هلخدأف «مهنم هللا هصقأف هودر نيح
 «نابح نباو .هحح صو يذمرتلاو «دواد وبأ جرخأو «ةقفنلا يف ةيآلا هذه تلزن» :لاق ةفيذح نع يراخبلا ىور .( َةُكلبلأَلِإ كيريأب أوقلك الو هَل ل بس ف اوُعِفنَأَو 1
 ندم اننا وما نإ(: ركن عشا كفن ناك ءهورصات رثكو مالسإلا هللا زعآ الر امنألا ماتو ل تل :لاق يراصنألا بويأ يبأ نع مهريغو «مكاحلاو
 ةقئاكف . وكلما لي كيني اقل الو هلا ليس ىف ًاوُهِقنَأَو ١ :انلف ايمراتيلع كرش هللا كاك كاي عاض ام انحلصأف انلاومأ يف انمقأ ولف ,مالسإلا زعأ دق هللا نإو .تعاض

 - :لاق ةيمأ نب ناوفص نع متاح يبا نبا جرخأ (وّلب ةرمْلاَو جل اوُمتَأَ | :ىلاعت هلوق ]١95[ .(وزغلا انكرتو اهحالصإو لاومألا ىلع ةماقإلا ةكلهتلا
 ةنتفلاب رفكلا يمس امنإو «ىلاعت هللاب رفكلا يه ىلوألا ةيآلا يف ةنتفلا .[7 ١1 : ةرقبلا] 4 لتَم اَتملا نم ربكأ ُهََِفْلاَو 1 : ةرقبلا] © ِلََمْلأ َنِمَّدَسَأ ةَبنفْلاَو [1]
 سيل لتقلاو «مئادلا باقعلا هب هبحاص قحتسي بنذ رفكلا نأل ؛لتقلا نم مظعأو دشأ رفكلا لعج امنإو «ةنتفلا هيفو «جرهلاو ملظلا ىلإ يدؤي ضرألا ين داسف هنأل
 ءاقلإب «مهنيد نع نيملسملا دص :اهانعمف ةيناثلا مال كلا اًمأو ءلتقلا نم مظعأ رفكلا ناكف .ءكلذك سيل لتقلاو «ةلملا نم هبحاص جرخي رفكلاو .كلذك
 ا 1 ا ات نيدلا نع ةئتفلاو «ةفلتخم لئاسوب تاوهشلا ضرعب وأ ,بيذعتلاو فيوختلاب وأ ,مهبولق يف تاهبشلا
 َنوُكحَيَو هنو بوكا يح ْجُهوُلِيَْفَو )» ١47[« : ةرقبلا] 4و ندا َنوْكَيَو هند َنوُكَت ال ّقَح َمهوُلِئَقَو 81١971 .لتقلا نم ربكأ ةدفلا نأ بسانف «ةرخآلا يف مئادل
 ءرافكلا عيمج عمف لافنألا ةيآ يف اّمأو ,ديكأتلل ةجاح الف ءنيصوصخم موق يف تلزنف ءبسحف ةكم لهأ عم ة ةرقبلا ةيآ يف لاتقلا .[79 : لافنألا] 4ِهَ هلك ٌنيِيلأ
 ورمعل شحج نب هللا دبع ةيرس يف ةرجهلا نم ةنس لوأ يف تلزن ةرقبلا ةيآ :رخآ لوق .4 :هلك# :هلوقب نيدلا ديكأت يضتقي مومعلا اذهو «مومعلاب ةيآلا تءاجف
 نوملسملا ناكف 0 راو و اي رحل نا
 .هاوس دبعُي ال : يأ 4 هني هلك ُنيِيلَأ دوو »: :ىلاعت هلوقب كلذ مهءاجر ىلاعتو هناحبس دكأف ؛مهريغو ةماع ةكم لهأ مالسإل ىجرأ كلذ دعب
 (مكولتاق -مكولِتاقُي - مهولاقت) :ىلاعت هلوق # َنِفن “ أ( زج َكاَك ٌمهولتفأم حولكم نإَك هبف م ليدي قع رار دينا دنع مومن الو لتصل َنمدَسأ نفل 7
 ءايو لوألا ءات حتفب (مكولتق -مكولتقي - مهولتقت) : ردا: .لاتقلا نم ءامهيءات رسك عم امهيف فاقلا حتفو «يناثلا ءايو لوألا ءات مض عم ءاهيف فلألا تابثإب : 1

 لاقل نم «ثالثلا تاملكلا نم فلألا فذحو ءاهدعب ءاتلا مضو ءامهيف فاقلا ناكسإو ناثلا

 هللا كرت :تلقنف "نآرقلا يلع أرقا" : للك يبنلا يل لاق كلا تا صدع نارتلا | ل ا ال .ينابلألا هنسحو ةيلحلا يف -
 انْقِحَو ٍديِهَشِ ةّمَأ لك نم اتم اَذِإَفِيَكَف » ةبآلا هذه ىلإ تنج ىتح ءاسنلا ةروس هيلع تأرقف "يريغ نم هعمسأ نأ بحأ ينإ" :لاق ؟لزنأ كيلعو كيلع أرقأ
 ل .نافرذت هانيع اذإف هيلإ تفتلاف "نآلا كبسح" :لاق[ ١ : ءاسنلا] 4 [َديِبَس ء؟ اَوَنَه لع كب

 ' روسلاب فيرحتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت هةهعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 6-00 داع مفر رفاه ع :4 ضو مف :ةجحلا يذ نم ٌرشعو ةدعقلا وذو لاوش يه :4 ٌتَسْوُنْمَترُهْفَأ حلا -
 11 سس 0 2 2 1 9 5 م سد

 ايفإ| بف الا كرو لَو سم رهشأ ححلا 3 عامجلا ركذو .شاحفإلا :عضوملا اذه ف («ثفرلا» :4 تمر لذ# جحلا اهمزلأو «هسفن ىلع بجوأ
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 2 مكنون لكسب كوش لداجي نأ :-انهاه- «لادجلا»و :# َلاَ جالو يصاعملا ::قوسفلا» :* ووش اَلَول مالكلا يف ءاسنلل
 4+ هد را 2 ف حسا ير -#

 م ون اكول اَزلاريَح كرِإَماوموَدكَوُدَت انكتب ؟ الو انبر تيب جحمل فيك :نولوقي برعلا ضعب ناك :4 ًاوُدَوَرَتَو# .هبضغي ىتح هبحاص لجرلا
 7١ نأ ني با َسيَل (© ببنألا يلوأتي دارا داما نارا ناش هلا لع نرلكرت 2 نزلو تارا كاب كلي سارا رالالا

 0 5 هااوإت ةكحتا نا طقم يف ءجح نلةي تصخرف .قزرلا هب دارملا :# مكبر نّم 8 :4 محمج» 14 5 0 ا ىف كلا | هب دارملا :* م ااضق# 2
 دس 1# 24م | ةكح اون نم ىتح ِض متعف و ةر 9 0 ا تعا التما اذإ :ءانإلا ضاف :لاقي «متعفد :* رّكْصَفأ# ءاهوحنو ةراجتلا

 و لارا نع ذأ اورك دف تف 2 22
 0 5 2 ل 0 :(ككتستملا) :4 مكَكِيتَم# - 8٠6 .فالتخا هيفو رعشم اهلك ةفلدزملاو مّلْعملا :#رعْشَمْلا»

 : د مك نر يحدح هركحذاو 3 .ءامدلا قارهإ : -انه- وهو .هكسن حبذ اذإ اك كلان لجرلا كش ؛برغملاو قرشملا : لثم ءمسأ

 0 0 :< ةيارشفار3 9 ةناسصاتمل ١ يذلاو «ةيفاعلا :-انهاه- اهنإ ليق :4 ٌةََسَحاندلا اناء 70١- .بيصن نم :4 ِقَكَح َنِمل

 ا 0 0 0 .اّنع فرصا :# اًنقو# :ةرخآلاو ايندلا ميعن :نيتنسحلاب دارملا نأ ملعلا لهأ ردا هيلع
2 4 : + 

 : 01 ل 1 07 11 اذ 7 .ظح 2 بسصن 1 يناثلا قيرفلا ىلإ ةراشإ :4 َكِبلْوَأ» 7

 0 ل[ 0 2 ءًافورعم وفعلاب لازي الو ءلزي مل يذلا وه' ارافغلا «روفغلا وفعلا" :زوفغلا هللا مسا ىنعم[]

 9 ريس اال مكسبإءب
 لأ تمور( كلام 0 ايلا ىناكنائءآكر لوي هتمحر ىلإ رطضم وه امك «هترفغمو هوفع ىلإ رطضم دحأ لك .افوصوم هدابع نع حفّصلاو نارفغلابو

 خا سورح و واي وعي 8
 0 اذ 000 ا ام عسو يذلا لماشلا وفعلا هل يذلا وه عل اا ىلإ كلا دلو هامل عر دف .همركو

 0 : 0 م ت7 7 «ةبوتلاو هرافنتسالا نم مهنع وفعلا ببسي امل اَوَنَ اذإ امّيس الو بونذلا نم هدابع نم ردصي

 0 ل َباَذَعاَنِقَو ةَنسسَح ا هد هكا حبي وفع وهو «تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي هناحبس وهف افلا لاعلا «ناميإلاو

 0 3 اَسِلَأ عرس هللا و يمك ل كك 9 .هتاضرم يف يعّسلا نم :هوفع اهب نولاني يتلا بابسألا ليصحت يف اوعسي نأ هدابع نم بحيو هوفعلا
4 : 1 

 0 6 666 عيمج هل رفغ .عجرو هيلإ ! بلذت متل هسيقنل لع دلضللا فرسأ امهم هنأ هوفع لامك نمو .هقلخ ىلإ ناسحإلاو

 او «ناميإلاو «رافغتسالاو «ةبوتلاب هترفغم لينل بابسألا َكَي هللا حتف دقو .اهلبق ام ٌبجت ةبوتلاو «هلبق ام بجي مالسإلا لعج ُهَّنأو ؛هريبكو «هريغص :هِيْزُج

 جرت ل لول ل1 كار ضر هاب ظل نسوا هاكر تناوب طلا ةرئن رص 2 داتا

 00 الا كلل تك وو ) هنأ لرنأف ؟ ىترمع يف هللا لوقار اي يرمأت كنك :لاقف ةبج هيلع «نارفعزلاب اًحمضتم ٍةَْب ىنلا ىلإ لجر ءاج) -

 .«ةيآلا ( اًضيِرَم مكي َناَكنَم) :ىلاعت هلوق .«كترمع يف هعنصاف كجح يف اعناص تنك ام مث ,«تعطتسا ام قنتساو «لستغا مث «كبايث كنع قلأ :َِِدَي هل لاقف اذ انأ اه لاق

 اذه كب غلب دهجلا نأ ىرأ تنكام» :لاقف يهجو ىلع رثانتي لمقلاو دي ىبلا ىلإ تلمح» :لاق ( ٍماَيِصْنَي ٌةَيَذِيَم ) :هلوق نع لئس هنأ ةرجع نب بعك نع يراخبلا ىور

 .ةماع مكل يهو ةصاخ يف تلزنف «"كسأر قلحاو ماعط نم عاص فصن نيكسم لكل نيكاسم ةتس معطأ وأ «مايأ ةث الث مص» :لاق ءال :تلق .«؟ةاش دجت امأ

 اودوَرَتَو ل :هللا لزنأف «نولكوتملا نحن نولوقيو «نودوزتي الو نوجحي نميلا لهأ ناك :لاق سابع نبا نع هريغو يراخبلا ىور .ةيآلا ( اوُدَوَرََو ) :ىلاعت هلوق ]١91[

 ,ةيلهاجلا يف اقاوسأ زاجملا وذو ةنجمو ظاكع تناك» :لاق سابع نبا نع يراخبلا ىور .ةيآلا حج ْمكَِِع سيل ) :ىلاعت هلوق ]١9[ .( ئوَمتلا ِداَّرلأ َرْيَح كَمِإَف

 نباو ءدمحأ جرخأو .«جحلا مساوم يف ( ْمُكِيَر نّم الاَضَف ْأوُعَتْبَت 5 نأ حاتم ْمُكَحَِِء َسْيَل ) تلزنف كلذ نع ل هللا لوسر اولأسف «مسوملا يف اورجتي نأ اومثأتف

 هلأسف ٍةلَك ىنلا ىلإ لجر ءاج 002 ا رق ركل رع اتا :لاق يميتلا ةمامأ يبأ نع قرط نم مهريغو «مكاحلاو «ريرج نباو «متاح يبأ

 ."(جاجح متنأ :لاقف ٍةِكَي ينلا هاعدف( ْمُكِيَر نم الاَضَف ْأوْعَتْبَت 2 مس عسا يلا يا ل ا

 أاوُصيِقَأ مث ) هللا لزنأف «ةفلدزملاب كلذ نود فقت شيرق تناكو «ةفرعب فقت برعلا تناك» :لاق سابع نبا نع ريرج نبا جرخأ ( أوُصيِفَأ َّمث ) :ىلاعت هلوق [149]

 لجرلا لوقي مسوملا يف نوفقي ةيلهاجلا لهأ ناك» م ا .ةيآلا ( مّسّيَصَف اًدِإَه ) :ىلاعت هلوق ]٠[ . نساككلا اك تحوم

 نبا جرخأو .«ةيآلا ( هلأ أوُرُكْذَأَت ْمكَكِسنَم مُسْيِضَف اًدِاَه ) :هللا لزنأف «مهئابآ لاعف ريغ ركذ مهل سيل «تايدلا لمحيو تالامحلا لمحيو معطي يبأ ناك مهنم
 [ 520021002 0 او لما 0 ئابأ وركذو ةرمشلا نع اردو هيكساتم اوضت نإ اوناك# :لآق دهاحتا نع ريرج

 مهيف هللا لزنأف ءائي * ةرخآلا رمأ نم نوركذي ال .نسحو ءالو ماعو بصخ ماعو «ثيغ ماع هلعجا مهللا :نولوقيف .فقوملا ىلإ نوئيجي بارعألا نم موق ناك» :لاق

 هرخلالا قَو كا نولوقيف نينمؤملا نم نورخآ مهدعب ءيجيو ( ٍقَلَخ ْنِم َةَرْحآْلا ف هل اَمَو ايّذلا ىفاتنإ آبو ُلوُفَي نم ساستلا سيت)

 يبأ نبا جرخأ .ةيآلا ( َكَبِحَعُي نَم سال َنِمَو ) :ىلاعت هلوق 0 ل 3 ك1 (عن)' ٍراَكلَأ ٌباَّذَع اَنَقَو هك

 نص بد لك كك 1 افا ل ندا ااا صاع يا لا 21 كدا كس ل ا ل

 لَك ينلا ىلإ لبقأ «ىفقثلا قيرش نب سنخألا يف تلزن» :لاق يدسلا نع ريرج نبا جرخأو .ةيآلا ( لوك كلبجعي نم سالو ) :هّللا لزنأف ءمهبحاص ةلاسر اودأ مه الو :مهيلهأ

 .ةيآلا ( ُهَلوَق كلبَحَعُي نَم ساّنلآَنِم 5 يللا را ل1 ا 3311 م11 ل8 131 دال كاسم حلل ع كراع دا

 1 نا ةثالثلا دعب 4 رع َمَدَع إم ركذ ةدئاف ام ١97[. : ةرقبلا] امك هَرَكَع كي مكب اًدتبَسَو جلل بو ابك ْميِهَه +3

 اكمل 17177 :ةرقبلا] * قيم اك نياوح )| يف امك ديكأتلا يناثلا ةدئافو ءالامجإو اليصفت ددعلاب ملعلا ديكأتو «ةعستب ةعبس فيحصت عفد لوألا ةدتاف :باوجلا

 محا رولا م وا أ اوُركْدَف ٍتَفَرَع نم مُكْضفْأ آ ادهم 2154] .يدهلا نع الدب ةعقاو وأ «ةقرفتم اهنوك عم «باوثلا يف ةلماك

 1 قف

 امك+ يهو «ناثلا يف ىرخأ ةذئاف ةدايزو نركم ركذ ةدارإ ىلع هيبنتلا هتدئاف :باوجلا ؟ةيآلا يف ركذلا راركت ةدئاف ام 0000 ةرقبلا] يد

 *( ٌصاصقأ ُثيَح قر هر[ رغات ة4 .بلقلا ىلإ يناثلابو ءظفللاب ركذلا ىلإ لوألاب ةراشإلا وأ «هتيادبم مكركذ امك هديحوتب هوركذا : ىنعمب أ كنده

 كا ل ل ؛ينامزلا ال يرابخإلا بيترتلل 'مث" :باوجلا ؟تافرع نم ةضافإلا اهنأ عم 'مث"ب ةضافإلا فطع فيك .[144 : ةرقبلا]
 :ئرق# َلاَدِج الو قوس اَلَو تضر الف 8 : لاحت هتئلوت 4 يملا ولا ةنج "لو تقوم 5 تقر دن 21 2 2: 2ك“ تموُلَعَم رهشأ جحلا 38 [/]
 .ثالثلا يف نيونت الب حتفلاب (لادج الو قوسف الو تفر الف) : :ئرقو .نيونتلا عم ماللاو فاقلاو ءاثلا عفرب (لادج الو ٌقوسف الو تفر الف)

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 3 اي اذ 00 ير #> راح اير #> اب # يبا تضاف 0 0
 ةثالث ىه ير «قيرشتلا مايأب ىعدتو « ىنم مايأ يه 5 تا كا 3 هّللأ اوركأو ## # - ١ , ا 1 ا 00

 يي 148 .هثلاث مويو ءرحنلا يناث موي 6 .رحنلا موي دعب |ا©

 ضرألا قش :ةغللا يف هلصأو .عرزلا :«ثرحلا» :4َلنَنلاوَتَرَحْلال -700 .ةموصخلا ديدشلا :«دلألا» و
 1 1 5 7 + 1 ٍ هللا

 نأ :هانعم :ليقو .ءيش لك لسن : 0 :ثتسائئلاو ةرواجملل ارح عرزلا يمسو . .ةعارزلل 0 نيف © دورس هت 000 فولو ةَكآَو

 لوبق نع ةيمحلاو ةّرعلا هتذخأ :# ِمْنِإْلاَِب هَّرِعْلا هتذخأ# ١5- .امهلسن عطقنيف ؛تاهمألاو ءابآلا لتقي

 ايهملا عضوملا وهو .دهملا :عمج :# داهملا## .هافك :ىنعمب :4 ُهَبْسَحَم» .هبلق يف يذلا مثإلل ظعولا 1 2# 0

 ا
 او 5

 ري

 3 ٍفَلَجَسَتِنَمَف تا

 ةرسإلال 2

 ا ذا تم اب ام '
 هنأك 201 5 د اة م, رت 5 4 0 5 2 قدا

 2 أ رم 2 1

 كرش 1 ١ 0 :-انهاه- 0 0 11 0 :4 ةفاح# هَرِْلا هَنَذَخأ هلل قَ َقث مع دهسا
 عمج :للّظلاو .هب ملعأ -لجو زع -وهو «هيف فالتخالا رثك « 00 :4 راَمسعْل | م د 0 هايلاند هج هس ملا

 كلذب يمس ؛هنسحأو باحسلا ىفصأ وهو ضيبألا قيقرلا باحسلا 'مامغلاو «قوف نم ّلظي ام يهو لَ م م ا
 يف باذعلاو باسحلا نم مهدعو امب هللا مهيتأي نأ الإ نورظنتي له :ةيآلا ىنعم :ليقو .رتسي يأ «مغي هنأل ا

 ا :ىنعملاو :ةيطع نبا لاقو .ةكئالملاو مامغلا نم للظ 0

 ربلاو ميحرتلا نخرلا :يدعسلا رصآن نب نححرلا دبع خيشلا لاق :فوؤرلا هلل مسا ى دعم[ 7
 «برلا فاصتا ىلع اهّلك ّلدت و ءا ا ف وؤرلا ُداوجلا ؛ٌميركلا

 ني فق اه طف هور هلا عيمج اهب 0-0 هيهاومو هتمحر ر ةعس ل ىلعو «مركلاو ءد و .دوجلا وجالاو «ربلاو «ةمح لاب ١"

 را 0 هلك ملاسحجلاو شر نك طفل رويل | تعال اق نإ 5 در كح 0# اكل | نورظني لم ا(

 لة نا دج 1

 د ها عب عميق ميو

 هج 1 حج

 1 ٠ :فوؤولاو ع راثأآ 0 «عةرح للا دل تا رمح 0 ده هي ف )» 0

 ا را < ا اوفس سو ا مي يع عا
 ابأ عيبلا حبر «ىبحي ابأ عيبلا حبر :لاق 0 ل ل :اولاق يليبس متاخر هع يلام ع لل لا عش ام |ولعفا مث «ءيش هنم

 .ةيآلا ( مل َيلأ يف اوُلْخْدَأ أنَ م12 ترذلأ اَهُيأَك ) :ىلاعت هلوق ]7١8[ .4 داسبعلاب كفو لاو للا كلاس ةقيانستا ل 2501 :تلزنو «ىبحي
 موي تبسلا موي هللا لوس اي وهي نم مهلك «ديز نب سيقو ؛ورمع نب ديعسو «بعك ىنبا ديسأو دسأو «نيماي نباو ؛مالس نب هللا دبع لاق «ةمركع نع ريرج نبا جرخأ
 .ةيآلا ( يس كا 1 اكل :تلزنف «ليللا اهب مقنلف انعد هللا باتك ةاروتلا نإو «هيف تينينان اعل دك

 مولعم هنأ عم # هيلع َحْفِإاَكَم ياك نمو + : اهيف هلوق ةدتاف ام .[707 : ةرقبلا] # ِهَيِلَع 2002 [90] 001
 كرت يف رخآتملا ىلع مثإ ال ىنعملا وأ رخآتملا مثإب مهضعبو ؛لجعتملا قب لول دك نأ نِم «ةيلهاجلا هيلع ناك ام عفر هتدئاف :تاوجلا ؟هلبق امم للوألاب
 دارملا- يناثلا مويلا يف لجعتملا :لبق نإف ا | 2 ىَنْوَت نأ َبِحُب هللا ّنإ :ثيدحلا يف ءاج دقو .ةصخرلاب ذخألا
 ف هال قرأ :باوجلا ؟نيموي يف :لاق فيكف «لوألا مويلا يفو هيف ال « -ديعلا مايأ نم ثلاثلا مويلا قفاوي وهو «ديعلا مايأ نم ال «قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويا
 .بذعلا نم ال ,حلملا نم آلإ ناجرخي ال امهو [77 : نمحرلا] * ٌتاَجَرَمْلاَو وللا اتم جرحي + :ىلاعت هلوق يف امك «يناثلا وهو امهدحأب قداصلا نيمويلا عومجم
 ريكلاك اك كف ر[ك2ش ل و ككل و ككل دكا فير 22 م دكا قّثَأ هل هَل لِقاَذِإَو 211531]

 رككلا ١ ةداكتلا7 كلا كلا ١ :م ا ركل :ركلا تاكل د ل 6
 ةريشعلاو راصنألاو عابتألاب ربكتلا -1 .فعضلا لهأ ىلع هب ربكلاو شطبلا ةدشو ةوقلاب ربكتلا - 6 .لاملاب ربكتلا -5 .لامجلاب ربكلا - 4 كسل ا
 نأ يضرو سانلا عم سلج نإ ربكتملا -” .هفلخ مهلك اونوكي نأ اًدج اًصيرح مهيلع اًمدقتم نوكي سانلا عم هاشممب حمس نإ ربكتملا ١- :يكلا راثآ :كراقدلاو
 رظتني هدجتو «هريغ مالك هملؤيو «همالك ىلإ اوغصي نأ هرسيو «هنم برقلاب هريغ سولج نم فكنتسيو هب اًلقتسم سلجملا ردصب اًظفتحم هدجت «هءاسلج اونوكي
 توص يف رهظي ام هراثآ نمو - ؛ .هنيع رخؤمب نابضغلا رظن وهو ءاّرزش رظنلاو ,دخلا ريعصت هراثآ نمو - .قيدضتلاو لريقلا ةمالك املك نأ الإ 5
 فالخ وهو .هتيب يف الغش ربكتملا ىطاعتي ال نأ هراثآ نمو -1 اك 1 ار كلا ةشم ف ريل 6 ران 6 .همالك ةغيصو هتمغنو ربكتملا
 .هلقنثي ال ناك ولو هتيب ىلإ هعاتم لمحي ال نأ هراثآ نمو -/ .يراخبلا هجرخأ . مهتمدخ ينعي 'هلهأ ةنهم يف" ةشئ ةشئاع تور امك ِةِئدَي يبنلا ناك دقو «عضاوتلا
 ةرهشلل كلذب لمجتلاو نيزتلاو ءاهب رخافتلا عم بايثلا لابسإ هراثآ نمو -4 .اًرطبو |ًريكتو اًرخف سأرلا بناج ىلإ وأ ةهبجلا ىلإ سأرلا ءاطغ ةلامإ هراثآ نمو -/
 .لصألا وه كلذف .هقح ذخأو يذوأو بس اذإ لامتحالاب عضاوتي ال نأ هراثآ نمو ١١- .هيدي نيب وأ هل سانلا مايق بحي ربكتملا نأ هراثآ نمو ٠ ٠١- .ةليخملاو

 ىأر هيلع در نإو «مالسلاب هيقل نم أدبي ال ربكتملا نأ اهنمو - .عضاوتلا دض وهو نيدلا يه هريغل ريخ هترايز نم لصحي ناك نإو «هريغ روزي ال نأ اهنمو ١١-
 - «سانلا ىلع هقوقح ىريو اح هيلع دحأل ىري ال هنأ اهنمو - ١5 .فاصنإلا الو راثيإلا ال راثتتسالا ةلماعم هريغ لماعي ربكتملا نأ اهنمو - ١ 5 .هيلع ماعنإلا يف غلاب دق هنأ

 :هعضاوم يف # إس 98 : ىلاعت هلوق # ُنيِبَم م ُةُدَع محل هك طيسشلا تول أُميَحاَكَو هناك ْةِيلآ ناوؤشذل انماء تريزا متاجر ]١04
 0 ل ل ا ملا - ملَسلا) :ععرق "6 :دمحم 1١"« :لافنألا
 ظ 4 زوما جي رك !و رمال َىنْدَو ُةَكِعكَمْلاَو وامل نو ٍلدَظ يَ هللا مهاب نأ اَلِإ نو لَه ] .حلصلا :حتفلابو ؛مالسإلا وه يذلا مالسلا رسكلاب
 نكاح طفل لع اقلط رز ةكتالكلا): :ئرقو .مامخلا وأ للظ ىلع اًمطع ضفخلاب (ةكئالملا) : :ئرق 4 ةكِيِكَمْلاَو» :ىلاعت هلوق
 (50) (اهتاقتشمب داسفلا) ةملك تدرو امك «نآرقلا يف ةرم (00) (اهتاقتشمب عفنلا) ةملك تدرو :يددع زاجعإ © اف ديف ٍضَرَأْلا ىف ئكسم لت اَدِإَو ا7[0 ' 5]
 .ىلاعت هللا باتك يف ةرم (0:) امهنم لك دروو ؛(ةتاقتشمب داسفلا) ظفل ركذ,تارم ددع عم «(هت هلا سانا # .نآرقلا يف ةرم

 روسلاب فيرحتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 1 ةاذتت 6 0000 كل
 يلا نيهاربلا :تايآلاب دارملاو - هتمأ نم ءاش نملو- 5 لمحل باطخلا :# َليَِرْسِإ نب لس## ١- 0 ملل اس ويب اح ناس يزل كت راس لي لج تراس 0 0 الكر حرت كت 4

 يي ا :دارملا :ليقو .:5 دمحم رمأ يف مهؤايبنأ اهب ءاج

 نرد رانك كلاكتا ك1 ينب لاح هيف لخديو .هماعنإ عيمجل ماع ظفل :# هللا ممن

 ل مهنأ مهنظل وأ .ةرخآلا مهبلطل وأ مهناميإل :4 أيما نذل نم َنوُرحْسَيَول -5

 دحاو نيد ىلع اوناك يأ :46 ةَلحاو هم ساَنلا ناك قف - 11 .مهقالخأ ءوسو رافكلا هفس نم اذهو

 أوفلَمَحَأ ايست َنْيَب كحيل هلوق ةلالدل «اوفلتخاف» هلوق فذح امغإو :# َنحَيَّبلا هللا تعبد# اوفلتخاف

| 0 2 52174 8 
 2 7 هد ا مي عل 277 54 هو - 2 2 هو 0 8-
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 0 تييبثت اذهو ؟لسرلا عابتأ ممألا نم مكلبق ناك نم هب نحْنما املثمب اونحتمت ملو ةنجلا اولخدت نأ

 5 لو م في بشماو كاز ذاب نحل وو أ رتل اك 0 .اهبارطضا وهو ؛ضرألا ةلزلز نم ال فوخلا نم -انهاه-:4َرَرإل .مهبولقل 0 نينمؤملل
 . 92 دكا او دم هثنبيح م (© ميكس مرم ا" ام هنوقفني يذلا ءيشلا نع اولأس .نونمؤملا مه نولئاسلا 4 نومي 0 ادام كلئولكم »3 6

 اي اودتسأبلا تكن ةدنت نيازلت نيرا زتت خيإرإ لج ولا ةبمهأ ىلع اهبنت ؛نوقفنب ام نوعضي نيأو ءاهبف نوقفني يتلا هوجولا نايبب اوبيجاف ؟وه
 ” نالت عمهساؤم يااا شال ١ م و ا أ يااا راك و
 5 0 رم صح ري 2 مر. ر ر|39- :ليقو .ةاكزلا ضرف لبق ةيآلا هذه تلزن :ليق .# ٌميِلَع ب هَل نك ٍريَح نم اوُلَعَفَت اموإ# :ىلاعت هلوقب

 ا مرض كت ند بيهن © لاق .ةيآلا ( ةككجلا ْأوُلْخَدَت نأ ْمُسَبِسَح مآ ) :كاعت هلوق [؟14] ١ قاننإلا اذه ع ةاكرلاو بدن ىه
 : ' ريش نكلاويزال وقلبك كرك 80 الب ذئموي لكي ينلا باصأ «بازحألا موي يف ةيآلا هذه تلزن» :لاق ةداتق نع ءرمعم انآبنأ قازرلا دبع

 ” 9 ميلَع وهل نر َحنمأوُلَعَفَتاَمَو ليدل ِنآَو ١ :لاق يرج نبا نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا ( َُِنَي 7 مكرم ار ناك كرد 51
 73979799699897881-297097097097297797/: ركع اع نصف دام كتفك ) :تلزنف ؟مهلاومأ نوعضي ني كي هللا لوسر نونمؤملا لأسا
 .«تلزتف"؟ [يقتفت 1و ؟انلااومأ نم ىفنن اذا" :255 ىبنلا لأس يس ودرعع نأ «نايح يبأ نع رذنملا نبا جرخأو .(ةيآلا ( ري اح نم

 ملعيَو منمأوثهلج :ج َنِذَلا هللا راعي اَمَلو ةَّنَجْلا ولحن نأ م ُمبِيَحْمأل 1115 : ةرقبلا] 4 مكب ناو َنِلا لتَم َِْاَمَكَو ةحكتبلا أندم نأ مشع كك 00“
 ا ةرقبلاة يآ يف باطخلا .[: ةبوتلا] © اووي و كسي أود هج نيا م لكي اَعلَوأوتتُم نأ تشيع ا 0

 :ةحكم حقق دماش نسم نيمو ةنولا لد: وكانت: ون صح طل ليس ل ةدسلا ندد ن1 91 با وللا لس د ردا

 ةنتفلا .[7 11 : ةرقبلا] 4 ٍلْئَمْلاَنِم ريك ٌةَئَنِفْلَاَو 1١41١ : ةرقبلا] 4 ِلْدَقْلاَنِمَدَسَأةَتنفْلاَو [١ 71 .مهنطاوب مهرهاوظ ةقباطمب الإ مهناميإ لمكي ال مهنأب مهل مالعإو

 لكفلا نك هسا لا «ةنتفلا هيفو ءجرهلاو ملظلا ىلإ يدؤي ضرألا يف داسف هنأل ؛ةنتفلاب رفكلا يمس امنإو «ىلاعت هللاب رفكلا يه ىلوألا ةيآلا يف

 اَّمأو «لتقلا نم مظعأ رفكلا ناكف ءكلذك سيل لتقلاو «ةلملا نم هبحاص جرخي رفكلاو ءكلذك سيل لتقلاو «مئادلا باقعلا هب هبحاص قحتسي بنذ رفكلا نأل
 نع ةنتفلاو «ةفلتخم لئاسوب تاوهشلا ضرعب وأ بيذعتلاو فيوختلاب وأ «مهبولق يف تاهبشلا ءاقلإب ؛مهنيد نع نيملسملا دص :اهانعمف ةيناثلا ةيآلا يف ةنتفلا
 لا َمُكيبِد نع كودي ّقح ١71 ١[») .لتقلا نم ربكأ ةنتفلا نأ بسانف «ةرخآلا يف مئادلا باذعلا قاقحتسا ىلإو ءايندلا يف ريثكلا لتقلا ىلإ يضفت نيدلا
 0 ا : ةدئاملا ]4 مهي 6 روعي هللا قَأَي فوستف د سكك » 1 2 : ردنا 4 راكك رهو تميك 1 دز نع ىكي هكر صو

 كركي زد تاق عج نش يزاو نرملسملا هنأ مكنم مهعاطأ مر قيقحت اوعاطتسا نإ.رفكلا ىلإ مالسإلا نع مكودري ىتح مكنولتاقي نولازي ال رافكلا ءالؤه نأ

 عجري نم ؛هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا بطاختنف ةدئاملا ةبآ امأو ءاذبأ اهنم جرخي ال منهج رانل نيمزالملا نم راصو «ةرخآلاو ايندلا يف هلمع بهذ دقف

 ...هنوبحيو مهبِحُي مهنم ريخ موقب هللا ينأي فوسو هاّئيش هللا اوٌرضي نلف «كلذ ريغ وأ ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا هب لدبتسيو «هنيد نع مكنم

 درر رعود روت نك .هسفن فرعيو هبر ناسنإلا فرعي نأ - ١ :ربكلا جالع .مهيلع هلضف ىريو هيلع مهلضف ىري الو -

 بحاص نأ -ه .ديدشلا ديعولا نم ةرخآلا يف نيربكتملل هللا هدعأ ام ةفرعم - 6 .ةئيسلا ربكلا ةبق ةبقاع يف لمأتلا -7 .نيلسرملا ديس ةقيرطل نيعبتملا نيعضاوتملا

 "ءاج" لعف ركذ اذامل .[704 : ةرقبلا] لإ تكد مكَنةءآَج ري 1517 5٠ 9] .ءاليخلاو مظاعتلاو ربكلا نم ىلاعت هللا كذيعي نأب ءاعدلا - 1 هللا هبحي ال ربكلا

 يتأت انه تانيبلاف :ريكذتلاب ِتَديبلاي مكءاَج + اًمأ ءاًنؤم لعفلا يتأي ىنعملا اذهب تعقو امنيأف تا ءوبنلا ىلع لدت تايآلا تناك اذإ :باوجلا ؟ةيآلا هذه يف اًثنوم
 .لعفلا ركذي يهنلاو رمألا نم ىنعملا اذهب تانيبلا ةملك تدرو امثيحو «يهنلاو رمألا ىنعمب

 (مكحيل) :ئرق 25١54 : رونلا يعضومو 77 : نارمع لآ يفو ةروسلا هذه يف © مكي :ىلاعت هلوق 6# اكل نيب 2 ! قحلاِب بتكلا مهم َلرأَو إم!"

 مكحيل :يأ ءلعافلل ءانبلا ىلع فاكلا مضو ءايلا حتفب (مكحتيل) : :ئرقو .مكاحت لك نم مكحلا مومع ةدارإل هلعاف فذح «لوعفملل اثم فاكلا حتفو ءايلا مضب

 لبقتسم انه لعفلاو «ةلزلزلل ةياغ وهف "لوسرلا لوقي نأ ىلإ" :ريدقتلاو ؛ماللا بصنب (لوقي) :ئرق © َلوُعَي)» :ىلاعت هلوق * لوس رلا لومي ّقح 8811 ١ 4] يد لك

 اميف اولزلزو" :ريدقتلا نوكي نأ ىلع عفرلاب (لوقي) :ئرقو . دُهَعَم اوما َسدَلَأَو 2 "لوسرلا لاق نأ ىلإ" :ريدقتلاو .يضملا ىلع ىنعملاو مهلاح هب تيكح
 .ىتح هيف لمعت ملف ضام نيلعفلا الكو ؛لوقلا ببس ةلزلزلاو ءلوسرلا اهيلع ناك يتلا لاحلا يكحف ."؟هللا رصن ىتم ترا كرا حرم

 01/ ميركلا نآرقلا ين مهؤامسأ ترركتو ةرم 01 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت :يددع زاجعإ # َنِيِبنلَأ هلأ تعبه ] ١[98

 0 سل ررامك :دواد«١١ :بيعش 5١.« :نوراه«١7١ 1 :ىئسوم : :ةدألا دادعألاب اورزكت مهنا دجت نيرذنملاودايشألاو سك داع ل 2

 «5 :بويأ «717/ :طول 21 : (هللا ةقان) حلاص «17 :بوقعي «ا/ :ايركز «717 :فسوي «7 :سايلإ 27 :لفكلا وذ «17 :ليعامسإ «57 :حون ءال :دوه «5 :سنوي 17 :قاحسإ
 ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 0١ :اهعومجم هذهو «؟ :عسيلا 217 :ناميلس «70 :مدآ ١« :نيساي لإ :0 :ىيحي 27 :سيردإ 275 :ىسيع «5 :دمحأو دمحم

 (اهتاقتشمب) يبنلا ةظفلو «ةرم 7/4 (اهتاقتشمب) لسرلا ةظفل تركذ :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا
 - نيرشبملاو نييبنلاو لسرلا ركذ عومجم ىواست :اذِإ .ةرم 518 كلذ عومجمو «ةرم هال (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم 14 (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم 0

 روستاَب فْيَرَعَتْلا | عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 5 مليك جازت يرتشسأ ني ةئادنب ١

 ةمصاخملا نم اهيطاعت نع ردصي ام رمخلا مثإف ,رسيملاو رمخلا ىنعي :4 "كح 1 1 دية تسرب تهدأ

 باهذو رقفلا :رسيملا مثإو .هيلع بجي ام رئاسو تاولصلا ليطعتو روزلاو شحفلا لوقو ةنحاشملاو ها ٌراَتلآَبن كَم َكِقَلْوأَو ةرِْضأل او ايدل ف مهلمعَأ 3
 لمحت اهنألو ..اهيف ةراجتلا حبر :رمخلا عفانمف : سال ٌعْيَِمَو# ..رودصلا شاحيإو ةوادعلاو لاملا 0 1 َنيِرلاَوأَماَءكيلاَنِإ © توُددَحهِف مه

 محل لعجي حبا رلا نأل ,ةارن رقفلا عفن :رسيملا عفانمو .ءارعشلا لاق امك ؛ءاطعلاو لذبلا ىلع اهب 2 2 دم ليك اة

 ام لكو :# اَمِهْعْنَن نِم ريك آَمُهَمْنِإَو# .اًئيش هنم ذخأي الو «نيكاسملاو ءارقفلا يف اهحبر 0 فانا ايلا سس د 7

 ناك كتامر 0 :« ممل ٍلُمل .هكرت حجرو هرابتعا لما يف لاب كلذك ذاك اذ رنكلا ع كرته © ميعاد : ١
 «ٌنمحرلا :يدعسلا رصان نب نمح ركن حلا لاق :ميحرلا هللا مسا ىنعم [؟14] .ًاليلق مأ ًاريثك َمُهَمِْإَو سال عفلتَمَو ريبكحمْنِإ [َموِِفْلكِرسَمْلاَو 5

2 2110 

 0 _ ٌباهولا «فوؤرلا داوجلا «ٌميركلا ءُربلا «ٌميحرلا 4 9| وقملا لف نوفق دام كتلك هع نمربكأ 5
 دوجولا عيمج اب مدع يتلا هبهاومو هتمحر ةعس ىلعو ؛مركلاو «دوجلاو ءربلاو ؛ةمحرلاب «برلا فاس متا 5 ١ 0ك كاتم تيل أمك هدأ 1011

 معنلاو ءلمكألا ظحلاو ءرفوألا بيصنلاب ءاهنم نينمؤملا ّصخو .هتمكح هيضتقت ام بسحب ل نيك يني يوعت :
 ةغلابم دشأ نمحر لاو «ةمحرلا نم ناقتشم نامسا :ميحرلاو نمحرلاو .هتمحر راثآ نم اهلك «ةرخآلاو ايندل ال1 كارو فرك .هدوجو «هتمح 'اسحإلا

 .هقلخ نم ءاش نم ىلإ هتمحر لصوملا :ميحرلا «ةعساولا ةمحرلا وذ :نمحرلا .ديحوت ا لهأل الإ ةح '
 نأ هللا لع نك برخج نضع هنت يف ئنهبتلا او ءليبكلا# يف ينارطلاو 212 نئاو ير .ةيآلا ( ارا هلا نع كود 2 1 :ىلاعت هلوق 71 ١[

 نوكرشملا لاقف «ىدامج نم وأ بجر نم مويلا كلذ نأ اوردي ملو هولتقف ولتقف ؛يمرضحلا نبا اوقلف ءشحج نب هللا دبع مهيلع ثعبو ءاطهر ثعب َِي ه هللا لوسر

 لزنأف ءارجأ مهل سيلف اًرزو اوباصأ اونوكي مل نإ) :مهضعب لاقف .(«ةيآلا .( ِهِ لَو وار رتل ِنَع َكتوُلَي ) :هللا لزنآف «مارحلا رهشلا يف , خلا

 نب نامثع قيرط نم ةباحصلا يف هدنم نبا هجرخأآو . 2 ومع لاو هللا تمحي نويت كيلر رك ]11 2 ايا نلوم 127 كرا نإ ) :هللا

 نبا جرخأ ( َنوُصِفَس اَذاَم كَتوُلَكَسِيَو ) :ىلاعت هلوق . ةدئاملا ةروس يف اهثيدح يتأي ( ِرْمَكْلا بت كني © ) :ىلاعت هلوق ]1١9[ .سابع نبا نع ءهيبأ ن 3

 يتلا ةقفنلا هذه ام يردن آل انإ) :اولاقف لكي ينلا اونأ هللا ليبس يف ةقفنلاب اورمأ نيح ةباحصلا نم ارقن نأ سابع نبا نع ةمرك وأ ديعس قيرلع نك تا

 هللا لوسر ايتأ ةبلعثو لبج نب ذاعم نأ هغلب هنأ :ىيحي نع اًضيأ جرخأو ( َوْمَمْلأ ٍلَق نو هِي اَذاَم كتوْأحسيَم) هللا لزنآف «؟اهنم قفنن امف انلاومأ يف اهب انرمأ
 ء[141/ : ةرقبلا] 4 تب وقتي مُهَّلَمَل سايل جيا هَل تبي[! .«ةيآلا هذه هللا لؤوناف ؟اكلارمأ! نم ىفتن امف نلخأو كيرالا قدا لوسر ايا :الاقف للي
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 ظفل ىلإ ةفاضم 4 ِيََياَء ا :ىلاعت هلوق 17١[. : ةرقبلا] 4 َنوَُدَتَي ْمُهّلَمَل اَنلِل - هيَ نيبو 1١ ١ 19 : ةرقبلا] 4 َنوُرَكَفَنَت مُكَلَمل ِتبآْلا كَل هلأ نيب
 دكااو ملاكا :اهانعم ىلاعت هريمض ىلإ اهيف فاضت يتلا نطاوملا يف هنأ انل ودبي اذه نمو «ةغللا ثيح نم ةماع © ِت ِتيَدْلا !» ةملكو ءاهميظعتو اهفيرشتل ةلالجلا

 :يأ .ماكحألا ين"7؟١و 1417 ناتيآلاف .تايآلا يتأت اهنم لقأ نوكت يتلاو «هتايآ ةغيصب ٍتأت مارحلاو لالحلاب ةصتخملا ماكحألا اهب درت يتلا تايآلا نأ ظحلنو

 1 10 1 كرو ُلاَتِفْلا ْمكحَكع بيك 211 ارسلاو لالحل كذا أيا :٠١5 قالب حلاو لالحلا

 نم هل هللا ضيقف «رومألا نم اًرمأ بحأ اذإ هنأ نمؤملا دبعلا ىلع بلاغلا .[7 17 : ةرقبلا] 4“ توُمَلَمَت ال مْشنَآَو مل كسي ةللأو مك يس وهو ايش اورج 302

 .هسفت نم ديعلاب محرأ قاعت هلا ذأ ملعي هنأل عقاولافربخلا لمجيو «هلا ركشي نأ ل قفوألاف «هئ ريخ كلذف «ع هفرصيام باسل

 14 بك و :ىلاعت هلوق .# ِتيآْلا كَل هلأ نبي كَِدَك ودَمْلا لف نشف ادام كوُلَكَسيو امهعَفت نم ربك أ آَمُهَمْنِإَو نادل عنو ربك منا مهو لكم 1

 ةريثك ماثآ اهيرش عم ثدحي رمخلا نأ كلذو «ىنعملا ىلع المح ةرثكلا نم هلعجف ريبك ريثكلاو ةرثكلا نألو ؛نيمثإلا ربك رابتعاب ةرثكلاو ةثلثملا ءاثلاب (ريثك) :ئرق
 تا ا ا ا ل اا ا ا يع

 بعوتست ةرثكلا نأل ؛ربكلا ىنعم ىلع ةيزم ةرثكلا ىنعملو 4 ارك اركو هَل اوركَذأل» :لاقو :4 ريك اًوُبْمأوعدأوإِ» :ىلاعت لاق دقف «ربكلاب هفصو نم غلبأ ةرثكلاب
 «ريثك ريبك لك :لاقي الو «ريبك ريثك لك :لاقيو ءميظع وهو الإ اًريثك نوكي الو اًميظع نوكي مثإلاف «ةرثكلا ىنعم مظعلا بعوتسي الو «ةرثكلا ىنعمو مظعلا ىنعم
 :هلوق نم اهدعب ام بسانيلو «رئابك :شحاوفلا مئاظعل لاقي هنأل ميظع مثإ :يأ «ةدحوملا ءابلاب (ريبك) :ئرقو .ربكلاو ةرثكلا ىنعم اهنمضتل معأ ءاثلاب ةءارقلاف

 عفرلاب (وفعلا) :ئرق 6# َوْعَْلَأ ٍلُهإ# ىلاعت هلوق .ربكلاب اهمثإل فصولا اهبسانيف رئابكلا نم رمخلا برش نألو ؛عامجإلاب اذهو «رثكأ لقي ملو # ربح حَآ مهو

 نأ ىلع بصنلاب (َّوفعلا) :ئرقو .وفعلا هنوقفني يذلا 21 راجل دوجلاس ع رقرم اهنا تح عقوق اهخير روس سام حل

 ."وفعلا اوقفنأ" :يأ ,ردقم لعفب اًبوصنم باوجلا عقوف "نوقفني ءيش يأ" :يأ : :اًمدقم اَلوعفم نوكيف دحاو مسا "اذام"

 وا سو عع يم جت
 1 هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ # راك َوْهَو َتمَيَموه[1١1]

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١55( ركذ امهنم لكو ءاهتاقتشمب «توملا» ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب «ةايحلا» ةظفل راركت تارم

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ظ



 ما
 هاذ

 6-3 الرف 1١١- .رسيو عسو هتمحرو هلضفب هنكلو .مكيلع قيضو مكجرحأل :4 مكَتنْعَألِ» - -
 مل نإ لف كنا ع ولَسيَوْوَرْحألاَو بدلا ١ ةيآلا نهب جاوزلا تحابأ دقف (ىراصنلاو دوهيلا نم) تايباتكلا امأ .تاينثولا :© ٍِتَكِرَشُمْلا وحن
 نم 1 أو ككاو مهو إي ملسملا ريغ نأ ىلع ةمأآلا تعمجأ :#أُنِمْؤُي َوَح ٌنيكِرْشُمْلا أوحكنت الو .ةدئاملا ةروس نم ةسماخلا
 0 يعنيك نأ كرار ا مرا 1010 رو اما أ يس ا يباتك ريغ وأ اًيباتك

 4 ا 1 0 1 0 20 1 0 نمل نم اج ا ةالكصلل ءاملاب د :4 نه ادا 00 . تكي اهلا سكر شلل كالو عا < ره قس .ةساحن وأ نان رأ رالف نم هبي ىذاع ين لك ودلال اا
 5 7 01 4س ع هتص جا 1 9 00
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 ا 1 مكدالوأ مَ 2 0 0 ا

 7 هديذإب د ةرفَعَمْلاَو نجلا َلِوعَيَأَوِراَلأَلدوُعَدي ٍّ امب ءلسنلا اهنم ىتلا فطنلا نم ماحرألا يف ىقلي ام هبش :هيبشت © ٌترَحإَيَو .ةيرذلا بلط تضع
 1 00 -. | ءمتكشس فيك :ىلعمب :4 هثَِم َّنأ» .ةيوبنلا ثيداحألا ضعب , يف كلذك ميرحتلا اذه ىلع صنلا 1 كتلي 2 وودي محليات ان 0 درو دقو .رابدألا حاكن ميرحت يف ناتحضاو ناتيآلاو .تابنلا اهنم يتلا روذبلا نم را يف ىقلي
 1 َضيِحَمْلا يََسَل أورام ىذه صحم نع نع لجرلاك .ةّلِع :# ةحَض 2 عت - اليل .ريخلا : 4 كيش أوُمدَمَو ؛ثرحلا يي ف 0م ىبمو

 وغرق خس ا زب ضيع نق سا ترج يدع سرا 5 1
 5 ل و د ع نم هل ًارجاخي .ةلعت كلذ لعجيف «هّللاب تفلح دق لوقيو ,قدصتي ال وأ .هاخأ ملكي الأ هّللاب فلحي

 9 تريك اجو َنيِبيَتلأ تحمس نسايم كل ند كك نأ نيحيحصلا يفو «ريخلا اولعفت نأ :يأ * ْأورَبَت تنآ# .ريخلا لعف
 2 ةكرعاونأت كل تع منام آس زيزعلا هللا مسا ىنعم 117١1 .«هنيمي نع رفكيلو ريخ وه يذلا تأيلف اهنم اًريخ اهريغ ىأرف نيم
 1 5 4 ا 1 ا .ةودقلا/لماك نلاتعتاو-يذ «ةبراقتم هينام ةمتظعلا ءامسألا هذه نيل وذل نراك و2

 "| توما 0 د 0 نم اهيلع لادلا ةوقلا ٌةّرع - ١ يملا ار ليرات ناك نزلا: ةزعلا يناعمف ةّزعلا لماش «ةردقلا ميظع
 1 00 رسام ةرعر ل كيلطَم ناو كاض خمار بسنت ال يذلا ميظعلا هفصو يهو «نيتملا يوقلا هئامسأ

 ة١ © ةيع م 0 يدنا يتلا يباب أو 2آ01 وه لب .هنوعفنيف هعفن الو هنو رضيف هّرض ٌدابعلا غلبي الو ءدحأ ىلإ حاتحي الف «هتاذب ينغلا وه هنإف عانتمالا

 0 0 يا 9497: هتمظعل ةعضاخ هلل ةروهقم اهلك يهف «تانئاكلا لكل ةبلغلاو رهقلا ٌةَّرعو - “٠ .عناملا يطعملا عفانلا راضلا
 در همي نهضت ت9 1 ترس ل يد م

 ئدابم ىلع عالطالاو ملعلا عيسلاو رد كحال كاك اسما نير مكتمل لا ككيوز دكت لايك كلر كوالا وزنا بكسل ميتا لاا دسلا سس )ا

 الو ءلاؤس هيلإ هّجوتي الف ءهرمأو هقلخ يف اهب ةقئاللا اهلزانم اهلزنيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا وهف «ةمحرلا ريزغ «ةردقلا مات .دمحلا عساو ءاهبقاوعو رومألا

 نقل ءقحلا هب دوصقملاو هتياغ ناكو «قحلا ىلع ًالمتشمو قحلاب قلخلا قلخ هن هنإف ؛هقلخ يف ةمكحلا :لوألا عونلا :ناعون هتمكحو . لاقم هتمكح يف حدقي

 كسلا ل شل كك تالا 5 12 م زك ا قئاّللا هقلخ قولخم لك ىطعأو «بيترت لمكأ اهبترو ؛ماظن نسحأب اهلك تاقولخملا

 .بتكلا لزنأو «عئارشلا عرش ىلاعت هنإف ,هرمأو هعرش يف ةمكحلا :يناثلا عونلا .. ررطتكاو ًاصقن الو «ًاللخ هقلخ يف دحأ ىري الف «هتئيهو تقل تاناويحلا
 700 0 ا :للاع ةلرفاتل 1 .؟اذه نم مظعأ مركو لضف ّيأو ؟اذه نم لجأ ةمكح يأف هودبعيو دابعلا هفرعيل لكرلا ناو

 هل ءاسنلا] ( ىَتَسْلا َلوَمَأ َنوُلُكأَي نب لأ نإ .( ٌنَسَحَل م تلي اَلِإ ع يتَْلا َلاَم أوبَرَمَت الو ) تلزن امل» :لاق سابع نبا نع مهريغو «مكاحلاو «يئاسنلاو

 :ممويلع كاناذ صلات يدم ولا للتااو ىف هلي ىو ةيلاطط نو يسلا هلل لتضفي عم ةداكبب ارتتل نما دزأ عقوق ايل نا الا ردو

 0 0 كلا وير نم يدحاولا جرخأ .ةيآلا ( ةَكَوَم ُهَمَدكَو :ىلاعت هلوق [١؟1] .«ةيآلا ( َتَْلا نع َكتوُلَكسيو ) :هللا لزنأف ِدِلَم هللا لوسرل كلذ اوركذف

 1 ا 5 ينلا ىتأف عزف هنأ مثع ءاهمطلف اهيلع بضغ هنأو «ءادوس ةمأ هل تناك ةحاور نب هللا دبع يف ةيآلا هذه تلزن» :لافاساتع ندا نع ةكلاق

 هلوق [؟51١] .اًعطقنم يدسلا نع ريرج نبا هجرخأو 0 ل راح ا يو سا وسما

 لأسف ؛توبييبلا يف اهوعماجي ملو ءاهولكاؤي ل مهنم ةأرملا تضاح اذإ اوناك دوهيلا نأ» :سنأ نع «يذمرتلاو ءملسم ىور .ةيآلا ( ٍضيِحَمْلا ٍنَع كتوُلعْسيَو ) :للاعت

 ناكها ور .ةيآلا (| كَل ٌتَرَع موا ) :ىلاعت هلوق[77١] هم :لاقف .ةيآلا 4 ضيِحَمْلا ِنَع كئوُلَكَسِيَو ) لزنأف ىو ىنلا باحصأ

 .دمأ جرخأو ( ُمَقِش نأ كَنَرَح أون كَل رع وآسف ) :تلزنف ءلوحأ دلولا ءاج اهئارو نم اهعماج اذإ :لوقت دوهيلا تناك» :لاق رباج نع «يذمرتلاو دواد وبأو

 ايش هيلع دري ملف « .ةليللا يلحر تلوح لاق ؟ككلهأ امو :لاق .تكله «هللا لوسر اي :لاقف ِهِْكَي هللا لوسر ىلإ رمع ءاج» . لاق سابعحبوبا نع ايالمزتلاو

 ( ُْكِِيَسَدَ ضرع هلأ ونسخ الو ) : لاكي كنا 12 .«ةضيحلاو ربدلا قتاو ربدأو لبقأ :لوقي 4 قش نأ كَ أوُنأك كَل تر رع مُوآَض ) .ةيآلا هّللا لزنأف

 .«حطسم نأش يف ركب يبأ يف تلزن ةيآلا ( ْمكِيَسَنْدَ ةضرع هلأ أوُلَمَحج الو ) :هلوق نأ تثدخ :لاق 2 نبا قيرط نم «ريرج نبا جرخأ .ةيآلا
 نم يناثلاو "تحكن" نم لوألا نأل ؛اهمضب يناشلاو «ءانلا حتفب أ أوُحِكََت الو » ”للاعت للورق 07 ةرقبلا] 4 ٠.٠ َّنِم د هزم ٌقَح ٍتكرشملا أوُحكَت الو 3
 كح تاكو اكل نك لا( ك1 :ىأ ةلاتموعلا وهو فوذحم ٍناثلاو * َنيِكِرشمْلأ ةلاو ل "كىكتأ'

 مالك يف اههابشأو هذهو «ةنسحتسملا تاضيرعتلاو «ةفيطللا تايانكلا نم ةيآلا هذه .[77* : ةرقبلا] قِش نأ مكن ونام مك ٌترَع 5 215711 .اونمؤي
 يي ا ل

 نرد نب :ئرقو .رهطتي لصألاو لستغا :يأ ."رهطت" عراضم نيتددشم ءاهلاو ءاطلا حتفب (نرهطي ) :ئرق  َنَرُهظي و هلوق 6 َنْرُهطَي حنه الو ] "١ 21١)

 طولا ةحايإ نايباهف أل هتدئافو مكحلا ناب اهيف فيفختلاب ةءارلا ؛رهطلا تقو يف تلحخدو ضيحلا نم تيفش ةأرملا ترهط لاقي "رهط" عراضم ةففخم ءاهلا مضو ءاطلا

 )١١5( ميركلا نآرقلا يف (ايندلا) ةملك تدرو .ةرم )١١15( (ةرخآلاو ايندلا) نم لك رركت :يددع زاجعإ 4 تسلا نع َكَتوُلَحَسِيَو ةَرْخ . ند ] .مدلا عاطقنا دعب

 عموم (00يق اهدحو (ةرخأآلا) ةملك تدزؤو . ا ا لا 7 جم

 قع نه ررعت الو ضيصحملاق ءاسنلا اقازاعاف ىذا وه لق .ضيحملا نعت 2 1 حرت 1 لا .نآرقلا يف اًعضوم (14) ين ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدروو .نآرقلا يف

 ةردف ءادثأ ةيسنجلا ةرشاعملاب امهمايق دنع اًعم ةأرملاو لجرلا بيصت يتلا رارضألا اًدج اًثيدح ملعلا فشتكا :ضيحلا ةرتف ءانثأ ةرشاعملا رارضأ .[7377 : ةرقبلا] 4 َنَرُهطي 5
 ميثارجلا كلت د ناك يذلا ءضيحلا مد رايت عطقني امدنع «ةراضلا ميثارجلا ةلازإل كلذو «ءاملاب مدلا راثآ ةلازإ بجي هنإف .ضيحلا عاطقنا دعب هنإ :ءاملعلا لوقي .ضيحلا

 ا را كل نا ل رمل .ضيحلا ةرتف عاطقنا دعب مدلا راثآ ةلازإبو رهطتلاب ترمأ دق ءاَضيأ ةينآرقلا ةيآلا نأ ىرن اذكهو. تسل

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 : ا

4 089 



 .ًايسان فلاخلا هنإ :ليقو .هللاوو هللاب همالك لصي لجرلا وه :# يكيمَيأ ف وعل هلأ مكذوب نال رض شا ل ا ا ا كم ل

 لكك ادركت دك نقلا لد .وه سيلو كلذك هنأ ىري ءيشلا ىلع فلحي يذلا هنإ ! :ليقو 8

 اًدصاق فلاحلا ْفِلح وهو «تدّمعت :* ٌكُبوُلُف َتَبَسكاَب مداوي نكلو# .هل ىنعم ال مومذم مالك )| نيب 0 مل
 ةبذاكلا نيميلا يه :كقلفلا كسك ام) :سابع نبا لاق .بذكلا ىلع فلحي نأ :ليقو .نيميلا دقع 7 ا سا ىف
 دل لارا تلف كلا ظل در ل فر لال ازور نر 0 ا سال مك يدر + ١ ماسلا :يسارعمللا 1| اومرعنإو ايزل م

 :# ومآ نإَفأل .راظتنا :4 صبرت 00 ةداع نم كلذ ناكو .هتأرما أطي 0 نسيتك 0
 2 5 عيمم هلل ايو اطل
 :ليق :# عوف َهَحْلَتا# نرظتني :4 سيرتي - .مهئاسن لازتعا نم هنع اوفلح ام كرت ىلإ اوعجر 6 :قمّسأ َقَلَح اَم نمسك أَن لحال ٍعورف ةثدلث نهسفن مني جامسم تك 2 1 -_ و 5 م جاور 202 5

 لمح لاو ضيحلا نم "4 هاي قَد َقَلَخاَم# .ضيحلا نم راهطألا يه ليقو .ضيح ثالث يه 3 نصدر وحن ملوعبو زحل لو هب نم ا ّ
 ةلملا هذه تضقنا نإف .ةذعلا ةدم 2 نهتعجرب لوأ كلي ف نهر حأ# ,نهجاوزأ : © نمل 0 ف و بَ ل يلا 02 ًاودارأ ناكل 5 ىف” 21 و 2 2 1 م ص ص 2 ب 2 ِ 0

 اهنوؤش ةرادإو ةرسألا ةسائر وأ ةماوقلا نه اهسفنب قحأ ىهف 0 0 . 7 يع 1١
 : 3 2 4ص 3 ]1
 .هكف ىلاعت هلل ةيصعم ال اميف اهجوز ةعاط 7 ةجوزلا 0 :ةارشلاو .اهيلع قافنإلاو 0 "هي لي او ةجر و 3 3
 هناحبس لاق امنإو .ناتّرم وه جاوزألل ةعجرلا هيف تبثت يذلا قالطلا يأ: ِناَنّرمُنَللطلا ال -4 ا 1 0 ٠» 3 ٠ 2 آ 1 ا ن ن5
 ةعفد ناتقلط ال ,ةرم دعب ةرم قالطلا نوكي ا ىغبني هنأ ىلإ ةراشإ ؛ناتقلط :لقي و «ناترم» | دودح اتا

 .ةراضملا هحو ىلع مي (مهتاجوز) مهجاوزأ نم اوذخأي نأ جاوزألل 0 يأ :# ميس .ةدحاو 0 ًه 5

 .نيجوزلا نيب حالصإلا 2 نيطسوتملاو ةاضقلا وأ ماكحلل باطخملا : 4 متفِخ إو .هريغو رهملا نم 5 * 0 5
 ل ا أ ا كيلْواف م
 .علخلا وه اذهو .هلجأل اهقلطيف جوزلا هب ىضري لاملا 1 0 لذبب : © ءدي ٌتَدكفَأ (مَقاَمِهتِلَع حان الق 3 8

 ذورعم وفعلاب لازي الو «لزي مل يذلا وه "رافغلا ءروفغلا ٌومَعلا" :روفغلا هللا مسا ىنعم 17701701 252 ا ع
 هتمحر ىلإ رطسم رطضم و دامك« ةرفغمو هوفع ىلإ رطضم دحأ أ لك أ ًافوصوم هدابع نع حْفَّصلاو نارفغلابو 33 نأ ان نع ارتي نأ مهبل حاج ناهس 0 8
 ل لم ْ دل 7 ل ا يذ ام ه :وفعلاو و .اهبابسأب ىتأ نمل | ىفعلاو ةرفغم ١ لاب دعو دقو . همركو' ' رك َنومَلَعيِم وعل 20 َكتولأدوُدْحاَمسُِيإ ١

 ' 00 ١ هةر كل بون اذإ امّيس الو «بونذلا نم هدابع نم ردص لبر 5و 1بهعلا نها 5006 علا هلا 6 760 اولا 168686 0

 9 + 00 1 ىلا || ليصحت 0 هت يف اوعسي نأ هدابع نم بحيو وفعلا بحي ٌوفع وهو «تائيسلا, نع وفعيو هدابع نع ع َةب وتلا لبقي هناحبسو وهف ةحع 00 هيلا

 «هريغص ا عي هل رفغ٠ «عجرو 4 و هيلإ ُّك ات مث هسفن ىلع دبعلا فرشأ امهم 0 لات | ناسحإلاو هتاضر م يف يعش كلا نم :هوفع | بم م نولاني

 لا و «ناميإلا وءر راقختسالا وءةب وتلاب هترفغم لينل بابسألا َكْنِك هللا (عتفدل وا. .اهلبق ام بحت ةبوتل أو او «هلبق ام بجي مال مالسإلا لعج َُّنَأو «هريبكو
 ميلحلا لا :ميلحلا هل هللا 1 [1 0 0 ًاّرقُم ه هللا هلعج امم كلذ را دال 30 ا 0 ا 00 0 هللا دابع ل! د او

 امن له 10 هبتع ذ

 0-0 0 يدا ءاش ولو ءاوبوتيل ةيوقعلاب مهل : -- هو

 ا ) :ىلاعت هلوق [١؟4] .مهلاهمإ م اهيلع اه + 2

 نكي ملو كك هللا لوس يع رع تال كلا ل1 ك7 ,انارل ةقروادلا قع اك يبان او درك ا جرا .ةيآلا ( ور تلت نهم فني ىرصبرتب

 نأ ءلتاقمو ءيبلكلا نع «خسانلا» يف ةمالس نب هللا ة ةبهو .ىبلعثلا ركذو 4( ور هلت َنهسْمنأِب صب سر تال ١ :قالطلل ةدعلا هللا لزنأف 2

 :تلزنف ءاهدلو تامو تتامف تدلوف ءاهعجارف ملع مث ءاهلمحب ملعي ملو لي هللا لوسر دهع ىلع ةليتق هتأرما قلط» :يرافغلا هللا دبع نب ليعامسإ
 ءاش ام هتأرما قلطي لجرلا ناك» :تلاق ةشئاع نع امهريغو مكاح او ؛يذمرتلا جرخأ .ةيآلا ( ناني ٌقَلَطلَأ | :ىلاعت هلوق 3 .( ءورف دمت َنهييفنأي ل ضصيرتي تنقلطُمْلاَو (

 كقلطأ :لاق ؟كلذ فيكو :تلاق اًدبأ كيوآ الو ينم ينيبتف كقلطأ ال هّللاو هناا زجر لاق يح ركوة اعز يقلل نو مدصلا د ا هتأرما يهو ءاهقلطي نأ

 ٌلجحياكَك) :ىلاعت هلوق .( ٍنَسْحِابِرْسَسَو ا م نام ىَلْطلا / :نآرقلا لزن ىتح تكسف هلي ينلا تربخأف ةأرملا تبهذف ءكتعجار يضقنت نأ كتدع تمه املكف

 ْمكَل ٌلِحياَلَو) :هللا لزنأف ءاًحانج هيلع نأ ىري ال هريغو اهلحن يذلا هتلحن نم هتأرما لام لكأي لجرلا ناكا :لاق" سابع نبا نع حوسملاو خسانلا يف دواد وبأ جرخأ ( كَل
 هكلع يدرك :لاقف لب هللا لوسر ىلإ هتك تشا تناكو ةبيبح يفو سيق نب تباث يف ةيآلا هذه تلزنا :لاق جيرج نبا نع ريرج نبا ج -رخأو 4 انيس ع رهام

 .«ةيآلا ( هاينداي اعيش نهومَتنَت يسم م ودعت كلن ٌلِحياَلَو | :تلزنف ءتلعف دق :لاق معن :لاق ؟كلذب يل بيطتو :لاق «هل كلذ ركذف «هاعدف «معن :تلاقف ؟هتقيدح

 ىلع مزاعلا :باوحلا 200210 :لاق فيكف «عمسي امم ال ؛ملعي امم قالطلا مهمزع [771:ةرقبلا] 4 ٌرميِلَع ٌعيمس هَل هلأ َّنإَف قلطلا اوُمّرع ّنِإَ عاككالا

 ِناَتّرم ٌىَلطلا 38 ]١1١9[ .ةجوزلا مس ةلزاقملا قالظلا رع و تلاغلا كرت اكدر رتل كل كا 0 ل رح

 فئحف لوعفملل ءانلا لع ءايلا مضب (فاخب) : رق 46 قايل :ىلاعت هلوق 4( 5و دحمان الاب نوبت آمون حل َلِحياَلَو نسخ ِرمَصَوأ فوغ اسْمَ
 مصل لامتسا لدن يالا )انوكي نأ زوجيو هر ةثح ةرملا لعب جو ةيويس دن بصن يال قوم اجلا فلح مق «ييورلا ا 1

 .قابسلا نم نيموهفملا نيجوزلا ريمض ىلإ هدانسإو «لعافلل ءانبلا ىلع اهحتنب (افاخسي) :ئرقو .دحاول ىدعملا نم "هللا دودح امهتماقإ مدع افاخي نأ الإ"' :ريدقتلاو «هلحم لحي هنأل نيجوزلا

 ا الا ل ا دلك اعلا و خلا نكي 1 يدل كو زا عر

 اًدإَ انكر بقا فلا وي فأر سر وأ َنورَّدَيَو مُكنم َنَوضوَتُي َنِدَلَاَوإ” /١1[« : ةرقبلا] وو َهَمَكَت نهسفنأِبَصَصَب هيرب تلا او 48 [71 5 .77/] !اًريحم
 رم علا ك1 عل نأ ثيدحلا ملعلا تبثأ :ةلمرألاو ةقلطملا ةدع . 4 مقبلا ] 6 يوب هنأ و نأ َلَحَف اَميف َْقَلَع حان اَلَف َّنِهْلجَأ َنْعلب
 ةرفش نزتخي «رتويبمك زاهج هيلع قلطن نأ عيطتسن وأ اًرشؤم اهدسج لخاد لمحت ةأرملا نأو هب ةصاخ ةرفش لجر لكل نأو ؛عبصإلا ةمصب فلتخت امك رخآ ىلإ

 ضارمألاو بارطضالاو للخلاب باصيف رتويبمكلا زاهج ىلإ سوريف لخد امنأك ةرفش نم رثكأ هيلع لخد اذإو ...ةرفشلا كلت ظفحيو اهرشاعي يذلا لجرلا

 يك ةأرملل ةرتف يهف «ىذأب باصت نأ نودب ةديدج ةرفش لابقتسا عيطتست ىتح مالسإلا اهعرش يتلا ةدعلا ةدم سفن جاتحت ةأرملا نأ ءاملعلا فشتكاو .ةثيبخلا

 ن2 كر امرأ نأ يالا تنل :بثأف ءلمارألاو تاقلطملا ىلع تاساردلا تيرجأ دقف !؟ةلمرألاو ةقلطملا نيب ةدعلا ةدم فالتخا نع امأ .ةرفشلا كلت ىسنت
 .ةدعلا تفلتخا كلذلو «ةقلطملا نم رثكأ اهجوز قارف ىلع ةنيزح نوكت يهف ةيسفنلا اهتلاح ىلإ عجري كلذو «ةرفشلا هذهل اًنايسن ةقلطملا

 ىنسحل ١" ءامسألا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يريطلاويسفت



 0 0 00 7 نإ ُهث ةناللا ءارقألا وأ ءراهطألا ءاضقنا نم نمل َتَقُو يذلا نهتاقيم نيراق يأ :« َنْهلَجَأ سلق "11

 1 أ فوم كشركة 0 :* ٍفورعَب ىرهوكسمأَد# ءروهشلا لها نكي تناك نإ مضل ةنالثلا ذأ ل لهأ نم تناك

 لحمي نمو أو دكعَل ارارض نه وكيت ال الو وعم َنهَوحْرَس 5 ا الف ةدعلا رخآ نبراقف ءاسنلا متقلط اذإ يأ ؛ةيجوزلا قوقحب مايقلا وه فورعمب كاسمإلا
 ١ أوم اواووه 00 اثير دمك 0 1 ا 0 عاليا لب دع ري 1 2

 ١ ردك لاو تكلي مو ْمكَتلَع الكوم 5 2 0 ا ا ا 6 00 0 1 : اًراَرض

 | ايل مِلَع 0 لاارساب دكم 7 .جاوزلا نم عنملا - انهاه - لضعلاو .ءاودألا ّدح هزواجتو جالعلا نع هقيضل :«لاضُعلا ءادلا»
 2 ا و يحل ءآسيلمَقَلطاَدَو 3 :ىنعملاو .ءايلوألل - اذه ىلع 2 ةيآلا يف باطخلاو .هتخأو راسي نب لّقعم ف ةيآلا هذه تلزن دقو

 : كودو لك فوتو 2 اصنع 0 ناك اذإ يبصلا ثراو :# ِثراَوْلأ َكَعَو# .اهتقاط :© اَهَمَسْو اَلِإ ٌسْمَن ُنَلَكَت ال» -؟7 .قالطلا ناك 0

 تل
 ومَتاَلمنأَ نع عاضرلا نع 6 انانأل اي كلذ يف ل 0 بنجنو 0

05 
 اق

0-7 

0 
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 2ك 2س نأمل 9
 قر 2000 ه1 وحال دولوملا ىلع نوكي الأو ؛نيدلاولا ىضارتب الإ نيلوحلا لبق هلصف حصي ال :# رْواَكَتَو اَمهم ضان

 | ناضنال ايي ف ورعملاب لموسكو 4 ناك اذإ :ليق * مُثْمَلَسا د 0 نم 0 اذإ مهتاهمأ ريغ :# كرو أوعِضْرَش نأ# . .ررض
 1 ا مر اك 0 نك جرحخأ ةيآلا ( اَهَقَلَطنِإَف ) :ىلاعت هلوق [؟720] .متيطعأ :4 َميئاَءاَمه .اضرو ةروشم نع كلذ

 أ _-آ 4 دنع تناك ؛كيتع نب نمحرلا دبع تنب ةشئاع يف ةيآلا هذه تلزن» :لاق نايح نب لتاقم نع رذنملا
 0 دا 12 ا -< + < |(
 وامهتلع حا اعف ادارانافإ#

 . ير ا 7 ريبزلا نب نمحرلا دبع هدعب تجوزتف اًئاب اقالط اهقلطف ءاهمع نبا وهو كيتع نب بهو نب ةعافر

 0 ام مَتْمْلَس اذِإَحَيْلَع حانجالف "كم5 دلو أوعِضَْش نأ حدر م ىتح الل هيلي لاقف تامل كتكات ل ير ملا :تلاقف كي يتلا اك تتأف اهقلطف ءيظرقلا

 ا 2 رص نوما نأ اوماعاو هَ وفنآَو فورا حينَ 9 امدعبا( اَهَتَلَط نِإَذ ) اهعماجيف ( ُهيرَغ اور مت َّقَح دَعَا رمل لحي الق اَهَمَلْط نإ ه0 6
2111 

 0 ج69. 4 ىلا ا هيه ركشمافا م 6 َنهلَجأ َنْئَلْم كَل مَدَلَط اَدِإَو) :ىلاعت هلوق [م .( [عجارَب نأ آَمِِلَع حان اَلَم ) اهعماج -

 اهراضي كلذ لعفي .اهقلطي مث ءاهتدع ءاضقنا لبق اهعجاري مث هتأرما قلطي لجرلا ناكا :لاق ءسابع نبا نع «يفوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأ آلا ( ني

 ربا يراخببلا ىوز ( قوتللب مني وصار اذ نهج نحكي نأ هوم الع نهج نلجأ كَم هني ملط اَذإَو ) :ىلاعت هلوق [751] .«ةيآلا هذه هللا لزنأف ءاهلضعيو
 اهبطخف «هتيوهو اهيوهف «ةدعلا تضقنا ىتح اهعجاري مو ةقيلطت اهقلط مث ؛هدنع تناكف :نيملسملا نم جر هتخأ جوز هن راسي نب لقعم نع مهريغو يذمرتلاو «دواد

 2 1 7 27002 هيلا ل 221 لك تال
 ةرقبلا ةروس .[؟ : قالطلا] 4 ٍوَرْعَمِب 0 نهوكَسَمأفإ) ءآ 73١ ةرقبلا] 4 ٍوُرعَمي َنُهَوُحَيَس وأ وعم ,يكِسَمَأَف ( 0 ]11[ ١

 لاصفنا ةلاح يف ءاوس «نهل ناسحإلاو نهتلماجمب رمألا كلذ ءانثأ دركت دقو «نهلضج نع عنملاب كلذ خباو نونو دنس كبر هنن 21

 ىلإ برقأ قارفلا ظفل نأل .4 َنُهَوُفراَدإظ ظفلب ربعي نأ اذه نم دصق ام بسانيل نكي ملو «قارفلاو ةبحملا يف لاحلا نيسحتو فطلتلاو امهلاصتا وأ نيجوزلا

 ءافتكالا عقوو ؛لاصفنالا نع 4 َْهوقرافل ظفلب ريبعتلا دورو ركذي مل «ةراضم ركذ الو لضعل ضرعت اهيف دري ملف قالطلا ةروس يف اّمأ «ناسحإلا ىلإ هنم ةءاسإلا

 مكلاذذإ» 177 : 00 4 آلا ويلَأو لأب نوي مكس ناك نم وي ظَعوي كَ )) [1551] .ملعأ هللاو .4 ٍوَرَعَمِي ]» :هلوقب نيلاحلا يف ةلماجملا نم داري اميف
 [777 : ةرقبلا] 4 ٌرَهْط رهط يلق كت » : لاقف ممع مث «هل اًفيرشت مدقو لب يبنلل ةرقبلا ةيآ يف باطخلا .[” : قالطلا] 4« كلا وَلَأَو هَلأب صوب ناك نم وب ظعوب
 ١[. : قالطلا] 4 َتربعَّدِعِل ولم كسلا رك لك :ةدوسلا لوأ يف لاعت هلوقل ءادنلاب فيرشت مدقو امي هتمألو هل باطخلاف «قاللعلا فو
 َكِاعاَمْلَسرَأ َدَمَلَو 014: فس 4 َنوُرِصَحَي ِهيِفَو سانا ُتاَمْي هيف ماع كِل ِدَحَب نم قيمت 8. 13777 : ةرقبلا] * ِنْيلم ٍنيماك نوح َّنْهَدَلْوأ ّنَعِضرب تدل رعاتتكل
 طحقلل اًبلاغ ميركلا نآرقلا يف لمعتست 'ةنس ' ةملك : :باوجلا ."ل "لوح"و "'ماع"و "ةنس" 0 0 توبكعلا] 4( مَ تيم اَلإِوَمَس َفْلَأ جهيف تل هم
 قا سك تا لات فارعألا] 0 0-2500 ازا ركل :فارعألا ةيآ يف ءاج املثم «ةدملا لوطو ةدشلاو بعتلاو
 ه6 توبكنعلا] شيدت عفت شاهر عه ذأ نا تورت القت نأ حوض دم إو دك ) تربكسلا ةروسس يف كلذكو لج ماضل
 أم قيم +: فسوي ةروس يف ءاج املثم «ةدملا رصقو ءاخرلاو بصخلا ىنعمب يهف 'ماع' ةملك اّمأ ءطقف ةنس نيسمخ اهنم حاتراو ءبعتو ةدش اهيف ةنس فلأ ىنعت ةيآلاف

 ؛ماعلا ىنعم نع كلذك فلتخيو ةنسلا ىنعم نع فلتخي هانعمف «عاطقنا الب ءيشلا لعف هيف متي يذلا ماعلا ينعي 'لوح" ةملكو 9: فسوي]# تاي هيف ما كلذ لب

 لعفلا وأ ثدحلا نوكيف لوحلا امأ ءاهلالخ اًرمتسم لعفلا وأ ثدحلا نوكي نأ اًطرش سيلو «لعفلا وأ ثدحلا اهنم ءزج يأ لالخ يتأي ةينمز تارتف يه ماعلاو ةنسلا نآل
 .نيماعلا لاوط عاطقنا الب ةرمتسم ةعاضرلا نأ ينعت يهو ء[3777 : ةرقبلا] 4 ٍنيلِماكِنيوح َّنُهَدَلوأ َنضْب ُتدَِوْلاَو )+: ةرقبلا يف ءاج املثم ؛ اطقنا نودب | ٌرمتسم هيف

 ةددشم ءارلا عفرب (ٌراضت) :ئرق# َدآَسصن ال 9 : لاك هلوق 6# ولأ ُمِْ ا ا آم مُثَمَّلَس اد يكَيلَع حاج الق. ك7 10119 تاك ل الإ ُفْلكت ال[
 «ريضي راض نم عراضم هنأ ىلع ةففخم ءارلا نوكسب (زاضتإ) : :ئرقو .ةلكاشملل يهنلا اهانعمو ؛ةيفا (ال)و ؛عفرف مزاج الو بصان هيلع لخدي م عراضم هنأل

 ةمغدم ةنكاس ءار اهلبقو مزجلل ةريخألا ءارلا تنكسف ةمزاج ةيهان (ال) نأ ىلع ةددشم ءارلا حتفب (ٌراضت) : ئرقو ءفقولا ىرجم لصولا ءارجإل نوكسلا نوكيو
 06 مورلا لوأو انه (متيتأ) :ئرق ** َميكاَ امو: هلوق .اهتخأ يه ذإ فلألا لجأل ةحتف تناكو «لوألل لصألا ناك نإو «لوألا ال يناثلا َكّرْحف ذ د

 امكفل كك د تاركم دلع ىرزاكت يدا ب ٍبنكْلا 11 .متيطعأ ىنعم ىلع دملاب (متيتآ) : :عئئرقو ٠ .متلعفو متئج ىنعم ىلع «ةزمهلا رصقب

 (رونلا) ظفل رركت :اًيئاث .لجو زع هللا باتك يف ةرم (58) (نآرقلا) ظفل درو :الوأ :ةرم (10) لك درو دقو «ليزنتلاو ةمكحلاو رونلا ظافلأ عم هتاقتشمب نآرقلا
 نوح َّنَهَدلوأ َنْعِضْر ُتادَِوْلاَو ل[ .نآرقلا يف ةرم (16) (ليزنتلا) ركذر ركت :اًعبار .نآّرقلا يف ةرم (؟١) (ةمكحلا) ركذ رركت :اًدلاث .نآرقلا يف ةرم ()

 تضرعت يتلا ءتاعوضوملا رطخأو قدأل ضرعتت يتلا ةيآلا كلت «ةيملعلا نآرقلا تازجعم نم :ةعاضرلا ةدم .[737 : ةرقبلا] # عاصر مي نأ دا 1
 ىرخأ ةأرما نبل وأ ؛مألا نبل وه عيضرلل يعيبطلا ءاذغلا نأ تباثلا نإ .مألا نم ةعاضرلا عوضوم وهو الأ «ةبقاعتملا ةنمزألا فلتخم يف صحفلاو ةساردلل

 تبرق امهم يعيبطلا نبللا نمو ىتح «يعانصلا نبللا عاونأ لك نم ءاذغ حصأ مالا نبل نأ كين دقو ةعضررت يذلا عضررلا سك اهنبا'نس' نوكي «ةينبلا'ةعابحتتص

 هل ا ا ل و و

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوقف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 دمام < د

 نقيا 6 2227ي» كم نوقوتي نيذلا جاوزأو :ريدقتلا :ةيآلا 4 كم نوعي نزار ل0 1 هس 52 0 دع 100 0 0 * +٠ ن7 50

 امي ْكَيِلَع َحاَنَج اد ,ةدعلا ءاضقناب :4 َّنْهَلَجأ َنْدلَب# .اهجوز اهنع يفوتملا ةذع يف ةيآلاو .جاوزلا
 ال يذلا : 4 ٍفورعمْل اب دادحلا حارطاو نيزتلا نم نود امف جوزتلا هب ديري 4 قيشنأ ق ع

 تادتعملا ءاسنلا يأ :#ِهآَسَيِلَأَةَبَطِح ْنِم وب مُمْضَيَع# -10 .داهشإلاب :هانعم :ليقو .عرشلا فلاخي للا

 كنإو «ريخ ىلإ كنإ :وأ «ةحلاص ةأرما يل رسيُي نأ هللا ىسع :اهل لوقي نأك ءنهجاوزأ ةافو نم 0 1ناةبلطخ وقبر 0

 0 الا م8 م كساب ينل و رئرتفتو 1
 ال ًادقع يأ ءاحاكن يأ ك1 هر .مترتسو متيفخأ 4 0 ٌرْثدَتَكَأ» .حاكنلاب حرصي 5 ١0

 تكلا نيو الكل دقن ودح القعلا اوي فال :4 جاكت َءَدَفْعامِرَساَلَول .مكريغ نحكني 0| ا ككل لتي 0
 ابجاو ًاقادص :4 َةَضيِرَقل - .ضرفو هللا بتك ىتلا يهو «ةدعلا يضقنت ىتح :4مَلَج | هلج اٌةَبَوَح ءاَكصيلأ دفع دال

 قزر ام ردقب 4 ديلا تاذ ةعس نم :# عِسوْلأل .نل اعاتم نوكي اًئيش نُهوطعأ :4 َنْهَوُعَيَمَوال ل

 لبق يأ :4 َنَهوُسَمَت 0 710 .لِقْملا :4ِرَيَمَمْلا» .اًراسعإو اًراسي جوزلا لاجب رابتعالا ذإ للا ديا
 رص هج ص رس +

 قادصلا ردق ىلع متقفتا :4 ٌةَّصيِ نط ٌرمْضَر َدَوَو# «جاوزألا ةرشاعم نهترشاعمو نهب لوخدلا

 رع
 اس و يف 7 ص 2 م 2 جو -

 ١ يل ا 0 َنوُهوَتَي َنذَلاو 7
 ا م ني م رج 3 7 224 رثخ وصخ 4 ا 2 2 6 هي سس 0

 بلع َحاَمِجا لذ ةيلحأ أَنَمَلْباَدِإ مشو رهف دحر
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 1 ب وعملا نهسمنَأ ف ' َنّلَعْفاَمِيِف

1 

1 
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 اوملعأو هوُرَدَحأَ تينا مقام مني هنأ 1 أهكَعاَو ' 0

 هَسنأٌمدلط نع حاَتجاَل © ٌميحنوصَع هَ 0
 ّإ 1
 مر وس هس سس د ]أ د ع 21 76 | 0

 عِسول ا لعَنهوعيمو 555 أوصرَفتْو نه وسمت لَم /
 رب حس 2( صرع ام 2 ردح . 77 كا 0 > ؤ 2 م2 ها هل ا و حل 0

 همر ور

 ومعي 30 5 بجي 0 نكرتيف «تاقلطملا يأ :#* جر 1 0 م .رهملا وأ 0 نم 1 فورعملاب اعتم.هر دفرتفملا ىلعو هر دق 5

 0 | اك ربا .جوزلا |[ فا مل ع عدس ءدععد عد 51 5
 لضفلااوسنت الو## ,«يلولا :ليقو ربما كبطل تاكل هد اك 0 هك دقو فوت نأِلبَق نِمَنهوُمَتعَلَط نِإَو نار0 ؟
 ةأرملا كلوت وأ .هلك قادصلا جوزلا مامتإ لضفلا :دهاج لاق .ناسحإلاو ةلماجملا ىلإ بدت: 4 كسب قل 7 "4

 |١" اوفحيؤأ روقعي ين ذَلإ 9 هم ُفصِيف صين 9

 نو كرها ف تام يف َعُكَع عاتج الك ط 4 ةرقبلا] 4 ِففوُرعَمْلاب ّنهسّمنَأ ف َنْلَعَف لل 7 رس رس 5
 نع نس ناللا ارجو رتانأ ىف كيلع انج ال :ىلوألا ةيآلا ىنعم .[7 4٠ : ةرقبلا] © ٍفوّرَعَم

 اًدلحم انه فورعملا راصف «نهل هللا هحابأ يذلا فورعملا نم وهف «ةذعلا ء ءاضقنا دعب نهجاوزأ

 ةعورشملا هوجولا نم اًهجو الإ يناثلا فورعملا نكي ملف «جاوزلا وأ دوعقلا اّمِإ : نوع رارتسم) نوفورعما ند كار 1 01 :اهانعمف ىرخآلا ةيآلا يف امأو ءاّروهشم

 1 21 ركنا 4 تهتتملا لعق ةورعملاب علم ِتاَقَلطُمْلِلَو ف .[711 : ةرقبلا] 4َندِسَحْلَاَلعاَفَح فورم اعَْيَم ١ [177] .5 ةركنلا جرخم جرخ اذهلف ددحم ريغ
 ؛ناسحإ درجم ةروصلا ين وهف موق هبجوأ نإو وهو .لوخد الو «ةيمست ال «ءيش ةلابق يف ال ناسحإ اهقح يف ءاطعإلاف ءلوخدلاو ضرفلا لبق ةقلطم يف ىلوآلا ةيآلا

 نأ حجرو .4 تيتا َكعاًقَح إل بسانف «ةبجاو ةيعجرلا ةقفنو «ةقفنلا نيققحملا دنع عاتملاب دارملاو «ةيعجرلا ةقلطملا يف ةيناثلا ةيآلاو «4َنسحْط بسانف

 ةيعجرلا ةدع يف ةقفنلا هنأ رهظف .4 ِتَقَّلَطَمْلِلَو )> :لاق مث «خسنلا لبق ةبجاو تناكو «ةقفنلا :هب دارملاو # ٍلوَحْلَأ َكِإ اًعلَتَم 9 :هلوق بيقع درو هنأ :ةقفنلا هب دارملا

 دارملا نأ رهظف ؟هيف لاملا ةلذابو هيف ةبغارلا يهو قالطلاب رسكلل اًربج تعرش يتلا ةعتملا ىطعت فيكف ءاهتهج نم قالطلا نإف «علخب نئابلا ةقلطملا فالخب

 سا دع حما لف تتطكسلل دعيت كلا جراسا عن كر اكارملاا هدصو كسر ماكل حوطمكا (ةعتملا ال ةدعلا نمز ةقفنلا :انه عاتملاب

 لاشتما - ١ :دجسملا يف ةعامج يف ةالصلا ىلع ةظفاحملا لئاضفو دئاوف .[732 : ةرقبلا] 4“ َنيِتِنِدَق 1 ةوكسّصلاو ٍتاولسّصلا َكَع أوُطِدَح م 1

 ضروب قس هرمارأ لصمت نم هلل ليصل بال ا 10 5 .ىلاعت هللا رمأ

 لهاجلاف «لفاغلا ريكذتو ...لهاجلا ميلعت -7 .اًضعب هضعب دشي ناينبلاكو ,دحاولا دسجلاك اونوكيل ؛نيملسملا نيب طبارتلاو فلآتلاو فراعتلا ١- . ربكتيو اهنع

 هللا ءادعأ ةظاغإ -ه .ةالصلاب عافتنإلاو ربدتلاو عوشخلا نم ةعامجلا يف يلصملا هب رعشي ام - 4 ...اهب عفتنيف ةظعوملا عمسي لفاغلاو «هب يدتقيف ملاعلا ىري

 يشملا ةرثكب ندبلا ةضايرو ةكرحلاو طاشنلا نم دجسملا ىلإ جورخلا ينام -5 . نجلاو سنإلا نيطايش نم هدونجو هللا هنعل - سيلبإ مهسأر ىلعو مهءاهرإو

 نمو رانلا نم ةءاربلا - .اًعجار و اًيهاذ «ةنسح كل ثتكت ةوطخ و ؛ةئيس رحمت ةرطخ دجسملل كاطخ نأ ركذتو ءاديعب دجسملا ناك نإ امس ال اًنايإ و اًناهذ

 ةالصف «هتايح ةليط هيلع صرحو ٍةدَِ# هلوسر هيلع دكأو هللا همظع امل ديكأتو ميظعت -5 .ةعامج اهيلع مهتبظاومل لاجرلاب مهتيمستو هللا نم ةيكزت - ؛ ."قافنلا
 ةكرعملا ةحاس يفو ءفوخلا ةلاح يف ىتح اهيلع دكأو اهب هللا رمأ لب «ةيداعلا لاوحألا ىلع اهتادأب رمآلا رصتقي مل ثيح «ىربك ةيمهأو ميظع نأش اهل ةعامجلا

 ننس نم ةعامج ةالصلا - .هللا رئاعشل راهظإو ميظعت -/ .اًمومع ةعامجلا مالسإلا دصاقم مظعأ نم -ا/ .هتنسل عابتاو هج هللا لوسر رمأل لاثتما -5 .لاتقلاو
 .ةجرد نيرشعو سمخب لضفأ اهنأ رخآ ثيدح يف كلذك دروو «ةجرد نيرشعو عبسب درفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص ٠١- .قافنو لالض اهكرتو .ىدهلا

 ,ةعامجلا يف ةالصلا ةينب نذؤملا ةباجإ اهلوأف» :- هللا همحر - رجح نبا لاق «ةروكذملا تاجردلل ةيضتقملا بابسألا اونيبو «نيتياورلا نيب ءاملعلا عمج دقو

 :اهسداس ؛ةعامجلا يف ةالصلا ةينب كلذ لك «هلوخد دنع ةيحتلا ةالصو ءاّيعاد دجسملا لوخدو «ةنيكسلاب دجسملا ىلإ ىشملاو ءتقولا لوأ يف اهيلإ ريكبتلاو

 ءةماقإلا دنع رفي نيح ناطيشلا نم ةمالسلا :اهرشاع «ةماقإلا ةباجإ :اهعسات هل مهتداهش :اهنماث هل مهرافغتساو هيلع ةكتالملا ةالص :اهعباس ؛ةعامجلا راظتنا
 فوفصلا ةيوست : :اهرشع ثلاث .كلذك مارحإلا ة ةريبكت كاردإ :اهرشع يناث ءاهيلع هدجو ةئيه يأ يف هعم لوخدلا وأ مامإلا مارحإ اًرظتنم فوقولا : د داع

 .هيلع حتفلا وأ حيبستلاب اهس اذإ مامإلا هيبنتو ابلاغ وهسلا نم نمألا : اهرشع سماخ .هدمح نمل هللا عمس : :هلوق دنع مامإلا باوج: اهرشع عبار ءاهجّرف دسو

 - لام ترد اهرنع سلات كب كنالاملاا كالتحا اهردع ماث املاغ ىلا د يي يي وشخلا لوصح :اهرشع سداس

 *6 َنهوسَمَت مل اَمإ# :ىلاعت هلوق * ف وعمل اتم هد رقما لَو دق عسل نهم 1 اور تتاوأ هرشمت لاَ ةنني لطهي عاجل لا"

 :مىرقو .عامجلا ءانثأ رخآلا سمي نيجوزلا نم دحاو لك نأل «نينثا نيب نوكت يتلا ةلعافملا نم «عبشملا دملا عم ميملا دعب فلأو ءاتلا مضب (نهوسان) : :ئرق

 :لالكلا ناكسإب (6رذف) ىرفر .امهيف لادلا حتفب (هردق) :ئ رق 6# هدف :ىللاعت هلوق .عامجلا هانعمو ءلاجرلا نم سملا نأ ىلع .فلأ الب ءاتلا حتفب (نهوسمت)

 4 امه يَ لكل #9 هلوق ناكسإلا ليلدو # ٍرّدَهَّلَح ِءىَ لات #9 :هلؤقاحتفلا ليلدو «ةردقلاو ةقاطلا وهو ءدحاو أ ئنعمب ناتخل ناكشإلا و فلا

 هذه «نيتلماك نيتنس نوكت نأ نسحتسيو «ةنسلا قوف نوكت نأ بجي -مألا نم عاضرلا ةدم يأ - نأشلا اذه يف ررقت ام رخآ نإ :ءابطألا دحأ لوقي .يأرلا اذه-

 .ميظعلا هللا ناحبسف .لوق لكل اًعطاق اًددحم نآرقلا يف ءاج ام ىلعا كتمان اتا 290220 ل

  روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا

 اَميِف ْْكَنَلَع َحاَمْجاَلَف ١ [174] .رخآلا ىلع لضفتي نيجوزلا نم دحاو لك نأ يأ .اه يذلا فصنلا
0 2 

 و حاكيلأ اةكنع ودب كيلا

 جرس ب حج رس 2ص

 ل 6 كاما“ 5



 ء 0 شتا ل ا تراسل لامع امل .رصعلا ةالص :4 نََسْوْلا ةزكصّصلاو# ءاهتاقوأل ىلصت نأ وه :4 ٍتولحّصلا َلَع اوُظِفلَحا -
 ا يدا تس م0 وار تع

 ل كولن 1 ىنح ءرجفلا اهارن انك :لاق هنع هللا يضر يلع ثيدح نم ةنسلا لهأو ملسمو يراخبلا دنع تبث

 9 ل َنيِتِيدَق 3+ الم ,رصعلا ةالص تناكو ؛ىطسولا ةالصلا نع انولغش» :بازحألا موي لوقي * هللا لوسر تعمس

 تت 7 .رجفلا ةالص :ليقو .برغملا ةالص :ليقو .رهظلا ةالص :ليقو .«اًران مهفاوجأو مهروبق هللا

 ١ ع ورسول ع © نم :# مَكْفِخ َنِإَف 8 -179 .نيتكاس :نيتناق ليقو .ةعاطلا :«تونقلا١ -- .نيعيطم :# َنِتِندقل
 ا # ”[قارشَدْيَم لول لِ معكم هج ّ اعلتَمإب - .مكباود ىلع اك أ مكلجرأ ىلع ةاشم اولصف :# اناَبكَر وأ الاجر هريغ وأ ودع

 3 0 1 1 2 2 3 : 0 ٠ 4 0 2 ٠

 0 اك 7 .مهجاوزأل مهب توملا لوزن لبق اوصوي نأ ءنوفوتي نيذلا ىلع 6-5 يأ 4 جار ريع وحلا ل١
 : ع ؛لوحلا لبق نهراييتخاب .4 َنَجَرَح ن8 مهنكاسم نم نجرخي ال نأب الماك ًالوح مهدعب ُنْعّتَمُي نأ

 ١ ايم تتلق حسا ةووط الخ ى تنام ىو ءامهريغو مكاحلا وأ يلوسلا ىلع جرح ال يا :4 مسيل عكا 0 و شرقا د تصحو يب عام
 1 را وسم ف يلا 2-00 نإ لإ ريل ميو ىف رز سا لا

 : ذأ كن يطفو روق ةعبرأ ةدعلا نأو ؛.ةخوسنم تسيل ةيآلا نأ دهاجم نعو (77 5 ةيآلا) اًرشعو رهشأ

 3 ازا دنع لأ نفع درك ياخ تل ١ نإو ءاهتيصو يف تنكس ةأرملا تءاش نإف «ةليل نيرشعو رهشأ ةعبس ىنكس ةيصو نمل هللا لعج
 لع لضتوالا كر هبل فلول 0 ا 1: .ملعأ هّللاو .جوز ريغ نم اهئاقب وأ اهجاوزب كلذ طبتراامبرو كرش تلاع
 9 : 1 ا 0 51 لاح بسح ىلع «لاملا نم اًردق ىطعُت .ةقلطم لك يف ةماع ةيآلا : © أعلم 0 تدقّلطُمْل تقْلْطَمْلِلَو # 5-0

 ا 2 000 راكأ َندلَو سات 1 .[175 ةيآلا] 4 هُرَدَصِريَقمْلا َلَعَو هُرَدَق عِسْولاَلع َهوُعَيَمَو# :ةقباسلا ةيآلا يف 0 صن امكو ؛جوزلا
 ىو رع 2 7

 اورمأ ليئارسإ | ينب نم اوناك ءالؤه نأ يور دقو .ددعلا نم فلأ :عمج :# ٌفولأ مهو# - 377

 نآرقلا هاكح امب ةربعلاو .- ديناسألا نيل هلك صصق يف - داهجلا يف لتقلاب توملا اوفاخف داهجلاب
 : ل كير كيلا قرت :4 هلأ ضرَعُي ىلا اذ نم# 06 .ةنيب مهنأشب

 . 60069666 ا هللاوأ# ةرخآلاو ايندلا يف :4 هرج كس ماجا مل## كلذ هللا فعاضيف 0 66 كا

 .ةرسعلا شيج يف هنع هللا يضر نامثع لعف امك «باوثلا ءاجر ضرقي نم اهيف لخدف «ةقباسلا ةيآلا يف لاتقلاب رمألا ءاج دقو .عّسوُي :4 ظْصَتَيَو# رّبقُي :4 ٌضِيَعَي

 ىبنلا نأ» .تباث نب ديز نع «ريرج نباو «يقهيبلاو «دواد وبأو «هخيرات يف يراخبلاو ,ثدمجأ جرخأ .ةيآلا ( نَطَسْوْلا ةوككصلاَو كسلا لع ظؤنح) : لاع كلرق [ 13
 ديز نع «ريرج نباو «يئاسنلاو دمحأ جرخأو .( نطَسْوْلا َةوَلَصلَاَو ٍتَولَصلا َكَع أوُظِفَح )) :تلزنف ؛هباحصأ ىلع ةالصلا لقثأ تناكو «ةرجاهلاب رهظلا يلصي ناك ٍةِدَي

 ةرككلاَو ٍتاولَصلا َلكَع أوُظِفنَح ) :هللا لزنأف «مهتراجتو مهتلئاق يف سانلاو .نافصلاو فصلا الإ هءارو نوكي الف ريجحلاب رهظلا يلصي ناك ِةَِب ينلا نأ :تباث نب

 ىتح ةالصلا يف هبنج ىلإ 86 1 ع ةالصلا يف ٍةَِف هللا لوسر دهع ىلع ملكتن انك» :لاق مقرأ نب ,.ديز نَع مهريغو ةنسلا ةمئآلا رخو .( كعمل

 يف هيوهار نب قاحسإ جرخأ .ةيآلا ( اور َنوُرّدَيو ْمُكنِم رَوَوَتُي َنِدَلاَو ) :ىلاعت هلوق [؟ 50 .«مالكلا نع انيهنو «توكسلاب انرمأف 4 َنيِتِنِدَص هن أومْوُقَو ) تلزن
 نيدلاولا ىطعأف ٍةئََي ينلا ىلإ كلذ عفرف ةنيدملاب تامف «هتأرماو هاوبأ هعمو «ءاسنو لاجر دالوأ هلو ةنيدملا مدق فئاطلا لهأ نم الجر نأ :نايح نب لتاقم نع هريسفت

 سال اجوزأ ةوزديو كت: وو تلا :تلرت ةيفو#: كوالا اهجوز ةكرت نم اهيلع اوقفني نأ اورمأ مهنأ ريغ ءاّئيش هتأرما طعي ملو «فورعملاب هدالوأ ىطعأو

 ا :تلزن امل» :لاق ديز نبا نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا# ِورعَمْلابٌعلَمم ِتدمّلطَمَِْو | :ىلاعت هلوق.[ 5 21)] .ةيراؤملا تلايآ لورد ليقءاذه ناك اكرر

 .(14 ترقتمل 2 ل 1ع اس ىف وعملا اعلمم ِتَقَّلْطُمْلِلَو ) هللا لزنأف  لكذا ل كلذ درأ مل نإو «تلعف تنسحأ نإ :لجر لاق ( ننال اَمَح ب فورعمل اي اعلم هر دق رتقملا لع

 ىذه وُ َيلَلكَم) :تلزت امل» :لاق رمع نبا نع هيودرم نباو «متاح يبأ نب ءاو ؛.هحيحص يف نابح نبا ىور .ةيآلا ( َهَلَأ ُصِرْمُي ىلا اذ نم ) :ىلاعت هلوق ]١15[

 .4 ويك قات كل ُهَفِعلَضُيم اًمَسْحاَّضْرَك هلأ سري ىِذلأ اذ نم :تلزنف «ىمأ دز بر هِي هللا لوسر لاق .اهرخآ ىلإ (ٍةَّبَح رك د ل
 ةعاطلا ىلع نواعتلاو ةدابعلا ىلع عامتجالاب ناطيشلا ماغرإ :نورشعلاو يداحلا ,مالسإلا رئاعش راهظإ :نورشعلا ءضاعبألاو ناكرألا ملعتو نآرقلا ديوجت -

 عبارلا ؛مامإلا ىلع مالسلا در :نورشعلاو ثلاثلا ءاّسأر ةالصلا كرت هنأب نظلا هريغ ةءاسإ نمو قافنلا ةفص نم ةمالسلا :نورشعلاو يناثلا ءلساكتملا طاشنو
 يف مهدهاعت لوصحو ناريجلا نيب ةفلألا ماظن مايق :نورشعلاو سماخلا ءصقانلا ىلع لماكلا ةكرب دوعو ركذلاو ءاعدلا ىلع مهعامتجاب عافتنالا :نورشعلاو

 مامإلا ةءارق دنع تاصنإلا :امهو ةيرهجلاب ناصتخي نارمأ اهنم يقبو .هصخي بيغرت وأ رمأ اهنم لك يف درو ةلصخ نورشعو سمح هذهف «تاولصلا تاقوأ

 دنع ىكزأ «ًاليلق مهددع ناك ولو ةعامجلا ةالص :ىدارفلا ةالص نم هللا دنع ىكزأ ١١- .ىهتنا 2... ةكئالملا نيمأت قفاويل هنيمأت دنع نيمأتلاو ءاهل عامتسالاو
 ةعامجلا ةالص نع فلختلا مهتافص رهشأ نمو «نيقفانملاب هبشتلا نع دعبلا ١1- .ناطيشلا نم ةمصعلا ١5- .رثكأ اوناك ولو ىدارفلا ةالص نم - ىلاعت - هللا

 هتبحمو لمعلا اذه نع هاضر ىلع ليلد - هناحبس - هبجعو «برلا بجع بابسأ نم .١5- بونذلا ةرفغم بابسأ نم ١- 5 .رجفلاو ءاشعلا يتالص اًصوصخ
 ليللا وأ ليللا فصن مايق لدعت /١- .اهرضح نمل مهرافغتساو رصعلاو رجفلا يتالص يف ةكئالملا عامتجا /١١7- .اهيلإ يشملاب ليزجلا باوثلا ١1- .هلعافل

 هللا ظفح بابسأ نم ةعامجلا ةالص :ىلاعت هللا ةمذ يف ١4- .هلك ليللا مايق لدعت ةعامج يف رجفلا ةالص نأ امك «ليللا فصن مايق لدعت ةعامج يف ءاشعلا ةالص :هلك
 ةعامجلا ةالص :هناحبس هلظ الإ لظ اال موي ةمايقلا موي ىلاعت هللا لظ يف 7١- .ةعامج يف رجفلا ةالصب كلذو «هنامضو «هنامأو هدهع يف يأ هتمذ يف هلعجو .دبعلل

 - ةكلطرلا زكط اد مره هاقلاب قولا تيلي يذلا ةيسللا دحاا دج تملا تلال قاعاور هاازانصلا تتر تح واب را ا يا و ام

 ربخلاو أدم وأ «ةيصو مهرمأ يأ فوذحم أدتبم ربخ اهنأ ىلع ءاتلا عفرب (ةيصو)) : :ئرق 6 ةّيِصو 38 : :ىلاعت هلوق *6 مهجور يس َةّيِصَو اًجبورَأ َنوُرَدِيَو ] * 4 #81١

 هللا ٌضِرَمُي و8 [ ١ 46] .(مكيلع هللا بتك) :يأ هب لوعفم وأ " ةيصو نوصوي'" :نإ راطم لرد ع ا تا :ئرقو . ةيصو مهمزلت ريدقتلاو :فوذحم

 ىلع «ءافلا عفر عم اهلبق فلأو نيعلا فيفختتب (هفعاضيف) : :ئرق 6# .ُهَفِعلَصِِص 98 :ىلاعت هلوق #© لبي ضيفي ُهََأَ 0 ا ل ا اة
 نلألا تدخر يلا 122( :ئرقو .اًضيأ فانتمالا لعب ءافلا عقز عم فلألا فذ نيملا ديدشتب ُهُمضيف) :عئئرف ل ا «فانئتسالا

 ار واللا ا تكا اا .ةعرقو ءافلا بصن عم

 -7 41 0755 :ةرقبلاب * ٌةَطَسَب 3: و انه * ظَضَبَيَو 39 .فعاض عراضم هنأ فيفختلا هجوو «"فعض'' عراض نس تم .ماهفتسالا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت هةهعونتم دئاوف . تاهباشتملل هيجوت لوزنلا باب
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 امب اوفت الأ ىسع :ىنعمب :؟4 ٌرْكْيَسَع لهل مهفارشأو مههوجو : َليِءَرْسِإ ََبْنِم اَلَمْلآ» 47 7١-

 نم -1 47 .لاتقلا مكيلع ضرف نإ :# ٌلاَكَيْلا ْمُكَيَلَع بيك نإ» .ةايملار لاثقلا لى نردعت

 .ءافطصالا هجو كلذ عم مهل نيب مث .ةعطاقلا ةجحلا وه هللا رايتخاو .هراتخا يأ : © ُهنَسْطْصَأ هلل

 ةمالع :4 َةَكياَء نإ ١48- .4 ريَسِحْلاَو ياهلا ىفإف هل طسب ةدايز :4 ٌةَلطَسَبهداَدَ
 00 يلا هدم يسب مات اي تناك توبات :# ٌتوباََتلا#

 ١ مكبولق نوكس ببس هيف :يأ «ةنينأمطلاو راقولاو .نوكسلا نم ةذوخأم «ةليعف :4 ٌةكيكتَن#

! 

 .مهراثآو ءايبنألا اياقب نم ليك 00 توباتلا نإ :ليقو .تولاط رمأ نم هيف متفلتخا اميف 0 3 اع ا

 هيلع ءاكضع .* دوم لا كركم ةيكر# .ىوقنتو هب سنأتو هيل الإ لكك نرفللا تلاكف :© تييبدلا يعول وح

 .هيف فلتخاو .اهنم رسكت امو اهتانُق يأ ؛حاولألا ضاضرو ؛مالسلا 0 ا .
 - 7 54 01 6 عا ٠ 7 - 3 5 م 2 06 21 1 1

 ال اًموي نيعبرأ اهيلع ظفاح نم نأ ةعامجلا ةالص دئاوف نمو :قافنلا نم ةءاربو رانلا نم ةءارب -1١- 9 يا ثم ع1 نوم ولاقأ»

 ىلاعت هللا ةالص .7١- قافنلا نم ةءاربو «رانلا نم ةءارب :نيتءارب هل هللا بتك «ىلوألا ةريبكتلا هتوفت 7 لا ل تل توي هن
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 ات لا 5 نا ل .جّرفلا دسو فوفصلا : وو 1 تس

 8 تيان نا هاي نإمهيبن مهل ل 5و 0
 نم ةعامجلا ةالص :ةالصلا لامك - ”0 .اولص دق سانلا دجو ول ىتح ءاهرجأ ىلع لصحي اهيلإ ءاج : 2 ا 1 ا

 عفترت يلاتلابو ءعوشخلا ليصحتو ءاًّبلاغ وهسلا نم نمألاو ةاجنلاو ءاهمامتو ةالصلا لامك بابسأ 7 د نواح حس ويف توباحلا ©
 امك .اهيلع ةظفاحملاو اهتقو يف ةالصلا ءادأ لامعألا لضفأ ١- 5 .ىلاعت هللا نذإب ةالصلا لوبق ةجرد امض دود او في وم لاء كرت 1

 لب ء.اهتقو نع اهريخأتو اهايسنو اهنع وهسلا وأ ةالصلاب نواهتلا نم ملسملا مصعت ةعامجلا ةالص نأ اع

 نأ انب هللا ةمحر نم نإف كلذلو «ةعامجلا ةالص كرت «مهرمأ ةيادب تناك «ةالصلا يكرات نم ريثكلا نإ 000 0و. 5 ع.

 ناذألا نيب ام :دري ال ءاعد -7 4 .ةلفغلا نم ةاجنلا -18 .مهل هماركإو هبيرقتو دجاسملا رامعب ىلاعت برلا حرف - ا 7 كو
 نيلصملا ةدهاشم لالخ نم ةالصلا ماكحأ ةفرعم -17 .راكذآلاو بتاورلا نئسلا ىلع ةظفاحملا - ١ .نينمؤملا نيب ةاواسمو ةدومو ةفلأ 7١- .ةماقإلاو

 ملعتو ةحيحصلا ةءارقلا ةفرعمل ةصرف ةعامجلا ةالص نأ امك .اهلخادب ةقلعملا قاروألا ضعب ةءارق وأ دجاسملا يف سوردلا ضعب ىلإ عامتسالا وأ .مهضعبل

 هيلع مدقتلا مدعو «ةالصلا يف هتالقنتو هتاريبكت يف مامإلا ةعباتم لالخ نم سفنلا طبضو ماظنلا دوعت -7””” .مامإلا ةءارق ىلإ عامتسالا لالخ نم «ديوجتلا ماكحأ

 فراعت -11 .رهظملاو ةئيهلا نيسحت -15 .نيقفانملاو رافكلا ةظاغإ كلذ ينو مهعامتجاب نيملسملا زع راهظإ -7 5 .هتقباسم وأ «هتقفاوم وأ «هنع رخأتلا وأ

 ةدعاسمو «ضيرملا ةرايز كلذ لالخ نم متيف .مهفورظو مهلاوحأ ىلع فرعتلاو ءاًضعب مهضعب نيلصملا دقفتل ةصرف اهنأ امك .نيملسملا نيب لصاوتو فرعتو

 هذه ءادأل ةيلمع ةوعد ةعامجلا ةالص روضحل دجاسملا ىلإ جورخلا :هللا ةعاط يف سفانتلاو ريخلا ىلإ ةيلمع ةوعد -17 .كلذ ريغو باصملا ةاساومو «جاتحملا

 «نيلصملا هناوخإ ىلإ يلصملا رظني امنيح «ءصالخإو قدصب ىلاعت هللا ةعاط يف سفانتلا ىلإ عفاد اهنأ ,ةعامجلا ةالص دئاوف نم نأ امك اهيلع ةظفاحملاو ةدابعلا

 .كلذ ريغو ةيعدألاو راكذألا ةءارقو «ةبتارلا ننسلا ءادأو ةالصلا ىلإ ريكبتلاك «ريخلا نم ةدازتسالاب .ةميظعلا ةدابعلا هذه يف ىلاعت هللا ىلإ هبرقي اميف مهعم سفانتيف

 ضعب ركذدقف «ةءورملا ةمالس بابسأ نم ةعامجلا ةالص :ةءورملا ةمالس -7/ .ةحلاصلا لامعألاب هتانجو هناوضر نم انبرقي اميف سفانتلاب ىلاعت هللا رمأ دقو

 نأ مولعملا نمو «ةءورملا مورخم هنإف «ةعامجلا ةالص نع فلختملا امأ .رضحلا ين دجاسملا موزلو ةعامجلا ةالص ىلع ةظفاحملا ةءورملا نم نأ فلسلا

 اهيف نأ ةعامجلا ةالص دئاوف نمو :هباحصأو دي يبنلا هيلع ناك ام راعشتسا - ؛ ٠ .داهجلا يف امص فوقولل راعشتسا -74 .ةداهش هل لبقت ال ةءورملا مورخم
 لوسرلا باحصأ ماقم يف مهنأ نومومأملا رعشتسيو «ةعامجلا ةمامإ يف هنأ مامإلا رعشتسي امنأك «ةباحصلا لاوحأب :يأ ءاهلوأ هيلع ناك امي ةمألا هذه رخآ راعشتسا

 ْنِإَ 7 يرحل يتم هلل يمر مين كم ىلكناو افلا نالت زد عفوا : هللا لوسر ماقم

 عطقلاو نيقيلل مدختست' اذإ" نأ :باوحلا ؟ةنالا ف اذإ"و "نإ" لامعتسا نيب قرفلاام .[ 9: ةرقبلا] هلل ورك ذات ممنمأ اَذِإَف 59و لامر

 مَحَفِح ْنِإَف 719[2] .# مَكَفِخ َنِإَ » فوخلا ىلع تلخدأف ليلقتلاو كشلا يف لمعتستف 'نإ' فالخ ىلع 4 ممم آذإَه # :لاقف ندا ع تلمس

 عم ولو ءاهتقو ىلعو ةظفاحملا ىلع ديكأتلل ةدايز اذه ينو .[739 : ةرقبلا ]4| توملعت ولعت أوثوكَت مل ام مُكحَمْلَع امك هَ أورد مدل دف انك أ الاي

 اوُجَرَح َندلاَقِإَمَكملأ راك :9] ا را اا را دولا

 م1 ا ير الا هين قرا ام 7 :ءاسنلا] *( ِتاّبثأوُرِنأَتَمْصَرْذِح أوُدَح امَماء نيل ماكي ل 13747 : ةرقبلا] « ٍتْْمْلاَرَدَح كولا ْمْهَو مهرب نِم

 - مسا ىلإ - امهيف تنأ نيتللا نيترملا يف حتفلاب (ٌرّذَح) ةملك تفيضأ .تارم ثالث رسكلاب (رذجح) ةملك تدرو امنيب «نيترم حتفلاب (َرَذَح) ةملك تدرو :باوجلا

 تناك ول هنأل لصألا يه تسيل داصلا نأ :لصألا يه نيسلا نأ ىلع ليلدلاو ءلصألا ىلع امهيف نيسلاب (ةطسب - طسبي) :ئرق 0.14 :فارعألاب # ٌةَطَسَب 8: -
 ملاذإف ءاهئالعتساو اهقابطإل نيسلا نم ريثكب ىوقأ داصلاف .هنم فعضأ ىلإ فرحلا لقني الو .كلذ بجوت ةلع ال ذإ نيسلا ىلإ درت نأ زاج ام لصألا يه داصلا

 .ءاطلا اهترواجمل امهيف داصلاب (ةطصب -طصبي) :ئرقو .ةلعل اهيلع ةلخاد داصلاو ءلصألا يه نيسلا نأ ملع داصلا ىلإ نيسلا در زاجو نيسلا ىلإ داصلا در زجي

 ناك ولف دعصت ىلإ لفست نم ظفاللا جرخي نأ بعص ةيلعتسملا ةقبطملا ءاطلا دعب تعقو املف «لقتسم فرح نيسلاف «ءاطلا لصألا يه يتلا نيسلا ةرواجمل :يأ

 نيسلا تبرق كلذل «ءاطلل نيسلا نم لاقتنالا فالخب .فيفخو لهس نيسلل فاقلا نمو نيسلل ءاطلا نم لاقتنالاف (ةوسقو ءمسط) وحن يف وه امك نسحل سكعلا

 اا نا داو واحلا 1911 درك هلو كال ر هللكللا يحاور كل ااا نع

 َبِيك نإ ْرْيَيَسَع ْلَه َلاَق 9: ١[ 55] .برعلا تاغل نم ناتغل نيسلاو داصلاب ةءارقلاو «ءارقلا رثكأ اهيلعو فحصملا طخ اهيلع داصلا نآلو «ريفصلا

 :ئرقو .نيسلا يف حتفلاب (متيّسع) :ئرق 277 : دمحم يفو انه # َمُسْيَسَع 3 :ىلاعت هلوق # هلا لبس يف لِمن الأ آنآ اَمَو ولاَ اومن الأ ُلاَكِْلا مُكحِتِكَع
 .ريمضلاب لصتت مل ذإ (ىسع) يف هيلع عامجإلل لصألا وه حتفلاو ءريمضب تلصتا اذإ (ىسع) يف ناتغل رسكلاو حتفلاو «نيسلا رسكب (متيسسع)

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 كل - تأ كر فجلس .هّتفذ يأ : ءيشلا تمعط :لاقي :© ُهَمَعْلَي 1 و مهب جرخ :4 دوُمَجْلاب تول اَط َلَصَق# -4
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 أولاَكةصَم اومماَ ل 0 نيذلا مهو .مهنم رخآ :* ٍضَعَبِب# .داسفلاو ّرشلا بابسأ نورشابي نيذلا :دارملا :ليق :# مُّهَصَتب | '

  200د 1 ل هكا اولعفو اهيلع داسفلا لهأ بلغتل يأ :# شرا تَدََفَلا» «هنع مهنودريو كلذ نع . :
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 هذه فصول يأ ماع هجوب وأ هذه ةعفادملا ةنس يف ةبآلاو .لسنلاو ثرحلا كلهي ام رورشلا نم

 0 ئدع عب الو «مارقألاو ممألا 9 قبطنت هنأو نانا نجلا ننس ىدح] هلا
1 

 0 ع م 8 صرب 0 ا 05

 هج جا

 ا خا رق حره م
 كنز كوتا سلم كنا كو ٍ

ِِ 0 
7 

 1 00 عم اءاواحكتا نأ تي 7 7 ع 8 ,لامت هللا نموه امنإ هيلع لْزْني ناك يذلا يحولا نأ ىلع رمتسم 0 0-3 اًديبشتو هنا

 : ا وه رهو تح ,هدوح لو ىلاعت هللا لاق : (لاعكتملا ( هلع ٌىَلَعلا) : ىلعلا هللا مسا ىنعم ]١154[
 © تسي رفكلا

 0 رز دمك ديبكلا»:لاعت لاقو ١[ رسال نك درا لاخت لاف 166: ل1 0 (١ 0 6 لأ اكل
 5 0 5م ا جو لك نم هللةتباث زلعلا يناعم عبمج نأ ىلع لاد كلذو [؟:دعر 16 2

5 0 01 3 2 + 

 0 2 0 امو َميوَدَمْلَعَو 3 هلثامي الف« ءاهتمظعو هتافص ولع وهو :ردقلا ولع هلو .عفتراو ءالع يأ :ىوتسا شرعلا ىلعو ؛تاقولخملا

 هلو كحلو شالات دست ٍضغَبي لضعبو 5 :ىلاعت لاق «هتافص نم ةدحاو ةفص يناعم ضعبب اوطيحي نأ مهلك قئالخلا ردقي ال لب ءقولخم ةفص
0 6 

 0 هنإف ؛رهقلا ٌولع هلو .هتوعن لك يف ءيش هلثمك سيل هنأ ملعُي كلذبو [١١1١:هط] 4/َمْلِع ءوي وطي الو
 3 «عنامم هيف هعنامي ال ناك ءاش امو «هديب مهيصاونف «مهلك قلخلا هولعو هتزعب رهق يذلا راّهقلا دحاولا

 نمنع تام لدا تاضستأل تمكح ام عنم ىلع اوعمتجا ولو ءاوردقي ل هللا أشي لام داجيإ ىلع قلخلا عمتجا ولف «نكي ملأشي ملامو

 2 :ميظعلا هللا مسا ىنعم [750] .هجو لك نم هيلإ اهلك تاقولخملا راقتفا ةدشو «هتئيشم ذوفنو «هرادتقا لامكل كلذو «هوعنمي مل هتئيشم هب
 يناعم نأ ملعاو .هدابع هيلع يني ام قوفو «هسفن ىلع ىنثأ امك وه لب «هيلع ءانث يصحي الو .هل يغبني امك هيلع ينثي نأ قولخم ردقي الف ؛ميظعتلا بجوي ىنعمو

 ؛ةذفانلا ةردقلاو ءطيحملا ملعلا هلف .هعسوأو ءهمظعأو «هلمكأ لامكلا كلذ نم هلو ءلامك ةفص لكب ٌفوصوم هنأ :لوألا عونلا :ناعون هدحو هلل ةتباثلا ميظعتلا

 .يئادر ءايربكلا ارق كل ل .ةامرخلاا ند رغصأ نمحرلا فنك يف ضرألاو تاوامسلا نأ هتمظع نمو «ةمظعلاو ءايربكلاو

 هتمظع يناعم نم يناثلا عونلا . 1717 كا رار ايوا تح كرار املا

 مكر لك كل ا هومّظعي نأ هدابع نم هلالج لج قحتسيف «هللا مظعُي امك مظعُي نأ قلخلا نم دحأ قحتسي د ال هنأ لاعت

 .هتاقت قح ىقتي نأ هميظعت نمو .هتيدوبعو هركشب حراوجلا مايقو هيلع ءانثلاب ناسللا لامعإو ءهنم فوخلاو «هئايربكل عوضخلاو هل راسكنالاو هل لّذلاو «هتبحمو

 .هعرش وأ هقلخ امم ءيش ىلع ضرتعي ال نأ هميظعت نمو د ل ل دوو دف د تدع

 أ ف نكرر كيوطد اكل ردع كيو اوُلاَك» 115 0 2-2 د. ضناَو اكَماَدَقَأ َتّيَكَو اررَصاَنَكِلَع عرْفأ أبر اولا 51501

 ببس اذه نأ يف مهداقتعا بسانيل « 14 اربَحص اَسَكَلَع ٌعرَْقأ آن درر ١) ةرقبلا ةيآ يف مهءاعد اوؤدب ١517[ : نارمع ل «ةوكصلا لا لتضمن ي

 نارمع لآ ةيآ يف مهءاعد اوؤدبو ء 144 : :رقبلا]«نربصتلا تق هتان ذاب ةريثكم ُهَمِوَتََلَع هذيك ٍقكف نم مكح » :هلبق اولاق دقو ,يقيقحلا رصنلا
 ءاّموق هيف ددحي ملو ءاّيبن هيف ددحي ملء[47١ : نارمع لآ] 4 ديك َنوُيَبِر ههعم َلَحْلَف َيَّب نم نيكو و :ىلاعت هللا هبرض لثم يف © اكرم و اَنقاَرَسِإَو اًيونُداَنل معا اكو

 ”كنالب الإ ارنا ام مهب لزن ام نأل «ةرفغملا هنولأسي ام لوأ ةميزهلا لوه يف مهو «هللا قح يف بدألا مهملعي دحأ ةميزه ىلع بيقعتلا قايس يف نينمؤملل ماع لثم

 كر 0 ور ا را فروا :ىلاعت هلوق يف -(توملا) رهاظ -

 اذه نآل (اوذخ) رمألا لعف عم ءاحلا رسكب (رّْذَِح) ةملك تءاج 1 :ءاسنلا] 4( ٌمَهَرَذِحْأوُذ ُدْحَأَيَلَو # :ىلاعت هلوقو 7 :ءاسنلا] مكر دِحأوُذحَو

 .هسفن ٌءرملا اهب يقي ةلآ -ءاحلا رسكب (رذجلا) نأكو . ظلي اوتكلا يلصألا ردصملا نم هابتنالل اًنفل ٌدشأ 0 را
 نإف «ه مهيأ مث اونوم :ىلاعت هلوق ١57[. : ةرقبلا] * َمَهَح هس 2 و 1 را كو ار ل لأ خا١ 45

 2 'ىسوم ةصق يف هلوق يف امك لجألا ءاقب عم ةبوقع انه توملا ذإ؛ةافانم ال تارت ؟ نختار ةرقا وااو و لبق
 .ةزجعملل اًراهظإ ىنثتسم انه ام نوكيف « مهلك قلخلا يف ماع منو ,موقب صاخ انه توملا نآلو .لجألا ءاهتناب توم ّمّنو .[1057 : ةرقبلا] 4 ْمُكِيْوَم ِدْعَب نم

 © ناحل ادَسَج اًدَسَج الَجِع َمهَتِلُخ ْنِمءوِدَحَب ارم سوم مو دَعَا رف ء115 417 :ةر ققبلا] # ٍمَسِحْلاَو واهلا يف ةطَسَبهَداَرَو ّمكلَع هَ 20100
 دّسَجو مسج" نيب قرفلا ام م :سنوي] #4 هيَ َكَفَلَح ْنَمِل وكت َكِنَدَبي كين مول رع ء[احم :هط] هه ٌراوْح هَل 2 ىَل َجَرْخَأَ رْخأَف 8 /١5[ :فارعألا]
 .توملا دعب ءالقعلا ىلع قلطُي :ندبلاو .هيف حور ال ام ىلع قلطي :دسجلاو .ةايحلا لاح هالقملا لعق 0 :باوحلا ؟"َنَدَيو
 ١59[. : ةرقبلا] # ةَفْرَح َفَرتَخَأ ِنَم اَلِإ وم ءُهَّنَِف ُهَمَعْلَي ْمَل نَمَو يم سل ُهَنِمَِبِرَك نَمَهِر رَكَهَيِب مكِيَيْبم هلل ك تإَلاَق دوُمَجْلاي ثول اَط َلَصَم املك #11 1

 ماعطلا يف نوكي وهو قوذلا معطلاو «قاذ وأ لكأ اذإ (معط) :لاقي :باوجلا ؟ءاملا ىلع مالكلا نأ عم (هبرشي مل نمو) :لقي لو 4( ُهَمَحََي َمَل نَمَو + :لاق اذامل
 ملنمو):لاقولو .خضمي ءيش عم ناك اذإ معطي دق ءاملا نإ مث .برشُي وأ لكؤي امم ءيش لك ين كلذ نوكيو «كلذ ريغ وأ ولح وأ رم همعط :لافإ .كارشلاو

 .ديلاب ةفرغلا وهو ىنثتسملا ردق الإ لاح لك ىلع هلوانت زوجي ال هنأ نيبت ه4 ُهَمَصلََي مل مو + :لاق املف .ماعط يف ناك اذإ هلوانت زوجي هنأ يضتقي ناكل (هبرشي

 1 نش هش ا 2 :ئرقو .ةرملل ردصم اهنأ ىلع نيغلا حتفب (ةفرغ) :ئرق 6# َه ورع :ىلاعت هلوق 46 ءوِرَيَةَفَرَع ٌفَرتغأ ِنَم اَلِإ وه [" 4]
 ٍتَدَسَمَل ٍضَْعَبِي مُهَصْعَب ٌساّدلأ هللا عْهَد اَلْوَلَو 3: [151] .ديلا ءلم لشثم ردق ىلع ءام فرتغا نم الإ :لاق هنأك ءهب لوعفم هنأل هيلإ لعفلا ىدعف «فرتغملا
 - عفاد ردصم هنأ :ر رجل ءاماتك كنك :وحن اّيثالث عفد ردصم ءءافلا دعب فلأو لادلا رسكب (عافد) : :ئرق «45* : جحلا يفو انه 4 عفدإ# : :ىلاعت هلوق 4# ىُضْرَأْلا

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 .رخآلل هلعج ام قوف لامكلا ايازم نم مهضعبل ىلاعت هللا لعج :* ِضْمَب َلَع ْمُهَضْتب اًنْأَّضَهم -" 0 7 كس 4 0 62 ااا

 ىلع ينولضفت ال١ :لاق 5 ينلا نأ اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث ام امأ

 :لوقن نأ يغبني ال نكلو .هريغو ملسم هاور (مدآ دلو كيس انأ» :ِْلي هلوق هيلع لدي امك .(ءايبنألا 57 شيلا ميرم نإ ىسعاَتْنَتاَءَو تلد مهم عفروألا

 :« جرد ميضتب فزوإل .رركلملا كيدحلل .ندلا ريس لع 2 0207 1 َنبِذَلا حَقَّ دوا ظ
 ا

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع دمحمو «ىسيعو ,ىسومو ؛«ميهاربإو حون مهو ءلسرلا نم مزعلا ولوأ مه مه يجو تحال ده وعبد

 6 لرب راع > ف

 :4 ويِف ٌعْمَب الإ# -14 .اولتتقا ىتح ضعب عم مهضعب ءايبنألا ممأ تفلتخا : اونا نكلو# دلل اوئَمْفأَمدَمأ سولو ركَرَك هىتمَو َنماََنَع
 تالا مياقلا :4 مويعلا حلاوه الإ هَل ال هَ »ٍ -166 .ةقادص :4 رح مكن كل اف ررخت ١ ع يسم

 الإ مدع عمْني ىِلأ د نمو .ساعنلا ءلب وأ ساعت : 14 ةكسب# ٠ هولكيو هظفحي ب ءيش لك ىلع دل وسم

 هللا هل نذأي ملام اهريغ وأ ةعافشب مهنم احا هللا دنع عفني نأ ردقي هدابع نم دحأ ل :# ءدنذإب 7 2 و 17101
 ]| وهال إهللإ ال هلل دا و يوميظلامه َنوفَكْلاَو هعَعَص

 هحجرو .هملع .ريبج نب لديعسو سابع نبا لاق هريسفت يف فالتخالا رثك : 1 هس .كلذب ىلاعت 022 0-00- 1 1

 ملعأ هللاو .شرعلا وه يسركلا :ليقو .ضرألاو تاوامسلا اهب كسمي يتلا هتردق :ليقو .يربطلا 3 ت22 طن بلك 0 2
 من ا ب لال كالا كيلا كالا كافكا قاع تملا عيل ام هلل تينا هن نأ الإ كلف ال اننكل .هب < ئ

 َنمدَشرلا# -515 .هاسشالاو ءارظُنلا نع :© علا وهو 1 ا ل .هيبشت

 .لالضلا يف سأر لكو .هيلإ وعدي امو ناطيشلا :# ٍِتوُماَشلب## لطابلا نم قحلا نيبت :© يَ

 :# ماَصِقناأ ال#9 .نمؤملا مصتعي هب يذلا ناميإلل َلْثَم «ناكملا اذه يف «ةورعلا» :© َصْنوْل 0

 ةيمالسإلا ةوعدلا ةمهم نأ ىلع ةيآلا لدتو ءاهب قلعتملا كلهي الف اهل لالحنا ال :يأ . رسكلا :«مصفلا»

 هلوق [؟١هك] .مالسإلا يف لوخدلا وأ نامي الا ىلع اًدحأ هركتل كلذ زواجتت الو .يغلا نم دشرلا نايب

 اًنالقم نوكت ةأرملا تناك) :لاق سابع نبا نع «نابح نباو «يئاسنلاو ءدواد وبأ ىور ( نلف هادا ) :ىلاعت

 .( نبذل ىف هاه كل ) هللا لرنةف ءانءانبأ عدن ال :اولاق راصتألا ةاباورم يف ناك كلاب تت ماو 0

 اَمُهَّللا ءاَسَوَلَو 2 راركت ةدئافام .[7607 : ةرقبلا] #(ْاوُلَمَتفأ امه هلل ءاَش ولو تنْيِبْلا مهن َءآَج جات دش ذي مهدت نيل كفا 0 هن 1

 مهلاتتقا ببس ناك هنأل ؛فالتخالا يف زاجم الوأ 4 اوُلَمَسْفأ # نأ نسحألاو لات لا يدمر لك( كلانا تر ركل تاك :باوجلا ؟#اُلَمَتفأ

 ءاش ولو ءاوفلتخا نكل «مهئايبنأ دعب اوفلتخا ام هللا ءاش ولو :هانعمف ٠١[« : ءاسنلا] ا مهِنوُطُب يف نول اي اَمَنِإ # :ىلاعت هلوقك ببسلا ىلع بّبسملا مسا قلطأف

 بتكلا كيلي (8) ميقا يلاَوُه الإ هكر ةكهَمأ ١[« ٠ 50 : ةرقبلا] 4 و 1و كسي ْمُدْحأَت ال مولا لاه اله كمآ )+ 11551 .اولتتقا ام مهفالتخا دعب هلل
 «ةدرفنم يحلا ةفص تدرو امنيب .يحلا عم الإ مويقلا ةفص درت ملو .طقف نارمع لآو ةرقبلا يتيآ ىف مويقلاو يحلا اتفص تمزالت .[7-7 : نارمع لآ] 4 َقَحْلأب

 ,كلذ وحنو «ةردقلاو ملعلاو رصبلاو عمسلاك «تاذلا تافص عيمجل ةمزلتسملا ةلماكلا ةايحلا هل نم يحلاف «ىنسحلا ءامسألا رئاس ىلع نالدي نامسالا ناذهو

 ءقلخلاو ءايجولاو ةتامإلاو قزرلاو ىلخلا نم ءايات داكار تالا ا

 .ىطعأ هب لئس اذإو «باجأ هب ىلاعت هللا يعد اذإ يذلا مظعألا مسالا وه "مويقلا يحلا' نإ ةردقفتلا لهأ ضعب ١ لاق اذهلو ريودعلا عاونأ رئاسو

 .[1/ : رطاف] 4 ًاًوتملعلا وِداَبِع نم هلا ىشحي امَنِإ ىلاعت هلوق يف امك «يفاضإ رصح وهف «دشأ مهملظ نأل «نيرفاكلا يف ملظلا رصح .[784 : ةرقبلا] 4 َنومِلاظلا مه َنورفكلاو 1124]

 ؛مونلا ةنّسلا قبستو «ساعنلا يه ةنّسلا نأل «مونلا ىلع ةنّسلا ركذ ىلاعت هللا مدق [1 04 : ةرقبلا] * هون او هك .ُهَدْحَأَت 007-22 هللا 21556
 قرفلا ام [؟55 : ةرقبلا] ما 10 هرقل هكا يردك كين“ بتل ُمُهََِتاَ َنيِذَلَآأ 2 [؟55] .مونلا مث ةنّسلاب أدبف

 ٌضّقعي تركذ لف ةعللا تنك تناك نإو «رهاظلا كيحت نم امهم دارملا فشلا كر اقتل نلكلا ٠ رتل كت داك ذل :ةقللا قف :باوجلا ؟"ملعو فرع" نيب
 ال ٌملعلا -؟ ”تايئزجتلا نع ةروصقمف'ةفرعملا انآ «(اييزجو الك «مواتلا ادلع ةظاحالا رس را لا : 054 فورفلا

 ركذ يف نارقلا جهنم ككل رككشتلا نك اهيف دبال ةفرعملاو رّبدتو ركفت نع نوكي ال ُملعلا - .لهج اهقبسيف ةفرعملا امأ ,مولعملاب لهج قبس ىلع فقوتي

 0 5 ٍ ةقتشملا غيصلاو رداصملاو لاعفألا نم ةيوغللا غيصلا تلمشو «نآرقلا ين دورولا ةريثك ١- يق د
 مو ءقولخملا لعفل اًمصو نآرقلا يف تركذ - 37 .(ملع) ةملك تافيرصت نم لقأ تافيرصتب تركذ - ١ .(39 2 كاك .قولخملا وأ (يلاعتو هناحبس هللا) قلاخلا

 .ةفرعملا نم اًردق مظعأو لضفأو فرشأ (ملعلا) نأ دجت ءامهتاقتشمب (فرع ؛ملع) نآرقلا يف نيتملكلا ةنراقمب - 1 .ًطق قلاخلا لعفل اًمصو درت

 ءانه اهل ىنعم ال نينثا نم يتلا ةلعافملا نأل ءاّيئالث عفدي عفد ءافلا نوكسو لادلا حتفب (عفَد) ئرقو ءصللا بقاعك دحاو نم يتأت دق ةلعافملا نأل الاتق لتاقك -

 الو َخ اَلَوويِف عيب ال2 [155] .ليلدب الإ هنع فرصي ال يذلا هردصم هنأل ىلوأ ةد لع هلمحف « ' مناع عفا ديطراو صرحا تاون وا
 ّوغل - لالخ - ةعافش - ًةلخ - َعيِب) :ئرق # ٌدْيَأَت- 2 :روطلاو .© لكِ - عيب عمَب 35 ١" :ميهاربإو انه # ٌةَعَمَس - لح - عيب 98 : ىلاعت هلوق # ُةَعفَس

 نيونتلاو عفرلاب ( مي :ًات 0 0 ةعافش - ةلخ - عيب) : :ئرقو يو ربع نم تلا

 .ةرم 016. نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو ءةرم 01 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت :يددع زاجعإ # ٌلسرلا كليو [ ] 0 ١

 219 :ميهاربإ 215 :دواد ١١« :بيعش 7١« :نوراه « 177 :ىسوم :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو
 277 :طول 17 : (هللا ةقان) حلاص ١5 :بوقعي «ال :ايركز 277 :فسوي «7 :سايلإ "” ا افكلا وذ 5 :ليعامسإ 241" :حون ءال :دوه «5 :سنوي 17 :قاحسإ
 ددع ضارعتسابو .ةرم 0١8 :اهعومجم هذهو «"؟ :عسيلا 7 2: اميلكس 6 :مدآ ١ :نيساي لإ 26 :ىبحي 07 : سيردإ 07 0: ىسع 6 :امحأو 06 :تويأ

 ةظفلو «ةرم 74”7 (اهتاقتشمب) لسرلا ةظفل تركذ : ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم

 نككسلاو لكلا 0 :اذإ .ةرم 51/8 كلذ عومجمو «ةرم هال (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم ١4 (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم //5 (اهتاقتشمب) يبنلا

 زاجعإ * رن مه نورهكلاوإ# [ ١5 نآرقلا يف ةرم 514 لك درو ذإ ءاًمامت مهئامسأ ركذ تارم ددعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) نيرذنملاو نيرشبملاو

 00 يل ا :الوأ :ةرم )١55( اهتاقتشمو نيرفاكلا ةظفل عم امهتاقتشمو قيرحلاو رانلا ةظفل نم لك رركت :يددع
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١155( (اهتاقتشمب نيرفاكلا) ةظفل تدرو : :اًيناث :ةرم )١55( كلذ عومجمو :تارقلا ف كرس هر نا تسفمو نب سس 1

 , روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ٠ يربطلا ريسفت

 1 هاملت هنَْينب لع ْهَسساََض لا كني +[ /
 همس ها رس حالا رس رس جس هس 4 رهن اس سا سس
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 نيذلا مهتمئأ :4 فئاجورأ» قرا رخل تاهبشلا :* ٍتملظلاَنَيأم ءرصان :4 خول -"07

 هيلإ وعدت امو اهيلع هّللا رطف ىتلا ةيوسلا ةرظنلا نم :# رونلآ ني مُهَنوُجِرْحُي# هللاب رفكلا مهل نونيزي
 .نآرقلا يف ينأب اذهلو ,قحلا نيدلاو ديحوتلا :رونلا :لبقو لراس نص هتضير ناكل نيستا

 لكشف نلخ ك5 0 6 :14 ٌتيِمَأَو .ىأ انأَلاَثا ا .4 ٍتَملَظلا# هيف عمجتو ءادرفم

 دارأ مالسلا هيلع ميهاربإ نأل ؛ةطلاغم هنم هذهو .تامأو ايحأ هنأ ىعداو رخآلا نع افعو امهدحأ

 :هل لاقف ةطلاغملا هيف عيطتسي ال امب ميهاربإ هاتأ مل ” .داسجألا يف ةايحلاو توملا قلخ

 رفاقي يمك خم افم تسال 0
 م 5 0

ن هوشه + لاَ 1
 1 تدرو

 ّْ لص

 2 يذلا وه هللا نأ

 :4لك ىلا تبول .اناوج عطتسي ملف 4 بذل هواي تأ قرذعلا ني ينالوا كات)ل
 هلي ينلا ًءايمرإ :ليقو .ريزع وه :ليق :4ٍةيَو لعركى لَ وأ 9 -154 .هتجح تلطبو عطقنا
 1 0 :ىنعمب ؟4 نأ اهتينبأو اهتويب :4 اًهِشوُرَع# ةيلاخ :4 ٌةَيواَح .سدقملا تيب :«ةيرقلا»و
 :4 َهَّنَسَتَي ل .اهلهأ ءايحإ دعبتسا هنإ :ليقو ءاهبارخ دعب اهنم ةايحلا ةداعإو اهئايحإل اًداعبتسا
 نول يناعم رهظأ نمو . .ءايحإلاو بيكرتلا :(زاشنإلا» لصأو .اهيبحت :4 اًهّرش شنت ريغتيا
 نم اهنكامأ نم اهعفرن 2 د نأ 0 8 هللا نأ :ةيآلاب دارملا نآكف .عافترالا

 ريرج نبا جرخأ ( أونماء تبذلا ل

 0 6 جل بييحل أون ةمم ا اوناك نيذلا 00-6

 رس

 ظ قهر فكر يكس مكمل 7 وسماع اريل موق نا دي لاف دما 0ع 3 0 0 ذه مهيف 0 هب 0 هال

 ١ م وم ملعأ َلاَقَمأ كي : نياق و اك كل 2 0 06 ربت يكل ل11 [0 033 .ة ظ يكل هذه .

 1 000 2 نكاح كل ؟" خا و دْشّرلا" نيب قرفلا ام .[557 : ةرقبلا] 4( دش َنْيَمَ

 ا :ناطيشلا وه لوألا يف (ىدهلا) لعاف ناك ”نيتضومدسي ل ركلا قاهودرزواةضالا,لشألا سل 0070 كلا

 6 بِرأآَم ُنْوَعَرِف َلاَف #. :نوعرف وه ٍناثلا يف (ىدهلا) لعافو «[4 - :جحلا] 4 ِريِحَسلاِن دع َلإِهيِدَوهلِضُي هّنأق هالوك نم هنأ هلع بنك( )برم ندي
 0 لك ىدهلا عم ءاج ام فالخب ريخلا ين الإ (دَّشَر) وأ (دشُر) ةملك نآرقلا لمعتسي مل امنيب . .[54 : رفاغ] 4* د هلاَليَساَلإ بدأ اَمَو كن
 وأ ناك باوص ىلإ «لطاب ىلإ وأ ناك ّقح ىلإ :نايبلا قلطم نآرقلا ين (ىده)ب داري 1٠١[. :نجلا]# اسر متم ام :وه ٍدحاو عمرا دا ماعلا تاماقمب
 ل7 :فهكلا] 4 اًدَعَراَدم نم برقا َنَر ٍنَيِدْمَ نأ يسع # :هلوق يف امهنيب عمجلا ليلدب (ىده) نم ٌصخأ نآرقلا يف (ٌدشرلا) 0 ناك ريخ ىلإ ءأطخ ىلإ
 درجم امأ «(ماودلاو تابثلا ىلع مسالا ةلالدل) ةيمسالا ةلمجلا هلامعتسا ىلع بلغ اذل .حلاصلا لمعلل قيفوتلا عم ةيادهلا وه دشرلا كمر ةلسر الهلا زك
 مهكره دوم امأو + :ىلاعت لاق امك ةيلعفلاو ةيمسالا ةلمجلا نيب عيونتلا اهبسان اذل غيزلاو ةماقتسالا نيب اهيف دابعلا دّدرتي دقف «لطابلا نم قحلا كر
 قحلا :نيب ةقرافلا ةيلقعلا وأ ةيملعلا لئالدلا بصن يه هلا نم يامل «(قيفوتلا) اهنم مزلي الف ةيادهلا قلطم امأ . :تلصف] 1 را
 ؟تاملظلا عمجو رونلا درفأ اذامل .[751/ : ةرقبلا] 4 رونلأ ل تصل ور هجرخي 1101٠# صل عفنلاو ءاطمالاو كاكا تل كاكاو
 ال عراضملاب اهيف رّبع .[751/ : ةرقبلا] * ٍرَوتلَأَلِ تسلمي[ .هدرفأ كلذلف ءدحاو قحلا نيدو «ةفلتخم للمو عاونأ رفكلا نآل :باوحلا
 «رارمتسالا ىلع لدي عراضملا نألو .[757 : ةرقبلا] ِهَلاي ِصْوْمَو توغلطلاب َرمكَي نمَه # : هلوق يف هلبق ةيريبعتلا ةبسانملا دجو دق جارخإلا نأل ؛يضاملاب
 ؟رون يف اونوكي مل مهنأ عم «رونلا نم رافكلا جرخي فيك :ليق نإف.ركذ نم ّقح يف «لبقتسملا نمزلا يف ىلاعت هللا نم جارخإلا هنمض ام رارمتسا ىلع انه لديف
 .هباورفك ثعئاّملف تكا زا ورانا ار ترحل دكا ا رع ا وك تل :باوحلا

 (ةاز1 2 كنف فخ رف | روش كم وأ ةمومضم عطق ةزم* اهدعب ىتأ اذإ لصألا يف (انأ) نم اهفذحو فلألا تابثإ يف فلتخاو 4 ٌتيِمأَو هنأ نأ لام! 31 ١
 دنع ةيلصأ امنأ الإ نييرصبلا دنع ةدئاز تناك نإو فلألاف ءاهتدم فذحيو اهفذحي نأ ه هرك اهدعب ةزمهلل اهدمو فلألا تبثأ امل هنأل ؛ةيوقتلل فلألا تابثإب

 0 6ك اهيلع لدت ةحتفلا نألو ؛فيفختللف اهفذح نمو مهدنع لصألا ىلع ءاج امنإ ريمضلا اذه ين فلألا تابثإف .هلامكب «انأ) مهدنع مسالاو «نييفوكلا
 ؛نييرصبلا دنع (َنأ) هنم مسالاو ءلصفنم ريمض وهو ءطقف اًفقو اهتابثإ :ةيناثلاو «نييندملا ةءارق لمحت اهيلعو اًمقوو الصو اهتابثإ :ميمت ةغل :ناتغل امهو اهفذحب
 4 71 عزوف اَميَكَك؟ + دكَسَكَي ل كِباََكَو [؟059] .اًعامجإ فقولا يف ةتباث يهف .فقولا ىرجم لصولا ءارجإ :ليقو .فقولا يف ةكرحلا نايبل ةدئاز فلألاو
 ام ةكرح نايبل فقولل اهب ءيج امنإ ءاهلا نأ لصولا يف ءاهلا فذح هجوو .فقولا يف اهتابثإو لصولا يف ءاهلا فذحب (نستي) :ئرق 4 َهَّنَسسَي مل 98 :ىلاعت هلوق

 )همك اياك كسروا كيرلا دال لاكور هت :الصو اهتبثأ نم هجوو .اهنودب اهلبق ام ةكرح نايبل لصولا يف اهنع ينغتساو .تكسلا ءاه تيمس كلذلو ءاهلبف

 دارأ هنأل ؛اهفذح زوجي ال اذه ىلعو ءلصولا يف اهتابثإ نم دب الف «مزجلا اهنوكسو ةيلصأ (هنستي) يف ءاهلا نإ :ليقو .فقولا ةينب لصوف اهيلع فقولاب حرتسي
 هلوق .هيلع نينسلا رورمب ريغتي مل (هنستي مل) ىنعمو .ملعأ هللاو ,مزجلل اهنوكسو لعفلا مال كلذ ىلع ء ءاهلاف رست واكصأ يداوي تارا ديا صو ا اعلا اا

 نم ةلمهملا ءارلاب (اهرشنن) :ئرقو .قلخلا ةدارإ دنع بيكرتلل ضعب ىلع اهضعب عفتري :يأ «عافترالا وهو زشنلا نم يازلاب (اهزشنن) : : ئرق 46 اَهرِشِنُن 38 :ىلاعت
 َلاَق 38 :ىلاعت هلوق .6 :هرشنأ ءاَساَدِإَ #9 :ىلاعت هلوق هنمو «؟اهييحن فيك اهيلع نامزلا رورم نم تضيبا دق يتلا كرام ماظع ىلإ رظناو نا تاع ا
 ليبس ىلع هسفن راملا ىلع ريمضلا دوع :لمتحيو «كلملا وأ هللا ىلع دوعي ريمض :ليق .هلعافو ءلصألا ىلع ميملا نوكس عم ةزمهلا لصوب (ملعا) :ئرق 46 مّلعأ
 ةزمهلا عطقب (ملعأ) : ّئرقو ."ةني 7000000 !لاقف ريغ بطاخت نك اهبطاختف هر ع ةلردم ةيفن لرداف تيكشلا
 اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو ءاهتافدارتمو اهتاقتشمب ثععبلا ةظفل نم لك رركت :يددعز اجعإ ل 2 ِراَعةتأَ مهتم[ .ملكتملا نع اًربخ ميملا عفرو ةحوتفملا
 نر يف ةرم(48) هو كو ياتشمب طارصلا) فل دورو تارم ددع عم (ادلرموهاقتشمب ثسبلا ةظفل دووو تارم دع ىواس دي اذ .5 5 م (40)

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 4_ 2 0 ا ل رك ل ا ل
 مدع 5 رع كر هن رمل 2 : ٠
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 ةردق يف اكاش مالسلا هيلع نكي ملو «ناميإلا لئالد ىلإ نايعلا ليلد عامتجاب :4ىَنَك َنيَمْظَبَلط ١٠١- ذل 6

 هير نم هللط يذلا اذه مالسلا لع فار نا ب ام امإو «ىنول ص ل 58 كلر ين نك نرأ+ نر
 تيدا ل لا لاك اذهلو مكر ال ةقارالا ةفرشتسم ةيرشبلا سوفنلا نأ ىلإ هناحبس ٠ | نم ةَميِرذْحَص لاَ ىِل بسب 1

 نهقّرمو "رهعطَق :ليقو .نهممضا ل :# نه درو .(ةنياعملاك رخلا سيل) :دمحأ مامإلا هاور يذلا 0 0 4 م هرصق رطل

 ا 00 ا د 2 د
 داركم :ليقو .نهلجرأ ىلع اودع: 00 0 ١ © يأ هي َكَسِتَأِي نعد مثأ#

 .لجو زع ءاش ام ىلإ | ةثامعبسلا ىلع : 4 افك 3 حامل .ناريطلا وأ يشملا يف عارسإلا 7 يح يرفع و 2
 2 : 4 0 0| هبح ٍةََّح لشمك هلا ليم ىف هلم نوففتي يذلا
 «لوؤسملا ىلع لقثي ام هنم دجو اذإ لئاسلا نع وفع :4 ونمو) ليمج در :# فورعم لوقو - 1١ 0 201 5 را لك 1 0

 هيلع قّدصتملا ىلع «نانتما : 4 25 «ليمجلا درلا كف للاعت هللا نم ةرفغم ليث :ليقو . 5 00 ١ ل

 .همّلِجو هانغ يف َلُمك دق يذلا :4 يلح مَع ؛كلذ هبشأ امو يغبني ام ريغ يف هاطعأ ام قفنأ هنأ كتشتو 204 نيل © طبع عسواناوةكتدتي |
 ١ ملى اكَءاَتَم أوُقَفنَأَم نوعا مثول ميس ف١

 ؛ | توري ٌمُهاَلْوَرِهَيَلَعُفَوَحاَلَو م مهيَر َرَدنِع مهرج
 ا [هعتي رج ضال يودع عاد عرعر زوو. ديال هد 2
 اذ اَهعِبتَيِوَف ف لص نو وو ةرفغعمو فورعم لوقف © ©

 هر ص م رجم 7 لق ل

 كك

 مو الذح ا

 احا

 0 آ 6 ع
 اع
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 . ل 222ج جحا
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 .اهباوثو اهتعفنم داسفإو اهرثأ باهذإ :تاقدصلل لاطبإلا :4 محي رص ًاولطَبت ال» 4 ١-

 وأ يكشتلاو زمللا :# ئدذلاو» اه :وه :# َنَملَأيم | م

 : سائلا حر .هعوقو ةرثكل هيلع صن نكل ىذألا نم ءزج نما نأل هه معأ وهو كسلا

 يهو ءافصلا يه :4ٍناَوفَسإ» .ركذلاو ءانثلا يغتبي ؛حلاص وأ ؛داوج :لاقي نألو هللا هجو ريغلا ذل اويل اثم اهياَج (© ع نارا
 .هيلع ءيش ال يذلا بلصلا :ةراجحلا نم (ًدْلَّصلا» :* ادأّصإ#.ديدش رطم :4لب داو. سلا ةراجحلا 2 0مم ص م

 م ل ا ىنعم 1١[ ب 31 "د وةك سرع اياها ا

 إف ءًاينغ الإ نوكي نأ نكمي 0 1 ْ | وكضيقملا 1 اا 0

 امحرل 0 هانغ ةعس نمو هيلإ
 3 : 5 0 غل / وعلا ا نأ ةصالخلاو ارش 57 ريخو «راهتلاو ليللا ءاحس هذي نأو ؛تآقوألاو

 2 0 .ةينامي ذل 0 ار : 0 لا || فراعملا نم 20 0 - وخل ىنغملاو «اماع َّينغ .هقلت

 .[71/5 0 يل 0 0 ةرقبل] 4 فت ك1 لاكن افق هيجل
 00 ل و رار سل لارا ل نو وجا مك نضع ياللا اكسل َمَهَلَف © ءافلاب اهيف ءاج ةيناثلا ةيآلا يف
 ال )» 1775 : ةرقبلا] © َنرْفَكْلا مَوَمْلا ىَدَهَي ال ُهّللأو أوُبَسَكاَكَِم ٍءْىَنِ ع بوُرِدَقَي الإ [774] .ليصفتلاو ديكوتلا ماقم يف ءافلاب ءاج اذل هللا ليبس يف مهلاومأ
 «بسكلا رخأ كلذلو اًبساك سيلو طعم قفنملاو «ةقدصلاو قافنإلا قايس يف ةرقبلا ةيآ 1 بهاربإ] 4 دي لكلام كلك وَ ع ار سكك كم كورد

 0 ىلا َتْهبَص ٍبِرْمَمْلا ساب تك ٍقِرْمَمْلاَسِم سيشل قبه كو مب َلاَدٍ- ١[ 1 0 ب يي

 (رفاكلا) :لاق ولو هرفك ببسب ناك ةباجإلا يف هنالذخ نأ نيبيل (رفاكلا) لقي مو رَمك ىلا ]+ هناحبس لاق .[19/ : ةرقبلا] 4 َنيِمِلدَطلآ َمَوَمْلا ىدْبي اك ُهَّأَو

 هيلع ميهاربإ هللا يبن لاوس يف ببسلا .[516 5 ةرقبلا] ( نمو ْمَلوُأ َلاَف قولا يحت فيك ِنِرأ َنَر مْمِعَزِإ لاَ دِإَو +[ 1 .لجرلل ماع تعن درجم حبصأل

 عم هلادج يف هبر فصو دق هنأ ةصاخ «ةرشابملا ةيؤرلاب نيقيلا نيع ةلحرم يلإ نيقيلا ملع ةلحرم نم هسفنب لاقتنالل قيمعلا هبح وه ىتوملا ءايحإ نع مالسلا

 ىري نأو «نيعلا يأر توملا نم ءايحإلا ةيلمع ىري نأ دارأف 1750: ةرقبلا] * ُتيِمَيَو حي ىلا نر # :الئاق نيتيآب كلذ لبق ةيبوبرلا يعدم رفاكلا كلملا

 لاماكلاا ةميئامكو: قييحلا قاعي ! مغر دري ال يذلا قطنملاو ةغلابلا ةجحلا نم كلمي ام ىوقأب اهنع عافدلا عيطتسي يتح هيديب اهسمليو ؛هينيعب ةيهلإلا ةردقلا ةقالط

 لاق .4 ىَك ميل نككَو كب لاك )+: لاق ءروفلا يلع درف .# نِمْؤُي ْمَلوُأ َلاَق # :الئاق يلاعتو كرابت قحلا هلأسف «ريدق ءيش لك ىلع ىلاعتو هناحبس هللا نأب

 هب ملعلا ريصي ىتح رصبلا وأ بلقلل هنع ربخملا ةقيقح ىلجتت مث ءربخلا نع لصحي نيقي ملع «ثالث بتارملاف :نيقيلا بتارم نع - ىلاعت هللا همحر - ميقلا نبا

 0 يس رص ل ا اع

 رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإف «[1/ : رثاكتلا]  ِنيِقَبْلا يع اَجْوَرََل مث َترْورََل # :ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك «نيقي نيع كلذ ناك اًنايع
 نيم

 1 تاير ا رتل ا ع لل 0 1 0 ٍةَّبَح ٍلَشَمُك 217711 .نيقيلا قح كلذف
 تضل «رتخأ :راتو ةرا املاس تنم عمج ةعلكلا مجم دقو «ريسكت عم وتسأ :دوانتنم سا ست يح ن1 سارا ا ل ١

 عمجو - ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم :يأ- ةلقلا ديفي "ثنؤم  ركذم" هيعونب ملاسلا عمجلا نإ ةاحنلا لوقيو «لبانسو تالبنس ىلع عمجت يتلا # َوَرْْئَس بنس 8# ةملك وحن «ريسكت

 كح ٍتَكبْأُس إ» فسوي ةيآ يفو «ةرثكلا ديفي يذلا ريسكت عمج 4 َلياَتَس )5 ةرقبلا ةيآ يف تعمج  َرَلَبَْس # ةملك نأ اذه ىنعمو -ةرشعلا قوف :يأ- ةرثكلا ديفي ريسكتلا
 رقتككلا ىلع ةيآلا هذه ءانبف .فعض ةئامعبس ىتح رجأ نم هل هفعاضي امو هليبس يف قفنملل هللا دعأ ام ىلع ةينبم ةرقبلا ةيآ نأ كلذ نايبو .ةلقلا ديفي يذلا ثنّوم عمج

 نودب العف هآر يذلا ددعلا وهو # يابن َعْبَسَو إل هايؤر نع كلملا رابخإ نع اهءانب نإف فسوي ةروس يف ةيآلا امأ «ةرثك عمج ىلع 4 َلياَتَس زي ةملك تءاج اذل

 م ا لي ج َلباَتَس َعْمَس َتَسَبْنأ ةّبَح نك ليس َنوُقِفنَي َنِذَلا لَم +171 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «ةلق الو ةرثك

 :ئرق # َنُهَرَصَم 0 )121 1 12 12 12121 2 1 لك لَع لص م كَل هرم رطل نم عبر دَحَم لال[ 1 :]

 راص" نم هنأ مضلا هجوو .هتعطق هترصو «هتلمأ ءيشلا ترص لاقي "ريصي راص" نم هنأ داصلا يف رسكلا هجوو ءاهمضو داصلا رسكب (نهرصف - نهرصف)

 ريطلا نم ةعبرأ ذخف ريدقتلا ناك .نهعطق ىنعمب هتلعج اذإو .نهعطقف كيلإ نهلمأ :ريدقتلا ناك :نهلمأ ىنعمب هتلعج اذإف نهعطق وأ ءنهلمأ ىنعم ىلع روصي

 انه # ارجو :ىلاعت هلوق يحصر نوما د2 حا .نهعطق ىنعمب رسكلا :ليقو ايس رع دا ا لكف اَذِ .نهعطقف كيلإ

 (ءزج) :ئرقو . .نييزاجحلا ةغل يهو يازلا مضب د (ءزج) :ئرق : ٌموُسُفَم م عر موني باب لكل 4 :رجحلاو © اج - ءوِداَبِع ْنِم هل أوُلَعَجَو ل 6 :فرخزلاو

 ا لادبإ 00 ؛يازلا ديدشتب بوصنملا (اَُج) :ئرقو كتان نادال

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ْ :



 ا: مل ' ةعاتتع وهل ا ع ع بلال انا رف
 4 >0 * دومازمع 2 ةمأ م* ةدسأ د قل ده دا دنا اه“ فارم ا

 0 ل ا 2م خور
 " ا تا باكيت ةكيئلتل كر شفت نال كموأ

 ةعفترملا : ضرألا نم «ةوبرلا» : ورب ًامزعو ًاباستحا :# اني اًئيِنَتَو# .بلط :4 ءآستبا# 6060 هجرت

 :4 ّلَطَم# لوكأملا ءيشلا 4 اََلُكَأل .تظلغو تبر اهنأل امل كلذ ليق .ةيوتسملا ةظيلغلا
 و 1 0 "74 ج1 ل 5 0

 0 00 ورك دج 0 مومّس اهيف فصاعلا ةديدشلا حيرلا :«راصعإلا» :#كاَصْعِإأل ١77- .نيللا رطملاو ذاذرلا :«لطلا»
 "| لطف لطف لياَوانضيَ نو نمد اَهَلُكأ تن 2 .ةاكزلا اهيف بجاولا اهرامثو اهعرز نم :* ضرالا نم مك 7-1 ا تب 17/ 0-

 ال مكنأ :هانعم * هيف اوُصِحْعَت نأ هّلِإإ) .ديجلا ريغ ءيدرلا :4 َتيَِحْلأ .اودصقت :© أوُمَمَيَت 0 2 : رجا هج 7 6

 نأب الإ ليقو .بيطلا ىلع ليكلا يف ةدايزب ال | مكِعويب يف الو .مكئامرغ نم ءيدرلا ا

 .هرصب ضغ اذإ :هقح ضعب نع نالف ضمغأ :كلوق نم ؛هيف اوصخرتتو هذخأ يف اوحماستت

 يأ :* ٍةكَمْحَمْلاِب مكَرُمْأَيَو» ءاوقفنت الئثل رقفلاب مكفوحمي :4 َرمَمْلا هُكدعَي نطْيَسلا 8 -

 دنع شحافلاو ,تاعاطلا يف قافنإلا نع لخبلاو ءاهيف قافنإلاو 2 يهو ءاشحفلا ةلصخلا

 .ةرخآلاو ايندلا يف ههابع ىلع رتسلا :ةرفغملا :# ُهْنَي َهَرْدْغَم مكدعَي هَ و ”لكحللا :فثراعلا

 ل ا ير :لضفلا :© اَلْضَفَو#

 لاقو .نيدلا يف لقعلا :ليقو .لعفلاو لوقلا يف ةباصإلا :ليقو «ملعلا :# َةَمكِحْلاف -4
 0 اذه لمشي دقو الا «اقنلاو 0 :ةمكحلا :كلام مامإلا
 : ديمح هللا نأ  ىلاعت هللا همح ر ميقل ملا نبا ركذ :ديمحلا للا مسأ ىن م[ 1<7/] .اه 0 و يناعملا

 ضرأال الار ا 00 دح كف دمحب ةقطان ت 0 ملا عيمج نأ :اهدحأ

 ا رو + وب ادد نواس لاو

 م.

 8 4 2 كلاس دحام

 تلكم 1 0 اًنتصع | :

 06 نال تك 0
 را ع سس رع هل 2 اس 2 ءرص ار ل لس

 ١ نش تحلل ومتتالو 0
 0 ار ا ا ا يا ا ع اج ل ولاا ري 0 حا رع سب رس سير حا
 ب5 5 5 0 1 ,- 0 00 0 ب5 , 2

 ا 709100977097 او ماو 7141ه 7 6او 017

 و2 شح ص مسح

 0 21 راو 0 50 - 1

 وو 1 00 هدم سرع موال سا 2 و 00 1 ا

 رو ول رما هرفهعم
 ٍء 0 0 0 امك ل 8 «ةرخآلاو

2 
 51 , د 2 ول اكسس عك ملا 0

 ا ا

 ظ ولا .تاظحللا ددعب هوركشيو هيلع اونثي نأ علل

 اهمظعأو اهلمكأ ةفصلا كلت نم هلو لامك ةفص لك هلف «ةليم 0 وعم 00 0 ا 00 افصلاو

 انك 2 ؛«هلاعفآل دذامحتلا | كل 7 «هتا ةصل دمحلا هلو هكاَللل ١ لاح 1 ال نسا تالا | عيمجي فيكف «ءانثلاو ا 0 قحتسي هتا ةص ٠م 1 زك

 حأو ؛ةّيردقلا هماكحأ ىلع عرش لعو خا > ىلع لبا 0 حسم يتلا ةمكحلاو لدعلا لاعفأ نيبو «نا ءاسالاو للا ل ظ
 از لات هقلوفأ [نإ كفألا اهم ل دال هيل -- امو هديا ليصافتو هرخآلا ألا ءا] ريم اكحأو

 0 يع ع 0 ا - 2 1 2 5 .

 7-2 0 ةرقبلا ةيا تلاوات وألا تنك 0 00
 1 روب ل

 *( ِتررمَتلا ٍلُك نم اهِف هَل رهذألا اهتحت نم رَجَت ٍباَنَعَأَو لَن نم ُهَّنَج هل بوكت نأ مُكدَحَأ دَوبأ 211171 .لاومألا عوطتو لامعألا نم تانسحلا قلطم يف
 .عفانم اهرثكأو رجشلا مركأ بانعألاو ليخنلا نأل "فاوحلا رمل كعب ةلوق عم ركذلا تاس للا ةرقبلا]

 هيِف ٌاَصْعإآَهَباَصأَد اقع هيرو ءهَلَو بكل ُهباسصََو آو ٍتْرمَتلا لك نم اهي 6 هل وكت نأ مك 8
 :سانلا نم هلقعي نم هللاو ّلق لثم اذه :ىلاعت هللا همحر يرصبلا نسحلا لاق .[777 : ةرقبلا] 4 تب كت ل مك هنأ يبي كللاذك تقرتحأف نا

 كر يدل تح تلا هيل وكي انااا ان ع

 مُكَل ُهَّسأ بِي َكِلَدَك #. :ىلاعت لاقف «هيلإ انهتجاحي ةذ تليه ركفتلا لإ ةكراقلا اخو «لتملإ الع ملظخ ل نات ري

 001 تح سبا نيشاةعاطب لع اد 2-0175 ا تروكفتت كلش تكلا
 هلمأتو هروصت قح ىنعملا اذه هتعاط دعب هللا ةيصعمب لماعلا روصت ولف. حلاصلا هلمعو هتعاطب اهسرغ يتلا ةنجلل قرحملا رانلا يذ راصعإلاك ناك هللا يصاعم

 .نينمؤملل ةمحرو ىدهو ءرودصلل ءافش و ء«بولقلل ةايح همالك لعج نم كرابتف . اهتعاضإو ةحلاصلا ةلادع راف ار ناز كاك كاكا ا

 مضب (ةوبر) ئرقو .ءارلا حتفب (ةوبر) :ئرق 25٠ : نونمؤملاو ءانه :# َوَوْبَر 38 :ىلاعت هلوق 6 ِنيَفْعِض اهلك َتناَكَف ُلباَو اَهَباَصَأ َةَوِبَرِب ٍةَكَج ٍلكمَك لج ]15 1١
 0 :ئىركا .(لكألا - لكأ- هلكأ)و «ميركلا نآرقلا يف تعقو ثيحو انه * 1 اًهلْحَأ» لا هلرح 5 يف ا

 وشفت هع َتيِحْلا أوُمَسَيَت ال99 [5 7171 .ناتغل ناكسإلاو مضلاو ءناكسإلاب (لكألا - لكأ - هلكأ - اهلكأ) :ئرقو .فاكلا يف مضلاب (لكألا - لُكأ - هلكأ
 د 17 41145171 ناعت نوت راكت لاعاشلا كلذك 4 نيت الو ] :ىلاعت هلوق لثم لعفتلا ءات ديدشت يف فلتخاو # ِهيِف أوُصِحْحَت نأ يع 0 همسه

 -اوسميت) :هلوقب ةرمقبلا ةدوس يف "هتيبط" يف يرزجلا نبا اهركذ دقو ءاهروس يف ةقرفم اًمضوم نيثالثو ىدحأ يف يهو ؛ةدحاو ءاتب موسرملا عراضملا لعفلا
 ءلعفتلا وأ ؛لعافتلا ءاتو ؛ةعراضملا ءات «ناءات لصألا نأل الصو ءاتلا ديدشتب (نونمَن) :ئرق وتمت منك 1 ٠ هيلع فطعر (ي و صاغ :هلرق لإ
 سيل ذإ فحصملا طخل ةفلاخم هيف امهيف راهظإلاو «ناءات اهعيمج يف لصألا نأل نيءاتلا ين راهظإلاب نيلثملا عامتجا لقثتساو «ةملكلا سفن نم : 0-2
 تمحو يدم ردي يل ءاحلاب اذهب هنإف كسا معدل رك 05 اجار كلذ هل رتل ىزتخالا روز 2ك كفا كك كو حلا

 بانك يف ةرم (1) لك درو دقو «ةنينأمطلا ةملك تاقتشم عم ؛ «قيضلا ةملك تاقتشم ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ #* ىَلَ ىَلَك َنِيَِمطَيَل نكنل نكلو م 1 1٠

 ددع ىواستي كلذبو .هللا باتك يف ةرم )١( (ةنينأمطلا) ةملك تاقتشم تدرو : :اًناث :لاعت هللا اناتك ىف ةرم (152) (قبضلا) ةملك تاقتشم,تادرو هلأ :ناعتللا
 :لاعت#ثل كلاتك ىف ةؤمأ12١) < درو هلقو «(ةنيناكطلار 15 تاقدخما عم (قيضلا]) ةملك تاقعشم ركذ تار

 ”روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 مكعب كفو 1

 ا 06

 8 ا 1 # لي يجو 7
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 ا م 1 5 ل و هلَق 2
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 ١ روما ري 0 تم أه غي ل سو 2 هه ذآ

 ١ هلا 2-7 2
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 2 ماو اتسعت 0 62

 .لجو زع هللا ىلإ ًابرقت لمعو ةقدص نم هسفن ىلع ءرملا هبجوأ ام :«رذنلا» :# مُكَرَدَناو ٠-

 عوطتملا ءافخإو «هئافخإ نم ريخ اهنم ضورفملا راهظإو ءاهنورهظت :* ِتقَدَّصلَآ ودب نإ ١-
 .ىلاعتو هناحبس هنم ءيش هيلع ىفخي ال ؛.ملعو ةربخ وذ : رياح َنوُلَمَعَت اَمِبهَللاَو## .لضفأ

 يف تابارق محل راصنألا نم سان ناك هنأ سابع نبا نع يور :ةيآلا * َمُهدَّدُه كلَ َسنَلا# -

 كو يعل كرو از اروي يلوا هيض ا ريضنلاو ةظيرق نب

 لاقف .ينطعأ :لاقف يدوهي هءاجف تاقدصب يتأ 5 ىبلا نأ شاقنلا ركذو :ةيطع نبا لاق .كلذ

 كَكَع سنا ةبآلا تلزنف .ديعب ريغ يدوهيلا بهذف (ءيش نيملسملا ةقدص نم كل سيل) © ىلا

 ناك امنإ ةقدصلا عنمب 5 ينلا دصقم نأ يربطلا ركذو .ءاطعأف لي ثلا ل عدن 4

 - ءلاملا وه ةيآلا هذه يف (ريخلا)و .عوطتلا ةقدص يه ةقدصلا هذهو .نيدلا يف اولخديو 5

 راشأ < هللا دجر ءاكتنا الإ رت دفنت امو مُكح رضاه ريح نما مِفْنُم امو# .قافنإلا ركذب نرتق

 1-11 ىلاعت هللا نم ةداهشو رابخإ ةيآلا لب :ليقو .هّللا هجو ءاغتبا قافنإلا نوكي نأ
 ب 0 ا

 وأ فرعلاك موتا لميك قاوؤستا ترا تشن ا 1 6 .ىلاعت هللا هحو ءاغتبا نوقفني 0 1 فير 2101 م

 كاشت 4 فدعلا ترق» .افرصتو ةراجت : .« سرر ةكنادك» .«بسكلا نع هب اولغتشاف داهجلا حل 2
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 لا م ل دا ىف 0 000 رم رس ا
 تان مهل صخرف اولأسف «نيكرشللا نم 0 اوخضري نأ ا اوناك» :لاق سابع نبا نع 8 هلو وُفِفْنُي بدلا 2 ٌءِلَع بملأ تك

 الل ل يبأ نبا جرخأو (( توملظت ال منو ) :هلوق ىلإ ( ْمُهَدُه َكِلَع َسَنَّي ) :ةيآلا هذه | دنع رجا مهَلف ةسين ةسيزالعو ارس راسهتلاو لكلاب+ 2 ٠ 22 2 7” ل 0 7 500 »رع زو 27 ج حج يه سول ]د ا 118 3 7
 3 ل .مالسإلا لهأ ىلع الإ قدصتي ال نأ رمأي ناك ِةَِب ىنلا نأ» © 5 ورمي هالو وّيإَع ف وخال مه 2
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 ي

 4 َمُكِتاَدَيَسَس نم مكحنع ٌرْهَكُيَو 1117١1) .«نيد لك نم لأس نم لك ىلع قدصتلاب رمأف

 املةقف دل 1/1 اوكا كلر صل و كال 24 نّم 9 داز ةرقبلا ةيآ يف .4 مُكَتاَحِيَس 0--ايييويررنو يي معب ةرقبلا]

 رك 5 ل َةمَكِحْلا ِقْوُي +11 14] 1 را يك :ىلاعت هلوق ايلا تي ل

 ال يذلا نأب راعشإ اهلبق امل ةيآلا هذه ءاليإ فو. اهنأشب ءانتعالا راهظإل رامضإلا ماقم يف راهظإلا .[514:ةرقبلا] 4 ببدل أولو 01

 0ك 1 ةَرَمشْلا اَهَوفْومَو اهوُفَحُت نإو ّىه اًمِعنِم ِتَقَدَّصلا اوُدَنُت نإ 3 .ةمكحلا هللا هانآ نم وه هللا دعوب نقويو ناطيشلا دعوب رتغي

 نع بترتي نأ الإ ,ءايرلا نع دعبأ هنأل ؛اهراهظإ نم لضفأ ةقدصلا رارسإ نأ ىلع ةلالد هيف 71١[. : ةرقبلا] # يح َنوُلَمَعَت اَمِبَهَلاَو ْهكحِتاَكَيَسَم نه مكحِنَع
 ريملاك نآرقلاب رِسملاو ةقدصلاب رهاجلاك نآرقلاب رهاجلا" :5 هللا لوسر لاقو «ةيثيحلا هذه نم لضفأ نوكيف «هب سانلا ءادتقا نم .ةحجار ةحلصم راهظإلا

 تا ا ءاهتملكب اهلاصتا ةلزنم اهقباسب ىلوألا لاصتا لزنف اهيلات يف ةيناثلا ماغدإ رذعتو ءطخلا فلاخي الئل ةعامجلاك - عاجلا جحص ةددصا

 نمو 18 : ل فلو : 4 ةمكححلاأ توي نمو اك قوي م١1 14] .ةالتحلار ءاك اا لع اه (نومش) يرد لاول هاما

 (ٌتْوي) :ئرقو .ءايلاب فقو فقو اذإو «ناث لوعفم (ةمكحلا)و «مدقم هلوعفم (نم)و «ىلاعت هللا ريمض لعافلاو «لعافلل اّينبم ءاتلا رسكب (ِتْؤي) :ئرق # َتََؤي

 ُأوُدَس نإ 8 [33] مقاس انا يلع دوت «ناطلوستم (ةةكر107:ةوألا كوع در لا را اا راقت

 ىلع ةعبشم نيسعلا رسكو نونلا حتسب ((ين) :ىئئرق «0/ : ءاسنلاو انه (اًمعن) :ىلاعت هلوق يف فلتخا # مُكِتاَكِيََس مكنعرْيَكُيَو .٠ هام كلا

 دهشو َدهَش ةونلوقب ةركل كف هليقاهب عجبا روشكم لهو لحقن ني ناك اذ لسنا كل درا لتكن نونا 2. ادولا :ئرقو .ملعك لصألا

 ((ىت) 6 :ةفيفحتلل ةذرإر امال لو ل تفرح امهلرأ 2 ل5 يك , عمج هيف ناك نإ وهو نيعلا ناكسإب (|معن) : :ئرقو .ليذه ةغل يهو «بعلو َبِعَلو

 دماج ضام لعف (معن) نأ فورعمو ؛ميملا ديدشت ىلع قفتاو «ةغلو ةءارق حيحص لكلاو «نينكاسلا نيب عمجلا نم اًرارف اهيف سالتخالا وهو نيعلا ةرسك ءافخإب

 هنأل (مكل ريخ وهف) عضوم نم لدب هنأ ىلع ءارلا مزجو نونلاب (زفكن) :ئرق # َرْيَكَيَو 9 :ىلاعت هلوق .ماغدإلاب ففخف نالثم عمتجا : :(ام) اهتقحل اًّملو «حدملل

 ؛ميظعتلاو ميخفتلل عمجلا ظفل ىلع يتأي نأ نسحو «بارعإلا نم هل عضوم ال فنأتسم هنأ ىلع ءارلا عفرو نونلاب (رفكت) : :ئرقو .طرشلا باوج وه ذإ .هعضوم

 دمع سلا كد ك2 توُعيِطَتْسس ال وم 113077 ] .ىلاعت هللا ىلع دوعي ريمض لعافلاو ءارلا عفرو ءايلاب (ٌرفكي) :ئرقو نيم

 سلجك رسكلاب (بسحي) :ئرقو .ميمت ةغل يهو ملعك نيسلا حتفب (بّسحي) :ئرق 0 2 ممم كلا :ىلاعت هلوق 4 ٍفْقحتلا كو ءاينعأ لهاكل
 روم 19 رو رول عد :يددع زاجعإ # تق ةراح اف هان ةمنق ناكصعا اَصْعِإآَهَباَصْت ل م6 2

 عومجمو .نآرقلا يف تارم (9) (اهتاقتشمو قيرحلا) ةظفل ترركتو «نآرقلا يف ةرم )١50( ترركت (اهتاقتشمو رانلا) ةظفل :الوأ :نآرقلا يف ةرم )١155( اهتاقتشمو

 ظفل رركت :يددع زاجعإ # ٍََمْحَمْلاَب اب مُكحَرْمَيَوَرْفَمْلا ُكدِعي كنطيَشلا 1111 .ةرم )١55( (اهتاقتشمب نيرفاكلا) ةظفل تدرو :اًيناث :ةرم )١55( كلذ
 «ناطيشلا» ظفل رركتو .ميركلا نآرقلا يف ةرم (1) ل رك :لوأ .ةرم ١( ) امهنم لك تاقتشم رركت امك «ةرم (1) «نيطايشلا»و «ةكئالملا»

 ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم ٠( ) «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركذ : اًيناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يف ةرم 0

 (26/8) حبصأ ةرم (1) (ةكئالملا» ظفل دورو ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )3١( «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (6/) حبصأ ةرم (1) «ناطيشلا» ظفل دورو

 .ةرم (6) اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم ٠( ) (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست. (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اَذِإ . .ةرم

 (ةدئفألا)ظفل ركذ تارم ددع ىواست :يددع زاجعإ « بنل او أل ُرَكدَياَمَوانَك ارك قْودَكم ًةَعْحِحْلا َتْؤُي نيولَت 26 نم ةمكجلا قوي و[ ]15 ١

 يف اًضيأ ةرم (17) (اهتاقتشمب ةدئفألا) ةملك تدرو : اًيناث .هللا باتك يف ةرم(7١)(بابلألا)ةملك تدرو: ا .ةرم )١75( لك درو دقو (بابلألا) ظفل عم هن هنا قتشمب
 .ىلاعت هللا باتك يف ةرم )١17( درو ٌلكو «(اهتاقتشمب ةدئفألا) ةملك ركذ تارم ددع عم (بابلألا ةملك) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو . هللا باتك

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ ىنع جلا ؛ ءام الر بيبا 4 تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



2 
 لجأ لح اذإ هنأ :ةيلهاجلا لهأ هلعفي ناك ام بلاغو .ةدايزلا :هلصأو .مولعم : أنا -0 19

 ىلإ لجألا هل رخآو «هيلع يذلا لاملا يف اًرادقم داز ضقي مل اذإف ؟يبرُي مأ يضقتأ :نئادلا لاق نيدلا
 م : . ع “ هاور .(ءاوس مه :لاقو ءهيدهاشو «هبتاكو ؛هلكومو ءابرلا لكآ هللا نعل» دي هللا لوسر لاق «نيح

 | هلم ةَجَسصأَب ل 50 "© .نونجلا :# َيَمْلآل .هقنخيو هعرصي :4 ُهْلَبَحَتيط .ةمايقلا موي مهروبق نم :4 َنوُموُعَياَل .ملسم

 ١ ا ور ماو َفَلَساَمهلق لهدف -هيَر نم 7 هعشج ابرلا لكأ نإ :ليقو ؛رشحملا لهأ دنع اًئيقمتو هل ةبوقع نونجملاك ثعبي ابرلا لكآ نإ :اولاق
 نحمي 79 تو ذدحايف مرات م تا 5 ام# . نونجا ةكرحب اًهيبش - ايندلا يف - هتكرح يف راص «مثآلا قيرطلا اذه نع لاملا عمج يف هراعسو

 تيك ١
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 1 ا ا ا ا ا ا 0 يح اب اب ا حان حار ب حايل
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 ا مناك بحال هَلأَو تق ككصلأ رويل اهم 7 لعلم ا تك ندلا ناكر بلل نأ 4222 » 0007 فمر كأن 4 2
 : وكلا اوماَفأَو تكيس ام 11[ تردلاَذإ 1 أردو 0 .قدصتملا رجأ ف ديزيو ؛هتقدص تجرخأ يذلا لاملا يمني تل صقني

 يع كويز دس فشل رك 1 يأ :# َرَرَسَع وذ ناك نِإَو ## - كيلا نم مكل تيقب ىنلا اياقبلا اوكرتا :يأ :# اولا َنِم ََقِباَم
 00 لا 0 0 رسييو هللا هقزري ىتح هورخأف :4 َِوَرَسْتَم لإ ُهَرِظَنَم# «هنيد هب يفوي ام دجي ال اًرسعم نيدملا ناك نإ
 2 ىلع ةقدصلا ىلإ اذهب ىلاعت هللا بدن :« رك احا فَدَص نو .هنيد هب دلسي لام دوجوب هيلع
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 ا اعدم مع 5 -

 دج لسا رعش حمس سوي رع

 ظن جر وماعت متنك نإ

 و صرت ع

 9 نإ تريلا ) ةيآلا هذه تلزن» لاق كو ينلا نع ءهدج نع ههيبأ نع «بيرغ نب هللا دبع نب ديزي نع

 0 50 1 تك ثمين يتكأم لمدد 2 (نالريخ هزبأو ديزي 1 لكلا تاكضادف ( قيمتك وكلك هكتار كين نك اولا كشف
 0 جه لا 0 لرد لاف نساتمع نبا نع .فيعض دنسب «يناربطلاو متاح ل نباو «ريرج نباو «قازرلا دبع جرخأو

 :لاق بيسملا نبا نع رذنملا نبا جرخأو «امهرد ةينالعو ءامهرد اًرسو امهرد «راهنلابو ءامهرد ليللاب قفنأف ءمهارد ةعبرأ هعم تناك ءبلاط يبأ نب يلع يف ةيآلا هذه

 يف ىلعي وبأ جرخأ .ةيآلا 4( أوُرَدَو هَل اوُعَتأ اونماَ يذلا اهني ) :ىلاعت هلوق [71/] .«ةرسعلا شيج يف امهتقفن يف نافع نب نامثعو فوع نب نمحرلا دبع يف تلزن ةيآلا»

 ةريغملا ونب تناكو «ةريغملا ينب يفو .فيقث نم فوع نب ورمع ينب يف تلزن ةيآلا هذه نأ انغلب» :لاق سابع نبا نع .حلاص يبأ نع «يبلكلا قيرط نم هدنم نباو «هدنسم
 انلعج امم :ةريغملاونب لاقف'ةكم ىلع وهو «ديسأ نْب باع ىلإ ةريغملا وئبو زيمع نب ورمع ونب ىتأف .هلك ابرلا ذئموي عضو ةكم ىلع هلوسر هللا رهظأ املف .فيقثل نوبري
 .اهدعب ىتلاو ةيآلا هذه تلزنف هِي هللا لوسر ىلإ باتع بتكف «انابر انل نأ ىلع انح وص «ريمع نب ورمع ونب لاقف ا ا ءايرلاب شانلا ىفشأ

 00 ل 5 ةرقبلا] 4( ٍتقَدَصلأ ريو أبا هَاُقَحَمي 3

 1 ةرقبلا] 4 مثار اَمكْل ثِحَب ال هّللاو 31# .ةجاحو ةلقو قحم ىلإ هترخآو الإ اًيبارم ىرت نأ لقفا فالتإب افالتإ اوزوج ءابرلاب اهوفلتأو مهيلع اهوقحمو

 :هلوق ىلإ ."" ضغبي' :هلوق نع لودعلا ةدئاف ام .[1١٠:ءاسنلا] امي اناَوَح ناكنم تسال هلأ َنِإ 107 ءاسنلا] * اًوُحَف ل اَسْحم ناك نم بحنال َهَنأَنِإ +

 نإ نط وتحب ملف «سوفنلل ةهوركم ةفص :ضعغبلا نأ :باوحلا ؟اهيف ركذ امب ةيآأ لك صيصخت ةدئاف امو .ضغبلا :ةبحملا ىفن نم مزلي ال هنأ عما "حمال"

 :( جت ٍراَمَك قار اطال ردحلا رذ اهب ري احلم نيك حاط نقلل تيس تقلا ذل اي ول طاطا ناك لا صدي كاس دان ١ ةيرو اكشن لاك 1

 يطاعتب نومثآ «نيدلاب رافك مهف «[71 : ةرقبلا] # أَيِ َلْثِم ْعْمَسلا امَنِإ # :مهلوقب ىلاعت هللا مكح اوضراعو ءابرلا ىلع اورصأ امل شيرقو فيقث يف تلزن اهنإف

 عضاوتلاو دوبعملل للذتلا يه ةدابعلاو «# اناَسسحإِنبدَِوْلايَو # :هلوق دعبو أ هللا اوُدِبَعاَو # :ىلاعت هلوق دعب تءاجف :ىلوآلا ءاسنلا ةيا اًمأو «هيلع رارصإلاو ابرلا

 ءاج كلذكو «ةيآلا “ َيَرَفْلا ىِذِيَو # :هناحبس هلوق هديؤيو رخافتلاو بجعلاو لايتخالا يناني كلذو ءامهل عضاوتلا يضتقي نيدلاولا ىلإ ناسحإلا كلذكو هل

 تشل دفا كناخلا ءاششلا انام 1 ديدحلا] #( مكسب رخافتو # : :ىلاعت هلوق دعب ديدحلا يفو «[1 : نامقل] ه4 اًعَرَمِضْرَاْلا ف شمت الو + :ىلاعت هلوق دعب نامقل يف

 هلاوق مدحت اضيأو «# اًناَوَح 8 : بساانف .,ةكمب قحلو دترا م ا تلا هات ور ال والو

 ىَلأ كير أوُعَتأ سال ابيت + 150/8: ةرقبلا] 4 ا اشم :/1١37[.]7178[2 ءاسنلا] 4( مَيَسْقن ا راك ك2 ل + :ىلاعت

 ماقم يف اًمئاد ظفللا اذه ركذيو ؛ىلاعت هلل ماعلا ظفللا وه "هللا" ةلالجلا ظفل نأ :باوجلا ؟"برلا"و "هللا" ةملك مادختسا نيب قرفلا ام .[ ١ : ءاسنلا] 4 ٌوكَمَلَح

 لع هللا لافت ركاذ كنس ياتو ولسا وز دار اور يالا يبول اور كيسا ور كانا ةنففصيب فان ابرز". الا كيرا وز تالا ام ل6 سال را

 ىِلَأ يو اوعَتَأ سانلأ اهيأتَي © ةيآلا يف باطخلاو «مهيلع معنأو مدع نم مهدجوأو مهأشنأ يذلاو مهيلع لضفتملا هناحبس وهف «نينمؤم ريغو نينمؤم اًعيمج مح سانلا

 ةداعو .ةيبوبرلا ىنعمب "مكبر" ةملك تءاج اذل «مهلبق نم نيذلاو مهقلخ نأب مهيلع ةمعنلا ركذي هناحبس وهو اًعيمج سانلل . اَهَجْوَر ان َقَلَحبو ودب نيفَن نو كَفلَح
 ."بر'" ةيبوبرلا ظفل اهعم يتأي ميركلا نآرقلا يف ةيادهلا ركذت امدنع

 | فلم كك ةندإ نكم لاذكلا كنك ر ةعرطقتلا ةزمهلا دعب فلأب (اونذآف) :ئرق # اونا 98 : ىلاعت هلوق © وِلوُسََ هلأ َني ٍبرَحي وداد أولم مل نو 7

 ت00 :يأ هب ملع اذإ ءيشلاب نذأ نم رمأ لاذلا حتفو ةزمهلا ناكسإب (اونّذأف) : ”ئرقو .رادنإر ا فيوحت ةنفف ايزلا كرب كرف اوملعاف

 لهأ ةغل مضلاو «نيسلا حتفب (ةرّسيم) :ئرقو «نيسلا مضب (ةرٌسيم) :ئرق 6# ْوَرَسْيَم َلِرإو :ىلاعت لون < دكت أ احأوُف َدَصَم نأ ٍوَرسْنِم كلهَرِظنف 1
 لكس اصل قانا ا( ا" :ئرقو .نيءاتلا ىدحإ فذح ىلع داصلا فيفختب (اوقدصت) : ئرق 4 ًاوقَدَصَت نآو 98 : ىلاعت هلوق .برعلا يقاب ةغل حتفلاو ءزاجحلا

 ةريتكتلا دعم هدا هند فاتح اًداص لعفلا ءات لادبإ

 ىلإ لعفلا فاضأ ؛ميجلا رسكو ءاتلا حتفب (نوعجرت) :ئرق # هنأ لإ ديف كروُعَجَرَت اَمْوَيأوُهّتأَو 98 :ىلاعت هلوق هلأ لإ يف وُمَج اميه 2[
 .لعافلا ماقم اوماق مهم . لوعفم نوبطاخملاف «نيبطاخملا عجري نم ىلإ لعفلا فاضأ «ءارلا حتفو ءاتلا مضب (نوعَججرت) : :ئرفو تع م م

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامم

 ةدمالدمت © ةذحخام “<

6 

 ا 0 17 هر د مل يد

 3 يما اورد ا امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ةيآلا :©© ام وب اوف ًاوهتاو # - 51١ .هراظنإ نم اًريخ كلذ لعجو ءرسعملا

 1س 5 0 7 «اموي نوثالثو دحاو :! ىنلا توم نيبو الوزن نيب ناكو» :لاق .نآرقلا نم تلزن ةيآ رخآ ةبآلا هذه نأ

 3 5 7 هورس كسروا 2 8 0 3 0 0 0-2-1 00 1[

 1 مرور م مه وم 2 اس حرج وع 5 0 اهدعب لزني مل مث .طقف لايل عي توم لبق تلزن اهنأ يورو

 : 3 ّدَصَت نأ ٍةَرسنم لإ هَرِظْنْفْوَرَسعَوذ © «متاح يبأ نباو «يناربطلا جرخأ :ةيآلا ( ٍراَهَتلَآَو --- ومفتي تِرِذَلَأ ) :ىلاعت هلوق [7175]
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 ظ .لهجل ف ارد لا 44 #1 دس 5 4 رن كك كر 1 دك ناخ» -5 0 اندسح 0 وواضو اف بكف وافي افاتكفا هه( تناك 0

 أ» الهاذ ًاخيش وأ ًايبص :4 اًنمَِصل .باوصلا لهجب ال هنوك عم ًائبع لاملاب هبعالتل وأ «فرصلاب ل( 2. 0 «تيذااماك١
 ٌبودنم ةنيادملا ىلع داهشإلا اذه :4 أوُديندسَرل .كلذ وحن وأ يع وأ رغصل :4َلييد عينيا بانك زنا 2 كسركتنب كلوي شخصا ١ ع
 طسنقأ :لاقي .لدمعا :«لمستْأ» اوت :4اَرثَحالَوإل .بجاو هنإ مهضعب لاقو .ءاهقفلا رثكأ دنع د ليست : 4 ته ُهَمل امك بكي نبيك
 :لجو زع هللا لاق .راج اذإ ؛ًاطوُسُق طسقي طسقو «قحلا باصأو لدع اذإ ؛ًاطاسقإ طسقي مكاحلا ايكانم كيتو يرون - ّ
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 ند ارك الأ :4 َوفاَيرَت الأ برقأ :4 َقَدَأَول .[1 0 0 | عيت

 دهاشلا دهشي وأ «هيلع َلْمُي مل ام بتكي نأ :لبق 41 ٌديِهَشالَو تناك اصيب الو## .كشلا مطقت ةباتكلا ل للمرأة بنك نار وكتل ذم اوس وه لمي نأ
 2 1 صر رثغ ب2 هدو 3

 امهامب نارذتعيف - ةمهم ةجاح ىلع امهو-ديهشلاو بتاكلا وعدي لجرلا وه :ليقو .قحلا ريغب 1 داكار فو نوي د مكابي
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 و #«
0-0 

 هج 1 ةجخ ا جن جا 7م
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 امهلغشي نأب امهراضي الو كررت اللا كانا ينام لجو تملا امكرمأ لق :لوقيف .هيلع ف م امه دحِإَلِضَنَأ دبش َنَتْوصوْنَسِم

 ريب وو 0 9
 .مكب سبتلم ةيصعملا ىلإ ةعاطلا نع جورخ :4 مكب أَو وسد# .امهريغ دجي وهو ءامهتجاح نع 0

 20 رول سس 2 رم مل ها هرم ه 0 , 2 تأ سس اس

 اك: ةردقبل] (لج ال قو تسكين لكيلا إد يف وعجم امو أوعَتأَو 7 1 مس ملك 6

 :١١١[. لحنلا] 4 تومكظيال م مهو تح ام سفن نكح ّقَوُيو هَ نع ُلِدَحج نيف نكح قب مْوَب» 0 تْوكمَنأ هَل اوبر 2 ا 22
 ةيأ كالذككو 0 0 00 نر تقلق روزا انا 31 كارلا قاايس ين كرااج ةزإلا ةيآ 3 22 12 دلو مكب مس جل 0

 ةقالع اهل سيلف لحنلا ةباام ككل نكد بسانف كاي ات وح اهلكو ةةدنلا ةياو رسعملا اها ىو

 7 دل 6 ا 1 وكم ك0 11-1 ند كيل ل 1كو تتششكلاب 8

 بسك انهيق نيل لاحد يل لحتلا] 4 ٌم ميراد اكياس و ك5 ايس اى
4 

5-2-7 

 24 رم ص و ع ا 2 2

 0 ادع مالَوأوُعُف ماد دي بايال ١

 مه

 تا 7 22-000--5-7

 لج ل تهين هن 1 تهح ا هج جحا

 باكرا 27 1 ل حد سا
521111 2586 

 3 1 م هه صر دغر و ورا رش ه- 7 1

 ةيوع - وسْفهَّنِإ اوَعقتنإَوديِهَ ا

 "اموت 17 م77 ل ا اج

 لا ل

 اخت و9 0 ١ ١
 ح هر _# خر 3 0 ١

 3 رو 1 7” 0
< 2 | 

 10 1 2 6 21 هو 6 92 6 527 حتا ل دك ١ 0 هه يله مله © 64 م14 6
 لكما: 2 ةبلا] 7 َنوملظي 0 مهو 4 5-0-5 ا له سر 7 مكان اك نينو ياا يا ياا علا علا ناتالي ىلع يبا ع

 20 4 ريم ب 0-2 سرر

 يف "هيف' ا ا .[377* : نامقل] كي 7 2 ار وير دكار ا امو اودسللو ك0 وقتا الا 06 ٍ

 سيل ءازجلاف «؛مويلا كلذب صتخي الو قالطإلا ديفي فذحلا :باوجلا ؟فذحلا اذامل نكل "هيف يزجي" لصاح ريدقتلا نأ ببسلا ؟ىرحخألا يف ركذلاو اهادحإ

 باسحلا موي يف طقف رصحنم هنأل "هيف" ركذف ةرقبلا ةيآ يف امأ ."هيف" فذح ءازجلا ركذ املكف «مويلا كلذ دعب ام ىلإ هرثأ دتميس امنإو «مويلا كلذ يف اًرصحنم

 فذحو «"هيف" ركذ اذل ؛باسحلاو ةمايقلا موي يف رصحنم مويلا «[77 : رونلا] * ٌردَصْب هدصيالاو كروُلقْلا هيف بلع اوي َتوُماَحي :ىلاعت هلوق يف كلذكو ح

 َّلِضت نأ ِءاَدبشلا نم َنوَصَر نَمم ٍناكتأرأو ُلَجَيَف ٍنلَجَر انك ْمَل نإ هك رار ل 1 كت .نيعم مويب روصحم ريغ مويلا ركذ امدنع "
 سفن يف نيترم (اودهشتسا) ةملك تدروو .[77 : ةرقبلا] ةروس يف ةدحاو ةيآ يف تارم ثالث (اودهشأ) ةملك تدرو 4 ازقلا اه دريك اكتر

 نآل بلطلا مزليو ءيرشخمزلا هلاق .ناديهش مكل دهشي نأ اوبلطا :اهانعم (اودهشتسا) نأ :باوجلا ؟(اودهشأ) ةملك دوجو عم (اودهشتسا) ةدتاف امف .ةيآلا

 امأ .رخآلا عضوملا ين اهانعم اذكهو «فالخ عوقو دنع نيمصخلا دحأ بضغل ضرعتلاو ركذتلا ثيح نم ةبوتكملا ةداهشلا يف ةنؤم نافلكتي نيديهشلا

 امك عمسي وهف ءام ًةاناعم دهاشلا فلكتي ال ةلاحلا هذه ينو ؛نيرخآلا نيعضوملا يف اهانعم وه اذهو «ةرضاحلا ةعيابملا ةروص سانلل اونلعأ :اهانعمف (اودهشأ)

 نيل كد لل را ىلا اا و دل كاك ل را 1 تدلل قط اطر داس يا ناب رماح لت حل
 ةكلك ت5 :بارحألا] 4“ اًريِذَصَو ارَضبَمواَدِهْتَس كلن اَنِإ تل يَ ياكم ةرقبلا] * ٌديِهَس ل تكا را

 «ليعف) نزو ىلع ةهبشم ةفص (ديهش) ةملك امنيب ءلعاف مسا (دهاش) ةملك : نيتملكلا نيب قرفلا امف «ةرم نيثالثو اًسخ (ديهش) ةملكو ؛تارم عبس (اًدهاش)

 اد أَودِهَشَأَو # ةداهشلا ديكوت يضتقي اذهو ءايندلا يف تالماعملا ىلع ةداهش - ١ :ةّدع ٍناعمب تءاج دقو ءاًديكوت يعدتست يتلا قايسلا طامنأ يف مدختست

 هللا نود نم نيهلإ يمأو ينوذختا سانلل لاق دق نوكي نأ هسفن نع يفنيل -مالسلا هيلع- ىسيع ةداهش -7 .[77 : ةرقبلا]4* هيه 21و تكا كو

 0 ا ع وا -# 0 :ةدئاملا] مف تماماً مَعَ 5 :لاق ىتح هسفن نع ةمهتلا يفن ديكأت ىنعملا يضتقيو

 اج - هألا ةؤامف <98 51 :لحنلا] 4 ٍءْوَت 1 اني بتكلا كلدع اكلرَيَو الوم لع ادي كلر انَشَحَو مل ا
 يسانو 167 :تلصفا] 4 ٌديِجَش ءَ 5 0 :ىلاعت لاق امك «ةرم نيثالثو سمخ عومجم نم ةرم نيرشعو اًسمخ تدرو دقو -ىلاعتو
 يعداتسمب الا يللا كايسللا نإ نا ءللط مهلا حو (تضاض لاما .قّدصيِل ديكوتلا هباطخ يضتقي يذلا بذكملاو نمؤملا مهنم نأل ؛ديكوتلا سانلل انه هللا باطخ

 اَمُهنَدْحِإ ركن امه دحإ َّلِضت نأ آكل نوصي نَمِعإه[ 1811 .[45 :بازحألا] أ اًربذَيَواَرِْْمَواَدِهنَس َكَنلَسَر اَنْ 20 لا 2

 (لضتو) ةيطرش امنأ ىلع ةزمهلا رسكب (نإ) :ئرق# َّلِضَت نأ :ىلاعت هلوق# ٌديهَس اَلَو ُبتاَكَراَصِي لو .٠ :اهنر روف رداع هج <51 ٍ... رخل
 :ئرق # ركبت اَهندخِإ َّلِضَت نأ : تاتو .لضتل ةبصان ةيردصم اهنأ ىلع ةزمهلا حتفب (نأ): :ئرقو .ماغدإلل ماللا تحتفو «طرشلا لعف هب موزجم
 فاكلا ديدشتو لاذلا حتفب (ٌركذتف) : :مئرفو كرضت ' وحن ءاففخم ' كد عراضم وهو " لضت" ىلع اًفطع ءءارلا بصن عم فاكلا فيفختو لاذلا ناكسإب (ٌركذتف)

 ىلع اًمطع «ءارلا بصن عم فاكلا ديدشتو لاذلا حتفب (َرَكَذتف) : :ئرقو نا ل ا رحت لكل 'ركذ" عراضم هنأ ىلع «ءارلا عفر عم

 (ةراجت) ةفص (ةرضاح)و ,نوكتل ربخ (ةراجت) نأ ىلع امهبصنب (ةرضاح ةراجت) :ئرق 6# ةَرِضاَح َردَجَي 9 :ىلاعت هلوق .اًضيأ اَد ل يي
 بئان (ةراجت)و ءاهعوفرمب يفتكت ةمات (نوكت) نأ ىلع امهعفرب (ةرضاح ةراجت) : :ئرقو .ةراجت ةعيابملا وأ ةلماعملا نوكت نأ الإ :ريدقتلاو ءهرمضم (نوكت) مس

 تاس 2 سل ل اا براك ٌراَصي الو #9 :ىلاعت هلوق . نيعا 200 د ل
 تمغدأف «نيئارب "رراضي الو" لصألاو ءاهب موزجم لعفلاو ةيهان ال نأ ىلع ةددشم ءارلا حتفب (ًراضيإ) : :ئرقو .اهب موزجم لعفلاو ةيهان الو «"ريضي راض" نم

 .رسكلاب نوكي نكاسلا ءاقتلا نما ضلختلا ىف لصالا نآل ؛سابق ريغ لع نيتكاسلا نو ا ل

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسأل :



 0 م تراكمت اكشوكهوكدا ارز 1 ماء .هيلع يذلا نيد يأ 4 ُهَكَعلَم ُهَنَناَمأ#' 2 وأ وياما ري :# نمت 5( ىِرأ دوم - دل
 10 اس ل اللا 7 0 9

 اوتار الج 27 9| ام ىلع داسعلا هللا بساحي :4هّمآ وب مكَبياَكي# -184 .ًاميظع ًامثإ هنامثتكب بستكم :4 دع
 0 0 ا

 5 قّتِيلو,هتنامأ نمت نوتوأ ىو اص ب مك ض عب نم أَنِ 3 .كلذ وحنو «قافنلاو ,ةداهشلا نامتكك اهيلع بساحي يتلا رومألا نم مهسفنأ هترمضأ امو ؛هورهظأ
 231 0 0 5 2 0 0 ا سرس سر 0-0-2 ا رم

 0 ا لا ةكدهّسلاوُمْتكَكالَو بَ 5 :4 اَنِلَبَق نم كم دَأَلَع 0/0 ُهَماَمَح امك# هب مايقلا نع زجعت اذهع :# اًرِصِإ َمكِلَع لِمَحَسالَو# - اا

 ١" تول فاَمَدْن ع 0-1 07 :انه هب دارملاو .هلقثل هب لقتسي ال هناكم هسبحي يأ .هبحاص رصأي يذلا ليقثلا ْءبعلا :ٌرضِإلاو
 ١ 0 7 5 0 3 امو + نم نم ليئارسإ ينب ىلع ظلغ امو لمعلا ةدش :رصإلا :ليقو .بعصلا ظيلغلا رمآلاو ,قاشلا فيلكتلا
 ١ كورت ثمان سرت تي ةوعد 15 بط لاق ىلاعت هللا نأ : ينلا نع نيحيحصلا يفو .ةساجنلا عضوم عطقو سفنألا لئق

 0 0 00 0 .نايسنلاو أطخلا نم ءيشب مما ل هناحبس هنأ ىلع ليلد اذهو .«تلعف دق» تاوعدلا هذه نم

 )|( افعو .هب مهل ةقاط ال ام مهلمح الو ؛مهلبق نم ىلع هلمح يذلا رصإلا نم اًئيش مهيلع لمح الو
 3 /ٍ 1 ير يا 0-3 1 سابع نبا نع يئاسنلاو ملسم جرخأو .نيرفاكلا موقلا ىلع مهرصنو ,مهمحرو .مه رفغو «مهنع

 0 7 را ا متف لق باب اذه :لاقف - عفرف ءاضيقن عمس ذ لنعو كي هللا لوسر انين :لاق

 "| تفينكيال 9 © ْرِسناَكنَ تر كمال ] 9 0 2 3 ا 1 0 3
 | َتَبَتْكاماَلَحَو تبَسْكاَماَهَلَآَعَسْوال اسْمَ ١ اقول كل نسوا 25 ينلا ىت نمل كلش جيفؤلاو ءامسلا نم

 ! 9 : .(هتيتوأ ال اف اة ا اتكلا ةحتاف :كلبق
 7 زاك أكس نإ 2 ل تل 4
 9 تكلزت 121: كاف ةريره يبأ نع امهريغو ءملسمو .دمحأ ىور .ةيآلا ( ٌلوُسَيلا َنَماَء ٠ :ىلاعت هلوق [15]

 ٠ ااا نم لاَلَحةَتلَمَع < امك اَرضِإاَمَيلَع هللا لوسر اوتأف «ةباحصلا ىلع كلذ دتشا ( ُدّسأ هب , مبا هوُفْحُم وأ ْحُكِشَأ نام أوُدبُم نِإَو)
 7 استار كو َنَعُدْعانَد دهم امك اولوقت نأ نوديرتأ :لاقف ءاهقيطن الو ةيآلا هذه كيلع لزنأ دق :اولاقف ءبكرلا ىلع اوثج مث
 الأ[ تريرفدكلا م َوَصْلا َلَعاًبِرصن 1 ملف «ريضملا كلإو انرر كنارفغ انعطإو انعمس نإ 22 كلب نم ياكل لها ل
 ك0 22110111101118 99694 اهخسن كلذ اولعف املف «ةيآلا ( ُلوُسرأَنماَ ) :اهرثإ يف هللا لزنأ ؛مهتنسلآ اهب تللذو موقلا اهأرتق
 هو نأ فام ًاوُدِبَم نِإَو آف [1/4] .هوحن سابع نبا نع هريغو ملسم ىورو «اهرخآ ىلإ ( اَهَعَسُو اَّلِإ اسْنَن هَل كيب ال :لزنأف ههللا

 77 ا نعد د ءيشلا ءادبإ نيقفانملا ةفص نم .[7 9 : نارمع لآ] 4 هود وأ مكروُدَص فام اوُهَحُم نلف © 2[ : ةرمبلا]

 َنيِقِفَتمْلا رسب )» نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نوذختي مهنأ هناحبس ربخأ امك 4 : نارمع لآ] 4تكلل َوُدَبي ال ام موسفنأ هيف َنوُعَحي © : 0

 هيو نفك عوبمومْلا ِذيَكيال » :اًرجازو اًيهان لاق كلذ دعب :[1-1104 :اءاسنلا] 4 َنيِْمّوَمْلا نود نِم ءآيلَوَأ تيرفكلا َنوُدِحَتَي بدلا (590) املأ اًبأَذَع جه َّنأِب

 تك نرسم م دك كشمير قو دل نك نرضسلا راك هيلا يكرس لا نع اجا 0010 نيس 10

 دعب هب تبقعأ اميفو اهلبق ةيآ يفو اهيف باطخلا امنإو «هلهأ ةفص الو قافنلا ركذ اهيف رجي ملف ةرقبلا ةيآ امأو ءنارمع لآ ةيآ يف ءافخإلا ميدقت هجو اذهف ءنودبيام

 ول ا ل ل ا ا 3 وأ مكحييشنأ يام اوُدَبَت نإَو إف :ىلاعت هلوق اهيف دروف «ماكحألا نم مهصخي اميف نينمؤملل

 نع ةرقبلا ةيآ يف مالكلا .[17 : قالطلا] 4221 تت 11 1 كك اك ل[ .نيقفانملا ةفص نم مههيزنتو

 رت كلج اعيش ذل جبل راو اهباكلل 82و اطال هوس نما دق نوكأ 21 لك الار 1 نجع ردع سحاال 21

 ثيح نم 4هتاَم اَنْ كيال ا» لب «هتعس يف سيل ام قفني نأ ريقفلا فلكي الو «نهيلع ةقفنلاو تاقلطملا نع مالكلاف قالطلا ةيآ اًمأو ؛هنوقيطي ال ءيشب

 ١6[. :دمحم] « 0 ةَرفْمَمَو ِترتلا لك نِم ابف َمَطَو + 217185 : ةرقبلا] 4 اَنَيَر كلئاَرَقُح انعْطَأو معَ أ اولاسقو 2 [15] .هللا هاتآ ام رادقمب :يأ «لاملا

 رداصم ةسمخ (ّرْمَغ) لعفلل .ةدحاو ةرم (نارفغ) ةملك تدرو امنيب «ةرم نيرشعو اًينامث ةملكلا هذه تدرو :ةرفغم :باوجلا ؟"نارفغو «ةرفغم" نيب قرفلا ام

 ةرم الإ (نارفغ) رخآلا ردصملا دري مل امنيب نآرقلا يف هركذ رثك اذل ءاعويش رثكألا وه (ةرفغم) يميملا ردصملاو .ًةرفغمو ءاّنارفغو «ٌةريفغو ءاٌريفغو ءاّرْفَع :يه

 ةيتوصو ةيسفن ةقاط ءاعدلا يف غرفي هنأل ءيعادلا توص دقف هبحاصي ءاعدلا - ١ :نإ ثيح ءاعدلا لاجم يف (نارفغ) ىلإ (ةرفغم) نع ميركلا نآرقلا لدع .ةدحاو
 .هوعدي ْنَم ىلإ هيف للذتلاو هديكوتو هئاعد راركت ىلإ جاتحي يعادلا - ؟ .ىرخألا رداصملا عيمج نع (نارفغ) نونلاو فلألاب يهتنملا ردصملا اذه بسانف

 يف روكذملا ةيصعملا ظفل نأ ظحالي امك) هرشبلا ىلإ هللا نم ةهجوم (ةرفغم) نأ ظحاليو .بولطملا ديكوتلا ىلع لدي (نارفغ) نونلاو فلألاب يهتنملا ردصملاو

 وأ اَميِسش نإ 2#[ ل1111 كاك ورا ناحل فكتور ا ميزاعد عز كالا نرد دول الت و كارلا امأ اا تت وا

 :نيظفللا نيب قرفلا امف تارم ةدع نآرقلا يف "ىطاخلاو ئيطخملا" ظفل ار فسوي] #4 َنيِعِطاَتْلا ني تنكح ِقَنِإ 9 587: ةرقبلا] # انأطخ

 يتأت اهنإف اذل ؛اًدمع باوصلا ةبناجم اًمئاد ينعتف : :َّيِطَح امأ .بنذو مثإ دوصقملا أطخلاو .دوصقم ريغ مأ اًدوصقم أطخلا ناكأ ءاوس :باوصلا بناج ينعت :ًأطخأ

 .ةريسو ءاقالخأو «ةديقع يناسنإلا كولسلا | ماقمب صتختف (ىئىطخ) امأ «يئانجلاو يندملا عيدا اقمب (أطخأ) صتخت .بنذلاو مثإلا ىنعمب اًمئاد
 حتفو ءارلا رسكب (ناَهر) :ئرقو .فقَسو فقّسك (نْهَر) عمج فلأ ريغ نم ء هيلا ءارلا مضب (نهر) :ئرق # ُنَهِره © :ىلاعت هلوق صوم هم لت [! 81
 :ئرق #*ة ٌبْذَعيَو - ٌرْفْغَيَف :ىلاعت هلوق # هاهي نم بديوي ني ا ب مباح لف ]١5! .باعكو بعك :وحن نهر عمج اهدعب فلأو ءاهلا

 ه2 عفرب (بذعي - رفغيف) :ئرقو .طرشلل اباوج عقاولا « مكيِساُيإل :لبق ىلاعت هلوق ىلع اقطع امهيف مزجلاب (بذعي - رفغيف)
 (هباتك) :ئرق * و :ىلاعت هلوق * ٍرَحآ تيب قرم ال ءولُسرو -وبَُو -وكيكمو هَلَأب نما 1 ءاتشي ندم تدتكيو ءاكني نكمل رفخب ري: كسار

 لعفلا نأ لع تحت نم ءارلأب (قرقب ال) :ئرق 4 كمال لو :ىلاعت هلوق .ةيرامسلا ستكلا ةدعتل سس 257 رت نسل را نانا ارسلان 0

 ةلاح :يأ ؛لاحلا ىلع بصن اهلحم امإ :لوألا ىلع ةلمجلاو «قيدصتلاب قرفلا يفن :دارملاو «ملكتلا ىلع نونلاب (قرفن ال) :ئرقو .نينمؤملاو لوسرلا نم لكل

 :يناشلا ىلعو .هلسر نم دحأ نيب قرفي ال ّلكو هللاب نمآ لك :يأ «ربخ دعب ربخ اهنأ ىلع عفر وأ «هلك كلذ نم ءيش نيب قرفم ريغ هبر نم هيلإ لزنأ امب نمؤملا نوك

 هه يو ص ل ا ا يي يي و ا لل

 ىئسع حلا ءامسأ هم[  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 نكات
 1 امككشلا بتكلا نم هلبق لزن املا :يأ 14 را ناكل قرم .نآرقلا :4 بتكلا# - 3

 لطابلاو قحلا نيب ؛ هلصفل ًانايبو «هل ًافيرشت هركذ ررك «ميركلا نآرقلا هب دارملاو ءلّصفملا : 4 نايا

 |١" بككلاَكَقعَلَي ملئ لإ لَسأ ير حلا يف ىراصنلاو دوهيلا هفرح امو هّللا مالك نم اهنم وه ام نّيِب يأ ؛اهقدص ىتلا ةقباسلا بتكلا رمأ يف

 حضاولا وه مكحملاو «نايبلاب نمكحأ : تمكن .باتكلا نم :# ُتياَدأل -1 .ليجنإلاو ةاروتلا د 0 وع م قلاب
 8 مَ ذيب مل 8 دَمسَصلا هنأ (3) ذأ أوه لهل :ىلاعت هلوق وحن «ةلالدلا رهاظلا ىنعملا ا 00070 1

 ْ : هيمو أَنِ اي ِواَقِنْو كيماوي 5 00 سو .هيلع لمحتو تاهباشتملا هيلإ درت يذلا هلصأ يأ :# ب كلا 02 5 0 2 1 7: مهل ِهّللَأ تنيك لاَندَُلاَلوأو ادد

 نب ىسيع ف ىلاعت هلوق وحن ءاهتلالد ت تيس ءاهنم دارملا مهن تلا ام وهو أضعب اهضعب هبسي 3 0_0 1 0 امس ئالو شرا 1

 تامكحملا ءوض يف مهفتو رسفت تاهباشنمل هذهو 411 تدر 0 ل1 هتملكو# : .ميرم 2 ظ : : 1

 امل .لام :غيِزَي نالف غاز .قحلا نع ليم :# ٌعْيَرأل .ملعأ هللاو .اهيلع لمحلاو اهيلإ | عوجرلاب وأ 1 5

 ليا اي ريل رسل نيا وصو 012 يي :# هني هَبَعَ 0 ١ ها /

 لوؤي يذلا هانعم وأ هريسفت # هلل الإ :ةّليوأَت ملَصْياَمَو .هريغو هسفن ىلع سبيبلتلا :# َةَبَتْوْل 2 0 0 27 وي عير موي 9 نيرا 0 3
 اونقتأ نيذلا ءاملعلا :# أهلا يف َنوُحِسرلاَو# «ريثك فالتخا هيفو .ةمايقلا موي وه هليوأت :ليقو .هيل | هلال كلك اا بو ”اعيناو كولا اك 1

 .هجولوو هتوبُث وهو ؛ءيشلا خوسر نم كلذ لصأو .كسش هيف مهلخادُي ال ًاظفح هوظفحو 2 7 كداب نعني هياتم نوي أولا دا ١
 :4 احيا ةمايقلا موي وه :4 ُهيِفَبيَراَّلِ وِ -4 .هياشتلاو 0 يلو «كيررلا قرومتطو الوز هني قرش مكلكلا ل قوكسمناولا ليقول ا ١ بهواَِدمدََتبَوم عمالاَتَر 9 ببن الاالؤأآلإ ١"
 ةيهولألا وذ هدو 1 0 ع م[ كك

3 0 0 0 

 كر 0 دل 7

 را مج ا --- 0 للا م 6 م ماا هاون لا
 5 ا تاك | وه ((هللا) مسا نأ 0 )» هللا )) نأ حيحص لا لو اذهلو ؛ىنسحلا ءامسألا

 مج امل 2 ((موي ويقلا ي يحلا))و كك حلا هللا ءامسأ نم م 0 مويقلا يحلا هللا مسا ىنعم 1
 ْ هلل ةبتا ن للا كالا عب ند ضتي كلذو «ة اص ل مخ نان 02

 لل وه :لوألا ى زعملا : :ناينعم هلو ةيمويقلا لماك 1 100

 . أو م ج هلاونل وهف «تاقولخم | نم امهيف امو تاو وامسلاو ضر ,الا هب تماق ن

 < : .ديري امل لَم رهو (لامك لك ةفم اص هل نم م لا 6 و لك نم هيلإ ترشلا ىلا هو هح

 رئاف «مالسلا ةيلع ىسيع يف ةرمضاخ قي 11 اونا اال را 1 |

 0 ير ل ل م
 2 دا يا نبا 5-006 9

 ايلا

2 

2 

 فدل نافارا كرك 90302 ل 0 000

 0 هيدر 1117 و للا 0 ا و ا ا و

 نا ا زاب نأ قيوراكإلا رهايرسلا واحلل نر ا 1 2 وا قر

 ...مهزجعأ دقف كلذ عمو «رشبلا هب ملكتي ام ودعت ال يتلا فورحلا نم وه امنإو «رشبلا قاطن نع ةجراخ فورحب وأ ؛تاملكب ِتأي مل نآرقلا اذه نأو «ميظعلا
 اذه عمو سانلا اهب ملكتي يتلا فورحلا سفنب هنكل ءمقاو كلذ يف زاجعإلا نكي ملاهب سانلا ملكتي ال ىرخأ فورح نآرقلا يف ناك ول هنأل «زاجعإلا يف نبأ اذهف

 لازنإلا ينعي «َلّرنأ» ظفل :ةارجلا ؟!كردألو لون نشل ف فل 12 105 ١ ن6 كل 4 ل نر ات بنكلاَك يلع َلَرَر ا[ ] .مهرجعأ دقف

 ركذي نيح كلذو ءسكعلا كلذكو لزن ىنعمب يتأت لزنأ نأ ءاملعلا ظحال دقو «هميجنتو لزنملا ليصفت يضتقي يذلا ,مجنملا ليزنتلا ينعت 4 َلَّرَب »و «ةدحاو ةلمج

 ِهِيَلَع يحيا هللا َنِإ 5 15] .هب صاخلا هانعم يف دحاو لك لامعتساو ؛غيصلا فالتخا بلطتي كلذ نإف دحاو قايس يف ةلزنملا بتكلا ركذت نيح ام ءاًدرفم باتكلا

 ء157 : توبكنعلا «5 : هط 72 : ميهاربإ 1١« : سنوي «5 : نارمع لآ] :عضاوملا هذه يف ءامسلا ىلع ضرألا تمدق .[15 : نارمع ل5 ِءاَمسَسلا ىف الو ضرالا قدك

 [1 : نارمع لآ] 4 ٌعْيَر مهيولُم ف 0 [1] .لبق اذك ءاهريغ يف مهفالخب ءطقف ضرألا يف نونئاك عضاوملا سمخلا يف نيبطاخملا نأل ؛تايآلا رئاس يف بلاغلا ٌسكَعو
 :عضاوملا يقاب اّمأ ؛ةنتف وأ ةوهش وأ ةهبش ببسب قحلا نع ليملا وه : غيزلا «4 ٌعْيَد :ىلاعت هلوق .4 ٌّصَرَت مِهِبوُلُم ىف !» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا
 4 ٌتلمكحم تيا هن +[ .ةركلا روهظ ةياغل ؛هيدي نيب هنأب ىضم ام ىّمس 01 نارمع لآ] هيدي نيب امل اًقْدِصُم 8# [3] .قافنو كش مهولق ىف : يأ 4 ضرع

 ماكحإ يضتقي وهو ه4( هَ تكعأ تكف :دوه يف لاقو «ضيعبتلل نمو «4 ٌتَمَكْحَت تي هَنِم + :لاق فيك[ ١ : دوه] 4 هنا تك ا نارتع لا
 اهانعم يف ناك ام وأ «تايعرشلا وأ .تاخوسنملا تامءاشتملاب دارملا نأ امك ءاهانعم رهظ ام وأ «تايلقعلا وأ .,تاخسانلا انه تامكحملاب دارملا :باوجلا ؟اهلك هتايآ

 * اَهِيَِمَتم ابنك # :هلوقو تاهباشتم :هلوق نيب يفانت الو ؛للزلاو للخلا نع نوصم تباث حيحص نآرقلا عيمج نأ هلل تكحا 17 ةلرش دا

 1 "ضع ةضعب كانو (ضفانلا معا تتصل واضع ةضخ 22 ا امباشتمبو ءّرم ام تاهءاشتمب دارملا ذإ 177 : رمرلا]

 ”تلارسدع ىلا روس كا دل .باتكلا لهأ ركذ ىلع لمتشت ةروس لك كلذكو .نيرسفملا عيمج قافّناب ةينّدَم يهو «لافنألا ةروس دعب تلزن :ناؤزمع لآ هورس كورت

 وع لآ ةروس اهئامسأ نم :نارمع لآ ةروس ءامسأ .افرح نورشعو ةسمخو ةثاسمخو ًافلأ رشع ةعبرأ :نارمع لآ ةروس فورح ددع .نونامثو ةثامعبرأو فالآ ةثالث
 - ىمّكحملا نايبو ءاشْوَأ نم ةيآ نيناث وحن ىلإ «نارجن دفَو ةرظانم ةروّسلا نومضمو :نارمع لآ ةروس عيضاوم . دي يييتس

 . روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ امسأل'



 100011 ' لفلان 02+ + 9 20 1006 60 لالا رعي 7

 ١- د 0 هك نب :«بأدلا» لصأو . .مهتنسو مهتداعك ماا الا .اهبطح : ٍراَلَأ دوقَو# 0102
 1 وأ لو مهلومأ م هنع فن ل أورَعَك يدان 1 0 "١1- .ةداعلا ىلإ هانعم برعلا تلقنف ؛بعتلاو هيف لمعلا تنمدأ اذإ ؛رمألا يف تْبَأد | مهدل امرهدع | دك | نإ |"

 + ا دي مرد ىو 2 0“

 5 ٍلاءبادح رتل فوكس ١ مُهَتْوريإل ردك :4 ايتلا» شيرف وكرشمو (هعم نونمؤملاو ع هّللا لوسر امهو .نيتعامح

 دف ريو نر أ درس رس حس

 ل ةيفذيدما مهدمأت ايا وهَدَك مهلك نم َنذَلاَو كوع !إ|ح ىلع اذهو .نيملسملا ددع يلثم وأ «نيكرشملا ددع يلثم نيملسملا نوكرشملا ىري يأ :4 موو

 7 ترواقس اورتك تمئال لق 0 باله وَسمأ 1 :هانعمو .هتيأر ردصم :4 نيملا ىأر# .ةيف 7 ةيقوفلاب (مهنورت) : عفان أرقو .ةيتحتلا ءايلاب روهمجلا ةءارق

 ١ تس قبل تا 500 7 دوال مرسلا هيهتشت ام يأ تاهشلا :# ِتاَوَهَشلا## - ١ ؛ مترا اوين حرا «ةئياعم

 / هَ ىلا د ةئفاَكَملا 2 '/ سر 5 وه :ليقو .لاملا نم ريثكلل مسا وهو ,راطنق عمج :ريطانقلا : ٌةَرطنَممْلا ٍريِطَفْلاَو# «رابتخاو ءالتبا

 ريح نَمّكَف ىف هياء 0 سه سو ص سس حر
 57 ”اوويمأآ 3 ا 5 21 4 ليق :# َةَم وسلا ليخلاو# .ريطانق ةعبس نم لقأ نوكت الو ليف .ةفعضملا :ةرطنقملاو «رانيد فلأ

 7| هللاو هك تاز هني كتي ىرخاو 1 اهركذ يتلا ةينامثلا جاوزألا يهو «معن :«هالاو# > قملحملا "ليقو .ناسحلا : ليقو .ةيعارلا
 7 2 ام :4 ايدل اَيكْلا م كم# .عرزلا :* هركلاو» .رقبلاو لبإلاو زعملاو .نأضلا نم ؛لجو زع هللا 0 0 ا 15 1
 ٌ -- تن و ركتألا !!- :ىلاعت هتامسأ نم :باهولا هللا مسا ىنعم [8] .ةنجلا لإ بلقنملاو عجرملا :# ِناَمَمْلا# اهيف هب عتمتسي

 ' ادكصنلاو بهذا حصن : للكل تلو نيو : ناسحإلا مئادو ليمجلا ىلوم وهف «همركو هتابهو هٌرِبب اهرسأب تانئاكلا لمش يذلا كر
 ١ دم كَل ثَرَصْلاَو سال ِةَمَّوَسْلاِل يَكَ لمعلا ام 2 هامل ربل هفصوو «بهاوملا عساوو
 | لف © © باتل ن نخب ككاو ايلا ةديكلا 4| م 0 ا يعط

 0 وَيَا َنِمَف َمَمَحْ نم مُكَياَمَو ) :ىلاعت لاقو 41 شالك تعسر كك (اًمَلِع

 1 مهريشو نونقكملاو ضرألا لهأو ءامسلا لهأو رجالا بلا ف كرتشي

 5 رفا سس ع هل

 ت7 2 راع 2

 ١ ملا لح ٌمِهَيَر دعمت َنيِدَلل كرك نِيركب كتي 0

 ا تا عسل ص : / 2 7 جم ل أ ل سؤ حج هه

 ١١ ةرهطُم حوزاواهضَت ودحر مَا َهَيحَت نم درجت 0: (15) َنوُمِمْؤ انياب مه َتِدَلَأَوَ كالا توتو 1 نيذلل ١ انك 3( لاق ثيح يقتل لع

 ةايصئع ابحت دن ل | كرت كارو ءاعد يفو 4 َنيِنِسْحْمْلأا نم برق ِهَّل أ تمحو ّنإ) :لاقو «ةيآلا « حمجبألاَىَنلَأ َ اوُسرلا َتوُعَِتَيَنبِذَلأ

 0 50909 2 ءايفألا انييللظب يتلا ةصاخلا ةمحرلا هذهو 24« تيحليّصلأ ا كِداَبِع ف َكَلِيَمُحَرِب أَو: نا

 وهو .قلخلا صاوخل مظعألا دوصقملا يهو ,حاجنلاو تل .ةيدبألا ةداعسلاو ينك لاوحألا حالصو .لمعلاو ءملعلاو «ناميإلل قيفوتلا ىضتقت :قت ,مهعابتأو

 2 .ةعونتملا همعنو همركو هلضف نم اهألمو تانئاكلا عيمج مع قلطم دوج :لوآلا عونلا :ناع ون اكضَرأ ىلاعت هدوجو «ناسحإلاو لضفلا ةرثك وهو رجلا تقصف ةناجمتم

 نّم مُكَباَمَو ) :ميحرلا ّربلا هنإف ءبلط ام هلانأو هلؤس هاطعأ هللا لأس نمف « «رفاكو ٠ ملسمو رجافو رب نم لاحلا ناسل وأ لاقملا ناسلب نيلئاسلاب صاخ دوج. : نال
 رشف لع طش كر ل نك[ نإ ع ل را 2 ركع ولم ردنا كتم 6 كو هلأ َنِمَف َةَمَحَي

 نبا نع «ةمركع وأ ديعس نع .«دمحم يبأ نب دمحم نع قاحسإ نبا قيرط نم لئالدلا ين يقهيبلاو هننس يف دواد وبأ ىور 4 تَوَبَلْعَتَس اَعمَساورهكتمِذاِلْلق ) :ىلاعت هلوق ]١١[

 0 ا ا :لاقو عاقنيق ينب قوس يف دوهيلا عمج «ةنيدملا ىلإ عجرو باصأ ام ردب لهأ نم باصأ لل ٍةِدَي هللا لوسر نأ" :نتلابع

 لق | هللا لزنأف ءانلثم قلت مل كنأو «سانلا نحن انأ تفرعل انتلتاق ول هللاو كنإ «لاتقلا نوفرعي ال اًرامغأ اوناك شيرق نم اًرفن تلتق نأ كسفن نم كنرغي ال دمحم اي :اولاقف

 ال اًشيرق نإ ءاهبلغو اًشيرق لتق نأ اًدمحم نرغي ال :ردب موي يدوهيلا صاحنف» :لاق ةمركع نع رذنملا نبا جرخأو ( ركصبألاِيَكُدَل) :هلوق ىلإ ( تَوَُكَعُمَس اورَقَك سد

 نع «ةمركع نع «رذنملا نباو متاح ىبأ نبا جرخأ ( رمُهَتْيَب مُكَحَب ! ِهَّللأ بنك لإ تْوَعْدي يملا ني ابيِصأضوأ يذلا َلِإَرَكدَأ) :للاعت_هلوقا[ 100 .؟ةيآلا هذه. تلزردف .لاتفلا نس

 -ةلم ىلع: لاق ؟دمحم اي تنأ نيد يأ ىلع:ديز نب ثراحلاو ءورمع نب ميعن هل لاقف مثلا ىلإ مهاعدف هدوهبلا نم ةعامج ىلع ساردملا تيب هللا لوسر لحخد: لاق سابع نبا
 لاؤسلا قايس يف :يناثلاو «ةمايقلاو ثعبلا قيبقحتب ىملاعت هللا نم ربخ :لوألا 914  نارسع نزلا دامي تعال َكَنإٍ 16 نارمع لآ] 4 داحبملا ٌفِلْخَي ال هلاك 2
 ء[١1 :نا رمع لآ] 4 امل ديس حُهَدَح يك تك و 1 كك رمال .لوصحلا ىلإ ىعدأ هيف باطخلا ناكف ءءازجلاو

 انك ل نت كلا كر ل د2 2 لافنألا] 4 بال ديد سوم هلل َنِإ مهيد هلأ مه دَحأف ِهَئلَأِتْ ٍتياَيأرفكْج هلي نَا صورو لاء نأَدك»

 َّنِرِإ # :اهلبق لاق هنآل ؛سايقلا ىلع مهانذخأف :لقي لو 4 ُهَلَأ مه َّدَحَأَف » :اهيف لاق نارمع لآ ةيآ .[0 5 : لافنألا] 4 وعرف َلاَآَسقَرْعأ أو هيو هتكلْفأ مَ تيل
 دعب مهتبوقع تنيب ةيناثلاو ءتوملا دنع مهتبوقع تنيب ىلوألا ةيآلا نأ :اهيرقأ لعل ةديدع لاوقأ هيف تركذ لافنألا يتيآ نيب هباشتلاو 014 : "+ تارمع ّلآ] كايلي اهل

 اميف نوعرف لآ بادك ىلوألا نإ :ليق و ءقارغإلا و كالهإلا وهو «هلعف نم سانلا هللا نكم باذع ةيناثلاو ءاهلعف نم اًدحأ هللا نكمي مل ةبوقع تنيب ىلوألا نأ وأ ءتوملا

 .[17 4 :ماعنألا] 4 هيا مُهَنَدآَج اَدإَو )+ «[5:ماعنألا] 4 َةَياَء َنَم مهيلأَت اَمَو )+ «[7١:نارمع 017: هيا كاك رالا مهب لف اميف مهبأدك ةيناثلاو ءاولعف
 يتأي ناهربلاو ليلدلا ىنعمب 4( ٌةَياَد # ةملك نوكت امدنع «ثينأتلاو ريكذتلا اذهل ينايبلا رسلا ىقبب دب نكل «لعفلا ثينأتو ريكذت زوجي يوحنلا مكحلا ثيح نم
 توبلغتسم وف : ىلاعت هلوق 4 َمَكَهَج لِي ح ون كحُتو وبقت اوك َسَز لف ١1 كر اتا هادسقلا 0 ظنت تاكد ظلك

 يف ىوقأ مهف "نيكرشملا" دارملا ناك اذإف ءبئاغ امهالكو نيكرشملل وأ ءاورفك نيذلل ريمضلاو ءامهيف ةبيغلا ءايب (نورشحيو نوبلغيس) :ئرق #4 تت ورّشَحَتَو
 نأ للع باطخلا ءاتب (نورشحتو نوبلغتس) : ئرقو .(نورشحيو نوبلغيس) :| اذه يلوق دمحم اي مهل لق رك ا عا

 اوبطوخف رفاك مهنم قيرف لك نأل نيكرشملا وأ دوهيلل باطخلا نإ :ليق دقو «خلإ (نورشحتو نوبلغتس) مهل لقو دمحم اي مهبطاخ يأ ."لقب" ةّيكحم ةلمجلا
 ةسانمل باطخلا ءاتب (مهنورت) :ئرق # مهت 6 نوري 37 : :ىلاعت هلوق 6 َمِهتلََو مُهَتَورَي هواك كْفْلَوإو ٠ .منهج ىلإ مهرشحب مث مهيلع ةبلغلا عوقوب اوملعأو

 هلوأ ىلع مالكلا رخآ ىرجف «مكل يف فاكلا نم اًلاح وأ امهيلع عجري اًريمض اهيف نأل نيتئفل ةفص اًثعن نوكي اذه ىلع ةلمجلا عضومو «ةيآلا لوأ يف باطخلا فاك

 أرق نم مزلي ناك دقو ؛نيكرشملل ميملاو ءاهلاو ؛نيملسملل باطخلا نوكي نأ نسحيف (مكل) ين باطخلا ىلع (مهنورت) ىرجف # مُكَل َناَكَدَم ةلرق رهو
 - ريثك برعلا مالك ينو«نآرقلا يف كلذو.ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلالا ىلع مالكلا ىرج نكلو طخلا فلاخيو دري مل هنأل ؛زوجي ال كلذو (مكيلثم) أرقي نأ ءاتلاب

 (اهتاقتشمو رانلا) ةظفل :الوأ .نآرقلا يف ةرم ١65( 5) اهتاقتشمو نيرفاكلا ةظفلو امهتاقتشمو قيرحلاو رانلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ 6# را َدْوقَو إف[ 1 ٠

 .ةرم ١0( 5) (اهتاقتشمب نيرفاكلا) ةظفل تدرو : اًيناث ترم ل رت لااا وال قفا تر ا تع

 ءايركز ةلاَقَك ثيدحو «ميِرَم ةدالو ثيدحو ؛باتتكلا لهأ ىلع دّرلاو ,ديحوُتلا ةداهشو «ةباحّصلا حدمو «ىبقُعلا َفَرَو ءايندلا ةّمّدَمَو ءرافكلا ٌمذو «هباشتملاو-

 - يوب ءاملع ةنايخ ركذ مث : ,نيّدترملا ركذ يف ةيآ نوعبرأ مث ءىراصتلا ىلع جاجتحالاو «ةلهابملا ربخو هَنيّيراَوَملا ةصقو ؛هتازجعمو «ىسيع ةدالو ركذو «هئاعدو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 :ليقو .ةالصلا لهأ مه :لبق :4 ٍراَحسْأْلاِ تِفْئَمَسمْلاَوظ لعن هلل نيعيطملا :« تيييدتلاوز» ١١- ل عددا طك طا اك طولك 20 لك
 وه :جاجزلا لاق ؛رَّحَّس عمج :راحسألاو .ةباجإلا تاقوأ نم اهنأل راحسألا صخو «نورفغتسملا < اَِقواَسوهذاَنلرِفْعَأ 5 7 0 . 44 0 2 6 100

 .ةعامج يف حبصلا ةالص نودهشي نيذلا :ليقو .رجفلا علطي نأ ىلإ ليللا ربدي نيح نم د3 ت 5 َملاو تيِقدسَصلأَو نر يل ل َباَذَع
 :-انهاه- «نيدلا» :* تيرلأَنِإ 9 ١9- .لدعلاب :4 َطَمَْلاب#ل هتلمح :* واهلا اوُلوأو## - الأ دب 5

 اه مالسإلا :ةداتف لاق .ناميإلا د -ائنه- مالنا نأ ىلإ روهمجلا بهذو هل لذلاو ةعاطلا . 2 ا هك ضيم 5 7 9 0

 هيلع َلدو هلوسر هب ثعب يذلا هللا نيد وهو .هللا دنع نم هب ءاج امب رارقإلاو هللا الإ هلإ ال نأ 5
 هبشلاب كولداج يأ :# َكِوِجاَحَنِإِم ## ٠١- .ءاصحإلا عيرس : :# ٍِباَسِّل ٌميِرَس» .هريغ لبقي الو .هءايلوأ 5 4 _ ا 57 : 7
 2 1 2 0 3 تفلتخأ امو ماسال ادن 7
 وه قبض نأ يعي هاو هلل 6-0 يسفن تنفخ 0 ل 3 00 ةلطابلا لا 2 4 وفاتي : 0 تا

 ةميظعلا 7 هذه 0 ع ا رداقلا كبدقلا 0 0 هللا 0 ىنعم 1 ١/41 3 ٍ ! م بت هللا 9
 ٠ 1 درة سس وا راع 00

 هلل ةلماك 0 ةثالثلا ةزعلا يناعمف ةزعلا لماش هةنررداتللا ميظع «ةوقلا لماك ىلاعت وهف مايراكلا اهيناعم 7 َصيماْلاَوَبَتكْلااوثوأَنِ لكَو نحب نمو نوبي 7
 ا يول محلا هفصو يهو د نريتملا ٌىوقلا هئامسأ نم اهيلع لادلا ةوقلا 6 :ميظعلا َمَكَِألَو يَا ودكفأ كما وُمكْسكن[رشنكتك اق 2 اه ع ع ا

 ة>عذمج-“-د

 000 «دحأ لإ جاتحي الف «هتاذب ينغلا وه هنإف عانتمالا ةَّرعو - - كمظع نإ تاقولخملا ة 0 ١8 0 َنيدلاَإ تان “1 هكأَو ةكبإا كلن 25 ٠ 0 0

 لكل ةبلغلاو رهقلا ةّرعو -1 .عناملا يطعملا عفانلا راضلا وه لب ؛هنوعفنيف هعفن الو «هنورضيف هرض ا بآ] ل عسسل ع ع لأ 7 5
 ا ترولتفيو ل لح ريغي نكيبل تروُلسَفيَو اب
 كرحتي ال «هذيب تاننواكملا داون يكف يقلارل ةداقنم هتمظعل ةعضاخ هلل ةروهقم اهلك يهف «تانئاكلا 8 آت ا

 نيب مكحلا لامكبو ةمكحلا لامكب فوصوملا وه ميكحلا من ا .هب الإ ةوق 5 بص

 مات ؛دمحلا عساو ءاهبقاوعو رومألا ئدابم ىلع عالطالاو ملعلا عساو وه ميكحلاف «تاقولخملا

 الف .هرمأو هقلخ يف اهم ةقث ةقئاللا اهلزانم اهلزنيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا وهف «ةمحرلا ريزغ «ةردقلا
 دوصقملاو هتياغ ناكو «قحلا ىلع المتشمو قحلاب قلخلا قلخ هنإف ؛هقلخ يف ةمكحلا :لوألا عونلا :ناعون هتمكحو رب تيس سور سعع

 نم وضع لكو تاقولخملا ءازجأ نم ءزج لك ىطعأ لب «هب قئاللا هقلخ قولخم لك ىطعأو .بيترت لمكأ اهبترو «ماظن نسحأب اهلك تاقولخملا قلخ «قحلا هب
 لزنأو «عئارشلا ع رش ىلاعت هنإف ؛هرمأو هعرش يف ةمكحلا :يناثلا عونلا .. .ًاروطف الو ءاصقن الو «ًاللخ هقلخ يف دحأ ىري الف «هتئيهو ِهِيَقَلي تاناويحلا ءاضعأ

 امهل لاقف ءاّيدوهي ناك ميهاربإ نإف :الاق «هنيدو ميهاربإ - . ..؟اذه نم مظعأ مركو لضف ّيأو ؟اذه نم لجأ ةمكح يأف ؛هودبعيو دابعلا هفرعيل لسرلا لسرأو «بتكلا
 ص | :لاعت ةلوقاكا ل .( توفي ) :هلوق ىلإ :( دوعن بتحصل ع ابيض أ ثوأ تلا ليتل: هللا لزنأف «هيلع ايبأف ؛ مكنييو اننيب يهف ةاروتلا ىلإ املهف :ةك هللا لوسر

 نأ انل ركذ» :لاق ةداتق نع متاح يبأ نبا جرخأ ( ٌبيَدءْىَس َلُك1ََع َكّنِإ ديَحْلا َكِدَيِ مك نم َلَذُمَو هلم نم رو كآَمَك نعم كسلا نحو داكم نم كلشلا نوم ىلشلا قينم هللا
 امك راها أولوأو ةكيتلملاو وه الإ هلإ ل هَ * هللا دهس ا [1] .( كلا تيم ممله ): هللا لزنأف «هتمأ يف سرافو مورلا كلم لعجي نأ هبر لأس َِي هللا لوسر
 لوألا نأل وأ ءملعلا يلوأو ةكئالملا لوق ةياكح يناشلاو .هللا لوق لوألا نأل «ةيآلا سفنب 4وه الإ هلِإ ال اذ ترركت 10 نارمع لآ] 4َوه اَلِإ هَلِإ ال ٍطْسِقْلاب
 لإ َهَلإ الل َسِقْلاب امِيآَواعْلا اولوأَو ةَكَيكلمْلاَو وه الإ هلل هنأ هلأ دهس رعاتخل .دوهشلا هب دهش ام ةحصب مكحلا ىرجم يناثلا يرجيل هداعأو «ةداهشلا ىرجم ىرج
 ملع نمع الإ نوكت ال ةداهشلاو ؛هقلخ صاوخ هيلع دهشأو هسفنب هب دهش هللا نأل ديحوتلا ملع رومألا فرشأ نأ ىلع ليلد اذه ا نارمع لآ] # ميكَمْلارِيلاوه

 تاحاعلا هلظعأ يفااوعلبو نسال بف ذات اك مطعأ تو .ملعلا يلوأ نم سيلف ةلاحلا هذه ىلإ ديحوتلا ملع يف لصي مل نم نأ ىلع ليلد هيفف هرصبملل رضبملل هدهاشملا لرجل ( هنو
 َنيَرَجَو )»:لاق مث  ِكَلْفْلا يف تك اذ حّوح 38 : :ىلاعت هلوق ةلزنمب وهف -.دوهشم مظعأ ىلع اًدوهش ءاملعلا لعج العو لج هللا نآل ككل تاج لأ كاران ةرصيلا
 ةثالث اوناك دقو .ددعلا يف مكيلثم نيكرشملا نوملسملا اهيأ نورت 16 لاس 44 مهتم 9 :هلوق يف ميملاو ءاهلاو «ةبيغلا ىلإ داع مث لوألا يف بطاخف # مهب

 ىلع ءايلاب (مهنوري) :ئرقو# اللف كلام فنا ْمُهكيُِم د )ل :ىلعت هلوق يف امك مهئاقل ىلع اوؤرجيو مهسفنأ ىوقتل نيملسملا نيعأ يف هللا مهللقف مهلاثمأ
 .هلوأ ىلع مالكلا رخآ لمحف ©“ 0ك هلأ ليي" ف ٌلِيَلعَت ُهَكِف و: هلوق وهو ةبيغ ظفل هلبق نألو .فانئتسالا ىلع وأ باطخلا ىنعمب وهو تافتلالا
 ةئفلل هللا ليبس يف ةلتاقملا ةئفلا ىري :ىنعملاو .هللا ليبس يف ةلتاقملا ةئفلل * مهتمه يف ميملاو ءاهلاف «ةرفاكلا ةئفلا ةيئرملاو «هللا ليبس يف ةلتاقملا ةئفلل ةيؤرلاف
 قرت دكا وزلا رق العلا ميريام كالا قيم زام لك اواو ميسو قواك ما ور اما وعلا اناا وك كاوا كك وملا ةئفلا لما ةدالا

 يف ةرفاكلا ةئفلا رثك هنأ ربخي مل هللا نأل ةرفاكلا ةئفلل مهيلثم يف ميملاو ءاهلا نوكت نأ دعبيو 4 تأ أوُبلَخَي ةَرِاَص ُدئأَم مكحنَم نكي نيو : :لاعت كان اك 3
 :ىلاعت هلوق *“ ولأ ترم ٌتاَوْضرَو ٌةَرَكهَطُم جوْرََو ل [ 1 .ملعأ هللاو ,دوهيلل (مكل) يف باطخلاو «نينمؤملا نيعأ يف مهللق هنأ انملعأ امنإ نينمؤملا نيعأ
 نإ قم ١11 نإ ككل كيلا ركظناو (نانؤلا كلا وظن قا ا ا ناوضر) :ئرق «عقو ثيح # َتاوْضِر
 هنأ لع ةزمهلا حتفب (نأ) :ئرق 6 تريلا َّنِإ 38 : ىلاعت هلوق# مهني ل كه امَعَب مالا مهءاجام دعب 2 ل ل تا ت1 امو ملَسإلا هلأ دنع تيّدلا

 لع ةزمهلا رسكب (نإ) : 6 .ةيلوعفملا ىلع واولا فذحب هيلع فطعلا وأ «ديحوتلا ىلع لمتشي مالسإلا نأل لامتشا وأ «(وه الإ هلإ ال هنأ) :هلوق نم لك لدب

 حدملاو ديكأتلا يف غلبأ اذهو .كلذل (نإ) ةزمه ترسكف ديدج مالكب فنأتسا مث ' 'ميكحلا زيزعلا وه الإ هلإ ال" :لبق ىلاعت هلوق دنع مت دق مالكلا نأل ,فانئتسالا
 لح كفشلاَر ءايلا مضب (نولتاقيو) :ئرق 46 تروُلُخَمَيَو #9 : :ىلاعت هلوق # سائلا ترم ٍطَسِقلآِب توُرْمأَي ميدل تون يو 11 هلبق مالكلا مامتل ءانثلاو

 هنآل «رافكلا بناج نم لتقلا نوكيف « «لتقلا نم ءاتلا مضو فلألا فذحو فاقلا ناكسإو ءايلا حتفب (نولتقّيو) : :ئرقو .نيبناج نم ةلتاقملاف ءاتلا رسكو فاقلا

 .يبنلا نود وه نم لتق ىلع أرجأ وهف يبن لتق ىلع أرجت نمو «مهيلع لهسأ ءايبنألا نود وه نم لتقو «هلبق # َنكيَبلا توُلمَمَي وُلَمْفَيَو 38 :ىلاعت هلوقل بسانم
 ةرم (4؟) (هتاقتشمو دوجسلاو دجاسملا) ظفل درو امك «نآرقلا يف ةرم (45) (هت هتاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ © ُمَكَسِإلاهَسَأ دنع تبدأ َنِإ 8 [1]

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (4؟) ّلك درو دقو «(هتاقتشمب دوجسلاو دجاسملا) ركذ تارم ددع عم هت هتاقتشمب نيدلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو :اضنأ

 ةصق يف ةيآأ نوسمحو سمح مث .ةيمالسإلا للا يفلاغو «باتكلا لهأو «رافكلا ةآلاوم نع يهّنلاو ءلْضُفلا ةّمألا هذه رايتخاو ءجحلا بوجوو «ةبعكلا ركذو -

 ل ل ا ل يحج لاو نا اع

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 هاج هاج اج 86-5 عائل اع اه اجا هلا 00 1 >



 0 0 0 ير 0 روف ا 0
 4+ / ا مد 00-20 تام مام ياما ”ةمام ”ةيصرسا-“

 رس هس حاس جو

 0 مهتدابع مايأ ددع ل :مهطوق نم :4 تروّررْفَي اوك اَم مهنيد فمع 4

 1 و20 بتكجلا نت اس اولا كراك 4 ندر ١١ 21 2 حل 4 ٌتيفوو# -6 .مهنتف :ىلعمب (مهرغاو .ءلجعلا

 () ةرشرتت مفعمة يؤ 1 فيو ولا + :«جولولا» لصأو .هلخد اذإ ؛هلزنم نالف جلو :لاقي :4 امل َلََلاٌج رتل -17 .يطعت :4 كَمْ
 ع رسل 6 1

 ْهَمعَو باَدودعَم ماي هَل را اسك 10 1 علاطم بسح كلذو ءاذه ناصقنب اذه كيزيف ؛ليللا ف راهنلاو ,راهنلا ف جلي ليللاف «لوخدلا

 أ مهتعمجادِإَفِكَف 99 ترقي وا تائب ١ يتلا نحت .« ضل تضر .اهيف امهجولُو وهو .اهبراغمو سمشلا 5 ا ف < را
 ا َئ هل و 22 5 لا ال .نمؤملا نم رفاكلا :ليقو .ةلخنلا نم ةاونلاو «ةاونلا نم ةلخنلاو ءيحلا نم ةفطنلاو «ةفطنلا نم

 00 0 مل و .ناراعتسم توملاو ةايحلاو .نمؤملا بلق ةايحو ءرفاكلا بلق توم :دارملاو .رفاكلا نم نمؤملاو

0 3 1 ' 
 1 00 ب دصرر َكيممْهلا ايزل «توماظيال 0 :# َنيِنِمٌوُمْلا نود نم يلوأ#» - 54 .هلكنعاماللو «ءلجو زع هكئازخ صقنت ال :4 ٍباحسِح ريَكب

 لذتو ءاشت نم ْرِجَنَو عاش دك نَمكلُمْلا عَ ءآققنم 7 2 03 يدل اذه درو لقو .«بابسألا نم ُتبَسل رافكلا ةالاوم نع نينمؤملا هناحبس هّللا 01

 >> لكب اهنع خلسنم وه لب «ءايشألا نم ءيش يف هتيالو نم يأ :4 ٍءَىَت يف هلأ ترم َسْيَلم 0 تايآ
 3 ىلع وهو ,ريخلا هديبو .ضرألاو تاوامسلا كلم هل يذلا «ىلاعت هللا ريغ ىلوتي ال نمؤملاف ءلاح

 4 الإ :ىلاعت لاقف «سانلاو عمتجلا يف اهردقب رّددقت لماعتلل ةحنم نمؤملا يطعأ مث .ريدق ءيش لك
 _ ةيآلاو .نيدلا لوصأ نم ةاصأ وأ ةدعاق تسنلإو .ءانثتسا يه امإ اذإ ةيقتلاف :#4 ةنَقَت 00 رم

+ 

 ١ .ةينلا نود ناسللاب ملكتلا :(ةاقتلا» .نيرفاكلا عم لماعتلا يف نوكي امنإ اهيلإ ءوجللا نأ ىلع لدت

 6 بجي أرمأ مهنم اوفاحت نأ الإ كعمل ير كا :ليقو

 . اهكرحتل ءافلأ ءايلا تبلق مث (ةّيقت ةيقت) تراصف «.ئءات واولا تلدبأ مث (ةيقو) هلصأ (ةاقت)و .هؤاقتا
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1 0 
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 رو ته لس و ص 2 2

 3 00 ول زوم

 "اذ امني كيث ود مكصوُدُص فام اوُهَحَت نإ 0 نبا نع ةمركع وأ ديعس قيرط نم ريرج نبا جرخأ .ةيآلا ( ِذِخَنَياَل | :ىلاعت هلوق [1] .اهلبق ام حاتفناو
 . ل 2 0- " : و 1 5 3 : 0 : : ٠ ا(

 م( برو ء لك 1ََهَداَو ضر اَمَو تاَوَمَسل 9ث اونطب دق «ديز نب سيقو «قيقحلا يبأ نباو فرشألا نب بعك فيلح ورمع نب جاجحلا ناك» :لاق سابع
 8-0-0-2 يي 0 كلوا ةيئح ناوتسر «ريبج نب هللا دبعو «رذنملا نب ةعافر لاقف .مهنيد نع مهونتفيل راصنألا نم رفنب

 .( درء ىَ لك لَعَهَلَاَو ) :هلوق ىلإ ( وُِمْومْلا ِذِخَسياَل ) مهيف هللا لزنآف اوبأف ,مكنيد نع مكوتتفي ال مهتنطابم اورذحاو دوهي نم رفنلا ءالؤه اوبنتجا رفنلا

 ةرلعد انهيف نارمع لاةيا | رونلا] 4َنيِنمْؤُمْلا كِل مو كِل دبا مهم لور ا 157: نارمع لآ] © َنوُض هرعم مهو ُهْنَم قره لوي مث ا [11“]

 ثدحتتف رونلا ةيآ اًمأو ءقحلا نع ضارعإلا مهتداع نم نأل هللا مكح مهنم ريثك ىبأف ءمهءاوهأ قفاوي ملف ههيف اوفلتخا اميف مهنيب لصفيل نآرقلل مكاحتلل دوهيلل

 .«ييمؤملاي كتل اَموإ» هلي لوسرلا مكح لبقت الف كلذ دعب نم مهنم فئاوط ضعت مث ءامهرمأ انعطأو «لوسرلا هب ءاج امبو هللابانقَّدَص نولوقي نيذلا نيقفانملا نع

 :ىلاعت هلوق .[؟ 5 : نارمع لآ] 4 ٍتادوُدْعَم اَماَيَأ الإ َراََلَأ اَنسَيَمَت نآ ْاولاَق مهي َكِلَذ لف ١/[« : ةرقبلا] 4 ٌةَدوُدَعَت امايأ اَّلِإ ٌراككلأ اًمَّسَمَت نآ اوُلاََو 8[ 5]

 ددع يهو «مايأ ةعبس رانلاب بذعن امنإ : تلاق امهادحإ :ناتقرف دوهيلا نم كلذ يلئاق نأل «ةلق عمج نارمع لآ يف 4 ٍتادوُدعَتلو «ةرثك عمج ةرقبلا يف 4 ُةَدوُدَعَتِ

 ًأودِبَت نإو# [ ١ 4] .ىلوألا ةقرفلا نارمع لآ ةيآو «ةيناثلا ةقرفلا دصق لمتحت ةرقبلا ةيآف ءلجعلا مهتدابع مايأ يهو ءاّموي نيعبرأ بذعن امنإ :ةقرف تلاقو ءايندلا مايأ

 دقو «هفالخ ءافخإو ءيشلا ءادبإ نيقفانملا ةفص نم .[7 4 : نارمع لآ] 4 هوُدَجت وأ َمُكِروُدَص فام أوْفَحُت نإَلَه )) 11/5 : ةرقبلا] 4 هوُمَحَت ْوَأ حَكِشَنأ فام
 نم ءايلوأ نيرفاكلا نوذختي مهنأ هناحبس ربخأ امك «[154 : نارمع لآ] 4ك ودبي ال ام مهسفنأ ف َنوُمْحي )» :مهمأش يف ىلاعت هللا لوقي ؛مهريغ نع كلذب اوفرع
 دقو «[ 119 : ءاسنلا] :4 اًعيِجج هِي َهَّرِعْل َنِإَف ةّرعْلا هَدْنِع ْوَُنَبَي ا نم هكَيِلَوَأ تيرفكْلا َنوُدِحَتَيَنِدَلا (159) اَميِلأ اباَذَع جه ني َنيِقِفَتَمْلا رشي 8 نينمؤملا نود

 هب زاتما يذلا بكترملا نع مهام املف «[ 74 : نارمع لآ] 4 َنيِنِمْؤُمْلا نود نم َيلوأ نفك َنوُممْوُمْلا ِذِحَسي اَل !» :اًرجازو اًيهان ىلاعت هلوق نارمع لآ ةيآ يف مدقت

 ركذ هيف رجني علف ةرقبلا ةيآامأو «نارمعلا يا انتحل ا ا ام

 وأ مكحسنأ امو ُدبت نإَو» :ةلوق اهيف دروف عاكحتالا 0 صن ا وشل اا و

 212 150 ا هك ا َعِنَبو 2[ .نيقفانملا ةفص نم مههيزنتو مهنطاوب ةمالس ىلع َءانب مهلامعأ يداب اهيف اًمدقم 4 هومحت

 مهر عم مهباطخ يف بدألا نوقزري فيك هدابعل هللا ميلعت نم اذه ؟رشلا نود انه ريخلا ىلع ىلاعت هللا صن اذامل .[7 : نارمع لآ] 4 ٌكيَم وَ لعل كَ ديلا
 .امهريغو «دواد وبأو ملسم هجرخأ "كيلإ سيل رشلاو كيديب هلك ريخلاو" :لوقي كَ يبنلاو .هلك نيدلا وه ىلاعتو كرابت برلا عم بدألا نأ مولعمو «ىلاعتو كرابت
 نأ هيبن هللا رمأف ءمهريغل ال .مهل ةدايسلا نوكت نأ نوديري ءاولوت مهنيب مكحيل هللا باتك ىلإ اوعد اذإ باتكلا نم اًبيصن اوتوأ نيذلا نأ :اهلبق امل ةيآلا هذه ةبسانمو

 .برعلا ىلإ ليئارسإ ىنب نم كلملا اهعبتي يتلا ةوبنلا لقن ىلع هللا ةردق نمضتملا ءاعدلا اذهب هللا ىلإ لهتبي
 تدرو :باوجلا ؟"نابسح .ءباسح'" :نيب قرفلا ام .[0:ن نمحرلا] إذ“ + ل نارمع لآ]4( ٍباَسسِح ريع هع نم ٌفْورب هللا َنِإ + |[
 .تارم ثالث (ةرورجمو ةبوصنم) (نابسخ) ةملك تدرو امنيب .ةرم نيثالثو اًعست (ةعوفرمو ومو رع .ةركنو «ةفرعم) اهروصب (باسح) ةملك
 امم ب تي مهل كيد + :ىلاعت لاق امك «رش نم هبكترا امو ريخ نم هب ءاج ام ىلع ناسنإلا رمأ يف ًءازجلاو لصفلا ١- :يه «ناعم ثالثب (باسح) ةملك تدرو

 ءاصحإلا -؟ .رخآ باسح نع رشب باسح هلغْشَي ال هنأو «ةلاحم ال عقاو هباسح نأ ينعي # ٍِباَسْخَأ عرس # :هلوقو .[17 : ةرقبلا] | ٍاَسْنل يرسههاوْْبَمك
 -ثيح «ةبساحملا يفن - .[5 :سنوي] َباَسِحْلاَو ند ِتلأ هَدعاسلَسَن لَم مرَدََو اَروَرمَْلاَو اَيِض سمس َلَعَج تلاوه :ىلاعت لاف اك كعلاو
 ير .ةيطم نزو ىلع «ةحوتفم ءايلا ديدشتو فاقلا رسكو ءاتلا حتفب (ةّيِق ةَِّيقت) :عئرق © ةَصنو ا هضم مهتم اوفَمَكك نأ الإ هس ىف هللا تري سير[

 .ةاتاو كلضار ا رأر نع لس هر كافر 2 22 ةّيقت)و " ةاعر" .نزو ىلع اهدعب فلأو فاقلا حتفو ءاتلا مضب (ةاقن)

 (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ 46 باكسج ر راكب كك قرم يحل َّنِم تيل جو تيل سم حلا جرو [7077]
 .ةرم ١( 40 درو امهنم ّلكو ؛اهتاقتشمب «توملا# ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب ؛ةايحلا ةظفل راركت تارم ددع ىواستي اذ .ناآرقلا يف ةرم )١55( هتاقتشمو

 مث «ةاروتلا يف روكذملا هِي هللا لوسر َتعن مهءايب كرتو ,دهعلا ضقن يف مهنم ىوكشلاو «دوهيلا ءاملع ىلع نعطلاو «ةيآ نيرشعو سمح يف نيقفانملا ركذ ىلإ عجر مث -
 - «نارمع لا ةروش لصف .طابزلاوورب اعملو اكسل لقت ايران زن ررستلا ورمل ار كال 1 وا ا ا دوال كح كاك

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم لئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ا

 لئارلا كك كنلا دخلا نرف 24 0( ضرر نان" ٠2غ <[ افرع : 46 وصخ ريَح نم ٠ 9٠- ظ 0 م ١

 قلته َنإ ف -18 .هسفن مهرّدح مهب هتفأر نم يرصبلا نسحلا لاقو .ىلاعتو هناحبس هدابعب هنم 9 دامو هس ركن لحي ,ّ
 ُتَرَدَنل -15 .مهنامز يملاع ىلع ةوبنلاب مهراتخا :جاجزلا لاق .رايتخالا :ءافطصالا :4 او مَ (

 ايركز ناكو .ايندلا رمأ نم ءيشب عفتني ال ؛ةسينكلا يف ًاسيبح .كتدابعل ًاقيتع :4 ارحم طب نامل 21| هيَ وير نر دايو 1

 00 -مالسلا امهيلع- ىيحيو ىسيع اناكف «نيتخأ اجوزت نارمعو مدلكملا هيلع ل و كل فضول دبي نوت 5

 هك ذل سلو .اهنأشل ميخفتو «ءتعضو يتلا كحل هذمل ميظعت ع ٌتَصَصَو اَمِي مَع هَل ل نس وو مع ©

 نإيرإ» تلات ناكع ا نإ كنز .ءكتلار هلت 0 0 لا كلا < 6 ىلا ل ١"
 يذلا كلذ نم اهتاف ل تنزحو ترسحت اهناكف ءركذلا الإ رذنلا يف لبقُي نكي مل هنأل :4 نأ اهو [ننل حما صحت انة فيجا ةار يرق 0
 ءافلا فيفخت ةءارق ىلع .هيلإ | ًءايركز ءاهّمض :ىنعمب :4 المكي -ا0ا .هلمؤتو هوجرت تناك 1 ضب وابد (©7 َنيِكملَكَعَدَوِعلاَءَو 7

 .ءسلجم لك مدقم :# َباَمِْلا# .ايركز هللا اهلّفكو :ىنعمب ديدشتلاب «اهّلّفكو» :ئرقو .«اهّلَمَكو» هلأ ترد ٍقِإَبَر َنْْمِعُتَرَماِتلاَقْذِإ ميليسا
 ءءاتشلا يف فيصلا ةهكاف : اكن اَهَدِدجَو .دجاسملا يف بارحملا اذكو ءامهفرشأو ءىلصمو ا
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 : انطمشل ةتدرذو أ

 0 قتت ل :ثاهولا ور كاوجلا 0 ىلا «ميحرلا 0 6 يدعسلا ١ 000 010 مروا هس ير اهات يل مرعب حا سس ل هذ .-__ 8

 اهبّمع يتلا هيلا وزار كسور تسل قلعيل هجركل كلاو مع «ربلاو ةحرلاب هيرالا ك فاصتا 1 ىللعا نك لك لانا ! 5 وه و انسحاتابت اهتبنأو ِنَسَح | 8

 00 ظحلاو ءرفوألا بيصنلاب ءاهنم نينمؤم مؤملا صخو كح هي هيضتقت 1 حولا عيمج 1 اذه ا 221 دراه َدنِعَدَجَو باح هايد 5
1! 

 .هتمحر نا -آلاو ايندلا تاريخو .همركو ؛هدوجو هتمحر راثآ ن نياك اق الار, لاو دل( باسرع اسي نم قدره هللا نع َنوَوْهْتَ 0

 رك 3 مسلا هل للا مسا ىل نعم [؟0] ١ طال أب مهيلع فو ترطعا 0 حرلا وه 0 500 ينير انتل دود 5
 يفامل 5 تاع -- هي ملا عيمج 'ء عمس طاحأ يذلا عيمسلاف 1 0 ا هاظلا ١ ةتاقلعتم عيمجت طيح 6 20 د نم اف « رصبلاو 0 ةسص ٠

 ءدييعبلاو اهتم بي الار حالا عب هيلع ىفخ رسال كلر !يلط هطلت 5 «دحاو توص هيدل اهنأكو اهنلعو اهّرس اهعمسي تاوصآل
 عمس 0 اهم 0 2 هل «ةئطابلاو ةرهاظلا تاوصألا عيمجل 0 لو 0 دلا :نا ون ىلاعت 0 سنو . ءاوس هلدنع ةشناللعلا؛ 22-1

 را 1[ طاوبلاو رب ره اوظلاب هملع طاح أ يذلا وه ىلاعت هللا نأ يأ :عب بلعلا هللا مسا ى منعم ["0] 0 و حيف :ةلياعلاو عادلا ناكل 0 5
 0 2 ..ءايشألا نم ءيش هيلع ىفخي داق فصلا افعال يمال يسن كلك | ملاع لابو و ؛تانكمملا 2 تدعم 0

 000 1 نارمع لآ] 4 ٌريِصَمْل 7007 0 ا 00
 يفو .هكردتساف هل دعم باقعلاو هيلإ مكر يصم :هانعم .# ٌريِصَمْل ب ِصَمْلأ َمأ َلِإَو ف رخآ ديعوب هعبتأ «# ا ب دا اللا الا

 ور تس نمر نر نر مقل < ذل وفور فحول نم فل فارون , دعوب هعبتأو ءاًضيأ ديعوب ةيناثلا ةيآلا 12 2-6

 ةملكامأ .ىصحُي الو ٌدَعُي ال هنأكو اًفدتم قزرلا هيلع يرجي يأ ؛[17 :نارمع لآ] إب ٍاَسِحِر يعمي تورد ]ف : لاعت لاق امك .ءاضخإ الر دع - ١
 «قيقدو طوبضم باسحب نايرجي يأ 5 :نمحرلا] 4 ف ٍناَبسحبرمَقْلاو سمس 0 َسمَّسلَأ # :ىلاعت لاق امك هطوبضملاو قيقدلا باسحلا وهو دحاو ىنعم اهلف (نابسح)

 علا تاب ل ككاو تبا نارا اطوبضم اًقيقد اًباسح اًبوسحم اًرمدم اًئيش يأ 4٠ :فهكلا] * ِهآَمَّسلآ َنِم اناَبسح اهتلع لِسْرْبَو :لاع لاش

 ّنِم اهتَيِرْدَو كلي اَهُديِعَأ < نور سرم [ممس نإ قتلك دك ّدلا سمو ّك 5 قي كر يول و ل َتلاَق ائبَعَصَو امل رعاك .(تاسح ةملك نم (طبضلاو

 كاب نول اور ورا رغلل قرروكي اذا وحرر هيلع جالا ترن لج رك اما ارا .[17 : نارمع لآ] #*“ ِوِيِجَيلَأ ِنطِيَّشل
 .(برألا ةساختإ) صعب - ةيربعلا يأ- مهتخل يف ميرمو أ ٌميرم اَهيَمَس ِنِإَو ز# تلاق اذهلو هللا ىلإ ىبرقلا نم ءيش هيف نأ نظلا بلغي مساب
 .لعاف ءاتلاو ءميرم م مك وكر ما لاكش( تَصَصَو 9 :ىلاعت هلوق 5000 ذل سنِلَو ٌتَسَصَو امي دَعَا []

 امسح ادب اَهَتَبْنأَو ِنَسَح ٍلوُبَعب اهير اهلَبَمتَك 3 ['7] .ميرم مأ هتعضو يذلاب ملعأ هللا :يأ دوي ه2 فيا :ئرقو
 كر ءاهلاو ا :ئرق © اَهَلََكَم 1 : :ىلاعت هلوق *© اقدر اَهَدنِع َدَجَو َباَرحِمْلأ اير اسهيَلَع َلَحَد مَع يو ايدو اهلَفكَو
 ةفلاخم الو «هلوعفم ءاهلاو (ايركز) ىلإ لعفلا دنسأو «لفكلا نم فيفختلاب (اهلفكو) : :خكرفو ٠ .اهحلاصمل اًئماضو الفاك هلعج 0000

 نازالإ نكلاو ركيلاك (ءاركر 5 ءاركر) ئرفر .زمه ريغ نم رصقلاب (ايركز) :ئرق عقو ثيح 6# ايد 9: : :ىاعت هلوق اهلَمَك ءانإ اهلفك امل ىاعت هللا نال

 .زاجحلا لهأ نع ناتيشاف ناتخل رصقلاو دملاو «ةيلعافلا ىلع هم نمم نوقابلا هعفرو «ددشي هنأل مدقت امك اهلفكل لوعفم هنأ ىلع انه هبصن ركب اب

 هرم 637 نآركفلا قف.اتاقتكشمو ريدتلاو ريشتلاو ءاَينألاو لسرلا نم لك رركت :يددع زاجعإ 1 َرْفكْلا بحي ال أ نك ولون نإَه -كوسرلاو هللا اوعيطأ لق مكانا

 :نوراه 2141 :ىتسوم.:ةينآلا دادعألاب اورركت كنأةدجن نيراننملاو ءايبنألاو لس فاكس ركذ تارم ددع ضارعتسابو ؟ةرم 01/0 دارقلا ىف مهران ت15

 تركو 0 تكلا 10 ماكل :لفكلا وذ 21١ :ليعامسإ 477 :حونا/ :دوه 04 :سنوي 417 :قاحسإ 1 ::ميهاربإ 017 :دواد 1١. بيع

 ١ :عسيلا 217 :ناميلس «75 :مدآ ١ :نيساي لإ 20 :ىيحي «7 :سيردإ «70 :ىسيع «5 :دمحأو دمحم «4 :بويأ «71 :طول 217: (هللا ةقان) حلاص «17 : تدع

 تر :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم /0١ :اهعومجم هذه

 38 يمت اكل او ه٠ اتاقعشمبل رين ةظفلو ,ةرم 18 (.افعشمبلريشبلا ةطفلو فرم /* «تاختشمب) بلا ةظفلو ةرم 1-1 «اباقتشمب) لسرلا ةظفل

 ١ "فاوص ريط نم ناقّرِف وأ ناتي 211113111111 ال رطل س17 ار :ِهَلِلَع هللا لوسر لاق -

 ٍخ 1 يح ظ سس|بإ يي 32

 !ر272ي3371] عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ١ ةَعوَتَتَم َدَكاَوَه | تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ . 00



 ةملكب يّمسو «مالسلا هيلع ىسيعب : 412016221 يي :# دبل ورم كولا

 ناك مالسلا هيلع هقلخ نأ يأ .ةروسلا نم 4ا/ ةيآلا تراشأ امك * ك9 هللا ةملكب ناك هنأل ؛هّللا

 ل «سانلل ىلاعت هللا اهعضو يننلا 1 هي

 :# اًروصحو# .ملاعلا هيقفلا :ليقو .ميلحلا فيرشلا :«ديسلا) :«اكيكف» لرتلا كم
 يف :# ربكلا ّىَعلب## 4١- .سابتحالاو تما ؛ءاسنلا نايتإ نم عونمملا 0-0

 فرعيل .لمحلا تقو ىلع ةمالع لأس : 2121 لعَجآ# - 2 .دلت ال : ٌرَِقاَع قَأَرَمآاَو## نسلا

 كلذ ناك :ليقو .نينيعلاو نيبجاحلا يف لمعتسي دقو ؛نيتفشلاب ءاميإ :4 اًرمر# .ىيحيب لمحي ىتم
 لوزن نيح نم «يشعلال :# يشعل ابا !ةهفاشم ةككئالملا هترشب نأ دعب ةيآلا لأس ذإ ؛هل ةبوقع

 نم جرخ اذإ ؛هتجاح يف ًاراكبإ | ركبي لجرلا ركبأ ردصم :# ركَبِإلاَو# .بيغت نأ ىلإ سمشلا

 .كرهد ءاسن ىلع كلّضف :# تريهلتعلا ا ا .ىحضلا تقو ىلإ سمشلا

 كي متتا) < -44 .ةعاطلا يصلخأ :# قتفأو# - 4١ .لَي لمح ةّمأ ءاسن ىلع ةجيدخو ةمطاف تلّمضف امك

 نوحاشتي اوناكف مهمامإو مهديس تنب ميرم تناكو ؛ [ميرمب هلاك ناك اوي هوس ىلا موماوم
 :4ٌُعيِيَمْلاال مالسلا هيلع ىسيعب :4 ُهَنَمِةَمكِبال -44 .ايركز ُهللا اهلفكف ءاهتلافك ىلع نومصاختيو
 نإ :لاقي .ةيلاع ةلزنمو هجو اذ :# اًيِجَوت .حوسمم ىنعمب حيسم وهف «ةكربلاب حبسم :ليقف .قيدصلا
 .هّللا دنع : َنيِبَرَعَمْلا نمو هاكر ناطللا دع ايجرل هل

 نادر 7 د 1 ل ل ل
 هسفن ةلعل ءرملا رظني نأ يعيبطلا .[4 : ميرم] 4 تك دعواه قرأ تاكو مل ل ُثوُكَي
 ناك هنأل ؛ميرم ةيآ يف ربكلا رخأو ةأرملا ركذ مدقو «نارمع لآ ةيآ يف اَلوأ ربكلا ركذ مدق كلذل ءالوأ
 1[ ميرم] 4 ابْيَس سأَرلا َلَعَبْسَاَو يم مظعلا َنَهَو ْقَِتَر لاَ 0
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 صايل
 1 اوامر ماَمأَدَكلَم سلايم لاَكْعَ َءاَءَلاَقأ 2 مرج أ لك جب ع
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 رضاس لاي عاواكم رجا نكد !ايركز هرج ا نارمع لآ] © ءاَمَساَم ىلَحَي هللا كِلَدك َلاَق ف «[4 ١ : نارمع لآ] © َُكسِاَم
 ال كك 0

 16 علئ

 4 ِماَيأ َدَكَلَت 9) نارمع لآ ةيآ يف ركذ 1٠١. : ميرم] 4 اوس ٍلاَيَل تلت حالا 0 ل لك فر لاك 2 1 ١ نك ل

 هنم مهفيزمرلاو «4 رو ا نارمع لآ يفو ءاهيلايل عم ةثالثلا مايألا يف ةلصاح تناك ةيآلا كلت نأ ىلع نيتبآلا عومجم لدف يو لاَ سَ ميرم فو
 .ليللاب اًحضاو نوكي ال زمرلا نآل ليللا اهيف ركذ ميرم ةيآ يف زمرلا ركذي مل املو .ديلاو نيعلاب ةراشإلاك قطنلا نود ةراشإلا

 خلاطم للاسم نأ ناسنإلل يغبني ال هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد .[8 : نارمع لآل عدلا ميِكم 00 5 2 كال كه رعاكم

 ا( هير كىدات ذِإ انركَرو # :نارمع لآ] 4“ لي مناف وهو ةكيتلملا هند رعاك 41 .ةبيطلا ةيرذلا لأسي امنإو «ةنتفو اًذكن نونوكي دق ةيرذلا نأل ؛ةيرذلا

 ومدم هدد فكم 615 .هّللا ىلإ ءادتلا دانسإ - ١ ا ءاج :نآرقلا يف ٌءادنلا :الوأ :باوجلا ؟"ءاعدلاو ءادنلا" نيب قرفلا ام

 .ءادن نآرقلا هاّمس ناميإلل لابقإلا بلط -7 .ةادن نآرقلا هاّمس ةالصلا ىلإ لابقإلا بلط - 5 .سانلل ىلاعت هللا نم ءادن - ؛ .سانلل ةكتالملا نم ءادن -7" .ضعبل

 ناونع وه «سراو «هّلل جار يدانملا نأ :باوحلاو .«هللا حون ىدانو» سيلو هير حون ئدانو / :ىلاعت لاق ؟(هللا) ةلالجلا مسا نود (بر)ب ءادنلا ناك مل :لاؤس

 نمؤملا ةوعد يهو ةمأه ةقيقح ررقُي كلذب هناحبس هللا نأكو رفاكو نمؤم نم مهلك دابعلا لاعفأب قلعتت «بر» نأ امك «ءاعدلا هب قلعت كلذلو ءلضفتلاو ماعنإلا

 ٍةتامإو ٍءايحإو ريبدتو قزرو قلخ نم ةيبوبرلا رهاظم لك لمشت «بر» ةظفلو «هب نوكرشي مهنكل هالع يف لج برلا دوجوب نونمؤي نيكرشملا نأ امك «رفاكلاو
 ئداَدإ وأو + :ىلاعت لاق .«ءاعدلا»س يلو «ءادنلا» ظفلب نكلو «مهمر مهتادانمو ءءايبنآلاو لسرلا لاوقأ ىلاعت ركذ !!؟ءاعدلا سيلو ءادنلا ل ...رضو عفنو

 ٍفورظل نوعضخي هلالج لج مهر مهتادانم يف اوناك مهلك لسرلا نأ !!باوجلاو !!؟هتمكحو هريسفت امو ؟كلذ فيكف ؛هبر اعد ذإ بويأ لقي لو «# سر
 ءادنلا نأ مغرو «ءاعدلا نم صخأ وهف (توصلا عفر يأ) ءادنلا يف لصألا وه اذهو ؛هتوص اًعفار هبر مهنم لك ىدانف «نيبملا ءالبلاو ميظعلا بركلاو ةدشلا نم ٍةدحاو

 نك اكاسسي كانتألا هلا !١(كرركا اذ نفر .ناكم دعابت سيلو ٌولعو ةناكمو ردقو ةبتر دعابت وه انه ٌدعابتلاف ءديرولا لبح نم انيلإ برقأ وهو بيرق ُهللاو «ديعبلل نوكي

 .ٌريخ هيفو «ةدابع ءادنلاو ءاعدلا نم الك نأ مغر .. .ىتعم ىقنأو رهظأو الؤافت رهظأو صلخأو ىفصأو صخأ وه لب ؛ءاعدلا نع فلتخت صاوخ هلو ءاعدلا
 فلأب (هادانف) :ئرق 46 ٌةَكَيكَمْلا ُهتَداَنَك 9 :ىلاعت هلوق 4 اًروُصَحَو اًديِسمَو ولأ نم ٍةكب اد رص حكمي هلا نأ ارحل ف لسحب ُمِِإَف وهو ٌةكيتكملا هدم 9[ 5]
 ثينأتلاو عمجلا رابتعاب ريكذتلا زوجيف ءريسكت عمجل دنسم لعفلاو 0 :ئرقو .لعفلا ريكذت ىلع «لادلا دعب

 كوالا كال كبك 5و كنا تا دور رعت عجز رواج كالو "كالمللا دفان اذه ىلع ىنعملاف .هدحو ليربج وه يدانملا نإ :ليقو «ةعامجلا رابتعاب

 3 : لاكن كلا .46 مولع َنولُحَدي هكَيلَمْلاَو 8 ىلاعت هلوقو # مهيدي اوظياَب ةكتلَمْلاَو ) :لاعت ةلرقو ؛46 ةكيلملا تلاع َدإ 38 :ىلاعت هلوق وحن اًريثك نآرقلا يف

 - ىلع ةزمهلا حعفب (نأ) : ئرقو ."ىيحيب كرشبي هللا نإ' نيلئاق يأ ءلوقلا رامضإ ىلع وأ ءلوقلا ىرجم ءادنلل ءارجإ ةزمهلا رسكب (نإ) :ئرق © حسي كرش هللا

 .نآرقلا يف ةرم 014 لك درو ذإ ءاًمامت مهئامسأ ركذ تارم دعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) نيرذنملاو نيرشبملاو نيببنلاو لسرلا ركذ عب ومجم ىواست -

 امك «ةرم (54) «نيطايشلا»و «ةكئالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ * تريملتعلا ِءآَسي لع ِكَفطَصاَو ٍكَرَهطَو ِكنَفْطَصَأ هللا َّنِإ ميرمتي : ةكَبكَمْلا ِتااقدإَو 47[9]

 ىواشتي كلذنَو ميركل ندا رمل ورا ارا تطل .ميركلا نآرقلا يف ةرم (16) «ةكئالملا» ظفل رركت دل 000 ) امهنم لك تاقتشم رركت

 مقل زرار هذه ىلإ سنا ا ال ) «ناظيسشلا» ةملك تاقتشم تركذ: :ايناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع

 حبصأ ةرم (14) (ةكئالملا» ظفل دورو ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )7١١( (ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ميركلا نآرقلا يف ةرم (8/) حبصأ 0 «ناطيشلا»

 .ةرم 690 اًضيأ واستم ةنافتشملات تاملكلا ددعو (ةرم 6 ( (ناطيشلا) ةكلك تافتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملكا كلافعفم اَذِإ . .ةرم (م/)

  روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 ةمدمل“ 0-1 5م دعم“

 .خيشلا نودو مالكلا قوف كئئحملا :«لهكلا»و .يبصلا عجضم :(دهملا» : 4 اه كوِرَوَمْلا ف - 1 و هس مم وم 2000 2 يلام 1 دي تاز دعت »+ 20 ل
 نيتلاحلا نيتاه يف سانلا ملكي هنأ :ىنعملاو «ةلهك ةارملاو . 0 رح لإ نددلتلا راج .دكلا قر 09 تيدا ولهكودمسل تانك 1
 هللا ثعبيو لقعلا اهيف مكحتسي ىتلا ةلوهكلا لاحو ةلوفطلا لاح نيب توافت ريغ نم ؛ ؛ءايبنألا مالك | ني قَسَسْسيَوَو داو ل نوي َبَرْلَكَي
 .ديلاب طخلا وأ ةباتكلا :* َبَنكْلا ُهُمْئَمُْيَوأ# -4/ .ءاش ىتم دارأ ام : ُنَوْكََم ىوض - ٠ .ءايبنألا ١" 14 311 ضدنا قنستا]

 اهرملا :ةيطع نبالاق .لمعلاو لوقلا ف ةباصإلا رع :4 َةَمكحِحْلَاَو .بتكي بتك ردصم وهف 1 2 هس هس 0 سس حرص ركب ل سر 9

 كلم الو باتك يف ىلإ نب مل ام ,كلذ وحنو ظعاوملاو تايعرشلا يف ءايبنألا اهب ملكتي ىتلا ةّنسسلا | 00 لبلاك بنك ملي ١
 الوسر هلعجنو :ىنعمب بِصُن :4 اًلوُسَرَول -44 «هيلع مهزئارغ ىوقتو .هيلإ نومّهلي مهنكل 1 مدروس نأ ليسا 0 ١
 يي 22 سم ودرج -<
 :نكحألا :ليقو .نينيعلا مومضم ىمعأ وهو كلا يذلا : همكحدلا# يفشأ :4 كىٌَررأَو# ١ هيِف نأ رطل كك للا برو مكن قلْخَأََ ١

5 0 
 رفكلا مهلم ملع املف :ىنعملاو .دوجولا :«ساسحإلا) لصأ :4 ىَسيِع سَ - 07 .هيف فلتخاو 5 ا ا َّ 3 0 53

 كلذب اومس ؛مالسلا هيلع هباحصأ : #4 كروبراوحْلا#9 .هللا عم 6 : © مدل لق .مهيف هدحوو يوه 25 م 1
 : رميا تع , قوملا حو
 ناك اذإ ؛ءاروح ةأرماو ءروُحأ لجر لاقيو :اهنولسغي :بايثلا نوروحُي :كلوق نم ؛مهبايث ضايبل ا 1
 .نينيعلا ةلقم ضايب ديدش امهدحأ علا نإ مى
 ةيآ يف ف ٠١[. : ميرم] 4مل ىل نحب نأ تلاق 3 [ 517 : نارمع لآ] 4م يل نْوكَي نأ ٍتَر كلا 91411 : 0 - ولا 2( 0 8 55-- ١ و
 يف اّمأو ءاهدلو هنأو هب اهل ةكئالملا ةراشبو حبسملا ركذ اهيف م دقت هنأل .4ُدلَو ! :تلاق نارمع لآ 0

 ن1 يك لع قا كمل اق كلملا نأل 4«ُبَلُع اقف 0 د + 7
 010 0 1 يمال 1 2 بص / :اهل ل ََن ا تل م 1 : يسيل ماو 5

 هللا ٍنْذِإِب اريط َن ا لو روس ركنا ا ىلا ر ]» ةملك نارمع أ ع 5 ا

 4 تصرالاو هَمَكللا ُهعِرُبَو نذايبارإط نكس ايد ٌمُشنَكمإ» .[49 : نارمع لآ] 4 َهَمَكَأْلا كور م صادم 8
 ل ل ل ا

 نم ةدئاملا ةيآو «دارفإلاو ريكذتلا نسحف .دعب ةروص نكت ملو «ةروكذملا ةزجعملاب هيدحت ءادتبا يف 3 1
 نسحف «تارم هنم كلذ قفتا دق ناكو ءتضم امدعب هيلع همعن اًددعم ةمايقلا موي هل ىلاعت هّللا مالك 0 6 ا

 «مالسلا هيلع ىسيع مالك نم هنأل نيترم هللا ندري ز» نارمع لآ يف لاقو ”ظافلالا و عيدلبلا بسانتلا قو هور ب253 قنا كلو دورك ردع جك عياد

 تروقلي ذِإ مهيد تنك اَمَو 9 :ىلاعت هلوق ندل نم نارمع لآ ةيآ ريمض لبق درو :رخآ لوق قاعي هللا مالك م نال اال هرأ 4« ْقْذِإِب 2

 مم تاك كلو 29 4 + عك ) :هلوق يف رمضلا دروف ءركذملا رئامض نم اريمض نيرشح وحن 4و أَ ف :هلوق لإ 44 نارمع لآ] 4 مهمل
 هَساَنِإ 20 .كانه اهترثكك انه رئامضلا رثكت مو «ريمضلا ثينأت ركذ بسن كل تسع نركذا» :ىلاعت هلوقب ةحتتفمف ةدئاملا ةيآ اّمأ «هلبق دراولا رثكألا لكاشيو
 1 ِوكيَرَو قر َوُه هَل َّنِإ )) «[7 6 : ميرم] 4 ٌريِقَتْسُم ٌطَرِص اًذه هوُدَبعاَف : 5 ” م نرسل يك رك كبَر ني
 صئاصخملا نم هللا هحنم امو «ةيوبنلا هتلاح نع اًربخم دهملا يف همالك ةيآو «مالسلا هيلع ىسيع ةلاقم تنمضت امل ميرم ةيآ .[14 : فرخزلا] 4 ٌميِقَّمَسُ 2
 مث «للاعتتو اهنع ةيبوبرلا هزنتت لاوحأ هذهو «هدعبو ثعبلاو توملاو ةدالولا لاح «ثالثلا هلاوحأ يف هايِإ هميركتو «هل هللا ظفح ركذف ءضعب ىلع اهضعب اًقوسنم ةليلجلا
 مدت امب ااصتم مالكلا ناك املف «4 ودي كونو :ىلاعت هلوق يف لكلل ةيبوبرلاب هناحبس هلل رارقإلا هب هدصق ام ليمكتو مالسلا هيلع ىسيع رابخأ مامت ناك
 0 ىيرم] 4ايح تع َمْوَيَو ثموُأ موو ُثدِو ويل مَلَسَو ١ :هلوق يف كلذو ءىضقناو مت مالسلا هيلع ىسيع مالك نأ نم رهظ ام هيف درو دقو «هانعم يف

 0 و َناكاَم (28) تورم هيفي ىذا فحل كلو رم نبأ ىسيِع كِل » : لاقف مالسلا هيلع ىسيع ةقيقحب فيرعتلا نم ىرخأ ةيضق كلذ دعب تءاج أ م
 فرح نم دب الف ءاهلبق امب اهدعب ام لاصتا ىلإ ةجاحلا عم اهلبق امع ةلوصفم اهنأك يتلا لمجلا دروم اذه دروف ؛175- -* 4 : ميرم] 4نوُكَيَف نك ءُهل ُلوُعَياَمَنِإَف ارمأ حوصق
 - طسوت ام ىلإ ةجاحلا عم هيلع فطعلا هجولاف ؛مالسلا هيلع ىسيع مالك نم همدقت ام ىلع فوطعم وه لب «فنأتسم الو ءضعب نم هضعب عطقنم ريغ مالك هنأ هنم لصحيل «قسنلا

 فاشل كول تسلا نذل ؛آ ِكدَفطَصاَو # ررك . ١ : نارمع لآ تريملتعلا سف لع ِكَفطَصاَو كَرهطو ِكَفطصا هللا َّنِإ ميرملي ةكيتملا تاكو [47]
 ةهزنم اهلعج وهو «يقاذ لوآلا ءافطصالا نأل وأ ءىسيع ةدالول يناثلا ءافطتص الو ىلا اوكا عددنا ايلا يا وول ا تا لا
 مومع وهو تودقلا ركذب ةيآلا تأدب .[57 : نارمع لآ] تريجكلا عم كرو ىِدُجْسُأَو ِكْيرل فام يَرمْي # [ 5371 .ريغلا ىلع ليضفتلا ىنعمب يناثلاو «ةيكزو
 .ميركلا نآرقلا يف ينايبلا زاجعإلا نم اذهو قلقلا ىلإ ة ةرثكلا نم ةيآلا جردتتف .صخأو لقأ وهو عوكرلا مث ءلقأو صخأ وهو دوجسلا مث «ةدابعلا

 ةملك داريإ يف رسلا امف ءلهك وهو سانلا ملكي هنأ يأرلا ئداب كل ودبي دق . 0 نارمع لآ] ( كويتي هس دا و سن نك
 اذه نأ ينعي #ٍدَهَمْلا يف سانا مْلَكيَو # ةراشبلاب اهل العو لج هللا لوق نأ اهسفن يف عقي ال ىتح ميرم ةقيدصلل كلذ هللا لاق : :اذه نع باوجلاو ؟# ده ديكو

 .ىلاعتو هناحبس هللا اهنأمطف ءاًعيرس تومي نأ ثبلي ال مث .ةرجعم اوي

 .”7 :ىروشلاب # ُهَماَر يبي إِمَو ." :فهكلاب * رو لو :ءارسإلاب 4 ز ريو )»و ءانه © كرسبي 9 ىلاعت هلوق ."كرشبي هللا نأب" يأ رجلا فرح ريدقت <
 د ع ا مع هر كش و د ل :ئرق 5١ :ةبوتلاب 6 مُه 0 ري لو :ميرم 201" :رجحلاب كرب مو
 ةغل :فعضملا رّشب نم عيمجلا يف ةددشم نيشلا رسكو «ءابلا حتفو «نونلاو ءايلا مضب (مهرّشَبُي - كرب - رم :ئرقو .ةراشبلا وهو رشبلا نم ةففخم
 5 عي ”لااع هلوق # ليجناِلاَو ةسروَتلاَو َةَمكِحْلاَو بتكلا ُهُمْلَعُيَو |[ ى] لكلا يك ناسا يراد هروح كل ويلا ناكحلا
 را ل 7 ا را 4 نوف نه دهَل ُلوعي مند ارَمَأ ص اَدإ95 :ىلاعت هلوق ةبسانمل ةبيغلا ءايب (هملعيو) :ئرق
 ةج د نأ َليِرَسِإََب لِ اًلوُسَرَو 12[ :4] .ملكتلل ةبيغلا نم تافتلإلا ىلع كلذ .خلإ ةمكحلاو باتكلا مالسلا امهيلع ىسيع ملعيس هنأ هسفن نع لاعت هل
 ئرت ُقَحأ نأ 3 : ىلاعت هلوق © تص هلو همكحَأْلا كرو هللا ِنذِإِب ايَط ٌنَوكَيَف هيِف ٌحمنَأَف يطل ٍةَكِيِهَك نظل تري د مك نكن ٌمُكحَيَر ني عيا
 :ىلاعت هلوق ."مكتتج دق ينأ" :ىلاعت هلوق نم لدب اهنأ «ىلع ةزمهلا حتفب (ينأ) :ئرقو . .فانئتسالل وأ «ينإ تلقف :يأ «لوقلا رامضإ ىلع 0
 0 :ليق .دحاولا ةدارإ ىلع نيتروسلا يف ركنملا "ريط" يف ةروسكم ةزم» اهدعب فلأب (اًرئاط - رئاطلا) :ئرق 2٠١١ : ةدئاملا يفو انه أي لع 0ك
 0 :يأ ءسنجلا مسا هب داري نأ لمتحيف «نيتروسلا يف زم» الو فلأ ريغب ءايلاب ركنملاو فرعملا (اًريط - ريطلا) :ئرقو .شامخلا
 .عمجلا هب داري نأ لمتحيو «هقوف امف دحاولا

 ”روسلاب فيرعتلا | عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 ( نيذلا :يعي :4 اَرُرَكَسَو » -0 "قحاب ةداهتشلا نم ديهه :عمجا 74 تيران نت -0+ ميه" هنا مهموم ههه معها للا ركبت
 ىسيع عِفْرو «لِقف هباحصأ ضعب ىلع ىسيع ةْبِش ىقلا :4 دَداَر كسول ليئارسإ ينب نم اورفك
 مهتازاجم : هلل 51 :ليفو .نوملعي ال ثيح نم دابعلل هجاردتسا را ا

 1 ٌوهو# :ىلاعت هلوق هّلئثمو .امئان عفر هنأو «مونلا ةافو :ليق :# كلف تكليفَوَسم نو -05 .مهركم ىلع

 1 ”ليفزر يراوغ نراك مرألا نكح نإ ب 7 :ماعنألا] 4 مُكَنَوَتي ىِزَل

 ٠ كتيممو .كل هتبتك لجأ ىلإ | كلجأ رخؤمو «رافكلا كلتقي نأ نم كّمصاع تل :يأ ,كلجأ يفوتسم

 ٠ نيذلا يأ : | 7 قوه كل 21 نيل ٌلعاَجو# كلذ ف فلتخاو مهيأ التق ال كفنأ فتح

 وأ .ىراصنلا تلعف امك هيف اولغي ملو ؛هب ترّشب امو ديحوتلا نم كيلع لزنو هب كتلسرأ ام اوعبتا
 22 مالسلا هيلع ىسيع هب ءاج ام اوعبتا نيملسملا نأ مولعمو «دوهيلا تطرف امك هفصو يف اوطّرفي
 2 ١ يي .مالسلا هيلع حيسملا عابتأ ضعب مهلبق نم كلذ لعف امك ّولغ نود نم هقحتسي امب هوفصوو

 5 0 ل 0 ! زع هلل هتيدوبعو ,ىسيع قلخ رمأ نم كش يف نكت الف :ىنعي ءنيكاشلا :4 َررمُمْلاَسِي ٌنكتالَإ ١-
 هلك دلو ابالي اوقكشت يف كش هنم نوكي ال هدم هنأل باوثلاو تيبثتلاو ةئينأمطلا يف ةدايز ِةئَ/ ينلل يهنلا اذهو .لجو

7 

 نجا مومح ري 2 طع سب ير لس سي 27

 08 داكار َكَرَهْطُمَوَنِإ
 غض 20 2 هر نيو 14

 7 لَ هلع مي ةدكََ : ١

 ١ 3 و 0 ايفو 7-0 كنك

2 0000 

 ل

 1 12 بر 1 0 لكم! ةارلا 1 كس حيسملا يف دمحم اي كلذ : ينعي : دز كك قط 1

 ١ جوسي طكك بت بؤعلا مج 0 ها : .هريغو نعللاب عدلا يف داهتجالا :لاهتبالا لصأ :4# َلَتَبَت# .نارجن ىراصن دفو نيلداجملا ءالؤهب

 ١ ا .ائاعتلا نكي مل نإو هيف دهتجي ءاعد لك يف لمعتسا مث .هنعل يأ ؛هّللا هلهب هل ام :لاقي

 / عدن 0 ب لم 6 انهار: لك هللا لوسر ىتأ» :لاق.نسحلا نع متاحة يبأ نبا جرخأ ( كك هوُلَتَت َكِلَد ) :ىلاعت هلوق [5]
 ١  0مكس مؤ عر 7 هل |

 يع ع فلل را :هيلع لزنف هبر رماؤي ىتح لجعي ال ِِكَك هللا لوسر ناكو ؟ىسيع وبأ نم :امهدحأ لاقف «نارجن

 كا ٠ نع يفوعلا قيرط نم جرخأو .[1014 َيرَممْلا َنِم ) ىلإ ( كحل مّذلَأَو ِتيآلا َنِم كَكلَع كلَكلع ُهوُلَتَت كِل )
 ١ 07 ه٠ 2 هامل ج0 © :اولاقف .«بقاعلاو ديسلا مهيف ناكو ٍفَم ىنلا ىلع اومدق ناز نم طن نأ» :لاق سامع نب

 ءاجف ا 0 يا :اولاقف «ءلجأ :دمحم لاقف هللا دبع هنأ معزت ىسيع :اولاق ؟وه نم :لاق ؟انبحاص ركذت كنأش

 ىلع مدق» :لاق سيق نب قرزألا نع تاقبطلا يف دعس نبا جرخأو .4 َيِريَمُمْلا َنِّم ) :هلوق ىلإ ٠ مدا ٍلثَمك لأ َدنِع َسيِع َلَكَم بِإ ) كوتأ اذإ مهل لق :لاقف ليربج

 ءاذلو هللا ذختا :امكلوق :ثالث مالسإلا امكنم عنم هنإ ءامتبذك :لاق ل انكر :الاقف مالسإلا امهيلع ضرعف «بقاعلاو نارجن فقسأ ٍةَك ينلا

 :هلوق ىلإ ( سَ َدنِع ىسع َلَثَم نإ ) :هّللا لزنأ ىتح امهيلع ٌدري ام لع هللا ةلوسر ىرداامف ؟ىسيع وبأ نمف الاف: ءمنصلل امكدوجسو ء«ريزنخلا محل امكلكأو

 ةيآلا ٠ و 12210714 و رتو داص لب نر كر نجا وياكل .اعجرو ةيزجلاب ارقأو ءايبأف ةنعالملا ىلإ امهاعدف ( َمْيكَحْل : ٌريِرَعْلا وهل هللا كإَو)

 ل ل :هناحبس هلوق يف هلبق ةيآلا يف مدقت ام اهيلإ اعد دقف فرخزلاب 4 وه )» ةدايز اّمآو ءواولا ىلإ جاتحيف اًعاطقنا مهوب اهلبق امو
 42 هلا ل امو مُكََنِإ » :ىلاعت هلوق لزن امل هنأ نورسفملا ركذ دقو ؛[ ها/ : كر لا] 4 ترد هم

 تاز كاف نور نابع ةدلملا أو اك ين سمع 1 عر دنع كا ل ءاينألا]

 ء[4ه/ : فرخزلا] 4 اَلَدِج اَّلِإ كَ كل هوََْصاَم وه مآ دج اهمها أو اوَلاَقَو 9 :مهلوقو مهتهلآ ركذ فرخزلا يف مدقت دق ناك املف ءاذهب اولداجو ءانيضر دقف رانلا يف انتهلآ عم

 رك ال ل نيف ناكل 1 2 حَبرَو قر وه َهَلأَنِإ ف :مالسلا هيلع حيسملا نع اّيكاح ىلاعت هلوق نم هب هبقعأ ام هبسان .حيسملا نونعي
 1١[ : نارمع لآ] 4 َنِيَممْلأ نم نكت آلف 3 [101] .ريمضلا ىلإ جتحي ملف ءانه درو ام مهتهلآ ركذ نم ميرمو نارمع لآ يف دري لو «ىنعملا دكؤيل 4 َرُه ١ دروأف

 وه اهيف روكذملا قحلاو ءميركلا نآرقلا يف ةديحولا 4 ريل نم كم آلف » :نارمع لآ يف ىلاعت هلوق .4 َنيئَمْمْلآَنِم نو الف ا عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا
 #4 َكِإ َكَعْفاَرَو كليِوَوَتُم ِّيِإ # [05] .ديكأت ديزم ىلإ جاتحاف .هعرشو ِةََِج هتوبن ةحصو مالسإلا وه ىرخألا تايآلا ين قحلاو .مالسلا هيلع ىسيع ربخ نم قحلا
 قرا مل رار لا 12125 1 :باوجلا ؟هفوتي لو هعفر هللاو هلاق فيك . [59 ١ كارمع لآل

 كم م1 هع ل ا ا ل رمزلا] # اسهِتوَم نيم سفنألا قويه +: هلوق نم ونلاب كسفن ٍفوتم ين وأ

 0 ]هنأ ل 1 6 اوُمصاَء كيلا اَمَأَو ؟5) ام َنِرِصت نم مهلاَمَو َةَرِن ةَرِجكلاَو ايدل ف ايدك اًباَدَح َحُهيَّدَعل 1-0 ندا مك + [01]

 تكرر ك1 رم :ةيناثلا ةيآلا يف لاقو «ملكتملا ريمض ىلإ بيذعتلا دانسإب 4 مهب 7 َِدلأَملَك + ل .[07-017 : نارمع لآ] 4 َنيِمِلَل

 يف ىلوألا ةيآلا نأ : :باوجلا ؟دحاو قسن ىلع مالكلا نوكيف (مهروجأ مهيفوأف) لقي و بئاغلا ىلإ روجألا يوت دانس مَ ور و فوق بكل ل

 امأو .سفنلا نع ثيدحلا قايس عم اًيرج هسفن ىلإ بيذعتلا دانسإ بسانف .[0 65-7 : نارمع لآ] * ... َىَسيِعيْهَسَأ َلاَم ْدِإ ل8 :ىلاعت لاق هسفن نع هناحبس هللا مالك قايس
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأو) :لاقل فتلي مل ول هنإف # َنيوالَلأ بِي ل هلو # :لاعتهلوق لإ العدم نوكيل كلذو بئاغلا ىلإ تاغلالا ماقم يف يق ةيناا آل

 نآرقلا عيمج يف لقي م اعتو هناحبس هللا نأ يأ ملكتملا ريمض ىلإ اًدنسم ان وأ ًنبثإ نآرقلا يف هللا نم بحلا لعف دري مو .(نيملاظلا بحأ ال انأو مهروجأ مهيفوأف

 - هريمض ىلإ وأ بلغألا يف ةلالجلا ظفل ىلإ كلذ دنسي لب (نينسحملا وأ نيرباصلا بحأ انأو) دال نويل ور جلخ حاجا رح ةشفن ل2

 «تافتلالا ىلع ةبيغلا ءايب (مهيفويف) :ئرق * م ميم ل: :لااعت ا ل هلو م ٌوومَه ٍتنحللَصلا اولمعو أون اومصاَع تذل امو 3 [00]

 «ملكتلا ىلع ةلادلا ةمظعلا نونب (مهيفونف) :ئرقو .* تيِوَوَتُم نإ حسي ُهَللأ َلاَف دِإ 1 7 را «ةغالبلا فورض نم ترض تافتلالاو

 .44 ِتنيآْلا نو ككِلع هوُلَتَت كلذ 5 : ىلاعت هلوق يف هدعب امو مالكلا نم هلبق ام بسانيلو

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١١5( ةرخآلاو ايندلا نم لك رركت :يددع زاجعإ 4 قوت نم م هَلاَمَو َةَرضَتلاَو ايدل ف اديدكم اًباَدَع برع أوُرمَك َِدلأَمأَك 280

 يف اًعضوم (50) يف اهدحو (ايندلا) ةملك تدروو «ةرم )١١4( ميركلا نآرقلا يف اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو «ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا يف (ايندلا) ةملك تدرو
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (14) ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدروو .ميركلا نآرقلا يف اًحضوم (50) ين اهدحو اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو .ميركلا نآرقلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
 ا عا



 اننيب لدع ةملك :4 َِوَس َةَمِلَك لف -54 .لجو زع هب ربخأ يذلا رخلا :* ٌسََسْلا# "7 ' 2 2 2 ل هابل

 نك 4 اني اصعب انْضصنب َدِحَتَي اكو انيك -وي كرم آو هلل ا دن 71» .لعب ءاج ام يهو .مكنيبو / |١ ريل هل كَ كو لَماَمم

 - ىراصنلاو - دوهيلا نم لك ىعدا :# مِهَبإ ف توجاحت مل# - 16 .ريزعو حيسملا ةيبوبر دقتعا 0 1 0 لَعَماَدا

 رهاب يدعو سوم لعق ناك يقارن "نأ يتعد .مهنيد ىلع مالسلا هيلع ميهاربإ نأ 0 يداك 01

 ةلطابلا نايدألا ٠ع ًالئام م 2 7 | * ١ ملا الا
 ىلإ فرس :© اًمِلَسَم 0 رصن وأ ايدوهي نوكي فيكف ليوط م | ا

 ري

 ةهجو لَك دمحم :© َُيلَأ اًدمَو# .هب سانلا قحأ :4 ٍِساَّنلَأ َلْرَأأ# -7/ .هل اًدباع هلل اًعيطم ديحوتلا
 و باتكلا لَه نم َهَمِ 0 118 .هجهنم ىللعو هنيذل اقفاوم هنوكو ةنيرذ نم هنرك ةيولوألا

 وه مهنيد نأ هللا نيبف مهنيد ىلإ نيملسملا نم ةعامج اوعد نيح دوهيلا نم ةفئاط يف تلزن :# وكي

 .هفيرحتو قحلا نع هفارحنال لالضلا نيع 37 | الفأ ةوداعب
 نبا ىلإ رركتملا هدنسب قاحسإ نبا ىور .ةيآلا ( توْجآَحُم َمِإ بْنَ َلْماتَي ) :ىلاعت هلوق [10]

 تلاقف «هدنع اوعزانتف هللا لوسر دنع دوهي رابحأو «نارجن ىراصن تعمتجا» :لاق سابع © اوت و ليدخل والا

 هللا لزنأف اًينئارصن الإ ميهاربإ ناك ام :ىراصنلا تلاقو .اًيدوهي الإ ميهاربإ ناك ام :راخخلا 6 5 :بسيو ومد

 .لئالدلا ف يقهيبلا هجرخأ .(«ةيآلا ) ا مل بتكهلأأ َلْهأَتي ١ 3 2 20 اي

 1 ا

 و الكل كلا هرتإب 9

2 

 نيمو لو كهللاو 12012 كنا ُىَدلأ اًذلهو وع َنيذإَ ميِهّرإَب سال َلْوأ كدإ 8 [1]

 4 تيقّتمْلا ىو هلل 7 ا َمُهَتِإ © «118:نارمع لآ] 0# 0
 لت هوعبتاو ةتلاطرب اوقدتسولاب وبس نيذلا جدن دسار كا 1 ")94 : ةئاحلا] أني ةَمياَطَتَدَو ( تنمو ظ

 نارمع لآ بسانف «هعرش نيعبتملا هب نينمؤملا كلو هللو هب اونمآ نيذلاو مب دمحم يبنلا اذهو «هنبد 7 ا م 5
 كنوعدي نيذلا مهبرب نيكرشملا ءالؤه نإ ب يبنلل اهيف لاقيف ةيثاجلا ةيآ اًمأو «4تسّقَسمْلا نو هَساَو » 8

 نيزواجتملا نيملاظلا نإو ءمهءا وهأ تعبتا نإ اًنيش هللا باقع نم كنع اونغي نل مهئاوهأ عابتا ىلإ . هس 0
 و لش [190]! .هيماوت بات او فئازق اداب نيقتملا انزل هتان هاا

 28 الإ سولي امو دكبواِضُي ول باتكلا لهأ نم ٌهَمِياَط تّدو ٠١ [7٠2 9 : ةرقبلا] © ارح < اراك كينمبإ دب اني ككودر ول يتكلا لهأ ني 2ك

 منيل ناوز الاسف الكا رارتارتستاي ل" حاد اع ٍدنِع ْنَم ادَسَح 9» ةرقبلا ةيآ ف .[19 : نارمع لآ] # حوُرعمم آَمَو

 04 توُرَعْتَص اَمَو مُهَسعَنأ لِ لتي امو مهل تاهبشلا ءاقلإب نينمؤملا لالضإل باتكلا لهأ ديك لوح نارمع لآ ةيآو «ةرقبلا ةيآ يف نيملسملا رفك اونمت كلذلو

 .[؟ 6 لحنلا] 4ِوأِعِرْيَعب مُهتوُلم مي لأ رادو نمو ُدَمسمْلا موب ةَلِماَك ْحَهَراَرْوأ ارمي )>:ىلاعت هلوقك وهو «ريغلا لالضإ مهدصق ىلع باقعلا اوقحتسا ثيح
 تكرس رمادا .سفنلا نع ثيدحلاب رارمتسالا سيلو تافتلالا وه بسانملاف .(نيدتعملا بحي ال هنإ) :وأ (نيفرسملا بحي ال هنإ) :لوقي ناك

 ماركإلا نم مهلامعأل باوث ايندلا يف مهل لصحي هنأ ىلع كلذ لد :# ّمَهَر م َمِهيفَوُمَم # .[101/ : نارمع لآ] 1 1

 نم هللا مهديزيو «هلمع رجأ لماع لك مهنم ىطعيف اًرفوم اًرضحم تاريخلا نم هر اريل ل سل 0

 .[158:نارمع لآ] * ريكحلا كذلَاَو تيآلاَن ككل هولَتَت َكِلَد # «[ 10:ماعنألا] َنيِلل ا وعلا مم رك طيش كنا + 0 .همركو هلضف

 (ركذ) ةملكو .ةرم نيرشعو ىدحإ (ىركذ) ةملك تدرو :تاوجلا ؟"ةركذت «ركذ ءىركذ" نيب قرفلا ام .[/”* :ةعقاولا] # َنيوَقَملِ ملل اهتم كنت 1 يل ندم #

 يف أوو ّقح هنَع ضع اإل وصحي سلا تي ادَو )# :ىلاعت هلوق يف امك :ركذتلا - أ :ناينعم اهل (ىركذ) ةملك .تارم عست (ةركذت) ةملكو 0

 هلأ ىدح يلا كيلَأ ) :ىلاعت هلوق يفامك :ميركلا نآرقلا -ب .[14 :ماعنألا] * نييظلار وقْلاعم ئَركصّيلا دعب دفان طش كيمو وَ ِثبِدَح

 ءرصم زيزع مامأ فسوي مسا ركذ -أ :ناعم ةعبرأ اهل (ركذ) ةملكو 056 :ماعنألا] 4( تكمل كرك الإ َُه نإ اَرَجَ ِهِكَع هع مكلتماكل لك د ف ٍدرَسْفَأ مَهْسَدَهِب

 كل امعَفَرَو 8: ىلاعت هلوق يف امك «ةناكملاو تيصلاو ةرهشلا -ب .[57:فسوي] # َنيِنِس َنيِيِس مضي ِنْجَسلا يف تيل هير ٌرَكِذ 0 - ةنسفأف 8 : ىلاعت هلوق يف امك

 ٠١[« 5:ءايبنألا] دك تيوخيلتصلا َىِداَبِع اَهْشِرَب َضْرَاْلا كَ دل ِر عبروا اَكَبَكَدَقَلَو » :ىلاعت لاق امك روبزلا لبق لزنم باتك -ج .[5 :حرشلا] 4( كو

 َنِمَكلكِلَع ِهوُلَتَت َكِلاَد :ىلاعت هلوق يف امك :نآرقلا - د .ملعلا مأ «ةاروتلا مأ ليجنإلا مأ وه ٌلزنم ٌباتكأ 0 ل

 .[977 :ةعقاولا] 4( َنيِوَقُملل اَعنَمو هَركدت اهنملَعَج نحن # : ىلاعت هلوق يف امك :ريكذتلا - أ :ناينعم اهل (ةركذت) ةملكو .[0/ :نارمع لآ] * ركحلا ٍدْذلَاَو تن

 مسا ٌدسي الو هردصم مسا ةيناثلاو هردصم ىلوألا نأ :(6ر ك3(: 5100 2 فراك :رثدملا] 6 َنيِضِرعَم َوركَْتلا نع مه امه : ىلاعت هلوق يف امك 2

 نكت كف 20 ت52 0 5 ةسارم ةطصمتسمإ] «ايناةطرلاوزلا كاسل عم اقسم تداج اهيقن ل5 نا هك : رالّصملا ناكم قيقدلا لاممتساالا الل

 .هلاق فيك [54 : نارمع لآ] مدا ٍلَدَمك أ َدنِع ئَسيِعَلَم نإ ١3 00 2 ف ل 1 ف ا كا رع

 يضتتقي ال هيبشتلاو ءبأ ريغب دوجولا يف هب ههيبشت دارملا :باوجلا ؟ٌّمأ نم قلخ ىسيعو ؛مأو بأ ريغ نم قلخ مدآو «ءاوهلا نم ىسيعو «بارتلا نم قلخ مدآو

 * تبرع مبرور "تلك هرم 116 نارقلا او رعد اع اولا والو كا ركل ةنآرقلا فئاظل رو .هوجولا عيمج نم ةلثامملا

 ١9[. :ةقاحلا] 7 ةّيبالك أوءرفأ مْواَه لوقيف لوَفَه #2 ٠[0 :ءارعشلا] 4( َمَوَمْلا نأ نأ حوموم كير دان ْذِإَو ع ؛.[15 :نارمع لآ] #' أَو و ست بتكلا لهآتي لق + 0 :تافاصلا]

 لاقتنالا اهب دصقي الف (لاعت) امأ يعم الا رمح 6 لابقإلل اًبلط نيعتم ٌرمأ (لبقأ) :باوجلا ؟"مؤاه ءِتئا ءَلاَعَت ءلبقأ" نيب قرفلا ام

 ل ل امك ؛مزعلاو يأرلاب ء ءيجملا دارملاو ءاوُمّلَم :اولاعت) :يرشخمزلا لاق امك دارملا لب «يقيقحلا يكرحلا
 «(نلااعقإلام] «لعفلاب هب سبلتم يسح رابدإ ةلاح يف وه نمل اًباطخ نوكت (لبقأ)و .يزاجملا يونعملا لابقإلا اهنم داري (لاعت)و .«يكرحلا يسحلا يقيقحلا لابقإلا

 :ىلاعت هلوق نم كلذ رعشتست نأ كنكميو «رابدإ ةلاح يف ناك هنأل ؛(ٌلاعت) : :هل لقي ملو 1 ١ :صصقلا] *( فَحَتاَلَو لبق + :مالسلا هيلع ىسومل ليق اذل .كلذك تسيلف

 - :يأ ٠١[ :ءارعشلا] 4“ َنيِيَِطلاموَملآ نأ :ىلاعتو هناحبس هلوقك (بهذا) ىنعمب الإ ميركلا نآرقلا يف تأت ملف (تئا) امأ ١*[. :صصقلا] 4( اًريُثَم ل
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 دعو ١



 --_ : يل و اطل ا كم سي م نيدللا ف هنولخدي امو .فيرحتلا لدمعتب كلذ نوطلخت :# كروسبلت# -ا/١

 ا تك 5 : هيف رس مس
 لا تاتش ل: 0 7" .مهوق نم مهنود مه نمو مهعابتأل اولاق .مهفارشأو مهؤاسؤر مه :ليق ةعامج :# ةَفي 8 0

 نو هَمِيِاَط تاكو و ومآ ل لخديل :4 ويملأ .بيرق تقو يف ةدرلاب مهورمأ : يَ اوكا .هلوأ :4 راه هَ
 ب ع ب ير نأ 1 مهنأل الإ فردا كحد حاملا ءالؤه كرت ام :اولوقبف « .,مهضعب نتتفيو نيم ولا ىلع كسلا

 َنِإٌلقدكَسيِد دع ل 2( دوغ 2 لَو -ا/ .هللا نيد نع دصلاو مالسإلا برح يف مهديك لوصف نم اذهو ”الطإ ىلع هيف اوعلطا

 1 14 رهط هس 0 هع مش ؤي :# َصْنَخَي # ١- 4 .مالسإلاو ىدملا :4 ِهَشَأِدَيَِلَضَفْلا نوه .اعادخ كلذ مهل اورهظأف 1 ل يزول كيا دنع 5 3 لق ن* مهريغ امأو ءاهيلع متنأ يتلا ةلملا لح نم 00 ندد اًحيحص مد اوقدصت ١ ذوقك ميو ام لنيل قيال ماىَدهاَتُلأ ١ 12 ال عاعرلاو عابتألل ءاسؤرلا لاق يأ .مهضعبل دوهيلا مالك نم اذه :4 كي عم نسل الإ اَوْمْو

 2 لكيلا وداود موتك 00ه 5

 1 ل لاومأ نم انبصأ اميف انيلع سيل :لوقت دوهيلا تناك :4 ليبين العال -
 طخسلاو مهب ةناهتسالا نع زاجم :4 مُر ظني الَوإ# : بيصن ال يأ 2 -الا/ .!جرح

 .مهرفكو مهبونذ نم 0 الو :# ٌرِهيَكَرالَو# مهيلع
 ء ةيدوبعلاو ةيهولألا وذ دوبعملا هولأملا وه بِك هللاو :هللا ةلالجلا ظفل مسا ىنعم [']

 هميم
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 ١ كر العلو هللا بملح 1 َةَرْضِبَلا فهل َقَلَح ١
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 همم 56 و ى. 5 الو ٍةَمكِيِقْلا مو
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 0 لا ولا ا 977

 ١ - 7 ع ' ع
 ا ا / بي 7 ر 1 17 1 4 )0 5 0 1 ) "/ | 1 | 1 (+١

 كأأا 1 1 - 7” 5 84 أ / ١ || 22010 م 1 / 7000 |١ 0 00 (١ #4 م 4 رب ثحس | ف مأ ]| هوا ا

 هللا مسا هر سم .لعلا تاك اصلاأو « هسا ءامسالا نادك ميمعفما ل وا

 : لب 6.2 كف 16 2 ,كلأ أ هح حجب د ( حجل اب م
 *ا ماأ 3

 بم ةاسم مب خا لحم ديبي دعا | 4 هيف

 ١ ب 1

 5 3 2 حل |[ 7 يكرس ١ انام
 ركرمللا 0 «نأس رجح مال 27 0 . هلأ و

 طم اح ً --_ و رهاو لل اب ف4هملع لالا

 7 .ءايشالا نم ءيش هيلع هيلع ىفخي الف « ليقتسملا و ء«رض احلاو ' «ىض 0 و ل افسلاو 2ِي ولعلا ملاعلابو و "لا و .تابجا نالعإلاو

 1 ءمهضعب فوت تبا 2 0 يدعو .فيصلا ص 2 لاق» :لاق سابع 1ع نأ نبا نع قاحسإ نبا ( 2 .ةيآلا 7-0 95 ب [/]

 لهي | : :مهيف هّللا لزنأف «مهنيد نع نوعجر يف - امك نو 5 3 مهلعلا مهنيد ل سبلن ى ىتح ةيشع 7-0-5 .ةودغ هباحصأو 1 مب نمؤن اولاعت

 :مهنود نم نرد مهرابحأ لوقت دوهيلا تناك» :لاق كلام 0 يدسلا نع متاح نبأ 0 جرخأو 0 1 5| هلوق كإ 1 لطلاب ل 6-5 وسلم م ا بتكلأ

 :لاق سيق: نب. تشل نأ امهريغو ناخيشلا كلل 0 ( دعيني َندَلأَذِإ م :ىلاعت هلوق ما .(هلل ده ئه ل٠ هللا لزنأف مكنيد عبت مت نمل الإ اونمؤت تالا

 بهذيف فلحي نذإ هللا لوسر اي :تلقف :كفلحا 0ك نه ءال :تلق ؟ةنيب كلأ :لاقف ل يلا نإ تنده يندحجف سرا نم لجر ٠ نيبو ينيب ناك"
 دقل هللاب فلحف قوما ف 1 ماقأ دكتور قل ىفوأ يبأ نب هلل 6 نع .يراخبلا 0 '( ليام توه هلأ هَ نورت ؟ َنِدَلأَنِإ ١ ؟ هللا لزنأف يلام

 تا دا .4 اق اَنَمَك سيو هللا ِدْهَعب َنُيْنَي َندلاَنِإ ) :ةيآلا هذه تلزنف نسال 0 هطعي مل اما ا
 ميدقت . 07١[. : ماعنألا ك1 ةرقبلا] 4 طردها وه دل ىَدَم ده تلق » عضاوملا يقابو نآرقلا يف ةديحولا 307 : نارمع لآ] 4 ِهَّللأ ىَدُه ئَدَمْلَ َنِإَّلَف ]*[ ١ م وو م 7 ©

 .ىده هل هللا ريغ نأ هيف ىعَّدُي ثيدح ضرعم يف 4 ئَدحلاَوْه هللا ىَدُه » :نأ ىلع رمألا لوأ نم اّصن تآوهذ ذإ ؛ماعنألاو ةرقبلا ةيآ يف هاضتقا ببس هل 4 هلل ىَدَه
 4 متل يت مح 2ك لهل لاو هللا كس لكيت كل :مهقدصو مهعبت نمع الإ نوضري ال اذه مهاعدم لجأ نمو ؛ىراصنلاو دوهيلا ىدهلا كلذ ىعدا ةرقبلا يفف
 ال ا ةرقبلا] © ِهَّللأ ىده إلك # : مهرس ه نإ ]11 ١ : ه فيلا

 نوع زي باحصأ هل 9: : :ماعنألا ةيآ يف كلذكو ."ىده هءارو سيل هلك ىدهلا وه هللا ىدهو" :يفسنلا لوقي . 'بلق رصق بولسألا يفف « ؛مكريغ ىده الو مكاده
 ميدقت اَّمأ .نيعضوملا يف ببسلا دوجول ةرقبلا ةيآ يف هكلسم انه ميركلا نآرقلا كلسف ,ىده مهل نأ نوعّدي باحصألاف آل : ماعنألا] 4 اََيْنَأ ىدهلا َكِ
 رم اوفي ذأ نوديري امناو ؛كلدب ورقم مه لب ؛ىدهلاب مهراشتسا ىوعد وأ «راكذإ مهتم ديب لانه موقلا نالف تأ ىَدشإف لع نارمع لآ يف ( ىلا
 ئَدَمْلا َنِإْلك © :ةميركلا ةيآلا تءاجف ءاوتوأ املثم دحأ ىتؤي نأ مهسفنأ دنع نم اًدسح هللا ىدهب مه اورثأتسيل «هيلع مه امع 4أوُنماَ تيذلا زف : ىده ىلع مه
 ثيدحلل اعوضوم هلعجو «"ماللاو فلألا' اب ىدهلا فيرعتف «نينمؤملا لالضإ نم هيلع نورداق مهنأ -اوبسح اميف- مهمهول اًنيبم اًضارتعا 4 هلأ ىَدُه

 .' ”دارفإ رصق ةر ابعلا يفف «قارغتسالا ىنعم نم "لا" يف امل ماقملل بسنألا ريبعتلا وه هللا ىَده 5 : هنأب هيلع مكحلاو
 0 ردا و هككفلا دما ميم كم لو راك رس ن كر كل 11 تو تل أم َنوُمْتكَِح ترذأا َّنإ © [77]
 ملا إزاي رق هللا مهملكي الو رخال يف ْمُهَل َقَكَح آل كلل الله اَنَمَت َنَمْيَأَو هللا دهب نورتي َنيِدَلاَنِإ ا 1107 5 : كلا | 4 2 [با58 هلو
 - يشل بونذلا ةرثكب ةرقبلا ةروس يف ركنملا ةرثكو «دشأو رثكأ اهيف دعوتلاف ءرثكأ ةرقبلا ةروس يف ركنملا .[117 : نارمع لآ] 4 ثيل ْكاَدَع َمُهْلَو مِهيِكَرالَو

 اور اع :ىلاعت هلوق يف «(نآرقلا يف ةدحاو ةرم ىلإ تأت ملف) (مؤاه) امأ اعز يرك لاق ينملكو «(تنا) ةملك نيب يبك ٌقرف اًذإ ءنيملاظلا موقلا ىلإ بهذا-
 هلداعُب ال ةمايقلا موي هنيميب هباتك ىتُْي ْنَم حرف نإف «طاشنلاو حرفلا ةلاح يف يعادلا ةباجإل تءاج (مؤاه) نأ نييوغللا صعب ركذ دقو 115 :ةقاحلا] إ هَيِبْتك
 نم مُهْنِمَو كيل | دي راقي هَ نإ نم بتكلأ له َنمَو زل 11 0] ملدا زوفلاو ةيدبألا ةداعسلا اهنأل يظن اهل سيل هرعاشم ةجهو هسفن ةفخو هطاشنو ؛حرف

 0ص -- 08 د أول لع توي دقو ل دبس يالا نانلع لالة دن 51 أب كَم املك هكلع تدم 1ك ومال اًنيدي ُهْنَمََت نإ 301 هي م مد
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 0000 / ةغالبلا رهاوج" .هداقتعا هيلع تسكعو تبلق دف .لع ال ليلخ رفاسملا نأ دقتعا نم ىلع اًدر «ِلع الإ رفاس ام :وحن «.هتبثت يذلا مكحلا مكع بطاخملا دقتعا اذإ :تلفارصق (9)

 ١5٠". / ةغالبلا رهاوج" هس ل كا

 روسلاب فيرعتلا | عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 بالكل ادار مياس نارا كا كالو لذا :يللا لصأو «نوفرحي : 4 تالا نوي 7

 برك يذلا رهو نابرلا لإ نوبوسم .ءانلع ءاكح :4 .- تر» ١4 كرا لإ | حيحصلا نع

 ةاساك-ور هنا عر هسا ىررتلا كاس لاب لااا هل السعال :دارملاو .مهرومأ حلصي يأ :سانلا <

 لو # 8٠١- .نوؤرقت :# َنوُسَرَدَن#» .ةغلابملل نوئلاو فلألا ةدايرت كررلا لإ رشف ينابرلا :ليقو "ا

 ملعلا نم هللا هانآ امدعب ؛هريغ وأ ىسيع :ىنب سيلو يأ : 4 ابر َنَرَيلاَو دكت أودت نأ كرم
 ىفيتي لك شا نود نم نودع ايارأ نا كار ةكتل | انا كن 0 2 0 ا

 رس هس حوا 2 هس

 رسولا بس 2ص م لا وو ل ذأ
 َوُلوُفيَو باتكلا تك رِوَوهاَمَو يتكلاّنِم

 يكل ادع
 بتكلْأهَلل ُهَيِتْويدَأِر سهام 7 َدوُمكَسيْمْهَد؟
 7 0 0 نو ىلا ذاك تاك بك 1 ل و

 يدهع :4 ىرَضِإ ! مُكِلَد َلَع َمَدَحَأَوا# مهيلع هللا ذخأ يذلا قاثيملاب 4 لاق ت/ ١ هنعا ونا 6 ' 00 :
 4 2 سس اسر 95 3 06 010 و ا

 .رفاكلا لظ دوجس :ليقو .فيسلا رذح :4 اهّركو#» 7 .اضرلاو لوبقلا :«(ذخألا»و . .ىقتيصوو بالكل امين هع
 ا 0 مع رولا كي مسكي 0001

 نيح ملسأف رفاكلا امأو «هنم لبقو كلذ هعفنف ًاعئاط مدا نموا 0 :ةداتق َ دانا هيفو 5 اوكي 0-0-0 اميوأ)

 لاق» :لاق سابع نبا نع «يقهيبلاو .قاحسإ نبا جرخأ 0 0 هلوق [9] 3 يكد 0 دج --

 دع هلل هللا لوسر دنع نارجن لهأ نم ىراصنلاو دوهيلا نم رابحالا تعمتجا نيح يظرقلا عفار وبأ 2 مليت لو مك 20 و

 لّزنأف هللا ذاعم :ناكقف ؟ىشنيع ىراصنلا دبعت امك كلبقت نأ دمحم اي ديرتأ :مالسإلا ىلإ مهاعدو

 .( َنوُمِل نم متن ذِإَدَعَب) :هلوق ىلإ ( ِرَسِل َناكاَم ) كلذ يف هللا
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 10 اساس حر جس عز سرج ءاعرس
 ” قرشا كلك لمد مشرفا لَ ٍِ وديا

 0 0 " مذ جملا ني مكتمأتأو أو دمك لاَ انيك ولاد“
 1 ل ا 6 1 لاق ءاهوبكترا - 00 هللا مُكَعَمأَتأ وأوُدَمأَكَلاَ اف م8
 2-2 م خيم 41 ١" 46 -ءا[١ 20 م
 اونيبيملءالؤهف .هذهع نم |مدق ام اوضقنو هرمأ يف هللا اوفلاخ مهن أب مهفصوف 4 .. 1 © يووم

 ؛هللا دهع نم ميظعلا ىلع ايندلا نم ليلقلا اورثآ مث «هباكترا نع هللا ىبن ار اا |١ تاولمسلا يفْنَم مكَسمأَملَو َتوْعَمَي هلأ ٍنِيِد َريْعفْأ 9

 امأء[ ١/5 : ةرقبلا] 4 َراَثلأ الإ م ا هلوق وهو «ديعولا ظلغأ اذه ىلع ءاجف 5 وعجل اهَرَكَِء عوضا

 هلا دَهَحي َنوُرَْتَي َندلاَنِإ > :ىلاعت لاق .ةرقبلا يفام ضعب الإ ةيآلا ردص يف ركذي ملف نارمع لآ يف 07 مو . ٠
 .ملعأ هللاو «ةرقبلا نم لقأ نارمع لآ يف دعوتلا ناكف «[ا// : نارمع لآ] 4 ََرِحَآلا ىف َحُهَل َقَلَح ل كده الد اََسَت دنس

 .ةيآلا رخآ ليلدب ؛لالحتسا نع نوكت نيملسملا باتكلا لهأ ةنايخ نألو .هناخف اًرانيد عِوأ ءاروزاع نب صاحنفو ءاهيف ةنامألا ىدأف ؛بهذلا نم ةيقوأ ي ققاقو

 نأ عم كلذ لاق فيك . [/7 : نارمع لآ] 4 تروعَجَي ِهَمِلِإَو 0 يلا توا تاومسلا ى نم لكك هلو 218] .نيملسملا ملسملا ةنايخ فالخب

 اسر كارز 6:راكسلاول ان اور 57 ىو الار تير كالا نرد (ريراع هوا املا دايت لاير ملاين ان داارملا :ناوحلا ؟ ةرفك نجلاو سنإلا رثكأ

 11 رضا 4( كل ”ركوهو َلاَتِقلا مكحتلَع بيك + 1: نع لآل 4 اهرَكَواعْوَط ضال او تاوَمَسلا فنم ملسنأ هلو حر ومب هل ٍن يو ريَعفأ إ» [86*ز

 ةقشملا نايب يف نآرقلا اهلمعتسا :هْرَكلا- ١ :باوجلا ؟"ةاركإلا -ُةْركلا -هْرَكلا" نيب قرفلا ام .[107 : ةرقبلا] 4( لَآ َنِمْدَشرلأ نيب دَم نذل ية +

 شالا ن1 ل ل 4 اهَركَاَحَوط هلوق يف «عوطلاب» «هركلا» ةلباقم كلذ ىلع ليلدلاو «طقف ةيسفنلا ةاناعملاو

 قرفلاو ««هركأ» لعفلا ردصم وه :ةاركإلا -7 .ىرخألا ناكم امهادحإ تأت نأ غاسُي الو نكمي ال مت نمو «نيتفدارتم ريغ نيتملكلا نإف اذل ؛اًعم ةيدسجلاو ةيسفنلا

 : .(لوعفم مسا)ه هّركُملا لعف «ُةٌْرَكلا»و (هرَكلا»و .(لعاف مسا)ه ل (هركلا»و «(هرَكلا»و «هاركإلا» نيب

 قرصِإ ْمكِلد لع مذ ور ب ل قيام لو تحجي 2 مث ٍةمكَحَو باتك نو مك ديك امل َنيَّيلا َىَعِسم هلا َدَحَأ ْدِإَو 2181]

 نيل ىلع ال لارا دا ا ار ااتكلا قرر سنا لع عي 1 نارمع لآ] 4 اكرر اولاَف

 رك كلا رخل 12 نا اوك كلو رشا نود نت ل داك انك اكل و مث ةوبشلاَو محلا تبتكلا ُهَلل ُهَيِتْوُي نأ رسل َناكاَم 9ث [4]

 وأ سانلا نوملعت" :يأ .فوذحم :امهلوأ ؛نينثال ىدعتيف ةددشم ماللا رسكو نيعلا حتفو ءاتلا مضب (نومُلمت) :عئرق 4 بكل َنوُمْيَمت وف :ىلاعت هلوق 4 وُ

 دل نير انا ياسا لفل نيب بس ١ اا 00 0 نم ماللا حتفو نيعلا نيكستو ءاتلا حتفب (نومَدعَت) : :ئرقو «"باتكلا نيبلاطلا

 هلوق # َنوُمِلَسُم متنأ ذ (ذإ دب رتكلاب كما اياب رأ َنيدَيلاو ةكهلْلا اوُدَِنَت نأ َمُكَرمأَي الو 98 [65] .اًملعم نوكي الو اًملاع ناسنإلا نوكي دقف «ملعتلاو ملعلا نيب عمجت

 0001 ل د مما رع 'مكرمأي نأ هل الو' : يأ «نأ رامضإ ىلع ءارلا بصنب (مكّرمأي الو) :ئرق # َمُكَرمْأَي الو 3و :ىلاعت

 .(رشب) ىلع دوعي ريمض وأ «ىلاعت هللا مسا ريمض : .ةعافو «ةادتسالا لع را اكدوا :ئرقو .اهلبق

 ([لل) :ئرق * مُكُشبَتاَءآَمَللِم :ىلاعت هلوق# ءوب َنْموْؤتل مكعم امل ٌفّؤصم لوسر مك اج رش ٍةَمُكِحَو باتكح نو مُكسُخدَكاَءآَمَل نيل قع َدَحأ و7111

 (|ل) :ئرقو .خلا ... "لوسر ءيجم مث ةمكحلاو باتكلا ضعب مكايإ يئاتيإ لجأل" :يأ «ةيردصم (ام)و ذخأب ةقلعتم رجلا مال اهنأ ىلع ميملا فيفختو ماللا رسكب

 هراتخا ام ىلع اهب مزج مث ةفوطعم يهو «مكتيتآب ةبوصنم ةيطرش (ام)و .فالحتسالا ىنعم يف قاثيملا ذخأ نأل ءمسقلل نوكت نأ لمتحيو ءادتبالا مال اهنأ ىلع حتفلاب

 .تافتلالا ىلع فلأ الب ةمومضم ءاتب (مكتينآ) :ئرقو .هسفن مظعملا ريمضب اهدعب فلألاو نونلاب (مكانيتآ) :ئرق # مُكحُْيَتاَ#9 :ىلاعت هلوق .هيوبيس
 .ءايلاب (نوغببي) :ئرق# تس روعي #9 :ىلاعت كارل ترومج وكل و اَهَرَكَعَو اَعَول ضرالاو تاومَسلا نم لسا هلو ك2 تذل ني ٌرْيَسَعأإِل

 .مهريغلو دوهيلل نوكي نأ زوجيو «دوهيلل نوكي نأ زوجيو باطخلا ىلع ءاتلاب (نوغبت) :ئرقو .دوهيلا نم مهركذ مدقت نيذلا ءالؤه يغبي هللا نيد ريغفأ ىنعملاو
 .(نوغبت) يف رم امل تافتلالا ىلع باطخلا ءاتب (نوعجرت) :ئرقو .ةيآلا يف هلبق ام ةبسانمل بيغلاب (نوعجري) :ئرق تموج ىلاعت هلوق

 ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ# وب هب َنئوؤل ْمكَمم امل ٌقّوَصُم لوسر ْمكحهآجَم ٍةَمكِحَو باعك نو مكتبنا آمل نيل قدس وعم هلل َدَحَأ ْدِإَو 7

 (رونلا) ظفل رركت :اًيناث .لجو زع هللا باتك يف ةرم (74) (نآرقلا) ظفل درو :الوأ :ةرم (3) لك درو دقو ءليزتتلاو ةمكحلاو رونلا ظافلأ عم هن هتاقتشمب نآرقلا

 .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١6( (ليزنتلا) ركذ رركت :اًعبار .لجو زع هللا باتك يف ةرم )7١( (ةمكحلا) ركذ رركت :اثلاث .لجو زع هللا باتك يف ةرم (*)
 ىنسجحلا ءامسألا 1ر7 قيرقتتا| عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ئربظلاريَسفت



 7[ مهو .طابسألاب اومسف ةمأ مهنم لجر لك دلو «مالسلا هيلع بوقعي دافحأ :4 ٍاَبْسَاْلاَوأل -4

 ١ يراسل دبل طل املا

 0 نم ل ال 5 : 5 جرخف 4 تي ا ١ 26 :..رمأل ناوعضاخيفل نركلستسف 4 ناكل كل 2
 00 رز. رن ير ترق تعول 50 9 و ع رقم ع 04 :

 1 رسب ل يوت كيلا سف مو 1 ف 4 هنو لبي 6 نلف # هيلع الإ اوتومي نأ 0 .هدابعل هللا هيضر يذلا ةرطفلا نيد نع كلذب

 7 كسلا تْبَءنَمَد )نوم ما 1 :# امك | رثامزأ رم » 94٠- .نولهمُي :# َنورظنُيإ# -88 .# َنرِسَحْلا َنِم َوَرْخَألا ىف وهو ايندلا
 09 جس و 2 2 7 و

 5 0 0 0 ا ترا دلع ىأ كك َلَبقت نأ .مهتر دعب مهرفك ىلع كيسا ذا ءاهو دكا ا را

 3 َنيرسْلَحْلأ نم ٌوَرْخِ ىفوهو هنمل بقي نلف انيد 5 ّقِإ َلاَق ٌتَوَمْلا مهَدَحأ 7 2 - ِتاَعَم سس 3 ع ترّدلل و سلو :ىلاعت لاق امك

 |١ أوَدِهَسَو منلمِيِاَدَعِب اورهك اموَههَّلَأ دهب َفِيِك 1 ١8[. :ءاسنلا] * 2 اًباَدَع مَ 0 َكِيَلوُأ دانس َْهَو تونومَي َنِدْلأ الو َنَكلأ تن
 0 م زم توه هد 20 مصر رس دللي رس دس و 2 م 5 0

 ص موقَلا ىِدَهَيِال الا ف انآ 7 هرفك ىلع تام نم دارملا :ليقو «رانلا باذع نم هسفن هب يدفيل همّدق ولو :4 دي ئَدَتفاولَوأ# -1
 0 هلاَدَصَعلم وكَعَنَأ ْمهُوَرَج كيلو © نيب 3 5 .ةبرق هنظي وأ هاري اميف ابهذ ضرألا ءلم قفنأ لف ناك ولو 0 ريخ هنم لبقي نلف

 ١ كت 7 هب تن جد ايما جا 3 «ءافورعم وفعلاب لازي الو «لزي ' يذلا وه "رافغلا ,روفغلا ىوفعلا" : . روفغلا هللا عيخأ ىنعم [480]

 0 ١ مج م 1 هتمحر ىلإ رطضم وه امك «هترفغمو هوفع ىلإ رطضم دحأ لك .ًافوصوم هدابع نع حفّصلاو نارفغلابو

 : 00 3 عمو يذلا لفل وقل هل يذلا رم 0 0 ىتأ نمل هوفعلاو ةرفغملاب دعو دقو 5--
 0 سزلا نأ 7 1206 فكك لب وك 5

 رس ءرص 7 ت0 ولا

 5 لطلا : ل مماشإ . +

 ّ ا ل ل ل ل جم 2 3م
 ١ يا م 5 ره كتللضرو ىف ىستتلا زن مرتع( نر ىلا تا سد ناقشت نر نخل وم ير دعا
 7 عيمج هل رفغ «عجرو هيلإ بات مث هسفن ىلع دبعلا فرسأ امهم هنأ هوفع لامك نمو ؛هقلخ ىلإ ناسحإلاو

 ---5-5- تت تتصاشل 1 2 0 2 وفعلاو هللا دابع ىلإ ناسحإلاو .حلاصلا لمعلاو «ناميإلاو «رافغتسالاو «ةبوتلاب هترمغم ليدل تابسألا ل دك هللا حتف دقو .اهلبق ام ٌبجت ةبوتلاو «هلبق ام بجي مالسإلا لعج ُهّنأو .هريبكو «هريغص :هِرُج

 تفز هوه دموع وتو وتيمت تيممع ىنعيم 4 نر فما ان ا ا ا وك ناكل د

 ىلعو ؛مركلاو ؛دوجلاو ءربلاو «ةمحرلاب «برلا فاصتا ىلع اهلك لدتو ءاهيناعم براقتت ءامسألا هذه «ُباهولا «فوؤرلا ءداوجلا «ميركلا هلا «ٌيحرلا نرحل

 راثآ نم هلك ءناسحإلاو معنلاو «ءلمكآلا ظحلاو «رفوألا بيصنلاب ءاهنم نينمؤملا صخو .هتمكح هيضتقت ام بسحب دوجولا عيمج اهم مع يتلا هبهاومو هتمحر ةعس
 نوكت الو «ميحرلا نم ةغلابم دشأ نمحرلاو «ةمحر لا نم ناقتشم نامسا :ميحرلاو نمحرلاو .هتمحر راثآ نم اهلك «ةرخآلاو ايندلا تاريخو .همركو «هدوجو «هتمحر

 .يئاسنلا ىور .تايآلا ( امو ُهّلَأ ىدَهَي َفِبَص ) :ىلاعت هلوق [57] .هقلخ نم ءاش نم ىلإ هتمحر لصوملا :ميحرلا «ةعساولا ةمحرلا وذ :نمحرلا .ديحوتلا لهأل الإ ةمحرلا

 تل ؟ةبوت نم يل له ب هللا لوسر ىلإ اًولسرَأ :ةموق لإ لسراف مدن مث ” «نيكرشملاب قحو دترا مث ملسأ راصنألا نم لجر ناك» :لاق سابع نبا نع «مكاحلاو «نابح نباو

 َقَحَسِإَو ليعمسإو مها لِ لِ و اني َلِْنأ امو هللا اما ًاوُلوُف ف[ (ملسأف هموق هيلإ لسرأف ( رميت ُروُصَع هلأ ف ) :هلوق ىلإ ( أوُرَدك امَوَم هلا ىدَهَي َفْيك )

 قحسإو َليِعلَمْسِإَو ميِهْربِإ لع د لق #9 «[ 11: ةرقبلا] 4 َمُهْبَز نِم وبيلا وأ آَمَو ىَسيِعَو ئسوُم قو آَمَو ٍطاَبْسَأْلاَو َبْوُهْعَيَو
 ه_- ري 2 رس ها

 ادد قي نأ < 1 لأ اَمَيلِإ َلْزنأ آَمَو 95 :ةرقبلا ةيآ يف ىلاعت هلوق .[65 : نارمع لآ] 4 َمِهَيَر نِم ١ كر دكار نور م ل ا ل ا
 ا

 ةدسف

 4 حلع ١ اًمأو 4 كإظ إي 415١ :ىلاعت ةلوقلاةماللا ةدهلا هزل ءالاعلا أك اطحتل واعي ميت زيدا لإ هيب كفا تاو ا

 هب قيلي يذلا ناكف هتمأ نود كك يبنلاب صتخم اذهو «4 لك إ» نارمع لآ ةيآ يفو ,مهيلع ةلزنم بتكلا نأل ؛ءايبنألاب صتخم اذهو «قوفلا بناجب ةصتخمف

 011 قلم ه هّنلأ َذَحَأ ْدِإَو 9 :ىلاعت هلوق يف ليلق لبق نارمع لآ يف درو نييبنلا ءاتيإ نآل ؛نارمع لآ يف "وأ" فد (4يدر ف كونت ند آَمَووم .هلمأتف © عم

 ركذ دكا هيسان نينموملل وز تسرلل ناكرسل ةوقبلا قف قمل كك لإ 4 قوأ آمر )» فذح يف :رخآ لوق .اهرركف اهركذي مل كانه امنيب ءاهرركي ملف « 4 مكحُتدَتاَ
 :اولاقف «مهداقتعا تيبثتو مهماقم ديكأت عيمجلاب مهناميإ لجسو مهلاح بسانف ؛مهريغ قرف دقو مهنم دحأ نيب نوقرفيال نينمؤملا نآل ؛ «نييبتلا ىلع لازتإلا

 يارا ا ا :هلوق نم باطخلا يدابب ىرخألا ةروسلا يف رمألا هيجوت ناك املو .4 تلا نو مو
 ٌمهَتَءاَجو» م همك: نارمع لآ] تسيب مه [ج» [85] .لسرلا نم دحأ نيب قيرفتلا نع اًماقمو الاح كي : لوسرلا
 رمألا ىنعمب يأت انه تانيبلاف :ريكذتلاب « تَتّيَيْلا مه ءاج # اّمأ ءاثنؤم لعفلا يتأي ىنعملا اذهب تعقو امنيأف تاء ءردلا لع لد تادلا تناك اذإ .4 تَسَيَبْلا
 .[8/ : نارمع لآ ١177« : ةرقبلا] 4 توُرظُم ورب راو 2ك ُتَنَحياَل ايف َنِيِلتَح » [84] .لعفلا رّكَّذي يهنلاو رمألا نم ىنعملا اذهب تانيبلا ةملك تدرو امثيحو «يهنلاو

 اليلق باذعلا مهنع عفري ال «رانلا يف نوثكام مهنأو نيرفاكلا ءازج نيبت يهو «نارمع لآو ةرقبلا نارماو اصلا د نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت
 دع 0 121 اكوا نارمع لآ] 4 فَ هج الو كد أ درا دال ار عل مص و ا

 7 مسرب سعب 2 و جرو

 ا 0 ١ ك1 كلو م نيم 7 1 ب ذر ار تملا مهءاَجِو ئح 1 ْن 5 مهنيا دعب 1

 اعل ل ناك حرك يف روب ةنجترأ ترج كايت رك متاح ل م نارمع لآ]4( َنيِعَمَجْل ساّكلأَو د َةكِيلمْلاَو
 َنيلأ نإ 214#: نارمع لآ1 4 دانا مه كيكؤأو رمت لبنت ل انك اوُداَدْرَأ مث َمِهِنَمِيِإَدَحَب َدَحَب أورفك نيا نإ 6” 1 .ثالثب ثالث سانلاو ةكئالملاو
 جاتحت يهف «توملا دعب ةبوت مهنم لبقي نلو اوهتناو اوتام موق نع ثدحتتت ةيناثلا ةيآلا 9١[. : نارمع لآ] 4“ فضلا ؛ْل مِهِدَحُأ َنِم َل لبي لَ افك مهو اونامو أورفَك
 افلا ركذي ملف مهمامأ اًحوتغم لاز ام ةبوتلا لاجمو ءاوتومي مو اورفك موق نع ثدحتت يهف لوألا آلا أ ديكوتلا ديت افلا نأل هه لبقُي نلف 6: لاقف ربكأ ديكوت ىلإ

 رركت امك «ميركلا نآرقلا يف ةرم (14) «نيطايشلا»و «ةكئالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ ## َنيِعَمْج مج ساَّنلأَو كيكه صقل مولع مُهْواَرَج َكِهلْ و8141
 كلذبو لا لا يا ناطقا طال :ميركلا نآرقلا يف ةرم (5/) (ةكئالملا» ظفل رركت :اّلوأ .ميركلا نآرقلا يف ةرم 1١( ) امهنم لك تاقتشم

 - دورو ددع ىلإ فيضأ اذإ .ميركلا نآرقلا يفةرم ٠١( ) «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركذ : اناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 صح اوزارسإا زرق ككرور نيك 01 اوغلبت نل :وأ .ىلاعت هللا باوث وأ «ةنجلا 0 011
7 

 يتال» ًالالح :4 ال ناك اَمَطلا ليك ».-97 .اهنورثؤت ا

 ا ديم ميكو ا وطي السنام اير نا :4 و رعت 0

 ناك اميف لبإلا موحل لكأب ىذأت لب :ليقو ؛مدلا اهيف نوكي يتلا ءافوجلا سل قورع يأ ؛قورعلا ان لنا ن ومو علب 1 0 0١
 0 بوقعي ليئارسإ ور مرحن امنإ :دوهيل اهلكأي الأ هسفن ىلع لعجف ٠ 7 كرقَددَص مت هك نإ [هَولتاف رول اب اوَتأَم لق هن 1 هدرا 7 0 ا ل ل تا ا أ 108-0 0 ه0 7

 نإ آَهوُلَتَاَم ٍةرْوَتلَاب اوْنأَف# :لجو زع هللا لاقف ءكلذب ةاروتلا لزنت و ؛ةاروتلا تلزن هبو .هسفن م ل 5
 .نيضرألا عيمج لبق قلخ هنإ :ليقو .هيف هللا نودبعي :4 سال َعِضْو تيب َلَوأَدِإ ا - -97 .* تريِقدنَص اد 2 لد عاب دج : 0 ١

 لاو 0و .تيبلا عضوم وه هكب :ليقو ناتغل امهو (ةكم) اذكو «مارحلا دلبلل مّلع :4 ةكَببإ#

 لاجرلا نألو .فاوطلا يف سانلا ماحدزال وأ ءهيف نوكابتي سانلا نأل ةكب يمسو :ليق ؛ةكم ولاَ 5 يي 0 ١

 ْماَمَم## تامالع :# اثني 16 41/ هيف الإ كلذ سلو« نضع يداي نبا مهيفعب ايلصي ءاسنلاو: و 5

 الف لال دوب ,ىنج ام يني ةيلهاجلا ٍ لجرلا ناك 0 كهلَحَد نموأل اهنم 4 ديه : 0 وم 0 0
 2 ل

 2 را س2 هي حرم 7

 أ نيملل هان عه هلأ نإ رفكنمَو اليديس هيل عاَطَتَسأنَم ا

 | ايتو تا دعمك ن بتكلا نامل
 لك 1 4 اكيد طعنا رت) ران 10 .هنم 0

 :4 نفك ييمادَعَب مودربإ# ٠٠١- .هدحجو جحلاب : مكن مول .ةحصلاو «ةلحارلاو دازلا :ليبسلا 0 --

 .حالسلا اولمحي نأ ناتفئاطلا تّمه ىتح ؛جرزخلاو سوألا نيب ىعس يدوهي يف كلذ لزن 1 ن نعود مِل بنِكْلاَلْهاتَيلَف () َنوُلَمَاَمَلَع ١

 يي نَمَو ١) تلزن املا :لاق ةمركع نع روصنم نب ديعس جرخأ 4 نعل َنََرثكَمَو ١) :ىلاعت هلوق 1921 هلام دس 2 1 يو ُْ
 جح نيملسملا ىلع ضرف هللا نإ :ِكَك ينلا مهل لاقف ءنوملسم نحنف .دوهيلا تلاق .ةيآلا 4 اًنيِد ِمَلَسِإْلاَرْيَع : اعط | رثما نايكي () كوم َئعِضمَ م

 مم
 د و نمو )ب هللا دنا حلا نكات ءانيلع بتكي م :اولاتفف تكلا ' (  نفك يم ان موتك وأهلا 1 < للا َّنِإَف رثك

 0 نبأ نع |ءاج يبل نباو يبايرفلا جرخأ .ةيآلا 4 أوعيِظَت نإ نماء َندلأ امتي ) :ىلاعت هلوق 00 7 094 1 ]٠١[
 « َنورفكت فِي 5 ١) تلزنف :حالسلاب ضعب ىلإ مهضعب ماقو ءاوبضغ ىتح مهنيب ام اوركذ سولج مه امنيبف ءرش مهنيب ةيلهاجلا يف جرزتملاو سوألا تناك» :لاق

 ام هظاغف نوثدحتي جرزخلاو لساوالا نم رقل ىلع ن5 ناكآو# « نسيق) ننر ساس رمألا : كاف ملسأ نب د كيز نع «خيشلا وبأو' كاكا جرخأو .اهدعب ناتيآلاو ةيآلا

 ةضوألا نم يظيق نب سوأ :نالجر بئو ىتح اورخافتو اوعزانتف «لعفف ثاعب 0 مهركيف مهنيب سلجي نأ دوهي نماةع هعم 1 قوادعلا دعب مهقلات رم ىأر

 هللا لزنأف ءاوعاطأو اوعمسف «مهنيب حلصأو مهظعو ىتح ءاجف ِي هللا لوسر كلذ غلبف لاتقل اوبث ةارتوةناتيرفلا سدس رات ير صل ف
 دلل 6 ادع دم 227 يفو «ةيآلا « َبنِكَلأ أوتو نذل نما اوعيطت نإ ا نا 0 ناك نمو «رابت -و سوأ

 وع اسَهَنوُعَبََو هب رم ْنَم هللا ليبَس نع توّدِصو » 14 : ل أرجو اوت اما نمد ليس ع شت
 يفو فو اولا فخدت لاح لمفلا ناك اذإو لاف 22 كلذ ,"واولا"و "هب" ةدايزب فارعألا يف .[87 : فارعألا] 4 اليو منك ْذِإ اورِكَْدَأَو
 4 يفك كيد د تك ل مد ]٠٠١[8 0 :لاق هنأك ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمج فارعألا

 نيك لورا هكر 116 نارمع لآ] 4 َنيِرِسح ألمح يتم أ حإَع مك وُدْوَيأوَرم هك سر ارسلت راوتكأع كر دا( اهناأض» 01٠0 نإ 2 لا
 نييتف ةيناثلا ةيآلا امأو ءنيرفاك اودتريل مهنيد يف هّبْشلا مهيلإ اوقليو ,مهولضي ليجنإلاو ةاروتلا هللا مهاتآ نمم ىراصنلاو دوهيلا نم ةعامج اوعيطي نإ مهن أ

 نسع اواتريو «قحلا قيرط نع مهولضي هنع مهنوهنيو هب مهخورمأب اعبف نيكرشملاو نيقفانملاو ىراصنلاو دوهيلا نم نيرفاكلا اوعيطي نإ مه |١ كلذك نيمؤَملل

 ةبسانم .[47 : نارمع لآ] #* ٌميِلَع وي هلأ َّنِإَف ِءَىَص نم اوف قت امو روبي اً أوقفنت يح ريل أولاَتت نأ 21471 .ققحملا كالهلاو نيبملا نارسخلاب اودوعيف «مهنيد

 هنأو ءلاملا لذب نم ناميإلا لهأ عفتني ام ةيآلا هذه تنيب «هقفني ام مظعأ مهدحأ نم لبقي نل اورفك نيذلا نأ تم ةقباسلا ةيذلا نأ : :اهتقباس ولت ةيآلا هذه عقوم

 4 جَحْلآَو ساّسلل تقوم هل لحال نع كَتوُنَحْي # + .ةلباقملا هذه نم ءانطفلا اهملع دق ةريثك بتارم نيفرطلا نيبف ءربلا ةبترم هبحصب غلبي

 :باوحلا ؟"ججلاو جخلا" نب قرفلا ام .[41/ : نا ا ل ([189 : ةرقبلا]
 تءاج امنيب «(لا)ب اًمتئاد ةفرعم م (جحلا) ةملك تءاج :ةكاو ةزم -ءاحلا رسكب -( مبا ملك ثدرؤ امني كارم قي احلا تل (عحدلا) ةعلو

 فاوطو مارحإ. نم) جحلا رئاعش ءادأ ينعت :-ءاحلا رسكب -(يِح) امنيب ءجحلا ينام ل جحلا تقو ينعت :-ءاحلا حتفب - (بَحلا) .ةفاضإلاب ةفرعُم (حّبِح) ةملك
 *( بنك انو لأ نما 111 ةرقبلا] * وتوالت َّنَح هوتي بتكلا ْمُهََِتاَ نبذل خا ]٠٠١[ .ىفطصملا اهادأ امك (رامجلل يمرو ةفرعب فوقوو

 َنِي ابي أونوأ َنلأ َكِإَرئ لأ + ,مذلا فقوم يف لاقت * بنك اونو # :باوجلا ؟4“( بدتكلا مهَسيَتاَء مو 4 َبنِكلا اوُثوأ 8. نيب قرفلا ام [د٠ :نارتع لآ
 حدملا عم تأت # بكلام ُهَتََتاَ 8 امنيب ءمذ [4 : ةنيبلا] هيلا ممن هآَجاَم دبا الإ بككلا أوثوأ لأ َقَرَمْت امو 8 ؛مذ اذه [4 5 : ءاسنلا] هه“ ةللَّصلأ َنورمَسي بتكلا
 رو ارتد دعرلا] # َكِتِلِإ لأم ومرتب بتكلا مها سلا ر# .حدم ١ ١١[ : ةرقبلا] وتوالت َّقح هولي بتكلا مهنا َنذَلا»

 يحمل روتر هان لقاك امل ١ هتاكحللا د ُ «هسفنل ريخلاو لضفتتلا دنسي نيملاعلا ٌبرف 4 تتكلامُهتِتاَء و َبكِكلأاوُثوُأ )+ نم درو ام ةرثك ىلع ميركلا
 :ىلاعت هلوق# ًاليبس هيل َعاطَتَس ِنَم تيل خِح نيالا َلَعَِنَِو 92 [917] .لوهجملل بسن اذل ؛مذ اهيفف “© بتِكْل أوتوأ + ام .لجو زع هناحبس هسفن ىلإ ءاتيإلا

 كالا كلا قار« ردضعلا لوا حلاو : ينقل قانا اهو ركن ءاعلا حج لل جَح) :ئرق # تيل حِح
 ظفل دورو ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )7١( «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ميركلا نآرقلا يف ةرم (88) حبصأ .ميركلا نآرقلا يف ةرم (14) «ناطيشلا» ظفل -
 اًَضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم )7١١( (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقدشم اَذِإ . .ةرم (5) | ةرم (0) («ةكئالملا)»

 قيرحلاو رانلا ةظفل نسم لك رركت :يددع زاجعإ # َيِرفَك ميم دعب 1 002 [١٠٠].ةرم (8)
 ةظفل ترركتو ؛ميركلا نآرقلا يف ةرم )١55( ترركت (اهتاقتشمو رانلا) ةظفل :الوأ :ميركلا نآرقلا يف ةرم )١155( اهتاقتشمو نيرفاكلا ةظفلو ءامهتاقتشمو

 ميا ا اكل هل رو اح 0 ل ا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةاعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ٠١- اكسس 2010111767 كر .عنملا معلا لصأو .هنيدب كو هباما ماس ىلعيي :# وللي معي نمو 0
 راس سل متن و 0 ه- ل آآ 7

 ٌمكيِفَو هللا ثني مُكَتلع تن فيك ١ قيح :« نر نك < ١١١ .اماضع «لبحلا يمس كلذبو .عِنَتْمُم :«مصتعملا»و «عنام :(مصاعلا»و
14١ 

 دوس ماو ا
 0 و :اهتخسن :ليقو .ةخوسنم ريغ ةمكحم ةبآ يه :ليقو .رفكي الف ركشيو .ىصعي الف عاطي نأب .هفوخ

 وار ب رد هو 2و أ أ 2 نوصي مس 0 ريل ح (س كك

 21 ا أوف وثم | نذل استي ا لاح ىلع ننوكت الو :هانعم :# َنوُمِلَسُم وع الو 17 :نباغتلا] © ْممَعطَمْسأام هلأ وم

 افريل ثنا © هوب - ريم :ليقو .هّللا ا .هللا نامأب 0 0 ١ .توملا كرا اذإ مالسإلا لاح ىوس
 2221 هدم مك 07000 افش» :# َوَرَمحاَفَس## فالتئالاو ك1 :4 أ هَّدَكَ و98 ةعامجلا :(هللا لبح»

 ١ م 0 د ءىراصنلاو دوهيلا مه :4 ْاَُرَعَت َندلك انكم الو » ٠١- .اهنم امهو ءاهقرحو اهفرط :«ةرفحلا ٍى دإ مت هللا تمعن د تا
 1 0 50 د 1 2 تايآلا يهو : 5 كوتا دراسات دما د اقرف اونوكي نأ هللا مهاهن

 . يي : م كالتك اهتز كدا 0 مه :ليقو .هناميإ دعب هللاب رفك نم مه :ليق :4يَميِإَدَعَب ُعَرعَكأ## ١١7- .قحلل ةنيبملا ةحضاولا
 0 ٍفورحملابَنورمأَيَو ري ىلإ وعدي ةَمأ حسم نكس( 5 2 نيذْلا («(اوقرفت نيذلا» مهو «ىراصنلاو دوهيلا مهنأ حجرألاو .«فاالتخا هيفو .نوقفانملا

 هلآ يد وص لا 0ر2 5 7
 3 الو توئيئنلاهْم َكِيكْوَأَو ركدشلا نعَدْوَمَسدا9 ءامهريغ نآرقلا يف سيل ٠١5[ :87 : نارمع لآ] 4 تسيل ْمُهَءَبَو ا ]٠١5[ .ةقباسلا ةيآلا مهيلإ

 5 8 4 9 1: 00 : 5 و 2 4 95

 : رخل بله ءآَجاَم لع ا ةاوقلت 710 و نكعملا اذه تعفو امتي تاء ا تاع 0 مهن َءاج إف عضاوملا يفابو

 1 اكلات 0014 ١ 6 8 امو «يسلاو رمآلا ىنعمب يأت انه تانيبلاف ةريكل اكل © تنل مه ءاَجو 9) امأ ءاثنؤم لعفلا أي

 - 0 2 .+ ميسم 0 هللا تكسَساَء كلي ٠[© 8 0 ا

3 

27 

(0 

 2 : د1 197 ل اهوُلَن هس ثني َكْيَي ا 131017 : ةركقبلا] 4تريدسرمْلا نمل َكَنِإَو َّنَحْلاب د ككَبَع 0 - دادعب 6 9-22 1 11 2 1 2م رخل ساس اس 2 2 م 2
 ش١ 505 سرس رس رسم رص 2 1 0

 0١ 0 00 تيا َكلَي ف «[ :٠١ 1 ته 4

 0 :© ترك 1م ىفَف ٌمُههوجو 8 قدصلاب ِةَذ لوسرلا اهيأ كيلع ل ع كلت نإ كايألا نين 1 ةيئاجملا]

 ل هللا نأ نيكتف نارع لإ هل[ امو ؛ نفداصلا نلس ملا موني دمحم نأ ذ هاا

 20 797097099189891: ةبآو هروجي ال يذلا لدعلا مكاحلا هنأل تاما ص اكم عسي هاو نع نسال 15 0
 نوافير تف لا ةيثاجلا

 ردق مظع ىلع ةلالد ةيآلا ىف ١ ٠١[. : نارمع لآ] # قلم طر لإ َىِده قم هلا متي نمو ثأر حف رفو ِهّللأ تي اء ْمُكَيِلَع تت متنأو نورفكت ف 1

 دقف لوسرلا امأ :ةداتق لاق 0 را ع هدوع و كف مااا الر :لالضلا ةعقاوم نع نيعزاو مهل نأو ةباحصلا

 انْيَصو 201٠ هم نارمع لآ] # مُكَيلَع هَل َتَمَع ا ا سعأو ]٠3[2 .رهدلا هجو ىلع قابف باتكلا امأو «هللا همحر ىلإ يضم

 17 ءايبنألا متاخ ىلإ مالسلا هيلع حون انديس نمز نم ةدلاخ ةيصولا ىروشلا ةيآ يف .[17 : ىروشلا] * هيف.أ أوكل 15 2 ق أ ك مسرب هي

 اذل ؛ىلوألا ةيآلا يف ةروكذملا ممألا نم ءزج يه ةيدمحملا ةمألاو ."اوقّرفت" لعفلا ءاج اذل ؛نيملسملاب ةصاخ يهف نارمع لآ ةيآ امأ "اوقرفتت" لعفلا ءاجف

 :1٠١6 نارمع لآ] 4 َنوُمَديَمأ ْيدَي نكَتلَو ل ]٠١4[ ."اوق ا ة دفن" ةريصقلا ةعيصلا ريغصلا ثدحلا ىطعأ
 مل -نكت مل -نكي م) اهتاليثمو (نكأ ل) ةملك تدرو :باوجلا ؟"كأ مل -نكأ كر ل ل ل و

 1) اهتاليثمو (كأ ل) ةملك تدروو .تارم عبرأ (نكن )و «نيرشعو ىدحإ (نكت ل)و «نيثالثو ىدحإ (نكي )و ء«تارم تس (نكأ مل) ,ةرم نيتسو نيتنثا (نكن
 ام ١- :نونلا فذح يف ببسلا :الوأ .نيترم (كن مل)و .«تارم عبس (كت )و .ءتارم ٍنامث (كي مل)و «ةدحاو ةرم (كأ /) تدروو .ةرم ةرشع ينامث (نكت مل نكي

 ا يولع ادعم ااكاا ارم هج ناك والاكل كك 115 ع رزجللط كارلا قرض اطال مورق توكل لاك قات تلت زول او هياكل دبي طخلاا كل

 (نيوكتلا يأ) (كأ) ىلع اهيف زيكرتلا ءاج ءاهتاليثمو (كأ) اهيف تدرو يتلا تايآلا -” 1١9[. : دوه] مالؤتم دبع َمَص ةيَرم ىف كت الف + :ىلاعت هلوق لثم اًرخؤم

 :ىلوألا ةلاحلا لاثم :اًيواستم اًعيزوت اهيلي ام نيبو اهنيب اعزوم زيكرتلا ناكف «اهتاليثمو (نكأ) اهيف تدرو يتلا تايآلا امأ ناتكوإلاور ةظرتلا كسم ماعلا قاكرا

 يحويو -" .فوراحمللا ةيلا لقد : ىلإ ريشي دق فدحلا نال (كن) لع ال (ةئسحلا) لع اه ريكرتلا نإَف .[ <" :ءاسنلا] #* اَهَمِعَْصُي ٌةَمَسَح كن نِإَو + :هلوق

 رمألاف .[ ٠ ؟ :نارمع لآ] ه4 رك ريا َلِإ نودي هَمأ نم نكتلو 9. هلوق : ةيناثلا ةلاحلا لاثم .هنم مهأ وه يذلا هريغ ىلإ اًعيرس فذحلا نطوم زواجتي نأ ديري عماسلا وأ ئراقلا نآب

 ةررعللا تلات تااضنا اننا .نوكي نلف الإو ةنونيكلا تثدح اذإ الإ متي نل ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ريخلا ىلإ ةوعدلا نإ ثيح ةيمهألا ةياغ يف انه ةنونيكلاب

 نبا لاق - 5 ميقا ام قالا 8ك .اهرح انا نونلا تطفو ملك درر يا د0 حس كا اا ا :يهف

 كرما نع َنْوُهََيَر ركل و و ريل َلِإ َنوْعَدي هّمأ كدي نكت و 1٠١# :] اال د دكر تلا ىرتف كف ك1 2 اعف ا تامل يف درا

 «ةيلعفلاو ةيلوقلا تادابعلا نم هرقأو عرشلا هفرع ام لك وه :فورعملا :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا فيرعت ٠١[. 5 : نارمع لآ]# سوخينفلا ْمُه َكِيَكْوأَو

 زي اذإاو ةدورصتاللا لص راج نم ني مال اذار اإاكك يقر زوز حلا :ركدملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا مكح .هعنمو عرشلا ه هركنأ ام لك وه :ركنملا .ةنطابلاو «ةرهاظلا

 نك اك لإ تذل كك 1 ) تسلب ل1 نر نأ 0 كك[ 52 رإ كل كك .نيملسملا عيمج ىلع بجو ؛يفكي نم هب مقي

 ررضلا فاخو كلذ ىلع ردقي مل اذإ :اًيناث .هتيب يف ةرسألا بر وأ هنع بوني نم وأ ناطلسلا وهو ةردقلا لهأل اذهو .دجاسملا ىلإ مههيجوتو ةالصلا تقو نيسلاجلا

 تاعك كل .عانقإلاو هيجوتلاو حصنلا دعب كلذو «هب سبلتم وه ام راكنإو .هتبطاخمو يصاعلا ةهجاومب كلذو هناسلب ريغي هنإف ديلاب ريبغتلاو راكنإلا نم عنمو
 يع نسال فال د1 كارا لا را ىلا رار

 دقو ركنملاو فورعملاب ًاملاع ناسنإلا نوكي نأ ١- ا ا مالا شا اا درر ور اسما

 - لعاف وأ فورعملل كرات لجرلا اذه نأب ملعت نأ - -7 .هللا دابع لع نوقيضيف 0 اهنونظي ةحابم رومأ نع نوهنيف «نيرويغلا انناوخإ نم ريثك عرستي

 اَذِإ .ةرم (54) اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو ءاهتافدارتمو اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت : :يددع زاجعإ # مِقَئَسُم 07-5 ّلِإ َىِدّه ْدََق لب مصَتََي نَمَو ]٠١1[

 سس سل لل

 ”روسلاي فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىن يربطلا ريسفت



 :ليقو .هللاب ناميإلاو ءركنملا نع يهنلاو ءفورعملاب مهرمأ نم ركذ امب :© ٍوَمَأَرم 0 ٠٠١-2 ودول ا ودود ووو دوك 1 روك
 0 و تاس رضاك نيه . لس يي عال

 لخديو .ممألا ريخ اهنأل ؛ مالسلا هيلع دمحم ةمأ مه :ليقو .مهنع يضرو هَ دمحم باحصأ مه 0 1 انإن 6

 ماك موا هجوتي نم لوأ مهنألو .كلذ يف فالخ ال اًيلّوأ ًالوخد اهّيبن باحصأ ةمألا هذه يف 8 8
 ا
 ل ولون .مهكرشو ل دلع ياك م ناكل :* ىذأ لإ# ١- .ينارقلا باطخلا . رم وك نع وَهْنَتَوأم

 :4 نيالا ٍلْبحَم هَل ني ليصل 1١١- .ُهَبلاط هرهظ يلوي مزهنملا نأل ؛مكنع اومزهني :4 ريل 8 ملا د 12 12 تكا
 : يأ :4 بصي وباي .ةيزج وأ دهع نم نّمؤملا نم هب نونمأي يذلا ببسلا -انهاه - «لبحلا" 5 هد ل ِآ

 مه هللا نم بضغ مهمزل يأ «قاقحتسالاو موزللا :هانعم لصأو .اولمتحا :ليقو ءاوعجر ىو نافل لح 7
 لَمَأ نيا داسفلاو حالصلا يوتسم باتكلا لهأ سيل يأ :4س أويل ١١7- .هل نوقحتسم | ترسل توزعت رهام - ناد
 ةلداع «ةمئاق» .مهنم نمآ نمو «هوخأو ةبلعثو ؛مالس نب هللا دبع مه :ليق :# ٌدَمَباَف هَّمْأ بنِكْل 0 ياليل لأَن لحاف نه ذأ مهل
 .ءاعمأو ىعِمك ءروصقم «ىنإ» :ليقو .«ينإ) :اهدحاو «ليللا تاعاس : 4 لكلا ماء .ةعيطم 2 0 ا

 .اهباوث ردقب مهتفرعمل اهتيدأت نع نيلقاثتم ريغ نوردابي :4 ِتَرريَحْلا يف توعرسو ١١- 4 ' ركب ءايبأل ا تولتفيو هللا نب اع نورك أوناك هناي
 .هيلع ءازج ريغب هللا مهعدي ال هل 5 أس ارلبت © 0 كليا وصت اميل

 يف هدنم نباو يناربطلاو «متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا « ٍبَمِكْلأ ٍلْهأ ني اوس أوُسِي وسيل :ىلاعت هلوق [ ١١71 ذهب 0 رس رس رسل ةكأ بتِكلأ 4
 ا ل مدا ا ا 0 1 اعلا | لجل كنا هللا يليا ولت ةمياق ُهَّم |لهأْن م نما

 رفكلا لهأو دوهيلا رابحأ تلاق .مالسإلا يف اوبغرو اوقدصو اونمآف مهعم دوهي نم ملسأ نمو «ديبع

 لزنأف «هريغ ىلإ اوبهذو مهئابآ نيد اوكرت ام انرايخ اوناك ولو ءانرارشأ الإ هعبتاو دمحمب نمآ ام :مهنم
 .ةيآلا « بكل لَآ نيكو وسبل رج كلذ يف هللا

 - ل تس

 3 ريآل مزيلاوتاو كرومؤب © ناجي

 . 0 ٍفوُرْعَمْلاِبك ورْمأبَو
 ء 1لتر (0ينشاني كيلو تاهل ١
 دا مِهبلَع تبر 9» «[ 1١ :ةرقبلا] 4 هلآ م 00 ل 1 0 يتناوهيعاار تسد

 اا نارمع لآ]4 َةَنْكَسَمْل ُهيلَع ٌتيِرْصَو هانم بصب وأبو الان ِلبحم هللا نم لب الإ أوصَ 0 ل ل
 انل عاف 9 : مهلوق يفه هوبلط ام كلذو «ةناهملاو راغصلاو ةلذلا لا ل :باوحلا ؟ ةرقبلا يف همدق ام نارمع لآ يف رخأ اذامل
 ةجاحلا دنع مهيلع لزني ناك يذلا ىولسلاو نملا نم ةقشم الو هيف فلكت ال امم اًضوع 4 اهواي اهو اَهََفَو ابا تنال عب كلي
 ةلذلا برض ركذ هيلع ئبنيو هب طاني نأ كلذ بسان «ناهتماو ةسخ هلصاح ام اولأس املف ؛ 4 ٌرْيَحَوه فز و ْدَأ وه ىِذْلا توليبتستأ 9 :مهل ليق اذهلو ءبعت ريغب
 0 لإ َمُكوَرْصَي نإ » : ىلاعت هلوق نارمع لآ يف مدقت املو ؛مهيلع ردقلا هب قبس يذلا هللا بضغ نم هب اوؤاب ام كلذ بقعأ مث لع ةكشلاو
 هللا تيا ترورمكي أوناك رهتأي َكِلَذ ]١١[2 ل اوزاب ام وعر راق ولو و لال ا ل 0 : كولي
 110 نارجم نأ 12204542 رك هب ك2 اع تاب ترورفكي أنك مهنا َكِلَد ا 11١ : ةرقبلا] 4 أوَصَع امك َّحْلأ ريم َنيَبلا كروُرَُتَيَ
 ءاناودعو اًملظ مهولتق لب . مهم لاقل تجرتالا كلا ردد ردالا ا( عقك كاتو 313 َمْثهَنَأِي ا :ىلاعت هلوق ليلدب دوهيلا ءامدق يف تلزن ةرقبلا ةيآ
 4.٠١ ترولتقيو هللا باي تورتكي َندَلَاَنِإ © : :ىلاعت هلوقبو «4 ٍميِلُأ ٍباَّذَعِب مهَرِشَبق 9 : ىلاعت هلوق ليلدب يك يبنلا نمز نيدوجوملا يف تلزن نارمع لآ ةيآو
 معأ نوكيل اًركنم ءاجف ؛مهنم همصع ىلاعت هللا نكلو .هومس كلذلو تاني يبنلا لتق ىلع ءاصرح اوناك مهن أل .4 ...ىذأ لإ مُكوَّرَصَي نل ) :ىلاعت هلوق ليلدبو
 عمج ةرقبلا ةيآ يف ركذ مث ؛ ,قح ريغب الإ نولتقي ال ءايبنألاو ءاًناودعو اًملظ :هلوق ىنعمب © قَح ٍرَيغب 9١ :ىلاعت هلوق نآل ركل رقم77 كاطتا ايووفلا
 25 002 : يأ «ريسكت عمج © َء آَيبنألا َنوُلْعَقَيَو ها :لاقف هتك روس نار نإ لآ 0 5 < 22001 راك ه8 :لاقف ةمالسلا
 .ةرقبلا نم دشأ نارمع لآ ةروس يف مهمذو مهلعف ىلع بيعلاو مهيلع عينشتلاف «قح

 هناحبس هللا هاطعأ اقيفر ناك اذإ هنأل ؛هيهن يفو هرمأب اًقيفر نوكي نأ يغبتي ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا - 7 .نظلاب وأ ةمهتلاب سانلا ذخأت الو ءركنملل -
 ل نأ - 5 .عفتني هنإف نسحأ يه يتلاب هتتج اذإ نكلو .كل داقني الو «مثولاب ة ةزعلا هذخأتو «رفني ابر حصنت نم ىلع تفّنع اذإ تنأف ,فنعلا ىلع يطعي ال ام ىلاعتو
 اذإ هنأل ؛!(برغصب نيتدسفملا ىربكل اًءرد ؛هنع ىهنن نأ زوجي ال هنإف .هنم مظعأ وه ام ىلإ لاز «هنع انيبن ول ركتملا اذه ناك نإف ءهنم مظعأ وه ام ىلإ ركنملا لوزي
 ىبن امع يهني نأو «هلعفي ال ناك نإو عرشلا هب رمأ مب رمأي نأ بجاولا - 6 .ىرغصلاب ىربكلا يقتن اننإف ؛ىرخألا نم ربكأ امهادحإ تناكو «ناتدسفم اندنع ضراعت
 كلذب دصقي نأ ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلل يغبني -1 .نامزالتم امهو ءرخآلا نع لصفنم بجاو مهنم دحاو لك نأل ؛هبنجتي ال ناك نإو «عرشلا هنع
 ىتح لب «لاجرلاب ةصاخ تسيل ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا ةفيظو -1 ا اا اا وطي ناو را
 .هترفغمو هتمح رب مكايإو انمعي نأ هللا لأسن ءلاجرلا قاوسأ يفو لاجرلا عماجم يف سيل «ءءاسنلا لوقح يف نكلو «ركنملا نع نيهنيو فورعملاب نرمأي نأ نهيلع ءاسنل

 رهظ دش -ا' .ةماعلا تابوقعلا عفر - .ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل نيدلاو ةديقعلا ظفحو ةعيرشلاو ةلملا ةماقإ ١- مر
 تافص نع يفاجتلا - .ةيريخلا فصو قيقحت - 1 تانعجلا | ناك ريض يبد دم .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةفيظوب مايقلا - 5 .قفانملا فنأ ماغرإو نمؤملا
 رُمآلا ١7- .مهل ةراشبلا ١١- .ةباجإلاو ءاعدلل قيفوتلا بابسأ نم ٠- .راثلا نع هب مئاقلا هللا حزحزي امث ريبك باوث هل -4 .اياطخلا تارفكم نم -/ .نيقفانملا
 .فورعملاو ريخلا لعف ىلع نواعتلا ١7- .ةبوقعلل ببس راكنإ نودب ركنملا كرتف هباذعو ىلاعت هللا باقع نع دعبلا ١١- .نيحلفملا نم ركنملا نع يهانلاو فورعملاب
 يتلا عمتجملا يف ةئيسلا رهاظملل ةلازإو رشلل ليلقت هب ٠ ١14- .مهضارعأو مهاومأو مهسفنأو مهنيد ىلع سانلا نمأيو رشلا عفدني هب ذإ هتنينأمطو عمتجملا نمأ -
 1 ال دولا و هت كل كت اا :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا كرت بقاوع نم ركن ا و د رق

 لقا نورد قاكتتا تلقا هاا رات لاا وك وا ئرق# هوُرَعَحي - أوُنَصَقَياَمَو :ىلاعت هلوق 4# ةورَمكُي نلف ريح ّنِم عَقَي وُلَصَمي امو ]١[2
 .14 َوَمَأ رْيَح محا 37 : 148 ددحسم مآ باطح ىلإ عوج لا لم باتت اور اوال :ئرقو .## بتل
 امك «نآرقلا يف ةرم (41) (هتاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ 4 َنوُدِجَسي مهو لل هنا هلأ تيا نولي ةمياك ةكأ ككل لهأ و كر وسل و8[١]
 - دجاسملا) ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب نيدلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو . :ميركلا نآرقلا يف اًضيأ ةرم (45 (ه هتاقتشمو دوحسلاو دجاسملا) ظفل درو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 أ 0



 رد. 0“ يد ومد ها ص دلما .ةلانا روكوت# َكَرَع» ديدش درب :4 د مهبر ىلإ ةبرقو ةقدص نم ؛رافكلا :ىنعي : :# ٌنوففَس ام لكم# ١-
 ا ا 22 ولا سا و 2 ريد سسرس 22 0

 6 مه دلو الو مهلاومأ مهن نأ كيرلاَذإ 5 يهو ,ةناطبلا لعج امغإ :4 كنود نم ةئاطب# ١- .لثم وهو :هكاردإ | اوُلّمآ دق موق عدز : :# روق

 109 70 ويحي مهول بحت كاكا كيلر ارا هما 04 ىلع هعالطإ يف هنم هلولحب ؛هبايث نم هنطب يِلَو امب ههبشف «لجرلا ليلخل ًالثم «ةفورعملا بوثلا ةناطب

 اساس ج2 هذآ آ ا آ9» ةناطب رافكلا ذاختا نع ىهنف ؛هبايث نم هدسج يلو ام لحم «هريغ نع هيوطي امو ءهرس

 خبر لامك ايئنأ اريحا اوله ن نومك 1

 0-0 هك 2 ا عاطتساام يأ ؛اذك نالف ىلأ ام :لاقي .لابخلا مكثروي اميف مهدهج نوعدي ال :4 كولي

 : 00 4 0 5 جاو حت يل مع مو اوبحأ : 0 .مكيلع داسفلا هيف اميف نورصقي ال :دارملاو .داسفلا «لابخلا» لصأ :45] اَيَح َّ ل يي

 ني كتأجل خررم فيولا انا 5 :# َلِماَنَأْلا كَبلَع اوُصع# ١١9- .ررضلا ةدشو ةقشملا تنعلاو «تنعلا مكثروأو متللض ام :4 ع
 5 :# َمهدِصط ١٠ .نيبلا تاذ حالصو .فالتئالا نم نوريامل : ٌليَيَمْلاَن م هبانمألا فارطا

 127 سام هس هش هس اسم ع سابا

 م وت ل 5 ةءابم)و ؛عضاوملا داختا :(«ةئوبتلا»و 4 ئى 6 0 موي اذه :ليق «لَشالَمَ ١1 .مهلئاوغ

 ظ 5 اماني )ب :ىلاعت هلوق ]١١8[ .سلجملا وهو ءدعقم عمج :# َدِعِاَمَم# .هيف تيبت يذلا اهحارم :«لبإلا

5 

20 
 حمص م 2 م ل 600 06

 34 0 هو و أ 3 تل نم لاجر ناك» :لاتف سابع نسا رع :ناككنإ شار را 0 جوعا ( دال ا اء نذل
 هت ا د 3

 1 طع أولاد وانما اَولاَق مكوُقل اَدِإَو 1 موتانا عا ا مهل ناك ال دريت 00 الاخر نولصاوب نك 5

 2 كر أوم لم ليعلم 1 « مكيود ني ٌةَئاَطِب أوُذِحَتَت ال أوُيَماَ َنيِدلا اماني و: يبلع كلا ترذخ 2 0 ج 0 1 2 ا 5

 0 ا . 000 0-0 5 :لاق ةمرحم نب روسملا نع : «ىلعي وبأو متاح 5ك نبا جرخأ 4« َتْوَدَعْدِإَو ) :ىلاعت هلوق[51١] .(«ةيآلا

 85 2 طال أتت 0 نإ نارمع لآ نم ةتامو نيرشعلا دعب أرقا :لاقف ,دحأ موي مكتصق نع ينربخأ :فرع نب نع ل10 كل

 7 00 1 را نإو ع مدا :هلوق ىلإ « لاَكتل د ا وب كأن َتَوَدع إو ) :اكضق دع

 ا يا
 تا اا زج | 0 2 هس 8 هس م

 00 0 0 نإ 0: ا 00 :هلوق ىلإ ا :لاق 0 ]

 51 مهم ١ 11 7 ل 1 هه 2 ةتامنا ل 0

 100 ِ-_- 0 7-7 - نع ناكحيشلا ج رخو . م 0 1ك ىقلأ :لاق : ( ا هم :هلوق 7 7 1 0 0 موي ناطيشلا

 :يبعشلا نع ؛متاح يبأ نباو هفنصملا ين ةيبش يبأ نبا جرخأو 4( السفن نأ مكن ِناَتَقِياَط تَّمَم دِإ) ةثراح يبو ةملس يب يف تلزن انيف :لاق هللا دبع نب رباج

 ةميزملا زك تنل ( نييوسم :هلوق ىلإ « مكي 0 نأ ْمُكيِنَكَي نأ ) هللا لزنأف «٠ ؛مهيلع قشف «نيكرشملا دمي يبراحن ا رباج نب زرك نأ ردب موي مهغلب نيملسملا نأ"

 ِراَملَأ نر ا ل اورقك سيلا نإ ١ | 1  (ناك كمر (ةكلا نيل هللا دمي ملو «نيكرشملا دمي ملف

 ناثدحتت ناتيآلا ١١7[. : نارمع لآ]4 َكوُداَك اي ْمُهراَثلاُبَصَمَأ َكِكْوأو يَ لأني مُه دلو [و نوم َمُهْنَع قت نآ ا ورفك ذا نإ > «[ ٠١ : نارمع لآ]

 مه ءالؤه نأ نيبت ىلوألا ةيآلاو «ةرخآلا يف الو ايندلا يف هللا باذع نم اًئيش مهدالوأ الو مهلاومأ مهنع عفدت نل مهنأ «هلسر اوبذكو هللا تايآب اورفك نيذلا نع

 [ ١١377 : نارمع لآ] 4 َنوُمِلظَي ْمُهَسفنَأ َنِكْنَلَو 9 [ ]١١1 .اهنم نوجرخي ال ءاهل نومزالملا رانلا باحصأ كئالوأ نأ د وتف ةيناثلا ةيآلا امأو «ةمايقلا موي رانلا بطح

 اوتام موق نع رابخإ ىرخألا روسلا يف ام نأل ؛"اوناك"' فذحب نارمع لآ عضوم يف .4 َنوُمِلظَي ْمُمسْفنَأ اوناكنكلَو !» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا
 20 ءارتشنلا 00 نارمع لآ] 4َتوُِقت مكْنِإ ل | اهلمأتف ةقيقد ةفيطل هذهو نامز لك يف برضي لثمف نارمع لآ يف ام اّمأو ءاوضرقناو
 0 :هلوقب مهبطاخي ملو «4 َنوُلقَعَت َريَّلَعَل » :ىلاعت هلوقب ةديدع تايآ يف نونمؤملا بطوخ .4 َنوُلقَعَت ْحكَلَعَل ١ عضاوملا يقابو ءامهريغ نآرقلا
 4 َنوُلَقَعَت وقح مك نإ لعج هنأكف 4 :كيود نِّم ٌةئاطب أوُذِحَتَت ال أاوُنما َنِدَلأ امك /) مهريغ نم ةناطب نينمؤملا ذاختا ةروطخ ىلع اًهيبنت نارمع لآ ةيآ يف الإ

 ف2 سلس تا ل دوصقملاو «يلولاو ودعلا هقحتسي ام نيب لصفلا

 كش ندا كت نايا [ 6 ةبوتلا] 4 ْمُهَوُسَت ٌةَئَسَح كلَبصُم نإ» 2[ : نارمع لآ] 4 َمُهْوْمَش ةَكَسَح مُكَسَسَم نإ [١؟ ١1 .هموقو نوعرفل مالسلا
 نم عون لوزن نوبقرتمو «نيملسملل ةعفنملا عاونأ نم عون يأ لوصح نم نوسجوتمو نوفوختم ةحيبقلا لاعفألاو ةميمذلا تافصلا نم مهل ام عم مهنأ ؛نيقفانملا

 51 اة تراك ارا اسيل دكر قاف لندن لاول ههرس ةسك كش نإ ١ :اهف لاق لإ رع لآ ةيآ نكلو :نيموملاب ءدلسلار هلا
 ةبوتلا ةيآ اًمأو 04 حك 52.4 ط ظفللا اذه هبسانف «غلبأ نوكيس مهررض نأل «نيراشتسمو ةناطب مهذاختا نم ريذحتلل ناك انه بيقعتلا نأل كلذو «نيقفانملا ءوست

 هم ل

 1 1 هب نِم + 01١77 : نارمع لآ] 4( رددت مُكَرَص دَقْلَو 11١ .نينمؤملل ةناطب اونوكي ل ولو ىتح نيقفانملا مومع يفف
 ذم تاج ( ت21 اك ا ال اسس 002 ا

 يف يتأي (رصنلا) - ١ :نيتملكلا نيب قرفلا .ميركلا نآرقلا يف ٌةدحاو ًةرم [1 4:حتفلا] © زوبع كرتطأ نأ عب ايو :ىلاعت هلوق يف ٍدعتم لعفك ةملكلا
 (مكوزضي) :ىرق © مكر :ىلاعت هلوق 4# يي ترتَمَسياَميهَلأ نإ اميع ْمهَدَي دك محياك ْاوُهَتكو اوروَصَم نإَوإ» ١1 1١١ - اًمصو ميركلا نآرقلا
 ةلاد ةرسكلاو نينكاسلل ءايلا تفذحف داضلا ىلإ ءايلا ةرسك تلقن مكبلغيك (مكريضي) :لصألاو «ريضي راض نم طرشلل اًباوج ءارلا مزجو داضلا رسكب
 :ىلاعت لاقو «هريضي ب هراض اذهف 6# َريَص ال 9 : ىلاعت لاق «هريضي هراضو «هرضي هرض : ناتغل امهو ةددشم ءارلا عفرو داضلا مضب (مكوٌرضي) : كرا اهيلع

 :ةلمجلاو ةردقم ءاف دعب عوفرم لعفلا نأ ىلع عفرلاو ديدشتلا ةءارقف «ةءارقلاو لامعتسالا يف ريثك ديدشتلاو هرضي هرض نم اذهف # مه هرصُي ال امو
 لصألا ذإ دري مل لم ءاًبارعإ تسيل ةمضلاو ءاّموزجم يريونلا هعبتو يربعجلا هلعجو «هللاف :يأ ءاهركشي هللا تانسحلا لعفي نم فذح ىلع طرشلا باوج

 .عابتإلل ةمض تناكو ءافرط اهخوكل هل ةيناثلا تكرحف «نانكاس ىقتلاف مزجلل تنكس مث ؛ماغدإلا حصيل داضلا لإ ىلوألا ءارلا ةمض تلقن «مكررضي

 .تارم (5) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١ :يددع زاجعإ *« ْمهِهروفَأ ْنِم ءاَضْعِبلا تدب دقه ]١1[ .نآرقلا يف ةرم (41) لك درو دقو «(هتاقتشمب دوجسلاو -

 (بصحلا) ركذ - ه ؛تارم (0) نآرقلا يف (ءاضغبلا) تركذ - 5 «تارم (4) نآرقلا يف (اهتاقتشمب ريزنخلا) ةملك تركذ- 7 ؛تارم (5) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - - 5
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 يذلا هل لوقي هلجأ ناح اذإ | يبْرملا ناك : 4 ...اَبْرلا أولت ال» - .رفظلا مهتاف : َنيِبْناَحل

 .ةفعاضم اناكمأ كعامت ناك ابرلا وه كلذف .نالعفيف كاك قلع هدير را :لاملا هيلع

 دلع لَو ينلا نأ» :سنأ نع« ءملسمو .دمحأ ىور .ةيآلا 42 سد رمل نو ك1 12 را

 اذه اولعف موق حلفي فيك :لاقف ههجو ىلع مدلا لاس ىتح ءههجو يف جو دحأ موي تي ءابر ت
 :ىلاعت هلوق [110] .ةيآلا 4 ٌةَىَس ِرَمأْلا نم كأ َىَنِل ) : هللا قرت 0 ديوهو

 اوناك» :لاق دهاجم نع يبايرفلا جرخأ 4 ٌةَفَحْسَصُم كم اًدَسسَأ اري اوك مدل اهي 0

 ا اوبماَء أ اهيأتَي ١ :تلزنف لسا يلا خا ل 1 ! ا
 سل رع اكل كلف ءاطع نع اضيأ جرخأو .14 ٌةَمَحَصُم ٌةَمَحمُ ا 1 ىضأ 5 ألح ات د 0 د

 .4 ٌةَنَحصَمُم اًمتكض امها اير ولك 5 » :تلزنف ءانع نورخؤتو مكيبرن :اولاق لجألا الا ءاج اذإف «ةيلهاجلا فو وكو ثو نو ني او ىلا وون نو ني تي عو 0
 1 7152157 515+ نار سحمسمل] « ويكمل علام دنع نال متلو ب يوم َنَملَد 5ل نئرَشُش ال َسَأ َُعَجاَم هلَعَجاَمْو ]1١7[

 ةراشبلاب ةنمؤملا ةفئاطلا صخو «ةرفاكلاو ةنمؤملا نيتفئاطلا ركذ اهمدقت نارمع لآ ةيآ ٠١[. : لافنألا] 4 ٌمِيكَح ٌرِيِزَع / كر وود ركل
 ةمعنب ريكذتلاو نانتمالا قاسم تقيس نارمع لآ ةيآو «ديقلا ركذي ملف نينمؤملاب صاخ اهيف ثيدحلاف لافنألا ةيآ اّمأ « 4 حُكَل ىَرَشب » : لاقف لاقت هللا ءانو أل انو

 4 َكَرْدَص كل َىَنَح لَ 9: :ىلاعت هلوقك ؛ .مكلجأل ىرشب كلذ هللا لعج :يأ «ةنملا يف ةدايز مهلجأل اهنأب * ئَرَشب ظ دييقت ناكف « .فعضلاو ةلقلا نيح يف رصنلا

 .ةكوشلا تاذ ريغ مهيقالت يتلا ةفئاطلا نوكت نأ رايتخا ىلعو رمألا لوأ يف ردب ىلإ جورخلا ةيهارك ىلع باتعلا قايس ةقوسم يهف لافنألا ةيآ اًمأو 1١ : حرشلا]

 اوثاغتسا نينمؤملا نلف :لافنألا ةيآ يف © -ِهب  ميدقت امأو «نيملسملا نم اوددرتي مل نملو هيبنتلل ىرشبلا تناك ذإ 24 َمُكَل ا اهب قلعي نأ نع 4 ىَرَشُب » دّرجف

 ةدشو هب مهمامتهال بولقلا ىلع هلماع عم دادمإلا ريمض مدقف «ةدجنلا بلطو فوخلا نطاوم يف هيلإ علطتم هنأو .ثيغتسملا نم قوشت كلذ يفو «ردب موي

 تايضتقم نم يعور ام اهيف يعورف ءلطي ملاهب دهعلاو ,دعب فجت مل ءامدلاو ردب ةوزغ يف تلزن اهنأ ةيآلا نم مهفي امك ءمهئاجر عضوم وهف هيلإ مهتجاح
 ول دحأ يف مهعم هعنصي نأ مهايإ اًدعاو مهعم هللا عنص امب نينمؤملل ريكذتو «ردب موي ثدح امل ةياكح ةيآلا نأل ءكلذ نم تلخف نارمع لآ ةيآ اّمأ ءلاوحألا

 مهيلع ىوقتلاو ربصلا طارتشا عم مهل هلاق :باوجلا ؟ةكئالملا هيف لزنت ملو ءدحأ موي مهل لوقي نأ حصي فيك :تلق نإف :يرشخمزلا مامإلا لوقي ءاوقتاو اوربص

 ةكئالملا لوزنب دعولا مهل مدق امنإو «تلزنل مهيلع طرش ام ىلع اومت ولو «ةكئالملا لزنت مل كلذلف «مهيبن رمأ اوفلاخ ثيح اوقتي ملو ؛مئانغلا نع اوربصي ملف

 ريع هللا َتِإ :ىلاعت هلوق اّمأو ءلصألا ىلع ريمضلا أي نأ لاحلا ىضتقاف .تضم لاح نع ةياكح ةيآلاف «هللا رصنب اوقثيو تابثلا ىلع اومزعيو «مهبولق ىوقتل

 دَّدُعوأ دّدَع ةرشك نم هريغب ال هدنع نم رصنلا نأ اًلوأ نّيبف ءاّيناث دحأ ةعقاو يف تلزن نارمع لآ ةيآ نأو ءالوأ ردب ىلتق يف تلزن لافنألا ةيآ نأ كلذف .4 مِيِكَح

 1 نر ايكو وكس :ليق هنأك .فيرعتلاب ىلوألا ىلع ةيناثلا يف لاحأو ؛هرصن قحتسي نم رصنل ةيضتقملا هتمكحو هتردقو هتزعب هللع كلذلو
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 متي يذلا بلغلاو زوفلاب رفظلا نوصخي اوناك برعلاف ؛بولطملا ىلع لوصحلا يف ةليسو ٌرسيأ وهو ةسيرفلا يف (رفاظألا بشن) وه يذلا يوغللا ىنعملا هيف
 0 نأ كَينْكَي نأ + 1 .بولطملا ىلع لوصحلل ٍةليسو ٌرسيأ رافظألا بشنو «(رافظألا بشن) نم ٌقتشم (رفظلا) نأ اوركذ نويوغللاو ءرسيو ٍةلوهسب
 ]رتل نلت ا دعرلا] 4( َضَْألا َدَم ىِذَلأَوْهَو ,[115 : ءارعشلا] 4 َنوُملعت نوسلعتاَمَي هدم كلا[ تتاو ١ 115 نارمع لآ] 4“ مكي
 وأ هوركملاب تصتخا «ناسنإلا نع ثيدحلا قايس يف تءاج نإ اهنكل «رشلاو ريخلا يف (ٌدَم) ةملك تدرو امني ءاّمئاد (ريخلا) ىلع (ٌدمأ) ةلالد ميركلا نآرقلا رصق
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 كا طزع هجر ير ني رقم لإ اًوُثباَس ظ «[15 : نارمع لآ] 4 سيتم تدع ُسَألاَو ُتومَتلا 9 رصد 1 ًأوعراسو ]١١[ ١
 لي اكترس كنة ديلا رش مث «نارمع لآ ةيآ ين ة ةرفغملا ىلإ ةعراسملاب ىلاعت هللا رمأ .[؟١ : ديدحلا] « أَوْنَماَح كى 11 تل لا
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 نم دحاو لكل نأ :اهانعم نأل 4 ٍضرألاَو اَمَسلأ ضمك ارح عجول ذيدحلا ف 52 4 0 0 ااهضْرع ٍةَّمَجَو 9» نارمع لآ يف لاقو «ةرخآلا بلط

 دك 10105 تر كسلا ]4 تا رج معن اف ند دلَخ ل 1117 : نارمع لآ] 4 َنيِِمْصْلًاَرْجَأَمَعِنَو ابيِفكَِرِلَح » [17].سابع نبال لوق وهو «ةفصلا هذهب ةنج نيعيطملا
 0 را ل :ليق هنأكف ءواولاب فطعلا بسانف ربخ دعب ربخ اهيف نارمع لآ

 نار كمل ف نيكل 16 ٠١ هدكئاجلا ك1 نارمع لآ] * يقتل ُهلَعِعَومَو ىدهو 8[. واولا فذح اهبسانف دحاو ربخو ةدحاو ةلمج ىلع ةينبمف توبكنعلا ةيآ

 .هنايبو ىلاعت هللا مالكل افصو نارمع لآ يف 4 ىَّدهَو 8# داز . 6 لا ا ةرقبلا] 4 ىَدهَو ) ظفل نودب 4 َنِقتُملَلةَظِعَوَمَو ١ عضاوملا يقابو ءامهريغ

 ىلعو ةوبنلا ىبعو .دضلاو لثملاو دلولاو ةبحاصلا نع ىلاعت هللا ةءاربو «هيزنتلاو ديحوتلا ىلع ةلادلا لئالدلا ىلع لمتشا ليجنإلا نأ :ىنعمب ةدئاملا ةيآ يف اهدازو

 .يصاعملا لعف نم ريذحتلاو ديعولا قايس يف باطخلا نأل ؛ 0 د وح

 ؟"يزاجن -يزجن" نيب قرفلا ام .[107 :ًأبس] روكا الر عَ اووف اَسب مه هتيرج كلذ 6 أ[ ١ 5 :نارمع لآ] * بركس 4 هلأ ىِرحَيَسَو + []
 .(بيثن) وأ (ىفاكن) :لوألا ا يا 5 ا ل سد :باوحلا

 2 :رطاف] * روُفَك َّلُكى ري َكَِدَك م :ىلاعت هلوقك «(بقاعن) :يناثلاو ١45[. :نارمع لآ] ه4 َنركَشلَأ ىِرَجَتَسَو # :ىلاعت هلوقك
 ىنعم الإ اهل سيلف (يزاجن) امأ .نوبقاعي نورفاكلاو (روفك) عم ةيناثلا تدروو «نوباثي نوركاشلاو «(نيركاشلا) عم ىلوألا تدرو دقف «قايسلا وه نيترملا يف

 ةريخألا ركذ يف ناكو (يزجن) ةملك دورو عم (يزاجن) ةملك تدرو اذامل 21 آبس] ه( وكلا اَلإرحلَحَو » :ىلاعت هلوق يف كلذ درو :ةبقاعملا وهو ...دحاو

 يفو (تارم 9) ةرخآلا باوث ركذ يفو («(كارن رس كلل باوث ركذ يف تءاجف :باوثلا يف امأ .باقعلاو باوثلا لاجم يف تءاج (يزجن) نأ :باوجلاو !؟ةيافك

 تناك اذل ؛ةكراشملا يضتقي سكاعم لعف در بقاعملا وأ باثملل سيل (باقعلاو باوثلا) نيتلاحلا يفو .(تارم ا/) ةرخآلا باقع ركذ يف تءاج :باقعلا

 يزارلاو يربطلا ركذ دقو ءايندلا ين ةبوقعلا لاجم يف ةدحاو ةرم تدرو دقف (يزاجن) امأ .دحاو بناج نم لعفلا لاحل بسنألاو لضفألا يه (يزجن)
 11١[. :ماعنألا] 4 اهلا ةجرج اكَةكملا هآج نم 5 فعاضي الو اهيلع ديزي الو ,مهلامعأ ىلع نيمرجملا ئفاكي ىلاعت هللا نإف «ةلعافملل تءاج اهنأ يرشخمزلاو

 ل يل ل ا را

 نيسلا لبق واو ريغب (اوعراس) :ئرق # أوْعِراَسَو 9 :ىلاعت هلوق 6# َنيِقَتْمْلِل ْتَّدِعُأ ُضَرَأْلاَو ُتومَسلَااهْصْرَح ٍةَّنَجَو ْمُكحّيَر ني ٍةَرْفْعَم لإ أَو عِراَسَو ان[ ] ١١1
 .(هللا وعيطأو) :لبق ىلاعت هلوق ىلع اًفطع كلذو «واولا تابئإب (اوعراسو) : را .مالسلاو ةقيدعلا لعقا فستق قالك رعر مطقلار فاينل لع

 ؛فعَصلاو فعُضلاك ناتغل امهو اهحتفو فاقلا مضب (حر - حرف) :ئرق * حرف 98 : 1 ا و عم :]

 درو :يددع زاجعإ[ ١55 : نارمع لآ] * لوس الإ دَمَحن اَمَو 145[8] .حرجلا ملأ مضلاب (حرّقلا)و ؛حرجلا حتفلاب (حرفلا) :ليقو «"ح رجلا" :هانعم

 تدرو - 4 «نآرقلا يف تارم (5) (جارسلا) ةملك تدرو -! «نآرقلا يف تارم (5) (سدقلا حور) ةملك تدرو ١- «نآرقلا يف تارم (5) 0 3

 -.(جارسلا»و .«سدقلا حور)و «(دمحم» ةملك نأ انل نيبتي قبس اممو .تارم (4) (اهتاقتشمب ةعيرشلا) ةملك تدرو -46 «تارم (5) (توكلملا) ةملك

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 2+ 00009 < »ا ا < < + < + 7 لا
 ا 1 1 ا ل 4

 نيح دحأ موي 2 14 .كالهإلاب اكل لصأتسي :ىنعملاو «هؤانفو هناصقن 1[ 1 يرنكلاَق حيو أثمان همأَس حيل

 الكي دمحم نإ :4... ٌلوُسَر اَلِإدَمَحَماَمَو 9# -4 .مهنع متددصف لاجرلا يدبأ يف فويسلاو «لاتقلا 49 أورد َنِداهَدأَمَلَوَدَضصبْلا اول دي نأ بَ 8
 تلاسرار 0 ل رس ةئاشك لوم 1 نيكولاي مُحَدَملو ( رضي 1
 ليف شرا تاك اك كر لوفر ؛كلذ يف اطرش مكرهظأ نيب هؤاقبو لوسرلا ةايح تسيلو 0 2557 او هوي رذكك وقد لَم

 يدلك نص محور نر الاكل تتم ارسم هيركأل لارا كلا هناسيسم سلك عم لالا ريق كارلا أ 1 يفر تات نواز وني تك ا
 هلوق لزنيو هيبن هللا مصعي نأ لبق اذه :لبقو !دمحم لتق دق :لئاقلا لوق اوعمس نيح اولشف نيذلا 7 2 0 م ابن 1

 يأ :4 ِهْيَبقَع َلَع َبَمَي نمو :ىلاعت لاق اذهلو 1717 :ةدئاملا14 نانو كدْمِصَتَي ةئاّوإل :ىلاعت رضي نلف ويسقع لع بلقسي نمو م ميلقنا ©
 امأ .هسفن رضي امنإو ءررضلا نم :# اَنِتَس هَل َّمْصَينََد# مالسإلا نع هدادتراب وأ «لاتقلا نع هرابدإب 5 َداَكاَمَر ع) َيِرِحَسلاَ اهغيسواتكلأ 8
 ءالؤهب ةيآالا تقترا دقو :© َيركدّشلا هلأ ىِرَجَيَسَو# مهيف ىلاعت لاق دقف «نولتاقملا نورباصلا 3 2 هللا ِن داي تلوم 5 فَ! 5

 ىلع مهبر مهركشو «مهنيد ىلع مهتابثل ءركشلا ماقم ىلإ ربصلا ةجرد نم ماركلا ءالجألا ةباحصلا 0 و قوت ة رجالا ب آت درت نو تس ونا دلو
 :ةيآلا هذه هريسفت يف لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع هدنسب - هريغو - يربطلا جرخأو .مهّيبن ةاجن دل | 12م لَكََيدَي نك َديِكّت 3 ىربتسر نب

 يضر نيركاشلا ريمأ ركب وبأ :لوقي يلع ناكف .هباحصأو ركب وبأ مهنيد ىلع نوتباثلا :نوركاشلا. 1 1 ا ووئ ريم يَساَ ا

 رخأتي الو هلجأ ىلع مدقتي ال يذلا تقؤملا :لجؤملا :4 اَّجَوُم ابتك» ١45- .نيعجأ مهنع هللا و 5 - م
 :«يتؤت» امس سل 40 را ل ل 19 دبس 0
 ووائل تاب نسَوإ) هلمعب ةرخآلا يف هل بيصن ال مث هتايح يف : انمإ» هل مق ام 37 01 تار هعر جاف نارا ةرارلام نأ 1
 :«(نوّبَرلا» ليقو .ةريثك تاعامج :4 َنوُيَتِرل .مكو :4 نيكو ا ١- 47 .ايندلا يف هقزر عم :« بنو 43 هنأ مهنا اني رع وَمْلأَك عارض اََماَدَ /

 :# نيون - ١417 .اوزجعو مهودعل اوعّشخت :4 ًاوُنَمَو# .ةالولاو ةداقلا :(نوينابرلا"و .عابتألا ف © هياط يوك باع ظ

 اهو زال ننال ه1 14/ .رابكلا اياطخلا يه :ليق اتالم ضررا 901
 "رس سعي وس عي رس سعي حج

 اهنا ونيل ينل هيا هينا

 -- لا ع 7007 4

 : يبأ نبا جرخأ . .ةيآلا ' توُرظنَل منأو هومَسي ار َدَقَف > ةوقلت نأ لبق مت و 1 1 7 1 ! 2 مك نم الاج 06 من و هوَقْلَت نأ

 ؛ارمقلا قاحم»و ءناصقنلا :«قحملا» لصأ :* تيرفتكلا َقحْميَو# «ريتخي :* َصِخَملَو## -1
5 

 #يجه 

 مهدهل 0 ثلا هم ِ بنو نيكرشلا هيف لئقن رد ويك 6 10

 كا 0 2 22 0 ٌدّمحن امو )ل : 0 عت ٠ وق[ 541 .ةيآلا 1 زء هل

 510 تير الإ دمع لتق لوقي أ عمس ال :تلقف دمحم لق :لوقت دوهي تعمس ف لبجلا ا

 كلا نان رس ريبزلا مرع «هي وهار زها جدأ تالا 2 2 ُّ دن ادي كيل لأ [4١ ] :ىلاعت هلوقا .ةيآلا 4 0 < دمحم 27 0 «نوعجارت

 3 رمألا نم انل ناك ول :, هي ال ينإ هللاوف .هردص يف هنقذ ض3 كلا وتلا انيلع لس و «فوخلا انيلع 0

 1 ا درا هع اك 2 6 31006 سم يلع َل نأ يت + كلذ ىف هللا لزنأف ءاهتظفحف ءانهاه

 1 نار حلا 1 م كر نقلا يق ِ 00 1 ردبا] 4 اح ل لكن كير انكر ةككملا ١ ارك 1 كا 01
 90 ا يال ةرقبلا فاتاطخلا ١[. : ةبوتلا] 4 أوُدَهَج َنِدَلَأُدَن اد ا 1 2
 .مهنطاوب مه رهاوظ ةقباطمب الإ مهناميإ لمكيال وأب مهل مالعإو ءةكم حتف دهاش نمم نينمؤملل ةبوتلا يفو «ربصلاو داهجحلا ركذ اهيف صخو هلل ليبس يف مهباصأ

 2 يو كرا هنأ كسل نيد نب هنود ماّيأْلا َكْلَتَو ْكْلَفَم ل هْذْفَم حرم َمْوَمْلا سم ْدَقَف حر 0 :

 :لاق مث ,مال نودب فطع "ذختي" :ىلاعت لاق مث «ليلعتلا مال يه "ملعيل" يف ماللا 14١[. : نرد لال 4 توكل هلأ صِحَمْملَو (ئ:) نمل
 ةيآلا يف لاعفآلا انضرعتسا اذإو ءاذيكوت لقأ فذح امو ديكوتلل ركذلا :باوجلا ؟ اذامل «ماللا ركذ نودب فطع ' 'قحمي" :لاق مث ءماللا ركذو فطع ' 0

 عيمجل ماع رمأ وه اَذإ .صخش لكل ءازجلا هنم ققحتي اًملع صخش لك نم كلذ ديري ىلاعت هللا "ملعيلو" ؟فذحلاو ديكوتلا نم ةدحاو ةجردب اهلك يه له
 لوألا لعفلا عاستا ةجردب سيل لعفلا اذهف «ءادهش نينمؤملا لك ذختي ال "ذختي" .دارفألا نم درف لكل قلطم تباث رمأ وهف ءاونمآ نيذلا ريغ نمو اونمآ نيذلا

 ركذت امدنع ,نادوجوم ناميإلاو رفكلاف هامات اًقحم نيرفاكلا لك قحمي مل "قحمي" .ءازجلا هب قلعتي اذهو درف لكب قلعتم " صحميل" :درف لكب اقلعتم سيل رهو

 01 نارمع لآ] 4 اهتم ا 6 0 57 نرَمَو ]١45[2 .كلذ سكع فذحلاو «دارفآألا نم درف لك نوكي داوضصفملاو ؟ةاومعلا ترا لا

 نع ثدحت امدنع هنأ :باوجلا ؟يضاملاب # َدارَأ نّسَو 8و ؛عراضملاب # َدِرُيَنَمَو )© :نيب قرفلا ام ١4[ : ءارسإلا] اهيعس ا حسو 010
 اَذإ وهف «باوثلا ديرت هلعفت لمع لك كاّمئاد رركتت باوثلا ةدارإ نأل 1١46 : نارمع لآ] ه4( رجلا بات ْدِرُي نَمَو اهني -و هتْؤُن اند باَوَق دري َمَو # :لاق ايندلا

 نأل يضاملا لعفلاب ءاجو ةرخآلا ركذ دقف ١14[« : ءارسإلا] #* اَهَيْعَس اه َْسَو َةَرْخَآْلا دارأ ْنَمَو © :ىلاعت هلوق امأ :عراضملاب هب ءاج رركتملا ءيشلاو رركتي
 ةزمه اهدعب فاكلا دعب ةدودمم فلأب (نئاك) :ئرق نآرقلا يف عقو ثيح : نّيأكَو 9 :ىلاعت هلوق 4 ديِدِك َنوُيَبر دُدَعَم َلَحَْف يب نمي نيك 35[ ١ 5] .ةدحاو ةرخآلا

 ةملأكل تياصتسور ىلا مك يرحمو ايلا يحتمل نراك يال تا اكلات سالت اولا نارا را ااا رك كلور و را (نّيأك) :ئرقو .ةروسكم

 46 .دعم َلَمْلفإ# :ىلاعت هلوق .تعقو ثيح :يأ ىلع فقوي امك نون ريغب اهيلع فقوي نأ :سايقلا ناكو «نونلاب اهيلع فقوف «ةيلصأ اًنون نيونتلا لعجو «ةدحاو
 لولا ااا :امهدحأ :نيهجو كلذ ىلع لمتحيو «لوعفملل اينبم فلأ الب ءاتلا رسكو فاقلا مضب (لق) :ئرق

 نزوب امهنيب فلأو ءاتلاو فاقلا حتفب (لتاق) : :مكرفو كرر ' ىلإ دنسم لعفلاو ءاًضيأ يبنلل ةفص هدعب امو لتق نأ :يناثلاو . َلِقْه َوَأ َتاَم نْبِإَمَأ» :ىلاعت هلوق

 :4 َنوُيَيِررهعم #1 نوكيو - مالسلا هيلع - يبنلا ىلإ لعفلا دنسي نأ :امهدحأ نال
 نوكيف «يبنلا نود لاتقلاب مهنع ربخأف يبنلا نود «نويبرلا) ىلإ لعفلا دنسأ دق نوكي نأ :يناثلاو ."يبنلل ةفص ةلمجلاو" فرظلاب (نويبر) عفرتو ءاربخو ءادتبا

 ملا أرق رخام هس لك تركت نرش ترزاملا د13 3311و تا

  روسلاب فيرعتلا| عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةاعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ
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 ناك ول :دُحأ رمأ يف اولاق نيذلا نوقفانملا :ليقو ءبرعلا وكرشم مه :4اوُرْمَك تِرَلال -4 :<
 ميركل تلك كلاب 00 ل ا ل نينمؤملل اولاقو «مزهي ل اًيبن دمحم

 .مكرصانو مكيلو :# َْمكَلَوَم# ١65١- .مهتعاط نع نينمؤملا ىلاعت هللا ىهن «رفاك لك يف ةمايقلا

 كفو 0 :# مُهَنوُسَحَت دو دحأ موي : هدو هللا مكحُودَص ْدَفَلَو ## -1

 يتلا مهدعاقم ةامّرلا كرت ىتح نيكرشملا ىلع ةميزهلا تناك « را لتقلا :«سحلا»

 1 يكاد اس اطلس 01 يردك مثصدبو مهم دوملسشما يف 0 0 ا م ول 0
 0 | هل عكحقدصدكلو 29 < 3 0 5 1 .«ميتب» ا سد م :4 را ب تير ةكسعلاو ليا

 0 مر ير 2 ىر را :© تودجصت# -197 .مكبنذب مكلصاتسي ملف ؛مكمدن نم ملع امل :4 ْمُكصِنَعاَصَع دَتَلَو
 |١' َمْتلِشْفاَدِإ ىَوَح ءوِيْدِبِمُهَتوُسْحَت ذِمَدَعَه ١ ؛نيعلاو ءاتلا حتفبو .اهطباهمو ضرألا ىوتسم يف بره او ريسلا :ىنعمب ا رسكو «ءاتلا مضب-
 0 ديس و يسم 3 هيلإ نوتفتلت الو ءدحأ ىلع نوجرعت ال :4 وَلَا فرشلاو لبجلا يف دوعصلا نم
 0 مكبنوَواي ٌداُدِِر نَّممكنمَب م ا :4 َمُكسَرْخَأ فل مكب فتهي :# مكحوعدي# دلي دمع :# ل1 تكاوسر 69

 ةيقيرجت تنك ارمقلاث ب 0 .هللا دابع يلإ | هللا دابع يلإ لا يل ا ل رخؤم : 2

 | نيمو لعل سس ودئأَوم م 1 ؛ةميزهلاو لتقلا نم مهلان امب :# ٌرَمباَمَع# مالسلا هيلع هنع مكرارفب مكازج :4 كبت

 ل للا تشاو نسبا لح موال هيلع دلتا نم تيل ناكل انا عدلا رو سيقع

 تس #

0 7 0 

 ص هب صرخ رس لو ل ذي ؟١ < ءد وس

 9 يروا 6
 001 127 مج حج صو جرا ا رص ياو رح حب

 0 0 ل د

 / عم 5 0 راس تيك اص اَنَكِلَع َعِرْفأ بر أولاَه /ا)[407١] .ملألاو لتقلا نم مكباصأ امب لكما ةمينغلا
 0 سوا 700000 ل 92 هي انقاَرَسإَو ايون اَنل رفع اير أوُلاَق آف «[7 5١ : ةرقبلا] 4 سيزيكلا روما لع ارتساو كما

 و امها .: ملا ةيآ يف مهءاعداوأدب .[1 417 : نارمع لآ] 4َيِرفَكُل 6 علا
 ا م ٠ ربح هل 1و طبتم 5 :هلبق اولاق دقو ءيقيقحلا رصنلا ببس اذه 0 ا 37

 0177797915915918901-- ا هن كه رأ انو ةرقبلا] 4 َنِريدسَصلأ عم هلو هللا ندب ريك ةكو كلَ ابي وكف 0 0 7-0-0-0 "ب 00 2

 هيف ددحي 10[: نارمع لآ] 4 يدك َنوُيَير ههعم َلَْنَف يب نم نيكو 9» :ىلاعت هللا هبرض لثم يف 4 اَنرْمَأ و اَنكاَرَسِإَو اًيونْد انل رفع ابر 9 : :نارمع لآ ةيآ يف مهءاعد

 كمين 5 فحل رلاثب ام نأوأ هنن رولا لوم ف رة

 تبذدلا اهياتي 01٠٠١» : نارمع لآ] 4 َيِرفَك ممَدَعَب وري بتكلا وأ سلات ار وعم نإ أثمان اهماكي» ١ 1 .بنذب الإلزناممهب ل

 دوهيلا نم ةعامج اوعيطي نإ مهنأ نينمؤملل نيبت ىلوألا ةيآلا ١59[. : نارمع لآ] 4 َنِبِرِسَح اوُيلَقن أوُيلَقْنَتَف ْمكَينَمَعَأ لع مك 0 ذأ و ثستك كسر اوشيلم نأ 1

 نيرفاكلا اوعيطي نإ مهنأ كلذك نينمؤملل حضوتف ةيناثلاةيآلا اأو «نيرفاك اودتريل مهتيد يف هلا مهيلإ را مضاد از لا عال دارا

 نيبملا نارسخلاب اودوعيف مس اودتريو ءقحلا قيرط نع مهولضي «هنع مهنوهنيو هب ورعان اميف نيكرشملاو نيقفانملاو ىراصنلاو دوهيلا نم
 آمي أوُحَيْفَت الو ْكَتاَناَم َلَع اَوَسْأَتالَْيكَِل 8 «[167 : نارمع لآ] 4 ْمُكَبصَأ آَماَلَو مُكَتاَهاَم َلَع انَّرْحَت الْيَكِ اليكِ ]٠5 .ققحملا كالهلاو
 ام ىلع اونزحي ال يكل ءاهب مهل ثدح امو اهيف نيملسملا لاحو دحأ ةوزغ نع ثدحتت نارمع لآ ةيآ .[71“ : ديدحلا] 4 روض لاَ لك بحب : لدّرأَو ْمْكَداَ
 ةبيصم نم باصأ ام هنأ اهلبق ءاج دقف ديدحلا ةيآ امأ .ءيش اهنم هيلع ىفخي ال ؛ 12أ006 0 00010093

 رطب حرف مكانة امب اوحرفت الو ءايندلا نم مكتاف ام ىلع اونزحت ال يكل ءريسي للعت هللا ىلع كلذ نإ «ةقيلخلا قَلخَت نأ لبق نم ظوفحملا حوللا يف ةبوتكم يهوالإ

 مكرح أف َمُكوُعَدَي لوس لاو رحأ لع ْوَلَصالَو صوُدِحَض د # 1107 .هريغ ىلع هب روخف ايندلا نم وأ امب ربكتم لك بحي ال هللاو ءرشأو

 َلاَم ذإ جوف بت وِيلَع ُلئأَو # ل «[ ١7 0 هلو مكبس مال أ وَركَتاَفاَم لع اَونَرْحَت اليكِل ْمَحَب + امسكت
 ١/[. :سنوي] أ نورت الو َلإأوضقأ َرث هع كَ ع رم كيا رش مكءاكرشَو كن ءأأَوعحأَو تلكَ هَل 1م وها تكي ىركلتو ىباَتَم يع 20160 مزق هم
 مسا ىهف :(ةّمغلا) امأ .درحتملا ودصملاو م 0 0 .ةدحاو ةرم (ةّمَع) ةملك تدرو امنيب :تارم تس (مَع) ةملك تدرو يا اس ةّمغ مَع" نيب قرفلا ام

 ل لكلا وس لك ينك ب كلذت ةمركلا :ةمكلاو ُةّمْعلاو «ٌمتغاف :ةّمغ «مغلا :يرهوجلا لاقو .هرتس اذإ :همغ نم «ةرتسلا :ةمغلا :يرشخمزلا لاق .ردصملا

 (تاذلا مسا) ةمغلا نإف اذهبو ؛مهيطغيو مهرتسي يذلا رتاسلاب انه (رمألا) هّبش ١[. ولا ةَّمْغ ْركَيلَع حكَرمَأ نكي ال َرُث + :ىلاعت هلوق لمأتو .صاخ قايس
 اكل مهما كلش ويلي لاس هللأِب اوُكَرَضأ آمي بع 1 را 011 مرد د صملا) ركل ك5 كا تلك
 نسل نيك1 كك رلا) : ئرد .نيعلا مضب (بعرلا) :خئرق اًركتم وأ اًثرعم ناك ءاوس نآرقلا يف عقو ثيح « بصير نما تيرا وتم ودم سنن
 )١65( اهتاقتشمو نيرفاكلا ةظفل عم اهتاقتشمو قيرحلاو رانلا ةظففل نم لك رركت : :يددع زاجعإ *# جيلا ارزصك رد بوف ناك 01 .ناتغل امهو
 عومجمو ؛ميركلا نآرقلا يف تارم (9) (تاقتشمو قيرحلا) ةظفل ترركتو ؛ميركل نآرقلا يف ةرم (180) تركت (اهتافتشمو راثل) ةظفل :الوأ .ميركلا نآرقلا يف ةرم

 :يددع زاجعإ 4 بصيرا اوُرَمك لا ٍبْوُلُق ف تلمس م 115 1] . ركل اناني ةؤزمب 01701503101٠ قناع كاكا اول تر :اًيناث :ةرم )١155( كلذ
 رك د7 ؟ «تارم (0) ميركلا نآرقلا يف (اهتاقششمب زيزنخلا)|ةملك تركذ- " «تارم (5) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - ” «تارم (0) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١

 يف (دسحلا) ركذ -/ « تارم (45) ميركلا نآرقلا يف (ليكنتلا) ركذ -5 «تارم (4) ميركلا نآرقلا يف (بصحلا) ركذ - 0 ؛تارم (5) ميركلا نآرقلا يف (ءاضغبلا)

 ركذ ددع ىواستي كلذبو ا ل نر ارا ال 94 «تارم (5) ميركلا نآرقلا يف (بعرلا) ركذ -/ «تارم (0) ميركلا نارقلا
 .ميركلا نآرقلا يف تارم (0) لك درو دقو ءابتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكدتلا)و يحلو (ءاضتا 1105 ارا ا ال
 نآرقلا يف (ايندلا) ةملك تدرو «ةرم )١١5( ةرخآلاو ايندلا نم لك رركت :يددع زاجعإ #* هرِخآلا ُدِيِرُي نم مُكنِصَو اكيد ُدِيِرُي نم مكحنو #1155]

 ةملك تدروو .ميركلا نآرقلا يف اًحضوم )5٠( يف اهدحو (ايندلا) ةملك تدروو «ةرم )١١5( يب 2 يس و ب
 يول نقلا ىاكيظوت (101]يف ةممتخمم ةرخآلاواينلا ةنلك تدرور < ركنا والا يف تسد روز 0100: و اهااحو نبأ 3 رحل

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم لئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 نيقيلا لهأ ىلع ساعنلا لزنأ :ساعنلا :-انهاه- يهو ءءاوس نمألاو ةنّمألا :4 َدَسأ» :١١- زوز.” طكو#

 .نوقفانملا مه :«ىرخألا ةفئاطلاو» :* جستن ّىتَمَهَأ دم ٌةَميآَطَو9 مغلا نم اوحارتساف «ناميإلاو 9 ْ اس 0 ا اس

 هنأو «لطاب 46 يبنلا رمأ نأ مهنظ وهو ؛كرشلا لهأ نظ :4 هيه َنظإ# .مهسفنا الإ ّمَه مه سيل دل ريم وْ أني شا تَعَمأدََدِبَطَر يي
 يأ .دجحلا هانعم ماهفتسالا اذه :4 نِم ِرَمَدَلَا َنِم اَنَل لّه# .نيدلا نم هيلإ اعد ام متي الو ءرصني ال 2. 5

 .نيهركم انجرخ يأ ؛.جورخلا وه :ليقو .ودعلا 3 ردع وهو ءرمأألا نم ءيش انل ام
 نم نينمؤملا رودص يف ام نحتميل :# ٌمُكِروُدَص ىفاَم هَل َلَتَنَيِلَول مهعراصم :4 ءيعجاَصم»#

 هل اهصلخيو .ناطيشلا سواسو نم اهرهطيو «مهبولق يفام صحمّيلو ا صالخإلا 3 2
 :هانعمف ءلجو زع هيلإ ًافاضم ناك نإو هنإف ««هللا يلتبيلو هللا ملعيل» وحن نم ءاج ام لكو .هناحبس 3| ؟22>

 نم مترو يف يذلا ربتخيل :ىنعملاو «نيقفانملل باطخلا :ليقو .هتعاط لهأو هئايلوأل هراهظإ 1

 نم 4 أَلَوتَنيِداَنإ ل -100 .نونمؤملا مكزيميف ؛مكقافن نم نينمؤملل رهظي امب مكزيميف ؛كشلا "4 ظ نإ 0
 ْهَلََأسأ امتإ» دحأ موي نيكرشملا اولوت نيذلا مه :ليقو .دحأ موي اومزهنا نيذلا مهو ءهرهظ ىّلو لا ديني جد تعوم اعمل 2 /
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 مهرس صا ريا سك رص

 يأ .مهل تمدقت بونذب :* اوك 2 را زلا ىلإ مهاعد امنإ يأ 4 ُنطمَّسلا ان هع هَ همام 3 0

 وأ ةراجتلل اودعبأو اهيف اورفاس يأ را اوفرصت :4 ِضَرَأْلا يف أوُبَرَص# ١157- .وزغل اوجرخ
 ١ ادي هنوخإلاوثاكوأرفكن داع اوتاكو ماء |١

5 

 وأ للا لبس يف َمُسْأَيف نيل 9 /١١1- .ةازغ يف ممدالب اخ :4 ىّرخ اونكٌرأ# .اه 2 7 70 م ري
 59 5-9 ١ نم نيجر رغعاوا و ع 2 هه

 هللا ةرفغم ىلإ نوريصي مهنإف هللا ليبس يف اولتق وأ اوتام نإ مهنأل .نينمؤملل باطخ 0 ا 5 0 و 22 27 00 0-0 |١١" دلل اموأاَماَماَننعأو اول رش ناكْوأٍض را اق اويَرص ل

 .داهجلا نم عنمي يذلا ايندلا ماطح نم نرقفانملا عمجي امث ريخ كلذو .هتمحر و و د تيك يأوي كي هال عجيل اولي ١
 ص دس لاس نسا ع 2 مر

 .ًافورعم وفعلاب لازي الو ءلزي مل يذلا وه' 'رافغلا «روفغلا وفعلا" :روفغلا هللا مسا ىنعم ]11١5[ مايهم : 20 ددِصب َنوُلمَصتاَمي هاو ١

 هتمحر ىلإ رطضم وه امك «هترفغمو هوفع ىلإ رطضم دحأ لك .ًافوصوم هدابع نع حفّصلاو نارفغلابو + 20 توهم مومن يهيم شم |
 ام عسو يذلا لماشلا وفعلا هل يذلا وه وفعلا .اهمابسأب ىتأ نمل «وفعلاو ةرفغملاب دعو دقو .همركو ل 0090-29-08 ١ 0 ف

 هدابع نع ةبوتلا لبقي هناحبس وهف «؛ةحلاصلا لامعألاو «ناميإلاو «ةبوتلاو ,رافختسالا نم مهنع وفعلا ببسي امل اون اذإ امس الو نيرا || نم هدابع نم ردصب

 .هقلخ ىلإ ناسحاإلاو يدعم 2 يعّسلا نم :هوفع اهب نولاني يتلا كاتيا ليصحت يف اوعسي نأ هدابع نم بحيو وفعلا تب بحي ٌوفع وه دو «تائيسلا نع. ا وفعيو

 .اهلبق ام ٌّبجت ةبوتلاو «هلبق ام بجي مالسإلا لعج ُهَّنَأو «هريبكو «هريغص :هِمْرَج عيمج هل رفغ ءعجرو هيلإ بات مث : هسفن ىلع دبعلا فرسأ امهم هنأ هوفع لامك ا و

 نسحو «هللا لضف يف عمطلا ةوقو ؛مهنع وفعلاو ءهللا ذاع قل ناسحتإلا و" حلاصلا لماع قاعتإلا ,رافغتسالاو «ةبوتلاب هت هترفغم ليثل باب ألا كي 3 هللا مح

 ةاركككو داو نم اك اجلا ةرهاظلا معلا لح ل يذلا وه ميلحلا :ميلحلا هللا مسا ىنعم ]١155[ . .ترفغمل يقم هل هلعج امم كلا و

 نايصعلاو ءقوسفلاو رفكلا لهأ عسو يدل الا كلا كيلا اوبيني يك مهلهميو ءاوبوتي يك مهبتعتسيو .مهغايصعب نيص اعلا ةلباقم ن
 كاكا فك رنعلا نك اهيلع اهراثآ بنوت يضتقت بونذلا نإف مهتم اهرودص روف مهونذب مهذخأل ءاش ولو ؛اوبوتل ةبوقعلاب مهلج 2

 < مر<>

 2 ا لال تليف وأ تم نيَلَو /١61[.«  : نارمع لآ] 4 َمَثُم وَ هَل لبس ىف ٌمْثَأَيَ نيَلَو ظ[ ١58 151/] .مهلاهمإ ىضتقا يذلا وه هناحبس هملح هركلو «ةعونتم أ

 نم ءادهش اهيف ناك يتلاو ...دحأ ةوزغ قايس يف تايآلا :باوجلا ؟ةيناثلا يف سكعلاو ىلوألا ةيآلا يف توملا ىلع لتقلا مدق اذامل ١15[. : ناردع لإ ] 4 3 -

 عيمج ىلع هللا ةنس نع ثدحتت يتلا ةيناثلا ةيآلا دارم ريغ اذهو .توملا ىلع لتقلا مدق ...هللا دنع اًرجأ مظعأو فرشأ وه هللا ليبس يف توملا نأ امبو ...نيملسملا

 يف ] ةرابعب اهيف لتقلا نرتقي مل اذهلو ءتوملا مدق كلذل «ةيعيبط ةتيم نوتومي سانلا مظعمف «بلغألاو معألا وه شارفلا ىلع توملا نأ امبو «توملاب سانلا

 «نيملسملا ةديقع يه امك هبونذل ةرفغمو هللا نم ةمحر لاني ديهشلاف ءيداعلا ناسنإلا لتقو ديهشلا لتق نيب ناتشو «للوألا ةيآلا يف اهب تنرتقا يتلا .4 ِهَّللآ ل يِبَس

 لدع مكح كانه نوكي نأ بجي «مولظمو ملاظ هيف نوكي "مهريغو نيملسملل" ماع لكشب لتقلا نأ امبو «نيملسملل الإ سيل اذهو «ىلوألا ةيآلا هتدكأ ام اذهو

 وه لوتقملاو ؛مولظملا وه لتاقلا نوكي دقف مولظملاو ملاظلا هللا يدي نيب عيمجلا رشح ثيح .ةمايقلا موي هل فصتتي ؟ ؟مولظملل فصتني ىتمف .مهنيب لصفي

 مكَيلَع َلزنَأ مث  ء[ 1١0 : ةرقبلا] ه4 اَنَمأَو سار ةباَكَم تبل اًنأَعَج 0 .لمأتف 4 َنورَسَح ِهَللا لل !» :ةيناثلا م1118 ا الك اذهلو ءملاظلا

 ةملك تدرو امديب ءتارم سمخ (نمألا) ةملك تدرو تارك 1 ا
 (ةنَّم ثم ) ةملك فرحأ ىلع تاحنقفلا يلاوت .(نسمألا) ةسن تنهال -. ارم كارو رولا نم ردلا لتس دكر ١ تطعيم >1

 نيَلَو 1151٠# .ةرمتسم ًةنكاس ةلاح (ةهّنَمأ) يأ ةيناثلا لب ءطسولا ةنكاس (ِنْمأ) ةملك يف ىنعملا اذهب ٌسحْب الو «سفنلا ىلإ نمألا برست يف جردتلا ىنعم اهحنمي

 نيب قرفلا ام .[4 : ميرحتلا] مل طلو َِقِفَسلاَوَراَمُكحْلأ رهين هيأتي إم «1101 : نارمع لآ] همر ال تاك نك
 هللا ليبس يف داهجلا لمشي عساو هانعم داهجلاف .اًلاتق داهج لك سيلو «ٌداهج لاتقلاف .صاخ ىنعم لاتقلا امنيب ماع ىنعم ٌداهجلا :باوجلا ؟"لاتقلاو داهجلا"

 0 ا ا تل د ل ع تق دو ا

 ءاتلاو ةلامإلاب (ىشغت) :ئرق # ٌةكفيأط مدي 9 : ىلاعت هلوق : ِهّنِ ردا نإ لف ١ كتم هةكفراط نكحي اماه هس وخلا دهب ني يع مكَيَلَع َلرنَأ مث 98[ ]: ١5

 .مكنم ةفئاط ساعنلا ىشغي :ىنعملاو «ساعنلا لإ لعفلا دانسإب ءايلأب (ىشغيل) :ئرقو امكسما ةفئاط ةمألا ىدقت ل كر سا علل اًدانسإ قوف نم ةانثملا

 .نإ مسال اًديكأت بصنلاب (هّلك) :ئرقو .يدنع هلك كلام نإ :وحن «(نإ) ربخ :ةلمجلاو نيخ هلل لتس ءاسالا لع فلا كلك) :ئرق © 250 ”لاعت هلرف

 ل ىو اورفك نيذلا ىلع اًدر بيغلاب (نولمعي) :ائرق # يصيب َنوَُمَعت اَمي هلو :ىلاعت هلوق # ٌدْيِصَب يحب َنوُلَمََت امي ُهَلأَو ثيم - يب هَنأَو )م ]١57[
 : ىلاعت هلوق # تويتي اً ُةَمْسَصو لأني هوم َشُمَو هلا لبس يف ٌمْثَأَيُم نيِلَو 38[ .نينمؤملل اًباطخ "اونوكت الو" :ةلوق لع در دلاب
 أ الا يتجتل لات هلا لكس يل كات ارز ناس مار تيس اا ريع برر مكانا الا :ىدسم لإ نافل 2 ل قرع :ئرق 8 َنوُعَمْجي مهو

 .هلوأب مالكلا رخآ ماظتنال 6 َمّكم م وأ هلا ليس يف ٌمْسْلَيُم نيكو 32 :هلوق ىلع اًيرج باطخلاب (نوعمجت) :ئرقو ."رافكلل اًمجار ود

 . روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسغفت
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 رم رس زا نراك از كلل ككل كلك لل 3 كرإ ناب :# َمُتلِيُم وأ متم نيلو# -

 5 :# َةَمْحَياَمِم ## - 6 .لتقلا وأ توملاب ؛ةيهلإلا ةدارإلا قلعت بسح هبحن ىضق هجو يأ ىلعو

 1 دع د عدها هامل هدر .هناحبس هللا نم ةمحرب الإ ناك ام مهعم هنيل نأ ىلع ةلالدلاو ةليكؤتلل ةديزم «ةلص «ام»و ,ةمحر بف

 تعاين مُهنوَعَو مزيت او مع فَعم١ 7 :بلقلا ظلغو :ةيطع نبا لاق «بلقلا يساق :# ِبّلَقْلا ظيلع# .قلخلا هيرك وهو انا :4 اك 5

 1 نإ (2) تك نيكولا بحبهم َلعْلَوت 1 4 سأل يف َمُهَرواَسَو# .ةمحرلاو قافشإلا ةلقو ا ةلقو 0

 رضي ىلا 5س كل ذي نومك بعالم 1 8 و عم نا عيسلاو نيا ل مهيبيل . نارام ع 3 ىلا رم 2م ؟0> اًنغ ناك دقو « ماا هن .هباحصأ رواشي نأ 3< هن اعت' هللا
 ا 56 رس را مارا ع .هدعب نم هتمأ كلذب ىسأتت ىتحو ءلضفلا نم كلذ يف امل نكلو .يحولاب هل ىلاعت هللا قيفوتل مهنع

 1 يَ 0 م وتئيف هللا لعو هدعب 8 دك هلا لوسر نم هباحصأل ةروشم رثكأ اذحأ سانلا نم تيأر ام :هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق
 الخ روسو خر 14 0

 و قو ملا دب لعاَمي تألم ا كنع اوفرصنال : 6 اوضتنكل## ٠ .نسح ثيدح اذهو : : ىسيع وبأ لاقو ءامهربغو دمحأو .يذمرتلا هاور

 ظ مف (7) َنوملْظياَل مهو تْسْكاَم نيْفَن ا © ىلع مكتناعإ كرتي :4 كلذ 11١- .نعتساو هب كرمأ امل ضما :4 هَل لكَ .كوكرتو
 2 كه ذياب اكد ٍ لك لا هيبن نأ هللا ملع -نيغلا مضو ءءايلا حتفب- 00 يأ يبل َناَكاَمَو 9 11١- .مكودع
 ترامس 12 اولا دنِ تجرم 7 : لس اللا ا .ةصاخ منغلا نم 0 راعلا كر اخ ف اد 6 لفللاو نرخ الو
 1 1 ماسلا ا دع دعل؟ .« ختيصأ َملدأ» ١- 00 حتا 1 ًائيش قرس اذإ ءرزاجلا لغأ :لاقي .ءيفلا يف ناخُي
 1 يرو دي عا 0 لدتقلا نم «ردب موي :4 اًلَْم مَبَسأ دل دحأ موي لتقلا نم :4 ةَبيِسُمل مكتباصأ ىتح وأ :ىنعي
 7 7 دمحم اي :* ّلقإ# ؟نوكرشم مهو نوملسم نحنو اذه انباصأ هجو يا نم :4اذنه َّنأ# ؟ ا
 1 2 7 ىلإ ةنيدملا نم اوجرخي الأ ::: مهيلع راشأ ذإ .ىتعاطو 0 :# كيفن ِدنِع ٍدنِع ْنِم وه

 ا ا غر : :ليقو .كلذ اوبأف .نيكرشملا

 ْ م 1 َّا نع سراي «دواد وبأ جر رخآ .ةيآلا 4 / ا 00 0 1 ة[51] د

 5000190019/57007755/9/5116, 1 هذا لوسر لل د سانلا ضعب اقف دب مد تدقق «ءا . ةفيطق يف يآ آلا هذه تلزن 000 نع
 2 م مص 21 - هلوق. | رخآ ىلإ 4 0 0

 2 3 ةكضتنلا 0-0 0 3 هر يا ا ارفو 0 نع 6 هلل 0
 74 مق رس رع 017 - را حرس ري #

 111 نارمع لآ] إٍةَميِْلا وي َلَعاَمِي تي للحي َمَو لمبدأ يبل َناَكاَمَو 21 ةيآلا © ةَبيِصُم :- يلوم

 ىنعمو «همثإ الماح هب أي وأ «هناويد يف اًبوتكم هب يتأي :هانعم :باوجلا ؟[45 : . ماعنألا] 4 1211 ل 1 2ك الفم ايس داو
 0 د ه2 ةرقبلا] * ئَدهْلاَدمَلَصلا اوت َنِدلاَكَِلْوُأ + [] كو ةيررك مت تاك شو كدر للا نع يضر : يأ كَدرف

 نيثالثو اًعبس (لالض) ةملك تدرو :باوجلا ؟"ليلضت «ةلالض «لالض” :نيب قرفلا ام 7 : ليفلا] 4 ٍِليِلْضَت يف هد لعب ملأ ل 1174 : نارمع لآ] 4 ٍنيِبُم
 يدا( كالا اكان .(ةلالعو الؤلس صب لص) ىنالثلا لفلا نم (ةلالضرو (لالض) اتنلك ٠ ةدحاو ةرم (ليلضت) ةملكو .تارم عبس (ةلالض) ةملكو .ةرم
 نيثالثو اًنالث ةركن تدرو (لالضلا) ةملك .لالضلا ىلإ هبسنت نأ :لجرلا ليلضتو .داشرلا دض :ةلالضلاو لالضلاو .(اليلضت لّلَضِي لْلَض) يعابرلا لعفلا نم

 رق 21 نادم يضل ناسا أل ةدحل زنون رك تاروو تار سنن 1

 ةملكب ةفوصوم (لالض) ةملك تءاج .لومشلاو مومعلا ديفت ةركنلاف «تالالضلا عاونأ نم عون يأ هنع يفنيل 1١[. : فارعألا] #* ةلَلَص بَسَيَل # هموقل حون
 .قباسلا فصولا لثمب ةرم يأ يف (ةلالض) ةملك فصوت ل امنيب .تارم عبس يف فصولا اذه لثم نع ةيراع تءاجو «ةرم نيثالث يف (ريبك) وأ (ديعب) وأ (نيبم)

 الإ رج فرحب ةقوبسم تأت ملف (ةلالض) ةملك امأ عضاوم ةعست يف (ىلإ) ةفاضإ نم تيرعو «ةرم نيرشعو ٍنامث يف (ىلإ) رج فرحب ةقوبسم (لالض) ةملك تءاج

 َكدرَل اَنِإ ل :هّموق هل لاق امل ءكلذ هسفن نع ىفن امنيح مالسلا هيلع حون اهنع ربع اذل .(لالض) ةملك نم فخأ (ةلالض) ةملك . تارم عبس نم (ين)لب ةدحاو ةرم
 111 فارعألا] 4 ةلْكَص يسيل + :الئاق مهيلع درف 15 : فارعألا] هه ِنيِبُم ٍللَص يف

 - # امن »و :ىلاعت هلوق# ورم هلأ لد تلي ذأ كن نيكو (2) سوط ا موو ريف رنا لأ ليس شيم يلو ط ٠٠
 لصأللاو ,فاخي فاخك تامي تام : :لوقي نم ةغل نم هنأ ههجوو «ميملا رسكب (متم) :ئرق ؛ءاج ثيح ميملا وأ نونلا وأ ءاتلا ريمضب لصتملا يضاملا # متم 2
 بلس دعب ميملا ىلإ واولا ةكرح انلقن انّنأ وهو ءالإ سيل رسكلاب َتِم :ليق « ءاهتاوخأ ىدحإ وأ ءاتلا ىلإ دنسأ اذإف «نيعلا حتفب هعراضمف فوخك هنيع رسكب توم
 ملا هسلابدو ةوراوللا تارت نبا عمال ع ناكل املا :اههجوو «تومي تام نم ميملا مضب (متم) : ف .نينكاسلل واولا تفذخ مث «لصألا ىلع ةلالد اهتكرح

 لل نيكل يشم تل 0 ل : ةمض ةحتفلا لدبت نأب وأ ؛ةلهو لوأ نم امإ ءاهتاوخأو ملكتملا ءات ىلإ دنسأ اذإ ءافلل
 44 َنوُمَلْظَي ال مهو َتَبَس ان تلم قو بِ مالا وي لع اجي تأ لفي نمو لثيأ ين َناكاَمَو 9211111 .تفذحف نكاس اهدعبو ةنكاس تيقبف ءافلا
 لاستالا كاسم وا رجالا نع كاراألا لا ها نط د نشا : يأ «لعافلل اّينبم (لغ) نم نيغلا مضو ءايلا حتفب (لْغَي) :ئرق 6 َّلْكَي 38 :ىلاعت هلوق
 يبنلا باحصأ نع يفن هيفف «ةمينغلا يف هعم نم نوخي نأ يبنل ناك ام :ىنعملاو «مناغملا يف ةنايخلا يهو هريغ نم عقو لولغلا نأ تبث دقو «هلعفي نأ هنع هافنو هيلإ

 ناك هنأ ملعي هنمف# ٍةَمَِقْل موي َلَعاَمي ِتأي لذَعَي نمو: هلوق ىنعملا اذه ىلع لدو كلذ لعف نع يهنلا ىنعم هيفو «مناغملا يف هونوخي نأ ملسو هيلع هللا لص
 لوعفملل اًينبم نيغلا حتفو ءايلا مضب (لُْي) :ئرقو .هتمأ نم دحأ نوكي نأ هل اًميظعتو ملسو هيلع هللا لص يبنلل اًهيزنت : كلذك ريبعتلا ناك نكلو .لولغ موقلا يف

 يبنل ناكام :ىنعملاو «نوبنذملاو نوئطخملا مه لب لولغلا هيلإ بسن دحأ هلغي ال نأ يهنلا ىنعم يف يفن وهف «هريغ هنوخي نأ يبنل حص ام : : يأ ءاّيثالث لغ نم امإ
 م :يأ .نوخي :يأ (للغي) هلصأ نإ :ليقو دعب اونوخي ملف مهيف تلزنأف اولغ سان ناكو : :لاقو ءردب موي هذه تلزنأ :هللا دبع نب رباج لاق «مئانغلا يف لاغي نأ

 ايار ا
 .ادومحم هتدجو :يأ .هتدمحأك ءالاغ هدجو :يأ .هلغأ نم وأ لوألاك يهنلا ىنعم هم سل ا ع

 ١ روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت هةعونتم دئاوف كتاهباشتملل هيجوت لوز
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 ا ا رب كتل 0
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 09 دوس
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 م ل 1 وملح رع ع 4
 000 لع رع اوفو وتم اونسح أ ند 1
 د ٍض 000 م 2 َ و 0

 : ةتاطاع 0 0 2
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 1 7 ايو ضتك 0-0-0-2 7 7

 نى هنا هنا هنا 2 تاطتتعتل 7762-6

  ةيآلا هذه هللا لزنأف .مكنع مهغلبأ انأ :هللا لاقف .برحلا نع اولكني
 00 ا ا َ 0 :للاعت

 5 ىبلا لاقف .ةكم ىلإ عجرف هنم

 نينمؤملا باصأ ناكو قالا ةعقو لعب اومدق مهنأو .ىرغصلا رديبب نولزنيف «ةدعقلا يذ يف ةنيدملا

 :# اوَءَرداَفإ) - ١1 .اوطبار :لبق ليقو ءاولتاقت مل نإو نيدهاجما داوس مكريثكتب ودعلا :4 ًاومَمْدا أ -1717 ذا

 ريط لصاوح يف مهحاورأ «ىلاعت هللا دنع ءايحأ ءادهشلا :4 نهرب َمِهَيَر َدْنِع ُكَيَحَأ 8 ١14- .اوعفداف

 ملعي نأ ءادهشلا ىنمت .شرعلا تحن بهذ نم ليدانق ىلإ يوأتو ءاهرامث نم لكأتو «ةنجلا راهنأ ُدرئ رض ل

 0 'لجو زع هللا لاقف هيلع اولزنو لجو زع هللا ةمحر نم هيلإ اوضفأ ام ايندلا يف مهتاوخإ

 اوفحلي مل نيلي َنورْشْبََسِيَو إل - 11١ .4 اَنَوْمآ هلأ ليِبَسِف اولي نذل َنيَسَحح الو 9 :ةيآلا هذه هللا لزنأف

 ةمارك نم اوأر امب نوحرفي :4 َتوُرِشَبَتَسِي# 1١- .مهعم اولتقي مل نيذلا نيدهاجملا مهناوخإ نم :# مب

 مهنع هّللا يضر هباحصأ 4 آم دعب رم ل دوار ارا .مهل هللا اهدعأ

 ا ا فكم لوتس كن يسع دسم ءارمح» ىلإ 5 ىبنلا عم اوجرخ نيذلا

 ؛عوجرلاب اومه هباحصأو نايفس ابأ نأ :: هللا لوسر غلب نيح كلذو م
 َّنِإ ٌساَنلأ مهل َلاَم َنِدَلا# -107 . .ةوق هباحصأو هسفن نم مهيريو 5 هللا لوسرب مهبهري نأ دارأف

 0 ل

 «مهلصأتسنل هباحصأ ىلع ةعجرلا انعمجأ دق انآ دمحم اوغّلب :نايفس وبأ مهل لاقف ؛هباحصأو نايفس يبأب (

 نايفس وبأ:يناثلا سانلاو .نايفس وبأ هلاق يذلاب هوربخأ .دسألا ءارمحب 9 هللا لوسرب بكرلا رم املف |؟

 .مهورذحاف :4 ٌمهَوَسحْامل مكيلع ةركلل :# كَل اوعَبَج# نوكرشملاو

 سابع نبا نع «مكاحلاو .دواد وبأو .دمحأ ىور .ةيآلا 4 أليم نذل نيس الو م :ىلاعت هلوق ]١4[

 راهنأ درت رضخ ريط فاوجأ يف مهحاورأ هللا لعج دحأب مكناوخإ بيصأ ال ب هللا لوسر :لاق

 «مهلكأم بيط اودجو املف ءشرعلا لظ يف بهذ نم ليدانق ىلإ يوأتو ءاهرامث نم لكأتو «ةنجلا

 الو داهجلا يف اودهزي الئل انل هللا عنص ام نوملعي انناوخإ تيل اي :اولاق « ءمهليقم نسحو ءمهبرشمو

 هلوق [177] .هوحن «رباج نع يذمرتلا ىورو .«اهدعب امو ةيآلا 4 وُ نذل نسم اَلَو

 ناك يذلا دعب دحأ موي نايفس يبأ بلق يف بعرلا فذق هللا نإ» :لاق سابع نبا نع وعلا ةويرزطاا نمل نك رح كلا جرخأ هيلا« ل اوكا كالا

 نومدقي راجتلا ناكو «لاوش يف دحأ ة ةعقو تناكو «بعرلا هبلق يف هللا فذقو عجر دقو ءافرط مكنم باصأ دق نايفس ابأ نإ» :ِدِدَك

 ءاجف .هعم اوقلطنيل سانلا ِةِلَي ينلا بدنف «كلذ اوكتشاو «حرقلا ني

 نامثعو رمعو ركب وبأ هعم بدتتناف .دحأ ىنعبتي مل نإو بهاذ ف :لاقف ! !هوعبتي نأ سانلا هيلع ئبأف « ءمكل اوعمج دق سانلا نإ :لاّمتف .هءايلوأ فوخف ناطيشلا

 تيب باس يف اوراسف الجر نوت يو كارلا نب ديس باول نيوتيلا 02

 تل 4

 عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا ١75[ : نارمع لآ]*4غيْفنَأ َنّم السر ا ]١15[ لالا ا أ ]+ هللا لزنأف ءءارفصلا اوغلب ىتح 0
 ةيآ يف كلذكو ءرهظأ ةنملا بجوم نوكيل « ل .«(يفنأ نط نارمع لآ ةيآ[ق داز 107 كلا هدأ ةرقبلا] 4 جنم الون

 نمد ماد ام هنأل هلا ماقم يف هنأ قتلا ءرهظأ هب ناميإلاو ةباجتسالا يعاد نوكيل ١7[. : ةبوتلا] :4ركيفنأ نم: 5
 هيلع ةزعأ مهف مهسفنأ

 نم برقلا ىف عقوأ "موقلا سفنأ نم نالف" كلوق نإ :رخآ لوق .ىنعملا اذه هب داري ال © متم 9» :هلوق يف ريمضلاب ريبعتلا نأ ينعي نايبلا اذهو «مهيلع صيرح وهو

 مهنم نالف'" كلوق

 م ٌكلوُسَر ْمُكحءآج ْدَقَل 9» :ىلاعت لاقف ؛مهب
 0 , فيرعتلا دصق ثيح تدرو كلذلو ...صخأف «ميرشنأ نم » م2

 ١) :نيبيجتسملا نينمؤملا لاح نم دضلا ىلع ناك نميف ىلاعت لاقو ١7[« : ةبوتلا] 4 ْمُكِحِرْفنَأ ْنَي
 م 4: انه ليقف «ةاجنلا 5 ةرمثملا ةباجتسالل الو هردق ةفرعمل اوقفوي مل مهيلع ماعنإ هنأ دصق امل © جنم رد انه هلوق عقوم لمأتف 1١ :لحنلا] 4 هوب دك

 ريم ح رك زر بكأس

 لمأتف ...4 مجم
 را عسا :ليق باتكلا لهأ نم سيل نمم برعلا نم مهريغو اًشيرق لوانتي نيتيآلا ظفل ناك املو >1

 ال ا عل انك فرح 4 مهسفنأ 0 هلوق كلذ بسان ملسأ نم صخف 4 َننمْؤْمْلأ لَ َنم دق : ةاريص ال م
 ا

 يَا مهيأ تر

 ب ا

 نووي 111 رول

2201 
 00 0 :مهيف هللا ألا لاق نمم 0

 »سس 0 لس لم رح را

 4 مههكوُقَأب وُلوُقَي » :ىلاعت هلوق ١١[. : حتفلا] 4 5
 دبعك «نيقفانملا نع رابخإلا نارمع لآ ةيآب دارملا ناك املو 4 مهتّنِسلأب َنوُلوُع

 0 ل

 مهدهع برق مهب لخأ امنإو «نيرخآلاك مهقافن رقتسي مل ءالؤهو «[ ١5 : تارجحلا] 0

 .نارمع لآ يف نيدوصقملا نيقفانملا لاحك سيل ءالؤه لاح نأب اًراعشإ «مهتئسل أب » ربعف «نيرخآلا قافنك قافن نع ال نكل « «مهمولق يف ناميإلا ررقتي مل نإو رفكلاب

 هم 9: ءآ 1117 : نارمع لآ] 4 َنوُسْتْكَي اي مَكعَأهَسأَو ل70
 25 لوسرلا ىلع نولخدي اوناك

 لَو ١5 [«  5: ةرقبلا] 4 تورعتم ماكل ا 1

 َجَرَدَمه ]١1[2
 رب رس حرس هذ 2 ةسودت»

0 0 2 
 نيذلا نيسحت

 ال ,تاكرد مهل رانلا لهأو «نيقيرفلا ىلع دوعي مه يف ريمضلا نر ل 1 تاج ورك راو :ىأ ا نارمع لآ] َْوُلَمَحَي اَمِب ريِصَب

 دوهبلا نس سان يف يع ةئداح يف تلزن اهنا «ةدئاملا ةيآ يف( ًاوثاك داز [ :11١ ةدئاملا ]4 َنوُمُتكَي اوناكاَميملَعأ

 مههأشب لجو زع هللا هربخأف ءاقافن ناميإلا هل نورهظيو
 رباس حر

 هلال يبس يف ُلََّقِي نمل أوُلوعَت الو #8 ]1١79[ .نيقفانملا يف ةماع نارمع لآ ماو 4

 - 1ك ناك د ملا ةلإ ١١06 نارمع لآآ 4 هير نجل لب انو هت لص ناوي

 وق ر قةركرلا نرحل اتاك » ازرق اعنألا] أوُلِمَع امْيْتَجَرَد لكل نا ات ا 0 هل
 ذو تيكا 06 »141 تا

 ًاولَيقَو ماكل ل يو يع وعاطأ ول

 در 31 .رثك نيلوتقملا نأل ,رثكتلا ةدارإل ديدشتلاب :ئرفو . لصألا نع فيفحتلاب :ىرق ن6 اوناَص
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  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت



0 5 

 0 هاوفأ ىلع هاقلأ .ناطيشلا لعف نم يأ : 2 ١ بل كياترط - 1١ لق :4 وش تسمي ءءء
 1 د 0 لصق وس نر ١ .ناميإلاب رفكلا اولدبتسا :يأ :# نَمياْلاب َرثكلا اوَرتْسأ ١١11- .ًابيصن :«اًطَح# .هب 2

 ١ 9 نيم 0ك شو طل اك 2

 هةر هةويلم دلل ةذمام 10 ا
0 1 0 2 0 ُ 

 ميول ' كاان عيل ا 00720 00 0

 عجم

 2 عديل :4َرَديِل# -4 اكل ن ندا ناسا يسع لا :# لمثإب -

 تلاشت مقر كلا نغير تلا طفلا مهصلخيو يفطصيو 2 :4 جل ل و و 0
 |١ كاَرَ ل اقَحمْهَلَلَمِجيلادَسأ ديِراعبع؟ بال يام 7 0 ةاكزلا عنم :-انهاه- (لخبلا» :4 َنولَحَم ىذا ت01

 ل او ينل نيالا قمل ورشيد 02غ لو ا عرار نتا ل ؛ قوطي ليق فورم قاوطألا نيك :مهئاغأ انا
 1 4 1 1 موي هقّوطي ناتبيبز هل عرقأ عاجشب هلاملثم هتاكز دؤي ملف ألام هللا هاتآ نما :هيلع قفتملا ثيدحلا

 َنيِذلا نبَسحي الو انبي 124 دع ُهلَواَكيَس هلأ © قوط :ليقو .ةيآلا هذه الت مث .كّرنك انأ كلام انأ :لوقيف هيَقديْشِب ىنعي .هيتمزهلب ذخايف .ةمايقلا
 ” انفاتثاتي زك ات يضلل جك رات 5 0 لإ كس رم رشا اك رن فردا ا 1 4 ت20

 | َنينِموَمْل اردو نكات 2 نبيهم تا ىلإ ةماقإلا كلت يف متجتحا نإ :لبق امنأكف «نيدلا ةماقإل ةالصلاو ربصلاب ةناعتسالاب نينمؤملا -
 . 9 0-0 امو يطلاَن كيلر َيَّيَح هيلع متن اوملعا لب« «مكسفنأ متعيض ه مكنأ اوبسحت الف مكولتقف كلذ متلعفف مكنادبأو مكلاومأب يودع ةدهاجم

 1111000021 و ِبيْلاَلع 5 لهأ ركذ دقو 4 توم الكيلو » رمألا اذه نوفرعي ال نوملسملا ناكو :يدنع ءايحأ مكالتق نأ

 ١ 1 رمال سيل َهَللا نأ كيِريَأ ٌتَم َدَه اَمِي َكِلَذ 8 [1/7] .ةبآلا هذه تلزنف «ةدنئاف ريغ نم ِةيِكَي دمحم 9|, +ريعبك ثلئأثتكءارثمتت داوتيسموا و ا
 0 ار نور ينكاوالا ا : صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت 5١[. : لافنألا 147 : نارمع لآ] 4 ِديِحل
 0 ٌةَمليقْلأ موي رع هاوار هلي مشا 0 ا ك5 را
 (١ ريح َنوُلَمَكتاَع درو ضرال اوت م نلصَر تدك دعك ض1 1 .ديبعلل مالظب سيل هللا نأو «ةيداقتعالاو ةيلعفلاو ةيلوقلا يصاعملا
 025799990999059 20 0-5 2 ماعنألا] كبت نو لشن تبزكإ» عضاوملا يفابو .نآرقلا يف ةديحولا [184 : نارك اك

 -ءايبنأ -ءاينغأ-نيذلا- نييح كلك قالا 'نارمع لآ ةروس نم 4185 0 تايآلا يف حضوملا اهعضوم يف 4 َبّذُك إف ةملك تقبُس م .[ ؟ : رطاف

 4 ٌلْسُر برك اتملك تقبُس اًضيأ «4َبَّذُك !» ةملك ىلإ "-ثينأتلا ءات- ءاتلا فرح ةفاضإ مدع :يأ" اهريكذت ركذ بسانف «"نابرق -قيرحلا- 2 ديلا
 ِتَيَلا رتاج« اس روما كل ل 00 2 2 سيلو «[1417 : نارمع لآ] 4لْسُر َجكَءاَج ! يتملكب
 ملكت ءاعنألا رك ن1 )» اتملك تقبُس دقف «4 َتَبَدُك )ف ةيناثلا ةملكلا اّمأ «4 َبَدُك 9 ريكذتلا 4 واج ) ريكذتلا بسانف «ةيآلا سفن يف 4 رْسَرلَأَو
 ةثنؤم تاملكب 4لُسُوْتَبَدُك إ» اتملك تقبُس دقف :رطاف ةروس يف اَّمأ «4تَبْدُك » ثينأتلا 4 مْجتَءاَج » ثينأتلا بسانف ء[7 ماعنألا] 4 ةَعاَسلآ مت + اج ل:
 2 سيل هّللأ َناَوهكيِريَأ ٌتَم ده اَمي َكِلَد 0 .ثينأتلا ثينأتلا بسانف «"ةمعن-ضرألا-ءامسلا-ةمحر-ةحنجأ-ةككئالملا-ضرألا-تاوامسلا"

 (مولظ) ةملك تدرو :باوحلا ؟"مالظ ؛مولظ" بكر ترذللا ام :ميهاربإ] 4 دانك هولدن شمالا ك تكلإ# 7 :نارمع لآ] 4 ديلي ماَلَلَعِب

 امنيب .ناسنإلل اًمصو (مولظ) ةملك تدرو .(لاّعف) نزو ىلع ةيناثلاو (لوعف) نزو ىلع لوألا :ةغلابم ةغيص امهالك .تارم سمخ (ماأظ) ةملك تدرو امنيب . .نيترم

 ءتاقولخملا نم هريغ نود ةدارإلاو ةيمحلاو لقعلاب عتمتي يب يذلا وه ناسنإلا نإ ثيح !؟ركذ امب لك صاصتخا .ىلاعت هللا نع اًيفنم اًمصو (ماّلظ) ةملك تدرو
 يفهنإمث .هبرمأ يذلا ميوتلاتذهلاو متعستلا سرا سده ناكر  ناضدك يل ريض داو هلا ل ا

 مولظ ةملك امهعم تقستاو «(لوهج ءراك) ةغلابم هيف رخآ ففصو كانه ناك (لوعف نزو ىلع) ةغلابم ةغيص يهو (مولظ) ةملك امهيف تدرو نيتللا نيترملا

 «نيببسل كلذو «ةيهلإلا تاذلا نع اًيفنم اًمصو تءاج دقف (مالظ) ةملك امأ .(لوعف) نزو ىلع امهيلك نإ ثيح (لوهج) ةيناثلا ةملكلا تلكاش هنأ امك ءاّيقيسوم

 ىلع ديكوتلل (مالظ) ةغلابملا ةغيص تءاج دقو نت مالا ىتاي ىيضيي اور نال اذ لا قلاع هلا كا رح ؛بسنلل تتأ امبر (مالظ) ةملك نأ ١- :ملعأ هللاو
 نأآل :ينالقابلا يضاقلا لاق امك (ماّلظ) ةملك تمدختسا دقو ةرذ لاقثم ملظي ال هناحبس هللا نأ -" .اًبلاغ (ملظلا) ةيندلا ةفصلا لمشت ايلعلا ةفصلا نآلو .ىنعملا
 الو 1ه ]١79[ .اًدبأ مالظب سيلف بنذ ىلع ىلإ بقاعي ال ىلاعتو هناحبس هنكلو ظرردب عسر ل ا تا ا ل لا
 (نيثلا) 29 نابسحلل حلبصب نمر رررا مح لا ل :ئرق 46 َنيَسْحَح #9 :ىلاعت هلوق * كوم هللا لِيِبَس يف أوليه َنيِذلأ نيس
 دمحم اي :يأ ءباطخلاب (نبسحت) : :ئرقو ٠ "اتاومأ مهسفنأ ءادهشلا نبسحي الو" :يأ ,فوذحم :لوألا لوعفملاو «(نيذلا) هلعاف وأ «ناث (اتاومأ)و «لوأ لوعفم

 تا ك) فايا |[ ةزمهلا رسكب (نإ) :ئرق 4 نو 9 :ىلاعت هلوق # َنيِنْؤُمْلا رج أ عيِضي ال هلأ َنَأَو ٍلَضَفو لأ ني معيب دورتي له ]10١[ .بطاخم ايوأ
 - # مهنزكي وهو © كنزحيإ# :ىلاعت هلوق  ِر رثكلا ىف َنوُعِرْسي َنِدلأ َكنُرْحي الو ]٠7[ .نينمؤملا َرْجَأ هللا ٍةَعاَضِإ مدعو :يأ (ةمعن) ىلع اًمطع حتفلاب (نأ)
 نزح نم كلذ لكو «يازلا مضو ءايلا حتفب (كنّزَحي) اىرقاوا ايار نرد 1 ن0 ىلا كول ل عل تاتا :ئرق هنآرقلا يف عقو ثيح 4 َنِْلأ كرو
 هيلع هللا لص هل باطخلاو امهيف باطخلاب (نبسحت) :ئرق 4 َنوُلَحَبي نذل سيكو 0 6 ندا نسي و 32 :ىلاعت هلوق # َنِدلأ َنَبَسَحي نكح الوم 18١[ 1141 .اًينالث
 (ام)و ؛حرطلا ةين يف هنم لدبملا ذإ ةث الث يف تلمع نوكت نأ نم مزليالو «نيلوعفملا دسم دس هنم لدب (يلمنامنإ)و «لوأ لوعفم (اورفك نيذلا)و «دحاو لكل أ ملسو

 «لخبف" «"ريخ نولخبي نيذلا لخُب نبسحت ال" :يأ ءفاضم هيف ردقيف :يناثلا امأو «' 'وهل ريخ مهل انءالمإ وأ رافكلل هيلمن يذلا نأ نبسحت الو" :يأ .ةيردصم وأ «ةلوصوم
 نبسحي ال" نار ل رنا نسق ير :لوألا يف (امنإ)و امهيف نيذلا ىلإ اًدنسم امهيف بيغلاب (نبسحي) :ئرقو .نالوعفم "اًريخو
 ريل ا لافنألا ينو ءانه # َريِمَيَقَح ف : ىلاعت هلوق 6 ٍَيَطلََنِم تأ يقسو هيلع متن[ م لع نيييوملا ردلدلا هم َناكاَم 1 [ 1741 ."مهل اًريخ مهلخب نولخابلا

 ا :ئرقو . 004 :ئرق 6 ُهّللأ

 4 يح نوم امهَلاَو إم :ىلاعت هلوق # يبِح كوم اََْلاَو ٍضْرْلاَو تاومَسلا تول َوإ# 11/01 .ناتغل امهف ريثكتلا ىنعم ديدشتتلا يفو «لتقي لتقك «زيمي زيم :لاقيو
 4 فكك اب دك 1 :ئرقو . .:رلخي اان و وطساو تراحم لير الا (نولتسبلا :ئرق

  روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت هعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت - لوزنلا بابسأ ذل ُ



 انّير انضرقتسي :اولاق مهنأل .دوهيلا ضعب يف تلزن :4ُةَيَِْأ ُنَكَو يهم هلأ َنإ ولاَ حسِرَلا# -71 مسرع 2 و6 ل لا
 مهبذع يأ :4جُكيِرْيأ تَمَّدَكاَمِي َكِلَ 8 -187 !!ينغلا نم ريدقفلا الإ درفت نيل ءاكلارقأ '

 نأل اًملظ كلذ نكي ملف ؛مهلعف ىلع مهازاجف ؛بونذلا نم مهسفنأب مه اوباصأ امب قيرحلا باذع أ الو نرتب ميلكا هناك نكت
 2حبذ وأ ةقدص نم ؛هّللا ىلإ دبعلا هب برقت ام وه :4نابرميو# - .* ٍديَمْلِإ م الظبي َسْيِل هللأ# 1 دي َتَمَدَهاَمِي َكِلَد (7) ٍقيِرَحْلأ جام

 ليئارسإ ونب هب برقت ام لكأتف لزنت رانلا تناك :4 ٌراَنلَهْلكَأَتا .نارسخو ناودع : 59 7 َنِاوْلاَق ذل ا( ِديِصَلِإ م اللعب سيل هَّسأَنأَو
 نارتو زم 6اس رحاب تا و ءروبز عمج : :4 رْبرلَاَو #-184 ٠ 002 1 ارباب َععِلوْسَرِر مؤ اللإَدِهع أ

 مرا :6 راكلآ ِنَعَحْرَمُم نَمكإل - 110 .ءيضملا يلجلا حضاولا :4 ٍرِِيملا يتكلاو# ةيتيت ع 22|
 هي ينلل باطخلا اذه :4... َمْحِلَوَتَأ ف كلوكبشل» -17 .اهن ان :4زن .داعبإلاو ةيحنتلا ١ تميل يني ةلسر 0 ايا 00
 م تابثلا ىلع مهسفنأ اونطويل «نيقفانملاو ةقسفلاو ةرفكلا نم هنوقليس اًمع هتّمأو ” 02 نقد رت ومتلتف مافمتلق ىو
 بابحألا دقفب مكسفنأ ينو ؛هوحنو صقنلاب مكلاومأ يف نوربتختو نونحتمت فوس :ىنعملاو .هراكملا 0 5

 .هب مكرمأو ؛هيلع لجو زع هللا مزع امن :« روثألا رع ْنِم» .كلذ وحنو هللا ليبس يف لتقلاو ه8 2111 ل 1 ربل بككلاو ذل 5
 .ةدارإلا ةوقو ةميزعلا ىلإ فّلكملا نم جاتحي ؛يوقتلاو ربصلا نم هيلإ ىلاعت هللا دشرأ ام نإ :ليفو |١ نت نك وسفير ك رام

 هلوق [11] قولا كلما اهب ةرعتلاو ا نادل اقل عت را را ا هي ديا /
 ساردملا تيب ركب وبأ لخد» :لاق سابع نبا نع «متاح يبأ نباو قاحسإ نأ جرخأ 4« هلأ َعممس هك :ىلاعت |

 هنإو ءرقف نم هللا ىلإ انب ام ركب ابأ اي هّللاو :هل لاقف ءصاحنف هل لاقي مهنم لجر ىلإ اوعمتجا دق دوهي دجوف ا

 بهذف (ههجو برضف ركب وبأ بضغف «مكبحاص معزي امك انم ضرقتسا ام انع اًينغ ناك ولو «ريقفل انيلإ +
 ام ىلع كلمح ام ركب ابأ اي» لاقف «يب كبحاص عنص ام رظنا دمحم اي لاقف ب هللا لوسر ىلإ صاحنف

 «صاحنف دحجف «ءاينغأ هنع مهنأو «ريقف هللا نأ معزي اًميظع الوق لاق دقل هللا لوسر اي :لاق «؟تعنص
 نبا ىور .ةيآلا « َتَعَمَستْلَو » :ىلاعت هلوق [7] .ةيآلا 4 ولاَ تل لو هَّسأ عميس بم َدَمَل ) هللا لزنأف

 نع هرمعم نع «قازرلا دبع ركذو (ز َريِعَف هلأ َنِإ ) :هلوق نم صاحنفو ركب يبأ نيب ناك اميف تلزن اهنأ» :سابع انعم
 نيل 5ك دعم د[ .«رعشلا نم هباحصأو ٍةَب ينلا هب وجهي ناك اميف فرشألا نب بعك يف تلزن اهنأ» :كلام ن 5 نب نمزلا اديع نع (ىرك

 .[15:رطاف] 4ٍريَمْلا ب َمكْلَابَو ريلي ِتْيْلاِب مهلسر ) 212 هلق نو را ثدكدته» ([104 ك2 « يزل ككاو لاو تيل 00

 ةكم لهأف «ةنيدملا لهأو ةكم لهأ نيب اميف فلتخي ناميإلا ىلإ عارسإلاو ةوعدلا ىلإ ةباجتسالاو «لوزنلا يف ةيندملا نارمع لآ ةيآ ىلع ةمدقتم يهف «ةيكم رطاف ةيآ

 يتلا راكنإلا ةلاح عم بسانتتل اهخوسرو اهريرقتل يناعملا يف ديكأتلا يضتقي ةكم لهأ عم ماقملاف اذه ىلعف ؛ةعاطو مالسإ لهأ ةنيدملا لهأو .دحتو دانع لهأ
 فِي سفن لم 7" [15] .هيلإ ةجاحلا مدعل راركتلا اذه نم نارمع لآ ةيآ يف لثمتملا يندملا ريبعتلا الخو «قلعتملا راركتب رجلا فرح راركت رعشأف ءاهيلع اوناك
 هلوقو «تاكاردإلا رئاسو «قزرلا يف طرش ةايحلا نآل د ل ا : نارمع لآ] 4ِتّوَلأ

 :[1 805 : نارفع لآ] .« كروم كرَوصَوي مَنِ و تول ةَمِباَد نوقن لص ١ 61 .اهداسجأ توم نيح :هانعم 147 :رمزلا] 4 اَهِتْوم نيح سفنال قوتي » :ىلاعت
 4 َث 8 توبكنعلا ةيآ يف داز [01/ : توبكتعلا] © تردين مم توما صيد يَ لك > «[1:0 : ءايسنألا] 4 َةَنَتِف ريل رش 5
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 توكل هفباَد نيش لك »
 «4هََتف ريكو رشا كوت : هلوقب نيمالكلا نيب اهيف ليح هنأل ل اا لعد

 دي يبنلا نمز يف اوناك مهنأ عم كلذ لاق .[ 1١ : .ةارمع كال يح رعي ةسيينألا ْمُهَلتكَم الات 2-02 ا يسارتلا عام فرامل "حتر

 ةغلابم ةغيص مآلظ .[147 : نارمع لآ] * ٍديَِعْنِإ اللعب َسْيِل هَللاَنَأَو 15] را :باوجلا ءطق ءايبنأ اولتق امو

 امك «ملظلا ةرثكل ال «ديبعلا ةرثكل انه ةغلابملا ةغيص :باوجلا .[54 : فيهكلا] 7 اًدَحَأ َكي دو مليظي الو : نيرا ة ل يلا اوسع نم عزاب الواا علظلا نم

 , لاذ يذاب سيل :ىنعملاف ؛ملظ هيلإ بسنُيالا : يأ «ةبسنلل انه ةغيصلا وأ «لعفلا راركتل ال نيلعافلا ةرث هفيدشلا 3|: حقفلا] 4( ّمُكَسوُعُ نيقلتع :هلوق يف

 *“ يحلب اسير لسر سر توجد لبق ني هوُمَص لا ُلوُقَي .[187 :نرمعلآ]# ْمُهوُمَتْلَتَمَميَف رك ىو كا 1 0 نسم كج دق لك +[18]

 كلذل «لعفلا ٌرَكَذُي لقأ ناك اذإو «رثكأ لعافلا نوكي امدنع لعفلا ثنؤي :باوجلا ؟فارعألا يف اًثنؤم ءاجو اًركذم نارمع لآ يف لعفلا ءاج اذامل .[ 07 : فارعألا]
 عيمج اهيف نيروكذملا نأل ءائنؤم 4( َتَءاَج ري لعفلا م دختسا فارعألا يفو ءطقف ليئارسإ ىنب , لسر نع ثدحتت ةيآلا نأل «نارمع لآ ةيآ يف ( جكس ) لعفلا مدختسا

 ةيينألا ُمُهَلْتَكَو اوُلاَق ام اه كفكتس هب مهو تي هنأ ور اذ <يزا لوم دم عيبس َدَعَلا» [181] .اهنوم لعفلا ءاج كلذل «نارمع لآ ةيآ نم رثكأ مشو

 عفرو لوعفملل اًينبم هئات حتفو ةمومضم ءايب (بتكيس) :ئرق # ٌلوُفَنَو 98 - 4 مُهلَسصو لم - 4 :ىلاعت هلوق * َقِبِرَحْلأ تباّدع اوُوُذ لوقت هنو ّقح ريغ

 بصنو «بتكنس يف لعافلل ءانبلاب ءاتلا مضو ةحوتفملا نونلاب (بتكتس) :ئرقو .ةبيغلا ءايب : :(لوقي)و «لعافلا نع ةبئانلا ةلوصوملا (ام) ىلع اًمطع (مهّلتق) مال

 رثفلاو كيب ولج كيت ني لش بكت كودك ديل 1 ةمظعلل نونلاب (لوقن)و «ةيلوعفملا ىلع لحملا ةبوصنملا (ام) ىلع فطعلاب (مهلتف)
 هنع فلخو ماشهو ؛ماشلا فحصم يف همسرك واولا دعب ةدحوم ءاب ةدايزب (ربزلابو تانيبلاب) :ئرق # بيكو رْبّرلاَو :ىلاعت هلوق © ٍريِيَمْلا بتكْلاَو
 ا الا لص قررا ءايللاو مسالا :يف اًضيأ اهتدايزب

 ريكي ةسيينألا مُهَلَدََم اولا ام شكك يَ نحو رقم هلل نإ أولاَق كيد َلوَق هنأ عميس دَمَل )2 [1/1] .ورمعو دلاخو ديزب تررم :لوقت امك رجلا فرح ةداعإ
 رانلا) ةظفل :اًلوأ :ةرم )١05( اهتاقتشمو نيرفاكلا ةظفلو ءامهتاقتشمو قيرحلاو رانلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ * ِقِبِرَكْلا جباّدع اوفو ُلوُقَتَو ّقَح
 نيرفاكلا) ةظفل تدرو : ا 001:7 كلذ عومجم ةنارقلا لانا 2091011 وزيرا

 0 دعم ةَكَجْلا َلنعدَأَو راكلا ِنَع حم نَمَه ةَسصقْلا َمْوَي تحرج ترو اَمَتِإَو بون ُةقهكَد سيف لص 101٠| تارا ينزع
 وا ل

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم ١( 54) هت تاهنير (توملا) ناز ير حارتنا رح تسيح سل  ايندلا هو

  روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت هعونتم دتئاوف تاهياشتملل هيجوت . د د



 ١ هن ع 5*4 1 د ك1 76016 اراب 5

 5 ع

0 
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 3 00 ام هوي أوراشأوإ# هوذبنو كلذ  اوكرتف هنومتكي الو +: دمحم ةفص نم مهباتك يف ام نيل ىراصتلاو
 ١ ص را 2 هو ل

 3 نمو "1 1 ا موت نا .اًليلق ًاريقنو ًاعمط هب اوذخأو ؛همسا اومتكو 4 دمحم رمأ اودحج :4 ليلك

 ا اع تجرخ دق ول نولوقي اوناك نيذلا نوقفانملا مه :لبق :# ولع مل ا أو دمي نأ 3و اأن

 . نأ لعَشي مل ا اذ سك رك آمبإ ئ
 ” | كا ير (© ٌةيكاَدَ 1ع 41م قت َدَصْلاَنِيَةَراَمَمِيإ 5 ل لاق كيل اوبحأ فئيكو ؟هوتأ يذلا ام :يف اوفلتخا مث .دوهيلا يف ةيآلا تلت :نيرسفملا

 و مع 7 امب هوربخأ دق نأ هورأ دقو اوجرخف .هريغب هوريخأو ؛هايإ هومتكف ءيش نع: ىنلا مهأس :سابع
 ا فَ 9 رد يش َّش لك مَع ! 9

8 

 . ال أقَلِْخأَو ِضْرأْلاَو توْمَسلَ ِقَلَح١ .كلذ يف فلتخاو . ل اا ل ا نأ يأ .ملسمو

 ال ا دوعفو امنيقهَنلا وكي َندْلا 2 ببن الأ بدأ ينو ,مهدهشت يف : :«ادوعكو)» مهتالص يف :# اَمَِقهَلَأ َنوُرحدَي َنِذَلا #8 19١- .ةاجنمب :4 َوَراَمَمِب»
 ١-5 20 ا

 ضروب وتقل دورَكحَتَسيَو ميج لع! دا الو ًاثبع : 4 ”اطتا د َتَقَلَخاَم# اهلك مدآ نبا 3 كرمك :# َمِهِبوُنَج - نزع مهتالص ريغ

 ,رانلا يف يأ ءاهيف دلخملا وه :ليقو .هتحضف :4 سرح دك "1 يلع مالا متاع اطلب

 | نوَيِطااَموهَتْمَرَتلُِِم سئ هيف د
 0 :4 نم 5 32 ًادسع يقل نيململا لك سيل ذإ ذإ ؛نآرقلا : انهاه- وه :# اًيداَتَم انَعِمَس#»# ١97-

 ا ١ انعررك ابلغنا كيا ا رو | مهتع ورب نيذلا :4 ِراَربَأْلا ممل انلعجاو انرشحا :4 اوتو انفّدص ما م م 1 هد هل مهتم دو ءايإ يتعاطب هللا اررب يذلا :4 را ثلا كرظ الع او ١ دا كف اضونر» اند
 0 ء _ رجا ل 3

 )| اَمدَحَواَم اَْئاَءواََبَر (9 ارب حماوتو انياتيسأا .ةيآلا نري نيل َنَبسْحَتال )ل :ىلاعت هلوق [184] .هتعاط لهأ هب هللا دعو يذلا باوثلا وه مهتنسلأ
 ج مح هس خص جرو رس سرع لج 2 3006 را دارا

 7 09 ديِللُتَِغاكَكَإ ماب [رغاكمَد هكَسمَكع 2 ع فار اي بهذا :هباوبل لاق ناورم نأ :فوع نب  نمحرلا دبع نب ديمح قيرط نم مهرب ريغو «ناخيشلا ا
 0000 هلا هلا : 619: تع ةنهتوكت 0 تينا

 مهآس امب هوربخأ دق مهنأ هورأ دقو ا هريخ يا أو هايإ هومتكف ءىش نعي ينلا مهآس ؛ دال له ا 1 | هذه تلزن امنإ ؟هذهو مكل ام :ساب

 0 1 اولاق ؟كسعا ن 00 :اولاقف ىراصتلا اوتأف «ن نيرظانلل ءاضيب ديو ءهاصع :اولاق ؟تاأل نم م 2 م "اولاقف دوهيلا تير كالا لاق تابع

 2 0 ب ل نا ل ع 0 - ل زكفتيلف « نام كل يلو 3 7 ياو لجأ قكيخكر

 ناكع كاش كما .همعن ليلجو هللا ةينادحو ىلع لدت يتلا ةينوكلا تايآلا نم كيرمْلا ض رعت ةرقبلا ةيآو ءارّصقو هر هيف دار اجنلاو لاللا تفاكتر

 َبنَتكْلا أوثوأ َنِذَلأ ّىكيم 58 م هللا َدحَأ ْدِإَو 2111 . ةعيلسلا لوقعلا باحصأل هل ةيادحو ىلع ةميظع نيهاربو الد ىلع تشن ينوكلا تايآلا هذه ذأ حضوت

 موب # :هلوقو ءاهلخدي نم لك يزخ يضتقي اذه .[197 : كر .لبقتسملا يف هنومتكت الو لاحلا يف هتنيبتل

 يناثلا ينو .دولخلا لوألا يزخلاب دارملاف .هب لكتُي اهلخدي نم لك سيلو «لذي رانلا لخدي ْنَم لكو ؛ةحيضفلاو لاكنلا يهو «ةيازخلا نم يناثلا يفو «ةناهإلاو

 نيك لح للا ا يسم ا نام د واتا كاما اك راكا لعادل ب 0 ردقب 0 وأ ا

 دي 5-1 اوسع 1 ني ف ا ن1 لل

 ةدئافام :ليق نإف .مكردسللا لع كل ١[ 5 : نارمع لآ] 4( َكِسَر عانت دحوم اناا ري ]١95[ .تانسحلاب تائيسلا وحم ريفكتلاو ءلضف درجم نارفغلا

 :حئرق 6# ,هئومسككت الو وسان هني :ىلعت هلوق هوك لو ضان 0 1 تل ا 1 ل نك ل 0 لل .دعولاب مهدارأ نمم مهلعجي نأ

 :ىلاعت هلوق كلذكو «ةبيغ ظفل وهف 5 بنتكلا أوُنوأ َنبِدَلَأ ل : قاعت هلوق بسانيلو بئاغ هنع ربخملا نأل باتكلا لهأل اًدانسإ امهيف بيغلاب (هنومتكي - هننيبيل)

 انَذَحَأْدِإَو 6 هريظنو ءمهل انلقو :يأ «ةياكحلا ىلع باطخلاب (ةنوشتكتا- ةئيتلا) : :ئرفو .4 تورش 112 او مِضِروُهُط 2

 دو ىلاعت هلوق يف امك باطخلا ءاتب ةءارقلاو «لوألا لعفلا يف نونلاو ماللاب ءاج مسقلا ىنعم ا ا د

 دوهيلا ىلع دهعلا ىلاعت هللا ذخأ ذإو :4 سان ُهَنْمَبيَل بنتكلا أوثوأ َنِدَلا َقَكِِم هَل َدَحأ ْدِإَو#« - 17

0 

 6 || دوحرمي نذل َنَِسْحعال © ويقيم نجا

 نم ةريثك ةعامج تلاقو .ةليح اهنأ كوريو كلذب نوحرفيو «هنع اوفلخت جر اذإف «كعم انجرخ

 01 وج م

 هللا و قيل 0
 - يح 0 ا يراخبلا هجرخأ .هنع مهلأس ام نامتك نِم اونأ امب اوحرفو «هيلإ كلذب اودمحتساو «هنع مهأس

2 

 50 راَثلَأ ادع َكََحَبْس الوادم َتَقَلَخاَماَنَبَر

 .اهيف دلاخلا ىزخي امنإو «باذعلا ضعتب رانلاب بذع نإو .ةنح ا لإ راص اذإ ىزخي ال نمؤملاو

 ا نأ ندميالل فداك اكذاكم انعوسات | اَنَنَر 9 ٍراَصنَأ 3

ًَ 

 0 يالا 0 ىلع هبب دوعوملاو مسسمل لع :ليقو ٠ 0 أ ىلع م ل .مهنع يضر

( . 
 ا ا اعفي مل اب د ب2 تك ىلا مب حرف انم ئرما لك ناك نعل 0 سابع

 نبا نع مت م اح يبأ نباو ؛يناربطلا جرخ 00 باوئمسلا ٍوَلَح كك :ىلاعت ات هلوق 50 ] ٠اهل د امتك نم اوتأ امب اوح وحرفو هيل هك ! 0 و هن

 ا كسلا حك ) تالا دمار زنف «هبر اعدف ٠ تق ' كب هلك ينلا اوتاف نر

 «قئاكس لاكم ربغ لع ضرألاو تاوامسلا قلخ نع ناثدحتت ناتيآلا 1 نارمع ل14 بيلا وأ راََيلاَو لكلا ٍفكَيْعَ ل ٍتاَونمّسلأ ٍقْلَح ىف

 :ىنعملا وأ ,ديكأتلا هتدئاف :باوجلا ؟هنم مولعم هنأ عم «4( ِساّنلِ متن هديل + دعب 4 رُتوُمُتكَت اَلَو  ةدئاف ام [141/ : نارمع لآ] #4 .هّومسْكَت الو سان نسيب

 0 «يزخلا نم لوألا ف ىزخأ :باوجلا ؟رانلا نولخدي الف «نينمؤملا نع يزخلا ءافتنا يضتقي ام: ميرحتلا] إ .ُهَعْمأ وثم لاَ ىلا هللا ىزحي ال

 هّللا ارللاسق «صوصخلا هب داري نأ روحك «ماع ني نينمؤملل هللا نم دعولا نأ عم «ةدابع ءاعدلا نأ ؛ةدابعلا هتلئاف :باوحلا ؟داعيملا فلخي ال هنأ مدح «ءاعدلا

 ؛رمألا ديلوت ىنعم ءاتلاب ةءارقلا يف كلذكو ؛مهتيتآ :لاقل هلبق ام ىلع هلمح ولو ,باطخلا ىلإ عج رف "نارمع لآ" يف *# مكحَتبتا# آمل َنتْبَّيلا قع ص

 نذل نيس ال ماطمخت .44 ,هلومسكك الو سان هشيم: :مهل لاقف * تنتكلا أونوأ َنِدلا َقَكِسم 2 2 21 أوج انه مالكلا ريدنقتف ةهجلوحلل 0
 ينال يف ايست قارا را ا اا 0 :ئرق 6# مئَكَسْحَح 2 الق 1 - © نوري نذل َنَبَسْحَح ال 3» :ىلاعت هلوق# أونأ آمي َنوحَرفي

 - «نيذلا ريمض ىلإ دنسم :يناثلا لعفلاو ."نيجان نيحرفلا لوسرلا نبسحي ال" :يأ (ةزافمب) يناثلاو ءلوأ لوعفم (نيذلا)و ؛هريغ وأي هيلإ دنسم لوألا لعفلاو

 ىلع نابقاعتي راهنلاو ليللا :راهنلاو ليللا بقاعت .[1 : نارمع لآ] 4 ٍبَبلألا يلْوأَل بَل ِراََلاَو ليلا ِفَكيْخاَو ٍضَرَأْلاَو توسل قَلَخ فك ط3

 ءرخآلا مو نم زاقنلاو ليلا ينشر رددوا زلط عمال باهل واو اانا زل اس ا الا

 4 ٍراَلاَو ِلْيْلأ ٍفَكَيْخأَو © : تش علا ا ا ل يس ل سل

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت



 ينآرقلا ريبعتلا اذهو .لامعألا ىلع ةازاجملا يف ءاوس ثانإلاو روكذلا :4 ضَعَب اني كستب## 6 0 ط ظ
 يف ءاسنلاو لاجرلا نيب ةاواسمملا أدبم ىلإ كلذك ريشي ..سكعلاو «ثانإلا نم روكذلا :ىنعي يذلا 55 لمح ََمَع يحاك 0

 ةراجتلل رافسألاب دالبلا يف مهبلقتو «مهفرصت :4 أوُرَفك نذل تَلَمَتال -5 .فيلكتلاو ةيلهألا 0 ارجو انك تا
1 : 4< 6 

 .رانلا لإ مهريصم مث رادلا هذه ف هب نوعتمتي ليلق عاتم وهف .مهشاعم ف اهب نوعسوتي يىلا ان 41 دلل ا يم قَد مهدي نبأ

 ءاهيلإ نووأي :4 ْمَنَهَج هوم مْ «ىلاعت هللا باوث ىلإ ةبسنلاب هب دادتعا ال : ليلك ُملَمَم 8# “١437- لكلا ل 520 1[ ماتيس عت ا

 أّيهي ام :لزنلاو .ًالازنإ :4 الدال -14/. .مهرفكب منهج يف مهسفنأل اودهم ام :4 ْداَيلَل تنير 0 12001 ا
 ىف تلزن لبق ”ةيالا رخأ 1] 4 22 2 را ل د ع ل 1 رك ظ
 0-00 :«ًاوربصأ## ١٠١- .نمآ ناك دقو .ةياكملا نم تاي .ةشبحلا كلم يشاجنلا 9 و د كيا 2س 37 لاير تم ا وع هع
 75 اهلل 0 اه مك
 ىلع قلطأ مث «ليخلا طابترا :«طابرلا» لصأ :4 أوُطياَبَو .داهجلا ىلع رافكلا :# ًاوُرِباَصَو ا ايا 0

 :طابرلا نمو .داهجلا :-انهاه -وهو .داهجلاو وزغلل ًادادعتساو انصر اهتمزالمو روغثلا ف ةماقإلا 5

 .حيحصلا يف درو امك دجاسملا ةمزالمو روغثلا ةمزالم طابرلاف .دجاسملا يف تاولصلا راظتنا 3

 ءيذمرتلاو ءهروصنم نب ديعسو «قازرلا دبع جرخأ 0

 ةرجملا 2 اكل 0 هّللا تل ال هللا لوسر اي :كَلاَف اهنأ :ةملس مأ نع متاح كل نباو ءمكاحلاو 5 | مك هن 2 تمص 0

 ا لإ ( نأ ذأ كد نين كو بع لمع عي ء وأ ال نأ ني :هللا لزنأف «ءىشب 1 2 كا اوت ولات كود

 00 ةرئارلا لزنأف د ان ل لوسر اي :اولاق 0 5 لع هللا لوسر لاق 62 1 5 ْ م
 «نآرقلا يفةديحولا :١9137[ نارمع لآ] 4 ْمَتْهَج مه وأم مث 0 [1910] . 4 هللا َنِمْؤُي نمل باتكحلا 1 - توحي ١ 2 هلأ وهو كلف -_-

 4 هب مج الاس يم مح 2

 4 016-0 21 كا ١ ب
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 لآ ةيآ يف نآرقلا يف ةديحولا 4 ُمَتَهج َجُهْدَوُأَم 0 1 .4 مََهَج مهو َوَأَمَُو آف عضاوملا يقابو 1 ظ
 ب مدل سف قو رخص إو يسارا لع لاو ريق د اهقبس هنأل «نارمع 2-6 0

 نيذلا نيقتملا نع ناثدحتت ناتيآلا 7١[. : رمزلا] 4 .. كر محل متر أونا ندا نكل ط 7 نارمع لآ] 21 د ا َنِدَلا نكل ]١[ ١
 يف مهل نأ حضوتف رمزا ةيآ اًمأو «-. رايألا اهزاجضأ حنت نم يرجت تانج رم مهن للاتسا 212000015000٠ 2او ةردررا رسمات
 هتمحر نم اهألمو «هبابحأل اًرقم اهلعجو هديب هللا اهسرغ راد ردق ردقي فيكو :هنجلا كمون كا ل 'لصحب قرذ اهضخب ةس افرع تانجلا هاذه

 نع تلأس نإف .صقنو ةفآو بيع لك نم اهرهطو «هريفاذحب ريخلا عينج اهعدوأو «ريبكلا كلملاب اهكلمو «ميظعلا زوفلاب اهميعن فصوو «هناوضرو هتماركو
 وهف :اهئابصح نع تلأس نإو .رفذألا كسملا وهف :اهظالم نع تلأس نإو .نمحرلا شرع وهف :اهفقس نع تلأس نإو .نارفعزلاو كسملا يهف :اهتبرتو اهضرأ
 .بهذ نم اهقاسو الإ ةرجش اهيف امف :اهراجشأ نع تلأس نإو .بشخلاو بطحلا نم ال ءبهذ نم ةئبلو ةضف نم ةنبلف :اهتانب نع تلأس نإو .رهوجلاو ولولا
 ...للحلا قتئاقر نم نوكي ام نسحأف :اهقرو نع تلأس نإو .لسعلا نم ىلحأو دبزلا نم نيلأ «لالقلا لاثمأف :اهرمث نع تلأس نإو

 ؟"ريطصاو اورباصو اوربصا" :نيب قرفلا ام .[15 :ميرم] ه# وَيَدَِعل ررطَضَأَوهَدَبعأَف ٠ ١ :نارمع لآ] 4 ًاوُرِاَصَوأةرِصأ اوُنَماَ تدل هيأت عا

 عيونتلا ةمكح امف «تارم ثالث (ربطصا) :ةملك تدروو .طقف ةدحاو ةرم (اورباص) ةملك تدروو .ميركلا نآرقلا يف تارم تس (اوربصا) ةملك تدرو :باوجلا
 وُنألاق .ةدهاجملاو ضيورتلا دعب يتأت لمحتلا نم ىلعأ ةجرد يهف :ةرباصملا امأ .لمحتلا يف ةيعيبطلا ةجردلا وه :ربصلا نأ :باوجلاو ؟ثالثلا غيصلا نيب
 اهدعب مث (اوربصا) ةغيص يتأت نأ اَذِإ يعيبطلا نمف .سانلا نم مهريغ هغلبي ال ام سفنلا ةضاير يف نونمؤملا اهب غلبي ربصلا نم ىلعأ ةجرد ةرباصملا : ا

 .ربصلا نم ىلعأ ةجرد وه رابطصالاف .ىنعملا ةدايز ىلع لدت ينبملا ةدايزو .لعف يأ :ربص نم (لعتفا) نزو ىلع يهف (ربطصا) امأ .سكعلا سيلو (اورباص)

 زر كا اج را لات قرا يصل كا ةرياص فلا را كا إل

 اوَُمأَو أوطيارو أو ُراَصَو أوريصأ اوئَماَ تيدا اهْيأتي ]21٠٠ .رارمتسالاو عباتتلاو ةلواطملا ىنعم اهيف ةلعافملاو «ةدشلا ىنعم هيف لاعتفالاف ءاهتغيصو اهنزو

 تابثلا :ةطبارملاو نينثا نيب اهعوقو يعدتست ةلعافم يهف مصخلا ةمواقم :ةرباصملاو «هسفن رباصلا لاح :ربصلا 7٠٠١[. : نارمع لآ] 4 توُخِيْفَت مُكَلَحَل هَل
 دقو .ناطيشلاو ىوهلا هنم لخدي التل بلقلا رغث موزل يهف «هيلع ودعلا موجه فاخي يذلا رغثلا موزل ةطبارملا نأ امكو «ةرباصملاو ربصلا ىلع ةماقإلاو موزللاو

 عضوملا اذه يف هب رمأ اذهلو «ىوقتلاب دبعت ريغ نم طباريو رباصيو ربصي دقو «طباري الو رباصي دقو «رباصي الو دبعلا ريصي
 مهسفنأ نوحرفلا نبسحي الف" 7000 رار لف 00 0 201 1 217 للوالا تمص م نمو -
 ال" :يأ «ةدئاز ءافلاو ءلوألل ديكأت :يناثلاو ءبطاخملل اهيف اًدانسإ اًعم امهيف ءابلا حتفو امهيف باطخلا ءاتب (مهئبسحت - نّبسحت) :ئرقو . اا اا

 ؛نيذلا ىلإ لوألا دانسإب امهيف ءابلا حتفو «يناثلا يف باطخلا ءاتو «لوألا يف بيغلا ءايب (مهنبسحت - ني :ئرقو "كلذك مهنبسحت ال نيجان نيحرفلا نبسحت

 ان ةبوتلا" يفو 4 أوتو اوُلَملفَو: ىلاعت هلوق # مِهماَعْيَس 2 بتَع َنَرْيك ذل اوُلَيَو اوُنَمنَقَو ليبصم يف ًأوُدوُأَو َمِهِرَيِو نيأوُجْْحَأَو ]١45[ .بطاخملا ىلإ يناثلاو
 نم مهنم نأل عيزوتلا ىلع وأ ءاّبيترت ا :ميدقتب ئرق# تر واكف نوب

 .لتقلا لبق نوكي ةداع لاتقلا نأل كلذو ءامهيف لعافلل ىمسملا لعفلا ميداني (نولتقياب تدفتو اراد :ميدقتب :ىرقو . .لتاق نم مهنمو لتق

 َكِ َنيهْدَت امك .١1:مورلاب # َكتفِخَتْسَي مو 18: لمنلاب © ْمكَتَسِيَيومو ءانه# كَ رعي 98 : ىلاعت هلوق © دليلا يف أوُرَمَكَنبِذْلأ ُبَْعت كري الو 3

 ديكوتلا نون اهنأ ىلع ةسمخلا يف اهنوكس عم نونلا فيفختب (كنيرن - نبهذن - كنفختسي - مكنمطحي - تلك غل) معرف 24 1 - 4١ فرخزلا #* كتير ْوأ ....

 - ٌنبهذن- م مكتمطحي - كنرغي) :ئرقو .ةفيفخلا ديكوتلا نون لصأ ىلع (نبهذن) نم ءابلا دعب 51 تس لل لا

 (ٌنكل) :ىئرقء56 رمزلا يفو انه # اوت َنيدَلا كل 3 ىلاعت هلوق # ٌتََسَج 8 مهيد أ راَرَعَتأ نذلا نكت 1161 .ديكوتلا يف ريثكلا ىلع لكلا يف ديدشتلاب (كّتيرن

 .ةففخم اهلامعإ زوجي :ليقو «ءادتبالاب ب 0 .فيفختلاب (نكل) :ئرقو .بصن هلحم لوصوملاف ءامهيف نونلا ديدشتب

  روسلاب فيرعتلا © عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسح



 ال

 ,مدآ علض نم تقلخ ءاوح :# اَهَجْوَراَهَ َقَلَحَو# .مالسلا هيلع مدآ :4 كونو يفت نم :لجو زع هلوق - ١

 م ادراك سك ا يا ل ندا ان كر تا اللا
 01 : 3 فج :#اًبيِقَرأ# .اهولصو ءاهوعطقت نأ ماحرألا اوقتا :# ءايالاَو# ٠ محرلاو هللاب كلأسأ

 1 اولئك 0 هناا + ريكو هشرلا مهنم متسنآو «ملحلا اوغلب اذإ ملا ومأ مهيلإ اوملسأ 45 رأيي أوتو ١-

 ا هل كيوم لإ عون اولويات يمل 7 0 ىماتيلا لاومأ نم مهيلع مارحلا اولدبتسي نأ اوهنو ؛ءايصوألا هب بطوخ :4 يل َتِيَلَ
 ١ امك اى فاو قالامق ْ مسد يلام اه رب يك ناقل ناكر ا د امال قضيب اق اس , منغ نم ذخأي لجرلا ناك :ليقو .لالحلا

 ١ اذيتتالاْ فدك َتنلُثَو تم سيل اَنم مك 1 لجرلا باح نم ءأمثإ : ابوح .مكلاومأ 0 :# جيْوَنَأَلِإ# .فالتخا هيفو .ءيدرلا هناكم
 |١ أثانو 72 ولوتال ا قذأ كيك مكتبا + موي 0 يف اولدعت :« ويقلل -" .لعفلا نم جرحتلا :بوحتلاو «مكأت اذإ ا ءمثأ اذإ ؛بوحي
 نودب اهجوزتي نأ ديريو اهلام وأ اهامج يف بغريف .اهيلو رجح يف وكت ةسيئ | يه :ليق © ئتل

 ظ 00 تش عمل َقدةروكَس لأ ١ 3 ىو
 عر :10104يئ6يج 1 ب 3 .لاع :لاقي يندد 0 0 0 :«انيكال» ل هيفو 0 قادص

 1 ا يا يتلا اون وتل 0

 و ا ا 00 ا 1 0 0 ا ١ 0 تلخن»و .ةمزال ا

 20 اخ قعئتسلاا# .برجلا نم جلوُع اذإ :نارطقلاب ريعبلا تانه نم ايفاش ءاود :ىنعمب :4 اكِتاَكيَم# .نهل ةعيدخ الو
 ظ ١ دك واونكيأاناديوانارشإل هول اتالو مطولا 8 نع ةرابع كلذو هبذ صيختت الو ًاقئاس ناك اذإ ؛ؤرمو ماعطلا ونه نم ءيرملاو ءىها نإ :لبتو
 ١ | اد ير د م اًريَقَف َن كنَمَو ٌفِفَحَتسيِماينَع ١ يدتهي الو «لاملا ريبدت نسحي ال نم لك :4ِةَهَمّسلا# - .ةعبتلا ةلازإو ةحابإلا يف ةغلابملاو ؛ليلحتلا

 1 كب ل كم ا ماوق :يأ :4 مقل .فالتحخا هيفو .هكلهت يتلا ررضلا هوجوو .هحلصت ىتلا عفنلا هوجو ىلإ
 00 220 هك اب هيما هل ىو ل 7 .يناهلا) مف اع : © اوادباو 4# - ١] كلكشعلاو كام اه 2 .مكشياعم

 0 :4كرتإ مهاومأ يف اسالصإو ١ مهلوقع يف ًاحالص :# اًدْسْرم متيأرو متسسحأ :* متسهاَءم .ملحلا :# َحاَكِيلآ اوعَلَب# مهحالصو

 نإف ؛فلسلاب :4 ورمل أينَ هلامب نغتسيلف :4 ٌفِفَحَتْسيلَدل .مهلاومأ اوزاتحيو :4 اوُركَي نآ# ةردابم :4 اًراَديوإ# .ريصقتلاو طارفإلا يف لمعتسي «حابمل
 دوهشلا 1 0 0 6 -انهاه- «فورحملا» :ليقو .هنم هللحت رسوي ملو توملا هرضح نإو .هاضق رسيأ

 علام قي[ ع كح جرخأ هك َنعَمَدَص هَل ) :ىلاعت هلوق [5] .ضبقلاو عفدلاب مكيلع ةداهشلا يف ًايفاك را اناخر هان 4« ن1

 : أ اذ : ءاكشلاا | اهَجَوَر اه َقلَحَ نال (4 هل نو اقص اسيل اوناَءو ]+ لزنأو «كلذ نع هللا مهاهنف ءاهنود اهقادص ذخأ هتنبا جوز اذإ لجرلا ناك» :لاق

 الم كرا ما تامل :باوجلا ؟انمأ ال ءانل اتحخأ نوكتف كلولا ةبسن هيلإ اهتبسن نوكت ءاضيأ هنم نوف وختم نحن( مدآ نم ةقولختم تناك اذإ :ليق نإف .ءاوح

 نم ُءآَسيِلا كل َلِحياَل 15 : ءاسنلا] بيطلب تيل أوُلَدَبََم الو يلوم حمتسلا اونا رعاك .اهيف ةيتخألاو ةّيتنبلا مكح توبث هنم م زلي الف «ءابآلا نم دالوألا قلخك

 هيلع روصقم مكحلاو لي لوسرلا ىلع ةروصقم بازحألا ةروس ةيآ .[07 : بازحألا] 4 كنسي تكلم ام ال نهَسَح هي كلو دعب
 ثدنحالا ىطعأ اذل ةمايقلا موي ىلإ رمتسم وهامنإو ند نس 1 ا

 حاكنلا نأ ١- :تاجوزلا ددعت دئاوف #* ... ِهآَسّيلَأ ني كل َباطاَمأوحكنأَم 8. [11] ."اولدبتن" ةدتمملا ةغيصلا دتمملا ثدحلا ىطعأو «"لدبت" ةريصقلا ةغيصلا ريغصلا

 يتلا بابسألا دحأ اذهو ءضعبب مهضعب لصيو «ةريثك رسأ نيب طبري تاجوزلا ددعتف .بسنلل اًميسق ىلاعت هللا هلعج دقو «سانلا نيب طابترالاو ةلصلل ببس

 رصتقا ول ةضيرم وأ ءنسلا ةريبك ةجوزلا نوكت نأ : لثم «نايحألا ضعب يف اًيرورض نوكي دق هنأ -؟ .ءاسنلا نم ددعب جوزتي نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تعد

 ءاهدالوأ نيبو اهنيب قرف اهقلط نإو ءانزلا فاخي امبر وأ ءحاكنلا كرتب ةقشملا هسفن ىلع فاخ اهكسمأ نإف «هنم دالوأ تاذ نوكتو .فافعإ اهنم هل نكي مل اهيلع

 رمأ اذهو ءلسنلاو .دالوألا ةرثكو نكسملاو ةقفنلا نم نهتجاحب مايقلاو «ءاسنلا نم ريبك ددع نوص هيلع بترتي -7 .ددعتلا لحب الإ ةلكشملا هذه لوزت الف

 نم ناكف «لالحلا عتمتلا يف ًارطو يضقي نأ ديري نكلو ءانزلا فاخيو .هيزن يقت وهو « ةدحاولا هيفكت ال ةوهشلا داح نوكي نم لاجرلا نم - 4 .عراشلل بولطم
 اهريغ نم جاوزلا يف ةعس هل ناك اذإف ءاهقالط وه لحلا نوكيو «ةأرملا مقع جاوزلا دعب رهظي دقو -5 .ميلس هجو ىلع ددعتلا مهل حابأ نأ قلخلاب ىلاعت هللا ةمحر

 ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا ةيعورشمو «بورحلا ةرثك -/ .هتبرغ يف هسفن ناصحإ ىلإ جاتحبف «ةبرغلا وأ رفسلا ريثك جوزلا نوكي دقو -1 . لضفأ اهقالط نإ لقاع لوقي الف
 - نيدلا ببسب سكعلاب وأ ةأرماب لجرلا بجعي دقو - كش ا تا ا ا ل

 :ئرفأوا نرلءاشت .ةلكفأر نر ءاكلا ىرخ | تركك 152 01520 تش ولا :ئرق 6 تول 9» :ىلاعت هلوق 4 َماَسرَأْلاَو ونوم ىلا هلا اوعَتأَو 95 ١1

 :ىلاعت هلوق .نيسلا يف تمغدأو ؛لثملا راركت نم اًرارف اًئيس ةيناثلا ءاتلا تلدبأ «نولءاستت :هلصأو «نيسلا يف لعافلا ءات ماغدإ ىلع ديدشتلاب (نولءاّست)

 اًميظعت مسقلا ىلع رجو ؛هب ملعلل فذحو راجلا ديعأ وأ ؛نييفوكلا بهذم ىلع (هب) يف رورجملا ريمضلا ىلع افطع ميملا رسكب (ماحرألاو) : :ئرق # مايل 2

 ذإ  ءاككلا لع ضاخللاكشطع 0 0 :كلوقك (هب) لحم ىلع وأ ةلالجلا ظفل ىلع اًمطع حتفلاب (ٌماحرألاو) : :ئرقو .اهتلص ىلع اًثح ماحرألل
 غوسملاو ءادتبالا ىلع ءاتلا عفرب (ةدحاوف) :ئرق 6 دوف 1 : :ىلاعت هلوق # ْمْكَدمَيأ َتكَكَمامَو ةدكيوم اواي ال لأ فج نإ م ["1 اهوعطقت نأ ماحرألا اوقتاو :ىنعملا

 كشفت لرد :مئعرقو .ةدحاو يفكيف "ىلا عبار لحسملا لاما ولا تاكا عاملا :يأ .فوذحمل ربخ وأ ةيفاك : يأ ءفوذحم ربخلاو ءازجلا ءاف ىلع اهدامتعا

 كلاسك اكله كلأ 2( :ئرق * اَمِق >» ةلااع هلوق © ايف مهر مَنِ ابق كَل هَسآَلعَج تلا مكلومأ هاهتسلا اوُنْؤَت الو 939 [0] .ةدحاو اوحكنا وأ اوراتخاف :يأ «ءاتلا

 مكل هللا لعج يتلا مكلاومأ" رج انزال كادوا جينات ين قلل :ليقو «هنم اًروصقم سيلو مايقلاك ردصم "اًميق"" نأ ىلع (سانلل اًمايق) 2437: ةدئاملا يف

 .اهتاقب : ىأ «٠ مكاسب اوت حرفا“ هللا اهلعج يتلا : : ىأ ءماق ردصم امهيف فلألاب (اًمايق) : :ئوفو .ملعأ هللاو "مكشياعمو مكتعتمأل ةميق

 ةروس فورح ددع هر اور كو ل 0 : :ءاسنلا ةروس تاملك ددع . ءارقلا عامجإب ةّيندم يهو «ةنحتمملا ةروس دعب تلزن ٠ راشد وا

 - نم اهريغ يف دجوت مل ةجردب نهب قلعتت يتلا ماكحألا نم اهيف درو ام ة ةردكلا# يكل ءاسنلا ةروس: ءاسنلا ةروس 8 [سأ داق 2 نر دكان و افلا دلع ةنس : ءاسنلا

 اسجلا ءامسأل 8 هلة ررجج ما مين جو روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا باب يربطلا ريسفت
 دا
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 .فيسلاب لئاقو حمرلاب نعاط نم الإ ثري ال :لوقيو ءءاسنلا ثروي ال نم برعلا نم ناكو .ةصح
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 ةدش : 4 ريع ًاريعس## .اهب رحستلاو راثلاب ءالطصالا وهو ؛ءالصلا نم ذوخأم :4 ترَولَصِعَسَو -

 ركل كرش ةلعتشاو تدفرأ :رانلا ترعس نم ءروعسم ع مه رح

 ا 0 لهعي :4 هلأ دِكَبِصَوي #8 ١١- .منهج ءامسأ نم مسا :اضيأ ريعسلاو .تدتشا

 ءنأ وأ ناك ا د د دل دال ال مهلا نأَش مك دلو 3 متقن ب "د م -_- تاج ادع : 2

 4 ب ل 1 0086 للا وف ا رع ربا ضرع رس تاق 7 0202- قيرط 0-3 2 0 - 2 00 جرخأ ( 3 ْ 5 هلو 0 © سنيك نإَف نييشنألا ظلت ْرَذل مح دلأن

 هدحجلاو 5ةتاكمو كياكل ّنهلف نب ف نيا ا
 000 ضن نباو خيشلا ا : اجرلإ

 0 ل 7 مو 2 2

 نإكرتامم س دك شلاق ل هبال

 2 أ هر
 حلا ِ 2 7 7 7 7 0 1

 4 ت2 ويوم ماو :ةكروو راو هَل نكي مل دلَوهَد
 1 دق لع 9 2
 0 7, م 270 ىو 7 قل 6 و 0

 5 ويدي وَ راج 6

 تيم

 راغصلا الو تانبلا نوثروي ال ةيلهاجلا لهأ ناك» لاق سابع نبا ء حلاص يبأ نع يب يلكلا
 اًريغص انكار نينا كرو تنل قوز فلان مل اق وسكر "ا

 تركذف كي هللا لوسر هتأرما تتأف «هلك هثاريم اوذخأف «ةبصع امهو ة هف رعو ٠ عا ما
 تي ا

 د ؟ 5

 :ىلاعت هلوق ]١1١[ .«ةيآلا « ِناَدِلَوْلَأ َكَرت امم 0 يت لاَبرل) تلزف لوقأ اما 1 1 ذهل

 يف ركب وبأو كي هللا لوسر ينداع» :لاق ا نع ةتسلا ةمئألا 1 1 1 2ك

 ام :تللقف «تقفاف يلع شر مث ءاضوتف ءامب اعدف دائيش لقعأ ال م نلا يندجوف «نيشام : ةملس يب

 جرخأو 4 نييكلا ٍظح لْثِم وذل كح دلو ده هلأ كيوي ) تل تلإنف رتف ؟يلام تال
 لتق عيبرلا نب دعس انتنبا ناتاه هللا لوسر اي تاهو كاز ةأرم لمرتلاو دواد وبأو هذ
 .«ثارعملا ةبآ ةتلاؤنف .كلذ يف هللا يضقي : :لاقف 0 الإ ناح مكنت ١ ل دلي 59 1 2 3 |ةلكهسا“ د 0-00

 ؟ةيناثلا ةيآلا يف 4 َمّهوَسَكَأَو ١ تفذح اذامل .[/ : ءاسنلا] 4اَوَرعَم اَلَوَف مشط أولو 0 و اوُلوقَو و ا

 الو ؛هيلع ًءاقبإ هلام هيلع رجحيف «هيلع مايقلا نسحي الو ثرإب لاملا هيلإ ريصتملا هيفسلا هب دارملا امنإ «4مْكَكَوَمَأ ءاَهَمَسلا اونو الو ,: :ىلاعت هلوق نآل :باوجلا
 لاوحأ نأش ىف تسيلف ىرخألا ةيآلا اّمأ ءرظنلاو فرصتلا نم هيف مهل امب اًراجسم مهيلإ لاملا ةبسنو «ءايصوألل وه امنإ يهنلاف ءهسبليو هلكأي ام ردقب الإ هنم نكمي
 ري ا لاول تلال موصتي كاارييملا كورمسي ستحل اكرم دارج ا.امل اور ا رمدكت لك دلل

 مل وأ مهتوسك كلذ عسو ؛مهيلع فخي امم وفعلاب مهيلإ ناسحإلا ىلإ اوبِدُت امنإ ؟اهيلع صيصنتلاو مهتوسك مزلت نيأ نمف ءلاملا يف ءالؤه قحل ال ؛ناسحإلاو

 نيب فالخ ثدحي دقو -4 رحال كب وتس كك اكفل) يدر يقل را .بساني ام ىلع لك ءاجو «نيتيآلا دصقم قرتفاف ءعسي

 ةيمالسإلا ةمآلاو ١- .ةلاحلا هذه لثمل اًمساح الح ددعتلا عيرشت ييتأي انهف «ىلوآلا هتآرما ىلإ ةدوعلاب بغريو «لجرلا جوزتي مث «قالطلاب ناقرفتيو ءنيجوزلا

 مَكِح نمو -١؟ . باجنإلا ةرثكو ةدحاو نم رثكأ نم جاوزلا ةرثكب الإ كلذ'نوكي الو «رافكلا داهجل دادعتسالاو اهفوفص ةيوقتل لسنلا ةرثك ىلإ ةسام ةجاحب

 ةدايز ددعتلا ِمَكِح نمو ١١- .دّدعملا ريغ جوزلا تاذ ةأرملل - اًبلاغ - رسيتي ال اذهو ءاهتيب فيظنتو «نآرقلا ةءارقو ملعلا بلطل اهتبون ريغ يف ةأرملا غرفت ددعتلا
 كتفي الا لا .هل قايتشا يف كلذك يهو «هتأرمال قوش يف وهو الإ ,نهنم ةدحاولا ةبون يأت ال ذإ «هئاسنو جوزلا نيب ةبحملاو ةفلألا
 نيكحسَمْلاَو سلا قرفلا اولا هم [َرصَح درو 2 [4] .رمأو مكح اميف هتعاطو هللا رمأل لاثتمالا وه ةمكح مظعأو «ةغلاب ةمكح هللا عيرشت يف نأ ةظحل
 يضر ةباحتسصلا ناكو .رسيت ام هنم هيطعي نأ هل ىغبني ناسنإل يدي نيب هس اك ىلإ تر شتر كس هل نك نإ 20 .[8 : ءاستلا] 4( ُهَنِص مَهَوْهَْرََ
 هفوشت ةدشب هنم اًملع كلذ هاطعأف ؛هدنع ديلو رغصأ ىلإ رظنو ءاهيلع كّربف يلسو هيلع هللا يلص هللا لوسر اهب اوتأ - مهراجشأ ةروكاب تأدب اذإ - مهنع هللا
 لدي .بونذلا يف درو ديعو مظعأ اذهو . ٠[ : ءاسنلا] # ايس كوكْصِمَسَو انك ونوع يف نوم اَمَسِإ امل دكت لوم نولي نبذل نإ ]٠ 1٠+ .كلذل

 ملل لا لوم َنوُلُحأَي سلا نإ 1١ :] .ةيفاعلا هللا لأسن «رئابكلا ربكأ نم اهنأ كلذ لدف «رانلا لوخدل ةبجوم اهنأو ءاهحبقو ىماتيلا لاومأ لكأ ةعانش ىلع
 ىلاعت هللا رمأي :يأ «يثالثلا نم لوعفملل اًينبم ءايلا مضب (نولصيسو) :ئرق #4 كروَلْصَمَسَوإل : ىلاعت هلوق © اَريِعَس ترْولَصَِيَسَو 105 مهنوطت ف نر كل
 ل ل سي © اًمولْضأ ل :ىلاعت هلوقك « رك لاح فستان دارضرالا ركل و :ئرقو .اًريعس مهيلصي نم

 ةماواف هوس[ ذل تاكنإك تاكل 1 اةَداَّمِم سدس اَمَجْمَم رِحاو لكل ِهيَوبأِلَو فَصيِلَأ هلم ٌهَدِحو َتاَكْنِإَو 21١1
 رك" .عقو وأ ثدح نإ : :ىنعمب ءاهعوفرمب يفتكت ةمات (ناك) نأ ىلع عفرلاب (ةدحاو) :ئرق هدو 98: ىلاعت هلوق * ند وأ آب صوب ٍةِّيِصَو ِدَعَب نم س ةل

 غ0: صصقلا يفو «# ِهّمَألَم )2 انه : اان لود .ةلحكاو ةثرارلا كاك إذ :ريدقتلاو ,ربخلا ىلع ةدحاو بصنو ءاهيف اهمسا ةصقان ناك نأ ىلع بصنلاب (ةدحاو)

 أكااذإف دلْضَو الإ نيرحكلا ىف اهنارركي ل تلذلو تابلااوأ ةرسكلا ةيساتمل ةعيرألا ىف ةرمملا رك. رد 4 كلا دال فرخزلا ينو «4 اًهمْأ»
 تا كرولا تان : رركلا ىف لاكش عضاوم ةعبرأ يف كلذو (مكتاهمأ) :عيمجلل فاضملا امأو «نيتلاحلا يف اهمضب :ئرقو «يئاسكلاو «ةزمح :يأ ءاهامض

 اةكياادر الور ةلامودل ةل امرك تار لا رود ةزمهلا ةكرح ميملا ةكرح تعبتأف «ةعبرألا يف اًعم ميملاو ةزمهلا رسكب (مكتاهّمإ) :ئرق .77*7 : ملجنلا
 يف اذهو ءلصألا ىلع ةعبرألا يف ميملا حتفو ةزمهلا مضب (مكتاهّمأ) :ئرقو .لصولا ةلاح يف اهدحو ةزمهلا يئاسكلا رسكو «ميملا تحتفو ةزمهلا تمض اهب
 - ءانبلا ىلع امهيف داصلا حتفب (ىّصوي) ا ىلاعت هلوق .تاغل اهلك : ليقو ءاهمض يف فالخ الف (تاهمأ  مأ) ةزمهب ءادتبالا يف امأ ؛جردلا
 ؛محّرلا ةلصب رمألاو ءءاّوحو مدآ ةقّلي نايبف ًالمجم ةروّسلا هيلع تلمتشا ام اًنأو : :ءاسنلا ةروس عيضاوم .ىرغّضلا ءاسنلا ٌةروس «قالطلا ةروس مساو ءروسلا -

 - ءياهْفَسلا نم لاملا ظفحو ءقادّصلا مكحو «ءاسنلا ددعو «تاحكانملا نايبو «هيلكآل باذعلاو _- ِ 00 8 لام لكأ نع يهنلاو
 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةهعونتم دتاوف تاهباشتملل هيجوت وزن سأ ٠ )ا ءا ١) يربطلا ريسفت
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 ةلالكلا نإ :يرشغزلا لاق هيلع فّطعت ىنعم ؛اللكت بسنلا هللكت ردصم :4 دلك -5
 .: ,نيفلخملا نم دلاو الو دلوب سيل نم ىلعو ءاّدلاو الو اًدذلو فلخي مل نم ىلع :ةثالث ىلع قلطت

 م ظفر شلرلار كلر ذا ( 4 رك ظل لارلار كلل 4 2 0 تارقلا ىلعو

 12د 20
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 امي عب را مكحات دو نه ناك ناكل
| 
 ا
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0 3 70 4 2 2 

س: دامت 1 اًررض قحلم ريغ 4 ٌراكَضم ريغ .دلاو الو هل دلو ال يذلا قتيملا هنأ ىلع روهمج او «فاللتخا
 | يق انيك سقا

 | دلو 5مل نْكَيْانْرثْكَرئاَمِم عيبلاَملَد ١ ةيداحلا - ةقباسلا ثاربملا ةيآو .ثلثلا نم رثكأب يصوي نأ وأ هيلع سيل نيدب يصوي نأك «ةئرولاب

 3 مك كيو يا 1 كك كك (> .ملعأ هّللاو .ديعب ءابآلاو ءانبألاب رارضإلا دصق نأل © َرآََصُم رع اهنم سيل - ةرشع
 4 راق 2 5 6-0 : 7 د 5

 كن اكنإَو ون اهي كو مودتي ١ ىماتيلا باب يف تابآلا اهنع تثدحت يتلا ماكحألا ىلإ ةراشإلا :4 ِهَلَأ ُدوُدُح كرْرَي# ١١-
 ْ 5 2 .ةوبارماوأو 001 0 نيفلكملا ىلع بجي هنأل 1 هتاذ ىلإ اهفاضأو ءاًدودح ماكحألا هذه ىلاعت هّللا ىَمسو «ثاريملاو اياصولاو 20| سرع ل < 7 5 1 0 1 39 6 ممأ| ل َ 1 0 9 +

 /اد د 6 ع : 1 : | مدع وأ ماكحألا هذه رييغتب # ,ه دودج َدَسَحَنَو## - ١ ؛ .لاحب اهوزواجتي الو اهدنع اوفقي نأ
 | كلك واك دق ِئْسأاَمهَئَمِدِحَوأ جلل وال دسم 4 0 دجر# ركل اهوزراصت الزراع اراتإ

 ١ مم رس 4 ري[ رارسإلاو .نطاوبلاو رهاوظلاب هملع طاحأ يذلا وه ىلاعت هللا نأ يأ :ميلعلا هللا مسا ىنعم ]١717[

 ءيضاملابو .يلفسلاو ,يولعلا ملاعلابو «تانكمملاو «تالدحتتسملاو «تابجاولابو «نالعإلاو

 يذلا وه ميلحلا "محلا هللا تا مالكا ءايشآلا نم ءيش هيلع ىفخي الف قل الار رفعوا

 نيدوعلا اناس حف ا ل و ا لا

 ف
 0 0 ا ل

 اذ 6 هملح نكلو «ةعونتملا ةلجاعلا تابوقعلا نم اهيلع اهراثآ َبترت ريضتقت بونذلا نإف ؛مهنم اهرودص

 ا اا

000 

 ل تركو 3 تي تر

 ل يا 3 هلُوُسَرَو هللا ص حي َمَو

 3 كا كك ىلع بودي لزي مل يذلا وه ُباّوَتلا :باوتلا هللا مسا قعم 11 مهلاهمإ ىضتقا يذلا وه هناحبس

 . هت طكم كس 1 ىلع بئاتلا وهف .هيلع هللا بات طيف 1 هان تاق رب زاك ويعمل ترض ضرر كسا
 خيشلا لاق :مي 0 ١1[ مهاياطخ نع ًاوفعو ءاهل ًالوبق ؛مهتبوت دعب مهيلع بئاتلا وهو .هيلإ مهبولقب لابقإلاو ةبوتلل مهقيفوتب ًالوأ : نساخلا

 نك 211 2 16 ك1 بن كرافت ءامسألا هذه - تعول ةفوزرلا ةارخلا :عرعلل ىذا كا وح :ىلاعت هللا همحر يدعسلا

 معنلاو ءلمكآلا ظحلاو «رفوألا بيصنلاب ءاهنم نينمؤملا ٌصخو .هتمكح هيضتقنت هيضتقت ام بسحب دوجولا عينج اهب مع يتلا هبهاومو هتمحر ةعس ىلعو ؛مركلاو ؛دوجلاو

 ةغلابم دشأ نمحر لاو «ةمحرلا نم ناقتشم نامسا :ميحرلاو نمحرلاو 0 .همركو .هدوجو «هتمحر راثآ نم هلك ءناسحإلاو

 ميكحلا :ميكحلا هللا مسا ىنعم [] .هقلخ نم ءاش نم ىلإ هتمحر لصوملا :ميحرلا ةعساولا ةمحرلا وذ :نمحرلا .ديحوتلا لهأل الإ ةمحرلا نوكت الو «ميحرلا نم

 ريزغ «ةردقلا مات ءدمحلا عساو ءاهبقاوعو رومألا ئدابم ىلع عالّطالاو ملعلا عساو وه ميكحلاف «تاقولخملا نيب مكحلا لامكبو ةمكحلا لامكب فوصوملا وه

 عونلا :ناعون هتمكحو .لاقم هتمكح يف حدقي الو «لاؤس هيلإ هّجوتي الف «هرمأو هقلخ يف اهب ةقئاللا اهلزانم اهلزنيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا وهف «ةمحرلا

 ؛بيترت لمكأ اهبّترو ؛ماظن نسحأب اهلك تاقولخملا قلخ «قحلا هب دوصقملاو هتياغ ناكو «قحلا ىلع ًالمتشمو يقحلاب قلخلا قلخ هنإف ؛هقلخ يف ةمكحلا :لوآلا

 نو د ردا ل ل كارلا ءاطعأ نم وضع لك تاج ولختملا ءارجل وم در لك طا قئاللا هقلخ قولخم لك ىطعأو

 نيا ل ا ا طرا دتسكلا لونأو :يق خلا جوت قادتها ةءرم بع رشي ةكسملا يناثلا ح0 رام

 ؟...اذه نم مظعأ م رخو ليصف يوان
 ىلاعت هللاو :يأ 4 ٌميِلَح ٌميلع ُهَللأَو  :ىلاعتو هناحبس هلؤق .# ٌْميِكَح ٌءيِلَع يعلو ) اوما يابو ناقل فة ديحولا 1: ءاسنلا] «فبلع مساع هَسأَو 2١

 .مهل هعرش اميف ميكح هدابع نأش حلصي امب ميلع هناحبس وه : 6 4 رمت كك مس هلأ 2 اا ةيوقحلاب مهلجاعيإل ميلح مه رضي امو هقلخ حلصي امب ملع

 را رو 1ك لك ةلاتعإ» 11 - ككل ]) 4 تتسلل نر ك1 اكير كوري ركع قكتا عجل 8و < ج8 [1]

 وهو ءاهلبق ام ةقفاوم :نيهجول ةبوتلا ةيآ نع تفلتخا ءاسنلا ةيآ :باوحلا ؟ءاسنلا ةيآ يف ةدئاز واولا تءاج اذامل .[4 : :رودلا] جملا دولا كابي

 لاق 16 هلام ادع» هلوددعب « فاوإلا هلوق وهو اهدعب ام ةقفاوم :يناثلا 1١7 : ءاسنلا] هلل هللا عِطي نمو :  هلوق كلذو «واولاب ةءودبم ةلمح

 ل 2 ل < كك ههَلَو انهيف ًدِدَح اًراَك ُهَلَِدي ُهَدوُدَح َّدَصَتَيَو هَلوُسَرَو هللا ٍصْعَي نمو 8 ]١[ فلل د ندم تلجف ةيرشلا

 تاددعلاب ديعولا ءاسنلا ةروس يف 0 0 را فرقا ان  نكلا «(ادبأ هيف َنِدِلَح 1 2 اك ل ا كرش هللا تر نفر ول

 .دحأ هعم ملكتي الو ةنجلا يف ناك ول ىتح باذع ةدحولا نأل ءاّدرفنم ينعي «ةدحولابو رانلاب باذع هنأل دشأ 4 كريهم كاَدع ءَهَلَو اكيِف اَدِلدََح اًراَك ُهْلِجَدِي#
 نجلا ةروس يف ءاج امع ةدايز اذه # ,ةدوُدَح َّدَحَتَيَو ءهَلوُسَرَو هللا ٍصْعَي ىَمَو 9 ءاسنلا ةروس يف كلذك «دشأ ءاسنلا ةيآ يف باذعلا اًيتدبم اَذإ ءاّدج ليقث ءيش وهف
 4« كريه كاَدَع هلو :ء ءاسننلا يف لاق كلذلو ءطقف نايصعلا ركذ نجلا ينو ,دودحلل ٍدعتو نايصع ءاسنلا يفف .4َمكَهَج رات مُهَلَنِإَق مُهَلوُسَرَو هَل َحّيِْنَمَو »
 لجن راخلاف 0 .ةدحو كانه سيل هنآل «نيدلاخ اًمئاد امنإو ءاقلطم اًدلاخ ةنجلا باحصأ يف دجت ال كلذلو «فالتخالا اذه ىلإ اعد ببس كانهف ءرانلا ىلإ ةفاضإ

 :يأ «لعافلل ءانبلا ىلع امهيف رسكلاب (يصوي) : :ئرقو «رثألا عابتإل طقف ةريخألا يف حتفلاب (ىّصويإ) :صفح أرقو «لعاف بئان اهبو ءلوعفملل - .اًدلاخو نيدلاخ

 اَهَيَحَت نم ىرَجَت ٍتدَّنَج هر ضحْدَي هَلوُسَرَو هللا عطب نَمَو االول كتاو رر دل 1 تت لك لاك كدا 2-3

 46 ُهلِجَدي 4 : نباغتلا يف © ُهلِدديَو لم -# ُهَنَعَرْكُي وه - 2107/ : حتفلا يف # ُهَبِدَعُي - 4 ل و «# ارا ُهَلِخَدي و # ِتََنَج 7 هلِخَدي 9 :ىلاعت هلوق # رهن يدل

 نار هدرا لع ماكل رعت هرقل لك نوبنوعابلا سيرة قي كاس ب يدل ةيذعت - هلخدت) :ئرق 0 0

 .دحاو ماظن ىلع مالكلا فلأتيل * .هلوسرو هللا عِطي نمو #1 : هلوقو ٠# لوس هلأ صحي نمو! : هلوق يف ةبيغ ظفل هلوأ

 جْوَرَتلا زاوجو را لَْط نايبو ,مراحملا تاوذ ركذو ؛ضئارفلا باحصأ ثاريم مكحو «ثاريملا ةمسق تقو براقألاب قْفّرلاو «هيلإ لاملا عفد لبق ميتيلا ةبرجتو -

 20 1 1ر0 0311 ا 1 ك1 دجال وهمألا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسغفت

+ 

 أى 2 ©[ 2 02 2

 . ريس



 .دودحلاب ةيآلا هذه تخسُو :لبق .ًاقيرطو ًاجرخم :4ةليبستإل انزلا نعقاوي :4 َةَمِحََمْلا ترتيل -04
 رييعتلاك «ناسللاو لوقلاب ىذأ ناك :4 اَمَهَوُداَمَقأ ةأرملاو لجرلا :# محكم 5

 نأ نم نيرّسفملا دحأ هيلإ بهذ ام هدبع دمحم خيشلا ذاتسالا حجرو .دودحلا تلزن ىتح خيبوتلاو

 ةمكحو :لاق .طاوللا ةشحاف يف ةيناثلاو ءقاحسلا ةشحاف يف ىلوألا ةيآلا نأو ءامهيف خسن ال نيتيآلا

 نوكت نأ ىضرت الف يأ ,مهبرق هركتو لاجرلا ىبأت «لعفلا اذه داتعت ةأرملا نأ وه تاقحاسملا سبح : ابك كَما مكمان
 لعجي وأ تومت نأ ىلإ ءاسنلا نم اهلاثمأ ةطلاخم نم عنملاو تيبلا يف كاسمإلاب بقاعتف «لسنلل ائرح ل جت راني ناك هديت شم تك اح 0
 قاحسلا يف راعلا نم ندجي ال نك امل ءاسنلا نأ مامإلا ذاتسألا ىريو .جاوزلا ىلإ اليبس امل ىلاعت هللا 79 م م ا 7 20

 ريبعتلا ءاجف ءءاسنلا نيب راهظإلاو عويشلا ةّنظم قاحسلا ةشحاف تناك «هلثم نايتإ يف لجرلا هدجي ام 705: نولمعي تريز هللا لع ةبؤتل 0

 زواجتت داكت ال ىتح .ءافخإلا ةنظم يهف طاوللا ةشحاف امأ * َتَّلَأَول :عمجلا ةغيصب ينآرقلا 2
 اًرذنقو اًراع طاوللا ةشحاف نوكل اًريرقتو .كلذ ىلإ ةراشإ ىنثملا ةغيصب ريبعتلا ءاجف ءاهنايتأي نيذللا

 دوهعم اذهو .عيونتلا باب نم ةينثتلاو عمجلاب ريبعتلا فالتخا زوجيو .ميلس عبط يذ لك هنم أربتي

 .هناحبس هنم وأ هدنع :© ءَلأََعأل ١١- .ملعأ هللاو .هابتشالا نم نمألا عم غيلبلا مالكلا يف

 وأ ًادمع ناك :ةلاهج وهف هيف هللا يصع ءيش لك نأ ىلع :5 هللا لوسر باحصأ عمجأ 00

 اوبلغُي نأ لبق ليقو .توملا كلم ةنياعم لبق :ليقو .توملا لبق ةحص ىلع :ليق © ِبيِرَق نم .هريغ

 مهدحأ َرَصَح اًدِإَوَح# - .ةبوتلا نولقعي الو هللا نوفرعي الف «ةرغرغلاب مهسفنأ ىلع
 ءاهيلو ةأرملا لضعي نأ وه :4 عنك ءآستلا أثرت نأ -9 .ةلاحم ال تيم هنأ ملعي ثيحب :4ُثَوَمْلأ

 م ضع أوبهذتلو ءاهقادص وأ ءاهملام ةقدص هيلإ درت وأ ءاهثريف تومت ىتح حاكنلا اهعنميو

 4 َةَندَيم وَمَن نأ َلِإإ» :هنم يدتفت ىتح اط هراك وهو هتأرماب لجرلا رضي نأ :4 َنُموُمُْيَتاَء
 لجرلا تام اذإ اوناك» :لاق سابع 0 كا ءراخبلا ىور 4 امك آسيا وَ .نهوبحاص 4 وي احول .فالتخا هيفو ..هدا ورا اما زا ا ا اق

 دنسب متاح يبأ نباو ريرج نبا جرخأو «ةيآلا هذه تلر أ نم اهب 20 0 اش أم
 نأ كل لحي ال) هللا لزنأف .ةيلهاجلا يف كلذ مهل ناكو هتأرم 3 رعي نأ هللا دارأ تلسألا ن 000 ع وب 0 0 6-2 0 0 "ع ظ 6

 ىلاعت هللا نإ :يأ «4 اًمِيِحَر اًباَوَت ا .# اَميِحَر 0 ب عم ع 96 د

 .نوقيطي ال ام مهفلكي الف «مهب - اًميحر ءاوبات اذإ نيبنذملل اًروفغ ناك ىلاعت هللا نإ :يأ 4 اَميِحَر اًروفَغ 9 اّمأ ءمه م ا م

 .توملا نهتيمي ىتح :ىنعملا ريصي ذإ ءرامضإ ريغب ىنعملا هب حصيالو ءتوملا وه يفوتلا ذإ ءتوملا كلم :يأ 317146 3 2

 - .ةمحرلاو ةرفغملاب دبعلا ىلع هعوجر هللا ةبوتو «دبعلا ىلع وه امنإ اهبوجو ذإ ءاهبوجو ال «هيلع اهلوبق :يأ 1١7[. : ءاسنلا] 4 وللا َلَع َهَسوَلَأ مَنِ ٍعالالل

 :ةلاهجلاب دارملا :باوجلا ؟هتبوت تلبق بات مث ةلاهج ريغب اًءوس لمع نم ةبوتلا نأ عم ةلاهجب دّيق مل :ليق نإف .[10 : ءاسنلا] *( ونهج وسلا َنوُلَمْعَي 2[
 ببسب ءاهب ملعلا لامك بولسم ةيصعملا لاح هنأل .هتيصعم لاح كلذب لهاج صاع لكو ءاّمذو ةيصعم اهنوكب ال ءاهتبقاع ءوسو «ةيصعملا حبق ردقب ةلاهجلا

 هنيب يذلا رتسلا كلدته نمف ؛سانلا نيبو هنيب رتسو هللا نيبو هنيب رتس دبعلل :لوقيو .لتقم يف عقو حرج برو «تاحارج بونذلا :ميقلا نبا لوقي .ىوهلا ةبلغ
 ةعاضإو «ركذلا لومخو «بلقلا داسفو «قحلا ءافخو «يأرلا داسفو «قيفوتلا ةلق :باوجلا ؟ةيصعملا جئاتن زربأ ام .سانلا نيبو هنيب يذلا رتسلا هللا كته «هللا نيبو
 .لذلا سابلو ؛ملعلا نامرحو ءرمعلاو قزرلا يف ةكربلا قحمو «ءاعدلا ةباجإ عنمو «هبر نيبو دبعلا نيب ةشحولاو .بلقلا ةوسقو «قلخلا ةرفنو ءتقولا

 ةنياعم لبق نم «4( بيرق نِم # : لوف رقدارم ريكو ا 00 ءاسنلا] 4 ٍبِِرَق نم تس وُيويمَت 0
 َرْصَح اًدِإهَهَح ٍتاَكِيَسلا َنوُلَمَحِي تدلل ٌةَبوَتلَأ ٍتَسَيَلَو غ1: ءاسنلا] 4“ ِقِإَلاَق ٌثَوَمْلأ ْمُهَدحأ َر ٍ ٌَرَصَح اًدِإَهَح +: :هلوق ةنيرقب توملا ببس

 مار رت كرم م كلا ىلا 1 : ءاسنلا] 4“ ٌُداَفُك َمُهَو تْونوُمَي ولي را 1و معلا ني نإ لك كرما عهد

 ادهم 005 : هط # ِناَدَه نلت ءانه  اَهِنِيتأَي ناذَلآَو 9 : ىلاعت هلوق # امن أوُس 0 لل

 ءامسألا هذهو ءاهعيمج يف نونلا ديدشتب :ئرق «19 : تلصفب # دل ار لهو ال3 0: صصتقلاب امهالك #* كلِ انف نيم َّىَمبا و5 1 : جحلاب # ِناَمَصَح 0

 ٠ ماقلا» لاا ىلا" نأ كلر تنل ل ل فرد لا ل را د زد لع رص يديدستلا راسا 0

 ىدحإ نأ (كّناذف) ديدشت هجوو «ةلصلاب ًءافتكا امإو «سايق ريغ ىلع ةينثت هذه نأل امإ اهوفذح مهنكلو ,كلذك "ىيتلاو ءيذلا" ءاي قح ناكف «ةينثتلا يف هؤاي تبثت
 لك يف ففخت امك نونلا فخف ءءامسالا رئاس ىرجم مهيملا ىرجأف ؛لصألا ىلع فيفختلاب : :ئرقو . .اهنمالذب وأ «كلذ (مال) لع تفلح الا

 ا كو ارك آس أور نأ كل لِي ال اوئَما نسا اهيآتَب اطل ءارقلا رثكأ هيلعو ؛لمعتسملا وهو ترعلا مالك لصأ ىلعو «رايتخالا وهو ءامسألا

 0 :مءاركف 00 فام يراك اا :ىلاعت هلوق © فوُرعَمْلبَنُهوُرتاَحو ديم قسمي ني نأ هَل نومي آم ضي أبعد

 لاك هكلرو "فندي د[ |[ هك را الا ار الا :ىنعمب حتفلا ءارفلا نع و «ناتغل امهو اهحتفو فاكلا مضب (اهرك
 - ةئيبم) :ئرق 2١١ : قالطلاب 4 تيم هنأ تيا إ» 047 04 :رونلاب 46 ىدبَُهّلَآَو ٍتََبُم فو # الثمو تسنيم ومو 2١ : قالطلا «" ٠ : بارسسالاو داع ةَنَيِمم ا

 ل نآرقلا يف (يغبلا) ظفل ركذ امك «ةرم (؟ 5) ميركلا نآرقلا يف (ءاشحفلا) ظفل ركذ :يددع زاخيعإ4( محبس نم ٌهَسِحفْلا تري قلو وم [15]

 .ىلاعتو هناحبس هللا باتك يف ةرم (؟ ) لك درو دقو «(يغبلا) ركذ تارم ددع عم (ءاشحفلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو «ةرم (7 ؟)
 دمعلا لق ليصفتو ,نيكرشملا ةالاوم نع يهتلاو ؛مالّسلا در بوجوو «لاتقلاب رمألاو «نآرقلا رماوأ لوبق نع مهعانتما يف نيقفانملا ةفصو ءاهلهأ ىلإ تانامآلا -
 - ةماقإو ؛تاجوُرلاو جاوزألا نيب حلّصلا ٌعاقيإو «نينئاخلا ةيامح نع يهتلاو «لاتقلا لاح فوخلا ةالص ىلإ هكا ءاهنع نيرخأتملا رزوو «ةرجحلا لضفو ءأطخلاو

 روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا ب امسألا يربطلا ريسفت

 3 نكضوكَسَمَأكأو ه0 تح سي
 1 هس حت جس جد سس و ني سس أ

 61 اليس نط ل داع دل
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 ةيآلا لدت ال :موق لاقو .روهملاب ةالاغملا زاوج ىلع ةلالد هيف :© اًرالَكنَو َنُهْسَدَعِإَمُكَيَئاَءَوو ٠١-

 يذلا ميظعلا ردقلا اذه مهتيتآو :لاق هنأك «ةغلابملا ةهج ىلع ءاج راطنقلاب ليثمتلا نأل ءاذه ىلع

 : .غلب ام اًعلاب هتجوز رهم نم ءيش ذخأ نع جوزلا يهن : يف ةيآلا قايس نألو .دحأ هيتؤي ال

 ل و هقيكو 60يوم ١ 1 ةأرما ىلإ هنيع تحمط اذإ | لجرلا ناكو ءارهاظ :# اًنيِب اَمْنِإَوه ءنح رفيااملظ :# اًنسهب##

 ْ ا تو ا _ اهدرغ حوارا ه01 ادا عارم هسا تالا اه لاو دحام رد يلا تهب ىوغا
 ا 7 7 ماكل ©تيتأ| ركل قايل رشاب كا ميس كيلو راكنإلا دارملا :# :هنوذخأت فيكو## ١١-

 20 :ةغللا يف ءاضفإلا لصأ نأل جاوزألا ةايح يف كلذ نم معأ وه ام دارملا :ليقو .عامجلا نع هب

 أوم و ل و ل را ار | اًمتِمَيف .ماع هجوب وأ ,ةيمويلا ةيجوزلا ةايحلا ةعيبط ىلإ ريشي هنأل ىلوأ ىنعملا اذهو «ةطلاخملا
 57 َتم با 1 ل يك 2 1 2 نا 2 را نر ا للا نال ك2
 |أ دابر كةككو كنتو سفرتك مانو وأ فورعمب كاسمإ نم هللا باتك يف ام ىلع كتحكنأ :دقعلا دنع لوقي يلولا ناكو «جرفلا اهب

 مَتَسرأَق يلمع 2 أَو تنال تاو خلا يل .حاكنلا دقع هنأب «ظيلغلا قاثيملا ريسفت يف ليق اذهو .ناسحإب حيرست

 !' كح يبل 0 2 عمج :# ْمكَبيِكِبَرَو# - دلال .ًاجهنمو ًاقيرط سئب :ىنعمب :# الايس ء َءاَسَوأ#© ةيلهاجلا يف ىضم

 يكد حروب 22 6 0 :ةأرملا جوزل لاقي دقو «ةليبق ؛نزو ىلع ءاهايإ هتيبرتل ءلجرلا ةأرما ةئبا يهو ؛«ةبيبر

 قل" ١" َلِيكلَحَو# .ةولخلاو ديرجتلا :ليقو .حاكنلا ::لوخدلا» :ليق :4 نهب مثْاَحَد م انك لل كارما

1 
0 

 مهر ١ نكن مهامه 6:60:60 6 :6ه 6 ثلا را
4 0 0 0 2 3 

 0 ني كسك جور لديك نإ 3

 5 رو ذأ هي 0

 0 هند كك أوُْخَأَتاَلَف اًراطنق َنُهْدَدَحِإ؟ ظ

 ا لَك د 3 1 57 5-12 عدلا 0 ليكاح 0
 0 ا 4 _ 2 رسل ةناكا ندا نرداكا كح ك5 دلال كان واتا زاد كلتا

 م تيذلا طينلتلَ حاتج الف 6 هن هَل اوبك الَو » 1317 اطال 418552 هاكر اكتم همي نحت كت 000 2 11 0 هس سام ن ور جس رس 2 رس
 1 .ةكنألا بيبا وقعجت لو تسيكشا ن١ 0 ا ركل د 1 . ءارشإلا] 4 الكم هاو هس

 1 ا ا لإ © تناكو ءهنع عرشلا يبن لبق ىتح برعلا سوفن يف اًئوقمم ناك حاكنلا نم عونلا اذه نأل ؛بألا ةجوز
 011970999990979999971 تاهمألا حاكن ناكو «مألا هبشت بألا ةجوز نأل كلذو ؛ىتقم :هيبأ ةأرما نم لجرلا دلول لوقت برعلا
 وا هك اركي رخو 5م هه خ55 اكاورمطر محلصم ايتام كلا كال هيدي ياكتلا اذ قالك امل بر داع اتا لا حبتان

 الم » نيي قرفلا ام ٠١١[. : ءاسنلا] 4( ورفك نيل مكعب نأ افِخ نإ ةزاصلا هع اورصتت نأ عاج انج كي يكن ضل يف عصا 00 هللا 0

 نإ :دووقي ةاحنلاو «سنجلل ةيفانا ال يه انه "ال" ءةيمسا ةلمج « مكي عاكجاَم ل الو :باوجلا ؟4“' حن ن7 ركلَع سلف و « مكحِتكع 2ع حاكج

 لدأو ىوقأ ةيمسالا ةلمجلا نأ يناعملا يف ةيلوألا تاملسملا نمو «ةيلعف ةلمج يهف نك 1 يا راك ام :تابثإلا يف" باثمب ره ىفنلا يف'"ال"
 لداوتاو وف يهف «ةيزحتلا ةحانلا رسام 902 يفشل رك تا اح ار ول د 5  نوكي هيلعو «ةيلعفلا ةلمجلا نم توبثلا ىلع

 نإ مكحِتع 16 حجج ألق » .إآ حاَنَج انج 2 ركَيلَع سي زج اهيف تدرو يتلا تايآلا انضرعتسا اذإف نآرقلا لامعتسالا ثيح نم اّمأ «ةيلعفلا ةلمجلا نم توبثلا ىلع

 َسّيِلَف م اَمأ ل رومألاو ةيجوزلا تاملرألاو قوقحلاو اهنوؤشو ةرسألا ميظنتو تادابعلاب قلعتي اميف لمعتست * َمْكََبَع َحاَسَجاَلَم # نأ دجن نآرقلا
 مر .ةيمهألا يف تادابعلا نود وه امم اهريغو ةراجتلاو ءارشلاو عيبلاك ةيمويلا ةشيعملا رومأ نم كلذ نود اميف لمعتستف انج د

 ٠6١[ : ءاسنلا] # َمتَفِخ ْنِإَو زامل نك انرضتل نإ اح اج كلبك ضل ف ٌعَرعاَدِلَو )ف 0 و ل يس

 0 يه 052 نيكد مله نإ طر أودشَو كحل اوغصت نأ ع مك كنك وأ رطَم ني ىذأ كب ناكنإ ْمُكْيَلَع حاتجالو غو
 ,ةدابع اهيف ةيآلاف ,داهجلا نطوم يف ةداصلاب قلعتي رمأاف ةياثل ةيآا نأ ءاهريخ أ ةراجتلل ضرألا يف سلا وهو ضرألا يف برضلاب قلعتي ىلوألا آلا يف رمألاو

 كو َعِطَحْسَمي ل نَم و 2# 017 امهريغو ةرسألا ميظنتو تادابعلاك ؛ةمهملا نطاوملا يف اهلمعتسيف ةدكؤمو ةيمسا اهنأل ىوقأ ب ْمَكبلَع َح َحاَتْج الَو إ# ةلمجف

 حرفو رطولا ءاضق ١- .ةرخآلاو ايندلا يف دبعلا ةداعس ةياغ وه يذلا هلوسرو هللا رمأ لاثتما ١- :حاكنلا دئاوف نم .[75 :ءاسنلا] تكَصخملادكَتنأ اَلَْوُط
 هقلخ هلجأ نم يذلا فدهلا ققحيو ضرألا رمعيل يرشبلا لسنلا ظفح - 5 .ةنتفلا نع دعبلاو رصبلا ضغو ضرعلا ةيامحو جرفلا نيصحت -1 .بلقلا رورسو رفنلا

 نم عمتجملا ةمالس -ا/ .اهريغ نع اهتاذب يفتكتو ممألا نيب باهتو ةمألا ىوقت ةرثكلابو ةيمالسإلا ةمآلا ريثكت - .باسنألا ىلع ةظفاحملا -ه .ةدابعلا وهو هللا

 فرعي ال اًبرطضم اًقلق حبصأ الإو ناسنإلا هل ىعسي يذلا يسفنلا نكسلا لوصح -/ .ةشحافلا فارتقاو انزلا ةجيتن رشتنت ىتلا ةكاتفلا ةيراسلا ضارمألا
 لجرلا فعت ثيح ةعمسلا ظفحو ندبلاو سفنلا ةراهطو نيدلا مامت ٠١- .اهيلع ةظفاحملاو ةرسألا ءانبو دالوألا ةيبرت ىلع نيجوزلا نواعت -4 .رارقتسالا

 ةسناؤملاو ةسلاجملاب اهسانيإو سفنلا حيورت ”١- .|هتافو دعب هيدلاول حلاصلا دلولا ءاعد ١١- .يصاعملا ةبراقم يفركفي الف هتاوهشل اسفنتم اهب دجيو هتجوز

 لمحتو دالوألاو لهألا قوقحب مايقلاو ةيالولاو ةياعرلاب اهتضايرو سفنلا ةدهاجم ١١- .ةدابعلا ىلع هل ةيوقتو بلقلل ةحار كلذ يفو ةبعالملاو حابملا رظنلاو

 نم عفادو ةكربلاو ريخلا حيتافم نم حاتفمو قزرلا باوبأ نم باب جاوزلا ١- 5 .كلذ ىلع بترتملا باوثلاو رجألا باستحاو اهيلع ربصلاو كلذ يف ةيلوؤسملا

 بناجألا نيب تالصلا نكمي اهفراعتو لئاوعلا براقت ١5- .ةمايقلا موي امل اًعيفش هلعجي هيدلاو لبق دلولا توم ١5- .ةكرحلاو لذبلا راشتناو يعسلا عفاود

 ك5 ع كالو ١ رهضااذهو تيسن اذدهو .. .مع اذهو لاخ اذهف رسألا طبارتتو رئاشعلا كسامتتو فراعملا ةرئاد عستت جاوزلابف ةدحاو ةرسأ اونوكي ىتح

 لدا مدعاة كنا :عمجلا ىنعمو ءاهيعدر زم اهني اهتم نحاول /رددهق اي لكس وس ةلوعفت تسإ هلل لع اهينف حتفلاو ءاهتف حتتلإو ركل اةكح

 .رهظ :يأ «دحاو ىنعمب نّيبَتو «نّيبو «ناَبَتْساو نابأو «ءيشلا ناب :لاقي مزاللا نم وأ ءاهيبكترم لاح (ةنيبم) : :يأ .فوذحم لوعفملاو يدعتملا (نّيِب) نم امإ
 راختفاو را داقتعا داسف راهظإو .ملعلا يف نيخساّرلا لضفو ؛مالّسلا هيلع ىسيع لتق مهدُصَق ركذو .دوهيلا ٌمذو «نيقفانملا م مو «لدعلا حدمو «تاداهشلا-

 0 نأ مك ُهَّنأ نيب : هلوق يف «ةلالّصلا نم قّلَلا ا ماكحألا نايب نم ضرغلا نأ ىلإ ةراشإلاو .ةلالكلا ثاريم ركذو ؛ةّيدوبعلا ب يسال

 يسار اهررغر يقيل الحل ب رش نرتسا  لرألا نس يك هللا لوسر لاق :ءاسنلا,ةروس لضف :اًولضت نأ ةهارك يأ 201: ءاسنلا]

 ظ .ةبوتلا - لافنألاو فارعألاو ماعنألاو ةدئاملاو ءاسنلاو نارمع لآو ةرقبلا :روس يه لوألا عبسلا نايل

 ىتنسحلا ءامس ذا , روسلاب فيرعتلا| عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 لكو .ايابسلا ريغ «جاوزلاب تانصحلا :ليق :# مكتب د 1 م ْ نك

 ضعب لاق كك ةككضعلا عطقي هنآل «ءابسلاب 0 ةمآلا الإ .ةمرحم يهف تلت اهلل ةئنصحم ةأرما 0 ا تكلم 2ك ملة ثتصخملا 6

 نأ يأ .فئافعلا :تانصحملاب دارملا نيرّسفملا ضعبو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو .ءاهقفلا اك اوك اوعَتِبَت نأ مكحِلد روان ْملَلْيَر ميَيَعاَبككَو

 هللا يضر رمع نأ مولعمو .ءارشلاب نهتبقرو «حاكنلاب نهتمصع نوكلمت ام الإ مارح ءاسنلا لك ل هوب عَممَكْسأ امم كس ريجِفلَسَم ريغ م أ
 2 :4 كلذ َهَرواَمل .قاقرتسالا نم عنمو ,ىبسلا فقوأ راصمألا هدهع يف تحتف نيح ءهنع لا لع عداه كرب فمات 1
 دض :«ناصحإلا» :4 َنيِدِصَحت# .نيميلا كلمو عبرألا تاجوزلا ادع ام :ليقو .اذه لبق هميرحت ركذ مي اسي ملا وتبؤم د ل 0
 دقف ديفإل ةرتف ولو طارت عوار ةجوزلاب يتمم ةعتمتسا اذإ يأ :4 وب ٌمعَتَمَحْسأ اهل .انزلا وهو ؛حافسلا 6 8 نر هو مسي ضارب اميف 2

 ملا إي بتي )> :ىلاعت لاق ءارجأ ىّمسي رههملاو .هّلك رهملا وهو ءرجألا ءاطعإ بجو 2 10 جو ص
 مُكبَصَاَيل مرح مث ةعتملا حاكن هب ىنع :ليق 10٠[. :بازحألا] 4 ترْهروُجأ تيتا لا َكَجوْرَأ | نم
 .ةعسلاو لاما نم لضفلا وه :ليق 4 وظل -10 .ضرف يذلا رهم ا وهو ؛ةضيرفلا طح نم :4 دي 31 ني

 ل اذإ ةملسملا ةمألا لجرلا جوزتي ؛تاملسملا مكئامإ 0 ادا 4 ل 0 0 + ضب
 نهبابرأ :4 َنهِلْهَأ ٍنْدإِبل نهوجوزتف :4 َنْمَوْحِكَنَأَتا8 تنعلا يشخو «ةرحلل ًالوط عطتسي تاما سم تكس فولي ١
 ءالصخأ :4 ٍناَدَحَأل .ناوز ريغ :4 ٍتَحِفدَسم ريع ٍتَدَصْخنل نهقادص :4َنَْروْبُل يرهْفاَءَ 7 ثدي نكس ةَكجلعي يأ ني َوِصَحْآدإَت ادم

 ٍتَدَصْخَمْلا َلَع امفضِنل جاوزألاب مارحلا نم جورفلا تاعونم نزيصف نجوزت :* َّنِصَحأ ادام 7 ل 200 رع
 0 م سم 56 7 رمل كل 'رادَملآ رو ٍتكَصْملَلعَم 35
 نأل .هندبو هنيد يف ررضلا :ليقو .انزلا :انهاه :# َتََعْلا## .دحلا :-انهاه- وه 4 2-25 1 و 0 ل

 هيلإ يدؤي ام هتلعو «كرتلا ىلإ بدن اذهو .ةمألا حاكن نع :©ًاوُريَصَت نأَرإ# .رضلا :«تنعلا» لصأ 0
 وبأو ءملسم ىور .ةيآلا « ُتدََصْحْمْلاَو © ) :ىلاعت هلوق [14] .نهنم دلولا قاقرتسا نم ءامإلا حاكن ْ 0 2 1 ظ
 انهركف جاوزأ نه ساطوأ يبس نم ايابس انبصأ» :لاق يردخلا ديعس يبأ نع يئاسنلاو ءيذمرتلاو «دواد طش تما

 « مكس تقام سلا تسلا © ١) تلزنف هلك يلا انلأسف «جاوزأ نهلو نهيلع عقن نأ ل 5 ديوان توتو
 الاجر نأ يمرضح معزا :لاق هيبأ نع ناميلس نب رمعم نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا « حا يا الو » :ىلاعت هلوق ا «زوجورف اب الحتسا 5

 4 صر هلا 0و ركل تلا :تلزنف «ةرسعلا مهدحأ كر 5 رهل

 كو نيحيمم راع نييصح 7١ 56[0  ءاسلا] 4 راذحأ انج الو تاكودسم رع يدصح ١ 112 كل 22 2 هم ىقل
 نع ثدحتت ةدئاملا ةيآو «ءامإلا نع ثدحتت ةيناثلا ةيآلاو «تاملسملا رئارحلا نع ثدحتت ءاسنلا ةروس يف لوألا ةيآلا 16 + ةئاملا] 4 ٍنادَحأ ىَدِحَم
 ةنايخلا نمو «برقأ ةفعلا ىلإ نهنأ ىلع اًهيبنت ءتاملسملا رئارحلا لاح يف اهركذي و «تايباتكلاو ءامإلا لاح يف نادخألا ذاختا نم ريذحتلا ركذف «تايباتكلا

 لو ٍتَحِفَسُم َرْيَخ ٍتَنَصَحم !» ]١5[ .اًرس نبب نونزي نيذلا ءالخألا مه نادخألاو ,نادخألا ذاختا يف تايباتكلاو ءامإلا نهبشي ال نمنألو «دعبأ ةليذرلاو

 5 .ءامإلا حاكن يف ءاسنلا ةيآ .[5 : ةدئاملا] 4 ِناَدْحَأ فرحتم الو وسما رح نيرفا» ([15اضلا] 4 الاخ

 6 اسم 2م

 رس رس

 لاجرلا ناصحإ ركذف ناصحإلاب ءاسنلا ركذ مدقت هنألو ءناصحإلاب لاجرلا فصو بسانف ؛ءاسنلا نم لاجرلل لحي نم يف ةدئاملا ةيآو ءناصحإلا ثنؤملا عمج
 هللا اهلعج يتلا ةأرملاو لجرلا يف ةرقتسملا ةيعيبطلا ةبغرلا ةيبلت - 11 .. كلر رز ردكتلا كلا[ ونال تحت ضرر قار دال < 2-2220

 بعكس نأ يلا دار نإ يبل َبَسَقَن تبهَو نإ هَسمؤُم هَ ,[715 :ءاسنلا] 4 ٍتكَصخمْلاَحكَت 1 5 .ةيرشبلا ةايحلا لامكل
 ةملك تدرو امنيب «ةرم ةرشع عبرأ (حكني) ةملك تدرو :باوجلا ؟"حكنتسيو حكني" 0 6١[. :بازحألا] “ َنيِمْؤَمْل نود ند كلل كف

 ىلع لدي اهيف درو يتلا ةيآلا يف حاكنتسالا نأ وهو «نيلعفلا نيب , رخآ قرف ةمثو .(هيف ةبغرلاو اهحاكن بلط :اهحاكنتسا) :يرشخمزلا لاق .ةدعبإو ةرمزا عحتشي)

 عم لع كلرالذللا .(حكني) لعف هلمحي ال يذلا ديكأتللو «ىنعم ةدايزل تءاج (حكنتسي) لعفلا يف ةدئازلا فرحألا نأك ءحاكنلا يف ةبغرلا ديكأت 100 : ١-

 ال كلذكو «ةبغرلاو ةدارإلا ىلع ديكأتلل ال «ةيلامتحالا ىنعم لمحت (دارأ نإ) اتملكف :بازحألا] ةَصصِلاَح اَهَسكَتَسي نأ نيل دارأ نإ + :لاعت هلوقل ؛لوبقلا
 نأ ةصاخ ؛لوبقلا ىنعم قايسلا لمحو ءاّيوق ىنعملا ناك (حكدتسي) لعفلا اهيلإ فيضأ امنيح نكلو ؛(حكتي) لعفلا اهيلإ فيضأ نإ ةيلامتحالا هذه اًريثك ىوقت

 رك ا ا ورا رع :بازحألا] * َىَّتلِل اهسْفَن تَبهَو نإ # :ىلاعت هلوقب قبس كلذ
 ةلالد ام .[75 :ءاسنلا] 4“ نيتك ٍةَصِحمِب تريتأ ند ّنِصحَأ آَدِإَه + [151] لَم يبنلا ةهج نم لوبقلا كل ذكروا ةيغرلاواةدارإلا ىنعم لمحت يذلا كا
 .ةقباسلا ةيآلا يف امك ءلوصحلا 6 0 عوطقملل لمعتست برعلا م نأ :باوجلا ؟هلك نآرقلا يفو ةيآلا لص 'نإ"و "اذإ" لامعتسا

 - ةيآلا يف "نإ"و "اذإ" تءاج ولو «تانصحملا نم لقأ اًعطق نهو ةشحافب نيتأي 0 "نإ" ام «رثكألا اذهو 4 ّنِصْحأ )+ عم تءاج "اذإ"ف
 0 :ئرق © كل َلِسَأَو اج :ىلاعت هلوق © مكارم كل ليَ كلَ مكَكلَع ولأ بنك مكبس تكلم ا لا © 211:
 ؛باتكل بصانلا لعفلا ىلع اًفطع لعافلل ءانبلاب ءاحلاو ةزمهلا حتفب (لَحأ) : :م6ف :هرخآ عم مالكلا لوأ قباطتيل (تمرح) ىلع اًفطع لوعفملل بم ءاحلا رسكو

 .مكل لحأو مكيلع كلذ هللا بتك :يأ # مكَيلَع هلأ بنتك #3 : لوقا يف هرك» لج للا لايف لكلا فرضأ امم يقام ع ضحوا سال نيب دقف
 4 نحو ناَدْحَأت اَدِحَتُم الو تَحِفدَسُم ريح تدم ٍفوَمْلاَُهَووج تره ون اءاو ١.. تتتمؤملا تاتصخملا حك نأ لوط كب طف رج[
 .ظفحلاب نهجورف وأ فافعلاب مهسفنأ نصحي نبنأل داصلا رسكب (نينضحم - تانصحم)) 0 ارعُم 4 ٍتَنَصْحت ٍتَكَصَحُمْلَأ9» :ىلاعت هلوق
 ةزمهلا حتفب (نّصحأ) :ئرق نصح :ىلاعت هلوق .ىلاعت هللا ىلإ وأ يلو وأ جوز نم نهريغ ىلإ ناصحإلا دنسأ ءامهيف حتفلاب (نينصحم - تانّصح) :ئرقو
 انا رتل ل ا ل ا ماما را احا ا :ئرقو .نهجاوزأو نهجورف نصحأ :يأ «لعافلل اًينبم داصلاو
 هدد اكشاي رئا رسل لع ام تنصت نوملف رز حاحا ءاباوألا مخل وأ وزب علا تس ول دات م ا لا

 .ةدلج نوسمخ وهو «دحلا نم نجوزتي م
  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ الا  يربطلا ريسفت



 ١١- هقالارل : أول نأ .سوجما مه :ليقو دوهيلا مه :ليقو .ةانزلا مه :لبق :* ِتَوَبَشلَاَتوْعِبَسِيب يِذْلا 0 16 0 7
 َنوُعَِتي نذ ا ل نع ًازجاع :# اًنيِعَص - ا ا و اوعقاوت نأ :« اًميِظَعاَلَيَم 0

 .فيفختلا ىلإ جاتحم وهف .فيلكتلا قحب لماكلا ءافولا ىلع رداق ريغ وأ ءاسنلا نع ربصلا  00 0ور م < ىح هس م

  -4بضغلاو ةقرسلاك ةعيرشلا هحبت ملام لكو ؛ملظلاو شجنلاو ءرامقلاو ابرلاب :# لطتبلاب# ©"
 ب هس 25 ا م را و ءركصر هم جم

  4د ا اًناَوّدع# 6 .نيملسملا ينعي ؛ ءاضعب مكضعب لدتقي ال 4 لل ولَتْفَن الو## .,كلذ ريغو
 0 ولا رس ع لارا | ع رس سرس 2س ل

 : 0 2 م 0 يه :ليق :# ُهَنَع َنْوَْل ام رابكح ًاوبنتجت نإ # 17١- .ريسع ريغ :© اًريَِي# قح ريغب :4 اًمْلُظ

 0 ضار نَع م تركك
 0 200 0 يلا سفنتلا لتقو «هللاب كارشإلا اهعظفأو اهنم "ميسا يه :ليقو .عضوملا اذه ىلإ | ةروسلا لوأ نم

 0 1 7 هزم 1 يف لزنأ هللا نإ | :ليقو ام 1 يكمل

 0/0 2 جا عسسل كلا تح هه ا آ 7 مس هو 2 اموت"

 9 هان م 1 01 5 َض :لاقو تقيآلا 1 :ءاسنلا] 0 2 0 2 2 0

 0 يس ٠ حرير 2 0 ِ 2 21 20-- ءوتمص | 2 عصا حاس - و

 ١ )ميو لعد مكحَلحَعَو كايص خدع |> دخلي كزلا» :لاقو [5؟ :رونلا] 4 ةرجلاَوَندك اثبل تتؤنلا لولا تكسنملا
 ا 200 ل ل ل ا 1 دفا كا 11 2 7 1

 : ل ا كج ]يضف اوسع الو 1 0 :لاقو ["؟هال:ةرقلبلا] ا 0 ىلا موُهَي اص الإ َنوُموُتياَل اومرلا

 | اس حس س حسم م( عد - لاقو ١٠١١[ :ءاسنلا] 5 7 ذى نول اكن | املك نعمل لو أ َنوُلَك ا
 0 نيك ا اهبيصن م اسر و أويس[ مه بيست صن لجو ركع لاكفأو د يحصر 2 ب 9
 03 ,مر | 0 :لاقو .«ةيآلا رخآ ىلإ ١5[ :لافنألا] 4# ٌرابدألا مهوُلَون الق اَمَحَرأ ررقك رام حي د وثمان

 3 سوس راكي « ىَدُلاوُهَلَئاَمِدَحَبَْيِِهزبدآَ عاودت سيياَذِإ» ها -حمخ 0 و21722 حسم ع قي ِهِلْضَك نِم هلل كسَو 1 >
 7 | كاد 00000 72 باقعلاو باوشلا نم ش5 5 كج كك رف كراش فرحا رجلا

 0 عر لس حر هه َّت 0 2110 وزن عر 5

 0 . دقع نيزلا و توبرف الو ندا هتبصعو هتبارق نم ةثرو :4 لوم 8 .كلذك :# ِآَسْيِلِلَو## .ةيصعملاو ةعاطلا ىلع

 8 َ ا ثاريملا نم فيلحلل ناكف هيلع فلاحتت برعلا تناك يذلا فلحلا دقع :هب نع :# ُكحْنَمَيَأ ٌتَدَفَع
 < ءوىو <

 3500 005 00 20766 5 .[ا/ه :لافنألا] 4 هلأ نك ضب 0 هب رواحرالا ًاولْوأَو# :لجو زع هل 1س كلذ خسن مث ,ءسدسلا

 أََنْمَكَت الو )» هللا لزنأف «ثاريملا فصن انل امنإو «ءاسنلا وزغت الو لاجرلا وزغي تلاق اهنأ ةملس مأ نع مكاحلا ىور 4 ْأَوَتَمَكَت 3 :لاع لوقا

 ٍناَدِولا كَرَتاَمِم لوم اَمَلَعَج ٍلِكِلَو )» :ىلاعت هلوق [772] .[75 :بازحألا] * ِتَمِلَسْمْلاَو َتيِمِلَسْمْلآ َّنِإ + اهيف هللا لزنأو « ِضْعَب 5 لع كسك وب هي هنأ َلَصَف

 0 ردح ىف ةيقم كناكو «عيبررلا ةنييدعتت مآ: ىلعرارقأ تيكا :لاق نيكصملا نر دراد نط ءاقاجسا نبا:قيرط»سم نش فد 30 7-00 و

 ؛مالسإلا ىبأ نيح [نمحرلا بعل ناوارك ىبأ ف كلر افإو 4 َمُكْيَسَيَأ 37 َدَفَع َندلاَو ؤ :نكلو كل :تلاقف. ( (ىلاَميَأ تدقاع َنيذلاو): تأرقف «ركب

 امه تبرأ اَو نا دولا كر د امم تاس كلو هيض الاد دولا كر م هم .(هبيصن هيتؤي نأ هرمأ ملسأ املف «هثروي ال نأ ركب وبأ فلحف

 000 اي ثيم مَنِ 0 ا لاَ ضب َلَع َمُكَصْمَ هوب 2 ءاسنلا] 4 اًضوُرَمايِصت رثكذأ هنّ

 مهل نأ ةيآلا هذه تركذ ءمهقوقحو ىماتيلا نع ثدحتت اهلبق تايآلا تناك امدنع لوألا ةيآلا يف 1 11 2 م ا ا

 نم ضعي لع سانلا ضعي هن هللا لافف ام كعلا 0 لإ لاكبر هناحكسا هللا 0١ امنع ةساثلا هدا ا تالا كالاتكرو كر ودار تاكل ل ك 50
 انه هنآل «# . .. ِناَدِلولَأ َكْرت امه ٌبيِصت 5 ٍلاَجرلِل :لقي ملو ءاسنلل كلذكو # .. 0 2 ٌبدِصَت لاجل : انه لاقف تهاوملاو تساكفلاو فاررالا

 قَرَمْلا ىذو اناس ندوب هلا اَلِإ ودم دبس الط 3 د ا هلل أولَكَسو وف : هناحبس لاقو ىنمتلا اذه نع ىهتف ٠ ؛«ىعسلاو تسكلا نع تالحتي

 ىذَو » [ 5 : ءاسنلا] 4 نيككَسَمْلاَو َىََتيلاَو ٍقْرّصْلا ىذبَو اًددَسَحإ ْئَدَولابَو اكيَس وب أور شم او هلا اوُدُبَعَأَو ط٠ 0[ : ةرقبلا] 4 ٍنيِكحَسَسْلاَو ٌىَنَكَْنآَو
 ءاهارحا لإ ةروسلا لوأ نم تابازقلا نع اهيف مالكلاو ءانلا هر تايلالا واتت نال كلذ هانا ةدايزب ءاسنلا يف 4 ََرَفْلا ىِذِيَو و «"ءاب' نودب ةرقبلا يف 4 َقَرَّقل

 .زاجيولل ةاعارم 4 يرق ىو إف يف ءابلا تذحف «تابارقلا ين قايسلا سيلف ةرقبلا ةروس ةيآ امأ ءديكوتلاو ليصفتلا ةاعارمل ناك ءاسنلا ةيآ يف ىبرقلا يذ عم 'ءابلا" ركذاذإ

 يا ا 7 ل 1 امتي # : ةدكاملا ةروس يف ءوضولا ةيآ يف امك «لقألل "نإ"و 0 ةدحاولا -

 5 114 ."ن "نإ"ب ءاج اذل ءلقأ وهف اًبنج وأ اًرفاسم وأ اًضيرم ناسنإلا نوك اّمأ "اذإ"ب ءاجف لوصحلا ريثك ةالصلا ىلإ مايقلاف 11 : ةدئاملا] ا نص رم متنكَنإَ

 0 ا د ل ا أ ل“ ءاسنلا] 4 ينسي تركك

 :ىلاعت هلوق # مَنِ ضار نع ءردكجتي تركك لإ لطلاب مكتب ملاونأ اوُلكَأَت ال انماء تأ اهب ١> 3 .اًيلاغ اهب ةقلعتم قزرلا بابسأ

 1 :ئرقو .ةراجت لاومألا نوكت نأ الإ :ريدقتلاو ل د 2 ا اك نأ لع راش 22 :ئرق 4 ضار نع هردحيإ»

 3 :ىلاعت هلوق اّمِيِركاَلَحَدُم مُكصَِحَدْ وو .ةراجت عقت وأ «ةراجت ثدحت نأ الإ :ريدقتلاو ءاهعوفرمب يفتكت ةمات ناك نأ لع

 36 ما كا ؛مكلخديل عواطم يثالث لعف هل ردقيف امهيف ميملا حتفب (الخدَم) :ىئرق « سا
 مكي ل ل ل ص ا عل دسم مضلاب (الخدَم) :ئرقو «همض ىلع قفتملا # قد لحذف رانا

 2 ا 22 حن ٍلاَجَرِل ضع 06 ذل الوم ]١"[ ."اًميرك اناكم مكلخدن" :يأ .ناكم مساوأ" ا

 وراوللاو الاب نير ظ3 ال نود رعب( نحر :ئرق ؛هرئاظنو 4 أول وُلَكَسَو 9 :لاعت هلوق اميل و ئه لحب تراك هنأ َّنِإ ءوإ صك نم َهَنلأ 0
 لل نر م قاو كلل يسرا ننكر كارا ناك نكرر ييضسلا حلا لع ةزمهلا فذحو نيسلا كرحف اهلبق ةنكاسلا نيسلا ىلع ةزمهلا ةكرح ىقلأف .فيفختلل هلوأ
 .ناتغل امهو لصألا ىلع زمهلاب (اولئسو) : :ئرقو #4 ليدرسإ نب لس : هلوق يف ة رولا كار ىلع قدا رراكل هارد نر هابل نعاور مداكلا

 فلأ ريغب (تدقع) ئرق#َتَدَقَع 295: ىلاعت هلوق# مج 0 بدت هواه ُكحْنمَيَأ 1 و ت01 رك اك نر كت ٍلكِلَو 3

 ,ةلعافملا باب نم فلألاب (تدقاع) :ئرقو . 0 مهدوهع مكناميأ تدقع نيذلاو'" :ريدقتلاو «مهدوهع : :يأ ءلوعفملا فذحو ناسك لإ لعفلا كيس

 كاف سدد :لوقيو هبحاص نيمي يف هنيمي عضي فيلحلا ناك «مكيديأ مهتحسامو مهتدقاع : :ىنعملاو «ةدقاعم ناميألا لعجت وأ ؛مهناميأ يوذو مكناميأ ووذ : يأ
 ام ريغ ىلع مالكلا هيف ىرج امم اذهو ضع َكوَأ هس دارا أولو 3 ىلاعت هلوقب خسنف .هفيلح لام نم سدسلا ثري ناكف «كثرأو ينثرتو ءكبرح يبرحو

 يا يل

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لورنلا بابسأ

 1 عا



 .ةيعرلا عم ءارمألاو ماكحلا لعفي امك ؛نهتياعر ىلع نوموقي : ِءآَسنلَاَلَع 0 0ر1 1 فا ف#
 :#تدحِلصلأف# ةنوؤملا ةيافكو «ةقفنلاو رهملا قوس نم ؛ءاسنلا ىلع لاجرلا :4 ُدّدلأ لكّصَق اميإ» 3| محهضعب هللا لكضن

 قوحو هللا قوقح نم نهيلع بجي امب تامئاق :للاعت هلل تاعيطم :4 ٌتَئَِما ريخلاب تالماعلا تاميقتسملا 0
 امع نّمءالعتسا :4 يرشروشذ# .اهسفنو اهلام يف :4 ِيَمْلَإط جاوزألل :4#تدلئِفدَح» .نهجاوزأ 7 َنَو

 ناكملل :لبيق كلذلو موالا :(زوشنلا» لصأو .قوقحلا نم ؛نهجاوزأل نهيلع هلل بجوأ 0
 نهورمو «ناسللاب :# كرّموُظعَتل .جوزلل فالخلاو ضغُبلا :-انهاه- هنإ :ليقو (زّشْن» :عفترملا 0

 دعب شارفلا يف رجلا عفني وأ ٍدجي مل اذإف .عامجلا نم معأ :4 يف َنهوَرَجَهَأَرل كلذ يف هللا ىوقتب | نا :

 نع امهنع هللا يضر سابع نبا نآرقلا نامجرت لئسو ؛حربُم ريغ أبرض 4 َنُهَوبِرْصََو» .ظعولا ا
 مكقوقح نم هللا نهرمأ اميف :4 مُكََنَعَلَأ نَا هوحنو كاوسلاب :لاقف ؛حربملا ريغ برضلا 3 ' ويم كل

 .لعف وأ لوقب فيشقلاو هكا رك ف ا # اليبس َنيلَع# اوبلطت :*«ًاوُمَب الث## ( 4 ل ا كيل 2 ع

 آديِرُبنإ# .هيلع قشي ام هنايتإ وهو .هبحاص امهنم دحاو لك ةقاشم : :# اَبِصتَيَفاَقْس» - 3 كانك مارال 0

 امه :ليق .« ميقا فيفا .ًاعيمج ةأرملاو لجرلل احصن اذإ نامكحلا امه :ليق © اًحلضِإ ١ راو ني ل6 يكيئاَوَىْرُفْلا ىزبَو نصح *

 لا :4 ركل ىذرالاَو» أرب : ا -17 .هللا امهقفوي نامكحلا 5 لجلي اَصلَثجْلرَبَو قش كن |
 ع «بنج موق نم ؛هنيبو كنب ةبارق يذلا ديعبلا :© ب كايا .هراوج عم هبسن يف 0: 1111111 ”اماعو ليتل قاوم
 كو .زاتجما رفاسملا 1 لك كلا ناوز» مشل فرويد يق « بجلب ٍبِحاَصلاو# .كلذ يف لا رو أ جكس ندا () 8

 2 0 ءاليخ اذ :4 لَم .مكقر يف ناك نم :4 اتنتا تكلم 5 ني ولَخَبي نيِزلا اسوس

 2 # مهلاومأب :« َنولَحَم# -11/ .ركاش ريغ هبرل روفك وهو «هقزر نم هل طسبو «هيلع :14 31 سرطكسيو لفل تناكأأ#

 :ىلاعت هلوق [] .لاومألاب لخبلاب ؛مهتعاط َهّنْظَم وه نمو مهناوخإ ىنعي 4 ٍلَمْلاِب اكلا 4( اًنيِهُم ابدع َنرفدكحُل ائَدَسَعَأَو ويصف نع
 ىلع يدعتست ِةَِي ينلا ىلإ ةأرما تءاج» :لاق نسحلا نع متاح يبأ نبا جرخأ *« تروُموَق ٌلاَجَيلَأ ل ا نك ل 0

 نك فرط نمر ريرج نبإ جرخأو (صاصق ريغب تعجرف ءةيآلا راسا لع سرت لارا هلل لزنأف .«صاصقلا» ِةبِدَي هللا لوسر لاقف ءاهمطل هنأ اهجوز

 ن6 ِناَءرَمْلاَ لج اَلَو» تتزنف «ضالصقلا امهنيب كَ ىنلا عد «ءصاصقلا سمتلت تءاجف هتأرما ٍراصتال نم الجر نأ» :اهضعب يفو «نسحلا

 ناك» :لاق ريبج نب ديعس نع «متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا 4 كا أ / :ىلاعت هلوق ["31/] .« اسيل َلَع حب وُماَوَف َلاَجَرلآ 8 تلزنو هد

 «قاحسإ نبا قيرط نم «ريرج نبا جرخأو .«ةيآلا ( ضلوا كو كت نأ ) هلل لزنا دال يل
 فاك 0 كاوا و بج نيقماساو «فرشألا نب ايست سي اطار خور مك ناك 20 0 و علا ا ع الا

 رقفلا مكيلع ىشخن انإف مكلاومأ اوقفنت 0 :نولوقيف مهل نوحصني راصنألا نم الاجر نوتأي «توباتلا نب , ديز نب ةعافرو ءبطخأ نب ييحو «ورمع نب يرحبو

 14 اًميِلَع ْمِهيََمأ تاكو ) :هلوق دل ( يضع تسال )مه هلا لوا وكيس نوردت ال كنف قفا فرعا الو ءاهباهذ يف

 1 5ك ءاسنلا] 4 اًروْحَف ل اَسْحم ناك نَم تحب ال هللا َنِإ 2 703077 : ركل 4 ميك 0 ال هاو ف [؟1١]

 ؟اهيف ركذ امب ةيآ لك صيصخت ةدتاف امو ؟ضغبلا مسسالا ىت نم مول الكنق 'بحي ال" :هلوق ىلإ ." ضغبي'":هلوق نع لودعلا ةدئاف ام ا 7 خلا

 يفنل هتبحم تفتنا اذإف ءاهمدع وأ هتعاط امإ ىلاعت هللا عم دبعلا لاح نلف اًضيأو ءاظفل ىلاعت هللا ىلإ هتبسن نسحي ملف «سوفنلل ةهوركم ةفص ضغبلا نأ :تاوجلا
 عيبلا امن : :مهلوقب ىلاعت هللا مكح اوضراعو ابرلا ىلع اورصأ امل ؛شيرقو فيقث يف تلزن اهنإف 4 مِئأر افك )ط امأو ءاظفل نسحأ وه امب ربعف ءاهدض نيعت هتعاط
 لك 4 هللا زو كح 2 لاعب هكلرف نخب كاف لولا كاسل[ امر 16 رش ابرلا يطاعتب نومثآ «نيدلاب رافك مهف «171 : ةرقبلا] 4 أبِرلأُلْثِم

 بجعلاو لايتخالا يناني كلذو ءامهل عضاوتلا يضتقي نيدلاولا ىلإ ناسحإلا كلذكو هل عضاوتلاو د دوبعملل للذتلا يه ةدابعلاو «# اًندَسحِإ ِنيَدِلَوْلابَو © : هلوق

 هلوق دعب ديدحلا يفو :١18[. نامقل] 4 اَحرَم ضرألا ف شمت الو 9 : :ىلاعت هلوق دعب نامقل ين ءاج كلذكو « .. رفا 21 هناحبس هلوق هديؤيو ءرخافتلاو

 هيلع فلحو هنع للعت هللا ىضر نامعنلا نب ةداتق عرد قرس امل قريب نب ةمعّط يق تلزنف :ةكاخلا ءاسلا 1 اك ديدحلا] 4 َمُكَتَيَبْرَح افتَو © : :ىلاعت

 0 ٠ : ءاسنلا] * مقا َنوناَمْح تذل نع لج الَع» : ل و اح بسانف «ةكمب قحلو دترا مث دوهيلا هب ىمرو

 هلال لو 2 ا 0 ل ل داسفالا]] 4 ع هدأ 2هتا416 بوشخسير لفضلاب اكل وأبو نوح نأ "ا
 نيبت ءاسنلا ةيآو ,مهل هنيسحتب لخبلاب سانلا نورمأيو هللا ليبس يف هنوقفني الو «مهلامب نولخبي نيذلا نع ناثدحتت ناتيآلا 005 ديدلا] 4 يشل لاو
 نيو هيلع كي الوخا حض صال مالا نتا ردح امارس ل حا اا ا ا اش دا

 تلاد يكس نا 3 نس وم ل فو «ل تلك نصح تنصو لك هلل نوال, ديما الط رص يصل رد نر دكا 51

 ندا نلاو هللا طايح مب ايل تلوح كيم 3 0 را نو يقم[ اَمِيَو ِضَحَب لع هَضَحَب هللا لصف امي سل أ لع سوما ٌلاَجَيلا #1 5]
 اوملظتالو .[7 5 : ءاسنلا] #* اَريِبَكاَنَِع اًناَح تصاب ار تر ل تت فو د ل ا را 2

 اورتغت الف ير و ا ل تالا ا ا ا

 د4 اريك الع ب اكن نإ ]+ «ةبسانملا مامت هيف نيمسالا نيذب ةيآلا متخف ؛ نيود ل

 ةركن وأ ةلوصوم (ام)و ةلالجلا ءاه حتفب (هلل) :ئرق 4 هَل ظفح اميل :ىلاعت هلوق *© لَو أ أ ظْفَح امي ٍبِيَعلِل تدظفنح ٌتاكِيَنَ ٌتَكِيِدَق تدَحِبَصلْاَف [*:]

 هنمو «رمأ وأ «هنيد وأ هللا قح ظفح ءيشب وأ يذلا ربلاب ' أ .دحأ اهظفحي ال ةسدقملا تاذلا ذإ فاضم ريدقت ىلع اهيلإ دوعي ريمض (ظفح) يفو «ةفوصوم

 وأ ,نهايإ هللا ظفحب :يأ «ةلوصوم وأ ةيردصم (امالو عفرلاب (هللا) :ئرقو .ينابلالا هححصو ءامهريغو دمحأو يذمرتلا هجرخأ "كظفحي هللا ظفحا" :ثب ددحلا

 :هلوق * اًنيِهُم اباَدَع َيرْيدَكحْإ انَدَسعأَو ءوِلَضَف نِوُهّلَأ ُمُهَشاَءآَم وُمْسُكَحَيَو ٍلَمسْلاِب, الأ َوُوُمأَيَو ََوُلَحَبم َندَلَأ 32 [007] .نهل هللا هظفح ىيذلاب
 .تاغل اهلكو «بّرَعلاو برُعلا ءنّرحلاو نزُحلاك .ءاخلا نوكسو ءابلا مضب (لْخُبلا) :ئرقو .ءاخلاو ءابلا حتفب (لَكبلا) :ئرق 78 : نيدحللا راتع 4( ن3 رخل

 روسلاب فيرعتلا عوننمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربَطَنار يسفت

 هكر

 هع كوع 1 نجح! ادوعلاا ب جا

 >2 ء س
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 كك

 ارز كح :ريظن :© اًنيِرَقءآَضوا .هبر فلاخيو هرمأ عبتي ءاليلخو ًابحاص :# اًنيِرَقا -

 :ًَرَذلا»و مرير ل ردي ا هل 8 .باحطصالاو نارتقالا نم ؛(نيرقلا»و

 وأ ءاهقيدصتب ةمأ لاك ىلع دهشي نك :ليقو «بيذكتلاو قيدصتلاب مهمنأ ىلع ءادهش ءايبنألاب

 1 29 مئاهبلاب لعفي امك ءاهلثم ابارت اوراصف ءضرألاو هللا ماوس ول :ىنعمب 4 شرا ميو اكوسن
 2 ا :مهضعب لاقو . امعأ ؛ هناحبس هملعل مهثيدح نم ءىش هنع 0 16

 ا نيرا ْ 70 هلع كيج 0 اّلإظ .ةراهطلا نم ديعب هنأل .(بنج لجر»و ؛ةبانجلا نم نيرهاط ريغ :4 اًبِّج# -47 .مهبذك

 2 0 3 نم ضفخنا ام :«طئاغلا» لصأو .ةجاحلا ءاضق نم :# ٍطباَعْلا نم .قيرط يزاتحم :# ٍليِبَس رباع

 ال !!سضل( أونرمتال وبما ند اما : 9 اًنيِدَحهَسَأ 7 .ثدحلا نع اهب ينكف ؛عضاوملا نم فنصلا اذه ةجاحلا ءاضقب دصقت برعلا تناكو .ضرألا
 5 ىرباَعال بمجال ولو م أوُملَعَت َقَح ئركش راو ) - ةالصلل مميتلاو .اودمعت :«اومميتا م« 2 .عامجلا نع ةيانك :# َء[سنل الا مسملل# وعدد هل سو جار 00 » 5 00 ١ را هي 5 2 2

 0 الو تابن اهيف سيل ًاضرأ :«ًاديعص» .نيقفرملا ىلإ نيديلاو .هجولا عيمج حسمي نأ :ءاملا مدع دنع
 ماودي كةنزا خلسكوا طياكلا نير كصشمك اج ب ةدركع ال :لبقو .كلوح ام بيطأ :ليقو .لالح :ليق ؛ًبيطا ءرجش

 2 0 يس بع و» 1-7

 ١ نول اروهعاوفعناك َهّللأ 1 دبع انل عنص) :لاق يلع نع .مكاحلاو .يئاسنلاو .يذمرتلاو .دواد وبأ ىؤور .ةيآلا 4( أَويَرَصَت ال أ وُنَماَع

 و بككلا 5
 0 00 رى 1 0 ويرسل 7 أوم نذل ابيأكي رم :هلا لزنأف «نودبعت ام دبعن نحنو نودبعت ام دبعأ ال نورفاكلا اهيأ اي لق)
 قاحسإ نك جرخأ 4( ليي اونِضَم نأ َنوُديِربو َكَصلا نورس كَل نم ءاكيِص او نكن :ىلاعت هلوق [45] .4 َنوُلوَُلاَمأوُملَعَت َّقَح ئركش رش و ةزككصلا

 يف نعط مث ؛ ؛كمهفن ىتح دمحم اي كعمس انعرأ :لاقو «هناسل ىول ٍةََب هللا لوسر ملك اذإو «دوهيلا ء ءامطما نو ا :لاق سابع نبا نع

 قاحسإ نبا جرخأ .ةيآلا * بنتكْلأ اكو ند ياي ١ :ىلاعت هلوق [5/] .4 ةللَصلا َنورْتَسي بنكلا َنْم اك َدِيمَملَأ ر :هيف هّللا لزنأف «ةباعد مالسإلا

 مكنإ هللاوف ءاوملسأو هللا اوقت دا دوهي رشعم اي 0 ل بعكو ءايروص نب هللا دبع مهنم «دوهيلا رابحأ ءاسؤر دي هل هللا لوسر ملك :لاق سابع نبا نع

 ِمَوَيْلَيَو هلي 8 :ىلاعت هلوق .« رخآلا َوَيْلِب اَلَو هللاي 159[88:ةبوتلا "8: ءاسنلا] ادع 4 يالا وَلاَ هب » عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [ : ةرقبلا]
 اًيفن مهمالك اودكأ مهو «نيقفانملا مالك ةياكح هذهو «ديكأتلل الإ نوكي الو وا فطعلا فرح عم «ءابلا لماعلا اهيف رركت ىتلا ةرقبلاب نآرقلا يف ةديحولا «ٍرآْلأ

 4... سان اَنكِلَلَو اسس س الأ ُمِيظيال هَل هللا َنِإ ف «[ 4٠ : ءاسنلا] © ... َوَرَد َلاَعْممْمِلَظياَل هَلاَنِإ ظ [* ]١ ١ .ديكوتلا ىنعم امهيف حضاوو «ةبوتلاو ءاسنلا يعضوم يف يفنلا
 الت ظفر يعامل هك راع ماقالو هر 0 1 1 اًدحأ صقني ال ىلاعت هللا نإ 000 سنويا

 2 4١[. : ءاسنلا] © اًديِبَس ِءآلّؤته لع كي اًمسِحَو ظ [؟١] .ىلاعت هللا رماوأ ةفلاخمو ةيصعملاو رفكلاب مهسفنأ نوملظي نيذلا مه سانلا

 عم انزاوتم 4 الوله لع اًديِبَس كلي اًنَسِجَو )» :ليقف « ؛بسانتلاو رظانتلا يف مظنلا ىضتقم نم همدقت ام ىلع اًبترم هتمأ ىلع: هتداهشب رابخإلا نم كلذ ىلع قسن

 ىلإ عاد ءاسنلا ةيآ يف لب «ةراشإ مسا الو ريمضب مهنع ةيانك الو مهيلع د دوهشملا ركذب حاصفإ اهيف دري ملف ءاسنلا ةيآاًمأو ءملعأ هللاو «4مهملَع ًديهش )ف: ملول

 هلوق # اًميِظَع ارب ُهْندَل نم + ِتوُيو اَهَقِعدَح ٌةَكَسسَح ُكَك نو ورد َلاَقْمِْظَياك هَ هللا َنِإ 14 ة . « اًديِبَك الو َلَع كي اَمَعِحَو )ل ةلوفأو رولا فام

 لأن ومنكم 7 1 لا اَوَصَحَو أورَفَك نزلا دوب ٍذيَمْوَي 7 .اهفعاضي ةنسح ةرذ لاقثم كت نإو روب دل زكر كو كحل كل كرر حلا

 هر رسل الاس م 10 سك قر .لوعفملل ءانبلا ىلع ءاتلا مضب (ىوسن) :ئرق 4 كرش :ىلاعت هلوق © اًئيِدَح

 «ةرم 018 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت :يددع زاجعإ * ُضْرَأْلأ مو وش ول لوسَرلا اوَصَعَو أورَفَ نيا دوي ِذيِمْوَي 1

 :بوقعي ال : اك كر كا :فسوي(«؟١ ندا ن١ :لفكلا وذ ١5« :ليعامسإ «؟ 7 :حون ال : :ةوه 06 : سنوي(« :قاحسإ 48 :ميهاربإ ء«١ 1: :5وا56 ١ :تيعش ٠ 0١

 هذهو«؟ :عسيلا ءىا/: نامدلكس :مدآ ١ :نيساي لإ 6 ارك :سيردإ 65 :ىسيع 6 :لامساو لمحف را :طول 75 :( هللا ةق ةقان) حلاص ١1«

 .ةرم 01/6 كلذ عومجمو «ةرم 01/ (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو ءةرم 14 (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم 1١0 (اهتاقتشمب) يبنلا ةظفلو ءةرم 14 (اهتاقتشمب) لسرلا ةظفل
 ك1 اال لاوس دور هاني وان كرم هر اا سور وب ار 1 جل لا اوت :اذإ

 يتأي ىلاعت هللا نإ 4 2 تانج 4١- .ةنجلا :ليق :4 اًميِظَعاَرَجَأ# .لمنلا نم راغصلا

 2 ول ىنمتي :# دويل -47 .رافكلا نم مهريغو شيرق رافك ىلإ ةراشإلا :4 لوتَم َلَع# .اهبيذكت

 |. زو همك اك دلت رن لكك

 7 رنات يدخل اركب ل كيرا ١ تيرس ضر ل 'ينملاو «فوطعم مالكل

 ' | اجل لا رسول لوس ا اوصَحو ًاورفك ١

0 

5 0 

 |١ آجوأِر مس لعن مكن او اراك نك

 0 :4 بتكلم ءاحبيِصن اونو دل - كف .ريثك اذه يف فالتخالاو تدك ل ام كال حا كاواصاا

 ب تنل ترا ا 1" يذلا ايي ) :ىلاعت هلوق [47] .ةاروتلا نم اًبيصن اوتوأ .دوهيلا دارملاو .هللا باتك نم اًظح اوطعأ

 9 ا ثأرقف ينومدقف «ةالّصلا ترضحو انم رمخلا تذخأف «رمخلا نم اناقسو اناعدف ءاّماعط فوع نب نمحرلا

 رس و 2

 27 ا ا

 4 زييآلا و وَلاَ ِهّلِب ]11١ .«ةيآلا « از اي أوُثماَء بنتكلا أوثوأ َنيدلأ اهيأكي ) مهيف هللا لزنأف ءدمحم اي كلذ فرعن ام :اولاقف .قحلا هب مكتئج يذلا نأ نوملعتل

 تكلا هولا 43 َنيِنِمْؤَمي مهاَمو 99 : لاقف ظافلألا دكوأب مهنع ناميإلا هللا ىفنف .”ينوذخ لوقي بيرملا داكي' :ليق امك كلذ يف اوناكف «ةمهتلل اًداعبإو ةبيرلل

 ناكل مهتانسح نم صقن وأ مهتائيس يف ةدايزب اًثيش سانلا ملظي ال هللا نأ نيبتف سنوي ةيآ اّمأو ءءاسنلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «ةنجلا وه اًريبك اًباوث هدنع نم هيطعيف

 ام ىلع دروف «هيلع دوهشملا ىلع ديهشلا مسا مدقتف 4 يشل نم لع اديك 2ك 11 ١! :ىلاعت هلوق اهمدقت لحنلا ةيآ .[84 : لحنلا] 4 ل كه

 كا نتف اكل ةفشخ نم كللذإر 001 ءاسنلا] 4 هاب بوُِمْؤي الو سياتل ها ر َمُهْلاوَمأ تن رد ىلاعت هلوق مدقت امل هنأ وهو «ىلعب رورجملا مدقت

 ؛ةصقانلا (ناك) ربح بصنلاب (ةنسح) :ئرفو٠ اهفعاضي ةنسح عقو وأ ثدح نإو : : ريدقتلاو .ةمات 0167 نأ[ هكتار (ةللت) :ئرق * َهَنَسَح َكَت نإَو# :ىلاعت

 .افيفخت نيءاتلا ىدحإ فذحو لعافلل ءانبلا لع «نيسلا فيفختتو ءاتلا حتفب (ىوست) :ىرفو .نيسلا يف ءاتلا تمغدأ «ىوستت : :هلصأو «لعاف

 :نوراه 177 :ىسوم :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو . .ةرم 01/8 نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو

 تل :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو . .ةرم :اهعومجم

 ”روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ءامسألا يربطلا ريسفت



 اتكاذتن مهمه ع
 مد ' دعدةم 00 0 هيام د

 ٌ 2 اي ساب فكي اء كو يديك 3
 47 0 ١

 ١" َنوُلوَُيَو ضو نع محل َنوفَرَحي اوداه َنِذَلأَنَئ

 5 ونِسْليَنصوو عمم تاو ايَصَعَرنمإ1َ

 أوما لا6تاوت نا اتم 1
 نصوم فكي مُهَععل نكيلو موف

 1 نام اوثوا<بتكلأاوثوأ ناجي يق
0 0 
 2 رو 31 وع و 22 6 ل 7 27

 0 هدر اًهوجبَو سَطَت نأ لبق نم مُك 2 مالح صم 8

 ل 2( اكو تزعل ب ضيم َمكَمتعْنَتَوآ راكع لع

 | 9 و ياش
0 

- 0 
0 

2 
 27 رس

 0-0  ةي ميمم 5
 03 قتلا سس ا رس

 00د يساوي نداعتمأ ةلؤم ا وتكأل ١
 0 006 ها 06 6 0 00 0 هلا 20

 وا : 1 ل2 5

 لونه أورفك نزل نوُلوعتو توعلطلاو ِتبِحْلاب َنْوُنِمْوُم
 بنل | ربصتملا اذه ىرت الأ «شيرق ا ءةكم

 2 ايي ) تلذنو (
 ا يبأ نب مالسو و «بطخأ نب يبح
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 نولدبي :4 َنَوْهَرَحي لب ينلا رجاهم يلاوح اوناك نيذلا دوهيلا مهو :4 ْأوُداَم َندَلَأ نيل -7
 0 ءانعمس :نولوقي اوناك :© اَنَدَصَحَو اًنمِمَم# .هليوأت نع هنوريغيو .هانعم

 رفا هركيللا تناك" دال تاكو الر تكشف :هبسي لجرلل لئاقلا لوقك :# عَمَسَم َريَع

 0 .كعمس :4؟ اًنِعَرَو ءازهتسالاو متشلا هبف نورمضفي هل لوسرا

 رهاظلا يف اوناكف «ءانعم مهنم فيرحتب ؛مهتنسلاب مهنم ًاكيرحت :4 الإ .ةئوعرلا ىنعم مهسوفت
 يف روثدلاو وفعلا :؛«سمطلا» لصأ :* َسِطَن# - 41 .هيلع ءاعدلا نطابلا يف نوديريو «هنومظعي

 :ىنعم نإ :ليقو .ضراألاب توتساو تنفدناف ترثد اذإ ؛قيرطلا مالعأ تسمط :لاقي ؛هنم اوس

 نأ :ليقو ءافقلا ةئيه ىلع ريصت ىتح اهطيطختب بهذن :يأ ؛اهراثآ وحمن نأ :4 اًموُجُو ٌسِيطَن نأ#

 حجري قايسلاو .اهعضاوم ىلإ افقلا دريو ءافقلا عضوم ىلإ سمطلا دعب درتف ماا
 زع لعف امك «ةدرق مهلعجن يأ ,.خسملا :انه نعللا :4 َمََتعْلَوأأ##ف .كلذ يف فلتخاو .ىنعملا اذه

 ا هب رفكلاو كرشلا هللا رفغي ال : #4 وب د رشي نأرِهَعي ال هلأ َّنِإ #8 - 0 .تبسلا باحصأب لجو

 9 22 59 .نينمؤملا هدابع نمهل رفغي نأ: « اك رتلو .ماثآلاو بونذلا نم :# َكِلدَنْْداَم

 آر .كلذ يف فلتخاو [ :ةدئاملا] 4 بوجي هَ وكبأ نحح# :لوقت تناك دوهيلا :4 مهسشنَأ

 !ىرخألا ىلع امهادحإ ا :«ليتفلا» :# يتم د59 نوسخبي 4 ك2 31

 ليف :4 توعنطلاو تيجلاب# -01 .رقحلا ءيشلا نع ةيانك كلذو «ةاونلا قش يف يذلا وه :ليقو

 يدوهيلا فرشألا نب بعك ناك :4 أومن وَ .ناطيشلا :«توغاطلا»و ءرحسلا :«تبجلا»
 ادم مسا دو اعلا كل :شيرق يكرشمل لوقي

 تناك» :لاق سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ ةيآلا# مهَسفن 2 لأ َلَِرَثْملَأ )» :ىلاعت هلوق [4]

 هللا لزنأف «بون الو ممل اياطخ ال مهنأ نومعزي ؛مهتابرق نوبرقيو مهب نولصي مهنايبص نومدقي دوهيلا

 ييك نتا ا لأ ) :ىلاعت هلوق [51-54] .مهريغو «كلام يبأو ,دهاجمو «ةمركع 1 5 2 :

 فرشألا نب بعك مدق املا :لاق سابع نبا نع متاح يبأ نباو «دمحأ جرخأ .تايآلا 4 ليس اون َنِدلاَنِم ئَدهأ :

 َتَكَدَكِنِإَس كرإ) مهيف تلزنف «ريخ متنأ :لاق ؟ةياقسلا لهأو ؟ةنادسلا لهأو «جيجحلا لهأ نحنو اعاد ل

 ينبو ءنافطغو شيرق نم بازحألا اوبزح نيذلا ناك» :لاق سابع نبا نع قاحسإ نبا جرخأو 4 اًبِصَت ؤ) ىلإ 4 بكَ
 :اولاق ءشيرق ىلع اومدق املف ريضنلا نب نم مهرئاس ناكو «سيق نب ةذوهو «ةرامع وبأو «قيقحلا يبأ نب ا

 َلِإَرمْمْلَأ )زن هللا لزنأف «هعبتا نمو «هنم ىدهأ متنأو «هنيد نم ريخ مكنيد :اولاقف مهولأسف ؟دمحم نيد مأ ريخ مكنيدأ مهولأساف ؛ىلوألا بتكلاب ملعلا لرد ع

 يف يتوأ ام يتوأ هن هنأ دمحم معز :باتكلا لهأ لاق» :لاق سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم متاح يبأ نبا جرخأو .# اًميِظَعاَّكْلُم ]» :هلوق ىلإ ( تكلا نيابي وون
 هيتس او هرم صو دب دعت لا يملا رسل رك ا رم هللا لزنأف ؟اذه نم لضفأ كلم يأف كر مح دوم ةةوسن عستاهلوأ ا

 تركذ امنأل :4 هني إ ةدئاملا ةيآ يف داز .[7 : ةدئاملا] 4 ُهَنِي مُكَيِديأَو مُكِهوُجْوب أوحسم اقل 0147 : ءاسنلا] 4 لأ َّنِإ كَيِيأو هوجو أوحَسَمْأَ 8[

 [49 «47 : ءاسنلا] 4 اًروُفَع ارفع © [4] .فذحلا.نسحف مميتلاو ءوضولا ماكحأ ضعب تركذ ءاسنلا ةيآو «نايبلاو تابثإلا بسانف مميتلاو ءوضولا ماكحأ عينج

 4 اًروفَغ اًميِلَح ظاَّمأو .مكل اًروفغ مكنع اًرفع ناك ىللاعت هللا نأ :يأ ءءاسنلاب 4 اًروُمَع ارمَع )9: :ىلاعت هلوق .4 اًروُفَغ اًميِلَح إف عضاوملا يقابو ءامهريغ نآرقلا يف سيل
 يف ةديحولا [51/ : ءاسنلا] 4 بتكلا أوثوأ َنِدَأ ياتي ل [57] .هيلإ عجرو هبنذ نم بات نمل اًروفغ «ةاصعلاو نيرفاكلا نع ةبوقعلا ريخأت يف اًميلح ناك هللا نأ: يأ

 يي او .نآرقلا يف ةديحولا ةغيصلا هذهب باتكلا لهأ ءادن .4 َبنتكَلأ أونوأ َدَلأ اَياكَي 7 :ىلاعت هلوق .4بتكلأ ّلَهَأتَي ل عضاوملا يقابو «نآرقلا

 ال هنأ َنِإ 8[ 4] .مهنعل مث رابدألا ىلع هوجولا درو سمطلاب متخ مث : لاو الاه يكتمل ناك لان ؛4 بتكلأ َلْهََي » ةديدع

 11 ٍِش 1 ءاكشتلا)| 4اًميِظَع مك | ةكرتأ ٍدَفَف هللأب 0 نَمَو 2 م

 7 ا

 : اللص لص دقف

 أ َلِإ كر :ىلاعت هلوق

2 
 كرت نأ رفعي

 ا
 «س دس هيه هك

 اهمدقت ةيناثلا ةيآلاو ,ميظعلا ءارتفالا ركذب ةيآلا متخ بسانف «هللا ىلع ًءارتفا َمِلَكلا مهفيرحتو دوهيلا يف تلزن ىلوألا ةيآلا ١11[. : ءاسنلا] 4اَديِعب

 نب ةمعط ركذ دعبو «باتك ريغب مانصألا دابعو برعلا يف اهنألو «ديعبلا لالضلا ركذب اهمتخ بسانف “١11[« : ءاسنلا] 4 ْمُهَسْفنأ
 هلوق ندل نم مهفيرحتو مهئادتعا ركذو باتكلا لهأ ركذ ةميركلا ةيآلا لبق عقو امل هنأ :رخآ لوق .ةلرملا بتكلاو وحلا نع ديعب لالص يف مهن 0

 نَع َمِلِكْلأ َنوَُرَحي أوُداَه َنِذَلَأ نم © : ممن كانت م0 هت لأ أولِضَت نأ َنوديِربو َهََلَصْلا ورمي بتكلا َنَماَحه اقرأ يل :ىلاعت رب رس ل

 :ههضاوت
 0 ا "ا مس ولا سل سلا 7 1س

 رس رم > رع

 فاصوأ نم مدقت ام بسان ا[ : تي حل

 نين اي يقانم صخب ماهلتو 1116 :ءاسن 4. 2 يب تنل 1 20 دكذم لا قامو .هلوق اهلبق مدقت امنإ ؛ىرخألاةيآلا يف كلذ رع تجر غر ذآ آ
 رع مسلس زج سس 2 سس

 بكل كيلإ انلزنأ انإ © : :ىلاعت هلوق ندل نم مالسلا هيلع
 "04 مسا رلى تسل سب

 ل قحلاب

 مالسلا هيلع همايأ يقفانم رك انإ«هارقا الو فيرحت ركذ يلا هذه ى عقي ملف 6 جالك نبش واتم تلا سلو

 كو »:لاق مش[ ه : ءاسنلا] 4 اًميِصخ 6 م ساَتلاَنْيَب 5

 نم مهنم ردص 0
 ام «اَميِظَع اًمّثِإ كرتفا #9 :ىلوألا ىف هلوق بسان امك كاَدِيِعب
0 "1 6 

 تساهل لوألا" تيقعا ا 0: نا تقع[ از لوألا تقع واو سس سل

 كل :يأ (متسمل) ىنعمو «فلابو فلا ريب (متسمال < متسمل) :ئرق «7 : ةدئاملاو ءانه 6# َمُكَسَمَدل 98 :ىلاعت هلوق 4 كسي هلا مس وأم 5

 .ةسمالملا نم لقأ عامجلا نع ةيانك متسمال :يأ .هلامعتساو : :يواضيبلا لاقو «ءعامجلا نود امل سمالو «عماج سمل 0000 0

  روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجحوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 ١ طل عداعوا 6001 كفاعفإ 330/677 | ىموي م هدم ببصن مه ناك ولف :4 كلَ بيت لَآ -21 .مهدعبأو مهازخا :4مَمل -01
 م 06 سلم تت اان وأ ًالثم برضي ءيشلا اذهو ةاونلا الر وع 0 ةبحلا :«ريقنلا»و .مهلخم نم : اًِقَت سائلا

 8 7 .برعلا :ليقو .ةصاخ لي دمحم :-انهاه-٠ سانلا» :ليق :4 سال نوُدَْيرَأ » -ه؛ .هقباسك
 3 ع اس 1 0 كالا انتو اريل حل :4 اًميِظَعاكْلُمم .ةوبنلا :4 ءدِلَضَم نمُهَنَأ# مهاطعأ :4 ْمُهَساَءآَم لعل

900 
 2ميِلظَع اكلم مُهناوََم ا و ااميِهثإَلاَ 0 اودجيل 4 ٌباَدَعْلا اوقودَيل# .تفقرتحاو «توشنا :4 مش ولج ٌتَبضَن -015 .مالسلا هيلع ناميلس

 رزخا 222 110 2 رع مع < ا ا اك ال مال 1ر١ .هويدتسيو «باذعلا ملأ

 اريِعَس هنع دِصْنَُم مهو هباء نم مهم |[أ9 2م 2

 مك 5 نيطالسلا :كلذب ىنع :ليق :4 اهلْهَأ حل تتمألا أودت نآ# -0/ .روصقلاو راجشألا لظ وه :ليقو
 ٠ 1 ا

 3 2 3 1 ويكتما نأب ؛اهقيرفتو اهعمج ىلع اونمؤتسا يتلا مهتاقاللو مهئيف يف نيملسملا ىلإ ةنامألا اودؤي نأ
 ٍ 0 م 00 كِظِعَي ابن .اهكاسمإ يف رسوملل الو رسعملل صخرُي ملو -ةماع ةيآلاو- .لدعلاب اومكحيو «قحلاب
 5 تحلو«( ميك ريع 5 يف نولعفي امب :* ريض م ل ةمعن مكظعي هللا نإ نيملسملا رومأ ةالو رشعم اي : ينعي © دوب

 | ايدك بدل دوَحرمَاْلأاهحَك نم ىَرَج ٍتَج ا ' ةيالو هل نم لك :4 سأل وأول هدعب هتّئسو هتابح يف هرمأ عاطي نأ :# لوس أوعيِطأو ## - ه9 .كلذ

 : | 11900 يكل قلوه جور ايزل 2| هب نورمأي اميف مهتعاط :دارملاو .مهوحمنو ةاضقلاو ةالولاو ماكحلا نم - ةيتوغاط ال - ةيعرش
 :ِ َنيَيشنكَحَدإَواَهِلْمأ ل كملف أكرم 2 24 ةودرقإا مكنيد رمأ نم :4 ٍءْيَس فل متفلتخا :4 ُمَعَرَتَل نَدل .ةيصعم نكت مل ام هنع نوهنيو
 ا لاك لإ تش 12 ناك نإ | لوسرلا دنعو لجو زع هللا باتك يف «هنع اوثحبا :يأ ؛هوداتراف

 ةيهولألا وذ «دوبعملا هولأملا وه كك هللاو :هللا ةلالجلا ظفل مسا ىنعم ] .ةبقاع :4 اليو ُنَسْحَلو 1
 نأ مدقت دقو «لامكلا تافص يف يتلا ةيهولألا تافص نم هب فصتا امل « «نيعمجأ هقلخ ىلع ةيدوبعلاو

 .نمحر لا ءامسأ نم هللا :لاقُي الو «هللا ءامسأ نم نمحرلا :لاقيف .ءءامسألا عيمج هيلإ عجرت مسالا اذه

 5 2 .ىلعلا تافصلاو «ىنسحلا ءامسألا يناعم عيمجل عماجلا وه ىلاعت هللا مساو .ءامسألا عيمج يف اذكهو
 . 51 1 _ 2176793181634 ةمبظعلا ءامسألا هذه ءُبريِتَمْلا «يوقلا « ةالكمملا نواكملا رردملا يركلا زيزعلا هللا مسا ىنعم [01]

 1 ةوقلا ٌةَّرع - ١ :ميظعلا هلل ةلماك اهلك ةثالثلا ةزعلا يناعمف ة ةّرعلا لماش «ةردقلا ميظع «ةوقلا لماك ىلاعت وهف «ةبراقتم اهيناعم
 الو ؛هنورضيف هّرض ُدابعلا غلبي الو ءدحأ ىلإ جاتحي الف «هتاذب ٌنغلا وه هنإف عانتمالا ٌةَّرعو - ١ .ُتَمظَع ْنِإو تاقولخملا ةوق هيلإ بسنت ال يذلا ميظعلا هفصو يهو

 يصاون عيمجف «هتدارإل ةداقنم هتمظعل ةعضاخ هلل ةروهقم اهلك يهف «تانئاكلا لكل ةبلغلاو رهقلا ٌةَّرعو - 1 .عناملا يطعملا عفانلا راضلا وه لب«هنوعفنيف هعفن

 هللا مسا ىنعم [51] .هب الإ ةوق الو لوح الو «نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش امف «هنذإو هتوقو هلوحب الإ فّرصتم فرصتي الو كرحتم اهنم كرحتي ال «هديب تاقولخملا

 .دمحلا عساو ءاهبقاوعو رومألا ئدابم ىلع عالطالاو ملعلا عس او وه ميكحلاف ,تاقولخملا نيب مكحلا لامكبو ةمكحلا لامكب فوصوملا وه ميكحلا :ميكحلا
 هتمكحو .لاقم هتمكح يف حدقي الو ,لاؤس هيلإ هّجوتي الف ؛هرمأو هقلخ يف اهب ةقئاللا اهلزانم اهلزنيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا وهف «ةمحرلا ريزغ «ةردقلا مات
 اهبّترو ؛ماظن نسحأب اهلك تاقولخملا قلخ «قحلا هب دوصقملاو هتياغ ناكو «قحلا ىلع ًالمتشمو قحلاب قلخلا قلخ هن هنإف ؛هقلخ يف ةمكحلا :لوألا عونلا :ناعون
 يفدحأ ىري الف .هتتيهو ِهِتَمْلِخ تاناويحلا ءاطضحأ رس طع لكر تار ل20 ف 0 2 1ك قئاللا هقلخ قولخم لك ىطعأو «بيترت لمكأ
 ترتر وال نور رسولا ةارقرأول «تبنكلا لزوار + ن0 نانا قب اتالم حل نان ل .ًاروطف الو ءاصقن الو ءاللخ هقلخ
 سابع نبا نع حلاص يبأ نع ىبلكلا قيرط نم هيودرم نبا جرخأ مرمي هلأ َّنِإ © ١ :ىلاعت هلوق [0] اس تعل ةركرا ركن ا تل
 يمأو تنأ يبأب هللا لوسراي :لاقف سابعلا ماق هيلإ هدي طسب املف هب هاتأف «حاتفملا ينرأ نقلوا .ةحلط نب نامثع اعد ةكم دي هللا لوسر حتف امل» :لاق
 كر ا فاطف جرخ مث «ةبعكلا حتفف ماقف هللا ةنامأ كاه :لاقف «نامثع اي حاتفملا تامهد دِدَِلَك هللا لوسر لاقف ءهدي نامثع فكف «ةياقسلا عم يل هعمجا

 ابيَأَي » :ىلاعت هلوق [59] .«ةيآلا نم غرف ىتح 4 اًهِلْمَأ لإ ٍتتنمألا أوُدَوَت نأ ممَوَمأَي هلاَنِإ ط :لاق 3 اتفلا ءاطعأ .ةحلط نب نامثع اعدف «حاتفملا درب ليربج هيلع
 هج رخآأ اذك «ةيرس يف ٍةلَم ىنلا هثعب ذإ سيق نب ةفاذح نب هللا دبع يف ةيآلا هذه تلزن» ل د م .ةيآلا « هنأ أوُعيِطأ أونا َنيِدلأ

 «ضعب عنتماف .اومحتتقا :لاقو اًران دقوأف بضغف «شيج ىلع جرخ ةفاذخ نب هللا دبع نإف -سابع نبا ىلع ءارتفالا ينعي - مهو اذه» :يدوادلا لاقو اًرصتخم
 يف ةعاطلا امنإ :مهل ليق امنإف هدعب تلزن تناك نإو ؟هريغ نود ةعاطلاب ةفاذح نب هللا دبع صخي فيكف «لبق تلزن ةيآلا تناك نإف :لاق ؟لعفي نأ ضعب مهو

 فققوتلاو .ةعاطلاب رمألا لاثتما يف اوعزانت مهنإف .ءىش يف متعزانت نإف» :هتصق يف دوصقملا نأب رجح نبا ظفاحلا باجأو «هوعيطت ْمَل َمِل ممل ليق امو .«فورعملا

 ستات ا 3 ا لا «لوسرلاو هللا ىلإ درلا وهو «عزانتلا دنع هنولعفي ام ىلإ مهدشري ام كلذ يف لزنَي نأ بسانف راثلا نم اًوارف
 نم ىَرَجٍتّنَج كركي بلاس 10 تكلا طر 46 م 107 .تلزتف ؛امصاختف رتمأ رغب الجر رامع راجأف ءاريمأ دلاخ ناكو ديلولا نب , دلاخ عم رساي نب
 ىِرج ٍتّنَج ٌَمُهْلِح دنس ٍتنَحِلَصلأ أولو أوما تَدَلأَو » ء[ 51 : ءاسلا] 4 اليط لِ ملحد ةرهطم عا ابد كل اد ايد نيك 2أل ي
 ا «ىلاعت هللاب ناميإلاب مهبولق تنأمطا نيذلا نع ناثدحتت ناتيآلا ١77[. : ءاسنلا] 4 الق هَ نم ٌفَدَصَأ ّنَم و اَقَح هَللاَدَعَو اَذل ايف َندَِْح رمل اه
 اهيف مهل نأ نيت ىوألا ةبآلاو ءاهنم نوجرخي الو ادبأ هيف نومعنب ءراهتألا اهتحت نم يرجت تانج مهلخدتس ءةغاطلا ىلع اوماقتساو كود محم هلوسر ةلاسرب
 م قدصأ ذحأ الو مدعو فلي ال يذلا لامت هلا نم ةعر اذه نأ حوف يالا يلو ةنجلا يف ام ينك ل مهلخديو «ذأ لك يهل اهرهط اجاوزأ

 (5) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ -؟ «تارم (5) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١ :يددع زاجعإ 4 وِلَضَف نمُهّلَمَهَْتاَ آم لَعساَتلأ َنودَسْحيمَأ آ»[04] .هدعوو هلؤفااو اقلاعت هللا
 يف (ليكنتلا) ركذ - 5 «تارم (4) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ -5 «تارم (4) هللا باتك يف (ءاضغبلا) تركذ - ؟ «تارم (0) نآرقلا يف (اهتاقتشمب ريزنخلا) ةملك تركذ-”“ «تارم
 ل .تارم (0) هللا باتك يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ -4 ؛تارم (0) هللا باتك يف (بعرلا) ركذ -/ «تارم (0) هللا باتك يف (دسحلا) ركذ -1/ «تارم (0) نآرقلا
 يف تارم (5) لك درو دقو ءاهتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكدتلا)و «بصحلا)و (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ ددع ىواسي

 رونلا ظافلأ عم هتاقتشمب نآرقلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ 4 اًميِظَعاَك اكلم مهََياَو دمك بِكْ مهرب لاَ آسيا َدَمَف 9» [ 0 4 ].ىلاعت هللا باتك
 تل[ كاجل رضا 1010 اور اوال رز حالا يزت 1ر2 هاكر رت ل هاا :الزأ ميركلا نآرقلا يف ةرم (14) لك درو دقو «ليزنتلاو ةمكحلاو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 ًاعيمس ناك هلل نإ دهب دعب يعن عل هلل اَنِلَدَمَ ياو نأ سانلا
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 وه :ليق : 4 كرعتطلا ل كال كك 19 نوقفانملا مه :# أوُثَماَء َمُهَتَأ و كل 5م - 0

 هملعل دوهيلا مكح ىلإ وعدي قفانملا ناكف ءيدوهيو قفانم نيب ةموصخ تناكو .- انهاه- نهاكلا . عيد رت

 ؛مالسإلا مكح ىلإ وعدي ناكو ءأقحم يدوهيلا ناكو ..قحلا ريغب هل نومكحيو ةوشرلا نولبقي مهنأ 33| ِتوُمدَصل 21

 :مهنيي مكحتل كبيلإ ريصملا نم نوبأيو نوضرعي :4 وُدَشَي9 1١- .قحلاب هل يضقي هنأ هملعل . 8 5 2 مج دعو 1
 اوناك يذلا يف :# اًقيِوَتَو اًدَسَح َنَسَحِلِإل هللا نم ةمقن مهب تلزن 0 مهَتبلَصَألل -7 : 5

 مهراذتعا لوبق نع :ليقو .مهبقاعت ال 24 26 ص عاق - 0 .دوهيلا ىلإ | كاحتلا نم هيلإ نوعدب 2: كلا 1
 ةغالبلاب رجزلاو عدرلا وه :ليق .ًايفاش : يي هتمقنو هللاب ِمُهَفَوَخ 2 مهظِحَو .حفصلاب 0 7 د 2 6 ا

 .مهسوفن يف نوكي ام غلبأ اذهو .قافنلا ةلاح اومادتسا نإ لتقلاب دعوتلا وه :ليقو .لوقلا نم 3| خر مُهتبلصأَاَذِإ مدس
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 :* أوُمّلَصَو# ةيهاركو ًاقيض :« اًجرح# .مالكلا يف اوفلتخا اذإ ,موقلا رجاشتو .مهرومأ نم | اَم تروا َكيِكْوأ © اَئيِفرتَرَمَسَحِإ 7"
 كتم هكما عقي تح نعل ناكؤلا كني الف .ًانطابو ارهاظ اوداقنيو اونعذي :يأ الع 0 0 1 5 !

 در هطلاخي ال ًاميلست هعرشو هللا مكحل ملسيو هيلع يضق امب هردص يف جرحلا دجي الو ؛ | 7 9 اميل هنآ ميكحتلا 0 يس

 نم لكف «رصبلاو عمسلا ةفص نيب ىلاعت هللا نرقي ام ًاريثك : عيمسلا هللا مسا ىنعم [5/] .ةفلاخم هبوشت الو لاول مشل رانا تاي عش

 عيمجب هعمس طاحأ يذلا عيمسلاف «ةنطابلاو ةرهاظلا هتاقلعتم عيمجب طيحم رصبلاو عمسلا 6 ها 1 سا و ١-1

 توص هيدل اهنأكو ءاهنلعو اهَّرس اهعمسي تاوصألا نم يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف ام لكفءتاعومسملا 2 7 0 ا را
 ةينالعلاو ٌرسلاو ديعبلاو اهنم بيرقلاو «تاغللا عيمج هيلع ىفخت الو ءتاوصألا هيلع طلتخت الءدحاو 3 ١ توملالَكْيرَو و مياس أاودَجو ا
 ةّيفخلا «ةنطابلاو ةرهاظلا تاوصألا عيمجل هْعْنَس :لوألا عونلا :ناعون ىلاعت هُعْدَسو 00 ارد ترف نام حا
 مهبيجيف نيدباعلاو نيعادلاو نيلئاسلل هنم ةباجإلا ْعْمَس م :يناثلا عونلا .اهب ةّماتلا هتطاحإو «ةّيلجلاو أ ا اميل أومْلَسُنَو َتْدَصَفاَمَصاَجرَحَم فنا ف | 0

 مكاو ترعملا تف ل طا ىلا عرسال . همم 0
 ف توقلا نايرسو ؛ةرهالاو ةنطابلا اهتاضعأ عيججو ءاملظلاةليللا يف“ ءامصلا ةرخصلا ىلع ءادوسلا ةلمتلا تيبد ىريف ءاهيف.قوكي ام ىف ىتح :تاوانكسلاو

 ةلحنلاو ةلمنلا قورع طاين ىريو ءاهتقدو اهرغصو اهعاونأ فالتخا ىلع تاتابنلا عيمجو ءاهقورعو راجشألا ناصغأ يف هايملا نايرس ىريو «ةقيق ةقيقدلا اهئاضعأ

 «بكاغلاو رضاحلاو ,ةداهشلاو ثيغلاب هترخو ةفطلو (هتفظع لانمعاو" ةرامت اتاي و ل لا ل .كلذ نم رغصأو ةضوعبلاو

 هعمسو هرصبو هملع طيحمو علطم يأ 4 :جوربلا] * ٌديِبَس ِءَىَش زم لع هنلأاو# :ىلاعتو هناحبس هللا لاق «نانجلا تاكرحو «نافجألا تابلقتو «نيعألا تانئاخ ىري

 ًاحوصن ةبوت ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ بات نم لكف ٠ هزيبنملا بونذ رفغيو «نيباتلا لع بوتي لؤي ن يذلا وه تا :باوتلا هللا مسا ىنعم تانئاكلا عيمجب

 - .مهاياطخ نع ًاوفعو ءاهل ًالوبق «مهتبوت دعب مهيلع بئاتلا وهو .هيل 1 | مهولقب لابقإلاو ةبوتلل مهقيفوتب ًالوأ :نيبئاتلا ىلع بئاتلا وهف .هيلع ىلاعت هللا بات

 نورفانتي اميف دوهيلا نيب يضقي اًنهاك لجر ناك :لاق سابع نبا نع حيحص دنسب يناربطلاو متاح يبأ نبا جرخأ 1 كل ك2 :ىلاعت هلوق [ 0]

 وأ ةمركع قيرط نم متاح يبأ نبا جرخأو .4 اًميِفْوَتَو اننسحإ لإ ) :هلوق ىلإ 4 ْأَونَماَ َمُهَتَ قومعري تذل َكِإَرتملأ) هللا لزناف نيملسلا نم نمانزةيلإ نفانثفا هيف

 ولركصع نر نيالا نك ميمو كا ااا ورام دا كر ننال نب لاا ورشا ني كفحر ءتفاصلا نب سالت ناك :لاق سابع نبا نع دعس
 جرخأ * َكْيَرَو الف ): :ىلاعت هلوق [15] دله وم هك 5 ملأ » مهيف هللا لزنأف ةيلهاجلا ماكح ناهكلا ىلإ مهوعدف هلك هللا لوسر ىلإ مهنيب تناك

 اي يراصنألا لاقف ؛«؛كراج ىلإ | ءاملا لسرأ مث ريبز اي قسا)» ٍةَِكَي ينلا لاقف «ةرحلا جارش يف راصنألا نم الجر ريبزلا مصاخ :لاق نزلا نب هللا: دبع نعبةتسلا ةمثألا

 ناكو .«هقح ريبزلل بعوتساو .«(كراج ىلإ ءاملا لسرأ مث ” «رادجلا ىلإ عجري ىتح ءاملا سبحا مث ريبز اي قس و را ؛كتمع نبا ناك نأ هللا لوسر

 .4( َمُهَتْييَر جس م 4 يح سخر كيب ١ ا ا د : نزلا لاق. فعس هيف امه رمت اههيلغ ازاشأ

 َلِإَو ُهّللأ َلْرنَأ آم لإ اولاَمَت مه َلِيِقاَذِإَو 6[ : راكتلالا لاذ و كت ور كاضن 2و دل 6 كير لوشرلا لو هللا لرأ 1م لإ اوَلاَص ف َلِفاَدِإَو 5[ ١"

 لوسرلا ىلإو «هللا لزنأ ام ىلإ اولاعت :مهل ليقو ءاوحصُن اذإ مهنأو «نيقفانملا نع ثدحتت ءاسنلا ةيآ ١١[. 5 : ةدئاملا] 4 آنا ِهَنْلَع انَدَجَواَم اًنْبَسَح اوْلاَق ٍلوُسَرل

 ليق اذإ مهنأو هللا لحأ ام نيمّرحملا نيكرشملا نع ثدحتتف ةدئاملا ةيآ امأو ءاًضارعإ كنع نوضرعي «رفكلا نونطبيو ناميإلا نورهظي نيذلا َتْرَصِبَأ .هيدهو

 نوملعي ال مهؤابآ ناك ولو كلذ نولوقيأ «لمعو لوق نم انئابآ نع هانثرو ام انيفكي : :اولاق ,مارحلاو لالحلا مكل نيبتيل كو هلوسر ىلإو هللا ليزنت ىلإ اولاعت :مهل

 اَمْلَسَرَأ امو 1 و ما :ي فيكف ؟هيلإ نودتهي الو «هنوفرعي الو اقح نومهفي ال ياا

 0 ميهاربإ] * .. 0 2 1 رك ا اق و ءايلال 4 . هللا نْذِإب عالمي اِّإ ٍلوُسَر نم

 ففي أ للا نيلتاس نيبتات كابح يف لوسرلا اه كاوؤاج- «تاذيملا فارتاب مهسفنأ اوملظ ىذا ءالؤه نأ ولو «هئاضقو لاعت هل زب هل باجتسل الإ «انلسو

 حويل ؛هموق ةخّلب الإ يبنلا اهيأ كلبق ٍلوسر نيو انلسرأ امو :ميهاربإ ةيآ اّمأ ءءاسنلا ةيآ هيلع تلد ام اذهو ءاّميحر اًباوت هللا اودجول ؛ .مهل ترفغتساو ؛ مهبونذ مهل

 .ةمكحلا قفَو اهعضاوم يف رومألا عضي يذلا ميكحلا .هكلم يف زيزعلا وهو قحلا ىلإ ءاشي نم يدهيو «ىدهلا نع ءاشي نم هللا قيصبلا هللا ةعيرش مهل
 أورفك نذل َّنِإ 8 [07] .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١10( (ليزنتلا) ركذ رركت :اععبار .لجو زع هللا باتك يفةرم ٠( ) (ةمكحلا) ركذ رركت : اثلاث .لجو زع -

 نأ ثيدحلا ملعلا تبثأ :ساسحإلا زكرم .[0:ءاسنلا] 4 اًميكح اًريِزَع ناك هلل كرإ ٌباَدَعْلا أوُهوُدَيِل اَهَرْيَح اًدوَُج ْمُهَسْلَدَب مه دول َتَجِ مل ارت ميِلَِصَن ٌفوَس يَ
 يدار نادال اتم ريو تاالتضتلا تمومتسبت ام 0 قا الا د 11 ار ةياجلا او ا حلا ةهناوبكتسلا
 ٌمهبولُم فاَم هلأ ْمَلَعَي تبدل َكِيِتلْوَ و [11"] ؟؟هللا سيلأ ؟ةيبطلا ةمولعملا هذهب اًدمحم ربخأ نمف . م لا لان روعشلا نأ ؛اهركذي
 (هتاقتشمب ةظعوملا) ظفل ركذ امك .ةرم )1١0( نآرقلا يف (هتاقتشمب ناسللا) ظفل ركذ :يددع زاجعإ 6# اًكِيِباَلَوَق عهيّشنآ تف مهل لو ٌحُهظِحَو منَ ضِرَعَأ
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم(؟9)درو:لكز «((ماقتشعب ةظعوملا) ركد تاز ددع عم (ةتاتحدمب ناسالا) رك دا كارم ددع ىواستي كلذيو ٠ ةرم (؟50)

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 0 - طع اكواكد 0 ِ ا 4 اًمييَت ّدَّسأَو# هللا ةعاط نم هب نورمؤي :4 ري نوظعونام# انضرف : 6 انيك -1

 ا نِمأوجرحاوأ 3 .ةنجلا ىف ِق ءاقفر : اًقيِفَر# مهوقدص نيذلا لسرلا عابتأ :# َنيِقِيدَصلاَو# -46 .ىوفقأو مهرمأ

 سوارا 1 ل ريدا ذخأ هيف لخديف ءدادعتسالاو مزحلاب مكودع نم اوسرتحاو اورذحا 2 2 د

 3 نم :مهَسَنَيدَل ذو ان : ردو خا هبا .لاجرلا نم ةبصعلا كرنك 0 ؛؟ةسن ةَبث عمج :# ٍتاّبث# ٠ .مكتحلسأو .مكعورد «مكتنج .هريغو حالسلا

 |جتب 2000 ريدم 1 وأ .نيقرفتم :ليقو . لا :يأ قرفلا :ليقو

 . ر م ا 1 دل رق 7 را ا .نوقف 3 و (5 نع و .رح ع و و يف ي دا ه ١ لع معنأ لا هريغ 0 َّ 0 6-6 4 5 0 مهميع ا 0 00 20 7 ف سوو د ا ل

 4| نسحو نيحليَصلاو ِءادبّشلأو نيِقيدِصلاو او نكيببلا نم 0
 1 6: 1 .:4 ولأني ٌلَصَف» -17 .لتقو ةميزه :4 ٌةَبِصُم# ٠ .مهربغ نودعقُيو جورخلا نع نودعقي اوناك

 3 00110 56 هلآ لاذ 9 7 رف ص سس لس رسل سس حد
 0 هرج - 5 2 :لوقي 9 :# هدوم و نيو مكسب حت مل نأك# .ةميئنغو ةمالس

 0 طسرذ جوة اهم ليا( اعتاب : اًميِظَع اوف َدوُهأَ ْمُهَعَم ثنُك نَيَيِلَي#ف مكنيعأو مكبحأ نكأ ل يننأك ؛مكتباصأ ىتلا تا ا و
 نلعب عا هي 4# < 0 -ا/: .هللا ةملك ءالعإ يف هل ضرغ الو مئانغلا نم لانيل مهعم جورخلا ىنم
 وع اَلذَكعَ معمم ادمن ةَبيم 3 .هللا ليبس يف ًالتاقم ةكرعملا لخدو ءداهجلا ىلإ جرخ نم قح يف اذه :< تاي راكم #» نك

 0 1 ماس سس 3 - رب رمح هل | دلع 2 كسلا لاف ميحرل لا هللا مسأ منكم 111 24[ ادع ا لع اك ام يأ ا | هل ١ ١
 621 وقل فلا نم لصف كيسي 0 6يبل] 0 تر 00 ا ل 1]15- .ءادعألا ددع ن 0 تت الف
 ١ . او - 2 رح 2 ا رخل سس جل ءس ( ص براقغتن يد اعنا كن ذه «تثاه دولا ؛ 0 وجلا «ميركلا « ريل و «ميحرلا ؛ 00 0 || ءعسلا رصان

 كولا روع قيقا وم ةئزيو كتب 552 :
 01| هى ب رس 2 جس 70ش

 نِسِزْل أ هنلأ لس ف لكيم © © اًميِظَعَاَرَو
 ا ' يزكي و بايت ةريحْلا تن ورشي 0 رس ج قل

 هبهاومو هنممح رةعس اعو « مركلاو د و او ءربلاو ) .ةمح رلاب «برلا فاصن هنأ لع 0 0 و اهيناعم
 لظحت لاو ) رف 8 صئلاب « «ءاهنم نينؤملا صو 720 هيضتفن 1 بسحب ب دوجوا "تلو
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 ع ترق الم ساما حس حرس

 هدو وتم تقييم ١

 7 0 ع جي يم 1 ابوعبد م ا يتوسع جا جمد 2 - ظ
 06 1 هيه يا هر

 نيون ريب ييسنو هوما صحو :لاق يدسلا نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا تَابَ رلَو) :ىلاعت هلوق [15]
 هبا كك ركل هناا :تباث لاقف ءانسفنأ انلتقف مكسفنأ اولتقا نأ انيلع هللا بتك دقل هّللاو يدوهيا لاف دوبل نم لجرو ؛سامش نب سق نب تلثرخاقت ( يل

 00 (ميحر 5 رم 0 00 6-0 3 .*رم ل ا م ْن 58 8 ا: مراو

 50 هتمحر 000 | حرلا تيس .كرح ع ها 37 ةج 5
 آذآ

 نبا جرخأ .ةيآلا 0 ل نَمَو) :ىلاعت هلوق [14] .4 اي دَسآَو مَ اريَح ناكل وينو اأو مأَولَو) هللا 0 را حت ير جر 0 ا لا 1 ا
 4-3 37 :: .اولتقا نأ

 4« َلوُسرلَاَو هللا عِطِي نتو) هللا لزتاف «كرش مو انقوف تعفرل تمدق ول كإف «كقرافت نأ انل يغبي م مثل لوسر اي ل دمحم باحصأ لاق : ناس د
 ةيآلا هذه هللا 0 نعل تاجردلا يف ةنجلا ين كنإف « كارت : ال ةمايقلا مويو ءايندلا يف ةرظن كنم انل نإ هللا ين اي :لاقف قلص يبلا ىّتف ف ىتأ :لاق ةمركع نع جرخأو .ةيآلا

 عنا .يدسلاو قداتقو «عيبرلاو ؛قورسمو «ريبج نب ديعس لسرم نم وحن ريرج نب اوشا ايما ا | لاقف
 الا 3 [5 ءاسسلا]#* اًقيِف 1 2 0 َنيِقِيَدَصلَاَو َنحَيَبلا نم ملح هلأ مهن نبذل َمَم كيلوا كلو نَمَو # [54]

 .ةرثكلا لإ ةليقلا فلا نم جردت امك ؛مهلضافت بسحب مهدعب نم ركذ م : نويبلا مهو نيلضفألاب تأدبف ؛مهلضافت بسحب قلخلا نم ءادعسلا ركذ مدُك ةميركلا

 نجل ردكلا لإ ةلقلا نم حردتووف نال زيذلا هرضز ص رح : «رثكأ مهو نيقيدصلا مث .قلخلا لقأ مهو نييبنلاب ةيآلا تأدبف

 م َنِدل َمَم َكِيتلوَأَم َل 1 نَمو 14[2#] مهفتتصا تف ملا ا را

 .هللا ىلإ ءيش بحأ ديهشلا مد ١- ءاهضتس هيجل لركن ا كا 0 0 ءادبشلاو نيفين دصلاو نحيي نم مريلع هلأ
 دو هعرصم نم عفري نأ لبق روحا نم هتجوز هردتبت ديهشلا - 5 .ةنحلا نم هدعقم ىري ديهشلا -7 . .ةمد نم ه ةرطق لوأ عم هل رفغيو «لتقلا ملأ دجي ال ديهشلا -؟

 نم ءادهشلا نم ١- :خزربلا يف ءادهشلا لئاضف .ةرشابم داهشتساالا دعب ديهشلل ةايحلا /١1- .اهتحتخلاب 21 -1 .ةكئالملا هلسغت نم ءادهشلا

 ب ور د ءالهشلا © يطوق تال اد ا ل .مهروبق يف نونتفي ال ءادهشلا ١- .هلسج ضرأللا لكأت ال

 كيلا يفطر يراك لاسعالف نقلا سعيك سقيكا ١> :ديهشلل ةقرفتم لئاضف .ةنجلا بابب رهن قراب ىلع ءادهشلا - 1 .شرعلا لظ يف رضخ ربط فوج يف
 دنع نومركم مهنأل ..ءاقدصألاو لهألا ىلع مهلتق قشي الف ءايحأ -” ” .ءايحأ دعب مهنآل اهيف اودهشتسا يتلا ابل يل نرتفكو ا نم يش ادراك
 ءادهشلا - .ةماركلا نم هاري امل تارملا تارشع لتقيل ايندلا ىلإ عجري نأ ىنمتي -4 . 0-2 , -؟ .مهيلع ءاكبلا زوجي ال اذل ؛نوروجأم هللا

 و همهور هناا يورد حفار يعدل ةحتلاو كللدكت كاسل ةعكاري مهووبت < -ا/ 01 ا رحل .ةنجلا نولخدي نم لوأ مه

 ؛مّدلا َنْوَلنْوَللا قيرأ يذلا همد - 11 م ميس سيفا .هريغو عزفلا نم نمآلا -4 .ءادهشلل ةنجلا تاجرد ىلعأ -# 7 رتل نم ا ا حالا

 :نيحلاصلا ةبحص دئاوف امير 6 و َنِحِلَصلَاَو َدََشلاَو َنقِبدَصلأَو ني 066 تل نم مَع هلأ معن يدل َمَم َكِتكْوََم 2[ .ِكسْملا حير ُحيّرلاَو
 ترقد واوا وتلا رم كو كا 2 :ٍديَمْوَي الخلا كا ا اسفل .هيلع قفتم . (بحأ نم عم ءرملا) :ة325 يبنلا لاق (ى : ةمايقلاا مون ها حاكلا

 .بيغلا رهظب مهئاعدب عافتنالا - -31 .ةمايقلا موي ًاضعب سانلا ضعب ٍنْعل نمو «عزفلا نان ايندلا يف مهعم ناك اذإف . | "/8- ا فرحزلا] كرك تار 0

 - .ينابلألا هححصو ءامهريغو نابح نباو دمحأ هجرخأ (ّيف نيلذابتملاو يف نيروازتملاو يف نيسلاجتملاو ف نيباحتملل يتبحح تبجو) :لاق هللا نآل :مهتبحمل هللا ةبحمب عافتنالا - 5

 .ماشلا لهأ فحصم مس رل ةقفاوم ةءارقلا هذهو راسا 2 :ىرق * ٌّليِلَ مال :ىلاعت هلوق مهني ليَ الإ هوُلعماَم كريد نم اوجَرْخَأ وأم 7
 45 رقيو خي الت ناك كر ل اردني لصف حيض نِلَو و[ .فحاصملا ةيقب مسرل ةقفاوم ءارقلا هذهو «هولعف يف ولا نم الدب عفرلاب لبلق) :ئرقو

 ا دوا رق :نآل ريكذتلا ىلع ءايلاب (نكي) ئرقو .ةدوملا ظفل ةبسانمل ثينأتلا لع ءاثلان (نكت) :ئرق # نكت َمَل نكد: ىلاعت هلوق

 اَذِإ .ميركلا نآرقلا يف ةرم (44) اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو ءاهتافدارتمو اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت : :يددع زاجعإ # اًميِقَتَسُم أطّررص مهتيدِهَلو 14[98]
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (40) درو لكو (اهتاقتشمب طارصلا) ةظفل دورو تارم ددع عم (اهتافدارمو اهتاقتشمب ثعبلا) ةظفل دورو تارم ددع ىواستي

 رس ىئسجحلا ء :اهس 0 >/ | ”روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 مهتبلغ نم نيكرشملا نيب ةكمم ايان نزلك نم: :* نرْلولاَو ِءآَسّيِلَاَو ِلاَجَرلا ترم َنيِفَعْصَتسِمْلاَو) -
 1 ا 2ظ111103

 انه اهب دارملاو .برعلا دنع ةيرق ىمست ةنيدم لك :4ِةََرَملآ# .ةرجه لا نيبو مهنيب اولاحو ,مهرئاشع 9| ٍلاجِرلا تم اوس ظ

 «ناطيشلا :انه هب داريو .مانصألاو ناهكلاو ناطيشلا 4 ٍتوُحنَطلا# 0 .نيكرشملل تناك نيح ةكم 1 ب 0 7 د

 .رافكلا نم هعبتا نم ركمو هركم :ناطيشلا ديكو : نطِيَّسلأ َءآيِلْوَأ اولِئَمَف#' :ىلاعت هلوقل أ كان 0 سوة رشلا ظ

 نأ لبق فكلاو ةاكزلاو ةالصلاب اوم نيملسملا نم موق مه :ليق : 4 كيري او طل دل -ا/ا/ م مني دع ع 6

 .مهتقاطو مهددع ةلق نم نوري اوناك امل «سانلا اوفاخو ؛مهيلع قش هب اورمأ املف ؛داهجلاب اورمؤُب ١ : ًاولئام تول بس ويتي

 .رفظو ةمينغ 7 هَنَسَح) .ةللصخحم روضصف :ليقو .ةعينم نوصح :ليق :4 هدي دَيَسُم جورب فل - ا 1 ار ْ

 :« ود ِرْنِعنَم يت .رظنلاو ريبدتلا ءاسأ :نولوقي اوناك :4 كَرنَع نر ةدشسو ةميزه :# ةَكِيَس هكَرَس 8 ! 2 يل 1

 .هّللا ديب اهلك رومألا نأ نوملعي الو نومهفي ال ءالؤه ا م "عي: :# رّوَمْلا كلَوَم لام .ةدشلاو ءاخخرلا : - 5 مع

 نع ءاجو .هتبستكا يذلا كبلنذب :4 َكِسَفَن نِّف# ة هقمشمو ةلش نك :# َةَيَم نم َكَباَصأ آمو# -ا/4 د رسول 00 وشي من

 وفعي 0 «بنذب الإ .قرع جالتخا الو ,مدق ةرثع الو .دوع شدخ لجرلل بيصي اال» :ةك يلا 0 0 ننال تر

 5 0 .ةداتق نع ريرج نباو ديمح نب دبع هجرخأ .«رثكأ هنع هللا نبأ 2كم قاس 3 1 5
 . !آ 1 عن 2 0 لل 0 0 أت م رجلا جرم 00 5

 :وه كك هللا 1115 :ماعنألا]4 وت لكبر تأ رْيغَأ ل لق ١١ مة دودي وبول 3 وملا ردد 1 3

 راسخ 55 م رع و ل
 وي

 | ا - يوم

 ورأوا .ميولق حالصإب ايفصأل هتيبرت ” كه م 5

 0 0 0 1 ةصاخلا ب تلا هذه هنم نوبلطي مهم روحا الا اذهب هل مه

 تارك 0 ني جرلا بك نإ 6 ا «يئاسنلا جرخأ .ةيآلا 686 ار 1 1

 ينإ :لاق ةلذأ انرص انمآ املف ءنوكرشم نحنو زع يف انك هللا ين اي :اولاقف ٍةَي ىبنلا اوتأ هل اًباحصأو 7 قا ا

 ند لِ كلَ ١) هللا لزنأف ءاوفكف لاتقلاب هرمأ ةنيدملا ىلإ هللا هلوح املف «موقلا اولتاقت الف وفعلاب ترمأ 2 ايديكم سَ اكسو َكِفمقَوعيَ
 ه-

 4 5 57 سي م ا يس ل علا

 ردي نم اكجرْحُأ ْدَهَو هللا لبس يف َلِجَعُن الأ آن اَمَو اوُلاََم ٠ [] تعالوا «ُكيدي اونك ل ل

 ممم فو اذ ُلاَدِْلا مِعَلَع بيكا كَل اوناَءو ةَلّصلأ أوُميِقَأَو ل «[1 57: ةرقبلا] 4 تييلدطلاب ميِلَع ُهَنأَو ءَمَهَنَم اليل اَلإاَوَلَوَت لاقل تلا مودع بك اكلك بسن

 اولوت لاتقلا مهيلع بتك امدنع نكلو «مهودع اولتاقي نأ مهيبنل دهعلا اوطعأ امدنع ليئارسإ ينب نع ثدحتت ةرقبلا ةيآ .[1١1/:ءاسنلا] 4 هلأ ةَيَسَحكَس اَنلَأ َنْوَْح

 مهل هللا نذأ دق نكي ملو .داهجلا نولجعتسي اوناك نيذلا هللا لوسر دهع يف نيملسملا نع اهيف ثيدحلاف ءاسنلا ةيآ امأ «قيئاوملا ضقن يف اًمئاد ليئارسإ ىنب دهعك

 0ك اولاقو مهخوشخيو سانلا نوفاخي اوحبصأو مهلاح ريغت مهنم اقيرف نكلو «ليئارسإ ينبك اولوتي مل لاتقلا مهيلع بتك املف .مكيديأ اوفك :مهل ليقو «لاتقلاب

 امنإ ؛مهنم سيل انالف مهيف نإ !بر اي :ةكئالملا لوقتف) : معي يذلا ريخلاو سلاجملا ةكرب -5 - .داهجلا ليجأت اوبلطف «بيرق لجأ ىلإ انترخأ الول لاتقلا انيلع تبتك

 موق . .بيصن هلاني نأ دب الف رايخألا عم سلج ماد ام ؛ةجاحل ءاج نإو لضفلا نم مرحي ال (مهسيلج مهم ىقشي ال موقلا مه :ةكئالملل هللا لوقيف «ةجاحل ءاج

 ىلع كنوفرعي ريخلا ءاسلج - -7 !؟مهل رِفَغ دقو نوموقيس اوناك اذإ مهعم سولجلاب ةمعنلا مظعأ ف (مكل ًاروفغم اوموق) : ءامسلا نم يدانملا مهدانيف هللا نوركذي

 ريخ ىلع اوناك اذإو : مهتبحاتصمتار و زن ا ل ةدافتسالا ديزت اذكهو «ريخلا بحاص ىلع كلدي ريخلا بحاصف ؛ةفرعملا دادزتف ريخلا ناوخإ

 هجرخأ» (لجو زع هللا ركذ اوّؤُر اذإ نيذلا ىلاعت هللا ءايلوأ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق :ىلاعت هللا ركذ -9 .رادهإلا نم رمعلاو تقولا نوظفحي -/ .ريخ ىلع ترص

 ا ااا .مومغلاو مومهلا فيفخت ىلع نيعم ريخو ١١- .ءالبلا يف ةدعلاو .ءاخرلا يف ةنيزلا مه ٠- .«ينابلألا هححصو ؛يطويسلا

 سايمحلا ١1- .ةدابعلا ىلع نوعلا ١0- .ةيصخشلا ليمكت - ١ 5 .نيدلا ىلع لابقإلا ١- .يعرشلا ملعلا ملعت 2 ا رت

 5-27 1١- .سأيلا نم ةاجنلا ٠١- .ةداملا ملاع قوف ومسلا ١14- .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع ةناعإلا -14 .قحلا يف ةرصنلا ١-

 يف َلِتََمْيلَم # 8[ 5] .«ينابلألا هححصو يقهيبلا هاور» (روحسملاو «ديرثلاو .تاعامجلا :ثالث يف ةكربلا) ::َب يبنلا لاق (ى : ةكربلا -17 .ةئيسلا تاداعلا نم صلختلا 7

 .هللا ةمحر نوجري نودهاجملا ١- :هللا ليبس يف داهجلا لضف ه4 اَمِظَع ارب 0 ا را او هبي سحا

 ديوي قطو ك5 .مهريغ نم نيرباصلا ةفرعمل نايب داهجلا يف -5 .سانلل صيحمت هيف - ؛ .نينمؤملا نايإ ةوقل ناحتماو رابتخا داهجلا - .ةنحلا لوخد داهجلا نمث

 تع لالا 9-5 .ضعبل مهضعب ءايلوأ هللا ليبس يف نودهاجملا -4 .نيرادلا يف حالفلا ليبس هللا ليبس يف داهجملا - ل

 ليبس يف داهجلا يف -١؟ . نيقداصلا نينمؤملا نم ناك هللا ليبس يف دهاج نم ١١- .قافنلا نمؤملا نع يفني هللا ليبس يف داهجلا ٠١- .هنوبحيو هللا ليبس يف نيدهاجملا

 ةداعس هللا ليبس يف داهجلا يف - ١6 . اًدبأ هريغو هللا ليبس يف داهجلا يوتسي ال -5 .رافكلل ةظاغإ هللا ليبس يف داهجلا يف - ١ .هللاب مهنيقيو نينمؤملا نايإ ةدايز هللا

 لاتقلا يف 7١- .ةحبارلا ةراجتلا وه هللا ليبس يف داهجلا 4 .قحلل يده هللا ليبس يف دهاج نم ١- .هسفنلف دهاج نم - ١٠7 .نيدهاجملا بونذ ةرفغم ١57- .نيرادلا

 باتتكلا لهأل انلاتق يف -77 .نيرفاكلاو نينمؤملا نيب لاتقلا يف هللا تايآ راهظإ 7١- . ضْرَألا ٍتَدَسَمَل ضْعَبب ْمُهَضْعَب سلا هللا ُْفَدآلْول - 1١- .ريثك ريخ هللا ليبس يف

 .ةرخآلاب ايندلا ةايحلا ءارش -1 .ٌّيح وهف هللا ليبس يف لتق نم -؟ 0 .راربألاو رايخألا نم وهف هللا ليبس يف لتاق نم -1 5 .هللا نذإب مهيلع رصتننس

 ديك فصو ؛[78: فسوي] # يِلظَع َّنُكَدم َنِإ + :هلوق يفو ء«فعسفلاب ناطيشلا ديك هيف فصو فيك .[307 : ءاسنلا] 4( اًمِعَص داكن طمس َديمَنِب 1
 .لاجرلا ىلإ ةبسنلاب ميظع ءاسنلا ديكو «هءايلوأ هللا ةرصن ىلإ ةبسنلاب فيعض ناطيشلا ديك نأ دارملا :باوجلا ؟مظعأ ناطيشلا ديك نأ عم ؛مظعلاب ءاسنلا

 الو ءاهنم الإ ءيجي ال رشلا نإف هسفن ىلإ نئمطي ال دبعلا .[174 : ءاسنلا] # اًديِهَسَأب كو لوُسَر سائل َكدلَسَرََوَكِسَفتْفَو كَم نم كَباَصَآَمَوهَدَاََم جس

 عفديو ريخلا هل لصحي كلذبف «هتعاط ىلع هنيعي نأ هللا لأسيو «هلمع تائيسو هسفن رش نم هللاب ذيعتسيو ءاهنم بوتيف بونذلا ىلإ عجري نكلو «مهمذو سانلا مالمب لغتشي

 .[ا/-؟ ةحتافلا] َنِإاَضلا الَورِهِلَع د د تكل نيا رص © مهلا طر مصل اندهأ أ :ةحتافلا ءاعد همكحأو همظعأو ءاعدلا عفنأ ناك اذهلو ءرشلا هنع

 :ئرقو .ةيآلا ردص ةبسانمل بيغلاب (نوملظي) :ئرق : اليف َنوُمَلظُم الو 9 :ىلاعت هلوق 6# لايف َنوُمّلظُ او قل نمل يَ ُهَرآلاو ليلك ايدل عمل ل[
 ة ا ا ر ةياظسا للا در اطال لع تاظم ١ دينييعللا هيما تحس

 روسلاب فيرعتلا © عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةاعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ى الا يربطلاريسفت



 نم ةفئاط مه :# ٌةَعالط َْوُلوُمَيَو 9 4١- .غالبلا كيلع امنإو ؛ًايساحم أظفاح :* اًلظيِفَح##
 ما ا تع نتي

 أ كك لس . 5 0 ؟اقيب اننرماتتادما يو اال كيو لل مهرمأ اذإ - نولوقي اوناكأ داهجلا يبلع قش نيقفانملا

 وهوَ ةعاط تأوي لعيِفَح هيلع 7 :4 ٌلوُمَت ىلا خل ؛ليللا يف هب عاقيإلاو ودعلا تايب هنم ؛تبيبت وهف اليل لمع لمع لك :4 ٌةَنِبآَط
 ةفياط تيب َك دنع دق ىزأ اع تي 22700 الو فلتخي ال ذإ :* َناَدَدْلاه نولمأتي :ىنعمب :# َنوُرَيَدَتب الفأ # ١/- .ِةللَك دمحم اي هلوقت ام ريغ :يأ

 كرت وك الد نضج ”يأ؟ :4نْمَذْلاَنَمْرَمْأإط لوقت يذلا ريغ ةتيبملا ةفئاطلا :ىنعي :4 َمُهَءآَجاَدِإَو 8 -47 .ًاضعب هضعب ضقني
 َناكوََو ع أوعاذأ# مهودع نم نوفئاخ منان :4 قولا وأ# تملس وأ تباصأ كلل هد رع

 ناكؤلو ناَءَرَقْلا تورت 0 مهغلب يذلا رمألا ينعي :# هودرَول ولو هك هللا لوسر مهربخي نأ لبق هب اوملكتو هوشفأ :4 دب
 ع 10 2

 1 نت نمرم 1:05 © يك طا 10 ووذ وأ لكي هللا لوسر نارك 20ج ايل نأ 4 32 رمل لنا كن رك

 لأ حَلِإَو لوسرلا أَلإَمودَرَولووياوعاذأ ضوحلاوأ ١ 7 م راصبأ 0ع ًابئاغ ًائيش جرختسما لكو «هنع نوثحبيو هنوجرختسي : 4 مهنوربخي مهرمأ

 7 | ُلَصَفالَولَو 2م وق ةنوطيلتسا نين 9 دال 2 57 ٍرَمَأْلآ١ ظ :«طبتلاو» ءاملا مهجارختسال نط 0 (طَبتلا» ليقو .«طبنتسم» وهف بولقلا ةفرعم وأ نويعلا

 ” | 0اليقال طلاس كل ع 1 نم ريغ نم ؛ةَي هللا لوسر باحصأ نم هللا همصع نم :# اَلِيلَق ام دل .ضرألا نم طبنتسملا ءاملا
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 ني سانلا 0 اَذِإَو ]ه :ةيآلا هذه تلزنف ؛هءاسن قلطي مل يتوص ىلعأب تيدانف دجسملا باب ىلع تمقف ىءاسن كي هللا لوسر قلط :نولوقيو ىصحلاب نوتكن دلا اذإ

 . رمال كلذ تطيشا| نأ اككد 4. هيل كك ندا ةميكل نك رمال يلو تلو لولا لإ ةوُدَوولَو وي أوعاذأ وحلو نمل َنورم مهَءاَج
 .[؟ ؛ : دمحم] 4 [َهّلاَمَقَأ ٍبوُلَق لع مأ تاَءَرفْلا َنوربَدَسي الفأ 9 147 : ءاسنلا] 4 ويك اليخ هود همن نول كبد أ ) 1
 هيفاودجولهريغ دنع نم ناك ولو ؟ ؟هدحو هللا دنع نم هنأب عطقي مكحم قسن ىلع ءاج ثيح «ربدتو لمأت رظن «قحلا نم هب ءاج امو «نآرقلا يف ءالؤه رظني الفأ
 لصي اال ةقّلغم بولقلا هذه لب ؟هججح يف نوركفتيو نآرقلا ظعاوم نوقفانملا ءالؤه ربدتي الفأ :لمحم هلا اَمأ (ءاسنلا ةيأ هيلع تلذرام اكهف 0| تك اف داتا
 َكَكلَع هلأ ٌلْضَفالْوَو »017 : ءاسنلا] 4 ايلف ال إَناطَيََشل اشعال هَمَحَرَو كل ع ول ال ضف وو [1] .هربعو هللا ظعاوم ربدتت الف «نآرقلا اذه نم ءيش اهيلإ
 نهرا مهءاج اذإ نيذلا نيقفانملاك ناطيشلا اوعبتي ملف مهيلع هللا ةنمب نينمؤملا بطاخت ىلوألا ةيآلا ١177[. : ءاسنلا] 4 كا لب ةكاش رف كنس
 لا ل داع سوك هي رو بر ات يتلو وص رسال سر لرسفا كي الاسدبا سس اا دال
 5 اريك اًدلِيْخَأ ِهِيفأودَجَول هدر يَع دنع ّنِم َناَكَوَلَو نافل نوربدَتي لم + [61] اًنيرب اصخشأ اهم ىمرواةئيطخ تكن ندع تمص و كحد ىلا ةفئاظلا ناش
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 دارملا ذإ ؛الصأ هيف فالتخا ال هنأ عم «ةدئاف ة ةرثكلا فصوب دييقتلل ناك امل الو ءاليلق اًنالتخا نآرقلا يف نأ ىلع هموهفمب لدي .[147 : ءاسنلا] “ اريك اًنلِيْخَأ
 اًريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ول ا تا اجلا كا انا ناجحا . هحطتل لإ نر ايسلا از كراج ف رك هتلر 2و كاد كداب
 #“ اوبسك اَمب 0 ك2( هاو نّيتكِف َنيِقفِسْلا ىف يكل اَمَه امه © + [44] .ليلق الو'ريثك فالتخا هيف سيلف «ىلاعتو هناحبس هللا دنع نم هنكل ؛ «ليلقلا نع الضف
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 نبا جرخأ .ةيآلا 4 َن 20 يذلا اَّلِإ) :ىلاعت هلوق [40] .« نتف َنِقِفكْلا ىف كَل اَمَ َه )+ هللا لزنأف .ال لوقت ” هيمو 0 2
 ردب لهأ ىلع ٍةْكَي ىبلا رهظ امل :لاق مهثدح يجلدملا كلام نب ةقارس نأ :نسحلا نع «هيودرم نباو «متاح يبا هي يح 2

 يحلف هتينأف جلدم ينب يموق ىلإ ديلولا نب دلاخ ثعبي نأ ديري هنأ ينغلب :ةقارس لاق مهوح نم ملسأو دحأو هللا كلم يل 10 3
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 هللا وسر ىلع اونيعي ال نأ ىلع دلاخ مهححاصف ديري ام لعفاف هعم بهذا :لاقف «دلاخ ديب ِدِكَي هللا لوسر ذخأف «مهيلع كموق بيلغت نسحي مل اوملسي مل نإو «مالسإلا

 ب 212 مال لصو نم ناكف « كي متو كت د كة الإ ) هنا لزنأو (مهعم اوملسأ شيرق تملسأ نإو ٍةيَي

 ل ل وه ء[41/ : ءاسنلا] 4 اًنيِدَح ِهسأ َّن 7 فكما نيو دي فك كلا 1 نإ كسلا لإ َهلِإ ل هس ]20[ ١

 نأكف .«اًدعو» بانم بينأو .4 اي هَل َنِم ٌقَدَصَأ ْنَمَو ا :ليقو 4 اََح لَا َدَعَو » :هلوق نم هب هطبر بجي ام ىلع ينبم ةيناثلا ةيآلا يف ريبعتلا ١77[. : ءاسنلا]
 فقل ىف امه امير ءاقح و ادعر اهو نر دصخلا نر[ طفلا ءيجف «ناسحإلا ميظعو ميعنلا نم ىلاعت هب مهدعو ام وهو ' اًدعو هللا نم قدصأ نمو" :ليق دق

 هيراجي ام ىلإ لدعف .,كلذ برعلا ةداعو .«براقتلل راركتلا لقثتساف «هظفلب ردصملا راركت ديرأ امنإ هنأكو ءاهلبق نيردصملاك اهفورح ددعو ةملكلا نيع نوكسف

 :ىلاعت هلوقو ءاذه مزلتسي ام ىلوآلا ةيآلا يف مدقتي مل املو «مؤالتلاو بسانتلل اًرارحإ اًنزوو ةفخ اًدحاو ىرجم ةئالثلا رداصملا ىرجتلو «ىنعملا زرحيو

 ا الا كاتللا عجور هكرمللا دعي تسلا نع تيططعول رابخا 4 َبيَراَل َةَميِعْلا روي لِإ كَتَعَمَجِل»

 ىلاعت هنم قدصلا ربخلا كلذ وه انه ءابنإلاف 11 : أبس] 4 َرْسقْرم اذإ مكتبي لج لص 6 يك 9» :ثعبلا يركنم لوق نع اًرابخإ ىلاعت هلوق يف

 [84 : ءاسنلا] © َبهوُمَت دَجَو ُتَيَح َْمُهوُلْسْماَو 4[8] متبل 0000 ب ف 7 ل
 لمعتست الو .هذخأو هب رفظ ينعت :فقث ةملك ىنعم 4١[. : ءاسنلا 14١ : ةرقبلا] 4 َجَهَوُمْتفَيَت ُثّيَح َمُهوُلْئَفأَو !» عضاوملا يقابو :تارفلا وة دولا

 .4 َمَهوُمُت دَجَو إ» لمعتسي برحلا ماقم يف قايسلا نوكي ال امدنعو .داجيإلا نم لمشأ اهانعمو «ةموصخلاو لاتقلا يف الإ 4 َجَهوُمُتفَقُت هتفقث
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 ام ىلإ ةدوعلا -5 ١ .مهسجر ىلإ اًسجر مهديزي لب نآرقلا مهعفني ال 5١- .نينمؤملا نع ءطبلا - 54 .لوقلا نحل يف مهيلع فرعتلا - 48 .مهنم ناغضألا روهظ - 51

 .سانلا نم ءافختسالا -05 .فلختلا دنع راذعألا ذاختا -ه 5 .ةنتفلا ةجحب داهحجلا نع ناذئتسالا - 0 .لوسرلا ةيضعمو تاودكملو تلا حل .هتع اوبن
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 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 00 0 هولا 3 رو 4

 لإ ةَملَسُم ديرو كيوم 1 .دمع ريغ ىلع 0 .4 لأ ف ل ل تسل

 كاك 0 اوكا زكك ثري فذ لزم هل نا تراك َنِإَ 22 لإ ءويَمأ
 2 َودَعِورَق نو تاكد ل وله 1 ةايح بلس :#* ّدكم ك4هنمروم 0 وله 21 هسّلَسم ةملف 0 و مكَتنُي موك نم تا ور" 2 5 و . ار 0 تم 5 1-7 <

 أ تاك نإ وكيوت وقررت بريمو فد عا 7 ريرحتل 0 و .قرلا نم نمؤم ريرحت هتبوقع نمؤم 1 0 0 حرك م -_ هلم اعأ ا اذه ن اعلا ا | | اذه | هثب
 يه ةيدلاو «ةادؤم 810 ديور ةاح ةيرسار تروم قرأ نأ لإ اذه كي دقو ءاحلا نر

 رو

 ةلقاعل اهوكرتيو ءاهب اوقدصتي 4 ضل ّدكَصي نأ ةلإ# .هتثرو ىلإ لوتقملا مد نع ًاضوع ىطعُت ام

 ريو 0
 م 7 رب 6 و اا رج 2 م جس 9

 1 هني رف قاتم هتديبو مكحنليب موق نما

 سر >< < 5

 ١ جيو موسم .همأ لإ 1 نأ وه :4ْمكّل َوُدَع ٍمَوَم نيإ# ءاطخلا لتق ةيد نوعفدي نيذلا لتاقلا ةبارق مه ةلقاعلاو «هل وأ «لتاقلا
 تناك لأَن هَ نعم ين ٍرَهَس ْمايِصْف 5 :# ٌقَتَِمم ملسي مل كرشم هنأ بسحي وهو «ملسأ دقو ؛نيكرشملا هئادعأ نم لجرلا لجرلا لتقي

 لغم | 0- نمو 8 -97 .نيكرشملا هموق ىلإ هتيد يدؤت :4 .هِلَحَأ كِإٌدمّلَحُت ٌهيِرَمط .نيملسلا رظ نم مارا نبل
 202 يعم بورضملا سفن فالتإ براضلا هب دمع ام لك :ليفو .هلتف الحتسم :© اًديَعَتماَنِمّؤَم ٌلَكَفَي

 0ع نوع مآ ىف ّمسَرَص اَدإإْ# -45 .هيزاجي نأ 0 باقعلا نم هللا ركذ ام مفارق لمع رهف -4+ . حلم رو سس رح

 1 نم هنأ مكيلإ رهظأو ملستسا :* اركي َقلأ» .اوتطفا :4© ًاوكسَتف 00 :© هلأ ٍلَِِس

 7 ام اولمهي نأ نيملسملا قح نم سيلو «بلسلاو ءابسلا يف ةبغر :© اَمِمْؤَُم تسل # .مكتلم لهأ
 1 017 .كلذ وحن وأ ةّيقت وأ اًدوعت ناك هب ماق وأ هلاق ام نإ :اولوقيو 0 ماجا ىلع 2 لاس

 0 5 .مكاده هلأ ىرمه# أرافك متنك :# لي ني متنك َتكِلذَك» 0 00 1 3 | :4 كحيَع 2 #5 ًارافك 51
 0 0 0 لات ةلركع نكرر را خا 0-0 اميرم دق ل: زل 2577 :ىلاعت هلوق [4]
 رج تر ولَمَحاَمي كدلك َوسيَبَف |! ثرحلا جرخ مث «لهج يبأ عم «ةعيبر يبأ نب شايع بذعي «يؤل نبا رماع ينب نم ديزي نب ثرحلا ناك
 120292927999999995909:999 259999999995997 ىنلا ىلإ ءاج مث «رفاك هنأ بسحي وهو فيسلاب هالعف «ةرحلاب شايع هيقلف ٍةيَ# يبنلا ىلإ اًرجاهم
 نبا قيرط نم ريرج نبا جرخأ منيويدتب َدَيَعَتُم اَكَمْؤُم ْلُثَمَي نَمَو » :ىلاعت هلوق [80] .ةيآلا 4 اًتَطَحاَِإ اًنِمّوَم تقي نأ ٍنِمْؤمِل تراك اَمَو ١ تلزنف .هربخأف
 الو لح يف هنمؤأ ال :1 ينلا لاقف «هلتقف هيخأ لتاق ىلع بثو مث ءاهلبقف ةيدلا يي ينلا هاطعاف ةبابص نب سيقم اخأ لتق راصنألا نم الجر نأ :ةمركع نع جيرج

 .ةيآلا 2م انتم صر لا ابيا) :لاعت هلؤق 4 .ةيآلا © اَدَيَعَتُم اَنِمّْؤُم ْلُصَفَي نَمَو ةيآلا هذه تلزن هيفو :جيرج نبا لاق .حتفلا موي لتقف .مرح
 ملس ام :اولاقف ؛مهيلع ملسف هل اًمنغ قوسي وهو ٍةلَي ينلا باحصأ نم رفنب ميلس ىنب نم لجر رم : :لاق سابع نبا نع هريغو «مكاحلاو ,يذمرتلاو ءيراخبلا ىور

 ثعب لاق سابع نبا نع رخآ هجو نم رازبلا جرخأو .ةيآلا 4 َرْشبَرَص اَدِإ اوْيَماَح تذل امك م تلزنف ٍةَِك ينلا همنغب اوتأو هولتقف هيلإ اودمعف ءانم ذوعتيل الإ انيلع
 كل فيكا كي ينلا هل لاقف «دادقملا هلتقف فلا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف ريثك لام هل لجر يقبو اوقرفت دق مهودجو موقلا اوتأ املف «دادقملا اهيف ةيزس كي هللا لوسر
 .ةيآلا هذه هللا لزنأو ؟اًدغ هللا الإ هلإ الب
 :ىلاعتو هناحبس هلوق ٠١[. 5: ةدئاملا ٠١١« : ءاسنلا] «4ٍضرَأْلا يف ٌميَرَص مضار يفانو«تارقلاي ةديحولا [45 : ءاسنلا] 4 هلأ ل يبس يف مُسَرَص# 1

 .مترفاس اذإ :يأ 4 ٍضرَأْلا يف ٌمَيرَصإ»© :ىلاعت هلوق امأ ؛ىلاعت هللا ليبس يف نيدهاجم ضرألا يف متجرخ اذإ :يأ © دَّشأ ليس ف ٌرْْبَرَص
 ؟( مَنَهَج ُهْؤَرَجَف اَدَيَعَتْاَتمْؤُم َلََُب نَمَو 47 ءاسلل]# طحت طخ ِعَوم لكم نمو طخ السموم م 1 تاكاَمَو 3
 نَمَو هل -رركتي ال وه اَذإ- دمعتم ريغ أطخ اذه نأل ؛يضاملا لعفلاب ءاج أطخلا لتقلا ركذ امدنع .[97”:ءاسنلا]
 0 م لكفي نأ ٍنِمْوَمل كامو 4[2] .راركتلا ىلع لدي يذلا عراضملا لعفلاب ءاجف «لعف ةصرفلا هل تحمس املكف نمؤملا لثق دمعتي مادام هنأل 4 نتعب
 كاك 0 "طخ" :تاوجلا ؟"ءىطاخلاو ئطخملا" :نيب قرفلاام .9 : فسوي] 4 َنيِيِطاَنْلَأ ني تنكح ِقّنِإ »+ 7 :ءاسنلا] # اتطخ
 (ًأطخأ) صتخت .بنذلاو مثإلا ىنعمب اًمئاد يتأت اهنإف اذل ءاًدمع باوصلا ةبناجم اًمئاد ينعتف : ا امأ .بنذو مثإ دوصقملا أطخلاو ,دوصقم ريغ مأ ادوصقم أطخلا
 م ناَعِباَحَكَم نيَرْهَس ا داو ل كك 211 .ةريسو ءاقالخأو «ةديقع يناسنإلا كولسلا ماقمب صتختف (ىطخ) امأ ميسو عدلا شا ماد
 نيب ةغللا ةمثأ قرفي ال :ةغل :باوجلا ؟'"مايصلاو موصلا" :نيب قرفلا ام .[" 1 :ميرم] 4 اًيينإ مولاي نام َِوَص نحيل ترد َنِإَلوَعَف # «[47 :ءاسنلا] هلل

 يف ةدحاو ةرم الإ دري م) :موصلاف ءصاخ ىنعمب ءصاخ ورش زايد اك ةرولاو .نيدملكلا وذ وخلا نآرقلا قّرف :اًينارق .مهدنع دحاو ىنعمب امه لب «نيتملكلا
 كك هم كلبا" يا :ميرم] امين َمْوِلا ملك نا امْوَص - نمسا ترن ِقاَرِوعَف »ل :ىلاعت هلوق لثم عقلا ماك رك يدا :هانعمو (نآرقلا
 ٌمْناَعَم هلل َك هل كذا ررحلا [2 رد كروت يزن كك كلا تكفل ىلا كاس 2 اواو لل لي ىرشترط أما تسي يأت 1
 ةشاغم ءاشب (اوتيشتف) عر تارجحلا يفو ءانه نيعضوملا يف # ودمت 9 :ىلاعت هلوق © أَونَدِمَت أولم مكحْيِإع 1 : مثنك ككِلاذك ةريثك

 نيبتو تبثت نود ماقتنالا وأ لتقلا ىلع مادقإلا كرتو نأتلا لع ل 5 تبثلا نم ةيقوف ةانثم ءات اهدعب ةدحوم ءاب اهددعب
 تحت ةانثم ءايو ةدحوم ءابب (اونيبتف) :ئرقو . كلذ ىلع رذق نيبتي نأ دارأ نم لك سيلو «ةيلع ردق تبنتي - حج تبثتي نأ دارأ نم لكف نيبتلا نم رومأملل حسفأ هنأل تبنت تاس كا

 لبر كدي : ةقيقح مكل نيبت ىتح هوذخاؤت وأ هب اوشطبت نأ لبق هلاح نع اوفشكاو هومتيقل رمأ نع اوصحفا آلا ىنعم ناك ال هنأل ؟نيبتلاا نم نونو
 هك :ءيشلا يف تبثن ؛ت :لاقي «نابراقتم امهو «هنيبت رمأ يف تبثت :: نم لك سيلو «تبثتلا ىنعم نيبتلا يفف تبثتلا نم معأ نيبتلا نإ : :ليقو «رمألا رهظي هب هنأل نيبتلا
 .هلا ليبس يف متيرض اذإ اودمآ نيذلا اهي :ىنعملاو هدايقنالاو مالستسالا ىنعم ىلع اهدعب فلأ ريغ نم ماللا حتفب (مّلّسلا) : :ئرق 6# َمَلَّسلَأ 98 :ىلاعت هلوق

 ىنعم ىلع فلألاب (مالّسلا) :ئرقو . .هرمأ ةقيقح اونيبتت نأ مكيلع بجي لب «هولتقتف اًنمؤم تسل مكيلإ داقناو ملستسا نمل اولوقت الو اونيبتف داهجلل متجر خو '
 2 ىلاعت هلوق .هباس اوذخأتل«هولتقتف اًنمؤم تسل مالسإلا ةيحت مكايح نمل اولوقت ال :ىنعملا نوكي هيلعو 'مكيلع مالسلا" د ظ

 ناش نع كلر ذر كلذ تلفن :يأ «لعاف مسا اهرسكب (اًنمْؤم) : :ئرقو .كسفن يف كنمؤن ال يأ وعم سا < داقلا حلا حف :ب (اًنمْوَم) :ئرق # اًنِمْؤَم

 .نآرقلا يف ةرم )١560( هت هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هت هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت ب عع 2 0
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 .داهجلا ىلإ اهب اهلهأل ليبس ال يتلا للعلا :# ِرَرَّصلأ يلؤأ عل داهجلا نع :4 َنوُدِعَتْلاا## -64 "نكاد تالا

 ءالؤه :*# ل دا: ظلوا را مالسإلا ةجرد :4 ةَجرَدل ١ نيا يلبس يوزن وولى رتستل َ

 نيبجوم : :4 ميسم َىيلاظ و مهحاورأ ضبقت : 4 ةكيتكملا مه مهو - 417 .ةنجلا :(ىنسحلا»و .ءالؤهو 0 مهو ندهن لصق مضناَومهلومئأِل سس
 ةركحشاو ناميإلا ىلع كلذ نيراتخم رفكلا راد ف مهئاقبو ءرفكلا ىلع مهتماقإب هّللا بضغ اهيلع 0 0011 1 20101770 1 46

 الإ 9 -18 .مهتجح لبقُث الف ؛ةرجحلاو ناميإلا نم نيعونمب :4 َنيِفَعْضَتَسُم اك : نوت وقإف "موه تجرد( اميِظَعاَرَجأَن دعا عَوِرَعم
 0 ٍنرلولاَو# ةرجهلا ىلع ةعاطتسا مهل نكت مل نيذلا نينمؤملا :ىنعي :4ٍلاَجَيلأ تم َنيِفَعَصتْسمْلا ل هع 0

 1 0 ١

 يف نوفعضتسملا ءالؤه دجي ال :يأ ءصلختلا بابسأ عاونأل ماع ظفل «ةليحلا» :* ةليحا# «نايبصلا © ل رو
 راد ىل ىلإ ًابراه كرشلا ضرأ قرافي :# ٌرحاَم نموإ# - هنلالملا نة اف لح ١ ضال َنيَوَحصَسسَم : 406 مهالك يشأ يلع 5 ١

 نكسي ًاناكم اهيف دج ىرخأ ضرأ ىلإ ضرأ نم ًالوحت يأ ؛ًابهذمو ًالوحتُم :4 اًمَعَرم# . مالسإلا 4 هوامير هموم 761
 دع .قزرلا يف :ليقو "ناكر شسملا قييضَت نم : 44 و «مهرجاه نيذلا هموق فنأ عصرا ىلع 0 ٍلاَحرلاَِم 0

 يف همههس بجو ةمسقلا لبق ثوملا هكردأو ًايزاغ لصف اذإ :ليقو .هباوث :ليق : 4 ولأ لعد َمَكَو 92 0 0 مال ِنرلوْلاو سيلا!
 ا

 رح ًٌَخ# رون
 . و اص اوفعأ تاكو مهنعْوفعَيأَمأىَسحَكلَ 0 #2 هه 2س 1

 نك امعارم ضرأل (ىف دج دج هللا ليبَس يفر جام نم و 0 عضوا ل ل 7 5 9

 :ضرالا نار تكملا 4 را 0 سولو 1 ماو

 نأ حاَنجدم ا لت ألا نثر يو » : لاعت هللا لزنأف 57570 :اولاقف د( وِ ص ا ا - هلم مرفت
 ىلصف هلي هللا لوسر ازغ لوحب كلذ دعب ناك املف ؛كلذ يف يحولا عطقنا مث  َةدلّصلَنِموْرصَتَل 20 ,. توما هندي مث يب 2 000 هاو

 مهنم لاقف - ءددش الهف يدير نير ياحمام مككملا دلل :نوكرشملا لاقف 3 ١ رص دوي ًميِحياروغَعُمَت هل ناكوونل لع.هرجا عقودقف ©
 2 جص

 رعغ هلوق ىلإ * 20000 2 ٌيفِخْنِإ' :نيتالصلا نيب هللا لزنأف : اهرثأ يف اهلثم مهل نإ اق مفِحْنةكَصلَسِوأرصقن نأ حا نجَلَعسسِلَضرالا ١ ظ
 ىلع فوخلا ةالص تلزنو 0 ' هلكت تلم كتل
 نأب ؛ناتعكر يهو «نمألا يف رفسلا ةالص ريصقت ىنع لب :ليقو .لجو زع هللا اهركذ ىتلا اهتئيه 2ك
 ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرف :لاق هنأ سابع نبا نع يورو ةعكر ةعجر ةقئاط لكل نيمكر مالنا 31225/21217521 1

 ءاربلا نع يراخبلا ىور .ةيآلا « َنوُدتلا ىرَتي ال ) :ىلاعت هلوق [45] .«ملسم هاورلا ل ةعكر فوخلا يفو «نيتعكر رفسلا فو .أعبرأ رضحلا يف مكيبن

 ( َنيِنِمْوُمْلا نم دوُدِهَمْلا ىِرَبم ال ) "بتكا» :لاقف ءفتكلا وأ حوللاو ةاودلا هعمو ءاجف ؛انالف عدأ» :َِب ينلا لاق « نمل ةرنصقلا ىرتنجَّل) تلزن ملا 1
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 «ْ مهن َنلأَدإ ) :ىلاعت هلوق [41/] .4 ِرَّرَّصلأ يلؤأ يع نب َنِنِمْوُمْلا نو َنوُدِهَمْلا ىوَيَم اّلإ» اهناكم تلزنف «ريرض انأ هللا لوسر اي :لاقف ,موتكم نبا لك ي فلخو
 مهدحأ بيصيف هب ىمري مهسلا يتأيف ةللكع هللا لوشر.عخولع نيكرششملا داوسا ناورتكُي «نيكرشملا عم اونا نيملستلا نع اهنالأ نأ" ء نبا نع ىراخبل 2

 هللا 0 دق ةكمب موق ناك :لاق سابع نبا نع يناربطلا جرخأو ( مه يا ةكيكتلا ُهَقَي نأ مشا ا :
 4 ديني اري حرج صو » :ىلاعت هلوق 1٠٠١1 .4 َنيِفَعْضَتَسُمْل اَلِإ ١ :هلوق ىلإ « َميِسشنَأ َسيِلاَظ 2 ةاحخو |
 نيكرشملا ضرأ نم ينوجرخأف ينولمحا :هلهأل لاقف اًرجاهم هتيب نم بدنج نب ةرمض جرخ :لاق سابع نبا نع ديج دنسب ىلعي وبأو ؛متاح يب

 يبأ نع ريبج نب ديعس نع «متاح 5 نبا جرخأو .ةيآلا © اجاكس دي ودب نم جرح نمو » يحولا لزنف دك ينلا ىلإ لصي نأ لبق يا ل ف نا
 لَك ينلا ديري زهجتف «ةليح وذل ينإو «ينغل ينإ :لاقف « ةليح َنوُعيِطَتْسي ال ِنادأوْلاَو ِءاَسْيلَاَو ٍلاَجْلا تو نيف دك ٠ 1تلرزت الف .ةكع ناك

 :لاق يلع نع ريرج نبا جرخأ :ةيآلا « َميرصاَدِإَو ) :خلاعت هلوقب [ 3117 2 هلوُسَرَو هللا لإ ارجاهم يدب ارم م 05 ازنف 2 ١
 أر دصتك نأ ات ركَتلع سيل ٍضَرالا يف ٌَْرعاَدِلَو )» هللا لزنأف ؟يلصن فيكف ضرألا يف برضن انإ ٍكَ هللا لوسر اي :اولاقف لو هل هلل لو 0-0 اجلا فب ن

 ميك تا دك ا :نوك تشل اقف ءرهظلا ىلصف ِلَك ىنلا ازغ لوحب كلذ دعب ناك املف «ي .يحولا عط ظ |
 .فوخلا ةالص تلزنف 42 انهم اباَذَع :هلوق ىلإ 4 أور رك 2 نإ) :نيتالصلا نيب هللا لزنأف ءاهرثإ يف اهلثم ى 1 ع
 نم ءزج مه ءاسنلا ةيآ يف نوفوتملا .[737 07: لحنلا] 4 ةَكِيتلَمْلا ُمُهِنفَوََ 0 ا عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [91/ : ءاسنلا] 4ةَكِيتلَمْلا ْمُهبَفَوَت 70

 قاطعا ف مومملا لع عقلك مهنا وملا مه نوفوتملاف لحنا نام مهد اوقلظ ريدلا سا ةوفعتمت علا مه ةوفوتملا ءاسنلا يفق «لسلا يلا نيل ١

 ءاج مومعلا يفف «ءاسنلاب "مهافوت" لعفلا نم ةيمومع رثكأ ٍلحنلاب "ههافوتت"لعفلا ءاج اذل ءلقألا لعفلا لقألا مسقلا ىطعأو ءلوطأللا لعفلا ربكألا مسقلا ىلاعت
 ءامهريغ نآرقلا يف سيل [44477 : ءاسنلا] 4 اًروُفَع ارفع 8 [44] ." مهاف وت" لعفلا عطتقا دقف صاخلا ثيدحلا يف اّمأ "مهافوتت" عطتقم ريغ الماك لعفلا
 ناك هللا نأ ير :يأ ءاسنلاب 4 اًروفَغ ارفع © : :ىلاعت هلوق .4 اًروُفَع اًميِاَح » عضاوملا يقابو
 لثم «سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم ةينب جرفلاو بارشلاو ماعطلا ةوهش - .هيلإ عجرو هبنذ نم بات نمل اًروفغ ةاصعلاو نيرفاكلا نع ةبوقعلا ريخأت يف اًميلح

 امهنم ةملك لك صيصخت اذامل .[197 :ةرقبلا] منعا حلل راك ميم دعي ل نفل ١14 : ةرقبلا] 4( تقرأ مايل هليل مْكَل لأ » :ىلاعت هلوق
 موصلا امأ ءريسع رمأ وهف «(عوجلا ةدشل) ًءاتشو «(شطعلا رس (جرفلاو نطبلا توهش نع كاسمإلا) مايصلا نأ :باوجلاو ؟اهعضومب
 «راهظلا ةرافك مايص ؛ناضمر مايص) ةقاشلا فيلاكتلا يف (مايصلا) ةغيصب ميركلا نآرقلا مزتلا كلذل ؛سفنلل ةحار هيف ناك امبر لب .ريسي رمأف «(مالكلا نع كاسم
 لهسلا رمألاب (موصلا) نآرقلا ّصخو «(مرحملل ديصلا لتق ءازج مايص «هبجوت ةفلاخم بكترا اذإ مرحملل ةيدفلا مايص ءأطخلا لتقلا ةرافك مايص «نيميلا ةرافك مابص
 فاكتال 1 َهَجَرَد # ىلوألا ةبآلا يف .[47 : ءاسنلا] لإ ٌةَمْتسوفغَمَو هن ِتاَجرَد 166 :ءاسنلا] 4 ةَكَرَد نعمل َلَع !+[40] .ىنعملا ةدايز ىلع ّلدت ينبملا ةدايزو (تمصلا)
 هك :لاق اذهلو ءدصقلاو ةمهلاب ةازغلا عم مهوكل ؛اًرجأ مهل نأل ؛رذعب نيدعاقلا ىلع مهليضفت لوألاب دارملا :رخآ لوق دنا نعوم رتل ا

 ونسي ال٠01 ؛مهل لضفلا ءاغتبال ؛تاجرد مهيلع ةازغلا ليضفت ناكف .نوقوبسمو نورّصقم مهمأل ؛رذع الب نيدعاقلا ىلع مهليضفت يناثلاب دارملاو «ةنجلا :يأ؛ أ( قتلا
 1 سل ع :ىئرقو .هل ةفصو (نودعاقلا) نم لدبلا ىلع ءارلا عفرب (ريغ) :ئرق 4 داع 0ك د َنيِِمؤَمْلا نم َتوُدِعْفْلا

 روسلاب فيرعتلا | عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفن



 ير ١ تكانت مور 0 00
 0 0 ها تتار مهب يلصي داكدلا يلوأ نم هدعب نملو «5 هّللا لوسرل باطخ اذه:# مف َتنُك اًدإَو9 1 ٠١-

 6 قت ةرككتلا هلت : 77 2) هودعلا ءازإب فقت ةفئاط :نيتفئاط مهلعجت نأ دعب ينعي :# َكَحَم مهم 2 مقلم ,فوخلا ةالص

 08 0 ا و َكَعَم مهم[ 7 ةفئاطلاو .كعم يلصت يلا ةفئاطلا يأ : 6 ا 7-50 ف كعم مهنم موقت وقت ةفئاط

 ا ارب 0 9
 ١ 1 دْدَل ىَرْخَأ ةَعياَط ِتَأَتَو 1س دارو نم | 7 1 0 1 5 1 ان 0 ايتام 0 18 نأ دبال ودعلا ءازإب ل قتيل

 . نيدو حلم ع مر 12 د 1 او لجس اذاقآلا 6 ع مهيلع 00 ف مهودع 3 ل عطق نوكيلو «.هودجو هيل | اوج

 لا نوم 01 0 0 ع ب وُلفمَت ول اك اوفرصنيلف يأ :4 عكسآوَو نيأوثركتيلكإ» ةالصلا عيبجج وأ ةعكرلا اومأ يأ ؛هعم نولصملا يأ

 . را 0 هوكي 2 دة [ج ودعلا ةلباقم يف ةمئاقلا يهو :4 فرخ هَ أ ٌةَمِيأَط ِتَأََلَو» ؛ةسارحلل وأ ودعلا ةلباقمل غارفلا دعب
 . ا < حكاوي خلع ١ 5 مكةيآلا ا و .لوألا ةفئاطلا اهيلع 1 يتلا ةفصلا ىلع :# َكَحَم 0 ءلصت / يتلا

 0 كحد عزمٍ ضار طت نأ 20 اهلك .ةددعتم تافصو ةفلتخم روص اهو ؛كلذ ةنسلا تنيب دقو «نيتفئاطلا نم ةفئاط لك يلصت

 7 و اَيِهَماَباَدَعَنرْك الدعم دْحَم ١ >> سك اومتأ :* اوُمِقََت# متنمأو ؛متررقتسا :4 َمُبَمََمْطَأ دو ١١- .ىلاعت هللا ءاش نإ ةخبم

 7 عواض ور كحد ءطكَصلام صاد 5 .نوعجوت :© َنَومْلََتال موقلا بلط يف اوفعضت ك1 "9 ضو دم اظرف 4 كروم

 ” | ةولَصلَّنإ القلاع ة قادة صيوخ 7 و كسا رع ىلع م راسهظ] ن | نم 00 ةنسحلا 32 4 بيا 4

 5 ْ ا )ُ - 00
 0 كسر رتل 000 هم 8 هلام را هك ف ا وأ 1 ناخ نمل 0 نينبإ و كيلإ لزنأ لاا هلل باتكب

 8 7 0 0 0 عر ىمرو ةقرس قرس ناكو ؛قريأ نب ل ا .عفدتو مهنع مصاخت :4 اًميِصَح

 ل ةقل م سا ىنعم [ ٠١ 4 3 !نانضتالا م ًاثيرب 5 اهب
 5 اًميلبع هلل ا هللانمن 0 < ةدوملات 5 2

 "| ةبئتت نار بككلا كن[ 2ك 7 دانس ا أ هقلخ لع ةيدوبعلاو ةيهولألا
 © . لَ 1 د( ساَبلا اق الو «هللا ءامسأ نم نمحرلا :لاقّبف «ءامسألا عيمج كا ذه نأ مدقت.

 21717777797 فد 0 نات 3 0 ىلاعت هللا 0 اسال ناك هو «نمحرلا

 :تاليح سالاو «نطاو 0 00 1 ا يداوم لمت نأ يأ :ميلعلا هلا ناو 2 "٠ 5].لعل !| تافصلاو

 0 0 ةتسملاو هرضاحلاو «يضاملابو «يلفسلاو يولعلا ملاعلابو «تانكمملاو
 انلبقتساف 00 0 را ضاع نيا 00 27 0000000 .ةيآلا 2510 :ىلاعت هلوق [ ]7. ٠

 الص نآلا مهيلع يتأي :اولاق مث : ,مهترغ انبصأ ول لاح ىلع اوناك دق :اولاقف رهظلا ٍةدَب ينلا انب ىلصف «ةلبقلا نيبو اننيب مهو «ديلولا نب دلاخ مهيلع نوكرشملا

 0 د هك : تدخلا ( ةزكسلا بك 2 َتَمَقَأَك جرف تنك اَدِإَو) :رصعلاو رهظلا نيب تايآلا هذهب ليربج لزنف «مهسفنأو مهئانبأ نم مهيلإ بحأ يه

 وَأٍرطَم ني ىَدَأْ) تلزن لاق سابع نبا نع يراخبلا جرخأ 4 ْمُكِيََع َحَمْج الو :لاغت هلوق .سابع نباو هللا دبع نب رباج نع هوحن ريرج نباو ؛ةريره

 لهأ ناك :لاق نامعنلا نب ةداتق نع امهريغو «مكاحلاو ,يذمرتلا ىور .ةيآلا « نر اَنِإ ١) :ىلاعت هلوق ]٠١5[ .احيرج ناك فوع نب نمحرلا دبع يف 4 نصرت 00

 نالف لاق : نوهت از ردت ١ قوت انوطر باسأ بوجهي برعشلا لوقا انيق تو بشب كاكف اركتتونويشبو وشب قدأ رج م طفي

 هلعجف «كمردلا نم المح ديز نب ةعافر يمع عاتباف «ريعشلاو رمتلا ةنيدملاب مهماعط امنإ سانلا ناكو ؛مالسإلاو ةيلهاجلا يف ةقافو ةجاح تيب لهأ اوناكو اذك

 يدع دق هنإ يخأ نبا اي :لاقف ةعافر يمع يناتأ حبصأ املف ؛حالسلاو ماعطلا ذخأو ةبرشملا تبقُتف ءتحت نم هيلع يدُّعف «فيسو عرد" حالس اهيف هل ةبرشم يف

 الإ ىرن اميف ىرن الو ةليللا هذه يف اودقوتسا قريبأ ىنب انيأر دق :انل ليقف ءانلأسو رادلا يف انسسجتف ءاجااشو انماعسسطب .تهذو ءاسيرشم تيقنق مده انتايل ىرانيلع

 :لاقو هفيس طرتخا ديبل عمس املف ؛مالسإو حالص هل انم لجر ءلهس نب ديبل الإ مكبحاص ىرن ام هّللاو :رادلا يف لأسن نحنو قريبأ ونب لاقف ,مكماعط ضعب ىلع

 :يمع يل لاقف ءانباحصأ مهّنأ كشن مل ىتح رادلا يف انلأسف ءاهبحاصب تنأ امف لجّرلا اهيأ انع كيلإ :اولاق «ةقرسلا هذه ننيبتل وأ فيسلا اذه مكنطلاخُيل هّللاو ءقرسأ انأ

 مساع رتل ياا دلاا1ورا و كيرا را

 -.عمتجاف كلذ يف وسلا ورع نايل لا قريبا ونب عمس املف .كلذ يف رظنأس :ِدِئَنَي هلل هلال كوتا ايوان تى العلا يل

 انإ .[7 :رمزلا] 4... تِئلاهلاَصِلَخ هر بعت ّنَحْلاِب بتكحلاَك كارل اَنِإ >0[ ٠١6 : ءاسنلا] 4... هلل َك نر آم سان اَنْيَب ْكَحَح !قحلاببتكلا َكْيِ اَنْ اَنِإ ف ]5 ٠١

 الع اةالادم قحللا قامتكب يدل ةردرعم ىلا كرا نيش سر كال هللا سر باش ج سلا سلا لس
 ا

 هاتر نيا لتطدلاو طالع رتااك .ةزاوعتا ادراك اكن كرا :رمزلا ةيآ امأ ءءاسنلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «.. .ةقيقحلل فلاخملا لوقلا نم كل هودبأ امب

 ل تر :ىروشلا] #4 ْاَُطَمَقاَم دَحَب 1 ف 20 دارو ل[ :ءاسنلا] #( ٍرطَت ني دأب تاكدِإم ٠١" 0 .كنيد عيمج هل صلخأو

 ا ياكل تاق ان ير ان تا طال باسل ندر نر 055 تيا را تارا كيعلاو

 لك 0 ا ا ل ل ١ :يتآلاك هفلتخم رمألاف «ينآرقلا نايبلا ةغل يف امأ ءرطملا

 ير[ طاَوتَأَدَقَلَو را ال :رجحلا] #( لحس نّمةَراَجحم مولع انًرَطَم #1 :1/4 :فارعألا] #“ تيم |( 12212 ك1 َقِيك زان ارم مهتما 1 :ىلاعت هلوق

 1١7[, :ءاسنلا] أ ٍرظَم ني ىذمْكِي داكن : ا ل .[5 ٠ :ناقرفلا] وَسلآَرطَم ترِطَمأََلأ

 ,[0 5 :نامقل]  َتَيَعْلا_كِْْبَوِةَعاَسلاْملِحهَدنِعمَللاَنِإ + .(اًمئاد ريخلا تاماقم يف لمعتسي يأ) ةدجنلاو ثوغلاو لضفلا 1 ركلا نارفلا هلمعتسا ( ثيغلا) -؟
 ذإ ؛كرتشم نيقيرفلا ءاجر :ليق نإ[ ٠5 ١ : ءاسنلا]  اًميكَحاَمِيِلَعُهَسَناَكَو اكو وجنرإلاَم هَنلاَن عدوُجَْيَو ع[ ١ ٠١ 1[ :ىروشلا] #4 أوُطَمَك 0 نهكيَمأ الري ىلااوهو

 - دقتعي ال نمم مهوحنو ناثوأللا ةدبع رافكلاب دارملا ذإ عونمم كلذ :تاوجلا .رافكلا مهلاتق يف نينمؤملاك «هلل ةبرق هنأ مهداقتعال ؛ني ا رافكلا

 (هتاقتشمو دوجسلاو دجاسملا) ظفل دور امك «نآرقلا يف ةرم (91) (هتاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ مُكحِيآَرَو نمأونوكلف أوُدَجَسادِي م ١ ٠١
 كل 11 ظطقا حنر داتا تر دلو ةةاظالا ةاددي يامن: 0

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا
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 00 : نم هوناخ ام ة هنوخ مهسفنأ نولعجي :4 مُهَسفَنَأ َنوناَسْي# .مصاخت الإ :4ٌلِرحنالَر 9 ا ٠١ / 0 1 زانت - 0 0 00 ض , 7

 دو 1-88 / .مثرلا ريثك 0 ةنايخلا ريثك :ناوخلا : ل انا .هلام هوناخ نم ض هذال 5
 0( أ

 موّيلع ن نم مأ# ١١9- .ليللاب نوكي نأ هلصأو .نوربديو ءنورسي : :# َنوُحَيِبِي د" .نورتتسي
 نظير ًاينذ 0 ١- .مهنع ةلاكولاب امصاخمو الداحم : يأ : 4 ”ايح

 ةطفاع 44 رق لع ةيسكي ةبسكي# ١١١- .لجو زع هللا ةبوقع هب قحتست ام اهايإ هباسكإب :4.ُهَْ

 :(ةئيطخلا»و 00 ةّماع ةيآلا :4نِإَوَأ َدَحِطَح َتسِكَي نَمَو # -١١؟ .هيلع ةدئاع

 مثإلاو «ةريغصلا :ةئيطخلا :ليقو .دمعلا يف الإ نوكي ال «مثإلا»و .دمعلا ريغو دمعلا يف نوكت

 بديل قولا هيو قراسلا قأ نب يف اهل مو آلا ءله تزن 0 5 .ةريبكلا م

 2 رس مع رس
 8 را سس 77 2 7 م مس /

 - يل .قراسلا ةصق يف كا ل ههبن 1 :هّللا ل ةمحرلاو لضفلا 00 8 قسري رسال دقو 0 5

 يسري

 رق رأس
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 - انها 1 | 34 © اع
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 ت١ ووو ريس مسج ا < سمج وج

 ام رئاس :هيلإ فاضي .ءيحولا لوزنو ةوبنلا نم مظعأ لضف ال :# اًميِظَع َكّيِلع هلأ ٌلْصَع تن 5 37 2 6-0 1 .ًاطخ مكحتف قحلا نع :4 كولضي# «قريبا نبا اودضع نيذلا ةعامجلا-نم يأ 4 هنو ةكفب 3 ةكَمباط 8 ل م كيم 0 1 2 95 يمسه 1 0
 5 < 1001 عالطالاو ملعلا عساو وه ميكحلاف ؛تاقولخملا نيب مكحلا لامكبو ةمكحلا لامكب فوصوملا وه 5 لمح ميكحلا :ميكحل | هللا مسا ىنعم ١١١0٠١[ 51 .لئاضفلاو لئامشلا نم ميركلا هّيبن هب ىلاعت هللا صخ 7 1 171 6في س ب ل
 رو كَحلَع هَللأ زضف أ 31

 ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا وهف «ةمحرلا روز كترردتالا ما ركل تارا كر اا تح 5

 كر .لاقم هتمكح يف حدقي الو ءلاؤس هيلإ هّجوتي الف .هرمأو هقّلخ يف اهب ةقئ ةقئاللا اهلزانم اهلزنيو 4
 هتياغ ناكو ءقحلا ىلع ًالمتشمو قحلاب قلخلا قلخ هنإف ؛هقلخ يف «ةمكحلا :لوألا عونلا :ناعون 4
 قولخم لك ىطعأو ؛بيترت لمكأ اهبترو «ماظن نسحأب اهلك تاقولخملا قلخ «قحلا هب دوصقملاو 3

 ِهَتَقْلُخ تاناويحلا ءاضعأ نم وضع ّلكو تاقولخملا ءازجأ نم ءزج لك ىطعأ لب .هب قئاللا هقلخ 0976
 هفرعيل لسرلا لسرأو «بتكلا لزنأو ؛عئارشلا عرش ىلاعت هنإف ؛هرمأو هعرش ين ةمكحلا :يناثلا عونلا ...ًاروطف الو ءًاصقن الو اللخ هقلخ يف دحأ ىري الف «ةتثيهو
 الو ءلزي مل يذلا وه' 'رافغلا ءروفغلا ءوفعلا" :روفغلا هللا مسا ىنعم[ ١٠١ 2 .؟اذه نم مظعأ مركو لضف ّيأو ؟اذه نم لجأ ةمكح يأف «هودبعيو دابعلا

 نمل وفعلاو ةرفغملاب دعو دقو .همركو هتمحر ىلإ رطضم وه امك ؛هترفغمو هوفع ىلإ رطضم دحأ لك .ًافوصوم هدابع نع حفّصلاو نارفغلابو افورعم وفعلاب لازي
 :ةبوتلاو ,رافغتسالا نم مهنع وفعلا ببسي امل اََْأ اذإ امّيس الو «بونذلا نم هدابع نم ردصي ام عسو يذلا لماشلا وفعلا هل يذلا وه : :دفعلاو 011
 يتلا بابسألا ليصحت يف اوعسي نأ هدابع نم بحيو وفعلا بحي ٌوفع وهو «تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لّبقي هناحبس وهف ةحلاصلا لامعألاو «ناميإلاو

 و6 مكررا عيبت» هلل را تسرترر يب كارا ار ورا دار داس هالو يا وخر حالا نم :هوفع اهب نولاني

 ؛حلاصلا لمعلاو «ناميإلاو ءرافغتسالاو «ةبوتلاب هترفغم لينل بابسألا كَ هللا حتف دقو ءاهلبق ام ٌبجت ةبوتلاو «هلبق ام بجي مالسإلا لعج ُهَّنأو «هريبكو

 :ميحرلا هللا مسا ىنعم ]0٠١7 1١١[ .هترفغمل ًابّرقُم هلل هلا هاعج امم كلذ ريغو للاب نظلا نسحو هللا لضف يف عمطلا ةوقو ؛مهنع وفعلاو «هللا دابع ىلإ ناسحإلاو
 درجت ريل تنكر هيرقلا تالا ف كنا ند قرم ملا دج كارلا وكل رر 1 فازجكاا يوكل يلا تسيل مولا :يدعسلا لاق

 - معنلاو ءلمكألا ظحلاو ءرفوألا بيصنلاب ءاهنم نينمؤملا ٌصخو .هتمكح هيضتقت ام بسحب دوجولا عينج اهب مع يتلا هبهاومو هتمحر ةعس ىلعو «مركلاو

 لاق هتف الو هني ريغ نم ةقرسلاب مهنومري حالصو مالسإ لهأ انه تين له ل ادمع هم نامعتلا ب هدا[ هلل كرس 1. .ارااو داذلا لهل 3 سانأ كلذ يف -
 ناعتسسملا هللا ا لا مهيمرت حالصو مالسإ مهنم ركذ تيب لهأ ىلإ تدمع :لاقف ِةِلكَم هللا لوسر تيتأف» :ةداتق

 ىلإ ةداتقل تلق امم يأ 4 تا ْفْعَمَسآَو ) قريبأ ين 4 اًميِصَخ َنِيْنِب امد كم الو ُدَسأ كنرأ ام سان نيب محم | حلايب بككلا كيل انْ اَنِإ م نآرقلا لزن نأ ثبلن ملف
 هه رس كن 0

 ٍققاَتينمَو ) ىلاعت هللا لزنأف ءدعس تنب ةفالس ىلع لزنف نيكرشملاب ريشب قحلو «ةعافر ىلإ هدرف حالسلاب هلك هللا وسر ىنإ نارقلا لن املق».[ ١11 ةئاميظعأا :ةليون
 ء[87 : ءاسنلا] 4 اليف الإ َناطْيَّشلَأ َمَشْحْبَتاَل هَيَمحَرَو كي هللا لصف اَلَولَو ]1١1[ .4 !َديِعَب هيي لنص ) لأ هلوق ا

 ناطيشلا اوبعبتي ملف مهيلع هللا ةنمب نينمؤملا بطاخت ىلوألا .ةيآلا .[117 : ءاستلا]4 كرسي 10 بتي ةَكفياط تيطأهئَمَحَوَو َكَكَع هللا لف ك1
 هلك هللا لوسإ» بطاخت ةيناثلا ةيآلاو .. :مهنم رمألا يلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ رمألا نودري مهلعج لب ءهب اوعاذأ فوخلا وأ نمألا نم رمأ مهءاج اذإ نيذلا نيقفانملاك

 1 ديال هنا َنِإ ١١11 .اًنيرب اًصخش اهب ىمرو «ةئيطخ بكترا نّمع تمصاخو تعفاد يتلا ةفئاطلا نآش يف قحلا هجو هل نيب نأب هيلع ىلاعت هللا ةنمب

 هللأب ف اب كلِرشش نمو 2 اككرك نمل كلذ رود امرهم رب كرشت نأ رفعت يال هلأ نإ © «آ 48 اكسل 4اًميِظَع امَّنِإ كرتفا ٍدَقَف للأب كرش نَم مو و 2اققمل كل

 اهمدقت ةيناثلا ةيآلاو «ميظعلا ءارتفالا ركذب ةيآلا متخ- بسانف «هللا ىلع ًءارتفا َمِلَكلا مهفي ةبرحتو دوهيلا يف تلزن ىلوألا ةيآلا ١15[. : ءاسنلا] 41د < ُذالَص َّلَص َدَقَف

 ل فا رك راما هاير برع ف كار ديب العلا عنب هس ساق 0:1: هلل( يتلا هيل تلتتل ل117 ١
 اودقتعا نإو مهو ؛باتكلا لهأ وأ ءءازجلا - 917: ةيآ ءاسنلا ةروس رظنا رخآلوق .ةلزنملا بتكلاو قحلا نع ديعب لالض يف مهف «هدادتراو قريبأ نب ةمعط
 ام ءوسلا لمعب دارملا ١٠١١[ : ءاسنلا] # َهَّسْفَت َمِلَظَي وأ اًءوُس َلَمَعَي نمو #2 ]٠[ .مودعملاك وهف ءيمهو مهؤاجرف «دساف ىلع هتانبل ؛دشاف مهداقتعاف ؟ءارخلا
 ,ةمسرو َكَتلَع هللا ٌلْضَف الْولَو 1١11# .اهيلع روصقملا بنذلا :سفنلا ملظبو «ريغلا ىلإ هررض يدعتملا بنذلا ءوسلا لمعب وأ كرشلا سفنلا ملظبو ؛كرشلا نود
 مهل : يأ ,رثؤملا ٌمهلاب دارملا :باوجلاف .ةلورطت وتصور وصلوات يرسا ملا وتو ىو جرولال ل نانلا نا : ءاسنلا] 4 د كول نأ يتم هم 50

 .عقي مل نيمهلا نيذه نم لكو ؛كتعيرشو كنيد نع كولضي نأ مهنم ةفئاط تمهل : :يأ ,ةعيرشلا نع لالضإلا لالضإلاب دارملا وأ «كدنع رّثؤي امه

 نآرقلا يف ةرم )١١65( ةرخآلاو ايندلا نم لك رركت :يددع زاجعإ # ٍةَمَكيِعْلا َمْوُي ْمُهْنَع هَل هللا َلددَجُي نَمَف ايّدلَأ َةؤَيَحْلا يف ْمُهْنَع متل َدَج ِءاَلُؤنَم رْساتَه ]٠3[88
 (00) يقاهدحو اايندلا) ةملك تدروو ؛ةرم )1١5( ميركلا نآرلا يف اهبأ (ةرخآل) ملك تدروو «ةرم (110) ميركلا نآرقلا يف يندلا) ةملك تدرو ؛ميركلا
 .ميركلا نآرقلا يف اًعضوم (15) يف ةعمتجم (ةرخآلاو ايندلا) ةملك تدروو . .ميركلا نآرقلا يف اًعضوم (50) يف اهدحو اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو . كار تا عضوم

 روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم لئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىتسحلا ءامسألا يربطلا ريسفن
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 ب وه سس

 0 0 :4 َلَواَم -وو» 0 1 :4 َّل رشا تاكل ١١65- .ةروكذملا ةثالثلا رومألا يف الإ .هيف

 نمر 9 يطعن و نَوُم ٌفْوَمَق مآ تاَصْرع همت 7 نم جورخلا :انه هب داري نينمؤملا ليبس ريغ عابتاو .مانصألا نم هدوبعم ىلإ هلكنو ءهرصان ىلإ هملسن
 .هريغ ىلإ مالسإلا نيد ٠1 1١ ا طوي ىدقلا هيئات يلوشترلا تقاتل ع ارح ا رس :ةامو ىزص او تالا يه :ليق :4 ظلال ٠ 5 000 2 0 ٠ ٠ |”«. ٠  5م و ب هر ا 7 124

 ا 1 0 إو َننِمَّومْلَأ لبس 5 كاكا 0 2-00 ب كح ا ءيسس لك داهلك ثانزرا:ليقو ةللوم 0
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 | اديب اللص لص قفل تار ةنوو ءكيسكاول نيل ضف عرض نام ساشا سس تس يرسم رك ل ل حل

 | توعني نإواثننإإ |ةيتود نم توعية 9 تالا ةداعلا هذه مالسإلا مارح لقو .دحأ اهسمي ال كرتت مث اهنذأ قشُت ةشث ةقانلا 2 يا 6-0

 | َّن د ذَل_ل7 هلأ هَل 7 اًدِيِرَ ؟ معسل 5 يإط 1١ .فالتخا هيفو «ناذآلا عطقو نيعلا ءقفو 0 :ليق :4 كل 0 رمق
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 3 85-- /4 هع ارو كارلا ىذلا (ةنم كلا لوم 00 بس او © تردق 0ك 5-3 و .هملعب )ُ هقلخ رمل

 ٠ مررت هرور 7 2 ول رس ص هع ب ف 2 0 و 2 7 «ري 7-2

 بف مط أنبأ آهبف َنييَِح رم الأ اهيحت نم ىري ٍتّنَج الد هموم اجادرقرلا .هأفك ا نرمك ف .رومال مهاعمح و 2« مق رسعلا

 يبا 2 رب ل جحر 2ر1 7-7-2 وف ><

 7 ل يك 17 37 رولح دلك هكزقلا ارامعت اومن يدار »6 ءاسنلا] 4 اليِلط الن مُهِْحَدنَو ةَرهطُم جاوز

 ىلع اوماقتساو « يلي دمحم هلوسر ةلاسرب قيدصتلاو ىلاعت هللاب ناميإلاب مهيولق تنأمطا نيذلا نع ناثدحتت ناتيآلا ١177[. : ءاسنلا] 4 اَِِق هَّأَنِم ُتَدَصَآ َنَمَو اََح

2 

 مفلح اكو ذأ لتكن هللا اها اجار دال نأ كدا هوا ال نو ااا نر وار ير ال ير حالا

 .هدعوو هلوق يف ىلاعت هللا نم قدصأ دحأ الو ؛هدعو فلخي ال يذلا ىلاعت هللا نم ٌدعو اذه نأ حضوتف ةيناثلا ةيآلا اًمأو ةنجلا يف اًدتمم اًميثك اًلظ

 نم ةياقو اهنأ -7 .اهران بهذتو «ةئيطخلا وحمت اهنأ -7 .هناحبس هللا بضغ ءىفطت اهنأ ١- 3 ةقدصلا دئاوفو لئاضف * ٍِفوُرَعَم وَ ةَكَدَصِب َرمَأ ْنَماَلِإ + ]١١5[

 نم اعاونأ ةقدصلاب عفدي هللا نأ /١- .ةيبلقلا ضارمألل ءاود اهيف نإ -7 .ةيندبلا ضارمألل ءاود ةقدصلا يف نأ - مالا ميور هدادلص لا نتمنا - © راثلا

 هنأ ١١- .هلام يف هل كرابي ةقدصلا بحاص نأ ٠١- .كسمملا فالخب موي لك كلملا هل وعدي قفنملا نأ -9 .ةقدصلاب ربلا ةقيقح لصي امنإ دبعلا نأ -4 .ءالبلا

 باب هل لاقي ةنجلا باوبأ نم صاخ باب نم ىعدي اهبحاص نأ 1١7- .هرجأ قدصتملل فعاضي هللا نأ ١7- .هب قدصت ام الإ هلام نم لاملا بحاصل ىقبي ال
 ةحارو ءردصلا حارشنا اهيف نأ -0 .ةنجلا اهبحاصل كلذ بجوأ الإ دحاو موي يف ضيرملا ةدايعو ةزانجلا عابتاو مايصلا عم تعمتجا ام اهنأ ١- .ةقدصلا

 دبعلا نأ -1 ٠ هب مايقلا عم نآرقلا ةلزنمب قافنإلا عم ىنغلا لعج يّبنلا نأ - .هللا دنع لزانملا لضفأب وهف ءاملعلا نم ناك اذإ قفنملا نأ ١7- .هتنينأمطو بلقلا

 نك .هناميإو ا 2 .هللا ليبس يف هلامو هسفن لذب ام ىتم هعم اهدقع يتلا ةقفصلل ممتمو هللا نيبو هنيب يذلا دهعلاب فوم

 ىلإ برقأ اهّنأل ؛ةيفخلا ةقدصلا - ١ :تاقدصلا لضفأ ...ةلفغلاو .بذكلاو .فلحلاو «وغللا ءارج نم هبيصي يذلا نخّدلا نم هصلخت «لاملل ةرهطم ةقدصلا

 ل كا نورك لا ةفدصلا 75 راصخلار 10012 .[ة2 2 لا 2 ف كلا ا ناش د تكلا ١ ا
 :نآتثا - مهتقفن همزلت نم دعب - براقألا صخأو ؛تسرقلا لع ةفدصلا - ١ .ةالوألا لع قاقنإلا 4 .ةجاحلاو ةلقلا عم هقيطيو هعيطتسي ام ناسنإلا لذب -؛
 يف داهجلا يف ةقفنلا -4 ...هللا ليبس يف قيدصلاو بحاصلا ىلع ةقدصلا -/ .راجلا ىلع ةق ةقدّصلا -/ .اهيفحيأو ةواذعلا رمضُي ياللا بيرفلا : يناثلا «ميتيلا :لوألا

 ل1 را لارا يلا كلا ااا و لأ او اا كدا لاس

 .راباآلا رفحو ءاملا يقس - :١ :ةيراجلا ةقدصلا عاونأ ضعب .هيلع هرجأ رمتسيو «دبعلا توم دعب ىقبي ام يهو :ةيراجلا ةقدصلا - ”تانذلا رثكأ ف ىفلاب

 .امهوحنو ةلمرألاو ميتيلاك همكح يف ناك ْنَمو «ليبسلا نبال تويبلا ءانبو .فحاصملا عيزوتو «ملعلا رشن ىلع قافنولا - - 5 .دجاسملا ءانب - .ماعطلا ماعطإ - ١

 لضفأ نم ةقدصلا نأ تملع دقو . .ةجحلا يذ نم رشعلا مايأ يف ةقدصلا كلذكو .ناضمر يف قافنإلاك اهريغ يف هنم لضفأ تاقوألا ضعب يف قافنإلا نوكي دقو

 واما رك نا ال ل .نّيب رقفو ةسام ةجاحو ةدش يف سانلا نوكي نأ موي ةلضافلا تاقوألا نمو .هللا ىلإ اهب برقتي يتلا لامعألا

 دي ول :ئرقو ."كلذ لعفي نمو" ةبسانمل ةبيغلا ىلع تحت ةانثملا ءايلاب (هيتؤي) :ئرق # ديون : 35 :ىلاعت هلوق  اَرْجأ هنو َفْوَسس 2[
 ٍبوُلُك يف قلتم #3 ةلزنمب هسفن نع هركذ لج هللا نم رابخإلا ىلع هارجأ وأ .ةغالبلا بورض نم برض تافتلالاو «ملكتلل ةبيغلا نم اتافتلا ةمظعلا
 3 ؛نيطابشلااو (ةكتالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ ادي اكدت اك, 9ج 1١1١11 .4 َعُكدَكَوَمُهَّمأ لب :هلوق دعب # جنا أوُرَصك ل
 كلذبو .نآرقلا يف ةرم (18) «ناطيشلا» ظفل رركتو .نآرقلا يف ةرم (18) «ةكئالملا» ظفل رركت :الوأ .ةرما15 ) امهنم لك تاقتشم ترركت امك «ةرم

 طفل ةررر دلع لإ فكما اذ دن ) «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركذ : اناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي

 082 حبصأ ةرم (5/) «ةكئالملا) ظفل دورو ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )7١( «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (8/) حبصأ ةرم (") (ناطيشلا"

 .ةرم (6/) اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو ةرم (؟ )٠ (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اَذِإ . .ةرم

 اروُستآَبَفْيَرَعَتَلا| عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ءانيازتن عنه ع ع دعا >2 1

 م07 ا ادم دم د دم دم ل7 الماوس مم 5ك وب 0 - كلل غد -
 تت را لب الل 0-2-2

 م و 7 0 لا

 يديم هع ا 0

 ناكو .بذعُ ال :نولوقي اوناك مهنأل ؛برعلا وكرشم مهب ىنُع :ليق :4مُكَيِناَمَِبَسَل 8 -17

 .رفاكو نمؤم نم «ةريغصو ةريبك هلل ةيصعم :4 اًءْوُس َلَمَعَي نمل .كلذك نولوقي باتكلا لهأ <

 :35 هللا لوسر لاقف .اًديدش اًعلبم نيملسملا نم تغلب «ةيآلا هذه تلزن املو .كرشلا وه :ليقو 3
 هاور «اهكاشي ةكوشلا وأ ءاهبكنُي ةبكنلا ىتح «ةرافك ملسملا هب باصي ام لك يفف ءاودّدسو اوبراق»

 يزاجيو مكولد نم طحيف تلااصتلاب نصرا يزاجي هنإ :ليقو .اهوحنو هلجرب ةرثعلا :ةبكنلاو .ملسم 8 رج ع 2 نمو

 يتلا ةرشقنلا :ريقنلاو .ًائيش نوصقني ال 1 :4 ارت ومكظي[وط 1١- 4 .4 ررثكلا ل رجْزعَم» 7 آت ايضا وهل نود نو ا 0 لجو ارع هللا لاف رانلا كاذع ةرحدلا) يف هلو رو نم 90 طحت الو هب ىلبي امب ايندلا يف رفاكلا
 هنم لبقُي سيلو ءاملسم :4 اًميِنَحل هب رمأ ام لماع :# نحن َوُهَول ١15- .ةاونلا طسو يف نوكت 5 ومو أ أ كحد نم تحكيم
 ةمارك هبشت ةماركب هصخو «ةوفص هلعج يأ ءايلو :* اليك محرم أَو مح نوكي نأ الإ . َنَمَو أر اًرَقَت نوملظِياَلَو هَل َنوُلْخ ديكو

 فابْرَق يوذ نم لجرلا دنع 1 ىماتيلا نه :ليق :# ِءاَسْيْلا منتي ىف## /١71- .هليلخ دنع ليلخلا 0 21 ةَهَجومَلْسأَنمِيانِدُوَسْحأ ظ

 الثل اهلضعيف لاملا يف هتكيرش نوكت وأ ءاهثريف تومتل حاكنلا نع اهلضعيو ؛اهحاكن يف بغرُب | قل اوبر ايو اليك ميه زوما داو اميِنَح ميِهراَتم | ا
 نم ريغصلا ثروت ال برعلا تاك 4 نادلاولا ترم 0-0 1 .لاملا يف اهببسب دحأ هكرشي نتي اكسو نزلا امو تومتلا

 يف لدعلاب :# ٍطَسَقْل اي# ير اك دك حر تذل هللا ضرفف «لجرلا دلو -_ ّط 5 ل انيك 559 طي 5

 جس سرك ا ولا 27 ساو

 كك طع م نا 2 0 ََ اعت هلوق ١١7[ او ثاريملا 8 سبام ل 2 ب هس

 مدر [كاو ىراصنلا رخافت :لاق قورسم نع ريرج نبا جرخأو :« ٍبّتكلا لَه ناكل 5 هقول 2ك ١ وسع 2اقتم + 3 دامب ل > هللا لزنأف «ثعبث ال انإ ها فل نلت 0 0
| 

  5ىتتيالاوثوتت كو ناك ولا حم َنيِفَعصَسسِمْلاَو ١ ام دل آو مكين سل )هلل لزنأف ء.مكنم لضفأ نحن :ءالؤه لاقو .مكنم لضفأ نحن ءالؤه لاقف
  0لَه ناس ل مكينامأَب سم ار تالرن اكل :لاكت فر 2 ك2 كلا جرخأو« بتكلأ ٍلَهَأ 09 ايل يناس أَنِإذِريَح نم اولعفتامو ِطَسِفْلاب

 ٍتنَحِلكَصلَأ َنِم َلَمْعَي نَمَو ء ةيآلا هذه تلزنف ءءاوس متنأو نحن :باتكلا لهأ لاق ( بتكححلا 01 لعل ل عل 009 ل
 هدنع نوكت لجرلا وه :تلاق ةيآلا هذه يف ةشئاع نع يراخبلا ىور .ةيآلا « َِسْنِلَأ ىف َكَتوُمْفَمْسِيَو )» :ىلاعت هلوق [1511] .( ُةيؤم فَ ّقنأ وأ ركحت ني

  895700نع ماي دارا ا .تلزنف ءاهلضعيف اهلام يف هكرشيف الجر اهجوزي نأ هركيو ءاهحكني نأ بغريف «قذعلا يف ىتح احلام ام يف هتكرم

 .تلزتف ؛كلذ نع لَ ينلا لأسف ءاهلاب جوزلا بهذي نأ ةيشخ اهحكتُي الو ءاهحاكن نع بغري رباج ناكو ءاهيبأ نع هتثرو لام اهلو را ل
 ]١75[ / ف علا ةرشلا رم ' منلا 10  ءالا ءاسنلا] 4 كليِتَف ل عضاوملا يقابو ءنآرقلا يف ةديحولا [174 : ءاسنلا] 4 اي دن نوملظي الو

 ءاسنلا] 4 ِهآَسّنِلَا ىف َكَتوُمْفَتَسَمَو ا [111/] .ةرمتلا ةاوت قش يف نوكي يذلا طيخلا وهف "ليتفلا" ام «ةاونلا رهظ : ١7177 ىف مُكحيِتْقُي ُهَّلَأ لق َكئوُسْفَتَسِم 9 ء[
 نم رصتقا هدعب امع لصفنا امل يناثلاو ءاًعيمج دئاعلاو فطعلا واوب هلبق امب هلصو 4 ِءاَسْيلا ىف 9 :هلوق وهو هدعب امب لصتا امل لوألا .[1177 : ءاسنلا] 4 ِةَلَلَكْلأ
 لصتي يذلاو «ةلالكلا يف : يأ مُكِيِتْفَي هللا لق )» :يعادتسي كلذ نأل 24 َكَتوُتفَحَسَي 9 :هلوقب لصتم ةيآلا يف سيلو نيتفتسملا ريمض وهو «دئاعلا ىلع لاصتالا

 نونكي نأ هيف هيلع تمعن مامت نمو «ىَلعَو ورث :يأ :ةدجو - . عئاقولا نم مهل ادب اميف نوكي نأ لمتحيو 4 ةَلَلكلا ىفإ# نوكي نأ لمتحي فوذحم كنوتفتسيب

 .هللا ةعاط لع هل ًانوع ]١15[ 2:ءاسنلا] 4“ ئدهلا هل 1 6 رك ف لوسرلا ٍقَقاَسْيْنمَو  »]1١١6ٍباَمِعْلاَديِدَس هللا نو هلل قاسي نمو 2 مما كلَ 4

 ةدحوم) (قاشي) ملك تدرو .نيترم (ققاشي) ةملك تدرو امنيب «ةدحاو ةرم (قاشي) ةملك تدرو :باوجلا ؟"ققاشُي فاسأل 4 :فارملا ام[:

 ناكك ملك تكرر ةقفف :كفاكفلا ءاكنم (نفاكتل) اك كك اهلك اه ناك 06( هللا وهو) ةينادحاولاب فصتي اًدحاو اهقلعتم ناك امدنع (فاقلا

 ةراشإ (ققاشي ةملك يف يأ) فاقلا رهظأ :يعاقبلا لاق .(ةيونعملا ةرهاجملا عم ةقستم فاقلا فرح راركتب) ةيظفللا ةرهاجملا تناكف «ةرهاجملا يضتقي فقوملا

 ءاسنلا ةروس يف كلذو .نورهاجم مهو ناثوآلا لهأل قايسلا نآل «ةرهاجملاب هقيلعت ىلإ ] »1١١5هلوق يهو ىرخأ ةرهاجم اهيف ةيآلا نأ :يعاقبلا لوق ىلإ فاضيو

 :ءاسنلا] * ئَدهلا هل يبئاَم دعب ْنِم :ىلاعت ١5 [ ةانثم) ققاشي ةملكب ريبعتلا اهيف درو يتلا ةديحولا ةرملا هذهو «قحلا ةوعدب رافكلا ءالؤهل ةرهاجم ىدهلا نييبتف

 :ةيوتلا] 4 [َهَدَعَو َوَدِعَْت نعال هيله ٌراَفَعَيْساأَت كاَمَو ل 7 :ءاسنلا] 4( اَهَحهَسََدَعَو اَدأ ايف َنِدِلَح 2 [17] .(فاقلا 0

 اهدورو رركت كلذل (َدعَو) لعفلل يلصألا ردصملا(لعو) هزخار : رن نعرف )دلك تلد نال د 2 ردك 55 تال كا

 .ةدحاو ةرم (ةدعوم) ةملك تءاج اذلو «ةيلصألا رداصملا نم -لمجلا يف - انارود لقأ ةيميملا رداصملاو «يميملا ردصملا يه (ةدعوملا) امنيب ,نآرقلا يف اًريثك

 ملو متي ملو فلخت يذلا دعولا نع ريبعتلل نآرقلا يف تءاج دقف (ةدعوملا) امأ .اقح تمت يتلا ةيلعفلا ةقداصلا دوعولا يف نيتسلا تارملا يف لمعتسا (دعولا)

 كرتو ءهنم أربت هلل ودع هابأ نأ هل نِّيبت امل نكلو «هتياده يف اًممط هبر هل رفغتسيس هنأب هيبأل - مداشلا هيلع“ مهاربإ دعو فطو امك ؛هتيابب يح رح

 ءالوق" ك0 تل ءاسنلا] 4 اق هَّلأَنِم ٌقَّدَصُأ ْنَمَو 9: ةرقبلا] 4( مل لو رأيا اوُمَكَظ تيا لدم دف + [7] .هل رافغتسالا

 7 هرقل سس سس رس ل

7 

 لقو «نآرقلا يف (لوق) لامعتسا رثك اذل «لصألا يه لوقلا ةغيص .تارم ثالث (اليق) ةملك تدرو امنيب .ةرم ةرشع عست (الوق) ةملك تدرو :باوجلا ؟"اّليق

 هنأ يأ ءالوق هللا نم قدصأ دحأ نم سيل :هانعم .[ ١5 :ءاسنلا] 4 البق نم ٌقَدَصَأ نمو # : :ىلاعت لاق امك .لوهجملل ءانبلا ىلع لدت يتلا (اًّلبق) لامعتسا

 ال + :ىلاعت لاق امكو .(اايق) وه هنم ينبملا مسالاو ؛لوهجملل اّينبم نوكي نأ بجي مدعلا ىلع لدي يذلا لوقلا لعفف ءالوق هللا نم ٌقدصأ ٌدحأ نوكي نأ مودعم

 مسالاو ؛لوهجملل ائيبم نوكي نأ بجي هلعفف .لوهجم يأ :ددحم ريغ انه لرقلا لعافلا نإف 756 - ”0 :ةعقاولا] #( اَمَلَساَمَكَس البت الإ (0) اًميأاَ أو اوغَل ايف نوم

 يفو انه # َنوُلُخْدي :ىلاعت هلوق * ابعت َنوُمْلظ كو كلا وُلَح دي َكِيتلَوَأَت »: [ ١١41 :لتعافلا سلوا( لفات يدلل كالا يرد نكرر لل

 ءايلا حتفب (نولخد) : ىو .لعاف اننئان واولاو «هلخدأ نم لوعفممل اًينبم ءاحملا حتفو ءايلا مضب (نولَخديا :ئئرق 59:5٠" : رفاغ ال : رطاف 69: ميرم'

 ظفل دور امك «نآرقلا يف ةرم (47) (هتاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ | * اًنيِد ُنَسْحَأ ْنَمَو 15[ ]١١5 .لعافلا يه واولاو «لعافلل ءانبلا ىلع ءاخلا مضو

 .ةرم (41) لك درو دقو «(هتاقتشمب دوجسلاو دجاسملا) ركذ تارم دع عم ( ةاقتشمب نيدلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو . اًضيأ ةرم (97) (هتاقتشمو دوجسلاو دجاسملا)

 ) روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعا تاءارقلل هيجوت هةعونتم دئاوق تاهباشتملل هيجوت لوزنتلا بابسأ ىنسجحلا ءامسألا



 0ر1 مافاد فوفو فخ 2697 زرشنلا هنم تعقوت يأ ءايفاجت وأ ًاضغب :4 اًروُمْش : اهجوز :4 اهم َتفاَح هس نإَوأل -
 ' ردح اكراو هلم اسر 1 :ةميمدلا ةأرملا هدنع نوكت لجرلا وه :ليق .ةقرفلا نم ريخ كلذف .حابملا حلصلا عاونأ نم عون يأ ٠١ حت لامارعازأ دوسان م تفاح ألو + :4كلضاتمتي اتي أ جرح ال :4عكجالءل .هتامدقم وأ هتامالع ضعب روهظل «ضارعإلا دا
 : تاكل أوُقَمَتو أونسحت نو ٌمّسلا سفنألا 1 اهمايأ نم وأ ,هموي هبهت نأ نم ؛هيلع احلطصا امف .دلولا سمتلي ةباشلا جوزتيف .تربك دق ىتلا وأ
 اول دن اوميِطَكَنَ نآَو (© اح حرولمتتاَمي | ]جنم نهظوظح ىلع ءاسنلا سفنأ :ليق :# ّحّسلا سفنألاترضحأو# .هيلع جرح الف كلذب هيضرتل : 5 0 0 : : 97

 | 6 غسأُ “1 ل 5 كلا لكك ف حشلا نأب رابخإ ةيآلا فو ؛هلامو اهجوز سفن ىلع :ليقو .مهاومأو نهجاوزأ
 ٠ م. ٠ ٠  2م < < هم 0 5 سه 58 00

 لا لل ا اوراس 2 4 :10222125
 ا 2 5 اهعنمو .ةءاسإلا لمعت :# ٍلَبَمْلا لح .ءبلقلاو سئفنلا ليم :بحلا 52 4 ءاتشلا 96 اووست 2 17 0

 ردجتج ع ري رب دس حا :

 اَنْعِياَقَرَفْت ل و ايزل اميحر اروقع ناك 3 هل تناك نم» :لاق هنأ هلك هللا لوسر نع ,مهريغو دمحأو نئسلا لهأ ىورو .اهتقفنو اهموي

 2 مل 2 تح هو ب م س 59 ا

 0 02 ميك اًعسفاو هللا تاكو ههَجعس نم 5 .«ىنابلألا هححص» «طقاس هيقش دحأ ةمايقلا موي ءاج ىرخألا ىلع امهادحإ عم ليمي ناتأرما

 0 000 طر 7 مسج ب هل هذ اه كم ||... حا رع تح 1 5و م 3 ٠ 0 01 7 ل

 4 بنكْل ا أونوأ نذل أ امص دّقل ضرال | ىنامو ٍتومَسلا 4 4 نو 0 ١8٠ .جوز تاذاالو ,ميأ قه ال # 0 3 اهوكرتت :4 اًَهوُرَدَتَف
 4 2 0 هر 32 م ٠ ٠" يب 5 0

 1 عسي اًداوج :# اًعِساَو# .اهايإ جوزلا قالطب :«اقرفتي» هضارعإو ءاهجوز زوشن ىلع ءاقبلا ةأرملا تبأ نإ
 5 لاقو .مهيلع هلضف ميظعب : «هدابع لمح ابجوتسم :# اَدِيِح 00 هقلخ نع : # يد ١١- كاش 0
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 ايف

 2 را تس رت و ع2 2 0 2

 هَل ناو اورفكَت نو هلأ اوُعَتاِنأ مك اًيإ و مكحلم نم
 مص ريب 11--2- ا ا

 و )أ قل اًديِمح اينَح هللا ناو ٍضرال ١ ىفامو تاوئمسلا ىف

 م ا نكي ضل قامو تاوكتتلا 5 اَيَدلَأ ُباَو هَهَأَدنِجَ ايدل باَوت در َناَكَنَص 8 ١7- 5 .مهيلإ ادمحتسم «ًاديمح) :هنع هللا يضر يلع

 . 0 2 .هسفن ىلع كلذب نمألا ايندلا يف هلف .هناسلب نيقفانملا نم ناميإلا رهظأ نم :ليق :4 َدَرحاَلاَو
 0 1 4 ءآَمأ ِنِإَو » ىلاعت هلوق ]1١8[ .ةرخآلا يف رانلا هلو «نيملسملا عم هدهش اذإ منغملا يف بيصنلاو
 0 7! تنسأ نيح ِِكَي هللا لوسر اهقرافي نأ ةدوس تفاخ :تلاق ةشئاع نع مكاحلاو دواد وبأ ىور .ةيآلا
 "| :اعيمس هللا َناَكَو َوَرْح هس نع هلثم يذمرتلا ىورو .ةيآلا 4 اَوُتْش اَهِلْعَب نم َتَاَح ُهََمأ ِنِإَو » هللا لزنأف :ةشئاعل يموي :تلاقف

 هنود نب عفار دنع تناك ةملسم نب دمحم ةئبا نأ بيسملا نب ديعس نع روصنم نب ديعس جرخأو .سابع نبا ا ا ا ا
 0 را نص رم: الهاش هلو .٠ هكيألا 4« َتَفاَح ةَرمأ ِنِإَو ج هللا لزنأف .ءكل ادب ام يل مسقا و ينقلطت ال :تلاقف ءاهقالط دارأف «هريغ وأ ربك ام اًرمأ اهنم هركف ج ٍ
 ناك هَّشَأ كرك ضَعََوحِلم نو :/١7[« ءاسنلا] 4 اريح تروُلَمَتاَمِبَاكَهَللاَكَرَ أوُعَتَتو أو: حت نإَوإ»[118] .جيدخ نينار شكل 11 كا

 اهسفن نم اًئيش يطعت نأ امهيلع حانج الف «هتمصع يف اهتنونيكو هءاقبو هفلآت تدارأو هنم تفاخ اذإف اهجوزو ةأرملا نيب اميف لوألا ةيآلا .[114 : ءاسنلا] 4 اًميِحَناَروُعَم
 لوبق يف اهجوز ىلع الو اذه يف امهيلع حانج ال ءاهلاح نم هل بب وأ ءاهنع هللا ىضر ةدوس تلعف امك اهظح يه كرتت وأ «ةمسقلا يف اهترض رثؤت نأك ءاهقح ضعب كرتتو
 أوكِسَحَت نِإو إف :ىللعت لاق مث 4 حّشلا سفنال أ ترحأو 9» :ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو «سوفنلا هيلع تلبج امل هصقنت وأ قح طاقسإ ىبأي عبطلا ناك نإو ءاهنم كلذ

 مث هيفخيو هنكي امب ريبخ هيلع علطم هللا نإف ربصيو هبحاص نم امهنم لك لمتحي نأو «ىلوأو كلذب صخأ جوزلاو كوشسلاو كادحتلا ىلإ امهنم 0 4 ًأوقَمَتو
 ةشاشبو رظنلاو قافنإلاو ةثداحملاو ةمسقلا يف لدع نإف ءاهحالص الو اهداسف ناسنإلا ديب الو كلمت ال بولقلا نأل .4 هِتَعَس نم الكح ُهََّأ نْغِي اََرَمْسسِنِإَو ف :لاق
 لع لب ؛4ٍِلَبَمْلا لك اَوُلِيمي القل :ءاوس لاح ىلع نهلك ىلإ هبلقب ليمي نأ ردقي مل ةاواسملا لصحت ىتح هلك اذه يف هداهتجا انضرفو «ةاقالملا ليمجو هجولا
 ةكسمم ال 4 ةَقلَحُمْلاَك اَهوُرَّذَعَف !» .هريغو يذمرتلا هاور .فيعض «كلمأ الو كله ايف ينملت الف ,كلمأ هيف يمسق اذه مهللا» :ِئنَب هنع ثيدحلا ينو .دهتجي نأ ناسنإلا
 هب تمتخ ام يعدتسي اهدوصقم لوألا ةيآلاو كلذ ىوس ام مكل رفغي هللا نإف مكناكمإ يف ناكو متعطتسا ام دارملاو «4 أوُّمَتَو أَحِصْن نإَو إف :ىلاعت لاق مث ةقلطم الو
 كله ةرفغملا نكت مل نإف عاطتسي ال لدعلا نأ ةيآلا تفَّرع دق ذإ «ىلاعت هترفغم يعدتسي ىرخألا هذه قاسمو «ةنطابلاو ةرهاظلا مهلامعأو هدابع لاعفأب ريبخ ىلاعت هنأ نم
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 .نامإلا مهراهظإب .عداخملا لعفي ام نولعفي يأ :4 هنأ َنوُعَِحِ# ١- 47 .ةرخآلا يف :ليقو .ةجح

 امب مهءامد عنم نأب «عادنخلا يف بلاغلا لعفي ام لعاف وهو :4 َمُهَعِرَح وهو رفكلا مهداقتعاو

 00-575 :* لاك .ًارافك ةرخآلا يف هوقلي ىتح ٠ .مهل ًاجاردتسا نورهظي

 .بارطضالاو ةكرحلا :«بذيذتلا» لصأو .نيددرتم : نيب لبد ١57- . و ءاير مهتالصف

 ىفه ١40 .ةرهاظ ةجح :4 ايم اطلس ١44- .ةمالسلاو ىده لا ىلإ هجرخُي ًاقيرط :* اليس
 مرا :# ًريِصَت# مهيلع قبطت رانلا نم تيباوت :لبقو ري «قبطلا يف :4 ٍدَرَدلأ

 نإ !؟مكباذعب هل ةجاح يأو هللا عنصي ام :ىنعمب :؟# ْمُكِباَدَعِ ُهّلأ لصف ام# - ١41 .ًاذقنمو
 مدع ىلع ُضحلا هوجو لمججأ ةيآلا يفو «ةاصعلل رك را

 ايل لل :# اًميِلَع اًركاّ ُهَّشَأ ناكو# .يصاعملا يف عوقولا

 لآ كل لا رك 2 كل ىلاعت هئامسأ ن نم ردا لا هللا مسأ ىنعم أ[ ١ ا/] .ىلاعتو هناحبس هرم

0 

 ؟ا اكتم "تال شل
 6 ريت م01 تب 0

 ' دسك يؤ تنمو لَ
 19 ةليبَمَنرمؤلأعَسركلي ألية ١
 ١ 1و همسه تردي تققكملاو | 1

 لَنَا أوبك ديالو سائلا نوار كاسم اوُماَق َةوَلَصلَأ
 ده لِ لير .ال كل نب نب نيب ذب ذم لَ 0 رس رس رع ع هو

 ا
 ما ىو : ظ 6

 5 يحوي نوذ نع 0 ا 5

 1 قدا 110 نيئ اكَطْلُم محك بيج ل ا
 ١ -  220رص. راح | .

  5.ه ضال لترا يوتا دنا
 راو 5-0 ْ

 ل الو ب هموم
 مر نر هّللأ نإف 0 نم هفمعاضي لب 4 ههجول 'نرينماكللا مرا عش

 معبس ىلإ رسعب ةدحاو ولا تانسحلا ةفعاضمب ل ا هباتكا يفر ربخأ
 56 ١ 2 ع هت 217 2

 1 2 يمال أ - 9 1 - ٌلَعْمياَم 0 هي د 0 اور حلل 3 م و 6دلبل زملا ق 1 وف هأ هل ل ال 0 1 موو ةيلاجك نارام كم هلا تو ىحب ام. يا عبق ف «هدابعل ه ركش 7

1 

 وهو ' ا جاد ووو

 «هيلع ابجأ. (ٍ ل 0 و .تعمس 0 الو « «تلارر نوع يع اال ام «هتامارك

 و «نطاوبلاو رها ل ا وه ىلاعت لا نأ يأ ١ ك1 باى عم ]/١51[ .ًامركو هنم ًادوج هسفن ىلع هبجر 0 وهامّنإو
 ءايشالا رم ءىش هيلع ىفخي الف « .لبقتسملاو ءرض ضاحلاو ءىضاملابو «ىلفسلاو «ي يولعلا !اعلابو «تانكمملاو «تاليحتسملاو «تاب تابجاولابو

 4 اكسو كي ديار كهل عضاوملا يقابو اسهر يغ ميركلا ذآرهقلا يف سيل[ 147 اك |0017 لا «لرحلماو اوان يدخل ١) اح
 مدعل سابتلا لصحل هداعأ ولف 1109 : ةرقبلا] 4 هِي ام ٍدَعَب ْنِم # اهلبق ةيآلا يف ءاج هنأل ؟© َكِلََد ِدَحَب ْنِم) ةرقبلا ةيآ يف ركذي مل .[0 : رونلا ,84 : نارمع لآ]
 ةيآ يف دارملاف «4اوُّيَبَو أوُحلَصأَوأ رات يأ الإ > :هلوقب قلعتم وأ [4 : ةرقبلا] < ئَدطَأَو كذا و آم نومي )» :هلوقب © َكِلاَذ ِرَحَب م إ» قلعت حوضو
 اا ا ا كل ل رو نا را ا و نا دع كلا لا

 :راقكلا ةالاومرهاظم نم .[ ١5 5 :ءاسنلا] 4 ايم 1 ا ل قود نم [َيِلوَأ َنِرفكْل 6-22 ا أممي 2[ :]
 ةهرنلا ضرخل مهدالب ىلإ رقسلا - .نيدلاب رارفلا لجأل نيملسملا دلب ىلإ اهنم لاقتنالا مدعو مهدالب يف ةماقإلا - ؟. امهريغو مالكلاو سبلملا يف مه هبشتلا ١-
 .مهيلإ رفسلاب الإ اهيلع لوصحلا نكمي ال يتلا ةعفانلا تاصصختلل ملعتلاو « ةراجتلاو « جالعلاك ةرورضلا دنع الإ مرحم رافكلا 557 ل ل
 رارسأ اهيف يتلا بصانملا مهتيلوتو «مهب ةقثلاو «ةرورضلا ةلاح ريغ يف مهب ةناعتسالا -4 .مهنع بذلاو مهحدمو «نيملسملا ىلع مهترصانمو مهتناعإ - 4
 يف مهتكراشم -ا/ .. فاس 0 رافكلا ةالاوم رهاظم نمو -5 ني ياام مواساة لا
 مهقالخأب باجعإلاو «ةراضحلاو ةيندملا نم هيلع مه امب ةداشإلاو مهحدم -/ .اهتماقإ روضح وأ ءاهتبسانمب مهتئنبت وأ ءاهتماقإ يف مهتدعاسم وأ ؛مهدايعأ
 مهئابآ ءامسأ نوكرتيو «ةيبنجأ ءامسأب مهتانبو مهءانبأ نومسي ثيحب مهئامسأب يمستلا رافكلا ةالاوم رهاظم نمو -4 .ةدسافلا مهدئاقع ىلإ رظن نود مهتاراهمو
 مدعو راسا ىلا لل .كلذ هللا ا ,مهيلع محرتلاو مهل رافغتسالا ٠١- 0 ل كامارو مهتادجو مهدادجأو مهتاهمأو

 .مهنيد يف لوحدلا وأ ءايلوأو اا ًاناوعأ مهذاختاو ماعلا كرودللا 1 .ةرفاكلا مهبهاذم نم بهذم يأ حيحصت 5و ءمهرفك يف كفل نأ ,مهريفكت

 ةفدارم ةفصلا هذهب يهو «حيرص رفك اذهو «ةّماع ةقلطم ة ةالاوم ١- :نيمسق ىلإ ةالاوملا مسقنت ل ل ا

 عم يويند ضرغل رافكلا ةالاوم يهو : :ةصاخ ةالاوم - ” .رفك دقف مهالاو نم نأو .رافكلا ةالاوم نع ديدشلا يهنلا ةدراولا ةلدألا لمحت كلذ ىلعو «يلوتلا ىنعمل

 .ةكم ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّرس ءاشفإ يف هنع هللا يضر ةعتلب يبأ نب بطاح نم لصح يذلاك «ةدرلاو رفكلا ةين رامضإ مدعو «داقتعالا ةمالس

 لكلو «بتارمب كلذ نود وه ام اهنمو «ةّدرو ٌرفك فصولا اذهب يهو «يلوتلا ىنعمل ةفدارم ةماعلا ةقلطملا ةالاوملاف .ةنحتمملا ةروس لوزن ببس يف روكذم وه امك

 ام اهنمو «ةيلكلاب مالسإلا باهذل ةّدرلا بجوي ام اهنم ةتوافتم بّعش ىلع عقي ةالاوملا ىّمسمو .هدصقو لعافلا ةّين بسحب «ٌمَّذلاو ديعولا نم هطسِقو هظح بنذ
 معنلا ظفح ١- .لجو زع هللا نم ةدايزلا - ١ :ركشلا تارمث نم .[ ١3 ءاسنلا ]4 مَُمَماَءَوَرْشَرَكَس نوُكِياَدَعبهَ ُهَمألحَمَياَم 1١471# .تامرحملاو رئابكلا نم كلذ نود وه
 هللا ةصاخ نوركاشلا -4 .مهيعس مهل للاعت هللا ركش - ؛ .نيركاشلل ىلاعت هللا هرخدا يذلا ءازجلا - .معنلا مودت ركشلابو «سانلا اهلقانتي يتلا تاروثأملا نمو ءاهماودو
 مهركشف «دابعلا يف فورعملا عئانص نم مهراثكإ ١- .هلينل مهقوشو ءازجلا ميظع نم مهل ئبخ امل مهقوشو نيركاشلا حرف -5 .ليلق دابعلا ملاع يف مهنأل ؛هؤابحأو
 وعيب مهاارتف «نيركاشلا قلخ ملح او رصد .مهعم هلعف نم ركشب مهتنسلأ جهلت لب ءدحأ نم مهيلإ دفو افورعم نودحجي ال - 0 سانلا نم ملوح نمل عفن

 اًقلخت «نيركاشلا بأد ءاخسلاو مركلا ٠١- .هللا قالخأب اًقلخت ؛ةرفغملاو حفصلاب كلذ نولباقيو «ةءاسإ نم مهنع ردصي ام نولّمحتيو ؛مهلوح نم قلخلا ةجاح يف
 لعف اذإف .اهيطعمو اهيدسمو اهيلو ةاضرم يف اهفيرصت - .اًرهاظ اهب ثدحتلا ١- .اًنطاب ةمعنلاب فارتعالا ١- :ةثالث ركشلا ناكرأ لك ل تار لإ رلك
 (كّردلا - كردلا) :ىرق # ٍدكَرَدلأ ل> :ىلاعت هلوق # اًريست مهل دي نآَو ِراَلأ َّنِم ٍلَصَسأْلآ ِكَردلَأ ىف َنيِقْلأ نإ إ2[45١] .اهركش يف هريصقت عم اهركش دقف كلذ
 .ناكملا وه :كردلاو "عّمسلاو ؛عُمسلا" "رّدقلاو ءرّذقلا" لثم دحاو ىعمب ناتغل امهو ءاهحتفو ءارلا ناكسإب

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ ١ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 نوكي نأ الإ ؛دحأ ىلع ءاعدلاب مكدحأ رهجي نأ بحي ال :ليق :# وسلب َرْهَجْلَأ هَل ُتِالل 1 | كنف د د ا

 .كلذ وحنو ملاظ وه وأ ينملظ نالف .هيف لوقيو «هيلع وعدي نأ هل حابمف هل ًاملاظ هيلع وعدملا © هكر سال لقا َع أ ا
 وأ !!هللا ىلع تبذك لسرلا نإ :مطوقب # وِلْسَرو هلأ َنيَب اوقَرَقي نأ تودِيِرُيَو## ١10١015١- نَعأوُعحَتَو 6-0 ْ< ن0 يعاين 5

 اوؤطخأ دقو رفحا و نادرا كي اطشو انبد :# البس .ضعب نود لسرلا ضعبب مهرفك ببسب 1| تور - ١ » ٠ 1 ا 4 8 ١

 20 -1 077 مح َ أمه كِل | 8 ريس هي سا حرس 6 ش 4 3
 كليو هيام ذأ » :ىلاعت لاق اذهلو .نامإلاو رفكلا نيب ةطاسو ال هنإف اولضو 0 ولون أ تويز ويش

 150 بتوزي مهو ةامسلا“لإ ا مه 4 ابَتكمَع ليت نأ بتكلا له 7
 ١ وئيوو تيد حمتَو يم صفو ١ 20000

  01 2 1ا ا :» ًابوتكم اًباتك مهيلع 89 كلامه كيتلؤأ (ن) ال 0

  9.اهب ءاج ىتلا تايآلا يهو «ةنّيب ةجح :4 اَنْ اًنَطلس ئسوُماْيَتاَءَو 4 0 و نيب أوَذِخّسيد ١54- رول مهو اَنحَمَرَوال
 . 0 ره و ل ا 1 ١

 هللا عفرف ءىسوم ةعيرش لوبق نم اوعنتما 0 يور هنآل .هوطعيل 00 :# مهَقَئيمِب 47 7-0 و0 اكاد َنكلنَدَسْعأَاَمَح احا 8

 يذلا دهعلاوهو 1 .هب مرم 0 00 ةاروتلا 0

 ع حر 0 نادك رييص يم

 مس د و 9

 هج 1 1 و __ ا ١

 6 كني( اديس 16 يدعم 1

 مس 1 1-2 , ل م 0
 - بروسيا تيطي :ىلاعت 00 :تيَدسلا ا ةاعارمب ةاروتلا يف مهيلع هذخ . او 0 0

 د لول يسلب رهجلا 2. بيا ) تا :لاق دهاجم نع (دهزلا باتك» يف يرسلا نب دانه ٍ . 2 يس لس د مكر كيك د 2

 نرتاح وا اء قيما اليو فاض لثكر يف طن لإ عد عر ها اا 101 5

 1ع | 1 ك1 1[ 10 تلاقي + "لاعت هلوق [1 2501 ”هالازأ اعاهنلع دق ا ا قط ع ل
 327 5 عل م - هلع هللا لوسر 0 0 كن 0 . 0 دة احدت 1

 ..« اًميِظَعاََتم ٍ :هلوق ىلإ « ٍبككْلا ٌلْهَأ ىاقتي ) هلل ليتاف كقدصن ئح هللا دنع نم حاولألاب انتأف 1 ادي بالحد اَنْ يت رولا يق هانعفرو |

 11 رسل ناك راو ىسلتع ىلخالارإ ىلا ىلع الو كيلع هللا لنا امأ:لاقف:«دوهيلا نع لجر انجن 8 انسي كد نسل نادك كاف 7
 نادل 1 ار ل .ةيآلا « ورد َّقَح َهَلَأ أورده امو » هللا لزنأف 5 210 77777

 للا نأ :ىأ 4 اريِصَب اًنيِمَس 0 ا ل 11 10 0170021 2 قت وسخ
 11: ا ناكها َنِإَو روس ضارمك دا هومحت زا ارح اود نإ مآ 5 .كلذ ىلع مهيزاجيسو مهم و ا ا ا

 :هلوق يف ء ءوسلا ةلباقم يف عقو اهيف ريخلا نأل ؛ 4 يح أودت نإ» : 00 :[954 7 تارحألا] © اميلَع ِءَْش لكي تاكهللأ إف هوجن َوَأ ايس اودي نإ )»
 لِ يلا توي ولحد ال وبما تيل مكي ) بازحألا ةروس اّمأ «ريخلا ءوسلا لباقم نوكي نأ بسانف ١5[.« : ءاسنلا] 4 ِلَوَقْلا سلا كلا( تحال »

 000 ار د وص اذ ولحد مميِع عد اذ ّن 4و هد نظن رع اعط لإ مكل دوي تنأ
 سس هر م7 ه-_ وول م تسر رس

 هور كوزأ اوحكست نأ الو هلا كلور أوذؤت نأ مكحل َن كامو َنهِبوُلُفَو كيوُلقِل ل لل تح اجل واتس رش نر علا رك

 0 ءامسألا معأو ؛موصعلا ىضتقاف ءاهنع ب يبنلا ةباحص للاعت هللا ىهني لاعفأ اهلكف 107 بازحألا] 4 اًميِظَع أ دنع ناك خلو نإ ادبأ ءوِدَعَب
 وفَع و» عضاوملا يقابو نآرقلا يف ةديحولا ١44[ : ءاسنلا رخآ] © اًريِدَق اًوفَع 8 ]١4[ .4 اًميِلَع ِءَيَس لكي تراك هلأ َّنِإَف )» :هلوقب ةيآلا متحخ مث ؛ 44 ء ئش ])»

 ركل نفخ يكتم ردع الك لت لا :يأ .# اًروفَغ اًوفع ل اّمأ « ا د وفعلا كاتو هن اصر م :يأ 4 اًريِدَق اًوفَع © : لاحت لوقا © اًروَقَع

 ال وتونس كيلو زيآلا رولا تأ وسِمَوْلاَو 2 ١07[« : ءاسنلا] ©... 0 َمِهِيِتْؤُي كوَس َكِيكلْوأ َوْنَم رح َنيَب أَوهَرعي ْملَو ءهلَسرَو هللاب اونمآ نيذلاو 155[8]

 ةبآلا يف امأ 4 َمُهَرَوْجُأ َمهِيِتْوُي َفْوَس ءازجلا ناكف «مهنم دحأ نيب اوقرفي ملو هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نع ثيدحلا ناك ىلوآلا ةيآلا يف ١757[. : ءاسنلا] © اع

 الا رع وا مي «مهلامعأ ليصفت ءاج نيذلل ءازجالا ناكف ةيناثلا

 هينيألا مهلئكو هللا تيب مهرن 5و رهفَتِسَم مضت امها ]١55[ .4 مطيع اَرْجأ مت ومس و ةرشابم هللا مالك نمو «ميظعلا ءازجلا ناك مهلامعأل اليصفت رثكأ ةيآلا تناك

 مهرفكو .دوهعلل دوهيلا ضقن ببسب .[17“ : ةدئاملا] 4 .. .ةَيِيَت مهبول اَنلَعَجَم مهمل مهمتي مضفئاَسِو »1100 : ءاسنلا . َمِهِلوقَو ٌّقح رعب
 الإ نونمؤي الف «مهرفك ببسب اهيلع هللا سمط لب «لوقت ام هقفت الف ةيطغأ اهيلع انبولق :مهلوقو «ًءادتعاو اًملظ + ءايبألل مهلتقو «هلسر قدص ىلع ةلادلا هللا تايآب

 ال ةظيلغ 00 ا ا :ةدئاملا ةيآ اّمأ ءءاسنلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف « .مهعفني ال اليلق اًناميإ
 1 و زب دب 2-7 6 21 2-7

 1 نو وسلب َرَهَجْل هلأ بحال © + -١49[ لك ..:نامي الل نشلت

 ريس د ا اب هسا ياو أ ه5 طرت ١5/8 : ءاسنلا] 4( ارو اَوُقَع
 ااا 1ريال ا ل ا

 ا اال تل م يااا الا ل :نيرمأ يف ةروصحم اهترثك ىلع ريخلا دقاعم نأ ملعا :ىلاعت هللا همحر يزارلا لاق
 يف لخدف .مهنع ررضلا عفد ىلإ ةراشإ #4 أوُهَحَت وأ © : هلوقو «مهيلإ عفنلا لاصيإ ىلإ ةراشإ * هوم 2 أودت نإ # : هلوقف ,مهنع ررض عفدو «مهيلإ عفن لاصيإ
 ىلاعت هلل ريمضلاو ءايلاب (مهيتؤي)ل :ئرق # َمِهِيِتْؤُي 3: :ىلاعتو هناحبس هلوق 6# ْمَهَروُجَأ َمهيَتُْي َفْوَس َكِتلوأم 0"] .ربلا لامعأو ريخلا عاونأ عيمج نيتملكلا نيتاه
 هلوق تبل يف أود الم الو 9 [ 1 .هسفن نع هركذ لج هللا نم رابخإ وهو ءاتافتلا ةمظعلا نونب (مهيتؤن) : :ئرقو .46 أينما َنيدَلاَو 3: :ىلاعت هلوق يف

 نيسعلا حتفب (اودعت) : :ئىرفر: اًضيأ لادلا ديدشت عم نيعلا ةكرح سالتخاب :ئرقو «لادلا ديدشت عم نيعلا ناكسإب (اوُدعت) :ئرق # أودت و :ىلاعتو هناحبس

 لادلا ةايبجتر ل ناكلا 2 :ئرفو" .تمغدأو الاد تبلقو ماغدإلا لجأل نيعلا ىلإ لاعتفالا ءات ةكرح تلقن «اودتعت :اذه ىلع اهلصأو لادلا ديدشتو

 - ىلع لادلا فيفختو نيعلا ناكسإ ةءارق نإ :ليقو وعل ا/ دلو كنا الا دل ال اق مرزاك ين كار وكل كارم

 (هتاقتشمب نالعإلا) ركذ دروو «ميركلا نآرقلا يف ةرم )١7( (هتاقتشمب رهجلا) ركذ درو :يددع زاجعإ # َرَِظ نّماَلِإ ٍلَوَمْلا نو ِءوُسلَاب َرْهَجْلأ ُهَللأ ُبياَل #95 ]48 ١[

 ميركلا نآرقلا ةرم )١7( امهنم لك درو دقو (هتاقتشمب ةينالعلا) ظفل عم «(هتاقتشمب رهجلا) ظفل دورو تارم ددع يواست اَذِإ «ميركلا نآرقلا يف ةرم (0)

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 4 هيكل ولك أت ياي مِهرفْكَو همم مقناص ١ طرفملا بذكلا :ناتهبلاو .نيحلاصلا نم ناكو «راجنلا فسويب اهيمر وه : 4# [تلتيموم - ١51 .لوقت

 ال هرفي يلع سم هع هللا عفرو .هولتقف هباحصأ نم لجر ىلع ههبش هللا ىقلأ :4 جك هيل - 101 .هنم بجعتي يذلا
 5 هييرم لع يلوقل اح 6 و هيف ناك نيذلا تبيبلاب اوطاحأ نيذلا دوهيلا : : ينعي # َهْنَم كس ىنل## .هولتق مهنأ نونظي مهو ىسيع
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 . مساهم لات زبا قنا ذإ ؟ :ىسيع وهو 0 اودقف 0 00 ةدع 20 مصل دك
 1 دي 0 100070 0 ذو ءىسيع توم لبق دوم لبق -هب نامؤمل و مهقحلو م مهيلع سيتل عفر هين تطور م 003 0-1 8 كلذ ) د 2 7 5 -48 ل اع أ | اف

 اا 5 0 52000 اد الإ | باتكلا لهأ نم دحأ ىقبي الو «مالسإلا ةلم يهو «ةدحاو للملا ريصتف «نامزلا رخآ يف لزني هنأ

 9 0 5 لإ يلعن يمكن داو 5 وأ .قرغب لجعأ نأو مالسلا هيلع ىسيعب نمؤي ىتح هحور جرخت الو يباتكلا تومي ال :ليقو .ملسأ

 1| اهيكح اًريزع هَل َناكَو هيلا هعْفر لب 2 انيقي هولئقامو 5 لهأ ىلع مالسلا هيلع ىسيع دهشي .دهاش :ىنعمب 4 اًديِبَّس# .هيلع رادج طوقس وأ «قنع ةبرض

 / موو ويوم لبق ديَنمْول الإ تكل (لهأ َنَيَنِإ وائل © نبا هنأ اومعز ىتح هيف ولغلاب ىراصنلا ىلعو «هبف نعطلاو هل بيذكتلاب دوهيلا ىلع دهشي :باتكلا
 رض 4 و 500 ْ هه د حر 00 د 7

 ١ أوداك تيِذَلاَن موظف از 1 يَ مولع ُنوُكَيَِميتْلا؟ تلح تبي يلع نمَّرَح .مهيغبو مهملظ ببسب :ىنعمب :# ما ظِيِف ## -169 . ةثالث ثلاث هنأ وأ هللا

 ل تلال نع مج دَصبول تلح طلع ١ صن ىتلا يه :ليق ده تابيطلاو .مهل حلصت وأ مهحلصت ةّدشلا هذه نآلو ؛مهيلع اًديدشت :4 ل

 / 4 هّللا بتكب نوملاعلا :#4 ماعلا ىف نوم يحارلا# - ١17 .ةيآلا # .. انا ك1 هلوق اهيلع
 3 لق ع

 5 سايل لوم هلك اودتعاوبم دقوا وير مهدد و 2
 0 تميس. يدمي ومدح للك + لهأ نم نمآ نم :*4 َتَبَوُمْلاَو .هيف تباثلا باتكلا ملع يف غلابملا وه خسارلاو «مهيلع ةلزنملا

 ا ا اًنيوُلك مهِلَوو © 184 : :ردككممتلا)] 4 وْ اَماللَعَف مهِرْفُكَب هَ هللا مهمل لب قلع ابوك أولافو صا 5ه] ل مواسم ةوئمؤلاو تيرا فس 1 007 00 ا

 8 - 5+ الاَكَو >: :مهلوق ةرقبلا ةيآ يف .[158 : ءاسنلا] 4 اليل الإ َنوُنِمْؤُم الد هرفي ابيك هلأ مَع لب أقل 0
 7( اعل ومس كلو زل وبلاو هند مول وأ ةقلغم وأ ةفلغم هيف انبولق تسيل ينعي «راكنإلا ىنعمب ماهفتسالا ليبس ىلع هولاق 04 لع نيو
 0 ا 9 اذه مهنع ردص املف «قحلا ىلع كدجن ملف دمحم اي كلئالد يف انلمأت دقلو «ةرينتسمو ةيوق لب «ةاطغن

 ةوبن قدصو ةحص نوفرعي اوناكو «4 لع انبوُُْأولاَفَو » مهتاعدا يف اوبذك مهنأ وأ ءلوقلا اذه ببسب لصاحلا مهرفك ىلع هللا مهنعل بذاكلا فلصتلا اذهو «ربكلا
 يف نيخسارلا ىنثتساو- ملعلل ةيعوأ مهبولق نأ مهئاعدا يف مهبذك ىلاعت هنإف ءاسنلا ةيآ يف امأ رفكلا كلذ ىلع هللا مهنعل كلذلف «دانعلا رفك مهرفك ناكف ٍدنُي دمحم
 ل ا ل ا ل -مهنم ملعلا
 مهنإف ؛مهنم رفكلا راركتل هررك .[157 : ءاسنلا] 4( َمِسْرَم َكَع َمهِلَوهَو مِن دو ر# «1195 : ءاسنلا] # هلأ 56-5 ن مهضَعَن امص #115 1156]

 ري ح

 باتكلا لهأ تحت نولخادلا دوهيلا :ليق نإ 0 ءاسنلا] # لل َل ل ل د

 1 ماركا ترد ملكا لسزا ىذلا كلوشر نإ لاك +: نرعرذ لاف امك ء[ريتسإ ةرلاق :تاوحلا هللا لرس_ هناك ار رقأ تكف« ىسعت نيرفاك اوناك >

 تروُدَكَي #9 :ىلاعت هلوق هدهاشو «ةعامج تيب اذإ اودعت الو اوعدت ال :كلوق لثم (اودعت) راصف لعأ مث ودعي ادع نم هنأل  نيواوب - اوودتعت ةملكلا لصأ نأ -

 ا فارعألا عضوم فيفخت يف فالخالو ودعي ادع نماذه لكف اال .وحنو 4 نوال مه كلا :وحنو 6# يف

 «قايسلا ىلع اًيرج كلذو «ةيتحتلا ءايلاب (مهيتؤيس) :ئرق # َمِهِت وس 9و :ىلاعت هلوق# اع ارب يونس كيلزأ زخألا رولا هَ وُنموْلأَو هرككلا توما! ]١11[»
 .اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو «ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم انافتلا ةمظعلا نونب (مهيتؤنس) : :ئرقو .ىلاعت هللا ىلع دوعي وه هريدقت ريمض لعافلاو
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 دا بال لع ند .وي مل ام هني ِكَس ىنل هن ثلتخأ تيل َنَِو مك: ع لو هوبَلص امو هود مو هلأ لوُسَ ميم نبأ ىسيعي حيل المان َمهِلوقَو 9و [168- ١ها/]

 هكا تووتلاو رايب 17
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 كبك ِمٌلَِأ
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 جف مرم كللك ىف افلا لق, ىلا, نيلوأللا ءابنأ نم :بلصلا ةصق :يخيرات زاجعإ .[16/8 11 :ءاسنلا] © اًميكح ريح َُلأَناكو يَّم ََُعَو لب (2) اقيم 0002 04
 لو ؛بلص ةثداح نامورلا ٌريهامج كلذكو «مالسلا هيلع ىسيع موق دهش دقف «ىراصنلا دنع ليجانألا يف امك «مالسلا هيلع ىسيع بلص ركذت يتلا ٌصقلا اهرمأ

 ليجنإ ف كلذ درو امك ءايح- ةموعزملا بلصلا ةثداح دعب  مالسلا هيلع ىسيع اودهاش نييراوحلا نأ الإ ءبلّصو لتق مالسلا هيلع ىسيع نأ يف كش مهرواسي

 اذاملو «نيبرطضم مكلاب ام :مهل لاقف ءاًحور اوأر مهنأ اونظو اوفاخو اوعزجف ؛مكل ٌمالس مهل لاقو ءمهطسو يف ةّسفن ٌعوسي فقو اذهب نوملكتي مه اميفو» :اقول

 امنيبو «هيلجرو هيدي مهارأ اذه لاق نيحو «ينورت امك ٌماظعو محل اهل سيل حورلا نإف ءاورظناو نوَّسِح ىوه انأ نإ جرو يدي اورظنا مكبولق يف ٌراكفأ رطخت
 حبصأ دقو . .(مهمادق لكأو هذخأف ءلسع دهش نم اًئيشو يوشم كمس نم اًءزج هولوانف ؟ٌماعط انهه مكدنعأ :مهل لاق .نوبجعتمو حرفلا نم نيقدصم ريغ مه

 هدسجي  موعزملا بلصلا ةثداح دعب هولباق مهن :| :نولوقي نويراوحلاو «نيعلا يأر كلذ اوأر دقو ءبلص هنإ :نولوقي سانلاف «رمألا ةقيقح نم ٍةريح يف عيمجلا

 رّسلا اذه نع فشكيل ءاج ميركلا نآرقلا نكلو «تاومألا نيب ب نم ثعُب مث ءنفدو تامو بلص هنإ:مهلوق الإ ضقانتلا اذهل اًريسفت اودجي ملو «قْزرُي يح - هحورو

 ني هيب كل مذ لح ىتل هب أتت نأ نيب يش 00 وسرير نبأ ىسيع حيان نإ جلو وو نا نان اس ل ل

 هانيأر» :اولاق نيذلاف ؛هبشلا وه بلَص يذلا نأ :ةقيقحلاف ١6/8[. 1617 :ءاسنلا] * اًميِكَح اَريزَع ُهَّلأ ناك هبل هلأ ُهعْمَر لب 00 نقي هولكف امو نطل ا اَلِإ ِرْلِع
 ميلعتلاب ميوكلا كآرقلا ىتأو «بايست هد ل وح لد مهنا تاناحتلا دخب هانيأر#: اولا يذلا «هسفن مالتملا هيلع ىسيع ومر هبشلا)اونظ ذإ اوأرر اجب اوربخأ (ايول شم
 راصو يبنلا نمز نع ةديعب تعقو ةصقلا نآل لَك لوسرلا قدص ةلدأ نم دعي زاجعإلا نم عونلا اذهو «فالتخالا نم سانلا جرخُيو ؛ةقيقحلا فشكي يذلا

 ؛ضقانتلا اهنع عفريف ؛ةضقانتم ودبت يتلا تادهاشملل يقيقحلا ريسفتلا مهل ُنّييو ءرّسلا مهل فشكي «نورق دعب ةّيمأ ةمأ يف يمأ يبن يتأيو «ةريحو كابترا يف اهلهأ
 ؛هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ © ادي مولع نوكيا مْوَو ديم لج وبقول الإ تكلا لأ نم نو ![104] .لاكشإلا ُليزُيو ا ا

 ا «توملا» ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب «ةايحلا» ةظفل راركت تارم ددع ىواستتي اَذإ .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١56( هن نايل لا

 2ك ركملا تيبيقلاو كيب ني َلِرأ امم َكَلِإ لأ 6 آي نونو قوموا بني لولا يف َنوُحِسلا نكدَل 213 ديلا يقل ةرماا 151 ري خ اهو لك
 .-ةنسلا مايأ ددعب يأ- ةزيم 061 يبرزكلا نآرقلا يف (3وبر:عويلا) طفل ررك :يددع زاجعإ *6 اهظع ارجَأ موت ونس كيلو زحألا وبلا وللا نوم ا هرككلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بايسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ل ل 0100 ل لا سلا :نرلا بلا ةنطحطس) كا رب
 5-0 ”ةادم ةئزم“ ناسا ةةمادم ةدمازم ةندع امزمت مزمل د

 رولا ل سل ,
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 ء[”” :دمحم] # .. كوسا اوفاكر كاسم نعاردسو اوك َناَدَإ »117 ءاسنلا] ؟اَدِيِحَب 2 هلأ ل يِدَس نع أوٌدَصَو اورفك َنيِذَلاَّنِإ ا ]١7[

 كل ل ا ل 211721202 1 :
 يَ هللا لوسر اوفلاخ نيذلا ءالؤه نأ حضوت ىلوألا دمحم ةروس ةيآو ءاديدش ادعب قحلا قيرط نع اودعب دق ءالؤه نأ ءاسنلا ةيآ نيبتو «هنيد نع سانلا اودصو ءهل
 اهب اوديري مل مهنأل ؛ايندلا يف اهولمع يتلا مهلامعأ باوث لطبيسو ءاّئيش هللا نيد اورضي نل «ىلاعت هللا دنع نم يبن هنأ تايآلاو ججحلا م :ءاج ام دعب نم هوبراحف
 نرسل ال7 كك تاور مهرلا لع مللادتل مهدتكمو كيل دلل رت ولم كالا 1و جا عل ال امأو «ىلاعت هللا هجو

 نورتهو نفودو بونأَو َنَملِعَو و اسأل َبوَُعَيَو ٌقَحَسِإَو َليِعمَسِإَو ميه ك2 ءودعب نم َنسِيَبلاَو ج جو 1 اك كت آنِإ © 2117
 فشويو توا اكسو هداك 21د 0 ل 1 اَنيَكَم الك ب وفعَيَو ٌقلحَسِإ كهل اَنَيَهَوَو لف ء[ ١17 : ءاسنلا] 4( ارو دود انيتاَءَو كيس

 ا سلا نارا طا 0 2

 بتر .[87-/4 : ماعنألا] #4 اًطوُلَو َىْضْوُيَو مسلاَو َليِعِلَمْسِإَو (40) تيجلدصلا َنِي 0 نَسيعو ىَحكَو اًيِركَرَو 09 نيييحملا رج لك
 ص سر

 اًدرو ء[107 : ءاسنلا] * اًبكك َمِويلَع َلَّرَْت نأ بتكلا لهآ َكَلَسسِي »+ :ىلاعت هلوق ىلإ اًدر تلزن ءاسنلا ةيآ :باوجلا ؟اذامل ماعنألا يف مهبيترت ريغ ءاسنلا يف ءايبنألا

 .بتكب مهضعبو ءيحوب مهضعب لب ءاّباتك مهيلع لزنأ ءايبنألا لك سيل هنأ انه نّيبف «[97“ : ءارسإلا] 4 هُوَرَفَت اًبتك اَنَدْلَع َلّرَْت َّقَح # :نيكرشملا لوق ىلع
 م لاو دا قم 1 عاوز مكر مئات 1ص د ونا نا ربل لا وار عي يرانا رات و دو كال اكرر ملفت تمتص يو

 نايبل ىسوم ركذ مث ءمهصقي مل وأ مهصق 5 نمم هل باتك ال نمب هالتو «هروبزو دواد مّذق مث ؛هدعب نمو بويأ 0

 ءءاشي نم ىلع يحو وأ «ةفيحص وأ «باتك لازنإ وأ ءءارسإ وأ ميلكتب امإ :تاماركلا عاونأ نم ءاش امب مهضعب صخ كلذلو ءبتكلاب سيل ءايبنألل هفيرشت

 سو ل ل ل 4 ل كب ا

 ىيحيو ايركزو «ةوبنلاو ةوخأآلاب نوراهو ىسومو «نجسلاب اذهو ضرملاب كاذ «ءالتبالا نم مهتاجنب فسويو بويأو «ةوبنلاو كلملاب ناميلسو دوادف ءامه
 اا ا لا لص تفل لوتس نر عا تال تور تالا

 اكل َقَحَسِإَو ليَ و َميِهرَرِإ كلِإ اميحَوَأَو ودَعب نِم نبيل جون لإ نحو اك َكْلِإآَمِحَوْأآَنِ 1# [1] .ملعأ هللاو .هموق كاله نم طولو

 :ئرقو .يازلا مضب هب (اروبْز) :ئرق ٠١6" : ءايبنألاو «00 : ءارسإلا' "و ءانه 6 اًرويَر 98 :ىلاعت هلوق 6# اًرونَر دوا اَنيَتاَءَو 0 َىشوُيَو َبوُيَأَو َسبِعَو
 هدب أ نت حذ لإ 2ر15 كي هر آَنِإ # 5 ]١7[ وا اس ا ارامل تاكقلا حا اق الو اا يالا الا

 ترركتو«ةرم61/.نآرقلا يف انافعشموريذتلاو راشتلا ءايبنألاو . لسترلا نملك رركت :ىددع زاختعإ ©« ٌتْوَعَعَيَو َقَحَسِإَو-َليِعمْسِإ و سْيِهرإ لإ اَنِيَحْمَأَم

 هالسن نواه < < ىسؤم: ةئتآلا داذغألاب"اوراركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءاقاللاو زشسرلا ءامتقأ ركذ تارد ةدعا ضار عتسانر نآرقلا يف مهؤامسأ

 :بوقعي 2 :ايركز 2317 :فسوي 27 :سايلإ 27 :لفكلا وذ «7١؟ :ليعامسإ 47 :حون ال :دوه «5 :سنوي 211 :قاحسإ «19 :ميهاربإ 217 :دواد ١1١« :بيعش

 هالهرو :عسيلا 7 :ناميلس 70 :مدآ 2١ :نيساي لإ 20 :ىبحي 27 :سيردإ 255 :ىسيع «4 :دمحأو دمحم «4 :بويأ 271 :طول 217 :(هللا ةقان) حلاص «7

 :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمو ريذنلاو ءاهتاقتشمو ريشبلاو ءاهتاقتشمو يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 014 :اهعومجم

 كلذ عومجيمو ءةرم 21 (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم 18 (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةزرم 1/9 (اناقتشمب) يبنلا ةظفلو «ةرم 7": (اتاقتشنمب)'لرلا ةظفل تركذ

 ٠6 ىلك درو ذإ القت مهتلهسأ ركذ تارم ددعب (تاملكلا هله تاقتشم جم) نيرملاو نمرشتلاو نيالا ركذ عومجمفواست ذل :اَذِإ . .ةرم 0

 (*5/) هتافدارمو هتاقتشمو (سانلا) ظفلو «هتاقتشمو (لسرلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ | * ّقَحْلاب ٌلوُس ل كا د دم سان امأتي 011 ١ ] .ميركلا نآرقلا يف

 .نآرقلا يف ةرم (7”7/) ركذ امهنم لكو ءاهتافدارمو اهتاقتشمب «سانلا» ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب «لسرلا» ةظفل راركت تارم ددع ىواستي اذ .ميركلا نآرقلا يف ةرم

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت هةعونتم دئاوط تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 اذإ ؛اهمظعو اهمحل ةيراجلاب الغ :نآغزا اكان رو كن هرراع :اًولْعلا» لصأ :# ْاَوُلََس ال» ١1-

 حوُرَو# ىسيع اهب رشب يتلا هتلاسر م هتميكو# .اهتادل تزواجف بابشلا تعرسأ

 اذهو حورلا نع جرخت حبر اهنأل ًاحور خفنلا يمس امنإو هل رمأب اهعرد يف ليربج ةخفن :ليق :# َهْنَم
 نتلح كل رأ .ىلاعت هقلخ نم حاورألا عيمج ناك نإو ؛ليضفتلل © ُهْنَم حوُدَو» ةفاضإلا وأ فصولا

 قلخ هنأل * جوري هيف َتْحَمْبَو#' :ىلاعت هلوقب مدآ قلخ يف ةفاضإلا هذه تءاج اذهلو ؛بأ ريغ نم اًرشب

 .ةداهشلا ملاع ةغلب ميركلا نآرقلا اهنع ربع ىتلا بيغلا ملاع لئاسم نم هذهو .ْمأ الو بأ ريغ نم

 ىسيع ناكو .هنم ناهرب وأ .هنم ةمحر :هنم حور :ليقو .تامكحملا تايآلا ءوض يف مهفت نأ اهليبسو

 .ًاقزارو ًاربدم هللا ضرألاو تاوامسلا يف ام بسح :ىنعمب :4 هنأ َىَكَر# .هموق ىلع ةجحو ائاهرب

 ل ا دمزما دم اسا حما دحوم مسح هدر

 ١ ارش تالو كحيبو ناولنتال بككحأ
 7-0 م 2 2 0

 0 د سا
 2 دس يي يوب عب .ةتماكحوو#

 م 8 1 مانا رس ساس و ع

 امان مُكحَل اري أ وهتنأ دلك اولوفت ةاكَووْيسَوا

 ١ . كيلا 542 هداك عمتي 95

 كيت 0و لك يالا تك ظ

2 1486-2 

 ف م م 1 0 أ 3 ا 7 و 000 2

 ا نوع الو ِهَْياَدبَع ناحيبسلاو ل ةمألا عيمج :4ٌساّنلأ ياتي -5 .اهنع هزنتي نلو ةيدوبعلا نع فنأي نل :* َنِكَسَتَسي نأ #8 - ١
 2 0 7 جا جا ص رح نص 0 رح - 2 تام سس 8 ٍِ را رس حج

 4 يت نت نمو ع 0 و 1

 د0 هش 5 ظ 207
 000 ىو 0 210 اج عع ممم 0

 رس درع >و رو 1 1 ل

 همم

 0-5 0 :تلق نيم :لاق تلال ارجل يصوأ هنا اوبل دلع هللا 00 تيكتشا :لاق رباج

 كين 7 0-2 كتاوخأل ام نيب وأ لزنأ هللا نإ ءاذه كعجو يف توهمت كارأ ال :لاق يلع لحد مث جرخ مث ءنسحأ :لاق ءرطشلاب
 تت ماسلا ا مكييد ىف اولْم ال بتكلاأ َلَهَأتَي ١1711 [  .ىف ةيآلا هذه تلزن :لوقي رباج ناكف .ناثلثلا وهو

 تر يبس 0 2 لف 2[ امل . هلل لور يم نبأ ىَسع ٌحيَِِمْلأ اَمَنِإ كاد سررت

 لكلا 01 .ةدئاملا] 4 2 روف اوهأ أوُعِمَت الو ٌقحْلَا رع مكحيبد فْأوُلْمَت ال تكلا نهأك

 الو ةبحاص هل اولعجت الف «قحلا الإ هللا ىلع اولوقت الو .مكنيد يف قحلا داقتعالا اوزواجتت ال ليجنإلا

 ةيآ هيلع تلد ام اذهف ...ناكف ا 1 د 4 أل ل م سم سلام .اًدلو

 .نيدلا رمأ يف مهءاوهأ دوهيلا عبتا امك .مكءاوهأ اوعبتت الو «حيسملا رمأ نم هنودقتعت اميف قحلا اوزواجتت ال :ىراصنلل لوسرلا اهيأ لق :ةلئاملا هنآ اما فاكنلا

 4 َنهيف تح وي هنا لف اسنلا قف كنوتفتسيو 21150 ا اور اا اا دعا عا ازيك ا راحو ..لالضلا زف اوعتو

 دئاعلاو فطعلا واوب هلبق امب هلصو 4 ٍِءاَسِيَلآ ىف # :هلوق وهو هدعب امب لصتا امل لوألا 1١1777[. : ءاسنلا] 4 ٌمكحيِتْفِ دقي هللا لق َكَنوُمفَحَسَي © «[ ١117 : ءاسنلا]

 :يعدتسي كلذ نأل 4 َكتوُتفَحَسَي  :هلوقب لصتم ةيآلا يف سيلو «نيتفتسملا ريمض وهو و 1 ا ف هدعب امع لصفنا امل يناثلاو ءاًعيمج
 .عئاقولا نم مهل ادب اميف نوكي نأ لمتحيو «4 ةأنلكلا ىف ) نوكي نأ لمتحي فوذحم كنوتفتسيب لصتي يذلاو «ةلالكلا يف :يأ 4 مُكصيِتْمهَمأ ٍل»

 ماعنألا نأ حضو اذإو «منغلاو رقبلاو لبإلا نم ىشاوملا :ماعنألا .[1 ٠ : جحلا] 4 كذا كا تاجا » ١[« : ةدئاملا] 4 ِنَعتَْلا ٌةَسِيِب كَل تلجأ ]١[»
 َرُكَمْداَم ريل ُدَيَص ْكِكلَع مرو » : :ىلاعت لاق هلمع ىف ماد ام جاحلا ىلع مرحم صلال دلإ كالي الاانا دحاالل هاك نأ مولا كف :ةينامثلا جاوزألا يه

 0006 جحلا] 4 ٍقيِضعْلا تيب 3و روفر فكشف 2 م هلوق ىف جاحلا هب رمأ امب ةطانم جحلا ةروس ةيآ تناك املو 14: ةدئاملا] مرح

 ل جحلا] 4 ءِهِيَر دنع هل ٌريحَوهَف هللا تمرح م آمي نمو َكِلَذ © : :ىلاعت هلوق ىف ةيناميإلا رئاعشلاو تامرحلا كلت ميظعتب رمألاو
 تل : :ىلاعت هلوق نم ةدئاملا ةيآ يف درو ام عضوملا اذه مئاليل نكي مو ؛4 ْمُكحِنَبَم كامل ْمكَأْلا مل تلِحأَو ىلاعت لاقف همارحإ لاح مرحملل
 هجوو "يشحولا رقبو ءابظلا" :هيريسفت دحأ يف يرشخمزلا لاقو «' ااهيشحو ماعنألا ةميمب" ىبطرقلا لاق «يشحولا ماعنألا ةميهبب دارملا نأل 4 ونََلاْلا ةَسِيِب ل
 تالوكأملا نم تامرحملا ءافيتساو ديصلا ليصافتو مميتلاو ءوضولا ةيآك ماكحألا نم تاممتم تنمضت دقو «لزن ام رخآ نم ةدئاملا ةيآ نأ «ةدئاملا ةيآ يف اهعوقو

 اذه بسانف 4 نيد ْمَكَسِإلا كل ُتدِضَرَو تمعن لَ ُتنمأو حسد ل تلم ميلا : :درو اهيفو ةخوسنم ريغ ةمكحمو ةريثك ةروسلا هذه ماكحأو ؛تابورشملاو
 تمرح : ل و و لعمل هركذت اذ «مامئ بأول اقاحلإ ماقتل ةمس ةيسرك

 هللاو ءيشحولا يف رثكت ضراوعلا هذه نأل .4 بنل َلَع َحبْد اَمَوَد اَماَّلِإْممَسللكَأ [َمَو هَحيَِتلاَو هيِدرتمْلاو هدوكوملاو ةَقيَحْسمْلاَو إف :هلوقب عبتأ مث 24 مّدلَأو هَل كيل
 ةيآ .[4 : رشحلا 274 : حتفلا] 4 اًنوْضِرَو هنأ َنّم الَضَف نوبي ١ عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [؟ : ةدئاملا] 4 اًنوصرَو مير نم الصف َنوُعَنْبَي 9» ]١[ .ملعأ

 هلوقب اهب دصق نم باطخ حاتتفا اًضيأ سينأتلا نمو «ةثالثلا يناعملا هذه 4 اًناوَضِرَو َمِهَيَ # : هلوق زرحأ دقو ,فاطلتساو بيرقتو سينأت ىلع ةينبم ةدئاملا

 - ءام ةفص ىلع اهعاقيإب مظعت مث ةدحاو نوكت دق ةيصعملاو .ناوضرلاو لضفلا ءاغتبا نم مارحلا تيبلا هب فصو ام هيوقيو همكحي مث« «4 تي اه اًهّيأتَي » :ىلاعت

 درو دقو «ليزنتلاو ةمكحلاو رونلا ظافلأ عم هتاقتشمب نآرقلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ * ارو ل! آَنلَْأَو محير ني نهرب مك مءاج دهؤم [ 10 :]

 (ةنمكحلا)فقوركت اكلات .لجو زع هللا باتك يف ةرم (71) (رونلا) ظفل رركت :اًيناث .لجو زع هللا باتك يف ةرم (14) (نآرقلا) ظفل درو :اًلوأ :ةرم (58) لك
 يف ملحد -و دن اوهَصتعأو للاي أوُنَماَء تريلا اًمأَك 17[2] .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (ليزنتلا) ركذ رركت :اًعبار .لجو زع هللا باتك يف ةرم (0 1١(

 ىواجي اذإ .ةرم (0) اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو ءاهتافدارتمو اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ 6# اًميِقَسَسُم اطرح هل ! ٌمِِدْبَيَو ِلْضَفَو ُهْنِم همت
 .لجو زع هللا باتك يف ةرم (40) درو لكو (اهتاقتشمب طارصلا) ةظفل دورو تارم ددع عم (اهتافدارمو اهتاقتشمب ثعبلا) ةظفل دورو تارم ددع

 ددع .فقوملا يف ةفّرَع موي تلزن اهنإف 01” : ةدئاملا] 4 ْمُكنيِدْمُكلْتاَمَكأ ميل )» ةدحاو ةيآ ىوس عامجإلاب ةّيِنَدَم يهو ؛حتفلا ةروس دعب تلزن : :ةدئاملا ةروس لوزن.

 1 تايمساو ةدئالا روس ءابسأ «افوح نرتدارا ةةالئر ةلاعتر ءاملآ دع دكا افررحو :ةدئاملا ةروس فورح ددع .عبرأو ةئاناثو نافلأ :ةدئاملا ةروس تاملك

 مهني اَلَوَل © :هلوقو ء[4 5 : ةدئاملا] 4 ٌراَبَحألآَو َنوُيِبرلآَو 9 : :هلوق يف مهركذ ىلع اهلتشال ؛رابحألا ٌةروسو «ءامّسلا نم ةدئاملا لوزن ةّصِق ىلع اهل رتشال «ةدئاملا
 و - ركذو ؛مئاهبلا نم ىلاعت هللا هّلحأ ام نايبو دوهعلا ٍءافوب ٌرمألا :اهيلع ةلمتشملا ةروّسلا دصاقم ةلمجو :ةدئاملا ةروس عيضاوم .[”7”:ةدئاملا] 4رابَح لاو نونا

 . روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىئس حلاءامسألا يربطلا ريسفت



 هرمأو .هدودح ملاعم : هلأ َريِدَعَسم - 1 .مكل لحي الف 412 تتناول سس رلا ديص نم (مكبلع

 .اولضت الأ :ىنعمب 4 ايتن (794 ص عجار) .دلولاو دلاولا ادع ام :« الكل ا# - 6 ١ : 0 ١175

 7-5 "عار ككل 57
 كيال ةدوش ١ ف صرخ نووي 5 4

 2 0 اهثريؤشو كرام فضا ٌتخ 0
 امك ؛هب هتلصو هريغب ءيشلا دقع دقع :(دقعلا» لصأو .مكبر اهومدهاع يتلا دوهعلاب 4 ٍدوُفَمْلا اوُهوأ# ا 8 2 ل َ 01 8

 6 و 4 ردو ا ىنع ٠ 5 .لبكاب لك 0 طش اولا ا ا ا 6 اكتلا دقع فلخلاو ةكرشلا نيميلا ا هب للا فل ل طلسم ا سر م

 00 |: :ليقو 0 4 2 0 دق

 ثيلخ كلا

 اَلَو# لاتقلا هيف مرحت تناك ؛(رضم» نأل ؛بجر وه :ليق :4 َماَرََر بتل الَو# .هضئارفو هيهنو |: - 0-0 2 0
 هب غلبي نأ ىلإ اودهأ ام نيو مهني اولوحت ال :لوق ؛ةرقيو اشو رعب نم اهل لإ يدهأ ام :4 ا 2 ًروفشلا اقامتي ميا ١
 0 و .تادلقملا ريغ :«يدمهلا»و ءاهنم تادلقملا ايادهلا يه :ليق : َديِتلَمْلا الو .مرحلا نم هلحم 28[ يَ 00 ٍديَّصلا َلحرع َْعَلَتب امال 9 270001 0 يم يم 2 أ 00 امال 2 م

 كلا ل كل | مهابقإ يف جحلا اودارأ اذإ اى 1 ع سب و 2 ا '

 ضربعي مل برعلا رئ ار هاشلا ناك نفل شل و فرعا اهتم داع ادرك تلا نع عونا تيب ديما الو دما الو مارح اريشلا الو
 :لجو زع هلوق ةيآلا هذه 4# َماَرَخَرَمَّشلا# خسن :ليقو .نيدصاق نيدماع :# َنيَمآَ" .ءوسب مهل 7 سا ا

 م ع ل وقو [9 :ةبوتلا] 4 هود ُتيَح َنكرْفملا اولثقات»# 7 00 7
 عنام الو يت اه ل 0 :4 الضم نوبلطي :4 َنوُدتبي .ةبآلا 8 :ةبوتلا ]4 ءاركبل اًركلا 3 ٍدِجسَمْلأ ريكس رعت راد د

 :مكتلمحي ال :4 كتم يكول متتش ن | :«ًاوداَمأَتل مكمارحإ نم : :4 مَعَ .نيرمألا نيب عمجلا نم 4 ا
 نآل ةبيدحلا ماع .«راليجتملاو نع مكاإ حدس :# َُكوُدَص نأ# ةوادعو ضغب كافل 0 ٍراَقِعِلاَدي 1 : ١

 .حلاصلا لمعلا :4 َرأَأ لَ متهركو متببحأ اميف هتعاط اومزلاف هللا مكرمأ ام اوز زواجتت 74مم ما ا ا ل ل 0 ّ
 ؛ملسأو هعيابف لَم ينلا ىلع لخد مث هعابف اماعط لمحي هل ريع يف ةئيدملا يركبلا دنه نب مطخلا مدق :لاق ةمركع نع ريرج نبا جرخأ 4 أ َرَعَس اوُلياَل> :ىلاعت هلوق 3
 ؛ةكم ديري ةدعقلا يذ يف ماعطلا لمحي هل ريع يف جرخو ءمالسإلا نع دترا ةماميلا مدق املف ءرداغ افقب ىلوو رجاف هجوب يلع لخد دقل :هدنع نمل لاف هيلإ رظن اجراخ ىلو املف

 جرخأو «موقلا ىهتناف «ةيآلا 4 أ َريِثعَس اوّل ال ايم اء َنيِذَلأ امتي )> هللا لزنأف «هريع يف هوعطتقيل راصنألاو نيرجاهملا نم را هيل حورتتلل ون لإ هيلا تاحصأ +: طيش اعل

 د ل ل وا م :لاق ملسأ نب , ديز نع «متاح يبأ نبا ج -رخأ .ةيآلا « مك مكَتَمرَحاَلَو » :ىلاعت هلوق .هوحن يدسلا نع

 .ةيآلا « َمكَتَمِرْحي ٍرْجن اَلَو ) هللا لزنأف ءانباحصأ اودص امك ءالؤه دصن ِةِكَي ينلا باحصأ لاقف «ةرمعلا نوديري قرشملا لهأ نم نيكرشملا نم سانأ مهب رمف ؛مهيلع كلذ دتشا

 داحلإلاو ؛مارحلا تيبلا يف داحلإلا نم عرشلا مظع ام كلذكو .هتمرحل ةدايز راجلا ةليلحب هعوقو نكلو ؛ةريبك هلك انزلاو ءراجلا ةليلحب انزلا يف درو ام لمأتو -

 منه ُباَذع َمِهيَر اويكو ١ لاكن لردك 7 اكلحلاو كفطلتلا من ال كي ةفامإلا هذه درت لف تلق نإف .ةدايز مارحلا تيبلا يف هعوقو يف نكلو ءرفك هلك

 يعدتسمي ام ىلإ ةيعاد يه الو «كلذ ىلع تينب الو ءبكترم فيوخت اهيف رجني ملف حتفلا ةيآ ام :باوجلاف ؟رثكي امم اذه لاثمأ ىلإ ءا 7 : كلملا] 4 َريِصَمْل ٌريِصَمْلا نيو

 مهحدم ىلعالإ ةيآلا نبت ملف .صاصتخالاو ةيزملا لهأ مهو ءاًرطخ مهلجأو اًردق ةمألا مظعأ حتفلا ةيآ يف نيروكذملا نأ عم اذهو «ةدئاملا ةيآ يف امك سينأتلا

 ةيآ تدرو كلذ ىلعو «ةراشبلا دروم هذه تدرو لب «ةدئاملا ةيآ يف امك اهب بطوخ نم سينأت ىلإ وعدي فيوخت اهيف رجني لو ؛مهريغ اهكردي ال يتلا مهتي :يزم نايبو

 ةورشتو ني ريل يدش ملز :است لاف «لاوحألا كدت يفلاخم ركذب ليضفت دورو الو فيوخت الو يه اهللختي لو «حدملاو ءاا نم رشحلا

 سكع نإو «درو ام ىلع يآلا هذه نم لك دورو يف هجولا حضو دقف ؛[4 : رشحلا] 4 َتَوفِدَصلَآ مه م كيك فلوس هللا ترتب نوط رز هلا ارو

 ٍوَوَق ُناَكَس ْمكَسَمِرَجَي لَو » ١[« : ةدئاملا] 4 ْأوُدَسَحَن نأ اَرَخْا ٍدِجَسَمْلا ِنَع َْمُكوَّدَص نأ مو ُناَتََس متم الو[ ليتم لع كفا دل تاكا
 يف اًدوجوم "ىلع" فرحلا ناك اذإ :باوجلا ؟ةيناثلا يف ركذو ىلوألا ةيآلا يف "ىلع" فرحلا فذح اذامل .[4 : ةدئاملا] 4 َوَقَّتِلِل ٌبَرَقَأ وه ْأوُلِدَع 316

 رك را لر رتع ليم ين نتا يهمل هدر نرسل يبت ال لك صل
 ىلإ ةمكحم يهو «ةماع يهف ةيناثلا ةيآلا امأ ءمارحلا دجسملا نع نيملسملا اودص امدنع اًشيرق صخت يهو تهتناو تلصح ةدحاو ةثداح يف تلزن ىلوألا ةيآلاو
 يف "ىلع" فرحلا فذح ىضتقا اذل ءلدعلا مدع وهو ءملظلا وه ناودعلا نأل د ىلوألا ةيآلا نإ مث .نيدلا موي ىلإ لدعلاب رمألا يهو «ةمايقلا موي

 .ئىرف نيعضوملا يف # ٌناَنَسو :ىلاعت هلوق * د ِنَع ٌمُكوُدص نأ موه ُناَككَس تمرح ال92[ .ةيناثلا يف هركذو لوألا

 :ىنعمب ناضغبك ةفص نكاسلا :ليقو «حوتفملا نم ففخم نكاسلاو .هضغب يف غلاب هأئش ردصم دحاو ىنعمب ناتءارقلاو ءاهحتفو نونلا ناكسإب (نآتش - نآئش)

 ال" ىنعم نأل "ءادتعالا مكنبسكي الف لبقتسي اميف دص عقو نإ" ريدقتلاو «ةيطرش اهنأ ىلع ةزمهلا رسكب (نإ) :ئرق # َمُكوَُّدَص نآ# :ىلاعت هلوق .موق ضيغب

 ضغب مكنبسكي ال :ريدقتلا ءلوأ لوعفم ميملاو فاكلاو «مكنمرجيل ٍناث لوعفم "اودتعت نأ"و هلجأ نم لوعفم ةزمهلا حتفب (نأ) :ئرقو .مكنبسكي "مكنمرجي

 .ةكم لوخد مهوعنمو مارحلا تيبلا نع نيملسملاو ملسو هيلع هللا لص يبنلا اودص نيكرشملا نأ كلذو «ءادتعالا مارحلا دجسملا نع مكودص نأ لجأ نم موق

 .لبقتسي امل روسكملاو ءىضم امل حوتفملا نأل ؛ةحوتفم "نأ" نوكت نأ بجي اذه ىلعف «ةيآلا هذه هللا لزنأف
 يأ- قرم )١0( ميركلا نآرقلا يف (ًرهشو رهشلا) ظفل رركت :يددع زاجعإ  َدهكمْلا الو ىذا لَو مرت كوه ريتعسراولخ ال وتمأ 2 يذلا اك ق1[

 (917) (هن هتاقتشمو دوجسلاو دجاسملا) ظفل دور امك «نآرقلا يف ةرم (47) (هن هتاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ # ِراَرَحْلا دِحَسَسْلا "13 .-ةنسلا روهش ددعب

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (45) لك درو دقو «(هن ءاقتكب دوحسلا وك اسما رك ار اكد يبل ةاقتشمب نيدلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو . اًضيأ ةرم

 موس ميكي م د هيف د طل مل و دورا انف

 ىلاعت هللا سبحو «ةقلامعلا عم ليئارسإ ينب ةّصقو ؛ىراصنلا تالاقم نم تاركذملا ركذو «هيلع لزنأ نمو «نآرقلا باتكلا لهأ ةنايخو تانيبلاو ءتاداهشلا مكحو

 بمييسو سس نيييسدل تسييس يبد

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا



 1 ممم موكفرا 3ك 964 حابأ ام ءاهيشحوو اهيلهأ .هريطو ربلا باود نم ةلئاس سفن لك يهو :* ةنِبِمْلَأ كتلَع تم رح 7 5 © هكا 6 00 حا ا :١ 4 022 76 #١ | ع 4 2-6 0 2-1 .٠
 اوي9| ني ص حس تام 0 يد حامسوع 65 074

 5: هارت ]علاق يولا ا < 4 حوفسم ريغ هنم ناك ام نود .حوفسملا مدلا وه :4 مَدلاَوا ةيكذت ريغب حورلا اهتقراف .هلكأ هللا

 0 لم امو ةحيطتلاو ةيدرتملاو ةةوقوملاو ةقزيحتملاو وهب 8 :4 ريزنخلا ملو# يراجلا وهو .حفسنم ريغ قورعلاو محللا ف هنم ناك امو «.لاحطلاو دبكلاك
3 1 

 6-2 ل َلعحيذاَمَوم امال عبس 3 هللا مسا ريغ ىلع ناثوألل جناب ناك امم .« هارت حد" : * َّلهأ امو مارح هعيمجو ءهيربو هيلهأ ل ا سو -_ 0 : اق

 56 ا ل لا 7 ا كا رست تيريضت يلا" هةر تدر د
 د ا اق امون وحمام م ةرقبلا وأ هاشلا حطنت نأ كلذو .ةحوطنملا :4 حيل تومنتف رئب يف وأ ؛وْلَع نِم 4 ُةْيدرملاَدل

 ' فر مشن دملسو 0 د الإ :4 كَم امال .هب داطصي ام ملعملا ريغ دئاصلا : :«عبسلا :ليقو .هتاكذ كردت ملو ,ذفنأف ذخأ هيو مسس و 000022000002700 َ ل 2 2 2 ادب 0 65 كرش كل ل لا 1
 رولز ديو ينص ساوم او 200 5 0 :

 ظ د اا ا و ع ع ا :هنع هللا يضر يلع لاق .اروهط هللا هلعج يذلا حبذلاب هوّترهط ام

 0 رْشكعَمو ثيل را ليهم كلوت + .ةيكذت نود هركذ مدقت ام لك نولكأي نوكرشملا ناكو .اهتاكذ تكردأ دقف ءاهبنذ تكرح وأ ءاهنيعب
 7 ىكسمأ ام اوكف دنا 61 انَن ومع نلكُم حراَوجاَنَي 2 هتك اكو ناكل يهو : :بصنلا ىلع حبذ ام أضيأ مكيلع مّرْخو : : ينعي : >0 يو 0 سر 00 هس 2 روم هس سد 6 ل اولا م حر اح ل سا

 . باسل يرسلون و مكَتِلَع - مكبيصم وهو مكل مِسْق ام ملع اوبلطت :«اومِسْقَكَسَت نو اهيلع حبذيو عمجت ةراجح 1-8

 | لحبك يله تيل 0 نإف ؛«يبر رمأ» :اهضعب ىلعو ؛يبر ىهنا :بوتكم اهضعب ىلع ناك حادق يهو :# لا انا
 2 نعم هيو 22 )ا 071 2 جح موي (ءةفرع موي ناك : ًاورَمَك َنيِذَلَأ سي ميل هللا ةعاط نع جورخ اهلك ةروكذملا روم ا ” اذكسقلاو بتيزي دكستنلال ل تاسل 0 ١| : 0 00 2 2 هذه :4 ٌقَسِف كلذ .افقو 'يهنلا» هل جرخ نإو ؛ىضم (رمألا» هل حرخو ,ةراجتو رفسب مه

 5 يول وجأ ٌنهومتدت هاك ني بتكلأ ا نوأ ني ع 5 قف عوجلا ه هرطضا :# رطصَأ ٍنَمَف## مالسإلا يف برعلا لوخد دعب عادولا ةجح هي هللا لوسر

 0 رفكينَمَولاَدحأ عمال حطم َننعحخ 5 .ليملا ::فنجلا» هلصأو «-انهاه- دمعتم :# ٍِفِناَجَتَم َريَع# هميرحت ركذ ام لكأ ىلإ ةعاجم :# ٍةَصبْح

 2 هيك نوزجآلا نفت ةامس جنتك يالا ١ هدم مَّلُع ام لك :ينعي ريطلاو مئاهبلا عابس نم ءبساوكلا :4 جراولام لالحلا :4 ثيل - 4
 2 000 0 ند ىلا ا اذه يفو ءاهريغو بالكلا نم : ليق :# َنِيلكُمأل لالح هلكأف .هبحاص ىلع كسمأو ملعتف ديصلا

 00 داطصألا نأآل ؛هلثم حراوجلا رئاس ملعم ناك نإو بالكلا ملعم صخو .دايطصالا ةيفيكل بالكلا مّلعم :تلاكلإإو .ريثك فالتخا

 يأ «حراوجلا تيل ؟اذإ للكفر ل .لكأي الف اهكسمي نأ وهو ؛مكيلع حراوجلا هذه تكسمأ : © مكي نكسمأ آم اولكق#
 4 همك مآ أو كاو» .ريثك اذه يف فالتخالاو .تلكأ نإو « «كلياع تكسما| اه لكل ىكنم رثق لو تباجأف اهتوعدو تلتف هيلع اهتلسرأو ديصلاب اهتيرغأ

 رئارحلا #0 توما نم تَكصَحْلاول .ىراصنلاو دوهيلا حئابذ 6 كل ترا كلا -4 .جرح الف تيسن نإو اهّللا مسب» :لقفا حراوجلا تلسرأ اذإ :لبق
 نيرسم ىنعي «ن كاتح َىِذِحَتُم 0 كيد َنيِنِصَححأ نهروهم :# ْنْهَر وجأ# .نهومتيطع :# نه ! مكِلبق نم اودوا نيم 9 دلخ : ناَدَحَأ ل 0 26 هو تا
 يف هدنم نبا جرخأ كلاب ةكيملا ق2 تع َمَرُح )> :ىلاعت هلوق [7"] .هلدع لطب ها امو ِدَبِللَع دمحم :« نكيإلاب» دحجي :4 فكي نمو#* انزلل
 ميرحت لزنأف هتنجم كتياهيفاودق تحت .دقوإ ناو هك شان 1 1 :لاق نابح هدج نع هيبأ نع رجبأ نب نابح نب ةلبج نب هللا دبع قيرط نم «ةباحصلا باتك

 هلك ينلا ىلإ ليربج ءاج :لاق عفار يبأ نع مهريغو «يقهيبلاو ؛مكاحلاو «يناربطلا ىور .ةيآلا هَ لِ ا ام َكنوُنَحَسَي ]» :ىلاعت هلوق [4] .ردقلا تافكأف ةتيملا
 نحب ىفاااذإف: اور ظنق»«بلك الاون ةروص هيفءاتيز لح دنا ال انكلوأ لجأ :لاق .«كل اًنذأ دق :لاقف «بابلاب مئاق وهو هيلإ جرخف «هءادر ذخأف ءآطبأف هل نذأف هيلع نذأتساف

 دام َكَنوُلَسسي ) :تلزنف ؟اهلتقب ترمأ يتلا ةمألا هذه نم انل لحي اذام هللا لوسر اي :اولاقف «سانلا هاتأف «هتلتق الإ ةنيدملاب اًبلك عدت ال :عفار ابأ رمأف ءورج مهتويب

 حاكن يف ءاسنلا ةيآ .[5 : ةدكاملا] * 0 1طلا] 4 قاَدجم لو ينعْفتسم رح بتصحم»[5] .ةيآلا ( مل لِي
 فا ال ا دمتم سياتل ماسفلا نك احل 7 رح كتر رت ل راو ناطحات ا ني حل تا عريس ردك ناو اعلا

 “ا ءاسنلا]# هلأ َنِ ل هوجو اوم ل [ 1[ امهيف بولطم هنأل ؛امهنيب ةيوست ملأ 0 ناصحإركذف «ناصحاإلاب ءاسنلا ركذ مدقت

 ةببآو ءنابيبلاو تابثإلا بسانف مميتلاو ءوضولا ماكحأ عيمج تركذ اهنأل ؛ 4 هنم»# ةدئاملا ةيآ يف داز . 01 :ةناكلا] 4 هلم ف ٍديأَو كح ِه وجوب أوحسم 20

 هيوم ردا ةككتمْلاو - هب ,.هّللأ ريل له آَمَو ريح مَكِو ُمَدلَأَو ةميملا ُمكَيلَع َتَم ا حل ا ءمميتلاو مر ماكحأ ضعب تركذ احلا

 داتا ه0 اةسج راتبا ئاقدب ةقيقدلا ١ تانثاكلا ملع ينأ .ةنيهلا جير 1010 د

 : يرخلا تلا لد دب قالو كولا ورغتو هلام ةعرسب دئوتت ا رجا دب نم وأ نيكسلا نس يارا بلح تطقم اذ مدا نأ ملعلا فشتكا

 ريزنخلا محل نإ لب «ةراضلا تايليفطلاو تاسوريفلا عاونأ ثبخأو ءايرتكبلا عاونأ ثبخأو «ةقيقدلا تانئاكلا عاونأ ثبخأل عدوتسم ريزنخلا محل نأ ملعلا فشتكا
 نأ ملعلا فشتكا : :ةقنخنملا ميرحت ا لا لمار ا لوح | كاسل يي اوم داشلإلا حكم كعب انج رات ههكرتريسفل

 داك جة اقم وب ا ياا دا اا رعبولاو ٠ نل) اييضف اعدرتتسالل اوبعتلا لقجي نأ نومي نخل فاقت ءيطبلا ةفقوملا

 ءاهلك ناويحلا مسج - ءازجأ لخدتف ءاّيح لازي ال وهو «يحلا نئاكلا قورع يف اهيلع ىذغتتل ةدوجوملا ءامدلا دجتو «مسجلا ٌميث ئارجلا وزغتف .فعضت ميثارجلا

 طلتختو ءءامدلاب طلتختو مطحتت قورعلا لعجي ناويحلل ديدشلا برضلا نأ ملعلا فشتكا :ةذوقوملا ميرحت . هلكآ ىلع ريبكلا رطخلل اًردصم نوكي كلذبو
 عم مدلا عم محللا طالتسخاو ميطحت نم تأشن مومس نع ةرابع يهو ءبرضلا ةجيتن مروتلا اذه ببست يتلا يه ىه «ةماس داوم وأ ةدام زرفي اذهو «محللاب

 دور: نوت «يحلا نئاكلا مسج يف ةدوجوملا ءامدلا نأ امك «ميثارجلل هتمواقم ةعانملا زاهج دقفُي برضلاب نئاكلا تومو «ةفورعم يمس داوم هذهو . ايالخلا

 ؛ٌعّبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملا يف ثدحي ءيشلا سفن كلذك : عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملا ميرحت .. .كلذل ةبصخ ةئيب حبصُيو «ةيناث ةرم هوزغتف ؛هومنل ةبصخ

 - َمدلا نأ ثيدحلا ملعلا فشتكا # كد اَم اَلِإ 9 :ىازق ةانكتشا“ ميثارجلل اًبصخ اًعدوتسم لثمت نئاكلا مسج يف ٌةدوجوملا ٌءامدلاو ءوزغت ميئارجلاو ءءطبب ثومت

 هلوسرو هللا ةيالو تابثإو «داهجلا لضفو ََدَرلا لهأ ىلع ْدّرلاو ءىراصّتلاو دوهيلا ةالاوم نع يِهّنلاو ءاهريغو تاحارلا يف صاصقتلا نايبو ؛مهنيب مكحلا نايبو -

 - نم اومدق نيذَّلا باتكلا لهأ حدمو «نيملسملل نين نيتفئاطلا ةوادع لامك نايبو «مهداقتعا دسافب ىراصتلا ٌمذو «مهلاوقأ حئابق يف دوهيلا ٌمذو «نينمؤملل

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ 0 ىلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 رايات تن وأ مون نم ءرهط ريغ ىلع :4 ِةوَلَصلَأ َلِإ متم ف ان اوما يذلا اهيآَي9 - 1
 هنقذ عطقنم ىلإ [ًاردجفم هسأر رعش صاصق نم «ناسنإلا ةرشب نم رهظ ام :(هجولا) 4 2 6-0 0 اناا 6

 يل د ديه ةحالاي 2 ١ د9 ناد هنا دانت ليكي قلا
 قفارملا عم :ليق :4 ِتفاَرَمْلَ إل .فالتسخا هيفو ءاهليلختب ليلدلا درو دقو ؛هجولا لسغ 3 2 بنج رك 11 كي 0

 هيفو .4 كسور اوختنأو»ب لصتم ريو :4 ُْجَيِداَط ىلع فوطعم :4 عكحكبئأَدط 3| ب رمس لعزأ تسر تكد ١
 تبباث وهف نيفحلا ىلع مسا امآ«ةريثكلا ةحيحصلا تيداحالاب لج رألا لع 211139 قالا ا 1 2 1 سنا

 منام ريشة لاك: انور يكتدور ضعت هادا ط2 جك اة ل د و 000 7
 1 »ب نغم ل حو

 ْنّم# .هريسفت مدقت دقو ,ةجاحلا ءاضق نم :4 ٍطِيَمْلاَنَيال .سارلا ضعب حسم يفكي هنأ ىلع لإ 0 أَو يوم
 امك ءاياطخلا نمو «تاساجنلاو ثادحألا نم لسغلاو ءوضولاب :© هكَرْيطِنا# قيض نم :4 جرح 9 مُكَرهطيِل ديرب نك رعَرَح ني مكمل ]
 هححصو .دمحأ هجرخأ «ةلفان ةالصلا ريصت مث .هلبق ام رفكي ءوضولا نإ» :355 ينلا نع يور 7 0 مُكحَلَحل قع ُهَنَمَعن هنمَيمِلَو 0
5 0 | 

 أضوت لَك هللا لوسر تيأر ينإ الأ :لاق مث ءأضوت هنأ هنع هللا يضر نامثع نع يورو .طوؤانرألا 3 اعوللا ةمعي ورك اوأل
 + دري ةمربز و نو يمس 5
 هيشمو هن الص ل ا نم كتي اسس نان : هسة

 ء ما
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 بلع عنا ينال قادم لقد يق تاب ايما تيا | للك هللا لوسر . ا م ع ماع عرب د كاع 2 9 1 5
 و 27 ريب <22 ى 0 ١ رم 2 022 0 د عا دبعش 2

 .4[تهن اوْلاَك برب تسل مييسْفنَأ لع هم َدَشأو# .مالسلا هيلع  مدآ بلص نم مهجرخأ نيح هدابع 6 ع 26 اي 000 2 5 4

 ميدو كي ىور .ةيآلا « ِة دراما لإ رك آ5] ا وكماه رذلا 55 :ىلاعت هلوق [1] .ضغب ا اونماءنيذلا هللا لعو 5 5 1 4 0125> مكتلمج ال :4 كسير ديار لدسلاب :4 ليست :نيمئاق :4 تيِمّرَتط ١- وهمه تسل جموس 1

 نحمنو ءاديبلاب يل ةدالق تطقس :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع «مساقلا نب نمحر لا دبع نع .ثراحلا نب ورمع 441 ( ميِظَحَرَجَلَو هر ردن بكلام 2
 ةزكل ينزكلف ركب وبأ لبقأو ءاًدقار يرجح يف هسأر ىنثف «لزنو ِةَِي هللا لوسر خانأف «ةنيدملا نولخاد اد ل ل ل ا مالا
 لِ مُشمُف ادِإاَوْنَماَح تيل اميأتي) تلزنف ءدجوي ملف ءاملا سمتلاف .حبصلا ترضحو ظقيتسا ٍةلَك ىنلا نإ م هدرا لاا تح :لاقو «ةديدش

 َمُكحَلَل َحْيلَع هَتَمَعي ََْبِلَو»[1] .ركب يبأ لآ اي مكيف سانلل هللا كراب دقل :ريضح نب ديسأ لاقف « توفت َمُكَحَلَمَل » :هلوق ىلإ « َةْرَلَصلَأ
 مهتالصل ةراهطلا نم مهيلع بجي امب نينمؤملل باطخ ةدئاملا ةيآ .[١:لحنلا] 4 كومنت مُكَلَعل مكي ُهَمَمَق ري َكَِدَكو «[7 :ةدئاملا] 4 توُرُكفت
 4 توُركش وكل »: هيك سس ل ا ل ا ا مهل ميلعتو

 للخت دقو اب اًرفكو ييذكت ةعاسلا يف نيترملا نم مهم ناك نمو شيرق رافكل باطخ انأاهلاح بلاغو ءاهرخآ نم تايآ الإ ةيكم اهلك ةروسلا نإف لحنلاةآ
 ءهتمعد ع مس َكِلَدَك 01 ا كدا ايروكا وك كل 1 را 0

 بيده هو :

 ادي مهلة اأو >1: .ةيكم ةروسلاو ءبسانت حضوأ 0 ه1 ردا نال حل ىذالا قتال ويذ ل ةراكشا : يأ 4 تروُملَس مكْلَعَل كحَيلَع
 نبا نعو .لمعلا ىلع يناثلاو هرودّصلا تاذ يهو ةينلا ىلع عقو لوألا عضوملا 11 تالا 4 كراس اه راح هنا كنا وفك اوت 10 : ةكتاملاال 4 رود

 ءاكيش هلل كبوت اوك اوتما 2 ترتل ناك ف 1 116 - اكل ]210 ا طفلي نيو اوكا 1 لأ امي # » [8] .دوهيلا ف تلزن ةيناثلا نأ ريثك

 لاح حالصإو «لام ىلع حلصلاو مكمل ود ضرك لاح رلا زوشتك ظطسفلاب و لدحْلاَب رمألا لع ةنم ءاسدلا هلا ةلصتملا تايالا 10: هلئاملا] < ظطسفلاب

 تلاوتو ١74[ : ءاسنلا] 4 َْمُثِضَرَح ْوَلَو ِكَسَنِل َنيبأول ٍدَمَت نأ أوُعيِطَتْسَش نلَو !» :لوقيو ١71[« : ءاسنلا] 4 ٍطَسِقْلَِب دم أوُموُفَت تاو :ىلاعت لوقي ءنيجوزلا

 ةروسلا لوي امك ىيتاؤكلاو دووعلاب ءافولاب قلغتت ءاكحا عت ات اجتف هلق هن اع ركل اما تل ان لااا وو كاع اور كانو علا اع ع يا

 مهيلع همعن ركذتب هدابع رمأ نأ ىلإ ؛.[:ةدئاملا] © َدْوَلََصلَأ لإ معمق ناو كلا تك اال ا 3 1١ : ةدئاملا] 4 ٍدوَقُعَلاِب أوُفَوَأ 9

 أاولمتحو أونما< َنبِدَلَأ هَل َدَعَو 51] .4 هلل مرو أوثوك ): ميدقت تس انف ا ةدئاملا] 4 مُكَتَناَو ىِذَلَأ هّمدَكيِمَو حككَع هلأ َةَمَعِن اوركْدأَو  :لاقعف
 ربع ةماع ةلتاملا ك1 1 7 حتفلا] 4 اًميِظَع ارح أو ٌةَرْفْعَم مهنِم ِتاَحِلَّصلأ اوُلِمَعو أنما نذل هلأ دعو :[9 : ةدئاملا] 4 ةيِظَع ل َرْفْغَم مل تدحيتَصلا

 كام دعب مهيلعاًنواليصفتو ايست 4 م :لاق «ذوفانم هبحص نم ةلج نم ذاكو ل يبلا باحصأب ةصاخ عفا يآو ؛مهابعأب موقب ةصوصخم

 نيني ضان نيا نير طع تريزا ال ل ل :افص ليمج نم
 اق مودي 2917 :ةدئاملا]4 ُهْنَي كدر ََح هوجو أوُحَسَماَداَبيِط اًديِص ومس + [5 :ةدئاملا] #4“ أ وُمَسِيَتَف آم أوذحي مله كاسي مُسَمل وأ نال
 رسال بح قدم اجد تدق تانكلا نع لك ١ :باوجلا ؟"حُسَملاو سمللاو سما" :نيب قرفلا ام .['“ :ةلداجملا] 4( آَسآَمَتيِنَأ لَ نوبت

 د باسل عقال فاك وح يمص نر يلا وسلاو وتملك يحل + ا .سملا يف اهتفخو سمللا يف ةقصالملا ةدش وه سملاو سمللا نيب قرفلا -؟

 :ىلاعت هلوق # نب نييمكلا ِنيَبَمَكْلا َلِإ مكمن سوءرب أاوحسمأو 99 [ 1] .ساملا مسجلا وأ سماللا مسجلا نوكس عم نانوكيف سملاو سمللا امأ عجيرسملا مسجلا

 ءاَّظفل مكس وؤر ىلع اًمطع ضفخلاب (مكلجرأو) :ئىرقو .لسغلا اهمكح نإف مكيديأو مكهوجو ىلع اًفطع ماللا بصنب (مكلجرأو) :ىرق # َمْكِحَلَجْراَو»
 «اًريثك ءاملا بصل ةنظم اهنأل ؛ءاملا يف فارسإلا مدع ىلع هيبنتللو ءفخلا سبل وهو .لاوحألا ضعب ىلع حسملا لمحب وأ لسغلا بوجوب خسن مث «ىنعمو

 اهل تأضوت :يأ «ةالصلل تحسمت :لوقتف «؛كلذب لوقتف ام اًريثك برعلا نآل ؛لسغلا هب دارأو حسملا قلطأ هنإ :ليقو .كلذ ىلع اًهيبنت حوسمملا ىلع تفطعف

 دجت الف «نئاكلا مسج نم ءامدلا جارخإ يه ةيكذتلاف ,يحلا نئاكلا مسج يف ميئارجلا راشتنا يف ٌريبك ٌرود هل - .راوجلا ىلع ضفخ وأ «لسغلا :انه دارملاف

 نأو ؛ةدوجوم تلازام ةايحلا نأو ءمواقي لازي ال هنأ كلذ ىنعمف «تمي مل هانكردأ اذإ ناويحلاف .ةلوهسب راشتنالاو ومنلا ىلع اهنيعت ةلهس ةدام اهنيح ميثارجلا
 مدلاو ةتيملا ميرحت نم ةمكحلا ام نآلا تملع لهف .ميئارجلا هذه نيوكت ىلع نيعت يتلا ةداملا نم مسجلا يفش 5

 .ميظعلا هللا ناحبس لقف !؟يّكُذ ام لكأ لحأ مل :نآلا تفرع لهو ؟عبسلا لكأ امو ٌةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملا تمّرُح ل نآلا تكردأ لهو ؟ريزنخلا محلو

 - «تاموصخملا لصمو ءباتكلا لهأ تاداهش مكحو «ةدسافلا تالاؤسلا نع يهنلاو «مرملا ىلع ديّصلا ميرحتو ءرمخلا ميرحتو ءاهترافكو «نيميلا مكحو «ةشبحلا -

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 و هاه صامت افشل تل د نأ موق به ذِ دف ١١ .رانلا يف نودلخملا 0
 1 بدكضأ كلج لك اك تان كدا «لخن ناتسب 7 ًاطئاح لد دق دل هللا لوسر ناك :4 مدع ركب دكت

 1 هع لو اا كل © ريِجللاَ 6 .هنع مهفكو فرصناف «كلذب هيلإ هللا ىحوأف «هولتقي وأ ءأارجح هيلع اوقلي نأ اومهف
 1 ميدي دل أوم نأ موَقَمَه ذكي هَل .نماضلاو نيمألاك .فيرعلا قوف وهو .موقلا ىلع فيرعلا هبش :برعلا مالك يف (بيقنلا» : احق

 و 5 537 1 يا 4 0 2 رعو## ٠ 0 00 7 ميال ل ل ءابقنلاف

 5250 - (ام»و .ةييبس ها :4امي» +١ .قيرطلا 4 ل 19 راسو :1# 00

 ل ٠«مهبر مالك نولدبي :# ترَوْفَرَك# ةبلص ةظيلغ :4ةَيسيدَق# ؛مهقاثيم مهضقنا ببسبف : يأ ؛ ؛ديكأتلل

 : ديأورك داَمَم#' ايصن اوكرت : 4 سو هولّدب امك «ليوأتلاب ملكلا دوهيلا فرح دقو

 ٌفعاف# .ةنايخ :عضوملا اذه يف :# ٍةَنِباَح9 باتكلا اوسن :سابع نبا لاق .مهيلع لزنملا هللا باتك يف

 008 :ةبوتلا] *« زحل َوْلاياَلَو هلأ تروم كير اوني 0 ةيآلا هذه تخسن :ليق 4 ا

 !اَدَعَب سي 555 5 دل نم ىرَججت 0 نع «ريرج نبا جرخأ .ةيآلا ؛* مكحتيع هَل ركل كش ورك ذأ أوُنَماَ يذلا امتي ) :ىلاعت هلوق ]١١[

 مفلس 11 1 تب تي 1 1 مس سال ١ راش هاجسوساتلاو 0

 5- 30001012 0 رصف ةزاجخ ةيلغاوحرط ل

 كاتم كلمت نم هماقأف ليربجج 00 ا هيلع و وجو

 8 .. يب يي ني يي يب ملل. يب يي نب نب بي عب 2 0 ا كعا مقلم 5: تسلا ديعو .(كهاجو 0

 يذلا ىنعي «يبارعألا هيلإ ورأت ذ لكك ينلاب اوكتفي نأ «براحت ونبو «ةبلعث ونب دارأف «ةعباسلا ةوزغلا يف لخن نطبب وهو ٍةِكي هللا لوشر ىلع تلزنأ لالا

 كيلو انياب اودَكو اوركك َدَلاَو 0 ٠[ ] .هبقاعي ملو « 0 ةفكسلا ماشف ءهلللا :لاقف ؟كنيبو ينيب لوحي نم :لاقو هحالس ذخأف نا نارتو هءاج

 ىلع ةلادلا هللا ةينادحو اودحج نيذلا نأ ىلع لدت يهو «ةروسلا سفن يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .17 : ةدئاملا] 4 يحمل تر كل تاس

 نأ موق َّمَه ذإ مكحِيع هَل َبَمَعِن َ نارك ذأ اوبما ترزلا اياك 2 [11] 0 لسلام تءاج يتلا هلدأب اوبَذكو ءنييملا قحل

 2 رت 6 2 1 4 827 رد :

 ا 0 رت 0 21 1 0
 +! ةركَرلأ مَنِ هان طمس

 7 2 مرا

 ايدل ا اكو تلو رةطمأو 5

 01 م ب 02 متي تا تفاح تح

 | كلج دلو دايس مكسيك ًالاَسَحأ
 و

_- 
0 

 0 9 اي دس هد اح تأ يدم جبد :

 4 مهيولم انعم مهتما مهَفكم ٌمهَقلتِم مهن 0

 ع 6 كومو اوك عدرا تور 0
 ند

 0 أ و > ل > س 2 مساس: 1 نسا 6 8 0 227 لح

 ١ ماَطاَلَمتمِةَسِلَحَلَعْعلَص لال اآوديأرَكد '
 ره 5 7 يو َح 2 559 1 1 5 ايي 5 1

  3نإ حفص مَع فَعَأَ 220000 © 2

 نمألا ةمعن اوركذي نأل نينمؤملا وعدت ةدئاملا ةيآ .[4 : بازحألا] 4 ... دون كت ءاج ذِإ - 220000 ذا اوتماَع نكل[[ماك 80110 : ةدئاملا] 4... وطمس
 17 ةديدملا" يف مهيلع اهمعنأ يتلا لات هل ةمعناوركذي نأل نينمؤملا وعدتف بازحألا ةيآاأ .٠ عقل زدار سر يلالعا كوم و كعرلا ءاقلإ هن

 رو َرُهَفَتم مهضَفَن اَمِبَو 8 ]١1[ ...اهلوح امو "ةنيدملا" نم نوقفانملاو دوهيلاو «"'ةني ةنيدملا" جراخ نم نوكرشملا مهيلع عمتجا نيح «بازحألا ةوزغ مايأ

 ا و لع كانا للا تاك فكر ريل رولا ا ا[ 0 َمُهَقَتِيَم ِمِهضَقَن امه )» 1١55 : ءاسنلا ] 4 ... هللا ِتياَب
 :ةلكاملا هكا اكمأ فاكستلا هنآ هلع تلد ام |نهف .. .مهرفك ببسب اهيلع هللا سمط لب لوقت ام هقفت هقفت الف ةيطغأ اهيلع انبولق :مهلوقو «ءادتعاو اًملظ : ءايبنآلل مهلتقو

 دل فاَع ]+ 21١ : ةدئاملا] 4( َنَرَيَكَل 2111 ٠ رقاترولال نوط ا كقيرش ميمو اطل و فال وزاط ةداكؤ لا [دهربرعل درزجرملا تلزط وقتا اهيسحا

 (رك) دانسإ رصتقا -1 اياطخلاو بونذلاب (رفغ) تصقخا امنيب «تائيسلاب (رمك) تصتخا ١- :باوجلا ؟"رَفَعو ٌرْمَك" :نيب قرفلا ام .[1 :رفاغ] / ولأ لَك
 ٌقلعتم ٌعون ١- :لاع رن ةكوتلا نأ :باوجلاو ؟اياطخلاو بونذلاب (رفغ)و تائيسلاب (رفك) تصتخا م روف كازو 01107 لل( 20 تدعم اينيبمكلل) لا

 .دابعلا ٌقح يف صاعمب قلعتي ٌعونو ١- .اًدبأ اهيلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو ةيصعملا نع عالقإلاو مدنلاب هيف ةبوتلا نوكت عونلا اذهو -ىلاعت- هللا قح يف صاعمب
 يصاعملا ىمستو ا ا عونلاو . اهلهأ ىلإ ملاظملاو قوقحلا در ىلإ ةفاضإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو عالقإلاو مدنلاب هيف ةبوتلا نوكت عونلا اذهو
 هع َمُهَفَتِيَم مضت اَمِم ]١1[# .(اًريفكت) اهنع وفعلاو ؛««تائيس» يناثلا عونلا يصاعم ىمستو ««اًنارفغ١ اهنع وفعلاو «اياطخ» وأ «اًبونذ» لوألا عونلا نم
 ةنعللا نم بيصن هل ناك ؛مازتلالا هيلع هب ذخأو هب هللا رمأ امب مقي مل نم لكف .[17 : ةدئاملا] 4(... لو دارت ع ركحلا سرور ياس وب تلكم
 .ةيفاعلا هللا لأست . .ةنايخلاب يلتبي نأ دبال هنأو .هب ركذ امم ظح نايسنو ءباوصلل قفوي ال هنأو ءملكلا فيرحتب ءالتبالاو ءبلقلا ةوسقو

 4 ٌةَيِسق 9: كل 57 1 و دوم ع كلا فرع هك َمُهَبوْلُف اَمْلَعَجَو َمُهَتعَل ْمُهَقَت مُهَفَتِمَي مهضقَتاَمِِف إن[
 توسل بسعر اكل لل 0 1 ا نألو ءشوشغم ٌّىسق مهرد :مهلوق نم «ةّيدر ىنعمب وأ ةغلابم امإ ءايلا ديدشتو فلألا فذحب (ةّبسسق ةسق)) :ع6رق

 مث) :ىلاعت هلوق ىلع اًسايق ءوسقي اسق نم لعاف مسا فيفختلاو فلألاب (ةّيساق) :ئرقو .هريغ نم ىلوأ ةوسقلا تافص غلبأب قحلا نع لامو ؛هللا مالك فرص نم

 اوُنِيْخَأم ةوَلَصلا َلِإ ْمَثْمَف اًدِإاَونَماَح بدلا ماتيو [1] .ةفأرلاو ةمحرلا اهنم تعزن دقو «ناميإلا نع ةئئاب :يأ ةيساق ىنعمو (كلذ دعب نم مكبولق تسق

 عمجي ةراهطو ةفاظن نيد مالسإلا :ميثارجلا ىلع ءاضقلا يف اهرثآو ةراهطلاو لسغلاو ءوضولا :يملع زاجعإ 0 ققارعلا كلِ َمكَيِرْيَأَو و
 :ةالصلل ةراهطلا بجوأ ةرهاظلا ةراهطلا لاجم يفو .دقحلاو دسحلا نع ىبنو «سانلل ريخلا بحو ناميإلاو قدصلا ىلإ اعد نطابلا الا يفف ,نطابلاو رهاظلا 2 نين

 دصقلاو ةينلا بسح تقو لك يف ةفاظنلا ىلإ وعدي مالسإلا ذإ .فيظنتلل لسغلا هل بحتتسيو «لسغلا هيلع بجو ةبانج هتباصأ اذإو «مويلا يف تارم سمح ةالصلل رهطتي ملسملاف

 ؛تايرطفلاو ايرتكبلا نم ةيلاع ةبسنل انزخم ربتعي دلجلا نأ ةيبطلا عجارملا ركذت :يواصلا داوجلا دبع روتكدلا لوقي ءاذه ىلإ مالسإلا قبس تبثيل ثيدحلا ملعلا ءاج دقو «ةجاحلاو

 - «هنم ةفوشكملا قطانملا ينو ءيعيبطلا دلجلا نم عبرم رتمتتس لك ىلع ةموثرج فلأ ةثام ىلإ فالآ ةرشع نم اهددع حوارتيو ءرعشلا روذجو ةرشبلا ىلع اهمظعم رثكيو
 ةطاازفلا عوج قدتصلا عشنا ناكتو «ىراتضتلل احيرقت : ةمايقلا يف هاَيإ ىلاعت ٌقحلا لاؤسو «ةدئاملا لوزنو ءىسيع تازجعم ركذو «ةمايقلا يف مهلسر ممألا ةرواحتو -

 0 :روس يه. لوألا عبسلا .ينابلآلا هححصو دمحأ هاَوَر "ريح وهف نآرقلا نم لوألا عبسلا ذخأ نم" 0 0 .نيقداٌصلل

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ 1 4
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 يدا وتوب اهو :ءارغلا نم ذوخأم ءمهب كلذ انقصلأ يأ :4 َةَواَدَعْلَأ مهند اير نا - 1 201011

 ىتح .مهنيد يف مهنيب فالتخاو .لادجلا :-انهاه- «ءاضغبلاو «ةوادعلا» ىنعم نإ :ليقو .ءيشلاب 45 اولا تيِدلا تيت
 ١ تك يلا :وه # ٌرون## -16 . .مهربخي :# مُهعَبْني# ام ل ا اوراص 0 دوا لاقي يس أ ةوالعا كت 1

  2-0.هب ىلاعت هللا يضر ام :© .ةكّوضر# -7 .ناي هن نا هلا : ينعي :4 كريت ٌبَكَكَم» مالسإلا ا 4 تكسو قبلا ري كَم

 ١ :مالسلا لبسب دارملا :ليقو هللا نيد "هللا ليبس)و ءلجو زع هللا وه :4 ٍمكَيلآ» قرط :4 لشإ» 5 0 روت رثك تبا اكاتب
 ]  326 0يفعل كني ١ نأ ردقي نمف يأ : لا نيتي سك لاف ا د باد ف احا ةهداسلا قرط

 ' .  0نمو 20 مم 0 هللا 0

 ضرألا 0 هَنأ نعو هنسفن نع عفدي نأ ىلع اًرداق 0 0 0 نم 0 هدوم ل لأ رز تحج

 ا مأ الو بأ البو ءرشبلا لكك مأو بأب قلخيف ءاشي ام هكلم يف لعفي :4 هك ام ني 4
 هلق اهلل اقل ايم دنع لكلاو ؛مالسلا هيلع ىسيع قلخ امك بأ الو مآب قلخيو ءارحو م تك

 هللا يبن نإ :لاق ةمركع نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا 4« انلوُس 0 ءاج َدَق بتكحلا َلهأكي ) :ىلاعت | و 0 و ةاييدسموووإ# ٠
 ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاب هدشانف ايروص نبا ىلإ اوراشأف ؟ملعأ مكيأ : :لاقف مجرلا نع هنولأسي دوهيلا هاتأ بِ 7 ومو وي دم دل

 ةئام اندلج انيف رثك امل هنإ :لاقف (ةدعر :يأ) .لكفأ هذخأ ىتح مهيلع تذخأ ىتلا قيثاوملاو روطلا عفر يذلاو .ىسوم 5

 4 م يِقَتَسُ طر ) :هلوق ىلإ ( بتكحلأ َلْهآكي )هللا لزئاف مجرلاب مهيلع مكحف «سوؤرلا انقلحو | 2 يه '
 هك رك 1 أوف © «[ ١١ : ةدئاملا] 4 لات الم -ةيأورْك د اًمَهاظَح أوُسَسَو ١4[» 1 0 ٍقَنَمَو» : كار صرت تنحل كي
2 

 7-1 زحل ا 32 هر ع
 .ةئاورمأ ام ضعب كرت امهالكو «ىراصنلا يف ةيناثلاو .دوهيلا يف ىلوألا ةيآلا. 3 . ةدئاملا] 4 اَنيرْعَأد 6 اا

 ١5[: : ةدئاملا] 4 اريك ل كبي اكلوْسَر تجب دَه بتحصل لهاكي )14 15] 5 َلَعدَكَو ءاَعِياَم ٌقََياَمَجتَِباَمَو
 ىاتسل د لولا 1115 ةدئاملا] 4 ٍلْسّرلأ َنِّم َوَرمَف َلَع مك نيب انْلوُسَر اج ده بكل لهأتي )» 0 00 دياي فيما عل
 دوهيلل نيبت ةيناثلا ةيآلاو ءليجنإلا يف ب دمحمب مالسلا هيلع ىسيع ةراشب اومتك نيح ىراصنلاو «ةاروتلا يف مجرلا ةيآو لَو دمحم ةفص اومتك نيح دوهيلا

 4 ايس هللا َنِم كِلَمَي نَمَه لَك [117] .عئارشلا نايسن يف ببستي امم «مهنم عاطقنا ىلع :يأ 4 ٍلْسرلأَنِع َومَك َقَع إل اهوسن نأ دعب مهعئارش ىراصنلاو
 .داهجلا نع اورخأتو ءرذع ريغ نم ِةِكَي هللا لوسر نع اوفلخت موق ىف تلزن حتفلا ةروس ةيآ ١١[. : حتفلا] © اًميَّش ل هلأ م كَل َكِْمَي نَمَ ْلُه 9» «[ ١1 : ةدئاملا]
 :لجو زع لاقف «هتوادع مهرضت اليك هتلامتسا مهدصقو «مهقافو نورهظيو مهقافن كلذب نومتكي مهل رفغتسي نأ لَك هولا ل انوفا اذار فكما :اولاقو

 لب «قيرف نود صوصخم قيرفل لزنت ملامنإف ةدئاملا ةروس يف امأو «نييبتلل ' مكل" ىلإ جيتحا نيصوصخم موق يف ناك املف « اًيَش ًعيَس هلأ رق كَل َكِْمَي َكِلَمَي نمُف لك
 .صوصخلل يتلا "مكل" ىلإ جتحي مل مومعلا ىلإ ةيآلا تقيس املف « 24 احيِج ضَرأْلا ف نَمَو أَو َمصَرَم تزن َحيِسيَمْلَأ كليه نأ هارأ ثايإل :هليلدو ءاهب مع

 نللا ىلشلا ١ ضخ ناشف و هللا ةعاط  رلع للعبلا ١- :نكلقلا ةوسف تانمسأ نم #( ٌةَيِصَق َمُهَبونُد اَمْلَعَجَو مَع َمُهَقَتِيم مضَفَناَمِف 211]
 ,ةلطابلا ينامألاو «ةطلاخملا ةرثك :يه ةسمخ بلقلا تادسفمو «بلقلا دسفي اهب لاغتشالا - 5 .ميعنلا نم اهيف امو ةرخآلا نايسن - .لمألا لوطو اهيلع صرحلاو
 ءاد يهو «ةلفغلا -ال .هديعوب الو هدعوب ال ءنآرقلا تايآب رثأتلا مدع -  .اهتعاضإو تاعاطلا ءادأ نع لساكتلا - 5 .مونلا ةرثكو «ماعطلا ةرثكو «هللا ريغب قلعتلاو

 «تايلوضفلا نم راثكإلا ٠١- .هلاوهأو ربقلاو «هتاركسو توملا نايسن -4 .ةدسافلا ءاوجألا يف سولجلاو ءوسلا ءاقدصأ ةبحاصم-/ .ريطخ ضرمو «ليبو
 ةتوشلا ةرثك ١١ .كحكضلا :رثك 1 ءرملا ينعي ال اب ماتهالاو «ةطلاخملاو «مونلاو .عمسلاو «رظنلاو هللا ركذ ريغب مالكلاو .برشلاو .لكألا لوضف
 ملظ /١1- .نيدلا يف عادتبالا ١- .لادجلا ةرثكو يأرلل بصعتلا ١5- .مهيلإ ناسحإلاو قلخلاب ةمحرلا مدع -15 . .لجو زع هللا عم قائيملاو دهعلا ضقن -
 .لج وزع هللا لاؤسو «ع.رضتلاو ءاعدلا ١- :بلقلا ةوسق جالع .نيرخآلا راقتحاو سفنلا ربك - يل دال رول درا ا ا

 لكأ - 7 .نيكاسملاو لمارألاو ىماتيلل ناسحإلا - هز لا لل رركفلا راكإز كم ناككرللا .تاذللا مداه ركذ نم راثكإلا - دا لح نع هللا كد نم راكرلا ١

 .رانلاو ةنجلاو احلاوهأو ةمايقلا يف ركفتلاو ةرخآلا ركذت -4 .هيبمو هرمأو ؛هديعوو هدعو يف ركفتلاو نآرقلا تايآ يف رظنلا -8 .رافغتسالا ةمزالم -1/ .بيطلا لالحلا
 .نيحلاصلا ةسلاجم لع صرحلاو «ءوسلا ءاقدصأ ةطلاخم نع دعبلا ١١- .اهتدهاجمو اهتبساحمو سفنلاب ةولخلا-٠

 يف ميثارجلا هذهو .مس /ةموثرج نييالم ةرشع ىلإ طبإلاك «ةبطرلا نكامألا يف ةبسنلا هذه عفترت امك ءمس /ةموثرج نييالم ةسمخ ىلإ نويلم نيب ددعلا حوارتي -
 ىلع ءاملا ضيفي مث ؛هترشب يوري هنأ لَك يبنلا لسغ يف ءاج امك ناسنإلا دلج عيمج لسغلا فظني ذإ «تانئاكلا هذهل ليزم ريخ ءوضولاو لسغلاو «رمتسم رثاكت
 ءاملع اهب ماق تاسارد ةدع تنبثأ دقو ءاّمهم اًرمأ اهلسغ راركت ناك اذل ؛ميث :ارجلاب اًثولت رثكألا يهو .هنم ةفوشكملا ءازجألا ءوضولا فظنيو ؛هدسج رئاس
 دلجلاب قصتلت ميثارجلا هذهو «ةدحاولا ة ةرملا يف ةموثرج نويلم يتئام نم رثكأب يأ «تانئاكلا هذه نم ناسنإلا مسج: نع ليزي مامحتسالا نأ“ :نوصصختم
 ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ 4 ٌةَيِسَك َمُهَب يلف اكلمك مهن[ .لسغلاو ءوضولا ين دلجلا كيلدتب عراشلا رمأ اذل «ةديدع ةيوق بادهأ ةطساوب
 :اًيناث .هللا باتك يف )/١5( (امهتاقتشمب ةريصبلاو رصبلا) ظفل درو :الوأ :ةرم )/١4( ّلك درو دقو ءامهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا ظفل عم امهتاقتشمو ةريصبلاو رصبلا ظفل
 داؤفلاو بسلقلا) ظفل ركذ تارم دع عم (امهتاقتشمو ةريصبلاو رصبلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواست اذ .هللا باتك يف ةرم )/١5( (امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل درو
 نآرقلا يف (مانصألا) تركذ ١- :يددع زاجعإ 4# َةَميقْلا موي َلِإ ءآسصَمبلاو هادم ُمُهَبي ايده[ ١ ؟] :ىلاعت هللا باتك ىف( ١ 40 لكك رو در (اهناقتشمر
 «تارم (4) هللا باتك يف (ءاضغبلا) تركذ - 5 «تارم (0) نآرقلا يف (اهتاقتشمب ريزنخلا) ةملك تركذ- " «تارم (4) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - 27 كارم (0)

 (0) هللا باتك يف (بعرلا) ركذ -/8 «تارم (5) هللا باتك يف (دسحلا) ركذ -ا/ «تارم (5) نآرقلا يف (ليكنتلا) ركذ -5 «تارم (6) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ - د
 (ليكنتلا)و (بصحلا)و (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ ددع ىواستي كلذبو .تارم (5) (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ -49 «تارم

 ."ةبوتلا - لافنألاو فارعألاو ماعنألاو ةدئاملاو ءاسنلاو نارمع لآ - .لاعت هللا باتك يف تارم (0) لك درو دقو ؛اهتافتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و
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 0 هك مودم مها وهاهي هدم كدا خجر - نقف 4 لسرلا نو رم 5 ع9 دلع هللا لوسرل نيرواجملا دو يلا :ىنعي 00 كل( هاتي # 6
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 ا | ْلُك هوجو هَل اؤكتبأ أع رتل دولا تام ةنس نوتسو ةئامسمحخ اير اكن قلي دمر سعت نك ةرئفلاو "سال :- انهاه - (ةرتفلا»

 الل سلمي ناك ندم برشا ا دي مكب دعي ملك! نتما :4 اكوام مكلكَجو) - 1٠١- .اولوقت الثل ؛ىنعمب :* ْاوُلوَمَت نأ# .ددعلا يف فلتخاو .ةئامتس :ليقو
 مق لا ب نس 3

 ١ 0 ا 0 :نيرسفملا ضعب لاق ءاكولم مهنم لعج نأبو «ءايبنألا نم مهيف ثعب ام ةرثكب ليئارسإ | ينب ىلع ىلاعت هللا

 راك 2 1 5 .ليئارسإ ينب ءابآ مهنأ وأ ؛كولملاب مهئايبنأ ضعب نوّمسي دوهيلا نأب املع .اكولم مكنم لعجو :ةيآلا ريدقت

 0 2 00-7 0 6 ١ اذهب كولم اعيمج مهف ؛نوعرفل 0 اوكلم مهنأ :ةيآلا يف كلملاب دارملا :ليقو

 1 1 َ ماو و ا 0 نمل نع ناكل كدلذاو ناكك ندع ١4 نييتلا نر ادحأ توي ل امل :مكاطعأ :4 مككتاو9 ٠ ىنعلا
 ل 42 ب 2 .هب م امو ءءايبنألا ةرثكو لاو .هأصعب ىس وم هبرض يذلا رجح لاو .ىولسلاو

 5 0 00- 'ئسوم ل حس ا ع َبْتكََلا# .سدقملا تيب ضرأ :ليقو « ماشلا يه :ليقو .ةكرابملا :© َةَسَدَقْمْلا َصْرأْلا# 1١-
 . 27 اركب ل لوو: .مهرابدأ ىلع اودتري الأب مهرمأ امك ءكلذب مهرمأو اهوخد مهل ىلاعت هللا بتكا :4 كل

 ار هيا ميجا ّ .هب مهرمأ امم كلذ وحنو «نيرابجلا لاتق نم .هب نورمؤت ام كرتب ىرقهقلا اوعجرت : 4 ورايد لع

 0 رق سجس 2س 5 مو هس رس در ع ع جو اس ع ١> 0 ا ا

 0 وراد عودنا كَل هلأ 20 22 نم ذوخأم .هريغ رمأو هسفن رمأ حلصملا :(رابجلا» لصأو ؛ممألا ركام نيرهاق :# ناجل 5
0 ' 

 0 ل هك 7 2247

 ويم ويح 4 ربجي يذلا يتاعلا وهو ؛هيلع هريجأ ىنعمب رمألا ىلع هريج نم ءلاعف :رابجلا :ليقو ءرسكلا ريج

 . أ ا 0 امه :# د ل #8 -؟17 .يتاعلا :نييمدآلا نم راّبجلا :جاجزلا لاق اذهلو .ديري ام ىلع سانلا
 15 2 + ِتَكاَكَوِ :ىلاعت هلوق [18] .هللا نافاخي ليئارسإ يب ءابقن نم اناكو ءانفوي نب بلاكو نون نب عشوي

 001 مه 3” سل 5 5 3 نب نامعتن ِةّبكَي هللا لوحمو نأ :لاتف سابع نك نكح فاحتشسما نك ىؤور .تايآلا « ٌدوُهْمْل

 6 تباَبلأم عدس معنأ 0
 . دا ل ام :اولاقف .هتمقن مهرذحو هللا ىلإ مهاعدو ءمهملكو هوملكف «يدع نب ساشو رمع نب ىرحبو يصق

 : 0 وف هللا ىلعو نوب دان قع د .ةيدالا © دوهتلا ِتاَقَو) :مهيف هللا لزنأف «تراصتلا لوقك .هؤابحأو هّللا ءانبأ هللاو نحن «دمحم اي انفوخت

 نها هيا يع يلا جرا نها ١١١ 1 هن هنتر وجهد سر 03

 4 ده ءْنَس لم لع هلو هَ اَم ُقْلَحي اَمُهَتِيِباَمَو ٍضْرَأْلاَو توئمَسلا كلام ِهَنيَو ل[ 173

 ىلوألا نأ 4 ِضْرَأْلاَو ٍتَومَسلَأ كأم ِهَتَو ل راركت ببس 0 141 4 كلا دكر امون امو ضرألاو لا كلم رنلو لن[ 1: ةلكتاملاال

 ناك ولو ءكيرش هعم امهيف سيل 4 اة 11 فدا ةقلاخ ور“ لاقف 4 َمَيْرَم نبأ ٌحيِسَمْلا هه هَل نإ اولاق نيح ىراصنلا يف تلزن

 ةلماش هتردق نإو ؛هل نوقولخم مهلك مهغإف :مهكالهإ دارأ نإ اًعيمج ضرألا يف نمعو همأو حيسملا نع ٌبذي نم مث ؛كيرش هعم نوكي نأ ىضتقال الإ ىسيع

 ىلع بصنلا اهلحم ةفوصوم ةركن "ام" رابتعاب قلخلا عاونأ نم ءاشي ام قلخ هللا نأ ديفي «4 اَم قلناه : ىلاعت هلوق ةدايز نأ امك «مهب ديري ام لك ىلعو «مهيلع

 نم وأ ءىشنأو ركذ نمو ءامهنيب ام قلخك لصأ نم وأ ءضرألاو تاوامسلاك لصأ ريغ نم قلخي ةراتف «هؤاشي قلخ يأ قلخي :يأ .ةيلوعفملا ىلع ال ؛ةيردصملا

 4 :ةٌوكبيأو هللا أؤكبأ نحن 2# :اولاق نيح ىراصنلاو دوهيلا يف تلزن ةيناثلا ةيآلاو .. .ىسيع دي ىلع ريطلا قلخ طسوتبو «ىسيعك اهدحو ىثنأ نم وأ ؛مدآك طقف ركذ

 نمل رفغيو مكنم ءاشي نم بذعيف هيلإ مكريصم متنأو «هبذعي الو هنبا كلهي ال بألاو :4 اَمُهَتِيَباَمَو ٍضْرَأْلاَو ٍتاوَمَسلا كلُ هنو 9 :لاقف ء[18 : 0

 ا ل ويلا نيرو اراك كلم هلل نرحل يحرم را :رخآ لوق .ء

 .مأو هكالهإ ىلع هتردق ىلإ ةراشإ 4 ديف ٍءْيَس لم لع ُهَلَأَو ) : لاقو .حيسملا قلخ ىلإ ة ةراشإ 4 آما قيال لق كانو كلعإ لع ردظاو هقاخ ا
 4 ٌريِصَمْلا ِهيَلِإَو © : :لاق كلذلو ؛هكلمو هقلخ 4 هاني نم بِذَعُيَو ُءاَنْم نمل رفعي :هلوقل ديكوت وهف 4 :ُؤكَبِحَأَو هَل أك وكنب نحمل 9 : :مهلوق ىلع درف ةيناثلا ةيالا امو

 رومي فموكل ئموم َلاَك َدِإَو ]5١[2/ .ةبوبحم تذعي الا حملا نأل .مكبذع امل نولوقت 1020 2 ل ا

 11 مهاررإل 4 تكروعرف لاَءْنَي كن أذ ْذِإ مُكِيَلع هَل َدَمَعِن أاوركحذأ ِهِمْوَمِل ئموم َلاَق ْدِإَو ف 41٠١ :ةدئاملا] 4 آن بن 0 6 وك

 كال ل 1 1 ل و ينال ءاتعالا لع ليل ةئار در مقملا لح هييتلا وأ ضخأوزغلبأ ىدانملا مسا وأ ءادثلا فرحي تاطختلا

 كيرم راكبا ادا لات نادال فو ىولشلاو نملا وهو «نسملاعلا زل اذحأ توي ملام ءاتيإو «كلملاو ةوبنلا نم اياطعلا فرشأ ركذ يف ةائاملا

 صيصختلا بسانف ؛مهيلع معنلا مظعأ نم كلذ نأل ؛[١7 : ةدئاملا] < َدَسَدَمَمْلا صرألا اولد م وَمَنَي 8 :لاق اًضيأ كلذلو «ىدانملا صيصختتو ءادنلاب ءانتعالا

 تسلا 2 اكل ارم نال تل نا نر او ل لافتا فا امنكنت ها هيا كاك املو .ىدانملا ركذب

 َلَع َسْأَت لَم + :ىلاعت هلوق لد :مكاحلا لاق .[17 ةدئاملا] 0 ل هو 1 أ جويل م 1 رغا ككل

 0 2 ُهّللأ َتَعَبَف 21 .هئادعأ نم اًودع كلهأ اذإ هللا دمحي لب. رفقا كلا اا بلع ترد وقلا مق ال هلا تانغ هل نصاقلا ىلع أ ترَقِسمْلا موَعْلا
 كاع تحولا 1 : ةدئاملا] 4 َنيِمِدَشلأ َنِم َمَبَصَأَ 0 227 و نادل اذنه لكم ندا نت ث”جعأ هيليوم َلاَق ِديْحَأ ا

 ده تكلا هأتي اهلك مسألا يف ذولا قسلولا دحأ بغا يشأ نجي عصي فيك ليات يرث باغ يخ باد مال ثدي لياقه

 ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت :يددع زاجعإ# ٌريدَ ِءْىََ لم لع ل 21ج دقق ردد الو ٍريِثيب مانا ام أولو نأ لسلام قرف لح مكل نبال وسَر مك اج

 ترريكت ابأ دجن نيرذنملاوءايألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددغ ضارغتسابو .ةرم 01 نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو ءةرم 0 1/: نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو

 2؟ :سايلإ«” :لفكلا وذ ١١ :ليعامسإ «5 7: :حون ال :دوه«5 :سنويء,١١:قاحسإ 48 م :دواد ل !١ :تيعش ٠" :قوراه 7 ىسوم :ةيتآلا دادعألاب

 «١ا/ :ناميلس 5 :مدآ ١ ”نيسساي لإ ٠6 :ىبحي 7 :سيزدإ 6101: يع( 6::لخأو دمحم« :ترا :طول ١5« :(هللا ةق ةقان) حلاص ١1« :بوقعي «ال :ايركز «317 :فسوي

 :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 0١1 :اهعومجم هذهو «" :عسيلا

 ظ .ةرم 018 كلذ عومجمو «ةرم 01/ (اهتاقتشمب) ريذنلا ةظفلو ,ةرم ١/1 (|هتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم 4 اع ااا يلا دعنا كرك

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم ه١ لك دروذإ ءانتاطملا احا را نحو اعدل هياكلاكا ناز نيرانملا وير لاو قولو بنزل رذ عرمجتم ىواشت: :اَذإ

 روسلاب فيرعتلا عوتتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىن امسألا يربطلا ريسفت



 ةكئاثللك لج 6 600 62 0 1# 0 9 60 60 64 / نيالا م
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 2 سر
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 © ب هاير ذإ قحل او مد1 بأ مللت 5

 َكَلنَفَأل َلاَِرحآْلاَن م لبس مكَواَمِهِدَحَأَنِم ليف
 مف ل 2 تح ص

00 
8 18 

0 
8 

 نإ لاق# ينم ريخ كنإ سانلا ثدحتي ال :لاقو «هلكسح 9

11 

 اَنَهَنِإَال ١5- .امهنيب تلصف اذإ ؛نيئيشلا نيب تقرف :لئاقلا لوق نم ؛لصفا : قرأت -'5

 عضوم ردق ناكو ءاهنم نوجرخي الو ءاهيف نوددرتي :* تروقهبتي# ةسدقملا ضرألا : : ىنعي :4 همر
 يتلا رادلا يف مه اذإ | اولزن اذإف ءاهنم اوجرخيل «نيداج موي لك نوريسي اوناكف «عيسارت ةتسدبتلا

 ليباقو «ليباه :هبلُصِل هيدلو :* مدا َيَبَأ# ربخ :© بتال -70 .نرحت ال :# َسأَت الم" اولحترا اهنم
 .همنغ نود نم عرز ةمزح رخآلا برقو .همثغ لكفنا اكك ليف ككاو

 ىلإ هب برقتي ام :«نابرقلا»و :4ِرَحآْلا َنم ْلَبَعَتُب ْءلَو# هتلكأف رانلا تتأ نأب ؛ليباه ُنابرق :* َلَيْعَْف#
 4ك ت05 ]#5 ل لامعألا نم اههبشآ امر .مايصلاو «ةاكزلاو «ةالصلا :ملسملا نابرقو .هّلل

 .هّللا نم نيفئاخلا : و ل 2

 3 نأ# 1١5- .يلتف تدصف نعل يأ :4 لثمن َكَدَي كلِ َتطَسَب ايل ا -18 .كرشلا اوقتا نيذلا :ليقو
+ 

 3 حل صنعا رت هه ذآ نر 1 5 ب

1 9 َنِقَتَمْلاَنم هلل لبَعَسيِامَت إل اق
3 3 

1 
 0 ةللا باخ 1 فئتين لتقل 3

 نم «تدعاسف :* ٌتَعَّوطف © -1 ٠ .ىنتلتق اذإ امهب فرصنتو امهلمحتو كمثإو يمثإب .بهذت : وت
 َتَعَبَه# -* ١ .مهايندب مهارخأ نيعئابلا نم :4 تريك نمل .اعوط هانأ :اذك هل عاط :لاقي رطلا 5

 تار ف رينا جلاس رانا مرألا فرخ يأ: مترك بارع لكتف :4 انارح هلأ

 10 ةدئاملا] 4َنكلأ وعلا لع َسْتاكَمال 177 ةدئاملا] «<يقِسْلا و َوَملا لع سأت لما [؟1] 7

 نإ ومص اولاك :ىلاعت لاقف «لاتقلا نع اوعنتما نيذلا مالسلا هيلع ىسوم موق صوصخب ىلوألا ةيآلا

 موقو ا : ةدئاملا] 4 تروُدِعَم انهم اَنِإ اَكَينَفَف كبرو 2135650 ارماَمَت اك 11 كل 102 ملك دن

 نانو دل و كرولا يولع كارز واحتل عي ناجي رد كا ار ار كل | اًدده لكي دوك انأ ترجعي دلو
 ملا كاتو :باتكلا لهأل هباطخ يف هي لوسرلل باطخلاف ةيناثلا ةيآلا اّمأ ءنورفاك مهنع 3 9 يبس 6 1

 نِم كيل َلرنأ اَم اك ينم اك كدر ف در نم مكَتْلِ لَن آمو لِيجيإلاَو ةسرَوَتلا أوميقت مح نت لع . تك ت1 ا ال 4
 . لاعت هلوق يف ءاج امك ةرفك ءالؤهف 1 ةدئاملا] 4 َنرْفَكْلا ا 5و اًنديعُط َكِيَر . 225615301101 ]1 ]| ]0 00

 7١[« : ةدئاملا] + تيرميتتلل نم حبصأو » ]1١0[ هل اك ل ا 5و اًنديْعط َكِير نم َكْيَلِإ لن آَم مهتم اريثك كر ديِرَلَو
 ىلع هاخأ لمح هنأل نيمدانلا نم 6 0 ةيناثلا ةيآلا اّمأ «ةرخآلاو ايندلا يف نيرساخلا نم حبصأ هاخأ لتق نأ دعب .[7 ١ : ةدئاملا يناث] ير نم َحَبصَأَف»
 لاَ ٍرحْلا نم لبق ْملَو اَمِسِدَحأ نو لَ اناره ار دإ يحلي مدا قب ابن هلع لاو # 2 [707-11] .بارغلا نم هملعت يذلا نفدلل هئادتها مدعلو قنع

 كفو ىمثإب اوم نأ ذأ نإ (8)) ىيلعلا بر هلا فاح < ا م ا ا كمل 2 لع امم لاق كنس
 وي ىى 06 ور * 2س 2020100 سس ال ها

 2 7 ا 1 تعوم (8) كالا اورج كَ ِراَدَأ بحضأ نب نك

0 

3 

 َقْيَك هيِريِل ضرالا ىف تحبي ايزح هللا تَعَبف 5 تريل نم َحَبْصََ ملَْمَف هيأ َلَْك هَسْفَن هل
 وفعلاو حماستلاو ةيبطلاب نيرخآلا عم لماعتلا ١- 0 :مدآ ينبا ةصق نم دئاوف .[11-1”7 : ةدئاملا] 4( ِهيِخَأ ةءوسا كراون
 هناوخإ عم اندحأ نوكي نأ لضفألاو -7 .سيلبإ تاليلضتو ىوهلا عابتاو دسحلاو يذدعتلاو ملظلاو بضغلا نع داعتبالاو .ناسحإلاب ةئيسلا ةلباقمو .حفصلاو

 هححصو ءامهريغو «ةجام نباو دواد وبأ هجرخأ "مدآ ينبا ريخك نكيلف " وأ '"مدآ نباك نك" :هلوقب هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىصوأ امك ؛((لتاقلا ال لوتقملا))

 ءامد يف نواهتلا نم ديدشلا رذحلاو هابتنالا انيلع بجي كلذل ..هيع قفتم "رانلا يف لوتقملاو لتاقلاف ءامهيفيسب نالسملا هجاوت اذإ" - ؛ .-ليباه وهو-.نابلألا

 ارا نيرا ءوجللا انيلعف «ةراشتسالاو ةراختسالا يف هيلع هللا ىلص هللا لوسر جهنب مارتلالا -5 .مهلاتقو سانلا
 د07 رت .ةروشملاو ةمكحلا لهأ نم مههباش نمو صّصختلاو ةربخلاو ملعلا لهأ يأر ذخأ مث .انقياضيو انلاب لغشي
 الإ ةحلاصلا لامعألا لبقتي ال هللا نأ -5 . .هبضغ نم هللاب ذايعلاو ةميظعلا ءاركتلا ةميرجلا كلت ىلع مدقيل ناك ام « ليباه هيخأ وحن لغو دسح نم هب رعشي ناك

 ركآلا نو ليعلم كو امس نم ينك كي اي 0 دِإ قحلاب مدا َىَبَأ آَبَت َمونلَع ُلَتأَو © عاكالل .ىلاعتو هناحبس هنم فوخلاو لجو زع هللا ةبقارم - . .نيقتملا نم

 هللا نم رون ىلع هللا ةعاطب لمعت نأ ىوقتلا :هنع هللا يضر بيبح نب قلط لاق :ىوقتلا فيرعت .[73 : ةدئاملا]4 َنيِقْنم كيدملا 0 ككل[ هلك كن لاك َكَكلنَمَدَل َلَاَ

 نوعلاب ىرشبلا -7 .ةرخآلاو ايندلا يف رسي |مب ىرشبلا ١- :ىوقتلا دئاوفو تارمث نم .هللا باقع فاخت هللا نم رون ىلع «هللا ةيصعم كرتت نأو «هللا باوث وجرت

 رتسيلا ا“ ةارفعملاب ىرشبلا ١ .نيقتملا رجأ ميظعتو بونذلا ريفكتب ىرشبلا -0 . .لطابلاو قحلا نيب زييمتلاو باوصلل ةيادهحلا - .ملعلل قيفوتلا -7' .ة ةرصنلاو

 ةراشبلا ١7- .ةماركلاب ةيكزتلا ١١- .ةبوقعلاو باذعلا نم ةاجنلا ٠١- .ةقشم وأ ءانع نود عساولا قزرلا -4 .ةنحملاو مغلا نم جورخلا -4 .رمأ لك يف ةلوهسلاو

 ةيقوفلا زع ١4- .ةعيفرلا ةلزنملاو نمألا -11 .ةنجلاب زوفلا ١5- .درلا مدعو لوبقلا ١5- .لمعلا ةعاضإ مدعو ءازجلا لين ١5- . حالفلا لوصح ١77- .ةبحملاب
 .ةرفغملا عم لمعلا حالصإ -1؟ .ردصلا ةمالس -"7 ١ .ةيؤرلاو ءاقللاب :متلا عم ةمايقلا موي ىلاعت هللا نم برقلا 7١- .تاذللا ددعتو ءازجلا عونت - ١4 .قلخلا ىلع

 .ةبقاعلا نسح -5؟9 .ةيريخلاب زوفلا -1/ .رانلا نم ةاجنلا -؟307 .ربدتلاو ركفتلا -7 .ةنجلاب زوفلا 0 رتل طع .ءاشنالا ةعرشو ةريصبلا ١5
 ةبرغب همسا نذؤملا بارغلا مدآ نبال ىلاعت هللا لاسرإ يف ةمكحلا لمأت .[1" ١ : ةدئاملا] * ٍضَرَأْلا ىف تحبي اًبإْح هللا َتَعَبف 8. ['1] .ىلاعت هللا ةيالوب زوفلا ٠'-

 قساوفلا دحأ بارغلا :نيرسفملا نم لضفلا لهأ ضعب لاق .هنم مهشاحيتساو مهنم هشاحيتساو هلهأو هيبأ نع هتبرغو «هللا ةمحر نع وه هتبرغو «هيخأ نع لتاقلا

 نأ يضتقي اذه .[”ثا : ةدئاملا] * َنيِمِدنَتلَا َنِم َحَبصْأَف + "11 الا رولا
 لو نيخيشلا طرش ىلع ثيدحلا اذه :لاقو ؛مكاحلاو «ةجام نبا هجرخأ ثيدحلاو .راثلا قحتتسي الف "بَ مَن لنلا" :ةلك هلوقل «ةبوت مدنلاو "اتا" ناك ليباق
 نمر رتل رس سك ردا دارا نادك مدع لع وأ هقنع لغ دلع وع لب هس رف لعاومدن نكي :باوجلا .حيحص : يلا ىلا ناو ارت

 هو .هكرادت نكمي ام كرادتو دوعلا مدع ىلع مزعلاو «عالقإلاب ققحتت ن امنإ ةبوتلا ذإ ؛ةبوتب سيل مدنلا درجم نكل ؛هيخأ لتق ىلع وأ هاخأ هدقن

 .افيفخت نونلا ىلإ اهتكرح لقنو ةزمهلا رسكب (لجإ نم) : ئرق 4 ٍلْجَأ ْنِم 95 : ىلاعت هلوق © تدني انْلَسَر مهت ءاَج َدَفْلَو ... َليِرَسِإ نب لع انيك

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىتسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 انَسْفَت َلَتَق نم# .ةلزانلا هذه ببسب يأ ءاّملظ هاخأ لتاقلا مدآ نبا :ىنعي :© َكِلَذ ٍلَج ا 3
 :« اعيمَج ضال الكف اهناكت#» كف ل زقلا ركل نش نأ 1 اكشن :# سمن ريغب

 5 1 و :ةيحا ىلع ىدتا هنآ ميج سان ل نم لم وه ءاهمرح كهتاو دحاو ضن لق نم

 ١ سائلا ايت اناقه ْنَمَواَعيَِجَساَلَأ | + .اًعيمج سانلا ايحأ نمك وهف ءاهتمرح ناصو «ةدحاو سفن لشم كرت نمو «ةايحلا 0
 1 تيم 1 1 اريثك نمت تسلا 1 ع 5 : ا -ا" .دحلا زواجت :«فرسلااو .هللا يصاعمب نولماع :# حر وفِرَسُمَل#
 1 منال ترسل ضرلا نكلدَدَ 0 0 55 هللا لوسر يعار اولتقو .مالسإلا نع اودترا - ناتليبق - «لكغعو ة ةئيرع نم موق 0 :ليق
 |١ الأ نوعتمو كوش ولأن 6-0-2 يذلا صللا وه :«براحما» :ليقو .ةاعرلا نيعأ اولمسو .قونلا نم نابلألا تاوذ . هحاقل اوذخأو

 6 07 70 0 يم :ليقو .اراهن وأ اليل هلهأ ىلع رصملا يف حالسلا رهشي يذلا :ليقو .قيرطلا عطقي 3 واو 2 : 5 » | . |1١ 5 : 5 0 ٠ ٠
 7 | ْمهيِدَيَأ َعَطَمتَوأأ ًاولمفي نأ اًداَسَف 0 َنَوَعَسِيَو# .ريثك فالتخا هيفو .لوتقملا نود هلتق يلو مامإلاف .هعم ام ذخأيو هلتقيو هلخديف «ىبصلا

 ”٠ | كلذ ٍضرَأْلا أومن دا ضن مهجن ١ 0 «لتقلاو «ةقرسلاو ءانزلا وه :ليق «ةبارحلل نييبت يهو :© اًداَسَم ضرألا ف

 2 ك1 ويآلا رملي مزح ع 7 هذه نيب ريخم مامإلا .ةيآلا :* أواحصُم وأ أَولََّمي نأ# 12 ذل 0 ناكف د ا زك ل ماع ةيآلاو

 ٠ |ارنلتل كايد قكٍ م نيا تلال ا عطقت نأ :# ٍفلِح َنِم# .سانلاو عمتجملا قحب نوبراحما اهبكتري ىتلا مئارجلا بساني امب تابوقعلا

 1 اوما تما اح © يووم هما كأ 1 :ليقو .درطلا :برعلا مالك يف «يفنلا» :4 ٍِضرَأْلا ِمأَوَمْني أل مهلجرأ لمشاو ؛مهيديأ نمي
 0 لمس قا 2 لاوس توفل ىعح ١ 5 .ةبوقعو ل :4ئزح# هعوزنو 0-0 ا دلبلا يف نجسلا :يفنلا 0 ءءء 2 0 4 هيل

 . جو هل را يف ًائيش اولعف اذإ لِي هللا لوسر دهع يف كرشلا لهأل اذه ل < نا كسل »
 كلا كراولأو كس ننإ © ترخيم ست 7

 0 1 ب ااا 1 مامإلا نمأتساو .سانلا زجعأ اذإ نيملكسملا ندم كاراتحلا ره :ليقو .اوملسأو اوبات مث ءاذه

 ال نمءديأودتفيإ ,هَعَم .داقمو اميه ضرال ا قادمكا 5 :ليقو ل الو مدب هوعبتي نأ سانلل سيلف «مامإلا هنمأو هيلع ةردقلا لبق ةبارحلل اكرات لفت

 : ع < و 28

 ا( ميلأ ٌباَدَع وهن لقلوب ل 0ك د | كارلا ىف م ذو الر (ايراحت نوكي نأ لبق هنم ناك امي ذخر
 2 99799599999997 .هيضري يذلا لمعلاب هيلإ ةبرقلا اوبلط يأ .ةبرقلا :# َةَريِسَوْلا ِهَيلِإ أَوْعَمْباَو»9 "0

 ىلإ رطضم دحأ لك 127701333 رسل لاري الر املزي ل لل ذأ 'رافغلا ءروفغلا ءوفعلا" :روفغلا هللا مسا ىنعم [5”19077]

 هدابع نم ردصي ام عسو يذلا لماشلا وفعلا هل يذلا وه ودعا .امايسأب ىتأ نمل ءوفعلاو ةرفغملاب دعو دقو .همركو هتتدرر ىلإ ر عيشم وره امك اههنرتشموز ورفع

 ؛تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي هناحبس وهف ةحلاصلا لامعألاو «ناميإلاو «ةبوتلاو ,رافغتسالا نم مهنع وفعلا ببسي امل اَْنأ اذإ امّيس الو «بونذلا نم

 امهم هنأ هوفع لامك نمو «هقلخ ىلإ ناسحإلاو «هتاضرم يف يعّسلا نم :هوفع اهب نولاني يتلا بابسألا ليصحت يف اوعسي نأ هدابع نم بحيو وفعلا َّبحُي ٌوفع وهو

 بابسألا كبك هللا حتف دقو . اهلبق ام ٌّبجت ةبوتلاو «هلبق ام بجي مالسإلا لعج ُهَّنأو «هريبكو «هريغص :هِمٌرِج عيمج هل رفغ ءعجرو هيلإ بات مث هسفن ىلع دبعلا فرسأ

 امم كلذ ريغو «هللاب نظلا ع نييمصحور هللا لامتلال ىلع هينا ايات امال اهلا لابو ا ناتج لار كالا لا كلور هاكر راك الرول 1

 براقتت ادا دازخلا «ةيركلا لاب سلا «نمحزلا :يدعسلا خيشلا لاق :ميح رلا هللا مسا ىنعم [”6*40] .هترفخمل برم ه هللا هلعج

 ٌصخو .هتمكح هيضتقت ام بسحب دوجولا عيمج اهب مع يتلا هبهاومو هتمحر ةعس ىلعو «مركلاو «دوجلاو «ربلاو حرلاب «برلا فاصتا ىلع اهّلك لدتو ءاهيناعم
 نمحر لاو هيجل خا لل البلك رج كلا واايتدلا تاريخو - همركو هدوجو «هتمحر راثآ نم هلك ءناسحإلاو معنلاو ؛لمكألا ظحلاو «رفوألا بيصنلاب ءاهنم نينمؤملا

 ىلإ هتمحر لصوملا :ميحرلا «ةعساولا ةمحرلا وذ :نمحرلا .ديحوتلا لهأل الإ ةمحرلا نوكت الو مس ب ب ها ل :ميحرلاو

 هلأسي سنأ ىلإ بتك ناورم نبا كلملا دبع نأ :بيبح يبأ نب ديزي نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا « َنوُبِراَحي َنِذَل أٌؤْرَجاَمَتِإ ) ل .هقلخ نم ءاش نم

 .ثيدحلا :لبإلا وداتتساو يعارلا اولتقو مالسإلا نع اودترا ءنيينرعلا يف تلزن ةيآلا هذه نأ هربخي سنأ هيلإ بتكف 4( هنأ َوناَحي َنيِدَلأ اورج اَمَّنِإ ج ةيآلا هذه نع

 ١ ٠١[. : فارعألا] «مُهّْلسَر مهتءاج دَمْلَو و) ء[١١ : ةدئاملا] 4 اَنْلَسَر ت2 2280121 ؛ةزيزه ىبأ نك مون قازرلا دبع جرخأو هلئم نيرج لعب جرخأ

 :لوقي ءوس نم مهباصأ امو لسرلا نم ىرقلا فقومب قلعتي مالكلا ناك اذإو «"انلسر" :لوقي ىلاعت هللا نع يتأت يتلا ماكحألا نع ثدحتت ةيآلا تناك اذإ
 كا و ا مولا و وك نع اكشن تارعألا ةيآءاكأ " ةاكحالا هيف ركذو لاحت هلل نع تءاجس ةدئاملا ةروس يف ةيآلاف ء 'مهلسر' .

 هل حى ين “ص

 .تايوقع ركذ اهيف ةدكاملا ةروس يف,” : ةيآلا ظحال .[١5:ةدكاملا] * ُىَر رح ايدل يف مَ [9١ : :اكاجلا] « كن ل135 مهل 841١0

 ةملك ترخأتف مهتابوقع تلّجأف 4١« : ةيآلا امأ ءيزخلا مدقف سانلا مامأ اًرهاظ مهيزخ نولمحي مه ينعي «ةيزخم يهف سانلا مامأ ةيئرم ةروظنم تابوقعلاو

 .[51 : رمزلا «18 : دعرلا] © َءِهِب اَوَدَتفَأَل ال عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [7”7 : ةدئاملا] © وب أوُدَتْفَيِل 92 1171 .تايآلا عجارو ءيزخلا
 .4 مهن َلَْقْناَمإف اهيف طرشلا باوج نأل 4 ياوُدَعفَيِل ط : لاقف ةدئاملا ةيآ يف اًّمأو ءطرشلا ةلمج باوج اهأل رمزلاو دعرلا يعضوم يف 4 هيب اَوَدَمفَآَل )»
 ولو 8:041795 : ةدتاملا] 4 ٌدِيلأ ٌكاَدَع 12 21 1 ل 6 ل نه 1-1 :هَلْنِوَو اصيح ٍضرأْلا فام مهل تأ ول أورَدَكح دل نإ # ["5]

 ير تكن“ ١0

 ةينادحو اودحج نيذلا نإ 0 رمرلا] 4 وسب أوكي امو سو مُلادَيَووَسيِقْاَموَي اعل 0 ا ل لو اع لا نا رز نأ

 مهلو ءمهنم كلذ هللا لّبقت ام ءاوكلم امب هللا باذع نم ةمايقلا موي مهسفنأ اودتفي نأ اودارأو ءهعم هلثم اوكلمو ءضرألا يف ام عيمج اوكلس مبخأ ول ؛هتعيرشو هللا

 مويه هولذبل ءاقعاضم هعم هلثمو «رئاخذو لام نِم اًعيمج ضرألا يف ام هللاب نيكرشملا ءالؤهل نأ ولو :رمزلا ةيآ اّمأ «ةدئاملا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ,عجوُم باذع

 ا اا برأ ةسئالا ول نع كب اودي اقل

 تت مكسر - هلسر - انلسر 9 : :ىلاعت هلوق كور دكا نع دوتلا تاركشوا ور ىلا تق :ئرقو - .مهب لزان هنأ ايندلا يف نوبستحي

 ١ ارباح وأ أادلّكَمي : نأ اًداَسَق ٍضْرأْل يف َنَوَعَسَيَو ةَلوسرَو هلل َنوبِراَحي َنذَّلَأ اوك رج اَمَنِإ و 1 ناتغلامهو 200 26 ركفاو .ماللا ناكسإب 0 :ئرق

 ظ 11 للقب نييراصتملا ةيوقع لع ًنآرقلا صتالق :ةبارحلا دح :يعيرشت زاجعإ د عج 2 :ةدئاملا] *6 ٍضَرَأْلا حرم 6 , اوقنياوأ قالَ نو مهمآ تويرجأ تكل

 ٌبرض اذهو «ةدحاو ةيآ يف ةمحرلاو ةوسقلا نم ةبوقعلا هذه عمجتو .عدترا اذإ ٍلالح نم هقزر بسكل اهب لمعي يك ةميلس فارطألا ةيقب كرتوز (قحيلا

 - ىلوتسا ءاوس لتق اذإ لتقلاب براحملا بقاعُيو «عدتري ملو ةميرجلا يف ىدامت اذإ هلتق كلذ دعب ٌعرشلا لحأ دقو ءاّعم عدرلاو ةبوقعلا يف زاجعإلا نم

  روسلاب فيرعتلا عوننمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 رع اج لع

 طورشو ءامهناميأ :ينعي :4 اًمَهيِد دي أوعطقأت# ٠8- .لوزي ال مئاد :4 قُم هم تاع مهلو# ٠-
 .امهريغل اًرجزو «ةميرج نم هافرتقا ام ىلع ةبوقع 4 اًكمامبا 1 قفل بك يف ةقورعم عطقلا

 مهو كدف دوهي هب ىنع :4 أوُداَهَندَلأ مو# نوقفانملا مه :4 هو انما أَولاَق حردلأ نم# 7
 دوهي عم اوتأي مل نيذلا ةنيدملا دوهي :موقلاب ينعي 1 هم بذكلل تر كر ومكسا“

 ك6 هللا لوسر ىلإ مهنم نيتفئاطلا ىدحإ تثعبف : «تنز دوهيلا فارشأ نم ءارما ىف هش ىلا لإ ؛ | كدف
 0 كو وثكتَس# ىنعمو:ىرخألا ةفئاظلا تدعقو «اهيلع بج امع هنولأسي

 نإ َنوُلوُمَي## مجرلا نم ةاروتلا يف هللا لزنأ ام :4 َمكْلأ َنوُفَرحبل .رابخألا مهل نوسسجتي ءالؤمل
 انتبحاص يف ,محفلاب هجولا ديوست يأ ؛ميمحتلاو دكاجلاب دمحم يافانإ يأ :4 انه شت

 .هتلالض :* هَتْنَّحِف هللا ٍدِرَي نَمّو# .هورذحاف مجرلاب مكاتفأ نإو :# ًاورَدَحَأ ودون مَ نإو ُهوُدَحَف

 ةأرما نأ :ورمع نب هللا دبع نع هريغو دمحأ جرخأ .ةيآلا 4 ةَقِراَّسلأَو ٌقِراَسْلَأَو ) :لااعت هلوق [4"1]
 هللا لزنأف ؟هللا لوسر اي ةبوت نم يل له :تلاقف ىنميلا اهدي تعطقق ٍةَب هللا لوسر دهع ىلع تقرس

 « لوس اَهْيَأتَي # ) :ىلاعت هلوق [41] .ةيآلا 4 َمَكَصآَ ءومِلَظ ٍدَعَب نم َباَت نش )» ةدئاملا ةروس يف
 اها! تريهت توهتلاا نم نيت ١ هه اههزنأ داك نسباتع قبااوزع كورا اا كور .ةيآلا ف و ضارمدت دي 0

 8-1 تالقي ةكايلذلاا نم ةريزعل 2 1.1 يقيازعلطج : ع رآ ىتح اع : لثة 26 1و نو ودعا دسم نر
 نك هللا لوسر مدق ىتح كلذ ىلع اوناكف .قسو ةئام هتيدف ةزيزعلا نم ةليلذلا هتلتق ليتق لكو ءاقسو 5 0-00 كرا رقت لق ار ١

 11 لدمر :ةليلذلا تنلاقفاءقسو:ةئامع انيلإ اوتعباانأ ةزيزعلا ةتنلسزاف «اليتق ةزيرعلا نم ةليلذلا تلتقف - د 0 ع 0 ظ
 0 ا واليا اوجصاوا لجو ا هين دعت ان كاكاحلا ١ ٍفمُهمهب ولو َرهْطُي نأ هلا 0 :

 اكميك برحلا تداكف « الف دمحم مدق ذإ امأف ءاقرفو افوخو مكنم اًميض اذه مكانيطعأ 9 2 لقح كن ةقورشخل ف رتتولو رشاد
 لزنأف 20 ا هيلإ | 5 ع ع . 0 1 نأ ىلع 010 مث 3 0100 للا |

 مكمحا ئدوهيبالك ىبتلا ىلع رم :لاقبزاغ ع نب ءاربلا نع امهريغو ملسمو دمحأ ىورو لا « رْفكلا ىف ٌنوعرسُي تريلا َكنّحي ال ُلوُسسلا هيي © زن هلا
 نودجت اذكه .ءىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللا كدشنأ» :لاقف مهئاملع نم الجر اعدف «معن :اولاقف «؟مكباتك يف ينازلا دح نودجت اذكه» :لاقف مهاعدف دولجم

 فاككرت فيركشلا ىنز اذإ انكف ءانفارشأ يف رثك هنكلو «مجرلا انباتك يف ينازلا دح دجن «كربخأ مل اذهب ينتدشن كنأ الول هّللاو ال :لاقف ؟؟مكباتك يف نوكي ينازلا دح

 2 را ىلا كاتو ابلاو مقالا ىلع انعمتج افلا هع راو كيرشلا ىلع هير ا لع حال :انلقف «دحلا هيلع انمقأ فيعضلا ىنز اذإو

 ودتا :نولوقي 4 ُهوُدَحَم اذه َُسيتوُأ َنِإ) 0 ىلإ ( رْثْكَلا يف َنوُعرَسُي ذل كري ال ال ُلوُسَلا اَهْيَأكِي © ) هللا لزنأف ء.مجرف هب رمأف «هوتامأ ذإ كرمأ ايحأ
 .4 َنوُمِلطلا ْمُه كيلوت هَل هللا َلَرنَأ آمي مكحَحَي َرَل نمو 9 هلوق ىلإ ءاورذحاف مجرلاب مكاتفأنإو .هوذخف دلجلاو ميمحتلاب مكاتفأ نإف ءادمحم

 ل500 ةرقبلا] 4ك نم ُبَّعُيَو هك نَسِل مفي ) عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [4 ٠ : ةدئاملا] 4ُهآَسي مل َِعيوُماَسي نم ُبدَعُي ا[ ١
 ركذ ام دعب تلزن اهنأل 4 ُءآَسي نمل رفعيو ُءاَسِي نم ب ّدَعيإ» :لاقف ةدئاملا ةروسب يناثلا عضوملا الإ هاوملا عيمج يف ةرفغملا مدق ١4[. : حتفلا 218 : ةدئاملا 4
 .ىلاعت هنم اًبيغرتو ةمحر اهريغ يف ة ةرفغملا مدقو «باذعلا ظفل مدقف 1": ةدئاملا] © اَمُهَي امُهَيِديأ اَوعَطَفَف )» الو ايندلا يف عقي امهباذعو ةقراسلاو قراسلا قح يف

 ٍضَرَاْلاَو تاومَسلا فله كل هَل نأ مُلَت ملأ ا 21٠١1 : ةرقبلا] 4 ٍريِض الو لَو نِم هَل نود نّم مُكحَل اَمَوٌِضَرَأْلاَو ٍتونمستل كم هل هَ نأ تأملت ملأ [4 :]
 واس < سر ركاب 02 ا

 ءءاشيام لعفي ؟ضرألاو تاوامسلا يف فرصتملا كلاملا وه ىلاعت هللا نأ كتمأو تنأ يبنلا اهيأ َتملع امأ ا[ 216 هكئاشلا] < ٠ اك نبل رعت اق نم بدع
 باذع نم مهعنمي ريصن الو «مهالوتي يلو نم هللا نود نم دحأل سيل نأ ىصع نم ملعيلو .لوبقلاو ةعاطلا مهيلعو ءءاش امفيك مهاهنيو هدابع رمأيو «ديريام مكحبو

 نمل رفغيو ءءاشي نم بذعي «ديري امل لاّعفلا ىلاعت هنأو «هكلامو هرّيدُمو نوكلا قلاخ هللا نأ لوسرلا اهيأ ملعت ملأ :ةدئاملا ةيا امأ «ةرقبلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف هللا

 4 -ِهِعِضاَوَم نع َمِكْل َنوفَرحإ» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا 4١[ : ةدئاملا] 4 -هِيِضاَوَم ِدَحَب ْنِم َمكْلا َنوُهَرحي 9) [41] .ريدق ءيش لك ىلع وهو ءءاشي
 2 ا د ا اجو أ : يأ # فِعِضاَوُم نع 9 : :ىلاعت لاق ةدئاملا نم ىلوآلاو ءاسنلا ةيآ يف .[ ١7 : ةدئاملا «5 7 : ءاسنلا]
 نوركذي اوناكف «نيرمأالا نيب مهنأ ىلع ةلاد يهف :«هيِضاَوم ديروط ةديحولا ةدئاملا ةيآ مو «باتكلا نم ةظفللا كلت نوجرخي مأ نايب نيتبآلا يف
 0 ل 1 ب َنيِذّلَل ُلْيَوَم 9 :ىلاعت هلوق هريظنو «باتكلا نم اًضيأ ظفللا نوجرخي اوناكو «ةدسافلا تاليوأتلا

 دق اوناكو ءاليوط اًمز اهب اولمع نأ دعب تايآلا اوفرح مهف دي يبنلا دهع ىلع دوهيلا يف تلزن ةيناثلا ةدئاملا ةيآو «لئاوألا دوهيلا يف تلزن لوألا ةدئاملا ةيآ نإ ليقو
 .هولتقت الف مجرلاب مكاتفأ نإو ؛هودحف دلجلاب دمحم مكاتفأ نإ : :مهل اولاقو :نصحم ناز نأش يف ٍةِئَي يبنلا ىلإ اًرفن اولسرأ
 مهتأرجو لاجرلا ةوق نأل :باوجلا ؟رونلا يف مهرخأو ةدئاملا يف لاجرلا مدق 11 رونلا] 4 فرو ةيناَرلأ + ء["4 : ةدئاملا] # َُقِراَسلَاَو فراَسلاَو #8 3

 ا ا م ا ا لا ل ير ا الا اا 0

 فصن لشل فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطق ريغ نيمثآلا نيبراحملا ىلع عقوت يتلا تابوقعلا نم ىرخأ عاونأ ىلع ةيآلا تّصن دقو هيلع لوتسي مل مأ لاملا ىلع -
 لاجرلا نم ءايربألا ىلع عينش ءادتعا اهيف يتلا ةميرجلا راثآ ىلإ رظنت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ىلع ًةحضاو ةلالد لدت ماكحألا هذهو .ةكرحلا نع مرجملا مسجلا
 اباذع ةرخآلا يف مهل نإ مث وسنمالا مير ل7“ قم بارخيلا هامل اص ياحب ا دكر رمل يارا

 همحر ريثك نبا لاق :ةقرسلا ةميرج :يعيرشت زاجعإ :ةدئاملا] اَبَسْكاَمِي 'ءاَرَج اَمُهَيِدِيأ اوه طقأف ةَقِراَسلَأَو ُفِراَسْلَأَو 8 [1"] .ميحجلا باذع وه اًميظع
 هللا ءاش نإ ركذنس امك ىرخأ ٌطورش تديزو ؛مالسإلا يف ُّرَمَف ةيلهاجلا يف هب الومعم عطقلا ناك دقو «ةقراسلاو قراسلا دي عطقب ىلاعتو هناحبس هللا رمأ : ىلاعت هللا
 نم ءاهقفلا بهذدو ”لايصتالا ماكر نيه تادايزو هيلع اتناك ام لع اهزبزقتب حلا داو كلا اناا نك كلذ رضوا كارد را وا تنل احدا كولا

 يضر  ةريره يبأ نع «نيحيحصلا" يف تبث دق امب اوكسمتو «ةيآلا هذه مومعل ءاًريثك مأ اًليلق ناك ًءاوس هب هدي تعطق اًئيش قراسلا قرس ىتم هنأ ىلإ رهاظلا لهأ

 دق ناك نإو «ةقرسلا يف باصنلا اوربتعاف ءروهمجلا امأو . اهدي عطقتف لبحلا قرسيو ءهدي عطقُتف ةضيبلا قرسي قراسلا هللا نعلا :لاق ِديِلكَم هللا لوسر نأ - هنع هللا

 - |اذهف :انباحصأ لاق .ملسمو يراخبلا هاور «اًدعاصف رانيد عبر يف قراسلا دي م ١ :لاق كب هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو «هردق يف فالخلا مهنيب عقو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنتلا بابسأ ىنسحلا ءام بألا يربطلا ريسفت

 ل - يس 5

 هي رق هو "عج سس حرس 0 ٍِ 0 هم

 5 كت هل هَلاَنَأ لعمل 20 2 روعه نإ جَع
 كَ ته أ و9

 1 06 11 يووم كد زي ضارالاو تاومنقلا
 ُ ل اهيأتي # (يي) ُرِسِرَكِءَىَس نكح َلْعْهَنَأَو ظ : 2 4 اتا 5
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 و < )#0 7 مي 7 + تكول 26 اذإ :هتحسأو ا يقلاو ثحس نم .ةدشلاو كالملا :هلصأو .مارحلا لاملا 5 تحس َنوُلَكَأ» -5

 - خي ةيرسأا
 لإ ةومآجب نو تحسين ذكي َب 2 يعل د 7 ات .:دوعسم نب هللا لكل ليفو .تاعاطلا تحسي هن اكس مارحلا يمسو ءاكاله هلصأتسا

 || نلف مُهَنَع ضرَعتنِإ ومب ضرع منَ كح 3 كنئتسَسُي نمت ةيدملا :تحكشلا :ليقو .رفكلا كلذ :لاق ؟مكحلا ف اولاق .ةوشرلا :كاف ؟تحششلا

 0 طسقلاب مكتب محم َتْنكَح نواس كوُرْسَي 9+ ضيرغأ ذأ ميَتنَب كح أت» رعشلا لصاتسا يأ ءتحسا :قلاحلل برعلا لوقتو .هنيعتف ةملظم ىلع
 7 ا رهدنعو كتوم فكر (ي) َنيسْفمْلا بح هَسَنِ ع مكاحا ىلعو .[14 : ا هلأ َلَرنأ آمي مكتب مكحأ ِنَأَو ل :لجو زع هلوق اذه خسن ليق :4 َمْنَع ول لذ من نترقب هه وع 3 ع 8 مول هو

 كيك رتبي روتر هئلْْكْح انش رول اوناك يذلا مجرلا :4 نأ مكَح اًييزإ» - 57 .قحلاب مهنيب مكحي نأ ةمذلا لهأ هيلإ | مكتحا اذإ اذإ 0 لا 0 أ |
 : 05 : دويل: : أوذاَه َنِذَّزلم هلك ًادمحم : * أاوُمَلَْسأ َنِدَلا تريلا ابي كح - -م + .هنودحجين

 / ايف ةَوَتلآ نلت آن 9 تيبيؤُل ايكوم 4 00 0 8
 راب 5 :*« دايك او» مهحلاصم ريبدتو سانلا ةسايسب ءاملعلا ءامكحملا مهو ؛(ينابر» عمج :# َنوُنَمَرلاو#

 . أوُملَْسأ َنِدَلا كويل هيكَحي رونو ىدش 0 ةيآب لب ينلل افرتعا دوهيلا نم ايروص ينبا :ا :انهاه «رابحألاو نيينابرلا»ب ىنع :ليقو .ءاملعلا
 ” ابتك نماوطفحم تاامم راحل ومو او اوداه مهيلإ | لك وأ هظفحب اورمأ امب :* هنآ كنم أوظْفحمَسَأ امي## دوهيلا تركنأ ذإ «ةاروتلا يف مجرلا

 0 حم الق ءآَدَبْش هيلع اوناكَو هنأ 3 هللا طراق ليل ىلع نضر تسلا 3 :ليلق :4 كابلق اممك ىل قياَب اورتْشَم الو## .هظفح د ريم رن ريتا وكسر 00

 0 مج بد سيبو مه كيلو هَ لأ آمي مُكَحي َرَل سو :هلوق يف 37 هللا كردستان .هيف قحملا نامتكو

 1 وي م ه1 <

 2 ميلانو ايل نورف رفلكلا مش ْمْه كيكو سَ لَو اَمِب ل نمو :هلوق يفو * َتوُمِِلَلا ُمُه كيو هدأ لَن آمي مُكحَحيَرَل صو :هلوق يفو 4 َنورفكلا
 1 كلذ مالسإلا لهأ لعفي نأ الإ :رافكلا يف يه امنإ ؛ءيش اهنم مالسإلا لهأ يف د 4 1 و نع 5 فلنا دوهيلا يف اهنإ :سابع نبا لاقو .اهلك نيرفاكلا يف اهنأ 4 تستلم كِل لأ آمي مُكحَح

 ف -ونجلاَو َنِسلايَنسلاَو يدلي ذألاو فلاب ١ له ا : يل ظء 2 له سيل :ليقو
 ١ © 3 0 7-6 3م :# حورجلاو## -5 .كلذ يف فلتخاو انا وأ ًالالحتسا وأ ا

 1 اميف كلذو هكر نافل را لب ل لا ::4 صاَصِق# "ان نمو نادك وت بك ةست ست اصر

 9 حراجلا نع افع :4 ا اكن نصب مق هكا راكد كك نارك يالا كا
 0 0 1 001 انلبق نم ُش ةأأ؟للإ كامللعللا روج تق نكرف نط: 35 رخل[ وذ ف 3 4 هل ةراَدَح 5

 سابع قا نه اقاكسإا كن كور « هلأ لأ ام ميني مكَحَأ ِنَأَو )» :ىلاعت هلوق [549] .ةميركلا ةيآلا هذه مومعل ةأرملاب لتقي لجرلا نأب اوجتحاو .خسني مل اذإ انل عرش

 دوهي رابحأ انأ تفرع دنق.كنإ دمحم اي :اولاقف اوؤاجف «هنيد نع هنتفن انلعل دمحم ىلإ انب اوبهذا :سيق نب ساشو ايروص نب هللا دبعو ديسأ نب.بعك لاق-:لاق

 لكك هللا لوسر ىبأف «كب نمؤنو مهيلع انل يضقتف كيل تاو عا كاما نإ انااا رنا فلا

 نباو .قاحسإ نبا جرخأ .ةيآلا « ْاوُذِخَتَن ال اوما نبذل اني ) :ىلاعت هلوق [01] .[5014 َنْوِقوب ِرْوَعْل» هلوق ىلإ 4 ُدَل هللا َلْرنَأ آمي ميني مكحأ ِنأَو ] مهيف هللا لزنأو كلذ

 ىلإ تماصلا نب ةدابع ىشمو «مهنود ماقو لولس نب يبأ نب هللا دبع مهرمأب ثبشت عاقنيق ونب تبراح امل لاق .تماصلا نب ةدابع نع «يقهيبلاو متاح يبأ نباو ءريرج

 أربتو هي هللا لوسر ىلإ فلاحتف «يبأ نب هللا دبع نم مهل يذلا لثم مهفلح نم هلو جرزخلا نب فوع ينب دحأ ناكو ؛مهفلح نم هلوسر ىلاو هللا ىلإ أربتو كَ هللا لوسر

 رمل نمو 5:5«4755[8] .ةيآلا 4 ةيلزَأ 0 ة تلزن يبأ نب هّللا دبع يفو هيفف :لاق ءيهتيالوو رافكلا فلح نم

 لَن آمب مُكحَتي رَل نَمَو » 2[ © : ةدئاملا] 4 َنوُمَِطلآ ُمُه ه كيلو أو هللا َلرَأ آمب مُكحَحي َرَل نَمَو .[44 : ةدئاملا] 4 َكوُيْيَكْلأ مه كيت هلأ لنا آمي مكي
 مل نم نإ ليفو «ىراصنلا ماكح يف ةئلاثلاو «دوهيلا ماكحتيف ةيناثلاو «نيملسملا ماكح يف تلزن لوآلا ةيالا نإ لبق .[ 1/7 اا 4« توسل ْمْه َكِيلْوأَ هَ

 امب مكحي مل نمو ءرفاك وهف هل اًراكنإ هللا لزنأ امب مكحي مل نم نأ نم : :ليق ام هجوألا لعلو .هلعف يف قساف .همكح يف ملاظ «هللا معنب رفاك وهف هللا لزنأ امب مكحي

 :ةدئاملا]# سل مدبب كح َتَمَكَحنِإَو 21411 تنس ال ني
 00 نت وأ نال اس نان :ةتاوخلا (7نرطتقملار نرظسافلا" : ند قرفلا ام 5 نجلا]4(اًبَطَح 0 ئه ااكم وعلا امأَو زل 4١

 ل و رس حس 2 مسي

 ةَرَوَملأ انلْزنأ نإ + [44] .راج :طسقو .لدع :طسقأ نذإ .هاكشأف هيلإ اكش :لاقي امك ءبلسلل طسقأ يف ةزمهلا نأكف .راج اذإ :ًطساق وهف ّطسقي طسقو .لدع
 ةدئاف امف «نوملسم ءايبنألا عيمجو «4 اوُمَلَسأ َنِدَلا تروُيبيلا اهي مُكَح# :ىلاعت لاق .[44 : ةدئاملا] 4 ًاوهلسأ نذل 0 ىَدْهاَبف
 نيذلا هللازدن يكف «ىراصن وأ اًدوه اوناك طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ نإ اولاق نيذلا ىلع درلا :اهتدئاف :باوجلا ا"امولعم يجو ةعضللا

 ركل ان ُنَحاَنِإ +144 : ةدئاملا] 4 هلأ كك اوُظِفَحّمَْسَأ ام ُراَبَحْلاَو َنوُيِدَبَرلاو أوداَه َنبدَلِب أومْلَْسأ َنبِدَلا تْوُييَيل ابي م + اوُمّلَسُأ
 ؟هل رييغتلا قرط نم نآرقلا ةمالسو ةفلاسلا بتكلل رييغتلا قرطت يف رسلا نع يكلاملا قاحسإ نب ليعامسإ يضاقلا لئس 100 : رجحلا] ( نوط ا انو

 . َتوُظِمحمَاَنِإَوَرْكِدل انت نَحماَنِإ +: :لاقف ىاعتو هناحبس هتاذب نآرقلا ظفح ىلوتو 4 لأب كك نم أ ٠ أوُظِفحَُسَ ل: لاقف مهبتك ظفح رابحألل لكوأ ىلاعت هللا نأب :باجأف
 هيا ديما ا :ئرق# ٍتحشلإ لو : لا كرف 4 اند رك كك توعمس وف [17 017 247]

 فأل او - تيل او 98 :ىلاعت ٍهلوق * 0 نيلي نصل 0 تنذألاو قنالاي فْنالاَو نيعلاي تشاو يقتل سفن نأ آي موكعانبكك )ج١ :0]
 تسريح يئاراتا 11 او راب ورجل يلا < نذألاو الار < 2195 :ئرق # َحورْجْلَاَو- 1

 :جاجزلا لاقو «لوقلاك لمجلا ىلع ناعقي + ةءارقلاو ةباتكلا نإف .خلا ... (نيعلاب نيعلاو ءسفنلاب سفنلا مهيلع انبتك) : لبق هنأك عوفرم لحملاف «ىنعملا رابتعاب

 ادع اميف بصنلاب (ّنسلاو - َنذألاو - فنألاو- نيعلاو) يرو يتق د ةراس زورو از ركل هوك ةطكق ناو قلل قر سال لد تنص

 © نو مسا ىلع اًمطع لكلا يف بصنلاب (حورجلاو - نسلاو - َّنذألاو - فنألاو - َنيعلاو) :ئرقو ء«صاصق هربخو أدتبم اهلبق امع اهل اًعطق اهنوعفري مهنإف رمل
 .دعاقاّرمعو مئاق اًديز نإ : :وحن «ربخلا ىلع ربخلاو . مسالا ىلع مسالا فطع لمجملا فطع نم وهو ربخ دعب ربخ 6 ٌضاَصِقإاو «ربخ هدعب رورجملاو راجلاو ءاظفل
 .ناتغل مضلاو ناكسإلاو ؛لاذلا مضب (نْذَأ) تن تئرقو .لاذلا نركب (نذأ) كن تئرق تدرو امفيكو ؛تعقو امثيح (نذأ) 4 ِنْذَأْلا تأللاو» :ىلاعت هلوق

 .ملسمو يراخبلا هاور «مهارد ةثالث هنمث ّنَحِي يف عطق» :ِلَك يبنلا نأ ءنجسملا نمث ثيدحو : :اولاق «هاواس امو رانيدلا عبر رابتعا يف صنو «ةلأسملا يف لصأ ثيدحلا -

 - زاجعإ 4# َةَمكِحْلََو ٍبنكْلا َنه #9 [11 11 .قيرطلا اذهب عمجلا نكمأف «رانيدلا عبر نمث يهف ءاّمهرد رشع ىنئاب رانيدلا ناك كاذ ذإ هنأل ؛اذه يفاني الو ءضقاني ال

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 ديو يو يع وع 10 0209 0011 نا 0 0 00 يامن

 نأب ىراصنلا ىلاعت هللا رمأي :# هيف هنأ َلَرنَأ آَمِب ليجمإلا ُلْهأ ٌْيََيِلَو ل -41/ .انعبتأ : اًنيَيَكَوإ# - 1

 دقف اهدعب امأو «ةيدمحلا ةثعبلا لبق :دارملا :لبق .ليجنإلا يف مهيلع هللا اهضرف ىتلا ماكحألاب اومكحي

 «ليزنتلا رصاع نم كلذك لمشي هنأو .ماع باطخملا :ليقو 55 دمحم ىلع لزنأ امب اولمعي نأب اورمأ

 وأ هيلإ اومكتحيلف 39: دمحمب ناميإلا بوجو هيف ليجنألا نأل «ةمايقلا موي ىلإ ليجنإلا لهأ رئاسو
 دق :لاقي باقترالاو ظفحلا يأ :«ةنميهللا» هلصأو .ًاديهش : ِهَكَءاَنِوِيَهَمَو# -4/ .هيف امب اومكحي
 هللا نأ :ىنعملاو .هيلع نمتؤم :«نميهم» :ليقو .هدهشو هبقرو هظفح اذإ ,ءيشلا ىلع لجرلا نميه

 بسن ام ىلعو «قئاقحلا نم اهيف امب دهشي بتكلا نم هقبس ام ىلع اًئميهم نآرقلا لعج ىلاعت

 ةعرش انلعج مكنم ةمأ لكل :* َةَعْرْتل .فيرحتلا لطبيو قئاقحلا ححصيف ءاهيلإ نوفرحما

 امأو ؛ماكحألا :دارملاو كلذك نيملسمللو .كلذك ىراصنللو ؛جاهنمو ةعرش دوهيلل يأ ءاجاهنمو

 لك يف لمعتسي مث ؛حضاولا نيبلا قيرطلا :هلصأ «جاهنملا» :4 جاهم .دحاو نيدلاف دقتعملا يف

 مكيلع بتكلا نم لزنا :4 كك3اءآَمْفل مكربتخيل :4 كوبل .احضاو ًانيب ناك ءيش

 كيلع انلزنأ : يأ 4 هلأ لَآ آمب متن مك نَأَو 9" - 5.4 .لامعألا نم تاحلاصلا : اورداب :«اوثيتسات» 3

 : + كلم لدن آم ضعب نع# هود نأ :# كَلوُنِتْفَي نأ مهردحاو# .هيفامب مكحلاو باتكلا

 دول 7 :ىنعي : :# سائلا نم اريثك َنِإَو# ايندلا يف مهبقاعي :4 ميسصي نأإ# هب هب لمعلا كرت ىلع كولمحيو

 نيب امل اًَدَصُم ميم نبأ ىسبعب هييكا عاق ط4 .دوهيلا ىنعي 14 َنْعَبي يهل كَحَهأ ا

 2مل ل فراك حر ك1 كعامل 17 ةدئاملا] 4 ليج هيَ 3 دا

 نأ بسانف «ةاروتلا ركذ دعب ليجنإلا نع ثدحتت ةدئاملا ةروس ةيآ .[77/ : ديدحلا] ليج اه يَتاَدو

 ميهاربإو حون يتلاسر ركذ دعب تتأف ديدحلا ةروس ةيآ اّمأ ؛ مكر ل اي ةرشابم لوقي

 اا ااا لنا لاا :ليق هنأكف ءامهتيرذو مالسلا امهيلع
 رس رس جس

 نب ىشسبع ىلإ سيتا تح لوسر دعب الوسر انلسرأ يأ 4 هرم نأ سيب اًعَفكو لا :مهريغو ناميلسو دوادو سايلإو ىسومك ؛ةقحاللا ممألا ىلإ مهانلسرأ
 نودب #4 تَيِيَّتْمْللهَظِعْوَمَوإل عضاوملا يقابو ءامهريغ نآرقلا يف سيل 147 : ةدئاملا «18 : نارمع لآ] 4 تقم هَ ةظِعَوَمَو ىدهو# [ :1] .مالسلا هيلع ميرم

 ىلع لمتشا ليجنإلا نأ ىنعمب ةدئاملا ةيآ يف اهدازو «هنايبو ىلاعت هللا مالكل اًمصو نارمع لآ يف 4 ىَّدهَو إف داز 4 ف ركلات ةرقبلا] 4 ىَدهَو ١ ظفل

 نا يدمللا كا ا ا اا والا او لا ا الع اور قع كاد نيالا

 ٍضعَب اع َكَلوُميْفَي نأ ْمُهَرَدَحأَو مه ءاوهأ َعَِتَساَلَو هلأ لَن آَمب مثيب مكحأ ِنأَو + [ 41 .يصاعملا لعف نم ريذحتلاو ديعولا قايس يف باطخلا نآل ءرونلاو ةرقبلا يتيآ

 طسبو لدعلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا لثم دجويالف «تابوقعلا نوناقو ةيعرشلا ماكحالل ةبسنلاب - ١ :ةيمالسإلا ةعيرشلا نساحم نم .[4 : ةدئاملا] 4( َكِيلاَلَأا

 هيلع يبنلا ةافو دعب ةنس 5٠١ لالخ هنأ ملعت له ءنجسلا نم لضفأ وه ديلا عطق عدار نأ ملعت له «قراسلل ديلا عطق مكح الم ذخأنلو .اهلالخ نم رارقتسالاو نمألا

 قيدصلا ركب يبأ انديس ةفالخ مايأ اًيضاق ناك رمع انديس نأ ملعتأ «مويلا ثدحت ةقرس ةلاح مك كيلع هللاب يل لق .. .تارم عبرأ ىوس عدارلا اذه ىبطي مل مالسلاو ةالصلا

 مالسإلا هيلإ لصو يذلا يقرلا ىلإ رظنا ...مكحلا نوؤش د لإ ةسفلا - ” ...ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو «ةلماك ةنس لالخ ةدحاو ةيضقب مكحي ملو «نيعمجأ مهنع هللا يضر

 ءافلخلا مايأ مكحلا يف داسفلا دعب ءاخر نم هتفالخ مايأ ثدح امو زيزعلا دبع نب رمع انديس مكح ىلإ رظناو ءاهيف ةيمالسإلا ماكحألا قيبطتل ةدشارلا ةفالخلا دهع يف

 ىلع دمتعيال ىتح هحالس عنصي نأ لبق رذب ةكرعم لخدي مل الثم ...ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف انلو .ةقحلا ةيمالسإلا ةعيرشلاب رهشأ ةثالثو نيتنس مكح هنأب اًملع «هلبق

 ."اوعترل تعتر ولو كتمأ تفعف تففع" رمع انديسل يلع انديس :لاق دقف «مكاحلا ةفع وه رخآ لاثم «لاامت قلم هلو عاللصلاا يدحتسا نال انللاخ راظناور دوهيلا

 هللا يضر باطخلا نب رمع انديس لوقب مكركذأو «هيف حرشلا لوطي عوضوم هنإف اًريخأو «ةمآلا حالصو ةلودلا ةزع اهمهأو اهل رصحال ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطت دئاوفو

 0 مج د

 سحمي كش » 0 يل شار ودعا "هللا انلذأ هريغب ةزعلا انيغتبا اذإف مالسإلاب هللا انزعأ موق نحن" يل كر تمر دي نا طر

 را للا يل 0 :ىلاعت هلوق # هيه هلأ لأ امي لجيل لهآ ْيَحَيِلَو 3: 141] .اًمكح ىلاعت هللا نم نسحأ دحأ ال .# َنوُمِقوي ِرَوَقْل امحَح هلأ َنِ
 هلوق # نوعي: 15 ]٠ .رسكلا اهلصأو تنكس رمألا مال ابنأ ىلع مزجلاو نوكسلاب (ْمكحيو) :ئرقو ءاهدعب نأ رمضأف يك (مال) اهلعج مي 5-0

 ركذ تارم ددع يواست :يددع - .مهنع اًرابخإ بيغلاب (نوغبي) :ئرقو «باتكلا لهأ هب بطاخملاو باطخلا ءاتب (نوغبت) :ىرق 4 نوي ينل َشَمأ )> : ىلاعت

 خاب كنك للا يف ُساَصيْلأ كلَ بيك امانا اهي 01 ميركلا نآرقلا يف ةرم (18) لك درو دقو «ليزنتلاو ةمكحلاو رونلا ظافلأ هتاقتشمب نآرقلا ظفل

 قسلان سلو ندد تودألاو ٍٍفنآلآبَفنألاَو نر نيتلاب سفن نأ ايف معَلَع انبنكو 3ف 07: 1 ع 1 الاب قنالاو رمل يعلو

 له كن ال عرش امك اًدمع لتاقلا ليف نإ :لمأت ةفقو «نآرقلا يف صاصقلا :يعيرشت زاجعإ 140: ةدقملا] جد ردك وهما تدم نمت ٌصاصِق اس َحوُرْجْلأَو
 اهيف ثدحي ال دودحلا قبطت يتلا لودلا نأ ملعت له !؟كلذ دعب اًدمع هر ٌريغ لتقيس له هللا عرش امك ةيدلاب ًأطخ لتق ْنَم مزلأ نإو !؟كلذ دعب اًدمع ُهْر 0

 لع ةيعرشلا دودحلا قبطت ينلا لودلا يف ةقرسلاو لتقلا ثداوح نأ ملعت له ؟دودحلا قبطت ال يتلا لودلا نم اهريغ يف ثدحي امك ثداوحلاو مئارجلا نم

 ٌفعضو ٌنيل تابوقعلا نوناق يف ناك نإ .كيلع هللاب ؟ةقرس وأ لتقل ةدحاو ةلاح الإ لّجسَت الو ماعلا ٌرمي امبر هنإ ىتح «ةمدعنم نوكت داكت لتاقلاو قراسلا
 امك لدتقلا هريصم نأ ملعي وهو .. معتم ناقل دقي5فيك ؟ يعرشلا دحلا قيبطتب يهلإلا باقعلا مهعدري امك ة ةانجلل اًعدار باقعلا نوكيس له ّلقأ ٌباقعو
 14 جاَهنِمَو ةَحَرْس مك اتاك كلت [416] ؟ةيربلا بر رمأ امك ةيعرشلا دودحلا اهيفقبطت يتلا لوذلا يف لاحلا وه امك اًنمآو:اًنامأ, تادجو له... "0

 (جارسلا) ةملك تدرو -' «ميركلا نآرقلا يف تارم (5) (سدقلا حور) ةملك تدرو - ؟ «ميركلا نآرقلا يف تارم (4) لَو (دمحم) ةملك تدرو - ١ :يددع زاجعإ

 قبس اممو .ميركلا نآرقلا يف تارم (4) (اهتاقتشمب ةعيرشلا) تدرو - 0 ؛ميركلا نآرقلا يف تارم (5) (توكلملا) ةملك تدرو -؛ « ميركلا نآرقلا يف تارم (؛)

 .ميركلا نآرقلا ىف تاره.(4)اهنم لك ترركت «ةعيرشلا»و ««توكلملا»و ««جارسلا»و ««سدقلا حوراو ««دمحما ةملك نأ انل نيبتي

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 . افلا ول اشقلالا #6 5 ا ترف
 ١ موقلاىدهَيال هَل هرم دن مكي طوي نمو ضحب هالو 5

 ىنإ# -7 .* مَنِ نَا مهيلع مهرصنو .نيملسملا نود مهالاو نم : مكي مَلَوَتَب مول ١-

 مهترصنو مهتالاوم يف :# جيو توعِرتسي#» .لولس نبا يب نبا يف كلن : ليف كلش 4 ضر
 ظ .دوهيلل ةرئادلا نوكتو «ةلود رهدلل لودت نأ :# ةَريآَد اَنَسيِهَت نأ .مهركذ ليمجتو مهسبنأتو

 ' يف روض ضرع مهبول ىذا دف (و) نيل ٠ .ةكم حتف وه :ليقو .نيرفاكلا ىلع نيملسملاو ينلا روهظب :4 جتتناب !نيملسملاب اورفظيف
 ا 1 وع ووو نيمدان نوقفانملا حبصأو ءهدنع نم رمأو حتفلاب هللا ىتأ اذإ :ىنعملا :4 ايم ملا ملا

 َقَوَس# -5 4 .تلطب :*4 َتّطِبَح# !مهقافنو مهبذك نم ًابجعت انعمل مهنإ :© دكا اومسقأ َنِدَلا لوم

 تاعي ا قالا يضر قيدصلا ركب وبأ موقلا ءالؤهب دارملا : 4 كرر ب روع هكا أت

 :ليقو .نيدترملل نيلتاقملا نم مهدعب ءاج نم لك مث .ةّدرلا لهأ مهب لتاق نيذلا كي هللا لوسر

 ءامحر ءاقرأ :# َننِمَوُمْلا لع َداَذآ# .ِدِكَي هللا لوسر نع كلذب تاياورلا تتأ دقف «نميلا لهأ مه

 .لجو زع هللا بنج يف :# ريآل َدَمْول َنْوفاَحي الو## ٍظالغ ءادشأ :# َنِرْفَكْلا َلَع َدَّرَِعأ# نيعضاخ

 م 0 ل ا :4 ,ةأوسرو هلأ مككلَواَنِإ# - 4

 نب يلع يف تلزن :ليق :* َنوُعكر مهو َهوكَرلا نونؤيو# .نينمؤملا يف ةماع يهو .نينمؤملاو هلوسرو
 0 .ربخلا اذه دانسإ يف ءاملعلا ملكت دقو «همتاخ هيلإ ذبنف عوكر يف لئاس هب رم ءبلاط

 .عوطتلا ةقدص اهب داري الو .:ةضورفملا يه ةيآلا يف ةاكزلا نأ امك .هلل عضاوتلاو عوضخلا :ةيآلا يف

 (يذلا» عمج هنآل «ركذملا عمج ريغ هب داري ال اذه لوصوملا مسا نإ لب ءادرفم سيلو عمج :4 َِتِدَلأظو

 | د امم يرمي كيسا[ جرخأ .ةيآلا 4 هَ مُكيلَواََنِإ )» :ىلاعت هلوق [55] .هّللا راصنأ :© ِهَّسأَبْرح# -07 .ركذملا درفملل
 1 00000 و 6 0 اال ك1 2 لف اشر :لاقارلاو نب راك نع لماعسف دهس طسارألا

 9 نيمو نإهلل ا دبع انثدح :قازرلا دبع لاق .دهاش هلو «ةيآلا ةلوسرو هلأ مكامن + تلرتف «لئاسلا هاطعأف «همتاخ عزنف عوطت

  هاسسا# ا ع مصسسملا 96 " كاط يبأ نب يلع يف تلزن :لاق ,ةيآلا « وسو محل اََنِإ » سابع نبا نع ههيبأ نع «دهاجم نب باهولا

 22 نمار يب يب ا طعس مكِيبد نع كودي يح كولي نولي الو 8 19 ؛]

 0 يفحت وم اطال كلل ىلإ مد افا كاوا ا ترانا نر رافكلا ءالّوه نأ نيبت ةرقبلا ةيآ .[0 5 : ةدئاملا] © ... 4 م ووقت هللا قأي فوَسُف نب د نع كد

 ةبااّمأو ادب اهنم جرخي ال منهج رانل نيمزالملا نم راصو ةرخآلاو ايندلا يف هلمع بهذ دقف رفكلا ىلع تامف هنيد نع ٌدتراو نوملسملا اهيأ مكنم مهعاطأ نمو كلذ

 الا يتأي فوسو كاّئيش هللا اوٌرضي نلف «كلذ ريغ وأ ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا هب لدبتسيو «هنيد نع مكنم عجري نم : كورك دل كائانم ةذئاملا

 اد د كلهن وون هنأ ضو . . 5 [67 : ةدئاملا] 4 َنْوَعْلاَمه هَ بح َنِإَِف اوُمَماَءَنِذَلََو كَلوُسَرو هللا لو نمو 5[. .هنوبحيو مهّبِحُي مهنم ريخ موقب

 «ءمهرصان هنأو هلوسرو هللا مهيلو نأب نينمؤملا ءالؤه دعو هللا نأو «هللا ليبس يف نودهاجي نيذلا نع ثدحتت ةدئاملا ةيآ 177 : ةلداجملا] 4 َنوْحِْفْلا مه هللا بزح َّنِإ

 نيذلا اوذختي مل نيذلا نينمؤملا ءالؤه ءازج نع ثدحتت اهنأ دجنف ةلداجملا ةروس يف يتنلا ةيناثلا ةيآلا امأ .4َتْوبَِعلام ه وللا ب ْرِحَّنِإَف !» :ىلاعت هلوقب ةيآلا هذه تمتخف

 اا لا ل اي ا رابخألا اهتحبت رم ىرجات تانج مهلخ ادي ةناحبست هنأ متهاوازجتف ءءابحاو ءايلوأ هلوسَرو هللا نوداجي

 أودت ال اوُنَماَ دل اماني ل [5 ١1 .مهنم اًعيمج انلعجي نأ هناحبس هللا لآسن «هتانج مهلخدأو مهنع هللا يضر نأب حالفلا مهيف ققحت هنأل « .4 وحلم مه هللا برح نإ 5

 0م نك نأ مكدحأ قتيل :ةبتع نب هللا دبع لاق :كاقا نر حم 2 15 : ةدئاملا] 4 مهتم هن مكي ملوي نَمَو ٍضحَب هايل م ا

 أوحِيَضيَف و دنع ْنم رم أ زآ حملي قأي نأ هلأ ىف ب 11 4 .. ةيلْوَأ ئئردصتلاو دوبل اوُذِحَت ال اونا َنيِذَلا اماني # : ةيآلا هذه ديري هاننظف :لاق .رعشي ال وهو ءاًينارصن

 رمألا كلذ ىلع حتفلا مدقو ءاًركنم 4( إم بو ءاًفرعم# حتما © انيديأ نيب يتلا ةيآلا يف ىتأ دق ىلاعت هللا نإ .[107 : .ةيكاملا](( تريم دن َجسفنأ هيف أورَسُأ آم لع

 وأ + :هلوقب ينث مث «هب أدبف ,مهيدل دوهعملا حتفلاب نوكي مهئادعأ ةكوشل رسك نم نينمؤملا ناهذأ ىلإ ردابتي ام لوأ نأ - ملعأ هللاو - 2 عئارلا بولسألا اذهو

 يف اذهو «#4 ِِدنِع ْنِم 2 :هلوقب# ِرَمَأ # :ةملك فصو ىلاعت هللا نإ مث . هلا ل1[ دس اسر رل لد ةماع 6 وص ول ةملكو هدي ةرأ

 مهكالهإو مهب هممشدلار ةءراقكالا قلع يبرألا قارا ناسا هلو ل للص نااار لا اسأل تر علل درب تكل قاس ذا انت تالق اجب كارل ل

 ارو رع 0 :ةدئاملا] #* كعك َمَهَّتِإ منمَي 5 هلأ أمسك أ َنِذَلا الوم اَومَماَء َنِذَ دل لوقيو 101 .اهريغو ضارمألاو لزالزلاو نافوطلاب

 يحل كارحلا 110 ا 1 .ةيوعلا] 4 يكس رنه َنوُدجال تيل هدطاصأا لف رمل كرام

 (دهجلا) تءاج امنيب «(ناميأ) رهاظ مسا ىلإ (تارم سمخ) ةفاضم (دهجلا) ةملك تءاج .ةقاطلا :(مضلاب) ليلا .ءيشلا يف ةغلابملا وأ ةقشملا :(حتفلاب)
 لبق واو ريغب (لوقي) :ئرق # نيل لوُتيَوأِ : :ىلاعت هلوق 46 منع اقم 1 د ردك وفيو 38 [91] سلات تالا نكي اخ

 كلذكف لوألا ىلع دوعي اًريمض ةلمجلا يف نأل 0 ل كورتني لال لاوس هللا لاعيتقلا تيتا مورا عتررزر مالا

 :هلوق يف امك نسح فطعلا فرح تابئإو # ميك َمُمْسِواَس هس و :لاقو # َهَبلكْد ْهْحباَر هند َنوُلوُمَمَس ]» :ىلاعت هلوق يف هريظنو هنع ىنغأ دق ريمضلا
 دما لاق هناك «ىنعملا رابتعاب يتأي نأ ىلع اًمطع ماللا بصنو واولا تابثإب (لوقيو) : :ئرقو ارا اإل ل اقل احل ير

 رآ فاتعتتسالا لع عفرلاب (لوقيو): :ئرقو .نييفوكلا بهذم ىلع يجرتلا باوج يف نأب اًبوصنم :م هلعج (ىلع اوحبصيف) ىلع اًفطع وأ ءلوقيو «(حتفلاب يتأي نأ هللا

 .فانئتسالا ىلع عفرلا الإ واولا فذح عم زوجي الف واو ريغب أرق نم ةءارق م ا ا

 ؛مزجلا لججأل لصألا ىلع ماغدإلا كسفب ةموزجمف ةروسكم نيلادلاب (ِتري) :ئرق 6 ترب نم ل :ىلاعت هلوق 46 يزيد نع مكن ء كبري نم اونا نيل الكي 95 10 5]
 اره كيد أودت يذلا أودت ال أوما لأ امي 3١ [51] فيفختلل ميمت ةغل ؛ماغدإلاب ةددشم ةحوتفم ل لا (ٌدتريإ) : :ئرقو .يماشلاو يندملا مسرلا اهيلعو

 نو َبتكلا اونوأ يذلا نم 98: ىلاعت هلوق ىلع (ىلع) اًفطع ءارلا ضفخب (رافكلاو) :ئرق © ركل :ىلاعت هلوق * 2 دكار 1 ا

 .4 أودت َنِذلأ اوذِحتك ل 3: : :ىلاعت هلوق يف (نيذلا) ىلع اًفطع ةلامإ الب ءارلا بصنب (ٌرافكلاو) :ئرقو .رافكلا نم :ريدقتلاو 6 رب

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 اذإ اوناك مهنإف .مهلعف ءوسل نييبتو دوهيلا ىلع ءاحنإ :* بعلو اوره اهوا َةْولَصلا َلِإ تدان اًدِإَو#» -
 ظافلألا نم كلذ ريغ ىلإ !اوماقال اوماق دق :ضعبل مهضعب لاق ةالصلا ىلإ نينمؤملا مايق اوعمس
 نأ دهشأ» عمس اذإ ناكف «ةنيدملاب ناك ايار يور .هريغو ناذألا تقو يف اهب نوفختسي يتلا
 ىئان وهو ءراخب - هيف ماني ناك - أنيب ةمداخ تلخدف !بذاكلا قرح : :لاق «هّللا لوسر ًادمحم

 نأ ةدابعلاب بعللاو وار نأآل :# ٌتولقعي ال موق © .هلهأو «هيف وهو تببلا قرتحاف 00002 ؛ بطول أ َدعدَمم كد صم و ُةيئألَع 7

 هدعبأ ل 0 2 1 6 ا نر 0 -4 ا 9 ريا ل تجار مآ رع رج ع رص لس .١ 2سس 7 لس رج صرح خو ب نع. حج تس سس

 نسم : نم كرب 3 : د وثم - نوركنت له :4 لَه 200 لأ 5 **ه َكِيَلوُ توحد بحور زاَكْلو درع 00 مهم لعجو هَ

 000 .ةنهكلا وأ ناطيشلا :توغاطلاو «توغاطلا دبع نمو 0 هدّمح ر ا 1 20 6

 هباوجرحو .؛هريعب لورسيو لاب ناوررصفب محو رفكل اي اولَحَد .هللا نود نم ا و 0 50 3 2 3 3006 نامالاب 8 5 :# 202 أب اوَلَح د#' -- | : "| انم انماء ولات 5و1جاذإو (2) لل 0

 دودح زواجتو ملظلا :«ناودعلا»و .رفكلا :انهاه مثإلا» :ليق :# نوّدعْلاو ثلا ف نوعرتسي# 7 0 ل أوك املا ويأو جرد مهو ركاب 5

 00 دي دولا تلاتو## -14 .بذكلا ت32 - 1 رشا تحسم هيحآول هللا نه وو .: 5 ىرواولا ١
 يذلا هدي ةلولغملاك .هلضف انعنميو انيلع لخبي هللا نإ :-هللا مهنعل - اولاق :* ا ل ا 8 6 هاه 0 كاس ياكل تشن 1

 كالا ريغ مى رانج ص رع سوو رس قو
 أ موق د دكار كو ملفا سأل

 رم م

 ١- 5 500052لفات |

 لخبلاب مهيلع ءاعد وهو .تاريخلا نع تضبق :«مهيديأ تلغ» .لذب الو ءاطعب اهطسبي نأ ردقي ال : اواكاَمىَنِل تحسم ِهكَأ ومُثاَلام يو نع ابحت 5 0 ما رس وح ع ص 4

 .دوجلا نم نوكي ام ةياغ يف هناحبس وه لب ءاومعز امك رمألا سيل :#4 َناَح اكو شستم هاو و . اويل مذ كوم أد دولت لاَ (و0دوعَتصَي| 0 ل 5 8دومدم يد مس حاس 0

 هر هك لس 1 0 و
 :4 ميت انتل او# ارحبو ادرمت 4 و انليغط# 1 :4 كيو م كَل دام م 10 َديِزيلوا 0 7 سبر ديرو ف قي 2111111117 0

 / تير رنه ورعم ىلع مهيأر عمجأ املك :4 رحل ارت أودقوأ ل و ءاَضْعبْلاو ةودعلا# ىراصنلاو دوهيلا :ىنعي 0 را اة 5
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 0 بذل اوزيل ال اَوُنَم مَع سد كا :للاععت هلوق [ها/] .مهلاعفأ ءعوسب هدسفأو هللا ةكحم ماقتساو ءيش . اة واني كير نكي ار اممم 5

 توباتعلا نب ديز:نب.ةعافر ناك :لاق سابع نبا.نع نابح نباو خيشلا وبأ ىؤر .ةيآلا « اوه كبد 8
 3 ترعرع و ا مس رس جرس سرج

 ةلااهافْطَأ برد ارانأودقوأ أَم َةمايْلام وب َلإَءاَصَعِباَ 0
 ياي ) هللا لزنأف ءامهنوداوي نيملسملا نم لاجر ناكو ءاقفانو مصاشرلا انيك دق ثراحلا نب ديوسو ' 27 تيم ذل ُبجاهمأواداسم لنوع ّ هس وج لس وج لس سس 0
 ِتلاَقَو :ىلاححت «لروقز[ 15 24 ٌنومتكي اون أوناك امي :ةكلاوق نإ 2 ره كد ا نذل اود ال ف يزل 2007070 2 1

 ا ل ا ا لوقا اللا لبيع كنرتانإ :سيق نب شابنلا هل لاقي دوهيلا نم لجر لاق :لاق سابع نبا نع يناربطلا جرخأ .ةيآلا « دوب
 دلع هتلاولل ١117 : نارمع لآ] 4 نوكيا معَ 9 [11] .عاقنيق دوهي سأر صاحنف يف« ةلولعم هلأ دي دولا تلاَقو ١ تلزن :لاق هنع رخآ هجو نم خيشلا وبأ جرخأو
 ءاقافن نامي هل نور وظن كي لوسرلا لغ نولخ لي اوناك دوهيلا نم سان يف نيع ةثداح يف تلزن اهنأل ؛ةدئاملا ةيآ ين 4 أوناكوم داز ١.. : ةدئاملا] 4 َنوُمْتْكَي اناكاَمِب
 درفأ امنإ .[05 :ةدئاملا] 4 َنوُع < و كَل نووُيو ِؤلَصلا نوميقب تذل اوثما نيدو مَلوسَرو هما كو امَِإ /غ 155] .نيقفانملا يف ةماع نارمع لآ ةيآو «مهنأشب لجو زع هللا هربخأف
 .اونمآ نيذلاو هلوسر كلذكو :ريدقتلاف ءلجو زع هتيالول عبت هريغلو ءلصأ هلل ةيالولا نأب ناذيإلل ددعتم هنأ عم عمجي ملو (يلولا)

 ٌعادنلا :الوأ :تاوجلا ؟"ءاعدلاو ءادنلا" نيب قرفلا ام .[8 : ءايبنألا] 4 ير فدان ْذِاَبر كرو + :ةدئاملا ]4 بعلو اوره اود ةلَصلا َلِإ مسيَداناَدِإَو + [9]
 هللا نم ءادن -5+. نمانلل ةكئالملا نم.ءادن.-' يل مب د مل دلل ١- .هللا ىلإ ءادنلا دانسإ - ١ :يه «لاوحأ ىلع نآرقلا يف "ءادنلا" ءاج :نآرقلا يف

 ؟(هللا) ةلالجلا مسا نود (براب ءادنلا ناك مل :لاؤس .ًءادن نآرقلا ُهاَّمس ناميإلل لابقإلا بلط -7 .ًءادن ْنآ رسل ا ا نر لانج ك6 ١ كل
 نأ امك «ءاعدلا ل كلذلو .ءلضفتلاو ماعنإلا ناونع وه «براو «هّلل جار يدانملا نأ :تاوجلاو .«هللا حون ىدانو» سيلو 4 هير ون ىدانو ع :ىلاعت لاق

 برلا دوجوب نونمؤي نيكرشملا نأ امك رفاكلاو نمؤملا ةوعد يهو ةماه ةقيقح ررقُي كلذب هناحبس هللا نأكو «رفاكو نمؤم نم مهلك دابعلا لاعفأب قلعتت «برا١

 هال كاكا وادا .ريضور انو الامال ا زورة كررت قات نرم "يبرز دال اك نكن "يروا يرانا تر كح حا لح

 امو ؟كلذ فيكف «هبر اعد ذإ بويأو» سيلو 4( هدير ىداَنْذإ وأو + :ىلاعت لاق .«ءاعدلا» سيلو «ءادنلا» ظفلب نكلو «مهبر مهتادانمو ءءايبنالاو لسرلا دليلا
 لك ىدانف «نيبملا ءالبلاو ميظعلا بركلاو ةدشلا نم ٍةدحاو ٍفورظل نوعضخي هلالج لج مهبر مهتادانم يف اوناك مهلك لسرلا نأ : تلا 121

 لبح نم انيلإ برسقأ وهو بيرق هثلاو ديعبلل نوكي ءادنلا نأ مغرو ؛ءاعدلا نم صخأ وهف (توصلا عفر يأ) ءادنلا يف لصألا وه اذاهو «هتوص اًعفار هبر مهنم

 0 ل ا ل .ناكم دعابت سيلو ٌولعو ةناكمو ردقو ةبتر دعابت وه انه دعابتلاف «ديرولا

 تبدل اوُره هود ةولَصلا َلِإ تيَداناَدِإَو + [5] .ٌريخ هيفو ةدابع ءادنلاو ءاعدلا نم الك نأ مغر. ا د كل كار اطل أر تكلس نشعر مح

 لقعلا هيف بكرو مدآ نبا قلخو ؛لوقع الب ةوهش مئاهبلا قلخو «ةوهش الب الوقع ةكئالملا هللا قلخ : :فلسلا ضعب لاق .[0 : ةدئاملا] 4 َنوُنَقَمياَل موك مهن
 دعو زالوا متلو لع تسوون هلع نَم ]١[ ,مابنللاب حفل هلم و تصوم .ةكئالملاب قحتلا هتوهش هلقع بلغ نمف «ةوهشلاو

 َدْضَعك َلُعَف ىلع ىنبي مسا دبع نأ ىلع :توغاطلا ضفخو لادلا حتفو ءابلا مضب (ٍتوغاطلا َدُبعو) :ىرق 46 تول َدبعو 9 ىلاعت هلوق # جك رس َكِيلوأ توصل

 لعجو :يأ «هيلإ هتفاضإب رورجم توغاطلاو «ريثكتلا غبص نم سيل ذإ «عمجب سيلو © اهوصخ ل هلآ تمي أودت نإَو)» : ىلاعت هلوقك ةرثكلا هب داري دحاو وهو

 يف هب (توغاطلا) بصنو " 18 ' ل هب الوعفم توغاطلا بصنو «ضام لعف هنأ ىلع ءابلاو نيعلا حتفب (توغاطلا َدَّبعو) : :ئرقو .همدخ :يأ .توغاطلا دبع مهنم

 برحلا) ظفل ركذ درو :يددع زاجعإ # هَ اهاَفْطَأ ٍبَرحَدَ ارا أودَمْوأ امك 9: [ 14 ] .توغاطلا دبع نم مهنم لعجو :ريدقتلا نآل ؛لوصوملا َفَّدَحو « ةءارقلا هذه

 عم (هن هزات هدو كالا دا و ع ا ا كالت .هللا باتك يف اًضيأ تارم (1) (هت هتاقتشمب ىرسألا) ظفل ركذ درو امك هللا باتك يف تارم (5) (هتاقتشمب

 قا رميمو. هلااهاقلطا نرحل اراك اودقرأ امك: ةلواقم هلل يدويا تاو 141 .ىلاعت هللا باك قاض 007 لك كر رالقر .(هتاقتشمب ىرسألا) ركذ تارم ددع
 ينثلا تاعمتجملا ىلعع اورمآتي نأ ىلإ دوهيلا نيبارملاب قلخلا ٌداسفو عبطلا ٌةّسخ تغلب دقل :يخيرات زاجعإ .4 :ةدئاملا] © َنيدِسَمْمْلا بياع ل

 ا ال صو او 6 حام ةمحام قاد يعل

 .زاعلا ىدوهيلا اس لو توب م بلك ل لمآ م يام تردأو انآ املا تاس يضاما

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنس هع يربطلا ريسفت



 - 0 ا م0000 دل ل. تح هب مهءاج يذلا نآرقلا نم :* مهي نم مهل لِمَ َليِججِإِلاَو ةيروتلا# يف امب اولمع :*اوماقأ## -7 ده“ 0 0-0 ذدننما "”ةمالمت -ةذعذم

 ١١ معارفك اوقَئاَواونَم ا بتكحلاَلهأ َنَأَوَلَو 27 هب ناميإلا ىلع ةقفتم اهعيمجف ؛ًاضعب اهضعب خسنيو .فلتخت هللا بتُك ماكحأ تناك نإو َِْي دمحم

 | اوما أولو )ويل نجر هتلَحدأَلو ماتيس مهيطعت ءامسلا تناكل : مِهلْجَيأ تحن نِمَو ْمِهِقوف نيا ولكأل» .هب اوؤاج امب قيدصتلاو .هلسربو

 5 يال اوم .٠ هيلع ىسيع 2 قحلاب ةلئاق ة ةنمؤم ةعامج :4 يي دَتأ» .اهنطاب ف امو اهتابن ضرألاو ءاهتكرب

 أ ىلع سك ل هر نإ :ىراصنلا لوق يف :# َنوُنَمَتاَمَهآَسجْئْنَمركَوإ» .هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هللا ةملك هنإ :مالسلا

 لأ ام بم - -51/ .اذهو 0 .دمحمب مهبيذكتو -كلذ نع هللا ىلاعت- هللا نبا ىسيع

 هب داري ..هنم رذُح وأ نآرقلا يف هب رمأ ام رئاسو هَ لوسرلل غيلبتلاب رمألا اذه * َكَيَر نم كلل
 هلوسرو هللا دبع هنأو ءيملإلا فيلكتلاو يهنلاو رمألاو باطخلا عضوم يف ميركلا ىنلا نأ نايب
 نم ءيش هل سيلو هيلع لزن وأ هب هل يحوأ ام غلبيل ؛هنيع ىلع هعنصو هافطصاو هناحبس هراتخا

 نلو هيلع لوقتي نل هنأو «غيلبتلا يف نواهتي نل هنأ ملعي ىلاعت هللاو ..ةيبوبرلاو ةيهولألا صئاصخ

 نم 41 - 45 :تايآلا عجار) هيلع همالسو يبر تولص نيقفانملاو نيرفاكلا عيطي نلو ؛هب كرشي

 نفك وَملاَل عساف اكَو ادع كير نك :4 َنياَنلَأَنِم َكَمِصَتَي# .(بازحألا ةروس نم ىلوألا ةيآلاو ءرمزلا ةروس 16 ةيآلاو .ةقاحلا ةروس
 دوب دوج سو وا 8 .ةيآلا هذه تلزن ىقتح «نيكرشملا نم هلع 6 هباحصأ هسرحي دلع هللا لوسر ناكو .كعنمي

 0 وحلف اللص لمحو رخل ويْلاو هللا رم اَءنَم | 9 يف مكاحلا لاق .هللا يمصع دقف ءاوفرصنا سانلا اهيأ اي) :مهل لاقو «ةبقلا نم مهيلإ هسأر جرخأف
 5 0 داو 72 هلا د قا دور يلا ماصص نو هارركاط ناي سم و لل يح كلر لكس

 ادب قيام ذاذقل © دوري شلون 1 ناكل :ىنعي 5 در نم كحل! لن امو لكشجلاو هرم ارم <98 -5/ .ريس وأ ءطيخ نم
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 ترم رلا وي 2 سر '؟ امي لوس رف ةبانكتالشز قا[َئلساَو لب هوت 8

 1 ١ خيشلا وبأ جرخأ .ةيآلا « ْمَلَب لوسرلا اهنأتي # ] :ىلاعت هلوق [1] .هّللا بتك يف امب اولمعت :«اوميقتا

 ! © َنوُتَقِياَرفوأوَدَكاَِو مُهسشنأعوهتال ١ «يبذكم سانلا نأ تفرعو ءاعرذ اهب تقضف ةلاسرب ىنثعب هللا نإ) :لاق لك هللا لوسر نأ نسحلا نع

 206 د ا ا 2 ا امل :لاق دهاجم نع متاح يبأ نبا جرخأو 4 مل لوْ ايي # ١) تلزناف .«ينيذعيل وأ نغلبأل يندعوف

 تلاق ةشئاع نع يذمرتلاو مكاحلا جرخأو .« .هتلاسر َتْحَلب اف لحم َرَل نإَو » تلزنف (؟يلع نوعمتجي يدحو انأو عنصأ فيك بر ايا :لاق 4 هيب لوْسَلا اها كلون

 ليلد ثيدحلا اذه يف .هّللا نمصع دقف اوفرصنا 0-2 :لاقف ةبقلا نم هسأر جرخأف « نياّنلَأَنِي كلْمصَحَي ُهَّلَأَو )» ةيآلا هذه تلزن ىتح سرحبي ِةَي ىنلا ناك

 يف ٍهََك هللا لوسرو انحبصأ اذإ انك :لاق ةريره يبأ نع هحيحص يف نابح نبا جرخأو .- هشارف يف لوسرلاو - ةيشارف ءاليل تلزن «ةيليل - ةيآلا يأ - اهنأ ىلع

 هللا لوسر لاقف «ىنم كعنمي نم دمحم اي ا يي و ا

 متاح يبأ نبا ريرج نبا: ىور..ةيآلا 4 .كتكل ٍبتكلا َلْماكي لق ) :ىلاعت هلوق [18] .« سان َّنِم كدْمصَصَي ُهّنَأَو » تلزنف .هعضوف ««فيسلا عض «كنم ىنعنمي هللا» :كَ

 ءىلي لاق ؟اندنع امب نمؤتو «هنيدو ميهاربإ ةلم ىلع كنأ معزت تسلأ دمحم اي :اولاقف ءفيصلا نب كلامو ءمكشم نب مالسو عفار ءاج :لاق سابع نبا نع

 .ةيآلا « ّل َلَهأتَي لف )» هللا لزنأف «قحلاو ىدحلا ىلع انإف ءانيديأ يف امب ذخأن انإف :[ولاق .سانلل هونيبت نأ مترمأ ام متمتكو ءاهيف امب متدحجو | متثدحأ مكنكلو

 ةيآ فارعألا] 4 ِتَكَرَب ملَع احمل اوهَّتأو اوُمَماء عَرُشْلا له َنَأَوَلَو ١ «[16 : ةدئاملا] 4 َمِعاَيَس منع انرهكحُل اَوَقَتأَو أوما بتكلا ّلهأ َنَأَوَلَو [5]

 يَ نم َةَيَرَه فاَمْلَسرَأ آَمَو » : :لاق نأ دعبو مهماوقأ عم ءايبنألا نم ددع صصق تركذ نأ دعب ةماعف فارعألا ةيآ أ ءباتكلا لهأ نع مالكلا قايس يف ةدئاملا

 َتردْلَاَو أيماَ َنِذلا نإ [14] .4 أَوَمَّتأو أوُنَماَء رُشْلا له نأ َولَو© :اهدعب هلوق اهبسانف «[144 : فارغألا] 4 وعض مهلَعَل ءارصلاو هامان اهلهأ دَعَا لإ

 اوما سلال 155 ١ ةلئاملا ] 4 ساب ع 212 نم دلو نو ك6 اوفا كك 1و وتم نين نإ رف 001 ٠ ةركفللا] 4 هس نما نمل 21 كلو عسلاو اودع
 نيئباصلا نكلو «ةرقبلا ةيآ يف مهمدقف باتك لهأ مهنأل ةبترلا يف نيئباصلا ىلع نومدقم ىراصنلا .[117 : جحلا] 4 ٌَسْوُجَمْلاو رص َنيِتّصلاَو اوداَه َنِذلاو
 مث «نامزلا يف مهمدقت ىلإ ةراشإ نيئباصلا مدق ثيح ةدئاملا ةيآ يف نيينعملا نيب عمج مث «جحلا ةيآ يف كلذ دعب مهمدقف نامزلا يف ىراصنلا ىلع نومدقم

 :نيئباصلا فيرعت .كلذك نوئباصلاو ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ :مالكلا ريدقت نأكو «مهريخأت ةين ىلع ةلالد تابوصنم نيب 4 َنوُعبَّصلآَو ف اهعفر

 اوسيل موق مهنأ :هبنم نب بهوو «هيعباتمو دهاجم لوق «ملعأ هللاو لاوقألا رهظأو :لاق كلذ نم ىهتنا املف «نيئباصلا ىنعم يف ء ءاملعلا لاوقأ ريثك نبا مامإلا عمج

 نوزبني توكرشملا ناك اذهلو «هنوفتقيو هنوعبتي مهل ررقم نيد الو 1 ل موق مه امنإو «نيكرشملا الو سوجملا الو ىراصنلا الو دوهيلا نيد ىلع
 را ول هللا َنَماَء َّنَم َتيِعِبدَّصلاَو ئردصتلاو أوداَه 2 ًاوئماع نيذلا نإ ظ[19] .كاذذإ | ضرألا لهأ نكد راس نتن رع ك0ك : يأ .عىباصلاب ملسأ نم

 مه الو ميرلع وح دف اكل ليَعَو رخألا روكلاو قاب كر ماء َنَم ف أ 17 : ةرقبلا] 4َتَرَي ْمُهاَكَو ْميِلَع ُفْوَحاَلَو ْمِهْبَر َدنِع هه را رج ْمُهَلَف احِللص َلِمعَو

 «ىراصنلا نع سيلو طقف دوهيلا نع مالكلاف ةرقبلا يف اَّمأ ءاًبهسم اًريثك اًمذ ىراصنلاو دوهيلا دئاقع مذ يف تايآلا قايس ةدئاملا ةروس يف 08 ةدئاملا] 4 َنَوْنَرَحي

 يف ةمر لاو ريخلا ةدايز نوكت نأ قايسلا ىضتقاف «ةرقبلا نم رثكأ ةدئاملا يف اهركذي تابوقعلا ركذي نيح ىتح «ةرقبلا يف ءاج امم دشأ دوهيلا نع مالكلا ةدئاملا ينو

 ا اي را ل د

 ةتارجلا؟ معهلار علا :نيب قرفلا ام ١٠١١[. :ماعنألا] # َن وُهَمَحَي مهِنَِيْعُط يف ُمُهَرَذَنَو + ١ :ةدئاملا] 4 أوم 2 ةكَتِف روكا اويِسَحَم ]م "7

 - لمعتتسو «ةريصلا دقفب صاخف (همعلا) امأ . يأرلاو بهذملا لالتمل (ىمعلا) راعتسدو (اضقن الو يسم نشيل - 0 رصبلا دقفب ٌصاخ ةقيقح ةقيقح (ىذعلا)

 نإ ذإ فلتخم ةلاسرلا سنج نأل عمجلا ىلع ءاتلا رسكو فلألاب (هتالاسر) :ئرق 6 رُهَتَلاَسِر #9 :ىلاعت هلوق #4 كى كلمتي هَهأَو هَكلاَسِر تنل اف َلععم دل نإو 9 [ 1

 .سانجألا ةفلتخم تالاسر يه امنإ ةدحاو ةلاسر هب اوؤاج ام سيلف «كلذ ىلع لديل هعمج نسح كلذل ؛فلتخم ةعيرشلا نم برضي يأي لسرلا نم دحاو لك

 رثكأ يف ردصملاك يهو ةرثكلا ىلع لدت اهظفل دارفنا ىلع ةلاسرلا نأل ؛عمجلا ىنعم يف وهو سنجلا :دارملا «ديحوتلا ىلع ءاتلا بصنو فلأ ريغب (هتلاسر) :ئرقو

 ظفل هيلع لدي ام ىلع لدت يهف ؛عمجف لوعفملا هباشتف هسانجأو هعاونأ تفلتخا امل اذه ين هعمج زاج نكل «هظفلب هعون ىلع هتلالدل ىديددو مضت مالكلا

 .ملعأ هللاو ؛عمجلا ىلع لد انه دحاولاف ءاّريثك الإ نوكي ال دودعملاف «ةريثك معنلاو # آم وصخ ال هلأ َتَمَصِ أوُدْكَك نإَو مسالا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت هةعونتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 ذخأ نيذلا ءالؤه نظ :يأ قاثيملا مهيلع ذخأ نيذلل رابتخاو ءالب :4ةَنَنِذ رْوكَتاَلأ اوبيَحو -ا١
 ىلع باذع مهيلع عقي الأ اونظ امك .دئادشلاب رابتخاو ءالتبا هلم , ال نأ قايم ع

 تياَرتك دك » -1/7 .هوعمسي ملو هورصيي ملف .قحلا نع 4 ةسرادن» .لسرلا بيذكت 84/ اميريِصب
 ىلجت ىلاعت هللا نإ :اولاق ءىراصنلا نم ةقرف ةلاقملا هذهل نولئاقلا : 0 0 0 2 يل يي ١

 : يأ # َمُكحَِسَرَو نر هللا اوُدَسعأ َليِرَسِإ نبكي 0 :هلوقب مهيلع هللا درف سل تاذ يف 0 ن1 هتان خيم الاَوم يمنح يسم 0

 هنأبو «ةيدوبعلاب هسفن ىلع : 7 نمل ةيهولألا نوعدي فيكف «ةلاقملا هذه حيسملا لاق دق هنأ لاحلاو 5 رشا فك كرت تت فضتست

 0 ال ند 4 قير دما اوضم :4 لخسرلاو رف نو تاج 0 .ميرلطم للك هلل هيد ' © راصصآتم ل
 ءرت م 2 و سو ديم د ع ل

 يد كاع كرا عندو اعل اهبلع عيزا ةفصلا لمار دع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ يمس هبو 052 د يس اع
 دس تاس مالم دا ناللكصأي اناك# هقدصمو 0 هيلع ينلا عبات 1 قيالسلا لو هس 0 6 هن تأويل 0 0
 دَّدَأ# !!هريغب هماوق ءاذغلا ىلإ جاتحلا نآل قلاخلا ةفص نم اذه سيلو .ءاذغلا ىلإ نيجاتحما 0 َنّسَمَيَل َن وُلوفَياَمَعْأوهَتنَيَمَل نو دحأو هللإ رولا
 :برعلا دنع ءيش نع فورصم لكو ؟نوفرصيو نولضي ل نع فيك :ىنعمب :4 تروكفُي 2| تووتي الكا 2 ميلَأ كداَدَعَمُهْنِمأورَقك ل 1

 .مالسلا هيلع -ك : ينعي :4 امنا اََص مْ ُكِإَمَياَلامه -77 .هنع كوفأم ل 2 سير وكيت يوك ١
 اع ةيدو 0 ةيهولالا وذ «دوبعملا هر لاكلا وه َنْنَك هللاو :هللا ةلالحلا ظفل مسا ىنعم [ 71 ٌ 0 0 ا 2 كج ل 2:

 اس | ٠ ٠

 ١ اله 2١ لا م هلام كف 08 4 3 لح ل ل | فص 5 يه يل )| هس رج '" 1 ال | 0 ةص نع هر فصتا ال دغ هم

 اح 4م بل / 4 | 3
 محرلا ءامسأ م هّللأ :لاقي دو هللا 0 رم نمح رى لا لاقيف .عامسالا 3-2 1 / ف : [١ مه ١ 3 5 1 0 [١ 0 يي : 0 5 3 7

 >يرِس -

 1 5 1 رخال ؟( [1 ٠

 / 15 ا و ااضلأ|| تامصألا 80 200 __- ل ]| ع ام مين دل ع مم م نسل عم هاجلا وب ىلاعت هلل
 فى : - 3 / | ل بيحي مسا سي سس 0 202 يق ا 0 ب جب دس

 رد 1
 / ١ (كلرمل 0 لحف .رصبلاو ممم :ذ| 7 همم ب ص نجع د هللا ل - ةب ام

14 
 يس

 كه تم لمسه يل ا ى هذلا مميمس لاف

 م

 92 كاع راك اح 3 1 66 .تاأ وص لاه 4 كلع طلتخ 0 ال «لح ١ و تو السنا اهنا ص هن نالل كر يهنلع وا م
 حو هل دل اهرس

 طابلاو ةرهاظلا تاوصأآألا 6 هل ةعمس : كولا ء يا ناع ون ىلاعت هم .و .ءاوس هذدنع ةينالعلاو 0-0 2 فبيرقلاو 511 1 م : 0 ١ درزي 4 1 0 يل |
 بم / ل 2 هب ل / 6 ر مه »يل ىلإ

 00 /١ 1 هم مف ا ا - |
 ٠ 5( 5 ميلعلا ه 4لاي للا ممسلا م | . مهمل 7-0 3 ب - ب 1 / راعل 58 نيعاد 3 5 او نيلئاس الإ كيم ةباجإل 0 عم بمرعن :يناثلا | عونلا

 ءاتس لإ 20 0 هكلع اهل او 210 1 ْ |او .تابجاولابو «نالعإلاو رارسإلاو

 1 1 ”: ةلدتاملا] كشك )521 6 51 0 هلل 0
 ؛تازجعملا هنم ترهظف ىسيع صخش ىلع نم 6 هللا َّنأ اومعز ىراصّتلا نم ةّيبوقعيلا نأل :باوجلا ؟اهتخأ نع ةفلتخم ةمتاخب ةيآ لك متخوةيآلا

 أَو ٍنوُذْحتا ساَّنلِل تلق تنأَ» لست فوق ىم اذا ءاًدحو الإ مهتم لك راصف «سّّقلا حورو باو عمجتي مسا هللا نأ اومعز مهتم ةيناكلملاو الإ راصن

 تلد "'ةثالث" ةملك راركت نأ - ١ :نيهجو نم نآرقلل ناهرب ةيناثلا ةيآلاو .ٌرافك مهلك مهنأ مهنع ىلاعت ربخأو «كلذل ةيآللا رّركف ١١17[. : ةدئاملا] 4 هللا نود نِم ِنْيَهلِإ
 نيبهذملا ىلع اًدر حلصي «[“ : ةدئاملا] 5 دو هللإ الإ ِهلِإنِم امو » :اهبيقع ىلاعت هلوق نأ -؟ .حيسملا صخش يف ىراصنلا امهيلإ بهذ نيذللا نيبهذملا ىلع
 يف رهوج هللا نإ :لاق نم ىلع درو ءتادوجوملا ردصم ثيح نم .دحاو هلإ الإ هلإ نم ام :اهانعمو .حيسملا يف هللا يلجت ثيح نم هلإ حيسملا نإ :لاق نم ىلع در وهف
 .اًراجعإ دشأ ضرغلاب ءافوو ءزجعم زاجي دإ عم امهيلع درو «نيبهذملل نايب وهف «ددعلا نع هزنم ؛تاوذلاب دحاو هلإ الإ هلإ نم ام : :اهاتعمو .حبسملا اهنمو ميناقأ ةثالث

 َكِلَمَي الام 81# .يسفنلا ددرتلاو ةريحلل (همعلا) راعتسُيو ءاهنم جورخلل هيلإ نئمطي اًيرط اهيف ٌرئاسلا ىري ال يتلا ةعساولا ضرألا يف ريسلا يف ٌةقيقح -

 اناك نإو عفتلا بلج نم مهأ رضلا عفد نأ :باوجلا ؟رضلا ىلع عفنلا مدق رخأ عضاوم يفو ءانه عفنلا ىلع رضلا مدق .1 : ةدئاملا] 4( َسْنناَكَو بَ مْكحَل
 ؛مهأو ىلوأ عفتلا ركذ ناك لاؤسلاو ةدابعلاو ءاعدلا يف قايسلا ناك اذإو مه رعشتلا عفد ركذ ناك ةردقلاو كلملا قايس مدقت اذإف ءاًضيأ هنمضتي هنآلو ؛ ؛نيدوصقم

 تدلل 0 :يأ «[17 : جحلا] 4“ ءوِعْفَت هد جحلا يف لاق كلذلو «لاؤسلاب اًبلاغ دوصقملا هنأل
 0-2 ل1 :ةدئاملا] (سنتاكوَرس كحل ُكَمَبالاَمِوَمأ ود نم كود ٌدُبَسَأ لك 1+ 11١ :ماعنألا] * َوُهاَلَِدَمَل َفِاَكاَكَد رسب (َكَسَسْمْيِنإَو 3

 سو سدي م

 ل

1 

 مسرب ل

 ار 712 ورعب نورس وأ # ء[ ١ا/ا/ :ةرقبلا] 4 ايلا نحو ءارقلاَو 1 َيِردَّصلأَو # ,[44 :ءاسنلا] 0 َنوُدِهْجْلاَو رَرَحل يل 0 َنوُدِعَفل

 0 () ينالثلا لعفلا نم (اًرض)و (ٌرضلا) اتملك تءاج :باوجلا ؟' 'رارض ءءاّرض ررض ٌرَض ٌرِض" د قكرذللا ام ل ةرقبلا] ودع
 يف ةجام نباو ءأطوملا يف كلام هاور .«رارض الو ررضال» :لك يبلا لوق نم حضتي (رارض)و «(ررض) يتملك نيب ٌفرفو .ٌراض يعابرلا لعفلا نم (رارض)و ؛(ررض)

 رارضلاف ؛هبحاص دحاو لك راضي ال يأ :(رارض الو) هلوق ىنعمو .عفتلا ٌدض وهو ءهاخأ ٌلجرلا رضي ال يأ ؟ةورص الا) هللرات حملا .ينابلآلا هححصو ءامهريغو هننس

 :نأ ينعي اذهو اًعفن ةملك اهعم تدرو الإ (اًرض) ةملك درت مل ثيح .داضلا حتفب (رَض)و داضلا مضب (رض) يتملك نيب ٌقرفو .طقف دحاولا لعف ٌررضلاو ءاّعم امهنم

 فظشو ةدشلا ىلإ اهانعم يف برقأ يه مث (عفن) ةملك اهقايس ين درت ملف داضلا مضب (رض) ةملك امأ .ىنعملا يف (اًمامت) ناتضقانتم -؟ .نزولا يف نالئامتم اًعفنو اًرض ١-

 غيصلا نم ةديحولا ةغيصلا يهف (ءاَّرُضلا) ةملك امأ . ما ا را كسر هوس رع هلاك لاك لاق اك علا
 ةجرد ديزت (ءارضلا) نأ امك بسحف ررضلا ىنعم ىرخألا عبرألا غيصلا نمضتتو .ةديقم ريغ ةقلطم ةلالد -ررضلا ةدش- ةدشلا ىنعم ىلع لدت يتلا ةروكذملا سمخلا
 ةملكب ةنورقم تارم عست نم تارم عبس (ءارضلا) ةملك تدروو . .ديكوتلاو ةغلابملا ىلع لدي نزولا اذهف« (ءالعف) نزو ىلع يهف .ىرخألا عبرألا غيصلا ىلع ديكوتلا يف
 اوكا ١8015 مصاقرسوم حست راو كجو ز اكاقم موتنلال ىردالا رالف كلا ا ا

 ةليقثلا نم ةففخم (نأ) نأ ىلع نونلا عفرب (نوكت) :ئرق #4 تركت لأ 9: :ىلاعت هلوق :# ميم هنأ بدات رش أوُمسصَو أمم ُهَنَتِف كروت الأ اوبِسَحَم 9 1١1
 كاعيح (تيسنصع )و :كاكشلا ردكفل ةردسفم يهو (نأ) ربخ ةلمجلاو ءاهلعاف (ةنتف)و «ةمات (نوكت)و «ةيفان (ال)و «هنأ : ىأ قفا لم كاسل

 بو ارواب ينور رع جوا ل دعبل دلال عر اك حسسلاب روب 5 زي5يوجمب ةجالإ مست درر نتا ( كاران" توا

 779115192277 عونتمزاجعإ ٠١ تارازقتتةّيَجوت 17533332131331 تاهباشتماا هيجوت نوزنلا بابسا 119915012191817 !!مربَطن رئيت



 :# لبق نِم اوُلََص ْدَّف موه .دحلا زواجت :ًولغلاو ,قحلا نع اودعتبتو اوفرست :« ْاوُلَمَت الإ»
 3 1 00 ماسلا دس عوف

 هوبذكف 7 هللا لوسر ثعُب امل كلذو «قيرطلا :# ٍليِبسَسلآ## دصق :4 ءآَوَس نع أولو «ثيلثتلا

 لاق 422 درواد ٍناسِل لع ليِدِكِرَسِإ حْوَب نم أوردك َنِدلأ عل أ #9 -1/8 .هولسحو

 .روبزلا يف دواد دهع ىلعو «ةاروتلا يف ىسوم دهع ىلع «ليئارسإ ىنب نم نورفاكلا نعل :سابع نبا

 نع َوَهاَتَتَيِاَل اوناك# -19 .نآرقلا يف ل دمحم دهع ىلعو «ليجنإلا يف ىسيع دهع ىلعو
 لأ تلتي» لبقارسإ يب نم :4 ذي ايد ٠١- .ًأضعب مهضعب ىهني ال :4 ركن
 .اولعف اى 4 2:16 21( خم س نأ مهسشنأ مط َتمَدَع ام ستيل .ناثوألا 0 :4 اتك
 # اناحب تنثر تيس وتم دأب كليك » اة اك رك ناثر ألا ةلع 4 رش أ تردلاو# -7

 (سِقلا»و .«سيسقلا»و ءسيسق عمج :«نيسيسق» .هعم اوملسأ هل باحصأو يشاجنلا يف تلزن :ليق

 نيذلا :«نابهرلا»و ملعلاو نيدلا يف ىراصنلا سيئر ىلع قلطيو .دباعلا وهو ؛ىنعملا يف دحاو

 رس 7 مقا سس زج سس ض8

 305 راهم سيما بنجم كمان 1

 2 © بصلاة
 . ىيحو ةوادرواتسل لع لق رس] حج وب بأ ركع ١

 5 | 79 توُدَتَسيأءاَكَفأ 0 يمرس منَبأ 5 ظ
 اضيع ١ نَنِلهوَسرَكحْن وهات اواَحأ ١

5 
 6-0 اريك 0 < © تومي اواخامأ 1

 | مشن دش َتَمَدَ يا 5
 َنوُددَح مهب اذكلا ىف ورد يع هلأ لعجس نأ 3
5 
2 - >- 
 كا ننام دوللي تروُتمومأ اكول 5

2 
 و را :

 وفيصل يلو َمُهوُدَحعأ ام 2

 ةعبس مهنم ناكو .عماوصلا يف دبعتلا :بهرتلاو ةينابهرلاو .بهار عمج :نابهرلاو هللا نوبهري

 :ىلاعت هلوق [57] .قحلا ىلإ ناعذإلاو «ريخلا لوبق نع *# َنوريَكَبْسس الا» .نيسيسق ةسمخو «نابهر

 موج

 مث

0 

 ميلا وثم ةواكَعاَتلاَدَسأَنَدِجَمل# 9 0 : نب ركب يبأو 0 3 : نك م 0 جرخأ .ةيآلا « دوم 9 7 - كلرع أتش ودعم هع عاجلا نأ كا ك .ةيآلا ةد 2 ضرر
 ب 2 ىلإ اًباتك هعم بتكو «يرمضلا ةيمأ نب ورمع ِةْنِلَ هللا لوسر ثعب :اولاق ريبزلا نب ةورعو «نمحرلا

 234 يل 1 ةةوق ركز تدم اذن تربل 2

 اونمآف «ميرم ةروس مهيلع أرقف بلاط يبأ نب رفعج رمأ مث «نيسيسقلاو نابهرلا ىلإ يشاجنلا لسرأو مم ل 5 اعردكمت ده دايك وعم لو .هعم نيرجاهملاو بلاط يبأ نب رفعج اعد مث ِةَِي هللا لوسر باتك أرقف ءيشاجنلا ىلع مدقف «يشاجنلا

 :هلوق طيس فحكم ميقا لزنأ نيذلا مهف ؛عمدلا نم مهنيعأ تضافو نآرقلاب

 لإ ِدَمأ لعلوم لو كحييد ىف اوُلْنَم ال بتكلا َلْهأي »017 ] «ةيرهقلا كبكات
 4 11 دكهم لو 07 قل 3 داو ل تككفلا هاك لفرط ال01: ءاسملا] 40... هلأ وشو 20 نتا ىسح . مقملا# امن ل

 ميرم نب ىسيع حيسملا امنإ 01 : الو ؛مكئيد يف قحلا داقتعالا اوزواجتت ال ليجنإلا لهأ اي .[الا/ : ةدئاملا]

 هللا نأب اوقدصف «هبر رمأب ليربج اهخفن ىلاعت هللا نم ةخفن يهو «ناكف "نك" :هلوق يهو «ميرم ىلإ ليربج اهب لسرأ يتلا ةملكلاب هقلخو «قحلاب هللا هلسرأ هللا لوسر
 هيلع متنأ امم مكل اًريخ ةلاقملا هذه نع اوهتنا .نيكيرش هللا عم همأو ىسيع اولعجت الو هب اولمعاو هللا دنع نم هب مكوؤاج اميف هلسر اوقدصو «هل اوملسأو دحاو

 هيلع اولكوتف ء.مهشاعم فيرصتو هقلخ ريبدت ىلع اليكو هللاب ىفكو ؟دلو وأ ةبحاص مهنم هل نوكي فيكف ؛هكلم ضرألاو تاوامسلا يف ام .هناحبس دحاو هلإ هللا امنإ

 .مكءاوهأ اوعبتت الو ءحيسملا رمأ نم هنودقتعت اميف قحلا اوزواجتت ال :ىراصنلل لوسرلا اهيأ لق :ةدئاملا ةيآ اّمأ ءءاسنلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .مكيفاك وهف هدحو

 هولاكو هارد ىلإ باول نر ارا رز ااا كت قتال رياضي ك1 1 ل دال ل لول اك

 لوألا لالضلاب دارملا نأل ةيآلا هذهب نيترم أ أوأكَص إ# ترركت .[1/ا/ : ةدئاملا] ليل ءآَوَس نع أوُلسصو اريك اولحَصآَو ُلَبَم نم أودحَص ده +[

 َمْوْلا ملك نلف مْوَص نمل ُتْرَدَن ٍقالوفَف)» 04 :ةدئاملا] 4( ماي ِةَحَكَت ُماَيِصَفَدِحَي َمَّل نَمَه + ] .نآرقلا نع مهلالض ناثلاو 00

 ميركلا نآرقلا قّرف :اًينآرق .مهدنع دحاو ىنعمب امه لب «نيتملكلا نيب ةغللا ةمئأ قرفي ال :ةغل :باوجلا ؟"مايصلاو موصلا" :نيب قرفلا ام .7 :ميرم] #4 امين |

 0 م م و :هانعم (نآرقلا يف ةدحاو ةرم الإ دري ) 'موصلاف «صاخ ىنعمب «صاخ عضوم يف امهنم الك دروأو نيتملكلا نيب

 ىلإ رجفلا عولط نم ٍةينب جرفلاو بارشلاو ماعطلا ةوهش نع كاسمإلا :هانعم مايصلاو «17 1:ميرم] 0 ةيياورا كانا 0
 امال ١55 5 ةرقبلا] ب َمَُْصماَدوْعْبَسو جلل فاي حلت مام دج مَل نه )+ 117 : ةرقبلا] تهل اصل َهَلَِي مُكَل ني + :ىلاعت هلوق لثم ءسمشلا بورغ

 هةر اشتر 0( طملا :لشل) افسص نسفلا لع قاش م أ (جرفلاو نطبلا توهش نع كاسمإلا) مايصلا نأ :كاوحلاو ؟اهعض ومب امهنم ةملك لك ضصيصخت
 فيلاكتلا يف (مايصلا) ةغيصب ميركلا نآرقلا مزتلا كلذل .سفنلل ةحار هيف ناك امبر لب .ريسي رمأف «(مالكلا نع كاسمإلا) موصلا امأ ءريسع رمأ وهف «(عوجلا

 اص اا كلا وفل عايد احلا رتقلا ةزافك مابتع «نيستلا ةزادكا عاصر اهلعلا هرافك ةايضا# ناتضمرءاجتص) ةقانشلا

 .ىنعملا ةدايز ىلع كدت ينبملا ةدايزو (تمصلا) لهسلا رمألاب (موصلا) نآرقلا صخو ؛(مرحملل

 .هريغ دعب عقت ال ةففخملاو «ملع دعب عقت ال ةبصانلا نأل ؛نظلا نم اهباب ىلع ذئنيح (بسح)و «راجو مزاجو بصان نم اهدعب اميف اهلبق ام لمعي نأ -

 .ةرم 514 نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو «ةرم 0١14 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت :يددع زاجعإ # بلو 5161

 4 :ميهاربإ ء«1 :دواد 01 يعش 0 :نوراه «175 :ىسوم :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو

 717 :طول ١5« :(هللا ةقان) حلاص 211 :بوقعي «ال :ايركز «77 :فسوي «7 :سايلإ «7 :لفكلا وذ 217 :ليعامسإ «41“ :حون ال :دوه «5 :سنوي 217 :قاحسإ

 ددع ضارعتسابو .ةرم 0١18 :اهعومجم هذهو «؟ :عسيلا 017 :ناميلس 15 :مدآ«١ فا لإ 0 نحلم للا رد فلا شع 041: رح :رولأ

 ةظفلو «ةرم "14 (اهتاقتشمب) لسرلا ةظفل تركذا ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمو ريذنلاو ءاهتاقتشمو ريشبلاو ءاهتاقتشم يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم

  ببلاوز ليسرإلا ركذ عومجم ىزواشت اذ" درو تال و ورم هال (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم ١6 (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو .ةرم/5 (اهتاقتشمب) يبنلا

 زاجعإ# ساّنلاَدَسَأ َنَدِجَل ميركلا نآرقلا يف ةرم 014 لك دروذإ ءاّمامت مهئامسأ ركذ تارم ددعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) نيرذنملاو نيرشبملاو
 عم اهتاقتشمب «لسرلا» ةظفل راركت تارم ددع ىواستتي اذ .نآرقلا يف ةرم ("5/) هتافدارمو هتاقتشمو (سانلا) ظفلو «هت تاقتشمو (لسرلا) ظفل نم لك رركت :يددع

 1( سانكلا)' ظسفل نم لك رركت :يددع زاجعإ # ساّنلاَدَسأ َنَدجَتل او .ةرم (1/) رركت امهنم,لكو «اهتافدارمو اهتاقتتشمب,«سانلا» ةظفل راركت تارم ددَع
 .نآرقلا يف ةرم (20) رركت امهنم لكو ««ءايبنألا» ةظفل راركت تارم ددع عم «سانلا ةظفل راركت تارم ددع ىواستتي اذ .نآرقلا يف ةرم (50) (ءايبنألا) ظفلو

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم لئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 هالتو نآرقلا اوعمس امل «# هللا لوسر ىلإ يشاجنلا دفو مه : :4 لول لْرَأ اماوميم إو م

 يأ ةهباجضاو هد ادم نودع :4 َنِدِهَلاَمَم» انقدص :#اَنَماَدأ# .اوكبو مهنيعأ تضاف مهيلع 4

 اهناكس :# يح بدعأ# -87 .سانلا ىلإ كلوسر هنأو هلك دمحم قدصب نيدهاشلا عم 41 مم 000 5

 الإ#» -4 81 .دحاو ىنعمب ؛(محاجلاو» وهو ءرانلا نم هرح دتشا ام : 0 .اهيف نوثباللاو 3 ٍ يس 00 0 دعما 0

 ءاسنلاو محللا مكهتسفنا ىتلع ومرح نيملسملا نم موف يف تلزنا: # كَل هللا لحأ م آم ٍِتاَبَيط أوم ومر 6 1 ل 0

 هب لمعو ءهيلإ هدابع هللا بدن ام لعف يف وه امنإ ٌربلاو 0 نأ تبثف ,كلذ ىلع اوفلحو ان . 2 ا
 هيف دمعتي ' ام :(«نيميلا وخلا .ةيآلا :4 كيسي يف وْمَلل ايها مدح اَوياَل .هتمأل هئسو هللا لوسر 07 2-0 0 هاد 1
 0 كر لع تسحر اع : 4 كلا مدّقَع اميل 0 كلر تسلا مر ترحل . او دكر اشكد يع كم ع 7

 هالعأو ؛هنود الو عقابا رثدلااع لدعا م4 يدا لنج نسر 17 .مكبولق هيلع تمزعو 0 ميج كرقعاب هم ُبَصصَأ َكِيلَوأائئئياَعِ /

 بوث :لبيق :* َرمُتَوَتك# .فالتخا هيفو .نمسلا وأ ءرمتلاو زبخلا هطسوأو ءمحللاو زبخلا © كتكسالو خل ام تن مرطت 5
 رييخت وهف "وأ ,وأ» نآرقلا يف ىلاعت هللا ركذ ام لك :سابع نبا لاقو «رازإلا وأ «ءادرلا وأ ؛صيمقلاك ْ ا 1 ارا وو (7) تمل بي :

 :«ريرحتلا» لصأو .قرلا رسأ نم تناك ةفص يأ ىلع :4 ٍةَبََرْرْيِرْحَت ْرَآ# ءءاش اهيأ لعفي ءرّفكملل 2 م دضاالي) توم 06 0 0
 مدععب : :# ةكتميأ ًاوظنحأَو .فالتخا اهيفو .تاعباتتم :ليق : ِماَيَأ ِةَحلَتماَيِصْم# .رسألا نم كفلا 1 0 1 1و 1
 يذمرتلا ىور هقيآلا ( اضم الاكمالاَ) :لاعت هلوق [60] هيف كلا لإ أ .اهلإ ةعراملا -© ' عيل م ايسر ا

 ءامقللا ف رشتنا محللا تبصأ اذإ ينإ هللا لوسر اي :لاقف يَ يلا ىنأ الجر نأ سابع نبا نع هريغو |, ططسوأ نو ا 7
 كا 0 و هقبألا ( اشد الاثم يلا يع :هللا لزنأف محللا يلع تمرحف ءيتوهش ينتذخأو 45 ١ |يصتدرك ستكر 0 ا

 ءاسنلا اومرح نوعظم نب نامثع مهنم ةباحصلا نم الاجر نأ :سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج د 0 ا اذإ 3 0 , كراك
 ل ل ل ري ريشا مت ىلا بهو كر نما .اوعطقبا ناقلكلا اودحاو يتسن ىلع ىللاوا 3 هكلعل بيلي نادل :

 1 دك حولا مهنم «ةرشع اوناك مهنأ : . 000 نقلا
 :ىلاعت هلوق [] .رمع نب هللا دبعو نوعظم نبا مهنم :دهاجم ةياور فو «ةفيذح يبأ ىلوم ملاسو .دوسألا نب دادقملاو ,دوعسم نباو 0 :مهنم

 لزنأف ءامهنع ٍةاَب هللا لوسر اولأسف «رسيملا نولكأيو «رمخلا نوبرشي مهو ةنيدملا ب هللا لوسر مدق :لاق ةريره يبأ نع دمحأ ىور .ةيآلا 4 ردت اََِإ أونما< نذل امي 2

 -ىلص مايألا نم موي ناك ىتح «رمخلا نوبرشي اوناكو «ريبك ٌمْثِإ لاق امنإ ءانيلع مرح ام :سانلا لاقف .ةيآلا [[: ةرقبلا] (ِسِيئَملاَورْمَحْلا بح َكتوُلَحسي # )ب هللا

 و لا و تلا راق ا نا ال .[85 ٠١ : ةدئاملا] 4 ِويِحْلْل ا بس كهلؤأ انتل وَذَكَرَ ِلاَو ل

 هاف كيا 10 اهل نومزالملا رانلا لهأ مه ؛لسرلا اهب تءاج يتلا هتلدأباوبّذكو «نيبملا قحلا ىلع ةلادلا هللا ينادحو اودحج  نيذلا نأ نيبن

 أ ارض .[15 :لاشنألا] 4 ديت كوئع نأ كرا قارن 912 فن اًممراوُطَق 3 .[8/ : ةدئاملا] : 4 كَسْوُبِمَؤُم ءوب مشن ىذا هلل اكو اجيك
 تلدام اذهف «هتبقارمو هاوقت مكيلع بجوي هللاب مكناميإ نإف ؛هيهاون بانتجاو .هرماوأ لاثتماب هللا اوقتاو «هايإ مكحنمو هللا مكاطعأ امم بيطل | لالحلاب نونمؤملا

 0000 دل رفع هلا .هتاعيرشتو هللا نيد ماكحأ ىلع اوظفاحو ءبيط لالح وهف ىرسألا ءادفو ةانغلا نم اولكف :لافنألا ةيآ ام اَّمأ «ةدئاملا ةيآ هيلع

 نتا دفع امي مكي كيلو حتت ف وأب ةذِخاوي ال ١) «[77 5 : ةرقبلا] 4 ... :كبولُق َتَبَسكاَي مديد نكلَو يمي ف وَلَا هدد 0
 نمب ميلح ءهيلإ بات نمل روفغ هللاو .مكبولق هتدصق امب مكبقاعي نكلو ءدصق ريغب اهنوفلحت يتلا مكناميأ ببسب هللا مكبقاعي ال .[89 : ةدئاملا] « ...ةهْيَرَفَك

 لوق لثم ءناميألا نم هَّدَقَع نودصقت ال اميف نوملسملا اهيأ هللا مكبقاعي ال هنأ :ةدئاملا ةيآ امأ «ةرقبلا ةيا هيلع تلدام اذهف .. 1

 ...ةرافك مكل هللا هعرش امم هنومّدقت امب هللا هوحمي كلذ مثإف نيميلاب اوت ملاذإف مكبولقب هدقع سيصن ايف مكونات نكالو كاللاو لييو كلو ١ :مكضعب

 0 ” .لجو زع هللا نم ةدايزلا ١- :ركشلا تارمث نم 4( ّن نك طلت ريت كلما يي كرت كتل رطكخاو)
 يف مممأل ؛هؤابحأو هللا ةصاخ نوركاشلا -5 .مهيعس ممل ىلاعت هللا ركش - 4 .نيركاشلل ىلاعت هللا هرخدا يذلا ءازجلا -* .معنلا مودت ركشلابو «سانلا اهلقانتي يتلا

 نم مهوح نمل عفن مهركشف «دابعلا يف فورعملا عئانص نم مهراثكإ -1 .كلليملل ميرزا ارا ميك نرد حس عر ا ميت تاو ندركاعلا يرضخ -* .ليلق دابعلا ملاع

 نم قلخلا ةجاح يف نوعسي مهارتف ؛نيركاشلا قلخ ملح لاو ربصلا -4 .مهعم هلعف نم ركشب مهتنسلأ جهلت لب ءدحأ نم مهيلإ دفو افورعم نودحجي ال - -/ . سانلا

 هلال سار هللا ل ناش كل ءاخسلاو مركلا - .هللا قالخأب اًعلخت . ةرافملا فول تلد ا الا نم مهنع ردصي ام نولمحتيو «مطوح

 ع يس م موو عع تيكا يح ل7 .انظان ةمعتلاب فارتعالا ١- :ناكرأ هل ةثالث ىلع ينبم ركشلا :ركشلا ناكرأ .ِدِلكت

 كو نر ك7 2 ادكَف نما مدفع اَمِي مُكُذمِلَوُي نك آو يمي يف وَلا هلأ / داوي ال 95 .اهركش يف هريصقت عم 0-0
 :ئرقو .هتعطقو هتعطاق : 0 ا :ئرق 4 ٌمدَنَعإل :ىلاعت هلوق بو ُريَِحت وأم 77 اهات

 7-2 :ئرقو 0 يل ا ا وفل ا ور ب ع

 نكشلو 4 : اا

 .ناميالا ةرثك ىلع لدي ديدشتلاف «نيمي دقع دعب نيمي دقع هنأكف .هدعب عمجلاب ناميألا ظفل عوقول ديدشتلا نوكي وأ ءبطاخف مكرمو

 ةظفل تدروامك «ميركلا نآرقلا يف ةرم (75) (اهتاقتشمب ميحجلا) ةظفل تدرو :يددع زاجعإ # ِرِيِحَلْل بأ َكِتلْوأ آنا أوَدَكَو اورد َندَلاَو "لا

 (57) درو لكو (اهتاقتشمب باقعلا) ةظفل دورو ددع عم (اهتاقتشمب ميحجلا) ةظفل دورو تارم ددع ىواست اذِإ «ميركلا نآرقلا ين ةرم (؟5) (اهتاقتشمب باقعلا)

 درو اًضيأو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هت ةاقتشمب مايصلا) ظفل ركذ درو :يددع زاجعإ * راي ِةَحَلَت ماَيِصَفَدِحَي َمَّل نه ميركلا نآرقلا يف ةرم

 ةلع ىواحسي كلذنو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هت فتشمل كاجرارلا) كفل ركذتدررو:كلذكو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هت هتاقتشكب ريصلا)ظفل ركذ

 :ىلاعتمللا تك قال ه1: رز 2 دور ادنر (كالهقم تاجر للازو كن هتاقتشمب ربصلا)و ( هتاقتشمب مايصلا) ركذ تارم

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 0 عر - 0 _ زك رزكا دلكما ” كل لكيت :4 ٌباصتالاوإ# «رامقلا وهو هنوتّرجي يأ ؛هنورسايتي ام :# َميِبَمْلآَو# .هريثك ركسأ ام :# رمخلا#» - 9 ١ ل ٠ 1 00 4 7 ٠ 5 : 2-5 5 ا دوك اال 20

 | نسج رسج حر ملزألا تامل ايييعملاو طاع اونما» نيل ابك 8 ام ةفرعم ام نوبلطي يأ ءامم نومسقتسي اوناك يتلا 4 مزال اهدنع نوحبذي اوناك يتلا «مانصألا

 ف :يراتإ هج شيم يك هوبنتجأف نطِمَشْلاٍل َمعْنَم 5 00 0 ق9 ٠ سا .«سجر) :ليقو .هتاعدو هلييزتب : :# طش ٍلَمع نم مث 4 رو ٠ عل
 3 2 داك اجت 0 0 5 1 ' : 2 20 «عثوور جرح م . 10 2 ه2 < ري

 8 ريل اصبعي نأ نطيل اح همحر را يبأ نب دعس ترش : ليف : © رديتلاو دلل ف ءاضغلاو ةواعلا هك ا 4١ .هوكرتا
 ١ أوعيطأ () هو زرع ةدصو ميرحت لزنف «هرسكف دعس فنأ يراصنألا برضف ءابضغ ىتح ارخافتف ءراصنألا نم لجر عم هلل

| 01 2 
 :الهف ةوَلَصل نعوم دنع

 ل 1ءاكآارمكعأَ ميو نود لوس اسيا 0 5 ١7 ملم منَ |نوهننم م :« تتلو نإك# -67 .انبر ايءانيهتنا :هلكك هللا لوسر باح صا لاق :؟# نوم منا لهق# .رمخلا
 0 اج وب 1 وسر 2 ميو :4 حاتج وم - 41 .ديدش رجز هيفو :# ملل انِلوسَر َلَع امّنأ أومْلَع 1 وملَعاَفأ# هنع مكتيهن امع متضرعأ

 ١" أولِيعوأونماَء يلا َلَعَسِل 9 نيج 2 ميرحتلا دعب اوفاخخ :#ْاوَعَّتَأ امال اهميرحت لبق رمخلا نم اوباصأ :يأ :4 أوُمِهَطَميِفإل
 0 رص ا لقي سن 2م تس ا رع الح ور 5 0

 5 اوُلِححَواوُمَمَءَوَأوعَأاَماَدِإأومصَط اميِف حا انج ٍتاَحَِّصلأ 5 هلانت# مكمارحإ لاح يف :4 ِدْيَصلأ َنّيَنّس# مكنربتخيل :# متو -95 .اوقدص -:* أو اوثما وإلا

 0 اهيا يل وسوم مدعيا 9 :* كتامرو# ٠ .رمي نأ ردقي ال امو .«ضيبلاو خارفلاك .ديصلا راغص نم ناك ام تي : 6 كيري

 8 انترنيت كوابل وثم ثيذلااب 3 6 هميرحتن دعب هلحتسا :# لئدتعأ نم .هاري ال ثيح ايندلا يف : 0 :4 بيحب :هفاخي نمإ» ديصلا ريبكل
 8 د 5 د هرم 0-2 مو رار < 00 مم ا 200

 | دعب طدتعأن مف يمل ا 0 ةرمع وأ جحب نومرحم 4 أو ديَصلا أولت ال أونما َنيِذلأ امتي 0 19 .عجوم : :4 ملأ اذع,هلف
 6 راد رج داو واح ص دج ىو ف لس ع وربع ”كعاط ج 7 ل ل ا 60 لل :( 0(

 ” ديك ولقنا اذن نينا مان 22 أكاَذَع ممن ل مدح رماد ل الا 0 0 0
 3 5 0 ا ا 6 1 ١, سان وكو هلتق 0 مرحملا هلتق نإ :ليق : 41 دييعتم مكنم هلكت نمو .هيف لوخدلا وه :«مارحإلا»و

 7 مج د :ارجادعتم مهو 1 همارحإل ًاركاذ هلتق ًادمعتم هلتق نإو ءلجو زع هللا ركذ يذلا ءازجلا هيلعف ؛هلتق لاح يف همارحإل
أ نم لجأ اذهو .لجو زع هللا ىلإ هنم ماقتنالاو هرمأو ؛هيلع مكح الف

 ةماعلا يدك مكتمل ةعاو ديك 5 هل نوكت نأو هيلع مكحي ن
 : راسا كو

 3 وقود َكٌََِلَدعوأ َنيكَسم 7 اركاذ هلتق ادماع- اديص لتق مرحم لك ىلع ءازجلا :ليق :© وَعلا نم لقا ُلممءآَرجَأل !!ةرافك

 5 © دوج ديس ةاطتام 5 دع او وب مكي ام معنلا نم يدهي نأ ؟هب هللا رمأ ام -همارحإل ا .هلتقل أدماع وأ .همارحإل

 297977979995998---9898989989817 . إو لدع نكس ذم ردك رأ» نيلضاف نيملاع نيهيقف ان رك نأ ركع ل ل
 وأ الّيأ لتق نإو .ةندب ىدهأ ءارامح وأ ةماعن لتق نإ :ليقو .ةبعكلا ىلإ | هيدهيو معنلا نم ًاهبش لتق امب ءايشألا هبشأ ىلإ | رظني :ءارجلا ةفص يف ليقو #* اًماَيِص

 لدع َوأ#» يدملا ةلزنمب هنأ لجأ نم ةكمب معطي نأ ««نيكاسملا ماعطإ ةرافك»و .ةاش هيلعف ًابنرأ وأ ًالازغ لتق نإو ةرقب هيلعف (لوعولا نم ىثنألاو ركذلا) ىورأ

 ندم ةتميفب لاوصقم كح اطنخ ديفا موقي نأ كلذو .مايصلا نم هردق :انهو نسم ريح نو :«عيشلا لدع»و 4 ماسح اًيِصو# لوتقملا ديصلا ىنعي : 4 َكِلذ

 .هلام يف ةمارغلل همازلإب :هلتق نع هللا هاهن ام لتق نم ثدحأ ام لاكن :4 ةورمأ لابو قود .ًاموي دم لك ناكم موصيي مث «مرحلا هيف هلتق يذلا عضوملاب ماعطلا
 نم ىلع مكحي : ليق :# نوكأ ملح داَع َنَمَول يتلا لعل نات اكو .ةيلهاجلا يف : 6 َكَلَم امها اًمع# .ةدشلا :«لابولا» لصأو ل6 ا لدتا وأ

 .كنم هللا مقتني :هل لاقيو «ةرافكلاب هيلع ىضقُي الف ًادمعتم داع نإو «ةدحاو ةرم هيلع مكح ادمعتم هلعف نمو ءأطخأ املك ةرافكلاب مرحم وهو ًاديص لتق

 مث. .4 َنوُلوُمت ام أوملعت ٌقَح ئرك ير هاك ا اوُثَماَ ندا ابمأي ) :اهنم دشأ ةيآ هّللا لزنأف .هتءارق يف طلخف برغملا يف هباحصأ َمَأ نيرجاهملا نم ٌلجر -

 هللا ليبس يف اولتق سان ِةِلكَكمْللا لوسر اي :سانلا لاقف ءانبر انيهتنا :اولاق « توهم نأ له لَهُم + :هلوق ىلإ 4 ٌريتَمْلاَو رثخلا اَنِإ اونما» نيل ايي ) :كلذ نم ظلغأ ةيآ تلزن

 اَميف حاج ٍتاَحَِصلآ اوْلِمَصَو أوما تذل َكَعَسَيَل ) هللا لزنأف ؛ناطيشلا لمع نم اًسجر هللا هلعج دقو «رسيملا نولكأيو «رمخلا نوبرشي اوناكو ءمهشارف ىلع اوتامو

 :لاقف يبارعأ ماقف «رمخلا ميرحت ركذ ٍةِكَب ينلا نأ :رباج نع بيغرتلا يف يناهبصألاو يدحاولا جرخأ .ةيآلا ( ىوَمَسياَل لق )ب :ىلاعت هلوق [ .٠٠١ ةيآلا رخآ ىلإ « ومص

 للك لاسر افيداصق قاعق نبا لزنأف 40 تيطلا الإ ! لبقي ال هللا نإ لَك يننلا لاقف «للاعت هللا ةعاطب لاملا كلذ عفني لهف الام اهنم تبقتعاف يتراجت هذه تناك الجر تنك ينإ

 هلآ اوفيطاَو 47[.2 : ةدفاملا] 4 نمل ملل الوُسَر ّلَع اَمَّنَأ اوُمَلَعأف تيل 0 هلآ اوعيطأو 3 [47] .ةيآلا «( بيلو تيِحْلأ ىوَتْسَِل لك )

 ركذب كلذ عبتأ مث ءاهعم ركذ امو رمخلا بانتجاب رمألا ةيآ اهب بقعأ امل ةدئاملا ةيآ :[17 7” نياغتلا] 4 ثريثلا خللا وسو لعام رْمَبََو تم لون ادق

 رعشب امن اني اهتلاب ا تتخف 1 : ةدئاملا] 4 ... هلأ كو نع مَّدِصيَو رسملاو ٍرمَخا يف اَصْحِبْلاَو ةوادعلا مدني قوي نأ نطِيَشْلا دري اَمَِّإ 9» :ىلاعت لاقف اهميرحت يف ةلعلا
 ةيااامأ أ «مدقت امل ديكأتلا نم كلذ يف امل 4 اَُمكع ميت نِإَف © : هلوقو © ًاوُرَدَحآَو © : و مدقت امل اًديكأت هلوق كلذ بسان «ديعولا ديدشب

 4 ِءْىَش ل ا ١) :ىلاعت هلوق نم اهيف دراولا ىرت الأ ء,ديكأتلا اذه يعدتسي ام اهلبق دري ملف نياغتلا

 دنس اى اا تيان تا 3 ميرحتلا دكأتم مرحم نع يم انه دري مل املف 11١ نباغتلا]

 ْوَأ َةَبعَكْلا علب ايده مكن لَدَع اود دب مكي وَمَن نم لَكَ ام لعيب ادعم ؛ خم هلق صو أو دنقل اذن ل جاف 11 ها اا
 ءارج هيلعف: :يأ ءفوذحم ربخلاو «ءادتبالا ىلع عفرلاو نيونتلاب ءازجف (لثم ًءازجف) : :ئرق 44 لَم آَجَد ل: :ىلاعت هلوق © امي َكِد ٌلَدعَوَأ نيكس ٌداَمَط * ةركفك

 هلثم ديصلا نم لوتقملا يزجي نأ هيلعف" :يأ هلوعفمل فاضم ردصم ءازجف ؛ماللا ضفخب (لثم)و «نيونت ريغ نم ءازج عفرب (ٍلثم ءازجف) : :ئرفو :لوكت املا

 يهو ؛ةفاضإلا ىلع ضفخلاب ماعط «نيونت ريغب ةرافك (ماعط ةرافك) :ئرق 6# ٌماَعَط ٌهَرشصلِ الا كل راس داخل هل لكل لعامل كاك ف "معنلا نم

 .ماعط يه : :يأ «فوذحمل ربخ وأ اهل نايب فطع وأ (ةرافك) نم لدب (ماعط) عفرو نيونتلاب (ٌماعط ةرافك) : :ئرفو .ةضف متاخك نييعتلل

 يف َءآَضَعَبْلاو ةوادعلا مسني عقوب نأ ناطِيَشلا دري امّسِإ 0 َنوُحِلفُم كَّلعَل هونَيجَأف نطيل ِلمَح ْنَي سحر ُلراْلاَو ْباَصخْلاَ ٌميَمْلاَو را اوما يذل ايم [41- 10
 الع يدناازويرطت تحتل ىرعلا ةلاسم الات :ءاملعلا دحأ لاق :رمخلا ميرحت : يعيرشت زاجعإ © بم من لهم َةلَصل وَمَا وو نع مدور يملا ري

 هرصخلا ةيضفاكملاهقويجاكيربأ كاس 2223 1 سر ايدح ريس تاما رس ار رمزا راجل ا ا

 تتقيرأ ىتح رمخلا ٌميرحت نيملسملا غلبُي دكي مل يذلا دمحم انديس ةياده نم كلذ نيأف ءاهب تعرذت يتلا ةراضحلا لئاسو عيمج مغر ةياهنلا يف تلششف اهنكلو

 يلودلا رمتؤملا ناكو .رمخلا ررضب اًئطاب نودقتعي مهنأ كش ال رمخلا ميرحتب اولاقو اوحصن نيذلا ابوروأو اكيرمأ يف ءالقعلاف .اًراهبنأ ٌعراوشلا اهب تلاسف ءاهّباوكأ

 ” تخل زغب انالابرهقي مما قا ابر سا رم جونو ةقيمرش را ل ادن يس رسم سلا
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 هفذقو ءهيف تام امث هيف ام لك (هماعط»و «هنم ديص ام :هديصف :4,ُةَماَعْلسَوِرَحسْلأ َدْيَص مل لجأ - 17 1 ل هيمنة ضخم - كف 7

 00 :4 ةراَيكلإَرإل ةعفنم 5 يبو هنم حلم اه :لبقو هلحاس ىلإ رخبلا | 8 مرورا ملام مطولا صل :
 مرحملا ثدحتسا ام :ليقو .هكلمو هئارشو هعيبو هلكأو هدايطصا نم «ربلا ديص يناعم لك مرخملا / ماكنا تا ةسنكلا ألمع هاج < ظ ىلع مأ مرح : :ليق :# يق 1 5ع مزحو# 0 ككككملا يأ ؛هنم اودوزتي نأ نورفاسملا 1 ِهَتلإحم هس 2
 فالتخالاو .لالح وهف همارحإ لبق هكلم يف ناك ام لكو 2 وهف همارحإ لاح يف هديص 1 ]دك تكن ل بق

 لكو ءاهعيبرتل «(ةبعك» تيمُس :ليق :© مارحلا َتِيَبْلا ةبعكلا هللا لعج #4 9» -41 .اذه يف ريثك هل
 نوجري ال اوناك ىتح ؛مهنأش حالصو مهرمأل أماوق :# نادل اميل .ةبعك :برعلا دنع عبرم ءانب

 ءامايص تمص :لاثقي اكك امارف :لصألا اع .مالسإلاب كلذ هللا ددسف 0 ندا لو
2-0 7 

 هل ضرعُي مل مرحلا ىلإ اجل مث «ةريرج لك ْرَج ول لجرلا ناك 0 03 ا 1 اي 8
 مل عوجلا نم بصعلا لكأي وهو 0 يدهملا يقل ولو .هل ضرعي مل رهشلا يف هيبأ لتاق يقل ولو .هيف َ 0 0 طل

 هوم 22 شل [ نك ل 1
 .هلهأ يتأي ىتح هل ضرعي الف ءراجشألا ضعب رشق يأ ْمّنسلا ءاحل نم وأ رخذإلا نم ةدالق كا تل: و دع

 ال" ه«يقمم يب اا .مهرمأل ًاماوقو «سانلل ةيلهاجلا يف زجاوح هللا اهلعجف . رواه دووم هنا :
 .لوفقعلا 4 تب لآ يبوأكَي9 يصاعملا لهأ رثك ولو ءيصاعلاو عيطملاو ,حلاطلاو حلاصلا لدعي | - رح 2007000 . معجم

 اهنع هلأسي ناك لئاسم يف كي هلل لوسر ىلع تلزنأ :4 مكَوَسَم مُكَل د نإ ايش َنعأولَحسس ال9 - ٠١ 89 | ةيسح : 37 .
 هباحصأ نم موق ناكو ؟ىتقان نيأ :-هتقان لضأ دق- لجرلا لوقيو ؟يبأ نّم :مهدحأ لوقي «ماوقأ < 2 تريبكاي ابنك يودي ا

 :مهلل ليقو .ةيآلا هذه تلزنف ؛مهيلع اهمرحي مل ءايشأ ميرحتو ؛مهيلع هللا اهضرفي مل ضئارف نع هنولأسي 5 ُ | نكلَوِواَح بيساو سسوس

 ال مكنإف «نآرقلا هب لزني ام اورظنا نكلو ؛مكءاس ظيلغتب اهيف نآرقلا لزن نإ ءايشأ نع اولأست ال ! © ديب وَُقَحْياَل هرتك او ب زكا لعدورقيأورفك نذل
 .اهنع مكلاؤسو ءاهركذ مّدقت ىتلا ءايشألا نع :4ُهَسأاَمَح# .هيف هنايبت متدجو الإ ءيش نع نولأست 0 ل092 تل حل 0

 ام#» - ١٠١7 .كلذ هبشأ امو ءاهب اورفك اهوطعأ املف «ةدئاملا اولأس ذإ مالسلا هيلع ىسيع باحصأك :# مكنت ني موق تايآلا لأس دق :4 اَهَلَأَسْدَق 0

 الو ءأربو اهل جي ال مث ءاهقش يأ .هتاذآ كب (اركذ) ًابثتس نكي مل امف «سماخل ىلإ دمع نطبأ ةسمح تجتت اذإ ةقانلا :مهدنع «ةريحبلا» تناك :# ٍةَريحت نم ُهَللأ َلَعَج

 ًاعبس تدلو اذإ ةاشلا :«ةليصولا»و :4 ةيصو الو ا ضوح نم عنمُي الو هلام نم بِّيسُي ام :«ةبئاسلا» :© ٍةَباَسالَو## مهتهلآل اهامسو ءأنبل اه قوذي

 !نايذي ال اعج ناكر اماخأ تلصر :اولاق ميسو ا :نانثا اهنطب يف ناك نإو ءتكرت ىثنأ ناك نإو .مهتحلآل حبذ اركذ ناك نإف ؛عباسلا ىلإ دمع

 4 اونَسَساَل ايما يدل كي ) :ىلاعت هلوق ]1١1[ .«ماحاب ىّمسو .هرهظ ىمح دق :ليق «نينس رشع حقل اذإف ؛لجرلا دنع نوكي لحفلا :«يماحلا» # ٍراَحالَو

 :لاق سابع نبا نع اضيأ ىورو .ةيآلا ( ءآَمَشأ َنعاوُلَسَشاَل ) .ةيآلا هذه تلزنف «نالف :لاق ؟يبأ نم :لجر لاقف ةبطخ ىبنلا بطخ كلام نب سنأ نع يراخبلا عوز :ةيالإ

 4 آَيَشأ َنَعولَحَس ال ْأونَم ا ِذلأ ابيأَكي )ج ةبآلا هذه مهيف هللا لزنأف ؟ىتقان نيأ :هتقان لضت لجرلا لوقيو ؟ىبأ نم لجرلا لوقيف ءازهتسا ٍدِكَي هللا لوسر نولأسي موق ناك

 سيلو مايقلاك ردصم "اًميق" نأ ىلع «4 : ءاسنلا يفو انه فلأ ريغب (َيق) :ئرق 4 امكيِق #9 : ىلاعت هلوق © سود امو ماركلا َتَيبلا َةسبنكلا هنأ َلَعَج 2 قم [41]

 0 : ءاسنلا ةروس رظنا رثكأ ليصفتلل .ماق ردصم ءامهيف فلآلاب (اًمايق) :ئرقو .ميدو ةميدك ةميق عمج هنأ ىلع :ليقو «هنم اًروصقم

 ةقيقحلا هذه ةيسحلا تادهاشملا تحضوأ دقو ءضفخنت نأ ةرارحلا ةجرد ثبلت ال ذإ «ٌبذاك ّينقو ٌروعش وه امنإ «ةئفدتلا يف رمخلل يرهاظلا ريثأتلا نأ ٌرّرقو -

 يبصعلا زاهجلا ريمدت -” ءدبكلا ريمدت -7 ؛ةعانملا فعض - ١ :لثم «ةكاتفلا ضارمألاب ناسنإلا بيصت رمخلا نأ ثيدحلا ملعلا فشتكاو ا

 ىلع رثؤي امك ءيخملا فيزنلاو ىلكلاو بلقلا ضارمأك تافعاضم نم هعبتي امو «نييارشلا بلصت ىلإ رمخلا نامدإ يدؤي امك - 5:0نوتجلاب ناسنإلا تيضتو

 صضيضح ىلإ ةيناسنإلا ةبترملا نم هتاوزنو هلامعأ ثيح نم صخشلا لقتيف هاّيجيردت الاوز لقعلا لوزي ثيح ءارثأ دعبأو اًرض دشأ اري ؛أت يبصعلا زاهجلا
 وأ كش لقأ هدنع ناك ْنَم لتاق ٌّمُس ” ٌرمخلا ١- «للشلا وأ نونجلا روط ىلإ لصي نأ ىلإ «ةيلقعلاو ةيسحلا هكرادم تفعض اليوط ائمز هنامدإ يف ٌرمتسا اذإو .ةيمدهتلا

 ددغ ىرتو ؛هسفن يمحيل طاخملا نم اًرادقم جرخُيو ءاًنقتحم ريصي ةدعملل يطاخملا ءاشغلا نإف «ةدعملا ىلإ اهلوصو دنع نوكي امب ربتعيلف مس رمخلا نأ يف بير

 مرسلا نر رك جارخإ يف عرست ةعفادلا اهاوقو ةدعملا

 نم صلختي نأ ناسنإلا ىلع لهسي دقف «ثيبخ ٌءاد (رسيملاو ةرماقملا يأ) اهنإ :دمحم ملاس روتكدلا لاق :راطخأو ٌرارضأ .. .رسيملا ميرحت :يعيرشت زاجعإ

 ىعوبج مهكرتو ابتوقب ةلئاع بر رماق مكو !!هلك هعاضأف هلام رار ناسإ بعل مكو .ةفالا هذه نم صلختلا ىلع ردقي نأ نود تافيكملاو تاردخملا

 وبهف ءاهيف اًرهاظ اًمكحت ىدبأ وأ هباصعأ كلامت امهم:رامقلا بعالو !!هزامذو تيبلا بارخل اببس هيبلتب رهسلاو زاعقلا تيزلا بر نامدإ ناك مكو: ! نيمورحم

 طع هرربثأ ءوس ىفااقلظم كلشالاو ءافينعاّره هباصعأ زب + ؛هريغ ال وه هدمعتت اهنأك هكرتت ظحلا تاتلفو «ىري ال امك بعللا ريسو «ةمئاد ةكرعمو ةروث يف هباصعأو

 تركذ -” .تارم (0) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١ : يددع زاجعإ 6# ٌريَِمْلاَو ريحا اَمَنِإ أنما ندا ماكي وِ [91- 140] .هتافو امبرو «هضرم يف هببستو «هتحص

 يف (بصحلا) ركذ - 0 «تارم (4) هللا باتك يف (ءاضغبلا) تركذ - 4 «تارم(0) نآرقلا يف (اهتاقتشمب ريزنخلا) ةجلك تركذ-# «تارم (5) نآرقلا ف (رمخلا)
 تركذ -4 «تارم (4) هللا باتك يف (بعرلا) ركذ - «تارم (4) هللا باتك يف (دسحلا) ركذ -/ «تارم (0) نآرقلا يف (ليكنتلا) ركذ -5 «تارم (4) نآرقلا

 (لكيكسلا)و (بصحلا)و (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ ددع ىواستيو كلذبو .هللا باتك يف تارم (5) (ةبيخلا) ةملك تاقتشم

 أوُكَاَك تيَحْلأ ةرثك َكَبَبَعَأ ْولَو بيلو ُثيِِْلأ ونسال لق 73 .ىلاعت هللا باتتك يف تارم (0) ٌلُك درو دقو «اهتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و
 ةملك تدرو :الوأ .ةرم )١17( لك درو دقو بابلألا ظفل عم هتاقتشمب ةدئفألا ظفل ركذ تارم ددع ىواست :يددع زاجعإ 6 توخي مُكلَعَل ينبلألا لؤي هلل
 تارمونع عم (بايلآلا ةملقل ا تارمسدع ىواستي كلذو: هللا باتك يف اًضيأ ةرم )١17( (اهتاقتشمب ةدئفألا) ةملك تدرو :اًيناث هللا باتك يف ةرم )١5( بابلألا

 .ىلاعت هلا باتك يف ةرم (17) درو لكو «(اهتاقتشمب ةدئفألا) ةملك

 روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 يالع +



 اذ َلَصْنَّم مُكَرْصياَلا ٠- 0 31 5-2 انيغتكا :# اًنيَسَح اولاَق» -4

 لوسر لأس هنأ ينشخلا ةبلعث يبأ نع يورو .متيدتها اذإ رفك نم رفك مكرضي ال :ليق :4 رش تيدَسهأ
 ءاتعاطم اش تك( فذ :ح «ركنملا نع اوهاَنَتو .ءفورعملاب او رمتثا» :لاقف ةبآلا هذه نع هلكت هلل

 روب د2 ين 0 قادر تا لح تام ا 00

 فالتخا ا .ةئباث ريصلا ءايآ ةرقف نكل ؛فيعض :ينابلألا لاقو 0

 :4 سي ل دعاره ئاقأ زيدا نب ثمل كدا ركع اذ 2 كس اوم كل اي »# 1 نيككك

 ضراك لجرلا ناك اذإ | كفل ذو ؛مكتلم لهأ ريغ نم :4 ريع نم ِنآَرحاَء أل نيملسملا نم : يعي

 م

 - جا ا با عيشي ني عا دع
 00 39في

 انيإ 4

220 

 0 نيل

 0 2 6 ! راب اونما< 01 2 رغم سس هع 04 0 2 07 | ري

 5 اند ولا ني ثروملا اكدر 20
1 
 لم رم نزع ان جا اخ ِ 8

 متنا نإ ضو 1 وأ دوهيلا نم هتيصو ىلع دهشي نأ هلف .هتيصو ىلع هدهشي ًاملسم دجي لو «توملا هرضحف «ًابيرغ ري
1 ّ 7 - 5 - 0 

 ص نمامهتوسديحت توملأ ةبيصم . 31 دهشأ نإف ؛كلذ ريغ يف زوجت الو ءرفسلا يف ةيصولا يف ةلوبقم مهتداهشو ءسوجما وأ ىراصنلا
 70 دك -رزخ جام 97 4

 ١ 65 رقت تت اختل ب .هتلرو لإ هايدؤيل امهيلإ هكرتو لام نم ةهعم ناك ام مو هب يصوب ام ىلع ناكتلكمملا ريغ يصوملا
 1 َعْرْبعْنإَ 0 َنيِيْآلَنِمَل نَا َةَدصَسمْكَناَلَو 3 وأ لام يف امهومهتا نإو ءامهلوق لبق ةثرولا امهقدصو ءالمح ايدأ وأ تيملا هب ىصوأ امب ادهش اذإف 8 0 0

 0 ندا ماَمُهَماَقم نامي ارحاََفاَمشاَفَحَتْسَ امن 8 الو ءانخ الو ءانبذك الو ةانمعك ام -مهتلم لهأ ةالص لعب ”لقو< رصعلا ةالص دعب أرعال عت ةداهش

 كر 2020 1 تا 0 يأ 4 اَمَنِإاَمَحَسَسأ امن ع" ءيشلا ىلع عوقولا :«رثعلا» ملط .عِلطا : رثع ْنِإَف 98 - ١١ 1/انرّيغ

 ه1
 رع ا ةسب مسي 7 حس حك تح نص نص

 1 ١ رد ناكفلا  رآ نإ 5( ناهاظشنف يأ انك كوع كال تكلا نام م انيس اناتحا
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 نسيه ين اهنا 0000 09009701 : :

 همعن اًددعم ةمارقلا موبي هل لاعت هللا مالك نم ةذئاملا ةيآو «دارفإلاو ريكذتلا نسحف ءالعب ةروص نكت هلل نأ
 خفنو كلذ نم هروص ام ةعامجل ثينأتلا نسحف «تارم هنم كلذ قفتا دق ناكو ء.تضم ام دعب هيلع
 مالك نم هنأل «نيترم 4 ِهّللا ِنْذِإِب © :نارمع لآ يف لاقو ءظافلألا يف عيدبلا بسانتلا نم اذه هيف
 :رخآ لوق ايديص لا )» :ةدئاملا يف لاق امنيب «مالسلا هيلع ىسيع
 07 نارمع لآ] 4 مهملات كر وقلي ذإ مورد تنك امو )) :ىلاعت هلوق ندل نم نارمع لآ ةيآ ريمض لبق درو
 4 هيف حفنأَف 8: هلوق يف ريمضلا دروف «ركذملا رئامض نم اًريمض نيرشع وحن 4 هيف ذ حفنأف )» :هلوق ىلإ

 رثكت ملو ,ريمضلا ثينأت ركذ بسانف .. .4 َكّيَلَع ىَمَعِي ركذأ» :ىلاعت هلوقب ةحتتفمف ةدئاملا ةيآ اّمأ هلبق دراولا رثكألا لكاشيو «همدقت ام بسانيل اًركذم اًريمض
 07 نارمع لآ] 4 َنوُمِلسُم انَأب ١ عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا ١١١[ : ةدئاملا] 4 َنوُملَسُم اني دَجْشأَع ل .كانه اهترثكك انه رئامضلا
 يف نيملسملا مالكو ءللوألا ةيآلا يف نييراوحلا م الكل دارطتساف نارمع لآ يعضوم يف امأو 4 نأ ال لصألا ىلع ءاجف نييراوحلا مالك لوأ ةدئاملا ةيآ 00

 2 ااه رك لس مضر 0و 7
 صّلخ مهو- نويراوحلا لاق فيك. [117 : ةدئاملا] 4( مَآ َنَم هَديآم الع لري نأ كلب دو ُميِطَعَسَي لَه ميم نبأ ىسيِعِني تَبِراَوَحْلاَلاَف ذِإ 21١1 .ةيناثلا ب

 ينغلل ريقفلا لوقي امك «ةردقلا نع ال لعفلا نع ماهفتسا روكذملا ماهفتسالا :باوجلا ؟ىلاعت هلل ةردق يف كش هنأل رفك وهو «كلذ -مالسلا هيلع ىسيع عابتأ
 له رد تاك ردك "كر لا نإ كبلع لاهك له : ىتعملاو «ةردقلا ةعاطتسا ال «ةعواطملا ةعاطتسا ىمست هذهو "اًنيش ينيطعت نأ ردقت له" :رداقلا
 ,مهيلع هراكنإ :باوجلا ؟ةيآلا رخآب مالسلا هيلع ىسيع مهيلع ركنأ امل اًدارم ركذ ام ناك ول : :ليق نإ .كلذل هتعاطتسا ملعت تنأو ؟يعم موقت نأ عيطتست
 ( ىلا لع تكنو ا ةرقبلا] مهل ووري امك ةكوذرتي بتكلا مهتما دل ١١ .هركذ صلخملا نمؤملاب قيلي ال ظفلب مهايتإل ناك امنإ
 6 را ك5 2 يك لآ كلا فراقكلا ربلكلا ني قرفلا داك ال :ةغللا يف :باوجلا ؟"ملعو فرع" نيب قرفلا ام ١1 ١[. :ةدئاملا]

 لدب وأ نارخآ ربخ وأ «نايلوألا امو يأ .فوذحمل ربخ وهو امهتفرعمو امهتبارقل ةداهشلاب ناقحألا :يأ ءىلوأ ىنثم نونلا رسكو ماللا حتفو واولا ناكسإب -

 مضب (بوبغلا) : را ا 0 ا ىلاعت هلوق © وُ مَع َتنَأ كَنإو» ]١٠١9[ .ناموقي يف ريمضلا نم وأ امهنم
 َقوَمْلا رح دِإَو قذإِب ربل كلا و د 1 نك د ُمُفنَتَه فْذِإِي يطل يكن يطل نيكل إم[ ١١١ 0 .ناتخل مضلاو رسكلاو ؛نيغلا

 لآ يفو انه # اريَط ُنوُكَتم ايف فنك و 35 :ىلاعت لوف © كيل ادع نإ أ 111 و ا ل
 :ئرقو .شافخلا الإ قلخي مل هنإ :ليق ,دحاولا ةدارإ ىلع نيتروسلا نم ركنملاو فّرعملا "ريط" يف ةروسكم ةزمه اهدعب فلأب (اًرَئاط - رئاطلا) :ئرق «44 : نارمع
 :هقوف امف دحاولا داري نأ لمتحيو ءريطلا سنج :ىأ «سنجلا مسا هب د را ا ا ا ريطلا)

 ةعبرألا يف ءاحلا رسكو نيسلا دعب فلألاب (رحاس) :ئرق «1 : فصلا ءال : دوه «؟ : سنوي لوأو انه # كيمو ”حيالإ 3 : :ىلاعت هلوق .عمجلا هب داري نأ لمتحيو
 .ةغلابم لدع لججرك رحسلا سفنو 1 ودلال ماسر فارد دس ات 0 1 :ئرقو .لعاف مسا

 ُميِطَتَسَي ْلَه 98 :ىلاعت هلوق # نيم نِمْؤُم ممنكح نإ هَل هللا ومَن لاَ مسلم هديآم الع كين كلب ميسي له َمِصرم نأ ىتبعي تيراَوعاَلَم ذإ ج١١”
 2-2-2 أ ءميظعتلا ىلع بصنلاب كبرو - مالسلا هيلع ىسيع بطاخملاو باطخلا ءاتب (عيطتست) :ئرق ه6 كلب
 هولأس اونوكي نأ :ذوجيو «عاطأ :ىنممب عاطتساو ؟ كبيجي له :يأ ؟كتلأسمب لعفي له :يأ «ةيلعافلا ىلع عفرلاب كبرو بيغلا ءايب (عيطتسي) :ئرقو .؟كبرو
 ةنآتبلع دقر ؟يتأي نأ نالف عيطتسي له :لجرلل كلوقك وه امنإو ءنونمؤم مهخأل هللا ةردق يف نوكشي ال مهغ :آل كلذو ؟ال وأ لزني له ربختسم لاؤس
 "يدلصر جلع إ ( ١ كر لدم ارد ناسا ديد زل 02 ترحل فدع 0-2 مَيَيب هد أونما نيل اهمأكي ]٠5 1٠ .ةنياعمو رظنو ربخو ةلالد ملع ديرت كنكل
 هانع حمانا هب اياكم طفلا راك يدع راسك .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١545( هت هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت
 4 الهح كو ٍرْهَمْلا ىف ساّنلا لكن سدقلا زي كلا نإ[ 1 .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١55( ركذ امهنم لكو ءاهتاقتشمب «توملا١ ةظفل راركت تارم

 (جارسلا) ةملك تدرو -'”* «ميركلا نآرقلا يف تارم (5) (سدقلا حور) ةملك تدرو -"؟ «ميركلا نآرقلا يف تارم (5) للي (دمحم) ةملك تدرو ١- : :يددع زاجعإ

 قيحشااممو .ميركلا نآرقلا يف تارم (4) (اهتاقتشمب ةعيرشلا) تدرو - 0 ؛ميركلا نآرقلا يف تارم (5) (توكلملا) ةملك تدرو - 4 رانا فارم
 .ميركلا نآرقلا يف تارم (5) اهنم لك ترركت («ةعيرشلا»و ««توكلملا»و «(ج كنت اال ,(دمحم» ةملك نأ انل نيبتي
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 يو 86ه © 2 2 2 لك انآ ٌنوكَت» مهمعطأ اذإ ءاديم موقلا نالف دام نم ««ةدئاملا» لصأ :* ل
 ةجيفلا| ل دلك رس مس رس لس جس ل يوت

 0 2 رم نبأ ىسيِعَنَي هللا َلاَم ْدِإَو## ١7- .اندعب نم همظعيو 0 ًاديع اهوزن ويب كحق :هائنعم :# اًديع

 ا ادم 1 وو 1 6 رم كل

 يسم هه دوسي 4 َنيِقِدلَّصْلأ عقيم انه هلأ َلاَف :هلوقل ةرخآلا يف نوكي امع اذهب هّللا ريخأ :# نيانلِل َتَلَق تن مجرم
 مريم رص

 نم 1 كَيلَاَْرم قلم فرم -0٠ نم :# هب نكرم اما#» ل .اهيزنت كهزنأ : يأ 5 كا 1 َلاَق # كلذ ف كا :|و :# مُهَق ل

 ١ هيلوكس كيوم زمن يدي |[ كل يععفر يل :لبق «يحضبق :4 نيت .دلولاو ةبحاصلاو كيرشلا نع كهيزنتو كدبحوت
 3 هر مل جس ل0 دم 2 ح3 :ىلاعت هلوق هنمو .توملا ىنعمب :هجوأ ةثالث ىلع هللا باتك يف تءاج ةافولا نإ | ل ءامتملا

 9 نو دا سال تلق تنأ“ ممم نبأ ىسيحلي هلل ذي 2

 ال لئلا نيم قارا ١ 0١ ل ل 0 5 أ 5 دل اعت هل | 2 هللا 32
 سوو م 200 5 00 5 دهاشلاو .مهب ملاعلاو مهل ظفاحلا :# مبدع مهدلع . َبيِقّرلأ# 4 ىنتّيفوت املف ملم هلمو « عفرلا ىنعمبو .مكميني

 يضل نوح ِلسْدِل ام 5 1-5 يق ,كلاعفأ يف ميكحلا .كتردق يف زيزعلا كلف 1 0

 ' و مكّبَرَو ير هللا او دبعأ نأ دب ترم امال مط تل ٍ دهر تالا ةاوحلا 01050 .هّللا 6 هلاق ءهلك 6 0

 .هناحبس هئامسأ نم قازرلاو «ةرثكلا ىلع ةلالدلل قزار :نم ةغلابم
 ماج كيس 2 اي اع[ م :ناعون هدابعل هقزرو

 4 د ما ل ع هزيم ع عك س7 5 0 1 ١
 ١ م 1 6 1 00 ا 3 اهلل له ف ءاهمايقو اهشاعم يف هجاتحت ام عيمج ةقيلخلا عيمجل هلاصيإ ماعلاف ١ .صاخو

 3 ياعالم © يكفل رملية يب ركل ماع اذهو «توقلا نم هجاتحي ام ريبكو ريغص وضع لك ىلإ ٌقاسو ءاهماسجأ يف اهرّبدو
 "| ددهنكلا دنّدلا 0 قح يف رخآ هجو نم ًاضيأ ماعو . .اهلك تاناويحلاو ةكئالملاو نجسلاو نييمدآلل لب ءرفاكلاو ملسملاو

 1 : م2 هه دعت : + مك ورود - ا ًاقزر ىمسيو مارحلا نم نوكي دقو ؛هيف دبعلا ىلع ةعبت ةعبت ال يذلا لالحلا نم نوكي دق هنإف ؛نيفلكملا

 00 سل وغلا كلذ ةنعاوشرو مهاعملا ىضرادبأ ابِفَنيرِلَح ّث ا 7قزإ هللا قطب وهو ؛مارح ن[ذدا 20 فاد[ (( تن[ هن رز كا 21

 يو ل فص فاعور توكل كن 2و 0 .ايندلا يف هعفن رمتسملا عفانلا قزرلا وهو -- قزرلاوهو «ناثلا عونلا وهف قلطملا قزرلا
 7-0 0 ا اح 35 ا ا اا اا ا

 ملعلاب بو اقلا ق قزر لوألا عرقا :ناعون وهوا ذي دل ص ل 6 كدي اع هانملع يذلاوهو .ةرخآلاو

 , 72---ك- و تمن 2 5

 ا هع ع ع اه اجلا 39. يي يي يع يب يب عب

 :يناثلا عونلا : اهرقف كو وزيو ه: اهانغ لصحي كل ل 3 دو 6 دعت هل ةهلأتم ٠ هل ةديرم قلابة نوكت نأ ىلإ راقتفالا ة لاك ريم فتش بولقلا نإف «كلذ قئاقحو ناميإلاو

 نأ ق قزرلا لوصح يف هبر اعد داذإ ذإ دبعلل يغبنيف «ن 0 مألل لماش هنم هنولاسي ىذللو نينمؤملا هب ٌصخ يذلا قزرلا َنِإف ؛هيف 0 يذلا لالحلا قزرلاب ندبلا قا

 "نسح <> قلخو و دك 0 هو ف ع لاو ىدهلاو , 9 لا نم يبلق 56 هبا حلصي 0 يأ ((ينقزرا تلا ى ىنعمف رمال نيذه ه هيلقب د١ رضحتسي

2 3 

 ىلع مئاقلا « يلا 2401 ل سلا ب كيفارلا اتسفإ لال سا ىنعم [111] .هيرتعتا 0 ةعبت الو هيف ةبوعص ال يذلا ينهلا لالحلا قزرلا نم يندب حلصي هب امو

 .ريبدت لمكأو ماظن نسحأ لع ءاهارج ا تاقو 0-5 يذلا هناحبس وه :بيقّرلاو ١[. :ءاسنلا] 4ابيِقَ مك آنه َّوإ) : ىلاعت هللا لاق هعيسك امي ومش لاك

 عدن ضو ديد رتل هك وجبن دي 1 ل ل ل ل م [115]

 .4 هصاوُصرو مع هلا ىضرإل :هلوقب هدكأ كلذكو 4 (َدَبَأ © : :هلوقب هلكأ ةنجلا يف دولخلاب ةمايقلا موي مهايإ هعفنو ةدئاملا ةيآ يف قدصلاب مهفصو مدقتامل .[7 7 : ةلداجملا] 4 ُةَنَصْأوُضَرَو

 ةروصقمف ةفرعملا امأ «(ايئزجو ايلك «مولعملاب اًملع ةطاحإلا ينعي)ل هتايئزجو مولعلا تايلك لوانتي ملعلا ١- :لثم امهنيب قورفلا ضعب تركذ دق ةغللا بتك -

 ركفتلا نم اهيف دبال ةفرعملاو هِرُبدتو ركفت نع نوكي ال ٌملعلا -* .لهج اهقبسيف ةفرعملا امأ مولعملاب لهج قبس ىلع فقوتي ال ٌملعلا -؟ .تاترخلا لع

 ةملك -؟ . 00 كا كر د :نيتغيصلا ركذ يف نآرقلا جهنم رد

 قات رك د 1 (ملع) ةملك تافيرصت نم لقأ تافيرصتب تركذ - ١ :(فرع) :اًيناث .قولخملا وأ (يلاعتو هناحبس هللا) قلاخلا لعفل اًمصو درت ءاهتاقتشمو (ملع)

 مظعأو لضفأو فرشأ (ملعلا) نأ دجت ءامهتاقتشمب (فرع ؛ملع) نآرقلا يف نيتملكلا ةنراقمب - اا“ .طق قلاخلا ٍلعفل اًمصو درت ملو ,قولخملا لعفل اًمصو نآرقلا

 كلاملا هنأو هناحبس هلل ميلستلا ىلع ةينبم ةدئاملا ةيآ ١1[. : ةدئاملا] ميكذل ريعْلا تنأ َكَنِإَد َمُهَل َرفْخَت نإ َكداَبِ مهن ٌمُهيِذَعَت نإ / ]/١١[ .ةفرعملا نم اًردق

 كلذ ليق امنإو «ةيآلاب كلذ دصقي ملو «ةرفغملا بلطب اًضيرعت ناكل ' 'ميحرلا روفغلا تنأف مهل رفغت نإو" :ةدئاملا ةيآ بقع انه درو ولف ءاشي ام مهيف لعفي لكلل

 0 ل ا ل ا

 صقنت ال ةرفغملاف : :لاق هنأكو ءامهيضتقت ةمكحلاو «نيرمألا ميلستل مالكلاو لئاسلل اًضيرعت روفغلا ركذ ىف نألو «ميلستلا ىلع هجرخم نأل ' 'هيحرلا روفغلا"

 4 ( نت ديت نييطشسكو) 11 ةرقبلا] #4 ٌديِهَساَلَو بي اكد َضْياَلَو مَا اد أَُدِهسَأَو + ]١[ كا 22 نت 0 تت جر نول

 ا  ةملك امليب ازعأق عكا كاش ةملكأ باوجلا ؟(ديهشو دهاش) :نيب قرفلا ام /١١1[. :ةدكاملا]

 الو ُبتاكَدَضِياَلَوْمْسْعِياََت اذِإاْدِهْشَأَو # ةداهشلا ديكوت يضتقي اذهو ءايندلا يف تالماعملا ىلع ةداهش ١١- :ةَّدع ٍناعمب تءاج دقو «اًديكوت يدلك تل

 ديكأت ىنعملا يضتقيو «هللا نود نم نيهلإ يمأو ينوذختا سانلل لاق دق نوكي نأ هسفن نع يفنيل -مالسلا هيلع - ىسيع ةداهش ١- .[1/7 :ةرقبلا] #* ٌديهَس

 دك لك ىف تصب مون 2 :ىلاعت لاق امك ؛ةرخآلا يف ٍةئَدَت لوسرلا ةداهش -* ..7 .ةدئاملا] 4 مف تن اي معسكر نافع يش ودلال

 امم تدور و كفو -ىكاضو هنا 1ك ن4 240 :لحنلا] ( عت نش لكَ نيني بتكلا كلي ارو ءلؤم لع اديك كلب ادْمِحَو ا

 ؛ديكوتلا سانلل انه هللا باطخ بسانو [97 :تلصف] 4( ٌةيِسَس ِءَىَس لك لع ُهَنأ َكِب كيرف ْكَيمكَوأ» و يي 6 لا

 ع :ىلاعت هلوقك ءاديكوت يعدتسي ال يذلا قايسلا يف يتأتف «لعاف ل .قّدصُيل ديكوتلا هباطخ يضتقي يذلا بذكملاو نمؤملا مهنم نأل

 يازلا فيفختب (اهلّزنم - اهلزنم) :ئرق # اَهُلْزَُم لم :ىلاعت هلوق # ْمْيكيَلَع اَهَلْزم نإ هَل هللا لاق 35 [ ١١١1 .[ 4 :بازحألا] #* اًريِذَيو اَرَشْبُمَواَدِهَس َكَتاَسَرَأ انتل

 هلوق # َمُهفَدِص نويل ُمقيمياَم هنأ لَ ل2[! .اًعيمج امهب نآرقلا ءاج دقو «لّزن نم لعاف مسا ديدشتلاو «لزنأ نم لعاف مسا فيفختلابو ءاهديدشتو

 عفني موي يف لوقلا اذه هللا لاق" :ريدقتلاو هفرظلا قلعتم هربخو أدتبم «(تنأأ) :ىلاعت هلوقل ةراشإ اذهو «فرظلا ىلع بصنلاب (موي) :ئرق 6 ُمْوَيت :ىلاعت

 .لوقلاب بصن اهلحم ةلمجلاو «عفني موي مويلا اذه :يأ «ربخلاو أدتبملا ىلع عفرلاب (ٌموي) :ئرقو ."مهقدص نيقداصلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةاعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ا
 رون :«رونلا»و «ليللا تاملظ :4 ٌروُلاَوِتَمظَََج 5 هريغ نود هدحو هل ركشلا :4 ِهَنَدْمَحلَلظ ١-

 9 :اذهب اذه تلالع :لافب .نركرشي :4 تروارعي 79 اهراهن رانأو ءاهليل ملظأو :ىنعمب لعجو .راهنلا
 ام :4 دج 0 .هتلالس نم هينبو «نيط نم مالسلا هيلع مدآ قلخ : #4 ِنيِط نم : قلت ١- .هب هتيواس ظ

 ١ وردنت» .ثعبي نأ ىلإ تومي نأ نيب ام :4 لدن ىَبَسُملَبكَوأل تومي نأ ىلإ قلخي نأ نيب 2 | كِيلأَوه و تولدَيمَريأُرَمْكَ امثل 4:
  3لك دمحم ةوبن ةقيقحو هللا ديحوت ىلع ةلالدو ةجح نم :4 َةَاَءْنَي مهن اَمَوٍل -4 .نوكشت

  7.ويأو ام اونَأَحيتْأيَقْوَسَعط نآرقلاو كي دمحمب :4 قحاب اوَدَكَدَمَما» -5 !اهنع نيداص :« هينا
 : د دو ل .فويسلاب اولتق ادب نك نار تان كاش تدل # نوه

 كمر لام ضال ف هتكم# ةمأ : نرق نما -5 .ىلاعت هللا نم مهءاج يذلا مالسإلاب نيذكملل 0 ٍقحنأ[هدَكَدقت () دونم 5 بعام ميري

  3ام هللا دبعل تلق :اذه لثم يف برعلا لوقت '؛ ؛مهريغل ةبطاخملا رهاظ ناك نإو «نيبذكملا : :ىنعي : 4 1و ” وب موك ا

 ًامئاد اريزغ :© ارامل رطملا :* ََمّسلَأ اَلَسْرَأَو## دحاو ىنعم يف .كمركأ ام هللا دبعل تلقو .همركأ 1 هما
 .انثدحأو انأدتبا : 4 نتف 0 ا 0 م /١- ضرألاو ءامسلا نيب ًاقلعم هنونياعي ةفيحص يف :* ساطَرَف ف#

 .بيذكتلاو رفكلا يف ناعم مي رح ال آدم نإ !!هيلإ نورظنيو مهيديأب هنوسمي :4 ةرسلت» هيا د ميسم
 َىِضْقَلا## - -/ !رحسلا نم ارحس ل ةتسملو مهراصبأ هتأر ام نإ | :نولوقيل مهنإ ىتح ١ نا يس بل د اول 0
 .هتءاج اذإ اهب نمؤي ملو تايآلا لأس نمب لعف امك ؛اورخؤي ملو الجاع باذعلا مهءاجل : 4 ل 9

 ]١[ ماعنألا «؟ : ةحتافلا] 4 هَ دَنَصْلآ» : ١« فهكلا : ١٠« أبس : ١ رطاف : ١[. هَ ددكْلا 3 ظفل ركذ 4
 و

 . 0000 ب لآ نكي 0
 َمِهَيَر ِتلباء ْنّم ٍةَياَءَنم ميت اَمَو © [41 ” : ةيآ ةحتافلا ةروس رظنا ؛تارم سمخ روسلا حتاوف يف 0 هون دخلك نرمي 22
 سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[47 : سي « : ماعنألا] 4 نيِضرَعَم اهنع ١ 56 0970909 او 0و ١ را 7
 لاكعسللابةينادصتو ناعم تار دل دارا بسلا مهتءاج دق هريغ ىلاعت هللا عم نوكرشي نيذلا رافكلا ءالؤه نأ نيبت يهو ءسيو ماعنألا يتروس يف صنلا

 اَم ٌوكبنَأ ج ةيهتأك قوس عه لج امل نحل أو كد ف [0] اهب اونمؤي ملو ءاهلوبق نع اوضرعأ ىتح مهتءاج نإ ام نكلو ؛هب ءاج امو «هتوبن يف لَ دمحم قدصو العو
 اًعَلَقَسْلََب له :ىلاعت هلوقب بيذكتلا ديقف ةمدقتم ماعنألا ةروس د: ءاودشلاا] 4 نورس سف دب افاكاك وكن ميت أوي دَقف 4 «[6 : ماعنألا] © َنوُمْرَمَتْسِ ا
 نم الدب انه نيسلا ىلع رصتقا مث ؛هيلع لدي ةروسلا هذه يف هدييقت نأل ؛اًقلطم 4 اوَُّدكَدَمَف ١ ءارعشلا يف ركذو «مامتلا ىلع 4 هيت تَأَيَفَوَسَف )» :لاق مث « 00
 ههريغ ناركلا ف لاا 31 لكتلا ن5 ١ لحتلا 0154: فارعألا 01: ماعنألا] 4 اَوَرَيَمَلَأ ا [7] .راصتخالا ىلع هيف ناظفللا قفتيل 4َفَوَسَق »
 ىلع نآرقلا يف يأت ةملكلا هذه «واولاب اهضعب يفو ةروسلا هذه يف امك واو ريغب عضاوملا ضعب يف 4 أَورَيَّمَلَأ )» :ىلاعت هلوق .4 وري ْمَلوأ » عضاوملا يقابو
 اهنكل ءافلا اذكو ءاهلبق ةلمج ىلع ةلمج فطع ىلع واولاو ماهفتسالا ىلع فلألا لدتل واولاو فلألاب هركذف ةدهاشملاب هيف رابتعالا ناك امب لصتم امهدحأ ؛نيهجو
 نم انكلهأ 9 [ 1] .فانئتسالا ىرجم يرجتل ءافلاو ءواولا نود فلألا ىلع رصتقاف «لالدتسالاب هيف رابتعالا امب لصتم يناثلا هجولاو ءاهلبق امب الاصتا دشأ
 ثيح تايآلا هذه يف دازت امنإ «# نِم 9 :ىلاعت هلوق .4 مُهَلَبَف اتكلهُأ 9 عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل [ : 2201010 ماعنألا] 4 مهِلبق
 اهتدايز عضوم كلذف ءفيوختلا ةدشو ديدهتلا رركت وأ رثكأ وأ اهنيعب ةمأ يف ديعو ليصفت تايآلا هذه يف درو دقف «فيوختو ديعو نم هيوحت امل اهديكأت داري

 #4( َروُلََو 0 0 ِتَوَمَسلأ َقَلَح ىلا هِي دَمَحْلل +[ ينك راكرإلا لكني ادهف ككرحت وأ دكَعَو تايآلا مدقتي مل اذإ ام لكان دكاتلار
 بسانف ناعمو ضارعأ رونلاو تاملظلاو «#إ َقلَخ # : :امهيف بسانف ؛مارجأ ضرألاو تاوامسلا نأ :باوجلا ؟4( َلَعَج لو 4( َقَلَح ر# نيب قرفلا ام. .[ ١ : ماعنألا]
 ريتك وهو ماعنألا] 2 # ءاوفصتال :ىأ 11 ةرقبلا] *“( اًدادنأ هيلع الق »: ىلاعت هلوقك ريثك هلثمو 4( ٌلَعَج +: امهيف

 رونلاو ءرفكلا تاملظلا لعج نم دنع امأ :باوجلا ؟رونلا درفأو تاملظلا عمج اذامل ١[. : ماعنألا] كير 0 لَعَحَو 2113
 كساس تف نانا را نار رف كر لاني هنو (يففح ارخلا نأ لاق نمو 3و ع ىش تامر رلا و ةريك رفكلا كاتصأ نال رهاظف ناكيإللا
 4( ميِد ءوَسلَف سطو قاَبتكَكيِع ارو م .ةفلتخم تاملظلا قئاقحو «ةدحاو رونلا ةقيقح نألو ,ثينأتلا عمج تعمجف «ةملظ تاملظلا دحاوو
 شسمللاو سملا .  ..ر فر كام :ةلداجملا] ه6 اَآَمكينأ لَم نبق رم ء[7 :ةدئاملا] َكِحوُجْوي وحسم اَيِط اَديِعَص أومُمَسف «[ا/ :ماعنألا]
 .نسشملا فاير ند هللا ىف ةتكص الإ دكت ره شملاو سمللا نيب فرفلا ١ .رخآل مسج ةاقالم اهب داري ثالثلا تاملكلا نم لك ١- :باوجلا ؟"حُسّملاو
 - سماللا مسجلا نوكس عم نانوكيف سملاو سمللا امأ .حوسمملا مسجلا ىلع حساملا مسجلا كيرحتب امهنع قرتفي هنأ الإ سملاو سمللاك حسملا -"

 د «ميرسكلا ناو اقتشمب نالعإلا) ركذ دروو «ميركلا نآرقلا يف ةرم )١7( هن هتاقتشمب رهحجلا) ركذ درو :يددع زاجعإ # ْمُكَرَهَجَومُكَّرِي معي 9# ]١[
 ظنفل رركت :يددع زاجعإ 4“ اككَم انْلْزَأ ولو [8] رم كيما لك دو كفو (ةن سك ةازاعلا) طفل عمق هتاقتشمب رهجلا) ظفل دورو تارم ددع يواست

 ددع («ناطيشلا» ظفل رركتو .ميركلا نآرقلا يف ةرم (5) ميما اوما :الوأ .ةرم )7١( امهنم لك تاقتشم رركت امك «ةرم (1/) «نيطايشلا»و «ةكئالملا»

 ددعغ ىلإ[ فيضأاا اذ :ةارمم أ( ) «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركذ : اًيناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يف ةرم (1)

 (8/) حبصأ ةرم (7) «(ةكئالملا» ظفل دورو ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )١١( «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (6) حبصأ ةرم (1) ا ل

 .ةرم (8/) اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم )7١( (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اذ
 م لَ اولاصتلُم © ظ «تابآ ثالث رخآ ىلإ [31 : ماعنألا] 4ورَدق ٌّنح هَل اوُردَاَمَو » :اهنم تايآ تس ىوس «ةّيكم يهو رجح ا ةروس دعب تلزن 'ماعنألا ةروس لوزن
 ةروس تاملك ددع . ةدحاو ةعفد ةكمب تلزن ةروّسلا يقابو «َنيِتّرم يف ةنيدملاب تلزن تسلا تايآلا هذه .تايآ ثالث رخآ ىلإ [ ١6١ : ماعنألا] 4 َمُكَمِنَع مكبر مَّرَح
 نم اهيف امل «ماعنألا ةروس :ناشا هر سلا خر :ماعنألا ةروس ءامسأ . نورا نا را ماعنألا ةروس فورح ددع . ةملك نوسمحو ناتنثاو فالآ ةئ ةثالث :ماعنألا

 7 ماعنألا] 4 اَشْوَهَو ٌةَلوُمََح لت ماعنألا] 4 اَهَتَلَع أَم سد ل .. ُثرَحَو طلعلأ وذم ولاَ اًرّركم ماسعتألا ركذ

 روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا, يربطلا ريسفت

 5 7902 ا دام 2 5 5
 , 2 دعو 0

 مكن | قرة دنع كيم لجأ و ولجأ وضمت ني نم 7 رع نوصل ا عسب

 2 ملعب ضال ِفَو توسل هاهو 0 ا 0
 ارك ه8 1 ملعَيَو مُكَرْهَجَو هس ل

 ءامس لا 2 ذا
 مهمميسلا بي



 6 8 يف ةكئالملا ىلإ رظنلا نوعيطتسي ال ذإ ؛مدآ ينب نم لجر ةروص يف مهاتأل :4 الْجَي ُهَنَلَمَجَلا -4
 كمواطن نيام تاس طلخا ! 111 ع سنتا ىلع نوهبشي ام مكيلع انهبش :4 رهيكع انَسلَو» اهتروص
 07 نك ل ماكر لان هناك » ٠ !نيترم مهسفنأ ىلع اوسّبل دق مهناكف

 ١ لببقي ؛ميلخر هداسبعب هنأ لجو زع هسفن ىلع ىضقو ءًمركتو هنم ًالضف اهب دعو :يأ :# َدَمَحَيلَأ
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 1 ا

! 1 
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 5 1 م -+ يا ءاكساك 0 ِ 1 بيلا 2< - ه- 2 تح

 1 ةَبِقلَعَ فيكم أوراد ث زال أوو 2 لصا :# َمُهَشنَأ اريح يدل كش ال :4 َبيَراَلال ةبوقعلاب لّجعي الو ؛ةبوتلاو ةبانإلا

 مص 7

 1 1 1 لاكمي ل © ين ها ٠ ا 4 ناكتوألا .هناحبس هب نيلداعلا ءمهب ىلعو . :كارتسلاو رفكلاب مهسفنأ اولبغ يأ ؟نبغلا :«ةراسخلا»

 أ ءيتلار ول يككستت اتت وينك بك 300007 الإ هللا قلخ نم ءيش الو ءرقتسا :4 ٍراَبَئلاَوِلدلا َنَكَساَمِلَوظ -17 .مانصألاو
 رب تاو ةَمحَرل ٍهِيقن لعب 7+ معطُي» ئرق دقو ؛قزرُي الو قزرَي :# علب اَلَو معطي وهو#“ اهقلاخو اهعدتبم :* ِتَوَسَسلَأرطاق## - ١ ؛

 ' كوش لوبن شا اونو كرينا دونا 0 نع ينغ وهو (مسجمب سيل ىلاعت وهو .ةجاحلا هيلع زوجت ال ىلاعت هنأآل ؛ ؛لكأي ال : يأ (معطُي الو

 ميلعلا اٌعيِمَّسلاَوهَوِر الاول ِفَنكَساَم هكر[ ردا هيلإ ةجاحلا نآل ,ماعنإلا بورض نم هريغ نود ماعطإلا صخو ةدلكعو لج «نيملاعلا

 لا ١ يأ - هيفو .بلاغلا :رهاقلاو «ةبلغلا :رهقلا :# رهاملاوهو## /١- .رفظلاو ةاجنلا : ُرَوَسْلا#8 ١7-

 1 لوم 0 فلاب اني ملال .دارملا ٌعولب نع هريغ عنم وهو ««ةردقلا» يف سيل دئاز ىنعم - رهقلا
 ْكَصَعْنإُداَمكَرُم (©) نِكرَقم 1006 كيت؟ 'اح عضاوملا يقابو .نآرقلا يفةديحولا [١١:ماعنألا] © أوُرظنأ مث ٍضرَألا ىف ًاوريِس لق ]١١[ ١

 ل إ , ري 5 ةناكتع:الاو ريالا ترتسا اوبقعي ناب رما اهيف ءافلاب اهيف فعلا درو يتلا تايالا 2 .«اورظنافو»

 لدي ءرظنلاو ريسلا نيب ينمزلا دعابتلا ىلع ةلادلا "مث"ب اهيف فطعلا ءاج ماعنإلا ةيآو ءرظنلاو ريسلا
 .دالبلا كلت يف رظنلا ىلع ثح اهيفف ءاهب لح امو ةقباسلا نورقلا ركذ ءاج دقف «ةيآلا مدقت ام كلذ ىلع
 0000 لل ي وا اشلا لما لزاتتع هللا عصامو

 رس 2 ع رس ع

 ةدهاشمو دالبلا يف ريسلل ةوعد هذهف «[7 : ماعنألا] 4 .. . ٍنرق نم مهلبك نم انكلهأ مك اورد وا :بارخو
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 طوخ جاع حرص لس لس ل 5

 ./ 7 رشي استي 5 كو ذم 8

 ةق طسسرمل ت1 5

 تيم عمل دي 5
 2 ---3-ت-7

 ها اه 41 0 يي اه 0

 كك 7 7 0 11 دل ىلع لك ءاجف هيلع ني ةلهملا ارت لع فلا ءاجف سا ةقصالم نم رظنا نمت ةيوط ددموةرب مز اعش اذه فو ثآا

 نِم ٍلسرب ئرهتس [ م[ ١ ] .باتكلا لهأ قح يف يناثلاو رافكلا قح يف لوألا نأل «نيترم ترركت ء[" 00 ماعنألا] 4 تر وموال رهف هس اَويَح

 ماعنألا تروس يف صنلا سفنب نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت ١ ل : ماعنألا] © َنوَمْرَبَسي 6 كت و ا ارم ترزلاب تاك كرم

 قإَنَق 15[2] .مهتازهتساو مهتيرخس رانَم ناك يذلا باذعلا نوئزهتسي اوناك نيذلاب لحف «لوسرلا اهيأ كلبق نِم لسرب ئزهتسا دقلو :اهدصقمو ءءايبنألاو

 اهيأ لق : :اهدصقمو «رمزلاو ماعنألا يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت ها[ رمزلا«9١:ماعنألا] # ٍميِظَع روي َباَذَع نر ٌتيَصَع ْنِإ ٌفاَحَأ

 .ةمايقلا موي ميظع باذع يب لزني نأ «هتدابع يف هريغ هعم تكرشأو «هرمأ تفلاخف «يبر تيصع نإ فاخأ ينإ ل و عملا والرمل لوشدلا

 نر تسيصع نإ فاعل قلع 0 :ىلاعت هلوق ماعنألا ةروس يف مدقت امل ٠[« : ةيثاجلا] 4 ُنيِبَمْلأ ٌروَهْلا وه كلذ ءآ ١1 : ماعنألا] 4 َنيِيِمْلَأ روَمْلا كِلَذَوظ ]1 ١[

 ا الدم ل ا ارا تلا ورمل كر دو دملجر دقق را موي هلع فرعي نع 7 ىلاعت هلوقب بقعأ مث ١6[ : ماعنألا] 4 ٍميِظَع روي ٌباَذَع

 00 وا ا ا واكو نصل روت كلو ىلاعت هلوق هيلع فطع «همحر دقف

 ةايح الو مهل ةصاخلا يه ةايحلا هذه نأ 4 اند نا اَلِإَهاَم ا :هلوق مهفأف 107 ةيئاجلا] 4 ِلَِنِم َكِلَّدب مَكلاَمَو هد اَلِإ امو ايَو توم اند اننا اَلِإ يه اَمْاولاَقَول
 ىو را 2

 مهلجديف 5 تحصل اولي أوما تسذلأ مَ 3: : :لافف هيف لاوح ألا ليضفتو ةعاسلا رثأ لاعت ركذو «هونظ امك سيل رمألا نأ اوربخأف «هزوف كاذف اهيف مكنت نمف ءاهءارو

 َكَسَسَمَيْنِإَو 2 [11] .فطعلا يعدتسي ام ةيئاجلا ةيآ يف مدقتي ملف بعلو وهل يه يتلا ةايحلا ال 4 ُنيِِمْلا رولا ره َكِلَد ل» :لاق مث «[1' ٠ : ةيئاجلا] 4 وتمت يف مهب
 آر الم ريح 107 ار نأ ماكر ٍرْضِب هللا كسسمي نإو ١17[  :ماعتنألا] 4 ٌديَِق نش لكل ع وهن رض نسيه الم تناك المرضي سَ

1 0 0 

 ٍءْئَس لك لع وهف 9: : كاسب دا انور رد رطل نيمار 11 هر االانلا را ك 0

 00 مم : 4 كدر ؛» :لاقف هلين لبق ريخلا ةدارإ ةلاح سنوي ةيآو «هلاثمأ لينب ةراشب هيفو «هدعب تاريخ ىلعو كلذ ىلع : يأ 4 ريدك

 #4“ ٍراَهَقْلأ رولا هِي اوُرَرَيو وار لا َربَع صال لَدب موي # ء[18 :ماعنألا] ه4 ٌريِيْكْل عكف وهو وِداَبعَقَو راع اوهو [8١].ساملا مسجلا وأ -

 يمدتتلا دعا ل اللا تأ 2 ا( اهف) هلك تدرو امسي ؛ ند 2( رهاقلا) ةملك تدرو :باوحلا ' 'راهقو رهاق" :نيب قرفلا ام م :ميهاربإ ]

 (راهق) ةملك امنيب ءليصفت ىلإ جاتحي ال ٌعِلج حضاو رمأ يف ةغلابم نود رهقلا ةفص نع رابخإلل رهاق ةملك تدرو .لاعف نزو لع ةغلابم ةعيص (راهق) امنيب «(مهَف)

 عضاوم (راّهَق) ةملك اهيف تن تينا ىتلا عضاوملا لك نأ ١- :يتآلا دجيس ةدراولا صوصنلا يف لمأتملاو .ليلعت ىلإ جاتحت يتلا يه «ديكوتلاو ةغلابملا لمحت يتلا

 ةملك اهيف تتأ يتلا ةتسلا عضاوملا لك نأ - كر 0

 ةفصب دحاولا فصو بسان اذل ,دحأ ةفصلا هذه يف هعزاني الو رهقلاب فصتملا وهف هاوس بر الو هريغ هلإ ال دحاو هللا نإ ثيحو «دحاولا ةملكب تقبش م (راهقلا)

 .(دحاولا) ةملك ىلإ (راهقلا) ةملك تدنسأ اذل ءتافصلاو ءامسألا نم اهريغ نود قيقدلا ىنعملا اذه ىلإ يدّؤت : يتلا (راهقلا)

 | ١ مااوسفسلاو لاول هابل لاا ريتال ا كال الزوج يقل زال ريترو رتل 1

 5 "هللا همر دقف ذئموي هنع باذعلا فرصُي نم" : دقتلاو .لعافلاماقم هماقأو ءباذعلا هيف رمضأو هلعاف يسيل هاف (نم) ىلع دوعب (نع) يف باذعلا ريمض

 ء[1 ماعنألا] 4مل معكِ لق ط 11 : ماعنألا] « عييت اهكت 2 6832 كرو و لل ف كير زكت اهرأو .ة وسهلا ةحح وكذ لع ةروصنم األ ةبشلل| ةّوَوَسَو -

 2 امر ظلال دهر نم رالاو كاواشلا ليف 3 دككيجبسشسة بين ميجب هيي

  روسلاب فيرعتلا 2عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت هةعونتم دئاوش تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا



 نأ رمأ ءاهمظعأو ةداهشلا ربكأ نع ًاشيرق لأسي نأ :7 ىبنلا رمأ ؟:4 هدب دك هت الق - 49

 توتة ئفت» ١"- .الرقلا ههلب نم :4 ياسو .4 تم يك نا» :لوقف هرب
 ام راكنإب اهوقبوأ :© مُهَسْفْنَأ أور ورح ثوعبم يبن ًادمحم نأو ءدحاو هلإ هّللا نأ نوفرعي :4 هه

 مهترذعمو مهباوج :4 َمُهْنَتِ 0 ةنتف با ل ناك 16و 02 م كم يل ّرث © -17 :اوملع

 3 دبو ىندب كي 1 مع ألف ةدنبشربك 2 ص هدد م و ض 20

 1 قادم هس 14 1 1 0 ُُ

 1 َ-ج

 2و 2 21 ' 5 2000 35 أ لق كرة !

 02 كلف اولاجت :اولاق ٠ ءملسم الإ ةنجلا لخدي ال هنأ اوأر اذإ :ليق ل اها اَيَروسأوأوْلاَت نأ تيتا كشفي هتكل رهن رب فر
 0 2 .نيعلا رظن نم كلا“ 6 اقلا رظن نم . *انهاه ما[ كر : #4 يلظن 50 4 .كلذ 0 0 0

 .تدهشو .مهتهلآو مهمانصأ مهنع بهذ :# نورتْفي اونا كأم مبَعَلَصَول .لطابلا مهراذتعاب 4 هك 9 ا را 1 1 أ ٌلكوَأ ابنك هَ ياء صاع د دحر تس

 10 2 نوُمِلاص 0 بدلو

 هيلإ وعدي امو نآرقلا 2 1 َكَْلِإ |ةعمتسم نك تو - -160 .اورتفا امب اوعفتني مو .مهحراوج مهيلع + 95 6 3 1 7

 رس ني اوكرْشأ ند لوشن 000

 هزاز كلم 1ث © َنوُمْحَر ممكن |

 || َّلَصَو يسن لعأوبدك فكر ظنا 7 نيكِرْشم اه امان
 2 2 د ردي ومسو م وحس

 . | لعانلعجيو ديس مست 2101010 2
 ءم 2 22

 0 يا لك أوريدو م فو هوهقفي 0 2 5

 1 رع جرس رس و 2 نس لع جر جس حج 6 2 2 | 1 1 نوكيا يدبؤ رئي 1ولاج رقع يومك 8

 ١ نون توين ممول يلو ا 1
  7هس رع رق. جس | سس حرج سل جب

 ١" هس لس ال سل | سس سس رسل سس 8 14 2 4

  9و ابراز ا ا ا 29

 :4 [قو# هوهقفي الأ :4 هوهقفي نأ ةنكسأو ناتكس .كروقت : امك .«نانك» عمج يهو «ةيطغأ : 4 كام 1
 كح تسرك عال .ليقأ يصر 0
 وه 0

 4 رو + دمع عاهتا نع 0 00 0 0 ,رطبا يدلنا .دييع

1 | .5 
 ةمصمعمبنس/ اج/ 8 0 6 0 0

 8 لأ
 و ثداح ( ثم ىحب اق

 ا وزجا اع هللا

 93 م هل ب الف «هتردق 19

 نم د نا يي 0 0 .ةيآلا 4 د دكا هع :ناطلس الو رهق هل
 دوت ص

 ع - مط ا و تاس سم ل ل دل ل 290مل لولا 7

 ةنع تيا قت) : لاكن هلق 1 0 .ةيآلا هجرك ألق ) مهلوق يف هللا لزنأف ء«(وعدأ كلذ ىلإو «تثعَب لا لاق .هريغ ان هللا عم ملعت ام دمحم مخ
 500 هب ءاج امع دعابتي دو لَك هللا لوسر اوذؤي نأ نيكرشملا ىهني ناك ءبلاط يبأ يف ةيآلا هذه تلزن : :لاق 5 نع «هريغ غو «مكاحلا ى 0 ةيآلا هع كب ترَونُيو

 ا َنِدَلأ ]٠[5 .امهيف واولاب هلاثمأو «هايإ هلينو ريخلا ةدارإب هل ةراشب نيتيآلا يفف وداع نم هَمَي نم وب بيضي :لاق كلذلو ؟؛هلين لبق هدارأ -

 4 . يسفلا اور 5 لا مهننأ وفرع امك ,هنوفرعي بسك ْمُهَتيَتاَ َِذَلَأ اء[ ١ ةرقبلا] # .. ملأ َنومنكَيَل ْمُهْنَم ا * اًعيِر َّنِإَ مها َنوهرَحَي امك هَنوضِرعَي ككككلا ١

 هقاصوأب هللا لوسر هِيَ اًذمحم نأ نوفرعي مهنأو .ىراصنلا ءاملعو دوهيلا رابحأ نم ليجنإلاو ةاروتلا هللا مهاطعأ 2 ناتيآلا .[ : ماعنألا]

 نرد وسع لا ا تصرف ماكلألا ةيااكأو> .هنوملعي مهو قحلا نومتكي مهنم اقيرف نأ نييبت ةرقبلا ةيآو «مهئانبأب مهتفرعم لثم .مهبتك يف ةروكذملا

 بز هَّسَأ َلَع كرتفأ ِنَمِم رد ماعنألا] َنوُمَِطلا لي اك نإ وتاب بدك وأ اًيذَكَوَللَا لع كرتفأ ِنَمِم كاطأَّنمو 9[ ]١ 0 كك دمحمب

 رك هوت يأ لق » :هلوق وهو واولاب ضعب ىلع اهضعب فطع ماعنألا ةروس يف تمدقت يتلا تايآلا .[17 : سنوي]4 توئرجُسْلا ٌحيْفياَل هك [ تدك
 ا ا ير ا ا مرد ناله حو م 5000-0-0
 مث :1١11 سنوي] 4 تَوُذِقْعَت الَفأ لبق نم ارمع مك ل ُدَصَف ف :هلوق وهو ءافلاب ضعب ىلع اهضعب فطع تمدقت يتلا تايآلاف سنوي ةروس يف اَّمأو «ىلوألا لوأل
 :هدعب لاقو .نومرجم ممنأب 0 سنوي] © هر :وهو اهلبق امل ةقفاوم اًضيأ 4 تروُمرَجْمْلا #9 : 0 ل ا ا

 2 0 دف :هلوقب ةيآلا متخف ١[« 5 : سنوي] 4 َجِهِدَحَب ارم ٍضْراْلا ف َفِيلَح ْمُكَكلَعَج مث »
 .[1/ 5 ردا 40 تك شور را هيج مفيش مر )ل ٠ 17١ معنلا] ( هس م0 0 ير عي
 تلدام اذهف « .مكل اوعفشيل ىلاعت هللا عم ءاكرش مهنأ نوعذت متنك يتلا 1 نيأ كل وقل من مها كا مول قاعت هللا كانا ناو كفل نارك دكلا اره راو

 مكؤاكرشو متنأ مكناكم اومزلا را اا ااا را :سنوي ةيآ اّمأ ماعنألا ةيآ هيلع

 نّم مُهَمَو ا «[37 5 : ماعنألا] 4 ُهوُهَمْفَي أ َةَنكَأ وبول َكَعاَتْلَعَجَم ديلإ عيتسي وت مهتم »ف 101 ٠ .مكب لعفُي ام اورظنت ىتح للاعت هللا نود نم مهنودبعت متنك نيذلا
 .نيقفانملا نع ثدحتتف ِةْلِكَع دمحم ةيآ اّمأ ءنآرقلل نوعمتسي نيذلا نيكرشملا ضعب 0 ل 0 حصا 4 كيييو وا ل قتلا عك

 1 ."ًابس" يف كلذك «للاعت هللا وه لعافلاو ءامهيف ةبيغلا ءايب (مهرشحي) : .ىرق 1 0-2 ُ :ىلاعت هلوق :# اًعيِج ج مهَرْسحن موَيَو /8[]

 ربخ بصنلاب # ْمُهَّتَنتِف له ثينأتلا ءاتب (مهتنتف نكت) ! رق 6 َمَُنَتِف نكت :ىلاعت هلوق 6# سو اولاَف نأ الإ بنتو نكت ل مث 1[38“] .امهيف ةمظعلا نونب (مهرشحن)
 .# الاف نأ 35 ربخلاو نكت مسا (مهتنتف) نأ ىلع عفرلاو ثينأتلاب (مهتنتف نكت) : :ئرقو ٠ فلا يهو هريخلا تأت لعفلا ثنأو رخؤم مسا 6ك أهو «مدقم

 نكرر اا ام كا :ىرق © انيروفأو لو ىلاعت هلوق . "يلون الإ يكن 5011 :ريدقتلاو ءبصنلاو ريكذتلاب (مهّتتف نكي) : :ئرقو
 فطع وأ لدب وأ تعن ءابلا رسكب (انبر) : :ىرفو .. "نك شماانك ام انير اب هللاو قييتمللاور «؟اا ودجر مشللا قير ةظرتعم :ةلمجلاف لك ىلعو «ينعأ رامضإ وأ ؛حدملا

 تذكت الو) : ورق 6# َنْوكو اني ٍتياَكَبْذكماَكَو 2 : :ىلاعت هلوق # نيون نو نير ِتياَعَِبَذ ؛هلَو د اكليل ركع أوثق َكَلَو إل 1101 .ةلالجلا ظفلل نايب

 .لعفلا نم مهوتم ردصم ىلع واولاب فوطعم ردصم ليوأت يف اهلوخدمو نأو «ينمتلا باوج يف ةيعملا واو دعب نأ رامضإ ىلع امهنم نونلاو ءابلا حتفب (نوكن -
 الو):عئرتقو .نونلا حتفو ءابلا مضب (نوكن - ىدكت:الو): :ئرقو .نيرمألا نيذه عم در انل انتيل اي :يأ «نينمؤملا نم نوكو «بيذكت ءافتناو «در انل انتيل اي : يأ

 عوفرم نم لاح ةلمجلاو ءفوذحمل ربخ عراضملا وأ ؛لاحلل واولا وأ «ناميإلاو قيدصتلل قفونو درن انتيل :يأ «ىرن ىلع اًمطع نونلاو ءابلا مضب (نوكن - تذكن

 .ينمتلا يف نالخديف نيتلاحلا نيتابم اًديقم درلا ينمت نوكيف «نينمؤملا نم نينئاكو نيبذكم ريغ درن :يأ «درن
 ىلع ةّجحلا مازلإو ءنيبّذكملا بيذكت نعت لوسرلا ةيلست ركذو ءاينّدلا ىلإ عوجّرلا مهم ,ةمايقلا يف راّمكلا راكنإ ركذو «ةّوبنلا يركنم ىلع دّرلاو «قلخملا -
 ّ ةسلاجم نع يهّنلاو .تاقولخملا ىلع هتبلغو .هرهقو ءبّيغملا ملعلاب ىلاعت ٌقحلا صاصتخاو «باذعلاب رافكلا 0 ل ءاذيإ نع يهنلاو «رافكلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت ل زنلا بابسأ ٠
 ا
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 1 مهرازو 2000001 ّلعاَتيَرَسَحَيْولاَهَدَنعب 0
 ١ هم مس حد ص ل سل 100 0

 7| الاي دل ةويحلا َمَو) ةورريام ةسالا وُمظَلَع / ا ناك .كقيدصت نع :* ا ط 4 55 5--- 1 نم : 0

 2 يتلا نم مهنم عقو يذلا اذه نأ هناحبس هللا هل نيبف هل نزحيو همظاعتيو هموق ضارعإ هيلع 01
 1 2 0 ا

 0 2 : ودك ال عود نوُلوفَي ىذا اوين ىلاعت هللا نذأي نرإ 8 كحد ككاو را ل ال ا عت ضارعإلاو يلوتلا

 . تبدد( دوُدَحَتأِ تيا نيم نكَلَو + الو ينلا هعيطتسي ال امب وأ هامل را نم 0 اًقَمَت# .كلذب

 تأ يح يس وجا ١ 00 املاع 2 يبا ناك املو .قلخلا ننس نم ةّئسلا هذهل :*0) م نوح الق" ؛هيلع ردقيو
 2 لهدف ) :لاعت هلوق [717"] .تارسح مهيلع هسفن بهذت 32 3 نزحلا عدي نأ دارك
 < ركع 0 0 ا ن 5 و «كبذكت ال انإ :ةكي ينلل لاق لهج ابأ نأ يلع نع «مكاح او .يذمرتلا ىور .ةيآلا « َكْئُرَحَ

 . و ساب : 6 ا 1 4 ودم تلبي َنكلَو كلبك ال مَ » هللا لزئآف 2
 ترركت .[7* ٠ : ماعنألا] 4 مير َكَعْومِقو درت ْولَو ل١ 2171 : ماعنألا] كرا لعام ذة »01
 أاومِقو !» ةيناثلا ةيآلا اّمأ ,ىلوألا ةيآلا يف هلاكنو هللا ءازج اوركنأو «ةمايقلا يف رانلا اوركنأ مهنآل ؟نيترم

 قوتي نحل امو ايدل ناحل نإ 1 كلان لاك تبر 12 نلكع 0
 يوي ويبنب ييييوسمم 1[ 2 ةناكفلا نونمؤملا] 4 ايمو ُتوُمَت )» ةدايزب عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [1 5 : ماعنألا]

 4 اَيحَو ثوم » : يأ ؛كلذ اولوقي ملو 14-1719: : ماعنألا] 4َتْؤوميْحاَم امو اند اًنئايح الإ ىه َنِاَوْلاَكو 0 َتوبَدَكَل ممَتِإَو ةنعأوم اَمِلأو دال أو در ولو : :هلوقب
 دق ... لف 2137 ١ : ماعنألا] © . .. ةَعاَسل ُبَتَوَج ادإََبَح هللا كمل أودكَن دا ميحد » 1 .كلذ مهنع هللا ىكحف كلذ اولاق مهنإف ءروسلا رئ رلس يف انيك

 نيم اا اس ىو ل ل اا يل .[15 : سنوي] 4 َنيِدَبِهَم 06 روكا لقلب اجلك نك رع

 أ : َنيدَلِل ريح رحل ااَدللَو 1 7 اولعف اميف دشرلا ةباصإل نيقفوم اوناكام مهن 1 ل .ريصملا ءوسب اوئجوف «ةمايقلا تماق

 ٌةوَيَحْلا اَمَو  :ايندلا لاحب اًفرعم ىلاعت هلوق اهمدقت ماعنألا ةيآ ١14[. : فارعألا] 4 ةواقنت لئأ رت د حرذلل يح ةرجآل ا راذدلاو 3٠ ء['7 : ماعنألا] 4توُلِقَمت
 - مس م

 نوكي نأ لبإلا ريغ نع تيفن كنأكف "لبإلا الإ لاملا ام" :تلق اذإ كنأل «مالكلا قايس نم لصاح اذه يف ديكأتلا ىنعمو ء[0 7 :ماعنألا] 4وَهَلَو تعا الإ ياللا
 مال ءيجم اذه هبسانف حيرصلا مسقلا ظفل نم لصاحلا ىنعملا وه اذه لثمو ؛لامب سيل اهاوس ام نأكو «ةقيقح لاملا اهنأو ءاّدكؤم اابث اهل كلذ تبثأو ءالام
 ةيآ يف سيلو «نيب امك دكؤملا مسقلا ريدقت نم هلبق مدقت ام عم كلذ بسانتو «ريخ ةرخآلا رادلل هللا :كلوق صن هنأكو .4 ٌةَرْحآلاْراَدلَلَو :ىلاعت هلوق يف مسقلا

 مث :[1179:فارعألا] كان رمعيَس َنولوكيو َقداْلا اًذه صرع َنوُذَحَي بتكلا أوُبرَو ٌكْلَح ْمِهِدَب نم َفَلَحَف )) :ىلاعت هلوقب ةطانم اهنأل اذه يضتقي ام فارعألا
 يح أودوأو أوبدكام لع أوراصف َكَِبقْنِم ٌلَسر تبدهَدَمْلَو 2[ ] .ماللا كلت هلخدت ملف ءاّمسق يضتقي ام هيف سيلو ؛مالكلا مظن اذه ىلعو «4 هرج: لاق
 ا ءيجملا لمعتسي ميركلا نآرقلا ١[. : فسوي] 4 مَ نم فان مَآ أ أوي كح دق مم أاوُدطو لسرلا سميتسأ اًدِحَوَح إل «1' 5 : ماعنألا] هكانرصت مهن

 نمو «4 اكَرَصَت َمُهَتَأ ف :ماعنألا ةيآ يفو 4 اًكريصك مهءاج و : :فسوي ةيآ يف ىلاعت لوقي «" ا 7 ل

 هناحبسم هللا لأ :ىأ كويذك مغ ىلإ نظلا مهب بهذو «غلبأو دعبأ يهو ساتئيتسالا ةجرد اوغلب لسرلا نأ كلذو ءبعصأو قشأ فسوي ةيآ يف ةلاحلا نأ حضاولا

 يف ركذ نيح يف «نومرجملا بقوعو ءاش نم يّّجنف هناحبس هرصن مهءاج كاذ دنعو ءاهدعبأو سأيلا تاجرد غلبأ اذهو «هب مهدعو اميف مهقدصي ملو مهبذك ىلاعتو

 نظلاو سأيلا ةجرد ىلإ لوصولا نكلو هَنودْوُيو مهعابتأو لسرلا بّذكُي دقف «نيتلاحلا نيب ديعب قرفو ءاوربصف اوذوأو ,نورفاكلا مهبذك : يأ ءاوبّذك مهأ ماعنألا ةيآ

 ماتت ا ألا لور م ولا ةاجسن نت ركل مف ءاحضاو ورفلا رن الا ةعتاعخ ىلإ رظنا مل ” «ريبك ٌرمأ ةديعبلا نونظلا هللاب

 (ةرخآلا - راَدلو) :ئرق 6# هَ -آلارادللَو 9 : لاح هلوق # َنوُنِقَمت الفأ 10 الر ذل ويصل اجرا 11 امهنيب قرفلا ىلع كلدي

 وأ ةايحلا رادلا أ .فوصوملا فذح ىلع امإ ةفاضإلا ىلع ءاتلا ضفخب 6# ِةَر َرْخآْلا فو ءلادلا فيفختو ءادتبالا مال يهو «يماشلا فحصملا يف امك ةدحاو مالب

 مال نيمالب ةردكلا دكار :ئرقو .ةفاضإلا زاوج يف هتفصو فوصوملا ظفل فالتخاب ءافتكالل امإو عماجلا ناكملا :ىأ ,عماجلا دجسمك «ةرخآلا ةعاسلا

 ٠ :ضصصقلا :01١9 فسوي 11 فارعألا"و انه # َنوُِقَمتاَلفأ 9: :ىلاعت هلوق .رادلل ةفص ابمأ ىلع ةريخألا عفرو «ماغدإلل ديدشتلا عم فيرعتلا مالو ءادتبالا
 نووي ىلا كوين ملمع 92 [115] .هلبق ام ةبسانمل ةعبرألا يف بيغلاب (نولقعي) :ئرقو .تافتلالا ىلع ةعبرألا يف باطخلا ءاتب (نولقعت) :ئرق "8 : سي
 ديدستلاب (كنوبدكيال) :ئرتفو ةتدكأ ٠ فنا كيونزكيالر :ئرق 6# كدب اَل ل» :ىلاعت هلوق :# َنوُدَحَحجحِهَلا تن تيب َنيولدظلا َنكلَو كلوب كسا مهن
 كنإو كبذكنام :لوقي ناك لهج ابأ نأ يور .هب ءاج ام ىلإ بذكلا ةبسن فيفختلاو «هيلإ بذكلا ةبسنل ديدشتلاب :ليقو «لزنأو لزنك ىنعمب امه :ليق .بذك نم

 ةملك تدروو«ةرم (5١١)ةرخآلاو ايندلا نم لك رركت :يددع زاجعإ 4 ميلا َدكورولَو بكل َيّدلاء ريح ِريَحْلااَمَوإئ [111] .هب انتتج ام بذكن امنإو ءقداصل اندنع

 - .نآرقلا يف اًعضوم (50) يف اهدحو (ايندلا) ةملك تدروو «ةرم )١١4( ميركلا نآرقلا يف اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو .ةرم )١١4( ميركلا نآرقلا يف «ايندلا)

 ىلع هرظن عوقوو ءراغلا نم هجورخ لاح «هلالدتساو هيلع توكلملا ضزعو ؛مالسلا هيلع ليلخا ةدالوو «ةمايقلاو ثعبلا تابثإو ؛مهتسناؤمو نيضقاثلا -
 - رمآلاو «معئاَبَّصلاو عئادبلا نايبب ديحوتلا ناهّرُب راهظإو «ةمايقلا يفو ؛عزنلا ةلاح مهركذو «باتكلا لهأ ةياكشو «هموق ة ةرظانمو ءهرمقلاو ءسمشلاو ءبكاوكلا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوش تاهياشتملل هيجوت  لوزنلا بابسأ 2 ىنسجلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 ان
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 هذخأو «هلقعو هب عفتناف هللا باتك عمس نمؤملل هللا هبرض لكَ :4 وعم نذل توسان 05
 دوا كو كم الار نوعمتالب )١ يدع مكب ا وص هيف ؛ىتوملا ةلزنمب مهنأل .رافكلا : يعي ب 4 قزتلا»

 ود موف ع

 دعو اذهو .هباقعو هتوطس ىلإ يأ :4 َنوُعَجْري هيل مم » «ةمايقلا موي مهرشحجي : 5 هلأ مهتعس ]ا .نوعفتني لقا هيلع لَن الو

 اذكرت ام : نط اَم و قلخو فانصأ :4 يلام 10 77 .ىرخأ هوجو ةيآلا ريسفت يفو .رافكلل تت نيا عهراكحأ كلوي لاين

 يأ ؛نارقلا هب دارملا نإ | :ليقو هيف بوتكم وهو الإ : 46 ع د نم ظوفحملا حوللا يف :# ٍبتكلا ىف# 7 ميم 1 4
ُ 7 3 4 

 1 20 هرم جن

 ردو“ :ىل وق هلثمو إو ]؛ - 0 ا 2 0 0 تورك نيمو ني بتكلا نا تدتلع ان عت هل ىف هلكمو كلا 0 دلا رمأ رم ء |رفلا لق انكارت ام »و

 1 ف سو ل وو و تروم : ساتبع نكبا لاقو .توملا «انهاه ارشحلا» :ليق ة :# تورت .* ءْىَش لكل انَينَي بتكلا .
 جرخي نأ عيطتسي ال ءرفكلا تاملظ يف يا 84 .كلذ يف فلتخاو .اهرشح مئاهبلا 3 م تأ كَ : دلك
 :4نوُعَصَب## للعلاو ماقسألا :4 ِةرَّضأوا# شيعلا يف قيضلاو .رقفلا ةدش :# مالنا -47 .اهنم + اير ويقتسم مقتله تل

 مهبرل 0 اوناكتسا د :ىنعمب :4كّكْوكَم » - 48 .ةبانإلاو ةدابعلا يف نوصلخُي 4| هّنأَرَمَعَأ مالا نأمل بدع انني ١
 هب اورمأ امب لمعلا اوكرت :# هب اوركْداَمْاَوُاَمَلَف # -45 .هباذع وهو ؛هسأب مهنع فرصيف هل 20111 0

 : َدَتْعَب# .ءارضلاو 0 ناكم كلا ةعسلاو ءاخرلا نم :4ءَت نك َبوبَأ َمِهَيلَع اَنَحَسس ' اكسر دئلم ©) قرشا دوَستَوةَك لَن!
 يذلا :سلبملا : َتوُمَِيُم ءجاردتسالا ةهج ىلع كلذ ناكو !مهيلإ ايندلا 0 0 ل جرد ولت 1ضلاو مأرب ذدك كيني 1
 توكسلاو .ةجحلا عاطقتا :برعلا مالك يف «سالبولا» لصأو «.هعفد ىلع ردقي ال رش هب لزن دق 7 00 ل

 .كورتملا لوذخملا نيلانأا :ليقو .مدنلاو ءيشلا ىلع نزحلا :ليقو .اهدنع 0 و د 1 يدم

 ةديحر تا و ل كا اراك >1 ماعنألا] 4 يَ ني هَ ِهَبَكَع َلْياَلَولاولاَفَو >[07] 1 ملف © تمسي اراد مويس هك َيَرَو ١
 تاملظلا لعجو «ضرألاو تاوامسلا قلخ نم لئالد ركذ ماعنألا ةيآ لبق مدقت امل 60٠. : توبكتعلا] ل | نت لكم تاب نهتانحتم وبوس اماوش أ
 لامعإو «رظنلا ىلإ اهيف جاتحي يتلا تايآلا نم كلذ عبت ام ىلإ ءدناعو بذك نم لاحب هيبنتلاو «رونلاو ١ ٠ يل نوسيبم مهاد هَئَْيمُهَمدحلآ وأمي ديَمَح 1

 ةادأب مهنع هناحبس هركذ اميف اوحتتفاف ...رهبت ةيآ اوبلطف ءدحاجلا ظييغتل ةنظم ناكو «رابتعالاو ركفلا

 نم ةدحاو ةيآب مهءاج ام ٍةَِي هنأ نم هدصق امل "ةيآ" اودرفأو «"لّزن" :اولاقف ؛ديكأتلا نم هودارأ امل افعضم لعفلاب اوتأو «هوبلط ام ىلع اًصرح ةيضيضحتلا الول
 هس يع

 يل ل اسم ل الا هاو دا ل يلا اكل ا ارق ل اا ا الا

 00 تنم اَمَّنِإ لق ل: اهدعب رخأتو 4: توبكتعلا] © اَيِنَياَحِب دك امو ماعلا اونو ذلا رود ىف تكي تننإء وه لب لظ :اهمدقت هنألف ؛تايآ

 نِماَمَو ا [78 : ماعنألا] 4 الإ هّيحاَتَ ٌريِطَي رثط الو ٍضرأْلا يف باد نماَمَو [١ .ةيآ ديحوت عومجلا هذه فانتكا دعب بسانيل نكي ملف 15٠ :توبكتعلا]
 اسر حج

 انين .مكلثم قلخلا ةسناجتم تاعامج الإ هيحانجب ءامسلا يف ريطي رئاط وأ ضرألا ىلع بدي ناويح ضرألا يف سيل [7 : دوه] كاَهُكْرر هلأ َلَع اَلِإ ٍضْرَأْلَا يف َمَتآد

 نآرقلا يف سيل 4٠«/47[ : ماعنألا] 4م َجكَتَيَءَرَأ لق 3 ٠ 5 .ضرألا هجو ىلع ٌبد ام عيمج قزرب هللا لّمكت دقل :دوه ةيآ اَمأ «ماعنالا ةيآ هيلع تلد ام

 فرح فاكلاو «عامجإلاب مسا ءاتلاو .فاكلاو ءاتلا امهو ءباطخ يتمالع نيب عمج هنأل «ريظن ةيبرعلا يف ةلمجلا هذهل سيل 4 َرُثَيَءَرَأ لق !» عضاوملا يقابو ءامهريغ

 لدي ام امهاوس اميف سيلو «كالهلاب لاصئتسالا ركذ وهو «ديزم نم هيلع ام ءيش ىلع هيبنت كلذ نأ ىلع لدي امهنيب عمجلاو ءبسحف باطخلا ديفي نييرصبلا دنع
 ملعي نأ :هيف ةغلابملاو «هيبنتلا يف ةغلابملا دنع الإ نانوكي ال "فاكلا «ءاتلا" نيباطخلا فدارت نأ :كلذ ىلإ فضأ .هللا دنع ملعلاو دحاو باطخب ىفتكاف كلذ ىلع

 يف ةعاسلا مايق وأ .ءباذعلا نايتإف .هيبنتو رجز هدنع عفني مل عقو اذإ هنأ ىلع لدي مالك نيعضوملا يف  مْكَتَيَ را هلوقب لصتي امو «هدعب هيبنت الأ بطاخملا

 عضاوملا ام .اًعم باطخلا فدارتف فيوختلا يف ةيآلا تهانت كلذلو لا احلا ا ار ةروطوإا ةفرزفللا باتع كاينلإو هلوااللا عضررلا

 2 «[ 57 :ماعنألا] 4توُعَرصتب هلل رضا َكَسابلاب [ :1] .راذنإلا تاودأ ىصقأب رذني ىتح ءلاصئتسالاب حرصي لو اهيف هللا ددهي ملف 4 َرُثْيَمَرَأ 9 اهب ءاج يتلا
 ءاج رمتساو ثدحلا لاط املف ؛خيراتلا ىرجم ىلع لاسرإلا لواطت ينعي اذهو «ةقباس ممأ نع ثدحتت ماعنألا ةيآ .[45 : كرمال ان كو 1

 هسا را يححل ا وتر رحلا ةاقب زل مايحس ةددخ او ةيرق ل155 لاسر اكون اتا © َنوُحَّرَصَحَي 9# :لاقف «ًءانب لوطأ وه امب
 رك لس هم وب هم هس أ اس

 ماعنألا ةيآ .[ ١5 : فارعألا] 4... وسلا نع حَرَمْتَي َنِدَلأ اَنينَأ دب أوركد ام أوُمَس اًملَف )» «[4 4 : ماعنألا] 4 ... ٌمِهَيَلَع اَنَحَسَم وب أوركحْذ اَم اوضاع ا
 يف ةحص ءارضلابو «شيعلا يف ًءاخر ءاسأبلاب مهانلدبأف «قزرلا نم ءيش لك باوبأ مهيلع انحتف ءاهنع نيضرعم ىلاعت هللا رماوأب لمعلا اوكرت امل مهنأ نيبت
 امل بجتست ملو «هيف اهئادتعاو اهّيغ ىلع ترمتساو هب ترّكَذ ام تبسلا موي يف تدتعا يتلا ةفئاطلا تكرت املف :فارعألا ةيآ امو .مهل انم اججاردتسا ؛ماسجألا

 مه ءآَج دإةَلْوَف (5)) وعرب هلل اَرَصلاَو كسلا مه ذَحَم َكََِق نم ِوَمُأ َكانْلَسَر ادم # [47- 57] ...هتيصعم نع نوهني نيذلا هللا ىجنأ «ةظعاولا ةفئاطلا هب اهّنَظَعَو
 ءباذعلاو «هللا ليبس يف لاتقلاو ,داهجلاو «لاتقلا يف ةدشلاو «ةدشلا :سأبلا :باوجلا ؟"ءاسأبو سأب" :نيب قرفلا ام .[47- 57 :ماعنألا] 4 أوُعّرَصت اًنَسَأَ
 لك ٌبَوبَأ هيلع اَنَحَس وأورد اَمْاوَضاَمْلَم 3:14 41 .. ءامعنلا دض يهو «ةدشلاو ءعوجلاو «سؤبلاو «رقفلا :ءاسأبلا .ةحيحص اهلك ناعم هذهو ءةعاجشلاو

 ةعبرألا يف ءاتلا ديدشتب (انحّتف) :ئرق ١١"« : رمقلا 47 : ءايبنألا .45 : فارعألا"و انه # اَمَحَتف 9 : :ىلاعت هلوق # هَْفَي مهد اًووأ اميأحّو ادع وح عش

 ايندلا ةملك تدروو .نآرقلا يف اًعضوم (50) يف اهدحو اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو - .يثالثلا حتف نم لصألا ىلع ءاتلا فيفختب (انحّتف) :ئىرقو .ريثكتلل

 )١55( هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ # َنوُعَجَر همن هه معَ َقَومْلاَو لف [] 5( هستجاا ةرخدلاو

 نآرقلا يف ةرم )١45( درو امهنم لكو ءاهتاقتشمب «توملا» ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب «ةايحلا» ةظفل راركت تارم ددع ىواستي اَذِإ .ميركلا نآرقلا يف ةرم

 نآرقلا يف ةرم (44) اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو «اهتافدارتمو اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ :# َنوُعَجِ نإ من هلل ْمُكْهعبيقوملاَو ١1 .ميركلا
 .نآرقلا يف ةرم (40) درو لكو «(اهتاقتشمب طارصلا) ةظفل دورو تارم ددع عم (اهتافدارمو اهتاقتشمب ثعبلا) ةظفل دورو تارم ددع ىواستي اَذإ .ميركلا

 يف مهترواحمو رافكلا ةرظانمو «رافكلا حئابذ لكأ نع يهنلاو «نايغذطلا ين رافكلا ةغلابمو ءاهداّبُعو ,مانصألا بس نع يهّنلاو «نيكرشملا نع ضارعإلاب -
 ّ هةر وبا مارت ردارألاو رفعوا اينالسإلا ةهيرنلا تامر ليقناو مارنلو لالطاب ماعلا او رح نيرزنع زن اليو نال

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت ل زثلا بابس ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 هس مغذوب 7 سو 7 زول رسب

 / لهنا سكر مس

 درع ع 1

5 



 نإ - 2 .مهرخآ يف يتأيو مهرياسي يذلا :(«موقلا رباد)و ءاولصؤتس : ٍرَوَقْلا زياد عطفَف## -5

 فيرصتو .اًموهفم اومهفت الو ءلوق اوهقفت ال ىتح ؛عبط 00 بهذأ :4 َدَحَأ
 .كلذ وحنو بيهرتو بيغرتو راذعإو راذنإ نم ةفلتخم تاهج ىلع نيهاربلاو ةلدآلاب ءيجملا :تابآلا

 30000 ةأجف :4 َدَنْعِب# -417 .نوضرعي : َنودَصي#

 00 لا 0 00 ف ع حل 00 601 اننا

 ْ ويقذف
 كيو لع ملحم ءس و 2 وع مدع 00

 2 اذخأنإمَتب ا 9

 - ن0 ها د د 03 و 14 5 ا 4

 سر + - هم تللا :ةرهجلا اليل اذعلا :«ةتغبلا» ا ) ا)و .هيلع لدت
 حر راح هللا رمأ نع يمع دق يذلا رفاكلا :4 نَمَعَأْلاا# 5١- .نوبذكي : َنوُفَسْنَيل مهرشابي : ِتاَدَعلا ل امو م ملا مولا الإ كَرَهِب لَه ٌةرِهَجَوَأ َدَمعِب 5 0 0 ب ردو تاعي جتا و د 0007-2 |0707 درك ف راج وأ أ انني .ةباَدع مكس نيم لق :ىلاعت هلوق يف امك ءاًراهن 6-10 ا جليس 8 تابثإ َ : 7-5 جسر وو :ليقو م ه 500 راهظإ | «راهجول ا ل
 : سان« كرز هيما يسن ل 71 ٌلاضلا وأ ,رفاكلاو نمؤملا يوتسي ال يأ ؛راكنإلل ةبآلا يف ماهفتسالاو .نمؤملا :4 رسل
 1 اَيِنياَوبَدَك لا ا© نور مهالو يع نوح 27 ملعي الو .هتردق نم الو «ىلاعت هللا نئازخ نم هدنع ءيش ال رشب لوسرلا نأ نيبت ةيآلاو يدتهملاو
 ١ كل لوف الل َنوُقِسْسي أونا اميباَدَعْلا مسمي 7 نوكرشملا ناك :# َيِنَمْلاَو َدوَدَعْلاِب مُهّبَر َنوُعَدَي ندا -07 .هيلإ يحوي وأ ءلوسر رشب هنكلو .بيغلا

 ١" ثم َنِإَْكَل ُلوهأَآلَو بْيَعْلاملعأ كوه نار ىدنَع © كانيشغل -لالبو باّبخو بيهصو رامع لثم نيملسملا ءافعض :نونعي- ءالؤه تدرط ول :نولوقي
 : سلا يلا وتسهم كحال ' فلز ركل قل نلاكف 25 يبنلل حصنلا ةهج ىلع ,بلاط وبأ ا هذه لاق |نإ :ليقو كسلجم انرضحو

 3 ارسمي 0 هب رْذنَأَو اهيل تور فك الم 0 0 -- ك0 0 1 هديل رد اوال تع او
 لا فداك عكا ةلو و زر وت يتوق [ج تس تاسقذو اص باسح نم مهيلع الو 14 ويش ني سوت يس نونو ءيش نم مهانقذز ام باسح
 ْ 1 ََّ اودارأ نيذلا رافكلل (مهيلع)و (مهباسح) يف ينعي ريمضلا نوكي نأ ةيطع نبا حجرو .ءيش نم قزرلا

 8 ا .كلذل اًّيعر ءالؤه درطتف ءاورفك وأ اونمآ مهنم كيلع ام :يأ «نينمؤملا درط

 ةيهولألا وذ ءدوبعملا هولأملا وه كنك هللاو :هللا ةلالجلا مسا ىنعم [ :5] .نينمؤملا نم ةفعضلا ىلع دئاع
 نأ مدقت دقر و ءلامكلا د تلافص يه يتلا ةيهولألا تافص نم هب فصتا امل «نيعم نيعمجأ هقلخ ىلع ةيد وبعلاو

 نعت هج أن 0 هللا ءانشأب نم ند نر: لاقُّيف ؛ءامسألا عينج - هيلإ مج رت مسالا اذه

 5] .ىلغلا تافصلاو «ىنسحلا ءامسألا ناعم عيمجل اتاحلا 2 0 هلاجسلا] عيمج يف اذكهو و
 ا ١ ا ا 2 عيمج يّبَرُملا :وه كيك هللا ١75[. :ماعنألا] 4 رم لو رد

 5 ك6

 اي ولة م رس ج ضرر 2

 نابح - نبا ىور .ةيآلا ؛ " 5-0 لع وق [07] . ضاحلا يركن بلطي 3 ؛ليلجل 2 رثك اذهلو
 وف قف .الزوك كل بنوك ذأ يحتسن ان هدر اما ديلي هلل هللا لوسرل اولاق. «ةعبرأو «دوعسم نب هللا دبعو ءانأ :ةتس يف ةيآلا هذه تلزن دقل :لاق صاقو

 5 00000 أو :ينارطلاو دحأ ىورو ( ( ديكس مي هدأ سيلا ) :هلوق ىلإ مُهَّبَر َنوُعَدي َنِدَلأ دْرطَت الو ١) هللا لزنأف «هللا ءاش ام كي بلا

 يلع هّللا نم ء' دو الؤه تي دا 0 :اولاقف نامعو (لالبو «تيهصو (كَرَألا نب باح ةدنعو لكي هللا لوسر قلع شرق نم.الملا رم :لاق

 9 : 2 0 4 6 1 يرسل لوق ىلإ 4 ايي نأ كَ َنوُفاَحي ندا فب نذَنأَو رن نآرقلا مهيف هّللا لزنأف «كانعبتال 2 تدوط ىلإ

 ور 612 قو 21 1 ا ور ؛ماعنألاب نيترم ترركت .[10 57 : ماعنألا] 4(ِتيَدلا ُفَْرَصْن تيك َرظنا 13

 0 رشم لإ ناب ملا لس تامو #2 140 ماعنألا] ا ! َنيِلَسَرَمْلا ٌلِسْاَمَو ا [ 8] هناريرشاو الا ا للا

 ءميلألا باذعلاب ةيصعملا لهأ نيرذنمو «ميقملا ميعنلاب انتعاط لهأ نيرشبم الإ انلسر لسرن ام هنأ نانيبت ناتيآلا [0: فهكلا] . اورفهك نزلا ليو
 نيذلا مصاخي قحلا حوضو عم هنأ حضوتف فهكلا ةيآ امأو .مهمر ءاقل دنع نوفاخي ال كئلوأف اًحلاص لمعو لسرلا قّدصو نمآ نم هنأ نيبت ماعنألا ةيآو

 حون ةياكح وه امنإ دوه ةروس يف دراولا ١[. : دوه] 4 كلكم فلوق الو ا 010 : ماعنألا] 4 ُككَم نإ كل ُلوَأ الو ») ..اًثنعت لطابلاب مهلسر اورفك
 :هلوقو [18 : دوه] 4 ودنع ْنّمَةَمْحَب ىنَناَدَو َقَّر نّم ني لع تدكنإ هن يءرَأ ار يمل فاطم ايام يرحل كال انتا للا السلا هيلع

 00 0 درسا. لق الح تطال ليلج لما: ٠٠١[. : دوه] هلل نم ٍفٌوَصْنَي نم ٍمَوَفَْو 9 2114 : دره] 4الاَم ودلع :طستنا هل رع

 ا اورافاطاتتتا هلك ني «مهتابكترمب مهذخأ نمو «باذعلا نم 02 ا ارو يلج سا فاشنولا
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 صصق هيف تنيث هنأ -“ . اهل اعف تاتكلا ناك ءانشألا هذهادف تنم تنّيب املو «ٌمارحلاو لالحلاو ٌدشرلاو ىدهلا هيف نيب هنأ لك دمحمل نيب ةيآو (ةرهاظ) ةزجعم

 .عباتتلاو جردتلاب رهظي وهف اذه ىلعو .ٍةدحاو ٍةبضق نم اًبناج جلاعي اهنم حاحصإ لكف : :ةأررتلا امأ 0 ل

 هنأ ىلع ءامهيف ةزمهلا حتفب (َّنأ) :ئرقو .ءافلا دعب اهئيجمل فانئتسا ةيناثلاو «ةمحر لا نم لدب هنأ ىلع ةيناثلا يف اهرسكو ىلوألا يف ة ةزمهلا حتفب (ّنِإ - َّنَأ) :ئرق -

 هنارفغف :يأ ءفوذحم ربخلاو ءأدتبم عفر اهلحم نأ ىلعف ةيناثلا امأو .ءوس مكنم لمع نم هنأ هسفن ىلع مكبر بتك :ريدقتلاو ءاهيف لعاف وهو «ةمحرلا نم لدب

 لاّرِبخ تعفو ةلمح -رالص اعأ ا اي داكار نا ردع ا ةمرعا لع :ىلوألا رسكو ءامهيف ةزمهلا رسكب (ّنإ) : 6“ هدا ادعو

 نيبتستلو) :ئرق  ُليِبس نيو :للاعت هلوق 4 ملا ليس نيبو بلا لصف َكيدَكَد» [00] .اطرش تلعج نإ اهل ااوج وأ ةلوصوملا "نم
 06 :ئرقو .نيمرجملا ليبس دمحم اي حضوتستلو : 0 ءيشلا تنبتسا هنأ 1 1 م1

 داب نصرا :ئرقو ٍيبَسمذَم لك ا: لوق دح ىلع هثينأت ةغل ىلع ليبسلا ىلإ دنسأو «رهظ حبصلا نابتسا نم مزال لعفلا نأ ىلع ؛عفرلاو
 2 وال مُكحْلا نيج [01] .4 هوُذْخَتَي يال دَشرلا ليَ أوَري نإ: ا ل ا ا و د

 داضو ةنكاس فاقب (قحلا ضفب) : م اك الا ]كفل رصف ةعرف رة اع نحل كر :ئرق 4 َّقَحْلأ صفي 95 : ىلاعت هلوق # َنيِلِصَفْل

 نس 9و :هلوق يف واولا فذحكو 4 ُردَنل ا ا مسرت ملو ءاضقلا نم 6

 ؛عنص :ىنعمب ىضق وأ هب لوعفملل هادعف «لعفي :ىنعم نمض وأ "قحلا ءاضقلا" فليك ا ا ا شتا خب ُحْمَسَو ؤمو 4 هبال
 .ملعأ هللاو ءصقلا نم داصلابو ءءاضقلا نم داضلاب :ليقو "رايدلا نورمي' دح ىلع قحلاب يضقي : يأ «ءابلا طاقسإ ىلع وأ نيمضت الب هسفنب ىدعتيف
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 اهعضاوم ءايشألا عضي يذلا ميكحلا وهو «ةربابجلا هل َتْلَذو باقرلا هل تعضخ ؛هدابع قوف رهاقلا بلاغلا وه هناحبس هللا نأ نيبت ىلوألا ةيآلا 11١[. : ماعنألا] 4 ... َةَطَمَح
 عضاخ ءيش لك. ىلاعتو هناحبس هلالجب قيلت ؛هجو لك نم ةقلطم ةيقوف «هدابع قوف رهاقلا وه ىلاعت هللا نأ حضوتف يناثلا ةيآلا اًمأ ءيش هيلع ىفخي ال يذلا ريبخلا ةمكح قف

 .هب اورمأ ام نوعيضي ال مهو «هناوعأو توملا كلم هحور ضبق مهدحأب توملا لزن اذإ ىتح «ابهنوصْخُيو مهلامعأ نوظفحي «ةكئالم هدابع ىلع لسريو هتمظعو هلالجل

 1 :ةيئاجلا] # أولم اوُمَماَءَندَلكم هلي نأ ٍتاَعيسلأ اومن ذل تسيح مأ + 6 :ماعنألا] 4( رتل رمَعَرَجاَم 2 ل مُكَضَوَتَي ىلا َوْهَو +[ :]

 فايسلا لإ ظئلاو (ءاتلاو ةزمهلاب) ينبملا ةدايزل ىنعم ةدايز اهيف (حرتجا) نأ ريغ هّدحاو نيتغيصلل يوغللا لصألا نأ :باوجلا ؟(حرتجاو حرج) نيب قرفلا ام

 لاعفأ نأل رش نمو ريخ نم مهتلعف ام يأ # رالي رّثَحَرَجاَم ْمَكْْيَو قلاع هلل ىرضالاوو ريالا يفعل تلات (عرجل فا ظحلال امج هيف تدرو يذلا

 َندَلا بيَحمأ بي كادر ينل ةديقفرإلا# ةرملا يف تائيسلا لعفب تصصخ اهنأل ؛هدحو رشلا ىنعمب تلمعتساف (حرتجا) ةملك امأ رش *امإو ٌريخ امإ دابعلا

 ا ل ل أود م رف [17؟] .(ريخلا نود رشلا) بستتكا 0 .(اًرش مأ ناك اًريخ) بسك :ينعت (حرج) اذِإ ٠ 0 قاَكيَسلا اوكرحأ

 .قلخلا عيمجل ىلوم هللا نأ نيبت ماعنألا ةيآ .[١١:دمحم] مه َكْوَماَل َنرْعَك 1 أو أوثما يلا لوم هلأ نأ كلَ زج 117 :ماعتالا] <( قيقا رك واو ا

 ةيا يف ىلوملاب دارملاو «دوبعملا وأ «قلاخلا وأ .كلاملا :ماعنألا ةيآ ين ىلوملاب دارملا نأل ؛( مل كوم ال تف مك و ئ :دمحم ةيآ يف هلوق يفاني ال اذهو

 نيع انه دوصقملا سيلو .[77 : ماعنألا] * نر كسلا ني لركتل ورام نم نحن نر ل لل رس طرا ولا قاتم م لق 2 [17] .رصانلا :دمحم
 نم أجلم ال نأ اوملع بركلا مهيلع دتشاو رمألا مهيلع مظعو كالهلا اونقيتو رمألا مهباصأ اذإف «زوافم نمو ٌقاشم نم رحبلاو ربلا يف ام دوصقملا امنإو «ةملظلا

 ء[14 : ماعنألا] 4 لجأ تحن نم وأ قو نّماَباَذَع ْمْكَيَع َتَعَب نأ 122 ككاو م را اذه لك هللاب ذايعلاو اوسن مهاجن اذإف ءنيصلخم هيلإ اووجلف «هيلإ الإ هللا

 لع فسخلا ف اذامل .[0 كلملا] 4 نمت اضاع ُكَع َلِسرِأ معلا يف م مديل مآ (5) روس ىِ اد سلا مكب فيي نأ مسا يف م منَ 2
 ديعولا هيلي نأ بسان «116 : كلملا] #4 الولد َصْرَأْلا ْمكَل لكَ ىِذَلَاَوْه + :ىلاعت هلوق كلملا يف مدقت امل :باوجلا ؟ماعنألا يف سكعو «كلملا يف بصاحلا
 .الوأ يقوفلا باذعلا ميدقت بسانف «[07 ماعنألا] 4 ٌةَطمَح كلَ لِيَ ءوواَصع قوم رهاَلاَوهَو ) : :ىلاعت هلوق اهمدقت ماعنألا ةيآو .اهلذأ يتلا ضرألا يف فسخلاب
 :يضيقس نياك ب اا ا حلا الا كل تحل كنتو :ئرق 46 ُهَنَ هَسَشوت 9 : :ىلاعت هلوق 6 ةز ةنَو وصلا عدل هج ا يحل[
 ديدشتلاو فيفختلاب هبابو © ميسم لف لجو 6 كسي تي نم# ١ ىلاعت هلوق 6 ٌةَيَْحَو .. وك نمار لق لف [ 111 .ةعامجلا ىنعم لع ثينأتلا ءاتب (هتفوت) :ئرقو

 امهو # مدعم نمو هن : ىلاعت هلوق (ىّجن) نم :اثلاو ( راثلا بيتا هممت ىلاعت لاق «(ىجنأ) نم لوألاو ناتغل امهو «(مكيجني - مكيجني) ميجلا يف

 مانجا مكب :(ةيفحا ةيفخ) :ئرق 2060 : فارعألاو انه # َهَيْمْحَو 9 : ىلاعت هلوق .ةاجن دعب ةاجن ىنعم ىلع لعفلل ريركتلا ىنعم هيف ديدشتلا نأ ريغ «ريثك نآرقلا يف

 ءايب (انّتْيجنأ) :ئرقو «ةبيغلا ظفلب ءات الو ءاي ريغ نم ميجلا دعب ةلامم فلأب (اناجنأ) :ئرق 6# وِذَه ّنِم اََتيتَألِم :ىلاعت هلوق .ةوسأو ةوسإك ناتغل امهو اهمضو
 (ةلكس) :ئرق# د كنسي َكئِيينيوف :ىلاعت هلوق # ُننطِيّسلا َكَسيني َمِإَو وم [18] مهئاعدل هلبق ام ةبسانمل ةياكح باطخلا ىلع ةحوتفم ءات اهدعب ميجلا دعب ةنكاس
 .ىجنو ىجنأ يف مالكلاك انه مالكلاو «ناتغل امهو «ىسنأ نم نونلا نوكسو نيسلا فيفختب (كّئيِسسني) : :ئرقو قى تقول حتفو نيسلا ديدشتب

 يف ةرم )١505( هن هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ #* َنوُطَرَمُي ال مهو السر ُهَسَفوَت ٌتَوَمْلأ ممَدَح 001

 ارسل راارااولردلا 0111 الاج زطلا لضنا رررحا كا زيجتع ين ايناس فارسا, ساو رك د رط للا .نآرقلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 4# باسح نم : ٍءىَت ني مهياكج نمإ# هللا نوقتي نيذلا ىلع سيل :4 َنوُنَنَي يلا َلَعاَمْول -4
 ١ لنجل :

 ف

 وني هيا أ 2011

7 ْ 
 0 2 هج 77 0 - |

 2 0 _ 1 1 00 7 ل 15 ونملا :# توقنَي ْمُهْلَعَل و مقف تركذ اذإ :# ئَرَكِذ نكآر# ءيش نم مهمثإو .نيئزهتسملا وأ

 ملست 4 م لَسني نأ## نآرقلاب :4 هدب ٌركَدَو# ب ا/٠ .مهنع مكمايقل .كلذ نوكرتيو ءاهيف 0 1 017 سما ل ملا ب

 1 ا 5 1 7 تر 7

 :# لَو هلأ تود 07 سفنلا :ىنعي :# امل 1 سيل اهرفكو اهبونذ نم :© َتَبَسُك اميل لخوُتو 0 منهن رخو اوه وافل يب دا ؟
 ال لك يدتفت :4 ٍلَدَع ٌلُكم» سفنلا :# ٌلِرَحَت نإو# هدنع اهل عفشي : 0 ١,6 10 2000 وَ نأ م 1 ٠ 1 2 ل 2 ل 1ع

 اا . مهءاعمأ 5 هن اح ا || اخ 5-2 هللا اذعل أ | ١ 1 ١ حاررع حج سس

 د علا 3 00 0 سلا مانا | كِل يذل لك لو دإعنَسال 5
 عجرن :© اًنياَفَعَأ لع 0 هك ءارجح :4 اًنرُصَي الو اَنْعَفني ال اَم وَسَأ بود نم أوعدنأ ا 20006 و 221
 نالف ىوه «كلوق نم ؛«تلعفتسا» :4 نك هتويَتسه .لالضلا نم هيلع انك ام ىلإ يرقهقلا د9 | .”درحم ند امد هب وجسم امياو نإ نيل 8

 0 3 0 0 2 م حس حس طلت ل صر ريع ضال لب يع حت نبع زم ل وجا دس 7 :ىنعمب [108/ :ميهاربإ] 4 متل موب نيا حري ٌةَدقَأ ْلَمَجلَد :لجو زع هللا لوق نم اذك ىلإ يومي 40 002 ود نمأوغدنأ لق يل تورفكيأوناكامياميلأ ١
 هنإ ىنعو .ىرطلا لع ورش 1 1 يدتمم ال :4 َداَرَيَح ٍضرأْلا ف عرستو ٠ ل اي هللا ' له ذأ دعب امباَقعأ جاع درنو انرصي الو انعفني ال ام ب

 7 سر أ الآ و 2041 2» رس 2 لس ىلا َّس ا

 نولوقي :© اَنَيَنَآ9# -انهاه- مالسإلا وه :# ىَدَهْلا َلِإ ةهوعّدي #9 نونمؤملا :«باحصألا»و «مالسإلا 0: يدوم ار ترسل جا ارقام عسا 7
 1| دص ماع جم م 6 ها هل 0
 «هبيجمي الف ىدملا ىلإ ملسملا هوعذي «ناريح 00 كر «رفاكلل هللا هبرض لثم اذهو .انيلإ مله :هل . عا يسمو 1

 نم ينف ام لكل لوقي مويإ :هانعم :4 دوي نُكح ُلوَُي وبول 1١- .هيوغي يذلا ناطيشلا عبتيو 7 اء 5

 َحَرَسأ وهو مك هل الأ يحل مهيلوم هللا لإ 0 6 ) [7] .هئشنيو هديعيف .(نوكيف نك» :هقلخ ل بيوع ب و 4
 77 هه -- ذحب  ءو حجم يي” مسخ و ر ع أ مع 2 6 39 0
 3 5” : نسوي] 5 1-0 ذاك أَم منَ َلَصَو قحلا مهنلومد هللا َل ا ا : ماعنالا] 4 نييسنحلا 0 م 0 14 ! ' را 4

 وي لصفلاو ءاضقلا هلل نأ اعنألا ةيآو «لدعلا مكحلا هللا ىلإ مهدرم عيمجلا نأ نانيبت ناتيآلا < وهي مورو قع اء تذر و ٍتاولمَسل و 5
 1 تا 1 مح ا ا رولا سس و ل حا 0 نحل 3 , ل

 هيه سما د 2 تاكل دج ن2 0 0 يكلم 2 هيك
 7 2غ 1 55 2م رج اف زعل م ان 0

 + حج ب
 4 و

 0 ا عمضلا 5 01-0 0 ل هنا يهين ىو يلا ىو ىلا 7-7 هجرك هدا هنا جينر >1 0 تم - 0 ا رس ما |

 زع هتدابعب نيركاشلا نم ننوكنل فواخملا هذه نم انبر اناجنأ نعل 1 2 ا

 نوفدصي مه مث تايآلا فرصن فيك رظنا ريدقتلا نأل ؛نيترم ترركت .[ "6 501 ماعنألا] 4 ٍتيآْلا ُفْرَصن فيك ٌّرظنأ 9 [10] .هل كيرش ال هدحو لجو

 مدق 1/١[. : ماعنألا] 4 ارضي اَلَو اَنَعَفَتي ال اَمإف 0177 : ةدئاملا] 4اَصْقَناَلو اَرَص ْمُكحَل َكِلْمَي الام ]7١1[ .نوهقفي مهلعل مهل اهرركت لب «مهنع ضرعت الف اهنع
 كلملا يفن ركذ مدقت املف «عفنلا بلج نم مهأ رضلا عفد نأ :باوجلا ؟اذامل .ةدئاملا عضوم لثم عفنلا ىلع رضلا مدق رخأ عضاوم يفو «ماعنألاب رضلا ىلع عفنلا

 كاك < دا ت00 7 كساب >1 717 اوك ا ص ل

 0 نآ َكلَعٌرِواَمْلاَّوه لق 8 [15] .ءاعدلاب دوصقملا يأ 117 : جحلا] 4ءوِعْفَت نم ترقأ هرم نمل أوعَدي :  ىو ؛مهأ عفنلا ميدقت

 يلة ريف 2 ردي تاس .[164 : ماعنألا] 4 تروُهَقْقَي مُهَلَعل تبل ُفَرَصُن َفْيك زظنأ ٍضَعَب سأَب ءضعَب َقِزيو اعيشي مكس 1 جن تحن نم َوَأ كيوت
 م .[14 : ماعنألا] # بَح ِثيدَح يف أوُصْو ّح َجونَع ضرعأ اي هن دوب نذل اَذإَو احم حلا لا هرقل رتب ١ 2م 0 : نم لق 8 : هلوق يف

 عم ةدم اًقساف ناسنإلا سلاجي نأ لق هنأ كلذو «نيلفاغلا نع الضف ءالقعلا هل هبنتي م ىلق نيفد ءاد وهو ؛ةنيدرلا مهقالخأو مهعابط ةقواسم ىلع ثعبت قاسفلا

 هعقو طقسيو «عبطلا ىلع انيه ةرشابملا ة ةرثكب ريصي داسفلا نأل ؛داسفلا نع روفنلا يف اقرف دجول هتسلاجم لبق ام ىلإ هسفن ساق ول الإ هنطاب يف هيلع اًركنم هنوك

 لوأ ناخ نم نإف ءهب قثت الو اقساف نقداصت ال ءصل عبطلا نإف نيلاطبلا ةرشاعم رذحا «ةباهن ةرشاعملا يديأ نإف ةلزع تيب يف اهنصف ةظقي تقزر اذإف 0

 ل دف ُمُهدَدُمق دم ىده َنِدَلأ َكِيِلوُأ + 1: ماعنألا] 4( تيل وعلا مم ركز َدَعَب عفت الق ٌنطِيَشلأ كني اَمإَو ل [1] .كل يفي ال هيلع معنم

 (ةركذت «ركذ «ىركذا) :نيب قرفلا ام .[1/'“ : ةعقاولا] #'َنيوَقُمََ اعَنصو ركن اَهَئْلَعَج نك + 4٠[. : ماعنألا] * تيمّكدَعَلِل ئَركِو ال وه نإ 2 ع
 يف امك :ركذتلا - أ :ناينعم اهل (ىركذ) ةملك . تارم عست (ةركذت) ةملكو م ا اند ( كن ةيلكر .ةرم نيرشعو ىدحإ (ىركذ) ةملك تدرو :باوجلا

 .[ "7 :ماعنألا] 4 َنيِعَقلَاِرَوَعْلأ مم ا ل ل ل ل اذإَو :ىلاعت هلوق
 ةلكر 4٠[. :ماعنألا] 4( تيكن نر اّلِإ وه َنِاَرَج هَِع ُكلعتأَل لك هد نكن كيكو م ىدح ندا كيلو: :ىلاعت هلوق يف امك :ميركلا نآرقلا -ب

 .[47 :فسوي] 4 َنيِنِس ظل د ثاطي لانس ةنَسنأف 0 ل :ناعم عبرأ اهل (ركذ)
 ِرَعب رولا فاتك دقلو # :ىلاعت لاق امك روبزلا لبق لزنم باتك -ج .[4 :حرشلا] «( كرك كاسر :ىللاعت هلوق يف امك ةناكملاو تيصلاو ةرهشلا -ب

 ليجنإلا مأ وه لزنم ٌباتكأ :ةيآلا هذه يف ركذلا ىنعم ديدحت يف نورسفملا فلتخا دقو ٠١5[« :ءايبنألا] * تروخيتصلا َىِداَبِع اًهْثِري َصْراْلا أمد
 :ريكذتلا - أ :ناينعم يع تل .[ :نارمع لا] * ركحلا ْوِذلاو تيآلاَن م كَكِلع هوُلَتَت كد # 0 0 .نارقلا 5 .ملعلا مأ .ةاروتلا مأ

 نيب قرفلاو .[44 :رثدملا] 4 َنيِضرَعم َرركْدَتلا ِنَع مل امم + :ىلاعت هلوق يف امك :نآرقلا -ب .[17* :ةعقاولا] 4 َنيوَقْمِْ ملل اعَتمو ةَركذَت اَهَنْلَعَج َنَحح # :ىلاعت هلوق يف امك

 قايسلا عم ةقستم تءاج امهنم الك نأ امك .ردصملا ناكم قيقدلا لامعتسالا يف ردصملا مسا ٌدسي الو ردصم مسا ةيناثلاو «ردصم لوألا نأ :(ىركذ)و (ةركذت)

 .لجاو لوعفمل دعم لعف نم تءاج دقف (ركذ) ةملك امأ ةزكذتا 5ك كد :نيلوعفمل دعتم لعف نم تءاج (ةركذت) ةملك . اًيقيسوم ةمجسنمو «هيف ةدراولا

 (هاوهتسا) :ئرق # هتوهتسأ 9 : :ىلاعت هلوق # انين ىدهلا لإ :هيوغدي تحَصأ دل ناس ضرالا ىف نيطيَسلا قوه هللا اننده دعب اَنياَقَعَأ حلَع درو 9 [721]

 .نيطايشلا سنج :يأ «فلأ ريغ نم ةنكاسلا ءاتلاب (هتوهتسا) :ئرقو .يذلا قيرفلاك وأ ءيذلا لجرلاك :يأ «درفملا :دارملاو «واولا دعب ةلامم فلأب
 4 انيق ىَدهْلا َلِإ هودي بحس 1142 قلل نسما ةكووشتما ىلاكتبل اكد ذوب اكياكعأ لع درثو 22 1و نحمي ال امون وذ ني وعدنا لف اللا
 تازرم اذ دع ىوانست اذإ .ميركلا نآرقلا يف ةرم (0:) (اهتاقتشمب داسفلا) ةملك تدرو امك «ميركلا نآرقلا يف ةرم (60) (اهتاقتشمب عفنلا) ةملك تدرو : :يددع زاجعإ

 .لجو زع هللا باتك يف ةرم (05 011 يادوب دنا لونا قوما 2ص

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا ب
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 هل نوكي نأ ديعب ريغف «حرات» هيبأ مسا نإ :ليق نإف . هنأ مسا وه :# َرَراَء ِهِيأِل ميِهيِإ لَم ْدِإَو# -ا/:

 : ٌَميِهرْبإ[ىِر َكِرَدَكَو 0و ٍركَسَكمَوَوَدَنأ ١ عبسلا تاوامسلا هل تجّرفت : :ليقو» قئالث-ا نم امهيف امو «ضرألاو تاوامسلا تايآ :ليق :4 ِضْرَأْلاَ
 © _ يع الا دف نك وردلا نع ن2 يراها كال ىلإ نياق رات ىحح عيعتللا فاضي لاو

 00 را 5 4 1: تك كم 56 #١ كير كل أ ِهَتَلَع َّنَج املك ## -7/5 .هيلإ هللا
 1 َلاَعَقأآَمَلمَقَراَدَ َلافاَكَرك اَرلَأْلَعَنجاَملَما ١ 0 الل و 3

 . د- اًذله# ىنعم :ليقو ؛هتلوفط لاح يف دي ميهاربإ نم لوقلا اذه ناك : ليقو .ًاعلاط :# ازا
 7 اذه َلاَفاَضِراَبَرَمَصْل انامل (2) تيزفآلا بِ 5

 8 ىف ٌقَوحتحمأ َلاَق#' ءاهبضغو اهررض نم هوفوخو :مهتهلا ةحصب هعانقإ اودارأو ديحوتلا يف هولداج :يأ : 46 ,هموك

 تا 2 ع م ع <

 ا و هاَيمَىَرِقِِ ْوَعْسَلَمْك اح 7 هنمو هيلإ رهالاف ل ررصلا نم :*) كيس َقَر كي كالا «عفني الو رضياال رجح وه يذلا هللا تاقولغ
 08 مس ل س1 2 2

 1 تضْرالاَو تماومَسلاَو طف ىَرألَىِهَجَو َتْهَجَو فِ ا
 0 2 ُهجاَحْو ال َنيِكِرُص 0 ك2 كيا 7 ةجح :# امد اًمدطْلس# . علا دلال نال نهود نأ 0 0 7 95 6-5 م -_ 256 مس

 ا مدع | قرفو ء 2 4 . مالا 2212 كل ا /
 | بي سؤرتشم تتكلم ررقا نزف | َقَوفَو ءاشن نم ٍتلحَرد 1 1 آلا] 4 يلع ميكح كبَر نإ نم ٍتلجَرد عفرن ]ف | '

 ظ 27 نص دينار ويلي بول ذا ٍتومَصل َتوْكَلَمإل -05 .هب فرعي ناك ءيش وأ ؛ليئارسإو بوقعي لثم «سانلا نم ريثكل امك نامسا

 9 0 َنيِيِقومْلاَسِو توكَيلَو ٍضَراَاَو تاون توكل

 0 “ح سامر ١ دلك كلا | دلدام اكملح :* اًفينح# -ا/4 .راكنإلا ىنعمب !؟يبر اذهأ :# َقَر
 ارو وول ووو  نسنلا لكامكقو ١

 ١ ادم ِقرادَمَلَةَصِرَإَسَساَندَس © دل ؟ نم قولخم وهام فاخأ ال ينإ :يأ :#4 روكرتم ام فاخأ الو## .قحلا هلإلا وه هنوك يف يأ :# هَ

 2 5 8 من2 كو 1١/- .هب طاحأو ءيش لك ملع :# امّلِع ء ِءْىَت لك ّنَر َمِسو# مخاوي قد ا

 ب 6

 8 كبر نإ .ةرخآلاو ايندلا يف بتارم اندابع نم ءاشن نم عفرن .[71 : فسوي] # ٌمِيلَع ِوْلِع ىد لك
 0 2 ل

 م نأ مو 2 ا ا و : 0 3 0 0-0 :ًك 5- © ث 000 5

 ' 0 ا 8 دو. حر 1 3 "يت نك كنا ع .افسوي ةيأ امأ ,ماعنالا ةيا هيلع لد ام ألهف « مهم ميلع .هقلخ رت“ 2 2

 0 را رد 000 و وجور 0
 2 . + | هج كرش رو جرس هي سم هج هه وِ 0

 0 و _ 2 0 دو ل رص ارسل 2 م هم تح هذ

 - َى 57 وعل ِهتيرذ ىف 1 2 َقَحَسِإ هل اَنَبْعَوَ 3 :ءايبنألا] 4 9
 2-0-2 د 0 قاحسإ هللا هقزر نأب مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع هللا هّنم نع ثدحتت ثالثلا تايآلا .[737' : توبكنعلا]
 يي يي مهاربإ نم الك نأ حضوتفا ءايبنألا ةيآ اّمأ ...داشرلا ليبسل امهنم الك قفو دق هللا نأ نيبت ماعنألا ةيآو ءاًديفح بوقعيو اًنبا

 ا : ماعنألا] م21 تا روم دا مسه لل دإو 1751# .بتكلاو ءايبنألا ميهاربإ ةيرذ يف لعج هللا نأ نيبتف توبكنعلا ةيآ اًمأو هل اعيطم

 هيلع ميهاربإ هللا ليلخت نيدحتوملا مام ةروسلا هذه يف العو لج هللا ركذ بتكلا لزنأ اهلجتأ نمو «لسرلا اهب هللا ثعب يتلا ديحوتلا ةديقع نع ملكتت ةروسلا تناك

 0 ء[ا/7 :ماعنألا] 4 1 اللا # [7] .( ميجا مك لَم هباتك يف هيلإ ةلملا العو لج هللا بسنو ءافنحلا خيشو ءايبنألا وبأ وهف مالسلا

 نيتس عمجلاو درفملا عم اهتاقتشم عيمجب) (ّبحأ) ةغيص تدرو :باوجلا ؟(ٌّبحتسا ءّبحأ) :نيب قرفلا ام .[17 :تلصف] 4( ىَدُحلََلَع علا أوبَحَتْسَاَد © :ىلاعت

 (يزارلا هركذ) ةبحملا بلط - ١ :ناعم ةثالث اهلف (بحتسا) امأ . ليلد الو ليلعت ىلإ جاتحت الو لصألا ىلع تءاج . .عمجلاو درفملا عم اهتاقتشمو (ٌّبحأ)و . .ةرم

 تنمضت بحتسا نأل «(ىلع)ب اهتيدعتل تءاج «ةملكلا يف . ءاتلاو نيسلاو فلألا نأ -1 .مهسوفن نم ٌرفكلا نكمت يأ :نيكمتلا -؟ .(رفكلا اوبحتسا) ىنعمب يأ
 را داق اموت لكل 01م لكلف .«بحتسا)و (بحأ) نيب ٌريبك قرف اذ تاتو لع ل زك رك يكل لوتيسسا نإ :ريبعتلا نومضم نأك - رثآ - ىنعم

 هيلع وهف .[79 : ماعنألا] * َيِكِرْتْمْلا أَن ايا ك2 تلا دوال يد ت2 و ٍِنِإ [9] يروم لاحم اهتانحنإ لك نا نكم
 هبلق لعجو «نابرقلل هدلو لعجو «نارينلل ُهنْذُب لعجو «نافيضلل هلام لعج رولا قرح ا ءافنحلا خيش ناكو «ةلملا بسنت هيلإو ءايبنألا خيشو ءافنحلا مامإ مالسلا
 9 لا نر ل اا :فهكلا] 4 اًدْشُر َتَمَلْكاَّمم نمت نأ َكعَكَعَتأ لَه )# 6٠[. :ماعنألا] ٍنسَدَح دقو هلا ىف نوكأ [] ...نمحرلل

 يف (ىدهلا) لعاف ناك ودمي رد كانا وصلا قادرا ال1 لاب اا وراد رز هور ع لاو اللا حا ا راحل :باوحلا

 وه يناثلا يف (ىدهلا) لعافو «[15 - * :جحلا] 4 ٍرِيعَّسلا ٍباَدَع َلِإ 00 مت تك هر + :قلاطيمالا مج كوذلا

 ءاج ام فالخب ريخلا يف الإ (دْشَر) وأ (دْشَر) ةملك نآرقلا لمعتسي مل امنيب .[19 :رفاغ] 4“( دال َلِبَساَلِإ كيده 20 ”ناوعرف
 ىلإ :نايبلا قلطم نآرقلا يف (ىده)ب داري ٠١[. :نجلا] اسمن يدان مأ دولا عموم قر دنا امنا تام افك شر )) دلك تصح اك . يدل

 ٍنَيِرُبَي نأ ومع + :هلوق يف امهنيب عمجلا ليلدب (ىده) نم ٌصخأ نآرقلا يف (ُدشَرلا) .رش ىلإ وأ ناك ريخ ىلإ ءأطخ ىلإ وأ ناك باوص ىلإ «لطاب ىلإ وأ ناك ٌقح
 ةيمسالا ةلمجلا هلامعتسا ىلع بلغ اذل «حلاصلا لمعلل قيفوتلا عم املا ره لا دمر 0 ءآ'1 :فهكلا] 4 اسر اذه ّنِم ٌبَركاِل َقَر

 ةلمجلا نيب عيونتلا اهبسان اذل .غيزلاو ةماقتسالا نيب اهيف دابعلا دذرتي دقف «لطابلا نم قحلا ةفرعمو ةيادهلا درجم امأ .(ماودلاو تاننلا لع مسالا ةلالدل)

 يه :هللا نم ةيادهلاو .(قيفوتلا) اهنم مزلي الف ةيادهلا قلطم امأ ١11[. :تلصف] * ىلع صل أوبحَسْسََ ْمُهْيَرَهَف دوت امو + :ىلاعت لاق امك ةيلعفلاو ةيمسالا
 هلوق 6# ورا هيبأل ميهابِإ لاَ ْذِإَو 92 [4] .ررضلاو عفنلاو ءأطخلاو باوصلاو ءرشلاو ريخلاو «لطابلاو قحلا رد يودع ياكل ذا يتح ك7 ال21

 هل نايب فطع وأ «هيبأ نم لدب وهو ةمجعلاو ةيفصولا وأ ةيملعلل ة ةرسكلا نع ةباين ءارلا حتفب (َرْزآ) :( ىئرقو . .ىدانم هنأ ىلع ءارلا مضب درر :ئرق # درا وف :ىلاعت

 .هَجاَحو 15[ :] "دعت" :هريدقت لعفب هبصنف «منص مسا :ليقو «مرهلا خيشلا وأ .ىطخملا وأ ءجوعملا :ىنعمب اًمصو ناك نإ لاح وأ هيبأل تعنو هاّبقل ناك نإ

 نون :ةيناثلاو «عفرلا نون :ىلوألا نآل لصألا ىلع ةليقث نونب (ينوجاحتأ) :ئرقو .ةفيفخ نونب (ينوجاحتأ) : ئرق 6 قَوْجَكحنأ لو :ىلاعت هلوق # ملل يف 0

 .هعبت نمو شفخألا دنع ةيناثلاو هعبت نمو هيوبيس دنع ىلوألا يه ةفوذحملاو ءامهادحإل فذحلاو «ماغدإلاو ءامهكرت عم كفلا :ثالث تاغل اهيفو «ةياقولا

 ) رسلا) ةملك تاركذ- ” «تارم (5) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - ” «تارم (5) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١ :يددع زاجعإ 4 ٌةَهلاَاًماَنَص ا 1[ :]

 «تارم (4) نآرقلا يف (ليكنتلا) ركذ -5 «تارم (5) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ -5 «تارم (5) نآرقلا يف (ءاضغبلا) تركذ - 5 ؛«تارم (45) نآرقلا يف (اهتاقتشمب

 ىواستي كلذبو. : دارسقلابل ضارم (9)!(ةييخبلا) ةيلك كافتنتكركذ 4 «تارم (5) هللا باتك يف (بعرلا) ركذ -/ «تارم (4) هللا باتك يف (دسحلا) ركذ -ا/

 تلا اق اك ورر ذقو ءاهتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكنتلا)و (بصحلا)و (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ ددع

  روسكاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 نيحيحصلا يف تبثو .دحأ اهنم أريي سلف بونذلا امأف :كرشب 4: رلظي مهتم ةكلمل ا | وسبلت وسلب آو # -م5 9 ' 0

 لع هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ قش ةيآلا هذه تلزن امل :لاق دوعسم نبا 0 1 نقلك كي رلذي تيب امن ١

 :نامقل لاق امك وه امنإ ءنونظت امك وه سيلا :#7 هللا لوسر لاقف ؟هسفن ملظي مل اني :اولاقو ٍ لعد يِسَإَهَِسَتاءآسَجْح َكْنَيَر ا َتوُدَسَفُم مهو ١
 ججحلا نم مدقت ام يأ :# آَنتجَح َى َكّلَت َكَلَتَو عمل .4 ةيِظَع دلْظل َكْرَيلا كرإ هلأ لرش ال يبي 0 د ١ علك كرك تيت قت ذسق

 :4 كيب و4 - 0 نا :4 هاد نم دج عقول .مهيلع ميهاربإ | اهدروأ يتلا 1 اكو اسد الك َبوَسَيَوَّقَحْسإو 2

 وهو «جّوْعم ريغ قيرط ىلإ :# ٍويِقَّيَسُم دق طارص كإ» مهانددس :# َمَهَتَيََهَو# .مهانيفطصاو «مهانرتخا . ا يشوه 2 نو نيه 5
 انلعفو مهانيده نيذلا ءالؤه :ىنعي : 00 نشأ َوَلَو## -4/ .هدابعو هئايبنأل هللا هاضترا يذلا مالسإلا 7 ا 0
 ميد 1 1 .نسحملا ىزجن كِلإ و نوردهو لومومو فسودو 0

 .هللا لوسرل نودناعملا شيرق رافك مه :ليق :# كلو اب رفكي نإف# -4 .لطبل :4 لب طبحل# مهب + < رت ٍ

 نوروكذملا ءايبنألا مه .4 ا ياو ذقن .ةوبنلاو مكحلاو باتكلل وأ «ةوبنلل 0 ل 7 © تحبني سواك 5

 نردقلا نيسلا ب 00 :4 هما ىَدح َيِدلا كيك » - 1١ .ةنيدملا لهأو راصنألا مه :ليقو «لبق د ” ان قسوه 5
 مالك يف - لجرلاب ءادتقالا ىنعم :4 ٌهََفَأ ُمُهسَدُمَ 7 ةوبنلاو ةمكحلاو باتكلا هللا مهاتآ 0 فيلو ضوحإَو مي بردو مهيب َنِمَو ةماعلا 3

 اًدبعتم هثعبم لبق هللا لوسر ناك له :سانلا فلتخاو .ةريسلاو لعفلاو لوقلا يف هرثأ عابتا :برعلا أ كي خدت © متت لتتم 5

 نكي مل :ةفئاط تلاقو . ل وأ .ميهاربإ عرشب اًدبعتم ناك :ةفئاط تلاقف ؟هلبق ناك نم عرشب 7 راكع 0 را 7# نيف
 .مكنم هذخآ 4 ارح أ هكع كلكم دل# ٠ .حجرتي يذلا وهو :ةيطع نبا لاق .هلبق ناك نم عرشب ادبعتم راه كلا 9 3

 مي يسال د ري جرخأ .ةيآلا 4 أوُنَماَء نذل ٍ :ىلاعت هلوق [5] ا 7-2 كاي نق 1 م

 اق مث ءرخآ لتقف لمح مث رخآ لتقف لمح مث ءالجر لتقف نيملسملا ىلع ودعلا نم لجر لمح :لاق ها يأس 0 ل 2
 _ لمح مث ءمهيف لخدف .ءهسرف برضف «(معنا نص هللا لوسر لاقف ؟اذه دعب مالسإلا ينعفنيأ ا

 و الا هيف تلو ةيآلا ذه نأ ثوري : :لاق ءلتق مث ءرخآ مث رخآ مث ءالجر لتقف ؛هباحصأ ١ ايل ت يئس نرخو 1 1
 4 تكملي ركود اَّلِإ َوْه ْنِإ ارَك هع كلتا هل لك» [40] .ةبآلا « رلّظِب مهتنسيإ أَوْسِْنِي للا 07110 00 5-0
 يذلا قحلا نع مهلاومأ نم اًضوع نيكرشملا لأسي ال الع يبنلا نأ نانيبت ناتيآلا .[71 : ىروشلا] 4 َقَرمْلا يف َةدومل اَّلِإ اًرجَأ هيلع 1 دل لق ف 4٠[« : ماعنألا]
 يف هوّدّوي نأ الإ اًئيش نيكرشملا لأسي ال ِةَِب يبنلا نأ حضوتف ىروشلا ةيآ اّمأو .٠ .قحلا نيد وه 0 يا ا سل

 4 َنيَِعلَل كح ذ » عضاوملا يقابو «ميركلا نآرقلا يف ةديحولا 4١[ : ماعنألا] 4 َنييلَعلَل ىركذ ظ [4 ١ ] ...مهنيبو هنيب يتلا محرلا اولصيو «مهنم هتبارق

 مم ئَركصَرل َدَعَب دعمت الق 0 ل ل ع ل ل :تءاج .[71 : ريوكتلا .07 : ملقلا «87 : ص ٠١5 : فسوي]

 ه*( َىَحَنِإ كل اًنَبَعَوَ 21841 .4 تريِمّلَعلل ىَركِذ » :بسانف «[14 : ماعنألا] 4 توُقَنَي َمُهَّلَعَل ركز نكحآو )» :هلوقو 2[ : ماعنألا] © َنيِماَطلَأ ِرْوَعْل
 بهو قاحتسإ نأل :باوجلا ؟ هنم ربكأ هنأ عم ,تاجردب هنع هرخأ لب «ليعامسإ هعم ركذي ملو ءقاحسإ هدالوأ نم نانتمالا ضرعم يف ركذ فيك 00 ماعنألا]

 ه1 ل ل ا :ليقو ءرهظأ قاحسإ ةبه يف ةّنملا تناكف هَِمُأ نم ليعامسإو اًميقع اًروجع تناكو ةّرُخ نم هل

 َليصَِمَسِإَو ميتا هل -ويعب نم َنَبلاَو حو كلا[ اكوا اك كِل يكف آنِإ # جي [87- 1 ا هاجس

 اَتَيَدَه كك َبوُمَعُيَو ٌّىنَحَسِإ مل اَمَبْهَوَو + ء[ 17 : هم رود دروأد اَنَدَياَءَو 0 ةررعو قضودوا كونو شح اَبَسلاَو َبومَحَيَو ٌقَحَسِإَو

 مم تيِجلسصلا َنِم 7 ل ئَسيِعَو حو اَيِركَرَو 0 نيسحْمْلا ىَرج ف قكَم نرهَو وو ٌفَسوُيَو بوي َنَميَكْسَو َديواَد ِءهَييَرَد ندر لاك واتا
 َكيَحي +: :ىلاعت هلوق ىلإ 5 تلزن ءاسنلا ةيآ :باوجلا يلا رز اذامل .[ 5-81: ماعنألا] اًطوُلَو ىَشْويَو َعَسِيْلاَو َليِعِلَمَسِإَو

 لزنأ ءايبنألا لك سيل هنأ انه نّيبف 147 : ءارسإلا] 4( هُؤَرَفَ انك ك6 ل 5 قح : هك ا ارق لاك كر ءاسنلا] * ابك َمِيلَع َلّرَبَت نأ بتكلا ٌلْهأ

 مدقف : اسال يل فلما قرص ناعما واتا اولا يد كيس كازا اك انتا ورا ور مال انتر ميرال تكل ا ا ار را قل لو كاك ل

 باتك ال نمب هالتو «هروبزو دواد مّذق مث ؛هدعب نمو بويأ :مهو هل باتك ال نمب هالت مث ؛ليجنإلل ىسيع مّدق مث هل باتك ال نمب هالتو .هفحص لازنإل ميهاربإ

 وأ «ءارسإ وأ ميلكتب امإ :تاماركلا عاونأ نم ءاش امب مهضعب صخ كلذلو «بتكلاب سيل ءايبنألل هفيرشت نأ نايبل ىسوم ركذ مث ,مهصقي مل وأ مهّصق نمم هل

 نيب قرفف «هتيرذ نم هركذ نمو ميهاربإ ىلع همعن قايس يف اهقاسف :ماعنألا تايآ امأ «مّدقت ام بيترتلا اذه بسانف ؛ءءاشي نم ىلع يحو وأ «ةفيحص وأ «باتك لازنإ

 ىسومو «نجسلاب اذهو ضرملاب كاذ «ءالتبالا نم امهتاجنب فسويو بويأو «ةوبنلاو كلملاب ناميلسو دوادف ءامهب صاخ فصو نم امهل قفتا امب مهنم نينثا لك
 ثعُب نم ةيرق نم امهنم دحاو لك جورخب طولو سنويو .دعولا قدصب عسي عامو محاولا اعلا ىديعو هتدلاوضتلاب يحتار انرككراور كازجحالاو ةوخألاب نوراهو
 نمم ريخلا لهأب ءادتقإلا بجوي .[4 : ماعنألا] * َةَدَسْقَأ ٌمَهنَدَهِبَف هلا ىَده َنِذَلا َكِلْوأ 2140] لع كالو سرا كلاللط نم طوزاوو توحد نم سو لك والا

 ...بجاو ريغ مهب ءادتقالاف ءهاوس مهب نظي الو «قحلا نم نوفرعي اوناك نإو مهنود نم امأف «ءايبنألل الإ كلذ نوكي الو «قحلا ىلع نوميقم مهأ ملعلا ئبنُي
 :يأ ءلوعفم (نم)و فرظلا ىلع بصنلا لمتحيف امهيف نيونتلاب (تاجرد) :ئرق ال“ : فسويو انه # تجرد ف :ىلاعت هلوق 17

 «تاجرد ءاشن نم عفرلاب يطعن : : يأ ءالثم يطعن وهو نينثال ىدعتي لعف ىنعم عفرن نيمضتب «لوألا ىلع مدق ناث لوعفم هنأ ىلع وأ (لزانمو بتارم ءاشن نم عفرن)

 تاجردف ةفاضإلا ىلع امهيف نيونت ريغب (تاجرد) :ئرقو «ءتاجرد يوذ :يأ «لاحلا ىلع وأ ءاهبحاص عِفُر َتَحفُر اذإو «ةعوفرملا يه تاجردلاف ءاّبتر : : أ

 نأ ىلع نيعضوملا يف ءايلا ناكسإو ةحوتفملا ماللا ديدشتب (عسْيَلاو) :ئىرق 2 صو انه # َحَسْلاَو لف يف فلتخاو عَسيلاَو َليِبَمَسِإَو ل [ 73 را كورلا

 حراكفم نم لوقنم هنأ ىلع امهيفاءايلا:حتفو ماللا فيفختب (عسّيلاو) :6رفو .ماللا يف ماللا تمغدأ مث فيرعتلل (لأ) تلخدف هريكنت ردقو ؛مغيضك عَسْيَل هلصأ

 .هبابو ءبهيو عضيو عد يف اهفذحك تفذحف «قلحلا فرح لجأل هب ءيج امنإ حتفلا نأل ؛ةيريدقت ةرسكو ةحوتفم ءاي نيب واولا تعقو ءدعويك عسوي لصألاو

 .نآرقلا يف تارم (4) (سدقلا حور) ةملك تدرو -7 «نآرقلا يف تارم (4) يي (دمحم) ةملك تدرو - ١ :يددع زاجعإ * ِضْرَأْلاَو 0 َتوْكََم 8 [76]

 اممو .نآرقلا يف تارم (5) (اهتاقتشمب ةعيرشلا) تدرو - 0 ؛نآرقلا يف تارم (4) (توكلملا) ةملك تدرو - 5 «نآرقلا يف تارم (4) (جارسلا) ةملك تدرو - 37

 .ميركلا نآرقلا ف تارم (5) اهنم لك ترركت تالا هدا "اال طا نتا تتش 0 ل

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 نمت َكَرأآَمإل هتفرعم هوفرعي ملو هلالج قح هردلجا ام 2 1رذد نحن ارك اقر م هه
 ءاهضعب نودبت ةقرفم اًقاروأو افحص :* َسيِطاَرَق# ذئموي دوهيلا ضعب لوق اذه «باتك نم :#ءّْىَش

 3 : 201 مهرظن يف يهو .ةرفحلا رافسألاب دوهبلا دنع فري اه لإ ةنالا دنو 1[ 22 نرد

 2 2 0 ا م - ير تالا و .اهءافخإ اوأر مهنابهرو مهرابحأ نكلو ءاهب يحوم يأ .ةسدقم
 ا ١

 1١ 05مل ةيضوخس ف مَركَمش َنآ ف كآب 6 د ا ا ا : 4 كذبا 1

 . 0 كرام هْلرْنَأ بنك, اًذاهو 5 ناكو ؛دوهيلا نود شيرق يكرشم مهب ىنع هنإ 4 ورد َّقَح هلا اوردق امو :ف :راقو 0
 ديو دس ول وح 1 هيف نوضوخي اميف :# ٌميبِضَوَح# .كلذك «نوفخيو اهنودبي»و «ءايلاب «سيطارق هنولعجي» :أرقي دهاجم

 يس يو ءامسأ نم باتكلاو نآرقلا :ينعي : :4 ٌبتكاَدعَول -47 .ىلاعت هللا نم ديعو اذهو 4 نومي
 ركام ماظَأَنَمو (يو) نوط الص َكَعمَْو ١ : < ئرتلا ءأ» 00 401 51 ع » نارشم ناسا ناكر دل
 0 .ٍ بديوي همام ١ تلزن :ليق :4 هيَ ِهَلِإ وب ْملَوَكلِإ ىَوْأل -97 .ةكم نم تيحُد ضرألا نأ ينغلبو :ةداتق لاق .ةكم
 : 0 نا عز 011 بألا لمشتو. .نيباذكلا نم ةوبنلا يعّدم رئاسو يسنعلا,دوسألاو ةمليسم يف
 لتسليم انني( ةكيكتلار ٠ .ةمصعلا ءاهتناو يحولا عاطقناب ائاذيإ تناك ينلا ةافو نأ مولعمو ؛هيلع لزني يحولا

 0 2 21د فاول هات | :# ِتوْلَ ٍترمَع ف# «ناثوألاو مانصألا نم هريغ هب نوواسملا يأ «مهبرب نولداعلا :4 تومِيدطلا»
 0 + رب 59 ظ لذلا :«نوملا» : د مهنوبرضي ترا دنع :4 مهيدي اوطساب# هتاركس

 - ا 0 7 مهنأ نومعزت متنك :© نذل اعفش## مكانكلم :4 مُككلَوَح امو# درف لا -95 .ناوهلاو

 2 > ان مُكنَعا» بهذ :4 َّلَصَو# مهنيب ناك يذلا مهلصاوت :ىنعي : َمُكَنَيَب عطقت دقلإ# مكل نوعفشي
 رئاتأا يبأ نبا جرخأ .ةيآلا 4 هلأ اورَدَهاَمَو + :ىلاعت هلوق [111!عفاشو مكبر كيرش هنأ : 2
 !- لاقف دك ينلا مصاخف فيصلا نب كلام :هل لاقي دوهيلا نم لجر ءاج :لاق ريبج نب ديعس نع متاح
 5 7 ةسسن عام تع نس ..فكتتا ؛؟نيمسلا ربحلا ضغبي هللا نأ ةاروتلا يف دجت له ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاب كدشنأ» :ِلكَي ئنلا هل
 م مج ل م ا و باحتمال اقف كفا نم رغب ىلع هللا ةلزنأ ام :لاقو بضغف ءائيمس م
 عف# تلون :لاق #* ىف ِهَلِإ هيَ وب مل كو 1 اًيْذَك مس لأ َلَح كرف نك ْملْظَأّنَم و # هلوق يف ةمركع نع ريرج 5 ل ا ءأَنمَو ) :ىلاعت هلوق [ 971

 مدا ميحتو وقع بتكيف دس الل ا و قس ل اطامس و كلر :لاق ه( هم تراس نان
 هي ل :لاق دازو «هوحن يدسلا نع جرخأو .شيرقب قحلو مالسإلا نع عجرف ءءاوس معن :لوقيف هيلع أرقي

 ةمركع نع هريغو ريرج نبا جرخأ .ةيآلا 4« اكدّرف انوع ومتَتِح ُدَمَلَو » :ىلاعت هلوق [14] .اًميكح اًميلع انآ :تلقف اًميلع اًعيمس :دمحم لاق هللا لزنأ ام لثم تلزنأ دقف
 اناقة ردت رع هتك تاكو 141 .4 اًوكَرش :هلوق 0 0 :ومحتج َدَعَلَو ]ج ةيآلا هذه تلزنف «يزعلاو تالا ل جيت كا :ثراحلا نب رضَّنلا لاق :لاق

 مو هك ف[ 7 ضر او رذق يح هللا او ودفااَمو له ء[ا/ جحلا] 4 رع ةورتا هلا َقِرَدَك 2 هللا | ط1 ماعنألا] 4ع َوَش نم رسب لَ هلأ َلَرْنَأ ام

 رشبلا نم دحأ ىلع لزنأ دق ىلاعت هللا نوكي نأ اوركنأ مهخأ حضوت ماعنألا ةيآو ؛هميظعت قح هللا نوكرشملا ءالؤه مّظَع ام هنأ نيبت تايآلا ا[ لاا < دككملا

 0 حضوت رمزلا ةيآو «بلاغي ال يذلا زيزعلا .ءيش لك قلخ يذلا يوقلا وهو «ءاكرش هل اولعج مهنأ نيبتف جحلا ةيآاّمأ ٠. .هيحو نم اًئيش

 ك1 نمو نر و 6 .ةمايقلا موي هتضبق يف ضرألا عيمج نأ هتردق ميظع نم يذلا «ميظعلا قلاخلاب 2: 22

 لهأ رذنيل الإ ِهكَي اًدمحم لسرأ ام هللا نأ نانيبت ناتيآلا .[7 : ىروشلا] # .. . علا موي َردنَواَحلَوَح َنَمَه رشا م .ًارذتل 3 147 : ماعنألا] 4 ... َنونِمْؤي نذل

 ءاهتاقوأ يف ةالصلا ماقإ ىلع نوظفاحيو «هللا مالك نآرقلا نأب نوقدصي «ةرخآلا ةايحلاب نوقدصي نيذلا نأ حضوت ماعنألا ةيآو «سانلا رئاس نِم اهلوح نّمو "ةكم"

 تير لكلا د قي زاو» 197 : ماعنألا] 4 .٠ تول ترسخ ف تتوُملداكلا ْذإ عَرَم ولو, [4] ...هئيجم يف كش الا ةنمايقلا موي نأ نيبتف ىروسشلا ةبآ ام
 ةمايقلا موي نيملاظلا ءالؤه لاح حضوتف أبس ةيآ امأ .. .باذعلا نم نوقالي امو توملا دنع نيملاظلا لاح نيبت ماعنألا ةيآ اا ال 407 كر
 َباَدَع بور مول ل 137“ : ماعنألا] 4 َنوُريكَتَسَش هِيَ ْنَع متن يَ ريح هللا َلَع َنوُلوعت مثنُكاَمي نوُهْلا َباَذَع توجت مْ » 191:1 ...باسحلل ضرعلاو

 اذه يف هنأ حضوت ماعنألا ةيآو «ةمايقلا موي نيرفاكلاو نيملاظلا ءازج نانيبت ناتيآلا .[7 ٠ :فاقحألا] 4 َبوُمَسُ ْمُكاَمَو لل رحب ضرالا ىف وركبت رشامي نول
 وحلا ريغ ضرالا ىف نار كتي انذاك امن ؛رانلا يف ناوهلاو يزخلا باذع نوَّرْجَي رافكلا ءالؤه نأ نيبتف فاقحألا اّمأ .. .ةناهإلا ةياغ نوملاظلا ناهي مويلا

 .[5/:فهكلا] 4 هرم لَو ككفلح انك انوش دع » 55 ماعنألا] 4َق رم لَو تدََح امك اَمَك اكدرف انومْحتِج َدَفْلَو) [45] .هللا ةعاط نع نوجرخي اوناك امبو
 موي مهريصم نوقالي مهنأو ,مهعفنت ال تادوبعملا كلتو ةهلآلا كلت نأ قيقحتل 4 ئَدرفط ظفلب ءيجف ءىلاعت هللا نود نم دبع ام ىلإ ةراشإ هيف ماعنألا ةيآ قايس

 اَهيوُدَب سيِطاَو هوجن إم [11] .4 ئَدرف 9 فذحب ةيآلا قايس ءاجف .ماعنألا يف يتلا ةراشإلا كلت نم اهقايس الخف فيهكلا ةيآ ام ءاوقلخ امك نيدرفنم ةمايقلا
 امو) :ىلاعت هلوقل ةبسانم رافكلل هدانسإ ىلع ةثالثلا يف بيغلاب (نوفخيو - نودبي- نولعجي) : رق 44 َنوُفحنو لم ك4 اعود 6 ,هتولعجت #9 ىلاعت هلوق 6 اريك نفح
 أونا لام مْلَعو 2 :ىلاعت هلوق نم هدعب امو ه6 َبَمكَلأ َلرنَأْنَم لإ هلوق نم هلبق ام ةبسانمل نهيف باطخلاب (نوفختو - نودبت- نولعجت) 0

 ءاك ا( رياعتلاو) :ععرتتاو .مالسلاو ةالصلا هيلع هب ملعلل لوسرللو نآرقلل ريمضلاو «ةبيغلا ءايب (رذنيلو) :ئرق 6 ردن لور :ىلاعت هلوق 46 رمل َمأَرِذنِلَو [41 .46 متن

 لعافلاو ءعطقتل فرظ نونلا بصنب (مكتيب): ئرق # كتيب :ىلاعت هلوق 46 مُكَنيَب َمَطَعت دل [9454] .راذنإلا لعاف وهف «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل باطخلا

 , مكلصو عطقتالفل :ىنعملاو ءلصولا ىلع نونلا عفرب (مكنيي): :ئرقو .مكنيب لاصتالا عطقت را ا نب ا ةاتلا ناصلالا لع د ردع

 تيرْجَأ دقو «ضرألا زكرم ةمركملا ةكم نأ نيبت اهنأ ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجو :ضرألا زكرم .[97 : ماعنألا] 4 اَفوَح َنَمَو اكرملا ءاَرذِنلو » 11

 ه2 ه1 ربط [وَخ ةنع نع انجرح ىَك لك تاتا و اًسححأد كام ةلَمَسلا نم لرد ىذلا َوْهَو 25 [44].ةسيايلا ظسوعت: ةتكفألأ اهلالخ نسم كتف ةعيدحتلا [كناكمألا

 فيك اولهج امك «ةتبنلا يف رامثلاو بحلا نوكتي فيك اًمومع سانلا لهج :ءارضخلا ةغبصلاو تاتابنلا يف راثلاو بحلا يف بكارتلا .[49 : ماعنألا] 4 اًبكحاَرتُم

 -«.انروصت نع ةبئاغلا ةقيقحلا هذه ةاكاحم ىلع ردقن انلعل هرامثو هبوبح تابنلا نّوكي فيكو تابنلا ملع نوسردي ءاملعلا ذخأو «ةفلتخملا تابنلا ءازجأ نوكتت

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت
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 يمانلا 4 تيملا نم ا ضل (تاننلا نع ىونلاو بحلا قلفي :# نَوَتلَاَو ب 7 1 قل هنأ نم 0 1 1 كاسب 0 07 _ _ 0 0 0 6

 -ِ نم سبايلا بحلا جارخإ ىلإ ةراشإ :©4 َينَلأَّنِم 0 ةتيملا ةبحلا نم رجشلاو تابنلا نم

 نم نمؤملا جرخي :ىنعملا :يرصبلا نسحلا لاقو .يحلا نم ةتبما ةفطنلا جرخم :ليقو .رجشلاو تابنلا مآ !

 هعنص عيدب نم نورت ام عم قحلا نع نوفرصت فيكف : َنْكَدَوت َّنَأَد .نمؤملا نم رفاكلاو «رفاكلا . 522 .ةييوع هييرمإ> :جئدمدا ١ ْ ٠
 :حابص)للاو .هتملظو ليللا داوس نع حبصلا دومع قاش :© حاَبصالا قاف 9 - -957 .هتردق لامكو مساس يع 0

 :© ئاَبَسُح# هاوأمو هناكم يف رقتسيف أدهيو «راهنلاب كرحتم لك هيف نكسي :4 اكس رجفلا ةءاضإ 3 ١ 0 ملتي وقل تلكه تش واي ١ ا
 ١ ريكألا عزفلا لوأو ءرهدلا رخآ كلذف امهمايأ تلمك اذإف ءامهكالفأ يف باسجب نايرجي :يأ 7 0-0 : 5

 إل -917 .دابعلا حلاصم هب قلعتت باسح لحم امهلعج :ىنعملا :ليقو ,باسح عمج :«نابسحلا»و ل سب
 هيلع مدآ ينعي : َوَدِحو يئن نّي# -1 .اودتهي ملو اوريحتف قيرطلا اوُلِض اذإ * رحَسْلاو ٌريلأ ٍتمُلظ

 اقر .تومي ثيح :عدوتسملاو ,ماحرألا يف رقتسا ام :رقتسملا : 4 رتسنو دننن» مالسلا 3 ّ
 ءاملا نم :ىنعي :# انجرح 9 .نومهفي :* تروُهَنْنَي# .لاجرلا بالصأ يف ناك ام :عدوتسملا ل . ا 4
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 بتحلا نم ليسا يف اهوه :4 ابان اعل عرزلا نم بطرلا رضخألا وه :# اهضَحا» ل1 يمني ويَرلاَو اَنْ تنجو هينا ناَونِ ١

 دوقنع وه قذعلاو .علطلا نم هلصأ ناونقلا نأ :ىنعملاو «قوالعلا :يهو هونق عمج :4 ناوني# | 7 نو ستاورلاقل يكتاط 0
 ام :4 يكتم عامين .ىبتجلا ةلهس اهنأ يأ .ضرألا نم ةببرق راصق ةلدهتم 4 هاد «لخنلا 1 العجم ()
 نجلا كرش وب اولَعَجَو # ٠٠١- .هئاهتناو هجضت :*« ةيتيو# همعطو هرمث فلتخيو هكفااوا هباشي 5 1 00

 :ةكئالملا ف برعلا لوق نم ءاوبذكو اوصرخت :# تب َنيِتِب هل .هل اوكرحو# مهقلخ هللاو ”ىنعمب :4 مهمل 0 0 ْ 6 وري عكس

 اًمَع# العو هزنت :# َيدَعَتَو .هنحبَس# حيسملا يف ىراصنلاو ءريزغع يف دوهيلا لوقو هللا تانب 0 و زا
 هو يأ نم : ىنعمب :4 نأ «قبس لاثم ريغ ىلع قلاخو «عدبم :4 ٌميِدَب ال ٠١١- .4 توُدِصَي 23| 07 ْمِلعوْىَلمَوهَوْىَم لعق

 ٍترَمْلْحيَو ١ عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [46 : ماعنألا] 4 ْحْلأ َنِم ٍتيَمْلْرمَو إ) 31 0 ,
 ل ءيجف ؛ ؛امهنع جراخلا نع ىونلاو بحلا قلفل ىنعملا يف بسانم 4 تيم نم لأ جرت [ ١9 : مورلا ,23731 : سنوي "ال : نارمع لآ] 4 َحْلَ

 ةيلعف اهلبق ةلمجلا نأل ؛ءايلاب عضاوملا رئاسو «ةمدقتملا ةلمجلل ةلباقملا نم هيف املو .حصفأو بسنأ ةيمسالا ىلع ةيمسالا فطع نأل «4ٌقِلاَف 9 ىلع 4 جو فطع
 ِرَوَقْل تمل لد ىف نإ .[19/ : ماعنألا] 4 تروُهَمْنَي ِمَوَقِل تيل الصف َدَق ل 2141 : ماعنألا] 4َتوُمَكَمَي ٍمْوَمِل تيل اَنْلَصَف دق ل: [417-14/] .ةيلعفب اهيلع فطعف
 المأت يعدتسي ام ىلع ةلمتشم ةيناثلا ةيآلاو «4 َنوُمَلَعَي © : هلوقب ةيآلا متخف مولعلا فرشأ هنأل اًملاع راص ىلوألا ةيآلا يف امب اًملع طاحأ نم .[44 : ماعنألا] © َنوُمِمْؤُ

 اًقح اًئمؤم راص ةثلاثلا ةيآلا يف امب رقأ نمو «4 َنوُهَقْفَي © : هلو هللا دست لاك هناكيشااال ا تتضرر كلان الور ةركشللاو لالا اوت ةردفلاو لك تحوم ملك ةشالاو ارش

 2189 : فارعألا 3 : ءاتسلا] 4 واو نوت نيكل تس ا ل ماعنألا] 4 وَ دحو يفت نم مك أَمْ ١ [4] .4 َنوُنِمْؤَيول : هلوقب ةيآلا متخف

 4 ٍتسوُرْعَم ٍتّدِج اكن ىلا وهو » : اهدعب امو «[7 : ماعنألا] 4 َنيرَحاَءاَنَرَق ْمِجِدَحب ْنِم ناس «د ات اك والا 4 َودج:و سيقَت نم مث امنا [.  1 : رمزلا

 ألك بنهتم رَغَو اًييكَسَتُم َراَمرلاَو تورو » 2199 : ماعنألا] 4 وني رمش آد رم ّلِإ أور هذآ هبت رَغَو اهبَيْسَم َناَمَرلأَو َنوُسَرْلاَو 5 [541] 14١[. ماعنألا]

 0 هابتشالاف ءسبللا دح ىلإ لصي الف هباشتلا امأ «سابتلالل يدؤي دح ىلإ هباشتلا ةدش وه هابتشالا.[5١ ١ : ماعنألا] ؛ِءُهَّقَح ُهَّقَح أوناَءو َرمَثَأ اد َءوِرمَت نِم

 اّمأ «ةردقلا ىلع لدأ وه امب أي نأ بسانملا نم ناكف 44 دورت لِ أورظنأ :رظنلل ةوعدو ربدت عضوم يف لامعألا دادعتو ةردقلا نايب اهيف ىلوألا ةيآلاو «ةردقلا ىلع ةلالد

 ىفن دقو «ةرشابم ةردقلا لئالد ىلإ رظنلا هيجوت ماقم سيلو «4 َوِرَمَت نم أولك 9 : :لاق اهتيابم يفو ءرظنلاو ربدتلا سيلو اهدادعتو ةمعطألا ركذ قايس يف يهف ةيناثلا ةيآلا

 ىف َنإ 8 [44] .هباشتلا يقبل هابتشالا يفن ولف «هباشتلا يفني ال هابتشالا يفنو «هابتشالا يفني هباشتلا يفن نأل هابتشالا فني مل هنكلو 4 ِهبَشَتُم َرْيَغَو !» نيتلاحلا يف هباشتلا

 «تايآلا روهظو «تاعامجلا روضحب ةروسلا هذه يف # ِ تيل لك ف َّنإ» .4 ٍتنيآل َكِلَذ ف نإ عضاوملا يقابو .نآرقلا يف ةديحولا [44 : ماعنألا] 4 تسال لَ

 .4 تروكرتس مع للعتو :هدحبسإ» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا ٠٠١[ : ماعنألا] 4 َوُدِصياَمَع لَدَعَتَو هنحبس 9 1٠٠١ ] تالا مو كالا 2

 تَوَمَسلآ ميدي 80 كاملا ا ا

 هللا نأ نانيبت ناتيآلا ٠١١[. : ماعنألا] 4 ةَص هَل كَم َرَلَو آو هل وكي نأ ٍضْراْلاَو تونس عب ١») ء[ 1١1١17 : ةرقبلا] © ٌنوُكَيَم نك هل لومي امَسِإَف مَآ حبصَق اًذِإَو ضرالاَو

 ماعنالا ا نر :هل لوقي امنإف هنوك دارأو اًرمأ رّدق اذإ هناحبس هنأ حضوت ة ةرقبلا ةيآو «قبس لاثم ريغ ىلع امهدجومو ضرألاو تاوامسلا قلاخ وه ىلاعت

 ءاّيضام اًلعف فلأ ريغ نم ماللاو نيعلا حتفب (ليللا ٌلَعِجو) :ئرق # للا لع :ىلاعت هلوق © اكس َلَْا َلَمَجَمم 471: .ةبحاصلاو دلولا نع هزنم هللا نأ نيبتف
 ةيناثلا ماللا رسكو ؛ماللا مضو نيعلا رسكو ماللا دعب فلأب (ليللا لِعاجو) :ئرقو .خلا .. .14 موجتلا مل لعَج محل َلَعَج ) نم هدعب امل ةبسانم هب لوعفم بصنلاب َلَيِ »و
 مكنمف :يأ .فوذحمو ربخلاو أدتبم لعاف مسا فاقلا رسكب (رقتسمف) :ئرق 4 رمَتَسم #9 : نااع هلوق 46 وتموت 0 2 [ حابصإلا قلاف" ىلع ءافطع

 اًضيأ عوفرم وهو «رارقتسا وأ هيف نورقتست ناك اك :يأ ءردصم وأ ناكم مسا اهحتفب (رقتسمف) : :ئرقو .روبقلا وأ ءنوطبلا وأ ءبالصألا يف راق صخش
 :حئئرقو . .بشحو ةبََخك ةرمث عمج ميملاو ءاثلا مضب (هرْم) : ا م 5 ىلاعت هلوق © رمت َلِإ اورظنأإ» [44] .ءادتبالاب

 .ريثكتلل ءارلا ديدشتب (اوقّرخو) :ئرق © أورو 9 : ىلاعت هلوق 6# َنيَِب هل أوُفَرَحَو 98 ٠٠١1[ .ةرقو ربو «ةرَجّشو رَجَّشك ءسنج مسا نهيف ميملاو ءاثلا حتفب (هرَمث)
 نا .اىراطتطتل اوان كاتر دن انآ اوصضنزكت حا نار 00 الج دعا «اتفا زهقت 19ر90 كن ير لان .قالتعال يقع اهل "اقرت :ىئرفو

 .اًريبك اًولع نولوقي امع هللا ىلاعت «ىنعملا ةقباطمل لعفلا ديدشتف «مهرفك نم كلذ رثكف «هللا نبا ريزعلا تعدا :دوهيلاو «هلل نبا حيسملا

 يطعت يتلا يه «"ءارضخ تاديتسالب" ةريغص ءارضخ عناصم تابنلا يف نأ اودجو ثيح «ٍليفورولكلا ليثمتلا وأ يئوضلا ليثمتلا تاتابنلا ءاملع فشتكا مث -

 هذهو «ضرألا ين روذبلا نم تابنلا جرخي ءاملاب هيقس دعبو «هئازجأ رئاسو رامثلاو بوبحلا اهنم نوكتت يتلا ةيئاذغلاداوملا جرخت اهنمو ءرضخألا هنول تابنلا

 هناحبس- هنأو ءءارضخلا ةداملا ةقيقحل تراشأ ةيآلاف ؛ماعنألا ةروس يف ةميركلا ةيآلا تلاق امك ءاهومن ءدب دنع ةبحلا نم جرخي ام لوأ يه ءارضخلا عناصملا

 .تابنلا نع ال «ليفورولكلاب ةفورعملا ءارضخلا ةغبصلا نع انه ثيدحلاف «ةبكارتم رامثلاو بوبحلا اهنم جرخُي -ىلاعتو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسأل



 ١ نمالاع ع 1 ا ها
 (3210 965 طيحت ال :ىنعمب يي ا .ظيفحو بيقر :* ٌليكحَوَِىَن لك لعل - هنأ دس - يوت حم تاع سا همسك تام 00

 ا, تت لكس ويك فرنك 5 يف كش الف ةيؤرلا درجم امأ .هتقيقح هتقيقح هنك غلبت ال يأ :جاجزلا لاق .راصبألاب طيح وهو «راصبألا هب

 ةخرذثال © ليسو وملك ةدثدأ 0: يأ :*« كيِطللاَوْهَو» .ق قئالخلا ىري وهو .ءءيش هاري ال :ليقو «ميعنلا راد يف نينمؤملل افوصح

 ؛اهرهاظو مهرومأ نطابل ربتخملا :« ريب .هب قفر يأ :نالفب نالف فطل :لاقي .هدابعب قيفرلا
 .ىدهلاهب نورصبت ام : يأ :4 كير نم إب مَع د3 0 يرسل ةجلط يح د انيك

 أ ماللاو .:35 ىنلل :كلذ نولوقي نوبذكملا ناكو 1 تأرق :# َتَسَرَد ار 0

 هب ايميداو ةعداقلا كحل 1 تست دكاطتملاب :هل اولاق نأ ىلإ يل راج ا كر تار نادل

 ا يتلا :4 لكَ مُيَعَتن آمتإ» 00 كاط ضخ 2 تاكا ل / ١

 4 هلآ ود ني نودي يابت الو ٠- / .ةلاسرلا غالبإ ال | كيلع سيل « .مهيلإ 00

 يف عئارذلا دس يف لصأ ةيآلاو يلا :4 ودع هنأ اوُيَسَيَم#» ؛اهنودبعي اوناك يتلا مهتملا :ىنعي

 مهنابأ دكوأ اوفلح شيرق رافك :ينعي , :4 حيمَتَأ َدَهَج نأ هلي أومَسَقَأَو 8 -4 .مالسإلا ةعيرش

 .نوعمجأ هب اوئمؤيو 0 0 اولأس : 4 هياء مه ءأَج نيل" ؛اهدشأو

 ءأابهذ حبصأ تئش تعش نإف ؟تئش ام) :هل لاقو مالسلا هيلع ليربج هاتأف وعدي 57 هللا لوسر ماقف

 كاين ها (يربلان تود ىدح ميكوزا 11 تكلا تعش نإ ؛مهبذعيل كلذ دنع اوقدصي ملف ةيآ هللا لسرأ نئلو

 :4 عكر ةداَمَو# .ينابلألا هححصو .دمحأو يناربطلا هجرخأ .«مهبئات بوتي لب» :ََي هللا لوسر

 تاع .نونمؤي ال تءاج اذإ | اهنأ مهيلع بجوأ :لبق وموال كَانَ مكيردي
2 

 0 :44 نوهمعي# .هّللاب اومسقأ نيذلا نيكرشملا :ىنعي د ,ناميإلا نيبو مهنيب لوحن :4 جهَردَصي أو مهتدعف

 رم
 همت حا رعى خ ع

 : و : فلك 38 يطأ وقوم رعصإالا ةرديوتورصتالا © '

 هع 6 أنأكمَوا 1

 7 رص ما لكبرصا شالا تح ع 2 ” 72 هم ا

 8 2 رد يو 11
 م 1
 م 2< "© رس 0 6 4 0

 2 |ٍنَعْضرْعاَوَرْهاَلِإَم 5 كليرؤمكبلا يأ 5

 2 © عة 2 حةءمسر

 ا نسا يس

 نسير كل قدر ف ريس ا لاو دما 2 ّط

 انة يرفشت نجر مهجر لإ مث مهَلمعِوَ 000 5

 ع هاج نلوم همس 1 دوم 3

 أ 1 ات تلامس لف امو |

 | دل امكَوهردَصِ 46 مد ذأ 22

 1 تفس زها قلتم ِهيأونِمْؤُي ذم نوملسملا ناك :لاق .ةداتق نع «رمعم انابنآ 7 قازرلا دبع لاذ .ةيآلا 4« أوُيسَم الو ) خل عت هلاؤف 01
 ا ع عا ا عا 30. ا م ل ل ل 54 0 كا ا وكل لزنأف هللا رافكلا بسيف رافكلا مانصأ نوبسي

 در يعبر يع معرس 2 كير هللا مكِلَد :0٠ ها وو لك ُنييَح وهال هَل ال ذرعا مكلذ 2[ 7]
 اقلاخ هنوك رفاغ يف مدقت املو «قلخلا ركذ مث ؛مهيلع اًدر كرشلل ةيفانلا ديحوتلا ةملك ميدقت بسان ٠٠١ : ماعنألا] 4ةهَمْلَحَو نحلل كرس وب أوُلَعَجِو )» :ماعنألا يف
 آنآ آمَو اَهيلعَف َىَعْنَمَو 1٠١+ ؟] .ديحوتلا ةملك مث قلخلا ةملك ميدقت بسان «[0' رفاغ] 4 ساس ٍقْلَحنِم ٌريَكحأ ٍِضْرَأْلآَو ِتوَمَسلا ُقَلَحَل » نكاح لاو

 «نيترم (ظفاح) ةملك تدرو :باوحجلا ؟(ظيفح .ظفاح) :نيب قرفلا ام .5 :فسوي] #* َنيِجّيلا محنأ 000 هاف ٠ ٠ه ١ 4 :ماعنألا] 4 ظيفحي هَ يلع

 4( فاح يلع نينتّلنإ )+ :ىلاعت هلوق يف .(ليعف) نزو ىلع ةغلابم ةغيص (ظيفح) ةملك امنيب ءلعاف مسا (ظفاح) ةملك ا ا ل لل ةدلك تك
 َُمأَف )+ :ىلاعت هلوق يفو .(امل)و «(نإ) يظفلب درو ىنعملاو قايسلا ديكوت نإ مث .سفن لك ىلع مئاقلا عون نايب امنإو ءظفحلا ىلع ديكوتلا دوصقملا نكي مل 14 :قراطلا]

 0 ذاوملا يف امأ .(ظيفح) ةملك ىلإ ىنعملا جاتحا امو كّزييمت (اظفاح) ةملك تءاج اذل عونلا نايب دوصقملا ناك 5 ا
 ا / :ماعنألا] 4 ًظيِفَح ويَِع كلم امو اكرم مْ هلأ ءاَسْولَو + :ىلاعت هلوق لثم «(ظيفح) ةملك تءاجف ظفحلا يف ةغلابمو ديكوت

 رو رطبا وشتم ل منوي سمسا 2[ كيد لا هماوملا ت0 اكل 1523 نم دسوق ا كالنار دوج

 مهدات كودَمَسَلل ىوكتمالو » :[1 :صصقلا] ( ٌليكَسو ُلوقئاَم لع هو لع سو د2 الق َتْييَصَِن الا امي ككلتنَيَو تب كلَ لَ 4# :ماعنألا]
 كد (ةرادعلا) هملك تدرو :تاوجلا ؟(وذعلا .ناودفلا ةوادعلا) د قرفلا ام 6-١ : تلصف] 4 4 12 كل وشلاك وادع هنئبو كتي ىلا ذك نكح 0 ىلا

 «(ىبلق امهالكو) هس 0 1 1 م كن رجا داس ار تارم ينامث (ناودعلا) ةملكو .تارم
 0117712 رع لكلا دم تسءاج كلو ةصاخ لات ل نات لالا را نا 3 (حراوجلاب قلعتيو) ةلادعلا زواجتتب قلعتي (ناودعلا)و
 يف يهف ءاهل ام لالظلا نم اهلو «ةبيرغ ةذاش كلذ نع ديس 22215 دوما طفلا 120 انك ل ا فر و اع لا نذل

 4 أُم مس هَنَتِو تؤكتالا ايم ل١٠ 11 را نجم .يشملا يف لادتعالا زواجت ينعيو «ودعلا وه :ضكرلاو ««(ضكرلا) ينعت اهقايس

 رظصبلا كفر 2 21| ككل 1 دقاق (ىمعلا) :تاوحلا ؟ "همعلا ؛ىَمَحلا" :نيب قرفلا ام ١1٠١[. :ماعنألا]#* َوُهَمتَي مِهييْفظْ مُهوَدَحَو إم ١ :ةدئاملا]

 ىري ال يتلا ةعساولا ضرألا يف ريسلا يف ٌةقيقح لمعتسُيو «ةريصبلا دقفب صاخف (همعلا) امأ 110 تا لا كو ضل 2

 :ىلاعت هلوق # هكَتنلَو تَسرمأولوقيِلَو ِتيَأْلا فِرَصَن كدلانكو 1٠٠ .يسفنلا ددرتلاو ةريحلل (هّمَعلا) راعتسُيو اهنم جورخلل هيلإ نئمطي اقيرط اهيف ُر الا

 مهتركاذ :يأ «كوسرادو باتكلا لهأ تسراد :يأ ؛كريغ تسارد :يأ «تلباق نزو ىلع ءاتلا حتفو نيسلا نوكسو «لادلا دعب فلأب (تْسراد) :ئرق 6# َتَسَرَدو

 عع ان نكمل . 2210 د :ئرقو .44 ورح موق هيَ هتاءأو #9 :ىلاعت هلوق هيلع لدو «كوركاذو
 سربرلا اوبس الو ]٠١[22 .مهبتكو نيلوألا رابخأ سردلاب تنقتأو تظفح : يأ ءءاتلا حتفو نيسلا نوكسو فلأ ريغب (َتْسَرد): :ئرقو .تايآلل لعفلا دنسأف
 :لاقي ءفيفختلاو نوكسلاو حتفلاب (اًودَع) م :ئرق 6# اودع :ىلاعت هلوق 6 رع رع 1 د اودع هَل أويسسيَف هلأ نود نِم َنوُعَدَي

 « هي دعب رايخإ فايا ةاتعم نال ؛ةرهلا رك (ا]) :ئرق # آهن :ىلاعت هلوق ## َنوُنمّؤَي ال َتءَج اذ [َهّنَأ جُكدعمَش 37 امو[ ]٠4 .ناتغل امهو ءاًودع ادع

 ءاًئيش انل يرتشت كنإ قوسلا تئا :برعلا نع يكحو..ليلخلا لوق ىلع "لعل" ىنعمب اهنأ ىلع ةزمهلا حتفب (اهنأ) : :ئرقو .ةيآ لك مبءاج ولو «هبلق ىلع عبط نم

 .نونمؤي ال :هلوق يف ةدئاز (ال) نوكتو ءتملعك نيقيلا يف وهف «تيرد هب ترعش ىنعم نأل ؛هب لوعفملا ىلع حتفيف (مكرعشي) :اهيف لمعي نأ :زوجيو «"كلعل" يأ

 أرق نمامأو «رافكلل نونمؤي يف ريمضلاو «نينمؤملل اًباطخ مكرعشي نوكيو ( ءايلاب نونمؤي) ةءارق ىلع كلذو «نونمّي مهتءاج اذإ ةيآلا نأ نونمؤملا اهيأ مكيردي ام :ريدقتلاو

 ؛تايآلا حارتقا دعب ناميإلا مدع نم مهيف ملع امب مهنع اًربخم فنأتسا مث ءفوذحم لوعفملاف "مبناميإ مكرعشي امو" :ريدقتلاو «رافكلل مكرعشي يف باطخلاف (نونمؤت)
 - (نونمؤي ال مهتءاج اذإ) ةيآلا نأ نونمؤملا اهيأ مكيردي امو تملا راع كر انارة قرار اا "9 كر رق الكر كا نرر تل الو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 00 و
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 .هب مهدعن يذلاب ء ءالفكو ءانمُض ضف ءيش لك مهيلع انعمجو :يأ «ليبق عمج :*« كابقو» ١١-

 ترم ذه

١ 0 

 هللا لأ :ىدعملاو .ةنياعم : (البق» :ليقو :4ذرلأ امم نأ كلِإ» .اونمآ ام - 25 دمحم قدصب وأ «مهلدعونو ا ردكم ع 5

 عبمجي وأ (كمحم قدصب ربخيف ...مهفلس ءايحإو «ةكئالملا لازنإ نم هوحرتقا ام عيمجب مهءاج ول ىلاعت سس :هاءاكدألإأَ الكل 533 0000 5
 نم ءاش' نم سفن يف هقلخي يذلا فطللاو ةئيشملاب الإ اونمآ ام «مهيلع رشحي نأ لقعي ءيش لك مهيلع 1 1 نول 2 ١ كك أ : دما : هاما م 0 ٠ مهج ر يلد 2-4 + 4 42
 5 ع جو َنجْلاَو نضل نيم 1 َنيِطَنَيَش اودع د لا - َكِاَذَكَو #8 ١١7- .نيئزهتسملا يف ةيآلا هذه تلزن :ليقو .هريغ برال 0 4 1-22 َ 2 و : 1 0 00 2 7

 :4 ِلْرَملاَنرَعُمؤ يقلي :* ىِحَوْي# مهتدرم مهو «نجلاو سنولا نيطايش نم : ىنعمب :* ّنجْلاَو ضإلآ
 نم نيطايشلا :ىنعي :# َمُهَرَدَد# أطخلا ىلإ باوصلا نع ًادصو ًاعادخ :« اروءح# لطابلاب نيزملا 3

 نيرا ار دن نع راكلوا مهمل يحوي اميف هنولداجي اوناك نيذلا .هموق يكرشم

 وع 0 را طرا

 0 1 .تكترؤرتفيامو مهرذف 58 59 ِءاَسْولَو اروع وَقْل
 هذ سرور

 : 00 َرِْفَأ هَل ْيَضر9

 مج د يا يرق ضيا لا 2كم ع و حرص حا
 :لاقي .نوبستكم مه ام اوبستكيلو : « ترْوَرَفُم مهاَماْوَرََلَو ليغ :* نسور ١١ .نجلاو 2 ول ا 9 اول توفِرَتَفَم مهام اوفرتقيلو هوضريل
 حرم# ١١4- .هعقاوو هلمع اذإ ؛رمألا نالف فراق :لاقيو (مهبسكي يأ .هلهأ فرتقي لجرلا ص 7 أهواك ين 5
 .صقن نم مامتب سيلو .لزألا يف تحصو ترمتسا يأ :# َتَّمَتَو 8 -05 كاسل 4 نرمملا ذ 9 2ك م وكلك ايدل
 هللا تاملك ذافن :دارملاو .عمجلاب نوقابلا أرقو 5 :نويفوكلا أرق : َكِيَر تَمِلك# 92 دبا ا 5-52 1
 :4 نطل الإ َنوُحِبَيِنِإ## -5 .مكح نم هتنمضت اميف : 4 ال و #9 ءربخ نم هتنمضت اميف : © اق دص# 0 جيلا عيا 7

 ةقيقحلا يف أطخ ناك نإو .هيلع مزع ةحص ىلع ال نابسحو نظ ىلع مهرمأ ين مهنأ يأ ١ م 5
 رسم يم مرر 24 2 هلأ 0 ف

 ناد نم هحبذ ام وأ« .مكحئابذ نم متيكذ ام :# هلع أ مْسأ كد انم## ١١- .نوئظي : و 3 اليس 2 عٍِطت

 حبذ امع يهّنلا :ةيآلا نم ل :ناثوألا لهأ هحبذي ام نود ؛باتكلا لهأ نم هللا ديحوتب دْبرَدإ © ةرُؤجل خذوا افي
 06 جا م دفع وتاب رت أَو ١) :لاعت هلوق 1١41[ .اهعاونأو ةنّيملا نعو ءاهريغو بّصصُنللا ف : ع يد د

 هللا لوسر ملك :لاق يظرقلا بعك نب دمحم نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا «ِهَئَأ دنع ثابتا امن ل اال | اذهل تومي نيكس مسرد اَمِمْاوَف ١
 نأو ؛ىتوملا يبحي ناك ىسيع نأو ءرجحلا اهب برضي اًصع هعم ناك ىسوم نأ انربخت دمحم اي :اولاقف ءاشيرق 239768987878 عوتجو/ ١3757077

 «؟ينوقدصت تلعف نإف» :لاق ءابهذ افصلا انل لعجت :اولاق 1؟هب مكينآ نأ نوبحت ءىش يأ" : لَك هللا لوسر لاقف .,كقدصن ىتح تايآلا نم ءيشب انتأف ةقانلا مهل تناك دومث
 هللا لزنأف ؛مهبئات بودي ىتح مهكرتاف تئش نإو ؛مهنبذعنل كلذ دنع اوقدصي مل نإف ءابهذ حبصأ تئش كش نإ هيلا اي ا ل ل

 لوسر اي اولاقف كي ينلا ىلإ سان ىتأ :لاق سابع نب ,ا نع يذمرتلاو دواد وبأ ىور. نال ولكم :ىلاعت هلوق [ ] .« َنوُلَهَجِي )» هلوق ىلإ « َمصِيَأَدَهَج ل اياوُمسقأَو )
 ؛مكاحلاو «دواد وبأ جرخأو 42 ور كل ةهومتعَط 8 لرد «( يؤم لَك اب را اك ازكفا لزنأف ؟هللا لتقي ام لكأن الو لتقن ام لكأنأ مّللا

 .ةيآلا هللا لزنأف ؟نولكأت متنأ متجمذ امو «نر اكاتال هللا حبذ 5 :اولاق :لاق أ( ذيج بيدنا 1 حول تيِطكَّسلاَنإَو)» :هلوق يف سابع نبا نع امهريغو

 تنأ حبذت ام. :هل اولوقف اًدمحم اومصاخ نأ شيرق لإ سراف تلسرأ آم هلا مَآ ودب لانا أَت الو تلزن ال :لاق سابع نبا نع هريغو يناربطلا جرخأو
 نيطايشلا :لاق( وُلدَسْبل 10 مهباَيلَوأ َلِإَد 0 تريِطكّشلاَّنِإَو )» ةيآلا هذه تلزنف ؟مارح وهف ةتيملا ينعي بهذ نم راشمشب هللا حبذ امو «لالح وهف نيكسب كديب

 007 11 7 نلعب َكَدكَو ا 1١7 : ماعنألا] 4 لأَن َعَماوُدَعيي ٌلكِلاَمْلَعَجَكَدَكَو ]١١5[/ .شيرق مهؤايلوأو ؛سراف
 هذه يفو ...نيمرجملاب ءادعألا ءالؤه فصتف ناقرفلا ةيآ 6 .سنألاو نجلا نم مهنأب ءادعألا ءال وه . عون نيبت ماعنألا ةيآو .ءادعأ ءايبنألل نأ نانيبت ناتيآلا

 |[ ماعنألا] 4 توُركَمَياَمَوَمُهَرَدَمةولَماَمَْأَءآَعَوَول 117 ماعنألا] 4 توفاه هواها كبَر هَسولَو ل[ ١١ بِكَ يبنلل ةيلست تايآلا

 ده اهنمو تارم برلا ركذ اهيف تايآ بيقع عقو «# 2 َءاَس ولو 99 :ىلاعت هلوق نأل :باوجلا ؟"هللا" ةيناثلا ةيآلاو "برلا" ركذ ىلوآلا ةيآلاب ءاج اذامل

 4 ارد اَمِم ا هلوق دعب عقو «4 ُهَوُلَمَفاَم ُهَنلأ ءاَس ولو © : هلوقو ءاهلوأ 00 ياا د 0- ماعنألا] م در نم رإَصَب 01ج

 نمي راع وه كير َّنِإ إف عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا :١١7[ ماعنألا] 4 يِبيسس نع لِي نم مَكعأَوْ كير َّنِإ 9 [ ١١11 .هيف أدب امب متخف [17١:ماعنألا]
 لوعفملا يف لمعي ال وهو «لعفلا ىنعم هيف ”لعفأ" نأل ؛ماعنألا ةروس ريغ يف ءاج امك ءابلا تابثإ لصألا .[1 : ملقلا 2٠ : مجنلا «175 : لحنلا] 4. 00
 لَم ثيح ا هللا 98 :ىلاعت لوقي ءاهسفن ةن ةروسلا يف ىرخآ ةيآ عم اهتقفاومل وه امنإ ماعنألا ةيآ يف فذحلاو «لمعلل ةيوقتن ةت'"" ءابلا رجلا فرح هدعب كيزيف «هب

 نآل :ةفاضإلاب ظفللا سبعلا ": "نم" لبق تفذح اذإ ءابلاو ءيضاملا عم "لعفأ" لمعتسي ام رثكأ نأل «لبقتسملا ظفل ىلإ لدع دقو «[١؟4 : ماعنألا] 4 هاك
 ىلاعت «هنم ملعأ ىلاعت هللاو ءلض نمب اًملاع كانه نأ :يأ «ىنعملا يف سابتلا كانه نوكيس «يضاملاب ءلض نمب ملعأ هللا :انلق ولف ءيضاملا عم نوكت ةفاضإلا رثكأ
 ين مهل اًرذع مهنع ةيآلا ريخأت نوكيف «مهتءاج اذإ نونمؤي مهلعل :يأ - ةفاضإلا مهوت نم ايشاحت لبقتسملاب ءايج ءانلا تقالح امل انه نمو «كلذ نع هرئتو هللا

 ا را اح ورا تنارإ وترش كلتا هيأ لك ممتءاج ولو دوضؤي الاب :أ انملعأ دق هللا) نآل ؛زوجي ال اذهو «ناميإلا كرت

 "نونموي' ' أرق نم ةءارق ىلع حصي امنإ هلك اذهو ءاهوحرتقا يتلا ةيآلا مهم :ءاج اذإ نونئمؤي ال :يأ (نونمؤي تءاج اذإ اهنإ مكرعشي امو) :نوكي كلذا لع ريدقتلا نآل

 يتلا تايآلا امنإ :ريدقتلاو «ةلعلا مال ريدقت ىلع وأ ءكلذك ٌيبأ فحصم يف يهو «ةيآلا نيحرتقملا رافكلل مكرعشي يف باطخلاف ءاتلاب (نونمؤت) أرق نم امأف «ءايلاب

 ل د :ال) :ئرق # َنوُنِمْؤُي ال 39 :ىلاعت هلوق .لولعملاو ةلعلا نيب ضارتعا (مكرعشي ام)و «نونمؤي ال تءاج اذإ اهنأل هللا دنع اهنوحرتقي

 4 اول او كا ل قل لكَ اَرَسَحَو 21١١١1 .نيكرشملل ءايلاو نينمؤملل فاكلا هيجوت ىلع بيغلاب (نونمؤي ال) :ئرقو «نيكرشملل اهنأ ىلع مكرعشيل

 ف 0 راتب. يتلا جيو احن نسب :ليقو لاحلا لع بصنو «ةنياعم ريا تلو ا ترا احم :ئرق لب ]9 :ىلاعت هلوق

 لك مهيلع انرشح :يأ ءافنص اًفنصو «ةعامج ةعاج واحمل :ليقو ءاًضيأ لاحلا ىلع هبصنو ءفغُرو فيغرك ليبق عمج ءابلاو فاقلا مضب (اّْبق) : :ئرقو .نيد ديز لّبق
 يدش (لونم) : رق # لرام : :ىلاعت هلوق 4 لَ َكْيَر ني لرم نأ نولي بتكلا مهنا َيدلاَؤم[ ١١ ؟] .تاقولخملا رئاس نم اًعون اعونو ءاّجوف اًجوف ءيش

 45/010: سنويو انه # تملك ا ل ٌتَمِلكَتَمَتَو ]١15[98 .لزنأ نم اهفيفختب (لّرنم) :ئرقو . .ريثكتلل فيعضتلاو ءلّزن نم يازلا
 كل 1 كيب ا لراف 210 حلا ةحدلك نيمدارصلا : كفرا قوش ةدارإ لع ةثالثلا يف دديحوتلا لع فلأ ريغب (ةملك) :ئرق «1: رفاغو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت
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 1 رد دعاه اصطصطسإ 3ك طك ٠4 رجع يآ تنكس :اولكأت نأ نم مكعنمي ءيش يأ :ىنعي :4 اوُحأَناَلأ كلاَمَول -4
 : 52 كك راشس لأكل مو
 1 | داك وتس دم م

 تم

 :# اورذوإ# ١١١- .نولوقي ام ةحصب مهنم :4 ٍرلِعِريَعب» .مهءاوهأ ميا :4 رهياوهابدوِضل#
 ئ ا َكَناَمف :هنم رهاظلا :انهاه هانعم لك .هتينالعو هرس :4 ُهَنِطاَبَو ِرْثاَلاَرهدَظ# اوكرتا

 ؟ا © يركع ْملعَوْه كدب ل 1 :(نطابلا»و .ةيآلا .# َمُكُفاَسبَو كيد هل ََ ل رح 9» :هلوقو :# ٍءآسنِلا ني مكؤآباَ

 |١ لهيب سيأتي را رولا ١ نيدي دحوم الو متنأ هوحبذت ملف تام امم :يأ 4 دع هَ ْ سادي خال 0 .انزلا
 1 دَرلاَمأوحأَناَلَو 02 نييك ا أمي نورَحمَس 0 «مهناثو و نركركنملا ةحبد اع هنارعل ب لف امو "لزم تاثك يف هل 0 هّللا

 7 2 رولا مو - م59 ىلإ بتكت تناك ءسراف سوجم كلذب ىنع :ليق :# 0 كك 0
 ع 1 ١ هياط نإ |[ وكلك |[

 6 وي إو قس هند 7 الو ءرقصلاو بلكلا لتق ام نولكأت ا ا 0
 ا ' 0 0 تي 7 ؟ 1

 . حت دم روج تا ؛مكيلع اهميرحت دعب ةتيملا متللحتسا اذإ ؛مهلثم مترص دق :يأ :4َّن 1 !هللا لتق ام نولكأت
 9 10007 ُ هللا يضر باطخلا نب رمع : ليق :هانيده : هيك كت نمر ١757- مه اهولحتسا امك

 : ا 0-0 رم ع هل

 0 نع .هللا هنعل لهج وبأ ا .انهاه را يع :# تّملظلا ىف لغم .هنع

 ! | انَلَعَج 5 ه© ترامس امسييكَديث ١ 'ا .ناميإلا مهيلإ | هركو ءرفكلا | نك 4 كراسي اواكاَم تيرفنكلل نير 0 ًادنبأ * ابي

 | اوين كصتنل وريم ريك يول ل نا لسانا :لاقي امك ربكأ عمج :«رباكألا و ءاهيمرجم ءامظع :4 اتهِمرجُم يكل
 1 وفعال 9 دلو يضل رحم 4 1 تاي لاو يرتد را لاا ل 4 را
 5 .ء در | .مهب الإ مهركم قيحي ام :يأ 4# َجِشَأاَلِإَنوُرُكَمْياَمَو# .رمألا نم ًاهوركم هطرويل هب

 0 وع د :قَحَنمولأل 5 ١ قدصن نل :* َنْون نل أول اَد# ٍةِكَي دمحم ةوبن ىلع هلا نم ةجح :#ةَياَءهَتَاَدَو ال 1 ١-
 را و ثيوعس د عا ا ىتوملا ءايحإ نم ىسيعو ءرحبلا قلف نم ىسوم :4 هَل سَ َقوأآَم لتي ىطعُن :4 َنْوُ
 َسُباَذَعَو هَ د تاك سرا نم الريل و هتلر د ع طا وم 4 02122
 يالا امم ضم 0 ا .ةلذ ادعس تيروكاللا نيبذكملا :ينعي :4أوُمَرَج

 ١ 8 ها .انكميدسُتا دعو د 4

 0 ا ا ملا ميا محلا رج م ربك م حج م حرص ع "+ اج

 ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا 00

 0 ال 67 1 ًاوناك م هيرست كل ل117 ءاعنألا] 4 تولت 00

 نع هلبق مالكلاف سنوي ةروس عضوم اّمأ «4 تَروُلَمَعي أوناكام نرْفكَلل نير كانك » : :بسانف «رافكلا مه كئلوأو ءاهنم نيجراخب اوسيل مهنأو تاملظلا يف

 بسانف ؛ءالبلا نم هب لزن دق ناك م هنع جرف يذلا هبرل ركشلا كرتو رضلا نم هيف ناك ام يسن رضلا هنع فشك املف «هلا ىلإ عرضت رضلا هسم اذإهنأو اكسو

 ١75[: : ماعنألا] 4 تربوي ال ِذَلأ لع سجله )عج كلّدك ٠» [17؟5] .دحلل نوزواجتملا :مه نوفرسملاو «4 تروُلَمَصَي أوناكام َنِدِرْسمْللَن ير َكِلَدَك»
 لعجيو :سنوي ةيآ اّمأ و «ماعنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .هب نونمؤي ال نيذلا ىلع باذعلا هللا لعجي كلذك .[ ٠٠١ : 14 ل تكلم تا زد

 يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل [1 : لمنلا .16 : رجحلا 11762071847 : ماعنألا] 4 ٌمِيِلَع ٌميكَح ظ[154] .هيبنو هرمأ نولقعي ال نيذلا ىلع يزخلاو باذعلا هللا

 ا ا ا :باوجلا ؟ # ٌريكَح ٌميِلَع فو 4 ٌمميِلَع ٌميكَح 9 ركذت ىتم .ٌرميكَح 4 ٌميِلَع ١ عضاوملا

 ميت ةرقبلا] 4ميكَلل ُمِلَعْلا تن َكَنِإ امل امال اكل معا َكَتاَحْبَس اولا 9 : تالا هنأت لدا هادا م «ةمكحلا مدقت ءازجلا يف وأ عيرشتلا يف

 :فسوي يفو «[77 : ءاسنلا] 4 ٌمئيكَح ٌميِلَع هَ م 1 بْوتيَو مُكحِم نم َنِبزأ نكس كيدي يو كَل َنَيَبَسِل هللا ديري إ» كلذكو «ملعلا مدقف ملعلا يف قايسلا
 ١ فسرب] 4 مكع هبعكتر نقصت 2 ل كا ا ا 01 2 ل كيب َكِدَكَو 9

 1١4[ : ماعنألا] 4 ٌعيِلَع ميك َكيَر ذم هام الإ آف َنيَك مُكسَوتم رات َلاَق 9 :مكُحو ةمكح ءازجلا «ءءازجلل يتأنو «ملعلا مدقف ؛ملعلا نع ثيدح امهيف
 ' ره نوط فام ًاوُلاَقَو ءاّمكاح ملاع لك سيلف ءاّمكاح ملاعلا نوكي نأ ةرورضلاب سيلو «ةمكحلا مدقف مكحلاو ءازجلا ريدقت مكحُي مك اح.اذه ؛ءازج اذه
 عيرت تم[: ءاعنألا] 4 ٌهيِلَع ٌميِكَح هن ْمُهَفِصَو َحهيِرْجَيَس كت ل 11

 لا مل علا الا نر ا اا ار ا فلا رو راع يذلا رع للاعت هللاو اةمكحتو كح عيرشتتلاو

 2(تيملاو تتفلا) ن2 فرملا 6 116 :لحنلا] 4( ٍرِرنِحْلَ َمَحَلَو مدل َدَبِسْل ل أمكحِيَع مرَحاَمَتنِإ# ا :ماعنألا] 4( ُهَسَيَيَحل 0 نسم ]١١1[#

 َكَنِإ # : :هلاوقا لت استلم اتا احل اهل تاشن تور هل ناك اما :ىلع ةلالدلل ءاهديدشتو ءايلا كيرحتب (تّيم) ةملك ميركلا نآرقلا لمعتسا :باوجلا

 لمشت (نودّيم) ةملكو «ءايحأ مهو يح وهو ؛مهنع هللا يضر هباحصأو ِةِئَي يبنلا ىلع (نوتيم)و (تّيم) ةملك نآرقلا قلطأ دقلف 417٠ :رم زلا] نوم مهعِإَوَتَيَم

 هيف هم :ىلاعت لاق امك «ةتيملا ضرألاك «حور هل سيل ام - - .هقلحخ نم ءايحألا يف هللا ِنَمُس نم ٌةنُس توملاف ءاًعيمج سانلا نم لي هللا لوسر ةباحص دعب يح لك

 ايقيقح اًنوم تام مث «ةيقيقح ةايح اح ناك نّم ىلع ةلالدلل «ءايلا نيكستب (تْيم) ةملك ميركلا نآرقلا لمعتساو .[4 :رطاف] 4 م
 .ءعضاوم ةثالث يف (ةدلب) وه فوصوملاو «تارم سم اًيزاجم افصو تءاجو «ةرم ةرشع ىدحإ نآرقلا يف (تْيَم) ةملك تءاج دقو 0

 عفنلا مدع يف يقيقحلا تملا امهل اًهيبشت (تْيَم)ب (ةدلبلا) وأ (ضرألا) تفصُو .دحاو عضوم يف (رفاكلا وأ لاضلا وأ لهاجلا)و دحاو عضوم يف (ضرألا)و

 0 ترووملا نب , عماجلاو «ةراعتسا يهو «(تْبَم)ب رفاكلا وأ ٌلاضلا وأ لهاجلا َففِصْوَو .هب هبشملا ركذو هبشملا اهيف فْذُح يتلا «ةيحيرصتلا ةراعتسالا ليبس لع

 :ئرسقاو : عسممبلا لسع لدي اذنه, لفعل دارنا وامل احلا رك .رفكلاو لالضلاو لهجلا عم ةايحلاب دادتعالا مدع وه رفاكلاو لاضلاو لهاجلا نيبو اًيقيقح

 00 لص دقو ١[ 1114و هلأ تامل لِما الكل ٠ هه 0 ا
 ىلع «نيلعفلا مضب (مّرُخ - لّصف لّصف) :ئئرق # مكي حام مك ام مكَل َلَّصَف َدَفَو :ىلاعت هلوق 46 ِوَلِع رْيَعب مهياوهأب َنوُلِضل ارك َّنِإَو هَل ا

 0 تر روسي 4 انشا اسم لا :ىلاعت هلوق . .لجو زع هللا وهو «لعافلل ءانبلا ىلع امهيف حتفلاب (مَّرَح - 0

  .مهئاوهأ عابتاب :"مهئاوهأب" ىنعم نوكيو .مهسفنأ يف نولضيل :هانعمو «ءايلا حتفب (نولضَيل) ئرقو .مهريغ نولضيل :هانعمو «ءايلا مضب (نولضُيِل)
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 وهو «قيضلا دشأ :«جرحلا» :4 مرح .هب حسفني ًارون هيف فذقيو :4 راسل هرَدَص سي 1١١- وف و 0 را ل ا ا ل انك .
 يذنلا فتلملا رجشلا وهو ؛/ةجرحا عمج - ؛جرحلا نم هلصأو ؛هقيض ةدش نم ءيش هنم ذفني ال يذلا + ا هَيِدَهي نه هر
 فلك اذإ :4دكصَياَمَنأح# ىده 3 ةظعوم هيلإ لصت ال رفاكلا ردص لعجيف ءهنيب ذفنُي ال 3 دع طلال زا ا

 .هيف ريخ ال ام لك وه :ليقو .باذعلا :# سجَل ءامسلا ىلإ دوعصلا فلكتي امنأكف .ناميالاب 7 تبدأ َلَع رجا قس كراس لسكلا ١
 ءةنجلا :4 رككلا 7:9 2 اهب نوراتعيو هلل تكا :4 وك دي وعلل انيب :41ت :4(اَنلَصَم دق## - ١١7 1 دج ومعمل 0

 .هللا ةعاط نم :4 َنوُلَسَعيأ اكمل مهرصان :4مُهَيلَو وهل هللا ءامسأ نم مسا :«مالسلا»و 41 جسد م 251 9 () نورك ٌديِوَوَمِل بألا
 سا رقي حاج سس حاس حدف يس 1 يع 3 د 5

 انضعب عتمتسأ انيرإ# ًاريثك مهنم متللضأ : 0 :* نْضإِلا نم مت سَ لَك 3 ١- 3 رو 1 م موو (7) نومي كاَميِمُهملو دش 1

1 8 

 كوي 2007-3 :ليقو .اهب اوذذلتو اهيف اوعقوف رد 4 :# ٍضَعَسِ أ ع 1 ' ا
 .ةتقؤملا مهتدافتسا :يأ .مهعاتمتسا كلذو ؛يداولا اذه 0 درع :لوقيف ضرألا لجرلا 3 د توما نو شركت 0 1١

 هيف ماقأ اذإ ؛اذك ناكم نالف ىوث نم ذوخأم ٠ .مكلزنم :4 كتوتمْراَتل املأ لادم ةمايقلا موي هب نورذتعيف ١ ىِزلأ نلجأ انغلب ا اد ا 4

 ع احب هر ىلإ مهروبف نما مهتعبم نيب ام ةذم رذق نماهللا ءاش ام الإ | :ليق : 4 ذأ ءآَك [َهاَماَلإ© نيقاب :# ربح | نإ 111 هنو 0
 ما

042 

 ع

 ميكحلا :ميكحل هللا مسا ىنعم ٠ ]١178[ هرذني 2 نود كَ اذإ- مهملظب مهكلهُيل هللا نكي مو خب يعجن وسع 0 و رم 4 را | ودع ج و
 ٠ مح 1 هي 1 1 6 لا لامكبو ةمكحللا لامك كلررصرمتلا را هد

 : 2 ع - 5 ع

 6 1 | وجني | 422 ل : 9 ١ احل 1 : 0
 تاكا هيتس دك 3 7, 4 حس يسب 2 < ( م هج مي ط سم / 8 لدي ١ م / 52 7 : - / ٠ ” ام 1 . / -ٍ يبعيبسسي : / 3

 ١ 4 4 / اي - ور هه أ ب

 :ل : صحب َنيِملِإلَعْلا صعب دب لَن َكََِكَو ال - 4 .انه ةانثتسملا يه ةدملا كلتف منهج ىلإ مهريصم ا 5 صقل َكتكَم 9 2م 0 2
 : هك ا بش ديس دب اولاقو# - .رانلا يف ًاضعب مهضعب عبتي : ل .رفكلا ىلع ءايلوأ ضعبل مهضعب لعجن ١ ا أ فعمل 0 اوناكامي | 1 : 2 8 0

 2 0 2 رو حم 0 5 35 م 21-7 ٠ 3 ل | كير نكي جل نأ## ١١- .ناتثوألا ةدابع نم مهنورمأي نجلا نم مهؤايلوأ ناك ام اوعبتاو ءاونمؤي وأ ام سف 20 000 0 وع 0 م ' 0١ ءافل تور ذْسَو ىنياء مكحيلع نوصمي ف لَسَر 0 اوملسي نأ ال اهيف ةسفانملاو ةسايرلا بلطب :#اييذلا هديل مهترعو .اونمؤي لو تغلب دق لسرلا نأب يمد دي سا
 :ةتكلا لازنإو «لسرلا لاسرإب راذنإلاو رانلا نع نولفاغ :هانعم :4 نولفلع اهله 1 أو ولظب ىئرقلا كللهم 0 7 قيحلا مهترغو 5 كريت 5 3

 0 ا
١ ! 

 ا و 60

 رع شرت سب

 دوف ابق واطي ثلا كلهم

 52 0 .لاؤس ٠ هيلإ ' هّجوتي الف رع ار تكلا ةقئاللا اهلزا
 نأ

 2| 2 1 كي اندم هلاو 00 ناكو قحلا لع

 1 ش ع

 ا ا 7-5 0 ذعا م 57 . ]ضف ض١ 5 1 ؟ | اه ما ا < هم 1 3 مهو )لبعي بو د 0 هف 2 لس سر 1 را لسد 0 وو 6-2 0 0000 عرش لااعت هنإف ؛

 «ىولعل 0 اعلان 06 نأ 5 لاو قود تي | 15 ابجاولابو ل 3 و ورا كسلا و نطا اوبلاو ره رهأ أب هملع طاح د ىى عذلا وه ىلاعت هلأ نأ يي | ١ :ميلعلا لأ 6

4 
 46 ل م مح

 10 اك لور قل كليم كير يي لك كيك :17٠ ١ ءاشألا 1 هدد ند ملا 2 ل
 ٌلُر كني لأ نيذإلاو َنْلأَرَكَعَمَْي » :ىلاعت هلوق ماعنألا ةروس يف مدقت امل .[117 : 0 ىرشلا كلي كل 7
 01 ال ديا لا 1 لا ء[١٠11 : ماعنألا] 4 ٍقَياَء نوصقي ل حر 0 تب 0
 لوق دوه ةيآ مدقتو هبسانم اذه «نوفاغاهلهأو ملظب ىرقلا كلهم كيد نكيرل نأ كلذ «ههبت دعب لاغتم الو ضفمل رذع الو «ىدنس اوكري ملف ءدحأل ردع
 نكي مو هب تبقعأ ام نينيآلا الك بسان دقف «4 وحلم امم لطب د نرشلا كَ كيت اح اَمَوظ باقعلاب اوذخؤيل اونوكي ملف «نيحلصم اوناكل ضرألا يف داسفلا نع نوهني اوناك ولو :11١7 دوه] © َمُهْنِم انسحب نك يع اف ل عرالا ى راملا رع كرر هب أولو مُكلَبَق نم ٠ نورملا َنِم ناك الولف 9» :ىلاعت
 .[175 : ماعنألا] 4 يسن لع أوُدِبَت وايد هيك صتَرعو سيشل لعد أولاَف ٠ / .ملعأ هللاو «4َنوُفَع اهله دوه الو «4 توُحِلَصُم الهوا ماعنألا بسانيل
 :ليق نإف .مهرفكب مهتداهش ةيناثلاو ؛مهيلإ لسرلا غيلبتب مهتداهش لوألا نأل هب دوهشملا فالتخاب اهفالتخال ؛ ؛مهسفنأ ىلع مهتداهش ررك « :4 انسفنَأ هلع انَدِبَه د اولاَقل
 ةفلتخم ةمايقلا فقاوم :باوجلا .[7* : ماعنألا] 4 َنيِكِرشُم اهم اني هاو 9 : مهنع ةياكح هلوق يف هل مهدحجل ٍفانم وهو هب مهرارقإ تنمضت مهرفكب مهتداهش
 ل 16 سي] 4 ْمِهَِوفأ َلَعْمِتخ ميل )ط :ىلاعت لاق امك «مههاوفأ ىلع متخُي نيح ءيهيلع مهئاضعأ ةداهش مهتداهشب دارملا وأ ءاودحج رخآ ينو ءاوٌرقأ فقوم يفف

 هل اَمْلَعَجَو # ١17[. : ماعنألا]# لاك ل نقي ودل انلمبو هك ادم َنكَسسمأ +117 .اهيلع متخي نأ لبق مههاوفأب مهدحج مهدحجب دارملاو
 .رونلا ىلإ مهتجاحل هنم نوسبتقي مهف هرونب مهيف يشمي هنأ :اهيناثو .ةملظلا يف مهو رونلاب سانلا يف هب يشمي هنأ : :اهدحأ : :اًرومأ نمضتي 4* سياتل ف هب ا

 امو 0117 : نارمع لآ] 4 ٌةَياَء كَل َناَكَدَف 1 ااا ياا لع ااسالا لا :اهثلاثو
 ريكذتلا اذهل ينايبلا رسلا ىقبي نكل «لعفلا ثينأتو ريكذت زوجي يوحنلا مكحلا ثيح نم ١74[. : ماعنالا] 4 ٌةياءمهتعاَإَو 1: ماعنألا] # َمهَيِ 0

 .لعفلا ثنأ ةينآرقلا ةيآلا ىنعمب ةيآ ةملك تناك اذإو ءاركذم لعفلا يتأي ناهربلاو ليلدلا ىنعمب ية )+ ةملك نوكت امدنع «ثينأتلاو
 كلاب (هتالاسر) :ئرقو «سنجلا ةدارإ ىلع ءاتلا بصن عم دارفإلاب (هتلاسر) : : رف 4 .ةتلامر#» :ىلاعت هلوق هتلاكمز ْلَمَع كيج 0 ملعأها ]: 981١١

 4 اًئيص» :ىلاعت هلوق * لمكلا نوكس كك نو اَعَيَص ,هردص لمَ ]١١[ .ةدئاملا يف اهيلع مالكلا مدقت دقو ةددعتم تالاسرل نآل ءاتلا روسكم
 هرذحو فند :لثم ءارلا رسكب (اًجرح) :ئرق # اجرح ف :ىلاعت هلوق .تْيمو تّيمك ناتخل امهو ءاًددشم رسكلاب (اَقّيض) : 1 نقع الإ نك فيصل 000
 :ئرق # َدَكَصَي 1 :ىلاعت هلوق .دحاو ىنعمب امهو ءارلا حتفب (اًجّرح) :ئرقو .مثأ :يأ ءنالف جرح :لاقي ءاقيض هردص لعجي :ىنعملاو .قيضلا :هانعمو
 يأ «دعاصتي اهلصأو نيحعلا فيفختو .فلأ هدعبو داصلا ديدشتب ا :ئرقو عا :دعصضأ تراضم .فلأ الب نيعلا فيفختو داصلا ناكسإب (دعصي)

 .دوعصلا فلكت :يأ ءدعصت نم امهنيب فلأ نود نيعلا ديدشتبو ةددشم داصلا حتفب (دّعَصي) :ئرقو ءافيفخت داصلا يف ءاتلا تمغدأف «هفلكتيو دوعصلا ىطاعني

 ىلإ ةحارصو حوضو لكب ريشت ةمكحم ةيآ :نيجسكألا ةلق .[17 : ماعنألا] 4 ِآَمَسلا ٍندَكَصَي اك اجرح قيم .هّردصص ْلَصِخج هَلِضِي ندري نمو ]١١5[ ١)
 - ردصلا يف اقيض ناسنإلل ببسي «ءامسلا يف عيرسلا دعاصتلا دنع ثدحي يذلا وجلا طغض يف لئاهلا ريغتلا نأ : :ىلوآلا ديم تش

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 نإ ؛اهيلع هللا هبيثي هلمع نم ةجرد لماع لكل : : ينعي : :بتارمو لزانم :4 تجرد لكلو# - ١

 لإ ردفتفا الا ىلاعتو كراكا لذ ءلجو زع هلل تاذ ةفص :4 هوَمْلا كليرو ا - 88 ارق لا

 فدرأ كيا .مهرفك هرضي الو .مهناميإ هعفني الف .هقلخ نع نغتسم وهو عيش:

 د نك © نر »اد ةلطع 2 لوقب امك قسانت لما اذهو .لّضفتلاب ةانغتسالا

 امتكإ © تيك ووو ني حان ١ ةنيفس لهأ مه :لبق :4 تركت رية ني مْكحَآَْنَأ آنك .هقلخ نم ءاشب ام مككالهإ
 ا 7 فلختسا الو مهكلهي ملف .كلذ أشي مل هناحبس هنكلو .مدآ مهلصأ نومدقتم موق :ليقو .حون

 اموقيلق كزجعُمي رش مَوْبآَل تودع ١
 ع قم اي ايت هتضبق يف مكنأل ابره ورحل 0 ل ا .مهب افطلو مهل ة ةمحر مه ريغ
 <روسلاعت ا فوسد هديك اكسيل هي 0 مكلاح ىلع :4 ْتِقَكس ءاولَمَعأط نيكرشملل ءأشيرق ينعي :4ٍر وَيَا -175 .هناخبس
 عميقا ةكر ا 0 1 7 0 فل لاول دع نرسل :4تروُمَكْمَت قَوَسَص» هب هللا ينرمأ ام :4 ٌلياحكٍّنإ# مكتيحانو

 0 يسال و وصلا يرماوكاكم الك 9 كه اىلاكت» ءرجواامسف 4 ىطرت», : قلخ :4 ارد اَكَم دي اولمبي - 1+ .لطبملاو قحلا

 هجوم ةهيلفاكت 3 نواس مهماعنأ نم يماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نومرحي اوناك :« كيكيشل اًذهو همت
 56 0 تبهذ امف ؛ًاءزج مهناثوألو ءمهرمثو مهعرز وهو ؛مهثرح نم ًاءزج هلل نومسي اوناكو «ناثوألل

 8 مهناثوأ ءزج نم بهذ امو ؛هوكرت مهناثوأ ءزج ىلإ هلل اومس يذلا مهرمثو مهثرح نم حبرلا هب

 5 .ناثوألل اولعج امت اولكأي ملو هلل اولعج ام اولكأ .بدج يأ «ةنس مهتباصأ نإو ؛هودر هللا ءزج ىلإ
 07 بيصن نم اوذخأي ملو هللا بيصن نم اوذخأ ذإ ؛مكحلا يف اوؤاسأ :* ترومكحخياَم ءاس#

 مدنا ز نت مدس تيرس .برعلا يكرشم نم تانبلا دئي ناك نم :# تركحرْتملا حي تا !مهئاكرش

 ]| مهنيد هيلع وَسِيِلسِلَو ْمهودريِل مهزاكرشأ# 0و ولا ادب دز ةعيعاازا ءاش ول 4 ةواكف اك هلل[ ءاكس ولو .رضمو ةعيبر يف دأولا ناكو

 توُشَياَمَو هدفت 11 نم هوحنو لتقلا نييزت نأ ىلإ ةراشإ هيفو ءديعوو ٌرجز :* َورَكَفَياَمَو ٌمَهْرَدَف) .لعفل هكرت ىلإ

 هيلإ هتبسنو ىلاعت هللا ىلإ كلذ ةفاضإ يف مهنأو ءمهئاكرش لعفو مهلعف نم وه امنإ ءشحاوفلا

 9 #آ دام > د رثلر هل 5
 . 24 ميم عم 0

 . ا ا ل

 0 آَميام مكر نم فِلْخسسو مكحبهري

1 

1 

 50 ديب ىلا ىلا 0997 ل يل ىناىلاعل 30

 0 تجرد لكحلو » [177] .اوطلخي :4 ًأوُسيِلَلَو# مهوكلهيل :4 مقودرل» تكلا دأو ناطيشلا ممل نّسَح :* َمِهِددَّلَوَأ َّلَمَق# .نوبذاك

 يف لماع لكل :ماعنألا ةيآ دوصقم ١4[. : فاقحألا] توما مال مهو مُهلسَعأ يَ 1 وأ ا تحد لحلم رف 1177 : ماعنألا] #4 توُلَم َقَياَمَح ٍلْفِدَعِي كبَر
 لكمأ نم قيرق لكل :فاقحألا ةيآ ام هدابع لمعي امع لفاغب لوسرلا اهيأ كبر امو 0117 2 001121 2 ل ل ل رأ ناعتاهللا ةعاط

 ؛مهتائيس يف ةدايزب نوملظُي ال مهو ؛مهلامعأ ءازج هللا مهيفويلو ؛هتبترم قفَو ىلع لك ءايندلا يف اهولمع يتلا مهلامعأب ؛ةميقلا موي هللا دنع لزانم رشلا لهأو ريخلا

 وُذ ُروُمَعْلا كّيرو )ف 1١7[1« : ماعنألا] 4 ... مُكِدَتَب نم َفِلَظَيَسيَو مُكَبِهْدُيأاَعي نإ ٌةَمَحيلَا وذ ملا كرو » ]١١[ .مهتانسح نم صقنب الو
 «هيلإ نوجاتحم هقلخ لكو ؛هدحو ينغلا وه «هتدابعب سانلا رمأ يذلا لوسرلا اهيأ كبرو .[5/8 : فهكلا] * .. . نادل لل سك اه دنيوي لَو ل

 0 نيس تول اح كرا تع اهوق دجو أو «مككله ل دارأ.ول'ةعساؤلاةماولا وذ هناحبسن وهو

 نم اوبسك امي هتايأ نع نيضرعملا ءالؤه بقاعي ول «مهب ٠ ةمحرلا وذ «ءاوبات اذإ هدابع بونذل روفغلا كبرو :فهكلا ةيآ امأ «ماعنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «مكلبق

 .ديحم الو هنع مهل ةحودنم ال .مهلامعأب هيف نوزاجي دعوم مهل لب «ةبوقعلاب لجعي ال ميلح ىلاعت هنكلو «باذعلا مهل لجعل ماثآلاو بونذلا

 نيب قرفلاام' .[ ١70 :ماعنألا] ل تومَلَعَت 5 مكحِيئاكَم َلعأأَمَعَأ موي لص 14١ :نارمع لآ] #* ُهآَكياَم َلَمْنَيمَلأ تِلدَك َكاَم ب ]5 ٠

 كلا تل تا[ رسشلاو حلاق نافل سر .هوركملا يف لقيو «بوبحملا يف اهلامعتسا رثكي (لمع) - ١ :باوجلا ؟"َلَعْفو 1

 ظفل ىلإ ةدنسم (لعف) ةملك يتأت امنيب .هناحبس هيلع دوعي ريمض يأ ىلإ وأ «ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا يأ ىلإ وأ (هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ دنست ال (لمع) - ١ .هلل

 حدملل نوكي (هللا) ىلإ كم ءيجي ام نكلو -ةغلابملا ةغيصو لعافلا مساو ؛عراضملاو يضاملا نيلعفلا غيص يف هيلع دئاعلا ريمضلاو «(بر)و «(هللا) ةلالجلا

 - ل هل اًهيزنتو هلل اًسيدقت ءاعدلا ليبس ىلع ولو (هللا) ىلإ يبع الو رمأ لعفك ةدئسم (لعف) تأت لو .رااهعالا رو ةةظحللا ور قدمك ولأ ك لاك كتل لاواجن

 زك م 1 4 رك رار ةنالث نم كلذ لع" :باوجلاو ؟ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا ىلإ اهتاقتشمب (لمع) ةملك دانسإ نم ميركلا نآرقلا الخ اذامل

 يف ٌءيش هيلع ىفخي ال -ىلاعتو هناحبس -هللاو ءاهيف ٌرظنلا هيلإ يدهي ام رايتخاو .هروص يف رظنلا بيلقتو «كرتلاو لعفلا نيب دل

 وه ريخ نم هلمع ةرمث ىلع لصحيل لمعي لماعلا نأ - 7 رخل الا قرت يع كالا «لأ6 ريش لق مر يزيل 0ر21 را .ءامسلا يف الو ضرألا

 ءامسأ ىلإ (لمع) دانسإ مدع يف تظحول يتلا عناوملا ءافتنا ١- :باوجلا ؟(هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ (لعفي) «(لعف) ك2 11 ا ينغلا وه هللاو ىهيلإ ٌريقف

 .لمعلاك رظن لوطو ربكفت لإ حاتحي ال (نويوخللا لاق امك) (ّلعفلا)و - 0 .ةطفااو نورد ةرضالتم لحاقلا نع ريض امرت ( ]تار 01 .ىىلاعت هللا

 د دويلابب ا رتل 0 اللا لل اكتم امقفاانلاب (عهرشجي) :ئرق 0 :سنويو انه 6# مهرس : ىلاعت هلوق اصيح َمُهَرْسَحت ْمْويَو 9[ ١١

 2177 : دوه" رخآو انه # تر َمَتيف :للاعت هلوق 6 تروم تيم لعب كبَر 2 د ٍلكلو9» [ 117] .ةمظعلا هجو ىلع ىلاعت هللا مسا ىلإ اًدانسإ
 ده لاعب هتلارقل ريب تكلا ناكل :ئرقو .(مكبهذي- مكأشنأ امك- هلك راش لإ :هلوقل انه ةاعارم ةثالثلا يف باطخلاب (نولمعت) ىف ك3 لكلا

 00 َمكحِتاَكَم لع اولمعأ و ع ولي لق 1 [ ١ هز] .4 َنوُلِفلع اهَلَه اهلها واظب ئرفلا كل كلِرَهُم َكِيَر نك مل نأ : هلبقهلوقو 00 اجود لك لو
 يا ل ائرق ءاثرق ثيح # ْمُكتاَكَمؤوو 4 واكَم#: ىلاعت هلوق # را 60 1

 انرضي سيلف اهيلع متنأ يتلا مكلاوحأ ىلع اولمعا :ىنعملاف ءهردصم وهو عاونألا فالتخال مهايند رمأ نم ةفلتخم لاوحأ ىلع اوناك مهن م

 - ءانه ءايلاب (نوكي) :ئرق 4 ٌتوْكَت 3: :ىلاعت هلوق .سنجلا ةدارإ ىلع دارفإلاب :ئرقو . 6 ايل أوعتمتو أوله 8 : ىلاعت هلوق ةلزنمب ديعولاو ديدهتلا ىنعم مالكلا يفو كلذ

 .سفنتلا يف ةبوعصو ردصلا يف قيض ىلإ يدؤي امم «نيجسكوألا ةيمك يلاتلاب تلقو «ءاوهلا طغض ضفخنا ءامسلا يف ناسنإلا عفترا املك هنأ :ةيناثلا .اًجرحو -

 .انرصع يف كلفلا ملع تاسارد هنع تفشك ام وهو «سفنتلا يف اًقيض ببسي ءامسلا يف عافترالا نأ ىلع "دْعّصي 19 دٌّعّصي' ظفل ةلالد وه ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجوو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

0 



 هنوثرحي | وناكا ام :4 رك كه رغو ةبئالسلاو ةرحبلا: : ىنعي : :# معن وزنه اولاقو# - :١ 0 ١٠١ سس و 011 ياخ

 [مملقيال» ًامرحم ًامارح :يأ :4 اًروْجْح رَجِح# :لجو زع هلوق هنمو ؛مارح :4 ٌيجِح# مهتآل 1 12111 ] ] ] ] ١

 :4 اَهيوهلُم تمرح ٌمكنََو» .لاجرلل اهنولعجيو ءءاسنلا نع اهنوزجتحي اوناك :لبق :4ْةآَنماَّلِإ 2 نود اَهْووُهط تمحو مهمتنا
 أوناكاَمِي مهيِزجيس ٌةيلَع هآَرْفَأ هيلع هَسَأَم 01

2 

 اوجمبذ ام يه :ليقوا .اهيلع نوجا :# اَهَملَع لع هل ا 66 .يماحلاو ةبئاسلاو ةريحبلا 0 ١
1 

 َر

 هوك رطلا فام ألات -105 ل مسابال مهماصأ مساب توجت هتف «يهتشلال ذل رع زك رأ فاطاراكت © تقي |
 "يح اهنم تام نإو (ءاستلا نود لاجرلل تاك :# انررح 1 اهنابلأ نولعي : :« ور َمْاْل 0 تا 1 1 و 1 ًَ 1
 نك 39 العم و7 نكح 1 7
 تشج# -11 .هللا ىلع بذكلا مهفصوب ينعي :4 مُهَمصَو ويِرتَمس» ءاسنلاو لاجرلا هلكأ ١ ا 55 همر 7 1 2

 تحسم هس حرس سس وروح, معتبا]ر يعجل تل | ذم

 | اة رمت ني اواح» اهنم عفري / ام :4 ٍتشوَرَعَم رْيَحَو .مركلا نم سانلا شرع ام :# ركل 0 2 لع رعي حا 000 4 0 وع 4 0

 تفو يأ .دادحلا دنعو داصخلا دنع يأ : 1 تل أوتاءو# هبلنعو هبطر نم : يكف 3 ٌمَهَدنلوأ اولَمَف نزلا يَح دق (() ميلع ميكح 5

 1 .سايّدلا دعب الإ ذخؤت ال ثرحلا نم ةقدصلا نأل ةاكزلاب ةخوسنم ةيآلا :ليقو .فطقلاو عطقلا | + | هنلاىلع ءارافأ هلأ مهَفَورام اوُمَرَكَو معرب اهَفَس ١
 1 نإ :ليقو 6« سببي نأ لعب رمتلا عطق يأ .زازجإلا لعب الإ لخ وت ال رمتلا ةقدصو .ةيرذتلاو سردلا ىٍرلاَوهَو 03 تبرتهم اوناكاموأ ا 1

 | هس ل صل سس تح كل صر رج جسم جس و هك <

 0 ىتح ءاطعلا يف اوغلابت ال :4 ارش الو» .بوجولا ىلع ال بدنلا ىلع ةلومحم ةيآلا لاو َلخّنلاَو تسمع ٍتَسوُوعَم تجَسنَ
5 ' 

 اذهب ناطلسلا بطوخ امنإ ! :ليقو .ةيآلا هذه تلزنف «ةرمت هل تسيلو ىسمأ ىتح معطأف ٠ .هتيطعأ الإ : ا لا ب 0 ب1 موبلا دحأ ينيتاب ال :لاقف .هعطق يأ ءالخن دج سامش نبا سيق نب تباث نإ :لبق .مكلهأو مكسفنا 1 واسع تائززاو ياو ملحان ١

 اهريغو لبإلا نم هيلع لح ام :4 ةكوُمَح ركمتَألا تيّو# ١47- .هللا لزنأ ام ريغ ذخاي العل : ةقحاورتنأ اورمك او ؤيكتت
 آشنأ ام عم ءأشرفو ةلومح ماعنألا نم أشنأو :ةيآلا ىنعمو ؛لبإلا نم راغصلا :شرفلا :4 ًاَسْرَمَر 9 م و ور ةكئإ فرضا وداصصح ١
 «كلذ ريغو لاغبلاو ليخلاو لبإلا نم «ةلومحلا» :ليقو .تاشورعملا ريغو .تاشورعملا تانجلا نم 8 كَفَرَ اَكِم أوك اَضَوَعَوهَ رمح مْنَأْلا مَ"
 .ةبئاسلاو ةريحبلا لهأ اهعبتا امك ؛هتعاطو هننّس :* نطيل ٍتوطْح» منغلا :«شرفلا»و ف 9 نيود هن |اطع هلا داوم وع تل 5
 ةلكاذلا بأ نع قيرج نبأ را .ةيآلا « اوفرشلَو وزاكصح دوي اوناَدو ل! لاحت هلؤق 73 10 77777
 .ةرمت هل تسيلو ىسمأ ىتح معطأف هلخن دج سامش نب سيق نب تباث يف تلزن اهنأ جيرج نبا نع جرخأو «ةيآلا هذه تلزنف اوفراست مث «ةاكزلا ىوس اًئيش نوطعي اوناك :لاق

 و اوعرتم ل لَو دنا مكفَرر اهم أولكح .. . © .[158:ةرقبلا] 4 نيب و آهن طيش ٍتاوطح أوْعََبَح الو ابيل اَلَكَح ضَرَأْلا قاَمِس ولك. ظ[55١]
 اوعبتت الو ءراضلا ريغ عفانلا ءسجنلا ريغ رهاطلا وهو ءضرألا يف مكل هحابأ يذلا هللا قزر نم اولك سانلا اهيأ اي ١57[. : ماعنألا] 4 ُنيِبَم ودع كَل دُهَنِإ نطِْيّصل
 وهام ماعنآلا نم دجوأ هللا نإ :ماعنألا ةيآ اّمأ «ةرقبلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «ةوادعلا رهاظ مكل ودع هنإ .يصاعملاو عدبلاو «ميرحتلاو ليلحتلا يف ناطيشلا قرط

 هذه نم هومكاطعأو مكل هللا هحابأ امم اولكف' «منغلاو رقبلاك ضرألا نم هبرقو هرغصل لمحلا ريغل ايهم وه ام اهنمو «لبإلاك هعافتراو هربكل هيلع لمحلل ايهم

 .ةوادعلا رهاظ ودع مكل ناطيشلا نإ .نوكرشملا لعف امك ؛ناطيشلا قرطل اًعابتا اهنم هللا لحأ ام اومرحت الو «ماعنألا

 *' اَهفَس # :هلوق دعب هتدئاف ام« لِعِرتَعب :هلوق . 5 : ماعنألا] نأ لع ٌءاريفأ هلأ 0 را ا 2 ِمَلِع رغب انهَمَسمْهَدَلَوَأ اوُنَمَف َنِدَلاَر يح َدَق راب“ | ٠

 4 1 1 كر وكل :] 2 هلوق ىنعم :باوجلا ؟ملع ريغب الإ نوكي ال هفسلا نأ عم
 مد /ل[50١] .ىرخأ ةرماودتهي نل اولض امدعب مهنأ :باوجلا ؟4 أولَص دق +: هلوق دعب هتدئاف ام« تتهم اوناكامو +: ارق 5 ماعنألا]
 كفاكم سيل رد 1ك 1: 29 يؤكل ركبنا قس كلارا اكرم ناو كبل َدلأذَكَمْلَأَلاَ 0 ١5 :ماعنألا] ؛* ٍراعرع ٍاهَتَسمهَدكَوأأ 2

 05 هلم ج2 تدرواستي .ةلحاو ةرم (اهفس) ةملك تدرو : :باوجلا ؟(ةهافس ءاهفس) :نيب قرفلا .[17/- 57 :فارعألا] يلق تك نقلت 1

 امأ «خوسرلاو تابثلا ىلع لدي ردصم (ةهافسلا) نأ نيردصملا نيب قرفلاو مز هك مومضملا لعفلا نم (ةهافسلا) امنيب (هِفَس) نيعلا روسكملا لعفلا 0
 .ةمزال ةمئاد ةنمزم ةلاح (ةهافسلا) امنيب .هنع دوعي لق مث «نيح ىلإ (هفسلا) يف عقو دق هبحاص نأ ىلع لدي (هفسلا) نأ يأ .ريغتلا لع لدي ردصمف (هفسلا)

 ءاتب (نوكت) :ئرقو كورلا قام امل ركزي اا را اا ار كا ا صصقلا يفو -
 مضب (مهمعّزب) ا :ناعضوملا" 4 مهم : : ىلاعت هلوق 6 آس [اَنياكَرُشِل اًذنهو مهمعرب هَ اذنه اولاَقَم و[ .ةبقاعلا ظفل ثينأتل ثينأتلا
 .بصنلاو بصتلاك مسا مومضملاو ءردصم حوتفملا :ليقو ءدحاو ىنعمب امه :ليقف ءزاجحلا لهأ ةغل امهيف اهحتفب (مهمعّرب) :ئرقو .دسأ ينب ةغل امهيف يازلا

 يازلا مضب (نييز) :ئرق ## رالف :ىلاعت هلوق * ْمَهَوُدّرِيِل َمُهواَكرُش َمِهِددَْوأ َلْسَق تيكر تري ريك عَ تَكلدكَم 8[
 نم ريثكل نير كلذكو :ريدقتلاو «هيلإ فاضملاو فاضملا نيب قّرفو «ءاكرشلا ىلإ هفاضأو (نير)ب عفرلاب (لتق)و «هلعاف مسي مل يذلا لوعفملل ءانبلاب ءايلا رسكو

 مهدالوأ مُهَلَتَ ا را مقر هاا را وقال ا ل :ئرفو .مهؤاكرش مهّدالوأ َلَتَق نأ نيكرشملا

 :ىلاعت هلوق # ٌءآَكِرُش ِهيِف َرُهَم َُنَنَي نْكَي نو اكنوأ هلع ْمَدَححَو انروكحُإ هصِاَح ٍرئْأْلا هزنك نوب فام اوُلاَقَو 3 0 ا
 يدا( نجم كك :ئرفو ناب همز تياتلاب (2600 2م نكت :ئرفو .تضالاب ( ير هدا 0 5ك :ئرق 4 مْ < نو

 دلال لا 1 ل ار ا ا كلا ير كفانا وكر ل نكن عفرلاب (ةتيم)

 آو .داصح َمَوَيدُهَّفَح أوثاَءو َرمثَأ اذإ ءورمت نم أولك ]1١41[98 يا يساوي يااا لااا اال را 1 تا

 د و ا ا :اىرق © د ٍداَصَح 5 : داتا 1 هكا كل[ كل 2ك

 امي مهيِزَجسسم هيلع آه اًهَبِلَع هَل َمْس 1 نوري ال ةانأو اه اًهروُهظ َتَمَّرَح مْلعْنَأَو َحِهِمعرب همّ نَم 1 ا ع م ا وو اك 1
 ظفل ركذ -* «ةرم )١4( نآرقلا يف (هتاقتشمب عرزلا) ظفل ركذ ١- «ةرم )١4( نآرقلا يف (هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ ١- :يددع زاجعإ 4+ َتورَْفَي أوُناك
 ددع عم (هت هتاتعشمي ثرحتلا) طفلا كد تارم دلع ىواضيي كلالباو .ةرم ١( 5) نآرقلا يف (هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ - 4 «ةرم )١5( نآرقلا يف (هتاقتشمب ةهكافلا)

 ذا الك قاقرم (140:لك هروو ه4 ةاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هن ةاقتشمب ةهكافلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمو عرزلا) ظفل ركذ تارم

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىتسجلا ءامن سألا يربطلا ريسفت



 جوز ةييمت# ١7

 زع لاق امك «ىثنألا جوز ركذلاو ءركذلا جوز ىثنآلاف جوز نينثالا نم دحاو لك نأل «ةعبرأ يهو
 َمَّرَح ِننَرَكَدلآَ لك .جوز ًاضيأ نينثالل لاقيو ["0 :بازحألا] 4 َكَبِوَر َكْيَلَع كييمأ# :
 5 واركذ قلع الإ ! ماحرألا لمتشت له : : ىنعي :4 ندم وقع كلمته أ يشل

 ا ا ا كلل ا :لجو زع لوقي ؟اضعب نومرحتو ًاضعب نوُلِحُت
 ذإ# .متدهش مأ :4 ءآدكش 0 .هللا نع كلذ متملع متنك نإ نإ ينوربخأ
 .ةجحلا مازلإو تيكبتلا ةيآلاب دارملاو دا ىلع وماي رو لكن يذلا اح :# اذهب هَ هلأ مكَحلَصو

 محللا طلاخ ام ال .هتقرأ اذإ ؛همد تحفس :لوقت ةن ءاقارهم ًالاسم املا

 .تامرحملا هذه ىلإ | :* ٌرطضأ ِنَمَه# هللا ريغل حبذ :# ِهَسأِريَعِلَّلِهَأ» نتنو رذق :4 شجر هتك
 ىدّنَح» .دوهيلا :4 أوُذاَم حبدلا# ١45- 11/8 :ةيآ ةرقبلا هر ل

 طبلاو زوإلاو ماعنلاو لبإلاك ؛عباصألا قوقشم ريغ ريطلاو مئاهبلا نم ناك ام وه :4 ٍرْمظ
 يذلا قيقرلا محشلا وهو ءبرث عمج :بورثلاو .ةصاخ بورثلا موحش يه : ليق 5

 رهظلاب قلع امو بنجلا موحش :ىنعي :# ًآَمُهَروَم 7 تدل 0 اكفألا و لكركلا راع نك
 ؛ءاعمألا اهيف نوكت ىتلا ضبارملاو ءاهيف رعبلا عمتجي ىتلا ءرعابملا يهو «ةيواح عمج : آَياَوَحْلا#

 رادتسا يأ .نطبلا نم ىّوحت ام :اياوحلا :ةديبع وبأ لاقو -ةريغصلا ءاعمألا يأ -نبللا تانب يهو

 : ١ ريس . 6 سأرلاو نيعلاو مئاوقلا يف محشلا نم :# ِريظَعي طلَتَحااَم وأ .ةريدتسم يأ ؛ةيوحتم يهو
 ١ لترات اسري تان عما ص الل يلدا 6 اتراك 4 ا كاع كلذف

 ( © تفيَسلانت ينيج كل نكن 3/5736 قرا 33 :لكت لا لاك سرا لا كتل لتتل[451 بن ىلع كلذ مرح
 4ك ١ - ش و

 هتيبرت ل 6 3 له تم تح قح ا قو 4 0 35 انصأو هريبدتلاب «هدابع 6 تلا :وهذ لم هللا . ١ ١ 2 5 هأعل ل كلا 1 8 ءق 0 5
 يك 20

 ع يناس صن أ سأل (ةينامث) :لجو رع لاقو «جاوزأ ةينامث اشنأ ماعنألا نمو :٠ :مالكلا ىنعم : 6 اديك عر 0 ع هج هج اج جا »جا +١ 02 هع ا 1 : - م6 6 1 0 . : 1 3

 5 5 :ثازعملا ميسو 0 كك

 اا( جيس سب ضيقا 1
 هه عا ع

 ١ رسال لق ارمبلا صون لبان 4

 سانْلا 11 0

 / نتا ل يدر دن >> 55

 ؤ 1 يق ياله َنإ يلع:
 ربع مهر 1 كَ كي والعام

 0 ةبلا

 |١ َنَِكِداَعاَلَو ا 2 ءأنِمَم نيهَمأِر مل َلِمَأ ًقَس .ء
 وتب نحب لأ حج و رس وو ل ري جاك و م

 ! دوس اكو ذَا َلَعَو 9 | ميج روفغ كبَر 0

 2 وو يو 0

 3 َمِهْيلَع اَسَمَّرَحَِتَعْل اَوِرَفَبْلا ور ْفظ ىذ َّلُك

 ج م 1 وبلطي 2-1 3 الا اذه م ه واعد رث تاليا . ااح الخنأو مهع تااودأاو 9 6م لق حالصإب هاب هناي ةصال

 ل لو كا ل 0
 ع حفصلاو '

 .: 7 عسو ل وفعلا هل ىذلا وه وفن معلا ا ايما تأ تي .وفعلاو 0 دعو دقو .هم رك و هتمح 0 رطضم 0 هت ترفغم و

 ااا“ 00 4 0 200 0:ماعنألا] 4 َكَلَيَرَنإَف داع اَلَو ْغاَبَرْيَع ٌرطضأ ِنَمَه ض[45١]
 اً َعْرَرلَاَو َلْخَّئلاَو ٍتنَسوُرَعَم َرَخَو ٍتَسوُرْعَم ٍتَيِج اكنأ ىلا َوْهَو # » :ىلاعت هلوق اًضيأ اهيفو «تارم ةدع ماعنألا ةروس يف رركت برلا ظفل ١١6[. : لحنلا

 نأضلا نم ناويحلا ركذب اهعبتأو «رامثلاو بوبحلا ركذ اهيفو ١ 4 ١[« : ماعنألا] 4 َرَمَكَأ آد ءورَمَك نِم ولك وينكم ريو اًهيِلَسَتُم امرلاو ب 0

 هيد 3072 يقتل م د ا ل ا يل ل ا وا

 2 نور ام ٍتَيِط نم اوُلُك ْأَوْيَماَءِدََأ اه أتي  :ةرقبلا ةيآ يف مدقتف ءاهب صتخي امو ةيهولألا نع ثيدحلا نيتيآلا ىلع مدقت هنأ ."هللا نإ" :ىلاعت هلوقب لحنلاو

 هللا الإ هكلمي الو ميرحتلا مدقتو "هللا" ظفل رولا ا . 4 مُكَحِتِلَع َمُرَحاَمَتِإ 8 :هلوقب متخو «[1177 : ةرقبلا] 4 كروُدُب ُهاَيِإ منك نإ هنن اوكسسآَو

 :ةرقبلا ياام ةبشأف 211١4 : لحنلا] َنوُدْبَحَت ُهاَّيِإ ٌرّسْك نإ هَل تَمَعِن أورُكَشَاَبَداَلَدَح هلأ ْمكهَوَر امسح :لحنلا يفو «هلل ةبجاو يهو ةدابعلاو

 نِم َكيَعاَنَصَصَقاَم اممّيَح اداه َنيِذلاَلعَو ف «[ ١57 : ماعنألا] 4 .. .رفظ ىز لك اَنََرَح أوداَه تدل َلَعَو » 1١473 .نيتيآلاب صخأو ىلوأ "هللا" ظفل ناكو

 لبإلاك عباصألا قوقشم نكي ملام لك وهو :ريطلاو مئاهبلا نم دوهيلا ىلع انّمرح ام نيكرشملا ءالؤهل لوسرلا اهيأ ركذاو :١114[. لحنلا] 4... 1
 اماالإ ,منغلاو رسقبلا موحشو ءِرمَظ يذ لك وهو «لبق نب لوسرلا اهيأ هب كانربخأ ام انمّرَح دوهيلا ىلعو :لحنلا ةيآ اَمأ «ماعنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .. 0

 حتفب (زعملا) : :ئرق# ٍِرَمَمْلا 9 :ىلاعت هلوق 4 ناكلا لا تدر اكل تك 2 ةَيبيمَت له [1417] .. .مظعب اًطلتخم ناك وأ اهؤاعمأ وأ اهروهظ هتلّمَح

 «سّرَحو ا م هج حيف وم :ليقو ردم رع اصلا حبو رجتو رجاتو «مّدَخو مداخك زعام عمج يف ناتغل امهو ءاهنوكسب (زعملا) :ئرقو .نيعلا
 مكوة كر ا ل[ ةمكل رعاك لع اكرم لإ ىفأم ىف َدِجَأ دل لق ]١55[:8 .بُحصو بحاصك زعام عمج اًضيأ هلعج نكسأ نمو «مّدحتو مداخو

 هي :ئرقو .اًمرحم هلوق ىلع دوعي نوكي مساو ءبصنلاب (ةتيم) ريكذتلاب (ةتيم نوكي) : رق 6 َةَّنيَم 1 ب نأ كل :ىلاعت هلوق # اًحوُقَسم

 .ربخلا ثينأتل لعفلا ثنأو «لوكأملا وأ ءاّمرحم ىلع دوعي ريمض اهمسا نأ ىلع بصنلاو ثينأتلاب (ةنيم نوكت) : :ئرقو .ةتيم دجوت مامات نال قلد

 يف (رمخلا) تركذ - ” «تارم (4) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١ :يددع زاجعإ *# سججر هن ُِهَّنِإَف رز م ه1 2 2 نأ الإ ]١45[

 (0) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ - 0 «تارم (5) هللا باتك يف (ءاضغبلا) تركذ - دمجر را كا 2 ٠ «تارم (0) نآرقلا

 ةملك, تافتشم تركذ 6 «تارم (4) هللا باتك يف (بعرلا) ركذ -8 «تارم (4) هللا باتك يف (دسحلا) ركذ ١- «تارم (6) نآرقلا يف (ليكنتلا) ركذ -5 «تارم

 (بعرلا)و (دسحلا)و (لككتلا» (بصحلا)و (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ ةذع ىراستب كلذبو .تارم (5) نآرقلا يف (ةبيخلا)

 :يددع زاجعإ 6# َءوي هَل يمل لأ امس ذ وأ سجون يزف محل وأ اًحوُعَسَم مهول ١51 ل هللا ا تأ يقر اك كرر ةقارأ اعاقتشمب (ةيتشلا)و
 دلع ىواستيٍ كلذسبو «لسجو زسع هللا بانتك يف اًضيأ تارم )٠١( (زجرلا) ةملك تدروو .لجو زع هللا باتك يف تارم ٠١( ) (سجرلا) ةملك تاقتشم ركذ درو

 وو ِرْفظ ىذ لك اَنْمَّرَحأَو ُداَم تذل َكَعَو 17 .ىلاعت هللا باتك يف تارم ( ١ ٠ ٌلُك درو داقو «(سجرلا) ةملك تاقتشم عم (زجرلا) ركذ تارم

 ين(يغبلا) ركذ :يددع زاجعإ # نفصل انو هيي بك كلا رام 1هقن كوب اكارجلا وأ مهزوم ا ل | مه فا وع اكن ِمَسَعْلاَو رق

 لل احلق ةرم(" 80 لك درو دقو «(يغبلا) ركذ تارم ددغ عم (ءاشخافلا) ركذ تارم دع ئواسي كلذبو «ةرم (14) نآرقلا يف (ءاشحفلا) تركذو «ةرم (14) نآرقل

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 مع للا رطضم | مك .اف وص وم هدابع نع حفس ةصلا و نار معلا دل رعم 5 لا زي الو كار 0 | هه "رافخلا رو وفغلا « وفعلا" :رو غلا هللا م مسأ ىن ىنعم 8 :5]
 3 امنع ل ل ل 93 ج



 اس م

 انيلع هللا مرحي مل :اولاقو 1 هللا همّرح ام هئركذ اميف دوهيلا يأ :# كوبذك نإ ١1-
 جلال م4 وكسوة و .هسفن ىلع ليئارسإ مرح ام انمرح امنإو ءاّنيش 1 ل اكد

 ْنِم مكحَدنِع لَه لد /١5- .هباذع 4 سار 2 نمآ نمب ةعساو ةمحر وذ :ليقو .مكمرج 3 1 © 0 تيرغشا مق يخاشأ 2
 تر وو >2 مالا ع 7 دع 7
 11 و ا و « 01ش 92 07 ' ؟ بارد راردكم ا ما سول!

 ىتلا :4 هَل هَمَْللا ١44- !ناهرب الو قح ريغب أ ًاصرختو هللا ىلع ًابذك :4 َنطلَأاَلِإَب ميت هلا ل م 0
 00 ا 5 0

 :يأ :4 كدب لَه لق 9# - .مهتامهوتو مهنونظو مههبش لطبتو مهريذاعم اهدنع عطقنت 006 31 طياز تسبح 5
 :© أ اودِهش ند © ءايشألا كلت ل هّللا نأ ىلع دوهشلا راضحإب مهرمأي .مهورضحأو مهوتاه 1 : 9 71-“ يا م يلح 0 1 0

 : مو ل عش اور 1
 . 0 ري مهو الو ناسا نان رك ك2 2 كفو ءابصعتو ةفزاحم لب ريغب دك ف 3

 مهيرن مه 0 2 5 0 تيِعمجأ .اكَسَدَهَلََسْوللا ١

 نيم :© َقَلْمِإَنم د# ١6١- .ًايواسمو ًاريظن يأ «ًالدع هل اهنولعجيف ؛مانصألاو مالزألا :# وُ ِدَحَي
 رت نع :ىلاعت لاقف مهدالوأ لبق مه مهقزر نمض اذهلو هنم نوناعي وأ مهب عقاو رقف 7

 اهلك شحاوفلا :ليقو .رهاظلاو يفخلا انزلا يف كلذ نإ :ليق :4َترَطَباَصَءاَهْنِمَرَملهاَمل .4مُهاَكيَ تلاوه َنَتالَو مْهَعَم ١
 تصاحب رم ١

03 

 اهز) تول َعيْمِهَيَ : مهو وحب سلا 7
 3 2 وي 1 عمم 20مل 2 5

 تر ١ ساحر 5-5 ! 1

 ' !نيدلول ايو اعيش 3

 رم اق و لما رع رجس هل 2

 تالَومَهاَيإَو مكحَفزر نك ٍقلْمِإ 9

 سس »هم مو عز هد رسم لس ء
5 7 2 5 

 ل توق يلع وبك بله قلاع 0
 رع يسرع لك رعب -- 1

 00 ديب فياعي يادي تي اللب + كايا ير اى ايما يب

 كانا د للا :هنمو ءاهقحب الإ :يأ 4 يحلي .اهنطابو اهرهاظ

 6 : 10- مام 57 ب امل 1 ا د بونذلا نم -

 وتلا لب 0 دب و وهف («هح "تحل اصلا

 نا ع
0 

 . 6 عيصحت 0 وعس بي نأ هدابع

 2 1 | لآ ا
 تفريخ أ امهم هومع فع لامك هك نمو 37

 ااسالا لعج هل أو «ةريبكو

لا 0 ميحرلا نم مح سال ع .يدع سلا خيشلا
 | 2 | . 1 ش2 3 ركل لا 

 هل |

1 

 م |[ 7 0

 ا ا فاصتا ىلع |
 اللا تاركحتو .ةم هدوح 2 الاو معنلاو «. م ال | ظحلاو ءرفوأ بيصنل

 14 2 يما 0 0 3 كرش مدس

 نِم ا داز .[7* © : لتحتلا] 4 مهلْنَق نم يزل لَك 0 ل 0 ا 0
 00 ا لطم اا يل ا رك كال ل حلا هلحتلاب خط دازو «نيترم هنو

 كك را را ا وا قرا ااا ةداسعلا ظل فااخب هنود نم" ظفل

 نا َبَّدَك َكِيَدَح» اَّمأ .فيفختلا مكح يف ةيآلا درطتل "نحن" هعم فذح نيترم "هنود نم" فذح املو «"هنود نم' ' :هلوقب هربتعي نم انه هلل نكي ملف

 ىلإ 4 ِءْيق نم ءيِنوُدِنِم اَْدَبَعاَم ا :لحنلا ةيآ لبق ءاج نيح ىلع 11517 : ماعنألا] 4ع ةَمتَي ود ْمُكسْبَر لَم َكوبَدح نّه » اهلبق ءاج دقف 4 َمِهِلَنَ

 اواو ) 1١5١ : ماعنألا] 4َمْهاَيَِو َمُكُفْرَرت ُنْحَخ يتَلمِإ ني مْكَدلوَأ ولدت الو ه3 .4رهلْبَق ني تدل َلَكم َكِلَدَك» :لاقو 4 اَمّرَح اَلَو إف :هلوق
 ؛مهأ مهدنع هنأل مهقزر مدقف ؛مهدالوأ قزر مث ءالوأ مهقزر مهمهي ءارقف موق عم ماعنألا ةيآ ين باطخلا 9١[. : ءارسإلا] 4 ْهفاَيِإَو ْمُهفدَرت ْنَح قلم هَبْنَح م دلو
 كت هدفاز لاهلها هاك ةزأللا فارغا مهل عال وأ وازرق « مه دال وأ لع هرتز لعل ا حتت رفا ناوتنخسي مهنكل «ءارقف ربع موق عضااهرف اطلاق ءارسإلا اة انا

 ءاجف ةنانلا امأ «عقاو رقف نم" : ىأ 4 قلم تم هيرو ارع الاولاوراول

 4 توُرْكَدَت ولعل وب مْكَصو َمُكِلد ا 116١ : ماعنألا] :4 نوقع كَل وب ْمُككَصَو كلو © ]--١01[ 5 هطلرد كي
 غلبأ نم اهب ةيصولا تناكف ؛ماسج ماظع اهلك ءايشأ ةسمخ ىلع ةلمتشم ىلوألا ةيآلا .[107 : ماعنألا] 4 نمت مُكَلََ وي مُككَصو ْمُكلَد » ١57[« : ماعنألا]
 حبقي ءايشأ ةسمخ ىلع ةلمتشم ةيناثلا ةيآلاو «ناويحلا رئاس نع ناسنإلا هب زاتما يذلا لقعلا وهو اياجسلا فرشأ نم ناسنإلا يف امب ىلوألا ةيآلا متخف ءاياصولا

 لع اشم تالا اا : يأ 15 هلوقب ةيآلا متخف ءظعولاو رجزلا ىرجم يرجت اهب ةيصولا تناكو ءاهباكتراو اهدض يطاعت

 م لت اًولاصتّلق ]١151[ هاربا ك1 ل11 اكسال كلا 17 ل ال ارق

 َنَماَمأَف لو :تايراذلا] #4 اَهَهَح اَهَهَحَو َتكَصَفَِرَص فه ارمأ تبق 2 ٠ :ءارعشلا] 4( َنيَِِطلاَموَلا نأ نأ سوم َكْيَر اذ كم١ ل

 راكد ؛لابقإلل اًبلط نيعتم ٌرمأ (لبقأ) :تاوجلا ؟(مؤاه ءِتئا لاَعَت «لبقأ) :نيب قرفلا ام ١9[. :ةقاحلا] 4 ََيِكأمَرَْأ مْؤاَه لوف -هنبِمب ةبتكَق وأ

 امك «مزعلاو يأر لاب ء سل اولاعت) :يرشخمزلا لاق امك دارملا لب « ؛يقيقحلا يكرحلا لاقتنالا اهب دصقي الف (لاعت) امأ .بطاخملا هب سبتلملا

 اًباطخ نوكت (لبقأ)و .يزاجملا يونعملا لابقإلا اهنم داري (لاعت)و «يكرحلا يسحلا يقيقحلا لابقإلا اهنم دارُي (لبقأ) ءاَذِإ .(ةلأسملا هذه يف ركفن ٌلاعت :لوقت

 ؛(لاعت) :هل لقي لو ء['“ ١ :صصقلا] * َفَحتاَلو لق :مالسلا هيلع ىسومل ليق اذل .كلذك تسيلف (لاعت) امأ «لعفلاب هب سبلتم يسح رابدإ ةلاح يف وه نمل
 :ىلاعت هلوقك (بهذا) ىنعمب الإ نآرقلا يف تأت ملف (تث تقرر نأ 11 :صصقلا] 4 ارتُم لَو :ىلاعت هلوق نم كلذ رعشتست نأ كنكميو «رابدإ ةلاح يف ناك هنآل

 ةدحاو ةرم الإ تأت ملف) (مؤاه) امأ .(لاعت)و (لبقأ) يتملكو «(تن تنا) ةملك نيب ٌريبك قرفف «نيملاظلا موقلا ىلإ بعذا ياا :ءارعشلا] 4“ َنيِمِدَظلَمَوَْلاِكن 0

 نص حرفا نزف الط القنالا و كفل هلا و يعالج ول اتاءاجلا( موا نأ روع نضع ,ركذ دقو ١9[« :ةق ةقاحلا] هإ' َةَيِتكأورَْأ موه :ىلاعت هلوق يف «(نآرقلا يف

 .ميظعلا يلا داق 5 اور 119 3 اوال فاو لي دا قلبا كادي قلدنا را ل كالا

 نم لك رركت :يددع زاجعإ # توُلِدَعَي ميري مْهَو ةرسلاب ةرتمؤت ل كرذلاو كيك نذكر دلو اوُهَأ َعيَت اَلَو ْمُهَعَم ْدَسِهْنَش الف أوُدِهَش نو ]9116١

 (ايندلا) ةملك تدروو «ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا يف اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو «ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا يف (ايندلا) ةملك تدرو «ةرم )١١5( ةرخآلاو ايندلا
 .ةرم (10) نآرقلا يف ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدروو .نآرقلا يف اعضوم (00) يف اهدحو اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدرو و.نآرقلا يف اًعضوم (50) ين اهدحو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىتسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 ام

 3 اب



 نإ فورعملاب لكأي وأ ءأينغ ناك نإ ففعتسي نأ :هيف ليقو .كلذ يف فلتخا :4 ُنَسْحَل ّىه ىتلاب الإ -

 لإ لدعلاب : لطبق مَ اي تائيسلاو تانمسالا هيلق يحكت نيح مئات : «ةكئاَليَدع» رفقتفا

 الّوإ» هنيدو هقيرط ىنعي :# رص “١51- .قحلا اولوق :4 أَوْ ِدَعَتم اهنع قيضي ال ام :4 اَهَعَسُر
 ىورو .تالالضلاو عدبلا لهأو للملا لهأ معت لبسلا هذهو «ليبسب هلل تسيل يتلا :* لمست وهتك
 ءاميقتسم هللا ليبس اذه :لاق مث .هديب اًطخ هللا لوسر طخ :لاق ,دوعسم نبا ثيدح نم هريغو دمحأ مامإلا

 ناطيش هيلع الإ ليبس اهنم سيل لبسلا هذهو نأ لل هلا تاع نتا كلذ 16 نع طوخ

 .نسح هدانسإ :طوؤان ا! كش لاف دكآلا 4 . وحنان اميوتسم طر اذه نأ" :أرق رق مث «هيلإ وعدي

 ىِرأأَلَع هدنع انتمعنل : اًماَمَت د َبَتكْلا» ىسوم اننآ دمحم اي لق مل ام 4 رم [ت ع

 اولوقت نإ ةكحارك يكد 4 ارلوقت نإ 9 ١61- .ًانايبت ها ىلع َنَسَحَأ

 الو يردن ال :*َتيْنِدَعَلظ .مهتاغلو مهبتك ةوالت نع :# َمِمَساَرِدنعإ# ىراصنلاو دوهيلا :# نيتفياط#
 لَو [155] .هليدش :* باَدَعْلا ءوسو# ضرعأ :4 َفَدَصَول ١- دي دا اكل ع

 كو 157[80:ماعتنألا] 4 .. .َناَربمْلاَو ليكن مواَوهَدْشَأ لَو ْنَسَح ىه قليل يل َلامأوبرع
 اوووصتت ال نأ نأ. نايألا 174 :ىارسإلا] 4 .٠٠ دهملاب فرو هَ دش لبي قَح ْنَسَحَأ ىه يكل عِيِيسْلا َلاَمأوبرف رز 00 2

 ريمثتلا يهو «مهل نسحأ يه يتلا ة ةقيرطلاب الإ مكتلافك يف اوراصو ؛مهؤابآ تام نيذلا لافطألا لاومأ يف

 ليكلا ءافيإ ىلع ثحت ماعنألا ةيآو «لاملا يف فرصتلا نسحو «غولبلا نس ميتيلا لفطلا غلبي ىتح «ةيمنتلاو

 اذلهو 2 [ ]١١5 ...دهعلاب ءافولا ىلإ اوعدتف ءارسإلا ةيآ اّمأ .. 0

 © لعل اوُهتاَو وعتاد كرام هلأ ينتكا دعو «[4” : ماعنألا] 4 يديني ىِذَلأ ُندَصُم كوسم ُهَنَلَرنأ بنتك
 . تسلك تشتيت لوألا ةيآلاو ءعفنلا ميظع لوسرلا اهيأ كيلإ هانلزنأ باتك نآرقلا اذه نأ ىلع ناتيآلا لدت ١[. :ماعنلا]( كرت
 2 001 ..نآرقلا عابتا ىلإ ةوعدلا اهيفق ةيناثلا ةيآلا اّمأو ...ةيوامسلا بتكلا نم همدقت امل قدصم نآرقلا اذه نأ نيبت

 رب سم ع 00٠ : ءاينألا] 4 502 هل منافأ هتلزنأ كرابم رو اذلهو «[ ١55 : ماعنألا] 4 وعيت هاك كراك هل | تانك 2 2 2 4-2-4223 1 م موب وهدم 0 م 2 ءء 2

 بسانف ةيوامس بتكلا نآلو هب اًمامتها هب ًأدبف .ءيش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام : :ءاروزاع نب صاحنف لوق ىلع اًدر ماعنألا ةيآ يف لازنإلا مدق :باوجلا ؟ءايبنآلا يف

 4 ةَمَحَيَو ىَدهَو عير نين مس دل 01 تاتا اكو ةركنلا يف درفملا فصولا ميدقت يف لصألا ىلع تءاجف ركذلا يف ءايبنالا ةيآو «لازنإلاب ةءادبلا

 نيكل اذَوأَف تكبر 0 و هني تحت هج دم ١ 117 :فارعألا] 4 هيَ كحل هلأ هك و ذَه كبَر نِوَتَيَب مكن دَه» 1051 :ماعنألا]
 (مكءاج) ةملك تدروو .نيترم (ةنيب) ةملك عم (مكتءاج) ةملك تدرو :باوجلا ؟(ةنيب مكءاج «ةنيبلا مكتءاج) :نيب قرفلا ام .5 :فارعألا] تأ

 أ ةَقاتوذنَه :اهدعب ىللاعت هلوقل ؟ةق ةقانلا يه لوألا هيلا يل (ةنيلاو نأ نإ ماهر كانت يل ير ةحسرلاو يزارلاو يربطلا نم لك بهذ .ةدحاو ةرم (ةنيب) ةملك عم

 ةثلاثلا ةيآلا يف (ةنيبلا) امأ .ةثنؤم (ةنيبلا) لعافلا نأل ؛ةثنؤم ةغيصب (مكنءاج) ةملك ء ءيجم ببس وه اذهو .ةجحلا وأ ةزجعملا يه ةيناثلا ةيآلا ينو # هَ يار حا

 0 :لاؤس .(ثينأتلا ءات نودب يأ) اًركذم (مكءاج) لعفلا ءاج كلذلو .. .ركذم ظفل نآرقلاو (نآرقلا) يهف مكن نَمةَنَي هني مك <ج َدَقَف +

 ىنعت ةروكذملا ةيآلا يف انه (ةنيبلا) نأ :باوجلاو .[5 :ةنبلا] هُنا 171 اَموَبْماَلِإ بككلوثوأَ َلأَقرقْلََم » :ىلاعت لاق ؟ةثنؤملا ةغيصلاب ةنيبلا ةروس يف (مبتءاج)

 نيكيش اهيف نأل ؛ثينأتلا اهيلع بلغ دقو [7 - ؟ :ةنيبلا] 4( ةَمِيَق تلك اببف(ك) هرهطُم امك وُليِهَمَنَملوَس 7 + ةقباسلا ةيآلا يف ىلاعت هلوقل ؛ةميقلا بتكلاو فحصلاو لوسرلا
 رقما لام لساعير يسكت عمج بيكا و)ةميدتلا بحلاو :ةرهطملا فحصل ام ناثؤملا امسااو كي وسرلا وه ركذملا سالاف ءركذم دحاو ءيش لياقم يؤ

 َكِلَذ ١ :ماعنألا] 4 اَهَلْخاَلإََكح اكَمَوَحْنسلاِب هاج مو 2[ ٠ ] .ملعأ هللاو .(مهءاج) لقي ملو (مهتءاج) لاق اذل .(هيلع لعفلا لوخد يفو ةفصلا يف ثنؤملا

 ةدمحاو ةرم (يزاجن) ةملك تدروو «ةرم ةرشع عست (يزجن) تدرو :باوجلا ؟"يزاجن -يزجن" نيب قرفلا ام 1١[. ابس] ( ٌوثَكْااِر ْلحوورفكاي مترج 70
 :ىلاعت هلوقك «(بقاعن) :يناثلاو ١54[. :نارمع لآ] 4( َنرِكَّشلأ ىَرَجَحَسَو ]+ :ىلاعت هلوقك ««بيثن) وأ (ىفاكن) :لوألا :ناينعم اهل (يزجن) ةملك نأ ا
 عم ةيناثلا تدروو «نوباشي نوركاشلاو ؛(نيركاشلا) عم ىلوألا تدرو دقف «قايسلا وه نيترملا يف امهيينعم ىلع لد يذلاو 'ر ا :رطاف] * روُفَكح لكى رج َكَِدَك»

 ةملك تدرو اذامل .[1/ :ًابس] # رولا الإ[ ْلَحَو :ىلاعت هلوق يف كلذ درو :ةبقاعملا وهو ..دحاو ىنعم الإ اهل سيلف (يزاجن) امأ .نوبقاعي نورفاكلاو (روفك)

 (تارم "9 ايندلا باوث ركذ يف تءاجف :باوثلا يفامأ .باقعلاو باوثلا لاجم يف تءاج (يزجن) نأ :باوجلاو !؟ةيافك ةريخألا ركذ يف ناكو (يزجن) ةملك دورو عم (يزاجن)
 يضتقي سكاعم لعف در بقاعملا وأ باثملل سيل (باقعلاو باوثلا) نيتلاحلا ينو .(تارم ) ةرخآلا باع ركذ يف تءاج :باقعلا ينو (تارم 4) ةرخآلا باوث ركذ يفو

 ييارلا موكيت يل ل ارا روت يزاول .دحاو بناج نم لعفلا لاحل بسنألاو لضفألا يه (يزجن) تناك اذل «ةكراشملا

 نمو[ :ماعنألا] 4( اهلا ِإجرح اكمَوَكنَسلَأِب كج نمو + فعاضي الو اهيلع ديزي الو مهلامعأ ىلع نيمرجملا ئفاكي ىلاعت هللا نإف «ةلعافملل تءاج اهنأ يرشخمزلاو

 مكعَصَو ضر ط[ 1611 ةكراشملا يضتقب كالذو «نيفرط ني اًئيدح نمضتي اهمال أل ؛قابسلا يف ؟اهفتسالا ةغيصب اتا اهل كراشملا خيص إف ىرخأ حا

 .هييوصوواع ومد 272 3- :ئرق ءاًباطخ طقف ءاتلاب ناك اذإ عقو ثيح 4 َتوُرك دن :ىلاعت هلوق# تورك دم ءكلعل وب

 نو 2[ ]١91 . ركذك دعب ركذت هناك ركذتلا ر.ركتلا دكتلا كف 2 قتلا فو .لاذلا يف ءاتلا ماغدإ ىلع كلذو «لاذلا ديدشتب (نوركذت) : :ئرقو .نوركذتت :لصألا

 تتولد (دانو كهوبخ (يطارصاو اوس بصق البجا دج: تسال: لص دولا ةيدشتوأةرجملا ارسلك, .(6إ» :ىرق 4 َّن نو :ىلاعت هلوق © ىطْرص اذه

 ريدقت ىلع نونلا ديدشتو ةزمهلا حتفب (َنَأ) :ئرقو «ةددشملا هب قلعتت امب قلعتتو ةليقثلا نم ةففخم (نأف) ءنونلا فيفختو ةزمهلا حتفب (نأ) :ئرقو .لمجلل
 ؛نييفوككلا قيرط ىلع رمضملا ىلع اقسن نوكتف «نآبو «هب مكاصو ريدقتب اهرج زاجأو «نأ ةلومعم :ءارفلا لاقو «هوعبتا اًميقتسم يطارص اذه نألو :يأ ؛مالكلا

 اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ # ىطّرِص اذه نوم ]*١01[ .ةليلقلا ةغللا ىلع ةليقثلا نم تففخ اهنأ :فيفختلاو حتفلا ةءارق هجوو

 .ةرم 4 درو دق لكو (اتاقتشمب طارصلا) دورو تارم ددع عم (اتافدلرمو اهتاقتشمب ثعبلا) دورو تارم ددع ىواستي اذ 01 ا و كولا كرا ةدروو

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ سحلاءامسألا يربطلا ريسفت
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 ككل لِزْنأ امس اولوشت نأ 9 | نوحي مكّلعل وقتا 9

 م اان يي لع

 ب ئدهأ أكل ثتكلا امِكَع لأ اَمَأَو اولوثترأ © 3

 --3 2 2 ) نم ةليوكحص ملف 1

 »2 ا رج

 نزلا ِرْجَتَساََعَفَدَصَوهْن 02-6



 :4 كاملا وت نأ لإ ٌنورطني له# نورظتني له «ناثوألا ةلبع ىنعي "4 رز 0 0 7

 كر بتاسح وأ كبر رمأ ينأب :هانعمو ءاضقلا لصفل ةمايقلا فقوم يف : كير قي وأ# توملاب 8 0 رس سلا

 نسم سمشلا عولط : 4 كير تي ني :هلوق ليلدب .ءكبر تابآ 0 يتأب :ىنعملا :ليقو 3 ميا ما ةس ف ا

 ينجو د دول 0 د 3020 0 3 اتا كح يي تيك لينين ام رودس بم + وعم مح هم م جد 1 أ ا 0 تت > السر < 7

 نإ ده
 لكو .افكلا عيمج ف ةماع ةيآلاو «نيقرفنم :«انيج» مرت هر موق رصنتف ؛ميهاربإ ةلم ةيفينحلا 95 50 0 هَ كرز 5 تك ف
 تاي ا هللا الإ هلإ ال :# ٍةَمَسلأب َءاَج نما ١- .هللا هب رمأي مل امب ءاجو عدتبا نم 20007 ا 00

 تابآ يف تانسحلا فيعضت تبث دقو .تائسحلا عيمج يف ةّماع ةيآلاو .كرشلا :4ِةَكَدلَأِ هج نمو . 00 00 -- 0
 خلا نأ ةرذك كا سلا ف تبث امك 4 َلْبََس َمْيَس تَنبْدَأ َةَّبَح لشك# :لاعت لآن ءىرخأ ا 1 1نوملظيال مهول إجرا ١
 .ةئيس هيلع تبتك اهلمع مث ةئيسب مه اذإو .ةنسح هل 0 اهلمعي ملو ةنسجب مه اذإ | َنِمَد 1 راني مهنئا وربع طر لإ 5

 يتافو :ىنعي :# َقاَمَصَو م .ةحيبذلا يهو .ةكيسن عمج :كسنلاو .يحبذ :« يدر ١١١- 000 (9) نيكَرَشملا ١[
 هكا لرأ :4 نيل انو 0 0 رسما اك نود هلك كلذ ل 20125 4 1 8 6 21
 الإ 4 ا < 552-5 هل ل ةمال لح عضخ صلخأو 00 موو عم
 .«(فئاصو»ك- ةفيلخ عمج : 1 تا -76١1.اهريغ هب ذخؤيف امثإ 5 2 دي رف يحرم نيستا حرتجت 9 :4 ايبا ! نين دس مر حو 0 - 5 3 لطفا 70
 لاملا يف ماع :# تجيد ضرألا يف مهومتفلخف نورقلا نم مكلبق ناك نم كلهأ نأب -«ةفيصو»و 5 تا كالت الوعل يت

 ايازملا نأل مكاطعأ :4 026م ىف# مكربتخييل :4 كوبل .كلذ ريغو ناهذألاو ةوقلاو 00 0 09 َنوُهِلنَ هيفوتن ايد
 كو ل بكر د3 خس هر سأل تيك .هعاطأ نمل :4 مست روفحل» هطخسأ نمل :© ٍباَتِعْلأٌِيِرَس َكيَرَّنِإ# ءابعاو فيلكت !

 115 :ماعنألا] 4 ... تب شنب أَ رَأ كبر قيال ةكيتملا هيت نأ الإ نووي لكل 7 ج:يئزنلا هلو بقول يسد قاما
 نيذلا نع ناثدحتت ناتيآلا .[1“ : لحنلا] 4 كلَيَر ْرَمأ قب وأ ةكبكلا مهين نأ لإن ورظنب له 010.717 ١>»

 لصفلل لوسرلا اهيأ كبر يتأي نأ نورظنتي مهخأ للراس ٠ رد 9[012558190زطغب له هلل ليس نع اودصو ارضرعا
 17١[ : ماعنألا] 4اَهِاَكْأْرْدَع له وعسل هَ نم / [ ١١ ] ...مهكلهي لجاع باذعب هللا رمأ يتأي نأ نورظتني مهنأ حضوتف لحنلا ةيآ اَّمأ ...ةمايقلا موي هدابع نيب

 ةمايقلا موي هبر يقل نم :يأ «4اًيِاَكَمَآ ٌرَع هُمَلَف )» :ىلاعت هلوق .[85 : صصقلا ؛84 : لمنلا] 4 بْنَ رح ههه َدكَسحْلاِب َجْنَم )» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا
 ؛ةمايقلا موي ةحلاصلا لامعألاو ءهدحو هتدابعو هب ناميإلاو هللا ديحوتب ءاج نم : يأ «4 اَبنَمَح ,هلف » اّمأ ءاهلاثمأ تانسح رشع هلف ةحلاصلا لامعألا نم ةنسحب

 4 َنوُمْلظي ال مهو اَهَلْخِم اَّلِإ هكر الم َةَكَّيَسلاِب هاج نمو ١ 71 .نونمآ ربكألا عزفلا موي مهو ؛ةنجلا وهو ءلضفأو اهنم ريخ وه ام ميظعلا رجألا نم هللا دنع مهلف

 ال مهو ءاهلثمب الإ بقاعي نلف ةئيسب هبر يقل نم نإ.[81:صصقلا] 4. ال 1 2 فك ا كو ونت نك هاف ةكسشلاب هاج نم » ؛ ء[١1 :ماعنألا]

 اوناكاامب الإ مهلامعأ ىلع تائيسلا اولمع نيذلا ىَزَجُي الف «ةئيسلا لامعألاب ءاج نم نأ ديفتف ءصصقلا ةيآ اًمأ ؛ماعنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «ةرذ لاقثم نوملظي

 لوأ هنأل ,ةكم لهأ نم نيملسملا لوأ :ماعنألا ةيآ يف دارملا .[1 57 : فارعألا] 4 ِنِمْْمْلا لَو أنو ف ء[ 177 : ماعنألا] «نيلبتملا ُلَوَأ انو ]١7 [ ٠) .نولمعي
 َفيتلَح» ]١5[ را اا ١ مؤملا لوأ انأو اّمأو ,مهنم نيملسملا

 سنوي ىفو «ماعنألاب 4 ٍضْرَأْلا َفِيَِلَح » : ىلاعت هلوق .[9١:رطاف ١.« 5: سرا 4ر1 كاع عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا 6: ماعنألا] 4 ٍضَرُألآ

 وهو «لصألا ىلع رطافو سنوي ةروس يف ًءاج دقو ؛ةفاضإلاب مهفّرعف ؛تاّرم نيبطاخملا ركذ اهيف رّركت تايآلا رشعلا هذه ّنأل 4 ٍضْراْلا ف َفيِكلَح» رطافو

 َّنِإ ظ 1١165 : ماعنألا] 6 محي روُمَعل هَنِإَو ٍباَعِعْلا ٌميِرَس َكّيَرَنِإ ظ ]١1[ 06 1ك ل 410 ولعت كك ل 011 < ةرقسلا] 4 ةَميلَح ضل ف َلِعاَج

 ةيآاّمأو «ةمحر لاو ةرفغملا عم ماللاب ريبعتلا ءاجف هللا طارصل ةيادهلاو تانسحلا نع ناك اهلبق مالكلا ماعنألا ةيآ يف .[1717 :فارعألا] 4باَئِهْلَأ ٌمِيِرَسَل كبَر
 يأ مآ ريع لك 2+ هنوقحتسي يذلا باذعلا ةعرس ديكأتل ماللاب ريبعتلا ءاجف ةئيسلا مهتابكترم ركذو «باذعلاب اوملظ نيذلا ذخأ نع اهلبق مالكلاف فارعألا

 2ك ره قب هلأ ري له + : ةروسلا ةمتاخ يف لاقو # 0 ىَِآ هني ُدَمَحْلا + :ىلاعت هلوقب ةروسلا تحتتفا دقل ١75[. : ماعنألا]4 ٍمَىَنَل و وهو اب
 نآك ىتح ريبعتلا يف ةمءالملاو ةبسانملا هذه رظناف ءائيش هبرب لدعي نلذ وه امأ «نولدعي مهبرب اورفك نيذلا نأ ركذ دقف ؛ماتخلاو ءدبلا نيب بسانف 4 سل ٌّ

 فانموه ليق نإ نإ لكروت او # :ىلاعت هلوق ١5[. : .ماعنألا] 4( كَ د رادو الم اَهَعاَلِإ ع[ .١ .ةدحاو ةيآ ماتخلاو ءدبلا يف نيريبعتلا

 نر اب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةئبس ةنس مالسإلا يف نس نمو . ” كي هلوقلو ء[ 1 : توبكنعلا] # يلقن عم الانا عاقل تروحي راحو تامحلو # : ىلاعت هلوق وحنل

 لعفلا يف ببستي مل نم ىلع لومحم لوألا ةيآلا ين رزولا ذإ | ةافانم ال :باوحلاف .ينابلألا هححصو ؛يطويسلا هجرخأ ' يبق فارلازرلا نسم نما رق ودنت

 ل وق هكَجلَمْلا وي يا زك نا كل[ كورا ا رظني له ف5 [ .١0 ا ب ب

 :تيناتلاف « ؛ريسكت عمج لك اذكهو ؛ثنؤم هظفل نأل ثينأتلاب (مههينأن) : :ئرقو . ”اههتف ريكدتلا ىلع ءابلاب (مهيتانا“ :ئرق 7 : لحنلا يفو انه # َرُهْيَت اتم :ىلاعت

 فيفختو «ءافلا دعب فلأب (اوقّراف) :عئرق "7 : مورلاو انه # اور 95 : ىلاعت هلوق # كيد اقر َنذَلأ َّنِإ 38 ]١54[ .عمجلل ةاعارم :ريكذتلاو ."ظفللا" ل ةاعارم

 :ئرقو .هضعبب اونمآ :يأ .ةئزجتلاو ةقرفتلا نم لعف ىنعمب لعاف وأ «ميقلا نيدلا كرت دقف ضعبلاب رفكو ضعبلاب نمآ نم نأل ؛كرتلا يهو ةقرافملا نم ءارلا

 هه ٍةََسْلْلِ اج نم ف[ ] .ضعبب اورفكو ضعبب اونمآف هوقرف مهمأ يرسم نقلك دير الا نصوح هلال مالا تاور در نير كال الار يالا
 ضفخلاب اهلاثمأو 28 ف (اهياثمأ رشع) :ئرقو . .رشعل ةفص عفرلاب (اهلاثمأ)و نيونتلاب (اًمانمأ ٌريشع) :ئرق * اًهِاَكَمَأ ٌرْهَع 9: :ىلاعت هلوق 6 اهلاَكمأ ردع
 ءايلا رسكو فاقلا حتفب (اَمَّيق هق) :عئئرقو .ماق ردصم عبشلاك ءاففخم ءايلا حتفو فاقلا رسكب (اَمْيِق) :ئرق 4 امي ىلاعت هلوق * ايقاف[! .ةفاضإلا ىلع

 .نيدلل ةفص هلعج ىلع هاًميقتسم ائيد. :يأ ءءايلا يف تمغدأو ءايواولا تبلقو ءنوكسلاب امهادحإ تقبسو ءايلاو واولا تعمتجا «مويق : :هلصأف «لعيف ىلع ردصم ديسك ةددشم

 ةايحبلا ةلقفلازاركت كارم ددع قوات اذإ .ةرم )١56( هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هت هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ مهو: ىاركتو ةاكاتما

 .ةرم )١55( رركت امهنم ّلكو «اهتاقتشمب توملا ةظفل راركت تارم دع عم اهتاقتشمب

 ىئس جتا ءاهمس ل2 ه/ |  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا ب



 1 56 هفصنو حت 06 »0 0 1 له 0 كك بنل 0 ننال 1

 .كلذ يف لوقلا مدقت دقو :«نارمع لآ»و «ةرقبلا ةروس لوأ يف 4 ملا# :ةلزنمب :4#صتلا## ١-
 كترمأ نم هغلبتل :# يرن .كش :ليقو .قيض : :# حرك باتك اذه :ىنعمب :4 َكَيلا لأ بنك # - 1

 لزنأ ام ربغ ًائيش هللا باتك نود نم 020010 -!' .ةركذت :4 ئركدَو# هايإ هغالبإب
 اَماَللَمل .مهيلع هنومرحيو مهل هنوللحي اميف ءاسؤرلا ةعاط نم ةيلهاجلا لهأ لعفي ناك امك «مكيلإ
 .مكيلإ لزنأ ام اوعبتا :مهلل لوقتف «نينمؤملا هب رذنتل هانعم :ليقو .نوربتعتو نوظعتت : َنوُرْكّدَ
 تقو يف :4 م م أ .تييبت وهف ليلب لع لمع لكو هليل :# اً انباذع 4اس -؛
 ىلع برعلا مالك يف ؛ىوعدلا»و .مهسفنأ ىلع مهفارتعا :4 َءْهسَوَعَدل -5 .ةلوليقلا يهو «ةلئاقلا
 نات واس ١ 5 ممل ينعي :* َنََنَلَف 8 ١- .ءيشلا يف ةّيقحألاب ءاعدالا ا .ءاعدلا :امهدحأ :نيهجو

 2000 1 :4نَصفَ #2 او طرف مأ اوغلب له ءايبنألاو ندر َنِلَسَرَمْلاا مهيلإ لسرأ اميف اولمع
 هع و رت رءرو .مرإ؟: كلذب صقيف ,مهلمع باتك مهل قطني هنأ را مولع َنَصفْنلَف #9 ىنعم يف سابع نبا لاق ,نربخنلف
 كيوت كاع ملا ءاكفقلا 40:15 < نرلمع ناكام لك حجي هللا يأر :* َيِبياَع اكاَمو# مهلامعأ
 ١ . َكيلوم.هِزوم تحمي وسل 7 نوكي اهلقثو «نازيم عمج نيزاوملاو ؛مولظملا ىلع درتف ملاظلا تانسح نم ذخؤي وي «لدعلا :4 نسل
 0 يو 2 .ا الإ هلإ الد 0 .ةحلاصلا لامعألا (فئاحص) نم اهيف عضوي ام رادقم
 ١" (ي] ورحفَتاَم ايل سيعَماَيِضمُكَل اَنلَعَجَو ِضَرأْلا ف١ مكل ًاناطو :4 َمُكحَتَكَم َدَيِلِوا# ٠١- .هبونذ تمظعو هلل تايآ هدحجب :4 ةئيزؤم َتََّح نمو - .
 "اهدنا كيك خننرصم سكتت قلو # َّمْكَنَنلَح َدَمْلَوو ١١- .اهب نوشيعت براشمو معاطم 5 سيَِعَم ايف كَل انلَعَج امو .ارارقو دايت

 | (ل بريكلا نت كيد سين كل ردكم مي اكل نا .لكدر ءاشلا ءاحرإ ل 4 ك2 #2 .تنابآ تالصأ ى : ندر مدا لص ف
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 1 وا دوجسلاب رمأ هنكلو .ةكئالملا نم سيل سيلبإ نأل ٠ قسما :4 يب لإ» قالا مكيلع
 امِياَحب . ناك تقر راجت فارعألا] 4 َنوُمِظُي اَنَيْياَحِب أونا [4] .يرانلا هرصنع نم فرشأ ينارونلا مهرصنعو .مهعم مدآل

 اَمأ ءاهل نوداقني الو ىلاعت هللا تايآب نودحجيو دحلا نزواجتي اوناك :يأ :4 نوعي انيك أوناك9» :ىلاعت هلوق ١60-7/8[. : تلصف 5١« : فارعألا] # َوُدَحَحَي

 كل ام سيلبإتي َكاَقم 117 : فارعألا] 44 َكتْمأ دا دج اَلَأ كَعَتم ام َلاَق ]١[ .قحلا اهمأب مهملع عم هنيهاربو هللا ةلدأ نوركتي اوناك :يأ «4 َوُدَحْحي اَِئياَحب , افاكإ»

 يفو * َكَحَنَم ام ٌسيِلِبَتَيَلاَق :ص يفو ءانه (َكَعَتَم ام لاق 9 : هلوق .[ا/6 : ص] © ُتَقَلَح اَمِل دج ن أ َكعَنم ام سيب َلاَق 9 1١« 7 : رجحلا] 4 َنيِدِجحَسل لأ عم نكت الأ
 َلاَد 0 كِيدِجسلا نم نكح 1 سلي لإجا د ل ا را رو يرتا و ل ةييج لاو :رجحلا

 ّنِم ناو ربكتسا سيلبإ الإ © :ص يف نأل ؛ةروّسلا هذه يف هنم هرق ص يف برقي ملو ؛ىدانملاو ءادثلا فذح نسحف [15- :١١ فارعألا] 4 َدُجَسَش الأ َكَعَتَم اَم
 عم َنوْكَي نأ نأ َسييإَأَلِ 0 اهيف َنِإف رجِحلا ىف كلذكو «4 َكَعَتَماَم ٌسيِإيَلاَف 9 : :لاقف «ىدانملاو ءادّنلا فرح دازف .4َريكتْسا » ةدايزب [3/ 5 : صَل 4 َنيِرفكْل

 يت يفو 4# َدَجَسَن لأ » :هلوق اّمأو .4 كل ام سيلبإتتي َلاق © : ذك يدلكلاو نال كرتكذاوا 24 أ » ةدايزب [" ١ : رجحلا] 4 تيدِجدّسلأ

 ,[79 : ديدحلا] 4 َّملعي 2 هلوق يفامك ةَلِص "ال" :مهضعب لاق :لارقأ "5" نا ير سفمللو "ال " ةروّسلا هذه يف دازف 4 َنيِدحَسلا عم َنكَتاَلأ لذ رجحلا يفو

 هذه ٌصخ ىذلا ببسلا ٌركذ عضوملا اذهب قيلي يذلاو .لحست ال كلل لاف نم :ه انعم :مهضعب لاقو «هنم عِنُم ام ىلإ رطضم ءيشلا نم عونمملا :مهضعب لاقو

 نأ امالعإو «يفنلا ين ةدايز "ال" ظفلو عنملا ظفل نيب عمج ءباطخلا ىلع رصّققاو 4 سيتي )» اهنم فذ امل : ءاّرقلا جات لاق .نيتروُسلا نود ' ل" ةدايزب ةروّسلا

 "1 كالا جكس نأأ كش! ام : كامن“ ءرّجِحلاو ص يف ام نيب ةروّسلا هذه يف عمج :تلق تعش نإو دا اك 11 قرص هنزل: ديرك رات رمل هب يلاظملا
 1 لحتس لأ كعنم امال : يقبف هيلع نيتروّسلا ةلالدو «لاحلا ةلالدل "كلام" فذحو' 2 نا الجت نت

 تدرودقل ؟(اهءاجأ ءاهءاج) :نيب قرفلا ام .[77" :ميرم] هَل عل َلِإ ُضاَحسْا كَل رك «15 :فارعألا] اًعباَنَسأَب امك اَهَنْكَلَهَأ ٍةَيَرَك نّيِمكَو 2 [4]

 ىلإ الو ليلد ىلإ جاتحت الو لصألا يه (ءاج) ةملك نأ :باوجلاو ؟(اهءاجأ) ةملك تدافأ اذامف .ةدحاو ةرم (اهءاجأ) ةملك تدروو .تارم ثالث (اهءاج) ةملك

 دقف :نيينعملا نم بكرم ىنعم نم نوكتت ةملكلا هذه اَذِإ .ءيجملا ىنعم بناج ىلإ عاجرإلا ىنعم نمضتت ثيح «ةيصوصخ اهل نإف (ءاجأ) ةملك امأ .ليلعت
 قيرط ىف ءرككلا نركب امدكع لإ رك ءيجملاو ءاهيلإ تءاج يأ (اهتزواجت دق تناك نأ دعب اهيلإ ةعجار يأ) ةعجار ةلخنلا ىلإ -مالسلا اهيلع- ميرم تأجل

 :لوقن نحنو .اًئيجم اهيلإ تءاج وأ اعوجر اهيلإ تعجر دق تناك اهيلإ تأجل امدنعف -مالسلا هيلع- ايركز دنع اهماقم نم اهيلإ برقأ ةلخنلا تناك دقف .عوجرلا

 نأل اماجلا رف كفلذ لرواك اك :لاق امدنع ىنعملا اذه يربطلا كردأ دقوا .هيلإ دوعي امدنع هيلا هاجر هلل عر .هرداغي امدنع قم نم ]د06 حت

 وأ 2 نكت مو (اهءاجأ) ةملك تناك اذهل : عملا تاد وه 12 بعلي رأت وه ءاجلإلاف . («هيلإ اهأجلأ لق ناك ةلخنلا عذج لإ اهءاجأ امل ضاخملا
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 اب اليك ل: :ىلاعت هلوق # َورَكَدَماَم الالم ءايلؤأ وزو نم أُم اكو كيني مكي لأم أمت تأ 98 ["] .اهلحم لحت نأ نكمأ امل ..امهادحإ تناك ولو .(اهب ءاج)
 اوليق ملي تاو رتل ديرك 0 0 تعب نيذلا ءالّوه ركذتي ام دمحم اي اليلق ”يمصلاو نا ل ير يركع :ئرق 2

 ني كلَ هن أتأ لاَ ٌكَذإ دال كعتم ام ل69 111.4 أينما 92 :هلوقو © مكي لآ أوي )ل» :هلوق يف هلبق باطخلا ىلع هدر هنأل ؛باطخلا ىلع
1 

 يم ل تاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ # ٍنيِط نمُهَنَقلََو ران

 . ميركلا كارلا يف ةرما(47) لك درو دقو ءاهناششتب دوججسلاو دجتاتتملا) ركذ تارم دلع عم (هن ةاقتشمب نيدلا) ركذ تارم ددع ىواستي.كلذبو .ميركلا نآرقلا

 :فارعألا ةروس فورح ددع . ةملك نورشعو سمح و فالآ ةثالث :فارعألا ةروس تكارلك دع: ًاعامجإ ةيكم يهو ءص ةروس دعب تلزن :فارعألا ةروس لوزن

 اوفا ألا تاجصأ ركذ لعاش دشالا «فارعألا!ةروسس : دل ةروسلا هذهو :فارعألا ةروس ءاسأ .فرحأ ةرشعو ةثائالثو أ اح حرا اك رو

 - .[157:فارعألا]4 اَنِِدَميِمِل نئموُم َءاَجاَمَلَو » : هلوق يف مالسلا هيلع ىسوم تاقيم ركذ ىلع اهلاتشال ؛تاقيملا ةروس :يناثلا .[ :8:فارعألا]4 ٍفاَرَعَكَ أ( بصحَأ دارو 9:

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 .يبلهمأ :4 ِنرِينَأ# ١4- .نيناهملا نيلذألا نم :4 َنرْعَصلاَن مال ةنجلا نم ىنعي :4 ابني طخأت» 1١١- زود زود فطكلا هاكرز 1
 ؛ليصفلا ىوغ :مهوف نم :ىنتكلهأ :ليقو ؛ينتللضأ :# قْيوْعأ# ١5- .تومي ال نأ بلط هنأكو .١ راكي قتل يكف نأ لقدم متم َمَلَمأ ١

 نب لكدمحن ناكو .هعئارشو مالسإلا وه وهو .ميوقلا كقيرط 5 مقتسملا كط َكطرص# .تامف نبللا لقف اذإ 1 تكس نك داس بهم ل20 نيني

 | نوعي موي نرظنأ لاَ 2 )صلاتنا ' ا ل اا ري ١و 'مهنم هللاب ملعأ نسيب ؛ةيردقلا هّللا ليما لوقي يظرقلا بعك "0 2 0
 يصاعملا هنييزتو هتسوسول ليث وهو نورصبي ال ثيح نمو .نورصبُي ثيح نم :ةيآلا 4 ول م 0

 لزنت هللا ةمحر نأل «مهقوف نم» :لقي لقي ملو .مدآ ينبل لامعألاو دئاقعلا نم ثبخ ام رئاسو ؛تامرحم او

 :# اروح 1 6 مذلا نم بيعلا يف خلبأ رهو ءمأدلا نم :# اًموءْدَم# -18 .مهقوف نم 00

 ىرث ال ءرون امهيلع ناك :ليقو .رتس :# رو امل امهيلإ :ىنعمب :# امل سوسو 9 ٠١- .ايصقم

 ضعب فصو دقو .ًادبأ ناتومت الف ةنجلا يف :* َندََلاَن ل .ةكئالملا نم :ليق :4 ِنكلَمل امهئاوس
 نع امل ىلاعت هللا يهن اولّذعو «ةفرعملا ةرجش اهنآب هجوزو مدآ اهنم لكأ يتلا ةرجشلا هذه ءايعدألا 40 ْثيَح

 بذكأ وه لب «سيلبإ همعز امم بيرق اذهو !!ةفرعملا يف هللا يواسي فوس ناسنإلا نأب اهنم لكألا 31| سوم ١ هيلا يق زك قل كراشنن 1
 :# روكي امهعدج .* يلد“ ١" .ةدكؤملا ناكعذلا اكل كئظال 4 [ميككاترو » ك0 هلو " َلكراَمهتوَس نمنع رام اماَنَم قتل ليما م

 معاك دعا كيرا نادر 4 كيحا دايك هاك دال ل رلا ك9ز21(مداك 1 انتو كلم توك نهلة او زاك نع امكبرامكتسبماَم ول
 يفةديحولا ١5-١5[ : فارعألا] 4 َترظنمْلا َنِم َكَنِإ َلاَق 02 َنوُمعَبي موب كإ نرظنأ َلاَم 8١5# -15] 0 د
 0 7 ّ 0 6 0 0 29 تيِجصَكلآَنلاَكلَؤ :!امُهَمسانو )نين

 000 نم كَ َلاَد (5) َنوُقَعَم زي كا فرط َّن َرَلاَت ١ عضاوملا يقابو «ميركلا نآرقلا 9
 0 نود باطخلا ىلع لاؤسلا يف رصتقا امل هناحبس هنأل 000 نا ٠ 2 ليكي رز ركل 0 قفط اَمم'ءْوَس 2 ني 5

 يف ءافلا ةدايز اّمَأو .ىدانملا ركذ نود باطخلا ىبعاَضيأ باوجلا يف رصتقا «فارعألا يف مسالا 3 |١ امكن امامه انو ِةَنْلاِقَرو امتع ِناَدِصْحي |
 اعبر 2 :هلوق وحن ؟يدانأ وأ «وعذأ :نم ءادثلا هنّمضتي ام ءافلا ةيعاد نألف ةروّسلا ةذه نّود نيتروسلا 0 9 نيمَرَدَعاَحَل لا ورجل احلي نَع

 هدد كيا يدامالا ف دف «فات اهو ايو رج :هلوق فر ارلا عد كلذكو .كرطذأ : يأ 4 ات ديغآأ 000
 انثلو .هنم باوجلا الخ ءافلا نم را م ل ل نفل لك ل اا ل 4 َنيِرظنمْلا نم َكّنَِو )»و 4 َنيِرظَنمْلا نم َكّنإم امأ .ءافلا تفذحنا

 4 مِقَتَسَمْلا َكطِرص مه 8 َنَدعفَأل ٍنيوعَأ مق َلاَق 9 ]١[ .ةباجتساب سيلو «ةباجإ ثالثلا روّسلا يف باوجلاو ؛باوجلا يف تتبث نيتروّسلا يف لاؤَسلا يف ءافلا تتب

 آَمِم َلاَم ١ :هلوق .[7 9 : رجحلا] © َتيِعَمأ منَ وخلو ِضْرْلا يف َمُهَل َّنَسِيرأَل تكَيَوعأ آي تَرَكَ ط 017 : را 4 تروم مهل كرب رعب لاق ل ء[ ١7 : فارعألا]
 بالخل ىلا رات انلبخاملا قفلوم نارا روس قمن 24 ىنكيوغأ آب ير َلاَف 9 :رجحلا يفو 4 هسوعأل َكَِزعَم َلاَد » : ص يفو .فارعألا يف © تَسْيَوْعَ

 يف لخدت ملو لّوألاب اًطوبرم يناثلا نوكيل فطعلل يه يتلا ًءافلا فارعألا ةروس يف دازو «ءادّنلا ةقباطم يف هلبق امل قفاوم رُجِحلا يف امو «ءادنلا نود

 2اس خيام ,مهرثكأ دنع ٌحَسَق اذهو «بلطلاو لاّوَسلا عم عقي كلذ نإ نإف ؛ءادنلا هيعدتسي يذلاب سيل هنأ ؛هنم ءادنلا عانتمال ءادنلا ةقباطمب ىفتكاف ءرجحلا

 ىنعمو «عيمجلا دنع مسق وهو 4# َكِتَرِعِبف © : ناك مي 5 ع ؛رْجِحلا نود فارعألا يف ام سايق ىلع ص يف يذلاو ؛مهضعب دنع ربح

 نكَسأ مداَنسَو 9: ء[1 5 : ةرقبلا]4 اَمُتَنْس ُثْيَح اَدَعَراَهَنِم الو هنأ َكَجْوَرَو تنأ ْنُكَسَأ مدي اًملََو ) ]١9[ .ملعأ هللاو 04 َكِيَرِعِبف © ىنعم ىلإ لوؤي «ىئْبَوْعأ ام

 نأل ءواولاب الإ حصي ملف اًددنمم اليوط انمز يعدتسي اذهو «ةماقإلا ىنعمب نكسا مدآل ة ةرقبلا يف رمألا ١4[. : فارعألا] 4اًمُتَنِس ُثيَح ْنِم الكف َةَّنَجْلا َكَجِوَرَو تأ
 َكِجوَرَو تنأ َنُكَسأ ْمَداَكَي ا :مدآ بطاخو .# اَروُحَدَم اًموُءَدَم اهني َجرَحأ َلاَم 9 :سيلبإ ىلاعت هللا بطاخف فارعألا يف اّمأو ءاهنم لكألاو اهيف ةماقإلا نيب عمج ىنعملا
 - يف ىلاعت هيلإ لوقلا بسن املو ءاّدتمم اًنامز يعدتسي ال نكسملا ذاختا نأل «ىلوأ ءافلا تناكف #2 امس ُثيَح ْنِم الكف ١) اًنكسم امكسفنأل اهاذختا : ىأ 24 هند

 هدصق ضيقنب نيعللا سيلبإ لماع ىلاعت هللا نإ :هللا همحر يطيقنشلا لاق .[17 : فارعألا] 21111111

 راغصلاو 4 سحري ل ا - اًرغاص هللا هجرخأف ربكتلاو مظاعتلا هدصق ناك ثيح
 ال ربكتملا نأ اهنم مهفي «تايآلا نم كلذ وحنو 11:  فارعألا] 4 َنيِعَمج أ مك هج المك عب ه6 # هلوقو «ناوهلاو لذلا دشأ

 1 رفاغ] 4 هيفي هم ل كلل ردع رسب ل :ةلاواملا سلا
 نأ عطتسي مل ءكقوف نم كأي مل هنأ ريغ هجو لك نم مدآ نبا اي ناطيشلا كاتأ 0 فارعألا] وم نو معَ نو مفلح نمو موب نبني كتل م رعاحالا
 سيل .[؟7 : فارعألا] * هَرَجَّشلَآ اَهاَداَمَلَف روم هد 1 ةرقبلا] # اَمُهِجَرحَأك اَبََع ُنطِيَّشل يما 21571 .لجو زع هللا ةمحر نيبو كنيب لوحي
 فارعألا ةروسم انت «ةقبلاةدوس يف بالغلا ميركل امم ين اًيقخم ل تش دقو ءناكملا سفن يف نوكت نأ نكي لب «ىندأ لسم ىلإ ةلزلا نوكت نأ ةرورضلا

 لعفي ملو ةرقبلا يف باقعلا ففخف "ايلدت" اهامس ةبوقعلا ماقم يفو "ةلز" اهامس فيلكتلا ماقم يف اَذِإ ءلفسأل ىلعأ نم الإ نوكتال ةيلدتلاو «4ٍرورْمب اَمُهَلَدَف 9

 اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو ءاهتافدارتمو اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ # مِقَمَسْلا كلر محل دعما ٍنييَوْعأآَمَص َلَد 3: ]١1[ .فارعألا يف كلذ

 .ةرم (49) درو لكو (اجتاقتشمب طارصلا) ةظفل دورو تارم ددع عم (اهتافدارمو اهتاقتشمب ثعبلا) ةظفل دورو تارم ددع ىواستتي اذ .ةرم (50)

 (ةكئالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ # ِنكَلَم نكد نأ الإ ٍةَرَجَّشلا ذه نع اًمكُيَر اكدت اَمَلاََو اَمههن'َءوَس نم اَمبْنَع ىو اَم امنه اَمنَط َىِدْبمِل ٌنطِيَّشلأ اَمنَط َسْوَسَوَم ]٠١[98

 .نآرقلا يف ةرم (18) «ناطيشلا» ظفل رركتو .نآرقلا يف ةرم (14) «ةكئالملا» ظفل رركت :"لاوأ .ةرم )7١( امهنم لك تاقتشم ترركت امك «ةرم (7/) («نيطايشلا»و

 ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )7١( «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركُذ :اًيناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو
 (868) حبصأ ةرم (50) «ةكئالملا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )35١( «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (8) حبصأ .ةرم (5/) («ناطيشلا»

 .نآرقلا ين ةرم ( 88) اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم ١( ) (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع ىواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اذ . .ةرم

 مبين لع هدأ يرد رهروُمل : نم مدا فَ نم كيو َدَحَأ ِْإَو) الات ااا الا فايا فضلات -
 اس وب جس ته

 - نزو ركذو ءهاّيِإ رافكلا بيذكت يف ِيِثَي يبنلا ةيلست :لامجإلا ليبس ىلع ةروّسلا دوصقم :فارعألا ةروس عيضاوم . ارم فارعألا] 4 لب اولا برب تسلأ

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنتلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 00 ع د يلا كنسي

 6 0 ديالو مول نودع دعو |

 يرسم ماسك هل 7
 دبل َكْجَوَرَوتأ نكس ماكو( نعمل ١ ا مي نكس مداَكيَو و 4 10 ها 2 ل ياس حدو 2 هم



 :ىلاعت لاق «هبر نم مدآ اهاقلت يتلا تاملكلا يه ةيآلا هذه :ليق «ةيآلا : اسف آن ابر" -
 .غالبو هب نوعنمتت رارقتسا عضوم : :# ملتمو رفتسم# - 6 .** هيلع باك تملك ءِهْيَر نم مدا حولت

 < خويعابطر» درا ل ةطقحأ نم : ىنعي :4 َنَوََح اَيِفَلاَف 8 ١- .ةمايقلا موي :ليق * ِنيِح ّلإ»

 ناكو .مكنيعأ نع كر 5 ميس رتسي :# ىرورإ# نوسبلت :© اًساَبِلإ# -15 .ةمايقلا 0

 نأ لمتحيف «ًاشاير» أرق نمف ؛«اشاير» ئرقو :©اَئِدِرَر# .ةارع تيبلاب نوفوطي برعلا نم سان
 عاتملا نم رهظ امو ثاثألا :برعلا مالك يف «شايرلا»و ,باتذو بئذك «شيرلا» عمج هب دارأ نوكي
 وه :ليقو .حلاصلا لمعلاو ناميإلا وه :# نريد ٌساَلَو .لاومألاو عانملا اضن ( كرار

 سيح ىوقتلا سابلو و 0 ا («ىوقتلا سابل» أرق نم :لبق :© ُتَيَح َكِلَذ# .مالسإلا
 # .هليبقووه# مكنعدخي :4 كيد :درال## ١1- .هججح نم :# هللا تنيإء نم كلإذإ9 .شايرلا

 تيمبلاب فاوطلا ناكأ ءاوس ل نم هحبقو هشحف يف غلابت ام يه : :# َةَمِحَق## /1١- .هلسن
 اوهجو :4 كج 5 أوُمِيقَأَو# لدعلاب :© ْوَسِقْلاب#8 ١9- .تاركتملاو حئابقلا نم هوحن مأ «ةارع

 ال- امك :4 ْْكَاَرَب اص هب نيكرشم ريغ :4 تيِصات# ةبعكلا ىلإ ةالصلا يف متنك ثيح مكهوجو
 : كعَتلا 0 3 00 :دوصقملا نوكيف .ةمايقلا موي نوثعبت كلذك «قلخلا ءادتبا يف مكأشنأ

 | ل ا عن :برلا هللامسا ا

 بل نرعحم 0 هتيب رت كذم 2ك ما 0 تابوا ريتال ندرك كا :وه نبك هللا

 0 يي يي
 ا نين تيرا تال. 4

 |١ نورد عبر ثا ظِمأ 160 َترِيَكْل ١
 ١ ا ب رجم توصل

 1 ساي كلَ َمداَءَقَبَي 2 وجرح اهنِعَو توومت ١

 ١ ا وتلا الواو مكي“ 0 5
 : يقبل م9 قيب 0 ةوكيرملَأَحَ 2 رج دولا 2

 ١" اَممَساََِمُمتعَِِْْلَ ا يتكاكو بلا ا
 ” رزا ثحنو ايوة[ سامو
 1 ومال 070 توبا ءتاس هلا 1

 هلأ هر لفي ءآَباآَيكعانَدجَوأولاَ

 أ د 0
 كم دج حي

 3 ميز 2 نونوقخ ارباكال ا تيصع هال ٍ

 |١١ نيكل دل مَنِ آَكَضلآْمِلعَيحاَضيَِوءَدَح + نوسلطب مهأل يلجتلا مسالا اذ هل مهؤاعد رثك < ذه ؛مهتالخأو مهحاورأو م مهبولق حالصإب
 1 تت 6-1 ص تعقيم هان ود ندي 1 1 يحرز ا وذ د 5 هولأملا وه ١ نبك هللاو :هللا ةلالجلا ظفل مسا ىنعم م11 ا

 57979997-292 ا نأ ممم دقو لامكلا تافص يه يتلا ةيهولألا تافص نم هب فصن فاضل امن يك فك لع نارعلاب
 ءيمجل عماجلا وه ىلاعت هللا مساو« سألا عي حج يف اذكهو «نمحرلا ءامسأ نم هللا : لاقثالو هللا ءامسأ نم نمحرلا : كك ينل( رد كالا اذه

8 

0 

 0 0 اا ا ا ةرقبلا - :لشلا تافصلاو «ىنسحلا ءامسألا ناعم

 هلضفو ؛مدآ هدبع ىلع هللا ةمعن نع ثيدح ةرقبلا ةيآ قايس نأ وهو «قايسلا لمأت ىلع ينبم رخآ ببس كانهو تا ت0

 هضارعإو سيلبإ نأش يف اهقايسف فارعألا ةيآ اّمأ «ةميظعلا معنلا كلت ىلإ فاضت ةمعن تحبصأف «ىنعملا كلذ ديزتل © اَدْعَر إف ةملك تءاجف ههايإ هميركتو «هيلع

 ء[757 1١8 : ءارسإلا] © موُمدَم ل عضاوملا يقابو ءنآرقلا يف ةديحولا [ 1 ٌفارعألا] © اًروح دم َموءذَم 8114 .ةملكلا ةدايز قايسلا ضتقي ملف .هدصو

 «[71/:فارعألا] 4 ِةَّنَجْلا نم كيوب جرح آ[هك نطِيَشلا مككديفي ال د12 بكي 9» [5 ١ 70/1 .مذلا نم بيعلا يف غلبأ وهو ؛مأذلا نم 4 ك2: لاكي كر

 مدآ ينبب سانلا ةبطاخمل .[10 : فارعألا] 4 قيء كتل َنوُصْقَي مكي ٌلسَر مكتبي اَمِإ ما بكي )ف «[7 ١ : فارعألا] 4ِرِحَسَم لَدنع كتي ْأوُذُح مدام نَبي# »
 .هكرش يف عوقولا نم سرتحتو ءمهودع يداعتو اهئابآل رأثت نأ ةيرذلا نأش نأ كلذو ءناطيشلا ةسوسو نم هيقل امو مدآ ةصق ركذ نم غارفلا دعب بيجع عقو

 دعاك َنطّسلا َّنِإ آكل لأ رشا اكلي نع امكن ولأ آو انهو هَل قَرَو نم اَتَع امص اً اسْمَ 4 0
 ساكترا وه امنإو ءرضحتلاو ةيندملا ىلع ةمالع سيلو ءيصاعملاو بونذلا تابوقع نم ةبوقع وه امنإ تاروعلا و ٌودبو تاءوسلا روهظ .[77 : فارعألا] 4 ني
 ا َنوُثومت اسهيِفو نوح ايف َلاَق 35 [15] ...اهب لمجتي يتلا شايرلاو تاءوسلا يراوي يذلا سابللاب مدآ ينب ىلع لجو زع هللا ّنتما دقو «ةرطفلا نع دعبو
 اينبم ءارلا مضو ءاتلا حتفب (نوجّرخَت) :ئرق 270 : ةيئاجلا لوأو 2٠١ : فرخزلاو ءاهنم لوألا «19 : مورلاو انه # َوُجَرْحت اَهسسَو ]2 :ىلاعت هلوق * َنوجَرْحت
 ال ممخأل ؛لوعفملل اًينبم ءارلا حتفو ءاتلا مضب (نوجّرخن) : :ئرقو ريا را مهنأل مهيلإ لعفلا دنسأ دقف «لعافلل

 (سانو) :ئرق 4 ىوقتلا ٌساَِلَو 9 ”لاغت هلوق 6 يَ كلذ ىوقتلا سالو افيو 5 ىركوي اَساَِل كَيلع اَنلرنَأ َدَم مدا بتي 98 ]١7[ .اوجرخي ىتح نوجرخي

 «ناث ًادتبم (كلذ)و أدتبم امإ عفرلاب (سابلو) : :ئرقو ركام از ل هك ةيئاطتلا :ليقو «سابللا نم رهظي ام نها كرار( )لع افظع كلا شت

 سابلو :ىنعملاو .فنأتسم وهف لك ىلعو «ىوقتلا سابل ةروعلا رتس وأ ءوهو :يأ ءفوذحم ربخ امإو «ةراشإلا مسا طبارلاو ءلوألا ربخ امهو «يناثلا ربخ (ريخ)و
 .« عومتلا تا 5 ادار ناللا) تييضأو ه1 وتم نتايزل ووتر تاب رم قلت م لأ دنع« تال ربح ئرشلا
 اَذِ .نآرقلا يف ةرم )١45( هت هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هت تاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ # توجرخم م2 نوتومت اكَهيذو نوح ايف لاق وه[ 4]

 5 َ فوج أ اوُمِيقَأَو ١ 3 .ةرم (149) درو امهنم ّلكو ءاهتاقتشمب «توملا» ةظفل راركت تارم دع عم اهتاقتشمب «ةايحلا# ةظفل راركت تارم ددع ىواستي

 دوجسلاو دجاسملا) ظفل درو امك «نآرقلا يف ةرم (47) (هت تاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ #4 نود وت د تدل ا ا

 يف ةرم 00 ا تايم دعما عا ال ركذ كارما ة داع ىواعتي كلذبو .اًضيأ ةرم (17) (هتاقتشم

 ةيآلا هذه لعل :ةينآرقلا ةيآلا باحر يف :يئاقوو يبط زاجعإ # َنيذ ثحال دقو طك دلو اورفار واكو رت 1ك مَتكيِز أوُذُح مَداَ ىن يمي وم -" ]١"[

 اقيسوراربط اًملَع تعمج ةقيقَد 000070101 00 0 رلج نيبو لا ظتحي ام تدوم دقق «تنيعمل ٌقحص وتسدو.ناسإلا حل أ

 يعيبطلا نزولا نع داز ام لكو «ةنمسلا ىلإ اًمتح يدؤي فارسإلاف :نادبألل كلهم بارشلاو ماعطلا يف فارسإلا .بتكلا تارشع ىلع هيف بتُك ام وبري اًيملع

 - يف وضع وهو «كانه ىلإ هعفديل انه نم مدلا عفري ةسباك ٌةصام ٌةخضم وه بلقلا نإ :دمحم ملاس روتكدلا لوقي .ةسيئرلا ءاضعألا ىلع ليقث لمح وهف مسجلل

 رتسو هةنيزلا ِذاحتاب رمألاو «هتسوسو لوبق نم ّمدآ ينب ريذحتو «ةرجّشلا لكأل امل هتسوسوو «مدآل ةدجّسلا نم سيلبإ ءابإو ؛مدآ قلت ركذو «ةمايقلا موي لامعألا -

 ركذو نجا لوخد نم مهسأيو ءًاضعب مهضعب ةرظانمو راَّلا يف راَُكلا ةّلَدَم نايبو ءانطابو ًارهاظ شحاوفلا ميرحتو «نيبّذكملا ىلع دّرلاو «ةالّصلا تقو يف ةروعلا

 - حون ةصقو «هتافصو ىلاعت هللا تاذ ىلع ناهربلاو «ديحوتلا ةّجحو ءاب ءاينذلا ىلإ ١ عوجرلا يدق نيقيرفلا الكل فارعألا باحصأ ءادنو ؛ناثلاو ةّنجلا نيب يدانملا

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت



 دهرا ديس ةيآلاو .ةرتاسلا بايثلا اوسبلا :ىنعي :# َرْكَعَتِيِز أوُذحل ١-

 :© ارش الو مكل لحا امم :4 ارث اوُحَو» .دوجس عضوم لك دنع :© ٍرِحَنَم 0
 هب اولمجتيل هدابعل قلخ ام :© هلأ ةّسز# ١ ٠- .مكيلع مرح امو ,مكل لحأ ام دودح اوزواجتت

 يه :يعفاشلا مامإلا لاقو هللا قزر نم لالحلا :# ٍقْرَرلا ّنِم ِتتَبيَطلَاَو # .هسابلب اونيزتيو

 نآل ءرفاك اهيف مهكرشي ال :4 َِمكِقْلا موي ةَصِلاَح# هلوسرو هللاب ها 2 .تاذلتسملا

 521 رو

 اروي 7
 11 ١

0 

- 1 

1 

 5 د رجب ضخ ةزعإ نب رع صرع تش 1 1

 اهرس :© َنَطباَمَو اهني رهظ ام# يصاعملاو حئابقلا :* َسِئوَمْلا» -1 .ايندلا يف اهيف مهكرشي رفاكلا < . و يسم ميِمَوَعل

 ًاناهربو. ةجح :# انس بَلْ اام# 500 :# َسلأَو» ةيصعملا :* 2الاَو» اهرهجو ل دب لراس فرم نأ ٍ ا 5
 ةعامج :# ٍدَمَأ لحلو # 0 ره / امي مكرمأ هنإ :اولوقت نأ : 21011 كرا لع ارارمت نأو >' دل . لك يأ ِلكرَر و توتال مَ لعد كتم | 0 20 2-0 100 ىريتخ | ؟

 ام يع لوألاو مهب 0 00 هللا لسر 1 ىلع 0 0 © 16 ول سك َءاَجاَدِإ 5

 ا 6 هّللاو ءدا .ريسفتل له | ل ل 2 رول ا قات كس 2 اع ل
 ماع هي 0 2 1 00 1 5 2 ' نمف قيء رككِلع نوصقي حسم لسر مكَتديايامِإ مدا نمي يبي

 نم مهظح وقي :4 بالكل مص مكنيجي / تيدا 3 ١ ةفرخار نمنكك ئآ قنا 1
 اوناك :« َيرْفَك اوثاكميَبَأ » انقيرط ريغ اوذخأو انوكرت :4اَنعاوُلَص# هدنجو توملا كلم :4 اًنأسُر» 5 0 كيلؤأ اهعاوربكتساو انِياكاوبذك | 7 ٍ 21 0 خخ ا ا ا و انشاد رافكلا :ىنعي :© َمْبَتَاَجاَدِإََيَح# رشو ريخ نم مهل ىلاعت هللا بتك امم مهبيصن مهلاني :ليقو .باذعلا هدا ا ُ
 :لاق سابع نبا نع ملسم ىور .ةيآلا « ٍرِحَسَم لكَدنِع كتي اوُدُح » :ىلاعت هلوق ["1] .نيكرشم هللاب نيرفاك ١ 1 0 د طرفا تملأ نسم 00 ةدةيت لي

 هلك وأ هضعب ودبي مويلا) :لوقت يهو «ةقرخ اهجرف ىلعو «ةنايرع يهو ةيلهاجلا يف تيبلاب فوطت ةآرملا تناك . د :8 قس ككل من ميو م ايدل هي 5

 .نيتيآلا أهي مَرَحْنَمْلُق » تلزنو «ِلِحَسَم ٍلكدنِعْْكَ كيِزْأوَُذَح ) :تلزنف (هلحأ الف هنم ادب امو 6 0 0 ا

 ال مهلك جاك 017+ : ةرقبلا] و هيلع مْ َرَكَك نَمَو ِهَكِلَع َمْاكَكَك ِقيَمَويِؤَلَجَصَت مَع »+ [* 1 ال 7 َنرْفَك اواكمبت َيسشنأك أو ُدَصَواَنعوُلَصْولاَق ١
 تدرو :تاوحلا ؟( ا رَخأَت) نيب قرفلا ام .[75 :فارعألا] 2 212111110 00000000 000
 لاك تكرر :رثدملا] ه# َرَثآكيوَأ مَدعْنِنَأ كس ام نمِل :ىلاعت هلوق يف ؛عراضملا ةغيصب ةدحاو ةرم تءاجو .يضاملا ةغيصب نآرقلا يف نيترم (رخأت) ةملك

 هلوق يف امك ء«تارم سمح بئاغللو «[“' :ًابس] 4 فيقال ٌةَعاَس هن نورس اَل وبها ركل لك :ىلاعت هلوق يف ةدحاو ةرم بطاخملل (نورخأتسن)
 7( ُهَيلَع َمْنِإالْهَّ أَكنَمَو # :ىلاعت هلوق يفف «مهتدارإب رخأتلا نولعفي مه مهنأ اهانعم (نورخأتي) .[* 4 :فارعألا] 4 ٌةَاَس تريل منَ ادي إ» - لاحت

 نعاجراخ نوكيامنإو« و ا لا و امام يور اكورد ايف تدار دنا ىراجأا عض ذاوملا يف اهلثمو .هتدارإب ريخأتلا لعف نمو :يأ

 عضاوملا يف اهلثمو .مدقتلاب الو رخأتلاب -ىلاعت- قحلا مهل حمسي ال يأ * توُمدَقْنَس دققت هس ريال :ىلاعت هلوق يفف «هللا ةدارإب وه يأ ؛مهتدارإ

 نما( لعمل عل تك راجت ةرقبلا ةيآ يف (رخأت) . بتايف عم كالذك فيلق ( 0و .اهقايس عم اًيقيسوم ةمجسنم (رخأت) نأ امك . اهيف تدرو يتلا ىرخألا

 227 راما + :ىلاعت هلوق يف (ةعاس) يف (نيسلا) عم اهيف (نيسلا) تبواجت أبس يف (نورخأتسي)و .(مّدقتي) عم تبواجت رثدملا يف (رخأتي)و .. ...نزولا ثيح

 51 فارعألا] 4“ َنيِمِلَطلَاأ ىَرَح َكَِدَكَو ش رئاَوَع مهَقوُف نمو داهم مه نم مل +[] .(داعيم) يف دملا عم بواجت (نورخأتست) يف دملاو . تر

 نأب الإ ةرخآلا ين ىضري الو «نطابلاو رهاظلا سابللا نم ىرعتنل اننتفي نأ ىلع صيرح رادلا هذه يف وهو «ةنجلا يف سابللا انيوبأ نع عزن ناطيشلا نأ ىرت تنأف

 له ٍقْرِزلأ نم ِتَّبْيِطلأَو وداع َجَرْحأ قل وَسَأ ةَيز ْمَرَحْنَم ْلُق 38 [] .ةيفاعلا هللا لآسن نتاوش ها يافا نا ناو اضن قع ا ل يا

 يضاقلا اهلعجو (ةصلاخ) ب قلعتم (اونمآ نيذلل)و يه ربخ عفرلاب (ةصلاخ) :ئرق 4 كَ ةَصِلاَح #8 :ىلاعت هلوق * ٍةَمَيِقْلا موي ُهَصِلاَح ايدل َؤَبَحْلا يف اونما َنيِذَلِل ىه

 نسم لاكلا لكع اكضتلا (ةفلاخ) :ئرقو .رافكلا اهيف مهكراش دقف اينالا يف امأف ةرخآلا يف نينمؤملل ةصلاخ ةئيزلاو تابيطلا لق :ىنعملاو «ربخ دعب اًربخ

 .ةمايقلا موي مهل اهصولخ لاح يف ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيذلل ة ةرقتسم وأ ةتباث يه لق :ريدقتلاو ءأدتبملا ربخ - فرظلا ىنعأ - وهو «فرظلا يف رقتسملا ريمضلا

 يذلا هليثم نم اًفاهرإو اًداهجإ لقأ تامارج وليك ةينامث نزي مسجل ةمدخلاب موقي يذلا بلقلا نأ ٌكش الوءعطقني ال يذلا رمتسملا هلمع يدؤي نأ هيلع مسجلا-

 نع رّبعيو ؛طقف نيدادف ةرشع ةمدخب موقت اهل ٍتخأ نم عرسأ ىلبتو اذهج رثكأ اًنادف نيثالث ّيَرِب موقت يتلا ةيقاسلا نأ ملعي انلكو ؛مارج وليك ةئام نزي اًمسج مدخي

 الو طيرفت ام ريغ نم هبرشو هلكأ طبضيو «هنزو هنع ففخي نأب هقت هقتاع ىلع ىقلملا ءبعلا هنع ففخيف ُهَّبلق حيرُي ال ناسنإلا لاب امف «ةحاترملا ةيقاسلاب ةريخألا

 مسج يف سايركتبلاو ىلكلاف .مسجلا ةزهجأ يئقاب بيصي قاهرإلاو دهجلا نكلو هدحو بلقلا ىلع فقي رمألا تيلو .بارشلا الو ماعطلا يف فارسإ الو «طارفإ

 دمحم /روتكدلالوقي :ةنمسلا راطخأ نم . ةنكمم ةدم لوطأ ةمالسلا مسجلا نمض ه لمحلا فخ املكو ءاهيلع ايقث المح لمحت اثم مارج وليك ةثاملا ىلع ديزي

 كلذكو «ةيحارجلا تايملعلل عييسلا راذنإلاو «ةداحلاو ةيدعملا ضارمأآلل مسجلا ةئيبت ةنمسلا راطخأ نم نإ :ندنلب ةيملاعلا ةحصلا دهعم ليمز يعفاش يكز

 نم يفوحلاو رد اصلها زلزال ادار اأ يلاقل قو دو ا 9 فرط يل اودو ل اننا كابلات راو رزق هلاكرعمل ا كايتلال

 تيل وهو َقَح َنَم لي لأ 7> .قلاخلا هل 0 ا وس رس در ا ل ا يي رج ليما

 اك 5 هدكع ام قاكختاوز رما اكميف هتعاط :انيول درعتاانل نأ نآ؟لهف ء[ 01 :فارعألا] © َنيفرسمْلا بحال مهن هن و اراكَو #9 :العو لج لاق . ريح

 ا ا ا /روتكدلا لاق ...ةحيصن .. .اًيخأو

 نيرا لا

 نآرقلا يف (ءاشحفلا) ظفل ركذو «ةرم )١5( ميركلا نآرقلا يف (يغبلا) ظفل ركذ :يددع زاجعإ * َىتبلاو مالو ّن مب امو اهم َرهَظ اَم سكوس يو مرح ام مَنِ لَ وم[

 .ىلاعتو هناحبس هللا باتك يف ةرم (7 5) لك درو دقو ؛(يغبلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (ءاشحفلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو «ةرم (14) ميركل

 لاوحأ ليصفنتو هللا ركم نم نينمآلا فيوختو «نّيْدَم لهأو بْيَعَش ربخو ءهموقو طول ربخو «دومث رهقو حلاص ثيدحو ءداع كالهو دوه ركذو «نافوطلاو -

 ئه دع يف يرِماَسلا لجِع ةّصقو ءىسوم تاقيمو «نوراه ةفالخ ثيدحو ءتالّصفملا تايآلا ركذو «ليئارسإ ينب ةثاغتساو «ةرحّسلاو نوعرفو ىسوم

 - لهأ ءاذلع درا ةلبأ لمآ و وح ىلا باحمأ ةضق وي طايسألا ركنا نإ فيس را ّيّمَأْلا يبنلا ركذو نوراه هيخأل هتبطاخمو «هموق ىلإ ىسوم عوجرو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 #4 2 نيه همومه عه هه 1 رب مر 02 60 «7+ لل ةعيتت
 و متم ها مخ تَنمَل# رانلا يف يه ممأ يف اولخدا :ىنعملاو .تفلس دق : َتَلَح د 2 . 0 0

 انوعدو كلكم نع :4 اوُلَصأ» منجا عباتتلاو قحالتلا :كرادتلاو ءاوعمتجا : # اوحَراذأ اَذِإ

 دق يأ # ٍلَضَف نِماَمَلَع كَل تكامل -19 .مهباذع فعاض :راَئلَن مام كريغ ةدابع ىلإ
 مبدأ 4

 3 اهل حتفت ال نيرفاكلا حاورأ :# ءمَسلَأ بوب جلل حتمتال9# - ٠ .انرذُح امك مترذحُو ءانللض امك متللض

 دعا 4 لمتإا عب تت ءاعد الو لمع نيرفاكلل عفزب ال :ليقو .نينمؤملا حاورأل حّتفُتو ءءامسلا باوبأ

 ا 8 ؛ةربإلا بقث : :4 ٌلياَيَلَكََم ىف» .بنقلا نم ظيلغلا لبحلا :ليقو .لامجلا دحاو .فورعم «لمجلا»
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 ا اس

 أ لنك نبال سكت كاس مهو هلأ تلكَ رك
 : سلا © يك ةكابتاا | شرف" :# داهم َمَهَج 0 حني مل #9 - 61-3 00 نأ امك ءنوكي ال اذه نأ ىلاعت هللا ىنع امغإو

 1 5 م تكتل - 3 كتل : 4 ىزَت َكِلَدَكَو# ءاطغو فحل ::4 شاع 29 طسبو

 ١ درب كيدَحَتالِلَس وللا عيت ؟ هب معني ام ةلمج نم اذه :© لَخ ْنم مهروُدَص ىفاَم انَحْرتو # - 57 .هلمح نع قيضت ال ام :# آهعَسو الإ
 1 هب انيستكاا لمعل انفقو :# اذلهل اًننده# : نحإو ةوادع :(«لغ١ :ىنعمو . .ةنحلا لهأ ىلع ىلاعت هللا
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 رسال حرم ث ل ويل
 ٍضاَوَعْمِهَقْوف نِمَوداَهِم مهب ني مل اهل َنِمِرَجْمْل :

3 # 
 ا سو ماج لاَ( طم كيكو ا( 4 دب 4 مب الا افران ا كلا مكربخت لسرلا تناك ىتلا :# ةَنلا ملي نآ# اذه د 2 - هم صر و ٍِس 5

 ظ 1 . اع كرك 55 لآل فكن مم امب باذعلا أاوقوذف اوملا  .قابو ءنآرقلا ىف ةديح ولا [" 9 : فارعألا]
 | بأ ريكو [هعَسْوالِإاَسْعمتْلِكَتاَل تَحِليَصلأ ١ صل 7 0-0 و وداد تضر ركل راو دارو ردوا 6

 نم فانصأو ممألا نم طالخأ يف تءاج فارعألا ةيآ .[37 5 : فاقحألا 030 : لافنآلا ٠"”. : ماعنآلا
 | دص قامانع ديا اب 2 - 2 : 0 : 6 : ' : : ١

 1 د 0 امه 0 ام بسانف «مهتابكترم تعستاو مهبونذ تعونتو ءاولضأو اولضو «مهبيذكتو مهرفك عونت نيبذكملا

 1 ملكوت اواوركلالا م يظ د وعر ١ 7 مهرمأ رادم ناكو ؛«شيرق رافكف عضاوملا يقاب يف نوروكذملا امأ ءباستكالا ركذ هيلع مهؤازج عقو
 ١" قلاب, ْلَسَو َت تجرد ةدلااش 0 ف ملا ا ا او ا

 : هر ا فر هتك :[87 :ةرقبلا] 4توُدِيدَح ايف مهو ل ا ك1 بحل كلارا امو اهم يلو جا
 320777777779999 4 عرخرخ اي ف تل ثنا كله اهعتم هل سنع تلكم ال ينعديصلااؤيسك و ائمَء تيدلات)
 ديب ا ل ا ا ا
 رح لع نم مِهِروُدُص ىف ام اَمَعَرَبَو » «[ 57 : فارعألا] ربنا منحت نم رج لج ْنَم مِهِروُدَص فام اَنَحْرتَو 9 [41] .قيطت ام الإ لامعألا نم اًسفن فلكي ال هللا
 دال نأ مهبل للك مهل نرخ قو اخس دف نجا لما دودص يقام تمنأ الع هل نأ نايت نأ 1 رجحلا] 4 َنيِلِبتَقْتُم ررس لع

 وا ا طم حضوت رجحلا ةيآو «..مهتحت نم ةنجلا يف يرجت

 م رول

 هلا كا نيل اًنَع َبَهْذَأ ىَرَلا بِ دم اولاَهَو » «[ 57 : فارعألا] 4 َىدَتبنل اكاَمَو اًدنهِل انهَدَه ىذا هن دَمَل ْاوُناَمو ... 55[88] ...ءايعإ الو بعت اهيف

 .ةميظعلا ةمعنلا هذه ىلع هلل مهركشو ةنجلا لهأ نع ثدحتت ثالثلا تايآلا .[175:رمزلا] 4 ُهَدَعَو اَنَكَدَص ىِرَل هر دَمحْلأ أولو » «[7 5 : رطاف14 روُكَش
-14 
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 لس رولا ركل تجسس ا سس سرس سي وسل تو وم > و انشأ

 ؛ َنولخَديالَولسلأ بنو لحال اأو

 يف نمؤملا نأ نوركذيو .دودخأ ريغ يف يرجت ةنجلا رامنأ :ءاملعلا ضعب لوقي .[ 57 : فارعألا] أ ربنا ميلحت نم ىرجت ِلْخ ْنِم مِهِروُدص فام اَمَحْرْنو #147 ]

 ةكارغلو كك ناسنإلا] ًاراجُفت اهئورَجَفي هَ بي ابي ُبَرشياَِيَع #. :ىلاعت هلوق ريسفت يف امك .هتجاح هنم يضقي ىتح هيلإ دعصيف هتحت رهنلا ىلإ ريشي دق ةيلاعلا هتفرغ
 0 ةرقبلا] 4 يلا َنمدَسْرأ يَ دم نذل ف اد ل + ا بيرصاو الص نم مظعا ورح ام ايندللا ين ضايق هلال ؛ضرأللا نم هتفرغ يف هللا يلو ىلإ ءاملا عافترا يف

 را ردك دس رسل رمال اع كر وحلا كارلا كك ل :فارعألا] 4 اَدهِلَسَدَم ىلا هَ دم أوُلاَعو

 هالو نم هنأ هع بيك دبر ِنطَبَس لك لك ْعيَسَو # :ناطيشلا وه لوألا يف (ىدهلا) لعاف ناك :نيعضوم دعتي ملرشلا ين اهودروو «معألاو لصألا وه ريخلا
 ِ ٍداَمرلاَل بم اَلِإ كيده مو هر اماّلِإ مُكيِرأآم ُنوَحَرِو لاَف :نوعرف وه ناثلا يف (ىدهلا) لعافو ؛15 - " :جحلا] 4( (2) ِريِعَّسلا ٍباَدَع لِ 00 ُهَّنأَف

 مصرس يف الإ ءاع داتا كاان دا ازد تي لك ىدهلا عم ءاج ام فالخب ريخلا ين الإ (دّشَر) وأ (دْشُر) ةملك نآرقلا لمعتسي مل امنيب .[79 :رفاغ]
 َك مأ ناك ريخ ىلإ ءأطخ ىلإ مأ ناك باوص ىلإ «لطاب ىلإ مأ ناك ٌقح ىلإ :نايبلا قلطم نآرقلا يف (ىده)ب داري ٠١[. :نجلا] امركم )+ وره حا

 نك سينا دعما ءآ" تشك راه و كو ير يدرج لص و :هلوق يف امهنيب عمجلا ليلدب (ىده) نم ٌّصخأ نآرقلا يف (ٌدشرلا) 0
 قحلا ةفرشمالا ا و لا وادي وعلا اح ول محلا عااد «حلاصلا لمعلل قيفوتلا عم ةيادهلا وه دشرلا .كانشتردال

 2 داق جهتي رهف دوم امأَو ل :ىلاعت لاق امك ةيلعفلاو ةيمسالا ةلمجلا نيب عيونتلا اهبسان اذل «غيزلاو ةماقتسالا نيب اهيف دابعلا دّدرتي دقف «لطابلا نم

 ريخلاو ءلطابلاو قحلا :نيب ةقرافلا ةيلقعلا وأ ةيملعلا لتالدلا بصن يه را يال لدن باجل ناكل ١7[. :تلصف] *“ ئدملا

 ىلع دوعي ريمضلاو ا (نوملعي) :ئرق 4 ومال :ىلاعت هلوق * نومك ال نكللَو ٌفَعض د ْلُكْل َلاَق 98 [] .ررضلاو عفنلاو ءأطخلاو باوصلاو «رشلاو
 و مَسلأ كروب مط ْمَسَفن ال اْنَع أوريكَمَسأَو اما ودك ِدلأَّنإ | 401[488] .ايندلا لهأل امإو «نيلئاسلل امإ باطخلاب (نوملعت) :ئرقو .امهيلع وأ ةلئاسلا ةفتاطلا

 ءديدشتلاو ثينأتلا ءاتب (حّسفتال) عرفو .فيفختلاو ريكذتلاب (حّتفُي ال) : :ئرقو هبال تال( 107 :ئرق 14 حلفت ال 98 ىلاعت هلوق # َةَّنَجْلا نولي

 موي :ىلاعت هلوق 4 هاند نأكل َعِمِ كامو اذهل اندم ىلا ني دَعَا أولاَمو 38 [ 41 ] .يقيقحب سيل هثينأت (باوبألا) وهو لعافلا بئان نآل رهاظ هيجوتلاو
 لع و اولا تابثإب انك امو) لا ل تا ا ل ل ا 6 4

 4 انخأ تعم أ تلم الظل ف لَو نحيل َني مكه ني كلَ دع[ ماشلا ريغ فحاصملا رئاس يف واولاب اهنألو «لوألا لع ةيناثلا هفطعب فانئتسالا
 يف ةرم )١155( ترركت (اهتاقتشمو رانلا) ةظفل :الوأ :ةرم )١55( اهتاقتشمو نيرفاكلا ةظفل.عم امهتاقتشمو قيرحلاو رانلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ

 .نآرقلا يف ةرم )١1١:5( (اهتاقتشمب نيرفاكلا) ةظفل تدرو :اًيناث : :ةرم )١905( كلذ عومجمو «نآرقلا يف تارم (4) (اهتاقتشمو قيرحلا) ةظفل ترركتو «نآرقلا

 هملع ءافخإو ؛ةمايقلا موي برقب دابعلا فيوختو «سنإلاو نما نم منهج بيصنو ءايندلا ىلإ هليم ببسب ٍماعلَب درطو ؛ةيرّذلا ىلاعت هلا ةدهاعمو قاثيملا ثيدحو «باتكلا -

 - ةءارقل عاتسالاو تاصنإلاب ق قئالخلا رمأو ؛قالخألا مراكمب ل لوسّرلا رمأو ءاهداّبُعو مانصألا ٌمذو ءلاحملا لّوَأ يف ءاوحو كي

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعا تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت 2 لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسأ الا يربطلا ريسفت



 َنوُدصَي## -40 .بركلا يف ةدايزو خيبوتو عيرقت ءادنلا اذه :4 ِرآَلأ َبَححَأ نبل بصصأ ئداتوإ# -4 4 0 كش ل 0 كلاب هك مس نوي وجبل و وع. حي رب با اج لا ل و يح ا اا ل لا اس < ا و ا 9 . 7 , هذ 1 06 90
 ١ باج امي © - 00 .اليم :# جوعا هللا نيد : :# هلال يس نع 0 حاولا بلت أو 4: ٠ وهو .زجاح رانلاو ةنجلا نيب 00

 وأ لت :© ٍفَرَمَّكْلااه ١"[ :ديدحلا ةروس] © ادم أ روب مني ص» :ىلاعت هلوق يف هللا هركذ يذلا 1 هيوم سيتم

 قم ارمد حق ص 0 ا «ةنجل نع مهبونذ مهب ترصق بونذلا لهأ نم سان هيلع سبحُي رانلاو ةنجلا نيب عفترم ناكم أ العا

1 
 فاللاتخا كلذ ف ءاجو .هرمأ مهيف هللا ذفني ىتح كلذك مهف .رانلا نع مهتانسح مهب تزراجتو ناكل اجيب : د م وج

6 
 يف نورُي ةكئالم مه :ليقو .ةنجلا يف ايلعلا تاجردلا لهأ مه تارقألا لهأ نإ لبق دقف .ريثك مل ةكاكسل فتاك - ا ا اق

 عيوب هكا ىف قوم هواه ولت كي ا ضايب نسم ؛ :مهاميسب ةنحلا لهأ لاجرلا ءالؤه فرعي 6-0 يب ال6 ورمي .لاجرلا ة 3 1 مهلميسل 1
 كسل ىلا ا يول < تركب. 11 فرعيو عيا رضنوت يعرج اقليميا تفِرصاَدِإَو © لد مهواهولحدي /
 جرس 2 ل را حر ما

 ىو ## - 48 .فارعألا باحصأ : ىنعي :4 هرلصَبَأ تفِرْص اَدِإَوأ# - 47 .اطوخد يف نوعمطي مهو ةنجلا 1 : 1516ه رقت تاتسجا 21 بعت

 ام: وكت محامو كدت كسَح ع آمأولاَك خميس رانلا لهأ نم :# ميْوِرياَلاَجِر فاعلا بح

 رافكلل اولاق يأ فارعألا باحصأ مالك نم اذهو .مكرابكتسا مكنع ىنغأ امو :يأ .ةيردصم

 لهأ نم ةربابجلل ةكئالملا لوق اذكه :ليقو .ةلاقملا هذه ةنجلا ىلإ اوراص نيذلا نيملسملا ىلإ نيريشم

 :4 دلل اولَحَدا# فارعألا باحصأ : : ىنعي ٍةَمَحهَأ مهلا َرْجََسَقَأ يذلا كلوهأ # -44 .رانلا ل

 ولاَ 0١- .ةعسوتلا :ةضافإلاو ءانوعسوأ : ِهآمْلَنِماَنَكلَعاوضِمََنَأأل - 5٠ .فارعألا باحصأ :ىنعي اا

 .4 َتوُدَحَحي# انتايآب اوناك امكو :ىنعمب :4 اَنِديِاَحِ اوناكامَو# مهرخؤنو مهكرتن :4 مُهدَسنت 59 |عسنوسكإ 0 د
 ريب لس >2 جم ل رع ل 700 غل م ل < 262 سس اا امل | اوذّدخعت

 لوم دنهشالا لوقو [١.0 55 2 ييشاب كلا هاو عع لؤا هد * 2 ا يع كرم
 لل كا رس دع وس وا جن ويصب اَمُهَتَرَع

 ملو لصفلا ريمض دوه ةيآ ىف داز . "م دوه] © َنيِمِلدََعلَأ لع ِء رك هك الآ ٌرِهّيَر لع دك 3

 وه نيتيآلا يف نينوعلملا ءالؤه لاحب فارعألا يف رابخإلا ءادتبا نأ :باوجلا ؟اذاملف «ىلوألا يف دزي || 00 تتسم يي ءاذاحام ةعريست هع

 دوه ةروس يف مهنع رابخإلا ءادتباو كايصطا 0 ا :ىلوألا يف ىلاعت هلوق اني ل نو ني ني تلو ني ني ني ل

 لمأتو ءبانطإ اذه يفف «[1 : دره] 4 َتيِلظلا لع هس ةمل الأ مهي لع اوبَدَك لا هلع دنهْسُألا 1 ير 1 را ل
 اس كج م ولونه وقم هينا راتإ فارما او ليم. دتانرا اكلك 9 دس اكيار 4 َنيِملَّظلا لع » : 0 ا

 اًميااهو محم 0 را هَسَْلا مُكَلَي نأ أودونو )' : :هلوق يف ةدراولاك يهو «ريسفتو فرح انه "نأ"و "الأ" نم زجو الإ 'ف هاندصق اميف ىعارم كلذ نإف "الأ"و 4

 ."يأ"ب رسفتو .هظفلب سيلو كامل كدا! ريا دعب نا ءآ1 ص] 4 كيه كَ أوريَصأو أوشن ١ هني الملا اظأو » : هلوق ينو «[ 57“ : فارعألا] 4
 نيل 9ف .[50:فارعألا] 4 َنوُرْف كلاب هو اهو اوتو هلالي نع هدد نذل 9[ هللا نرخ 10 'حاتفتلاك لحل امأو

 ةرخآلاب نورفاك مهو :هريدقتو «سايقلا ىلع ءاج فارعألا ةروس يف ام 4: دورك الآب مهو ك1 دوه] 4َنورْفَكم َةردحألاِب مهو اجوِع اَهوعَبَو هللا ليبَس نع َنوٌذصَي

 ١8[: : دوه] 4 َنيِيلِدَُطلأ لع هَّسأ ٌةَنَمَل الأ :لاق مث ء.[16 : دوه] 4 ّرُهَي لع اوبَدَك تريلا لوم )» مدقت : اّمل دوه ينو «ةيآلا لصاوفل اًحيحصت '"ةرخ : الاب" مّدقف

 محال ثو) :رخآ لوق هر تدق ل 1 00-5 1| :لاقو رّركف ,مهريغ مأ مه مُهَّنَأ سبتلا - كلذ سايقلاو - ' 0

 نم هب يكحف «بسانملا باقعلا نم مهبقرتي امب اًراعشإ ؛هريرقتو ثعبلا مهراكنإ ليجست انه ماقملا نأل «ةيوقتلا ديفي يذلا ديكوتلا ريمض ذ ةدايزب تصتخا دوبم «# نور

 اتلكو ,داهشألا مالك نم ديكأت هيف ام ةياكحل ضرغ الف «مهب ءاقع رهظو رانلا اولخدأ 10 قرفس يكس تالا ا سل د كا

 ءامهريغ نآرقلا يف سيل[ 14 : توبكنعلا 01 : فارعألا] "بعللا ىلع وهللا" مدق [01] .ةياكحلا ماقمل ةبسانم هل ام هيكحي اميف غيلبلا يكحي امنإو «عقاو نيتلاقملا

 هنامز وهللاو ءابصلا هنامز بعللا ْنَأل اتا ل 06 للا 01 1 : محم لل 77: ماعنألا] "وهللا ىلع بعللا" مدق عض ذاوملا يقابو

 ناّبشلا وهلك 4وَهَو إف «نايبصلا بعلك [7 : ديدحلا] © ٌبِعِل تكا هر كا ملما ديدحلا يف ركذ ام هنّيَبَي ءبابشلا دام لق ملا ابصلا نامزو ؛«بابشلا
 م #  آ

 تيل امتي امو 9 : هلوق وللا ىلع بعللا ظفل ميدقت يف اذه نم بيرقو ءناطلّسلا رئاكتك 4ٌئاَكتوف «ناوخإلا رخافتك (رخاَََو © «ناومُنلا ةنيزك 4 ةكيِزَو

 ثا ؛نيتلاحلا نم ىهتنا ناسنإلا هب امب ًأدبو ءىضقتنا ام بيت رت ىلع ركذف «ةمايقلا يف كلذ نأل .فارعألا ين وهّللا مّدقو 11 : ءايبنألا] 4و َدََِت نأ اندر ول (5)

 ركذب ًادبف ءاهدبأل ةياهن الو ءاهل دمأ ال يتلا ةايحلا : يأ .4 ناوي َىِهل ريل َراَدلا إو )» «ءاقبلا ليلق «ءاضقنالا عيرس هنأ ءاينذلا ناك اهركذب دارملاف توبكنعلا

 موفي الاجر فاعلا بح كمارو + ء[ 366 : ةرقبلا] * ّمُهَمْلَح 0 ديني ام معي م 1480 ٠ امّصلا نامز :يأ .بعللا نامز نم رثكأ رد ةتاسلا نمر جل رولا

 اك هيض سامع كارتدلا لا تراسل سك 32 0 1 2 :ةغللا يف :باوجلا ؟' 'ملعو فرع" نيب قرفلا ام . :فارعألا] 4* مهَميِس

 - فيس ا اناا ماكل تناناك وانتي ملعلا -1 :لثم امهنيب قورفلا ضعب تركذ دق ةغللا بتك تناك نإو

 نم اهيف دبال ةفرعملاو ِرّبلتو ركفت نع نوكي ال ٌُملعلا - لااا راسا و كا دعاك كافر تلا عد رف

 ةملك - ١ .ةقتشملا غيصلاو رداصملاو لاعفألا نم ةيوغللا غيصلا تلمشو «نآرقلا ين دورولا ةريث ١- :(ملع) :اَّلوأ :نيتغيصلا ركذ يف نآرقلا جهنم رادتلاو ركفتلا

 ف تركذ - ١ .(ملع) ةملك تافيرصت نم لقأ تافيرصتب تركذ ١- 0( قولخملا وأ (يلاعتو هناحبس هللا) قلاخلا لعفل اًمصو درت ءاهتاقتشمو (ملع)

 مظعأو لضفأو فرشأ (ملعلا) نأ دجت ءامهتاقتشمب (فرع :ملع) نآرقلا يف نيتملكلا ةنراقمب - 0 طق قلاخلا لعفل اًمصو درت ملو ؛قولخملا لعفل اًمصو نآرقلا
 .نيعلا رسكب (مهن) :ئرق «1/ :تافاصلا «57 :ءارعشلا « ١١5 :فارعألاو انه # َرَسسم لاعت هلوق # َنلَل كعمل ليوم سولت[ ؛] .ةفرعملا نم اًردق

 (ةنعل)و هنأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخم (نأ) نأ ىلع ةنعل عفرو ةففخم نونلا ناكسإب نعل ْنأ) :ئرق 4 هس هَل كأم :ىلاعت هلوق .ناتغل امهو «نيعلا حتفب (مَحن) :ىرقو

 مح فرظلاو موا داو لا :يأ «هيلع لعفلا عوقول (نإ) تحتتفو ؛(ةنعل) بصنو نونلا ديدشتب (ةنعل نأ) :ئرقو هنأ ربخ ةلمجلاو «هربخ هدعب فرظلاو ءأدتبم

 يَداَبِع ْنَع نورك ال كلي َتَكَلَيَر َدنِع َنيِلأ نإ »ف :هلوق يف لالجلا ة ةرضحب مهدايقلاو «توكلملا يف ةكئالملا عوضخ نع رابخإلاو «ةعمجملا موي ءابطخلا ةطخو «نآرقلا -
 ٍِح نيف و 'ربح وهف نآرقلا نم لوألا عبسلا ذخأ نم" :ةاَك هللا لوسَر لاق :فارعألا ةروس لضف | ” : فارعألا] 4 8 توُدْجَسَمُهَلَو,هَتوحََيَو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 اهيإ دنس وقاتل غيري فرتا ةيفارألا

 معو 22 2 رت
 . 2 7 أ 11

20# 07# 2/7 52 0 



 1 ليون ينك تن - هل 701011 00 1 للعم ام قمم ايم ؛ملع نلع) طايل نم قش هذ
 6 50007 يطل وفيلم 0س 6 -64 5 .ةمايقلا موي وه : :ليقو .هبقاوع :# ,هلِيوَأ ِقْأَي موي هّللا باذع ىلع مهدورو نم

 8 هلالأ» ًاعيرس :«اًنينح هيلظي# . ا تلا كاك ف راهنلا ىلع ليللا دروي :4َراَبتلَأ
 ةلذلا يهو ةعارصلا ل اع وشحو دلل : 4 عرضت“ -0 جك كلل :* تكلاوإ» هلك :* َقََلَل

 «اكنع د التر رع كلانا د ار 3 .ةناكتسالاو عوشخم او

 نمو . :ءيدن لكك يو .ءاعدلا يف هب اورمأ امل نيزواجملا يأ :* تيرتعملا ٌبِحيالهَِّإ# .[٠:ميرم]
 05-5482 7.هب (تنررانم ءاعدلاب هتوص عفري وأ ؛هل سيل ام يعادلا لأسي نأ ءاعدلا يف ءادتعالا

 لسرلا ثاعتبا دعب :# اَهِحلَصِإَد #27 اهيف هوصعت الو :*4 ضال ىفإ# هللاب اوكرشت هال 4 او كل

 :# اًعَمْط م اقوُح هوعداو# .هوجولا نم هجو يأب ضرألا يف داسفلا نع يهنلا يف ةماع ةيآلاو .ىدملاب

 0 نونلا مضب (اًرشُن) ورمع وبأو عفان أرق :4 اشي -ها/ 000 .هباقع نم ًافوخ

 لك نم بهت يتلا تا :ليق .روشن :ىنعمب نيشلا نوكسو نونلا مضب (ارششل) :رماع نبا أرقو

 تسلا هد ع1 ممل سل 0 013 ولااب ركاب 0 هي 0-6
 ١ 7 ىلوألا ةخفنلا يف سانلا تام اذإ «ةريره وبأ لاق :4 َقوَمْلا حر كلك هلهأ بدجأ دق تيم دلب ل ذيب راوي 0 ننييختلا يثير هيأ 0 0 ل تلمح :4 تأ .رطملا :نهاه «ةحرلا»و ءاهمادقو هتحر مامأ :4 يَ
 باك تف 1 0 ا ا نير 7 اذإ ىتح ل نم عرزلا ل ا نرتب هن نيعبرأ (ناويجحلا ءام) ىمسي ءام ص مهيلع رطمأ

 رج يارا ويارا 000 هلا( يف خفن اذإف ءمهروبق يف نومانيف ةمون مهيلع ىقلت مث «حورلا اهيف خفن ,مهداسجأ تلمكتسا
 1 ةقيلاو ا َتككلاذك تملا مئاقلا دجي امك .مهنيعأو مهسوؤر يف مونلا معط نودجي مهو يدان ولا هل اكلإ ةحفتلا ررخلا
 "مى ب ل دي ل 26009 0 ل ل ل ا :يدانملا مهيدانيف © انِرَقَرَم نم اممَعَي نم م انليوني# :نولوقي كلذ ادعو م وزب نمي ظقيتسي نوح

 ءاج اذامل .[07 : 0 اَنيَر لس تدمي دَق » 16[2 : نارمع لآ] 4 ٌلَسُر مك ءج دك ْلُق ا [1:107"51 :سي] © تروُلَسسرمْلا قدصو نمسا َدَعَو

 ةيبآ يف 4 َمكءاَج » لعفلا مدختسا كلذل ؛لعفلا ركذُي لقأ ناك اذإو «رثكأ لعافلا نوكي امدنع لعفلا ثنؤي :باوجلا ؟فارعألا يف اًثنؤم ءاجو اًركذم نارمع لآ يف لعفلا

 ءانارمع لآ ةبآرش زكا هاو لارلا ع اه نيروك نا ناو «اظاوما4 اجو ركل ماكتسا تفارعألا وو ظقف ليئارسإ ينب لسر نع ثدحتت ةيآآلا نأأل «نارمع لآ

 .[ 5/ : ناقرفلا] 4 دِعَمْح ِهِجَمْحَب ْىَدَي بارع را َلَسْرَىِذَ ل وهو 20 «[ 01 : 7-00 همم ىَدَي ار حبل ين[ كأول اًثنْوم لعفلا ءاج كلذل

 ٍضرأْلا ف اودي آو (2) كييتنغلا ثيل ذك شي ات أوعدأ : : هلوق اهلبق نألف ؛فارعألا ةروس ةيآ يف لبقتسملل اعراضم لعفلا ءىجم نع امأ

 فوخلا قيلعتو عرضتلاو ءاعدلا ىلع ثعب كلذ ين ناكف «[56-157 : فارعألا] 4 َنيِنِسَحُمْلا م ُبِرَق هلأ تم ّن 6 را ب

 مو ءءاعدلا ىلإ مهل ىعدأو «نيعادلل عمطلاو فوخلا عمر هلا ليغ لا اس1 ل ا
 رك ال وتل سيما المجرم اكاَس هجن ةه ذر افادت يدير كير 3[ > دال زنا ا حالا سك ىم

 لاسرإ ناكو هب معنأ ام عاونأ ددع املف «[55-417 : كاقرفا 1 را اب ماو اَساَِ لب مُكَل لَ ىِأَوهَو (3) اري اص امله َنْضَم و

 ا و ار عا انتاج لعن اهعةبس ساو تلت يد م تطوى

 عقاولا كلذ يكحي تايآلا قابس نآل ؛ةيضام لاعفأب ناقرفلا ةيآ تمدقت يتلا تايآلا تءاج اًمنس «لافقتسالاو لاخلا يف لعف

 07000 [17 :سنويا *“ ٍَبيْط جيرب مو نير ء[ها/ :فارعألا] #* 2

 جيرب مهب نيرو +-أ :نيعضوم يف الإ ءاهركذ دح دنع فقي لب ءافاصوأ اهب نرقي ال ةلاحلا هذه ينو :ريخلا يف اهلامعتسا - ١ :ميركلا نآرقلا يف (حيرلا) تاماقم

 عضوم لك يف ةمعنلا لامكإ «ةفصاع»و «ةبيط» نيظفللا نيب نيابتلا رسو ١/(. :ءايبنألا] 4 َةَفِصاَعمرلَنْمْيلسِ ناكل و 2# -ب .ةنيللا حيرلا ي ىهو ء[ "7 :سنوي] * َةَّبَيَط
 ليقولو. .هدونج نم ٌدنج اهنأل «ةفصاع» -مالسلا هيلع- ناميلسل يهو . ارا قرع اولا الا ااا الة لا ايم يب اجت
 ىفَو ]© :لثم .رشلا ىلع ّلدت فاصوأ اهم نرتقت ةلاحلا هذه يفو :ٌرشلا يف اهلامعتسا ١- .اًمعض ةوقلاو ءاسْوب ةمعنلا تبلقنال «ةبيط» ةيناثلا يفو «ةفصاع» ىلوألا يف

 ىهف 4 :بازحألا] #4 احر َميلَعاَتْلَسَرأَ دوج كن ََجدِإ # :لاثم :ٍدحاو ِنآ يف رشلاو ريخلا يف اهلامعتسا -* 4١[. :تايراذلا] 4 مقل ملأ ْمْويلَعاَنْلَسَرَأ د َ
 0 :ميركلا نآرقلا يف (حايرلا) تاماقم : اًيناث .نورفاكلا مهو «نيريغملا دونجلل ةبسنلاب رشو «نوملسملا مهو «نيبطاخملل ةبسنلاب ٌريخ

 .اًمئاد (ريخلا) يف اهلامعتسا مازتلا -؟ .ةينوكلا رهاوظلاواكارآلا ناجم يف «حايزلا) ةملك لامعتسا مارتلا ١- :يتآلاك «(حيرلا) نع ةفلتخم
 تجنب (يشغيلا :ئرتق 0 : دعرلاو انه :6 ىَِتيلِم :ىلاعت هلوق 4 ور تحسم َموجْنلَأَو َرَمَقْلاَو سمس ََح هبي َراَتلا ليلا ىِشَتي شمل لع وتس 2910 وول هر ل سي
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 4 َّتَعاَم اَهَّْسَعَف ٍفِف ىلع اوعمجأ دقو «ناتغل :امهو ,ءىشغأ نم امهيف نيشلا فيفختو نيغلا نوكسب (يِشغي) :ئرقو .فعاضملا ىَّشغ نم نيشلا ديدشتو نيغلا

 2١١ : لحنلا يفو انه ٍتاَرَحَسُم موُُنلأَو َرمَفْلاَو َسْمَّسلاَو : ىلاعت هلوق .ريثكتلاو ريركتلا ىنعم ديدشتلا يفو «ناتيواستم ناتءارقلاف * َمُهَسيَسْعَف 8 ىلع اوعمجأو

 05 كسا ا سس طلال 20 1 تسند جت تردتم» رز انما طع 11 ب ا نو

 هنأ ههجوف ةرسكلاب (تارخسم) يف بصنلاو «نيعضوملا يف بصنلاب :ئرقو .تارخسم اهرخس ظفللا راصل (تارخسم ًٌموجنلا) بصن ولف ءرخس ةمث بصانلا

 .لعجو : :يأ ,موجنلا لبق لعف رامضإ ىلع وأ ؛ضيفتسم وهو ةدكؤملا لاحلا ىلع (لحنلا) يفو ؛ليعافملا هذه نم لاح (تارخسم)و «تاوامسلا ىلع فطع

 ؛رذنو ريذنك ريشب عمج ةثالثلا يف نيشلا ناكسإو ةمومضملا ءابلاب (اًرشُ :ب) :ئرق «11" :لمنلا «4/ :ناقرفلا يفو انه # ارتب :ىلاعت هلوق © ارب حير اُلِسر,ِلاَوْهَو إم 0
 - لوسرك فيفختلل نوكسلاو ءرشن تاذوأ «ةروشنم وأ ةرشان ىنعمب لاحلا عقوم عقاو ردصم نيشلا نوكسو ةحوتفملا نونلاب ار : :ئرقو يخل نارا

 سس | يسم دبحح نانا <

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ءامسألا يربطلا ريسفت

 ١ نجع دعه شعدشمج 0 وهوه الكوت كب انيب :* هئْلَّصَ# ناركلا 8 د «باتكب) .ةرفكلا : : ينعي :# ولع َّلَع ع ُهتَلَصَف بنكي 7 مهن َدَعْلَو# -5

 : :1 لهم نحل ايانيو ل سر تاج دق لبق نم 1 تا

 هللا سس تجسس سس م سه لا هل و سس 5 2

 2 2 ا ل مك ءاعفش نم |[

 ٍةَنِس يفَضْرأْلاَو توْمَّسلاَقَلَح ىلا كك 2 وَفي داك منعْرَصَو مهن أخ دا
 اًميِئيحهَلظَير املأ لى ل :
 قاله ال ًادورمأ ترحم 0 7
 يدع ختام لكلا واي لاو ١

 ٍفاوُدِيَفلاَلَو 2 تيركقملا بيل 3 0
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 هرصتمو .ةئيدر هتبرت يذلا :4 تح ىِّراَر» هبراشم ةبذعلا «هتبرت ةبيطلا :4 بطلا ك[َبلاَوط - 2
 و ار م 2 أوج ساس و

 :* ةَمْلا َلاَثا8 -50 .رفاكلاو نمؤملا يف هللا هبرض لثم اذهو :ةديش مفر 6 « اركتالإ» : ةحلام . ع موو تيمنا
 . لطاب :© ٍللَص ىف» مها رمال لاجرلا قيللعامحا :هالملا :لبقو ,مهؤاسؤرو موقلا فارشأ ” | هل نوركَفي م وعلي ِتبَآلاْف رض َكِإَدِكاَدْكَتاَلإ 5

 0 1 0 + غن 7 1 4
 مكنم لجر ناسل ىلع يأ :4 دكني لج ع ةظعومو ريكذت هيف يحو : نارك د - 1 3 كلامه أ أودع وهيل اقف دِمَوَق لإ َحوْناَْلَس 2701 1

 مهنوكل نييذكملا انقرغأ :يأ .قحلا نع نيماع : #4 تكريرع## ةنيفسلا < ثلا نج "1: ينوفالكت منا رح 2 ةميارع ضم معضرلابب قب تتع م و 05 4
 مذيب وي باذع فاخأ يف هر ريغ هلل نم 4
 دقلو ؛لجو زع هللا لوقي :4 اوهَضاََأٍداَعَلإَو - -06 .ريكذت ةظعوم مهيف عجنت ال .بولقلا يمع >4 5 هم

 نع ةلالض :# ده اًقَسف## -5 :مهتليبق نم حا وأ مهبحاص يأ لا .داع ىلإ انلسرأ ٍنيِبم للصف اووف نِمأكَمْلأ لاَ /

 .هللا يحو ىلع نيمأ :4 لوس سر و ”1/ .قمحملاو ةفخلا :ةهافسلا ىنعم لصأو «قحلا

77 0 .. ١0 
 أ 7

 اي م ا سات لا 0 وم امل“ ا

 0 دييوالعلا كر نيل كر يحلو داتا

 ء[0ا/ 1 ارا نقش القز اكس تلك 5 يع م0 7 هلأ صلع 11 م لو سب مع >و ركل
 نيب قرافلا .[9 : رطاف]4 اَهيوَم دع يلا اهيل تي ركب ل ةكقسم ا وك ميلا لس صلاه 3 "عير نّيرك ذ م ءاج نأ مبَعَوأ 0 ما الاَم
 مالك 4 تيم: لل نفخ 1ك م تلكَ آد هَوَح )» :فارعألا يف ىلاعت هلوق نأ وه نيعضوملا 3 لك جزفاكاك خدع 0
 ا رام رج املز لالا 511 تا باو اانارج رعدتسمو 9 دك َتلأاَنَقَْغأَو كفا نهم نلوم"

 «ٌتِصاَع 0 اورو بح جيرب م يرجو كذا ف رشاد يح اذِإ وح وت :ىلاعت لاق ءاهريغو 3 9 تيا ط سقت ١
 ىِزَلأ هس ٠ :رطاف ةروس يف لاعت هلو نأ( فصاح ية :لوقانه باوجلاف 1 دوب 1/2 ا نويل أون ءكو رع 1

 ضعب ىلع هضعب فوطعم مالكف «4 مرد سل ل م رب لإ هئقس اًباكس ريدتف حئيَرلا لس

 ءاهانعم نايبل انه ءافلا تمزلف ل د ل ا «بيقعتلاو بيترتلا ةيضتقملا ءافلاب

  ٍدآَبِل 8 :ليقف - ىلإب وأ رجلا مالب هيلإ لصي امنإو «هيلإ قوسملا ناكملا © ُهَسِقُس  ظفل ىعدتسا املو

 .اًباهسإ ىلإب هتيدعت هبسانف ىرخألا ةيآلا يف لعفلا لاط امنيب «ةزاجولا يف هلعف رورجملا بسانيل

 4 اون السر َدَمَلَال عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [0 : فارعألا] 4 اح انْلَسرَأ َدَقَل ه [54]
 لوسر ٌركذ فارعألا ةروس يف مّدقتي م هّنأل ءواولاب نونمؤملاو دوه ينو «واو ريغب فارعألا يف 01 يللا كل : تويكتعلا 0 ناوساوسلا دوه]

 4 َنوُلَمَحَح ِكلفْلا لو » كرا امض حون ركذ مّدقت نونمؤملا يفو «تاّرم للا ٌركذ مّدقت دوه يفو .مالك فانئتسا وه لب هيلع اًفطع اذه َنوكيف

 4 يوت ارك سلا 16 فارعألا] 4 ءوِمْوَف نم داَمْلا َلاَ [١ ] .واولاب نيتروّسلا يف فطعف «كلفلا َّعنَص نم لو هّنأل ء[1 5 ؟:نونمؤملا]

 ؛لالضلاو رفكلا ىلع مهخأ ديفي ام مالسلا هيلع هئاعد يف نأ وه مالسلا هيلع هتصق يف فذحلا اذه ببسو «4 أوُرَفَك تريذأ » فذحب حون ةصق يف :١ 1١ فارعالا)]

 ىلا ا فارعألا] 4 ٍميِظَعِمَوَي َباَذَع َمُكيَلَعَفاَحَأ نإ :حون هيبن ناسل ىلع ىلاعت لوقي
 4 ْمَفأَو قر تلَسر يَنَيأ ل[ 17 .4 ن وقّتَت القأ » : هئاعد يف لاق هنآل لا ا حر ا تفاوزاكو هذ عقب ملف مالشلا هيلع دوه ءاعد

 لعفب هلباقف «لاحلا ين هكرت نكميو .هدض ىلإ باوصلا كرتب ددجتي لعف لالضلا 0 فارعألا] 4م كَل انأَو قَو تنكسر مُكحْفَييأ ل 177 : فارعألا]
 راو لل وب دَكَف 14[8] .4 حان كلأتأَو ل: ا أَو 9 : لاقف «ىنعملا يف هبساني
 >رل >م 2 0 رس جاس < جر

 "ا سنوي] 4اَنيياَ أبَدَك َنيذَلأ 52214 2 يل كل هك نمو هجم هوندكف# ا 6: فارعألا] 4 َِنياَتْأوَدَك تبذل اَنَكَمْعَأَو

 6 :4 َنيِذَلا » هيلع عقي امم رثكأ لع عقي 4 نَم 9١ ظفلو «# دُدَعَم نَمَو 9 :هلوق سنوي يف ناكف «ةغلابملاو ةرثكلا ىلع لدي ديدشتلا نكل «يدعتلل "انيجن"و
 َمُهَتَلَمَجَو » ةدايز اّمأ ءبسنأ 4 نَم إف عم ديدشتلا ناكف .بسحف روكذلا عمجل هنإف «نيذلا فالخب ثنؤملاو ركذملاو ةعامجلاو نينثالاو دمحاولل حلصي
 2 * تعي اتكلم ال كيف يةوجشلا اككقأ دك 37 :ىلاعت هلوق نم ةروسلا لوأ يف دراولا لمجملا نم ةنيعم ةفئاط يف ٍليصفت لاثم هنإف «سنويب َكِتَلَح تل

 مث ءاهبيذكتب تكلهأ ةمأ لوأ مالسلا هيلع حون موقو «[14 : : سنوي] 4 َوُلمَعَت فيك ظنت مِهِدَحَبْم ضل ف َفتلَح مكن مج ٠) :هلوق ىلإ ء[1 : 0
 ([10 : فارعألا] 4(َتَوفنَ الف مريع نم دلاَم هلأ أو دبا وَ هيلا ادوُهماََِاَعَلِإَو ل 01 مدلك رد رج امك فتالخ اولعج مهنأو ءالمجم مدقتملا ركذف ءاه ريغ اهفلخ
 موق اي :مهل لاقف اًدوه مهاخأ داع ةليبق ىلإ لسرأ دق هللا نأ نانيبت ناتيآلا .[5 ٠ : دوه] «تورتفمال إش 1 ل هلأ ُدبَعأِ وَفي اَكاَدوُه َمهاَحاباَعَلِإَو »

 واوا لإ نم كل سيل ةدحو هللا اوديعا

 لولكص ند فرملاام ليفلا] 4 ِليبَسَت ف ْءْهَدِك# 1 :فارعألا] #* ِنيِم ٍللَص ىف 0117 : ةرقبلا] 4( ئَدُهلابمَكَصلا اوركشأ َندَلاَكِتكُْأ + ] ١ 11١

 نم (ةلالض)و (لالض)اتملك. د كا ا .ةرم نيثالثو اعبس (لالض) ةملك تدرو: :باوجلا ؟"ليلضت ةلالض

 ارا للشات ككاو نوال .(ايلضت للي لَلَص) يعابرلا لعفلا نم يهف (ليلضت) ةملك امأ .(ةلالضو اًلالض لضي ٌلض) يئالثلا لعفلا
 تدروو «تارم تس يف ةفرعم (ةلالض) ةملك تدرو امنيب .طقف تارم عبرأ ةفرعم تدروو «ةرم نيثالثو اًنالث ة هك تدر (لولصلا) هلك . لدافلا ىلإ هس نأ

 «تالالضلا عاونأ نم عون يأ هنع يفنيل 1١[« : فارعألا] #4 ةَللَص َسْيِل م هموقل حون لاق ثيح .كلذ نايضتقي ىنعملاو قايسلا نأل ؛ةدحاو ةرم ةركن
 عبس يف فصولا اذه لثم نع ةيراع تءاجو «ةرم نيثالث يف (ريبك) وأ (ديعب) وأ (نيبم) ةملكب ةفوصوم (لالض) ةملك تءاج .لومشلاو مومعلا ديفت ةركنلاف
 ةفاضإ نم تيرعو «ةرم نيرشعو ٍنامث يف (ىلإ) رج فرحب ةقوبسم (لالض) ةملك تءاج .قباسلا فصولا لثمب ةرم يأ يف (ةلالض) ةملك فصوت ىل امنيب .تارم
 هيلع حون اهم ربع اذل . 0 ا ل ياو تارا[ نم (يررين3 رار 15ر13 ورا ازرار ااا ا دارا
 1 فارعألا] 4( ةَكَص يسيل # :الئاق مهيلع درف «[ : فارعألا] 4 نيم نم ٍلكَص فكر ان ]ف را ا ا يل

 .هب تابنلا نوكي يذلا رطملاب يأت ذإ اهل ةيبحم :يأ ءضرألل ةرشان حيرلا لعجف «فّرّشو فراشو هلزْنو لزانك رشان عمج نيشلاو 0 :ئرقو .بنكو باتكو «لْسُرو -
 ءيش ىلع دكنلاو . لاحلا ىلع .فاكلا رسكب (اًدِكت) : :ئرقو .لكن اذ ىنعمب ردصم هنأ ىلع .فاكلا حتفب (اًدكن) :ئرق دكت 95 : ىلاعت هلوق دكت الخيال تح ى ىِلاَوِلِ [5]

 - رسكو ءارلا ضفخب «هريغ) :ئرق نآرقلا عضاوم يف 6# هع َمْكلاَمل :ىلاعت هلوق# ٍميِظع ميِظَعِ ْوَيَباَذَع مْكَككَع ُفاَهَأَفإيهريَعِهنلِإْ َنيمكَلاَم 10[ 94] .رسعتب هبلط ىلإ جورخلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 0 تسل 00 | #3 0 0
 0 2 ل ا كك كلا 6 معن : # هلأ ال اَء ل" ةوقو نيناضر لوط :# ةلطصَب# تا اك موق متفلخ : : © ءأن افلح 9# - 230

 0 دْثْبَجو )يمحو تلم كفن , باذعلل مهنم لاجعتسا اذه :4َنيِقِدَّصلَأ َّنِم كك اةساك كافل .كرتن 4 ردكر 0 هللا

 ل ١ دسنإ#براكا خي تتح ذة ءاج نأ 8 («سجرلا»و ءطخسو باذع :* ٌشسجر# -ا/١ .ىلاعت هللا ع مهدرمت ةدشل هب مهدعي دوه ناك يذلا
 سا 4 قرت ءمر 00

 31 مك دارو ون موق دَحَب نِم ءافلخ مكَلَعَج دورك ذو 1 رضت اال مانصأ و رفق يي م ؟يننومصاختأ 5ك .دحاو ىنعمب «زجرلا»و

 0 نوحلل ألا هلأ كَل اء يع 000 يقال ف 7 هنكل تايئسملا يف ال تايمسلا يف قو نإ لدبجاف م ىمست نأ يف نومصافي مهنا يأ .عفنت الو

 | َناَكامَرَدَتَوْهَدَحَهَهَلأَدْبْعَن لي ع اَولاَقلا * مُكْوآَباَءَو َرْسَأآَم نمسك ءاهمأا لإ فود انف ودبس اَم »ا رتل نإ كككنلا ف درو
 ١ يقطن وَ كِل دنت ال :4 ٍندَطَلُس نمإ» .هسفن ىّمسملا هب داري مسالاف «مانصأل 00 الإ ديري ال انهف 15٠. :فسوي] لا | هب دا اف :

 ايلا ع ل م 8 دووم را توك عع 5 هكاقخا مكب او هللا ياك .مكيفو «يف هللا مكح :# اورِظَناَد اهب نورذتعت ةرذعم الو ةجح

 ١ 1 و ُسْجر كيري مك كتل مكن ءاج َدَق# ت7 .مهفلخي دحأ مهنم قبي ملف .مهانلصأتسا :4 أورك َنِدلاَر د معطف - 8
 ١ 2 2 رب ا 2

 0 ماهيب تي ريتا توتي ١ ىلاعت هللا ىلإ ةقانلا ةفاضإ يفو .دلصلا رجحلا نم ةقانلا جارخإ يهو ةرهاظ ة ةزجعم يأ : # هَنَيَب هنِم

 م هن سل تي

 .رحن الو رقعب :# ءوساه 0 كان ع

 5 كيت َعَم وأذن ل 5 لا 0
0 

 فة ل فارعألا] 4 ٍنَطْلُس نِماَهِي هَ َلَرَاَم مُكُدآَباََ رسل [هومتتمك راها »اذا ] ١
 « كلم ني ل 7 كك راب و مك هوم مس ُءآَمَسأ ١ عضاوملا يقابو «نآرقلا

 لوألا عضوملا يف ركذف :ريثكتلاو يدعتلل "لّعف"و ,«يدعتلل "لعفأ" 1١[. : مجنلا 5٠ : فسوي]
 ١ - هنالك لاو رات م 5

 ْ ب وب
0 

 0 مح 200 م امو سنجلاك لوالا نوكيف ؛عونلاو سنجلا ركذو ليصفتلاو ةلمجلا ركذ ىرجم يرجيل ةغلابملا ظفلب
 0. بنوةذسيب ها دف هراخو انبقست 0 : 1 000 : : 95 م" 5١. 1 / لل ع 1 1

 أ و ايس 00 م 31 0 نيب قرفلا نأ ودبي ىذلا نكل «ةماع لزنأ و «راركتلاو جردتلا ديفت كار :رخا لوق .عونلاك هاوس

 ١١ لص د َةَناء هق هيدده : 7 90 ع َ 5 0 الل . 7
 1 ا مجادق همت اهيف يتلا نطاوملا يفف «مركأو مّركو ءىصوأو ىّصو ريظن «مامتهالا ديفت "لزن" نأ "لزنأ"و "لزن"

 , دم تا ةغايفو اموت ضف ١ هيلع ٌدري مل فسوي ةروس ةيآ يفف «"لزنأ"ب يتأي اهنود يتلاو «"لزن"ب يتأي قايسلاب مامتهاو ديكوت ٍ
 ديوثو ودم 000 ةثيدثو نو ونورت ةديدش ةرواحم هيفف فارعألا ةروس ةيآ ين فقوملا اّمأ «"لزنأ" :لاقف «ديدبت اهيف سيلو نانيجسلا

 وما سادسا .ءاكعالا طار ريد كتاردتكا "لاكن وك :لاقف هللا دبعنو انتهلآ كرتتن نأ انرمأت فيك «كئلوأ نم فينع مالكو «ديدبتو

 َلاَق احل َمَهاَحَأ دوس َلِإَو ل 007 : كك كمل! 4 ب مكن دَف هريَغ ونلِإ ْنِم مكحَلاَمَهَنأ أوُدََع أ وَمَي لاواحِلِدَص ْمُهاَعَأ ءوُمَت َكِإَو » []

 هللا اودبعا موق اي :مهل لاقف اًحلاص مهاخأ دومث : ةليبق لإ سرأ دق هللا نأ نايت ناحكلا 011 دوه] لَو كأنو رب لإ ك1 اي

 نيبت دوه ةيآو .. 0 4 ل د ل ا ل ا

 # بيرم ُباَذَعَد 0 ف أَم وس اَهوُسمَت الو 9: ء[الا“ : فارعألا] 4« را ادع كد 2201 هر .اهنم مدآ مهيأ قلخب ضرألا نم مهقلخت أدب يذلا وه هللا نأ

 دوه يفو «4 ثيل ب اَذَع ف : :لاقف «ديعولا يف لاف ءافشولا يف غلاب فارعألا ةروس يف 0520 ءارعشلاال 4 ٍويِظَع روي ُباَدَع مدح رم را دوه]

 را لو ترش اش: هلبق نأ ,مويلا ركذ ِءارعشلا يف دازو «4ٌُبيِرَق ُباَذَع :لاقف برقلاب هفصو «[765 : دوه] 4ِر اي دمك مراد ف اومَتَمَتِج نس ا

 [1/5 : فارعألا] 4 اتَو 0 ٍويِظَع روي باَدعإل :لاقف «,مويلا ركذب ةيآلا متخف «مولعم موي برش اهل :ريدقتلاو ١05[« : ارعشلا] 4 ِروُلعَم

 كدب كاف را نمت :ةمدقت ةروسلا هذه ىف ام نأل .[ 145: ءارشلا 07 رجحلا] ايوب لال م عضاوملا يقابو «نآرقلا ين ةديحولا

 : نونمؤملا ها“ ءالال 0 ب ُمُهَتَدَحأَف » عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل [1/ : توبكنعلا 41: فارعألا] 4 ُةَصْيلَمَهْتَدَحأَ كل
 قر َهلاَسر ْمُكَسْمَلبَأ 1 4] .مهتكلهأ يتلا مالسلا هيلع ليربج ةحيص :يأ :4 ةَحيّصلا م ُميَّدَحَأَف ١) اًمأو «ةديدّشلا ةلزاّزلا :يأ 4 ةَفِجرلا مُهَ َدَحأق ١

 ىلع 4َةَلَسِر ظاهيف َّنِإف ؛حلاص ةّصق ىف الإ ءايبنألا صصق عيمج ىف 4 ٍيَرِتِلَسِر 9 :ىلاعت هلوق 0 ل ا فارعألا]

 ةدحاو ةلاسر نك راصف طقف ةقانلا ركذ اه إف ؛حلاص ةّصق فأل ا اوريأ ءايشأ ىوقتلاو للاب ناميإلا دعب مهنع نك ا كلارا

 ه6 2 اكو رم و كل اكول نم ارق دا أ ةكَمْلأ َلاَ ل 1١4 :ماعنألا] 4“ ٍرَلِع ريع اكس فكل ككل د زعاححت
 ةروسب ةدحاو ةرم (اهفس) ةملك تدرو. 'ةهافس ءاهفس" :نيب قرفلا ام .[7-11 :فارعألا] ييككلا كي يل 2 ك1 هكا 0 َلاَم (3)

 قرفلاو .(هفَس) نيعلا مومضملا لعفلا نم (ةهافسلا) امنيب (هفَس) نيعلا روسكملا لعفلا نم (هفسلا) .فارعألا ةروسب نيترم (ةهافس) ةغيص تدرو امنيب .ماعنألا

 لإ يول د نأ لع لَ (هفسلا) نأ يأ را ل 0 ليا (ةنسلا) 0 ,خوسرلاو تابثلا ىلع لدي ردصم (ةهافسلا) نأ نير دصملا نك

 نه تنك نإ ندم امي اكأَف 02 2 كك د ار تا اك ا رع ٠ ] .ةمزال ةمئاد ةنمزم ةلاح (ةهافسلا) امنيب . ع

 قدصلا -'7” .ةقاعلا نسحو ريخلا ىلإ يدؤي قدصلا -” .ىوقتلاو ناميإلا ىلع ليلد قدصلا ١- :قدصلا دئاوفو تارمث نم .[ : فارعألا] 4 َنيِقِددَّصلَ

 قدصلا - 6 .«رخآلل براحم امهدحأو الإ نايإو بذك عمتجي الف ءبذكلا هساسأ قافنلاو ءقدصلا هساسأ ناهيإلا» :ميقلا نبا مامإلا لاق «قافنلا نم ةءاربلا ىلع ليلد

 ثروي قدصلا -ا/ .ةمايقلا موي لاوهأ نم هبحاص يجني قدصلا -7 .ةوبنلا ةبترم يلت يتلا ةيقيدصلا ةبترم لينل ببس قدصلا -ه .رانلا نم يجنيو ةنجلا ىلإ يدؤي

 قدصلا ٠١- .قدصلا مزليلف هبحيو هعم هللا نوكي نأ دارأ نمف «ىلاعت هللا ةبحم ثروي قدصلا -4 .ءادهشلا لزانم ثروي قدصلا -/ .ةيسفنلا ةحارلاو ةنينأمطلا

 . نسفنلا ةزرغلا كيس قادفلا 1125 ندعلا يطل تس قدقلا ١١ .ةلزنملا ولعو ردقلا فرش يف ببس قدصلا ١١- .ءيش لك يف ةكربلا ثروي

 يا ا ضر رب :ئرقو ءاظفل (هلإ) نم لدبلا وأ تعنلا ىلع اهدعب ءاهلا-

 ”فاقحألا ت7 :فارعألا ين 4 َمُكْمَديَأ» : :ىلاعت هلوق 6# َنوُماَعَ ومات الل ام هلأ ََْس رم ٌوَلَعأَو كَل حصن أَو نر تكسر ْمُكُفَلَب 26 مكَفِلَبَأ 988[ 1171 .ةيلعافلا وأ ءادتبالاب امإ

 . غلب نم «ماللا ديدشتو ءابلا حتفب (مكغْلَبأ) :ىرفو ٠ غلبأ نم اللا ف ماللا فيفختو هابل نوكسب (مكفأ) :ئرف 017

 (ةجرلا) ةملك تدروو .لجو زع هللا باتك يف تارم ٠( ) (سجرلا) ةملك تاقتشم ركذ درو :يددع زاجعإ #* ٌسَجِر كو ني مكحْيلع مهو دك لاَ [1]

 .ىلاعت هللا باتك يف تارم(١٠ ل را و ل و ا وعللا) رسب رد دع قزالسدلل زب رطل اًضيأ تارم(١٠ (

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 0و“ فضلنع ع تت 0 0
 + ”ةدمردم7 -دمالم دمام -ةناذم امت دع 6

 اس ساس > ثم و > 7 م |48
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 سل يع 2
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 لس رع هب هي مس سس رع هريس 9

 7 ضرلا اوقع لو وما كلا 0 ”لاتجلا 1
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0 

 0 2 د مآ 2
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 ظ هر ةيتصتشمتا وبا لاك 3

 ا َنَعاوَتحَو َدَ نلمح (© تورفك وب سم١
 دلو مس نيج د نا ١

 ١ 0 اَمَوَمهَّبَرِرْمَأ 8

 رهام هك ب د و بخ عج هج

 كيرا رت ةماقاو ييارأ ن

 لاَ متعلم
 2 ا ل ل

 2 أس رح حمص 1

 ١ كَقِبَساَمَدَسِحَتلاَنْوَعأو وَقَدْ 0
 ا رس و خس

 لاممج

 . وح جسم ا
 9 2 ما © 2م سم 1

4 9 
 . حسا دو تسمم هج 20

 ءاما: 0 0 ل ا 2 وهدم ءر <

 نودخي رحفلا نوفي اراك 4 انوي لكما حرا .مكنكسأو مكلزنأ :4 َمكأَرَيَو# -4
 حلاص عابتأ نم ؛ةنكسملا لهأل :# ًاوُفِعْضَتَسأ َنِذَّرِلا# -76 .اودسفت :4أّومعْت# اتويب اهيف 3“

 دنا .مهفرش يوذ نود «مهنم هب نينمؤملاو نوك عم عيمجلا ىلإ رقعلا دنسأ : 3

 :مطوق نم ءاولع :#اَوَئَعَوأ# .نيضار هب اوناكو .رقعلا ىلع اوؤلامت مهنأل .مهنم اًدحاو رقاعلا

 ةحيص تناك :ليقو «ةلزلزلا :يأ :© َةَمَجَتلآ َمَهْتَدَحْلَف » - ا سر | بتاع لجر
 ديوب 5 6 د :# َنيِيْنَج# ,مهبولق تعلخ ةديدش

 نابتإ :* َدَمِحَمْلَآ َنّوأَمَأ» .دمحم اي اطول ركذا وأ ءاطول انلسرأ دقلو :ىنعمب :# اًطوُلَو 9 -
 ميزجسد 0 ا هوس َلاَجِللأ َنونَأََل مكن َّدإ 8 ١/- !ناركذلا

 ّلَّب## .كلذ وحمو نكسلاو لسنلا نم «ةميلسلا ةرطفلاو لقعلا قفاوي ضرغ كلذ يف مهل نوكي نأ
 جورخلاو فارسإلا هببس امنإ نطل يدم علا اذه نأب مهل رابخإ 0

 يي فارعألا] 4َلاَجَلأ َنْونأَتَل مكَّنِإ 9 [81] .يرشبلا لادتعالا دح نع
 رثَأَمَأ هموم َلاَك ْذإ طوُلَو ط .[19 : توبكنعلا 55 : لمنلا] 4 َلاَعيِلَنََتل كَ ا عضاوملا يقابو 3

 هيدا ةويواكدانإ يرجو رد حسا هوز جاو 1/10 : فارعألا] 4 َدَّمِحمْلَ
 يف هلثمو «رثكأ يناثلا يف راكنإلاو خيبوّتلاو عيرقتلا نأل ' 'َنِإ" ماهفتسالا عم دازف 4لاَجرلأ نول ْمْكَنِ ِ

 فلاخو «[50 : لمنلا] 4 َلاَجَيلآ َْأَتَ مُكَميَأ ١ :هدعبو 10 : كل 4 كحفلا كوتا نلت
 4 َلاَجِلا نول مكن ل توبكتعلا] 4َةَكِححَفْل َةَكِحَقْلا َنْوأَدل ْمُكَّنِإ ل :لاقف توبكعلا يف

 * َكوجتُم انِإ © رخآلا يف َنإف ءةّصقلا رخآ ةقفاومل كلذو "نئأ"و نإ" ب عمجف «154: توبكنعلا] ف

 بحكم توبكنعلا] 4 َتروُلِزعُم انإ و 0157 توبكنعلا] مث
 رس 222 226 222 0

 2 .[00 00 0 1 لب اسيل نود ني ةوهشب ع و دل

 2 1 ا اهلكو .تايآلا نم اهلبق ام فاو لمّا فو... 0 5 1 " :ءامسأ اهلكو :ةمّدقتملا
 ةَسنيَب مُكحَت هج ده + 007“ : 1 ني ُهَنْيَب مكتب ده + 0 0 ا 0 همي مْكح + دق دقق در
 ةملك تدروو .نيترم (ةنيب) ةملك عم (مكتءاج) ةملك تدرو :باوجلا ؟(ةنيب مكءاج «ةنيب مكتءاج) :نيب قرفلا ام .65 :فارعألا] كر

 :اهدعب ىلاعت هلوقل ؛ةقانلا يه ىلوآلا ةيآلا يف (ةنيبلا) نأ ىلإ مهريسافت يف يرشخمزلاو يزارلاو يربطلا نم لك بهذ .ةدحاو ةرم (ةنيب) ةملك عم (مكءاج)

 امأ .ثنؤم (ةنيبلا) لعافلا نأل ؛ةثنؤم ةغيصب (مكتءاج) ةملك ءيجم ببس وه اذهو «ةجحلا وأ ةزجعملا يه ةيناثلا ةيآلا يفو 1( َدَياَء مك نأ ةَكانوِذَنه #
 .(ثينأتلا ءات نودب يأ) اًركذم (مكءاج) لعفلا ءاج كلذلو ..ركذم ظفل نآرقلاو (نآرقلا) يهف # ْمُكيَر نّيَُمَيِب مك َدَمَه + ةثلاثلا ةيآلا يف (ةنيبلا)
 نا ةحاؤحلاو :[2 :هحيلال 4( هيلا مهن امِدَعَبْماَّلِإ بككلا اوُوأ ل َقَرَع امو # :ىلاعت لاق ؟ةثنؤملا ةغيصلاب - ةروس يف (مهتءاج) ةملك تءاج مل :لاؤس
 [8- ؟ :ةنيبلا] 4 ٌةَمَيَق بنُ ايف( ةرَهطُم مح أوُثتَمَنملوسَر )+ ةقباسلا ةيآلا يف ىلاعت هلوقل ؛ةميقلا بتكلاو فحصلاو لوسرلا ينعت ةروكذملا ةيآلا يف انه (ةنيبلا)
 ا نر ل ل زرع كلا يالاف يذم دحلاو يش لياقم نس رم نيك اهنق نأ تقاتل اهيلع بلغ در

 مع هللا فاحت نعي ارا( يعلو لاقادل را

 -قرفلا ام .[87:فارعألا] * َنيِرَِعْلا سم َتناكدُدَت ار ل ار مادو هيأ 7 ءاعنألا] 4( ٌةيْخَو ايم لوميا تنل نت كيتي نَم لق 2 11"]

 :حئرق ."حلاص" ةصق يف 4 أوُرَبْكَتَنأ نيل 0-5 :ىلاعت هلوق # مهم 7 م2 نمل وفم دمتم نزال درزن هر اورمككتما نذل الملا لاق 381175]

 .يونعملا طبارلاب ءافتكا واو ريغب (ًآلملا لاق) ئرقو .لاق لبق فطعلا واو ةدايزب (الملا لاقو)

 ترئمْؤُم وي لس اصب انو ير نم ٌلَسْوم احلم كأ توُملَكنأ متم نما ْنَمِل أوُمعْضْعَسآ َنَلِ -هْوَق ني أوبك نا كَمْ لاَ 9 51
 ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 0١14 نآرقلا 000 2 و ألاو لشرلا ل لك درك :يددع زاجعإ

 264 :سنوي 17 :قاحسإ 214 :ميهاربإ 217 :دواد ١١« :بيعش ؛١7 :نوراه 175 :ىسوم :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ
 :دمحأو دمحم «4 :بويأ 0717 :طول 217 :(هللا ةقان) حلاص .17 :بوقعي «ال :ايركز 277 :فسوي «؟ :سايلإ 2” :لفكلا وذ «17 :ليعامسإ «57“ :حون ال :دوه

 لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم /0١ :اهعومجم هذهو «؟ :عسيلا «11/ :ناميلس «55 :مدآ ١« نيسان لإ 60 : ابحت لإ :شيردإ 2 9: ىسيع 6

 (اهتاقتشمب) يبنلا ةظفلو «ةرم 4 (اهتاقتشمب) لارا سال :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب
 نيرشبملاو نييبنلاو لسرلا ركذ عومجم ىواست | .ةرم 2 روج رم ها/ (اهتاقتشمب) ريذن ظفلو «ةرم ١ (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم 0

 44 مهَيَر رم َنَع اونو َدَقاَتلَأ أورقعف 3 ]1 .ميركلا نآرقلا يف ةرم 014 لك درو ذإ ءاًمامت مهئامسأ ركذ تارم دعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) ني خللا
 تاقتشم تدرو :الوأ .ىلاعت هللا باتك يف تارم )٠١( لك درو دقو ءونعلا تاقتشم عم رهقلا تاقتشم عم ربجلا تاقتشم ركذ تارم ددع يواست : :يددع زاجعإ
 باتك يف تارم )٠١( (وتعلا) ةملك تاقتشم تدرو : :اثلاث .هللا باتك يف تارم )١٠١( (رهقلا) ةملك تاقتشم تدرو :اًيناث .تارم )١١( هللا باتك يف (ربجلا) ةملك
 .ىلاعت هللا باتك يف تارم(١٠ ١ لُك درو دقو «(ونعلا) ةملك تاقتشم عم (رهقلا) ةملك تاقتشم عم (ربجلا) ةملك تاقتشم ركذ تارم دع ىواستي كلذبو . .هّللا

 يح كلف را جا ءامس روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ مىألا يىربطلا ريسفت



 0 تسل كا .نيكلاهلا نيقاسلا نم :4 َنيَمْلا تو -17 .هلعفن امع نوهزنتي :4 َنوُرهطَي ساَنأل -
 ]| توخي راكد "امرت تع تاكد :4 تيم -19 .ليجس نم ةراجح نم أرطم مهيلع انرطمأ :4 ارم مهَعاَيرطْمأَو ال -
 مهءايشأ مهوصقنُتو مهوملظت :# سائل سَكَتتالَل دلب مسا :ليقو ةليبق فق مسا

 ١ دلهأو هنأت 5 9 نوره و ا مهن مكتب . نوكيو . .مهقوقحو

 0 .كمايطأو © تيل تيت ةقرلل ع . كلكلَد ريغو هيلع لايتحالاو اهبحاصل ةعداخملا وأ ءاهيف لكهرتلا وأ ةعلسلل 0 اذه

 9 توِرَجُمْلأ هب َباكَفْيَع تيكر ظاَن اعطت 0 نم مالسلا هيلع ًابيعش دصق نم لتقلاب نوددهتت : ا
 لاين عما اتيتمَكإما « اجوِع» هللا ليبس كلس نمل اهنوسمتلت :# اهَتوُعَبَتَو# .باذك هنإ نولوقتو «ناميإلا ديري
 5 نيس د 20 ركنا هللا ليس وبطي مهلا :ىتنعملاو دكصفلاو نك

 0 أ يم وع ح2 7 4

 افصل يو

 د نرم 2 2 1 2 لإ 5 ل سل م « و" ءمد هو

 0 5 0 ان سلام ديدهتلا باب نم اذه :4 اَنْ مُكَحي َّيَحأريَصَد امري لا مكنم ةعامج :4 ةَصياطل -

 : اردو تارا لكحل اوفزات مكي | 22 وه نيقيرفلا نيب هللا مكحو .رفكلا ىلع ربصلاب رمألا باب نم وه سيلو ؛مهل ديدشلا ديعولاو
 دييستواييجب د و ءايشأساتلا ل تاركا نإ 012 1110 1501 2ألا] 4 ويزن بارج تاك امو 2 [69] .دظلا ىلع نقلا 2
 تيبمؤُم شكت نإ كل رز متكحلا اهِجلضإ 5 0 [1 474 : توبكنعلا 01 : لمنلا] 4 وو َباَوَج تاك امه إل عضاوملا يقابو

 1 كراون م لطي ككل الر 01ج 9 0 01 9 إل )3 وانا ااسنألا تدني بيلو بيتس هفلا
 أجب هك ب م 4 تاكا د رككشلا كاك قف كروئأتوإ# تودبكعلايف كلذتتكو [07- ه5

 6 .( 41-865: 000 يا :توبكنعلا]

 1 يع دكوو هدي لامع يدب + ترا خم افكالا»ا» فعالا (ةتسيتقمت كفل اك ا
 أ وع و كغ سس ل 0 ا ه8 درك ال دعب يتلا ةروسلا يف ام اهرّسف ةيانك فارعألا ةروس ةيآ يف ام .[101: لمنلا] 4 مكي
 * همة ويل نعال ثتا كح ّ اًرطَم مهّيلَع اًسَرْطْمَو را .ةيناثلا يف ىّنَكو نا كلو لكتلا كلر لاق 0
 ” © تيكتلا حشوات دل كتي حا وريصأفا 4َترَدسلا رسم نم ارطت م ءاَيرطَمأَو !» عضاوملا يقابو .نآرقلا يف ةديحولا [84 : فارعألا] 4« رظنأف

 ا ل ةكفع كتراكستك هش >. هلوق وهو هدعب ام قفاو هذه يف ام نأ ![6 07 لمتلا نا ءارقغلا]
 ام : دا 2 ِدلِإ ْنِي مكل ام هلأ أودع ِوَمَي لاَ اييعش مُهاَحَأ تت ََسَيْدَم َلِإَو 8 1051.187 : فارعألا] 4 َيِدِسْفُْمْل
 "نيدم" ةليبق ىلإ لسرأ دق هللا نأ نانيبت ناتيآلا .[85 : دوه] 4 َلاَيَكِمْلأ أوصقت ال و مريخ ِهلِإ نم مكحأا ام تالا خا روك لاَ يعش رهان يملا إو

 ”اهيربلاب ير ورياح لااا ا ل ا را نجوا اولبعا م وقاي :مهل لاقف اًبيعش مهاخأ

 4 أوُدِيَفْناَلَو ْمُهَءاَيَشَأ َساَئلَأاوُسَحَب الو [5] ...مهنيزاومو مهليياكم يف مهقوقح سانلا اوصقتني الأ مهوعدت دوه ةيآو ..هيلإ مهوعدي ام قدص ىلع
 ضرألا حالصإ دعب ملظلاو رفكلاب اا [ ١17 : ءارعشلا 286 : دوه] # ًاَوَتَعَن الَو » عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [5 : فارعألا]

 .يصاعملا باكتراو سانلا فيوختو بهنلاو لتقلاو كرشلاب ءداسفلا ضرألا ين اورثكت الو ل ا ا

 1 ل4 ترم ا هتارسك نإ كل 2غ كلذ د عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [85 : فارعألا] 4 َتيِمْؤُم مشد نإ ل رح مكِلَد 15]
 ءهيلإ مكتوعد اميف يقدصم متنك نإ ؛مكارخأو مكايند يف مكل ريخ هيلإ مكتوعد يذلا كلذ :يأ * َتريِيِمْؤُم » 1 ةعمجلا ١١« : فصلا ١7« : توبكنعلا

 اسهَوُعْبَتَو هب تما ْنَم هلل ٍلََِس نع َتوُدَصَتو ل[ 65 .مكل رش وهامم مكل ريخ وه ام نوملعت متنك نإ ا يو اّمأ «هللا عرشب نيلماع

 نا كاتو روكا نك ءاككر كاركعالا ف 100 نارمع لآ] 4 اجوِع اَهموْعَبَت نماء نم هللا ل يبس نع تو ٌدِصت ملول 187 : تال

 .نوغبتو نودصتو نودعوت : :لاق هنأك ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمج فارعألا يفو ءواولا هلخدت مل الاح لعفلا ناك اذإو لاح نارمع لآب « توَّذُصَت )

 :نيببس ىلإ (ىجنأ)و (ىجن) نيب قرفلا عجري .ةرم نيرشع (ىجنأ) ةملك تدرو امنيب «ةرم نيثالثو اًعبس (ىجن) ةملك تدرو كارل و ىحن" :نيب -

 نيرا سم َتَماَكُهَّحَأَمَأ اليمه هلهأو هسا + :فارعألا ةروس يف ىلاعت لاق :لاثم (ديكوتلا يأ) ةغلابملاو ةرثكلا ىلع لدي (ىجن) ةملك يف ديدشتلا نأ - ١

 ماع ٌدابخإ وهف «مهتيرق نم هلهأو هجارخإ ىلع هّموق مزع امدنع «هلهأو طولل ىلاعت هللا ءاجنإ نع انه رابخإلاف ءاَديكوت يعدتسي ال عضوملا اذهف .[67“ :فارعألا]

 هيلع ميهاربإل اًثيمطتو ةنأمط ٌريبعتلا ىتأ انهف.[17 :توبكنعلا] 4 تيدَعْلاَن م تناك هتأرمأ الإ هملْهَأَو نحسن هَنَيِحَنْتَل # :توبكنعلا ةروس يف امأ .ديكوتلا همزلي ال

 0 7 .(هنيجننل) ةملك يف ديدشتلاو ماللاب اذكؤم اذهل ريبعتلا ءاجف طول موق ةيرق كالهإل نولسرم مهذأ ةكئالملا هتربخأ امدنع (فاخ يذلا) مالسلا

 ٍ .(اونّيزف) اهدعبو (انّيز -تلَّصف) تاملكب (ىجن) ةملك تقبُس ١14[ ةيآلا] تلصف ةروس يف :لاثم ا 2 16 و فارم ( كر لك

 الإ 00 -لرنأ انرطسأ) لاعفألاب (ىجنأ) ةملكأ تعردأ [.610/ ةيآلا] لمنلا ةروس يف :لاثم .فلألاب ةيدعتم لاعفأب ةعوبتم وأ ةقوبسم (ىجنأ) ةملك «اًنايحأ) أت
 .قايسلا ناولأ لك ين ال قايسلا ناولأ ضعب يف هب سانئتسالا نكمي اذل ؛هلك نآرقلا يف اًدرطم سيل (هددصب نحن يذلا) يناثلا ببسلا نأ

 ةدكلا فيرعت [ 47 فارسعألا] # َنيِهرَك كولو لاَ اسلم يف وتل ذ أ آَنيَيَرَف نم َكَحَم أوما َنبِدَلاَو بمشي َكَجْزَل دو ا ا ةكملا لاَ + [84]

 .ملعلاب ربكلا ١- :ربكلا بابسأ .هريغ نم ربكأ هسفن ىري نأ كلذو «هسفنب هباجعإ نم ناسنإلا اهب صتخي يتلا ةلاحلا ربكلاف ءبراقتم رابكتسالاو ربكتلاو ربكلا
 .فعضلا لهأ ىلع هب ربكلاو شطبلا ةدشو ةوقلاب ربكتلا ١- .لاملاب ربكتلا -5 .لامجلاب ربكلا -5 .بسنلاو بسحلاب ربكلا - .ةدابعلاو لمعلاب ربكلا -

 .هفلخ مهلك اونوكي نأ اًدجج اًصيرح مهيلع اًمدقتم نوكي سانلا عم هاشممب حمس نإ ربكتملا ١- :ربكلا راثآ .براقألاو ةريشعلاو راصنألاو عابتألاب ربكتلا ٠-

 ىلإ اوغصي نأ هرسيو ءهنم برقلاب هريغ سولج نم فكنتسيو هب القتسم سلجملا ردصب اًظفتحم هدجت هءاسلج اونوكي نأ يضرو سانلا عم سلج نإ ربكتملا -"

 .هنيع رخؤمب نابضغلا رظن وهو «ءاًرزش رظنلاو دخلا ريعصت هراثآ نمو -“ .قيدصتلاو لوبقلاب همالك اوقلتي نأ سانلا نم رظتني هدجتو «هريغ مالك هملؤيو «همالك

 -ىطاعتي ال نأ هراثآ نمو -1 .هتاكرحو هرتخبتو ربكتملا ةيشم يف رهظي ام هراثآ نمو -4 .همالك ةغيصو هتمغنو ربكتملا توص يف رهظي ام هراثآ نمو -4
 يف ةرم (50) (اهتاقتشمب عفنلا) ةملك تدرو :يددع زاجعإ # تينمْؤُم رشح نإ مل كح كِل اَهحلتم ندر دمر رة و3 [65]

 .(داسفلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هن تاقتشمب عفنلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواست اذِإ .نآرقلا يف ةرم )0٠( (اهتاقتشمب داسفلا) ةملك تدرو امك «نآرقلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسأ



 ؟نيهراك انك ولو مكتيرق نم اننوجرختأ :مالسلا هيلع بيعش لاق :هانعم :4 َنِهرَكاَضَوَوأأل -
 ءاهيلإ دوعلل انتهارك لاح يف مكتلم يف اننوديعتأ :ىنعملاو .اولو» واو ىلع ماهفتسالا فلأ لخدأف

 نأ مكل حصي الو كلذ مكل سيلف ءاهنم جورخلل انتهارك لاح يف مكتيرق نم اننوجرختا :وأ

 َمَمْدَأل .ءيش لك انبر ملع عسو :امِع ِءََّ َلكاَْبَد عسَوأل -84 .ديرن ال ام ىلع انوهركت لا ادد دكنَط ارا © نحرك 1
 3 نأ ان راموس احدد 1 ليكلا ءافيإ ببسب هنورسخي ام :ليقو .مهكاله :مهنارسخ 4 َنوُرِيَحل - 9٠١- .اننيب ضقا :# اَنَتْيِب 1 5

 :ةلزلزلا يأ :4 ةَمْجَيلأمهَتَدَحَأَت 9 4١- .هب سانلا نولماعي اوناك يذلا فيفطتلا كرتو «نزولاو 70 يل 5 0
 :يأ هرئاطلا يل اح واللا مهبكر ىلع ضرألاب نيقصال :# تريويلج# .ةحيصلا :ليقو 5 تيميوع دك تاو ع ٠

 اوشيعي و طق اولزني مل امك :* اهنف أونمي جل نأك# - -47 . مهب كارح ال نيتيم مهرود يف اوحبصأ 09 دل ك6 وف نييواتنإب | 0

 ءوسو ,ماقسألاو رضلاو «:ةشيعملا قيض .« تشاو طأنا» - 45 .نزحأ :* نساء -97 .اهب 9| تل نور يو جب ماسلا 5

 ةدشلا دب :4 ديلا ةئنملا ناكم اَنلَدبُم » 4907. تهبز ىلإ نوبيني © َوَُيَصَي جلل لادحلا "0 ترين نجي اختتام 9
 ؛رثك :ءيشلا افع :لاقي ؛مهلاومأو مهسفنأ يف اورثكو :يأ :4 ْاوَمَع ٍّقَح# .مهل اًجاردتسا ًءاخر لا بيشاودَكلأ فَ رئفيمل نك ابيعساودكَنِدلا ١
 :4 َنومَشتاَل هو ةأجف :4 دنْدَب» مهانكلهأ :4 مهند .دادضألا ءامسأ نم وهف ءسّرد :افعو ادق دقي لاهَوهئَعْلونَف 7 تريلا مهو |
 يف سيل [37717 : توبكنعلا «41 017/8 : فارعألا] 4 ٌةَقَجَّرلَآْمُهَتَدَحُأَف 9 [41] .مهلل ىلاعت هللا جاردتساب د] ل لا 1
 1[ ناوحمومللا ىلا“ كل رجحلا] 4 ةَحيّصلا ُمُهَتَذَحَأَف ١ عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا "هل يكِنِيةَيرَم قاَتلسَزأ 0 5

 هيلع ليربج ةحيص :يأ ؛4 ةَحيَّصلأ م ُمِجيَدَحَأَف ه اًمأو «ةديدّشلا ةلزاّزلا 6 (4 ٌَفِجَّرلآ مُهَتَدَحَأَف 0 م هك دكا للاواني !
 .[91 ءالق: فارعألا] 4 يدب جهرا أ ستاد ةكجتلا تمل ا [91] .مهتكلهأ يتلا مالّسلا يلا و راهله ب

 .نيرفاكلا كاله نيبت يهو ؛ةروسلا سفن يفو صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت 0 ا
 | ريس رق سس د 00 ب مسرب حرس يو حاسد ع 3 4 ب جوس د ع حرس وع سس 7 0 1 00 0 أ 1

 0 راء[ 1م :الا ] 4 وعرب مهلعل ءارضلاو ءاس بلاي هذه كم نمو َمأ َكِإآنلَسَرَأ دَقلَو ل 1 ان( ا ماسلا سدح اعصاحلا 4

 ةيآ يف لاق 114 علل 4 قوش ولت ءاَدضلاَو و ا اهَلْهَأ 1 اَلِإ يبني مر . يام حا ناكللا يب مي ىع 007

 اذهو ةيرقلا نم رثكأ ممألاو 4 َةَسرَف فاَنَلَسَرَأال فارعألا يف لاقو 4 ِمَمَأَكِإ لإ آن اَنلَسَرَ» ماعنألا ةيآ يف لاق هنأ كلذو 4 َنوُعَرَصَي» فارعألا يف لاقو 4 نوعَصبإم ماعنألا

 :لاق ةيرق ىلإ فارعألا يف لاسرإلا ناك املو # َكوُعَرْصَتَب » :لاقف ءانب لوطأ وه امب ءاج رمتساو ثدحلا لاط املف .خيراتلا رادم ىلع لاسرإلا لواطت ينعي

 الو :غيابتلا يضتقي صخش ىلإ لاسرإلاو 4 اَنآَسرأط فارعألا ىفو 4كم ماعنألا ةيآ يف لمعتسا ىرخأ ةيحان نمو. الا ف ل فتارر هااجل نان 4 0رتكس

 .هيفةغلابملاو عرضتلا ةدايز ىلإ مهوعدي اذه نأ كشاالو :تكملاو غيلبتلا يضتتقي هنإف ةيرقلا يف لاسرولا امأو .دوعيو اهغلبيف ةلاسر صخش ىلإ لسرت دق كنإفءثكملا يضتقي

 لمحي ال نأ هراثآ نمو -1/ .يراخبلا هجرخأ . مهتمدخ ينعي"هلهأ ةنهم يف" ةشئاع تور امك ٍةَِِ/ف يبنلا ناك دقو ءعضاوتلا فالخ وهو .هتيب يف الغش ربكتملا -

 نيزتلاو ءاهب رخافتلا عم بايثلا لابسإ هراثآ نمو -4 .اًرطبو اًربكتو اًرخف سأرلا بناج ىلإ وأ ةهبجلا ىلإ لاقعلا ةلامإ هراثآ نمو -/ .هلقثي ال ناك ولو هتيب ىلإ هعاتم
 ذخأو يذوأو بس اذإ لامتحالاب عضاوتي ال نأ هراثآ نمو ١١- .هيدي نيب وأ هل سانلا مايق بحي ربكتملا نأ هراثآ نمو ١١- .ةليخملاو ةرهشلل كلذب لمجتلاو

 هيقل نم أدبي ال ربكتملا نأ اهنمو ١7- .عضاوتلا دض وهو نيدلا يف هريغل ريخ هترايز نم لصحي ناك نإو «هريغ روزي ال نأ اهنمو ١7- .لصألا وه كلذف .هقح
 دحأل ىري ال هنأ اهنمو ١6- .فاصنإلا الو راثيإلا ال راثئتسالا ةلماعم هريغ لماعي ربكتملا نأ اهنمو - ١ ؛ .هيلع ماعنإلا يف غلاب دق هنأ ىأر هيلع در نإو «مالسلاب

 .لعفلاب هلل عضاوتلا - .هسفن فرعيو هبر ناسنإلا فرعي نأ ١- :ربكلا جالع .مهيلع هلضف ىريو هيلع مهلضف ىري الو «سانلا ىلع هقوقح ىريو ءاّقح هيلع
 ةرخآلا يف نيربكتملل هللا هدعأ ام ةفرعم - 6 .ةئيسلا ربكلا ةبقاع يف لمأتلا -7 .نيلسرملا ديس ةقيرطل نيعبتملا نيعضاوتملا قالخأ ىلع ةبظاوملاب قلخلا رئاسلو
 مهراد ىف أوُحَبصأم ٌهَمْجَيلا مهدات 1911# .ءاليخلاو مظاعتلاو ريكا نام نات ةردج وغلا: هاعالا < هللا هبحي ال ربكلا بحاص نأ - 5 .ديدلشلا ديعولا نم
 دوه ةروس يف مهنع ربخأو «ءالجلاب مهودعوتو هباحصأو اًبيعش اوفجرأ امك ةفجرلا مب ذخأ مههأ انه ىلاعت ربخأ :ريثك نبا لاق 14١[. : فارعألا] 4 تهيج
 :مهلوق يف هب اومكمت امل مهنأ - ملعأ هللاو - كانه ةبسانملاو#( () ُةَحْيَص اك َنلاَتدكْرانَمَوميب كَم أوما أر انيمش اهنيم نأ ةج امو ٠> لاق

 :ةصقلا قابس قااولاق مهنأل الإ كاذ امو 4 نظل ظل أوي باََعمْهَدَحأ ودكم ءارعشلا يف ىلاعت لاقو ؛مهتتكسأف ةحبصلا تءاج 4( كرم مات كبولصأ
 107 فارنعألا] 4 َنوُعَّرَّصيمّهَلَعَل آرّصلآَو ِءاَسْأَبْلِب اهلهَأ اَنْدَحَأ لِ ين نمو هر نالسزأ امو 51 .هلك كلذ مهيلع عمتجا دقو 4 ِهآَمَسلأ َنَماَهَسكاَمَتِْلَع طِقَسأَد )

 نم جاربخإلا ءينمآلا ديدهتلا :لاتم تادف ناسنإل | ككضير ام ءاشانلا" :باوجلا ؟ميركلا نآرقلا يف ىنعملا ثيح نم "ءارضلاو ءاسأبلا" نيب قرفلا ام

 ماودي ملم مانيلا مسن وأ + 1121.لدقلاو .حارجلاو ءضارمألا :لشم .يسفن يف ءرملا بيصُي ام :"ءارضلا" ر ءاشأ يشل هلك نه كلا كلا
 م ارا 022 دق اولاَقَو 6 0[ :ةدئاملا] 4 ُةَنِ ُهَنَق مكيِديَأَو مكه وجوب وحسم اَبَيِط اَديِعَص أومَمِمَش + «[ ١ :ةدئاملا] 4 أوُمَسَست

 نيب قرفلا -7 .رخآل مسج ةاقالم اهب داري ثالثلا تاملكلا نم لك ١- :باوجلا ؟"حُسَملاو سمللاو ّسّملا" :نيب قرفلا ام .[145 :فارعألا] 4 َكورعَشي ال
 وتسمملا مسجلا لع عشاملا تسلا اكابر قوس قزف هنآ ال نسملاو سمللاك حملا _* 0 ل

26 

 4( موردي هوسملف اطر ىف اًبتكَكَيلع اَنْ 700 :سمللا -الوأ :ةبارف ةلثمأ .ملعأ هللاو .ساملا مسجلا وأ سماللا مسجلا نوكس عم نانوكيف سملاو سمللا امأ

 «[ :نجلا] #4( اًبهْسَواَدِيِد ٍدَّساَسَرَح ٌتَبِلُم اَهَسْدَجوَف ءاَمَسل انَسمَل انو # «[ 1 :ةدئاملاو «47 :ءاسنلا]  أوُمَّمِيَتف آم أوذحتي ْمّلَ اني ممسسلَوأ زج :ماعنألا]

 كانه نكل ءرخآل مسج ةاقالم يأ يقيقحلا يوغللا ىنعملا هنم اًدارم (سمللا) اهيف لمعتسا ةقباسلا تايآلا لك "1١1[. :ديدحلا] ( واول م ةرواومجْتاَل قل

 نإ يتضفُي ءيشلا بلط نأ :باوجلاو ؟حسملا وأ سملاب نكي مو «نيتروكذملا (نيتريخألا) ديدحلاو نجلا يتيآ يف بلطلا نع (سمللاب) ينك م ؟اًناه اَلاؤس

 5 فلدتم نس ه) ةنبآ ةرشع عبرأ يف اهفالتخا ىلع (ّسملا) غيص تدرو : رحل انا .حسملا وأ سملا نود سمللاب ةيانكلا تغاس كلذل «هذخأو هتاقالم

 عضاوم ةث ١-5 تيفال ا اال ارا الا را ار نال

 - وأ ْوَلو ضي اير داكي + «[417:هط] 4 ساَسماَل َلوُمَت نأ َةؤَيَحْلا ف كل َكِإَف + :يهو ؛(اًفيفخ اًسم رخآل مسج نم) ٌسملل يقيقحلا ىنعملا مر ان

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 م 11 رس عا
 اندجام ديب برب ايي نهتم وثمان 5

١ : 

1 2 
01 

1 0 
00 



 م 300 20 00 6 0 3 كلل :ىنعملاو ءاهنطب يف امو . .اهرامثو اهتابن :# ضال اَوإ» نمو «راطمألا 4 املا فك 0( 5

 ٍتكَرَب مِهيلَعانحدفل 001 177 0 2 البل :4مني» انباذق:4اكشأي» - 1 .ريفولا ريخلا امهنم اوزاحف ضرألاو ءامسلا ريخ ممل انسي
 ذكي فكذلك كولا مصل ع رِيَحْلا# معنلاب مه لجو زع هللا جاردتسا :4 هَناَرَكَم» : -19 .أ ًاراهن 4 »1

 . | انكيتشأب نيس ىشلا ره نيك © د1 ريكي! يف ا اوفلخ نيذلا :4آيَمأ َِسَبْنِم َضَرَأْلا تبريد نيبتي :4 ِدَْي يلو ٠١ ' ركل
 أ اخي فيم عقل لنا لَأ © كثب قنإ) هنأ ال عبطلا عوقو نع اًرابخإ ؛اًعطقنم نوكي نأ لمتحيو «اانبصأ» ىلع فطع :4 ميرال ضرألا
 نئاط تا ركسئا باتا 05١١© هل يسع يللا قدمو دي جاع لانا احح
 9 بلص نم 2 موي هب نوبذكي مهنأ هللا ملع يف قبس امب لسرلا ءيجم دنع :*أْؤِيل اوناكاَمَس

 8 نم :# ِدَهَع 0 نموه ىرقلا هذه لهأ : : ينعي : :4 ٍدَهَعْنَي مِهِرْتَكةلاََرَجَواَمَو» ١١- 5 .مالسلا هيلع مدآ
2 

 ْ َيِذَلِل د ميدو © | نومِيَكْلا موقلا ل هَلاَر كَم
 را رس ع سس

 5 مهلتبصأ# :َمَكوَل نأ آهلْهَأِ تَيْنِم َضْرأْلا تفي اوملظف :ليقو .اهب اورفكف :© (يأوملظْقال ١٠١- .هلسر عابتاو هديحوت نم هب مهاصو ام ءافو
 0 ©2تح 2 ومسلم لع ومو .اهريغو عستلا يف ماع (تايآلا)و .اهرهظم يعبّتمو اهرهظُم اًضيأ اوملظو ءاهببسبو اهيف مهسفنأ

 . ا 2017 ككَع مكن لاني ١ 35 هال 0 دق او # .لاعت ل وق يف ة ةروكذملا : نتا دارملاو

 / ذم يأوي وكاتب ١ 4 اوَمَتآوأوُمماَءئَرْشلاَلَهَأَذ لَو )110 : ةدئاملا] 4أوّمتأَوأهَماَء بتكصلاَل هن ولو 9[8]
 . 0-- 000 5ك نيم را هما فارعألا ةيآ ل لهأ نع مالكلا قايس يف ةدئاملا ةيا.[97 : فارعألا]

 1 2 ةارصلأَو كسل اهلأ اذ الإ تيوس فانز آمو 9 :لاق نأ دعبو ؛مهماوقأ عم ءايبنالا نم ددع

 ١ 5 . يرو ميا 4 أوت او أوثما+ ةعرشلا لأ َنأَولَو ف اهدعب هلوق اهبسانف ([45 : فارعألا] 4 َنوُعّرَصَي مُهَلَع
 3 ءفيإلمو نوعيؤراكإ يدوم , 3 22 تناك اذإ ٠1 ١[. : فارعألا] 4 مُهْلُسُو َمهَتَءآَج َدَقَلَو )) «[7 7 : ةدئاملا] 4 اَنُسَر ْمُهَت اج َدَفْلو ]٠١١[

 ف نم ىرقلا فقومب قلعتي مالكلا ناك اذإو «'"انلسر" :لوقي ىلاعت هللا نع يأت يتلا ماكحألا نع ثدحتت ةيآلا

 يسال اهيف ركذو ىلاعت هللا نع تءاج ةدئاملا ةروس يف ةيآلاف ."مهلسر" :لوقي ءوس نم مهباصأ امو لسرلا
 1 و و 771797 0 .لسرلاجءاوعفتني نأ مهيلع ناك هنأو «لسرلا نم 4 وقلا فقوم نع ملكتتف فارعألا ةيآ امأو ,ماكحألا

 .0/4 : سنوي] 4َدَتممْلا بوق لع بلت َكِلدك بم ني وب اوبَدك امي ١١ 1٠ : فارعألا] 4 َنرْفَكْلأٍس ولك لعدم دعي كَلَدَك لَم أَدَكاَمي م1١
 :لاقف هبا ذبام لشعب ةّقلا مك ءابلاهدسب سيو 4 اريدك طةيآلا فو ا ٍفارعألا] 4أَوقَت أو أوُمم اء ترفل هلآ لهأ َنوَلَو » فارعألا ةروس يف ةّصقلا لَو

 :لاقف «كلذ لثمب متحف «[ا/”“ : سنوي] © اَنِجَياَب أوُبَدك » مل لاا سنوي] 4 هنكيجتف ُهوُبَّدَكَف » :وهو هلبق ام قفاو سنوي ةروس يف كلذكو «4 لبق نِمْأْوبَدَكاَمِيل

 ؛ءابلاب مهريغ ٌقح يف امو ؛هريغو « و زكر سر ولك :ةلوق نكس الا رق لكلا نع ءالقعلا ٌّقح يف ام نأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذو 4 ُلبَق ني دب أ ايدك امي:

 فارعألا ةروس يف مّدقت دق هنأ ؛نونلاب 4 ْعَبَت ) سنوي يفو هلع بطي كلادك 9: اًمأو .عقو ثيح ءانتايآ درب انلسر اوبّذكف :هريدقت نيققحملا دنعو .اهريغو انتايآب اوبذك وحن

 ينبمف سنوي يف اّمأو هلأ بطي كِلادَك 9 :لاقف حيرصّنلاب ةيآلا متخخو «نوثلاب[ ٠٠١ : فارعألا] 4 مهبول لع عَبطتَو» : لاقف امهنيب عمجف «ةيانكلاو حيرصتتلاب هناحبس هللا ركذ

 .4 َنيدَكَمْملأ بوق كَ علت َكَِدكف :لاقف «هلثمب متخف .عمجلا ظفلب 4 : : سنوي] 4 انثعب نعيم ف 01/7“ : سنوي] 4هَلَعَجَول ل" سنوي] 4 كيج )ف: هلوق نم هلبق ام ىلع
 1 ا ل را ا و -9 .[1/4 - ٠/8 :ةعقاولا] 4 هو ش الإ ُهَكَمَياَل 0 نونكَف بنك ]# 1” 5 :رونلا] ؛( داك ةّسكنت 2

 ني رحم وُ اَمِكَدودوعب 217 ”نارمع لآ] 0 2 ٍقَسَسمَيَرلَودلَو ىل وكي نأ بر َتلاَق + 1777 : هرقل( هناء َقلط نكي ٍكَلَع حانجال 2

 ِ لا ين الأسم 2 :140 :فارعألا] 4( اََءآَباَ سم 2 :يهو (ةباصإلا) ىنعمب اًراجم سملا اهيف ءاج عضاوم ةعست -1* .[” :ةلداجملا] 2-5 نأ لبق
 اهيإ

 ذك 1

 4س وو اَهوُسَسَحاَلَو 14١[« :ةرقبلا] 4 راكلأ انّسمت نأ أولاَفَو # 214١ :ص]  ُنطِتَشلأ سس + 4 حملا 4 ريكلا َىَسَم # ١١[. :سنوي]
 لا -انلا .[7376 :ةرقبلا] 4 َيَمْلا َنِم نعل ماعنألا] 4 ٍريَحي َكَسَسْسَي نِإَو # . ./ رض هللا كَسَسَمَي نو © «11' :فارعألا]
 7 ُهَنَم مكيِدأَو مُكحِح وجوب أوُحَسمَأف اًبَيِط ادي َديِعَص أومَمَيَش # ..4 مُكِسوُء أوحَسَمأَو © «[47 :ءاسنلا] دو 00 وي أوحسْمأق ابيِط َديِعَص أوُمَّسَيَتَف #

 ةانو بذكلا ح١ :بذكلا راثآ ضعب .[47 : فارعألا] 4 مُهْذَحَ أويَدَك نكلَو 45[2] .[9* :ص] #* ٍقاصفذلاَو قولا انس قرع نوت 011 :ةدئاملا]
 يتلا ممآلا -5 .ليلذ ناهم بذاكلا - 4 .ءاهبلاو لامجلاو ةءورملا بهذي بذكلا - .بيرقلا دعبيو ديعبلا برقي بارس بذكلا ١- .اًدارفأو اًمبأ هبحاص رامدل

 باذكلا -4 .هنع مهدعبو هل سانلا راقتحا -4 .اهتءاندو سفنلا ةسخ ىلع ليلد -ا/ .ايندلاو نيدلا داسف ثروي -1 .كالهلاو رامدلا نم اهريصم تقال لسرلا تبذك

 .اًدبأ حلفي ال باذكلا ١7- .هنم رفنت لب هيلإ بولقلا نكست ال باذكلا ١١- .روجف بذكلا ٠- كا نإ كل ل نإ ل

 نيب ةقثلا مادعنا - ١١7 .ءارشلاو عيبلا يف ةكربلا قحم -7١.ناسنإلا دنع ةبيرلا ثادحإ ١6- .منهجب هللا هدعوت باذكلا ١- 5 .قافنلا تامالع نم بذكلا -

 معيف ؛هلوق ناسللا ىلع دسفأ |ى ءاهلاعأ اهيلع دسفيف حراوجلا ىلإ يرسي مث .هدسفيف ناسللا ىلإ سفنلا نم بذكلا يرسي ام لوأ :حراوجلا ىلع هراثآ - ١1/8 .سانلا

 نمو ١4- .بذكلا هوشنم نطاب وأ رهاظ دساف لمع لكو «قدصلا ءاودب هللا هكرادتي مل نإ ةكلحلا ىلإ هؤاد هب ىمارتيو داسفلا هيلع مكحتسيف هلاعفأو هلاوقأ بذكلا

 ةمرحل بذاكلا ةفرعم ١- :اهنم .بذكلا كرت ىلع نيعت يتلا بابسألا .اًباذك ىلاعتو هناحبس هللا دنع بتكي باذكلا 1٠١- .هجولا داوس ةرخآلا يف بذكلا راثآ

 - ,يخلا نإف ءهاري يرهاظ صقن كانه ناك نإو ىتح قحلا لوقو ةيلوؤسملا لمحت ىلع سفنلا ديوعت - نر لات تاور كتسيرداس لات نلف كالو راشارر ىراقع نحو ياكل

 اذه عطت ال يأ # اوُفك ذأ اا هَ غطت الو را ا يا لس ةفل اعبا واول تاكل نسال :ئرق 6# َنِمَأَوَأ 1: لال هلوق © ةعّرفلا لهَأ اد إ» 3

 #4 لِ ليوا | ىو لسَراَف كك نو , رتل لا ل ةح 1[ 5] .واولا حتفب (نمأَوأ) : :ئرقو؟ ؟نمافأ :ىنعملاو ءسنجلا

 اهلصأ ةف دو اضالا'نآل «تحيتفوءاهيف تماعتاو ٠ ضل ترن لكلا 0 او دن دسم ميلا تس ا(نلعر :ئرق 6 نأ مَع ء ٌقيِقَح :ىلاعت هلوق

0 
 ء اه

 أوهام هيلع ّقَحَو 99 :لاقو اني لوقاَلَعَّنحَف )» :ىلاعت لاق «ىلعب بجاو ىدعتي امك ىلعب ىدعتي نأ :هلصأو ءبجاو ىنعمب ءاوس قحو # َقيِقَح و «حتفلا

 وم يف (يلع):نوكتم الإ نيرا لكل لوب يلح :يأ «ءابلا ىنعمب (ىلع) نوكتو (نأ) ىلع تلخد رج فرح يه يتلا (ىلع) نأ ىلع اًظفل فلألاب (ىلع) : :ئرقو

 .صيرخ ىنعم # ٌقيِقَح آلِ نَّمَضُي وأ ءقيرط لك لع :يأ 4# طم لكِ ْأوَدْعَمْناَل دعمت الو 38 : ل ل ل
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ 2 5
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 ريدج :ليقو .صيرح :(«قيقح» ىنعمو .لوقأ ال نأب قيقح انأ :ىنعمب :# خلع دارا
 تالا 0 كدا 1 نايكلا و .ىعست ةبح اهنا اهارإ نا نان 00 "1

 ناكَو .نبللا نم ًاضايب دشأ يه اذإف :4هَسب ب اَدَِفل هبيج نم اهجرخأ :© هدي عرتو 9# - ١

 نم :يأ[7؟7 :هط] © ِءَوُسِرْيَعْنِمم :فاضأ هط يفو «نوللا رمسأ :مدآ 9 مالسلا هيلع ىسوم

 مالك نم وه :ليقو ؛ضعب ىلإ مهضعب الملا مالك نم وهو .نوريشت :46 توهمت ءاَمَمإم - ١١١ .صرب ريغ
 هةكياما عجل :نئاذكملا :# نيآَدمَلا9 .هسبحا :ليقو .هرخأ :# َدِجَيَأ اوُلاقإ## ١١- م 0

 1 قي 1101 تيس توج

 2 د يك

 ناك :ليق .اباوث :4 ار ان كلل 1١- .طّرشتلا مهو .مهعمجي :ةرحسلا رشحي © ثيرشلع» دل ان دك كاتو مَ 0
 ها نيعبسو نينئا اوناك مهنأ نورخآ ركذو !ًافلأ رشع انثا :ليقو نا ل ردا اح 09 زنا كيد 0

 .هيومتلا نم هب اوؤاج امب اهكاردإ ةحص نع اهوريغو ءاهل اوليخ :* سانا تيعأ اورحَس# -5 2

 نوبذكي :4 َنْركوأباَمم علتبت :4 ُتَقلت ف اًدإَدأل 1١1- .مهوقرفو مهوبعرأ :4 َمُهوُبَهَرْساَو 3
 :# َنِرْعَص» ١١9- .هلك مهرحس تلكأف .ةيح تلوحتف ه كل دخحو ١ خر ْمه1ك © َييعلانَصتْ نار!
 ك2 نراك الر هاش مآ ن0 كلذا نإ وفرع وار لل 4# ةديحس# 175. نيروهقم . ل ا

 4 نررتهو ىتوم بر * نعل راما ءاولاق## 0 55 ١15-15١1
 ١10-١ َترظ اب ادق مدَي عكر 03 نيب نابتف َهادإقماَصَعَوَلَأك ا[  4]الأعراف:1١17-

 رف م كَقلجَذِو صعق ا ١8 يتروس يف «صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم تايآلا هذه ترركت 77-337 : ءارعشلا
  5.مالسلا هيلع ىسومل لجو زع هللا اهاطعأ يتلا تازجعملا نيبت يهو .ءارعشلاو فارعألا نو مح لا لاو

 نإ ”ةلوح المل ل اء[ فارعألا] 4 هلع رسل اًدنَه تك ََوَعَو موق ني الملا َلاَ ل[٠] ايل وباغف أوبلحَف ((و) نوحي ناك ملط قوت 00دك
  5مهّضعب نوعرفو نوعرف موق نم الملا لاق :فارعإلا ةيآ يف ريدقتلا .[7 5 : ءارعشلا] 4 ءيلَع رسل انه د ” 2 َنيِرِجسمرحَسلَىِلأَد 7 ترختسأكَقناََكِلَْم

  1 599995991599950-00995895559958591وع َلاَءآَقرْعأَو» :لاق امك ؛همسا ىلع نوعرف موق نم الملا لامتشال نوعرف فذحف «ضعبل أ «
 ظفلب[1: فارعألا] # َهِجَرأ © :وهو ؛باوجلا ليلدب هسفن نوعرف وه لئاقلاف «همسا ىلع لمتشا نوعرف لآَّنأل «نوعرف فذحف «نوعرفو نوعرف لآ : يأ 10 : لافنألا]

 كَم أ نو عرب أدر ظ[١1١1] .مهريغ[١٠1 : فارعألا] 4 مُكِضْرَأ ني جرحي # : 0 ل

 هيا كالذكك نييلو راضتفاللا لع تت ةفارعألا ةيآ .[70.: ءارعشلا] 4 تيوُرُمأَتاَد اَمَه مرحِس مُكْحِِض نو كك نأ ةيريرط 1٠7 فارعألا] 4 تورم

 هيلع ىسوم رمأ در يف مهدشأ وه ناك املو «نوعرف مالك نم ءارعشلا ةيآو ءالملا مالك نم فارعألا 0 .رحّسلا ىلع لدي رحاّسلا ظفل نآلو ؛ءارغشلا

 .مالسلا هيلع ىسوم ةعباتم نع سانلا ريفنت هلك كلذب ادصاق «[51/ : هط] 4 كرحسب اًنضْرَأ نم اًمحِرْخْت انتم َلاَ 9 : يكل دكا اب رم حاكلا
 عبس رس رس >

 نّمضتيو «ثعبلا ىنعم ديفي لاسرإلا .[17 : ءارعشلا] 4 نيس ٍنيآَدَمْلا يف ْتَواَحَو هجن أوُلاَق 11 فارعألا] 4 َتيرِثَح ِنيآَدَمْلا يف َلِْرأَ ل أ اولاَق ١3

 .هريغ نود نوعرف هب بطاخملا َنَأ ملعُيل ؛َسِلا امل هب فارعألا ةروس تّصْخف ؛قوف نم نوكي هنأ َولُعلا نم اًعون

 اذه نِرِإ: هلوق وهو فارعألا ةروس يف هلبق ام ىعار هنأ .[01/ ال 4 كت م117١ فارعألا] © ٍريِلَع يلع رجس لكي َكْوأَي م17

 ئرقو: فلألاب «4(ٍراَحَس لك »:هيف َّنإف فحصملا ةباتك يف همسر دمتعملا مامإلا فحصملا يأ ؛مامإلا ٍءارعّشلا يف ىعارو ٠ ل فارعألا] 4 مِلَع ٌرِحسَسَل

 .فلخو يئاسكلاو ةزمح ةءارق يهو ءءارعشلا يف امل ةقفاومو «ةغلابملل اًبلط اًضيأ 4ٍراَحَس ٍلَكِب / فارعألا ةروس يف

 4 علا 1ك مخلل نبأ نوصل اولا ةرحَملا هاج امل ا 117 : فارقعألا] 4 نيكل نع انك نإ ارجل الأ كل اولاَك دوو هرعملا ءاكك >7[ 1

 هذه ٌصخو ءءافلا فذح نّسحف © امَّلَف !) هيف رمضأ نكل .كلذ نم دب ال ءاولاقف وأ ءاولاقو نوعرف ةرحّسلا ًءاج املف فارعألا ةروس يف سايقلا 1 © كاردعألا

 املف : ام هيف ريِدَعّنلا َنآلف ءارعشلا ىف هريخأتو نوعرف ميدقت اّمأ و .قبس ام ىلع راصتقالاو راصتخالا ىلع عقو ةروّسلا هذه ين ام نأ .4 اّمَلَف ا رامضإب ةروّسلا

 .ةيناثلا اهّنأل ؛ِءارعّشلا ىف ناَّثلا رمضأو لوألا اهّنأل ةروّسلا هذه يف لوألا رهظأف «نوعرفل اولاق نوعرف ةرحسلا َءاج
 2 هدوم 7

 ؛ةرّدقم ةرمضم فارعألا ةروس يف 4 اذإ 9 [ 47 : ءارعشلا] 4 َنيَرعمْل ني اذِإ ْمُكَنِإَو ْمَمَت َلاَف ١١5[. ١ : فارعألا] 4 ندعم َنَِل مُكَنِإَو معَ عت َلاَق 80115]
 2 سر د ع

 نركت نآااكي و فلك نأ [َمإ مرمي اولاق ل[ را كر او ا دلل نال وكر تعور مكي ميلك لإ :ةاعمار 2 5

 نيتبآلا نم ةيآ لك .[11- 76 : هط] 4 اوفا لب لاَم (ق) لأ نم َلَوأ بوكت نأ آمِإَوَىلم نأ آم ومي اوْلاَف 2 ١16-١١7[« : فارعألا] 4 ْأوُهْلَأ لاَ 0 َنيِمَلمْلا نع

 "ىعست «ىقلأ «ىلثملا ءىوجنلا" :هط ينو ."نوكفؤي ؛ميظع ٠ «نيقلملا «نيبلاغلا" :فارعألا يفف ءاهتايآ سوؤرو ةروسلا كلت لصاوف قفو ترج
 فصتم هنأ باذكلا ملعي نأ -4 .ءاملعلا قلحو ركذلا سلاجمب مالكلا لوضفو بذكلا سلاجم لادبتسا - 4 .هتبساحمو ناسللا ىلع ةظفاحملا -".قدصلا يف -

 وعد دعا 452 5- .ةنججلا ىلإ يده قدصلا نأو روجفلل قيرط بذكلا نأ رعشتسي نأ -7 .نيقفانملا تافص نم ةفصب

 ملسملاب قحليس يذلا ررضلا مظع رعشتسي نأ -9 ريالا ا نال رانا فاز بالكل كورلا ا .مهمامأ نيقداصلا رهظمب روهظلاو

 ركم نم فوخ يف نوكي نأ لقاعلا ىلعف :يرشخمزلا لاق .[44 : فارعألا]#* َنوُرسسَحل وٌريَخْلا مْوَمْلأ الإ هلا َر كَم نما هللا ركحَم اوُبِمأَفأ 73 ,هلذك ءارج نم

 نراهاجب ايناس ات كارأ لراس رماسس سلا ىرأ لم تلال نا سس ا تيرا ل  تر2 2

 . يهتنا  اًمَكَيب اَنْسأَب مجيت ل هلوق دارأ «تايبلا فاخي كابأ
 اهيفف :ةغلابملل لاعف نزو ىلع امهيف اهدعب فلأو ءاحلا ديدشتب (راحس) :ئرق 214 :سنويو انه رس لل: لاعت هلوق 4 ٍميِلعٍرحس لي َك وني ]١1[

 اَذِإَم لم [ ١ 11] .رحاس رحس نم لعافلا مسا نأل ؛لعافك ةفيفخ ءاحلا رسكو «نيسلا دعب فلأب (رحاس) : :ئرقو ا م را لح ا الوم

 تنفقل :لاطفي«مدلعيت حامك كل ةثالثلا يف فاقلا فيفختو ماللا نوكسب (فّقلت) :ئرف 504 :ءاركشلا 4 :هطو انه 6# ْفَق ُتَقْلَإ:ىلاعت هلوق 4 َنْوكِقيام ُتَع 201

 .افيفخت نيءاتلا ىدحإ تفذحو ؛فقلتت يهف البقتسم ه هولعج «فقلت نم نهيف فاقلا ديدشتو ماللا حتفب (َفَقَلت) كاس يللا .يشل
 ما ا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لو زن 1 بايسأ 0
 يري يح ل7 ل
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 د د د فض ؤصورإ 217 ؤوتإك نمو نوعرف نم نذإ ىلإ جاتحي ىلاعت هللا ءايبنأب وأ ىسومب ناميإلا نأك :* 5ك َنَداَء ْنَأ َلَبَقط ١١8-
 لكيلا م 0

 1 1609 وزهر ىنرث تن (7 لعلب نم اهلهأ رصم نم اوجرختل ىسوم عم اهيف متأطاوت ةليح يأ # ُهَْتْرَكَم ركَمَل# !هتلكاش ىلع وه م "إ
 . ا ىنميلا هدي مهدحأ نم عطقُي نأ :4 ٍنلِح ني ١7- 54 !ليئارسإ ونبو متنأ اهيف اونكستو «طبقلا

 1 سطات توالي إلا 7 0 0 ل م م .ىنميلا هلجرو ىرسبلا هدي وأ ءىرسيلا هلجرو

 م 7-2500 را 0-- ا ال9 ةرحسلا تلق -175:172 .فالخ نم لجرلاو ديلا عطا

 مادلين نَا َلَِتِأَولَم 2 1 2 0 1 م ا كاواك ل
 مه ف .هعقوأو ذ لفنأ هنأ ىلع صن نآرقلا يف سيلو ءدعوت نوعرف نأ تايآلا هذه نم

 َنيَسْماََوواَهَصاِعْعْوؤتراَتَآَبَمل برت ١ يهو ءكضرأ :4 ٍضرَأْلا فأوُد يقيل «ليئارسإ ينب نم :4 هوو سوم كرتتا :4ُدَدَتأل -
 او يذل مزق سموك هوو مت نشك: ' هدبعي ناك ام :* َكَلَجَهْلاَ و98 كتدابع كرتي :* ٌكَرديَو# كمدخو كديبع كيلع بلؤيو .رصم ضرأ

 .يَسستو منيت َلاَدَكَتَهلإَوَكَرَديَو ضال ف١ .[؟ 5 :تاعزانلا] 4 َلمَخْلا كمر أَنأأل :لاق هنأل كتدابع ءىسوم كرتيو :دارأ امنإ :ليقو .هوعرف

 ِهِمْوَمِل ئَسوم لاف 79 ورهف مهكوفاَنِإَو مُهَءآَسن 1 هلظأ نيح ءروكذلا نم مهدالوأ نوعرف لتقف «ةلاسرب : يتاح نأ لب نم ايذوأ ولاَ 3 - 5

 نمار بصل كرة نيش ماي ث يشأ ]ج تبلغ امل مهيلع باذعلا ديدشب نوعرف ركذ نيح :4َْاَم دب نر هنم فوختو «ىسوم نمز
 مص "7 :اولاقو نوعرف مهبلط ذإ ؛ناعمجلا ىءارت نيح ليقو «مالسلا هيلع ىسوم ببسب هترحس
 .طوحقلاو بودجلاب : َنيِنِسِلاِبل - 170.511 :ءارعشلا] © َنوُكَرْدَمل انِإ#
 29 : ءارعشلا ١74١-١177 : فارعألا] 4 َنوُردَهَو ئموم ٌبَر ؟10) َنيِمِلَعْلا برب انماء اوُلاَق #[177-71]
 ١ ريو طست < 2 © ءارعشلاو فارعألا يروس يف ءصنلا سفنب ميركلا:نآرقلا يف نيترم تايآلا هذه ترزكت .[ 4-1
 5 در اهئْذَمَلَدَكلَو © َنْوَمْت تبكي / .مالسلا هيلع ىسوم هب ءاج يذلا قحلا اوملع امدنع ةرحسلا لاح نيبت يهو

 | 02 َدوُرَكدهَمْهَلََل ِترمَّتلاَني ِصْقَتَوَنسلَأِإ١ مانا لاق ) عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [177 : فارعألا] 4 دب مُنَماَ نوع َلاَق ل ١1[

 06 00-0 00 ىلع ةمّدقم ةروسلا هذه نأل ؛فارعألا ةروسب نوعرف ةدايزو.[44 : ءارعشلا ال١ : هط 4
 هركذ نيتروّسلا يف بّرقو ؛حّرصف تايآب نوعرف ركذ نع ةروسلا هذه يف دعب هنأل : :بيطخلا لاقو «سايقلا وهو «نْيَبرحخألا يف ىَّنَكو لوألا يف حّرصف نيتروسلا

 جاتحي ناينعم دايقنالاو قيدصتلا نم لكو «ناعذإلاو دايقنالا ديفت ماللاو «قيدصتلا ديفت ءابلاف « 4 دل متنَم ط يف ماللاو 4 -هب متهما )» يف ءابلا اأو ءىّنَكَف

 بيترتلا ىضتقاف ؛ماللا نم دوصقملاب صخأ يهو انه ىلاعت هللا ىلإ دوعي "هب ال نإ قل ل كلا هللا علف فقوملا اذه يف نوعترف امهبلا
 مهل ليق دق نأك ىتح 7 ءارعكتلا 00 هط] 4 ْمُكريبَكل ههنإ ) : لان نكجلاو 0: يضرم لع در كل ءاهلاف «ماللاب دعب نيتروسلا يف بقعأ مث ءاهميدقت
 "1 فارعألا] 4 مكبس مم 641 متعب كح ع دكا دوصقملا لصحف هللا دنع نم ءاج امب ناميإلا ىلإ مكايإ هئاعد يف هل نيداقنم هومتقدصأ
 ءاهريغ يف ٌمِلَع لوألا يف َلَد اذإو ءعيطقتلا دعب عقي ةي ٍبْلَّصلا نأ ىلع لدن "ٌن" .[59 : ءارعشلا لكل : هط] 4 َمُكَبَِصْأَلَو إال عضاوملا يقابو ,نآرقلا يف ةديحولا

 ءارعشلا يف ىلاعت هلوق . : ءارعشلا] 4كم ار كَ رص اَلناَم ل 1 : فارعألا] 4 َنويَِم ايم لإ اَنِولاَم ل ٠١ ] ."مث" هل حلصت امل حلصتواولا ْنألو

 اَنِف َكْيَربملَأَلاَف 8 : هلوقب ًادبف ءاهرخآ ىلإ ن وعرف عم ىسوم لاوحأ لو اهيف ركذو «ءارعشلا يف تعبشأو «ةّصقلا اهيف ْتَرصما فارعألا ةروس َّنأل 4 َرْيَص ال # :ةدايزب

 .ليزتتلا زاجعإ فرعت ربدتو لّمأتف «هطو فارعألا يف عقت مل دئاوز تعقو اذهلف «[75 : ءارعشلا]4 نحل رع مش: هلوقب مَمَحَو [14 ءارعشلا] 4 اًديِلَو

 مم ضنا راثو دئاوف م[ فارعألا] 4 ٌنيِحلَسُم اَنقوَو اص ايل ْعْمأ نيرا [َنثءاَج اَمَل اَنيَر ِتَياَك انماء نأ كلآم مقتل اَمَو ري ع1

 و ُةَميَأ مهم اَنلَعَحَم # : ا طل لع - ٠١[. : رمزلا] 4( ٍباَسِحِرَيَمِب مُهَرَجُأ َنوُرَِّصلآ َقَوُياَمْنِإ © : ىلاعت لاق «باوثلاو
 لا ترق حك ٌوولَصلاَو رص اوئَيَسأ اوما نيا ايي + :ىلاعت لاق هللا ةيعم -78 .[1 5 : دج ]1 سر اناا ككر انام اكل 121
 مهن هاندا (0) <سربصلأرَّثَكَو تَورمَتلاَو نيقنألاو لاومَأل نم صْمَنَو عوُجْلاو ٍنوْلَل َنِم ٍءْىَتِب كَتَبَ أو / :ىلاعت لاق «هتيادهو هتمحرو هللا ةالص - .[101
 ال كا تكلعم رمل كلو نصا .رصنلا نأ ملعا" للك لاق ل .[١ه5-١هم : ةرقبلا] 4( نوحي انوي الات هبي
 5-2- تيل 02 12 نع وأ ير اجب امل اَنْيَو تيا اَنَماَء نأ الان مقام 211١5571 .ينابلألا هححصو دمحأ هاور . ا
 يتلا اهتاذ يه اذإف «ناطلسلا نم برقلا ينمتتو «زوفلا ىلع رجألا نوعرف لأست ةظحل ذنم تناك يتلا ةيداملا سالفإ نالعإب ةيرشبلا خيرات يف مساح فقوم هنإ

 ئبوم َلاَق #2 1١141 اا و ولاا و وعول نزع لعتست

 ”تييرج نس ىدلط لاكفا :ىودتتلا يره[ فارعألا] # تملا ةَبعْلاَو واح نم هاك نم ا رب 1 لا تكا ا [ يي

 ك2 لا :ىوقتلا دئاوفو تارمث نم .هللا باقع فاخت «هللا نم رون ىلع «هللا ةيصعم كرتت نأو «هللا باوث وجرت «هللا نم رون ىلع «هللا ةعاطب لمعت نأ ىوقتلا

 رجلا مهلوس د سلا عا واوا نر ردلاو تاوصلب ةيادشابت .ملعلل قيفوتلا ٠- .ةرصنلاو نوعلاب ىرشبلا -؟ .ةرخآلاو ايندلا يف رسي

 - باذعلا نم ةاجنلا ٠١- .ةقشم وأ ءانع نود عساولا قزرلا -4 .ةنحملاو مغلا نم جورخحلا -/ .رمأ لك يف ةلوهسلاو رسيلا -1/ .ةرفغملاب ىرشبلا -1 .نيقتملا

 فاقلا ناكسإو نودلا تمر( لدفتسم) :ئرق 7 ليمن 9: ىلاعت هلوق ترورهتَف ْمُهَقْوف اَنِإَو مهَءاَسِن .يَسسكو مَ ُليَمْمس لاَ كتم َكرّذيو 88[

 .ةرم دعب ةرم لتقلا ددعت ىلع لديل وأ « ؛لحملا ددعتل ريثكتلل ةددشم ءاتلا رسكو فاقلا حتفو نونلا مضب (لّدقنس) : :ئرفو 0

 يف ةرم )١5( (هتاقتشمب مايصلا) ظفل ركذ درو :يددع زاجعإ # َنيِمِلَسَم فو انيلع عرْفأ آبو انن نتج اَنل اَنيَر ِتَياَ اسماء تأ هَل اني مقل كامو ف ]١١1[
 هللا باتك يف ةرم )١5( (هن هتاقتشمب تاجردلا) ظفل ركذ درو كلذكو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هتاقتشمب ربصلا) ظفل ركذ درو اًضيأو .لجو زع هللا باتك

 نام ل[ باك ىف رث(02) لك درر دقر «(ةتافعتشمب تاجردلا)و (هتاقعشمب رضا )و( هتاقتشمب مايصلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .لجو زع

 : امن ا ا ل وا ا لا عفنلا) ةملك تدرو :يددع زاجعإ * ٍضْرأْل يف اوُدِسْفِْل مومو ىوم ُرَدَنَأ إف “١3

 لاك تاك روعه لكوروذقو (داسفلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هن ةاقتشمب عفنلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواست اَذِإ .ميركلا نآرقلا يف ةرم (60)

 روسلاب فيرعتلا ا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم كدكئاوف تاهياشتملل هيجوت ١ لوزنلا بابسأ ىتثسجلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 ْ تبدوا 69 وقتما ةبهعلاو واكون 0

 ب جاسم م 0 4 4 6 ْ ص 3 ًَّ 0 0

 رع



 :«ًورإطي# ءالبو طوحق :4 ُةَكَيَس َيْيِصَت نإَو ءاخرلاو بصخلا :4 َةَنَسَلْل ْمُهَنَءاَجاَدِاَقل ١-

 مهبئاصم :ليق :4 هنأ َدْنِعم ل » اا ىح ر :4 ئمومي# اومءاشتي
 .لجو زع هللا نم هلك رمألا :ليقو .لجو زع هللا دنع نم رشلاو ريخلا نم مهؤابصنأو "1 هس نيو نموهياؤرإط 1

 امك .هيلع نحن امع انعلقتل :4 ابي انحسَتَل# ةيآ نم هب انتأت ام :ىتعم :# ٍةَياَءنِم -وباَنِئَأَت امهم - ١٠١١ ب 5 و 1110 ا

 .عيرذلا توملا وه :ليق : َناَوطلا# -177 .نيقدصم :4 تييؤتيإ» مهرحسب ة ةرحسلا هلعفي هلا ْييعاَتَسْلَ © تبني كامي مست 0
 ريغص وه :ليقو ةطنحلا نم جرخي يذلا سوسلا وه :ليق 4# ّلّمَفَلاَو## ديدشلا رطملا وه :ليقو 5 3 و 10 1 مست طار لعن 2 1
 !| ٍتَّصفَمِتْب ٍتياءم أو مداَعَّصْلَاَو َلَمْصْلاَوداَوْبكَو َناَووُطل 9

 هللا رثكك :© َعياَمَّصلَاَو 9 .فورعملا لمقلا ديري «(لمقلاو» نسحلا أرقو .هل ةحنجأ ال يذلا دارجلا 1 5-959 31 © 0 22 35

 .مهتاوقأ لكأتو ءمهشارفو مهتينآو مهتويب لخدت تناك ىتح .عدافضلاو لّمقلاو دارجلا مهدنع | مهيلع عقد و 072 تيمرجت ًموَضأوناكَو اوربكتست 8
 2 نجس ل ىف ” ريد ساص ||“

 لّوحت هيف ىلإ هعفرف ءام برشي نأ دارأ اذإ مهدحأ ناك :4ََداَرأل هدلجو مهدحأ بوث نيب لخدتو . : وميأولاَريل 0
 .فاعرلا وه :ليقو .اًمد داع ولدلا هيلإ عفترا اذإف ءرثبلا نم يقتسي ناك مهنم لجرلا نإ :ليقو .ًامد |١" نب كَدَحَم َنلِسرْلَو كل َنمْؤنل زجر اَنَعَتْفَشَك |

 :4 مهي مَكَواَمِلَو ١4-2» .ًاوتع :4 011 كيف راع ل رم« كلل دج 4 لجأ َكإَرَعَلأْمُهتَعاَنْفَمَكََّبَدت ©9 ليس ١
 ا هد .ًانوعاط 0 :ليقو .هطخسو هللا باذع :© رَجَرلأ# مهب لح 2 ٌمُهتفرْعَأَف مهتم أ 011 نم 0
 يع مهكاله تقو ىلإ | :4 هوكي مه لكجأ لإ» ١5- .تعفر :4 تنك نيل كرمأو 09 تين اذ حراك 1 0

 نت دكا ا وسو لجو رتع مكيبراط اودحلع اك نوتضقني فرتم سؤتشتنملو 6ك ان .
 1 ونب مه ا .ةمقنلا :ينعي :# َتيِلْفَْع انعاوناكَو# 0 : 00 1
 ىفو : 4 برغلاو اهنم قرشلا يلو ام ءماشلا :ىنعي : : 4 ٍضرَأْلا كرككتت» 0 تيرم واع دب اِرعمَو ضر .

 تراكام# انكلهأ 4« 1 .ضرألا يف مهنيكمت نم مهربصب «ليئارسإ ينب هب دهاع امب ىلاعت هللا ١ | تارت را صاتيب سر ع وتخلا ١
 .نونبي :# توشرعي# ةينبألاو عرازملاو تارامعلا نم :4 .ةقاوكو كرَوحو حسي 2 تنوي مياراك رهراو تعور 0

 ء[ 1151: تا تعدلا 14 تونسي مه اَدإ هوب مه لجأ لإ رحل منع انففك ملف 15777 1097799717991099997199919 ]١5[ ١
 ام مهعفني ال «هيف نوبذعيف ةلاحم ال هوغلاب مه لجأ ىلإ مهب هلزنأ يذلا باذعلا مهنع هللا عفر املف .[10 ٠ : فوخزلا] 4 تكي هَ | َباَدَعْلأ مِهَنع انف 55 انفمَك امل )»

 هيلع تلداماذهف« ادا لا اليسار لل لا وعدو كاب وضتلو معاذ لوح لإ باذعلافشَكولاهمإلا نم مهل دق

 مهنع هللا هعفرف ءمهنع باذعلا عفرب ىسوم اعد امل هنأ نيبت فرخزلا ةيآو «ةزجومف فرخزلا يف ةصقلا اّمأ ءليصفت اهيف فارعألا ةروس يف ةصقلاو «فارعألا ةيآ

 َليِهَسِإ َىَبِب ارجو 9 ١8[« : فارعألا]# ِاَتَضَأ لع َنوُنْكَت د موق لع أوأَم رحب َليِءَسِإ وب اْزوجَو» ١3[ .مهلالض ىلع نوٌرصيو ,نوردغي مه اذإ

 لعجا :ليئارسإ ونب لاق «مهل مانصأ ةدابع ىلع نوبظاويو نوميقي موق ىلع اوّرمف ,رحبلا ليئارسإ ينبب انعطقو .. 4 11 1 1 ا م ل لا

 هلل الإ يغبنت ال ةدابعلا نأ نوملعت الو .هللا ةمظع نولهجت موقلا اهيأ مكنإ :مهل ىسوم لاق ءاهنودبعي مانصأ موقلا ءالؤهل امك ءاّهلإ هذختنو هدبعن اًمنص ىسوم ايانل
 رحبلا اوكلسف ءاًناودعو اًملظ هدونجو نوعرف مهعبتأف ؛هوزواج ىتح رحبلا ليئارسإ ينبب انْعَطَقو :سنوي ةيآ اّمأ .فارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «راهقلا دحاولا
 .ةعاطلاو دايقنالاب نيملستسملا نيدحوملا نم انأو «ليئارسإ ونب هب ثنمآ يذلا الإ هلإ ال هنأ تنمآ :لاق قرغلا نوعرفب طاحأ اذإ ىتح .مهءارو

 لتقلا نع ئبنم حبذلا .[5 : ميهاربإ «44 : ةرقبلا] 4 َمُكءآَتَتبأ َنوُحيَدُي 9 عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا ١5١[ : فارعألا] 4 حكءآتتأ َنوُلَعَقُي إف ]١41[
 ذإ ءزاجيإلا زارحإ عم لتقلاب رابخالا نم دوصقملا ينوي امب الوأ ربعف «بلاغلا يف لوتقملا ريغ نم لوانتيو «ةايحلا مادعإ الإ هنم مهفي الف لتقلا مسا امأو ءهتفصو

 ظفل نم زجوأ هنأل لتقلاب فارعألا ةروس يف ربعو «4 َنوُحيْدُي » :ليقف زاجيإ عم دوصقملا هنع لصحي ام ىلإ لدعف ءاَزاجيإ ناك امل ةفصلا عبتأو لتقلا ركذ ول

 .ملعأ هللاو ءبساني ام ىلع ءاجو «لكلا ين زاجيإلا زرحأف «ةرقبلا ةروس يف لتقلا ةفص تلصح دقو «هفيعضتل لقثأ نوحبذي ظفل ذإ .فيعضتلا لجأل نوحبذي

 زوفلا ١7- .درلا مدعو لوبقلا ١5- .لمعلا ةعاضإ مدعو ءازجلا لين ١5- .حالفلا لوصح ١7- .ةبحملاب ةراشبلا ١7- .ةماركلاب ةيكزتلا ١١- .ةبوقعلاو -
 .ةيؤرلاو ءاقللاب عت :لا عم ةمايقلا موي ىلاعت هللا نم برقلا ١- .تاذللا ددعتو ءازجلا عونت -4 .قلخلا ىلع ةيقوفلا زع ١6- .ةعيفرلا ةلزنملاو نمآلا /١١- .ةنحلاب

 .راثلا نم ةاجنلا -71/ .ربدتلاو ركفتلا -17.هللاىضرب زوفلا -15 .رجألا مظع -؟ 4 .هابتنالا ةعرسو ةريصبلا -71“ .ةرفغملا عم لمعلا حالصإ -77 .ردصلا ةمالس ١-
 ها فارعألا] # بوُشرَعي ناك اَمَوهُُمَوَقَو تورو ٌعَحَصَي َكاكاَم رمد ع1 .ىلاعت هللا ةيالوب زوفلا ٠١- .ةبقاعلا نسح - 79 .ةيريخلاب زوفلا -

 هموقو نوعرف عنصي ناك ام انلطبأ : يأ «4 اَنَرَمَدَو + ىنعم : :باوجلا ؟ءارعشلا ةياو فارعألا ةيآ نيب | عمجن فيك. [01/ : ءارعشلا] # ٍنوُبمَو ِتَّنَج نم مُهتحَرْحأَ

 :ليقو «ءءامسلا ىلإ هتطساوب دعصيل ؛هئانبب ناماه نوعرف رمأ يذلا حرصلا نم نونبي ا وري أوُئاَك امو )ل ؛مالسلا هيلع ىسومب ديكلاو ركملا نم

 ومهم اك كيرلا نفل نقرر رتل 0 راك ال انكم : يأ 4 نر الا لو اال
 أوناك امو ءُهَمْوََو توعَرِف عصي نا اَم اًنَرَمَدَو 0 20 ا لع وحلا كيو تملك تمَتو 00 ىلا اَهَبِرَعَمَو ٍضرَاْل كقرتتَم

 أبن صاصتتقا هعبتأ مث ,.مهيصاعمو مهملظو هللا تايآب مهبيذكتو طبقلاو نوعرف أبن نم هللا ّصتقا ام رخآ اذهو :يرشخمزلا لاق .[ 117 : "قل 101 4 توُشرَعَي
 كلذ ريغو «ةرهج هللا ةيؤر بلطو رقبلا ةدابع نم ءرحبلا مهتزواجمو ماظعلا تايآلا مهتنياعمو هدابعتساو نوعرف ةكلُم نم مهذاقنإ دعب هوثدحأ امو ليئارسإ ينب

 لالا ا ا اياد راو وول او هزل ركل دنا طاكلا) فور امكادهنأو ناستنإلا لاك هيعيلا«يصاعغلاو رفكلا جاوا

 انه 6# َبروُشِرَمَي 9 :ىلاعت هلوق 44 َتوُِرَمَي أوناكحاَمَو ُهُمْوَقَو ٌتوَعَرِ حضي ناكاَم انَرَم دو 98[ 11311 .ةنيدملاب ليئارسإ ينب نم ىأر امم ملسو هيلع هللا لص
 .ناتغل رسكلاو مضلاو .حصفأ وهو اهرسكو ءارلا مضب هشرعي َمْركلا اعوان او نوشرعي) :ىرق «18 :لحنلاو

 :يددع زاجعإ # َليَرَسِإ ب كلم َنِسْرلَو كلهم لأ اَنَع َتْفَنَك نيل كد َدِهعاَمي كير اَل عذأ ى مومن أوُلاَق ُرَحَرلَا مِهَيَلَع َعَقواَمْلَو 38117 4]

 ددع ىواستي كلذبو ءلجو زع هللا باتك يف اًضيأ تارم )١1١( (زجرلا) ةملك تدروو .لجو زع هللا باتك يف تارم ٠( ) (سجرلا) ةملك تاقتشم ركذ درو

 .ىلاعتو هناحبس هللا باتك يف تارم(٠ 1 ووالد

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 م

1 5 
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 ري ٠> هاتر( ك3 ططوت؟ ..ءيلششلا ىلع سفنلا سبح :فوكعلا لصأو «نوميقي :4 َنوُْكَمَي انعطق :4ئْزونجَواط -
 نع 1ع نوت لع نرسل لبني لوجو .كالما رلا) دعو كليم <« نتمو» - 16 .ءال وامك هز هذحتن امص 4 اهل ال لكحل

 ١ هلا ماش اهنا ماد يمل سارا ع َنَعا# اهإ مكل سمتلا :4« اًهلِإ ْكيِغَبَأ# هللا ىوسأ :4 َهَساَرْيَعَأإل :ىسوم :4 َلاَ 0

 |١١ لِطووِفهاَمَتم ِلْومَدإ ()دوَمجْموتمكتإلَا ١ رك 4 ال ل لا ا
 ١ اًهلإ خط هي يي 5 و م :# تعرف لاَ ْنّمأ# ١5١- .ةعفرلاو زعلا ىلإ ناوهاو لذلا نم مكجارخأو
 7 ا سا سر :© باذعْلا ءوَس 0 0 ؛مكنوفلكيو مكنولمحي : 0 7 هقيرطو

 : ا رو لع ظ / .ناحتماو رابتخا :# ٌميِظَع ْمُكحَبَر نمل آلي مكدالوأ ثانإ نوقبتسي :* تر ودام

 دويتو ياذعلا وص وثوم تغزل يأ ةدعقلا يذ رهش تناك :ليق :« دان كينكت» لجو زع هبر ةاجانمل © نس ا ١-

 نيب صل فوك ويخَتيو مك ١ ىسوم هللا دعو يذلا تلفولا :4 ديت لمك :4 مكن ةجحلا يذ نم 4 هَ هَمْنَراٍ
 ل كرولا ىو [دمْوَو © © ةيلزع مْحَين 2| 4 كَم لبجلا :ينعي 4 ٌهكَحَجال .هناطلس ادبو رهظ :ليقو عطا :4 لحج ١- 1 .مالسلا هيلع
 َلاَكوداِِف توبي قدك رم ٍرْشَصباَهَمسْتأَو هيلع ىشغي نم لاحك هيلع يشغ امل هلاح راص يأ «هيلع ًايشغم :4اًنِمَص» .ضرألاب ًايوتسم :ىنعي
 يلوا رق وفل ترووك همم سي !4- .ةيؤرلا لاؤس نم :4 كلك تَد# هتيشغ نم همهف هيلإ باث :4 قافأ َمَلَفأ# .هل ةقعاصلا ةباصإ دنع

 هما اوتبل وفرج ةييئثلاليعأأ نم ةبوتلا هب نعي و «علطا ام لوه ةدشل مالسلا هيلع هلاق ظفل هنأ يدنع لمتحيو :ةيطع نبا لاقو

 أ داش كلو 11 م ل 1 لبق دحأ كاري نل هنأ نيقدصملا :44 ترينم ملا لوا انو .ماقملا كلذل حلصي ظفل هنكلو نيعم ءيش
 1 ميمو سوارا 7 سم ع 02 5 :فارعألا] 4 مكءاتتأ َنوُلِععُب » 144 : ةرقبلا] 4 مكءاتبأ َنوُحيَذُي » ١[ 411 !ةمايقلا موي 1 او بشرت ر 82

 ا لت يرو ب ا رك نركللا 4 رانا ا را 0 هيهارشبإ] 4 كدا 5

 ميدو بيسو و بييفيم نأ دري ملف «ىلاعت هللا مالك نم فارعألاو ةرقبلا يف ام نأل «واولاب مي ةيماربإ ل رت تا

 ع سميد مييصسم كمَحبْسَلم١ نحملا ددعف «مالسلا هيلع ىسوم مالك نمف ؛ميهاربإ يف يذلا امأو ءلصفلا عقوف ,نحملا مهيلع ددعي
 يبيع اى اوعى اى اع نم(لكك)  ىيا ىلا عجل ىلا يباع لصولا ناكف «[ 4 : ميهاربإ] 4 هللا مي ٍمْهْرَكَحَمَم » :اهلبق ىلاعت هلوق يف كلذب اًرومأم ناكو مهيلع

 دبر تلفيم كك كك رفعي اهتنكتات لإ تريلا سرق 150١[. :ةرقبلا] 4 ءوِدَحَب نم َلِجِعْلا معدن مك هلل َنيعَبَرأ وسوم اَدَدَعَو ْدِإَو ]١47[ ١ :تاشأ هك دان

 .تزجوأ لب «ةرقبلا ةروس يف ليصفتلا اذهب ركذت ملو ,فارعألا ين رثكأ ةلصفم ةدعاوملا يف ثادحألاو ةليوط ةصقلا ١[. 57: فارعألا] هليل يبرأ

 همف ةحئارو هنانسأ فيظنتو رطعلاو بيّطلاب هبر ةلباقمل ىسوم يبت الف ءرهش نايدألا لك يف موصلا رهشو ءاّموي نيثالث مايصلاب ىسوم رمأ هناحبس هللا نإ :رخآ لوق

 مايأ ةرشع مايصب هللا نم اًرمأ ىسوم ىقلتف ءمئاصلا مف ةحئار مشأ نأ بحأ ينإف ءكمف يف مايصلا ةحئار مشأ ال يلام :هللا هلأس لامن نا ل

 نا ا ا فكم لعأ نم تملا لزأ :تارملا 11 25 كفار ] 4 ييمؤملا لوالاتاو ثا 1 ماعنألا] 4 َنيَِمْسْلآ لو أكأو ط[١ رح

 .نيدلا وه يذلا ناميإلا دري مو ءايندلا يف ةيؤرلا عانتماب نيقدصملا لوأ هب دارأف ,مالسلا هيلع ىسوم لوق نم“ ' ةيتمؤملا لّوأ انأو" امأو دي مهنم

 عم #4 هليل تيوبرأ ءوْيَر تميم َمََه + :هل وق ةدئاف ام ١157[« : فارعألا] هَل يأ ير تيم َمَحَه ٍرْمَعِباهئمسْتأَو هَل تيذلث ىَسوُم انَدَعَوَو 1١3

 .رشعب تّمِتأو ءنيرشع تناك اهنأ ىنعمب «نيثالثلا يف ةلخاد ةرشعلا َنأ مهوت عفرو «تاعاس ال لايل رشع ابنأب ملعلاو .ديكوتلا هتدئاف :باوحلا ؟هلبق امب هملع

 ٍلَبَجْلِل دحر لح اكله ىلت فرد هلاككم رممْسا نإ لكلا لإ رلكأ كلو يدري نإ لاف كلتلإ رظنأ قرأ صر لاَ هير ءهَمظَو اَنئقِبِمِل ئموم ككل نا
 هللا هنيب ام اذهو «هميلكتب هايإ هصيصختو هل ىلاعت هللا ءافطصاب «مالسلا هيلع ىسوم ىلع نانتمالا قاسم تقيس ةيآلا هذه ١57[. : فارعألا] * ... اكد ْهلَعَج

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا انربختو 4 َنيِكدَّشسلأ ح 0 كا ل ا

 1 ا طر فس يعاكس هر لس مي ول ع ل ل ل ا

 «كلذ نم ققحتيل ؛لبجلا ىلإ رظني نأ ىلاعت هللا هرمأ اذهلو «ةزئاج اهيف ىلاعت هتيؤر نإف ةرخآلا فالخب .هقلخ نم دحأ اهقيطي ال ايندلا يف هؤانث لج هتيؤر نآل ؛هتيؤر

 .ةرخآلا يف اعرش ةزئاج يه امك ءالقع ةزئاج ايندلا يف طقف نينمؤملل ىلاعت هللا ةيؤر نأ مدقت امم مهفيو .ةميركلا ةيآلا ةيقب هنع تربخأ امك ءلصح ام لصحف
 :ىسومل لاق ىلاعت هللا نأكو ؟ناسنإلا اهقيطي فيكف «هل ىلجت امل «ىلاعت هللا ىلإ رظنلا قطي مل لبجلا نأ ليلدب «ىلاعت هللا هركذ يذلا ببسلل ةعنتمم ايندلا يف اهنكلو

 َلاَق # : :مالسلا هيلع ىسوم لوق الاقع ةزئاج ايندلا يف ىلاعت هللا ةيؤر نأ ىلع ةلدألا ىوقأ نمو «لبجلا ىلإ رظنت نأ وهو ؛رخآ بلطب كيلع نكلو «ّيِلِإ رظنلا بلطت ال

 ةعنتممو ءالاقع ةزئاج ايندلا يف لاعت هللا ةيؤر نأ تبث اذإف «ىلاعت هللا قح يف ليحتسملاو «زئاجلا هيلع ىفخي ال مالسلا هيلع ىسوم نأل ؛( كيل ٌرظنأ فِ تر

 ؟هبنؤي وأ هملي وأ «ةيؤرلا بلط ىلع ىلاعت هللا هذخاوي م ءاليحتسم بلطي مل مالسلا هيلع ىسوم نأو ءاًعرش

 .َفِكْعَي َفَكَع دسأ ةغل فاكلا رسكب (نوفكعي) :ئرق * نومكَعَي #9: ىلاعت هلوق 6 مهل ٍِاَنَصَأ ع ع نوصي موق لع ونأَه رحبلا َليَِرسإ ببرج رف |
 مكسب َنوُلَيَمُي َباَدعْلا ءوس مكحستوُموُسي وعرف لاَ ْنَم مكتسب أ ْذِإَو 1 .ناتغل امهو ,فُكَدي َفكَع نم برعلا ةيقب ةغل اهمضب (نوفكعي) :ئرقو

 ىلإ اًدنسم نون الو ءاي ريغ نم ميجلا دعب فلأب (مكاجنأ) :ئرق 4 مك محَتِضأ ْذِإَو 9 :ىلاعت هلوق # ٌميِظَع مُكحَبَر نم تت 5
 َنوُلَيَقي 9مم ىلاعت هلوق .ءامظعلا مظعأ وهف ف ىلاعت هلل ميظعتلاو رابكإلا ةقيرط ىلع ةمظعلا ٌريمَص ىلإ اذنسم اهدعبأفلآو نونو ءايب (مكانبجنأ) : :ئرقو لاكن هللا رك

 ةيالابملل ةددشم ءاملا رصكو 31 د ل :ئرقو «لصألا ىلع ةففخم ءاتلا مضو فاقلا نوكسو ءايلا حتفب (نولَُي) :ئرق 6# مُكءَسأ

 (ءاكد) : ورق # كت :ى اعت هلوق © تيِمْؤُملا لو انو كلج | تي كلئدحبش َلاَ قا ملف اَهِعَص سوم َّرَكَو كح كَ ٍلَبَجْلِل هب 1 حك لحي امله ل [ 1 2

 نصمم ردم الاوءوتماؤاب ليونعلا (اك3) :ئررقو ةيوتسم اضرأ اج لالا ةمتسلا :يأ ءءاّكد ةقان كا نرسل ارم اكرر ريو 90172 3 رطبا و كمل:

 .امهيف روهشملا ىلع لعجل ناث لوعفم وهو «ضرألا يف حاس :نسحلا لاقو ءاًبارت راص :سابع نبا لاق ءاَنتفُم اكوكدم :يأ «هب لوعفملا عقوم عقاو
 (اهتاقتشمب ريزنخلا) ةملك تركذ- 7 «تارم (0) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - ” «تارم (5) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١ :يددع زاجعإ # ِراَتَضَأ كعلم ]١4[

 2(ديسحتلا) ركذ- -ال «تارم (0) نآرقلا يف (ليكدتلا) ركذ - 5 «تارم (0) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ - ٠ « تارم (5) نآرقلا يف («ءاضغبلا) تركذ - ؟ ,تارم (4) نآرقلا يف

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ اءامسألا يربطلاريسفت

 هفته نتج | -



 حاولألا يف بتك امب لمعلاب نمآ نمل :4 َهلَطِعَْم ك1 10 كترتخا :4 َكَتفطصا ن2 ١6 0 كش د 000 الم و
 داهتجاب :# َةَرُمي# حاولألا ينعي :* اًمَذخَد# هيهنو هللا رمأ نم © نتن لكِ أنييبت :# اليِصْمَتو# < 0
 ا .مظعأ هباوث امم :ليق .اهيف نودجت ام نسحأب :# انسحاب اوٌدْخْأَي م دجو 0 1 00

 ّرنَم كيلا َلِرأآماوُعِبَتأ 8 :ىلاعت لاقو .كلذ وحنو .هنع وفعلاو ريغلا ىلع ربصلاو .ةصخرلا 5
 و .رصم يهو .هموقو نوعرف راد :لبقو .ةرخآلا يف رانلا ينعي :# َنيَقِسَمْلاَراَد# 8

 عزنأ :4َقِباءْنَعْدِرْمَأَس 8 ١45- .مهلثم اوقسفت الف اوربتعتل مهقسفل اورَمُذ فيكو «مهنم
 ني 2 تت ار نر ور نر كي اوركفتي نأ هللا ججح نع ليقو .نآرقلا مهف 1 ' جي ظ هَ 0
 4 ىلا ليس .ىدملا :* دل لبيس نر مهنأ هللا ةملك مهيلع تقح نيذلا مه :# ابيب 0 ونِمُؤِ يكل كازو لاو ملا ١

 لعجاس :ةيآلا هذه يف ىنعملاو .ةرفكلا مه ضرألا يف قح ريغب نوربكتملاو :ةيطع نبا لاق .كالحلا 0 اد ليسهوُدِحَتَيإل د ظرلا ليس أةَرينإ امي ١
 يتلا :4 َمُهُلْمَع #2 تلطب 4 .مهربكت ىلع نيربكتملل ةبوقع تايآلا نع فرصلا 3 "| اَتِيِاَأَْدَكَممَ ارق يسار كيقال بع 0

 ةاجانمل هريسم دعب :© ورحب نم سوم م مادو و - .مهرازوأ مهيلع تيقبو ءاهنوجري اوناك 5 *| م رانا َدَك لاَ 9 َنيِلَفدغ ابمَعأوناَكَو ١

 .توص هل 0 ل .اًذامجو ةثج :4 اًدَسَج# ةرقبلا دلوب ًاهيبش :4اَلّجِع# لجو زع هبر دل اوفس ال ورجيم مُهُلَمَع 2
 طقس دق :ريحتملا مدانلل لاقيو ءاومدنو .ةحيضفلا مهيلإ ترهظ 41 يس مس

 ا ب 1 د لمتلا 09 للا 4 كاع الا :ماعنألا] 4 أوَريَمْلا ظ ]١44[ .هدي يف 3
 واو ريغب عضاوملا ضعب يف «4 اوَرْيَمْلا © .4 أَوَرَي حَلَوُأ 8 عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل 8

 ناك امب لصتم امهدحأ ,نيهجو ىلع نآرقلا يف يتأت ةملكلا هذه «واولاب اهضعب يفو «ةروسلا هذه يف امك 7
 ىلع ةلمج فطع ىلع واولاو ماهفتسالا ىلع فلألا لدتل ءواولاو فلألاب هركذف ةدهاشملاب هيف رابتعالا 0 ندع لنيل 01ص بتانأرت ياك 5
 لالدتسالاب هيف رابتعالا امب لصتم يناثلا هجولاو ءاهلبق امب اًلاصتا دشأ اهنكل ءافلا اذكو ءاهلبق ةلمج ” 09 تريكلات يوكل كرف بر

 .فانئتسالا ىرجم يرجتل «ءافلاو واولا نود فلألا ىلع رصتقاف 1 ا 9 ا
 1 :فارعألا] 4( اذهل َنسَدَم لآدم اونو 7 :فارعألا]  اليبس ُهوُدَِتَ لآ ليبس انَرس نإَو الب ُوُدِحَتياَل دلالي أَوَوَي نِإَو # ا

 ميمي دلال رم دب رم ل ل ب ل وتلا ل كلر نحر ل ١

 [ع- :جحلا] 4 (5) ِر يَا َدَعَكِ د يدعوني هنأ هالوك مهنه ع بيك )د برم ٍن طيس لك ميسو + :ناطيشلا وه لوألا يف (ىدهلا) لعاف ناك :نيعضوم
 (لكَشَر )“وأ (دشُر) ةملك نآرقلا لمعتسي مل امنيب [ :رفاغ] 4( ٍداَمَيلاَلِيَساَلِإ كيِدهأ مر لامار سيل نوع لَ :نوعرف وه ناثلا يف (ىدهلا) لعافو
 (ىده)د داري[ :نجلا] 4 ادعو داَرأمَأ # :وه ٍدحاو عضوم يف الإ ءاعدلا تاماقمب شر هلك تصح ك7 ىدهلا عم ءاج ام فالخب ريخلا ين الإ
 يف امهنيب عمجلا ليلدب (ىدهلا) نم ٌصخأ نآرقلا يف (ُدْشرلا) رش ىلإ وأ ناك ريخ ىلإ ءأطخ ىلإ وأ ناك باوص ىلإ ؛لطاب ىلإ وأ ناك قح ىلإ :نايبلا قلطم نآرقلا يف
 لكع ىلع اذا“ ؛حلاصلا لمعلل قيفوتلا عم ةيادهلا وه دشرلا كاسر ليو ىدمللا لج ا :فهكلا] 4 اًدَسراَذَه نو بركأل قر ندد نأ يسع + :هلوق

 اهبسان اذل «غيزلاو ةماقتسالا نيب اهيف دابعلا دذرتي دقف «لطابلا نم قحلا ةفرعمو ةيادهلا درجم امأ .اماوشاو تابثلا ىلع مسالا ةلالدل) ةيمسالا ةلمجلا هلامعتسا

 .(قيفوتلا) اهنم مزلي الف ةيادهلا قلطم امأ ١7[. :تلصف] 4 دم 1 اق َمُهسيَدَهف ُدوُمَص اَمأَو + :ىلاعت لاق امك ةيلعفلاو ةيمسالا ةلمجلا نيب عيونتلا
 .ررضلاو عفنلاو ءأطخلاو باوصلاو «رشلاو ريخلاو ؛لطابلاو قحلا :نيب , ةقرافلا ةيلقعلا وأ ةيملعلا لئالدلا بصن يه :هللا نم ةيادهلاو

 ( دوخه ادَسَج الجي هل ندع سوم مق َدحأَ 0 ةرسقلا] 4 يضجلاو رام نة طيف ن0: لا

 ءالقعلا ىلع قلطي :مسجلا :باوجلا ."نّدَبو دّسَجو مسج" :نيب قرفلا ام .[47 :سنوي] َهياَد َكَقْلَح ّنَمِل تروكتل َكِنَدَب كين َمْولاَم # 01١5 :فارعألا]
 ىف ةَطَسَبءهَداَرَو مُكحيلَعهَمْطَصَأ هلأ نا :مسجلا :ةينآرق ةلثمأ .توملا دعب ءالقعلا ىلع قلطُي :ندبلاو .هيف حور ال ام ىلع قلطُي :دسجلاو .ةايحلا لاح
 0 1 ٌدَسَج الجي مهي َنِءودحَب أم سوم موق َدَحغو ري :دسحجلا .[5 :نوقفاسملا] 1” مهَماَسَحَأ كَم كبت مهيار اذإَو# 8 ء[7 57/ :ةرقبلا] * مَسجْلاَو ليل

 اير يفتك دك 1 :[8 :ءايبنألا] 4 َماَعَطلأ َنولكحَاياَّلاَدسَب هَكلمَجاَمَ )+ 11م1 :هط] 00 اًدَسَج الع ْمُهَل َحَرْخأَ + 01١44 :فارعألا] راو
 5 ل كَل نمل زكي كدي كَ مول )+ :ندب .[" 4 :ص] كا 00

 ءردصملا ىرجم يرجت ةلاسر نأ ىلع .ديحوتلاب (يتلاسرب) :ئرق # تك كسر :ىلاعت هلوق 6# ىهككيَو تكسب نادل َلع َكتِيَمطَصآ ِيِإ جس 3 ومي لاَ م[ ] 5 ١

 .مالكلا ديحوت لثم ىلع اهظفل ديحوت يف ةلاسرلا ترجف «ريثكلا اًضيأ هب داري دحوم ردصم وهو يمالكبو هدعب نآلو ؛هسنج نم ريثكلاو ليلقلا ىلع لدب ردصملاو

 أَوَرَي نِإَو 8[ ١4 6] .هعاونأ فالتخال ردصملا عمجف ءاهعاونأ تفلتخاف «تالاسرلا نم برضب لسرأ - مالسلا هيلع ىسوم نأ لع عمجلاب (يالاشرب) : :ئرقو
 نوكسو ءارلا مضب (دْشُرلا) :ىرقو .نيشلاو ءارلا حتفب (دْشَرلا) :ئرق# شرا 2 ا يشار و رابخ فقس اي

 دخناو ]١44[9 لا هكدا ا او ل كر البق أل نينلا هب دازأ نيشلا وتنازل ف ف نم نإ :ليقو «نيدلاو حالصلا يف ناتغل امهو نيشلا

 .ماللا ةرسكل عابتإلا ىلع ةروسكم ءايلا ديدشتو ماللاو ءاحلا رسكب (مِهّيِلِح) :ىرق 6 مهي #3 :ىلاعت هلوق # 0 الَجع مهَتِلَح ْنِم وِدَحَب نم لسوم موق
 / ا :مىارقو .ةحمقو حمقك ةيلح هدرفم «عمجلا هب ديرأ اًدرفم : :ءايلا قيقحتو ماللا نوكسو ءاحلا حتفب (مهيلح) : :ئرقو

 ل ”اددلالا ءايلا يف تمغدأو ءايواولا تبلقو ,نوكسلاب امهادحإ تقبسو ءايلاو واولا تعمتجا (ىولح) لصألاو ءسولفو سلفك يلح عمج «ةروسكم

 باطخلاب (انبر انمحرت) :ئرق# اس 0 ر اَنَمَحْر ل :ىلاعت هلوق # تيِرسيحْلا ري نت 2 دل اك دلو كير امسح بل نار6 وص دفا ف اك مهيديأ ف

 .لعاف هنأ ىلع ءابلا عفرو ءامهيف بيغلاب (انبر انمحري) :ئرقو «ءادنلا ىلع (انبر) نم ءابلا بصنو ءامهيف

 لك ركذ ددع ىواستي كلذبو .تارم (6) هللا باتك يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ - 4 «تارم (5) هللا باتك يف (بعرلا) ركذ -/ «تارم (4) هللا باتك يف -

 .هللا باتك ىف تارم(8) لك دزرو دقو. ءاهتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحتلا)و (لثكدتلا)و.(بصحلا)و (ع كتان اتدااالا كالا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

0 2 

 رع أ رع ع 0 لا ا 0

 يكسر ةتقزات يعش 5

 رس
 1< اة 0 0 ا ل د 9

 هس د هنأ ورم ملأ راوخ.هل د اذسجالجِع 1

 هج 1 ملك نس -

 -_-_-_ ور ثا 2 ُنَحَعأ ا 0 دبس



 داتا < ةاطعك :كايإ يقارن دعب ملعف لعفلا سعب :يني 4كم ولع انسن ايزح :4 يلو
 لإ سوم عجراملوأ © هيئدعو يذلا هداعيم راظتنا نع متلجعأ :يأ ؟مكسفنأ يف مكبر رمز كبس 4 ير نأ كاما

 1 مهتدابع يف هموق ىلع هبضغ ببسب :4 عولالا قلو 1 نوعبرألا وهو -

 7+ .تابارقلا برقأ وه ذإ ملا محرب فاطعتسا : م أ نبأ لاَ .مهرمأ لامهإل هيخأ نم هبضغو ءلجعلا

 7 ةرفغملا بلطف .هل هجو ال هنأ رهظأو هيخأب هلعف امم مّمذت هنأك :# نِّلَو ىل ٌرْفَعَأ بر َلاَم ## 0١-

 5 ينب نم هفقوم يف ريصقت هنم عقو نإ | هيخأل ة ةرفغملا بلط امك «حاولألا ءاقلإ | يف هتلجع نمو «هنم

 وٌكلَتَمَر © .ليلذ ةعدب بحاص لك :4 َنَرْفُمْلا ىِرَن َكَِدَكَول !اهلإ :4 َلَجِعلآاوُدَتأ# ١61- .ليئارسإ

3 
 5 1 5 5 ل 5

 ا

 6 0 تي دي م م

 2 25ظ20آ10111 3 اون َنيزل د 0

 86 - طصرر م

 6 َج 2 5 0 0 20

 ايدول قدك حيد نَيٌبَصَح عُلاَنيَسَلِجِهل 1 اميف يأ :4 اَيَسَمش فَ 0-00 يتلا :4 2 .نكس :4 َتكَساَمَ 6
 "| مث تاس اوُلِع 0 َسرمَفَمْلا ىزحم َكِلذَكَو 5 ليف ءهموق نم : ككموق ئموم َراَثَح ل ا حول ىلإ | لقنو ة 2 حاول | نم حسن لا رخل ا همر صح ل وجم هب دس #ح 5 راحو 8# ١66- .ةديدجلا | سكتملا كارل الا 0 كت

 0 وو 2 را )أ ْ 8 مسؤل لس | لس هس ا

 )| ميجرروفغل اهدعب نم م َكّيَر نإ اونماءو اه رعب

 2> را رس سس سي

 ١ .لجعلا ةدابع نم هيلإ نيرذتعم لجو زع هللا ىلإ اوقلطنيل مهلضافأ ءمهرايخ نم لجعلا دبعي مل نم
 ْش - - . ا .اوتامف اوقعص :4ُةَنَجَيلأأ# عقو ام هموق نم عقو نأ دعب هل هانتقو يذلا تقولل :# انِئقِيِمْلا"
 0 ديك م اوناك نإو ؛هنع مهوهن الو ؛مهنع اوجرخي ملو ؛لجعلا اودبع ذإ مهموق اوقرافي مل مهنأل :ليق

 0ك يق نراك يزاا ةلخيو ىدخ خد 3 .تدرأ نم اهب نحتمتو ءتئش نم اهب ريتخت ىتلا :4 َكْئَندِواَلِإل هودبع الو كلذب اوضري
 | ةمجرلا ةةتلاطادقبب ل ئنتس مقسم ١ :ًافورعم وفعلاب لازي الو ءلزي مل يذلا وه "رافغلا «روفغلا وفعلا" :روفغلا هللا مسا ىنعم ]١61[

 يب و تواير 1 هتمحر ىلإ رطضم وه امك «هترفغمو هوفع ىلإ رطضم دحأ لك .افوصوم هدابع نع حفّصلاو نارفغلابو
0 

 2 ام عسو يذلا لماشلا وفعلا هل يذلا وه ذعلاَو .اهبابسأب ىتأ نمل ءوفعلاو ةرفغملاب دعو دقو .همركو

 1 7 نب روسو سو دج © «ةبوتلاو ,رافغتسالا نم مهنع وفعلا ببسي امل اَوَنَأ اذإ امّيس الو «بونذلا نم هدابع نم ردصي

 299799795899709 -99998899899899899:8:  بحُب ورفع وهو .تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي هناحبس وهف ةحلاصلا لامعألاو «ناميإلاو

 دبعلا فرسأ امهم هنأ هوفع لامك نمو .هقلخ ىلإ ناسحإلاو .هتاضرم يف يعّسلا نم :هوفع اهب نولاني يتلا بابسألا ليصحت يف اوعسي نأ هدابع نم بحيو وفعلا
 هترفغم لينل بابسألا َكْنت هللا حتف دقو .اهلبق ام ٌبجت ةبوتلاو «هلبق ام بجي مالسإلا لعج ُهَّنَأو ؛هريبكو «هريغص :هِهْرَج عيمج هل رفغ ءعجرو هيلإ بات مث هسفن ىلع
 هللا هلعج امم كلذ ريغو «هللاب نظلا نسحو «هللا لضف يف عمطلا ةوقو «مهنع وفعلاو «هللا دابع ىلإ ناسحإلاو «حلاصلا لمعلاو «ناميإلاو «رافغتسالاو «ةبوتلاب

 لدتو ءاهيناعم براقتت ءامسألا هذه «ٌباهولا ءفوؤرلا ءٌداوجلا «ميركلا ٌّربلا «ميحرلا «نمحرلا :يدعسلا خيشلا لاق :ميحرلا هللا مسا ىنعم ]١01[ .هترفغمل ًابّرقُم
 ءاهنم نينمؤملا ٌّصخو .هتمكح هيضتقت ام بسحب دوجولا عينج اهب مع يتلا هبهاومو هتمحر ةعس ىلعو «مركلاو ءدوجلاو «ربلاو «ةمحرلاب .برلا فاصتا ىلع اهّلك

 نامسا :ميحرلاو نمحرلاو .هتمحر راثآ نم اهلك «ةرخآلاو ايندلا تاريخو . همركو «هدوجو «هتمحر راثآ نم هلك ,ناسحإلاو معنلاو ءلمكألا ظحلاو ءرفوألا بيصنلاب

 .هقلخ نم ءاش نم ىلإ هتمحر لصوملا م هيب ناتج اكد :نمحررلا .ديحوتلا لهآل الإ ةمحرلا نوكتالو «ميحرلا نم ةغلابم دشأ نمحرلاو «ةمحر لا نم ناقتشم

 عجراملو .[85:هط] © .. . ويلك امس َنَبَصَع -هِموَ كِإ حبو َعَحبَ ط 116١ : فارعألا] * .. امسي لاق اًمسأ بصح وموت لإ سوم عجرإ» ]١6[

 تايتضخ هتموق ىلإ وعل حجو :هط ةيآ اّمأ ءفارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .. .هموق نيف دق هنأ هربخأ دق هللا نأل ؟اًئيزح نابضغ ليئارسإ ينب نِم هموق ىلإ ىسوم

 ال َمُوَنَبَي َلاَف اغ[٠5١1 : فارعألا] 4 ِنوُفَعْصَتْسَآ مول نإ َءأ َنبأ َلاَق ل[ ...ةاروتلا لازنإب ائسح اًدعو مكبر مكُدِعَي ملأ موق اي :مهل لاقو ءاًئيزح مهيلع

 ناك ءاوس .ءفرحلا ركذي ليصفتلاو طسبلا ماقم يف قايسلا نوكي امدنع هنأ هيف ةماعلا ةدعاقلاو «عفاود هل هركذ مدعو فرحلا ركذ نإ .[94 : هط] 4تَحِلبَْذْخَأَت

 ديكوتلا ماقم نوكي دقو «ىنعملا يف سابتلا ىلإ كلذ دؤي مل اذإ فرحلا فذحيو ءزجوي زاجيإ ماقم ماقملا ناك اذإو ءهط ةروس يف امك فرحألا نم اهريغ وأ "ءاي"

 ءا١٠16 تاس نو ا وسْفلَح مسني َلاَق اًقييأ َنْبْصَع ءدِموَف لإ سوم َمِجَر اَمْلَو ) :راصتتخاب هركذ ءاج فقوملا نأل ؛فرحلا فذح فارعألا ةروس يفف «فرحلاب

 لأ روعي لانا و َنسْصَع -ِهِصْوَق لإ وسوم جرف : هنلوقارم كاد كال كك لل اذل ؛تايئزجلا لك اهيف تركذو «ةطسبمو ةلصفم تءاج تايآلاف هط يف اّمأ

 (©) نصبت مام كول » :هلوق ىنح 4[ هلع] 4 ىو ملم در نَيسَصَح كيل لحين تدب أ ذهل لاكن اَئَسساَدعَو كير كدي
 © َنيرْمعْلا ريح تن 0 0 نر تتعالا] 4 تيجتلا مكيأ ت 21 3 .[19"-97 : هلط] 4 ىِرَمَأ َتْيصعْفَأ نعيم ال

 ااا تا كادر وا ظل هر اعلا و اكل حا هبل ةقداع كولا دز اججلا يف ةداوجوم ةمترلا نأ [ 5 فارعألا]

 اًبنذ امهل ركذي مل نيح ىسوم لوق اذه ه0 :فارعألا] 4 تجرأ مح 7ك ىنَكِلَو يل ٌرْفْعَأ ير َلاَق # : لولا نال ف هلا

 كلتا نيو لَم ني رهنكلكأ تنس ول بر 16 هَمَجَيلأ مم مدح امكن ايميل وي وتس دو رش راع 9 :ةيناثلا ةيآلا امنيب 4 تيما محب كن تئاوا» لاقف
 ٌرَيَح »:لاق اًببذركذ امدنع «[166 : 0 1 2 ا ه6 ساي ليم كسلا من ءكاهَمَسْلا لف امي

 ركذ اذإف ءاّبنذ ركذي ملانه ٠ نسوا 4 تيار تكرار انو كرو اج َناَكَُنِإ 9 :ىلاعت هلوق يف كلذكو «4 َنيِرِفَعْل

 «بعك نع ١5١[. : فارعألا] * .تيِجّتلا مك 2112525039 انو 2 ري[ ١51١1 .نيمحارلا لاق ركذي مل اذإو «نيرفاغلا ركذ اًبنذ

 كف يش هاعد نس يلع روف ءاعدو الص ا در لصبادحأ ات لي ايات يللا نأ كلذ هل روم مان برو ل دوكشم مئاق بر :لاق

 انه # َمَأ َنبأ إو :ىلاعت هلوق 6# فَنوُلئَمَياوذاَكَو ٍفوُفَعَصَسَسَأ موَعْلأ نإ أ َنب أ نبأ اقوم[ ٠٠١ ] ."مئان وهو هل رفغف «هل رفغا نالف يخأ براي :لاقف «ليللا نم هئاعد يف هاخأ

 | ركنا ةلالبلزابلا كفاح فنانا رك قت مال. ل7 املا دهستور 15511 لسن نورس دلع هاجرت سك لإ 50 م7 يرق 1112و

 نببا سيل اذه ىلعف ,مهدنع يظفللا هبشلاب رشع ةسمخك امهبيكرتل امهيف اهحتفب (مأ) :ئرقو .مالغ مالغ اي ةلزنمب فاضم ءادن وهف «لامعتسالا ةرثكلو ءاهيلع

 مأو ,مأل فاضم نبا نأ :نييفوكلا بهذمو .رشع ةسم :يناثلا ةحتفك َمأ نبا هحتفف حتفلا ىلع هانبو ءاًدحاو اًمسا نيمسالا لعجف اهعم بكرم امنإ «مأل افاضم

 .اهيلع ةلاد ةحتفلا تيقبو فلألا اوفذح مث .يعجهاو يمولت ال ع ةنبا اي :هلوقك ميملا تحتفناف اًفيفخت املأ ءايلا تبلقو «ءايلل ةفاضم

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 يبيض سل وخيم 0107 7 0101 1 1 121 2 3



 َّىَتلَأ# ١61- .كرشلا نوقتي :ىنعي :*َن ري نذل ايحأَسم» كيلإ انت :* َكَت م دعيج بيبتح ملتسلا ١ را
 'ظ 0 د 0 2 321 0

 لهأ ريغ نم) بانك اه سيل يتلا وأ ؛ارقت ال يتلا 2001006 ميا د 0
 هذ تاو ع ضعب ب ف رقي و 5 يبل نكي ملو ب لا سرة 5 ئانغتسال هل ةليضف كلذو» :ءاملعلا لاق .باتك ىف أرقي وأ بتكي ِدْكَم ىنلا (تاتكلا < | | تَمْحَيَ اك نم هدي بيص 5

 كلذب ةجحلا| 00 1 :ىلعألا] 4 جنت مست الق اك َكُعرَفْنَس :هلوقب هل هللا 1 .هظفحب : و وسم 1 ا
 8 رع م

 ٠ ةكراطملا تال ك1 هلم ال كر ل اكعلا كاع 5 0 2 5
 نم ليئارسإ ىنب ىلع ناك يذلا ديدشتلا هل :# عصير :توبكنعلا] د مه َدنِع يوك كودي ىلا تاليا ل ا

 4 :ةدقاملا]4 مي َتَلَع» :هلوق يف مهيلع هللا اهلعج ىلا :* َلكْْلاَر# .ةليقثلا ةقاشلا فيلاكتلا 2 2 : ير قررشلاو فرج رمال يخل او ووصل يف

 :4 دعم َلِزنأ"ىِدَلا روثلا» هومحو هورقوو هومظع :# هورَرَعَو» يمألا ىنلاب :« وب أوما تبدلت 3 ١ | ْمِهِلَعْمِرَحَو تابعا م هَل ٌَلِحجَو ركحشلا نع
 ىنب نم ىنعي :© وسوم وق نمو ١04- .هتايآ :* تر تت - 65 نارتلا د5 |١ تاكل َلَكْاْلاَو مُهَرْصِ ولع
 | لي ا كم وبرج ع رو ضرع 2 0 رس ع

 طبس مه :ليقو 5 دمحم لمحم اونمآ نيذلا مه : 0 ديو يلي ودم ةعامج :# م ليئارسإ 3 اوعبتأو هورصنو هورزعو ءوياونماء تح ترزأأ ْرِهيَع 8
77 

ا ا / ارةركرلا؟
 ي

0 

 مهنيب قرفي نأ .مهنم هللا ىلإ اوؤربت ءايبنألا مهلتقو مهرفكو مهموق ناودع اوأر امل ليئارسإ نب نم 3 لفات َتوحِلْممْلأ مه كيوم لأ 0 رولا 0
 ص وحرص تى. 2 6 م نجا 2 ٍق م 0 7 0

 انج ورجل دعو كج اذإف# :لجو رع هلوق كلذو «نيملسم ءافنح ضرألا 2 اديعب اوبرضف .مهنيبو : ااكيِج مكي و ٍّقإ سان ااهيا 8

 .نوجرخي هعمو ا :(ةرخآلا دعو»و[ ٠ 47 : ءارسإلا] © ايفل كب 0 ٌتيِويو يسيح ملص اوَتْومَسلاكلمملا !

 < 5 1 ل 206 1 0 5 0 سو 1 >و 07 سام يد م
 نالا] © ِءْى لص و اور لف :ىلاعت هللا لاق :برلا هللا مسا ىنعم ]١15[ 1 للاي ْثِصْوي ولأي يلائم ثم 1
 : 6 و ظ 9 20 0 0010 صر 3
 . 0ك فصال هتيبرتا «ءاذه نم 0006 .معنلا فانصأو للا «هدابع م را .وه ص هللا 5 9 ٍ ا ت ١ مكتوم 20 داو. لج و 5

 00 : 0 1 5 1 دا 2 : 6 رس ساس و ورع كر 4م 08 ٍّ را

 هذه هنم نوبلطي مهنأل ؛ليلجلا مسالا اذهب هل مهؤاعد رثك اذهلو «مهقالخأو مهحاورأو ؛مهمولق 3! 6 َنوُلوَعَي م تل ةَّمَأ وسوم وق نمو
 وبعلار و ةيهولألا وذ 555 هولأملا وه كك هللاو :هللا ةلالجلا ظفل مسا ىنعم [158] .ةصاخلا 29297977
 3 هلا ءامسأ نم نحرلا :لاقيف 0 عجرت مسالا اذه نأ مدقت دفو 00 :نيعمجأ هقلخ لع

 6 6 عيه قرص سس 0 2 : 3 200 هلا تاعضصلاو . : | ءامسألا يناعم عي اجلا ىلاعت هللا و لا يف اذكهو « ماجا هللا : :لاقُ
 7 0 ديول اع كرا كب َّنِإ مث 2 «[1 07 : فا  ءألا]4 ثيحي دْوَح اه كا ٍتاَنيَسلآ اول َنذَلأَو ) ]١5[

 ل

 نإ .حلاصلا لمعلاو ناميإلا ىلإ اهلعف دعب نِم اوعجر مث ,يصاعملاو رفكلا نم تائيسلا اولمع نيذلاو ١١194[. : لحنلا] © َكّيَر َنِإ س6 كش ا

 نإ مث :لحنلا ةيآ امأ .فارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «نيبتاتلا نم مهلثم ناك نَم لكبو مهب ميحر ءاهب مهحضاف ريغ مهلامعأل روفغل حوصنلا ةبوتلا دعب نم كبر

 مث -ميرحتلاب اًملاع ناك نإو رابتعالا اذهب لهاج وهف اًدمعتم وأ اًنطخم هلل صاع لكف- هللا طخسل اهءاجيإو اهتبقاعل مهلهج لاح يف يصاعملا اولعف نيذلل كبر

 هللا اوُنِماَتَف ]/١195 [  .مهب ميحر «مهل روفغل -مهحالصإو مهتبوت دعب نِم- كبر نإ «مهلامعأو مهسوفن اوحلصأو «بونذلا نم هيلع اوناك اًّمع هللا ىلإ اوعجر

 يبنلاب ناميإلا نباغتلاو فارعألا ةيآ نم دوصقملا 117١[. : ءاسنلا 01774 : نارمع لآ] 4عِلَسَرَو هللا اوُنِماَف 99 امهريغ يفو [/ : نباغتلا ١10/8« : فارعألا] 4 ِهِلوْسَرَو

 [198 : فارعألا] 4 ٌتِمْيَو يي َوْه الإ هلال ضْراَلاَو تاودمَسلا ٌكلأُم هه ظ[5١/] .لسرلا عيمجبو ٍةكَي هب ناميإلا دوصقملا عضاوملا يقابو بِي دمحم

 مكيلإ هللا لوسر نإ :مهلك سانلل لوسرلا اهيأ لق .[7 : ديدحلا ١1١7« : ةبوتلا]4 ٌتيِمْيَو ءْيع ٍضرأْلاَو ٍتَوَمَّسلَا ُكإُم هَل !» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا
 هتانفإو قلخلا داجيإ ىلع رداقلا .هؤانث لج هل الإ ةدابعلاو ةيهولألا نوكت نأ يغبني ال ءامهيف امو ضرألاو تاوامسلا كلم هل يذلا ء.ضعب نود مكضعب ىلإ ال اًعيمج

 ىّدُه اَبتَحَتْش ِقَو َحاَوْلَدلاَدَحَأ - ُضْحْلا ىسوم نع تكَساَمْلَو 25 4] .كلذك تسيل عضاوملا يقابو ؛هدحو هللاب ناميإلا ىلإ سانلا ةوعد اهيف ةيآلاو «هثعبو

 ليزنتب ةغلابملاو ةغالبلا نم 4 ٌبَضَخْلا ىَسوُم نَع َتْكَس امَلَو ## ىلاعت هلوق ينعي «ميركلا مظنلا اذه يف ١54[. : فارعألا] # َنوُبَهري مَيَرِل مه 7 ل

 تم ا وبس و ميج وبما ويوسع وح رح جام

 :ئرق # َمُهَرْصِإ ْمُهْنَع عَضيو 9 : :ىلاعت هلوق # َرِهيَلَع َ ْمِهيلَع تناك لأ َلْلاْلاَو َمْهَرْضِإ ْمُهْنَع عَضيَو َتِيِبَحْلا ْمهلَع ُمْرَححَو ٍتاَبيِطل َلِحيَو ةفأ ]١510

 لس ل ير اا ل ل ىف لكلا ردسب ذأ اهريغو ثلا نم لقفلا : د01 و د4

 ا ل

 مهؤامسأ ترركتو «ةرم 014 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت :يددع زاجعإ 4 أل اَىَنلأ َلوُسرلا توحي نر ( 3 ]١10[
 هل: تيعتش 54: نو راه 1: ىساوم": :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو . .ةرم ه1 نآرقلا يف

 حلاص «75 :كواقعتا لل :انيزكز ء1ا7/:تفتس وي :١ شاكلإ :١ لفكلا وذ 017 :اليعامشإ 5717: :حون ءال :دوه «5 :سنوي ١0 :قاحسإ 49 :ميهاربإ ء11١ : :دواد

 :اهعومجم هذهو «7 :عسيلا 217 :ناميلس 75 :مدآ 2١ :نيساي لإ :0 :ىيحي 27 :سيردإ 275 :ىسيع «0 :دمحأو دمحم ««4 :بويأ 2717 :طول 217 :(هللا ةقان)

 ةظفل تركذ :ةينآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم

 .ةريم ه01/8:كلذ عومجمو «ةرم.ها/ (اهاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةزرم ١ /8:(اهتاقتشمب) ٌريشبلا ةظفلو «ةّزم 0 (اتاقتشمب)'يبنلا"ةظفلو «ةزم 7 18(اهتاقتشمب) لسرلا

 نآرقلا يف ةرم 514 لك درو ذإ ءاّمامت مهئامسأ ركذ تارم ددعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) نيرذنملاو نيرشبملاو نييبنلاو لسرلا ركذ عومجم ىواست : :اَذِإ

 نآرقلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ # َتيروحيفلا رح كينزأ هجن ىذا رولا أوعبتأو هورصنو هورَّرَعَو ءوب اوثماَء تيل انو [ 601“ .ميركلا

 ةرم (7777) (رونلا) ظفل رركت :اًيناث .لجو زع هللا باتك يف ةرم (1) (نآرقلا) ظفل درو : دلل .ةرم (3/) لك درو دقو «ليزنتلاو ةمكحلاو رونلا ظافلأ عم هن هتاقتشمب

 .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١6( (ليزنتلا) ركذ رركت :اعبار .لجو زع هللا باتك يف ةرم ١"( )ر(ةيكحلار ركد ررك مقلاث لجو رع هللا تانك ف

 9 يآ 7 ااءامسألا يربطلا ريسفت 00 روسلاب ضيرعتلا 6عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىل



 . 00 هك ت0 :4 اممأإ# ةليبق :4 ةرشعَىنثأ# هللا مهقرف لينال ينب نم ىسوم موق :ىنعي : :4 مهتعطقو 1

 5 َمُهَيَرْتَمال رشع يئالا طابسألا نم :4 نياَنأ َلُكِإ» ترجفناو تبصنا :*# ٌتَسَجبناَمإم تاعامج
 0 نم مهنكي ًالظ مامغلا مهيلع راص :4 َمَسَسْلآ ْمهيلَعاَنَظَول هبرشم يف طبس ىلع طبس لخدي ال
 رات ندسل 5١52 (9ا/ :ةرقبلا ةروس) هريسفت مدقت دق ؛مهيلع لزني ناك ماعط :# ئَولَّسلاَوَىرَمْلا# اهاذأو سمشلا
 ظ ولعل ا ا تطل واصل اع اا ل : يأ © اًوملظامو9#»

 اه 121 اا[ ركع 4 1 واكرر ءاحنرأ نأ ناقلات < هكردلا“ ماوس ١-
 قييم 3 ”-يه :ليقو الك اهي راو طخ : يأ .انبونذ طحت (ةطح» ةلعفلا هذه اولوق :لوقي 0

 ور 5 و 1 .هلل نيعيطملا :# تييسخملا دي :َس# ةرقبلا ةروس يف كلذ ربسفت مدقت دقو هللا الإ هلإ ال»

 + حالو مهتم اصلع لا لَدَكَ -75 .معنلا نم ءاشن ام بونذلل 0 يأ

 كل :نولوقي اوناكف ««ةطح» هذه اولوق :مهلل ليق هنإ ل :4« رهَل لبق ىَلأ
 دمحم اي :لجو زع هللا لاق :# مُهَلَتَسَو » ١- .ًاباذع :* اًرَجر# هب اورمأ كا

 5 ؟ركشلا دراستك ٍةصَرَمْلا# ةنيدملا يف هنورراجي اوناك نيذلا دوهيلا :ىنعي ب .مهلأساو

 1 اناَكاَمي يا ضاق ١ ا .هلحاس ىلعو هبرقب يأ :(«رحبلا ةرضاح)» ىنعم و .ةيربط :ليقو :ةبقعلا : يأ .ةليأ

 5 0 ا 2 1 1 هيف ديصلا مهيلع مرح هللا نأ هيف مهؤادتعا ناكو «نودتعي :4 ِتْبَسلا ف توُدَعَي ذإ» هندم
 5 هيت ' ا ع5 مهيتأت ال ناتيحلا تناكو .ناكم لك نم ءاملا ىلع ةرهاظ يأ «عراش :عمتج : :# اع ا .لمعلاو

 ؟اككلا ف سوذتيذإ رحب ةرضاح طوخ اوذحنان «يناثلا ثبسلا ىلإ اهنم ءيسش ىرب الق تبهذ ىسمأ اذإف ءًاعرش تبسلا ريغ يف
 00 تاس رس جرس 0 ا

 2 تسثيستال يو كيش يبتسم فاك - ١5 اوسمأ اذإف .هيف اهنوكرتيو ءاملا يف داتوأ ىلإ طويخلا يف اهنوطبريو تبسلا يف ناتيحلا نوذخأي اولعجو
 109 نوي كامي مهوب َكِلَئكَرِهت 2 .ىرخأ لئاسو ناتيحلا زجح يف مهل ناك 0 !!هولكأف هوج رخأ دحألا ةليل

 ايي ايي يي يب يب يل ملل يي نيب 0 2 5 9 دش ]14 تردجساك بلا هم كر 0 يا تك

 ساجبنالاو «ةرازغو ةرثكب ءاملا بابصنا هانعم راجفنالا نأل ؛ 4 تَسَجَبْناَف » فارعألا يفو .4 تَرَجفناَف » ةرقبلا يف هلوق .[ 17١ : فارعألا] 4 ٌتَسَحَسنَ

 ملف 4 أوُبَرْسَآَو » هيف سيلو 4 ْمُكَحَنْفَوَر ام ِتََبَيِط نم ولك ! فارعألا يفو .4 َتَرَجَفنأك# : لاقف غلابف 4 أوُبَرْسآَو أولك د ا
 .[54 : ةرقبلا]5 هيد ا ع 7 0 ا 1 1 ا هذه اوُُحْدآ امل ْدِإَو ]١11[2 .هيف غلابي

 4 تييعتلا ةيوَس تحرك كل رد ادهش بالا اؤمدأو لكس و دشتي يح هنو اوُححَم هكبرتلا ذه اوكا هلل ف ذإَو
 تمل كلذ ان ومس مرو ل ل يل ةرقبلا يف ١1١[. : فارعألا]

 د .4 ليق ْذِإَو © :هيف ْنِإف فارعألا يف ام فالخ 4 اَملق ْذِإَو :ميظعتلا ظفلب هتاذ ىلإ هدنسأ هناحبس هنأل ؛ .4 اَدْغَر ف رجالا قادر واوا رك
 4 َجُكَسَطَح » عمجو «لوخدلا ةيفيك نيبف 4 أوُلَخْدأ 8 ة ةرقبلا يف قباسلا نأل ؛فارعألا يف اهرخأو «ةرقبلا يف 4 ةَّطِح ًاوُلوُقَو ) : لرد لع 4 ادهش كافل
 3 يي ا ا ل ا ا ا كلا م

 واولا فوذحم 4 ٌديِزَتَس )»ف 000 ل ا ل و ؛واو ريغب 4 َديِرْتَس » فارعألا يفو «ةرقبلا يف

 كلذ بسان ,4 ركع تأ ىَلَأ قع أوُركذَأ ليَِرَتِإ قبي :ىلاعت هلوقب مهيلع همعن ركذب ليئارسإ ينب ركذ حتتفا امل ة ةرقبلا ةيآ :رخآ لوق .مالكلل اًفانئتسا نوكيل
 واولا بسانو «ةرثك عمج هنأل © مُكيَطَح ظ بسانو 4 دبس تال وُلْحْدآَو ل ميدقت بسانو ؛متأ هب معنلا نأل ؛ 4 اَدْغَر 8 : هلو كانو وبلا كاراتالا رح
 امب تحتتفاف فرعألا ةيآ اًمأو ءواولاب هئيجم بسانف ءلوخدلا ىلع بترتم لكألا نأل .4 أوك )» يف ءافلا بسانو ءامهنيب عمجلا ىلع اهتلالدل 4 ٌديِرَتَسَو إليف

 عماجل ىنكسلاو اًدغر كرت بسانو «4 أاوكشأ ه4ل لف ذو )» كلذ بسانف 4 ُةَهِلاَء ٌمُهَل امك اًهنلِإ اَنل لعِجأ » :مهلوق وهو مهخيبوت هيف
 كرات دل لك 221122 كرف اويل ترذلا لدم مآ .4 ٌكيِرَْس )يف واولا كلتو ءاياطخلا ةرفغم ركذ ميدقت بسانو 4 اوُلكَو » :لاقف «لكألا
 [اهتكولا كم  اًرَجر َمَِيلَع اَنْلَسَرَد مهل ليِق ىَرأ الو 3 ينم أوُملط حدا َلَّدَسِما» «[04 : ةرقبلا] © َنوُهَسَفَي ْأوناَك اَمِب امص نم اريج وملك َنَذَلا َلَع

 ضيعبت بسان ]١59[« 4 َيَلَلِب َنوُدَبي 2 :ىلاعت هلوقب نيداهلا ضيعبت فارعألا ين قبس امل ١177[. : فارعألا] 4 توملظي اوناك مب

 ريغ ةمالس ىلإ ةراشإ ةرقبلا يفو ءمهريغ ةاجنب حيرصت هيف سيل 4 َمِهِيَلَع اَملَسَرَأف » :هلوقو «ةرقبلا يف هلثم مدقتي مو «4 ميم أوُمَلَظ )ف ىلاعت هلوقب مهنم نيملاظلا
 ةيآلا متخو «ةرقبلا ةروس يف كلذ ةمعنلا ركذ قايس بسانف «لازنإلا نم اًعقو دشأ لاسرإلاو .4 اَملَرنأف ا» ملظلاب نيفصتملا ىلع لازنإلاب هحيرصتل ءاوملظ نيذلا

 .هقايس مهنم ظفل لك بسانف «قسفلا هنم مزلي ملظلاو ملظلا هنم مزلي الو «4 َنوَقْسْفَي طب

 اودتعا .[177 :فارعألا] * اَعّرش مهتم َمْوَي 21212 اك دكا و تورس حلا َةَرِضاَح تاك لا ٍةَصَرَمْلا ِنَعٍمْهْلَسَو 111

 «نيئساخ ةدرق اوخسم مهنأب نوليحتملا ءالؤه بقوع «[70 : ةرقبلا] # َنيِكِيَح ٌةدَرَو اوبك ْمُهَل اَمْلَُف ٍِتْبَسلا ىف ْمُكَنِم ْأَوَدَتعأ َنبدَلامَمِلَع دَمَلَو )+ :ءازجلا ناكف
 سنج نم ءازجلا نآل اذهو «يمدآب سيل هنكلو ,يمدآلاب ةهيبش درقلا ةروصف ؛حابم ريغ هتقيقح نكلو حابملا ةروص هتروص اًئيش اولعف مهنأ هولعف يذلا بنذلاو

 .هيف دوصلا نيو«: ياللا 1 دا ورا دلو يراد مورا ركز ااا وال ووناو درسا صدا راكان د كم .لمعلا

 ِركَس مُكَِكيوَح كل ٌرِْفَْن ادكش م كلل ل - أولوقَو مُسْلِم 0 ال ُتْيَح انو واكو َهكرصلا دع أوكسأ ْمُهَل َلِبق دِإَو 8 [3]
 يبوس يكسو ج21 0-5 :ئرق مْكسِيِعَيَ مك رهف :ىلاعت هلوق © تكادخملا
 عمجب (مكاياطع) نزو ىلع (مكاياطخ - رفغن) : :ئرقو .ىنعملا مهفل عمجلا عقوم عقاو وهو كلذك ءاتلا عفرو دارفإلاب (مكتئيطخ - رد :ئرقو .لعافلا نع

 متم ايلا ةرتكلا ريس عج هجم ودعا الجال تكرم ا اا حا تارا , (مكتائيطخ - روفل) ىرقر ردعلل لرتتم ردك

 6-2 آَلَو كيو لِ هرم اي ا ا نوط مل يدوم 22 أ 216 ةزت 9و (4+1]'ةمالسلا عج نم ةرثكلا ىلع لدأ ريسكتلا عمج نألو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 انكر رف ١ ناضل 7 نا # ين 4 00 3 0 20 00 20 سا 2 00
 4 5 ٠ 4 2 ٠ 7 2 4 ٠ 00 2 1 0 0س رد خجل مم :- 00 يرتك 7 دم"

 نوقابلا أرقو .بصنلاب مصاع نع صفح أرق :# ةرذعم# ؟نوركذتو نول < ل ل الا : دج 5 1

 .ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجف «مهخسم هنأ كلذو «كديدش 4 سيك باَدَعِي -0 .عفرلاب د |١ مويدعموأمهكلهم هام د اقذإو 0
 مك 8 كح لأ رج مل عهد وسم ى خد هو 7 ا يل ا 4
 .ليلذلا رغاصلا :وآ' .دورطملا دعابملا :عوساخلاو ءريخلا نم ءادعب :* تور # 21751 دل عزل َنومْنيمهلعلو 50000 ادييشاباذع ؟

 :# ِباَدَعْلا وس ْحُهُموُسِي نم دوهيلا ىنعي :© متع َنأعَببِلا» ملعأو مآ كن 5 ا و اا تال ةاَملف |

 لاح نّم لك يف ةلماع اهنأ حيحصلاو :ةيطع نبا لاق .هتمأو 4 دمحم ىلإ ةراشإ يه :سابع نبا لاق : وُقسْفَيأ كامي دب ِباَدَحأومَلَظ يأ اذ 95
 نم موق ضرأ لك يفف «مهانقرف :4 اآَمَمَأ ٍضْرَأْل ف كسلا ا ١54- .لاحلا هذه هعم دوهيلا < ١ تيديح كروم لفتعأ و كحعأتعاَمل 0 ©(

 لبق كلذك اًوناك مهنأب لجو زع هللا مهفصو :4 تكد َنْد َمْهَنِمَو توخيدّتلا ٌمُهْنَيا .دوهيلا : | سوَمَليقْلا وي لِ ْموَئلَع1َلعَيَل كبَر تدان
 4 تنكس مهانربتخا :4 مُهتولَبَو# مالسلا هيلع ىسيع ثعبم لبقو «مهنيد نع مهدادترا ل ! هنو بام درمل كب ياذعلا تل قنوت ' 0

5 
 ١ م لا 2 7

 1 4 .: دج : 7 1 حا 1 | 0 2  رهمتحح وو و را 1
 .هللا ةعاط لإ لوهسي : نوعجر مهلعل 0 .بئاصملاو ا 0 نيتارأا ةعسلاو ءاخرلاب " ووو 1 2 مدر 5 9 حررون 1 5

 ؟| كسل كلمت نو ممر وصلا | مذلا يف لاقي «ءوس لدب يأ ؛ءوس فلخ ىنعي :4 بككلا أورو َقَلَخ ْمِهِدْعَب نم فلخف #3 -114 2 5
 .مذلاو حدلملا يف امهنم دحاو لك لاقي دقو ءماللا 00 حدملا فو ماللا نيكستب- (ءوس فلخ» : 1 م رس 7-0 تاور
 ل - أ 3 فلخ مهدعب نم فلخف 0 مسالا 1

 وهو «ىند | نورثؤيو هللا مكح يف نوشتري : « الا ذك عدلا ىراصنلا مهب ىنع :ليقو 3 هج ب سم 20101002 21

 : ليق 4 أ هلْخَم ل نو هللا ىلع اينمت :4+ [نل غيم ٌنولوفَيو # ايندلا ضرع نم برقألا 8 ا حل 200 اومرو
 0 سرر جرس حو "2و مع ًءل رغد ر رك سد

 ام اوسردو # هيف اوداعو هوذخأ فبذلا كلذ مه ضرع نإف هللا هنم نورفغتسيو بنذلا نولمعي 2 ةاأبتكلا قيم مِصيلعدَحَوبَملأ هوذخأي فيد وأو
 هاو رس رص ع و برص مم هور رع ١

 يف امب نولمعي :هانعم :4 تنوكَسمب# - .هب لمعلا اوكرتو .هوعيضو باتكلا يف اولمع ام :© ةيف . اجلا كومود وصلا" 5

 ملف » «[4 4 : ماعنألا] 4 ... َمِهيَلَع اَنَحَتم وي أوركحُد اَمْاوَُضاَمْلَف » ]١5[ 0 8 ا هربت
 راو لمعلا اوك ملف [ 106 تاتش 4. شل رع ربت ندا اس ١ كك ذم وس 02 َنيِحِلِصْلا رج عيِضال نلوم بتكْلاب
 ينل ترقد ءاسانلاب يدل قزرلا نم 00 نيضرعم ىلاعت هللا 221001011 0 هنن 777

 4 اَنْ 0 ل 1 [اج1/] .ةحصعم 2 0 ل هللا ىجنأ .ةظعاولا ةفئاطلا هب اهَتظَعَو امل بجتست ىلو «هيف اهئادتعاو اهّيغ ىلع ترمتساو

 عم ماللاب ريبعتلا را و ةروففا نك كابل 15 .[ 1717 : فارعألا] 4 ِباَقِعْلَأ ٌعيِرَسَل كَلّبَر َّنِإ ف «[ ١65 : ماعنألا]

 .هنوقحتسي يذلا باذعلا ةعرس ديكأتل ماللاب ريبعتلا ءاجف ةئيسلا مايك رص راو هكيالعلاوب اررملللا نورا دلع نرعاناكيا دااققاط كلر ول فاو ل راو واكمل

 دعب نم ءاجف .[54 : ميرم] 4 ...ِتوَهَّشلا أوعبّتأو ةرَلَصلا أوع قات و١ بتكلا اوُثرو فلَح مِهِدَعِب نم فلخف ]١14[ ١)

 بساكملا ءيند نم ايندلا عاتم نم مهل ضرعي ام نوذخأي .همكح اوفلاخو «هوملعو هوؤرقف «مهفالسأ نم باتكلا اوذخأ ءْوَس عابتأ مهانفصو نيذلا ءالؤه

 اهناكرأ اوكرت وأ ءاهتقو اوتوف وأ ءاهلك ة ةداكلا,اوك رز رس ا ل را مسرع هنأ انلا ىكلارعدلاا هيا هر لواط انين .اهريغو ةوشرلاك

 ةياء[دات 41111 4 را نأ نت كرر رخل اراذلاو ف ء[' 7 : ماعنألا] 4َنوُلِقْمت الفأ َنوَقَتي 22 الرادللوإ» 6. 1

 :تلق اذإ كنآل «مالكلا قايس نم لصاح اذه يف ديكأتلا ىنعمو «[7 7 : ماعنألا] وهل وهلو بعل الإ يذلا ُهؤَيَحْلأ امو لف :ايندلا لاحب اًفرعم ىلاعت هلوق اهمدقت ماعنألا
 ىنعملا وه اذه لثمو ؛لامب سيل اهاوس ام نأكو «ةقيقح لاملا اهنأو اًدكؤم انابث اهل كلذ تبثأو ءالام نوكي نأ لبإلا ريغ نع تيفن كنأكف "لبإلا الإ لاملا ام"

 عم كلذ بسانتو «ريخ ةرخآلا رادلل هللاو :كلوق صن هنأكو «4 ةَرخألا زا دلو ]» :ىلاعت هلوق يف مسقلا مال ء ءيجم اذه بسانف «حيرصلا مسقلا ظفل نم لصاحلا

 نر بتكلا أوُثرو فلَح ْمِهِدَعب نم َفلَحَف 9 : :ىلاعت هلوقب ةطانم اهنأل اذه يضتقي ام فارعألا ةيآ يف سيلو «نيب امك دكؤملا مسقلا ريدقت نم هلبق مدقت ام

 .ماللا كلت هلخدت ملف اًمسق يضتقي ام هيف سيلو مالكلا مظن اذه ىلعو «4 ةَرْحآلاادلآو ا: لاق مث 1 فارعألا] 4 رم َنولوُنيو ألا اذه

 تكا[ فارعألا] * ةحرت اا كي - لِمَحَك نويكحلأ لَك ُهَْكَف هوه ميو ٍضَرَأْلا لإ دع هَ ُهَنكدَلَو اهي هلنعف هئتعفرل اَمْدِش ْوَلَو # ]٠[

 .هعفري ملو هضفخ هناحبس عفارلا ضفاخلا برلا نإف ءاّسأر هب دحأ عفري ال ءعوضوم وهف هللا هعفري مل نإو «ملعلا نم هاتآ امب ءاش اذإ هدبع عفري يذلا وه هنأ هناحبس

 الإ فرضي مو فارعألا] 4 ْمَوَمْلَأ التم آس # : هدعب لاق فيكف "ماعلب" لاحل ليثمت اذه . 11 فارعألا] + لكلا لثش كلكم ج3

 هبْسُي ام ركملاو ديكلا نم ءايندلا ىلإ مهليم ببسب هلكت يبنلا عم اوعنص مهأل ؛مِهّلُك ةكم ٌراَمك هب ٌدارملاف هدحاول برص نإو ةروّصلا يف ليما الا ل

 .ةيآلا لوأ ىلإ ال «[1+ : فارعألا] 4 ملا لكم كك :ىلاعت هلوق ىلإ ٌعجار #4 ْمَوَقْلآ الم آس # نأ وأ ءىسوم عم "ماعلب" لعف

 ءاتيإ ءاوتسا) ناصقتلا يف نيتلاحلا ءاوتسا يف امإ بالكلاب اوهبش ثيح .[1017:فارعألا] 4 َتوُمِلَظَي أوناكْجْمَسْفنَأَو اَنِدياَتباوبَدَك َنِسِْلأ مْوَقلأ اثم ءَس 8170
 > :[هيل ف امب ةيآلا لاضتار .ةوهش وأ ةلكأ ليصحت يف الإ اهل ةمه ال بالكلا نإف ةسخلا يف امإو ءاوظعوي مل مأ اوظعو نولاض مهغأو (كلذ مدعو فيلكتلاو تايآلا
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 ١ مدهشأو وير زهروُهظم مايكرو ع :اولاق .اهيف أم اولبقا :لاق !اهانلبق ةفيفخ اهدودحو ةريسي اهضئارف تناك 1 00 1 انيلع رشنا

 + : 7 7 نسا . 5 : 0
 6 4 ه0 هب نب اولاق مكر 0 فنألع | ناك ىتح «.ءامسلا ىلإ عفتراو علتقاف ٠ .لبجلا ىلإ هللا ىحوأف ارارم هوعجارف ءاهيف ام ملعن ىتح ءال

 ١ 7 َنَِِعاَدَه َنَعاَنُكََناَومَْلا 4 و 3 م نئل ؟يبر لوقي ام نورت الأ :مهل لاقف ءءامسلاو :مهسوؤر نيب ل1 تاو ةقلسا مكنيمرأل اهيف امي ةارودلا اولبقت مل نشل ؟يبر لوقي ام نورت الأ :مهل لاقف .ءامسلا
 1 0 َدَحَأ داو - 0 .هب تيمرف هعضوم نم هتعلق ءيش ا «قوتنلا»و وعلا لصأو .لبجلا اذهب

 ّ 0 دعنا مرتان انسذتسالاب# 0 5 2 وسر تاو 0
 11 ل 1 ك1 00 4 مح مدآ رهظ لجو زع هللا حسم :4 نأ ع ْمهَدَبْشَأَو مبرد رهروهظ نم مدا ب ارم َكّيَر

 ا © ْثَنَكآ» :مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهقيثاوم ذخاف ؛ةمايقلا موي ىلإ اهقلاخ وه ءسفن يأ «ةمسن لك 1 | توعجري يح ل

 . د #1 ا

 0 قنا امها لَم تاج 7 :اولوقت اليك مكبر هللا نأب مكرارقإب مكيلع اندهش :هتكئالمو هللا لاق :هانعم :لبق :4 لب اولاَف كبَر
 0 اَمَئِسَوَلَو 9 يبس بوح 1 : هقلخب مهلد ث) 0 ىلع مهدهشأو» ىنعم نإ :ليقو :# َنيِلْفَْغ اذه ْنَع انك نإ ةَمَيقْلآ موي

 | متت جاطيالا قرعأب كاي 1 4 0 تم .ملعأ هّللاو .داهشإلا ماقم ةلالدلا 0 ,مهقلاخ هنأ

 5 1 ا اي عبار نيلطبما انئانا نم كرما نم ةارشإب“ :4 انكلَمَفَأأ# مهجاهنم انعبتا

 ١ "| يشفيك ارق لك 1 .نيكرشملا هموق :ينعي :4 تومي مهن - ا للا لر .نحاب
 ل هيلا نقل لس 00-3 رقي ولتل سسدتلا مح لا عسا يندأ ذاك ؛لهقو ءرعاب نب مهب ره :ليق :4 تتم يهكع تو و ٠١
 شي ع ' 9 :تيلكصلاا يع نإ هيلا ل ىف هذا :ليقو راو ودع دار ارا و

 هَل يم 9 نوم 000 :ًاَِياَأوبَدَك ١ ناك امب :4 اَبب هع هةرآ# -1177 .نيكلاملا :* تَرواَمْلاَّنمإ# ًاعبات هسفنل هريص :* ند 2

 02 ةرزيتفل م كيكو ليي موطأ 0 ورللا :دالخإلا لصاو ءاهتاوهشو ءايندلا ةايحلا ىلإ نكس :4 ٍضَرَأْلا لِ َدلخأ» تايآلا يتوأ
 اه سحسل 101010 9 لا اذكه كو كيلا عديل كرت وأ درط نإ :4 ََمْلَي هلع ْلِمْحخ نيينكحلأ لَك مَحَف١ 00

 ىبأف ىدهلا هيلع ضرع نمل هللا هبرض لثم وه :ليقو ا وا ا رع الل اراب ناك ىتلا هللا تايآب لمعلل كراتلا اذه

 .الثم سئب :ىنعمب :© التم ءاَس 8 -1717 .كيلع انصصتقا يذلا :* ّصّصَقُل صصَقاَت# .ةفلتخم تاياور هيف تءاجو .هلبقي نأ

 ل ل ا ا داو ا كا ل فارعألا] 4 ىِرَتَمَمْلَأ َوِهَف هللا ٍدَبَم نم 17[8]

 أبت َمهيِلَع ٌلَتأَو 9 :اهلبق لاق «4 ىِرَسَهْمْلَوهَف ُهَلَأ دبي نَم )© :رخآ رمأ ىلإ ةفاضإ «رثكأ ةياده ىلع لدت ةملكلا ءانب ةدايز نأل كلذو «دتهملا نم لوطأ يدتهملا
 ؟ال وأ ةرم لوأ اًيدتهم ناك له اهنم خلسناف هتايآ هللا هاتآ يذلا اذه «[1175 : فارعألا] 4 توا َنِم 0ك ل َمكَسفَأَت ايا ُهَتَتاَء ل

 ا 40121 الع ل لا موال نئانصنلا رح يدا دولا نع زد ىل حام اكلك هناك

 0 0 1 ل ٍةَميقْلا موي مهرشحو ءدنود نم ءايلوَأ جد حجي نلف ٌلِلَصَي نمو ٍدَمِهَمْلا وهف هلأ دبي نمو : «مسكلاز# ين4 ٍرّمهملا

 0 ا 1 ل يللا لل ل لك دا ررطو نا تامين ءالووتخك ءارسإلا] © اًريِعَس مهند

 امك «مهعابتاو مهديلقت نع اين ءوسلا ءاملع لاح ةيآلا هذه يف نيب «نيدلا يف ءابآلا ديلقت نع يبن امل ليق < .ءارسإلا عضوم نم بيرق فهكلا عضومو ءضورفلا
 .[11/4 : فارعألا] 4 ابي َتوُهَمْمي ال بول مط /+[114] .اهعبتي ملو اهنم خلسناف تايآلا هللا هاتآ نم لاح نيب «قاثيملا ذخأ ركذ مدقت امل :ليقو .ءابآلا ديلققت نع يبن

 .بذع . ضماح .ولح ءهبلق ينامم كل فرتغي هناسل نإف ؛ملكتي نيح لجرلا ىلإ رظناف ءاهفراغم اهتنسلاو ءاهيف امب يلغت رودقلاك بولقلا :ذاعم نب ىبحي لاق

 انه 6# َمُيتَيِرَد إم :ىلاعت هلوق *# ٌمِيْفَنَأ جلع ْهَدَهَشَأَو كيد رهروُهظ نم مداح بنِ كيو د إو ١1 .هناسل فارتغا هبلق معط كل نيبيو ؛كلذ ريغو .جاجأ
 (مهتيرد) : :مئرقو  :ةثالثلا يف اهحتفو (روطلا) لوأ ءات مض عم ةعبرألا يف دارفإلاب (مهتيرذ) 6 0 روطلا) نم يناثلاو لوألا عضوملاو 4١(« : سيو

 دحاولل اذهف 4 ةَبدط هير كلندَل نو بع :ىلاعت لاق « .ميسلاور كسا زل متو قا هناط حان سا( ىتراو الارز اير لالا ىف تسلا رز كارز كارلا:

 لاق هدحاوللو عمجلل عقي رشبلا ظفل هلثمو  َمِقْيَْةيرْذ نك 0299 :هلوقو 6# َمَدآَءَهيَرُذ نِم 9: :لثم عمجلل عقيو ."ىيحي" ب رشب دلولا هبر لأس امل ايركز نأل
 ىلع رهظو ."روطلا" لوأ ءات عفر عم ةعبرألا يف عمجلاب (مهتايرذ) : :ئرقو .دحاولل اذهف # كلن امش 1 مّكعَطَأ َنِلَو 3 : لانو 0 رس ل

 نأ امك ءمهروهظ ريمض نمالدب مهتايرذ نوكي نأ لمتحيف عمجلا ىلع امأ ,مهتيرذ قاثيم :يأ .فاضم فذح ىلع ذخأ لوعفم ' 'مهتيرذ نأ" 0

 امل :لاق عمج نم هجوو «"ديحوتلا قاثيم مدآ ينب تايرذ روهظ نم كبر ذخأ ذإو" :ريدقتلاو ءفوذحم ذخأ لوعفمو «لك نم ضعب لدب مدآ ينب نم لدب مهروهظ

 ينب روهظ نأل ؛عمجلا وهو ؛ءيش هيف اهكرشي ال هيلإ دوصقملا هانعم ىلإ ةملكلا صلخيل عمجف «دحاولل عقي ال ظفلب انه ىتأ عمجللو دحاولل عقت ةيرذلا تناك

 (ااودلوقي) :ئرق# ًاوُلوَمت وأ 9- 4 ًأاولوُمَت نأ 39 :ىلاعت هلوق .ىنعملا اذهل عمجف هللا الإ مهددع ملعي ال باقعأ دعب اًباقعأ ةبسانتم ةريثك تايرذ اهنم جرختسا مدآ
 ةلجر امو لك :ارلاقك :هلوق نم هلبق ام ةبسانمل امهيف ءايلاب ءاجف ءانفالسأل بنذلا وأ ءانرعش ام اولوقيف اورذتعي الئل مهدهشأ 0

 ىلع انضعب دهش :يأ ءاندهش لب :اولوقي الئثل مهسفنأ ىلع مهدهشأ ىنعم ىلع ةيرذلا ريمض# أولوقي 9 يفو .مهلعلو :هلوقو# َمِهِدَعبْنَم ُهيَرد انكو 9: :هلوق نم
 امل مهنأ كلذ ىنعم نإ :ليقو (اولوقت وأ اولوقت) الثل © مُكيَرِب ُتَسَلَأ 3: :هلوق يف مدقتملا باطخلا ظفل ةبسانمل وأ تافتلالا ىلع باطخلاب (اولوقت) :ئرقو .ضعب
 باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع دهاجم ىور دقو .اولوقت وأ اولوقت الئل مكرارقإب اندهش :اولاق ءاودهشا :ةكئالملل هركذ لج هللا لاق «ةيبوبرلاب اورقأف ىلب :اولاق

 تلاق «ىلب :اولاق ؟مكبرب تسلأ : يو وا ا ار :لاق لَك يبنلا نأ -امهنع ىلاعت هللا يضر-
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 ارا اوجفلللا طفلا عت اميماهع دم ةريكصبلارار كفل ةدافل 2 كارب دق ياراطت :يددع زاجعإ 4 اجي نوب ال يَ مَ اهي وهمي بوق ملل 3
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 روسلاب فيرعتلا عوننمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 نب :ليقو ؟موقت ىتم نوملعي الف ضرأآلاو ءامسلا لهأ ىلع تربك :4 ٍضْراَلاَو توسل
 سمشلا ترّوكو موجنلا تر ءامسلا تقشنا تءاج اذإ اهنأل ضرألاو تاوامسلا يف تمّظع
 كناك :كلذ ىنعم :لبق :4 ايَعوَوَح كنك كولي ةلفغ ىلع ةأجف :4 ةئديإ» .لابجلا ترس
 درا تك .هريغ دنع ال ديل دن طالق 1ك 1 دوا 1 ل 6 تيفحتسا
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 يك يس ودك نو. ءاإم مل تعا كذب وال لطا راو ةرياخيال + اوني ىتح اني وبذك يذل «الؤه لهمأو ١ 3 ب

 4 . ضرالاو باول َقَلَحاَم بفن ف أوركَفتي هلو )» غ1 : فارعألا] 4 ... ٍةَّنِجْنَم مهِبِحاَصِ 2 كفي هلو 0 .ةليحب الو ةوقب عفْذُي ال ديدش يوق
 ءاونمؤي مل نإ هب مهرفك ىلع هللا باقع نم مهل ريذن الإ وه ام ؟نونج دمحمب سيل هنأ اوملعيو ؛مهلوقعب اوربدتيف انتايآب اوبذك نيذلا ءالؤه ركفتي موأ .[4 : مورلا]
 ...اًثيش اونوكي لو ؛مهقلخ هنأو «مهايإ هللا قلخ يف هئاقلو هللا لسرب نوبذكملا ءالؤه ركفتي ملوأ :مورلا ةيآ اّمأ ءفارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .. .نيبم حصان

 93201 مز 170792173: نك نكوز هك رتب را ىلا 2118817 .[ :فارعألا] 4 ابي ةوعداف سل ( كسألا هيو ]811١
 ءامظو ةبحمو ًاقوش دادزا ملع هنم مهدحأل ادب املك لب ؛مهنم دحأ هتفرعم نم عبشي الو ؛مهريغ هنم لخدي ال ًاقح نيبحملا باب وهو . .مولعلا فرشأ نم ميظعلا

 هولأسي نأ هدابع ىلاعتو هناحبس رمأ دقو .هل ابح مهدشأ هلل مهفرعأف ؛هب ملعلاو هتفرعم يف مهبتارم توافت بسح ىلع هتبحم يف مهبتارمو مهلزانم تتوافت امنإو

 ل م0050 نيعستو ةعست هلل نإ :36 لاق امك .ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجب ىنسحلا هللا ءامسأ ىصحأ نم #: يبنلا رشب دقو ,ىنسحلا هئامسأب هوعديو

 لاق .اهاضتقمب هلل دبعتلاو اهب هللا ءاعدو اهيناعم مهفو ءاهدعو اهظافلأ ءاصحإ ينعي هللا ءامسأ ءاصحإو .ملسمو يراخبلا هاور «ةنجلا لخد اهاصحأ نم انج
 .(لجو زع هللا ةفرعم :لاق ؟ىيحي ابأ ايوه امو كلا يي يع 0 ركل تر

 يف ءاحلاو ءايلا حتفب (نودَحلي) :ئرق 5٠" : تلصف"و "30: لحنلا"و ءانه #4 توُدِحْني ف :ىلاعت هلوق 6 ءهيََمَس ىف ترو ب نيل اهدو 9 ]: 1٠
 هبناج ىلإ دل ا ل م لو ا اج و قا ا ا هاتوا ةثالثلا

 :ئرق # َمُهرَدِيو ف :ىلاعت هلوق 46 نوعمع مينيَعُط يف َهرَديَو 98 [17] .ةماقتسالا نع لدع اذإ دحلأو دحل :لاقي «ناتغل امهو .هطسو يف رفحي هنإف حيرضلا فالخب
 ىلع اًمطع ءارلا مزجو ءايلاب (مهرذيو) : :ئرقو .ةيآلا ردص ةبسانمل ءارلا عفرو ةبيغلا ءايب (مهرذيو) : :ئرقو فاسدقالا لع الا عقروباكظعلا كويك هوت

 .طرشلا باوج يهذإ مزج اهدعب امو اهعضوم نأل # مدل ىو كَ هنأ لِي نم 9: :هلوق يف طرشلا باوج يه يتلا# هل ىِواه الف ]9 :ىلاعت هلوق لحم
 يف ىنعملا مايقل كلذ اوراتخاو ءكيرش عمج :يأ ءعمجلا ىلع دملاب (ءاكرش) :ئرق # ار 1 :هلوق © اَمهلَتاَء آَميف 1 هل الَعَج اَحِلَص اَمُهْتاَء آَمَلَك :]
 العج :ناثلاو ءاًبيصن :ىأ ىلكرش هريغل العج :هريدقت :امهدحأ ,ناهجو هيفو «نيونتلاو ءارلا نوكسو نيشلا رسكب (اكٌرش) :ئرقو ءفاضم فذح ريدقت نود مذلا

 [)و يف فلتخاو 4 1 ا فرحا ل م ك1 كك د ااا .فاضملا نيعضوملا يف فذحف ا
 - ايلا مت كرولا :ئرقو ءامهيف ةدحوملا ءابلا حتفو ءاتلا نوكسب (مكوعّبتَي ال) :ئرلق :17 4 : ءارعشلا يف (مهعبتيإو انه 4 وتم
 يف ةرم )/١( لك درو دقو ((متاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل ركذ تارم ددع عم ((ياقتشمو ةريصبلاو رصبلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواست اذ "تاك فن5 <
 (ريدقلا جور) ةيملك تدوو+ ” «تارم (:4) لي (دمحن) ةملك تدرو - ١ :يددع زاجعإ 4 ِضرذْلاَو ٍتاوَمّسلأ ِتوْكَكَم يف أورظني مَلوُأ 15[88] :ىلاعت هللا تاتك
 نايل نيتي قيسامفو .تارم (5) (اهتاقتشمب ةعيرشلا) تدرو - ؛ «تارم (4) (توكلملا) ةملك تدرو -5 «تارم (5) (جارسلا) ةملك تدرو -1 «تارم (؛)
 .ميركلا نآرقلا يف تارم (5) نهتم ىلك نركت «ةعيرشلا»و ماش 0 د ككل ادم ةملك

 روسلاب فيرعتلا © عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا ب 1



 210 ١ فج )و و
 ”ذع همس <

 ١> هج 1

 7 د هُم 6

 000 قاما سالرامنَك مفتي كيتا كرم

 ذإئشلا سس ددسم يَيعل لع 1

 مكَفلَح ىرلأوه © () نون قَالَ :

 0 فجمع ٍةَدِحاَو سفن نم 1

 نم درجتيو ,مالستسالا يف غلابي نأب 5 هللا كوفر رم :# اًءَصاَلَو اَهَفَن ىسفتل َكِلْمَأ ال لق## -4

 اا اونا بيغ متلقي ال وهن: فيغو كايت هللا ةزدنق يف .ةكراششللا
 اًمَو8َ كلذ وحنو ءراخدالا نم ةبدجملا ةنسللو .حلاصلا لمعلا نم :ليق :# ريحا َنِم ت 1 كتنا»

 مدآ نم :4 َوَدِحو يفت نيل -189 !هيقتآو هبنتجأ تنك ينأل ءوس ىنسمي ناك ام :# 0

 0 :ىنعملا :ليقو 0 نم علض نم تقلخ 0 :4 اَهَجْوو اهني َلَعَجَو مالسلا هيلع
 اهيشغ :يأ :4 انفال .4 امي كْضأ َنيركَل عجل :لاعت هلوق يف امك ءاهسنج نم

 00 ل ا 0 .عامجلا نع ةيانك يهو 7-27 دس
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 7 © تيك 2 بيسو -- هس 1 دادي 52- تند :© تأ اًملف# القث دجت ال اهجئا 2 يف يضمت لمحلا كلذب ترمتسا
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 هير سرع

 0 | نول واعيَس قليل اَمَنْوك كرس (2) نو رشوة 5 :وحن هللا دابعب مهيمسي ًادالوأ مالسلا هيلع مدآل كلتا تناك ءاوح نأ سابع نبا نع يور : 1

 0 0 000 تح 2 ان وغيط ا! دلو امكل شيعي نأ امكرس نإ :لاقف سيلبإ امهاتأف ءدلو اطل شيعي ال ناكو «هّللا ديبعو هللا دبع

2 
 "| مهومتوعدارجت 1 ءالئدط الإ ٌمُهوِعدَنْنِإَو 1 هجرخأ .هتدابع ف ءاكرش انوكي و «؛هتعاط 2 ءاكرش اناكف «.العفف .(ثراحملا لبعا) :هأيمسف

 : نوب سو وُبِمصْمْتأمَ 1 هسفن هللا هزن :* ُهَّنأ قعتف# .كلذ يف ةفلتخم ثيداحأ تءاجو ياقلالا هفعضو هريغو يذمرتلا
 0 ل ييصس نبح جا 6 0 قايسلا نإ :ليق نإف .ءاوح الو مدا نعي ملو .نوكرشملا هب كرشي امع هتمظعو

 ١ د سو 6 ا :# توُتِملَص# ١91- .ملعأ هللاو «ةعاطلا يف كرشلا نم ممول لا كلوا اا : ىنعملاف

 : يقل 0. سوس 1 00-0 7 تطل 116 كيياع لوم :أ يذلا مكبرل كيلامت :*« ْمكْناَتَمَأ دال .نوتكاس

 نسل كتم نيعأم هلأ اهي َنوُسِطَي »ب هللا كه اما كك عيمسلا هللا مسا ع هنورضي ال مهنأ هملعل «ديكلاب نورخؤت :# 0
 ١ وعام » و _-200000

 ي) دررط الة دوذبك 0 رمل ومنع الابر رعب 1 يذلا 0 لاف ؛ ةنط 0 ها 1 ءتم عيمجب طيحم رصبلاو و عمس سلا نم لكف ءرصبلاو عمسلا ةفص نيب
 ري د0 نرخ را 595-5 رت ( 2 رم حر” عرج ل رج كن رج 1

 نيا يي عيا يبا ويا 900  ءاينلع و اه دس اهعمس 0 لاو يولعلا ماعلا يفام لكف 0 1 ع همسات

 ل١ :ناع رن للاعت هع ءاوس هدنع ةينالعلاو رس لاو 0 5 1 ياو «تاغللا عيمج هيلع ح هيلع ىهمخت د الو و «تاوصألا هيلع طلتخت الءدحاو و تول وص هيدل اهنأكو و

 م 0 16 هما هنن اح جا عْمَس 3 ها دخلا ةماعلا هءطاح احإو 30 ةيلجل >ل اوة ةَس هذ | «ةنطابلاو ة 0 عيمجل كيش كاكا

 .تا جاولا و كد اع ال و 0 سلاو 5 ًط 0 هار وظلاب هملع طاحأ يذلا وه ىلاعت هللا نأ يأ :ميل مح اع اعلا هللا مسا ىنعم[ 1 08 بيثيو

 يعج وع 0 تر

 ك1 م م قتل كِلمَأ ال لق ريحان .ةرخآلا باوث وه يذلا عفنلا ميدقت هقح يف بسانف .ةعاسلا ركذ اهمدقت 7 فارعألا ةيآ 55 1 1 17 2 م 1 :١" فارسألا] 4كم نتانيا[. ءايسش :الا كرس ل ا يضاملابو و يي قس لاو ,يولعلا !اعلابو

 ميدنقت بسانف 14/8: سنوي] 4َنيِفِدص متم نإ دَعَا اداه قم َوُلوُعَبَو )» :ىلاعت هلوق يف باذعلا رافكلا لاجعتسا ركذ اهمدقت سنوي ةيآو ءاهباذع وه يذلا رضلا
 كلذ بساني ام هيف مدقتي ءرضلاو عفنلا هيف مدق ام لك كلذكو 5٠ 01 را أ انني اَدَع مك نمي لقط : :هدعب ىلاعت لاق كلذلو «عفنلا ىلع رضلا
 نر نوروملك ب 1 1014 - تا الا] 4 كلإ كسل اهجفو ام لعَحَت ٍةَدِحو نيقّت نم مْكَفْلَح ىِدلَأَوْه [14] .هيف رظني نمل رهاظ كلذو «ريخأتلا وأ ميدقتلا

 هم مالا و ور «يبترلا يخارتلا ىلع ةلادلا "مث"ب رمزلا ةيآ يف فطع .[7 : رمزلا] ُ؛اَهَجْوَراَبنِم َلَعَج مث َوَدِحِبَو

 سوي شل وا 0 ا ظلت د تش ط1 ل 11 تر ويا جوز قلخو جيلاعت ردت يطع لعل اذ هدأ قلع اك

 نم سانلا قلخ نم ةردقلا ميظع ىلع لدأ هنم مدآ جوز قلخ ناكف ءاهيلع ةفوطعملا ةلمجلا لثم «ةلالدلاب اهب ةفوطعملا ةلمجلا لالقتسا ىلإ ةراشإ يبترلا يخارتلا

 لاو لا 2 ءيجف سانلا قلخ نم عماسلا بجعل بلجأ قلخلا كلذ ناكف «ةداع هب رجت مل قلخ هنأل ءاهجوز نمو ةدحاولا سفنلا كلت

 000002 او اوال مز نأل انما يخازت ينل ةلزتملا يخارن

 4( ... َكَلَئَعَرياَمَِو 8 .تياهكب نع َضرْعَأَو فما صو َوتَعْلاِذَح 1494[2] .واولا وه يذلا مكحلا يف كيرشتلا فرحب رخآلا ىلع امهدحأ اًقوطعم سانلل نالصألا
 اسم رس سرس ا الا ل ل كر ا ل

 كلذ كرف تكلا ل و فورتملاب هركنمو ؛ناسحإلاب هناودع تلباق اذإ كسنج ينب نم كودع نأ كلذو ءدحأ اهنم ملسي ال يتلا ةعينشلا ةرضملا
 نيطايشلا نم ودعا ناك اذإ امأو ءءاقدصألا قدصأ نم رمألا رخآ يف ريصي نأ ىلإ رطضُي ىتح اهبهذيو هتءاسإ ىلع يضقي حفصلاو ملحلا كلذو ناسحإلا
 . لط ني كتي نم لق ل ١" هلآ 2524 هدا الار ضرالاو [تاوامسلا قلاخب 3 ةئاغتسالا الإ ةليح هيف كل الو هارت ال تنأو «هيف ديفت ال ةنيالملا نإف

2 

 2 ورز -#

 ُبِرَف هللا سمح كم و اذوح هوو اَهِحْلَصِإَدَتَب ٍضرْلا ف اوُدِسْفْناَلَو 1 ماعنألا] نركب وك ءآوِذاَه نم انحف َنيَل ٌةَيَحَو اًعَرَصَم .هئوعدت ٍرسبلاو ّرْل
 ا تاوحلا ركد'اذاملا [ 6 : فارعألا] 4 ِلاَصآَ 0و م رحال .[57:فارعألا] 4 َتيِنِِسْحَمْلا ني

 - ركذي مو ؛فوخلا يه ةفيخلاو 4 ٌةَمِخَ ام د يف َكَلَيَر ركذأو # :ةيناثلا ةيآلا يف لاقو #اًعَمْط لَو اًنوَح ُهوُعَدأَو # :ىلوألا ةيآلا يف لاقف .فارعألا

 ليك مهلأ ادن .هكردأف هفلخ ىضم اذإ اًددشم هعّتاو ؛هكردي لو هفلخ ىضم اذإ اًففخم هعبت : للا لمأ لاقو ناتغل مغ امهبف ةدحوملا رسكو ةددشم -

 (شطبلا)و «ءءاطلا رسكب (نوشطبب) :ئرقو .ءاطلا مضب (نوشطبي) : :ئرق «عقو ثيح شطبيو# َنوُسِطَببإم :يف فلتخاو 6 يي َن َنوُسِطَبي ِدَيَأ مه 000 35
 4 يتلو )# : ىلاعت هلوق # بلآ زن كِل هل َىَتِلَو نو ]١97[ .ناتغل امهو ءبرضي َبّرَضو «جّرخي َجّرَكك امهيف حتفلاب - شطب :يضاملاو «ةوقلاب ذخألا
 ءاهجيرخت يف ليق ام نسحأ اذهو «ةفوذحم ةملكلا مال يه يتلا ءايلاو ,ملكتملا ءاي يف ةمغدم ليعف ءاي نأ ىلع اههجوو «ةددشم ةحوتفم ةدحاو ءايب (ّيلو) :ئرق

 ربخلاو ةركن اهمسا نوك الإ قبي ملو «نينكاسلا ءاقتلال نيونتلا فذح مث ءاهربخ (هللا)و "نإ" مسا اًيلوف «هللا اّيلو نأ :لصألاو ,فاضم ريغ ةركن مسا ٌيِلَو نأ وأ

 اًنكاس اهتاقالمل ملكتملا ءاي فوذحملا نأ رشنلا يف ههجوو .فذحلا دعب ةددشملا ءايلا رسكب (ٌيلو) :ئرقو .اًعِشاَجُي بأ نأ اًماَرَح نو :هنمو دراو وهو ةفرعم

 - فقولا ىرجأو ءامهيف فذحلا ةياورلا لب .كلذك سيلو ءاهداعأ فقو اذإف لصولا ةلاح فذحلا اذه نوكي امنإ :اذه ىلع ليقف «كلذل دئاوزلا تاءاي فذحت امك

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 0 مع

 2 1 ءاتسمل | نزح

 د

 نوكرشملا هذختي ناك ام ىنعي ر #2 مهوعدت نإَو # - .يريهظو يريصن :# هلأ َىَتِلَو نإ 6 2 1 ١19-

 مدخقت اه ىشع :لبقو ماسلا وأ .ةهلآلا ىنعي :4 َنوُرِصْب ال َمُهَو َكِيلِإ تورط َمهسرَبَول ةهلآلا نم 6 ل ىزَأ اهلل ىت '

 رظنلا نع مهل لصحتي مل ذإ ءنورصبي الو نوعمسي ال ل مهفصوو .مانصألا ال نيكرشملا :هركذ 1 رن رغما هنود ودوني
 لاف يعل مالا قالخا 2 :ةرض112 0 .ةدئاف وأ ةياده عامتسالاو 0 + سل يشن نو ترتشي تكلا ١
 :# تراها نع َضِرَع 0 0 هيفو .فورعملاب : :4 رملي أو .الهس يأ ؛اًوفع يقح تذخأ ل ادا 1 ري ١
 كدكصي  بضف 4 رد نلمس نم كنبضغي :َكَلتَصَراَمِإَو ل ٠٠١- .حفصلاو لامتحالاب هرمأ 0 نيك 09 تيم 0 ادن
 هدنسفأ ىأ 2-5 :لاقي ءداسفلا :غزنلا لصأو «نيلهاجلا نع ضارعإلا نم هب هللا كبدأ امع 92 رايامإو اذ نال لالا

 مهب ملأ © مُهََسَم اذإو# لجو زع هللا اوفاخ :# ْاَوََتأ لاك #8 ٠١١- .رجتسا :«ولأي ذَتَسأت»

 .هتسوسوو ناطيشلا غزن نم ناسنإلاب فاط ام لكو .بضغلا وه :ليق :# نطِيَشلاَنَم فيتط» ظ
 :# َنوُرِصَبُم مهاَذِإَد# هرمأ ىلإ | اوهتناف هللا رمأ اوركذت :ليقو .اوبات ا اذ! | :ىنعي : :ليق :«أركت 9 1 يا 0 لم ١

 نيكردسملا نم نيطايصشلا ناوح إو: : ينعي : :4 مهتاوحإو © - ٠١7 .ناطيشلل نوصاع .نوعيطم نوهتنم 4 اَهَئِبَيَأ اكول ولاَ ويب مهِتَأكْل ادور دور

 :ليقو .نوفكي :4 َنوُرِصَمياَل مت 0 :# ملا ىنإ# مهنوديزي يأ ,نيطايشلا :4 مهحو دمي 3 سيد دْإَسإ تمت لف
 اهتقلتخا اله :* ًاَهَبِبيَيَجأ لَو *١٠١- .يغلا يف مهدادمإ نع نورصقي نيطايشلا الو :ىنعمب

 كّلَعْل» اوتكسا :4 اويِهنَاَو هل اوُعِحْسأنال ١١4- .ججح :4ُدآَصِباَدِه .كسفن نم اهتجرخأو أ سرر عبر مج روسو ار خط
 .فالتحخاو تاسياور كلذ يف تسناو .ةعمجلا ةبطخ يف :ليقو .ةالصلا يف :لبق :# نومحرت كليرمذأَو ذو 9 نوم مكَلم اراياوا اوت 5

 لجو زع هللا ةفاغ :4 ٌةَميِخَول ًاعشختو ًاعضاوتو ةناكتسا :( ْرَصَت كيت كيور كاأو » 0.65 2 رقاق رغجلا رت كلينت |
 :(لاصآلاو ودغلا»ب ىنع :ليقو . اياشعلا :* ٍلاَصَآَلاَوْودْعْلاِب## .لوقلا ءافخإ يف :* ِرَمَجْلا َتوَدَو# |و كوردي رز كت الامل 5
 ا كيلا :# كَليَرَدْنِعنيَلاَنِإ 7٠١5-8 .رصعلا ةالصو .حبصلا ةالص اهلا 20 َتوُدُجَمَي دَاوُدَ كل
 ظ !؛ )ل :ىلاعت هلوق 1 .وه الإ هلإ ال .ههجو زع هل عمار نع ولاا يناجي تنسيك 0

 ١! 7 فلخ ةالصلا يفت رضا عفر يف( .اوتصلاو هللا رعمتس 6 ُناَنفلا تورم اًذِإَو ١ تل تلزن :لاق ة دره يأ ع هوو اح يأ نا
 5 0 نع ج 0 هلا نبا نع ريرج نبا جرخأو .ه 0 د « ناسف يل تر 18 31 تلز اصلا يف ن 1

 0 لت ٠ نع ءرشعم وبأ انثدح :هنئس روصنم نب ديعس لاقو .هأرق اًنيش أرق املك لي هللا لوس ا نع ىننأ ف ةيآلا هله 6
 ا ميل نأ كلذ رماظ هتلق ( ل 0 0 رك اَدإَو ١ فارعألا يف تلا ةيآلا هذه تلزن ىتح «هعم اوؤرق ائيش أرق اذإ لي هللا 5

 نيرا حتا م 0 011 طسشا67 سرك 5 فارعألا] 4 سلع ٌيَِس هن هلأ ا ْعْرَم طيس نم كَتَبَ مه[١]
 101 تا ا رمق جرو توتا 35 َدالَو 9 :ىلاعت هلوق اهمدقت تلصف ةيآ .[7 : تلصف]
 لاعاد ناك ناكر اقم 511 اكا اعتب هل كاداحلا راةكاورارز دلو قواك حال ىورتالا ا ك0 تورط ورحل نا كار ا

 هنأك اًودع ناك نإو ريصيف « «لعفلاو ليمجلا لاقملا يف فطللا ىلإ دوعي ىتح «هاذأو هرشل اًفاكنتسا «ةنيالملاب هودع ةظلغ لباقيو «ةنسحلاب ةئيسلا عفدي نأ وه هلعف

 لإ نقلي اَمَو » :لاكف ةريسعلا ةقاشلا رومألا نم رمألا اذه ناك املف «ةفيرشلا ةلماكلا سوفنلاو ةلضافلا قالخألا يوذل الإ نوكت ال هذهو «ىبرقلا بيرق قيدص

 فلالاب قير تلو لضفملا ريمضلاب ديكوتلا ةيآلا تسانف ء[726 : كايصف] 4 ميطع ظَح وذ الإ [َهكَلي اَمَو © : هلوقب كلذ دكأ مث ٠[« 5 : تلصف] 4 أورَبَص ندا لأ
 4 ترياوهكبل نع َضِرَعََو رملي أو َونعْلا ذْح 9: :ىلاعت هلوق اهلبقف ءتلصف ةيآ مدقت ام لثم اهمدقتي ملف فارعألا ةيآ اّمأ 4 َمِيِلَعْلأ ٌعيِمَسلَأ َوُه ُهَّنِإ» :لاقف «ماللاو
 لصحت ملو لصألا ىلع ظفللا ءاجف ؛ىرخألا ةروسلا ين ام قاشملا نم اهيف نكي ملو «عرشلا اهب رمأ يتلا قالخألا نسحأ ىلع ثحلا اهيفف 1144 : فارعألا]
 ٠١[. : ةيئاجلا] 4توُِقوُي ِووَقَل هَمَحَيَو ىدهَو ساَّنلِل رص اذه «[ 1 ١7 ١ : فارعألا] 4 َنْوممؤُي وقل ُهَمَرَو ىدُهَو مكحَيَر نم ُرِإَصِباَذَه .. . 8 ]7١1[ .ةغلابملا

 امنإ هللا نأل ؛هلْعِف يل زوجي الو يل سيل اذه نإ :لوسرلا اهيأ مهل لق ءكسفن دنع نم اهتقلتخاو اهتُنَدحأ اله :اولاق ةيآب نيكرشملا ءالؤه لوسرلا اهيأ عئمجت مل اذإو
 اهب هللا محري ةمحرو «ميقتسملا قيرطلا ىلإ نينمؤملا يدهي اًنايبو .مكبر نم نيهاربو اًججح مكيلع هولتأ يذلا نآرقلا اذه وهو «هدنع نم ّيِلِإ ىحوي ام عابتاب ينرمأ

 هب نوفرعيو «لطابلا نم قحلا سانلا هب رصبي رئاصب لوسرلا اهيأ كيلإ هانلزنأ يذلا نآرقلا اذه نإ : ةيثاجلا ةيآ اّمأ ءفارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؛نينمؤملا هدابع

 يقابو «نآرقلا ينةديحولا[ ٠ 0: : فارعألا] 4 ةَفيِخحَو ظ[6٠٠] يكسر لاا نار ردك ارو حك يت نيرا ارق دورا ني خا لارا

 .رتتسا اذإ ءيشلا يفخ نم "ةيفخ"و ءفوخلا نم يه "ةفيخ" .[06 : فارعألا .57 : ماعنألا] 4 َةّيفْحَو إذ عضاوملا

 .ةدابعلا ماقم يف امه امنإ فارعألا يتيآ يف نيروكذملا ركذلاو ءاعدلا نإ :باوجلا ؟رهجلا ضيتقن ةن ةيفخلاو 4( ٌةَيْحَو اَعَّرَصَت # :لاق امنإو «ماعنألا ةيآ يف فوخلا -
 فر ا را ا م .اًركذو ءاعد هللا نم فوخلا وه امنإ امهيف روكذملا فوخلاو

 ةدددشم نيءاكب (ىجلو) :ىرقو # يحل ىِضمَيوِهو (مويلا نوشخا) يف امك لصولا ىرجم - .هللا نم فوخلا ىلإ فرصني ملو ؛ةفوخملا رومألا هذه ىلإ فرصنال
 زمه الو فلأ ريغ نم ةنكاس ءايب (فيط) :ئرق # ٌفيلَط 9 :ىلاعت هلوق © فيت ْمَهَسَم اذ أَمَتأ سيلا كر ]١ 1٠ .لصألا ىلع ةحوتفم ةففخمف «ةروسكم
 اًردصم هلعجف «فوطي فاط نم لعاف مسا «ءاي ريغ نم ةروسكم ةزمهو فلأب (فئاط) : :ئرقو .نيخلا كوز ير ماك كبل كاك ور ورئاكم ب رايت ىلع

 ءمهيصاون نم مهيتأيو موقلاب ريدتسي لعج اذإ فيطي فاطأو «ربدأو لبقأ اذإ افوط لجرلا فاط :ليق هنأ يكح دقف .لعاف نم رداصملا يف رثكأ لعفو «ةيفاعلاك

 ام لك فئاطلاو ءوهللا فيطلا :ليقو .نونجلاو سملاو ملحلا نم فيطلاو «ناطيشلا ةسوسو نم هب فاط ام فتاطلا :ليقو «مانملا يف ملأ اذإ فوطي لايخلا فاطو

 :ىلاعت هلوق © لأ ف مُوّدُمَي َمُهنوَحِلَو ل٠217 ©55] ناظيكلا رف هسمل فئاط شاع نإ عر بيفعلا فطلا :لهاجمر نيج نر نعر :نانزلا لوح كاط
 رثكأ فلأ ريغب ٌدَمو هدم َّدَم نم ناتغل امهو هَدُمَيَدَم نم ميملا مضو ءايلا حتفب (مودُمي) :ئئرقاو .دمأ نم ميملا رسكو ءايلا مضب (مهنودب كي ) :ئرق# مهوَدَمَي

 .44 َنوُهمَح ُهمَعَي مولع يف هدو )ف :لاقو# ٍةَهكَمب مهتم 98 : :لاقو :6 َنِبَولاَمنِم وي رهّدم امن اف :ريخلا يف ىلاعت لاق ا :لاقو

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةهعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت  لوزنلا : ٠
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 ةلانجالا

 ل لصأو .ردبب هباحصأو :! هللا لوسر اهمنغ يتلا مئانغلا يه : :4 ٌلاَمَلَا نع كتولكسم# ١-

 وُحِلَصأَو# .امهيلإ دوعيو امهب صتخم اهمكح :4 لوُسرلاَو هلي لاتنألا د» ةدايزلا :برعلا مالك يف
 0 ل ل :كلذ ىنعم :مكنيب لاحلا 4 تا

 هلالج نم ًابيهتو هلل ةيشخ «تفاخ : * يول تلج تاو - 17 مئانغلا ةمسق يف اوفلتخت الو .ادارأ ثيح

 درو ةعيفر بتارم :# ٌتدَجَرَد# - 4 .نينمؤملا تافص نم هيلع مه امب ريكذت هيفو .هناطلس ةزعو

 : 5 ليف 4 نوهرب آ َنيِمْؤمْلا ناعم َنِإَو يحل كَ مكبر َكَجَرْحَأ آمك» - .ةنجلا :ليق :*# ديرك

 "| مهَسفَرراَمِمو ةَلّصلأ توُميَق ةب تريلا (يي) َنوُكَوَتَي 7 :ىنعي .كديب نم :ليقوا .كل ًاريخ قحلاب كتيب نم كجارخإ ناك امك ٠ مكل ريخ اذه نإ :هانعم

 "| دنع تدر مط اَتَح نومْؤمْلامْم كيلو (ج) نومي | ١ كنومصاخي : 0 :4 كول دبل -1 .نيكرشملا بلطل «نوهراكلا ءردب ىلإ اهنم هجرخأ ذإ ةنيدملا
 يهلك يركض دي ١ 7 مهو ِتوَمْلا َلِإ نوف اتمارتج هب هلل كرمأام الإ لعفت ال كنأمهل :# نيب ام دعب ّىحلا ىفو»

 5 ْدِإَو 9 -ا/ .ةلاجر اوناك مهنأو .ددعلا ةلقل مهفوخ ناك :ليقو .ودعلا ءاقلل ةيهارك :* َنوُرْلْطي

 م |ةككم لل كن م وأ نان يبأ عم ةلبقملا ريعلا هللا مهدعو : :4 كلام نمط ىَدسإمَمأ مكي
 ءاهيف لاتق ال ىتلا : 4 كل تروق 2كم وكلا تاذرع نأ# نوبحت :4 ترودوتو# ريعلا داقنتسال

 نوكت ةكوشلا تاذ ريغ ةفئاطلا نأ نودوتو :ىنعملاو ءكوشلا نم «ةكوشلا» لصأو .ريعلا ىهو

 :4 .ويسِلكِي» هيلعُيو مالسإلا :4 ّقَحْلآ َنينآل ,حالسلا تاذ :اهب دارملاو «ةكوشلا تاذ نود ؛مكل
 عقوأ امب هللا ديحوت نيدحاجلا لصأ ثدي :4 نيِرفكلا َرياَد فيو رافكلا لاتق نم هب مكرمأ ام

 :« َلِطْلاَلِطَيِبو َىَلل يحيل 8 -8 .لاصئتسالا نع ةرابع :هعطقو ءرِخآلا :ربادلاو ءردب موي شيرقب

 .ناثوألا ةدابع لطبيو «مالسإلا قحيل :ليقو .همدعيو لطابلا قهزيو «هرصنيو هرهظيل : يأ

 نم» :دلك ىنلا لاق :لاق سابع نبا نع ءمكاحلاو «نابح نباو «يئاسنلاو .دواد وبأ ىور .ةيآلا « ٍلوُسَبلَأَو هِي لامنَأْلا لم ٍلاَمْتْلا نع َكَتوُنَحس دولي :ىلاعت هلوق ]١[

 :نابشلل ةخيشملا تلاقف «مئانغلاو لتقلا ىلإ اوعراسف نابشلا امأو ؛«تايارلا تحت اوتبثف ةخيشملا امأف «اذكو اذك هلف اًريسأ رسأ نمو لذكو اذك هلف اليتق لتق

 ىورو .« ٍلوُسَيل أو هني ُلاَمَاَلا لم ِلاَمتاَلا ِنَع َكَوُنَحَي ١ تلزنف كي ينلا ىلإ اومصتخاف .انيلإ متأجلل ءيش مكنم ناك ولو اًءدر مكل انك انإف مكعم انوكرشأ

 0 ل لا :لاقف 95 ينلا هب تيتآف هفيس تذخأو ءصاعلا نب ديعس هب تلتقف ريمع يخأ لتق ردب موي ناك ام :لاق صاقو يبأ نب دعس نع دمحأ

 ذخف بهذا» ْ:دِكَع هلك ينلا يل لاقف «لافنألا ةروس تلزن ىتح اًريسي الإ تزواج امف يلس ذخأو .يخأ لتق نم هللا الإ هملعي ال ام يبو تعجرف «ضّبقلا

 .ةيآلا « ِلاَعَتَأْلا ٍنَع َكَتوُلَسسم َكَنوُلَحي » تلزنف ءسامخألا ةعبرألا دعب سمخلا نع هي ىبنلا اولأس مهنأ دهاجم نع ريرج نبا جرخأو .(كفيس

 :لاق يراصنألا بويأ يبأ نع هيودرم نباو «متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا « َنوُهِرَكَل َنيِنِمْؤمْلا َنَم اًهبرَم َّنِإَو يحلب كِدبِب نم َكّيَر َكَجَرْحَأ مك ) :ىلاعت هلوق [6]

 نورت ام :لاقف . .نيموي وأ اًموي انرسف انجرخف «انملسيو اهانمنغي هّللا لعل اهيف نورت ام) :تلبقأ دق نايفس يبأ ريع نأ هغلبو 0 دا كوثر اكل لاق

 0 :ىسوم موق لاق امك اولوقت ال :دادقملا لاقف ءريعلل انجرخأ امنإ ,موقلا لاتقب ةقاط نم انل ام هللا لوسر اي :انلقف

 دو سابع نبا نع ريرج نبا جرخأو « َنوُهِرَكَل َنيِِمْؤَمْلا َنَم امبِرَم َّنِإَ 2 كبَر اك ) :ىلاعت هللا لزناف « ودعت
 د دل رو تَمَتو اوما يذلا ل 11 لافتألا] 4 .هّننَيإَ َجويلَع تبلت اًذِإَو هيون ٌتَلِجَو هللا ركذ اذ َنِذلأ ت رومْؤُمْلا مَنِ

 هللا ةمظع ركذ «ىلوألا ةيآلا يف "هللا ركذب" دارملا نأ :باوجلا ؟نيملاعلا بر ركذ دنع نينمؤملا بولق لجولا وأ ل .[7/ : دعرلا] كرواقلا

 هركَوو لطنبلا لطببو َىَلل قل # [4] .هيلإ بانأو هعاطأ نمل هفطلو هوفعو هتمحر ركذ هب داري ةيناثلا ةيآلا يف "ركذلا' 2 ا

 َّقِحَيَل # راركت ةدكاف ام :ليق نإف .كرشلا لطابلابو ,ناميإلا ٌّقحلاب دارملا نأل ؛ال :باوجلا ؟لصاحلا ليصحت هيف 4 .. .قحلاَقِحيِل + [8 : لافنألا] 4 توم

 هذه يف هب هللا دعو ام تيبثت :: لوألاب ديرأ هنأ هثدئاف :باوجلا .[/ : لافنألا] َنيِرْفكْلأ راد َمطقَيَو ويملك َّقَحْل نحب نأ هَل ديمو :  هو هلوق مانع( قل

 هو 0 ل را نطير ناني لافنألا] أ نيكو هبقع هلوق ةنيرقب «ءادعألاب رفظلاو رصّنلا نم ةعقاولا

 م ءاَمَسلا َنَم مُكَلع ليو كرووهنِم ةحمأ سامتلا كس د 7 ةرقبلا] # ّلَصم رعب مِاَقَم نم أوُدْجأَو اَنمَأَو سيّد ٌهَباَكَم تيل اَنَلَعَج ذو 11١ .* لِطَبْلا

 0 سلو ملك تل 10 هر دم اخ ندألا) ملك تورو :باوحلا ."ةَئّمأ ءنُمأ" نيب قرفلا ام ١١[. :لافنألا] *© َنطِيَصلَاَرَج در كتح بِهَذيو وي مث رع

 ةكهجتمي (ةنم ةنمأ) هلك فس لع تاحتفلا ناو .(نمألا) ةملك عم اذه ثدحي ملو ءامهيف تدرو نيتللا نيترملا يف (ساعن) ةملكب (ةنمأ) ةملك تطبترا . 0

 .ةرمتسم ةنكاس ةلاح نع ربعت اهنإ ذإ هطسولا ةنكاس (نئأ) ةملك يف ىنعملا اذهب ٌسحُي الو «سفنلا ىلإ نمألا بّرست يف جردتلا ىنعم

 موي هللا مهفدرأ دقف «مهريغب نيفدرم :يأ ءلوعفم مسا لادلا حتفب (نيفّدرم) :ئرق 6# تيفو لو :ىىلاعت هلوق 6# تر ةكِيِتلَمْلا ني ٍفلَأِب مكّديم نوم [4]

 #4 ُهْنَمَدَنَمَأ سامتلا ْمُكَيَمَسْدِإ .مكدعب نيمداق وأ ءرخأ ةكئالم مهفلخ نيفدرم :يأ ؛لعاف مسا لادلا رسكب (نيفدرم) :ئرقو .ةكئالملا نم فلأب ردب

 :ئرقو «ىشغي يشغ نم ةيلعافلا ىلع عفرلاب (ٌساعنلا) ظفلو ءاهدعب فلأو نيشلا حتفو نيغلا نوكسو ءايلا حتفب (مكاَشْعَي) :ئرق 46 مكس "2 لاو

 . دخلا تف و ءايلا مصإ (مكيشتي) :ئرقو .ىلاعت يرابلا ريمض هلعافو هب لوعفم بصنلاب (ٌساعنلا)و ءىشغأ نم اهدعب ءايبو نيغلا نوكسو ءايلا مضب (مكيشغُي)

 .تاغل اهلكو # َنوُرِصس ال ْمهَه مه مُهتيَسْعَأَ فيفختلا يفو # ىَتَعاَماَهْسَّسَمَه 99 :ىلاعت لاق ؛ديدشتلاب ىّشَع نم (ساعنلا) بصنو اهدعب ءايو ةددشم نيشلا رسكو

 1 ول :فوخلاب رطملا ةقالع . 5 لافنألا] # . 4 ءاَمَسلآ َنِم مكيلَع ُلرُيوُهْنِم ةتمأ ساعتلا ْمُكِشَعُي ذِإ إل[ ١3

 ( كل ايداملا تايسألا نمااكميأ ءاملا لوزن ناك دقو «ءاملاب ةثلاح هذه نم(شارُي نأ ةداملا دعت ليلقتت فارطألا تيَبكَت لئاسو نمو «تبثن تت الف فارطألا اهنم دعترت

 .تابثو مزعب رئاسلا اهيلع راسو تكسامت تلتبا اذإ لامرلا نأل «هللا لوسر عم نودهاجملا اهيلع ريسي يتلا ضرألا تبثتب هيت 00 ا د لا

 - (اهتاقتشمب ريزنخلا) ةملك تركذ- ٠ تارم (4) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ -؟ .تارم (5) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ ١- :يددع زاجعإ «# جغيلا 9 [3

 - :لافتألا ةروسش فورج ددع ا :كافثألا ةروس تاملك ددع .عامجإلاب ةّيندم يهو «ةرقبلا ةروس دعب تلزن :لافتألا ةروشا لوري

 ”روسلاب فيرعتلا عوننم زاجعإ  تاءارقلل هيجوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 لل يا رخل يو رة را فرع د ل تا ع

 ؟| هللا اوقتاف لوسّرلاو هني لافنال الق
 0 20 0 ردو هس مس

 آلا رشنك نإكةلوسرو هَل وعيِط مأو اوُعيِطَأَو كينيَتدَوُحْسَرِ

 ١ ٌتَلِجَوهّلاَركْذ اَذِإ 107 ُؤُمْلأامَتِإ ) نيم وم! 1
 .١ دبع سا وا دع ٠ سو 1 عا
 5 مهَبَرلَعَو امي هت دره ا لا 5

 1 2 017 ل 2

 ا كج

 14 اهم ٍنيئَمِب اطل! ىدحإ هه مق ذإو 2 َفوُرظنيْمْشَو 0 5

 0 2 2ع < |اا12

 : . ا 1 2 تودونوَ

 يدك رم ديكر علنا ١
 1 ب جملا هركَولو للا لطب يأن

 4 ا "”مقحت# منجت# ”ةصلقحت# الاهنحلا“

 نيو ىو ىو ىو يب رعي ولو يي يعل را ا 7



 ضعب رثإ ىلع مهضعب :# تندم .رصنلا يف هنوعدتو .هب نوريجتست :4 مكبر َنوُدِيِخَمَسَتإ - 4
 رصنلاب مكرشييل :« نَرَمُتاَلِإَْؤ ةكئالملا فادرإ لا 4 كن هلك امو #3 ١ ١- .ناعباتتم

000000 [١ ١ 

 ليوم انمأ :© َدَنَمَأَساَمْتلاال مكسبليو مكيلع يقلي :4 كيقتإتإ» ١١ .نكست :4 َنيَمْطَتِلَول  1 : 69نوكبكتلا»
 وؤضوتو اوقسو اوبرشو مهوح ىنح 0 و 0 0-5 1 ٍ أَم م ل ١ [فكسو ويرش وح اه لاك ىتح :كنيعلا هللا لز :أ 4 اكل 0 كك يش 7

3 

 >6 4 .3--و هد م مو. 90 0

 5 2 0 مآ 0 77 اج باودلاريدانلا شمالا يكرشلاو ىململا نيشافر ا 7 ماده هب َتْبك 0 5-1 8 : ا ا دا و 2
 اهسفن قانعألا اوبرضاف :هانعم :ك ركل قرد اك ارمضاق## - .مادقألا اهب تتبثو ءاملاب 3 06 لا 0 1

 أدام 7 .فارطألاو عباصألا وأ .عباصألا كارلا :داركلاو «لصفم 0/5 :4 ناب َلُككِ# ١ 5 00 0 0 00 دريلو نطْيَسلا |

 :# ُهوُفوُدَف َمْكِلَد # ١4- .مالسلا هيلع هلوسر رمأو هرمأ اوفلاخو هوصع :لجو زع :4 هنأ 9 أاوثماء تيدا اونيَيف محم نأ ةكَهتلمْلا َلإَكيَر سوم ١
 0| هس حس "سبح هدو 1 أ

 « ضعب ىلإ مهضعب فحزي :# اًنَحَي# -06 .هوقولف ايندلا 2 مكل هلجع يذلا باقعلا اذه :لوقي 0 َقوَف يرض جمعرلا اورقك بذل ولف ف ىتلَأَس 5
 َمِهِلَوُم نمو # ١١- .اومزهنت ال يأ ءروهظلا 4 1 مهوُأَون الثإ# براقتلاو ينادتلا :فحازتلاو / راعل 1 اذ و ٍناََلُكح مْبْنِم ءاوصأَو قاد 0 ا 2

 0 ا
 ارحل :(فرحتملا»و .رفلادعب ركلاوه :# ِلاَدَعَل اًنْرَحتم الِإ» ردب موي 0 :## مريد ٍزِيِمو 1 هلآكرإَف» ا ل

0 0 
 ْ نمو هنكمتل درطتسملا يارجل :ليقو .اهبيصيف ع ةروع ىري ىتح هباجصا نم مدقتملا 1 5 ككْلإكرَأَو هوفوُذُف مك ! د (2 ٍفاَقِعلاَديِدَش 0

 0 : ١ سا يأ هبأكب (9 ِراَثلَباَدَع 1 ذئموي نيملسملل نكي ملو ا : ينلا ىلإ | :# َدَحَح نّكإ# رافلا :«زيحتملا»و .هيلع ركيف دوعيل هبلاط 0 #2 سس يع هروب زج سحاب 16 : 7 1
 ا :42[ب َدَنَتا9 ضعبل ةئف مهضعب نوملسملاو مامإلا : 2 هللا لوسر دعب «ةئفلا» :ليقو .هريغ : 3 تار - سرع فاو اكل ضر 31 اوم 9

 للك هللا بن رظن :لاق باطخلا نب رمع نع يذمرتلا ىور .ةيآلا « َنوُسِيِخَمْسَت ْذِإ + :ىلاعت هلوق [4] ١ لا م 5 ا 9 5
 ا سا رس 8 اه 2 2 و 0

 لعجو هيدي دم مث ةلبقلا لبقتساف ءانجر رشع ةعضبو ةئامثلث هباحصأو فلأ مهو نيكرشملا ىلإ ءاآََدَقَفَِتِ ل اَنْيَحَتْمْوأ لاقل اهَرَحَسماَل مرد 5
 يف دبع ال مالسإلا لهأ نم ةباصعلا هذه كلهُت نإ مهللا ؛ينتدعو ام ىل زنا مهللا» هبرب فتهي ف نيل فَوَكهةَمووَنك سوست 8
 ا ر.بدحاف ركب قبأ هاتآف قادر طقس ىتح ةلبقلا ؟]بقتسم هيدي ادام هبرن:فتقي لاز امف (ضرألا نيني وثوب عثي عثو توون .املاو منو وني مكي نو نيدخا

 مك َتاََسْسَأَ كيو َنْوِيخَيَْش ْذِإ) هللا لزنأف «كدعو ام كل زجنيس هنإف ءكبر كتدشانم كافك هللا يب اي :لاقو هئارو نم همزتلا مث : هيبكنم ىلع هاقلأو
 4 ركفت ريتا لل م مالا قام: غي يظل نك هَ ُهلَعَحاَمَو 8 ]٠١[ .ةكتئالملاب هللا مهدمأف « تك 2 * 26 بكا هم ٍفلَأب را

 ركد اهمدقت نارمع لا ةبآ 11 دا هلو 2 1ك ناو بالا فام كلاب وتاب يشل هدأ ةآعج امو 3017: ا

 ملف نينمؤملاب صاخ اهيف ثيدحلاف لافنألا ةيآ ام أ «4 ركل ىئَرْشُب » : :لاقف ىلاعت هللا ءايلوأل اهنأو «ةراشبلاب ةنمؤملا ةفئاطلا صخو «ةرفاكلاو ةنمؤملا نيتفث

 لعج :يأ «ةنملا يف ةدايز مهلجأل اهنأب 4 ىّرَشب ظ دييقت ناكف ل ا ا

 ءرمألا لوأ يف ردب ىلإ جورخلا ةيهارك ىلع باتعلا قايس ةقوسم يهف لافنألا ةيآ اًمأو 01.١ : حرشلا]4 َكْرْذَص َكآ م دل ا :ىلاعت هلوقك ء.مكلجأل ىرشب كلذ هللا

 «نيملسملا نم اوددرتي مل نملو هيبنتلل ىرشبلا تناك ذإ .4 ركل » اهب قلعي نأ نع 4 ىَرَشُب اف دّرجف :ةكوشلا تاذ ريغ مهيقالت يتلا ةفئاطلا نوكت نأ رايتحنا ىلعو

 ريمض مدقف «ةدجنلا بلطو فوخلا نطاوم يف هيلإ علطتم هنأو.ثيغتسملا نم قوشت : كلذ يفو «ردب موي اوثاغتسا نينمؤملا نآلف لافنألا ةيآ يف 4 هب و ميدقت امو

 1 اهب دهعلاو ءدعب فجت مل ءامدلاو ردب ةوزغ يف تلزن اهخأ ةيآلا نم مهفي امك «مهئاجر عضوم وهف «هيلإ مهتجاح ةدشو هب مهمامتهال بولقلا ىلع هلماع عم دادمإلا

 مهعم هللا عنص امب نينمؤملل ريكذتو «ردب موي ثدح امل ةياكح ةيآلا نآل ءكلذ نم تلخف نارمع لآ ةيآ اّمأ ءلاوحألا تايضتقم نم يعور ام اهيف يعورف «لطي

 هلاق :تلق ؟ةككئالملا هيف لزنت لو .دحأ موي مهل لوقي نأ حصي فيك :تلق نإف :يرشخمزلا مامإلا لوقي ءاووقتو اوربص ول دحأ يف مهعم هعنصي نأ مهايإ اًدعاو

 ؛تلزنل مهيلع طرش ام ىلع اومت ولو «ةكئالملا لزنت مل كلذلف مهيبن رمأ اوفلاخ ثيح اوقتي لو «مئانغلا نع اوربصي ملف مهيلع ىوقتلاو ربصلا طارتشا عم مهل

 ىلع ريمضلا يتأي نأ لاحلا ىضتقاف .,تضم لاح نع ةياكح ةيآلاف هللا رصنب اوقثي ا ا ا ا ا

 نأ الوأ نيف ءاّيناث دحأ ةعقاو يف تلزن نارمع لآ ةيآ نأو ءالوأ ردب ىتق يف تلزن لافنألا ةيآ نأ كلذف .4 ميك ٌدَِع هَل تهمل دنعإ :ىلاعت هلوق امأو ءلصألا

 هنأك ءفيرعتلاب ىلوألا ىلع ةيناثلا يف لاحأو ؛هرصن قحتسي نم رصنل ةيضتقملا هتمكحو هتردقو هتزعب هلّلع كلذلو دَدُعوُأ دَّدَع ةرثك نم هريغب ال هدنع نم رصنلا

 نمو وس هلل أوواَس مهني َكِلَذ ري [ 10 .ردكتلا ده فيرعتلا تكس .هدنع نم رصنلا نأ مكمالعإ مدمن ولا ميكحلا زيزعلا هللا دنع نم رصنلا امنإ :ليق

 نك مالسإلا تراك ف زوالا كيرلا كرك نانو 0 رشحلا] 4 هلل ٍقاَسِب سو 2اوخوو هكأ ارفاَك مهم َكِلَذ زط ء[1 : لافنألا] 4 ُهَلوُسَرَو هللا ققاَسي

 1 لافنألا] 4 تيؤورم ٍةكيتلملا َني فلاب مكدمم نأ مك باََبَتْساَف م 701 لا ير سل ا
 ةيآامأ «ةلأسملا هذه ةرفو ىلع لادلا ماغدإلا كف ةيآلا بسانف «ةقاشملاب كلذ للع مث .نانب لك برضو «نيكرشملا قانعأ برضب ةكتالملا رمأ هناحبس هنأو

 ا اا

 اًهيَأكَي 9 ء[6١1 : لافنألا] 4 ... كك وفك تر رمل 6 وتم دل اياب 31 .ملعأ هللاو ماغدإلا ةيآلا بسان كلذلو ءاضيأ ةدعلا وأ ءادعلا يف ءاوس

 الف مكنم نيبراقتم لاتتقلا يف اورفك نيذلا متلباق اذإ ؛هعرشب اولمعو هلوسرو هللا اوِقّدَص نيذلا اهيأ اي |[ 40 لافنالا14.. .أوثبنأت كف ربت ادأوثماَء تيل

 هللا اوقّدص نيذلااهيأ اي :ةيناثلا ةبآلا اّمأ «ىلوألا ةيآلا هيلع تلد ام اذهف :مهيلع مكرصانو مكعم هللا نإف ؛مهل اوتبثا نكلو ؛مهنع اومزهتتف مكروهظ مهوُلوُ

 ...مكيلع رصنلا لازنإل نيلهتبم نيعاد اًريثك هللا اوركذاو «مهنع اومزهنت الو اوتبثاف «مكلاتقل اودعتسا دق رفكلا لهأ نم ةعامج متيقل اذإ .هعرشب اولمعو هلوسرو

 را -ا/ ,تارم (5) نآرقلا يف (ليكنتلا) ركذ - ” «تارم (5) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ - ه ؛تارم (6) نآرقلا يف (ءاضغبلا) تركذ - ؛ «تارم (5) نآرقلا يف -

 نا راك ك3 هد ىواستب كلذيو .تارم (45) نآرقلا يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ -4 «تارم (5) نآرقلا يف (بعرلا) ركذ -/ «تارم (45) نآرقلا يف (دسحلا)

 .هللا باتك يف تارم (5) لك درو دقو ءاهتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و «ليكدتلا)و «بصحلا)و (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و «مانصألا)

 2 م ال ودب رورو ؛اهيفاكر كمو ءاهةحكمم كوكل ناهنألا ةوونيلا نامسا ةروّسلا هذهو : دقن ةرزق هاما يسب

  روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ مر



 موي بارت نم ةضبفق ِةِثَي هللا لوسر ذخأ ذإ ىنعي :* ئرَهَّللأ كركدلَو تمر ْذِإ كسْيَمَر امو - ١١ 5222م اس اس حاس رس 2>

 لخد الإ كرشم قبب م :ليقو ءاومزهناف !هوجولا تهاش# لاقو نيكرشملا هوجو يف اهب ىمرو «ردب
 هتمعن نينمؤملا فّرعُيل :يأ 10 ءآلب هنم تييمّؤَمْلا َلَبَحِلَو# .ءيش بارتلا كلذ نم هينيع يف

 9 32 ؛ةنسحلا ةميظعلا ةمعنلا -مهودع ةرثكو مهددع ةلق ىلع- مهودع ىلع مهراهظإ يف مهيلع

 و يعجب 5 مكءآَج ْدَفَف أوحِدفَتَس نإ 8 ١9- .فعضم :# نهومو“ -1 . لا رك .رادتج حا ل

 2 نو كتم مح :”لشيرفق رافك تلاق كلا نسل ىلع ةكف علا باطخلاو .رصنلا بلط :حاتفتسالا :# ْحَنَفَلَ
 م ركدع ىنغت نلو دعن اودوعن اوهندت 0 7 00 : ٠

 لا در مج ل 1 - هنحأف .فرعيال امب اناتأو محرلل عطقأ انيأ :لهج وبأ لاقو .هباحصأو دمحم نيبو اننيب حتفا انبر
 . يل نيزيؤملا عم هللا نأ 2 تركو اَِيَش ' 6 ء هللا مكح مكءاج دقف :# خت مكةآَج دَمَم# هحاتفتسا كلذ ناكف ؛مويلا هكلهأف :يأ «ةادغلا

 |١ رشنَوهنعأولوتاَلوهلوُسرو هلل رميت ارثماء تيا 3 شيرف و عمك يعن 0 ال ا ار كلا ىلا قمل لوول
 2 هيما وبلا او 5909 وقمت ١ | كتم عت نلو# .مكب تعتوأ يتلا ةعقولا لثمب :# دعت هبرحل : أوُدوعَت نو 0 وهف «ةرفكلاو
 كلا ئادتا دارس َّنِإ 9# 0 َنوُعَمَسناَل [[2] .هبهنو هرمأ نيفلاحم ٍهِكَي هللا لوسر نع اوربدت ال : .« نعال - ٠١ .مكتعامجا :4 مكَشَكِف

 ا هع مُهَمَمْلاَرَح ميول مَعَكَ( دوبلكس دا هيض نتا عاقل هل نواريطب نيذلا نيففانماك : 0 نوح وعمسل ال مهو اًنعهَمأَوْلا١َ بذأ[> 1/١

 ئ كيش كللإ كدر نقلا زي < تاردلاتكوإ» - ا .نوكرشملا :ليقو .كلذ يف فلتخاو
 اهمكبو بولقلا مص دارأ امنإو ,قحلا نوغتبي ال 4 ءاَقحيال يذلا ككل ءحلا» ضرألا يف

 0 0 0 اًريخ مكبلا مصلا ءالؤه يف هللاملع ول :يأ :* تكروّضرعُم مهو أولوتل مهعمسأ ولو 0 يي تيوس كااريتفاو ١] ا ااا اي انوع نزاع مكب تضرب نخ ”لوق 0

 0 ع تجمل .نيقفانملا وأ نيكرشملا ىنع :ليقو .نيهاربلاو ججحلا هدنع نولقعتيو «هب نوعفتني اًعامس 0
 ' دست َهملعأَودَص .رفكلا توم نم هب مهايحأ هنأل ناميإلا وه :ليقو .نآرقلا يف يذلا قحلل :* َمكيِحياَمِلل 4
 ظ ك1 0 رفكلاو ةيندبلا تافصلاو تاوهشلا ندعم وهو ءرملا نيب :يأ :# يبلقو ءرملا برب 0 لوح

 ةدوممم -06 وود يدعو وجعم :ليقو .هنذإب الإ نمؤي نأ رفاكلا نيبو ءرفكي نأ نمؤملا نيب لوحي : :لبقو 22 كل

 َتنَمَو دِإ كََمَراَمَو إم :ىلاعت هلوق [11] .هريغو ملاظلا ّمعت وأ ؛حلاطلاو حلاصلا بيصتف ملاظلا ىدعتت ةنتف اوقتا يأ ككتام ترام كفا ذو
 هل هللا لوسر ىأرو «ريمع نب بعصم هلبقتساف «هليبس اولخف ةئ يبلا ىلإ دحأ موي فلخ نب يبأ لبقأإ :لاق هيبأ نع بيسملا نب ديعس نع مكاحلا ىور 4 ئر هلأ بِبركلَو

 راوخ روخي وهو هباحصأ هاتأف :هعالضأ نم ٌعلض رسكف «مد هتنعط نم جرخي ملو هسرف نع ّىَبَأ طقسف هتبرحب هنعطف «ةضيبلاو عردلا ةغباس نيب ةجرف نم يبأ ةوقرت

 اوتامل زاجلا يذ لهأب يب يذلا اذه ناك ول هديب يسفن يذلاو :لاق مث اًيبأ لتقأ انأ لب» لاق :ِِكَي هللا لوسر نأ محل ركذف ءشدخ وه امنإ كزجعأ ام :هل اولاقف «روثلا

 دبع نع مكاحلا ىور .ةيآلا 4« ْأوُحِيْمَتسَت نإ ) :ىلاعت هلوق ]١4[ آلا ( رهن جركل تي ذإ تَيَمَم اَمَو )م هللا لزنأف «ةكم مدقي نأ لبق يبأ تامف «نوعمجأ

 ءاًحاتفتسا كلذ ناكو «ةادغلا هنحأف .فرعي ال امب ىتآو .محرلل عطقأ ناك انيأ مهللا ل 0 او ل جد :لاق ريغص نب ةبلعث نب هلل

 زعأ رصنا مهللا :ردب موي لهج وبأ لاق :لاق ةيطع نع متاح يبأ نبا جرخأ .«_َنيِنِمْؤُمْلا عم هلأ نأ 1 :هلوق ىلإ حن "ملأ مك َدَعَف اوحِدَفَتَسَت نإ ]ء هللا لزنأف

 5 مهم أرك نذل هلأ َدْنِع َباَوَدلأ ره نإ ا 77 :لافنألا] 4 َنوُقتياَل يذل كتل مهلوس دنع تود ّرَش ع .تلزنف «نيتقرفلا مركأو «نيتئفلا

 يسر بيزا لل دج د13 قل عاملات ا تنس نحل صلال نع < د حرألا لع 1 لإ 000 كاسل 4
 هللا دنع ضرألا ىلع ٌبد ام رش نإ :ةيناثلا ةيآلا اّمأ «ىلوألا ةيآلا هيلع تلد ام اذهف «هيبخو هرمأ هللا نع نولقعي ال نيذلا مه ءالؤه «نوقطني الف هب قطنلا نع مهتنسلأ

 ءهدنع هلأ أو ُدَنَتِف حَدلْوَو مكحلومأ آَمَنَأ اوملعأو 33 ا ا
 ١ ا ا أ نكموملا اه رملطاو .[ ١60 : نياغتلا] 4م يِظع ا مكن اوم آمَِّإ ل 11: لافنألا] 4 ٌمميِظَع ٌرَجَأ
 باوشثو ريخ هدنع هللا نأ اوملعاو ؟هنع اهب نولغشني وأ ءاهيف هنوعيطيو اهيلع هنوركشيأ ملعيل ؛هدابعل ءالتباو هللا نم رابتخا مكل هللا مهبهو نيذلا مكدالوأو ءاهيف

 لع هما قال تاع از اع هللاو ءمكل رابتعتاو البال مىدال وأ الو مكلاوما ام :نياغتلا ةيآ اّمأ «لافنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .هعاطأو هاقتا نمل ميظع

 ؟ردب موي مهولتق مهنأ عم رافكلا ّلتق نينمؤملا نع ىفن فيك .[117 : لافنألا] *( مهتم هللا يركللو مهولشفت ملف 2 [11] .هلام يف هللا قح ىَّذأو «هريغ ةعاط

 هتان اصول ا يأ يكل 0 ل ءابصحلاب ردب موي مهامر هنأ عم هيمر :35: يبنلا نع ىفنو

 :باوجلا ؟يهنلا يف دّرفأو ءرمألا يف ىّنث اذامل 0 لافنآلا] هل ا را ل قالا .ةرروصلاو بسكللارزكتعاب هلو بل

 ير

 هاور .«"'ىئوغدقف هلوسرو هللا ىصع نمو :ّتلق اله «تنأ موقلا ُبيطخ سئب" 1. يري ه1 قاتلا"( ىور ال ان ضع نمور علا لور كائن هالو شر رورو لاعلان

 «عمجلاو نانثالا هباداربو ترعلاا عل او اواي ةزفعلا تالا نأ وأ (ناتمزالتم ةلوسرأ ةعاطو هللا ةعاط نأ عم «لبصألا هنأل .هدحو هللا ىلإ هدوع رابتعاب درفأ وأ ؛ ءملسم

 1 ةبوتلا] # ُهوْضَرُي نأ وح هلوُسَرَوُهَلآَو + ا ا دان عم تال ورمل قالا "ينينخُي هفورعمو ٍنالف ماعنإ" :مهلوقك

 خفني ىتح هل ةايح ال ناسنإلا نأ امك .[7 5 : لافنآلا] 4 ل أاوملَعاو تكيبجناَمِل اعد اذإ | ٍلوُسَرَو نب اوبسِجَتْسأ أوما نزلا هناي [":]

 لا لص وسلا يف تي ىنح يق هحورتةيحال كاذف «تاوملا لج نم كلذ ل ااكو خف كلب يح ريصبف «هحور نم لا لوسر وه يذلا كلملا

 ىلع نيونتلاو ءاهلا فيفختو واولا نوكسب (نهوم) :ئرق# نه م :ىلاعت هلوق َنيرفككلا يك نهوم هلأ كرأو مكن: مكيلذ 111 هيلإ ىقلأ يذلا حورلا نم ملسو هيلع

 ديكو نيوكت نصغ نيم تيتملا( وهوا كفر .هب ةيلوعفملا ىلع بصنلاب (ٌديك)و «لعافلا مسا يف لصألا ىلع نيونتلاو ةزمهلاب ىدعم نهوأ نم لعاف مسا هنأ

 .(نهو) :هيضامو اًضيأ هب لوعفم "ديك" بصنو نيونتلابو «ءاهلا ديدشتو واولا حتفب (ْنَمَوم) : :ئرقو .ةفاضإلا ىلع ضفخلاب

 -تقو نيعشاخلا نيفئاخملا حدمو .هلوسرلو هللا قح يه يتلا ةمينغلا نم ةدسافلا عامطألا عطق ًالمجم ةروّسلا دوصقم :لافنألا ةروس عيضاوم .اهيف ىرج امو ءرْذَب -

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت
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 ةرجهللا لبق ب هللا لوسر عم ةكمب اوناك ذإ :ىنعي ةيآلا رخآ ىلإ | :4 ليم رشنأ ذوركذاو» - ”
 .مورلاو سراف :ليقو .ًأشيرق هب ىنع «سانلا»و .ةعرسب ذخألا :فطخلا :# سال ا

 ينب ىلع راشأ ال ةبابل يبأ يف تلزن :4 َلوُسَراَو هلا اوُبوُحَح الل -11 .ةنيدملا ىلإ ينعي :© َمكَسَواََمل
 ةذافم نب دعس مكح ىلع اولرن ول حبذلا هلأ هقلح ىلإ راشاف.؟رمألا اذه اه]:رلأتس دقو ةظيرت

 لصتي ىنتح هنوشفيف ب هللا لوسر نم ثيدحلا نوعمسي اوناك نيملسملا نم رفن يف :ليقو
 ىلع ىفخت يتلا هللا ضئارف يه لساطتللا ةنامألا يه :ليق :© مكِيْمْمَأ اونوكتو# نيكرشملاب
 .ءافتخاب تنل شفا :ةنايخلا ىنعم لصأو .اهوصقنت ال :ذئنيح «اونوخت» ىنعمو «نيعألا
 مكركش فيك رظنيل لجو زع هللا نم رابتخا يأ :4 ُةَنَتِف ُمُكدلَوَأَو مكحلومأ اَمَنأ أوملعأَو 9 -
 نيبو مكنيب ًالصف :# اًناَفَف مُكَّل لعجيإب -4 .مكلّوخ اميف هقوقح مكؤادأ فيكو ؛مكبهو ام ىلع
 .كوسبحيو كوديقيل :ليق :4 كُنت '٠- .اجرخم :ليقو .مكقح رهظيو مكرصني نأب «مكئادعأ
 نأ :مهب هللا ركموأ : #4 امو ةرجهلا لبق ةكمب 357 هللا لوسرو كلذب تمه شيرق تناكو

 مهعاجسأ :* َنيِلَودْلا ربطتسا# ١*- .هوذآ نيذلا كلهأو ؛هعنمو مهديك نمي هيبن صلخ

 :# َمُهللأ أوُلاَم ْدِإَو 737-  .ةروطسأ عمج :ريطاسأو .ةروطسملا ةبوتكملا مهصصق وأ .مهئيداحأو 0 /إآدنَه نادم َلْمِماَمْلتَل قم دول اَنَعَس دما 7

 هلأ تاكحاَمَو ل - .هرسأ دعب ردبب لتقف «ةدلك نب ثراحلا نب رضنلا لوق اذه «ةيآلا رخآ ىلإ 2 ده كَدهَنلاوثاَهْدِإَو © درا ِمَسأ ؟
 باذع ةمأ بذعت ملو ,كوجرخي ىتح «مهرهظأ نيب ميقم :# ميِفَتنأَو 5 ةكم لهأ ىنعي :4 مهب سل 0 ةييدعلا 5
 6ك ا ا ا اج زلمة كنور 8 ىلإ >2 مد 2 ءامَسلام 27 قع اق اوه

 .نيملسملا نم رفغتسي نم مهيفو مهبذعيل هللا ناك امو :يأ .مهرهظأ نيب مه نيذلا نيملسملا ىلإ 0 !
 ادإ دل هع ن2 هزيغو روضنما نب ديعش [ىوو.# هلل وذو الاثم نيل ياي ) :للاعت هلوق [؟19] 1 َنورفْعَمسِي مهو مهب دعم هَل ١
 ةظيرق موي ةظيرق ونب هلأس رذنملا دبع نب ةبابل.يبأ يف « َلوُسرلَاَو هَل أوُنوُحَع الإ ةيآلا هذه تلزن :لاق ةداتق رق 77.777 5
 نأ :هّللا دبع نب رباج نع هريغو ريرج نبا ىورو .هلوسرو هللا تنخ ينأ تملع ىتح يامدق تلاز ام :ةبابل وبأ لاق «تلزتف حبذلا لوقي .هقلح ىلإ راشأف ؟رمآلا اذه ام

 بتكف ءاومتكاو هيلإ اوجرخاف ءاذكو اذك ناكم يف نايفس ابأ نإ دلي هللا لوسر لاقف ءاذكو اذك ناكمب نايفس ابأ نإ :لاقف ٍدِكَذ ينلا ليربج ىتأف ؛:ةكم نم جرخ نايفس ابأ

 نع ريرج نبا جرخأو ءرظن هقايسو هدنس يف ءادج بيرغ .ةيآلا « َلوُسَرلاَو هلأ أوُنوُحن ال ) هللا لزنأف .مكرذح اوذخف مكديري اًدمحم نأ :نايفس يبأ ىلإ نيقفانملا نم لجر

 نأ :سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا 4 ُرْكَمَي ْدِإَو )+ :ىلاعت هلوق [”0] .تلزنف نيكرشملا غلبي ىتح هنوشفيف ثيدحلا ِيَي ينلا نم نوعمسي اوناك :لاق يدسلا

 تعمس دجن لهأ نم خيش :لاق ؟تنأ نم :اولاق هوأر املف ءليلج خيش ةروص يف سيلبإ مهضرتعاف «ةودنلا راد اولخديل اوعمتجا ةليبق لك فارشأ نمو شيرق نم اًرفن

 مث قاثو يف هوسبحا :لئاق لاقف ءلجرلا اذه نأش يف اورظنا :لاقف ؛مهعم لخدف «لخداف لجأ :اولاق .حصنو يأر ينم مكمدعي نلو ؛مكرضحأ نأ تدرأف ءهل متعمتجا امب

 هللاو يأرب مكل اذه ام هّللاو ال :يدجنلا خيشلا هللا ودع لاقف ,مهدحأك وه امنإف -ةغبانلاو ريهز - ءارعشلا نم هلبق ناك نم كله امك كلهي ىتح «نونملا هب اوصبرت

 يأرلا اذه ريغ اورظناف «مكدالب نم مكوجرخي نأ مكيلع نمآ امف ؛مكنم هوعنمي مث مكيديأ نم هوذخأي ىتح هيلع اوبثي نأ نكشويلف «هباحصأ ىلإ هسبحم نم دئار نجر خيل

 هناسل ةقالطو هلوق ةوالح اورت ملأ ءيأرب مكل اذه ام هللاو :يدجنلا خيشلا لاقف ءعنص ام مكرضي نل جرخ اذإ هنإف .هنم اوحيرتساو مكرهظأ نيب نم هوجرخأ :لئاق لاقف

 قدص :اولاق « «مكفارشأ لتقيو «مكدالب نم مكجرخي ىتح مكيلإ نريسيل مث ؛هيلع نعمتجيل ءبرعلا ضرعتسا مث «متلعف نئل هللاو .هثيدح نم عمتسي امب بولقلل هذخأو

 ناك لكل ا مك نم دعا :لاق ؟اذه امو :اولاق ريغ ئرأ ام «ُدعَب هوقرصبأ مكارأ ام يرن مكيلع نريشأل هللاو :لهج وبأ لاقف ءاذه ريغ اًيأر اورظناف ءهللاو

 برح ىلع نوردقي مشاه ىنب نم يحلا اذه نظأ الف اهلك لئابقلا يف همد قرفت هومتلتق اذإف «دحناو لج ةيونض هنويرضي مث ءامراص اًفيس مهن: ءالخ لك ىطعي مث ءادلج

 كلذ ىلع اوقرفتف «هريغ ىرأ ال «ىتفلا لاق ام لوقلاو «يأرلا وه هللاو اذه :يدجنلا لاقف «هاذأ انع انعطقو انحرتساو «لقعلا اولبق كلذ اوأر اذإ مهنأو ءمهلك شيرق

 هك كلون نواز «ةليللا كلان هتيبلاو راكد لوتسزا تزن جلف مزعل دف تاور كريب ناك يذلا يحض ا تل ٍةكَو ىلا ليربج ىتآف .هل نوعمتجم مهو

 ديعس نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا « َلّتْ َلْتن اَذإَو ١) :ىلاعت هلوق [11] .ةيآلا 4 ْأوُرَمَك سلا َكِبْر هي دِإَو ١) :هيلع هتمعن هركذي ةنيدملا همودق دعب هيلع لزنأو ءجورخلا يف كلذ

 هللا لوسر اي :دادقملا لاق هلتقب رمأ املف رضنلا رسأ دادقملا ناكو «ثراحلا نب رضنلاو «يدع نب ةميعطو«طيعم يبأ نب ةبقع اًربص ردب موي لَك ىنلا لتق :لاق ريبج نب

 أوُلاَم ْدِإَو )م :ىلاعت هلوق 0 .ةيآلا « اَنَتياَء ْمِهِيَلع لَن اَدِإَو ) :ةيآلا هذه تلزنأ هيفو :لاق «لوقي ام هللا باتك يف لوقي ناك هنإ :ِدِكَب هللا لوسر لاقف ءيريسأ

 نع يراخبلا ىورو «ثراحلا نب ءرضنلا يف تلزن :لاق «ةيآلا 4 َّقَحْلا وه اذه تاك نإ | مهلا اوُلاَم ْدِإَو ١ :هلوق يف ريبج نب ديعس نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا *« ّمُهَللآ
 تنأو ْمُهْبذَعمل هَ هللا تاكح امو م تلزنف «ميلأ باذعب انتتا وأ ءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا :ماشه نب لهج وبأ لاق :لاق سنأ

 0 لا لزنأف «كنارفغ «كنارفغ :نولوقيو تيبلاب نوفوطي نوكرشملا ناك :لاق سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرخأو .ةيآلا * م مهيِف

 زلوم كني نم َّنَحْلا وهاد تاكنإ مهلا اننيب نم هللا همركأ دمحم :ضعبل اهضعب شيرق تلاق : :لاق ؛سيق نب دمحمو «نامور نب ديزي نع «ريرج نبا جرخخأو

 .4 َنوُمحياَل » :هلوق ىلإ « َنورفْغَتْسَي ْمُهَو مهبّدعم دعم هللا تنام امو )؟ هللا لزنأف «٠ ؛مهللا كنارفغ :اولاقف اولاق ام ىلع اومدن هنم اوسمأ املف .ةيآلا 4 ةَراََبِح اَئَنَيَع

 ؟اًلوأ هّلوق ينانُي اذه .ه# ُهَّسآ مَهبّذَعي الأ مهل اَمَو + ١[. 4 :لافنألا] 4 هم مُهيَِيالأ هل اَمَو + «[17:لافنألا] 4( َمِِفَتنأَو هيمي هلأ تاكو 2 []

 مهو مُهبدَعم هلآ كَم ف [10] .ةرخآلا ٌباذع يناشلابو ءايندلا بانع لوألاب ٌدارملا وأ ؛مهنع هجورخب يناثلاو ,مهيف ِِكَب هنوكب ٌدّيقم لوألا نأل «ةافانم ال :تاوجلا
 جورخملاو «قازرألا بلجو ؛مومحلا جيرفتل ببس -1 .باذعلاو ةبوقعلا نم نامأ - 7 .تائيسلا ريفكتو «بونذلا ةرفغمل ببس - ١ :رافغتسالا دئاوف نم .[ : لافنألا] 4( َتوُرْْغَتَسَم

 .ةرخآلاو ايندلا يف حالفلاو ةينابرلا فاطلألاو :ةيحلإلا تامحرلا لزنت بابسأ نم ةبوتلاو رافغتسالا ةرثك - ه .ضرألا يف ةوقلاو «هايملا رفاوتو ثيغلا لوزنل ببس - 6 . اضل نم

 افصل قرا ولف ل لل ان لا نارتو يل ل ل ل ا ع ل ا الا و راعتمالا كل 7

 - رمأو «رافكلا فص نم رارفلا نع يهنلاو «نيِبّرقملا ةكئالملاب هّيبن ةباحص ىلاعت هللا دادمإو «ردب ْبْرَح ا ا يا

 / روسلاب فيرعتلا تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يريطتا ريسفت

 أ
 1 ا موقت 5

0 

 عونتم زاجعإ ىن جلا ءامسألا



 0 دسمان ع وُدْصيْمَْوَل مرعب ملاَمَو ١ 0 تاحتما 7-0 0 لإ وأمل اد ذم م ضوفم هرمأ 15 ؛تيبلا 0 ا ٠ هنولوقي
1 3 0 2 

 0 َنوُشتمْلا الهايل انِإك آيل مساس )ب ظ .
 1 ا 2 2 0 6 0 0

 0 ل يي 19695[ اوناك ام ىلع در اذه يفو رم 2 :ىنعي :4 72[ اوناك امو -4

 ا يو سم و1 نا 7
 : َناكاَمَو اه َنوملَحيال هك

 ١ ناك 3 6-1 95 3 اوفلاح برعلا لئابق نم ءشيباحألا نم نيفلأ دحأ موي رجأتسا هنأآل برح نب نايفس يبأ يف تلزن
 0 باليت حمالات 5 ٍِ . : 0 7 1

 2 حج رس وتس هر |3ح مهؤانبأ عمتجا «ردبب لتق نم لق امل هنإ :ليقو .دَي هللا لوسر لاتقل ءاهيلإ اومضناو اشيرف
 0 : 0 0 00 تتاورم 7 1 اكل اذهب انونيعأ نكلو «نورت ام انم لان دق ادمحم نإ :ريعلا يف هلام صلخ نمل اولاقو مهتبارقو

 0 م نايطتسا 9 او ا اغنإف نيلوقلا ىلعو .كلذ يف ةيآلا تلزنف اولعفف ءاّرأث هنم لائن نأ انلعلف ؛ةعقولا ببس ناك يذلا

 7 منهج لا ورقكَن يِذلاو  وْلْفُيَمُت هَرَسَحْم هيلع نمؤملا :# ِتّيَطلَاَنِم َتيِبَكْلأ هلأ َريَِيِل #8 /٠- .ةمايقلا موي ىلإ ةماع ةبآلاو .دحأ ةوزغ يف لاملا قفنأ
 5 رت سس 0 ل حرت لتصبح 8 ا م وي 2 ف هير 7 : :
 ١" لعجو بيطلا نم تيَِحْلاهَل 0 - عمجي نأ وهو ءاماكر مهلعجيف :# اًعيح همك 01 لهأ نم ةداعسلا لهأو ءرفاكلا نم

 0 ه]َعَجَيَف عي ةمكرإو : ضب لع ةَصعب تيل ١ هلاتقو لي هللا لوسر ةوادع نم هيلع مه امع :# ْأوُهَتنَي نإ -78 .اورثكي ىتح ضعب ىلإ مهضعب
 | ١ َنِيِنَلِل لق 23 تورس لأمه 31 يف اك تحل هواش نإف ؛اهربغو ةوادع نم :« تلك دك عاريا رس 0 2 0 ا 3 0 4

 لل حرس لس سس سل را ا ١ 5 / + تروكنتال يح # -9..ةيلاخلا نورقلاو ءردبب نيكرشملا يف م لفف# .هلبق
 0 اإل 0 رمح 4 0 ا
 0 م 2 ا 2 ا :< قرملا معي اورصأ لا 6 2 م

 2 كغ رس ل د ل

 0 تاكد هلع يو ووسع
4 

 ةليللا يف اكل 0 ل ل

 0 ألوم نإَو 79 روصَب ب وُأَمَسياَمِسمَس 00 يف هايملا نايرس ىريو «ةقيقدلا اهئاضعأ يف توقلا نايرسو «ةرهاظلاو ةنطابلا اهئاضعأ عيمجو «ءاملظلا
 ' | © ديتول هل أاوملَع وملعاف|' قورع طاين ىريو ءاهتقدو اهرغصو اهعاونأ فالتخا ىلع تاتابنلا عيمجو ءاهقورعو راجشألا ناصغأ

 2 5001001 9200917091008910091700969 تاقلعتم ةعسو «هتمظع يف لوقعلا تريحت نم ناحبسف .كلذ نم رغصأو ةضوعبلاو ةلحنلاو ةلمنلا

 هللاو# :ىلاعت لاق «نانجلا تاكرحو «نافجألا تابلقتو «نيعألا تانئاخ ىريو «بئاغلاو رضاحلاو «ةداهشلاو «بيغلاب هتربخو .هفطلو «هتمظع 2 .هتافص

 ةريثك ةعامج ىلع عقي مسا ((لوملا)) :ىلوملا هللا مسا حرش [40] .تانئاكلا عيمجب هعمسو هرصبو هملع طيحمو علّطم يأ 4 :جوربلا] 4 ٌذ ٌديِبَش ءىَش م لكل

 ءاج دق اهرثكأو «هيلع ٌمعنملاو «دبعلاو ٌرِهّصلاو ؛فيلحلاو «معلا ُنباو ٌناجلاو «عباتلاو «ٌبحُملاو ٌرصانلاو ٌقيعُملاو «ٌمعنُّملاو هٌديّسلاو ؛كلاملاو ءٌبرلا :وهف

 ةئيالّولاف : 0

 ةنوعملاو رصنلا يف لومأملا يلوملا وه هللاف .موقلا ىلاو نم ةالاوملاو «قتعُملل ٌءالَّولاو «ةرامإلا يف - رسكلاب - ةيالولاو .قتعلاو ةرصنلاو ءبسنلا يف - حتفلاب -

 لك نأل ؛لوعفم وأ لعاف ىنعمب ليعف :ريصنلا :ريصنلا هللا مسا حرش [40] .مهءازجو مهباوث باسحلا موي ىلوتي امك مهداشرإو نينمؤملا رصن ىلوتي يذلا وهو
 .هلذخي الو هيلو ملسي ال نأب هنم قوثوملا وه ريصنلاو ل ناك لع تاع( اذإ [زريصت هرمي ةريظت دقو نر همر سلا( نيرصانتملا نم دحاو

 َّنِإ ): :ىلاعت هلوق 771 .ةيآلا هذه تلزنف .نورفصيو نوقفصيو تيبلاب نوفوطي اوناك :لاق رمع نبا نع يدحاولا جرخأ .ةيآلا « مث الص َناكاَمَو ١) :ىلاعت هلوق [76]

 امل :اولاق دعس نب ورمع نب نمحرلا دبع نب نيصحلاو «ةداتق نب ريمع نب مصاعو «نابح نب ىبحي نب دمحمو «يرهزلا ينثدح :قاحسإ نبا لاق .ةيآلا « أوُرَمَكَل

 ابأ اوملكف «مهؤانبأو مهؤابآ بيصأ شيرق نم لاجر يف ةيمأ نب ناوفصو لهج يبأ نب , ةمركعو ةعيبر يبأ نب هللا دبع ىشم «ةكم ىلإ اوعجرو ءردب موي شيرق تبيصأ

 ءارأث هنم كردن نأ انلعلف «هبرح ىلع لاملا اذهب انونيعأف ؛ ا را كا يرو رشم ا :اولاقف «ةراجت شيرق نم ريعلا كلذ يف هل ناك نمو نايفس

 يبأ يف تلزن :لاق ةبيتع نب مكحلا نع متاح يبأ نبا جرخأو « تورش ) :هلوق ىلإ « َنوُفِفْس أورَمكَ ذل َّنِإ ): هللا لزنأ -سابع نبا نع ركُد امك مهيفف ءاولعفف

 شيباحألا نم نيفلأ كاد لا كا رقللا لاق راج نب ةيكشأوا ارنا ربا نع ريزج نا ركأاو «اكاهذ نم ةيقوأ نيعبرأ نيكرشملا ىلع قفنأ نايفس

 4و اح د 0 مُهوُلِيََفَو ١97[,  : ةرقبلا] 4 نيِدلأ نوْكَيَو هنن َنوكَت ال ٍّىح مهوُلْئَفَو و0 [14] لي هللا لوسر مهب لتاقيل

 .4 لك إ» :هلوقب نيدلا ديكأت يضتقي مومعلا اذهو «مومعلاب ةيآلا تءاجف «رافكلا عيمج عمف لافنألا ةيآ يف امأو «ةكم لهأ عم ةرقبلا ةيآ يف لاتقلا .[79 : لافنألا]
 مهمالسإ يف ءاجر نيملسملل نكي ملو «ءايحأ ةكم ديدانصو «يمرضحلا نب ورمعل شحج نب هللا دبع ةيرس يف ةرجهلا نم ةنس لوأ يف تلزن ةرقبلا ةيآ :رخآ لوق

 ناطر ا كانا ل ا

 ءراثلاو قازرألا يف ةكربلا لوصحو راردملا ثيغلا لوزنل ببس هنأ - .ةنمؤم - .هاوس دبعي ال :يأ 4 هِي هلك ْنيِيلأ َنوُكحَيَو » :ىلاعت هلوقب كلذ مهءاجر

 نوؤنهيف ءانينه اًشيعو ءاًديغر اًقزر مهقزريو ءاّنسح اًعاتم مهبر مهعتمي نورفغتسملا -4.ناطيشلا ةظاغإ -/ .رافقلاو يفايفلا يف معنلا ة ةرثكو .ءانلاو لسنلا ةرثكو

 صوصتل ةباجتسالا ١- .اًرازوأ مهفخأو سانلا لقأ نورفغتسملا ٠- .هماعنإو هلضف نم اًديزم هناحبس مهيلع غبسيو ؛ةديعس ةايحب نومعنيو ؛ةبيط ةشيعب

 ن6 .هدوو هللا ةمحر مهتلمش نم نورفغتسملا ١5- .ءاعدلا ةباجإ - ١ .ةرخآلا يف هلضف ٍلضف يذ لك ءاتيإو ءاينذلا يف نَسحلا عاتملا - ١ .ةّنسلاو باتكلا

 ةبعصلا لكاشملا ٌلحت هببسب - .ناطيشلا كاله يف ٌببس هّنأ هدئاوف نمو ١- .بئاصملا لوزن عّنمو هبحاص نع ةبوقعلا عف ةد 75 .مّقنلا عقدُتو معنلا بلت

 ...بونذلا ءاود هّنأ هتارمثو رافغتسالا دئاوف ٌمهأ نمو - ١ اس كك فير لري ل ١ ردصلا حارشنال ٌببس ١9- .ةصيوعلاو

 لأ ْرْهَل اَمَو )+ .[5 5 : لافنألا] 4( ُدّسأ مُجبِذَعب اَلَأ هَل اَمَو +. «[ 9 : لافتألا] 4 يف تو مُهَبْدَعيل هللا تاكحامو 3 .تارمثلاو دئاوفلا نم كلذ ريغو
 .ةرخآلا ٌتاذع ناثلابو ءايندلا باذع لوألاب دارملا وأ ؛مهنع هجورخب يناثلاو مهيف 1: هنوكب ٌدّيقم لوألا نأل «ةافانم ال :باوحلا ؟الوأ هّلوق يفانّي اذه هنأ مهب دعي

 هب ءاج ام ةقيقحو لوسرلا ةبحم نأ ىلإ ةيآلا هذه تراشأ .["'“ : لافنألا] 4“ َنوُرْيْغَتْسَي ْمُهَو ْمُهَبْدَعُم هَل ناكامو مهيفَتنآو ْمُهَبْدَعَل هنأ تاكح انو ل[:
 نا .ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال هبذعي ال هللا نإف ءبلقلا يف ناك اذإ

 - ؛باذعلا لاجتعتتساب مهن: موق ساجتو لي وبنلا ورحيل ةكم راقك رك ركذؤ": هلؤشوو هللا ةنايخ نع ىهكلاو ةتفلا نم ريدحتلار كرر ماا

  روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ا رع ا اكخاا ةرادكلاالاب :ةمينغلا 0 و عز تا مار ع را 2

 ا 1 ا ا رس 4 17 :هله ةيآلا

 مهؤافلحو .بلطملا ونبو م :هلي هللا لوسر ةبارق :# َقَرَفْلا ىِذِإَو# .نيملسملا حلاصم ركنا يب ا با رش
 .ةئيدملا ىلإ ىندألا :4 ايدل َةَرَدُمْلآبأل -5؟ .لطابلاو قحلا هب هللا قرف ءردب موي :# ِناََرَمْلأ موي 1 يقودك ]سعيا 0
 :ىوصقلاو ا :4 كَوَصَفْلا ةودعلاب# .«ىندألا» ثينأت :ايندلاو .يداولا بناج :ةودعلاو 1 بتسياجوشلَةودشل 2000 1

 :يأ :# ٌمَتْلَتحال تداوم دلو# نايفس وبأو ءريعلا :* ها 7-0 (ىصقألا» ثينأت 0 "ا صح 7 :
 :4 َكَمَيَلط .اًضعب مكضعب فلاخل عضوملا دمر ا 7-0 ردَحاَوْولَ مكسسو]تتا :
 لرش يأ « داق كك قد هن أ! - - سس )مناك كاي توميل ء َنَم كهل الوعْنَم تاك أد َى ضل نك ل
 .مهتابثل اًببس كلذ ناكف هباحصأ ىلع كلذ صقف ءاليلق همانم يف نايفس 0 شيج لي هللا دك و ةَديِبارَع حْنَمْئسَيَو ِةَسيَبَْع كَم اه
 .كهجو يف كلذ اوأر نإ كباحصأ لشفلو تنأ تلشفل سل متفخو متفعضل :4 َرْثلِمَعَل» 1 يلق َكِماَنَم فهلا مهكريَذ ذإ 0 ٌةيِلع ميس 0
 أورمَك بلا حلوم هيك را اومدهنتال :4أوُتب 00 :« هول -45 د لا رْدْغَرتَناَوْرَكْفَِقَل اريك ارك يكسر

١ 
 رسل لس رس رن جم ا

2 
 3 2 8 0-0 | م زيبا موز رج 0 3 5 0
 كك ل وشلا اا ونساء حم تي لااا را كل 0 : داو 2 ردد تاتا م 1 ا ٍِ 1

 مثلا طري ف متيقتلاز 2 0

 مكرصانو مكعم هللا نإف «مهل اوتثا نكلو ؛مهنع اومزهتت .كرؤه مموُ ال كم يرام لالا . 00 وو
 اولمعو هلوسرو هللا اوقّدص نيذلا اهيأ اي :ةيناثلا ةيآلا اّمأ «ىلوألا ةيآلا هيلع تلد ام اذهف «مهيلع < . 0 دة نأ ويقي نمت ١ وه

 دج و ا أ

 هللا اوركذاو ؛مهنع اومزهنت الو اوتبثاف «مكلاتقل اودعتسا دق رفكلا لهأ نم ةعامج متيقل اذإ .هعرشب م فشلوا“ م هر
 .اوزوفت يكل ؛مكودعب رّمَظلاو مكيلع رصنلا لازنإل نيلهتبم نيعاد اًريثك © ا 5 ءصرو عود
 .[4 1 :لافتألا] 4 اماه ِْقَل مومن ْمُكلاَقْبَوالِو مُْكيبعَأ  ُثَبعتلاْدمْهْوُكيرْدِإَو 4: يس 00

 ؟4 ّهِيْبَْعَأ ىف مُكَلَلَقُيَو # :هلوق يف نافكلا نيعأ يف نينمؤملا ليلقت ة د ال ل را نق ب11 11
 .اولشفيو ءاوريحتيو ءاوشهديف نينمؤملا ةرثك مهؤجفت مث مهيلع اومدقيف «مهتردق لامك مهنظل ,نينمؤملا لاتقل دادعتسالا ين اوغلابي ال نأ هتدئاف :باوحلا

 هعمقيو ناطيشلا درطي ١- :ركذلا تارمث نم .[55 : لافنألا] * تلفت كلعَل اريزك هنأ ورك داو أ نمت دف َرْثِبمل اذ اونماء تربلا اَهيَأَك رافقت
 .بلقلاو هجولا روني -5 .ندبلاو بلقلا يوقي -5 .رورسلاو حرفلا بلقلل بلجي -4 .بلقلا نع مغلاو مهلا ليزي -7 .لج وزع نمحرلا يضري -” .هرسكيو
 ةبحم لاني نأ دارأ نمف «ركذلا ماود ةبحملا ببس لعجو اًببس ءيش لكل هللا لعج دقو «ةبحملا ثروي -4 .ةرضنلاو ةوالحلاو ةباهملا ركاذلا وسكي -/ .قزرلا بلجي -1

 نم برقلا ثروي ١7- .لج و زع هللا ىلإ عوجرلا يهو ةبانإلا ثروي ١١- .ناسحإلا باب يف دبعلا لخدي ىتح ةبقارملا ثروي ٠١- .هركذب جهليلف لج و زع هلا
 رثكأ |ملكو «ةفرعملا باوبأ نم اًيظع اًباب دبعلل حتفي - 1 .هنم هدعب نوكي لجو زع هللا نع دبعلا ةلفغ ردق ىلعو هنم هبرق نوكي لجو زع هلل دبعلا ركذ ردق ىلعف هللا
 هللا همحر ةيميت نبا لوقي .بلقلا ةايح ثروي - ١7 .دبعلل ىلاعتو هناحبس هللا ركذ ثروي ١5- .لجو زع هبرل ةبيهلا دبعلا ثروي - ١ 5 .ةفرعملا نم دادزا ركذلا نم
 نيبو هنيب ليح اذإ مسجلا ةلزنمب راص دبعلا هدقف اذإف حورلاو بلقلا توق /١1- .؟ءاملا قراف اذإ كمسلا لاح نوكي فيكف كمسلل ءاملا لثم بلقلل ركذلا :ىلاعت
 نيب ةشحولا ليزي ٠١- .اهبهذيو اياطخلا طحي -14 .رافغتسالاو ةبوتلاو ركذلا هؤالجو ىوملاو ةلفغلا بلقلا ًادصو «هئادص نم بلقلا ءالج ثروي ١14- .هتوق

 يف هركذب ىللاعت هللا ىلإ فرعت اذإ دبعلا نأ -17 .ةدشلا دنع هبحاصب ركذي هديمحتو هحيبستو هلالج نم لجو زع هبر دبعلا هب ركذي ام نأ -1 ١ .هبر نيبو دبعلا
 ةبيغلا نع ناسللا لاغتشا ببس - 765 .ةكئالملا فوفحو ةمحرلا نايشغو ةئيكسلا ليزنت ببس ١- 4 .ىلاعت هللا باذع نم يجني -77 .ةدشلا يف هفرع ءاخرلا
 هس اج هب لمس هركذب كان عسب <00 لا يلا لس ارت 2 را كضلا سلا يا 77 سال لاو لاو ل ار
 ام لضفأ ركاذلل هللا ءاطعل ببس هب لاغتشالا ٠١- .ربكألا رحلا موي دبعلا ىلاعت هللا لالظإل ببس ةولخلا يف ءاكبلا -74 .ةمايقلا موي ةرسحلا نم دبعلا نمّؤي -
 ماود -" 4 .لامعألا نم هريغ ىلع بتري مل هيلع بتر يذلا لضفلاو ءاطعلا -7* .ةنحلا سارغ -” .اهلضفأو اهلجأ نم وهو تادابعلا رسيأ -7” ١ .نيلئاسلا يطعي

 - كلور هاارتل ىف وهور ركداي كيلا ريشي ركدانلا 16 ا 1 و ا ا د را واكو د

 # ةودعلاب» :ىلاعت هلوق # ٌوَنَب نع تى نم ٌىِحَيَو َةَنيَب اع كله ْنَم َكِْهَبْل .٠ كت ل ا ودل مهو ايدل ِةَوَدسلأب هلي مسند 3147]
 رثكأ شفخألا دنع :رسكلاو ؛هغلبي ل هنأ ىلع لومحم مضلا مهضعب ا ل اي ل يشساو :ئرق
 يف ديدشتلاو ماغدإلا لقثتساو «هلصأ ىلع لعفلاب ىتأ هنأ ههجوو «ةيناثلا حتفو ماغدإلا كف عم ىلوألا ءايلا رسكب (يِبَح) :ئرق 46 تنم #9 : :لاعت هلك  نعللا
 امك عوفرملا رمضملا اهب لصتا اذإ نوكسلاب ريغتت دق اهنأل اههبش امنإو .عفر الو ءبصن لاح يف ماغدإلا اهيف نسحي ال يتلا "ىيحي د'"؟ءابب اههيش.ةنإف كاضيأا ءاجلا

 تناك نإو ءاومغدي ملو ءاييعأ :اولاق دقو ءراهظإلاب "هتيبحأ"و "ايبحأ" درو هنأ هيوبيس ركذ دقو ءضراع اهريغت نأل اهيف مغدت الو ءبصنلا يف (ىيحي) ءاي ريغتت
 نم ناءاي هرخآ ام لك يف ناتروهشم ناتغل امهو «ةحوتفم ةددشم ءايب :ئرقو .رمضملا عم ريغتت دق ماللا ةكرح نأل (يح) يف اومغدي مل كرذكف «ريغنت ال ماللا ةكرح
 "كشف و تتضصصعا ني ل ا الا ا ىلوألا ءايلا نإ :ماغدإلا هجو ين مهضعب لاق دقو (َىِبَحو يَِع) :وحن ةروسكم امهالوأ يضاملا
 مكح يف ةكرحلاب ىلوألا ءايلا تراص ذإ مغدأف «هارجم اذه ىرجأف (ٌضَعو ّمَش) : :وحن يف حيحصلاك تراصف «ةمالسلا فورح نم اهريغك اهل ةكرحلا همزلي راصف

 ءايلا ةكرح نأل ماغدإلا هيف نسحي ال اذهف (ىتوملا ىيحي) :وحن ماغدإلا نسحي مل ةكرحلا همزلت مل اذإو «ماغدإلا زاج لعفلا مال ةكرحلا تمزل اذإف .حيحصلا

 يف مغدي امنإ هيف مغدي ال نكاسلاو «ةنكاس اهنأك ةيناثلا ءايلا تراصف ءاهب دتعي مل ةكرحلا همزلت مل املف ,نوكسلا ىلإ بارعإلاب لقتنت يهو «ةمزال ريغ ةيناثلا
 .نانكاس يقتلي التل عفرلا هيف زجي مل امك «ةمزال هتكرح تسبل اميف ماغدإلا زجي ملف ؛كرحتملا
 1 رة زل م7 3و لالغلا قرضا ةعاضإ راو -

 , روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوظ تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسأل



 افياش 2ةكاإ؟ لاب لدم :4كر بعدو اورسكدتو اوفعضت :4أوهََْمل اوفلتخت ال :4اوركتالَول 4١- 7+ 0000 + + < + + + + + تل 2-6
 |١ طر بهذا كنف اورو ةلوُسَرو هَ اوعيطأوأ 9 بهذو ءمكرصنو مكتوق :امكحير١ :ليقو .«هيلع ةلبقم حيرلا» :هبحب ام هيلع لبقأ اذإ لجرلل
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 1 َنيِزلَأونوُكَتاَلَو اهيل سريال مم هلأ نوري ١ :ىنعي :# اًرَطَب مهرديد نم اوُجَرَحَ َنيِنَأ را - 02 .هرمأ اوفلاخو هوعزان نيح دحأ موي مهحبير

5 
 ظ َوُدْصَيَو ايلا ءَسِرَو اًرْطِب مِهِرَيِدنِمْوجَرَح ١ 9 أ رركتتل رس ةردابب قروزح كرك ال :ريعلا اوزرحأ نأ دعب اولاقو ؛ردب ىلإ اوجرخ ذإ نيكرشملا
 ا هل يو ذِإَو 9 ظيحيَنْولَمحياَميَسأَو أ ٍلييَسْنَع 4 سيلبإ مهل روصت :# مكل ٌراَج  لإَو## - 4/ .انم ناك امب نايقلا فزعتو «رمخلا برشنو «رزجلا

 | سيريا حصل ال16: زمنا نيل .ةاشم دبع نب ركب يب نم مكل راج ينإ مه لاقو يببدملا مشعج نب كلام نب ةقارس ةروص يف
 0 ا 1 يرقهقلا عجر :4 ِهيَسيَع َلَعصَكَن# .مهئارو نم مهوتأي نأ ركب يب نم فاخت شيرق تناكو ْ ١ 58 نسم نوم شب

 7 8 مضر رع ع سرع ا تارامأ ىأر امل مهنم أربت يأ .ةكئالملاو مالسلا هيلع ليربج ضان :# َنْورَحال ام ئرأ ا ردم
 1 6 كيلا 0 ا مهيد ءالؤه زعل .كش :# ُضَرَمب - 9 .ةكئالملاب ممل ىلاعت هللا دادمإب نيملسملا عم رصنلا دقَتالامارأيإ كنب نالاَقَوههسَعلع 5 د 7 :

 ا كا ف ُديِدَسهَسَأوَهَنَأَف فِ ا
 0 00 لعل كلل حا 4 سانا ٠ .شيرق لاتف نم هب مهل ةقاط ال ام اوفلكت ىتح
 أ ا ور يبول وتولت رعت 0 5 و مهلعفك :# نوح لاء يدك 3 0

 ال ريت وو 17 0 ل م م 5 . عت 1 :

 0 7-3 7 0 1 تفك نب هيت رع ا ا .ةيآلا 4« اًرطَب مهركيِد نِمْأوُجَرَح ني َنيِيَل ونوم ال و ؛ :للاعت هلوق [51]
 1 ورضي ةكِلمْلا اورهك ذأ ا أونوكُم الإ و ]ء هللا لزنأف .«فوفدلاو نايقلاب اوجرخ ردب ىلإ .ةكما نم" شيرف تجرخ امل :لاق ىظرقلا

 5 ىور .ةيآلا 4 َنوُِفَْمْلا لوفكي ْذِإ > :ىلاعت هلوق [44] .ةيآلا 4 اًرطِب مهرديد نِم اجرح َنسِنَلَ
 0 97 01 ! مَرَهمَس م ةكمب هيبن ىلع هّللا لنا :لاق ةريره يب نعي فيعضر د كسر الا 3 يتاربطلا

 اجب

 ريب حت

1-700 

 © اوراس َدعاوفوذو مهَرِبدَأَو مُهَهوَجَو

 أ 0 دي ملظي سيل هن هلأ كرأو هكحيِربأ َتَمَدَكاَمَب 5
 ياك وقلب صل بات ردب مو تاك ملف يدب لبق كلذو ؟عمج يأ ءهّللا لوسر اي :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق 4 َرْبَدل

[ 

 1 09 0 4« رئدلا َنوُلوبَو وو عم ا مم 5 2 لوقي فيسلاب اًتلصم مهراثآ يف دي هللا لوسر ىلإ ترظن شيرق تمزهناو
 11055099569978999990994 00000 أو لزنأو يا 4 نونمؤملا] 6 ِاَََب مم اندحَ آد ةَوَح رج مهيف هللا لزنأف رد وبلا تناك

 م ع رو نإ ىتح مههاوفأو مهنيعأ تآأالمو «ةيمرلا مهتعسوف ْدِكَي هللا لوسر مهامرو 00 ميهاربإ] « ارتكِهَسأ تمي َنِدَلأ لِ

 نم هعم سانو ةعيبر نب ةبتع لاقو .ةيآلا [14]59 ِهّيَبَقَع هِيَِقَع كعَصَكَ ِناَتَعِفْلا ترم اَمَلَف ل سيلبإ يف لزنأو .« نر هلأ ىركلو َتيَمَر ذِإ تَنيَمَراَمَو و هللا لزنآف
 مهبول ف تمذلاو ٌدوُففتمْلا لوقكي ْذِإ ذإ 8 51 ريتك رم وا مس د ): هللا لزنأف 413912 :رككيأ موي نيكرشللا
 لكلا كرف وح ارك 0 0 وُ دعواَم ضرع مويولُك فيا نوفل ُلوَُيدِإَو » «4-1 4 : لافنألا] 4 . 0 ا صر
 نم هنأ نوقفانملا ءالؤه كردي مو «دراوملا هذه مهدروأف «مهئيد نيملسملا ءالؤه ّرغ :مهودع ةرثكو نيملسملا ةلق نوري مهو «بولقلا ىضرمو قافنلاو كرشلا

 لوقيذإو :بازحألا ةيآ اّمأ ءلافنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .هعنصو هريبدت يف ميكح «ءيش هزجعي ال زيزع هللا نإف .هلذخي نل هللا نإف هدعوب قثيو هللا ىلع لكوتي
 امي َكِلَذ » [21] .هوقدصت الف ءاًرورغو لوقلا نم الطاب الإ نيكمتلاو رصنلا نم هلوسرو هللا اندعو ام :ناميإلا ءافعض مهو ؛كش مه.ولق يف نيذلاو نوقفانملا
 ؛لافنألاو نارمع لآ يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت ١. : لافنألا .187 : نارمع لآ] 4 ِديِيَلَل مالي َسْيَل هَل َّنَأَو مكيِديَأ تَمَّدَع

 ديبعلل مالظب سيل ىلاعتو هناحبس هللا نأو «ةيداقتعالاو ةيلعفلاو ةيلوقلا يصاعملا نم ايندلا مكتايح يف هومتمّدق ام ببسب ديدشلا باذعلا كلذ نأ :اهانعمو

 زع هللا ركذ الإ ةتبلأ ءىش اهدسي ال ةقافو ةلخ بلقلا يف -الا/ .هترخآ يف هل رونو هربق يف هل رونو ايندلا يف ركاذلل رون ركذلا -757 ...همقسو هتحص لاح يفو هقوس -

 همومهو هتدارإو هبلق نم دبعلا لع قرفت ام عمجيف «ببرقلا دعبيو ديعبلا برقيو عمتجملا قرفيو قرفتملا عمجي ركذلا -75 .لوصألا سأر ركذلا -18.لجو
 مومه لا نم هيلع عمتجا ام قرفيو «هتدارإو همزعو همهو هبلق عاتجا يف ميعنلاو ةايحلاو .هل اهطارفناو هيلع اهتتشتو اهتقرفت يف باذعلا لك باذعلاو .هموزعو
 ركذلا - 5٠ ..لحمضتو ىشالتتو هنع طقاستت ىتح هرازوأو هاياطخو هبونذ نم هيلع عمتجا ام اًضيأ قرفيو «هبلاطمو هظوظح توف ىلع تارسحلاو نازحألاو مومغلاو

 هذهو هعم هروكذمو هروكذم نم بيرق ركاذلا -57 .نوكلاسلا اهيلإ رمش ىتلا لاوحألاو فراعملا رمثت ةرجش ركذلا - 5١ .هتنس نم هظقويو همون نم بلقلا هبني

 لكلا نر تفر تان ل ند كلا 2212 يركاو ركاز ل رت لولو ترفل اب ةيقم نوف ةماعلا ةطاخ لاو لعل عم راع ةضاخ ةيعم ةييعملا
 ةيلام وأ ةيندب تناك ءاوس اهماقم موقتو تاعوطتلا نع بونت ركذلا ةمادإ - 4 4 .لجو زع هللا ليبس يف فيسلاب برضلا لدعيو لجو زع هللا ليبس يف ليخلا ىلع
 ميعنلاو ىلعلا تاجردلاب روثدلا لهأ بهذ هللا لوسر اي :اولاقف ِةََِب هللا لوسر اوتأ نيرجهملا ءارقف نأ :ةريره يبأ ثيدح يف اًحيرص كلذ ءاج دقو .عوطتلا جحك

 نوقبستو مكقبس نم هب نوكردت اًئيش مكملعأ الآ" :َِِي لاقف .نودهاجيو نورمتعيو اهب نوجحي مهاومأ لضف مهلو ,موصن |ىك نوموصيو يلصن !ى نولصي «ميقملاو
 «ثيدحلا "ةالص لك فلخ نوربكتو نودمحتو نوحبست" :ِدَي لاق هللا لوسر اي ىلب :اولاق "؟متعنص ام لثم عنص نم الإ مكنم لضفأ نوكي دحأ الو مكدعب نم هب

 ىلإ- اودادزاف هب اولمع كلذب روثدلا لهأ عمس (لف ركذلا اذهب مهنوقبسي مهنأ ربخأو .داهجلاو ةرمعلاو جحا نم مهتاف امع مهل اًضوع ركذلا لعجف .هيلع قفتم

 مهل ةردق ال ب مهل اودرفناو كلذ يف مهوكراش دق مهب ٍةَِئَي هللا لوسر اوربخأو ءارقفلا مهسفنف «نيتليضفلا اوزاحف ركذلا اذهب دبعتلا -مهملاب مهتدابعو مهتاقدص

 .ملسمو يراخبلا هاور ٠ "ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ" :ِلَع لاقف هيلع

 مال فذحب بصن عضوم يف (هللا نأو) ةلعلا مال ريدقت ىلع (نإ) ةزمه حتفب (نأ) :ئرق## نإ :ىلاعت هلوق 46 َتبِريَّصلآ َعَم هللا َّنِإ ًاوريضأو ضر بهْذدبو لج 31

 ناككا م :يأ ءترثك ولو اًئيش مكتتف مكنع ينغت نل نينمؤملا عم هللا نألو :يأ «نينمؤملا عم هللا نأو ترثك ولو اًئيش مكتتف مكنع ينغت نلو :ريدقتلاو ءاهنم رجلا

 .ربخلا نم اهدعب ام ديكوتل ءادتبالا يف رسكت (َنإ) نأل نينمؤملل هرصنل ديكوتلا ىنعم هيفو .فانئتسالا ىلع رسكلاب (نإ) : :ئرقو .ترثك ولو ةئف هبلغت نل هرصن يف هللا

 حلّصلا ىلإ ليملاو «ةبراحملاو ةلتاقملا رْذُع ةئيبتو ؛نورخآ مهب ربتعيل ٍدهعلا يضقان لاكنو «ناعيإلا لهأل مهنالذخ يف نيقفانملا ٌمذو «رافكلا نم ةفئاط سيلبإ رورغو -

 نيس ع ا رك وا كس طع ا لولا ىلع ا

 .[ا/ه : لافنألا] 4 لع ءن نس لكَ هنأ نإ هَل ينكف ٍضْعَب لْرَأ هّصَمَب راحتألا اولؤأو» :هلوق يف ثاريملاب ماحرألا يوذو براقألا صيصختو

 200101 5 سحلا اءامسألا يربطلا ريسفت

0 

 ظ روت رتل عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجحوت هةكهعونتم دئاوف تاهياشتملل هيجحوت لوزنلا بابسأ



 ثعتبا هنأب شيرق ىلع هللا معنأ :ةيآلا رخآ ىلإ :# مو َلَعاَهَمَْنأ دمعي ارم كي مل هَل كأي كَم - 5٠ ودول 2 كد وكشافكف . 4
 نم كلهأو ؛مهبذعو ؛مهيلع هتمعن ريغو «راصنألا ىلإ هلقنف ؛هوجرخأو هوبذكف «مهيفو مهنم هيبن 45 ميول م ا
 ال هنإف .هتمحرو هفطلب موق ىلع معنأ اذإ هنأ :ىلاعت هللا نئس نم ةّنسلا هذهل لاثم اذهو .مهنم ءاش ل" 6 هين سلا ناو يوغا 4

 لامهإو ؛هناسحإ طمغو هللا معن نارفكب لاوحألا نم مهسفنأب ام اوريغي ىتح ةمعنلا كلت ريغي 6 لفروع ١

 ينب ينعي :4 من َتدَهَع لال 0١- .ضرألا هجو ىلع بد ام :4ٍتآودلاَرَسدِط -05 .هرماوأ 7 |(©) َتيوِطاوكلكَو وعول ءآَقروكَو موش ١
 :4 َيفَقْتلاَمَو » -01 .قدنخلا موي هءادعأ ب هللا لوسر ىلع اوؤلامو دهعلا اوضقن مهنأل ؛ةظيرق 3 مج والا أكون ودل رش 5
 :ديرشتلاو ,مهءارو نمل ةفاخإ نوكي ًالعف مهب لعفاو لك :4 َمُهَمْلَسْنَم مهب ْدّرَشْم# مهيلع ردقتو مهاقلت 450 ع .ءىرع م 00 231
 ًائكن :4 لاَ دهعو دقع هنيبو كئيب ودع نم :ينعي : :4 روع كَ اَكتاَمِلَو 58-9 .بارطضالا عم قبرفتلا 43 722 ل . رع حس 5

 اوتاف :4ًوثَبَس - 59 .مهنييو كنيب يذلا دهعلا مهيلإ حرطاو ,برحب مهمرا :4َمِهتَلإَذ نال أردغو دهعل 2
 زهجتيام لك و حالسلاو نوصحلا :لبقو «يمرلا وه :لبق 0 ٠١* .نوتوفي ال :# َنوُرِجَعِيال مهل

 :ليق 4 اإَف 7 نوقفانملا مه :ليق «ريررد ب نك نرفع :4 توبهرت# .ودعلا ىلع يوقيو 0 ش ل

 لإ لو ةظيرق :ينعي ءاولام :# وحج نإوإ# - ١” .ةرخآلا يف مكل رخديو ءايندلا يف مكيلع فلخي 7 ايمنرأ :[اوقب يرسل يو 2
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 هد ا د مهلعل مهفلَخَنَم '

 نس" وس رسل ل 9 مدع 2 رج

 ال هللا ن | ءاوس لع تل! [َذِنَأَ هنابحووت 1

 و م 5 5 د 2

 مهنم ةيزجلا لوبق زوجي الف ناثوألا ةدبع امأف ءباتكلا لهأ اوناك مهنأل ةيزجلا وأ مالسإلا لوخدب ةملاسملا او
 0 .ًارهقو «ةمحرو «ةردقو ءًاملع ءيش لكب طاحأ يذلا وه :طيحملا هللا مسا ىنعم [؟] رخال 0
0 

 هتردقو هتئيشم تذفنو «تاعومسملا عيمجب هعمسو «تارصبملا عيمجب رصبو «ت ولعملا عيمجب 506 فود يأ 3ُاَمو 7 ١ ا ا د 5 ام ا | رخاش 2 رع مك <
 اا رق ]ع زب رول تاواخسلاو نزال لمأ هنحر تعسر ر اد جزدلا حش مَآ 0
7 

 هذه ءُنيِيَملا يوقلا ٌرِدَتَقُملا ٌِدَقلا ٌريِدَقلا ٌزيِزَعلا :زيزعلا هللا مسا ىنعم ءايشألا عيم
 0 سا دم اس دم دعنا ةثالغلا ةزعلا يناعمف ةّزعلا لماش «ةردقلا ميظع «ةوقلا لماك ىلاعت رد لاسم ايياصم يللا املا ل 0 | دل

 ميظعلا هفصو يهو «نيملا يوقلا هئامسأ نم اهيلع لادلا ة ةوقلا ٌةٌرع- ١ ل م
 وه لب ؛هنوعفنيف هعفن الو «هنورضيف هّرض ُدابعلا غلبي الو ءدحأ ىلإ جاتحي الف «هتاذب ّينغلا وه هنإف عانتمالا ٌةّرعو - ١ .ُتَمْظَع ْنِإو تاقولخملا ةوق هيلإ بسنت ال يذلا
 هل ا ,تانئاكلا لكل ةبلغلاو رهقلا ةَّرعو - ؟ .عناملا يطعملا عفانلا راضلا
 وه ميكحلا :ميكحلا هللا مسا ىنعم[:91] .هب الإ ةوق الو لوح الو « نكي ملأشي ملامو ناك هللا ءاش امف «هنذإو هتوقو هلوحب الإ فّرصتم فرصتي الو كّرحتم اهنم
 ؛ةمحرلا ريزغ «ةردقلا مات ءدمحلا عساو ءاهبقاوعو رومألا ئدابم ىلع عالّطالاو ملعلا عس او وه ميكحلاف «تاقولخملا نيب  مكحلا لامكبو ةمكحلا لامكب فوصوملا
 يف ةمكحلا :لوألا عونلا ”ناع رز ةتكجر .لاقم هتمكح ين حدقي الو «لاؤس هيلإ هّجوتي الف «هرمأو هقلخ يف اهب ةقئ اللا اهلزانم اهلزنيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا وهف
 هقلخ قولخم لك ىطعأو «بيترت لمكأ اهبترو ؛ماظن نسحأب اهلك تاقولخملا قلخ «قحلا هب دوصقملاو هتياغ ناكو «قحلا ىلع ًالمتشمو قحلاب قلخلا قلخ هنإف ؛هقلخ
 :نافالا عواالا# :ًاروطف الو ءًاصقتن الو ؛اللخ هقلخ يف دجأ ىري الف «هتكيهو هتقلَج تاناويحلا ءاضعأ نم وضع لكو تاقولخملا ءازجأ نم ءرج لك يطعأ لب كب يذلا
 | الت رو هع ندد هنا كار ات مدس رس 2 كل لسرلا لسرأو «بتكلا لزنأو ؛عئارشلا عرش ىلاعت هنإف «هرمأو هعرش يف ةمكحلا
 1 مه ٌمُهَف أورفك َنِذَلا هللا دنع ٍتاَوَدلأ ّرَس َّنِإ » تلزن :لاق ريبج نب ديعس نع خيشلا وبأ جرخأ .ةيآلا 4 أورَمك نذل هلأ َدنِع ٍباَوَدلأ ّرَس َّنِإ) :ىلاعت هلاوق [56]
 ب :لاق باهش نبا نع خيشلا وبأ ىوز .ةيآلا « ترها اَمِلَو ) :ىلاعت هلوق [5] .(«توباتلا نبا» مهيف ف دوهيلا نم طخ كنزا داو

 .ةيآلا حو نب ا كو قمه لزثاو «ةظيرت يف كل نذأ د هل نإف جوخاف «موقلا بلط يف ل امو ؟جالسلا تعضو دق :لاقف هْيَع هللا

 و ا ا نارمع لآ] 4 ِتاَمِيْلأ دي دو مودي هَ مهدت ايا ودك مهِلَيم نم َنِدَلاَو وعر لاَ بادح 1 14 2١
 ٌرِهِبوُذِ 1 متم تيب ب ويذكر مهل نم 0 كاك 2 7 لافنألا] 4 ٍباَمِعْلأ ُديِرََص وَ هَل َنِإ مِهِيِودذِي هلأ مَهَدَحأ لأ ِتياَكِ 0
 ل هللا ّحرِإ 8 :اهلبق لاق هنأل سايقلا ىلع مهانذخأف لقي مو 4 ُهّللا مه َدَحَأَف © : اهيف لاق نارمع لآ ةيآ .[0 6 : لافنألا] 4 تيِمِلَْظ 0 لاء اقفل
 مهتبوقع تنيب ةيناثلاو ءتوملا دنع مهتبوقع تنيب ىلوألا ةيآلا نأ :اهبرقأ لعل ةديدع لاوقأ هيف تركذ لافنألا يتيآ ند ةناشتلاو ةاردع لآ < عينات

 م د ا عل ل 1 ا ا .توملا دعب

 :ىلاعت هلوق # ظيحي 2 هنو 50 .مهب لعف اميف مهب أدك ةيناثلاو ءاولعف اميف نوعرف لآ بأدك ىلوألا نإ: ليقو .قارغإلاو كالهإلا وهو «هلعف

 4 قومي : :لامت هلوق 4 اوردَك هل ني كرك قول 0١ .تافتلالا ىلع باطخلابو هلبق ام ةبسانمل بيغلاب (نولمعت - نولمعي) :ئرق# َنوُلَمْعيِو
 1-0 ا امهنيب لصفلاو ثينأتلا يزاجم لعافلا نوكل ريكذتلاب (ىفوتي) :ئرقو «ةكئالملا لعافلاو «ثينأتلا ىلع ءاتلاب (ىفوتت) :ئرق

 «باطخلا ةءارق ىلع لوأ لوعفم "نيذلا' اوال علا( ل نسعم)ا زق 010: ررتلا رات ندا كس كرر نا ا نوُرجعي ال مسن
 لوعفملاف ًالعاف "نيذلا" لعج نإو .قايسلا هرسفي وأ لوسرلا ىلع دوعي ريمض بيغلا ةءارق ىلع لعافلاو ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بطاخملاو «ناث "اوقبس"'و
 رد ان نك يدكلا ير :ريدقتلاو ,ةلعلا مال طاقسإ ىلع ةزمهلا حتفب (مهنأ) :ئرق# مُجَنِإ:ىلاعت هلوق .اوقبس :يناثلاو .مهسفنأ :يأ ءفوذحم لوألا
 ايايَر نمو وو ني مشعطتسا ام مه اودع ٠ ] .ديكأتلا ىنعم نم هيف امل هلبق امم عطقلاو فانئتسالا ىلع ةزمهلا رسكب (مهنإ) :ئرقو .نوزجعي ال مهن 5
 وو بم 2و 8

 اهفيفختب (نوبهزت) :ئرقو .فعاضملا بّهر نم ءاهلا ديدشتب (نوبُهَرت) :ئرق © توجهت :ىلاعت لوق# َنيِرْحاَءَو َمُكَوُدَعَو هلأ ودع -هب توبه ٍلَحْلا

 نم لك رركت :يددع زاجعإ # ِقيِرَحْلا ادع أوفوُدو ْمُهَرْبَدَأَو مُههوُجَو بونص ةكَيلمْلا اورفك َنيِذْلا ُقَوَنَي ْذِإ | جرو لم 001 ةزمهلاب ديزملا بهرأ نم
 قيرحلا) ةظفل ترركتو «نآرقلا يف ةرم )١50( ترركت (اهتاقتشمو رانلا) ةظفل :الوأ .ةرم )١65( اهتاقتشمو نيرفاكلا ةظفل عم اهتاقتشمو قيرحلاو رانلا ةظفل
 .نآرقلا يف ةرم )١155( (اهتاقتشمب نيرفاكلا) ةظفل تدرو :اّيناث .ةرم )١55( كلذ عومجمو «نآرقلا يف تارم (9) (اهتاقتشمو
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 1 2 كل ©« <« ه6 “++ © ف تكفط# و كيفاك :# 21122 .عادخلاو ردغلا نورمضم مهو .حلصلا ةدارإب :# كوعرسصو -
 رس م " رج اسال ع ماحس 16 ةدج 08 2

 1 11 قر اوشتسا كبح صر كوفر ابر 5 سوألا ينعي رن مييولف بَكْلأَو 0 - 17 : انمنألا ينعي : : َتَيِيمْومْلاِبَو#" كاوق : 4 كري هللا

 ب

 تقف هقول يبو تيك تييؤئلآبو مرضت ١ كيفكي ٠ مهبسحو كبسح هّلل :4 تييمؤنلا نم َكَعَبأ مو هنأ َك بْنَ -"4 .نيداعتم اوناكو .جررخلاو
 5 اك 3 ل قام 1 ةغلابملا :ةغللا يف ضيرحتلاو .ثح :4 ضرك -6 .نونهوملا كيحو هنا ةفاسخ ليقو .مهيفكيو

 2 ةراوتعاس و 10 . كي (2) ميك روع َتإمنيَدَلأهَأ ١ ىتح :ىنعملاو «هيف غلاب اذإ ؛رمألا يف نالف نخثأ :لاقي :# ضّرألا ف برخُتي ٌقح# -17 .ثحلا يف

 3 2100 تاس اورمؤي نأ لبق ردب ىراسأ نم ءادفلا ذخأ يف تلزن .نكمتيو ىوقي ىتح وأ .نيكرشلالتقاو كان
 ١ بركن ماع : 69 تييبؤتلاَ مكعب | 1

 كو هلم 5 0 '/ اقل 0 مكنم كهشتساو مفاعل سس نا وكدا تشن :هعم نيملسملل ّدِْكَي !2 هللا لوسر لاقو هب 0

 سو ورع مكن 9 ال لع ينمْؤْملا 95 رك ناكف ءمهتذعب اك دهشتسيو .هب عتمتسنف ءادفلا ذخأت لب :اولاقف .ذعب اميف : يأ (مهتدعب 0-0
 رس ان ةءرر د

ي اوف 5 طرش ىلع :يبهذلا لاقو .يقهيبلاو مكاحلا هاور ,ةماميلاب لاهكستسا ءسيف نب تباث نيعبسلا
 ' تلا : ةكأو كني كي نإر كا

 2 550 ل عع 0 مهلتقب مالسإلا زازعإ نم ةنحلا ببس وه 0 يعل :# هرج كر .ملسمو يراخبلا

 0 نا كفو باء افَسم قرأ معو كَدعُدَ | 0 مهبونذ مهل رفغي نأ لب . .مهبذعي الأ ردب لهأل : َقَبَس هَ لآ 2 00 1/ .نيملسملل نيكمتلاو

 قتلا او بك يكول 1 .رذب ىركتال ءادلف .لاملا نم متذخأ ام ببسب يأ (متذخأ اميف مكسملا - حيحصلا ثيدحلا يف امك -

 - يملأ وقح م 0 دي 0 5 01 را ا ولا حا

 فلا وو وو ير 4 7 1 2 نببا نع ريبج نب ديعس قيرط نم هريغو يئاربظلا جرخأو را تريئمومْلا نم : ة

 0 505 00 درعة ديرب هللاو © 1 1 ١ ظ
 8 هنآ وو همه حو جس مصر هلآ آد 3 :لزن اع اوناكف ملس رمع نإ مث . رماو الجر كول ورنا ل رم ١ :لاق سابع

 مم عليم تادع مدح امير كت نهم ١ دورس مكس نكي دول :نلاعت ةلوق [ر ه1 ةيآلا 1 كي و
1 

 هوو ع ب دس م1
 9 نأ مهيلع هللا ضرتفا امل :لاق سابع نبا نع هدنسم يف هيوهار نب قاحسإ جرخأ .ةيآلا 4« َنوُرِِدَص

001 

 ب

 777 709099099964 هللا لزنأف «نيلجرلا دحاولا لتاقي ْنأ ىلإ مهنع هللا عضوف قشو مهيلع كلذ لقث لقث «ةرشع دحاولا لتاقي

 ا نك ىنلا راشتسا :لاق سنأ نع هريغو دمحأ ىور .ةيآلا * ين تاكاَم ) :ىلاعت هلوق [71/] .ةيآلا رخآ ىلإ( ِنْيَتْأِمأوُبِلغَيةَرباَصَُت هناي مكَينكيِنإف )

 وفعت نأ ىرن :لاقف ركب وبأ ماقف «هنع ضرعأف «مهقانعأ برضا هللا لوسر اي :لاقف باطخلا نب رمع ماقف ءمهنم مكنكمأ دق هللا نإ نهاس يايا

 ت4 لافنألا] 4 ميِظَعٌتاَدع مَ آميف مكتمل ]/1[  . .٠ .ةيآلا 4 َقَبَس هَ َُبتكاكَوَل ) :هللا لزناف ءءادفلا مهنم لبقو مهنع افعف .ءادفلا مهنم لبقت نأو «مهنع
 ميظع باذع مكلانل ءةمألا هذهل ىرسألا ءادفو ةمينغلا ةحابإب ردقلاو ءاضقلا هب قبس هللا نم باتك الول 1 رونل] 4 عقم 0

 :ثيحب مكل هتمحرو مكيلع هللا لمَ الولو :رونلا ةيآ اّمأ «لافنآلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «.. .عيرشت امهنأشب لزني نأ لبق ءادفلاو ةمينغلا مكذخأ ببسب

 رأي كلذ #01 ٠ "كفإلا ةثداح يهو" مس 0 م 2 رسم ولما كد اللا صل" لوم د[ كف كلل *اححا

 نم مهب ام ريغي مل مهالتباو اًموق بقاع اذإ هللا نأ ىلإ ةيآلا ريشت .[07“ : لافنألا] * ٌٌميِلَع ٌعيِمَس َهَللأ َك تلو يشل امال كح روك لع همست معن ٌةَمَعَي اريغم كي مل هلل

 03301 عفر او كتنلب الإ داب لزن امال لس ونا هلا ياض لا لور هي ارا ولا أ

 لخدت فيكف ٠ 1 ا ل ا يللا ل ا : قلع وتم , ةروص الو بلك هيف اَيب ةكئالملا لخدت ال" :ملسو هيلع هللا يلص يبنلا هلوق هنمو

 َّمُكوُدَعَو هلأ ودع هب نوبه للا ٍظاَبَر نمو وف نو مكعطتسا ان مهل اودِعَأَم » ]1١[ .اهروصو تاوهشلا بالكب ئلتمم بلق يف هتبحمو برلا ةفرعم
 ءءادعألل ةوقلا دادعإب ىلاعتو هناحبس رمأ 1١[. : لافنألا] * َوُملظْناَل مشو كلِ توي هللا لبس ف ِءَىَع نم أوُفِفنَت اَمَو همي هلأ ْمُهَنوُمَلَعَت ال مهند نم َنيرَاَدَو
 نونف يف ةلآلاو ىوقلا دادعإب رمأف ءضعبب سانلا ضعب يلبي نأ دارأ هنكلو «ملسو هيلع هللا يلص لعف امك بارت نم ةنفحبو مالكلاب مهمزهل ءاش ول يلاعت هللا نإف

 ناكر دا .[ 17 : لافنألا] #* َنيِربدَّصلآ َعَم ُهَللأو 2[ .ايلعلا ةكئالملا دادمإب ىوقتلاو ربصلا ىلع دعوو «ةوق مهيلعو «ةدع انل نوكت يتلا برحلا

 ممم انلعجو :ىلاعت لاق «ربصلا ىلع نيدلا يف ةمامإلا قيلعت -7 1٠١. : رمزلا] * ِباَسص رع مهر أ َتوردَصلَقَواَمَتِإ 6 : ل الاول اا :ربصلا

 ( َنيِردَصلاَمَمَهَأَنِإ ةلَصلأَوِر بصل أوُئِيعَمَسا اوُبَماَءَنيِدلا اهي )6 :ىلاعت لاق هللا ةيعم -“ .[7 5 : ةدجسلا] 4 نونقو اق تاكو ادريس اننا 1 1 ا
 نقسم انا( تربه ئِكَو برشا لشألاو لوألا حن ىقتو عوجلأو نزلات تؤ > :لاسن لاق «هتادهو هتحرو هلا ةالص- 5 15 وقنا

 رسعلا عم نأو بركلا عم جرفلا نأو ربصلا عم رصنلا نأ ملعا" :ةةك لاق ءربصلا ىلع رصنلا فقوت - .[ ١08-١97 : ةرقبلا] 4/ َنوُعِحَيهلآَنإَوَتيَنِأوْلاَف هَبيِصُم

 اّلِإَهَقَكياَمَو +: ىلاعت لاق «رباصلا يف ريخلا لاصخ عامتجا - -1/ ١[. 57 : نارمع لآ] 4 َنيِردَّصلا بحه آو # :ىلاعت لاق هللا ةبحم ١- .ينابلآلا هححص "اًرسي
 :ىلاعت هلوق * اكلنا ولت دكار تكتم نكي نإو َنيَنَأِم أوبل َنوريدَص نورت مكَني نكي نإ [15] .["0: تلصف] # و ِيِتَع لظَح وال [َهَقلْباَمَو ادرس تدل

 :ئرقو © أُمي :لاق امك اوركذف «ىنعملا ىلع هودرف نوروكذم نيبطاخملا نألو ؛يزاجم ثينأتلا نألو ءفرظلاب لصفلل امهيف تحت نم ءايلاب (نكي) :ئرق « نكي
 هل[ فحم نعل ماكل .ثنؤم ةئام ظفلف ءظفللا لجأل امهيف ثينأتلاب (نكت) :ئرقو نار يا اال رك ا رطل نكي)

 ؛ندبلا يف مضلاو ءيأرلاو لعفلا يف حتفلا : :ليقو هردصم امهمالكو اهمضو داضلا حتفب (انعَض - نا :ئرق 44 اًمَعَص 38 :ىلاعت هلوق 5 46 ًَقَعَص اًمعَص كيف كرأ َمِلَعَو كَم

 ّقَح ىَرَسأ هَ ب نأ ينام .فعض ظفل يف تاغل اهلكو «ءافرظو فيرظك ءالعف ىلع اًعمج نيونت الب ةحوتفم ةزمهو دملاو نيعلا حتفب (ءافعض : :ععرقو
 ىئركدلا كف كنك لع داجل كتل 005 ووو تم الكا كج كلا راق عار ذك انلاب ا :ئرق # وكي نأ :ىلاعت هلوق 6 ٍضْرأْلا ف نب

 لا ا «لوألا يف نيسلا نوكسو ةزمهلا حتفب (ىراَسألا - ىرسأ): :ئرق# ىرسألا تنّيالطو# َرَسأ 9 :ىلاعت هلوق .لاجرلا هب دارملا نأل
 درو :يددع زاجعإ 4 ضرالاث و كرونم قح نرد كلن ب نأ يبل تاكاَم 4: 4 توُرَّكَدَي ْرْهَلَل ْمُهَفَلَح ْنَم مهي درسه ِبْرَحْلا يف ُمبفَمْ يفعل مَ قم[ 11 هال ]

 تارك دذع ئواشتي كلَذنو .ىلاعت هللا باتك يف اًضيأ تارم (7) (هت هتاقتشمب ىرسألا) ظفل ركذ درو امك «ىلاعت هللا باتك يف تارم (5) (هت هتاقتشمب برحلا) ظفل ركذ

 .لاعت هللا باتك يف تارم () ّلك درو دقو «(هناقتشمب ىرسألا) ركذ تارم ددع عم (هن هتاقتشمب برحلا) ركذ

 . روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 ل 00 3 .مهسفنأ ف سيل ام اولوقي نأب عا عادخلاو ركملا : كاي اوُدِبِرَب نِإَو 00 تا 0 و 5

 ندا نيرجاهملا ىنعي 00ه ناكفعو مهناطوأ اوكرتو مهموق اورجه : :© أورَجاَمَي# اوقذص 4 وذم ؛ ! دمعات

 راصنأ :4 نب هآيلزأ َمُهْسْمَب َكِيلْوأأط راصنألا ينعي 4 اورصنو# .نيملسملاو لع هللا لوسر :4 1 3 كي اج ...٠ مم م

 وو +7 و2 2
 كلذب ىنع :ليقو .هرومأ يف هالوتيو ءاضعب رصني مهضعب نأ يأ .مهاوس نم ىلع ناوعأو « ضعب 0 | اوناَح دف كاجو ُدْدإَو (يو مسيو هَ

 ةبارقلا نود ةرصنلاو ةرجهلاب ضعب نم مهضعب ثرو هللا نأو ءضعب ثاريمب ىلوأ مهضعب نأ 7 ٠ | َنيِلاَدِإ © ديك 22و ينم كَما لبن مَ 1, 0 7 -
 مول ءل هم هرب 2
 متي راسل أولو :لجو زع هلوقب كلذ خسن مث - ةصاخ ثاريملا كلذب ىنع هنأ يأ ,ماحرآلاو 7 زييص م أدوا غشا

 :لرك '.اورجاهي مل نيذلاو اورجاه نيذلا نونمؤملا ثراوتي ال ناك :ليقو .4 هلا كف ٍضْعَبَِلْوَأ هدر ل 7
 من 0 0 دز أَوضعَب امل هيل 2. بادع 1
 ني كَل اما رفكلا راد اوقرافيمل :© أورِجاَجم َمَلَو أونم ا: دلو وم .4 ضْعَس بو صعب ماسر أولو 07 ل 7

 :# مُكورصنكَسأ ِنِإَو# ثاريملا :انهاه ةيالولا :ليقو .مهئاريمو مهرصن نم : : ىنعي : 5م 1 1 2
 نيرا ىلع كش: نك نك باك رح :4 نب لاف اورجامي مو اونمآ نيذلا ءالؤه يأ 3

 مهبراقأ نم ضعبب قحأ مهضعب :ليق :# ٍضَعِب ُءاَيلْوَأ صعب أورن 6َبِدلاَو » 1/١- .دهع 00 0 قاتم 2 3 .

 ةالاوم كرتو «نينمؤملا ةالاوم نم اذه لبق هب اورمأ ام ىلإ دوعي ريمضلا :# هرلعمت 2 د ال إ9* نينمؤملا 6 ةيتو5ةةرامتت الع 6 ا ١

 :اذه ىلع ىنعملاو .ثارملاب ةصاخ اهنأ وأ .دييأتلاو ةرصنلا يف ةم ةماع اهيلإ راشملا ةالاوملاو ,نيرفاكلا 0 ًاورجاهوأونم يي تيار © دك هَضَوِسَللا ١

 راصنألاو ,ةرجملاب ضعب نم هضعب مكنم نيرجاهمل ةثراوم نم هب مكرمأ امب ثاريملا يف اوذخأت الإ . م كيكات« ليسفااكتوا
 فف# ءالب ثدحي :لوقي :# َهَنَتِذ نكت# رافكلا نودو «نيملسملا بارعأ نم مهئابرقأ نود «ناميولاب م , 0000 0-0 -
 .ةيآلا « مُكيِدْيَأ يف نَمْل لق ّىَبلَأ اهمأتَي 2 :ىلاعت هلوق [70] .هّللا يصاعم :ىنعي كلذ ببسب «# ٍضَرألا 0 , 1 0 دس 3 ا مسا 207 0 2 2 اعلا م 3 1 ُ 0 006 , 0 نم اومم اءنيد كفرهم اقدم هوما |!
 هللا لوسر تربخأ نيح «تلزن هللاو ف :سابعلا لاق :لاق سابع نبا نع طسوألا يف يناربطلا ىور 4 احر أولوأو كتم 2 دكمأودهَجَوأرجاَكَوُدَع 9

 و
 نيرشع اهب ىلاعت هللا يناطعأف * رطل تدحو يتلا ةيقوأ نيرشعلاب ينبساحي نأ هتلأسو «يمالسإب ل 2 مطوع نس لحي نه بكذضتين
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 جرخأ .ةيآلا «ب أور َنِلاَو ) :ىلاَعت هلوق [/9] :هّللا ةرفغم نم وجرأ ام عم هدي يف يلامب رجات مهلك اذبع

 اسال اولد ) :ىلاعت هلوق [20] .« ضب آل وأ مهم اورق ؟َندَلأَو ١ تلزتف ؛نيكرشملا انماحرأ ثرون :لجر لاق :لاق كلام ىنأ نع يدشلا 23 بشل لا وبأو ءريرج نبا

 نبا جرخأو .ةيآلا + ذأ كف ةوجلتا تت مصعب دارو و ]» تلزنف .ءكئثرأو ينثرت لجرلا دقاعي لجرلا ناك :لاق ريبزلا نبا نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا « ضل مسَ
 اكول ترد دحر ةحاوللا تاما عع كير تا :ريبزلا لاق كلام نب بعك نيبو ماوعلا نب ريبزلا نيب ب هللا لوسر ىخآ :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه ةيرط نم دعس

 .ةاخاؤملا يف ثيراوملا كلت تعطقتاو .تابارقلو ماحرألل دعب ثيراولا تراصف 4 لأ تكتمل ةيآا هده تلزنف تول اههأو ايندلا نع ةناف

 ل ل هنأ أَونَمأَو ايَيَط الل تسع 00 1 تت 2 اني اللحد 0 هدر اكو »[ك4]

 كب اعيجج و هقلبأ كنا نإف «يعاون جاتا تاو «هايإ مكحنمو هللا مكاطعأ امم بيطلا لالحلاب نونمؤملا اهيأ اوعتمت 0 لافنألا]

 متسع الت

 هللا نإ .هتاعيرشت دو هللا نكد ةاكحأ لع اوظفاتول ل قر ار :لافنألا ةيآ اّمأ «ةدئاملا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هتبقارمو هاوقت

 0 ًاورحاهو و نبدأ ا ء[/١ : لافنألا] 4 هلآ يس يف مِنَ م لاوَمَأِب اوُدَهنَجَو اورجاهو اوُمَماَء َنِسِتَلا َّنِإ © [6] .مهب ميحر «دابعل روفغ

 5 لهو ء[1/ : لافنألا] 4اَيَّدلَأ َضْرَع تروُديِرَت # : :ةلوق يف هك كلوا اذافلاو اعلا ركذ انش ناقنالا ةروسا يف 1 ا او يوما

 اَمَلَو إ :هلوق وهو «داهجلا ركذ مّدقت ةءارب يفو «لاملا ركذ مّدقف «[19 : لافنألا] 4 َمُتَمَِع اًمماوُُكَك ١) ءءادفلا نم :يأ «[14 : لافنألا] 4ٌمتْذَحَأ آَميِف ْمُكَّسَمَل ّقَبَس
 .داهجلا ركذ مّدقف 1١1 : ةيوتلا] 4و لس ىف هن كأي هل َنَماَ نك : هلوقو 1 : ةيوتلا] 6 كتيب هم نا هلا ملح

 تيمْؤُمْلا نم هللا بنتكح يف ضب, وأ مهُصَعَب ءاَحْناْل اولوأَو » ام :لافنألا] 4 لع ء نع كل 5 هلأ ٍدكيف ِضْعَس وأ صعب راتيألا أرد يدل
 ني هدابع حلصي ام ملعي ميلع ءيش لكب هللا نإ «نيملسملا ةماع نم هللا مكح يف ثراوتلا يف ضعبب ىلوأ مهضعب ةبارقلا ولوأو 1 0

 ووذو :بازحألا ةيآ ام «لافنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف مالسإلا لوأ يف ناك امم كلذ ريغو .فلِحلاب ثراوتلا نود بسنلاو ةبارقلا يف ضعب نم مهضعب ثيروت

 ناميإلاو ةرجهلاب نوثراوتي مالسإلا لوأ يف نوملسملا ناكو" ةرجهلاو ناميإلاب ثرإلا نم هعرشو هللا مكح يف ضعب ثاريمب قحأ مهضعب نيملسملا نم ةبارقلا
 مكحلا اذه ناك «ةيصولاو ناسحإلاو ةلصلاو ربلاو رصنلاب افورعم ةثرولا ريغ ىلإ ل لراس ناقل ” تيزارقللا هنا ةعللد تل تا

 رع هن ببني َفْلَأ هللا َنكحللَو ْرهبولُف تب َتَنَلأ م اًميِيج ضال نام ّسَممنَأ زل ولف ييََلَأَو + [ 151 .ظوفحملا حوللا يف اًبوتكم اًرَدقمروكذملا
 محب فد ما 2 :لوقي ناك امهنع هللا يضر سابع نبا نأ مكاحلا ىور 10 لافتألا] 4( ٌمِيكَح
 .ملسمو يراخبلا طرش ىلع :يبهذلا لاق 4( ٌممِيكَح ٌرِزَع رعت ني فل هَ هللا كحلَو هبوُلُف بَ تنل آم اصيح ٍضْرَأْلا قام َتَقَقَأ ول ميول ل ]+ :أرقي مث

 فلأ الب نيسلا نوكسو ةزمهلا حتفب (ىرشسأ) : 00 .يلاعف نزو ىلع فلأ اهدعب نيسلا حتفو امهيف ةزمهلا مضب (ىراّسأ) :ئرقو «يناثلا يف اهدعب فلألابو -

 اذإ "اليعف" نأ كلذو ءىعرصو عيرصو «ىلتقو ليتقك ىلعف ىلع عمجيف ريسأ باب لصأ وهو ؛لوعفم ىنعمب ليعف سايق وهو «ىلتقو ليتقك ِلْعَف نزو ىلع امهيف
 امش ل ل نر لا نع ريح كنت 1 يرسل اع لكك 215 نك لع رع (ق 0 نإ :ليقو «ءالعف عمجلا يف هبابف لوعفم ىنعمب ناك
 ىلع لك لمحف .عمجلا يف اجزتما ىنعملا يف اقفتا املف ؛هتوهش ريغب هيلع لخدي رسألا كلذكو «هتوهش ريغب ناسنإلا ىلع لخدي رمأ لسكلا نأ كلذو «براقتم

 ىلع عمجف نالسك باب ىلع ريسأ لمحف «ىراكسو ناركسك ىلاسك ىلع عمجي نالسك بابو ءىحرجو حيرجك ىرسأ ىلع عمجي ريسأ بابف .هباب يف رخآلا
 :شفخألا لاق دقو' 'ءافرظو كنيرظ" اا لع نمنح كا يأ عزم دير نكي ا ا

 فكر ا ا نلوم .قاثولا يف اولخد نيذلا ىراسألاو «قاثولا ين اولخدي مل نيذلا ىرسألا
 واولا رسكب (مهتيالو) :ئرق 245 : فيكلاب «ةيالولا)و انه متم هلوق :* ٌريِصَب َنوُلَمَحَت اميه او قديم متينيو كني يت 1ع الإ مصل كعلم ن ٍنبَِلأ
 .ةرامإلا نم رسكلاو ءبسنلاو ةرصنلا نم قيما هاهم ودرع الاول :ئرقو .امهيف

 ظ ١ يربطلا ريسفت
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 دوهعلا نم نيكرشملا ىلإ | هللا ئرب يأ « .ةمصعلا عاطقنا :ةءاربلاو .ةءارب هذه . ىنعمب :# ةءاربو# -

 .دهعلا ةدم عاطقنال تعطقنا :ليقو .اهنم ةمصعلا تعطقناو ءنونمؤملاو هي ينلا مهدهاع 3
 ” ةسزدص+-» ة>عادمملا ++:

 /_ 00 هللا نم ةءارب || رس نع 12 ع7 د ' دعس
 | دريغ 6 . موكل اويكو هر ضال قاوم ١ 1 اهدقعي نللو ِةِلَي هللا لوسرل اهُدْقَع ناك امنإ دوهعلا : َنِرْدْمْلاَنَي ثدَهَنَعَنراَلءوِلوُسرَو للم

 ١ لوو هلأ تا 5و 0 ترفكلا كرم ةكارتأ ١ 06 مه ع .ةبطاخملا ىنعمب مهملعل ,(متدهاعاب نينمؤملا هللا بطاخف .هرمأب

 0 00 ا 0 هللا اهلعج :4 رمش َدَعيَرأ# هعابتأو لي هللا لوسر نم نيفئاخ ريغ نينمآ «نيربدمو نيلبقُم اوريسف

 0 أمل عاف مَتيْلَون نِإَو مك ل حوت وهف متم نإ إف,هلوس ما مت ل يذ رشع اهلوأ ؛هيلع رهاظو هضقنف مالسلا هيلع هنم ٌّدهع هل ناك نمل ًالجأ

 8 مدل كم مكاولا زوروا درجت 1 ال : هلأ ىِزجَعُمرَع 20 ا هدهع هل من , هيلع رهاظ الو هدهع ضقني ل نمو هرخآلا

 | مدوصتس مكون م َنيكرذملَنِتمثدَهَع ل دع :ليقو .ةفرع و 8 ل اع : و نذَأَو ف .متبهذ امثيح هنوتوفت
 0 0 ئ دحأ مكي أور وظل 5 0 هللا نأ :# , 2 كرشملا نم ءئرب هللا ن | .مالعإ | :ناذأ :ىنعمو كلذ يف فلتخاو .رحنلا موي

 1 مر رتل الس ادد د ل لل 5 ءاج امبو هّللا ديحوتب ناميإلا ىلإ متعجرو مكرفك نم « تدي ناكيرب نيكرشلا هع نم هلوسرو

 0 يزور دج ثنج نكرم رفا 7 .اونواعُي مل :4 أري َمَلَوظ -4 .تربدأ :4 مَن نإَو مك ريح هَل مالسلا هيلع هلوسر هب
 1 ةولَصلأوُماَقأَوأوباَ نر َصْرَم لك مُهَلاوُدعْفأَو 1 ُريْدْأْلاا» ىضقناو جرخ :4 َمَلَسشَأاَدِإَف # -5 .ىمسملا لجألا ىلإ :4 مع 1 ركع تمل 7
 ' |( يروح هلله لكمة كرأآتاَ 71 نأو ءاهيف نيكرشملا ءامد نيملسملا ىلع مرحو ًالجأ هللا اهلعج ىتلا ةمّدقتْلا ةعبرألا :انهاه :4 مر
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 |1١ مسيح هر ا ةَراَجتْسأ يكرم مدح نإَ 3 نم مهوعنما :4 هورصحأو)» مورس :4 رهوذحَو# مهومتيقل :4 ٌرُهَوشدَجَو ُتْبَح» مهل اوضرعي

 َتوُمَلَعياَل موق مَع كد دمام فَي مام 89 كتشف هز نك رط) كك :# ٍدَصْرَم لك مهل أوُدُعَت دعو نيملسملا دالب يف فرصتلاو ةكم لوخد
 . 0سم ءةفاع ده م 5 1 «نآرقلا عمسي ىتح هب نمأي ادذهع كرشم تلط نإ | :# د د ركرشمْل نم دحأ نِإوو» -1

 هيلإ دهُي لو مالسإلاب ضري مل اذإ .كتعاط يف نمو كنم نمأي ثيح ىلإ : مآ َُمِيأَرُث» هنمأ :4 هَ -إ» مالسإلا لاح ىريو
 51 ل ؛نيعمجأ هقلخ ىلع ةيدوبعلاو ةيهولآلا وذ .دوبعملا هولأملا وه َكبك هللاو :هللا ةلالجلا ظفل مسا قعماانا]
 ىلاعت هللا مساو «ةانتماللا يع ىلا نكسر بور أل "كوتا :لاقي الو هللا ءامسأ نم نمحرلا :لاقيف «ءامسألا عيمج هيلإ عجرت مسالا اذه نأ مدقت دقو «لامكلا
 .ًافورعم وفعلاب لازي الو ءلزي مل يذلا وه 'رافغلا ءروفغلا وفعلا" :روفغلا هللا مسا ىنعم [5] .ىلُعلا تافصلاو «ىنسحلا ءامسألا يناعم عيمجل عماجلا وه
 دعا .اهابسأب ىتأ نمل «وفعلاو ةرفغملاب دعو دقو .همركو هتمحر ىلإ رطضم وه امك «هترفغمو هوفع ىلإ رطضم دحأ لك . ًافوصوم هدابع نع حفّصلاو نارفغلابو
 لامعألاو «ناميإلاو «ةبوتلاو ,رافغتسالا نم مهنع وفعلا ببسي امل اَوَنأ اذإ امّيس الو بونذلا نم هدابع نم ردصي ام عسو يذلا لماشلا وفعلا هل يذلا وه
 د :هوفع اهب نولاني يتلا بابسألا ليصحت يف اوعسي نأ هدابع نم بحيو وفعلا ٌبحُي ٌؤفع وهو «تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي هناحبس وهف ةحلاصلا
 لك هلأ 57 :هِفْرُج عيبمج هل رفغ ءعجرو هيلإ بات مث هسفن ىلع دبعلا فرسأ امهم هنأ هوفع لامك نمو «هقلخ ىلإ ناسحإلاو ؛هتاضرم يف يعّسلا

 هللا دابع ىلإ ناسحإلاو .حلاصلا لمعلاو «ناميإلاو «رافغتسالاو «ةبوتلاب هترفغم لينل بابسألا كبي هللا حتف دقو . :اهلبق.ام تجت ةبوتلاو «هلبق ام بحي مالسإلا

 رصان نب نمحر لا دبع خيشلا لاق :ميحرلا هللا مسا ىنعم 15] .هترفغمل ًابّرقُم هللا هلعج امم كلذ ريغو «هللاب نظلا نسحو ههللا لضف يف عمطلا ةوقو مهنع وفعلاو

 ءربلاو ؛ةمحرلاب .برلا فاصتا ىلع اهلك لدتو ءاهيناعم براقتت ءامسألا هذه - ٌباهولا ءفوؤرلا ءٌداوجلا «ميركلا ءٌربلا «ٌميحرلا «نمحرلا :ىلاعت هللا همحر يدعسلا
 معنلاو .ءلمكألا ظحلاو «رفوألا بيصنلاب ءاهنم نينمؤملا صخ 8 .هتمكح هيضتقت ام بسحب دوجولا عينج اهب مع يتلا هبهاومو هتمحر ةعس ىلعو «مركلاو .دوجلاو

 ةغلابم دشأ نمحرلاو «ةمحرلا نم ناقتشم نامسا :ميحرلاو نمحرلاو .هتمحر راثآ نم اهلك «ةرخآلاو ايندلا تاريخو .همركو «هدوجو:«هتمحر راثآ نم ةلك كاسحإلاو
 .هقلخ نم ءاش نم ىلإ هتمحر لصوملا : ميحرلا «ةعساولا ةمحرلا وذ :نمحرلا .ديحوتلا لهأل الإ ةمحرلا نوكت الو ؛ميحرلا نم

 لوألا نذل «نيترم ترركت 4 هللا ىِزجَعُم درع 5ك اوُمَلَعأ ٠> 1 0 ذا ىزجتم د2 كلل اتلسقل ل 1 ةبوتلا ] < هلأ ىرجعُم درع و نأ ًاوملعأو ف 1" 1١
 نإ مكي أولَكص ركل اواو ةولَصلا أوُماَقَأو اوباَت نو [51] .[7 : ةبوتلا] 4 ٍرُمَشَأ َةَميَرَأ ٍضرأْلا ىف أوحي 9» :هلوق يف لبق نيروكذملا نامّرلل يناثلاو «ناكملل
 مك أواَت نِإَو © . م ةبوتلا] © َنوُمَلَعَي ِْوَمِل تن بالا ُلِضَقْمَو ديلا يف كولو دكر ائاَدَو َءوكسصلا اوماكأَو ١ وبات نإَف ا ء[ 6 : ةبوتلا] © ٌرعيِحَي ٌروُمَع هلل
 لام[ ةبوتلا] 4 ًاليلق كَمْ هللا ِتَياَكب اَوُرَكَسآ © : :ىلاعت هلوق لمح نميف «دوهيلا يف نَّتلاو ءنيكرشملا يف لوألا ّنَأل ؛نيت ترم ترركت 4 ةركجرلا ًاوَناَبَو ةوُلَصلأ
 .ميركلا نآرقلا 4ِّللاِتياَِب ط ىنعمو «مهل ةّوألا تابثإ يناثلا ٌءازجو «مهليبس ةيلخت لوألا ٌءازجو رافكلا يف امه :ليقو .ةراوتلا

 0 مر سل ع :باوجلا ؟اهريغ نود اهيف ةلمسبلا كرت م ١[. : ةيوتلا] 4 < ءلوُسَرو لأ َنَم آب 1١1
 الف مهتيراحمو نيكرشملا ّلدتق اهيف ةءاربو «نامأ ةلمسبلا َنأل وأ .يناثلاب المع ةلمسبلا ثكرتو «لوألاب المع «ةجُْف امهنيب كرتف «لاتقلا يف لزن امهنم ًالك نأ
 َندَلا لإ لوُسَرو هللا نم ةءآرب 00 اكو «ةيلكلابرافكلا نع ات 15 و لاا ا ري لا
 ل كم رش هللا مللك ْمَمَسي وح هرج ا هكرشملا نك دحأ نِإَو 21 1 امهنيب ةلمسلا تكرت كلذل ديكاتو اًريرت 4 نير تملا 3ع مثدَهْنَع
 دع سل ؛مهل لؤقي ناك اذامو نيوعدملا عم ه6 يبلا راوح ين المات ل "نرغب ةوعدلا دوكلال م 0 ةيوتلا]( توشك
 - لا لاو «يتحالا هلل يفور كلر ياللا انجل رو اكل قرأ نهال يلا ا ل يا ل ا أ اذه ثدحيو ميركلا نآرقلا نم تايآ ةوالتب

 .ةرم 01/8 ميركلا نآرقلا يف اهتاقتشمو ريدحلاو ريشبلاو ءاسالاو لشرلا 32 51 :يددع زاجعإ #* َنِكِرْشْمْلاَنم مت ةدهنع َنِدلأ َلِإِلوُسَرو هلأ نم ةءارج 9: [ ]١
 ا :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو . .ةرم 018 نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو
 :ةبوتلا ةروس فورح ددع. ةملك نوعستو عبسو ةئامعبرأو نافلأ :ةبوتلا ةروس تاملك ددع. قافثالاب ةّيْنَدَم يهو «ةدئاملا ةروس دعب تلزن :ةيوتلا ةروس لوزن

 - كلاغلا.ةبوّتلا ركذ ةرثكل؛ةبوّتلا ةروس ناثلا .اهب اهحاتتفال ؛ةءارب لّوألا :ءامسأ ةيناثة وخلا هدف ةيرتلا ةروس ءامسأ افرح نوناكو ةعيسو ةذاعبسو فلا ةرشَع

 روُستاَب فيرعَتلا | عونتمزاجعإ . تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ه0 0 1

 ىلع :يأ «داعبتسالاو بجعتلا ةهج ىلع ماهفتسالا :؟4 ٌدَهَع َنكحرْتسْلِ نوكَي فيك -1
 رك ا 1 ل رد رت تيس ا
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 يب شيرق تناعأ نيح ءشيرق عم دهعلا نم ةيبيدحلا موي مهنيبو تي هللا لوسر نيب ناك ام ضقن يف
 زع ىنعي «ةيآلا 4 َمْكَكءَأرهَظيِنِإَو ديك -/ .ةعارخل نم اني هللا لوسر ءافلخ ىلع لئذلا دبعا د:
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 ةسايرلا لهأو نيكرشملا ديدانص :دارملاو .مامإ عمج :ةمئأ 4 ريك َةَمِيآلدَمْت# هوبلثو هوباع ل ونكت نِإَو (ي) َنوُمَلَعي تيل أٌلِضَفنَو نيل ف١
 صام 00

 امة مخ 4 تأ مُحوُءَدَب مُهَو ٍلوُسَرلا جا ِاَرَخِِباوُمَمَو# ١- .ةّماع ةيآلاو .مهيف 7 ب وفوسج 5
 ص : : 21 5538 272000 هم 28

 مَع هللا لوسر ءافلح ةعازخ ىلع نوعلاو .دهعلا ضقن يف شيرق نم ناك ا ت تو هل هل ره نم أل ْمُهَّنِإ رنُكْلأَدَمِأ 5
 .[١٠:ةبوتلا] 4 َةَمْواَلَو الإ ٍنِمْؤُم ىف توبا ط «14 : ةبوتلا] 4 ةَمواَلَو لإ كفيل *<ظ[8١٠] 0 اه تيس اق 4
 ءلّوألا ركذ :للكفأو .دوهيلل يناثلاو رافكلل لوألا ّنَأل كرم تر ركت 4 هما الإ كي أوشرَيال» 5 كو خر دج مفي وْسَرلا جرحا

 الو الإ نمؤم يف نوبقري ال ,نولمعي ام َءاس :لاقف «مهل اًحيبقت ؛كلذ داعأ مث ءطرشلل ًءازج هلعجو : © تيموثاوس نأ حم هدفت ١
 أ 4 10 تمل زل 0 و 7 أ و هم 0 ل < صل --
 ,ء[65 : ةبوتلا] رو نر هللا نإ َمُهَلِيَمْأولَحَف وكلا اناء َةرلََصلا اوماَقأو ا ةمد 26 00 ا 101110110

 َةرَلََصلَأ أوماَقأو وبات نِإَو 9 :ىلاعتو هناحبس هلوق ١١[. : ةبوتلا] 4 َنوُمَلَعَي َوَمِل ِتْنِ لا ُلِضَفَْو ندا يف مُكُنوْحي وكلا 0 0 اوباَت نإفإ» و 1 هه رس ل مرسل ع هر ل ذأ ا ا 2 ل ِ
 :ليقو .ةراوتلا ىلع [9 : ةبوتلا] 4 الايِلَق امَمَت هلل ٍتنياَحب اورَتَسَأ 9 : هلوق لمح نميف «دوهيلا يف ناَلاو ؛نيكرشملا يف لوألا أل «نيترم تدرك ؛ 4 و 100

 .ميركلا نآرقلا 4ِّللآِت َياَعِب ط ىنعمو ؛مهل ةّوْحَألا تابثإ يناثلا ٌءازجو ؛مهليبس ةيلخت لّوألا ٌءازجو ءرافكلا يف امه

 نم نال ركَده # : :لوقي ذإ كلذب هرمأ يذلا ىلاعتو هناحبس هبرل بيجتسم اذهب وهو هب ىدتقاو هليبس كلس نم لكل نكمم وه لب «يبنلاب صاخ اذه نإ دحأ -
 نم ناقل اوُلخأ نأ هدرز كيرلا ريوس أ ملك تن نك ران اكتمل 2 «كرشملا نم دح 2 أ َنِإَو # : هناحبس هلوقبو «ق ةروس 4 هز: ديعو ُفاَحي

 ديلا ا م ناكو ا 0 4 ةروس 4 () يسن للص ودع كَ ئَدَّتْهَأ

 0 ا 0 نأ هللا افاوث وكت هللا قلم رت لع هللا ةعاطب المخ ن7 نات

 رجأ ميظعتو بونذلا ريفكتب ىرشبلا - .لطابلاو قحلا نيب زييمتلاو باوصلل ةيادحلا - 4 .ملعلل قيفوتلا - .ةرصنلاو نوعلاب ىرشبلا ١- .ةرخآلاو ايندلا يف رسي

 باذعلا نم ةاجنلا ٠١- .ةقشم وأ ءانع نود عساولا قزرلا -4 .ةنحملاو مغلا نم جورخلا -8 .رمأ لك يف ةلوهسلاو رسيلا -1/ .ةرفغملاب ىرشبلا -1 .نيقتملا

 .ةنجلاب زوفلا ١7- .درلا مدعو لوبقلا ١5- .لمعلا ةعاضإ مدعو ءازجلا لين ١- 5 . حالفلا لوصح ١- .ةبحملاب ةراشبلا ١١- .ةماركلاب ةيكزتلا ١١- .ةبوقعلاو

 .ةيؤرلاو ءاقللاب :متلا عم ةمايقلا موي ىلاعت هللا نم برقلا 7١- .تاذللا ددعتو ءازجلا عونت ١4- .قلخلا ىلع ةيقوفلا زع ١4- .ةعيفرلا ةلزنملاو نمألا - ١

 .ربدتلاو ركفتلا -17 .ىلاعت هللا اضرب زوفلا -75 .رجألا مظع -7 4 .هابتنالا ةعرسو ةريصبلا -77* .ةرفغملا عم لمعلا حالصإ -١7؟ .ردصلا ةمالس ١ ١-

 .ىلاعت هللا ةيالوب زوفلا -7 8 .ةبقاعلا نسح ١1- 4 .ةيريخلاب زوفلا -14 .رانلا نم ةاجنلا -7

 رسكب (ناميإ) :ئرق# ّنن َنمَيَأو :ىلاعت هلوق 4 توتي ْمُملَمَل هك نسي[ ا[ ْمُهَّنِإ فكل َةَميَأ اوليلَقَف ْمُكحِيبِد ن ىف أوُنَمطَو ْمِهِدَهَع ِدَحَب ْنَم مُهَمْمَيأ اوْنَكَن نإو 28[]

 ناكل نك :ةدهاعملاو # متدَهنَع لأ لِ 0 هلوق هلبق هيلع لدو «نيمي عمج حتفلاب (ناميأ) :ئرقو * توئِمْؤياَل !» :يأ .نامإلا نم نمآ ردصم ةزمهلا
 :ايركز «77 :فسوي 7 :سايلإ «؟ :لفكلا وذ 2١17 :ليعامسإ 2477 :حون «ا/ :دوه «5 :سنوي 217 :قاحسإ «14 :ميهاربإ ١17« :دواد ١١« :بيعش 7١« :نوراه -

 7 :عسيلا 217 :ناميلس «7 0 :مدآ ١« :نيساي لإ 20 :ىيحي 7 :سيردإ ؛75 :ىسيع 4 :دمحأو دمحم «5 :بويأ «717 :طول ١7. :(هللا ةقان) حلاص 17 :بوقعي

 :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 51 :اهعومجم هذهو

 كلذ عومجمو «ةرمادا/ (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم 1 (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم ٠/5 (اهتاقتشمب) يبنلا ةظفلو «ةرم ١17 (اهتاقتشمب) لسرلا ةظفلا تركذ

 ف ا يصح 7 ا لا ا 2 ل ع عا :اَذِإ .ةرم 0

 لاروكسلا ترككد 0 اا اودعأو مهورصحأو رهودُحَو رشومتدَجَو ُتَيَح َنيكِرُْمْل اولاد ملأ رمل حسن ال كش اذ 2ث [14] .ميركلا نآرقلا

 © واَرْخْا ٍدَِسَمْلَأ دنع َمتدَهَع تيرا الإ ءررذر هكر لاذع دع نكس 2-55 فتيحة [] ويل مي كا دف
 كلذبو . 0 ةاقتشمو دوجسسلاو دجاسملا) ظفل دور امك ؛ميركلا نآرقلا يف ةرم (41) (ه تاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ

 امك لَك ني[ .ميركلا نآرقلا يف ةرم (4؟) لك درو دقو «(هتاقتشمب دوجسلاو دجاسملا) ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب نيدلا) ركذ تارم ددع ىواستي

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (80) ةكرب ةملك تركذ امك ؛ميركلا نآرقلا يف ةرم (88) ةاكز ةملك تركذ :يددع زاجعإ * نيل يف ْمُكُنوَحَِو وكر اوتاَءَو ولكل

 ه2 ا ا نياك رد م الا .نيقفانملا رارسأ رثعبت اهتأل ؛ ةرثعبملا عباّرلا . الوزن دنع اوحّضتفا نيقفانما َنَأل ؛ةحضافلا -

 -نم اهيف امل ؛باذعلا ةروس عباسلا .يراصنآلا بوُيَأ بأ نع اذهو ل ا .رمع نبا نع اذهو «قافنلا نم هفّظنتف «نمؤملا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا



 يو ١ ما داؤود نآش نم عضي ام لك نأل .هرضح الو لاتقلا دهشي مل نمت :4 تِنِمْؤُم ِوَوَق َروُدُص ِفَشَيَول - ١4

 ل 0 7 يب د سا 1 ٠ 4 ٠ 5024 هب 3 31 5 6-45 ِ 7 + ج -
 / 2 .دمهزخيو مكحي ٌمُكِسِيِديَأْمَكَأ مهب عَ ٍذَعُي مَهوُلَيَِف 5 اناكرسملا وا مؤم موف روذلص فسبي : :ليقو .نينمؤملا رودص مه نم ءافش وه .رفكلا

 0 تذييل حب سيزر مرر فن ن3 أَ ب نم ةناطب :© ةَجيلَو# -7 ركب ينحل نك ف ووتص ا داك هللا ا ءافلخ مه :ليقو

 0 ناو 9 ابلالاب 9 ينال ه> ايناإاب #حايبنإ ب هه اين هه اينالب حيزا ه> دنا كح هناا اننا
 رس وأ هك هب © جدل 4 قيال ذيع سب دف او وزاد 002 يح سل كي نازل موسي ول ك6 هول ذم حدف ايف فراغ يلع وم لأ 15 18 انام مس وأ 18 قرح امس مح 0

 ميك يلعن كيم نيو وير طع 1 مهتنسلأب كلذ اوبأ نإو « .مهاعفأو مهلاوحأب : 4 تكلا مهييفنأ 1 نِيِرهش# -17 نيك ودسملا

 ئ 777 ته
 0 دليم ا نأ ا : توسعف# - :تكلطت :# ٌتطبَح# .رفكلاو ذاكرا حيد كا يحل يلو 0

 مومو ءوِلوسَرالو هلل انو يأوي 4 اي 3 3 :ليقو .ةبجاو نآرقلا يف 'ىسع» لكو .نوحلفملا مه كئلوأ نأ :ىتعمب :4 أوكي نأ َكِهَلْوأ
 ف و ا 1 0 ع 0 جاَلَدباَمِس د َييلَعَجَأ#ا 4-2 يدل نك اونوكي نأ قيلخف : يأ .قيلخ :ىعما دك ايه ااها-

 3 نمل ( هي رووا هاو جيبو 7 مداسإلا لعب 3 الأ يلابأ ام :لاق لع نأ امهريغو ا وبأو 00 مامإلا جرخأ ةيآلا | رخآ

 9 جتني را ور تع _كأ 0 روم م 5 هكتاوصأ اوعفرت ال 3 0 «لضنأاثا لمس لدا را ناقر مارا
 ٍرِضآل واو هاب مامن َدييدسم 201 لا ل 2 0 د هللا لوسر ىلع تلخد ةعمجلا تتلكَص اذإ نكلو .ةعم موي ناكو د هللا لوسر ريثم دنع

 ةمرم زل 2 ا ا ا ا اي ين ا ا عا“ ل ا يا

 1 ا رك قاوم |١ ةبيش نب ةحلط رختفا :ليقو .ةبآلا هله لجو زع هللا لزنأف .لعفف ؛هيف متفلتخا اميف هتيتفتساف

 ا ةبةرولسا © تسيرتسملنياور كيس[ ةيكرأ نإ 00000000 كالا
 1 4 ا يب ارق يَسْلاَ ان دقل :هنع هّللا يضر يلع لاق .دجسملا يف تب تئش ولو ءاهيلع مئاقلاو ةياقسلا بحاص انأ :هنع هللا
 + 7-7262 92 هلوق ىلإ اهدعب امو ةيآلا هذه تلزنف .«داهجلا بحاص انأو «سانلا لبق رهشأ ةتس ةلبقلا ىلإ تيلص

 1 هيي عمم مديح كي م يعم
 58 0 دس و ايس ديف وا 6 هذه نأ انل ركذ :لاق ةداتق نع خيشلا وبأ جرخأ .ةيالا « ُهَلأ مهبدعي مهوليلف » :ىلاعت هلوق ]١[

 8 02مم كوم ًدنعة رد مظعأ يسشنأو وما /!» يف ةيآلا هذه تلزن :لاق ةمركع نع جرخأو ةكمب ركب يب نولتقي اولعج نيح ةعازخ يف تلزن ةيآلا
 006 0000 11 فشي كك يلا ءافلح ةعازخ مه :لاق 4 ا وق رودَِص ٍفْسَيَو ) يدسلا نع ج رخآو .ةعازخ

 سب وام ا .تايآلا 4 َنِكِرَتَمْلِل َناَكاَم )> :ىلاعت هلوق [117-14] .ركب ينب نم مهرودص
 .ةيآلا « جاده داق ْملَمَجَأ )» هللا لزنأف يناعلا كفنو «جاح ا يقسنو «مارحلا دجسملا رمعن انك دقل داهجلاو ةرجحلاو مالسإلاب انومتقبس متنك نإ : :ردب موي رسأ نيح
 هلل لمعأ ال نأ يلابأ ام ل رس لاثل راح ] نذل ىف قلل لرسر ردم دنع تنكأ: لاق: راشب نيب نامعنلا”نعادواداوبأو «نإبخا نباو ءملسم جرخأو

 2 ءرمع مهرجزف « هت راما 2 و داهجلا احا كاك مارا لا راك نلييرحا لافراد مالسإلا دعب المع

 اًمِ ُملَمَجَأ ) لزنأف هيف متفلتخا اميف هتيتفتساف ٍدِكَ 5 هللا لوسر ىلع تلخد ةعمجلا تيلص اذإ نكلو «ةعمجلا موي كلذو 7 لآ هللا لوسر ربنم دنع مكتاوصأ
 0 ءرجاهت الأ مع يأ :سابعلل لاقف ؛ةكم بلاط يبأ نب يلع مدق :لاق نيريس نبا نع يبايرفلا جرخأو .4« َتيِمَِطلاموَمْلا ىو ال١ :هلوق ىلإ « جال

 ؟ِةِلَك هللا لوسرب اوقحلت الأ اورجاهت الأ :مهامس موقل لاقو .ةيآلا « جال َةياَمِس ُملَمَجأ الا كا لا ء«دجسملا رمعأ :لاقف هلي هللا لوسرب
 نب دمحم نع ريرج نبا جرخأو .هوحن يبعشلا نع قازرلا دبع جرخأو .اهلك ةيآلا 4« مكواَبا َتاَك نإ لَك ) هللا لزنأف ءاننكاسمو انرئاشعو انناوخإ عم ميقن :اولاقف

 مئاقلاو ةياقسلا بحاص انأ :سابعلا لاقو ؛هحاتفم يعم تيبلا بحاص انأ .ةحلط لاقف «بلاط يبأ نب يلعو .سابعلاو ةبيش نب ةحلط رختفا :لاق يظرقلا بعك

 يلع هَ 0 ُبوَتَيو #[15] .اهلك ةيآلا « ّحاَكَلَةياَقِس ُْلَمَج ا أ )+ هللا لزنأف .داهجلا بحاص انأو «سانلا لبق ةلبقلا ىلإ تيلص دقل :يلع لاقف « اهيلع

 مل تلم 20 رانك م سا الل ناسك 0 يل ل ل تير يق ل 15 ةيرثلا] 42-52

 رودص ىفشت ىتحو ؛مهيزخو مهلاتقب هللا رمأف «ةيبيدحلا حلص يف ةعازخ ةصق يف دهعلا مهضقنو ءردب موي لاتقلا مهئدبو «قييضتلا نم هباحصأو ::: هللا لوسر
 ١4[. :ةبوتلا] 4 تيِنمْؤُم ِرَوَق َروُدْص ِفْنَيَو مهبل ةَرصَنَو حِهْرْحمَو مكحيِدَيَأب هلأ ْمُهَبْدَعُي مهوُلَيَق 8 : ىلاعت لاق مهوذآ نمم مهريغو ةعازخ نم نمآ نم
 ُهَللاوإ) :لاق مث «هللا ليبس نع دصلا يف مهنم ردص ام دعب مهنم ملسأ نم ىلإ لهج يبأ 0 هاشم نم لع هللا بوسيو 9» :لاق مث
 و1 ني نيا ومالا رب نم نيج مواورع ايسر هايل لل ل ضال .هلك كلذ نم ىرج ام يط ينو «لاتقلا يف امب :يأ .4 ْْمِيكَح ٌعيِلَع
 ٌميِحَت ٌروُمَح هَللاَو » :ىلاعت هلوقب ةيآلا تمتخف «مهئادعأ نم مهنكمو نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنأ مث ءاّئيش مهنع نغت ملف ؛مهترثكب مهباجعإب
 2 مآ ]١5[ .قاسعت هناحيبم هنم ةمحر مل روغقمرازملا نم مهن مقوااج دأ9؟مهلستلا] ةيزس ول ةراتيو ا« تلو ل

 1114 يبه آعيو مكنم اودهلج اج نهم يمل نجلا اوُْحَدَم نأ ْممَمِسَح مأٍ 1" 14 : ةرقبلا] © مكب نو أولح ندا لَم يِياءاَملو ةككجبا أولد نأ
 لما وردي ةرقبلا ةيآ يف باطخلا .[17 : ةبوتلا] 4 ْأوُذِحََتَي لَو هكسم أاوُدَهَج َنيَلأ هَ ملح اَنَلَو أوُكَرم نمشي نإ 2 1157 ناردع
 ءالعإو «ةكم حتف دهاش نمم نينمؤملل ةبوتلا يفو ربصلاو داهجلا ركذ اهيف صحو هللا ليبس يف مهباصأ امل ةيلست دحأ لهأل نارمع لآ ةيآ فو مومحلا

 .؟ ١4 : ةيآ ةرقبلا ةروس رظنا ءعسوت هيف تايآلا هذه ين رخآ لوق دجوي .مهنطاوب مهرهاوظ ةقباطمب الإ مهناميإ لمكيالا مهنأب مهل
 داهجلا نمث - 7 .هللا ةمحر نوجري نود هاجملا - ١ :هّللا ليبس,ف داهجلا لضف .[7 : ةبوتلا] 4( مينو مابها ٍلِمبَس يف أود اورَجاَحَو أوما يلا ر ٠١

 يف نيدهاجملا نيب ناتش - ١ .مهريغ نم نيرباصلا ةفرعمل نايب داهجلا يف -5 .سانلل صيحمت هيف - ؛ .نينمؤملا ناميإ ةوقل ناحتماو رابتخا داهجلا -7“ .ةنجلا لوخد
 1 ا ا 4 .ضعب مهضعب ءايلوأ هللا ليبس يف نودهاجملا - -/. قيرردلا و داش رد اك -ال .نيدعاقلاو هّللا ليبس

 هلوق # لا ك2 كن كل هلأ اَّلِإ َشْخَم َدلَو َةرَكَرلَأ َناَءَو َةرَلَصلَأ ماو رحآلا ِوْويْلاَو ِه هللا كرس قمرا يدم مع ٌرَمَعي امّنِإ لِ [143]

 .دارملا وه :ليقو ءاًيولوأ الوخد مارحلا دجسملا لخديو ءدجاسملا عمج نأ مجاور ناشما تاو :ئرق# ول يبدي ىلاعت

 .دجاسملا عيمج ةدارإ ىلع * مجولاو ,مارحلا دجسملا ةدارإ ىلع دارفإلا :ليقو ءاًضيأ ديحوتلا ةءارق ىلع نالامتحالا ناذِهو دحاسملا ةليف كد عمجو

 -4 ْمهبوْلُف ْمطَمت نأَلِإ»:هلوق لثمب قاتلا لهأ بولق رفحت اهئَأل ؛ةرفاخلا نماثلا .[1١١٠:ةبوتلا] 4 نْيََرَم ميَدَعُمَس » : ل

 روسلاب فيرعتلا عوتتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 نم مويلا بلغت ال هلل :مهلئاق لاقف « .لتاقم هعياللإ ره كالا نوملسملا ناكو «فئاطلا لهأو نزاوه

 رمعو ركب وبأ مهنم «راصنألاو نيرجاهملا نم الجرن ينامث يف هللا لوسر تبثو ءاومزهنا مث قلق

 نب ثراحلا نب نايفس وبأ همع نباو ءهمع سابعلا هفنتكا دق © ا هللا لوسر ناكو ءامهنع هللا يضر

 ءرصنلا ناكف نوملسملا عج رمث- هللا همحر لتق مو - نمل مااا ا 2

 ةكئالملا نم :«اهّوّرت ّ جو تيامطو هتنمأ :* هَتنِكَس هَل لأ 2 هر 0 0 مط َنِطاَوَم فدل مكرصن دف ف َدَسل 9 َسِقسَمْلأَمَوَقْل 0

 يقهييبلا جرخأ .ةيآلا :4/ ٍنّيَسح موو # :ىلاعت هلوق ]١5[ .لتقلاو ير :4 أورَمك لأ َبْذَعَوإل 0 تفرك سنك دإَليَمح موو وردك ئ

 قشف ءافلآ رشع ىنثا اوناكو ةلق نم بلغُ نل :نينح موي لاق الجر نأ :سنأ نب عيبرلا نع لئالدلا ين شراب فاسو سي ع
 .ةيآلا © ْْحْفرَك عْكسْنَسَب د ٍنإَحح َمَوَيَو + هلل لزنأف قلع هللا كر كلن 7 7 د

 1 هد ةبوتلا] 4 َنيياطلا وَما ىيَيال هَ دن نونا [1 151 7 |( 0 0 ترتن ني ةدشرابأ
١ 

 1و ٌمهلبسمُأ هوس مهل كيث » 114 : ةبسوتلا] 4 تقلا مَوَْلا ىوْبيال ُهَللَوٌدرمأِي 3 رس د رم حس
 راسخ سلا ةراتس اول ىلا ف سلرل نولا يآلا 630 ةيوضلال 42015 موَقْلا ىِدُهَي
 اوصقن وأ ؛,ملظلا ىنعم وهو «هعضوم ريغ يف لضفألا اوعضوف .داهجلاو ناميإلا ىلع مارحلا دجسملا

 زاكفكلا مهراقأ اوذختا نيذلا نيملسملا يف ةيناثلا ةيآلاو ءآ” : فهكلا] 4 اًكِيَس هني ماظن ٌمِلَو © :ىلاعت هلوقك ٍءاًضيأ صقنلا ملظلاو «هيلع رخآلا حيجرتب ناميإلا
 :ىيئلااعتإ » :ىلاعت لاق كلذلو ؛اهلالح نومرحيو اهمارح نولحيف روهشلا نوئسني اوناك نيذلا رافكلا يف ةثلاثلا ةيآلاو ءناميإلا يناني ال قسفلا ضعبو ءءايلوأ
 هللا ليبَس يف اودَهَجَو اورجاهو أونا نيل 3 103 : لافنألا] 4 هَ ٍليهَس يف مينو مهِلومأ ا 212ك7 اورعاهو انما نسلانإ 2117 ] .«رفكلا ىُةداَي
 كد : تلك اول و «[ 7 : لافنألا] 4ايُدلا َضْرَع توُديتاٍ :هلوق يف ةمينغلاو ءادفلاو لاملا ٌركذ مدقت لافنالا ةروس يف 7 ةبوتلا] ميسفنأَو يوم
 رلسياَكر زا كرف وهو .داهجلا ركذ مدقت ةءارب يفو «لاملا ركذ مدقف 14: لافنألا] 4 َمَتَمِيَع امم أولم 9 ءءادفلا نم :يأ ء[1 : را« يكتت

 .داهجلا ركذ مّدقف 4 :ةبوتلا] 4 هلا ٍلِبَس يف َدَهجَم آلا ولو هلأ 5172 3ك لوفر 11 ةبوتلا] 4 مك اوُدَهجج َنبَِ ً
 11 حتفلا] 4 مهعَمِيِ عَم اندميإ اودادزيل نب نيئموملاا تولف ف هنكسلا لن َىِدَلاَوْه 8 .[77 : ةبوتلا] * ترذِمّوُمْلا َلَعَو -دِلوُسَر لع .هتني 0

 لثم « :هتنيكس لوقي قايسلا يف ادوجوم ناك وأ هي هلا 3
 ثيحو لليل وسرلا ركذ اهيف سيل «4 َنيِنمْؤُمْلا بول يف َهنكَسلأ َلْرنَأ َىِذَلَاَوُه )» «ةنيكسلا لوقي لوسرلا هيف سيل اًماع رمآلا ناك ثيحو «هل اًميظعت هيلإ ةفاضإلاب هذه
 .لَك هل اًماركإو اًميظعت لي لوسرلل ةيصوصخ هذهو .4 تِنِْؤْمْلأ َلَعو -وِلوُسَر لع دنس هَل َلزامث )» :ةيآلا يف امك لوسرلاب حرص
 يف داهجلا يف -١؟ .نيقداصلا نينمؤملا نم ناك هللا ليبس يف دهاج نم ١١- .قافنلا نمؤملا نع يفني هللا ليبس يف داهجلا ٠١- .لجو زع هناحبس كلذك هنوبحي -
 ليبس يف داهجلا يف - ١5 .اًدبأ هريغو هللا ليبس يف داهجلا يوتسي ال ١- 5 .رافكلل ةظاغإ هللا ليبس يف داهجلا يف »١1- .هللاب مهنيقيو نينمؤملا ناميإ ةدايز هللا ليبس
 ةراجتلا وه هللا ليبس يفداهجلا -4 "تحلل يداماهللا ل او هاج ماكل "ةتشوتلف لها نايل .نيدهاجملا بونذ ةرفغم ١1- .نيرادلا ةداعس هّللا
 نيكل وح , لاحقلا يف هللا تايآ راهظإ - :ضإثألا ٍتَدَسَمُل ضْعَبَب ْهَصْعَب سانلا هللا مف لول < 20 ردك رد هللا ليش ىف لاتفلا قا ك5 © :ةححبازلا
 ئىح وهف هللا ليبس ف لتق نم -5 .راربآلاو رايخأآلا نم وهف هللا ليبس يف لتاق ن ءم .هللا نذإب مهيلع رصتننس باتكلا لهأل انلاتق يف - 2777 د فاحلاو

 حم هل يو ؛لدتلا أ دجال ديهشلا ١- .هللا ىلإ ءيش بحأ ديهشلا مد - ١ :داهشتسالا دنع ءادهشلا ةماركو ةداهشلا لئاضف .. .ةرخآلاب ايندلا ةايحلا ءارش -7
 نم - 5 .ةكئالملا هلسغت نم ءادهشلا نم -5.هعرصم نم عفري نأ لبق روح لا نم هتجوز هردتبت ديهشلا - 4 .ةنجلا نم هدعقم ىري ديهشلا -1' .همد نم ةرطق لوأ
 ال ءادهشلا -؟ .هدسج ضرألا لكأت ال نم ءادهشلا نم - ١ :خزربلا ين ءادهشلا لئاضف .ةرشابم داهشتسالا دعب ديهشلل ةايحلا -ا/ . اهتحبتجاب ةكتدالا ةلظن داكوتا
 ءادهشلا -؟ .شرعلا لظ يف رضخ ريط فوج يف مهحاورأ ءادهشلا -5 : هللا لضفت نوردتشس ءاوهشلا .هلضف نم هللا مهاتآ ال نوحرفي ءادهشلا - 1: .مهروبق يف نونتفي

 مهبايث يف نونفكيو «ةايح نم مهيف [ب راهطأ ءادهشلاو تيملا دسجل ريهطت لسغلاف ىتوملا لسغي مك لسغي ال ١- :ديهشلل ةقرفنم لئاضف . 0
 .هلهأ نم نيعبس يف ديهشلا عفشي -7 .نوروجأم هللا دنع نومركم مهمأل ..ءاقدصالاو لهألا ىلع مهلتق قشي الف ءايحأ ١- .ءايحأ دعب مهأل ءاهيف اودهشتسا يتلا

 ديهشلا ةحئار كلذك كسملا ةحئارب مهروبق -7 .ةنجلا نولخدي نم لوأ مه ءادهشلا -5 .ةماركلا نم اي دس اس لا
 همد ٠١- .مهبر مهيلإ كحضي ا لل 0 .ءادهشلل ةنجلا تاجرد ىلعأ - .حرجلا نم ثعبني رون مالظلا يف همد نولو ؛كسملاك ةبيط ةحئار
 12ظ21*وظط212ظ2 177 ةازأو ككوخإو مكاو كذاب ناك نإ ف له11 51+ .كشلا خير ُيَرلاَو مدل ْنْوَل ولا قيرأ يذلا
 :ىلاعتو هناحبس هلوق # ترقق مْوَمْلا دبي ال ُهَلآو د رم هلأ أَي ٌَّقَح أوس هايساف راكب ءرصمو هللا كَ : مكسيإَبأ اسماك و
 .مكنم لك ة ةريشع : :يأ «دارفإلا ىلع فلأ ريغب (مكتريشعو) : :ئىرفر ةرتشع مهم لكلا زو د الا دل ل كا قو 41 ك»

 عنمو «مهلتقو رفكلا ةمئأ رهقو «نآرقلا عمتسم نامأو «مهيلع دهعلا درو ءاربلاب رافكلا بولق مس و :الامجإ ةروّسلا دوصقم : ةبوتلا ةروس عيضاوم 11١١[. :ةيوثلا]-

 "يكل لود نم نرشملا عضو نت برح هو ىلإ ةاشإا تكل الوم نع يلو الإل لأب هعيصتو اطل دجسل راش نم تاج
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت  لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا

 5 ا 7 73 دعا

 2 م يملا ار فككاذو دكا بذعو 0
 م تب 27 0-0-0-0 2-2 --0---- 2-1 -- 1 -- 2 م--0221-- 0 7 - رسم سي < - 38

 كي ا كج كج انج اج 6 اج كي يع ده ا هلا



 + اة 50 0 0 0( تان 20 مهفصو يف ةغلابم اهنيعب ةساجنلا مهنأك اولعج :ليقو .ةبانحجلا نم :ليق :# سحب 1 هرم كا -

 . رين بونيَمُت |! يذلاو ءاضوتيلف مهحفاص نمف مهوحِفاصُت ال :يرصبلا نسحلا لاقو .كرشلا نم اورهطتي م مهنأل
 85 ع ظلام 270 :© مح و | َنِإَوإل 10١ :ءارسإلا] 4 َمَاَءََباََمَركدَمَلَول :ىلاعت هلوقل .تاذلا سجنب سيل رفاكلا نأ ر وومجلا هيلع
 ” دك عيرتتتب مصل 1 : ايلف ةراسدتلاو ميكمطتلاب نونو تلا نوجا ناك نيكرشملا نأ كلذو د أرقنو ةقاف :4 دع ْمُحَْفع
 "| نإ ويضم نمل 7 10 © يحوم - 15 .ةيآلا هذه هللا لزنأف ةّلْيَعلا اوفاخو ؟ماعط انل نيأ نم :نوملسملا لاق تيبلا اونأي نأ اوهن

 . :+ -_ و
 2 اا ري صح رز ع و 1 نع رص ريع 1 دعق نم .(ةسلجلا»و «ةدعقلا»ك .هاضق اذإ :هيلع ام نالف ىرك نع لو :ةيزحلا :# َةيَرِحْلأ أوطَعي

 ا #آ 56 يس 5 ةمعنلا :ةن | يف ديلاو ,مهيلع مكنم ةمعن نع :وأ .ةعنتمم ريغ ةيتاوم :يأ|# دي نع# ىنعمو ءسلجو
 1 --. |( ىلع نيرداقلا ىلع الإ ةيزجلا ضرفت الف «ةردق نع :ليقو .مهنيمأت لباقم اهنأل ءليمجلا عنصلاو 6 مم 500 1

 2" أوثوأ ترذأ نم ّقَحْلا ليو يرو دب الو هلو س روما 0 :# توَرْعَص ٌمُهَو# .ءاسنلاو ءارقفلاو نابهرلاو نوزجاعلاو راغصلا اهنم يفعأ كلذلو ءاهعفد

 | تورص مهو دي نع َةيَرجْلأأ د روخجلا 5 هلوقو ةيآلا هذه نيب ءاهقفلا ضعب طبر دقو .مالسإلا ناطلسو ةلودلا نيناوقل نوعاصنم نوعضاخ

 ' | ىرستلا ولاَ ِهئاَر يخبل كاك © 12 19٠[ :ةرقبلا] 4 تيكقفلا ثِوُيال هللا كرإأ ودك اكو ووعي نال يس ى أوو ال : ىلاعت
 حرا ٌحيِسسَمْل : نيح باتكلا لهأ لاتقل ةياغ ةيزجلا لعجت ةيآلا هذه نإ :لاقف - ةنحتمملا ةروس نم نيتيآلاو -
 ا 0 2 ٍِ .تارخك 0 5 ةلوذلا يق نوشيعي نيذلا باكل ةزولن .مهلتاقن نأ انيلع بجي باتكلا لهأ لك نيو .مهيلع بلغتن 0 2 كم 7 01 0 » ُ ها« و هل |. ” 9

 ا طنا ودك يي 1 د 8 ةيزجلا مهيلع ضرفت الف 0 ا يل

 0 .6 رعب سس حد 5 .(نوهاضي) :ةءركفلا يقاب أرقو نوهباشي © تو 6 وُهلَصِبأل 8 .رصنلا دعب لاتقلا ةرمث يه يتلا
 كد 0

 اَيرأم م 0 1

 0 مسرل ودل 2-5000 ٍ 1 ى ف مهوقب ىراصنلا تهاض :# لبق ني اورتك َننَلَأ َلَوَم# .نولئاميو نوردابيو نوكاحي يأ

 ؟ واج و يلاَلإةرِْلَحَو ميْرَم 5 3 :ىنعمب :# توكتمْؤُي ّنأ# !هللا مهنعل :4 ُدَئا مَلَكَق» ريزع يف مهلبق دوهيلا لوق
 .: .ّ دقن مراسم : 9 1 .ملاعلا :رثحلاو ؛مهءاملع :4 ةشَرابحأل - ١- ؟قحلا نع نودصي فيكو ؟مهب بهذي هجو

 2210 هى ام. ىو 0. (0)) في يي يي مي في يب ني مهل ةداس :# باب مر مهنم داهتجالا لهأو مم اوص باحصأو ع ءاَرق رد :4 مهنتبه 7 هرو

 .هومرح مهيلع هومّرح امو ؛هولحأ مهل اوّلحأ امف « مهل مهتعاطب © ِهَللأ رود

 اوه املف هيف نورجتي ماعطلاب مهعم نوئيجيو تيا لإ نيس هن الا اع نباص ل ايا .ةيآلا ل :لاكم رت[
 تَاَقَو # :ىلاعت هلوق ["0] .ةيآلا * ءوِلْضَف نم ُهّللأ مُكَيِنْعِي فوسَف ُهَلَيَع سف َنِإَو © هللا لزنأف ؟ماعطلا انل نيأ نمف :نوملسملا لاق «تيبلا اوتأي نأ نع
 لكلا نقف نك سساشو# ةيجد قبدذمحتو :ىفرأ نيل امعنر  ىقم ب دك لا لور قرأ :لاق سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا  ٌدوُهَيَلَ
 .ةيآلا أ ُدوُهَيَلأ ِتَاَقَو )2 كلذ يف هللا لزنأف «هللا نبا اًريزع نأ معزت ال تنأو ءانتلبق تكرت دقو كعبتن فيك :اولاقف .ءفيصلا نب

 ليدل ةيدلا 1117 5 1 211 © رك ور املك 1610 02 ل6 كلة ين نروكلا رس 07 10016 4 ميك ٌءيلِع ُهََّأَو همي نم كَ ُهَ هللا بوتيو [77]

 0 ا ا و ل ا ل ا ع ا

 َمِهْيِلَع رصتو ْمِهِرْحخَو مكيِدتأب هلا َمُهْبْدَعُي مُهوُلَي » لاحت كاك مكيدواذلا نتا دير ورت دار رحل
 ردص ام دعب مهنم ملسأ نم ىلإ لهج يبأ نب 1 را نال ياك كانو ُهّللأ بوتيو ا:لاق مث [ ١5 : ةبوتلا] * تِنِمْؤَم موه َروُدص ِفَّشَيَو

 موي ىرج اّمع ثيدحلا اهمدقت دقف ةيناثلا ةيآلا اًمأو .هلك كلذ نم ىرج ام يط يفو لاتقلا يف امب :يأ .4 مِيِكَح َميِلَع ُهَلَأَو ل :لاق مث «هللا ليبس نع دصلا يف مهنم

 ةيآلا تمتخف «مهئادعأ نم مهنكمو نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنأ مث ءاَئيش مهنع نغت ملف مهترثكب مهباجعإب اولتبا نيح نيربدم سانلا يلوت نم نينح

 هنم ةمحر ؛مهل روفخم رارفلا نم مهنم عقو ام نأو ؛مهيلع هللا ةبوتب مهل ةراشبو «مويلا كلذ يف نيملسملا نم رف نمل اًسينأت «4 ٌدكِحَ ٌروْعَح ُهَلأَو :لاكت هلوقب

 !9 هّسَأِب 2 [19 : ةبوتلا "8: ءاحسبل اا ناع رة او »تاركا تاكو ركل ااا ةرقبلا] 4ٍيآلَاِ ْويِلابَو هلي 8 [1 4] .ىلاعت هناحبس
 هذهو .ديكأتلل الإ نوكي الو "و" فطعلا فرح عم «' 'ءابلا" لماعلا اهيف رركت ىتلا ةرقبلاب نآرقلا يف ةديحولا 4 نيل وَلأبَو هلآ :ىلاعت هلوق .« زآلا رولا

 م يا '"ينوذخ لوقي بيرملا داكي" :ليق امك كلذ يف اوناكف ةمهتلل اًداعبإو ةبيرلل اًيفن مهمالك اودكأ مهو نيقفانملا مالك ةياكح

 را ل والا لا تءاج مث «[ : ةرقبلا] 4 َننِمْؤُمِب مه امو 9 :لاقف ظافلآلا

 3 لاول 1تلارجلل ل" الار ار" د. ملاذ اك :حتفلا] 4( َمِهّيَلع مُكَرَفظَأ َنَأِدَعب 00- .[1 5 :ةبوتلا] 4( نِطاَوَم فهلا ْمْكَرَه َدَعَل +17 5]

 َمهْيلَع مُكرفظأ نأ دعب ٍدَعَب نم # :ىلاعت هلوق يف ٍدعتم لعفك ةملكلا هذه تءاج :(رفظلا) :اًيناث . ةرم 01440 ددع ميركلا نآرقلا يف (افتشمب رصتلا ةملك تدرو
 اة ا م ميركلا نآرقلا يف ةدحاو ًةرم[ 5 :حتفلا]

 اهحتف ٌمتدقو ءرصنلا نود رفظلاب نيبملا ةكم حتفب نيملسملا رصن نع ربع دقلو ء«مهودعو نينمؤملا نيب ركذي ٍلاتق نودب ثدحي يذلا (بلغلا) ىلع ٌروصقم

 لك سيلو ءٌرصن (رفظ) لكف .صوصخو ٌمومع ينآرقلا لامعتسالا يف (رفظلا)و (رصنلا) نيب ١- .اًروسيم الهس اًرصنو اَنيبم اًحتف ناكو «ءامدلل ٍةقارإو ٍلاتق نودب

 رفظلا نوصخي اوناك برعلاف ءبولطملا ىلع لوصحلا يف ةليسو ٌرسيأ وهو ةسيرفلا يف 0 بشن) وه يذلا يوغللا ىنعملا هيف ظحلي رفظلا -'' .اًرفظ (رصن)
 يسال سال ا :م (رفظلا) نأ اوركذ نويوغللاو ءرسيو ٍةلوهسب متي يذلا بلغلاو زوفلاب

 هوت 4 لِ 1 ردك 1 تر ا ل ُعيِسَمْلا ىَرسصَتلأ تلا هلأ دَرُح وهلا تَلاَعَو ١
 فوصوم ال نباب هنع ربخم أدتبم نكمأ مسا وهف ميظعتلا وهو «ريزعتلا نم يبرع وهو لصألا ىلع ًالصو اًروسكم نيونتلاب (ٌريزع) :ئرق 4 أنبأ ريح 2 : ىلاعت
 - (ريزع) : :ئىركو رولا هاكر نحو اولا نكاكم الا از كلا لعو ؟حونك رزع رغصم وأ ناميلسك ربكم وه له :فلتخاو «يناربع :ليقو ءهب

 ديكأتو ؛مالّسلا هيلع ىسيعو ريّرُع ٌّقح يف ىراصّتلاو دوهيلا لوق حيبقتو ؛مهيلع ةيزجلا برضو باتكلا لهأ ةَرَك لتقب رمألاو .مسوملا روضحو مّرياو -

 0 1101 يحيل وابا بهو لل تا وكول او

 ) روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ءامسأل



 م

 .تاملظلا هب دّدبو مالسلا هيلع هلوسر هب ثعتبا نيذلا هللا نيد : : مسا رون ارييلر نأ2 7 0 2 2 2
 ال يهف ؛ ءاهيلع ناهرب ال لاوقأب :ليقو ميلود هلق نصارعت ةليسوب وأ 2 4 2 0 0 و صج ا 9

 ىلع مالسإلا يلعُيل :4 .لُكِِدلا لع رهط -9 .لقاع لقع وأ عماس مهف ىلإ هاوفألا زواجت 2 ١ تر 10 ثلا 1

#١ 
 ةمدح

- 

 .مالسإلا ةلم يه ةدحاو اهلك للملا ريصت مالسلا هيلع ىسيع جورخ دنع كلذ :ليقو .اهلك للملا 1

 1ك 0 | تر < مكحلا يف اشرلاب :* لطلاب سال َلوَمأَن ولم ايل - "4 كل
4 
 و تبثأ 3 لك: ا كلاكز 0 0 0 :لبق / 3 ا هكلا بر ار ا
 ىف ( (( و .اره ْن ْن وهف هت ز دوت و «نسيصرأ عب ناك ن ِ 0 ا 2

 يف (زنكلا» لص ردد عبس تحت زنكب 5 ع شو لكلا, ياكل لوم ١
 ىتح .هونفدي نأ لاملا ةظفح يف رثك نكل !نفدلا :زنكلا طورش نم سيلو .عمجلاو مضلا :ةغللا

 .اهيلع دقويف رانلا لخدت :4 اًهَيَلَع حي موي 9 -10.زنكلا مسا «نوفدملا يف فروعت
 :ةدعقلا وذو ءبجر :4 رح ٌةحَبَرَأ آبو نئاك وه ام هيف بتك يذلا :4 ِدَلَأ بّتحح ىف -؟
 هنباو هيبأ لتاقل مهدحأ ضرعي ال ىتح لاتقلا اهيف مّرحُت ةيلهاجلا تناكو ؛مَرَحُملاو .ةّجِحلا وذو

 34 2. م1 لاو بهذا 0 ص آ 1

 31 وا اب سس

يع تاي 1
 0 2 

 ا وجم ههه 1 هكا 2-7 3
 ا

 لك دل . ١ راموسوساب 7 5
 لاتق لحأف («ةءارب) يشأ رن ىنح ءاهيف 0 0 هللا 2ك ناكو ءاهيف هيقل ول 1 منكم ووو 0 0 ٌركاَماَذَهَمُهْروُهظَو 5

 :هانعم «مرحلا رهشألا : : ينعي : :4 مْكحَشَنهِف 3 الفل ميتسلا] :4 ميول دل يمن قيكرسالا ا 0 5
 75 نب كاز 1 ود كشقلا 6 مكيلع هللا مرح ام يف اوُلِجتست الا أ دوو 2.

 بها
 ل ثيح 7 ت6 || ميدحجتل نر وت يذلاوه وشو 0 0 11 .ًاعيمج 0 [اج# ' ء2 سر رت 0 هس م 0

 .قلطملا هل | ردع نا المعو ءًالوقو « انفع «هديحوت ديبعل 0 علا ل بجيب 5 ' كراتشم هذ 560 هةكراتت ب د وفاعل اك ا  ريطسوو كاتم 2

 م لالجو دجمو ؛« 2 مك لاا 5 رفت يذلا : 1 نكت نوعكأا او هه داب 1 لا عاون ول د هودرفيو «ةينادح حولا د هدر ظ ١ هدو ظ 1 0-1 ريكح ملا يا :ِو د 8

 بسانم ١ الو ءريظنالو و ليثم يف ٠ هك دل .لامكلا ت تافص نم اهريغ مما الل , ةمكحو «دمح -و لامحو 3 هدي هللا نأ رع 0 امم "ككل 7 0 0 ص د 22 حنس 2 يسر عرفسر لك يع 0

 ءهدمحو هلامح - و .هلالج ودل ت1 هتايح يف 1 كو وهف د .هوجول هلأ نم هجوب 00 100000 0001 0 ). ىب "ىلا ىلا اى اى يباع

 ! كرلا :يأ 000 صلا)) لا اهم ا قيتحدل نمو .تافصلا هذه نم 2 20 نم « هتيابن مو لامكلا || ةياغب ف وصوم 6 هتافص نما هريغ ل 64 تحرو هم “>ّ و

 0 0 0 ولقب ٠ ا صلا كلت كلت 5 1 < يحب ءاهم مكو اهتياغب تيمور امم حا 10 0 م / هدي ه0 ممص _ظعلا دم ةكلل .لماحل كل لا

 و2 4 ل 4 1 هه 01 را وي ّ

 * هاضفحج مح لم عج 0 فصلا] 0-0-0

 مال ماللاف «هللا رون اوئفطيل كلذ نوديري ءبذكلا هللا ىلع ىرتفا نّمم ملظأ نمو :هريدقت رمضم فصلا يف هب لوعفملا وه يذلا دارملاو .مههاوفأب هللا رون ءافطإ

 يف يكحملا يف لوطلا نم درو ام اهب لباقم ةءارب ةيآ ةدايز نإ :رخآ لوق .هللا رون ِءافطإل مهتدارإ 1 .ردصملا ىلع لومحم لعفلا نأ ىلإ ةاحنلا ضعب بهذو . ةلعلا
 هلأ ثْأ ٌحيِسَمْلا ىَردَصَتلأ ِتاَكو هلأ نبأ روم سل ل نيتفئاطلا لوق نم ةروسلا هذه
 دل ل سما بسال هلك تاو ىلا ام ضعفا وج دهب حتما نوف ار د ل 8

 مُهَكآَجاَملَإِم :ىلاعت لاق مث «.[7 : فصلا] 4 ُدَمأ دُهُمَسَأ ىِرَعَب نو ِقأي لوس اسمو وتلا نم قَد بام اقَدَصُم ركب هللا لوس ِفِإ لب ِّرْسِإ بكي جرم نبأ ىسِع لاق ذإَو )» :مهل لاق امل
 ةروس يف يكحملا ملكلا ةدعو لوطلا يف اذه سيلو «# نيم ٌرحِساَدُه 9 .مهلوق رهوأةصاخ كيان ع را را ادع اوُلاَف تيب

 ةءارب ةروس يف عقاولا نإ مث "نيبم رحس اذه" تاملك ثالث فصلا ينو "هللا نبا حيسملا - هللا نبا ريزع" ا ا

 ىلعو «.هب لصتا امل اًبسانم نيتيآلا نم لك دورو حضو دقف «ّىعارم اذهو «ةدحاو ةفئاط ةلاقم فصلا يف عق ةاولاو «هب اًحصفم ىراصنلاو دوهيلا مهنم نيتفئاط لاقم

 .[4 : فصلا ؛ا7* :ةبوتلا] 4 توفر ْمُمْلا رك وو زك ندا َلَع هرهظي ّيَحْلا ٍنِيِدَو كده لاب لوس رلمرإ ترام 2[ .ملعأ هللاو «نيتروسلا يف بجي ام
 نايدألا ىلع هيلعيل ؛مالسإلا نيدو نآرقلاب دي هلوسر لسرأ يذلا وه :اهانعمو .فصلاو ةبوتلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت
 .نايدألا لع هروهظو -مالسإلا- قحلا نيد نوكرشملا هرك ولو ءاهلك
 كك كل دل الل رع كل يع كل ل[ اك 07 ةبوتلا] * مارسحل ركل ب ل ا ملأ امَّنِإ 1 ماكل

 "ملال ملال مالا امك هلال ةسالجللا نع تاو .ءسجنتملا وه ' 'رسكلاب" سجتلاو «ةساجنلا نيع سجل نإف ءرسكلاب سجعن نوكرشملا امنإ لقي لو ءميجلا حتفب

 تأدب .[10 : ةبوتلا] * تورك مام وفود كيث مترك اَماَدنَه ْمُهْروُهْظَو ميْوتُجَ َحُهْهاَبِح اهب ككوكُتَف َمَّئَهَج ران ف اَهتْلَع ىَحح مو جامل
 اولوتو هنع اوروزا سلجم هايإو مهمض اذإو ءاوسبع ريقفلا اورصبأ اذإ اوناك مهأل :ليق ءروهظلا مث بونجلا مث ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلا هابج يك ركذب ةيآلا

 .ةبترلا بسح ةيآلا تجردتف «مهروهظ هولوو «مهماكرأب
 وأ انيبن :يأ ءفوذحم ربخلاو ريزعل ةفص نبا وأ «أدتبم وهو دملا فرحب نونلل اًهيبشت نينكاسلا ءاقتلال وأ .فيرعتلاو ةمجعلل فرصنم ريغ هنوكل امإ نيونت ريغب -

 :ىلاعت هلوق .انيبن هللا نب ريزع :ريدقتلاو ءاطخ هفلأ تفذح هفوصوم نيبو هنيب لوصفم ريغ نيملع نيب ةفص عقو ىتم (نبا) ظفل نأ ررقت دقو ءاندوبعم

 دمك :لاقي «ناتغل امهو ' |نوضاف © لثما مالا لتحت ومالا اهلا ضو ةركولا كرد وهال : :ئرقو .ءاهلا رسكو.ةزمهلاب (نوئهاضتي) : ىرق 6# .توشهنمصي ل

 2 0 اً 0 0 هَدِع نإ 1: 1 ةباسعلا ل 0001 رايتتقااضو
 ا اح 2 م

 يلا فانتي مرنم امرنا فاير ناوي كلل ف نيا حسن

0000 

 2 و ا اا 0190 اسوم

  روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجحوت لوزنلا بابسأ 5



 ناك اذإف ءرفص نوُلجيو ءأماع مرحلا نومرحي ةيلهاجلا يف اوناك :4 ردنا نة ملأ منال 35
 هب ٌلَصِي9 هرهش ىلإ رهش نم ميرحتلا نورخؤيف ءرفص هدعب اومرحو مرن ا اولحأ هدعب ماعلا يف
 .اوقفاويل : اوم اول ”ةييكسلا ةئسلا هذهب نيلاض مهلعجي كلذ مهل نس يذلا نإ يأ :« أوك ترذلأ

 :4 ها ٍلِيِبَس يف أورِينأ ٠١8 .ةعبرأ مرحلا رهشألا ىقبتل ءارهش اومرح الإ | اًرهش اولحي مل مهنإ :ىنعملاو
 :# ٌرْثَلَكاَفأ# كلذ ىلع هجاه رمأل ناكم ىلإ ناكم ةقرافم :(رفتلا» لصأو .مكازغم ىلإ اوجرخا

 يضر ركب وبأو 07 هللا لوسر :# ٍنينأ فاث» - 2 .مكلزانم مكموزل ىلإ :4 ضال لِ متلقاثت

 هللا يضر ركب يبا ىلع دوعي 4 هع يف ريمضلا :# ِهِكِلَع :هَسنيِكَس ُهّللَأ ََرنَأَد# هنع هللا
 بأي 2177 د ول ل و ع رب

 دارملا نوكيو .::7 ينلا ىلع دوعي - ريمضلا يأ - هنإ :ليقو .هوركم هبيصي وأ شيرق هكردت نأ
 ١ نس ناسا ل تك ل كر رف يركس يل ل

 أ م2 يس رع |(9- ديؤيو :يناكوشلا لاق .هّللا همحر ةيطع نبا لوقي امك «مهل الإ حلصت ال يتلا صئاصخملاو «ةطايحلا

 7 ممر م1 :يف ريمضلا ::7 ينلل # هلل يف ريمضلا نوك
 2 ىلإ * هَل نم ريمضلا عوجر يف روذحم ال هنإ :ليقو .ةكئالملا يه يتلا دونجلا هذهب ديؤملا هنأل

 5 ةيآلا نأكف .برعلا مالك يفو نآرقلا يف ريثك اذه نإف 437 ىبنلا ىلإ | 4 2كياو#ل رز ركب يبأ

 00 0_2 نيت كرا قتلا ةرياق لل نزلصم كارت ورش ل .مكحب امهنم ٍدحاو لك (نينثالا) تّصخ
 ا مو هئلعو هتيحتحح بقنا 0 1 وا وللا ل سر هذ هس و و ل هس ذأ ريدم يم مرت *- : 2 سو ل

 5 كي 0 ا ها يق يف ريممملاف 4 اًليِصأَو 2 هوحبسنو هورقوتو هورزعنو و لوسرو هللا اوم 4 0

 0 د يا رك م تن
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 10ج يح

 رس اسكر اس نا ك0 يا ص نا نس < نسج ع سل ع سس ع ج7
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 لبس يف أرق دل َلِيِقاَدِإ دلك اَمأوُمَم
 حم سد مك

 0 و يحس 1 0
 اج هج هج هج حج هج

 هج هج

7 9 

 نب, ”:

 : 62 كيف نو يي 0 ل ر ىلع درع 42 2و رورو ىو لاكن هللا ص درج نسا
 | ( يك رع رازهلا هداك 36 ينلا فضو نأب اًملع .ركب يبأو لوسرلا نع ةبوتلا ةيآ يفو «لوسرلاو هللا نع ةيآلا هذه يف
 ا تادعدت دلت صتصللا فل ةعصنلا ركب ابأ نأ ىلإ ةراشإ هيف نإف «يناثلاو لوألا نيب عمجلا قلطم هب داري ناك نإو (نينثا يناث) هنأب

 0ك اضرار صل صر ا ل اولصي نل موقلا نأو .هوركم يأل ضرعت اذإ | ينلا نع عافدلل مدقتيس هنع هللا يضر

 .هللا الإ هلإ ال :# [يلُمْلا و ِرَيأ َةَملَكَو» كرشلا ةملك 54 ]ممل | ورك كم 2212

 اًرفص مرحملا نولعجيو ءارهش رشع ةثالث ةنسلا نولعجي اوناك :لاق كلام يبأ نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا 4“ رثكلأ ف هداَبِز يشل امَّنِإ :ىلاعت هلوق [1]

 ريرج نبا حرخأ .ةيآلا 4( دل لِيَ اَدِإ لكل ام اوُمَماَ ح تيدا اهئأتي :ىلاعت هلوق [18] ./ ٍرْنُكحَلآ يف هدا ؛ىشلآ اَمَّنِإ 9 هلل لزنأف «تامرحم ا هيف نولحتسيف

 ءجرخملا مهيلع قشو «لالظلا اوهتشاو رامثلا تباط نيح فيصلا يف ريفنلاب مهرمأ نيحو «حتفلا دعب كوبت ةوزغب اورمأ نحنا ذب :لاقاةسآلا هذه ىلإ فنا نع
 رفتسا ؟ لاكن" ةيآلا هذه نع ةسمابع نبا/تلأس :لاق عيفن نب ةدجن نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا #* أاورِفتت لإ :ىلاعت هلوق [19] .ه ال هيو اًاَمِخ أوُرِفَنأ #

 .مهباذع ناكف ءرطملا مهنع كسمأف # امي اًباَدَع مك اوْرِفَتت اّلِإ © هللا لزنأف «هنع اولقاثتف برعلا نم ءايحأ ٍدَِكَي هللا لوسر

 اتيآ .# َنيِقِستَمْلا موهْلا ىدهي ال ُهَللاَو ١ وأ © َنيِيِلِدَطلآ ِمَوَقْلا دب ال هلو إ) عضاوملا يقابو «[الا : ةبوتلا 25755 : ةرقبلا] # َنرْفكْل موَقْلا ىدَهَي ال هلو ]1[ ١)
 6 ب عضاوم يقاب امأو «4 َنيِرِفَكْلا مَوَقْلا ىددِهي ال ُهَللاَو 9 : اتمتخف رفكلا نم وه ام لاوقألاو لاعفآلا نم امهقبس ةبوتلاو ةرقبلا

 :4َقَر ٌفلَخَتَسَي ::هلوق لع فوطعم يَ د اكو .[ ها/ :دوه] 4 انيس هيو ص الو ١) 4 :ةبوتلا] 4 اًعَيَش هوٌرضَن الو 4[8] .لاوقألاو لاعفألا نم

 .موزجم وهف ناموزجم امو 4 ةبوتلا]4 مك مُكرعاَموَم َلوَببْسيَو امي اًباَدَع َمْكَبْدَمُي نادل يطول 26 لالا اج
 +: امسمادلا كف[ نوال قل را 2 1 را

 نملا نأ ايفو :هعسدلا نإف هديت حصير ل نإر هس... رالي ل... كسا وم نأ يو نيالا«: :راشإ تار اشرازمصأ نم 120 ةبوتلا]

 .ةميزعلل نهوم ,بلقلل فعضم هنإف «هنع هباهذ يف ىعسي نأ - يصاب كارا نبا الاقل عيت ور ركل هل داعي وا ر3 ل1 قرر

 داهجلا" :نيب قرفلا ام 1١١[. :ةبوتلا] 4( توُأَكَفيو نوي هلأ ٍلِسِبَس ف ودعي ل 14١ :ةبوتلا] 4 هلال َس يفك شنأَو كلون اودِهَْجَو 23
 لاتقلاب هللا ليبس يف داهجلا لمكشي عساو هانعم داهجلاف .الاتق داهج لك سيلو «ٌداهج لاتقلاف ءصاخ ىنعم لاتقلا امنيب ,ماع ىنعم داهحلا :باوحجلا؟"لاتقلاو

 .هللا ليبس يف نمؤملا هلمعي ريخ لمع وأ ٍلوق لك لمشيو «هللا ليبس يف لاتقلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ريخلا ىلإ ةوعدلا لمشيو «لاملاو

 ىلع زمهلا ففخ هنأ كلذو «ةزمه ريغ نم ءايلا ديدشتب (ّيسنلا) :ئرق# ؛ىنلا امنه ىلاعت هلوق © أورقَك لا هب لَم ٍرْفُكحْلأ يف ٌءداجيز ُهَىَّسلآ اَمّنِإإٍِو "1
 ءايلا اهيف مغدأو «ءاي ةزمهلا نم لدبأف «ءينهك ليعف هنزو "ءيسن" :كلوق نأل ؛اًنينه ءايك ةدئاز ءاي اهلبق دجو اهفيفخت دارأ املف ةروكذملا لوصألا نم بجي ام
 مارح رهش ةمرح اورخأ مهنأ قاسيف قص هن رم كفاك دلل ناجل قرم" ق0 هلالا امال لق كاب يسنلا) :ئرقو .ةئيطخ فيفخت يف مهلوقك اهلبق يتلا
 رهشلا ةمرح تناك نكلو «هريغو مارحلا رهشلا يف اًمرحم كلذ ناك دقو ؛مارحلا رهشلا يف تاراغلاو لاتقلا مهسفنأل اوحيبيل ؛مارحب سيل رهش يف كلذ اولعجو

 لضأ نم داضلا رسكو ءايلا مضب (لِضُي) :ئرق 6 ب ٌلَمصي 9: :ىلاعت هلوق .ريكدلاو ريذنلاك ردصم (ءيسنلا)و «هريغ يف هنم ربكأ هيف بنذلاو ,مظعأ كلذ يف مارحلا
 حتفو ءايلا مضب (لضُي) :ئرقو ءروهشلا نم هللا مرح ام نولحي مهمأل ؛ريخأتلا كلذب مهسفنأ يف نولاضلا مه مهمأل رافكلا ىلإ هيف لعفلا اوفاضأ دقو «لعافلل اًينبم

 227 ٠].كلذب 0 و

 ةملك ةملكو ىلاعت هلوق # مي ريك ريرع هللا اينلا ىو ٌةَميَكَر لئشلا اوُرَصَكح تأ ةسيكح َلكَعَحَواَهْوَرَت أ ونجح هَدَكِيأَو هلع
 ايل ل كاع كا كاك كلا راسل و ا ؛غلبأ وهو ءادتبالا ىلع عفرلاب (ةملكو) : :عئرفو .نيذلا ةملك لع اًفطع ءاتلا تصنب (ةملكو) :ئرق# هلأ

 ؛مهئايخأل رافغتسالا نع يِبَّنلا ينو ؛مهنايإ يف نيقفانملل ٌّقحلا بيذكتو «مهتقفاوم ببسب رثكألا ناوضّرلا مهلينو ءًاضعب مهضعب نينمؤملا ةقفاومو «نآرقلابو -

 - يف مهتبالصب مهضعب حدمو «لطابلا نيّدلاب مهكسمتو «مهتبالص يف بارعألا ّمذو «ةلطابلا راذعألاب مهراذتعا ىلع نيرضقملا بْيَعو ؛مهتاومأ ىلع ةالصلا نعو

 ) روسلاب فيرعتلا 6 عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

2 
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  ىنسحلا ءامسألا



 اضَرَع َناكَوَله - 4١ .ًانابكرو ةاشم :لبقو الوهكو ابابش :# الاَكِيَو اًناَمِخ اوجرخا :# أوُرِفِنا# - ؛١ رد هموم فض فص . تلقا تلو 20 11 حا 1 0 77 6 انا 35
 2 هس لذ ا د7

 ا
 ,كوبت ةوزغ يف ىنعي :4 ُدّنُشلأ ُمِهيَعَت د | نار ةرضاح ةمينغ :4 اًبيِرق 2(

 هللاب مهفلحب كالملا مهسفنأ ىلع نوبجوي :4 ٌمَمَسْفن توكلي ءقاشلا ديعبلا رفسلا :ةقشلاو :
 و قا ف هلؤدم
57 

١ 
 . 7 م 08 ماا 0 م زي ريع م م

 ه5 تنال يف هل َنذأ نمل هنذإ يف ٍدَِي هيبن هللا بتاع ١ :4 دول تأ ل كلت 5 فعن - 4 .نيبذاك لك ترعب ب اسيا 1
 0 ب + 4

 .هديعوو هدعوو ىلاعت هللا ةينادحو يف تكش :# مهب تاتو - 50 .كوبت ةوزغ يف نيقفانملا نم ” ١ اجر معطوب 0 2 58
 ]تت آ آ 2 عم 2 5 رول رس اذ 2 ممل 3

 .جورسخلا مهيلع لقث :# مهطبشفإ» مهجورخ : 1 م ُمُهتاَعِينأ# اوبهأتل :# ةَّذع م هل اودعالا# -5 ١" (2) َنوبِدَكَل م 2 أَو ةَمسفن 7 0 2-6 5

 الإ (ز ناتللا نكن 0 علا رلرأ ل نإ 4 تك تنل] تتدفق لا يم طر عل ل 5 ا
 را 'مهريغو سرا 9 0 ل َُغ 3 6 را هس د 7 2 1 2 هل هلأ اقع 1

 ليخلا عاضيإ | نم هلصأو لرعر دال اداسف :4 ال كر م ور أو ا
 بزعل( تينكل !رماعتورأوق دصا#

2-7 

 7 "نير 02

0 _ / 00 

 امب داسفإلاب مكنيب اوعسل :ىنعملاو ,مكنيب , :4 كللَِح# ريسلا يف اهب عارسإلا وهو ؛باكرلاو 0 0

 نع مكطبشيو كفو 1 نسال نى :4 ةنلْفْلا مكحتوخبو» بيذاكألا نم هنوقلتخي "| مهلإ ومايأو هدي نأ را يلو هَ ومو 4
 .مهيلإ هنوغلبيو مكليالح نودع كط مق نوع :4 لَ 7 ملمس :[يفو# مكازغم ٍ نينلا كلن نكس مَنِ َنيِقْيمْلائَميلَع م 1 0 أ ص | ا سا 2 ملك 0
 ةميظعلا هيكل هذه رتل «يوقلا ردَتقملا ٌنِداَقلا ريِدَقلا نيرعلا :زيزعلا هللا مسا قعما| 4 ١ ] ايي مييممما ١

 0 ةثالثلا ةزعلا يناعمف ة ةزعلا لماش «ةردقلا ميظع «ةوقلا لماك ىلاعت وهف «ةبراقتم 2 7 2 0

 هاكقل | [كككنل منت ال يذلا ميظعلا هفصو يهو «نيتملا ّيوقلا هئامسأ نم اهيلع لادلا ة ةوقلا ةزع ١- :ميظعل - 0 8 ا 5

 57 9 4 0, خ10 تب ْ أوُدَحَفأَلَسَم)ل اضل ناحل ل اتحي الف «هتاذب ىنغلا وه هنإف انتمالا ٌةَّرعو - 1 .تمظع نر تادواتتلا + ل 5 4

 راكد "٠ .عناملا يطعملا عفانلا راضلا وه لب ؛هنوعفنيف هعفن الو ؛هنورضيف هّرض 20 ل 22 21 ةا حيف
 كرحتتي ال ؛هديب تاقولخملا يصاون عيمجف «هتدارإل يا 7 >أوعَصو الالام 0
 5 3 1 ب 7 2 000 ني .- لس 0

 ل ل ا وا رتل حلال سس س5 ل و ١ اة 6 /
 اهلزنيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا وهف «ةمحرلا ريزغ «ةردقلا مات ؛دمحلا عساو ءاهبقاوعو رومألا ئدابم ىلع عالطالاو ملعلا ساو لاقل

 قحلاب قلخلا قلخ هنإف ؛هقلخ يف ةمكحلا :لوألا عونلا :ناعون هتمكحو .لاقم هتمكح يف حدقي الو ءلاؤس هيلإ هّجوتي الف «هرمأو هقلخ يف اهب ةقئ ةقئاللا اهلزانم

 ىطعأ لب «هب قئاّللا هقلخ قولخم لك ىطعأو «بيترت لمكأ اهبترو ماظن نسحأب اهلك تاقولخملا قلخ «قحلا هب دوصقملاو هتياغ ناكو «قحلا ىلع ًالمتشمو

 0-1 :يناثلا عونلا .. ار طفاالاو ًاضقن الو الخ هقلخ يف دحأ ىري الف «هتئيهو تقلي تاناويحلا ءاضعأ نم وضع لكو تاقولخملا ءازجأ نم ءزج لك

 ؟...اذه نم مظعأ م ركو لضف ّىأو ؟اذه نم لجأ ةمكح يأف «هودبعيو دابعلا هفرعيل لشرلا لسرأو «هثتكلا لزنأو عئارشلا عرش ىلاعت هنإف .هرمأو هعرش

 تو

 !نآ ينإ :لوقيف ءاريبك وأ اليلع مهدحأ نوكي نأ ىسع اوناك اًسانأ هل ركذ هنأ يمرضح نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا #”' اًلاَكِيَو اًناَمِخ أورِفِنَأ © :ىلاعت هلوق ]4١3[

 نورك ايلف ناخثا :لاق يدوألا نوميم نب ورمع نع :ريرج نبا جرخأ .ةيآلا 4 كلنع هس اَمَع # :ىلاعت هلوق [4'] نامل و

 .4 َرُهَل تأ لكل هلل اقع # هللا لزنأف .ىراسألا نم ءادفلا هذخأو «نيقفانملل هنذإ :ءيشب امهيف رمؤي مل 55

 ١[. : نوقفانملا ١١« : رشحلا 2٠١1 : ةبوتلا] 4 توبذنكَل مُهَّنِإ دَبْسَيهَلاَو إ» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [47 : ةبوتلا] 4 َن 0
 مُكَعَماَنْجَرَ اًمعطَعَسأ ول »م :مهنع لاعت هلل رابخإ يف نيقفانملا لوقف «ةنيرقب كلذ ملعي نأ الإ هللا هب درفني لب «بلاغلا يف هيلع علطي ال مكح اهمدعو ةعاطتسالا
 نأ لبق مهراذتعا نم نوكي امو مهلاجب كي ااا ل ا ل 4 هسْفنأ نو ل

 انجيل اَمْعَطَمَسا ول ِهَلَأِب نوُفِلْحَيَسَو ٌةَمْشلا أ ْمِِتلَع ٌتَدعِب نكْللَو كوبل اًدِصاَق اًرَهَسَو اًبيِرَف اًضرع َناَكَوَل ا :ىلاعت لاقف جورخلا نع مهسعاقتبو ءمهنم عقي
 :لاقف مهبذكب ملعأ مث ؛مهطيبثتو مهسعاقت هجوب ملعأو ءبيغ كلذو نوكي نأ لبق مهنم نوكي امب ىلاعت ملعأف .4 َنوبْكَل ْمُهَنِإ ُمَلَحي ُهَّللأَو مهسفن 0 | كوكل كم

 علطي ال ىتح ءافخلا نم انركذ ام ىلع ةعاطتسالا لاح ناك املف ؛مهنع دهاوشلا ترثاكت مث «ىلاعت هرابخإب مهلاحب ملعلا لصحف « 4 محنِإ ْمَلَمَي هاو »
 مه دَبْشَي هللاو )» :هلوق اّمأ .4 َنودِذَكَل مُهنِإ ُمَلَحَي هّلأَو إ» :هناحبس لاقف «ملعلاب مهلاح نم هوفخأ ام ىلع ىلاعت هعالطا نع فيرعتلا كلذ بسان ءاهيلع
 اهيف نكمي امو ةعاطتسالا فالخب كلذو ءضعب نع مهضعب لاح فخي ملو هيلع اوؤطاوت اوناك دق امم مهرمأو «رارضلا دجسم لهأ يف ةبوتلا ةيآف .4 تونك

 كلذ لكو ءاوجرخ نإ مهعم جورخلاو نيرفاكلا ةرصن قافنلا لهأ ءاعدا اهيفف ءرشحلا ةيآ كلذكو «ةداهشلاو روهظلا مكح ىلإ عجري امم اذه ناكف «ءافخلا نم

 ةروس يف دراولا اّمأو .4توبزكل ْمُهَنِإ َدَبْسِي هلو 9: : :ىلاعت هلوق اذه بسانف ءاهءايغو اهئافخ يف ةعاطتسالاك كلذ نم ءيش سيلو عقو ول دهاشي ناك امم

 ُدَمَتَم اوُلاَ  :مهلوق نأل ١[« : نوقفانملا] * كروبزكل َنيقْفِمْلا نإ دمتم هللا هل أوسرأ كن ْمَلَحَي هَ 1 ا لوخي] َكَي ةينك اذ نوقيكتلا 372 1 :نوقفانملا

 .بجي ام ىلع لك ءاجو «# صل كالا 2 كلام كادتم تا حوارا 4 ِهَّللأ لوسرل َكّنِ
 ةمالع لمعلل دادعإلا .[147 : ةبوتلا] 4 تدع َعَم أوُدَحَفأ َلِبِقَو مُهْطَبَتَف ْمُهئاَصينأ هللا هركح نكدلَو دع هل اودع ترحل أوُداَرَأ ْوَلَو # +[45]

 تسب ولك واو ينحل هزاع يع ان كئازطاول اجل اوكي ن0 ةماعلا 2 لي اها كَم ىلاعت لاق .دصقلا يف قدصلا ةرامأو قيفوتلا

 نولباق يأ .[ 410 : ةبوتلا] 0 م فو َدَندِفْلا مكحَتوْعَب لل أوُعَصَوَأْلَو 5 اَلاَبَحاَلِإ ْمْكوُداَر م + 141/1 .اهانج

 در ا 1 دس هريس. يسوي جي هن 22-07-35

 ا رار ل ا ل ضال :لقي مل امنإ 00 2-0 ةبوتلا]

 ءاكب ركذاو نإ ئاَثلا ةبوت لوبقو «كلذ ىلع مهؤاعدو ءءارقفلا نم تاقدّصلا لوبقو «مهريصقتب نيفرتعملا ركذو ,راصنألاو نيرجاهملا نم نيقباَسلا ركذو «قحملا نيد -

 - يبنو «ةّنجلاب كلذ نع مهتضواعمو «مهلاومأو مهسفنأ ءارتش ء 0 ةدبع لاعب نإ ةعراتمو : ىوقتلاو عاقل: ع اف دج 1 ركاب افلا 2 كلا و جتم

 روسلاب فيرعتلا عوننمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

0 



 كنع مهولذخيو مهنيد نع مهوّلصيل كباحصأل : : نعي : #1 ةحَشِفَل 9+ اوسمتلا :# ًاوعس 2 دّقل# - 0/7

 4 كرم َرهلكَول كنع ليذختلاو هب تئج ام لاطبإ يف ف يأرلا اولاجأ : رولا كل أاولقو#
 8 تفرك وأن كعم صخشأ الو ا :4 ل نَدَمَأ لوفي نمل نيقفانملا نم ىفعي : :# مهتم 2 26 .هللا نيد
 0 لأ الأ يب اكلك لشي 0 نم ناكو: -سيق نب جلا كلذ لاق «مّرْغُم الا رص راس ل :4 يحتل الو#

 _ 30 ب كج عمير :« اوُطَمَسِوَتَتِْلا فالآ# !مورلا وزغ هيلع ضرع نيح ءازهتسا ِةَْب هللا لوسرل -نيقفانملا
 و2 ا راع ريع هع ار 1 نانك اتم. ميظما 7 دع تاك رحب ار يلا لح ةنتفلا نم هيف طقس ام :لجو زع
 6 شوفو 20 ابدا اول ١ رقم - 0٠ .ةقبطُمَل :4 ةلطيِحُمَل» هب كلذ نكي ملو ,رفصألا ينب ءاسنب ةنتفلا نم هيلع ىَنْخُي

 أولوَمسصيَو ل تبَنماكَرَمَأآَمْدَحأَرَصْأولوُقَيةَبيِصُم 5 ظوفحما حوللا يف : 4 انآ دنا بيك مآل َسيِصي ل لق #8 1١- .انرذح :4 لعق نو ايس امدح
 ”|َبتكمالِإَكَ هيك ا ترركتشَت 0 :* آن تروصورت لَه لف # -07 .انل ةبقاعلا لعاجو انرصان يأ :4 ا اًاَلَوَمَوه# ءانيلع ههاضقو
 ”|توثيؤملا د دي ل 5 ىلاعت هّللا ءادعأ ىلع حتفلا وأ ةدابسلا :نيينسحلا نيتلصخلا م هحالا د دل نورظننت
 رج رس 0

 سارع حرر ل 4
 ضو يسحْلا ىدحإال آنٍ, كروُسكتح لايم! .نيلقاثتم :4 َلاَسكح ٌمُهَواَلِإ9 4 0 | :4 مكي ضي 2

 : ٍياَدَسِي 7 0 ان (نحار ندع هيودزم ناو 0 جرخأ .ةي راكبا 1 :ىلاعت هلوق ا ير و را و 0 : تأ دعب هيدا تك ل نمد لن 0 تاراطلا 0 5 د : انتم 0

 وسيم مكحَعَماَنِإَوَصب أ[
 06 5 تنس 1 ىئمو عءلاتس ل لش ا 52

 0 ع 0 90 | تننأ 3 2-7 ِ
 هس كليا ا ةطاذمأ 5 :ىلعت هلوق[١5] .ةيآلا 4 َيِتْنكاَلَو ل نّدْمأ لوفي مُهنِمَوَم هللا لزنأف ف يبتسفت الو

 ق7 نيذلا نوقفانملا لعج :لاق هللا دبع نب رباج نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا # ةَنَسمَح رع كاع نإ
 .مهرفس يف اودهج دق هباحصأو ادمحم نإ :نولوقي .ءوسلا رابخأ 355 ينلا نع نوربخي ةنيدملاب اوفلخت

 00 َكلَبسُم نإ )| هللا لزناف «كلذ مهءاسف هباحصأو ةئي ينلا ةيفاعو مهثيدح بيذكت مهغلبف ءاوكلهو

0 0 

0006 

 7| ٌقَحرَوم 5-21 1

3 
0 2 

 رت 06
0 

 ص رس رو خس ري و

 | ع م ع اا
 242 و ا 2

 09 َنوهرتك وه 2000-0-0
 : كاس لمست تس طاق :لاق نمابع نبأ نع يرش نبا جرحا .ةيكلا 4( اومِفناَلَم )2 :كاعف هلود [ف21 1

 .يلامب كنيعأ :هلوقل :لاق 4 مكن َلَبقْتي نأ امرك وأ اًْوَط اوُقَِنَأ إم تلزن هيف :لاق «يلامب كنيعأ نكلو «نتتفأ ىتح ربصأ مل ءاسنلا تيأر اذإ ينإ - وف
 نالمكتست نانيآلا 0٠[. : ةبوتلا] 4 ْمُهْؤُمَس ةََسَح َكَبصُ نإ 011٠ : نارمع لآ]:4 اهب اوحرفي ةكيس كس إو فورس هك ل ل

 لوزن قوبقرتمو ةنيملسملاةعفنملا عاربأ نم عونيىأ لوضح نم نوسحوتمو توفوختم ةحيتلا لامئالاوةعيسالا نقلا س1
 ةليلق تناك وللو ةنئسيح ةيأ نع ردعي هنكل «ةباخإلا لدم لاو 4 هوس ةنسح يشسم نإ رت :اهيف كاف نإ ع كنا ركلو .نينمؤملاب ءالبلاو ةنحملا نم عون
 4« دكت » ظفللا اذه بسانف ءخلبأ نوكيس مهررض ثأل «نيرادتسو ةئاطب مهذاختا نم يذحتلل ناك انه بيقعتلا نأل كلذو «نيفانما ءوست اهل انج
 للاب ١ عضاوملا يقابو نآرقلا يف ةديحولا [04 : ةبوتلا] 4 -ِلوُسَرِبَو ِهَللاِب 10 4] .نينمؤملل ةناطب اونوكي مل ولو ىتح نيقفانملا مومع يفف ةبوتلا ةيآ امأو
 َرْهتأ الإ مهتدَفَت مهتم لبق نأ َدهَعَمماَمَو ©: هلوق وهو ديكأتلا باب يف ةياغلا وهو «يفن دعب باجيإ ىلوألا ةيآلا يف مالكلا نأ .[65 8٠١« : ةبوتلا] * -لوسَرَو
 .ديكأتلا نم انلَح امهّنإف ؛هدعب ناتيآلا كلذك سيلو دحاو جاهنم ىلع ديكأتلا يف لكلا نوكيل ؛ءابلاب اًضيأ فوطعملا دّكأف 04 : ةبوتلا] 4 ِهَّلأب ًاورفهك
 اًمْوَط اوُقِفنأَلم رغ 1107 :5 ةرقبلا] * ندا ف هال ل ةرقبلا] 4( ْمُكَل هك لالا مُكيبَع بيك 7 .لجآلا يف هل باوث وهف اًرش ناك نإو -
 كلذ ىلع ليلدلاو ءطقف ةيسفنلا ةاناعملاو ةقشملا نايب يف نآرقلا اهلمعتسا :هركلا - ١ :باوحلا "ةاركإلا -هركلا كركلا" نب قردلا ف 47 :ةبوتلا] 4 اًهَرَكَو 1
 نوكملكلا نإف اذل ءاّعم ةيدسجلاو ةيسفنلا ةاناعملا نايب يف نآرقلا اهلمعتسا 56 و :نارمع لآ] اهَركحَو احول هلوق يف «عوطلابل (هركلا» ةلباقم
 نأ (هركلا»و ءاهْركلا»و ؛«هاركإلا» نيب قرفلاو ««هركأ لعفلا ردصم وه :ةاركإلا -# .ىرخألا ناكم امهادحإ يتأي نأ غاسي الو نكمي ال مث نمو نفاخ رك
 1 را سكتت 1 ا 0 0 2155] .(لوعفم مسا)ه هَركُملا لعف «ُةرَكلا»و (ُْرَكلا»و «(لعاف مسا) «٠ هركُملا لعف هاركإلا
 - ةالصلا يتأي ال نأ دبعلل يغبني هنأو ,مهلعف لثم لعف نمل مذلا ةياغ اذه يفف .[ه:4 ةبوتلا] ( َتوُهرك مهو الإ نوفل لامك ْمُهَواَلإَم هاجس ناي لو
 :ئرقو .هلعافو لعفلا نيب , لصافللو يقيقح ريغ ثينأتلا نأل ةريكتتلا 0 :ئرق# مهن ثم لبق لبن :ىلاعت هلوق # هجمت وني لبن نأ هَعَتم امو 98[ 9 1
 لادلا ناكسإو ميملا حتفب (اَلَحْدَم) :ىرق# الَخَدَم ل»:ىلاعت هلوق 4 ُاَح ذاك دج ول 7/1 .تاقفنلا ةظفلل ةاعارم ثينأتلاب (لبقت)
 .اًلاد اهلادبإ دعب لاعتفالا ءات يف لادلا تمغردأ لختدم 0 .كوجدلا وملك كدلستو ميملا مضب الخدم: :ئرقو .لخد نم ةففخم
 هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ #* نور ّ دك مهو مهسشأ َقهْرَتَو اند َ ةزحلا تام مبدعي هلل ديرب امنه 31

 .ةرم ١( 55) ركذ امهنم لكو ءاهتاقتشمب «توملا» ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب «ةايحلا» ةظفل راركت تارم ددع ىواستتي اذ .نآرقلا يف ةرم )١55(

 )١5( نآرقلا يف (هت ةتاقتشمب ثرحشلا) ظفلا ركذ - ١ :يددع زاجعإ 4 ت 200 اد ابن اول ل نو او ضر ب يمرر طع نور تقدس ف كرمي نم مهْنمَو وم [5/]

 0 هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ - 5 «ةرم )١5( نآرقلا يف (هتاقتشمب ةهكافلا) ظفل ركذ ل تاقتشمب عرزلا) ظفل ركذ -7 «ةرم
 لع عم «(هن 2 ير 1 مي د مو ا هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .ةرم
 هلأ نيون مك 1 ذأ لك ذأ وه ترولوفيو ّىَبلا توون تذل مبتعَو ل[ 11 .هللا باتك يف ةرم )١15( لك درو دقو ؛(هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ تارم

 نآرقلا يف اهتاقتشمو 0 0 لاو رس كر :يددع 0 لآ َدَع هل هَ لا لوي نودزت قلل انو اما نعال هلو يل
 7 ا :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 517 نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو «ةرم

 يف موتر هوانا ةحيظفو يذلا ف هقفلاو لعبا دلل سان يأ 1031011111

 ا ل اسوس لكم ولو نه 3» : :هلوقب هلاوحأ عيمج يف هيلع لّكوتلاب هّيبن هلل رمأو هتمأل هتحرو ل: لوسرلا ةفأرو هتقو ّلك
 .ننابلألا هححصو دمحأ هاَوَر' "72 رم اللا سرا :ِدَِع هللا لوَسَر لاق يولد لعل [156 هيدا ضشرصلا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ

 د0



 :64 توثرتيإ» -01 .جرخت :4 َقَمْرَتَوال اهيف بئاصللاب :«اينذلاةزّيحلا نايم اس حاد م
 :# الَحَّدُم وأ لابجلا يف ًاناريغ :4 ٍتْررعَمَرَأ» القعم :4 اَنَجْلَم توُديَو 9 -د1/ ا

 يف نوعرسي :* انوحمج مهوألا مكنم ابره اوؤجتلال وأ هيلإ اوربدأل :4 ِهَي االول ضرألا يف ًابَرس 2 بد
 .ىلاعت هللا انيفاك :* اَْبَسَحْأوْلاََقَول -59 .كيلع نعطيو كبيعيو كزمهي :4كردلَبال -5 .مهيشم 27 5 8 ل

 ل 1-2 ١

 نم افارسشأ اوناك 4 ل ا لوما .ءارقف مأ اوناك ءاينغأ ءاهضبق يف ةاعسلا :# اَعلع َنيلمتمْل او د هوست فولو العدم 4 نيلئاسلا نيفاوطلا :4 ٍنكدسَمْل #2 ةلأسملا 3 نافعا نوجاتحما يم 4 ءارقفل» 2 0 أ | يركز جلت تول د 5

 يف مهقحو نامز لك يف مه :ليقو .مهمهس | لطبوأ اوقطقلاو كئلوأ اوناك د ند 3 0 0 01 مس أوُضَراَسسْأوُطَعأ َنَِتفَدَصلا ف9 5 .ةيطعلاب دب هللا لوسر : تلات ناك .مهعابتأ اوفلأتيل مهيطعي ناك :ليقو ءاوملسأ برعلاو شيرق ا كاوا 1 1
 :عمج «نوبتاكملا مه :ليق :4 ب ٍباَدَلا فَوإ ةيوقتو مالسإلل ةنوعم كلذ يف ناك اذإ ء«تباث تاقدصلا كد راو اهيل -توطخس مه م
 نم هتبقر كفو هقتع ءاقل لاملا نم دب ىلع هديس عم قفتا يذلا -دبعلا- ىتفلا وهو «بتاكم اَسيِيْؤُمَسْهَسأ اَسْبَسَحْوْلاَقَوهَلوُسو 4

 يف نينيدتسملا :4 َنيِمِرَمْلَرل اهقتعي مث ًاباقر يرتشي نأب ءباقرلا كف يف ةيآلا :ليقو .قرلا راسإ يو تربو هلا كاكا ملوُسَرَو ١
 زع هللا نيد رصن يف :4 هلل لبس ِفَو# مهنع يضقي نأ مامإلل يغبنيف .ةيصعم الو ءفرس ريغ 79 :ةقول عنك ظ06ًْ ءارقشل 1
 7 هتقفن يف بيصأ اذإ ؛ًاريقف وأ ًاينغ ناك دلب ىلإ دلب نم زاتجماو رفاسملا :* ٍليبَّسلا نبآو# لجو د 7
 1 :4 َىَتلَأ َنوُدَؤُنل ١- 300 0 ظ /'
 01 :ليقو ب يما تما درا لذ ره .نولوقي اونأك 2 20000 راج ا

 وثوم قدصي :4 هش ُيوْيل مكنم ليقي الو مكبذكي نأ نم -مكنم هلوبقو مكل هقيدصتب 3 د ا متل امو هل مكاذأ مركذ اذإ- مكل ريخ :ىنعم يحن لإ تدصُف فلو انش ام لوقت 1 ١
 ندا .«مكل ريخ نذأ» 0 فطع :4 كف اونماء نسل ةمحرو# نيتمؤملا قدصي :* ََِنمّوْمْلِل 79 مبا لعمش هَل : ا سمسا وكت مأونما

 ىور .ةيآلا 4( َكُرْليِنَم مبْنِمَو + :ىلاعت هلوق [58] .نوبذكملاو نوقفانملا 4 َلوْسَر نودي 220/01 سدس 7977
 كلود (؟لدعأ مل اذإ 1 :لاقف لدعا :لاقف «ةرصيوخلا وذ هءاج ذإ امسق مسقي ةر ٍةِلكَع هللا لوسر امنيب :لاق يبس

 نب لتبن ناك :لاق سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا 4 َىَتلَأ َتوُدْؤُن تذل مْ 7 :ىلاعت هلوق [11] .ةيآلا 4 ِتقَّدَّصلأ يف َكُرِمْلِيْنَم مُهنِمَو #
 اج َكَبجَعَت الث 154] هكا 4 ّىّبلأ وذ يذلا مَ : :لافكت هللا لزنأف 0 ىلإ هنيذح 0 هنم يسد هيلإ سلجيف دي هللا لوسر يتأي ثراحلا

 5211018 رب اَمَّضِ هدلَوأو طاوم ءأ َكَبِجَدت الو » «[16 : ةبوتلا] « َه نور مهو مه قمت ايدل كلا نأ ا هللا هدو 50
 ىنعم نّمضتي لبقتسم هلبق يذلا لعفلاو «ءازجلا ىنعم نّمضتت َءافلا نال «ىلوألا يف 4 َكَبِحَعَ كاف 0 [45 : ةبوتلا] 4 َنورفكك 0 عت ردا

 هَ الإ ركصلا نوي" و9 :هلوق وهو ءطرشلا انهاه ءافلا تناكف «مهؤازجف ركذ ام مهنم نكي نإ :يأ «[15 5 : ةبوتلا] 4 نوهركك بهو ل نرسل لاهكك فر
 عقي الو ءطرشلا ىنعم نّمضتي ال يضاملاو «هانعمبو يضاملا ظفلب [ : ةبوتلا] © ًاَوناَمَو - ِهاوُسَوَو هلل أورقك» : اهلبق ءاج اهدعب يتلاو «واولا نم اًعقوم نسحأ
 يناثلا قّلعو «ةياغلا وهو يفنلا دعب باجيإلاب لوألا مالكلا دكأ امل هنأل « "ال" ةدايزب ىلوألا يف 4 َمُهُدَلوأ لو :هلوق اّمأ .نسحأ واولا تناكف «لعف تيملا نم

 يف 4 مكب دَعِيِل هللا دري امَنِإ » :هلوق اّمأ .فوطعملا ىف "ال" راركتب ىهّنلا ىنعم دّكأف «ُلَوألا هاضتقا ام ديكوتلا نم يناثلا ٌمالكلا ىضتقا ءطرشلاب ءازجلا قيلعت لّرألاب
 :هلوق اَّمَأ .ةيآلا يف "الو ءابلا" ةدايزك ةدايز انهاه مالكلا راصف « ؛لعفلل ةبصاّنلا يهو «ةرّدقم ةيآلا هذه يف "نأ" ْنَأل 4 مُبِدَْينأ هنأ ديرب امَِإ :ىرخألا ىف :لاقو لوألا
 ؛ىلوألا يف هركذب ءافتكا «ةيناثلا يف فوصوملا فذحو «ىلوألا يف ةفصلاو فوصوملا تبئأف نيتيآلا يف ةايحلل ةفص ايندلا َنَأل «ىلوألا يف ةايحلا ةدايزب 4 ايدل ةرحلا ىف

 :يَأ ءفوذحم ةيآلا هذه يف لوعفملا َنَأ وهو :رخآ لوق .نيقفانملا يف ةيناثلاو هدوهيلا يف ىلوألا :ليقو «نيرخآ يف ةيناثلاو ؛موق يف لوألا أل ؛نيترّوكم ناتيآلا تسيلو

 .باذعلا وهو «هيف مه امب ةدارإلا تقّلعتف «رفكلا ىلع اونام موق نعرابخإ ىرخألا ةيآلاو اينّدلا ةايحلا يف اهب مهبذعيل ؛دالوألاو لاومأألاب مهئامعن يف ديزي نأ هللا ديري

 تْفِلَُكَو + [07] .نيقفانملاب هبشتي الو .هدحو هللا نم اهءاوثو اهرخذ وجري «بلقلا تباث ءردصلا حرشنم وهو الإ بلقني الو ءاهيلإ بلقلاو ندبلا طيشن وهو الإ -
 ميلا :باوجلا ؟"مسقلاو فلحلا" :نيب قرفلا ام .[77 : ةعقاولا] 4( ُميِظَع َنوُمَلَعت َوآ سَ ُهَّنِإَ + 155 : ةبوتلا] * مكمل معَنِإ هلأ
 ةثالث يف "ف ل ح" ةدام تءاج ءامهفدارت عنمب لماكلا ءارقتسالا دهشيف «قثوملا مكحملا صنلا يف ىلعألا نايبلا ىلإ مكتحن ؛مجاعملا امهنيب قرفت املقو «رخآلاب
 ٍنايبلا زاجعإلا نم اذهو ءامهو وأ ةقيقح تناك ءاوس «ةقداصلا ناميألا يف يتأيف :مسقلا امأو «ةبذاكلا نيميلا :يأ «نيميلاب ثنحلا يف ءانثتسا ريغب اهلك اعضوم رشع

 ةروس يف .[5 : ةبوتلا] # ٍليِبّسلأ ٍنبأو ِهَللا ٍلِيِيَس ِفَو َنيِمِردَعْلاَو ٍباَقَرلأ فو مم يول ةفاوملاو الع تامتعلاو نكمل ٍءاَرَعْمْلِل ٌتقَدَصلأ اَمَّنِإ 2151 .نآرقلل

 ننرردشلا 0 كساتلا ماده .فانصأ ةينامثل اهلعجو «تاقدصلا ةمسق يلوت ةءارب ىفو .سامخأ ةسمخ اهسمخ لعجو «مئانغلا ةمسق هناحبس هللا يلوت لافنألا

 0 كزملي ءاوزملت الو - نوزملي - 0 رش 00-2000 و 4 توري لهو # كل كارم رأي ىلاعت هلوق # ِتدَقّدَصلأ يف َك كروي ردي نم مكن ة[05/]

 ةمحرَو تيِنمْؤُمْلِل ُنمّؤِحَو هللأب نمي مك ] ريح نذ أ لق نأ وه تولوثتو بلا دودي تيل متبَو 3 .ناتغل امهو اهرسكو ميملا مضب هب (اوزهلت الو

 قرر تدر 2 ند هل املا ةمر :لئنيح ةلمجلاو " ري ريخ" ىلع افطع ضفخلاب (ٍةمحرو) :ئرق# ةمووإ# قلعت هلوق 6 كتم مَ
 .4 هَ الإ كدتلَس كهلاكاككو هنأ امو 3 : ىلاعت هلوقل ةمحر وه :يأ ءفوذحم ربخ وأ «ةمحر و نمؤم :يأ نذأل ةفص عفر لحم يف هنأل نمؤي ىلع اًفطع :ليقو ءاقسن عفرلاب

 ءال :ايركز 737 :فسوي 7 :سايلإ «.؟ :لفكلا وذ ١17« :ليعامسإ «47“ :حون ءال :دوه «4 :سنوي 2117 :قاحسإ 219 :ميهاربإ 215 :دواد ١1١« :بيعش 7١« :نوراه -

 25 :عسيلا 17 :ناميلس 275 :مدآ 2١ :نيساي لإ 25 :ىيحي 27 :سيردإ 275 :ىسيع 45 :دمحأو دمحم «5 :بويأ 717 :طول ,17 :(هللا ةقان) حلاص غ١ :بوقعي

 :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 01 :اهعومجم هذهو

 .ةرم 01/ كلذ عومجمو «ةرم 01 (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم 1/١ (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم ٠/0 (اهتاقتشمب) يبنلا ةظفلو «ةرم 17 (اهتاقتشمب) لسرلا ةظفل تركذ

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم 01 لك درو ذإ ءاّمامت مهئامسأ ركذ تارم ددعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم)) نيرذنملاو نيرشبملاو نييبنلاو لسرلا ركذ عومجم ىواست :اذإ

 اهب روسلاب فيرعتلا 6 عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم لئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 متم 0)ؤ95/ ريمضلا درفأ :ليقو .كلذك هلوسرو .هوضري نأ قحأ ىلاعت هللا :يأ :4 ُوُسْرُي نَأ ٌنَحأ# -5
 لحب 7 نينمؤملا ءاضرإ نع كلذب قحأ امهف .ثَي هلوسر ءاضرإو ىلاعت هللا ءاضرإ نيب قرف ال هنوكل
 0 :4 نأ دداحنو - ”7 .مهل اًريخ ناكل قافنلا اوكرتو هلوسرو هللاب اونمآ ول مهنإف ؛ةبذاكلا ناميألاب

 7 :«ارييبتسا لْثط مهرودص يف ام ىلع نينمؤملا رهظت :4 ميو فاي مهنا -14 .هفلاخيو هبراحي
 إو | هيبن لجو زع هللا ٌعِلطُب ناك امع نيقفانملا ينعي :4 َرُهَتْلاَس نيَلَو » -10 .لجو زع هللا نم ديعو
 ا ميلف 6 0 ا 1١1 .ثدحتن :4 ضوخ نكح اَمّنِإو مهرس نم مالسلا هيلع

 ' | زكتلاس نيكو © سزدقا يأ ك ١> 0 كعك مكفي دمت لب نييسوتملاون لل ها لوتس ارا ا
 0 ما ا :# ركحرملاب بوُرْماَي# -17 .عمس ام ضعب مهنم ركنأ دحاو لجر انهاه «ةفئاطلا» :ليق
 ذب ندلا لف تدابو صوفا تح مت يرون 0 ناميإلا :4 ٍفوُرْمَمْلَا ِنَع تَوَبَبَول .هب ءاج امو «مالسلا هيلع هلوسر دمحمبو لجو زع هللاب رفكلاب

 7 كك د فور دكال 2 توجهت رمَشكهلوُسَرَو ١ نع مهيديأ نوكسمي :4 مرمر تروضبفتو# .هب ءاج امو مالسلا هيلع هلوسرو «لجو زع هللاب

 00 2 1 1 ا عبو هتعاط اوكرت :# هلأ هللا وكس أوسن# .ريخ لك نع مهيديأ نوضبقي :ليقو .ةاكزلاو هّللا ليبس يف ةقفنلا

 ٌتاَقْفكمْلاَو نوفقتملا تمرح فاك تأ ١ مه - .ناميإلا نع نوجراخلا :4 توُمِسَمْلأ مه ه9 .هتيادهو هقيفوت نما ماهكرتف 2
 1 0 ا 2 ًاباقع مهيفاك :4 َمُهَبَسَح 0 هيي 2-2
 1 55 2 1 9 ا نبا جرخأ .تايآلا 4 ٌمُهَتلْاَس نو و كاسترو [ 0 مئاد © ميِقَم باذع #32 هللا

 ا ل رس |[ بغرأ الو «ءالؤه انئارق لثم انيأر ام را سل وال رق 2 وا جر فاقت لا كلرمع لا 22
 ا يي وورد ا |0 نربخ اال «قف أو .تبذك :لجر مهنم نبجأ الو و ءانوطب "ندعو توفسلامُه تيقفسلاك 1 ا 6 فاننا تاتكرر لي ذلك . يرق لاق يس هامل د ناجل كلو سل هلك

 نرخ( رانراتكلار تكونو تايفاسلا 8 هللا لوسر ةقان بقحب اقلعتم هتيأر انأف :رمع نبا لاق «نآرقلا لزنو ِكي هللا لوسر كلذ غلبف كك هللا لوسر
 2 ٌميقْمُفاَدَعَرمود هللارهتملو هبسح ايف 9 هتايآو هللابأ لوقي ب هللا لوسرو «بعلنو ضوخن انك امنإ هللا لوسر اي :لوقي وهو «هبكتت ةراجحلاو ب
 ل د ورا سلا «يبأ نب هللا دبع لجرلا اذه ىمسو «هوحن رمع نبا نع رخآ هجو نم جرخأ مث «نوئزهتست متتك هلوسرو

 لك ينلا غلبف «نآرق انيف لزني نأ نم وجنن نأ ىلع ةئام ةئام مكنم لجر لك برضي نأ ىلع ىضاقأ ينأ تددول :ريمح نب يشحم لاق كلام نب بعك نع جرخأو

 موي لتقف «هلتقم ملعُي ل اًديهش لتقُي نأ هللا لأسو «نمحرلا دبع ىمستف ريح نب يشخم هنع هللا افع يذلا ناكف «ةيآلا 4 يَََِتاَلإم هللا لزناف «نوردتعي اوؤاجف

 ارك نم ف ال[ ةبوتلا] 4 ٍضْعب هاي منَ ط 1037 ةبوتلا] « ِضَعَب ْنَي مُهضَتَب ٌتاَقِفَكُمْاو َنوُقِفَتِمْلا ا [11] .هلتق نم الو هلتقم ملعُي ال ةماميلا

 نيد ىلع نورصانتم نونمؤملاو «قافنلاو رفكلا يف :يأ .# ِضْعْب نيف :لاقف ءنيكرشم مهضعبو و وا .ةرهاظ ةعيرشو نيعم نيد ىلع نيرصانتمب
 يفلاقو 1٠١ : تارجحلا] 4ةَوْحِل ! َبوُمؤَمْلا ام : لاق كارلا هيام لك ىلع بولقلا عامتجا ينو ةرصنلا يف 4 ٍضْعب ٍِضعِب ب هالو » : لاقف ةرهاظلا هتعيرشو مالسإلا

 1 كك 7 ةروس رهّجلع لَن نأ نوقفتملا ردح 8 [14] .[4١:رشحلا] 4 َقَّش ْمُهُّبوُلَقَو » :نيقفانملا
 نأ :ةيناثلاو .هدابع لع رتسلا بحي «ريتس ىلاعت هللا نأ :امهادحإ :نيتدئافل مهصاخشأ نيعي ب مل هنأ الإ .مهفاصوأ ركذيو «مهنمو مهنمو :لوقي ىلاعت هللا لاز امف .[5:ةبوتلا]

 .فوخلا ةياغ اوفاخ ىتح بسنأو معأ فصولا ركذ ناكف «ةمايقلا موي ىلإ مهريغو ءباطخلا مهيلإ هجوت نيذلا «نيقفانملا نم فصولا كلذب فصتا نم ىلع مذلا

 ناميإلا لوصأب بيذكتلا هيفخي يذلا ناك نإف .نطبي ام ريغ رهظي يذلا وه :قفانملا فيرعت .[ 117 : ةبوتلا] 4 ش ضعي نو رع عب فوك ملاو كوع كلا رعاكالا

 رفكلا ريغ هيفخي يذلا ناك نإو «مالسإلا نم مهله هروطلا اجب نيتمؤملا هعادخسل تاذعلا ىف هيلع نر. دكر رذاكلا كح هرج د كسر علاجا فان

 هيلع دازو رفكلا يف هاواس هنأل رفاكلا نم أوسأو رضأ قفانملاو .قافنلا بعش نم رثكأ وأ ةبعش هيف يذلا وهف هلل ةيصعملا نم ءيش وه امنإو .هلوسرو هباتكو هللاب

 .هبشلاب غيزلا - .يناوهشلا عبطلا -؟ .بلقلا ضرم ١- :نيقفانملا تافص نم .رفاكلا فالخب اًليلق هنم رذحلاو اًديدش هررض نوكيف ليلضتلاو عادخلاب

 قيرفتلا -8 .نينمؤملاب رارضالل ةعورشملا:لامعألا ضعبب رتستلا -1/ .هللا تايآب نيئرهتسملا ىلإ سولجلا - .هللا تاياب ءازهتسالا - 0 هللاب ئبسلا نظلا <

 يف ددللا -17 .هفسلا ١١- .حالصإلا ءاعداو ضرألا يف داسفإلا -9 .اهتقش عيسوتو تافالخلا لالغتساو «هنتفلا ران لاعشإو ةعيقولاو سدلاو «نينمؤملا نيب

 صبرتلا ١5- .نيرفاكلا ةالاوم ١4- .مثإلابو لطابلاب بضغلاو هيمحلا هذخأتو قحلل ةبوألا مدع ١7- .ليمجلا لوقلاب نايحألا ضعب يف هنايتإ عم ةموصخلا
 رارتغالاو صبرتلاو سفنلا ةنتف ١9- .نوهقفي الف بولقلا ىلع عبطلا ١14- .لاتقلا يف يلوتلا - ١77 .نينمؤملا دض باتكلا لهأ عم قافتالا - ١١ .نينمؤملاب

 ىلإ مكاحتلا -75 .نيرفاكلاو نينمؤملا نيب بذبذتلا ١- 5 .ركذلا ةلق -71“ .ءايرلا -17 .تادابعلا يف لسكلا 7١- .نينمؤملاو هللا ةعداخم ٠١- .ينامألاب

 هرك 7٠١- .علهلاو نبجلاو فوخلاو -74 .بذاكلا فلحلا -1 .نينمؤملا نيب داسفإلا -710 .هيلا مكاحتلاب اضرلا مدع و هللا لزنأ امع دودصلا ١- 5 .توغاطلا

 ظوظحل نوطخسيو نوضري -74 .حلاصلا لمعلا نوبيعي -7 5 .ةنامآلا ةنايخ -17" .دعولا فالخإ -17 .بذكلا ٠١- .مهترئاد نع جورخلاو نيملسملا

 .هللا نايسن 1١9- .لخبلا -8”7 .فورعملا نع يهنلاو ركنملاب رمألا -17 .عضاوملا لفاسأب اضرلا -77 .نينمؤملا نم ليلقلا لمعلا نم نورخسي -75 .مهسفنأ

 .طيبثتلاو ليذختلا -57 .داهجلا نع فلختلاب يصاوتلا -47 .ههركو داهجلا نع فلختلاب حرفلا -5 ١ .هللا عم دوهعلاب ءافولا مدعو ردغلا -5 5

 .مهنم ناغضألا روهظ -5ال .رمألا ضعب يف نيقسافلاو نيقفانملاو رافكلا ةعاط -47 .ماحرألا عطق - 5 .مهل هللا ةرصن ىرت ال - :  .فاجرإلا -

 يجانتلا -5؟ .هنع اوبن ام ىلإ ةدوعلا 5١- .مهسجر ىلإ اًسجر مهديزي لب نآرقلا مهعفني ال 5٠- .نينمؤملا نع ءطبلا -54 .لوقلا نحل يف مهيلع فرعتلا -

 عيشت نأ نوبحي -07 .سانلا نم ءافختسالا -50 .فلختتلا دنع راذعألا ذاختا -4 5 .ةنتفلا ةجحب داهجلا نع ناذتتسالا -07 .لوسرلا ةيصعمو ناودعلاو مثإلاب
 0 .نايحألا ضعب يف مسجلا يف ةدايز - .مهل هللا نكمي امب ءايتسالاو نام للا نيل كبطل ل اونمآ نيذلا يف ةشحافلا

 ةمطخلا 2 5 :ئرق © تدم ه - 46 َفْنَم نإ: ىلاعت هلوق # ٌةَنِأَط بِْدَن ْمْكَسَم ةَفاط نع فَ نإ 6 ب مترك دق ورز ال 221171
 3 :عئىرقو .هب لوعفم اهنأ ىلع ةبوصنم ةيناثلا "ةفث ةناط ا لالا رانك. ةمظخلا لوني (دلعلاو ب يوت مقاول ةضاط سو دعاء... سوم

 .رورجملاو راجلا لوألا يف لعافلا بئانو «عفرلاب "ةفئاط" كلذك «لاذلا حتفو ةمومضم ءاتب (بّدعت)و «لوعفملل اّينبم ءافلا حتفو ةمومضم ءايب (بّذعَت -

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 :اولاق نيذلا نيقفانملا ءالؤهل دمحم اي لق :لجو زع لوقي :4 ًاوواك يدب نه نيلك» 1١- وهف 0ك دلتا... , + ل 000 6 6 0 5-0-0 *
 نيذلا نم :4 مْمكلْيَم نم تردلا# نوؤزهتست متنك هلوسرو هتاياو هللابأ :لق «بعلنو ضوخن انك امنإ» + 0 نأ ناكر هني سيل

 نم ًاضوع هب اوضرو ؛مهايند نم مهبيصنب :4 مهبل اوعتق :4 اوُمَئمَتْساَدل مكلعف اولعف يمي تكس وقم كنا كارلو 1
 يذلا ءيشلا :ءرملا قالخو .ءرملا لاح عيمجو نيدلاو ردقلا نم ظحلا ندا رح 0 هتك كليم نو ييلَعَيمَتْس

 امك ؛مكقالخب عاتمتسالا يف مهليبس نوقفانملا اهيا متكلس :يأ :4 كَ ممتن .قيلخ هب وه ايذاز فاأ تلج هيك تهكر
 وتطل نيذلاك متطلخ :يأ :# ْأَوْضاََح اح ىّرلَك# لطابلا يف .423ك» مكلبق نم نيللا لعف 5| يور و 7

 21 اع نه اع | قئاقحلا يف فرصتلا نأل لاتملا لالا لكس لو هعامفالاا لذ رطل 0 7
 ا -ا/٠.نونوبغملا :# َنورينَحْلا مه تكد و398 تلطب :* ٌتطَح < كيكلزأ» . ماظنو . ها يسم د يسوم

 7 .مهضرأ مهب تكفنتا اسلاك موق ىرق :ينعي : :4 ٍتاَكسِقَتومْلاَوم رخ 4 0 مهنا بك نتؤملاو تيتا سحتءاو مسالا
 اهنأل ندع تانج اهل ليق امن 4 ِنَرَع ا نناس 4 29 - -١/؟!اهلفاس اهيلاع لعجف مهب تبلقنا

 د و 0 ها

 0 4< 1 هج

5 028 

 | نكدلَو َمُهَمِل ظلم ةاناكحات يت لكل لا 27 5 هع 595
 عع 7 ضخ 2 2 حد را ا 7 0م 1ر2

 ماقأ اذإ ؛اذك ضرأب نالف ندع :برعلا لوق نم ؛هقلخ نم ءاش نملو هسفنل اهصلختسا يتلا هللا راد ' مدبْستم هَومْلاو نوممٌوَمْلاَو ايل ثوممل سل
 0 نكل ٍدَسُمو اهيف َنرَح ٌركهْتْأْلا هَ ل 4 0 ًّ : 0 5 0 د :ليقو .اهب 3 وع لأ عوهتيو فووم 0 1
 ء, هم غانم لا هرم 0 دات ا 7 0 7 1 7

 2 ء[ 7/7 : كا د 1 و ناوَصوو دعت نب ا ال هنأصر ١ و كر وتوم ةولَصلا ص

 هللادعو 601 ٍفصلا] 4ميظعْلا وتلا كلذ ندع تْنَج - ف هبط ع 0 0 0 يستقبل ا
011 

 مهنع لوزي ال ءاّدبأ اهيف نيثكام رامنألا اهتحت نم يرجت تانج هلوسرو هللاب تانمؤملاو نينمؤملا 0 2 ) ) 1
 نم هيف مه امم مظعأو ربكأ هللا نم ناوضرو «ةماقإ تانج يف رارقلا ةبيط ءانبلا ةنسح نكاسمو ءاهميعن "| هز نو ىرم ٍتنَج ٍتسِصْؤُمْلاَو َؤُمْلا هع 1

 نإ :فصلا ةيآ اَّمأ «ةبوتلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «ميظعلا حالفلا وه ةرخآلا باوثب دعولا كلذ .ميعنلا 0 ٍنَدَعِت ل قكئركستونسدلَع :
 ” ملا

 ٌميظعل ارَوَعْل اوه كلذ راك هنأت ف ناوضرو|» اهراجشأ تحت نم يرجت تانج مكلخديو «مكبونذ ل رتسي هب هللا مكرمأ ام نونمؤملا اهيأ متلعف 1 دا عا ع ا
 + 90 تيصحتسسل اجتاح ان 98

 .هدعب زوف ال يذلا زوفلا وه كلذ ؛عطقنت ال ةمئاد ةماقإ تانج يف ةيكز ةرهاط نكاسمو «رابألا 7 هنو

 ناك را م ير و 7 ج3 جلا 0
 دصقي نأ :صالخإلا فيرعت .مهتافصو نيصلخملا نع ثدحتتن «مهتافصو نيقفانملا نع انثدحت نأ دعبو.هبتاصم دادزتف نيحلاصلا كرتي نأ بجيو «قفانم
 هناحبس هاضرو هللا هجو ءاغتبا الإ هدصق نوكي الف ,سانلا نيب ةعمسلاو ءايرلا رذحيو ؛باقعلا ىشخيو «باوثلا وجريف ؛ىلاعت هللا هجو هلاعفأو هلاوقأب ملسملا

 ل ا ا لك نة نا تحل نا :فلسلا دحأ لاق .مهلزانم يف مهئاقب مغر نيدهاجملا باوث نيصلخملل لجس ىلاعت هلل قداصلا صالخإلاف .ىلاعتو

 ةنيكسلا -7 .ةمألا رصن - :١١ صالخإلا تارمث نم .كرش سانلا لجأ نم,لمعلاو «ءاير سانلا لجأ نم لمعلا كرت :فلسلا نم رخآ لافو . ىمونو ىرتشو لكأ ف

 كلا ل مدام ا كيكار صفت كوسم ايندسلا موسمه عيمج نم ناسنإلا ررحتيف ءاضرلاو ةداعسلاب روعشلاو بلقلا ةئينأمطو
 ةبحاصمل قيفوتلا-ا/ .نحملا نم ةاجنلل ببس - 1 .هل هتيافكو صلخملا هدبعل هدييأتو نحملا يف ىلاعت هللا نوع-ه .ضرألا يف لوبقلا عضو اهدعبو ءصلخملل

 لين ىلع صرحلا ١- .هللا ىوقت ةمزالم - ١ :صالخإلا ىلع ةنيعُملا بابسألا نم .ةرخآلاو ايندلا يف ملسملا تاجرد عفر -4 .ةمتاخلا نسح -/ .صالخإلا لهأ
 :صالخإلا لصحي فيك .نمؤملا حالس ءاعدلاو «ىلاعتو هناحبس أجلملاو نيعملا وهف ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالاو ءاعدلا -7 .حلاصلا لمعلا نم راثكإلاو هللا نم رجآلا

 ,مهقالخأب قلختلاو مهب يسأتلاو نيصلخملا ةبحاصم - 7 .ةبورقلا ةنلاوزال !يحانم قيرطلا كلذ كلامو :ةدهاجملا -7 .ةرخآو ايند هتارمثو صالخإلا ةيمهأ دبعلا فرعي نأ - ١

 ...نيحلاصلا نم مهدعب نمو فلسلا ريس ةءارق - 1 مار كافرة ك راب كلا رجب 'لجر يف لجر فلأ لاقتم نم غلبأ ءلجر فلأ يف لجر لاح" :فلسلا دحأ لاقو

 امو ؛لعفاف فرعت الأ ىلع تردق نإ" :ضايع نب ليضفلا لاق :ةرهشلا ىف دهزلا ١ تمص ىف لمعلا تح 1 ا فرعي تامالع صلخملل :صالخإلا لئالد

 عكا : نقسكلا تك: 2 كلا .لاككت هللا دنع ادرسصم تك [ذإ ل112 كر كرك نإ تا 0 كل دي نإ كلل كي شن 1 كلم

 .ةيكزتلاو حدملا قحتسي نم حدمب لخبي الأ -5 .هنم لضفأ وه نم دوجو دنع ىحنتي نم صلخملاف ةوعدلا لاجم ةصاخو :هلاجم يف زربي نم لكب بيحرتلاو
 كرت نم سانلا لهجأ .اهنم هملعت امل كسفنل اًماذ تنأ نكف كيف هنونظي امل كنوحدمي سانلا :همكح يف هللا ءاطع نبا لاق :هب رتغي الو حدملا بلطي الأ -

 ناكل هلوح نمل تدب ولو ..مهنيبو هنيب ىلاعت هناحبس اهرتس بونذو بويع نم مكف «هدابع ىلع ىلاعت هللا رتس ليمج رشب ركني الو .سانلا دنع ام نظل هدنع ام نيقي

 نأ ملعت نأ ١- :لمعلاب باجعإلا جلاعن فيك .بجعلا ةفآ نم ةاجنلاو ةمالسلا -1/ .!!باوتلا ..رافغلا وفعلا ..ريتسلا ..نيمحارلا محرأ ةنكل ..مهنيب رخآ نأش هل

 ذل ةحللاصللا كامعالا| كلرزت مكلع < .كسفن نم ةنم تسيلو «هللا نم ةنم وه امنإف هدحو هللا لمعلا اذهل كقفو يذلا نأب ةقثلا -” .هللا نم ءايحلا 1١- .قح هللا دعو

 كلذ يفف «سانلا لجأ نم لمعلا كرت ميسجلا أطخلا نمو ءاهيلع ءايرلا وأ بجعلا لوخد ةيشخ ةحلاصلا لامعألا رجهي سانلا نم ريثكف «طالتخالا هيلع فيخ

 زاوج - ” .هلمع طبحي الو رسخي الف هتين ححصي نم سّيكلا نكل ..لمعلا كرتل رربم كلذ نأ ضعبلا دقتعي دقف ؛لمعلا ءدب دنع ةينلا داسف رضي ال - 5 ..لهج

 0 فلا الك يتلا رع واختي لاتملك ين لا ل .ةنسح ةينب ةحلاصلا لامعآلا ضعب راهظإ

 :ةلوستو هلأ <نوئيلطنو ءزكرلا وو ءولّصلا توشبقيو ركشلا نع ََوَهْنَيَو ٍفوُرْعَملاِب توب نتي هك خشنتب ثوؤشلاو وْؤمْلاَو )9. ]0١[ .هسبلط
 رم ا ل 16 ةبوتلا] را هلل نإ هلأ مُهمحَرإَم َكِيتلَو

 0 ا تمر د ا لعاشلا ةنالا لد .عمتجملا يف هريثأتو هعفن مومعو هناش مظعل

 - ف ٌهَّبَيِط نك مو ايف َتيِلَح ٌركهْتأْلا هن نم ىرت ِتنَج تَنِمّوَمْلاَو كك وملا كلل ُهّللأ دعو 2[ تهل هاكسلا وزال لكلا ممطر كل كاكاولا

 ميركلا نآرقلا يفةرم )١1١15( ةرصخالاو اقدتلا نم رك رركت :يدنع راجل كل 3 ىف يال تل < 1 ماسك ىِرلأك مضخم 3
 يفاًضوم (0) يف اهدحو (اندلا) ةملك تدروو ؛ةرم (11) ميركلا نآرقلا يف اضبأ (ةرخآلا) ةملك تدروو :ةرم )١10( ميركلا نآرقلا يف يندل) ةملك تدرو

 .ميركلا نآرقلا يف اًحضوم (15) يف ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدروو ها و ل يب حلا نارتلا

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا با ادام ]



 6-0 0 006 2 د .نيقفانملا : : ينعي .لوقلا ف 4 لْظاَغَأَو َنيقفسمْلاو# حالسلاو فيسلاب :4 َراَثكْلا رهج# -

 0 عال وردا رحل 5 لاتقب لجو زع هللا رمأ امنإ :ليق ؟ !مهب هملع ىلع هعم نيميقم ة هللا لوسر مهكرت فيك :لبق نإف
 . هللا تروم () ريِصَمْل ذ نقي 6 ا ءاهب لخأف ءاهب ملكت هنأ مهنم هيلع علْطا نم امأف ؛هراهظإ ىلع ماقأ مث ؛ ءرفكلا ةملك مهنم رهظأ نم

 | زوين فلا ةكاوةدئلهم 1 نفح نأ هناسلب مالسلا هلا نم لك يي لا
 0 ظ 2 .ةبآلا رخآ ىلإ ..« ْأوُلاَك َدَقَلَو أوُلاَق اهلا, وُسِلَحَت 9 -15 .مهنكسم :© مهن :وأَمَو# هلامو همد كلذ
 7 201010011 3 1 2 ل ا ياام هاك :لاق هنأ كلذو :تماصلا نب ٍدْيَوُس نب سالجلا يف تلزن

 . 34 ا 9 تقابل ت2 + هلق 00 ل علا :هتأرما نبا لاقف ؛هذه انرمَح

 . ضر تسل سويس" 0-1 يبأ نب هللا دبع لوق :ىنعي «أ ولاَ اَميأوَمَهَوإل !ثيدحلا هيلع يشفي نأ ةيشخ 3 2 |ىفاميلا اباذعهللأ | 4 |« سس ء-< 1 206
 0 ل كيرف 2 راك و نم ل َّس د هللا لوسر ىلع اوركنأ :# 7-5 [/: نيقفانملا] ملا 2 و

2 5 0 
 ا 0 َنيِحلبَّصلا منن لو نقدصتل ِهِلَضَف نم انتا

 ه2

0 

 ا لا 2 كاع

 5 © ىنغتساف ؛هتيد كي هللا لوسر هاطعأف هل ىلوم لتُق دق سالجلا ناك :4 .وِلَضَم نهود هع نأ
 ١ توفرت اق أ ا عج تاع 1 ًاسلجم ىتأ بطاح يبا نب ةبلعث يف تلزن ةبآلا هذه : :4 كام نت مثين © 9 0
 ! تلت امي وقلي و هل يوم فاتن نيتعأت © ١ فلخأف .هلضف نم هاتآو هللا هالتباف رام نك ود نان حملا قرات يناتآ نئل :لاقو مهدهشأف

 1 ا د و عسوب 5 :4 توري 04. 0 هذه فعضو . ا هللا صقف «هدعو ام هلل
 241 كلو زوق انيك 35 لهأ ىلع :4 ٍتاَفَدَّصلأ ف َتيِنِمْؤَمْلَس م نيعوطتملا :# تريِعّوْطَمْلا نولنعطيو نوزمغي
 م 4 كلير نب نمدرللا كيع كذاك :ليق .اناستحاو انايإ | ,مهلاومأ يف مهيلع هللا هبجوي مل امب ةجاحلاو ةنكسملا

 0 مهتقاط :4 َرهَدْيَج لإ نودحيال تردلاو# .ءايرلا ميظعل نمحرلا دبع نإ :نوقفانملا لاقف .هلام رطشب

 اي 'لاقف ردك نم عاصب و هل وسر ىتأ ؛لقع يباب ىنكي نيملسما ءارقف نم لجو يف تلز

 م 1و أيس ووو ره ده 2 نيعاص تلن ىتح .هب يقسأو لبحلاب هجرخأ يأ «ءاملا ريرجلاب ُرْجأ يتليل تب رمت نم عاص اذه هللا لوسر
 ات 5 اسس 0 0 هلوسرو هللا نإ :اولاقو .نوقفانملا هنم رخسف ؛رخآلاب تيتأو ءامهدحأ تكسمأف رمت نم
 لا 111 وا ناك لاف دع نأ نع ةاخ ملا نا ع8 .ةيآلا # ْأوُلاَم ام ِهَللأِي توُملْحي )+ :ىلاعت هلوق [74] .تاقدصلا يف هرثني نأ :7 هللا لوسر هرمأو
 ام هللاب فلحف هِي هللا لوسر ىلإ كلذ ديعس نب ريمع عفرف «ريمحلا نم رش نحنل اقداص لجرلا اذه ناك نئل :لاقو كوبت ةوزغ يف ِدَِب هللا لوسر نع فلخت نمم
 لظ يف اًسلاج ٍةِكَي هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع ريرج نبا جرخأو .هتبوت تنسحو بات هنأ :اومعزف .ةيآلا 4( ْأَلاَم امِهَأِي, َسوُمِلحَي # هللا لزنأف ءتلق
 هباحصأب ءاجف لجرلا قلطناف «؟كباحصأو تنأ ىنمتشت مالعا :لاقف دم هللا لوسر هاعدف قرزأ ناس اج يس مكيتأيس هنإ :لاقف «ةرجش
 لتقب دوسألا هل لاقي لجر مه لاك سابع نيا نع يناربطلا رخأو .ةيآلا 4( ْأوُلاَم ام هِي توُمِلْحي وسلم 8 ىلاعت هللا لزنأف ,مهنع زواجت ىتح اولاق ام هّللاب اوفلحف
 ةيدلاب ٍةلَي ينلا ىضقف ذمَذ ءراصنألا نم الجر لتق بعك نب يدع ىنب ىلوم نأ 0 ب هه( اوُلاَيَمَل امي اوُمَهَو © تلزنف لي يبلا

 نباو هيودرم نباو يناربطلا جرخأ .ةيآلا ب هَل دهلع نم مهنمو :ىلاعت هلوق [/5] 4 وِلضَف ني كْلوسَرو هلأ مهنَسَعَ نأ هَل أَ وممن امو # تلزن هيفو ءاملأ وشع قف 5
 هركش ىدؤت ليلق «ةبلعث اي كحيو» :لاق ءالام ينقزري نأ هللا عدا هللا لوسر اي :لاق بطاح نب ةبلعث نأ :ةمامأ ىلا" نع فيعص هسيورتالالا قايفيجت ا ل

 هلي ناكيو ءانهب ىحتنتف ةنيدملا ةقزا'ةيلع'تقاض' عيت سمنفا منغ لفتاف هلباحلفهقح قدح يذ لك قنوألا لامكثلا يناتت تالا 11 [ةيده 5

 لزنأ مث تاعامجلاو ةعمجلا كرتف ءاهب ىحنتف تمن مث ءاهيلإ جرخي مث ةعمجلا دهشي ناكف اهب ىحنتف ةنيدملا يعارم هيلع ترذعت ىتح تمن مث ءاهيلإ جرخي مث ةالصلا

 :لاقف للي هللا لوسر باتك هآرقأف ةبلعث ايتأف ءاّباتك امل بتكو ؛نيلجر تاقدصلا ىلع لمعتساف 4 ابي مهدريَو حهرهطت هَفَدَص َِظِرومأ َنِمْذَح زج هلوسر ىلع هللا
 هلوق [74] .ثيدحلا 4 تودي # :هلوق ىلإ 4 هلل هلع ْنَم مُهْنِمَو # هللا لزنأف ءاقلطناف «ةيزجلا تخأ الإ هذه ام :لاقف ءالعفف يب اًرمف متغرف اذإف «سانلا ىلإ اقلطنا
 110 1 ل ما ةقدصلا ةيآ تلزن امل :لاق دوعسم يبأ نع ناخيشلا ىور .ةيآلا 4* تيِعَّوَطُمْل تقوم علا ظل "لات
 رف # : ىلاكت هلوق [410 .ةيآلا 4 تروُرمْلي تبدل ر# لزنف ءاذه ةقدص نع ينغل هللا نإ :اولاقف .ءاصب قدصتف ّلجر ءاجو «ءارم : :اولاقف «ريثك
 ها دل ليديا :لاجير لاقف:«كيضلا ىف:كلذو هعم.اوثعبتي نأ سانلا لكي هللا كزؤسر"رمأ :كاق سابع نا, نع ويرج نبا جرت .ةيآلا 4 َنوُفْلَكُمْل
 4 ٌريِصَمْلَا َسْنيَوُمَنَهَج ْمُهسَوََمَو سلع ظْلْعَأو َتيِقِفَتُمْلاَو راَفَكحْلا ره نيل امتي » [71] .ةبآلا 4 اًرَحّدَسَأ َمَكَهَجراَتَلَم # هللا لزنأف ءرح ا يف رفنت الف جورخلا عيطتسن
 تاسلايرانكلا ةساج يبال الان :اهانعمو ؛ميرحتلاو ةبوتلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت . .[4 : ميرحتلا ا/ال : ةبوتلا]
 را اا 222 0 ب نم قف .مهريصم ريصملا سئبو «منهج مهرقمو «نيقيرفلا الك ىلع ددشاو ؛ةجحلاو ناسللاب نيقفانملاو
 نم اهيفامو ء«تانجلا نم ربكأ هناوضر نم ءيش رسيأف «هب اودعو ام لك نم ربكأ هنأب اًربخم اًركنم أدتبم ناوضرلاب ءاج فيك لمأت .[175 : ةبوتلا] * ا
 رات لوقف ؟اسيطعأ اسم لفن دين ءيش يأ نب :نولوقي ؟نوديري ءيش يأ مهينميو ندع تانج يف هئايلوأل لجتي امل اذهلو «هتوح امو ةببطلا نكاسملا

 ا مينكمَي 0 ومس لأ الوم ايما نذل تلا "اًدبأ هدعب مكيلع طخسأ الف ناوضر مكيلع لجأ كلذ نم لضفأ يدنع مكل نإ" : لاحت
 ةخلابملا وأ ا 2 دهحلا .تلارحلا  'دهحلار دهحلا" : ند قردلا ام 6 رد 1 تا دس ممول نودي تيا 105 ةدئاملا]
 .رهاظ مسا ىلإ سيلو « 0 ا رهاظ مسا ىلإ (تارم سمخ) ةفاضم (دهجلا) ةملك تءاج .ةقاطلا :(مضلاب) دهجلاو «ءيشلا يف
 -اًيناث .[87 :ةبوتلا] # اريك ب واليماكَعْضم + :ىلاعت لاق :«ليلق» -الوأ ٌةينآرق ةلثمأ :باوجلا ؟"نوليلق - ريثك 0 0مل يح ادم
 - ناتملكلا تءاج ؟ريكدتلا 0 رعشلا] تلف مورو َّنِإ زخ :ىلاعت لاق:«نوليلق» -اًنلاث .[' 4 نهط]# ١ اريك كريو ارِكدَمْيْشَك :ىلاعت لاق :«ريثك»
 ةرم )١١5( ةرخآلاو ايندلا نم لك رركت :يددع زاجعإ # ٍريِصاَلَو لَو ني ٍضْرأْلا يف مه اَمَو وردحلاو اندلا "ف امسبلأ 7 ُمُهيْذَعي اوَلَوَمَي نإَو 80[ ]
 يف اعضوم (50) يف اهدحو (ايندلا) ةملك تدروو .ةرم )١١0( ميركلا نآرقلا يف اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو «ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا يف (ايندلا) ةملك تدرو

 : كدي دال قرار 3 ما حجما ةربحألاو اهنا كاد: كادر ةذاونلا ينءاك طوب (6207 قرا ميع ناتو رول رداد وير و عارتل

 ”روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 ع 3 را

 سس وب تام

 ف سك ىلا :اهع بألا



 ندفع لل دعت 11و ترفغتسا نإ | :يأ ءطرشلا هانعمو رمأ :4 مك َرِفَْتْسال وأ مل َرْهْمَتْساَو -/: 2 0

 :هل لاق هنأك «رييخت هنإ :ليقو © كب لبسي نأ اعك را :ىلاعت هلوقك وهف « ,مهل هللا 47 وي 0

 .انرم نيم ريالا قالا .مهل رفغي ال هنأ هملعأ مث .رفغتست ال تئش نإو «رفغتساف تئش نإ 0 راه دار ِفْحي نلف |
 ' مهسولجب : َمِهِدَعَمَمِيل ا هللا لوسر عم وزغلا نع مهْفّلَخ نيذلا : 4 تلكم حرت »م١ توثلتتلا حرم © بسلا وتل كتل:

 وهف رمألا يف ًانالف نالف فلاخ 00 00 :فالخ ان ملل مهزانم 1 يوه كولش 5 هم داعم 1
 ردك اك أ .هل فالخلا ىلع هدعب اودعق :ىنعملاو «هفلاخُي 0 ب 6 2
 م 0 ا هذه 0 : © هنأ ك َكَلَعَجَي نإ 00 ترو :راكلا . 777 رق 00 موصفات
 ثك[و» -/4 .ءافعضلاو ىضرملا نم راذعألا باحصأ رئاسو «ءاسنلا يأ :4 كلل أوف دعفات# 4 ك1 جمس ل ذ 5 ورك ىو هجر مرت هه 2 0-7 2 1
 بئاصملاو ايازرلا نم مهبوني امب 4 كلا فام دعي نأ## -/6 .هريبقتو هنفد ىلوتت ال :# وريف لع 7 وَما ََِْنَأ كَعَج كمي ني يكن أو ناك أمن رجا
 :# ٍلَوَلَعلأ اوُلْوَأ كَتَرْكَسا» -85 ٠ .جرخت 14 ٌمهسفَن 0 0 تاقفنلاو نّومْلا يف .مومهلاو مومغلاو 7 نّلوادبأى ماوي نأ ثق جورخُلل كوَدكَس مَن 7

 روظنملا ءاربكلاو ءاسؤرلا نم ا سيف نب ه6 با نبا هّللا لبع مهنم «لاملاو ىنغلا ووذ 3 0 22

 00 ٌعَوَر 0 0 ]# :للاعت هلو [8:] كول 0 .مهيلإ 6
 رص ع سد رم

0 
 ا

 0 ا ول ل 54 هل ا ه ]آذ 3

 يصمم بيو سا ع َ 1

 هيلع 9 هلا لوسر اب ل و هبوثب لخ ب تا در ) 6 3 ََن 0 كت اق اف اطخملا 5 0 0 تف 1 1 0 1 ا ورلاكرللا 1 ِِظ روق هل و 1

 رقع ع ير زب ن2 هه و 1 0 ضال ْوَأ َمطَرِفْعَتْسا # :لاقف هللا ينريخ دق امنإ :لاق ؟نيقفانملا ىلع يلصت نأ كبر كاهن دقو +

 ا
 07 را كا ل 0

 هي ا
 .مهريغو رباجو نيدو ل دروو 0 ةالصلا كرتف 4( دورت لع مهن الوأدب دبأ تام مُجْنَم م 0 تاتا رك نا تويم وتاوإ اعمل ةروشت نأ هم 2 ءود ند م6 53 00 هس >1 را را جار 0-5007 ٍرَحَأ لع َلَصالَو ِآ هللا لزنأف هيلع ىلصف «قفانم هنإ :لاقف «نيعبسلا ىلع هديزأسو 4 5ىه ناعبس ُك رهعتس هلا آ5إَر () نورفتك ٌمْهَو عُهَسْشنأ يدع ينمو

 َمُهَو يشأ َقَهَْتو 0 زيكا اع 0 ل 0 5آَر ٌمُهْلوَمَأ َكَبِحَع 0 8 َنيَمْلأَعَم نْكَاَْرَدأولاَقَو مهني لوطا 2
 2 ميتمفلأ َقهَرَتو ايلا يف ابي مُيبِدَعي نأ هللا ديرب امَنِإ ) مُهَدلوَو مشاوَم أ َكَبِجْحَب الو ١ [00:ةب ةيوتلا] 4 920000 0 نب يب ني ني ني ن0 نر نر نو يي

 2 :هلوق وهو 00 ل لعفلاو تاكل رد د لن ءلوألا يف (كيجتتالك ) 6 ل

 ىواولا نم اًعقوم نسحأ انهاه ءافلا تناكف ءمهؤازجف ركذ ام مهنم نكي نإ 1 016 ةبوتلا] َن وهراك هو 6 لامك َمُهَو ل هداك َنَونَأَ

 تناكف ؛لعف تيملا نم عقي الو ءهطرشلا ىنعم نّمضتي ال يضاملاو «هانعمبو يضاملا ظفلب [84 : ةبوتلا] 4 ونمو ءِلوُسَرو ل 01 أ ًاورفك)» :اهلبق ءاج اهدعب يتلاو
 زحل قيلت للاب ثا قّلعو «ةياغلا وهو يفنلا دعب باجيإلاب لّوألا مالكلا دك امل ِهّنأل ٠ 0 ةدايزب ىلوألا يف 4 َمُهُدَلْوَ لَو 8 :هلوق ام نسكن

 ىف :لاقو ىلوألا يف © مُجَبِّدَعِِل هنأ ديري امَنِإ 8 :هلوق اّمأ .فوطعملا يف "ال" 10 يا للا هي ا وح
 ىإ# :هلوق ام .ةيآلا يف "الو ءابلا" ةدايزك ةدايز انهاه مالكلا راصف «لعفلل ةبصاّلا يهو ةردقم ةيالا هذه ين "نأ" نأل < مب مهبذعي ن أ هلل لب رب امّنِإ © :ىرخألا
 يف هركذب ءافتكا «ةيناثلا يف فوصوملا فذحو 0 ل تبثأف «نيتيآلا يف ةايحلل ةفص ايندلا نأ ؛ىلوألا يف ةايحلا ةدابرب ايدل ويحل
 لو لرتلا نأ رو :رخآ لوق .نيقفانملا يف ةيناثلاو .دوهيلا يف ىلوألا :ليقو «نيرخآ يف ةيناثلاو ؛موق يف ىلوألا َّنَأل ؛نيترّركم ناتبآلا تسيلو «لوألا
 .باذعلا وهو «هيف مه امب ةدارإلا تقّلعتف «رفكلا ىلع اوتام موق نع رابخإ ىرخألا ةيآلاو. .اينّدلا ةايحلا يف اهب مهبٌذعيل؛دالوألاو لاومأألاب مهئامعن ين ديزي نأ هللا ديري :يأ ,فوذحم

 1 دلكك نوير دعم لحلف ف :هلوقو ١ :ةرقبلا] 4 اليلق انِمَت تب اب اورْعَم الو © :ىلاعت هلوقك «(ةركن تءاج اذل) ةركنذل امفصو امإ - ١ :ةريثك عضاوم يف نآرقلا يف -
 ارذح ودب لِي :ىلاعت هلوقو ١7 :لحنلا] 4( ُهيثاَدعْعريي مم :ىِاعت هلوقك «(ةركن تءاج اذل) ةركن نع اًرابخإ امإو -” ١4[. 1 "نأ دع لال
 1 ةرقبلا] 4( هيك وِ ىِدْهَيَو اريك وب ٌلِضُي :ىلاعت هلوقك «(ةركن تءاج اذل) لومشلاو مومعلا ةدافإل امإو 0 ةرقبلا] 4 ائَك د هِي ىِدْمَيَ
 ((ليلق) لدب (نوليلق) اهبساني انهو «ةيقيقح ءانعأ كا 2 نام ةرثكلاو ةلقلاو .ةيفاضإ ةيبسن ىرخأو «ةيقيقح ناعم :ناعون ناعملا اع
 لدب (ٌريثك)و .«نوليلق) لدب (ليلق) ركذ بساني انهو «ةيقيقح تسيلو ةيبسن ٍناعم نع ة ةرثكلاو ةلقلاب رّبعي نأ امإو عنباو بسنأ هنا( ريكو الذب نويت

 لاق :ةيفاضإلا ةيبسنلا يناعملا لاثم .ملعأ هللاو :ةيددعلا ةيقيقحلا يناعملا سيلو ةيفاضإلا ةيبسنلا يناعملا نآرقلا يف نيتروكذملا (ريثك)و (ليلق)ب داريوإ :(نوريثك)

 قيضتو «ةدابعلا رود مهم - ظتكت ٍناكمو ٍنامز لك يف نيركاشلا رثكأ امف «ةيددعلا ةلقلا انه (ليلق)ب دوصقملا سيلف . دا أبس] # روُكَشلَكداََنَيْلِدََو + :ىلاعت
 0 ةبسنلاب نوليلق نوركاشلاف .«يددعلا يقيقحلا» ال «يبسنلا ىنعملا» وه دوصقملا ىنعملاف .ةرمعلاو جحلا يف ةسدقملا نكامألا مهب

 ةبآلا يف (نوليلق) ةملك تدافأ :باوجلاو !؟(ةليلق) سيلو (نوليلق) لاق اذامل 4 :ءارعشلا] أ تول هموت كَم نإ ٍّظ :ىلاعت هللا لوق أرقي نم بجعتي امبرو

 ءاًددع ليئارسإ ينب فاعضأ اوناك دالبلا لهأف «يفاضإلا يبسنلا ىنعملا سيلو ةيددعلا ةلقلا 0 نأ :(ليلق) ةملك اهدفت ل ءايشأ ةثالث ةروكذملا
 نإ 6.11٠١ : ماعنألا] | َنوُهَمتَي مهني ف مُهُمَدَسَوَ نم َلَوأ ءوبأوُسصؤي امك ةهَردَصَبأَو مم 0 أُبْلَقْبَو + [85] .ةيقيقح ةيقبق ةيقيقح ةلق ليئارسإ ونبو ةيقيقح ةرثك مهف
 راذح .[87” :ةبوتلا]# َنيِفَِلآ َمَمْاوَدَعَفَافَو رد لو وعملا و ا 0 1 0 َكودْكسْساَ هن ومِأط كلا َك َمَجَ
 يف زربب اذإ الإ هلوبق مدعو هاّسأر قحلا نم كيلع دري ام درو «بلقلا بيلقتب بقاعت كنإف «كاوه هتفلاخمل قحلا در :امهدحأ ةءوس بقاع امهلا ني مل راذح

 نأب ةرم لوأ قحلا در ىلع مهبقاعف :4 َنوُهَمْعَي ْمهِنِكيْعظ يف َمُهَرَدَسَو َوَّنم َلَوَأ وبأمِمؤُي دل امك حهردصب هردَصبأو جبسَدفَأ ُبَلنَو » : :ماعنألا ةروس يف ىلاعت لاق ؛كاوه بلاق
 1 را ل ل ل :يناثلا د در رس در

 .ةمالسلا هنهتلف نيتميظعلا نيتيلبلاو نيتفآلا نيتاه نم ملس نمف 4 ... م أوجد نأ لُثَم جورْخُلِل د َكْوَدَتتْسأَ مهن ٍةَحِلط كَل َكَلَعَجَي نإ ٍّشس ةبوتلا
 ءنآرقلا يف تارم () (هن قتشمب ٌرحلا) ظل درو امك ءميركلإ نآرقلا يف تارم (6) (ناقتشمب دربلا) ظفلدرو : :يددع زاجعإ 4 600 ا لق 01
 رح لع ٍلَصالَو ا[ ] .ميركلا نآرقلا يف تارم (4) امهنم لك درو ذإ ««هتاقتشمب رحلا) ظفل عم (هن ةنافعشمي درربلا): ظفل.هورو كارم. هدنع ىرواستادق:قوكي اذبو
 0 هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجنعإ 4 َتوُفِسنَف مهو أوناَمَو ءهلوسرو هَل رت هيقؤت مقامات اكتم

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت يلوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ا ف0 طف + نيبلع سيل هنأل توببلا يف دوعقلا يف لاجرلا نفلخي يتاوللا :# ٍفِلاَوَحْلَأ َمَمأَنْوكَي نآيو# - 1
 | ح ريد ح و رص وقل سلا ا ناي رع 0 2 ىلا كل سل[ كو

 0 0 3 !اوحل لك راوصر 5 :سابع نبا أرقو «بذكلاب نورذتعملا 5 نور - 920 .مّتحخ 4 ير داهحجلا َنضَرَف

 0 :هتازم كيو أ ثلا كت © < مر وهقفب فقتل ال «نايبصلاو ءاكدتلا مهو : :4 اك 6 ا 42 3 لهأ مه و «فيفختلاب (نوردعلا)

 مود +هو عا هه 8-5 42 ل د 6 ه- 2070

 : .: 2 011 . دهج 1 اكلم كاركتو «هتعيرشب لمعلاو .هب ناميإلا :هلل حصنلا :* ءولوسرو هَل 5 .قيض : :# جرح هم

 : تنجم مدع 05 ًّ ميْممْلاْمْه كلور 0 لذبو .هليبس يف نيدهاجملا ةبحمو .هدابع حصن كرا زعم دقق رخل اك ناك

 76 0ع بريتش كد 1 0ك لوسرلل ةحيصنلاو .هوجولا نم هجوب مهئادعأل ةنواعملا كرتَو .داهجلا رمأ يف مه حصنلا

 الل اال هموم 1 : : ْ .:؛ 1 ل ع ب اسع جم 40 ميظعتو هتبحمو .هاداع نم ةاداعمو .هالاو نم ةالاومو .هنع ىهني وأ هب ءاج امبو «هتوبنب قيدصتلاو
 ١ ياخذ هاا ا نيب لاف نجلا ارلاكو اتناال يحفل ييدلا» :لاق 6# ينلا نأ حيحصلا ثيدحلا يف تبث دقو ..هتنس
 5 هل ١ «باصتعمس و ةلوشا 0 :#4 ليس نو تيِدِسْحُمْلا َلَعاَمل هكلع و قفتم «مهتماعو نيملسملا ةمئألو .هلوسرلو «هباتكلو هلل

21 00 

 ا 000 0 رع خرم ع سس ووسلا م رار رد مج
 | تيل لعالوترملا لعالم اكمل عسسل اهل لا 27702 ا تصر دارو نام رتل نحل ل

 ' ١ .دلوُسرو ةيوحصاَدإ عج توقفتام تود ١ مهف كلاعنلا وأ دازلا اوبلط :ليقو ءباودلا نم هنوبكري ام هنم اوبلط راصنألا نم رفن مه :# مُهَكِمْحَتِ
 ُهيحروف ع هَلأَو ل يس نم يِدسْحَمْلاَكعاَم "7+ .هب مهنواعي ام 9 هللا لوسر دنع دجوي الو لا لا وامكتسي ان ردي تا
 . حا سنن ختمت ءاَرَبَأ ماد مل ألعالو 5)- ءافورعم وفعلاب لازي الو «لزي مل يذلا وه "رافغلا ءر | هروفغلا وفعلا" : روع للا مسا ى ىنعم [44 3
 ١ | وتلا سيمت ثيل دكت سنا هتمحر ىلإ ر 0 اس صر نكح لك .افاوصو وم هدأب توم ل صل نع فغلابو

 ' َلعْرِتلاَمَت 10( |مأو ام عسو يذلا لماشلا وفعلا هل يذلا وه :ُفَملاو .اهبابسأب ىنأ نمل ءوفعلاو ةرفغملاب دعو دقو .همركو
 / ٍ 17-5 6 . كيرالا راج نك وفعلا ببسي امل كل نجلا يك ذأ كش الو هكدا نم هد د نم ردصي
 1 1 ا ظ بحي ٌوفع وهو «تائيسلا نع نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي هناحبس وهف ؛ةحلاصلا لامعأ ًالاو ناكر 5

 «هتاضرم يف يعّسلا نس 30 وفعاه نولاني يتلا بابسألا ليصحت يف اوعس عسي نأ هدابع ن مانجو 31 0

 حالا

 2 2 7 هه

 ف تروقفساماودجال

 0 ره يول لعل 97 2 0 فال ّخ

 و 0 لا يس | بات مث هسفن ىلع دبعلا فرسأ امهم هنأ هوفع لامك نمو «هقلخ ىلإ لإ نا
 ١ ناميإلاو «رافغتسالاو «ةبوتلاب هترفغم لينل تا 0 سا ار لعج ُه هنأو ةريبكو فرخص 1

 تي ل 1 فغمل ًابّرَم 0 00 نسحو «هللا لضف يف عمطلا ةوقو «مهنع وفعلاو هللا دابع ىلإ ناسحإلاو .حلاصلا
 دلع كتل ف ذاول ينإف «ةءارب بتكأ تنكف كَ هللا لوصرل بتكأ تنك :لاق تباث نب ديز نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا 4 ِءآَصَعَصلا َلَعَسيَل # :ىلاعت هلوق [3]
 .ةبآلا 4 قتلا لع ص 0 سيل # تلزنف «ىمعأ انأو هللا لوسر اي يب فيك :لاقف «ىمعأ هءاج ذإ هيلع لزني ام رظني كلي هللا لوسر لعجف «لاتقلاب انرمأ ذإ ىنذأ

 اي :لاقف «ينزملا لقعم نب هللا دبع مهيف هباحصأ نم ةباصع تءاجف «هعم نيزاغ اوثعبني نأ سانلا كي هللا لوسر رمأ :لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم جرخأو

 لع َميِطَو ٍفِلاَوَحْل َمَم أونوكَي نأي أ أوضر ا [ 97 ىلا/] .داهجلا نع اوسبحُي نأ مهيلع زعو «ءاكب مهلو ارت ل ىلملا امد دفا :لاقف انلمحا هّللا لوسر

 مسي ل اب تردص لولاة ةبوتلا] 4 َنوُمَلعَي ال ْمهَه َموُلَم 1ع هلل تلو فلارخلا ماو ناي ارضو وف انآ ةبوتلا] 4 تب 26 دوهفشي ل هك فراك
 طسب دعب تءاج ةيناثلاو .همتخو مالكلا ردص نيب ةبسانم كلذك تمتخف «لعافلاب ملعلا عم [45 : ةبوتلا] # أَوُسِماَء نأ روس َتِرنَأ اَذِإَو 9 :ىلاعت هلوق يف هلعاف

 اَّمأو ؛مهيلع ليبسلل ةرصاحلا "امنإ"ب ةيآلا ترّدَص كلذلو «لعافلا مسا حيرصتب هيف ديكوتلاو مهتفلاخم خيبوت يف طسبلا بسانف «نيروذعملا رذع يف مالكلا

 هيلع اونذاتسا الو دوعقلاب اوضر املرجالا رس دلال داي حل .4 َنوُمَلَعَي ال ب ةيناثلاو 4 َنوُهَقْفَي ال »ب ىلوألا متخ

 دوكابلا هملع ايم نونذاتنسملا لع راق لاقت دادس ل لارا د للك هللا لوسر ةبحص تاوفل نيكابلا ركذ دعب تءاج ةيناثلا نآلو

 ماو

 ٍتاَنِجم «[17 : ءاسنلا] < ميما ورمل كار ا 15 2 ةيوعاعب 3 مهتكلاود دكت اوصال

 ا ةبوتلا ةيا نع تفلتخا ءاكنلا ةبآ :باوحلا ؟ءاكشخلا ةيا يف ةدئاز واولا تءاح 2 1 ةردلا] 4 يش عمل رول ك1 ت2 الآ اهتحتن نم ىرحت

 دعب 4 دُهْلَو /» :هلوق وهو اهدعب ام ةقفاوم :يناثلا «[1 : ءاسنلا] هلل هللا طي نم مو ) :هلوق كلذو «واولاب ةءودبم ةلمج وهو ءاهلبق ام ةقفاوم :لوألا
 َلاَق + 7 :ةبوتلا] #“ َنوُقِفْس د 1 .كلذ نم تلخف ةبوتلا ةيآاّمأ 1١5 : ءاسنلا] 4 اًهيِف ا دِلَح » :هلوق

 فد نر تكلا) تلك تدر 5 1 22 :باوجلا ؟"َنّرَحلاو ْنْرَحلا" :نيب قرفلا ام 000 :فسوي] # هنأ إن َرْحَمْقَبْأ أ آَمَنِإ

 قيمع ساسحإ ىلع يوطني لب «عومدلا هينيع يف يرجت الو ىوكشلاب اهّبحاص قلطني الف رعاشملا اهيف ٌدمجتت ٌةلاح يهو .حرفلا دض :(ءاحلا مضب) ْنْرُحلا .تارم
 هدلو دقف ىلع هنزح مظك نم هانيع تضيبا دقف ؛مالسلا هيلع بوقعي ةلاح تناك كلذك .هبلق طاين ُعُطأي نزحلا نأ عم «نيزح ريغ هنأك رظانلل ودبيف ءنزُحلاب

 1 0 |[ اوكشأ آم :هنع ةياكح لاعت هللا لوق نم اذه ىلع لدأ سيلو «هنزح مظك امنإو ءاعومد الو ًءاكب لسري ملو ؛مالسلا هبلع فسوب

 ل متكلم كلير نا كر كال او( فر كتاب توصل ار ار رول) تدلل كانا عضو اجنا اليدان كا دك رت طوم (ءاحلا حتفب) َنَّرَحلاو

 اوداجو ام مهنأل و هللا لوسر نع مهفلخت ءاّرج نم ُنَّرَحلا مهباصأ نيذلا ةلاح -ىلاعت- هللا فصو ثيح 7 :ةبوتلا] 4( َنوُمِفَس ام اود جبال ارح عدلا ني ضي

 آمَسِإَلاَف + : لاك لاثفر 6 :فسوي] # رك لكك لا و هاَننَع تيا َفْسوبلَع قس َلاَقَو ٌمُهْتَع ل كونو 7 للاعت لاق :نزحلا :ةينارق ةلثمأ .نوقفني ام

 ُدَمَحلل اوُلاَكَو + 4 :صصتقلا] 4 اع اون رجل نسي كرولا اًءدُدَطَقَْلاَ + :ىلاعت لاق :ْنّرَحلا 7 :اتسو هلأ ىف هلَمأَو هلا كتر 2

 ََجَو )» :ىلاعت هلوق * .ُهَلوُسَرَو هلأ اوبَدَك نذل لأ َدعَمو محل نوبل األ تم و َنوُودَعملاَجَو 161 ]١ .[5"1 :رطاف] * ٌروُكَس ٌدوُفَحل ابر كر نَرَكَل اَنَع َبَهْذَأ لاَ
 ىنعمب ٍفعضم لعف نم امإ لاذلا ديدشتو نيعلا حتفب (نورّذعملا) : :ئرقو ا ا ا 2 رت يودع

 .اهلادبإ دعب لاذلا يف ءاتلا تمغدأف رذتعا :لصألاو «لعتفا نم وأ "' هل رذع الو هل اًرذع هل نأ مهوي هنأ" :ىنعملاو .,فلكتلا

 .ةرم )١50( درو امهنم لكو «اهتاقتشمب «توملا» ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب «ةايحلا» ةظفل راركت تارم ددع ىواستي اَذِإ .تارالا ا رعاك

 دقو ءامهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا ظفل عم امهتاقتشمو ةريصبلاو رصبلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ *« تروُهَقْنَياَل ْمْهَق يو لع عج و01
 .هللا باتك يف ةرم(١ 48)(امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل درو :اًيناث .هللا باتك يف )/١5( (امهتاقتشمب ةريصبلاو رصبلا) ظفل درو :الوأ 010 كفر

 . روسلاب فيرعتلا | عوتتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 07 ويد را ذأ 1-0 26

 ثرأ



 نم اوعجر اذإ نينمؤملا ىلإ نورذتعي فوس مهنأب نيقفانملا نع رابخإ : 4 ككل تورِدَتَسيف - 6

 نوصل را كد هلأ ىَرَيَسَوأو ,مكفدصن ال :4 محل ينل ,وزغلا
 متعجر : :4 ميل دكباما ذر كحل ناين رتيغيس 9 - 20 لع نوف 2

 نرتكلا ف - 117 .سجن :# شجر ْمُبَِإف مهوعد :# َميَنَع أوُضرعََدإ مهوبنؤت الث 8 رعت
 مهبولق ةوسقو «مهئافجل نضحلا لفأ نم اسد 15 دئادسلا 4 طم

 4 ربط هن تساش|
 دو دع دع وا رول سس 2 ١

 2 5 أ 3 م جسور ويسر هللا 9
 ا هم 2 2 52) نو ممترنكَم 7 9 0 هس دم |
1-4 2 : 

 .ماكحألاو ةعيرشلا نم . :ليقو «نئسلا :1+ لوس ديل َّلَدنَأاَم ودل قلخأو 1 :4 0 0 0 0 5 وع 0 و ع حو رت رت نع و 0

 آس خد ع ا أوصرَعأ مُهْمَع يع - 01 هلأ 3
 هاو نار رت سل :«اًمرَعَم قفسيام نسل 22 2 0 «1 بود 0

 .ةرئاد عمج .هوركمب مكيلع يلايللا رودت نأ :4 َراوَدلا# ٠ .بقتري :* صيرتمو# اوبراحيو اوزغي نأ ا 2700 2 اواكامبأءآز 7-2 ع .
 ا مايألا نأ يأ :## وسلا ةرباد مهيلع# .ةيلبلا ىلإ ةمعنلا نع ةبلقنملا ةلاحلا يهو ا

 هذهو «ةبرق عمج :4 هللا َدْنِع تبْرَفإل -4 ,ةرخالا يف تادلعلاو ءايندلا كلن 1 كف 0

 .مهل هرافغتساو هءاعد نوغبي : :4 ٍلوُسرلَأ ِتولَصَو# بارعألا نم نينمؤملا ةفص
 لالا رلاملا ولا لا "هللا" ةلالجلا ظفل مسا ىنعم [47] 1

 هيلإ عجرت مسالا اذه نأ مدقت دقو «لامكلا ت كافص هان هن تا 1

 .ءامسألا عيمج يف اذكهو قهرا ءامسأ نم هللا :لاقي الو «هللا ءامسأ نم نمحرلا :لاقيف ءءامسألا عيمج 3

 هللا مسا ىنعم 13 .ىلعلا تافصلاو ىنسحلا راسا يناس يدل عاجلا ربح للاست هالا متم ماو

 ءتابجاولابو «نالعإلاو رارسإلاو «نطاوبلاو رهاوظلاب هملع طاحأ يذلا وه ىلاعت هللا نأ يأ :ميلعلا
 الف «لبقتسملاو .ءرضاحلاو ءيضاملابو .ءللفسلاو .يولعلا ملاعلابو «تانكمملار تالحتسملاو '
 ةمكحلا لامكب فوصوملا وه ميكحلا :ميكحلا هللا مسا ىنعم [91] .ءايشألا نم ءيش هيلع ىفخي . تحسس هما
 ءاهبقاوعو رومألا ئدابم ىلع عالّطالا 1 ملعلا عس او وه ميكحلاف ؛تاقولخملا نيب مكحلا لامكيو 0 0 نوعي قتامة هنا نيستا

 هتمكح يف حدقي الو لاوس هيلإ هّجوتي الف «هرمأو هقّلخ يف اهب ةقثاللا اهلزانم اهلزنيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا وهف

 ما 0 لا ا 5-7

 0 أوَصْرِل كح َنوُمِلي 0 5 2

 26 د ع ع 11 ع ومرت

 قِسمْ وَْلاِنَعْصْرَي لا ا 1

 اوبل جلو اَهاَضنَوارَفُكُدَمَأ ابارخلا © 7
8 
 7 0ك 1 ا 5و 5

 1 ل يس ع 9ع <> 7

 يبوس ارق 5

 0و 2 رنج خل يبرم دكا تع ميكر ا
 ل بتال وتلا ةرياكتتوللا

 م ََذ سي

 و3 ثا أٍتولَصَوئَدنٍِتيرم ُقفمباَم |”
4 

 هد يع كوتا د ردن رن فراس ل ياللا 7 اق طابو ةرمقلا قاسم عجب 0 ١

 ناك 1 0 7 ال ءدحاو توص هيدل ا او

 مهبيجيف نيدباعلاو نيعادلاو نال الا سلا قل اهب ةّماتلا هتطاحإو «ةّيلجلاو ةّيفخلا «ةنطابلاو ة ريكا 5 2-

 لاكو كي ل كا نر كف وؤرلا «داوجلا «ميركلا ءٌربلا ءميحرلا «نمحرلا :يدعسلا ةيشلا لاق :مي يحرل رلا هللا مسا ىنعم [44 411 .مهبيشيو

 ءاهنم نينمؤملا صخر .ةتمكحا هيضتقت هيضّتقت ام بسحب دوجولا عيمج اهب مع يتلا هبهاومو هتمحر ةعس ىلعو ؛مركلاو دو دوجلاو نيلاو ةعرلاب بارا فاضت
 ا ك1 ا م ل ل تربك .ةمركو هدوجو هتشر رانا ناد 21 دلار لكك لاو در ل[ كلاب
 دل بولا كرو مين تزن ا نرقم ينب يف تلزن اهنأ :دهاجم نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا * َهَّلآِب يرِمؤُب نم ٍباَرَحْأْلا س تَرِمَو ]# :ىلاعت هلوق [44]

 2210 رو ُمكَلَمَح هلأ ىَريسَو ا [ ٠١5.451 .ةيآلا هذه انيف تلزنف ؛نرقم دلو ةرشع انك 1 ينزملا لقعم نب نمحرلا دبع جرخأو ب مملح
 5 07: ةبوتلا] 4ةكشلاو يملا راع لإ كلو تو نم 1 ةيرثلا] « ودي لاو تيكا رَع

 ل ال ةبلار ا 00 راكخأ نو هدأ ( اتت دك :ىلاعت هلوق

 ءربلا لامعأو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا نم مهنيب اميف ةرهاظ مهلامعأو "٠ ٠ : ةبوتلا] 4 ابي مهدرتو مهر لف الكم لولا زيا » لاعت هلوق لبلاد

 ىتأف «دعو ةيناثلاو «يخارتلاب ةنذؤملا "مث"ب ىتأف ايندلا يف مهذخاؤي مل همركل هنأ نيبف ديعو اهنألف ىلوألا ةيآلا يف 4 نط اًمأو «4 َنوُئِمَؤْمَلاَو » :هلوق داز كلذلف
 لمعلا ىلع نوباثي نونمؤملاو «4 مَن 9 :بسانف «مهتوم ىلإ مهقافن نع مهؤازج رع نب توتال تنال« يبلاضعلا | فحرو 0 ءازجلا برقب نينذؤملا نيسلاو واولاب
 ٠٠١[ : ةبوتلا] 4ٌردهْنَأْلا اَهَنَح ىرَحبت ٍتَّنَج ٠٠١17[8 : لحنلا] « مُهَرَُح ا ُهَنيِبِحْتلَف »» :ىلاعت هلوقل ةرخآلاو ايندلا يف حلاصلا
 يهو «تانجلا تحت نم :أ ءاهتحت نم سيل رابخألا نايرج ةيادب نأ ىلع لدت ةبوتلا ةيآ 4 لهي ني رت تح » عضاوملا يقابو ءذآرقلا يف [دبحرلا

 نونمؤملا اهيف ركذف 4 ُرَهْنَأْلَا اه ني ىرْجج ِتََنَج »  نآرقلا عضاوم يقاب اّمأ ءءايبنألا مهعم ركذي ملو نيلوألا نيقباسلا ركذ يف تءاج ةيآلا هذه نأل ؛لقأ ةلزنم

 . لوم لعألا هو لات لين تانجل ءذه لمأ نيب نأل بك نم دو «تانجلا له تحن نم نيرجلا يب ذأ لع الد يو هر اهف تاز مانألا

 هللا َتِو متع أَوَصْرَت نِإَف + :لاق فيك لمأتو .[47 : ةبوتلا] 4 َيِقِسَمْلأِررَمْلا نع ىَصْرَيال هَل كرو عع اَوَضَرَت نيف َمُْنَعَأ أوصل كحل نوم خافت

 هيل كا ا لقي لو 2 ريقه أر ْوَمْلا نع َصَرَم

 46 وسلا ل: ىلاعت هلوق # ٌميِلع ٌعيِمَس 0 دعا ةربآد زوبع .هاضر نم عناملا دوجول ءمهنع يضري ال هللا نإف ءنيقساف اوماد ام امأو .مهنع يضريو

 .داسفلا د ل و باذعلا :مومضملا :ليقو ؛مذلا وهو امهيف حتفلاب (ءوّسلا) :ئرقو ها مورا اا :ئرف
 .لجو زع هللا باتك يف تارم ٠( ) (سجرلا) ةملك تاقتشم ركذ درو :يددع زاجعإ 4# تروُبِسْكَيْأَو اك اَميْاَرَج ْهَنَهَج َْءهوْأَمَو سحر بَنِإج []

 د :) ٌلُك درو دقو ««سجرلا) ةملك تاقتشم عم (زجرلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو لجو زع هللا باتك يف اًضيأ تارم(١٠ ) (زجرلا) ةملك تدروو

  روسلاب فيرحعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةمعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 رك أ

 ” 0 1 تا ب 1 نيل ىلإ ع نيذلا مه .هللاب ناميإلا ىلإ سانلا اوقبس نيذلا :# َنولَوالا تروفبسلاو# -
 جب

 42 ا 0

 0 .اًعيمج ءالؤه معت ةيآلاو .ردب لهأ مه :ليقو .ناوضرلا ةعيب اودهش نيذلا مه :ليقو ًاعيمج تار 2-5
 ١ ةكاوةةعاوشتو تعال ضر نخب كوت 07 باحصأ مث «نويردبلا مث «نوقابلا ةتسلا مث ,ةعبرألا ءافلخلا :مهلضفأ نأ ىلع دقعنم عامجإلاو
 5 يا م 2 ا أ كِل | هم 0 نمف «ةباحصلا نم مهنع نورخأتملا مهو .هلوسرو لجو زع هللاب ناميإلا يف مهليبس اوكلس ١" اي نرخ ايلات ىر نت بكج عل 7 نيذلا :4 نتسخإي مهوب لاول .نيعمجا مهنع هللا يضر .ةيبيدح لاب ناوضرلا ةعبب لهأ مث ل
 0 بارع توكلت سمو نيل عليان 1 4 يبلا كرد و ةباحصلا كردا ارم لك مهو اًحالطصا (نيعباتلا) :دارملا سميلو .ةمايقلا موي ىلإ

 ثوب وس هم سب رول سس م 227 ِإ
 ال اَعَنِلَأ اود م املا اهات ١

 0 َلَعاَمَرَم# ١٠١١- .نسح هدانسإو .دمحأ هجرخأ .«راصنألا ءانبأ ءانبأو ءراصنألا ءانبأو راصنألا محرا مهللا» العا تور يجرم جب لعن مهمل نم 1 0 بيوع رج 1 مس 1 ينلا لوق :مهتناكم ىلإ هّبن امك «نيرّسفملا ضعب ىري امك مهيلإ تراشأ دق ةيآلا تناك نإو
 1 اميكممعأولكَم يودع نرحب 1 داتعاو اتع يأ .هبر ىلع نالف دّرمت :لاقي ءاوبردو اونرم :اودرم :ليقو ءاوبوتي مو اوماقأ :* قاَقَتِل
 9 0 9 ! ولع بوس أهلى حسا ص 1 ءايندلا يف نيترملا نإ :ليقو .ربقلا يف ى رخألاو ءايندلا يف امهادحإ :# ِنْيَدَّرَم مهب دعنس# .هتيصعم

 0 خريم ةئكَص ومنذ 1 مهمه :ةينثلاو .قافنلاب وتصور تت ا ىدحإ نا :اهنم ءلاوقأ ةدع اهنييعت ينو

 ' | َتوٍتَّمَحَصلأُد يو واَْرعمَولاُميوْهَدَدأ ١ 6 8 0 با 6 :مهفارتعا 0 ل اء يلا 7 4 يلع يسار 2 نكس كيرا َسنإ يع | وطسال 101 ت ا كرل  سل
 ع يا مفر رب وكمل عضم ل قافنلا لهأ لزانم سيسخ نع مهعفرتو مهيمنت : :4 موكرتو# مهبونذ سند نم :4 مهره يع اكتتازتتاٍلو © طق تا ١ 0 0 ا ا 2 00
 ةكبَشلاَو بحل اعاد توما ةأوستو ١ .ةمحرو مهل ٌراقو :4 مل كَسإ» مهل كرافغتساو كءاعد :4 َكتْواَصَّدِإإظ رفغتساو مه عدا :4 مهيب

 | الو زي بو اَميدَقَتَيِم [7 نق ةعير نك ةرارمو ةمآ 2 لالكمر كلام نب 25 ف :ليق :# ٌنوحرم جرورحاءو ## 1 ١١-
 5 02) هيك ميِلَءهَّشَأ أو يلع ُبوياَمِإَو مَا . .هللا نم مهتبوت تتأ ىتح مهرمأ ئجرأف لي هللا لوسر نع اوفلخت .راصنألا

 صه سلسل ١ نع يفوعلا قيرط نم متاح يبأ نباو «هيودرم نبا جرخأ .ةيآلا أفرع تورحاََو :لاعت هلوقأ[ 9 ١
 ءاسنلا عم ةنينآمطلاو لالظلا ين نحن :اولاقو كالهلاب اونقيأو اومدنو اوركفت هعم نيلجرو ةبابل ابأ نإ مث ,هعم ةسمخو ةبابل وبأ فلختف ز.هللا لويبو ارق شابعؤيا

 ءمهسفنأ اوقثوي مل ةثالث يقبو ءاولعفف اهقلطي يذلا وه ٍدكَي هللا لوسر نوكي ىتح اهقلطن الف «يراوسلاب انسفنأ ن نقثونل هللاو ,داهجلا يف هعم نونمؤملاو دي هللا لوسرو
 0 اودهاعف ءاوفلخت هل باحصأو ةبابل وبأ اذه :لجر لاقف ؟يراوسلاب نوقوثوملا ءالؤه نم :لاقف هتوزغ نم ِةَِي هللا لوسر عجرف
 وقثوي مل نيذلا ةثالثلا يقبو .مهرذعو مهقلطأ تلزن املف «ةيآلا * عوّد أوفرتعأ نورَحاَءو زف هللا لزنأف ؛مهقالطإب رموأ ىتح مهقلطأ ال :لاقف .مهقلطت يذلا تنأ
 ىسع :نولوقي نورخآو «مهرذع لزني مل ذإ اوكله :نولوقي سانأ لعجف «ةيآلا 4 هلأ را نْوَجْرُم كرورحاءو مهيف هللا لاق نيذلا مهو .ءيشب اوركذي مل مهسفنأ
 .ةعيدو نب ةبلعثو ؛ماذخ نب سوأو ةبابل وبأ ةتس كوبت يف ٍةلَم هللا لوسر نع فلخت نمت ناكو « 4 ْاونَلُخ تريل ِةتكَتلا لَ :تلزن ىتح مهيلع بوتي نأ هللا
 يذلا اذه ذخ هّللا لوسر اي :اولاقف مهلاومأب اوءاجو يراوسلاب مهسفنأ اوطبرف «ةبلعتو «سوأو ؛ةبابل وبأ ءاجف .ةيمأ نب لالهو عيبرلا ن نب ةرارمو كلام نب بعكو
 ةبوت نإ :تلاق ةملس مأ نع يدقاولا هيف دنسب هيودرم نبا جرخأو «ةيآلا * مودي أفرتعأ تورحاَدو رف :نآرقلا لزنف «لاتق نوكي ىتح مهلحأ ال :لاقف «كتع انعسح
 ام» :لاقف ؟كلذب هنذوأ :تلقف «ةبابل يبأ ىلع بيتا :لاق ؟هّللا لوسر اي ككحضي ام :تلقف ءرحسلا يف كحضي كي هللا لوسر تعمسف «يىتيب يف تلزن ةبابل يبأ
 هللا لوسر يتأي ىتح :لاقف «هوقلطيل سانلا راثف .كيلع هللا بات دقف رشبأ «ةبابل ابأ اي :تلقف ءباجحلا برضي نأ لبق كلذو «ةرجحلا باب ىلع تمقف «تكش
 .( ميدي أفراعأ نورَحاَو + تلزنف .هقلطأ حبصلا ىلإ جرخ املف .ينقلطي يذلا وه نوكيف 75
 1107 رشا ] 4 تاَكيَسل اَعيسلَأ نع أوُشَحَيَو -وداَب نع َديَونلالبَعي ىلا وهو )» 1 ل سل تع أ لبق ره أ نأ اَربلَعي ملأ 511 4]
 ةنيااكمأ ةظرتلا هيا هلع تبلد ام اذهف) .؟اهيلع بيثيو تاقدصلا ذخأيو «هدابع ةبوت لبقي يذلا وه هدحو هللا نأ مهريغو داهجلا نع نوفلختملا ءالؤه ملعي ملأ
 ...رشو ريخ نم نوعنصت ام ملعيو «تائيسلا نع وفعيو ؛هتعاطو هللا ديحوت ىلإ اوعجر اذإ هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نأ ينعتف : تال

 0 2 0 ا كي ري تنجب م دعو هْنَعأوصَرَو ْحُهْتَح هللا فْضَر ندَسْحِإِب مهوعبت َتاَنيِدَلأَو راصتألاو نرجتهملا نم نوزوالا تووف لاو را نا

 راصنألاو ,نيرجاهملا) فانصأ ةثالث اهيف ركذ العو لج هللا نأل حلاصلا لمعلا يف بيغرتلا باب ملسم لكل حتفت ةيآلا هذه ٠٠[. : ةبوتلا] # ٌميِظَعْلا رولا َكِلَذ
 .هريغو يناربطلا هجرخأ ' 'هرخآ مأ ريخ هلوأ يردي ال رطملاك ينم ةمأ" :ةلك يبنلا نع حص دقو .(ةمايقلا موي ىلإ نمؤم لك هيف لخدي اذهو ناسحإب مهوعبتا نيذلاو
 ةئالا هذه "١[. 7 : ةبوتلا] محبو هلأ يلع بوي أ هما ىسع دس رحلوا اََمَع 1 تع ارشح + فد وراح رخا١٠ ]٠7 .ةحيحصلا يف ينابلآلا هححصو

 0 مدنيو فرتعي مل يذلا طلخملا امأو .برقأ ةمالسلا ىلإ وهو ؛ءءاجرلاو فوخلا تحت ءاًحوصن ةبوت بتي مل يذلا «مدانلا فرتعملا طلخملا نأ ىلع تلد

 22111101 كرو مهرهطت ةَكَدَص مِظومأ َنِمْذَح 2 ]٠ ٠[ .فوخلا دشأ هيلع فاي هنإف «نونذللا لع اًررصم لازي ال لب «هنم
 أر هيلا وكس وره سيلا وممن كيرامم كلالذ و توري كاحيإلا رم نول الكلاب نمؤملا ىلع رورسلا لاخدإ يغبني هنأ ,ينعملا نم ذخؤي *”١١[. : ةبوتلا] * ميل
 ٍلباَكَو بدلا فاغ #. ٠١5 :ةبوتلا] / وِداَبِعَنع دَبَوَتلَا لَبيَوه هلأ َناوملَعَي رج تيا 21٠٠ اطر لا اعلا اتا خ  راصور لا سم ا
 :باوجلا ؟"باتملاو بوتلاو ةبوتلا" :نيب قرفلا ام ٠/١[. :ناق رفلا] باسو بويه اصِللَصَلِيَحَو باَكََمَو 3 : رفاغ] ( لَوُطلاىذ ِباَمِعْلَاِر يِدَس بتل
 -نم ىنعم دشأو ىوقأ ةبوتلا نا ريغ ءناردصم (بوتلا)و (ةبوتلا) د م نا دي ب د هي اج

 عفرب (راصنآلا) :ىرق# دلو ِراَصناْلاَو ل8: ىلاعت هلوق # هَنَعأوُص ضرو مهْنَح هللا َوْدَر نسحب رت كال ا 6
 :6 اسهَتحت ىرَجَت 5#:ىلاعت هلوق ير ا :ئرقو ."نوقباسلا" ىلع فطع وأ# َمُهْنَع ُهّللا ضر إ» هربخ أدتبم هنأ ىلع ءارلا
 .هيف ةيلوعفملا ىلع "اهتحت" حتفو "نم 0 6ر0 0 وراك ا حلاو حو راحل , (اهيحت نم يرجت) :ئرق

 -وأ ءسنجلا اهب دارملاو ءانه ءاتلا حتفو ديحوتلاب (كتالص) :ئرق "10 دوه"'و انه 6# َكَنوَلَص نإ: را ا 176س كلَ دي ]٠ ٠١[
 .موي (765) ةنسلا مايأ ددعو «نآرقلا يف ةرم (1315) مويلا ظفلركذ : :يددع زاجعإ * رخال وْوَيْلَأَو هلل ٌنِمْؤُي نم 98 3 .ىلاعت هللا باتك يف تارم -

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 سرع 7 7 6 هر طر 2 72ج ىتج

 | َنراو راسل نرج 2 اةينولرالا تر وتمكسلاو
 ١ مكي ربت تبا ع للا جدت #1 هي رقي سس < ص

0 



 اودارأ مهنأل هللاب : 4 اردكحو# داك 0 " هللا لوسر دجسمل < ناو جسما رثكلا تيئار» 2 .7/ و وح ل دع ١ تان عج ع هلا
 دجسم اورضحي ال ىتح «مهتعامج قيرفت نوغبي : :4 تريدّوُمْلا ب اَقيِرْئَيو# قافنلا لهأ ةيوقن د هئانبب 0 1 ير ةطسارجالبتمأو ثلا سيل 3

 ا وبأ :هل لاقي مهنم الجر : مر : 46 هل هلوسرو هللا كبراَح نمل اداصرإو# نيملسملا ةعامج لقتف 1 . لمَن وسو هلل براعم اسإَو تملا 8

 ينلا جرخُي نأ معزي ؛مورلا نم دنجب يتأيل مورلا كلم ىلإ | قلطلا ناكو يب هللا لوسرل ًابراحم ناكا دل توبزكل بن ادبي قسحلاكدمَنْنلَ ١ ١)
 رماع وبأو .هلوسرو هللا براح نم لجأل هودعأ يأ .دادعإلا :داصرإلاو ةنيدملا نم هباحصأو 7 : لون ياكوعَتلأ لع سَ ام

 كلا لإ كولن ون دل ل هل ينل لق يذلا وهو دارا دجسم هني رس يذلا م ا لأ يوتا سيخ عض فيتارا
 وه :ليقو :هربقو هربنم هيف يذلا 05: هللا لوسر دجسم :4 قوَتلاَلَعَسِيأ ديس ٠- / !مهعم لأ م تشات( بيلا ثم

 فرجتي ام :فرجلا :4 راتك نر «ةفاح :ريفشو .فرح ىلع :# اًمَش اك 6# ٠ ا ذا 0 يسيل / تر 5
 رمال :4 وب راف ءرئاه :هلصأو .طقاسلا :«راملا»و .ءاملاب مدهنت يتلا تاركا ىهر لولا د ١ سكات طرشي كرم وقت لع م
 ُلاَرَياَل 9 ١١١- .ةعرسب لحمضملا لطابلا مهنيد هيلع | ل ب ا هامه وره اَه ٍقيْجاَتَسك ع
 نأ ل 0 يضرك مَعَ كلج 00 :# ٌهّيِرأ# رارضلا دجسم ىنعي :4 هل 5 أ كيرا عزا ني ذرجلا © تيب مرقلا :

 ىلع افسأو اًمدن مهبولق اهب عطقتت ةبوت اوبوتي نأ الإ | :هانعم :ليقو .ءايحأ اوماد ام ةمئاق ةبيرلا هزه لك 22 *
 نبا قيرط نع هيودرم نبا جرخأ .ةيآلا 4( اراَرِض ادم وُ تيلأو )ف :ىلاعت هلوق ]١٠١7[ .هولعف ام

 عمس هنأ «يرافغلا مهر يبأ يخأ نبا نع «يثيللا ةميكأ نبا نع يرهزلا باهش نبا ركذ :لاق قاحسإ ظ

 راك لإ لوا رارتفلا جست أ لوفي -ةرجشلا تلقا عا نم ناك - فلانا 1 ي كل ل لا
 30 ةليللاو ل #7 0 يذل 0 انينب انإ هلل 0 اي :اولاقف 1 نإ 3 وسلا فعدم مي

 ا يصل ير اي ب سا
 اًنِحَسم اودع تريلا :دجسمملا يف هللا لزنأف ةنيدملا نم ةعاس ىلع ناوأ يذب لزن عجر املف «(«هيف

 نب مصاع هاخأ وأ ءيدع نب نعمو ؛مشخدلا نب كلام اعدف ةصقلا رخآ ىلإ .ةيآلا “ فكم اًرَرِو لق
 نب ىيحب نع يملسألا ردنس علا رت "ليل ولا قيرط نم «ةنيدملا رابخأ يف ةبش نب رمع جرخأ .العفف .هاقرحأو هامدهاف 71 دجسملا اذه ىلإ اقلطنا :لاقف .يدع

 هلأ َّنإ 2 :ىلاعت هلوق [3] راو روسي 1 توق كك دقو :طئاغلا نم مهرابدأ نولسغي اوناك ءابق لهأ يف تلزن ةيآلا هذه نأ :هيبأ نع يراصنآلا لهس
 نأ يبرل طرتشأ :لاق ءتئش ام كسفنلو كبرل طرتشا :ةلَك هللا لوسرل ةحاور نب هللا دبع لاق :لاق يظرقلا بعك نب دمحم نع «ريرج نبا جرخأ .ةيآلا 4 كَرتْشأ
 الو ليقن ال «عيبلا حبر :اولاق «ةنجلا :لاق ؟انل امف كلذ انلعف اذإف :اولاق ا ا تسدطسلا يل حا 2-0 يي امم
 كيوت كم را ماكو ناركتلا ل دل ن1 ةبوتلا] 4 مُهومَأَو َمْهَسشنَأ » 3 .4/ رتهسفن +3 فنا تور كموملا رولا اريل اس «ليقتس
 .دالوألا نم رهظأ لاملا نأ اذه يف ببسلاو «ميركلا نآرقلا يف نيعمتجم نادري ثيح سفنألا ىلعو دالوألا لع لاملا ركذ مدقتي اًمئاد . "سفنألا ىلع لاومألا"

 نأ نوقحتسي ال ثيحب نيئيس اونوكي دقف «هدالوأب رخفي ال دقو ناسنإلا هب رخفي نأ نكمي لاملاو ؛كلذ هبشأ امو لبالاو مانغألا :ىري نالف لام ناك اًميدق ينعي
 1 تا ل ةويحلا ةَسز نوئبلاو لاملا# : :فهكل ةروس يفف «دالوألا نم رثكأ ةنيزلا وه لاملاو «مهب رخفي

 ةروس يف دحاو عضوم يف هنكل «دالوألا ةيؤر نم رثكأ هنوري .فينملا رصقلاو ةهرافلا بكرملا نوري ؛عمتجملاو سانلل حضوأو دالوألا ةنيز نم رهظأ لاملا ةنيزف

 هنأل سيل فهكلا ةروس ةيآ ين لاملا ميدقتو ؛ىمسألا مدقي نأ ينعي اذهو ؛لجو زع هللا عم انه لماعتلا نأ كلذ ين ببسلاو «لاومألا ىلع سفنألا مدق ةبوتلا

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «"سفنلا" ىمسألا مدقي نأ دبالف ىلاعت هللا عم لماعتلا يف امأ .حضوأو رهظأ هنأل نكلو «ىمسأ
 لوعفم -؟ .(داعملاب اًسحو ةبوتلاب ّىنعم) يعجرم يأ :ةبوتلا نم ناكم مسا - ١ :ناينعم اهلف (باتم) امأ 1 ال ا د

 .(اًمازل -اًماقم -اًمالس -اًمامإ -اًمارك -اًباتم -اًناهم -اًماوق -اًماقم - 2 -اًمايق -اًمالس) اهتفنتكا يتلا لصاوفلا عم تقستا (اًباتم) نأ امك .(اًباتم بوتي) قلطم
 نك هكا د15 لكع كك ١ 4 ةبوتلا] * ّلَبق 1 نم ,ةلوسرو هلل را 1 كرو كمل 2س بذكر( رانا ترج[ 71

 ل ل ا ا ل

 هاك ل هكا كك 1 وقت للع ,هديلب تس مف +[ ١3 . راتكس تفلأت ريس وكلو فكرت و: هذه تحف تي نكتملا
 لس نانا نم يس ماج و هلع ساو نيب لع يو ساس اك سو تملا هساسو نابي تاجردلاو األ 1١[. 9 :ةبوتلا] # ...ٍراَسه
 - َمُهَسفنأ يِدمْؤُمْلا تم ىركشأ هلأ َّنِإ زف ]١١1[ .داك وأ ناينبلا طقس ساسألا نم ءيش مدهت اذإو «تبثي ملو ناينبلا عفتري مل قيثو ريغ ساسألا ناك اذإو «هكرادت
 .نهئ ردصملا عمجف هعاونأو هسانجأ فلتخت ءاعدلا نأ ىلع ءانه ءاتلارسكو امهبف عمجلاب (كيلولص) : :ئرقو ءدحاو فنص ءاعدلاو ءاعدلا : اممدأو ةالصلا نآل -

 نم زمه ريغب (نوجرم) :ئرقو .ريخأتلا هانعمو ء«سيقو ميمت ةغل اهنأ ىلع ةزمهلاب (نوؤجرم) :ئرق 6# َنَوَحَرُم 38 :ىلاعت هلوق # هلأ را نوع حرم تورحاءو عا“ 0
 تلال رخو داس ب راغب تلا لت ها اختنا: ءايلا تدصنا ملف ويجرم" :هلصأو ها كنالاو شير انا ل "1 : ينعي رمألا تيجرأ
 ارض ادِحسم أ وذل تيار ط ٠١ :7] .دحاو امهلالتعا# َنَوَلَعأْلا مْسنَأَو  :هلوق لثم يهف «ةفوذحملا فلألا ىلع لدت ميجلا ةحتف تيقبو ؛نينكاسلا ءاقتلال
 هربخ أدتبم "نيذلاف" «ماشلاو ةنيدملا لهأ فحاصمك (نيذلا) لبق واو ريغب (نيذلا) :ئرق © ارذكغا تيذاو» : لاك هلوق 4 تيِمؤُمْلا كب امرت اردكحو
 ورحل نصمت نرد مهقلاام ىلع انالدس ابنا, ياسا ا ا :ئرقو ."مهاينب لازي ال" هربخ :ينادلا لاقو ءانفصو نميفو :يأ .فوذحم
 -# سين دسم ل ناسك كل هن ال 39 [ ]٠١ .فذحلا ةءارق يف مدقت ام ىلع أدتبم ' 'نيذلا"و ,فنأتسم وأ ير
 - ىلع اهحتفب (سَّسَأ) :ئرقو «لعافلا نع ةباينلا ىلع امهيف نونلا عفرو «لوعفملل ءانبلا ىلع امهيف نيسلا رسكو ةزمهلا مضب 0 :ئرق 4 .هتكيلب ىسَّسأ 9

 (هتاقتشمب ىرسألا) ظفل ركذ درو امك «هللا باتك يف تارم (5) (هن ةاقتشمب برحلا) ظفل ركذ درو :يددع زاجعإ * ةلومرو هللا" كب داس َنَمِل اداه ] 7 ٠]

 .هللا باتك يف تارم (5) لك درو دقو «( ل ديل هال طل 2 د ا ا ب ير ع ل ع سهل

 جلا ءامسألا  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم لئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 مكس لك لات كانا كو اناا تافص نم يه ىتلا فاصوألا ركذ مث ١١١-
 يلع ف ارارك 22 0 لا نها اهيلإ نذل 27577 ا

 ,ريخلا ىلإ رشلا نم عوجرلا يف ماع وهو مالسإلا يف اوقفاني ملو ءكرشلا نم :# توُبيتتلا# :ةبتر
 اا 1 ا وذ ل :# توذديملا# .ةيصعم وا رفك نم كلذ ناك

 :نيرسفملا ضعب لاقو .نومئاصلا :« توُحَستلا# ءارضلاو ءارسلا يف لاح لك ىلع هللا اودمح
 3 .نسح لوق اذهو :ةيطع نبا لاق .هتوكلمو هللا ةردق يف مهراكفأب نولئاجلا مه :نوحتاسلا

 ومئاقلا :4ِهّنأ دول َنوُظِفلاَو## نولصملا :4 توُدِجسلا بوغكححلا# .تادابعلا لضفأ
 1 مب ظ : 1( حمرا نينتتلالسا تيارت تراكام # ١١- .هرمأ ىلإ نوهتتملا هللا ةعاط ىلع
 57 2001111 0 23 هذه تلزنف «هيلع قفتم «كنع هنأ م ام كل نرفغتسأل هللاو» :هلَك هللا لوسر لاق بلاط وبأ تاما

 ا 1
 | ميِلَح ا / يف ةماع ةيآلاو © ُهَسي نم دبي هللا كلو كببحأ َنَم ىرجت ال كنإ :بلاط يبأ يف ىلاعت هللا لزنأو .ةيآلا
 17 ت0 لسا تت 9 .ءاعّدلا :«هاوألا» :ليق :* ٌكِيلَحَ هال يهدر - ١ 4 .مهل رافغتسالا ميرحتو ءرافكلل ةالاوملا عطق
 - اًممهل بيروح - ا علا تا :ليقو .لجو زع هللا دابعب ميحرلا وه. 5

 يطل يقل 2 هتعاطو هرمأ ىلإ | ةبانإلا هللا قزر دقل :«ُهَّنَأ تبان دَّقَل #8 1١1- .هتيصعمو هتعاط ىف :# تر
 ا نم :# َةَرَسَعْلا ةءاسسؤ# دلي هللا لوسر اوعبتا نيذلا ءراصنألاو نيرجاهملا هباحصأو ِةِْئَ 00
 ٍدَعَب نم## كوبت ةوزغ يف كلذ ناكو عءاملاو .دازلاو .بكريو هيلع لمحي ام يأ ءرهظلاو .ةقفنلا

 .ةدشلاو ةقشملا نم هلان يذلل ةرصانملا كرتيو قحلا نع ليمي :# عِبَرَي َد م داك
 03 نتا ا رك رع ١ نعوم رص 57

 ف يقرب اكاد 82 بيسملا نب ديعس قيرط نم ناخيشلا جرخأ .ةيآلا 4 ْاَوَْماَء دلو َيّبلِل كام + :ىلاعت هلوق 1
 م 2 0. حت تورط 0 3 انما | يب ةلاديعر 1 هج وبا هتتعو كك ثلا لاوس لع ندر را تلاط تح نا هيلا

 0 4[ «بلاط ابأ اي: هللا دبعو لهج وبأ لاقف هللا دنع اهب كل جاحأ هّللا الإ هلإ ال :لق مع يأ» :لاقف

 كلا بف 28 توق كم هل لام كل نرتسالا 3 نا لق .بلطملا دبع ةلم ىلع :هب مهملك ءيش رخآ لاق ىتح هناملكي الازي ملف .بلطملا دبع ةلم
 ؛( ُهَّمَأ جبان دّكَل »+ :ىلاعت هلوق ]١11[ .ةكمب تلزن ةيآلا نأ رهاظو .ةيآلا © تبَبحَأ ْنَم ىرْجتاَل كَنِإ )+ بلاط يبأ يف لزنأو .ةيآلا * َنيِكِرْتْمْلِلأ 7
 انا نو ءامازغ ةوزغ رخآ يهو كوت ةوزغ تناك ىتح دب الإ اهازغ ةوزغ يف َِي ينلا نع فلختأ مل :لاق كلام نب بعك نع هريغو يراخبلا ىور .تايآلا

 لزنأ انيفو لاق #* ٌميِح يحيل ُباَوَتلَأ وه هلأ َّنِإ م :هل :هلوق ىلإ #4 تيرجسهملاو يتلا لعانا كاتدعأ )ع اننرن هللا لزنأف :هيفو .هلوطب 7 «ليحرلاب

 باتك يفو «هوأتلا ريثكلا هاوألا .[307 5 : دوه] 4 بيم هَوَأ حلَكل َمِهباَدِإ ل 5: ةبوتلا] 4 ميلَح 6 اليها ف ]١١5[ .4 تيقيدصلأ َعَم أبوك و هل هلأ أوُمَأ +

 .[ 57 : ميرم] 4 اّنِلَم انرسماو كرا دس ل 1 هل لاق ىتح هتواسقو هيبأ ةظلغ عم مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ةيآلاب دارملاف .عجفتلا 70
 ىلاعت هللا رابخإ يف ناميإلا ىلإ هيبأل ءاعد هلوق يف مالسلا هيلع ميهاربإ فطلنت عم هعابتاو هتباجإ هيبأ ضفر ىلع اًرسحتو اًمسأت هوأتي كلذ عم مالسلا هيلع ميهاربإو

 156 : ميرم] © ايو لطم َنوْوَتف نمل نم ُباَذَع َكَسَمَي نأ ٌفاَحَأ ْفِإ تأتي © : :هلوق ىلإ .157 : ميرم] 4 انيس كنع نكي الو ربي الو ٌمَمَسياَل اَم دعت مل تباتيإل : هنع
 هلا ناإت نش ريتك دعا هل ةستو»ةلاخ نتاجترلا قش نا لاتلذ رحال وك ب طا يا

 اوناَك ْوَلَو نيكحرْشُمْلِل اوُرِفْغَتْسس نأ اوما ِذَلَاَو َيَّبلِل «تاكأم 3 : :ىلاعت لاقف ؛هيدبب يدتهيو هب يدتقيل كلذ يف ميهاربإ هيبأ نم ناك امب 7 5 اًدمحم هيبن ىلاعت

 .هيبأل هنم تمدقت ةدعوم نع ناك كلذ نأو «هرافغتسا يف ميهاربإ رذعب ىلاعت هملعأو «[117 : ردا 4 ريل ا أ مَ عت تريب اَم وكب رم قيم وأ

 فرص يف لداجملا صرحب لسرلا لداج مالسلا هيلع هنأ اهيفف دوه ةيآ يف امأ «هانيب امل بسانم كلذو ؛"هاوأ" هنأب ةيآلا هذه يف مالسلا هيلع ميهاربإ فصو مدقتف

 ناكف هملحو هربص نم اذهو ؛اريثك الادج مهيف انلداج :يأ «لاحلا ريوصت عم ةلداجملا رركت ىلإ ةراشإ يضاملا عضوم عراضملا عضوو «طول موق نع باذعلا

 .ةاصعلا نم عالقإلا عقوتي لازي ال ةليمجلا ةنسحلا تافصلا هذه نم هدنع ام ببسب هنإ ذإ ءبسنأ 4 بم هو ُمِلَحَل )ف انه هفصو
 .نوعرف ةلاطتساو «دورمنلا ةأرجو «دومث نايغطو «داع وتعو «ليباق دسحو «سيلبإ ربك سفنلا يف :ميقلا نبا لاق .[1١١:ةبوتلا] # نحلم هَل كَرأي مومو

 هرشو «بارغلا صرح :مئاهبلا قالخأ نم اهيفو .لهج يبأ لهجو «ديلولا دّرمتو ءتبسلا باحصأ ليحو «ماعلب ىوهو .ناماه مؤل ءيأ :ةحقو «نوراق يغبو

 عمجو ءدرقلا ثبعو «ةيحلا ثبخو «ةرآفلا قسفو ءدسألا ةلوصو .دهفلا بوثوو ءلمجلا دقحو ءبضلا قوقعو «لعجلا ةءاندو ءسوواطلا ةنوعرو «بلكلا

 اذه نم وهف هعبط عم لسرتسا نمف .كلذ بهذت ةدهاجملاو «ةعاطلا ىلع اهضيورت :يأ «ةضايرلا نأ ريغ .عبضلا مونو «شارفلا ةفخو «بلعثلا ركمو «ةلمنلا
 .نودباعلا نوبئاتلا هناكس دلب ىلإ اهعبط نم تجرخف «ناميإلا اهبذه ةعلس الإ ىرتشا امف ؛© تييمؤُمْلا تنم طركشأ هلأ نإ : دل حالا كار دك دبجحا

 .ةرم نيتس (دعو) ةملك تدرو :باوجلا ؟"ةدعوم دعو" :نيب قرفلاام [ 5 :ةبوتلا] 4( َهَدَعو ٍةَدِعَوَم نعالإ + 5 :ءاسنلا] 4 اَقَحَاَدَعَو +[]

 ”- ينبع رسل يع (ةلتع وملاك ؟نارتقلا وز ازك امن وزعت كازا كور غفل نما( تقول ةدحاو ةرم (ةدعوم) ةملك تدرو امنيب

 46 ٍفْرَج ل :ىلاعت هلوق 4 ٍراَسَه ٍنُرُجاَمَس َكع .هتدسينب سم َنَم ما مرش

 0 0 1 را :ئرقر ,افيفحت -ارلا ناكسإب (فرج):ئرق
 ىنثتسملاو «ءانثتسا فرح اهنأ ىلع ماللا ديدشتب (الإ) :ئرقو .رج فرح اهنأ ىلع ماللا فيفختب (ىلإ) :ىرق# الإ لاعت هلوق 4 موك معمل الإ موو
 :ىلاعت هلوق .رامضإلاو كاردإلا ةيلباق اهل ىقبي ال ثيحب اهعيطقت لاح الإ لاح لك يف وأ ؛مهبولق عيطقت تقو الإ تقو لك يف ةبير مهاينب لازيالا :يأ .فوذحم هنم
 .ديدشتلاب عّطق عراضم لوعفملل ءانبلاب ءاتلا مضب (عّطَقَت) :ئرقو .نيءاتلا ىدحإ فذح ؛عطقت عراضم عطقتت :هلصأو لعافلل ينبم ءاتلا حتفب (عطتت) :ئرق# ٌعطَفت
 010 6 هتاقتشمو دوجسلاو دجاسملا) ظفل درو امك «نآرقلا يف ةرم (47) (هت هتاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ * ترزودعتلا ترفل 7

 .ناشلا ىف ه0 415 لك درر دقو 4: تس ا ا ا ا كد هيلو

 : ..لنيرح >1 ءاهيس نسالا روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعا تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
 ىئسحل



 م رع سار نتا ١ 00 /١١ اة 0 ه4 2 م م 4 د1 م دلل ه2

 00 00 يا ال ا 0 ح 1 دع د ل ل ا "1

 ركع 77 ا ل م اع تقاض 4+ 2 20 ا يم وسم وم ه0 رسم
 ىلإ الإ .َِب هللا لوسر نع مهفلختب ءالبلا نم مهب لزن امم هيلإ 6 مهبولقب 7 ب | يدب تلم اعز 14
 هيلع اوقحتساو مهبلذ مظع امنإو :ةيطع نبا لاق .رافغتسالاو م و ةبوتلاب ىلاعتو هناحبس هللا 1 مكر سم تيا اك © بيلا

 . ْ لهأ نم بعك ناكذإ. .هيف مهمدقتو .هنم مهلزانم بسحب هيف دجلاب مهبلاطي عرشلا نآل ؛كلذ 3 01 5 2 يح ةيصلأ ١
 يف ارذع لقأ هب ىدتقملاو ملاعلا لجرلا نأ يضنقي ام اذه يفو .ردب لهأ نم هابحاصو «ةبقعلا ا مرح نسووسد لهل 5 71 2

 .هلعف هلوق ققحف .ناميإلا هللا قدص نم :# ترو رصلاةماوتركو» 114 رس 1 طوشسلا ع توي ساو
 فلختي نأ دحأل نكي مل :ليق «ةيآلا رخآ ىلإ | :4 ناَرْلا نوح نمو ِةَسِدَمْلال مالكم ا ٠- أ تسال اد 0

 .ةلق مالسإلا يفر ةكالا هلله تلزن :نورخآ لاقو .رذع اذ ناك نم الإ ازغ اذإ هِي هللا لوسر نع # ١ هي قالا وع

 د كا 0000 ابأف : 0 0 هكا 7 رداتلعنب تولت رم 1

 0 ا ا م كازا «رافكلل ل يا 9 نوعا أ ٌعيِض / هللأك 0

 مالسلا هيلع هلوسرو ىلاعت دل ميا اك ؛نيدلا يف ةرفانلا ةفئاطلا هقفتتل :4 ةَمَط م د ةيالو تان ارعان تفل
 4” هناك أورِف هك ةوتمؤعلا اين كامو # : :ىلاعت هتئرفإ اا .4 مب د َدإ َمِهَموَق اورذنسلو# 5 "فت يدرج 1 بوكس

 دقو 4 اًمِيآ اًباَدَم ْمْكْبِدَمي أور الإ إ# تلزن امل :لاق ةمركع نع متاح يبأ نب نبا جرخأ .ةيآلا |( فاك نيو 0
 كله ءيداوبلا يف سان يقب دق :نوقفانملا لاقف ءمهموق نونا 01 يف سان فال نك - 000 00

 27 ع 5 0 - 2 مهْمْوَف ماع ح 2 ١ نِسِيلَأ انهقفتلا ةقراط
 نب ديبع نب هّللا دبع نع جرخأو .:( ةَفاك اورِنَيإن او كرو ل ا ةاحصا 3 م ا ب أع "ا 3١

 اوككرتو ءاهيف اًوجرَتَح ةثرتس كو هللا لوشر تعّتااذإ داهجلا ىلع مهصرحل نونمؤملا ناك :لاق ريمع 0 ” 9 ردجَرُمْلَع 0
 . تلزتف «سانلا نم ةقر يف ةنيدملاب لك يتلا هيو 0 هاى 634 نيا وا ويا واوا يب

 00 0 ْرُهْنْم قره بولد ٌعيِرَي داك اَم ِدَصَب نم ِةَرَسْعْل كا وو تيدلا راصصتألأو تيرجسهملاو ل تمت دك م[117١1]
 مرر تلك قرأت ىف يحاك النا لكرة :باوحلا . ةيآلا سفن يف 4 ان »: نلاعت هلوق رركت اذامل .[ ١١07 : ةيوتلا] 4 مشحلا فو ءر مكي
 0 : ةرتلا ]4 نيوخملا رج ْميِضْيال هلأ كب 0 ديرك بِيْكال إل[ 1 ل لا

 1 تروغطي الو )» :هلوق وهو ؛مهلمع نم وه ام ىلع ةلمتشم ىلوألا ةيآلا اا ١ : ةروتلا] 4 ولكم اوف اك ام ّنَسَحَأ هللا مهيزجمل م
 بيلا ف ملص نبضات رجا كمدير ةسمتسلا 0 0 لم لا

 علق يف قاشملا لستر عيا يف نابل قاع ومر: وسع نيران لا : يأ 4 ٌحِلَصَلَمَع هي مُهَل بيك الإ » :لاقف
 ةيآلا متخو «هيلع ءازجلا نسح مهدعوف ؛مهلمع نم لكلا نوكل ؛ 4 نر ملوقب ةيآلا متخ كلذل «هنيعب مهل بتكف ؛تافاسملا
 .ءازجلا نسحأ لكلا ىلع مهازاج مث« 32 02 رم َرجأ ُعيِضياَل هلأ تنإ» :هلوقب
 دوعولا يف نيتسلا تارملا يف لمعتسا (دعولا) .ةذحاو ةرم (ةدعوم) ةملك تءاج انهو (ةيلَص الا رداصملا نم -لمجلا يف -انارود لقأ ةيميملا رداصملاو -

 دعو فصو يف امك ؛هتياهب ىتح ضمي ملو متي ملو فلختي يذلا دعولا نع ريبعتلل نآرقلا يف تءاج دققف (ةدعوملا) امأ .اقح تمت يتلا ةيلعفلا ةقداصلا
 َرَمصْلا مكب هلأ دري ]١7[2 .هل رافغتسالا كرتو «هنم أربت هلل ودع هابأ نأ هل نّيبت امل نكلو «هتياده يف اًعمط هبر هل رفغتسيس هنأب هيبآل -مالسلا هيلع -ميهاربإ
 تيجهملاو َىَِبلأَلَعُدَم هلأ تبان دَقل 2 2118٠ ةرقبلا] 4, ةرسنم لإ راوتر مسعود 107 :ةرقبلا]  ةَّدِهَ ديل اويكو مدل مكي د ديال
 51 ا( ل زاك كك لا ةرطبم .ةرسغ رشتعلا : ند فرفلا اه [ 1 اذ :ةبوتلا] 4 ِة 0 َترِدَلا راصألاو

 (ةرسعلا) امنيب درجملا رسعلا ىلع لدي ءراسعإلا نم مسا ردع .ةدحاو ةرم (ةرسيم) ةملك تدرو امنيب ءتارم تس (رَسَيلا) ةملك تدرو يد

 ةمجانك نإ[ امك نو ةرشتمللاو كسلا كللكو .(راسعإلا تالاح نم ةلاح يأ) ةدحاولا ةرملا ىنعت 7 يهف (ةرْمع) لثم (ةلْعف) ة هرم اكررزإ لع ردد داو ورمل ىنعت

 ككل ُدِيِراَلَو َرْسمْلا مكب ْهَسَأ ديري + :ىلاعت هلوق يف امك (ةرسيم رسب يأ) اهدض عم هيف تنأ يذلا قايسلا امهنم لك بسان (ةرْشع ءرْسَع) نيتملكلا

 ةملك عم (رشَع) ةملكالو .(رسيلا) ةملك عم (ةرسع) ةملك تأت نأ غوسي امو .نزولا سفن ىلع امهالكو ؛(رسيلا) ةملك «(رسعلا) ةملك بسانف ١6[ :ةرقبلا]

 اَذِإ يح أاوْيُخ ترد ِةَمَكَقلَا َلَكَو )+ ]١١14[ .(ةرسيم) ةملك (ةرسع) ةملك بسانف :ةرقبلا] 4( ز رس قَرَسع وذ تاكنِإَو #. :ىلاعت لاقو .(ةرسيم)
 همدن بسحب «هدبع ىلع هللا ةبوت نإ ١1[. : ةبوتلا] # اَُيوُمَيِ ل دك لإ نأ المال كا ل 00 :أ هنََع تَقاَضَو َتَبْحَي امي سرا ُمَِلَع َتفاَص
 - مم أوُنوُكَو هَل أوم اوُم 12 تريلا ابباتي 2[ .ةلوبقم اهنأ معز نإو «ةلوخدم هتبوت نوكتف هلعف اذإ جرحي الو ؛بنذلاب يلابي ال نم سانلا نمو «ديدشلا هفسأو

 ىلع ءايلاب (غيزي) :ئرق # ٌعِيِزَي 0 :ىلاعت هلوق * ٌمهَتْلَع جباكَّرُج ا ل ا ا و سلا اكن هدا تيِزَلأ ل ]١[
 ديس ةلاوامكما ذاك "كرك وس هلوقك يهف ءاهل ربخ بصن لحم يف :ةلمجلاو "غيزتب" عوفرم "بولق"و «نأشلا ريمض ذننيح "داك" مساو ريكذتلا
 0 نروصحسو دانك د " 'بولق غيزي" تراصو امه لاك مضتلا كلذ ناك داك ' لو خيري" ييفا راح لاك الازادع فر رزتب' «"'بولقلا" تعفتراف

 دعب هب لعفلا ريخأتل ءانلاب أرق نم ةءارق يف ريدقتلا اذهو «' 'غيزت مهنم قيرف بولق تداك ام دعب نم" :ريدقتلاو نيخاتلا ”' غيزي " يف ردقيو .داكب بولقلا عفترت
 ربخ موقي : :لعجت نأ ىلع ديز موقي ناك : تلق ول «حبق هيف لعفلا عم ميدقتلا نكل "ديز اًمئاق ناك" :كلوق يف ناك ربخ ميدقت زاج امك انه ميدقتلا زاجو .ثنؤملا
 «ناك ربخ لعافلاو لعفلا نم :ةلمجلا نوكتو «ربخلا وأ ثيدحلا ناك يف نمضت نأ ىلع اذه نسحب امنإف هدعب مسالا يف لمعيف ىوقي لعفلا نآل ؛ ؛اهمسا ديزو ناك

 ءروكذملا هيجوتلا لمتحيف اهيلعو «ثينأتلاب (غيزت» : :مئرفو .رماالا وأ كب لحل ناك : يأ ءاًرصضم اهمسا ناك يف نإ#اِفَس لوفي تكنو إ» :هلوق يف ليق دقو
 .امهنيب مسا ردق لعف هيلع لخد اذإ | لعفلا نأل بارعإلا اذه ردق امنإو ,ثنؤم لعفلا نأل ؛اًمدقم اًربخ "غيزت"و "داك" 0 بوق" نركب نأ : لطختيو
 .نآرقلا يف ةرم )١11( لك درو دقو «ةنينأمطلا ةملك تاقتشم عم «قيضلا ةملك تاقتشم ركذ تارم ددع يواست :ينيفزاجتإ 4 الا ْمِيَِع َتَقاَص م[

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزتلا ب 0 :



 دالبلا نيئنمؤملا ىلع هللا 0 نأ دعبو .برقألاف برقألا :4 ٍرَدُكحلاَْي مكتوب دلو ١-
 31 5 1 هب لا كج الا نو ميلا ضالاق هبا لك لهآ ىلع ضرفلا

 1 © 0 جيو ع 0 1 1 ور دوك 0

 ١ بمول 2 ا 0 ديد تيا 11 م 8-5 0 هللا و امب نوحرفي :4نوُرِشسَسَم 0

 : ومودي مع ءاءأغصء أنآ نسيإ . هليلعأ ته يذلا ههنح لإ اةبخ وأ. مهكشالإ ٌمِهسْجِر كِإَسْجِر ممتد قافن :4 ص
 ير كي مد الخ سدو رق ف يأن دج 1 ا وأ 3# - .هنورمضي ام ريغ راهظإو «داقتعالا داسفو رفكلا نم

 / . ضرممهب هوو ١ 2م #2

 00 0 | 8 روز مستر تل القي ميتال يرو اال ال و
 هي  تقرييك ْمُهَوَأءاَمَوْره 0 اوناك امدنع ,مالسلا هيلع هلوسر ةرصن نم مهيري امو ءاهب مهظعي ىلا لجو زع هللا ظعاومل مهنيبت

 و ا 2-2 0 0.
 79 تس ل ه# تم لا ات دو : 2 1 1*١ |[ 2 . 5 مهو و

 ئ م نيرو عفراع لحس روك 522 لّم## 7!١١- .كلذ و حنو ضرملاو طحقلاب مهرابتخا ناك :ليقو .داهجلاو وزغلاب هعم نوربتحي

 0 نورا

 1 تلنَأآَماَدإَو 93 تت تروحي تتلو تووتجال 5: 4 مييولق هللا تفّرم# ؟هب هريخأف مكمالك عمس دحأ مكعم ناكأ : ىنعكب :4 ردا رع مكنر
 2 ١ مسرع حج ل 2 هس لس 1 كس د َ س حس 6

 2 ملاك 00 1 17 أ مك دَفلا# -1 در راما هللا نع :4#َنوُهَمْفَي ال موق ممم ّءأي# قيفوتلاو ريخلا نع
 3 200 دي لن تضرب ورم 3 هيلع زيزع :يأ :# َرتَِعاَم ِهكَءررِرَع !مكريغ نم ال هنوفرعت :4 َمُكحرشنَأ ني كلوُسر

 أ ير كسشأنت واس 26 17 .مكتيوتو مُكِاَلُص ياله ىلع :4 ٍبثبرَ» مكيلع هوركملاو ةقشملا لوخد وهو مك
 5 7 , 0 .« ريظعلا شرمعلا تروهو تلكَ هلع َوْهاَل إملأ ينافك :* وسخ -4

 15 رجلا ميهارعا كل فسوي ١« : دوه ١« : سنوي] :روس سخ لئاوأ يف ترركت «رلا 8

 ءأال : نارمع لآ] (ُتَهْمَسَمُمٌرَأو» :ىلاعت هلوق نأ ىلإ نيرسفملا نم ريثك بهذو ءاّظفل هباشتملا نم يهف

 .ىنعمو اًظفل هباشتملا نم اًضيأ يهف ءروسلا لئاوأ يف ةعقاولا ةعطقملا فورحلا هذه هب داري

 يل اذه نأو «ميظعلا نآرقلا راجعإ ناب لإ ةراشإلا وه رولا لئاوأ ةعطقملا فورعالاب دارملا رخآ لوق

 06 6# ام ودعت ال يتلا فورحلا نم وه امنإو «رشبلا قاطن نع ةجراخ فورحب وأ «تاملكب ِتأي مل نآرقلا

 ءاًعقاو كلذ يف م ب ل
 .مهزجعأ دقف اذه عمو «سانلا اهب ملكتي يتلا فورحلا سفنب هنكل

 نأب باذكلا بقاعي ىلاعت هللاو .بذكلا هؤشنمف نطاب وأ رهاظ دساف لمع لكو ءقدصلا هؤشنمف نطاب وأ رهاظ حلاص لمع لك. ١19[ : ةبوتلا] * تيِقْيدَصلا- |
 0 ا وك اوس ماا فو ل

 ١١19[. : ةبوتلا] *“ تيقيدصلا َعَمأ اونوكَو ]١4[2 ./ ,ةلوسرو هلأ اوبَدَك نر كك ناَرأْلا ترم َنوُرْذَعَمْلاَكَجَو + :ىلاعت لاق امك ءبذكلا لثمب امهترضم

 رك مامإلالاق ا قدصلا -7 .ةبقاعلا نسحو ريخلا ىلإ يدؤي قدصلا -؟ .ىوقتلاو ناميالا ىلع ليلد قدصلا ١- :قدصلا دئاوف نم

 .رانلا نم يجنيو ةنجلا ىلإ يدؤي قدصلا -4 .رخآلل براحم امهدحأو الإ ناميإو بذك عمتجي الف «بذكلا هساسأ قافنلاو ءقدصلا هساسأ ناميالا :ميقلا
 ةحارلاو ةنينأمطلا ثروي قدصلا -ال .ةمايقلا موي لاوهأ نم هبحاص يجني قدصلا -1 .ةوبنلا ةبترم يلت يتلا ةيقيدصلا ةبترم لينل ببس قدصلا -5

 يف ةكربلا ثروي قدصلا ٠- .قدصلا مزليلف هبحيو هعم هللا نوكي نأ دارأ نمف «ىلاعت هللا ةبحم ثروي قدصلا -4 .ءادهشلا لزانم ثروي قدصلا - .ةيسفنلا

 لا ل2 ىلا وه 8 15] .سفنلا ةزعل ببس قدصلا - ١ .شيعلا بيطل ببس قدصلا ”١- .ةلزنملا ولعو ردقلا فرش يف ببس قدصلا ١- هال
 و سل ا رعد حاس 2 ل ا 1 و

 - يف اهتايضب سانلا عافتنال ءايض سمشلا لعج .[5 : ضرك كاسل كاك هللا َنلَحاَم تاسحلاو تكدس سلسل لك او عام

 نشرت نيتزلا ل نيرذللا لت اترعو تيفال الا امرك هلا 1 ا سر :ئرق# َنّورب #9 : ىلاعت هلوق # 0 و مج[

 :يعيرشت راجعإ ١[. 1 را ا ا هيلع ٌررِرَع مك رشنأ ني كاوُسر مكة دَهل 113
 اَمَسْيَب اوس تملك لإ أََلاَعَت 3 يالكْلا َلْهأتَي لق 9 : ناك ا كا ادا لا هللا عمج دقف :ديحوتلا ًادبم - ١ :نآرقلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم

 لاصتالا أدبم -79 14 :نارمع لآ] هر ل سك ا هلا نو نتا هي الو اًكيسم ءوب كرقخ الو هنا لإ ديف ل

 اقر :ىلاعت لاقف :رابتعالاو ريكفتلا ىلإ ةوعدلا أدبم ٠- .[10 :رفاغ] 4 كَل بِجَتْسَ نوعدأ مكر لاهو ) : ىلاعت لاق :ةطاسو نود - ىلاعت - نان رعاتملا
 ٍضْراْلاَلع بوُمسَي تيدا نمسا ذاسبعو ): :ىلاعت هلوق لثم :ةيكازلا بادآلاو ةلضافلا قالخألاب ةعيرشلا ةطاحإ أدبم - ؛ .[؟79 :ص] # بَل اول اردد د

 تقولا سفن يفو ةرخآلا رادلا ءاغتبا ىلإ ىلاعتو هناحبس هل هللا اعد لقف .انندلاو ن.ذلا نيت :قيفوتلا أليمة[ :ناقرفلا] < امكن تولهدجلا ْمُهَبْطاَحاَدإَو ايوه
 حرشتالو ا آمي عَتبأَو » ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلاو ءنوراق نع اًندحتم ىلاعت لاق ءايندلا نم هبيصنل ناسنإلا نايسن مدع
 0 ,ةاواسملاو لدعلا أدبم -5 .[/ا/ :صصتقلا] 4 َنِديْفَمْل أ بي اله َنإْلا داتا ع يمال كِل نسم آمكح نيود تب كيبَحت
 ميل هلأ نإ كنق وأ نجر تأ ارامل ليو ومس كتل قو رك ني رق ان ساد ايكتي > : ىلاعت لاق ؛مهاقتأ مهمركأف :ىوقتلا هللا دنع مهنيب قرفلاو

 ا كل كير لس نإ نا » :ىلاعت لاق :دابعلاو دالبلا حالص امهيفف ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبم - -ا/.[١ :تارجحلا] 4 ُدَْخ
 مير اباجتْسأَيدلأَو >> : ناك لاف ئىررتلا ادب 7 :لحنلا] 4 َنييَمْهْمْلاِ ملعأ رهو تلبيس نعْلص ىرولعا هاكر وسلا ع ىلا ماد كَم

 لَو و جهل تن هلو َةَمْحَراَمِّه » :ىلاعت لاق :وفعلاو حماستلاو ةفأرلاو نيللاو ةمحرلا أدبم -9 .["*8 :ىروشلا] 4 نوفي مهر اَمصو مدي روس مهرم 16 ةرلَصلأ اًوماَقأَو

 انت 10 :نارمع لآ]4 نب ياكوتملا بحي دن هَ لع كوت تسع اوي سأل ف هزواَو ل زيفتشأو بع يح يا شعَل بقل طي نع تنك
 4 مَع عي ب هللاو اَط ماصفنأ ال ٌقْتوْلا ةورعلاب كسمتسا ٍدَقَف هناي ِِضْؤَيَو ٍتوُمَطلاب ْرُصْكَي نَمَس ّيِْلآ َنِم ُدَّشرلا يَ هب دم نيل ف ءادإ هل: : كاتتتولاق :ةرخلا
 0 لاك لاك“ ءارتفتلا لع امال ل رافال قلو علا لام ل اف يقفل كلاعت ل هللا لعج دقف :يعامتجالا لفاكتلا أدبم ١- .[؟0 5 :ةرقبلا]

 يسرح ا صحاح هكسوام ىو ومد 3

 | ٠ :ةبوتلا] * ردع وم هنأر لك هنو ندي يرو مهره

 داسحجل 0 ءامس ذا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنس يربطلا ريسفت



 اا ا 5202022 3 ' را را + ل 7 0221-0 + ++ +( الا +
 «نولا)و . .(محلب عوج اذإ .ءاجملا عيطقتب .(«نمح رلا» وه يذلا هللا مسا نم وه : : ليق : ركا# ١- 4 ظ امش 1 ١

 حتاوف نم اهلثم يف لبق امب لا» يف لوقلا مدقت دقو .نآرقلا ءامسأ نم وه :ليقو .«نمحرلا» ناك 7 21 اهرلا#
 .هدابعل هئيبو هّللا همكحأ دق يذلا :# ميكحلا# نآرقلا : :ىنعي : :# بكل أت ٌتنياَء َكْرَب#م [ ١ :ص) ةراوسلا 0 اكل رود ولا يس دل
 نأ اوملعي مل نآك .هللا باقع مهراذنإب :# ّمُهنَ ٍلْمَمَكِإم نآرقلا انؤاحيإ :*اًبَجَع ساّنلِل َناكأ # -؟ 5١ اذ اذنه كريو يس 220006 2ك

 + 0لاركم : يأ :« قدم َمَدَم رمل َنَأ» !نآلا هيلإ اي ل ا را
2 

 :ليقو .مهل عيفش 337 دمحم هنإ :ليقو لاك كالا تاو مر دي كام كلام :ليق .قدص 0 ل .
 1 00 عيِفّس 7 ا ا 0
 اك هنأ هنع نيبي ٠ : نإ نيبم رجاسلاذله َكرإو» ةداعسلا نم ظوفحملا حوللا ف قدص ا 20 وعمر 5 "ورم تأ وا دخلا فاق دي 4

 لطبُم كل ١ نأ ذجعأ نم كحَنرهَنأ مكحلت هيا تب نمالإإ 7
 نإ - 26 اجمل ةمايقلا موي عفشي 0 4 -1“ .هبعذي 2 :
 جي تارت لالا" 4 ل فلا كسل :4 َىِزَحَسلل هييحُب مث ٠ هتيم مث «هيبحي : :8 نى مث ىلا ادن ف ل هَنإاَفَحوأَدَعو اًمبرع كَفَج دم يل تو
 رمقلا ريسم رق يأ :4 َلْزاَنَم هرَدَموإ -4 .عجوم : «هيلَأ ب اَدعَو هرح دتشاف يلغأ دق :# ويح 0 مر سر سس

 ملعي ةّلهألاب هنأل .ةصاخ رمقلا :ىنعي ءاهنود رصقي الو اهزواجي ال ءلزانم اذ هردق :وأ «لزانم يف هل ىرإَرَيَو مين تاَمْمَل وكل انقلب |

 لأ يكيْخَأ فن 9 - 3 معرف را 2 ل لات اكك كلا يصور تلو( نع امهدحأ ركذب ىفتكا هنأل -رمقلاو سمشلا ركذ 0 1 ا ءاضقنا ]هج ىِراَرْم ال سورتكي أنامل 7

 3 م 2 0

 يلا ُلَيُْيحِلِإ كلل او 3

 تحص نمل ججُحو تالالد قلخلا بئاجعو راهنلاو ليللا باقتعا يف «ةيآلا رخآ ىلإ .. .# ٍراَسَتلََو 00
 .ءيش لكل ربدملاو عناصلا قلاخلا هللا نأ ىلع ؛هللا ىقت ةتاو ؛هلقعو هترطف

 اك هلاك تاع م نإ نع كاحكفلا قيرط نم ريرخ نا جرخأ (اَيَجَع سين نك :ىلاعت هلوق ["]
 دركي ناار كتعاشلا :اولاقف «مهنم كلذ ركنأ نم وأ ؛كلذ برعلا تركنأ الوسر اًدمحم هللا ثعب 2

 ؛“ الاجر ال أكف نِماَملَسْرَأآَمَو إل لزنأو «ةيآلا 4( ابيع سياتل َنْكأ :هللإ لونا ا ردش هلؤكسو 5

 وكلف 4( ميِظَع سما لَم لع نارا اذنه لن الو + ةلاسّرلاب نحب كاك دمع نعفاةارشب ناك اذإو ةاولاق ينيب نسمي 2
 .ةيآلا [7” :فرخزلا] * َكِيَر َتمْحَي َنوُمِسَقِي ره :مهيلع ادار لزنأف .فئاطلا نم يفقثلا ورمع نب دوعسمو «ةكم نم ةريغملا نب , ديلولا نوئعي «دمحم نم فرشأ

 ل ءارعشكمللا كل فسوي] 4 نيل بتكلا تاء كلت ١ عضاوملا يقابو ءامهريغ.نارسقلا يف سيل": نامقل ١« : سنوي] « يكفل يتكلأُتَياَء َكْنَي ]1١[
 تايآ هذه :يأ «4 ِنيِبُمْلا ينكلا ٌتنيِإَء َكَلِي إن اَّمأ هدابعل هنّيبو هللا همكحأ يذلا 2 باتكلا تايآ هذه :يأ .4 ييكحلا بتكلا ُتنياَء كلَ ا ١[. : صصقلا
 0 .َرَباَلِْلا ىِقُي شمل لع اقوتسأ ناي ٍةَئِس يف َسْراْلاَو توت يَ أ هلأ مْكيَي ك تكرإ 7[8] .هادهو همارحو هلالحو تاس كفار نيبلا باتكلا
 لح يذلا هللا مكبر نأ نانيبت ناتيآلا ان . ألا ديرب شرملا لع وتس راي نس ف َنضاْلاَو توما َقلَح لأ هن هلأ كج نإ ء[65:5 : فارعألا]
 «راهنلا ىلع ليللا لخدُي هناحبس هللا نأ نيبت فارعألا ةيآو .هتمظعو هلالجب قيلي ءاوتسا | شرعلا ىلع - عفتراو الع يأ- ىوتسا مث «مايأ ةتس يف ضرألاو تاوامسلا
 ال هقلخ رومأ ربدي هللا نأ نيبتف سنوي ةيآ اّمأ .. .اًمئاد اًعيرس رخآلا بلطي امهنم دحاو لكو «همالظ بهذيف ليللا ىلع راهنلا لخديو «هرون بهذي ىتح هايإ هسبليف
 رول تسيل لِصَس يحلب الإ كَل ُهّنأ َقَلَح اَم َباَسِحْلاَو نينا هدعاوملمتل َلَراَكَم هردكو ارون َرَمَمْلَاَو هاينز سمقلاَلَعَج ىِتَلاَوْه »[6] .:.دحأ هئاضق ىف هذاضي
 لا رع للا 110 را < الا هلق ب 2 ليو تاسللو نر 512 املا نّم الَصَف أوبل ةرصبم راما هباء انلعحو)» 15 : سنوي] © َنوُمَلْعَي
 الإ رمقلاو سمشلا ىلاعت هللا قلخ ام ؛ماوعألاو روهشلا فرعت رمقلابو ؛مايألا فرعت سمشلابف ؛لزانم رمقلا رّدقو ءارون رمقلا لعجو «ءايض سمشلا لعج
 :ءارسإلا ةياآامأ «سؤي ةيآ هيلع تلد ام اذهف .قلخلا عادبإ يف ةمكحلا نوملعي موقل ةلدألاو ججحلا نّيبي ب ؛هملعو هللا ةردق لامك ىلع ةلالدو «ةميظع ةمكحل

 يف ناسنإلا رصبيل ؛ةئيضم -سمشلا يهو- راهنلا ةمالع انلعجو -ردقلا ىو ليللا ةمالع انحف عن ردكو انتينادجو ىلع نيتلاد نيتمالع راهتلاو يللا انلاعمجو

 ءاك دا ف الر د راهنلاو ليللا بقاعت نم- ماتم كيلوا دا كلل كر راو لتر هق اعمر واو ونا يف فرص انيك رات اووض

 ا ا ا امرا تالا سنوي]4ٍراَبَتلَاَو ِلّيلا فليم يف َّنِإ [1] .اًيفاك اًنييبت هانّيب ءيش لكو .مهحلاصم نم نوؤاشي ام اهيلع نوبتريف
 لآ ةيآ امأ ءقلخلا بيت رت يف لصألا ىلع تءاجف ءاهلبق تايآلاب اهبيترتب قلعت اهيف سيل ةرقبلا ةيآ ١4٠[. : نارمع لآ «175 : ةرقبلا] 4 ٍضْرَأْلاَو ٍتَْمتلَ َقْلَح
 وُ نبا راهو ليلا كيكو » مش لتيقلحل ةعنأف 114 : نارسع لإ 4 ريدم ءَىَّش لك لع ءددلآو ضرالاو توما كأم ِهَنيَو ١ :ةرشايم اهليق دفان دع
 1 كال ل هلم ا ا ا ٌةَيِض سْمّسلأ لَم كّئاَوُه » : لاعت هلل زق اهقبتسف,سنوي ةنيآامأ 4115 نارمع ن1 4 كلا
 .ضرألاو تاوامسلا قلخ ركذي مث ءالوأ 4ٍِراَبلَآَ ٍلّلَأ فليح يف َّنِإ 9 :هلوقب اهعبتي نأ بسانف «راهنلاو ليللا أشني امهفالتخا نمو [© : سنوي]
 ةيؤر بلط ىلإ صضرعت دق يتلا ةجاحلل اًبسانم اًعافتنا هرونب عافتنالل اًرون رمقلا لعجو ؛مهلاغشأ تاقوأ يف مهتايح لامعأ ماوق هب كي هندهاسم محم اهدنها مح

 نع كلذ هفرصي الو «هرونب رعشيال هب عافتنالا ىلإ رطضي مل نمف ؛عفتنملا ةرورض ردقب هب عفتنيل فعضأ هرون لعج كلذلو «ليللا وهو ةملظلا تقو يف ءايشألا
 :نيب قرفلا ام 5٠[. :فهكلا] ناك لع لطرف :سنوي] 4 َباَسِحْلأَو َنيِدِشلَأ َدَدَع اوملمتِل + [5] .ةلوصحل ليألا مالك نكح دا وكس
 مرا ر) 15 تضرر ايم اما اع و ورمل ترم تا حا :تاوجلا ؟"نابسح ,باسح"

 015 ل نر كر اقر ريغ نر قا ان ل ناسا | د كلا عصقلا : يه «ناعم هن ةثالثب (باسح) ةملك تدرو .تارم ثالث (ةرورجمو ةبوصنم)

 1 ا ا كلرفر م ةرقبلا] ( ِباَسْلَل عب سهو أوبك ابي ثبِص رمل ةجلذأ ١) ' لاحت
 -.[5 :سنوي] * َباَسِحْلَاَو َنيِدِشلأ َهَدع اوملَمنِل َل َلِزاَتم ردو ارو َرمَقلاَو 0 ل 122 يل "ع :لاجا لانا دكر ام اك رد تام نع

 :سنوي ةروس فورح ددع .ةملك نوعستو عستو ةثامعبرأو فلأ :سنوي ةروس تاملك ددع .قافّتالاب ةّيكم يهو .ءارسإلا ةروس دعب تلزن :سنوي ةروس لوزن
 - :هلوق يف سأيلا دنع نازيإلا ةكربب سنوي موق نع باذعلا فشك ركذ نم اهرخآ يف امل سنوي ةروس تيّمسو : ا 0 عبس

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ
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 هدد ؤ ها تح د"ةوك نو بو نوطخسب اهلذ ؛اهيلإ اونكس :4 اَيأوَاَمطأَرال نوفاخي 'لل :4 انقل وُجرباَل لأ َنإإ» ١- + 0( 21و < 2 < ا ا دا نا + دا
 0 ل | قنامط ١ اودارأ اذإ :ليقو .مهلوق :4 َمُهَوَعَد ف ٠١- .مهاوثمو مهنكسم :4 مهول -8 .نوحرفيو نونزحيو

 0 هوم كلل 0 لفع اننساو ْنعْوْه رأوا 1 مر لك هيزنت 4 21 ددسن .اوعد ام مهيتأبف ؛مهللا كناحتس :اولاق ءيشلا - 0 7 ّ " اس حاس حج
 2و ع ل

 0 ءتييزأ ع 6-2 ' .هسفنل هللا اهيضر ةملك :لاقف «مهللا كناحبس» نع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لئّسو
 | نِم َبَر ِهَلِ َدَمَحْلَا نأ 8 مهئاعد : هاد وعَد د ل يا اضعب مهضعب ةيجحت :# مسعر

 0 0707 وعد 0 قيل 1 باوثلا نولجعتي امك ةب ةبوقعلا سانلل هللا لجع ول :# ّرَّشلا سال هَّد الجي وو ١١- 4 تبيلدَعْل

 ١ يدك زهحو غريس مَييوَمُهلأ / ولف ؛هنعلاو هبف كرابت ال مهللا :هيلع بضغ اذإ هلامو هدلول ناسنإلا لوق وه :ليقو .ريخلاو
 ١ ٠ رسال صول 1© ةريلتملا 700 مهكلهأل :4 ملجأ ٌمِهَلِإ ّىضقل » 501 ل | 4 م ص نه .

 . بكَ لحب كميل زكا رك جنن 7 :4 توُهَمَكَي 9 هد :# مينيْعَط ىف# نيرفاكلا :© اَنَءاَقِل وجت ال َنِسِزْلا» عدن : :# رْذَنَف
 ذإو (يلاز ءاقل وجال | ءاَدِإَو وو تروُهَمَعَي عينايغط فان“ 1 07 :4 ميلف وأ ادهن وأ ًاعجطضم :4 ءهيِنَجِل اناعد# دئادشلا :4 صل نكمل اَلَصاَدِإَ 1١7-2 .نوددرتي

 هيل سا 07 ع 3 2 0 53 هساسحإ ىدم ىلإ ةراشإ اهيفو .ناسنإلا لاوحأ بلاغ هذه نآل «لاوحألا عيمج ف اناعد :لاق هنأك
 ا م : ينحل 32 مر هر هم 7 9

 امي هوم يت .يسنو ىلوألا هتقيرط ىلع رمتسا :# رَم# انجرف :# اَسَفَمَك اَمَلَ اًملف# . هيلاع هتأطوو «هب همّربتو ءرضلاب
 0 1 تع 0. || ]- هرارمتسا ةدشلا يف يعادلا اذهل نيز امك :لجو زع لوقي :8 َنِدِرَتَ لل َنَيْر َكِلَدَك هبر ركش عيضف , إ 6 7 2-0

 ٌنورَفْلْ ان الفل دقو ) تمني« ةويتتل ١ )+ ًاوناكام9 هللا ىلع بذكلا يف اوفرسأ نيذلل نيز كلذك ؛هنع رضلا فشك نأ دعب هرفك ىلع
 مس 3 دج دج ع رع ل

 4 تسلا 0 نع .ةنيبلا ججحلاب :* تيلي ممألا :« َنوُرَفْلا اكله َدَمْلَو # -17“ .مللا يصاعم نم # ََولَمَعَي

 )ا
 2 د

 ا اقتل بوتكس! | هد 6 رس حام <> 36 ل

+ 

 نير كِل

 ١ كلج خلف © كيلا اورج كلك اهدي ١ 1 نوذنمنا :4 َنوُلَمتت تيكر ظنتِل» مهومتفلخ :4 مب أري ضل ف يلح ْكَنلعَجال 0! 7 دك 7 9 صاع
 ١ َ نوب يك درتي ضال كيت 3 0 ؟ليزجلا باوثلا نوقحتستف هلوسرو هللاب نونمؤتت مأ «مهلان ام مكلانيف مهلثم

 ] ]1١1ل 57 4 9 عضاوملا يقابو «ميركلا نآرقلا ين ةديحولا [17 : سنوي ] 4 يلا نسال َسَصاَدإَو 022 1-7
 ّدّشلا سائل ُهَشأ ٌلَجسعي َوَلَو إف :ىلاعتو هناحبس هلوق يف ٌرشلا نم ٍمّدقت ام ىلإ ةراشإ هنأل «ماللاو فلألاب ديحولا سنوي عضوم .[ 5 9 «8 : رمزلا ,** : مورلا]

 نلنزإي] 4 ريكلاب مهلاكتما : :  11١:نيونتلابو 4 ءْهّربص ف :ةفاضإلابو «4ٌرْصلا 8 : هلوق يف ماللاو فلألاب ةروسلا هذه ين رضلا اجو ءدحاو ٌرشلاو ٌرضلا َنِإف

 ٠ سنوي] 4 ُهَسّمَّرْض : ١11.]17[ » سنوي] © تولَمَعَي أون أوناكأم َنيدِرَسْمَِْنِيُر َكِلَدكْم .[177 : ماعنألا] 4 تسوُلَمَعي اوناَكاَم َنرْفدَكَلِل نير كللاتك 1
 ترولمعي اوناكأَم َنيرِفنكْل] نير كل دك بسانف نافكلا مه كئلوأو اهنم نيجراخبب اوسيل مهنأو تاملظلا يف مه نيذلا نع ناك هلبق ماللكلا ماعنألا ةروس عضوم 46

 جرف يذلا هبرل ركشلا كرتو ءرضلا نم هيف ناك ام يسن رضلا هنع فشك املف «هللا ىلإ عرضت رضلا هسم اذإ هنأو ناسنإلا نع هلبق مالكلافا سنوي ةروس عضوم اّمأ

 .دحلل نوزواجتملا :مه نوفرسملاو «* توُلَمَعَي اوناكاَم َنيِدِرَسْمْلل نيو َكَِدَك» بسانف «ءالبلا نرم هب لزن دق ناك ام هنع
 ]١1[ فارعألا] © اوئِمْؤَمل انك انت ) عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [1 سنوي] « ًاوُتِمّوُيل اوك اَمَو ف : ٠١١« ىلع فوطعم هنأل .[74 : سنوتي

 .بيقعتلل ءافلاب اهريغ يفو [1* : سنوي] 4 َنيِمرْجْملا وقل رح كِلّدك اونو أوااَمَو تدلي مهْلُسُر محو أوم امل ف :ىلاعت هلوق نم 4 اوُمَلَظ »» :هلوق
 - *- ركل هتناكاو اقدح قررألا هلع ىرجم ىا 5 071*210 :ىلاعت لاق امك .ءاصحإ الو دع ال ثينح «ةبساحملا يفن

 نايرجي يأ ؛[5 : نمحرلا] 4 ٍقاَبَسْحْرمَفْلاَو سَمّشلآ )+ :ىلاعت لاق امك «طوبضملاو قيقدلا باسحلا وهو دحاو ىنعم اهلف (نابسح) ةملك امأ .ىصحُي الو
 :فهكلا] 4 لَمَّسلا َنِم اناَبَسح اهلع لِسْرْبَو + :لاكت لاقاو «يفادو طرو ضم تاكسح  5٠غلبأ (نابسح) ةملكو .اًطوبضم اًقيقد اًباسح اًبوسحم اًرمدم اًئيش يأ

 معلا اكل هنا نكتب و رع لالا :ةدئاملا] 4( أوُمصَصَو اوُمَصَف ُةََتِف ةنَتِف كوكتال اَويِسَحو 2[ مساق اسك ا يللا ا باص نر سلا

 :تاوكلا «"هقمعلاو ىمعلا" رك فاشل :سوبا * تروُؤمتي مويليفظ ىف اقر توجئياكَتبرلا ردم مهلك تل ىِش دل ريكا ر لاك ا

 لش ت1 ل .يأرلاو بهذملا لالضل (ىمعلا) راعتسُيو (اًصقن الو ٌةّبسم سيل رصبلا دقفو) رصبلا دقفب ٌصاخ ةقيقح (ىمعلا)

 .يسفنلا ددرتلاو ا (همعلا) راعتسُيو ءاهنم جورخلل هيلإ نئمطي اًقيرط اهيف ٌرئاسلا ىري ال يتلا ةعساولا ضرألا يف ريسلا يف ةقيقح
 بلقو داضلاو فاقلا حتفب (ىّضقل) : :ئرق 46 مُمْلَجَأ ْمِويلِإ َّىضَعَلإ# :ىلاعت هلوق : 4 مُهلجأ َمِوتلِإ َيضَتل ِرْيَحْلاب رجل اصعيسأ كلا نياك هن هلأ ٌلَحَصُي و7
 .ةباينلا ىلع عفرلاب "بهلجأ" 1 12 للا تار واجلا رك تلا قل( : ارد ركل جل 0 سلا "مهلجأ" «لعافلل اًينبم اهلأ ءايلا

 [ 2ميم ل9 4 مكر 07 ىلاعت هلوق # تَوُذِقَعَت القأ ءوِلَبق ني ارمع مكحِف تنل دَعَف - هب مكنرذأ لَو مُكحَيِع ههُكَوَلَت اَم ُهَهأَهَس ول لق
 نا هيكسر كا ا ا رع تاس ا : ةمايقلا 6# ٍةَميِقْلا وي 06

 فلألا تابثإب :ئرقو .يفنم ريغ يناثلا نأ :اذه ىلع ىنعملا نوكيف مكيلإ ينايتإ لبق هب مكملعأل :يأ .هب مكاردأل هللا ءاش ولو ءمكيلع هتولت ام هللا ءاش ول ريدقتب وأ
 .يفن ىلع اًيفن فطعف «نايفنم ٍناثلاو لوألاف «يناسل ىلع هب .مككلعأ الو مكيلع هتأرق اماهللا ءاشاولو : يآ ةذكوتاةيفانلا 0" أ اع

  38 3هتاقتشمو (توملا) ظفلو ءهت هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ * ايدل ِةوبَلْأب أوضرو )١44( ذا رتكت تارش هد ىو ان اذ .نآرقلا ين ةرم
 درو امهنم لكو ءاهتاقتشمب «(توملا» ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب «ةايحلا» ةظفل )١505( نك نركك راركت :يددع زاجعإ * اينّدلأ ا اب أوضَرَو 3 [1/] .ةرم

 ةرخآلاو ايندلا )١١0( ميركلا نآرقلا يف «ايندلا) ةملك تدرو . ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا يف اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو «ةرم )١١5( (ايندلا) ةملك تدروو «ةرم

 .نآرقلا يف اًحضوم (55) يف ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدروو .نآرقلا يف اًعضوم (55) يف اهدحو اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو .نآرقلا يف اًحضوم (00) يف اهدحو

 .نارقلا ف ةرم(115) لك درو دفو :ةنامطلا ملك تان. 0 قيضلا ذلك تاقسشم ركذ تارم ددغ يواسنت :يددع زاجعإ # اَهيأوَأَمظأَوايندلا ولأي أوُسَرَووِم
 - » :سنوبي ةروس عيضاوم 1: سنوي] © ٍنِدِح َلِإَمهَكعَتَمو ايدل ويحل يف يَْزِحْلا َباَدع ْمُهْنَع اتفشكأَوُنَماَ امل و حلا [هسيإ نهحَقَتَم كمآ هَيَيَف تناك الولع

 رمقلاو سمشلا لزانم ريدقتو «ةرخآلا راّدلا يف كلذ ىلع مهئازج ركذو «نآرقلاو:!7يِبثلا ٌح يف رافكلا داقتعا داسف نايبو «ةّوبنلا تابثإ :ةروّسلا دوصقم -

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ةسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 نّم# ةللس نيعبرأ :# اًرمَع مك َمْكِِفَتْمَي ُدَصْفل هب هللا مكملعأ الو :لوقي :4 وي مك ردأ الو 5

 هتلحتنال قحب يل سيل ام ًالحتتُم تنك ول ينأ :4 تَُِمَت الثأ# مكيلع هولتأ نأ لبق نم :4 وِ
 لا مهارات :© أ َناْوَمْسط مانصألا نونعي ضع ا

 نوكي ال امب هللا نوربختأ :لوقي :4 ْضراْلا ٍفاَلَو ٍتاومَّسلا ف ْمَلَحياَل اَمي هلأ وُببِّيتَأ ٌلق# مهعفنت ظ
 يف الو تاوامسلا يف ال هللا دنع مهل عفشت ءر ال ةملألا نأ كلذو هد 2 لو منو تول 8
 يف الو تاوامسلا يف عفشي ال ام نأ هّللا نوربختأ : هللا < 0 عفشت اهنأ نومعزي اوناكو ؛ضرألا ! 11و سعف 1

 1 2 7 َةكاَمَو 8 ١4- .نوكرشي امو نولوقي امع هلل ًاهيزنت :© َلََتَو هَنَحبْسل .اهيف مكل عفشي ضرألا ا سم هاب هويتي ل .|٠

 مهب تقرتفاو مهنيد يف :4 أوُئكَكْحَتال دحاو نيدو .ةدحاو ةلم ىلع :4 ٌهَدِحَو هكا شاكلا 3 | فازت تيوتا يم و
 َىِضَتل » مهلاجآ ءاضقنا دعب الإ ارنا كلييالا هنأ : 4ك: 0 هم ك2 لو لعل "| ةكاقيتيعيبسذكوأ ابيك َدأَلَِع ىَرْفَِنَمِم 5

 هلك ًادمحم نونعي :4 ِهَيَع َلِرْنَأالْولاط ٠١- .قحلا لهأ يجنُيو «لطابلا 6-0 :4 هس للا 0 ةرجسلا حلال ١
 ْثَمَمْلََمَسِإ ُلَقَمم نامي ءالا ىلإ 00 7 «لوقي اميف قحم هنأ ملعن ليلد 4 5 0 7 2 رك ءالؤك تووثب 0 فقال كلجلا 35

 يفو هللا ءاضق :# َنيرظننملا ىرم َّقِإ اورِظَتناَم# وه الإ | لعفي امب دحأ ملعي ال :يأ :4 هي 5 2506 أ برنت لب رئأَدنم 4 5 و م 27 2

 نمش 4 ؛ 1 :م 4 2 0 هنإ ءهتنياب بذد و ذك ىلع ئرتفا ِنَمِم ماظ 2. (١ ةسيتسلاوأو ا مس اقل 5 َمَق 8 ([ :١ ماعنألا] ؟توملظلا , 1 اب أ لع ئرتفأ 7١م] 59057 م 1 كن هن جعل ا مك كيتو كرس |

 0 ا سنوي] 4 توُمِرَجَمْلا َحِلْفي ال :هكإ فجناك كد 1ك ايزك هلأ َلَع كرتُفأ ِنَّمِم مم 7 8
 0 5 نه 0 4 ا مهّمهش ا ترك ات ل 0 تت بج نبع 0

 ىلا +

 ٌناَءَرقْلا انه ل أَو 2 :ىلاعت هلوق وهو .واولاب صضعب ىلع 0 فطع ماعنألا ة ةروس قت تلمدقت 1 0 توفل تك وف 5 0 7-0 0 كلير نم تفبس

 رك نوم لل )» .هلؤقب ةيكلا متخو ؛ملظأ نمو :لاق مث ١14[. : ماعنألا] 4مل ْنَمَو د 5 7 ملفه كملت الزل 2
2 

 ءافلاب ضعب ىلع اهضعب فطع تمدقت 7 يتلا تايآلاف سنوي ةروس يف اًّمأو «ىلوآلا لوأل اًقفاوم ةيآلا اه ةعلملا حر دك دلل معل

 رع ا 21 2 جس مت

 نمف لاق مث([1١01::سنوي] 4 تولقمت الفأ لبق نم ارمع مكحِف َتْنِل ُدَمَف ٌَعَف 006 ىلاعت هلوق وهو رق

 :هلعب لاقو .نومرجم مهنأب مهفصوف «[1 : سنوي] 4 َنيِمرَجُمْل ْموقْلا ىرحن » 0 سرين :هلوقب ةيآلا متخو «ءافلاب ملظأ

 .مهمدقت نم ءالؤه ليبس نأ ملعيل « َتوُمِرْجُمْلا »ف :هلوقب ةيآلا متخف 114 : سنوي] 4 مِهِدََب نم ِضْرألا ف َفِلَح ْمكَلَمَج مث )
 اكو شري الو ٌمُهعَمتي ال اَم هللا ود نم َتوُدَبَحَيَو ل 118 : سنوي] 4انؤفش ءالْؤلم تولوفيو مُهْعَفْي الو مُهَرْصَي ال اَم هلأ تبود نم توُدْبْحَيَو 8113

 1 سنوي] 4 ٍميِظَع ِرْوَي َباَدَع َقَر ُتْيَصَع ْنِإ ٌفاَحَأ هّيِإ » :ىلاعت هلوق سنوي ةيآ مدقت امل .[55 : ناقرفلا] 4 اًررهظ -ْيَر ّلَع ٌرفاَكْل
 معسل نم ع يل :يأ «عفنلا مب ..ددقت بسانف ءاهدعو معنلا ركذ ملقت نائاعلا 809 ءوماطا كإ  اا

 .ريمضلا ةداعإ نع اهب يِفّتكاف ءاوفلتخاف اهمدقت سنوي ةيآ نأل .[1 : رمزلا] * توُمِلَتحي ِهيِف ْمُهاَم ف 8 2119: سنوي] *توُقِلَسَح هيف اَميِف 1[8] ل | سس

 َّسَم اَذِإَو # «[1 :ةدئاملا] # 1 ُهَنَي مكي متحِهوجوب أوحَسمأ اًبّيط اًديِعَص أومُميَس ًاومميَتف # «[ 1 :ةدئاملا] 4 أوُمّمَيَتَف ءآَم ام اودع هلق هاما نمل 1و1

 ةاقالم اهب داري ثالغلا تاملكلا نم لك - ١ :باوجلا ؟"حُسَملاو سمللاو سلا" 0 0 را ل ن5 نسال

 مسجلا كيرحتب امهنع قرتفي هنأ الإ سملاو سمللاك حسملا -* .سملا يف اهتفخو سمللا يف ةقصالملا ةدش وه ٌسملاو سمللا نيب قرفلا -7 .رخآل مسج

 َكِيلَع انَرتَولَو + سلا كلاوأ لا .ملعأ هللاو نيل كوتا ولا نسسالالا سلا رتل 2 نانوكيف سملاو سمللا امأ .حوسمملا مسجلا ىلع حساملا

 سرح 2 كل اهدي ةسكلأ ان كو اج 1 :ةدئاملاو «57“ :ءاسنلا] # أوُمّمَمَسَف آم اخي ملك هنأ كنس و أ + «[0 :ماعنألا] 4 مْ هوُسمَلَف ٍساَطَر ىف ابك
 يأ يقيقحلا يوغللا ىنعملا هنم اًدارم (سمللا) اهيف لمعتسا ةقباسلا تايآلا لك .[17 :ديدحلا] 4( اون أوستلاف كءارو أوعجتأ ليَ 9 0 :نجلا] 4( اًبهشَو اًديِدَس
 تاوجلاو «عسملا وأ شملاب نكي مود روكذملا قسرا 7 2 لا رراو ككذعلا نع زرار رك« الا اش اقالم
 ةيآ ةرشع عبرأ يف اهفالتخا ىلع (ّسملا) غيص تدرو ند كم .حسملا وأ سملا نود سمللاب ةيانكلا تغاس كلذل ؛هذخأو هتاقالم ىلإ يضفب د ءيشلا بلط نأ

 :ىلب امك زاجملاو ةيانكلاو ةقيقحلا نيب ةفلتخم روصب ةددعتملا غيصلا هذه تدروو ؛(ردصملاو مسالاو ةعراضملاو ةيضاملا لاعفألا نيب ةفلتخم غيص يف)

 اتي داكَي #. 1417 :هط] * ٌساَسِماَل ٌلوُهَت نأ َةْوَيَحْلا ف كل إف + :يهو ««اًفيفخ اسم رخآل م
 ةرشابم نع ةيانك ىرخأ عضاوم ةثالث - 1 :ةعقاولا] # َنوُرَهَطُمْلأاَّل اهات 9 نثكت بكذ را :رونلا] 4 ٌداَم هَسَسْممَرل و 06
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 كا ل ا ءامسلا نم هللا هلزنأ ءامك ءاهلاوز ةعرسو اهتجس يف اهب اوُرتغا يتلا

 لوقت ماب 0 2 ما ل كام ارش نأ ل ارش يذلِل ل وقت مث اعبجج 7 يع .ةهج لك ىلإ د 2
 مَنِ اير ع 506

 قل ديدالا و ول كيلوت موج وسر اهلأ كذاب ل و مك اوعفشيل لاعت هلل عم ءاكرش مهن نوت تك يتلا

 هلأ َلِإ اودر مش 2[ ..مكب لعُفُي ام اورظنت ىتح هللا نود نم مهنودبعت متنك نيذلا مكؤاكرشو متنأ مكناكم اومزلا :هللاب اوكرشأ نيذلل لوقن مث ءءازجلاو

 عيمجلا نأ نانيبت ناتيآلا . 1: لسور 114 كوردي اوكا تع َلَصَو يحل امه كوم هللا لإ اودرَو ,[1؟ : ماعنألا] 4 َنيِييلَ َعَرْسَأ َوْهَو مك هل الأ ّيَحْلا مُهَلوَم
 الزم ذأ نيت سوم مآ ئآو«نسساحلا عرسأ صو داع ني الا دي لصفيو يضفي يذلا لا أ حضت األ آلا كحلا لاى مهرب

 نم لق 8 ا : سنوتي]:4 رص ءالاو عمَسل كرست نأ ضرالاو ءامسلا ني مكفررَي نم لق 0[ هتكاص ها ركنا هللا ورح را ا لا

 نم هراكنإ مهنكمي ملو هب 1 امب مهيلع جاجتحالا قايس يف تدرو سنوي ةيآ .[7 4 : أبس] 4 ىّدُه لَعَل مكي اَنِإََُّل و ةمالَم فضال اويوسكلاك يم زر
 .هنود نم ءاكرش هل نولعجيو «هريغ هعم نودبعي فيكف «مهيلع جاجتحالا نيح هلك اذهب نيرقم اوناك املف ,مهرومأ ربدمو ءمهكلامو «مهقزار وه هناحبس هنأ

 ءامس ىلإ ءامس نم هلوزنب نيرقم اونوكي ملو ءاهنودهاشي يتلا ءامسلا نم قزرلا لوزنب نيرقم اوناك ةيآلا هذبب نوبطاخملاو "هللا نولوقيسف" كلذ دعب لاق اذهلو

 ءيجم نوركني ال مهف «ةيآلا هذه يف ءامسلا ظفل درفأف ءيحولا اهمظعأو «حاورألاو بولقلا ىلع ةميظعلا قازرألا لوزنب نيرقم اونوكي لو مهيلإ رمآلا يهتني ىتح

 مل مهيلع جاجتحالا ركذب اذه مظتنا املف هولعل ءامس ىمسي كلذلف ءباحسلا يه يتلا ءامسلا نم هئيجمف ءرطملا وه ناك نإ انه اه قزرلاو اميس ال ءاهنم قزرلا

 0 مارا ءاهيف باوجلا ىلوتي نأ هيبن هناحبس ىرأ اذهلو ,فلتخم اهيف رمألاف أبس ةيآ اّمأ ,ءامسلا دارفإ الإ هيف حلصي

 | تاوامسلا نم هعفانمو هعاونأ فالتخا ىلع هقزر لزني يذلا هدحو وه هناحبس هللاف « ذوي ةيآ يف امك «' هللا نول وقيس" :لقي ملو "هللا لق" باوجلا يف لاق

 0702 رع تع ربو ةؤفم)> 157 : سرا ( نوثيكاهي زق كلك تس كبت ا >اوقك عوكرجم كحيل ارو قتل اوستن دلل [؟
 .درجملا ردصملا :رتقلاف .(ةرتقو ءرنق) اتغيص «ةمغو «مغ يتغيص لثم :باوجلا ؟"'ةَرََق تق" :نيب قرفلا:ام .[57 - 5 : سبع] ه4( ُةرعملاةرتكلا مه َكيَلا (5)
 .ميركلا نآرقلا يف ةدحاو ةرم (ةرتق) «(رتق) يتملك نم لك تدروو .رابغلا اهنأكو هجولا ىلع اهتاساكعنا رهظت ةيسفن ةلاح رتقلاف .تاذلا مسا :ةرتقلاو

 اًملظم نوكيف ليللا داوس :ليقو «ليللا رخآ ةملظ يه :ليق ءاطلا ناكسإب (اًعطق) :ئرق 6# اَعطِق وه :لاكت هلرذ : 4 اني يئاَتادلو مرمي تودتأ اكلك [717]

 نوكيو ءرافكلا هوجو داوس يف ةغلابملا ىنعم هيفف «نمدو ةنمدك ةعطق عمج ءاطلا حتفب (اًعطق) : :ئرقو .4 ليله : :هلوق يف ريمضلا نم الاح وأ ؛عطقل ةفص

 هلوقو :# َتَقَلَسَأ آَم سيق لع اولي كلامه »ا [ ١ ].دحاو اًملظمو .عمج كلذزأل ؛ليللا يف ريمضلا نم الو عطقلا نم الاح نوكي الو ؛ليللا نم الاح "اًملظم"

 هلوقل ؛ةظفحلا فحصم يف اًرطسم هتلمع ام سفن لك أرقت :دارملا وأ ؛اهلامعأ نم تفلسأ ام عبتتو بلطتت :يأ «قوف نم نيءاتب «ولتت) :ئرق# أوُلبَت 3٠ :ىلاعت

 .هنسحو هحبق نياعتف لمع نم تمدق ام ربتخت :يأ «ءالبلا نم ةدحوملا ءابلاو قوف نم ءاتلاب (ولبت) : :ئرقو .4 َكبتك ًارقأ #3 :ىلاعت

 هنودعرا عوتل عم لارعإإ ينب ةعقاوو ءىسوم ةّصِق نم ءيش ركذب.ب ينلا ةيلستو «ةّياَنلا لهأ نم ةيالولا لهأ زييمتو «نآرقلاو ةالّضلاب عمار راهظإب -

 ا ل ل ا و يا ا ا

 1 195: ينوب « نيكد املا كل َحَجَوباَم َعّبآَو» : ير يالا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 0 كشف 00 ا اا ا تل ا :4 قَد نأ العيال نأ -0"1 ؟نوفرصت قحلا نع هجو يأ ىلإف اكو :4 َنوكَفَوَت نق -1 4
 ل : بت 023 قل: لَ 5 ىرردف نأو عتب 1 نأ قل قحلا لإ يدهي م نأ ْن وملعت الأ 3 520-5 7 َفَك يحل نو نئولا

 ال كش نوْرهْلم 0 وت ذا - قلل 1 نظلا درجم الإ | نوكرشماا اره عبتي ام :# اًنطالإ» ١- .مكناثوأو مكتهلا نم هب نوكرشت ام نود 23 جر م2 وول دو تدم عم 2 0 :
 . 0 وكت كك لاَقْعَديَالِةعول سعب [ِ 6 :4 بل 2 َليِصْفَتَو# دما م :# دي د نب 3 00 بوني الو هم موقي : 0 3 هناا : م تكلا 6 7-2 10 0000 | تأذ أقلاكعربيسصأَو حل ىلع 7 00 ب د ا ال :4 انيَس َّيَلْأ نب م تي ال َنطلا َنإإه :ىلاعت لاق اذهل . ةريصبلاو لقعلا اهقيرط دئاقعلاو .نيمختلاو
 باتك هب داري دقو ءسنجلل :# ٍبَدكْلا## .ةمدقتملا هّللا بتك يف ام نيبي :يأ «نييبتلا :ليصفتلاو
 9 نّيب يأ «نآرقلا هب دارملا :ليقو .(باتكلا لهأ) ب ىلاعت هللا مهفصو دقو .ةصاخب ىراصنلاو دوهيلا

 0 اَمي» -"9 .نيملاعلا بر دنع نم :# َنيِلعْلا بر نيإ# كش ال :4 ِهيَِببراَلل .ماكحألا نم هيف ام
 9 نايب دعب مهتأي الو :لوقي 4 انوا رعب : اًملوأ# مهايإ | هللا ديعو نم نآرقلا يف امب :# يما وطبخ

 ١ نم“ كا ا ور :# وب نِمْؤَم نم مُهْنِمَو# - ١+ .ديعولا كلذ هيلإ لوؤي ام
 ها نود نّيمُجْعطَتْسأِ موعد وْ || كو اَّل نم مهئمرو# لجو زع هللا دنع نم هنأب قدصيو «نآرقلا ينعي «هب نمؤي فوس نم لل
 20221 دوك وتياَملو مدع هيأ وطِحَلاَميأَدكَل 5 0 « َكِتلِإ نوعي نم متو - 4١- .ةمايقلا موي ىلإ ماع وهو . ليقتسملا يف وأ اذِبأ :# دب

 ١ © تيطاح قير اك لينين 0 خا 0 يل ل
 1 ال منو هديت مهتم 3 هيدايبخ ولقعي 6 نإو .ي # َولَقَعِ 00 عميس 0 1 نم زع 2 وح «تنأفأ» .ن 0 0 أ 561 ثلا تم تنم ١ لاق

 مر تنم
 0 هللا كم 22111111112

 : 12 لا دهر 0و
 |١ يركن تكلل يِصْقَتَو هيدي ىلا َقدَسص كلون
 ' ا وووشب وأم لف ةنرد وتب 1 2 نيلحلاَب رن يديف

 2 0 .6 هلإ ال هلح هللا كيب ناميإلل قيفوتلا ل ىلإ ةراشإ
 0 اعرب رف هه رت لج - 7-5 3 1 حو ريغ 000 0 2 7

 0 مكَلَمعمحَلَو ٍَمَعْللقْف كو إد او تيد - | َتَّقَح َتقَح َكِلادكَو زل 0117 : 814 أ اوفَص يلا لع َكْيَد ُتمكَتَقَح 0
 00 ل حا دامه انو د[ ا سو 2 6 008

 0 هم وا و 3 ا :هلوق اهمدقت رفاغ ةيا .[ 1 : رفاغ] «راَثلَأ ٌبنَحَص 0 ُبَحِأ مجم أَ 75 لا لع كلب

 © ترهب افك نع تيعاطت 1ع اوعيتسي ١ مهلوسرب ةمأ لك مهو «بازحألاو حون موق ركذب بقعأ مث 1 : م
 ضظ1ظ101110 6 ني قلل نو نو نو نونو 0 ا ٌتَّقَح َكِلدَدَكَو ُظ :لاق مث رج ا حل ا 000

 اميف اهلبق مدقتي ملف سنوي ةيآ امأ « 4 َتَفَح َكِلاَذَكَو )ف هيلع فطع باذعلا ةملك هيلع تقح نم ركذ ةروسلا هذه يف مدقت املف ؛ أور لالَع كلير ثم
 .هيلع فطعي ام مدقتي مل ذإ :فوطعملا ريغ فانئتسالا ةروصب «4 تقَح َكِلاَذك 9 : هلوق ىتأف ,باذعلا ةملك هيلع تقح نمم ركذ نمم لاقم اهب لصتا
 :1١١[. فسوي] 4 ... ٍءَىَشَلُكَليِصصْفَتَوه هيدي نيب ىِزْلا َقيِرَِصَت نكحلأَو 8# «[ 707: سنوي] <. . در ل كلا ليسو دب دب نائل رس يكول 20
 حضوتف فسوي ةيآ امأو «نيملاعلا بر نم ّىحوم ميركلا نآرقلا اذه نأ يف كش الو دي لِي دمحم ةمأل هللا هعرش امل ليصفتو نايب هيف نآرقلا اذه نأ نيبت سنوي ةيآ

 لول

 نك نإ ِهَلَأ نود نم مُشَعطَمْسَأ 0 قروب ًاوُنَأَم )» 0177 : ةرقبلا] 4 َنيِوِدَص ٌرْشُك نإ هلأ نود نم مُكَءاَدَهّس أوعْدأَو ءوِلْنُم نم ٌدَروُسي أونأف ][ 
 مانس ةرقبلا ةروس نأ نم دارملاو - نآرقلا مانس ةروسلا هذه تناك املو ضيعبتلا ىلع لدت نم نآل «ةرقبلا ةروس يف ةدئاز 4 نوط تءاج 0 سنوي] © َنِقِدَص
 نآرقلا يف ام ىلعأ ىه ةرقبلا ةروس كلذكف «هيف ٍءيش ىلعأ وه ريعبلا مانس نأ امكف ؛كلذل مانسلاب تهّبشو ءانأش هيف ام ىلعأو نآرقلا ين ام فرشأ اهّنأ وه نآرقلا

 يراسل روسلا نم اهريغو ؛هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلا روس عيمج ىلع عقاو يدحتلا نأ ملعيل اهيف نِم دازف ءلوخد َنٌّسَح ةحت ةحافلا نحب ةلاوأر - انا 5
 : يأ لَم دمحم ىلع دوعت اهنأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو .نآرقلا ىلع دوعت © ءِهِلَثِم نِم 9 :ىلاعت هلوق يف ءاهلاو .ضعب نود روسلا ضعب ىلع اعقاو يدحتلا ناكل
 تطمن نم ةزونسب.ينأي «هلثم لري اوباي نابي يي ىلا 8 ل يا ةرقبلاب © -ِهِلَثِم نم © :رخآ لوق .ِةِلَع هلثم ناسنإ نم ةروس] داق

 انهوذا]ر هلافإةلغم ةراوكسيءاروتاف:ىرتفم ناك اذ :مهل ليقف «٠ .4 ةنيرتفأ نولوقي م ٍِ ا 4 الوب را فئات دمحم نم عمس

 مهوعدا «هللا نودبعت امك مهنودبعتو «ةيهولألاب مهل نودهشت نيذلا .ىأ 4 كاد أوُطتأَر » ل 5 هلئامي صخش يفن ةرقبلا يف دارملاو .نآرقلل لثامم مالك يفن

 .متعطتسا نمب كلذ ىلع اونيعتساو نآرقلا لثم ةروسب اوتأف يأ ءسن ريب 4 رتشكسا رع امتار د كلش نايل اف تودع
 :ةيح قرا ع اذ ليفلا]  ٍليِلْصَت يف هديك لعجي ملأ )+ 137 : سنوي] « َللَصلا الإ َيحلَاَدََباذاَمَق + 0[ ةرقبلا] * ئَدَهْلأب هد صل اورتشت ها "511

 («لواكر ك1 دك ل ا د .ةرم نيثالثو اعبس (لالض) ةملك تدرو :تاوجلا ؟”ليلغت «ةلالض:لالض"

 .داشرلا دض :ةلالضلاو لالضلاو .(اليلضت ٌلّلضي ٌلَلَض) يعابرلا لعفلا نم يهف (ليلضت) ةملك امأ .(ةلالضو الالض ٌلضي ّلِض) يئالثلا لعفلا نم (ةلالض)و
 تس يف ةفرعم (ةلالض) ةملك تدرو امنيب .طقف تارم عبرأ ةفرعم تدروو «ةرم نيثالثو اًنالث ة ةركن تدرو (لالضلا) ةملك . لالضلا ىلإ هبسنت نأ :لجرلا ليلضتو

 عاونأ نم عون يأ هسفن نع يفنيل 1١[« : فارعألا] ه4 ٌةَلَلَص َسيَل # هموقل حون لاق ثيح .كلذ نايضتقي ىنعملاو قايسلا نأل ؛ةدحاو ةرم ةركن تدروو «تارم
 فصولا اذه لثم نع ةيراع تءاجو «ةرم نيثالث يف (ريبك) وأ (ديعب) وأ (نيبم) ةملكب ةفوصوم (لالض) ةملك تءاج .لومشلاو مومعلا ديفت ةركنلاف .تالالضلا
 نم تيرعو «ةرم نيرشعو ٍنامث يف (ىلإ) رج فرحب ةقوبسم (لالض) ةملك تءاج .قباسلا فصولا لثمب ةرم يأ يف (ةلالض) ةملك فصوت ل امنيب .تارم عبس يف
 اذل .(لالض) ةملك نم فحخأ (ةلالض) ةملك . .تارم عبس نم (ين)ب ةدحاو ةرم الإ رج فرحب ةقوبسم تأت ملف (ةلالض) ةملك امأ «عضاوم ةعست يف (ىلإ) ةفاضإ
 "ا فارعألا] 4“ ٌةللَص ىِبَسَيل # :التاق مهيلع درف « .4 نيم ٍللَص فكس انِإ + ار كا كو صاغ لك اوك

 ءايلا حتفب (يدتهت) : :ئرقو .ءاهلاو ءايلا رسكب (يدهي) :ئرق# ىِدِبياَل سأل : ىلاعت هلوق 4 نكَدجُب نأ ال تكرس نأ قالا أ حلا َكلِإ 22 نمُفأ 39 ]5 1١[

 حتفب (يِدَهَي) :ئرقو .ءاهلا ناكسإو ءايلا حتفب (يدهي) :ئرقو .ءاهلا ناكسإب نكل كلذك :ئرقو .لادلا ااا لاب ءايلا حتفب (يدَهي) :ئرقو .ءاهلا رسكو
 تلقن اهحتف نّمو «نينكاسلا ءاقتلا نم صلختتلا ءاهلا رسك ُهَجّوْف ؛ءاهلا يف فلتخاو «لادلا ديدشتو ءايلا حتفب (يده) : :ةعرقو .لادلا فيفختو.ءاهلا ناكسإو ءايلا

 :نينكاسلا نيب اهيف عمجلل ريثك ىلع تلكشتسا دقف ءاهلا نوكس : ةءارق امأو ءرسكلا يف ء ءاهلل ءاتلا عبتأ ةبعشو «لادلا يف تمغدأو الاد ءاتلا تبلق مث : اهيلإ ءاتلا

 .تاغل اهلك : :ليقو «نينكاسلا نيب عمجلا ْعَوُسف «كرحتملا مكح يف مغدملا راص الاد اهبلق دعب لادلا يف ءاتلا تمغدأ امل هنأب : :كللذ نع تيحأف

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 ىنسحل ١" ءامسألا



 هر

 ا ل ل 7 الا 0 ع "١ مر ١ ١

 هقلخب لعفي ال :4 اَكْيَس سال ُمِلظَياَل هلأ َّنِإ 9 - 4 5 ؟كرادإلا مهيلع رذعت 00 0 ؤه يدهت نا . 2 0 تجد 4

 ليطعتب :4 مي مشا َساَلَكَلَول العو لج .هتيصعم ىلع الإ بقاعي الو .هنوقحتسي ال ام 37 َنكَلَواَِبَس سات ٌيظْباكَنأَنِإ © ترها ١
 يف ًاعيمج : 4 شرد م -465 .لطابلاب ةلداجملاو ,قحلل ةرباكملاو للا ءساوحلاو لقعلا ل5 266 كهرب ميو )نومي مسا علا ساد 0

 يف يعي 4 يزال - 4١ .ةعاسلا كلت ةفرعملا عطقت من :4 ويل باسحلا ففوم لل وأكل 2 فزاعم :
 .ةءارإلا هذه لبق :#َكتِضوْنْوأأ## رسألاو لتقلا وأ باذعلا نم : :4 ملي اعزلا سب .كتايح ١ ةككتن ةغدتا تل -

 ذل - < ندا ف .ةمايقلا موي ةرخآلا يف يبعي :# َرهْلوسَر اج اذ - 41 51000
 الا لو ل : ىنعي :4 ُدَعَوْلا اذه قم َنوُلوعَبَو 48-  5 هو 00 دب

 :ةجحلل اًدر لَك دمحم اي مهل لق :4 ُهَمأََساَم ال اَصَقَاكو امص ىِيَِِب كَِمَأ ل لش ل - 0-5-2 ةعاسلا مايف | ٌمهَوَسِقْلاِب مهب مُهَتْنَب ضف مهلوس 0-0 :

 َبيَمْلا ملأ ُتنُكَو لَو هبيغ فرعا الآ ىرحأف هللا نود نم اًعفن الو اًرض يسفنل كلمأ ال ينإ ل َنيِت صم نإ دعو داهم نووي نوملظيال ع
 ةّمأ لكل نكلو ءهرمأ نم اًئيش ىطاعتأ الو [184 :فارعألا] 4 هلآ نسم تاو كلا نو كر ككل : ماك ماَلِاَصْنَت اَصئتاكوس و فأل لظ 20 ١
 لكو ..لاجآ دارفألا وأ صاخسشألل امك ءألاجآ ممألل نإ .هتقوو ا هللا درفنا لجأ 77 )نوفا َع اسوس البل ١
 0 اذه يف : َّمْثَأ 8 -ه1 .اليل « يشع شذج - 5 والصور نست هللا يلع ا تالا ل 0 ا لا
 !قيدصتلا مكعفني ال لاح يف .هب متقدص : :4 وب مما 95 هّللا باذع كلانهأ :4مَتَو وام اذِإ #9 . 5 نقاء مستو 2 1 ملا

 7-0 :4 تزجعمب مشن مول ؟لوقتام : وه ّنَحأ## كنوربختسي :# كنون 0١- 9 00 روك 2 م1 مرسلا

 1 لَو ٍنَمَع يل لق كودك نِإَو ا ]4١[ .هتضبق يف متنأو | هب 004 2-6 5
 ينيد يل :مهل لقف نوكرشملا ءالؤه لوسرلا اهيأ كبّذك نإو .[14 : جحلا] 4 َتوُلَمَصتاَمي مَع هَل ِلَقم | 00 0 20 يل لما

 ىلع اوٌرصأ نإو :جحلا ةيآ اّمأو ءسنوي ةيآ هيلع تلد ام اذهف ...مكلمعو مكنيد مكلو «يلمعو ا قحأ ظ
 رفكلا نم هنولمعت امب ملعأ هللا :مهل لق لب ؛مهلداجت الف هيلإ مهوعدت اميف لطابلاب كتلداجم 87 0 -0-_ 6 0-0 فلا

 "5 : ماعنألا] 4 َكِيلإ تسي نم مُهتِمَو ] عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [47 : سنوي] 4 َكِيلإَنوُعِمَسْسي نم منع م557[8] 9

 عيمج سنوي يف مه دارملا نأل ؛سنوي يف نم ةرثك اورثكي ملف « ةفلخل نب يبأوأ هيمو ةييتشاو ةيتصاو تتاح 00عاما 1و ترن ماعتالا هيا 11 1: لمَحم

 2 ا ا وع و ؛عمجف ىنعملا ىلع ةرمو ؛مهتلقل دَّحّوف ءنِم ظفل ىلع ةرم انهاه لمحف .رافكلا
 ال ىلاعت هللا نإ .[5 5 : سنوي] 4 ... سائل َنكِتَلَو اَنْيَّس سال مِيظَي اَلَهَللأَّنِإ 9 «[4 ٠ : ءاسنلا] * ...ْوَرَد َلاَقَتم ْمِلَظي ال هلأ َنِإ ف [ 4 4] .نيقفانملا نع ثدحتتف
 وه اًريبك اًباوث هدنع نم هيطعيف «ديزملاب هيلع لضفتيو ءاهبحاصل اهرثكيو اهديزي هناحبس هنإف ةنسح ةرذلا ةنز نكت نإو «ةرذ رادقم هلمع ءازج نم اًدحأ صقني

 مهسفنأ نوملظي نيذلا مه سانلا نكلو «مهت ءاسسح نم صن وأ انشا دا كيش اننا اكدر كلور اور ان ساحل نا ضلع تتلو والا

 أواكاَمَوَِسأ كملي أوك َنيِْلَاَمِيَحَدَق ... 2ء["١ : ماعنألا] 4 .. .ةَعاّصلا عءاج اد يحك لَم انك نا ررح دم » [ 5 هللا رم اوأ ةفلاخمو ةيصعملاو رفكلاك
 ءوسب اوئجوف «ةمايقلا تماق اذإ مهنأ نيببت ماعنألا ةيآو «هباقعو هباوثو هللا ءاقلب مهبيذكتو مهرفكب اورسخ نيذلا نع ناثدحتت ناتيآلا . .[56 7 سوال © نَنَبِهَم

 24/8 : سنوي] :تارم تس ترركت « 4َنيِقِدَص َمَثنُك نإ دَعوْلا اًذنه يم َنوُلوُبَو 78[ 4/] .اولعف اميف دشرلا ةباصإل نيقفوم اوناك ام مهن أ حضوتف سنوي ةيآاًمأو هريصملا
 ؛دمحم ايوب انّدِعَت ام لوصح ىتم : -نيئزهتسم باذعلا نيلجعتسم- نوكرشملاو نورفاكلا لوقي .[7 5 : كلملا «58 : سي «1 : اف ىف © لطتلا 2 7 ءاينألا
 دل لق © .[18/ : فارعألا] 4 َبَيَمْل ملأ تدك كوه اما رس اَكوامَْن ىف ُكِنأ دل لقط [44] ؟هب اننودِت اميف نيقداصلا نم كعبتا نمو تنأ تنك نإ
 ريخأتو «ةرخآلا باوث وه يذلا عفنلا ميدقت اهقح ين بسانف «ةعاسلا ركذ اهمدقت 7 فارعألا ةيآ .[ 54 : سنوي ]4 ُلِجاَوَعأ لعلهم هلاك ام ال اصف الو رص ىلا كلك
 ميدقت بسانف «[48: سنوي] 4َنيِقِدَص مسك نإ دَعوْل ادله يم َنوُلوقَبَو )» :ىلاعت هلوق يف باذعلا رافكلا لاجعتسا ركذ اهمدقت سنوي ةيآو ءاهباذع وه يذلا رضلا
 كلذ بساني ام هيف مدقتي رضلاو عفنلا هيف مدق ام لك كلذكو 5٠[« : سنوي] 4 ااه ْوَأ ام ُهباَذَع مع 21 هدعب ىلاعت لاق كلذلو «عفنلا ىلع رضلا
 2 اجادإف » عضاوملا يقابو «ميركلا نآرقلا يف ةديحولا 7 سنوي  َنْورْحْسْس الف ل5 مهلِجَأ ءاَج اَدِإ 8[ 5 9] .هيف رظني نمل رهاظ كلذو «ريخأتلا وأ ميدقتلا

 ناحل ءاقا نا ا هيفا دفكلا نال طف هر سلا هذه ىف تءاج .[ 45 : رطاف 017: لحتلا 75 فارعألا] 4 َنورأَتسياَل

 4 1 ل لو + 4 :سنوي] 4( هديب مش قلل اَوَدَبَي نم كياكَرش نِم له لق 2[ 5] .اورخأتسي مل :قدعملاو ردكم لكنا 3
 درك لا معيب هر هيت :ىلاعت هلوق لثم يف .تارم تس (أدبي) ةملك تدرو :باوجلا ؟"ئدبُي -أدبي" :نيب قرفلا ام ١9[. :توبكتعلا]
 دورو نم ةمكحلا امف ١19[. :توبكتنعلا] 4 3 ذيج رت قْلَحْلا هللا يدي فيكأ أري ملوأ + :ىلاعت هلوق يف «قايسلا اذه لثم يف ..ةدحاو ةرم الإ (ئدبُي) ةملك

 مف .ضرألاو تاوامسلا قلخ هيف ركذي هنأل . .لوألا قلخلا ىلإ ريشُي هنأ اندجو (ًأدبي) ةملك هيف تدرو يذلا قايسلا ىلإ انرظن اذإ ؟ميركلا نآرقلا يف اًعم نيتغيصلا

 7 ل .ةيلاتلا ةيالا يف (ًادبي) ةملك ةيآلا هذه تقبس دقو ['”' : سنوي]  ِشْدَصْلا لع وتس موب نسب ٍفَضاْلاَو توسل َقلَح عَ هلأ كرد # : ل

 قلخلا ىلإ ريشت اهتقبس يتلا يناعملا نأ دجنف (ئدبُي) ةملك هيف تدرو يذلا قايسلا امأ .ىرخألا ةسمخلا عضاوملا يف اذكهو ..لوألا قلخلا اهنم دوصقملا نأ

 تيس يأ لبدظ نت لا .اهعضوم يف ىرحخأ ةملك يأ نم لضفأ تناكف .. .اهعضوم يف صاخ ىنعم ىلع نيتملكلا نم ٍةملك لك تّلد .. .ادكهو:«يناغلا
 ( ٌرظنَي # ةيناثلا فو # َتوُمِيَسْسَي )+ ىلوألا يف اذامل .[57 : سنوي] #* تواقعي 2 و ا عيتش تن كوفي ل يو ىرخالا ناككم

 داع اذلو ,نوكرشملا اهعمس يتلا ميركلا نآرقلا تايآ ةرثكب نكت مل ملسو هيلع هللا يلص انلوسر اهب ديأ يتلا نيعلاب ةيئرملا تايآلا) :باوجلا ؟(نورظني) سيلو
 راعي لقا ان يكل ارا درا ارو ا ا ل ا ا ع 4 نم © ىلع اًدرفم ريمضلا
 هورس هلل يصاب م كلير اا سنوسي] 4( نومك ال ثُم طن ل1 و ا ا ٍلُكِلَو ل473 .(رظنلا نادقف الإ يمعلا عم لعجي

 هس ا
-- 

  روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعا تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزن بابسأ ىلا ءامهألا
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 كح داك يك اوفخأ :4 ورسول باذعلا نم اهل ةيدف هتلعج :4 دي َتدَسفل م - 6 4
 اور 1 لئرتككذ : 4 هلظِعَو وم مُكّنَءاَج َدَق سال اهيأتيو# - -61/ .مهل مهعابتأ خيبوت نم ًافوخ اهورسأ وأ .ءنونمؤملا
 0 1 4 يول يي دييج عدشب © .كوكشلاو تاهبشلا نم وأ .لهجلا نم :# ٍروُدُصلأ فاَمِل ءآَفِسَو يكبر نّيإل .نآرقلا اهب دارملاو
 0 8+ ةبآلاو , نوملعت اونوكت مل ام هب متملع يذلا نآرقلاب :4هَِمترَرط مالسإلاب :4 َهَساِلْصَمِيَلُف ال -
 1 7 مجح 0 3 : 0 يو . م4 هتمحر و .لجاعلاو لجآلا ف هدابع ىلع ىلاعت هللا لضفت ام لك 2 ةماع

 | اتيت -_ وأ - 2 35 ا هل و خخ >
 0 0 1 ع 5200006 8 3 قوركذ مدقت دق: الدلحو امارح هن رشاعجف# نكرشملا . عي # رشي لق 8# - 0213 .ايندلا ماطح نم

 دقات اهيأتي از) وعجيب هيلو 9
 /ك روب ريع ١ ركوب رو : ٍ 0 نوكي ال ليلحتلاو ميرحتلاو .[ماعنألا ةروس ١115- ةيآلا] كلذ ريغو ةبئاسلاو ةريحبلا نم ماعنألا

 0 نوبسحيأ : 4 ٍةَميقْلامْري بِكَ هلال نودي لأن اَمَو ل - 57٠9- .هللا ىلع ءارتفالاب وأ يهشتلاب 8 اوم ترو ىدشو رول افالم 5-5-7
 3 ع ع 1 عطا هدد م هكر > , >ذ مجد 1

 0 دعا ًاوحرفيلف كنف وَرَمَرو هلال صفي لق و .هقلخ ىلع :4 نساَّنلَأ َلَعلَضَفوُدَ هللا ترإ## نيدلاخ منهج مهلخدي لب الك ؟مهنع حفصي د نأ

 | ٍفْرَر 0 مالنا امشي نأ لف اه ف :# ِنَأَس يف ُنوكَناَمَو # - 5١ .ةرخآلا ىلإ هلاهمإو ءايندلا يف ةبوقعلاب هّللا ىلع ىرتفا نم ةلجاعم هكرتب
 1 ل رح ا رح © ني ل 0 رس أذ

 0 هلل 00 2 مي مخ : 0 نزو :4#ِةَد ورذ د ٍلاَفْثِم نم# بيغي :# ُبْرْحياَمَو## .هنولمعتو هيف نوذخأت عد ذم مع
 1 و م 2 0 تس 0 /

00 

 5 ا نالوا كا 2 ةمادتلا اورسأو )» 2104 : سنوي] 4 ...ٍَسِقل مهني ضم 0 نَا : 00 1 5 سس لل ةَماَرَيلا اوني ١ اه 1 000 0-0 0 12
 1 3 مم هي نيرفاكلا لاج نات نادل اناث ا 6 6 قاما لدللا المو َباَدَعْلا اورام

 ٠١ | ناءِرق نونو نس يفنْوكناَمَو انو) نورك ا
 ا

4 

 0 : اي .

 ْ 89 : لهاا 0 مهنيب يضقي هللا نأ نيبت سنوي ةيآو «ةرخآلا يف مهل ّدعأ يذلا باذعلا اوأر نيح ةرسحلا مه رارسإو
 9 |0١ نوضيِف ذِإادوهشر الإٍلمعنمنو 8 روص نم ةروص ضرعتف أبس ةيآاًمأو «هبنذب الإ اًدحأ بقاعي ال ىلاعت هللا نأل ؛نومّلظُي ال مهو «لدعلاب

 4 7” 1 ا رس دف 4 2 ل

 0 قتلو ضال( فور لاعب نت هيو فان وديِف د مهر بلو قس هللا دعو نإ الأ ضرالاو ٍتونمَسلا فام ِهَنِب نإ الأ 166[88] ...مهل دعأ يذلا باذعلا

 9 ني بكراك ّركَسأآلوآَمتلا 9 «سرغنت بيل عيكيامو نضال ف نمو: تاونمسلا اف نموت كا الأ رثاء [20 ١ نين نوماس
 00 1 يف ام َتَمَلَظ نيقت لكل َنأَوَلَو )ف :ةيآلا لبقف «ىلوألا يف "ام" ظفل تضتقا قايسلا ةبسانم .[17 : و
 تلزن ةيآلاو "نم" ظفلب اهيف ريبعتلا ءاجف ىرخألا ةيآلا امأ .ءالقعلا ريغل وه "ام" ظفلف ءذخأملاو لآملا كلذب دوصقملاو «155 : سنوي] 4ءِدب تدق ضر

 .هوركملا عاونأو لتقلا نم هنودعوتي امم «ءيشب هورضي نل مهف ههتّبثو هبر هسنآف [10 :سنوي] 4 َمَهْلَوَف َكنْرْحَي الو » :مهيف لزنف لي هللا لوسر اًوْذآ موق يف
 داركلا نال "م طبل اج اذه لصو «ضرألا ف نمو تازامسلا يف نم ل هنا هدسر دل كلما ف حزني نيمؤملل بج تر او شت كارل ل١0

 عضاوملا يقابو ءامهريغ ميركلا نآرقلا يف سيل [7 : لمنلا « عنو تر و ال مهرمكأ كلو » [1 '] .مهيبن نورصنيو مهنيد نوزعي نيذلا ءالقعلا
 5 ا َمهراكَأ َّنكِدلو 9 مدقت سنوي ةروس يف ا[ اه 1 را مح عيل - -

 حيرصتلا ظفلب ًءاج امهريغ يفو .هقفاوف 4 َنوُمَلَمِي ال مه فركحأ لب » مدقت لمتلا يف كلذكو «# َنوَر مهر كلو
 تاوامسلا ركذ مدق .[“ : 0 تمس يف قرد ُلاَْتِم هع بْوعيال )ف 2 0 : 211١

 ركذ مدقفا ١ : أبس] 4 ٍةَرآْلا ف ُدَمَلَأ لَو ضرألا َفاَمَو ِتومَسْلا فَ هل ىِزَلا هني دما » :وهو «ةروسلا حتتفم ىلع ةينبم ةيآلا هذه نأل ؛ًابس ةروس يف ضرألا ىلع

 الإ مَع نم َنوُلَمَت الم ناره نم هنأت اَمو نَأَس ىف نكت اَمَو 9 :هلوق بيقع تءاج اهنإف ءسنوي ةروس يف يتلا اّمأو .. .اًناطلس ربكأو اًنأش مظعأ اهكلم نألا (ةاوامسللا
 2 را افا رالف ككل نت وأ ربح لما دابعلا يف وف وصتي اهب هملع ركذ لإ دصقلا ناك 1001 14 ذ نوصي ذِإ دوب يلع نكح
 يلع يزال سدو تذل ايي دال 102 ن1 ا: قاعتي مب عقو ءادتبالا نآل ؛ءامسلا ركذ هعبتأ مث ضرألا نان تل عرعر روت لات م كير

 .[45 :سنوي] * َنوُميَعَتْس الو ُةَعاَس َنْوَْتْس الق ْمُهْلَجَأ 21ج اَذِإ ] 0177“ :ةرقبلا] 4 يك هيلع َمْكإ الم مك نَمَو ِهَِلَع 2 منا كف ِنَموَي ف لجن مَ [631
 اس نمل نت كل 00 ترككمللا هل يك ةنكلاو راو لا . يامل ةخيصب نارقلا ف نير حان ١ :تاروحلا ؟( رخااتمأ نحأت) :نَمب قرفلا ام

 / َقصيَتَص الو ٌةَعاَس هع َنورْحَعَسَم المري داَعبَي كل لق + :ىلاعت هلوق يف ةدحاو ةرم بطاخملل (نورخأتست) ةملك تدروو 10 :رثدملا] #َرمكيوأ مَقَي دأكَي

 ؛مهتدارإب رخأتلا نولعفي مه مهأ اهانعم (نورخأتي) .["5 :فارعألا] 4 دعاس ويم مهن جادو # :ىلاعت هلوق يف امك ءتارم سمخ بئاغللو ء٠ اما
 - مدع نأ اهانعمف (نورخأتسي) امأ .اهيف تدرو يتلا ىرخألا عضاوملا يف اهلثمو .هتدارإب ريخأتلا لعف نمو : يأ هه( ِهَيكَع َمْفِإ آلم َّلأَك نَمَو # :ىلاعت هلوق يف

 5 ل ا ا ا :ىلاعت هلوق وعم امي رح ود وه أحرفي َكِلَدَج -ويَمَسو هَل ٍلْضَمي لف )ج5

 ىلص هلوق هنمو «مقنلو مهفأل :وحن ملكتملل ماللاب رمألا فعضيو «ديز اي يتجاحب نعتل :وحن لوعفملل ينبملا بطاخملاو «نيقابلا ةءارقك نيبئاغلا يف رثكي امنإ

 :ئرقو .تافتلالا ىلع باطخلاب (نوعمجت) :ئرق # َنوُعَمْجي امي ىلاعت هلوق .هلبق ام ةبسانمل بيغلاب (اوحرفيلف) :ئرقو . "مكل لصألف اوموق" :ملسو هيلع هللا

 نِم كير نع ُبْرَتي امه هيض نوصي اوس 1ع نكح الإ ِلَمَع نم وَمَا ناره نم ُهنِأَوَناَمَو نأسف نكن اَمَو »17 .هلبق ام ةبسانمل بيغلاب (نوعمجي)

 ممراسردللا :ئرقو .يازلا رسكب (بزعي) :ئرق # ُبْرَحي اَمَه 9» :ىلاعت هلوق # ٍنيِيُم ٍبَنِك يف ل ك1 ك1 مم كو ل ا
 ا و « ةيلعافلاب عوفرم هنأل لاقثم لحم ىلع اًفطع اهيف ءارلا عفرب (ٌرغصأ) :ىرق 6# ٌرَعَصَأ الو 9: :ىلاعت هلوق .باغ :يأ ءبزعي بزع عراضم ناتغل «يازلا

 .رم امك امهفرص عنمل حتفلاب نارورجم امهف «' ل " ظفل ىلع اًمطع حتفلاب (ٌرغصأ) : :ئرقو .نزولا اهفرص عنمو دارك لاثم ىلع هيف ةديزم

 ءانلزنف انل ريسم يف انك : لاف هنع هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ نع :نآرقلاب ءافشلا ةزجعم 6# ٍروُدٌّصلَأ فاَمَل ءآَفْسَو يكَيَن د ل :أج َدَه ُساَنلآ ابوه 1011

 اناقسو ءاش نيثالثب هل رمأف «أربف «هاقرف ؛ةيقرب هنبأن انك ام ٌلجر اهعم ماقف ؟قار مكنم لهف بيغ انرفن نإو «- غيدل - موس يحل ةليكنإ :تالاقف راع كءاحت

 جلف فيك لإ لور لأسر نأ 2 رد :انلق « -ةحتافلا- باتكلا مأب الإ تيقر ام ءال :لاقأ؟ نر قك وأ ةبقر نسجت تدك :انلق عجر املف ءائبل

 1 :ثيدحلا اذهل ملسم تاياور ضعب يفو .ملسمو يراخبلا هاور «مهسب يل اوبرضاو اومسقا «ةيقر اهنأ هبردي ناك امو١ :لاقف دلي يبنلل هانركذ ةنيدملا انمدق

 - ثحبلا اذه مّدقو ءاديرولف ةيالوب ستيسامنب ةنيدم يف تادايع (ربكأ) يف ثاحبأب يبط لمع قيرف ماق نجع سل ل

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بايسأ



 هللا ءايلوأ نأ : يأ .هيصاعم بانئتجاو هضئارف ءادأب هللا 4 اواكو و . ردزلا 00 -17 ا 0-2 00 عي 00 0 حو ف 16 1مم دوال 1 0 04 4 أ سو ولا اني درا 0 2+ مي د 2 د

 نبا لاق .هّللا 0 ف متم وهف الاب نع نم نأ يأ نك ةعاطلاب 0ك نيذلا نول مه 5 - 0 0 د و

 3 ري ةحاصلا 3 ةرلا 0 لبق :4 2 ةريسل قارا ملل - 1 0 ضعبو أ :ةاونبكي دما : دولا يار ريَحْلا فا 1
 .ةنجلا ةرخآلا يفو هللا ةمحرب هرشبت ,ت ةكئالملا ةنياعمو توملا دنع كلذ :ليقو .(هل ىرت وأ «نمؤملا 4 نإ رهلوَم كلن ْرَحياَلَو 02 8 + ك2 |

 بت ل جس حو
 ا يا دسا# يأ تالا ' ١

 0 و 1 4 2س 4 5 : 3

 كنزي 0 -<60 .# ٌمِيِظَعْلا# رفظلا / ُدَدَمْلا وه ىللد# :هلوقو هدعول رييغت ال : ا ا هب كرإالأ 2 ميرعلا يتااوق ايفا بلا 7

 :4 كش هللا نود نيت وعدي ْعيَكاَمَرل -6؟ .مهكارشإو مهبر يف :يف ١" لا َتاَمَوْضْراْلافف سوت َوَمَسلاف س1
 ةقيقحلا ىلع هل ءاكرش تسيلف هلل ءاكرش مهتادوبعم اوّمس نإو مهنأ :ىنعملاو ؟ضرأ يف وأ ناك لإ تمي ءاكحرش هلأ ود نم توْعَدَي 8 7 ءامس يف ميش لك كل درغلا هلو ثا ريغ ينعي ؛هللا نود نم نوعدي نم عبتي ءيش يأو :هانعم 4
 52 1 12 اوحيرتو هبف اوؤدهتل 6 0. ارتشصلل» 5١ كنإلل ١ 0 يع 1 ًاصرختو ًاشظت «بذكلا نولوقتي :4 وُ الإ م نإ كشلا :4نللإ تري نإ ١ [خللتج ىّورْم © توُسْرْحيالمْهَنإَووَظلأ +
 هللا تانب ةكئالملا :مهوقب :« يد اَدل ادَلَو هَ 7-5 مخ :4 أوُلاَق 9 - 7/ 3 ا يا ِرَوَمْإ نسل
 مكدنع ام :ينعي :# آَددََي نلطلس نم 00 دلولا نع :4 دول َرْه» تكل( فام روع تلا كج و 3
 :4 نلت الا هلل لع يون ناطلسلا يهو ءاهب نوجتحت ةجح نم نولوقت امب موقلا اهيا ا اهئ ع تت ادي كلش نتمكن!

 ةيهولألا وذ ءدوبعملا هولأملا وه بِك هللاو 1 لرمي انذلا ف ا د رار اطل تي ب و 4 ةليلق ةعفنم اذه مهؤارتفا :يأ «غالب :4 اتينا ف عَتم ط ٠/- !زوجي ال ام هيلإ نوفيضتو «هتقيقح دا ل ارز (ج نومكتتالا]
 نأ مدقت دقو ءلامكلا تافص يه يتلا ةيهولألا تافص نم هب فصتا امل « «نيعمجأ هقلخ ىلع ةيدوبعلاو 0| ٌرماَنِنيِإَم تادف وع :
 «نمحر لا ءامسأ نم هللا :لاقُي الو «هللا ءامسأ نم نمحرلا :لاقيف «ءامسألا عيمج هيلإ عجرت مسالا اذه ” | 2 نب 1 8101 كيب رفات دلهي 0

 ريس عب م 0 لا
 .ىللْعلا تافصلاو «ىنسحلا ءامسألا يناعم عيمجل عماجلا وه ىلاعت هللا مساو . ءامسألا عيمج يف اذكهو 7 هلا 00 8 0 قلل و دعي و ودا فور د 0 0 -

 هعمس طاحأ يذلا عيمسلاف :ةنطابلاو «ةرهاظلا هتاقلعتم عيمجب طيحم رصبلاو عمسلا نم لكف ءرصبلاو عمسلا ةفص نيب هللا نرقي ام ًاريثك : : عيمسلا هللا مسا ىنعم [15]
 عج هيلع ئفخت الو «تاوصألا هيلع طلتخت ال «دحاو توص هيدل اهتأكو ءاهنلعو اهّرس اهعمسي تاوصألا نم يلفسلاو يولعلا ماعلا فانت لكف «تاعرمسملا ندجب
 هتطاحإو «ةّيلجلاو ةّيفخلا «ةنطابلاو ةرهاظلا تاوصألا عيمجل هْعْمَس :لوألا عونلا :ناعون ىلاعت هعْمَسو تاوس دنع ةداقلاو لاو سنا زا تق رن كالا
 رهاوظلاب هملع طاحأ يذلا وه ىلاعت هللا نأ يأ :ميلعلا هللا مسا ىنعم [15] .مهبيثيو مهبيجيف نيدباعلاو نيعادلاو نيلئاسلل هنم ةباجإلا ْعْمَس :يناثلا عونلا . اهم ةّماتلا
 ءيش هيلع ىفخي الف ؛لبقتسملاو ءرضاحلاو «يضاملابو «يلفسلاو يولعلا ملاعلابو .تانكمملاو «تاليحتسملاو «تابجاولابو «نالعإلاو رارسإلاو «نطاوبلاو
 نم هجوب صقن اهيلإ قرطتي ال يتلا هتافص لامكو هلامكل هوجولا لك نم قلطملا ماتلا ىنغلا هل يذلا (ينغلا) ىلاعت وهف :ينغلا هللا مسا ىنعم 1 لا
 نم لاح يف هنع ينغتست ال اهرسأب تاقولخملاو ءًاميرك ًاميحر ءرب اداوج ءانسحم الإ نوكي ال امك هتاذ مزاول نم هانغ َنإف ءينغ الإ نوكي نأ نكمي الو موجولا
 لع هدر نأو هديب ةمحرلاو ضرألاو تاوامسلا ع نئازخ نأ هانغ ةعس نمو ؛هيلإ رطضت وأ هجاتحت ام لك ينو ءاهئاقب ينو ءاهداجيإ يف هيلإ ةرقتفم :م ىهف ءاهلاوحأ
 رك ىحم نالاخللا مالا ىدنالا هل يللا النار لا فراك .راردم قلخلا ىلع هريخو ناهّنلاو ليّللا ءاّحس هدي نأو «تاقوألاو تاظحللا عيمج يف لصاوتم هقلخخ
 ةناميإلا ق قئاقحلاو «ةينابرلا فراغملا نم «مهبولق لع ضافأ امب ؛هقلخ صاوخل ينغملاو ءاماعّىنغ :هقلخ عيمجل ينغمتلا رهزلةوجولا
 0 وك كل ءَرًرَكو 4# نم ف ظفلب ركذ . [ 11: سنوي] 4 ٍضَرأْلا ف نّمَو ِتومَّسلا ف سوني تإ الأ 3

 مث ءاّميظعت 4 ِتَوممَّسلآ ىفنَم ' ركذ مدق نكل ؛اهيف مهبنوكل انهاه ضرألا يف نم :دارملا نذل ؛رّركو 4 نَم 2 ظفل ىضتقاف «[10 : سنوي] 4 َمُهْلَوَف كلر
 دلل ةرقبلا] 4 أوُلاَقَو /» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [1 : 0 دلو هللا َدَحَتَأ اوَلاَق 14[8] .كلذ ىلع 4ٍضَرألا فَنَمَو ف فطع
 «ِضْرَْلا ىف امو ِتونَمَّسلا فام[ .رماع نبا ةَءارق ىلع ةرقبلا يف هلثمو .فطاعلاو واولا نع دئاعلاب ىفتكا هنأ واو ريغب سنوي ى 116 7 ءاينألا
 د كك انكار اا : يأ «4ٍِضرَأْلا يف اَمَ سل و 200 اش 1لاعن؟ ا دنا هلآ دحئاد اولا راعكلا بضخ نذل ؛رّركف "ام" ظفلب ركذ . [ 14 سنويا
 .ضصيصختلار ديكاتلل ؛راركتلا عضومو «" ا عضوم عضوملا ناكف «ضرألا يف امو تاوامّسلا يف ام كلام هللاو ؛ةعفنم بْذَج وأ «ىَذَأ عفدل

 ىلاعت قحلا مهل حمسي ال يأ # 1 1و ةَعاَس نور ١ :ىلاعت هلوق يفف هللا ةدارإب وه يأ ؛مهتدارإ نع اًجراخ نوكي امنإو «مهتدارإب سيل رخأتلا -
 يف (رخأت) .اهقايس عم كلذك تناك (رخأتسا)و .. .اهقايس عم اًيقيسوم ةمجسنم (رخأت) نأ امك . اهيف تدرو يتلا ىرخألا عضاوملا يف اهلثمو ؛مدقتلاب الو رخآتلاب
 (ةعاس) يف (نيسلا) عم اهيف (نيسلا) تبواجت أبس يف (نورخأتسي)و .(مدقتي) عم تبواجت رثدملا يف (رخأتي)و . .نزولا ثيح نم (لجعت) عم توعد ةرقبلا ةيآ

 5 وه وحرص كدي وَمَن لضم _عاممل .(داعيم) يف ذملا عم بواجت (نورخأتست) يف دملاو 4 ورانا داس وزي 7 :ىلاعت هلوق يف
 - رق قر نأ اماَدإَو 8 : ىلاعت لاق «تاماقملا ىلعأ نم نآرقلاو ملعلابو «ةنسلاو ناميإلابو هلوسرو هللاب حرفلا .[158 : سنوي] # َكوُعَمْجَي امي
 ةزهجأ مادختساب نآرقلا عامتسا رثأ تابثإ وه ثحبلا نم ىلوألا ةلحرملا فده ناكو ءايكرتب لوبناتسإ يف دقعنملا يمالسإلا بطلل ثلاثلا يملعلا رمتؤملا يف -
 دنع نآرقلا رثأ ليجست مت دقو «نآرقلا ةوالتل مهعامتسا ءانثأ م .: | نيعوطتملا نم ٍددع يف ةيجولويسفلا تاريغتلا سايقل رتويبمكلاب ةدوزملا ةينورتكلإلا ةبقارملا

 تيلت مث «ةيبرعلا ةغللاب ميركلا نآرقلا نم ياو لل تيا مدعي« نيس شل] ريغ جرم ةدع دبع كلاذكور تيب لإ 0372 1 د 0 سا وخادم
 باصعألل ئدهم يجولويسف ٌرثأ اهل ءاهانعم موهفم نع رظنلا ضغبو ءاهتاذب نآرقلا تاملك نأ براجعتلا تتبث تتبثأ امك «ةيزيلجنإلا ةغللاب عطاقملا هذه ةمجرت مهيلع
 امو هيف نوصي ْذ دوه كيل انك الإ ِلَمَع نم َلَمْاَلَو 3 .رثألا دودحم ريغ ناك هانعم مهفب ميركلا نآرقلا عامس نرتقا اذإف ءيرشبلا مسجلا يف
 يرو لب ْلف ٌةَعاَصل اا ورك َنَِ أَلاَقَو 011 سنوي ] © نيم ٍبكِك الإ بك ال َكِلَد نم رك الملا فاو ٍضَراْلا ف ورد لاقت نب ” كير نع ٌبْرَح
 - ردا ناكتلم #1 ٍنيِبُم بيتك ىف الإ كح هلو ضلك ني يتلا لو ضرألا قالو قومشلا قف ور دل اقتنع برجال يبق او مكس

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم لدئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 يدرطو يلاتق ىلع متمزعف ,مكرهظأ نيب :© ىباَقَم# ما و مظع :4 ركع ركن كن إإ# -ا/ ١
 اودعداو ةكلغ نرك ام ىلع اوف رعا :4 مكأأَوم 0# 2

 م

 2 20 ب1 نأ 5 .

 وص ص

 . رس باج هيدي - هم عامل ب ح 4 لاوشفا كرف ةطنشلا ةمقلاو .امهم رأ انشلم 4 ع كرما كيال ّرْث» 4 كءاكرشو»
 7 م ا ' :4 رخو نإ ١-١ 00 :4 نويت الو# هسم اوغرفاو مكشتو ام لإ ارضما .ءانم
 : 0 4 0 كرم 2 1ك مكل يئاع : 0 رخام 3 هل معدرعد امع مكر
 0 © نيستا تريد نأ ثبار ونا لهل رتل 5 عم ةنيفسلا يف ناك نم : : ينعي 0 قف م 2 :6 تيئانملا

 دم 0 رس ويد لأ ضررا نر دكش يامل كل كك[ كل او .ةفيلخ ممح :فئالخلاو .مالسلا هيلع حون
 ) 3 4 مناَعَجَو كافل يف ةعق مو هيجل 0 02 ييل ضر ونكسي 3 ماج 0 ع 1 2

 ل ل ف ع © ١ 9 .مالسلا هيلع حون مهرذنأ نيذلا :© َيِردتْلا ةبقلع ناك كيكو .اهيف مهنوفلخيو «قرغلاب نيكلهملل تناك

 َدبْلاَعكَك كر شت انآ يذاع ا امب .مهلسر مهتءاج امب اوقدصيل :# ابوي أوناك امق# ةلدألاو ججحلاب :# تنبأ هوُعاَج ام - ا

 تيب موُمَط هولاكو تصمم 77 .هب هللا مهرمأ ام نيزواجما :4 َنيِدئمْبلاَط متخخ :4 يَ َكَدَكه ةيلاخلا ممألاو .حون موق هب بذك
 50 0 هول اوناك أمق 1 نوراهو ىسوم هيلإ مهاعد امب رارقإلا نع :# ْأورَبُكَتْسَاَد## هموق فارشأ :# هيلو َنْوَعَرَف -

 لإ كوره ىموُت منيا َنِدَيعمْلا ١١ اَنتْمِجَأ## -1/8 .هل ةقيقح ال رحس هنأ هنياع نمل :© نيم حس اًده َّنِإ# -/5 . :مالسلا ايداع 21 رع 2 طم # |[ 021 20 ب 1 وح 4 27
 و 7_9 و أ

0 

 ١ )نمر موق أوفاكَو وربك تس أف ايامي المو نوع 0 ةوعد مهلوبق مدع 0 .ناطلسلاو ةعاطلا :« ركل اكو :و# انيولتو انفرصتل :«اَمئِفَلَتِ
 م 0 م أ َنإاوُلاَقاَ 9 ل جال 6-2 .ةيويندلا ماير ىلع صر ءءابآلل ديلقتلاب كمت :نيرمأب مددسلا هيلع كارو

 رحبيل اذه 2 0 ب ١ هيض هس ]أ ضر ورفع جس م

 "7 1 0 2 ا 4 تيم اموق أ أواك َمُهَّتِإ نييك را تريل نقرأ كفل ف كم نأ او: ةكخأق هودكَف ' ةفرش
 1 7 0 105 اريل كر را سب سس هرم ساس خل سل و

 يد رح مُكحةاَلَقحنءوونأَسرمل "© اَدَك نَا انفَرعأَو َكيِتلَح ْمُهَسَلَمَجَم كتل ىف ُهَحَم نمو ُهَنيَبَم ُهْوَدَكَك » 14 : فارعألا]
 انَءاَماَء يعاد مواسم و609 َدوُرِحَسلا ١ ناكف «ةغلابملاو ةرثكلا ىلع لدي ديدشتلا نكل .يدعتلل انيجنو اجا ا ربل 4 ولا يك

 1 ينمي اكل نئامو ضل ةيركلا خلني دو حلصي 4 نَم ط نأل ؛4 َنيِذَلأ ) هيلع عقي امم رثكأ ىلع عقي 4 نم ) ظفلو 04 حم نَمَو ا سنوي يف
 نتي تو نو نو حل حي ناقل يي تيم ا ناكف ءبسحف روكذلا عمجل هنإف نيذلا فالخب «ثنؤملاو ركذملاو ةعامجلاو نينثالاو دحاولل

 :ىلاعت هلوق نم ةروسلا لوأ يف دراولا لمجملا نم ةنيعم ةفئاط يف ٍليصفت لاثم هنإف ؛سنويب 4 َفِِتَلَخ َمُهَكلَعَجَو هب ةدايز اّمأ .بسنأ 4 نَم ا عم ديدشتلا

 تيك رظنتل مهِدصَب نم ٍضرأْلا ف َفيِتلَح ْمُكَنلَمَج مث » كل ا اوملط امل + ب ونقل اك0كأ دك قلو دقو م
 .مهدعب نميف ىرج امك فئالخ اولعج مهو ؛اايجم مدقتملاركذف ءاهريغ اهفلخ مث اهييذكتب تكلهأ ةمأ لوأ مالسلا هيلع حون موقو :1١4 سنوي] # َنولمعت
 .[7 5 : سنوي] 4 َندَيَعُمْلا بولق لع ْعَبَطح َكِلَدَك ْلَبَم نم دب رأوبدك امي » ٠ 5 فارعألا] 4َنزَكْلا بوك لع بطي كلَدَك ُلََم نمأوبَد كامي » 10 4]
 :لاقف هب أدب املثمب ةّصقلا مَنَحف ءءابلا اهدعب سيلو 4 أوُبَدك ْنكدَلَو )» ةيآلا يفو ا فارعألا] 4أوُبَماَء َرصْلآ له َنأ ْوَلَو 9 فارعألا ةروس يف ةّصقلا لَو

 ليسا ل سنوي] 4 اَنِتَياَِب أوُبدك )» مث 177 : 1 وُبَدَكَف » :وهو «هلبق ام قفاو سنوي ةروس يف كلذكو 4 هكا
 ؟هاراغخ رة رتلكالو ل" [20 (نكذل : لوف وحب «ءابلإ ريخف ب لكتلا نمرع ءالقعلا ٌّقح يف ام نأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذو ؛4 لبق نم نم عب أويَذك امي :لاقف .ءكلذ

 سنوي يفو © ُهَّللأ عبطي َلَِدَك » اًمأو ءعقو ثيح كانتايآ درب انلسر اوبّذكف :هريدقت نيققحملا دنعو ءاهريغو انتايآب اوبذك وحن ؛ءابلاب مهريغ ّقح يف امو

 «نرتلا فارعألا] 4 ةهيولق ّلَع ُع عبطمو 9 :لاقف امهنيب عمجف «ةيانكلاو «حيرصّتلاب فارعألا ةروس يف هناحبس هللا ركذ مّدقت دق هّنأل ؛نونلاب 4 عَبَت 9

 0 ا سل سنوي] © هَئيِجَتف )» :هلوق نم هلبق ام ىلع ينبمف سنوي يف اّمأو «4 ُهّن عبطي َكلِلَدَك# :لاقف حيرصتلاب ةيآلا متحخو

 . 4 َنئَعُمْل وأ لع عَبطت َكِلَدَكل :لاقف «هلثمب متخف «عمجلا ظفلب [3 4 : سنوي] 4اََثَعَب مث »ٍ
 رب رب رس رس جس

 سوم مِهِدَحَب ْنِم اَنَتَعِب َّمث 8 ؛[7١٠ : فارعألا] © َنيِدِسَقُمَلَأ َهَبِقبَع 1 2 فيالمو نوعرف كلِ اني سوم مَتَب م اَندعَب مم م1
 5 ير

 ا 6

0 

0 
0 

9 
0 

 رس رس رس جرم ج

 ىلإ ةنيبلا انتازجعمب نارمع نب ىسوم مهركِذ مدقتملا ل ما ا 4 َنيِمرخُ امو أوناكَو أوركتسأَد اياد ءهْياَلَمَو َوَعَرِو كِإ توُرهَو
 ةيامم كلتو ؟هموقو ىسوم نم ىأرمب مهرخآ نع مهانقرغأو مهب انلعف فيك اًرصبتم لوسرلا اهيأ رظناف ءاًدانعو مهنم اًملظ اهب اورفكو اودحجف .هموقو نوعرف

 تازجعملاب هموق فارشأو نوعرف ىلإ مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم لسرلا كئلوأ دعب ني انثعب مث :سنوي ةيآ اّمأ ءفارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؛نيدسفملا

 3 .نيبذكم نيمرجم نيكرشم اًموق اوناكو «قحلا لوبق نع اوربكتساف ءامهقدص ىلع ةلادلا
 1ك 2 ا 1 تر ا ار ل ا تلا تح

 ك1 روح رمق نك ل هك تورو هلل هئيحسم رد لات هلل حت دلع «يرشللاب كايعلا عرتت كان «دريخ قلاع هلل هرالغاب مم ا سطس هو

 هللا ]6 الكر ك2 هتير كاك فر 0 0 1 2154] .ةبغرلاو ةبحملل عبات حرفلاف «هتاوف هنزحي الو .هلوصح هحرفي ال ءيشلا ين ةبغر

 را واع اا :اهلبق ل ةبسانم .[54 : سنوي] « توفت هلع أ مكَل تأ

 - ًاواَكَو ْاوَماَء سل 2 َمِهيَلَع ٌفوَحال هلأ يل كرإ آلأ 5711-2171 .(نوكرشملا لعف امك «هسكع وأ لحأ ام ميرحتب بذكلا هيلع
 الو نإ اوضَفأ مك هم كتلع كرما كك ل دك 25 0 ري ٍتاياَكِب ىِريكَذَتَو ىباَقَم كل كلك نإ وَفي مول لاَ 71

 كولا طم ا ئرقو .ىنعمب عمجأو عمج :ليقو "قرف" دض "عمج" نم ميملا حتفو ةزمهلا لصوب (اوعّمجاف) :ئرق # أعِمجَت 99 :ىلاعت هلوق * ِنوُرِظَ
 ةزمهلا عفرب (مكؤاكرشو) :ئرق# ْمُكءاكَرسَو 9: :ىلاعت هلوق . .شيجلا تعمجو يرمأ تعمجأك «نايعألا ين عمجو يناعملا يف عمجأ :لاقي عمج نم ميملا رسكو ةحوتفم
 .مكرمأ ىلع اقسن بصنلاب (مكءاكرشو) : :ئرقو ٠ .هربخ فذح ًأدتبم نوكي نأ زوجيو «لوعفملاب لصفلا هنسحو ءاوعمجأب لصتملا عوفرملا ريمضلا ىلع اًمطع

 6# ٍلاَقَثَم نم 38 : اهيف قحلا لوقي سنوي ةروس ةيآ نأ كلذ نم غلبأو ؛تامارجلاب هريدقت نكمي اًلقث ةرذلل نأ نيبت اهنأ ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجو -

 نوفرعي ال نآرقلا لوزن تقو برعلا ناكو .اًضيأ تامارجلاب اهريدقتو اهباسح نكمي لقأ لاقثأل هميسقت نكمي اذه ةرذلا لقث نأ يأ «ةئزجتلاو ضيعبتلل نمو

 .نيرشعلا نرقلا يف ةقيقحلا هذه نع انل فشكيل ثيدحلا ملعلا يتأيو «ةرذلا نع اًئيش

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا



 7+ وي + + + ا + »+ ا > « هلا يعل

0-7 

 1 ا اا

 يذلا ا و ي 00 : ريو ةتصلا متئج للا رحسلا : يأ 4 ٌرحِشلا وير شقج د 40 4.0 ةهكسعا د اا ا ا ا ل و
 نم هب مكتئج يذلا :4 سلا تبني 1 >/7 يعذب :4 كلقم1ا 0 1 مشا 1 (© ريعس ل بكار

 َنَماَء اَمَه #9 -81 .مئإلل نوبستكملا ةيبرل نوصاعلا :# َنوُمِرْجْسْلا كَ 7 هرهظيو «هيلعيف «هدنع اننا ةههد ا
 7 جوس رع مس اى "و

 :4 روني أ نوعرف موق نم :ليقو .ىسوم موق ليئارسإ ينب نم :ليق :4 دمت نم كيرالا رن / لأننا ش قديم سوم 1
 هضرأ ف هللا ىلع ربكتسم رابج : 4 ضرالا فلاَمْل 0 ْنِإ َنإَو# ناميإلا نع عوجرلا ىلع مهلمحي 1 رك 7 201000 ا نضر 0 تيد - 1

 .اوملس هيمو ارقل هب «اركي يس 5164  لطالا نا نيزواجتملا :# نيؤِرَسمْلأ نمل هَنِإَو# / كو يهاجر أمت © نرئرخم
 ناقل اودادزيو لك ريك يبل نازيل انقاص رياك ا: :*4 تريمليلَعلا روما كف 9 . م رع سيدرا (ررَفَلل هَنَعِف العجم ال» 5 6

 1 ةلبق هاو مكحَتو اولعجاو# اذحتا :© اَءَوِت نآوم -8107 8
 آبر» -80 .ةلبقلا وحن اهيف نولصت دجاسم :4ةَلَو مُكَصَمْي أوزمجاوإ» اذختا :4 ارب دأ» . م ذل

 ىو يع يبايع

 07-5 7-38 أ ا |
 :لججو زع هلوقك ؛كليبس نع اولضف :ىنعمب :4 كلي نع الل تيطعا :4 تيم كن 3 و درمان هنِإَو ضال 7
 نع اوروجي :4 أدل [8 :صصقلا ةروس] 4 رو اوُدعْرْمل دوك تع لاء :هلعتتلات» 1 0 يم هدام تيمي ماك هي أينما ءاذآب
 ىلع هللا سمطف «هتروص نع هباهذإ | :ءيشلا سمطو ءاهرّيغ :* َءِهِلدوَمَأ 1ع سيطأ اََبَر## كليبس لف 2 0( تيلي وع أ ةَمَتفاَلححيال ابر الكوت 0
 ةلالضلاب :# ٌمهبوُلم ّلَع ْدْدَّساَو# .اهرّمدو مهلاومأ كلهأ :ىنعملا :ليقو . ةراجح تراصف مهلاومأ لا هعمل[ نفل وَلاَ كت
 هَسَرعَأ لك : :ىلاعت هللا لاق :برلا هللا مسا ى نعم [85] .عجوملا :4 هللآَباَدَعْلا» ناميوال نلت ال ىتح ا و مكحَتوُم اولَعَجأو اورو أحول وسد!

 لا 8 2 0 :وه نك هللا «[ ١75 :ماعنألا] 4 ِءَىَت و لهب رَوهَوأَيَ زبأ 7 ىو تلاكزا# بريم .زيلارقكو ركض أوج 5 اثق

 اذهب هل مهؤاعد رثك اذهلو ؛مهقالخأو مهحاورأو مهبولق حالصإب «هايفصأل هتيبرت اذه نم 20 12011111 0
 4 ظ .ةصاخلا ةيبرتلا هذه هنم نوبلطي مهخأل ؛ليلجلا مسال ع
 انه .4 -ِهْيَلَمَو َنّوَعَرف ل عضاوملا يقابو «ةديحولا [81 : ٍسنوي ٍناث] 4 َمِهْيِإلمَو َنوَعَرَف 8171 )

 ىلإ دوعي : :ليقو ةيّرْذلا ىلإ دوعي ةروسلا هذه يف ريمَصلا ل .دارفإلاب اهريغ يفو «عمجلاب بسحف

 ماض ع َنوُنْكَحَي موق َلَعأرَبَأَم رحب َليِيَسإ ويب ارَوَجَو ط [40] .نوعرف ىلإ دوعي اهريغ يفو .موقلا
 نوميقي موق ىلع اوٌرمف «رحبلا ليئارسإ ينبب انعطقو 4٠[. : سنوي] 4 ...اًيَكَب ْمُدْوُنْجَو ُنَوَعَرِو رهَعِبْناَم رخبْلا ليهَرسِإ قبب اَْرَوجَو :21١1 ٠ فارعألا] 4 ...ْمُهَل
 ءاناودعو اًملظ هدونجو نوعرف مهعبتأف ؛هوزواج ىتح رحبلا ليئارسإ ينبب انْعطقو :سنوي ةيآ اّمأ .فارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ..مهل مانصأ ةدابع ىلع نوبظاويو

 14٠ : سنوي] 4 ... اََدَعَوامْعَب ْهُدونَجَو ٌنوَعَرو ْرُهَعَباَم رحبْلا ليهرسإ ب اًنْرَوَجَو ا [40] ...تنمآ لاق قرغلا نوعرفب طاحأ اذإ ىتح «مهءارو رحبلا اوكلسف
 :ةلاوفأو كاكا از 6ك رترر واول نوع زو ىو اك لا .[ل8:هط] مهيشَع ام ملأ نب مهيشعف ودون نوع مهم »

 ءابلاو «4 -هدوُنمي ْنَوَعَرِف :هلوق يف ءابلا مدختساف هط ةروس يف اّمأ ءىسوم عبتأو هدونج عم جرخ نوعرف نأ ينعي « .يعطق ريبعتلا اذهو «4 ءدُدوْنَجَو ْنَوَعَرْف

 شعطبلا ىلع هسفنب مزاع نوعرف نأب يحوي سنوي ةروس يف ريبعتلاو ء.مهعم نوعرف باهذ طرت رتشي الو هدونجب مهدمأ ىنعمب «ةناعتسالاو ةبحاصملا ديفت ةغللا يف

 - ىلع هموق نم ليلق الإ ىسومل نمآ ام هنأ ركذو «نومرجمو نوربكتسم مهنأ ركذف «ريبعتلا اذه ضرفي تايآلا قايس نآل ؛هدونجت عم جرخ اذل «هموقو ىسومب ليكتلاو

 لمكأ ناك «ىوقتو اًناميإ لمكأ ناك نمف «ىلاعت هلل هتيالو نوكت هاوقتو دبعلا ناميإ بسحبف «نيقتملا نينمؤملا هللا ءايلوأ ناك اذإو .[17 : سنوي] 4( وَقَّتَي -
 ل اا 8جبل

 * َنْولَمَ اَمي وح ُهَّنَأَو ْمُكحَبسمَأ آَم اَلَو مُكَحَكاَم ام َلَع أو أورَحَت اليك ْمَعِب طب مَع كت مكر ف عك وُعَدَ اوسرلاَو + 3
 تدرو :باوجلا ؟"ةّمغ «ْمَغ" نيب قرفلا ام ١/[. :سنوي وُ الو لاوس د هش ركع مكرم كيال ا َرخ مُكءاكَرشَو كرشو ا تاسع لآ
 37 :ةمغلا :يرشخمزلا لاق .ردصملا مسا يهف :(ةّمعلا) امأ .درجملا ردعصملاا رز: :(مغلا) ةضرد رح اةققل هكتار ن7 (ّمَغ) ةملك

 ال رك + :ىلاعت هلوق لمأتو .صاخ قايس يف نيتملكلا نم لك تمدخُتسا كلذل ا :ةملاو ةّمْعلاو «َمتغاف ءهِّمغ مخل قيمر كالا .ةرتس اذإ :همَغ

 .(د 0 وه (بركلا يأ) مغلا امنيب (تاذلا مسا) ةمغلا نإف اذهبو ؛مهيطغيو مهرتسي يذلا رتاسلاب انه (رمألا) هّبش .[1/1:سن الح ٌةَّمْح أكجلع جحر
 مهصصق يف نأ كلذ نمو «ءايبنألاب ناميإلا لمكيو هب متي ١- :ينآرقلا صصقلا دئاوف نم 1١[. :سنوي] # ... ٍرْوَي ءهِموَِل َلاَم ذِإ حوا ىلع 1ع لأَو # +[]

 دق را ءالتس يف نيل تاس مس 2 يرسل سر تن ل ل ا ١

 نم هيف ينآارقلا صصقلاو -؟ .ىلاعت هللا نم باوثلاورجألا باستحاو هلل صالخإلاو قدصلا ماقم ينو «تابثلاو ربصلاو ةوعدلا تاماقم يفو ةيدوبعلاب مايقلاو

 ناتج جرفلاو بيهرتلاو بيغرتلاو ريكذتلاو ظعولا نم ًاضيأ اهيفو ءاهنع ملع بلاط لكل ىنغ ال ميظع ءيش ةيمكحلا رارسألاو ةيعرشلا ماكحألاو ةيهقفلا دئاوفلا

 ا نا .اهرسعت دعب رومألا ريسيتو ةدشلا
 ائَكهْللا لوسر نع ةيرستلا ينآرقلا صصقلا يفو -4 .ةقباسلا بتكلا ىلع علطي ميت يبنلا نأل ؛4( تقتل بقيم نإ ٌريْصَأَت اذه ِلََق نيَكُمْرَم الو تأ آمل
 اوؤاج اًعيمج لسرلاو ءايبنألا نأ ىه ةماه ةيدقع ةقيقح زاربإ ينآرقلا صصقلا فادهأ نمو - ه .نونجلاو رحسلاب ماهتاو ىذأو بيذكت نم هنوقالي اميف نينمؤملاو

 نانا ذاوفلا هذه نمو .طيغانلا نم مكلام ا اودتعإ يه هدفا ةيدجر 10103: ىه دسار قلك ةناتتتالا سس ا
 نأ نايب ينآارقلا صصتقلا دئاوف نمو -/ .هدابعل ىلاعت هللا يحو غيلبت لسرلا ةفيظو نأ نايب ٍينآرقلا صصقلا دئاوف نمو -/ .نينمؤملل ثدحي نأ دبال ءالتبالا
 لكب ةصاخلا مهظعاومو ءايبنألا حئاصنب عافتنالا ينآرقلا صصقلا دئاوف نمو - 4 .ةرخآلا ةداعس اهب لانت يتلا يه اهنأ امك اهظفحو معنلا ةدايزل ببس نيدلا ةياده

 ...(بحأ نم عم رسال ل18 كول هئاظمل 5 ”الاومو نيلسرملاو ءايبنألا ةبحم ينآرقلا صصقلا دئاوف نمو ٠١- ا ا

 0 :ئرق 6 اكل َنْوكَتَو )2 :ىلاعت هلوق * َنيِنِمْؤُمب .”٠ مل نك ٍضرالا يف هايريكلا اكل نوكبو ابا هيلع انو اَمَع اَندِفْلَتِ اتم أ أولاَق 3
 ("5) ميركلا نآرقلا يف (يغبلا) ركذ يددع زاجعإ * ادعوني وج نوع ْمُهَحبْنَم 4 :] سلا هك مرا :ىرفرا .يزاجم ثينأت هنأل

 . لافت ل بانك يف ةزم 1.40 :لك درو دقو .(يغبلا) نكذ تارم ددع عيت ءاسيتفلا)ركذ تار ددض وات كلايو هاري 0 نارا (ءادنسنلا] تركو «ةرم

 روسلاب فيرعتلا  عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ لا ءامسألا :

4 

 4 قبر زل 021

 ُ رك 0 ل ا اينَدلَأ

 4 ١ 20 ملت دلي مؤلمة هيولخ لعدد
 06 ا حرحتا روم ١ رو و سلا 4

 نيه ا هي اهني اهيا يا ع يل ها ها يا ها يوحنا

0 
0 



 يا ٠١ نس 1 00 0 ل 1 نا ا جاجا رمال عدلا ا هدفنا 14 اَمُكفَوَعَي كبي دع -4
 ةمدم “فذ 5- همام“ دمام ةمآمغا مزمل“

 هل

 0 ليك اكو ميس مكن صدع ؛ | ىلإ ءاعدلا فاضأو «نييعاد اًعيمج انوكي نأ زوجيو :امهيلإ ةوعدلا بسن كلذلف ؛ىسوم ءاعد ىلع 7 2 2 ريل ِ
 ١ أَي زنا وبكْنَوَجَم# م نول سيال رم |[[2] :© َنآَعَبن الوإ# يرمآل ايضما :* اًميِقَمْساَف# .«انّير» :لاق هنأب اًملع «ةلاسرلا يف هتلاصأل ىسوم
 0 كرد وح اَودحو قبه دوُجَو نوف محَ 1 و ا لس سدس عد هد م سحر د رباب |82 :© اهبل -45 .هديعوو هللا دعو ةقيقح نولهجي نيذلا :4 َنوُسَلَحَياَل لل قيرط :4َلِيِبَس# ناكلست
 أ 0 9 نيد 2 1 7 ما .ةوجن ىلع كلعجن :4 كيدي كين مو ال - 45 .مهيلع ءادتعا ندر دعم نمو ىسوم ىلع

 0 2 د يع يهم تما َلاَققرَعْل 1 ككالهب بّدكي ناك نم ًاكلاه كِل رذطتي كك يأ «(كندب)ا .هلوح | اًمع عفترملا ناكملا يهو

 يأ :4 قَد انلزنا :4 يرش اب دَفلوال -11 .ةظعو ةربع :4 يَ كف نَمِل كتل 0
 1 محم ش وح نم : :« كلا كف ررز» سلتملا تيب لقو .ماشلا :ليقو 0 : لبق ءأراتخم ًادومحم ًالزنم ضخ ١ رسجررم رطل ني ضل لعوب هيدا 4 5 000 7

 0 َترولفيم ايكيا اسم اريَكَدِإ ةياءعت لملم 5 00 ا «نيملاع هب اوناك ام :4 دال مه 57 يح ًاوفلَخ أ امف# قزرلا لالح

 نر كل 2 كل 01 كلف تك نوف 214 4 رفا ]4 باك اوفرعاَم مهءاج ل يمد اير نود اوك اسف نقش ريغ هتوب ىلعو دع
 لهأ يملسم نم هلاثمأو .مالس نب هللا دبعك ؛ليجنإلاو ةاروتلا لهأ نم 4 كن رر تكلا

 2 20 ا

 ” | تايلاَنم م ُهكفَدَرَو ٍقدِصآَوَُم لب هّرْسَِق بانو دقلو ا
 1 ” وداني عقيم هاج يح أوفلَتَحا مف | د نزسا 8 رح حاب.

 ” اكل هَكَّس ف نوف ايهرإ نوهيسح ل ٍ نلَع هللا لوسر نإ "5 لثفاو ”كنول رمأ نم م اا :إف .باتكلا 8 . 1 5 تنك نإ مج د ا 1
 . ١ 11:3 هيج بتكلم ٍلَسسف [ ٠ كلذ هللا ملع دقو - فيعض لسرم ثيدح وهو - «لأسأ الو كشأ ام» :ةيآلا هذه تلزن امل لاق
 نمل هنبا هنأ يف كشي ال وهو ءينَّربف ينبا تنك نإ | :هنبال لجرلا لوقك لوقلا اذه جرخمو .هنم

 ليئارسإ ينب نأ نم :« كَ مَآ آَبَي :هلوقب دارملا نأ ىلع ةيآلا قايس لديو .نيكاشلا :# َنكَمْمْل
 امم ةيآلاو اح نق :# َنيِرِسَحْلا نه توكتق# - 4 لَ هئيحجم دعب نم الإ هرمأ يف اوفلتخي م

 كلذو .هب سانلا ةبطاخم يف تسيل ةدئاف اذهلو :ةيطع نبا لاق .هاوس دارملاو ٍةَب ينلا هب بطوخ
 رذحي نأ ىلوأ سانلا نم هريغف ءاذه لثم نم رذحُي #: هللا لوسر ناك اذإ هنأل .فيوختلا ةّدش

 نا ىراممل م

 ل عر ا 1 اا 2

 | دمْؤْبكَكْيَر تلك َمويَعَتَسَح ا
 © ب وصمم نب جم 0

 03 دلل 0 رس ارم يس 5م م7 507

 .هوصع امل هطخسو هتنعل ا سك د 2 ترا نإ - 2: .يفتيو ل و 00 هي ا 1١1 00 2000 هدو 0

 ا :هلوقو .هموقو نوعرف ىلع اعد ىسوم نأو «هموق نتفي هنأو فرسمو ضرألا يف ٍلاع نوعرف نأ اًضيأ ركذو «هئلمو نوعرف نم فوخ -

 اقلطم رمألا اذهل ضرعتي مو .هموقو ىسوم ىذا نوعرف نأ هط ف رك و .هموقو ىسومب هليكنتو نوعرف باذع تركد يتلا تايآلا قانسل

 لو اقتربت هقطير نوترفب اًمرذ ىداوقل نا نسل التت ىلإ يل فا يت 3ك بني كايدو. انك .فلتخم انه قايسلاف اذل
 رمألا ءاج دقف هط يف اّمأ .[18/: سنوي] 4 مِلَألا باَدَعْلأورَي ّقح أُم الذ » ىسوم ةوعدل ةباجتسا وه كالهلا دنع هناميإو نوعرف قرغ ناكو «هسفنب ةاجنلا رمأ
 2 كر ب لكل تايآلا قايم هيضنقب ا تاع ا ال رو تاتا اا اتاي

 ل[ سنوي] 4 َتوُعَِتْحي هيف أوزاك اميف ميلا مر ل كا مهءاج يح أوفلتحا امق تبيطلا نم مهتفذرو ٍقَدِص اَوَبم ٌلِيِدرْسِإ قب انوي دَقْلَو ف [9]

 ُملِعْلأ مه َءآج اَم ٍدََب نم الإ اَوُفَلَْعل اَمّه رْمَدْلا نم تنَدَي مُهَكياََو 2111101111111 و بنك ليس قَباَاَ دلو ١

 لآ لاومأ ىلع سمطو هيبن ءاعد هناحبس باجأف «هئلمو نوعرف ىلع مالسلا هيلع ىسوم ءاعد اهلبق مدقت سنوي ةيآ .[ 11 ةلئاجلا] 4 ىدت كلر د ا
 اًفرعم هناحبس لاقف ءاوؤاش ثيح اهنم نؤوبتي مهرايدو مهضرأ ليئارسإ 0 ا لا ينب ىجنو «هلآو هقرغأو هئلمو نوعرف

 ءاهبراغمو ضرألا قراشم نم مهفعض دعب مهانثروأ امبو ,مهودع كالهإب مهرمأ مهل اندهمو مهانكم :يأ .4 ٍقْذِص ًاََم َليَِرْسِإ ىَب انأَوب دَقْلَو )» : لَو دمحم هيبن
 قبس ام ىلع اًيرج اوفلتخا «نيقيلا نيع اهدهاش نمل ةبقعملا نيهاربلا يظعو تايآلا نم هودهاش امب ؛مهنيد رمأ رارقتساو مهلاح ماكحتساو مهرمأ نكمت دعبف
 - اًمسانت هلك اذه بسانيو ١9[« :سنوي] © اوُفاَسْحاَم ٌهَدِحِنَو ٌهَصأ لإ ساَملَأ نك اَمَو ا :ةروسلا هذه لوأ يف ىلاعت هلوق مهيلإ راشأ نمم مهريغلو مهل
 « راو هَل َدَسَج ال هل نو ودب اهم نم مَ دل 0 ةرقبلا] 4( مَسِحْلاَم للا ىف دَطَنَم دارو ْمُكِيبع ملص هَل َن لاذ + 3
 00 :مسجلا :باوجلا ؟"نّدَبو دّسجو مسج" :نيب قرفلا ام .[4” :سنوي] # ل6 كفاح نمل ترو كد تب ل 2 11 :فارعألا]
 ةطننق هَداَرَو ْمُكِيَلَع ةشطض هلأ ني َلاَذ :مسجلا :ةينآرق ةلثمأ ا :ندبلاو .هيف حور ال ام ىلع قلطُي :دسجلاو .ةايحلا لاح

 سوم موك َدَحَتَاَو + :دسجلا .[4 :نوقفانملا] 4 ٌمُهُماَسْحَأ َكب 1
 ]+ «14 :ءايبنألا] 4( ماعطلا َتوُلَك

 1 0 را مسا كمت مهر اذَِو © ,[741/ :ةرقبلا] * ٍيمَسِجْلاو ْلِعْلا
 1 رت َدَسَج ْمِهئاَعَجاَمَو ري ءاه :هطل 0 أ ادَسَج اَلَجِع ْمُهَل َجرْخأَد + ء[58١ :فارعألا] #4“ َر ٌراَوَح

 54: َكَقَلَح نمي تكتل كيدي كن قلع » تل :ص] 4 بان ماَدَسَج و 0 157 ل

 :ءانعمو ةيفان "ال" نأ ىلع نودلا فيفختو ءابلا رسكو اهديدشتو ءاتلا حتفب (ِناعَتت) :ئرق 6 نعي 1 9>:ىلاعت هلوق * َنوُمكَسياَل يذلا قبس نم الو 2 1

 اذلو «ةيهانلا "ال" نوكتف «نونلا ديدشتو ءابلا رسكو اهحتفو ةيناثلا ءاتلا ديدشتب (ناعبتت) : :مئرقو .نيعبتم ريغ اميقتساف:نم الاح لعجي وأ «راضت ال :وحن «يهنلا

 46 هنأ 5: ىلاعت هلوق # َنيِيِلَسسْلاَسِم انو َليَِرسإ 1 ١ ا 1 كل تا ل آذإ ّيَح 39 ]4٠[ .فيعض يفنلا ديكأت نأل «نونلاب دكأ
 .ريثك وهو «هنأب :يأ «ءابلا طاقسإب وأ تقدص :ىنعمب هنأل ؛تنمآل هب الوعفم .بصن اهلحم نأ ىلع اهحتفب (هنأ) ئرقو .فانئتسالا ىلع هنأ ةزم» رسكب (هنإ) :ئرق
 هباتك يف ياكوب سيروم روتكدلا فشك :يخيرات زاجعإ .[47 :سنوي]: تولفينغل روُلفِْمل انيئَياَم نع سان َنْي اريك َّنِإو َةياَء كَفْلَح ْنَِمِل وكَتل َكِنَدَب كين َمْوَِلَم 2197]

 ةقا انه اير لإ هش هر و قا رتل عقاولا عم ميلا يف هقارغإ دعب ىسوم نوعرف ريصم نأشب ميركلا نارقلا يف درو. ام قباطت نع ثيدحلا ملعلاو نارقلا

 ةفيلخ "21ه مطغهلط" حاتفنم نأب ةلئاقلا ةيضرفلا ةوقب ديؤت رصم نم مالسلا هيلع ىسوم عم دوهيلا جورخ نأشب ةاروتلا ةياور نإ :ياكوب روتكدلا لاق «نيملاعلل

 ةافول ةلمتحملا بابسألا نأشب ىرخأ ةديفم تامولعم انل تمدق حاتفنم ءايمومل ةيبطلا ةساردلا نإو «مالسلا هيلع ىسوم نمز يف يذلا نوعرف وه يناثلا سيسمر

 نم ذقنت فوس نوعلملا نوعرف ةثج نأ ركذيف نآرقلا امأ ءاقحال اهل ثدح ام نأشب اليصفت يطعت ال اهنكلو ءرحبلا اهعلتبا ةثجلا نأ ركذت ةاروتلا نإ ؛نوعرفلا اذه
 خل ل مل

 دوسلا ب دروتلا تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنل

1 
 4 ل

 همر أ #

 أونب كب تنماع

 عونتم زاجعإ



 7 7 0 00 0 7 0 0 مؤووؤوور حدس مهلا

 سأب مهب لزن اذإ نامإلا اهعفنف تنمآ ةيرق نكت مل :لجو زع لوقي :4 تم هيَ تك الزل - 1 10/220250
 هللا فذق ؛سنوي اودقفو ءمهنم اند دق هنأ اونظو باذعلا مهلظأ امل مهنإ :لبق :4 شوي موه الإ هللا : 00 ا
 يأ «ةليل نيعبرأ هللا ىلإ اوجعو «مئاهبلاو سانلا نم ءاهدلوو ىثنأ لك نيب اوقرفو «ةبوتلا مهبولق يف سبي ويحل يف يرحل َباَدَعمُهنَع 0 اء
 :4 نيِح َلِهعّتَمَو وإ# باذعلا مهنع فشك مهتبوت قدص فرع املف «ءاعدلاو ةيبلتلاب مهتوص اوعفر 5 لطول 359: م 4

 َرآَ# -14 .مهرامعأ ءانف تقوو مهتامم نيح ىلإ ايندلا يف مهلاجآب اوعتمتساو «ةبوقعلا مهلجاعن غ1 100 توم فكيت كت تن افأاعسج
 ءاًعيمج ضرألا يف نم نمآل ءاجلإلاو مسقلا ةئيشم كّبر ءاش ول :4 ... ل 0 | حل سلام هلا واجلا سيقما ا 2
 :ىنعملا :ليقو .كلذ ىلإ مهرطضتو ؛مهبولق يف ناميإلا لاخدإب سانلا هركت نأ عيطتست الف تنأ امأ أ د توصل أوراق اي َنوُلِقحَيال َلاَلَع ا
 باذعلاو طخسلا :4 حرشتلا ْلَعَجحَو ا ا ا كالا 0 نزار و رد ارشلا انما 1 1

 ءاهراهنو اهليل فالتحخاو ءاهرمقو اهسمش نم ؛هللا ديحوت نم هيلإ مهوعدت ام ةحص ىلع ةلادلا 0 مل يي ا 17 ف : : / 5 : | نرثي ريرظتسلا ني مكعم قا ورطنناف لق 5 تايآلا نم :# ٍضْراْلاَوِتْوَمَسلَِف ادام اورظنأ# :تايآلا ؛كنولأسي نيذلا كموق يكرشمل دمحم اي 40 دب صال عم حب لف لجو زع لا لتي 4 الل » ٠١١ .ججسو هاو هلا ع4 تال تأ ف لت اح ترو المتين

 :# ُرْدُدلاَو تيل نعت اموت اربتعمو ةظعوم كلذ يف نإف ءلجو زع هللا قلخ بئاجع فونصو 1 نيم جل 0 0 م
 نع .لسرلا مهو «ريذن عمج :رذنلاو :# ٍضراْلاَو توسل يف ادام :هلوقب اهنع ربع يتلا يه تايآلا ا 0 1
 دوحجلا نورثؤي لب «لقنلاو عمسلا ةلدآب الو ءلقعلاورظنلا ةلدأب نوعفتتي ال يأ « فؤاد ا 0 لوو نود نود 0 0

 :4 ومان انت روأو# مكحاورأ ضبقي 4 مقوي نادت ّنكلَو# ٠١- 6 ..ناركتلاو
 اميقتسم :«اًفيِنَح# .مالسإلا نيد : : ِنَدلِل َكَهَجَم َمَقَأ َنَأَو 9 -0 3 3 ني

 00 مهلاح نم يعدتسي ام ةروسلا يف مدقتي ملو .هحوضو يف فقوت ال - .هنع جَوْعُم ريغ هيلع 1 0 1
 تبدل ٍضْردلاَو تملا فَّنِإ ١ :ىلاعت هلوق ندل نم نيهاربلاو ةلالدلا طسب اهلبق مدقتف ةيثاجلا ةيآ اّمأ 1 295895095995995991-35959958959589813
 نم قزرلا لازنإو ءامهبقاعتو راهنلاو ليللا فالتخاو «تاقولخملا فانصأ نم امهيف هناحبس ثب امو ءاهقلخب هيبنتلا نم اذه عبت ام ىلإ «[” : ةيثاجلا] © َنِن'ْؤُماَ
 ىلاعت هللا هحنم نم اهراونأب يدتهيو اهم ربتعي امنإ تايآلا هذه نأ هناحبس ركذ م تاب تيرم و اهنلا قزارلا نس لوي اكن اب و دعب ضو كاس ]وز ماتلا
 هنوكلاو 1 ةيئاجلا] 4 َنوُممْؤُي واو هلأ َدْعَب ْثيِدَح يَأَه ا : هلوقب هناحبس اهعبتأ ءيش حضوأ ةلصفملا لمجلا هذهب لالدتسالا ناك املو «رابتعالا ىلإ هادهو لقعلا
 ترتر 001 2212 كلارت تقدارت نم ركذبا اكيقعأ .ةفلاحتم او ةرفاتملا ل ينم ءاقشلا هل ويس نم نك و كلذ دجيي مل مق نا رشلاب تطوخ نماةي ركن 11
 وبال دقو 9 : ىلاعت لاقف «ليئارسإ ينب نم فالتخالاب نونحتمملا مهو حضاولا جهنملا كولس نع لودعلاو فالتخالا الإ كلذ هبقعي ملمث : ,دهاوشلا هقح يف
 تم انني لها ْمُهَدآَج ام دعب نم الوفا امهر مالا ني تي مُهباَمَو 27 تملا َلع مَ ياي يقم أر ذالك ككل لت
 1 ا ا مالا ا ل ل .4 توفل ِهْف اوناكاَميف ٍةَملِيِمْلا موي مهنلي ىضَعي
 (ةكتاكتطوولا نكم هن ةيثاجلا يف عقاولا هبساني امل رابتعالا نم ةيثئاجلا ةروس يف طسب املثم تالالدلا نم سنوي ةروس ةيآ مدقت نكي مل املو .. .ليئارسإ ينب هحنم ام
 .نيتروسلا يف دوصقملا داحتا عم .بسانيو بجي ام ىلع لك ءاجو «بانطإلاب بانطإلاو زاحيإلاب زاجيإلا بسونف

 ماعنألاةيآ ٠٠١[. : سنوي] 4 َنوُلِقَعي ال حلا َلَع حىسبتلا ٌلَعََو ه0[ : ماعنألا] 4 تومي ال تذل َلَع كا ل
 .هيبغو هرمأ نولقعي ال نيذلا ىلع يزخلاو باذعلا لعجي هللا نأ حضوتف سنوي ةيآ امأو هب نونمؤي ال نيذلا ىلع باذعلا لعجي هللا نأ نيبت
 .هقفاوف[ ٠١7 : سنوي] 4 َنيِيِمْؤُمْلا جت » سنوي ةيآ لبق . 01 لمنلا] 4 َنيِلسْلاَنِ أ أ تما 1010 1 ورا 4 مزمل ود كا كري ل1١٠
 ٠7[. : سنوي] 4 َنيِياشْلا ترو َنْوأ نأ ترم » : :سنوي يف مدقت دقو ءام: لمنلا] 4 َتوُمِلَسُم مهف ف: :هلوق وهو «هلبق ام قفاو اًضيَأ لمّتلا يفو
 هيبنت ةيآلا يف .[44 : سنوي] * َنِمَمَمْل َنِ 0 0 : تردلا ٍلَسَم َكَلإآَلَرَأ اَمَيِكَّس ىف تكنو عافت
 اي رجل و كا مدل و دا لاا ار حاج وال

 نم رابخإلا ىلع نونلاب (لعجنو) : :اىرق 46 ىلا ل لَو #9 : هلوق © نومي ال تلا َلَع سقيا ْلَصِعَو هلل نذإب الإ < ترو نأ نك تلا 0 ]١[9
 .46 هللا ٍنذِإب الإ هلوق ةبسانمل ءايلاب (لعجيو) :ئرقو # ِهَتعتَمَوإ» :هلوقو * مُهْنَع اًنفشكإ» :هلوق نم هلبق ام ةبسانملو ءكلذب هسفن نع هركذ لج هللا
 ةريغص ةعزج عازتنا ةرهاقلا يف ىرج م996١ ماع يفف «ةقباسلا ةيضرفلا معدتل ةيبطلا تاقيقحتلا جئاتن تءاجو :هصن ام ياكوب سيروم ركذو «ءاملا يف ليوظلا -

 ءازجألا رغصأل ماتلا ظفحلا ةلاح بوكسوركيملاب قيقدلا صحفلا رهظأو :"2/101غع1 10051807" نوجير ود لكيام ذاتسألا ةدعاسمب «يلضعلا جيسنلا نم
 عضخي نأ لبق اليوط ءاملا جراخ يقب ول ىتح وأ ءتقولا ضعب , ءاملا يف ىقب دسجلا نأ ول اثكمم نكي مل ماتلا ظفحلا اذه لثم نأ ىلإ ريشت *تو .,تالضعلل ةيحيرشتلا

 ةدعاسمب ءايموملل ةيعرشلا ةيبطلا تاساردلا ترج «نوعرف تومل ةنكمملا بابسألا نع ثحبلاب نومتهم نحنو كلذ نم رثكأ انلعفو :طينحتلا تايلمع لوأل

 0 دي ١ وو تالا 1 ع د هش دودي ريدم "0662101" يدلاكيس

 ىلإ رايس كلا 20 صصق عم قفا رايي سانام هيج حضتيو «ةيضرأ ةفآ عم ةقفارتم فحقلا ةروقاص ىوتسم يف ريبك مجح تاذ ةوجف تبّبس

 0000 + ناكل ليحم قيرط نع ياكل تارقلا هيف» رص ىذلا نيضعلا قو :ياكوب روتكدلا لاقو «جوملا هيلع دترا نيح تام نوعرف نأ
 دمحم رصع يف «ةيلاحلا رصقألا ةنيدم مامأ لينلل ىرخألا ةفضلا ىلع ةبيطب كولملا يداو رباقمب ةنوفدم تناك -جورخلاب ةقالع مهل نأ ثيدحلا رصعلا يف سانلا

 ىلإ نايعلل ٌةلثام تلاز ام يتلا ىسوم نوعرف ةثج نإف يلاتلابو ءرشع عساتلا نرقلا ةياهن يف الإ ثثجلا هذه فشتكت ملو ءرمألا اذه نع الوهجم ٍءيش لك ناك
 ةيآ حبصيل ماتلا فلتلا نم هتثج ُهّللا ذقنأو «ةدراطملا هذه ءانثأ تامو هدراطو هضراعو مالسلا هيلع_ىسوم فرع صخشل ٍطّنحم ٍدسج يف ةيلج ةداهش دعت مويلا

 .اادوويقا ركاب و ارتب ورب ل را دارت را وتاتي رسر ال از راصد ايتام

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ا



 .0 ةكست د د د ل ل را ا 1 َلِضياَمَنإَوت ٠١- 0 هليبو لد لوح نأ دحر ا ةالو نحو را :© دِلضَمِل َّدآر الق - 0 ١
 ككمإ ووه دمه ١ َفْساَكوَمّرُصِبمَلَأ َكَسَسْمَيْنِإَو | طلسم :4 ليكي ْمكيلَع انأ امو .اهريغ ىلع ال هسفن ىلع هب ينجي امنإ .كلذ هلالض يقل

 1 م 000 وضم اراقب كدب مؤ هللا ف كل نط .كعرش كل همسر ام عبتا :4َكَتلإََسْواَمْمَباَو ل -4 .مكميوقت 2 لا سيشمل 0 7 و رس نع قي حج 10 ب سس ول ع سس تح تن ضرس 2
23 ' 

 2 مْ ةَبَدَكُش نا اَممَاَمَل ف 0 تكن 1 | .مهباذعب ةرخآلا يفو «مهيلع رصنلاب ايندلا يف مهنيبو كنيب هللا مكحي تح 6

 نمو -ةِسّفَنل ىو ىَدَنْه صك نموحلا 9 م 8 هلل هه #آ : 7 5 26 1و 7 1 -_ 1
 2ك

 | 2 رع نع تصدم بتخاف رس 2

 1 ب02 ٍر يصو كيل فم ا ال ثيحب نقتملا نيصرلا مظنلابو .يهنلاو رمألاب : 4 رياء كعأ# نآرقلا يفعي : :4 كدتكرتا# -أ

 1 1 3 تاق وام < ٌَ 01 2
 0 ا ال ا راصَأو َكْيَلِإحوباَم 1 نك" : 4 ند نم ترسف :«(تلصف» :ليقو .باقعلاو باوثلاب # َتاَصْف #9 «ءضقن وأ صقن هقحلي

 9-5 05|1-5- ىلإ اوعجرا :4 هَل اونو مط -! .اهبقاوع هيلإ لوؤت امب :# ٍريَح# ءايشألا ريبدتب :# رِكَح# دنع
 8 سيم 000" 52 مكلاجآ ئسنيو ءاهقزر ايندلا نم مكل طسيي :4 انساك كتيب هل ةيدوبعلا صالخإب مكبر
 3 © ٍر جروحك نإ تكتل بكرا 1 بستحا ام 4 م هلَضَم ٍلْصَف ىذ لكتوبو# توملاب هيف مكيلع ىضق يذلا تقولا ىلإ 4 0 1

 0 أوم نانو يل راشمو رز هَل ىّتإمَسأ ال اودبتتالا 1 الأ -ه 0 .متيلوت نإف :هانعمو ءاوضرعأ : اوت نَوإ# ريخ نم هب عوطت وأ 10 وأ ءهلام نم ه هب
 ] 1 طور لإ اًمَسَحاعتَت سولو محي / «؛هرذص 0 2 هللا لوسرب اورم اذإ نوقفانملا ناك :4 4 هنم اوفختسل ٌمهرودَِص و

 00 مقدم 1001 اب :«ٍروُدصلأ ٍِتاَّدبْمِيِلَعهَنِإ لَك ينلا هاري ال يك هبوثب هسأر يطغي :يأ ءىشغتيو .هسأر ئطاطيو

 ١6 0 ا ْ 2

 ها

 5 4١ دما رك .رئامضلاو تولقلا هيلع تلمتشا امو رودصلا هتفخأ
 ج51 دي تق لضو ذ22 8 ءًافورعم وفعلاب لازي الو ءلزي مل يذلا وه "رافغلا ,روفغلا وفعلا" :روفغلا هللا مس اىتعم[07١٠]

 ظ 1 و ومع لك .افوصوم رع عفصلاو ناوقتلابو راي موشن يلة هع ودُس هوتي هتمحر ىلإ رطضم وه امك «هترفغمو هوفع ىلإ رطضم دحأ لك .ًافوصوم هدابع ا نارتخلا
 7 يور وشلاتين ترفل ا ام عسو يذلا لماشلا وفعلا هل يذلا وه لاو .اهبابسأب ىتأ نمل «وفعلاو ةردعملاب هع لهر ةمركد

 00 مافي يني مي ا 0-7-1015 .ةبوتلاو «نافغتسالا نم مهنع وفعلا ببسي انمل اَوَتَأ اذإ امّيس الو «بونذلا نم هدابع نم ردصي

 نقاتل يسن ينارعنر ن1: دع اس
 «هريغص : همر ميج هلل فعلا متو تا رك :هوفع اهب نولاني

 .حلاصلا لمعلاو «ناميإلاو «رافغتسالاو «ةبوتلاب هترفغم لينل بابسألا كد هللا حتف دقو . اهلبق ام ٌبجت ةبوتلاو «هلبق ام بجي مالسإلا لعج ُهَّنَأو «هريبكو

 لاق :ميحرلا هللا مسا ىنعم[ ]/٠٠ ٠ .هترفغمل ابّرقم الا لت 1 را نر الا ا لا را

 ,ةمحر لاب .برلا فاصتا ىلع اهلك ٌلدتو ءاهيناعم براقتت ءامسألا هذه - ٌباهولا ءفوؤرلا ءٌداوجلا ؛ميركلا ءٌربلا ءميحرلا ُنمحرلا :ىلاعت هللا همحر يدعسلا خيشلا

 .لمكألا ظحلاو «رفوآلا بيصنلاب ءاهنم نينمؤملا ٌصخو .هتمكح هيضتقت ام بسحب دوجولا عينج اهب مع يتلا هبهاومو هتمحر ةعس ىلعو «مركلاو ءدوجلاو «ربلاو

 ةيلوأا د نابت هتلوك ريسسفت و هلا ه2 6 ناو .هتمحر راثآ نم اهلك «ةرخآلاو ايندلا تاريخو .همركو .هدوجو «.هتمحر راثآ نم كلذ لك ءناسحإلاو معنلاو

 نيقولخملا ىلع معني هنأ نيبتيل قلخ هنأ هرابخإ دعب مركألا هنأبو ؛مركلاب هسفن فصوو ىّمس ءآ.0 :قلعلا] * ٌةيَرَلاَم َنَسنإلا رَلَع (ع) لَا هلع ىلا (2) محال
 15٠ :هط]# ْئَدَه مث ُهَفلَح ٍءْيَس لك مرطعأ ىلا اير لاق #* «[1“ ١ : لل عألا] 4 ْئَدَهَمَرَّدَق ىِنَلاَو ( ع)' رف َّقَلَح ىِذلا# :ىلاعت لاق امك «ةدومحملا تاياغلا ىلإ مهلصويو
 نمي :لاق مث .*# تييتدكلا تر :ةحتافلا ةروس يف لاق امك .ءاهتنالا نمضت مركلاو «ءادتبالا نمضت قلخلاف آل: ءارعشلا] © ِندَج َوُهَف نَقلَح ىّدَلأ»

 فيرعتلاو ليضفتلا ةغيصب مركألا هنأ ربخأ هناحبس هللاو .. اكلات نرم لطتإلا لوهمالطتلوب نرد رح طا احلا ا ركلا ظفلو .© مسيل

 لب («اذك نم مركألا)) :لقي ملو ءرصحلا ىلع لدي 4# ٌمركاْلآ# :هلوقو .رصحلا ىلع لدي ال هنإف (مركأ كبرو) :لاق ول ام فالخب هدحو مركألا هنأ ىلع لدف .اهل
 وه هناحبس هّللاو :مكحلا هللا مسا ىنعم ٠١ ] .هيف صقن الو هقوف ءيش ال يذلا مركلا ةياغب فصتم هنأ ىلع لدف ءدّيقم ريغ ًاقلطم مركألا هنأ نيبيل مسالا قلطأ

 .اهلهأ ىلإ قوقحلا يدؤيو «هبنذ نم رثكأب دبعلا يزاجي الو ءدحأ رزو ًادحأ لّمحي الو «ةرذ لاقثم ملظي الف .هطسقو هلدعب ةرخآلاو ايندلا يف هدابع نيب مكحي يذلا

 ةماقتسالاو لدعلا ننس ىلع ةيراج اهلك «هلاعفأو هلعف يف لدعلاب فوصوم هناحبس وهو هريبدتو هريدقت يف لدعلا وهو .هقح هيلإ لّصو الإ قح بحاص عدي الف

 .انمدق امك ةمكحلاو لدعلا نيبو «ةمحر لاو لضفلا نيب اهلك يهف ءآلصأ روج ةبئاش اهيف سيل

 «مهءاسن اوعماجي نأو «ءامسلا ىلإ مهجورفب اوضفيف اولختي نأ نويحتسي سانأ ناك :لاق .ةيآلا يف سابع نبا نع يراخبلا ىور # رهرودص َنونني حبال ل :ىلاعت هلوق [5]

 5 واف هاوب :دايكلا ةيوث ينعزاو راو تالتك © كا ةدئادإا تتكظاد :لاق دادش نب هللا دبع نع هريغو ريرج نبا جرخأو «مهيف كلذ لزتف «ءامسلا ىلإ اوضفيف

 وه الإ هَل ٌفْثاَكحاَكَد ٌرْصِبْدَما َكَسَسْنَي نإَوإ» 01١0 : ماعنألا] 4 كيم ِءَنَس لكل وه 12 َّلِإمُمَل َفْشاَك لَ ٌرُصِبهََّأ َكَسَسَمَي نإَو 7
 نسرين فاد دف ساتر كاسر [ /١37 ١٠ : 1-0-0 ِهِلَضَمِ در الق ٍرْيحي كدر تمإَو

 نسل كت راو كابا هير خل ماعلا 01 3ر0

 مث « َكَدِرُي  :لاقف هلين لبق ريخلا ةدارإ ةلاح سنوي ةيآو «هلاثمأ لينب ةراشب هيفو ؛هدعب تاريخ ىلعو كلذ ىلع :يأ 4 ديف ِءْىَس َلُكَلَعَوَهَه ل : :لاق مث .هدوجوب رعشملا
 21 ريب

 .هايإ هلينو ريخلا ةدارإب هل ةراشب نيتيآلا يفف (4وداَبِع ْنِم ُآَسِي نم ءدي بيِصي 9» :لاق كلذلو ؛هلين لبق هدارأ اذإ :يأ 4 -وِلَضَمِل َداَر الف » :لاق
 اا ١ جت

 يهف ءهروس سم لئاوأ ىف «رلا 9 ةيآلا هذه ترركت .[١:رجحلا ١« : ميهاربإ ١« : هم كر كل :روس سمخ لئاوأ يف ترركت ةرلا 3

 - هروسلا لئاوأ يف ةعقاولا ةعطقملا فورحلا هذه هب داري «آنال : نر :ىلاعت هلوق نأ ىلإ قير سفملا نم ريك كدر ةاظفلاتاشحلا 5

 (اهتاقتشمب داسفلا) ةملك تدرو امك «نآرقلا يف ةرم (050) (اهتاقتشمب عفنلا) ةملك تدرو :يددع زاجعإ # كري الو كعمل املأ نود نم ٌعْذَم اَلَو ل١2 :]

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (56١)درو امهنم لكو (داسفلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب عفنلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواست اذ .نآرقلا يفةرم (09)

 اهفورحو :دوه ةروس فورح ددع 1 ا :دوه ةروس تاملك ددع .عامجإلاب ةّيكم يهو «ءسنوي ةروس دعب تلزن: دوه ةروس لوزن

 - نم يلامجإلا دوصقملا :دوه ةروس عيضاوم .اهليصافتو مالّسلا هيلع دوه ةّصق ىلع اهلاتشال دوه ةروس تيّمسو :دوه ةروس ءامسأ .ةسمخو ةثاتسو فالآ ةعبس

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 :اكواهقرر هَأَلعاَلِإ ضر فَي نماَمَو © 8
 انهو رخل 22

 ايس ءلَسيَو## مهنم سانلاو ءضرألا ىلع بدام لك :ينعي : :4 ٍضْرأْلا ف ةَآَد ٍنِماَمَو -1 ا تو اها ساس اس اسؤموا سدد ع
 :4 هلأ لعل .بالصألا يف اهرارق لحم وأ درا د اه رسلا :اهرقتسم 0 5

 ىف لي الا اي وأ .نفد وأ تومب اهعدوي ثيح :«اهعدوتسمو) 6-0 1 . هوبا ياو جنو, دوتسمو 9
 ناك يأ :4 ِهآَملَأ َلع ءهُشَْرَع تاكتو# -' .توبثم بوتكم لجو زع هللا دنع :# ِنيبُم ا أ ةشرَع تاكو ةأذكم ىف ضردلاو تومَسل 13
 نأ ىلع ةيآلا لدتو .اهمظعأ وه لب ىلاعت هللا تاقولخم نم شرعلاو 00 1 | تلك ىيلوآلمصؤستل خله كم لال ا
 ِدَمْأ ا -/ .مكربتخيل :4 كوبل .ضرألاو تاوامسلا قلخ ىلع مدقتم ءءاملاو شرعلا قلخ 0 ا /
 ََقاَحَو# هب اندعوتي ام ليجعت نم هعنمي ءيش يأ : يأ 4 شبح مروعا دودعم دمأ ىلإ | :# َةَدوُدْعَم + لا ) 5 9 زياد 0

 يذلا باذعلا مهب طاحأ :يأ نقوم مهيزولا هي ماساك :4 توُمِرَمَتَنَم وبان اكاَمإ لزن :* مي 7 لَ 0-00 نيل . ١
 4( ردح !» هريخخو هللا ةمحر نم ًاطناق لظي سأيلا نم : سو :[دَّنإ -4 .مهنم ًءازهتسا هنولجعتسي اوناك )| سيل مهيأ م سيم َىرْلوفلَودوُدَعَم :
 : 4 روحد# معنلاب :4 تل نظل رسعلاو دئادشلا :ينعي :4 يع ُثاَكِيَسلََبمَدأل ٠١- .ركشلا ليلق دا دة اس

 ىف :* تحلبصلأ اَوْلِمَعو# ةدشلاو .ءالبلا دنع :« أوربص نيذلا الِإإ#9 ١١- .هلل ركاش ريغ «لاثأ اك 00 ا اع عب .ةَذأنيَل
 م : يأ :*كلَتَلِإ تويم صعب صحب كرات كَلَمَلَف #8 ١7- .ةمعنلا
 .كيلع لزنأ ام ضعب كرات !مهاوه بسح ىلع كيلع تايآلا حارتق رتقا وأ هتايآل بيذكتلاو .دوحجلاو

 .داعبتسالا عم يفنلا ىنعم يف وه :ليقو ؟كرات تنأ له يأ .ماهفتسالا جرخم جراخ مالكلا اذهو ”” وتترك كبل 5000
 .اوبأ مأ اوؤاش «هوهرك مأ كلذ اوبحأ كبيلع هللا لزنأ ام عيمج مهب لب «كلذ كنم نكيال : : يأ : دق 2-06 0 2
 ٍءْىَش لك لع هللاو# كي غيلبتلاو ةوبنلا ماقم يف ِةثَب ينلا نأ يف ةلالدلا ةحضاو ةمركلا ةبآلاو 7 توب ل 2 7

 .هريبدت هيلإو «ءيش لك ىلع ميق 0-1 0 2
 «تاقولخملا نيب مكحلا لامكبو ةمكحلا لامكب فوصوملا وه ميكحلا :ميكح 0 امج كعك اوكتاَشادلم ةعتإا ظ
 قرع فرقا مات ءدمحلا عساو ءاهبقاوعو م 9 01 00

 عونلا :ناعون هتمكحو .لاسقم هتمكح يف حددقي الو «لاؤس هيلإ هّسوتي الف ءهرمأو قل يف اهب ةقئاللا اهلز
 ءبيترت لمكأ اهبترو ماظن نسحأب اهلك تاق راسل راد نك 20[ قلخلا قلخ هنإف ؛ ؛هقلخ

 الو ٌقالخ هقلخ يف دحأ ىري الف «هتئيهو َةَتَقْلِخ تاناويحلا ءاضعأ نم وهِض 1 تاق 0 0 هج لك 0 تالا هقلن :
 نط شك لسرلا لسرأو هبتكلا لن ا ظ ىلاعت هنإف «هرم ع

 «نطاوبلاو رهاوظلاب هملع طاحأ يذلا وه ىلاعت هللا نأ يأ ءنوكي امو ناك امب ملا اعلا وه. 0 ها رس رم مظع .أ مركو لضف ّيأو ؟اذه
 .ءايشألا نم ءيش هيلع ىفخي الف « .لبقتسملاو ءرضاحلاو 2 ضاملابو «يلفسلا 1 وسل 6 رك ظل كال ل لل و «نالعإ /او رارسإل
 ْ .ملعلا لع دئاز ىنعم هيف فق ؛اهتق ةيق للعتا 2 7-2 ملعلا وه رّبَخلا ن نأ : رسل ملعل 1 نيب ا

 خف رق الكف ةعاسلا نإ فان كافكا ) ريل مباح سيات كزن ا لق ةداق خ2 20 جرخأ 0 20 1 هلوق [8]
 .هلثم جيرج نبا نع'ريرج أ جرخأو .ةيآلا و 00 د لإ ٌباَدَعْلأ مهن ارح َنِلَو رم هللا لزنأف ءءوسلا ركم مهركم ىلإ اوداع م مث اليلق موقلا ىهانتف ءاوهانتف

 ؛تاملكب ِتأي مل نآرقلا اذه نأو ؛ميظعلا نآرقلا زاجعإ نايب ىلإ ةراشإلا وه روسلا لوأ ةعطقملا فورحلاب دارملا : 2 لوف 0 2 12
 نآرقلا يف ناك ول هنأل ءزاجعإلا يف نيبأ اذهف .. .مهزجعأ دقف كلذ عمو «رشبلا هب ملكتي ام ودعت ال يتلا فورحلا نم وه امنإو «رشبلا قاطن نع ةجراخ فورحب وأ
 .مهزجعأ دقف اذه عمو «سانلا اهب ملكتي يتلا فورحلا سفنب هنكل ءاعقاو كلذ يف زاجعإلا نكي مل اهب سانلا ملكتي ال ىرخأ فورح
 ٌبِدَي ناويح ضرألا يف سيلا .[1 : دوه] اف هلأ لع الإ ٍضَرألا يف يآ ناَمَو ط 18 ماعنألا] 4 لإ ِهّيَحاَتَحي ُرِطَي ٍريْطاَلَو ٍضرأْلا يف ِةَبآَد نِمامو ا[ 1]
 ىلع بد ام عيمج قزرب هللا لفكت دقل :دوه ةيآ ام ا ءاكسلالا هبا اع تلوم .مكلثم قلخلا ةسناجتم تاعامج الإ هيحانجب ء ءامسلا يف ريطي رئاط وأ ضرألا ىلع
 0/6 دوه] * ِءَمْلا َلع 2 كك راكي َّ 0 توَمَسْلا ناك تام .هتوم دعبو هتايح يف هرارقتسا ناكم ملعيو «هنم اًلضف ضرألا هجو
 يف نهيف امو ضرآلاو تاوامسلا قلخ يذلا وه لجو زع هللا .4 شمل لع ومس من 2 ِماََأ ةَثِس يف ٌضْراْلاَو ٍتْوْمَّسلَا َقَلَح )» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا
 يف نهيف امو ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا وه هللا نأ نيبتف نآرقلا عض اوم يقاباّمأ دوه ةروس عضومب درو ام اذهف ؛كلذ لبق ءاملا لع هشرع ناكو ؛ماأ تس
 دل ااضف قاضيا يلح نس ب شرعلا ىلع - تام هس تاالج

 0 2 ا ل ا كا مشل لا 0 كرد نمر 000 تر اورْفعَسسا نأَو ]١[ 
 ضر ف ةردقلار ءكملا ذاكر كش كلر كل ت22 .قئاضملا نم جورخلاو ,قازرألا بلجو ؛مومهلا جي رتل سم كا :نادفلاوةيرتعلا

 ببس «ىدارفو تاعامج ةمألا يف رافغتسالا ةرثك - -5 .ةرخآلاو ايندلا يف حالفلاو «ةينابرلا فاطلألاو «ةيهلإلا تامر لا لزنت بابسأ نم ةبوتلاو رافغتسالا ةرثك - 6
 ثيغلا لوزنل ببس هنأ -ا/ .ةنمؤم هلل ةصلخم «ةنقوم بولق نع كلذ ردص اذإ يسال «دارفألاو ممألا نع نحملاو نتفلا عفرو «دالبلاو دابعلا نع مقنلاو ءالبلا عفدل
 ءاتسح اعاتم مهبر مهعتمي نورفغتسملا -4 ناطيشلا ةظاغإ - / .رافقلاو يفايفلا يف معنلا ةرثكو «ءامنلاو لسنلا ةرثكو ءراهثلاو قازرألا يف ةكربلا لوصحو ءراردملا
 < نانلإ نادر عل .هماعنإو هلضف نم اًديزم هناحبس مهيلع غبسي را ةدعس ةايحب نومعتيز «ةيط ةقيجب نوؤديف :اييهاابعرو ايقاف رو يقرريد

 (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت ع م 5 رحال اذنه نارك يلا نوفل ٍتْوَمْلا دب ني تووعتم مكتإ ه0
 .ةرم (159) درو امهنم كو ءاتاقتشمب ؛توملا ةظفل رركت تارم ددع عم اهتاقتشمب 'ةايحلا» ةظفل راركت تارم هدع ىواستيَذإ .نآرقلا يف ةرم )١565( هت هتاقتشمو
 ؛هلاح ءادتباو ءشْرَعلا قيلخت ىلإ ةراشإلاو «تاناويحلا قازرأل ىلاعت هنضو ؛مهرئاضو قلخلا 08 جل 2 - ةقيقح نايب ةروسلا -
 - رفكلا لهأ ةّصقو ؛مهدرطو نيماظلا نعلو «ىبْقُعلا نع نيِضرْْما بالطلا مذو نآرقلا لشمب نايتإلاب:# يبنلا يّدحتو مهاوقأو هراشكلا لاوحأ توافنتو

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 7 فل رص رس ص

 2 '|ةَيَسَدَسةَمم نقدي مح حل وع أ 74 نس و 2

 0 قمة ثايب ة نسم ؟
 - 2 يم با

 ىنسحلا ءامس لا



 7 يرث كر تت - 0 رو د ل6 ل »# 16 4 مهتيدحتو و مهنم هتبلط ام اولعفي مل 6 ارثدععس يَرَلإَم ل 14
 2000 يخنق 0 رخ حاس ةهرك عار حجر را م2 >2 5--

 ب . ا ع نم اولمعام 0 :# طبح د .ًائيش نوصقنُي الو ءاهيف مهامعأ روجأ

 أَ ينعي :4 ير نم هديب َلَعَداَكَممَأ 8 ١- كار مهنأل :4َوُلَمَْياْواَكاَن لابو مهلامعأ
 ناك نمفأ» :ليقو .نآرقلا هب ولتي مالسلا هيلع هناسل وه :ليقو :4 هْنَم ٌدهاَش هوليود ينلا

 3 هيلع ليربج وه :اهنم دهاش هولتيو» هبر نم ةنيب ىلع وه ِةَث دمحم ىنعي (هبر نم ةنيب ىلع

 5 :هانعم :ليق :# حس .وم بكوب نول هب ثعب ام دمحم ىلع ولتي ؛لجو زع هللا نم دهاش :مالسلا

 : 5 نك ناكل ع ىلع .عطقلا ىلع ب تين :# َةَمَحَيَو اَماَمِإ 9 ىسوم ىلإ باتكلاب ءاج هلبق نمو

 59 ةووسلو 4 0 ا تا عسل ع 9 58 [ ةيآلا :ركمزلا ةروس] * اًمياَفواَدِجاَس ليلا اَناَء تن َوْهْنَمأ 00 :لجو زع هلوقك .(ىسوم باتك»

 0 كك 202007 5 1 7 نوكرشملا ءالؤه هب رفك نإ .هب نوقدصي تركذ نيذلا ءالؤه :نولوقي :4 دب َنوُيمَوِي كيلؤأ#
 ه كب كنلد 2 24

 55 ا 5 42 سى ب م بازحا رافكلاو ءاهلك للملا لهأ نم :4ِنارَألاَن مال نآرقلا ينعي هب دحجي :4 ِبرْْكَي ني
 8-2 ُ كلل كمه 0 ١

 1 ويكي سل واع !سوم 0 لوسر رتمي لو لس ناز هللا دنع نم نآرقلا نأ كش يف 4010 0
 . 1 1 4 كلر آَمَيَِس يف تكن » :44 ةبآلا سنوي ةروس يف هلوقك مالكلا اذه ىنعمو هلي هللا
 ١' نر0إ) تمالك حسن كلَو كبَر نم 5 ملح رهو ءاينألاو ةئالملا :4 دهس كومو # - ارك ١14(. 80 ه1 لا مدقت دقو

 4 رس جرو 09 وع 1س #4

 5 هوس فلجلو ١ تحور أ لعرتفأٍنّممُملظأ 0 ,مالسإلا :# هلأ 1ك 0 نذل 00 ١9- .(بحاص)» عمج :(باحصألا) اثمك «نهاش)

 1| نع اودد سرا أ كوم لدي لوقيو ٌمِهّير لع 5 مهتودتفيو لجو زعع هللاب ناميإلا نع سانلا نودصي اوناك نيذلا شيرق وكرشم مه :ليق

 |١ نودصَي ندا (2) َنيِِليطلاَلَعوَلأدَمَعَل الَأْوِهَيَر 5 .اليموب اغير هلا ليس نسا :# |[توعَسو #
 01 7 َنِيَلَو 201٠١ : دوه] 4 ِْيَع ُتاَكِيَّسلَأ َبَهَ َنلوُقب 1 حصص دادس ل ل
 15279599990990990991--5555555955 امادره يفادري مليدنأ : ملعأ هللاو :[6 : تلصف] 4 لاذه ناوَتل هس 1 2 2 او اكو هك دعك
 لاق ءاكرشلا ركذ مدقت املف 0 تلصف] 4 ىِدءآكحرش َنْيأ مودتي موَبَو# :هلوق اهيف مدقتف تلصف ةروس اّمأ «ةدايزلا كلت يعدتسي

 04 هتسسم ءاَرص ردا نو » .هتلوف فتم :ةذاير امو كام" :هلوقب هيبنتلا اهيف دري مل كلذل ركذ دوه ةروس يف مدقتي ملاملو «4 نم ٌةَمَحَي ُهَسَهَدَأ َنِيَلَو )» :ىلاعت

 ملو .بجيو بساني ام ىلع لك ءاجف «''غ نِم" طوقس هبسان دوه ةروس يف دصقلا اذه زاجيإلو «ةدايزلا كلذ بسانف «ةروسلا هذه يف ضرغلا اذه بانطإل بسانمف

 0 ا

 411 272 0 2 ل تنك وم نمو 1 [0:17 دركه] 4 22 در عر تووت تاك اك وامان نم هوم تاكك اق نمو 510

 رش نسوا طا 0 ا ١7[. : فاقحألا]

 وَرْحآْلاِب مهو اجوع اَهتوُعَسو هللا ليبس نع َنوُدصَي َنِذلا 19[0] .. 2 يا يو حا 1 لا دال .نآرقلا اذهب نيرفاكلاو نينمؤملا

 0000 ١9[ : دوه] 4 ورفض ورحل مهو اجوِع اًيوُعَو دك لص نع ةودصم , نبذل ل «[ 44 : فارعألا] # َتوُرْفك

 الآ لاق مث 5 دوه] 4 َرِهَب ا لع اوْبَدُك ا كونه » مّدقت اّمل دوه يفو «ةيآلا لصاوفل اًحيحصت '" رخآلاب" مها 14 كب :هريدقتو

 0 4 نورفكض ور 07 :لاقو رّركف ءمهريغ مأ مه مهَّنَأ سبتلا -كتلذ سايقلاو' 'مهيلع" نعت مو احا دوه] © َنيِمِلدُطلَا َلَع هس ُةََعَل

 هريرقتو ثعبلا مهراكنإ ليجست انه ماقملا نآل ؛ةيوقتلا ديفي يذلا ديكوتلا ريمض ةدايزب تصتخا دوبب 4 َنورْفَكم ِةرْحألاِب مهو 9 :رخآ لوق .مهريغ ال نوروكذملا

 مهباقع رهظو رانلا اولخدأ موق نأش يف ليق امل ةياكح فارعألا ةروس يف امو ءاذه بساني ام داهشألا مالك نم هب ىكحف -بسانملا باقعلا نم مهبقرتي امب اًراعشإ

 سما راطلالل كل اس هلاك كاتي اهبل ىلا يكديت اناا بل ييجلاو نعل تحلل اهلك مقل يجلد ناظم ناكل اا

 نير سسلا ك8 فامداللا ةناجلا 17 .ةرخآلا يف هلضف ٍلضف يذ لك ءاتيإو ءاينّدلا يف نسحلا عاتملا -11 ٠ .باتكلا صوصنل ةباجتسالا ١- .اًرازوأ مهفخأو -

 .ناطيشلا كاله يف ٌببس هَّنأ هدئاوف نمو - .بئاصملا لوز عنمو هبحاص نع ةبوقعلا عُقد -7 .مَهقتلا عقدُتو مَحنلا بّلجت هب -6 .هدوو هللا ةمحر مهتلمش نمع

 دئاوف ٌمهأ ن نمو -1 .رافغلا ةفصب هل ٌرقيو لجو رع هّبرل دّبعتي رفغتسملا ١- .ردصلا حارشنال ٌببس هنأ 4 .ةصيوعلاو ةبعصلا لكاشملا لحت هببسب -

 بتَحح يف ا كمتسم رناعوو ايد زر هللا لكالإ سرد ن رك 10 # +151 .تارمثلاو دئاوفلا نم كلذ ريغو .. مرتد كرد هنا هنارحت نر امهتمالا

 ؟ديسأ ابأ قزري الفأ بلكلا قزري هللا نإ !ربكأ هللاو هللا ناحبس :لاقف ؟لكأت نيأ نم :ديسأ يبأل ليق .اَ ودعوا كا 3 دوه] 4 ِنيِبُم

 مكرر ايدل ناك نم (19/) ... (15) َنيِقِدَص رس نإ هللا نود نم تعط فا نم اومذإو 0 وراغم ولسه روس رشم ًاونأَه لك ةيرتفأ تروروعي « مآ[ -١6 ١م

 -امإو لهجلا امإ 0 د ا ا ا هكا ا ل وكل 5 دوه]4( َنوُسَحْب ال ايف ذو ايف تلك خيل ني 00

 عم «(قيضلا) ةملك تاقتشم ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ 6 رك ِهَيلَع لن "1 أولوقي نأ َكردَص يق باَصَو كلَتَلِإ توب ام صعب كرات كلَ ب

 4 يال هذ قو هذ تمل مهل ياهي اجل ةزحلا 3و ج1 لج ومالا تاكو زلم ( 110 لك درو در (ةيناهطلا) 15 تاققتم

 عم اهتاقتشمب «ةايحلا» ةظفل راركت تارم ددع ىواستي اَذِإ .نآرقلا يف ةرم )١55( هت هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هن هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ

 رركت :يددع زاجعإ # اي َمُهَلَمََأ متل ٍقَون ائيَِو ايَدلَأ ويحل ُديِرُي ناَكَنَم ]١5[48 .ةرم )١54( درو امهنم لكو ءاهتاقتشمب «توملا» ةظفل راركت تارم ددع

 تدروو «ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا يف اضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو «ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا يف (ايندلا) ةملك تدروو «ةرم )١١0( ةرخآلاو ايندلا نم لك

 .ةرم (15) يف ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدروو .نآرقلا يف اًعضوم )5٠( ين اهدحو اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدرو .نآرقلا يف اًعضوم (00) يف اهدحو (ايندلا) ةملك

 ؛طول ثيدحو «قاحسإب ةراسو ميهاربإل ةكئالملا ةراشبو «دومثو حلاص ةصقو «داع كالهإو ؛دوه ثيدحو «نافوطلا ركذو ؛حون ةّضق ليصفتو «ناهيإلاو -

 - «ةمايقلا لاوحأ عيمج ركذو «منهج ىلإ هموق مّدقم نوكي نوعرف نأ نايبو ءنوعرفو ىسوم ةّضق ىلإ ةراشإلاو هاّيِإ هموق كش ا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىتسحلا ءامسألا يربطلا ريسغت
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 نيبو مهنيب لاحو .مهراصبأو مهعمس ىلع هللا متخ : :# نورصس : اوناكح امو َمُمّسلَنوعِيطتْس 2 ا - ا 5 1 ولا كلا يمول نود 5 /
 0 :4 ٌمهَسفن اأو ريح # ١- .هنورصبي الو قحلا نوعمسي الف «هتعاط دل ؟ ديد كبلز © تورك هاَمَوَمَمَّسلا ١ 1 + توا م سل و. خو نزرم نزنم _ زرت وج ني ا
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 رب ا 0

 قبي لو ءمهل عفشت 6 :4 نرمي اون اكح ام .بهذو لطب :4 مُنَتَع َّلَصَو
 لهأ :# ِنيَيِبِرَمْلا لثم# ١- 6 .ةبانإلا :تابخإلاو رك اوعشخ :ليقو «هيلإ ءاوبانأ :# مهب "أ مس أي سس اي ٠ انس يسم قو ثنا نع 14 سال ٠١ ناس الإ هلا رونا © تشل لا 0 2 55 ا | ال ديأب | مر سس وس واس 6 صو و يال وص .

 اع كل ناتي ناك“ .هللا سأب نم مكرذنأ :4 كلر رو يقوم - -0 كلا ' علوا ميو لاو )'

 :4 اَنلِذارَأ ٌمُه ترِذَلأ الإ حون موق نم ءاربكلا : :4 ةكَمْلا َلاَقَف 8 - -/ .هيهنو هللا رمأ نم هب لسرأ

 د 7 ل 1 ع
 بأ رجالا دودي كام مئَعْلَصَو 9 م مسن 4
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 نع © رق ع

 ٌىَعَأْلاك َِسِرئلالَس 2 2 عيب 8
 - 8 وس 0 3020-6 7
 00 8 نكمعل وا تكن نود : يأ ؛يأرثلا رهاظ نم انل ودبي اميف :4 ىَأَزل َىِداَي # انئاربك نود انتلفس 0 َنوركُذت الف الكومي همس عض 2

 ْنَمَدَحَن ىنشاءو هل صاللخإلا يَلَع بجوي هللا نم نايبو ملع ىلع :4 قر نّم ني لع تنك نإ - ا © تيري 1 قابلت دكر© 6
 و اوقدصت و ءامل اودتهت ملف : 4 أك ع تيمعُف 8 ىفإ# ةمكحلاو ةوبنلاو قيفوتلا :# و لنِع أر 2 ام ُكاَحُلََؤإَم هللا الاودي الثا |! 7 + 2 دنع را كت ها رمت 1في

 2 1 بك
 ا

 4 ٌرْتنَأَو## ؟مكيلع هللا اهامع دقو ةمحرلاو ةنّيبلاب وأ 1: لوخدلاب 5 1 رجلك 2 اس نم ركل َلاَقَ
 هللا 2 يس 02010 0
 نتألم كلامي ل نو ط 0115 : دوه] 4 م ملعب لن امن أوملعأف محل اوبيحتسم 1 ا تلا محو 7 7 ا 2 كَ 0 لكن لب : تونر ا تدار يزل ال كلمت كتر اموانلثم
 نم نونلا فذح امهدحأ :نيلصف يف هباشتملا نم ةيآلا هذه تدع 06 هل ءاوه اوهأ وعيت ا ت3 1 | ريكو هو 0 تسيب 5 مك لب ض هايل كَل ير مور

 ءاهيف باطخلا عمج يناثلاو .فحاصملا ةباتك صاوخ نم اذهو ءاهريغ يف اهتابثإو دوه ةروس يف كا 1 0 0 اصول

 ه- ٍِ 0 ا نمل لعفلاو هراّمكلل باطخ دوه ةروس يف ام َنأل ؛صصقلا يف هديحوتو لإ 6

 4« ...هْنَم دهاَس اك هوليود هنو سبل لع نكرم 8111 ] .رافكلل لعفلاو هلي يبثلل باطخ 2 في ميامي حي يي قلل 7 وت وصخ --- م مج أ ل دك
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 يذلا يحولاب هيلإ وعديو «هب نمؤي اميف هبر نم ة ةريضبو ةجح لع ناك ْنَمْفَأ ١5[. :دمحم] © . .. مَع عوس هل نيز مك ءهَيَر نم وني لع لع ناك نشأ  ء[107١ : دوه] 2 سلا ع 0 ل ل
 ناكمر لكع ناك نكفأ :لكمحم ةكالأمأ فاوه هيأ ةيلع تلد ام لهف © 0000م ل لا
 0 مه مرج الل 17: دوه] 4 تي 0 املا ةليعمجبت طيبا ل نك سحايتوسس ا و
 او مل اس وكم ُباَدَعْلا متل ُثَعسضيهآيِلَوأ نم هللا نود نِم مشل ناك اَمَوإظ :ىلاعت هلوق اهمدقت دوه ةيآ ٠[. 0 لحنلا] 4 توُرِبَحْلأ ُمُه رخال 31
 نيرساخلا نود نيرسخ الا بجوم اذهف اولضأَو اولض متبعأل ؛باذعلا فيعضت اوقحتسا اًدص مهريغ اوَُدَصو هللا ليبس نع اوُدصف 17١ : : دوه] 4 9-3
 قيرط نع رخآ هجو دجويو «باذعلا ةفعاضم بجوي ام ركذي ملف «مهاوس نم اولضأ مهلالض عم مهنأب رافكلا نع اهيف ربخي مل هنإف لحنلا ةيآ اّمأ ٠ «ىنعملا قيرط نم
 فالخيب ءاهلبق فلأ ىلع نادمتعي ال ناكرحتم نونلاو واولا لبق امف «" نورتفي .نورصببي +: لوف نورتخكلا :هلوق لبق دوه يفف «لصاوفلا ةقفاوم وهو ظفللا
 1 : اَنلْنَم اقم الإ كلت ام نمرم, نم اورقك ناكل[ لَمْلا لام 21[ 141 ا! . .افاعلاو نر ئاكلال :ك اهمدقت امل ةن ةقفاوم اهنإف لحنلا ةيآ يف "نورس نيل"
 ءرشب كنكلو كّلَمب تسل كانإ :هموق نم رفكلا ءاسؤر لاقف .[1 5 : نونمؤملا] دي مح 2 د1 رف أًوكملاَكاَم ١»
 الو ؛ءيشب مكنع زّيمتي ال مكلثم ناسنإ هنإ : :مهتماعل اولاقو .هموق فارشأ اًحون بذك : :نونمؤملا ةيآ ام أ .دوه ةيآ هيلع تلد ام اذهف . .انتود. نو كايلإ حرأ فيكف
 دق حلاص موق نإ .[17 : دوه] 4 َةَمَحَنهْنِم ىتَتاَءَو َىَن نم ٍةَسْبِي لع » 1١ : دوه] 4ةَمي ىنكاَءو قر نم َوَنَنَي لع »11 .مكيلع اًلضفو ةسائر الإ هلوقب ديري
 :هلوقب عينشلا مهلاقمل اًدر مالسلا هيلع مهبواج باوجلا ةءاسإ يف اوغلاب املف ...[17 : ا ع ا :|ولاق' نيحت تاوجتلا ةءاسإ ىف اوغلاب
 هتيصعف ةمحر هنم ىنناتآو ءىبر نم نيقي ىلعو ؛ةحضاو ةنيب ىلع تنك نإ نورت فيك : تا دوه] 4ٌةَمتَيهْنِم تئاََو قر نيكني كَع تنكح نإ ٌرْْيَمرأٍ
 ؛هريغ اهيف هكراشي ال هناحبس هنم ةمحرلا نأ نم هموهفمب هيطعيو «ديكأتلا نم هميدقت هزرحي امل 4 ٌةَمْتيُهَنِ اء هلوق يف رورجملا ميدقتب دكأو ..مكتقفاومب
 يف نكي ملاملو ...[15 : صالخإلا] 4 دحأ اوف كمل نكي ْمَلَو » :هناحبس هلوق يف هميدقتك رورجملا ريمضلا اذه ميدقتف «هريخأت عم لصحي ال صوصخم وهو
 .بجي ام ىلع هلحم يف اًرخؤم رورجملاب ىتأ باوجلا ةعانش يف اذه لثم حون موق ةعجارم
 نذل «وّيحَلأ دي 0 ]8 هلوقب دصقلا داسف 1 : د ٌةيرْأ ولوُتي مآ م (هقدص ىلع ةلادلا تايآلا وهو) لهجلا ليزي ام ركذ ءدصقلا داسف -
 يف ةمامإلا قيلعت -” .باوثلاو رجألا ةفعاضم ١- :ربصلا رامثو دئاوف نم رك جاو ةرِفْعَم رع َكِيَلْأ ٍتَحِلَصلأ اوُلعَو أوربَص َندلا الإ ١١1[+ 4 اهتز
 ترده هسا ل ل اخ يراك .ىلاعت هللا ةبحم - 7 .ريصلا ىلع رصنلا فقوت -4 .هتبادهو هتمحرو هللا ةالص - 5 .ىلاعت هللا ةيعم -” .ريصلا ىلع نيدلا

 :ىرقو .# ٌريِذَت كل ِقإإ» :لاقف :يأ «لوقلا رامضإ ىلع ةزمهلا رسكب (ينإ) :ئرق # ف 3 ىلاعت 0 تيم ريت مك نإ هو َلِإ اف الس دَعلَو 111
 ىداَب اهلؤارأ ْمُه يذلا الإ كعبَأ كر اَم 0 .رج فرحب امهيناث نيلوعفم ىلإ ىدعتي "لسرأ"و «ينألو ينأب :يأ ءرجلا فرح ريدقت ىلع حتفلاب (ينأ)
 انلذارأ مه نيذلا الإ كعبتا كارن ام حونل اولاق مهخأ" :هريدقت ءادتبالا نم هلعج هنأ ههجوو «زمهلاب (ئداب) :ئرق 46 َىداَب 3١ :ىلاعت هلوق اميل 1 كن امه يأ
 ربا هاك "يارا, ياارب رد الر اك را :ىنعملاو ءرهظ اذإ ودبي ادب نم هنأ ىلع زمه ريغب (يداب) : :حرقو .رمألا لوأ يف كارنام :يأ "رمألا لوأ يف
 :ئرلق 6# َتَيَعَف 3+ :ىلاعت هلوق 44 اًهوُبْكَشزَأ يبلع تي هه .و دنع نم ٌةَمَب ىتكلاءو قر نم ةْنَي لع ثُم نإ ميرا موقنب َلاَف 13[8#] .مهنم نقيت ريغ نم مهل َرَهَظ
 .تيفخ ا ل اسر ل سا :ئرقو .مكيلع هللا اهامع : :يأ «ميملا ديدشتو نيعلا مضب (تيٌمعف)
 فالتخا يف ةمحّرلا ركذو ةراهّطلاو «سمخلا تاولّصلا ىلع ةظفاحملاو ءلالّضلاو ملّظلا يلهأ تمحو «ةماقتسالاب ب لوسّرلا رمأو «نيقيرطلاو نيقيرفلا ليضفتو -
 لوسر اي :تلق :لاق قيدصلا ركب ئبأ نع :دوه ةروس لضف .لاح ّلك يف هللا ىلع لكوّتلاب رمأللاو هلي يبنلا بلق تيبثتل .لسرلا ِءابنأو ءصصقلا نايبو «ةّمألا
 .ينابلألا هححصو هريغو يذمرتلا هجرخأ . "تروك سمنشلا اذإو نولءاستي معو تالسرملاو ةعقاولاو دوه ينتبيش" : سي يس

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا 5



 هارد : 4 ا امل هئاعدو هحصُن ىلع وأ ؛غيلبتلا ىلع ىلع :يأ :4 هّلَع ْمْكحُلكنأ آلِ رَمَبَوو -4

 للاب نمآ نم دعبمو صقُم :# دراي اَنأآموإ# ىنيزاجي وه : 4 هلأ َلَعاَل الإ َىَرْجَأ نإ ايندلا ضرع نم

 كركم من نوكشالا ىضرن :اولاقو ءنيملسملا ةفعض نم هب نمآ نمل ًادرط هولأس دق هموق ناكو

 بود لانو نش وتو وفكر مل نيذلا ,ةكمب هعابتأ درطب 5 هللا لوسر ىلع شيرق تحرتقا ام ريظن اذهو .ءاوس رمألا اذه

 د ل بح ل رقتحت :4َرَوْرَت سيَإِله 7١- .مهامعأ نع مهلأسيف :4 ْميَراُشكُم مُهَنِإ9# شيرق نم اونوكي
 قردْرَمَِل لوف ك لَم َقاذوقأ 5 قل الع ١ .هنيبن عاجاو هب ناكإلا ميظعلا ريخلا مهاتآ دق لب :© ابَعُهَسأ ُمُجَِتْوِ نآ# .نينمؤملا نم :# نمعأ»

 1 دي مهيأ ميم أذ نعمت ام 0 | .انتمصاخ :© اَمَتلَدَِجدَمل ٠١- .اًئيش محل مكراقتحا مهرضي الو .ةرخآلاو ايندلا يف مهيزاجم وهف

 .ةردقلا ةضبق يف مككأل «ةعفادم وأ برهب مكب هللا هدارأ امع نيتاش :# نرجع مشنأ اموإإ# -16

 0 .لالضإلا :ءاوغإلا :ليقو .كالملاو ضرملا :ىوغلا ؛ .مككلهي 4 كر نأ يردها ناكنإ» -*

 : 0 زج عمم اس ناهد مكن ا ا يي طداكلا | كامن مكعفتي ل محلا حصلا نأ تدرأ نإ :ىنعملاو
 1 ال :# َسِّمنَي الف## - . .يبنذو يمثإ | :# ىعاَرَجِإ لعموم -4 قيحا قكرط ركع ةىلدعو تاقرلا

 هي وضي نأ دير مكن انك نإ كل حصا نأ تدر نإَجححَصت 7 1
 | بوح زينو خل حملنا د 0: 00 :ةيطع نبا لاق .اًنم ىأرمب :ليقو .لجو زع هللا نيعب :#اَنِن اًنِنَيعَبِل -ا"1/ .سأت الو نزحت

 در رو يي وأ ز- لوإ# انرمأب :# انيِحَوو# .ريثكتلل ال ةمظعلل نيعألا عمج نوكيو «ظفحلاو ةياعرلاو كاردإلا نع

 3 كر 1 كلذ كا علا دل

 - بي حني 6 2

 ا

 يأ ىلع

 اذا. كرد

 دا تاج بال« © ير

 رس
 جام وع 2

 0 فراك قو دال 1 .< ملط ىذلا» نع وفعلا ينلأست ال :4 نبت

 0| هاا ول كايرو تو لقت هنأ جون لإ 0 هيلع كلَتَسأ آل !) عضاوملا يقابو :نآرقلا ف ةليخرلا [14 : دره] : 4الام ودع كلتا ال 55
 قولا لس ع 0 ا ا سم ضل

 يع َكمْلآعَمْصأَو (ه) ترَمفيكَمي سالم .قيلأ نئازخلل لاملا ظفلو *”نئازخ" اهدعب حون ةّصق يف عقو هنأ .4 اً
 فرن رمل نزلا وبي وجو مص 0 را : دوه] 4كم نإ لوقأ الو » 10٠ : ماعنألا] 4 ُكلَكَم ْي 1

 00912910 وا ١ 000 ل مهل هباطخ حاتفتسا ىرت الأ ءهموق لاح نم اًقفشمو ءافطلتم 0 ها وت ل

 نم نوصل نمو ) :هلوقو [؟ 9 : دوه] 4 اَلاَم هيَ ُّكْلَكَتُأ آل روميو :هلوقو [1 : دوه]4 دنع ْنّم َةَمحَت ىتَناَدَو َقَّر نم رك لع تكن 2 2 ا هلوقب

 مهذخأ نمو «باذعلا نم مهتاجن هب ام هتدارإو ؛مهلاح نم قافشإلا ميظع نم همالك نم مهفي امو ؛مالسلا هيلع هتفطالم ليلج لمأتف .. 3 دوه] 4 ِهَّللأ

 ةلي يف لاتعت هلوق اّمأو ءدصقي ثنيح نادرو كادي الاوت با ااو حاقتتلا ككالا «مهتابكترمب
 ور وع سس م

 الو :ٍةلِلَع لمحم اي لق دارملاو «4 لق # : :ليقف ءاعيرقتو «مهل اًخيبوت برعلاو «شيرق ةاتع هغيلبتب ما دكا طا © كلم 21 1 نإ كَل لوف الو 4 : :ماعنألا

 مآ ا ["5] .عيرقتلاو خيبوتلا بسانيو فينعتلا مهفي اًديكأت 4 َمُكَل ا: هلوق اهيف رركتف ...4 كلكم ّقِإُلوَْأ آلَ بَيحْلأ مل الو لأي ىينعل وأ لاا را
 ءالؤه لوقيأ لب .[8:فاقحألا] « .. م ل تر ا دوه] # .. تا لع هللا لإ نيش كك

 لوقيأ لب :فاقحألا ةيآ اّمأ دوه ةيآ هيلع تلد ام اذهف ..كلذ مثإ يدحو َيِلعف هللا ىلع كلذ ثيرتفا دق ٌتنك نإ :مهل لق ؟لوقلا اذه حون ىرتفا :حون موق نم نوكرشملا

 يل ذ لع نتاع نإ لش هللا تاق نم ا ا ل

 :باوجلا ؟'"لادجلاو لدجلا" :نيب قرفلا ام .[55 :فهكلا] *“ اَلَدَج سرك ُنَضإٍلاَن او + .[77 :دوه] اَكلاَنِج تَرَكَ اًكَتاَدَ دج دق ٌحُصنيأوُلاَ ا

 ,ةكراشملا ىلع نالدي هردصمو لعفلا اذهو «(لداج) يعابرلا لعفلا نم ةقتشم (لادجلا) ةملك نأ الإ «ةموصخلاو ءارملا ىنعم لمحي امهالك (لادجلاو لدجلا)

 نيب نوكي جحلا يف لادجلاو 1141 :ةرقبلا]4 جحلا ىنَلاَدِجاَلَو # :ىلاعت لاق «نيفرط نيب يرجي امهيف شاقنلا ناك نيعضوم يف تدرو (لادجلا) ةملكف

 مه اوناكو ناميإلا ةلدأب مهلداجي ناك مالسلا هيلع حونف «177 :دوه] اَنلاَدِح َتْرَرَكَأَ اًمَعْلَدنَج َدَق ٌحُميْأوُلاَ ر# :ىلاعت لاقو «(هعم لّداجُمو لِداجُم) نيفرط

 ا( الدَج ِءْىَت هيك ُنسفاَلاَناكَ رن :ىلاعت لاق «ةيدارفنالا ىنعمب نآرقلا يف تءاج دقو «(لدج) يثالثلا لعفلا نم ةقتشمف (لدجلا) امأ .رفكلا تاءاعداب هنولداجي

 مريح امها اَولاَمَو + :ىلاعت لاقو «رخآ فرط اهيف سيل ةدحاو ةيضقك هعوضوم ىلإ رظُنو ءاًناسنإ هنوك ثيح نم ناسنإلل ةيآلا ين انه ٌرظنلا ناكو 154 :فهكلا]
 خ3 لوسرلا نأل ةموصخ يف اًفرط مهرابتعاب ال ًةدحاو ًةدحو مهرابتعاب موقلا ءالؤهل فصو اذهف :فرخزلا] * َنوُمِصَح وك ضرع لب الج الإ َك 1

 10. :ةدئاملا] ابو اوه اودع َدْوَلَصا َلِإ مسيِداَناَدِإَو # [ 471 .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هبر ليبس ىلإ وعدي امنإو «لداجي ال (رخآلا فرطلا وهو)

 ءاج :نآرقلا يف ءادنلا :اَلوأ :باوجلا ؟"ءاعدلاو ءادنلا" نيب قرفلا ام .[؟” :دوه] 4 َنِرْفَك 1مم نكن الو اَنَعَم بكحتأ َن َنقَبلَي لِرَعَم فَتاكَوْهَتبَأ حوف َداَنَو ©

 رفق ردا لداتوت كتلك هر حوت ئداتو :-هلل سانلا نم انه ءادنلاو -ىلاعت 0 :هللا ىلإ ءادنلا ا :يه «لاوحأ ىلع نآرقلا يف ءادنلا

 ا :ءانالا | 4 تيما مح 5 تا 7 أ قهر ئداتْدإ موتا # 0 .[ 73 3 :ميرم] 1 ايو ها هير دا ناكر د كر ٍِ

 رف و وع ل رد ب

 ىفَكاكَوُهَنَبَأ حون ىداتو # :هئباو -مالسلا هيلع- حون نع ىلاعت لاق امك :ضعبل مهضعب دابعلا نيب ءادنلا - .[89 :ءايبنألا] 4 هير فدان ْذِاَبركْرَو #

 4 17 2 و
 هِئاَق لس سوا 1

 وهو ةكيلملا هتدانف © -مالسلا هيلع- ايركز نع ىلاعت هلوقك :سانلل ةكئالملا نم ءادن -" .[ 7 :دوه] 4( َِرْفَكْلاْمَم نْكَناَلَو اَنَعَم بكحأ يبي ٍلِزْعَم

 ( هكا قوم ل تيل قا أ يوم َكيَرَداندِإَو )# :ىلاعت هلوقك :ساسنلل ىلاعت هللا نسم ءادن - ؛ .[54 :نارمع لآ] #( احلا ف لَ
 َنيذَلآ اهيأي ١ .ةدئاملا] أ اكمام اهوا للا لِ بحمد اٍ :ىلاعي هظلرف ىف امك :ءاذن نآرقلا هايس ةداصلا ىلإ لافإلا ا بلط <60 ٠١ 01١ - فل

 هرم دك د ل

 ايوان اَمْعِحَم اَنَِإاَسَبَر © :ىلاعت هلوق يف امك :ًءادن نآرقلا هس ناميإلل لابقإلا بلط - 5 .[9 :ةعمجلا] #4( هلأ كذ لِ أوَمَساَئَةَعْمُْجْلآ ِوْوَي نِم َةوَلَّصلل ىو اَدإ أوْنماَ

 كال ه( هير حف ئدانو # :ىلاعت لاق ؟(هللا) ةلالجلا مسا نود (بر)ب ءادنلا ناك مل .لاؤس .[91١":نارمع لآ] أ( اَنَماَحَف مكي . :ر أوُنِماَءَّنَأ ندَمِيِإْل داك

 لك » :ىلاعت هلوق # ٌليِلَق الإ هَُحَم َنَماَآَمَو نما نمو ُلَوَملا هك ّقَبَس نم الإ كلهَو نينا ِنََوَر نكح نم ايف لجان ول راكم ءآَج اَدِإََوَح 48 ]4٠[

 .:ىركفو: («(لمحا) ل لوعفم نيجوزو .ناويح لك نم :يأ «نيونتلا هنع َضّوَع فوذحم ريدقت ىلع امهنم لك نيونتب (لك) :ةكرف 0 نونمؤملاو ءانه ناَجور

ا ىلع بصنلا هلحم ' !نيجوز لك نم 'و "لمحا" لوعفم نينئاف «نيجوز ىلإ لك ةفاضإ ىلع نيونت ريغب (لك)
 < مدق املف «ةركنلل ةفص ناك هنأل ؛لوعفملا نم لاحل

 روسلاب فيرعتلا ٠ عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنتلا بابسأ ىتسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 انلعو :# انرعأ ءآَج اَذِإََوَح : 6 !ةوبنلا لعب ًاراجن تلوح :اولاقو .انوروتا : 1 ا قل اا قف كنا 000000 0 1

 ىحوأ هيف زبخي ناك يذلا «رونتلا» :ليقو .ضرألا هجو :ليق :# رول وللا“ عبن :## ٌَراَمَو نافوطلاب 0 ارا سو قام هيلعَرماملك و َكلْفْل ص

 ةيآلا كلت نإف «ةنيفسلا بكراف ءاملا هنم جرخي كلهأ روُثت تيأر اذإ» مالسلا هيلع حون ىلإ ىلاعت هللا ” 9 در ورح عب امك 0 57
 اذإ :سيطولا يمح : :مكلوقك .«باذعلا روضحب ليثمتلا :رونتلا راف ىنعم :ليقو .(«كموق كاله ةيآ

 ا 2 ل مخ عيرعا زب حرم زج أ 0
 0 عمو مح م هيلا تلوم فوسف أ 0

 كدنلوو كءاسن :* كلاهأو# ىشنأو ركذ فنص لك نم :# نين ِنَْبْوَر لكح نمإ» تركك تدكنا 0 افلح امل 2 را و َءآَجا َدَِيََح - 0ك 5
 نمل حون لاق :# اًبفأوبكرأ لاقو## - 4١ .هنبا :ليقو .هتأرما يهو «باذعلا :« ُلَوَمْلا ِهَلَع َيَبَم نمالإ» 3 لويس الإ سمو نينا نيو 1 - نم 7

 را حرا 0 55008
 بكري ملهنع :# ٍلْرَعَم فتاكر# - 5 .اهفقو :# اهَسّرمَو# اهريسم .4ةركلا منو عم عوأإ 0 0529( ا

 ١  0م “1-1

 هه ل ل ذآ
 1 فكرت فع السبل تدم

 رطملا يكسمأ : 4 ىملقأ# يبرشا :# كام ىجلبا## - ؛ ؛ . ىنعنمي : ل يلا
 ةئيفسلا :# ٌتَوَمَسآَو# موقلا كاله :4َر ذعالا ىضفو# هتفشنو ضرألا 0 : 4# آملا صيِغو#

 هعم ناك نمو حون هماصف «ءاروشاع موي كلذ ناكو ,ءلصوملاو ةريزجلا ةيحانب لبج :* ٌيِرَولا» 6 : 411 كت الواَنعَم بكسر شك لرفع 0
 .يلهأ يل يجنث نأ نم هيف فالخ ال يذلا 4 قحلا كدعو نر 710 لجو رع هلل اركش 0 ١-0 ا اا
 000 و دلا] 4 اير ساجاو وتم راك 35 :-2٠[: دوه] «ابف لأ املك رريَدلأ رادو »2-41 يكل كيوتو نكتعواتسلاف
 ىلع هتلمحو «نالف ىلإ ءيشلا تلمح :لوقت مالكلا يف افرصت رثكأو ةغللا يف اًعقوم عسوأ "لمحا" ظفل 8 00 هلا يا

 "1 د 212210 رش ترعلا نإن "كل" امآو "كلم" اذه نم ءيش ق لوقت الو ...لهاك مس وو مس
 ءازاجمو ةقيقح لوخدلا نم ىنعملا اذه نع "كلس" ةملك جرخت ام ًاليلقو ...هتلخدأ :يأ .هتكلسأو 1
 يف اهدورو هجوف ."كلس" ين نوكي ال عاستا اهيفف "لمح" امأو .ءصوصخ اهانعم ثيح نم اهيفف 0 تب لق ب

 عم اًظفل مالكلا لاطف ."انلق" :ظفل نم اهب نرتقا ام ثيح نمو «ىنعملا ثيح نم اهتبسانم دوه ةروس 411 (©) َنكَللكَحَأ تنأو ٌقَحْلا كَدَعَوَنإَو لهَأْنِم نب
 ةروس يف درو ام ةرابعلا هذه عومجم بسان نكل ءانه اهعيمج دري مل نإو ؛لماحملا ةعس نم هيلإ انرشأ ام +++
 0 يو ا ربل ل ل رن 101:1 كلب ماكل لوطو :مالسلا ديلع يوت ةضقا 5#

 اذه دضعي اممو «دوه ةروس يف ام فالخب ءلوطلا زرحي امم هانعم ثيح نم هزاجيإل "كلسا" ظفل نونمؤملا ةروس يف درو كلذلف «نونمؤملا ةروس يف امم لوطأ
 را سيرا لع ل للا ل رمق اا َءاَج اًذِإَف  :نونمؤملا ةروس يفو «4اكُرَمأ َءآَج اَدإَهَّمَح 9 :دوه ةروس يف ىلاعت هلوق هل دهشيو دوصقملا

 ءافيتسالا ىلع ينبملا اهعضوم "ىتح"بو ءزاجيإلا ىلع ينبملا اهعضوم ءافلاب بسونف ءدحاو فرح ىلع ءافلا امنإو «"اذإف" :هلوق يف نونمؤملا ةروس يف بيقعتلا
 1 0 ل

 :هلوق ليلدب ميمعتو ليصفت اهيف دوه ةروس .[71 : نونمؤملا] 4َمُهَنِم ُلوقْلا هَل قبس نم اّلِإ ل 2[ ٠ : دوه] # نما ّنَمَو لوما هلع َّقَبَس نم الإ 9[ !
 يد ا : يأ 4 نويل ِِكَع يم م لإ كلامأو >- اي 4 2 2 كا قيس نم لإ كاركأو>

 4َمُهَنِم لوقا دلع رد وك رمل كلرمأَو مة و كم زال دكا قف نزيمؤملا روس الأ نينمؤملا ل نه زيكا امنأكو اكله رب نم نمآ نم 6
 .مومعلا نم دوه ةروس يف ءاج امع ةيصوصخ اهيف هذهو «نيرفاكلا ىلع انه زيكرتلا نأكو 4مل َنيِدا يف نبط الَو عم 4 َحُهَنِم )» ةدايرب

 .(هللا ىدان ذإايركزو» سيلو هير فدان ذاب كرو كلذكو .«هللا ىدان ذإ سويأو» سيلو ه4 هير ئداَْذإ َوُيأَو# :كلذكو .«هللا خون -
 هللا نأكو ءرفاكو نمؤم نم مهلك دابعلا لاعفأب قلعتت «برا نأ امك «ءاعدلا هب قلعت كا ااوراأر كشلاوب ماعتإلا فلوزع ردو هلل جار كاكا هل :باوحلاو

 لك لمشي «بر» ظفلو هب نوكرشي مهنكل هالع يف لج برلا دوجوب نونمؤي نيكرشملا نأ امك «رفاكلاو نمؤملا ةوعد يهو ةماه ةقيقح ررقُي كلذب هناحبس
 ركل اا و احا! اعلا الو ءادنلا + صو مشو تام از اسوا ص ور و رااح

 (هبر اعد ذإ بويأ»و «هبر حون اعدو» سيلو «# هير دان دار كرو # ٠ 4 هير ئداتْدإ كوي ]+ 4 حف ئداتو © :ىلاعت لاق .«ءاعدلا» سيلو «ءادنلا»
 ةدشلا نم ٍةدحاو ٍفورظل نوعضخي هلالج لج مهبر مهتادانم يف اوناك مهلك لسرلا نأ !!باوجلاو | !! ؟هتمكحو هريسفت امو ؟كلذ فيكف «(هبر اعد ذإ ايركزو»و

 نوكي ءادنلا نأ مغرو «ءاعدلا نم ٌصخأ وهف «(توصلا عفر يأ) ءادنلا يف لصألا وه اذهو .هتوص اًمفار هبر مهنم لك ىدانف نيبملا ءالبلاو ميظعلا بركلاو

 ىلع هناطلسب ولعي ميظعلا ٌنِعلا وه هللاف . .ناكم دعابت سيلو ٌولعو ةناكمو ردقو ةبتر دعابت وه انه دعابتلاف «ديرولا لبح نم انيلإ برقأ وهو «بيرق ُهللاو ديعبلل

 انهانمو .ميكحلا يلعلا ضرألاو تاوامسلا موُيق مامأ دبعلا ةبتر طاطحنا ينعي ُهدعُب لب ناكملا يف هنع ٌديعب هنأل سيلف «هبر دبعلا ىدان اذإف اًربك اًولع هتاقولخم

 نم داك نأ مغر“: .ىّنعم ىقنأو رهظأو ءالؤافت رهظأو ءصلخأو ىفصأو صخأ وه لب ءاعدلا نع فلتخت ٌصاوخ هلو «ءاعدلا نع فلتخي ءادنلا نأ !!فرعن

 0 دوه]#4 َيِيِلدَطلَ را 12 ا ل 1 كلا د ىلقأ هاهو ءآم ىجلْبا ضراتي َلِيِقَو +14 ؟] .ٌريخ هيفو «ةدابع ءادنلاو ءاعدلا
 .حون ةنيفس هيلع تيسرأو «قرغي ملف هلل وه عضاوتو «قرغلا موي لابجلا تخماشت ةري رزجلاب لبج :/ ٌيِوَولَأ  دهاجم نع

 . يثالثلا ىرج نم ةلامإلا عم ميملا حتفب :ئىرق#اًهدِرْجج إل :ىلاعت هلوق 4 ب ُدوَُمَل نر َنإهسْرمَواَهسِرحَب مَآ يسب اذ أوبك َلاَعَو إل 1411 .اًلاح بصن اهيلع -
 ءايلا حتفب (يبنباي) :ئرق «تءاج ثيح # بيو لاعت هلوق 4 اَنَعَم بكا قب ٍلِْمَم فاكرة عن دانو إل ةيزملا قرح نما حلالا :ئرقو

 :ةفاضإلا ءاي اهتقحل مث اهيف تمغدأو ءاي واولا تبلق ,نوكسلاب امهادحإ تقبسو «ءايلاو واولا تعمتجاف « وينب 2ث " ىلع رغص " 0 " نبا لصأ نأل كلذو «ةتسلا يف

 ءاهيف ةددشم ءايلا رسكب (ٌينباي) :ئرقو .فيفختلل ءايلا نوكسب (ينباي) : 1 .ةحتفلاب اهنع ءازتجا فلألا تفذح مث ءافلأ تبلقف « ةرسكلا عم اهعامتجا لقثتساف

 اهيلإ تدرف اهلصأ ىلإ تارغصملا دري ريغصتلاو «لعف ىلع ينب هلصأ نأل نبا يف لعفلا مال :ةيناثلاو ءريغصتلل :ىلوألا :تاءاي ثالث ةملكلا هذه يف لصألا نإ :ليق
 ,ةيناثلا يف ريغصتلا ءاي تمغدأف ءاّدبأ اهلبق ام رسكني يتلا ةفاضإلا ءاي تفذحو «ةفاضإلا ءاي :ةثلاثلاو ءاهيف تاكرحلا لوخد نع ريغصتلا ءاي تعنتماو «ةيلصأ اهنأل
 .تاغل اهلكو ؛ةفاضإلا ءاي ىلع لدت ةرسكلا تيقبو «تاءاي ثالث عامتجال ةفاضإلا ءاي تفذحو «ةفاضإلا ءاي لجأل ترسكو «لعفلا مال يفو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 لص ا



 رك 1

 0 3 دمه ويهرإ نككتالا ن0 6 ْش ل 0 كثدعو نمت الو .كنيدو كتيالو لهأ نم :« َكَلِلْمَأ ْنِم سيل هّنِإ#© -

 ا ٠ :هانعم :ليقو ءحلاص ريغ لمع كل فلاخملا كنبا يف هلأست ام يايإ كلاؤس :هانعم 6

 4-5250 يقم كلم ١ 00 :ءارقلا ضعب ةءارق :ريسفتلا لد كالا لات بق كرا -كنبا يأ -هنإ

 7 َنِم َتركَم نأ كظِعأيِإ» .هيبأ ةعباتم مدعو هرفك وهو حلاص ريغ ًالمع لمع حون نبا نأ يأ .لعفلا
 1 و ويح ورحب ١ [داوسدأل هلم ياس لول <« 41 .كلذ نع يايإ كتلأسم يف :# َنِِهَجْلا

 تس رعود بكَ 0 ةئشان :يأ 4 كبت نيم ومأ كعو» نما : 4م ملس» 7 .يبونذ رئاسو ؛عقاولا قباطي

 _ 2 ا هللا دنع هل تقبس نمم ءدعب دلوي مل نمم .هتيتسلاا يل سد قلك نك فورا تفر يفاقملا| مظرز كلت

 هوتل باع موسم تنسو 5 .نيقتملل رومألا فارع ا :لوقي :« تيِيتمل بقعا َنِإَر نصا 464 :ةداككلا

 |١ كموت َكُمْوَمالَوَتنَهملَت تْحَم َكيلإ آي علال ما رع هللاب مككارشإ يف ةيرف لهأ :4 توركَفُماَلِإ رشا .ةبآلا رخآ ىلإ | :4 ادرُم َفاَحْااَءَلِإَو» 66

 0 ب سس د ع الل ةَمَسلَأٍل سر 5١- .ينقلخ :4 ِنَرطَم ىّرلا لعل ٠١- .لطابلا نوقلتختو ينوبذكتف ءلجو
 أ :ىبعي هه | مكوعدأ امع اوربدت :4أَرلوكماَلَول ًاعباتتم ءامسلا رطق :4 اَاَرُدَي مْكحْيِيَ

 2 وع ه_-
14 

 كيك رزقت توكتشلرشن 7 اذوه نال نحنا نع اًدعبو اًدانع اذه اولاق .ناهربو نايبب .4ر دس دمج امو -04 .هّللاب نيرفاك 8 32 5 3 ارح ا سس >

 2 ليي ينم هدم ج١ : ١ 2غ 5 9 و هامل 1 زووم 6 ع نا
 1 ةَمَسل سهم ٌةراورِفْعَتسا موفي - ّْ ,:ناينعم ((ظي 0( 0 0 95 -_ . >2 حم هس عسل | م مع ام هدابع ىلع ظفح دق. هنأ | ىنعملا :ن لي :ظيفحل هللا 1 [ها/ل]

 0 اذ تح ومو زارنا هكا 7 0 كلذ بتك دقو .اهنطاب ابو اهرهاظ هاظ : ا هوقو 0
 00 رو 2 27 ةروقداودي 7 0 3 هلئأ 2 0 -ي ضتقي 0 6-0 ىنعملا اذهف ؛نيبتاك ًامارك ةكئالم داخل لكوو

- 
 ليا هس م هذ دسم دا تع عب لل لااا ١ ظ

 | نح دوهدي أول رح اح هلعو .ةكئالملا يديأ يف يت هلآ فحصلا .يفو ءظو 1 ل ا حوللا٠ يف اهتباتكو كو اهنطابو اه رهاظ اهلك دابعلا | : اَمَوَد 1 ةَنّيِساسْمِجام اَمأ ]يتست رمرف ةرخس |[ كا ا / ل
 7 5 / د

 48 9 | تيِنِمؤَمِب َككداَمَو كلَ حامل ايا تاو 3 و هل ضف يلع ه تاز اج م مث 4 ل 5 وثلا يف اهتازج ريداقمو ءاهصقنو ءاهايكو ءاهريدا قمب

 97977979797 9©9709709797697:9797 فرد هظفحو «ن وهركيام ف نم هدابعل ظف ل 0 (ظيفحلا)) يينعم نم :يناثلا ىنعملاو
 او ب ل و لكأملل ةيادحلاك اق طظفحب و اهتيف : ام امل هربم تسستب - ا موت انا نت لوزا يلا حاحا 8 ماع :ناعون ونا

 تارا 2 0 ' 77 ١ ُ | 3 ى ا هكايل 2 3 راع ا هظفح 0 ١ ع داو .٠ رجاف ملا و يملا هيف 5 كر تشي اذهو « .ٌراضملاو راك فانصأ مهع م 4 يج 6 - ,

 2 يل د لدا نع فص 2 اس كرر لج دق ت1 0301م يمس 21 ضارهشل نينار دجشلا نم ياقيإ
 52 در كلَ 0 و ء[ 16 : فارعألا] 5-5 د 1 0 َلاَق اًدوه ما داع َلِإَو ا [5]

 را
 لسمو سر ال راح يااا اتا ار را كارد نركب كاملا 15١[. : دوه] #ت ل 1

 هو الو ©151/] .هللاب مهكارشإ يف نوبذاك مهأ نيبت دوه ةيآو «لجو زع هللا ىوقت ىلإ وعدت فارعألا ةيآو «ةدابعلا هل اوصلخأف ءالعو لج هريغ ةدابعلا

 رس 1 ل ا 2 واع سوس 2س

 ىللع فوطعم ة ةبوتلا يفو .عوفرم وهف 4 َيَرَفِلَخَتَسَيَو » : 5 للا .[01ا/ : دوه] © اًْيَس .هنورضن الو وف 114: ةبوتلا] © اعيش
« 

 دوه ةصق : :دوه] كارم َآَجاَمَلَو 8 [0/] .موزجم وهف ناموزجم امهو [ 9 : ةبوتلا] 4 ّمُك مكر مر لتس لا 1 ٍددَعِي © "لدبتسيو مكبذعي''
 نا داما "نلف" :طولو حلاص ةّصق يفو "لو" واولاب بيعشو دوه ةصق يف .[ 85 11: ل :دوه] 4 اكرم اجامل رظء[35 بيعشو

 لع قر داي هور كرما قرت دك .وب كني آم كيل ذقت د :دوه ةّصق يف نإف ؛ديعولا كر دك بيعشو دوه ةصق يف باذعلا
 يلد #0 رلار حج

 اك ”رّمَو ِهيِرْحي ادع دكان نفك مل د م نلع اوُلَمَعأ 0 بيعش ةصق يفو ءأ 5ال : دوه] « ل يِفَح ِءَىَس لع

 نلت مكراد يف أوُعَّمَمَت /) :حلاص ةّصق يف َنإف ؛ديعولا َبَمُع باذعلا عقو طولو حلاص ةّصق ينو ؛ةلهبلاو واولاب ءاجف «فيوستلا هنراق فيوخُتلاو 147 دوه]
 هو

 1 ل ا تقلا كاف دوه] © ٍبيِرقِب حب 1 | دل حصل ْمُهَدِوم نإ :طول ةصق يفو «[16 : دوه] 4 ِواَيَأ

 دقو ؛هتاجن بلط ىلع ةوبألا ةقفش هتلمح اًحون نأب مالعإ .[45 : دوه]4 نيكل 521 تأ و قَحْلا كَدَعَو َّنإَو له َنِم نبأ َّنِإ تر َلاَكَف ير حف ىداتو +[ 61
 دعب ب و ل ا لفيلم كلا كمل د

 ةيآ يف ىلاعت لاقو 50 هده( تير لو 42 لإ عطس رب نان تسب كلا ل ل 7-0 وقت رقت

 ار راع يي 04

 :دوه ةيآ يف لاقو «نيءاتلا ىدحإ فذحب « د لافنألا ةيآ يفف . 4 د اهي اًوئَماَع لأ ايي +: :لافنآلا

 يلوت نم لقأ نينمؤملا يلوت نأ مولعملا نمو .دوه موق مهو ؛نيرفاكلل باطخ دوه ةيآ نأو ؛نينمؤملل باطخ لافنألا ةيآ نأ كلذ .فذح نود نم## النت الو +
 .مهيلوت ةدايز ىلع ةلالدلل لعفلا يف دازف «لماش ماع هنإف «نيرفاكلا يلوت فالخب ركب اور الا ىلاك هلال لنا نمد تلحس لالا نب نينمؤملا يلوت ناك املف «نيرفاكلا

 اليلق ناك امهم يلوتلا نع نينمؤملل يبن هنإف :ىرخأ ةيحان نمو .ةيحان نم اذه

 نم اًيضام اعف ماللا حتفو ميملا رسكب (لمع) : رق 4 ُلَمَع هن : لاك هلوق 4 م كَل لَنَا جس رَََع مَنِ َكِلِإَم أ ني ل هر عوني لع [4 1

 اكدر :ىأ «كلهأ نما سيل :ىنعمو ؛حون نبال ريمضلاو «حلاص ريغ المع لمع هنأ :يأ .فوذحم ردصمل اًنعن وأ «هب الوعفم " 2 ' بصنو ؛ملع باب

 هنإ :ىنعم ىلع ةفص عفرلاب ريغو "نأ" ربخ هنأ ىلع ةنونم ماللا عفرو ميملا حتفب (لّمع) :ئرقو ."قرغلا نم مهيجنأ نأ كتدعو نيذلا كلهأ نم سيل" و أ "كنيد

 نم هنوكو كلذل هكرت نإ يأ ةبركرلا كل تدع وتس تر تر اص اور ا رح :دح ىلع للا و غلام لكحل كاذاةناذا رع وأ لمع وذ

 - كعم نيرفاكلا نوك نإ :ريدقتلا نوكيف 4 نكتالو اَنَعَم بكسرأ#: تسييس ير

  نآرقلا يف (هتاقتشمب ةظعوملا) ظفل ركذ امك .ةرم (10) ميركلا نآرقلا يف (هتاقتشمب ناسللا) ظفل ركذ :يددع زاجعإ # َنِاِهنجْل َنِم َنوُكَم نأ َكظِعَأ نإ و 3
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم(12) درو لكو «(اهناقتشمب ةظعوملا) ركذ تارم دذع عم (هتاقتشمب ناسللا) ركذ تارم دع ىواستي كلذبو : ةرم )١05( ميركلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 .نوسنجي :!4 ِءوشي# مهناثوأ :نونعي :4 انهاء شْمَب9 كباصأ :4 كدرتعآ الإ ُلوُنَت نإ» -0:4 ذه 3
 لوق نم .ةعضاخ ةلياذ .هناطلسو هتضبق يف يه : | 4 ا لا -1 0 أ

 :4 ِميقَتْسُم ٍطْرص لع ٍقَرَّنإإل .ءاشي فيك هفرصي هل عيطم وه يأ «نالف ديب نالف ةيصان :برعلا 3[ ي 4
9 5 5 
 .مكيلإ ىنملسي ْنْل هنإف اذهو .اذحأ ملظي ال .هتءاسإب ءيسملاو .هناسحإب نسحملا يزاجي .قحلا قيرط 7 ل 2 5 1

 جهنم همزالي هتينادحو ىلع لالدتسالاو ىلاعت هللا ىلإ ءادتهالا نأ :هانعم :لبقو .َيَلَع مكطلسي وأ 02 1

 نأ نم ىنظفحي وهو .هقلخ عيمج ىلع : ظيفَح ِءَيَس لم لع قرن -91/ ٠ .ميقتسم طارصو «ميوق 1 ١
 راكم :4ٍراَبَج لل -049 .داعب لزانلا طخسلا نم : :4 ظلك ٍباَدَعَْي مكب -0/ .ءوسب ينولانت 0 2 1 ا ل 0
 مدل هذه ىفأوعتأَو # 07-2 نعي و هلبقي م اذإ اذإ .قحلا نع (دَنَع» نم كرش # دنع هللا ىلع 0 طظيفحوء ّىش ركع در َنإ اعيش ,هنورضت الود عَ 0

 .ريخلا نم هللا مهدعبأ :لجو رع لوقي 4 روش ِرَوَعِداَعْل ادَعبالَأ# هللا نم اًبضغو نا 5 ا 7 ١ ةَمْحَيِهَحمأونماَء لَ اًدوه امس اْرمَأ عائل 9

 ؛مكتايح مايأ اهيف مكنكسأو اهراّمَع مكلعج 4 ار مكقلخ أدتبا :# مك أَمنَأَوَه ل ١"- 0 ايو ُدحجاَعَكتَو يطيب اديس
 :4 تي ل .ةدابعلا هل صلخأ نمت :4 ٌبِرَكَقَرَنِإ#ل ىرمُع هل يهف «هراد ًانالف نالف رمعأ :مهلوق نم دل 8 ١ أعبر ()ٍد نع اََجْل تأ أوعبتاو:هلسراوصعو هير ريو تس 00 رب ل 1 مسوس نا نيم »وت نما هلا 0

 0 كف نوكت نأ وجرت م : يأ : نار ل -17 .هاعد اذإ هل ْ 1 هو ماعد ِةَمْيتْل نيو دفا ايدل وذاع ف

 8 د 0 يل ل ك6 1ةأَحِيسمْماَعأءستلإَد# 20 شومان ١
 جوبا فلما علا تيقب رهو تيرارلا و ا اخالا لإ ترفاوعو ل عيب هملعل لَا ركلات رعب 0

 يف ديياتلاو .ةرصنلاو «ةبحملا يضتقي برق وهوء«نيبحملا نيدباعلاو «نيعادلاب :صاخ برقو:ناثلا 4 5 3000 207 4

 بِي برفق نوي ويوم هورس َرمحَتس .نيدباعلل ةباثإلاو لوبقلاو «نيعادلل ةباجإلاو ءتانكسلاو تاكرحلا 9 4 ١

 ةدابعو «نيلئاسلا لاؤسو نيعادلا ةوعدل ((بيجملا)) :ىلاعت هللا ء(سأ نم :بيحجمملا هللا مسا حرش [11] 0 1
 ماض كلا را اع اعد .اسد ل كك ةناجإ :لوألا عونلا :ناعون هتباجإو «نيبيجتسملا 69 برم دلإَكوعَدنَئَمَِس لَنْ َدبْلَمَدَْت |؟

 بيجتسيو ءرجافلاو ّربلا نم عقي اذهف ءاذك ينع عفدا مهللا وأ ءاذك ينطعأ مهلا :دبعلا لوقي نأ ةلأملا0ا00ا
 نسح لع هد مت لدي الو رجافلاو لل هلاسح] كوحشو ىلؤملا مرك ىلع هب لدتسي اذهو ٠ هتمكح هيضتقت ام بسحبو «ةيضتقملا لاخلا بسحب هاعد نم لكل هيف هللا

 لدي هنإف ؛هللا مهبيجُبف مهموق ىلعو مهموقل مهئاعدو ءايبنألا لاؤسك «هعم قحلا نّيعتو هقدص ىلعو هيلع لدي ام كلذب نرتقي مل نإ هتوعد تبيجأ يذلا يعادلا لاح

 .هقدص تايآو هتّوبن لئالد نم كلذو «هتباجإ مهريغو نوملسملا دهاشي ءاعدب وعدي ام ًاريثك ب يبنلا ناك اذهلو ؛مهبر ىلع مهتماركو «هب اوربخأ |يف مهقدص ىلع

 ةوعدااهتم «ةديدع بابسأ اهلف :ةصاخلا ةباجإلا امأ :يناثلا عونلا نا لا ميال رك لا نار ت0 رتل تاج نادل داابلإولا نر نيككك نرع فورد اه كلانا

 يتلا هللا ةمحر ةعسلو ؛نيقولخملاب هقلاعت عاطقناو راسكتالا ةّوقو «هللا ىلإ راقتفالا ٌةَدِش كلذ ببسو «هتوعد بيجي هللا إف ؛ةميظع ٍةبركو ٍةَدش يف عقو يذلا ٌرطضملا

 همعنو هئافصو هئاسأ م هللإ لئاسولا كحاب للا ىلإ ليوتلاو «رفسلا لوط ةباجإلا بابسأ نمو ءاهيلإ رطضا نمب تيكف ءاهبلإ ههتجاح تسحب قلخلا اهب لمشي
 : ...تاولصلا رابدأ لثم'ةفيرشلا لاوحألاو تاقوألا ينو ءهل وأ هدلو ىلع دلاولاو ؛مئاصلاو «مولظملاو ءضيرملا ةوعد كلذكو
 الو.هفالخ نسحي.ال نيتيآلا نم لك هيلع دراولا نأ 44: دوه]] 4ٍةَمكَتْلا َمْوَبو هَنَعل هذه ف اوُعِمَتََ راء[ : دوه] 4 ٍةَمَيِلا ميو هَل ايدل وذا ىف أو أو 2[ ]
 زاجيإلاو ءلوطلا لوطلا بسانف « ؛ريثكب مالسلا هيلع يسوم ةصق نم ءافيتسا رثكأ ةروسلا هذه يف «مالسلا هيلع دوه ةصق نأ امهدحأ : :نيهجول كلذو «ءبساني

 نيبو نايب فطع وأ اتعن عباتلا نيب عمجلا نم لصألا ىلع دراو .4 َهَنَعَل ايدل هِذاَه فوغ 937 9ك دوه ةصق يف ىلاعت هلوق نأ يناثلا هجولاو ءسكعلا قيلي الو ءزاجيولا

 مث «ًآلوأ لصألا يف وهامب ءيجف .حيصف لكو «ةراشإلا مساب ءافتكالل فصولا فذح ىلع« 14 ةَكَعَل رده قاد أَو 9 :مالسلا هيلع ىسوم ةصق يف ءاجو «هعوبتم
 قأيس امل فذحي الو هيلع لدي امم مدقت 7 امل نوكي فذحي امف «مدقتي نأ هبابو ريسفتلا هبش كلذ نآل « .سكعلا نسحي الو «يغبني ام ىلع هنع ناث وه امب اًيناث ءيج

 اي ا رس ا ا ا لوف وحنا «ليلق يق 'الإ لعن

 َلاَف اَحِيَص َمُهاَحَأ دوت لِإَو 7[«  : فارعألا] 4 :.. ةَمّيَب مكنة دف ريغ ول ْنَم كحل مهلا اوُدَسَع ءا ورمي لاَ احِِدَص َمُهاَحأ | دومت َلِإَو » [11]
 دا نا :مهل لاقف اًحلاص مهاخأ دومث ىلإ لسرأ دق هللا نأ نانيبت ناتيآلا .[١1:دوه] © ... 1 / أودبعا ٍمَوَقْي
 داوته. ةناا امو .هيلإ مهوعدياام قدص ىلع ناهربلاب مهءاج دق هنأ نيبت فارعألا ةيآو «ةدابعلا هل اوصلخأف ءالعو لج هريغ ةدابعلا قحتسي هلإ نم مكل سيل

 هيل انوع امص َكَس ىتل اَنِإَو 20117 : دوه] 4م هيلا وعدت اي كس ىفل اَنَنإَ ]17[  ...اهنم مدآ مهيبأ قلخب ضرألا نم مهقّلَح أدب يذلا وه هللا نأ حضوتف

 ءاج اذل لسرلا نم ةعومجم نع مالكلاف ميهاربإ ةروس يف اّمأ ءدرفملل باطخ "انوعدت" ظفلب ءاجف حلاص ةصق يف مالكلا :دوه ةروس ةيآ .[4 : ميهاربإ] 4 ٍبيِرَم

 ."اًنوكتلو"لثم لاعفألا رخآ يف وأ «"اننإ" لثم ءامسألا لوأ يف ديكوتلا يتأي دقو «ةففخم وأ ةددشم نونلا تناك ءاوس ديكوتلل يتأت يهف "نإ" اّمأ "اننوعدت" :هلوق

 يناس نيب وسلا! قإ صقل انآ رذ لق كلا" ديكوتلا ءاقم ىاوأ «"اننإ“ نع طفتلا ماقم.يف :نيينعم لامتحترلا'اننإ"! لا عتس) نأ ظحدارو هديك وتلا صرخت نيتها
 ."اننإ" ظفلب ديكوتلاب ءاجف دشأ ناك حلاص موق نم بيذكتلا كلذكو «"اننإ" مادختسا ليصفتلا ىضتقاف «ةريثك ليصافت اهيف مالسلا هيلع حلاص ةصق دوه ةروس

 ا لا

 اهرسك عم نونلا فيفختو ماللا م :ئرقو .اهحتفو نونلا ديدشتو ماللا حتفب (َنلأست» :ئرق 6# ِنَآَحَتاَلْد 9 :ىلاعت هلوق .حلاص ريغ كنم لمع -
 يف تمغدأ ةفيفخلا ةدكؤملا يه كلذك رسكلا عمو ءام وهو دحاو لوعفم ىلإ لعفلا ىّدعو ءاهعم لعفلا ينب اذلو ,ةدكؤملا اهنأ حتفلا عم ديدشتلا هجوو ءاهحتفو
 الب موزجم لعفلاو «ةياقولا "نون :" اهنأ رسكلاو فيفختلا هجوو ءام وه يناثلاو «ةرسكلا اهيلع تلدو ةفوذحملا ءايلا ءنيلوعفم ىلإ لعفلا ىدع هنأ ريغ ةياقولا نون

 .نع :ريدقتب يناثلا هلوعفم "ام"و ,فيفختللف اهفذح نمو «لوألا هلوعفم "ءايلا"و «ماللا تنكسف ةيهانلا
 اَذِإ .ميركلا نآرقلا يف ةرم (4) اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو ءاهتافدارتمو اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت : :يددع زاجعإ * ميقَتْسُم ٍطْرِص لع ِقَو نوم 1

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (40) درو ّلكو «(اهتاقتشمب طارصلا) ةظفل دورو تارم ددع عم (اهتافدارمو اهتاقتشمب ثعبلا) ةظفل دورو تارم ددع ىواستي

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

5 
1 



 ح0 ضف © + 4 4*5 2
 زع هللا ةمحر نم مكظوظح مكرسخي ًاراسخ الإ متنأ نودادزت ام :لوقي :4 ٍريِيَكَرَمِقَتِوُد رام - 71 3 هلامصا دمامفا ا اكماوفا ا ةدئارتماا دمام ا دمام ا دنا دعمت

 .هِذدَمل - 14 .مكسفنأ ريسخت ريغ - ةبانإلاو ناميإلا نم مكنم هبلطأ اميف - يننوطعت امف :يأ ءلجو
 [ 7 0 ا كرو ِفْْضَينَمَ هميم هّللا ضرار ل محلا :# اًهورذف# هيلإ | مكوعدأ ام ىلع ةلالدو ةجح :4ةَياَء كلوت َراآةَفاَ

 هياء كحل هلأ هَقاَنموِذَدَه و َوَفَيَو 9) ٍريِسْتَربَ 0 ةثدلث كراديف امَتَمَتو -15 .هريغ وأ ءرقعب :# وس اَموُسَمَت الو .اهتنوؤم الو 0
 يا < | ىلع نيطقاس يأ ءاوكله دق ٠ «مهتينفأب ادومح :« تريني مريد ِناوُحَيَصَأَدط- 1 .مهلاجآ ةيقب :* واي

 ل 0 ٍضرأ ف لك اَئاَمَوَرَدَف 1 ٍِ 1 0 هرليد يف ملا ب
 . ا بوو الأ» اوشيعي مل نأك 4 ينو ها نأك »8 -54 :تمشج اذإ ريطلاك بارتاب اوقصل دق ىنوم مههوجو

 4 ٌمكراَدِف اوُعَمَمَت َلاَقفاَهَوَرَفَعَ بيوع 8 ل
 | اسياد () بوثكت رعد عر كليك ريدك "6 وردا هج السر تَاجَدَقَلَو 8 -14 .دومث هللا دعبأ الا :لجو رع هللا لوقي :4 ومس دَت

 ع دع رم

 2 يحكي ف وعلل اواجه 2 ل ل ل اا ع بارع طاولاو هطول موف كدلجلا :ليقو .قاحسإب يه :ليقو .ةراشبلاب

 ت0 ص ب 220 © ءاج ىتح أطبأ :© َتلاَمَه : مالسلا مهيلع ىنعي :4 هلَس َلاَك# ًامالس هيلع اوملس :  اًمكَسأوْلاَد»

 1 1 1 :# َمُيِديَأ [َاّمَف # - -__ .يوشملا :(ذونحملا»و .هؤام رطقي يوشم # ٍذِيِنَح ةرقبلا دلو :# ٍلَجِعب

 8 تين مهريد فأوْحَبضاَهحِيَصل ملط يزل 1 نم اونوكي مل ؛هلكأ نع اوفك :# ِهْيلِإ ٌلِصال» مالسلا مهيلع ةكئالملا نم لجو زع هللا لسر :ىنعي

 رس ند ل و جى > حارس رك »يي م

 : كاريوكي تكس شير رزقك
 - نو بح يل ا هالو ادا د م

 بر ٌىوقْلاَوه كا ا
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 5 6 يللا < 0 هيلع اوضرعف فيض مهب لزن اذإ اذإ برعلا تناكو ؛دحاو ىنعمب «مهركنأ»و :4 فركحت» هلكات

 "| الك ىرشنلا مهل شي خةع دقن ةفتإ ١ نا
 3 لم هلك ةكسلاكسأ| : عمست «رتسلا ءارو نم : : ةَمبَق# هلع هلأ ةراش : نأ سار ١ نرخ ةدكيق كل

 : 0 1 8 كان ارز يلعب هرم ناله 55207 لا 1

 |[ ترتوي لص دمع هد ا© تءاج دقو ةلفغ يف طول موق نأ نم تكحض :ليقو !اهماعط لكأ نع نوكسمم مهو ؛مهل ًاماركإ
 آل همي هنأت 00 6-5 اولاق 5 .دلولا دلوب كلذك اهورشب .فلخ نم :4 َِرَونِمَو# مهكالهإب هللا لسر
 واين اتقن وقحسإب اهل ترم تكِمَسَم ١ ” بك هللا ا[ 65 :مال :الا] © ِء ٍءّىش لم بَر وهو ابر ىتبأولل ًاريغأ لقأ# :( :ىلاعت هللا لاق :ب رلا هللا / مسأ ىنعم امكدلا

0-2 

 0 مح راصإب ١ شت 2 هثيب رب «أل له نم م هخأو . ل || كف كف 2 و «ريبدت اتلاب هد بع عيمت+ جب - يبرمل كادي 1 3 / ا 0 ل

 1 اص اخ || 5 6 | هلل م هنم درع 1 مال ؛ اج | . ل 1 . هل م 2 قاعد رثك اذهلو 1 ورا و

1 0 
 6 لا ش: دا اا 5 هذه نيت دوش 72 ردت يلا «رداَقلا

 2 لم مس 3 5 وهل لل 2 لهنا نم اهي يلع ل أادلا 5 ةوقلا ةّرع أ 0

 / 5-1 ون 17 لئيم - * © | ١ 59 1 ال و تب 4 نعشق ةعقل ن١ 6 كن ٠ و

 لعل تأ ف ولخملا صأ هن جل

 و6 7 هي تي د عيم

 زد 4و كاد در 0 1 وع 2 رس 0

 ترس امل» :هلبق نآلل وسلا ركذ ءارعشلا يف دازو ٌبيرَق ٌباَدَع 9 :لاقف برقلاب هفصو [ 160 : دوه] (ِم اَيأةَمَت َمكراَد فْاوُعَتَمَت »: هلوقب لصتا امل دوه
 ا رم ريل > و سه د

 .4 ِيِظَع ِرْوَي ُباَذَع 8:لاقف «مويلا ركذب ةيآلا متخف : ؛مولعم موي برش اهل :ريدقتلاو ١00[: : ءارعشلا] و موب برش ركْلو

 بيعش موق هب كلهأ يذلا باذعلا نع ربخأ ىلاعت هللا نإ .5 : درك 4كم كلل تنل[ دكاو ١ 110 [. ١ ةرقأ] 4 ةحبصلا اوملظ كرد اَدَحو »55 1

 هذه نأ ريسفتلا يفو ١144« ءارعشلا ةروس يف ةلظلا اهنمو «45 : دوه ةروس يف "ةحيصلا" اهنمو «/8 : فارعألا ةروس يف ' 'ةفجرلا" اهنم ظافلأ ةئ ةثالثب مالسلا هيلع

 سمشلا رح مهنم لان اورحصأ املف «حاربلا ىلإ -رتسلا يأ- نكلا نع اهل اوجعزناف «مهب تأدب ةفجرلا نأل ,ىرخأ دعب ةدحاو مهكالهإل مهل تعمج ثالثلا

 نع ةرابعلا يف ظافلألا ةثنؤم ءايشأ ةثالث تعمتجا املف ءاهل اودمهف ةحيصلا مهتءاجف ءاهلظ تحت حور ىلإ اونكس ةباحس يهو «اهيلإ اوردابت ةلظ مهل ترهظو

 د ل د عدلا ناكل اع ناكل ا( ل لح هب اعلا يذلا تاع

 ةروسلا هذه يف نيعضوم يف .4َتيمئِلَج ْمِهِراَد يف اوُحَبَصأَم ١ عضاوملا يقابو ايعرع نآرقلا يف سيل [15 ,117 : دوه] 4تيوثلج مجرد يف أوس ا 11
 .ةفجّرلا عم تدرفأو «ةحيضلا عم تعمّجف ضرألا نم ءزجب ٌصتخت ىهو ؛ةلزلزلا اهنأل ؛: : ةفح رلا لع تدادراف ءاككنلا 0 كناكو ةحبصلاب لصتا هال «بسحف

 نآرقلا مادختسا نيب قرفلا ام .[177 :دوه] 4( اًَكّيَس لَمَب اًذنهو ٌدوجع أنأو دل قلتو لاق # [11 : ءاسنلا] 4 اضاع وأ اً اهب أ َتفاَح رن اور

 نيب لالتخا ةيجوزلا تاقالعلا باصأ اذإ (ةجوزلا) ىلع دارفإلا ةلاح يف «ةأرما) ةملك ميركلا نآرقلا ٌقِلطُي ١- :باوحلا ؟' 'لعّبو جرو ةأّرما" :ة ةملكل ميركلا

 داخل را[ ءاسنلا] #إ اضاع وأ رون اهب تفاح مِنَ # :ىلاعت هلوق لثم 0 : را
 ةيجوزلا ةقالعلا تناك وأ -ج .اهموق نيد لع تناك طول ةأرما نآل ١ :دوه] ( كارت ال 1 أ كس تيا » :ىلاعت هلوق لثم :نيجوزلا نيب نيدلا

 ٍتاَكِحَو # :ىلاعت هلوق لشم: ك0 تت جا ا الا تتاك را 01 :ىلاعت هلوق لثم :حيحص ريغ نيد ىلع
 - [377 :صصقلا] 4 ٌقادوُذَت ِنْيَتَأَرَمأ هنود نيدكتوو # : ىلاعت هلوق لثم :ةجوزتملا ريغ ةأرملا ىلع (ةأرما) ةملك نآرقلا قلطيو ١- .[/ :ميرم] 4( اًرِقاَع ِقَأَرَم

 ءانب ةكرح اهنأ ىلع امهيف ميملا حتفب (موي) :ئرق ٠١« : جراعملاو ءانه ذي زب » :ىلاعت هلوق 4 ٌريِرصْلآ وقل وْه كليم نإ لموب ىرخ نيران قمح ةعانأ ١0

 اذإ مزلي امنإ ءانبلاو ءاهنع هلاصفنا زاوجل (ذإ) ىلإ فيضأ نإو برعأف ؛ءامسألا رئاس ىرجم مويلل ءارجإ امهيف رسكلاب (موي): :ئرقو ف

 هلال كنك (ةومف) :ئرق < وم :ىلاعت هلوق 6 ْمْيَيَ وردك ادومُم نال الأ ًاَباونْميمَل نك 8[ .ةزئاج انه اهنكلو «ةفاضإلا بوجو :يهو «ةلعلا تمزل

 ءيحلل وأ بآلل مسا اهنأ ىلع اهفرصف ءاهفرص مدعو ةملكلا هذه فرص ىلع ينبم همدعو نيونتلا هجوو ءاهحتف عم نيونت ريغب (ةومث) :ئرقو .نيونتلا عم
 2 ا كيان لس لك كسا ثيئأتلاو فيرعلل فرصلا نم عنمف «ةليبلل مسا نأ ىلع اهقرص مدعو ؛ةلعل الإ نم عنمت الو فرصلا ءامسألا يف لصألاو
 عكلاور مالو نبل فب مالعب) :ئرقو .امهيف فلأ الب ماللا نوكسو نيسلا رسكب (ملس) :ئرق 275 : تايراذلاو انه # َمَلَس َلاَق #9 :ىلاعت هلوق # ٍِيِنَح ٍلَجِعِب

 2 روسلاب فيرعتلا ْ عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىينسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 لوقت :* دل م رايكتس ال وأ .ءىشلا نم بجعتلا دنع برعلا اهلوقت ةن ةملك !!: 4 يلبي ا . قس : 5

 ىّمست :4 تبل َلْمَأط -0 ءيجوز : لنَب اَدَمَول ةئسم :4 ٌدوْجَع أنَ ؟دلو يل نوكي ىلا 3 داَدكودوُجعأَُدل قرت 1
 دصقل عمجلا ىلإ ةدحاولا ةغيص نم باطخلا فرصو .هتيب لهأ نم يه :ليقو .هتيب لهأ لجرلا ة هجوز اع يسبب 2 م

 000 هدابع نم كيذا بحيوتكب ام لعاف : يأ .مركو ءانثو 0 وذ :# ٌلِيِحهَّنِإ© علا 5 21 املك( دب بر ٌديِحسدَتإ تَيلاَلْهَأ 010 2ك

 :4 الرع قاحسإب :# نّرشبلا هنَءاَجَو عيا :4 عورلامِّرِإ ْنَعَبَهَداَمَش 8 -14 .مهيلإ ناسحإلا دا جدي وف نادك رهو عَ 2 يع 0
 مهيف ناك نإ متيأرأ :مهل لاق نأ هفيض عم +7 2 هلادج ناكو .مهرمأو طول موق نأش يف ءلسرلا جاحي ٠ 0-2 / منج وو 0 008 2

 ١ هنأ ده نع ضرع ميِجبِإَس 0 هاوأ ملح دا
 مهيف ناك نإ متيأرأ :لاق .ةرشع ىلإ كلذ راص ىتح ءال :اولاق ؟مهوبذعمأ نينمؤملا نم نوسمخ 2 : 00 بلا عر

 :4 ملل حدر َدإإ» -1 .ريثكلا ددعلا اهيف ءىرق ثالث يهو ءال :اولاق ؟متنأ مهوبذعمأ ,ةرشع ل 0 ل لكي جد
 لادجلا :4 اذه ْنَع شرغأ# -11 .هبر ىلإ عاجر :4 تتم عشاخ للذتم :4 ةَأ» بضغلا ءيطب 30| اذلهلاتواعُرذ موب َقاَصَو مو َىَباَط

 «مهئيجم هءاس :# 7 مى َىَس لو 0 2 هاج كلو -/1/ ملاح 4 كبَر 1 0 نا مهرمأ ف ا أوناك لحق نِموِدَيلِإ 2 1 ل و 5 0

 نبع ةعفادملا ىلإ جاتحم هنأ ملع و :مهئيجمب امغ هسفن تاق اَعْرَذ ميم ٌفاَصَو# هموقب هنظ ءاسو لا خلرهْظأَنُه قاب ل واهو ملايات 0
 نودعريو .نوعرسي :4 دج را -ا// .هؤالب ميظع «هرش ديدش :# 2ك موياذله#9 هفايضأ 3 يشر مبدل فيض

 وأ بضغ وأ درب نم لجرلا عرهأ :كرعلا لوقت . 0 ؛يشملا ع : 0 كنا نتنعنقالك© ١

 «هتمأ ءاسن : 0 :# ىلاتب لوم ناركذلا نايتإ :« تاكل قوام اون نمو # دعرأ اذإ ؛ :ىمح 39 وو ا 5: 1 ل 1 1

 1 و< نقرا زج 4 ب اك :واَءو 5 ذاق َّ

 معز امك رابدألا حاكن دري مل هنأ يف ةلالدلا حضاو :4 ل يدض 1 يح يع. + 0 1
 لاقو .هيتنب امهجوزي نأ دارأف ناعاطم ناديس مهل ناكو ءهتانب دارأ :ليقو .ةرجفلا ةقسفلا ضعب 9 © 2عو يسع ب رلسر 2 عطقب كيهأبرشأ "امكن اولصب ل كن 0م ١

 دلال -14 :هل اولاق اذهلو ةقيقحلا دري مو «ةعفادملا قيرط ىلع هنم لوقلا اذه ناك :نيرسفملا ضعب 3: اههنصم هنأ الإ كش
 يا

 00007 رو

 ةريشع :8 ٍرِيِدَس نير لِ ىواء# ٠- .ينوُلأ ال :# َِفَيَض يف ِنوُرْخح الوإ# .#4 كتاب يف ان اَم مَ اسّيلأ حبصلَا مه َدِعَوَم 2
 :# َكَلِلَمَأب ِرَسأَد لسرلا تلاق :# لم ولي اولا 9 ١- .هل متئج ام نيبو مكنيب تلاحل «ةعنام 6 091007 2

 ا وي ك1 مدا ا اذإ اف طق 0 :لاقي 0

 لا انها © أ مك هللا نأ(
 أ هت نب 6_0

 أ مجال 5 [ 1 © | 2 | 0 2 1 3 5 6 أ
 | +: 1 0-6 0 ٠ 1: 7 ا 1 1 4

 3 و |( كسا كلا مم 0| 35 2-8 3 ١ | 7 0 0-0 0 ) ل اى 1082 7-22 و ب دذل
 4 . هةهحملبس )  تاسست“ 0  اسحيس 93 ٠١ 0 د مجهجب م دس كم 7 / )0 00-6

 4 >7 - ل يل تنل لبأ| 1 م1 اي

 ظن الميو 2 0 هلا 9 ولع اعلا ملاعلا ١ هلك

 ةنطابلاو ةر مهاظلا / معنلا ١ مهيلإ 0 عقزرو 2

 ونسحلا ءامس الا نم 7 ا اونثي نا و(ءت ا هودمحي نأ مهنم ق 07 سيف (وه 2ك وب رس

 ا م .[06 م ةبوتلا] 4 يلح هو كي

 هوأتي كلذ عم مالسلا هيلع ميهاربإو 4 ميرم] 4 اًمِلَم ِفَر رح هل لاق ىتح هتواسقو هيبأ ةظلغ عم مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ةيآلاب

 الو و ْعَمسي ال ام دبَت مل تبكي : هنع ىلاعت هللا رابخإ يف ناميإلا ىلإ هببأل ءاعد هلوق يف مالسلا هيلع ميهاربإ فطلت عم هعابتاو هتباجإ هيبأ ضفر ىلع اًرسحتو اًنسأت

 0 ا ا ميرم] 4 اّيِلَو نلطِيَّشلِل َنْيَتَف نما َنْم ُباَذَع َكَّسَمَي نأ ُفاَحَأ ْذِإ ٍتبأكي » :هلوق ىلإ 2157 : ميرم] 4 اًيَس َكَنَع نعي الو رص
 نم ناك امب بِي د 0 و ا ب 1 ل ع دج

 28 1 71 د كر اراك رو كك رشا أاورْفْعَمْسه نأ أوما َتيذَلأَو ينل تراك موف :ىلاعت لاقف «هيدهب يدتهيو هب يدتقيل كلذ يف ميهاربإ هيبأ

 ا ا ل ا ا هس س1 1 ل هلا

 عراضملا عضوو «طول موق نع باذعلا فرص يف لداجملا صرحب لسرلا لداج م السلا هيلع هنأ اهيفف دوه ةيآ يف امأ «هانيب امل بسانم كلذو «هاوأ هنأب ةيآلا

 4 را إم فرنك تلسو رص رنه 1 00 نانا :يأ ءلاحلا ريوصت عم ةلداجملا رركت ىلإ ةراشإ يضاملا عضوم
 .ةاصعلا نم عالقإلا عقوتي لازي ال ةليمجلا ةنسحلا تافصلا هذه نم هدنع ام ببسب ناكف

 0- :ةرقبلا] 4 هك 1 نو اك مو لحرف # :ىلاعت هلوق لثم :دارملا ىنعملا يف جوزلل لخد ال نوكي امنيح (ةأرما) ةملك نآرقلا قلظَيو 3ر7

 ةأرمأ نو :ىلاعت هلوق لثم :ق قاقشلاو عازنلاك - أ نيس ورزألا نعي لااتكا هيج رزلا تانانطلاا تاضا), ةاركنللا اال لص ا ا اا

 200007 :ىلاعت هلوق لثم :نهجاوزأ ريغل نهتنيز ءادبإب نهجاوزأل تاجوزلا ةفلاخم -س .[ :١7 ماسلا ا وأ اًروُسن اهِلَمَب نم َتَفاَح

 :ىلاعت هلوق لثم :اهيف باجنإ ال ةيجوزلا تاقالعلا تناك وأ -ج ١"[. :رونلا] * كرهتلوعيإ الإ َنُهَتبِز دباَلَعَنه هو لع هرمي . َنيرَصِلَواهْنِمَرَهَظ

 اهيفأ ةيجتاورلا ةايعدلا نص ركع دول رتل نا وحالا زك ىلا" اعمج ذل ترن « عوار كلك نازل نرطي< -6ه 1/١[. :دوه] ا ل أم قليوي تلاقي

 لكم .هسصرج ةئوشخو هلقث نع الضف هَل لمعتسم ريغ عمج (تآرما) نأل (ةأرما عمج :تارما) نود (جاو زأ) ةملك نآرقلا رثؤي تاجوزلا -ةلاح يف - 5 ٠ .2 يش

 1 :ةنحتمملا] توم وب منَأ صله او او وام لذي مقرا تكد تاك مَ راتكلا لإ جور أ نك نإ : لااعت هوت

 ندماودلكا لوقي ميهاربإ نأك ءبرحلا ٍفالخ يه ىتلا ةملاسملا ىنعمب , "مالس" نوكي نأ زوجيو ءلالحو لجو ماَرَو ٌمْرِحك «ناتغل امهو امهيف ماللا دعب -

 2 :يأ ءفوذحم هربخ ًادتبم "مالس" :لاق مث "ودعلا ماعط لكأ نم عانتمالاك هماعط لكأ نم نوعنمت مكيلع برحب تسلو ؛مالس" انآف اذه يماعط

 ءابلا حتفب (ّبوقعي) :ىرق# تلات بقع 732 :ىلاعت هلوق 6# َبوُقْحَي َقَحَسإ ِءآَرو نيو َقَحْسإ هن رسم ل 1 .هيلع اولخد نيح هيلع اوملساذإ مهيلع مالسلا در

 فرظلا هربخ أدتبم هنأ ىلع عفرلاب (بوقعي) :ئرقو .بوقعي اهل انبهو :يأ «مالكلا هيلع لد ام هرسفي ردقم لعفب اًبصن وأ «" قاحسإ" ظفل ىلع اًفطع رج ةمالع

 + 21 جارحما) :ئرق «تءاج ثيح# ِرَتأَن أ 2و4 رت 9 :ىلاعت هلوق # َكنأَمأ الد كايا اطل هلبق مدقملا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 ” لإ ةضعب دضن :لبق :ليجاس تلعن نم 14 روضنم# .نيط نم :4 لِ نب هربا
 نم امو ,ةمالع اهل تلا يأ ؛ةّمّلعُم ةراجحلا تعن نم : # مدمس 9 -/7 .ةراجح رّيصف ضعب

 لَو -64 .مهريغو شيرق نم ؛مهدعب ًاملاظ اهنم لجو زع هللا نّمؤي مل :4 ٍدِِعَبِ, تييلبتلا
 «ًابيعش بسلا يف مهاخأ ءبيعش موق مهو «نيدم ىلإ انلسرأو :ىلاعت لوقي :4 اييَمْش َرْهاَمَ نيم

 ل ناك نإو .باذعلا تعن نم :# ٍطيِت# ةمعنو ةعس يف :4ٍرْيَي مكحدرأ قال
 .مويلا يف عقاو باذعلا نأل ,باذعلا دارملاو ةطاحإلاب مويلا فصو :يأ «ىنعملا موهفم هنأل

 آ> أوسَحَتاَلَو# لدعلاب :* َِمَيْلِب تاَريِمْلأَو لايكملا سانلا اوفوأ :* َلاَيَكحِمْلأ أَُفَوَأٍَوَفْنَو ## 5
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 دص

 2 _ءترجد

 1 22 ردن ةموسم

 8 5 رقم سبر نافل لي طرل 520

 ا عادل
 متت هل طر يان قط انا 8 لاكيملا ناصقنب :# تدسْفَم#' اوريصت :# أرحم الو# مهقوقح مهر صفا الو :« قه ءامخأ ساشا

 رو ا

 ١ اوُسَحتَماََو لينتلاي كارو لاك هو © ليكلا يف مهقوقح سانلا مر دع مكل هللا هيقبي ام : َمْككَل ُريَح هللا ثّيِقَبإ» -87 .نازيملاو

 4 نم مكظح :(هّللا ةقب ن١ نير سر سمت كل ل 1|( ! َنيِدِسْفُم ٍضْرأْلا ف أوتَتالَو مه يفصل

 ا اج جو .مكنزوو مكليك دنع مكبسقرأ بقرب :4 طيح مكيلعأنا اموال مكل ريخ هللا ةعاط
 نأ كرمت كلبوُلَصأ ب ِيَمْشيأاَف 9 ٍظيِفَحب

0 

 ل نم لن أ وأ ناثوألاو مانصألا نم : ه4 اتاك د 4 0-5 كرتتنأ# ةالص عمج :# كلتولصأ#- /ما/
1 

 ؟١ ةسكاماتي رولا ُدْيَسَياَم كرت 1 م لات انو واو كالا لاك ا :«وكتْاَماَتيونَأ ف
 نإ 0-2 لاَ (©) دير اميل تكن < قر نم ِةَنني لع ثنكنإ» -/ 0 كلذ اولاق 4 1 ا تك ك0

 + ١ 1 0 2 ررر ر_ مال :يأ :4 هَنَع مكحاوتأ آم َلِإ كفا ُديرَأ اَمَوإ# هنع مكاهنأو هيلإ مكوعدأ اميف ناهربو نايب ىلع
 ذأ ديِرَأ ام ا(ستساكوو تايسيوسمو ب هيج 1 الإ هيلإ مكوعدأ يذلا قحلا بيصأ ال :لوقي :4 هبال قيِفوتاَمو# هفالخ لعفأو رمأ نع مكاهنأ ال

 3 ض 5

 0 :4 ٌبينأ هيام يرومأ يف يدامتعا هيلعو .تقثو :# نكت ِهَلَعأل :لجو زع هنوعو هللاب راسا
 ةفغاص 'هلف .ةليمجلا كاك وعل 2 لاو ديل 0 1 نغلاو 1 ءايلعلا 0 - افصل ار

 ا # دإ # هه

 : 089 , 0 0 20 جا هو تي + ةمدصم د

 ىتلا ةمكحلاو لدعلا لاعفأ نيبو«ل .ناسحإلاو 6 0

 5 و هدمح ليم ا ام ئ 7 يف ع ءاز زجلا م ماكح ظ

 اينجل وه ل هل ي 2 0 8 7

 02 0ك لماكلا اميلحلا 6ع ءيش 0 يذلا. 0 7 5 50 0 ا 1 ميلعلا و

 م1 سرت كاس 2 . 7 7 : 0 ا يل ابعت 1 6-2 لش مو أ“ صححل# رع وو 0 ظ
 أولاقو اعرذ مهب اصو ْمِيِب ءىِب اطول انلَس ل 000-2 © ء[الال : دوه] 4 ٌتدِصَع ٌموياَدَه لاقو اعرذ مب قا ع ب اطول انلسر جال ل

 :يك ف لسع اسك :٠> ا ردانود م لالا ف عدو لمتتا باول نأ ص كلا لد "017: تلت إو "يوم يفت " .[77:توبكنعلا] 4 فخت
 ثيدحلاف دوه ةيآ اّمأ 147: فسوي] 4 ٌريِشَسْلا ءاَج نأ آَملف ل: : 2 مب ٌقاَصَو مب ءىبب 9 : 1-2
 ٍرْسأك » 1١ : دوه] 4 دع ْمُكحنم َتِقل ال ليلا َنِي عطِقي كِلْهَأب رس هلال .فذحلا نسحف باوجلا نع دُعَبف ءتايآ سمخ ىلإ ةيآ دعب ةيآ لصتم اهيف
 امب ءافتكا رججحلا يف نئتسي ملو «4كتارتآ الإ 9 0 1100 رركلا] 4 كحك تيكا الو مهرس م أو لا نم عطب كَم
 ٌثدرفنا يذلا ٌءانثتسالا اذهف «[0-10 : رجحلا] 4 .هتأرمأ لإ هزل تك تَنيِعَمجأ ٌَهوُجَتمَ اّنِإ ٍطوُل َلاَآلِإ (08) تنير ِرَوَ لإ انِسْرَ ل 9: :هلوق وهو «هلبق
 مهتاجنب ملع مهئارو نم ناكو مهقاس اذإ هنأ ؛4 َمُهَرَبذَأ عب رجس ي 4 للا نم عطِقي كامب رشف 9 : لوا نورا مالا ماب ماكل زرعت

 ففالقت اما ةبسانما هيف ىعارم يعض وملا نم لك .[4 : رجحلا] 4 حت نط » «[ دوه] 4 ةَراَجحاَمتَع ء اًيَرَطَمْأَو 9 [867] .مهلاح هيلع ىفخي الو
 اذه يعور .مهكالهل بجوملا اصر ل ا ا رجحلا] 4 كريو رو م لإ امس يَا و ىلاعت هلوق رجحلا ةروس ةيآ مدقت املو
 را را زيي ياعين © هر رحم روع لِ َنلِسُرَأ ان اولاَك !) :تايراذلا ةروس يف ىلاعت هلوق اذه ريظنو «4 َمَْلَع اَنََطمْأَو 8: ليقف مدقتملا
 ركذ نع كلذ ىنغأو «4ِاَيلع انرَطَمَْو ليقف ةيرقلا ريمضب ها ا يل كركم هلوق مدقت امل "مهيلع" ليقف

 41 كرس مك 1ع اد 1 و كل نكن اودابعأ هرمي لانا فاك تيم َلِإَو لا8] .باذعلاب نودوصقملا مه ذإ نيكلهملا
 دق هللا نأ نانيبت ناتيآلا .[85 : دوه] © ... 1 تكل ا ا 0ر1 ردع 0س ها ل كار و 864[«  : فارعألا]
 فارعألا ةيآو «ةدابعلا هل اوصلخأف ءالعو لج هريغ ةدابعلا قحتسي هلإ نم مكل سيل هدحو هللا اودبعا موق اي :مهل لاقف اًبيعش مهاخأ "ني دمك ةلسق لإ لكتأ
 ...مهنيزاومو مهليياكم يف مهقوقح سانلا اوصقني الأ مهوعدت دوه ةيآو . .هيلإ مهوعدي ام قدص ىلع ناهربلاب مهءاج دق هنأ حضوت

 ا ا .[49 : 2 ل ار نيل او ف ككو ًأورفْغتساو 2140]
 مكبر اورهغَتساَو # :لاق ىلاعت هللا نإف (دوعي ال هنإف بحلاو دولا دوع امأو «وفعلا هيلع دوعيو هل رفغي نأ هبسحف بات اذإ بئاتلا نإ) :لوقي نم لوقب ةربعالو
 عاتملل ببس - 4 .تانسح تائيسلا لدبت - .تائيسلا رفكت -” .نيرادلا ةداعسب زوفلاو «حالفلا ببس ١- :ةبوتلا دئاوف نم .4/ دودو مب قَو نإ ِهِيلِإ بون مث
 ًاراثآ بئاتلل بجوت -ا/ .نيبئاتلا ةبوتب حرفي هللا نأ -" .نيباوتلاو ةبوتلا بحي هللا نأ - .نينبلاو لاومألاب دادمإلاو «ةوقلا ةدايزو «راطمألا لوزنو ءنسحلا
 ...قزرلا ةعس ىف ببس - ٠١ .ةنئمطملا ةئداهلا ةايحلا ف ببس -4 .نيبئاتلا بولق رهطت -/ مال 11 واب اول ارد حا
 «لئيللا لوأل ىرسأ :ليقو ا ريغلل ىرشأاو رس :لاقي «ءادتباو اًجرد تثت تيدر اة سرادل عطقاةزمهم (رسأ 7 :ئرقو . .نيكاكللا نإ نارا 5 ل ااا

 تالتباإا هاو مهنأدعم هرلرسناب كلذ كسر حا سل كلن كلتا تاز :ئرق# كلتا الإ ىلاعت هلوق 2 ا

 رج دنلوب« كتاررإا ل نحأ مهم تكملي الرا ريكتالاو يش كح نسل اانذا ؛يفن يهنلا نأ ىلع لمح هنكل ءزوجي ال اذهو «هنت مل اهنإف «ةأرملا الإ

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعوتتم دئاوقظ تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ىلع رارصإلا ىلع ءيضغبو يتوادعو يقارف :4 َقاَمِشل مكنلمحي ال :4 كَتَمِرج ال رَرَتسر» 1١- داك ام 0 داك
 :يأ :4 ٍديِعَبٍمكصنَي لو ْموقاَمَول .مهدعب ركذ نمو :4 جون َمَفَباَمأامُلْئَبل مكبيصيف «هيلع متنا ام هل مك ١

 :4 دودو مسحت قَرَنِإ 4١- .ديعبب مكنم طول موق لزانم امو :ليقو .مهب لزن امب دهع وثيدح متنأ 441 مث ا ويسر رش 0
 .ةردقلاو راصتنالا فيعض .:« انى اب كتإ + 5 .باتو هيل | بانأ نمل ةبحم وذ :(دودو) م نإ هنلإأ وو مم قل عع. ايات © دبع!

 0 هتريشع :لجرلا طهرو .كموق يقّنن انأ الول 4 لإ ع ناك لدا 0 00 ل وسي ما
 هر وس ا ل هم (بيعسي 6 هج ظنت 5
 !مهبر لالج اوباه امو .هتريشع اوباه !مجرلاب كانلتق وأ «كانببس :* كتتمجرا# . .مهب ىوقتيو مهيلإ 1 0 عنكَ 1
 مل اذإ لجرلل لاقي .« ره خيانرةوكخ ذا او# - 97 .انيلع مركي نمي م و . 101 مكي أو أفيِعص 0
 نوبقارت الو يموق نوبقارت :يأ .هيرهظ اهلعجو .هرهظ ءارو هتجاح ذبن ار تل د 5 يس ع ع 5

 اع اوُلَمَم 3 وو 0 نولإ ل كلاس حي اس سس 200 2 ل

 اوُلَمَعَأأف -97“ .مكرمأ نم ءيش هيلع ىفخي ال :# طيخيّْوَمَعَن امي ٍقَر تإإ» 0 1 ةواداعي قر تروا داو 0

 0 يدلا للا 2 رع «ةيعز) دلل سلا :4 ْتسِيئاَكَم 4 لعن كسِيئَكَملَمْاوَمْع ار ظيحم
 وذا "4 يقر كحمم قل اورظتتا :4 وبقَيراو# هسفن ىلع يناجلا انيأ :* سوُملَحَت توَس» 8 ره نو يرطُا عود حس هد 1:
30 
 0 1-4 تتامملج 0 3 .مكب وأ انب :لزان وه نمب رظانو «باذعلا كلذل ةبق ر امل اَمَلَو (2) بيف وغ - و 0 0

1 1 
 .يناغملا .هنمو . شيع ضفخو ةمعنب اهيف درسا ناك :# ارمي ل نأك# - 1 0

 ١ كون 2 ل 1 3
 اًنَيياَعِب لس و 47 ع ا|اذخاو ند .ةعم اونماءنبذلاو #: 5-1

5 
 ا 100 0 ل نو

 ل :ىلاعت' هللا همحر يد كلا خيشلا لا وهم تأ 0 ا تيمثج مهرب سس ال نيذْلا 0
 0 . , ١ 5-0 5 3 5 2 امص اس 0 0 0

 تا 21 لك لدتو ءاهيناعم براقتت 2 ال | هذه 0 ولا 0 و و رلا ثاوج وجلا 3 مسي تدع يساتعالا اس ويعيد ناك 5

 ْ ) يللا ههأا ومو هتمح هتمحر ةعس ل لع و «مر ركلاو و ءد وجلا 008 ؛ |١ توعزج لإ 79 نم ٍنطْلْس وَ يو ا 5

 0 ا لاو وأ وألا بيصنلاب ءاهنم نينمؤملا ّصخو 9 )دل 22111111 0
 لك 0 قو ان الإ أ ريخو . 5-5 و .هدوجو رك هدا ياما ير ىرتدوا 0201 000 00

 لا 1 1 ذا ةج نا وذ :نمح ذل .ديحو تا لهأل | الإ 3 ةرج رلا نو اوكت كت االو ْ «ميحرلا ( نم. ةغلابم دشأ ظ نمحرلا «ةم الل

 2 وه 0 0 صلاخ 6 3 0 دودولاو : دودولا هلل مس د ىنعم [4] 3

 0 2 أم "لما 1 هنم مهيلإ بحأ ء ا : بوبع حملا وهو «نينمؤ 5 تكئالمو

 «ةبحم لكل ة ةقباس دبعلا بلق ل ةبحم نوكت نأ بجا ولاو ى ضر رفلا و وه اذهو ءابن اقلعتم
 0 رج ١و (6 ةردقو «ا ًاملع ّ 0 ١ , كات 1 يذلا 0 طب ادم ىلا هّللا مسا 5 ل

 ان ””اينل 0
 تفراظ 7 اس

 : ع : ري 3
 ةنعنمج ا «.تارصيمل | عيمجب هرصبو تا مجيب ا 1 كق) 6 || ىف | | أ 0( ع وم

 + حس يي 7 اس نيس 59 دن 777 مر
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 را
 .ءايش الا معيمت < معز: نح كقأ| ه5 ١ «(ق 5 ولخم 5 لك هلا رعب د رهقو (؛ 0 تاوامس لا 01 ضرألا لا لدمج 0 كتعس وو 0 وم 1 مسمجح د هت ردقو هت 0 00-5 تاعو ةهمس 0

 -«يي/ا .١ سي بضرب ممل 12و

 و #2 لل جرس هب 0 رت

 200000 ا 20 وقلي لق 3 197 : دوه] © كومنت َفَْس لاح نإ مكسيم لع ع اولَمعَأ روف 0

 رمأوهو "لق" اهمدقت دا 0 ا 4 ًاوُلَمَعا » :هلوقب ةقلعتم يهو ءافلا ركذ اهيف درو رمزلا ةيآ

 ءردقملا طرشلا ىلع ينبملا باوجلا يف ءافلا تءاجف «ءافلاب باوجلا كلذ ىعدتساف «"اولمعا" :لاق مث طرشلا ىنعم ريدقت ةوق ديفي اذهو «مهديعوب هدي هيبنل

 نآل «ءافلا لوخدل ةجاح الف .فانئتسالا ىلع يهف دوه ةيآ امأ ءءازجلل ببس لمعلاف .نوملعت فوسف مكتقيرط ىلع اولمعا :يأ .نوزجتسف اولمعا :ىنعملا ناكف

 مقل لي 0 ال ا كمل اتا ةيآلا

 ةيآلاو هرفاغو دوه يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[77 : رفاغ «47 : دوه] © نيم ٍن "امس و اَنَيياَكِب ئموم انْلَسرَأ َدَمل هوا
 .مهيلإ لسرأ نم هيلع ناك ام نالطبو ؛هتوعد يف هقدص ىلع ةّيب ةحضاو ةجحكو «هب لسرأ ام ةقيقح داس تلال للا

 هيداتك" 2 : ص] #4. ُباَدَكَوِحَس ماده َنوُرْفَكْلا َلاََو # 147 :دوه] #* ٌبِذَكَوْه نَسَو ِهيِرْحي 2 قوس
 (لاّكف) نزو ىلع ةغلابملا غيص نم يهو (باذك) ةملك تدرو كرت 20101 ل ل فا ل ننكر ور :كاوجلا ؟!"كرذكو

 :لاثم .ةغلابم امنود بذكلا ةفص نع -طقف - 0 ا
 يف نوبقري ال نيذلا نيرفاكلا ناسل ىلع قايسلا اذه يف (باذك) ةملك تءاجف ء[: :ص] 4 باك رحم اداه َنورْكْلا لاو م مهتم ِذنَم هاج نآأو بجو # :ىلاعت لاق

 هلوق يف كلذك. (بذلك) تسيلو (باَذك) غلاما ةغيصب اهانعمل نيدكؤمو اهيف نيغلابم فصلا هد مهيلإ لسرأ يذلا :٠ بنل اوفصوف «ةمذ الو الإ نمؤم

 موق فصو ثيح .[70- :رمقلا] # ٌرِيَأ ٌباَدكَوْم لب اميلي نم هي هيلع كلَ 20 ِرْعْسَو ٍللَص ىلا هيَ اًدجبو امارس اَولاَمَف (52) رددت َتبَدَك + : لاك

 لك يف ديكوتلا ةدذشو ةغلابملا ىلع ةلادلا (باّذك) تتأ 0 «(بذاك) لدب (باذك) ةغلابملا ةغيصب نيدكؤمو نيغلابم ةئيذبلا ةفصلا هذه اًحلاص مهيبن دومث

 لام .ةغلابم الو ديكوت نود ةفصلا هذه نع رابخإلا درجم ىلع الإ لدت ال يتلا (بذاك) ىرخألا ةغيصلا نم سكعلا ىلع .كلذ تضتقا يتلا ةينآرقلا عضاوملا
 .[97 :دوه] 4 ند كك و ل هل 1 تسليح تحيتكت اذار 0 ٍِئ :ىلاعت هلوق

 كالقف :تابت :تاوتجلا ؟"بيبتتو تابت" :نيب'قرفقلا ام |[ :رفاغ] د ء١٠6٠ داو ا

 ف: (ئيق ردع هر ع رش لاف راثخإر كراع يشر ء(ّتت) مزاللا يثالثلا لعفلا نم يآ يهو .راسخو لالض يف يأ": («بابت يف :يربطلا لاق .رامككو

 تءاجو «(نوعرف ديك ّبت) ىنعملاف ؛ةيلعافلا ىنعم ىلع ؛نوعرف ديك عم (بابت) ةملك تءاج دقو . (بّبت) يدعتملا يعابرلا لعفلا نم ٌةيتآ يهو .كالهإو ريمدت

 - ةبساتم ةغيص لك تءاج دقو. لرد را هللا ريغ ةهلآ اوذختا نيذلا ىرقلا لهأ عم (بيبتت) ةملك
 نم ىنثتسم بصنلاب (كتأآرما) :ئرقو * َرَقكَو لو نماَلِإ (50) ٍرِطْيَصمي مهل 12 َتْسَل ]8 هريظنو لح .طسلار 02 :لخب ةلمجلاو .ءادبالا اعرتر م يكل 3
 .هتيب لهأ نم ررركي لنإو نرسم هلا طر اصلا نإ لد ل ل11 رك حال اقفل اس يقلي هلع را كاك

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

0 
- ١ 



 02 رف

 اك 5 مص بسلا > :(درولا» :# ٌراَعلا ْمَهَدَرْرَاَم# رانلا ىلإ |مهب يضميو مهدوقي : :© َةَّمْسِقْل موي :هَموَق مدقيإ# -4/

 درو 2201 جراسا ين 5 مهتباصأ «ةنعل ءارو ةنعل :ناعملا نوعلاو ىطعملا ءاطعلا سشئب 4 دوفرملا دْدَرلا سلب - 44 .لوخدلا

 ' ليوم حرك أوعيتار ا اك :© ىَرقْلا ءسََنيَكِلَدأل ٠٠١- .ةرخآلا يف مهنعلو ءايندلا يف مهنعل ,ىرخألا امهادحإ تفدر ناتنعل

 3 َكاَيَع 1 226 ه0ملادفرلا | ١ داب دق ام :(ديصح)و .هشورع ىلع مئاقو 0 :(مئاق» :* ٌكيِصَحَم ٌمِبَف اًبتمإ# اهرابخأ نم

 ظ 4 ريمدت ريغ انبر رمأ ءيجم دنع مهتهلآ مهتداز ام : يدي 14 سيتكتت رانادتال - ٠١ .دصحو

 دوُهشَم مو كلو - ١١ .عاجيإلا ديدش ا 0 نإ ١٠١7- .ريسختو كالهإو

 يي ا ا ٍلَجَأِل اَلِإ» ةمايقلا موي ينعي :4 :ُهدََيْناَمَو 8 ٠١- 4 .ضرألا لهأو ءامسلا لهأ هدهشت ةمايقلا موي
 1١ ا 9 0-0-2 ” .ةمايقلا موي ينعي : أَي َمْرَي 8 ١١5- .هاصحأو لجو زع هللا هدع :4 ٍدوُدَمَت

 "و ةمادظ ىهو ىرفلأ َدَح اذإ كيرذن لل ِق :ليقو .رانلا يف رفاكلا توص :ليقو .هرخآ :«قيهشلا»و ءريمحلا قاهن لوأ «ريفزلا» :ليق :© ريفر

 / َدَعَكاَحَيَمْل َةَيَدل َكِلَد فدل 9+ توََتلَأَيَساَداَم» رانلا يف نيقاب :4 ترييدَح » 1١1- .هدر :قيهشلاو ءسفنلا جارخإ :ريفزلا

 ١ ١ اي 1 ءضرألاو تاومسلا م اود مئاد وه 1 ماودلا فصو تدارأ اذإ برعلا لوقك ءًأدبأ :# 1

 ع
 "0000 اف دال .تكّرح يأ .تألأل امو .راهنلاو ليللا فلتخا ام كيتآ الو

 اذإ رانلا نم مهجرخي هنآل ديحوتلا لهأ يف هللا ءانثتسا وه :ليقو «هئانثتساب «ملعأ هللا 4 ك1

 اَماَّلِإه نيثبال :© َنِنَخ ِنَح َهَْللال يف مهف لجو زع هللا ة ةمحرإ < ارانوس ف5 © » 7١١0
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 7 3 : 1 راق اهانعم ةكالا نإرتكتت هلا اولخدَي نأ ىلإ ءاملوخ د نت اعلا او لكك لها 28 2
 1 كبر 3, ةهماجل نقل اَرَش رك ٍ 2 - ىلإ 2 9 ٍق 1 7 0 0

 ١ ' 7 تك 1 .عطقنم : زوذجم ريغ طع ٍصوصخلا

 اناماَِفَيِدَحتبىفَهاوَدوْسَنبذل 00 ا دراولا نإ 10 دوه] © هكعل ده ًاودفمَأَو وله ء[ 9 : دوه] © ٌهَنَعَل ايدل هذه فْاَوعبَأَو » [44]

 جرف لعن, ةقامل لاو شوعت يف مالسلا هيلع دوه ةصق نأ امهدحأ اقر كلر افاد ةفداص 215 2

 00077 ْ 01 يللا ا ل واقل اوال ماسلا هيلع نع وم ضاق نم ءاقيعسارتكأ رولا
 01917 1و تر هذه' ا تصل كا ا وألا هئالا نأ :ناثلا ةجولاو نسكعلا ييلزاالا

 هذه ترركت .[45 : تلصف ٠٠١. : دوه] 4 ٍبِرُم ُهْنَي ِكَّس ىنَلَمْهَّنِإَو مهني ىنضقل َكِيَر نم تّقَبَس ةملك لولو هذ فلسلاق تكلا ىموم اسيا دل » [ ١١1
 ' معيهمجووتكطوسا تريل ساس دوره اكل ش1 ...٠٠ قلإر هكلستنو هرم: يروص قائلا نش يركلا نآرقلا ف نيقرم بآل

 نإو «نينمؤملا ةاجنو نيبذكملا كالهإب هللا ءاضق مهايند يف مهب لحل «باذعلا هقلخل لجعي ال هنأب كبر نم تقبس ةملك الولو .نآرقلاب كموق لعف امك نورخآ

 "1115 : درعا 4 ردك كرام اامب هنزل 1 كك ا 98[75١١].بيرم -قلارتالا ادق نصح كاي اة ل ل

 هللا هّدح ام اوزواجتت الو ,كعم بات نمو تنأ كبر كرمأ امك يبنلا اهيأ مقتساف .[16 : رولا . مهءاوهأ عن 1 امكح ةِقَئْساَو مدام كِل »

 فلا نيدلا كلذ ىلإف : وموال دس طال وطي كل ٠ رداع را ولك لامعألا نش نولمعت مب مكيف نإ كل

 ...نيدلا نع اوفرحناو قحلا يف اوكش نيذلا ءاوهأ عبتت الو هللا كرمأ امك مقتساو «هللا دابع -لوسرلا اهيأ- عداف هب مهاّصوو ءايبنألل هللا هعرش يذلا

 (بيبتت) ةملكو -ب .(باسحو «رارقلاو ؛داشرلاو «بابسألاو «رابجو «باترم) لصاوفلا نيب تعقو (بابت) ةملكف - أ :اهنيب تعقو يتلا تايآلا لصاوفل -

 ْنَمْل هيل َكِلَد ىف َنِإ ل ]٠١1[ .(دوهشم -ديدش -ديصح -دوفرملا -دوروملا -ديشر -دومث -بيقر -زيزع -دودو -ديعب -بينأ -ديشر) لصاوفلا نيب تعقو
 ال نمامأو «ةرخآلا باذع فاخ نمل ةربع نيبذكملل هتابوقع نأ ىلاعت هللا ربخأ 11١7[. : دوه] 4 ٌكوُهَشََم ُهْرَب َكِلَدَو اكل ُهَل ٌحوُمْحَ ُمْوَي َكِلَد َةَرِخاْلا َباَذَع ٌفاَح

 0و ولا وكلا حلا عدلا يف ناز اطل 0 ا ا ا
 2 >ب#

 هي مه ديم ىف كت الق # ء[1071 :ءاسنلا] # اًديِوَس مُهَعَم ْنكَأَرَل د َحَع هَل مَعْنَأ ده لاَ ُةَبيِصُم مآ َنِإَو 21٠ 941. ةيناسفن ىوقو ةيكلف بابسأ ىلع كلذ لاحأ

 هدام تس (جكأ ل0 ردم نعسو نينا نكن 2 نك لا ك1 اك رو :ةينارق ةلثمأ م - نك ]038 :دوه] * كلوت

 ؛* اَديِبَس 5 ع هنأ معنا د لاَ ةَبِصُم كَسِبَم أ َنِإَف ل :ىلاعت هلوق لثم .تارم عبرأ (نكن )و «نيرشعو ىدحإ (نكت مل)و «نيثالثو ىدحإ (نكي مل)و

 اكن لو تار ل كش ررر 22 ناس رو كحارس كلا ناكر .ةرم ةرشع ينامث (كت مل كي م) اهتاليثمو (كأ ل) ةملك تدروو اذ عاملا |

 (نوكي) لعفلا نم فذحت نونلا نأ وهو «يفاكسإلا بيطخلا هلاقام ١- :نوئلا فذح يف ببسلا -اّلوأ ؟اًنايحأ اهتابثإو انايحأ نونلا فذح ببس امف .نيترم

 ٠١9[. :دوه] 4 2 هرم ىف كت الف + : كا هيلع 1 0 ونود ا ا ل ا
 (نكأ) اهيف تدرو يتلا تايآلا امأ .زاجيإلاو ةعرسلا يعدتسي ماقملا ناك وأ (نيوكتلا يأ) (كأ) ىلع اهيف زيكرتلا ءاج «اهتاليثمو (كأ) اهيف تدرو يتلا تايآلا -

 لع انه ركرتلا نإف 15 :ءاسنلا] 4 اَهَِعصُي ةصَح ُكَ نول لورق كولا ةلابلا كاتم 10 ل ا

 هريغ ىلإ اًعيرس فذحلا نطوم زواجتي نأ ديري عماسلا وأ ئراقلا نأب يحويو -" .فوذحملا ةيمهأ مدع ١- :ىلإ ريشي دق فذحلا نآل (كت) ىلع ال (ةنسحلا)

 ىلإ ةوعدلا نإ ثيح ةيمهألا ةياغ يف انه ةنونئيكلاب رمألاف 1 :نارمع لآ] 4( ربحا َلِإ َنوُعَديدَمَأ كَم نكَعْلَو +: هلوق :ةيناثلا ةلاحلا لاثم .هنم مهأ وه يذلا

 بكاس اهيلي يذلا توصلا نوكي امدنع - ١ :يهف نونلا تابثإ بابسأ امأ .نوكت نلف الإو ةنونيكلا تثدح اذإ الإ متن نل ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ريخلا

 0 لا توا اسما ارك اك 3 اك (١ قطلا .اهرخآ يف نونلا تبثأف «ةملكلا نم ءزج هنأك (اهنون تفذح ول) حبصي

 - 1 دوه]# كر ْنِم هللا نوذ نم مكحل امو دال مكَسستمأرئك نيل لإ أنكرت الو +[ (فذحت ال ةكرحلاب ىوقتف «هيف

 حتف نم ةجحو ءاهمضو نيسلا حتفب (اودعّس - اودعّس) يد لات هلوق 4 ُشياْلاَ تاومَسلا ىساد|ق ايف, َنِلَح سلك ىنَه اودع نيل امو 99 ]4: 1٠١

 هجوو "اوقش" ىلع "اودعُس" لمحف ءمضلاب اوقشاالو اوقشأ :لقي مو # ُأوُقَّس َنيلآَمأَك 35 : ىلاعت هلوق لباقيلو ءلوعفم مالكلا يف نكي ملف ,ىدعتي ال لعف اودعس نأ

 هسا جيا فومجملل:ليقو ءليلا كلا تنس يأ ذل نص : يك دكا[ وليغلا يعج ري :برقل ارح وك ذل 12 نيا قف نم

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 رمل رش وا ريخ نم مهثدعو ام مهظح :4 مب ْمهْؤََنَرو كش :4 يزف ٠١- 1 ديد
 قدصو هموق ضعب هب بذك :4 هه تلخخلاو بيكحلا ىمو انين ل 017 .الماك #1 صمم ' | دبعي

 موي ىلإ مهرخؤي نكلو «باذعلاب هقلخ ىلع لجعي ال هنأب :# َكِيَر نم َتَدَبَم َتّكَبَس همك اًْولَو# مهضعب 2 5 ٍر
 بذكملا كلهُي نأب ءقدصملاو بذكملا نيب :4 مب َىِنَمَلال .هلجأ باتكلا غلبي ىتح وأ «ةمايقلا دل | ملك كولو ريف قلي اف بيكا سوم انيمأَ قل! 9
 ىبنعمب :4 ال ِرَرا» 21١١ ؟لطاب مأ وه قحأ نوردي ال :4 برم دي ٍكَك ىنَل» .قدصملا يبحُيو لا ١ يرث ذنت 3ك ىنل ياريم كبَر نسم |!
 0 2-1 اه لإ هركأ نادت 4 رج 0 .مهصصق كيلع انصصق نيذلا ءالؤه لك 7 2 هي سك كراك هيلا ©

 ءيشلا ىلإ نوكسلا :نوكرلاو .مهامعأ اوضرتو :4 امل َنِنَلاَلإل 2 © 5 ل1 عم بكسر تراك ين 05:7
 ىنع :ليقو .برغملاو رجفلا :يشعلاو ةادغلاب :# ٍراَبَتلا ٍقَرَط هولَصلَا م ِقْأَو 8 ١١4- .هب اضرلاو 9 مدس يع هلع ب عواجي قل
 نم فلز يف يأ :4 لك نَئاَملَرَرل ريثك فالتخا اهيف ءاجو .رصعلاو رهظلاو رجفلا ةالص :كلذب )| اوماظ نيزلا كإاونرمالو ريع تمام هنا ١
 سمنخلا تاولصلا :ليق :* ِتاَكْيَتلأ َنِهْذِب ٍتئَسَحلأ نإ ءءاشعلا .,برغملا ؛هنم تاعاس :يأ :ليللا 0 ف ةيؤأن وأو دمك كذاقل 5
 :لجو زع لوقي :# نورفلا نِم نككلرلتف» < 1١١ نرذلا ءاملا لسغي امك تائيسلا بهذت تابوتكملا 9 َنَماَفلروِر املا قرط هوَلَسَصلَا قو 2 هال 1كم

 ' | يكل 1:3 ناكل هدب يكف كَْلَجأ

 م ا رج رع ا وح قرا. تع تع هل مر
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 ا اج ا ا اج ا ماو ا ا م ل 2

 را

 1 نوربتعي ؛لقعلاو مهفلا نم :4 هَل .مهأبن كيلع تصصق نيذلا ؛ممألا نورقلا نم ناك الهف ل
0 
 مهعاكتاو لس را| تدر 4 يم 0 ءاسما 2 ل داس ِنَع توينَيو هللا ظعاوم 0
ٍْ 

5 9 

 01 ل ١ الؤتا هينا ييجك ل هيأ ْر صر 9
 اورظنأ ام اورثآ مهنأ :دارملاو مدخلا تراكلا كلل :فرتملا :4 ديف أهرتأ آمأوحكظ تملا مَ 8 1 سر م 1 ومع سس تسل
 21 ٍداَسَفْلاَن ع ومي ةيقبأوْلْوَأ مكلف نم نورفلا نم ناك 4
 رع هللاب رفكلا نييستكم :* تريم 2176» ىلا وكرلو كونوا اميق د 0 دل بلت نمد 7 سرلابَكاَو فد , عنك نكت اكسس 1 :

 را ل تكلا ف حار < فلا لقا را سلا :# توحلضصم اًهَلْهَأَو## ١١1- .لجو 0 4 01

 نإ آلا يكف فو .تاذعلا مهب قيحب آل هنإف ..نيلاص سانآ درع سلو يإ :نيحلصم نونركي ه داك اَمَرإ) يورْجم أوو هيض فرش ماو مك ١
 4 1 0 تر سرك عك هر ب
 .ضرألا يف داسفلا هيلإ مضني ىتح - هدحو - كرشلا درجمب مهكلهي ال ىلاعت هلل ا 9 تغيض هلأ ايد تا 5

 - 3 0 جلب ----- 4 7
 تالضأ الجر نأ :دوعسم نبا نع ناخيشلا ىورا# ٍراَملآ قرط ير ا رف :ىلاعت هلوق ]١١5[ ا جلا ا 20068 0916 8 9-8 0 1 00

 لطي ئرشلا كَل َكْبَداَحاَمَو ل171١ .ةيآلا 4 تمسح نَا َنياَنلْرَو را قرط هوُلَصلَأ َأَو )+ لزنأف «هربخأف 1
 اًعراضم دوه يف تءاج لعفلا ةغيص .[04 : صصقلا] 4 َمهيَلَع وُ الو 1 21 ا

 لد ."اذه لوقيل دمحم ناك ام" :تلق اذإف ءاهلك ةنمزألا يف يفنلا ديفي هنأ الوأ :هوجو نم يفنلا يف دكآ اذهو «يفنم نوك دعب عقت يتلا دوحجلا مال هيلع تلخد
 راح وع كلذ

 نرد امامك كلل كار 2 ا ندع : الم الإ ضال ىف ٍداَسَتلا نع ومية أولوأ مُكلَبق نم نول نم 2 ل
 دع 0 ل ل ا ١١5 : دوه] . تريمرجي واكو ِهيِف

 َقَح َرْصْلا َكَِهَم َكِيَر َن كامو (00) <يرأولا ُنَح اَنكَم اليك لِ هدب 2 ني نكشف زل مهنكدسم كليف تلزم اهئّسسيعم اهَتّسِعَم ترطب ةَيبرَف نم انكم ْمكَو 0 كدافلا قايجل

 يك 0 نا يتسلل توفل اهتم الإ ترُشْلا كلم نكح اوكي يَ أذني الوش ل
 ىنعم ءاج كلذل ؛دوه ةروس يف امك ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ بسني ملظلا ظفل حيرص ةيآلا يف سيلو ؛ماودلاو تابثلا ىلع لدت يتلا مسالا ةغيص تءاج اذهلو «هنم

 .ديكأتلا اذه ىلإ حت جتحي ملف صصقلا يف اًروكذم اذه سيلو «هلالج لج قحلل اًهيزنت اهيف روكذملا ملظلا لجأ نم دوه ةيآ يف دوحجلاو ديكأتلا

 ١ هوه 4 تخيم الأولي رشلا كليزتإ كراكات ظء[11 ماعنألا] 4 نوف اهلها واطي كرقلا كلهم كبَر نكي مل نأ كلم ا 7

 ماعنألا] 4 قي َمْكنِكَع َنوُصْفَي كَم لس كيا لأ ضالاَو نيل مَعَ :ىلاعت هلوق ماعنألا ةروس يف مدقت امل : ١7٠١[« نجلل لسرلا ةثعب ركذ هناحبس مدقف
 مل نأ كلذ ههيبنت دعب لفاغتم الو ضغمل رذع الو ,ىدس اوكرتي مل مهأل ؛دحأل رذع الف .يورخألا ءازجلاب قلخلا فيرعتو تايآلاب مهريكذتو مهراذنإو نسال

 :ىلاعت هلوق دوه ةيآ مدقتو ءبسانم اذهف «نولفاغ اهلهأو ملظب ىرقلا كلهم كبر نكي :  الإ ِضّرل ىف ِداَسَسْلا نع ّوَتَي ِةّيِعب ب أولوأ َمكْلَبَق نم ٍنورْفْلا نم َناككلَوْلَف

  "1كهل َكْبَرَداَكاَمَم » :باقعلاب اوذخؤيل اونوكي ملف نيحلصم اوناكل ضرألا ين داسفلا نع نوهني اوناك ولو 1117 : دره © ودم اكل عم دا

 اسال 1 :دوهالو 4 َنوُحِلَصُم اَهَلَهَأَو : :ماعنألا بسانيل نكي ملو هب تبقعأ ام نيتيآلا الك بسان دقف 24 وْحِلَصُم اًهْلْهَأَو مِلْظب ىَرْضْل

 0لتر .ملظلا نم ةيفاعلا هللا لأسن !!؟مهسفنأ ةملظلا لاح فيكف ةملظلا ىلإ نوكرلا يف ديعولا ناك اذإو -

 تهتناو 4( 8 هلل ال ودْبَص الأ )8 ديحوتلا ىلإ ةوعدلاب تأدب ةروسلا ١77[. : دوه]4 َنوُلَمَت مَع ٍلِطب كير امو ِهْيَلَع ْلَكَوَتَو دبع
 ا "نإ "قون ففخت ل - نإ) قرف 6 : قراظلا "و "8 :.كرخ رلاو سيو انه املا يف فلتخاو 4 اََن الكَإَو ل ]3

 ءمسقلا "مال" مهنيفويل "مال"و ةفوصوم ةركن وأ ةلوصوم (ام)و (نإ) ربخ يف ةلخادلا يه اهيف ماللاف امل امأو (قلطنمل اًورمع نإ) :عمس .ةتباث ةغل يهو ةففخملا
 لوصوملاو «مهنيفويل هللاو قيرفل وأ قلخل الك نإو :يناثلا ىلعو «مهنيفويل هللاو نيذلل الك نإو :لوألا ىلع ريدقتلاو "ام" ل ةفص وأ ءلوصوملا ةلص :مسقلا ةلمجو

 ربخ ىلع تلخد ءادتبالل ىلوألا ماللاو ءاهلمع تلمع ةددشملا نإف ءاذج ةحضاو يهو :ردلا يف لاق "امل" فيفخت "نإ لي لفشتلا كك رفأو ”نإإل 7 ةفررصرملا زأ

 "ام" ل نم" تلءاهلصأ :ليقف "امل" امأو اهلاح ىلع نإف امهديدشتب ((0- نا :ئىرفأو ٠ " يهنيفويل هللاو نيذلل الك نإوا' :يأ .فوذحم مسق باوج :ةنالاو نإ ؟

 ىلع ميملا يف ةنكاسلا نونلا تمغدأ .خلا.. . هللاو قلخ نمل وأ «خلا .. .هللاو نيذلا نمل :يأ ,ةفوصوملا وأ ةلوصوملا "ام" ىلع تلخد ةراجلا (نم) اهنأ ىلع

 "نإ" لعج ىلع ميملا ديدشتو نونلا فيفختب ((0 - نإ) :ئرقو .ىرت امك ظفللا راصف ءاهدحأ فذحب ةملكلا تففخف «تاميم ثالث ظفللا يف راصف «ةدعاقلا

 (نإ) تففخ ولو "امل" ليقثت هجو فرعأال :لاق هنأ يئاسكلا نع يكحو ءالك يرمأ نإو :ريدقتب وأ ,مهنيفويل الرقر رشم ار طم اكو لوالاك امل ةيفان

 رتسكبا(ةنكقم) :عرق 6# ديم إم :ىلاعت هلوق # ِةَيَقب د اول ولو[ ٠ "نسي"و "قراطلا" ةروس يف يذلاك (الإ) ىنعم ىلع ديدشتلاب (امل) ىنعم نسحل الك تعفرو
 ”ءيقلا يقلك ةيقب قر. ل قو ردتقملا ىلع هاكر ريالا "كير تاير رع 0107 :ئرقو .ءايلا فيفختو فاقلا ناكسإو ءابلا

 روسي فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 اولا 06 را 1 1 عَ 5 520 هه 2 ا 72

 م تح اب 0 00 10 0 و : كير محجر نم الإ 8 - 49 .ةلحاو ةلم ىلع : 4 لجو دم سال 1

 هيف وايش بكَ كرة ءالؤهو فطر ءالزكه لق : ا كار ةييفاو ل لهأ مهو «قحلا نيدلا ىلإ ةيادحلاب
 َكيَةَمِلكَتَسكو مق َكَِدَِو كيرمحَر الإ 2 م هؤاضق ذفن : يأ :© كلير ةملك َتمَتَو 0 :ليقو ل لا :ليقو .هباذعل

00 
١ 

 5 ورعور بدر رك نختم رسما هت تخا دتم .تج نع 0ك 0 52

 5 غ1 : فلكر ( نوفل اداوم َمََوجمالَ , يو تسد لكرا لاج قرع كرار للا زف 1١١- .مسقلا مال :4 نألمأتال يف ماللاو .هرمأ
 51 ل ل 4 0 .مهرابخأ نم :* لكراءانأ نم# كيلَع ضقت نبا نت وع

 ل بزار لثر) نييبؤمل كورة طوؤمو نحل 0 فحلا# ةروسلا 0 0 يل را و راك تا م وو ا لا
 ويش أر (0 يع يكل همت 0 2 .# َنيِِمْؤَمْلِل# ةركذت : 0 1

 هلك تال احر هيلإو ضرال اوتاومَسل ا بع دنيرايلا 0 د 2 0 و اال
 رس < اور 0و هيه يف كنع باغ ام لك كلُم :* ٍشْرألأَ و ٍتاومَسلا بي هّلَِو # - ١ 0 اندعو ام :#َنوُرظَننَم انِإ©

 * اين توك از 1 لفك َكْيَر اموإ# هتيافكب قثو هللا ىلإ كرمأ ضوف :4 ِهْنَلَع ْلَكوَتَو هَدْبْعادال ضرألاو تاوامسلا
 ظ خ6 2 69 .هيلع زاجُمو كلذ عيمجب ملاع هناحبس وه لب «نيكرشملا :ىنعي :# َنوُلَمََت اَمَع

5 7 

 | مولا جيبك سلا 0 كك لكف و دكت رو ءادكهو ةكمارح و هكالخ ناك هذ :# ِنيِبْمْلا يكلا تيل َكلَي ركا» ١-
 ا سيقان كك نع تقتل اهربدت نمل نيبت ىتلا وأ ءبرعلا زاجعإ يف اهرمأ رهاظلا ةروسلا هذه ين كيلع تلزنأ يتلا تايآلا
 ا 221 ل كير هوك يت ا ل هرسسلا لتع مادا هللا كنع نم امن

 ل.ل ني تنس داو ناداه كج امي 2-0 5
 1 0 2 َنمل# ” .هومهفتو هولقعتل ولقعتل :4 توقعت مُكَلَمَلط باتكلا اذه : :ىنعي : :46 هند اَنِإ 8 - 1

 1 َت 0 -_ ا 0 هريغو مكاحلا ىور (ٍِضَصَقْلاَنَسْحَأ َكِيلَع عَن نَح # :للاعت اعلا هنم ًائيش الو هملعت ال :* توفل
 ” 20 تيبتي ا :لزنف ءانتثدح ول هللا لوسر اي :اولاقف ائامز مهيلع هالتف نآرقلا ب ينلا ىلع لزنأ :لاق صاقو يبأ نب دعس نع

 20 20100 َتدِليملأ»+ :هللا لزنأف ءانتركذ ول هللا لوسر اي :اولاقف 2 رن ا
 هيودرم نبا رخاد ( ستقع لع ) :لزنف ءانيلع تصصق ول هللا لوسر ايا :اولاق لاك ماع نبأ نع ريرج نبا جرخأو «ةيآلا ها كن مهبول َعَّسْحح أَو

 حملك الإ َةَءاَصلَأ َر و تل .ةلكر ألا عي ِهَلِإَو ِضْرألاَو تاوعَتلآ بْنَ ليو »11111 .هلثم دوعسم نبا نع
 رمألا عَجْرُي هيلإ ىلاعت هللا نأ حضوت دوه ةيآو ءضرألاو تاوامسلا يف باغ ام لك َمْلِع ىلاعتو هناحبس هلل نأ نانيبت ناتيآلا .[ا/ا/:لحنلا] © ... كيم[ وه ولا

 يف ةمايقلا نأش امو يطال سل ل 1 7 0 كا فرق مل زفر ب هيا رماد تءايقلإ ولك

 2 ا دوه ا : سنو :روس سم لئاوأ يف ترركت «رلا 1[81#] .ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ .كلذ نم عرسأ يه لب «رصبلاب ةعيرس ة ةرظنك الإ اهئيجم ةعرس

 «َتَهبَشَتمَر ا :ىلاعت هلوق نأ ىلإ نيرسفملا نم ريثك بهذو ءاظفل هباشتملا نم يهف ءروس سمخ لئاوأ ىف 4رلا )' ةيآلا هذه ترركت .[١:رجحلا ١ : ميهاربإ

 ا لا كاوآ ةعطقملا :كاورحملا _دارقلا :رخآ لوق . عمو اظفل ةباشتملا رم اًضيأ يهف ءروسلا لئاوأ يف ةعقاولا ةعطقملا فورحلا هذه هب داري «أ : نارمع لآ ]

 هب ملكتي ام اودعت ال يتلا فورحلا نم وه امنإو ءرشبلا قاطن نع ةجراخ فورحب وأ ء«تاملكب ِتأي مل نآرقلا اذه نأو «ميظعلا نآرقلا زاجعإ نايب ىلإ ةراشإلا
 سفتب هنكل ءاّعقاو كلذ يفزاجعإلا نكي ملاهب سانلا ملكتي ال ىرخأ فورح نآرقلا يف ناك ول هنأل هزاجعإلا يف نيبأ اذهف . .مهزجعأ دقف كلذ عمو «رشبلا

 مكحَلَعَل اًيَرع انو ُهَنلَعَجاَنِإ 3 17 : فسوي] 4 توُلَقَعَ كلَعْلاجَرع اف هلأ نإ > .مهزجعأ دقف اذه عمو «سانلا اهب ملكتي يتلا فورحلا

 فرعي امم اهرخآ يف هب تبقعأ ام الإ كلذ ريغ ةروسلا نمضتت :: ملو «مالسلا هيلع هصصق ركذل ةئطوت تناك امل فسوي ةروس ةيآ .[ ” : فرخزلا] 4 توقعت

 ةفرعمو .همتأ كلذ نم ةيفوم ةروسلا هذه هللا لزنأف «هملعب اودرفنا مهنأ نونظي باتكلا لهأ ناك ام اًيفوتسم «برعلاو شيرق دنع اًبيغ ناك امم هتنمضت ام بيجعب

 - كلذ قلتيو لَك اذمحم انيبن نأ عيمجلاو برعلا ملعيل « جر يو و :لاعت هلوق نم نه ةرابع بسنأ الو «همعأو هلمكأ ةيدؤمو «بيجحعلا هصصق نم

 هلوسر ىلع صقي هنأ ركذ هللا نأ ملعا .[7 : فسوي] * تفعل َنمَل هِلَمَق نم تنك َنإَوَناَءْرَمْلا اذه كيل 1122 ب فلا 22 كي د راكت

 يي م عمل ءصصقلا نسحأ

 َسْمَّشلاو اوك َسَع دحأ تيَأَر فِ ٍتباتي هبال فسْوُي َلاَم ْذِإ + [4] .اًحبق دحلا اذه ىلإ يهتني رمأب كبسحو «صقان هنأ معزي ءيشل لمكموءهللا ىلع كردتسم وهف
 ريو ايميحط نم راض موال سلا با د رشا ايش ساجد .[4 : فسوي] 4 تيدس يل مُمَْتأَر رمَعْلاَ
 تاميركلا تاكل هده 67 فسوي] * تدي يل مهل زل ل ل 0 ون لاق دِإ #[4] .بألا رب ىلع هتدايزو مألا

 ا أ##]#1 110000
 لعافلل ءانبلاب ئرق# مج #9 : :ىلاعت هلوق # َنوُلَمَتاًمَع لع كر ها ل 2117"
 :هلوق نم هلبق ام ةبسانمل ةبيغلاب (نولمعي) : 00 .هباحصأو ملسو هيلع هللا لص يبنلل باطخلاب (نولمعت) : ئرق 6 َنوُلَمْي نومي 1 هيلع مالكلا قبسو «لوعفمللو

 ف 446 تأتي #9 :ىلاعت هلوق # اًوكَرَسَعَدَح 222 ا شوي َاَم د لف[ 4] .ناميإلا مدع ىلع رافكلل ديدهتلاو ديعولا ىنعم هيفو# اومن ثم ا»
 ءادنلا يف ةفوذحم ءايلا نأ ىلع لدي رسكلاف (ثينأتلا ءاتب ءايلا نع ضوعف ا :هلضأو نهيق رشكلا (تبأاي) ئرقو .ةعبرألا يف ءاتلا حتفب (تبأاي) : رق“ :عضاوم ةعبرأ

 .اهلبق ام ةكرحك ءاتلا ةكرح لعجف ؛لبقأ ةحلط اي :لثم هنأ هردقف ءاهلصأ ةكرح هنأل حتفلاو «ةيشافلا ةلمعتسملا ةغللا يهو «لبقأ مالغ اي :لوقت : لوك

 ظفل درو وأ :ةرم (5) لك دررو دقو :ليزنعلاو ةمكحتلاو وعلا ظافلا عم هن هتاقتشمب نآرقلا ظفل ركذ تارم ددع يواست : يددع زاجعإ # اًناَرق 4 هتلر اَنِإ 38111

 .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (ليزنتلا) ركذ رركت :اًعبار .ةرم )7١( (ةمكحلا) ركذ رركت :اغلاث . ةرم (”12) (رونلا) ظفل رركت : اًيناث .ةرم (5/) (نآرقلا)

 ةعبس :فسوبي ةروس فورح ددع نرع سر تس :فسوي ةروس تاملك ددع .قافّتالاب ةّيكم يهو دوه ةروس دعب تلزن : فسوي ةروس لوزن

 - ةروسلا دوصقم : فسوي ةروس عيضاوم 0 را عل وو لا 1 كوع :كسوي ةروس ءاسأ 0

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ حلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 َكَِدَكَر 9 ١- .رهظُم هتوادعل نيبم :4 ٌتييِيُمَوُدَعل .لئاوغلا كوغبيو كودسحي :4 كل اوُديكيَتال - 5 0 تالا تكلل 0 الل
 تي ١- .هقلخ ريبدت يف :4 يكل .ءابتجالل لهأ وه نمل :4 ْمِيلَءَكَيَرَنإ كيفطصي :4 كيج 7 اج سس 1 1

 لا اقامت ةرفع ةةعاجبت# 1 ف ووو وتكلا .اهفرعو مهتصق نع لأس نمل ربع :4 نابع 8 16 مجيب يمت 7
 ا 4 خي يل 9 ضرأ يف :# اًضْرأ ةوحرطأ وأ -4 .اهظفل نم دحاو اهل 1 ميسو يي عع كمل و كير 5
 جس م 0

 ع نم اونوكتو# مكيلإ تعجر فسوي دقف اذإف ؛هيلإ رصو و : وطننا را 1 امون -هدعب نمو .هتبح فس وي دقف اذ ؛ هيل مخ وي هلغش دق هن دل عم م م 2 0-0 رع حل

 قو هربخ بيذي ثيح رخل دوغ 14 لَ قالو ٠١ .منص اع نويوت 4 يع ا 6 20 تلو ع
 .مكل لوقأ ام :# َنيِاِعَممَثْنُك نإ نورفاسملاو قيرطلا ةّرام :© َةَراَيَّسلا صعب هطقلاي# .(تابايغ) :عفان |(“ هيي 7 ا
 هطوخن :4 2 ءارحصلا ىلإ | انجرخ اذإ انعم هكرتتف 4 0 1 لَعاَتأَتاَل َكَلاَمإ» ١١- : لإ ٌبَحَأ هوخ ُكْسوُبالاَمْذإ 0 تاس 1
 .برشو لكأ يف يعرملاو بصخلا ين ةماقإلا يهو «عوترلا نم : 4 لعلي 201111 ١١ .هظفحنو أولد يول نم فراكك ل ةبِصع نو انماَيل 0 5 رح 1 ا رج نع و نع زق م هلع 0

 ةعاج 4 2-2 تا .حابملا بعللا نم هوحنو يمرلاو ليخلاب بعللاو للا نمأونوكَتَو كيه كَل َلحياَصَرَأ5 50
 الو ءأبن هنم مهدنع نكي مل ذإ ءبرعلا نم دحأ نم صصقلا - .نوكلاه ةزجع :* َنوُرِيَحَل اًدإآَنِإ» 0 دوس ميلف لن (7) نيس ”ودََب ١

 ريبعتلاف ةيانعلا كلت ميظعو لي هتلاسر ةحصب اًملعم ةيآو اًصصق ناكف دحأ ىلإ هفرعت يف لحر هلأ :+ مراسلتي ةطقلبَجْلا سبب ملأ
4 

 تقعزا هطلت || )أ -عاللا و / قعأ ا كت | م انه لا الاب اوك ل ع 0 4 2 0 1

 ف 4 2 و 0 لك : ىلع نبت ملف ةرخزل م و «نيب لازنو 0 0 0 ا 5

 4 مكنع بِرصَفَأ » : (كاَإَ بي 1 فرح زلا] 2 بت ا اكضرتصإلا# ع ٌبرضنفَ ىلاعت لاق راكذتلاو جم 5 55007
 هولا مل 1 ا كان نا نيَلَو )»: :دعب ىلاعت لاقو .فطلتلا مظعأ ب ظ بيرج "7
 ركذدقو .هبسانيامو رابتعالا وحن ىلع ةروسلا هذه يارتكإ مم الا فرخزلا] # َميِلَعَ 1 تاكو وعش وحَي نل ر نوضخ )

 :مهلوقو هنمو ءاهتاوخأو ّنظب اهل اًقحلم رّيص ىنعمب اهنوك "عج" م ( 2 22 |١ َنيِلاوْلاَف (9 بواقع هنَعمتنأ ا 0
 0 لاو مايرد دله |( تاكل دج ةيالا تا رملاف يصور لاقكا كلذ ان كلا ل ١ مغ نَحَتَو بْنَ 3
 دعب ةلهاشم هب مهباطخ حص امئإو .مدعلا مهمدقت نيقولخم هب نيبطاخملا هتاياب نيربتعملاو 0 001010010 تل ا 0 07

 .دفنيف قولخمل ةفص الو «ديبيف قولخمب سيل ميدق هناحبس همركف «ريبخلا ميكحلا مالك ثودحلاو رييغتلا نع لجو «رييصتلا مهلاح لاقتناب حصف ءمهدوجو

 .بجي ام ىلع لك ءاجف ؛"لزنأ" ريغ ىرخألا ةيآلا بساني الو ؛كلذ ريغ انه بساني ال هنأو .هغوسمو انه لعجلا ىنعم حضو دقف
 ال وبي َلاَف [5] .امهنيب ةميمحلا ةق ةقالعلا ةعيبط ىلإ ريشي اذهو هددرتي الو هيبأ ىلع اهصقب ردابيف ايؤرلا ىري مالسلا هيلع فسوي هنبا ىرت تنأف «بسانملا -
 خألاو ههنم اًريخ هدلو نوكي نأ دوي لجرلا نإف ءكلذب لابي لو ايؤرلا ليوأت فرع مالسلا هيلع بوقعي . 06 فسوي] 4 اديك اوديكبت َكِيَوخِإ كح كيمو سن
 هايؤر ريغصلا هنبا هيلع ّصق امل .[5 : فسوي] # ُتيُت ٌوُدَع ننال َنَطِيَّسل ها كل و 0 ير نق ل سا ل راك معخا كاك دربال
 ءاهبقاوع نم ريذحتلاو اهب مامتهالا يف غلاب وه الو ءنوريثكلا لعفي امك اهلمهأ وه الف «مامتهالا نم هقحتست ام - تال ةرشلا كل يبنلا بألااهلوأ

 ىلع اولازام مهنأل «رابكلا ىؤر نم قدصأ نوكت دق اهنأ عقاولاو ءاهيلإ تافتلالاب تقولا عيضي الو ءاهب أبعُي الو ءاهل ةيمهأ ال لافطألا ايؤر نأ نظي سانلا نم ريثكو

 ليلعت ليلعتلا نأو ءاللعم ءاج يهنلا نأ :نيرمأ ظحلت انهو .ملسم هاور . "اثيدح مكقدصأ ايؤر مكقدصأ" :عيحصلا ثيدحلا قو بذكلا اودوعتي و ةرطفلا

 0-3-2 تت 1 ا ل «ميكح

 ىلع هللا ةمعن نإ .[1 : فسوي] #* َبوُقْعَي ِلاَءَلَعَو َكلَيَلَع همم ميرو ثيداحالا لدوأت نم كملمرو كير كيب َكِدكو 21 ]١ .ءانبألا ضعبب تفحتسي نم ةلعفي امك

 َكَِدُكَو + فسوي ايؤرل ا لا ياي رسحام سس ساني امان 1001 5 ا ا
 يرحب فَلاَ 211 ا م لدي ارت راع ل تضاوا كيب ووو

 تتوق هاك مالا ايا لا حموتعلاب نأ حاصر واق ناس را ركز ان راسنا .[17 : فسوي] # ب تكلا كح نأ ٌاَحأَو وي اوُبَهْدَت نأ

 كذت هلا هله (ةاكلع لاق |[ فسوي] 4 تركت ع مهانأ أ ومآََو 21١7 .كلذ دعب اهولمعتسا ةجح هءانبأ نقل 4( ب هدا كت أٌكاَحأَو إل لاق امل

 اَمُكَح ُهَسياَ دهّدشأ َعَلبامْلَو 11[2] .ردقي ال نم مهنمو ؛كلذ ىلع ردقي نم قلخلا نمف ؛ًاعنصت نوكي نأ لامتحال «هلاقم قدص ىلع لدي ال ءرملا ءاكب نأ ىلع
 0 ا ع .[17 : فسوي] # نحل قري َكَِدكماَملِعَ

 يف ناك نإو «ةلمج ىلع ةيآ هلك فسوي نأش نأ ىلع وأ ءسنجلا ةدارإ ىلع دارفإلاب (ةيآ) :ئرق # تيا #9 : ىلاعت هلوق © تي ونوح كك
 ترج لاح لك يفف «لاوحألا فالتخاو ثداوحلا ددعتل كلذو «دارملل اًحيرصت عمجلاب (علاثأ) :ئرقو: 4 هيا هو مم َنباَلَحو + : لاق امك «تايآ ليصفتلا

 :يأ يهو «تابايغ بجلا كلتل نأك ءاهرُكِذ يعضوم يف عمجلاب (تابايغ) :ئرق # تبيع #9 : :ىلاعت هلوق 6 ِتْجْل ِتبَيَع فوفو[ ]٠ ٠١ .كلذل عمجف ةيآ
 ركبلا بجلاو .دحاو ناكم هيوحي امنإو ةددعتم ةنكمأ هيوحت ال ناسنإلا نآل : :اهنم ةدحاو يف الإ قلب ل هنأل دارفإلاب (ةيايغ) :ئرقو .هبناج يف ةرفح وأ هرعق ةبايغلا

 ماغدإلاب :ئرقو .ةددشم ةحوتفم نونب قطنيف مور الو مامشإ الب ضحملا ماغدإلاب :ئرق # انت 9: : ىلاعت هلوق انما َكَلاَماَنابَيأواَق 31 .وطت مل يتلا
 َمَكَرَي اَذَضاَتَعَمُهَلِسْرَأ 1 .مامشإلاك ةراشإلل :ليقو .فيفختلا سالتخالا هجوو «ةمض نونلا ةكرح نأ ىلإ ةراشإلا وأ .مامشإلا هجو ىلإ ةراشإلا عم

 نم ةلعلا فرح فذحبب اًمزج ءاي ريغ نم عتري نيع رسكو «فسوي ىلإ اًدانسإ امهيف تحت نم ءايلاب (بعليو عتري) :ئرق ة# َبَصَلَيَو ْمَكَريإِم :ىلاعت هلوق ## َبَصّلِيَو
 امهيف نونلاب (بعلنو عترن) : :ئرقو .نيعلا نوكس عم نكل امهيف كلذك ءايلاب (بعليو عتري) : :ئرقو ورا 1 اا تر لا ةااراط ورك ندا كالو علا

 يعترن) :ئرقو .ءاي ريغ نم نيعلا رسكو امهيف نونلاب (بعلنو عترن) :ئرقو . .نوكسلاب همزج رخآلا حيحص نوكيف « .بصخلا يف طسبنا "عتر" عراضم نيعلا نوكسو
 يلم « روت رعت سندس كمل فرح لع ةرنقملاةحرا يشل ددجيو يرسل كسل نر تب يقفل لس ضروس راينا كا كلا

 نيبو هنيب قيرفتلا يف مهليحو «ةوخإلا دَسَحو ءايؤّرلا ريبعت نم :ةصقلا هذه يف يلا عئاقولاو ءبوقعيو فسوي ثيدح نم : يقفل قل بئاجعلا ضرع :الامجإ -
 - قوشي ارشلاو عيل لع ضو هرب نشب ماس وإلا يو شسوي اخوي رع نب كلام ةاشو ونعم م لبا رشلا ليصتو هي

 ىدس اسحلا | ءامسألا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابس يربطلا ريسفت



 0 0 ل ا 9 .مهنربختل :# رتبت ٠ 0 وأ ماهلإب :ليق ؟مداتملا هيلع فس وي را :* ِهنَلإ انْسوََو# -6

 5 222 امم نأ اوه اودي وبهم 3 : اووي اوبَه دامت 7 لمهأ نك ىأ :4 َنِورَصانْحَوَأَو9 قدصمب :* انآ ٍنِمْؤُمِبَتنأ امو قابسلا نم :# َقبَبَسن# ١-

 6 4 َنورعَسِيال مهو اذنه مِهرَمَأَ ام دل لإ 5 0ك .فسوي مد ريغ مدب 6 ٍبِذَكمَدِب## - .انل كتمهُتو انب كنظ ءوسل ؛نيدلاو قدصلا

 1 5 نتبع نااار © سيتي ةقوزخاب 8 مسا مح تنئيز :« خش كل كوس لل صيمقلا هب اوخطلو «منغلا نم ًايدج | اوحبذ 0

 ل تنأآمو بزل هَلَ 1 0 ا سس و ا 8 5 :# رايس تك اجو - .ىوكش الو عزج ريغ يف هلي 00 :4 ارنا

 . 018 5007 1 5 أد كدت موقلل يقتسيل ؛لهنملا دري يذلا لجرلا يأ 00 :عمج «قيرطلا ةرام
 -كصيمق ءاحو 0 لا ,

 1 1 ١ رفا نوما اي) :ئرقو .تقولا اذه يف اهروضح دارأو «ةراشبلا نم وه :# َْرَشْبْنيَلاَقم رئبلا يف اهلسرأ
 ل ارم سفن م ا ِمَدِي 2 ةفيخ .بجلا يف هل مهنادجو اوفخأ .هباحصأ نم هعم نمو ولدلا بحاص :ليق :16 هو تاو 0

 ا 01 3

 . سرد ةراَيس َتَكبو (2 َنوفكتاَم كعنامَتسمْل لَو 22 ؛رصملا لهأ وأ .ءاملا لهأ انعم اهعضبأ :*َةَعَسيأ# وه :مهل اولاقو .هيف ةرايسلا مهكرشتسي

 8 هيوم + هود لدم هدرا 2 مارح :ليقو .ليلق :# يدع متبل فس وي اوعيابت ةرايسلا مه :ليق .هوعاب 00 -

 © اوناك ةرايسلا مه :لبق :4 تِدِرلاَنِم هيف اوتاكو هنمث لكأ مهل لحي ال 000
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 ا

 < صدع ونوع صام دعو ا - مو 2

 "| نين ست ورسم ولم عياميميلع هللأو

 م سلس ويعوض م سس

 د بريه ني هفءاَكو ودعم جوص 3
 .هماقم عضومو هتلزنم :4 هنونم ىركأ# -37؟١ 0

 م -

 4 7 .مهف اذإ | انرهد رومأ نم يناعن ام ضعب انيفكي نأ :# [نعفني لا حج و

 ْ توسع هدوم رك نر ماِلَر ضو نم هسَركْسَأىِل 1
 “ تو 0 1 0 ةعسلاو ةماركلا ىلإ هريصو .بجلا نم -هناحبس 0
 ٍُق ا 0 انيعقتي 22 رس << هم

 20 رب صر را ال سرق سس 2 1 ١ 0 , ديهعي 1 ١ 3 ءمالحألا هيلإ لوؤتام ,سفت يأ ءايؤرلا ةرابع :« عيداحلالا لبوأت نم .ةماعنلو 9 مصمب زيزعلا دنع

 0 بن تلت لمراكس َُملعْنِلَو ضر 2 رند 1 77 ك1 ردو ةسوسي :فسويرمأ ىلع لاوتسم :4 .وزنأ 12 كاد ةئار»
 ' باسل سول ودنيا سلاحا كلرمرتأ » 5 هتقو يف هاهتنم :4 ءهّدَشَأَمَِب امل و88 - ا .هرمأ هيلإ لوؤي امو .فسويب عناص هللا ام :#* كر

 : | | تنحل رجب كتوم 2 2 1 :نيدتهملا #4 َنيِيِسَحَمْلا ىَرم كِلنُكَو# ضرألا 2 انيكقتو ةمكح :# مكحول هانيطعأ : #4 هس 5 00
 0 25 2 1 سر 2 2 سس يؤ حا لس 2 1 0 ج7 22 2 و تي

 انفو وخو خي خو خي خي لفل ني يب يحي فا حب ع 4 كلت ا لاق م[: فسوي] 4 َناَحَمسَمْلاَهَلاَو 0 1 هشنأ ركل ك اَوَس لب لاَ [18]

 نيح لوألا عضوملا «نيعضوم يف ترركت ؛ 4 لِي ُنْبَصَم ارم نأ محل َتَلَّوس لب لاَ .[817 : فسوي] « موي نَمِتأَي نأ هلأ ىَسَع ٌلَِمجُر ”: سك ارتأ كتشنا
 04 نلل و دارسلا يقاب يو[ فسوي] 4 اَمَلَو 8111 يي ا ا ا

 اك 1 لاك د : نعت كاحه نوتكي امالكع ءافلاب نيا :عمجلا قلطمل يهف واولا اّمأ ءبيقعتلاو بيترتلا ىلع لدت ءافلا .[طقف فسوي ةروسب صاخ عضوملا
 دجوي ال 1١5-1١5 : 12 4ةرشتل فرد ره وخل انو كك اك ا 1

 َنِم وهو َتبَدَكَُف رثد نم دك ءهصيِمَ َتاَكَنِإَو 9 : للاب هدر يرسل يرعى لصنل ىو كاتو ل ارا ىلع لدي اذهو «نيرمألا نيب ينمز لصاف
 الو فقوملاو دهشملا سفن يف ةيآلا نأل "املف"ب ءاج «[717-7/8: فسوي] 4 لع ندين كونك نم ُهَنِإَلاَق ريد نم دك :هصرمف و املك 100 َنيِقِددَصل

 مدختسا اذل ؛ةليوط ةلصاف ةينامز ةرتف وأ خارت يأ ثادحألا نيب سيلو «بيقعتو بيترتب ىرخآلا ولت ةدحاو يتأتو تبقاعتو تلسلست ثادحألاو «ريخأتلا لمتحت
 1 فسوي] 4 نيس ىرحجب َكِدكواَملَِوامكح هيا دَعَا ر :هدشأ غلب ىتح ةليوط تاونس قرغتسا دقف "الو" اهيف تءاج يتلا ةيآلا ين امأ "ملف"
 مهوبأ مهرمأ تي نم ًاوُلَحَداَمَلَو :  مهوبأ مهملك نأ دعب فسوي ىلإ اولصوو اورفاس ىتح اًمز رمألا قرغتسا ءرصم يف هيلإ فسوي ةوخإ بهذ امل كلذكو
 .ملعأ هللاو 11 : فسوي] 4توُمَكَعي ال سل ريح ّنككلَو ُهَسْلَع اَمِل ِملِع ود 4 هنو اه صف بوقعي دقن قى هَ الإ ِءَّْن نم هلأ ني مُهْنَع ٍنْعُي تاك اَّم

 4 َنيِيِسَحْمْلا يرجح َكِلدُكَو ًاملعو اََكَح هلا وتس همَدشَأ مل امَلَو ٠ 0177 : فصسوي] 4 يلا رحب كو امل 7 أ َمَلب امْلَو 1 [ ١
 - ملع نم ىلاعت هللا همهلأ امو ,بجلا يف يقلأ نيح يحولاو بكاوكلا ايؤرب نيعبرألا غولب لبق هنم داريام ىلع هب م السلا هيلع فسوي ١[. 4 :صصقلا]

 لامجلا" :نيب قرفلا ام 1١[. :صصقلا] 4( هَل َوْهَفاَسحادعَوُهَسدَعَوسفأ + كتر 1 اختل خل كرس ل16[ ةرخآلاو -
 عضاوم امهنم لكلو «نآرقلا يف ناتفلتخم نيتملكلا نأ الإ «ىنعملا يف (نْسَحلا)و (لامجلا) نيب نووسي هريغو هيوبيسك ةغللا ةمئأ نأ مغر :باوجلا ؟"نّسحلاو
 .ةيسحلا ال ةيونعملار رمألا يف الإ (ليمج) وأ (لامج) ميركلا نآرقلا لمعتسي لو ١- , . (ليمج) ةهبشملا ةفصلاو «(لامجلا) ردصملا الإ نآرقلا ين دري مل ١- .ةصاخ

 مل رم |

 4 ليل فصلا تسيل ةفتنأ كر تاو 107 18 :فسوي] لحكم ارئأ كششنأ كل كوس كبل : قآلاك تارم عبس (ليج) ةملك تدرو -'
 « اليجارسرإت» «[44 :بازحألا] 4“ المحار نشوُحَيَمو نهوعَيمف # 0118 :بازحألا] #4 البيج الرس ب 2 أو لكحَيمأ يأ اعنف + :. كا

 11 ءءء - مووو >2 2 1+ 2 لا .

 52 0 َلاَمِجاَهِيفمْكَلَو # :ىلاعت هلوق يف ةدحاو ةرم (لامح) ةملك تدرو - 4 .[ ١٠١ لمزملا] الج رجم مُهرجَهَأو َنولوصبام لع رصأو # 5 :جراعملا]

 نمفأ و ا رو ا وللا امم ع -ه .[7 :لحنلا] 4 وحرس َنِحَو رع ل
 .[ 4 :رفاغ] 4” َمُكئَوُصَنَسْحْلَد ْمُكََوَصَم» ”ىدانلا لاثمو 6١[. :صصقلا] 4 ٍةَسَيِْلا مويَوه مث ادا ةوبح 6 مك هيل وهف انس ادعو هدو

 يف ناطيشلا بجح نأ دعبف «هدبعب هللا فطل لازيال .[؟١ : فسوي] راو هك راع رب ل

 هللاو 7١[. : فسوي] 4 توُملَعي ال نادل رك دك .هرئأ لع ُتاَع هَ زل! رش سرس 2 ل ا وا را رار
 - العف «هرمأ سردنيف «ةراّيسلا ضعب هطقتلي نأ اودارأ مث ل رسل ا را ل تو ا د كا 1 ١

 ءاي ريغب (ىرشب اي) :ئرق # ئرشبيو .قاعت هلوق ولمس امي اء كع اذه نرتب 20 أد كد مهدات ةاَيَسَت جو 88 [1]

 رع ةريسحلي 18 : لاق امك نآلا تبطوخل بطاخي نمم تنك ول: يأ ءكتقو اذهف يارشب اي يلاعت :يأ ءىرشبلا هئادن ىنعمو «عئاش درفم ءادن وهف لبقأ : :يأ «ىرشبلل ءادن ةفاضإ

 .لاعت يتايح اي :لوقت امك بوصنم فاضم ءادن وهف «سايقلا ىلع ءايلا تحتفو .هسفن ىلإ ةفاضإ فلألا دعب ةحوتفم ءايب (ّيارشب اي) :ئرقو .# كل

 ءاخيلَر ةوسنلا ٍرييعتو  دهاشلا ةداهشو «ناهربلا ةيؤر ثيدحو ءاهنم فسوي زارتحاو .فسوي ىلإ اَحيِلَز رظنو «هئارش يف رصم زيزعو اَخيِلَز ةبغرو ءرصم -

 -ةّيصوو «خاّبَطلا كالهو ءيِقاّسلا ةاجنو ,ديحوّتلا ىلإ امهاّيإ هتوعدو هاَّيِإ مهلاؤسو «هيلإ خاّبطلاو يقاّسلا لوخدو ءنجّسلا يف هسبحو «هلامجو فسوي نسح يف ٌنِهرّبحتو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 رع و 1 0



 وج يد« زم 2و
 4270 1 تا 27

 021 أ قرم هللاب مصتعأ :4 وكأ دام َلاَد# .لاعت ٠ .كل مله :# كلا َتْيَه تلاَبَو م -7 وك صف 1
 .هنوخأ الف هلامو هلهأ ىلع ىن قنمثئاو .ينمركأو ياوثم نسحأ «يديس كجوزو كبحاص نإ :لاق ب 1 ارْبالات َقَلَعَو نَا فَوْهَأهندَوَرَو 0

 ْدَمْلَو ١5-8 .هب لمع نم حلفي الو ملظ هيلإ ينوعدت يذلا اذه :يأ :* نوئيدظلا عيناكِ 1 َاَوْنمَوَسَحأ وهنأ ءاَصَمَلاَككل ته تدَو 0 ١
7 4 

 ربل ع يحب © ب م

 .هب ةسفناهتندح اذإ :رمالاب مه :لاقي : وير نهرب اَءَر نأ اَلْولاَبِي مهوإ# زيزعلا ةأرما :# هب ثّمه

 .هدابع ىلع هذخأ امو هقاثيمو هللا دهع هركذت وهو «هبر ناهرب ىأر نأ الول اهتطلاخمب مه :ىنعملاو

 نم .هصيمق نرقَو» ةبلاط ..ردلا :أرماو ءابراه كسري :* باكلاكبتكساو » 576 كلذ ريغ لبقو

 ادجو :# اََيَلآَو# فلخ نم هصيمق تقشف هكسمتل هتبذجف هفلخ نم هصيمقب تقلعت :4 ريد
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 ايو َتَحدَتلو © بردي عيل 0
 ا
 صرخ اس م 0
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 0 دل ا ا م ل ا ب ا ا ا

 ا يعل ناك هنإف :« رد نم د 00 اك !و8#- 1 كيلا البقم ناك هنإف :4 لب 43 َنِوَوهَو تق َدَصُف لب نمد هاب تراك نإ اهلها ا

 نَعْضِرَع أكَسَوَي 8 - او 5 نا . ينعي «نكعينص نم 202810000 5 1[ ُةَصيِمق ناكنإَو ( (0َنبنَكْلا 3

 بطاخي ؛كنم 0 :ىنعي :4 ِكِيَّذ ! ىِرْفْغَتْساَو# دحأل دو اه ناك ام ركذت ال :4 ادم 3 ا صقار ا َنِوددَصلاَنِم 1
 :© نيب ِللَص فو هيف وه يذلا هباجح وأ .هطسو :بلقلا فاغشو .هيلع بلغف ءاهبلق فاغش هبح 1 ا لب تاو رمال عاش در ت4 ككل ول نال 0 اتجوز 1 م هد يبكي 7

 غولب لبق هيلع هن الو «هنم دارملا ملعي ملف مالسلا هيلع ىسوم ام ؛ليوأتلا - .نيبم لعفلا نم أطخ
 .لقعلا لامك اهنآل «نيعبرألا غولب ءاوتسالا نإ نيرثكألا لوق ىلع اميس الو "ىوتساو" هبسانف «نيعبرألا

 57 1 نا ا 1 يدم 0

 2 اهكقدووثرزملاتأرمأ ةسيملا وسيلة © ©
 هلأ َداكم َلاَق © ء[77 : فسوي] 4 تملا يبا هنا نس َقَر هن هلا ءاصم َلاَ ل[ ا دركسون . د
 تار رفكت 4 هللا داعم لاق © . 76 14 كر اذِإ "انوه دنِع انعلتم اكلك ل تحت نأ ِ 0 وكي خي ءانشلاو كي خي في خو ني حبا

 0 ا جلل ل ني نال ةازملا قإ هتعم نوح لوألا ةضوملا نصمت

 مهبنذ اوسنف «نيحلاص اّموق هدعب نم اونوكي نأ اودارأ مث ,هيلع فخي ملف صيمقلا ىلع هوقلأ يذلا مدلاو ءاكبلاب بوقعي اورغي نأ اودارأ مث ,مهابأف مهابأ اوفطعي

 ام) :اهلوقب ةمهتلا هيلع يقلت نأ زيزعلا ةأرما تدارأ مث ءتدادزاف «هيبأ بلق نم هتبحم اوحمي نأ اودارأ مث : .(نيئطاخ انك انإ) :اولاقف «نينس دعب هب اورقأ نأ ىلإ

 مش تر ااا اولعل رداع » ده ورح ىرمأ بلغق اوني كلهأب دارأ نم ءازج

 ةوهشو يمعأ بح ةصقب قلعتي عطقملا اذه نأ عم .[77 : فسوي] #* تل ا ته َتَلَفَو باوَبأْلا تلو مست ناهي ف َوْه لأ ُهَندوَرَو #117 0
 لاب امف .ةيبدألا ةراثإلاو ةكبحلا لجأ نم تاوهشلا ةراثإو تاوزنلا جسام قرح م قنا عيدبلا بولسألاو «قيقدلا ريوصتلا ءانثأ ةفعلا دجت كنأ الإ ةحماج
 لوقب ءابدألا نم حرف نم هْفَسَل ايف !هقذحأ ام :لاقي مث : شحفلا لك شحفي مهدحأ دجنف .بدألا ةلقب الإ ةعاربلا راهظإل ًاليبس نودجي ال بدألا ىلإ نوبستني ماوقأ
 عضوملا يف بابلا:دٌحو اذامل «[17 5 : فسوي] 4باَبلآ اقّبَتَسآَو # «[11 : فاسو( كتار» بلآ ِتَقَّلُعَو رعاك“ !!قذخأ شحفلاب تنأ اًنيرم اًنينه :هل سال
 توسعت ول يدح ءدحاو باب لإ الإ نوكي الف اهنم هيوره اءأو «عيمجلا قالغإب التي ال طايتحالل بابل قالغإ :باوجلا ؟لوألا عضوملا يف لبق هعمجو «يناثلا

 5 وسلا هنع فرصنل كلانكح عاكف .لوألا عضوملا يف هعّمجو «يناثلا عضوملا يف َبابلا دّحو اذهلف «لوألا الإ اَلَوأ اهنم دصقي مل همامأ
 قشعب هتبحم تناك صالخإلا نم دعبأو كرشلا ىلإ برقأ دبعلا ناك املكو «كرشلا تابجوم نم اهقشعو ةمرحملا روصلا ةبحم .[؟ 4 : فسوي]#* َتيِصَلْخَمْل
 قيدصلا فسوي هنم اجنو ءاهكرشل قشعلا نم اهباصأ ام زيزعلا ةأرما باصأ اذهلو ءروصلا قشع نم دعبأ ناك اًديحوت دشأو اًصالخإ رثكأ ناك املكو ءدشأ روصلا
 امأ «هتعاطو هتدابعل هللا هصلخأ نم ينعت ماللا حتفب "نيصلخملا" ةملك .[7 4 : فسوي] * َيِصَلْخُمْلأ انوَبِع ْنِم مهن ِهَنِإ 7[2# 4] .هصالخإب مالسلا هيلع
 وعلا هن قرت كلدَكس رين نع اي أ لل اهي مهو يب تم دن رعاك 10 هسا هيا ا لا 'نيصلخملا"

 فسوي ىلإ اوبسن نيذلا لاّهجلا ءالؤه :لوقن اذه دنعو :هصن ام ةبآلا هذه ريسفت يف يزارلا رخفلا لاق .[115 : فسوي] 4 تيِصلخملا انواع نم دن ءاَمحَفْلاَو
 ا وا هلا ا كارز اوتاكو و ةحيضنلا هته مولسلا هيلع
 .[47 : ص] 4« ت لا لا )+ :سيلبإ ناسل ىلع ىلاعت هلوق ينعي - هتراهط
 فسر نذل امل 20 نأ يدل دبس "لمان ك6 7 فسوي] ابل ذأ َدْيَس اََْلَأَو رثد نم هم تالقَو ككل[ رعاك هل

 لوق .ملسملا ىلع رفاكلل ةدايسلا اًدبأ نوكت الو «رفاك ز زيزعلاو ملسم مالسلا هيلع فسوي نأل ا ل ل زيزعلا ىدل كولمم

 .هقرتسا نم مارت اتوا :رخآ

 ؛اهجوز ىلإ اهنفضأ :باوجلا ؟اهمساب اوحرصي ملو زيزعلا ةأرما نلق اذامل .[1 : فسوي] #4( ءهفَّن نَ اَهَعق دو يعل ثم ةئيِدَمْلا ىفةوشن لاق 0
 - تنيِه) :ىئرق # تيه #9 :ىلاعت هلوق # هلأ َداَصَم َلاَق كل َتيَه َتلاََو إن[ .ليمأ ةناكملاو راطخألا يلوأ رابخأ عامس ىلإ سفنلا نإف «ربخلا ةعاشإل ةدارإ
 هنأ الإ كلذك ماشه نع ئرقو كفيك :وحن ىلع اهانب ءاتلا حتف نمو «ناتغل اهرسكو ءاهلا حتفو ؛ةحوتفم ءاتو ةنكاس ءايو اهحتفو ءاهلا رسكب (تْيَم
 ءايو ءاهلا حتفب (تْيَه) : :ىرقر كل كرفلا  تلاف امك كدا ليد لع ةفرزحتم قلعتم :كلو «كتئيه تنسح وأ كرمأ يل يب : اهانعمو ءزمهلاب
 زومهملا :ليقو «لعفلا مسا يف تاغل اهلكو .مله :ىنعمب لابقإو ثح ةملك «لعف مسا ةيبرع اهنأ ىلع روهمجلاو . ٌثيجبءاهل اًهيبشت ءاتلا مضو ةنكاس
 - (اًصلخم) يفو لأب ءاج ثيح * َبيِصلْخُمْلا 9 : ىلاعت هلوق *# َيِصَلُْمْلأ اكواَبِع ْنِم ُهَنِإ إم ١ 1 .لعف مسا يقابلاو ؛ءيجي ءاجك ءييهي ءاه نم لعف
 كالام بلطو ءنجّسلا يف هايؤرل هريبعتو ءفسوي يقاّسْلا ركذتو ءاهترابع نع نيرباعلا زجعو «نايرلا نب كلام ايؤر ثيدحو ههَبَر دنع هركذي نأب يقامسلل فسوي -

 -ةدعاقو ءرصم ىلإ لوخّدلا ةّيفيك يف مهتّيصوو «هدالوأ عم بوقعي دهعو «ةريملا بلطل هتوخإ مّدَقَمو «هيلإ نئازخلا ديلاقم ميلستو ءنجّسلا نم هجارخإو ,فسوي

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 دو تس اووف 0 تالا“ 0655 !فسوي ةيؤز ىلإ كك ود كم ؛نهلوقب :ينعي :# نِهركَمب تعم ماك ١ ٠١-
 2 5 يوروز : # اءكحس نهتم هودجاو لك## تطعأ :4 تناول ماعطلل سلجم : # انكم 9 تدعأ :# َتَدَتَعَأو#

 ١ 1 هرفي نبتت دل ١ هر ا كلر طعأ كدا 4 َ ندع جرخأ#» .هل :* ِتلاَمول جرتألا نهتمعطأ اهنأ

 ١١ كدا[ دكهإَراَدهامَي سسوس 0 م .اهشدخ اذإ ةيحاللص دير علال :لاقي :ةغللا ءانلط مس لاك .نرعشي ال نهو ءاهنحرج يأ

 ا عزك نق ا مع حيت تلق - -77 .ةكئالملا نم :4ُكماَلِإ اَدَْم نإ هللا ذاعم : هني سس !نهمامكأ :نهيديأب دارملا
 زرع تن سلخ 7 250 او م نكتيؤ 0 ا «ةرار تلا

 ظ - سدو : :هكوشاو 1 5 ا 0 3 اذإ 0 كارلا 4 ُبَحَأ انزلا نم 6
 با !|ب صا نه 3 3 ع ا يديأ عطقو .دهاشلا ةداهشو .صيمقلا يف :4 ت تكا هيأر ىأر نمو ,ةأرملا جور ريرعلا

 .ةمولعم ريغ ةدم ىلإ :نيرسفملا رثكأ لاقو , نم عيسو :4 نيح ّقَحهَنْمْجَسيلال ءاشنلا
 اوههّنِإ نهري سي يح هّيررهل َباَجَتْساْ 0 :# انمي وم -

 . 1 د52 ةيلعلا ا اذإ ناك دقف .نجسلا لهأ ىلإ :* َنيِنِسَحمْلَنِم كانَراَّنِإ## انايؤر ليوأتب :4 ءلبرأَتبط انربخأ
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 قوقل محا ينير أَنِ رحل َلاَوو ارْمَحْرصع اقسرأ فل | 21
 207 يرتب عير .[01 : فسوي] 4 ِهنَع انعام شح سحق 8[ : ا

 ' يا ا كك نست السلا هيلع فسوي ةرضح يف لوآلا | يف ت 1

 67 هه ”| احتمال نار اعط امكَجَل1 © يسخن 7 0 0 كرر رحل

 1 وسبع وعول : ,ر 9 هير» َباَجَتَساَف َعوّسلا هنع نيت نيح بيلا رهظب يناثلاو «ٌنهمعزب «ةوسنلا :ىأ فيرشملا

 ا ارمأ كسفنأ مُكَل تلَوَس لب َلاَق وف «[7' : فسوي] 4 ميم ميلا وه 0 2 لأ ت قوماً 0 ظ
 5 ءاعدلا ناك امدنع ا فسويا 4 غيكحتلا طلعه نات يح : وب قير ل هدأ ع لب

 111 رع #آ#

 2 ا 0 2 2 املو .# َمِيِلَعَل هلأ ٌعيِمَسلا وه هَ ة ىلاعت هلوقب ةيآلا تمتخف هبر هل باجتسا مالسلا هيلع فسوي نم

 .4 ريكَحلأ ٌمِيِلَعْلاَوْه هي ا تمتخ ءاوركم امب ملعأ هللاو مهبخأل ديكلا مهسفنأ مهل تلوس نأب هدالوأ يف مالسلا هيلع بوقعي نم كشلا ناك

 4 َتيِيِسَحُمْلا نم كنز اذ هاكحم انك 12 بأ هل َّنِإ ٌرْرَمْلأ امتي ولاَ ما ٠١ تشم ترا 4 َنيِدِسَحْمْلا َنِم كلن اَّنِإ لوي اَنَْيَي ل [7]

 يا الا ا نإ » .[08 : فسوي]

 :باوجلا ؟تارجحلا يف هثنأو فسوي ةروس يف لعفلا ركّذ اذامل ١5[. : تارجحلا] 4 انماء ُبارَعَْلا تلا ارا فسوي] #* ٍةَسدَمْلَا يف ٌهَوَسْنَلاَمَو 2[ ]
 يف اًركذم "لاقو" لعفلا مدختسا اذل« ؛لعفلا ركذي لقأ ناك اذإو ءرثكأ لعافلا نوكي امدنع لعفلا ثنؤيو «هثينأتو ريسكتلا عمج يكد رريمسرالا ةيرحفللا ةدعاقال
 ديفيل ريسكتلا عمج عم لمعتسي لعفلا ريكذت نإف اذه ىلعو ءرثك "بارعألا" ا تا يل ةزوسلا“

 دي ل ا .4 ةَوَسف َلاَقَو # : فسوي ةروس يف ةيآلا يف ءاج امك ةلقلا

 اذإ ١”"[. : فسوي] # َنِيتَلَع جرخأ ِتلاقو 1 ]١1 مي اا دعس نا يبو رك تا اذا 4 بارغألاٍت لاق +

 سف تيك كاسل ل تست رسال( نأ و / تارظانلا ساسحإ تقرغتسا 4 ّنلَع جرخأ + موي قولخم ةدهاشم تناك

 فا انوكيلو و.«نونلا ديدشت * َنَتِحَسُيَل ]+ نيب قرفلا ام .[77 : فسوي] # َنرْعصلاَنم ككل ندع :ةرماءآم ٌلعَعي مل نيَلَو 2[ هتدابع يف كبلق رضحل
 «نينون نع ةرابع يه ةليقثلا نونلاف ديكوتلا راركت ةباثمب نونلا راركت نآل «ةفيفخلا نم دكآ ةليقثلا ديكوتلا نون نأ ةغللا يف فورعملا :باوجلا در

 ببسو هديكوتلا راركت ةباثمب نونلا راركتف «نانون يهو ةليقثلا ديكوتلا نونو «حتفلا ىلع ةينبملا ةيلصألا لعفلا نون تانون ثالث  َنَئَجَسُيَ ر# لعفلا يفف

 نم ٌننوكيل لقت ملف .هنجس ديرت امنإو نيرغاصلا نم هدرت مل يه امنيب ءنجّسف ةليقثلا نونلاب تءاجف نجسلا هلوخد ىلع تدكأ زيزعلا ةأرما نأ رايتخالا

 نار ال1057 ول رك صدا و الجانب تارك نيا ركنا يحتار كيور دست انور ك1 لصد زازا يركع
 دعي م د0 :ئرقو مد :هانعمو ؛لوعفم مسا امهنم ماللا حتفب (نيصّلخملا) : 06 'ميرمب" -

 ٌسنَح #9 :ىلاعت هلوق #“ ٌميِركك ام الإ ادله ْنِإ ارب اًذله ام ني شح َنلقو نويل َنَعَطَق 3 ل اووف "13 .هلل مهتيدو مهسفنأ اعلا وألا
 يف لمعتسا ىنعملا اذهبو ؛ةءاربلا ىنعم ديفي رج فرح :فذحلاب (هلل شاح) :ئرقو .ةملكلا لصأ ىلع طقف الصو نيشلا دعب فلأب (هلل اشاح) :ئرق # هن
 .ةيناثلا وأ ىلوألا هفلأ فذحب هيف اوفرصت ءامسألا ةلزنم لزن املف هرداصملا لامعتساك لمعتساف ةءاربلا عضوم عضو مث ءانثتسالا

 يلاوح يف كلذو (نوعرف) بقلب الإ مهركذي ال ىمادقلا رصم ماكح ُنآرقلا ركذي امدنع : يخي رات زاجعإ هيَ صادق دوور رَمْلاتأرْمأ ٍةَسيِدَمْلاف موسي لاهو م17 ٠ ل

 ركُذو ءرصم ين شاع مالسلا هيلع فسوي نأ عم (نوعرف) بقل اهيف ركدُي لو ءفسوي ةروس يهو (كلم) بقلب رصم مكاح اهيف ركذ ةدحاو ٍةروس يف الإ ةميرك يآ نيتس

 !؟ كه تفليكفا# (نوعرف) سيلو- مالسلا هيلع فسوي نمز يف اهنيح (اًكلم) ُهبقل ناك رصم مكاح ن4 0  :مقر تايآلا يه فسوي ةروس يف تايآ ثالث يف

 رصم خيرات ىلع ملاعلا ٌفرعتف ءرشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف ةيفولغوريهلا ةباتكلا ىلع فرعتو «ديشر رجح (نويلبماش) كف ىتح ءاّينآرق اًراجعإ ثالثلا تايآلا هذه تيقب

 ةنعارفلا شويج ىلع اوبلغت نيذلا (سوسكهلا) ةاعرلا كولملا مايأ تناك رصم يف مالسلا هيلع فسوي ةايح نإ : ةزجعملا ترهظف «قيقد لكشب يلاحلا نرقلا علطم يف

 ميظعلا نآرقلا ناك كلذل (ةيروطاربمإلا) ةثيدحلا ةلودلا لكشو «لوألا سمأ مهجرخأ ىنح هداليملا لبق 171" ٠ ماع ىلإ داليملا لبق 134 ماع نم رصم يف اولظو
 رصم شورع ىلع عبرت ثيح ةاعرلا كولملا مايأ يف شاع -مالسلا هيلع- فسوي نأل (كلملا) لاقو :لاق نكلو «هب ينوتتا (نوعرف) لاق :لقي ملف هتاملك يف اًذج اقيقد

 ! 9:0 دمحم ةوبنب يلاتلاب دهشتو هتحصو هتقدب دهشت ةيخيرات ةينآرق ًةزجعم اذه سيلأ «ةبيط مهتمصاع اولعجو «ديعصلا ىلإ مهمكح رسحنا نيذلا ةنعارفلا لدب كولم

 هناكم ةوخإلا نم دع دما ١ مع وسال جم هج فاض 1 اا و ماع ل ل

 - فس وي يدي نيب ةوخإلا عّرضتو .هبخأو فسوي بلط يف مهايإ بوقعي لاسرإو «قارفلا ملأو «نارجملا روج نم بوقعي 0 5 ىلإ ا هذرو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا



 7 مث ؛ىلعألا لحل مدقو .ءابآ دادجألا نآل ءاعيمج ءابآ مهامس : ا "ا تس -

 2 م ا ١» نجسلا يف امه نم اي :ىنعي :* نَّجَيلاَيِحَصِنَي » -4 .بأآلا مث برقألا 6 5-5 جس وجو ا

 هنأل هع ' باطخ : © َنوُدُبَحَ -- .نورضي الو نوعفني ال نيقرفتم ىتش بابرأ ةدابعأ :لوقي 0 ٌلَعواََعوَاِل ضع نم كلل ِءَْس نمل كرف أَن 5

 .ناهرب الو ةجح نم :# ِنَطْلُس نم ايم لن ماء .مهنيد ىلع ناك نمو نجسلا يبحاص هب دصق ا حصني (2) نو ركَفيال يالا كَ َنكلَو ينل 1
 درو ىلا كلا ضف يس 4 1 1 ري تل بنس ميل ندا َكِلَذ © اذ ا ود ل جيل 0

 تذختا فسوي اي لف :# كلير دنع ٍنّركذأ# يقاسلل لاق ال :ليق :# ءَِيَر َط 0 ل . 0 نود نم تودبعدام الأي 1 | دلل رشا هومت تتم همم ال اعيززح نم نود ام 2 ُهنَسَضَأَف 8# كلملا دنع :4 لير دنع ٍنّركْدأ# - 21 .هب هللا مكح بجوو (هنم عرف 0 0
 ا قه ع 00 3 تا نيب ام ف1 0 0 انج 6 5 ينود نم 2 ال كشلاو طنش ايران ف
 رفحا كلو قار قيك ك3 ن2

 ,[ل 2 4 تاير يع م[ 35 0 0 0 هذه 2 8 5 أَم ِنْجِتلأٍيِحَصِي يو ومايا هان 1

 ؛نيعضوم يف ترركت 4 نجلا يِحَصَي » 4١[. : فسوي] 4َمْكُدَحَأ آم ِنَجَِلأ يِحصِي ط١ 3 | دالك ْأَدَن ُكْضْبُوَحَآلاَئَوارْمَح هّيَرَقَسي |
 لإ هاَوعَد نيح ناثلاو .ناميإلا ىلإ امهئاعد ىلإ امهباوج نع لدع نيح فسوي هرَكذ لوألا عضوملا

 هنأ لَم ام كفاك خأ ا م ] .ّمت دق لّوألا مالكلا ْنَأ ىلع اًهيبنت امهايؤر ريبعت

 4 نْدَطْلَس نِم ايم لل اك كك ايادو متنا اهومم م عس هادشأر ف 1 فارعألا] 4 ٍِندَْطْلَس نم اهي 1

 ا دلل رويَجِقتَس دمعي 0 5
 رو

 1 اسك هنو ركل هيلو قا ناو
 رب سا '
 1 نبي 0 ا رك ١ 1 ل 0

 ةعلابصلا ظفلت لوألا عضوملا يف ركذف «ريثكتلاو ىدعتلل "لعف"و .ىدعتلل " لعفأ" 5٠[. : فسوي] رو صين 0 7 مج
 .عونلاك هاوس امو سنجلاك لوآلا نوكيف «عونلاو سنجلا ركذو ليصفتلاو ةلمجلا ركذ ىرجم يرجيل + ٍِل هيو اكل 3 2 : 60 1 8 : : . : 30 11 ميس 30 ل ذى ةلاملا و 9

 "ا "ل نيب قرفلا نأ رد يذلا نكل «ةماع "مل :رازركتلاو جردتلا ديفت "لزن" :رخآ لوق 0 تيد داي رمل رعت يلا تَمَو كح 0

 مامتهاو ديكوت اهيف يتلا نطاوملا يفف «مركأو مّركو ءىصوأو ىصو ريظن «مامتهالا ديفت "لزن" نأ 0 |( تلق 1 ا 3 3 3 3 ع 2 522 اس اس ج 2
 2 - ل
 ليس سعي رسم هي رع عي رع عا محلا -_ مكي“ 24+

 سيلو نانيجسلا هيلع ٌدري ل فسوي ةروس ةيآ يفف «"لزنأ"ب يتأي اهنود يتلاو «"لّزن"ب يتأي قايسلاب 557992950959899 75555 ٠ نإ
 لاق هلا عنو الآ كرش نأ ارت فيك «شأوأ نم ديد مالكو ديدو ةديدش ةرواحم هيف فارعألا ةروس ةيآ يف فقوملا نأ كررت 2 :كاقف ل كب اه

 ال ءدْيَر ركحؤ ودط ملا هكن 2 دنع ٍنّرِكْذَأ اًمُهنَم جا ان مهن ُهَّكَأ نط ىلِلَلاََو 241 .لزنأ نم دشأو مامتهالا نطاوم يف ىوقأو دكآ ' الإ

 وه اذهو ؛ملعلا تاجر لغأ ىلإ لصي يذلا 0 ؛ملعلا تاجرد لعأ وه ةيالا يب ”نطلا' :باوجلا ؟"نظ" ةملك ةلالد ام .[57 : فسوي]

 155 دلل لن 0ك هك ت1 ا 6ك كو نم مكح نأ اوُقَلُم مُهَنأ تسوي نيا لَم ]# :ىلاعت لاق امك ديكوتلا ةجرد ىلإ لصي يذلا ّنظلا
 4( نيس َّعْضِب ِنَجَسلا يف تلف هير ٌرَكحِذ نطيل ةنَسْنأَف .- :ماعنألا] 4 َنيِماَطلَ روع ّمَم ئَركْيلأ َدَعب دعت الق نطْيَّشلا َكنسيِني امو # [47]
 جب (قىركذ) هنلك كدرر :تارجلا ؟(ةركذت ركذ «ىركذ) نيب قرفلا ام .[ 77 :ةعقاولا] 6 َنيِوقُمَلَل اعَتمو رك اَهَنْلعَج ّنَح ها كت
 مهن ضرع انا نصوح لأ تأ اَدإو 6 :ىلاعت هلوق يف امك :ركذتلا - أ :ناينعم اهل (ىركذ) ةملك .تارم عست (ةركذت) ةملكو 00 سر ادت (كد) هلك

 ىَدَ ندا كيو # :ىلاعت هلوق يف امك :ميركلا نآرقلا -ب . :ماعنألا] 4 َنيِمِاَطلَاِ وعلا مم ئَّركْرلأ َدَعَب 0 ا ل
 رصم زيزع مامأ فسوي مسا ركذ - أ :ناعم عبرأ اهل (ركذ) ةملكو 4٠[. :ماعنألا] 4 تيفال 0 هيَع َمُكلَمتأأَل لك ٍدَكَّقَأ ُُهسَدْمَبَف دم
 كلاعَفَرَو # :ىلاعت هلوق يف امك ةناكملاو تيصلاو ةرهشلا -ب 2 :فسوي] #4 َنيِنِس َمَضِب 0 0 ُه'َسَنَأَف :ىلاعت هلوق يف امك

 1 :ءايبنألا] تيتا هيك اهي وألا كأ أ دسم روان كيك دلو ) :ىلاعت لاق امك روبزلا لبق لزنم باتك -ج .[5 :حرشلا] # كرك
 ككل هولك َكِنَد + :ىلاعت هلوق يف امك : 0 .ملعلا مأ «ةاروتلا مأ ليجنإلا مأ وه ٌلزنم ٌباتكأ 0 ل

 0 :ةعقاولا] ه4 َنيِوَقُمََل اَعَْممو هَرْكَدَت اَهَمْلَمَج نحن )+ :ىلاعت هلوق يف امك :ريكذتلا -أ :ناينعم اهل (ةركذت) ةملكو .[0/ :نارمع لآ] 4 ريكعلا ءْذلاَو تن
 انس نارا دا تايب هادا :(ىركذ)و (ةركذت) نيب قرفلاو .[54 :رثدملا] * َنيِض هرعم َوركذَتلا نع مط امه :ىىلاعت هلوق يف امك : 000
 ذعتم لعف نم تءاج «ةركذت) ةملك ايقيسوم ةمجسنمو هيف ةدراولا قايسلا عم ةقستم تءاج امهنم الك نأ امك .ردصملا ناكم قيقدلا لامعتسالا يف ردصملا
 ,[ 771١ : ةرقبلا] © َةَّبَح َعأَمَبْنُس لك ىف َلباَكَس َعَبَس تنبأ ِةَبَح ٍلْثمك [4] كر لوتس ل كد 0 كا ف 507 ك6 .ةركذت رَكذي ركذ :نيلوعفمل

 عيجت دقو ريدك جب ىرخأ ةرمو ركذم عجب هزم ىسسخ «عما نم رثكأ دس ةءلكلل نوكي دق هنأ فورعملا نم .[47 : فسوي] # ٍرْضَخ تلبس َعَبَسَو#
 0 ار ا ير را ا ا ا

 ةرقبلا يآ ن بحب 4 قابس رول نأ اذه ىنعمو "ةرشعلا قوف : نايات ل عمجو |ةامكلا) نإ هداتلا م ا ةلقلا ديفي ر ثنؤم

 يف قفنملل هللا دعأ ام ىلع ةينبم ةرقبلا ةيآ نأ كلذ نايبو .ةلقلا ديفي يذلا ثنؤم عمج * تدلبنس م /# فسوي ةيآ يفو «ةرثكلا ديفي يذلا ريسكت عمج 4 لباَتَس #
 امس رس راما دكا هج لع 4 لراتم 2# ةملك تءاج اذل دق ل 1 سل ف

 .ملعأ هللاو «ةلق الو ةرثك نودب اعف هآر يذلا ددعلا وهو تلبس َعَبَس )ل. هايؤر نع كلملا رابخإ ىلع ةينبم
 رييؤتشلا) ةملاك توك ىعنار 2:06) نآردقلا نق (ركمجلا) 12, ك3 ” ؛تارم (4) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١ :يددع زاجعإ 4 اَرْمَحهَّيَر ىِقَسِف و [4 ]١

 «تارم (5) نآرقلا يف (ليكنتلا) ركذ -5 «تارم (5) نآرقلا يف «بصحلا) ركذ -4 «تارم (4) نآرقلا يف (ءاضغبلا) تركذ - «تارم (4) نآرقلا يف (اهتاقتشمب
 ددع ىواستي كلذبو .تارم (4) نآرقلا يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ -4 «تارم (4) نآرقلا يف (بعرلا) ركذ - -/ «تارم (5) نآرقلا يف (دسحلا) ركذ -ا/
 .نآرقلا يف تارم (5) ُلُك درو دقو ءاهتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكدتلا)و (بصحلا)و (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ
 بْنَ فسوي ةلاوحو ءرصم ىلإ َناَحْنَك نم بوقعي هججوتو «بوقعي ىلإ مهتبحص هصيمقب هلاسرإو ؛مهنع هوفعو ةءاسإلا نم هعم هولعف ام م فسوي راهظإو -

 - راب يا 111111

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 000 يي م 25 :4َركَذأَوا» - 45 .شيشحلا نم ةمزحلا:هلصأ «ثْغّضلا»و ءايؤر: ثاغضأ :« لح ُتََمْضَأ ولاَ -؟؛

 واق 9 :# بأ نيس مْبَس نوعررَت# - 47 .نيح :4 ِةَمْأَدَبال مالسلا هيلع فسوي رمأ نم ناك ام ركذت

 ه١ يف ةورذه9 .ةعباتتم ةيلاوتم نينس عبس :ليقو ؛ةداعلا :«(بأدلا»و «ءنوعرزت متنك امو 0 داعك

 6 )© متنَدكاَمَنكانإ» طوحق اهيف نونس :4ذاَدِئمَبَسظ - 48 .مهماعط هب يقبي امب مهيلع راشأ :4 ِيُْس
 .هنوزرحت ام : 4 نر #2 هلو فا يف متمدقت ام نهيف لكؤُي :ىنعمب 7

 .مسمسلاو تيزلاو بنعلا :ليق :© َنوُرِصَمَيِهيِفَوإ# رطملاب :* َساَنلَأ ُتاَمْي هيف - 44 .نورخّدت :ليقو

 .ةاجنملا :امهو ءرّصَعلاو ةرّْصععلا نم ذوخأم .طحقلاو بفصل نر نول ارو ا

 فرعي ىتح نجسلا نم جرخي الأ 9 دارأ .ةيآلا رخآ ىلإ : هءاج ملف -هيووتتاَكِلَلاَلاَقَو 98 -6 ٠

 ّدِإ## نكنأش ام 01ج .ةأرملا جوز زيزعلا هديس : :ىنع : :# َقَر نإ هتءاربو هرذع

 له

 2 2 2 ا

 / ُ 196مل يزململ يللي
 تا هنا اهنا

 1 5 أي يفهورذف ض0 عيون
 :ج

 ارك س 2 وو حاس ا

 2 لاذ دعب نم ناي

 دنت ب 7 اهدرفي مو .زيزعلا ةأرما نم ناك امك «ةلمجلا يف نهنم اهعوقول نمل ةدوارملا بسن : تسب دو
 310160 5ث تيدي 11 َكِلَد 9# - ه١ .لطابلا بهذو ءرهظو نيبت :4ٌّنَحْلَصَحَصَح .هللا ذاعم :وّنِ سدح سلق .اهيلإ كلذ ةبسنب
 بمهام كلير لإ عيضلَةَلوسَم ةءاَجاَملف دي | د .هنخأ مل ينأ زيزعلا ملعيل :مالسلا هيلع فسوي مالك نم وه :ليق :# ِيَمْل هَ مل ِنآ ملم
 502 ميكي وَلا | اذه يلوق :يأ ءلصتم اهمالكو زيزعلا ةأرما مالك نم وه :ليقو .بيغلا رهظب هلهأ يف .هفلاخأ
 اذهو .ءيرب هنم وه بنذب هيمرأ وأ ؛هيلع بذكأ نأب هتبيغ يف هنخأ مل ينأ فسوي ملعيل يرارقإو

 كش ويارلز يدمر ب 157 .مهعينص : :4 نيني دك ددسي ال :*« ىرَبيالا» تجر دعا
 يي ريو رإ1 نم ِكيِلع انملع امون نسنَح حَرَلق 8 «[7 ١ : فسوي] مب دك ك[م الإ اذنه نإ اًرمَب اذه ام هَل سن < نلقو ]51١[0/

 00000 م 5 6 ةرضح يف لوألا عضوملا ؛نيعضوم يف ترركت 4 شح نقول [0:1 ؟ تفسوي] وت

 1 يناشد 4 .ًءوّسلا هنع نيِقَت نيح بيَعلا رهظب يناثلاو «ٌنهمعزب «ةوسنلا :يأ «ةيرشبلا هنع نيت نيح مالسلا

 0 11 002 ف ل ني فسوي] ...  عبس 0 َنِهلُكأَي ِناَمس ٍبرَعَب عَبَس ِفاَمِِق 2 فسوي 14 1]

 1 دا رسل ا تل ريو فار لمت و ءأكلا صالحا الامعتسا ءاعملا لع دكأتيو

 ااا «ملعملا هب هفلك ام لئاسلا لعفي مل اذإ «هيف

 ل رو

 عجرأ يلعل لاقل مالكلا ىضتقم ىلع ءاج ولو ءيآلا لصاوفل ةاعارم #( َىلَعَل رّرك .[5 : فسوي] #* َنوُملَعَي ْمُهَلَعَل سلا َلِإ ٌمِح أَم سارح م
 0 0 مهله كل اوبلكنأ د [هيرفرَمي مم اللي فكس ًاوُلَصَجا هنيتفل َلاَمَو © هلوق ةروّسلا هذه يف هلثمو ,باوجلا ىلع نونلا فذحب ءاوملعيف ساّنل

 0 ركءا'ك :٠ ةرقبلا] # ٍجاَر ارك 2 لوحلا لادم مهجوزأل ةّبِسو م1 .اوعجريف اهنوفرعي مهّلعل ا فس روي]

 2 كوخ" وبا اصا و دب ملك نيورتالاام 0 توبكنعلا ] 4 كاقوطلا مهد اَماَع يسمح اًلإَوَمَس ٍةَمَس َفلأ َمهيف َتِيلف موف 6 14 : فسوي] # سان
 َنيْدَسلَاي َنوَعَرو َلاَع اَنذَحَأ ْدَعْلَو +: فارعألا ةيآ يف ءاج املثم «ةدملا لوطو ةدشلاو بعتلاو طحقلل اًنايحأ ميركلا نآرقلا يف لمعتست "ةنس" ةملك :باوجلا
 ريش نإ يقال دلو ) تارك ال15 رل ف كلذكو طحت مهباصأ يأ سانلا تنسأ لاقيو «[1 فارعألا] 4 َنوُرَكدَي ْمُهَلَعَل ٍتررمَّشلأ ني ٍصْقَنَو

 مأ ءطقف ةنس نيسمخ اهنم حاتراو ءبعتو ةدش اهيف ةنس فلأ ينعت ةيآلاف 211 : توبكدعلا] 4 َنوُمِيدط ْمُهَو تاووطلا مهمل اَماَح يسمح لِ ةَمَس فَلا هيف تل
 :[144 : فسوي] 4 َنوُرِصَحَي ِهيِفَو ٌساَلأ ُتاَكي هيف مَع َكَِد ِدَحَب نم قيم طع فسوي ةروس يف ءاج املثم «ةدملا رصقو ءاخرلاو بصخلا ىنعمب يهف "ماع" ةملك

 ةينمز تارتف يه ماعلاو ةنسلا نأل ؛ماعلا ىنعم نع كلذك فلتخيو ةنسلا ىنعم نع فلتخي هانعمف «عاطقنا الب ءيشلا لعف هيف متي يذلا ماعلا ينعي "لوح" ةملكو
 اال اين ارا دا ا تانك نركب نأ كرش سلو «لعفلا وأ ثدعلا اهنم ءزج يأ لالخ ّيأي

 نوكي نأ ينعت يهو :174٠ ةرقبلا] 4 جام اًرَحِإ رع ٍلْوَسْلا لإ اًعنَتَم مهجوزأل ُةَّيِصَو اجور َنورَّدَيو عكحنم تَرَروَوَتُي َنِدَلاَو + : ةرقبلا ةروس يف ءاج املثم

 0 يروا وورد انل نكت ةفياعتلا ضال نتو .عاطقنا نودب اًرمتسم ماعلا لاوط عاتملا

 *' زيرعْلا تآَرمأ ٍتْلاَق + 2117 : ءاسنلا] 4( اًروُتش اَهلَمَب ام َتَفاَح هَ ِنِإَو ظ[١51] .هجو نسحأ ىلع اهمهفنو نآرقلا تايآ ربدتن ىتح حيحصلا وحنلا ىلع
 مك ايي جوا نال تحاَبَر ووعي ار ءاينألا] “ :ةكبنر َُلاَكْحَلَصأَ قيل انبَمَوَو هل اننجَبْساَف ]+ :10١ فسوي]
 "جوزلا"ب ةأرملا نعو .ىرخأ اًنايحأ "لعبلا"بو اًنايحأ "جوزلا" ب لجرلا نع ربعي نآرقلا .[74 : ناقرفلا] اَماَمِإ يقّتُمْللاَنلَمَبأَو بيع
 مضنا درف جوزلاف «ماتلا ماجسنالاو قافتالاو لثامتلا ىلع مئاقلا نارتقالا ىلع موقي "جوزلا" ىنعم :باوجلا ؟كلذ يف رسلا امف ءعضاوملا ضعب يف "ةأرملا"بو

 ااا ا ورا هال كاكا ا ءازل وأ رع لا جوار علك نازل اول دل كالو داكار طعن كال هتان نس هل لئاطم هيلإ

 .مزالو مواد :بأدي بأد ردصم يف ناتغل امهو ءاهرسكب (اًبتد) :ئرقو .ةزمهلا حتفب (اَبَآد) :ئرق 6 بأ 9 : ىلاعت هلوق # اأو مب نورت لاق 43

 .هريظن مدقت بيغلاب (نورصعي) :ئرقو .باطخلاب (نورصعن) :ئرق # َنورِصَحَي 9 : > :لاعت هلوق 4 ودي هيو سَ ثان هك دباب 1

 ظ .ةرم )١5( نآرقلا يف (هت هتاقتشمب عرزلا) ظفل ركذ - ” «ةرم ١( 5) نآرقلا يف (هت تاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ ١- :يددع زاجعإ 1 ا

 ثرحلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .ةرم )١5( نآرقلا يف (هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ -4 «ةرم )١5( نآرقلا يف (هتاقتشمب ةهكافلا) ظفل ركذ -1

 (15) لك درو دقو «(هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هت 1 هيك افلاو فعل دة ارو اددخ مع (هتاكتطمو جررلا)( لود حلا وتحتل كافسحد

 نأ ثيدحلا ملعلا تبثأ :بوبحلا نيزختل ةقيرط لضفأ .[417:فسوي] 4 َنوُ ا اَمِياَلَو الإ لْمس يف ُهوُرَدَه دَصَح اف ابأد نيس بس َنوُعَوْرتْلاَف )411 .نآرقلا يف ةرم
 - دحأو «نآرقلل ّيملع قبس اذهو «ةرشابم بوبحلا ىلع وجلا ريثأت عنمتو ةيعيبطلا اهتبوطر ىلع ظفاحتل اهلبانس يف اهكرت وه بوبحلا ىلع ظافحلل ةليسو لضفأ
 اا 1 تسري 4: 0 تاكدقل 8# : هلوق يف نيملاعلل ةرْبِع فسوي ةصق نأ ىلإ ةراشإلاو «ةّجحلا نم ضارعإلاب -

 روسلاب فيرعتلا عوتتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحجلا ءامس هلا يربطلا ريسفت
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 نسخ ترق سفن نع فسوب ندور د نكطحاَم ْ
 هج



 هع : طوف 1 ا ا ارا يك
 نآل :ريزعلا ةأرما مالك نم كلذك اذهو ءاهيكزأ الو ءللزلاو أطخلا نم :*# َىسْنَن َُرَبَأ امو -0 0

 مع 4
 محري نأ الإ :# َقَرَّنِإ َقَرَمِحَناَماَلِإل راوحلا اذهل ارضاح وأ ا نكي مل مالا هيلع فسوي "ستاك لأ, ةراَأكسنل نسيب مو © 09

 :# همك همك 1 امل هربغ نود يئاصلخ نسم هلعجأ : 4 ىسفتل نه ا -4 .هيجئيف ءاشي نم يبر ًادوي نوشتأ كاملا َلاَكو 0 : 2 2 .

 هك طفح نإ» هيلز اهرمأ يلا هضرأ :ىنعي : ا و اَمَجَلاَمم -54 .هتنامأ ميظع فرعو 5 0 نيم يكاد 5202 1

 ) زيلع دع طفح إليا ولت 7
 ص م 8 أًوبَتي ضْرْلاِ  َفْسولَنكَم 5

1 

 يف نيكمتلا نم ايندلا و تيب د يطعأ ام ريخ ا هللا اوقدص نيذلا :4 أنما َندَلْْيَح ةَرْحَألا 3 م 7 م : 4 و 1 وس رصاص سر 2١

 مهنم لجر لكل رقوأ :4 مُهَرَهَجاَمْلَوأل -54 .هنوفرعي ال :4َتوركمَل مهول -5 . .رصم ضرأ 0 0 : وب 00 '
 :# َنيلمْلا رح أنأو» (مهرفس هب نوحلصي امو .ةريملا نم هوبلط ام مهاطعأ هنأ دارملاو ماك هريعب 0 نخبة كرو كيفك اوُنَماَءَنيدَرْيَح وآل 0
 او زرع ىو سد. دعا هاك عازب م 0

 .يب لزن نمل نيلزنملا ريخ انأو ؛ةفايضلا نسح نم مكب هتلعف امل ءيريغ نم مكل ريخ ١١مل( نوركنم هل مهو مهشرعف هَيلعأوَحَدَم َفسوي ١
 .انعم هيلخي نأ هابأ لأسنس :4 ُهَنَع دورُدَسْأوْلاَت ا 5١- .يدالب اوبرقت ال :© ِنوُبَرَفْاَلَوا# ١ ٠١- تورالا خيل كل جب ووك ل6 هزاهيَرمَ 5
 يأ ستاك يف :# َمِِلاَحِر فل مهماعط نامثأ :© َمَْئَعَصيَأوْلَمَجَأ# هناملغ :© ِهِنِيْنِفِل َلاَقَو ل -7 . وتل إم ال َنيلِنمْلاريَحأنأو لكل افون |!
 تدر دق - اهنامثأ وأ - مهتعاضب نأ اوفرع اذإ 02 نول 1 .نوملعي ال مهو ؛مهلامحأ 3 5 اذن راما للان ول 7
 .فسوي ىلإ ةدوعلل نوطشني فوس مهنإف .نمث الب ماعطلا وا ةريملا وخالق مهنأو .مهيلع 7 "| يل 1 معصب وأ عج هيف لاو وعلان 0

 .وهو نحن لتكن :ىنعم :© لَكَ ناك ام َلِسَرأَت 9 - 1

 كلل يضرأ < يالا إل اناطو :4 انكم كدا - يسلرإ اذ :4 #29 ىنتعدوتسا ال
 لو .نجسلاو قيضلا دعب :# 4آَمي ٌتيَح ًالزنم رصم ضرأ نم ذختي :4 أَبِي رصم

 ري ص ك0

 هس مصر رو رلا  جاس جوي 5

 0 و وى وْ مَ ولم وب 5

 ءاذه نم صخأو .معنلا فانصأو «ريبدتلاب ,هدابع عيمج يّبَرُملا :وه َكْبَك هللا :برلا هللا مسا ىنعم [57] 0 ا 0
 ؛ليلجلا مسالا اذهب هل مهؤاعد رثك اذهلو «مهقالخأو مهحاورأو «مهبولق حالصإب (ةئافصأل ةئييرت 0 ليلا انه ميم اَناّبأتي اولاق مهيبأ كلِ اوعَج 5 5

 5 5 . ٠ 3 5 2 . 5 0 يف قي 1 ا هل دس مم ج 2 نم 3
 يذلا وه "رافغلا ءروفغلا وفعلا" :روفغلا هللا مسا ىنعم [91] .ةصاخلا ةيبرتلا هذه هنم نوبلطي مبأل 002 نوظفحلُهلاَنِإ : ورد سيص - 7

 هع لإ طقم لجا لك .افوصوم هدابع نع حفَصلا ورنا رفغلاب ناتو رم حلا كان لاو «لزي مل 205079299099 ا

 نم هدابع نم ردصي ام عسو يذلا لماشلا وفعلا هل يذلا وه وتعلو ام اا ىتأ نمل ءوفعلاو ةرفغملاب دعو دقو مرتك و هطض»رر علل ريعضم وزد انك قلتو

 ؛تائيسلا نعع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي هناحبس وهف ةحلاصلا لامعألاو «ناميإلاو «ةبوتلاو رافغتسالا نم مهنع وفعلا ببسي امل اَوَنَآ اذإ امّيس الو «بونذلا

 هنأ هوفع لامك نمو «هقلخ ىلإ ناسحإلاو «هتاضرم يف يعّسلا نم :هوفع اهب نولاني يتلا بابسألا ليصحت يف اوعسي نأ هدابع نم بحيو هوفعلا بحي ٌوفع وهو
 دك هللا حتف دقو .اهلبق ام ٌبجت ةبوتلاو «هلبق ام بجي مالسإلا لعج ُهّنأو هريبكو «هريغص :هِعْرُج عيمج هل رفغ «عجرو هيلإ بات مث هسفن ىلع دبعلا فرسأ امهم
 ربغو هلاك نطلا نحو كلا لضف يف عمطلا ةوقو «مهنع وفعلاو «هللا دابع ىلإ ناسحإلاو «حلاصلا لمعلاو «ناميإلاو «رافغتسالاو «ةبوتلاب هترفغم لينل بابسألا

 ا 0 دل رد 101 دا ةيركلا نبلا ميحرلا نعل :يدعسلا خيشلا لاق :ميحرلا هللا مسا ىنعم [5] .هترفغمل ًابرُم هللا هلعج امم كلذ
 .هتمكح هيضتقن هيضتقت ام بسحب دوجولا عيمج اهب مع يتلا هبهاومو هتمحر ةعس ىلعو ؛مركلاو هدوجللاو «ربلاو «ةمحرلاب ,برلا فاصتا ىلع اهّلك لدتو ءاهيناعم براقتت

 ...هتجر راثآ نم اهلك «ةرخآلاو ايندلا تاريخو .همركو ؛هدوجو «هتمحر راثآ نم هلك ءناسحإلاو معنلاو ؛لمكألا ظحلاو رفوألا بيصنلاب ءاهنم نينمؤملا ٌصخو

 و 91 قر ا َإ وسلا هداك نكمل 1 وسفن 6 آمو 8 «[4 ١ : دوه]4د ٌروفَعَل قر نإ اهنَسرمَو همرَحججهَهأ مّساببف أاوبكحرأ َلاَقَو 9 [57]

 ترا ا ا مموكرب مه حون اوعبتا نيذلا نئمطيل ؛4مِحَرروُفَحَل اف حون ةنيفس ةصق يف دوه ةروس يف ماللاب ديكأتلاب ءاج .[07 : فسوي]
 4 ةاني ثيح اهنم 2 ل كور اكس كلك 7 3 و م ٍضراْلا ف فويل انكم كِل 3 ركل

 هيلع هللا نم نيح يناشلا عضوملاو ؛ىؤرلا ليوأت هملعت نع لوألا عضوملا «نيعضوم يف ترركت 4 ٍضرالأ ىف َف ب انكم َكِلَدَكَو9 .[0 1: فسوي]
 و

 اَمَلَق رم 104 : فسوي] 4 مك ني مْكَل خأي ينوثنأ َلاَ مِِزاَهَحي مُهَرَهَج اًمْلَو ل 7 .هءاش لزنم يأ اهنم لزني رصم ضرأ يف هل نكمو نجسلا نم صالخلاب
 هزيهجت نع ةياكح لوألا عضوملا ؛نيعضوم يف ترركت 4 َمِهزاَهَحجي مُهَرَهَج امل ف 157 ف4 نأ مث ِهيخَأ ٍلْعَ يف َةَياَمَسِلَأ َلَعَج ٌمِهِزاَهَجي مشَرُهَج

 ىلع اًمطع «ءافلاب يناثلاو .هعم مهصَصَق لو هّنأل ؛واولاب لوألا َركذو «ةيناثلا ةّرملا يف هدنع نم فارصنالا اودارأ نيح يناثلا عضوملاو «هيلع اولخد ام لّوأ مهاَيإ

 اسر ل1 اتم 1 هر لاي 2 ا هاك ركل طر تمم لحلول ماَمْلَو >
 ىلع ىقلطي نآرقلا نإف «نيدلا ين فالتخالا دنع وأ ؛عازن ثودح دنع وأ «ةيجوزلا ةايحلا ين تافالخ وأ ,باجنإلا مدع :لثم «ةيجوزلا ةايحلا يف للخ ثدح اذإ -

 ام عورشم ضرغ ليصحتل ةيداصتقالا ةعطاقملا ةيعورشم يف .[1 : فسوي] 4 وورَفمالَ ىرنع كل ليك اك وي فوت ل نإَف 2[ ا رمل لاك ناهجنم لك
 ميسارج داعب مام يداوم هراعتاو ا يع سرا كرما بز وسل اكمل كاربت املا نور ا ةولعملا كح

 .ىلاعت هلل ةمظعلا نون اهنأ ىلع نونلاب (ءاشن) :ئرق # ُهآَم اقم :لاع هلق ( هني ثيم هع ار سل َكْسويل انكم َكِدَكَو 35 101

 ةروسكم نونو ءايلا دعب فلأب (هنايتفل) :ئرق 6# هين :ىلاعت هلوق # ملاح يف ٌمهََعَصِ ب أوُلَعَجَأ ِهنيْتِفِل َلاَقَو 8 [11 فسر فضلا الا ا ىف
 آتعَم لِسْرََك )21711 .نيل نر اكمل خلا ةقلفلاو :نيروم الل ةسشدلاب يب كللطاو لو عج وقالا كالا اتم ءاعور كالا رح يخل :ئرقو .ىتفل ةرثك عمج اهدعب
 .ةوخإلا ىلإ عجار ريمضلاو «نونلاب (لتكن) :ئرقو . .خألا ىلإ عجار ريمضلاو ءايلاب (لتكي) ل ]بكر 9و :ىلاعت هلوق # 0 َّنإَو لَكَ ناحل
 توج د عير دتج وجع :يددع زاجعإ * َفْسوُي ُهوْحِإ اجو ف 10541 .ريبخ ميلع ندل نم هنأ ىلع ىصحت ال يتلا ةلدألا -
 "0 :ىسوم :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 01 نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو «ةرم 01 نآرقلا
 :ايركز .737 :فسوي «؟ :سايلإ «؟ :لفكلا وذ ١١« :ليعامسإ «57 :حون ءال :دوه «5 :سنوي « ١0 :قاحسإ «14 :ميهاربإ ١1« :دواذ كل ١] :تيعس 61١ :لوراه

 :عسيلا ٠177 :ناميلس 270 :مدآ 2١ :نيساي لإ «5 :ىيحي 27 :سيردإ 250 :ىسيع «0 :دمحأو دمحم «4 :بويأ ,”37 :طول «15 :(هللا ةقان) حلاص ء11 :بوقعي ءال
 -تركذ :ةينآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمو ريذنو ءاهتاقتشمو ريشبلاو ءاهتاقتشمو ىبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 01 :اهعومجم هذهو «؟

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوظ تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 6 دي و ©8007 ىلا ةعاضبلا :يأ :© َمِيبلِإ َتّدُر َمُهَتَعَصِي أوُدَجَوا» -16 .ًأظفح مكريخ :4 اًظفح رح كَسافا 4

 | عدوا امك صصالإ كمت ١ نم عنص ام انعم عنص نأ دعب كلملا اذه نم بلطن ءيش يأ ملا اهولمح

 احتفال نحب ُمَحأَْمَواَ وحلب! | انفصو اميف ديزتن امو لوقلا يف يغبن ام يأ :ليقو «هيلإ مودقلا دنع ماركإلاو ةعاضبلا درب ناسحإلا

 انابيلا ملت دُرْرْمَتَم تضي اوديو رهعتم ]- .انلامحأ ىلع رعب لع '© رص ليك ةادزتوإ» ماعطلا يهو «ةريملا مهيلإ بلجن :* اَنَلْهَأ ٌريِمَتَو# .كل

 فحول ميانتا نصي وزنه ىنبتاما ا يح الإ 4 مكي طخ كالإ» نيمبو دهع نم هب قثوتي ام :4 هنأت اَعِيوَمل ينوطعت ها ا

 7115 9 يبس كي 0- ُلْوتتاَملَعهَنأالو ًاعيمج اوكلهت نأ الإ : لبقو «هب اوتأت نأ ىلع هعم نوردقت ال ام مكعيمجب طيحي نأ
 - 4 ا 25 يشخ ؛دحاو م ينعي : :© ٍلِحَِو ٍباّبنمْاوُلْخدَت ال -51/ .ديهش :*لِكو

 0 ديو ٠0 عم نيعمتجم اولخد نإ .ىذألل اوضرعتيف مهيف باتري نأ يشخ :ليقو .ةئيهو مهيف لامجل نيعلا
 0 يي رع مي 3 ءيش عفد ردقأ ال :4 ٍءْىَط نم هللا حرص مكن نأ اَمو» .رصم لهأ نع مهسابلو مهتئيه فالتخا

 ١ مهرمأ ضوفيلف :# َنوْلَكَرَتْمْل كوت ِهلَعَو » ءاضقلا :4 الإ مك نإط مكنع هئاضق نم
 !> .ءبوقعي سفن يف تناك ةجاح نكلو :يأ 4 اهم ترتعش نك ك2 -5/ .نوضوفملا

 تما -59 .نيعلا نم مهيلع فوخت ام :هتجاح :ليقو «مهتمالسل هتبحمو مهيلع هتقفش يهو

 ع ازلسع ان:4 رَتَي اراك اهيل نكسستو نرخ :4 سيك دك هللإ تنم 4 <11
 5 ا ا .مويلا لبق كب نولعفي اوناك امو ؛كمأ نم كيخأب

 بيحس ١ ريح ل ا
 هية س سيد سادس مج فهكلا] 4 اًضَصضَق اًمهِراَناَء عادي مَن اَنُكاَم َكِلَد َلاَف ا 110 : فسوي]4 ريب ليك َكِلَ
 هاحأ هلا تمي توا تفشي لعلمه ١ ةرونس أ ارحل ؟ةفهكلا ةروش ىف اهفدحكو فشار, :ةررش قال رد" ءان تاثر 1: ك2

 7 يذلا ماعطلاف «هنوبلطيو هنوديري ام ةياغ وه كلذ نأ نايبل كلذو ءلصألا ىلع ءايلا تابثإ ءاج فسوي
 فهكلا ةروس يف امأ «ةياغلا مامت لامك بسان فرحلا مامت لامكف «هتاذل دارُملا وه رصم نم هورضحأ

 مامت ناصقن فرحلا مامت ناصقن بسانف ؛ةياغ سيلو ةليسو نادقفلا ناكف ءرضخلاب ءاقتلالا يه هتياغ نأل ؛سيئرلا فدهلاو ةياغلا وه توحلا نادقف نكي ملف
 .[/ ف نأ مث هيأ لْمَر يف َةَباَكَسِلَأ َلَعَج َهَراَمحي حرج امله ا 15 : 900141 تل تيفال ب تري كلر ١ ] .ةياغلا
 'ريدنح نسف رصتال ا ردارأ رد اا سرشلا لاا ا علا هزيهجت نع ةياكح لوألا عضوملا «نيعضوم يف ترركت 4 َمِهِذاَهَجي مْهَرَهَج اًمْلَو »

 امي سيت ا كدا كوخ اك نإ َلاَف هاك اهل ِهْيَلِإ تفوت تكسو لح واشداَمَلَو :ىلع اًفطع ءءافلاب يناثلاو .هعم مهصَّصَق لأ هّنل ءراولاب لوألا رك ةرملا
2 

 :ظفاح" 0 1 ا هلق #2 ٠5 :ماعنألا] 4“ ٍِيِنَحب ْمكيكَعْأَتَأ آَمَو +175] .هل اًبيقعتو (.[19 : فسوي] * تولمعي اوواك
 ىلع ةغلابم ةغيص (ظيفح) ةملك امنيب «لعاف مسا (ظفاح) ةملك .ةرم ةرشع ىدحإ (ظيفح) ةملك تدرو امنيب «نيترم (ظفاح) ةملك تدرو :باوجلا ؟"ظيفح

 قايسلا ديكوت نإ مث .سفن لك ىلغ مئاقلا عون نايب امنإو ظفحلا ىلع ديكوتلا دوصقملا نكي 4 قراطلا] ( يع تتألإ :لاعت هلوق ف (لعف) نو
 جاتجا امو اًرييمت (اظفاح) ةملك تءاج اذل عونلا نايب دوصقملا ناك 4 :فسوي] #4 اظِفلَح ريح ُهَّل هَللأَف :ىلاعت هلوق يفو .(امل)و «(نإ) يظفلب درو ىنعملاو

 7 كرش ام هلأ َءآَس ولو :ىلاعت هلوق لثم «(ظيفح) ةملك تءاج دقف ظفحلا يف ةغلابمو ديكوت ىلإ تجاتحا يتلا عض ذاوملا يف امأ .(ظيفح) ةملك ىلإ ىنعملا

 .ىرخللا عضاوملا يقاب يف اذكهو سك ديكوت اهيف ةغيص ركذ هبسان كلذلو .ءوسلا يف غلاب لعف كارشإلاف 5 ٠٠7 :ماعنألا] # اطيح مهل َكَكَلعَ

 موَعْلا نأ نأ يسوم كير دات إو ٍّط ء[ا/١ :فسوي] 4 كك دام مهيلَعاوُلَبفأو | ولاَ ٍِظ 12 كاع كلل ا لوس قملك كس لإ اَلاَمَت بككلا َلْهأتي لق + ١7

 ٌرمأ (لبقأ) :باوجلا ؟"مؤاه -ِتا 902 فأل فلام 7 ةقاحلا] # يبتكر مْواَه لوف -هنِِمَس هتك ووأ نما + 1٠ :ءارعشلا] “ َنيِمِلِئَظل

 ارمله اولاعت) :يرشخمزلا لاق امك دارملا لب ءيقيقحلا يكرحلا لاقتنالا اهب دصقي الف (لاعت) امأ .بطاخملا هب سبتلملا رابدإلا نع اًيهنو لابقإلل اًبلط نيعتم

 ىققحلا كافرا يم داري (لبقأ) ءاذإ . ”ناسنإلا ةروس (14- )١١ نم تايآلا عجار - (ةلأسملا هذه يف ركفن لاعت :لوقت امك «مزعلاو يأرلاب ءيجملا دارملاو
 ا ا «لعفلاب هب سبلتم يسح رابدإ ةلاح يف وه نمل اًباطخ نوكت (لبقأ)و .يزاجملا يونعملا لابقإلا اهنم داري (لاعت)و ,يكرحلا يسحلا

 لو :ىلاعت هلوق نم كلذ رعشتست نأ كنكميو «رابدإ ةلاح يف ناك هنأل ؛(لاعت) :هل لقي ملو 1٠١ :صصقلا] * َفحتاَلَو لِقَأ ) :مالسلا هيلع ىسومل ليق اذل

 ٌقرفف «نيملاظلا موقلا ىلإ بهذا :يأ[٠ :ءارعشلا] 4“ َنيِِلبَطلاَموَْلا نأ + :ىلاعت هلوقك (بهذا) ىنعمب الإ نآرقلا يف تأت ملف (تنا) امأ ١ ١[. :صصقلا] * اريثم اًرِيَرَم

 ركذ دقو 69 .قاحلا] « ةينكانتزل قع ري ارا وادا ملا كات ملف) (مؤاه) امأ .(لاعت)و (لبقأ) يتملكو تنل »نك دك
 ةجهبو هسفن ةفخو هطاشنو حرف هلداعي ال ةمايقلا موي هنيميب هباتك توي نم حرف نإ نإف «ءطاشنلاو حرفلا ةلاح يف يعادلا ةباجإل تءاج (مؤاه) نأ نييوغللا ضعب

 * َفّسويل انذك كلانك ِهيِحَأ 1ِعو نم اَهَجَرْخَسْسا م ِهِفَل صو َلَبَم هيو ادم ١» 3 .ميظعلا زوفلاو ةيدبألا ةداعسلا اهنأل ٌنيظن اهل سيل «هرعاشم
 ريغب هيبأ دي نم فسوي اوجرخأ امك «مهرايتخا ريغب هتوخإ يديأ نم هجرخأو .هيخأ نيبو هنيب عمج نأب .هلدعأو هفطلأو ديك نسحأ هل هللا داكف . اناث - كشر

 هنبذك يتاللا ةوسنلا قيدصت يف هل داكو ءءاش ثيح اهنم أوبتي ضرألا يف هنكمو «كلملا ءاضف ىلإ نجسلا قيض نم هجرخأ نأب ةأرملا ديك ضوع هل داكو «هرايتخا

 دئاكلا ديك ىلع ربص نم ةبقاع هذهف «نيقداصلا نم هنأو «هتدوار يتلا يه اهنأب اهفارتعاو اهسفنل زيزعلا ةأرما بيذكت هل داكو «هتفعو هتءاربب ندهش ىتح هندوارو

 -.ايؤرلا ريبعت ملعو ؛عرشلاو ماكحألا ملع «ملعلا ةليضف نايب ةيآلا هذه يف .. 0 ا .اًناودعو اًيغب

 حتفب لعاف مسا (اظِفاَح) :ئرق 4 اًظفلَح ٌريَخ» : :ىلاعت هلوق * َنيِجّيرلا محر أ َوُهَو طفح رح هَ لَم نو هيأ لع + مكدنمأ امك أ آامكالإ ِهِتَلَع كتم! لَه َلاَق): [15]

 ةقطفس لايشلار د1 فم هنأل طقف رمل لع بلا ر نقلا نر كس و ءاخلا وشك (اظفح) ئرقر 5 تن < مك

 01/6 كلذ عومجمو «ةرم 91 (هتاقتشمب) ريذن ةظفلو ةرم 14: (اهاقتشمب) ريشبلا ةظفلو ءةرم 1/0 (اماقتشمب ) يبن ةظفلو ءةرم 1.4 (اتاقتشمب) لسرلا ةظفل -

 .نآرقلا فا ةرهج 41/8 لك درودفإ ءاقاحت مهتامسأ ركذ تارمهدعب (تاقلككلا نم تاقتشيا همز نيردنملاو نيزشيخلا]و قييبنلاوال بزل ركذ عومجتم ىواشتا: :اَذِإ . .ةرم

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 ب ب 0 0 ايدج
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 ولمن ميسي المك اوخأ أنَ رزوتج# نأ زم مع ا 6
 0 2920 مح 5 ا جا 270700070[ ل ل 0 ل

 هيا هوا يي يوي مل 00 هاوي ىو ىلا ع



 يذلا ءانإلا :4 هَياَعَلأ َلَمَجل مهتريم اوذحخأو مهتجاح ىضق :4 مِهِزاَهَي مه 2 1 ا 0 ةقفتلفل : 0

 ةلئانلا 1 4 يملا ينتا» قيقشلا ءرخأ نيماينب وهو .همأ نبا :4 هحأ لكي 0 كلملا هيف برشي 9 2ث هيأ لف ةيَقَيلاَلَمَج م يي مهرها

 هيك -17 .مهرضحي نمو ىدانملا ىلع :« رهتاءأوابقأو#» فسوي ةوخإ : ىنعي :* ألام ا 1 نال قات كرما ولا 1
 ليفك :4 ُدميِعَر وب اَنأوإ# ريعب رقو 2 ل ؟هب برشسي يذلا هؤانإ :4 ِكِلَمْلَأ م 38

 0-0 اوُدَر اوناك : ليق :* ِضْرَأْلا يف َدِسَفْنِل اَنَمِجاَم مّمَمِلَع َدَمَل# هللاو : ىنعي :4وّللأت اوُلاَق * هةية ريحمتسلأ ْ 4 | أت اوَلاَق 8 -ا/ 0 0
 نيفورسعم اوناكو ؛انلحرأ يف اهاندجو يتلا عئاضبلا درن م اقارس انك ول : اولاقف ؛مهطاحر يف اهودجو ىتلا 0

 :4 ولم ىفديث سنجل -0 .مهل سيل ام نولوانتي الو ءأدحا نوملظي ال مهنأ مهقيرط يف 3| ري را 0 6
 رع لوش 4 فشويل انك كلانك# - 1/1 .! هلبعتسيو هقرتسيل هنم قرس نم ىلإ هاب نا رخل ا : يش وجم 1

 .مهنم هذخأي نأ هل نأ مهنم رارقإب ؛هتوخإ نم همأو هيبأآل هاخأ صلخي ىتح فسويل انعنص اذكه : لجو ا ةؤارج وهف الحر فدو نم 0

 نم نكي 1 هلا: :ملظب رصم كلم ناطلس ف :* ٍِقِلَمْلَا نيد يفهاَخَأ 00 نك ام مهنيبو هئيب لوحيو نماهجرختساُم م هيخ هدأ او لقي واد 00 5

 : 2 ةعيرش يه امك ةنس دابعتسالا نود هقرس ام فعض مّرْغُيو برضُي نأ لب .قراسلا دبعتسي نأ هتريس د ال هاَحأ دحام كأم فس اَذكك كك أ ع١
 ملَسي نأ فرق نك ناك ع كلذو ءاهب لتعاف لجو زع هللا اهداك ةلعب 4 يأ ةكيدألإ» . .بوقعي امد نم ينك قرد ةكتبلأ آل يمنا نيا

 ذخؤي نأ قراسلا يف مالسلا مهيلع هينب يف بوقعي دنع مكحلا اذه ناك : ليقو .هدبعتسيو هيلإ قرس نم 3 8 :ةداولاق 02# 0-5 قوم
 .ملاع لك قوف وه .ءلجو زع هللا :انهاه ”ويلعلاا :4 ثيلع رع ىذ لَك َقَرَفَو# دبعتسيف هتقرسب ب ١ ْ 57 يي 2 . 0
 ناك ليقو ء.هيلإ | هوبسن اميف هيلع اوبذك موسما بط تقال :نونعي :4 هَل أ كَرَم دقت - -1/1/ 7 2 م ا

 ىف فسون# اهرمضأ : اَهَّرَسَأَد# ركنملل ًاريبغت قيرطلا يف هاقلأو هرسكف همأ يبأ هد ًامنص ذخأ ميا :ةانااَكتْرَم رجا 1 2
0 5 

 نم ًالزنم رش لجو زع هللا دنع متتأ : ل 4 اكن رح رْثأ» اهرهظب 6 ل دب مل وس 1 بابن برملا يانا © كرم 5
 يتلا يه :4 كَم دك » هتاملك نإ : |[ .مكلاعفأ نم فلس امب ًاناكم أوسأو «قرس هنأب هومتفصو 3 5 تير م ويحل 3

 الاي م وز هنن ٍق فسوي اهرسأ 1111116 ميا 0 0
 متوعت

1 
 1 هك 2 وجا و7 ءس دي صر ه

 ل1364: فسوي] 4اَضَرَح ير لوح فس 0 وحقن أَي أراك ء[/“ فسوي] «نيقركس قو نر 1 ل 2 اي 2 ع الام 90
 م ف رس

 4 هللات أولاق > 56 كسل هربرت كرك 5 تَليدلَص ىقل َكَنِإ هات اولاَق [3١ : دهرا  ةساكحم 2 00
 - رص لس

 ىلع تبظاو ول كّنأ مهنم نيسي نال عضوملاو ,نوملاع كلذب رصم لهأ نو «نيقراس اوسيل مهنأ أ مهنم نيمي لوألا عضوملا عضاوم ةعبرأ يف ترركت

 مهنم نيمي عبارلا عضوملا و ءنيثطاخ اوناك مهّنَأو ,مهيلع هلّضف هللا نأ مهنم نيمي ثلاثلا مضوملا و «نيكلاهلا نم نوكت وأ ءاضَرَح ريصت عّرَجلاو نزحلا اذه

 4 ٌمِيِلَع رع ىذ لَك َقَوفَو ءاشن نم ٍتلَحَرد مقرن إف 107 : ماعنألا] 4 ٌميِلَع مِيكَح كلير نإ هلق نم تجرم ٌعَفَرَت ف [71] .فسوي ةبحم ىلع لزي مل هنأ ىلع

 لزانم عفرن :فسوي اَّمأ «ماعنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف مهب ميلع «هقلخ ريبدت يف ميكح كبر نإ «ةرخآلاو ايندلا يف بتارم اندابع نم ءاشن نَم عفرن .[71 : فسوي]

 يف تغلب ولو «ةرهاظلا ةروصلا نم لضفأ هنأو «ةيبرتلاو ريبدتلا ملعو - .هنم ملعأ وه نم ملع يذ لك قوفو ءفسوي ةلزنم انعفر امك هريغ ىلع ايندلا يف ءاشن نَم

 يف ريخ لك نإف ؛ضرألا يف نيكمتلاو ةعفرلاو زعلا هل لصح هملع ببسبو ؛نجسلاو ةنحملا كلت هل تاصح - هلامح ببسب - فسوي نإف .فسوي لامج نسحلا

 هذه مادختسا ةلالد ام "ةدلاولاو دلاولاو مألاو بألا" .[ 28 :فسوي] 4 اريك اَمْيس أب ا نس أوْلاَ + [/8] .هتابجومو ملعلا راثآ نم ةرخآلاو ايندلا

 رددملا كيصملا قادح .مألا يه هناا .ةدلاولا يه :مألاو .ثألا وه :دلاولاو .ٌدلاولا وه :ةغللا ف بألا :يوغللا فيرعتلا :باوجلا ؟نآرقلا يف ظافلألا

 ةملك ميركلا نآرقلا صخ ١-: :نآرقلا تايآ ين تاملكلا قورف .(تادلاولا) ءاتلاو فلآلاب اهعمجو مالا ةدلاولاو «(نودلاولا) نونلاو واولاب هعمجو «ُتألا دلاولا
 ِكلوبأ نك ام دوره تحاتي + 10/4: :فسويا 4 اريك 2 كك كا أولا # :ىلاعت لاق :ةلثمأ .مألا ىلع ةلالدلل ةملكلا هذه مدختسا امو ؛لجرلاب (بأ)
 وأ (نيوبأ) ةملك ىلطأر "1 :فهكلا] 4 اسياد 14" :ميرم] 4( َكِيأيْمَلاَم لولا تنم ل ِنءآَج دق ٍقِماَي 010 :ميرما # 00

 00 :فارعألا] نجلا َنِم كيوب جرح رخأ انك ١ :ءاسنلا] 4( هاَوْبَأَدهَتِرَوَو # :ىلاعت لاق :(نيوبأ) ىلوألا ةملكلا ةلثمأ .نيعمتجم مألاو بألا نم لك ىلع (نيدلاو)

 َنييهاَل او نيَدِرَولِ ةَّيِصَوْلا # 0187 :ةرقبلا] * اًناََسَحِإْن ا :ىلاعت لاق :(نيدلاو) ةيناثلا ةملكلا ةلثمأ .. :فسوي] * ِشَرَعْلاَلع ِهّيوبأ عفرو ا

 (نيوبأ) ةغيصب ةينثتلا م 1 :نامقل] * َكيدِلولو يل ٌركْش أ نأ )+ «ا/ : ءاسنلا]4 5 ةلكول رب ا ةرقبلا] * ِفورََمْلا

 :لاجب هلو ل00 (نيوبأ) ةعيص يتأت ةمومألا بناج نم ىوقأ ةوبألا بناج اهيف نوكي يتلا عضاوملا يف هنأ :ةباجإلا ؟ىرخأ اًنايحأ «نيدلاو) ةغيصبو ءانايحأ
 4 نيالا كح ُلْمِم وذل :لوقي هللاف ءاّبلاغ ىثنألا نم ىوقأ ثاريملا عوضوم يف ركذلاو «ثاريملا وه ةيآلا يف ثيدحلا ماقمف ١١[« :ءاسنلا] 4( هاوبادهتِروو

 دعب يقابلا ذحخأي مث ءرخآ ثراو تيملل ناك نإ هبيصن ذخأيو ءرخآ ثراو تيملل نكي ملنإ هلك هلام ثريف ىفوتملا ةبصع نوكي ركذلا نأ امك 11١« : :ءاشنلاا

 لك يف لاجرلا يف لصأ روهظلاو روهظلا وه انه عفرلاو 2« :فسوي] 4 ٍشَرَمْلا َكَع هوب َمَهَرَو #. ىلاعت لاق :رخآ لاثم .مهبيصن ضورفلا باحصأ ءافيتسا
 را را اطول 1110 فيض ياا ةررمالا ناك ند كارلا, كرمال تاج ايف قير ولالا ف ذاوملا يف امأ .ظح هيف ءاسنلل سيلو رصمو رصع

 4 امم ِنيدلاولاِبو هاي لإ اودبعت الأ كير صفو ##  :ىلاعت لاق امك «ةوبألا ىلع ةمومألا َبناج ٌميكحلا نآرقلا ُبْلعُي مألاو نألا ىلإ ناسحإلاب ءانبألا 0
 نمل هلوق نم ل5 يبنلا ةنس يف كلذ ىلع لدأ سيلو اا نم تاسست لاو تاكل ولأ ع وح تاس ند ؛نيدلاو :بأآالاو مألا ىلاعت هَل هللا ىّمسف ءأ37 : ءارسإلا]
 6 هاور .(كوبأ» :لاق ؟نَم ْنَم مث :لاق .(كمأ» :لاق ؟: 00 :لاق .«كمأ» :لاق ؟نَم نم :لاق .(كّمأ» :لاق ؟يتباحص نسحب سانلا ل :هلأس

 عال َلَع الو حَرَح قلاع )+ :ىلاعت هلوق لثم نادل اا ناعم ةث ةثالث نم ٍةدحاو ىلع ٌلديل (ءابآ) ةملكب ميركلا نآرقلا يتأي ءعمجلا دنع

 2 :تاهمألاو ءابآلا -س ١"[. :رونلا] 4( ْمحهَمْأِد زر تحيد: بوش أ تحرس واو ن1 كحول كالو جرح ممل لعالَو جرح
 يف ةرم (00) (اهتاقتشمب داسفلا) ةملك تدرو امك ءنآرقلا يف ةرم (00) (اهتاقتشمب عفنلا) ةملك تدرو :يددع زاجتعإ 46 ٍضْرَأْلا يف َدِسْفْنل انسجام لف [؟]
 .هللا باتك يف ةرم (50) امهنم لك دروو (هتاقتشمب داسفلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هن ةاقتشمب عفنلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواست اذِإ .نآرقلا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةكهعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامس امسألا يربطلا ريسفت



 د ا حل 228-0 ضعبب مهضعب الخ :« ايي أوك » هرمأ يف هتدش اوأرو «هنم اوسئي 0 دَسَأ اًمَلَف 8# -

 ا .(يجنلا»ب ةعامجلا ىمسي ؛نيجانتملا موقلا ةعامج :(يجتلا»و .مهريغ مهب 0 3 نرحب

 ا ضرأ :ىنعي :4َسراَلآَن بأ نَا [01 ميرم ةروس] 4 هرم :لجو زع هلوقك ًاضيأ دحاولاو
 ءَدَخأَدَ ذابأ تأ رمكشت نأ فنك لات ) ا( ءرصم :ىنعي : :# اًبف انك َيَلَأَدَيَرَمْلاٍلَحَبَو »8 -7 .ىضقي : :4 لمَ يهنأ كَ ْوأ» اهنم جرخأ ال رصم
 رع لب َلاَق # -/87 .كلذ قادصمب ربخت كنإف «ةلفاقلا : 4 ايف املج لأ َريِْلأَ ةيرقلا لهآ :ىنعملاو

 ًانزح اي :4 َكموُيلع قمتي َلاَدَو# بوقعي مهنع ضرعأ :4 َمْنَع َلَوَتَو 9 -14 .تدّيز :4 َتَلَوَس
 ال ءأعفت ال هللات :# أونْفَت هك هناا اوُلاَد# - را اهورعب كك لو .هفوج يف هنزح ددري < ةيلكذت»

 لسا مهلا نم اًبئاذ مسجلا فند 5 رك ار هكدا فسار[ «لمت وأ رتفت

 ردصم :(ضرحلا يأ - وهو مره وأ قشع وأ نزح نم لقعلاو مسجلا يف داسفلا :«ضّرحلا»

 ا 1 ك1 2101 2 »ا يشل نملاو ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو دحاولا هيف يوتسي
 1 و035 :لوقي 1 ير ا لكك نزحلا دشأ :«ثبلا» :4 تَب ًاوْكَشَأ آَمَّنِإإ#» -87 .ىتوملا

 ع نم كلير اَنِإ ريو ات كاكا .هل دجسأس ينإو ةقداص | فاسوي ايؤر نأ ملعأ

 ' 0 ك1 ار اك ا د ريا 1 ُرِرَصْل امام اولا ل طك كسر

 | هلت و ةحسعانملا ' + لوألا عضرمل 0 ف تدرك ( تيا هب كن تا ا لا
 2 تركت يع قش خسر ويت ل فر هَّنِإ هللأ داعم َلاَق ل 1/41 00 ا ا

 ' 0 ا ا كل كك اك لم ل دحأَت ا لاق لف 173 : فسوي] 4# تسومليظلا حيف ال .هنإ ىاوثم

 يس ميكي نيح لوألا عضوملا ؛نيعضوم ين ترركت 4 هلأ داَمَم َلاَق ظ .[74 : فسوي] 4 توجت ادن
 ا مل تك كَ 7 1 .ةقرسلا مكح رييغت ىلإ يعد نيخ يناثلا عضوملاو .ةعقاوملا ىلإ هتعد

 * خشن كلك َتَلَوَس لب َلاَق 3 2[: تفْسويا] 4 َنوُفِصحاَم لع ُناَمتَسمْل أَو 0 ارم ُكَسش

 0 ند ا : ارئأ كا كل كوس لب لع» .[147 : فسوي] «اًسح نهي قت أ هنأ ع لجدة
 لب َلاَق 9 .[1 5 : فسوي] 4 ٌُميِلَعْل ٌميِمَسلَأَوه نإ نهد ل َباَجَتْساَف 2 نما مصرس يبل كرو | عضوملاو ءفسوي هيلإ يعن
 مالسلا هيلع فسوي نم ءاعدلا ناك امدنع .[: 0 4« زيكحلا ٌميلعْلاَوْه ُهَنِإ نام ل رد ل 2 ارك كتشلا كلر 0

 اال الا بلع توقعي نم كشلا ناك اميو.««اقتتلا ٌعيِحَسلأ وه ٍهَنِإ  :ىلاعت هلوقب ةيآلا تمتخف هبر هل باجتسا

 ءابآلا -ج ١١[. :ءاسنلا] اَقتْكَل بو هب نور دك كراس موب 2 - .4 ميكحححلا ٌميِلَمْلاَوْه هن :ىلاعت هلوقب ةيآلا تمتخ ءاوركم امب ملعأ هللاو
 (دج» ظفل ركذي ملو كا 1 ناكل آر وأ ثأر طفلب نآرقلا ءاج ل :لاؤس .. :ةرقبلا] 4 52 ِهلَعاَدتعل 0 يسن لب اوُلاَق :ىلاعت هلوق لثم :دادجألاو

 ني ركل ينمزلا قراغلا مانا مالسا بلع ميهابإ نقلا ةيمست كلذ نمو ءايآ ىتسي ذأ ُحصي دب امهم دجلا نأ ١- :نيهجو نم ةباجإلا ؟طق «دادجأ» وأ
 نم ىوقأو قصلأ ءانبألاب مهتلص باجنإلل نورشابملا ءابآلا - د17 معمر ية راوتر ال درك اي اا 'جحلا] ( يمت كي ةلو)ل لاك لاف 507

 عضاوم ثالث يف تءاج دقف (دلاو) ةملك امأ .طق (اًدلاو) كل نا امو ميلا نوت طق كلا (ةدلاو) ةملك ميركلا نآرقلا صخ مهب دادجألا ةلص

 هلوقو «(ناعضوم ةيآلا هذه يف) 177 :نامقل] ا دل دج هلو دلت علت بري امو أوُسْحأَو # :ىلاعت هلوق 0 نآرقلا يف طقف

 نآرقلا يف (ةدلاو) ةملك ةلثمأو .مألا وأ بألا لمشت ةماع تءاج لب ءبألا صخت مل «ةثالثلا تارملا هذه يفو ««دحاو عضوم) [3“ :دلبلا]  َدَءاَموِِلاَوَو © :ىلاعت
 (ةدلاو) ةملكب ميركلا نآرقلا ءاج -4 .["7 : ميرم] 4( قدي ابو :ىلاعت هلوقو «[77* :ةرقبلا] * اَهِولَوبأهَدِلَو َّنآَضَت ال  :ىلاعت هلوق :يه «ميركلا
 هللا داعم لام + 1 .[7”17:ةرقبلا] 4 قهَرلوَأ عصر تداولا 8:ىلاعت لاق امك.نهلمح نعضو ٍقاللا تاما ىلع لدتل (تادلاو) ماع ثنؤم عمج ةعومجم

 الإ :لقي ملو 4 ههَدنِع اَنَصََم اَمَدَجَو نم الإ َدَْأَت نأ هلأ دام َلاَف »8 فسوي لوق لمأتو .[7 : فسوي] * توُمََِ ا نإ كس امم اك دعو نم لإ دخن
 0 ا .اهقدصأو ضيراعملا نسحأ نم اا ل يك را لا ا قرس نم

 0 ل 00 اتت نقبل : يب قرفلا ام .[80::فسوي] 4( ابجي اوصل نم أوُئَسيمأ اًملَف + 1“ :ةدئاملا] 4“ مُكديِد نم ًاوُرَمَك َنيِذَلَأ سبي
 :لسرلا عم (سأيتسا) ةملكلا هذه تءاج - ١ :يلي امك ىنعم ةدايز ىلع لدت ىنبم ةدايز اهيف سأيتسا نهرا نما دل ص هر او تلاد رات 7

 ةملكلا هذه تءاجو ١- .مهتياده ءاجرو مهموق ةوعد مهمأد لب (اوسأيي ملو) سأيلا ىلع اوكشوأ :اهانعمو ١٠[ 00 ٌلسرلا سكيتسأ اَذِإََوَح #
 مهيخأ ناكم مهدحأ ذخأيل زيزعلا اونذأتسا امل كلذو ؛مهسوفن يف سأيلا مكحتسا :اهانعمو ٠ :فسوي] 4 هنم أوسع أوُسَمَِيْسأ املك + فسوي ةوخإ عم (سأيتسا)

 يأ) اًيجن اوصلخف مهسوفن يف ٌسأيلا مكحتساو اوسني اذل ء[79 :فسوي] # دنع اًنعنتم 0 لاق # :هباوج ناكف «نيماينب» ريغصلا
 روبي حم

 ا و قاوم وهذا سب [ى8ا/] .اًريسفت عدتست مو ءاّريثك تءاج اذل ءلصألا يهف (سئي) ىرخألا ةغيصلا امأ .(هيف نوجانتي ٍناكم يف اولزعنا

 ريدج قايرت هل نيدلا اذهل نيمتنملل هسد نوقفانملا لواحي يذلا مؤاشتلا مس نإ .[41/ : فسوي] # َكورِفكْلأ م رمل الإ هلأ حور نِم ٌسَكِيأَي ال هن هلأ حْوَر نم أوستن

 ري الل راك عدلا كارقلا ني زم نبللا ع -رخي يذلا نآب قثتلف «نيملسملا فوفص يف نيقداصلا نيلكوتملل هقيفوتو ىلاعت هللا ةيعمب نيقيلا ةيوقت وهو الأ هلاطبإب

 ( ارحم اودَعْرهل نوحي توما :هطَقنلا )+ «[17 :فسوي] 4 هلأ تن مَلَعأَو هلل َلِإَنْرَحَوَىَب كش أ اَمَنإَلاَق + [/7] .ءارضلاو ءاسأبلا محر نم رصنلا
 لض :(ءاحلا مضب) ٌنْرَحلا .تارم ثالث (نّرَحلا) ةملك تدرو امنيب ؛نيترم (نْرُحلا) ةملك تدرو :باوجلا ؟"نّرَحلاو نْرُحلا" نيب قرفلا ام .[ :صصقلا]
 ريغ هنأك رظانلل ودبيف .نزحلاب قيمع ساسحإ ىلع يوطني لب «عومدلا هينيع هينيع يف يرجت الو ىوكشلاب اهّبحاص قلطني الف رعاشملا اهيف ٌدمجتت ٌةلاح يهو :حرفلا

 ةاكب لسرُب لو مالسلا هيلع فسوي هدلو دقف ىلع هنزح مظك نم هانيع تضيبا دقف ؛مالسلا هيلع بوقعي ةلاح تناك كلاذك ؛هبلق طاين ُمطقُي نزلا نأ عم ,نيزح

 -ةلاح :(ءاحلا حتفب) ْنَّرَحلاَو .[67:فسوي] 4( هلأ َلِ نرخ قب اؤكشأ امن :هنع ةياكح ىلاعت هللا لوق نم اذه ىلع لدأ سيلو «هنزح مظك امنإو اعومد الو

 روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 . تاطتشفد لا هل نيام 5
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 ل 0

 سمشلاك كح و ةريع نم 5 0 ومس يف يأ نم مكو ىنعمب : نياكَر» جحا ٠ 8 + فسم يا ل 1 ل 01 1 5001

 .اهيف نوركفتي ال :# َنوُضِرْعُم ابتعمهو# اهنوُئياعي :© اَبلَع ع تومي هللا تايآ نم امهريغو رمقلاو 5 © َنيِلَحْلَر حِذاَلَِوْه ْنإِرْأ َنِمِدكلعَم
 ري م هوو ا سب لس 1
 مث ءانقلاخو انبر وه :اولاق هللا نع اولئّس اذإ 6 ل ٌُنِمؤِباَمو #8 ٠- 1 0 لن تيل توسل 3و الحلا 5
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 وه كيرش الإ ءكل كيرش ال كيبل مهللا كيبل" : يّبلت برعلا تناكو ناك لل ب كركر ا ا 9
' : 

 ودل مه رمعلو .مهاشغت .باذعلا نم «ةعيقو :4 هين ئيأَلل ٠١- 17 .«!كلم امو هكلمت .كل 00 مج ر لم > 2 ها
 .ةأجف :* َدَمْنَب# .[060 :توبكدعلا] * مهلا ِتَحك نمو ٌمهِقوف نم ُباّذعل أ مهَسْعَي موب # : ىلاعت 0 يلا خ1 سس 0 ا رس جم مو 0 5 _ِ 0
 0 5 هر اهم 0 ترقب قوة تنفك 0

 ىتلا ةفرعملا :ةريصبلاو نيقيو ملع :© ٍةَربِصَب ّلَع# اهيلع انأ ىتلا يقيرط :4 َليِبَسِوَهلف ٠- / ب )0

5 
 نخحبسو حت مَوأنأ ٍةَريِصَب عدس لإ وعدل يَ

 8 .اَسرأاَمَو (ه) يكرشنلَن من آمو هَل 1
 ا

 رو جم

 .وعدملاو يعادلا يف وأ عادلا عوبتملا يف ة ةريصبلا هذه :© حبت نمو أن .لطابلا نم قحلا اهب زيمتي :

 :4 حلا لَه ْنِب مهتلإ ىف الاجيال ٠- و !ةيامع ىلع «نيدلا ءاملع ةصاخيو .دحأل عابتا الف 6
 530 00 ما

 لوقيو .نذمملا يأ .ىرقلا لمهأ نم (تاوبنلا وأ) ءايبنالاو 'ءاتسلا نود لاجرلا ف ةوبنلاو يحولا 0 فب كله ملا الاجر 5

 نذمر ف تناك اهنكلو .يداوبلا يف الو «ةطلستملا لودلا دالب يف نكت مل ةوبنلا نإ .نايدألا وخرؤم أ 0 تراك ا لا ١
 2 0 | قم

 :# لس لسرلا سعيتسأ اًدَيَوَح ١١٠١- .ةيدابلا لاوحأو 0 لاوحأ اهيف عمتجي ىتلا ي ىهو «(لفاوقلا 0 © 0 نول 26 و 2 ا 0
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 22 نأ مهموق نظ : أوكظو# هيلإ نكرإ نم ناميإ نم اهانلسرأ يتلا لسرلا تسيأ و د مم اونو لسرلا سكيس !سكتسا اذإ

 هتاكدعل © 3 ناك :# انس ا .اوقدصي 3 تااقكلا نم هن اوربخلا امين وك . هل هن ل و م ا )
 4 رت ٍدَحَكَاَمإ متربتعا ول .لوقعلا يلوأل :4 بيلا لَ ةَرزِعا» مهربخ :* جيو 31 ز 7 0 0 مااولا نام 0 6

 0 50 ن2 2و» هللا تك ف : 4 يي ب 0 كلل كك نا 0(

 1 يل يلا نا سعر .هيهنو هللا رمأ نايب نم «ةجاح هيلإ دابعلاب ام 3
 دف

5 
. 

 هر تر 0 م توب و

 ٠ بيوع سس 2 2
 م و 2 هلل أ ع تح ص رص 02 تح لب ع «كع أ َ

  2 21ملف مء[٠ 0 تفس ]4 نو لك اوت تلح رخل رادو مهم نم نيل ةَبَقنَع 1 8 07 نوب وقل ََيَو ىَّدهَوِءَىَس لك َلِيِصْفت

 ٌريَأ ١ .[85 : رفاغ] 4 ميم راك اوثك ٌمِهِلََق ني تيل ٌةَبقِدَع 2 2 ا 0 09 7

 ىلا ل را م ٠١[. : دمحم] 4 َمبِتلع هَل َرَمَد مهل نم سلا ُةبقَع ناك فك أورظني ٍضْراْلا ىف اوربي
 اًمأو ءاوربتعتف نوركفتت الفأ ءمهبر اوفاخو اونمآ نيذلل اهيف امو ايندلا نم لضفأ ةرخآلا رادلا باوث نأ نيبت فسوي ةيآو ؛ثالثلا تايآلا هيلع تلد ام اذه «باقعلا
 هنوبسكي اوناك ام مهنع ىنغأ امف «كلذ ريغو سارغلاو عناصملاو ةينبألا نم ضرألا يف اًراثآو ةدعو اًددع مهنم رثكأ تناك ةقباسلا ممألا هذه نأ حضوتف ٍرفاغ ةيآ

 ٠١[ 9: تفسوي]4ًاَوَقَتأ مدل َرَح ف[ ممألا كلتب تلح يتلا ةبقاعلا كلت لاثمأ نيرفاكللو ؛مهرايد مهيلع رّسد هللا نأ نيبتف دمحم ةيآ امأو «هللا سأب مهب لح نيح
 ةيآ نعو .ددجتلا ةدافإ وهو «هباب ىلع نيتروسلا يف درو ' نامت عمل كاكا 0 فارعألا ال” : ماعنألا] 4 تعي َنيِدِلرَْح » عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا

 يضاملا دورو ردقملا ينعملا اذه بسانف ءاوجنل اوقتا ولو ءاوكلهأف مهسفنأ اوملظ مهغأ هنم لصاحلاو «4 ِضْرأْلا ف اوريِسَي رف: :ىلاعت هلوق مدقت دقف فسوي
 ْنِم مِهتلِإ ىو الاجر اَّلِإَكَِبَق نِءاَمَلَسرَأآَمَو > : 0 و اذا ساب مد للتو :ىلاعت هلوق يف
 فاضل" كشاتف 05 تر 4 و كم اَوَعم ذا تيرس ةَريآلا داَدَو مهل نم نأ بقل ه3 نفك ل سك عر

 دم موَتَأ أوُنطو لسرلا سكيتسأ اًدََّهَح 9 11 4 : ماعنألا] كاررصت مهنأ َقَح اة ا ل نقش ت٠ ٠ ] .يضاملا ظفلب ريبعتلا
 لا ماض ل ع ل ءيجملا لمعتسي ميركلا نآرقلا 1١١[. : فسوي] 4 مى ْرَص مح اجب أبد
 لسرلا نأ كلذو .بعصأو قشأ فسوي ةيآ يف ةلاحلا نأ حض ذاولا نمو 4 اًنّرَصَت َحُهِنَتَأ م : .ماعنألا ةيآ ينو «4 اًرصَت مه آَج 8 :فسوي ةيآ يف ىلاعت لاق «"ىتأ"
 اح ةعواامبف مهقدصي لو ميذك لاغتو هناحبشس هللا نأ : ىأ ءاوبذك مهنأ ىلإ نظلا مهب فدو ناو دنا دو ال ا ا

 قرفو ءاوربصف اوذوأو «نورفاكلا مهبّذك : ىلإ كودك ماعلا يآ يف ركذ نيح يف «نومرجسلا بقوعو ءاش نم يجف هناحبس هرصن مهءاج كلذ دنعو ؛اهدعبأو

 قرفلا رت نيتيآلا ةمتاخ ىلإ رظنا مث «ريبك ٌرمأ 5 ا ار ا را كرتون ار سرا اك د للا
 مهن قرف لع كدي األ يأ يف هجتالام فسوب أ ينيرفاكلا لع سأل لوو نينمؤملا جن نمركذ هذ احضأو

 92 س2 يش قردعت نككلو 200110: سرفللا*4 . هيف بير ال بنكلا ليِصْفَتو هيدي نيب ىِذْلا قيدصت نكدلَو 9 ]١١1[
 هللا 0 11 كهالو قو طحمتنأل هلأ عرشأمل ليصقتو ناي هبف نآرقلا اذه نأ نيبت سنوي ةيآ ١ د: [كشرخا

 ”كلذار و .لالضلا نم داشرإو ؛هوركمو بوبحمو ؛ميرحتو ليلحت نم دابعلا هيلإ جاتحي ام لكل تايب هيف نآرقلا اذه نأ حضوتف فسوي ةيآ اًمأو

 :ئراقلل اولاقف ,نآرقلا لامج وه اذه نأ اونظ اًسح اًوص اوعمس اذإف !نوضرعم ابتايآ نع مهو «نولهاجلا اهعمسيو «نوئراقلا اهؤرقي ةروسلا هذه تناك فيك -
 ! لهجلا هللا حبقف !اهيف ةعدوملا مكحلا ىلإ اورظني ملو ,ةصقلا ةفرعمو ريسفتلا درجم وأ ةءارقلا قنورو رهاوظب ملعلا نم مهدنع امب اوحرفو !كاطعأ نم ناحبس

 .عداخلا تاريسلاو يداكألا راكم بايث يدتراو .للحلا سبل نإو ىمعأ لخرلا كرك

 اًينبم ءاحلا رسكو ةمظعلا نونب (يحون) :تئرق «نآرقلا يف عضاوم ةعبرأ يف# ميل يحن : :ىلاعت هلوق # متل ح 01 كك كك رأامو 38[ 1
 0 اد نم َىْيَد اْرَص مُهَدَج اوبر دق[ ] .لوعفملل اًينبم ءاحلا حتفو تحت نم ءايلا مضب (ىَحوُي) :ئىرقو .هلبق (انلسرأ ام)و بسانيلو ؛لعافلل
 دق لسرلا نأ مهيلإ لسرملا نظو :يأ «مهيلإ لسرملا ىلإ عجرت اهلك رئامضلا نأ «هريغو سابع نبا نع روهشملاو «فيفختلاب «اوبذك) : :ئرق * ًاوبْدَ 8 :ىلاعت
 يف تلحر ول: هو رش كلا تالا ذل ريبج نب يش نإ "كحول نك ناوي ل نمل رعب كيف راد وعدا
 ءالبلا لوطل هب اوؤاج اميف مهممأ مهب مهنأ لسرلا نظو :ىأ«لسترلا لع اهلك ناقل هرع لع شمل اريدك" ع .اًليلق ناك ِنَمّيلا ىلإ ةلأسملا هذه
 ديدشتو ةدحاو نونب (ّيحنف) :ئرق 0 50 :ىىِاعت هلوق .كشلا ىنعمب انه نظلا نوكيف «ناميإلا ىلع نتفلا نم نينمؤملاو هررضلا نم لسرلا قحل املو ؛مهيلع
 .هلوعفم "نم" و ىجنأ عراضم راكان راب لع افلا مودبسم نر ( يشل" :ععرقو لك اا قروا انوعتال يسوم سر زك ال

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا با ظ



 و + »< + 7 74-22 023+ -

 ١- دبا د فر :4 رملا## 0 0 0 0
 يذلا باتكلا تايآ اهربخ كيلع تصصق يتلا كلت :لجو زع هللا لوقي 4 بتكْلا ثني كاتو ٠

 (كلت» :ليقو ءنآرقلا ديري ؛كيلإ هتلزنأ يذلا باتكلا اذه لبق -ليجنإلاو ةاروتلا : :ينعي- هتلزنأ

 يا 5 نايبل «اذه» لدب «كلت»ب ةراشإلاو «نآرقلا وهو ؛باتكلا اذه تايآ ىلإ يأ .اهلبق «رملا» ىلإ ةراشإ

 7 0 :4 وعيت قر عل هلأ 1-38 .نوقدصُي ال : #4 نومي ال .هتلزنمو هماقم ولع

 يا هك يرجو وي 1 :# َرَمَقْلاَوَسْمَّسلا# ىرجأ :* َرْخَسَو# الع :# ىوَتَسأ مث ب .ناينبلا هب دمعي ام وهو «دومع عمج

 روك اهدنع ىلا ةمايقلا مايقو ءايندلا ءانف ىلإ كلذو 0 تقول :4 ىّمَسُم لجل هقلخ حلاصل

 020100 5 كر ركل تاراتكلا : رم لأ ريدي .رمقلا فسخيو سمشلا

 هدعوو هتينادحوبو :4َنئوب حيل مَن مكيلع اهب ًاجاجتحا مكل اهني 4 ُليَنْب
 ه ل هر

 » رس جاص

 5 1 217 وشو

 2 -اىف وك دو تيل َكِلَد فن ال 2 - .

 ” اهلإ رك  ء وللا سم لس رول جس ل 0 رويل 2 لس لس ولا رس ع ل وود ١ تالا و( نورك وقل بَلِ لج سبه رب .« لور يو .عاقتنالاو ريخستلل ةحلاص اهلعجو اهطسب :4 صا َدَمإط -18 .هديعوو

 ناو لبو عدزو ينغ نم تانجو تارولجتم عطق :مالكلا ىنعم :4 ِتَرمَتلا لكن مول .هبثأ اذإ ءضرألا يف دتولا تيسرأ :لاقي «ةيسار عمج :يهو
 1 ِإ
 سس كباس 3 موي عا”

 - هوت م بج( رجح ويت 1 ىِثَعِي* نيبرضو نيعون :4 نين نور :هلوقب ىنعو .تارمثلا لك نم نينثا نيجوز اهيف لعجو

 : :4 تيل َكِلَذ ىف َنِإإل هءايض هسبليف ليللا راهنلاو .هتملظ هسيليف راهنلا ليللا لّلِجُي :# رار

 11كم حق دو 7 ٌمُطِقِضرأْلافَو # - -#خ .لجو زع اهقلاخل الإ زوجت ال ةدابعلا نأ ملعيف «ركف نمل ججحو ثناالوال لعش

 / ا اوُرَمْك بدلا كيلو ُثيِدَج 2 ىلإ ةبيط ةبذعو ءئيش تبنت ال «ةح الا ضرألا يهو «ةخبس عمج «خابس اهيف تابراقتم :4 روحي
 5 2 قودِإَح بيف مهر بنك + :مصأ دس 3 .دحاو هلكحأ .عمتجما :!ناونصلا»و .عمتج ريغو عمتج :# نا نون راعو ناوْنص ع م ٌليخو# تت اهبنج

 ِءاَمب نقسن# .ناولئقو ولف :لاقي امك ءونص :«ناونصلا» دحاوو .هلصأ قرتفملا :«ناونص ريغو» 0 001 0 حل حج جي 5 0

 امو دكا مهوبأ ؛مدآ ىنب يف لثم وه :ليقو .زمو 2 اهنمو ءولح اهنمف :« كلا ِفِضَعَب 1ع اَبَصْعَب ُلِضَمْنَو# ٍدحاو برش نمو ءامسلا نم : ٍدِحِنَو

 6 كر تستر رد نم ها لي الو ره ال ل نيدختملا ناكل لا الإ + رد دمحم انابجعت نإو :لجو زع لوقي :# َبَجَعَت نإَوأ# -5 .ثيبخلاو حلاصلا
 ادع « رلا © وأ © ملا , عضاوملا يقابو نآرقلا يف ةديحولا ١[ : دعرلا] © رملا 1[88] .ةمايقلا موي :4 ٌءِهِتاَنَعَأ ف ُلَكعَْلا َكيكوأَو» ثعبلاب مهبيذكت :ةيآلا رخآ ىلإ

 هظلوق نأ ىلإ نيرسفملا نم ريثك بهذو ءاظفل هباشتملا نم يهف «نآرقلا روس ضععب اهب أدب يتلا ةعطقملا فورحلا نم يه 4 رملا » .4 صملا # ١[ : فارعألا]

 د كمللا رخل لوف .ىنعمو اًظفل هباشتملا نم اًضيأ يهف ءروسلا لئاوأ يف ةعقاولا ةعطقملا فورحلا هذه هب داري «[ا/ : نارمعالاا] 4 تلهرتمتم ماو ١ :ىلاعت

 نم وه امنإو ءرشبلا قاطن نع ةجراخ فورحب وأ «تاملكب ِتأي مل نآرقلا اذه نأو «ميظعلا نآرقلا زاجعإ نايب ىلإ ةراشإلا وه روسلا لوأ ةعطقملا فورحلاب

 زاجعإلا نكي مل اهب سانلا ملكتي ال ىرخأ فورح نآرقلا يف ناك ول هنأل ءزاجعإلا يف نيبأ اذهف . .مهزجعأ دقف كلذ عمو ءرشبلا هب ملكتي ام ودعت ال يتلا فورحلا
 رب رع ج مك م 0

 | فلا رسسو شرفا ظ اوما اهتورت دمع ريع ٍتاونمَسلا عقر ىِيلأمَسأ لكلا .مهزجعأ دقف اذه عمو ءسانلا اهب ملكتي يتلا فورحلا سفنب هنكل ءاعقاو كلذ يف

 هتردقب عبسلا تاوامسلا عفر يذلا وه ىلاعت هللا ٠١[. : نامقل] ©... 0 ا ل ل غب ٍتاومَسلاَقلَح 9 «[7 : دعرلا] « ... َرَمَمْلَأَو

 ىلإ هكلف يف رودي امهنم ّلك هدابعلا عفانمل رمقلاو سمشلا لّلذو ؛هتمظعو هلالجب قيلي ءاوتسا شرعا! 1 ا : ءاهنورت امك دمع ريغ نم

 0 واو هلت وب اود داتكتق ناكل داكمل 9 شا ودق وتل وكال] هللإ ال ك5 ةتانف 12 ةلادلا تايآلا محل حضي ةرخالاو اينذلا رومأ ةناحش ريدي «ةمايقلا

 اكل جات الابح ضرألا يف ىقلأو ءامودهاشت امك دمع ريغب اهعفرو «تاوامسلا هللا ىلخ :نامقل ةيآ اَمأ ءدعرلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هذحو هل ةدابعلا اوصلختو

 .رظنملا نسح عفان جيبب 1 ا اا وا يتم را ا ور

 4 َنوُركَفَتي هب انه ةيآلا متخ اذامل 12 درا 4 توُلَقَتَب و ْوَعَل تيل كد ِفَّنِإ ط 1” : دعرلا] # َنورك هب مْوَعَل حبل َكَِد يف ندا للا ىهْمْيط[؛

 .لقعتلا ىلع ركفتلا مدقت بّسانف ءبّبسملا ىلع مّدقم ببسلاو «هلقعتل ٌببس ءيشلا يف ركفتلا نأل : :باوجلا ؟4 ترْوُلَق وأي عيب دعب اهمتخو

 قفا نم 1[ دعرلا]* َنو 6 تر جيك اقر ى ةز تاتا لك نوقز قنا يجن قر 323 1 ايف َلَمَجو َضَرأْلا َّدَم ىذا َوْهَو 2[]

 «ةتباث يهو اهنزاوت لابجلا نأ :ضرألا نزاوت ظفح يف رامألاو لابجلا نيب قرفلاو ءاّراهأو ًالابج اهل لعجو «رشبلا اهيلع رقتسيل اهدم هنأ ضرألا يف هللا ةردق

 َسْرالا دم ىَدلاَوْهَو ل[ 0 يا داو ا ا

 (ٌّدمأ) ةلالد ميركلا نآرقلا رصق :تارسملا تاو د و ل :ءارعشلا] ل لأ انو ء[” :دعرلا] ب اركهتأَوَىساَوَر ايف َلَعَجَو

 |0000 01210 يركب عسسل اتإلا نس ةيدحلا قايم انج نإ اهنكل يخلاو ززعلا د 001 طل كدر ني اهنا يحلل

 سلب َكوُلَسَسَسَسصَو +73 ”ناكسرلا نكع كيدحلا قايس يف اهلامعتسا نآرقلا رصق دقف (ّدمأ) ةملك امأ .ريخللا ولا تررحتملاب صتخت قاعسنالا| ريش نك راهخرلا

 تادكؤم ثالثب ةرامعملا كير دكا [١ دعرلا] « تاتا ُديِدَشَل كلب َنَِ ٌمهِمْلظ لع سال َةَرِفَْم ودل َكّيرَنِإَو ثّلثمْلا ْمِهِلََ نم تلح َدََو ةَكَسَحْل لَم

 لديل «ماللاو ءَّنِإ :امه نيدكؤمب باقعلا دكأو .ملظلا مغر ةرفغملا يف ناعمإلا دافأ يضارتعا بانطإ وه ذإ -#4( ٌرهِمَلُط لع #- ةغلابملا بانطإو «ماللاو ءْنِإ :يهو
 .ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ هلالج لج وهف ورغالو «ةبوقعلا ىلع ة ةرفغملا مدق دقو اًصوصخ «برقأ ة ةرفعمللا لإ هنأ لع

 ِوْوَعْل ِتن تلد ف َّنإ لكلا يف ِضَعَب نكَع اًبَصَعَب ُلِضَفْنَو ٍرِحِو ِءاَمِب قس ِناَونِص ٌريَغَو ناوْنِص لين ِعَدَرَو ب بع ْنَم تسحو ٌترِولَجَسُم ْمْطَِق ٍضرألأ فَ ةض[ ؟]

 0 ءعطق ىلع فطعلاب (ليخنو «عرز) عفرف ةعبرألا عفرب (ريَطَو ُناَونِص لب ليحنَف عَررَو) : ئرف 2 ٌليححو عَرَرَو 98 ىلاعت هلوق تُلِقَعَي

 تحت نم ءايلاب (ىقسي) :ئرق 4 نقْسي 98 : ىلاعت هلوق ل رحال رو ا :ئىرقو .هيلع هفطعل (ريغ)و (ليخنل) اّتعن هنوكل

 هللا مسا ىلإ اًدر تحت نم ءايلاب (لضفب) :ئرق# ٌلَضَمْنَو 9 :ىلاعت هلوق .ءايشألا هذه ىقست :يأ مدقت ام ظفلل ةاعارم ثينأتلاب (ىقست) : :ىرفو ردذا6 نفسا ىأ

 .ىلاعت هللا ىلإ عجار اهيف ريمضلاو «ةمظعلل نونلاب (لضفن) :ئرقو 6 مر لأهم 3: : هلوق يف ىلاعت

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
 7 د سمع



 ل ا

 ند يكل ا 5 ل راك نا ٍنوكرشملا :# ٍةَمَسَحْلأ لَم َةَحَبَملَِب كَبوُلِجَعَتَسَو#' - 1 0 2 000

 :« تلكا» 9 لافألا روس ] 4 ريل ت52 تارا اكلات . نب فدو كسالي كذبت .

 ! ٌمِهِمْأظ لعن ةَرِفْعم ود َكّيَرَنِإَو تالثمْلام هلت [؟
 را ب سر رس | حا 2

 عم 00 7 2 0 0 2 1 5 1 0 لوُيو » ١- .أارصم كله نمل :4 بالذ دَسل يردوا اوبات اذإ :4 مهل لعنة 3: الورك ذل وثب و) ادام كبد 1 0

 * كلم عم ءاجج وأ ُرَك ِهِدكَع لزنَأ الزل :مهوقك ؛ةجحو ةمالع :4 ُةَاَءِهَلَع َلِْنأَلْلاورَتَك دل : 0 كر 1
 رع هللاو رذنملا دمحم 00 . ين : :ليقو .لجو زع هللا ىلإ مهوعدي :ٍداَه رم لحلو 1[ :دوه] : 1

 0 | م 3 رع رص
 دارملا لعل :4 ٌداَدْرَئاَمَول ءصقنلا :ةغللا يف ضيغلا :«ماحَرَأْلا ٌضيِنَي اموال -/ .يداهلا :لجو ا

 هلمحت ام. نأ لإ ةراشإ ةيآلا يفو .هفالخب صقنلاو .ماحرألا يف همامت هب لمحلا غلبي ام :ةدايزلاب 0

 َكّيَرَنِإو# هللا تابوقع نم كلذ ريغو .خسملابو .فسخلاو ةفجرلاب كلهأ نم مهنمف ؛تابوقعلا . 1 راو يعرحمو. ه2

 رغ ج عج ص ع 0

 ا 9
47 
 هه أ رع: نر ديو 5

 الإ عال ف نأ نب لِمَ امو# :ىلاعت لاق .هّللا ملع يف ردقم بوسحم ثانإلا عاونأ لك هعضتو 0 58 2 ءاوس ميو ) نول لاعتمل اريبكحلا ٍةَدْمَّشلََو 1

 دح امع رصقي الو اري لقل هرذق 3 ًاعيش زواجي ال :#راَدَفِمبرهَدْنِع 0 11 :رطاف] # هملعب د3 روج يخرج سورلأ 5
 تس

 :4 ربكلا# هنودهاشت ام :# 0 مهراصبأ نع باغ ام : #4 ِبيَمْلامِادَع 9 -4 راقالا د كل ل ١ .هتوظفحع هِفلَخنمو هيدي نيب نمت لبفعم

 لثم اذه يأ :كالخعم > 0 2 ٠ .ءيش لك ىلع يلعتسملا 4 لاعتمل اًعتملا# هنود ءيش لاكإ يذلا 1 يشأ أمروا و ع 2 | دع الغ ياسا 2 سويد 060

 برس :لاقي ءرهاظ :#ٍراََتاَايبِراَسَو# لجو زع هللا ةيصعمب هتملظ يف :« لكلا ا نر اذه .
 يا .مهرهجو هقلخ رس هدنع ءاوس .ءيش هيلع ىفخي ال :لجو زع لوقي .زربو رهظ اذإ | ؛ءيشلا 0

 نول واللاب يفحتسسلا اذه نوظفحا ةزؤالجو نيرخ :# تبَيَعُمإ» هل يفختسملا اذه : 0
 : ليق - :ليق 7 يدك ْمِيَضَو 9 َلاَقْلاَب باحسن 5 0

 وعم لس ةرضإ وع 0 هوس هرم ع عمم 2

0 

 نمءنودْنّممُهْلاَمَو 11 درم الف 20007
 رو ح7

 اضفط و اكو تقرا تكرر راش 1 .

- 
 ّح

<١ 

١ 
 ءِهِفلَح نِمَو ِهَيَدي 0 1 ا #: ٠ هءاج 2 ًائيش هنع ينغت 5 هل «كلت هسرح نأ لجو رع ريخأف .هّللا رمأ نم 0-6

  5نوبقاعتي» :::7 لاقو .راهنلاو ليللاب دبعلا ىلع بقاعتت ىتلا ةكئالملا :«تابقعملا» :ليقو .لجو 0 انهي بضيق َقِعوّصلاُل ربو ءهَيقِحنم هكِقلمْلاَو

  1 7.ةيآلا هذه يف ف ةكتالملا نم ةظفحلا مه :ليقو .هيلع قفتم «..راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف 3 0 ةلدييَسَ ودا ف تود شم
  2-2 8 7احم .٠

 .مهتبوقعو ءمهرمأ يليو مهيلي لا ا دي نيب نم هنوظفمي 159787081708187 د. 273763173776377
 تالاو .ةباحس عمج :«باحسلا»و ؛ءاملا هيف يذلا :# َلاَقَثلَآ كل » هب عفتنيف رطمُي نأ ًاعمطو اذأو هتقشم نم ًافوخ ك1 ك2

 نيح لاق نم نإ :ليقو هنيهارو لج ورع اش هيل :# هتقيَح نم ةكجلملاو# 0 :© و رمح دَعَرلا حَيَسِمَو 9» - “١1 .لاقثلاب تتعن
 وأ ءلقع باهذ وأ «كاله ىلإ يدؤي لئاه رمأ لك :«ةقعاصلا» 1 ,ةقعاص عمج :# َقِعاوَّصلا لسردو# ةقعاص هبصت مل .هدمحبو هللا ناحبس :دعرلا عمسي

 لركت <« لالا كيرغ رهو» ..تاذعلا نرلج مس 111 كش نورك كلا ديحوت رمأ يف نوكرشملا لداجي : 4 هلأ ف تولردجي مُهو» .مسجلا ضعب دقف

 .ةوقلا ديدش ذخألا ديدش :ليقو .هكلهي امل هتضرع اذإ «ًالاحم ًانالف تلحام ردصم :«لاحما»و هيلع اتعو ىغط نم ةبوقع يف ةلحامملا

 : لكفأ) ا ؛ءيش لك نم ربكأ وه يذلا «لالجلاو «؛ةمظعلاو «ءايربكلاو .ءدجملا تافصب فوصوملا 38 وهو :ريبكلا هللا مسا ىنعم [9]

 .لجو زع هناحبس هئايربكل للذتلاو .هل عوضخلاو «هلالجإو ؛هميظعت نم مهبولق تئلُم دق .هتايفصأو هئايلوأ بولق يف ؛لالجإلاو ميظعتلا هلو

 0 لا قوف هنإف ؛تاذلا ولع هلف .هجو لك نم هلل ةتباث ولعلا ناعم عيمج نأ ىلع لاد كلذو :لاعتملا (قلعألا ءّيلَعلا ناسا لا تاكا

 90 ب قولد ةفس هلئامب النا ءاهتمظعو هتافص ولع وهو :ردقلا ولع هلو .عفتراو ءالع يأ :ىوتسا شرعلا

 !ا راّهقلا دحاولا هنإف ؛رهقلا ولع هلو . هتوعن لك يف ءيش هلثمك سيل هنأ ملعُي كلذبو ١١١[« :هط] * امْلِع هب توطيح الو# :ىلاعت لاق ؛هتافص نم ةدحاو
 رمد ولو ورشي لا هأشي مل ام داجيإ ىلع قلخلا عمتجا ولف نكي مل اشي مل امو «عنامم هيف هعنامي ال ناك ءاش امو «هديب مهيصاونف «مهلك قلخلا ه ةولعو هتك

 ري و تاج تمس و ايو ا سبب بيب

 لاقف هِيَ ا وم :نئايعأ ررإ نعي هريغو كنز رطلا جدال 1 لكس لي مب هلأ # :ىلاعت هلوق [4]

 دن تارت او كل لل دل كى ردألا ىل لفت لاق ««مهيلع ام كيلعو «نيملسملل انز كلا :هلاق ؟تملسأ نو ا

 ا ا فلاب ومال ل ل سوال ينإ :دبرأل رماع لاقف

 هللا هللا لزنأف «هتلتقف ةقعاص دبرأ ىلع هللا لسرأ مقرلاب اناك اذإ ىتح اجرخف ءامهنع فرصناف هآرف هلي هللا لوسر تفتلاو ءتسبي فيسلا مناك ىلع اب عضال

 لَك هللا لوسر ثعب :لاق سنأ نع رازبلاو يئاسنلا جرخأ 4 ودمي ُدَعرلا ُحَيَسْيَو # :ىلاعت هلوق [] .4 ٍلاَحْلِل ٌديِرَّس وهو # :هلوق ىلإ 4“ ّقنأ ٌلُك لين 1 مملح

 هَ ىنلا ىتأف .بهذ وأ ةضف نم وأ ءساحن نم وأ «ديدح نمأ «هيلإ ينوعدت يذلا كبر شيأ :لاقف هّللا ىلإ هوعدي ةيلهاجلا ءامظع نم لجر ىلإ انما ياا

 .اهرحأ لإ هلا هلَقَم نقاكهب تدع َنِعوَصلا لسردو :ةيآلا هذه تلزنو .هتقرحأف ةقعاص هيلع هللا لسرأف «ةئلاثلاو ةيناثلا داعأف .هربخأف

 نسل هلأ كلإ لفت ع ل أورقك نيا لوثيو ١) 1 : دعرلا] 4ِداَه روق لحلو ةذنم تأ مَنِ دَيَر نم هيا هلع لزنأ لول أورتك نبا لوُمَيَو 1
 14٠ : ءارسإلا] © م لو كو كارل اقو كل اكوا اهم ةيل لوألا عضوملا داك .[71/ : دعرلا] «َباَنأَنَم هيلع ِدبَبَو ُءآَسي

 .ةلكي هتايآ رئاس اوركنأو «ةيآ لك قوف ةيآ نآرقلا نأ ىلإ اودتهي مل مِهّنأل .4 ءويَرْنَم هيَ ٠ يناثلا عضوملاب دارملاو
 يف ةرم (57) (اهتاقتشمب باقعلا) ةظفل تدروو ؛ميركلا نآرقلا يف ةرم (7) (اهتاقتشمب ميحجلا) ةظفل تدرو : يددع زاجعإ 011108

 وسم يع دي د د داسيا )د ا

 05(هن هتاقتشمب نالعإلا) ركذ دروو ؛ميركلا نآرقلا يف ةرم )١7( (هتاقتشمب رهجلا) ركذ درو : يددع زاجعإ 46 هب َرَهَج نَمَو َلَوَْلا ّرسْأَنَم اوس ] 88٠١

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (17) امهنم لك درو دقو (هتاقتشمب ةينالعلا) ظفل عم (هن نفس رولا ظفر ترسل يول نإ: عارفا ف رم

 ةَبسو ةثاسمو فآلآ ة ةثالث :دعرلا ةروس فورح هدع .نوتسو سمحو ةئانات :دعرلا ةروس تاءلك ددع .ةّيكم يهو دمحم ةروس دعب تلزن :دعرلا ةروس كوزن

 - دوصقم :دعرلا ةروس عيضاوم “١[. : دعرلا] 4 ءدِيَميِخ ْنِب ةكيكملاَو ءوِدْمحُدْعرلا ْحيَسْيَو )» :اهيف هلوقل ؛دعّرلا ةروس ىّمستو :دعرلا ةروس ءاهسأ قررا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ” + 0209 +++ ا 0 ا ا 5 »يلا
 َلِِهيََكط سد الإ نيكرشملا ةهلآ :ىنعي : :4 وزو نم وعدي تلاد هللا الإ هلإ ال :4 يك ةَوَحَم ملط ١14 »4 20 همس < مدمل دمام” دماوم “ سارمص دادس 6

 م

 0 دل طيره نوبت ودون نمدوُعدينلاو يل ةوعد هل 5 !همف ىلإ اهعفري مث .هنم فرتغي ءاملا ىلإ نيتطوسبم هيفك دمي ناشطعلا لجرلاك :يأ : 0 اعلا

 8 ولاعدم عسٍولَملاَإ هك سك ١ عفنت الو رضت ال ةهلآ هنود نا هللا هبرض لثم اذهو .ًاشطع تومي ىتح :4 وِ َْهاَمَ
 ١ يوم ضر او وكلا سقجتسم 2(جورَكَصِفَلإ ظ 3 كو اًصوط ٍضْرالاو توسل ٍفسدِجَس يول و م :# ركن
 5 وعسر ملت () لاس هواك لإ نم لك 0 اني 0 :لوقي . ل مرد فاك وو عر ا
 ١ نور جا لظف ٠ .يشعلاب ءيفي صخشو ءيش لك لظ نأ كلذو ؛اياشعلاو تاودغلاب ًاهركو ًاعوط هلل دجسي
 : عضال يأ اي يع 0 0 00 كفو 0 0 0 راك 0 را

 ١ 0-0 9 لوقي 0 .سمشلا بيغم ىلإ رصعلا نيب ام :«يشعلا»و .يشعلا وهو
 |١" قالا ةبشتف» هيكل ارش هيي ولَعَج م مارا تماظلأ 8 هللا رمأو للا نولوقيس مهنإف ؟ضرألاو تاوامسلا بر نم :نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي لق :لجو زع

 1 سيدرك اهل رصف اذيقلا وولدي مع 1 تضاطلا هس لم ها نمؤملاو رئاكلا يعي ا ٌلَمَلْقل :لوقي نأ هيبن
 1 اَيباَناَدْيوُلْيَسلأَلَمَتْحافاهِرَدَقِبةَيِدَوأَتلاَفُعأَم ا 1 00 :لجو زع هللا لوقي : ءِِقْلَسك اوْفلَح كرش هلي اوُلَعَج َمآ#» ةلالضلاو ىدمللا :* 2

 5 ديكو سةر و وكعدوضوَسف 7 :# ُنََ هَبمَتم» ؟هللا قلخك ًاقلخ هللا نود نم ءايلوأ مودال نيذلا مكؤايلوأ قلخأ :نيكرشملا
 1 ان و ا 9 مكباصأ ما ؟كلذ لجأ نم ءاكرش هلل مهومتلعجف هللا قلخو اوقلخ اميف رمآلا مكيلع هكا

 ١ ©0161 . ساعتي نب ا كا رك

 0 6 رو 5 لج ءيش هرهقي الو .ءيش لك ىلع هتردقب :© َرَهَملا# .هل يناث ال يذلا درفلا : 4 نحو وهو

 .. 0 2 اهيوتسل تريلا ؤنخلا يراود : ءاهئلمب ةيدوألا هتلمتحاف :لجو زع هللا لوقي :# اًَهِرَدَقِب ةَيِدْوَأ َتلاََ هام َِمَّسلاَن ِمَلْرْنَأ 8# -11/ .العو
 5 5007 ةَعمهاَدَواَسِيمَج ضَرأْلاِفاممهل َتأَول 9 نب هللا هلونأ يذلا ءاملا كلذ نع ثدح يذلا :# ُلِمَمل َلَمَتَحآَتا» هريغصب ريغصلاو «هريبكب ريبكلا
 ' . تهتك هعسكل رسل كهل لح بهذلا نم :ينعي :4 ردا هلعَنوُواَنِمَرل ًاخفتنم ليسلا ىلع ًايلاع :4'يَرادَيَوم ءامسلا

 ذحتيل هيلع دقوي .ديدحلاو صاصرلاو ساحنلا نم :# عَّنم وآل ةيلح بلط : #4 َةَلِح ءاَعِتبأ #9 ةضفلاو اهيا. 4م. 6 0
 22 هى

 مات امهب لكمُي .< يا لعلنا كرنب ن6 ,لمسلا ديزا يح صل تر للا : ينعي : :4 رةلَْم دير هب عفتني عاتم هنم

 كبزر.كلذكو ؛ءيش هنم قبي ملف تنكس وأ ءاهدبز بصناف تلغ اذإ :ٌردِقلا تأفجأ :لاقي ؛ضرألا ةفشنُت :يأ :© هج ُبَهْدي» ليسلا الع يذلا : 44 لول
 انمم صلاخللا ىقنيو :4 ٍضْرألا ف ككَمََمل ءاملا نم : سان منَ اَمآَوإ# دبزلا كهذي امك هذي امه ردكو امهفيح رهو .هرعو نساكتلااو ةضفلاو نقدا
 يهو «ىنسحلا اونمآ نيذلل :4 َىَسْحْلا مير اوباَجَتْسا َِدَلِلط - .هلالحمضاو لطابلاو «هتابثو قحلا يف هللا هبرض لثم اذهو .مهدنع مهيديأب هيلع نودقوي
 هلو [15] .شارفلاو ًءاطولا :*# 217 مهانكس :4 مهو ”و# ائيش اهنم مهل رفغي الف ءاهلك مهبونذب مهذخأي نأ :« ِاَسِلَل وس ْمَل كلوا .ةنجلا
 ريال لحنلا] 4ةيكَتنيِالمُهَودكَهكمْلاَوَبآَد ني ضْرأْلا ف امو ِتومَتلأ فام دمه 15 كرا اه و اًعوط ٍضْرالاَو تومَسلَا ف نم ٌدَجَس
 مث قعاوصلاو باحّسلاو قربلا نم تاّيوّلُعلا ٌركذ ةدجّسلا ةيآ مّدقت دعرلا ةروس يف 1[ ا جحلا] 4رمقل ُرمَعْلاَو سمسا ٍضْرأْلا ف نمو ِتومَّسلا فم هل 1

 هيف نع ركام لو كاتب 2س 7 در .8) كل ىاستلا قام وكذب ةدجشلا ةيآ يف ادب ناكل مانصعأل ريل ىلا سا كر ل
 يفام ةيآلا قايس ىضتقاف ؛حيرصتلاب سنإلا الو ,ةكئالملا ركذ هيف نكي ملو ؛مومعلا ىلع هللا قلخ ام ٌركذ مّدقت دقف لحّتلا يف اأو ؛مانصألاو رافكلاب اًافختسا
 م ؛ضرألا ين نم ركذو ءاهلو مهل اًميظعت ؛تاوامسلا ين نَم ركذ مّدقف «نايدألا رئاسو نينمؤملا ركذ مذقت دقف جحلا يف امأو ؛ ؛ضرألا يف امو تاوامّسلا

 و هد رك الو ظ «[ 17 : دعرلا] 4 ُريِضلاَو قالا ىوتسي لَه ل ارا انتحل هكا اهبسان ام ةيآ لك يف لاق دقف «مهركذ مدقت ندرك

 11و 2 راكم نرككميالو 75 :ناعت هلوق ىنعملاو بارعإلا يف ةكرشملا واولاب اهيلع فطع دق ناقرفلا ةيآ .[" : ناقرفلا] « اًروشذالو ٌةزيح الواتوم نوكلميالو اعفن
 يف تافوطعملا لمجلا هذه تقفتا دقف «4َنوُفلحي مهو اَْيَس تر هه ونود نم أوذختأو)» :ىلاعت هلوق كلذو ءاًضيأ واولاب هيلع تفطع ام اهلبق مدقو «4 اًروُشَن
 ةيناثلا يفو «4 َنوُمَلْحَي مهو :ىلاعت هلوق يف داجيإلاو قلخلل اللباقم «4 ترا ١ هلوق يف قلخلا مدع ىلوألا يفف ءنيدضلاك نيلباقتم ىلع اهنم ةلمج لك ءاوطنا
 اذكو «4 َنوُمَلخمَمْهَو ظ :لاعت هلوق يف قلخلا ىلإ ةراشإلا ىلوألا يفف «نيلباقتملا فرشأ ريخأت ىلع اهعومجم ينبو «ةايحلاو توملا ةثلاثلا يفو «عفنلاب الباقم رضلا
 ةيآاّمأ «ناقرفلا ةيآ يف عفنلا ىلع رضلا مدقف ءانحضوأ ام ىلع يآلا بسانت يعورف «فرشأ ةايحلاو ةايحلاو توملا ةثلاثلا يفو ءفرشأ عفنلاو عفنلاو رضلا ةيناثلا يف

 ملاذإ : :اهيف ليق دق نآكو ؛لقاعلا بلطم وه يذلا عفنلا ميدقت نم بجي ام ىلع تدرفأ ثيح نم تءاجف ؛بسانتلا نم ركذ ام ىلع لمحي ام اهيف ضرعي ملف دعرلا

 متاع نك اس ا ا ل ل للا د كار وخل رسل 1:

 نر مْوَعبهَللَأ دارأ ذو ميني اَم أكرإي قح موق ام دعي ال لأ تك كرا هلا ِرْمأ ْنِم .هتوطمحي ءوِفْلَح ْنِمَو هيدي نب ارم تنبهعم هل + ]١١[
 امنإ :نولوقيو «هنوربصيو هللا ةماركب هنودعيو «هيلع هنوضحيو ريخلاب هنورمأيو هنوتبثي ءرخآ لدب ءاج لدب بهذ املك ءاًضعب مهضعب بقعي 1111 دعرلا] لاو

 اكو اًصوط ٍسْراْلاَو تومَسلا ىف دو [” 7 :ةرقبلا] 4 لا نة د دم نيذلا ف ءادإ دل لعاخمل ليال ةحلار كح دن[ دفو ةعاس ص ره
 - :هركلا ١- :باوجلا ؟"هاركإلا -هركلا- هركلا"' :نيب قرفلا ام .[ 6 :فاقحألا] 4 ًامَيْكَمْنَعَص 0 أ ُهَنلَمح اَنَسَحِإ هِي هيدي نسل ايَصوَو # 5 :لعرألاا

 © ٌرونلاو تلظلا ىوَتنَس له ما ُبِصبلَو يللا ىو ل له ار الو اًعْنَن مشا نوم 1 كك ها دس لي 5 ٍضرالاو توسل بر نم لق 38 ]١1[
 2 .يقيقح ريغ اهثينأت نأل اًرظن : ءايلابو (تاملظلا) ظفل ةاعارمل ءاتلاب (يوتست) :ئرقو .تحت نم ءايلاب (يوتسي) :ئرق «ةيناثلا 6 ىِوتَسَم لَم مؤ: ىلاعت هلوق

 لك درو دقو ءامهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا ظفل عم امهتاقتشمو ةريصبلاو رصبلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ 4 ُريِصِلَو ىقللا ىرتَسي له لكل 3
 .هللا باتك يف ةرم )/١4( (امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل درو :اًيناث .هللا باتك يف )/١5( (امهتاقتشمب ةريصبلاو رصبلا) ظفل درو :الوأ .نآرقلا يف ةرم )١5(

 ءاحرأ ين دالوألا قيلخت ركذو ؛مهٌديعوو راّمكلا ٌديدهتو ءراثلاو زاجسشألاو رامخألا جارختساو ءضرألاو تاوامٌسلا قيلخت يف ديحوتلا ةمُم نابي ةروّسلا -

 ل ىدونارش لاو رايخألا امر. نارشألا طار لع ىلاعت ى حلا عالطاو «تاعاّسلاو ماّيألا يف ,تادايزلاو ناصقنلا عمو ,تاجردلا نيابت لع «تائهمألا

 ىئس بحلا ءامم كو ه4يللل روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 < با مد د يتلا
 را دج 2 د 0

 1 ادعي
 0 ا 7001
 هللا هلزنأ يذلا نأ ملعي يذلا اذهأ :لجو زع هللا لوي :© نأ َكْيَرِنِم َكِيلِ لزَأ انآ دلني نسفأ 8# -16 8 : 0 2- دمادملا  ةيارمل ” ةئازم ذل مام 5

 ركذتي الو هيلع هللا ةجح عقوم فرعي ال ىمعأ وه يذلاك :# َسْعَأَرْم َنَدَك# هب قدصيو قحلا كيلع ' 3 ل مما وه نم كيري كتل لن
 .ماحرألا 01 :4 لصوي نأ ءويمتلا رمأ ام َنولِصِي َنِنَلاَو 9 ١١- .لوقعلا لهأ :* ببال اولْوأ# ظعني الو

 عجم كواسب كلذ عم وهو «تابارقلا يف هرهاظ «لصوي نأ هب هللا رمأ ام لصوو :ةيطع نبا لاق

 .تع باسحلا شقون نمف «دبعلل ةشقانملاو ؛هيف ءاصقتسالا وه : ناحل هو .تاعاطلا

 اوماقأو + :هههركي امااوثأب وأ .ةرفأ يف هوفلاخي نأ هل ًاميظعت :4 ةرير دعو نيب ورم نيلأو» 3

 ءابرل

1 ْ 
 2 تحج 0 م

 1 م حصر ووعر < ء- رهه»>

 0 َقثيِمْلا نوضقننالو هلل ٍدَهَعب َنوُفوبَنذلأ يور بلم

 01 م م "سوسو ل صوب هيدا مأامنوُلصيد لاَ
 مير هجو داك اوربص نيدو 2 نا 50 24 57 1

 نوئفاكي ال : كَما ةئسللاب توون دبو# اهتاقوأ ف اهدودحب اهوذأ .ةضورفملا ةالصلا اوّدأ 4 اصلا . 0 -- داي مه 0 'ء بح 1 0 هي اس لا
 | م رو 2 2 ول يتلا مهراد نم نانجلا راد هللا مهبقعأ :4 ردى تم َكيلرأ» .ريخلاب هنوعفدي نكلو «رشلاب رشلا 1 ابنواخلي ندع تن نلراَدلىَْعمهَكتل ا 1

 دوهعلا نم هودقع ام يأ 4 30 نزاكالا مك تالاكلل نير او نا / 0

 ىفايندلا ةْرَيلَل امو# - 1 .ةبقاعلا ءوس : :6 راد وس 26 هّللا ةمحر نم دعبلا :# ةنشللا بط# ٠ .هوقثوو 1

 .لوزي نأ هل دب الف عفترا اذإ (ًراهّنلا ْعَتَما نم ؛بهاذ ريقح ءيشو ليلق :4 ُةَماَلِإ ةَرخْلا 6

 ملأ موترك ميطنأو وأب ءنيلصنسو 3
 4 2 ْسع 2 لا تس حاج اتوب رس رس ل لس سل 1 00

 كَم تقيم اَميْركلعمكم و ابْنَ مْ
 ير تاع 2 0 رب لك 2 ها رس ب هس ل

 و دوقة يم لع ع هلاآَد هع نوضَفني نيذلاو © ف

 ووري ربا حام 5 5 س0 حج 0 نيو أ رو هجرس سس ل ا[
 570 نشل اةقلاو نكست :# مهب واق نيمطتو» - 5 .لبقأو هيل | بات نم ٠ :4 كانَ يل سدو - -7 . ةممْللام كيلو أضر فَدودِفِيو لصور 0

 عمت اذهب هنأ :ىنعملاو .نامي إلا ف بيغرتو ضح هيفو 00 بولق :# ا نيمطت هللا ركحِنب "| اودي 0 ا 5

 ركل وحن 6 0 0 ُْط وقسك ءامسلا امل -| وب أ وح ريف رتفا ا ايالاب الل ةسنامطلا 3 70 هذآ 0 ص سرد و 2 1

 1 2 راو 104 : 74 6 َِ دزت مسخ ِ هر هت أ 2 ا 0 ب : 4 لو 0سم رخل (يفايندلا عي اموايدلا هو 0

 م يل 0 لعل لسلا] 4 توي 06 37 . اكمل ويري هيا هيلع لأ اكو أورقك نيل 0

 22 هر ل أ و حاسس و صا س |46

 نمو ءاهلهأ 1 نمو ةنجلا نع ثدحتت ا تايآلا 0 رطاف] 4 ريِرَح 3 أاممف 27 ٌمهسابلو 4 5 َنيِمطتوأ اثم ندا( بان مهم يَومآَكيم ١

 هه لس دس و 1 ريع عمر 2 2 ٠

 نأ وب هللا رَم 2 ًَ نو ءهولكبم لاعب نم هللا دهَع 5 نبذلا ولف [ 7 ه] مهل هلل 1 يذل ميعن لا يلق تارت ارش 2
 1 5 7 07 نا 0 أس اح عا واللا م عشر

 دعب نِم هللا دهع نوضقني نيذلاو ا ةرقبلا] 42 توُريكَلا ْمْه كهلؤأ ٍضْرَأْلا ف توُدِسْفُيَو لص انثي نو تي ري ا للا افونيروثو تيتو نيو حل

 7_0 يذلا هللا دهع نوثكتي نيذلا نع ناثدحتت ناتيآلا .[75 : دعرلا] راد رس كَم هَمللا مم َكِلْوأ ٍضْرَْلا فَبوُدِسْفبَو َلَصوي نأ ويم 1 27 مس وعدم <
 ص ص ب

 رك رأت درب يح "رع

 مه كئلوأ نأ نيت : ةرقبلا ةيآو ء«ضرألا يف داسفلا رشنو ماحرألا عطقك هللا نيد نوفلاخيو ءبتكلا لازنإو «لسرلا لاسرإب هدّكأ دقو «ةعاطلاو ديحوتلاب مهيلع
 نيل يق[ رجلا كا ىف ديدشلا باجل 5م ا ل ا وصي ا ةرخآلاو ايندلا يف نورساخلا

 1 دعرلا] 4 ُهآَيِيَم ٌَلِضُي هلل كر لد ْويَر نم هياء هيلع لأ اكول أورفك نيل ٌلوُمَيو ٠) «[0/ : دعرلا] 4 راه رت ك0 0ع 2111 وردك 7 2 سس 0 2 7 4 ما 4 م
 2 5 ياسا سو داب ماو كوالا : ءارسإلاا] 4 اوس رولا نوال رحفت نع كل 1ك ل وا :هلوق يف ام وحن ؛اوحرتقا امم ةيآ لوألا عضوملاب دارملا

 ةناباقم كانل5 لل للدار ةيقلا ةااعملاو ةقتملا ناي يق تآرقلا اهلمتتسا 2. رك هتايآ رئاس اوركنأو «ةيآ لك قوف ةيآ نآرقلا نأ ل اودتهي م مهّنألا 044 ير

 ريغ نيتملكلا نإف اذل ءاّعم ةيدسجلاو ةيسفنلا ةاناعملا نايب يف نآرقلا اهلمعتسا اكد 7 ةةلاريع لآ] “أ اهّرك و اَعْوُط هلوق ين «عوطلابا (هركلا»

 هاركإلا نأ مهكر فور كلانو «كءاركإلا) نب قرفلاو .نكأ» ل ردصم وه :ةاركإلا -" .ىرخألا ناكم امهادحإ تأت نأ 0 الو نكمي ال ّمَث نمو «نريغطدلا رت

 نم ملَسأ هلو وعمي نأ نيو َرْيَصمَأ نع لاق :فاكلا ةفب (هركلا» 1 ل .(لوعفم مسا) كلا زك (هركلا»و .(لعاف مسأ) ه هركُملا لعف

 َوَأ اَعْوَط اوُقِفِنَأَلَف + ل15 تلا 3 سَ اسيا أفرد كل ليال ويم اَءَنِسَِلأ همك # ء14" :نارمع لآ] # ا
 يك ا اح هل مس

 ١١[. :تلصنف] #4 اًهرك ا ل ا 0 رلا] 4 اهكواَصْوط ِضْراْلاَوِتومَسلأ فمُدجسيهَو ل0 .ةيوتلا]  اهرك

 4( اهركهتحَصَوَو اه امرك م هك اكئمح | يدينا اَنَّصَوَو إل 111 : ةرقبلا] 0 ردوهو ُلاَِْلا مُكحَتِلَع بيك )+ : لااعق لاق :فاكلا مضب ؛هْركلا :اًيناث

 ىِوَيَسَش لَه ْمأ ٌريِصِلاَو ىَحأْلا ىوَتْسي له لَك +[ [5051 :ةرقبلا] 4 ولا هيذقللا يب يلا 5151 ) : لاك لاكن ف كالا كلا 16 تالا

 امَنِإ + 17 ها د كلا رك الا كرااظلا عجر روطللا فرزلا ادع 1 دعرلا] 7 د

 وير سس ل 2 سرا س2

 نيِمطت هَ ركز ,الأ هللا ركذب 0 0 ري 0ل؟ :لافغأألا] 47 اندميإ مُر هّدتل ولع تل اَدِإو يولد تلح َتلِمَو دلل ركذ اَذإ َنِلأ َتوُمْؤَمْل

 ها ؛لوألا ةبآلا يف "هللا ركذب" دارملا نأ :باوجلا ؟نيملاعلا بر ركذ دنع نينمؤملا بولق لجولا وأ "فاعلا يبقا لو 110 دعرلا] كيرالا

 ييأاَء نم َمَلَص نَمَو اًهنولحدي ندع تن + [11 هيلإ بانأو هعاطأ نمل هفطلو هوفعو هتمحر ركذ هب داري ةيناثلا ةيآلا يف "ركذلا"و ءءاصع نمم هماقتنا ةدشو هلالجو
 0 مر و 2221 1

 .باسنألا لبج درجمب كسمتي نمل ةغرافلا عامطألل عطق حالصلاب دييقتلا ىفو :ةركسلا وبأ ل 00 دمر بابل مولع دي أو تيد مهجن

 -هادع ام امأو .ءةتبلا هركذو «ىلاعت هللا ركذ ىوس ءيشب أي ال اذه 0 دعرلا] 4 را هنأ ركب الأ هَل رك د ص اى رعاكخت

 :ىلاعتو هناحبس هلوق # ضال ف كك سال عمي مو كح هذي وا ياو علال كينع 0-22 دير عم وأ يلح اعتب ِرَلأ ف هَل َنوُد وب اَمِصَو و5 [ 10 ]

 .نيكرشملل اًباطخ ءاتلابو # َِّنياوُلَمَج ْمَ #9 :ىلاعت هلوق ةبسانمل ءايلاب :ئرق .باطخلا لع ءاتلاب (نودقوت) :ئرقو .تحت نم ءايلاب (نودقوي) :ئرق # ودون

 يف ةرم (00) (هتاقتشمب داسفلا) ةملك تدرو امك ءنآرقلا يف ةرم (00) (ابتاقتشمب عفنلا) ةملك تدرو :يددع زاجعإ6# ِضرَأْلا يف ككَمَيِف ساّنلأ مهنيا مَووِم ١

 .هللا باتك يف ةرم (55) امهنم لَك دروو ( هتاقتشمب داسفلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هن ا ا .نآرقلا

 .ةرم: 0151 لك ةاروردق و ظيلامطلا ةملك تاقظشنا عم. «قيضلا ةملك تاقتشم ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ ** ُبوُلَقَ وقل نمط ها رخص الأ و 3
 درو دقو ءامهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا ظفل عم امهتاقتشمو ةريصبلاو رصبلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ * ٌبوُنَقَ ودل نيم هَل ركن, الأزو "4
 .هللا باتك يف ةرم )١4( (امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل درو :اّيناث .هللا باتك يف )١44( (امهتاقتشمب ةريصبلاو رصبلا) ظفل درو :الوآ :ةره 04015

 ةكتالملا لوخدو «قاشيلا ضقتنو دهعلاب ٌءافولاو «ءامّسلا نم نآرقلا لوزن ةّصقو ؛مانصألا دابع ىلع دّرلاو راكنإلاو «قعاوّصلاو «قربلاو «دعّرلاو ءباحشلا -

 ل رافكلا عجرمو «ناتحلا ىلإ ناميإلا لهأ ةبق ةبقاع نوكو «نايعألاو راثآلا يف .نآرقلا ريثأت نايبو .ةمحّرلا ركذب ,ناميإلا لهأ سنو «نانحلا لهأ ىلع ميلستلاب

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 1 مص مسدود دعي تحاك دقو .ةنجلا يف ةرجش مسا :«ىبوط» :ليفو .نيع ةّرْقو حرفو مهل ريخ :ليق :* مْهَل يوُطل 4
 00 هه -- هي يه 12 5 -

 3 . و بل فيطعتيادتلا ايكو رتم ام تقبل 0 يابس ةنح لا يف١ :ِةع هللا لوسر لاق :لاق ند ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث

 : أ َهَِقيَتلَحَدَموم نفعل ا ا : ٍباَّنَم ِهَيَلإ وم ٠[. ٠١- :ةعقاولا] مودم لِظَو 9 : :متئش نإ اوؤرقا «ةنس ةئام اهلظ

 0 0 تايب 11 مهو كيلو عدلا 1 : ها 2 رم انا نأ رو - .ةبوتو أباتم تبت نم ردصم وهو :يقبدأو

 00 6 0 لع ا ؛مهيلع هتءارقب ءايحأ ىتوملا راص وأ ضرألا هب تعّدص وأ «لابجلا هب ترّيس انآرق نأ ول :ىنعملا ل ظ ! هِي 00 1 !نحرلاب اورفكل ضرألا هب تعط وأ لابجلا هب تريم نآرقلا نأ ول كلذ ىنعم :ليق :4 قرم

 ١ و 7 د 0 امي 2 ملعي ملفأ :هانعم :# هلأ اذاعي و نأ 0 ملف .نآرقلا 0 2

 :وكايمج يع ا :ليق :# هّنلأ لغو ف أي يح والت او لدفلا تادكعلاو عوامل نما يعاتب اع :* ةَحراف اوعَتَص

 عي َسَدلا 1ىدهل هنأ ُءاَسِيَوَلنَأ 1 يف «ءالمإلا»و .لهملا يف م تلطأ :© أورتك نيل تيما كر .مهيلع ةعاسلا ةمايق وأ .مهتوم

 : ول مئاق وه الإ هلإ ال هّللا وه :4 َتَسكاَسي نسق لك لع دب قوه 17 ّنَمْفَأ © 17 .ةلاطإلا :برعلا دي

 5 ١ ُلك## ةهلآ اهوذختا نيذلا مهئاكرشك :مالكلا ىنعم 4 كر 4 )و » مهلاجآو مهقازرأب مدآ ينب

 0 2 , !١ دقف ةحلآ اولاق نإ هنإف .هللا ةدابع يف مهومتكرشأ نيذلا ءالؤه اومس لق :لجو زع لوقي :* مُهوُمَس
 ' |َعَجْو تكيس 0 0 5 هريغ هلإ الو أ امِإ ضرألا يف نأب هنوربختأ :لجو زع لوقي .4 ألا ف يالا )ل اوبذك

 7| مأٍضّيالا ف لتيبالاَعي رس : ا ىلإ اا كتم ا ا ا 0 لوقي :4 ِلوَملَنَم رهظيمأل
 24 هر وفسر ل .ىدهلاو قحلا ةباصإ نع اوُدر : ليسَ نع اوَدصَو# مهلوق :# مه كيال َنيَد لب هل ةحص
 | نصْودسَومه كا ا دروخ © 000 200015 ب دكا ن4 فاز نهلتقكملا نم 0 4قي] كلا تاكتلر» -؛
 ويلان جدع ل وامي 10يوم © سابع نبا نع هريغو يناربطلا جرخأ .ةيآلا 4 ُلاَبِحْلدب كروس نادم نأ ولو 2 :لاعت هلوق [؟11]
 هذه انل حسفاو ؛مهملكن ىتوملا نم لوألا انخايشأ انرآف لوقت امك ناك نإ يب ينلل اولاق :لاق

 .ةيآلا 4“ ٌلاَبِجْلَأِهِبَت ترس اناره نأ ولو :تلزنف ءانتمض دق ىتلا ةكم لابج لابجلا
 اسر يقام كيو نرش رجا رك » عضاوملا يقابو؛ميركل نرقلا يف ةديحولا دعرلا] 4 أورَعك نيل ْتَيلَمَف كف نِم لس عِزَهمْسأِدَْلَو 3 ١»
 ءاورفك نيذلا تلهمأ دقف نزحت الف ؛مهلسرب كلبق نم ممأ َتَرِخَس دقلف لوسرلا اهيأ كتوعد نم اورخس دق اوناك اذإو . .[ ١ 5 : ءايبنألا ٠٠ كا
 يذلا باذعلا نوئزهتسي اوناك نيذلاب لحف ءلوسرلا اهيأ كلبق نب لسرب ئزهتسا دقلو : مضار ملا رقاب ان العلا عضوم ةيلع لدم اذهف:: .يباقعب مهتذخأ مث
 داك تكف َههمدَعَل دن نكن تلت 1 : دعرلا] 4 ِباَمِع داك كنك ْممدَحل © أورفكَن بِ تِلَمأَف » 11 .مهئازهتساو مهتيرخسم راثم ناك
 عدس لل ا تسلل طل تلا د ول ردن )21( كلا ساتقزهدللا تاقعلا .[4 4 : جحلا]6 ريك
 بكترم رمأ ءازهتسالاو 04 كنق نم ٍلَسَرب عِرْمْسأ دعو )» :ىلاعت هلوق دعرلا ةيآ يف مدقت دقو «هتميرج بيقعو هتيصعم رثإ مرجملا لاحل بسانم باذعب ذخأ بلاغلا
 ا ا ا ير لا كالو كراون نم تيلكللا لم هتان
 1 1 اكل تيما يرو كك كرم م 12( رطول موو ميه موقو (1) دومتو داعو جون موق هلق ٌتبَدكح دَقَف َكوُبْزَكُيب نإَو )» :ىلاعت لاق ؛ءازهتسا مهنم

 ئزهتسملا امأ ؛هلاح حلصيو بذكملا ني يشل رص اي 1 و للا 13 ا م
 1 ب 1 رجحلا]«رحيو ءزهتسملا كتتيفك نإ (15/) نكِرْشمْلاٍن ع ضرعأو رمؤت امي عَدَصاَف )) :ىلاعت لاق ؛مهايإ هيبن هللا ىفك دقو ءحلصي الف
 ِهَنَمَلَمَم 9 ء[٠ 0 : دعرلا] 4 دال هك نم ىَرجت 6 نوما دعو ىَّل ِةَبَجْلا ُلكَمِ» [5] .ملعأ هللاو .بسانيل دراولا سكع نكي ملو ؛مدق نم بكترم بساني امب

 0 ا وع 0 ع لا ١6 لمحم] 4 ِهَم نيو يأ ايف نرتاح
 اهم ذذلتي رمخ نم راهنأو .همعط رّيغتي مل نبل نم رامنأو هرّيغتم ريغ ءام نم ةميظع ٌراهنأ اهيف :نيقتملا هللا اهدعو يتلا ةنجلا ةفص :دمحم ةيآ اَّمأ ...صقني الو لوزي ال
 اقل عر هكا رمل ءةفلتخام نم تارمثلا عب - ةنجلا هذه يف نيقتملا ءالؤهلو ءىذقلا نم يمص دق لسع نم رابخأو ؛نوبراشلا

 اهيف مدقتي مل دعرلا ةروس .[117 : للا سلا و دقاق واير كدي ١ ا دعرلا] 4 مه ءآَوْهَأ َتَصَبأ نو ايَرع امُكَح هنأ َكَِدَكَو )) [1

 ليصفتو .مهيف هئاضق نم قبس ام ىلع اًيرج نيفلكملا لاوحأ فالتخا ىلإ اهتلمجب اهعجرم ماكحأ ليصافت اهيف مدقتملا امنإو «ةيرابخإلا صصقلا نم ءيش
 نّمع تايآلا تثدحتف نيقيرفلا لآمب بقعأ مث .مهفصو دعب نيقيرفلا نم لك مكح للاعت نيب مث ؛مهيلع هب مكح امو «هلزأ يف هناحبس هردق ام بسحب مهلاوحأ
 قزرلا طسب يف همكح ىلاعت نيبو «رادلا ءوس مهلو ةنعللا مهل نأب ربخأو «هناحبس هدهع ضقنب نيفوصوملا نيرخآلا لاحب عبتأو «مهل دعأ امو ىلاعت هللا مهاده
 - بقعأف ؛هقلخ يف قباسلا همكح وهف مدقت ام لكو «ةيآلا عم كلذ بسانتو «هريدقتبف هقلخ يف راج لك نأ ىلع دعب يآلا ترادو ...ءاشي نمع هضبقو ءاشي نمل
 نم اًنئاك هتهج نم بارطضالاو جاعزنالاو قلقلا هاتأ هاوس ءيش ىلإ نأمطا نم نأ هل درم ال ءاضق ىلاعتو هناحبس هللا يضق ءزجع هب ةقثلاو «رورغ هيلإ ةنينأمطلاف -

 وسمر در لضم ةلسصاور ةلامصتم نيت ار لإ نيتاسلازو عرش رب ىلع لا ا هناا وتارر تفاح اكان

 ىلإ لعفلا دنسأ هنأ ىلع داصلا مضب (اودضو) :ئرق 46 أوٌدصَو 2و :ىلاعت هلوق # دام َّنِم هلام هلأ لِلَصِي نَمَو ليسا نع ْاوَدَصَو ُمُهَرك م أورفك يدلل نير لب 38[
 4 َّدَصَو ”1/:رفاغ ةروس يف اذكو «مهؤاربكو رافكلا ءامظع وه دصلا لعافو «لعافلا ماقم ردصملا ىلع "اولمح نيذلا" ها ا ا
 .هللا ليبس نع سانلا نيداصلا نع رابخإلا ىلع هانب هنأ ىلع داصلا حتفب (اودّصو) :ئرقو .كلذ ىلع دص لمحف «هلعاف مسي ملام ىلع' 'نوعرفل نيز" : يأ .كانه
 يف ةرم (؟7) (اهتاقتشمب باقعلا) ةظفل تدروو ؛ميركلا نآرقلا يف ةرم (17) (اهتاقتشمب ميحجلا) ةظفل تدرو :يددع زاجعإ © ِباَمِعَد اك قى 3
 | اوى شمل كل ا ع فلا طفل وات تاي كا يلو
 لا نانو «باعكلا لورتب ىفطصماةّربن ربرقتو «ناصقتلاوةداّرلاب ضرألا فارطأ يف قل ريدقتو «ناّيدلا ةَئيشَم ةئيشَم بسحب حوّللا يف تابثإلاو وحملاو «ناريثلا -

 .[47 : دعرلا] 4بككلآ ُملِع :ُهَدنِع ْنَمَو مُكَنَيَبَو ىَيَب اًديِهَس هاب فك لق كس تسل اورفك ريزلا لوقو » :هلوف يف
 يربطلا ريسفت

2 

 ")قاوم نق اَمَونَسأ ةرخ الواح

 تح ا 0-0 27 مت 9 ا مج مضل ما

 1 5 هل ا 2 1 نهي هو يو يا 0 297 0 ٠0

 ىنسحلا ا ءامسألا

ْ 

 - روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 حج هرم رح رار جهوي

 ةفصلا هّلل :هانعم :4 لعل ُلَتَمْلاهلَو 9 :ىلاعت هلوق هئمو ؛ةنحلا ةفص :كلذ ىنعم : 4# َدَّنَسبْلا لكم -0

 نمشي ال هللآل .هتاد.اضيأ :4 هلو عطقني ال : 2يآدإ» اهيف امم لكؤُي ام :4 اهلك ايلعلا ل قمر تلاع ىلا
 لاوَسَر ا :4 كيل َلرَأآَم تومَرفيب تكل مهب يلو 9 - -17 .ةبقاع :# َىَمَع كات# :اهيف ىفارقتا بيلا ىفغ كارا هلايرش ءاهنتحل 5 ١

 | ْ | :* باددَذْلا رد مل 1 1
 دوهيلا ينعي ؛كيلع نيبزحتملا للملا لهأ :* راَرَحْحَ نمو# .باتكلا لهأ نم نمآ نو م :ليقو داي هللا 0 ورمي بحكمه دنس مك 0
 0 دمت 4 0 ِهَيِلِإَو9 .برعلا نم ةيلهاجلا بازحأ :ليقو .سوجملاو ىراصنلاو 4

 «بارحألا ضعب هركنأف باتكلا كيلإ انلزنأ امكو :لجو زع لوقي :© ايامك ةتلزنأ كِلادكَو# 1 ٠0
 : 0 برقا نم رطل 3ك دمع لامالوب 20ج ام: دكا دالك كلل ” 3 3 1

 0 14 ل نال ةعرم 2 ع كلا 2 (كشلا ا فاعرا لاقو .هيل دا نودع م 0 وأ تصب نيكو ايبرعاَمكَح هَ كِلدكو
 3 8-50 ”اَمو# ةكئالم مهلعجن . «لسنو جاوزأ مه كلغثم ارتكب مهانلعج 227 ةَيَرْدَواَج ا 0 دقو( فاو الو يلو نم ِهَللأَنِم كَل اَمِولِعْل نم كج 0

 0 1 058 الإ ةيآب يتأي نأ هللا لوسر ردقي امو :لجو زع لوقي :4 هلل ندب الإ ٍةَياَح 0 ا سل أ

 بق :4 تيييَو هام ام هَ اوم -9 .هدنع وهف هبتك دق باتك هللا هاضق رمأ لكل :4 ثاح 3 0 تكلم ذِي انيقات لوس
 000 ثا رتب كارلو كا علاش - 2 1 كنور را ارتب
 00 2 تكلم 00 ا 000 كلذ 0 ءاجو «ريغعي ل تباث كلذف رو . 0

001000 

 ةتكلا تم "5

 ل 1 و + د 8

 | ثيم امس لق / ع ل
 ري ص سو يع ”-

 ١ تاكو أوعدك كرس الوهَسأَدِعاْنَأ ©
 ا هه أ
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 كيان َكئِضَوَت 31 مدين ىلع كامن 1 ١

 ا :ينعيا 4 00 0 0 001 باقعلا نم رافكلا ءال وه 1 ملا ب 0 0 3 يعدل
 راد لإ ىرفلاو نئادسلا لر هر ف مح تاحصأ) نم ن لكلا رهط : اهذاَرطأ نم ايست ضل 8 يجر سوم 0 ه ا رك وو وج 21100 5
 .همكحل ٌدارال : تكل تقم 1 ميصرا ع مارسيل نوفاحخيو نوريبتعي الفأ ءمالسإلا "امي أي مليك مَنلرَكَم 6 باس 5

 ال .لامعألا يصحُي :4 ِناَسِلَأ ٌبِرَسَوْهَو .ءيشلا ىلع ٌركي يذلا :برعلا مالك يف «بقعملا»و هلا 20110 ا
 6 :4 هلق لكم - ا ا 6-00 2 0 0 0000 01 ل

 تلاق 30 اج دج ل .ةيآلا 4 0110 :ىلاعت هلوق [8/ هير لات لا دإ نم دعا هم وكم ةمرع
 .إ ٌتْييو ءاَمياَم هلل ام هَ مما يي رك ْن كامو لزنأ نيح شيرق

 هيلع ىسوم صصق هط ةروس ةيآ مدقت املو برعلا ناسلب ةمجرتم يأ ةيبرع ةمكح :يرشخمزلا لاق 137777 : دعرلا] © اًييرع م نكح ُهلَرَأ َكدَكَي » هلّوقب اذه
 نا ا ال .ليئارسإ ينب دانع نم ناك امو ؛مهايإ هريكذتو مالسلا هيلع نوراه لوق نم ناك امو «يرماسلا لعفب هدعب هموق ةنتف نم ىرج امو «مالسل

 نم لك بسانف «4 اوه ُثِودَحيَوأ نوني هلل » : ل طاشتلار »2 قفار ا ركذم نزعل ناسلب اءو رقم اًنهتصف : ىأ .4 اجيرع اًنأءرف هلل سر َكِلادَكَو !: :هلوق
 كا انا نو فءاوفأ كعب نيكو #1 ةرقبلا لوأ] 4ٍرأعلاَنِم َكَءاَج ىِذَلأَدَعَب مه ءآون أ َتَعَمَتأ نيلو 95 [11] .ملعأ هللاو «ةبسانم متأ هعضوم نيترابعلا

 ىلا دعرلا] 4ٍاعلاَنِم َكءاَجاَم َدَعَب مه َءاَوْهَأ َتْحَبتأ ِنيَلَو ا 1١[« : نارمع لآ 4 إيل نم َك ءاَجاَم دب ِْم هيف َكَجسأَح ْنَمَ «[ ١ 54 : ةرقبلا يناث] 4 ِمَلِهْلا سم
 0 :هانعمو هللا ىده ىدهلا نأبو «هتافصو هللاب ملع وه اهيف هيلإ راشملا ملعلا نآل ؛ .4 ىذَأأ ٠) اهيف ءاج يتلا ةديحولا ىلوألا ةرقبلا ةروس'ةيآ

 نم كءاج امدعب نم :ىنعملا نآل ؛4 ام # ةيناثلا ةرقبلا ةيآ يف لعجو «غلبأ فيرعتلا يف هنأل بسنأ 4 ىرذأآ )) ظفل ناكف ءملع كلذ ءارو سيلو «هللا مالك نآرقلا
 َدَعَب ## دعرلا ةيآ يف ءاجو «ةلبقلاب ملعلا هيف كءاج يذلا تقولا نم :مالكلاريدقت نآل ؛4 ْنِم ط هعم تديزو «ملعلا نم ريثك نم ليلق كلذو «ةبعكلا يه هللا ةلبق نأب ملعلا

 ا :يأ ,مكحلا وه انه ملعلا نأل ؛ .4 نم 9١ دزي مو 4 اَم 8 ظفلب ربعف 4 رلِعْلا َنِم لك جام

 امك 7 كا ار ناك دعرلا] 4 ةَيْرْدَو اور مل اَنْ كَ نِالُسُ السر دعو دقسلا نار انا يلام لفل كت
 حاكنلاب هلاغتشاب لَو هللا لوسر اورّيَع را . 4 َكّبَك نم اَلَسُر اَمْلَسَرَأ َدَمْلَو ل :هلوق .[7 : رفاغ] (َكِيَلَع
 يفام فالخب .4 ةّيَرْذَو اجاوزأ جه ائلَعَجَو » : هلوق ةيآلا نم دارمملا ناكف 0 0 هللا لزنأف هنم رثكُتلاو
 .4َكيََع اَمصَصَق نم مُهَنِم َكَِبَ ني السر اَمْلَسَرَأ َدَقِلَو 9» لسرلا نم اعدب تسل : :هنم دارملا َّنِإف ؛رفاغ
 لبس اوعبتي نأ ملعلا لهأل ديعو اذهو .[”077 : دعرلا] */ ٍقاَو الو يلو نم هَل هَل نم كل ام وعلا نم ك َءاَج امدَعَب مه وقل تيا نيكو رع كح لَرَأ َكدكَوج >1
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 اًَضيأ يهف ءروسلا لتاوأ يف ةعقاولا ةعطقملا فورحلا هذه هب داري 1 : 0 247  لاعت هلق نأ ىلإ نيرسفملا رم ردثك يهذر ءاظفل هناشتملا
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 انعام ميهاربإ] © .. : ل كل ناسك ١ لوس كك أمو 8# «ء[ 15 : ءاسنلا] # .. 0 آمو 4[8]

 نيلئاس نيبئات كتايح يف لوسرلا اهيأ كوؤاج «تائيسلا فارتقاب مهسفنأ اوملظ نيذلا ءالؤه نأ ولو «هئاضقو ىلاعت هللا رمأب .هل باجتسيل الإ ءانلسر نم لوسر نم

 ةغّلب الإ يبنلا اهيأ كلبق ٍلوسر نِم انلسرأ امو :ةدئاملا ةيآ اًمأو ءءاسنلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءاّميحر اًباوت هللا اودجول ءمهل ترفغتساو مه ,ونذ مهل رفغي نأ هللا

 تا لا ل ا

 ءهيلإ لصوملا طارصلا ركذ دعب * ٍدِيِمَح (ريِرَعْلا # ركذ يف ها 11: ميهاربإ] ٍديِمَحْلأ زيرَعْلا طْرص لإ ْمهيَر ِنْذِإِب روثلا لِ تملا نب َساَلأ جرحت

 © ريش ل 7 ] .ةبقاعلا نسح «هرومأ يف دومحم هللا الإ راصنأ هل نكي ل ولو ءيوق هلل زعب زيزع وهف هكلس نم نأ ىلإ ةراشإ

 ءادلا ةقيقحلا يف هرابتعا نكمي - ةرخآلا ىلع ايندلا بح - قّرعملا اذهو .[7“ : مهاربإ] 4( هلأ لبس نع تودي ٌدِصيَو و رخل َلَع ك1 ل

 عرشلا ضراع املكف ءىوه لك ءارو ريسيو اهتيدوأ لك يف طبختي ايندلل لمعي يذلاف ءاهوحن وأ ةبقعب اهقيرط ضرتعا وأ اًقئاع ةوعدلا مامأ ضو نع لكل ليصألا
 4” مل تكيبفإ ومو ِناَسِيِباَلِإ ٍلوُسَر نم اَنلَسْآَمَ رعافل .هاوه نيبو هنيب يختل هنع قحلا ةوعد بجحي ام تابقعلاو قئاوعلا نم عضي ذخأ هاوه قحلا ٌةوعدو

 را ا كا 0 ملاح اك رشا دارو دول نا .[8 3 ميضارنإا]

 ةفيرشلا ةلالجلا ظفل عفرب (هللا) :ئرق# ىلا هنأ © :ىلاعت هلوق 6 ٍديِدَش ٍباَّذَع ّْنِم تريرفتكلا ُليَوَو ٍضْرألا فاَمَو ِتّوَْمَسلا فام هَ 1 ىِرلأ هَ "1

 ىلع وأ «هلبق امم لدبلا ىلع رجلاب (هَللا) :ئرقو ؛هللا وه :يأ ءرمضم ربخلاو «هللا ةفص هتلصو لوصوملا وأ ؛هدعب لوصوملا هربخ أدتبم هنأ ىلع اهب ئدتباو ءاللصو

 ." رفاغ" ةروس يف كل كاك يداك كلور ودع هوبعهلا لع هعزلعلا ةدلعألا )اعتقال يارعما ىاردش هن أكزا كلمات

 هتاقتشمب نآرقلا ظفل ركذ تارم ددع ىواست :يددع زاجعإ # ٍديِمل لأ ْريرَمْلا ٍطْرِص َلِإْمِهيَر ِنْذِإِب رتل َكِإ ماظل َنِم َساَنل خد كيل هنأ بدك رلا»11]

 باتك يف ةرم (732) (رونلا) ظفل رركت :اًيناث . رو لح هللا باك 113: 110 (نآرقلا) اظفل ةرو أ ؛ةرم (14) ّلك درو دقو «ليزنتلاو ةمكحلاو رونلا ظافلأ عم

 .لجو زع هللا باتك يف ةرم (16) (ليزنتلا) ركذ رركت اعنا .لجو زع هللا باتك يف ةرم ٠ ) (ةمكحلا) ركذ رركت :اًملاث .لجو زع هللا
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 2 ا 71177 ع 2 0
 املف .هل لوقي نأ ديري امب هصيصختو ىدانملاب ءانتعالا ىلع ليلد هيفو ,دوصقملا ىلع هيبنتلا يف صخأو غلبأ ىدانملا مسا وأ ءادنلا فرحب باطخلا 017 ميهاربإ]

 انور اهلا نح ؛ءادنلا ةلاح هب نوسبتلم مهو ءىولسلاو نملا وهو نيملاعلا نم اًدحأ تؤي ملام ءاتيإو «كلملاو ةوبنلا نم اياطعلا فرشأ ركذ يف ةدئاملا ةيآ تناك
 بسانف ؛مهيلع معنلا مظعأ نم كلذ نأل ؛[؟١ : ةدئاملا] 4« ةسدكملا ضر [اولَخَدا روعي #9 :لاق اًضيأ كلذلو «ىدانملا صيصختو ءادنلاب ءانتعالا ديزم

 10 ا 7 يع رو ا د

 «ةرقبلا يف 4 ترتدي » .[1 : ميهاربإ]4 كانَ روكدُيَو )» 5١ ١[« : فارعألا] 4 َمُكَءاَسأ َنوُلَيَقُي ل 2144 : ةرقبلا] 4م هاَننَأ َنوُكَدُي ظ [1] .ةدئاملا يف
 ءنحملا مهيلع ددعي نأ دري ملف «لاعت هللا مالك نم فارعألاو ةرسقبلا يف ام نأل ءواولاب ميه اربإ يف 4 توُحتّديَو )» مث «واو ريغب فارعألا يف 4 َتوُلِيَمي و

 4 هَل يأ مُهْرَكََو ل اهلبق ىلاعت هلوق يف كلذب اًرومأم ناكو «مهيلع نمل هان مدان ات يانا او يذلا اأو« لصفلا عقوا
 م يلا 7 ١7[. : نامقل] 4 ٌدِيِمَح نع هَل َنِإَف ا ء[4 : ميهاربإ] 4 ٌديِح عل َه هلأ َكِمِإف ا [] .بسنأ ةيآلال لصولا ناكف ء[. : ميهاربإل
 وع هَل نإ ف : لف 100 200 اك اير لذي مر ركش نم اوال نم نحت رعد اقل ناو :4ًيقل :هلوق
 "20 دوه] # برم هيل ايوعَدت امي ِكَس ىنل انَنِإَو [] .ديكوتلا ىلإ جاتحتو رارمتسالا ىلإ جاتحت 4 أوُرَمْكَت نو ) كلذكو «لمشأو معأ 4 ٌدِسِعَح
 3س ا ا دت" ظفلب ءاجف حلاص ةصق يف مالكلا دوه ةيآ 1[ ميهاربإ] 4 ٍبيِرُم ِهَيِإاَنتوَحَد اًَمَهَكَس

 ىنكإ15#] 0 ا عيساوي
 (يانمرا كة ةتاوحجلا كراس رار 6 ٠ 6 كا 14 ل ا هلا ميهاربإ] 4 روكَس ربكم لِكْل تن
 - :لاشثم .ربصلا ةفص ديكوت تضتقا يتلا نطاوملا يف (لاّعف) نزو ىلع ةغلابم ةغيص يهو (راّبص) ةملك تدرو ا تر 1 ترا

 نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو «ةرم 01 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت : :يددع زاجعإ 4# ُكلَّس هنأ يف امهلسر نافع[
 215 :دواد ١١« :بيعش ٠١, :نوراه «1175 :ىسوم :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم

 215 :(هللا ةقان) حلاص «15 :بوقعي «ال :ايركز 277 :فسوي «؟ :سايلإ «؟ :لفكلا وذ 217 :ليعامسإ 241“ :حون ءال :دوه «5 :سنوي 1١7 :قاحسإ «19 :ميهاربإ
 .ةرم 018 :اهعومجم هذهو «؟ :عسيلا 21١ :ناميلس ؛؟5 :مدآ ١« :نيساي لإ «0 :ىيحي «؟ ؛ سيردإ 016: صستعا# :نيمنأرو نمحتم يوب اج طول
 لسرلا ةظفل تركذ :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو
 اذا .قرجم 01/6 كلذ عومجمو «ةرم ا/ (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم 1: (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم / (اهتاقتشمب) يبنلا ةظفلو ءةرم 1١1/8 (اهتاقتشمب)

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم 514 لك درو ذإ ءاّمامت مهئامسأ ركذ تارم ددعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) ن نشل ل
 دوصقم :ميهاربإ ةروس عيضاوم .قاحسإو ليعامسإ :نيَدلولا نم هيلع مسنأ ام ىلع ىلاعت هلل هركشو عرز يذ ريغ داوب ليعامسإ | هدلو هناكسإ ةّصق اهنمضتل -
 - ركشب مايقلا ْنَأو .نوعرف نم مهتاجنب ليئارسإ ينب ىلع نانتمالا ركؤذو ؛هموق ةغلب لوسر لك لسرأ ىلاعت هللا نأو «ةّوبنلا ناهربو «ناويإلا ةقيقح نايب ةروّسلا

 روسلاب فيرعتلا 6 عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 طريخححت له “ام ام 22 ق6
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 < اسجلا ءامسألا
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 مصرس رس ل د وذ

 كيان كليب كيتشن '

 :ليقو مسارب هينا ةطلاط نك :# ءوِداَسبِع َنِم هآَكَي نَم لع لضفتي :# َّنَمَي هللا نكلو## ١١-

 .هباذع نم ةاجنلا قرط انّرم ا 1ك اخ دكه لكمو - 71 يقال ملم ماغي نم للم لالا

 َفاََو# يدي نيب هماقم فاخ نمب يلْغِف اذكه لجو زع لوقي :© ىياَقَم فاَءَنَمِلَكِلَدل 5
 يأ ءاهموق ىلع لسرلا تحتفتساو :لجو زع لوقي : ْاوحَسْنَبَسأَو ا ١5- .يناقتاف : ٍديِعَم

 .هبناجم قحلل دناعم :# ٍديِنَع# ربكتم :4 راَجَرُك» كله :<4َب ايل مهيلع هللا ترصتتسا

 ٍْ هو 01111 لع كرربضصاو | لما كيرازب ازرع لح 7-2000 ا كا انا 000 عضوملا اذه يف :4 ُمهَهَجهبآَرَوْنَي 9 5١-
 ١ -- ا امل 1017 تكبكلا] 4]ابصع هَ مرو: :ىلاعت تر هلثمو ءكمادُف

 . م ررفكس نزلا فر ايل اج 0 لا 0 ا داتا كال ب
 | نكليتل هجر م واف اكلم ف كردوعتا وأ ادض

1 
1 
1 

 ظ درأ 8 5٠[ :رونلا] # ةير دكر ر» يح ا عاشر نحت تفيكفل ةغيشي نا كداب دلو :هانعمو «هدردزيو

 ١ 5 ا5دنكتسو (9 تييليظل ا تسلا هتاهج عيمج نم :# ِناَكَم لكن ِم تملأ ِهِينَأَيَو# ءاهاري فيكف ف ءاهتيؤر نم برقي مل :يأ

 0| وحس فتس ان لِ عوكاَوياَكَمَكْني كل 1 لَم 9 ١8- .حيرتسيف هسفن جرخت ال :# بمب َوهاَمو# .هندب 0 نم عضوم لك نم وأ

 0 هيرعر د بعجاو 0 لجو زع هلل اهنأ نومعزي ايندلا يف اهولمع ىتلا :ىينعي :* َرَهْلَمَعَآ .ةيآلا * مهري أورفك سل

 نآل ,حيرلا ةفص نم وهو فوصعلاب مويلا فصوو هب تبهذف حيرلا هيلع تفصع :4 ٍداَمَرَكل

 . 2 37 .كلذ لبق تركُد دق اهنأل حيرلا فذحف «حيرلا فصاع موي يف هب ديرأ ْ 11111110 نا اولا نالوا راح 6ويوأدرابأ مويا لاقي امكو«ةيف:نوكت خزلا
 ؟| دهترباورقك تس رْلكَت 0 1 .ةففخم وأ ةددشم نونلا تناك ءاوس ديكوتلل تأت يهف "انإ" اّمأ ."اننوعدت" :هلوق ءاج اذل لسرلا -

 ' لدفَاَلَل صاعد د رسدعْنَأِ امركم رهلمعَأ 0 00 ل ال للك كر" لم لاكفألارخآ يف وأ "ان" لئم ءامسسألا لوأ ىف ديكوتلا يقأي دقو

 0 9 ثيل ازكس اخ كفا دمار سكاف ا ديكوتلا ماقم يف وأ "اننإ" ليصفتلا ماقم يف :نيينعم لمتحي "اننإ" لامعتسا نأ ظحاليو «ديكوتلا

 ظل 6602 نونو نين تي «ةريثك ليصافت اهيف مالسلا هيلع حلاص ةصق دوه ةروس يف دجن نيتروسلا يف نيتصقلا انأرق اولف «"اننإ"

 اذهو "انإ" لمعتساف زجوم ميهاربإ ةروس يف مالكلا امنيب «"اننإ" ظفلب ديكوتلاب ءاجف دشأ ناك حلاص موق نم بيذكتلا كلذكو «"اننإ" مادختسا ليصفتلا ىضتقاف
 وو يا هيا اعلم حون 0١ : فاقحألا ٠١ : ميهاربإ] 4 ةكِبونُذ ني مكحل َرِفْمِل ٠[ ] .ملعأ هللاو «زاجيإلا بساني
 :يأ 4و نيكل رفعي :ةيآلا يتأت هلل ةدابعل مهموق ىلإ لسرلا ناسل ىلع باطختلا نوكي امدنع اانا - كفضلا ءا/١: ةارحالا 5 نازرمع لآ 4 و

 َنِإاوْلاَق 8 ]1١ ا - : يأ 4 كيو ني كل رِفْعَي )» : عساولا مركلاب اًمستم نوكي نينمؤملا قح يف ىلاعت هللا نم باطخلا نوكي امدنعو ءمكبونذ ضعب

 لاق مس 1 ا اراك يالا تأ امارات 2211٠7 مخاشإ] 4 ١ . فاجأ ديمي اتاك امس اَنْودَك نأ ودب نانو تم الإ مشن

 مانصألا نسم انؤابآ هدبعي ناك ام ةدابع نم انوعنمت نأ نوديرت ءالسر اونوكت نأ مكلهؤي انيلع مكل لضف ال ءانتافصك مكتافص اًرشب الإ مكارن ام مهلسرل نورفاكلا

 لزنأ امو ءانلثم سانأ الإ متنأ ام :نيلسرملل ةيرقلا لهأ لاق م د ل تواودتاام حض قلع كي شتإعا ااا انزلاق ناثوالاو

 0117 هيهاربل] 4 كتلك را لوط 1 ميهاربإ] 4 ونِمْؤَمْلا ٍلَكَوَمِلف هللا عوف[ الا
 رع 0

 4 ل مهلمعأ هيرب اخيط[ .لكوتلا لع قباس ناميإلا َّنأل 4 َنوُلكَوِمْلا لكم هلأ لغو هدعبو 4 توُبمْؤُمْلا لكسب هلل لَو
 حير يذ موي يف حيرلا هب تدتشا دامر ةفصك ماحرألا ةلصو ريلاك ايندلا يف رافكلا لامعأ ةفص !ا4 نوال 4 ٍباَمكمهمَع ع سر كر إظ «[ ١8 : ميهاربإ]

 ةلصك «ةرخآلا يف مهل ةعفان اهونظ يتلا مهلامعأ «هلسر اوبّذكو مهمرب اورفك نيذلاو نر كا كح ةرانلع د ظنيت .اًرثأ هل كرتت ملف «ةديدش
 تال لال نيرا لص راجت السو او ار ل17 اوراكل كحل

 000 ٍِتنَيَأَل كلِلَذ ف كإ هلآ مدّيأب مُهَرَكمَو مر ل ا
 ا ل ا ا ا :ميهاربإ]

 ا ا وعد ىلع رباثو ؛هدنجو (نوعرف) توغاطلا نم اهاقال يتلا قاشملاو بعاصملا لك ىلع ربصو

 ا ٍفِص اع ٍوَوَي ىف خلا هي َتَدَتْسَأ امرك هلمعأ مهي 0 ب اوك تمير لَمَم 1 .4 رْوكَس ٍراَبكص لكَ لكل ٍتِيأل كلَ فكإ)# ةغلابملاو ديكوتلا ىنعم
 لامعألا تناكف ءاذهو اذه لصأل اماهذإو رانلا قرح ندا د .مهلامعأ نيب يذلا هباشتلل كلذو ميدل ريس هلام راناكلل لاك هيبشت يف .[1 : ميهاربإ]

 نود نم نودبعي امو مهلامعأو مهف .اًباذعو اًران ةنطابلا مهلامعأ نم مهل هناحبس هللا ئشنيو ءاهباحصأ ىلع رانلا رعست اذهبو «رانلل ةمعط هدارم ريغ ىلعو ههللا ريغل يتلا
 ١ :ليفلا] 4( لست ٍفدهَديك لمجرلأ ل 1: ميهاربإ] 4 ٌديِعَبْلا للص ٌرْه كلَ «7١1:ةرقبلا] ( ئَدُمْلاَتَكَصآاورمشأَنِدلاَك لو الإ 141 .رانلا دوقو هللا

 ريردخلا) ةملك كركذ- 7١ «تارم(0) نآرقلا يف (رمخلا) تركد .تارم (5) نآرقلا يف (مانصألا) ةناركذد ١- :يددع زاجعإ 4 راكب لك َباَكَو 8 [15]

 )00( نارقلا ىف( ليكتتلا) ركد 7 «تارم(8) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ -0 «تارم (6) هللا باتك يف (ءاضغبلا) تركذ - «تارم (6) نآرقلا يف (اهتاقتشمب

 ددع ىواستي كلذبو تاره (0) (ةبيبنملا) ةملد كاهتيتاتا تاركا 4 «تارم (5) هللا باتك يف (بعرلا) ركذ -8 «تارم (6) هللا باتك يف (دسحلا) ركذ -/ «تارم

 باتك يف تارم (5) ُِك درو دقو ءاهتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكدتلا)و (بصحلا)و (« اضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ

 وأ .تارم )٠١( لك درو دقو وتعلا تاقتشم عم رهقلا تاقتشم عم ربجلا تاقتشم ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ * ٍديِنَع راَبَج وم ]١15[ :لاعت هللا

 006 را ويعلا )همك تانيشم تدزو :اًعلاث .هللا باتك يف تارم(١٠ )د( رهقلا) ةهلك تاقتشم تدزرو.:ايناث :تارم:(١ ) هللا باتك يف (ربجلا) ةملك تاقتشم تدرو

 .تارم )٠١( ُلُك درو دقو «(وتعلا) ةملك تاقتشم عم (رهقلا) ةملك تاقتشم عم (ربجلا) ةملك تاقتشم ركذ تارم دع ىواستي كلذبو .هللا باتك يف تارم

 ؛مهاَيإ راَثكلا ديدمم دنع هللا لع لكوّتلاب ءايبنألا رمأو «نيرباغلا لسّرلاو كايِبنأْلا عم ةيضاملا نورقلا ةلماعم ركذو «لاوّزلا بجوي اههارفُكو «ديزملا بجوي معّنلا -

 - ةمئآللا سيلبإ ةلاحإو («مهيلع ةل ةجحلا مازلإو ؛ةبوقعلا نم مهعزج نايبو .ةمايقلا يف مهلالذإ لامكو ءمهاعأ نالطبو «ةبوقعلاو «باذعلا يف رافكلا 1 نايبو

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 عود نم وأ .مدآ ينب نم : :© دب م .: ٍدَج نا .مكراثآ سمطيو مكمدعي يأ :# ا 5 نإ## -484 0 كسا ل يدلل يامل لما 0050 1 01

 - ةداقلل :* | ةريكتسا لل ب 5 لد 5١- 0 7 روم 1 0 !( كني لترا دوش ست نر 5

 0 م: :يكي 1 دال وي ايل ليلا لو » 11 0 1 لاكي
 مكل تنبت ةجح نم :4 نطلُس ني ْمُكِيَعيِ َناكاَمَول مهرارق ىبرفا لك فاو .رانلا رانلا لهأو 0 | ابقي

 ٍنإ#» يشيغُب :4 ترخرضمبرثأ آَموإ» هللا ةيصعمو ىتعاط ىلإ :4 يكرعم نأ الإ يلوق قيدصت 3 20 دعو 200

 1 :4 ُلَي نيإ» هلل ًاكبرش نوكأ ناب مكتدابع نم 4# ٍنومنَكر ذأ امي تدحج 4 تك 1 اهيفع ءاومت

 نوملسي ةككالملا :4 مكسيم هرماب :4 هَ نذر -17 .عجوم :4 دي ٌباَدَعل ايندلا 0 ا ضيم
 هلإ ال :يهو «مالسإلا ةملك :ديري :4 ٌةَبِقط همك امه بَرَص ل .ةنجلا يف مهيلع 8 اولا

 :انهبا يدع : لبفو .ةركتلا :© َةَبَيَط ل 5 ا نينو ارم ناكلوا اذا . 0 مكتمل !

 :ليق .ءامسلا وحن اًولع عفترت م ضرألا يف خسار :4 ٌتَِئاَهْلَص 9 ةلخنلا ,أتأ فلافل لشتسا
 يف اهعرف»و «نمؤملا بلق يف تباث هللا الإ هلإ ال لوق :«تباث اهلصأ» «نمؤملا :«ةبيطلا ةرجشلا» 5

 .ءامسلا ىلإ هلوقو هلمع ْغّلبُيو .ضرألا يف نمؤملاف ءامسلا ىلإ اهب نمؤملا لمع عفري :«ءامسلا

 4 َىَش ّلع أوبَسكاَنِم َنورِدْقِياَل © 01515 : ةرقبلا] 4 أوُيَسَكاَكَمٍِءْىَّم لع َبوُرِدَقَياَلا» [1]
 رخأ كلذلو اًبساك سيلو طعم قفنملاو ؛ةقدصلاو قافنإلا قايس يف ةرقبلا ةيآ .[18: ميهاربإ] 7 7

 1 ا ا لا ا لا 1 ف1 ترف هنركتكلل هكدا

 0 ا 1
 رض سم

 يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[137/ : رطاف ٠١« : ميهاربإ] © ٍزِيرَعِب هلل 3 وش طك م0000

 .ريسي لهس وه لب هللا ىلع عنتممب مكريغب نايتإلاو مككالهإ امو 000 ١ هس( اك شو كون يس ير ةَبِطَوَرَجتَك
 كَ رم اع نمنع مْ رأ لك 2 أاعَب مك اًنكح نإ اوربكَمسأ نذل اًوكَمَعَصْلأ َلاَمَف ١ [؟ ] 5-5 صال 22200 0

 موي مهتداقل عابتألا لوقي .[41:رفاغ] «ٍر الأ َنِم ابين اَنَع َوُمْغُم رن لَه اَعَبَت ْمْكَل 1 رت ل ول لو 500 ٍميهاربإ]

 لوقي :رفاغ ةيآ اّمأ ,ميهاربإ ةيآ هيلع تلد ام اذهف .. .اننودِعَت متنك امك ايش هللا باذع نم انع نوعفاد متنأ لهف «مكرمأب رمتأن ءاعابتأ اي ايندلا يف مكل انك اّنِإ ةمايقلا

 ماكل ا ا ار كا رع .مهولضأ نيذلا نيربكتسملا مهئاسؤرل نودلقملا عابتألا
 ةرظملار يركن لاتصال لإ تشاو 1206 ريل كيل نع لكشف داو ساخلل .لكمالا هنآ تركو )ل 0[ ميهاربإ] 07 كر ل

 .ءيش هيلع ىفخي ال كا ا ا ل ؛سانلل لاثمألا هللا برضيو :رونلا ةيآ اّمأ .ميهاربإ ةيآ هيلع تلد ام اذهف «اوربتعيف

 اتملك .ةدحاو ةرم (ليلضت) ةملكو "كارم عمار الل رق نواواكاو انيس ((كاليكال ملك كدوو :باوجلا ؟”ليلضت «ةلالض ءلالض" :نيب قرفلا ام -

 دض :ةلالضلاو لالضلاو .(اليلضت لّلضي ٌلَلَض) يعابرلا لعفلا نم يهف (ليلضت) ةملك امأ .(ةلالضو اًلالض لضي لض) يئالثلا لعفلا نم (ةلالض)و (لالض)
 ةفرعم (ةلالض) ةملك تدرو امنيب .طقف تارم عبرأ ةفرعم تدروو «ةرم نيثالثو اًنالث ةركن تدرو (لالضلا) ةملك .لالضلا ىلإ هبسنت نأ :لجرلا ليلضتو .داشرلا
 نم عون يأ هنع يفنيل 7١ : فارعألا]4 ٌةلَلَص ىَِسَيَل # هموقل حون لاق ثيح .كلذ نايضتقي ىنعملاو قايسلا نأل ؛ةدحاو ةرم ةركن تدروو «تارم تس يف

 اذه لثم نع ةيراع تءاجو «ةرم نيثالث يف (ريبك) وأ (ديعب) وأ (نيبم) ةملكب ةفوصوم (لالض) ةملك تءاج .لومشلاو مومعلا ديفت ةركنلاف .تالالضلا عاونأ

 «ةرم نيرشعو ٍنامث يف (ىلإ) رج فرحب ةقوبسم (لالض) ةملك تءاج .قباسلا فصولا لثمب ةرم يأ يف (ةلالض) ةملك فصوت ىل امنيب .تارم عبس يف فصولا

 ةملك نم فخأ (ةلالض) ةملك .تارم عبس نم (يفاب ةدحاو ةرم الإ رج فرحب ةقوبسم تأت ملف (ةلالض) ةملك امأ «عضاوم ةعست يف (ىلإ) ةفاضإ نم تيرعو
 ا 0 ةلكَص ىف :الئاق مهيلع درف أ ٍنيبُم ٍلكَص كسر نإ ل: .فررن هلل قات اهلل هقلاز مقا نع ىف اندح مدايلا هيلعط ون اهنع ربع اذل .(لالض)

 6 1 تك 1 21 د ول اولاقار سو ولا ب ادع نمنع نوننم رخأ لهف امي كل انك نإ! 62 أ نر اولمض أ لاق هيي هادو 0
 يدك رسما يراسإ ف ءافعضلاف ءاهباحصأ بسح ىلع اهيف بيلاسألا عونت :تايآلا يف ةيغالبلا فئاطللا نم ١1[. مقالا مص قالك رص أ اَنعِرجأ

 تاواسلا قلاخ) :ئرق 4 :رونلا يف 6 باد َلكَقلَح َقلَح 9و 046 ٌضَرَأْلاَو ِتوَْمَسلا َقََح# : ىلاعت هلوق 6 قل ضرار وكلا كفاح هللا كنأ رمل 01
 يالا لد رون ل ول لع للا لع ( ماا ةفاضإلا لص( تاوامسل) صقر :لعاق مسا فاقا عفو مالا رسكو ءاخلا دب فلأب (يضوألا

 .ةيلوعفملا ىلع (لك)و ةحتفلاب (ضرألا)و ةرسكلاب (تاوامسلا) بصنو اًيضام اًلعف فاقلا حتفو فلأ الب ماللاو ءاخلا حتفب ( ٌصْرألاَو تومَسلا كَل : :ئرفو

 عي ا 4 .تورّصمي #9 :ىلاعت هلوق # ن مس كرد آمي ٌترقك نإ ترمب رثنأ آمَو كن ِرَمُمِب أَن م11
 نأ :اهنم هوجوب تهجو دقو .ّيغب اي كل له :اهل لاق * + يضملاب مه ام اذإ ضام : ل ل ةفاضإلا ءاي ىلع نوديزي مهنإف

 .هريغ نم فخأ ءايلا نآل ءايلا حتفب (ًيخرصمب) : :رقو .نانكاس ىقتلاف ةفاضإلل نونلا تفذح يل نيخرصم :هلصأو «نينكاسلا ءاقتلا لصأ ىلع ةردتكلا

 امك «ةرم (5) «نيطايشلا»و «ةكتالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ # مُكحَتْفلَخ مك ضفَلْمأَك يدعو يَ َدعَو مْكسَدَمَو هَل تإ رمل َىِْفاَمَل نلبس لاَ 98[
 ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يف ةرم (18) ددع «ناطيشلا» ظفل رركتو .نآرقلا يف ةرم (18) ددع «ةكئالملا» ظفل رركت :"لوأ ةرمأ('7 ) امهنم لك تاقتشم رركت

 حما رمااك1) نظل كل دو رو ددع لإ كما اذإ .ةرهف( 5 ) «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركذ :اًيناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم

 ةلملك تافيشماذإ .ةرم (88) حبصأ ةرم (58) «ةكتئالملا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )35١( («ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (6)

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (8) اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو ءةرم(١ ) (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا)

 نايبإلا لهأ تييفتو «لظنحلا يه ةئيبخلا ةرجّشلاب رفكلا ليثمتو «ةلخنلا يهو ةبّيَطلا ةرجّنلاب ديحوّتلاو نآييإلا هيبشتو «مهتماركو للا لهأ ةمالس ناببو «مهيلع -
 - معّنلاب نينمؤملا ىلع ةَّنِلا ركذو ؛تادابعلاو ؛تاولّضلا ةماقإب نينمؤملا رمأو ةمعّتلا نارفكب راكلا نم ىوكشلاو هريكنو رّكنم لاؤس دنع باوّصلا ةملك ىلع

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسأل



 . ل 0-0 37 موقي :4 نحل 01 كك .ًافيصو ءاتش لكؤث ؛تقو لك :4 نحلم اهلك َقْوُب ال١ "5
 ك0 1 يح |كإشإإلا ٠ :ىنعي 0 5 ملك لثمو #» - 5 .راهنلاو 00 ركذب نمؤملا

 وت ١ 10 تنتنرئل تدل ا لظنحلا ةرجش يه :ليق 0 2 .رشلا تاملك نم كلذ نم معا وه ام وأ هللا 1 ىو 1 را

 رمال قر اق دية رجفك موتر هلع تين نيرا كال: لاما :# ٍراَرَق نِم اَهَل ام ٍضَرَأْلا ٍقَوَف نما# تلصؤتسا :* َتنَتْجَآ#
 "+ ا

 0 وقام يأن 1ح لمع هعم عفتري الو «ناهرب الو هرفاكلا هب ذخأي لصأ هل موقي ال هنأ كرشلا يف ًالثم اذه هللا برض
 0 و ذآ ال نأ ةداهش وهو .قحلا لوقلاب .« تيل قلاب ارثما تريلا ةلأ ثيع د 98 -71/ .لجو زع هللا ىلإ

 7 ع 78 | يف تباثلا لوقلا ىلع نورمتسي مهنأ يأ : اَنيَدلأ ةْرَيَأ ىف هللا ل ادمحم نأو هللا الإ هلإ

 0 احتل د عمم هلدسج يف هحور داعت تملا نأ كلذو ءمهل نيكلملا ةلأسم دنع مهروبق يف :دارملا :ليقو .ايندلا ةايحلا

 "| سو سب ْمَهَج © 1م َ 7 ينيدو هللا يبر : :لوقيف كلام نمو كل امو ؟كبر نم : :هل نالوقيف ناكلملا هيتأيف .هربق ف

 ا لق اع نأ لادا اراَعَجَم 03 زرقا اع ةايحلا يف تيبثتلا 0 دم هربق يف هل عسويو .تقدص :هل لاقيف .دمحم ييبنو «مالسإلا

 1 َنيذَلآَىِداَبِجلَلَ : َنإَفأوعّسمت |ه#ح قفوي ال 0 ل ل كاكا كفر 4 شكر( ير نسا لإ هلإ لش كل

 1 هي يب طم اهات : #4 فك هلأ َتَمَعِيأولَدب َنِذَلا َلَِرَت هلأ» - 07 .ةرخآلا ف الو ءايندلا ةايحلا ف نيرفاكلاو نيقفانملا هللا

 1 3 يسمو يوشك 5 0 ارقاك هب 0 0 0 7 دمحمب 6 هل 0 نان 0 :ليق

 9 2 ا ا اجي ١ 02-5 0 .لطيو كله اذ ؛رو ء 0 ,كالملا

 ظ 2 و خيبوتلا ىنعمب ءرمألاو -ايندلا ةايحلا يف- :# ْأَوُعَنَمَت هت لق (دن» عمج وهو «ءاكرش

 6 اصب رحَسَوورئاو ربل الو 00 ضوع الو ةيدف هيف لبقت ال :يأ .ءادفلا :انهاه عيبلا ؛ 4 ِهيِفٌمْيَب الل -ا“١

 53 راهن رَخَسَو مشاء َرمَتلآ ١ .ًانالف تللاخ ردصم :«لالخلا»و ءطسقلاو لدعلا لب «ةبوقعلا بجوتسا نمع حفصيف ليلخ ةّلاخُم
 ا 0 .لجو زع هللا ةعاط يف نيبئاد :ليقو .مكيلع ءامهبقاعت يأ ءامهفالخإ يف :* نيبياد# _ مام

 نباح أ .ةيآلا# | كل أودي يذل َلِإ رت ملأ + :ىلاعت هلوق [1] .عافتنالاو ليلذتلا :دارملاو .فرصتلل :* َراَبئلاَو نكسلل :4 لك كل َرَحَس و

  .ةيآلا # ٍراَولاَراَد َمهَمَرموُلَحََو ارتكبت صح اولَدَب ىلا َلِإ د ملأ + نيكرشملا نم ردب موي اولتق نيذلا يف ةيآلا هذه تلزن 0
 )217 :نارمع لآ 0: ربل 4 هيأ ) عسضاوملا يقاس ءاربع نارا يف سبل ٠[ : صا نت ُراَرَصْلا َسْتِِإت 11 9 : ميهاربإ] 4 راَرَقْلا نيو ]4 [١

 منهج مهماقم : عماودلا وا ا ع حبو ءاهرح نوساقيو اهنولخدي منهج .[6 1: ص ك7: دعرلا 0

 لو )ف «[' ١ : ميهاربإ] © ...اًرِس َمُهَتْكََر امص اوُقِفسَو ةركشلا اطبق اوما يلا« فج .مهسفنأل هودٌهَم يذلا شارفلا سئبو ءاشارف مهل نوكت
 هوجو يف لاملا نم مهانيطعأ ام ضعب اوجرخيو ءاهدودحب ةالصلا اودؤي اونمآ نيذلا يدابعل لوسرلا اهيأ لق .[057 : ءارسإلا] © .. . نسحأ ه ىلا اولوفي ىداكعت

 ىقلأ كلذ اولعفي مل نإ مهنإف ؛بيطلا نسحلا مالكلا مهرواحتو مهبطاخت يف اولوقي نينمؤملا يدابعل لقو :ءارسإلا ةيآ امأ ,ميهاربإ ةيآ هيلع تلد ام اذهف ..ريخلا

 اَمِم أوُقِفَسَو 9: ء[ 7 5 4 : ةرقبلا] 0. ةَمكالوةلخلو ديذ نال دينكم يكد كاف َاِنأ »117 . .ماصخلاو داسفلاو ةوادعلا مهنيب ناطيشلا

 ريخلا هوجو يف لاملا نم هللا مهاطعأ ام ضعب اوجرخي نأ ىلع نينمؤملا ناثحت ناتيآلا .[” ١ : ميهاربإ] 4 ُللِح الو هيف ميس ال موب قي نأ لني ةَناكعَو اًرس َمُهَكْقََر
 باذع نم مكسفنأ هب نودتفت لام الو ؛حبر نوكيف عيب ال نيح ةمايقلا موي ءيجم لبق اوقدصتي نأ ىلإ مهوعدت ةرقبلا ةيآو «نينلعمو كلذ نيّرسم ةبحتسملاو ةبجاولا

 عفتي ال يذلا ةمايقلا موي يتأي نأ لبق نم كلذك ةقدصلا ىلإ مهوعدتف ميهاربإ ةيآ اًمأو .. . مكنع باذعلا فيفخت كلمي عفاش الو «مكذقنت قيدص ةقادص الو هللا

 مك لَرنأَو َسْراْلاَو تومصلا َقَحَسأ٠ [8” : ميهاربإ] مدي يمل هم ِكَدَقلا سرم َلَرَنأَو َضْراْلاَو ٍتاوكمَيلا َقَلَح ىِرلاُمَّمَأ ١) [11] .ةقادص الو ءادف هيف
 لمن ةَيالَعواَرِس مهتفَرر اَمِم اوقِفَسَو ةرلَصلا اوميِقَ كاارتم 2 نادل[ ىداككل لف ١) .كاككت فلوق اهمدقت دق ميهاربإ ةيآ 1١[. : لمنلا] 4 َقيَدَح وياسين هَمِامَسلأ بس

 دعب ضرآألل ءايحإو دابعلل ةمحر وه امنإ ءامسلا ءام نم لزنملا نأو «نيملاعلا نع ينغ هللا نأ نونمؤملا ملع دقو «[" ١ : ميهاربإ] 4 ُلَلِح اَلَوِهِفْيَب المو قي

 نأ لبق نيروكذملا نينمؤملا نع بغي مو ؛مهشاعم ميمتتو دابعلا لاوحأ حالص هب امم كلذ ريغو «تارمشلاو بوبحلا عاونأ نم هناحببس اهيف ثب ام جرخييل ؛ ءابتوم
 ركذ ىلإ كلذ ركذ رخأو «ةلفغلا ال رابتعالا ةالاومو ركذتلا مهلاح ذإ ءمهل كلذ نأب مههيبنت ىلإ انه جتحي ملف «هب ماعنإلاو هقلخب درفنمو هلك كلذ نع ينغ مهمر

 :ىلاعت هلوق اهمدقت دقف لمنلا ةيآ اّمأ «[77 : فارعألا] 4 ميلا موي هَصِلاَح ندا ةطبحْلأ يفأونما َنَِِل لهل :قزرلا نم بيطلاو ةنيزلا يف هلوق عم يرجيل قزرلا

 ةدقر نم مهظاقيإو مهكيرحت دصق «رابتعالاو ريكفتلا نع مهامعو «مهبكترم ءوس ىلع نيكرشملل اًقينعت تنمضت املف «[04 : لمنلا] 4 تورش َمأ ريح هلآ 2
 - ؛مهفينعت مالكلا بجوتساف هيلإ هناحبس هب ةجاح ال هنأو ءمهل وه امنإ ءامسلا نم ءاملا لازنإ نأ مهمالعإو مههيبنت لصحف .4 مك َلَرنأَو #9 :ليقف «ةلفغلا
 نيذلا امأ 4( َّىَّس نم هَل ادع َنِماَنَع َنوْنْغُم رشنأ ْلَهَف اَعَبت مل انك أَنِإ + را راسا دكا سا دام ارت يسال كداب اطلس ل
 مكن دم هَل اَسّدَه َوَل + :قيضلا كلذب ةحفاط اهنولوقي يتلا ةلمجلا ىلإ عمت يتورط قيمت الحلا مالا يرق ناك امك ةنااسرز نبش ىزلاسلا ل1 ربكم

 قيد ليي ةياكعواكسي ُْتعيراَكِمأوففيو هللا اثبي 2 05 رقبلا] كلش كو هيفي ل مويا نأ لب نم ضو نما هبي رعاك
 ردصم وهو «ةلاخملا :لالخلا .ميركلا نآرقلا يف ةدحاو ةرم امهنم لك تدرو :باوجلا ؟"لالخ ا :نيب قرفلا ام ١"'[. :ميهاربإ] « ٌلَلِخ الودي عيبا موب

 - ةملك عم ىنعملا اذهب ك رتشت يهو) ةقادصلا -؟ .ةقداصملا - :١ نيينعمب نآرقلا يف (لالخلا) ةملك تدرو .ةقداصملا يهو ةلاخمو الالخ ٌتْلَلاَخ نم

 :.(لض) نم ةعبرألا يف ءايلا حتفب (اولضَيل) :ئرق «8 : رمزلا «1 : نامقل 4 : جحلاو انه # ًاوُلِضيل ل : :ىلاعت هلوق * 0 ا را اولعِجَو 9:1 *]
 .ليلعتلل وأ كلذ يف مهلآم ثيح ةبقاعلل يهو اهدعب (نأ) ةرمضم رجلل ماللاو ءاّيعابر لضأ نم ةعبرألا ين ءايلا مضب (اولضيل) :ئرقو كف وكلا نر

 يف مهتلذمب نيملاّظلل ميظعلا ديدهتلاو ءدلولا هئاطعإ ىلع هلل هركشو هفطلو .ىلاعت حلا مرك ىلإ ليعارسإ هميلستو يكمل مّرتسا نيمأتب ميهاربإ ءاعدو «تاغباتسلا -

 :[97 : ميهاربإ] 4 .. هب اوُرَدُيِلَو سات ْمَلَب اًدنه 9 : هلوق يف ِء ءالقعلل ىركذو «ظعو غلبأ نآرقلا نأ ىلإ ةراشإلاو «باذعلا يف نيطايشلا ٌءانرق رافكلا نأ رْكِذو «ةمايقلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 :لجو زع هلوقك «ريثكتلا ىنعم ىلع اذه :ليق 4 ُهوُمْتلْأَساَم لك نّي# مكاطعأ :4 مكاَر» :1١- قف تنل
 ضعب هلأس دقو اال | ءيش سيل :ليقو 06 :ماعنألا ةروس] 4 قت لك باب هيلع انحف 7 تقطير اتت تكن

 تككرإ# امك ا اصحإ اوقيطُت ال :# آه 1 رصخال» .ًائيشرخآ يتوأو ءائيش مهضعب يتوأف سانل ل 00 لاكرإأت نسا + لاو

 هركشا يبا رافك موال اريك هن ك2: نكي يذلا ناضإلا نإ :لجو زع لوقي :4 دانك ٌمولَقَل نانا ل5

 برم ٠6- .هيلع معنأ نم ريغ ىلإ ة د هفرصب هل ةمعنل دوحج :«(رافك» . هيلع معنا نم رع 8 2 ا 60 ابعلا ا ا تبع هيت اه ص مخج
0 0 

 ءانجالا»:  ردعبأ ناكر هللهأ 61 مدل : كيا دليلا ادم ا روب مولا
 4 "19 .ين :4 نبْتِجَأَو» و مرحلا :ينعي 4 0 6: تةيدست بح

 4 يكس 6-5 - 5 .نثو وهف مط نكي ل امو .روصملا لاغمتلا وهو 2 :اهدحاو

 مالسلا هيلع ليعامسإ : قرد نم بكس نإ ابر ٠737- .مههالض ببس اهنأ يأ .مانصألا ينعي 5 - م هاو هن هدوم

 هللا تامرح لالحتسا نم :4 َمَّرَحْمْلأ َكِيَِب َدنِعا# عرز ذئموي اهب نكي م : د ا : تيد لن كسلا 5 ب لا ١
 يم رك آآ 3 1 روع ل ص ص 3 57

 مرحملا كتيب يف مهيلع اهتبجوأ يتلا كضنارف اودؤيل :© ةولَصلا أوُميقيل اير .هقحب فافختسالاو 5 ١ مهلعل تر مشل ِومهقزرأو ملاةعوَم 1
 ةدعفأ :مالسلا هيلع لاق ول :ليقو ٠ يملا 0 :« معلا ىوبت## ًابولق :4 ساّنلأ حرم : هدأ ْلَعَجأ 65 3 همنا ناو 1

 هب معنتو مهقزرت ام ىلع :# نكي هلع .نوعمجأ سانلاو ىراصنلاو دوهيلا تَّجَحَل سانلا ل | ىل َبَمَوَىِاهَيدَمَحْل دمَحْلا © ءاَمَسلا فالوٍضَرالاِف ١
 حرص وب رطب سس ه2 11 "هلا م

 موسقي موي :ينعي :4 ٌباَسِحْلآٌموُقَي موي 4١- .نسلا نم ربك ىلع :4 ركل لعل 3 .مهيلع 76 او !ًليِعََسإركلَلَ 0
 نتترت الف ىهراضبأ ايقلا الآ دف رلوي 27 كاتشللا كالا هل ء ييسر ساء مءع سم ل
 7 مهر صخشت ةم مو يعي ٠ :4 ُرصب ذ صخشت مول - ا نس 7 واير ٍقِيرذ نمو َةْولَصلاَم 5 د لا

 :ةيآلا بقع ىلاعت هلوق اذهل دهشيو - .ةشهدلاو ةريحلا ةدش نم كرحتت :5 ال ةدماج ةحوتفم ىقبت 10 ا ” 1

 مهرس نرد ىلا“ 117 11 1 0 لا مرش ار كدا تاك 0 00 !ولو لرتعأ :

 5 اكل يالا والا ىلا مصل امللل هضم جلال ا ريق |. و1 كالا تدخلا يانج اكريق جرم 56 ١

 اذإ امأ «ةلفغ يذل ظاقيإلاو كيرحتلا دصقي ثيح هيبنتلا ىنعم زارحإ مّدق اذإ اًدبأ هنأشو ءرورجملا مدق 5 لما تكلا
 ف "مكل" ةدايز :رتخلا لوف ع ل ةعصلا نع ا لو م

 هه

 .هركذب َىِفَتكاف 117 : ميهاربإ] 4 ركنا كك آب رحسلا يف َقِرْجَسِل كاذلا كَلَرَخَس د 0 ا ؛لمُتلا
1 

 .لّوألا ىنعم ديفي ال يفن هّنأل ؛اهركذ نم يفكي 17٠[« : لمتلا] 4 اه 0 رجس اوُكِشُت نأكل تاكاّمإ» 0

- 2 

 ا لحنلا] 4 ٌدِيَن وُ هلل كإأ هوي ل مكه م اوت نوط «[4 0 2 ا ل ل ا

 4 -وِلِيَس نع اولي اًدادنأ هل د أولَعَجَو » لون كانا ميهاربإ] 4 اوبل راد مهم ّمهمَوَقَأ ولحأو ارك هلأ تمعن دود نيل لِ و ملأ 8 :ىلاعت هلوق اهمدقت ميهاربإ ةيآ
 نإ نجا ميهاربإ] 4 كَل و اهلا كرد لرد 0000 ملل 5: مرتو ع ل
 فصو «دادنألا لعجو ليدبتلاب ديبعلا نم كلذ ةلباقمو هناسحإو هماعنإ يلاوت نم ىلاعت هركذ ام بسانف «[7“ 5 : ميهاربإ] 4 ُهوُمْتْلًَأَس اَم لك ني مكَساَءَو ف :هلوق
 2 هلوق ندل نم ةمعن نم هب مهأدتبا امو ؛هناسحإو هئالآ يلاوتم نم نينمؤملا هدابع هيلإ هناحبس هبن ام ريغ اهمدقتي ملف لحنلا ةيآ اّمأ ءرافك مولظ هنأب ناسنإلا

 اًهنمَو ُعِف 5و ذو اهف مكح ًاَهََلَح َممتألاَو » :ىلاعت لاقف ءناسحإلاو نانتمالا تايآ تلاوت مث «[15 : لحنلا] 4 ُنيِرُم ميِصَح ا
 4 توركدَت القأ نع ا ال 1ك قلص نمل :نايسنلاو ةلفغلا نم اًظقومو اًهبنم هلوق ىلإ معنلا تاهمأ نم نيرشعو اًضعب للعت ركذف «16 : لكلا

 لود 2 ب :هلوق اذه ماتخ بسانف :4 آه وصخ ال هَ دمي اوُدُحَت نإَو ل :هناحبس هلوقب عبتأ مث 5-5 : 1١[«
 ءانب لبق ةرقبلا ةيآ يف 4اًياَءاَدََب ا .["5 : ميهاربإ] 4 اَكيإَء َدَلَبْلا اذنه ٌّلَعْجَأ ّبَر > ١177[« : ةرقبلا] 4اتاَء ادلب اًده َلَعَجا تر موب َلاَم ْدِإَو ز» ١ 5] .ملعأ
 نيو 020 نحالاتملا ةرقبلا ةيآ يف ةراشإلا مسا :رخآ لوق .ةبعكلا ءانب دعب ميهاربإ ةيآ يف# اتِمإَء َدَلَبْلاظو «ةكم رمعت نأ لبقو ةبعكلا

 -4 َنيِفِيَطل قبب اَرَهط نأ)» :هلوقو ١7[« 5 : ةرقبلا] 4 اًممأَو سان َةَبَتَم َتَيبْلَآ املج ْدِإَو هلوقك هلبق عقاولاب ءافتكا هسنج نّيبملا عباتلا ىلإ رقتفم ريغ حضاو
 ا .ىنعملا ةدايز ىلع لدت يتلا ينبملا ةدايزل (ةلخ) ةملك نم غلبأو رثكأ ديكوت اهيف (لالخلا) .(ةلخ -

 .ىرخألا لحم امهادحإ لحت نأ غوسي امو .ةغلاب ةقدب تايآلا ين اهعوضومو اهعقوم امهنم لك تبسان اذل .”لاصافل حاضت 1 ىزللا ( كنا]) نين نيكعلا
 ةقملك تدرإو :باوجلا ؟"ماّلظ .مولظ" سك فرفلا ام : ق]4( لطي انأآَمَو يدل لولا َلَدَب ءام # 17 5 : ميهاربإ] 4“ دانك ٌموُلَظَل َنْمإْلا ت ترا 17 ؛]

 اًمصو (مولظ) ةملك تدرو . (لاعف) نزو ىلع ةيناثلاو (لوعف) نزو ىلع لوألا :ةغلابم ةغيص امهالك . تارم سخ (ماّلظ) ةملك تدرو امنيب .نيترم (مولظ)

 هريغ نود ةدارإلاو لقعلاب عتمتي :ي يذلا وه ناسنإلا نإ ثيح :باوجلا! ؟ركذ امب لك صاصتخا َمِلَ .ىلاعت هللا نع اًيفنم اًمصو (ماّلظ) ةملك تدرو امنيب .ناسنإلل

 رمل ىلا با: ولار يتسلل ب ندر رولر < ةلناهبت غيب لوجلاو علظلا لس تاصوي ل اتنان اكن "تانريخ
 ةملك امهعم تقستاو ؛(لوهج ءرافك) ةغلابم هيف رخآ ٌففصو كانه ناك (لوعف نزو ىلع) ةغلابم ةغيص يهو (مولظ) ةملك امهيف تدرو نيتللا نيترملا يف هنإ مث .هب

 نأ ىنرأو «ةيهلإلا تاذلا نع اًيفنم اًمصو تءاج دقف (مالظ) ةملك امأ .(لوعف) نزو ىلع امهيلك نإ ثيح (لوهج) ةيناثلا ةملكلا تلكاش هنأ امك ءاّيقيسوم مولظ
 (مالظ) ةغلابملا ةغيص تءاج دقو .ناك ملظ يأب فصتي الو «ملظ اذ سيل ىلاعت هللا نأ ىنعمب ءبسنلل تنأ امبر (مالظ) ةملك نأ ١- :ملعأ هللاو «نيببسل كلذ
 نيس ييدحرجلا 7-2200 6 .اًبلاغ (ملظلا) ةيندلا ةفصلا لمشت ايلعلا ةفصلا نآلو «ىنعملا ىلع ديكوتلل

 0111 جا اولا اكمل كرك .(ماَلَظ) وهو ملظلل ٌدح ىصقأب فصوُي ناكل بنذ ريغ ىلع بقاعي ناك ول هناحبس هللا نأل :ينالقابلا

 ةغلابملا ضرغل ةزمهلا دعب ءايب (ةديتفأ) :ىرق 4# ٌةَدِيْقَأ 3 :ىلاعت هلوق 4 ِتررمَشلا َنِي مُهَفْدرَأَو مول عوبع ساآَنلا و هدأ ْلَعَمبأد هوَلَصلأ أوم ابر ول[
 .ةبرغأو بارغك داؤف عمج ءاي ريغب (ةدئفأ) يرو نرد يفسح ل درر داس رز تيراتسمللر ضار 2 لمح هام شلال
 ين ةرم )١7( (هتاقتشمب نالعإلا) ركذ دروو «ميركلا نآرقلا يف ةرم (17) (هن :اقتكمر نهجلا) ركذادرو : يددع زاجعإ# نا اَمو ىحعاَم دعت كن آني و8114
 .ميركلا نآرقلا يف ةرهم«(17) امهنم لك درو دقو «(هتاقتشمب ةينالعلا) ظفل عم (هت هتاقتشمب رهجلا) ظفل دورو تارم ددع يواست اَذِإ ءميركلا نآرقلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت



 تكف هيه زيكوق؟ :4 سو ءَز ىبنتم# فرطي ال يذلا ممذلا رظنلا :«عاطهإلا»و ءرظنلا يميدم :# تيِعِطْهَمم - "٠

 و د اا برت مشن تدل :فرطلا لصأو ؛مهراصبأ ةعشاخ ا رب ال9» دحأ ىلإ | دحأ رظني ال ءامسلا ىلإ اهيعفار

 جيب اَدَعْلآ عيناي ساتر أَي أ ارك ١ .لقعت الو ,ءيش ريخلا نم اهيف سيل «ةيلاخ :**:آَوَه .مهبولق : ممدِفَأَوإ» نافجألا كيرحت

 7 رز ب 8 062 ه1: ثا ثك :ينعي :« ْلَق ني مُشَمَسْفَأ ارنوكحت لَو -44

 5 نا :# رتل 1 تمود 65 !نوثعبثت ال مث نوتومت امنإ 100 ايندلا نم لاقتنا

 6 1 ةمسرتلا 5 وكحت ماوألس 1 2 م الب م ا 0 0 0 .ةيلاخلا ممألا نم اورفك نيذلا

 ١ 7777 سي ا * ادلو نمل أوحد نأ اذه ُلاَبْبَ رْججَو صْرالاٌقَمنَو هم تَرَ ب توسل داكَبإل :هلوقك هيلع
 ؟َبَرَسَو زوياتسم مو مهسفلا © .هيلع مهيزاجُم ىلاعت هللا نإف «ةدشلا يف غلابتو مهركم مّظع نإو :يأ ؛[4-٠41 :ميرم ةروس]

 | هدأ دنعو مهر كم أوركم دقو م َلاَمَمْدل م5 22 .اياطخلا اهيلع لمعت مل ضرأب ةمايقلا موي لجو زع هللا اهدي "6 لا 2 ل

 |١" لابحلا انمي هيلا اا 5 :يأ * تومَسلاَو# .اذه يف ةريثك تاياور تتأو ءاهتافص رييغت :تارملا نإ لع نيرشمملا ردكأو

 رت هاش ورغو كلمنا نسال 207 :4 َنيِرَمْمل - 44 .كلذك اهتافص وأ تاوامسلا نيع ليدبتب .تاوامسلا ريغ تاوامسلا لدبتو
 0 ١

 +6 هصرر_ م ربا 2 حد ل دي مرج لس جا ا /
 : 0 تداولا رع شلل 9 ٍاَعئاوُد أ كال لان ل لُغ نم قاثولا 2 : ٍداَعَصْأْلا ىف» مهباقر ىلإ قدوالكتمو ؛مهلجر رأو مهيديأ ة ةنّرقُم

 1 يدع يح يو د اولا 1 ان م ِ © ساحنلا :نارطقلا ُصُْمَق « رم 6
 / 1 رج سو م © : و «لماع لكك لمعب ملاع : ِباَسِحْلأ ٌعْيِرَس هلأ نإ 01١- .حفلت :# مه هوجو ىشعتو)# باذملا

 © ىتشَيو نارطَت نم مهلياَرَس ا( ا 1 ريل سس سس ل 1
 . 9 0 ع اا ةجحلا يف مهيلإ هللا غلبأ :# ساّنلِل علب اذه 9 -7 .ةاناعم ىلإ جاتحي ال باسحلا عيرس وهف

 تب امَنيَفت 6 © ُراَنلمُهَهوُجَو ئه ارك دب لو هنيهارب نم 0 .هججح نم جتحا اسك : 4 لجو هلل وه اَمَنأ أأوملعيلو## رذعأو
 حما وعد وعد 4 را |

 : اسير يات علب ذه 00 ِباَسِحْلَآ ع يِرَسهَّسأ نإ ال تم ال وكلا ع عيمجع ىب لن ىذلا رمل :لحا ولا هللا م هجم سأ ىنعم [ 4 /, .لوقعلا : ببذل

 ع رس ول ل و 2 جس 1 ا

 و الازم ف ناوي أ ه5 (0ولطمل اهلامكب و وف دعن ا 3 ىو 5

 ”.ينا يا ود يد ىو هب 1 و لجمو ؛« 0 لك ب درفت يب 3 :ينعي .دحألاو .ةدابع لا عاونأب هودرفيو ؛ :ةينادح لأب هذ رفت 9

 نفع 2-1 «هدذيح حوت ليست ىلا ىلع امض و : كرا اسم  اهيف ةكاراس
 وفو بيع 227

 و 2210

 0 كح 50 ابرس دائم حرر مر 50 طن هالو ٠ ليث 9 اهيف' هَل ن و نس :لامكللا تاق اص 0 ىو 4م 3
 ترا همه

. 1 
 9 لا ككل ١ ةياغب د فوم صرووم («هن 10 افص طم نماهريغو هدمح رو هتمكحو «؟هلرجح 2 5 هلا / 2 3 هقولك

 درفتو فصتا الإ لامك 2 ع مل يذلا «ميظعلا ديسلاو «لم ءاكلا ب 1 1:
 لا 2 راهقلا هللا مسا ىنعم [44] .مهتنسل اب ع را م يرق ةب تافصلا كلت

 دا ا 0 اور عك *ردحي الف ءلفسلاو لا رصانعو داوم

 ع ءاللاو تا 0 25 فيرعتو 0 2 .ناطلس الو رهق هل متيال ةثالثلا فاصوألاه

 ميهاربإ ةروس ةيآ اّمأو .دوصقملا يف غلبأو زاجيإلل زرحأ وه ام ا

 يف يراجلا دوهعملا ىلع ماللاو فلألاب هل اًعبات هيلع دلبلا ءارجإ نم دب نكي ملف «هيلإ راشي ام سنجب فرعملا عباتلا ماقم ةراشإلا مسال موقي ام اهيف مدقتي ملف
 .نيتيآلا يف ىنعملل اًلكاشم ظفللا ءاجف «دلبللف ةرقبلا ةيآ يف ءاعدلا اًمأو «ةيكم ةيآلاو تيبلل ءاعدلا ميهاربإ ةيآ يفف ءءاعد نيتيآلا يف مالكلا ىنعمو «ةراشإلا ءامكسأ

 4 :هطو 278 : ميهاربإ 5١ : سنوي «5 : نارمع لآ] :عضاوملا هذه يف ءامسلا ىلع ضرألا تمدق 0178: ميهاربإ] 4 ِءاَمَسلا فالو ٍضَرأْلا ف ][ ١

 .اهريغ يف مهفالخب ءطقف ضرألا يف نونئاك سمخلا روسلا يف نيبطاخملا نألا ؛تايآلا رئاس يف بلاغلا ٌسْكَع تءاجو «[؟7 : توبكنعلاو

 4 ًاوُرَبَدَيِل 9 :هلوق يفف ص ةيآاّمأ ءبسانتلا هيف لصاح نيعضوملا الك .[7 : ص]4# ببذل ااوْْوأَركَدَتَلَو » 151 : ميهاربإ] « بنل اوْوأَركَدَيِلَو ل 3
 هال ناكل | ا ور رب نفر افي هيفر 14 ركل >: لوف اهكيلع نسف تعض (ميهناثو لادلاو ءابلا اهو .ةديدشلا فورحلا نم نافرخ

 ةوخرلا نم اهعيمج امنإو ؛ةدشلا فورح نم ناتملكلا تيرع دقو «4اَوُمَلَعَيِلَو هب أوُرَدعَيِلَو )© : اهيف دروف ميهاربإ ةيآ اّمأو .حضاو اذهب بسانتلاو .فعضم امهيناثو

 لصألاو دححاو امهانعم ركذشيو ركّذي نإف اًضيأو «فاكلا ريغ ةديدشلا فورحلا نم هيف سيل ذإ «4 َركَديِلَو ل هلوق اهيلع اًفطع اهبسانف «ةديدشلا دض يهو
 .ص ةروس يف لقثألا رحخأو ميهاربإ ةروس يف مَّدقف ءاّظفل فخأو الامعتسا رثكأ وهو «ركذتي نع ناث ركّذي ظفلف ؛هكوكفم مغدملل

 كفر ىلا 12 :ميهاربإ] 4( ٍراَسهَمْلا رسوله أووَرََو ثومتلاو ضل ريح سرا لدم مَ # «[18 :ماعنألا] ( يلا كذلك هو ودام راع مو ب[

 (راَهق) امنيب ء(رَهق) يثالثلا لعفلا نم لعاف مسأ (رهاقلا) .تارم تس (راّهق) ةملك تدرو امنيب ؛نيترم (رهاقلا) ةملك تدرو :باوجلا ؟' 'راّهقو رهاق" :نيب

 لمحت يتلا (راهق) ةملك امنيب ءليصفت ىلإ جاتحي ال ٌإج حضاو رمأ وهو ةغلابم نود رهقلا ةفص نع رابخإلل رهاق ةملك تدرو .لاَّعف نزو ىلع ةغلابم ةغيص

 ىلإ جاتحت عضاوم (راهق) ةملك اهيف تتأ يتلا عضاوملا لك نأ ١- :ينآلا دجيس ةدراولا صوصنلا يف لمأتملاو .ليلعت ىلإ جاتحت يتلا يه «ديكوتلاو ةغلابملا

 تقبُس (راهقلا) ةملك اهيف تتأ يتلا ةتسلا عضاوملا لك نأ -" .(راّهق) ةغلابملا ةروصب ةفصلا ركذ كلذ بسانف «ديدشتلاو ةغلابملا عم رهقلا ةفصل راهظإو ديكوت

 يتلا (راهقلا) ةفصب دحاولا فصو بسان اذل ,دحأ ةفصلا هذه يف هعزاني الو «رهقلاب فصتملا وهف هاوس بر الو هريغ هلإ ال دحاو هللا نإ ثيحو «دحاولا ةملكب

 ٍْ .(دحاولا) ةملك ىلإ (راّهقلا) هلك تاس ذل :تامصلار ءانك لا نم م نود قيقدلا ىنعملا اذه ىلإ يدؤت

 ءاهلاو ةليقثلا نم ةففخم (نإ) نأ ىلع ةيناثلا عفرو «ىلوألا ماللا حتفب (لوزتل) :ئرق © لول :ىلاعت هلوق 6 ُلاَبَْأ ُهَنِم هع لول ٌمُهَرَكَم تناك نإ 31

 "ماللا"و ةيفان اعأ لع ةيئاثلا | بضصنو لوألا رشكب (لوزتلا) :ئرفو .مهركم ناك هنأ :ىأ «عوفرم لعفلاو هقيفانلاو ةففخملا نيب ةقزافلا يه لوالا "ماللا' و ةردقم

 تابآ نم اًئكمتو اًنابث ةتباثلا لابجلاك وه ام اوليزيل اوركم مهنأ :ىنعملاو «ةليقثلا نم ةففخم اًضيأ اهلعج زوجيو .ةرمضم نأب اهدعب بوصنم لعفلاو دوحجلا مال

 .ةيضاعلا ةريابجلا نم مدقت نمل :ليقو ءشيرقل وه :ليق مهركم ريمضب دارملاو «نآرقلاو نيدلاو قحلا نم تبث ام :لابجلاب دارملاف «هعئارشو ىلاعت هللا

 ' روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



« 

 را

 - هر طل رسل م

 انك زا اوودك نزلا دوي امير # - ١ .هلثم يف لوقلا مدقت دق ..ةيآلا رخآ ىلإ :#* رلا# - ١

 ةاصع نم رانلا نودري نيذلا مهو «نييمنهجلا يف اذه :ليقو .ةمايقلا موي ناك اذإ | :# َتيِملَسَم

 هذه نأ رهاظلاو .نيملسم اوناك ول اورفك نيذلا دوي رانلا نم نوجرخي رافكلا مهآر اذإ ,نيملسملا

 اوُلُكأَي ْمُهَرَذ 8 - -ا" .قحلا نيدلا وه مالسإلا نأ هيف نوملعي تقو لك يف مهنم ةنئاك ةدادولا

 : 00م نارفو بتكحلاُتكي
 | اوُلُكْأَيْمُهَرَ 1 يي

 ا 7 سس عسر ل 1 0 م 2 8

 تاكو اَلِإ» -: .اهتاوهشو ايندلا تاذل نم «اوعتمتيو» ديعولا ىنعم ىلع .مهكرتا : 8 0 0 هوسف لمأل مه درو سو 0
 لإ ب 05 دف ف و

 َكّنِإ# .نآرقلا :* ُرْكِزلا» -" .رخأتي الو اهكاله هيلع مدقتي ال ردقم .تقؤم لجأ :4 موُلَعَ . : ٍةَمَأَنِقِرَمَناَم ايو ٌموُلْعَمْبا كرة

 .«الولا عضوم برعلا هعضت :4اَمْوَل 8 -7 .ركذلا كيلع لزن هللا نأ يعدت نيح :4 م 0 رمزا 2
 لا 1 باذعلاو ءاينألا ىلإ ةلاسرلاب < ليال [دكبكمْلا لَنا 3” 7 اله: انه, ىنعملاو 0 كسك َسبَأكاَمْوَل اهيل ُنوُنَجَمْل َكَنِإرْحَّرل
 مهانرخأ يأ ,مهانرظنأ ام ءاهب اورفكف نولأسي امك ةبآ انلسرأ ول :يأ :4 َنرَظم اذِإاوناكاَمَوط 2! وُ اكاَمَو لأ 5 |ةكيلملا لام اي) ودان |
 دازي نأ نم شيك تا) نآرقلا :* َرْكّزلَأ اَنَرَت نَحَحاَنِإ 8 -9 .هب نيلجاعم اوناك لب ءباذعلاب للا 5 00 ارد نحن 0 سلما ١

 نم كرر( سييألا عن كينيا ١ م .فيرحتلا هوجو نم هجو يأب فّرحُي نأ وأ .هنم وه ام هنم صقني وأ هنم سيل ام هيف 2 2
 ملل ىلع دحأ ب نأ نجلا تركنأ دقو يملإلا لفكتل لذه بذكي وهف كلذ نم ا 1 كرك جل وجربت 00 1-0 | ارك نإ للا ب 2[ نر نع لإ كلا 1 كك ًائيش 3 1 يا :

1 

 ولا

 .ممألا يف :4 َنلَواْلا عِش ف» ٠- .(0 ةبآلا :نجلا ة هروس عجار) !؟هّللا بكي نمب كلاب امف + 06 2 ا قطا و :

 :# َنيمِرجُمْلا ٍبوُلَق فل بيذكتلا هللا كلس :4 ُهْكَلَسَم َكِلَذَك # ١١7- .هتعيش :لجرلا ءايلوأل لاقيو <47 َنيلوألا ةنس تلح دقو َنوؤنا َنيِمرجَمْلا بولق 5
 :4 هيف ًارلظف# -1 4 .ممألا نم احح نميف هللا عئاقو :# َنيِلَوَأْلا ةنس َتلَح دقو# - 1 .هب اوئمؤي الأ 0 نوحرفي هيفا دم لمص | هميم و 9

 --- 200 7 لاذ 2

 «نودعصيو نوقريإ :© َنوُحَرَعَيا8 هيف ةكئالملا تلظ :دارملا :ليقو .نوبذكملا نومرجملا ءالؤه :يأ 0ك
 .دعصو يقر اذإ ءاجورع جرعي جرع :لاقي .نيبهاذو نيئاج نوفلتخي ًانايع مهنوري مهو نييرحي جي جي يباح نمهللا يدا ىع يبا مبا 0

 .مهوتع ةدايزو ,مهدانع طرفل اذه نولوقي :©# َنوُروحْسَس موق نحن لب .طلتخا اذإ فنأر نلف ىلع ركش :برعلا لوقت ءتذخأو ترحّس :# 27

 نم يهف ءروس سم لئاوأ يف #رلا 9 ةيآلا هذه ترركت ١[. : رجحلا ١« : ميهاربإ ء١ : فسوي ١« : دوه ١« : سنوي] :روس سمح لئاوأ يف ترركت «رلا 3
 اًضيأ يهف ءروسلا لئاوأ يف ةعقاولا ةعطقملا فورحلا هذه هب داري «أال : 0 :لاغت ةلوق نأ ىلإ نيرسفملا نم ريثك بهذو ءاظفل هباشتملا

 وأ ؛تاملكب ِتأي مل نآرقلا اذه نأو ءميظعلا نآرلا راك نك ل ] اقول رح ركل نر سمت كفر لا دا رتل رح لاوف . يسم وا اظمل هناشنملا ف
 دا داك رد ؛زاجعإلا يف نيبأ اذهف .. .مهزجعأ دقف كلذ عمو «رشبلا هب ملكتي ام ودعت ال يتلا فورحلا نم وه امنإو «رشبلا قاطن نع ةجراخت فورحب

 تكاد كاي رلا 2111 مهزجعأ دقف اذه عمو «سانلا اهب ملكتي يتلا فورحلا سفنب هنكل ءاًعقاو كلذ يف زاجعإلا نكي مل اهب سانلا ملكتي ال ىرخأ فورح
 ؟لمنلا يف سكعلاو رجحلا يف نآرقلا ىلع باتكلا مدق اذامل ١[. : لمنلا] 4 ٍنيِم ٍباَتِححَو نمل ثنَياَ َكْلَي سط وف 1١« : رجحلا] 410)) ٍنيِبُم ٍناَءْرَفَو بتكحلا
 دعب يتآيف لمنلا يف اَمَأ 14 : رجحلا] © ُمَوُلَعَم 2ك كر دل[ هكر نت اككمأ آمَو 9» :ىلاعت هلوق ةيآلا هذه دعب ءاج هنآل ؛رجحلا يف نآرقلا ىلع باتكلا مدق :باوجلا
 الإ ٍةَّيَرَق نمانكَلهَأ مو )» 154 : رجحلا] © ٌمَوُلَحَم ُباَكاَكَو الإ ِةَيرَم ناكل آبو © [] .لمأتف «[7 : لمنلا] َنيِنِمْؤَمْلل ئَرْشَو ىده 9١ :نآرقلا لهأ ةيآ ركذ ةيآلا
 ةئآامأ ءرجحلا ةيآ هيلع تلدام اذهف« ؛مهقبس ْنَم لثم .هوغلبي ىتح مهكلُهُت ال ءرّدقم لجأ اهكالهإلو الإ ةيرق نو انكلهأ امو . 1 ءارعشلا] « َنوُرِزَنَم امل

 50 لا] 4 نو دسم امو اهلَحَأ وأ نم يرماَع» 51 .مهنورذني السر مهيلإ لسرن نأ دعب الإ ءاعيمج ممألا يف ىرقلا نم ةيرق نِم انكلهأ امو :ءارعشلا
 دك تسعل) دلع دورت اهلجأ مآ راجح :اهانعمو «نونمؤملاو رجحلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت 1027 ١ نوتموملا
 ءرثكألا وهو ؛هريغ دوجول ءيشلا عانتما امهدحأ :نيهجو ىلع يأت 4[ 4الزأ » عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [1 : رجحلا] 4اَمَوَ ا هنم صقنتف
 اهّنِإف ء[7 : رجحلا] « امير 8 :هلوقل ةقفاوم ؛ 4 اَمَو را تل 4 اَمَوَل 1 ل ا ل رو كدا" ىنعمب ناثلاو
 ةروس 7٠١[. : ءارعشلا] 4 تيمرجشلا بوق ٍفُهنْكَلَس كرك )» 1١١ : رجحلا] 4 َنيِمِرَجُمْلا ٍبوُلَق يف :هُكَلَسَم َكِلَنك 9 ]١7[ .ةروّسلا هذه هب تّصخ امم اًضيأ
 رارمتساب رعشملا عراضملا ظفلب هيآلا يف ريبعتلا ءاجف «هتلاسرو ٍةِدَي لوسرلل ةوادع نم هنولمحي امو شيرق رافك نم نيبذكملا رابخأ اهلوأ نم تلوانت رجحلا

 رب يل ملا ا ا ا تلا 1 نس ل

 يي ل ءارعشلا] 4 نيلوألا_ربز ىقلدهّنِإَو 9 : هلوق كلذ دعب ءاج مث «نيملاعلا بر نم ليزنت هنأو

 ([ىكر- ابرد :ئرق# اَمَب 5 ىلاعت هلوق 5 6 أكس يوي مب 1 .ةيآلا يف يضاملا ركذ بسان كلذ لجألف 24 ُهَسكْلَس كلارك )» ةبآلا
 مضب (َلّرَتَت) :ئرق#: ُْرْْناَم 38 : ىلاعت هلوق 4 َنيرطُم ااا يلي الإ ةكهكتلا دينا 3 [] .برعلا دنع ناتروهشم ناتغل :امهو اهديدشتو ءابلا فيفختب
 ا اا رم را 0 :عئئرقو .نرعلاو تناان عقرالاب كيوامللاو «يلاوعتشملال ام هذا دا كانالاور كورال تاكل

 'اًقيفخت نيءاتلا ىدحإ هنم فذح لزنتت هلصأو ةكئالملل اًدنسم لعافلل اًينبم ةددشم يازلاو نونلاو ءاتلا حتفب (لَرََن) : :ئرقو .هب لوعفم بصنلاب ةكئالملا «لعافلل

 لير ترك ات اولا و[ .لوزنلاب اهل هللا رمأب لزنتت اهنأ مهفف ايف حرا ةكيتلملا لَ 3 :ىلاعت هلوق ةءارقلا هذه يوقيو «هلعاف عفرلاب ةكئالملاو
 نا داجفلا ىف ركل تاتتمإ اهتشعأ م ملا ا تك كح : رق 46 ٌترككَس ]5 : :ىلاعت هلوق 6 َوُروْحَسَم موق ْنح
 :نوكلا مالظ .[14-15 : رجحلا ]4 َوُروْحْس موق نحن لب انردصت 1 اج تركب انت اول اهل <. هوك كو اوذلف داعم أَن اَجاَب متلَع انَحَسَفْوَلَو 38 1١-١6[ 4].ريثكتلا ىنعم
 كف ءاضفلا داوزبدلحأ ىأار امدضعو .تيدنحتلا ملعلا هنع فقشك ام اذهو الماك امالظإ ملظم ره هيف ابحن يذلا وكلا نأ نيبتانأ ةينآرقلا ةيكلا ف زاجتعإلا جرو

 .ةينآرقلا ةيآلا يف ءاج امل ةمجرت الإ سيل ءاضفلا دئار هلاق يذلا اذهو «ينارتعا دق رحسلا نم اًئيش نأك وأ ءاّبيرقت يرصب تدقف دقل :لاق مالظلا
 اجب ةناغلا :رحجحلا ةروس فورح ددع .نوسمخو عبرأو ةثاوتس :رجحلا ةروس تارلك ددع .ًاعامجإ ةّيكم يهو .فسوي ةروس دعب تلزن :رجحلا ةروس لوزن
 ا رو عيصاوس 7 رجحلا] 4 َنيَِسّرْمْلا رجحلا بأ تيس سس يي ليبي

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ اءامسألا يربطلاريسفت



 0 حاج ها .ةرايسلا موجدلاو سمشلاو 2 لزانم يهو ,بكاوكلا نم :# اًبوُرَب امش لا 6 كارلا

 ظ هل تررطّتلهكبو يو ءاَمَصلاَلَعَدَقْلَو 72 :4 ويجي نيس لكي ١١- .اهيلإ رظن نمل :4 تبرظتتللا# ايندلا ءامسلا :ينعب :4 اًهكيَرَ
 ظ ممّسلَآ قاس مال 07 ٍويِجّتِنطََس ْلكناَهَئظِفَحَو .موجرم :ىنعمب (ميجراو مجر : راد نعّلل ليق مث .ةراجحلاب يمرلا وه 0 -رلاو 0

 أ اًهِاَتَقلاَواَهَْدَدَم ضلال ريف تاهنممبا يل تال يس ار ل * نسا قرتسأ مال ل -
 م ا و ىف 02720000000 زانللا ني تار هديل العسل
 ضلعي( 57 غرو شيع 0 0 :4 روم وش لكن مل ةتباث الابج :* قو 0 0 4 0

 حجب خرجا لا ا 5 ةشيعم عمج ؛هوحنو .برشمو لكأم نم اهب نوشيعت :* َسيَحَماَيِف دك البو ٠١- .ر

 ١ حك هل هموم |[ :هنيارخأ © نم ينعي :# ءىَس نم نإو 9 5| شح وكلا ليف 0 فاول :ليق :© َنَقْزرِبإ ا

 1 1 دو هوك يفسأو ءاموآدقلا نيران زنك مو 8 حِقلت :4 50 حير عمج عمج :4 ميرا اَنَلَسَرََو كل دنع :4 روم ردع راطمألا

 2 نوثرولا وكوت يو - ينحل ناو اهنل تنور ١ 5 ىنعملا ناك 00 كفار مكضرأ كرد : ا رطملاب ُردَتَ «باحسلا عفدتو رجشلا
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 ا نسال دلو © طك ةَرفعْ ف كيد نمو ضرألا ثرن :* َنوُبِرَولا نحو" ١7- .هئيقسأ :تلاق .هضرأ وأ هلبإ هبرشتل ءام هل اولعج اذإو
 أ رن ليم هتقدر الد يا ظ :4 نرحتشلا ادي كلر كب هل 2 2 -75 .لجو زع هريغ دحأ اهيف ىقبي الف ءاهيلع

 ظ 0 0 5 هل تعمسف لص رقن اذإف ران هسمت مل يذلا سبايلا نيطلا وه :ليق :# ٍلَصْآَص ني -1 0 .هنع دئارصتؤبك يكلم كلكم( رومتلا ايش

 . رو 20 5 لاق .رفعتم : 4 و 78 .داوسلا ىلإ ريغتملا نيطلا وهو (ةأمح» عمج :(امحلا» :© [َمحْنَم 29 ةلصلص

 1 ياكح 3 كعلاَدَجت 8 0 « »8 نللا را 1 اق ناسا ع < »10 2 نط د نر
 :# ,ةشيَوس اذإَو 98 -14 .اهّرَحب لتقت يتلا :(مومسلا» :# رومسلا را دو“ اللا بلع مدا لح و

 ١ ةيحت دوجس :# َنِدِجَسمهَلَ وُعَمَك ًايح ًارشب راصف :4 ور نم هيف تَحفنو# هتروص َْتَلَدَعَف هئرّوص
 هللا لوسر فلخ يلصت ةأرما تناك :لاق سابع نبا نع مهريغو «مكاحلاو «يئاسنلاو ءيذمرتلا ىور .ةيآلا # اََمِلَع َدَقَلَو # :ىلاعت هلوق ١[ 4] .ةدابع دوجس ال ةمركتو

 حد نمل رانا مكر نك زل فكل كب ىتح مهضعب رختأتسيو ءاهاري الكل لوألا فضلا يف نوكيا نحت مدقن) موقلا صعب ناكفا «لمانلا ناتحتا نم نان و

 امِلَع َدَعْلَو # ئراكمنألا» ف يح قح,لهس لأس هنأ حلاص نب دواد نع هيودرم نإ جرخأو . َنرِحَتْسْلأ اً َدَقْلَو مكن ه َنيِمِدعَمسمْلا انمِلَع دعو # هلل لزنأف «هيطبإ

 01 رجحلا] 4 نواس َتََح َدَكوموي نومي ال اج 1 ٠ ةالصلا فوفص يف اهنكلو ءال :لاق ؟هللا ليبس يف تلزنأ 4( َنرِحَتتْسْلأ َعَدَعْلو مكن 1 50 لردتملا

 هال رعو نافكلا كداهإس نيارألا هس تضم دقو فلل نرد افك لإ 0“ لآ ءارشلا] 4 2 كو أو وح ووصول ١)

 هيلع مه اّمع اوريغتي نأ ىلإ شيرق رافكل ليبس ال هنأ نيبتف ءارعشلا ةيآ ام سلا لك تلد طا اكرر رتاكلا لاك مفر رسل كلا «مهلثم

 ء[1 : اك 4 رار رك لك راين [ستأو ىناور انهض انحقلاَو اهَضْدَدَم صرالاو ”[1] .هب اودِعو يذلا ديدشلا باذعلا اوئياعي ىتح «نآرقلا راكنإ نم

 وه ام تابنلا عاونأ لك نم اهيف انتبنأو ءاهتبثت الابج اهيف انيقلأو «ةعستم اهانددم ضرألاو . [ا/ ق] 4 جيه عت لكن ايف اَتبْنَأو اور اهاََلأو اَهَسَدَدَم َصْرأْلاَو»
 ا ا انا اها ترن ماكو ضر ل يو ا ا م

 نو وي تحتَ .ةوس اق (0) نسمح ني لس نارك قدح قو كم كَل ذإَو » [**1-0] .هبلإ رظاشنلا جهبيو سي عفان رظنملا نسح عون لك نم
 رق ا يكمل يول اَددإ)» :[17-0/ : ردجحلا] 4 َنْومَمل لكك ك1 َنيِدِجَس هل اوُعَفَف ىحور

 ناك امو ؛هللا ةنعل هيلع سيلبإ عم مدآ ةصق نع ثدحتت يهو صو رجحلاب تايآلا هذه ترركت .[/-ا/١ : ص] 4 َنوُعَمح 6 كلج 0
 دس :يأ «4 ن 0 : اًرسَمب قانَح ْقِإ ةكِقلَمْلِ ُكْيو َلاَد دِإَو )» :ىلاعت هلوق اّمأ ,مدآل دوجسلاب رمأ نيح رابكتساو رفك نم هنم
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 1” : رجحلا] 4 َنيِدِحَسل لأ َعَم نكت الأ َك شيلا لاق »117 : + فار عألا] كيد تمس َكَعَتماَم َلاَف 2 ]1١7[ .نوللا رّيغتم دوسأ نيط نم سبايلا نيطلا اذهو «سباي

 ِنَّدلآ روب َلِإ َدَمَعْللا كيل َّنإَو ب 2 و كن اني جراف َلاَق م 7-12 51.17 : ةبآ فارعألا ةروس رظنا .[120 : ص] 4 ُتَنَكَح اَمِل َدَجَسَت ن أ َكَعتماَم سيِيإَيلاَف 9»

 لإ َىَتَعَل َكَع م 020 يلي يي 57 .[88- 754: رجحلا] 4 ٍوَْعَمْلا ٍتْهَوْلأ موي لإ 50 َنِرظمْلاَنم كنف َلاَم (50) َنوُمعْيب موب َكاَتِفْرِظنأَد بر َلاَف 5

 يهو صو رجحلاب تابآلا هذه ترركت .[11-81 : ص] 4 ِوْوُنَعَمْلأ تقول دي لإ (2:) َنرطمْلاَنِم كَ لاق 203) وُ ِووَب لإ فرنك بَ َلاَف (90) ِنّيلَأ مؤ
 ةروسلا هذه يف ةصقلا لوأ نأ وهف « ؛4 خللا » رجحلا ةيآ يف ماللاو فلألاب فيرعتلا ءيجم ببس نع اّمأ ,ةمايقلا موي ىلإ هراذنإو ةنجلا نم سيلبإ درط نع ثدحتت

 هع > هي رص تح ب 07 حر رس 2> رس رس يح سس

 "رمل رجحلا] © ِنوُنَسَم مح نم ٍلدصْلَصنِم نضال افلح َدَفلو 9: :ىلاعت هللا لوقيف .ةكئالملاو نجلاو ناكل ركذف .ماللاو فلأآلاب فرعملا سنجلا مسا ىلع ىرج

 اَم سيِلِإَيَلاَف 9 :ىلاعت هلوق مدقت امنإو ءكلذ لثم مدقتي ملف (ص) ةيآامأ : رجحلا] 4 ةَكَجَلَمْلا َدَبَس 9: :هلوقو «[77/ : رجحلا] 4 ُهَنَقلَح َناَكَلَو )> :هلوقو
 .4 َىَتَعَل َكِلَع َنِإَو ١ :لاقف كلذ ىلع ظفللا ىرجأف «هيلإ ةفاضإلاب هصصخف «[ 5 : ص] 4 قَد ُتَقلَح اَمِل َدَجَسَش نأ َكَعَم

 بيلاسأ نم بيلاسأ ةسمخ اهيف تاملك انهف «ةقحالتملا ديكوتلا بيلاسأ هلالج لج قحلا لمعتسي .[4 : رجحلا] # هر 1 عاقل
 فو هدبيكوت ةياعلا1 لزق زكر 13 311501 كوت برلسأ 0 رو د بطفل اديكوت رعي 4 قع ريو ديكوتلا هام اقإل وك ةبكوللا

 نأ ةثيدحلا براجتلا تتبثأ :ىرشبو حقاول حايرلا .[77 : رجحلا] # َتنِردَحي هَلْ أ آو هوكي آم آمَنَ حقل حك نَلَسرَأَ 9 [17]
 يف ةموتحم لاب ةيرورض ةيلمعلا هذهو ءباصخإلا متيل ثنؤملا ىلإ ركذملا تابنلا نم حاقللا بوبح ءاوهلا لمحي ثيح «تابنلا حيقلت لئاسو مهأ نم حايرلا
 ؟؟؟لجو زع هللا مالك ميركلا نآرقلا اذه نأ دكؤت يتلا ةلدألا نم اذه سيلأ .ةميركلا ةيآلا هيلإ تراشأ ام اذهو .ةفورعملا تاتابنلا نم ريثك

 مهظفحو بكاوكلا بكاومب تاوامّسلا نييزتو «ليدبتلاو رييغتلا نم زيزعلا هّباتك هللا ظفحو ةّوبنلا ناهربو ٌّقحلا ظفحو «نآرقلا ةقيقح ن نايب :ًالامجإ ةروّسلا دوصقم -
03 

 - ةضاطلا ىف نيمدقتلا كاوحأ- نحن ع نطل را ل ع ب باسل ار ان نإ رس تس ل ل ا

 ىتسحلا و امسألا روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعوتتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 ريو لاكش هلا بحت 4 ةَمعْللا كلَباَع َّنإَ # - 5 .نوعلم موتشم :# ٌِيِح 7 َكنإَوإم 5 ٠-

 ثعبت موي ا ويل ينرخأ :4 نر ظنت 1 1 .ةمايقلا عض كلذو ةاراجلا 0 011 نوبل هش 1

 ري 7 :هكولف تأ نع : َنيِرظنمْلا َنِمَكَنِإَم َلاَق » -11/ .مهرشحتف مهروبق نم كقلخ 0 لَ دس
 ره . 1 يم اولصلا 9 ا
 ا ِ 05 دج مدآ يفب نم ضرألا ىلع ىقبي ال نيح كلذو .قلخلا كالهل :# رولعملا تقول 1 211 "ىلا | 1 ند ارك 1

 «كيصاعم مهل نئسح 0 :# هَل نيَيرأَل» هّللا ة هرعبو كلك :هلوقك ؛ ء.مسقلا ج رحم هج رخأ 4 ىديوعأ 3 هون 0هي تلت 4 1 5 ىركل#<ب سس < ن 7711 1 يل م 5 3 5 7-1 0

 .دابعلا نم مهتصلختسا نيذلا نينمؤملا 4 2 مالا قي ةنتمال 4١- .مهيلإ اهُئبّبحألو
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 .هلمعب اَلُك يزاجاف ىلإ هعجرم قيرط اذه 0 ا َءإَعطء اذه َلاَق 8 ١- , 20 1 ل
 ّنِإ 47-8 . .عيفر : :يأ ءهطارصلل ةفص «يلَع طارص» ا .يلإ :ىنعمب انهاه «يلع»و 6 ةييتتأيرفكلو نيألا نوني كتم 1
 ىوغ نمم ةلالضلا نم هيلإ هتوعد ام ىلع :# َكَسَياِنَماَلِإل ةجح 0 5 كملْروادَح 1م( تيولغنلام هتيم
 الم - 5 م 1 ها :لجو زع لوقي 0 ا 6 00 0 ذب سا كل يعج ص 6١

 1 درك > هب لم 0 5 م 7 و ١

 0 ان الأو 0 ا داي ا 3 00 لزانم يهو : ترم ! 0 جي > ن 0 1

 يع 00 5 :© لغ ْنَم 2 7 000 ل نوط بكب نيكل
 1 مهضعب لب د 0 0 روس لعل كاي 7 َنيِلِينعْنَمر ىو درس لع انوي ْلَغ نم مهروُدص فام اَنعَرْنَو 5 هرردتسي كم اقي :# نابتقنَم# ددجو ديدجك :اعو» ةوادعو الأ ا 3

 كلذ .ةنجلا ىنعي :# َنيِجَرْحْمب ام مه م :4 ٌتَكاَهِيِف َمُهّسمَياَل 8# - ا 0149 يخشاه هاكر ث كاف بنس ©
 7 مي 5 حج هه 5 م .طول وع ىلإ نولسرلا ةكمالا 5 وا دلل رمل أ ل أ هدا ادلا ل ند 21 3

 َّنِإَو # :ىلاعت هلوق عمس امل يسرافلا ناملس نع يىلعثلا جرخأ .ةيآلا 4 نقتل كد ٍِآ :ىلاعت هلوق [:5] |اتنل .- 10 يئاالت 0 هدا ١
0 
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 هللا “لاوسرراي ناك ناد و يالا وجعا رت الا فزت نم ايزأع مايأ الث اذا( يي نيم هدِعومل هج
 َنيِقَنُمْلاَكِإ ]# هللا لزنأف «يبلق تعطق دقل قحلاب كثعب يذلاوف # َنيِعمج َنيِعمأ هعمل مَهَجَنِإَو # ةيآلا هذه تلزنأ دقي افي توبي تي بع 0 09 7
 فام اير 2 رمعو ركب يبأ يف تلزن ةيآلا هذه نأ نيسحلا نب يلع نع متاح يبأ نبا جرخأ 00 :ىلاعت هلوق [417] .* ٍنوُيْعَو تن ىف
 قا هاخللا ركي ابأ تذخأف ءاوباحت موقلا ءالؤه ملسأ املف «ةوادع ةيلهاجلا ين مهنيب ناك ءمشاه يف ينبو ءيدع ينبو «ميمت ينب نإ «ةيلهاجلا لغ :لاق ؟لغ يأو ليق # ٍلْغ ني مِهِروُدَص
 لَ هللا لوسر رم :لاق ييزلا' قب , هللا دبع نع يناربطلا جرخأ .ةيآلا وَ َنَن + :ىلاعت هلوق [؟9] .ةيآلا هذه تلزنف ءركب يبأ ةرصاخ اهب دمكيف هدي نخسي يلع لعجف

 .4 ميال ب اَدَعلا وه ِقاَدَعَدَلَو (8) مسيل رومَمَ روُفَعْلا انأ ذأ ىِداَبع ّءَوَت # ةيآلا هذه تلزنف !؟مكيديأ نيب رانلاو ةنلا ركذو نوكحضتأ :لاقف نوكحضي هباحصأ نم رفنب
 0 رجحلا] 4 ِضَرأْلا يف ْمُهَل نسير ئََوْع آم بر َلاَف آف 187 : ص] 4 َنيِي يوم َمُهوحَ َكيَرِعم َلاَك ٠ 2117 : فارعألا] 4 َنَدعَفأَل نَمْيوْعأ آَمِِم َلاَق 9 ]١4[

 ىاهلبق امل قفاوم فارعألا ةروس يف اما نآل .4 نَكّيَوْعَأ آمي بر َلاَق 0 مهول َكِنَزعم َلاَك » : ص يفو .فارعألا يف 4 تْيَوْعَأ آَمِِم لاق )» :هلوق
 و لأب طوبرم يناثلا وكيل فطعلل يه ينل افلا فارعألا ةروس يف داو ؛ءادنلا ةمباطم يف لب مل قفاوم رجح يف امو «هادنلا نود باطخلا لع راصتقال
 ام ليلدب ؛مهرثكأ دنع ٌّمَسَق اذهو .بلطلاو لاؤّشلا عم عقي كلذ نإف ؛ءادنلا هيعدتسي يذلاب سيل هنأ ؛هنم ءادنلا عانتمال ءادنلا ةقباطمب ىفتكاف ءرجحلا يف لخدت
 .عيمجلا دنع مسق وهو 4 َكِذَرِعَم ا ؛رْجِحلا نود فارعألا يف ام سايق ىلع ص يف يذلاو ءمهضعب دنع ٌرَّبحو ءص يف

 يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[47 : ص «45 : رجحلا] 4 َتيِصلخمْلا مون كداب الإ 1. ]٠ .ملعأ هللاو «4 َكِنَزِعَِف إ ىنعم ىلإ لوؤي 4 نَكّيَوْعَأ آي ىنعمو
 ةملك نيب قرفلا ام .كقلخ رئاس نود كدحو هامل كلل ايضا مهتيده نيذلا كدابع الإ :اهانعمو ءصو رجحلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا
 "نيصلخملا |" امأ .هتعاطو هتدابعل هللا هصلخأ نم ينعت ماللا حتفب ل ةملك :باوحلا ؟ماللا رسكب ' 'نيصلخملا" ةملكو .ماللا حتفب : , ":ةضلختلا)

 كلل سا ىداكع نإ 20147 0 1 رت لل ولاا تن »1 .هتعاطو هللا ةدابعل هسفن صلخأ نم ينعتف ماللارسكب
 :ناطيشلا اهيأ مهئاوغإ ىلع ةردق كل سيل هوعاطأ نيذلا نيصلخملا نينمؤملا هللا دابع نأ نانيبت ناتيآلا كم نرخ : كش 7 1

 هرورغو ناطيشلا ديك ني نينمؤملل ظفاحو اصاع يبن اهيأ كبرب ىفك هنأ نتف ءارسإلا أو «يلاضلا نم هعبتا نم لع سيايإ ناطلس نأ حضوت رجحلا آو
 .خيراتلا ربع تارماؤملا مغر نآرقلا ظفحب هدعو هلالج لج هللا ققح ا .ةدكؤم 4( نوط ]+ يف ماللاو «ديكوت لِ ةملك ميدقت
 ٍةَدِعَوَت نعال إ هِيِبالَء يِهِإ ُراَفْعَيْسا ناك اَمَو + «[57:رجحلا] 4 ني مم هْرعومل َمُهَجَنِإَو )+ 14 :نارمع لآ] * احيا ُتِلْخُي ال هنآ كإ #4
 نّلأَسمَحَر لب ]+ نامزلا مسا ةلثمأ نمو .ناكملل اًمساو نامزلل اًمسا درو (دعوملا) :باوجلا ؟"ةدعوم .داعيم ,دعوم" :نيب قرفلا ام .[ ١5 :ةيوتلا] 4 ُاَيِإاَهَدَعو
 نطاوملا لك يف نامزلل يهف «نامزلل الإ درت مل (داعيملا) .[47 :رجحلا] # َنيِعمبأ ْمدِعْومل مُهَجَّنِإَو )+ ناكملا مسا ةلثمأ نمو .[ :فهكلا] 4( اًدِوْوَمكَل َلعَ
 «تارم تس (داعيم) ةملكو «ةرم ةرشع يتنثا (دعوم) ةملك تدرو .ةدعلل مسا (ةدعوم) .(روظنم نبا لاق امك - 3 -ناكملل اهدورو عنمُي الو) اهيف تتأ يتلا

 ا ا .ىنعملا ةدايز ىلع لدت يتلا ينبملا ةدايز اهيف (داعيملا) .ةدحاو ةرم (ةدعوم) ةملكو
 .[41/ : رجحلا] #* َنِلِبَعْنَم رس لع اًناوَحِإ لع ْنّم مِهِروُدص ىف اَم اَمَعْرْنَو زي[ .تارملا مظعم يف رشبلا ىلإ تفيضأف (دعوم) امأ .(هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ تارم
 4 هسا رااح دوت. رخال ارح دا ادا نرسم لع ءدجباو لحر نلت لع هنالخأا :نيحيحصلا يفو ؛,مههوجو يقالتو مهبولق يقالت نع تربخأ
 يك ىف م ميرحتلا] 4 ُريبَحْلام لعاب لاك اَده دا نم كلَ وياه اَملَع آل :رجحلا] * ٌميِحَبلأ روُفَعْلا انأ نأ ىِداَبع ْنَعَب # +]
 رم هيلع رم نم:يأ «نيونت الب ءايلاو ماللا حتفب (َيلع): ئرقو .فرشلا ولع نم ةنونم ءايلا مضو ماللا رسكب (ٌيِلع): ئرق # َجإَع )2 :ىلاعت هلوق © ع ء لير 37
 .44 َنيِنِمْؤُمْل حل رت كر بك كو 3 :ىلاعت هلوق وحن «هيعارأ نأ ٌعِلع قح دارملا نوكي نأ : :زوجيو «ىلإ لوصولا ىلإ يدؤي ب ماع قيرط اذهم هيلإ راشملا :يأ «هنأ :ىنعملاو يلع
 هللا نم ةنعّللا هقاقحتساو «هدوحجو هرابكتساو هيأت ىلع هتمالمو «سيلبإ ريبعتو هل دوجسلاب نيبّرقملا ةكئالملا رمأو «مدآ قيلخت يف ةمكحلا نايبو ءاهنع نيرخأتملاو -
 هسيس يس سنسر سي يي يري ية يي

 روستاب قيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 : + قسما + < 021 * تتنفس ” + 2 ا
 0 ا بجعن وهو !؟نورشبُ ءيش يأبف :يأ :# َنوُرِّشب -0 © .نوفئاخ :# َنوُلِجَو مكَسمآَنِإ - 01 1 0 دسرم مزعج دمام 0 ”دمزمج - وهل

 1 29 وير سال اَسَلسأوفاَكعاسمذإ |" نوسأييف 1 2 تنل 1 56 ل96 .هتأرما ربكو هربك نم
 4 يجيب دج برونو دسم فج 0 وه ام ىلع ءطول عابتأ :© ٍلموُلَلاَدآَلِإ 8 -59 ؟مكرمأ ام مكنأش ام :# ٍجْكَمَح اَمَك َلَد ا - 517 .هنم

 3 قَحْلَا َكرَّسسْأوْلاَ اول دورس ربككحلاَنَسَس دي 9 َلاَم 8# -57 .يقابلا :رباغلاو «كالهلل نيقابلا نم :* تديبدَعْلاَنَِل اَتِإإل ١- .نيدلا نم هيلع

 000 طِنَقْلاَنم ديما ل هلل باذع نم نوكشي :# توري هيو أوناك اميل - 1 .مكفرعن ال مكركنل :4ت وركحبم موك كَ
 ١ راسا أ كتلع نكن تالا ازح رس :© مهرب د عَيأَو ليلا نيل ةيقبب :# مطقبإ#» كلهأب رس :# َكِلَمَِبِ 6 .مهب لزان هنأ

 0 ا 4 ه1 ساو ارز 24-4121 1 يت كسل ير كن 1
 ا 5 رمأ ثيح : نوَرَمْؤَن ٌثّح اوضماو رو و ماو

 ّط لع الا 202 ااتامد اانا | 60 0 0 0 ا ا ب ١

 ل0 تيقيخلا ب 0 9 كموق رخآ نأ طول ىلإ انيحوأو :# َرَمَأْلا َكِلَد ِهَتَلِإ َمْيَصَقَو 9 - ملا .لجو زع هللا

 وادم ةنارنأالإ ه0 تروم قوبلت + :«ةكبرتنا لذ هيو » -07 .مهتليل حابص :4 نسيت لصاتسم ذوذجم :4 ونمط مهدأو
 8 ناس ملا وللا يم ب ةشحاف بكترا هنإ وأ يمودس ا ل ل

 يكن زئانا0 زك ِ 3 ءاسملا اولزن نيح «هللا ين فايضأب :4 َنِدبنَيا !مالسلا هيلع طول انديس ىلإ بسني الو «طول موق
 7+ مل أَلاَ ل ٠ ا ل ل :4 نوزخ الو -4 .ركنملا مهيلإ اوتأي نأ

 1 لا موه سم درج وتو ل هاندصق اذإ سانلا نم ٍدحأ نأش يف انملكت نأ 0 كل كعلا ظل تس نإ 4 ك1

 0 .(77” ١ ص :دوه ةروس نم ا// ةيآلا) ءالؤه طول يي !ةشحافلاب

 اص وسصتكس ا ا 001 3) ١
 4 ا رمأ وقتا نيذلا ن و «تاير و رجحلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا

 :ةقرغت ةرشازعا هك ١ 5 4 الأ مولحت نم ىرحت لح نوٍمهوُدصفاَماعْتَو ط1 .ةيراج راهنأو نيتاسب يف ىهن ام بانتجاو

 , حست تيكا عمت لال يل رو و اع نايآلا .[6: رجحلا] 4 َناِينمْنُم روس ّلع اًوَحِإ ٍلْغ ْنِم مِهِروُدُص فام اَنَعَرْتَول «[57”:فارعألا]
 هعيوكعا 0 هيو اقللاو رضي كي حي ني ني ع لامك نم هنأ نيبت فارعألا ةيآو «نئاغضو دقح نم ةنجلا لهأ رودص يف ام بهذأ ىلاعت هللا نأ نانيبت

 اًلصاوت مههوجو لباقتت «ةميظع هع ةّرسأ ىلع نوسلجي «نيباحتم اًناوخإ ةنجلا يف نوشيعي مهخأ حضوت رجحلا ةيآو .. .مهتحت نم ةنجلا يف يرجت راهألا نأ مهميعن

 يف ةماعف فارعألا ةيآامأو هِي 6 هللا لوسر باحصأ يف تلزن اهنألف ؛رجحلا يف "اًناّوخِإ" :ىلاعت هلوق ةدايز نع امأ .. 0 ا و ا

 160 تيمركتلا مب فْيَم ثيِدَع كت لَه » «[0- ه١ : رجحلا] 4 أَم كسل ًمَلسأواَك عاَعَم ذإ(2) مَ فيض نَع مُهكَْتَو )» 511 .نينمؤملا

 [.تكاادم" 00 ار ل امك دصملا المكس وامتلاك انامل .[7 5-0 5 : تايراذلا] 4 نو مكس لاَ املس أوك هلأ

 كن ركذاف «نيمركملا ركذ 4 تي هلأ َمِهَوِبِإِفيَص ُتيِدَح كلن لَه :ىلاعت لاق تايراذلا ةروس يف .ةصقلل دهاشملا ركذ يف فالتخا هنكلو «ةصقلا يف اًفالتخا

 كتطح امه َلاَق ١ [0/-01/] .مالسلا هيلع ميهاريإ ّدر ركذ نع ماقملا ىنغتساف ميركتلا ركذي مل هنإف رجحلا ةروس يف امأ ؛ماركإلاو ةيحتلا در وهو ماركإلا يضتقي

 موق كاله ةصق نع ثدحتت يهو تايراذلاو رجحلاب تايآلا هذه ترركت : 1 + تانانلا 017 رجحلا] 4 تربو ِمَرَم لانسر آم اَوْلاَق 0 ٌنوُلَسَرمْلا اهي

 ليَ َنَم عقب كمآ رْسَ © ء[١4 : هوه] 4 كأن ادم محم تيا لَن عطب كامي ر رست اه [15] .مهنم نينمؤملا ءاجنإو 00

 :هلوق وهو «هلبق امب ءافتكا رجحلا يف نثتسي ملو .4 َكنأرنأ الإ هلوق لهألا نم دوه ةروس يف ىنثتس ا رجحلا] 4أوُضْمأَودحأ حأ نم تقي اَلَو مهوب عَ

 ءانثتسالا ماقم ماق رْجِحلا ةروس هب تدرفنا يذلا ءانثتسالا اذهف «.[265-10/ : رجحلا] 4 هرم ا الإ تاز" كح تروم فوج نطو 10 تير ِمَو لإ

 .مهلاح هيلع ىفخي الو مهتاجنب ملع مهئارو نم ناكو مهقاس اذإ هنأ (4 َمُهَوبدَأ عَ مو :رجحلا يف دازو 4 لأَن  عطقب َكِإَمَأِبِر رصف » : هلوق يف

 50 نأ ١ نيس 1 كورلا تا اتا 0 1 : تارا ك1 تن ان

 نأ -؟ .[ : ميرحتلا] 4 ُريحْا ملال َلاماَدَ كا ْنم كَ وبات :ىلاعت هلوق يف هللا ءابنإو تي يبنلا ءابنإ نع رابخإلا يف تءاج اذل ««أبنأ) نم غلبأ

 4 نم كن نم # :ةصفح ءابنإ ةيناثلاب فصّوو يناس هل هانز يرسل كج ىلوأ اا تتصاو اقال ا ةرقلااجلل كام ل ل «نيقيلا ىنعم لمحت (ُاَبن)

 ءنظلا ةبلغ ىلع لدت يتلا (كأبنأ) ةملك تءاج اذل .هتربخأو هتأبنأ يتلا يه ةشئاع تناك امبر هنأ اهلابب رطخو .يحولا هنأ اهنظ ىلع بلغي ناك اهنأل ؛[”* :ميرحتلا]

 280 ميلا روُفَمْلا نأ نأ عِداَبع ب 215٠ ] .ةينآرقلا ا عب لمكلامل -اَبن ةملك عم لاحلا وه امك) مزجلاو نيقيلا نع ال

 ةرفغملاب أدب ئىبني نأ رمأ امل .[56: :ةدئاملا ]4 :  ذذَع هلل هو بَل ديم هللا كك اوملعأ # :لاقو 0٠[. : رجحلا] «( يللا ُباَدَصْلآ َوُه ناَدَعَ و

 لب .فلخلاو فلسلا نم نيرسفملا رثكأ .[177 : رجحلا] 4 َنوُهَمْحَي بركس ىَنل نإ كرم 30 .ولعو ناطلس ماقم ماقملا نآل «ةبوقعلاب أدب هسفن نع ربخأ املو

 فرست ال ةيزم هاهو ؛هتيحب لجو زع برلا مسقي نأ هلئاضف مظعأ نم اذهو هملسو هيلع هللا لص هلوسر ايحب هلا نم مسق اذه نأ يف عزت فلسلا نع فرعي ل

 ؟"ثٍيَلاو رَطَملا" :نيب قرفلا ام [18 :ىروشلا] 4 اوهام رسبت كلاَوْعَو + 10 + :رجحلا] 4 لقي نراجع نطو 1 4] .ريغل
 لكم تت كلاو هتسخلا رم طبل :ةيبرعلا ةغللا مجاعم يف اذهو ٌدحاو امهانعمو ٌفاتخم امهظفل ءباحسلا نم رطملا لوزنل مسا امهالك ٌثيغلاو رطملا :تاوجلا

 ةوعدو «هللا تالاسر نع نيضرعملا نم ماقتنالاو باذعلا ماقم يف الإ نآرقلا هلمعتسي مل (رطملا) - ١ :يتآلاك .فلتخم رمألاف «ينآرقلا نايبلا ةغل يف امأ ءرطملا

 ([8 4:رجحلا] * ليعيِس نم ةَراَجح ميل انْرطَمْأَو 4: فارعألا] 4 تِيِرَجُمْلا ُةَبِقْنَع تاك يك زاظنأت ارت مهيلَعاَمَرْطَمَأَ غ:يلاعت هلوق لثم .هللا لسر

 - مكي ناك نإ :ىلاعت هلوق لثم ءالتبالاو ىذألا ماقم يف دريف «نينمؤملا نع ثيدحلا قايس يفامأ 5 تان رمال ل ل ل ل ّ

 ةملكلا نأ ىلع نونلا رسكب (ٍنورشبت) :ئرقو .عفرلا ةمالع اهنأ ىلع اهحتفو نونلا فيفختب (َنورشبت) :ئرق# َنوُرّيبإ# :ىلاعت هلوق 6# َنوُرَيسُي مش [05]
 -يف لوألا نونلا ماغدإ عم كلذك (نورشبت) : 6 .ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد نونلا ةرسك تيقبو «يآلا سوؤر يف اهرئاظن ىلع المح ءايلا تفذحف يننورشبت نينونب

 ةزكلساو «اطول لآ ركدو «ةحرلا نع طوتغلا نع يهنلاو « التل 1,12 ]قل كابا ركن ةزانإلاو باقتلاو باذعلاب تيجو كارتقنلاو هزاع

 ب © ]3# 0201 0ا 01010102020777

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةهعونتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت - لوزنلا بابسأ ٠ 2. ىنسحلا ءامسألا

 لا 8

 || ترم اَكِلدِهَيَ هاوجه هول



 .هموق ءاسن هتانبب دارأ :ليقو ءمكيلع هللا مرح ام اولعفت الو ءءاسنلا اوجوزت : َِتاََب ٍاَلْؤتَم» ١-

 الإ دحأ ةايحب هللا فلح امو .كتايحو :لوقت امك :# َكَرْمَعَل #8 ١ .هموقل بألا ةلزنمب ينلا نوكل 7

 :# َنيِوِرْشم# كا ل مهلهجو مهتلالض يفل : © َنوُهَمَعَي مهيركس ىفل جَِإ# .ك دمحم ةايحب

 تاالالدو تامالعل :# ٍتنيَل كلذ فَّنِإ# -75 .نيط نم :# ٍلِجِس نَّب# سمشلا تقرشأ نيح
0 

00 0 0 
 2 ا

 |١ ابيع اج قرم ُهَحِ دل 1 و
 0 2 َكِلد ىفَّنِإ ليجس نم را 0 5

 ىلاعت ينعي امنإو .نوربتعيو ءايشألا نومسوتي نيذلا نم «نيربتعملا نيركفملا نيرظانلا :4 َنيِمَسَوَتملَلط “ف © يلع 5
 ا : 00 4 َكِلَد فنه ٍر قُم لبس اتا و 02 َنيِمَسوَسملَل تيل 5

 ربتعم ؛مهبيذكت ىلع مهب لج امو طول موق يف كموقلف :لوقي «شيرق نم هي هللا لوسر موق 280 رمح 2 00
 همك هت 0 .ء ا 0 0 َنييلبظل ةكيألابصصأ َناَكْنإَو ف تين ملا هيل 3

 ىلإ ةنيدملا نم قيرطلا هو مدفع حضاو قيرطللا وال هناا هاله نإ :# ٍميَقَم ل ليبَسبل اهمِإَو 9 ا
 أ و اد >2 د سعر - رو ها ل ا 5

 :4 نيل كالا ْثَصَعأ َنَكنِإَو » -1 .اهناكم نم حربت الو ىفخت ال اهب زانجما اهاري . .ماشلا ا ني 5
 »ري >2 د حر ل اس سوو 0جج ع 2 مع ىو 72 س2 حم 1

 ل يتلا ةيرقلا 3 دك :ليقو م5 1 مهد ا فتلملا 0 اكل 00 0 5

 4« تي. 3 0 ةنيدم :« يزد أ» ٠/- 1 00 ا :

 مويلا نم اوحبصأ نيح : َنيِِمَمل -81 .بارخلا نم نينمآ :ليقو .هللا باذع نم نينمآ :ليق 1 ا ريت تن 1
 ل 0 رم سلا اعلا نرد 4 نوبي أونا ام -14 .عبارلا أ 1 م ييْلعئَسَمسا ديلا اي م

 اهيف موقت ممألا نم ركذ نم أدحأ ملظي مل هنأ :ىنعي د ءفاصنإلاو لدعلاب 4 وحلب ل | اعيتياَمَو ا 1 0 200 5-0

 قلو © - /ا/ .* َليمْلل» ضارخعإلا :# حفَصلا# 1 ل :4 ممصافإ» ةمايقلا . رفوف 3 0 20من 21

 ضئارفلا نهيف يّنُث ءنآرقلا لوأ نم روسلا عبسلا :ليق : ِنََمْلآ َنيامَبَس# كانيطعأ : كنب | مُهْنَياَحَفُرَأ -يانعَتماَم لِ كيني َنَدَصال او يظعلا ١

 :# مظعلا تا رشا .نيرسفملا روهمج لاق هبو «باتكلا ةحتاف :ليقو .ربعلاو لاثمألاو دودحلاو 2 ل 0

 نم ءاينغألل ًاعاتم ايندلا هذه ةنيز نم انلعج ام نينمتت ال :4 َكَيبَعَنَدَساَلاظ -1 .هلك باتكلا 3! (ج) َنيِعسقمْلاَط اننا رل ثيِصْلآَر دل |
 هب اوعتُم ام ىلع نزحت ال :لوقي :4 حِكَم نر اَلَو» ءافانصأ :4 َرُنَياَحِبَورأل نيكرشملا كمرت 0-7
 .اونمؤي مل ثيح مهيلع نزحت الو : قر ا مال حال رع

 :4 كيفلا رركلا» 6-2 ناتيحانلا :ناحاتحلاو اج :مدآ نبا نم «ناحانجلا»و .مهيلع ظلغت الو «مهبّرقو كبناج مهل ْنِلأ :4 ىنمؤمال كحاتج ضفحلاو#

 .هنع سانلا ّدصو نآرقلا يف نعطلا ىلع اومساقت ءشيرق رافك مهب ىنع :* َنيِيِستفَمْلا لع امرأ امك ## - .مكل هراذنإ نابأ يذلا

 ةروس ةيآ مدقت املو «همدقت ام ةبسانم هيف ٌىعارم نيعضوملا نم لك . [ 75 : رجحلا] 4 ةَراَجح مَع اوطْمأَو اف 101 دوه] 4 ٌةَراَجحاَننَع اًرطَمأَو ل [7:]

 :ليقف ,مدقتملا اذه يعورف مهكالهل بجوملا ا لا ولا رك رجحلا] 4 تريم ِمَوَم َكِإاَمِسرَأ ان أولا ٍِض :ىلاعت هلوق رجحلا

 "وهيلع" ليقف «17-177 : تايراذلا] «زيط تكس عزل (0) هير هر مو م لإ اَنلِسَرَ آَنِإاوْلاَم ١) :تايراذلا ةروس يف ىلاعت هلوق انه رياك (4 َحِلَع ايَرَطْمْأول

 مه ذإ نيكلهملا ركذ نع كلذ ىنغأو :4اَعَتَلَع اََرَطَمأَو ) :ليقف «ةيرقلا ريمضب هر ىفتكاف ءاذه لثم اهيف مدقتي ملف دوه ةيآ اّمأو ٠ 4 تورت ِمَرَم لإ » : هلوق مدقت امل

 ىلوألا يف "تايآلا" عمج اذامل .[الا/ : رجلا شلل ب1 كيم ند رجحلا] 4 َنيِمْسوَسَلَل تيل َكِلاَذ ىف نإ ف [ا/ا/ 75] .باذعلاب نودوصقملا
 ةيفيكو هموقو طول نيبو ةرواحملا نم مهنيب ىرج امو ءامهيلإ ةكئالملا لاسرإ نم ةددعتم تايآ اهيف ق قفتا طولو ميهاربإ ةصق :باوجلا ؟ةيناثلا يف اهدرفأو

 :[87 : رجحلا] * تيما ابوس لابحلا نم نوح اونو آف [ 6١ ] .ةيآلا درفأف .هاوس ركذي ملف ةدحاو ةيآ انه مهكالهو داع ةصقو 4 تيل ا عمج كلذلف .مهكاله

 ءرجحلا ةيآ هيلع تلدام اذهف ءبرخت وأ مهيلع طقست نأ نم نونمآ مهو ءاتويب اهنم نوذختيف «لابجلا نوتحني اوناكو .[ ١ 54 : ءارعشلا] © َنيِهِرََ ايوب لالا
 َكَحا َضفْحأو ويم نَوَح اَلَو مهن اور وباتت ام ل كيب ند ال ١» 00 لا م رد نلت

 ام ىنمتيو هينيعب رظني ال نأ ِةِلَي يبنلا ناوعدت ناتيآلا 17١[. : هط] 4 ... اد ويل رهو مهنم اجور هوب اَنَّتَماَم لِ َكَيتيِعنَّدَمَتاَلَم ا[ : رجحلا] 4 َنِِمْوُملل

 ةنيز عتملا هذه نأ حضوتف هط ةيآاَّمأ «نينمؤملل عضاوتي نأو «نيرفاكلا ىلع نزحي ال نأ ِةَِي هوعدت رجحلا ةيآو ءايندلا عم نِم رافكلا نم افانصأ هب هللا عتم

 4 تينمّؤُمْلا نم َكَعَبلأ نمل َكَحاَدَج َضِفْخْلَو ل١ [8/ : رجحلا] 4 َنيِنِمْوملل َكَحاَتَج ضْفْخآَو» [] .. .اهب مهيلتبنل ؛نيرفاكلا اهب انعتم ءايندلا ةايحلا هذه يف ةلئاز

 نوح الو 9: : :ىلاعت لاقف «نمآ نمب قفرلاو ءضرعأ نمع ةيلستلاو سينأتلاب مالسلا هيلع هباطخ اهمدقت لب وعدمب صيصخت رجحلا ةيآ مدقتي م ال1 15 عقلا

 راكزلاو 171 ءارعشلا] 4 يَرفألا َكَيَربْسَع َرْذَأَو » :ىلاعت هلوق ءارعشلا ةيآ مدقت املو «ةدايز ىلإ انه جتحي ملو 184 : رجحلا] 4 َنيِنِمْؤُملِل َكَحاَنَج ضْفْخَأَو ميل
 ها رت هه آ 5 ح هر

 كحاتج َضِفَحْلَو وف :هلوقب «هريغو مالسلاو ةالصلا هيلع هتريشع نم نمآ نم ىلع اًماعنإو اًمطلت ىلاعت كلذ عبتأ ءهب بطاخبي نم ىلع ء ءالعتسالاو فيوختلا بحصتسي

 مهريغو ةريشعلا نم اقلطم نينمؤملا ميمعت يف صنأ نوكيل « .4 كب ملط :انه ليقف «4 تيِمْؤملأَنِم َكَحَأ نم
 هدنع هّللاَّنِإ ٠# اا ريخلا تااقم يف لمعتسُي) ةدجلاو ثوغلاو لضفلاونل اقم ف ذآرقلاهلمعسا ل١ 7 :ءاسنلا] # ٍرطَم نم ىذأ -

 ٠١[. :ديدحلا] 4 ٌهَنابرا كلا بع ثم ٍلشُك + 2178 :ىروشلا] 4 ْاُطَمَفاَم دَسَبْنِمَكْيَمْلالِرَتُي ىدلاَوْهَو + ء[* ؛ :نامقل] 4* َتيَعْلا_كِزنيو ٍةَعاَسلأ َمْلِع
 هّربص امل ىلاعت هنإ :يزارلا لاق 007: رمسلا] ( ما تارا نأ يانس هن كل 80مل ل تكلبر نإ 8 لب حْفّصلا حمص م

 .زواجتلاو حفصلا هيلع لهس هيلع هللا معن ركذت اذإ ناسنإلا نأل ءاهب هصخ يتلا ةميظعلا معنلا ركذب كلذ ه1 ا تم ا كلا
 -طِنقي) :ئرق «07“ : رمزلاب 6 أوظَتَفَن ال9هو .7 5 : مورلاب# َنوُلسَتَبإِمَو ءانه# ُطَتَْيإ قاعت هلوق 6 حي مو لق ل2 (01] .« يَ يتحنأ)» يف امك ةيناثلا -
 .6 اوُطَمَكاَمِدَس ديل :وحن يضاملا حتف ىلع اوعمجأ اذلو ءرثكألا يهو ؛دسأو زاجحلا لهأ ةغل برضي برضك لوألاو ؛ملعي ملعك اهحتفو نونلا رسكب (طتقي
 .ردقو رَّدق :لاقي «ىنعمب ناتغل امهو ءاهديدشتو لادلا فيفختب (انرّذق -انرّدق) :ئرق .هال : لمنلاو انه # اندم : ىلاعت هلوق # ارد هن ةارمأ الإ 0
 نيقيلاو ّقحا موي ىلإ ةدابعلاب هتّيصوو هنيد ءادعأ كالهإب هيلع َنملاو ؛ةوعّدلا راهظإب + لوسّرلا رمأو «ةمايقلا يف لاؤَسلا عوقوب مّسَقلا ركذو .نآرقلا يف نينعاطلا -
 1 كل تي ناب ككل هلوق يف

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 هم تحصل 0 ك0 اذ | :ءيشلا تيّضع :كلوق نم ةذوخأم «ةقرفتم ًاقرف وأ ًءازجأ :© َنِضِع َناَرُكْلأ اوُلَصَج َنيِذَلآ# - 0 0 40١ نان ا 0 ا ا < ا + »+ كل“ < 5 2
 05 كيو )يمول 4 ريطاسأ :مهضعب لاقو .ةناهك :مهضعب لاقو ءرعش مهضعب لاقو «رحس :مهضعب لاقف .هتقرف

 0 الاب نسج لسانه هيغل جا لح ل لاعلا ال ف مشل ا 5 ب كر تاكل نص كا ف رسل نيرا
 8 زل ذل (©© حب زوما كني نكي نكران ١ كفك اَنِإ# - 45 .ةالصلا يف نآرقلاب رهجلاب :ليقو :نآرقلاب : َرمْؤَنامِب# قرفاو ضما :# َعَرَصَأَف 9# - 01

 م ا ب اع اهون ميتلك هللا مهكلهأف ءشيرق رافك مهو ءنورخسميو هللا لوسرب نوئزهتسي ا نيذلا :4 ل
 م 1 م 4 ا ا ا موي 1 5 47 .ردب موي

 7 © ثقل كي وح كذبا © ديلا
 2 0 فيتا

 سَ نم هب مهدعو ام وه :ليقو .ةمايقلا :(هللا رمأ» .نيكرشملل ديعو اذهو ؛برق : #4 كل َرَم 1 - ١

 1 ةكيتملا لب » -؟ .هعوقو ْقَقَحت ىلع ًاهيبنت يضاملا ظفلب لبقتسملا نع ربعو .مهرفك ىلع ةازاجلا
 0 20 كلهن أورِذنأْنَأ (!' تر 1 :ةلاسرل) عافطتصا ننذلا 4 داع ٌءاَنيْنَم لع# ةمحرلاو يحولاب : 0

 ١ .٠ 0 و ه _ 5 اذإ ىتح ءهقزرو ايندلا ءايض ىلإ هجرخأ مث .ثالث تاملظ يف قلخ دعب ًاقلخ نيهم ءام نم هقلخ : اس دي ١ تويم نوح او“ ا #آ جن 2 ع ل ستي 7 دل ب م .مهكارشإ نع سدقتو ءقلخلا نع الع :4 :ترورشم
 ٠ | رتالاَو 0 نيثرِيِصَسوْهاَدِكَو َفْلَغ نيَنضإلا 2 هملإ مصاخو «هعفني الو رضا نق دعب .هقزارو هربدم دحجو «هبر ةمعن رفك هقوس ىلع ىوتسا

 ١ | ياسا نوت كبت فداه تست 7 دقطنمب هتموصخ نع نيبي :4 ُنييثٌرِيِصَحل [/8 سي ةروس] 4 ٌميِوَرَىَو ملا يحي نمل :لاقف
 7 )رت يودي حلاك 2 + نمو :لجو زع لوقي :4 اهل متمألاو» - .سانلا عيمج :انهاه ناسنإلاب ىنعو .هناسلب لداجيو
 نيدو ىلا عاام 030 تاافتع . نبلو بكرم :#8 م َعِيلنَمو9 سابل :4 فو اهيفإ# اهرخسو ماعنألا نم مكل قلخ ام مكيلع هججح

 اهيلإ يوأت يتلا اهكرابمو اهحارم ىلإ اهحراسم نم يشعلاب اهنودرت نيح :ينعي : :4 نوح نيج ءح# ماعنألا هذه يف :ىنعي : :* ٌلاَمجاَهيِف مْكَلَو © - -5 .محلو
 .لمجأ ةحارإلا دنع اهرظنم نأل حيرستلا ىلع ةحارإلا مدقو .ىعرملا ىلإ اهب تودغ اذإ :لبإلا تحرس :لاقي .اهيعرل تحرس اذإ : َنوُحَف نيِحَو
 :نولوقيو هافق يف نوزمغي اولعجف «ةكمب سانأ ىلع +27 ينلا رم الو لااا ا كال وازلا جرخأ .ةيآلا تريءِزْبَتسمْلا كسك اَنِإ + :ىلاعت هلوق [45]

 نإ هللا لزنأف مهتم وندي نأ ٌدحأ عطتسي ملف ءاونتن ىتح اًحورق تراصف ؛مهداسجأ يف رفظلا لثم عقوف «هعبصاب ليربج زمخف «ليربج هعمو ين هنأ معزي يذلا اذه

 00 21 :تلزن ىتح و ا :لاق سابع نبا نع هيودرم نبا جرخأ .ةيآلا 4( هلأ َرْمأ كل :ىلاعت هلوق ]١[ تري ءِزجَكسمْلا كتتيفك

 2 واتت اكن تل تف ءاوماق أر مآ تلزن ال :لاق صفح يبأ نب ركب يبأ نع متاح يبأ نباو ريرج نباو دهزلا دئاوز يف دمحأ مامإلا نبا هللا دبع جرخأو ءاوتكسف
 22-5 لحنلا] 4 َوأِقْعَي ٍرْوَمْل ٍتنيَأَل كلِلَذ فكرإ» 1١١ : لحنلا] 4 توركحَمسي مكسب و ْوَمْل ةَيآَل كلذ يف نإ» [17-11]
 ؛ضرألا نم مجن ام لك وهو «هقلخ نم عونو هعنص نم سنج يف وه امنإ هقلخ هنأ هنع ربخأ ام عيمج نأ ىلوألا ةيآلا يف دارفإلا ببس . اخ لحنلا] © كا

 عيمج ىنعملا نأل «ةثلاثلا ةيآلا يف اًضيأ دارفإلا ءاجو ,دحاو ءيش اهعيمجو ؛عمج هنأكو «ءاملاب ضرألا نم علطي اميف هنأل «قحأ ةيآلا ركذ ناكف « .قلخلا توق هيف امم

 ليللا اهيف ركذف ءقبس ام فالخ اهمآل هلا اجو اللا هيلا ان تنل كلل او ولا ءيشلاك يهو ءاهريغو ديدحلاو ةضفلاو بهذلاك ضرألا رهاوج

 ةثلاثلا يفو «لقعلاب ةيناثلا يفو «ريكفتلاب ىلوألا ةيآلا يف نيربتعملا فصو اّمأو .ىلوأ عمجلا ناكف «ةريثك تايآ اهنم دحاو لك يفو ؛موجنلاو رمقلاو سمشلاو راهنلاو
 عفانملاو موعطلاو عاونألا فلتخم تبنملاو اًدحاو هنوك عم ءامسلا نم لزنملا ءاملاب تارمثلا فلتخمو بانعألاو ليخنلاو نوتيزلاو عرزلا تابنإ نالف ءركذتلاب

 ريخست اّمأو ءربتعملا ميظع ىلع ركفلا درجمب لصحيف «ةلفغلا نم ةمالسلا طرشب .لطي مل نإو كلذ يف ركفلا لامعتساب هطابتراو هفرعت ىلإ لصوي رمأ
 -ىلع الإ ىفخيو ضمغي امم هذه ريخستب ملعلا نإف ركفلا درجمب هب رابتعالا ىلع لوصحلاو كلذ ةفرعم يف يفتكي الف امهعم ركذ ام ىلإ راهنلاو ليللا

 يف مالكلا مهنع ىفن فيك .[97 :رجحلا] #* تيعمج ل رو رع ء[ ال نق ةرقبلا] 4 ٌِيِلَأ ُباَدَع ْمُهَلَو هيك الو ةَميتْلا وَيَا مُهمْلكُي اَلَو 71
 يفف .فقاوم ةمايقلا موي يف وأ «ةناهإو خيبوت لاؤس رجحلا ةيآ يف تبثملاو «ماركإو فطلب مالكلا ةرقبلا ةيآ يف يفنملا :باوجلا ؟رجحلا ةيآ يف مهل هتبثأو ةرقبلا ةيآ
 .[7 7 : ماعنألا] 4* ... مكوك رش نأ اورق لِ لوك اهي مرشح َوَيَو )+ :هلوق عم ةروكذملا يفنلا ةيآ كلذ نمو ,مهملكي فقوم يفو ءمهملكي ال فقوم
 اا .[80 : رجحلا] 4 تريءِزهَتسْلا كسكاَنِإ غ[46]
 :ئرقو # هوُلِجْعَتم 0 :وُلِجَعَتَس الف 8# : هلوق ةبسانمل باطخلاب (نوكرشت) :ئرق # توكرش مع :ىلاعت هلوق 46 تورش مع كليو :هئلحبس تلحيم هوُليعسَم الم هلأ رمأ ق9[

 .ةكرشلاب لوقلاب مهسندتو ديحوتلا ةلدأب مهئادتها 0 رابتعالا ةجرد نع نيبطاخملا طاقسإل ةبيغلا ىلإ باطخلا نع تافتلالا اههجوو 0

 ةددشم ةح ودعم ىارو .ةح رسم كنب (ةكتالملا كدت "لوألا :تاءارق ثالث هيف ةكََمْلادرب ١ :ىاعت هلوق 4 هَينَم كلَ ورم نم ورأي كيت لي 8[
 يف كلذك وهو «لعاف (ةكتالملا)و لزنتت هلصأو اًفيفخت نيءاتلا ىدحإ هنم فذح لزنتت هلصأو ؛عراضم لزنت نأ يووم عربا و ابالازو تحتم مال

 :ةفلاثلا .هللا لع دوعي ريمض هلعافو «لزنأ عراضم لزني نأ 02 تا رك ير ك1 ا :ةيناثلا .اعامحإ ردقلا ةروس
 .لوعفم امهبف بصنلاب (ةكئالملا)و يازلا ديدشتب لَّرن عراضم هنأ ىلع يازلا ديدشتو ءايلا دعب ةحوتفم نونب اهأ الإ اهلثم (ةكئالملا كّزَي)
 :ةرم (1) لك درو دقو «(ةنينأمطلا)'ةخلك تانتنكتا عما(: فلإ) ةملك تاقعشم ركذ؟كارم دع يراختت“ :يددع زاجعإ # َكرْدَص كرد قي كأم َدَْلَو 1
 (هت ةاقتشمو دوجسلاو دجاسملا) ظفل درو امك «نآرقلا يف ةرم (47) (هتاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ * 0 كار لح ب َحَيَه 1:14]
 .نآرقلا ىف.ةرم(95) لك درو دقو «(هتاقتشمب هوجشلار دجاسملا) ركذأ تارماددع غم هن يس لا كوخ ردددع ىرامم كلارا ل

 د 1 وكلا « تيري وهل حرص نيو سَسووُعاَم لِ أوقاَعَف ممقاع نإَو © : هلوق لإ «ةّبكم يهو .فهكلا ةروس دعب تلزن :لحنلا ةروس لوزن
 _ِ و :لحنلا ةروس ءامسأ : فرخ يس را كس كلل د :لحنلا ةروس فورح ددع . نوعبرأو ةئامنامثو نافلأ :لحنلا ةروس تاملك دالع . ةروّسلا رخآ

 هبعتص عوتتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاه ا[شتملل هيحوت >>  لوزنلا بابسأ ىتسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 , انا م رم # هج تس د وحج د

 1 ترا
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 نم ىلاعت هللا تاقولخم نأ :يأ :# َنوُمَلَ اَلاَم قلو -/ .سفنألا دهجب :© ٌنيِشنَدْلا شبل - 0 كك 20 ا رت 1 تنسسلا

 «نيع هرت مل ام ءامهلهأل رانلاو ةنجلا يف نوملعت ال ام قلخي :ليقو .رشبلا اهب طيحي ال هريغو ناويح لا أ تملا 005ج نطصل ا لمت

 روقت ىلاعت هللا ىلع :يأ :# ليِبَسلَأ رص هَل َلَعَو## -4 .رشب بلق ىلع رطخ الو «نذأ هتعمس الو 7 0 و كرإس فنألا 5
 0 : 7 5 0 "200 61 ا » + 0 هل ع ل ا 9

 - هيج قف 2 ىلاعت هنكلو .لسرلا كعبو ةلدألا بصنب كلذو «هلييبتو ىدمهلا قيرط 7 00 ١ المقوي َواَهوْبكََر لاَ 0

 رد .: ! الا : 5 را م 0

 -- هيف جاجوعا ال يذلا ميقتسملا :قيرطلا نم -- .« تييمجأ كف سور ا ل ٠ متحد ءاسييؤلو تاه ليك لعبا 59
 : > ةانيحو .مكراجشأ هنم :4 ركض ةئيو## - ٠١ .ةفاقتسنالا :4 ا 7
 579-1 مكس ورغ ةانيحو.مكراجتنا هيب تيا نع جرت يل 0

 ءتعر اذإ : : يه تماسو .اهاعرأ اذإ .ةماسإ اهميسي 0 نالف ماسأ :لاقي .نوعرت 4 كروم 7 0- ع 0 2

 :# كثاولا ندع مكل أرذ ام مكل رخسو ؛مكل قلخ : :# كحل ارد اَصَو # ١1- .ةمئاس يهف 5 00 00 أكلتي أب (ي) تروُميِض هورس هنو بارش

 1 كوس سي د 212 اهو ركشاف ع ةيلاتتم هللا ب :رامثلاو باودلا نم 9 لك سو بملح سوبر عرزلا هب

 00 وع ع ةدويسما

 . ١ : هةلأو 2 ل 7 نبا رع

 راجت 4 يت ف هر تسي 1 ل سوني رتل تبا كليك نيك رتأب قس م
 : . 0 1 .رحبلاو 21 . 6 واني ألا نيكس

 ويه امي اي قريع ا كاور زانع هك عننا ملف هك ازا قار دعل او هع كفا زعل واصلا يرد 0 00 : 1 2 ةيك تلد ف ؛

 2 ١ ىِرااَوْهَو (9 توركح در َوَعَل ف
 اًمأو « 4 تروُلِق :ِرْوَمْلظ :لبق ؛ءافخو ضومغ ةيآلا هيلع توطنا امب رابتعالا يف ناك املو ءركفلا قوف 0 عضو 2 وا 1 0

 هجرخت اميف رظنلل ةوعد يهف 4 هولا اًمََدَع ضرَألا ن كح ارذامو  :هلوق يهو ةثلاثلا ةيآلا 2( ع مرَطاَ 2 5 1 0
 هانركذ ام: تلمأت اذإف «كلذب رابتعالا لوصح يف فاك ريكذتلا دصقف «نينيع يذ لكل حضاو وه امم ضرألا 0 هينرفل او كلنا وت رك تا

 نمي يم لا ا ا 3 1 0ك ا

 فو اهي كح هنتر يط نشك ةتيا فسأل خس فأذن 3 ١١ ١
 دهن قلا فراك لج كلير ل اك لكنِمَو ١4[« ١ : لحنللا] 4 2 00 2
 تارا اعد راسخ: الج رحلاومفاةتستز2100ا 0١1 1 طان] 4 ترركس لكون
 نم ًاوْعَتَبَتِل » : :هلوق قلعت يهو «ةيونعم ىلوألا نو يبا ميال و5 ياكل تلج اول «وزيصلالا فوزخ لاك ءاجق رطل ىلإ ير يق ااا هيف#

 اذهلو «لصفلا مدع لصألاو 4 اوَحبَعِل 9هلومعم رواجيل 4 رخام ةظرخأف .هلضف نم اوغتبتل هقشت :يأ «ءاملا رخمت هيف كلفلا ىرتو :ريدقتلاف «هب  ِلَضَف

 وه 4 َهْنِمَأ اول اكشف ركل 22 0 :هلوقب تأدب لحنلا ةيآ نأ يف رسلاو ءلوألا عضوملا يف فذحت مل امنيب 4 أاوغَتَبَتِلل هلوق يف فطعلا واو تفذح

 دوس دع يملا 22 الل 2 1

 .4 اًيرط اًمحل ولك أك لكنِمَو )» :هلوق يف هسفن لعفلا ىلع رورجملاو راجلا ميدقت ةيآلا يف مدقت هنأ يهف ءرورجملا ريمضلا ميدقت اهاضتقا يتلا ةيظفللا ةبسانملا
 ةطتسملاو ار ا كلاش  ال وا عدر ا ال ر اح را ةلارق
 ُهّللآَو 9# :ىلاعت لاق امنإو ءرطاف يف كلذك قايسلا سيلو «لقنلا طئاشو قا و حاتم ندعللا اذهو .كلفلا تافص نم الا : لكلاو ماوملا مدقف «لقنلا

 مث[ ١١ : رطاف] 4 ٌدِصالعَدِ نإ[ كك الإ ورش نب سّقخِالَوريَصُم رقما ياعيال علم الو نأ نم ُلِسحَح موو ركَلَعَجُخ َةهْلُص نم م ارث نيف
 وِلَصَف نم أوعندبَمِل رخاوم هيف كافلا ريو 1ر2 َنوحيِرْحَتْفَو 0 رو 5 لك حاج اب ُلاَدعَويَمَ ْغياَس ٌتارف بدع اذنه نا نارحبلا ىوَتَسن امو : :لاق

 ناك املو هرخاوملا ىلع رحبلا ريمسم مدق رحبلا نع مالكلا ناك املق «معن نمي هل عدوأ امو «دعاوتأو حبلا نعانم مالكلاف 1١1 ا 4 2
 نم ىلاعت ركذ امل .[14 : رجحلا] * نيعمجأ مكِدَدُف هآَس ولو ٌرإَب اًهْنِمَو ٍليَِسْلَا ُدَصَف ِهَللا َلَعَو + [4] ار ناس دا كادر نطل دا لع عكا
 .ةينيدلا ةسعفانلا يونعملا رومألا ىلإ ةيسحلا رومألا نم روبعلا نآرقلا يف عقيم اريثكو ةينيدلا ةيونعملا قرطلا لع هبن ةيسحلا لبسلا يف يلع راسي ام تاناوبحلا

 كفوءرَ مكي تا يشنألا يِشبالإ هِضيِك أوو 2 رك لإ مكحلاَمتَأ ل لِمَ 9 [] .[ /١91 ةرقبلا] وعن دار ريح كرإَم اودورَتو )# :نيستلك اكو

 ءردصم :حتفلاب (قّشلا) ليقو ءيعامس ردصم هنأ ىلع رسكلاو يسايق ردصم هنأ ىلع نيشلا حتف (قشب-قشب) :ناتءارق اهيف © قدمو :ىلاعت هلوق #*# رميح

 كوتا هيلا امو وا راحل لع ابرج ءانلا تبني ارت ثني 3 :ىلاعت هلوق لي َعرَرلا عي ركل ثيم م ]١١[98 .مس ْ 0
 ىلإ ةبيغلا نع تافتلالا هجوو .هسفن مظعملا | ريمضل دنسم لعفلا نأ ىلع نونلاب (تبنن) :ئرقو # ٌتباَرَسَهْنم 1 لسكلا سم لرأ ىيأا رم 95 :ىلاعت

 اتروكسم موجشلأوَرَصلاَو سعَصلاَو راهو ليا كحل رسول[ .ةيماعلا ةردقلاو ةمظعلا هل نَّمع الإ ردصت ال اهنأل اًرظن معنلا كلت مظع ىلع هيبنتلل :ملكتلا

 ىلع لوألا ةثالثلا فطع ىلع عيمجلا بصنب (ِتاَرَخسُس َموُجُنلاو ٌرمَْلاَو َسَمَّقلأَو) :ىرق # ورم ترَخَسم موُجلأَوَرمَملاَو َسْمَّسلاَو إو :ىلاعت هلوق # كرما
 لعجو :هريدقت فوذحم لعفل لوأ لوعفم (موجنلاو) ليللا ىلع (رمقلاو سمشلا) امهو نيلوآلا فطع وأ ءرخس وهو لماعلل ةدكؤم لاح (تارخسم)و (ليللا)

 0 اال لل ملا عفرب ( ُتررَخَسُم موجُشلاَو ٌرمقلاو سمشلاو) :ئرقو .ناث لوعفم تارخسمو «موجنلا
 .ربخلاو ءادتبالا ىلع (تارخسم موجنلا) عفرو ءرخس لوعفم ىلع اًمطع (ٌرمقلاو ٌسمشلا) :امهو ؛نيلوألا بصنب : دن .ربخ
 .ةرم )١5( نآرقلا يف (هن ةاقتشمب عرزلا) ظفل ركذ -7 «ةرم )١5( نآرقلا يف (هت تاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ ١- :يددع زاجعإ * عزل دي ركل ثيين 0

 ثرحلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .ةرم ١( 5) نآرقلا يف (هت تاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ - 5 «ةرم ١( 5) نآرقلا يف (هت كك

 .ةرم )١4( ددع لك درو ردقو «(هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هت ةاقتشمب ةهكافلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هت راسفكاو عوزلا) قفل ردد تازسودع عما هناك

 ركذو «ةينادحولا ةّجح ةماقإو «ةمايقلا ء ميسم دا :لحنلا ةروس عيضاوم .لحتلا ركذ بئاجع نم اهيف ال لحّتلا ةروس -

 - لابجلاو ضرألا تييبثتو ءرمقلاو سمسا ربخستو هرجسلاو تابنلاو ميسيملا ركذو «ةنيزلاو لَمجتلا نم بكارملا يفاسمو ؛مهّتلاو عفانملا نم ماععنألا ينام

 1-5 سجلا ١ ءاهس 7 >| روسلاب ضيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
 عرس



 0 3 ١ نها وو

 3 هيك د 2
 0 و دعك و ةكرح نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو ر ياراسمالا عم :هديلاةو 0 : ينعي يي ٍب ديت نأ
 ] | تويم مَلَكَتْ 50 ليق .# ٍتَمَلَعَو 9 -5 .اقرط :*البسو# .ملعأ هّللاو 0 ضرألا

1 .| 
 ١ داتا كرك قا نيل مك خي 3 © كل اوس زيا ىلع لس ةمالع لكو «راهنلاب قرطلا ملاعم

 ١ 2 ةِسّيرومعل أك ل 4 ل م ا ورلا ًاموجن :يأ ؛سنج مسا :انهاه «مجنلا» :4َنوُدَتَج 0 ا
 0 لرسم :ينعي :« قالك لجو زع هللا وهو ةراركلكلا ةطببقلا ركئداتللا ذه < 1 0

 | توتي تينا 500 روم او وريم ايلا ادا 5726-2
 ا وحب ع 2-1 و متلواح نإ | 4م ا أ معن 0 نْنِإَو و - .هللا نود نم دبع ام لكو .مانصألاو ناثو كل

 . 00 و 9 :ليقو .عمجلا اهب داري ةدرفم انه («ةمعنلا»و .كلذ ىلع اوردقت ا «ءيش اهنم ل كسي ال ىتح ًاددع اهءاصحإ
 تروتعيي ام أت ورعشامو واي امو :ىلاعت لوقي :* ترورعشن امو# ناثوألا ينعي :# اك 00 .اهركش ءادأ اوقيطت ال

 000 رف ةرالاب نوتوؤرال رالف نطق 1 ةركتتسم :4 ةركنم مهيولق# - 577 افكلا تال :ليقو ؟ثعبُت ىتم مكمانصأ يردت

 هَ تروتع امو تو املك هللأككر ًامجالاولا؟ هللا دارفإ نع نوريكتسي :1 نورك مهو هريغل ال هل ةدابعلا نأو ءلجو زع هللا ةردق نم مهيلع

 ترتبت ليةلنا© كي "هلا يحل ّ نوكت الو «قيقحت ةملك :© َمْرَجال 8# -17 .كرشلا نم مهفلس هيلع ىضم امل مهنم أعابتا ةينادحولاب
 مك اوال يا وألا 1 ادام >0 .مهلاعفأو مهاوقأ نم 3 1 ل كك ل : ينعي 00

 ظ : 0 نيلوألا ثيداحأ هذه :#4 تيآرألا لس اولا“ 0ك كرس ل :# فقر لَ

 5 محلوبقب :© يكراست كك كلانا نول مهماثآو مهلاقثأ 4 فرار ب و .مهلطابو

 ركْمدَو 0 1 .نولمحتي يذلا لقثلاو مثولا ءاس الأ :لاقف : تورز ام ءسمالأ# ا

 0 فاق مار يذلا ناعنك نب دوُرمك :لجو زع ىنع :ليقو ؛نيكرشملا ءالؤه لبق نم :# َمِهِلْبَم نم تبذل
 0 و 0 متع َرخَف كعامل رم رن نأ فأن حرصلا ىنلبو ؟اهيف نم برحل ءامسلا ىلإ ءاقترالا

 دو نينداودتووزوو قلل ىتووتودتو 507 امنإوءءانبلا سرب 5 اذقسلا طقس نبق .ءامسلا نم باذعلا مهاتأ :ليق :# ْمِهَقَوْف نِم فَعَّسل

 نلضإْلا كم 0 هللا تمعن أ ووك نإ ا [1] .مهباصأ يذلا لما لا رامدلا ارووص ًاقيقحتو .هتحت 0 اوناك مهنأ كملعيل 'مهقوف نم» لاق
2 01 2 

 ل لَ 5 ملأ ©: ىلاعت هلوق اهمدقت ميهاربإ ةيآ .[1 : لدا تر يا لف 137" 5 : ميهاربإ] 4 دانك ةواذتل

 يه نه ا داس يلا ا هاك نع أولاد لأوَصجَم )» :هلوق مث 7 بهاربإ] راب هَل وُلَحَأو ارقكهمأَت م
 4 ةومتلاَس ام لك نو يضاف :هطملرت لإ 7 ل اك[ كد توما َقلَح ىِدلأُم لآ

2 

 مه أ رافك مولظ نأ ناسنإلا فصو هدادنألا لعجو ليدبتاب ديبعلا نم كلذ ةاباقموهناسحإو هماعنإ اوت نم لاعت ركذ ام بسانف 1: ميهاربإ]

 0 هرب و وه دز مل َنضإلاَقَلَح » : هلوق ندل نم ةمعن نم هب مهأدتبا امو .هناسحإو هئالآ يلاوتم نم نينمؤملا هدابع هيلإ هناحبس هبن ام ريغ اهمدقتي

 22 لحنلا] 4 َنرلح ا ا ا :ىلاعت لاقف ءناسحإلاو نانتمالا تايآ تلاوت مث «1 : لحنلا]
 هت آ آ

 0 هناحبس هلوقب عبتأ مث ءا1107/ : لحنلا] 4 َتوُرَكَدَتاَلَفَ قيال مكن كَم أ أ ا را

 ب وهز 1 ا

 [79 : لحنلا] 4 ترركتملا ىوتم سّنبْلف 1# 4] كف نار تست 01 4 محي روفعل هللا كررت :هلوق اذه ماتخ بسانف «4 آموصخ ال ِهَا
 ..مهريغ اولضأو مهسفنأ يف اولض دق موق يف تلزن لحنلا ةيآ .[ 77 : رفاغ ؛7 : رمزلا] 4 ترك ىَوُئَمَسَنَ 2ك

 -هل باقعلا ظيلغت دنع- ريتخا هتفص هذه نمو ءاًباقع مهدشأو اًماثآ سانلا رثكأ ءالؤهو «نيلوألا ريطاسأ وه امنإو «هللا دنع نم سيل نآرقلا نإ اولاق نيذلا مهو

 ءازإب "معنل" يف ماللاف 217١ : لحنلا] 45 َةَرْخَْلا َراَدْلَو » :هلوق ةنجلا لهأ ركذ يف اهدعب نآلو «كلذل انه ماللا تريتخاف ؛هظفل ديكأت يف ةغلابملا

 لا 0 ا نما لا ا تاور ونملا ناك اكلك .رافكلا ةلمج ركذ يف اممنأل «رفاغو رمزلا ةروس يف ناتيآلا كلذك سيلو «"سئبل" فاعلا

 .ماللاب صح كلذلف ؛نسح ّلضف كانه ديكوتلا نسح «مهلاقثأ عم الاقثأ لمحي نييرخألا نيتيآلا يف مهاوس نم ركذي مو ءاهيلع اولمح يتلا مهريغ بونذ نعو ءاهوتأ

 ناكو ءاهركش بجاوب مايقلا نع ًالضف لجو زع هللا معن َذَع نع نوزجاع دابعلا . :لحنلا] 4“ ٌرْمِيِحَت ٌروفغل هللا كي هكر يفك را 0 رعاتكل
 ا م را د ا زا ا ا رو :لوقي هللا همحر يرصبلا نسحلا

 امو ورام ملين :ىلاعتو هناحبس هلوق يف باطخلا نم تافتلالا ىلع ةبيغلاب (نوعدي) :ئرق# َنوعْذَي 9 :ىلاعتو هناحبس هوق 4 َنوُعْدَي لاما ]١ ٠
 نع تافتلالا وأ «نيرفاكلل قباسلا باطخلا ناك ذإ قباسلا باطخلا يف قبس امل اًبسانت باطخلاب (نوعدت) :ئرقو .رابتعالا 13 لل موال مقالا لل 2# تونك

 - باطخ ىلإ ماعلا باطخلا نع ٌتافنلا# َدوُعَدم َتييلآَأِ: هلوق ىلإ 6 اَموُصْحماَهّمأ معيد :>٠ ىلاعتو هناحبس هلوق نأ :ينعي ءصاخلا باطخلا ىلإ ماعلا باطخلا
 لابج نم اهيلع امو ضرألا ةرشق نأ امب :لابجلا ةفيظو .[/ : ًابنلا] 6# اَاَتْوأ َلاَبْخَاَو ل116 : لحنلا]4 حي ديت نأ تير لا أ ]١15[98

 رارمتساب كرحتتو ديمتس اهيلع امو ةيضرألا ةرشقلا نإف "اميسلا ةقبط" مساب ةفورعملا ةكرحتملا ةوخرلاو ةلئاسلا قامعألا قوف موقت يراحصو باضهو
 يف سورغم لبج يأ يثلث نأ بيرق دهع ذنم نيبت دقل ؟ببسلا امف ...ثدحي مل اذه نم اًئيش نكلو ...ءيش لك رمدت ةلئاه لزالزو تاققشت اهتكرح نع مجنيسو

 ةقباسلا ةيآلا يف امك ضرألاب ةميخلا كسمت يتلا داتوألاب لابجلا ىلاعت هللا هبش دقف اذل .ضرألا حطس قوف زراب طقف هثلثو "اميسلا ةقبط" يفو ضرألا قامعأ

 ام اذهو «رارقتسالا اهل نمؤتو ناليملاو بارطضالا نم ضرآلا ظفحت يهف «لابجلا ةفيظو ىلع "اًداتوأ" ظفللا ةلالد وه ةميركلا ةينآرقلا تايآلا يف زاجعإلا هجو

 ركذ دروو « نآرقلا يف ةرم )١1( (هت هتاقتشمب رهجلا) ركذ درو :يددع زاجعإ 4 تولت امو ]١4[ :نيرشعلا نّوفلا' م يناثلا فصنلا يف نويجولويجلا هنع فشك

 ت11 تامل كد دفوف ةاقتشمب ةينالعلا) ظفل عم (هتاقتشمب رهجلا) ظفل دورو تارم ددع يواست اذ ءنآرقلا يف ةرم (17) (هن هتاقتشمب نالعإلا)
 رارشألا ىلع ةكئالملا ةنعلو اكمل ركَم ًءازجو ,راكنإلا لهأ ىلع راكنإلاو ءءاصحإلاو دعلا نع ةدئاّزلا معلا ءرضحلاو رفّسلا يف بكاوكلا ةيادهو ءرّجتاو -
 - هديحوّنلا ركذو ؛نيرجاهملاو ةرجملا ركذو ءنيضاملا ممألا عم نيلسرملاو ءيبنألا لاوحأ نايبو «رابخألاو راربألا ىلع تقولا كلذ يف مهمالسو هراضتحالا دنع
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 0 85 7 0-2 ص اس جرس سس وع [([(0-28

 2 وكر ليو برطمان 1

 7 رجلان 0 1

 7 10 ل 2 .

 3 رب رس حس م

 ظ 00 4 2

0 
8 

 0 7 وج ناس ويح م جرم دل اك 0 د

“0 0-7 

 00 0 0007 هم

2-7 0 22-0 

 >ص رس جس 04-1 ا

 ا

 ل م 000 هه

 م
6 

6 
 ” امي ءاعولاس 1 . 7: يعم م ردم +

 « ةكيللملا مهين |ترمرا الإ نورظني له 1 0 رح رسم وس 2-5 3 ويك جل 0 1
 0 2 هك 0 2 0 6 ودا نارك ا 1
 2 م م رو سر ع هس 7

0 

 دحاو لح لعف اذ اذإ كلذو «ينقاشي وهف ًانالف تققاش نم .هلصأ هور ندا - 7/

 :© ٌةيسفنَأ ىيلاظ# - 7 .مهيف نينمؤملاو ءاببنألا نرمصاخت :ىنعملاو ؛هيلع قشي ام هبحاصب امهنم

 اورقأ ةكمب سان يف تلزن :ليق .لجو زع هللاب مهكرشو مهرفك ىلع مهو :ينعي .لاحلا ىلع بصن
 انك ام :# وس نم ْلَمَعَن انك اَم# .مهضعب لتقف «ردب ىلإ ًاهرك مهب جرُخو .اورجاهي ملو مالسإلاب 3

 اهتاقبط :ىنعي :4 هج بوب اولُخ ولَحَدأَف # ١9- .كلذب اوجني نأ اوجرو ؛لطابلاب ًاماصتعا هللا يصعن

 رقي ملو هللا ىلع ربكت نم :4 ترركتملا# لزنم :# ىوْتمأل .اهيف نيثكام :4 اه تييربح»
 ع لرنأ :ىنعك :4 رح اولا كم لأ ام# نينمؤملا : ْأََمَتأ َنيِدَِل َليَقَو # 9 7 .هتينادحون

 ىلاعت هللا بييطتب :4 َنيِبيَط ةكيتلمْلا هدول نا 8 ١- .ًاريخ لزنأ :اولاقف ءنوقتملا هللا دابع لئسو

 لإ نوكرشملا ءالؤه رظنني له :ىنعي : :4 َنورظني له )* 0 .مالسإلا رهطو ناكإلا ةفاظنب هاي
 َلَصَف َكَِدَك# باسحلا فقومل مهرشحب :< كلير رثأَن أ َوأ# مهحاورأ ضبقل : + زكحبالمأ ةكبلملا مهينأت نأ

 نما :ةطاحإلا هجو ىلع «مهب لزن :# مهب َفاَحَول ٠- 4 .ةرفكلا نم مهفالسأ 0

 ْتَّنَج » 17 : دعرلا] ا دس رمل .لجو رع هللا باذع
 00 0 يو ند 1 -عاتتتمد] 4 اَلَوْلَو بهذ نم رواسأ نِمايف َنوَلَحي يوني

 ميعنلا نعو ءاهلهأ مه نمو ةنجلا نع تايآلا هذه ثدحتت.[3 ١ لحنلا] 4# توُهَسَم اَماَهيف جه رهن يدل

 نك نع ابو كير نأ را ككل بكا أت نأ لإ َنوُرظَي لَه © [11] .مهل ىلاعت هللا هدعأ يذلا
 22 لنتسل14تك من را ةكرففلا 3 كل نوُرظني لَه 0 154 : ماعنألا] 4 َكِيَر
 توملا كلم مهيتأي نأ الإ نورظتني له هللا ليبس نع اودصو اوضرعأ نيذلا نع ناثدحتت ناتيآلا
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 هدابع نيب لصفلل لوسرلا اهيأ كبر يتأي نأ نورظتني مهنأ نيبت ماعنألا ةيآو ,.مهحاورأ ضبقل هناوعأو

 ...مهكلهي لجاع باذعب هللا رمأ يتأي نأ نورظتني مهنأ حضوتف لحنلا ةيآ اَّمأ ...ةمايقلا موي
 000 ا كوسا ماو للا اقل ردلصلا حرش ةمعن نوار لاو اللا وعن ناوج
 مث ]+ 1/1 ؟هئاقل ىلإ قوشلاو هركذب جهللاو هتبحمو هللاب سنألا راعشتسا نم ةمعنلا هذه نيأو ؟ايبذ ملسو هيلع هللا يلص دمحمبو ائيد مالسإلابو اًبر هب اضرلاو

 هر
 حرص مس ار و صاع 2 ءرحص 2 رخل - و و جص ل لس
 هذه قو اا :لحنلا] * َنرفككلا ىلع وس از ولا ىرخلا نإ ماعلا وأ تريلا َلاَف بيف تنوقتتم مث نبذل تق ء لك را ةمليقلا موي
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 جلا جلا 0

 و ل اَعَمَأ َنِدَِل ليو © 61 .هقلخ دنعو هللا دنع اًرابتعا مهلوقل نأو «داهشألا موقي مويو ءايندلا هذه يف قحلاب نوقطانلا 00

 عضاوم ةعبرأ يف اهريغ نود ةروسلا هذه يف ينعملا اذه رركت ٠[. رالا] 4 نايسلا زاد فلو رح ركل | كلو نكح 0 15956 قلاوسحل كررأ] نيك اولا
 نآو «هتوافت كردي ال امب هذه فاعضأ معنلا نم ل ا يل

 ىَوَتَم سكيَلَف 14[8] .ةيفوتلا مامت مهلامعأ روجأ مهيفوي ةرخآلا يف مث ءىرخأ اًمعن معنلا هذه ىلإ مهداز هوعاطأ نإ مهنأو ؛مهيلع ةلجاعلا همعن ضعب نم هذه
 .هفلخ مهلك اونوكي نأ اذج اًصيرح مهيلع اًمدقتم نوكي سانلا عم هاشممب حمس نإ ربكتملا ١- : اكل[ ران ضع 157 لحنلا] + تيربكتملا
 اوغصي نأ هرسيو «هنم برقلاب هريغ سولج نم فكنتسيو هب القتسم سلجملا ردصب اًظفتحم هدجت ؛هءاسلج اونوكي نأ يضرو سانلا عم سلج نإ ربكتملا -"

 .هنيع رخّومب نابضغلا رظن وهو ءارزش رظنلاو .دخلا ريعصت هراثآ نمو ٠- .قيدصتلاو لوبقلاب همالك اوقلتي نأ سانلا نم رظتني هدجتو «هريغ مالك هملؤيو همالك ىلإ
 خش ربكتملا ىطاعتي ال نأ هراثآ نمو - .هتاكرحو هرتخبتو ربكتملا ةيشم يف رهظي ام هراثآ نمو - .همالك ةغيصو هتمغنو ربكتملا توص يف رهظي ام هراثآ نمو - 4
 ولو هتيب ىلإ هعاتم لمحي ل نأ هراثآ نمو -ا/ .يراخبلا هجرخأ يما هاهو طال ا كورا واوا تمارا دق .هتيب يف

 نيزتلاو ءاهب رخافتلا عم باييثلا لابسإ هراثآ نمو -4 .اًرطبو اًربكتو اًرخف سأرلا بناج ىلإ وأ ةهبجلا ىلإ ههبشي ام وأ لاقعلا ةلامإ هراثآ نمو -/ .هلقثي ال ناك
 ذخأو يذوأو بش اذإ لامتحالاب عضاوتي ال نأ هراثآ نمو ١١- .هيدي نيب وأ هل سانلا مايق بحي ربكتملا نأ هراثآ نمو ٠١- ,ةلافيلاا و ةريضلال كالذاب ليجعلاو
 هيقل نم أدبي ال ربكتملا نأ اهنمو - 17" .عضاوتلا دض وهو نيدلا يف ه هريغل ريخ هترايز نم لصحي ناك نإو «هريغ روزي ال نأ اهنمو ١١- .لصألا وه كلذف «هقح
 دحأل ىري ال هنأ اهنمو ١5- .فاصنإلا الو راثيإلا ال راثئتسالا ةلماعم هريغ لماعي ربكتملا نأ اهنمو - ١4 .هيلع ماعنإلا يف غلاب دق هنأ ىأر هيلع در نإو «مالسلاب
 ربكلا ١- .ةداكبعلاو لكمعلاب رككلا ١ .ملعلاب ربكلا - ١ :ركحلا تاسيس نضع .مهيلع هلضف ىريو هيلع مهلضف ىري الو ؛سانلا ىلع هقوقح ىريو ءاّقح هيلع

 ةريشعلاو راصنألاو عابتألاب ربكتلا -7 .فعضلا لهأ ىلع هب ربكلاو ءشطبلا ةدشو ةوقلاب ربكتلا -5 .لاملاب ربكتلا -5 .لامجلاب ربكلا - 5 .بسنلاو بسحلاب
 هعنمي :بضغلاو .اهلذبو ةحيصنلا لوبق هعئمي :دسحلاو .دايقنالا هعنمي :ربكلاف .ةوهشلاو بضغلاو دسحلاو ربكلا :ةعبرأ رفكلا ناكرأ :ميقلا نبا لاق . .براقألاو
 «ةتباث تافصو ةخسار تائيه تراص اذإ اميس الو ءابب ٍلب نّمع ةعبرألا هذه لاوز نم رسيأ اهنكامأ نع لابجلا لاوزو .ةدابعلل غرفتلا اهعنمي :ة ةوهشلاو .لدعلا

 - فرعيو هبر ناسنإلا فرعي نأ ١- :ربكلا جالع .ةعبرألا هذه هيلع هتدسفأ لمعلا يف دهتجا املكو ءابب اهمايق عم هسفن وكزت الو «ةتبلا لمع اهعم هل ميقتسي ال هنإف
 (نوقاشت) :ىرق# توُقتتش# : ىلاعت هلوق 4 حرف تروُقتتم رمش نذل ف كرت لوقيو 9[ :”ةيكشلاو خيبوتلا يف رهظأ هنأل ةصاخ نيكرشملا -

 نون اهنأ ىلع نونلا حتفب (َنوقاشت) :ئرقو .عفرلا نون ترسكو ةياقولا نون وه فوذحملا نأ حجارلاو .فيفختلل نينونلا ىدحإ فذح اههجوو «نونلا رسكب
 ردهم لالا لح نإ. ديالا هكتارا لاب يكرس ل لرب نايت لا لادم نبا قل ذه لتر اقول انرترتح 3 ردح وتلا كرا
 نأ :اههجوو ءاتلاب (مهافوتت) ' ئرق 46 مهلفوت 98 : ىلاعت هلوق 4 َجِضَنَأ ييلاظ ٌةكبتلملا هس نبل 3 [1/] .نونلا ةرسك اهيلع تلد يتلا ةفوذحملا ملكتملا ءاي
 .ماعنألا يف هّجو دقو «ةكئالملا مهئينأت يف لوقلا كلذكو «عمجلا ىنعم ىلع ءايلاب (مهافوتي) :ئرقو .ةعامجلا ريدقتل هلعف ثينأت زوجي ريسكت عمج لعافلا
 ماعنألا باب يف ماعنإلا نم اهّدعو «تامحّرلا لازنإب ق قئالخلا ىلع ةّنملاو ءتافّصلاو ِءاسأألا نايبو «تانبلا دأوب نيكرشملا ةّمَّدمو «تاغباّسلا همّعنو ؛مجنملا فيرعتو -
 - ,رفاكلاو نمؤملا لاح نايبو ؛تاوقألاو قازرألا باب يف قّللا ليضفتو :تالاحلا بيجع نم هيلع لمتشا اس ركذو لمَن دئاوف نايبو «تاناويحماو

 1 271 ىلا 86-0 : اهع م 8-2 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 . كف - تيب 2 0 ا يضر دق هللا نأل الإ م انصألا هذه لبعت ام :اولاق : ٍءَىَش نم هِنودنِم اًنْدَعاَم هَل سَ ءآَس ول 0

 . 111111 |أتيزلالاقوأ# هقفو :4 هلل ىتمْنَت ككت) مكيوغي نأ ناطيشلا اورذحا 4 تر أوينَسحاو#» ٠- 5 .اهل انتدابع

 ى ادور نكن م دفود نماَسمرحالو انو اَءدَلو نحو َيَع 34 >> رفكلا ىلع هرارصإل تتبثو تبجو : يأ * للملا كَم تََح نت مُهْنمَو .اجنو زافف ناميإلل

 ١ ل يم 7 نّم مهل امو» .هلنعهل ني هك ككلَذ ملع ند :* ٌلِضِي نم ىدَجال» -7”ا/ هد
 هج رس

 اال اي دماج :4 مهِنْمْبَأ َدَهَج# 7 .مهنع باذعلا عفدب مهنورصني : :# تيرصت

 0 00 0 َنوفلتحي ىذا « مهل كييل مهفعبي لب :يأ :4 مهل نبل اق 4 امل ل كلا دعر 50

 0| نممهنم مني يسمح قدا | باحصأ يف تلزن :ةيآلا 4 هلل فورا َنِذلاَو 8 4١- .هيف مهنيب فالخلا عقو يذلا رمألا :4ِوهي

 تاغ الاولة ذكع 7 0 ًالوأ رجاه نم لك ىنعملاب لانا هلو هيلا ضرأ ال نيذلا للك دمحم

 ع ينعي «هنوضرب احاص ًانكسم ايندلا يف مهننكسنل :4 اينَدلا يف حُهَنَسِوَمْلا» .نيعمجأ مهنع هلل

 ظ 2000000 دا م بألا ( اتت او + :ىلاعت هلوق [81[ 522 510107 ت11 مر ا ل
 يهب همي عار 4 نم لجر ىلع نيملسملا نم لجرل ناك :لاق ةيلاعلا يبأ نع متاح يبأ نباو ريرج نبا جرخأ

 هت ىدقا كح ا 7 هل لاقف ءاذكو اذك هنأ توملا دعب هوجرأ يذلاو :هب ملكت اميف ناكف «هاضاقتي هاتأف «نيَّد نيكرشملا

 |١) دعت اركي ريب شتت لال 5 ككل ور قف رع ردنا كعس دل :هنيي دهج هللاب مسقآف .توملا دعب نم ثعبُت كنأ معزتل كلنإ كررشلا

 1 !,تتااوانإ ديدكم ا: ] :لاق دنه يبأ نب دواذ نع ريرج + نبا جرخأ .ةيآلا (اوركنَم َنلَ 50 :ىلاعت هلوق [؟١] .ةيآلا

 ا 4 .ليهس نب لدنج يبأ يف #َنوُكوَسب دِهَيَر َلَعَو :هلوق ىلإ ( تأ نادك نيل رك تلزن

 و جاه نذل )و 17-2 كدَك ناسيا كرس لو انكر مدس أَم وورد نأ لوُمَمَس ظ[5]
 ب لا زر - الون ِء وَ ني هنود نماَندَسعاَمُهَلَل هَ َولاْوَرْعَأ لَم :1١4 ماعنألا] مهيمن
 2 0711 ل 4 -ينود نم داز .[“ : لحنالا] 4 َمِهلْبَق ني تيتا َلَعَم ف ك7 هنود نم اَسْمَرَح الو انوا

 ل ل ىلع لدو «هتابثإ زوجي ال كيرش تابثإ ىلع لدي كارشإلا ظفل نأل ؛لحنلاب « ْنْحَع © دازو «نيترم
 ا را الاكل ل واج ياو الا كفل ل يعحت  ءلفأ كانو زم ءايشأ ليلحت و ءايشأ عرضت

 درطتل "نحن" هعم فذح نيترم "هنود نم" فذح املو ؛"هنود نم" :هلوقب هربتعي نم انه هلل نكي ملف ."كرشأ" هيلع لدي امك ءيش ميرحت ىلع لدي الو «ىلاعتو

 امأ [1417/ : ماعنألا] وع ٍةَكاوةَمحَي وذ مكبر لكم كوبَدك نه » : لرن 4 ب1 تك 2 1:2كتك) ن ف دل .فيفختلا مكح يف ةيآآلا
 .4 َمِهِلْبَق ني يذلاَلَعَم َكِلَدَك م :لاقف 4 اَمَمَرَحاَلَو )» :هلوق ىلإ 4 ِءَىَق نِم ءيِنوُدَنِم اَئْدَعاَم » :اهلبق ءاج دقف لحنلا ةيآ
 ام ةفرعم - 6 .ةئيسلا ربكلا ةبقاع يف لمأتلا -” .نيلسرملا ديس ة ةقيرطل نيعبتملا نيعضاوتملا قالخأ ىلع ةبظاوملاب قلخلا رئاسلو «لعفلاب هلل عضاوتلا - 7 فس <

 .ءاليخلاو مظاعتلاو ربكلا نم ىلاعت هللا كذيعي نأب ءاعدلا - -5 .هللا هبحي ال ربكلا بحاص نأ -5.ديدشلا ديعولا نم ةرخآلا يف نيربكتملل هللا هدعأ

 0 ركل ليفلا] # ٍليِلَصَت يف مهدي لعجي ملأ + 1007 : لحنلا] #4( هَلَدَصلأ ِه هيِلَع َتَقَح ْنَّم مُهْنِمَو # «[18 : دعرلا] * ٌديِعَب ٌديِعِبلَلكَصاَوْه َلِلَذ ل3

 (لاللتض) تملك: ةدحاو ةرم (ليلضت) ةملكو .تارم عبس (ةلالض) ةملكو .ةرم نيثالثو اًعبس (لالض) ةملك تدرو :باوجلا ؟"ليلضت «ةلالض .لالض"

 .داشرلا دض :ةلالضلاو لالضلاو .(الياضت لَّلَضي ٌلَلض) يعابرلا لعفلا نم يهف (لبلضت) ةملك امأ ار ككل ل سر ا را ل كفر
 تس يف ةفرعم (ةلالض) ةملك تدرو امنيب .طقف تارم عبرأ ةفرعم تدروو «ةرم نيثالثو ا ةركن تدرو (لالضلا) ةملك .لالضلا ىلإ هبسنت نأ :لجرلا ليلضتو

 عاونأ نم عون يأ هسفن نع يفنيل 17١ : فارعألا]# ةلَلَص ىِيَسَيَل # هموقل حون لاق ثيح .كلذ نايضتقي ىنعملاو قايسلا نأل ؛ةدحاو ةرم ةركن تدروو «تارم

 فصولا اذه لثم نع ةيراع تءاجو «ةرم نيثالث يف (ريبك) وأ (ديعب) وأ (نيبم) ةملكب ةفوصوم (لالض) ةملك تءاج .لومشلاو مومعلا ديفت ةركنلاف .تالالضلا

 نم تيرعو «ةرم نيرشعو ٍنامث يف (ىلإ) رج فرحب ةقوبسم (لالض) ةملك تءاج .قباسلا فصولا لثمب ةرم يأ يف (ةلالض) ةملك فصوت ل امنيب .تارم عبس يف
 اذل .(لالض) ةملك نم فخأ (ةلالض) ةملك .تارم عبس نم (يناب ةدحاو ةرم الإ رج فرحب ةقوبسم تأت ملف (ةلالض) ةملك امأ .عضاوم ةعست يف (ىلإ) ةفاضإ
 .[١1:فارعألا] 4 هللَص ىبَسيل # : :الئاق مهيلع درف ٍنيِبُن ٍلكَص فكر اَنِإ + :هّموق هل لاق امل ؛كلذ هسفن نع ىفن امنيح مالسلا هيلع حون اهب ربع

 امون هايج الو دعاجال كاوو ءيش اًدحأ تاف امف ءاهلك رومألا كالم لكوتلاو ربصلا .[41:لحنلا] 4( َنولكَصوْر هير لَو اهربص نيل )ا

 لادلا حتفو ءايلا مضب (ىَدِهُي) :ئرق 4 ٌلِضِي نم ىدميال هلأ َنِإَو ا : ىلاعت هلوق تردرصتت نم مُهل مو ٌلِضي نم ىدب ال أ نإ مه ده لع صرحت نإ > فرد

 هللا لع دوعي هلعافو ؛مولعملل عراضم هنأ ىلع لادلا رسكو ءايلا حتفب (يِدِهي) :ئرقو .لعاف بئان عفر عضوم يف (نم)و لوهجملل ينبم عراضم هنأ :اههجوو

 .هللا هلضي نم يدتهيال اي 1101 ذل

 نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو «ةرم 0١1 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت : يددع زاجعإ 4 نيل عب اللا لعلهم ل!" 51]
 215 :دواد ء١١ :بيعش 7١ :نوراه 2175 :ىسوم :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم

 215 :(هللا ةقان) حلاص « 11 :بوقعي «ال :ايركز ,77 :فسوي «7 :سايلإ 27 :لفكلا وذ «7١؟ :ليعامسإ «47 :حون ءال :دوه «5 :سنوي 1١« :قاحسإ 2.14 :ميهاربإ

 .ةرم 018 :اهعومجم هذهو «7 :عسيلا 217 :ناميلس «75 :مدآ ١« :نيساي لإ 0 :ىيحي 7 :سيردإ 215 :ىسيع 0 :دمحأو دمحم «5 :بويأ 717 :طول

 لسرلا ةظفل تركذ :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو

 :اَذِإ 011/1 كلل وحجمو ةرمالاا ايمانك ارو كل ا ناو( تان ف ريشللا ةظفلو #ةرمرالف (اجافتشمب) يبنلا ةظفلو هرم 0 اهتاقتشمب)

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم 51/6 لك درو ذإ ءاًمامت مهئامسأ ركذ تارم دعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) نيرذنملاو نيرشبملاو نييبنلاو لسرلا ركذ عومجم ىواست

 يهّتلاو .ناسحإلاو لدعلاب رمألاو ؛تابوقعلا نم مهل دع امركذو «نيرّبكتملا ةياكشو تاّيربلاو ىراحّصلاو نكاسملاب ةّنِلاو .تافاص وبلا يف رويطلا ريخستتو -

 - نينمؤملا نع ناطيشلا ناطلس ٌدرو «تامكحملا تايآلا ةوالت لاح يف هللاب ةذاعتسالا ملعتو الا الا 1 نور كانتا دعا ضف ع

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 نوربتعي :© تروركشلا# نآرقلا :# ٌرحْاا# هنبتك اذإ .باتكلا تربز .بتكلا :«ربزلا»و .مهيلإ | ق مح سولو راو تايب نسا لجو لون السراب لس :4 لاو[ 3 4( 1 لخاات اتعدا نال تواس مهدعيع امع مكنوربخي ليخنإلاو ةاروتلا لهأ نم ملسأ نحكم: :4 كذا له ا العم # - ما ! 00 0 فك + فك زو
 اوركم نيذلا نمأفأ :وأ ؟تاكشلا تابوقعلا نوركاملا نمأفأ : ِتاَعْيَّسْلأ أوركم# -04 .نوعيطيو ل تر ريح 0 1 1

 0 د
 و يف مهلايتحاو .ةيفخلا هجو ىلع هباحصأو لوسرلا ءاذيإ 0 تاركملا 5

 ال همب مهامف# | اليل دالبلا 65 .مالسإلا ل1 و مد هييحم
 تيرعمي هادف ًاراهنو دولتنا يق مهفراصنإي : زِهيلَتَت فهد كالا 0 مهدي ب ورعسياَلُث يح َنِمباَدَصلام هي ايد ١
 ١ 7 رخص سس ع سوو «فوخشب 6 : يأ #4 يف رع لع و/ .هناحبس هنوتوفي الو ,.مهدارأ اذإ ىلاعت هّللا نوزجعي | '

 لام فول :لاقي «مهعيمج كلهي قح ءيشلا لعب ءيشلا را مهفارطأ نم صقنب كلذو 0 لإ دوس هلي 1 درجتي شات زك ْ

 «لبج وأ رجش « أف مسج نم : : # عم نم هللا قلم كلِإ اور لَو وق 70 هصقنت يأ .قافنإلا نالف ' تنم َقَلَحاَم َلِاريمْلَوَأ هزل عت فول كير

 2 : .لاح ىلع راهنلا لوأ ف وهف ءعضوم لإ عضوم نم عجرب يأ 0 :هلدلِظ أ كَ يهني كلذ ظ وأ : 2 يسب سنبل

 رخآ :# ٍلِبآَمَّلآَو# نعو راهنلا لوأ :4 ِنِمَيْلَ نِع# راهنلا رخآ يف ىرخأ لاح لإ | دوعي مث ءصلفقتي
 اذ :ليقو .ةيحان ىلإ ةيحان نمو .بناج ىلإ بناج نم اهناليم :لالظلا دوجس :4 َِئاَدَّجْسإ# راهنلا

 مس

 دي انيك

 ضل لأ فيينا ِتاَعّملأأو 2 نذل اَنمأق

 وعم

 س 7 راد ل الا ره

3 5202 90 ١ 

  7 . 1ُس +. #4 5 4 سن محب هرن ور م و 0 70 1 ٠ ٠ 4 : ٠ 7 ٠ 71 5 4 ٠( ه

 هل لذ 1 ردد رخدي نالف رحد :لاقي «؛نورغاص : هادا تمل دجس سمشلا تلارر رج 8

 | دو 0 حيو عضخمي : 2 عب .ةيآلا رخآ ىلإ :4 تاونمَسلا ىف ام دج ِهَّلِلَو 0 7 0 رخل سدي اح حد حرم 5

 3 تول فام. هلوأ 02(7] نوبه رايدر إوهامنإٍنيسا
 00 صو :لاقي ءابجااو ًاتباث امئاد :# مصاول صالخإلاو ةعاطلا :* ُنيَيلاهلَو - وك 1

 2 ريري موزع 20

 وثيغتست :© َنورَتحت هبال شيعلا ةدشو ضرملا :* ٌرْضلأ مكَسم اذِإَمْن#و -017 .بجو اذإ 000 000 7
 707 0 يم 27 ١ يد ني ل 4 ريس رس هس 7 7

 0 ب مه[ ءاعدلاب نوخرصتو 5 2220و رخو 0

 فصت يهو .؛توبكنعلاو لحنلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت ا تلك تكا تسيتتملا اذإ؟

 لك يف نودمتعي هللا لعو «مهنيدب اوكسمتو هيهاون نعو هللا رماوأ ىلع اوربص نيذلا نينمؤملسا0 0 2 0 0 1 1/1
 ةهج ىلإ اهيف لظلاو ةكمب تلزن ةيآلا نأ :باوجلا ؟لئامشلا عمجو نيميلا درفأ اذامل .[4/ : لحنلا] 4 ِهَِآاَدَجَس يدوب د رسم .مهنوؤش
 نا ور هاو ل ا ا و ا علا ا مسش وهو مايشلا 1س ك9 زالوا فلا قا قنا هدكلا او رهو نا

 هَلِلَو م ء[1 : دعرلا] 4 اَهَرَكَو اًعَوَط ضرألاَو تَويَمَسلا ىف نَم ُدِجَسَمِهنِبَو » 4 4] .ملعأ هللاو هيف ليق ام بسنأ اذهو «كلذ ريغ هيف ليقو «هتفاسمو هتدم لوطل

 4 ُرمَصْلاَو سْمَّسلاَو ِضْراْلا ف نَمَو توسل فم مل دُجْس هَل بأ رتَرْلا ١ 119 : لحنلا] 4 َنوُركَدَمياَل ّمُهَو ةكَيلَمْلاَو باد نم ِضْرأْلا ف اَمَو ِتونمَّسلا ف ام دج
 م :يأ ,ةرخآب ركذو ؛مهحيبستو ةكئالملا ركذ ّمث : ,قعاوصلاو باحّسلاو قربلا نم تاّيوُلُعلا ٌركذ ةدجّسلا ةيآ مّدقت دعرلا ةروس يف . 1 معحتا]

 قلخ ام ركذ م دقت دقف لحّتلا يف امو .مانصألاو رافكلاب اًقافختسا اهيف نم ركذي ملو ءاَعبت ضرألا رّكَذو ءكلذل تاوامّسلا يف نم ركذب ةدجّسلا ةيآ يف ًادبف «رامكلاو

 رئاسو نينمؤملا ركذ مّدقت دقف ٌجحلا يف اّمأو ؛ضرألا يف امو تاوامّسلا ين ام ةيآلا قايس ىضتقاف ءحيرصتلاب سنإلا الو ةكئالملا ركذ هيف نكي ملو ؛مومعلا ىلع هلل

 .اهبسان ام ةيآ لك يف لاق دقف مهركذ مّدقت نيذلا مه مممأل ؛ضرألا يف نم ركذو ءاهلو مهل اًميظعت ؛تاوامّسلا يف نم ركذ مّدقف «نايدألا

 لذلاو ةعاطلا العو لج هل 167 :لحنلا] # َنوُفَتَ أ 0 ا م عامك .هللا ىلع هدامتعاو هلكوت مدعل وأ يعم كايررح

 5 ل ل م .هناطلس نع لزعي الو «هناطلس فعضي ال هنأل ءاّمئاد عوضخلاو

 :نيب قرفلا ام 1 :ملقلا] أ ملأ ٍتّنَج بير دنع َنيِقْيَمْلِلَنِإ 1+ 107 : لحنلا] هَ َِوَمِةَمَينَي مُكياَمَ 2# 157] .تومي وأ لزعي نمزلا نم ةهرب دعب
 هله «ةيونعم) مأ (ةيدام» تناكأ 0 دي ا ا يلا (ةيسلار ةملك نارتلا لمعتسا - ١ :باوجلا ؟"ميعنلاو ةمعنلا"

 يف ةدرطم ةلالدلا هذهو .ةيورخآلا ةايحلا معن 2 ميركلا نآرقلا 2 تلدقكما (ميعنلا) ةملك -" 0 : نع ثيدحلا 2 ميركلا نآرقلا ِق ةدرطم ةلالدلا

 زامل ا «ةمعتلا» نود كرا را كلل ا .[ 7 :رثاكتلا] # ا 6 مث # رثئاكتلا ةيا .ةدحاو ةيآ يف الإ .. ميركلا نآرقلا
 ا عا

 ا روك دا د هع :باوجلاو ؟ةرخآلا ال ايندلا معن ل نا اي كل دا ب للا

 َتَمَعنَأوَْ داو # :ىلاعت لاق :ةمعنلا - -الوأ :ةكتارف ةلئمأ ريالا ركل يق ايدول هاا را :لا) نوكي نأ - تأ .ايندلا معن كي ا ا كل

 0 دلك 2 ىلاعت لاق محلا“ -اًيناث ١5[. :فاقحألا] *( َكَمعيَر كْشأ نفر بن # لاقو 77١[« :ةرقبلا] # 5-8
 ١١ -١5[. :ةعقاولا] 4 ِوِيِحيل ا تّدَج ف يورقمْلا كيلو # : ىلاعت لاق 5 :ءارعشلا] 4( رياح ولرو ني لجأت ) :ىلاعت لاق 7 :جحلا]( ويحتل
 ةيعلاب (اورسي) :ئرق # هَ 0-2 وري ملوأ 2 ا هلوق # يورد رهو هني ادَجَس ُلِباَمَّسْلاَو ِنيِمَسْلا نع ههْللِظ أ أويَمَحَي وَىَش نم هلأ َقلَحاَم َلِإ اور 98144

 9 نو صاَوأهلَو ِضْراْلاَ
 را ا ا

+4 
 م"

 رار م رس <

 4 اوَيَمْتَي 9و :ىلاعت هلوق . 4 رحب فوم 200 هلوقل ةبسانم تافتلالا ىلع باطخلاب (اورت) :ئرقو . . خلا تاس اوك بِلا نما 9: :هلوقل ةبسانم

 .عمجلا ريدقت ىلع هريكذتو «ةعامجلا ريدقت ىلع هثينأت زوجي ريسكت عمج لعافلا نأ :امههجور ركالتلار تساتلاب (انفتي - -ًايفتت) :ئرق

 ربصلا) ظفل ركذ درو اًضيأو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هتاقتشمب مايصلا) ظفل ركذ درو :يددع زاجعإ 4 َنْولَكوَيَيْرِهْيَر ٌلَعَو أوربص نَا 3 3
 مايصلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هن هتاقتشمب تاجردلا) ظفل ركذ درو كلذكو . لجو زع هللا باتك يف ةرم ١( 5) (هتاقتشمب

 .لاعت هللا تالاف هزم (14) لك درو كفو. ها سكمب تاجر هلا كن هتاقتشمب ربصلا)و (هتاقتشمب

 هن :اقتشمو دوجسلاو دجاسملا) ظفل درو امك «نآرقلا يف ةرم (47) (هتاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ * فاَمَو ِتوُمَسلأ يف ام ار 98 [4]
 .نآرقلا يف ةرم (47) ّلك درو دقو «(هتاقتشمب دوجسلاو دجاسملا) ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب نيدلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو . .اضيأ ةرم (4؟)

 يف ليلحتلاو ميرحتلا نايبو ؛تارورسّقلاو هاركإلا دنع رفكلا ةملكب ملكتلاب ةصخّرلاو ؛تاملسملاو نيملسملا حلاصمل «تايآلاب تايبآلا ليدبتو «تانمؤملاو -
 - تآفاكملا يف ةيوستلاب رمألاو «تانسحلا تاظعلاو ةمكحلاب هللا ليبس ىلإ ٍءاعدلاو ٍتّبَّسلا ركذو «تاجرّدلا نم حنُم امو ليلخلا ميهاربإ ركذو «تالاحلا ضعب

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةاعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ردو. د كنده هد دلت 20:ووت؟ مهتما ينعي ؛اعفن الو ًارض هنم :4 َنْمكَمَي ال امل ناثوألا ةدبع نم نيكرشملا : : ينعي :َنوَمْجيَو ال -5
 ١ 72 صم 5 2 ماعنألا نم :4 ْمُهتفَرَر امي اهل اهنوُمسيو ةهلآلل حبذي ناك امم مهلاومأ نم ًاءزجو ًاظح :4 2

 ١ معلمه نايم اهوضر «كلذ نع هللا ىلاعت :# تبل هن َنوُلَعجو 98 -01 .لطابلا نم :4 َنْوَرْفَت ْمْتُك مَع ثرحلاو

 ١ وتشتمل ةطحتش بتلات[ مخ :4اذوسم هج لظ - ه0 !روكذلا نونبلا :4 تويت ملل مهسفنأل اهوضري مو ؛مهبرا
 5 سوس كو عع 41 ٠" يأ ءامغ ًالتماو نزحلا همّظَك :# عظكرهو9 ليوط تقول ههجو يف كلذ فرعُيو اهتدالوب ةيهاركو

 م0 سلا 3 000
 دروه لع. هك مبأ -هيرشلام ءوس نم وَعَ م لا ةبح اهتفذي نأ رهو هبا دني 4 “باش أ لك ناوه ىلع : يأ :4 نوم 02200

 | تويز لاهو وكلم مالا بالا دير ١ 0 هنوضري ال ام هلل اولعج مهنأ يفو «دأولا يف نوكرشملا هب مكح يذلا مكحلا ءاس الأ 5 00 2

 مك آر ملاوهو لحل الكمان ِءوّسْلالثم ةرخال اي 9 يف دأولا ناك دقو اذه .لجو زع هللا مهقزر امن 0 مهرضي الو مهعفني ال امل اولعجو .مهسفنأل

 نيرا ديلا داود اجل هل برض نم ءوسي امو «لثملا نم حيبقلا :© ِءوَّسلَأ لثمإ# ١- .برعلا لئابق نم (رضمو ةعيبر)

 | تدرجتتسال يأمل ا قس َكمْهرَخَ 1 .هل كيرش ال هدحو هل ناعذإلاو ديحوتلا :كلذو ءلمجألاو نسحألا :« َلمَخْلآ ُلَكَمْلا هَل

 | تمركيممءْوَمَمَر 0ث 8 "ا سهبلع بدت :« نبط ضرألا :ينسعي :4 ايوا م هيصاعم :«هيلظب» ١-
 0 ا يلم بركلارمتتينأ شير 5 كلذ نع هّللا ىلاعت هللا تائب ةكئالملا نأ مهمعزب «تانبلا نم دي -

 دول هما (0 وفم يور | دوقبتسي اوناك مهنآل «نينبلا نم روكذلا :دارملا :ليقو ؛ىنسحلا ةبقاعلا :4 يملك ْمُهَل ترأ»
 1 دوم لرآدَسن 0 0 مر | تراص ىتح ترثكف ؛ةلاحم الو دبال :ىنعمب وه امنإو ,ىلب :© مْرحج اَلإل تانبلا نودئيو روكذلا
 2-0 و مول مِلو وهف مهلمعأ نطيل مش نيرف 0 5 زع هللا مسقأ :# م ديت و2 - < :راكلا ف نوكورتثم نوعيضم نويسنم : # َنولَرَفَم معو 0 :ةلزنمب

 " رك نيشلاَلإَب تكلا َكيَعاَلرْ آمر( ملا ُباَذَع ١ رصانلا سئبو ءايندلا يف مويلا مهرصان :4 مجمل 2 ا هسا كر

 ١ 90 تيار وتل ضن ىكقو ةفاوكتخا ىلا 5 .باوصلاب مهف رعتف هللا نيد ْق :4 هِف اوفلكحأ ىِذَلا# - 2 .ةرخآلا ف ما :4 دبل ٌباَدَع مو

1 3 

 29797599575959711799897897899897696 ةبكلا هذه ترركت .[4 : مورلا 00 : لحنلا] 4 نمل َتْوَسَصَوَتمتَ رولا آمب أوزيل 1 [ ٠)

 بارك وعتمتساف ؛مهنع ءالبلا َفْشَك اهنمو .مهيلع هللا معن نودحجي نيكرشملا نأ نيبت يهو ؛مورلاو لحنلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم

 سس اذإَو 3 [0/ : لحنلا] 4ائوَسُم هههَجَو َّلَظ َقنأَلآب مهُدَحَأ َرّيْماَدِإَو )ل 3 .مكنايصعو مكرفك ةبقاع نوملعت فوسف «لاوزلا ىلإ اهريصمو «نوكرشملا

 راما ا ؛ههجو ٌدوسا ىثنأ ةدالوب مهدحأ ربخي نَم ءاج اذإ نيكرشملا ءالؤه نأ نانيبت ناتيآلا اك دا التم نحلل برص اَمِب مُهَدَحَأ

 0 .ىثنألاب ةراشبلا ءوس نم اًدَوْسُم ههجو راص هللا تانب ةكتالملا نأ معز نيح نمحرلل اهبسن يتلا ىثنألاب مهدحأ رّشب د اذإ هنأ فرخزلا ةيآ تدازو ءانزحو اًمغ
 1و4 هر زل م حد وب ل ل ءم و رعب مور امور وسلم ما

 ٍتاومَسلا ف لعألا لثملا هلو ء[ 1١ : لحنلا] 4( مك أ ريِرمْلا وهو لعألا لكما هيو ل[ ١ ] .ةيآلا دعبو لبق ةكئالملا نع اهيف ثيدحلا نأل ؛فرخزلا يف ةدايزلا هذه

 لباقتلا ىضتقمو ليصفتلا بسحب لبوقف «4 ِءَوّسلآ لَم ةَرْجآلاب َنوُِمْؤُي ال َنيِذَلِل » :ىلاعت هلوق اهمدقت لحنلا ةيآ .[71 : مورلا] 4 ٌمِيكَحْلا ٌريِرَمْلا وهو ٍضرالَاَ

 0 ل امل نكي يلق رمرأالاو تارامتملا ركذ هلع عتيل كسار مالكا وباطعتق 4 لعغألا ٌلَعَمْلآ هنو 92 :ىلاعت هلوقب

 لعألا لَمْ هلو هلع ثوهَأ َوْهَو هَدبِعي مث َقاَحْلا اود ىِذَلاَوْهَو » :دعب لاق مث «[7؟7 : مورلا] 4 َنْنِدَف هل لك ضْرَاْلاَو ٍتونمَسلا ف َمِْلَو ) :لجو زع هلوق
 وبا نِم اهيلَع ُكَرتاَم مهملظب سانا هللا ْجِاَوب ولو 38 ]1١[ .نايب ةدايز ىلإ جاتحم ريغ اذه يف بسانتلا حوضوو 171 : مورلا] 4 ْميكَحْلأ ُرْيِرعْلاَو هو ضرالاو ٍتوُمَسلا يف
 ةيآ .[144 : رطاف] 4 ْمهرِْجْوِي نكحأو ٍةَباَد نم اهرَهظ لع كلت ام أوبَسكح امي َساّيلَآ ُهّللا ٌدْخاَوُيْوَلَو 9 11١ : لحنلا] 4 ٌصَسُم لل لإ َمْهسَمَيُي دكْلم
 دآوو مهلام نم اًبيصن مانصألل مهلعجو «هناحبس هللا ريغ ةدابع يف مهكرشو مهرفكو «نينثا نيهلإ مهذاختا يف مهرفك عاونأب رافكلا فاصوأ دعب تءاج لحنلا

 00 م اها -ضرألا دارملاو- 4 اَبيَلَع ل امأو ءرطاف يف كلذ لثم مدقتي ملو «4 ره رهمْلظب 9 :ىلاعت هلوق بسان مهنم ملظ لكو «كلذ ريغو «تانبلا

 اا عصف نال مب :اسل ىلع اهلقث عم ءاًّعم نيتلمج يف ناءاظ عمتجي نأ ةيهاركلو «مهنيب هب ملعلا روهظل برعلا ناسل
 الو هَعاَس تورْجْتسَسال#م 177 : ةرقبلا]  ْكَع مآ أَت مو هَل َمْاآَكَف ِنيَمْوَيِن ست مَع | [١5].باطخلا ننفت نم هيفام عم« ؛4 اكره

 1 اقل حل فوم تءاجو .يضاملا ةغيصب نآرقلا يف نيترم (رخأت) ةملك تدرو "ارجل ؟( تاكل وكلا زيف قرقلا ام ك1 :لحنلا] * َنوُمدَقَتَسَي
 ريدم راو هدم 201

 هلع ورسم الموب دعب كَل لإ :ىلاعت هلوق يف ةدحاو ةرم بطاخملل (نورخأتست) ةملك تدروو ١[. 7 :رثدملا] إل َرَاكِيْوأ مدقتي نأ كتم :م ءآَس نمل :ىلاعت هلوق يف
 ريل >< حد أ هك رس أ

 مه مهنأ اهانعم (نورخأتي) 0 تيكا ١ اك دال ملجأ ءاَجاَذِإَو + :ىلاعت هلوق يف امك .تارم سمخ بئاغللو «[' ٠ :ًابس] 4| نوم الو ةَعاَس

 امأ .اهيف تدرو يتلا ىرخألا عضاوملا يف اهلثمو .هتدارإب ريخأتلا لعف نمو :يأ :( هّكَع َمْنِالمَّرَك نَمَو# :ىلاعت هلوق يفف «مهتدارإب رخأتلا نولعفي
 يأ #4 111-5 2 ةوزيأعتمال) :ىلاعت هلوق يفف هللا ةدارإب وه يأ ؛مهتدارإ نع اًجراخ نوكي امنإو «مهتدارإب سيل رخأتلا مدع نأ اهانعمف (نورخأتسي)
 كاك (خاتنا) .اهقايس عم اًيقيسوم ةمجسنم (رخأت) نأ امك . اهيف تدرو يتلا ىرخألا عضاوملا يف اهلثمو «مدقتلاب الو رخأتلاب -ىلاعت- قحلا مهل حمسي ال

 (نيسلا) تبواجت أبس يف (نورخأتسي)و .(مذقتي) عم تبواجت رثدملا يف (رخأتي)و . .نزولا ثيح نم (لجعت) عم تبواجت ة ةرقبلا ةيآ يف (رخأت) . اهقايس عم كلذك

 .(داعيم) يف ّدملا عم بواجت (نورخأتست) يف دملاو د4 كو ركل 1و هس نور رأسا :لاعت هلوق يف (ةعاس) يف (نيسلا) عم اهيف
 ؛يثالثلا ىقس عراضم ة ةحوتفم نونب (مكيقسن) : رق 4 ونوم انكي ىلاعت هلوق# نيل دو ثويني نم .هنولطب فاني كبس هرب تعال ركل نإ وف [17]

 :ثلاثلا يفو «ةقيقح :نيلوألا يف دانسإلاو ءدنسم اهيف لعفلاو «هومكانيقسأف هنمو «ىقسأ عراضم نونلا مضب (مكيقسن) :ئرقو# ا ل مد مهلتسو ل: هنمو

 .ركذم وهو سنجلا رابتعاب اهيلإ دئاع :يناثلاو ؛تاثنؤم يهو دارفألا رابتعاب لوألا يف ماعنألا ىلإ دئاعلا ريمضلا ثينأت رضي الو «هببس ىلإ لعفلا دانسإ نم هنأل ؛زاجم

 ميركلا نآرقلا يف (هتاقتشمب ةظعوملا) ظفل ركذ امك . .ةرم (75) ميركلا نآرقلا يف (هتاقتشمب ناسللا) ظفل ركذ :يددع زاجعإ * َبذَكْلا مهلا فِصَيَو ]17[ 

 ميركلا نآرقلا يف ةرم (؟0) درو لكو (اهناقتشمب ةظعوملا) ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب ناسللا) ركذ تارم دع ىواستي كلذبو .ةرم )7١0(

 ظ 11 لحنلا] 4 ت 0 بِسْم مُه َنيِذَلَأَو أوَمَتأ َنيِذلأَمَمَهَنأَنِ 2 هلوقب «تابوثملا مظعأب نينسحملاو نبقّتملا دعوو «تاّيلبلا ىلع ربّضلاب رمآلاو «تابوقعلاو -

 حسئى  سجلا ءامع سألا روسلاب فيرعتلا هما تاءارقلل هيجوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 م رم ١
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 .١ 5 0150 مود حج هل 5

 5 7 م ا رح لسا سدس عا

 © نم محق زرو ةدفاحو نينب ور نيكل لعَحَو 5
 9 0 تا ا 3 - ما
 8 2 صال أ تّبَيطلا 3
 ٠ :ا>سلتنت - 2 ل و 7
 نيم يا ولا تيد اننا 0100000 ياعم «ييددا

 نإو لاك ناكق ءاهئانإ ضعي نبل نأو :اهعيمجل نوكي ال دّذلا نأ ىرتألا ؛اهضعب هيدارملا نإف اهعيمج ظفل قلطأ إو ءلحتلآ ةروس يف اعلان

 متم هدو اهنوظُب فائق كيِقُ ربل ميمتالاٍف لوو » : لاق هنأل ,نونمؤملا ةروس يف اهركذ كلذك سيلو .. .هنوطب يف امم مكيقسن ة ةربعل م اعنألا

 ل نونم ملا 4 يرام يالا 1و كعب 12) عم
 مو » 1١[: : لحنلا] 4 همن اًكْيَس ولع دعب َلحياَل كل رمخلا لَ َكلإدبنَم سمو ]٠٠[  .كلذ لوألا

 تصرألا ىَرَتَو هّللاو 4 :لاق ؛ءيشلا نع رخأتملا نامزلا ةلمجل (دعب) ةظفل تناكو «جحلا ةروس يف تلصف يتلا ةلمجلا لحنلا ةروس يف ركذ 16 جحلا] 4 هدمه

 «ءاملا» تءاجو «ماعنألا :ىنعي :# ِهنوُطَب ِفاَنَب8 -77 .هنوربدتيف لوقلا اذه :4 َنوْعَمْسيِرَوَتْإاط -0
 :ليقو .ناعمج امهو .دحاو ءيش ماعنألاو معنلا نآألا :عمج يهو ماعنألا ركذ دعب ؛هنوطبا يف ةدحوم

 ثرفلاو .مدلاو ثرفلا ةطلاخم نم صْلَخ :# اًصِلاَح# .ثانإلا يهو .هضعب نوطب يف ام :ىنعملا نإ

 مل :لبقو .هب صخغي الف هبرش نمل غوسي : اَنياَسل .صاصتمالاو مضهلا دعب شركلا يف ىقبتي ام وه
 ع :4 ًانَمح َزرَوإل اهمرحت لبق ةيآلا هذه تلزن |[ تردد ررش» < 117 !طق نبللاب دحأ صغي

 امو » ًاماهلإ اهمهلأ :* ٍلَئلاَلِإَكيَر وأو -  .لالحلا نم كلذ ريغو ءًالسعو ًالخو ًاييبزو

 قرط : ِكْيَر َلُبسإ# -14 .موركلا نم :ليقو .ءانبلا نم نوعفريو .فوقسلا نم نونبي : ينعي : نُشر
 وهو «لحنلا نوطب نم جراخلا بارشلا يف يأ :* هيف# اهيلع رعوتي ال ةللذم * اللد د

2100 

 نم خالسنالاو مرهلا ىلإ :4 رمال مكضبقي :4 مكفول ٠١ 1١- .4 نيل اميل «لسعلا
 تَكَلَم ام لع زهِقْزِر قدر اوُلِْصَم لأ امن» سنتا و مكاو يذلا :# يْرَزلا ف 1١- .لقعلا
 هيف مهمل لاملا نم مهقزر اميف مهكيلامم يكرشم يارب :لجو زع لوقي :4 اوس فرم يتسن

 هللا مهقزر اميف |[ او مه اونوكي نأ نوضري ال مهف .كلذ يف مهديبعو مه اووتسا :© ءاَوَس
 ىلا :* هَل ةَمعنبْفأ# .نيكرشملل هللا هبرض لثم اذهو .يناطلس يف ءاكرش يديبع اولعج دقو ءءاوس

 21 ع كا نورفكي :* توذدحجب# قزرلا نم ايندلا يف نيكرشملا ءالؤه ىلع اهمعنأ
 .ءاوح هتجوز مدآ نم قلخ هنأ لجو زع ينعي : # [َجبوُرَأ ؟بيفنأ نم" -ا/7 .هناطلس يف هقلخ

 لالح : تبطي م فور .لجرلا دلو دلو مه :ةدفحلا :ليقو .راهصألا :ليق :4 َهَدََحَو

 نوقّدصي لئاصولاو رئاحبلا نم ناطيشلا مهيلع مرحي اميف :4 َنَُِْْي ٍلطَبْلآنَأأل تاوقألاو قازرألا
 اع يبق رول معلا فكل َنِإَو » [17] .هليلحت نوركتي 4 نورثكَيا» مهل لحأ اب :© ها تَمعِيبَو#
 .[117 نونمؤملا] 4 ُمَِم ابدل اهيوطُب ِفاَمِم كيف ل «[17 : لحنلا] 4م دو ٍثرَه ِنبَبْنِم هنو يف

0 
 ا ريك 3 روب نس حب 0

 ف اكلسلا لعد.( اهي لق هروكتت اهثانإ معنلا فانصأ يف يتلا معلا نع

 انعم لع دَح ٍدَحَب نم ملي اليكحإ رمشلأ ٍلدُرأ لإ درب نَم مث لَ

 كيدحت الو انهعم ليصفت ال لمج عضوم اذه ناكق -. اا لحنلا] 4 رمل كبس كسيو كسوف :هدعبو .ىرخألا ةروسلا يف لصف ام لمجأف ؛"مكقلخ
 نم ببر ِف ٌرْكُم نإ سال اهيأَكي 3 :لاق هنأل جحلا يف رمألا كلذك نكي مو
 : ىنلا لاوحألا ىلع هدقف ىلإ ملعلا نم اهيف لقتتي يتلا لاحلا ركذ ىنبف «هريغ ىلإ هنم لقتني لك «ءادتبالا اذك نمو اذك نم

 ٍدَعِب نم ف :لاقف «نمب اهلبق امع ةلقتنملا ةريخآلا لاحلا ددح

 21 0 عرس >رض

 :لاقف اهيدابمو لاوحألا ليصفت ركذف ...[6 : جحلا] 4 بارت نم ركن اَنِإَف ثعبل

 كلذك «نمب اهلتئاوأ ددح امكف ءاهركذ مدقت

 لكاشتو بسانتلل :رخآ لوق .كلذل لوألا عضوملا نيابف اًملاع ناك نأ دعب ملعلا دقف :يأ «4 ِمِلِع
 عم مظنلا ذإ .4 ٍدَعَب ْنِم © :هلوق يف يتلا الإ .هلجأ نم اهب ءيج يذلا اهانعم ةزرحم اهلكو ء«تارم تس جحلا ةيآ يف "نم" ةظفل ترركت دقف «ظفللا ةاعارمو مظنلا
 ءاهيضتقيام دريل ذإءاهيعدتسي ام لحنا يف نكي مو مظنلا يف بسانلاو لكاشنلل جحلاةيآ قاس اهاعدتساف ءاهمدعو اهدوجو ىوتساف مات ىنعملاو شم اهطوقس

 ره ل ار

 26 3! مهرحود نكللو َذ ِهَباد نم هيلع كرام رهاب سات هلل و راك
 2 ا حر

 لج ركذ 1 : لحنلا] اوه ةنسد لو هم 2 يل 21

 ا ل

 0 هدارأ ءيش هتوفي ال ضرألاو تاوامسلا برو

 ار 24 ان ور ف ىلتا عر لك نم 17

 2 حاسب دس ل ل رك م

 ة[نهز/ سوك 0 َنيِنِمْؤُمَلِل ةمبرو ىدهو ٍروُدَصلا ىف اَمْل
 ا ا 2 هب ص 1

2 

 فصي مل :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق .[19 : رع 0 ا 1 | 1 تا
 رب لس هم رس

 ل يااا واوا ردوا الضاوي رضاع رم براق ءاغش ناقل نا ءاقتل| امهف:لسعلاو نارقلا الإ ءاقشلاب هباتك يف هللا
 ماقسأ ةكمب يماقم مايأ ينباصأ دقلو ءاهتافآو اهطالخأو اهماقسأ نم
 أ ءافش هسفن ناك امو «سانلل ءافش هيف لسعلا نع لاقو «ءافش هسفن هنأب نآرقلا نع ىلاعتو هناحبس هرابخإ لمأتو: اًبجع اًرمأ ءافشلا

 ورجح“ ريو و

 2 ل كا 2 تراك هاك ديك هناا لد تارش اهيولسب نم عرب الذ كار ليس يلكا عيرنلا لكوو 2 رولا

 تيرم ا

 0 .[ 64 :لحنلا] 4( نو 0 0
 د ا لا را وس دووم 1 ول لا ا ا «ةعنصلا زاجعإ اهيف ىلجني ةبرشألا

 «ةرشح نم اًدهش اًيفاش لسعلا جورخو «ضرألا بارت نم اًولح ريصعلا جورخو ؛مدو ثرف نيب

 مد 2

 رس ك1 لإ رب نم ركنوو

 وى 20 1

 َقلَح ُهَللآَو 217 *] .ةراض تارشحلا مظعم نأ عم
 0 امهنع هللا يضر - سابع نبا نع 177١[. :لحئنلا] # “7

 .ينابلآلل بيهرتلاو بيغرتلا حيحص .دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلا هاور .(نآرقلا اوؤرق نيذلا الإ : لاق .4 ومايكل (2) هيي لقشأ نر 1 هلوق كلذو
 شرتع لاكي نال اه اهمضو 0 رسكب (نوشرعي-نوشرعب) :ئرق# َنوُسِرَياَمِمَو لف :ىلاعت هلوق 6# َنوُسِرَعَ َمِصَو ٍرِجَّشلأ و اتوب ِلاَْيِل َنِم ىِذِحت ( نأ وم[

 » ص 2 4

 ةبسانمل باطخلاب (نودحجن) :ىرق #4 تودَححي 0 ىلاعت هلوق كا يصل نصت كان م :يناثلاو .برضي برض باب نم شرعي
 ل وو

 ةيسانمل ةبيغلاب (نودحجن) :ئرقو . 45 ٍضَحب لع دكَصضَعَب لضم ُهَدأَو ]9 :ىلاعت هلوق

 فَ :ىلاعت هلوق :دمحم اي مهل لق :ىنعم ىلع رافكلا باطخ وهف «رابتعالا ةجرد نع

 مهطوقسل ةبيغلا ىلإ باطخلا نع تافتلا وه وأ # اوم لآ م9: لاعت هلوق
 .خيبوتلا ىنعم هيفو «ةيآلا .. .# هلأ َةمَعِتِف

 - نيبت اهنأ ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجو :نبللا "اهيا للا ]4 نيرا 2216 الر ويا 7و د هيوألل ىف اي يفتش ةربعل وهلا قيلَنِإَو 8[

 روسلاب فيرعتلا عوتتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسجلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 0 0 هي موو عسا 0 هلل اولعجت ال :ليقو .هريغ أهإ هعم اولعجت الو ةايشالا هل اوهبشت ّث كل :# لام ِهَّأننص 7 لو -/
 م م حم

 1 1 و جا أ 2-2 وج رم
 ' ظ بلم قرر مهل َكَِمَياَلاَم لآ نود نم َنوُدبحيو ١ ال رفاكلا لثم اذه :# ِء دك لع ذيقبل التت كت نا - 0/0 ل ل دا نحو هنأل ' "اثم

 دحام هَل َبَرَص ©( نومك سأَولَيهَمأَإ

 0 ا ا 0 را ب ا/ را نود اخ :46 هَل 7-5200 يوتسي

 5 ه4 اك ١ 20 20 وأ عفن بلج هيف ام «هريغب وأ هسفنب قلعتم 3و وت قوت لع رئي الإل محفملا يبعلا 100

 ل ا
 كح تف 5 . 7

5 

 8 لكوهو ء ِءٌىَن َلعرِدَفَي مكحجببأ 3 يأ دلل لإ ياو نا ىف اي ال ءابعو 0 ل 0

 3 س7 لا رت ا ا 0 ص

 أ > ا ب ا 3 0 0 ف 0 ىلإ هدابع 6 يذلا ل هللا وهو : 0 ّك 2 ل 2

5 000 

 ا 7 كولمملا دبعلاك وهف «هيلع نالذخلا ةبلغل هللا ليبس يف قفني الو هللا ةعاطب لمعي الو «ريخب يتأب

 0 0 4 نم عونصملا وأ .بشخ نم توحنملا منصلا :ينعي « مكب امد 9 .ةيآلا رخآ ىلإ :# نيلَجَ

 وي 2 سا < 0 ٠
 للا

5 

 4 0. ءرصبلا حمل نم :4 ُبَرَقَأَوهَوَأ# رصبلا نم ةرظنك :# ٍرَصِبْلا حملك اّلِإإ9 نهيف مكراصبأ نع باغ ام

 1 ءهلأهنياوبرْس القيد ةرطتتنال اكس ضرالاوأ

 الام هلل هاتآ يذلا رطل: 00 د 00 5

 ظ يحال 5 7

 | نجي الملأ ب َرَصَو ا نومك ركاز

 | نمووه ىو ل هر آَياَل هِهَجيوباَمْسُ ةلوم | 5 0

 1 1« انضالاَو تاون ب ِحَوط -/1 .قح ا نع لئاز الو جوعم ريغ :4 ٍِقَتْسُم طْرص لع رو
0 

 م 6 1 ةدعْفأْلاَو َرصَبَأْلاَو عمّا مُكَل َلَعَجَو» -1/8 .هدارأ ءيش هيلع عنتمي ال 'نوكيف نك» :لوقي هنأل

 0 5 .نوملعت اونوكت مل ام -مكتاهمأ ذياب ند مك مرا ا ع كركم ككل
 + 6 - < 2 سام حج جور رم م هتف 25

 2 ترج يمي 1 ٠
- 3 

 ا نورقي :* وِْمَوَب ِرْوَمْل## ءامسلا دبك يف :* ٍءآَمحَسلا وج ف # -ا/9 .بولقلا :«ةدئفألا»و
 م 0 ويس هل جم 1 ن1 سلا كلا لكمال يرَص رج ؟لاغن هلوق [10] !مهساوح هسحتو مهراصبأ هنياعت ام نادجوب

 دي اوعي عي اعو 0 ىياعحب 0 4 15 21 در نافع زو نامع*ف كلوت :لاوو ع 000 1 كتل 4 دعو يرق نم لجو يف تلزن :لا 4( الن انامل رسل هلوق يف سابع نبا نع ريدج

 1 هلا َةَمَعْنِيَو 0 لَا ء[1727 : لحنلا] © نورْفكَي مه هللا تمَعِنبَو نووي ٍلطتبلايفأ ١ [7] .امهيف تلزنف .ءفورعملاو ةقدصلا نع هاهنيو «هابأيو

 مك لص كأن و مل َلَعَجهَلَأَو )ف : :هلوق وهو مهنع رابخإلا ىلإ رافكلا ريغل حلصي يذلا باطخلا نع لقن لحنلا ةروس يف مالكلا .[11 : توبكتعلا]
 24 نوُرفكي مه تاك ا :لاقف ءصاخلا رابخإلا ىلإ ماعلا باطخلا نم مالكلا لقتنا مث «# ِتبيطلآ َنَي كَفَرَ ةَدَفَحَو نيب مُكحِموَأ َنَ
 تتر ل وا والا رعاك حر احلا ادعو فوتيل كره :هلوقب مالكلا دكأف

 د ل 0 ل لا وس وا

 4َنوُرُفُكَي هَل َةَمْعنيَو َنوممْؤُي لَنا ْمهِلْوَح ْنِم ُسَنلا ٌفطَحَسيو انما امر اَنْلَعَج نأ وري لو (0/) ومعي َفْوَض اوُّنمَسلَو ْمُهَباَء آمي أورفكيل (80) نرش
 هل[ ضر او تاومَصلا حدو ]09[  ردت نال كا الدوا ركل ل هرصحي امب ؛هديكوت نع ىنغأ ل 16 00
 هناحبس هلل نأ نانيبت ناتيآلا .[ا/ا/ : لحنلا] # ... توف وهذزا تكلا حمل الإ ٍةَعاَملَأ ل لاو وكس و ا 1 دارها 4 ةلكوتألا مَعَ

 راتب فارق بر 2ر11, بأ اف ةءايقلا عويد رألا حرت يل امت هللا نأ حمتوت دوم ةيآو«ضرالاو:تاوامتسلا ف باخام لك محاد

 ىلع هللا نإ ءكلذ نم عرسأ وه لب «رصبلاب ةعيرس ةرظنك الإ اهئيجم ةعرس يف ةمايقلا نأش امو :لحنلا ةيآ اًمأو .دلمعب الك يزاجيسو ءرشلاو ريخلا نم نولمعت امع

 ءالم نونمؤملا] 4 ورحم ا» عضاوملا يقابو ءنآرقلا يف ةديحولا [/8 : 1 4 ل .ريدق ءيش لك
 لاح فصو هنوكل ءاذه بسانف «[1//:لحنلا]4 انيس وُمَلَم ال ْحَعِنهَمُأ نوط ْنم مكَحَرْخَأ ُهَلاو » :ىلاعت هلوقب ةأدتبم لحنلا ةيآ .[717 : كلملا 24 : ةدجسلا
 «فيلكتلا 1 ا ا ا ا ول :م نوكي نأل يجرتلا دوروو فيلكتلا نييعت لبق

 مُهَتذَحَأ 97 :نونمؤملا ةيآ لبق نأ ىرت الأ .باطخلا لقعو فيلكتلا نس ىفوتسا نم لاوحأ نع امهيف رابخإلاف دعب ناتيآلا امأ ءيجرتلا ركذ اذه بسانف
 يفن انه كلذ بسانف ؛لحنلا ةيآ يف دراولا فلاخف «يماعتلا ءالؤه نع ردص دقف ءاذهب لصتا ام ىلإ 11 : نونمؤملا] 4 َتوِعَرصتيب امو ميري أوك اه ادعي
 ملف هلوق لإ[ ©: كلملا] « رورغ الإ توزفكلا نإ َلَمَسلا نوم ني ٌمَرصَيِدكَل دن وه ىِتااَدَهْنَمأ» اًحيبوتو اًفيرعت هل ليق نم اهم بطاخملا كلملا ةيآاّمأو ءمهركش

 رمتسم مهيلع ِدِجُي مل نيح كلذ بسانف ءاذه عم يرجي ام ىلإ مهقازرأ راردإو دايك لع كاجو هماعنإ ةالاوم ىلإ ةريشم يآلاو «[71 :.كلملا] 4:ئاَمنأ ىِذل

 الو للا ال 0 ء١18:لحنلا] 4 مكحنأب ركبت ٌليِرَسَو رجلا مُكحِصَت لير رس كَل َلَعَج لعجو زج 0 ارحل ىلاعت ىفن نأ - هماعنإ ىلاوتمو هناسحإ

 1 :(رحلا) تال اا وا ا .تارم ثالث (ٌرحلا) ةملك تدرو :باوجلا ؟"ر 00 نيب كرتالا ام ا :رطاف]  ٌروُرَلأ

 ١[ :رطاف]  ُدورل اال لظلاالَو + :ىلاعت -هللا لوق ليللاب ًةراح اًحير اهنوك ىلع ٌلديو .(راهنلاب ٌةراح حير :مومسلا نأ امك) ليللاب ةراح حير (و لا 520 د
 غل ا الرو يرالا اطفاكو لمعلا عربخ وا كلا : ىَأ

 ميملاو ةزمهلا رسكب (مكتاهمإ) :ئرقو ؛اهلبق ةرسكلل اًابتإ الصو ةزمهلا رسكب :ئرق © ْمُكَحَسأإط :ىلاعت هلوق © مُكيَهَمأ نول ني كَ ُهَنلَو 1
 (اورت) :ىرق # أور لو : ىلاعت هلوق *# ِتَرَخَسُم رِيظلَأ َلِإأَوَرَمَمَك 35 [791] .لص لصأللا ىلع ميملا حتفو ةزمهلا مضب 00 :ئرقو .الصو نيفرحلا يف عابتإلل

 .ةيآلا ..4 َكَِمَي الام هلأ ن وذ نم َنوُدَِيَو 3 : هلوق ةبسانمل وأ «تافتلالا ىلع ةبيغلاب (اوري) رقد ( كت دل 0ك هنو 9» ةبسانمل باطخلاب
 لك ني لك 28[ 14] .ثيدحلا ملعلا هنع فشك اماذهو ؛مدلا نم اًيناث ىقنيو ىفصي مث سلا ل جتتنت يتلا "ثرفلا" تالضفلا نم الوأ ىّنصُي نبللا نأ -

 يف زاجعإلا هجو :لحنلا لسع .[14 : لحنلا] # َنوُركَفَتي ِمَوعِل هيل ُكِلَد يف َّنإ ُياآَنلِل ءافشب هيف .هثولا ا 2 هوب نم رك ل5 كير ليس ىلمأت تدم

 اًرَهَجبو اري هن ُنْفَوْهَف لِ [/ 5] .ةثيدحلا ةيملعلا ثاحبألا هتدكأ ام اذهو «لسعلا وهو ءافش هيف بارش اهوطب نم جرخي لحنلا نأ ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا
 -تازريم هدد يواتست اذ «ميركلا نآربقلا يف ةرم )١5( (هن ةاقتشمب نالعإلا) ركذ دروو «ميركلا نآرقلا يف ةرم )١7( (هت هتاقتشمب رهجلا) ركذ درو :يددع زاجعإ

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةكعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 0 49 رم مج« 006 مكدالب يف "0 0 2 1 و جسم صيت 0 1 7

 :ليقو .هنم مكراطوأ اوضقت ا 3 نأ ىلإ وأ (ىليي نأ ىلإ : 4 نيِح لِ !اعنتمو# دحاو هل عمسبي مل «تيَبلا عاتم 0 ل 7

 نولظتست «لظ عمج :4 اَلَدِتل اهريغو راجشألا نم 4 ماتب ةكرشلا 11 ترئا لإ ويا ويوفر
 اناث :# رحلا مكحبقت ليَرَس» نِك عمج :وهو ءاهيف نونكست عضاوم :« اًننيَحكأ» رحلا ةدش نم هب 6 / ََقاَعاَمِمْمْكلَلَعَجَأَو 7 ]

 كبوت ليوَمو# .لابرس وهف هتسبل ام لك :جاجزلا لاق ءاهريغو فوصلاو ناتكلاو نطقلا نم 0 د 00

 ّمُكَّلَعَل# حالسلا مكساب يف مكيقت :ىنعملاو .برحلا :«سأبلا»و ءديدح عورد : :4 مكسب 0 ع 70 0 0 1

 مهنأل دربلا نود رحلا ركذ :ليقو .سوفنلا هديحوتب مكنم هل لذتف ةعاط هل نوعضخت :4 تود + 1 كن رقت ووسمرعلا 5
 َتَمَعِن َنْوفرَعَي # -/ .ًامولعم ناك ذإ رخآلا نود امهدحأ ركذب يفّثكا :ليقو ءرح باحصأ اوناك + . توسيش كلغ ْمْكَيَع ١
 موَبو © -15 .معنلا نم ةروسلا هذه يف دّدُع ام : :هّللا ةمعن :ليقو 337 دمحم ةوبن يه لق :#4 دّنلأ "| اًنرركحسرُت ِهللَت منوال نيالا ١

 ذإ ءراذتعالا يف :« وردك َنِدَأِل ندْوباَل مث اهيلع دهاشلا اهوسر وه :© اًديِهَشوَمأ لكن تعب ' وأ لكم ُتَعبَبمْويَو يل تمور 0 0
 ايندلا ىلإ عوجرلاو نوكري ١ :# َنوببَعَمْست مهالو# مالكلا ةرثك يف :ليقو نرئلع الو لل يحق ا نر : ا ا 5 م و و رح 7 2 من ونا ص _

 تع ١ 0 10 1 هللا دنع مهتم 0 اوناك ام :* 0 |0١ أوقل 00 فدك خلل نها
 اي مك ََحَجهَآَإٍم هيلع أرسقف .هلآسف ة7 ىلا ىتأ اًيبارعأ نأ :دهاجم نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا ( هنأ 8 ةفقراوننَعْلَسَو ليو
 موي اكيوفجعتم اووي ريفالدو نمر لعب هيلع ارقامت مكن :يبارعألا لاق «4 اكس مكتوب 0
 هللا لزنأف ؛«يبارعألا ىلوف تروم كلك وك كسي ُهَتمْشن د َكِدُكإم غلب ىتح معن :لوقي وهو «كلذ لك هيلع أرق مث «معن :لاق 4 ٌمُكَحِيَماَمِإ َمْويَو مكَيعَط

 ىف نسل[ 1207: سي: : لمثلا 01/90: لحتتلا 0ك 5/7::كازرعألا 7 ماعنألا] 4نوري لأ [74] .4 ترورنكلا مهكر ابرركحْسَمُن هللا َتَمَعْن نوحي

 :نيهجو ىلع نآرقلا يف يتأت ةملكلا هذه واولاب اهضعب يفو «ةروسلا هذه يف امك واو ريغب عضاوملا ضعب يف 4 اََريْلَأ )» .© أور ٌمكَوأ» عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا

 الاصتا دشأ اهنكل ءافلا اذكو ءاهلبق ةلمج ىلع ةلمج فطع ىلع واولاو ماهفتسالا ىلع فلألا لدتل واولاو فلألاب هركذف ةدهاشملاب هيف رابتعالا ناك امب لصتم امهدحأ

 ترحم رييظلا لإ اوَرَمَمْلأ لهل تالا ااا

 1 كرابت] «ٌريِصبِءَىَ لب هَنإَمَيلا النه قماق نس كر تس مفر كلا كرار كر 2 لحنلا] 4ٍت نيل َكَِد فندم انكي مْياَم أ ءامكسل ار كن

 ىلإ امهضبقي ةراتو هب ةكرح ال هنأك هيحانج ٌفصي ةراتف «رئاطلا امهيلإ حيرتسي ناتلاح امهو ءامهضبقو هيحانج ِهْمِص نم رئاطلل نيلاح ركذ ىلع توطنا امل كلملا ةيآ

 هذه ركذ اهيف ا ا ا ا دار
 4 توفت مكمل ْكِكَع هَنَمَعَي َِتْبِلَو ف 1 ل د انه ليقف ةحارتسالا
 مهل ميلعتو مهتالصل ةراههطلا نم مهيلع بجي امب نينمؤملل باطخ ةدئاملا يآ 8١[. :لحنلا] 4 توُمِلَش ْمْكَلَعَل ْمُكحِيَع همه َمِيِب َكِذَك ا»«[ 5 :ةدئاملا]
 4 تروونت تلم » : تدم اخ يليه هبت هيركشلل يجو اح لك حلا اوسع 120

 و نر 2 ل لا لل يتم ناك نمو نير راك تاطتح ل اهلاح لاخر عرس ند ت1 ل كل
 كم د كشك هلوقب كلذ بقعأ مث «هريغل اهنم ءيش ةبسن نكمي ال «ىلاعت هماعنإ نم هبئاجعب ريكذت اذه لكو ريثك مهيلع هللا ماعنإب مهربكذت نم لحنلا ةروس
 ةيكم ةروسلاو .بسانت حضوأ اذهف «هاوس ةرخآلا يف لبقي ال يذلا مالسإلا نيد يف نولخدت : : يأ 4 سوم ُمُكّلعل مكي

 000 ند قرختلا اك ان : لحنلا] 4( هلأ َتَمَعِن َنوُفِرَعَ + 15060 : ةرقبلا] 4 َمُهَمِلَح 7 1
 مولعلا تايلك لوانتي ٌملعلا ١- :لثم امهنيب قورفلا ضعب تركذ دق ةغللا بتك تناك نإو رهاظلا ثيح نم امهنم دارملا ىنعملا براقتل نيتملكلا نيب قرفلاب
 اهقبسيف ةفرعملا امأ ,مولعملاب لهج قبس ىلع فقوتي ال ٌملعلا -" .تايئزجلا ىلع ةروصقمف ةفرعملا امأ «(اًيتزجو اًيلك ؛مولعملاب اًملع ةطاحإلا ينعي) هتايئزجو
 م :(ملع) :الوأ :نيتغيصلا ركذ يف نآرسقلا جهنم .ربدتلاو ركفتلا نم اهيف دبال ةفرعملاو ءرّيدتو ركفت نع نوكي ال ٌملعلا -* ا
 اّبناث .قولخملا وأ (ىلاعتو هناحبس هللا) قلاخلا لعفل اًمصو درت ءاهتاقتشمو (ملع) ةملك - 7[ .ةقتشملا غيصلاو رداصملاو لاعفألا نم ةيوغللا غيصلا تلمشو

 1 7 .طق قلاخلا لعفل اًمصو درت لو ,قولخملا لعفل اًمصو نآرقلا يف تركذ - أ .(بل20) ملك تاانييريصتت نم لالا تاقيريصتب ترقد 1١< :(فرع)

 00 نر رسل را ل اك لعجو 98٠ ٠].ةفرعملا نم اًردق مظعأو« لضفأو فرشأ (ملعلا) نأ دجت ءامهتاقتشمب (فرع 0
 تسلا يس ازال + نر اك راما زار ا لا -مكنعظ) :ىرق# مكيعظ 4 : :ىلاعت هلوق # ْمُكحِيَماَمإ َمْوَيَو كي

 :يددع زاجعإ # َةَدِعَأْلاَو ٌردصْبألاَو عِمَسلأ مك َلَمَجَو 3 .ةرم )١5( امهنم لك درو دقو (هتاقتشمب ةينالعلا) ظفل عم (هتاقتشمب رهجلا) ظفل دورو -
 ةريصبلاو رصبلا) ظفل درو لو .ةرم )١54( لك درو دقو ءامهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا ظفل عم امهتاقتشمو ةريصبلاو رصبلا ظفل ركذ تارم ددع ىواست

 ةردصبلاو رصتلا):ظكنلا كذ كارم دنع ىواست اذإ .هللا باتك يف ةرم )/١5( (امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل درو : :اًيناث .هللا باتك يف )/١5( (امهتاقتشمب

 4 َّرَحْلا مكحبتت لير محل َلَعِجَو 1[88] .ىلاعت هللا باتك يف ةرم:(148١) لك درو دقو «(اهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (اًمهتاقتشمو
 دادنعىواحست دق ناوكي اذننإو ؛ميركلا نآرقلا يف تارم (4) (هتاقتشمب رحلا) ظفل درو امك ؛ميركلا نآرقلا يف تارم (4) (هتاقتشمب دربلا) ظفل درو:يددع زاجعإ
 .ميركلا نآرقلا يف تارم (4) امهنم لكك درو دقو «(هتاقتشمب رحلا) ظفل عم (هن هتاقتشمب دربلا) ظفل دورو تارم

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 ةمايقلا موي يأ :4 َباَدَصْلأِط ممألا نم نوكرشملا :4 أمل ان اَدإَو ط -40 .اوبوتيو اويينيف 1 ْميوْئنَع كيج كوبل ادإَءل ١
 اولاق :4 َلَوَملا مهبل وَلاَ -/5 .تاف دق ةبوتلا تقو نآل ,باقعلاب نورخؤي :*# تورظني هالوإ# 0 يشق أ تيل نارا تدلل 0
 م د 0 9 -ما/ ها 7 5-0 0 "
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 0 (مييمرادلب كي هوقحتسا يذلا باذعلا قوف مهريغل لالضإلا لجأل ًاباذع هللا مهداز :# ٍِباَدَحْلَاَقَوُف اًباَدَعإ# -

 . ادع مهكر يس ضو ودك بي مهيبن لأسن :لجو زع لوقي :4 مْ ني رِهتَعاَديِهَةَمْأِلكف ُتَحَب ميو » -4 .مهالض لجأل

 1 م وا 5 عابتا :هب رمأ اممو .هنع مهاهنو هب مهّرمأو «مّرحو َّلَحأ امم :* ٍءَىَت َنكَل اًنديِبي# مهنم مهيلإ هانثعب يذلا

 20 دمحم اي كيلع لزنملا باتكلا اذه يف : ٌرْمآَيَهَّنَنِإإ» 4١- .هنع ىهنو هب رمأ اميف كب لوسرلا

 أ 2007 2 «لدعلا» :ليقو هلا ركشلاو معنأو قلخ امب ناميإلا يا نمو .«فاصنإلا : © ٍلٌدَعْلاب#م

 3 0 تاوومعت سمار نيو ماحرألا ةلص 4 كل ىذ ياآتيإو# هضئارف ءادأ : 0 | هللا الإ هل هلإ ال نأ ةداهش

 : 1 لدعلابرم 7 1 0م تا
 0 5000 ك1 :# ركجحملاو# انزلا :انهاه وه 0 ؛ةرهاظ اهتعينش ىتلا يصاعملا ١ ءاَشَحَفْلا نع

 ات ىزذيياتيد تسلا 1 يدعتلا :يغبلا لصأو -انهاه- ملظلاو ربكلا : *« ىتبلاو» .كرشلا وه :ليقو .هنع يهنلاب عرشلا

 بيع دعس ام اوفلاخت ال 4 ع1 كتكات دك ار طق 3 4١ .ءيش لك يف ردقلاو دحلا ةزواجمو

 0 :* اًليثك مكحتاع# ءافولاب :4 َهَنأ ُمُتْلَمَج ٌدَمَو اهديدشت :«اهديكوت دعبا ؛ناميألاب هيف متدقاعت

 يا ٍَّ 3 70 يم 5 تشكك نكل الثف هللا يو :4 اهل تصمت ىلاك اورككالر ١ 04 .ضقانلاو يفوملا 2 امر

 د هم ل 4 7

 نم :© هر ِدََب مال هماربإو هماكحإ دعب نم اهءزغ ةضقانك اونوكت ال :هلقعو هلهع
 هم تم قلك ذكر كي ا ١ ماربإ دعب

 2 را تسوس ا 7 امل 5 تاك :لكفو ”الركقار داس ناك تاكل وهن لافلا دعب لدقل لكو ءًاضاقنأ :* اًننكحتأ»

 6 ا مالك ىف « اخدلا» دب الخ أ نأ دعب اهزغ ض +ت ةكمب ءاق رخ ةأرما
 كلينيك هذا تؤكل ) 0 يف (لخ :46 مك يباح دإ# هتمربأ ن رع ةرضصفنت مث كارد هحك رخ ةأرم

 1 نتف وف ليز رول ل أرورغو ةعيدخ مكنامأ نوذختت :لجو زع لوقي ءاحيحص نكي مل رمأ لك
 79 توف هش 57 5 ركككأ كرد ل د !مهريغ ىلإ مهنع ةلقنلاو ءافولا كرتو ردغلا نورمضت

 6-0 م 1 ل صوص يح 0000

 فلح نوضقتيف زعأو مهنم رثكأ نودجيف «ءافلحلا نوفلاحي اوناك مهنأ كلذب ىنع :ليقو ءٌزعأو
 1 7070 هللا ءاشؤلو 9

 روس > 7 سي ه 3 7 ورضع ص 00 ص و رن رب جرس هس سي

 0 5 1 2 اونامي نم ىدهيو امي :هب مكربتخي :# 2 هب هللا مكحول نامّنإ# كلذ نع اوهنف روم رصاص نرشللا تلون قورتلاكو ءالؤه
 م ميس ل

 7-22-000 7-22 د ا ا 07 2 ل رمت م خر 2

 افي وكم وكي وثم م متلو عنو 97779759769996  .نوقرتفت الو «نوفلتخت ال ةدحاو ةلم ىلع :4 ةَدِحو دَّمَأ مكحلعجل» - 417 .هدهعب ءافولاب هرمأب

 ظ ت هلوق 1 .هلَْك يبلا ةعيب يف ةيآلا هذه تلزن :لاق ةديرب نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا أوفْوَأَو )+ :ىلاعت هلوق [411]
 -7 0 و 01

 : 4 عادم 1 505 تيلرؤتف يللا رعشلا عمجت «.ةنونجم ةدسدلا ةديعس اك كاف صفح يبأ نب ركب يبأ نع متاح كا

 كالا ند : كمحتملا 4 مهلدمعأ أ ]1 م ليس نعاُدَصو ١ أورفك نيل ف ء[8 : لحنلا] © . 3 ٍباَدَعلا َقَوَق اباَذع ْمُهَسْدْز هللا لييَس نع أوُدكصَو أرك توتا >0

 مهرفك ىلع اًباذع مهداز دق هللا نأ حضوت لحنلا ةيآو ءنولاض رافك مه هنيد نع سانلا اودصو «هل كيرش ال هدحو قحلا هلإلا وه هللا نأ اودحج نيذلا نأ نانيبت

 .لجو زع هللا ليبس نع مهدصو مهدوحج ببسب مهاقشأو ءاهلطبأو «مهلامعأ َبَهْذَأ هللا نأ نيبتف دمحم ةيآاّمأو «.. .قحلا عابتا نع سانلا مهدص ىلع اًباذعو

 اكو 2 نر ٠ نك هلرت اهمالقت لحتلا ةيآ لحنلا] 4 ِءاَلْونم لع اًديِبَس كلب اَمَسِحَو 9 «[15 ١ : ءاسنلا] 4 اَديِبَس ِهكلْوَتَس َّلَع َكِب اَعجَوظ [4]
 م |

 ىضتقم نم همدقت ام ىلع ترم هتمأ ىلع كت هتداهشب رابخإلا نم كلذ ىلع قسن ام ىلع دروف «هيلع دوهشملا ىلع ديهشلا مسا مدقتف 4 منَ

 0 ءاسنلا ةيآ امو .ملعأ هللاو .بجي ام ىلع كلذو 4 مهّيَلَع اًديِهَّس # :هلوق عم اًنزاوتم ؛ .4 عالْؤله لع اًَديِبَس كلب اْسِحَو 9: :ليقف ءبسانتلاو رظانتلا يف مظنلا

 َنِدَلأَو © : ااا اا ورمل مدقت ىلإ عاف ءاسنلا ةيكيف لب «ةراشإ مسا الو ريم ملهنع ةياتكالاو مهيلع يرملا رس

 كي امَسَحَو # : :هلوق يف رورجملا ميدقت اذه بسان «نيقفانملا ةفص نم كلذو 1724 : ءاسنلا] 4 رزخآلا وويل اَلَو هللا وُِمْؤُي الو ساّتلا ءاَحر مهَلاوَمأ وفني
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 اهبدوصقم لوألا ةيآلا 11١7[. : لحنلا] 4 َتيِمِلَسُمَلل يَرَمْسَو ىدهَو ١ 184 : لحنلا] 4 َنيِمِلْسْمْلِل ئرشو هَمَحَرَو ىدهو »» [59] .4 اًديِبَس ِهلّوته لع
 مهل فينعتلا مهفي ام ةيناثلا ةيآلا فنتكاف «نينمؤملل ةراشبلا عم نمؤي مل نمل فينعتلاو رجزلا دروم ةدراوف ةيناثلا اّمأ ءكلذ نيبت دقو «هريغ هبوشي ال ماعنإو ةراشب

 0111 لال هر ا ا لج تو يطال املا وللا

 نبا لاق .[140 :لحنلا] 4( توركَدت مكلف كلِعَي يَبلاَ رك مَلآَو ِءاَنْحَفْلا نع ضَنيَو قْرَفْلا ىذ يآَنيِإَو ٍندَسْحِإلاَو ٍلدَعْلاب ٌرمْأَي هلأ نإ © 2 [40]

 ا ا 4 ينل لدي ُرَُأَي هلا َذِإ © )+ لحنلا ةروس يف ةببآ ءرشل وأ ريخل نآرقلا يف ةيآ عمجأ نإ 0

 اهلامعتسا رثكي (لمع) ١- :باوجلا ؟"لَعْفو لِمَع" :نيب قرفلا ام 4١[. :لحنلا] * توُاَعْفَت اَمْملَعي هَل 117 :5 ةرقبلا] *( ْمِهَيَر دعوه مُهَلَكاَحِلَص
 يأ ىلإ وأ (هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ دنست ال (لمع) - ؟ هللا ريش ل كاوا نأ كالا ركنا ن كرشلا نا( نر منك عك اج .هوركملا يف لقيو .بوبحملا يف

 نيلعفلا غيص يف هيلع دئاعلا ريمضلاو «(بر)و «(هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ ةدنسم (لعف) ةملك يأت امنيب .هناحبس هيلع دوعي ريمض يأ ىلإ وأ «ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا
 تأت ملو .رابتعالاو ةظعلاو ديدهتلل وأ -ىلاعت- هللا لالجب حدملل نوكي (هللا) ىلإ اًدنسم ءيجي ام نكلو -ةغلابملا غيصو لعافلا مساو ؛عراضملاو يضاملا
 اهتاقتشمب (لمع) ةملك دانسإ ! نم ميركلا نآرقلا الخ اذال . 0 هل اًهيزنتو هلل اًسيدقت ءاعدلا ليبس ىلع ولو (هللا) ىلإ يبن : الو رمأ لعفك ةدنسم (لعف)
 00م شب لقال لصلاا :هوجو ةثالث نم كلذ نأ :باوجلاو ؟ىلاعت هللا ءاسأ نم مسا ىلإ

 موقي يأ) هّريغ هل لمعي دق لماعلا نأ -؟ .ءامسلا يف الو ضرألا يف ٌءيش هيلع ىفخي ال -ىلاعتو هناحبس-هللاو ءاهيف ٌرظنلا هيلإ يدهي ام رايتخاو ؛هروص يف رظنلا

 - (لعفي) «(لعق) تدتسأ اذامل . .ديمحلا ينغلا وه هللاو هيلإ ٌريقف وه ريخ نم هلمع ةرمث ىلع لصحيل لمعي لماعلا نأ - -1 .نيملاعلا نع ينغ هللاو «(هريغ هلمعب
 ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا ىلع نونلاب (نيزجنل) :ئرق# َتَريِرَجَسلَو 9 :ىلاعت هلوق # ِنَسْحَلِب رهرجأ أوربص نذل َسِرَجَدلَو 0 98147
 .46 قاب هَل َدنِعاَمَو 95 :هلوق يف هللا ىلع دوعي ريمض ىلإ لعفلا دانسإ ىلع ءايلاب (نيزجيل) :ئرقو . دين نع يي
 .اًذِإ .ميركلا نآرقلا يف ةرم (4) اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو ءاهتافدارتمو اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ # اًدِيِهَّش م ل" نم ُتَعِبَت مْوَيَو وم [185]
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (40) درو دق لكو «(اهتاقتشمب طارصلا) ةظفل دورو تارم ددع عم (اهتافدارمو اهتاقتشمب ثعبلا) ةظفل دورو تارم ددع ىواستي

 - كلذبو «ةرم )١5( نآرقلا يف (يغبلا) ظفل ركذ امك «ةرم (؟ 5) نآرقلا يف (ءاشحفلا) ظفل ركذ :يددع زاجعإ تننتتُاةةتتتنالاتتتتالا ١

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ مريصلا بسلم



 : ايوب ديم لَم اهب سانلا نورغت الغدو ةعيذدخ :#* مكس ا اوم مْكَسَمَيَأ اوذِحَنلالَول - -4 مك يمر كلا
 نالع ا الا بماي اعل .اوكلهت 1 اجي 71 رستم متكبر

 دارملا :ليقو .ةرخآلا يف :# ٌميِظَع ٌناَدَع َْلَو# ايندلا يف هيصاعم لهأ هب بذعُي يذلا لجو زع هللا م ب
 نم لقتتي نم نود «هليبس نع دصو هنيه ضقن مث ؛ناميإلا ىلع 04 هللا لوسر عياب نم ةيآلا هذهب م '
 يف: :ىنعي : : 4 ”5 نعام 9 0 .اليلق ايندلا نم ًاضرع :# القات - 0 : نيرخآ ىلإ موق فلح 0 رع وو م 3

 زرلا وه :ليق :© َةَبَيْط َهيَح» -_ .ينفيو © دقني ا نس ضوبأاَسوؤا رك وَئلداََ 1 لالخلا قزرلا ةويح :هنيبحتلف# -91/ . ل هةر كركم اع اندلا د“ < عج 000

 5 27 م رس 0
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 .ةرخآلا يف هك ب دك .كلذ نم معأ ىنعملاو ءايندلا يف ةعانقلاب :ليقو .ايندلا يف | < ا
 هل سيل :ليقو .مهيلع ةجح هل تسيل :ةيآلا رخآ ىلإ 4 ل 1 هليل هنِإ و» - 49 7 2 يعل 7
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 32068 0 000-2 ع ةئدطاساَمَسِإ ١١٠- .هّللا هرمغي ال بنذ ىلع مهلمحي نأ ىلع ناطلس 0 00 نموموهو نٌةنأوأ 1

 10000 (هب» يف ريمضلا نإ ليقو .لجو زع هّللاب :# توكرتم وب مه َنبِدلاَو# هنودبعيو هنوعيطي 0 دل دع و ِنَسْحا مهرج ١

 آَتاَدَباَدِإَو # ٠١- .هللاب نوكرشم هتسوسو ببسبو هلجأ نم مه نيذلاو :ىنعملاو .ناطيشلا 7 أ( نطاس هل هَّنِإ اجل يحتل طعس هَ َدِعتَسَاَ الإ 5
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 تستو ا 1 ا 00 02000007 يي 0 2 1 تدرس ويه ندوه دل َلَع كلش
 صا ه» | ع | ع 5 7 يرد اه ع )

 ةيوقتو انيبثت اودادزيل :4 ْأوْنَماَح ذأ ت يني م ليربج :4 سدملا حور هب ” | دلع ةئاووَيا- باكحَت ةَياَءَمَدباَدإَو 2
 .هحخوسنمو هخسانب ل .مهناميإل < ١ 7 هك اليم 1 يس _ هاي 3

 هلا ريكحيل »0117: لحنلا 4 تَوُلَمَعَي أوناَكَم ِنَسْحّلِب رهرجأ ا َتيِرجَنلَو ]47[  1 | دواعي اقم تن ماول كي '
 0 الا 26 ىلا نوَُمسياوفاَكم ىِأِنَم نسحب هرج مهرج ءرَكو ألمع ىلا 01 عا نإ تنل تي قلو كير دعا حور 1

 2 رع د رب لس هاج سم

 تناكف :مومعلاو قالطإلا 4 ُدَقَيمُكَدِنِع اما : :ىلاعت 0 "ام"ب تحتتفا يتلا لحنلا ل دُهَوأوْنم اء بَل 0

 امو 9 :هلوق يف ترركتو ...انه دوصقملا وهو اهب كلمأ قالطإلاف .. ."يذلا" نم ىلوأ عضوملا اذه يف

 ىنعم يف ةدراوف رمزلا ةيآاّمأو «4 توُلَمَصَياوناَك امِنَم ا :هلوق يف اهدورو اهقفاوو اهبسان مث .. ا ِقاَب هلأ َدْنِع

 ءاج يذلاب دارملاو «[7” : رمزلا] 4 توَقّتمْلا مه كيلزأ ىب َىكَصَو قالصلاب ءاج اعرلاو )ط . لاقت هلوق نم ايليف ا يرد الآ ءاهنيعب ةفئاط هب دوضقملا صوصخللا
 الوهو برامصفم وحن يف ىرجو هاح براق نمو هنا يضر ركب أك قيدصت نسحو قبس نم ةباحصلاومدقم ب قذص يذوق 2 هللا لوسر قدصلاب

 رج كِل مهَوَدنِع و هآكَاَم ملط :هلوقو «4 تيوّقّنمْلا مه » هلو رع دال م ياا او ممر يل اك و كر اني ال نؤصوصختم

 يذلا"ب ءاجف «ةيدهعلا ةادألا ريغ انه حلصيل نكي ملف 11" : رمزلا] 4 مرج مرصو أولجع ىلا اوس مَن هلأ يكن 2 هلوقو «[7' 5 : رمزلا] 4 َتنِسَحَمْلا

 .4 نومي اك ىأأ نسحَآي مرج رج مرج أولم ىلا اوْسَأ ْمُهْنَع هَل َرْيَكحبِإ » :هلوق نم نيعضوملا يف
 نود ةرشابم لعافلا نع ردص ام وه (ٌلعفلا)و -" ا ناوملا ءافتنا - ١ :باوجلا ؟(هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ -

 ةَبَيَط َةوَيَح ,هتيحْنلف روم وهو ئئاؤأ ركذ ني احلص َلِمَعْنَم +71 .لمعلاك رظن لوطو ريكفت ىلإ جاتحي ال (نويوغللا لاق امك) (لعفلا)و - - .ةطساو

 لمع نم لكل دب الف «نيقيلا قح لب «نيقيلا نيع هلهأ دنع هربخمو «نيقداصلا قدصأ ربخ اذهف .[917 : لحنلا] 4 َنوُلَمْعَي أوُناَك ام ٍنَسْحُأب مهرج ْمُهّتيِرَملَو
 لكآملا عاونأ يف معنتلا اهنونظي ثيح «ةبيطلا ةايحلا ىمسم يف فالجألا ةافجلا طلغي نكلو ؛هلمعو هناميإ بسحب ةبيط ةايح هللا هيبحي نأ نمؤم وهو اًحلاص
 ريثك ظح نوكي لب ؛مئاهبلا نيب ةكرتشم ةذل هذه نأ بير الو «تاوهشلا عاونأ يف نئفتلاو ءادعألا رهقو لاملاو ةسايرلا ةذل وأ ,حكانملاو سبالملاو براشملاو

 ناوخإلاو لاومألاو ناطوألاو ءاسنلاو ءانبألا نع الس .بولقلا هتشاشب طلاخ اذإ ءرمأب ةذللا نم ةذللا هذه نيأ نكلو «ناسنإلا ظح نم رثكأ اهنم مئاهبلا نم

 مزلتسم ىدهلا نأ دوصقملاو ؟هب ردصلا حرشنم اذهب لحتم وهو قاشملاو هراكملا عاولاا هسه ىضرتو ءاهسأر اهنم جورخلاو اهلك اهكرتب يضرو نكاسملاو
 7 ةوحلا ِوِذه امو # 0191 :لحنلا] 4 ٌةَّبَتِط 1 ا زرع َوَأِرَكَك نم م اَحِلدَص َلِيمَعْنَم م7 ٍلجاعلا ميعنلاو ةايحلا بيطو ايندلا ةداعسل
 ةفرعم) (ةايحلا) ةملك تدرو :باوحلا ؟"ناويحلا «ةايحلا" :نيب قرفلا ام 15 ؟كركسلا] ص ترو اكوا زحل ىلا رنلا كول لا

 ةمئادلا ةرمتسملا ةايحلا يهف :ناويحلا امآ .(توملا) دض (ةايحلا) .توبكنعلا ةروسب ةدحاو ةرم (ناويحلا) ةملك تدرو امنيب .ةرم نيعبسو ىدحإ (ةركنو

 (ناويج)و .(ةايحلا) ءانب يف تسيل ىنعم ةدايز (ناويحلا) ءانب يفو .اًواو ةيناثلا ءايلا تبلقف (نايّييح) هسايقو ءييَح ردصم :ناويحلاو .اهيف توم ال يتلا ةدلاخلا

 ةرخآلا ةايحلا ىلع الإ قلطت مل كلذل ديكوتو ةغلابم اهيف (ناويحلا)و .كلذ هبشأ امو ..ناصغنلاو ناوزنلاك بارطضالاو ةكرحلا ىنعم هيف يذلا (نالعف) نزو ىلع

 .ءاهتنا اهل سيلف ةي ةيقابلا يهو ءءارم الو لطاب اهيف سيلف قحلا يهو ءءابو الو ٌسجر اهيف سيلف ةفيظنلاو «ءانف اهل سيلف ةمئادلا ابنأل

 ثيح لوعفملا وأ لعافلل اًينبم ناكأ ءاوس لوألا مومضم ةزمه ريغ نم عراضم لعف لك نم هبابو 4 كري 9» :ىلاعت هلوق هلام ملك و3١٠

 الإ ةزمهلاب يدعتملا (لّرنَأ) نم يازلا فيفختو نونلا نوكسب (لزني) :ئرقو ,فيعضتلاب يدعتملا (لّزن) عراضم يازلا ديدشتو نونلا حتفب (لزتي) : عوق كلا

 ريغبو «(اندبع لع انلزن - لما الر حل يامل رع هر كل ااا -أ دقف ء[١7 : رجحلاب]  ِروُلَعَم ٍرَدَعباَل :هلزتت امو 3 :ىلاعت هلوق

 :ىرق كارول يا ا يدعو :ىلاعت هلوق قلاب ك كلير ني سُدُمْلأ حم َُرَم لف ٠ 0 (ءامسلا نم لزني ام)و ءجرخ مومضملابو «لزنأس «ةزمه
 رج 'ملحلا- ملحلا" وحن ناتمض ىلاوتت ال يك فيفختلل لادلا ناكسإب (سدقلا) ور قابلا را از يدر لما نع لااتللا مقر( ندخل

 فلير نم نيدُمْلَأ حور ملّزن لق 9[ ٠؟] .ىلاععت هللا باتك يف ةرم (؟ 5) لك درو دقو «(يغبلا) ركذ تارم ددع عم ( ءاشحفلا) ركذ تارم ددع ىواستي -

 ةملك تدرو -'” « ميركلا نآرقلا يف تارم (5) (سدقلا حور) ةملك تدرو -7 ؛ميركلا نآرقلا يف تارم (1) : (دمحم) ةملك تدرو ١- : :يددع زاجعإ * ّقّْلَأب
 .ميركلا نآرقلا يف تارم (4) (اهتاقتشمب ةعيرشلا) تدرو - 5 « ميركلا نآرقلا يف تارم (5) (توكلملا) ةملك تدرو - 4 « ميركلا نآرقلا يف تارم (5) (جارسلا)
 يبو مضت طعم يرتس سييرا سس وتس اهل كلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ١ د0 اي ا اا ا وا سدد - كلل نزلو 220 كر دحلب ىذل[ تناسل# كلم ريغ مدآ يب نم : هم 00

 5 فرس ةعاجاست امَنإ سولي مَلَت دعو ١ ناراقلا ينلا مّلعي فيكف «ةيمجعأ كملعي هنأ نومعزيو هيلإ نوليمي يذلا ةغل : يأ 45 6 17

 ا بي يم وك تبر دل فلا 0 أرقي ناكو .يمرضحلا ينب دبع همّلعُي امنإ :لوقت شيرق تناكذو ' نيبم يبرع ناسلب لزن يذلا

 ” | مهداه تاعي سموم نيت تي هناسلب قطن ه1 ءهيَميِإ د َْعَب ْنِم ِهَللب رهكح نم # -105 .ًاينارصن ناكو «ءبتكلا
 3 َنيِرلأَب ركل اوفي( مآ باعه سَ ونب هذخأ ءامهنع هللا يضر رساي نب رامع يف تلزن :ليق :4 ميال َنيَمظُمهْبلَقَو» 0 و ” 2 م ىو و وتمر

 9| تودكسلا حكيت شا تضعي
 0 : ته ّ َمبَط براك بلو » ٠- / .اورثآ :* اويَحَحْساا#ه - ٠ .ًاعئاط هب حابو هراتخا نم 4

 . رتل ماهو تار دك 7 .مهب داري معو :باذعلا نم مهل دعأ امع نولفاغلا مه كئلوأو مهبولق ىلع متخ :4 هنأ

 ا اند 220 1و نكسيإل اي نيمظُمَُل © تس رلكليَر رإَرُش ٠٠-2 .نارسخلا يف نولماكلا مه ًاقح :يأ :4 َمّرحجال 3# -4

 . 0 © نيكرشملا :4اودتج َّرُ» .ناهيإلا راد ىلإ اهنع اولقتناف مهرئاشعو مهرايد اوكرت : أورام
 ٠ ٠ ٠  7رجا رطل ضر نع يتعد تخا ع -_ ل ١

 ا ةرفلا ل عايل ةزسْلا وكم ارهئأي كل 0 ل :# ٌرْمِيِحَت رومَعَل اهِدَعَب ْنِم كبَر مهرهظأ نيب اوناك ذإ ءنوكرشملا مهنتف امدعب نم فيسلاب
 ]٠١[ اكو © تين 2غ نقل وويل كح 2 1 هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع فيعض دنسب ريرج نبا جرخأ .ةيآلا #4 َمَلََت َدَقَلَو # :ىلاعت هلوق

و بو1عَََط تل . جورخيو هيلع لخدي يلي هللا لوسر نوري نوكرشملا ناكو «ناسللا يماجعأ ناكو ماعلباهمسا ةكمب انيق ملعي لي
 و 521 و

 أ . د ب6 ل م 85 نبا جرخأو .ةيآلا # ْرَسَم هَمِيَسياَمَتِ ستولوقيرهتأ ملعت َدَفْلَو :هّللا لزنأف «ماعلب هملعي امنإ اولاقف ءهدنع نم
 7” عا مك ترولقتغل مهد يلوأو ' مَ

 ع 4 دامي :هنل لاظكر ءامهدحا :نادنع الا ناك :لاق يمرضحلا ملسم نب هللا دبع نع نيصح قيرط نم متاح يبأ

 تم توريخلاوه ةرِجآلا 1 ١
 1 ل عمتسيف امهب رمي يي هللا لوسر ناتكو ءامهملعا ناملعُيو امهباتك نآرقي اناكف ؛نييلقص اناكو «ربج :رخآلاو

 رس سس هي( 2

 ركع رانش تاماؤسك تل 1 متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا رك ْنَماَّلِإ م :ىلاعت هلوق ٠١[ 51 .تلزنف ءامهنم ملعي امنإ اولاقف ءامهتءارق

 0 02 سي روغعل اهرب نم كير تااوربست 6 ءرساي نب رامعو ابابخو الالب نوكرشملا ذخأ ةنيدملا ىلإ رجاهي نأ ٍةَِِي ىنلا دارأ امل :لاق سابع نبا نع
 ماي د ل ا فة ري ع ا ع ل رم ع +

 00 يي ناك ا اونو ولان حا ةقال ري لإب دراي رعت يق رك كال اعلا

 ضعب مهيلإ بتكف ءاونمآ ةكم لهأ نم سانأ يف ةيآلا هذه تلزن :لاق دهاجم نع جرخأو .# ندَميإْلاَب َنيَمظُمُهْبْل رت م اّلِإ ]9 هللا لزنأف ءال :لاق ؟تلق يذلاب اًحرشنم

 .ةيآلا هذه تلزن مهيفف «نيهركم اورفكف مهونتفف «قيرطلاب شيرق مهتكردأف ةنيدملا نوديري اوجرخف اورجاه نأ ةنيدملاب ةباحصلا

 هلوق اهمدقت دوه ةيآ ا ٍلحنلا] 4 تورِسخلا مهَوَر آلآ ف ْمِهْنَأ مجال © 0177 : دوه] #4 تور رخل مه َةرِخَألا يف محمَأ مرَجاَل ل ]٠3[

 مهريغ اوُدّصو هللا ليبس نع اوُدصف «[7 ١ : دوه] 4 َنورِصَبب اوناكاَمَو َمَمَّسلأ َنوْعِطسي | ك1 فقل نقل هيلا ير 2 هو 92 :ىلاعت

 مهنأب رافكلا نع اهيف ربخي مل هنإف لحنلا ةيآ اَّمأ ءىنعملا قيرط نم نيرساخلا نود نيرسخألا بجوم اذهف اولضأو اولض مهنأل ؛باذعلا فيعضت اوقحتساف ءاًدص

 :هلوق لبق دوه يفف ءلصاوفلا ةقفاوم وهو .ظفللا قيرط نع وهو رخآ هجو دجويو «باذعلا ةفعاضم بجوي ام ركذي ملف ءمهاوس نم اولضأ مهلالض عم
 ا ا ااا لولا درا ا رفا

 ١١١[. : لحتلا] © ٌمِيحََيٌروُمَعَل اهِدَعَب ا را ار ركام ت1 كرر * ]١١١[0) ."نيلفاغلاو نيرفاكلا"ك

 .[126 : نونمؤملا] 4 تورم دن اًمْنَظِعَو اب َرْسَُو رو متماَد كَ فدعيَأ ١) :هلثمو ليق «نيظفللا نيب مالكلا لوطل نيترم 4 َكليَر كمال ررك
 ترص رس جا سس رع هس ار رس سال سالم وير

 تّيملا" :نيب قرفلا ام .[4 :رطاف] مر ل 2 00 ١١5[.« :لحنلا] أ رِزنِجْلا َمَحَلَو مّدلاو َهَنِسْلا مكحع مَرَحاَمَتِإ 2[ 73
 ةيداس اقوي توميسو احلا 1 ردا اما راع ةاطا دال ءامتسدا كو مالا كلر دع 5 يك ميركلا نآرقلا لمعتسا :باوجلا ؟"تيَملاو

 ا يالا رمزلا] 4و مهَِإَو تيم كن: :هلوق

 لاق امك «ةتيملا ضرألاك حور هل سيل ام - 7 .هقلخ نم ءايحآلا يف هللا نَئَس » نم ةَّنُس توملاف ءاَعيمج سانلا نم ب هللا لوسر ةباحص دعب ٌّيح لك لمشت (نوتيم)

 مث ةيقيقح ًةايح اح ناك نم ىلع ةلالدلل «ءايلا نيكستب (تيم) ةملك ميركلا نآرقلا لمعتساو . [4 :رطاف] وك م لب لإ ةئقسف ةئقَف * لااعت

 ةثالث يف (ةدلب) وه فوصوملاو «تارم سم اًيزاجم اًمصو تءاجو «ةرم ةرشع ىدحإ نآرقلا يف (تْيَم) ةملك تءاج دقو ني فرو كرة لفت اذ كا

 يف يقيقحلا تيَملاب امهل اهيبشت (تيم)7ب (ةذلبلا وأ (ضرألا) تفصَو .دحاو عضوم يف (رفاكلا وأ لاضلا وأ لهاجلا)و ءدحاو عضوم يف (ضرألا)و «عضاوم

 نيب عماجلاو «ةراعتسا يهو «(تِيَم)ب رفاكلا وأ لاضلا وأ لهاجلا َتفِصْوَو - .هب هبشملا ركذو هبشملا اهيف فذُح يتلا :ةيحيرصتلا ةراعتسالا ليبس ىلع عفنلا مدع

 - تفصَو ملف« ثلا ك1 ”لاؤس كي

 (قودحلي):ئرف :2٠ تلسصن 1 فارعألاو ءانه #*# توُدِحَني 9 :ىلاعت هلوق * كو < نآس اًدلهَو يعم بَ هَتَلِإ وُدِحْلُي ىلا ثان[ ]. ٠

 هنالربقلا دست سمج اح :ليقو ”ذحلا' ا د ل وحلا :ئ6رقر اثواب .لخلا» نم ةثالثلا يف ءاحلاو ءايلا حتفب

 كرر كير كك 0 2[ 1 .ةماقتسسالا نع لدع اذإ دجلاو دجل ا عت رار ا حيرضلا فالخب «هبناج ىلإ هرفحب لامي
 2س

 مهنتف امدعب نم: :ىنعملاو ؛ءلوهجملل ينبملا ةغيص ىلع ءاتلا رسكو ءافلا مضب (اونتف) :ئرق# ْأوُنَيْف اَم دعب نمل ساو اطفال تيارت

 لمتحت هذهو ءاتلاو ءافلا حتفب (اونتف) : :ئرفو كوس راب راس ل 1 ل سر ل كا ا

 ةرجهلا فرش اوزرحأ مث «نيملسملا نم نيفعضتسملا اونتف نيذلا نيكرشملا يف تلزن اهنأ :يناثلاو «ناتءارقلا دحتتف «نتتفا ىنعمب مزال لعفلا نأ :لوألا :نيينعم

 .نينتافلا يف تلزن :ةيناثلا ىلعو «نينوتفملا يف تلزن :ىلوألا ىلع يه اَذِإ :ىنعملا يف ناتءارقلا فلتختف ءباطخلا نب رمعو «ةمركعو ؛ناوفصك ةنتفلا دعب

 نآرقلا يف (هت هتاقتشمب ةظعوملا) ظفل ركذ امك. ةرم )١0( ميركلا نآرقلا يف (هن ةتاقعشمب نايسللا) ظفلا ركذ : يددع زاجعإ # ٌيُِم ثور ناَسِل اًدنهَو فت[ ٠١7

 .ييركلا نآرقلا يف ةرم (10) درو لكو (اهتاقتشمب ةظعوملا) ركذ تارم ددع عم (هن .تاقتشمب ناكللا ار روذي ناو وءاع كراكو كاذب .ةرم (10) ميركلا

 .ةرم )١1( لك درو دقو «ةنينأمطلا ةملك تاقتشم عم «قيضلا ةملك تاقتشم ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ # نكَمِياَلاب ني َنِيَمظم ُهَبلَقَو ل[ ]5: ١١

 ىنسجلا ءام .مسألا روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةكعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 7و
 ةنما ِ تناحح مرق هلل ركو ١ ١- * 1 مصاختو .ججحلاب :# ا ا ١ ١ ١ 2 ١ 029 ++ 0و 7 قرا خللا ذوو 20 ا 7# ع ال ا ا ا

١ 
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 هنن سالب نتنأ خا ريا عرض نس رص 2 0 4

  1ا 00 ب ا ريغي يأ اكول تناك تعا نا اهنمأ اك ةكم 0 . 2 7 د يمر ماعدا

  2كاطو - 0 4 اع هّللا 7-0 ءاعدب ا 0 06 3 7 0 ا  37ل لا د 9 م رع نا تم ارا يو 6 /

  25.هيلع قفتم.« 2 3 تي 117- 0
  5ددنمال فاسوب يكنس مهبلع اهلعجا و وصلا ىلا اندم هم ءكرَأرثتأو ترتسم ناك كمي ١ لكأ يعبا6 ف

 مهو ردب 0 ل .فوخلاو عوجلا نم :# ٌباَدَعْلا مهذخاف# 0 دمحم :© مم لوسر# ةكم 0 > ب < - رهتتج ريس حاسه رلا سم جرم جهر م ل
  2هه 20 2 7 8 دّفلو ايو تروعتصي اون ناصح اينو واوحلا 7

 كولا مهَدَحَأف هو 7 مهنم لوسر مه ءاج اج ١ + اذهر زكا 2و 1 .ةحودنم هنع دجي وهو مارح ىلإ ًالالح يدنعي نأ :* داعالو# ا هو سس هل ل د 0 ه 8 مه ءاح .نوكرشم :4 توئالظ لا ول ام سوم بس عوج دم عل يس ١١5- ةعاجل :4 َلطْداٍ نمل مانصألل حبذ :4 ويَِر يعل لأب
  2ردرر وج ١ بلا ىس ىك ىو مع

 6 ١ .(ماعنألا ة هروس
 ةيآلاو ةدئاملا ة 0 دضذر ةيآلا ريسفت عجار) ثسمْلاَو رئاحبلا 2 :4 مارح و هاو فر امم اوكف

9 5 

  5هيي هودي نإ تمشي أوركحشأر 101 ١١  0رفظ يذ لك نم :ماعنألا ةروس يف :4 لَ نم كي اَسَصقاَم ار دوهيلا :*اوذاه َنيِذَلا لع
  1رم 0100 رس 2 مسمر لا 0 ل سرر لا ا ل ا 2 ر بخ نص سك رمح خرب

 ةيآلا - # ريظعب طاتخ 1 اك امهر ا لإ :منغلاو رقبلا موحشو 0 اموري 9 رخل محو مدلأو ةتيملا مكسيم محام 0

 0 ١ نم وير ْيَمِل َلِمأ 0 2-6 4 ]١١ هقلخ ىلع ةيدوبعلاو ةيهولآلا وذ .دوبعملا هولأملا وه َكْبَك هللاو : "هللا" ةلالجلا ظفل مسا ىنعم

  7هيلإ عجرت مسالا اذه نأ مدقت دقو ؛لامكلا تافص يه يتلا ةيهولألا تافص نم هب فصتا امل «نيعمجأ 1 غب 6 000 مج
 فامسمألا اذكه |( فلا :لاقك الر ىللا ءادسأ | :لاقيف ىامسألا 3 وللا توجت نيالا
  3عييمج ف 4 1 نم 1 نيا تارا : تا 3 5-2 ل تيا

  5 0 4.ىلعلا تافصلاو (ىنسحلا ءامسألا يناعم عيمجل اجلا وه ىلاعت هللا او مه

  0ءًافورعم وفعلاب لازي الو ءلزي مل يذلا وه ' 'رافغلا ءروفغلا ءوفعلا" :روفغلا هللا مسا ىنعمم ] - نوراشي نيا نإ  7ا دك َلعفَْي ديك 0 08" 9
 هتمح ر ىلإ رطضم وه امك .هترفغمو هوفع ىلإ رطضم دحأ لك . ًافوصوم هدابع نع حفّصلاو نارفغلابو ا هرحاوداه نإ ىلعو ميلا باذع مظو  77كاد امسح ماَمَنيَلعَرا |
 مد رو سر م عر س21 ١

 ام عسو يذلا لماشلا وفعلا هل يذلا وه : علا .اهبابسأب ىتأ نمل ءوفعلاو ةرفغملاب دعو دقو .همركو | يول نوم 2. ياو كلو همام
1 

 ةبوتلاو «رافغتسالا نم مهنع وفعلا ببسي امل اْوَنَأ اذإ امّيس ال و «بونذلا نم هدابع نم ردصي 011 1 + 0
 يتلا بابسألا ليصحت يف اوعسي نأ هدابع نم بحيو هوفعلا ٌبحُي ٌوفع وهو «تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي هناحبس وهف ةحلاصلا لامعألاو «ناميإلاو

 «هريغص : ارك يبدل را تفرع كراس ول اا ىو ا اال اك اك انوا لاا نم :هوفع اهب نولاني

 ؛حلاصلا لمعلاو «ناميإلاو «رافغتسالاو «ةبوتلاب هترفغم لينل بابسألا كني هللا حتف دقو .اهلبق ام ٌبجت ةبوتلاو «هلبق ام بجي مالسإلا لعج ُهَّنَأو «هريبكو

 .هترفغمل ًابّرقُم هللا هلعج امم كلذ ريغو «هللاب نظلا نسحو «هللا لضف يف عمطلا ةوقو «مهنع وفعلاو «هللا دابع ىلإ ناسحإلاو

 براقتت ا مولا دورا ناكل ؛ميرعلا نبل" شرا وعلا :يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع خيشلا لاق :ميحرلا هللا مسا ىنعم ]1 ١

 صخو .هتمكح هيضتقت ام بسحب دوجولا عيمج اهب مع يتلا هبهاومو هتمحر ةعس ىلعو «مركلاو «دوجلاو «ربلاو «ةمحرلاب .برلا فاصتا ىلع اهلك لدتو اهيناعم
 ..هتمحر راثآ نم اهلك «ةرخآلاو ايندلا تاريخو .همركو ؛هدوجو «هتمحر راثآ نم هلك ءناسحإلاو معنلاو ءلمكألا ظحلاو ءرفوألا بيصنلاب ءاهنم نينمؤملا

 212 7 ةرقبلا] 4 َنوُمَلَظي ال مهو َتبَسك ام سفن 1 2 ا
 اح كرو ل يدا وزومأ .اهلبقف لاومألا قايتم يف تاج ةوقبلا هي ١١١[. : لحنلا] 4 توُمك ظيال مهو َتَلِحَع
 ريفا رك را رك كرد كلر كل ريشا ا كيلف لاكف تكلا ة ا 7 نلاوقالا كاع ل تتاح اوكي
 قايس يفف ءاّبسك تسيل ربصلاو ةنتفلاو داهجلاف ءبسك اهيف سيل لحنلا ةيآف 1١1١١ : لحنلا] 4 رم ْمِيحَت روعَعَل اهِدَعَب ْنِم كَلَبَر كدإ أ و روصو اودهنتج ّمُك
 اَنمصقاَم اسبح ندا لو ١1١47 ٠) : ماعنألا] 4 .رْفظ ىذ َّلُكاَنْمَّرَحأَوداَه تلا َكَعَو [١ .لمع لاق لامعألا قايس يفو .بسك لاق لاومألا
 عباصألا قوقشم نكي ملام لك وهو :ريطلاو مئاهبلا نم دوهيلا ىلع انّمرح ام نيكرشملا ءالؤهل لوسرلا اهيأ ركذاو . ١١8[. : لحنلا]ل َمُهَتتلطاَمو لَم
 اَّمأ ؛ماعنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .كلذ وحنو بنجلاو ةيلألا مظعب طلتخا وأ ءاهئاعمأ وأ اهروهظب محشلا نم قلع ام الإ ؛منغلاو رقبلا موحشو «ماعّتلاو لبإلاك
 لظلم ناك وأ ءاهواعمأ را اه رهط ةطلمج ام الإ ؛منغلاو رقبلا موحشو ءرْفْظ يذ لك وهو «لبق نِم لوسرلا اهيأ هب كانربخأ ام انمّرَح دوهيلا لعو :لحتلا هيأ
 .مهل ةبوقع ميرحتلا اوقحتساف «يغبلاو رفكلاب مهسفنأل نيملاظ اوناك نكلو «مهيلع كلذ ميرحتب مهانملظ امو ءمظعب

 هفصو بساني اذهو ءنوتوميس ءايحأ (دلبلا لهأ يأ) اًعطق مهو اهسفن ال دلبلا لهأ نيتيآلا ين دلبلاب دارملا نوكي نأ ١- :نيهجو نم تارجلاو "اناا تبل
 1 :فارسعألا] 4( توك مهو يَا اَهءََعاهَتكلهَأ ٍةَصرَع نيكو :ىلاعت هلوق يف ناكملا لهأ دصقو ناكملا هللا قلطأ امك . 0 6 تي هلك

 رجلا فرحب يدع دق باحسلل قوّسلا نأ -ب : نيتيآلا اتلك يف ٌقوسم باحسلا نأ -أ :نيرمأ يف اتقفتا (تّيم)ب (دلبلا) امهيف فصُو نيتللا نيتيآلا نأ ١-

 امثير «ةايح نم ٌراثآ (دلبلا) ف نوكي نأ دعبي الف ءباحسلا هيلإ قيس يذلا دلبلا نيبو باحسلا أشنم نيب ًةدتمم ةفاسم نأ هانعم اذهو «(ٍدلب ىلإ) (ىلإ) وأ «دلبل) نر
 .ملعأ هللاو .توميس يذلا يحلا ةلماعم (دلبلا) لموعف ءاهيف ةايحلا بابسأ ددجيف ءباحسلا اهيلإ لاع

 « همم :ىلاعت هلوق # رميح ٌروُمَع َهَلأ ََكرْإَف واعاألو ْعلَب ربح ّرطْضأ ِنَمَه . ديه روك لأم رنا مومو ةِلا مسي َرَح امل ٠1
 ديدشتلاو «تاتديج ناتغل امهو «ةروسكم ءايلا ديدشتب (ةّيملا) : :عئرقو .ةنكاس ءايلا فيفختب (ةتيملا) : رق لعبا نأي امم ىنتتس :سا ام ادع نآرقلا يف اهتدام تدرو امنيأ

 ىلع ءاطلا مضب (رطضا) :ىرق # ٌرطَص َرطضَأ ِنَمَه 38 :ىللاعت هلوق .# نوم ممِإَوتَِم َكَنِإ لهو 46 ِتَيَمِي ٌوْهاَمَو :وحن تمي مل اميف هيلع قفتم ديدشتلاو .فيفختلا لصأ
 .ناتغل اهمضو ءاطلا رسك نأ نيبت اذه نم ءاطلا ىلإ ىلوألا ءارلا ةكرح تلقن ءارلا مغدأ املو «ءارلا رسكب ررطضا هلصأ اذإ ءاطلا رسكب (رطضا) :ئرقو .لصألا

 0[ نشب ريزخلا) ةعلك تركذد ” «تارم (5) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - ١ .تارم (0) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١ :يددع زاجعإ #* ٍرِزنِجْلا ]1١5[8/
 ركذ -ا/ ءتارم (0) نآرقلا ين (ليكنتلا) ركذ -5 «تارم (6) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ -5 «تارم (4) نآرقلا يف (ءاضغبلا) تركذ - 4 ,تارم (4) نآرقلا يف
 - نم لك ركذ ددع ىواستي كلذبو .تارم (0) نآرقلا يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ -4«تارم(4) نآرقلا يف (بعرلا) ركذ -8.«تارم (5) نآرقلا يف (دسحلا)

 روُسَناَب فْيرَعَتلا١ عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 عيل نها دوش عدد دع ع عما عراة: يول
 ؛كلذب اوهفس وآ ءاولهجو لجو زع هللآ اوصع :4 هده + ةوشلا اوايعتسنَلِل كلر نإ مث -9 ا يس 4 :ذةنامل يزرع ةدمزم 0-0 0-20 2 -ةعادس تح ل ع

 وفعل اَه دعب نم َكّير نإ انردقتساو اوباتو ءمهسفنأ اوعجار مث : :* اوحلصأم كلذ 5 نم وبات مثل

 ريخلا سانلا ِمّلَعُي يذلا :(«ةمألا» :4 انام اك ِيِهرنإَذِإ 9 هر :4 حن

 يي ةانيظعأ : ةتاوو » - ١١9 (ملسم 5 مل اعظم :4 اًزات» هب متؤيو هب ىدتقُيو

 آل فرهَنِإَو» هاضريو هالوتي الإ نيد لهأ نم سيلف ؛مايألا ىلع أيقاب ًءانثو ًاركذ : َدَنَسَس

 أ َلِعَجاَمَتِإ # -175 . .هتماركو هتلزنم تنسحو ءهرمأو هنأش حلص نمل :# َنيِحِلَصلا
 + حاس

2 

 ١ نيام ده وسلا اؤوع تمل كلير نم 7 5

 4 (©ز) ْمحَبروُمَعَ اَهِدَعَبْنم َكيَرَنِوحْلْصاَو كِل ذ دعب 3
 يي حض دا ل ع

 54 كرفان وكيد ِهاَزَمدَتأ ساكن

 ١١ ونكت طر لإ َدَمَوُدَسَتْا ومال ار حان 7
 اَنيِسَِضاَنلَوَر 00

 9 لعج 0 .هيف اوفلتخا نيذلا ىلع «خسملا وهو تبسلا لابو لعُج يأ :* ديف أوُفَلَتْخأ َسِذل

 [تياك دنع تير ير 0 اوراتخاف ءىسوم اهب مهرمأ يتلا ةعمجلا اوكرتو «هوعبتاو هوراتخا نيذلا ىلع تبسلا ميظعت ضرف
 | تل سم ا ٍليبَس لإ عد 8-115 ٠ .هولحتساو ةعمجلا موي ميظعت اوكرتو «مهيلع هللا ضرف ام ريغ ميظعت

 اه ةمكيول مب بهما ةيرارتنماذلتتلا .فطلتلاو ةانألاب :يأ :4 ٍةَمكِلآب لجو زع هاضترا يذلا مالسإلا نيد «كبر ةعيرش ىلإ :4 َكيَر

 © ةمكملاب 0 ةظِعوَمْلاَول .عقوم لمجأ سفنلا يف عقي يذلا ءبيرقلا باوصلا مالكلا :-انهاه- ةمكحلاو

 1 2 :ةنسحلا ةظعوملا :ليقو .كيلع لزنملا هباتك يف هّللا اهلعج يتلا ةليمجلا ربعلاب :4 َدََسَلَل

 2 ا يسر هع مع نَسَحَأ ىه تلي مهل اعقل قالخألا لبقي نم عضوم يف ًوعدملا عضت نأو «بيهرتلاو
 نأك ءاههوجو نسحأ اهنم رّيختو «ةلداجلا ليبس هعم كلساف ةضقانملاو ةضراعملا ىلإ وعدملا لام نإف

 .مكيلع ىّذعتو مكملظ نم :4 َمَتَساَع َنِإَو# ١١56- .كلذ وحمنو ؛ةنشاخم ريغ نم نوكت
 اًمَم9ِ نولوقيامب كردص قِيضضَيال يأ :-داضلا حتفب -:4 َقْيَص يف كن الوإ# -7

 .لجو زع هللا ليبس نع ٌدصلاب .عدخلا نم نولاتحي امو لهجلا نم :# َنوُرُكحَنَي

 نأ :ةريره يبأ نع راركاو لتالدلا ف يقهيبلاو «مكاحلا جرخأ #4( َمُثَقاَع َنِإَو # :ىلاعت ةلوقأ 101

 4 لزنف ؛كناكم مهنم نيعبسب نلثمأل :لاقف هب لثم دقو ءدهشتسا نيح ةزمح ىلع فقو ِةِلَنَي هللا لوسر

 4 يبرر يي سسسب د ه0 أوقاف مُتِقاَع ْنِإَو # لحنلا ةروس ميتاوخب فقاو ٍةِكَي ينلاو ليربج

 تلاقف .مهب اولث هر والا ل يداج اءلل نمو دا هاا ا د سدا لا ؛لاق بعك نب بأ نع « .مكاحلاو .هنسحو «يذمرتلا

 كيوررت رشاش اوبقاَحَف مُقاَع َنِإَو ل هللا لزنأ ةكم حتف موي ناك املف ٠ «ليثمتلا ىف : مهيلع نديزتل اذه لثم اًموي مهنم انبصأ نئل :راختألا

 .هدابعل هللا نم 0 ل لا احا ءاّيناث مث «ةكمب ' 0 اصح اننا علو .دحأب اهوزن هلبق يذلا ثيدحلا يفو «حتفلا ىلإ

 ار 426 المع كمذلل كلير نإ رث ه.ء[ 107 : فارعألا] 4 ٌميِحَت ٌروُفَعَل اهِدَعب نم َكَي ران وماكو اهرك نم أوان مث ٍتاَحيَسلأ اوُلِمَع َّن دلو ]١19[2

 0 كن نتسلا ك1 سرا ايلف لل رار 0 يم ككل ورفكلا رق تاشلا اولمع نيذلاو ام 50 حلا ] 4 ككك نإ اركلماو كلذ دكني

 كبر نإ مث :لحنلا ةيآ اّمأو ءفارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «نيبئاتلا نم مهلثم ناك نم لكبو مهب ميحر ءابب مهحضاف ريغ مهلامعأل روفغل حوصنلا ةبوتلا دعب

 اوعجر مث -ميرحتلاب اًملاع ناك نإو رابتعالا اذهب لهاج وه اًدمعتم وأ اًنطخم هلل صاع لكف- هللا طخسل اهباجيإو اهتبقاعل مهلهج لاح يف يصاعملا اولعف نيذلل

 0 7-0 6ميلروغخلا“ مهحالصإو مهتبوت دعب ني- كبر نإ ءمهلامعأو مهسوفن اوحلصأو ؛بونذلا نم هيلع اوناك اع هللا ىلإ

 لَو  :لمنلا يف ٠١[. : لمنلا] 4َنوُرْكَمَياَعَقْيَص يف نكت المهن ََرَححالَو » 01111 لحنلا] 4 َنورُكحََي امم ٍقْيَص ف كال او مهَيلع َنَرْحح الو )73

 رشع ةعضب يف نآرقلا يف كلذ يتأيو ةّلعلا فورحب اًهّيشت لب سايق ريغ نم اًنيفخت اهيف نونلا فذحف «مالكلا يف اهرْوَد رثك ةملكلا هذهو «نونلا تابثإب 4 نك

 نم كي َملو » :هلوق وهو اهلبق امل ةقفاوم لمنلا نود فذحلاب ةروسلا هذه تّصخو «ةزمهلاب عضومو «نونلاب ناعضومو ءءايلاب ةينامثو «ءاتلاب اهنم ةعست اًعضوم

 َنِإَو 9 :ىلاعت هللا لزنأف «ّنعنصألو مهب َنلعفأل :مالسلا هيلع لاقف هب لثمو ةزمح لتق نيح يي يبنلل ةيلست تلزن ةيآلا هذه نأ يناثلاو 11٠١« : لحنلا] 4 َنيِكِرتمْل
 4 نوركحَمب امم ٍقِبَص يف كلت الو ٌمِهتَلَع نر اَلَو . هللا | 2ك 09 تيريهصل ٌرْيَخ َوُهَل ُمَرَرَص نيو هوب سبوع ام ٍلْثِمِب أوف اف و

 تارا 1سلندر ركزو ال0110 ل رق 1 1 كل ١71 : لحنلا]

 نيب قرفلا ام .[1؟١: لحنلا] ِقَتسُم طر َلِإ ُهَدَهَو هيج دعنا اًركحاَم ركام ميهاربإ]# را 7 تيل كلذ فكإ +[

 ىلعأ هذهو هللا دمحي عنملا دنعو «ءالبلا يف ركشي يذلا وهف"روكشلا" امأ. ءاخرلا ةظحل يف ءاطعلا ركشي يذلا وه "ركاشلا" :تاوجلا ؟"روكشلا"و تل

 ل رو ل روكا اهنير نكشلاب ىأي :يأ «لعاف نرو لع "ركاش'و .اًرركش ركاش لك سيلو (ركاش روكش لكف ٠ لزم

 امض ٍقْيَص ىف كت الو و :ىلاعت هلوق # َنورُكَحَنَي امي ٍقِنَبَص ىف قلت اَلَو ْمِهَتَع َنَرَْخ الو إو 1 .ملعأ هللاو .. ناكل لك لكر ةك اع

 0 لمنلا" عضوم يف اذكو اًقيِضو اًقيَض قيضي قاض :لاقي ردصملا يف ناتغل امهو ءاهرسكو داضلا حتفب (قيِضَ- َض :ئرق نوركحَمَي

 .ىلاعت هللا باتك يف تارم (5) لك درو دقو ءامتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكدتلا)و (بصحلا)و (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) -

 ا 0 لعد اهل نعّلَص نمير ره 3 ا سل ةمكيلاب كير لبس نإ مح 0

 ا

 هس

 مه
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 | كب اهثحينا اوي ووك نإ 0 1 297 7 1 تنير اككنَب لَم تيك لِ اولا

 ىلإ ةوعدلا ادم -“# .[5 :رفاغ] # ب فوعدأ مكحُبَر َلاَعَو 9» :ىلاعت لاق :ةطاسو نود - ىلاعت - هللاب رشابملا لاصتالا أدبم -7؟ .[15 :نارمع لآ]

 :ىلاعت هلوق لثم :ةيكازلا بادآلاو ةلضافلا قالخألاب ةعيرشلا ةطاحإ أدبم - 4 49 :ص] © بدل( الر كو أوس :ىلاعت لاقف :رابتعالاو ريكفتلا

 هناحبس هللا اعد دقف :ايندلاو نيدلا نيب قيفوتلا أدبم -ه .[71 :ناقرفلا] 4 امدَلَس ولاَ نولهجلا ْمُهَبْطاَح اَدِإَو اًبَوَه ٍضرألاَلع َتوُسَمَي تريل نحيا دابعَو 9:
 - ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلاو «نوراق نع اًثدحتم ىلاعت لاق ءايندلا نم هبيصنل ناسنإلا نايسن مدع تقولا سفن يفو ؛ةرخآلا رادلا ءاغتبا ىلإ ىلاعتو

 ىنسحل | عام بيلا  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 1.١ هاذ مومو
 ضاع 0 ا ا يل ات نايل دع را نايل كت ناد نايا لك اراك ويلا هح

 نأ تال ءرصقت لك نمو ءنوكرشلا لوقي ام هناحبس هل ةنرتو هش ًاهيزنت :4 حنس ١-

 يورو .دجسم هلك مرحلا : لبق .ةيرك ا يبس ف للكل :(يرسلا»و «ءارسإلا» :© ءِدِدَّبَعِي

 ليقو نسل تي :ف صفا رمل ]1 .بلاط يبأ تنب ئناه مأ تيب يف هب يرسأ ةليل م ناك هنأ

 يف هناكسل :# هلو 1 هتمحرو هللا لضف ءاغتبا رازُث يتلا دجاسملا دعبأ هنأل ىصقألا هل

 هدسج نود 10: هحورب يرسأ هل يف فاتخاو .اردقو انوع نم 4 دن نيةيا» مهتوقاد مهشبام لإ .٠ ب هد يع
 سيلو «قاربلا امل لاقي ةباد ىلع هدسجو هحورب يرسأ هنأ تبثآلاو حصألاو .هدسجب يرسأ هنأ يفو 5 هاو نا دلال ظ

 .هقدص نع هنوعفدي كرشلا لهأ ناك الو .هتلاسر ىلع ةجح هدسج نود هحورب يرسأ هنأ نم لبق اميف . 0 لبحر نو ناسيني كاش 5

 ىلع وه امب فيكف ؛تاونس وأ ؛ةنس ةريسم ىلع ام همانم يف يئارلا ىري نأ دحأ دنع ًاركنم نكي م ذإ |١" 20 اروكَس دبع ناك هّنِإ جون َعَماَنلَمَحَنَم هود
 ٍضردْلا فن دِسفنل بنكلا يف َليِةِرْسِإَْوَبَلإاَبَصَقَو 0

 أ وي

8 
 0 0 2 ٍّ ع 1 ير

 ةّيرذ# -' .عضوملا اذه يف اكي درش :ليقو .ًاظيفح : ك0 ١ ؟رهش ةريسم ّ

 انثعبامهللو أدعو ءاجاذِإَف اريبك الع ِ 'لو نيترم 4

0 0-0 211 0 0 

 هر

 ١ ٍرثْل هل اوحاتكرتب ىلا اصقأل ارِجْسَمْلاَلإ 1 3 »

 ل ا اسر

 نبك اَسْيَصَفَو» - 4 .ِهيلَك حون ةيرذ نم نوعمجأ سانلاو .انلمح نم ةيرذ اي :ىنعمب :4 جون َمَماَمْلَمَكَنَم
 كور .مهانملعأ 0 عورفم لك قف لمعتستو .ءيشلا نم غارفلا :ءاضقلا ىنعم :# ّليةَرَسِإ 0 رايلي نيو ادبيمْكسَت 5

 ةعاط نع نربكتستل :# اريبكح ولع َنلَعَتَلَو .ةاروتلا يف ليقو .باتكلا مأ يف ليئارسإ ينب ىلع انيضقو 0 يلع درك ركل ل نددت 2 5

 رخالاو ءايركز لتق ىلوآلا ةرم وا دع 6-9 .يغبلاو ملظلاب سانلا نع و |١ 0ايِينركأ جو يو لومي كتدَدََأَو ١ ةرخآلاو ءاي ألا ةرملاف :4 مهد ُدَعَو ءاَجاَدِإَ او ملظلاب سانلا نع نلعتستلو للا 28 مح - .2ت/ سرس ل

 :ليق .ديدش برحلا يف شطب :4ٍديِدَّس نيأَب لول .كلذ ريغ ليقو .مالسلا امهيلع ايركز نب ىبحي لتق + جك 1100 شالا دبس ف.
 ريدا نك :# رايد لل اودّدرت :# أوساجف #39 مهيلع نيثوعبملا سراف لهأو فاتكألا وذ روباس ناك 0 عاج اذإإ هلع نور المتنسح متاسحأمتنسحأ نإ و

 ِِ ا . 1 2 م 7 ملم 1 مى حسألا
 ل 2552 ” .نيبهاذو نيئاج مهنولتقي رايدلا لالخ اوساج :ليقو .نيبهاذ نيئاج نكاسملاو 2 دس أولَحَتَيلَو ميكرو ا ةرِجتل اكو

 2 0 0 .مكيلع نيثوعبملا ىلع مكانرصن :# نيتلع ركحلا . دَعَا فصاح 0 ًادذع 0 أف « دة كح ]8 اد ا اَوَورَملَوأ» -

 مصئتحب رهظ :# رخل ٌدَعَو ءاج اذإَف## - 1 هتريكشعو هموق نم لجرلا عمارفني نم :ريفنلاو .مهنم دقو وو و توون 060 5

 .كدالب نم هيلع اوبلغ ام اورمدي :© | اوريَحْلَو# «ةباكلاو ةءاسملا ةرهاظ اهولعجيو ءاهوحْبقُيل ديدي سدو وو

 ياَقَل نم يم ىف نكت الف باتكحلاى موُم انام َدَمْلَو ا 01١ : ءرسإلا] 4 اليك نود نم أوُدِحَنَت الأ لِي ِرَسِإ وبل ىَدْه ُهَئَلَعََو بتكلا | ىسوم اَنيَتاَءو 8[ ]
 ينبل اًداشرإو قحلل اًنايب اهلعجو «ةاروتلا هئاطعإب مالسلا هيلع ىسوم مّرَك ؛ءارسإلاب ِِكَي اًدمحم هللا مّرك امكو .[77“ : ةدجسلا] 4 َليِمَتِإ ل ىده ُهَنَلَعَحَو عار أو مج >> رص رس
 امك ةاروتلا ىسوم انيتا دقلو :ةدجسلا ةيآ اّمأ ءءارسإلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ,مهرومأ هيلإ نوضوفي اًدوبعم وأ الو ىلاعت هللا ريغ ذاختا نع مهيبم ةنمضتم «ليئارسإ

 ا ا ال
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 هللا اهأدب ١[. : ءارسإلا] 4 ُريَِبْلا يوه هتان هيث تلوح امرك يا! اضم ا كلا لإ رار 0 ك0 6 ل مس #1 ]١

 ىلع امه, ىلاعت هللا ىننأ نيقيرط دحأ هلل حيبستلا نودعي ءاملعلاو هلا الإ هيلع ردقي ال ميظع رمأ نع نوكيس اهدعب ثيدحلا نأ اًراعشإ كانه نأل حيبستلاب للاعت

 اذخأ ليللا ضعب.ىف ناك هنأ ىأ .هيف عوجرلاو ءارسإلا ناك يذلا تقولا ليلقت ةدافإ  االَنَل 8 :هلوق رس :ليق 4 ااَلَيَل + :ىلاعت هلوق .دمحلا وأ حيبستلا امإ :هسفن

 نول كالا اولا كرك نراك كلل الر نيج تا لاطتللا و يرفع تقود ريكا هواك لذالا ىضيصتلا قود هريكنت نم

 :وهو «قباسلا مالكلا بولسأ ىلع اًيرج ةبيغلا ءايب (اوذختي) :ئرق * أوُدِحَتَت 3: :ىلاعت هلوق 46 اليكحَو فود نم ْأوُذِدَنَس الأ لرش بن ىدُه ُهَنَلََحَو )217]

 تافتلالا لع باطخلا ءاتب (اوذختت) :ئرقو ."اليكو ينود نم اوذختي الئل" :يأ .فوذحم رج فرحب ةرورجم ةيردصم ا ا

 يهنلا باتكلا اذه نمضتم نأ :ىنعملاو # ب ا لآ ىسوم انتا :ىاعت هلوق يف قباسلا باتكلا ظفل هنمضت ام رسفملاو «ةيهان "ال"و «يأ :ىنعمب ةرسفم "نأ"و

 وكت رجلا ُدَعَو َءاَج اذَِو وه [7] .كلذ ريغ ليقو ءاهلصأو اهدامع وه كلذ نكل «ةريثك اًماكحأ باتكلا نمضتم ناك نإو «ديحوتلاب رمألاو كرشلا نع
 ةبسانمل هسفن مظعملا ملكتملا ريمض ىلإ دنسم عراضم هنأ ىلع ة ةزمهلا دعب دم ريغ نم ة ةركجلا كفو نارا :ئرق © أوثتسيل » :ىلاعت هلوق مكحَهوجو

 ىنعمب دعولا ريمض ىلإ دنسم لعفلا نأ ىلع كلذك ةزمهلا حتفو ءايلاب (ًءوِسَيِل) :ئرقو .46 كلتلعجو 9246 مكُتدَدَ َرمَأَو 904 َنَل اداب مُكحَبكءاثمَب 9 :ىلاعت هلوق

 اهدعب ةمومضم ةزمهو «هلوأ يف ءايب (اوؤوستل) : :عئرفو-“ .هللا ىلع دوعي ريمض لعافلاو «ةبيغلا ىلإ ملكتلا نع تافتلا وه وأ ؛يزاجم دانسإلاو ءباذعلا وهو دوعوملا

 مسلك وا هلوقف ءمهيلع نيثوعبملا دابعلا يأ يمامجلا داو و ديس لوفلاوو ةنكاحأواو

 َنيِسْفمْلا بحاله َنِإ لا ف داسقلا يمال كيم حس آهكح نيو اند تن كك صن رست لو 2 ل آميف ْغَمْبأَو 95 -

 2 قو ٍركد ني قَلَح ان سانا أتي ل: : ىلاعت لاق ءمهاقتأ مهمركأف ىودتلا هادتع مهتس ورمل و كالا وافل ل ا عدلا

 لاق :دابعلاو دالبلا حالص |مهيفف ,ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبم -1 ١5[. :تارجحلا]  ُدحَ هَ كَ أ دنع رك

 1١5[. :لحتلا] # َنيَسْهُمْلاِ تملا هاما وو دلك سوص لص ميتامأ وها كيو نإ نسحب ىلاب مهل ددكو هكا ةالطعوملاو:ةمكك ا كير ليس لإ ٌعدأ و :ىلاعت
 حماستلاو ةفآرلاو نيسلاو ةمحرلا ًادبم - -9 .[8 :ىروشلا] # نوقف مهو امو مني نر فرو نأ مول أوباَجتسأ أَو 3١ : ىلاعت لاق :ىروشلا ًادبم -

 هلل نإ هللا َلَع ٌلكَوَمَ تَرَ الو سأل يف َمُهْرواََو مل ففتسَوٍْبَِع ألو ٍن وأول اقل كيان تنك و ْحُهَل تدل هَلاَنَو َةَمْحَر امص 32:ىلاعت لإف :وفعلاو

 ٍدَقَف داي تِصْوُيَو ٍتوُماطلاب ْرُصْكَي نَمَه يملأ َنِم دش ني ده نبيل ىف هاو 9> ىلاعت لاق :ةيرحلاأدبم - ٠١9 :نارمع لآ] 4 َنيِ خلاك
 نمكايشفت شلوى كلارك: قاانح ريقفلا لات | ٍلعج دقف : : يعامتجالا لفاكتلا أدبم ١١- .[103 :ةرقبلا] © مَع حدو اه ءاصِفنأ ال ّقَتولا ووتلاي ةتتتسا
 .[ ٠١ :ةبوتلا]# ركيلع ٌعيِعَس سم لَو مط نكس كدا نامل ٍنَصَو اي كرو مهر جت ُهَمَدَص ملم نم َدَح ا : لاكت لاف 1 ار قفلا لع ءايغألا

 م :ءارسإلا ةروس فورح ددع «ناوتساو, كلولثإو ةئامخ ر علا" ءارسإلا ةروس تايلك ددع .قافّتالاب ةّيكم يهو ءصصتقلا ةروس دعب تلزن : ءارسإلا ةروس لوزن

 - ىف ليِوَرَسِإ َىَب لإ انيصَقَو » :اهيف هلوقل ليئارسإ ينب ةروسو ءاهب اهحاتتفال «ناحبس ةروس :نامسا ةروّسلا هذهلو : ءارتسإلا ةروساءامشا ل نا را

 روسلاب فيرعتلا عوننم زاجعإ 211111 ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 ريس ىو. م ره رس رح هذآ
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 : د مس ططو < طوهت' 1١ ىف اوداعف :4 ندع تدع نو مكنم هماقتنا دعب مهيديأ نم مكذقنتسيف 4 هكر نأ كشر معلا -/ 2
 2211111 ىسع اب نم كلذ ريغو .ليجإلاو ةاروتلا يف هثعب يف درو ام نامتكو 55 دمحم بيذكت ىلإ | ا امك-ةئلاثغلا

 5 ل يس دلا10بح © يبسلاو لدتقلا نم ىرج ام ربيخو عاقنيق ينبو ريضنلاو ةظيرق ينب ىلع ىرجف ؛يغبلا بورض

 2- ار

 6 © اي م 2 هلل وهو ءرصحلا نم «ليعف» وهو .ًأسبحم :# اريِصَح# .ةنكسملاو لذلاو ةيزجلا برضو ءالجإلاو
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 نإ دك( ع ءاعدشا لجمع 417 اويعإ» كله ريخلا يف هل باجتسي امك رشلا يف هل بيجتسا
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 0 تاع مص جس تح درع تع باسم لك ىنيسرم ع دس إو سا ا
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 0 : هاك : © كل هل هئتلّصف# ة هةئيضم ف مو 0 .ءايضلا وحمَم ليللا انلعج 6 :## لَ هيَ انوحمف ©

 3 : هقنع ىف# ةداعس وأ ةواقش نم هيلإ رئاص وه امو .هلماع هنأ هل يضف ام : 1 ,هريكط هنمرلا 9» -

 نب لب سال ع طوس

 ا ًبيِسح كيل مولا ك سفن فك كبتك ارث( روني ١ 9 «راذعإلاب :اًلوُسَرَكََعَب يح ىرخأ سفن رزو :(ىرخأ رزو» 100 نم اهريغ ىرخأ لمح
 أييتو لرسوم هترمأ :لئاقلا لوقي امك ءاهيف اوقسفو اوصعف ةعاطلاب :4 اَِرَبُم اَرمأأ# ١7- .اهيلإ «غيلبتلاو 3 00

 ١ ١ 9 هج وت
 5 انرثكأ يأ .فيفختلاو َدملاب «انرمآ» :ةءارق يفو ءانطلس :-ديدشتلاب- «انرّمأ» :ليقو .يناصعف

 ١ 6 0 أ : 1 : 1 ا كل 7

 ل ا لا ا
 7 سمانكله اكو و اوكار لَمْ اهالعوحف اح ب لع شْيَي مهمل اذنه ّنِإإ» ء[4 : ءارسإلا] 4 ... ْموَقَأ صه َىَلِل ىدبَي َناَْلا اذه َّنِإ ل [43
 ١ © هاري هايف كك ف تاس 3 «قرطلا نسحأ ىلإ سانلا دشري دمحم اندبع ىلع هانلزنأ يذلا نآرقلا اذه نإ 1 لمنلا]4.. لير

 729750297979799 مهل نأب دنع مهامخ اًّمع نوهتتيو «هب هللا مهرمأ امب نولمعي نيذلا نينمؤملا رشبيو ؛مالسإلا ةلم يهو
 نآرقلا اذه نإ :لمنلا ةيآ امأ ءءارسإلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «رانلا يف اًمجوم اًباذع مهل انددعأ ءازجلا نم اهيف امو ةرخآلا رادلاب نوقدصي ال نيذلا نأو ءاًميظع اًباوث

 0 ل
 [07 : فهكلا] 4اَكَسَح جل َوَلَنَأ تاحِلدَصلا كولَمَحي َنيِذْلا َنِومْومْلا رقي » 014 : ءارسإلا] 4 اريك ار مذ تحصل دومين يؤفلاُيْيَو »8
 "الوجع"و "اًميلأ"و "اًريصح" :يهو ءاهدعبو اهلبق يآلا لصاوفل ريبكلاب الاوت وك اناوأ ل تكنو ريكا وكلا روما لرجكا
 كرد مرا اذ الج و "101 اذكر "اجر" :يهو اهدعبو ءاهلبق تايآلا هيضتقت :ةت ام ىلع ءاج فهكلا ةروس يف كلذكو هدم اهرخآ لبق عقو اهلج
 نيل َنينِمَْمْلا رَديَو موقَأ ىه ىتَلل ىو نافل اًذه نإ 4[98] .هرخآ ىلإ هي يملا :يأ .مكيلع مه 0 اا

 مضب (ِرْشَبُي) :ئرقو .ةراشبلا وهو رشبلا نم ةففخم نيشلا مضو ءابلا نوكسو ءايلا حتفب (رشْبَي) :ئرق # يبي 9 :ىلاعت هلوق 46 اري ارجَأ ملَنَأ تحصل َتْلَمَعي
 أورِشسَأَو 9 : :ىلاعت لاق «(رشبأ) ىرخأ ةغل كانهو رشبلا نم مهريغ ةغل :فيفختلاو «زاجحلا ةغل "فتصل لب نم هد دع نقلا دعو هجر دال
 ءارووخ وكف نركب (جرخن) :ئرق#؛ ٌحِخَو ا» :ىلاعت هلوق # اًروشنم هنَصْلي اه ِةَميِتْلا موي هل جرو ءهقتح يف :هريكط هما نشإ َلككو 2[ 111 .*6 اب
 بئانو «لوهجملل ىنبم جرخأ عراضم هنأ ىلع ةحوتفم ءارو ةمومضم ءايب (جَرخُب) :ئرقو .هلوعفم اًباتكو «ةزمهلاب يدعتملا جرخأ عراضم هنأ ىلع ةروسكم

 دوعي ريمض هلعافو جرخ عراضم هنأ ىلع ةمومضم ءارو ةحوتفم ءايب (جرختي) : :ئرقو .اًبوتكم :يأ «ءلاحلا ىلع بصنلاب (اًياتك)و «رئاطلا ىلع دوعي ريمض لعافلا

 (هاَقَلُي) :ئرقو .يقل عراضم فاقلا فيفختو ماللا نوكسو ءايلا حتفب (هاَقلَي) :ئرق # اًروُسنَمُهَقْي9 :ىلاعت هلوق .اًضيأ لاحلا ىلع بصنلاب (اًباتك)و رئاطلا ىلع
 2 2 ءاهلاو ؛لوألا لوعفملا وهو «ناسنإلا ىلع دوعي ريمض هلعاف بئانو «لوهجملل ينبم (يّمْل) عراضم هنأ ىلع فاقلا ديدشتو ماللا حتفو ءايلا مضب

 أ" :ىنعملاو ءيهنلا دض رمألا نم يهو ةزمهلا رصقب (انرمأ) :ئرق © ارمله ىلاعت هلوق # 100 هع[ ١1
 يجو :ئرقو .لثتمي ملف هترمأو «يناصعف هترمأ : :كلوقك "رمألل لاثتمالا مدعو ةعاطلا نع جورخلاب اهيف اوقسفف ةعاطلاب اهيفرتم
 .اهيف اوقسفف اهيفرتم انرثك : :ىنعملاو «مهانرثك : يأ «نالف ينب انرمآ :لاقي هنإف.؟انرثك : ىنعمب وأ «ىلوألا ةءارقلا عم دحتتف «رمتأف هرمآو هرمأ :لاقي هنإف

 4 اين 3( يك هلام كا كو كلو نع( د22 امكحت امر ك0 ا او راو للا هلا نوح د رو لك انو 38 ]1١[
 اا رزة صتس را ١ اك دق نإ رم وشمل كرا لالا هت لج اذ ةقيقح ىلإ ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا ريشت لعدن ناك معلا 6 .ءاوسإلا
 َىِحُمَف «ليللا ةيآ وهو ءسمشلا ءيضت امك ءيضي رمقلا ناك" :امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع انديس لاق امك ةحضاو اذه ىلع نآرقلا ةلالدو «هرون ىلاعت هللا
 دحام ءاملع لوقي اذامف «ةنس ةئامعبرأو فلأ ذنم ميركلا نآرقلا نم هطبنتسا ليلج يباحصل وه لوقلا اذه ”"؟رحملا كلذ رثأ رمقلا قا ىذلا داوشلاف
 ىلوألا ةيعانطصالا رامقألاو ةروطتملا دصارملا ترهظأ دقف .ًافطناو هؤوض ّيحُم مث ميدقلا,يف العتشم ناك زمقلا نأ اًريخأ كلفلا ملع فشك دقل ؟عوضوملا

 دئار ءىطو ىتتح اًمامت رمقلا اذه ةعيبط ةفرعم ءاملعلل رّسيتي لو .ةضفخنم ضاوحأو تاعفترمو نيكاربل تاهوف دوجو اهلالخ نم نيبتو ءرمقلل ةيليصفت اًروص
 هتبرت ليلحت مت نأ دعبو ؛هحطس ىلع ةيجولويجلا تاساردلاو «ةقيق ,قدلا ةيكلفلا رظنلا لئاسو ةطساوب مث .م ١1759 ماع هحطس "غنورتسمرآ لين" يكريمألا ءاضفلا
 ةلئاهو ةريبك تامادطصال ضرعت هلكشت لالخو «ةنس نويلم 4.5 ذنم لكشت دق رمقلا نأب :اسان ةيكريمألا ءاضفلا ةلاكو يف ءاج امك لوقلا ءاضفلا ءاملع عاطتسا
 «زرتيارك ىعدت تاهوفو ممقو ءايرام ىعدت يتلا ضاوحألا ليكشت ىلإ ىدأ امم هتاقبط يف داح راهصنا مت ةلئاهلا ةرارحلا تاجرد لعفبو ؛كزاينلاو بهشلا عم
 - سمطو رمقلا افطنا كلذبو «هممح تأفطناو هنيكارب تفقوتف ءرمقلا درب مث . ةردفلا كلت يف هضاوحأ تالمف ةلئاها ؛ةيناكربلا ممحلا قالطاب اهرودب تماق يتلاو

 يتلا جارعمو «ىلاعت ّقحلا هيزنت هيلع تلمتشا ام مظعمو ةروّسلا دوصقم ءارسإلا ةروس عيضاوم .[4 : ءارسإلا] 4 اريبكح ابك وع عَ بيرم ِضْرألا يف َنُدِسْفْل بككلا -
 - ليللا قيلختو «قئالخلا نآرقلا ميوقتو «ةءاسإلاو ناسحإلا ةأفاكمو «ليئارسإ ينب لاح داسفو «مالّسلا هيلع حون ركشو «ىصقألا دجسملا ىلإ ًءارسإلاو بِي

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دتاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 سس ملا رس كا د #آ#

 مث
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 اباقع فاخي الو اباوث وجري الو داعمب نمؤي ال .هيعسو هلمعب ايندلا :# ةلجاعلا ديري ند نما 1١١- ]وهل 3: يدوخ اكوا

 مذلا نم :# اًموُمَدَم # ريتقت وأ طسب نم ءءاشي ام هل هللا لجعي :# ُهَنَس اَم اهيف .هل اناس 5 دش دير وَما طيار رثناكت 3

 بلا :4 ةكوتعَو لْؤتح» .ايندلا نم يطعن :4 دحام ط - .رانلا يف ىصقم ًادعبم :4 اروح دارو )امد موُمْماَهلْسَََهجُملاَلَمَج 0
 ةرخكالا نيلماعلا :4 َِضَعَب لع يَصَتَبانْاَضَ فك 271 .رجاف الو رب نم ارم 4 ردص» حافلا , داك َكِيووُمْوْغَاَهِمسَلِدعسو رحل ١

 ةحصلاو لفعلا يف ايندلا ف ندع تا مهضعب دابعلا ليضفت :دارملا :ليقو .ايندلل نيلماعلا ىلع لا لع نم دكل كمر كلؤتم لملم

 لاقو 5 ةداتق نع ريرج نبا هجرخأ .(اهبراغمو ضرألا قراشم يف ىري ميالاك ةحلذ ميافشاو 0 000 رنا ع ل 571 ا لطا كاعأ ني نام نات دل ل يلا رم ا إو نس تكرظا © اع كبده ا

 ءامسلا ققأ يف لاطلا مجنلا ورت امك مهتن نم مهاويل ىلعلا تاجدلا لها نا" هلي هلل لوسر و مس مل ٠
 نم ىلإ تملسأ دق :4 اَبوُدََخ »8 -1؟ .ينابلألا هححصو .امهريغو هجام نباو يذمرتلا تيرخأ 5 ثق همم موك َنَمَجمَ 16

 اونسحت نأ : اًمنّسَحِإ نيدلولابو» .مكيلع بجوأو رم :4 كير ىَصَقَو © 3 7 .ءوسلا كيغبي
 .سانلا هب ىذأتي امم امهدحأ نم هارت ءيش نم فنأت ال :4 يأ آمل لّكَت الث امهوربتو م -

 مَنِ ومال اَودَبحاَلأ كير ىَصَمَو ١#

 #5 .لاقثتسالاو رجضلا نع عوبني ام لك وأ ؛مالكلا نم ظلغ ام :(َفَأ) ىنعم :ليقو .ربصا نكلو |
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 آمن لنا امهالكوأآمْهدحأ حصا كد 2

 | نم دجت ام نسحأ :# اًميرك الوف# .ةظلغلا | :رهّئلاو ءامه امهر
 اوشن نم 4 9 0 :رهّثلاو ٍ رجب زل 00 4 فاسر بر م هلذلا حانجامهل 5
 كنم ةمحر «هنابحي ءيش نم عنتمت الو ءاليلذ امه نك :# ةمحارلا 2 َحاَتِجاَمَهَل ضْيْحَأَو 8 - 5 1 / نسل 0 1 0 سضجح ام 5

 :كلوق نم «ةعاطلاو ةبوتلا ىلإ ةيصعملا نم نيعجارلا .وفملا دعب نيبئاتلا :4 تيبكوذلإ » 27506 .امهب . ناجي نإ ج سوس و ' 5
 رولي ثا رم حي

 هللا رمأ ينلا همأو هيبأ لبق نم ء ءرملا ةبارق :# قرفلا اذ ِتاءو 0 2 .عجر اذإ ء.هرفس نم ناللف بأ ا نحل دنا وثَح وءَحأ هن 0 جز حمص

 وي رخام رم و هد 00 7,

 ضِفْخاو(لامير ركل اَمَهَل فو امهر الو | ١
 270 0 لا رس 1 2 0 هر ما

 6011| سس سم 2س وع دل صر ا رس زل هه 0 ءصر

 لهأ نم ةلذلا اذ :* َنيِكَتِمَلآَ# .هيلع فطعلاو ةلصلاو ربلا نم :4 هَّمَح# اهتلصب لجو زع ودان ارد مرزم الو ليبَسلانب َنيكَسمْلاَو
 يف لاملا قافنإ :ريذبتلاو ,قح ريغ يف :4 َرْذَب الو هب عطقنملا رفاسملا :* ٍلِيتلَأ َنْبأَو ل ةجاحلا ف | 01 ا ا 2ع 5

 دبع نبا جرخأ .ةيآلا 4 نيرْخُأ َرِْو هدِزاَو رم الو )+ :ىلاعت هلوق [15] فييحي .داسفإ ل ل 09 4 7200 0 227 2

 اوناك نع حلعأ هللا» :لاقف «كلذ دعب هتلأس مث «مهئابآ نم مه :لاقفا نكرشملا ةالوآ. نع 46 هللا لؤسر ةحلخ تلاش" :تلافا ةضئاع رع تيعصا لنسب ىلا

 َيَرَْلا اذ تاو + :ىلاعت هلوق [57] .«ةنجلا يف :لاق وأ ةرطفلا ىلع مه» نر روحت تلزنف «مالسإلا مكحتسا امدعب هتلأس مث ؛«نيلماع

 اذه :ريثك نبإ"لاق كدف اهاطعأف ةمطاف كي © هللا ويسر اعد( همس يرعلا !ذاوو خا تلزن ل :لاق ىردخلا ديعس يبأ نع هريغو ىناربطلا جرخأ .ةيآلا 4( :ُهَقَح

 4 اًروظح كلي هرعاطغ نكي امو ٠ ] دج فيعض ثيدحلاو هلثم سابع نبا نع هيودرم نبا كورد .هفالخ روهشملاو .ةيندم ةيآلا نأب رعشي هنإف لكشم ثيدحلا

 وق امو ءاّرفاك مأ ناك اًمؤم دحأ نم اًعونمم كبر ءاطع ناك امو : يأ .4 اًروظح كلَيَر ءاطع ناكاَمو 9 .[01/ : ءارسإلا] 4 اروُذَحم ناكَكْيَر باَذَع نإ 1٠١ : ءارسإلا]
 َرّدس الو لِسَّسلا نْبآَو نيكَسِمْلاَو هَّمَح ََرْمْلا اذ تاو 8 [77] .هنم اوفاخيو «دابعلا هرذحي نأ ىغبني ام وه كبر باذع نإ :يأ «# اروُدَحم َناكَكْيَر باَدع َّنِإ إف :ىلاعت

 «كب ةبارق ةلص هل نّم لك ىلإ ْنسحأو .[8"7 : مورلا] ا مَلَأَو ءهّقح قرفْلا اذ تاَنَف 30 [77 : ءارسإلا] © اربد
 0 را 2 ا 1 ار ل تال يطخاار يمر هللا ني عملا رزاقللا) ماتحمل نيكس طار الرز كاسح نيف هع كضاو

 داك را ل ينل ا ا و

 نم نوجانلا هللا باوثب نوزئافلا مه كئلوأ ءريخلا لامعأ نم مكرر نر نامع لا هه ةاونامجي نويتالاور هللا حور ماكي نورتو نيالا ريش الظل كاالذ ءظانصألاو

 - 8١[. : ءارسإلا] 4 ِءاَيِإَو معد نَحح يلم ََيْشَح هدو اوللصت الو ! «[ 10١ : ماعنألا] 4مْهاَيِإَو َمُكَصُفْررَت ُنحح يقلَمِإْنِ : مُكَرلْوَأ اَوُلْمَعت الو 81111 .هباقع
 1 ءارسإلا] # 0 7 نارمع لآ] ا( اهنموت هتوف َوَرِحْلاَب او دري مَ 2 و يون اند باَوََدرِي نمو 14[2]

 باو ٌدِرُي نَمَو اهتم تدر نرَمَو # : لاق ايندلا نع ثدحت امدنع هنأ :باوجلا ؟يضاملاب 4 َداَرأ َن نَمَو و .عراضملاب # دري نَمَو .# :نيب قرفلا ام

 :ىلاعت هلوق امأ ؛عراضملاب هب ءاج رركتملا ء ءيشلاو رركتي اَذِإ وهف ءباوثلا ديرت هلعفت لمع لك ءاّمئاد رركتت باوثلا ةدارإ نأل 0 نار ل14

 .ةدحاو ةرخآلا نأل يضاملا لعفلاب ءاجو ةرخآلا ركذ دقف 1١14 : ءارسإلا] امص انآ عير ره انا كي
 02 للا نأ لع :ددشم نربلا رسكو نيعلا د (ناغلم) :ئرق# َنَعْلَبي وم :ىلاعت هلوق 6 بأ آمل لَن الم اًمُهالك وأ امه دَح حلا دي نإ[

 حتفو نيغلا رصقب (نغلبي) : را .لك نم ضعب لدب .فلألا نم لدب عفرلاب امهّدحأو «ىنثملا نونب اهل اًهيبشت اهدعب نون ترسكو «لعافلا وهو نينثالا فلأ ىلإ

 ردع نم رسكلا (فأ) :ئرق 4# أ 95 : ىلاعت هلوق .هيلع فوطعم ام*هالك و « لعاف : (امهدحأ)و ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم هنأ ىلع ةددشم نونلا

 نيونتلاو ءسيق ةغل ا ا ا كلو كمر فلا رسبكلاو يو لل وللا 6في ردتلاو كلا (6ف]) : ئرفاو رت

 ىلع تينبو «لماعلاب رثأتلا مدعو لعفلا نع ةباينلا يف فرحلا اهتهباشمل تينب رجضتأ :ىنعمب «عراضم لعف مسا ةملكلا ذهو «ريكنتلا مدع دصقل همدعو «ريكنتلل

 .فيفختلا دصقلف حتفلاب قطن نمو «نينكاسلا ءاقتلا نم صلختتلا لصأ هنألف رسكلاب قطن نمف «ريخألا :يناثلاو .مغدملا فرحأ نوكس لوألا نينكاسلا ءاقتلال ةكرح

 لارا لاجت هنااا ىكعيلار :ةلازإلاو سمطلا ونه نييوغللا دنع ٌوحملاو ”انوحم"' ظفل لامعتسا ظحالن اننإف ةينارقلا ةيآلا ىلإ ادع اذإر :الغتشم ناك نأ دعب <
 يهو "ليللا ةيآ" ةينآرقلا ةرابعلا نم حضاو اذهو ؛هئوضو هرون ةلازإ نكلو ءاّدوجوم لازي ال وهف «رمقلا بكوك ةلازإ سيل دوصقملا وخملاو «رمقلا ءوض سمطو

 نأ ىلع لدتل ةنراقملا هجو يهو ةرصبم ةملكب ءاجف # َةَرِصبم ِراَّتلأَهياَ اكَكَي 38 :ىلاعت لاق كلذلو «رونلل نوكي سمطلاو .سمشلا يهو "راهنلا ةيآ"و رمقلا
 هيلع هللا لص اًدمحم غّلب نم ىرتايف . اهلالخ نم رصبن ةئيضم تيقب ىرخألاو أفطنا لوألاف ."سمشلا'" راهنلا ةيآ رونو "رمقلا" ليللا ةيآ رون نيب يه ةنراقملا
 ؟نينسلا تارشع ىوس اهفاشتكا ىلع ضمي مل يتلا «ةيجولويجلا ليلاحتلاو ةيعانطصالا رامقألاو ةيئاضفلا تابكرملل جاتحت يتلاو «ةقيقحلا هذه ملسو
 بط ركذو «ةيضاملا نورقلا نم ىوكشلاو ءِلسَّرلا لاسرإ يف ةمكحلا نايبو «ةمايقلا يف بتكلا ةءارقو ءامهرودو رمقلاو سمشلا ريس يف ةمكحلا نايبو «راهتلاو -

 - ؛لخبلا ٌمذو ءفارسإلا كرتب رمألاو ,براقألا ىلإ ناسحإلاو ءدحاو ْنَّرَق يف ديحوتلاو نْيَدلاولا ّرب لعجو ءضعب ىلع قّلَلا ضعب ليضفتو «ةرخآلاو اينّدلا
 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىتسحلا ءامسألا ظ يربطلا ريسفت
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 ال ((0) هوم كير دنع هيما كقول كولي 87 نازيملا وه :ليق :« عِقَتْسْلااطَسْلاي» -»ه .هضقن نع .دهعلا ضقان ٌلئاس هللا نإ :4 رُغم
 0 :4 تلال -9 .ًاباوثو ةبقاع :4 اَبوُأَت ُنَسَحَلَو# هيف ةعيدخ الو لغد ال :«ميقتسملا» 0
 ٍضْراْلا يف شالو -3 .ملع هب كل سيل اادحأ مرق ال :«فقت :(فقت ال» :ليقو .تْهّبلاو هضَعلا :وفقلا لصأو «روزلا ةداهش يهو م
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 اننا خللا

 0 اكدت د ناك امحتسي ةنيزم 0 ذ ءاج رناسارخلا ءاطع نع روصنم نب ديعس جرخأ .ةيآلا 4 َنَضعَتاَمِإَو # :ىلاعت هلوق
 و «ةيآلا 4“ تن قي مَع هلل ل / 001 ال سدا اونظ ءائزح عمدلا نم ضيفت مهنيعأو اولوتف ؛'هيلع
 ةمكحلا ليل ع 00 0 ا َ هادي لعبا ف :ىلاعت هلوق [74] .نيكاسملا نم هلي ينلا لأسي ناك نميف تلزن :لاق

 وعسم نبا نع ه هريغو هيودرم ن با جرخأ ا ظ ا 5 . هللا لزنأف 0000 عرف لق هودجوف موق هاتأف «سانلا نبب همسقف اياك ا م ناكو [ةشمقألا

 ا ءارساح  تيلايفسلجف ها لإ هعفدف هصي هنأ اخف م كل لوقتف :لاق ؛مويلا ءىش انلع ام :لاق ءاذكو:اذك كلأشت يمأ نإ :لاقف ٍةلَي يبنلا ىلإ مالغ ءاج :لاق

 د ا ال .رخآو .4 اًروُسَح ارد مرا كعمل حس ِلاَلك سهلا لو كيم لإ ةكولْمم كدي ْلححياَلَو )ف

 ل بمأ مهتم هلل زو مد معنالوأ قزر م كرأ مهتز. مهي ءارت مو عم اعني ف باطلا - .ةيآلا * َكِقَْع لإ َلوُلْعم كدي لعحي الو 8 هللا لزنأف «ءيش

 مهف مهقزر اّمأ «ةعقوتملا ةلقلا ةنظم هنأل مهدنع مهأ أ مهدالوأ قزرف «مهدالوأ ىلع هرثأ رهظيف البقتسم رقفلا نوشخي مهنكل ءارقف ريغ موق عم اهيف باطخلاف ءارسإلا ةيآ

 ةَشَح 4 : :هلوق اهيف ءاجف ةيناثلا اّمأ «عقاو رقف نم :يأ 4 ٍقلْمِإَن م : ل و

 ءاسنلا ةروس ةيآ يف داز 11 01-1 6513و دسم نك :ُهَّنِإ 17[.  : ءاسنلا ] 4 البكم ء[سمَواَتَقَمَو ٌةَّمِحَف ناك ُهَّنِإإف [؟11.عقوتم رقف 2
 نم لجرلا دلول لوقت برعلا تناكو «هنع عرشلا يب لبق ىتح برعلا سوفن يف اًوقمم ناك حاكنلا نم عونلا اذه نأل ؛بألا ةجوز نم جاوزلا فصو يف 4 اَتَم

 .اتوقممو مهدنع اًحبقتسم ناك كلذ هبشي حاكتلا اذه ناك املف ءبرعلا دنع ءايشألا حبقأ نم تاهمألا حاكن ناكو «مألا هبشت بألا ةجوز نأل كلذو «ىتقم. يأذأرم

 نر ل ل ل ا لا ل لام اراك ا ء[167 ماعنألا] 4 َنايلاَو ليكن مَ َقحْنَسَح َّىه ىتَلاياَلِإ تملا َلاَم أويَرَعُت لو [؟:]

 ريمثتلا يهو مهل نسحأ يه يتلا ةقيرطلاب الإ ءمكتلافك يف اوراصو «مهؤابآ تام نيذلا لافطألا لاومأ يف اوفّرصتت ال نأ نانيبت ناتيالا :[1 ةيءارتسإلا] 45 نوعلاب

 ءارسإلاةيآامأ .ءافولا مامت هب نوكي يذلا لدعلاب نزولاو ليكلا ءافيإ ىلع ثحت ماعنألا ةيآو .لاملا يف فرصتلا نسحو «غولبلا نس ب

 الو وو دريك ك5 يا سلا اك ادا دلك ايكو

 ةلبقلاو سمّللاك هانّزلا تامّدقم نع يمّنلا ديفيل اوُنزَت الو :لاقي نأ نم ٌمعأ وه قل اوبر الو )6 0113 : ءارسإلا] 4( َةَسِحف ناك زل أوبر رقت الو 2[

 َئِطَح ردصم هنأ ىلع ءاطلا ناكسإو ءاخلا رسكب (اًئطخ) :ئرق 4 اًعطِخ 35 : :ىلاعت هلوق ة 4 اًعطِخَن داك مهم نإ م 1 .ىوألا موهفمب انّزلا نعو «قوطنملاب

 هنأ ىلع ءاطلاو ءاخلا حتفب (اًنطَح) : :ئرقو .هريغ نع وأ دمع نع ناك ءاوس باوصلا ةبناجمل حيحصلا ىلع تأت ئطخ.و «يعامس ردصم وه ءاّمثإ مثأك ءأطخ

 .باوصلا بناج وأ مثإلا يف عقو ىنعمب دمعت اميف لمعتسي هنكل ,دمع ريغ نم ناك اميف رهتشا نإو ءاًضيأ باوصلا ةبناجم ىنعمب وهو ءابعت بعتك يسايق ردصم

 ةلعافملا يف بلغي ناك نإو نزولا اذهو «لعاف نزو ىلع أطاخ هلعفو «لاتقك لاعف نزو ىلع ردصم هنأ ىلع اهدعب فلأو ءاطلا حتفو ءاخلا رسكب (ًءاطخ) : عر

 .ًأطخت وهو ؛هعواطمب اوقطن مهنكل برعلا هب قطنت ملأ طاخ ناك نإو :يسرا هاكر دو الاق ارز 5111ج اا راج كل

 ىلع اًظافح انزلا ىلاعتو هناحبس هلل مّرح :انزلا رارضأ :انزلا ميرحت نآرقلا ين يئاقولا زاجعإلا نم .[77 : ءارسإلا] * ٌةَّسِحَف ناك هه را اورق الو للا

 ...هوحنو زديإلاك 0 لعفت لب. ا شيايو ردا دير ا نم ديلاعل يصل درغلا لع اكان و ودلاضرالاوماسرألا) باسل ظ

 1 .عومسملاو لوقا نع لاؤّسلاو .كلذ عيمج ةيهاركو ءرّبكتلا نعو «ميتيلا لام لكأو ءأءلظ سفّنلا لتقو ءانّزلا نعو .دالوألا لتق نع يهنلاو -
 - ةرضح ىلإ نيبّرقملا بّرقتو .ضعب ىلع ءايبنألا ضعب ليضفتو «ىلاعت هل مهتباجإو قلما محلا ةوعدو «نآرقلا يف مهنعطب رامكلا رييعتو .تادوجوملا حيبستو

 ىنسجلا ءامسألا إ روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 يأ «قاقذل :ةلزنمب هل دحاو ال ءأرابغو ًابارث :4 اًنقرو## .مهرفك نم اجرح :« ل1 البيس َنوُعيِطسس
 ةيآلا (َناَءْرقْلاكأَرَقاَذَِو إم :ىلاعت هلوق [45] !انئدُب امك داعن : اًديِد جمل ماطخلاو ٠ «تاتفلا د ١ 0 ديدَج امل و وبوحمل نول كارو املظعات

 لاسر يزن ترم لعيتاتلل د | هلك هللا لوسر ناك :لاق .تاهتت نبا نع رذنملا نبا جرخأ ا م
 2 .تايآلا  َنارملاتْآْرماَِإَو ل: هلوق كلذ يف هللا ٍلزنأف  ُباَم > كيبوب سَو رواء فَو هنو اَمِصوَعِحح سأقول :هب نوؤزهي :اولاق باتكلا ىلإ
 1 ا ل اوم كدي لحي اَكَو » 17 1 جلا 184 كلو كح ام وم انف 26 ف1 اع اهل هللا عم لعجت ال » [9]

 355 كلل ام هيف كاطحلاو نقلا يف ةئلاثلاو ؛اينّدلا يف ىلوألا ةيآلا | ءارسإلا] 4 وحد امومه ف قلم َرحاَ هَل دا عم لحي الو )> 0174 : ءارسالا |

 دعقتف رخآ اّهلإ هللا عم لعجت ال مهنم دحاو لكل لق :يأ ءرمضم لوقلا :ليقو «[77“ : ءارسإلا] 4 ربك َكَدَنِع َّنَعْلبي امِإ 8 :هلوق يف امك «هريغ هب دارملاو
 دعب ةّرم هيلإ اهل اًيبص تثعب ةأرما َّنَأ كلذو ءهب دارملا وهو يي يبنلل باطخف ةيناثلا امو ءىرخألا يف اًروحدم اًمولم منهج يف ىقّلتو هاينّدلا يف اًلوذخم اًمومذم

 ةفّصلا كلت ىلع هوأرف هباحصأ هيلع لخدف «ًءايح جرخي ملف ة دال يااا قا هزي اا 31و الو كيا تا قر معلش ىرج

 اذه يف اًمَّرَص َدَقَلَو 1511 .ملعأ هللاو ,هريسفت نم رهظألا وه اذهو ءاًفوشكم 4 اًروسحت » ساّنلا كمولي 4 اًموُلَم د َدَعقَتف :ىلاعت هللا لزنأف ,كلذ ىلع هومالف
 اَنْيَرَص دَقْلَو ف 4: : ءارسإلا] 4 اروفكح الإ سائلا مك قلم ٍلَثَم ٌلُكْنِم ِناَءرمْلا اًذنه ف ساني اَنهََص َدَْلَو » [4 ١ : ءارسإلا] 4 ايون الإ | مديريات ديل نامل
 يف .هريكط هئمرلا ناضإ ٌلُكو » : :ظفلب لبق مهركذب امك"! ساتلاال كة لوألا قدا | تءاج 00 فيهكلا] © ْنل نضال َناكَو ٍلثم لك نِم سيّد ردع
 لعبو ا رضا ] كس لجأو مع ٍةَرِخآْلا يف َوهَم معأ وذم ف تاَكْنَمَو » :وحن تبرض لاثمأ دعب تءاج اهنإف ةيناثلا ةيآلا اًمأو :1١1[« ءارسإلا] 4 ءهَقْنع
 :هلوق ىلإ «[77 : ءارسإلا] 4 مريع اًمِّكَع ىرتفتل كلَتلِإ أ ىلا نع كاتس انذاك نإ و > ”لاعت لومي د“ ا و ل فيوخت
 لك نم ِناَرَفْلا اًذنه يف سان اَنفَّرص َدَّقْلَو ١ :سانلا مّدقو «هدعب لاقف «[16 : ءارسإلا اربع امِيِلَع كل دحيال مث ِتاَمَمْلا ٌفْعِضَو ةزصلا مع كتف اذإ»
 ا راو كرو دع ودقزو فريد اونغيو ةمهشت زا ومتوتلو سانا اجد ك1 ءارسإلا] 4 ٍلّثم
 هيلع ردقي مل امم هب رابخإلا نع كي يبنلا لئس امو .فهكلا باحصأ ركذ اهيف : مدقت يتلا ةروسلا يف تعقو اهخإف ةثلاثلا اّمأو «متأ هركذب مهتيانع ام ميدقت يف برعلا

 هللا ىحوأ دق امو لَك يبنلا نم هوبلطام ىلع ةلالدلل 10 : فيك 4 لكم لكم د اتي نا رسل اذلم ىاكن ري انك رو :ناكملا ذهن ى كاهن .:هبلإ سوي نأبأألا
 :[9 : ناقرفلا «58 : ءارسإلا]4 الي يبس َنوُعيَِتب اله اوُلَصم ٌلاَدمَأْلا كل أوْبَرَح َفِِص رظنأ 9 [ 4/] .ملعأ هللاو «ىلوأ ناكملا اذه يف كلذ ميدقت ناكف «هباتك يف هيلإ هب ىلاعت

 ةبيجعلا لاوقألا كلت كنقح يف نوبذكملا لاق فيك لوسرلا اهيأ رظنا :اهانعمو «ناقرفلاو ءارسإلا تروس يف صنلا سفنب نتا ل ل
 اوُلاَكَو 9١ [44] .ءارتفالاو بذكلا نم كيف هولاق ام اوححصيل ؛هيلإ ًاليبس نودجي الف ,قحلا نع كلذب اودْعَبف ؟كبيذكت ىلإ اولصوتيل ؛لاثمألا -اهتبارغل- هبشت يتلا

 ؛اينّدلا يف رافكلا مالك نم لوألا عضوملا :باوجلا ؟نيترم ءارسإلاب ةيآلا هذه ترركت اذامل .[48 44 : ءارسإلا] 4 اًديِلَج خول نواه م
 سد نسكب لاقف .ثعبلا مهراكنإو ا درب د ع هل ا رمل د ودب رف
 .[9/6- 91/ : ]4 0ر2 اقل نونو اند كفوو ام اه اذ اولاَكو نيا 0 مَن مهْوآَرَج كِل (2) ارومس

 :هلوق يف يلولا لعدئاع بئاغلا ريمضو قباسلا بولسألا ىلع اًيرج ةبيغلا ءايب (فرسي) :ئرق# فرش 9 : :لاعت هلوق © ِلَتَعْلاَ فرش القل 1
 رم شلادرع رو وتس شنو ولا لاقل ريغ لاقي وأ :ةعامج دج الاب لني نأك,صاصقلا ف يدعتلا هنع ىهنملا فارسإلاو ةوررهاظ وهاامك هك انطاس هيلو اًنلَعَج ل
 ىدعتيو لتاقلا فرسي ال :يأ «ءابلا ىنعمب يف نوكت اذه ىلعو «لتقلا يف فارسإلا نع ين «ءادتبا لتاقلا وه يهنملاو# ْوُلََمْتاَلَو 9: :هلوق نم موهفملا لتاقلا ىلع
 ترا ا ا هكا ىو .لوألا ىنعملل اذه عجريو ءصاصقلا يفوتسي يذلا وهو «ءافيتسا لتاقلا وأ لتقلا ةميرج باكتراب بضغلا دودح
 -هلوق 46# ساطَسِقل ل روم 51 .صاصقلا هل ذخؤي روصنم همدف اًملظ لتق نم نأ ملعاو ءاّملظ اًدحأ لتقيف ىدعتي ال ىتح قبس ام ىلع لتاقلا وأ يلولا وه بطاخملاو
 ينب ماركإو هدانبعلا تع منا ديدعتو قلنا لع هاي هللا طيلستو «مدآل ةدجّسلا سيلبإ ًءابإو كت يبنلا ايؤرب ساّتلا ةنتفو «ةمايقلا َلْيبُق ىّرقلا كالهإو «لالجلا -
 - يف سمخلا تاولَّضلا ةماقإب رمألاو «هلالذإو كي لوسرلا لالض ىلإ نيكرشملا دضقو ؛همامإو ؛هنيدو ؛هباتكب ةمايقلا يف ىَعْدُي دحأ لك نأ نايبو «مدآ

 روسلاب فيرعتلا يربطلا ريسفت

 رهتندز تبح
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 ونعم زاجعا تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوف تاهيباشتملل هيجوت - لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسالا



 ١ - .ةرم لوأ مكتادب امك مكثعبأو مكييحأ ينإف .كلذ ىلع متردق نإ :# اًديِدَحَوَأ َةَراَجحأونْوك لق |
  48-4١ل 2 َيَتكَيم 2/2 ةياَق ديدحلاو ةراجحلا نم ربكأ وه امن 2 مظعي : يأ 4 0 112 نت كر دلع

 1 30 2 ل بسلا و لا هسا ا ا ١ ١ حروب اح حل

 زم رودص 5 ءءازهتساو ًابيذكت مهسوؤر نوكرحي :# مهسوءر ر كيلِإنوضِختيسف# .ةلاحم ال نوثوعبم مكنإف ؛ةايحلل
 يب راس با جس لس جرس

 أقص لوم قم كو سو كنون .- 2 مكروبق نم جورخلل 4 وعدي موي وله 07 .ضافخن ا مث عافتراب ةكرح :برعلا مالك يف « ضخنلا»و

 صظ202021221آ1آ20 12 :* نسمح لأ -57 .ضرألا يف دمحلا هلل :اولوقي نأب :ليقو .هرمأب :4 وِدَمَحب تربيت

 7 71 نما ا .ىنسحلا ةملكلا اولوقي :مهترواحمو نيكرشملا ةبطاخم دنع نينمؤملا يدابعل لق

 6 مالوش عدي فركاك و 8 100 ومع ب بس س 6 سس 2

 ا لا ست دق :4اَنييث ردع رشلا جيهيو مهنيب ام دسفي :4 ب َْرَي َنَتَتلَنإإل .نسحلا مالكلا نم اهريغ
 0 نسال كم نل َدإميضيَنَطيَسل نإ 0 باطخ اذه لك 4 ْيَسَحِتياينِإل -84 .رورغلاو دسحلا نم مدآل رهظأ امب هتوادع نابأ

16 1 > 1 0 

 . اكيد سحرك َوُدَعا © ىلع مكتبمُي نأب :4 مَيِزَمْبأ كي نر هيلع اوتومتف نامإلل مكقفوي أشي نإ :ىنعملاو نيكرشملل
 5 1 "دم 0-2 4 ا .مانصألا ةدبعل شيللو 2«لقعي نم ةدبعل باطخلا :رشَمَعَي ن نيل ام أوعدأ لق 00 -015 ؛؟كزرشلا

 8 يلع نيل الصف دلو ضرالاو تاونممل اق نمب نجلا نم نيدوبعملا ءالؤه نأ يأ :ةيآلا :# كل قه -ها/ .مكنع هليوحت :# اليو

0 
 ١ 24ج 2 1 50

 0 كة وزوم نقر 0 هي 1 ةعاطلاب ءىفلزلاو ىبرقلا :*# َةَليِسَوْلا## هناحبس مهبر ىلإ نوغتبي هّمأو حيسملاو ريزعلاو ةكئالملاو

 0 نركب 0ك رت بما 0 ا سني إل -0 .لجو زع مهد ىلإ مه مهبرقي ام بلط يف هللا ىلإ نوعرضتي يأ ؛ةدابعلاو

 0027 :ا ب ل :# اًهوبَّذَعم َوْأةَمِيَقْلا موي َلِبْه## لاصئتسالاو ءانفلاب اهلهأ وكلهم :ةيآلا رخآ ىلإ :* اًموكِِلَهَم
 اهلا ن عشت 0 ٠ .٠ 5 ٠

 آ دتطولا ْ ل لهأ يف ابرلاو انزلا رهظ اذإ :ليقو .باذعلا فونص نم هريغ وأ «لاتقلاب
 دو حتت 4 - >َ يمس مدح يلاو

 0 + 6 اشتاق ل :ىلاعت هلوق [0] .ًتيثم ًايوتكم : كمل ظوفحما حوللا «باتكلا مأ يف :4 كلا
 ١ دهس اتسم كتإتا 5 .نحلا نم ا نلودبعي عدوا 0 سان ناك :لاق دوعسم نبا نع هريغو يراخبلا جرخأ .ةيآلا

 0 عا

0 

 2" .ةؤسا دس“ 7” طخ دسك "سن دل

 5 160سم تكلا دود يَسادَدَ صمم تفل لاو كو رت نيل اوعدك ع لزنأف د نورخآلا ةلسكاو 2 ملسأف

 05 في 00 تي حب ل ع مل 7 ١"”[. : ميهاربإ] ©« ... اًرِس ٌمهتفرر اَمِم أوففسو ةرلَصلا اوميِقي أونماءنِ َنِذَلَأ َىِداَبِعَل لق ]15[ ١
 يف لاملا نم مهانيطعأ ام ضعب اوجرخيو ءاهدودحب ةالصلا اودؤي :اونمآ نيذلا يدابعل لوسرلا اهيأ لق .[57 : 0 ٌنَسحَأ ىه ىَلأ اولومي ىِداَبْمْل لقو © 2

 0 و 1 هال اور دال رع ضر ل ا ل ءارسإلا ةيآ اّمأ ءميهاربإ ةيآ هيلع تلد ام اذهف .. .ريخلا هوجو

 ًاوعدأ لق 3 107 : :٠ ءارصإلا] 4ك الو كن را امي الم ونود نم مشو ني اوعدأ ل »10. ..ماصخلاو داسفلاو ةوادعلا مهنيب ناطيشلا ىقلأ
 هنأ ىرت الأ ءلبق ركذلا ةوقل ليئارسإ ينب 0 1 أبس] 4 ٍضرأْلا ف الو ٍتوْمَسلا ف وَ هر ل توُكحِلْرَيال هلل نود ني ُمْمَعر تل

 56 : ءارسإلا] 4 اروي واد اَنَتاََو ل :هلوق ىلإ 105 : ءارسإلا] 4 مُكَبََُي أَي نإ وأ كَسَحب أَي نإ رك دلع فَ  :هلوقل ءاّرهظمو اًرمضم عضاوم ةرشع يف نوكي
 ناك امو # :همدقت يذلا نإف أبس ةروس يف اّمأو «[57 : ءارسإلا] 4 ونود نم شمع َنيدلأ أوعدأ لق 9 :لاق كلذلف «ناكملا اذبم ىلوأ تارامضإلا ولت رامضإلا ناكف

 ةريشع نم ىثكأأ كانهو ءعضاوم ةثالث يف مدقت ركذلاف ا يرو كس ىاههنِ وه نم هَل مْ نم مل الإ طش ني مهي
 داؤفلا ركذ يف .[7*7 : ءارسإلا] 4 اًلوُعَسَم ُهْنَع ناك كلو 1 َمَمَّسلَأ َّنِإ #. [5"5] .افلتخا كلذلف «كانه رامضإلا َيِوَقو ءانه راهظإلا نسحف ءعضاوم
 ميطسل رج 17 تكلل 302ر0 نع دخاوب ناسنإلا نا امك «ةيبلقلاومالانلع ةةحاوملا لول زق, جيل مفانم

 يتلا ءاودألا ىلع بقاعيو «لكوتلاو اضرلاو نيقيلا ىلع بائيف ءىرخألا ةيبلقلا لامعألا ىلع ذخاؤي امك «كرشلا ىلع بقاعيو «ديحوتلا ىلع بائيف ءاهدقتعي يتلا

 107 :ءارسإلا] # اليوت الو مُكَنع ٍرصلأ َفْن سس وكيت الم + 107 .ةيصعملا ىلع ممصملا مزعلا اذكهو ءنظلا ءوس نم كلذ وحنو لغلاو دسحلاك هبيصت
 ثالث (اليوحت) ةملك تدرو امنيب ةدحاو ةرم (الوح) ةملك تدرو :باوحلا ا لا :نرب تررللا ام ا :فهكلا] الو اع َنوعبياَل هَ

 امنع نبيا اهفَبديَخ دس ف اص رع را كرد لرد تش نك كر ل .مزال لعف ردصم وهو ُلوُحَي َلاَح ردصم (اًلوح) .ميركلا نآرقلا يف تارم

 نأ ةوكلمي ل :ىأ 55 :ءارسإلا] 4( اوت الو مُكَنَع َرْصلأ رس نكدسيالف ) "لاك لوف ام (اك ع نإ اهنع كرار 0 00 :فهكلا] هالو

 - نع هللا ةنس لوحي نم دجت نلو يأ [5” :رطاف] 4 البوح هلأ تنس دينو ]# :ىلاعت هلوقو .اهيف نوقرحت متنأ يتلا رانلا نع مكولوحي نأ الو ؛مكنع َّرضلا اوفشكي
 ثهُشْيَس ناك كِلَذ 5م 4 0 خل كلوا دز انا عر تكوون اقلا مضت (ساظتولا ا :ئرق 46 ساطَسِقْلِي 45 : :ىلاعت -

 هيلإ راشملاو «ةراشإلا مسا ىلإ عجارلا ريمضلا ءاه ىلإ اًفاضم ناك مسا اهنأ ىلع ةمومضم ءاه اهدعبو ةزمهلا مضب در (ةئيس) :ئرق 6 هُعْيَس ل :ىلاعت هلوق 6 اًهَوركَم َكْيَر دنع
 اًنمض وأ ىلا ]لإ ودب الأ كير ىصقو )ف نم ةقباسلا يهاونلاو رماوألا نم ركذ ام

 .لك ىلع دوعي ريمض اهمساو «ناكل ربخ هنأ ىلع ةنونم ةبوصنم ءات اهدعب ةزمهلا حتفب 1 :ئرقو .اًموركم كبر دنع ناك هنع يهنملا وهو هئيس نأب ربخأف

 يسار رس سيب ت7 ا ديم 0 دس (جلرر صلو ء قسم أ تيوس تهبل 1311 ركذ ام ىلع ةءارقلا هذه يف دئاع ةراشإلا مساو

 دقو 01 او ا ولا تارا نع قيس لك كلذ لع

 5ك :اهلصأو ركذت عراضم هنأ ىلع نيتحوتفم فاكلاو لاذلا ديدشتب (اوركذيل) :ئرق أذل )» :ىلاعت هلوق * رو مديري ام أكد ِناَءَدفْلا اذنه ىف انفَرَص
 ركذ عراضم هنأ ىلع ةففخم فاكلا مضو لاذلا نوكسب (اوركذيل) :ئرقو «ةلفغلا نم هابتنالا ىف ةغلابملاو ظقيتلا ريكذتلاو «لاذلا يف تمغدأو ءاّلاذ ءاتلا تلدبأف

 امو 35 : :هلوق ةبسانمل ةبيغلاب (نولوقي) :ت تترق # َنوُلوعي 9: :ىلاعت هلوق اليس شملا ىذ لِ ازد ك2 1 هم ناك ول لق 98[ 1

 «هريغل مالك غيلبتب رمأ دحأ لك نأل ؛نازئاج ماقملا اذه لثم يف باطخلاو ةبيغلاو ,مهل لوسرلا هلوقي ام ةياكحل ةاعارم باطخلاب (نولوقت) :تكرقو .46 اروقن اَلِإ هدب

 - # نووي مَع :ىلاعت هلوق هلثمو ؛اذك نالفل لق :لوقت رمألا ةغيص ىلع مالكلا هيلإ ىقلأ رمألا ةلاح تيعور اذإف «غيلبتلا ةلاح يف رضاحو رمألا ةلاح يف بئاغ هل غلبملاف
 ضارعإ نم ةياكشلاو «ةمحّرلاو ءءافشلاب نآرقلا لوزنو ءقدص جرْختو ءقدص لخدُمب هصيصختو «دومحملا ماَنلاب هدعوو ءليألا مايقب : لوسّرلا رمأو ءاهتاقوأ -

 - هللا لاسر لع نيك ر شما تاحارتق ةاو ءنآرقلا لثمب نايتإلا نع قّلَلا زجعو «حوَّرلا ةلأسم باوج ىلإ ةراشإلاو «هب قيلي ام هنم ردصي دحأ لك نأ نايبو «ديبعلا

 ىئاس روسلاب فيرعتلا عوتتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ حلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 ايؤر تلو «نيع ايؤر يهو .ءسدقملا تيب ىلإ ةكم نم هب يرسأ ةليل : 4 كسير

 مهتتأو اهولأس ذإ :4 َنوُلََدلا بي َبَدَحح نأ ةّلِإ» كموق اهكلأس ىلا :4 تبدل لب نأ 9
 اذإ مث ءاونمؤي ىتح تابآلا نم هوبلط ام شيرقلا باجتسا لاعت هللا نأ ولو .باقعلاب اولجوعف
 ةنيب :ةزريطتم ةيآ :اهب ىنع :* هرِعم# .نولؤوألا لجوع امك باذعلاب اولجوعل ؛اونمؤي مل مهتءاج

 رهنإ :* فال لأ كليو -7 .نوربتعي مهلعل :4 اًميِرَح الإ ةحضوُم :ةجّشلل لاقي امك
 ا انلعَجاَمو9 هب رمأ ال يضمي نأو ءأدحأ مهنم بيهتي الأ هرمأف .مهنم هعنام هنإو .هتضبق

 ءانيف- تحبصألاو ءانيف ةتيسما :اولاقو مدل نع موق ٌدتراو .نوكرشملا اهب بذكو :* سان

 دارملاو ءموقزلا ةرجش يه :ليق :© ْناَرْقْلا يف ةنوعلملا َةرِجّشلاو 8 !سدقملا تيب تيتأ كنأ انربخُو

 َلِإ» رجشلا لكأت رانلاو «ةرجش رانلا يف نأ اذه مكبحاص معز : :لهج وبأ لاقو .اهلكآ نعل ينل
 ءاوغإلاب .مهنليمتسألو «مهيلع نيلوتسأل ا 257 22 دا 4 ككعل

 َتَعطَنَسا نم فختساو ليجتلا :# ُرْرْفَتْساَو 8# -14 .ًارفاو :* اَروُهَوَم ءاَرَج## -71 .لالضإلاو

 :لوقي :* تكالجَيَو كبح مبلَع َبِلَِأَو# ىلاعت هللا ةيصعمو كتغاط ىلإ هايإ كئاعدب :* َكََوَصِب مُكَتِم
 نالف بلجأ :لاقي ؛كتعاط ىلإ ءاعدلاب هيلع بلجت نم مهتاشمو كدنج نابكر نم مهيلع عمجاو
 امو «هللا ةعاط ريغ يف قفنأ ام لك وه :4 لوألا يف ٌرهكِراَسَو# هيلع حاص اذإ :ًابالجإ نالف ىلع

 نم نولتقي اوناك نمو ءانرلا دالوأ هب ىنع :ليق :« رلوأْلآاَو» اهل هنومرحيو مهتحلآل هنوحبذي اوناك

 ىنوعاطأ نيذلا :# ىِداَبِع َّنِإ # -50 .ثراحلا 1 د اوناك نمو .مهدالوأ

 5 -+ .ًاظيفح :* اليكحو َكّيَرب قكو# ةجح :© نطلس مهيلع كل سيل## يرمأ اوعبتاو
 .ةيآلا 4 آَََتَم اَمَو # :ىلاعت هلوق [54] .رييستلاو ءارجإلاو قوسلا :ءاجزإلاو .يرجي :4 ىجرُي ل
 اًبهذ افصلا مهل لعجي نأ ٍةَي ينلا ةكم لهأ لأس :لاق سابع نبا نع امهريغو يناربطلاو مكاحلا جرخأ مث

 00 :لاق مهلبق نم تكلهأ امك اوكلهأ اورفك نإف ري ا ا نأ تفس نإ 81 1 3 ناجح رعد سهاع م

 امو # :ىلاعت هلوق | هم طا هوحن ريبزلا نع ؛هيودرم نباو ءيتاربطلا جرخأو ةيآلا | راي َنَدَكم نأ الإ تيد 1 0 اَمَو هللا لزنأف

1 

 مهل ركذو ءسدقملا تيب ممل فصوف هةيآ هنم اوبلطف هدب نوؤزهتسي شيرق نم اًرفن ثدحي حبصأ هب يرسأ الل هنأ ئناه مأ نع ىلعي وبأ جرخأ هقيآلا مج

 نبا جرخأ .ةيآلا 4( ِناَرَمْلا يف ةئوعلملا ةرجّشلاَو )+ :ىللاعت هلوق سيت ةكقيالِإ َكَنْيَرأ ىّلأ الا لَم اَمَو هللا لزنأف ءرحاس اذه :ةريغملا نب ديلولا لاقف ءريعلا ةصق

 دمحم هب مكفوخي يذلا موقزلا اذه ام نوردت له :لهج وبأ لاق «شيرق نم يحلا اذه هب فّوحخ موقزلا هللا ركذ :لاق سابع نبا نع ثعبلا ين يقهيبلاو متاح يبأ

 َتَرَجَس َنِإ # لزنأو * ١ اشار كرا ارش يف هوما هربت هللا لزنأف ءاّمقز اهنمقزنل اهنم اندكمأ نئل امأ هدبزلاب ديرثلا :لاق ال :اولاق

 44 َتيََأ 3> اهريغ يفو ءارسإلاب 4 كني ِءَرأ لف .4 تير # عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [17 : ءارسإلا] 4 َكَنيَرَأ لاَ 2[ 4 ِمِيدلا ٌماعط موفر

 ّنِإ 8 [15] .ًاليلق الإ مهرخآ نع مدآ ةّيرذ ِكاَنِيْحا نِم ذ هللا هنعل هّنَأل ؛ةروّسلا يف وه اذكهو «عيظف بطخو ؛ميظع رمأ هب بطاخملا نأ 1 ل اطل فكن نذل

 ناتيآلا ]0 ايات كل ا ل رجحلا] * َنواَكْلا نم َكَحَبأ الإ ٌنَطْلُس مولع َكل َسْبِل ىداَبع
 «نيلاضلا نم هعبتا نم ىلع سيلبإ ناطلس نأ حضوت رجحلا ةيآو «ناطيشلا اهيأ مهت ةاوغإ لع ةرّدق كل سيل هوعاطأ نيذلا نيصلخملا نينمؤملا هللا دابع نأ نانيبت

 انيس دمج الو + :ىلاعت هللا لوق اهلثمو .اهجهنمو اهتابث - .هرورغو ناطيشلا ديك نِم نينمؤملل اًظفاحو اًمصاع يبنلا اهيأ كبرب ىفك هنأ نيبتف ءارسإلا ةيآ اّمأو
 ثينأتلاو ريكذتلاب (حبست - حبسي) : :ئرق 46 حيسن 38 : : ىلاعت هلوق 4 ُضْراْلاَو عبس تول هل حش 32[ ؟] .قيساام ةهجو و (ةيسغلاو ناطخلا 07 كايف كيع يو
 1 ءاستلاو ءانه روز : لا هلوق 4 اوبر دود اََابو يب لع يلا صب نصف دعو ري 051 .ظفلل ثينأتلاو زئاج ريكذتلاف .يزاجم ثنؤم لعافلا نأل اضن
 ىلع حتفلاب روبَر عمج :مضلاب هنإ :ليقو مسالا عقوم عقو ردصم هنأل هعمج زاجو ءروهدو رهدو «سولفو سلف : :وحن «ربز عمج يازلا مضب (اًرويز) :ئ ئرق ٠١. 0 : ءايبنآلا

 «لوعفم مسا «تولحلاك دارفإلا لع اهختفب (اًروبَز) :ئرقو :امحصر انك دراد انا :ريدقتلاو .(فرظ) عمج هنأك .فورظو فيرظ يف وه امك واولا فذح ريدقت

 ا ااا ارئلا ايلا اا وا

 نا لا :ئرق .اهعضاوم عيمج يف # أوُدُجَسأ َةكيلَبْلِإ :ىلاعت هلوق 6# اود مدل أوُدَجَسَأ ٍةكِكَمل انك دِإَو 8:11] .ناتغل امه :ليقو «هانعم
 مضلاب تكرحت مث «ةنكاس ءاتلا ىلع فقولا ىون هنإ :اههيجوت يف ليق ءالصو ةكئالملا ءات مضب (ةكئالملل) رفعج وبأ أرقو «لصألا ىلع كلذو روهمجلا ةءارق يهو ءرجلا

 [5 0 :ليقو «ةمضلا ىلإ ةرسكلا نم لاقتنالل اًلاقثتساو (اودجسا) فقولا ىرجم لصولل ءارجإ ميجلا مضل اعابتإ
 ةزمهلا نأ ىلع اًهيبنت .نيتكرحلا نيب اًجزم مضلاب ةرسكلا مامشإب (ةكئالملل) :ئرقو .كئالم :اولاق امك ةكئالم :اولاق دقف «ةكئالملا نم كلذك ءاتلا طقستو «جردلا
 :ئرق6# ككلِلِجَمَو 9 رت تكَلِلِجَو كيب موتلع بجو ل[ .نآرقلا لك يف ىتأ كلذو «ءادتبالا لاح ةمومضم لصولا ةزمه يه يتلا ةفوذحملا

 دك رواق وار اكوتتاو داك زحاول حت ماا لع عسل لاكي الكول :ئرفو يي

 ظفل رركت :الوأ .ةرم )7٠١( امهنم لك تاقتشم رركت امك «ةرم (5) «نيطايشلا»و «ةكئالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ 4 اًروُرْغ الإ ُنَطمّشلا مُه هدجيامو 14[18]
 ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يف ةرم (1) ددع «ناطيشلا» ظفل ارركتو :ميركلا نآرقلا يف ةرم (18) ددع «ةكئالملا»

 ةملك تاقتشم تركذو: ةرم (8/4) حبصأ ةرم (18) «ناطيشلا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم ؟١ دلع (ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركذ : انناث :قكاطنشلا

 - ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اَذِإ .ةرم (6/) حبصأ ةرم (1/) «ةكئالملا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )7١( ددع («ةكئالملا»

 ةءارقو ءاعدلا بادآو ؛هلوزن بادآو «نآرقلا ةقرفت يف ةمكحلا نايبو هاي نوعرف ةرظانمو ءىسوم تازجعم نايبو «ةرخآلا تابوقع ين مهاح ليصفتو 30 -
 - # يكتم اكو لذا نمو دل نكي لَو كاملا يف ُكبِرَس هَل لكي و اَدو َذِحَب مل ىذا هي دم ٍلفَو © : هلوق يف دّلّولاو كيرشلا نع ىلاعت ٌقحلا هيزنتو «ميركلا نآرقلا 2

 ىتس 7 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنتلا بابسأ لا ءامس ,ألا يربطلا ريسفت



 0 ا 0 هد :4 نوعدت ند ىلاعت هللا ريغ اودجت ملو ؛مككغُي ملف مكقيرط نع راج :4 لص ول -

 | 6 دادنألا علخ نم هيلإ |مكاعد امع :4 ةضَرعأ» ًاثيغم هللا ريغ اودجي مل :4 هَل

 97 جد تالة ل ؟ لعفامك٠ نكلا نم ,مجرخ اذإ : # ربل باج مكي فِسحي نأ شنمأفأ 1-3 :لجو زع هبر معنل 0

 0 بيج وص ليو 5 1 2 -- 00-0 رزيقراجخ : 00 مُكحِباع َلِسرب وأ طول موقب
 "| لسفر رانك يصيد 5 جيرل رصانب الو ةعلم 0 0 م راغصلا ىصحلاب يمرت ىلا 2 م اه عار ع 5-5 2 0 5 كك 4

 01 . 0 3 ءرأشلا نم وهو .هب انبلاطي أرث ئاث :# اًعيِب## هريسكاذإ ؛نالف رهظ نالف فصق .هب ترم ام فصقت

 / ا يي ا ىلإ هب ىدتقي ناك نمب 4 هب سانا لك اوُهَدَم م 0 -ا/١ .كلذ نم ءيشب عبتي نأ فاخي ال :ىنعملاو

 "ام دلمو داق باتمركدَتلو # (ز) | اًصيِيميالعحَل | |54 75 يك د » لمع هناك ناسنإ 0 .مهلامعأب :مهمامإب :ليقو .متْوُيو ايندلا يف

 ظ ا كمه 0 ىف تاآكَنَمَو # 1/1 اف فلامعأ روجأ نم نوصقتي ال تعلو .ةاونلا قش يف يذلا وه :ليق

 0 سانأَل كح أوعَدَن مو هيديعم ل . .هريدقتو ءيش لك قلخب اهيف درفنملا هنأو .هججحو اهيف هللا ةردق نع :# سَعأ# ايندلا :* ِءهِذَم

 كت 0 لب نو الربح © .ديعولاو دعولاو يهاونلاو رماوألا نم :* تلي كلي عقلا نع َكَئْوقَلو اكدر » 3 9 هيت كليالاس 9-12 دع ا .ليضفت لعفأ «ىمعأ» نإ :ليق دقو . د :4 ىمعأ ةرخلألا يف وهف» بلقلا ىمع ىنع امنإو

 ١ اذِإَر .شيرق رافك كيلع هحرتقا امم ؛كيلإ انيحوأ يذلا ريغ انيلع لوقتتل :4 ربع انِكَع َىَرتت
0 

 2 ,هراع ادلع 0 لا 0 7 7 2 ددح مه لإ هودح ول : ها ءكاودخ تيصس ا كر 1 كلل كل اكو ل تنك لإ كرعد ام تنلعف ول :4 كسلَح كودك و ويح“ يسن ىتا جقاوطنا | ١

 ١ دكدف دق كبت الْول ©9 الي

 "| ٌفَعض كلنق داَلاَذِإ 9 اكتم يم . ٌقعض# -1 .نينمؤملل فطلو ٍةدََي هل تيبثت لضف هيفو .نوكرلا سفن نع الضف ؛مهيلإ نوكرلا
 ع وع

 3 9 ضعت نان وؤويحلا | 8 :ىلاعت هلوق [77] .ةرخآلا باذع فعضو ايندلا باذع فعض تققحتسال # ِتاَمَمْلا ٌفَعِضَو ِةْرَحْلا

 وه :نوكرلاو .ليم ىندأ مهيلإ نئمطتو ليمت نأ تبراقل :*# نك َتدكدقلل كانمصع :# َكلَدددَيَم

 بتارم ىندأ نم برقي نأ نم هتعنمف ,ةمصعلا هتكردأ نكل «ًاليلق ًائيش» :لاق اذهلو .ريسيلا لما

 0 لل ا أ الساس حد

 ايت ا ا الا ا ا اح ا ااا

 دنع يبا ىو ىو يي ىف يتلو تي 8 قلع 00 ا

 0 7 0 0 »جهلا لزنأف «٠ كك 00 0-5 .هموق 000 00 كل

 كب نح 201

 و

 5-0 اتست كعدنال : اولاقف ءرجحلا ملتسي كي هللا لوسر ناك دالاورا ك  يحاا و دل الاكل يجد انط | يووو اه وزن بضم يف اةرور اما حصأ اذه

 :اولاقف ل ىبنلا اونأ اًشيرق نأ ريفن نب ريبج نع جرخأو .باهش نبا نع هوحن جرخأو «تلزتف (هفالخ ىنم ملعي هّللاو تلعف ول يلع امو دب هللا لوسر لاقف ءانتهلاب ملتست

 ل اودي ال مث 8 [7 لب 6 تف تمز .ملعأ هّللاو .تلزنف و ل طم ؛مهيلاومو سانلا طاقس نم كوعبتا نيذلا درطاف ءنيلإ تلسرأ تنك نإ

 4 كيكو ادلع وب كل دجال 0 :ءارسإلا] © اًاِصَتاًِنبَع كل ُدمجاَل » «[19:ءارسإلا] 4 اًصِيي هي اَنيلَع لْاوُدَحج ال مث .[18 : ءارسإلا] 4 اًليكَر
 كا ا د ا :يأ 4 اليحر ول اودي د » ىلاعت هلوقف «هب تبقعأ ام تعدتسا ةروكذملا تايآلا نم ةيآ لك ىنعم رار ءارقألاا

 دجال :ىلاعت هلوقو «كلذ عفد يف 4 اريام كل ديال مث )» كول ارا مك د نعام كل : يأ 4 اسي وي اَنلع لوميا مث: :ىلاعت
 1 طن لس سمس 7 ر»» 2 هر رس رس اس رس و رب جر سر

 ّه وهدف هم 2 ديو لايتبلا َلعيلل ذهن لب عامكا :ءارسإلا] 0 ل ركل رام هب بهذت ام كيلع دري © اليك صفو اعيلع كل

 ع (اًنوهز) ةملك تدرو كلذكو «ةدحاو ةرم (قهاز) ةملك تدرو :باوحلا ؟"قوهز ,قهاز" :نيب قرفلا ام :ءاينألا] ( هنيدي 0

 لحت نأ نكمي الو ««واولا) ريخألا لبق فرحلا ين دم نم اهيف امل «ةلصاف (اًنوهز) ةملك تءاج دقف .هعم ةقستم اهقايس يف ةملك لك تءاج .ةهبشم ةفص (اًقوهز)و «لعاف

 ناكل (اًقوهز ةملك ناكم يأ) اهدعب قهاز ةملك تركذ ولف ««قهز) ةملكب تقب دق (اًقوهز) ةملك نإ مث .ةلصاف نوكت نأ حلصت ال يتلا قهاز ةملك - -انه- امناكم

 ب مع 300 و ا الل ل فاهم ةدئق ال دايزو ىسسلل اراركت

 .. ةختواف وهال :لاعت هلوق أرق مث «ناصقن وأ دايزبهقرا الإ دحأ نآرقلا سلاج ام تا دكا لع .[65 : ءارسإلا] ه4 اراَسَح 2 ه2

 تكرق# كَل لِ ري ل كليم نأ 6# َلِسْرَب وأ 98 - 46 مكب فسح نأ 9 : ىلاعت هلوق © َلِرُي وأ ربل بناج مكي َفييحَي أ مشسمَْأ 43
 مي مكديعن- لسرن- -فسخن) :ئرقو . :ةقباشلا ةيالا يف مكبر لع دوعي ريمضل ةدنسم لاعفأ اهنأ ىلع ةبيغلا ءايب (لسريف- مكديعي- لسري

 رف .فيفختلا عم ةييغلا ءايب (مكفرغيف) : مى :تاءارق عبرأ اهيف# ٍمكَقرْعي يف : ملاك كلو .ملكتلا ىلإ ةبيغلا نع اًتافتلا ةمظعلا ريمض ىلإ ةدنسم ابأ

 ؛حيرلا نم فصاعلا ريمض ىلإ اذنسم قرغأ عراضم هنأ ىلع ءارلا فيفختو ثينأتلاب (مكقرغتف) : :ئرقو .اهدعب امو فسخي يف قبس ام : اههجوو نونلاب (مكقرغنف)

 عراضم هنأ :ديدشتلا هجوو ؛قبس ام : :ثينأتلا هجوو ءءارلا يف ديدشتلاو رسكلا عم نكل كلذك (مكقّرغتف) : :ئرقو 0 ا اتم رو ىزادل دانك اذلو

 ال وعما .ماللا ناكسإو ءاخلا حتفب (كفلَت) :ىرق # َكَمدلِح 98 : :ىلاعت هلوق # الي اَّلِإ َكَّمَلِح توتي ذو 7 .ريثكتلل فيعضتلاو .فعضملا قّرغ

 (88) اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم )7١( (ناطيشلا) - .كتفلاخم هانعمو . اهدعب فلأو ماللا حتفو ءاخلا رسكب (كفالاخ) : :ئرقو .كدعب نوثبلي

 يردخلا ديعس يبأ نع :نآرقلاب ءافشلا ةزحعم.[7 :ءارسإلا] 20010 دعو افقي ره اميز اء خلا 3ع لراتو 9100 اة

 هدبأن انك ام لجر اهعم ماقف ؟قار مكنم لهف «بيغ انرفن نإو «- غيدل - نس يحبس :تلاقف ٌةيراج تءاجف ءانلزنف انل ريسم يف انك : لاق هنع هللا يضر -

 ال :انلق .- -ةحتافلا- باتكلا مأب الإ تيقر ام ءال :لاق ؟يقرت تنك را ةةوومحت تنكأا :انلق عجر املف نبل اناقسو ءاش نيثالثب هل رمأف «أربف «هاقرف «ةيقرب

 يراخبلا هاور 'مهسب يل اوبرضاو اومسقا ؛ةيقر اهنأ هيردُي ناك اموا :لاقف لكي يبنلل هانركذ ةنيدملا انمدق املف هِي هللا لوسر لأسنو يأن ىتح ءاًئيش اوثدحت

 - تادايع (ربكأ يف ثاحبأب يبط لمع قيرف ماق .(غيدللا ينعي) ميلسلا كلذ ىقر يذلا وه يردخلا ديعس ابأ نأ :ثيدحلا اذهل ملسم تاياور ضعب يفو .ملسمو

 55 .ينابلآلا هححصو ءامهريغو يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ .رمزلاو ليئارسإ ينبب ةليل لك أر قي ب هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع : الارز 111 ل2

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت يلوزنلا بابسأ ىنسحل أذ



 :انيهت كف يتلا :# ضر نم .مهركمو مهتوادعب كنوجعزيل 4 تلي علا 5ك رو ا و هك ك0 تأ نأ أ ا كسل

 0000 واقل هرج رحا ولو فكم نم ا دا لوس ا اا ادم :ليق 0 اهني دش رخل ضان مكل يسلمه

 0 د. لعب 0 ال :يأ :* هو 0 هرمأ ىتح 0 لجو زع هللا نكلو 0 0 اتاك هناا 0
 1 2 1 2 3 : سس 2 ةحير رس لا عرس 2 7

 :اهكولد .اهكولد تقو نم :4 سيشل ودإةدلَصاأ 7 0 انرظ م رد 0ك ا رك 2 0 واصلا 1
 ند لإ لابملا :برعلا مالك يف كولدلا نأ كلذو ءرهظلا ةالص يهو ءامسلا نطب نع اهاوز 23 2 ل ا

 0 8 .هيدَجمَتم يَ ةرهنم كا رسل ناروق 9
 ال ةالصلا نأ قلع ةلالد اذه يفو ٠ .حبصلا ةالص : يأ :4 ِرِجَفْلاَن فس و همالظإو ليللا علب :* لَ ا را 0 كيك يس 5

 . رس عاج هه ب كثعس |
 ةكئالمو ليللا ةكئالم دوك ربل كرات ل زكا "الكم يف ارق اقركو .ةءارقب الإ نوكت 8 رو 5 نسعد هلا 0

 دعب رهسلاو ظقتلا :(دجهتلا» :4 جيف 1 ف لكلا َنِمَو » --484 .ءالؤه ميقيو «ءالؤه دعصيف «راهنلا 0 ب هوم م 3 نيف لدجَو قد حرم يجِرْخأَوِق دصّلَحَدُم ند 0
 كَتحس نأ يىمع# .هبلع تتكو.ليللا ءابنب رم أ :هةلكك هللا لوسرل ةصاخ : َكَل دوا ؛ليللا نم ةمون 0 للنبلاَنمَروَنسْلاَةَجْفَو () ايس ادَطْلس كن

 لها رثكأ لاق .هب طبتغتو 1 :# اًدومَحم اماقم# .ةبجاو هللا نم «لعل»و .(( ىسعاا : كرر ؟ قي وفامي شنو ذو َناكَلِطَبْلاَنِإ 5
 هيف مه ام ميظع نم مهبر مهحيريل «سانلل ةعافشلل ةمايقلا موي 755 هموقي يذلا ماقملا وه :ليوأتلا 5 ربع دي عا جوي جد ل رس 0 ا

 َلَحَدُم ىَلِخَدَأ َيَّرلُكَو # ١/- .هتمأ يف لجو زع هللا هعفشي ةعافشلا وه :ليقو .مويلا كلذ ةدش نم /
5 
5 

 ّْ 1١ 1111 26 رضاكم 5
 عركتيلاو ةدبالا لاخدإ :كيري .ةرجم اب 5 ىبنلا رم نيح تلزن :ليق :4 ٍقَدِص رحم نجِرْخَلَو ٍقَدِص 0 كك دْهاَوه نمي معَ 8 هون اس لع 200 ©

 :4 اًيِصَ انَطَلُسا» قدص ثعبم ةمايقلا موي ينئعباو ءقدص ةتامإ | ينتمأ :ىنعملا :ليقو .ةكم نم ليحل
 هةعنئم لواحو .هداكو .هاغب نم ىلع ردات لك هبتؤي نأ 2 هيلإ ةبغرلاب ىلاعت هللا هرمأ ٠ .ينرصني 0 نرش نايا ياي كوت 01ه

 ١ ]1 أ تب

 ِر) -41 .ًابهاذ :4 اهوُمَمَنك» بهذو كله :4 لليكلا َيعَرَو» ١/- .ىلاعت هللا ضئارف ةماقإ نم مع ع هال أيل
 نود ًاثيغتسم انب ناك دقو ءانركذ نع :4 َسْرمأ ىلا .هنوظفحي الو .هب نوعفتني ال مهنأل :# اَراَسَح ' 0 اليح انت فاكس

 ىلع 4 -هجاكاش لع -4 .ًاطونق :# اوني ناك# اهنم دعابت :# ناجع انو ةدشلا لاح يف دحأ لك 00 تتسلل 10 ع 06

 ىِدلاب ٌنيَهْدَل اَنَئِس نينو » -8/287 .حورلا ةقيقح ةفرعمل مكلهؤي ال :«اليلق الإ» ١] قلخلا عيمج :ىنعي :« الِياكاَلِإ علا َنَمُسِيوُأ امو 4 و هتيحان
 اًكيلَع لكوتي نم دجن ال : 4 ايكو اًيلَع# «نآرقلاب يأ :4 دب كل دجال مث» .هملعت الف كيلإ انيحوأ يذلاب نبهذنل انئش نئل :لجو زع لوقي :4 َكَبلِإ اميحْوَأ

 نكي اذهو 0 ول وماكان 214 مل اعت ةقالذتءاعب ةاادكلا» : ىنعي « كللع الضفتو :4 َكيَرنَيٌدَمَحَرالإل .هب ائبهذ نأ دعب هنم ءيش در يف

 توعد ومحو را از اك نإَو# :ىلاعت هلوق 3 0 :* (يهظ# .هظيفحتو هليزنت يف ةميظعلا ةنملا دعب ءاظوفحم نآرقلا ءاقبب ىلاعت هللا نم
 رأ م رد ض ماشلا اب قحلاف اًيبن تنك نإ اولاقف َِب ينلا اوتأ دوهيلا نأ : :منغ نب نمحرلا دبع نع .بشوح نب رهش ثيدح نم «لئالدلا يف يقهيبلاو متاح

7 

ا 5 لا تمت امدعب ليئارسإ ينب ةروس نم تايآ هلا لزنأ كوب : غلب املف ؛ماشلا ديري كوبت ةوزغ ازغف ءاولاق ام ِةئَي هللا لوسر قدصف ءءايبنألا
 كيس كح ل د نإ 

 معو لاس قرود تل :ليربج هل لاقو «ثعبت اهيفو ,كتاممو كايحم اهيف :لاقو ةنيدملا ىلإ عوجرلاب هرمأو ان كوخ ضل

 05 3 0 دل او انسإلا فيض 6 رم اذه كلوت 0 را 0 4 ءال ؤهف ]6١[. يي 7 0 نم يل لَعجأَو وقص َوخ نيأَ ٍقّدِص َلَخْدَم لأ

 مأ نم وا عشاق لي ىحوي هنأ د تفرعف هع عفرو ةعاس اقف 0 0 16 درا و بس
 نإ ف ةمركع وأ عس قيرط نم ريرج نبا ٠ قاحسإ نبا جرخأ .ةيآلا أ أون نأ لع ْنِحْلآَو سذإللا ٍتعَمسأِنَل ل # :ىلاعت هلوق [88] .# ًاليإَق لِ ملِعْلا َنِّم مّتيِتوُأ آَمَو قَن
 2 لادناف ةارروتلا قيما ى اقسانتم هارن ال هب تئج تئج يذلا اذه نإو ءانتلبق تكرت دقو كعبتن فيك :اولاقف -مهامس دوهيا نم ةماع يف - مكشم نبا لَك ينلا ىتأ :لاق سابع

 5 2 عا 0-0 روتر هوان وقل انك لك. ارنا لع نِحلاَو ننالا تسمتخلا رن هللا لزنأف «هب يتأت املثمب كانئج الإو «هفرعن اًباتك

 4112 لك رتل ها هما رك لك نضل َلَعاَمَمَعْنااذإَو 147 : ءارسإلا] 4 اسوي َناَكُرَّضلا هَسم اذِإو ونحن ضر رءأ ننال َلَعامَعْنَأ اَدِإَو ا []
 1 ل ل كك را ل ل ف نإ كر ةعاط 2 لع تر كل مهرج و ةيفاعو لاح نها تيح نم ناسنإلا لع اتسعنأ اذإ ![[50 : تلصفال

 امهريغ وأ قزر وأ ةحصب ناسنإلا ىلع انمعنأ اذإو :تلصف ةيآ اّمأ ءءارسإلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هئاّرضو هئاّرس يتلاح يف هللا مصع نم الإ «ىلاعت هللا لضفب قثي

 نيل لق م[ ءاخرلا يف هفرعي الو .ةدشلا يف هبر فرعي وهف ءهّرض هللا فشكي نأب ريثك ءاعد وذ وهف رض هباصأ نإف «قحلا ىلإ دايقنالا نع عفرتو ضرعأ

 4 ضّرالاو توُمَسلا راطقأ نم اودفت نأ ُتَعطَتَسأ نإ ضإِلاَو َنْلْلَرَسعَسَي ٠018 : ءرسإلا 4 رقمي نونا ناورقلا اذه لكعب اونا نأ لع حلاو نال تعمتجأ
 نآرقلا ةغل ىلع يدحتتلا رادم نأ كش الو .نآرقلا لثمب نايتإلاب يدحتلا وه ىلوألا ةيآلا نومضم نآل «نجلا ةيناثلا يف مدقو سنإلا ىلوألا يف مدق ام نم لااا

 مهلبق نم كلذ نايتإف «نايبلا نيطاسأو ةحاصفلا ةذمعأو ةغالبلا باحصأ مهو «نومدقملا مه لاجملا اذه يف سنإلاو .هتحاصفو هنايب نسحو هتغالبو همظنو

 وهاذه نأ كش الو ءضرألاو تاوامسلا راطقأ نم ذافنلا نع اهيف ثيدحلا نإف ةيناثلا ةيآلا امأ مصيط م مدت اسكملللللا مهميدقت ناك كلذلو «ىلوأ

 مَ حَمّسل دعم اهدنا :مهناسل ىلع ىلاعت لاق امك «عامتسالل ءامسلا يف دعاقم اوذختي نأ مهغولبو :ةيفيطلا مهتكرح ةعرسو مهلقنتل نجلا ناديم
 ضرع نضال َلَع امن انمستأ اَذِإَو 11 .سنإلا نم رثكأ مهماسجأ ةيهامو نجلا صاوخ بساني امم ذافنلا نأل ءسنإلا ىلع نجلا مدق كذلف 14 : نجلا] 4عِمتَسَي
 :ئرقو .دعب :ىنعمب .ىأني ىأن :لاقي «ذعبلا ىنعمب ىأنلا نم ضام وهو ءابلا نع ةبلقنملا فلألا ىلع ةزمهلا ميدقتب (ىأنو) :ئرق 6# اًنكَوؤَع :ىلاعت هلوق 6# اكو
 "ءان" تراصف اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل الأ تبلقو هنيع ىلع لعفلا مال تمدقت لعف نزو ىلع ىأن : :هلصأو «ىأت نع بلقنم وهو ةزمهلا ىلع فلآلا ميدقتب (ءانو)
 .ةلامإلا ةلع يف هيبشتلا ىلع هفلأ تليمأ امم وهوءواو نع ةبلقنم هفلأو ءضهني :ىنعمب «ءونيو ءانو «قبس امك دعب :ىنعمب «ىأني ىأن :لاقي نالصأ امه :ليقو «"علف "هنزوو
 نم ىلوألا ةلحرملا فده ناكو ءايكرتب لوبناتسإ يف دقعنملا يمالسإلا بطلل ثلاثلا يملعلا رمتؤملا يف ثحبلا اذه مّدَقو ءاديرولف ةيالوب ستيسامنب ةنيدم يف -
 ف كفل را ركل سوا و يجز ربتابلقاريفبلا قتايفل تريك درت ةيورتكلإلا ةبقارملا ةزهجأ مادختساب نآرقلا عامتسا رث أ تابثإ وه ثحبلا

 ةسحلاءاهسأ 8 3 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بايسأ يربطلا ريسفت
 ال ريسحعل



 ها“ 0و او را ماا 0 ٌرجَمنف# ناتسب :*# ةَّنَج كل َنوْكَت ؤأ # 9١- . .اذه اندلبب ءاملاب انل عبنت ًانيع :* اًءوُبْنَي# -
 ب 5 يف اهنيب :اهلالخو .موركلاو ليخنلا لالخ :ىنعي : :# اهلل اهلل 9: اهب نحن يبلا 0 : 4 َرهْنَدْلا

 نامل اذنه ل فمي أونأي نأ 1ع نجلاو سذاللا تعم ني 8 :4 الي 0 وأ ًاعطق :4 انس - 1 .اهنيب ليسي اليس :# اًريِجْفَت# اهوصأ
 دلو وطيب كا 5 3 ل 6 ل ل .ًانالف تلباق كللرف نه ةنياعما ينراعت .ةلباقم

 ني انت أف لكم لكن نأ يرق اذنه ف سات افرض 0 جراعم قا دعمت :4 قر 0 .هريغ وأ بهذب ناك «هب نْيْرُ ام :فرخزلاو را امكن علا

 يام قعد يو ارث رشا ١ رسشبلا نم :4 اب الإ تح لهل .ءيش نع زجعي نأ نع هلل ًاهيزنت :4 قر احبس لهل .ءامسلا
 نامل 5 تري مهّبلع اََلَرَنإا#» -4 .مكغالبإب ىلاعت هللا نم ًارومأم سر الا أ ككل

 َِنِصَو لي ةنجْ كوكو لاوس ضال ١ .مهنم رشبلا ىلإ لسرت امإو «مهنم ًالوسر مهيلإ ثّعبتل :4 كري اكلم مل
 اكمام طش 0و َرئلج 5 نع «قاحسإ نبا قيرط نم ريرج نبا جرخأ .تايآلا # ... كَل ست نآ اوُلاَكَو )+ :ىلاعت هلوق [41-]

 دا نم الجرو برح نب نايفس ابأو ةعيبر ينبا ةبيشو ةبتع نأ :سابع نبا نع ةمركع نع ءرصم لهأ نم خيش
 مس 1 1 لاو لا ير وتسلط نرد "را نسأ ناك يراسل ل نزلا

 05 هسا 3 اوعمتجا جاجحلا يبا اًهبنمو اًهيبنو «لئاو نب صاعلاو ءفلخ نب ةيمأو «ةيمأ نب هللا دبعو ؛ماشه نب لهج

 مكس َساَقََماَمَو 20 وس 2 تبعو «ءابآلا تببس دقل كموق ىلع تلخدأ ام هموق ىلع لخدأ برعلا نم ًالجر ملعن ام دمحم اي :اولاقف

 ور ركل ا نا ياا يا حا ا تقرفَو ةملآلا ةيتبفو ,مالحألا تهفسو نيل

 0 افنإ تنك نأو ءألام انرثكأ نوكت ىنتح انلاومأ نم كل انعمج الام ديرت ثيدحلا اذهب تئج - امنإ تنك نإف

 5 تا 1 د اي فكل اكل دير كت إو ايس كالوس

 ل لا ف و رآ كر ل د ل كن طا تنل ىف اننا ملال سلع فاء ا

 يي مكل نوكأ نأ ينرمأو ءاباتك يلع لزنأو ءالوسر مكيلإ ىنثعب هللا نكلو نولوقت 7 ام يب ام» دب هللا لوسر

 5 - 2 6000 قيم نانا ن1 10 هنأ تملع نقف كليلع._ انضر ع اه انه رباق نبغ تنك نإف :اولاق "ويدل 3م

 نيل 7573517075710 19103 339317و العر تت ولا نايل هله انع ىلا ةشاب يذلا كانو انل لآل ءانم اع دشاو الأم لأ الو اذا

 يغتبت كارن ام ىلع اهب كنيعن ةضفو بهذ نم اًروصقو اًرونكو اًنانج انل لعجي نأو «لوقت : امب كقدصي اكلم كبر لسف لعفت مل نإف ءانئابآ نم ىضم دق نم انل ثعبيلو

 ل ا و كو ناس و كسك« اهو اكسال ردع دل .شاعملا سمتلتو قاوسألاب موقت كنإف

 مث ءكلذ لعفت ملف هّللا نم كتلزنم اهب اوفرعيل اًرومأ مهسفنأل كولأس مث : ,مهنم هلبقت ملف اوضرع ام كموق كيلع ضرع دمحم اي :لاقف ةيمأ يبأ نب هّللا دبع هعم ماقو

 ةعبرأ كعمو ةروشنم ا يارا دل رواد را يفرح ان بك نإ كرا

 هه ا :هلوق ىلإ ( كَل ت تؤ نآ اولاَكَع + :ةيمأ يبأ نب هللا دبع هلاق ام هيلع لزنأف ءائيزح ب هللا لوسر فرصناف «لوقت 7 امك كنأ كل اودهشيف «ةكئالملا نم

 َناكَو لَم لك َنِم سان ناشد فاَفرص دَعَا 44 : محتمل | 0 ل أف ٍلَكَم صنم ٍناَءَرَفْلا اذنه ىف ساّنلِ اَمْهَّرَص َدَمِلَو إ [64]

 دعنو .[17 : ءارسإلا] 4 ا َّلَصَأوَسحأ ةَرِخْلا ف وهف صحأ ذه ف تاكو 9 :وحن تبرض لاثمأ دعب تءاج ءارسإلا ةروس ةيآ .[0 5 : فيهكلا] 4 ننال

 :هلوق ىلإ .[0 : ءارسإلا]4ِهرْيَع اميل تقتل كيل ا كل ا فيوخت

 لك نمي نارعلا ]دله ىف نساتلل قرص دكر © : سانملا مّدقو هدعب لاقف «[1/ : ءارسإلا] 4 ربت ادلع كل دجال مث ِتاَمَمْلا ٌفْعِضَو كت تك 07

 دا ا ا ءارسإلا] 4 ِلَثَم

 هيلع ردقي ملاّمم هب رابخإلا نع 7 يبنلا لئس امو ,فهكلا باحصأ ركذ اهيف مدقت يتلا ةروسلا يف تعقو اههإف يناثلا امأو «متأ هركذب مهتيانع ام ميدقت ين برعلا

 ىحوأ دق امو كَ يبنلا نم هوبلطام ىلع ةلالدلل «[5 5 : فهكلا] 4 ِلَكَم لك نِم ِسّدلِل ِناَءرَلَآ اًدنَه ىف اَنفَرَص َدَقَلَو » :ناكملا اذه يف لاقف .. .هيلإ ىحوي نأب الإ
 .[45 : ءارسإلا] 4 أوُسَو امهم تأ اولا نأ الإ ىدهلْمآجْإوْمؤينَأ سانا َعتماَمَ م14 .ملعأ هللاو «ىلوأ ناكملا اذه يف كلذ ميدقت ناكف «هباتك يف هيلإ هب ىلاعت هلل

 ةراوس ا 4 َمُهَّبَر اوُرِفْغَتْسِيَو » ةدايزب فهكلا ةبآ تءاج 0 فهكلا] 4ُةَّنُس 0 أكن الإ َمُهَّيَرأوُرِفْفَسْسَيَو ئَدملا ْمُهَدآَج ذوو نأ َساَدلََتَماَمَو )

 ثروي رياغتلاو .سنآقلا ثروي سناجتلا نأ اولهجو ؟اَكَلَم ثعب ًاله ءالوسر اًرشب هللا ثعبأ :مهلوق لإ لَك دمحمب ناميإلا نع مهعنم ام :هانعم ءارسإلا
 ل ًاولاَف دِإَو و :مهلوق وهو نيِلّوَألا ةّنس بلطألإ : : جاجا لاق «نيلوألا ةّنس ناين الإ رافغتسالاو ناميإلا نع مهعتم ام :هانعم فهكلا يف امو «رفانتتلا

 - ,حون موق مهو 172 : لافنألا] 4 تيلوألا ُتَنْس 9 : هلوقب هلاصتال «" ب كل :تارف انآ لاخلا 4 لما ك2 نر كلا وهادم كك كن

 رجف عراضم ةففخم ميجلا مضو ءافلا نوكسو ءاتلا حتفب (رُجفَت) :ئرق6# ٌرجْفت ٌقَح 38 :ىلاعت هلوق # اء لا ل 1 ل كأ تمون نأ ًاولاََو 2140]
 مهنأ كلذو نويعلا وأ عبنلا ريثكت ىلع ةلالدلا ا ا ل :ئرقو «رصنك رجفي

 َنِلَعج :ىلاعت هلوق 4 ايي َةَكِهكمْلَو همي قام وأ 1 1 امك ماَمَسلأ طِقَس وأ 47[8] .ةرم دعب ةرم رجفتتي هنأك عوبنيلا نم راجفنإلا ةرثك هولأس
 ,ضياخ رش ريك لكل حا رد يذاكر اقلك :ئرقو .عطقو ةعطقك «ةفسك عمج هنأ ىلع نيسلا حتفب (اَسك) :ئرق# اَنَسُك

 .اًعطق وأ ةعطق انيلع ءامسلا طقست وأ :ىنعملاف ءامسلا نم لاحلا ىلع (اًمسك) بصنو ؛مهللظي اًدحاو اًقبط مهيلع ءامسلا طقسي نأ اوبلط مهنأكو
 اذنه ندع هيومرتي نأ < 2 لاح هل نم ها لع رت لير :ئرق6# َقَر َناَحْبْس لق ل: :ىلاعت هلوق * ا الإ تنك ْنَه َقَر َداَحَبُس لك 8[

 مل ا رمل ركل او املا را كاكا الع ماك لالا :ئرقو .لوقلا

 امدعب ؛نيملسملا ريغ نم ددع دنع كلذكو «ةيبرعلا ريغو ةيبرعلاب نيثدحتملا نيملسملا نم ددع دنع نآرقلا رثأ ليجست من 7 دقو «نآرقلا ةوالتل مهعامتسا ءانثأ -

 نّشغبو ءاهتاذب.نآرقلا تاملك نأ براجتلا ثتبث ْنَأ امك «ةيزيلجنإلا ةغللاب عطاقملا هذه ةمجرت مهيلع تيلت مث «ةيبرعلا ةغللاب ميركلا نآرقلا نم عطاقم مهيلع تيلت
 .رثألا دودحم ريغ ناك هانعم مهفب ميركلا نآرقلا عامس نرتقا اذإف ءيرشبلا مسجلا يف باصعألل ئدهم يجولويسف ٌرثأ اهل ءاهانعم موهفم نع رظنلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 0ايام نَسكاِعَ 2 7

 تصوف نو ِءآَمَسلاف قت ٍورُحَر نم 056

 ا 0 0 و

3 

 همنا <

: 
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 0 4 انفو 1 .ًاباهتلاو ا 42 ءَسمهاندز# تنكسو كل 4 قيح 555 0 40/ تلا 0 هن 50 رك 1 0
 هرج مل وع وَ

 :4 ِهيفَيَرْاَل» -14 .ًاييذكتو كلذل مهنم ًارابكتسا ةرم لوأ انأدتبا امك :4 اًديَِجاََ وت ل 7 5 : يراك ديل نمو 5 26 نَمَوأ
 ةيشحح# متلخبل :«مكسال» هقلخ ىلع همعن رئاسو هقزر :# قر َةَمْحَر َنياَرَح ٠و .هيف كش ال 0 كيو ايمع مههوجو لع ِةمبْلا موب هر شنو هنود نم 0

 ل 1 - 4 رع 0 12 جما 00 ْ 9

 ءرحبلاو «نونسلاو ءهاصعو هدي :4 ٍتَءَمْمِت ٠١١- .ًاليخب ءاكسمم :4 اًروْمَق رقفلا :4 ِتاَئإْلا 39| لو حم ب وعمي اناَمْسَوا
 يذمرتلاو دمحأ هجرخأ يذلا ثيدحلا ينو ل ,عدافضلاو .ءلمقلاو «دارجلاو .نافوطلاو هلل 1 أولو ورفك أي مُهُآَرَج كَ 1 1 مس م ا 3

 ءائيش هللاب اوكرشت ال :لاقف .تايآلا هذه نع 7 هللا لوسر الأس نييدوهي نأ مهريغو يئاسنلاو |

 #0 ضر ل 4

! 

ْ 5 
 ءاكيرلا اولكأت الو ءاورحست الو .قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا اولتقت الو ءاونزت الو لاوفرشت الو 0 3 ا 0 7

 |١ مح م دم سب عر كا كب 2 ت1 ع1 كلش) -فحزلا نك اورفت ال :لاق وأ- ةنصحم ةنصحم اوفذقت الو «هلتقيل ناطلس يذ ىلإ ءىربب ارش الو | مهدت قبيح 0000 اقلخىِزَلأ :0 ١
 اي لسف :ىنلعكمب ل :# َليرْسِإ ب لكس .فيعض :ينابلآلا لاق «تبسلا يف اودعت الو - -(ةبعش ١ | (0روفكال تومان هيفا الجل ْمَلَلَعَجَو 5 ١

 ح« وروو مصر

 :ليقو لع نا :# اًروحَسَم ه ا هوما كلتطمل نإ عىىساوم : #4 مه ءاج ذِإو# ليئارسإ نب كلمك 3
 2 ب يدب ل وح رج م

 ينعي :# ءال ع اوه لزنأ ام تملع دقل# ا 0 سيلو .باوصب ملكتم كنأ ىرتف ترحس لق : ىنعمب 8 ْمْسي ئسوم اننا ءدقل وينو ]اروح نضال (َناكَو ٍقاَقنإِلا 0 06-0

 هريغ كلذ ىدلع ردقي ال هنا : 4 ضتالاو تاونمّسلا ثرالإ# اهكتيرأ يتلا عستلا تادألاو ع 1 و 1 لاثت قاب زا توت زعم او 2

 دل ضو ودا ا وبتول نتوب رعت زل داعب نينإ كايألا يعبي هرباصالا 3 مَعَ 0 نختم نكي كشك
 4 اًقيِفِل كب انج انمج# ةعاتتسشلا 4 دكا لع اج اذإف# ماآشلا كر :4 سرا اركشأ» 5 4 0 2 2 وي رة 1 5

 دياي كلوا ؛عمج :فيفللاو .هليبق ىلإ دحأ زاحني الو نوفراعتت ال نيطلتخ ًاعيمج مكانرشح . ١ ولا الط د اسال 0
 0 ماما 6 نيلَوألا ل ف مهفوخ اّملف «رافغتسالاب اورمأ مهلك «بيعشو .حلاصو - 3 0 ٍضْرل نم مهَرفَسسي نأ دار 0 يو اروبش توعرفتي 0

 ل #آأ رب درر م

 | هك هر رس و ل حر -

 2 َقأَك ِلَكَم لك نِم ناقل اذنه ىف ساّنلِل اَمْفَّرَص َدَمِلَو 9 :ىلاعت هلوق اهمدقت ءارسإلا ةيآ :رخآ لوق ل َليةَرسإ بل يحب م انفو )اكس هع نمو هقرْعأ'
 رجم ٌّقَح َكَل سو نآأولاَوَو )» :شيرق ةاتع نع اًربخم ىلاعت هلوقف 014 : ءارسإلا]4 اًررُثُكاَلِإ 7“ ١ ا انسي اورج سال اوك | 0

 هه روث رص رع لل و نم و

 تان او 15:19 0 نيام سلا اَنَِأ امل

 ه1 رح رس تح رس رس عسر هع >< ل < 22

 هيشسخ مكس روم نير دوك متنََوَل لق
1 3 

1 5 

1 1 

 كنوز رقي تانك لركت همت هو 2 :احرتقم نم ةنماثلا ىلإ 4٠[. : ءارسإلا] 4 اًعوُمْنَي ِضَرأْلا نم ان ض1 ديد(لملل ب نع مي يعادل 25799599599

 رافغتسالا ركذ نكي ملف «ناميإلا ىلإ ةبانإلا نع مهدعب مهلاح ةلمج نم لصحف ؛مهحالف نم سأيلاب ةحصفملا مهبلاطم يف اولغوتو « مهتاحارتقا عينش يف اوغلابف

 متل ل كايكلا ىلا تو الزاكي او ل ا
 ٍلَثم لَك نِم ِساَّنلِل نارا ادله فاَمْهَرَص َدَعَلَو» :فهكلا ةيآ لبق ىلاعت هلوق نأ ىرت الأ «رافغتسالا ركذ هبسان مهوتعو مهدرمتب حاصفإلا يف ةمدقتملا ةيآلا غلبم

 4 نيكس لإ ساس كا قات : ءارسإلا ةيآ يف هلوق ةوق يف 4 الَدَج ٍءْىَسرركأ نضال تاكو 9 : اهيف هلوق سيلو «[105 : فهكلا] 4 اَلَدَج ٍءْىَش م رثكأ نضال ناك

 ةيآ يف دراولا ناك املف ءاذه ىلإ عجري ام ىلإ نيبهذملا لباقتمب جاجتحالاو «نيفرطلا يف رظانتلا لادجلا ةنظم امنإو ءاّرفاك هبكترم نوكي نأ هنم مزلي ال لادجلا نأل

 ةياللا ندراولاك سلدإ“ .مهلادج ةرثكب 0 كا ع اا دبل تكا ةزووتارسرل 5 ادد اور م كرا ا و بح

 نَوك لف 47[  : ءارسإلا] 4 اًريِصَب اريح ءوداسعب َناَكَْنِإ كحْدديَو نب اديِيَسِهَنَاِب ىك لق [47] .ملعأ هللاو ,مهتلاح ءوسو مهرفكب حاصفإلا نم ىرخألا
 روس هيكل ةووركلا عم كيل يا ار سم لاو لاو 2 1 ل ا

 تاكل را املا مُكحدَبَو نيب 9» ىلع © اديِوَس )ف هتفص مّدقُي نأ ىضتقا اذل « 4 ا اح لجو زع لاقف هتافص ركذب ةيآلا ىلاعت متخ ءارسإلا
 .4 اًديِبَسظ ىلع .4 مُكَدَبَو نيبإ» رشبلاب قلعتي ام ميدقت ىضتقا اذل 4 نور دكا مه كيلا )» :ىلاعت لاقف رشبلا تافصب ةيآلا تمتخ دقف
 يلو .هل دحين َلِلْضَي نَسَو 0 0 نأ ماتحمل 4 . مهرشعو ءهنود نم كَيلوَأ جد دحجي نلف ٌلِلَصي نمو ٍدَمِهَمْلا وهف هَ هلآ دبي نمو 4«
 موي هللا مهثعبي لالُصلا ءالؤهو هللا نود نم هل يداه الف هسفن ىلإ هّلِكَيو هّلذخيف هللضي نمو «قحلا ىلإ يدتهملا وهف هللا هدهي نمو . "1 1/ فهكلا] 4 اًَدِشّرَم

 ةبهتلم اًران مهاندز ءاهران تدمخو ءاهبيهل نكس املك« ملا موج نإ لما يسار توت 1ر1 فز وم. 10 ع0

 يقع د. د1 ديك ل :فهكلا ةيآ اّمأ ءءارسإلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ,ةججأتم

 يف رصتقا :١١7[. فهكلا] أور كامي هَ مورس َكِلَذ ١) 2197 : ءارسإلا] © أورفك مهن أب مهؤارج كلذ وف [44] .هدحو هللا ديب نالّذِخلاو قيفوتلا نأل ؛قحلا
 : لاكن تال :هتلاومب ارد المهر اعل وادا كا رج مج لب ا يطلب كافل دقتل ؛ةراشإلا ىلع ءارسإلا ةروس

 امهالك ديعولاو دعولا نوكيل 1٠١7 : فهكلا] 4اس تتجمل تكتسي اولِماماَنيلَِإإم :لاق مث ء[ :٠١١ فهكلا] 4 أورفكامي مهجور كلذ
 يزلك زوالا ظوصلالا يل [49:/4 : ءارسإلا] 4 اًديِرَج لَ َنوُبوُعبمل نأ اًنلقرو اًملَظِع ام ذل اَولاَكَو 2 [9/] .نيرهاظ

 مه مهسوُأَم ]» :لاقف .ثعبلا مهراكنإو كلذ مهلوقو 0 ل لل ا ل
 .[ةلا ف ار 1 4 0 2 ملح فوجب نقر كلم اك 15 اولاَفو انني روك مهي مُهْوآَرج َكَِد اربعس هدر تحاك

 200 ري هس

 رار دار نا ا فاقحألا كى سي] 4ٍرِدقِب» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [14 : ءارسإلا] هل حالو سا
 ا بمحل ايقنت هيلسد اهنكل ثا ا( رحم دع ل "نا" كاستل كر 1 لا ل

 0 رفاغ] ادع « َبّككْلا ىسوُم اَنيَتاَء َدَقْلَو 9 عضاوملا يقابو «نآرقلا يفةديحولا ٠١١[ : ءارسإلا] 4 ِتَيِب تاي َمْسِي ئسوم اَسيئاَء دَقْلَو 0 ]١ ٠١[
 دارجلاو نافوطلاو تارمثلا صقنو نونسلاو ديلاو اصعلا :يهو هتوبن قدص ىلع تادهاش تاحضاو تازجعم عست ىسوم انيتآ دقلو هر

 دقلو :نآرقلا تصالح :رفاغ ةيآ اّمأ ءءارسإلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «مدلاو عدافضلاو لمقلاو
 :ئرق # َتَملِع د را و اوله َلْزنَأ آامتملَع َدَقَل َلاَق ]٠١17[38 .ةاروتلا ىسوم انيطعأ

 011 هر

 دل :ىلاعت هلوق 4 اًروبْنِم توري كنظَأل ْنِإَو َرلَصِب ٍضْراْلاَو ِتوْمَّسلأ ُبَر الإ
 هلآ يعاهجم (كملع)ا :ئرقو.|ريجتو ةدناعم كلذ تدحج نكل «تايآلا ءالؤه لزنأ ام نوعرف اي تملع دقل : يأ ؛نوعرفل باطخ هنإ ىلع ءاتلا حتفب (تملع)
 .تاوامسلا بر وه :تايآلا لزنأ يذلا نأ :وهو هب ربخأ ام ةحصبو «كلذب هسفن نع ربخأ «ىسوم :وهو .ملكتملا ريمض

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 + ا < 0 هدم ااا جا ملا 0# ه#> ا + ا + 0

 كت يبل 52 نم :4 َلَر يلو نآرقلا ينعي :© هتلزنأ# ةديمحلا رومألاو ءفاصنإلاو لدعلاب :# َنَلآبَوإال -6 0 دك
 ١ (ه) ارنواَرَسْماَلِإَد كسر امور يلو هلأ يلي ١ يأ :* ٍنكُم َلَع ًاناقرف هانلعجو هانمكحأو هائيب :© ُهَسَقر اًناَءَرْفَوإ» ١١- 0 .ِةلي هيبن ىلع هللا دنع

 : 02 ُهَلررَو تك لع ياَدلَلع ءارقتل هرم اناءرقو كح :© -ولب نمل هتايآبو هللاب :© ملل انو نأ نإ" - ٠١37 .لسرتو ةدّؤث ىلع :ليقو .ةذملا يف لواطت ىلع
 :« اح نافدالل هل ًاميظعت :© نور نآرقلا * ْمَِلَع كَتياَدإإِ# باتكلا لهأ ىنِمْؤُم نم «هلوزن لبق نم

 :# اًعوُسَح َرْهديِزيو## ٠١- 4 .لجو زع هلل نك نييحللا عمتجم :وهو نقذ عمج :«(ناقذألا»و .هوجولل

 اياب ةرات وعدي د ينلا نوكرشملا عمس :4 نمي وعدا وأ هلأ وثالثا ١١١- .ةناكتساو هلل ًاعوضخ

 نوعدك امنإف « ءمكبر اوعدت هئامسأ يأب : 6# أوعَدي اَ ايآ# نيهلإ وعدي هنأ اونظف «نمحر اي)»ب ةراتو ««هّللا

 7-5 نيعستو ةعست هلل نإ» :لاق هنأ - +05 ينلا نع يور :« يتلل امس املَد# هل كيرش ال ادَحأَو

 يف «ةالصلا»و .كئاعدب :* َكِنالَصب َرَهَجج 2و9 .هيلع قفتم «ةنجلا لخد نهاصحأ نم «نآرقلا يف نهلك

 بلطا :# ْعَسآَوإ# كينذأ عمسُت ال ىتح كتوص ضفخت ال :# ابي َتْواح اَلَو# ءاعدلا : عضوملا اذه

 :ليقو .كينذأ عمسُي ال ًاتفاخ الو ءأديدش ًأرهج ال ًاقيرط :* اًليَبا# تفاختلاو رهجلا 5
 6نآرقلا نوبسيو هنوذّويِف نيكرشملا عمسي ناكف ءاهب هتوص عفرو «ةالصلا يف ةءارقلا :رهجلاب ىنع

 ام كلذ يف لعفي ناكو .طقس ةنيدملا ىلإ رجاه املف .كباحصأ نم : :© ابي تفاح الو» هب ءاج نمو

 نأل وأ .هقحلي لذل ءدحأ ةرصن ىغتبا الو ءادحأ فلاحي مل : 4 لذلاَنَم ودل نكبرلو# 1 اق

 ا .ليلذ وهف هريغ ةرصن ىلإ جاتحا نم
 نينيكل اود

 ١ - تر يذلا هّلل دمحلا :ىنعمب :# بكل وربع لع لزنأ ىذا ملل دهجلا# 0 9

 دس قانا باو - كا نع ليماالو .تواأتاالو .هيف فالتخا ال :يأ : 4 ًايوع هَل لع ركو# هباتك هيلع لزنأو ءاهغالبل

 يي ردعا هيدي دع (قللاو نثو ثور فوكو ني دوست لإ فر دج نال ءانصتنم ًاميقتسم :باتكلا تعن نم :# اَمَيَق» - ا .قحلا

 هلوسرو هللاب نيقدصملا 1 .نيرفاكلا رذنيل :ىنعملاو ءالجاع ًالاكنو ءارضاح هللا نم اباذع رذنيل :4 اًديِدَساَسْأيَرِدْسَي «ىنعملاو ظفللا يف

 ا :4 نار نأ كس ارنا كر د :4 رزسو # - 4 .# هيفا نيثبال :* توكلت 8 -" .ًاليزج ًاباوث :* اًنَسَحاَرجل»

 :لاق ىل داابع نب *بأ نعم نع «هريغو «هيودرم نبا جرخأ .ةيآلا هنأ وعد لف :ىلاعت هلوق[ ١ ١٠١ ] .كلذ نع هللا زع .هللا تانب يهو «ةكئالملا دبعن امنإ :مهطوق يف شيرق

 ا 0 نيهلإ وعدن نأ اناهني عئباصلا اذه ىلإ اورظنا :نوكرشملا لاقف «نممحر اي هللا ايا :هئتاعد يف لاقف اعدف موي تاذ ةكمبٍداَ هلا لوسر ناك
 ع الو :هلوق يف سابع ن :ةييعش 5 جرخأ ا وتل ىلاعت هلوق 3 رد ب هما كلا را

 8 سس حرك مس

 ليد كم ملوي ونمو الو -وبأوثما لق 5
 لا كر نحبس ,- هوو نووي يل دج ناار مل ١

 ١ م1 و ع عج ص 0 ل و جام

 8 مه دب ريو تن هاا "يا الوعفملانب دردعوأ

 7 وعديمي وغدا وعنا ثاجلا# اوم 5

 | محار ابي تفاخحال 1 َكيالصيرِهجاَلَو يسلك مسالا 7

 7 كيلوا ا
 5 . كلَ وكيل كم

7 3 

 ١ د

 0 رج حو حرص رص: رص 1 رص را مص بي ودرج دأ] --

 ع,هل لعب لو بنكل ا و دبع ل علزنأ ىذا ا هنيدمكل| 5 - ١4 ملغلْرَن م ع 0
 371 طع 2 حضارم نس دور و وس 2 72 م رضا ع م و يأ ضخ

 - هي 55 <١  00ممح < مشد 2

 4-0 1 وع

 اق 0 0-1 نإ» :لاق دل يمك ب دمع لج رار 0 .ةيآلا د( هيت لو :ىلاعت 00000 .ةلرنف

 رك ىذه دمك ِلكَو . يال لال ااا كرا الون - -مهلوق نم ىلاعت هللا رفغتسن- :سوجملاو نوئباصلا لاقو ءكلم امو هكلقت ءكل وه اكيرش الإ ءكل كيرش ال كيبل
 6-0 000 ةورتسإلا 212 11 ” ِناَقْدَدَاِل تورت 8 «[ ٠١17 :ءارسإلا4 اًدَجم ناقد ّن ورم ]٠١9717[ .« ِكُمْلا ف كِبِرَسهَل نكي رلواذو دِحْ

 يدم لم م[ .كللذ ريغ يف يناشلاو هعامس وأ نآرقلا ةءارق يف ٌعقاو لوألا وأ ؛ءاكبلا لاح يف يناثلاو ؛دوجسلا لاح يف ٌمقاو لوألا نأل هرّرك 4 ٍناَدْدِ

 يف ُكيِرَص 1 كس د ىرلا ١١ ١١ [. ١ ككترل] 4ك راك لكلا مو كر ل ومو ذِخَس دل ىذا

 هل نوكي الو «هتيهولأ يف كيرشلاو دلولا نع هّزنت يذلا «ءانثلاو لامكلا هل يذلا هلل دمحلا : :لوسرلا اهيأ لقو .[7 : ناقرفلا] 1 11 كت ل

 ام اذهف ءهل هلك نيدلا صالخإو «هل كيرش ال هدحو هتدابعو هيلع ءانثلاب اًمات اًميظعت همّظعو «هيلإ نوجاتحملا ءارقفلا مهو «يوقلا ينغلا وهف هقلخ نم لَو هناحبس

 سسوس 7-3 ينم ه6 دعم ا 2 :ناقرفلا ةيآ اّمأ ءءارسإلا ةيآ هيلع تلد

 رس وو ءارسإلا] 4 اريك رج مَن تحصل َنوَْمَعي ندا َنمْؤمْلا َرَسْبيَو ل١1 ] .للخ وأ صقن نود هتمكح هيضتقت هدا ودرب نلكشلا د هكشاتل ام ىلع هاّوسف

 لرسلاة روستو دلال 0 1 كار هللا نيزوشلا فرجا ١[. : فهكلا] 4اًمَسَحاَرَجَ مهل نأ ٍتاحِلدَصلأ توُلَمَصَي َنيِذَلأ َنيِنِمْؤْمْل

 ءاهلبق تايآلا هيضتقت ام ىلع ًءاج فهكلا ةروس يف كلذكو َةَدَم اهرخآ لبق ةو اهلجو "الوجع"و "اًميلأ"و "اًريصح" :يهو ءاهدعبو اهلبق يآلا لصاوفل ريبكلاب
 كاتو ل :ئرق# جوع لج :ىلاعت هلوق 0 2و كّرحتم اهرخآ لبق اهلُجو "اًدبأ" اذكو "ابوِع" :يهو اهدعبو

 مدعب (اًجوع) : :ئرقو" (اًميق) هلعج هريدقت فوذحم لعفل لوعفم وأ هفاصوأ نم يهف (باتكلا) نم لاح (ًاميق) نأ عم « «ىنعملا دسفيف (اًجوعل) اًتعن (اًميق) نوكي

 .تئش نإ هيلإ عجراف ءتكسلا نع ثيدحلا يف كلذ مدقت دقو ؛ماهيإلا اذه عفد ىلع ةنيرق ىنعملا يف لمأتلا نأ ىلع اًدامتعا لصألا ىلع تكسلا

 نإف دئاسلا داقتعالل اًقفو :فهكلا باحصأ :ةيخيرات ةزجعم 4-١5[. :فهكلا] ابحي اَنَيِإَء ّنِم أوناَكِو قَرلاَو ٍفهكْلا بلَحصأ َّنَأ َتِبِِسَح مَ قئ[11-4]
 ملظل يدصتلل ةيتفلا ءالؤه نم ةلواحم يفو «(سونايقد) ينامورلا روطاربمإلا نايغطل اوضرعت ةيحيسملاو ةيمالسإلا رداصملا مهيلع تنثأ نيذلا فهكلا باحصأ
 ؛مهنكاسم ةيتفلا كرت «لتقلاب مهل هدعوتو روطاربمإلا ملظ دادتشاو مهموق ضارعإ مامأ نكلو «هللا نيد اوكرتي نأ نم اًرارم مهموق اورذح «هنايغطو (سرونايقد)

 همكحل عضخي نم لك (سونايقد) ربجأ ة ةريصقلا همكح ةرتف ءانثأو ءاًديدش اليكنت نييحيسملاب لكن يذلا ينامورلا روطاربمإلا وه (ورين) بناج ىلإ (سونايقد)ربتعيو

 ناكملل ةبسنلاب امأ ؟فهكلا ناكم نيأ .هلتقب رمأي ناك مهنم بجتسي مل ْنَمو «ةلودلا رابك ىلع هضرعّيو ءكلذ لعف هنأ تبثي تبثي امب أي نأو لب «ةهلآلل نيبارقلا مدقي نأ

 لا يدلل ال اقل هال اقر حال ءارآلا رثكأ نكلو «نيابستتو ددعتت اب تا

 ةئس :فهكلا ةروس فورح ددع .نوعبسو عستو ةئاسمخو فل أ :فهكلا ةروس تاملك ددع .قافّتالاب ةّيكم يهو ؛ةيشاغلا ةروس دعب تلزن :فهكلا ةروس لوزن
 - عيضاوم .اهليصفتب فهكلا لهأ باحصأ ةّصق لع اهلاتشال ؛فهكلا ةروس تيّمّسو .فهكلا ةروس ىوس مسا الام '"فقيكلا روس ءانأ .ةتسو ةئانالثو فال

 ىنس -5 ١> ءاهس' ل ا دا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يريطلاويسفت



 هللاب مهلهجلف ءملع نم لوقلا اذهب نيلئاقلا ءالؤه ام :مالكلا ىنعم :4 ِرْلِع ْنِم هب ملل امال -5 2 0 كل

 !!ةملك نم اهب ربكأ :ىنعم يف اهنأل ,ريسفتلا ىلع بوصنم :4 ٌةَمِلَك َترَك# كلذ اولاق هتمظعو 0 ني 8
 كسفن كلهُم :4َكَسَن حب َكَلَملَم »9 ١- .[19 :فهكلا] 4 اَهَقَتْرُم ْتَهَسَول :هلوق بصن ٍلثم 1 موي ا
 مم مهربتخنل :4 َرْهَوأَبَتِلا ءيش نم :© ِضَرَألا َلَعاَم اَنَمَجاَّنِإ ل ١- 7-00 ل 1 ان 72 َمَسأٍتيِدَحْ ده ممويمَّلدِإ هكا 3 0

12 6 8 
 هل هسا 000

 نم يدق :# العام َنوُلِعَجَل اَنِإَ 00 -/ .يتعاطب لمعأو «فراخزلاو ةنيزلا هله ُكَرْثأ : # المع 3 ةامعوسحأ ما رموايمل تلا لع نا

 لاو حرر نواةلع تان هي فارم ١ :(ليعصلا» ل نب 1
 ايف م يب ازرجاَديِحصاَهيعاَمَنوعَجَْنِإ وايل ||

 :لوقي :ةيآلا :40 . .َت ا ا 4 .ناف ضرألا ىلع ام نإ : ينعي .أعقلب :«(أزرج» :ليقو . . سرغ 5 د ا 7 ش0 2

 .انتايآ بجعأب ركل :ىلاعت لوقي ءمهرمأ نم بجعأ ضرألاو تا بئاجع نم تقلخ ام 8 7-5 ابجي .اءنماونا كيقرلاو ٍفهكْلاَب حصا نأ | 5

 نم حول :«ميقرلا» :ليقو .فهكلا هيف يذلا يداولا :«ميقرلا»و .ةيتفلا هيلإ ىوأ يذلا «فهكلا» | ةمسكن دان ماَئاءاَنَيمولاَعَ ِفِهَكْلاَلإةَمَتفْلا ىَوَأذإ 5
 نم# انل رسي :# اَنأ َحَّه و8 ١ .هباب ىلع هوعضو مث ٠ .فهكلا باحصأ صصق هيف بتك ةراجح . ٍفْمهناَداَءَكَعاَِبَرَصم )اَدَسَرارتَنياَكَْعِمَو 8 ١ ل

 ناكو ءمهنيدب نك وراك .كب رفكلا نم برهم او كاضر نم سمتلن ام :# اًدََسَر ارم 0 0 اصل رعت هيي 1 فيل
 تينس# مونلا مهيلع انيقلأ يأ :4 ْمِهِناَذاَء حِلَع اَسبَمَصَف 1 .مانصألا ةدابع ىلإ مهاعد مهكلم 0 7 نجم 00من 1 سر /
 : حروف ءءء 2 5
 00 ا عة اا ةتلقلا دكار نآو «قردكلا ديري نأ لمتحيف .ةدودعم :# اًدذَدع 1

 0 0 ف نيتلل نيتمث ّئ .ي :## نيبرحخلا ى ارحل - عم“ :# مهكشعب 03 02 ا 04 ثكم ردق ىف اتفلتخا نيتللا نيتفئاطلا يأ :يأ :# ٍنيبزحلا أ لق تسر م د 2

 0 0 ا - درا ينكر بوصأ ا وقد مهن مونيك 7 1 00 هدو وذم وعدن 0
 ىلتح ةرياصب :4 ىذه هت دزو# هيف كش ال يذلا نيقيلاب :4 ّنَحْل ّيحْلاي ةيتفلا ءالؤه ربخ :# مه ْ *

 ربصلا مهانمهلأ :# َرِهِبوْلُق َكَعاَمْطَيَرَو # ١- 4 .مهنيدب برملاو مهموق راد 00 د او وا 0
 لبج فهك يف ثكملا اوراتخاو ؛شيعلا ضفخ نم هيف اوناك امع مهسفنأ تفزع ىتح «مهانيوقو 3 160 برأ اب ذك ل

 .عفتراو ردقلا زواج اذإ .موسلا يف نالف طشاأ :لاقي «بذكلا نم ًايلاغ :«اًطَطَس اد اَمَلُق دقل# 1 تي و 029 و ا و
 رد نبا جرخا .ةيكلا(ةكستن حب كاملا ) :ىلاعت هلوق [1] .نّيب رذعو ةجحب :# نطلب اهايإ مهتدابع ىلع نوتأي اله :4 رهتلع وبأي الّوَلا» ١-
 اولاقف «ةنيدملاب دوهيلا رابحأ ىلإ طيعم يبأ نب ةبقعو ثراحلا نب رضنلا نا :لاق سابع نبا,نع «ةمركع نحرص لهأ ٠ قا 05205111

 الأسف ةنيدملا ايتأ ىتح اجرخف ؛ءايبنألا ملع نم اندنع سيل ام مهدنعو ؛لوألا باتكلا لهأ مهنإف هلوقب مهوربخأو .هتفص مهل اوفصو «دمحم نع مهولس : مهل

 هولس ءلوقتم 0 ارو رول كربلا نزف ثذلاف نع هول : مهل ااولاقفا فلوق 'ضعتو هرمأ مهل افصوو هدي هللا لوسر نع دوهيلا رابحأ
 تاو هولسو ' ؟هوبن ناك ام . .اهبراغمو ضرألا قراشم غلب فاوط لجر نع ده هولسو «بيجع رمأ مهل ناك هنإف ؟مهرمأ ناك ام لوألا رهدلا يف اوبهذ ةيتف نع

 7 يل اوال :لاقف ه هولأسف ٍةِدلَب هللا لوسر اوؤاجف «دمحم نيبو مكنيب ام لصفب مكانئج دق :الاقف ءشيرق ىلع امدق ىتح البقأف ؟يه ام

 ؛ كم لَ هللا لوسر نزحأ ىتحو ءةكم لهأ فجرأ ىتح ليربج هيتأي الو ءاّيحو هيلإ كلذ يف هللا ثدحي ال ةليل : ةرشع سم لِي هللا لوسر ثكمو «ءاوفرصناف

 رم ءأ نم هنع هولأس ام ربخو ؛مهيلع هنزح ىلع هايإ هتبتاعم اهيف فهكلا باحصأ ةروسب هللا نم ليربج هءاج مث ؛ةكم لهأ هب ملكتي ام هيلع قش و «هنع يحولا

 , نب لهج وبأو «ةعيبر نب ةبيشو «ةعيبر نب ةبتع عمتجا :لاق سابع نبا نع هيودرم نبا جرخأ * جورلا نع كلتوُلَمْسَيَو # هللا لوقو .فاوطلا لجرلاو ةيتفلا

 :رم ىري ام هيلع ربك دق ِةكَي هللا لوسر ناكو ءشيرق نم رفن يف .يرتخبلا وبأو ءبلطملا نب دوسألاو «لئاو نب يصاعلاو ,فلخ نب ةيمأو ؛ثراحلا نب رضنلاو

 َللَع َكَسَفَن ٌعِحنب َكَلَمَلَف 8 [7] .ةيآلا 4 مها َكَع َكَسَْن عب كمل 5 لزنأف ءاديدش اًئزح هنزحاف :ةحيصنلا نم هب ءاج ام مهراكنإو «هايإ هموق وع
 كفل[ ىج نى /تءاج نينيالا يد كلعل" .[7 : ءارعشلا] © َنيِنِم ا دم عجب كلل ا «[ 1 : فهكلا] 4 اًمَسأ ِثيِدَحْلأ اهي أوُيِمْؤُي ل نإ هراء

 ىلع فسأي ال ِةِكَي هنأ ىلإ ةراشالل 4 ًاونوكَيالَأ ل تا ل ءاشنإ سيلو «ربخلا ليبق نم انه يجرتلا نوكي دقو ءاقافشإ ىمستف فوخملا

 ةروس نأل ؛4ْمَل ١ وهو يضاملا يفن فرحب فهكلا ةيآ يف ءاجو .هل فسؤي ال نأب ىلوأ ىضم اميف هؤافتنا نوكيف «لبقتسملا يف كلذ رمتسا ولو «مهناميإ مدع
 ,[8: فهكلا]4 اًرُرْجاَدِيِعَصاَميلعاَم َتوُلِعجَل اَنِإَو ٠ 4[ ١ ,8] .هنم سويأملا دح غلبو ذئنيح ررقت دق تماس عطف ير 5177 دة ا

 نولعاجل انإو :لاق هنأكف ءايندلا ةيابن يه هذهو «هيف تابن ال يذلا نراك 1 ملا" 12 يكل ] «اقلر اديعص َدِيِعَص َحيصْن ءاكتسلا نم انابسحإت

 :لاعت كلوق يف امك «تابنإلل ةلباق اهتعيبطب تناك نإو ضرألا لاح نوكتس هذهف «ىرتو عمست ام كنزحي الو سأت الف هللا ىلإل عجرملا نأو اًئاو اف اهيلع ام

 تاذ اهنأب ضرألا فصوف 4 َعَلَر ًديِعَص َحِيصْنَف صلف :لاقف نيتنجلا بحاص ةصق يف امأ «[ 717 : ةدجسلا] 4 اَعْرَر وب جِيَخْنَف ْرُرَجْلاضرألا َلِإ ءآَمْل قرع اك ورب لو 0

 رقة طك اكل هر 719071 ' كلعأ هللاوا كب ىبلي امب عضوم لك ف ىتأف «ةرملاب اهب عفنلا مادعنا يف ةغلابم «تاننإلل ةلباق ريغ ةقلزم يه: ما ونلو
 كارو لع نشل :ليلثصأو تينختلا :اههجوو ءءايب اهتلص عم ءاهلاو نونلا رسكو مضلا مامشإ عم لادلا ناكسإب (هنذل) :ئرق# ُهَندَل نمل نيالا فلا

 «سمأ يف امك نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلا يف لصألا هنأل نونلا تريكو ؛لصألا هنأ ىلع اًهيبنت مامشإلاب مضلا ىلإ ريش ءأو ءطسولا ناكسإب تففخف ءدضعك «لعف .

 ىلع نوكسلا ىلع ةينبم ةملكلا لصأ ذإ لصألا ىلع اهلبق ام ةكرح سنج نم ةلصلا تناكو «نيكرحم نيب اهعوقول تلصوو ءاهلبق ام رسكل اعابتإ ءاهلا ترسكو

 7 َرسَثَب عراضم هنأ ىلع ةففخم ةمومضم نيش اهدعبو «ءايلا حتفب (رشبيو) :تئرق «؛َرّشَس 2 :ىلاعت هلوق .ريمضلا ءاه يف لصألا ىلع ءاهلا تمضو ءءانبلا يف لصألا

 0 ا ار نسل مر ملا تش ل لع اةالقم نيشلا ريتكو ءانلا ختفو ءايلا مضي (رشتيو)!:ت تثرقو .رصني رصنك يثالثلا

 نآرقلا ورسفُمو نيملسملا نيثحابلا ضعب قفتيو «نينمؤملا ةيتفلا ءالؤه هيف أجتلا يذلا فهكلا ناكم يه (سوسفأ) ةنيدم ربتعت بيرقتلا هجو ىلع ةيحيسملا -

 ا رك دم ريتا را راو ةتارانل ل فسر رو هدت) هباتك ف ريهشلا خرؤملا نريجز دهشتسا - ١ .ةيخيرات قئاقحت .ناكملا يه (سوسفأ) نأ ىلع ميركلا

 يتلا رمأو ءفهكلا ثيدح بئاجع نايبو «ناهيإلا نع راّمكلا رأت يف أل: يذلا ةيلستو هدادّسلا نّئَس ىلع نآرقلا لوزن ٌنايب ًالمجم ةروّسلا دوصقم :فهكلا ةروس -
 - ليثمتو ءنيّيليئارسإلا نيوخألا لاحب رفاكلاو نمؤملا لاح ليثمتو «باوُثلا نسحب نينمؤملا دعوو «ِءالبلاو «باذعلاب رامكلا ديده#و «ءارقفلا ىلع ِريّصلاب ل

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ١1 - هلك 0 تسال ادا 0 يك كسا ع لإ ضعبل ةيتفلا ضعب لوق نع لجو زع هللا ربخأ .ةملآلا نم 27 مومهومتل زاعاذإوإلا ,
 [بيكلالإ اناالإح تودبعيامو مه قوش 1 كه : اقف 0 طخسبت :# ٌرشنَي يو لبج راغ لإ :4 ٍفْهكْلا لإ ووصف :# أمام هللا ىوس :4 هلأ ”

 .نوعفتنتو «هب نوقفترت ١7 - أن يركْلْهيو -هِيَمْحَيِنَم مير لوشن ْ :مالكلا 0 ل جوعلا وهو :روزلا نم ليمتو لدعت :# روت 0 8
 َتاَّذ هه نِعِرَورَت تعلْط اد 202 : مهرذت : 2 مصرف تبرع اَدِإَول ةيتفلا بيصت الثل نيميلا تاذ نم مهيلع علطتف مهفهك نر لدعت 3

 روج وفلان تا[: برا بأ لج حست 4دئش نإ ةيفا يعي :4قنا) عقل «ضرقلا لصار ؛مهيصت الف :4لاملاكأ»
 تناك مهنويع نأ نابسحلا اذه ببسو :ليق «ماين :4 وكر عشو# - .لخاد ناكم يف يأ ؛هنم 5 1

 .مهبلقت ةرثكل 0 .ةحتفم ٠ ول : سابع نبا لاق .مهتدقر 2 4 لاَمَشيلأ تاَدو ِنيِمَسْلا ٌتاَذ مهبلعنو9# 5"

١ 0 - 82 1 
 :كاكلا داصيإو .فهكلا دس ثيح فهكلا باب ءانفب :* ديصولاب# ضرألا مهتلكأل نوبلقي ال مهنأ

. 
 ا 2 رمشو | مهيلإ لصي الثل «ةيهلا نم مهسبلا لجو زع هللا ناك امل 24 6 0 مهتم تعملو هقالغإو هقابطإ

 ا ْمُهْنِم َتيَلوَل عهتلَع تطاول د يِصَوْلاِبِهَيعارَ طِسنب 8 .ةضفلا :قرولا : مكَقرَوب# مهتدقر نم . :# م 0 0 .لي مهسملت الو «لصاو

 دكت َكِلَدَكَو ا اف مُتِمَتنمَلفاَن اًرارف 1! يفو هئارش يف قفرتيلو :* فَّطَلَتَْلَو بيطأو ًاماعط لحأ :4 اًماَعَط : آم ّىَزَأ ا # مهمهارد تناكو ١"  2 7 2ع و تاج تسلا شعار ردو مود :
 مئادلا ءاقبلاو ايندلا ف ةداعسلا وهو «حالفلا اوكردت ل : دك !أوحلمت نلو# - و .هقيرط 2 ١  525تا 90 ليف لاَ مه ل

 ْ 70 مع 0197 : ءارسإلا] <. مرش نية دحيم مي صورها وهنأ دزيتو )ف 1 اف مَْشِيِل اميَملعأ لا ومو 4 2 0 تعا د مدع متنأ نإ .ةنحل ا رضوت# وع ىلا “1 م ء ا حر وع ع 2 1

 ١ كلة مآ مدح قرم كصتسأ 8 وهف هللا هدهي نمو /١١[. : فيهكلا] 4 اًَدِشْوص الو ُهآ دينك لِلْضُي نو دمهم وهف هنآ د بيم »
 | ديننا دوس وو لاتملك ل كرد ل د[ و اقل نر لكبر هل دكت هللصب نمر نحل لإ ىدتهملا

 : هي م - 1 لاا مضروصم هين ورعمسب داوز انررانك اوال كيا ردرعلا تاور 6 ميرا لص ا الا

 دسأ شين لو علب نكح ا تسوةيِضوأإ» هيلع تلد ام اذهف «ةججأتم ةبهتلم اًران مهاندز ءاهران تدمحو ءاهبيهل نكس املك «ةبهتلملا منهج ران
 ا كلذ هقفوي مل نمو «قحلا ىلإ ق قفوملا وهف هتايآب ءادتهالل هللا هقفوي نم :فهكلا ةيآ اّمأ ءءارسإلا ةيآ

 - ميمداَس هس تولوفتو ا كر ٍعاككل هاكر كللإ دك ندا ىلا نذل ؟قحلا ةباصإل درو ايهم هل جنا

 ريرقت ىلإ راشأو ؛مهلوق هناحبس ىكحف مهددع نم اوققحتي مو فهكلا ةيتف يف دوهيلا فلتخا 1 فيهكلا] # مهد الك 1 د

 مث .ةثالث مه نردضملا رولا هلال كمل تكا 1 طع هلوق يهو ىلوألا ةلمجلاب ىتأف نيحجرم الو كلذب نيملاع ريغ دوهيلا نأ عم «مهلوق نم حيحصلا

 ةفص مهسداسف ميرا مل سه تولوقيو + : لاق مث «ةفرعملا نم الاحو ةركنلل ةفص عقت : ةلمجلاو «ةثالثلل ةفص #“( مهبل هْعِباَر # : هلوق نم ةلمجلا تقيس

 - ةعبس نولوقيو :ليق دق نآكف «مدقت ام طمن نم سيل اذه نأ ملعأ هللاو مهفأف 4 بيعْلاب امج # : ا 0 ةركنلل

 ىذتلا رمألا ف: :ناتغل امهو ءءافلا حتفو ميملا رسكبو «ءافلا رسكو ميملا حتفب (اقفرم- اقِفَرَم) :تئرق# اَقَفَرَم :ىلاعت هلوق © اََقرَي كر كَل هيو[ ]١7

 نم ردصملا سايق نإ ا ل ا سل ل يف 0

 :ىلاعت هلوق #*# رمهْفهكنِع ُرَوَرَت تعلط اَذِإ َسْمَّشلَا ىَرَبَو 38 [ ١71 .ضيحملاو عجرملاك سايق ريغ ىلع اًردان ىرج هنكلو «لعفي لعف نم هنأل حتفلاب نوكي قفرم
 ميل ار ل ل رار رافم الأ لع ارنا تفحتو هيفحتو يلا 12 واكل :ىلوألا :تاءارق لالث اهيف * مه هك نع ُرو

 :ةثلاثلاو .روازتت :اهلصأو يازلا يف تمغدأو اياز ةيناثلا ءاتلا تلدبأ نكل ءاّضيأ روازت عراضم هنأ ىلع ءارلا فيفخت عم اهدمو يازلا ديدشتب (ٌرواَرت) :ةيناثلاو

 فيفختلاب (تَقّلملو -َتعلملو) :ئرق # َتَنِلُمَلَوال :ىلاعت هلوق * اقم مهن َتْفِْمَلَو ادار مُهْنِم َتّيَلَول َمِلَع َتَعَلْطَأ ول 3 ورك يانا رك
 :ىلاعت هلوق .اًبعر :يناثلاو «لعاف بتان ةعقاولا ءاتلا وه :لوألا لوعفملا «نيلوعفمل دعتم لعفلاو «ةغلابملل فيعضتلاو .فيعضتلاب ديزم وأ درجم هنأ ىلع ليقثتلاو

 مُكحَرَمأ اوُنَسِباَه 14[38] .ناتغل امهو نيعلا نوكسب (بغرلا) :ئرقو .نيعلا مضب (بغرلا) :ئرق اًركنم وأ افرعم ناك ءاوس نآرقلا يف عقو ثيح # اع
 .درطم وهو .فتكو فتكو «قّينك فيفختلل اهناكسإبو «قينك لصألا ىلع ءارلا رسكب (مكقزوب -مكقروب) :ئرق 46 مُكِقرَوب 9 : ىلاعت هلوق # وده | قروي

 ةيروطاربمإلا (سونايقد) مكح دقو (سونايقد) وه نينمؤملا نييحيسملا ةيتفلا ةعبسلا بْذع يذلا روطاربمإلا نإف ءباتكلا يف ءاج امل اًقفوو «(زميج) -

 ةنيدم ىلإ «سوسفأ) هباتك يف ناراب ىسوم /روتكدلا راثآلا ملاع راشأ - .ةيحيسملاب ةينامورلا ةيروطاربمإلا تناد اهدعب (م500- /) نيب ام ةرتفلا يف ةينامورلا

 اوكرتو مهل اًثيد ةيحيسملا اوراتخا دق «سوسفأ" يف ةيتف ةعبس ناك ,م1 0٠ ماع يف الئاق فاضأو «ةيتفلا ةعومجم هيف شيعي ناك يذلا ناكملا اهرابتعاب «سوسفأ

 هب اودٌسيل اًطئاح اونبف نامورلا ٌدونج كلذ ىأر دقو (نويب) لبجل يقرشلا ردحنملاب ٍفهك ىلع اورثع مهنيدب بورهلل ٍناكم نع نوثحبي مه اميفو «ناثوألا ةدابع

 مثل 1: مانع يرشالا يلا رتسالا يعمل اب اق لا [تايتحلا ترهظأو .ةراجحلا هذه قوف تينُب دقو ةينيدلا ينابملا نم ٌديدعلا دهاشُي مويلاو .فهكلا لخدم

 ثاحبألا ضعب بيرجأ دقو «ةينامثعلا ةفالخلا مايأ مامتهالل اًعضوم فهكلا باحصأ ناكم ناك - 4 .عباسلا نرقلا فصتنم نم فهك يه ترهظ يتلا راثآلا نأ
 اهارجأ يتلا تاقيقحتلا دعبو .ءارزولا ةسائرب ةينامثعلا تالجسلا نزاخم يف عوضوملا اذه لوح تامولعملا لدابتو ءتالسارملا ٌضعب تمتو «نأشلا اذهب
 هجتي هلخدمو «ةنيدملا نع نيتعاس دعبي لبج ىلع فهك دجوي (ةندع) ةدلب يف (سوسرط) ةنيدم نم لامشلا ىلإ : تالا لع صني ريرقت دادعإ مت «يموقلا سلجملا

 لاعت هللا نإ :فهكلا باحصأ .[4 : ٌفهكلا]# اجع اَنِتَياَء نم أوُناكٍم يِقَرلَاَو ِفِهَكْلا ب َحَصْأ نأ تبيح مَأ 3 .ميركلا نآرقلا ربخأ امك لامشلا ةيحان

 مهداسجأ بلقو «ءاسملاو حابصلا يف مهاعرت مهيلع ةيناح اهنأكو «ةنزاوتم ةروصب مهفهك لخدت سمشلا لعج دقف مهل ةيبطلاو ةيعيبطلا ةيامحلا بابسأ أيه

 رييغتل ةحتف فهكلا قوف لعجو «ىمعلا نم اهيلع ظفاحف شمرت مهنيعأ لعجو «ةيجراخلاو ةيلخادلا تازفحملاب رثأتلا نع مهساوح لطعو .فلتلا نم اهظفحف

 تال ا يل ل ا ل ا ا ا

 ةدوجسسلا سيلبإ ًءابإو «ٌقحلا ىلع قّلَخلا ٍضْرَعو ءبتكلا ةَءا !رقو «ةمايقلا لاوحأ ركذو «طقف هللا ةعاط ايندلا نم يقابلا نأ نايبو ء«ضرألا تابنو ءامّسلا ءاج ايندلا -
 واسجخر عيقومو سموم ةيدضر جنا اعنا 10 قزم فارجو لن زا ل از تظل

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

5 
 دمع فلس حو ةاقاو 7 1

 ْ نمو دتهملا وهف هلأ ا هلت نو كلذ هن 9

 ١ 5 روع 6 2 ع نق 8 تالا

 2 طاحت ٌمَهبَسَحَ 0 ويلا ادشرع لود

 رو ا

 حل 77 - ىلا ءام 53 يذل |



 ءمهتدقر لوط دعب مهانثعب امك :لجو زع لوقي «مهيلع انعلطأ :# ملء انرْثعأ َكِلَدَكَو9 ١"- ا طم 0
 نم ملعيلو .ىتوملا ءايحإ | ىلع هللا ا اا رخآلا قيرفلا مهيلع انعلطأ دق 0 اوفأدتو كأي عاتمأ كيكو

 ْ ١ :ىنعي : :4 مهَرْمَأ مب َنوُعْرْسَسي ذإ ذإاهيف 5 هكا ل1 دعو كا ثيدحلااذهب بذك 0 أوامر ينور كَهِفرال ةعاّسلا )9

 ىلع :* م مهرمأكلع سريال » ءاوفوت نيح 0 ريبدت ا م «ةيتفلا 0 اورثع نيذلا اخ تيل 6 يل تاك قم :
0 2 

 لم## نظلاب امَدَق + نعل ءا عرج 57 5 دل 01 ا ثعبلاب نونمؤملا بلغ 0 ا
 0| جر نيب دير تويوتا : مدس هى 9 مدع را 00 7

 مور
 :# اًرهظء[مالإ» مهنأش نم كيلع انصصق ام كبسح ءلداج ال يأ .مهتدع يف رامت ال :# يف ٍراَمَث 5 ا 0 -
 .مهرمأ نع مهلاست الو ءباتكلا لهأ نم :4 اًدَحَل رُهنَي» مهرما نم كل انرهظأ امالإ ل مَعَ للف مهلك مستو ةَعبَس وطيور

 هيلع هيبن لجو زع هللا رمأ :4 هنأ ءآَميِنَأالِإ (5) اَدَع لل ُلِعاَد ٍفِاَءَىأَتِل َنَوسَلالَو ل -14 0١ اروظ[مالإ فرامل ملت معد 2
 زعع هللا ةئيشمب هلصي نأ الإ ةلاحم ال نئاك هنأ رومألا نم هب ثّدحُي ام اميف ًائيش مزجي الآ مالسلا 0 وأ َنلوق كي

 اذإ هللا ءاش نإ لق يأ .كنيمب يف نثتسا :4 َتيِسَّض اَدِإَكََررْكّْذَآَو# «هللا ءاش نإ :هدعب لوقيف ءلجو 56 '
 ققحتيف «ينددسيف ينيدهي نأ هللا لعل لق :لوقي : #4 اًدَسر اذه نم بركأل قر ٍنِيِدِبَب نأ وسع لكو# ”تاركذ م

 ااا او ور اللا عرتحوأ ىدالعو ام : 0
 نم ريغو «لجو زع هللا ريغ كلذ ملعي ال ءاذه مهموي ىلإ مهتدقر نم مهثعب نأ دعب نم مهحاورأ 7 ال هرهلاو يكل ا لايم لوأ 2

 ءحدلملا يف ةغلابما ىنعمب .عمسأو هللاب رصبأ :لجو زع لوقي :4 ْمِحَسأَ هب ْرَِْأ كلذب هللا هملعا | 2. اون 0 ١-5-0
 الا» -11/ .مهريبدتو 0 :4 لَو نِم -هِنود نّمرهَلامإ# !هعمسأو هرصبأ ام :ليق هنأك | درسا لو نم هنود نّووُملاَم عسا

 صن اذهو ةكرالخ داو كف  ىنلا ىلإ احر يذلا هللا باتكل يأ : هب املكل# رغم ال :* لَم 1 ديكتفا

 وحنلا ىلع هولتي فوس ميركلا يبلا دعب يتأي نم نأو «ليدبتلاو رييغتلا نم نآرقلا ظفح يف يملإ | 5
 .هيلإ تلم اذإ :اذك ىلإ تدحل نم «لعتفُم ء«ادحتلم»و ءاجلم :4 انسعلم) .ِةَي ىنلا هولتي ناك يذلا 0357 -- 79779797099 - --
 4( عنقود اَدْزأَو ينس دس ]+ هللا لزنأف ءاروهش وأ نينس هللا لوسر اي :ليقف 4( تأ تلت مهمه اوْمِلَو ) تلزنأ :لاق سابع نبا نع اضيأ هيودرم نبا جرخأ [؟]
 كسا ١ كلا .فهكلا يف سكعو 4 ِصبأَو موي مِأ )» ميرم يف لاق 1 ميرم] ربو يْنَأ ه1 فهكلا] 4 َعيْسَأَوهِب َرِصْبأ ط3

 ؛هتاقولخم يف ركفتلاب كتريصب لجأف ؛«ضرألاو ٍتاوامسلا ٌبيغ هل ىلاعت هنأ فهكلا يف هانعمو ؛كتريصبب اهيف رظنلا لمعتساو ءاهزرّبدتو اهعمساف «ءايبنألا صصق

 يا ار ل نت ل 2 [ 71/1 ل ل را ا م ع

 كيلإ هللا هاحوأ ام لوسرلا اهيأ لتاو .[40:توبكتعلا] 4... 0-0 ةراكملا تب ًةزلَكَصلَأ ِِقَأَو باتكلا لَم ككل يأ اكلت 2 .[؟/:فهكلا]

 ةيآ اّمأ ءفهكلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هب ذوعت اًداعم الو «هيلإ أجلت ًأجلم كبر نود نم دجت نلو ءاهلدعو اهقدصل هتاملكل لّدبم ال يذلا باتكلا هنإف «نآرقلا نم

 ...تاركنملاو يصاعملا يف عوقولا نع اهبحاص ىهنت دال لص ةظااجسلا نإ نامحو وام اس تن 0 :ترويكتلا
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 ىكح اميف مهلوق هنمو ,مهمالك يف اًريثك فذحلا لمعتست برعلا نأ هيوبيس ىكحو «نيرسفملا نم هعبت نمو هنع هللا يضر سابع نبا مالك اذهو «مهبلك مهسداس

 يراوح اي از حا علا :اولاق ؟نونعيام مهتلأس اذإو :لاق لجر منغ ىلع كلذب وعدي لئاقلا ناك اذإ «"اًبيذو اًعبض مهللا" لالا قعر هيوم

 ِرْهشَأ همم َّنْممَدِعَ ٌرسترَأ نإ باس نم ضيِحمْلاَنِم نس آو + :ىلاعت لاق «ةيلعفلا ةلمجلا يف نولعفي امك اهيلع ليلدلا لد اذإ اهسأرب ةيمسالا ةلمجلا نوفذحي

 كلوت فاوارلا نأ نخأ هللاو روت :فودحسلا لع لدي ام هداكلا يف ناك اذإ ريثك مهمالك يف فذحلاو1ةرهشأ ةثالث نهتدعف يأ 215 : 5

 ا امو اكاونت بتنا هلع قع اج كاطع انإال اثَو #

 1 ا اك كر ل د اكلك امو 0 2211 ل لول رتل ترم ركل كلو دير نءرخلاو :ةفرعفلا نحال اخ ةعئاولا

 0 :اولاق نيذلا نأب تنذآ يتلا يه واولا هذهو ءرقتسم تباث رمأ اهب هفاصتا نأ ىلع ةلالدلاو .فوصوملاب ةفصلا قوصل ديكوت اهتدئافو «[14 :رجحلا]

 .4 بيلي امجب # : :هلوقب نيلوألا نيلوقلا عستأ هناحبس هللا نأ هيلع ليلدلاو ءمهريغ لعف امك نظلاب اومجري مو «سفن ةنيناعطو ملع تابث نع 0
 ءاهيلإ تفتلي داع ةدع اهدعب قبي مل :يأ " 1 :هنع هللا يضر سابع نبا لاقو أ ُليكاَلِإ مهم َمُهَملَعَياَم 8: هلوقب ثلاثلا لوقلا عبت

 :يل ةصاحخ فاتكلا نهال اذه لكي 0 هس 1 يف ريمضلاو «باتكلا لهأ نم : يأ .# ٌليَظاَلِإ + ل لل ع ولك قو اعح ملت

 البلك همر ]سس دور .ءاكحتو يرمز هلاق اه ىهتلا .نيمختو نظ ىلع مهرثكأو «مهنم ليلق يف الإ كلذب مهل ملع الو ءاذكو اذك مهيف باتكلا لهأ لوقيس

 انآ 4 ُلياَلِإ َمُهُمَلَعياَم ]+ هلوق يف لوقي ناك هنع هللا يضر سابع نبا نأ نورسفملا ىكحو .مدقتملا ذخأملا هرفاني ال اذهو مهددع ملعي ناك دق باتكلا لهأ نم

 ثالثل نايب فطع هدعب ام نأ ىلع ةئام نيونتب (ةئام) :ئرق# ٍةَئْأِم 9 :ىلاعت هلوق * ترين َةَنْأِم تلت 9# ]١0[ .ملعأ هللاو .فاك ردقلا اذهو «ليلقلا كلذ نم
 حج رس

 نأ الا او كلل وا مالا مت يف قالا نع هادعب اك هفضل قع ةيوتتلا مدع (ةئاك)" :عئرقو .ةتامب زيمملا

 زييمتلا ء ىجمف راصتخالا ىلإ اليم اًدرفم نوكي نأ ة ةرشعلا قوف ام زييمت يف اومزتلا مهنكل « ءزيمملل اًقباطم زييمتلا نوكي نأ لصألا ذإ لصألل ةياعر اًدرفم نوكي

 - سايقلا ناكو ءترفم عقو انهو ءاًممج نوكي نأ بجي ةرشعلا لإ ثالثلا زيمت نأ نيتءارقلا ىلع دري الو ؛لصألل قفاوم امج هئيجمو ,سايقلل قفاوم لصألل فلاخم اًدرغم

 ىراشتااذإ .ةرم (44) اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو ءاهتافدارتمو اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ 4 ٌمْبتْ 1 1 اكن يت كد ككو 1[988]

 ة, 6801و رود لكون ةباطشمب ظارصلالةل دور جان ذم اندرو اتاك تنل ةطفن دور كارمدنع

 لهأ ةمحر ركذو ؛جورخلا نم نامزلا رخآ مهل قفتي امو .جوجأمو جوجأي ٌدسل هناينبو «نيبرغملاو نيقرشملا ىلإ هنايتإو ءنْيِنْرَملا يذ ةّصقو «مهلاوحأ بئاجعو -

 - لمعلا يف صالخإلاب رمألاو ءاَمِدَّمَأل ةياغالو ءاهل ةياهن ال :ملع روحب نآرقلا تاملك نأ نايبو «راربألا نينمؤملا يعاسم تارمثو «رفكلا لمع عايضو «ةمايقلا

 روسلاب ضيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 م ١



 ايلا لا يرسل اور حال يع :# ىقعلاو ةؤَدَغلاِب مُهّبَر توعديو» -

 ةسلاجم :# ايتدلاةؤيحْلا ةَميِز ُديِرت# مهرِقحت الو ,مهريغ ىلإ مهزواجت ال :4 مع كاميع دع الو#

 هللا يبن اي :اولاق امهلاثمأو سباح نب عرقألاو ةنييغ :مهبولق ةفلؤملا نأ يورو ا ءامظعلا
 ءارقفو رذابأو ناملس :نونعي-مهبابج حاورأو ءالؤه انع تيفنو .سلجملا ردص يف تسلج ول

 انذخأو كانثداحو كيلإ انسلج -اهريغ مهيلع نكي ملو .فوصلا بابج مهيلع تناكو «نيملسملا
 4 اَراَم َنيِملدَطلِل انَدَمعأ اًنإإ# :هلوق ىلإ ا :ىلاعت هّللا لزنأف ؛كنع

 دمحلا :لاقف «ىلاعتو كرابت هّللا نوركذي دجسملا رخؤم يف مهباصأ ىتح مهسمتلي ٍةَب هللا ين ماقف
 6 0 اا اا ال ا ع ياا ينل ا ل ا وللا

 ١ أ ةيعراثم بزكنإجا اَقَفَترَم َتْءاَسَو برش 52 متخلاب ًالفاغ هانلعج :ليقو .هبلق انعنم :4.هَبلَ لَمْعَأ# .ةيلحلا يف ميعن وبأو بعشلا يف يقهيبلا هجرخأ

 1 أ دي 0 1مل تل شال يطيق 1 :4 لذ هر كو» سباح نب عرقألاو نصح نب ةنيبع :ليق اميف مهو :4 ُوَه مَن .هيلع
 أ َرواَسأَنِماَِف تلح مماْلا ميلك ن م رج ِنَدَع تنجم 0 سيلو ء«ديدهتو ءديعو هلك اذه 00 ركَيَر نم ّنَسْلا لْفَو 1-  9 .ًاعايض
 0 َنكتُم ٍقراتسإَو سدس نمارصح أبان وسْلتَو بهذ نم و طاطسفلا قدارسك مهب فيطي ران نم طئاح :ليق :4 اَهَق 1 رس مي طاحأإ» .رييخت هنإ :ليقو ًاضيوفت

 1 .توو © قرت تشعرك او[م ذاع لإ 00 للك 0 ل 00 .طاطسفلاب فيطت يلا 0
 0 000 مهنود نم : :# رمال منَ نم ىرجج# - م١ .اسلجم منهج تءاسو يأ .قفرملا نم ءأكتم :© امن

 00 هنففَحو نس ِننَج اهلج نلجَالَم مَ أ :# قريتسإو# قيسلا نسال ؛ةسدنس .اهدحاو عمج :4 سدس نمل 3
 5 و رول مسا و رس حس سوس حس سحرس ساس ١ حل

 5 مولع ت69 6ركيسمول ٌتْدَسَحَو# لاجحلا يف رُّرّسلا «يهو .ةكيرأ عمج :44 كيارذل الع ,نُكثو هنم ظّلغ ام :«قربتسإلاو)

 ” لاقفْرْس هل تاكو (2) ارامل انرَجَهواَيَس هني ١ :4 اني هنري رو -1017 .مهترسأ ىلع كولملاو نيمعنملا ةئيه هنأل ءاكتالا صخو ءأكتم :4 انتم
 1 هزل ةيكا كرش يبت © .امهنيب :© اَمُهَلَلِح انليس :*اَنرَجََو# هسخب اذإ :هقح ًانالف نالف ملظ نم ءأمات 0 كلذ تتآ

 329929299259959907899989804:: ”4 1 هبطاخب :« :هرواحي وهو ءركك اذإ ؛هلام رمت نم «لاملا لك نم :ليق :* رمت تاكو ا
 .ًاربكتو مهل ًاراقتحا ءًابيهصو ًابابخو ناملس انع ّحَنَف ءلاومألا بابرأو برعلا تاداس نحن :ِكَع هللا لوسرل عرقألاو ةنيبع لاق امك : 0

 000 ل 01 كالو زب هلوق يف سابع نبا نع كاحضلا نع ربيوج قيرط نم هيودرم نبا جرخأ .ةيآلا #“ َعِلْ الو # :ىلاعت هلوق [1]
 .تلزنف «ةكم لهأ ديدانص بيرقتو «هنع ءارقفلا درط نم هللا ههرك رمأ ىلإ ٍةلَم ينلا اعد هنأ كلذو ءيحمجلا فلخ نب ةيمأ يف تلزن

 را ل 2 اند  ةنحكسلازل 4 اَنَعِيَسَو اصب ابر 117 : فهكلا] 4 ونود نومُهَلاَم حيْسَأَو فِي رص 0

 يف مهبلقت يف مهاري ىلاعت هللا نكل ,دحأ مهاري اليكل فهكلا ةملظ ىلإ اوؤجلو دحأ مهاري الثل مهموق نم اورف نيذلا فهكلا باحصأ نع فهكلا ةروس يف مالكلا

 يف كلذكو «ةيآلا يف عمسلا ىلع رصبلا ميدقت ىضتقاف ءعمسلا نم مهأ انه رصبلا ةلأسمف «موقلا هاري ال ىتح فطلتي نأ مهبحاص نم اوبلط كلذكو .فهكلا ةملظ

 ولو نظلاو كشلا لاجم يف لخدي ناك هوعمسي ام نكل .نورصببي الو اهلاوحأو ةمايقلا نع نوعمسي ايندلا يف اوناك نيذلا نيمرجملا نع مالكلا ةدجسلا ةروس ةيآ

 سيلو «ةيؤرلا ناديم ةرخآلاو ."نيقيلا نيع" رصبلا ناديم وهو نيقيلا لاجم يف اوحبصأ مهأل ؛هنع نوعمسي اوناك ام اورصبأ دقف ةرخآلا يف امأ ءاونمآل اونقيت

 .عمسلا ىلع رصبلا ميدقت ىضتقا اذلو «لاحلا ريغت هيف نوكشيو هنوعمسي اوناك ام ةرخآلا يف اوأر امدنعف «ةنياعملاك ربخلا سيل لاقي امكو ءعمسلا ناديم

 هللا رمأ دعب تءاج ةصقلا هذه نأ فئاطللا نم .[77 : فهكلا] 4 اَعْرَر ابدي انلعَجو لحب اهئفَفَحَو بنعأ نم ِنَنَج امه ِدَمَخِل اَنلَعَج ِنيلجَم الَثَم مه َبرْصاو # +[ ]
 .نيتنجلا بحاص ةبقاع ناك امك راسخلا مهتبقاع ناكف ؛مهعم سولجلا نع اوربكت نيذلا «شيرق ءاربكل اًقالحخ «نينمؤملا 0

 .اهلادبإو ةئام ةزمه قيقحت درفملا زمهلا يف مدقتو «رفنلاو طهرلاك ىنعملا ين عمج وهف ظفللا يف اًدحاو ناك نإو ةئاملا نإ :لوقن انأل ؛تائم ثالث وأ نيئم ثالث -

 0 :هلوق يف هللا ىلع دوعي ريمض ىلإ دنسم عراضملاو ةيفان "ال" نأ ىلع اعوفرم ءايلاب (كرشي) :ئرق# كرش ا :ىلاعت هلوق * 2 يمك يف كرس الو ل١ 1

 "ال" نأ ىلع اًموزجم باطخلاب (كرشت 7) :ئرقو .ملسو هيلع هللا لص لوقي نأ رمأ ام ةلمج نم يهف# وتلميع يهو ةلمجلا ىلع فطعلاو 6 ُمَلَعأ هنأ

 ةذَدَهْلأب مُهَّيَو توعد نيل ْمَم َكَسْنم ريَصآَو لِ: "11 : اف م ا م د ا

 هل ا و ور نا اكسر ا ل ردا :ئىرق 07 ماعنألاو انه # َةْوَدَعَل 5 :ىلاعت هلوق © ,ُهَهَجَو نودي يع و

 اهاكح ةتباث ةغل (ةودغ) ريكنت نأ :هباوجو هل ا و للا 0

 لادلاو نيغلا حتفب (ةاَدغلاب) : ”:عئرتقاو .بسنلا صلاخ يبرع هنأل نحللا فرعي ال ةءارقلا هذه بحاص نأ ىلع «نيونتلاب ًةودغ كتيتأ :لوقتو «ليلخلاو هيوبيس

 :ىلاعت هلوق # اره امه انوا هني مَ لَو 0 أ تلاع نانو ل[ .فيرعتلا مال اهيلع تلخد مث ءتقولا كلذل مسا ةادغ نأل فلألابو

 لُكأ - هلكأ - اهلكأ) :ئرقو «فاكلا يف مضلاب (لكألا - لكأ - هلكأ - اهلكأ) :ئرق «(لكألا - لكأ - هلكأ)و «ميركلا نآرقلا يف تعقو ثيحو انه # اهلك 1

 هنأ لع ميملاو ءاشلا حتفب (رَمَث) :ئرق# ورسم : لاكن هلوق 6# :هرواحي وهو ءهبحصل َلاَقر رتل تاكو 9817 ] .ناتغل ناكسإلاو مضلاو .ناكسإلاب (لكألا -

 - ءاعجلا مسفت (رمت) :خئرتفو .دسأو دسأك رَمُث عمج وأ ءبتكو باتكك رامث عمج وأ ءبّشُحو ةبشخك ةرمث عمج هنأ ىلع همضب (رُمُن) : :ئرقو ةرمثل عمج مسا

 ةنس )٠٠١( ,هفهك يف فهكلا باحصأ دوقر ةدم تناك :ةيرمقلاو ةيسمشلا ةنسلا .[15 : فهكلا] # اَعَستأداَدْزاَو ينس ٍةَنْأِم تلت مهفهك ف اومِْلَو 3811 5]
 حبصتف تاونس (1) نوكيل قرفلا مكارتي ةيسمش ةنس )5٠0( ةدملو «ةدحاولا ةنسلل اًموي )١١( امهنيب قرفلا نإ ثيح ةيرمق نينس 1١( 4) لداعتو ةيسمش

 يسمشلا نيميوقتلا ىلإ ةراشإ هذه ينو ١5[. : فهكلا# امس داَدزأَو يد ٍةَنْأِ َتلَت ِهِفَمكق اونِْلَو )» : ىلاعت هلوق يفآكلذو «ةيزمق تاوئس (199)

 5 ال نادك ةكقل درت ىف ويركلا نازقلا اهيلإ قيبس دق ةينوكلا ةقيقحتلا ةداهو. اثيدحو اًميدق نيرسفملا مظعم هركذ امك ' "يرجهلاو يداليملا يرمقلاو

 تايآرشع ظفح نم" :َِع هللا لوسر لاق :فهكلا ةروس لضف 11 فهكلا] 4 اد ِْيَرََداَبِي رشا اَصِلصاَمَعْلَمصيلم ير اقوي ناكيش » : هلوق يف «ادبأ حلاّصلا -

 - فهكلا ةروس أرق نم" :495 لاقو .ملسم هاور . "لاجدلا نتف هرضي مل ًاظفح فهكلا ةروس نم تايآ رشعأرق ْنَم" :ظفل يفو «' 'لاّجدلا نم َمِصُع فهكلا لّوَأ نم
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 ا ل و ذأ سك 1

 0 ةرعللع 0
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 د2 ج | ضرألا كابن وي طلتخأق متل أَ اكاد 5

 "درلا" ظفل كلذ بسانف ؛فهكلا ةيآ بحاص م

 ا شال ار كساعلا 1 يو د هلأ 0

 :لاققف هنم كش ىلع ىّنمت مث ءأدبأ هذه برختو ينفت نا :# اَذَبَأ ذه دي نأ ُنظأ آم# - 1 0

 امكو «ضرفلا ليبس ىلع -هبر ىلإ | در نإ | هنأ مسقأ : :# اًبَلَمنم اَهْنُم اريح َنَدجَأَل نو َلِإ ٌتددُر نيلو#

 الإ ايندلا يف ةنجلا هذه طعُي مل هنأ هنم ًانظ ءايندلا يف هتنج نم ًاريخ ةرخآلا يف ٌندجيل -هبحاص معزي

 3 -ا/ .ةبقاعو ًاعجرم :«أبلقنم» قاقحتسالاو ةماركلا كلذب يعدي !اهنم لضفأ هللا دنع هلو

 ذِإالَوَلَو 4-8 « قر هَناَّرْهل لوقا انأ نكل :ىنعمب :* أَنكَل ٠-2 أيوس ًارشب كَلَدَع :« الر كوس

 .ناك هللا ءاشاام :يأ © أ 1َماَم تلد كبجعاف كناتسب تلخد ذإ الم 1 نخل :# كدت َتَلَخَد

 يمارملا يهو ؛ةنابسح عمج :(نابسحلا»و ءأيمر هب ىمرُث ءامسلا نم ًاباذع : اناَبَسح# 4٠-

 ءمدق اهضرأ يف تبئثي ال ءاهيف ءيش ال ءاسلم ًاضرأ :4اَنلَراَدِحَصل هدنج : :ىنعي :# حب َعيَصْفل

 4 دورَمَس طيِحْأو# - 47 .ضرألا يف راغ دق :© اَرْوْعاَهْواَمإ"- ؛ ١ ايها

 َيَِوإ» ًارسحتو ًامدن «هتاف ام ىلع ءافهلتم هيفك قفصي :# دّيَشَك ثقي .هرمثب حئاوجلاو كالهلا طاحأ

 نم :هتورصتيو» ةعامجو ةريشع :4 مل نكت ْمَلَو 9 - 57 .اهتويبو اهئانب :# اًبشوُرْع لع ةيلاخ : ٌيِواَح
 زع هللا باذع لح نيح :© كلاته# -44 .هبذع اذإ لجو زع هللا باقع نم هنوعنمي : هنأ نود

 نبم .واونلا رسكبو ؛يلوتلاو ةرصنلا نم :واولا حتفب :# هيلو ةمايقلا يف نيتنجلا بحاصب لجو 3
 ؛لثملا اذه برضا : :ىنعي :4 ايَدَويلكَلَتَم مَ تِرْضآَو » - 40 .ةبقاع :« اع ءو» ناطلسلاو كلملا 3

 .هريطت :© حي ودل ًاتفم :4 اًميَِمَحيصدل .سانلل ماع وه :لبقو «ءالؤه انع درطا :اولاق نيذلل
 دعاس 52 ١ 0[: فيكلا] 4 دخن لإ ٌتددُر نيل ٌدَمِياَف الا ّنْظَأ آمَو 95 [*3]

 نبم "درلا" ظفل يف نإف :باطخلا عيونت دعب 0٠[. : تلصف] 4 .ةدنِع يل َنِإَتَفَر لإ ُتَعِحّت نيكو

 دارملا ةياغب هتتج فصو فهكلا بحاص ةيآ ناك املف ."عوجرلا" ظفل يف سيل ام سوفنلل ةيهاركلا
 0 اتا ترة اد ل الا رع دفا اهل كاز نع كاك انجل

 : ةمد هن وحلا ةلراكلا
 هكلزنأ ام ايدل ِةويلاَلَتَم مط برضو ©0175 :

 هانلزنأ رطم لثمك «لاومأو ةنيز نم اهيف هب نورخافتت امو ايندلا ةايحلا لثم امنإ .[55 : فهكلا] * ...

 مود يطل ل 1 1 ا تاج م سيتطلب ازا قل مران لاامادلا م

 «سنوي ةيآ هيلع تلد ام اذهف ....تابنلا نم اهيلع ام كالهب انؤاضقو انرمأ اهءاج ءاهب عافتنالاو اهداصح ىلع نورداق مهنأ ضرألا هذه لهأ نظو ءاهؤاهبو ضرألا

 ءامسلا نم هللا هلزنأ ءامك يهف ءاهلاوز ةعرسو اهتجم يف اهب اوٌرتغا يتلا ايندلا ةفص -مهنم رّبِكلا ووذ ةصاخبو- سانلل لوسرلا اهيأ برضاو :فهكلا ةيآ اّمأ

 تا ا يس ا و ول ا را ا اا

 رك رام سس سر اس

 نيرخلالا مث انفلزأو , 1#“ فيهكلا] # الجر كبوس , مث وم نو م ارث نم ََقلَح ىلا تَرَكَ +[
 20 ره 0 رى حمص ب

 نآرقلا يف "من" 211 1 7
 أب ترق :ةزواحجوهو .هبجاَص هََلاَف + ا دروس را جا تيارا و كد ةيحا لاو كدارتلا كيتو تطع فاح توم اثلا نع + مي 0 تلال را

 رب رس جر ا مل حرس

 . َنرَحَآْلا مَن انفلزأو + : ءارعشلا ةيآ يف ىلاعت هلوق يف امك كانه ىنعمب فرظ مسا يهف ءاثلا حتفب "من 5" امأ 4 ًالُجَر َكِنَّوَس مث ةَفطن نِم هذ ٍباَرَت نِم َكَقَلَح
 2 رص رى

 سنوي]# تيل ما رات“ 1
 سرس هل ل

 (باسح) ةملك تدرو :تاوجلا ؟"نابسح ء«تاسح" :نيب قرفلا.ام .[5 :فهكلا] اناَبسح الع لِسْرِبَو ل[:

 0 .تارم ثالث (ةرورجمو ةبوصنم) (نابسخ) ةملك تدرو امنيب نرم نينا اكشن ( عون رمار ةررورجمو هايوصصو هةرككدو «انرعم) اهررونعي

 تيت ْمْهَل َكِبتلْوأ»#+ نا ل 2 ا ل : يه «ناعم ةثالثب (باسح)

 ا :هلوقو 1١7[. : ةرقبلا] © ِباَسْأ 0 -7 .رخآ باسح نع رشب باسح هلغشَي ال هنأو «ةلاحم ال عقاو هباسح نأ ينعي # ناس غبر

 د سمسا َلعَج ىّدلأَوم :ىلاعت
0 

 هر و آ آ ع را

 زانم.هردقو اًرون رمقلاو

 وه مد ا 1 ا

 درك هللاو اودسما كك

 2ص لف رص 2س س6 9 مس وج حن

 كك ءاصحإ الو دع ال ثيح «ةبساحملا يفن -" . :سنوي] 4 تاكا نيس لل

 تح هاج هلا 5: ةاهست) ةملك انا ديس اقفدتم قزرلا هيلع يزجي يأ ء[ 7”: نارمع لآ] 4( باسو رعي ةَتب ص كئَرأَدإ» :ىلاعت لاق

 مهضعب لاقو «فيفختلل هنيع تنكس لْعُف ىلع عمج هنأ ىلع ميملا ناكسإو - 3
 مع مصار رس

 اريح
 رم هو ام ل

 4# هنن َلَخَدَوم هلوقو يتب 2 0 هلوقو# ين امه رتل 3 : هلوق يف امأو «نيتنجلا ىلع هدوعل ريمضلا ةينثتب (|مهنم) :ئرقو .# ءُهَتَنَج َلَحَدَو

 قر ُهّللاَوه اكل 35 :ىلاعت 2 ا قرب كرش الو قو هَل َوْه كل 98 [1] د1 ل1 ه1 ناش امرا 0 1[: هد كل

 يف هتنج ىلإ دئاع هنأ ىلع ريمضلا هارفي (اهنم) 00 لاس رق اكان عدم نر لي ثدي لو ةسيئت ةقاكا امو 1

 دارملاف

 :ئرق
 تمغدأو لامعتسالا ةرثكل ةزمهلا تفذحف' 'يبر هللا وه انأ نكل" : :اهلصأو «ةبصانلا يه تسيلو كاردتسالل (نكل) نأ ىلع ةلالدلل اًفقو فلألا تابثإب (انكل)

 هَل نكت ْمَلَو 5 1 اقفو انتو 0 اا د كلا ف اولا :ئرقو .فيفختلل اهلثم يف نونلا
 امي ري 22

 مَلَو 8 لاك هلوق # اًرصننم ناك امو هللا نود نم :هيورصني هتف

 هل :ئرفو

 الور 2 نك

 .فرظلاب لعافلاو لعفلا نيب لصفلل وأ «ةقيقحلا يف ركذم اهنأ ىلع ءايلاب (نكي) : رق # تفل نكت

 ركذ -7 «ةرم )١4( نآرقلا يف (هتاقتشمب عرزلا) ظفل ركذ -” «ةرم )١5( نآرقلا يف (هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ - ١ :يددع زاجعإ # اَعَرَر امني انلعجو 3: [' ] ١
 عم (هن هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .ةرم )١5( نآرقلا يف (هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ - ؛ «ةرم ١( 5) نآرقلا يف (هتاقتشمب ةهكافلا) ظفل

 .هللا باتك يف ةرم (1) لك درو ردقو ««هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ دع عم هن تاقتشمب ةهكافلا) ظفل ركذ ددع عم (هت تاقتشمو عرزلا) ظفل ركذ تارم ددع

 .نابلألا هححص ' 'ةمايقلا موي اًرون هل تناك تلزنأ اك فهكلا ةروس أرق نم" :: لاقو .ينابلألا هنسح "نيتعمجلا نيب ام رونلا نم هل ءاضأ .ةعمجلا موي -
0 5 ٠ 

 ءامس"لا يىربيطلا ريسفت ١احسدت,
  3ها يي نإ -و 0 ٠.٠ < هع دف 0 2 علا ممل |

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 ١ ةنتيكلا يوي ا” ا + د < + 0020 0
 اطل دمج < كي رمح يدم معلما ةيدمجبا ةيدع دي ةس-- 5

 دمحلاو هللا ناحبس» :ليقو .سمخلا تاولصلا :ليقف ءاهيف فلتخا :4 ٌتدَحِلَّصلا ٌتنيِقبْلاَوإ» -1
 نأل «ىلاعت هللا ةعاطب لمعلا :ليقو .«هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل

 ىلع ىعي :4 لاباس مْوَبَو ل - .ةرخآلا يف اهبحاصل ىقبت ىتلا تاحلاصلا نم هلك كلذ
 ريغ نم نيعلا يأرل ةرهاظ : هَرِراَب َصْرْاَلاىَرَبو# [" ةعقاولا ةروس] 4 اني هبه اهلعجنف ضرألا

 :رشحلا ىنعمو .باسحلا فقوم ىلإ قئالخلا انعمج :4ْمُهَتْرَدَحَو رجش الو لبج نم اهرتسي ءيش
 :# اَدَوَم ركل لع نْلَأ مسمر لَب# -4/ .رشح نودب ًأدحأ مهنم كرتن م :# اَدَحَأ تم روان لفل عمجلا
 يف هدابع لامعأ باتك :4 كلا عضوو وو 3# -49 !ثعبلاب ًابذكم ايندلا يف ناك نمل لاقي امنإ كلذو

 ال امم ام :4ِهِفاَمِمل كلو نينا 50 هللاب نيكرشملا :ينعي : : 4 َنيِمِرَجمْلا ىراذ» مهيديأ

 0 .اهظفح 601 ظ  ر نأ ةنشنلا لامعألاو رفكلا نم مهباتك مهيلع هاصحأ

 ا اوفختسا يأ ءاونجتسا مهنأل نج» مهل ليق رولا الك .ًاتبثم ًابوتكم :4 اًرْضاَح#
 رمل وربع الا عير يرتاح نك نك :# تدير رْمأَنَع 1 َقَسشْف# مدآ ينب نويع نع اورتتساو

 تاومسلا قلح ولا هللا نود نم نوعدي نيذلا ءاكرشلا يأ .مهترضحأ ام :4 َمُهدَجْنَأ امال ١-

 ضعب قلخ مهضعب تدهشاأ الو :يأ :# مين َقَلَح الَو# .اهقلخ ىلع مهب , نيعتسأف 4 ٍضرلاَو
 7 ةنجلا لهأ نيب لصف منهج يف داو مسا وه :ليقو ءأقبوم هلل ءاكرش مهولعج نم نيبو نيكرشملا ٠ : هيت ع 7 :كاعو يشأ قلصت ألا 0 006 ءًازجاح :ليقو .ًاكلهم :ليقو .ةوادع 00 .ًاناوعأ :4اًدضَع
 : © ًالدعم :* اًدِرَصَم مَعاوَدجي ْمَلَو9 اهولخاد مهنأ اوملع :* اًموُعَاَوُم مم ونطق .رانلا لهأو

 ل فيان جنون عتاتسوإل ةيئتي / 1 رك 01 تل ل
 ١ )ةماعلا َُتأَوَُرَل 9 .[0/1 : ميرم] 4 اًذَرَمَرَْحَو ابان َكْيَرَدنِعْرَْح » «[+7 : فهكلا] 4 الْمأَرَْحَو بوت َكْيَر َدنِعْرَحب 3
 ط2 52559 يف لمألا ثعاوب سوفنلا ين كرحي امم نينبلاو لاملا نأ اندجول فهكلا ةروس يف ةقباسلا ةيآلا انربدت ول
 راح َنَدِجُأَل َنَر لِ تدر نيَِلَو ل :لاق مث «['0 : فهكلا] 4 اًدَبَأ وذ دي نأ نأ آم لاَ سفن مِلِاَظ ٌوهَوهَحَّنَج َلَحَدَو » :نيتنجلا تحاص يف ىللاعت لاق امك «ةايحلا
 اّمأ ءنودبلاو لاملا سيلو ىلاعت هللا دنع هب لمؤي ام يه تاحلاصلا تايقابلا نأ رارقإلاو «ةيآلا ىنعم ةبسانمل 4 الم / تءاجف .[75 : فهكلا] 4 اَلَقْنَم اَهْنَم
 4 اي يني هج لوح هن رحت ف تراوتتلاو هنا كيوم ل :ىلاعت هللا لاق ...اهدهاشمو ةمايقلا نع ثدحتتي ةيآلا هذه لبق ينآرقلا قايسلا نألف «4 ادرس
 مثءلالا: ميرم] :# يضم يضم امَتح كير َلَع َناكاهدِراَواَلِإَركْنمْنِإَو ©: لاق مث 1: ميرم] 4 يعمل عدس 0 لهن تعزل كا لل ميرم]
 ةبسانمل © هير «ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ هود الا ا رعا 4بضيابج مطاوع يَ > لاق

 نود نم دبع ام ىلإ ةراشإ هيف ماعنألا ةيآ قايس .[ 4/8 : فهكلا] 4 ِدوكتقَلَح اَمكانوُمْسْمِح دَقَل ١ 4 :ماعنألا] 4 َمُكَكقَلَح امك درف انومُحَعِج دلو [ 4/] .تايآلا قايس
 فيهكلا ةيآاّأ ءاوقاخ امك نيدرفنم ةمايقلا موي مهريصم نوقالي مهنأو مهعفنت ال تادوبعملا كلتو ةهلآلا كلت نأ قيقحتل 4م ) : ظفلب ءيجف ؛ «ىلاعت هللا

 .4 اىدّرف  فذحب ةيآلا قايس ءاجف «ماعنألا يف يتلا ةراشإلا كلت نم اهقايس الخف
 لع َلِسْربَو + :ىلاعت لاقو «قيقدو طوبضم باسحب نايرجي يأ ؛[0 :نحرلا] 4( ٍناَبَسْحِرَمَمْلاَو سمس # :ىلاعت لاق امك ؛طوبضملاو قيقدلا 00
 .(باسح) ةملك نم (طبضلاو دعلا باب ين) لمكأو غلبأ (نابسح) ةملكو اًطوبضم اًقيقد اًباسح اًيوسحم اًرمدم اًئيش يأ ؛[٠4 :فهكلا] * ِهاَمَّسْلأ َنْم اناّبسح
 ؛“ هاََيِإاَهدعو وذ ةلدعوم ء نعال 0ك 2 تلا ك1 ع 0 نإ 2ع لآ] 4 احيا ُتِلْخُي اك هَّلأ كإ وِ َبيَراَلِ ول ساَنلآ ع باتجب كنك 1 ع

 عب دس سو

 3 ع 22 5 مام ريل لس

 0 تكلا 2و اوويحلا ةيبز نوبلاو كاملا 5
 ا دا را نع مويس اقع رعت

 ىرتو لاب ر يسن مونو 0المأ وابو كردي

 3 اوُضِرْعَو 9 اَدَح دحأ ردا مهتزكحو نرسل

 ١١ ْثَضَتْلقَرمَلو وفحص انومْْصيدَكاََصَكيَرَلَع ١
 |١" تيرخشلا كف شتكلائ0َدع كل عج ل

 ناو تا: نص وي

 0 0و ل ْ ١ بتكلا | اذه ِلاَم اَنئلْيوي َنوُلوفِيو دِشاَمِم َنيقْفسَم
 : وِاَمأوُدَجََواَهَصْحأألإ 0

 ًاودحسأ ةكتتملا كلل امفْذِإَو ل ادحأ كير ل

 73 يتسرب نكسب لود

 مرور ج >< 1 وتد قورنت ود منعا سد ا

 ١ 1 12 و ًءآيلَوُأ :هتيرذو.هنوذِجّمنفأ ه
 بولد لَح دج: # (2) اليد

0 
"0 

3 
0 

7 
 1 د رح حا حو اصلا لل ا مسرعا ١ سلا 8 و حا را باج وح حض ع

 3 مهوعلذ متمعر َنيِذَلاى اكس ادا موهو ايار

 ١

 رس ََ

 اد العنا نام الاكس درو (دعرخللا) :باوجلا ؟'"ةدعوم «داعيم .دعوم" :نيب قرفلا ام . :فهكلا] أ اَدِع رك لولا ًارسْمَحَر لب ناضل 2 وعلا
 - درت مل (داعيملا) .[41 :رجحلا] 4 َنيعْمل مَدِعْوَمل مَُهَجَنِإَو )© ناكملا مسا ةلثمأ نمو . :فهكلا] ادعوك لمح لرش لب نامزلا مسا ةلثمأ نمو
 "حتفلاب" اهنأ "77 : لافنألا" يف مدقتو ءاهرسكو واولا حتفب (ةيالولا -ةيالولا) :ئرق 4 هيلو 39 :ىلاعت هلوق 4# آَفَع راحو اباوث ريح وه يحل هل ةيلولا كلاته 381 ؟]
 ةيالولل تعن هنأ ىلع وأ ءفوذحم أدتبمل ربخ وهف عطقلا ىلع قحلا عفرب (ٌقحلا) : ئرق# لَه : ىلاعت هلوق .ناطلسلا ةيالو وأ ةرامإلا نم رسكلابو «ةرصنلا

 هلوق .4 يحل مهم هس لإ اودد مث ف هلوق دح ىلع هلل تعن هنأ ىلع هرجب (ّقحلا) : :ئرقو .قحلا وه هلل ةتباث ةيالولا :لوآلا ىلعو «هلل ةتباث قحتلا تاذ ةيالولا 6

 .قئعلاو قنعلاك فيفختلل ناكسإلاو ؛لصألا وه مضلاف «ةبقاعلا ىنعمب ناتغل امهو اهمضو فاقلا ناكسإبب (ابنع-١ اًبقع) :ئرق# ابنَ رخو 0
 قدام ةطج ردقم ءايو ءاتلا مضب (لابجلا رّيست) :ىرق# َلاَبْنكْد شإ» :ىلاعت هلوق 46 اَدَحَأ مهم زواق مُهَرَكَحَو واب ضْراَ أ كريو َلاَبْل ريس مويو 98141]
 عراضم هنأ لع بصنلاب (لابجلا)و ةددشم ءايلا رسكو نونلا مضب (لابجلا رّيسن) : :ئرقو .لعاف بئان (لابجلا)و لوهجملل ينبم عراضم هنأ ىلع عفرلاب (لابجلا)و

 لك لعاف وه ذإ هسفن نع هركذ لج هللا رابخإ نم وهف ««انلق ذإ)و (مهانرشح)و :لبق هلوقل بسانم وهو لوعفم (لابجلا)و ةمظعلا ريمض ىلإ دنسم مولعملل ينبم
 : ىلاعت هلوق 6# اًدّضع َناِضمْلا َدِخَّسم تن ك1مو موش َىلَاَلَو ٍسْراْلاَو توسل ََلَح مدمن امإِ 0 1].هرسخآ ىلعع مالكلا لوأ قباطف ءاهرّيسمو اهربدمو ٍليعافألا
 نع لجو زع هللا نم رابخإ وهف ؛ملكتملا ريمض فلأ ريغ نم ةمومضم ءاتب (مهتدهشأ) : :ئرقو .ةمظعلل عمجلا ىلع فلأو نونب (مهاندهشأ) : :ئرق# ْمُهمدَبْش 1

 اهحتفبو ؛ملكتملا ريمض هنأ ىلغ ءاتلا مضب (تنك- تنك) : :ئرق# ُتكَاَم و39 :ىلاعت هلوق .هقلخ نم ءيش يأ قلخ دنع هعم نيملاظلا نم اًدحأ رضحي مل هنأ هسفن
 :هلوق يف نوملاظلا مه تيدي 0 21200070 يعول 20م9

 8 :لوقي هنأك ضارتعا امهنيب امو«# يمحو َةْؤَدَعْلي مُهَيَر توُعَدي نذل مم َكَسَْم ريَصاَو» :ىلاعت هلوقب لصتم اذه ىلع ىنعملاو الدب َنيمِلدَظِِ سني
 - ىلع كل اًناوعأ مهذختم تنك امو «قلخلا ضعب داعبإ نم نوحرتقي ام انيلع اوحرتقي ىتح ضعبل مهضعب قلخ الو ضرألاو تاوامسلا قلخ مهاندهشأ

 ىواستي اًذِإ .نآرقلا يف ةرم )١564( هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ 4 اَينَدلأَ وزيحلا أ ٌةَبز َنوُمْلاَو َلاَمْلآ 98[ 1]
 - ايندلا نم لك رركت :يددع زاجعإ 033333333331

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ءةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت - لوزن - ابسأ ؛



 .ناميإلاو ةيادملا يف سانلا عفني :# لكم لك نم#نايبلا يف انغلابو ءانيجرو انفوخ :# اَنْدَّرَص َدَملَو## - 4

 ُةَّنْس جيينأتنأ اَلِإ» -0 .ةظعول دج الو نحل بث ل فر كاضح ه4 تركك
 هياوضحديل8# -07 .ةنياعمو ةأجف :© لَبَم9 ةبذكملا ممألا نم مهلاثمأ يف ,كالهإلا يهو : :4 َنيِلوَْلا :

 :# َدَنِكَأ# بونذلا نم :* َنيَتَمَدقاَمََشَمل - 01/ يرش فيا لال الاطمإ 2 ١“

 :4 اليوم -08 .هوعمسي نأ ًالقث :4 رو نِناَذاَءِفَدل هوهقفي الثل :4 ُُوَمْنِيدَأِل .نانك :عمج «ةيطغأ لا
 :4 مهتكلمأ تىَرَفْلا كليو -04 .ردب موي :ليقو «ةمايقلا موي وه (دعوملا»و .هيل | نولوؤي اجلم

 َاَقذِإَو »8 -6 .مهريغو طول موقو دومثو داع نم نيلوألا ىرق اهب دارملاو ءاهموق كلهأ :ينعي 3|
 ريسأ لازأ ال :4حَرِبَأ الإ هايإ هتمزالمل ىسوم ىتف :عشويل ليقو .نون نب عشوي وه : ُهَكَفِلَسوُم دل عر 2و

 .رمحألا رحبلاو طسوتملا ضيبألا رحبلا يأ ؛مزلقلا رحبو مورلا رحب ىقتلم :4 ِنّيَرْحَبْلاَمَمَجَم# 1 هامل ل ىدوا يرتوي ؟ دنّمِمماظ
 يجيلخ ىقتلم :نيرحبلا عمجم :ليقو .حاسمتلا ةريجبو ةّرملا تاريحبلا ةقطنم يف امهئاقتلا ناكمو ١" اوووي ةَنِحأ ويوم

 را ا ا نر نا كو اطل يسر إل يس وخلل ريفا قف سكر كلور نا 0 ٌكّيَرَو 2 اادبادِأودممَينَم ئَدُهْلاَلإَمهْعَدسِإَو
 جرخمي» :لاق امك امهيلإ نايسنلا فيضأو ءعشوي يسن : :4 م ايسن# 5١- .ةنس نونامث :(بقحلا» كالا عع نع دوس انطسا قيل لة 60 7

 توحلا :ينعي :4رَبلا فسدت .بذعلا نود حلملا رحبلا نم جرخبي امنإو "ناجرملاو زال اي 7 2 21سم هج وتمكنت 1

 00 ل
 ناسا وطال 1464 : ءارسإلا] 4 ِلثُم لك نم ناءرقلا اذنه ىف سائل اَنَفَرِص دقو 8155] + ١ يس و 1

 و 7 :وحن تبرض لاثمأ دعب تءاج ءارسإلا ةروس ةيآ .[0 4 : فهكلا] 4 ِلَثَم ٍلُكنِم سن را هك ع مهم جل
 هريذحتو هلي يبنلا فيوخت داعبو 117 : 1 ل ”اغلباملت اَمَلَم 2 اًبفح َىِضَمَاوَأِنَرَحَبلاََمْجَم هلَبأ .
 اًيِقَلَع ىرتفتل كليإ | انوَأ يذلا نع َكتوَُتْفِب اوداك نإَو » : ىلاعت لوقيذإ مهلك سانلا ريذحتك . ه0 5

 اكعد ديال تاس َقعِصَو اجلا كنسي كنف اذإ # : هلوق ىلإ 10 : ءارسإلا] 4هَرْيَغ 097979797979179

 دنع اوفقيو «هرّبدتب اونعيو .همهفتب اوّمتهيلو «سانلل اًهيبنت © ثم لك نِم ِناَءَرَمْلا اذنه ىف ساّنلِ انْفَّرَص دَقِلو ظ :سانلا مذقو هدعب لاقف «[/5 : ءارسإلا] © ١ ايست

 مدسقت يتلا ةروسلا يف تعقو اههإف ةيناثلا اّمأو ءمتأ هركذب مهتيانع ام ميدقت يف برعلا ةداع ىلع سانلا ميدقت يضتقي ةيآلا عضوم ناكف ؛هرجاوز نع اوهتنيو «هرماوأ

 نِم ساَّنلِل ِناَءَرْفْلا اذنه َقاَسْفَرَص دَعْلَو # :ناكملا اذه يف لاقف .. .هيلإ ىحوي نأب الإ هيلع ردقي مل اّمم هب رابخإلا نع : 00

 .ملعأ هللاو «ىلوأ ناكملا اذه يف كلذ ميدقت ناكف «هباتك يف هيلإ هب ىلاعت هللا ىحوأ دق امو :؟ يبنلا نم هوبلطام ىلع ةلالدلل 104 : فيهكلا] # ٍلثم 5

 نأ هير أوُرفَْتْسَيَو ده ُمُهَمآَج دووم نأ سانام امو 8 «[95 : ءارسإلا] 4 اًلوُس 7 الإ عدها هج أوم نأ سال عما 5

 :مهلوق لإ 5 دمحمب ناميإلا نع مهعنم ام :هانعم ءارسإلا ةروس يف ام َنأل .4 َمُهَيَر اورِفْغَتيَوإل ةدايزب فهكلا ةروس ةيآ تءاج .[06 : فهكلا] 4ُةَّنَس 2 ا

 الإ رافغتسالاو ناميإلا نع مهعنم ام :هانعم فهكلا يف امو ,رفانتلا ثروي رياغتلاو ءسنآتلا ثروي سناجّنتلا نأ اولهجو ؟اكَلَم ثعب ًاله ءالوسر اًرشب هللا ثعبأ

 :دازف ك7 : لافنألا] 4« َرِلْمأَم َكِدنِع نب َّنَحْلاَوْهاَدَه تاكذإ 21 أولاَف ْدِإَو 8 : مهلوق وهو نيلوالا هسا سلط ذل :جاجّرلا لاَكف «نيلؤوألا ةّنس نايتإ

 نيلَوألا نس مهفّرخ الف «رافغتسالاب اورمأ مهلك «بيعشو ؛حلاصو ؛حون موق مهو «[1 لافنألا] 4 تيلّوأْلا ُتَّدُسإ :هلوقب هلاصتال «" مهّبر اورفغتسيو"
 ُلِسْرناَمَو آف «[ 4/8 : ماعنألا] 4 ... 2121و نم نت ير رم رمال | كتل اور 52-0601 ولا :رخآ لوق. .مهارجُم نيبطاخملا ىرجأ

 لهأ نيرذنمو «ميقملا ميعنلاب انتعاط لهأ نيرشبم الإ انلسر لسرن ام هنأ نانيبت ناتيآلا .[07 : فهكلا]4 .. . أورَفك ند أ لِدَكجَو َفوِذَمَو َتريُِماَلإ َنَِسرمْل

 عم هنأ حضوتف فهكلا ةياآاّمأو .. .مهمر ءاقل دنع نوفاخي ال كئلوأف اًحلاص لمعو لسرلا قّدصو نمآ نم هنأ حضوت ماعنألا ةيآو «ميلألا باذعلاب ةيصعملا

 ١١1١ فيكلا] 4 اوه لسْرَو قتءاودحَأو امد تكلا آموىتياءاوذحك أو ]٠١107[ ...اًنعت لطابلاب مهلسر اورفك نيذلا مصاخي قحلا حوضو
 ؛4 لطتلاب اوردَك َنّرلا لِيَنَو َنرْدسَمَو رمل نامل الرفاع : لاك لوفر 165 فهكلا] 4 الَدَج ِءْىَت رك ُنسنِإِلاَناكَو اهمدقت ىلوألا ةيآلا

 .4 ىلسرو 9 : ف كلذ ريا نرش 1 كا يفر ملا ر كلذ كشاف

 يتتنثا (دعوم) ةملك تدرو .ِةَدِعلل مسا (ةدعوم) .(روظنم نبا لاق امك -ًةغل -ناكملل اهدورو عنمُي الو) اهيف تتأ يتلا نطاوملا لك يف نامزلل يهف «نامزلل الإ -

 ء(دعوم) نم رثكأ ديكوت اهيفف ءىنعملا ةدايز ىلع لدت ىتلا ىنبملا ةدايز اهيف (داعيملا) .ةدحاو ةرم (ةدعوم) ةملكو «تارم تس (داعيم) ةملكو «ةرم ةرشع

 .تارملا مظعم يف رشبلا ىلإ تفيضأف (دعوم) امأ .(هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ تارم عبرأ (داعيملا) ةملك تفيضأ اذل (ةدعوم)و
 ءايب (لوقي) :ئرق# أوان لَ ميو 98: 0 هلوق # َمْثَمَحَر َنِذلأَى اكس أودات ُلوُقَي ميو 01[48] .كسلجم نع اوؤاش نم داعبإ يف مهعيطت ىتح غيلبتلا -

 راهو تحل مار نس لاقل نأ لع نونلاب (لوقت) زوم نص كعامل ار ا

 ءابلا حتفو فاقلا رسكب (اَاَبق) :ئرقو # الب 0 :ىلاعت هلوق# ابق ُباَدَعْلا مهنا و 3 [54] .46 اقيم م مدي انلعجيو :دعب هلوقلو «(انلق ْذِإ)و ؟لبق هلوقل بسانم

 ءليش عمج ءاناو فاقلا مضب ههق) :ئرقو .نيد ديز لبق يل هد را رج بصف اوحر ج :ليقو لاحلا ىلع بصنو «ةنياعم : يأ «ةلباقم ىنعمب

 .تاقولخملا اك تاكو اعود اجو اجرو ءارشل لك ميبلع ان رشح : يأ ءاّمنص اًمنصو «ةعامج ةعامج ىنعمب :ليقو ءاّضيأ لاحلا ىلع هبصنو .فغرو فيغرك

 اًواو امهيلك يف لصألا يه يتلا ةزمهلا لادبإب :ئرق (صالخإلا ةروسب) (اًوفك) اذكو عقو امني (اوره) :هلوق 46 اًوْزه ًأورذنأ امو تكا أوُدَحَأَو 99 103

 ةماعو ءدسأو «ميمت ةغل 0 تالا دو للا لع ةرمهلا ءاقبإب (اًوره) :ئرق امك .هناكسإ وأ لعفلا نيع وهو اهلبق ام مض دعب فيفختلل

 - :تاءارق ثالث اهيف# مِهكِلْمَمِل ف :ىلاعت هلوق 6# ادع يوم مهكِلْهَمِل اًلعَجو أوماظ امل َمهتكْلْهَأ ىرْفْلا كليو ف ١ لاجمل ةعلز ذل اهلين هور سب
 ةيتلتلا) ةسنلك تدروو «ةرسا(112) ميرتكلا نآرلا ىف انعيأ (ةرخلا) ةقلك تدر رآر فرك (116) ركل نآرتلا ىف( 0159-5-11: كار

 .ةرم (140) ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدروو .نآرقلا يف اًعضوم (50) يف اهدحو اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو .نآرقلا يف اًعضوم (50) ين اهدحو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةاعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسم الا يربطلا ريسفت
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 : سو يب - ةتحشلا دال 2 :4 اعلا فهرس َدَحتأَول - 1 5

 | يرَمَس نادال ةتفللاق ارواح امل 5 يف هتيرج رخل ىشقللو رجلا ىلإ بني مث هقبش لكأو تام دق توح ايحي نأ بجعتلا عضومو :ليق

 : تي ناَووَرَحَصلَلإآَنْيوأ ذَِتْيَرَأَلاَت لاَبصتاَذنه |[ :4 اًصَصَقإ# هاعطق اناك يذلا قيرطلا يف اعجر :4اَدَتْرَاَمظ -15 .رحبلا ءام ةكرح اهرثأ وحمب ال ءاملا
 - 2 براون نطل لافينع ايكيا 1 هيلع رضخلا هنأ يور :# ان داَبع نم ادع -50 .توحلا لخدم ىلإ ءاهناعبتي يأ ءامهراثآ ناصقي

 ١ أراكم دير َْباَْكاَم َكَِد لاَ يَعِبلا ف © امل -11 .ين ريغ ٌحلاص دبع وه :ليقو ين مهدنع وهو «نيرّسفملا روهمج لوق وهو 0
 “ هيلع ىسوم لاؤس يفو .ىده ىلع ًاليلدو ريخلا ىلع افوقوو قحلا ىلإ ًاداشر :4 اًدَغُر َتْمَلُع
 هر لملم اع ملح نأ رع هل اعبات نوكي نأ هلذاتسا هنأل ؛ىدألا نسح يف ةغلابمو ةفطالم مالسلا

 أ كحد لَه م مدعي هزاع - 0 يجر ناتو ءهركذب كل ئدبملا نرذكأ 0 ١/٠١- .ملعلا نم ىلاعت

 ١- يت ع توتال -7؟ .ًاركدم ائيشو ءًاميظع أرمأ 4 اًرْمِإانَْسط رحبلا يف تحل ام دعب :4 امر 1
 عب < ّ دع 4 هتفلك اذإ ؛ارسع هتقهرأ :لاقي .كايإ يتبحصو .كعم يرمأ َّيَلَع قيضُت ال :لوقي :© اًرَسْعرْمأْنِم ٍْ

 صتقيف ًاسفن لحقت مل :4 نيف ريب طق بنذت مو ءاهل بنذ ال ةرهطم :* هيك اسْمَ -/ 4 .كاذ  2 ُ 0و 1
 هقول قمنا :ركنلا»و را وان تقر 211 :4 ارك ايس َتْنِج - ُدَقَل» .اهنم

 مرا كس 0 دوس ا

  1017ارح لداَهقَرَح ةَِيَِسلا فاكر دوال / 00 ذ نَمِم ملظا نمو ول 1017 : مى ك5 نم اأن |
  6ع سس عش عا( | ك0 | فيهكلا ة مو تفعل اغلا 307 + هلككشلا

 ا يي 0 ] 4 اهنع ضع ١ كيزقارتاذت 07 ةااَنَيَسَتِج َدَقَل اَهَلْهَأَق رع |
 ب ماكل( يمي ا يف امو ءاونمؤي نأ مهنم عقوتم دعب مهو ؛مهبونذ اوُّسَنو ءاورٌكذ ام بيقع اوضرعأف اورّكذ :يَأ «رافكلا

 الو تيس ٍقِدِمَو عيلطتس 3 5 4 ْمهّير دنع ميسو ءر أوم 15 ترومرجملا ذإ رت ولو :هلوق ليلدب ؛رافكلا نم تاومألا يف ةدجسلا |

 ملف «توملاب اهنع اوضرعأ مث مهّبر ٍتايآب نامز دعب اًنامزو «ىرخأ دعب ةّرم اوركُذ كا ةدجسلا]

 4 0 ح

 0 4-0 2 و رج وح 0”

 ا نم ةَمَحَر هسا اتابع نم اديعا دوف اصصق
 وي 7 ج 2

2 
 < م

 0 دا ني ا ل ار

 بهدف اَمَلْعاَِقَلادإََوَحاَفْلَظأَت (ج) تغرم نم ىقِسر 7
 1 0 2 ل حرجا سعب ع تا 1 ا م 2 27 2

 |١ (9) كُن اَنَم َتنِحَدَعَل نين ريب هكر اسفت تلق لاَ 5 انه ف1 مكحبودي أتي نإ ٍةَمْحَ ةمحسل اود ل1 كك 1 وق [5] .مهناميإ ءاجر عممتلاو ءاونمؤي
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 ض2 00-7 5 مه لجعل اوبس اَمِي مُهُدِخاَوَن ول محلا رك 52- مامعذألا] 4... مكيَعب
 دارأ ول «ةعساولا ةمحرلا وذ هناحبس وهو ههيلإ نوجاتحم هقلخ لكو ؛هدحو ىنغلا وه «هتدابعب سانلا رمأ يذلا لوسرلا اهيأ كبرو .[58 : فهكلا] 4 ... َباَدَعلأ

 اذإ هدابع بونذل روفغلا كبرو :فهكلا ةيآ اّمأ ,ماعنألا هيلع تلد ام اذهف .. .ىلاعت هتعاطب نولمعيو «مككئانف دعب نم مكنوفلخي مكريغ اًموق دجوأو ,مككلهأل

 اَمُهَتوحاَيَسَ مهني َمَمُحاَضَلب اَمْلَف 21١ .باذعلا مهل لّجعل م انآلاو بونذلا نم اوبسك امب هتايآ نع نيضرعملا ءالؤه بقاعي ول ؛م ةمحرلا وذ ءاوبات
 6 هلوق يف ءافلا ع فهكلا يناث14 بي ِرْحبْلا يف كيم دقو ْنَأ ُنطِيَّلأ اَلِإ ةينَسقَأآَمَو ... 207 فصهكلا لوأ] 4اس ربا ف هك د
 لاز ه4 ءهركَذَأ نأ نطل الإ ةنَسنَأ امو )© :هلوقب امهنيب ليح امل ةيناثلا يفو ءءافلاب ركذف «نايسُتلا بيقع ليبسلل توحلا ذاختا ناكف .فطعلاو بيقعتلل 4 ليس
 كلسملا وه برسلاو «4 ارسل :اهرخآ يف لاقف «ىلاعت هللا مالك نم لوألا ةيآلاو «4 ُهلبَس َدَحََأَو )» :لاقف واولا هفرحو دّرجملا فطعلا يقبو بيقعتلا ىنعم
 :لاقف ةداعلا نع قراخلا رمألا اذه ىأر امدنع مالغلا مالك نمف ةيناثلا ةيآلا امأو ,نوكيف نك ع ءيشلل لوقي هناحبس وهف «ىلاعت هللا ىلع ريسي رمألا اذهو «ذفنملاو

 عضوملا يف لاق 1 فهكلا] © كُن اًكيَس تنتج َدَعَل » ء[١07 : فهكلا] 4 اَرَمِإ اًميَس َتْنِج َدَقَل ا [75 71] .ميركلا نآرقلا قئاقد نم اذهف «لمأتو 4 ابعت

 سفنلا لشقو ّرشلا يف الإ نوكيال هنأل ؛4 اكن : ظفلب مالغلا لتق يف دعب هلاقو ءٌرشلا يف نوكي «ريخلا يف نوكي امك بجعلاو ءبجعلل هنأل ؛ 4 اًرمِإ ذ :لوألا

 هم مِنَ نأ كن كَل لأ َلاَف ٠1077» : فهكلا] 4 ارَبَص عم َميِطَتْسَت نل كَنِإ لقأ ملأ َلاَق 91720 ]3 .هيف وهام لك بسانف «ةنيفسلا قرخ دّوجم نم مظعأ

 ىسوم ررك ةيناثا ةيآلا يفو «بدأو فطلب هبطاخف هيلع هطرش امبو هل هتيصوب مالسلا هيلع ىسوم ريكذت رضخلا اهب دصق لوألا ةيآلا يف ٠/5[. : فهكلا] 4 اربَص
 ةيناث ةرم ةيصولا كرتب هيلع هباتع ىف ةدايز « كل » : هلوقب همالك دكأو رضخلا هيلع ددشف «مالغلا لتق ىأر امل «راكنإلا

 تابثإ نم ةمكحلا ام .[14: فهكلا] 4 2 َكَعاَدَمْرأَف عب نك اَم َكِلَذ َلاَ + فسوي] 4 ايتو نعي ولاه نما أولا راك ظ
 ماعطلاف «هنوبلطيو هنوديري ام ةياغ وه كلذ نأ نايبل كلذو ءلصآلا ىلع ءايلا تابثإ ءاج فسوي ةروس يف ؟فهكلا ةروس يف اهفذحو فسوي ةروس يف 'يغبن' ' ءاي

 فدهلاو ةياغلا وه توحلا نادقف نكي ملف فهكلا ةروس يف امأ «ةياغلا مامت لامك فرحلا مامت لامك بسانف «هتاذل دارُملا وه رصم نم هورضحأ يذلا

 ىف انكر ادِإَحَوَح اقلط راع .ةياغلا مامت ناصقن فرحلا مامت ناصقن بسانف «ةياغ سيلو ةليسو نادقفلا ناكف ءرضخلاب ءاقتلالا يه هتياغ نأل 0

 سوو :ريسافتلا بسح باوجلا ؟ةنيفسلا فيرعتو مالغلا ريكنت يف ببسلا ام .[: فيهكلا] #4( امل اَيَِلاًدإََوَح اَفْلظنأَم #. .[١7:فهكلا] 4 ٍةَبيِمَّس
 ةيأ نكت مل امنأل ةفّر 90000000 ل رمل رج قولت زم ةيفس تداج ل« لسا ال يتسانس: 1:1

 4 نر ابك تنقل هدأ را لكَ هما اك < اَملَطنأَم 41711 .اًفّرعم اًددحم اًمالغ سيلو امهقيرط يف هايقل امهف مالغلا امأ «ةئيفس
 2 ير ا ل اَهَلْمَأ َقِرَعُتلاَيََرَحَأ ل :لاقف قحلل ةيمحو اًباهتلا ؛راكنإلاب مالسلا هيلع ىسوم رداب 1١[. : فهكلا]
 ميال عيناك للا واواخالا تر كل حارا ابدنأ لبج نم ناحبسف «فرغلا ةلاح كلتو دلو الوز كام/ قع يولي« يسن يتلا :لوقي اهيف دحأ لك

 ردصم هنأ ىلع ماللاو ميملا حتفب (مهكلهَتل) :ةيناثلا .ادعوم مهكالهإل انلعجو : :يأ ,كلهأ نم يميم ردصم هنأ ىلع ماللا حتفو ميملا مضب (مهكلهُملا) :ىل ىلوألا -
 امو اهاثمو ءاذعوم مهكالهل انلعجو امهيلع ىنعملاو ءكله نم يسايق يميم ردصم هنأ ىلع ماللا رسكو ميملا حتفب (مهكلهمل) :ةثلاثلا .كله نم يسايق يميم
 هنأ ىلع نيشلاو ءارلا حتفب 0 :ئرق# اَدْسَر 9و :ىلاعت هلوق # اَدَش شر تَمْلْع ام مليت نأ لعل[ 1 .ثالثلا هذه اهيف "49 : لمنلاب "# ءوِلْهَأ كلِلَمَماَنَدِبَس

 ينملعت نأ ل ا ع را يفاقم ريستووتلا نوكسوول زا دن, لكشلا :ىرفر 321 تا هادم دشرر كسر رصف
 - [هنأ لع نولا.ديدشتب (ينلأست) : :ئرق # لَم الق 9 : ىلاعت هلوق 46 ٍءْىَس نع نش ا تسع نك لاف لف ٠ 1١[ ]| ةيلاط امم ناكر ان اكلك كفر اف اارما
 .ةرم 914 نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو «ةرم 514 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت : :يددع زاجعإ 46 َنِذَنُمَو َنيرسبم ف 0131
 - 19 :ميهاربإ 217 :دواد ١1١ :بيعش ؛١7 :نوراه ,175 :ىسوم :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو

 44 تسحلا ءاهمس ل 2 >/ | روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 34”10000083ِه(ه-5359وظضشابضفرررس 1810000 يي سس يي يس سسي هبي هب سيصل ملموس و



 سس م م |

 0 0 ا

 3 ا 2607 : ١

 0 ,ةماَقاَق ضف

 ادار ادع ابغا عوف امهودوحب را ١ 5 ا 0 0

 3 و100 تاع لفل ت1 1

 : 2 914 تليق 1
 ا ابِصاَنأتدَر ًنرخسلا ولمن كَم تكة 1

 ”| مكمل 0 بصحة ل ُدحَيُكيم أيكم 0 7
 9| اة كرا يخطامهفجرب نأ سيِسَحَف نيمو هاوبأ َناَكَف |[ ع 00 2 5 ”عمسر

 | امرأ هكَرُْماَرَسَسْمءاَمَهل بيت آئدراماَل ١
 ١" ساكو َةَكيرَمْلا ف ِنْيَمينَي نيَملْعِلناكفِراَدَْلاَمَأَو 5 سجل 20 رم م جاع هكا م ص 7 0

 0 2 200 2 ا 7 5 هس رس لا م 2

 9 عليين كير دامااسِيصاَمُهوبأَ ناو مهل زنك هن ل
 2 رس اح رج جاع رج د دا 7 ا 9 ]| رول "سس هس

 0 د0 يو ف 0 5

 يي 571

 اَوِبَأَف .مهافاضتسا :4 اًهّلْهَأ اَمَعظَسسأ» -ا1 .ينأش يف رذعلا تغلب دق : 4 ارذع ّقَدَل نم تحلب دق
 نو وعلا يف :4 ٌضقنَينَأ# أطئاح :«4اًراَدج# ًاماثل ةيرق لهأ اوناكو :* اَمُهوُفَيِصْيْنَ
 كلل 2 زا عع نأ الإ فل ةيققح ةءارإ لو راسا :ءارإلا ير .ةعرسب طوقسلا .٠" ضاضقتالا
 نع تكس امَلَو 9 :لجو زع لاق امك ةدارإلاب فصوف .نيدصاقلا نيديرملا يقال اكان يلع تازهلت
 .ةليف لذعو هاوسف : #1 2 2 .تكسي ال بضغلاو [4 ا و كتيضقللا وم

 .ماعطلا انل اومدقي نأ اوبأ دق مهنإف ءانورقي ىتح «همقت مل تئش ول : : اًرج أد تعج

 توكسلا عطتست ملو ءاهتركنأ يتلا يلاعفأ ةبقاع هيلإ | لوؤت امب :* ليوأتإ# كريخأس 50 َكُديَيْأَم# 4

 «ءارو»و 0 * موج -هيآروني ال :لجو زع هلوقك مهمامأ : 4 مه ءارو ناكو# -ا/4 .اهنع

 يأ :4 بصح ٍةَبيِفَس لك ُذْحَأَي كِلَم# .هيلع عوجرلا يف مهقيرط ناكو ؛مهفلخ : :ليقو ؛ دادضألا ءامسأ نم

 ريكسالا عا 52 ا امهيشغُي :* اًمهَفِهرب نأ## ٠١/- .اهنع هدرأل اهتبع امنإو «ةح اص ةنيفس لك
 ه2 او در اككاص 0 :# ُهَنَم ارح ١/- .ىلاعت هللا ىلع
 عومجملا لاملا وه زنكلاو «لام زنك :# مهلك -81 .هللا همحر :لاقي «ةمحرلا :محّرلا :ىنعمو .امهب ٌربأ

0 

 امهنيب ناك :ليقو .حالص امهنم ركذي و ءامهيبأ عدلت ارح 4 ايم .نوفدملا وأ

 .ملعأ هللاو تاتش ناكر اا 0 اظفح يذلا بألا نيبو

 اًبَصِويلَع عَ لام لو َكِلَد ال 10 فيهكلا] 4 اهَصِوِيَع لامي َك5َُبَأَم 3[ ال8

 1 د ةصقلا ماتخ يف ءاجو ءلصألا هنأل .لوألا يف " عِطَتَست" لعفلا ءيجم ببس .[87 : فهكلا]
 . كنواتنوو اًايلعت ركذو «كلذ هبسانف ةصقلا يف رركت امل فيفختلل فذحلا نأ يسولالا ركذ دقو .عرفلا هنأل .فيفختلا

 هيجوت اذهو .كلذب صخ «هببس نايبب هيقل ام مالسلا هيلع ىسوم ىلع فخ امل هنأ :وهو "عِطَسَت" ظفلل رخآ
 ام رضخلا هل رّسف امل مالسلا هيلع ىسوم نأ يهو «ةفيطللا ةظحالملا هذه ىلع ينب هنأل ؛رظن دعبو لمأت هيف

 هنع ىفن ينعي ؛يفنلا هيلع عقو ففخملا ظفللا نأ وهو ءيسولألا ليلعت هيلإ انيدهي رخآ ءيشو .هيلع ةبيرغ لاعفأ نم هيناعي ناك ام هنع فخ اًهجو هل فرعي ال ءاّمهبم ناك

 7١ : فهكلا] © .. . اهلهأ َقِرعْدِلاقرخأ» : بجعتلاو راكنتسالاب رضخلا ردابي ناك مالسلا هيلع هنأل « «لمحتلا نم ردق يأ لمحتي ملو ربصي مل وه :يأ «ةففخملا ةعاطتسالا

 ىتح ءيش نع هلأسي الأ هبحاص نإ هيلع طرتشا دق رضخلاو 11/7 : فهكلا] 4. 0 ت1 ل 1 6 1 1 دك ا تا
 4 اًيَص َىعَم َمِيِطَتَسَم نأ كِل لفأرلأ ط :ةيناثلا ةرملا يفو ء[0/7 : فهكلا] 4 ... ارَبصَىِهَم عيِطَمْسَت نأ كَ لَأملأ » :ىلوألا ةرملا يف هل لوقيف ءاركذ هنم هل ثدحي
 . هل ال ااا مد ويلا 1011 ا تتار دج لا دام اال :فهكلا]

 عم رضخلا نم بدأ ْنْسَح اذه نإ .[67:فهكلا] 4ع نأ كير دام 4١# : فهكلا] 4 اَميَراَمَهْلِوَبي نم رع فهكلا] #4( اَبعأ نأ ٌتِدَرأَف م[ 3]
 هنأك ."اندرأ" "لاق اتعاب امهناكيز ماوذو رفكلا نم نيوبالا ةمالسو اًرهاظ بيعلا نمضتي ناك املف :يناثلا امأ و .هسفن ىلإ هبسن اًبيع ناك امل هنإف :لوآلا يف اّمَأ ؛ىلاعت هللا
 :لاقف هدحو هللا ىلإ هبسنف ؛اًعرش الو القع ال ٌركنُي ام هيف سيل اًضحم اًريخ ناكف :ثلاثلا اّمأو «هنم اًريخ امهلادبإو رفكلا نم امهتمالس هللا دارأو لتقلا انأ تدرأ :لاق

 اذامل .[7 7 : دمحم] روكسعسأ جرح غو أولت كجم اَهَوُمْكَلَسَي نإ )+ 10: فهكلا] * نجح اَلَم اهَّدْعَب ٍءَْش نع كلاس ناَلاَ 00 كير دارك
 ءاجقأ_ ركتم كلا مل لاوس نذل ؛عراضملا ةغيصب كو دمحم ةروسب لعفلا ءاج :باوجلا ؟يضاملا ةغيصب فهكلا ةروسبو عراضملا ةغيصب دمحم ةروسب لعفلا ءاج
 . راركتلا مدع ىلع لدي يذلا يضاملا ةغيصب ءاجف ةدحاو ةرم لصح اهب لاؤسلاف فهكلا ةيآ امأو راركتلا ىلع لدي يذلا عراضملا ةغيصب لعفلا
 برعم لعفلا نأ ىلع ماللا ناكسإو نونلا فيفختب (ينلأست) : :ئرقو .ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم لعفلاو «ءايلا ةبسانمل ترسك ديكوتلا نون -
 َقِرعُتِل اهنقرحأ َلاَق 38 [171] ٠ طخلا يف ةتباث يه ذإ فحصملا طخل اعابتاو لصألا ىلع اهتابثإبو ءاهلبق ام ة ةرشك ءافتكا كفيفحتلل ءانلا فذحيو «ةيافولل َنَوَلاَر
 ريمض ىلإ دسم لعفلا نأ ىلع بصنلاب (اهلهأ)و «ءارلا رسكو ةمومضم ءاتب (اهلهأ قُتل :ئرق# اًهَلهأ قرع :ىلاعت هلوق * ١ اًَمِإ اًمَيَس َتَنِج ْرَقَل اًهَلْهَأ
 (اهّلهأ)و «يثالثلا قرغ نم عراضم هنأ ىلع عفرلاب (اهلهأ)و نيتحوتفم ءارو ءايب يعل :ئرفو .لوعفم (اهلهأ)و ,«قرغأ نم عراضم وهو ,بطاخملا

 «نيسلا مضي (اًريُسع) :ئرق# ادعو : :ىلاعت هلوق 6 اسعى نم نفسا ١-1 .هل مهنم رايتخا ريغ نم مهيلع لخد رمأ هنأل ديز تام ةلزنمب وهف لعاف
 ءايبو يازلا دمب (ةّيكاز) :ئرق# َةّيِكَر لف :ىلاعت هلوق نكد اًكيَس تم َدَقَل يفت ربعي ةَيكَر اَسْعن تدق َلاَق !8 7 4] .ناتغل امهو «نيسلا نوكسب (اًرْسع) :ئرقو
 ةيكز :ليقو ءاضبأ ةراهطلا :ىنعمب «ةاكزلا نم ةغلابم ةغيص ةليعف نزو ىلع ةددشم ءايو دم نودب (ةّيِكَر) :ئرقو يل فلا كر
 :ئرق 8 :قالطلاو فهكلاب ال :نيعضوملا يف # اكن و :ىلاعت هلوق .ةيقت ةحلاص :ىنعمب ةيكازو «ةيكازف ةرهطم :ليقو ءاياطخلا غلبت مل اهنأ :ىنعمب

 ضب (يّندل) :ىلوآلا :تاءارق عبرأ اهيف# َقْدَل 9 : : ىلاعت هلوق 6 ادع ِقَدَل نم َتْعَلَب دم 39 ]1 انامل امر افاكلا نركشس ((ركن) ىردرأ تاكل مي
 ءانبلا يف يلصألا نوكسلا يقتل ةملكلا هذهب ةياقولا نون تقحلأو «لئامتلل ماغدإلاو نونلا نوكسو لادلا مض نم "ندل" يف لصألا هنأ ىلع نونلا ديدشتو لادلا
 ناكسإب (يندسل) :ةثلاثلا .ءايلا ةبسانمل ةيلصألا نونلا رسكب ءافتكا ةياقولا نون فذحو لادلا مض يف لصألا ىلع نونلا فيفختو لالا دهب (ىنشل)" :ةيناثلا .رسكلا نم
 - نكل كلذك (يندل) :ةعبارلا .ءايلا ةبسانمل ةيلصألا نونلا رسكب ءافتكاو «ةياقولا نون فذح نم قبس امل نونلا فيفختو «لصألا حملل نيتفشلاب ةراشإلا عم لادلا
 24 :بويأ 71 :طول 17 :(هللا ةقان) حلاص «17 :بوقعي «ال :ايركز 777 :فسوي 7 :سايلإ 7 :لفكلا وذ 17 :ليعامسإ «417“ :حون «ا/ :دوه «4 :سنوي 1١ :قاحسإ -
 ركذ تار ددع ضارعتسابو .ةرم 014 :اهعومجم هذهو «؟ :عسيلا ء :ناميلس .7 0 :مدآ ١« :نيساي لإ 0 :ىيحي «7 :سيردإ 250 :ىسيع 4 :دمحأو دمحم
 يبنلا ةظفلو «ةرم 754 (اهتاقتشمب) لكفالة طفل كرك :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو «ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك

 نييبنلاو لسرلا ركذ عومجم ىواست :اًذِإ .ةرم 018 كلذ عومجمو «ةرم 01/ (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم ١8 (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم /6 (اهتاقتشمب)
 رس ا ف ا طل يح يا سل اللا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعوتتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ الا يربطلاريسفت



 ام :ببسلاو .هديري ام ىلإ اهب لصوتي ًاقيرط :4 ايس هبولطمب قلعتي امم :# ٍءَْ لكم ُهَنئاَءَوألل -4
 قراشملا نإ ام اثق رطر الزم : 6 بيس مندا -/5 .ةلآ وأ ةردق وأ ملع نم دوصقملا ىلإ هب لصوتي

 : َيذَعَت نإاكإ# .ةراح نيع يف :ليقو .دوسأ نيطو ةأمح تاذ :# ٍةَعَِح ْيَع ىف# -/57 .برغملاو

 هيلإ مهوعدت امو «ىلاعت هللا ديحوتب رارقإلا يف اولخدي مل مه نإ -!لتقلاب :ليق- هبذعت نأ امإ :لوقي
 لاق -417 .عئارشلا مهملعتو .داشرلا مهرصبتو مهرسأت نأ :#اًنَسُح جيف َدِحَتنَنَاَمَِول 00

 :مدهج باذعا رهو ؛ ءًاميظع : اركُئاَباَدَع# .هلتقن :ليقو «هبقاعن 5 :© َمَظ نُماَمَأ

 همّلعُتَس :كلذب ىنع :ليقو .ًافورعم :4ارائِرْمَنمدللوْفَتَسَوإ» ةنحلا هل :لبق :4 َيَسلكءَرَج ماما -
 .لزانمو ًاقرط :4 اًئبَس مَ » -84 نق ل ا ا

 ال ةارع ةافح مه :ليقو .سابللا نم وأ تويبلا نم مهرتسي :© اردِساَبيوِدِنِي مهل لَحَجيَرَل -
 يف اونكسميف ءانبلا لمتحت الو ءرجش الو اهيف لبج ال ضرأ يف مه لب «ةرامعلا نم ءيش ىلإ نووأي

 مهنعييتلاز اذإف ,بارسألا يف نوبرسي وأ «هايملا يف نوروغي مهيلع سمشلا تعلط اذإف تاويل

 اذَّسلا»و .نيلبحملا :© ِنَدَّسلا َنب## -97 .املع : اريح يدل امي## 1١- !مهشياعم ىلإ اوجرخ

 ةام [ملاع ةموتللا لذ مدرف ءامهنيب ام دس نالبج امهو «نيئيشلا نيب زجاحلا اخ اضل

 ١" لكاف لوف : : ىنعي 4 1 مهنع مهداسفو مهثبع عطل .هءارو امو جوجأمو جوجأي

 يب لع نأ لع ءانلاومأ نم هجرخن ءأرجأو ًالعُج يأ : # اًميْرَح كل لعب لهف# -4 .مهمالك ىوس

 نم يل هللا طسب ام 4 كور دف ىكمام لاَ # - 15 .انيلإ جورخلا نم مهعنمي ازجاح : اًذَسفتييو
 :« اًمدر# ءانبلا نوئسحي عاّنصو ةلعفب : ووعي نوُنيعكل .مكلاومأو مكجرَخ نم ريخ كلملاو ةردقلا

 ابناج :نافدصلاو للا :# ٍنْدرَصلا نب ئواس اَدِإَوح# ديدحلا عطق :4 ديرك ريز# - 1

 .ًاباذم ًاساحن :« اًرظَِق# .رانلا :« ًاوُيشناَلَمل ؛نالباقتي يأ .نافداصتي يع ءًايذاحت اذإ لبجلا
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0-0-0-8 72-7-5252 1 ---- 17 00 7 
 0 هه 0 عر 002 تي ني ني تي بياع

 4 سم2 ٠ 2 تم ”ةناوفار ةنض رع لكرلا : 4 كش دل اود ست سا[ مو# .هعافت ال هولعي :© هوتيل نأ اود طسا مق # -7

 4 بس عب أَ » ىلوألا ةيآلا يفف «نينرقلا يذ نع مالكلا فهكلا ةروس يفو ءيخارتلاو بيترتلا ديفت ' مث "و ءييقعتلاو بيترتلا ديفت "ءافلا" .[97 284 : فهكلا]

 اهلبق نكي ملو ىلوألا ةلمجلا يف اذه 14 : فهكلا] 4 بيس ِءْىَس لكن ِمُهَْيَتاَءَو ف اهلبق ءاج امنإو «ةنيعم ةمهم يف وأ ةلمح يف ناك نينرقلا يذ نأ اهلبق ركذي م

 نينرقلا وذ قاس «ةدمب ىلوألا ةلاحلا دعب تلصح هذهف « يبس منَ )» ةيناثلا ةلمجلا يف اَّمأ .ةرشابم نينرقلا يذل نيكمتلا دعب ءيشلا اذه لصح امنإو «ءيش

 ءاج اذهلو ءنمزو ةدمب ىرخألا دعب ةدحاولا تأت اهلك تالمحلا هذهو «نيدسلا نيب ىلإ ىرخأ ةلمحو ءسمشلا علطم ىلإ ىرخأ ةلمحو ءسمشلا برغم ىلإ ةلمح
 نكمتو هئادعأ ىلع ردق نم .[41 : فهكلا]# ركن اباَذَع 00 هل كرست رق ل ف ودق لل نعام َلاَف 1411# .يخارتلاو بيترتلا ديفت يتلا "مث" لامعتسا

 0 ااا اسما لئاعب لب «لاكتلاو دابعتسالا صصخ مهعيرجتتو «لالذولا اصعب مهقوسب ةطلسلا ةذل 1

 ريال ا رتع ليد ةيالاطلخي 4 فهكلا] 4( ار هيك عرف نونا َلاَف ,هلعج اذِإ وح جفا لاك نصل نب واس اَدِإَوح يزل رو نونا 7 [57]

 .[417 : فهكلا] 4 اًبقن هل اوُعنْطَتْسأ امو ةورمم ب نأ ًاوُعلطسأ امه 01# .هيلع مهامو نوكرتي الو «هنوديري امل فرصتلا نم مهعنمو ءاهيف داسفلا لهأ سبحو

 لصأب ءيج مث .هقوف دوعصلاو ٌدسلا ىلع روهظلا ىلع مهتردق يفن ةدارإ دنع اففخم لعفلاب الوأ ءيجف ءافيفخت ءاطلا وأ ءاتلا فذحت دقو ؛ءلصألا وه "عاطتسا"

 < :فخألا اقفخم لعفلاب ء ءيجف «لقثأو مهيلع دشأ بقنلاو .بقنلا نم رسيأ روهظلا نأ كش الو .هقرخو هبقن ىلع مهتردق يفن دنع فورحلا ىفوتسم لعفلا

 هلوق © ارجأ هَيََع َتْذَحَنَل َتْنِش دب ول َلاَف 39 1771 .لصألا ىلإ سالتخالاب ةراشإلا عم «قبس ام ىلع فيفختلا دصق :اههجوو «لادلا ةمض ةكرح سالتخا عم -

 دعب ةددشم ءاتب (تذَخَتل) :ئرقو .ملع باب نم ذختي ذختا:لاقي «لعفي لعف نزو ىلع ضام هنأ ىلع ةروسكم ءاخ اهدعب ةفيفخ ءاتب (تْذِخَتل) :ئرق# َتذَحَتَل او ”لااعت

 ندد 0 .فيفختلا عم اهراهظإو ءاتلا يف لاذلا ماغدإ هيو و
 ءابلا حتفب (امهديي) : :ئرقو .ةزمهلاب دعتم لدبأ نم عراضم لادلا فيفختو ءابلا نوكسب اهني ا 6 :ىلاعت هلوق 6# امن برقه 1

 م متلو ولم "66 : كل ينو 1 ملقلا" ةروس يفو 6# لدبي نأ 9و يف " 5 ميرحتلا" يف اذكو .فيعضتلاب دعتم لّدب نم عراضم لادلا ديدشتو

 :ليقو «نييزاجحلا ةغل :مضلاو سيق ةماعو ميمتو دسأ ةغل :ناكسإلا «ناتغل امهو اهءاكسإو ءاحلا مضب (رخر- ًحر) :ىرق# منن َبرقَأَو» :ىلاعت هلوق . انمأ عهِفَوَح 0

 نوكسو ةزمهلا عطقب (عبتأ) :ئ رق ةثالثلا 4 اًبَبسَعَبنا 9 :ىلاعت هلوق يسم 100 .عابتإلل مضلاو لصألا وه ناكسإلا ل
 نينثال دعتم هنأ لكعو «لوعفم "انيس" ف دح اول دعتم هنأ لعف : هيف فلتخا ؟نينثال وأ دحاول ىدعتي لهو ؛ةزمهلاب اًيلعتم لعفأ نزو ىلع ضام .فيفختلا همزليو ءاتلا

 تمغدأ «عبتا نم لعتفا نزو ىلع ضام ةحوتفم ةددشم ءات اهدعب ةزمهلا لصوب (عبّتا) :ئرقو .هيلإ هلصويل "اببس هرمأ عبتأو" :هريدقت فوذحم لوأآلاو «ناث لوعفم "اًببس'ف

 # امَوهاَه َدْنِعَدجووةَحح يع ىف ٌبْرَهاَهَدَجَو 1 .هب قاحللا دصق اذإ هرثأ ىفتقا هانعم عبتأ نإ :ليقو «دحاو ىنعمب ناتغل امهف عبتأ :ىنعمب يهو ةملكلا ءاف يف لاعتفالا ءات

 ,ةأمح تاذ :يأ دوسألا نيطلا :وهو ءأمحلا اهيف ناك اذإ رثبلا تئمح نم ةهبشم ةفص ةلِعَف نزو ىلع ةزمه اهدعبو ءاحلا دعب ةروسكم ميمب (ةّئِوَح) :ئرق # ٍةَدَِح لِي :ىلاعت هلوق

 ريغ نم ميملا دعب ءايو ءاحلا دعب فلأب (ةيماح) :ئرقو .زمهلا ىلع لدي وهف «نيطو ءام يف برغت :لاقف ؟ةاروتلا يف برغت سمشلا دجت نيأ :هل لاقف اًبعك ةيواعم لأس دقو

 :نبم وأ ءاهترارح تدتشا اذإ سمشلا تيمح :مهلوق نم لعاف مسا وأ «ناتءارقلا دحتتف «ءاي ةزمهلا تلدبأ «ةئماح :هلصأو ءاَضيأ رئبلا تئمح نم لعاف مسا ةلعاف نزو ىلع «زمه

 :رذ يبأل لاق ملسو هيلع هللا لص يبنلا نأ يور .ةرارح اهيفو دوسأ نيط تاذ نيعلا نوكت نأ نم عنام ال ذإ نيتءارقلا نيب ينانت الو «ةراح :ةيماح اهنوك ىنعمف «يمحي ىمح

 نب ورمع نب هللا دبع هنع ىورو «نابلألا هححصو «هريغو دواد وبأ هجرخأ ,"ةيماح نيع يف برغت اهنإ" :لاقف «ملعأ هلوسرو هللا :رذ وبأ لاقف "؟سمشلا برغت نيأ يردتأ"

 .فيعض هدانسإ :طوؤنرألا لاقو ءدمحأ هجرخأ ."ضرألا ىلع ام تقرحأل هللا رمأ نم اهعزي ام الول «ةيماحلا هللا ران يف" :لاقف تباغ نيح سمشلا ىلإ رظن هنأ صاعلا
 - «ىنسحلا نم لاح هنأ ىلع نيونتلا عم (ًءازج) بصنب :تئرق# َءآَرَج وف :ىلاعتو هناحبس هلوق # اسيا 1 رج هه اَحِلَصَلِعَعَوَنَماَءْنَماَمْأَو لم [64]

 روسلاب فيرعتلا تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 امهلدت

 عونتم زاجعإ ىنسحلا ءامسألا



 .جوجأمو جوجأب 0 ًانآَقف هلعج يذلا دعوملا :ليقو .ةمايقلا م :4 قر دعو َءاَجاذإَف و" - 1/ !“ ا 6 ل ا م

 :ىلاعت ينعي :4 ممسك -14 .ًاكوكدم :هانعمو «ضرألاب هاوس :4:5:,:آمج» هنم اهجورخو 60 قرروا 0000
 نوبرطضي مهنأ :ىنعملاو .ءاملا جومك يأ :# ضعَب ف# مهضعب :# ومب هدذعو مهيتأي موي ذاع مخ . ثنا ن2: 4 كد م 6 2

 و «عزفل ىلو بف خفني نرق وه :لبق :4روُصلأف منو .نوطلتخيو 1 (2) صرع َنيِرْفكَلْإ بَ وعمل 4 ا ا ا ا سلا قا لورا كشط هلا مقسم قررا لح هابل ل نا ا راو 0000 ا
 يننووطيبال 4 لا رابح تريل 3 | تيدت الكم تامر 6 هللا تابآ ىف نوررطيب ل 4 5 2 ل © 2١ نملاعلا برل ءايقلا ةئلاثلا ةخافتلاو .قعصلا د5 م

 مهركذ ام اوعمسي نأ نوقيطي ال :# اس تنوعيطتسالا# : نيرفاكلا :ىنعي : د ءاهيف نوركفتي الو ىلاعت 6 م ور ا

 0 د
 .ينعي 5 هن نظنأ :# ٌبيِسحفأ# - 5 رااح الو هب لجو رع هللا 0 300 هاوي 5 كييك يسسأ © ١

 5 4 ءادعأ مه لب ءايلوأ رافكلل اونوكي 7 هللا داع مهو .ةكئالملاو ىسيع كبع نم ١ نيرسخال يكل لدول الر نفك فكلي مهجاندتع ناو 0

 دوهيلا :ليقو :قوسيسفلاو نابهرلا مح ليف :© المع َنِرسخُفلابا» مكربخت 4 0 لهلق# كا 0 7 | ما دوبسح مواد 0 يَتَس َلَصَندلا ( > ع 5

 لقت ال :4 ودمتي بك خيئالل» تلطب :4 كيخ» ٠٠٠- .ًالمع :4اًننش» ٠١4- .ىراصنلاو 2 هيوم تلكَ بلو 0اس نط
 امو هلوسرو هللاب اوقدص : 6 وثمانين - هاآ/ .ةحلاصلا لامعألاب الإ | لقثت اي 0 .مهنيزاوم 2 فوج كلذ( دو ِةمكِْلا وي نط يقال هل وع ٍ 1 7 5 : ”- حو 6 م :

 .الونما :4 الزنإ» ةنجلا ارش ل .اهلضفأو ةنجلا طسو : :4 سودرنلا» نيتاسب :# ْتََنَج#' هب ءاج 1 امانا هل وره لوو قلي ءأوذأوأ م :
 .دفنت ال هللا تاملك نأ ىلع ةيآلا لدتو .همكحو همالك :#ق وكلا هب بتكي يذلا ملقلل :اداَنِه دا و ل 00 | َنرِدَح ول لزنِسَو ِرْقْلا تَدَج تانج مط تن تبحليَكل اا ولمعو . ُرملَنكَوَل لقب ١١9- .ًالوحتم :4اًلَوِاَبَع# نوديري ال :4 َنوْعَبَيالال نيقاب :4َنرَِخ# - 3 00 را
 يذلا هلمعب ىءار اذإ هتدابعب 1 هل العاج نوكي امنإ :ليق :# أدحأ دير ةداعب ةلرشم الو ك0 0 ٍكَرِد 0 - ف2 00 0

 ١ كرشلا نأب ًاملع ءرغصألا كرشلا وأ «ءايرلا وه اذهو .هريغ هب ديري وهو «ءلجو زع هلل هنأ هرهاظ < 10في سا لل 0
 و 0 أ 2 لاو مس | 5-0 1

 َنكَوَللف :ىلاعت هلوف وق ]٠١[ .ملعأ هللاو «ةيآلا هذه تحت لخاد 00 هلعفي ناك يذلا ىلجلا 3 ْ ظ هلع 3 امنإ .
 07 هنع ل 0 : ع كيش انوطعأ 1-2 501 شوو كل ق :لاق 0 قع هريغو 9 اع اا 23 7 قل 1 ١ 3 1 0-2 077 4 9 ع مس 0
 0 رج سعي رج يح 2 ه
 0 ديا ا ول لق # . تلزتف ايثك ريخ دقف ةاروتلا ي يتوأ نمو «ةاروتلا انيتوأ ءاريثك اًملع او رجلا لاقو 0 اليا را - 2 0 1 لف نأ ع كللفتتتت > + تلزنف «هولأسف 0 ءاس اولاقف «لجرلا ناهي هيا هيت ها يي يو تاه ا اونا ىو ها هجين

 3 تاور للا هج هج | لوسر ايا 0 3 لاق :ل 0-0 قم الخإل الا 7 ءاتك يف ايندلا يبأ نداق متاح 6 د أ .ةيآلا 4 هير 1 ] أوحْر , ناكنف #

 3 2 6-5 5 01 نع لآ وص رم كردتسملا فاك كاح ا هجرخأ يَ 2-0 دا و ةيآلا هذه تلزن ىتح - اًكيش هيلع دري ملف .ينبطوم ىري نأ

 26 55 هيدا د“ ايوة كج هللا لزئاف ١ هناك كم ىري نأ بحي رهو تاي ,يملسملا ١. نم لجر ناك : ل 00 يبأ نبا جرخأو .نيخيشلا ظورش را 2 26

 ك<ذف قدصت وأ ماص وأ لجرلا ىلص اذإ عا نب بدنج لاق :لاق سابع | نع« كلاص يبأ 0  «يلكلا نع نيعملا يدسلا قيرط نم هخيرات يف ركاسع نباو
 مزار كلذوت 14 : ءارسإلا] 4 أورَفك مهن ا 711 .ةيآلا 4( ب يأ ؛ي َنكََق »ل كلذ نا هل سانلا ةلاقلل كلذ يف دازفا هل جاترا ريخب

 ةراضإلا نيب عم لب منهج ركذ مدقت نإو فهكلا يف اهيلع رصتقي مو ؛مّنهج ركذ مّدقتل ؛ةراشإلا ىلع ءارسإلا ةروس يف رصتقا 11 كل كم
 4 رود تاك حصل اولمصو اوما لادا" لاق مث :1٠١5 فهكلا] 4 أورفكامب عهَح هج موَرَج كلذإ» : لامن ترانا كلر نردفا املا ةراخلا

 ءاليتسالا تع مهتردق يقتل دبكأتلا لحم يف يناثلا نإفاًضيأو .بسانتف لقثألا عم فوتسم اًمات هب ءيجو - .نيرهاظ امهالك ديعولاو دعولا نوكيل ٠١[.« 1 : فهكلا]
 نافع دير لو لإ دب متم ب دعت فوسف اظن ماما لاَ 7 [8/] .ملعأ هللاو ...ىلوأ لوألا نأ عم «نايبو طسب ىلإ رقتفي اذهو «ةلاطإلا كلذ بسانف .هنم مهنكمتو دسلا ىلع
 امأ «ءيشب سيل انباذع نكل مهيذعنسف نيملاظلا امأ :لاق «هللاب هملعو هلدعل رظنا .[88 : فهكلا]4 ار اَنرمَأ نيل ُلوُقَتَسَو سك ءآَر آر دف احَص َلِمَحَو َنَماَء َنَماَمْأَو 00 اركم
 .ميلع هي هللا ام نانملا ضيفو «نمحرلا ءاطع نم ةمايقلا موي لاني مث بيطلا لوقلا الإ هل كلمن الف «تاحلاصلا عبتاو نمآ نم امأو مهر نوقلي مويف ركنلا باذعلا

 رتملا رس لاح را ءامه ايرجم اوك لاح ىسحلا هلق : ريدقتلاو «روهمجتلا يأر لع ىنسحلا ىلإ دئاعلا ريخلا يف نكتسملا ريمضلا نم لاح وأ ءةيوبيس يأر لع -
 هربخ ًأدتبم هنأ ىلع نيونت الب ءازج عفرب (ءازج) :ئرقو .اًريبمت هبصن زوجيو "اًيزجم هنوك لاح ىنسحلا اًحلاص لمعو نمآ نملف" :ريدقتلاو ؛ماللاب رورجملا زرابلا
 ةفص تناك نإو ءىنسحلا وه ءازج هلف :يأ «نايبلل ةفاضإلاف ةنجلا ىنعمب تناك نإ (ىنسحلا)و «ةفاضإلل نيونتلا فذحو هدعب ام ىلإ افاضم هلبق رورجملاو راجلا

 .ديحوتلا ةملك يهو «ىنسحلا ةملكلا ءازج هلف وأ ءىنسحلا :يأ "ةنسحلا لاحلا ءازج هلف" :مالكلا ريدقتو ءببسلا ىلإ ببسملا ةفاضإ نم ةفاضإلاف «ةنسحلا ىنعمب
 44 كلو نوعي توكيل اَمْوَف امسهنوذ ني دعو نسل نيب مَ اإةَوَح 92 [45] .ناتخل امهو «نيسلا ناكسإيب (اًرْسي) :ئرقو ؛نيسلا مضب (اَرسي) :ئرق امسي :ىلاعت هلوق
 مسا :مضلابو «قولخملا لعفل حتفلاب :ليقو «ناتغل امهو اهحتفو نيسلا مضب (نيدّسلا-نيدّسلا) :ئرق "4 : سي" يفو انه# اًدَسإي :اذكو# ننس نيبو :للاعت هلوق
 لعف يف نيتءارقلا رتاوتل امهنيب قرف ال هنأ :حيحصلاو .قلاخلا لعفل ةبسن وهف مسا مومضملاو ءثودحلا ىلع لاد وهف ردصم حوتفملا نأب للعو «قلاخلا لعفل

 وداي 9 لات هلق .حتفلاب (دَس) وهف نويمدآلا هانب امو ءمضلاب (دّس) وهف باعشلاو لابجلاك هركذ لج هللا لعف نم ءيش لك : :ةديبع وبأ لاقو «قلاخلاو قولخملا
 رسكو ءايلا مضب (نوهِتفُب) :ئرقو .مهريغ نم الوق نوهقفي نوداكي ال ىنعمب ٌمِهَع باب نم هَقَق نم عراضم هنأ ىلع فاقلاو ءايلا حتفب (ِنوهَقمي) : :ئرق 6# اَلَوف َنوُهَمم
 ةءارقلاف ءالوق اًدحأ نوهقفي : يأ َنوُهَمْمي وداي #9 : هريدقت فوذحم :لوألاو يناثلا لوعفملا وه (ًالوق)و «نيلوعفمل دعتم مهفأ :ىنعمب هَقَق نم عراضم هنأ ىلع فاقلا

 كل ُلَحب لَه ٍضْراْلا فد ودم حمو وأنْ ادأولاَو زج ] .مالكلا ةمجعل مهريغل ماهفإلا ىلع مهتردق يفنت :ةيناثلاو ءباطخالا مهف ىلع مهتردق يفنت : :ىلوألا
 رسل عارم 2 الوسم هيا حالا تكلل حا :ىلاعت هلوق # اًمْرَح
 .كلذ لاق نم اهرسفي ملو " جي " نم وهو زمهلا يف هل لصأ ال نوكي نأ زوجيو «هزمه ففخ مث ركذ يذلا قاقتشالا ىلع زمهلا هلصأ نوكي نأ زوجي هنأ :: ةزمهلا كرت هجوو

 (اَجاّرخ -اًجّرخ) :ئرق# اًعرح : لاكن ةلرق .ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا نم ناعونمم امهو «نيتليبقل نامسا# َحيجْأَمَو ناي لهو .هيف نم هاقلأ اذإ ءاملا جم نم (جوجأم)و
 ةعاسلا كيلإ هعفدن العج كل لعجن :هل اولاق مهنأك ءلعجلا وهف جرخ ردصم دوصقملا :ليقو ءدحاو ىنعمب ناتغل دملا عم اهحتفبو ءاهرصق مزليو ءارلا نوكسب
 كل ن ل امن د ردمملاو (راركتلا دصق ريغ نم لامالا لم اعجب ام راوصقملا ميسي يي يب ل لل

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 0+ ل + 027 62 ها 0 - هك ٠ ا
 [تتلصلل ل رك

 ١ «رلا»و ءارملا» لثم وه لب :ليقو .نآرقلا ءامسأ نم مسا وه :نوردملالاف 4 نع مْك2لا» -

 رامضإب .«ركذلا» عفترا 00 -57 .هيف لوقلا ىضم دقو حلا فورح نم

 .دلولا هلأسو هاعد نيح هايإ هتباجإ : ىنعي :# اًيركر# «هدبع كبر اور رك اذه :ىنعمب «اذه»

 : 5ابِيَس 2 ل اا قعض 20 .ليللا فوج يف ناك ليقو .ًارس كاكا ©:

  0ا 0 ىِءآرو نم ليومْلا ُتْفِح ْنِإَو 8 -5 .تاقوألا نم تقو يف نتااصتلا عيبا اول 2 00س رد لسنا دا ياما تك
 نأ 5 فال 1211 رلمقم هبلاوم ناك ل 00 نأ يداعب نم قتبصعو يّمع ينب تفخ / 0 1

 ظفلب ءرقاع ةأرماو رقاع لجر :لاقي ؛دلت ال :4 اًرِقاَد هدعب نم هب موقي ايلو بلطف «نيدلا عيضي ١ كيوب الاَيِلَو كندل ني يَبََفاًوِقاَءِقْارْمأ ١"
 اركي (ًهِضَب بلكت ب وقيل 7 يف :4 اًيِضَ .ةوبنلاو ملعلا : َبوُقْمَيِلاَءَنِمُثِرَيَول يتافو دعب نم يلام :4 درب ل -* .دحاو ”

 أ امي 0 1 1 م 0 0 دحأ مسي ىل :4 كيس لَم نمل لَصْخج ل - -ا/ .«لوعفم» نم هيلإ فرص «ليعف» وهو .هقلخو هنيد

 ِق 000 را 0 1 نأيأ ءلمحت ال يتأرماو مالغ يل نوكي هجو يأ نم :4 ملغ ِل ٌنوُكَي َّنَأ# -/ .هلبق «ىيحياب 0
 ديوك نوتة ووو / ةياغ ىلإ ٍهانَتُم لك :# اًيتِع# ؟اهريغ حكنأ نأب مأ .-كلذ ىلع رداقلا تنأو- ادولو يجوز لعجت 5

 يتأي ثيح ؛هعنص عيدبو هللا ةردق نم بجعتلا 0 ىنعمو .ساعو تاع وهف داسف وأ ربك نم 5

 كئلهدَبلرصتكَيَرَلَت (جاتبتأ | ل ل
 ا سل ل رس يمر ءرو |! بتقوع :ليقو «لاحلا ىلع :«ًايوس» باصتناف ؛ضرم ريغ نم حيحص تنأو :# اًيِوَس لال تلث# 2 4
 .ةهفاشم كلذب ةكئالملا هتهفاشم دعب ةيآلا لأس ذإ فناكقلا ١١- وموفق ا ضع يحل 2. .راشأو أموأ :4 جبتلِإ سوات 5

 ][ ل فرك ت13 2167 نارتمع لآ] 4 ريكلا نك َدَمَو ْملُع يل ٌنوكَي َّن نأ بر َلاَق ا ٠ تعدم دع عسسل 3
 دوو 1.9799 ركذ مدق كلذل ءالوأ هسفن ةلعل ءرملا رظني نأ يعيبطلا .[8 : ميرم] 4 اقع ٍقأَرمأِت اكرم
 هان لاا لصفاز قماش قو نتي ) :كلذ لبق اهيف ربكلا ركذ مدقت ناك هنأل ؛ميرم ةيآ يف ربكلا رخأو ةأرملا ركذ مدقو «نارمع لآ ةيآ يف الوأ ربكلا

 2 [1  2٠نارمع لآ] 4 اًرَمَر لِ ان دكت سايل حملا َكْمَيَء َلَكَدَيَءَل لعمل َتَرَلَق :  © )]5١ملكت الأ َكتَيإَء َلاَك هي هما 1 لكجلا بر لاَ
 ميرم] 4اّيوَس ٍلاَمِل ٌتدَلُث حس الأ : ٠١[. تناك ةيآلا كلت نأ ىلع نيتيآلا عومجم لدف «4 اّيوَس ٍلاَل َتَدَلَت ال ميرم يفو «4 ِهِاَّيَأ َهَكَكَت ا نارمع لآ يف ركذ

 ركذ ميرم ةبآ يف زمرلا ركذي ملاملو ديلاو نيعلاب ةراشإلاك «قطنلا نود ةراشإلا هنم مهفي زمرلاو «© َنََم الإ نارمع لآ يفو ءاهيلايل عم ةثالثلا مايألا يف ةلصاح

 :ميرم] 4 انيِفَح ءآَدهَيَر دان ذإ(ك)ابركرهَدْبَعَكَيَر تمَْكَو )+ [51-8.ليللاب اًحضاو نوكي ال زمرلا نأل ؛ليللا اهيف ١ - [ 2تكلا" ب فرسلا نام
 :يه ءلاوحأ ىلع نآرقلا يف "ءادنلا" ءاج :نآ آرقلا يف ءادنلا :الوأ :تاوجلا ؟"ءاعدلاو ١- معسل يقمع داع نو ءادنلا < -7 .هللا ىلإ ءادنلا دانسإ “٠- نم.ءادن

 ءادنلا ناك ل :لاؤس. 015 01 فاك ناميزلل لافإلا ىلط << .ءاذن نأ ار هاّمس ةالصلا ىلإ لابقإلا بلط -5 .سانلل ىلاعت هللا نم ءادن - 4 .سانلل ةكتئالملا
 «لضفتلاو ماعنإلا ناونع وه «برااو «هلل جان يدانملا نأ :باوجلاو .«هللا تك ىدانو» سيلو 4 هر حض ئدانو ف :ىلاعت لاق ؟(هللا) ةلالجلا مسا نود (بر)ب

 نأ امك «رفاكلاو نمؤملا ةوعد يهو ةماه َةقيقح ررقُي كلذب هناحبس هللا نأكو «رفاكو نمؤم نم مهلك دابعلا لاعفأب قلعتت «بر» نأ امك «ءاعدلا هب قلعت كلذلو

 ..رضو عفنو ةتامإو ٍءايحإو ريبدتو قزرو قلخ نم ةيبوبرلا رهاظم لك لمشت «برا) ةظفلو «هب نوكرشي مهنكل هالع يف لج برلا دوجوب نونمؤي نيكرشملا
 د 4 دير ئداتْذإ بوو # :ىلاعت لاق .«ءاعدلا» سيلو «ءادنلا» ظفلب نكلو «مهبر مهتادانمو «ءايبنألاو لسرلا لاوقأ ىلاعت ركذ !!؟ءاعدلا سيلو ءادنلا مل

 ةدشلا نم ٍةدحاو ٍفورظل نوعضخي هلالج لج ميبر مهتادانم يف اوناك مهلك لسرلا نأ :باوجلاو !!؟هتمكحو هريسفت امو ؟كلذ فيكف ؛هبر اعد ذإ بويأ

 نوكي ءادنلا نأ مغرو «ءاعدلا نم ٌصخأ وهف (توصلا عفر يأ) ءادنلا يف لصألا وه اذهو .هتوص اًفار هبر مهنم لك ىدانف ؛نيبملا ءالبلاو ميظعلا بركلاو
 ناكم دعات سيلو ولعو ةلاكمو ردقو ةبتر دعابت وه انه كعابتلاف «ديرولا لبح نماانيلإ ترقأ وهو بيرق ُهللاو ديعبلل .٠ ل ت7 الا نإ 50 21 0و

 .ٌريخ هيفو ٌةدابع ءادنلاو ءاعدلا نم الك نأ مغر ...ىّنعم ىقنأو الؤافت رهظأو صلخأو ىفصأو ٌصخأ وه لب ؛ءاعدلا نع فلتخت ٌصاوخ هلو ءاعدلا
 تا يا و ورك و كبل اهتاوناةرجأ كل لعجت ليف :يأ ,ماع لك يف راركتلا عم ضرألا وأ كال لع

 َيَكَم و :ىلاعت هلوق 6 امر َُْيَو كتب لع وطيف ُرَح قَو ِهيذ ٍيكَماَم لَ آف 1401.4 بَ كيو ارحم 36 "307 : نينمؤملا" ةروسب # اً رح مهلك نأ )»: ئرق 44
  : 1يفاذكه امنآلو ءامهنم يناثلا موزل مدعلو نيلثملا كرحتل راهظإلا :لصألاو «ةياقولا نون : :ةيناثلاو «لعفلا مال :ىلوألا نأ ىلع نيتفيفخ نينونب (ينتكم)

 اَدإََوَح ٍديِرَْأ َرْيَز قون لل :ئرقو .نيّيكملا فحصم

 لح ردم ةزمهلا عطقب (ينوتا) :ائرق# ونا َلاَق 35 اذكو # َرْيَز نونا 9 :ىلاعت هلوق # ارق هيك ْغِرْفَأ : ٍفوْتاَء َلاَق اران ,هلعج اَذِإ حّوح أوخيفنا لاق ٍندَرَصلا َنْيِب واس

 ءادتبالا يف تبثت لصو ةزمه (ينوتتا) :ئرقو .# ٍديِرْفَل رز ووو «ملكتملا ريمض :نيلوعفمل دعتم لعفلاف ءىطعأ ىنعمب ىتآ نم رمأ هنأ ىلع فلأ اهدعب
 ماللا دعبو «ينوتتا :لوقت «نينكاسلا ءاقتلال الصو لوألا ةملكلا يف اهلبق يذلا نيونتلا رسك مزليو ءلصولا يف طقستو «لعفلا ءاف نم ةلدبم ءاياهدعب ةروسكم
 :هريدقت رمضم رج فرحب هيلإ ىدعم# ٍديِزفْلَر )98و «لوعفم ىلإ ين وتثا لعفلا دعي ملف ؛ءاج ىنعمب ىتأ نم رمأ هنأ ىلع ينوتتا :لاق :لوقت ةنكاس ةزمه ةيناثلا ةملكلا يف

 :ةفلاثلاو . نيتمضب (نيفدصلا) :ةيناثلاو .لادلاو داصلا يف نيتحتفب (نيفّدَّصلا) :ىلوألا :تاءارق ثالث هيف# ِندَرَصاَنيب واس 9: :ىلاعت هلوق .4 ديرك يو نونا
 ؛نييشثرقلا ةغل :مضلاو «نييزاجحلا ةغل :حتفلا نأ :ءاّرفلا لقنو ءيسولألا يف امك ريمح ةغل نرغب :حتفلاو «تاغل اهلكو ءنوكسف مضب (نيفّدصلا)
 -هلصأو لاعتفالا ءات فذح ىلع نيسلا دعب ةفيفخ ءاطب (اوعاطسا) :ىرق# أاوعدطسا9 :ىلاعت هلوق # هو ل :نأ اوعنطساامف 98[ مهريغ ةغل :ناكسإلاو

 فاالآ ةثالث : :ميرم ةروس فورح ددع . .نوعستو ناتنثاو ةتامو فل 0 :ميرم ةروس تاملك ددع : 1 :ميرم ةروس لوزن

 -ةروّسلا دوصقم :ميرم ةروس عيضاوم .ةلصفم اهتّصق ىلع اهلاتشال «ميرم ةروسو اهب اهحانتفال ؛صعيهك ةروس :نامسا ةروسلا هدو : دس ةروس 0 نانثاو ةئاناثو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىن .امسألا يربطلا ريسفت

 م 7 ع ل ج2 رس و ح7 2 - خ ا

 5 21 بك نيه لعوه كلير لاق 6



 ةمحر :# اَناَمَحَم .و# ١17- ةاروتلا وهو .لجو زع هللا باتكل مهفلا :4 مككلك» ةهرعو دجب :4َهرُتبط ١١- 8 ظ

 دبع يلد امهتعاط يف ًاعراسم :4 ِْيَدِلوب ارَبَوأل ١4- .بونذلا نم ةراهط :4رَكَرَوط 3“ مللت ةي رتل ضيم
 هذه يف .هيلع لجو زع هللا ملس :© دلو موي ِهيَلَع ملَسَو 9# -6 .نايصع اذ رك :# اًسصع 9 را دم يع 3 كون ١

 127/79 يلا ف نم هل قات هلل نم نمو :لجو زع لوقي 4 ةيصسلا لاوحألا ذل |(. :2:30 تك كسز يعي
 ةيلفو .كيلع هللا مّلَس «ينم ريخ تنأ» :هل لاق مرا ع ع نا ليقو .ةمايقلا موي :© اَيَح أ | ثتماومرم بتكلا 21000 4س

 ىراصنلا تذختاف :ليق ءسمشلا قرشم لبق : :# اًيقرَس## تلزتعا :« َتَرَبَتنآ# -11 .«يسفن ىلع 3 00 غن 0 0 0

 مدآ نب نم لجر ةروص يف :# اًيوسارشب# مالسلا هيلع ليربج :# اًمَحوَر# -11/ .ةلبق كلذل قرشلا 5 رد سيصل و ءاهلهأ نع
 ام ينم لانت نأ .ىوقت اذ :4 يقيس كن كم نمل ريجتسأ :4 ذوعأق إل - .قلخلا لدتعم . نذل وَاَتَبَهَكَلََاَنَحوَصَِآَسنأ 0
 «بونذلا نم رهاطلا وهو «ئيكزو كاز :لاقي 4ك متماكل هاوإل <04 لجو رع هلا مرح 0 لوُسرأَتأَمَنَِلاَد ((2) اًيَقِيَس كن َكنِم نكَميلبد وع 5
 .رهاظلا يف .خفنلاب م اننا رأ .هتهج نم ناك مالعإلا نأل ءاهيف اببس هنوكل هلبق نم ةبطلا لعجو دب | لدي نأكل )بكراك كمدير 5

 هجو ىلع : رب ى ىنَسَسَمَي ملوإ# ٠١- .هللا كل بهيل يأ ؛(كل بهيل» :ورمع وبأو عفان أرقو 2 قيككل 0 لوركب ننسي
 ءكلا :4 ًاََدَحيَو» ببس ريغ نم هقلخ رذعتي ال :4 ايه لعرهل 1١- .ةيناز 4 ابيل لالحلا 01 هوَ نينه ءمصْجَتِلَو يم لعَوَم قير لَ

 .سانلا نع ًابئان :* اًيِصَق# 7١- .ىلاعت هللا هردق دق اًرقم :4 اًيِضَقَم» كب نمآ نملو ] تدّساةتلَمحَم * © اًجضْقَمرنأ تارأكَ ْ

 :# ًيينَماَمَس# .اهلصأ :4واخَتلا عنجلإإل سافنلا اقر طضار (اهاللا 4 2 م1( اجو » ١ 3/2: 1 اي وقتا ممر رج
 , 1 ميل تملا كمل ( بمكتب ١

 نم اَهِسَداَنَق ١- 4 .ءايشألا يف نكأ مل :«ًايسنم ًايسن» :ليقو .ءايحتسا كلذ تلاق .بلطي ملف كرت ءيشك 9 2 0
 نكس هنأ نتياورلا حصأو .مالسلا هيلع ليربج هنأ وأ مالسلا هيلع ىسيع هنأ يف فلتخا :4 [بنحت 6 0 2 يع م ١

 َفَرْهَو# ١5- .لاجرلا نم ميظعلا :يرّسلاو .هسفن ىنع :ليقو .رهن :ليق :# [نرَسإل مدس هع + يل انس كبَر قرح آمضاَهسانع ١
 اطر ايم :4 انج .ءاتشلا يف ناك :ليقو .ًاسباي ًاعذج ناك :ليقو .هيكرح :4 ِدَْحَلا َعْدِصَِِبلِ 09 | اًثِنجاَبَطر ِكْيَلَع طقس ِةََخَتلا عصفت امرهم ١
 عكصوملا 17 ركن ب0 يفوت كوالا :ميرم] 4 يسع اَراَجِج نكي اوظ [ ١ ؛] 092595992999959999990 799999959992995
 يال ل درا ا اك ا ا 0 لاا تاع طواقى اهمعورلا للاعت هنا سا راتعإنآوألا

 مساقلا وبأ مامإلالاق 10+ : ميرس] 4 ثدلت يع لكَ 1 ميرم] 4 َدِلو موي هيلع ُمكَسَو 9» ]١5[ .ريخلا نم اًديعب وأ ءيمأ قوقعب :يأ «4 ائِتَّس»
 ما مدا نأل «هناحبس هللا ركذب رعشي وهف «مالسلا وه يذلا مسالا ركذب كربتلا هب دصقي نأ ١- :رومأ ةثالث ديفت "مالس" ىلع ماللاو فلألا لاخدإ نإ يليهسلا

 1 20 00 000 0 ل و ل لا لاقلا تكد ل كنأل لم ةقالسلا ننعم بلطهيسدصقي نأ - ١- .هئامسأ نم

 م ا ا دلال: كيب حش كروت لحل كا ىرت تلق هرغ نو كئاحبس هم ةيحلا مومع

 امك اًبلطو اًضرعت الو ؛مالسلا وه يذلا مسالا ركذب اًكربت دصقي ملف ىلاعت هللا وه انهه ملكتملا نأل «ثالثلا دتاوفلا نع نغتسم هنألف 4 ِهنَيَع ُمكَسَو 9 :ىلاعت

 فلألا ركذل نكي ملف «ةينمأ لك ىلع ٍبْرمو ةيحت لك نع نغمو ؛مالس لك نع فاك هناحبس هنم اًمالس نآل ؛هريغ نمو هنم ةيحتلا يف اًمومع الو «دبعلا هدصقي

 ءميرم نب ىسيع :ىأ «حلاصلا دبعلا اذه نأل :اًدصقمو ىنعم ماللاو فلألل نإف مالسلا هيلع ىسيع ةصق ين 4 َلع ملَسلأَو )» :ىلاعت هلوق اّمأو ...انهه ىنعم ماللاو
 ضرعتلا هكرتو «هالوم ركذ نع هتبغر اًضيأ دعبيو .ةصاخ هسفن ىلع همالس عقي نأ ليحتسم هنأل «مومعلا اهلك اهدكوأو «ثالثلا دئاوفلا هذه ىلإ همالك جاتحي

 ءركذ ام ركذف نآرقلا يف ام ىصقتسا هللا همحر هنأكو «هلوقل اقفاوم كلذ دجن «ىلاعت هللا باتك يف ءاجام ىلع ٍليهسلا هركذ ام قيبطت دنعو .هاضتقمو مسالا ىنعمل
 ء[ ٠١ 9] © ميج َلَع مَلَس © «[0/9] 4 َنيِمَلَعْلا ف جون َلَع ٌملَسف :تافاصلا يف امك ريكنتلا ظفلب ءاج هئايبنأ ىلع هلالج لج ىوملا ميلست نأ دجن كلذلو

 4 مدلَس ايو َمُنَيجَو » ةنجلا لهأل هتيحت كلذكو 11811 4 تس ََيِلَسرَمْلا َلَع ملَسَو )» «1 ١ ١١ ] 4 َنيِساَي لِ لع ملَس وف ٠ ] 4 تورو ككسوُم ل ّلَع ٌملَس 9»
 اًفرعم مالسلا ءاج امنيب «ميركلا نآرقلا يف ريثك كلذ ريغو «[15 5 : بازحألا] 4مل وقلي موي مهبط 114 : ق] «ِروُلدلأ موي َكِلَد لس اَموُلُمَدَأ 33 ٠١[« : سنوي
 1 هط] 4 كرا مين مل ْمَكَسلاَو كير ني ياي َكنْضِم دق : نوعرفل نوراهو ىسوم لوقك لسرلاو ءايبنألا ميلست يف

 اهنأ مغر ااا لب :مالسلا اهيلع ميرم تلاق مل .[37 : مرا 02125 تك و رعاكل
 تنمت امو.هذه اهتلوقم تلاق ام اهنأ :باوجلا .[1 : ميرم] 4( اًيكحَر اًملُع ِكَل َبهأل ِكْيَرُلوُس 0 آمَنِإ َلاَم )8 :لاق ءكلملا قيرط نع دلولاب كلذ لبق ترشب
 .ايةر رامي ايقاع ىف قاشاللا هيا رز اال ار كلا الل رالي

 همر ] ور فملكلا نيم امال قريسمور هض نيس رم يا اد ا كلا :ىردار .افيفحت لاعتقال[ اذ هم كفاك | رع اقشس] -
 ام عم اًعامجإ عنتمم ريغ نوكسلاب " رسي"و "رجفلا"و " ردقلا" :وحن فقولاف «ماغدإلل وأ فقولل اًضراع يناثلا نكاسلا ناك اذإو «هزاوج قحلاو «نينكاسلا ءاقتلا
 ظ 4 لاح هلوق © حقو دودو 6 لحدود قوه ادم لإ 3 .ماغدإلل ضراعلا اذكف .هضورعل كلذ لمتحاو نينكاسلا ءاقتلا نم هيف

 كلر ذم زب نروتتلاب (اكد) !(ئرفر ةرتشما امرأ :يأ «ةعفترم ريغ مانسلا ةطسبنم : يأ «ءاكد ةقان (.تاوزل نم كاررخ قروب نسر ريق رم ريس ور ةكداو !؟ككدل) ار

 .امهيف روهشملا ىلع لعجل ناث لوعفم وهو «ضرألا يف حاس :نسحلا لاقو ءابارت راص :شانع نبأ لاق :اكتفم اك ركل :يأ ءهب لوعفملا عقوم عقاو ردصم زمث

 لعافلا نآل ءايلابو ءاتلاب (دفني-دفنت) :ئرق# َدَقََت #9 :ىلاعت هلوق 6# ادَدَم وليم انتج ْوَلَو فَ 2 ميلاد قلل َقَو ٍتَسكَل ادد مرحبا َناَكَوَل لقت[ ]4 ٠ ٠١

 اا .ايللصلا تاما علل تنص يلبس يالا هسا رار قرارا

 ءاعدلا باوج يف موزجم :لوألا نأ ىلع نيلعفلا مف تربو لرب :ىرق# تربو قي ل :ىلاعت هلوق # اًيِضَر بر هلو ُبوُهَحَي لاَ نم تربو قي ف[

 - زا عفلا نأ ىلع امهيف عفرلاب (كريو يتثري) :ائرقو . خلا ينثري اّيلو كندل نم يل بهج نأ :ىنعملاو هيلع فطعلاب :يناثلاو .ءازجلا دصقل *# ِلَبَهّفإي :هلوق وهو
 ةدالو بئاجع ركذو .باتكلا ملع هؤاطعإو «ىبحي :هدلوب هيلع ةّنِلاو ءاّيركز ءاعد ةباجإو «ةيادهلاو ةيافكلاب دابعلا هللا دعو :لامجإلا ليبس ىلع اهنم دارملا مظعمو -
 - «سيردإ ةجرد ةعفر نايبو «ليع|مسإ دعو قدص ركذو «ىسوم ةبرق ىلإ ةراشإلاو «هل هيبأ ة رار ال قار را خوويو كمال ازد تارا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت
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 رد. فاك د اضراص ا ص اضؤسا زج :مالكلاو بارشلاو ماعطلا نم :4 امس ,ينزحت الو يمتغت الو ءأسفن يبط :4 اَنَْع كرو "7
 0 و دس رشا 20 42 .هيف تذبتنا يذلا يصقلا ناكملا نم اهموق ىلإ هلمحت ىسيعب يأ :4 هي تأكل 1

 هي < 0 لال 0ع

 اًيسفإم وبلا 2 5 ىنب يف اح اص 0 نوراه ناكو .حالصلا يف نوراه ةهيبش اي :4 نوره تخاتكب# - .اميظع

 : تيقونب دن سبل هلِيحاَهَمَوَقديَتنَف 9 مشع ةنالك, نم رثكأ ىسومو ىسيع نيب نأل' :مدتسلاا هيلع ير اكن] اور وذ سيول «لةلاررعاا
 : مورس اَناكاَم نوم تختيم [3ح :« تنكلا نشاء ١ 1١- .رججملا يف :4دهمل اايفإ» هوملك نأ :4 ِهلِإَتَراَسَأَدل ١9- .!نامزلا نم ائرق
 5 ئ كك وة خت سس 5 نا دل لاخلا :4 ٌثدِلَو مولع ملَسلََو 8 -8“ . ندا الا باتكلا يئاتيإب يل مكح يأ

 هم 7 يا ١ ةثالثلا نطاوملا ف ىسيع ىلإ هجوملا مالسلا كلذ :© احل كعب ءويَو تسوُمأ هزيو# .تدلو موي

 3 يكول د وحطت عا ا (مالسلا» :فيرعتلا اذه يفو .ميرم همأ ىلإ هجوم ةقباسلا

 1 112 1 تفصو يذلا اذه :لجو زع لوقي ل 200522 »ب 1 كرا

 6 قلَمبمدلَو قلوييو 0 (ح ثم وكسر[ و ا هللا وه :(قحلا»و .هتفص هذهو ,ىسيع وه ميرم هتلمح يذلا مالغلا نم .هربخ مكتربخأو هتفص مكل

 4 ا ل اك دوهيلا معزف ءىراصنلاو دوهيلا ينعي «نومصتخي :« نوُرامي هيض ىِّدَلا# : لجو رع
 5 يحل لوف رم نبى سبع كلذ )يح تعبأ موو 0 امك قحلا لوق :يّمسو .كلذ نع هللا ىلاعت .برو «ةثالث ثلاثو «هللا نبا هنأ ىراصنلا تمعزو

 0 ب عسراومووفيأ ة ثا سيزرعإلا [ يق ا نر عك م :ليق .ةيآلا رخآ ىلإ :4رْكترو رَهأَنإَول -7"1 .هللا ةملك :يمس
 5 200011111 ا | .اجن هكلس نم ميقتسم قيرط 7 ا درو قر هَساَنِإَو 8 هثعبو «هتومو «هدلومو

 # ه ه  ح ر

 لا ةريتتتيب كك ذي 1 ثيح نم .مهسفنأ ىراصنلا ةرق نم اعلا لع ني ل نيتاخلا 4 ت1[ 5

 4ك دك 59 31 وحن و «هتئيشمو «هيتعيبط ٍط وأ هتعيبط لوح فالخلاو ديف اًدوجوم نكي مل (نامز) دوجوو ؛هب لمحلا

 1 جب اجو وليف موي يح ل
 ! دير سل كو -- .ايندلا يف يأ : : مولا َنوُمِيَطلا نكل# .كلذ مهعفني ال نحت موتر قلع مهمودف موي .مهرصبأو مهعمسأ

 :فيافو يو ثني تثواجي نامقلاو نثو نكي نو جو يي حي يرو قر هلأ َنِإَو اف «[0 ١ : نارمع لآ] 4 ٌميقَتَسُم طَرِص اذنه ُهوُدُبَعأف مكُبَرَو ىَر هلل َنِإ 2 [7]

 وو يودع عجم [ 4 0 ]1 4 1 اك أو كرو قر وه َهَلاَنِإ ]" 1١« 1 : ميرم] 4 ٌميِقَتَسَم 2 1
 لاح ثالثلا هلاوحأ يف هاّيِإ هميركتو «هل هللا ظفح ركذف .ضعب ىلع اهضعب اًقوسنم ةليلجلا صئاصخلا نم هللا هحنم امو «ةيوبنلا هلاح نع اًربخم دهملا يف همالك ةيآو

 يويرلاب ها كالا كادر ا ا موا ا رادو

 يف كلذو ءىضقناو مت مالسلا هيلع ىسيع مالك نأ رهظأ ام هيف درو دقو «هانعم يف مدقت امب الصتم مالكلا ناك املف « 4 برو قر هللاَّنِإَو 9: :ىلاعت هلوق يف لكلل

 ىَسيِع كلذ ناكل ميرم] 4 يح ُتَصْبَأ ميو ثوُمأ ميو ُتدِلو وبل مكَسلأَو 0 :هلوق

 اهنأك يتلا ءلمجلا دروم اذه دروف «[1-70 4 : ميرم] 4نوْكَيَه كمه ُلوعَيامَّنِإَف اَرْمأ حوض اذ م 1 ناك نر ها د تا احلا كات 1
 وه لب «فنأتسم الو ءضعب نم هضعب عطقنم ريغ مالك هنأ هنم لصحيل «ءقسنلا فرح نم دب الف ءاهلبق امب اهدعب ام لاصتا ىلإ ةجاحلا عم اهلبق اًًمع ةلوصفم

 نارمع لآ ةيآ يف ضرعي ملو ءانه واولا دورو هجو اذهف «نيمالكلا طسوت ام ىلإ ةجاحلا عم هيلع فطعلا هجولاف «مالسلا هيلع ىسيع مالك نم همدقت ام ىلع فوطعم

 َمضَرم نأ برص اَمْلَو إف :هناحبس هلوق يف اهلبق ةيآلا يف مدقت ام اهيلإ اعد دقف فرخزلاب 4 َوُه ف ةدايز اّمأو «واولا ىلإ جاتحيف اًعاطقنا مهوي اهلبق امو ةيآلا نيب لصف

 يل ا 2 ل ترو و هر امو مكحتإ » : : لاكت ةلاوف لرد امل هنأ نورسشفملا ركذ دقو 151 فرخزلا] 4 تروٌدِصي 0 ُهْنِمَكْمَوَف اَذِإ الَمَم

 ل ا ا ةكئالملا تدبع دق اولاقو «رافكلا اهب قلعت «[44 : ءايبنألا] *-تيودرو

 4 "لربخلا كل ةويَرَضاَمَوَه ءاَئَت ريح اًهَعَهِلأاوُلاَكَو  :مهلوقو مهتهلآ ركذ فرخزلا يف مدقت دق ناك املف ءاذهب اولداجو انيضر دقف رانلا يف انتهلآ عم ءالؤه ناك
 دق نأكف - بس يي د ندا :مالسلا هيلع حيسملا نع اًيكاح ىلاعت هلوق نم هب هبقعأ ام هبسان .حيسملا نونعي 10/8 : فرخزلا]

 ل ب رج درع

 ٌباَرحُألا َفَْتخَاَم ١» 15021 .ريمضلا ىلإ عي فرخزلا يف درو ام مهتهلآ ردد ميرمو نارمع لآ يف دري ملو «ىنعملا دكؤيل وه # دروأف «هريغ ءالوع للف
 نم غلبأ رفكلا .[15 : فرخزلا] 4 ٍو يل ِرْوَي ٍِتاَدَعْنِم أوُملظ تذل ليوم مهب نم ُباَرْحُحاْلا َفَلَتْحأَف )» «[97 : ميرم]4 مِظَْعِو و دم ني أوك نيل ليو موني
 ةّصقلاو ءرفكلا ظفلب ركذف 10 : ميرم] 4 أَو نم دحين ناك ام #9 : لاق نيح «يىلاعت هللا ىلإ هاّيإ مهتبسن ركذ اهيفو ؛ةحورشم ميرم ةروس يف ىسيع ةّصقو «ملّظلا

 مهب عهسأ 0 ميرم يف لاق 1 ميرم] 4ْرضْبأَو يب مس ظ 17: فهكلا] © عِيسأَو هب َرِصْبأ ل .ملظلا وهو هنود ظفلب مهفصوف «ةلّمجم فرخزلا يف

 ٌبيغ هل ىلاعت هنأ فهكلا يف هانعمو كتريصبب اهيف رظنلا لمعتساو ءاهرّبدتو اهعمساف «ءايبنألا صصق ركذ ىلاعت هنأ ميرم يف هانعم نأل ؛ .فهكلا يف ٌسّكعو 4ْرِصبَأَو

 .مث رصبلاو ءانه عمسلا ميدقت بسانف ُْدُحوو «هتافصب عّمساو «هتفرعم ىلإ لصت ثيحب اهرّبدتو «هتاقولخم يف ركفتلاب كتريصب لجأف ءضرألاو ٍتاوامسلا

 6 ولعب كرس نإ :ىلاعت هلوق # حي ددَمْسَأ ملعب َكرْسب اً ايِركَري 910] .بوقعي لآ نم اًثراوو يل اًنراو اّيلو كندل نم يب بهف :ىنعملاو (اًيلو) ل ةفص -

 عجن (كربشتال :ئئرقو «ةراشبلا وهو رشرلا نف ةفقحتم ثلا ضو (ءابلا ناكسإو نوتلا حتفي (كرشيت) :ئرق كريب 98 : ىلاعت هلوق# حِقّتُمْلا هِي رفة

 َنِم ٌتْعَلَب دقو 98 1] 0 :فيفحتلاو ناجحا حل :فعضملا رشب نم عيمجلا يف ةددشم نيشلا رسكو ءابلا حتفو نونلا
 رسك مث ءمضلا يناثلا فرحلا لصأف «لوعف» نزو ىلع «ىوتع» ىلع عمجف «ٍتاعا هدرفم نأ ىلع « «نيعلا رسكب (اَيتِع) :ىرق# اًيِتِعلم :ىلاعت هلوق # اًيِيِعربكحْل

 ًامع امهيف ناسللا لمعيل «هل اًعبت لوألا فرحلا رسك يناثلا فرحلا رسك املف ءاهلبق ام رسك اهبساني ةنكاسلا ءايلا نأل ؛واولا اهلصأ يتلاو «هدعب يتلا ءايلا ةبسانمل
 نم َكلَتَمْلَح دقو 8 [4] .هلصأ ىلع اًمومضم لوألا فرحلا كرتو «هنايب قبس امك ءايلا حصتل رسك يناثلا فرحلا نأ كلذ ةجحو «نيعلا مضب (ايتع): :حعرقو اًذحاو
 - :ئرقو #4 نيم َلِعَوه ل : كافة تال را ا را ككعب :ئرق# َكتَملَح ا :ىلاعت هلوق # انيس ُكََرْلَو لَم

 دّرلاو ءباذعلاب مهضعب ءالتباو «طارّصلا َةبقع ء ىلع قّلَحلا رورمو «ةمايقلا ين رامكلا لذو ءةّنجلا لهأ ةياكحو «حلاطلاو ءيدرلا يأ ءفلَخلا دلولا نم ىوكشلاو -

 - راقكلا ديدمعو «هناسل ىلع نآرقلا ريسيتب لوسرلا لع ةئولاو ءراثلاو ةنجلا لهأ لاح نايبو قمايقلا يف اهداّبعو «مانصألا لذو «لاملاب مهراختفا,ين رامكلا ىلع

 روسلاب فيرعتلا عوتتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 :# ْردَأْلاَِنْح ذإ» .ةاصعلاو ةملظلاو ةرفكلا تارسح نم هيف امو «ةمايقلا موي :© ٍةَرْسَحلآ مَْيإل "4 0 كشف د

 هنوتأي موي مهب لعاف هللا امع «نآلا ايندلا يف نولفاغ .نوكرشملا :* ٍةلهَع يف مهو 5 نم غرف والوهم 72

 1 ا نم رش نتن 1 هئثيدح يف قدصلا لهأ نم :© اَقيَّدِص َناكرذَتِإ# - 5١ .ثعبلاو ةمايقلاب نوقّدِصُي ال :4 و وزب ال مهول 3
 هعطت ال يأ :# نطبق ريك ال» - 5 5 .هيف لضت ال اودسم ًاقيرط :4 اًيوَساطَرِم» - 5 0 4 تميل َلاَْذإ(يّيباَقيَر سناك مهن ]ىف 8

1 

 دوجسلا نم هب هرمأ ام كرت نيح ءأيصاع :# اًنصَع# ناطيشلا ةعاط نم يه مانصألا ةدابع نإف 0 و بيحس 0

 هب ةبوقعلا لازنإ نع ةيانك ةراجحلاب :« كَنمَياَل» تو اه كذ نع 0 6-5 .مدال تالا

 ةَرَعَم نم كُّبيِصُن ال ًالاس ينبنتجا :ليقو . .اليوط ١ :4 ايِلَم ٍنرجهأَو» 0-00 لاك 5 0 28 : ا ل )6
 .فاطلإلاو ربلا يف غيلبلا :يفحلاو .هتوعد اذإ يئاعد بيجي ًافيطل :4 225 5 ١

 ام ينيطعيو يئاعد بيجي نكلو ؛هئاعدب ىقشأ الأ ىسع :4 اًئقَس ِقَر 1َِعُدي نوكأ الآ مع -48 9 نمسا ِيُباَّذَعَكَّسَمَيَنَأ ُفاَحَ ناتي( اًبِصَع
 ناسللا هؤانث لج فصو امنإو .نسحلا ءانثلا :لوقي :« اًيِلَع ٍقَدِص َكاَسِل مْ اَلَمَجَو#» 00 .هلاسآأ 8 ٍقّهِلاَءْنَعَسَأ ُبِغارَألاَف © ايِلَو طم كتف
 لها أرق :4اَصّلَناكهَنإل 5١- .مهيلع ءانثلا نسحي للملا لهأ عيمج نأل ٌنلعلاب مهل لعج يذلا لاف 0م فرو كجم نبل
 1 :يأ ءرسكلاب نوقابلا أرقو .هانصلخأو ًاراتخ هانلعج يأ ؛ماللا حتفب «ًاصلخما :ةفوكلا دلك |١ © اًنحي سكهئآَر كرفس كعمل
 ذإ ِةَفْرلا موي مهَرِذنَأَو 9'[«  : ميرم] ردا رس دإ ناكل رهو هكا و 7 سَ قرع ادوذ نم وعدم كلو 2

 هل لع ع ل 10 رفاغ] 4... تطكا جاتا ىذا ثولعلا 0 انك 0َحَت 1

 ا ترسل ناكل تراسمكلا راجت را ل ل ل ا و 0 هي
 مهباذع رارمتساو مهدولخ ديبأتب رانلا لهأل نيقيلا ملعلا هيف لصحي يذلا تقولا نع ةرابع ةرسحلا "ا انين بوي َقَحْسإ هل بهو نود نم
 1 رج هجوم رص جوعا تع وم وح كت آذآ ا آ

 ةرسح دشأ الو «ذئموي ةنجلا لهأ نم اًحرف دشأ الف .كلذب مهملع ةنجلا لهأل دكأتيو «ةياهن ريغ ىلإ ا اكون 8
 َهَللأ أاوعَدَف ١ :نينمؤملل اًباطخ ىلاعت هلوق اهلبق درو دقف (رفاغ) نمؤملا ةروس ةيآ اًمأو .. .رانلا لهأ نم ” 40 20 اكرصام ناكَ |١ وموم بل يلا ف ردد 8

 :هلوق نم ةيآلا ىلإ مهعم مالكلا عبات مث ١ ؟:رفاغ] 4 َتوُرْفكْلا رك ولو بِلا هَل تيصاخ اة 20 ني ا ل

 سميردإ نع ىلاعت لاقف :ميرم ةروس يف رخآلا نع فلتخي فصوب يبن لك فصو 41 .اهعوقو ليجعتو ةعاسلا رمأ عارسإب اوفوخفا .4 َةمرآلا موي مهر »

 هجو امف .[4 ؟؛:ميرم] يَ الوسم َنكو دعوا َقِداَصإ» :ليعامسإ نععو «6: ميرم] 4ايَب اًلوسر » :ىسوم نعو «[5 75 ١:ميرم] ات اقيَّدِص َناكمَُتِإ» : ميهاربإو

 انيهتفو يروم در كحال راع اح ركن لعل افرض" ةغلابملا ةنيضيتل تيصولا ماج مالسلا هيلع ىاربإ نال :باوجلا ؟هب فصو امب مهنم لك صيصخت

 ءىسوم امأو -1 .[17 : ءايبنألا] 4 اًدده ْمُهَريبَك ,ُهلصف ٌلِبْلاَق » :هلوقو "يتخإ يه" :هجوز ةراس نع هلوقو «[84 : تافاصلا] 4ُميِقَس ٍقِإَلاَمَمإل :ميهاربإ
 1 ”٠ :تافاصلا] 4 َنلَصلاَس للا ءاَس نإ َفْدِحَتَس 9 :هلوق يف امك هربصلف ليعامسإ امأو -' 3

 ملغ ِكَل بهل ]14[  .4 اي اًنيِص مكمل هسياَءو#9 :دعر هلوقو كرشتنانإ ند ص د 0 2
 هيلإ لعفلا دانسإ او ِكيَرذوُسرأَتأ آمن :لئاقلا كّلَّملا وهو ؛ملكتملا ريمض : ىلإ لعفلا دانسإ ىلع ةزمهلاب (بهأل) :ئرق 6 بهل : هلوق * اًيك

 قباسلا كبر ريمض ىلإ لعفلا دانسإ ىلع ءايلاب (بهيل) : :ععرقو . كتر رمأب اًمالغ كل بهأل يلا ل

 هلوق # ايسيِنَم يسن تن تنكو 18 [71] .يقيقح اذه ىلع دانسإلاو "اًيكز اًمالغ برلا كلذ كل بهيل ينم هب تذعتسا يذلا كبر لوسر انأ امنإ" :لوق يف هيلع

 ىلابي الو ىسني نأ هقح نم يذلا ريقحلا ءيشلا وه « .حتفلاو رسكلاب (يسنلا)و هدحاو ىنعمب ناتغل امهو اهحتفو نونلا رسكب (اًيسن- -اًيسِن) :ئرق# امس 38 :ىلاعت

 ىلع ءانلا رجو ميملا رسكب (اهتحت نِم) :ئرق# ابحت نمو : ىلاعت هلوق 4 فرح الأ حت نم اًهسداَنَف إم [؟ ؛] .مسالا حتفلابو ءيسن ردصم رسكلاب يسنلا :ليقو هب
 ءاهتحت وهو اهملك  مالسلا هيلع - يسيع نأ ىنعملاو ؛ماقملا نم مولعملا ىسيع دولوملا ىلع دوعي ريمض (اهادان) لعافو ءرورجم اهدعب امو رج فرح (نم) نأ

 نوكي اذه ىلعو ءاهنود :يأ # اهنحت نم : : ىنعمو ؛ءادنلا أدبم نايبل هلبق لعفلاب قلعتم وهو ةيئادتبا (نم)و «كّلَملا وأ «هتدالو عضوم كلذ نأل ؛اهبايث تحت ق
 لاوز يف مظعأو نيبأ ىسيعل ريمضلا داع اذإ اهادان نوكيف ءاهبايث تحت هنأ ليربج لعافلا انلعج اذإ ىنعملا سيلف «هب نيعتمتست اره كنود : : يأ# اًيرَس ِكَدَحك كير َلَعَجَدَم
 ؛هتلص فوذحمب قلعتم ناكم فرظ (تحت)و ىدان لعاف لوصوم مسا (ْنَم) نأ ىلع ءاتلا بصنو ميملا حتفب (اهتحت نَم) : :ئرقو .اهسفن نيكستو اهتشحو

 عبرأ اهيف# طِقَسش وو :ىلاعت هلوق # نِنج ابطر ِكِيَلَع طقس هللا عرج ِِلِإَىَرْهَو لم[ ١ 5] .قبس ام ىلع كلملا وأ مالسلا هيلع- ىسيع لوصوملاب دارملاو

 ءاتلا حتفب (طقاست) : :ةيناثلا .هلوعفم (اًبطر)و «ةلخنلا ىلع دوعي هلعاف طقاس عراضم هنأ ىلع فاقلا رسكو نيسلا فيفختو ةمومضم ءاتب (طِقاَسن) :ىلوآلا :تاءارق

 ةيناثلا ءاتلا لادبإو نيسلا يف ديدشتلا عم نكل كلذك (طقاَست) :ةثلاثلاو .طقاستت هلصأو «نيءاتلا ىدحإ هنم فذح (طقاست) عراضم هنأ ىلع نيسلا فيفختو تلالاو

 (اًبطر)و ,ماقملا نم ةموهفملا ةرمثلا ىلع دوعي ريمض لعافلا وأ «زييمت (اًبطر)و «ةلخنلا ىلع دوعي ريمض اهلبق يتلاو ةءارقلا هذه ىلع هلعافو «نيسلا يف اهماغدإو اًنيس
 هومعي هلعافو ءاهلثم اهلادبإ دعب نيسلا يف ءاتلا تمغدأف طقايستي هلصأو ءاّضيأ (طقاست) عراضم ةحوتفم فاقو ةددشم نيسو ةحوتفم ءايب (طّقاّسَي) :ةعبارلا .هنم لاح

 ذود :ىئرق# ّقَحْلا لوف 9 :ناعي هنن © سلا لوف زم نا ع كن[: .لاح اًبطرو ؛ماقملا نم موهفملا رمثلا ىلع وأ «زييمت (اًبطر)و (عذجلا) ىلع
 نم مسا هنأ ديرأ نإف ءقدصلا ىنعم قحلاب ديرأ نإ اذه "قحلا لوقأ" :هريدقت اًبوج -و فوذحم هلماعو هلبق ةلمجلا نومضمل دكؤم ردضصم هنأ ىلع (لوق) بصنب

 وأ ءربخ دعب ربخ هنأ ىلع عفرلاب (لوق) : :ئرقو .ىسيع وه يذلا هتملكو هللا لوق دى 'قحلا لوق حدمأ" :هريدقت فوذحم لعفل لوعفم هنأ ىلع هبصنف ىلاعت هتامسأ

 هنوك وهو ٍناثلا نيعتي ةيفصولا وأ ةيلدبلا ريدقتبو «ربخ دعب اًربخ ردق نإ ىلاعت هئامسأ نم اّمسا هنوكو ءقدصلا ىنعم هيف لمتحي (قحلا)و هل ةفص وأ ىسيع نم لد

 4 ولأ دبع نإ هلوق ىلع فطعلا ىلع وأ فانئتسالا ىلع ةزمهلا رسكب (نإ) :ئرق# َّنِإَو لف :ىلاعت هلوق 6# هوُدباَد و ركيرو ير هلاَنِإَو 98[ 1] .ىلاعت هتامسأ نم اًمسا
 متن دقفيا سار (تردو لق يذلا نأ :فانئتسالا ىلع لديو «فانئتسالا ىلع رسكلا الإ هعم نوكي ال واولا فذحو ءواو ريغب دوعسم نبا ةءارق يف اهنأ كلذك رسكلا ليلدو

 - دعب لعفلاب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفوذحم مالب رورجم هنأ ىلع اهحتفب (نأ) :ئرقو .ةيآلا ناار لع كالكلا مام دع فانتا نو اع

 .[9 : ميرم] الكر تهل ذمتك وأ ريل نو كتم شيله هلوق يف «ةيضاملا نورقلا ةبوقعب -

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم لئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 - -- امد ناي نا و ا اس# .مالسلا هيلع ىس وم نيمي :نميألاب قنعيو .نميألا لبجلا بناج 0 :# نميالار 3 !يناج نم# 5-0

 1 0000673 للا يمد َقِداَص نامه -00 254 .هبر ةاجانم عمسو هانملك ىتح ةلزنملا بيرقتب هانيندأ يأ : يحي هقول
 1 نكد ليعطتإ بتكلا فرك كاد( بنوره هاخأ امدح أ :# َنلَعاَناَكَم -ها/ .هفلك اميف ًادومحم هلمع :# اًييِضَرَم هيَ دنع َناكَو# فلخي الو دهعلاب يمي :* ِدَعَوْل

 5 فلا ةلهأرم هناك © © بالسر نودع اَقِواَص .ةوبنلا فرش نم هيطعأ ام دارملا :ليقو «ةعبارلا ءامسلا يف هنأ ثيدحلا يفو عمار ولع اذ

 "| سيدا تكلا ذ ذو نزل اضم وير دنعَناكو وَلا 0 حون عم انلمح نم ةيرذ نم :4 جون َممالَمَح َنَمِمَول سيردإ كلذب ىنع :ليق :4 مد ةيِرد نمإ# 1
 ١ َنِلاَكبلْو © يِلءَدَكَم كح يصح :4لبكردِإَول .مالسلا مهيللع بوقعيو ؛ليعامسإو «قاحسإ :4 مهر رد نول ميهاربإ ينعي 0 ١ "1 4 || د

 لا دج سس حرس ل 7 5 ترن طعس تح ناكل سوا ا لجو ردع اننا كلو 32: آو سيعو يتكرر كنوراغو

 هروح نسي مد ةيرذنو نتي ني مونع هلا معنأ اح + يك »هو تاع عمج ”يعك كلاب :عمج :4 كيَوإ» ءانرتخاو انيفطصا :4 يبل مدآ مهعيمج
 0 شاسع ب فلم 3 .ريخلا بقعل لاقي .قرأللا 2 0 عءوس فلخ :# ُفلَخ# ءايبنألا نعي“ : © مرعب نمو ثدح

 |١ ملعب ْنيَفلَخ # (0) 0 ايكَيَو ادجساورخ نمل اتي :ليقو .اهتيقاوم نع اهورخأ :# اوعاصأ# هيك 0 :رشلا بقعلو «ماللا حتفب .فلخ

 0 ان 41 فوق قومك اوعبتاو هلال اوعاضأ فلَح ّ وقلي قوسف# مالسلا هيلع دمحم ةمأ نم نامزلا رخآ يف نونوكي موق ةفص يه :ليقو .اهوكرت

 / هيكل َيَكيلوَداَِمَلجَوَنَماَءوَباَتنَمَلِإ © 1 .ُهّنِإ“ .اهوري و لل ندع نيتاسب :* ٍنَرَع ِتّنَج 8 تر دام

 1 همك مين 95 رع 57 أ 1 7 0 0 تنأف كاتأ نم ناكل انآ هلع و ناك :لقي مو «ينأي يذلا وه هنأ :هانعمو «هتعاط | ةزاراوت نع 062ه ع ليا كل ل 4 2 اا رمد وصول تقل امال سوو 45

 8 ار ًالطابو ًارذه :# اَوعلاَبضَي وعمال #9 -71 .ةنس نوسمخ يلع تتأو «ةنس نيسمخ ىلع
 ا َنيثروىَدَنَبَكل اًيشعو ةركباهف مهفْدر مو 5

 ' ظ 0 كيرتبللَتمت 570 كنماندابع 5
 1 د ا هج رس سمع تح ضاع ص "يلا

 اتاك د ولا ْ

 ف مهئاشعو مهئادغ نيب نيذلا نإ نإ :هأنعم : # يشيع 7 مالسلاب مهايإ ةكئالملا

 100 .قزرلا ماود دارأ :ليقو .راهن الو ةنجلا يف ليل ال هنأل ايندلا يف ناك ام ردقب ةنجلا
 كعلميام ف نر. ناواط ناقل يطرب اكن 5 2 هللا لوسر نإ | :ليق :4 َكيَررماباَلِإ

 .يراخبلا هجرخأ .«كبر رمأب ,الإ كرنك امو» :مالسلا هيلع ليربج لاقف .«انروزت امم رثكأ انروزت نأ

 ا 84 ها ) نيخفلا نيام :ليقو .ةرخآلاو ايندلا :ىبعي : : 4 ك5 تربامو# انلا 0 :4 افلام «ةرخآلا :ىنعي 4 اًنيِديأ َنْيَباَمدهلل

 م ' :ليربجل كي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع يراخبلا جرخأ .ةيآلا :# َكيَر رت اَلإ لَنا )+ :لاعت 1
 هوجن ركذف ءاّموي نيعبرأ لوزتلا ( ّظ ليربج أطبأ :لاق د5 لن جرخأو .# كيو رمال لرَاَمَو 0

 .هيلع اطبأ دق دق ناكو ليربج لزنف ءلأسأ ىتح يردأ ام :لاقف «؟هللا ىلإ ضغبأإ 5 نلا رن عاقبلا ي يل» :ليمج دراج هلك يلا لأس

 يه يب بج ب ج جي جججسصبنلطلبجبل 1

 0-2 1 فم فهك 3 2 7 نع ١" 1اس ا 1 كرها سابع نبا نع قاحسإ نبا جرخأو .ةيآلا 4 يَا لَََو ج لاقف «ةدج دجوم 2 نكي

 َفَخ 1179 : فارعألا] 4 ... َبتِكلأ 0510 ك1 تيتا تل» [59] .هركذف «تأطبأ :هل لاق ليربج لزن املف ءاّيحو كلذ ذ يف ل هلل ثدحي الليل ةرشع
 0 01 اكل وتصل ءزت حاب هاشمو نيذلاءالؤم دعب مءاجغ .[54 : ميرم] © .. . ٠ توتا اوبك هللَصلأ اوعاَص ُفْلَخ هِرَعب نم

 ءالؤه دعب نم ىتأف :ميرم ةيآ اّمأ ءفارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف . .اهريغو ةوشرلاك بس اكملا ءيذ نم اينذلا حاتم نم بهل ص رعبا نودخاي مك اوفلاخو

 د ركل 4ك لْخََي كلوا َلِصََنَماََوباَتَساَلِإ ل٠ ] ...اهتابجاوو اهناكرأ اوكرت وأ ءاهتقو اوتوف وأ ءاهلك ةالصلا اوكرت ءْوَس عابتأ مهيلع مّعنملا
 .لاطأف ناقرفلا يف لاطأو «ةبوّتلا يف زجوأف 0 ةروس يف يصاعملا ركذ يف زجوأ 1٠١[. : ناقرفلا]4ْمَّنأ لَو كلِلْوأت اَحَِص المح َلِمَعَو مادو ٌباَت نم اَلِإ ٠
 مظعأ ةوبنلا .[75 : ناقرفلا] 4 اًريزَو كوره هاخَأ هَهَحَم 1 2.107 : مي م14 نيدو هاير 3كم م
 امم الو ءمهصخي امم سيلف اهب فصولاو ةرازولا مسا امأ ,مهريغ اهيف مهكراشي ملو ءاهب مالسلاو ةالصلا مهيلع اودرفأو ءاهتنامأ لمحت يف اوواست يتلا ءايبنالا صئاصخ

 اَنأعَجو بتحلا ى وم اَمتاَءْدَفْلَو + : ناقرفلا ةروس يف لاعت هلوق امأو ءهمئاليل الو «يلعلا دصقلا اذه بسانيل اهب انه مالسلا هيلع نوراه فصو نكي ملف هب اودرفأ

 مالسلا هيلع يطعأف «[7 74-0 : هط] 4( ىأ نوره (50) ىلهأْنَماريزو يل لعجأو # : هلوق يف هط ةروس يف مالسلا هيلع ىسوم لاؤس ىلع بترمف # ار ايزو كرورده هاخأ ةهَحَم
 امهدعبو امهلبق امم ميرم ةروس ةيآو ةيآلا هذبب لصتا ام نإ مث .فحصملا يف ررقتملا بيترتلا ىلع اذه درو ؛ 0 ا :ىلاعت لاق «هبلطم

 17 4 لع كلذ ءاجف «تسانيل درو ام ريغ لع نيتروسلا يف نيتيالا دورو نكي ملف« ءاهلصاوفو يآلا عطاقم يف بسانتلا يعدتسي

 نإ :ليقو «كلذ داقتعاب :يأ :مكبرو يبر هللا نأبو ةاكزلاو ةالصلاب يناصوأ :يأ «ةالصلا ىلع فوطعم حتفلاب (نأ)و هلوق نإ :ليقو «هوعيطأ ةيبوبرلا يف ىلاعت هتينادحولو :ىنعملاو -
 :هريدقت رمضم ًادتبملاو «ربخلا ىلع عفر عضوم يف (نأ) نوكت نأ اًضيأ ءاّرفلا زاجأو . ارا للاسماك يا الل ينحت يضر يربو 31 لاح دال ىلا
 لامعإ ىلع ضفخ عضوم يف وأ ءضفاخلا فذح ىلع بصن عضوم يف (نأ) نوكتف يبر هللا ألو : :يأ ؛ماللا رامضإ ىلع اهحتف زاوج مدقتو # قرن ون كلذو " هلنعا'
 نيكل .ءاكتكر ا كارت ابل ماللا حتفي (اًضاخ) : :ئرق .(نيصلخملا) يفو «لأب ءاج ثيح 6# اصلح إم :ىلاعت هلوق # اصلا كلا (نأ) عم هفذح ةرثكل ضفاخلا
 اذكو 4 8ك »: :ىلاعت هلوق 4# © ايكْتَرَدَجْسْوُرَحِو15/] .هلل مهنيدو مهسفنأ اوصلخأ نيذلا :هانعمو ؛لعاف مسا رسكلاب (اًصِلخم) :ئرقو .هتماركو هتدابعل هللا مهصلخأ

 اهلكو «يناثلل لوألا ةكرح عابتإ ىلع رسكلاب (اًينِح- الس اًنجس اّيكي) "رو «لصألا ىلع اهلئاوأ مضب ةعرألا هذه (يخ اسك تتم ايو 4 اًيايصالمو # اًيثج
 تبلق مث «ءايلا يف تمغدأو ءايواولا تباقف «نوكسلاب امهادحإ |! تقبسو ءايلاو واولا تعمتجا ءايولصو ءاًيوكب :هلصأ (اًيلص)و (اًيكب) وهو ءاي همال ام اهنم نأ ريغ لوعف نزو ىلع

 اذإو .ردصم :يناثلاو .ثاج عمج :لوألاو «وتعي اتع :نم يناثلاو ءوثجي اثج :نم لوألا نأل ءاّوتعو اًوثج :هلصأو (اًيتع)و (اًيئج) :وهو واو همال ام :اهنمو .ءايلا ةبسانمل ةرسك ةمضلا
 امك ءاي اهلبق يتلا واولا تبلق مث «ءاياوتعو اًوئج مال تلدباف عمجلا يف اهبلق ىلع المح ءاياهبلق زاج اًردصم لوعفل امال تعقو اذإو ءاّبوجو ًءاي بلقت اًعمج لوعفل امال واولا تعقو
 ءاًيلص" :ناردصملاو ؛ثاجو كاب عمج اًيثجو ءايكب اا ا حرا اكاملكلا لهو .ةبسانملل ةرسك ةمضلا تبلقو ءايلا يف تمغدأ مث ءاًياصو اًيكب تبلق

 ءانبلا ىلع ءاخلا حتفو ءايلا مضب (نواَسدي) :ىرق نول كيو :ىلاعت هلوق # ايَسَنوُمْظِوََِلكَد ديكو م٠1 :] .يئاي وه ام اهنمو يواو وه ام اهنم نأ تملع دقو '"اًينعو

 - :ىرف# انِواَبِعْنِم تروا: :ىلاعت هلوق انواع تروى اهي قنا[ 7 .لعاف واولاو «لعافلل ءانبلا ىلع ءاخلا مضو ءءايلا حتفب (ن ولختدَي) :ئرقو .لعاف بئان واولاو «لوعفملل

 ١ ىنس يم حلا ءامس > | روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 مم ريب ريالا

 َتِماَم اَدِوأ# ثعبلاب رفاكلا : ينعي :4 ٌنسنإْلا لوقو » 0 ل ا ا تصل ادد ااا لا
 ممر ؛ نودحاجلا ءالؤه :4َنِطَسَنل اومهترشحتل# - 2 5 ذل هن اراكإ < ع 0 5 دا اعل رخو ةديعاق امرك اهو ضر او تاومشل اهو ا
 2 .هيتبكر ىلع انج :مهوق نم ؛ ثاح جب 7 : اًث#» .مهولضأ نيذلا مهنيطايش عم هللا 8 دولت وامان وسلا وثمَو (2 جيس 4 ا 7 3

 0 6 م 0 16 1 رح وعد م نيس

 59 ِنمَّلاَلَعَدَصأْبَأ» رمألا ىلع نونواعتملا ةعامجلا :4 ٍةَعيِش لك نِم# نذخأنل :4 َبَرَع رادل دل ليصنع هتف انا ضِإِلاْر كح ديالو 0 اًيَحَر ويك
 9 | | 00 ا ا ا ل خس سس وج سمي سم م هالحبلا

 :ردصم :# اًلص#» .نايصعل يف درمتلا وهو ءوتعلاك ر ىتعلاو رشلا يف 1| مث يي لأ بنرات كرت ن1

 ربو هه آد آ
 مدع بق يد و م« لا مريم

 فلتخاو .مثهج :ينعي :4 راكد 1١- .اهيف قرتحا :يليم يلصي هرانلا نالف لص زل نو يراسل © يقم لوحه مِضحَتل١
 زع هلوقب ىنع كفو .اهيلع طارصلا يف رورملا وه :ليقو .لوخدلا وه :ليقف .دورولا ىنعم يف ١ ا 0 عشك

 2-2 2 نيا مَع نحلم ها نحل لعدشأ أ ةعبسألا
 ءاضق :ليق ءأبجاو ًامسق :# [ًسِضفم اممح# نينمؤملا نود رافكلا : اَهُدراَواَلِإرْكسِيْنإَو ١ لجو + 018 ع ٍ .

 0 كيرلا كمن هر

 نم 4 أَوماَءَنَِبِل شيرق نم :4 ًاورمَكَنِرلاَلاَدأم -177 .مهبكر ىلع ًاكورب :4ًيثجا# 1١- .ًايضقم 0:
 ٌنَسَحَأو# ًاشيع عسوأو ًانكسم لضفأ :4 مامر مكنمو انم :4ِنيَِرَمْلاََأ» هلي دمحم باحصأ 0
 ةماع ةيآلاو .هيف نوعمتجي اوناك يذلا عمتجلاو سلجا :«يدنلا»و !ًاددع عمجأو ءأسلجم نسحأ :4يِي 37
 .ًارظنم :© اًيَدرو# ًاعاتم :4اًنَنَأنَسَحَأ» «ةّمأ :4 نر نيل .نينمؤملا ةعامجو رافكلا عمج يف لأ

 :مطوق ءازإب :4اَناَكَمَرَسَوْه نم سوُمَلْعِيَش #5 ءالمإ اهيف هل لُميَلَف 4 م -ا/ه 7

 تراهم ُديِرَيَو » 0-5 .ًانكشم :(6دن نسحأ) :مطوق ءازإب (ادنج فعضأو) (اًماقم ريخ) |

 تيلطلردوأوتَن ذا يشم 0 ًيضقَماََتَح ١
 وفك ندلاَلاَق سيبك َلتناَدِإَو (جلاتج ايف

 502 (ل نحل اَماَقَمرَسِنَكبرَفْلَىَومماَءَنَبِم
 نملك 2 ؟«ةرواتكأ نسم َمْهِوَوِي مُهَلَماَكلم كم١
 ل نودَحو) مورا دَكَوح ادم رميلامل د دمبلف َةالََصل اى ناك 5
 انركذ دق .هلماع ةجرد هب هللا عف ةري حلاص لمع 0ك :# تَحلِبَصلا تقَتلآَو# اونمآ نيذلا : 4 أورده . ه7 كوالا 5 0 5

 ا ناك رش وهْنَم توُملعَيَسم ةَعاَسلأاَمِإَو باَدَعَلأاَمِ ا

6 0 

 ًاعجرم يأ ٠ .مهيلع 4 رت ءازج :« يات .(45 ةبآلا فهكلا ةروس) ىف اهيف ءاج ام 0 اعلاامإا
 لَن اَذِإَ وه [77] .اهب نورخفي يتلا مهتيدنأو لجو رع هللب ع ءالؤه تاماقم نم «ةبقاعو 0 ىَدْهاَوَدَتْمَأ يهنأ ُديِزَيَو 099 ادن ُفَعضَأَو ا
 رم هل تر مس أ | جل

 انني رمل لَم اذِإو ل ء[ا/ : 0114 ِنيَقِيِرَمْلا ىَأ أوما َنيدَِ اورفك نبدا لاَق تسب انني مهّتلع 5 © قو كيدمان تحلل ا
 تاالزنملا انتابآ سانلا كع له اذاو اا فاقحألا] 4 نيم وحس ادله هَءآَج ام ّقَحْلِل ورك َلاَق ِتَسنِب 5 5 يي ىف يي يب نبي نلعب 00

 عال وده لع لتت اذإو: :فاقحأللا ةيا اّمَأ ءميرم ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؟اًسلجم نسحأو اًلزنم لضفأ مكنمو ام نيقيرفلا يأ :هب نينمؤملل هللاب رافكلا لاق تاحضاولا
 و. 1

 0 ميرم]4 ايَِرَوامتَأ ُنَسَحَأ مه نر نم مهل | اكلْهأدِمَو ف[ 4/8 /5] .رهاظ رحس اذه :نآرقلا ا 5 ندتلا ل هكا را 5
 ميكو ا ن4 اهلي لتي ذل ف رق ف فلي اكصنتأ كو >4: برما 4ئكو وَ علم أ رحل ني شتي ضي له ودك ني رُكي مُهَّلَبَم انكلهأ مكَو 9: ود الس ج رس جس

 نم لوسرلا اهيأ انكلهأ اًريثكو :ةيناثلا اّمأ ءىلوألا ميرم ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءاّرظنم لمجأو مهنم اعاتم نسحأ اوناك ممألا نم لوسرلا اهيأ كموق رافك لبق انكلهأ

 ديعوو ديدبهت اذه يفو .مهلبق نم نيقباسلا انكلهأ امك مهكلبن ءكموق نم رافكلا كلذكف ءاتوص مهل عمست امو اًدحأ مهنم ىرت ام ءكموق لبق ةقباسلا ممألا

 اورّمدو اورّمعو دالبلا يف اوفّوطف «ةوطسو ةوق مهنم دشأ اوناك «ةريثك اًممأ شيرق نم نيكرشملا ءالؤه لبق انكلهأو :فاق ةيآ اَمأ .نيدناعملا نيبذكملا كالهإب

 وه نم اوم اككسف ةعاشل 01و تادعل ام[ كودصوب ام اوأَو ادإ ةَيَح أدم نحيل هل ددميلف َةلالَصلا يف ناك لق 8 [10] ؟مهءاج نيح هللا باذع نم برهم نم له « ءاهيف

 نع اَلاَض ناك نم :مهل لوسرلا اهيأ لق .[؟ 5 : نجلا] 4 ادد لأ اًرصاَت ُفَحَضُأ نم ملمس ودوام إو ٠) «10 © : ميرم] © ادن ُفَعْضأَو اناَكَت رش
 نَم ذئنيح ملعيسف «ةعاسلا مايق امإو ءايندلا يف لجاعلا باذعلا امإ :هب هللا هدّعوت ام اًنيقي ىأر اذإ ىتح ؛هلالض يف هل يلميو هلهمي هللاف «ىدهلا قيرط عبتم ريغ قحلا

 هلولح دنع نوملعيسف «باذعلا نم هب نودعوي ام نوكرشملا رصبأ اذإ ىتح :نجللا ةيآ ام ام 0 2 ل

 ةيآلا انربدت ول .[77 : ميرم] 4 اذَرَّم ٌرْبَسو اباوت كير دنع ٌريَح» «[ 51 : فهكلا] © المأ ريو اباوت كير َدنِعَرح )» [/7] ؟اًدنج لقأو اًئيعمو اًرصان فعضأ نم :مهب
 ويشن مِلاَظ َوْهَو دهَنَسج َلَحَدَول هم للا لل ريل ةروس يف ةقباسلا

 ةيآلا ىنعم ةبسانمل 4 الَّمأ 9 تءاجف [7 : فيهكلا] 4اًنبلَقَنم اًهْنَم اريح َنَدَجُأَل َنَر َلِإ تدور نيو" : لاق مث ,[75 : فهكلا] 4اَدَبَأ ذه َديَِي نأ ٌنظَأ آم لاَ

 ةمايقلا نع ثدحتي ةبآلا هذه لبق ينآرقلا قايسلا نآلف 4 اًدَرَمظ اّمأ ءنونبلاو لاملا سيلو «ىلاعت هللا دنع هب لمؤي ام يه تاحلاصلا تايقابلا نأ رارقإلاو
 َكَعَدَسأ مي ٍةَعيِش اب لك نم كرعزننل من :ىلاعت لاق مث 7 ميرم] 4 ايش اينج هج لوح هنري مث نينا هبل كلير ردت لاقت هللا لاق  اهدهاشمر لد 2 و : 2 - خا م 9 تاس 2سم 0

 اَذِإ 00 2 ا رَدنوأوقَسأَنيِذَلا حسن مث 9> :لاق مث 9/١[« : مي رم] 4 يضع ل 00 :لاق مث 114 : ميرم] 4 يدعم
 .تايآلا قايس ةبسانمل © د 9) ظفلب ةيآلا تءاجف «ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ نيل ملكتت تايآلاف

 لآ 6 010

 :باوجلا ؟"ربطصاو اورباصو اوربصا" :نيب قرفلا ام .[14 :ميرم] # ربط داو هدبعاف # ء٠ :نارمع لآ] # أو رراصواوريصأ أوئم اء بزأأ اهيأتي رغا تقل

 غيصلا نيب عيونتلا ةمكح [ف .تارم ثالث (ربطصا) :ةملك تدروو .طقف ةدحاو ةرم (اورباص) ةملك تدروو .ميركلا نآرقلا يف تارم تس (اوربصا) ةملك تدرو

 :دوعسلا وبأ لاق .ةدهاجملاو ضيورتلا دعب تأت لمحتلا نم ىلعأ ةجرد ىهف :ةرباصملا امأ .لمحتلا يف ةيعيبطلا ةجردلا وه :ربصلا نأ :باوجلا ؟ثالثلا

 - (اورباص) اهدعب مث (اوربصا) ةغيص يأت نأ اَذِإ يعيبطلا نمف .سانلا نم مهريغ هغلبي ال ام سفنلا ةضاير يف نونمؤملا اهب غلبي ربصلا نم ىلعأ ةجرد ةرباصملا

 كاملا ترو": كاتتيو زمول دعم راو ل كسا زع افتح (ثررون) :ئرقو .فيعضتلاب يناثلل دعتم ثَّرو نم عراضم هنأ ىلع ديدشتلاب (ثرون) -

 .نيقتملا اهثرون :يأ «ةلصلا دئاع وهو فوذحم يناثلاو (نم) وهو لوصوملا :لوألا لوعفملاو .فيعضتلاب وأ ةزمهلاب نينثالل ىدعتيو .دحاول دعتم

 (ركّذي) :ئرقو . .ةلفغلاو نايسنلا بقع نوكي يذلا ركذلا نم هنأ ىلع فيفختلاب (ركذي) :ئرق# ركزي :ىلاعت هلوق 6# ُكَقَلَح نأ ُنسن ل ركزي الو [10]
 م هلوق 4 اًيونسحأو 0 ع ا 00 تسعد وكذب 0اصا دعا عيا ركنا رع ا 1 ااا ا

 يامر ماضدإلاوءةزمهلا هلصا نيلثملا لوأ أل احر راوظالا عم لادبالاو لمألا لع نب 1 قيقحت اهيف# ا :ىلاعت هلوق 6 1 .مايقلا لثم

 - اًئاثأ نسحأ :ىأ يس سس يي
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 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 م١1 2 دفعا 5074-0 7457474 - + نحلل
 4< هت ةفدم نادم اتالم ماع دهام دهام"

 ١ نوالام كَل ردك عت 0
  2١اك 99د مَعَ اَدِعَدَحاأ بعل مْط ١

 ١ 2 هثِركَو دم ادمان يه دمتَوُلوقَلَم ُنكَتَس])
 ظ 1 ٠ .٠ : | مس 5
 0 ك4. ا ©

 ا و متدين ورفك سالك 9 رع اونوكيل ا 2 باذعلا نم هديزن :4 اَّذَم ِباَدَعْلا نم 0 0 ؟نابع هدنع كلذب ذلحتاف هرمأ ام لمعو

 0! هدلوو هلام انل ريصيو «لئاقلا اذه كلهي :لجو زع لوقي :4 ُلوُقياَمهُتِرَنَوأ 8١- .هبذكب منهج

 هللا يضر صاعلا نب ورمع يبأ لئاو نب صاعلا يف تلزن :4 اَنيِيَنِبَرَتَك ىلا َتْرَسْهأل -1
 متسلأ :لاقف هنوضاقتي هونأف «نيدب هنوبلطي اوناك 3:5 هللا لوسر باحصأ نم ًالاجر نأ كلذو ءهنع

 «ةرخآلا مكدعوم نإف :لاق .ىلب اولاق ؟تارمشلا لك نمو ًاريرحو أبهذو ةضف ةنجلا يف نأ نومعزت

 .نآرقلا يف هلثم هللا برضف :هب متتج يذلا مكباتك لثم َنيتوآلو :# اًدلَوَو الام كريتوألا# « هللاوف
 27 ف

 ءلجو زع هللاب نمآ مأ :ل وقي :4 اًمِهَعِنمَيلاَدنعَدحارأ ؟بيغلا ملعأ :# َبيَحلا علطأ 9 - 0
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 ا

3 
 ا نون

 رس حرب رس رع 7+

 ظ 0-١ قمبر 0 ادِضْوبَ

 0 وم رم اسر دع حو 2
 ل هك 11 لجان 9ع ١ 000 0 2 :ليقو «هنود

 1 0 لقرب َيورَفكَيَسل -7 .لجو زع هللا باذع نم مهنوعنمي :4 اع ماو 8١- .دلو الو
 | َدِصَدكِمالِإَعَمَسلاَنوكسَيال هل دومَهَجَدإ لإ م 6 :ليقو مهبلع 7 3 4 0 موي 1: 00 0 ةملآلا

 | َدَقَل 9 دلْوُنَحَيل َرَععأ راقت © كفوا 5 3 رغإ مهيرغت :ليقو و ءاوغإلاب مهكرحُت :4 مهر مهضعب واتا ديو م 02 ع ع
 08 عد سمسم ع سس انْ © ءاَعمَشَ 3 0 مهل دع امّنإ# هليجعت بحتو .مهباذع عىطبتست ال :يأ ,كالهلاو «باقعلا بلطب :4 مهن لَجَح

4 
 . 100 دنا 3 0

 ا نإ 0 28 :«ادرر» :ًانابكر :«اًدفَو -87 85 .اهيصحنو مهلامعأ ٌدُعنو ءأمثإ اودادزيل مهرخؤن :4 اذَع
 5 يي ره 0 الاقي 0 00 3 ض , ناميإلا لهأ عفشي نيح نيرفاكلا : : ينعي 4 دعما نكسب » - /ا/ .اشاطع

 ا م حر 2 وس ب 601

 7 امطظع :«ل1| 228 6144-2 هلسر ىيدصتو نامإلا :* اَدِهَعنَْمَيلا دنِع# لجو زع هللا

 “© هل رصان ال : اًدّرَف# -46 .ًامدهو ًاطوقس :«اًده# قاقشنالا :راطفنالا :4 همم َّنرَطَْي# 00

 ا .ةيآلا انيْياَيٌَرَمَك ىلا َتيَرْفأ# :ىلاعت هلوق [/] .هنع عفاد الو ءلجو زع هللا نم

 1 ةتيرتو يوني عاقللاو نو يع :لاقف ؛هدنع يل اقح هاضاقتأ يمهسلا لئاو نب صاعلا تئج :لاق ترألا نب بابخ نع امهريغو ناخيشلا
 سو تدل :لاقف معن :تلقف ؟ثوعبمل مث تيم ينإف :لاق ءثعبت ىتحو توت ىتح ال :قلتن ب ع 2 كل

 55200 فلو يرد هك نهقوف نم سرطَمَتِي ثاوملا داَكَك٠» 14١ :ميرم] 4 اذه ُلاَبْلَل ريو ضرالا ٌقَسنَتو هْنِم نر سني ُتومَسلأ داكن » ننال

 ا يو الا يقسو ا رص زال اتوا لوقلا مكلد ةعالفا لو ناقشت كاوامسللا ذاك 16 ىروقلا]

 نوحبسي ةكتئالملاو . هلالجو نمحر لا ةمظع نم ؛اهيلت يتلا قوف ةدحاو لك «نققشتي د تاو امسلا داكن :ىرورخللا هي اناا ةميرم 3 هيلع تللك ام انيق كا رجك واع

 .مهب ميحرلا ؛هدابع ينمؤم بونذل روفغلا وه هللا نإ الأ .هب ناميإلا لهأ نِم ضرألا يف نم بونذل ة ةرفغملا مهبر نولأسيو هب قيلي ال امع هنوهزنيو «مهبر دمحب

 نيب قرفلاو .ربصلا نم ىلعأ ةجرد وه رابطصالاف .ىنعملا ةدايز ىلع لدت ينبملا ةدايزو .لعف يأ : ربص نم (لعتفا) نزو ىلع يهف (ربطصا) امأ .سكعلا سيلو -

 ءاهتخيصو اهتذو يف ةيناثلا هلمحت امم رثكأ لمعلاب مايقلل سفنلا عامتجاو «لمحتلا يناعم اهتخيص يفو يفرصلا اهنزو يف لمحت ىلوألا ةغيصلا نأ ةرباصملاو رابطصالا

 كل 211 اكقمامتَح كير لع ناسخ اوال ةكتقنإَو رغاالا] .يزارمتسسلالا اور حاتتلاو ةقارزاطملا ىعشم هيف .ةلعاافملاور «ةددعالا ىوحم هيف قااستتالا

 ال ءطارصلا ىلع زاوجلا وه نينمؤملا دورو نأ :باوجلا ؟ءايبنألاو ميرم ةيآ نيب قيفوتلا فيك . [ ٠١١ : ءايبنألا] 50 قمل اك 2

 ا مُهَنِرشَحَنل كليَروَف # تايآلا يف مهركذ م د نحل نااتلاكحلا نأ أ امولاخل بف ةاضحلاو رامكلا اجلا ءاهسيسح عامس الو رالا نم بارتقالا
 كقردفلا ا[ :ءارعشلا] #4 َنوُمَلَحتاَمي َْدَمَأ ىذا اوم كل ء[ا/4 :ميرم] 4 اَدَم ٍباَدَعْلاَنِمهلَدَمَت ٌدمتو 17 ] 585-110 مرا اي مه لوح هن يح
 نع ثيدحلا قايس يف تءاج نإ اهنكل رشلاو ريخلا يف (َدَم) ةملك تدرو امنيب ءاّمئاد (ريخلا) ىلع (ذمأ) ةلالد ميركلا نآرقلا رصق :باوحلا ؟"دَمَأَو دم" :نيب

 ين اهلامعتسا نآرقلا رصق دقف (ٌدمأ) ةملك امأ .ريخلا وأ بوبحملاب صتخت ناسنإلا ريغ نع رابخإلا قايس يف ء ءيجت امدنعو ٌّرّشلا وأ هوركملاب تصتخا «ناسنإلا

 ؟"اَرِع رع" :نيب قرملا ام .[ ١ :ميرم] 4 رع مل اونوكيل كل ةرقبلا] 4 يشل ايهَرِْ ُهنَدحأ هَ هللا نتا هَل َلَضاَدِإَو عاما .ناسنإلا نع ثيدحلا قايس

 ةرعوارع رح ع .يلصألا ردصملا يه (ةزع) ةملك . ميركلا نآرقلا يف ةدحاو ةرم (اَرِع) ةملك تدرو امنيب 5 رفع يك |( هلك :باوحلا

 وص نس اونا دل وذل ”الوه ىإ رمش انأكو هقدحاو ةرم الإ (رج) ةملك تأت مو (فورعملا يلصألا ردصملا اهنألا ةرثكب ره ةملك تاج اذ ارو
 ةينارقلا ئئدابملا لكل ء اكسس ل وه دعب امك «(ةرع) ةلصألا ةغيصلل ءانثتسا دعت يتلا (ارِع) نآرقلا يف ةديرفلا ةغيصلا هذه ةبارغ ءابرغ مهنأب مهفصتو «ةهلآ هللا

 رو تو قبال ا تتح لاو تاج رع تلحانإ تيوخالا راطالاو فالعتالا مينللاب

 ك0 رمل ةنحتمملا] #4 اوُرَمك دقو دوما موتلِإوُقل وقلت © ء[4 رم 4 دو نعل 6 ُلَعَجَِمَس 47[2] .(18و هاذه كازا كايف نزح ةاةرف ناذاع ناكامع

 ءاهدعب ءايلا يف تمغدأو ءءاي لادبإلاب تففخ نكلو «زمهلا هلصأ نوكيف هريغو سابللا يف يزلا نم رهظي ام وهو ءاورلا نم نوكت نأ لمتحيو ءاًبرش نسحأو -

 نم هلعج : را م اواو نايم ركام ياو كان اكو هابل يف سعدت ال يهأو هيوم ةزمهلاو ضراع ىلوألا ءايلا ظفل نآلو ءةرم دعب ةرم ءايلا رييغتل حبق هيفو

 .ماللاو اولا حتفب (ادلَوو) :ئرق# اَدَلَوَو الاَم9 :ىلاعت هلوق اً الام توتو لاَ انياب َرَقَكح كِل تير قيم[ ] .هلصأ ىلع هب ىتأف ةنيزلا ي ىهو «ءاورلا

 4 ادلَونحَسلادحتأ اوُناَقَو 3: :ىلاعت هلوق اذكو دسأ جدسالاك دّلَو عمج مضلاب دلولا :ليقو ءدحاو ىنعمب ناتغل امهو «ماللا ناكسإو واولا مضب (اَدلوو) :ئرقو

 كح :هدلوو هلام هدب رَل نم ١١" :حون" يفو# دلو نحيل َناكَنِإَلَ قه "41 : كلا يفو ءانه انو دحين رحل ٠>) . 16 اَدلو نحيل أَوَعد نأ 96 ...
 ائرق "5 : ىروشلا" يفو انه # ُتومَّسلأ داكحت 9: :ىلاعت هلوق 4 اَّذَه ُلاَْلل رخو صال سنت هم نر دي تاولمَسلا داكحت 40[988].دحاو عيمجلا
 كو ءانه 6 هني نري : لاش هلوق هفيفحلل اظن هريكذتو "ظفللا"ل اًرظن هثينأت زوجي يزاجم ثنؤم لعافلا نأل ؛هريكذتو لعفلا ثينأتب (داكي- -ةاكت)

 هرطف عواطم «ققشت :ىنعمب "رطفت" عراضم هنأ ىلع ةحوتفم ةددشم ءاطو ءايلا دعب ةحوتفم ءاتب (نرطفتي) : مروا ه3 لا ةروس يف نقوم نم تسرطَقَتي

 (نريطفتي) :ئردقو :اكلاو هلل نأ ندم هولاق امل ماظعتساو ةغلابم عضوم هنأل ؛ىنعملا اذبم قيلأ وه يذلا ريثكتلا ىلع لديل كلذو «ةرم دعب ةرم هققش اذإ ءديدشتلاب

 هقش اذإ فيفختلاب هرطف عواطم قشنا ىنعمب ."رطفنا" عراضم اهنأ ىلع ةفيفخ ةروسكم ءاطو ءايلا دعب ةنكاسلا نونلاب
 روسلاب فيرعتلا عونتنم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 0 2 0 7 د َ
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 1 اانا ْذِإ 0س يلج

 مهيلع هّلظي امب ةرخآلا يف نينمؤملا سنؤي ىلاعت هنإ |! لقا ايندلا يف هدابع بولق يف ةّبحم 4 و8-5

 .ًاشيرق لجو زع ينعي ؛ةموصخ ةدشو لدج يوذ 5 أ 41/ .هنارفغ تارامأو همعن نم

 .ةكرح وأ توص نم مهفي ال ام :زكرلا :ليفو نوط :# اًركرإ» سانلا نم ةعامجو ةّمأ:* ِنَرَقنَم - 1

 ان

 .اهريغو «رلا»و «رملا»و «(ملا» روسلا رئاس نم مدقت اميف مهفالتخاك هانعمو :# هط# يف فلتخا - ١

 كيلع نآرقلا انلزنأ ام :© تّيَمَتِلَناَمَمْلاَكْيلَع انلَرْأامإ9 ١- .35 دمحم ءامسأ نم مسا (هط) نإ :ليقو
 ءانعلاو بصنلا نم ىقلي ناك ام ببسب كلذ هل ليق هنأ ركذو .لمعلا نم هب كل ةق ةقاط ال ام فلكُتل

 كيلع انلزنأ ام .ىنعملاو .4َكَسَنَن ُعِحِب َكَرَمَلَف # :ىلاعت هلوقك وه :ليقو .ليللا مايق يف رهسلاو
 :# اليت # - ؛ .اونمؤي ال نأ ىلع كرسحتو ءمهرفك ىلعو مهيلع كفسأت طرفب بعتتل نآرقلا

 :# صحو هسفن يف ناسنإلا هرسأ ام :4َرَيلاْملَعيِهَنإَو ٠- .ايلع عمج :«قدلآ» نآرقلا انلزن :ىنعي
 ام :ىفخألاو .هيلإ هّرسأو هريغ ناسنإلا هب ثدح ام :رسلا ليقو .نئاك وه امم ناسنإلا ملعي ال ام

 ناكر طل ل ل :© اَراَن اء َدِإ ١٠١-8 .هلابب رطخو هسفن ناسنإلا هب ثّدح

 ::# ُتَنَماَدأ# لجو زع هللا رون نم تناكو «ران اهنأ نظ اهآر املف «راونأ محل تعفرو «ءاتشلا يف

 ىلع لدي نم :4 ىَدُهِراَلاَلَعُدَِْوَأٍِ ةبصقلا وأ ء.دوعلا فرط يف رانلا :(«سبقلا» :# يبفي## تدجو

 لق :« َكِيلَعَت علخأم» -5 .قيلعلا نم ةرجش يه اذإف ؛رانلا :ىنعي :# اًهنذأ املَف # ١١- .قيرطلا
 ضصضرالا ةكرب ةيمدقب فايل كلذك رمأ :لقو «عضاوتلا يف غلبأ هنأل .كلذب لجو زع هللا هرمأ
 ردصم وه :ليقو .يداولا مسا وه :ليق :« ىرط# .كرابملا رهطملا :*4 ِسّدَقمْلا داولاي## ةسدقملا
 .هاوطف ًاليل يداولاب رم هنأ كلذو ءىوُط يداولا تيوط :لاق هنأك هظفل ريغ نم جرخأ

 00 ا ل اوم 1 نإ :ىلاعت هلوق [3]

 ا نينمؤملا بولق يف ةبحم :لاق 4 اد ُنَمحَسلا 1 مه ْلَمَجَِمَس ِتَحِللَصضلآ اوسع وُنَماَح يدل نإ هللا لزنأف .فلخ نب ةيمأو ةعيبر انبا ةبتعو

 00 يل ارم( هلال هلا لوا: ءىلص اذإ هيمدق رودص ىلع موقي يحولا هيلع هللا لزنأ ام لوأ ناك ٍةََِب ينلا نأ :سابع نبا نع هيودرم
 4 ونتي نادل كيان ا ا رى مول يعانق اني ارب ةكو يتلا ناك :لاق سنأ نب عيبرلا نع هريسفت يف ديمح نب هللا دبع جرخأو
 و 5 هن َنامرمْلا كيل النام 00 هط + هللا لزنأف «هبرب لجرلا اذه يقش دقل :اولاق :لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم هيودرم نبا جرخأو

 ار كياطنإف ناخدلا]4 َنوُرَكَحَدَتي ْمُهَلَعَل َكِاَسِلِب هْكبَرَساَمَسَه 3 1917 : 7 ا ل ا
 ةيآ امأ ؛ميرم ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؛لطابلاب ةموصخلا يديدش نيبذكملا هب فّوختو «كعابتأ نم نيقتملا هب رشبتل ؛لوسرلا هيأ ي ىرعلا كئاشلب نارفلا اذه

 00 0 را » ]9-٠١[ .نورجزنيو نوظعتي مهلعل ؛لوسرلا اهيأ كتخلب هانعمو نآرقلا ظفل انلّهس امنإف :ناخدلا
 #4 تر اا 1 اندم كاسم ارت تشن َنلَأل ىَبوُس لاَ د 5-٠١ [«  : هط] « ىّدُه ِراَدلأ لع دج وأ نيم و 00 كعَل ارا تْسَضاَء

 0 موذج وأ ربح احهَنَم 2 اناني تنساَع نإ اوثكمأ زها لاق اراك .روطلا اج نم لاَ داهأ كاكت لكلا 0 :لمنلا]
 ربخ وأ ءاهب نولطصُي رانب مهيتأي نأ مهعامطإو ءاّران سنآ هنأ مهاّيِإ هرابخإو .ثكملاب هّلهأ هرمأو ءراّثلا ىسوم ةيؤر ركذ ىلع لمتشت تابآلا هذه . 305 لضملااا

 ؛بورضملا لجألا ىسوم ًءاضق صصقلا يف دازو «مّدقت امب ءافتكا ؛ثكملاب مهرمأو هراّثلا ةيؤر ركذ لمّتلا يف صقن هنكل ءاهنع اوّلَص يتلا قيرطلا ىلإ هب نودتهي
 و هط يف هلوقو «هيف غلابو ءصصقلا يف لّصف مث .لمثلا يف لمجأو ءلّصف هط يفو ءلمجي مث : لّضفي دقو ءلّصفي مث ٍلَمْجُي دق ءيّشلا نأ ؛رصم ىلإ هلهأب هّريسو

 يف 4 لعل ) رّركو ءاًعيمج روّسلا يف يآلا لصاوفل ةاعارم امهيف همّدقو اهيف ِربَسلا ركذ رح مت ءاهيلإ ينيدهيف قيرّطلاب ينربخي نم :يأ 4ىّده ِراَلأ َلَع ُدِأ
 مود وأ !) صصقلا يفو 4 لل ١ ىنعم نّمضتي 4 ٌيكِكَمإطو 4 لل » نع بئان « ىَدُه ِراَلا َكَع ُدِجَأ وأ » :هلوق يف 4 وأ نأل ؛ىّتعم امهيفو ءاظفل صصقلا
 .دحاو ىنعم نع ةرابع ثالثلا روسلا ين يهف ,باهش هب سبق اهسأر يف ةبشخ راّثلا نم ةوذجلا نأل ؛4 يبقي هط يفو نبق اشيل لمتلا يفو 4 ٍراَّثلَأ ترق

 هناحبس هللا وه لعافلا ناك (اَدَو) ةملك اهيف تدرو يتلا ة ةرملا يف .ةدحاو ةرم (اَدَو) ةملك تدرو امنيب «تارم ينامث (ةدوم) ةملك تدرو :باوجلا ؟' 01 02

 «رخآ ىلإ فرط نم اًثعبنم نوكي (ذولا) .رشبلا لعافلا ناك (ةدوم) ةملك اهيف تدرو يتلا تارملا ينامثلا يف امنيب 7 :ميرم] 4( ادو نسلم ُلَعَجَِمَس )9. للاعتو
 تءاج يأ) ةيآلا اهب تمتخم دقو «هيف تدرو يذلا قايسلل ةبسانم (اَدو) ةملك تءاج .نيفرطلا نيب ةلدابتم نوكت (ةدوملا) امنيب .ال مأ رخآلا فرطلا هكرشأ ءاوس

 ءاًدع) ةقسانتم لصاوف نيب (اَدو ةملك يأ) تعقو اهنإ ثيح (ةدوم) ةملك نم بسنأ عضوملا اذه يف يهو أ اًدُوُنمحَيلاْمْه َلَعجَيَس )ع .(ةيآلل ةلصافك ةملكلا
 .(اَدو) ةملك لثم ةلصافك يتأت نأ ٌعوسي الف اذل ءّدملا نم ولخت اهنأ امك «قايسلا طسو يف ةدوم ةملك تءاج امنيب . .(اَّذَل ءاَّدو ءاّدرف

 :[6ريقاو .ةراشبلا وهو «رشبلا» نم ءاهفيفخت عم نيشلا مضو ءابلا ناكسإو ءاتلا حتفب (رشْبَتل) :ئرق# َرَّضبتِل © : :ىلاعت هلوق 4 ترهتملاوي ربل اذا

 .دحاو ىنعمب ناتغل ناتءارقلاو ءاهديدشت عم نيشلا رسكو ءابلا حتفو ءاتلا مضب 28-31
 ءاه يف لصألا ىلع اهمضب (ةلهأل) :ئرقو ءرسك دعب اهعوقول ريمضلا ءاه رسكب (هلهأل) :ئرق #* هِلهأل » .لاعت هلوق 4 اوكا للمهام 1
 او ل عضوا اذكار يل اك اكل كا امل 011ج تضل لا اهو وك الاذإا در للا

 زكام درو كلو 1ر21 010] كه رونق «ليرتتلاو ةمكحلاو رولا ظاقفلأ عمات هتاقتشمب نآرقلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ 6# َقَلَح ْنَمَم م البنت 98 [ ؛]

 ةرم )١5( (ليزنتلا) ركذ رركت :اًعبار .نآرقلا يف ةرم )5١( (ةمكحلا) ركذ رركت :اًثلاث .نآرقلا يف ةرم (5) (رونلا) ظفل رركت :اًيئاث .نآرقلا يف ةرم (14) (نآرقلا)
 - ةرم (70) (هتاقتشمب ةظعوملا) ظ فل ركذ امك. ةرم (75) نآرقلا يف (هت هتاقتشمب ناسللا) ظفل ركذ :يددع زاجعإ * ِناَسَل نيَدَقعْلْلَحاَو 1*1 .نآرقلا يف
 ؛ناتتامو فالآ ةسمح :هط ةروس فورح ددع .نوعبرأو ىدحإو ةتاثالثو ياللا :هط ةروس تاملك ددع . ًاعامجإ ةّيكم يهو ميرم ةروس دعب تلزن : هط ةروس لوزن

 - ةروّسلا دوصقم :هط ةروس عيضاوم .ةلّصفم هتصق ىلع اهلإتشال ؛ىسوم ةروسو «ةروّسلا حاتتفال هط : ناكل ةروتسلل : هل ةروش ءاشأ نر كا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 00000 500 0005-1-0 ا و و



 :لكقو :اهركذت نيك هيقت 78 قري َءَرَلَلا فاو 0: .يتلاسرل كتيبتجا :4 َكيراخأ# - ١١

 ةدش نع اًريبعت ةتبلا رهظت ال ىتح اهيفخأ داكأ :هانعم لبق :# اًبيفخأ# -6 2 ك6 ا

 ال راح نم لمعت ا باتت :4 عن امي يَ لك نرش اهروهظ نم دب ال نكلو ءاهمايق تقو ءافخ
 0 نإ كلهتف :# ئدرتَم# اهب ن اميإلاو ءامل بهأتلا نع كندر. ذل :# تع َكَنَّدَصَي الق # - ١ 5 .رشو

 7 اهنأ هررقيل -ملعأ اهب وهو- لجو زع هلأس رو كا .تددصنا تنأ

 ْ هع حل نا هاعرتف 0 :# ىَنَع َلَع ابي شهأوإ# ١4- !هارأ ام اهيف هيريف ةبشخ

 0 9 62 5066 © كاي هللا شم 0 4 راه »<00 0. 00 براَماََِِو مَن لاَيأَ يل لف يع رز ير ال ا اتم تاجا 4 ترو

 وجم يم ا .ناديلا :امه («ناحانجلا» :ليقو .كدضع تحت اهعض :*# َكِحاَنَج َلِإ َكَدِ 2 ٌمُمْضأَو# - 77 ”للاوألا

 اَديممْص اوال وذل اهيريِس هر يعم فلو
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 5 انتلدأ نم : ربك اََِء نيل -17 .صربلا نع هب ىنك :ليق ءبيع ريغ نم : 4 وس ريع نيل
 6 0 هرج ص صو 1 كل ردل ءاعم نأك ؛ميدقتلا ىنعم ىلع دحوف «ىربكلا» لاقو .انتردقو انناطلس ميظع ىلع ىربكلا

 َلاَف 90 قط هنو كاب )كرجل نيل نم [؟ هردق زواجت :*نّيط## 2 .«ىنسحلا ءامسألا هل» :لجو زع هلوق لثم ىلع :ليقو .انتايآ نم ىربكلا

 6 وعل يمعاو 9 يل لهسو :© ىرمأ كرم وو 77 .كيسو هكا رع :© قردص يل حش رشا برإ» -10 .هبر ىلع درمتو
 ١ يف اهلخدأ يتلا ةرمجلل .ةمُجُع :ليق :# ناَسِلنَمةَدَفَعإلَحاَو ## -11/ .ةلاسرلا نم ينفلكُ امب مايقلا

 <> .يتيب لهأ نم :«لهأني» انوع :« اًرزو# -19 .هتيحلب ذخأ ذإ نوعرف اهب هربتخا نيح هيف
 : 0 7 5 7 5 .هرهظ دشو هناعأ اذإ انالف نالف ررأ هن لاقي .يرهظ هب وق :هانعم : * ىرَرأ ءهيددسأ 9# -“ ١

 "1 وه 17 :4 يكد يكل -78 .نوعرف ىلإ يعم هلسرأو «ينتلعج امك ًايبن هلعجا :4 نأ ْكرَْأَوال ١-
 ؟ |( خرم َكََعآمدَْلَو (2) كوشن ٌوستيتوأ 9 :4 انم## .تلأس ام تيطعأ دق :4 كلَوُس تو دك ا كل ا

 9 يي يب نو ني حب الن تعال 1 يف كتدلو ذ لا ال ةرملا هذه لبق ,.ناسحإلاو ماعنإلاو لوطلا نم ءانلوطت

 4 هند دعاس إو # عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [15 : طا 4 هياء ةعاحتلا َّنِإ آ8[5١] .كموق نم دلو ركذ دولوم لك لتقي نوعرف ناك يذلا ماعلا

 و 1 1 ا لا ا ا ا ا 7 يتلا ماللا .[39:رفاغ ,85:رجحلا]

 ([85-/6 : رجحلا] 4 ميلا ََلَخ ا وه كبر َّنإ (40) ليصل َحْفَّصلا حفص هال ةعاّسلا َكَدِإَو قلاب الإ امو لَو بكلامي :١ نعت هللا لاكف

 ءربخلا قيقحتو ديكوتلا 6 ءا01/ : رفاغ] 4 َنوُمَلَعَي ال ٍساّنلآرَثُكُأ َنكدَلَو سائل ٍقَح َنِم ُرَبكَأ ض رَألآَو ِتَوَمَّسلَآ ُقلَحَل ٠) :نمؤملا ةروس يف لاقو
 أنأ نإ :ىلاعت هللا مالك نمض يهو ؛مالسلا هيلع ىسومل باطخ هط ةروس يف يتلاو ءاهنوركني رافك موقل باطخلاو ءاهيف بير ال ةينآ اهنأو ؛قح ةعاسلا نأ

 كنلذ ركني نمم مالسلا هيلع ىسوم نكي ملو ١-١5[. 5 : هط] 4 ايف ُداكَأ ُدَِناَ ةعاكلآ َنإ 20) رخل َةركَصلأ ِقَو» :لاقو 2117 : هط] 4 َكِيلَعَت مْلْحَأَف َكّبَر
 ناك اذإف ءلاحلا هيضتقي ام بسح ديكأتلا نم اًيلاخ يتأيو ءاّدكؤم أي ربخلا نأ نويغالبلا ركذ دقو .هل نيدحاجلاو هيركنم ىلع هديكوت هيلع مالكلا دكؤيف

 اًركنم ناك اذإ امأو ءكش نم هسفن يف ام لوزي ىتح ربخلا هل دك ااا ذر لاك ناكر هيك نوي داك ما ىلا دال تكلا

 َءآَضِي حو كيج يف كدي ٌلديأَو » 17١ : هط] 4 ديا ووْس ِربَغ ْنِم ُهَصَِب حرك َكِعِلَتَج َكِإ َكَدَي م َمَمْضَأَو 9» ١[ 5] .هراكنإ ةجرد ردق ىلع ربخلا هل دكؤت نأ بجيف

 ممضاو .[7”7 : صصقلا] .. . كامات كلَ عْمضآَو وْ ريع نم َءاَصَِب جر كب يف كدي كلن ف 11١ : لمنلا] 4... وِمّوقو َنوعو لإ تأ عت يف وص ريغ نِم
 جرخت كبيج يف كدي لخدأو :لمنلا ةيآ ام أ ؛هط ةيآ هيلع تلد ام اذهف ,ىرخأ ةمالع كل نوكتل ؛صرب ريغ نم جلثلاك ءاضيب جرخت دٌضَعلا تحت كبنج ىلإ كدي

 يف كدييأتل ؛مدلاو ؛عدافضلاو ءلّمَملاو دارجلاو «نافوطلاو ؛تارمثلا صقنو «نونسلاو ءاصعلا :ديلا عم يهو «تازجعم عست ةلمج يف صّرَب ريغ نم جلثلاك ءاضيب

 ريغ نِم جلثلاك ءاضيب جرخت اهجرخأو كصيمق ةحتف يف كدي لخدأ :صصقلا ةيآو «هب نيرفاك هللا رمأ نع نيجراخ اًموق اوناك مهنإ .هموقو نوعرف ىلإ كتلاسر
 الو ضرم ريغ نم عملت ءاضيب كدي لْعَجو «ةيح اصعلا لّوحت نِم :ىسوم اي امهَكْتيَرَأ ناتللا ناتاهف ءفوخلا نم نمأتل كدي كيلإ ممضاو «صرب الو ضرم
 هذه ترركت . [ 117 : تاعزانلا .” 5 : هط]4 ّمَط ءَهَّنِإ َنوعَرف لإ بهذه [ 1 :] .نيرفاك اًموق اوناك هألمو نوعرف نإ .هموق فارشأو نوعرف ىلإ كبر نم ناتيا ءصرب

 هللا يكمل ىلإ هعداف «هبر ىلع دّرمتو هردق زواجت دق هنإ ؛نوعرف ىلإ نيسومزا © هاتف ؛تاعزانلاو هط تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا
 كَلْنَدَه» ٠١-1١١ : ءارعشلا] 4 َنَوْفَتَم ا نو موق (2) َنيِِدَطا مولا نأ نأ هوم كير ئدات ْذَِو ف ء[7 5 : هط] 4 نَوَط هن َنوَعَرَف لِإبَهْذَأ 9١ [؟ 5] .هتدابعو

 يف هركذسب ءارعشلا يف ىفتكاو ؛هط قبس عم «هموق ىلإ ةبسنلاب لصألا هّنأل «نوعرف ىلع هط يف رصتقا .["” : صصتقلا] © ءِهُيالَمَو وعرف لإ كلير نِم ِناَمهَرب

 هلوق 4 ىو دما داولاي كن كيت لَم كيران نإإل 17 .ددعتلا يف © ِناَمَهْرب كلْناَدَف © : ا لا ا ا ا ا املا

 يدون نوكي :يناثلا لعو# َِفِإ و9 :ليقف ءىسوم اي يدون :لوألا ىلعف ءلوقلا ىرجم ءادنلا ءارجإ وأ ؛لوقلا ريدقت ىلع (ينإ) ةزمه رسكب (ينإ) :ئرق# نإ 92 :ىلاعت

 وهو يدونب قلعتم رورجملاو راجلاو «كبر انآ ينأب يدون :يأ ءرجلا فرح ريدقت ىلع ةزمهلا حتفب (ينأ) :ئرقو .يفوك بهذم وهو .همكح ذخأيف ليق :ىنعمب
 اي :مالكلا ريدقتو اًردقم ملعا يلوعفم دسم تدس ءانأ نإ :هلوق نأ :ريدقت ىلع حتفلا نوكي نأ :ىلوألاو «همساب هتيدان :لوقت امك نايحألا ضعب يف ءابلاب ىدعتي

 :نوني مل نم هجوو نيونتلا كرتب (ىوط) :ئرقو «هفرصف يداولل اًمسا هلعج نّون نم هجوو «نيونتلاب (ئوط) :ئرق# ىَوط 92 :ىلاعت هلوق .كبر انأ ينأ ملعا ىسوم
 نع لودعم وهف لدعلاو ةيملعلل فرصلا نم عونمم :ليقو «فيرعتلاو لقثلا ىلإ ةفخلا نم هلاقتنال فرصني الف ؛ركذمب اثنؤم ىّمس دق نوكيف ضرألل وأ ةعقبلل اًمسا هلعج هنأ
 -:ىلاعت هلوق 6# حج اَمِل مِمَتَسََف َكِبرتخأ انأَو 8[ .ةدحاو لاثم ىلع اًضعب اهضعب يآلا سوؤر عبتت نأ بجيف ةنونم ريغ يآلا سوؤر ضعب نألورماع نع رمعك واط

 .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( درو لكو (اهتاقتشمب ةظعوملا) ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب ناسللا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو -

 الا اوال مارال كاع اول روح ركاذو كيعبلاو بيزقلاب ىلاعت هللا ملعو «ءاوتسالا ركذو قلي لوستزلا:لع رمألا بست :هيلع تلمتشا ام مظعمو -

 - ءىسوم للاعت هللا ءافطصاو «بولقلا يف ىسوم ةّبحم تابثإو ءرحبلا يف توباتلا ءاقلإو ءرمألا ريسيتو ردصلا حرش لاؤسو «ءاضيبلا ديلاو هاصع بئاجع راهظإو
  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ه 5



 :هأانعم :# يم نم هم كلغ تعلو نوعرف : :4 0 .لينلا انهاه وه :# ريل ف 160

 هك وطيب كلك تح نروعرف ىو 0004 فاس هام نق وك د كازمتلا ]
 2 202 د لأ و مو وبر - عَ مو رحم

 .اهلك كلاوحأ يف ينيعب تنأو :ليقو .يتدارإو ىتبحم ىلع ىَبَرُتلو 2 :ليق 0 8 0-0

 هلتق :كلذب هؤانث لج ىنعي:4اَسْفَت تلكَ .هيبريو هنضحيو هيلإ همضي : .ةْمكَينَم لع» 4١- دف كب 2 9 شااعدجلا
 م 1 9

 .كلتق لإ اولصي نا نم كانصلخ يلا انو رس 0 يك 1 0 0 المل 0
 .ءالبلا ءالبلا اراتحا كانردخا 0 16 1 هع 2 .

 انتل مو رعو كل كلاس. دل كرك حج 6 تا 4 2 لا دعم سرع تاع ايو سو . ها

 ائطبت ال :# اًيئالَول - 4١ .كيلإ ينم ًاناسحإ معنلا هذه كيلع تمعنأ :« ىبفَتِل َكّتَعَبطْحاَو# 1 00 4١-
 :انيلعا مجعيبنأ -4 لس ناو ع طن .ةلاسرلا غيلبت يف وأ ءيركذ نعافعضت الو 0 اينئالَوَق واي كوخ تأ بهذي ىف َكععتدأَو
 2 اين قلة للم ديكو 5

 و 6

 ا ا

 1 دل تحسس سس 2 3 مم م 13 2 مو يطسع# يح ونس هك 2

 مى ضال

 وهو هللا ىده عبتا نمل ةمالسلا :* ةعدملاَمَبتَاِن م لع ملَسلاَول - 417 .يدعتلاو فارسإلا :طارفإلاو /

 نطعأل-ه١ .هتعاط نع ىلوتو هللا باتكب بذك :4 َلْوَيو بَذَكو - 5/ .ةمالسلا :مالسلاو «هنايب 1
 ايش قاخ يشل اس 1 يتلا ) روتملا ي هقلخ رت :ىنعي : 6 هل 5

 لمكأ يأ .هتروصو هتقلخ هتاقولخم نم دوجوم لك ىطعأ :ليقو "مكابي كللنكو ءًاجاوزأ ثانإلا ' ١ ليةَردِإ احم لِسْراَو كيرلس
 .اهوحنو ناثوألا تدبع لب ,ديحوتلاو «ةدابعلا نم هيلإ وعدت امب رقت مل ةيلاخلا ممألا نأش امف . 14 ا في دل ل 08 ها قار هما يش لكما تاو تار لش ١ 00 وفلل رح ا

 1185 صصقلا]| 4 كس يدك ف ل كم و١1 6 :هط] 4 ايم 11 ١ 5 رسل ع ب يع دما
 0 ءيشلا نع ُدّرلاو ءدحاو ىنعمب هيل دّرلاو ءيشلا ىلإ عْجّرلا 0 00 0 وماي مكبر نمف سَسَل0لم١

 00-2 نإ :هلوقل اقيدصت ؛4 ُهَمَدَدَرَق ا: هلوق صّصَقلا ةروسب صحو ؛هط ةروس هب ٌصخف «فطلأ 5 |نورقلا لاب امهّلاَق 0ك هَقلَح عيش |[
 نإ اَومَف ووين اف 01417 : هط] 4 كلير الو اًنإ الوقف هاَينأَ 7 [40] .ملعأ هللاو 17 : صصقلا] يونيو ميدي عاقل و و ل

 هاَينَأَك !» :ىلاعت هلوق ىلإ [47 : هط] «ىركَو ف اَينئاَلَو قا كوْحَأَو تأ هذآ » :ىلاعت هلوق نم ةينثتلا ىلع ينبم هط ةروس يف قايسلا .ا[ ١١ : ءارعشلا] 4 َنيلَعْلأ ٍتَر لوس
 هط] 4 اكل ةميش هد ا كا ني ركع نأ ند ٍنرِحَسَل ٍناَدْه َنإوْلاَف 9 :ىلاعت هلوقو «[ 577 : هط] 4 َليهّيرَسِإ ََباَنَم ُلِسْرَأَف كلير الور اّنإ الوقف
 ةروسلا لوأ نأ ملعلا عم «[1: ءارعشلا] 4 ننس كرم َنماَِف َتّغِدلو ديوان كبَر ملأ لاف » : :ىلاعت هلوق نم ةدحولاو دارفإلا ىلع ينبم قايسلاف ءارعشلا ةروس اّمأ «1717 :

 2000 لس رس 2> درس ار

 ه1 5: ءارتسسلا] 4 ملم لوس انإ لوقف كفيف )> :ىلاعت هلوق ىلإ ١16[ : ءارعشلا] 4 َنْتْسُم مُكَعم نإ اَنيِنياَح + يهدم العلاق ) : سال ةيطتابد
00 

 ىسوم ىلإ مالكلا نوعرف هجوي مث 0173 : ءارعشلا] 4 نونَجَمل كبل ليسَرأ ىذا مكلوسر نإ لاَ ٠) هدحو ىسوم عم شاقنلا رمتسيو «ةدحولا دوعتو «نوراه بيعي :

 الَمْلِل َلاَق ظ 7١[« : ءارعشلا] 4 نيم ِءَىَتِد َكّمَمِج َوَلَوأَلاَم ا «[74 : ءارعشلا] 4 تزوُجسَمْلا َنِم َكَنلعَحَأَل ىريَع الإ َتَدَحَعَأ ِنكَلاَدإَف هدحو هايإ اًددهم مالسلا 1
 :ىلاعت هلوقف ءلوسر انإو ءلوسر نحن ةغللا يف لاقي دقف .عمجلا ىلعو درفملا دحاولا ىلع قلطت ةغللا يف لوسر ةملكو «[7 4 : ءارعشلا]4 ٌعيَِع ٌرِحَسل انه ّنإ :هلوح

 ل ا ا املا لكل ل ايلا 6 فا رعدلا] ( ترلتلا تملي اًنِإط
 ثيحف هب ىّمُس لوسرلا َنأل 1: ءارعشلا] 4 َنيِملَتعْلأ َتو ُلوُسَر اَنِإإ© هدعبو 0141 : هط] 4 كَلَب ير الوسم ان الوقف)» :رخآ لوق 3

 .نيصخّشلا ىلع لمح ىَّنث ثيحو ءدحاو ءيشل السرأ امُهّتَأل ؛ةلاسّرلا ىلع لمُح دو ثيح :لاقي نأ زوجيو «مسالا لاع لم“ ىّنل ثيحو ءردصملا ىلع لمح هد
 قرفلا ام .["4 :هط] 4 قم َةَبَح كي تعلو ل 0 :ةرقبلا] 4 دلي بح ٌدَسَأ أَوَُم اء َنِدَلَأَو ا يفك يري دكا 121071517622711

 .يميملا ردصملا (ةبحملا)و اة ا دمسلا ره (تحلا) .ةدحاو ةرم (ةبحم) ةملك تدروو ؛تارم عست (بخ) ةملك تدرو :باوحلا ؟"' هيَ اح! 0

 (بحلا) .ةدحاو ةرم الإ (ةبحم) يميملا ردصملا دري مل امنيب ءتارم عست تدروو لصألا يه تناكردصملا وه (بحلا) نألو .(ّبحأ)و «(تح) وه اهلعفو

 هناحبس- هللا لمعتسا امدنع اذل .رخآ رشب هاجت وأ «ةايحلا يف تاعوضوم هاجت وأ ىلاعت هللا هاجترشبلا نم اكولس اهيف درو يتلا عستلا تارملا يف ءاج
 - «ةرثكلا بساني يذلاو (بحلا) سانلا نيب عئاشلا ردصملا لمعتسي ملو (ةبحملا) يميملا ردصملا لمعتسا «هناحبس هيلإ اهفاضأو ةداملا هذه -ىلاعتو

 .هدحو ملكتملا ريمض ىلإ دنسم لعفلا نأ ىلع ءارلا دعب ةمومضم ءاتب (كترتخا)و «أدتبم لصفنم ريمض هنأ ىلع (انأ) نم نونلا فيفختب (انأ) :ئرق # انأَو له -

 تانونلا ىدحإ تفذح ءانّنآو هلصأو ءاهمسا (ان)و .ةدكؤملا يهو ةددشملا اهنأ ىلع (كترتخا) يف ءاتلا لذي فلأ اهدعب نونو ءانأ نم نونلا كيدشتب (انأ) :ئرقو

 ؛(انأ) يف ةزمهلا حتف ىلع عامجإلاو «ةمظعلا ريمض ىلإ دنسم اهدعب لعفلاو ءاهيلع اهتلالدل فلألاب ىفتكاو «ةثلاثلا يه :ليقو «ةيناثلا يه :ليق .فيفختلا ىلع
 ٌددْسَأ 9811 1- ]١”7- اع . عمتساف كانرتخا انآل 0 و دوم لاو لاو ةيولسملظ11 تروح :نونلا ديدشت ةءارق ىلع حتفلا هجوو

 - المعتسا رمأ العف امهنأ ىلع ةحوتفم ةزمهب :يناثلاو ؛:ةمومضم لصو ةزمه :لوألا (هكرشأو -ددشأ) :ئرق #هْكَرْسأَو ... ويْدُدْمَ ]ل2 :ىلاعت هلوق # ُهكَرَْأَو (ح)) كيأ هب
 امان || 1 191 :يددع زاجعإ # كلير الور نإ لو قف 9: [ 7
 :ميهاربإ 211 :دواد ١١« :بيعش 7١« :نوراه 2115 :ىسوم :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم

 2730 :طول ١5« :(هللا ةقان) حلاص «17 :بوقعي «ال :ايركز 277 :فسوي «7 :سايلإ «؟ :لفكلا وذ ١17« :ليعامسإ «57“ :حون ءا/ :دوه «5 :سنوي « 1١7 :قاحسإ 4

 ددع ضارعتسابو .ةرم 018 :اهعومجم هذهو «7 :عسيلا 211 :ناميلس «؟ 0 :مدآ«١ :نيسايت كإ 46 : وحتي ك٠: ل ردإ 109 ى يع هم :ليحأو 2 ا

 ةظفلو «ةرم 714 (اهتاقتشمب) لس رلا ةظفل تركذ :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم
 نييبنلاو لسرلا ركذ عومجم ىواست :اَذِإ .ةرم 01/8 كلذ عومجمو ؛ةرم 0/ (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم 1 (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم /0 (اهتاقتشمب) يبنا
 امو ءنوعرف ىلإ ةلاسّرلاب هصاصتخاو - .ميركلا نآرقلا يف ةرم 01 لك درو ذإ | ءاّمامت مهئامسأ ركذ تارم ددعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) نيرذنملاو نيرشبملاو

 - «قرغلا نم مهتاجنب ليئارسإ ينب ىلع ةنملاو ؛مهل نوعرف بيذعتو ةرحّسلا نايإو ءيصعلاو ٍِلاّبحلاِب هترحّسو نوعرف لّيحو .ةنيزلا موي دعوملاو «ةملاكملا نم |هنبي ىرج
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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1 
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 فم 0 0 ا ل ا 7 | مهلك لكض نك لالف بش ناك امو ءاهب يل ملع ال باتكلا مأ يف : : ينعي :# بلتك ىف -1

 |١ ١ ىَسياكو قر لِضَيلبَتكو قرد .(اًذهم) :نويفوكلا أرق ءشارفلا لثم وه :4 ادهم 08 ينس ل را
 2 لزنأو البس اهف ككسودقمَضدلاحل لع ٍتاَن نمل اقارب : ابيوُرَأ وي ارح ًاقرط :4 البسإ» جهن :# 0 نوقابلا 2

 1 أرك 2 7و قش ِتاَبنوََوياَحرحأمهمكمَسلآَديأ يلوأَل) تالالدل :4ِت ٍتيَأل» مكمئاهب :4 مكَممْنَأل -04 .رظنملاو حيبارألاو موعطلا ةفلتغ :* يش
 انيرأ يأ :# اَنيِْياَع ةسيرأ# - 0 1 .ةرم : :# هَراَتأل ضرألا نم ىنعي # اهني -0 .لوقعلا لهأ : 4 قتلا

 رس وب سدس 00

1722-22 
 دقو( ىرخ 9-3 5ك تيرخ اهو يد اي 1 ا تاق فاضأو تاجا نك هب اسال ل7 هارأ يأ - تر ان تا # تي

 دعس 0 يكرس 21 تاكإلا لإ ب نأ ىبأو ؛ىسرف نرعرف تلك : < أو ندكم# اه افيرشت ملل
 1 ِوِلْمْمرحِس َكَسيْأَناف اه 2 ئسوملي كِرحِساَِضَرأَنِم |

 | انكم يس ا هب ديكي ام عمج :4,هَديَكإ# 1١- .ةيحان لك نم سانلا قاسي نأ :# سانت نأَو# .هيف نونيزتي

 ا 0 2 اس ج همس
 ؟ ا ره َلاَم 0312 هدب 2 1 ةرحسملا لاق :4 كوتا ورو» 0 ليا اوذأز ا عشا

 او : مه رأايَرتت 0 كرفان عبادك 7 يف فلتخاو .رحاس لوقب اذه ام :اولاق ..ةيآلا م 0
 رس ندي مهرمأ او عراف يول راف ٍنمَب 1 قيرطلاو «لافلا تيا (١ ىتلا :# ملا مكتقيرطبابه ذيوإ# -17 .ةاجانملا :؛'ىوجنلا» .كلذ
 2-1 دريد ب 00 اوعَحأَت # .مكنم فارشألاو ةداسلا امهيلإ لام ابلغ نإ امهنإ يأ «مهتقيرط لهأ :دارملاو .ةنسلا

 900 19 للافراد اَمِهْحِسكسَرنَم ١ ىلع بلغو حلف 4 ا نمو ًافوفص :4 اًَنَصل مكديك اومكحأو | اوهجو :هانعم :4 ريك

 5 فتشمل دواَفسأوثنأ م دحاو لَك ىذلا» [0 هط] 4اس ايف ْمُكل َكَسَو اًدَهَم َصْراْلا محل لعَج ىلا ا 10] .مويلا هبحاص
 999999705951 ىلإ ءاعدلاب فطلتلا اهب دوصقم هط ةيآ ٠١[. : فرخزلا]4 الّبَساَسِف ايف مك َلَحَحَو اَدَهَم ضرالا مكحأ
 ما هط] 4 تخير مكتب لحل نيل لوك .هل الوم ) : هلوق يف مالسلا امهيلع نوراهو ىسومل ىلاعت هرمأ نم مدقت ام ىلع لجو زع هللا

 0 هط] 4 كَم اواو أوم (0) قس َّى 211 فا سورأ هدب اصورخلق هام هاَمَحلا نصل يس اين كل كسور دنهم سرا كلل لع ىزلازت هلوقب بقعأو

 اذه طعي مل لوعجم تلق ولو .حضاو يأ كلاس جهنم :لوقت «ةروسلا هذه يف دصق امل بسنأ يهف «ةئيهتلا لامكو حوضولا ةدايز نم ىرخألا ةيآلا يف' 'لعج"

 لا برضنفأ 8 : ا ا

 2 إف :ىلاعت هلوق نم ةروسلا هب تحتتفا ام لمأتو «نيدناعملاو نيدحاجلل خيبوت هلك اذهف ءدمحم اي كوبذك نيذلا ءالؤه نم : :يأ «[18 : فرخزلا] «اشطب

 يَرعامَُم ُهَلَعاَدإٍ : هلوق فرخزلا يف' 'لعج" ظفل فنتكا دقو «ناميإلاو ءادتهالا مزلتسي ال لقعتلاو «أ" فرخزلا] 4 ترِقعَت َمُكَّلَحلاييَرعامُْم

 0 لا از حتا رتسملا انا ايم لا ا كلتش كس ناجح اعلا ل

 ةظيلكا رورو اذ نسم الو .[ 579 :هط]  قَمهَبَح َكَلعْتَملاو لا ار :(ةبحم) ةملك عم رخآ لاثم .طسولا ددشمو ءرخآلا نّونم فرحألا يثالث امهنم

 يف درو دقو «عماسلا طاشن ةيرطتل لمعتسيو ءاتافتلا ىمسي عمجلا ىلإ درفملا نم باطخلا ين لوحتلا : :باوجلا ؟ةيآلا هذه يف عمجلا ىلإ درفملا نم باطخلا يف

 .ملكتملا ىلإ بئاغلا نمو «دارفوللا ىلإ عمجتلا نمو «رضاحلا ىلإ بئاغلا نم تغتلي ءاّريثك نآرقلا

 (هكرشأو- ككل :ئرفو .مركأ نم مركأك ةحوتفم عطق ةزمهب ءودبم نزولا اذه ىلع ناك امم رمألاو ؛كرشأ نم رمأ : :يناثلاو «هثلاث مضل ةمومضم لصو ةزمه, أدتبي

 حتفي يعابرلا ريغ نم عراضملاو َدَّش نم عراضم :لوألاو ءءاعدلا باوج يف ناموزجم ناعراضم امبنأ ىلع ةزمهلا مضب :يناثلاو .ةحوتفم عطق ةزمبم :لوآلا يف

 06 . تنس دعا دع د ع دعب

 انين( قتل لَوْذَلِع لَكِ تأ وعراو لا
 م 3 اوعراو ٍتنيا» عسي سوم انيناء دق ]و # ىلاعت هلوق يف ةروكذملا عستلا تايآلا يه :ثتايآلاو .هائفرعو نوعرف

 5 كي داء هئنيرأ |) 6 0 14

 5 ناك يقترن :# دنيا مون - .كنيبو اننيب ًالدع ًافصنم ًاناكم يأ :4 ىوس

 م نرمي ١ يع
 0 سانام َسحنأَوِةَسيرلا موب مك دِعوم لاَ 5 .تحسأو تحس :ناتغل هيفو .مككلهيو مكلصأتسي 4 تح ف اذا( ل .هترحسو هركم نم

0 0 
 و موس سو فشلت عا ب م

 باد َمِْسفمنِك هذ عودا بو الوسوم 5

 ١" ١ كاعد ِناَدِرُي نرحل ندم َنولاَف 20 وجل
1 

 0 د

 هيطعت امع ةئبنم يهو ءمهحلاصمو دابعلا قفارمل قرطلاو لبسلا نم ىلاعت جبنأ امع ترس ا ا لل

 مهتم دس اَنكَلَهَأَف )» :ىلاعت هلوقو «[0 : فرخزلا] 4 َنوُمِرَهكَسي وب أناَكاَلإ يَ ني مهيأَياَمَو > : ممألا يبذكم نع اًرابخإ ىلاعت هلوقو «[6 : فرخزلا] #4 تنيؤِرَسُم

 ريك ذا الكم تسانف 117 فرحخرزلا] 4 َنوُبكْرَت ام معتَأْلآَوِكلْْلا َنِيركل َلَعَجَو اهلك جوزألاَقَلَح ىذلآَو ل : اهدعب هلوقو «[“ : فرخزلا] 4 توقعت ْمُكَلَحَ

 لك (جج) ةملك عم ةمجسنم (َبُح) ةملكذ 6 را ل تمم :ىلاعت هلوق لاثم ف تعرو ىلا تا

 لوحتلا اذامل .[07* : هط] 4 ََقَس تام نْماَجْْورَأ 1 0ك 216 ككل 1 لراس نس ين كل كسر ديك ا 002 ىلا [ 01 اهتحبا) ةملاك لاكب (5150)

 عراضملا يف نيعلا مومضملا يثالثلا نم رمال كك مرفأ :ةلئىدلا ةوبنلا يف هعم هكرشي نأو «هيخأب هرزأ دشي نأ هبر لأس ىسوم نأ :ىنعملاو «ءاعدلا يف -

 .ىرف#ك عشار :ىلاعت هلوق 4 منصوب كَل تيقْلَوؤِو [ 3 .هلوأ مضي يعابرلا عراضمو كرشأ نم عراضم :يناثلاو ,مزجلل ماغدإلا كفو .هلوأ
 ."ينيع ىلع عنصتلو يتيانعب ىبرتل" :هريدقت ردقم ىلع ةفطاع واولاو «ةرمضم نأب بوصنم اهدعب لعفلاو " يك مال" اهنأ ىلع هرخآ بصنو ماللا رسكب (عنصتلو)

 ىلا ل: [0] .نيلثملا لوأ نوكسل اهدعب اميف نيعلا ماغدإ مزليو ءاهب موزجم لعفلاو «' ا ل ار وللا نو الا :ئرقو
 عمج داهملا :ليقو «شرفي امل شارفلاك «دهمي امل مسا اهنأ ىلع فلأ اهدعبو ءاهلا حتفو ميملا رسكب (اًداهم) :ئرق# اَدَهَم ف : ىلاعت هلوق 6# اَدَهَم َضْرَأْلا محل َلَعَج
 : يكيعضعتو هر :لاقي .داهملا يف ةغل فلألا فذحو ءاهلا نوكسو ميملا حتفب (اَدِهَم) : رف .بعك عمج باعكلاك دهم

 ال98 :ىلاعت هلوق * ىوس تن آلَ نس دف ال ادهوم إل[ . 'فرخزلا" عضوم اذكو دهم تاذ : يأ ءفاضملا ريدقتب وأ «ةدوهمم ىنعمب انه لوعفملا مساع ل وع
 همسي .ئاردقو . دعاوم' ' ل ةفص بصن عضوم يف وأ ,فنأتسم هنأ ىلع لعفلا عفرب (هفلخن ال) : :ئرق# .هفلخن

 لاحو «ةمايقلا ثيدحو «مهتلالض ببسب نوراه ىلع ىسوم لاعفناو ؛موقلا لالضإو ؛لجعلا ةعنص يف يرماّسلا ركمو «روّطلا ىلإ ءيجملاو .ىسوم ليجعتو -
 - «نايسنلا ببسب مدآ رييعتو «نايبلاو ملعلا ةدايز لاؤسو . نآرقلا ة سس يي يي ساهيل

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةهعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت 1 2 لوزن ؛ لا باب ابسأ ٠
 ايم ف



 وه يقلي مث .مهعم ام مه اوقلأ اذإ رهظأ هتزجعم نوكتل ًالوأ ءاقلإلاب مهرمأ :«اوتلأ لَبَلاَمل - 556
 هنو طسربخ ىلع للتي :# هبل لي. مهرحسب ةالابملا مدعل اراهظإو ءكلذ علتبتف هاصع

 نإ يأ :4َرْخِيلأ مكَمَلَع ىلا محبك هن 7١- .علتبت :4 نقلته -14 .سحا :4 سَجْوَأَمل ١- 1 يي وس 7 ا
 72 .-. ص 277 م لدا انج رع مخلب 7 00 ىسوم كتف حالا يكتم ويك نكي

 0 م فقلت َكْنَِيِفاَمقلا وايل لحالات تأ 0

 0 ت03 يوي عجرم 3
1 ' 

 : يأ :4 عْدُج فل نجر ى ىنميو 0 ىرسي 2 ؛نيلجرلا ىرسيو "7 كس كلذو :
 : انَرَطَق ىرلاو# .ىسوم كلجأ نم بّدكنو .كعبتنف : 4 كنون نل# - .ىسوم وأ انأ :* نأ اهيلع 2

00 3 

 ,كرثؤن نل انرطف يذلا هللاو :يأ مسق وه :ليقو .انرطف يذلا ىلع ءأضيأ كراتخن نلو . ىنعكب | تذاءنألب مل ادم 9
 نأ ردقت امنإ :4 ايدل وَيَا هذه ىضَقن امّنِإ9 كل ادب ام لمعا :* َضاَف َتنَأاَمٍضفاَم# .انقلخ :انرطفو 9 210 0ك | م مو سر سرس كرر

 وؤح< وج م-
 اذهو .هأصع َنَل ًاباذع :2 هقبأو# هعاطأ نا كنم ءازج : 44 ريح هللاو## -ا/7 .ايندلا ةايحلا هذه ف انبذعُت 3 لتر لفقلا ىذج نك ارو ت1 5

 رفكلاب ًاسبلتم يأ .هب مرجلا ًابستكم :4امر من -/ + .4 َِأوابَدَعِدَسَأ اني َنملعنلَو# :هلوق باوج 8 ا كروم نلأولات (ي2) بأ اَواياَدَعدَسَأ اني
8 222 

 ةايحايحي الو :ليقو ءاهرقم يف هسفن رقتستف : :4 ئبالو# حيرتسيف : 4 اف ةتومم بال .يصاعملاو دل |7١ هذه لم عاف تأ امنوا انَرْطَ لاو 3 دل 3

 .بونذلا ساندأ نم رهطت 4 قر نم# 1/5 .ةنط ا تاجرد :4 شلات يدلا» 4 لأ اهيف سيل 100 دل م هج بام 1 | 0 لا 00 2 لص رس حج ما 3

 : فارعألا] 4 اون َلاَث ) (05) َنيِقلملآ ْنَح نوت نأ آَمِإَو َىقلم نأ ١ م جوموُملي ًأوُلاَق 8ف[5-11] / ب ا
 لك .[+0-3 : هط] 4ث َلاَف(0) قا نم لَو نكد كَمِإَوَقْلم ل ام ومب أولاق» 15-117 ارجو أينَ 0 2رح يديم 2 ” ١ امر ضير ٍتاَيِنمَمَنِإ 20 قب اندلع
 «نيقلملا ؛نيبلاغلا" :فارعألا يفف ءامتايآ سوؤرو ةروسلا كلت لصاوف قفو ترج نيتيآلا نم ةيآ 5 0 ومياَلْمَهَج هني ١ ١

 نمو َىقلت نأ اَمِإ يوم اولاَم 38[ 701-11." ئعست «ىقلأ «لثملا ءىوجنلا" :هط يفو «"نوكفؤي ميظع 37 ددسن فلاتر كلوت َحَصآَلَج ١

 © ةركنَم مارب َكِلدوأيف ندخل اهتم
 أولاَقط :مهلوقو نوعرف ةرحس نع ىلاعت هللا ربخأ 1 6-0 هط] © | وهلا لب َلاَق 2 لأ نم لَو نوم 2 8

0 
2 

1 > 

 ل

 عى حني

 ا مم 000 0 ا < ١ 0 -- للا

 ءاقلإب مالسلا هيلع ىسوم مهرمأ فيكف « ه4, اقل لب لاك رن فلا نت لو كك 50 راه اج ياحي نمل و وحي 000 00000 7

 نع جرصخو «رابتعالا اذهب اًنسح راص هتوبن ىوعد قدصو «هتزجعم روهظل اًببس مهؤاقلإ ناك امل هنأ : :باوجلا ؟رئابكلا نم ةريبك وهو «مرحم رحسلا نأ عم مهرحس

 .مالسلا هيلع هتلاسر قدصب مهمالعإو «هتوبن زاربإو هتزجعم راهظإل ام فقوم يف لب ءلاوحألا لك ين قالطإلا ىلع رحسلاب مهرمأ ام هنأ ةظحالم عم ءاًحيِبق هنوك

 5-55 فارعألا] 4 َنوردهَو ئَوُم َبَر 00 َنيِِلعْلا ٍتَربانَماَءاَوْلاَم ١ عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [1 : هط] 4 سومو نوره ِتاَتما ولاَ: ] ٠١

 ال واولا :ريونتلاو ريرحتلا بحاص لاقو .لصاوفلا ةقفاومل «هل اًريزو ناك نوراه نأ عم هط ةروس يف مالسلا امهيلع نوراه نع ىسوم رخأ . .[5/- 5/ : ءارعشلا
 .كلذ ىلع لدي امب مهمالك ىكحف «نيلجرلا نيذه بر هنأب هللا اوفرع مهف «هيف فوطعملا مكحلا يف عمجلا قلطم نم رثكأ ديفت

 :لاتعت هشلوق ٠ انركذ ام ىلع نيتءارقلا يف ةيفان (ال)و «هفلخن ال اًدعوم كنيبو اننيب لعجت نأ : ىنعم ىلع 6# اًدعوم َكديِبو انندب لعجاف 48 : هلوق وهو .هلبق رمألا باوج -
 وهو نيفرطلا نم هيلإ يئاجلا ةفاسم يوتست ثيحب «كنيبو اننيب اًفصنم اًيوتسم اًناكم :ىنعمب ناتغل امهو اهرسكو نيسلا مضب (ىوسس- ىوُس) :ئرق## ىوس اناكم 9:
 هنأ ىلع ءاحلا رسكو ءايلا مضب (مكتجسُيف) :ئرق# ٌخَمِحْسم :ىلاعت هلوق 6# ادعي ْكَنِحْسف ابد هللا لع أورتقت ال 39 [11] .هيجوتلاو فيرصتلا يف ىوط :لثم
 ةغل :يهو ءاضيأ هلصأتسا : :ىنعمب تحس نم عراضم هنأ ىلع ءاحلاو ءايلا حتفب (مكتحسِيف): "كر .ميمت ةغل يهو .هلصأتسأ : ىنعمب هتحسأ نم عراضم

 :تاءارق عبرأ اهيف ِناَدَم نإ :ىلاعت هلوق 4 مُكِضْنَ ني مُكاجرحب نأ ناري نرحل ٍناَذَه نإ أولا 1 .مككلهيو مكقحسي :مكتحسي ىنعمو «نييزاجحلا
 يه "ماللا"و ءربخ (نارحاس)و ءأدتبم (ناذه)و «ةليقثلا نم ةففخم (نإ) نأ ىلع «ةفيفخ نون اهدعب .فلآلاب (ناذه)و (نإ) نم نونلا فيفختب (ناذه نإ) : كوالا
 0 ل ل رح ا دعا كل بصق :ههجوو (ناذه) نم نوتلا ديدشتب نكل «كلذك (ناذه نإ) :ةيناثلاو .هيفانلاو ةففحملا نإ نبا ةقازافلا

 ءاهمسا (نيذه)و «ةلماعلا ةدكؤملا يه (نإ) نأ ىلع ءايلاب (نيذه)و (نإ) نم نونلا ديدشتب (نيذه نإ) :ةثلاثلا .ينبملاو برعملا نيبو اهنيب اًقرف ةينثتلا ف تفذح

 مل اهنإف ءاهلمتحي مسرلا نأب اهنع باوجلا نكميو ؛مسرلل ةفلاخم اهنأ اهيلع ذخأ نكل «ةيبرعلا ثيح نم ةديج ةءارق هذهوءاهربخ (نارحاس)و «ديكأتلل "ماللا"و
 ىلع فلآلاب (ناذه)و نونلا ديدشتب (ناذه ْنِإ) :ةعبارلا .فلألا فذحب رصتخي امك اًراصتخا ءايلا فوذحملا نوكي نأ لمتحاف .فلآلاب الو ءايلاب (ناذه) مسرت
 ينم يرتشي نم :مهلوق برعلا ضعب نع يئاسكلا ىكح دقف «ةثالثلا لاوحألا يف فلألا ىنثملا مزلي نم ةغل ىلع ءاج اهمسا (ناذه)و ءاّضيأ ةبصانلا يه «نإ) نأ
 0 ا ودعا نبل صرت دعا كلل ا كاد :مهلوق برعلا نع عمسو «نافخ

 :ئرق# ْاوْعحَاَ 9: :ىلاعت هلوق # اَهَص اوين م : ديك اوعَجأَت 14[38] .ةث ةثالثلا لاوحألا يف ءايلا هومزلأف «درفملا ىلع اًعمج نيذلا برعلا رثكأ لمح امك رجلاو
 ميمو ميجلاب ءافلا ىقتلتف جردلا يف طقست لصو ةزمه (اوعمجاف) : :ئرفأو . ةمكشلا :يأ هرمأ عمجأ نم رمأ لعف هنأ ىلع ميملا رسكو ةحوتفم عطق ةزمهب (اوعمجأف)

 هربمأ عمجو هرمأ عمجأ :اولاق ءدحاولاب نايدعتي عمجأو عمجف «ىنعملا يف تاءارقلا دحتتف ؛ماكحإلا همزليو مضلا :ىنعمب عمجلا وهو «عمج نم رمأ لعف اهنأ ىلع ةحوتفم
 .هرمأ عمجأ :لاقي ,يونعملاب صاخ هنإف ,يعابرلا فالخب ءاذك ىلع يرمأ تعمجو «قاروألا تعمج ناكر كر سالو يس كلل نوعي ىتادراللا كاك قزإرر فكلإوز ىنسمب

 ردحصملا ىلإ دسم هنأ لع ءايلاب (ليخم) :ئرق6# ٌلَبحب 9 : ىلاعت هلوق 6# ىَنَت امأ جرس نو ِهّيلِإ لسحب ْمُهيِصِع 1 و ْمُهاَبساَدَِم الأ لَبَلاَم 2 [1] .هقرو عمجأ : :لاقي الو

 ريمض ىلإ ةدنسم اهنأ ىلع ءاتلاب (ليخت) : :ئرقو .اهيعس هيلإ ليخي نا لا وقلوب زماني سمان دسم دعت نزل تلد اكو نان# ىلا ل هلوق نم لوؤملا
 44 روس دك وص دإ ارتص ام نقلل كِيعَب نام قلو و[ 41 :لاكشتا لدب اهنم لدب 6# َىنَتاَمَأإِ» كبسنملا ردصملاو :ةثنؤم يهو ءَيِصِعْلاو لابحلا لإ هرعت رسم
 - ديدشت هجو مدسقتو «ٍقلأ وهو رمألا باوج يف ةموزجم اهخأ ىلع ءافلا نوكسب (فقلد) : ئرقو .فانئتسالا ىلع ءافلا عفرب (فقلت) :ئرق6# فقلل ل : :ىاعت هلوق
 - كلذكو .ةرم )١5( (هت هتاقتشمب ربصلا) ظفل ركذ درو اًضيأو . ةرم( 6 هتاقتشمب مايصلا) ظفل ركذ درو : يددع زاجعإ 4 للا تحرم كلوا [7,0]

 11 :اولّوح ام ىلإ تاقتلالاو نايغطلا لهأو «راقكلا لاوحأ ىلإ رظَنلا نع يبنلا يمخو «نآرقلا نايسن ةبوقع نايبو «ناطيشلا ركمو ةسوسولا ىلع ههيبنتو -

 .[ ١16 : هط] 4... 1 ل ل لَك ٠) :هلوق يف هللا رمأ راظتنا ىلع رافكلا ههيبنتو «ناهربلاب يس ح نحس
 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ 0 اهسأل



 ١ ند عدم للا يمد زنل)ف ع
 ةمدصم ةذلام ا ا دمام ةذمامت 3

 00 0 نوعرف نم : 46 0 هرجعم 3 00 نأ

 ١ ند 6212 تيتا 51 نوعرف قرغ : ٌمُهيِشَغاَم َمِلاَنِممهيشغف# -1/ .كيدي نيب نم ًاقرغ :4 تخت الو .كئارو نم
 1 دع جل م وي هس 1 َليبَساَلِإ كيده امو هلوقل 0 .نوعرف لالضإل ديكأت :4 ئَدَه امو -/4 0 هدولجو 1 وود سو سس عل س17 نع 6 >4 2 0

 اورفكت ال :ليقو ءاوملظت الو :لجو زع لوقي :#© هيف أوْهطت الو## 8١- .[79 :رفاغ] © ٍداَحَيلَأ

 مثإ# -/1 .ىقشو ىدرت :© ئَوَهَدَقْفإل .بجيف :* َّلِحَْض# «ىلاعتو هناحبس معنملا اوصعتو «ةمعنلا
 0 :* كراج امو# - م7 .تومي ىتح كلذ ىلع ماقتسا :ليقو «هناميإ يف كشي مل: * لورتهأ

 0 ا :# ىِرئأ لع كلو مه َلاَف # - -5 .كءارو مهتفّلخو كلموف تمدنقتف كتلجع

 دق 6 .كرمأ لاثتما ىلإ يتعراسمب يع ىضرت اميكل مهتقبسف :4َكيلِإَتآِبَعَول .يدعب نولصاو
 .هموق ىلع ًاظيغتم :* اًمسأ# -5 .لجع ةدابع ىلإ مهاعد نأب :4 ُتِاَسلآْملَصاَول انيلتبا :4 أَنتَ

 آد

 نيف سس رس رس هس

 ا 7 جال نزين لت :

 أ نَصَعْلعَل لحب ِهِضاَوْعَظَتاَلَو كفوا تابيِطنِم 7

 َباَكسْنْرافَحلِفِإَوا) ظَوَهَدَفَف ىَحَعِهَيلَءْلِحيْنَمَوأ ؛
 5522 أهو # 2 ىَدفأ ايسكو 3

 يو ذل م لات (2) وميك إل :4 ىرِووَ مدخل مكدنع هللا معن ليمجبو يب :4 ُدَهَملآْ كَم َلاَطَمَأل .هدعب اوثدحأ امب ًائيزح
 ؟ا مُلَصَْوَد : 1 ءأطخلاب مهسفنأ ىلع اورقأ :© انكلمي# -/1/ .مهدعو ناك يذلا دعوملل يرثأ ىلع ريسلا مككرتب

 قارنت ملح سوم حدف 5 00 دلو لحل ككارزا اري كاف قلاو «يلوركلا ىلع اكينالا لاح نلف مآ اولاقو
 ع ككأَئَسادعَو يمقن 7 :- 0 كلذك :* ٌقِماَملَأَىلَأ َكِلَدَكَم# اهانذبن :4 اَهَنْفَدَمَف# ءنوعرف لآ يلُح نم :4 ِرْوَعل
 ّ م تي

 ا 2 3 2 0 9 ًاذهعلا! 15 . هي حاس اس رس حس وو 2 مترو 7076 00

 0 0 ا لن ديان ف :141١٠. سنويآ] 4 اودع ايْعِب هدونجو نوعرف ٌمهَعَلأ رحل لي ِرْسِإ ىبب اتزوجَوول [28]
 2 يَا َكككافَدَممَ ايما مبدع ظ .نو عرف قرغ ةصق نايكحت نيتروسلا يف ناتيآلا .[128 : هط] © َمُهَيْشَعاَم ميلا َنِم مهيشْحَف .ودونحب نَوَعَو ظ دج الواكلَمَ دوم انفلخأآمأولاَ )كوم : ١

 9 ١ 0-0-0 ا ا 6 ا سس

 ربا را را را رس رولا حاس ح١

 نوه ها جوا يجو ىو يح

 يام >رم

 - ريل كح 01

 جرخ نوعرف نأ ينعي يعطق ريبعتلا اذهو 4 ْمُدوُنَجَو ُنوَعرِف 9١ :هلوق يف فطعلا واو مدختسا سنوي يفو

 ديفت ةغللا يف "ع راك حتا افا روع وراعأا راو تا

 0 1 ل 1 رع باعن طرشي د الو ؛هدونجب مهدمأ ىنعمب «ةناعتسالاو ةبحاصملا

 فوخ ىلع هموق نم ليلق الإ ىسومل نمآ ام هنأ تركذو .نومرجمو نوربكتسم مهنأ تركذ دقف «ريبعتلا اذه ضرفي تايآلا قايس نآل هدونج عم جرخ اذل ؛هموقو

 بسانم # ْمُدوْنَجَو ُنوعَرِو ! :هلوقف .هموقو نوعرف ىلع اعد ىسوم نأو «هموق نتفي هنأو ءفرسمو ضرألا يف لاع نوعرف نأ اًضيأ تركذو «هئامو نوعرف نم

 انه قايسلاف اذل ءاقلطم رمألا اذهل ضرعتي ملو هموقو ىسوم ىذآ نوعرف نأ هط يف ركذي لو .هموقو ىسومب هليكنتو نوعرف باذع تركذ يتلا تايآلا قايسل
 رمأ ىلوتف ىلاعت هللا لخدت هشطبو نوعرفب اعرذ ىسوم موق قاض نأ دعبو «ريبعتلا يف تايآلا قايس بسانيل © اًوُدَعَواَعَبإف ركذي ملو .ريبعتلا فلتخا اذل .فلتخم

 اًّيحو رمألا ءاج دقف هط يف اّمأ ء[18 : سنوي] © ميللأَباَدعْأ اوي ٌَقح اوصْؤُبالَف ١) ىسوم ةوعدل ةباجتسا وه كالهلا دنع هناميإو نوعرف قرغ ناكو .هسفنب ةاجنلا

 َمجَراَمَلَو © [83] 00 1 ل لا لا يي ارا هللا نم
 ينب نم هموق ىلإ ىسوم عجر املو 05 هطال 4: 0 فس َنَبَصَع ءوِمْوَق لإ هموم محير جاء[ فارعألا] 4 ... انسب لاكي يقيم لإ سوت

 ا اي يق ل نإ يسوم عجرف كر اَمأ .فارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «. مارق نرفالف هنأ در أ دف نا نذل ان 2 كاد ف

 ..ةاروتلا لازنإب انسح اًدعو مكبر مكَُدِعَي ملأ م وق اي :مهل

 نوعرف بذك ىلع اًدر كلذ يف نأ :باوجلا ؟4* لض و و ا ا :ىلاعت هلوق ةدئاف ام .[ 1/4 : هط] ئَدَه ل رع

 1 هط]# ند 5 ر165] .هب مكه هيف كلذك 114: رفاغ] 4( ٍداَسرلاَلِبَس الإ كده آَمَو © :لاق امل ةيادهلاب هئاعدإو

 ثا هط ةيآ يف لاق هنكل دمحم ةيآ يفامك «ىوقتلاو ناميإلا نوكي مث ءالوأ نوكت ةيادهلا ١7[. : دمحم] * مه وعم مهلا ىَدم رْهَداَ أدخل ]+

 .انمدأو هيلع انتبث : يأ « 4( مهتتلا طرِصل اندم # :هلوقك «هتياده ىلع ماد :هانعم امنإو ةيادهلا ريخأت هانعم سيلو 4( ىَدتهأ
 نم هيلإ فاضم لعاف مسا اهنأ ىلع ءاحلا رسكو ءاهدعب فلأو نيسلا حتفب (رِحاَس) : ئرق#: رحّس :ىلاعت هلوق . 0 فارعألا" يف اهفيفختو فاقلا -

 دحتتف هرحس يذ ديك :يأ ءفاضم ريدقت ىلع وأ ءلعاف مسا :ىنعمب ردصم هنأ ىلع فلأ ريغ نم نيسلا رسكب (رحسس) : :ئرقو .هلعافل ردصملا ةفاضإ

 "ام"و «نأل اًربخ "ديك" عفر ىلع اوعمجأ دقو «هببس ىلإ ببسملا ةفاضإ نم ةفاضإلاو «ليختلا :ىنعمب ديكلاو هرحس وه ديك :يأ «ةينايب ةفاضإلا ذإ «ناتءارقلا
 :ردصملا ريدقت يف هتلصو لوصوملاف "يفرح" هنأ لغو «فوذحم :دئاعلاو «هتلص ةلمجلاو "نأ" مسا وهف' 'يمسا" هنأ ىلعف ." يثرح ا 'يمسا" لوصوم

 :ىلاعت هلوق # انِمْؤُم كراك 2و 120991 دا فلا لع رحس وأ «رحاش ديك مهعنص نأ :يناثلا لعو هديك هوعنص يذلا نأ : لوألا نع ىتعتلاو "نأ"! مشا ره
 رسكلاب (هتأي) :ةيناثلا .فعض نم اهيف ام ةيوقت دملا هجوو «ةرسك دعب ءاهلا عوقو ههجوو «دودمم ءاهلا رسك (هتأي) :ىلوألا :تاءارق ثالث اهيفا# أَي
 ةلاح يف ضراعلاب دتعي ملو «دامتعالاب توفتف نكاس دعب تعقوف «هيتأي مزاجلا لوخد لبق اهلصأو ءلصآلل ةياعر : :رصقلا هجوو «قبس ام رسكلا هجوو رصقلاو

 دلو 98 [1171] . هريظن قبس دقو ءفقولا ىرجم لصولا ءارجإ وأ ءفوذحملا فرحلا ةلزنم اهليزنتو «فيفختلا :اههجوو ءاهلا ناكسإب (ةَنأي) :ةثلاثلا ,مزجلا
 مص اس

 ظ ةزمهبو .ةحوتفم عطق ةزمهب (رسا-رسأ) :ئرق# ٍرَمَأ َن 00 :ىلاعت هلوق © تح اََو كرد ْثَنَح ال ابي ربل يف ىف اًيِرَط ملط َتِرْضَآَف ىداَبعب ٍرَمَأ نأ سوم َلِإ انيس

 ظ راك اماو,ءمرخال ىرسو :ليللا لوأل ىركمأ : 11 ل ىو رد :لاقي :نكاتمللاهلبق'نونلا رك و“ رانا رد ا او

 فذح عم اًنقيرطل ةفص وأ برضا لعاف نم لاح اهنأ ىلع وأ ,فانئتسالا ىلع لعفلا نم ءافلا عفرب «فاخت) :ئرق# ُفَلَحاَل 9 لاك هكلرذ ايلا كتف
 نإ :يأ ءبرضاف وأ رسأ وهو «رمألا باوج يف مزجلا ىلع ءافلا نوكسب (فخت) :ئرقو . .ىشخت الو اًكرد اهيف فاخت ال اسي اقيرط مهل برضاف : يأ «دئاعلا
 - ىلع بصن عضوم يف وأ ,بارعإلا نم اهل عضوم ال ةفئأتسم :لئتيح ةلمجلاو «ةيهان يهو "الب" مزجلا نوكي نأ لمتحيو ,فخت ال رحبلا يف اقيرط مهل برضت وأ يدابعب رست
 .(هتاقتشمب تاجردلا)و «(هتاقتشمب ربصلا)و «(هت هتاقتشمب مايصلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو هرم ليكااد هتاقتشمب تاجردلا) ظفل ركذ درو -

 تسحلا ءامسألا  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
_ 2 0 



 7 + لا ا ا ب دو حا دي اانا زةكمتتا
 0 ١ د" ةدمدم ديل ا دسار 030 طة 2 +

 ١١ مُكَهَلإَدَمْأْلاََقُراَوُحَهَلاَدَسَج دَعْمُهلَجَرْخَأف ١ 0 ا رمال تا ا 0
 --ِ جى

 ناك هنأل ؛هتلخد اذإ حيرلاب هراوخ ناكو «هنودبعي هيلع اوفكعف :4 ىتموم ُهّلِإَو كهل اًده» -

 لوقي امك ةعنصلاب مارجألا يف دجوي دق توصلا اذهو .راوخ هل ناك نكلو «هيف حور ال لجع دسج

 عم اوكرتشا ليئارسإ ينب نم ةفئاط نأ ىلإ :# ْمكْهَلِإاَدَماولاَممل :ىلاعت هلوق ريشيو .ةيطع نبا 4 هَكوووَ بل محل نورا (2) ىف ئَموُمُهَلِإَو 5
 :ليقف .هيف فلتخا :# ّىَسَف# .لجعلا اذه ةدابع ىلإ | موقلا الؤه يقاب وأ مهموق ةوعد يف يرماسلا : لقوم َلمدَلَو 0اَنضاكوَرَصْمَ كي 3 ' فه عىةهيف تلتحا + 2 له ه 3 ) : 0 8 ول ءوا 0 ١

 ينبل يرماسلا هلاق لب :ليقو .ىسوم هب هللا ثعب يذلا نيدلا كرت هنأ ىنعمب ءيرماسلا هب هّللا ىنع 3 0 2 0
 0 ميلانو كت وريف انام ظ
 مهم دريل «تيتا -8 0 0 1 5 0 1 مح 7

 2 4 نك 2 و كس 0 | هللا رتخ 55 2 اسيا 0
 لمعتو ءظفحن :# يلوق 0 ٌبْفَرَت ْمِلَو# مهضعبب تئجو مهضعب تكرت ها حل ىقإو» - 4 ١ | سأل حلب د ْخَالَْوتبي لَم 0 ىرْمَأ تصف 5

 ؟تعنص ام ىلع كلمح يذلا اكو كئاكم اه :# كاَبطَح امه -41 06 2 0 ف 3 قلي هيض وس تفر لوشن يح 5

 0 :# لوُسّرلَا رك نمل مالسلا هيلع ليربج سرف :ىنعي : 4 وي اورصت مل اميْثَرَعب رصبإل دل تَرْصَبَلاَف : (9) ٌيرمْسَت ظ 1115 < اَمَفَلاَت الو 5
 َتاَوَس## .لجعلا ةروص ىلع ةكوبسملا ةباذملا يلحلا يف اهثيقلأ :* امن نق ليربج سرف رفاح

 0 حوتس وم. نأ ركذو سما الو دم الإ :4 تاك -8ا/ ت1 5” كنج :# ىبسقت

 رشاد فستم ثضتقت هاو 7

 "ل 0 ىيفن لَتَوَس َكلَدكَواَهَتَدَبَف بَ
 158 0 ل أ ةزيحلا فكل كر اة ٌبَهْذَأَ 5

 ادع تطورا كوكل رظأَوةَعخلاَدعوَم ١
 ١ كسول 8 هن دمهم نكح!

 ا 04 راو ا 00 31 00 1! 1

 باسحلا فقوم ىنعي..هنع بيغت نل :4 2 هوطلاخي الو هولكاؤي الأ ليئارسإ
 يف :4 امنه ويلا فإ» هئورذنل :4.ُهّنَئَِنَل» .رانلاب :4ُهَتَدْرَحْلط هيلع تمقا :4ِوَََع حلظ»
 000000 نبأ لاق 2 [45] .ءيش لكب هملع طاحأ :4 َعِسَو -94 .اًوْرَذ رحبلا

 هل هركذ مدعو فرحلا ركذ نأ .[ 4: :هط]4 ل يي يي فلكل سلاف » [٠6١:فارعألا]

 ءاوس «ءادنلا فرح ركذي ليصفتلاو طسبلا ماقم يف قايسلا نوكي امدنع هنأ هيف ةماعلا ةدعاقلاو «عفاود د
 اذإ فرحلا فذحيو زجوي زاجيإ ماقم ماقملا ناك اذإو «هط ةروس يف امك فرحألا نم اهريغ وأ ءاي ناك 21111111111 100 ع 0
 سوم ٌمَجَر اَمْلَو ف :راصتخاب 0 ل ل يعن وستك اى ايسنو يكاةل دولا
 رو ا د ب تكلس 2 د فارعألا] 4 ٍقْوُيَتْفَلَ لك مهلا لانا افا نسمع هموق لإ
 4 ىو ُمدَلحأَ ُكَيَ ني ُبَصَح كيل لحين مدر م ُدَهَعْلا ْمُكِيََع َلاَطَأ َنَسَْحاَدَعَو مير حَدِعَي ملأ م دمي َلاَق اَمِسَأ َنَبْصَح -ِمْوَف َلِإ وموُم َمَحَرَف ١» :هلوق
 [1؟ : ةدئاملا] 4 م معاكي مندل 0 0 هط]4 ىِرَمأ تْيَصَحَ يصعق ل با نك ا ف هلوق ىتح «[87 : هط]

 (رفغ) تصتخاامنيب «تائيسلاب (رفك) تصتخا ١- :تاوحجلا ؟"رفغو ا :نيب قرفلا ام .[87 :هط] دم مث احِص لجو َنَماَمَو باَكَسَنْداَدَحل ِفِلَو
 ؟[ياطخلاو ترتدلاب (رفغ)ز تاعسلاب (رفك) تقتخا م 6256 لإن وأ ل10 لإ ندر ت11 ل (رفك) دانسإ رصتقا ١- .اياطخلاو بونألاب

 .اًذبأ اهيلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو ةيصعملا نع عالقإلاو مدنلاب هيف ةبوتلا نوكت عونلا اذهو -ىلاعت- هللا قح يف صاعمب قلعتم عون ١- :ناعرت ةيرتلا نأ :باوحلا

 لوألا عونلاو . اهلهأ ىلإ ملاظملاو قوقحلا در ىلإ ةفاضإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو عالقإلاو مدنلاب هيف ةبوتلا نوكت عونلا اذهو .دابعلا قح يف صاعمب قلعتي ٌعونو ١-

 اا ات رانا والارض اعم ىيمستو انا رفغا اهنع وفعلاو «اياطخ» وأ (اًبونذ» لوألا عونلا نم يصاعملا ىمستو .ريسع ٍناثلاو «ريسي

 امب اهلغشي مل نإ لب :ةغراف دعقت ال سفنلا نإف .هغارفو هتلاطب دبعلا ىلع اًررض ءايشألا مظعأ نم :ميقلا نبا لاق .[47 : هط] * ىبقت ىِنَتَوَس كلّدكو +141
 كيلع بعصيف ؛ةداع راص هدضب هكرادتت مل نإف ءالعف تراص اهعفادت مل نإف ؛ةمهو ةوهش تراص لعفت مل نإف ؛ةرطخلا عفاد : :اًضيأ لوقيو .هرضي امب هتلغش ءاهعفني

 .سانلا نيبو هنيب يذلا رتسلا هللا كته هللا نيبو هنيب يذلا رتسلا كته نمف ؛«سانلا نيبو هنيب رتسو هللا نيبو هنيب رتس دبعلل :ىىاعن هللا همحر اًضيأ لوقيو .اهنع لاقتتالا

 ال توك نركماف :يأ ءلوقلا رامضإب الإ ةفص الو الاح عقت ال ةيبلطلا ةيلعفلا ةلمجلا نأ ىلع ءانب ءلوقلا ريدقتب اًقيرطل ةفص وأ ءبرضا لعاف نم لاحلا -
 - وص دو : ىلاعت هلوق 4 رولا بَ نَعَوَوِ ودعم عم دع لير قبب 9210١ - تا تت در د تشتت كن كل م اي طار تنك د

 ةمظعلا ريمض ىلإ اهدانسإ ىلع فاكلا لبق فلأ اهدعب نونب :ةثالثلا لاعفألا هذه (مكانقزر- مكاندعاو- مكانيجنأ) :تئ تئرق# مكر اَم ِتبَيِط نم أوط 3و # ةكدْدعَوو
 هلوق ةبسانمل هدحو ملكتملا ريمض ىلإ اهدانسإ ىلع فلألاو نونلا عضوم ةمومضم ءاتب (مكتقزر -مكتدعاو-مكئيجنأ) : :تئرقو 1 هلوق ةبسانمل
 رسكب (ليحي-لجيف) :ىرق # للحي لِ .لاعت وق لِ هو كَ لم داخل اكول[ .4 ُراَفَعل ِنإَو 9 04 بصح كيل لحس )و :دعب
 17 امج و :يأ ءبجو :ىنعمب احلا رسكي لحب نيا هلع لح نم ناعراضم امبمأ ىلع يناثلا يف ماللاو لوألا يف ءاحلا
 0-50 :ةءارسقلا هذه ىلع ينعملاو هلزن اذإ ءاحلا مضب لحي ناكملاب ّلَح نم اممخأ ىلع يناثلا يف ماللاو لوألا يف ءاحلا مضب (لُذمب- لحيف) :ئرقو ."ىوه دقف
 دع ل :ئرق# ىرثأ 9 :ىلاعت هلوق © ىرْثأ لع لأ مه لاَ ٠] 41 .مزجلل نيتءارقلا ىلع يناثلا يف ماغدإلا كفو ' ' يبضغ مكيلع
 كَدِعَوَم افلخأ أم اولاَق ق2[ .اليوط هنع فلختتي ملو ؛هدعب ءاج :ىنعمب هرثأ ىلعو هرثإ ىلع ءاج :لاقي ءيدعب :ىنعمب ناتغل امهو «ءاثلا نوكسو ةزمهلا رسكبو
 تاكرحلاب َكَلَم :لاقي ءكلم ردصم يف تاغل يهو اهمضو اهرسكو ميملا حتفب (انكلمب -انكلوب -انكلَمب) :ىئرق# اكلم :ىلاعت هلوق 46 اَاَروَأ املج اَنكلو اكلم
 اهيناعم نأ قحلاو ءروسكملا ىنعم ىلإ عجرت ردصملا يف ةغل: :حتفلابو «ناطلسلاو رمآلل :مضلاب كلُملاو «ديلل هتزايحل رسكلاب كلملا لعجي لامعتسالاو «ةثالثلا
 هتنأ لع دسك سلا ريكو ءاجتلا ْمضِب (انلمح) :تن تن رق # انا + ]» :ىلاعت هلوق .انتئيطخب انفلخأ نكلو انكلمب كدعوم انفلخأ ام :ىنعملاو «ةبراقتم يه ذإ ةدحاو
 اوغاص ام ىلع مهلمح مهريغ نأ اوعدا مهم ا ؛مهيلإ لعفلا فاضأف ءاّرازوأ : :يناثلاو ءلعافلا بتان وهو "ان" :لوألا «نينثالل دعتم لوهجملل ينبم فيعضتلاب ديزم لعف

 - ال مُوَمْبِيَلاَف 44[:2] .هلعاف "ان"و ل ا ا ل ل ا :ئرقو .ٍلجعلا هنم
 ترركت (اهتاقتشمو رانلا) ةظفل :اًلوأ .ةرم )١554( اهتاقتشمو نيرفاكلا ةظفل عم امهتاقتشمو قيرحلاو رانلا ةظفل نم لك رركت : :يددع زاجعإ # ُهَّنِقٍرَحم رحم 3: [4]

 .ةرم )١605( (اهتاقتشمب نيرفاكلا) ةظفل تدرو :اًيناث 0 ل

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ

 الحسب 9



 6*0 دن دع 26 700ج هج را 0 1 7-2 يمتد

 01 ل يا وف ووك ووك ويفك سنع :هلوقك ءافرش :ليقو ءانآرق 4 اًرَحِدَنُدَأ ني كلبق ناك: : قبس دق اما رابخأ 4 0 529

 .اولمح ام سئب :4 الح ِةَميِتْلا مْوَي حسو ٠١١- .ًامثإ :4 ايزو ١٠١- .4 َكيَوَملَو كلر ِددهَنإَو »
 يو يمص م ةيانك وه :ليقو .ايمع وأ :ليقو رجلا فرز 0 مهمايق لوأ نورشحي :# اًعَرُر## -5

./ 1 1 

 : اننا 0مل يتم رح 0 نا 0 ا خشوع
 1 تمحي (2 ديوي مرمر 0 نا ءالقع مهافوأ "4 كيل ولا » ٠ .ايندلا يف :4 منْ نإ» ءأرس

 5 ويدوم 9من مشب دس را 0 كالا 0 اعقب مهنأ 0 0 اك د كالا لوك نم نونياعي
 : م ظ ا عاقلا :يبارعألا نبا لاق ءايوتسم مسارب اك نر( «اما»» ك1 ١ ةيرذت اعرردا

 . م كولو 9 يال رشاش ير مهم 12 الو» ةيدوا :# جوعا كرم اَل» - ٠١1 .ءانب الو عافترا الو تطل للا درك تشنملا

 . 09 اًتَصْعَصاَءاَقاَمْوَدَبَت © |اهَسْنَقراَهَمسنيلقف ١ : 5[ وِعال» ةمايقلا فقوم ىلإ هللا يعاد توص :4 َىعاَللأَ منَ 1١- .ازوشنو يباور :4 ا
 رز 2

 3 عادلا وصيتي ذِي نأ الواوا كرت 5 ىلإ مادقألا ءطو توص انهاه وهو «يفخلا توصلا :سمملا :« اتم افارحنا الو هنع مهل جوع ال
 رستم دس رس < ١ 2 * و

 امل مقالك متل ُتاَوَصالاٍ َعَسَحَو ها وعل ا 3 :او دي باَمْماَعَي 8 ١٠١١- .هناسلو هيتفش 01 ال ناسنإلا مالك :ليقو .رشحما
 1 و 0 لافتا ٍزيموَب (2) ١ ديت وطيح الو# ايندلا رمأ نم مهءارو هوفلخ ام :© ْمُهَفلَحاَم و باقعو باو نم هيلإ نوريصي

2 0 5 : 
 | دي توطين ال او مُهَفلَحاَمَو ويديم 2و ٍ :# حولا تنعو هب هد و 3 لجو زع هنأ : انعم :# املِع يح دوو ص اص راج مخ ماتم م. : | ١1١١- .املاع هدابع طيحي ال 6 د :6

 82 ا هلا تَنَعَو © (ملع 0 تكس انس :ليقو «يترزاللا يملا ماتت كارت :ليقو .تدجس

 5 ركووسعح يي ملل ءار جَع 0 7 راسا رص ص نع 1 2 هو هريبدتب هقلخ ىلع 0 ض1 تومي ال يذلا :# حلم .لذلا : (ًوُنعلا لصأ نآل ت ةساو

 ١ 0 ب 3 -- 0 0 :انهاه ملظلاو ا سانا ىلإ لمح نم هتبلطب رفظي مل :4 اًمْلظَلَمَحَنَم باح

 اير مانا نفهئازن أ َكَِدكَو )امض تاك ع هصقنيف هتانسح همضهي نأ :# م اًمضهالو# هريغ تائيس هيلع لمحي نأ : * اماظ فاح الق 7 ١١-

 ات ومي كَم د هلأ يور 5| + كيو ج :ىلاعت هلوق ]1١١[ .هب مهنامإب ًافرش :ليقو .ًاعرو :4 [دوْمطْثِجَْأل ١17 .هباوث
 4 0 68 0 920000 0 010 00 5 هذهب كو لعفي كك دمح م :شيرقف لاق 8 نبا نع رذنملا نبا جرخأ .ةيآلا #4“ ٍلاَبْلِل نع

 - هكانواكسو  عضاوملا يقايو ءنآرقلا يف ةديحولا ٠ ه : هط] 4 لَقف ٍلاَبْل ِنَعَكَوْلَسيَو ل٠0 5] .ةيآلا #( ٍلاَبْأِنَع َكيوُلََسيَو + تلزنف ؟ةمايقلا موي لابجلا

 ناك عيمجلا يف باوجلا أل .ءافلاف لامك طل: هط ةروس يف ىلاعت هلوق يف اّلِإ ءاف الب "لق "ب هنع بيجأ نآرقلا يف لاؤسلا نم ءاج ام لك .4 لق

 و 0 ل رس لك را 0 رك و رم

 ري مدسق نمو ءرسخو باح املظ لح نمف :ةمايقلا يف اهتاذ هوجولا تنعذأل ءاملظ لح نم باخ دقو«: + هل] « رولا ىلإ وج ولا تك 000

 اَّمأ ءءافلل هيف لخدم الو واولا عض اذهف «ملعأ هللاو مالكلا ىنعم اذهو «هتانسح يف اًصقن :يأ ءاّمضه الو «هتائيس يف ةدايز : 0

 «[47 : ءايبنألا] 4# توعجتر هر مت 0 نا الا نا رم حتتفاف 4 ِتدَحَِّصلأ م ُلَمَعَيْنَمَف )» :ءايبنألا يف هلوق

 لمعي نمف 9: :لاقف مهئازج ليصفت فنؤتس اف ,مهقارتفا يف :يسمللاو نحلل كلك قل لك كاك ل ,نايدألاو بهاذملا يف مهقارتفاو مهفالتخا دارملاو
 4 اهنكلهأَة ٍةَيرَف لع مالك » :ىلاعتو هناحبس هلوق يفو .هدعب ام ىلإ 4 وبينك هل اَنِإَو يغسل نارك الف نِمْؤَم وهو ٍتنَحِلِدَّصلا ترم 0 000

 عوضوملاف «هيلع اًهبنمو هب اًطوبرم لصفملا ءازجلا نم عقو امب ءازجلا نم لصف ام ءافلا تطبرو ؛همكحو يمسملا ءازج نايب نم هولتي ام ىلإ .[46 : ءايبنآلا]

 هو حا سس هس

 ركذ ام ىلع ءايبنألا ةروس ةيآ نبت ملو «هيلع تينب امل بسانملا سينأتلاب حاصفإف 4 امضهالواماظ فاخيالفإل : ةلاوقب اهلط ةياتيقعت امأو اهنا وذل رجل لو اقل

 اهيف مدقتي مل دعرلا ةروس ١17[. : هط] 4 اير انا هلأ كِلاَدكَو ل: ء['لا : دعرلا] 4 ًاييَرَع امُكَح ُهْلَنَأ 4 َكِدَكَو 2 ]١١1[ 0 ل
 ليصفتو ؛مهيف هئاضق نم قبس ام ىلع اًيرج نيفلكملا لاوحأ فالتخا ىلإ اهتلمجب اهعجرم ماكحأ ليصافت اهيف مدقتملا امنإو «ةيرابخإلا صصقلا نم ءيش

 نّمع تايآلا تثدحتف نيقيرفلا لآمب بقعأ مث .مهفصو دعب نيقيرفلا نم لك مكح ىلاعت نيب مث ,مهيلع هب 0 و ل
 - ءاشي نمل قزرلا طسب يف همكح ىلاعت نيبو ءرادلا ءوس مهلو ةنعللا مهل نأب ربخأو .هناحبس هدهع ضقنب نيفوصوملا نيرخآلا لاحب عبتأو ,مهل دعأ امو ىلاعت هللا مهاده

 مالكلا لخدي مل امل هنأ ههجوو «ملكتملا ءاي لجأل نييرصبلا دنع ءانب ةرسكلاو .اهرسكو ميملا حتفب (مؤنبي- َمْوَنبي ) :ئرق6# موسي :ىلاعت هلوق © تحلي دخت -

 ىمسياو (رشع ةسم )دك ع كرتل امهبف اهحتفرر .مالغ مالغ اي ةلزنمب فاضم ءادن وهف ؛لامعتسالا ةرثكلو ءاهيلع ةردكل هلل كل ل[ تلح تحتل : ليف «رييغت

 ع هس :ةحتفك مأ نبا ةحتفف ؛حتفلا ىلع هانبو ءدحاو اًمسا نيمسالا لعجف اهعم بكرم وه امنإ «مأل اًفاضم نبا سيل اذه ىلعف :مهدنع يظفللا هبشلاب
 تيقبو فلألا اوفذح مث .يعجهاو يمولت ال مع ةنبا اي : :هلوقك ميملا تحتفناف اًميفخت الأ ءايلا تبلقو «ءايلل ةفاضم مأو مأل فاضم نبا نأ : :نييفوكلا بهذمو

 ودب مهو نيبئاغلا ريمض ىلإ دنسم لعفلا نأ ىلع ءايلاب (اورصبي) : ىرق# أورصي ل :ىلاعت هلوق * وي أوُرُسبَي مل اميت رص َلاَق [47] .اهيلع ةلاد ةحتفلا

 ملامب تملع :يأ .ترصب :لوقي هنأك «هل اًعبت هموقو ةلاصألاب ىسوم بطوخو «هموقو ىسوم بطاخملاو باطخلا ةدارإ ىلع ءاتلاب (اورصبت) :ئرقو .ليئارسإ

 بر :هلوق يفامك ميظعتلل هعمجو هدحو ىسوم بطاخملا نإ :ليقو بئاغلا ىلع رضاحلل اًبيلغت باطخلا مكح عيمجلا ىلع ىرجأف كموق الو تنأ هب ملعت
 لوهجملل ينبم عراضم هنأ ىلع ماللا حتفب (هفلخت) :ئرق# ُهَن ُهَعَلحم نأ: ل هلوق 6 ُهَّسقْرَحْم كاع ِهكَع كلط ىرلأ َكِهَلِإ َكِإ زظنأَو» هلت نل 9[ .نوعجرا
 لب هفلخت نل :لصألاو (اًدعوم) ريمض وهو ءاهلا :يناثلاو هرتتسملا بطاخملا ريمض وهو لعافلا بئان :امهلوأ «نيلوعفم ىلإ ىدعتي وهو هايإ هزجني مل اذإ دعولا هفلخأ نم
 - هنأ ىلع ماللا رسكب (هفلخت) : :ئرقو .هرخآ لبق ام حتفبو هلوأ مضب هب لعفلا ةغيص تريغو ءرتتساو عفتراف لوألا لوعفملا ىلإ لعفلا دنسأو هب ملعلل لعافلا فذحف «هايإ زجنن

 (اهتاقتشمب ريزنخلا) ةملك تركُد- «تارم (0) ميركلا نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - -؟ .تارم (5) ميركلا نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١ :يددع زاجعإ 4 جا ديو[

 ؛تارم (5) ميركلا نآرقلا يف (ليكدتلا) ركذ- ” «تارم (4) ميركلا نآرقلا يف (بصحلا) ركذ - 0 ,تارم (4) ميركلا نآرقلا يف (ءاضغبلا) تركذ - ؟ ,تارم (0) ميركلا نآرقلا يف

 -ىواستي كلذبو .تارم (45) ميركلا نآرقلا يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ - 4 «تارم (5) ميركلا نآرقلا يف (بعرلا) ركذ -8«تارم (4) ميركلا نآرقلا يف (دسحلا) ركذ ١-

 ىئسح لا عام بألا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 نأ لبق أرقيف ليربج ردابُي لم ينلا ناك:4ُةْيْحَم كلل حصين لَم ني نال لج الو» - ١١١ 10011. لادن نكد زكا 3
 ا جا بلا م وم :ىلاعت هلوق هلثمو .كلذ نع هللا هاهنف .هنم هيلع لزني ناك ام ىلع ًاصرح يحولا نم ليربج غرفي 3١ ناب نِمِناَن ملال ينافي ْ ١

 كل ودع اذه نأب هانيصو :© َمَداَء كِاَنَدِهَعَدَقْلَو #8 -6 .[١:ةمايقلا] * ديلي َكَلَسِل هب كرغاَل» 0 هدول فذ بن لَو هيو ل لو
 هه 2 هج جرح ع 9 72

 اظفح :ليقو .ًاربص :4 اَمْرَع هل جي ملول يدهع كرتف :# يسد ناطيشلا هيلإ سوسوف .كجوزلو 51 اََلقدِإَو (يو) امْرع هل ديمو ىف لبق نممدأَ 5

 ىلا هد. كبيصت ال :لوقي :*# نت 2م .ةنحجلا يف شطعت ال :# أًوَمظتالا# ١١19- .كدي 3 0 هيل ص 01 ل سل 0 ااا ل ناسا |اودَجَسم مدل اوُدُجْسآة يكمل 0
 ه-_

 مكسر رن حرا مح وس

 ايتحرح مااف كل ءاجورلو كلو دعاه َنِإمَداَحيانلف

 كتارا عوج الأ كن فتم كِل نم

 ه_ ِهدلِإ سَوْسَوم 9 ساو اَناوَمظالَكَنأَو ١

 :4 ِويَلِإ َسَوْسَوَف 1-8 .هليصحت يف دكلاو شاعملا رمأب لاغتشالا هافك :ىنعملاو ءاهرح كيذؤيف

 0 : َلَبباَل كامو .تمي ملف دّلُخ اهنم لكأ نم :# را َةَرَجَس» هثدحو هيلإ ىقلأ 1

 امص البقأ ياا را نع ار : اَمهَت'ءوَس ل
 1-2 هلا ىذا را كركي عاملا ىّدعت :* فوتف# .امهيلع نايطغُيو نالصوي :* اَمِْلَع 2“
 كم 4 0 ضل مُكُسعب -1 .ةبوتلل هقفو :* ئَدَمَو .ةيصعم دعب هافطصا 0 ْ

 ءاوحو مدآ : 6 1 .امكتيرذ ّودعو امكودع سيلبإو ءةكيرذو سبلبإ | ُودَع

 لا يل ارقام :4 لِي المل يليبسل نايب :© ىَدَهإ» .سيلبإو
 ٌةَسيِعَم# هلبقي ملو هنع ىلوتو ًاضرعم ربدأ :4 ىرَكِن نَع ضرع -4 .ةرخآلا يف :4 قيال
 قدا فهي :ليقو .ربقلا يف باذعلا وه :ليقف ؟كلذ نوكي نيأ يف فلتخاو نم 4 اك

 لا ىذدعأ :ليقو هتجح نع :4 بَحأ# .مهلاو من ول 1 يوكو عااد
 يلا ناك :لاق يدسلا نع «متاح 0 3 نبا جرخأ .ةيآلا 4 ٍلَبَق نِم ِناََفْلَأب َلَجْعَت الو )+ :ىلاع هل وق 1 0 0
 مو ليرج كي 007-2 ىلع ىف قشي ىتح - هظفح يف هنن بعت نقلب ليربج . هيلع ؛ درا ذإ لك ١ 09 اريصب تكد نت 1

 - متمأ ااذهو .رخآ بس ءاسنلا ةروش قف مدننا .ةيآلا أ ِناَمْلَاِب ْلَجَْت اَلَو)» يوت تي ينو عاقل و نونو يني نمل
 00 0 ع يي .ءاشي نمع هضبقو -

 ااا هال يا اا ا ا كل را حا : يأ «ةيبرع ةمكح :يرشخمرلا لاق 13737 : دعرلا] 4# اًييَرَع اًمكُح ُهَسْلَرنَأَكِلاَذَكَو

 ىلإ همئاليامب اذه عبتأ مث .. ]نرسل يب داع نم ناك امو« مهايإ هيك لن وأ مداتتلا هلع ناواراه لوقا رم ناك امو ءيرماكتلا لعفت هدعبا هماوق ةئئفانم ىرج امو

 نم لك بسانف 4 اكو ثمنها :هب ظاعتالاو هرابتعال قفو نم اًركذم ءبرعلا ناسلب اًءورقم اًصصق : يأ .4 اًييَرَع اناء هَسلرنَأ َكِلَدَكَو ١) :هلوق
 0 هط] 4مل ندر بر لكَوةْيَحَو كَبلِإ حصْقيدَأ لَم نم نال لج الو ٌّقَحْلا ُكِلَمْلأ هم َلَسَتَقط ]١١5[ .ملعأ هللاو «ةبسانم متأ هعضوم نيترابعلا

 هناطلس رهق يذلا كلملا ءصقن لك نع سّدقتو «عفتراو هناحبس هللا هّرنتف . 1 رت ردلا] 4 وركحلا ملا تر ره لإ هلإ لنك اكمل هللا لدعتف
 لبق نآرقلا يّقَلَت يف ليربج ةقباسمب لوسرلا اهيأ لجعت الو و اك ف ا او هلتعاوو وح ةلعوو وح ره ىلا تش اك ل

 .قح هدعوو «قح وه يذلا .ءيش لك ين فرصتملا كلملا هللا ىلاعتف :نونمؤملا ةيآ اّمأ «هط ةيآ هيلع تلد ام اذهف .ينتملع ام ىلإ اًملع يندز بر : لقو «هنم ْعَرْفَي نأ

 4 ىاده عت نمهإ» ]١١[ .تاقولخملا مظعأ وه يذلا ميركلا شرعلا بر «هريغ هلإ ال ءاهفس وأ اًبع اًثيش قلخي نأ نع سّدقَتو ءقح هنم ءيش لكو «قح هديعوو
 نم «4 اَهْنَع نطِبَسلا اَمُهَلَدأَف ل : هلوق يف هنع ىلاعت هللا هب ربخأ ام الإ هللا هنعل سيلبإ نع اهيف دري ل ةرقبلا ةروس “١177[. : هط] 4 ىاده عبَتآ نمفإ» «[18: ةرقبلا]
 ردا َةَرَجَس لع كد ْلَه )ف :هلوقب هئاوغإ ةقيرط ركذ هط يف درو املو ؛4 َمَِي ا! اذه بسانف «ةجلاعم ريبك الو ةلع ءادبإ الو «لعف ام هلوانت ةيفيكل ضرعت ريغ
 الإ لصحي ال قحلا زييمت راصف ؛«تيغاوطلا ةدابع ىلع مهلمحو «ةيرذلا نم ريثكلا كنتحا ىتح ؛هتليح ماكحتساو نيعللا ديك ةوق ةيآلا تمهفأف 4 قبال كم ِكِلَمَو

 ةفلاخم هنم مزلي ال "ليف" نأ :ةعامج نبا مامإلا دازو «ةلاطإب ةلاطإو «زاجيإب اًراجيإو ءاّمظنو ىّتعم بساني ام ىلع لك دروف 0 «٠

- 
0 

 ٍكموِرَللا ٍَرَجَس لع كدلك مَداَتكيَلاَ ُرطْيَّسلا 5
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 3 كفكواَممُم وسام ْتدَباَميالَح 01ج 0

 0-0 ريوس تع رع ا تع زج سس دسم 01

 0 00 كوع 0 قرو نِماَمِهبلَع ِناَعِصْحي 0

 0 اهنماطيه 5 اطيمَأ َلاَف 79 كدهَو هيلع باف يور هلبطجبا م 5 5 2 07 سس حمس |[

 اف ى
 زج ع 00 حاس ح2 وغ حاس اس !

 ٍ 0 اَمِإَفَو ضع مك ضع اي 0 1 كيج 2
 لج لح صا ل د رست رح خر لع ا هيدي ل ههه

 6 نعضرعأ نمو 7 فلو ا و 7

5 

 اف
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 ١ 9 مقامه اكدَص هند هاني ركن “4

 حوصعو) كولا هلوق دعب ءاج هط يفو .4 َىاَده عت نمف 9 : ءيجف «هلعفل درا الاوريو دكت زك *ي " لَعَتفا"و «هلبق لعفلا
 * عَ ٍةَمْسِقَ 3 لا 1 | َّنِإَف ركز نع ضرع َنَمَو 21١5 4] .عابتالا دصق ددج : : يأ 4 ىا هت نسق 3 بسانف 0
 در ل ل ١5[ :ءارسإلا] * ملاك ِيَمَسِب فك كبتك ارقأ 0101# : فهكلا] 4 اوكف راَثلا نومرجملا او #: [ ١١ 5 : هط]
 لهأ فالتخاب كلذ فلتخيو ء«راصبإ اهضعب يفو ءىمع نوكي اهضعب يفف نطاوم ةمايقلا نأ :نيهجو نم : :كاولا ؟ هناك ارفير راثلا ىري رصف وأ ينعأ رثخلا
 .يدتهي ال يذلا ىمعألاك ريصب «ءايشألل هتيؤر ققحت عم ينعي ةجحلا ىمعأ ىنعملا : :ريبج نب ديعسو كاحضلاو دهاجم لاق .هيف رشحلا

 ةقاكلا فن را لا :ىشعألا لوق اذه نمو ءافلخم هلل اًدعوم دجت نل :يأ هفلخت نل ىنعمف اًفلخم : ا ةكاس لقاورلا با يت لا

 ابنأ ىلع ةددشم ءارلا رسكو ءاحلا حتفو نونلا مضب (هنقٌرَحنل) :ىلوألا ا ةوْرَحَْل 9 :ىلاعت هلوق . ادِعَوَم ةليتق نم فلخأو ىَضَمَف *# ادور
 اًقارحإ رانلاب هقرحأ :اولاق ءقرحأ عراضم اهنأ ىلع ءارلا فيفختو ءاحلا نوكسو نونلا مضب , (هنقرحُنل) :يناثلاو ءقرحلا يف ةغلابملا هيف ديدشتلاب قّرح نم عراضم
 اذإ اهمضب هقرحي ءارلا حتفب ديدحلا قرح :لاقي «يثالثلا "َّقّرَح" نم ابهنأ ىلع ةففخم ءارلا مضو ءاحلا نوكسو نونلا حتفب (هنقرخنل) :ةثلاثلا ءاقيرحت هقرحأو
 راجلا هلعاف بئان لوهجملل ينبم عراضم اهنأ ىلع ءافلا حتفو ةمومضم ءايب (خفنُي) :ئرق# حش 9و :ىلاعت هلوق © روُصلأ فَي مني خ١٠ ٠ 7] .دربملاب هدرب
 :هببس ىلإ لعفلا دانسإ نم اًيزاجم اًدانسإ ةمظعلا ريمض ىلإ دنسم مولعملل ينبم لعف اهنأ ىلع ةمومضم ءافو هلوأ يف ةحوتفم نونب (خفنت) :تئرقو «هدعب رورجملاو

 لعفلاو ةيفان "ال" نأ ىلع لعفلا عف فا ئرق# ٌفاخي 9و :ىلاعت هلوق  امأظ ُفاَياَلَد تؤم َوهَو ن١ .هريغ وأ ليفارسإ كلملا ةقيقحلا يف خفانلا ذإ
 عضوم يف ربخلاو أدتبملا : ا :لعافلاو لعفلا ةلمجو مزاجلا وأ بصانلا :يأ «لماوعلا نم هدرجتل عوفرم اهدعب

 .طرشلا باوج مزج عضوم يف : :ةلمجلاو ءابب موزجم اهدعب لعفلاو «ةيهان "ال" نأ ىلع لعفلل مزجب (فخي) : :ئرقو .طرشلا باوج مزج
 .تارقلأل ليكاؤ» 64 لك دوو دقو ءامتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكنتلا)و (بصحلا)و (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و ا ددع -

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا



 فاككرشف كاسشن :# ننن# اهنع تضرعأو اهتكرت :© ابئيسنف 0 دف انتي 7# كتتأ اذكه : #* كّتنأ كلاتك## - ١15

 :4 دب < ملف # - ضيا لن كاسر كمل :4 باو دَسأ رخل ُباَدَحلَو ا .رانلا يف

 .ىقّتلاو عرولا لهأل :ليقو .لوقعلا لهأ :4 متل ْوْأَل»ه تاظعو تالالد : :4ِتَب ل مهل نيبتي
 700 .هلجأ غولب لبق همرتخي ال هنإف الجأ هل ىضق نم لك نأ .دمحم اي :46 كير نم ٌتَفبس 2 1

 0 .حبصلا ة ةالص ىلإ ةراشإ 4 دعا عا دولط لبق - اجا كالملا د توم : [ماَرل##

 | ١ ةرخآلا ءاشعلا ةالص ىنع :ليقو .ليللا تاعاس :*ٍلَيَلآ آناء َنِمَوإ9 رصعلا ةالص :# ًابيورغلقو#

 يفو لوألا راهنلا فرط رخآ يف رهظلا ةالص نأل «برغملا ةالصو رهظلا ةالص :4 راب ٌفاَرْطَأَو

 ىلصت كلذ دنعو ءسمشلا بورغ 0 .نيفرط يف يهف ءرخآلا راهنلا فرط لوأ

 مضب ئرقو ”كبااولاو هداك ىضرت ىتح كيطعياكللا نإ :ىنعمب -ءاتلا حتفب- : صر َكَلَعَلا .برغملا

 ال) :نم غلبأ :# َكَتْيَع َنَدَمَتاَلَو 9# ١7١- .هل كتعاطو كتدابع نم كيضري هللا لعل :ىنعمب «ءاتلا

 .هعم كلذ نوكي ال دق رظني يذلاو .نرتقم صرح كلذ ىلع هلمحي امنإ | هرصب دمي يذلا نآل (رظنت

 امم :* قبو رَحل مهربتخنل :4 هيف مَنِ ةنيز :4 َةَرْهَرل .ًالاكشأو «مهنم ًافانصأ :4 َمُجتياًبِوَْأ
 . لكفإلاو ةارركلا :4 لوألا ف خس[ ام# نايب : هميم - 1٠8 يذلا لوم بوشأ . ظ

 لوزنب ةنيبلا نايتإ لبق نم وأ للك دمحم ةئثعب لبق نم :4 ولن ِباَدَعي مُهتْكَلهأاَنَْولَو ل كار

 ا انيلإ تلسرأ اله :© اَلوْسَر اََكلِإ َتْنَسَرَأ كلو اًير# ةمايقلا موي اوْلاَمَل# .نآرقلا

 :# أوصي .حالفلا نوكي نمل رظتنم :4 صرت ١10- .رانلا لوخدب : < كلئرخمو لزك نأ لكف نم »

 1 5 قيرطلا | :4 يت طكج» .ةمايقلا تماقو ءلجو زع هللا رمأ ءاج اذإ :# َنوُمَلَعَتَسَت' اورظتنا

 5ر1 1 5 .مكنمو انم يدتهملا نم :* ئَدَتْمَ نول ميقتسملا
 797999.77997979769799769 :ىلعي وبأو رازبلاو هيودرم نباو ةبيش يبأ نبا جرخأ .ةيآلا # َكَيِِعَنَدْمتاَلَو + :ىلاعت هلوق 3

 ا ا ا 1 االلاقف بجسر لالع ىلإ اقيقد ينفلسأ نأ «دوهيلا نم لجر ىلإ ينلسرأف اًفيض لَك ىنلا فاضأ :لاق عفار يبأ نع
 3 1 دك 0 انما لإ هيج ةدتالم جة هذه ا و كا «ضرألا يف نيمأ ءامسلا يف نيمأل ينإ هللاو امأ

 1 20 تاو ورقتي ورشي مهلك اتت حكومي لأ لف 1 ١؟/:هط] 4 مسكْلَسَم يف َنوُشْمي نورقلا نم 0 ا

 لسرلا هب تءاج امع ضرعأ نمع اًرابخإ ىلاعت هلوق نم هلبق مدقت ام ىرت الأ أدتبم فنأتسم مالك وه امنإو ءهيلع اًوطعم اذه نوكي ام همدقتي ل مالك 4 كي

 هدعبامدرو مثءنمؤي ملو ضرعأ نم ءازج نعرابخإ اذه 175-/١77[« : هط] 4 حّقبََو دَسَأ ةرخألا باَدَعَلَو © : هلوق ىلإ 4 ىركِصِؤ نع ضرع هو 5 0

 ةيااّمأو«.. .مهعم ناك نمو شيرق رافكل رورجملا ريمضلاو 4 مه دَجفَأٍْ: 0

 0-0 ةدجسلا] © َنوُمَقَتنَم * تمرجُمْلاَن مَنِ اهنَع رع يو تيب يَتمملْ ْنَمَو ] :ىلاعت هللا لاق امل ءردقم ىلع ةفطاع اهيف واولاف ةدجسلا

 وأ رثكأ وأ ءاهنيعب ةمأ يف نيديعو ليصفت ءافيتسا هلبق ام يآلا هذه يف درو هنأ :باوجلاف ؟ةدجسلاب "نم" ةدايز نع امأ .فطعلل انه واولاف ءاوضرعي ملو اوركذت الفأ
 ال ديدهتلا يآ نوكت وأ «هانركذ ام ىلع ليصفت مدقتي ال ثيحو «اهتابثإب ديكأتلاو ءاهتدايز عضوم كلذف «مالكلا ىوحفو قايسلا ىضتقم نم فيوختلا ةدشو ديدهتلا راركت

 اا ال روس رجالا يذلا داري ام نيعولا 1ك نم هاي ا 51 ءايفذحب راجتيولا كفاني !ذهف ديعولا ذوفن اهاتضتقم ءاضتقا يف غلبت

 مهن َرِظَاَول :هلوقب ةروسلا متخ ناكو «[7؟ : ةدجسلا] 4 َنوُمَقْلنُم يِمِرَجْمْلاَن مَنِ هتعرف وير تنياكب ردد نسم مَلْظَأْنَمَوإ :ىلاعت هلوق ىلإ رظناف دنعفلا
 لاوتو ديعولا يف ظيلغتلا نم اهيف دري ملف هط هيآ اّمأو 24 نِم » ركذ بسانف «نيديدهتلاو نيديعولا نيدله نيب ةيآلا تعقو دقو «[1 : : ةلجسلا] 4 تبوُرِظَتتُم

 ام لِإَةَبِيِعْنَدَمَتاَلِو >8 : رجحلا] 4 يوما َكَحاَنَب ضِفْحَأَو مَويلع نر 2 الو مهتم اجاوزأ هدي انعَّمم ام لإ كّينيع ّنَدَصاَل ]171[9١ .ةدجسلا ةيآ فام ديدهتلا

 رجحلا ةيآو ءايندلا عَتُم نم رافكلا نم اًفانصأ هب هللا عتم ام ىتمتيو هينيعب رظني ال نأ ب يبنلا ناوعدت ناتيآلا ١7١[. : هط] «# .. اند ِةويِلل ره مهني اجور وي احم

 ...اهب مهيلتبنل ؛نيرفاكلا اهب انعتم ءايندلا ةايحلا هذه يف ةلئاز ةنيز عتملا هذه نأ حضوتف هط ةيآ اّمأ ءنينمؤملل عضاوتي نأو «نيرفاكلا ىلع نزحي ال نأ ِةَي هل نيبت

 فلأو داضلا حتفو ةمومضم ءايب (ُهّيحو- -ىضقي) :ئرق .هْيَحَو كيل كسي :ىلاعت هلوق © هيو ليل حَسَمُي نأ لَم نو ِناَرّضلاِب َلَجَعت الع إ» [ ١١1

 (هيحو)و «ةحوتفم ءاي اهدعبو داضلا رسكو ةحوتفم نونب (هّيحو- ّيِضقَن) :ئرقو .لعاف بئان (هيحو)و لوهجملل ينبم لعفلا نأ ىلع عفرلاب (هيحو)و ءاهدعب
 4 مدل أ أوُدِجْسَأ ٍةَكِحَِكَمل امل ْدِإَ لا .هب لوعفم (هيحو)و «ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ةمظعلا ريمض ىلإ دنسم مولعملل ينبم لعفلا نأ ىلع بصنلاب

 ءات مضب (ةكئالملل) رفعج وبأ أرقو ءلصألا ىلع كلذو روهمجللا ةءارق يهو ءرجلا ىلع ءاتلا رسكب (ةكئالملل) : :ئرق .اهعضاوم عيمج يف # ةكيكملإ 9 : لاكي هلو
 نم لاقتنالل اًلاقئتساو ءفقولا ىرجم لصولل ءارجإ ؛ميجلا مضل اًعابتإ مضلاب تكرحت مث «ةنكاس ءاتلا ىلع فقولا ىون هنإ :اههيجوت يف ليق ءاللصو ةكتالملا

 :اولاق امك (ةككتالم) : اولاق دقف ةكئالملا نم كلذك ءاتلا طقستو ؛جردلا يف طقست ةزمهلاف ءلصولا ةزمه ةكئالملا يف ءاتلا هبشل :ليقو «ةمضلا ىلإ ةرسكلا

 كلذو «ءادتبالا لاح ةمومضم لصولا ةزمه يه يتلا ةفوذحملا ةزمهلا نأ ىلع اًهيبنت .نيتكرحلا نيب اببزم مضلاب ةرسكلا م امشإب (ةكئالملل) :ئرقو .(كتالم)
 (عوجتال نأ) :وهو ءقباسلا "نأ" مسا ىلع فطعلا ىلع ة ةزمهلا حتفب (كنآ) :ىرق 6 َكَنَأَو :ىلاعت هلوق 6 ايف 2027 .نآرقلا لك يف ىتأ

 دل اعلا لح اقنع ةرخبلا سكب (كنإ) :ئرقو .ًامظلا مدعو ,يرعلا مدعو ءاهيف عوجلا مدع كل نأ : :مالكلا ريدقتو «تادرفملا فطع نم مالكلاو
 ؛هريدقت بطاخملا ريمض هلعافو ؛مولعملل ينبم يثالثلا يضر عراضم هنأ ىلع ءاتلا حتفب (ىضرتت) :ئرق# صر :ىلاعت هلوق © رت كمل [ ].لمجلا
 ىلإ لعفلا دنسأو هب ملعلل لعافلا فذح هللا كيضري :هلصأو ءلوهجملل ينبم ة را :”ىرفر اكل
 :ئرق 6# َةَرْعَر لو :ىلاعت هلوق © اند ويل َةَرْهَر مُهنِماجبوُرَأ 32[ 1 .هرخآ لبق ام حتفو هلوأ مضب لعفلا ةغيص تريغو رتتساف ءبطاخملا ريمض وهو «لوعفملا
 رمال ركذ ةرورو ةرما(0 14 هتاقتشمب (سيلبإ) ركذ درو :يددع زاجعإ# أ َسِلْبِ 1 .ةنيزلا ىنعمب ناتغل امهو اهحتفو ءاهلا نوكسب (ةرّهز-ةرهز)

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١١1( لك درو دقو ءاهتاقتشمب (ةذاعتسالاب) رمألا عم هن هتاقتشمب (سيلبإ) ظفل ركذ تارم ددع يواستي كلذبو .ةرم )١١( اهتاقتشمب (ةذاعتسالاب)

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 ءانيلالا وو
 دادعتسالا نع نوهاس نولفاغ ايندلا هاهو « :79* اند :4# برتقا# - ١

 ليزنت نم لجو زع هللا ثدخي ام "ا 7 .باسحلا مويل ظ

 يف اوغلاب يأ ؛مهنيب ةاجانملا سانلا ءالؤه رسأ : 4 ىوَجَتلأ اورسأو مهبولق# ةلفاغ :4ةَي ةّيهال # -“ |[ وسلس 5 !هديعوو هليع وتل كوردكتتي 0 دايس 5 ويمثل هنوعمتسي : :4 ةرئمتنالإ» نآرقلا : تي

 طدكَأولاكل 9 - .نارقلا :كلذب نودعي ءرحسلا نولبتفا :؟4 مشتل تياتنأ» ءافخإلا 00 2
 .هقلتخا : هنرتفا# ا :اولاقو هللا دنع نم هنأ اوقدصُي م : :* مداح

 ءالؤه لأس ذإ :4 ٍةّيرَكْنيِمُهَلَبَف َتََماَءاَم 9 -” .تازجعملاب ءايبنألا نم 0 دوب كيو كاوا
 مُهفأ» :اولاص تمار 0 اورَّظنُي ملف ءاهب اونمؤي ملف اهوتوأف تايآلا 37 22 1

 0 لكهأ لبق : 4 ركِراَاَلمَأ اولتم» د7 اك مهتءاج نإ نوقدصي ءال وهفأ :؟4* تروبِمْوُي 2 9
 دقو .رشبلا نم هللا لسر نأ: « توُملْتَت ال ْرْشكنإ# .ليجنإلاو ةاروتلا لهأ :نيرسفملا رثكأ لاقو نوال ل برأ آمكح ةيَكِدِأَلقرعاَسَوُه لَبُهنيَوفأ 3

 م :لجو زع لوقي ءلسرلا :ىنعي : :4اَدَسج ْمُهَتَعَجاَمَو © - 2 1 نولهجي ال باتكلا لهأ ناك 70 تو 0 كم يرق نومهم تمام ايل ١
 .ماعطلا نولكأي كلثم حاورأ اهيف اداسجأ نكلو :4 ماعطلا نواكحأيال» اًرشب ا الا ' 1اس ااكات

 اونكاموإ# ًاقلخ متقلخ امو : :لاكقي امك نالكدملا ىنعمب ةعامجلا ةفص نم وهو («دسجلا» 0 0 ” اجه ب 2 قيوم ينحل

 اًبدكح#» ٠١- .نيكرشملا :4 َنيِؤِرَتَمْلاَنكلْمَأَو# -4 .نوتومي ال ًابابرأ مهلعجن مل :لوقي :# َنيدِاَح ا 2 1 ا
 ا ل عوز وقت ام ناك نإ هي يبلل ةكم لهآ اق :لاق : دان ا 0 أ [1] .هب لمعو بنان فرش هنأل .فرشلا :انهاه ركذلا :ليقو 1 4 5 1 3 ع م ع

 3 تا يل ع ف مال 22-20 20 روتانا كد دفا تح كيا ةراذق

 2 00 00 م ق7 007 ا ج17
 ثيح هدورو بلغي نمحرلا هناحبس همسا نإ مث «ةحتافلا يف كلذ لوأ ءاٌريثك زيزعلا باتكلا يف ادراوت نمحرلاو برلا : :امهو نيميظعلا نيمسالا نيذه نأ :ملعأ هللاو
 بيهرتلا امأو «نيبف بيغرتلا امأ ءبيهرتلاو بيغرتلا يفرط هدورو معيف برلا همسا امأو «سينأتلاو فطلتلاو دابعلاب قفرلاو ءناسحإلاو وفعلا ىلإ ةراشإلا داري

 نم ءايبنألا ةيآ لبق مدقت املو ,مهرفك ىلع كلذ دعب مه مث «كلذب ىلاعت هدارفنا نايبو «مهقازرأ راردإو ءمهداجيإب هدارفناو مهل هناحبس هتيكلم ىنعم دري ثيحف

 يف مهو مُهِباسِح ساَّنللبرتقأ» :ىلاعت هلوق نأ ىرت الأ «نمحرلا همسا دورو كلذ بسانيل نكي مل - مهريكذتب مهب هناحبس هفطلت عم «بيهرتو ديعو هيط ام رابخألا
 درب كايح رثكيو:نيطاخملا مومع ارب ثيح دري امنإ «فونمؤملا ب صخيال طفل سنا ظن نإ مث «نيبطاخملل نيوخت دشأ ١ :ءايبألا] 4 بَ
 ةيآ مهارآل ءاش ولو «مهيلع ىلاعت هتر دقب وه امنإ ناميإلا نع هموق فقوت نأ همالعإو كَ لك يبنلا سينأت لع ةينبمف ءارعشلاةيآامأ «تفيوحتلاو راذنإلاو ديعولا

 ىلإ مالكلا عجر مث 14 : ءارعشلا] 4 َنيِعِضَح انه َمُهقتعَأتَلَظم هَل كمل َنِم مهنلع لرد امش نإ 9 : :ىلاعت هلوقب راشأ اذه ىلإو «ليئارسإ ينب قوف لبجلا عفرك مهرّهْبَ
 ؛مهنم ناميإلا هل رَّدق نم بيجتسيل ىلاعت هنم ءاقبإ وه امنإ مهنع باذعلا ريخأت نأب همالعإو هَ انيبنب فطلتلاو سينأتلا ىلع ةيآلا ءانب ناك املف «نيبذكملا فينعت
 هعضوم يف نيتيآلا نم لك دورو حضو دقف «15 : ءارعشلا] 4 َنيِضرْعُم هنَع ااا سمح ملأ نصرك نم مومو 3> : ىلاعت لاقف «نمحرلا همسا هبسانو اذه ىلإ راشأف
 اَلِإَكيَبَق نِماَمَلَسرَأَمَو 9 عضاوملا يقابو ؛نآرقلا يف ةديحولا 0 ءالا] 4 مينلِإ ىو الاجر لإ كلرَقاَمْلَسَرأآَمَو » [1] .ملعأ هللاو ؛بسانيو بجي ام ىلع
 ء[5١٠:فسويإ#ن رقم مهو الإ هناي مُهركأ نم .ًوداَمو 9 :ىلاعتو هناحبس هلوق اهمدقت لق فسوي ةروس ةيآ .[57 : لحنلا 0: فسوي] 4 متل اَلاَج
 «قارغتسالا ةيضتقملا 4 نيإو ةدايز كلذ بسانف ءمسقلا ىنعم ىلع لدي يآلا هذه يف قايسلا ةوقو :11١ فسوي] 4« تريكِرْشمْلأ أن آمو هَل نحس 9 :هلوقو
 #4 نم رياداك كم ول لا ا لا 2 ا 0 ريم ًاوماظأم دعب نم هلأ ىف اورج اه نيل وِ: :لحنلا ةروس يف ىلاعتو هناحبس هلوق كلذكو

 يع هر سرس ل
 : ماس الال 4 كتم رشم الإ اذنه له © : وق يف رشبلا نم لسرلا نوك رافكلا راكنإ بق مدت «ءابألا ةروس يف لاعتو تاحبم هلوق أ «لمزلا نم مدقت ام قارغتسال

 - :انه ليقف ءالاجر اوناك امنإ لسرلا نآب فيرعتلا وهو ءرخآلا فرطلا نايبب عبتأ اذه مدقت املف 15 : 1 را رقي انِأَمْلَف ) تايآلا مهحارتقاو ل
 مولاه # 6: ءاينألا] # ماعلا َتوُكَياَلاَدسْمُهَتلمَجاَمَو زل 41741: ةرقبلا]# ل لا 4
 قلطُي :دسجلاو .ةايحلا لاح ءالقعلا ىلع قلطي :مسجلا :باوجلا ؟' انّدَبو دّسْجو مسج" :نيب قرفلا ام .[147 :سنوي] 4 ٌةِياَ َكَفْلَح ْنَمِل وكت َكِنَدَبِ كي
 مهر ادِإَو## زج 11 530 : ةرقبلا] أ( مسحلاَو ءليلا فلست دارو :مسجلا :ةينآرق ةلاتمأ تركلا كح ءداكقعلا لع نلطي :ندْلاَو 0
 هلا اًدَسَجالْبِع مُهَل رْأَو)»؛ ١[, 548 :فارعألا] 4 ٌراَوْخَسل اًدَسَج هي 0 لكل :نوقفانملا] # ٌمُهُماَسْجأ َكَبيَع
 201777 يوي 217 كفل نعل تكتل َكِنَدِب_ كِصيسن مْوِلَه + :ندب.[١ 4 :ص] 4 ّباَنأ مث اَدَسَج 2 كَان سياح دقو + 00: :هط] 4( دا
 :هلوق يف لعفلا ثينأت ىلع عامجإللو «(ةنيب) ظفل ىلإ اًرظن لعفلا لوأ ءاتب (مهمأت) را :ىاعت هلوق « وألا حلا فاهيتا 1
 .ملعأو ىلعأ ىلاعت هللاو ؛هريكذتو هئينأت زوجي يزاجم (ةنيب) ثينأت نإ :لاقي وأ «نايبلا ىنعمب هنإف ىنعملا ىلإ اًرظن ءايلاب (مهأي) : : .4 هيلا مهملات قح -
 مالكلاو ءملسو هيلع هللا لص ه هريمض ىلإ دنسم ضام لعفلا نأ ىلع فلأ امهنيب ماللاو فاقلا حتفب (َلاَق) :ئرق# لَ 1 :ىلاعت هلوق *© َلوقْلا مَلَعي قر لاَ ةغ[:]
 ناس هللا مرفأ هنأ كت ىذا نوكسو فاقلا ضب (لق) :عئرفو ٠ .هب ءاج اميفو هتلاسر يف نينعاطلا ملسو هيلع هللا لص يبنلا هب باجأ امع ةياكح ىلاعت هللا نم رابخإ
 - هنأ ىلع ءاحلا رسكو هلوأ يف نونب (يجون) :ئرق # ينال :ىلاعت هلوق 4 مَنْ الامي الم[ .ةيآلا## ملعب قرت هلوقلب نينعاطلا تيجي نأ يدل
 هل ما 2 2و هتاف ةناهو غلا :ءايبنألا ةروس تاملك ددع .قافثالاب ةّيكم يهو «ميهاربإ ةروس دعب تلزن : ءاسالا ةروس لور
 - ءطولو «بوقعيو «قاحساو «ميهاربإ صصق اهيفف « ؛مهصصق ىلع اهلاتشال ءايبنألا ةروس تيّمسو «ءايبنألا ةروس ىوس مسا اهلام : ءايبنألا ةروس ءامسأ .نوعبسو ةئامناثو

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دتاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ .يتسحجلا ءامسألا يريطلا ريسفت

 دخن مهبز نوركحؤ نم

 ١ ع نين م 1 ا +4 0 نكن



 كل لك

 نوير 4 نركر# اياذع :4 أر ارا 40 د املفر» ارك 4 اننصق مكوإل جركل

 :ليقو .نوهقفت :4 تو َمَكْلَملط .مكنكاسم ىلإو ؛مكشيع نم :4 هيف ٌمفَْتأ آم لإ ١١- .ًاعارس
 .مهنديدو مهبأد .مهؤاعد :# مهليوعدو» -5 .مهب ءازهتسا هكا ايش نول كلت

 1 و 2 تا ادومع .لجانملاب لصأتسيو عرزلا دصحي امك فويسلاب اودصُح :# اًديِصح#

 د نارا ا دا ع :# َنيبحل## - ١ .رصتتُخُب مهيلع ثعُب نيذلا مه :ليقو

 0 1 ل : اًندَل نم هتذخال# ادلوو ةبحاص : 6 و

 مدي امنت حلو 1 ١- .ريزعو حيسملاو ميرم يف مهمعز ىلع ْدَر كلذ يفو ءضرألا

 اذ .هل ةايح الف كلذ تغلب اذإف « ها 0 يف ل
 هي 2 ربوردم ورع 7

 :4 هَدنص نمو ١5- .نوبذكتو نوكرشت ام :4َنْمِصَت انِّلَبَوْلا محلول كلاه لحمضم 5
 ريوس حب هدي نإ يأ .نوعطقني ال :# َنورَتْفِيالال ٠١- .نوّيْعَي الو رك 0 ةكئالملا مه

 7 هدنع نمو ضرالاو بومسلا ف نم.هلو[يل 52 الف ٠ اك اة سلا مه لعخ :ليقو .رخآ لغش وأ ليغ ةرتف هللختي ال مهحيبست
 1 اع 5 يلا : اكنَسَمل» -77 .قلخلا نوم مطفي «ىزاولا نويحي :# َنورِشْني مهإ* - ١١- .كلذ مهيذؤي

 ري ذوب نزعت * جل مرسال كام "هيون 0 هونك 2 9 لسا 1 .نوفصي يذلا نال اا 3 للا نحس # .ضرألاو تاوطسلا
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 مايل لاما و نم ول نكي ملف: ءايبنألا ةيآ امأ .فارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف « «مهم لزن يذلا باذعلاب نوقيقح مهنأو

 باوج نم مهل نكي ملف .[ 1: ملقلا] 4 َنيِخلم اكان اليو أوُلاَق 9 «[ ١ 5 : ءايبنألا] 4 َنيِمِلَظ ًاهاَنِإ اليو اوُلاَم ١ [  ] .انرفكب انسفنأ انملظ دقف ءانكاله اي :مهلوقو
 باحصأ نع ثدحتت يهف ملقلا ةيآ امأ «ءايبنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءانرفكب انسفنأ انملظ دقف ءانكاله اي :مهلوقو مهمرجت مهفارعا الإ ب - باذعلا لوزن دنع

 .هللا رمأ ةفلاخمو «ءارقفلا انعنم يف دحلا نيزواجتم انك اّنِإ انليو :اولاق باذعلا نم مهب لزن ام وأر املف : «هللا مهبقاعف مهقح ءارقفلا اوعنم نيح ةنجلا
 (ةدحاو ةرم (قهاز) ةملك تدرو :باوجلا ؟"قوهز ءقهاز" :نيب قرفلا ام . :ءايبنألا]  ٌىِحاَر وه اًدَِق ل ١ :ءارسإلا] 4( اًوهَر َناكَلِطْبلاَنِإ آل[

 .ةلصاف (انوهز) ةملك تءاج دقف «هعم ةقستم اهقايس يف ةملك لك تءاج .ةهبشم ةفص (اًقوهز)و «لعاف مسا (قهاز) .ةدحاو ةرم (اًثوهز) ةملك تدرو كلذكو

 ةملكب تقبس تقبَس دق (اقوهز) ةملك نإ مث .ةلصاف نوكت نأ حلصت ال يتلا قهاز ةملك - -اوخ اهناكم لحت نأ نكمي الو «واولا) ريخألا لبق فرحلا يف دم نم اهيف امل

 111 1 ل ا اهم اق ال دارو ىنملل اراركت ناكل (قوهز ةملك ناكم يأ) اهدعب قهاز ةملك تركذ ولف (قهز)

 .(قوهز) نع (قهاز) ركذ بسانف «ىنعملا يف ةغلابم نود (قهاز) لطابلا نأب رابخإلا هنم فدهلا ناك قايس يف (قهاز) تتأو . (لوعف) نزو ىلع يتلا (اقوهز)

 3 نفل لا احلا نا 6 نال يف لإ اهيعفر هنأ «ىسحو سر ردإ رع ناعت رخأ .[5 5 : ءايبنألا ] / َدَلْخْلا كنق نمر انلَعَجاَمَو راك
 .مهدنع دوهعملا ريغ رخآ ملاع يف مالسلا امهيلع ىسيعو سيردإو «مهدنع دوهعملا ءانفلا ملاع يه يتلا ايندلا يف دلخلا وه دلخلا نم دارملا نأ :باوجلا ؟نيتهجولا

 هئاي بلق همزليو ءءاحلا حتفو نونلا لدب ءايلاب (ئَحوي) :ئرقو .لوعفم "اهربخو اهمساو نأ" نم كبسنملا ردصملاو ةمظعلا ريمض هلعافو ؛مولعملل ينبم -
 .خلإ .. . انأ الإ هلإ ال هنوك هيلإ ىحويالإ :يأ ؛لعافلا بئان "اهربخو اهمساو نأ" هم كاستل 0 ل

 دعب واوب (موأ) :ئرق# َرَلَوَأ 38 :ىلاعت هلوق ## وِ ال اق يح ِءْىَش 11 تا امتشتل 1 ميكص 0 26 نأ رب لو 3:1٠
 مبا انها رهو راسل لكك هلع كدي فراس راكي 152 ل4 ردقم هنأ رغو رس لا اقدم هدأ :نايهذم هيلع كوظعملا يو قطاع اد لع ةزمهلا

 اهل نآل ةزمهلا تمدقف ؛ملأو :مالكلا لصأو .هدحو هتدابع نع لودعلاو «هريغ ةدابع ىلع مهخيبوت ىلع ةينوكلا لئالدلاب مهلهج راكنإ فطع «ةهلآ هنود نم اوذختا

 الإ فحاصملا عيمج يف واولاب وه كلذكو «هلبق ام ىلع واولاب مالكلا در هيف :ليقو ؟اورفك نيذلا ري ملو قحلا نع اومعأ :ريدقتلاو ءاهنع واولا ترخأو ةرادصلا

 نآو هتينادحو ىلع ةلادلا ةينوكلا لئالدلا يف ربدتلا مدعب مهريصقت ىلع مهخيبوتل فنأتسم مالكلا نأ ىلع ةزمهلا دعب واولا كرتب (لأ) :ئرقو .ةكم لهأ فحصم
 مم لاو رصتإلالا راجت ةداكع لإ هدعأ ضرع يخيد زواق نعام 2 تناك قو« هنداج عر ع ودعا يعن يزحف ] هند ار وارسم تدل ذاخ هيف امو نوكلا عينج

 يف ةرم (00) (اهتاقتشمب داسفلا) ةملك تدرو امك «نآرقلا يف ةرم (00) (اهتاقتشمب عفنلا) ةملك تدرو :يددع زاجعإ 46 اَنَدَسَعل هَ ل نيب كل طا"
 :هللا تانك ىف ةرم (6:) اههنم لك دروو هن ةاقتشمب داسفلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هن ”اقييشمج عفتلا) قفل رد كا دوو دع يرئاستاذإ .نآرقلا

 :المحجم هيلع تلمتشا ام :ةروّسلا دوصقم :ءايبنألا ةروس عيضاوم .ىسيعو «ىيجيو ءايركزو «سنويو «حلاصو «ليعامسإو «بويأو «دوادو «نايلسو «حونو -
 - نع رابخإلاو ةّينادحولا ةّجُحو ةلالّصلا لهأ ىلع نَا لهأ ءاليتساو «ةّوبنلا تابثإو ”لسلا رافكلا فلسرر 120 تر تال نت[ نع لا
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 وع سس دق هس حرص را يت 2 هك أ

 يي ءايبنألا] 4هَمَتِف ريو يدلي مكوُلب و ودل هَل سنك لك » 1 : نارمع لآ] 4 َمُكَروُجَأ 0 كو ل

 يف واولاب ءاجو «رانلا وأ ةنجلا ىلإ نارمع لآ يف عوجرلا نأل «يخارتلا ىلع ةلادلا 4 مّ إف توبكتعلا ةيآ يف داز .[ هال : ترك: كتل

 .يخارتلا ماقم ةضرتعملا ةلمجلا هذه تماقف «4هَمَتِف ربل رشي مكوأبتو» : هلوقب نيمالكلا نيب اهيف ليح هنأل ءايبنألا ةيآ
 اقر ك1 20 الا ا 2 0 ا نكت ل ف5 ال تنافر ردد الإ دفسلا ذإ ةاهداسحلا : يأ 1207: ءايبألا]7 كرمك نيت 11
 زنك س21 1 ت1 تر 2 2 اتم نيح نسأل قوي ]ل ىلاعت هلوقو ؛تاكاردإلا رئاسو
 ةلح اقل ناك ءانه# نمل ل همسا ركذ ىفو 1 فهكلا] تنورفكك مه لمَ ركب مُهَو مْكََم ! ركسْنَي ىذه ال ك2 كا

 كلا لاو رمكلا - هد ءوسلا عفدي الو «هنم الإ ةمعن نم دابعلاب ام يذلا ءىقنلا عفادو اهلك معنلا يدْسَم ا مينأ فيكو ؛مهلاح

 يف زاجعإلا هو :نوكلا ةأشن ٠"[. : ءايبنألا] 6# َنوُبموي الفأ يح ِءَىَ لك رمل ارم انو اعينستلفو عكر اناكتك ل1 توكل نر يأ يرو ل٠ 1
 ا هلك ناك لا و ا او : وه ةينارقلا ةيآلا

 0 لكلا ال1 كب ل ناكل فلا تردتلا نأ اورقك نينا سن كا دا 1 ررتستعلا نب كن هك[: نى ءاطكت هذال
 يف اًلصأ تقلخ ةايحلا نأو ءءاملا ةبيغ يف متت ال ةيويحلا فئاظولا نأو «ءءام نم تقلحخ ةيحلا تانئاكلا داسجأ نأ نيبن ,ت ةميركلا ةيآلا :ةايحلاو ءاملا 7١[. : ءايبنألا]
 وح اًمتَس ةَمسلآَنلَمَحَو 3 ةكليلف كاروتكس ديما الإ ءاملعلا اهفرعي م ةينوك ةقيقح نع ثدحتت ةمكحم ةرهبم ةقيقد ةيآ يهف «ةسبايلا كلذ دعب مث ءءاملا

 يف انيمحي يذلا فقسلاك هنأ وه فالغلا اذه هب نوفصي فصو رخآو ءاملعلا هررقي ءيش ثدحأ نإ :يوجلا فالغلا .[”*7 : ءايبنألا] 46 َنوِضرعَم اهني نع مهو
 ةرارحلا نيزختو ظفحب موقي .ةايحلا رارمتسال مزاللا نيجسكألا هيفف ءضرألا رهظ ىلع تانئاكلا ةايح ظفحي :يلي امب موقي وهف «درابلاو ملظملا نوكلا اذه طسو

 ةئام نم رثكأ هيهجو دحأ ىلع ةرارحلا ةجرد ءرمقلاك ضرآلا بكوك حبصأل ةزيملا هذه الولو .ةايحلل ةبسانمو ةلدتعم ةرارح ىلع ةظفاحملاو ءسمشلا نم ةمداقلا

 نم لصي الف .اهيلع نم تقرحأل ضرألا حطس ىلإ تلصو ول يتلا ةراضلا تاعاعشإلا عيمجل ىدصتي .رفصلا تحت ةجرد ةئام نم لقأ رخآلا هجولا ىلعو «ةجرد
 ببسب قرتحتف ؛موي لك ضرألا ىلع يوهت يتلا ةيكزينلا راجحألا نييالمل ىدصتي .ةايحلا رارمتسال مزاللاو يرورضلا ءزجلا الإ ضرألل تاعاعشإلا هذه
 نورا يقي مارخللا ادعت لولي قرف وغم راك علا نساك يرق يسيطتعم مارس عهمح نصرا نآ امك اهنم ليلقلا الإ ضرألا ىلإ لصت نأ لبق هعم اهكاكتحا
 .4 َنوُصرحُم اهني ْنَع ٌمْهَو اظوُمَحت اًمَنَس هَل انلَمَحيو 92 :لئاقلا ناحبسف .ءاضفلا يف ةحباسلا ةيلوألا تاميسجلا نم ريثك نم
 هظفحو ىلاعت هللا ِءالَكو «مهئانفو قئالخلا توم نع رابخإلاو ءكّكّقلا رْوَدو بكاوكلا ريسو ءهتردق لامكب ضرألاو ٍتاوامّسلا هللا قيلختو «مهتعاطو ةكئالملا -
 - ةاجنو ءاهداقيإو دورمُت ران نم ميهاربإ ةمالسو ءاهداّبعو مانصألا ىلع هراكنإو «ةيادهلاو دْشّرلاِب ميهاربإ ركذو «ةََم ةّمايقلا يف لْدَعلا نازيم ركذو «تافآلا نم َدبعلا

 ىاسحج ١١ ءامسألا ؛ سسادسدك روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 [ ءالؤهو ءةيرخسلا :ءزهلاو .كب اًءوزهم الإ كنوذختي ام :يأ : وا مك

 :لولعي :4 كهل ء كني لااَدَسأ9 4 كر ريدا َكيكَنِإ ال مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا مه

 :ليقو .# ٍلَجَعْرِمل هقلخ مالسلا هيلع مدآ :ينعي :* نضال َقِلَخ 9» -ا"/ .مهنم ًابجعت «ءوسلاب

 شيرق يف ةبآلا تلزن :ليقو .لجعلا نم قولخم هنأك هلاجعتسا طرفل لعُج ءسنجلا ناسنإلاب دارملا

 0 ا مدآ قلخ :ليقو .باذعلا اولجعتسا مهنأل

 ق الع تنلاذلم 11 تانك اك هك كت ىذلا ااذله يم -"/ | هيف خفن تقولا

 ا 16 6٠ .هقدص 00 اديداس 0 00

 ب 2 ترتكب 0 قا نالت وأ 9 نورخؤيو ا # َنوُرظْني مه الوإ# 00 كا 0 ريحتف
 ف بتهبتف 0 ور ما ريع 0 8

 2 ظهروا جاها سرع هيو د م حسام

 تيدا
 0 2 1 0 رك بر تب نما ا 0 0 5 5

 5 ل ية ير امب ةكم لهأ :ىنعي :# َمُهَءآَباَءَو ِءالْونه اَمعَنَم لب آ» -4 4 .نورصنيو نوراجي :* تروُبَح 0

 0 م ف ا 7+ تل 1 7
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 وجدتم هس رادع!

 ١ ميرا معن ونإلاد ا تلوم خا 5

 ١ دولا اذه قم وُلوتَيَو ايل نوعان[

 ْز
 + 6 ا 2 < 0

 ا َنيِراَمَت ومسكت سف © تربت ران ا ل ا 0 ا مل
 : أ تشرفت تتر ٍ دم ليم ١ لكلا نك كا لإ اخ 4 يو للا ف يصفق ع نكت دن كلود اح

 ا درس ساس لا نو رس 3 2 ١ نأ ىلع لدي (اهصقنن) ةعراضملاب ريبعتلاو .مالسإلا راد ىلإ | كرشلا ضر نم نت كادملاو ىرقلا لوحتو

 يأ رصن رو ل كود ني هعست ةهلإ 0-0 اسم و < 0

 8 كل اه معتم لب توُبَحْضيَنم 0 1 © هللا لوقي مهلهجب لجو زع هللا نم عيرقت 3 تنوبلدغلا مهف 1 .ملعأ هّللاو ءرمتسمو مئاق اذه
 0 3 0 راضرألا ف فرألا عا نم اان مرهق دقو دمع نوي مها نونا ا | ءدوه و 0

 2 2-1 7 اخ ا 7 ص 1 ْ

 تو 7-02 سحق د كولا ' رب وب 3 2 يب ين 1 00 0 ل «ءكحض 00 0 املف «ناثدحتي ا . 1 نال نياهشنم تقلا 0 1 0

 72972977 29797979797919: هب عقوذ لبج ى بأ ىلإ عجرف كي يتلا امهعمسف «ين فانم دبع ينبل نوكي نأ نورككتأ :لاقو
 2 ٍ 1 كس زا كلاوديو تلزنف : هدهع ريغ نم باصأ ام كبيصي ىتح اًيهتنم كارأ ام ا
 ىزْلَأ أانتمأ اوْبْخ ايو كلت ل ماكل جيل ركحَنَي ىرلاَدَعأ ورم الإ كلوني نإأةرفَك ندا كلَ اًدَو ل “1

 مدقت امنإو ,مهصخيو مهينعي باطخ اهيلي اميف وأ ءايبنألا يأ لبق مدقتي مو اي هللا لوسرل نيرصاعملا رافكلا يف اتلزن ناتيآلا .[5 ١ : ناقرفلا] * الوس 0

 لك لوانتي اذهو آل : ءايبنألا] 4 َنبِموي اََقَأ يح ِءَىَن ١" لع ءَمْلا َنواَمْلَعحيو امهم 6 كاك ضر او وكلا نا اورنك نيكل م وأ » : ىلاعت هلوق اهلبق

 ايلف [7 : نإف رفلا]4 ةَدِِولمج نافل ل كراكو ارك 17 ل كرت نت نافرقلا 10 20 ىف عاقل راهظ | نيعت اذهلف «صيصخت نودي ناقكلا
 ركن تلاها األ هكبإ لب تنفع | ام مار | هد مهريمضب ىتأ مهنع رابخإلا ىلإ جيتح او ءركذلاب اونعو .نيرصاعملا رافكلا ركذ مدقت
 4 اَنَدَسَفَل ُهَللآ الإ ُهَطاَءاَمِجِف َناكَوَل ط :هلوقو 1١[« : ءايبنألا] 4توُرِشني َمْه ٍضْرْلأ نم 2 ءايبنألا ةروس يف مدقت امل هنإف؛ 4 ل

 آو سس رك سا ل

 فيزا اًدَهأ © : يلامس يسال ميس يبست 1 تاجر وعما ياذا نو كاز كر «[1 6 : ءايبنألا] # ةمطا- ءدنود نم أودَحَعا أ : هلوقو «[7؟ : ءايبنألا]

 نكم لوكس لا نركك اوركلاف 0٠ لاف فلا ] 4 قارسالا 1 ىددكو راكلتلا لككأي لوسرلا اذه لَم و :هلوق اهمدقت دقف ناقرفلا ةيآ اًمأو .4 كَتهلاء ركحني

 كَل انس امو" : :هلوقب مهيلع كلذ در دقو «رشبلا نم لسرلا نوكي نأ اًداعبتساو اًبجعت © الشر هلا كسب ىلا اًدنهأ :  0 و كدر مم ىرجف لا

 0 ءايبنألا ةروس يف ةيآلا لبقام :رخآ لوق .اهيف بسانتلا حضوف 7١[« : ناقرفلا] 4 قاَوسَأْلا ف سوسو ماصلقلا وعالم "لإ كاكا

 راهظإلا رايتخالا ناكف -مهب حيرصتلا يأ- هذه لبق يتلا ةيآلا يف ركذ رافكلل رجي ملف ء[”0 : ءايبنألا] 4 َنوُعَحْر انيِلَِو َةَمَتِف ريو َّرّسلأي مكولبتو توملا هَمِياَد

 رطم ترطمأ يتتلا ةيرقلا كنامز يف رافكلا ريوأأ "ىلا ناقرفلا 1 ايان كر اهرب اوكي ملكأ ) : ةيآلا لبق نإف ناقرفلا ةروس يف اّمأو
 :تارم تس ترركت :4َنيِقِدَص متن نإ دَعَوْلا اًذه َىَم َنوُلوُمتَو 0 [] :نامكصإلا راكحاالا ناك امذلإ مالكلا برقأ يف اًمدقتم ركذلا ناك املف ءاورذحيف ءوّسلا

 ام لوصح ىتم : -نيئزهتسم باذعلا نيلجعتسم- نوكرشملاو نورفاكلا لوقي .[7 5 : كلملا «44 : سي ؛؟ 9 : أبس «ا/ ١ : لمنلا 27 : ءايبنألا 5/8 : سنوي]

 4 سومرئتنت وأو مكنوأ رجس يي َقاَحَه كلم ني لس هعزممسا عل ٠) | ؛ ]0 رت د د كمل نك كسلا كر كن كك نإ دمحم اي انك
 انهيأ كلف نق لير ئرهتسا دَعلَو :اهانعمو ءايبنألاو ماعنألا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت 1 : ءايبنألا ء٠ : ماعنألا]

 .مهئازهتساو مهتيرخس راثم ناك يذلا باذعلا نوئزهتسي اوناك نيذلاب لحف .لوسرلا

 نمم عراضم لعفلا نأو «لعافلا اهنأ ىلع مصلا عفرو ميملاو ءايلا حتفب (ٌمصلا عَمسي 7( :ئرق 46 عضل مسي لول :ىلاعت هلوق 6# ءاعَدلا مضل ٌعَمْس 1 ا
 لامكل ررقم لييذت هنأ ىلع نيضرعملل هلوقي نأ ملسو هيلع هللا لص رمأ ام ةمتت نم نوكي نأ لمتحي هيلع مالكلاو «ملعي ملعك عمسي عمس :لاقي ؛يثالثلا عمس
 مكرذناامنإ لق :هيلع ىنعملاو ء(مصلا) ةلزنمب مهريص يذلا مهضارعإ وه ,مهسوفن يف ثبعل امنإو هب رذنملا يف صقنل سيل مهناميإ مدع نأ ةدافإل هب رذنملا

 - همالك نوكي نأ لمتحيو «نورذني ام اذإ ءاعدلا مصلا عمسي لارا تضل ارد ركل م ع ب سب

 ببسب شمكنت ضرألا نأ-١ :ضرألا ناصقن ةرهاظ يف ءاملعلا ءارآ :ضرألا ناصقن .[4 5 : ءايبنألا]* اآَهِف انك نصت الآ قانا وريال [؟ ؟]
 ضرألا نارود ةجيتن - ١ هل و يسرب تقلل ةلاسلا دوبل و ةردعألاو تازاغيا هذال سا جوز
 ممق نم لكأت ةيرعتلا لماوع- 0 .اهفارطأ نم ضرألل ٍصاقنإ ىلإ يدؤي امم نيبطقلا دنع اًليلق تحطلفتو ءاوتسالا طخ دنع اليلق تجعبنا دف اهروحم لوح

 - يناعملا هذه ةيآلا تعمج دقو . اهفارطأ نم ضرألل اًضاقنإ ةسبايلا ىلع راحبلا نايغط ين نإ: .اهفارطأ نم ضرألل صاقنإ اذهو ءتاضفخنملا يف يقلتو «لابجلا
 ءايركز لاؤسو «سنوي ءاعدو «بوُيأ عّرضتو «ناطيشلا ريخست ركذو «نايلس مهفو ء«دواد مكحو «نافوطلا نم هيعباتمو حون ةاجنو ؛ناوُدْعلا لولا هجر نم طول -
 لااا زوارات 1 قا رقاب عقر نادى زلت يالمر سماك

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت 2 لوزنلا بابسأ



 1000 ل
 كو .هب هللا ينرمأ امو ينأش كلذو .نآرقلاب مكفوخأو مكرذحأ يأ :4 مُكِرِزْأ مَنِ لف# - 76 5 ةس “ 00 * ا 2 تام 2 . هي 5

 اب عفتني ال يأ ءاعدلا عمسي ال هبلق ىلع مت ملا حمس دلي مل نورا نإ 4لا 12ش
 اك نإِو ةبوقعو ظحو بيصن 4 2 نيَلَو # - 55 .مصألا هبشأف عمسي 6 كي 2 اما

 ًاتعن -دحوم وهو- (طسقلا» لعجو :لالعلا 1 -:ا/ .دادنألاو ةهلآلا انتدابعب :* تييلبظ 1 ا

 زع هللا ىلع دري نمو هلهأل :4 ٍةَمَيِْلاِ وِ .اضرو لدع :ىنعم يف هنآل رو نيالا اذ | تاك نإَواعيَم نش ظن اكمِةَمْيْلاو وِ طْسِقلا 0 ١
 مهلامعأبو مهب ملعأ دحأ ال هنأل ,نيبساح انب فقوملا كلذ دهش نم ُبْسَح :4تييينَح انيك هيف لجو تي اكيَوكرَمياَتِلب نر وكحل كن ١

 | لا, لالللا ل قر كل اف نأ «ةاررتلا اه هب دارملا ل قلو »2 <20 هلم 00 -- تو
 00 نيب ةرفلا اهبف روتل رأ :4 ناقرفل 8 ا اكد وءايسِضَو َناورْفْلانوردهو ئسوُماَسيياَءدَقل وايل ١١

 ١ يِوْهَو يعل مُهَيَر بوتس (© يل ١
 ينعي :4 ُكرَُرْكَاَدَمَو » .نورذح :4 توُدِفْنُمط 0٠- 044 .ءادعألا ىلع رصنلا وه انه ناقرفلا :لبقو
 1 يأ ءةوبنلا لبق نم هاده هانيطعأ :ليق أريغص هانيده :4 لنهر مِسبإْلاءدَقلَول - 4١- .نآرقلا

 وزهام# - 1 اوامر سونا دار لكق كشر ىطعأ لك .ليللا هيلع ٌنج امل لالدتسالاو رظنلل 1

 يد ركام :# نونكلع# .بشخ نم ناسنإلا ةروص ىلع تناك اهنأل مانصألا :ىنعي :4 لِشاَمَتل 3ك
0 

 :ليقو .ًارس نيميلا هذهب فلح :4 أمس ديكلل َهَساَبَو » - -61/ .نهقلخ :# سرشرطف ىِذَلا# - 05 /

 ١
/ 

 6 0007 رو رء 2

 لمدة كاب انعم ه0 تريشو متل 5
 24 ا هدسر ميجا انب '.دقلو# (ي) دوركم 1

 تشم َلاَق ذإ 2 0

 ) كبي انةماءََمْوْأول دال

 أاولاق اع 69 ٍنبرُم ٍلكَص ف هكحْؤآَب ابوس امسك دَفَل لاَ 1

 كا ة4تليلن اي نيشان وَسَأم ايليا ١
 ظ يشن َلعانأَو يمرس اضل

 1 0 معا ا هداَيَو اه
 4 5: حس + 5 نسيب مخح 7 رمثح "صاحت

 هاا نونا جانا نوال اهلك دوال ما ا وو ايا

 أ اح سس حس 35

 .مهديع ىلإ | :ءانعم © َنيريدماولوتنأدعب .سانلا رخآ يف ريسي ناك نم مهتفعض نم موق وأ ؛مهنم لجر هعمس 0

 دارعا تكل 18 0447 ل « خلا ْمِهَتَلَع َلاَط ّقح َمُهَءآَباَءَو ِءالؤته انعَنم لب ا [44] 1
 نم هوأر اي لاهمإلاب مهؤابآو رافكلا ّرتغا دق .9 :فرخزلا] 4 نيم لوو نحل هج ٌّقَح مبا
 نيك را دق نو ع مهغأ اونظو «هنوحرُبَي ال مهرفك ىلع اوماقأف «رامعألا لوطو نينبلاو لاومألا
 .ةميزه نمو ةيحان لك يف سأب نم نيكرشملاب هلزني امب اهبناوج نم ضرألا صقني هللاف «ةيضام نس

 ةيآ هيلع تلد اك اذهف ؟توملا' نم عانتمالا وأ هللا ةردق نع عارم انك رافك ا نوكيأ

 مهلبق نِم مهءابآو كموق نم نيكرشملا ءالؤه لوسرلا اهيأ تعتم تعتم لب :فرخزلا ةيآ امأ «ءايبنألا
 وذاه ام ب هموَقو هيأ َلاَم ذإ 9 07 005 .مهنيد رومأ نم هيلإ ةررد انجز ام ميل نس كورسورور كلاوتالا سل 5 ا حرا حا الا

 اص ُدبعَت ولاَ (8) َنوُدبْعتاَم ومْوَمو هيَ لاق ذإ (0) ميِد أَ ْمهِيَلَع لئأو » 01-101 :ءايبنألا] 4 «تيدينع هان ءآباع اند أولا () نودع اَطرشنأ قلل شاملا
 2 .[567-7-0/1 ءاركشلا]] 4 نومي كلدك انباء اكلم لب اولاق 97 نورس وأ كتوحعنم وأ 09 نوُعَدَت ذإ ككومَمس 0

 ءاهايإ مهموزلو ءاهل مهتدابع دهاش نأ دعب ؛مهتادوبعم ىلع علطم لاؤس ءايبنألا ةيآ يف هلاؤسف ءامهبسحب فلتخاف «نيلاؤسل اًاوج درو امنإو ؛دحاو لاؤسل اًاوج
 ارو اراك ادا نا يرتابلا كلب مكرر مار حلل ادار ارم ملل هنيخرال :ىأ .4 َنوفكدع اه َرْثنَأ ل ُليِئاَمَلَآ هِذَه ام » :لاقف ءاهروص ةيفيكو

 نإف ءارعشلا ةيآاّمأو «مدقت ام ىلع مهاوج عقوف عنقم باوج نع زجعلاب اورقأف «ةتوحنم ةروصم ليثامت اهنأب مهفارتعا لصحو 4 تيينع اَط انباء اَنَدَجَواوُلاَف )»
 نع مهلأسف «دبعي ال ام نودبعي ل هس د د ل :ةورت مضلل مداح علاع ميار كلام

 اًدصاق رخآ لاؤسب مالسلا هيلع فدرأف «هلاؤس مهباوج قباطو ءهيلع مهرمأ ام ىلع مهتادوبعم ةيهامب نيفرتعم هوبواجف «4 َنيكَعاَل لل اًماتضَأ ُدبَعَت وْلاَق 9: :هوبواجف «هتيهام

 مكل نوكيف ءمكرض وأ مكعفن نوكلمي وأ «مكءاعد نوبيجتسي لهف اذكه اوناك اذإ : يأ 04 َنوُرُصيوأ كيوعفن وأ( (00) َنوُعَرَتدِإ زكدوعمس ُلَهَلاَف 8 :لاقف ,مهب عطقلاو مهزيجعت

 .رضتالو عفت ال مهتهلآ نأ ديفي اذهو «4 َنولعمي كلك نهآباع انو لب أولاَق 9» :اولاقو «ءابآلا ديلقت ىلإ .باوجلا نع اولدع مهمزلي ام اورعشتس :سا املف «مهايإ مكتدابع يف رذع

 او د :ءايبنألا] 4( لبق نِمهَدَشَر مسآء دقو # + 41٠ :فارعألا] هكا مَع َنَح اَنِيِرهَو ئَدَهاَميِرَو 2101]
 يف (ىدهلا) لعاف ناك : :نيعوضوم دعتي مل رشلا يف اهدوروو «معألاو لصألا وه ريخلا ين اهدورو نأ ديب امم رشلاو ريخلا يف (ىده) نآرقلا لمعتسي :باوحلا

 وه يناثلا يف (ىدهملا) لعافو 14 - 'جحلا] هر َِتلِندَع ل ديو 0 كَع بك برم ٍنطَبَم لك آس ”ناطيشلا وه لوألا

 ءاتج ام. فالختب ريخلا ىف الإ (دشَو) وأ (دشُر) ةملك نآرقلا لمعتسي مل امنيب 0 :رفاغ] #4 ٍداَكَيلاَل بسال كبِدعَأ 2 :نوعرف
 - ىلإ :نايبلا قلطم نآرقلا يف (ىده)ب داري ٠١[. :نجلا] 4 ادَسر مهر مي دارأمأ + :وه ٍلحاو عض دوم يف الإ ءاعدلا تاماقمب (دشر) ةملك تصتخا امك .ىدهلا عم

 روصقل سيل مهناميإ مدعف ءاونمؤي ال وأ اونمؤي نأ كيلع الو ءيحولاب مكرذنأ امنإ لق : : يأ ا

 تيوب 2 1 52-- :ئرقو .نورذني ام اذإ ءاعدلا مصلا عمسي الو مصلا ةلزنمب مههوكل نكلو هب تئج اميف الو ؛كيف

 ديؤت ةءارقلا هذهو ءِناث لوعفم "ءاعدلا"و ءلوأ لوعفم "مصلا"و ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا وهو بطاخملا ريمض ىلإ دنسم عمسأ نم عراضم لعفلا نأ
 ريمض اهمساو ناك ربخ هنأ ىلع (لاقثم) بصنب (لاقثم) :ئرق * َلاَقْتِم و :ىلاعت هلوق 4# ٍجبَح َل لاقني تاك نو[ .ىلوألا ةءارقلا يف يناثلا لامتحالا

 "ةمات" يهو ناكل لعاف هنأ ىلع (لاقثم) عفرب (لاقثم) : :ئرقو .لمعلا نزو ىلع لدي هنأل ملا رورو ا : الراو او

 :يددع زاجعإ 4 ٌمكَمَسَصَأ و [7] .مويلا هارن ال ام ةيآلا هذه يف اًدغ ءاملعلا ىري دقف يردي نمو ءاهريغو - .طقف عوفرمل الإ جاتحت الف "دجو" ىنعمب
 تردكذر- 4 .تارم (6) نارقلا ىف (اعاقتشمب ريزتخلا) ةملك تركذ- 7 «تارم (5) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - ١ .تارم (5) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١

 «تارم (5) هللا باتك يف (دسحلا) ركذ -ا/ «تارم (5) نآرقلا يف (ليكنتلا) ركذ -5 «تارم (0) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ - 5 «تارم (5) هللا باتك يف (ءاضغبلا)

 (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ ددع ىواستي كلذبو .تارم (6) هللا باتك يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ - -9 «تارم (6) هللا باتك يف (بعرلا) ركذ -/

 يف دبألا ىلإ لزألا نم - .ىلاعت هللا باتك يف تارم (0) ُلُك درو دقو ءاهتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكنتلا)و (بصحلا)و (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و

 ةمحرلاو ةفأ ًأرلاب ات ىفطصملا لاسرإو «نامزألا فلاس يف بتتكلا نم ل زنملاو ؛ةيضاملا 8 ركذو «ةمايقلا ةعاس يف تاواعّسلا ٍّيطو «ناّتجلا يلالع ىلع «نامزألا عينج
 . 1117 : ءايبنألا] 4 ... كك ْكَحأَتَر َلَق» :هلوق يف ةمكحلاو «ٌّقحلا قو ىلع ىلاعت هللا مكح بلطو «ناحجرو ناصقن ريغ نم ةّيوّسلا مكح ىلع «ةلاسرلا غيلبتو ءناسحإلاو

 روستاَب قيرعتلا  عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوق تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ 'اءامسألا يربطلا ريسفت



 قم 2 0 0 د0 عما وو ا ع اربكحالإ» .روسكملا :(ذوذجملا»و ل :# [ذادج #9 اهرّسك «مانصألا : ل :4 رهف -

 ظ 1 4 كيور إل هدي وأ مدصلا قدع يف سا قطو ؛هرسكي م نق ؛مانصأ مظنأ يم
 7-0 2 0 - :4 شرك َذيَىَفانعمس# -" .رساكلا نع هنولأسيف ريبكلا منصلا ىلإ وأ ؛مهجاحبف ميهاربإ
 ل اديأوأكا الاتي م 1 اولا 1+ :لبقو 0 را :4 ترو ديني هلع - 51١- .هريغ نم كلذ عمسن مل ءاهب ئزهتسيو
 | َتَعَم تأ اولا 9 ودمتم اَتيعَدلَ ا لف ا

 ت 9 مكتلأسم يف لجرلا اذهل : وم مل كك( 0 2 الإ سا نإ
 | مهريبك هلكت لبلات ال ميسر اياَنيطاَسِاَدْه 5 1

 أوعَحَرَف 0 ا 0 رح 0 هس كعارنكل مو مح 0 0 0
 ا 00 ا ميهاربإل ةجح ناك ام اوجتحاف مهتجحا تسكن اغإو .هلفسأ هالعأ ريصيف هسأر ىلع هبلق :ءيشلا

 ٍ 577 مسامح مهسفنأ نإ## .مكل أحبق :4 يل يأ © - ١1 .مهدانعو مهلهج ىلإ اوعجر مهنإ :ليقو ماسلا يلع

 لاك بس بوو را مل :ليق رانلا يف هوقلأ امل :« مكسور -19 .اهيرصان متنك نإ يأ ءرصنلل :* تراعتت توك نك

 ايس ْمُكحعَفْسِإلاَم ع 0 اي :لاقف ءرانلا يف ىقليل قثوي وهو هيلإ ءاج ليربج نأ يورو «هقاثو الإ ذئموي هنم رانلا قرحت
 أوو دم وسو 3 0 حض ضرأ يهو «ماشلا :4 يلم اَنكَرب ىَلآٍض رال(َلإإ» 0١- .الف كيلإ امأ :لاق ؟ةجاح كلأ ميهاربإ
 خد رشا اث6© كا 52 نبا هب ىنع :ليق .هل ةلفان :4 دفان 301 ٍلاجدلا كلهي اهيفو لَو ىسيع لزني انو ةرشتمللاو رشخملا

 ١ © يي : 5 ور ا هل هللا بهوف ٠٠١[ تافاصلا ةروس] ولالا دوار كور هلق ١ انكي 0 :ليقو .بوقعي هنبا

 د ل يو يعمم سس هود .ناك ءيش يأ نم «لجرلا ىلإ ريصي ءيشلا نم لضفلاو ءاطعلا :«ةلفانلا»و .ةلفان بوقعي هدازو ءادحاو

 ةَسيَجتَم اول تسرسخألا ادينءياوداراو 8 4 َنيِتسَألاْمُهَتلَمِج اديك اوذارأت ط 1, ءايبنألا] 4 تيرم مهتتلعجف اديك هيو دارأو ل ٠١1
 ! انرراج سيلكنابفا كولا ضال كاس : مهو «[51/ : ءايبنألا] 4 وَمَنْ نَديكلأل» :هلوقل ؛ميهاربإ مهداك ءايبنألا ةروس يف .[9/ : تافاصلا]

 ١ © تميصتستا كاب عنيَوَوحْنإ هلإ5 0-0 كرر كل داك رت اع : ءايبنألا] 4 اديك أودارأو :  هلوقل ميهاربإ اوداك

 6-0 نثو نخو ني واو اقفل مل في تل ني يع وثب أولاك 9 : تافاَّصلا ينو «نيرسخألا مه اوناكف ' مهدارم هقارحإ نم اوغلبي مل مِهّنأل" ؛هوبلغي لو ,مهمانصأ

 يف مهّدّرو «نيلفاس ايندلا يف مهلعجو هللا هعفرف «لفسأ ىلإ هنم هوّمرو «هيلإ هوعفرو هاّيلاع اناينب اونبو «ةميظع اًران اوجسجأف «[41 0

 كرس يكس هلا 7 ماعنألا] 4 .. 016 1ك كرو 1[ 1 ا تنال ك2 لفسأ يي

 نع ثدحتت ثالثلا تايآلا 0 4 ... َبتكْلاو ةّوبُنلَا هِييرد ىف اًنلَعجو بوُقكَيو ّقَحَسِإ :هلاَسبْهَوَو زد 10/7 ١ ءايبنألا ] 4 تريجلس الك الو ةلفات

 نم ًالك نأ حضوتف ءايبنألا ةيآ ام .... داشرلا ليبسل امهنم الك قفو دق هللا نأ نيبت ماعنألا ةيآو ءاًديفح بوقعيو اّنبا قاحسإ هللا هقزر نأب مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع هللا ةّنم

 .يتكالاواجتلالا يقن اور رتل ىلا لج هللافا نو 3ك ككالإك اك وسل اكيطم اكل او دل ةكجكز درر كاكاو عيارلا

 كة :هلوق يف امهنيب عمجلا ليلدب (ىدهشلا) نم ٌصخأ نآرقلا يف (ٌدْشَرلا) .رش ىلإ وأ ناك ريخ ىلإ ءأطخ ىلإ وأ ناك باوص ىلإ .لطاب ىلإ وأ ناك ٌّقح -

 ةيمسالا ةلمجلا هلامعتسا ىلع بلغ ذل ءحلاصلا لمعلل قيفوتلا عم ةيادهلا وه :دشرلا قاف رألل ؟الييور قيقا لادجور كا :فهكلا] 4 ادَسَراَدَم نم َبَرَكَاِل َقَر
 اوه دا .(ماودلاو تابثلا ىلع مسالا ةلالدل)

 كدصل :هللا نم ةيادهلاو ««قيفوتلا) اهنم مزلي الف ةيادهلا قلطم امأ ١١[. :تلصف] * ئَدُطا1ََع علا أوبَحَسْساَف هدمه دوُمَت امأو # :ىلاعت لاق امك ةيلعفلاو
 ل1 ةرقبلا] 4“ ْئَتُهلاهرَكَصلا اورو َنِدلاَكِيَلْوَأ + 10] ,رريضللاو نلاو ءانطخدلاورتلا رضا ةررظللاو ريح الار هل كالا حلا: قمم رتل اكل اك لال

 ك2 لاا ةملك تدرو :باوجلا ؟"ليلضت «ةلالض ءلالض" :نيب قرفلا ام [؟ : ليفلا] ٍليلْصَت يف ْرهَدِيك لعجيب ملأ 0[0# 4 : ءايبنألا ]4 نيم ٍلكَص للص #

 ةملك امأ .(ةلالضو الالض لضي لض) يثالثلا لعفلا نم (ةلالض)و (لالض) اتملك . ةدحاو ةرم (ليلضت) ةملكو .تارم عبس (ةلالض) ةملكو .ةرم نيثالثو

 ةركن تدرو (لالضلا) ةملك .لالضلا ىلإ هبسنت نأ :لجرلا ليلضتو .داشرلا دض :ةلالضلاو لالضلاو .(اليلضت لّلَضي للَص) يعابرلا لعفلا نم يهف (ليلضت)

 .كلذ نايضتقي ىنعملاو قايسلا نآل ؛ةلحاو ةرم ةركن تدروو .«تارم تس ةفرعم (ةلالض) ةملك تدرو امنيب . 0 م

 (لالض) ةملك تءاج .لومشلاو مومعلا ديفت ةركنلاف .تالالضلا عاونأ نم عون يأ هسفن نع يفنيل 15١. : فارعألا] * َةللَّص ىِبَسَيَل © هموقل حون لاق ثيح
 لثمب ةرم يأ يف (ةلالض) ةملك فصوت ملا منيب .تارم عبس فصولا اذه لثم نع ةيراع تءاجو «ةرم نيثالث يف (ريبك) وأ (ديعب) وأ (نيبم) ةملكب ةفوصوم

 تأت ملف (ةلالض) ةملك امأ ؛عضاوم ةعست يف (ىلإ) ةفاضإ نم تيرعو «ةرم نيرشعو ٍنامث يف (ىلإ) رج فرحب ةقوبسم (لالض) ةملك تءاج .قباسلا فصولا
 مم د ا ا .(لالض) ةملك نم فخأ (ةلالض) ةملك . 00

 در واع ا كت ١ 2 2ك مهلعجف #[0] 1 فارعألا] 4( ةَلَكَص 1 ىيَسَيل + :الئاق مهيلع درف 0 فارعألا] # ِنيِبُم ٍلكَص يكسر اَنِإ ]# :هم

 ال هللا دنع توقمم لك نإف !بيجعلا زارتحالا اذه لمأت مس ابك الإ ادد مهلَعَجَف # :مانصألل مالسلا هيلع ميهاربإ ميطحت نع ىلاعت لاق .[0 : 0
 لقي ملو ءكلذ وحنو «مورلا ميظع ىلإ ءسرفلا ميظع ىلإ .لوقي نيكرشملا صرألا كولم ىلإ بتكاذإ ب بنا ناك امك «هباحصأل هتقاضإ هجو ىلع الإ ميظعتلا ظافأ هيلع قلطي

 .همظع نم ىلإ فيضأ اذإ الإ هللا هرقح ام ميظعت نم زارتحالاو «هل هبنتلا يغبني اذهف «مهمانصأ نم اًريبك لقي ملو «ه/ مح ارك إ+: قاع كان اضو ودلال

 ردصم يهو عطق :ىنعمب َّذَج ردصم يف ناتغل امهو اهرسكو ميجلا مضب (اًداذج- اة :ئرق# اَداَدَج 9 ' لات لزق 2( لا كح كلذ دج مهلعجف 15 [05]

 ذيذجلاو «ذاذجلاو «ماركو ميركك ذيذج :عمج روسكملاو «ةجاجزو جاجزك ةذاذج عمج مومضملا :ليقو ءعمجي الو ىنثي ال اًردصم هنوكلو «لوعفم مسا ىنعمب

 .عوطقم ريغ :يأ 4# ِزوُذَحي رْيَع طع #1 : ىلاعت هلوق هيلعو "اعطق مهلعجف" :ىنعملاو ,عوطقملا اول

 داسفلا) ةملك تدرو امك ءنآرقلا يف ةرم (00) (اهتاقتشمب عفنلا) ةملك تدرو :يددع زاجعإ # اًكْيَس ْمُكَحَحَفْنب ال ام هلأ يود نم توُدبَحسفأ إم 11.

 باتتك يف ةرم (00) امهنم لك دروو «(هتاقتشمب داسفلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هن ةاقتشمب عفنلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواست اَذإ .نآرقلا يف ةرم (00) (اهتاقتشمب

 < لطفل :لاوأ .ةرم )١94( امهتاقتشمو نيرفاكلا ةظفل عم اهتاقتشمو قيرحلاو رانلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ 4 مكه أورصناو وفرح أولاق قف [1/1] .هللا

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 ىنسجلا ءامسأ ا ُه



 .تاعاطلا لامعأو تاريخلا يف مهب ىدتقُي ءاسؤر يأ :4 اَرمَأِب وُدْمَي ٌدَمِ مي ْمهَسلَمَجَوال -" نخب 2 3 لا

 ثئابخلا ضعب نولمعيو ناركذلا نوتآي اهلهأ ناكو ؛مودس يه ةيرقلا 4 تيتا لمَ 34 0 لتي و هت ا

 .ًامركو ًاعرز نوكي نأ زئاجو ءضرألا ثرح :# ٍفثرلا يف ٍناَمْكَيَي ْدِإ# -78 .ىرخألا 0 ان اوناكَو َوركَرلاءآَسيِإَو ٍةرَكَّصلاَماَقِإَوتريَحْلآ
 ناكيحضفلا :لجو زع ىنعي 4 ها -ا/4 .هتدسفأو ُهْنَعَرَف اليل تلخد : 4 تَعَفن#» 24 الرس را لالا ماكل : 1 70170١

 عاب + هّللأ ىن اي --ك ا ا بحاصل منغلاب 2 مدلل هيلع 0 نأ 0 .كلذ 0 2001000 تاكلي

 هيوم وس د ا دي ع : 0 ١ نو نإ قمر ف او ايزل نيقس 1 ْ تيديكتلاو 002 1
 ةنَص# ب م» .باتكلا أ 2 دواد 16 ربطلاو لابج ا ورخسمو «كلذ ولعاف انأ انيضق لات 4 ا ا ب ورك ا

 اذه يفوهو الحر وا افك وأ (شرج وأ اعرد ناك هلك حالسلا :برعلا دنع «سوبللا» :4 سوبل ظ ارق روت قرط تكلا
 عوردلا درس نم لوأ مالسلا هيلع دواد ناك :ليقو ؛«سوبلملا ىنعمب وهو «عردلا ترا | مهتفرْغاَف ءوس مَوقاوناَك 1
 :4 َةَنِصاَحل ١/- .لاتقلا :«سأبلا»و .مكءادعأ اهيف متيقل اذإ مكزرحتل :4 مكسب اني مكتمل .: د ضروس سا >2
 ضرآألا :ليقو .هكلم عضومو هنكسم تناكو .ءماشلا ضرأ يه :* ابذانكرب ىلا ضرالا لإ# ةديدش 9 | © تييك يكدر وقل تعويم 0

 ثبو «ناميإلا اهيف تبثأ الإ ضرأ ىلإ ريسي نكي مل هنأ كلذو تاك ام ةنئاك راكد اهيلإ ريسي ىتلا ] ظ 00 1س تقدمت ١
 تمول تما مناور 30ه

 يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل 11١[ : ءارعشلا 1/7 : ءايبنألا ء1/7 : سنوي] 4 ُهَتْيَجَسف ف 3

 .ةغلابملاو ةرثكلا ىلع لدي ديدشتلا نكل «يدعتلل انيجنو انيجنأ .« هتيم عضاوملا

 َحيرلا نميلَسِلَو » ك١ : ءايبنألا] © .٠ 0 ورم رج فصاح حيران ملا
 بوبهلا ةديدش حيرلا ناميلسل انرخس ا 6 تدم 0

 .ةريثكلا تاريخلاب اهيف انكراب يتلا "ماشلا"ب سدقملا تيب ضرأ ىلإ هرمأب يرجت «هعم نّمو هلمحت 0 00 0 قمل دمنا
 فصتتنم نمو ءرهش ةريسم هفاصتنا ىلإ راهنلا لوأ نم يرجت حيرلا ناميلسل انرخسو : 0

 ...هبر نذإب هيدي نيب لمعي نم نجلا نم هل انرخسو ؛ءاشي ام هب لمعي «ءاملا ليسي امك ساحنلا هل انلسأو «داتعملا ريسلاب رهش ةريسم ليللا ىلإ راهنلا

 نيب فالتخالا ةدتاف امف .[”7 : ص ]4 َباَّسصأ ُتَدَح هك ورم رج حيل هل انرحَسَسل 14١« : داي :ىلاارلا لإ بمب قع ندا عانت سلو 8 [1]

 ءاهعضوم يف اهبساني امب لك نع رّبعف ءنيعضوملا لك يف ةفصاعلا لاح فالتخاب فلتخا امبر كلذ نأ :نيهجو نم باوجلاو ؟كلذ نم ةمكحلا امو «نيتيآلا

 1 114 ىلاعت لاق امك ءاهرورم يف ةرمدم ةفصاع ءاهسفن يف ةبيط ةوخر تناك امبر ةفصاعلا نأ يناثلا رمألاو
 :باوجلا ؟"حايرلاو حيرلا" :نيب قرفلا ام .[5/ :ناقرفلا] * ءهِيَمْحَم ْىَدَي تيب ارم حير لَسَرَأ قدا 2271 كا :ءايبنألا] 4 ةَفِصاع عرَنسَيِلْسِلَو 8 [81]

 نيج - أ :نيعضوم يف الإ ءاهركذ دح دنع فقي لب ءفاصوأ اهب نرتقت ال ةلاحلا هذه ينو :ريخلا يف اهلامعتسا ١- :ميركلا نآرقلا يف (حيرلا) تاماقم :الوأ
 يف ةمعنلا لامكإ (ًةفصاع١»و «ةبيط» نيظفللا نيب نيابتلا رسو ١. :ءايبنألا] 4( َةَفِصاَع رلاَنمْيل سلو # -ب .ةنيللا حيرلا يهو «[77 :سنوي] # ٍةَبَيْط جير مهب

 .هدونج نم ٌدنج اهنأل (ًةفصاعا -مالسلا هيلع -ناميلسل يهو .ثراوكلا نم هتمالسو ريسلا ةكرح ماظتنال ةلهس ةبيط كلفلا ءارجإ يف يهف .هبساني امب عضوم لك

 :ةلثمأ رشا ىلع ّلدت فاصوأ اهب نرتقت : ةلاحلا هذه يفو :ّرشلا يف اهلامعتسا - ؟ .اًفعض ٌةوقلاو ءاّسْوِب ةمعنلا تبلقنال «ةبيطا ةيناثلا فو «ةفصاع) ىلوألا يف ليق ولو

 جيرب اوُكَِمََم داعم + 120 كاكا 4( معلا ع يزل متع اتسنأ د ِداَع ٍفَو 8 15١[« :مورلا] 4 1 ا ل اَنلَسَرَأ َنيَلَو

 ةبسنلاب ٌريخ يهف «[14 :بازحألا] *“ اير َميلع السره دوج منَ ةءاج ْذِإ # :لاثم :ٍدحاو ِنآ يف رشلاو ريخلا يف اهلامعتسا - .[ :ةقاحلا] 4( ٍةَياَع ٍرَصْرَص

 رع هلم ردك ا ارا هك ل5 ل ل :اًيناث .نورفاكلا مهو «نيريغملا دونجلل ةبسنلاب ٌرشو «نوملسملا مهو «نيبطاخملل

 ٍتاَوئَمَسلا قَلَح ىف نإ # :ةلغمأ .اًمتاد (ريخلا) ف رئت ل -': .ةينوكلا رهاوظلاو تايآلا 0 ا ا :قالاك .(حوولا)

 كيرلا ٍفِيِرَصَمَو د كح ناك ومد صودا هب احأَف ٍءاَم نم امتلأ مدد لَآ امو سانا مَهْناَِب ِرَحَبْلا ىف ىرخحبي ىلأ ِكمْلَأَو ِراَهَّتلَاَو نك لك نا

 .[51/ :فارعألا] # مر ل كر ل ١74[« :ةرقبلا] 4 َنوُلَقْعَيِمْوَقْل ٍتيَآَل ٍضَرَاْلَاَو ِءاَمَكلأ َنبِرَحَسُمْلا ٍباَحَشلَاَ

 ىلإ دنسم عراضم هنأ ىلع ءاتلاب (مكتصحتل) :ىلوألا 6 مكتوم :ىلاعت هلوق مكسب مكتوحُإ ْمُكَسَل سول ةصنص هولا" :]

 .هببس ىلإ لعفلا دانسإ نم زاجم سوبللا وأ ةعنصلا ىلإ لعفلا دانسإو «ةثنؤم يهو عوردلاب سوبللا ليوأتل لعفلا ثنأو «سوبللا ريمض ىلإ وأ «ةثنؤم يهو ةعنصلا ريمض
 دوعي :ليقو ءاًضيأ هببس ىلإ لعفلا دانسإ نم اًيزاجم اًدانسإ هانملع نم موهفملا ملعلا ىلإ وأ «دواد ىلإ وأ ءسوبللا ريمض ىلإ دنسم لعفلا نأ ىلع ءايلاب (مكنصحيل) :ةيناثلا

 قايسلا ةبسانمل اًيقيقح اًدانسإ ةمظعلا ريمض ىلإ دنسم لعفلا نأ ىلع نونلاب (مكنصحنل) :ةثلاثلا .ةبيغلا ىلإ ملكتلا نم تافتلا مالكلا يفو «يقيقح هيلإ دانسإلاو هللا ىلع

 عمجلا ةءارق هجوو .هدورو عضاوم يف اًدارفإو اًعمج (حيرلا- حايرلا) :ئرق 4 ميراج :ىلاعت هلوق 6 ورم كرت ةفاَع لَم سلو 1 4 ةئطو)» هلوق يف قباسلا

 دحاو ىلع قلطيو .ءابكنو حقاولو اًميقعو «ةفصاعو ةنيلو «ةدرابو ةراح :اهفاصوأ يفو كلذ ريغو اّبصو اًروبدو ءالامشو اًبونج اهبوبه يف حايرلا عاونأ فالتخال اًرظن
 ين دارفإلاب ةدارقلا لص دل امك (تارشبم) عمجل ارظنو حج ارق لع فتاف [4: : ورل] 4 ميل: لاعت هو ادع اذه ءاهركذ ياسا عاونألا نم

 هذه صيصخت هجوو .ناكم لك نم حيرلا تءاج :مهلوقك عمجلا هانعمف سنج هنأ عمجلا عضاوم يف دارفإلا هجوو «(ميقعلا) دارفإل 4١[ : تايراذلا] (ميقعلا حيرلا)

 .معنلاو ةمحرلا يف تأت عمجلاب حايرلاو «تابوقعلاو «باذعلا يف عقت ام رثكأ دارفإلاب (حيرلاو) .نيرمألا زاوج ىلع هيبنتلا :عضاوملا

 ةظفل تدرو :اًيناث .ةرم(1905١) كلذ عومجمو «نآرقلا يف تارم (9) (اهتاقتشمو قيرحلا) ةظفل ترركتو «نآرقلا يف ةرم (150) ترركت (اهتاقتشمو رانلا) -

 ٌرحلا) ظفل درو امك «نآرقلا يف تارم (5) (هن هتاقعشمب دربلا)ظنفل درو: يددع زاجعإ # املس اًدْربِفُو دادي الق 3 [19] .ةرم ١0( 5) (اهتاقتشمب نيرفاكلا)

 .ميركلا نآرقلا يف تارم (4) امهنم لك درو دقو «(هتاقتشمب رحلا) ظفل عم (هت هتاقتشمب دربلا) ظفل دورو ددع ىواست دق نوكي اذبو «نآرقلا يف تارم (5) (هتاقتشمب

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةمعونتم دئاوف تاهبياشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا

 سس سس اح ل سس 11 ]كي م
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 0 يا 0 و 2 الو ناكل :# َككَلإَد َنودالَمك» رحبلا يف :42ل وشوفي مال -/

 ظ 0 ريسفت يف فلتخا :4 رضا َتَس ِنأ# -7 .مهدادعأو مهامعأ ظفح اندوؤي ال :« تريظفنكَمُمَل

 1 عسب ديس صو "2]) ضرملا اذه نوكي نأ امأ ءسانلا رئاس بيصي امم نهو وأ ضرمب هتباصإ ىلع فالخ الو ءرضلا اذه

 ١ 09 تيزي تكرس تما ل 00 ل نع طقف نيموصعم اوسيل ءايبنألا نأل ؛حيحصب سيلف اًرفنم وأ اًيدعم

 آل هاه ُهَسيَتاَءَو رض َنِسدياَماَسفَشْكَن هلاَنْبَحَتْساَف© مهلثمو.هلهأ هَسَتاَءو# -/4 .مع نإو غيلبتلا عم ناضراعتي نيرمألا الك نأل ؛رفني امع كلذك
 ْ عا م حنا تور حاوي 00 دازو ؛هتأرما 207 كك تا ناك دقو «هل مهايحأو مهنايعأب هلهأ هيلع هللا در :ليق ل

صأ ام ركذف ءالب هباصأ نمؤم اميأف .بابلألا يلوأل ةركذتو :# َبدبتعلل كركِذَو# .مهلثم مهيلإ
 : 09 تدي | ئركذو دزه لو 8 با

 نيدَصلَنو لك لكلا رول 5 راكف دكا :ليق : 4 لثكلا اًدو# -0 .ءاييبنألا نم ًايبن ينم ريخ وه نم باصأ دق :لقيلف ,بويأ

 تريلا هلآ ومنير وكلا 9 7+ «لبيللا مابقو راهعلا مايصب لفكت :لبقو .هتوم دنع حلاص لجر لمعب لفكت ًاحاص ًادبع ناك هنكلو
5 

 2 ننام بهذ ذولا © بحاص : ل ءمالسلا هيلع ىنثم نس سنوي : :4 نوُنلا دو 0 - /ما/ .لدعلاب يضقيو «بضكغي الأو

 ا 7 ١ ١ هه ولا
 1 نك 0 و تأ لامي لنآ يملظلا ف كدا 15 رس هّللا هرمأ دقو ءمهنع جرخو هموق ىلع بضغ 0 ذو توحلا «نونلا»و .نونلا

 ا 110 1 0 تيطا يثشح# هل ةبوقع هيلع قيضنو هسبحن نل نأ سنوي نظ :# ِهِتِلَع هيلع َرِوَقَت نأ نأ نظم .مهرهظأ نيب ءاقبلاب لجو -
 9 َ دو (2) يمؤملا جن َلَدكَم وَمَا هل ال نأ 06 ةملظو .ليللا ةملظ :* تملظلا ىف داكق# . هاا

 6 ريحت و 6 .ىنثري بقع الو يل دلو ال :4اًْرَم ِنْرَدَساَله -84 .انوعدو انب اوثاغتسا اذإ :4تيِمْؤمْلا حش 98 7 تيئروْلا 0 ل 5 8 هلدكم» 30 .4 تييليظلا ني تك َنإ» كريغ دبعأ ملف ءيش نم تعنص ام 0
 3 2 0 . - )| |[ ور 0 -_-

 1 دّلْس + وو 0 7 ب 4 ىف تروُصرتسم # قلقا ةنقخ [رفرو هنا ناجل :امقع تناك سمكا كاكحتما »ا 7

1 2 2 

 يدع اكان

5 

 ل ا

 .ةدابعلا :عضوملا اذه يف «ءاعدلا) :# استوعديو# هنم مهبرقي امو ىلاعت هللا ةعاط يف :* ِتَررْيَحْلَ

 .ًافوخو ًاقافشإ :4 بَهَرَو» لجو زع هللا دنع نوجري اميف :#بَعَر#
 هه اًنبَعَوَو 9 14: ءاسنالا] 4 نيل يتسرب دست فلتر ل ما ُهَسْيَماَءو 5[8]

 يف غلاب هّنأل دموع 0000 1 لرد تاك زألا رون ىفاةلصفلا تس 1:17 صل 4 ٍببلَألا ىلوأِل نر كو ني هجن جهعَم مهلْخمو .ةلهأ
 هللا نأ لع ّلد ءاج ثيح "دنع" نذل .4 اندنِع َنَمَةَمحم» : ل ل ا ءايبنألا] 4 كيرلا مك نأ تنآو » : هلوقب عّرضتلا يف ءايبنألا

 .لوألاب اًمثتلم ةيآلا ٌرِخآ نوكيل "انم" هلوقب متخ 4١[ : ص] © اََدبعرم ذو :هلوقب ةصقلا ًادب امل ص يفو 0

 لوسرلا اهيأ ركذاو .[4/ : ص] 4 ِرايْمَشلاَني لَو ٍلْفكلا او َمَسِلاَو ليَِمَسِإ ركداَو » «[46 : ءايبنألا] 0101 21 تكل او ردو لس و
 سيردإو ليعامسإ ركذاو : ص ةيآ اّمأ «ءايبنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هنيد يف ةريصبو «هللا ةعاط يف ةوق باحصأ مهنإف ؛بوقعيو قاحسإو ميهاربإ 0

 نِماكهيذاكَمَفَتف 8 [41] .ليمجلا ءانثلاب ركذلا اوقحتساف «هرادقأ ىلعو «هيصاعم نعو «ىلاعتو هناحبس هللا ةعاط ىلع نيرباصلا نم ءالؤه لك «لفكلا اذو
 نانا رلى 007 كرا 4 ابر تملي َتَدَصَو نحر نم 0 اكتسلا) 140 - [ضالا] 4 كدلك هكا اكيكباو اهئلسحو ا[نحوو

 ميركتو صيصخت كلذو ءاهيلإ ءايبنألا ةروس يف ريمضلا ديعأ «ميرحتلا ةيآ يف اهمساب حتتفملا نارمع ةنب ميرم يهو "يتلا" وه يذلا لوصوملاب هيلإ ريشأ ام
 ميرحتلا ةروس ةيآ يف عقي ملو «4ُةّياَء آسَهَنَباو اًهَسَلَعحَو ]) :ىلاعتو هناحبس هلوق يف ركذلاب مالسلا امهيلع اهنبا فيرشتو اهفيرشت انه دصق دقو «ةرهاب ةيآو ليلج
 ىلإ ديعأف ءريمضلا ةدوع يف ةعسوتلا هبسان «رثكأ وه ام فيرشتلا نم دصقو «ميرحتلا ةروس يف ركذي ل نم ركذب ءايبنألا ةروس يف دوصقملا عستا املف ءاهنبا ركذ

 "هيف" :ميرحتلا ةيآ يف ليقو .لاكشإ ريغ نم خفنلا لحمب صاخلا ريمضلا همهفأ ام كلذ مهفأو «4اسنِحوُر نواكهيفاكُخَفتف# :ليقف ءاهتلمجب ةرهطملا تاذلا

 ءاهقيدصتو ءاهناميإ ميظعب اهتاذ يف اهصيصخت ميرحتلا ةيآب دصق امنإو «ىلوألا يف دصق ام حدملا عسوت نم انه دصقي ملو ءبجي ام ىلع صوصخملا عضوملا ىلإ هدوعل
 - لسرلا نم ةلمج ركذ تنمضت تايآ ىلع ةقوسنم تدرو ءايبنألا ةيآ نإف ءىرخألا ةيآلا نود فيرشتلاب ءايبنألا ةيآ صيصخت هجو نع امو .نيتناقلا يف اهتابثإو

 دا : فصسوي] # قلص حصَح مح نعل يزعل تَرَ لاَ عوُس نم ِهََلَع اَنُملَعاَمِدَّنِل سَح ٌسنَحرَلَق 0111: ءالا] أ قرف 1 ءانِإَو + 1 ]٠
 رس تح رس وكلا رس حرس ساس للا( لس حاسس

 يف اكيرو اسوأ ناب هاب ْووضيَتاَ را : ا توعرتس اواك مهن :هةكجور هل 1 1 هل انبجَتَساَف ©
 ضعب يف "ةأرملا"بو "جوزلا"ب ةأرملا نعو «ىرخأ اًنايحأ "لعبلا"بو اًنايحأ "جوزلا"ب لجرلا نع ربعي نآرقلا .[15 : ناق رفلا] 4 اَماَمِإ قَتُمْاَدْلَتَبأو ينيعأ
 اذلو .هسنج نم هل لثامم هيلإ مضنا درف جوزلاف «ماتلا ماجسنالاو قافتالاو لثامتلا ىلع مئاقلا نارتقالا ىلع موقي "جوزلا" ىنعم :باوجلا ؟كلذ يف رسلا امف ءعضاوملا
 ؛ةيجوزلا ةايحلا يف للخ ثدح اذإ امأو «ةرقتسمو ةقفتم ةيجوزلا ةايحلا تناك اذإ الإ ةأرملا وأ لجرلا ىلع جوز ةملك نآرقلا قلطي ال كلذلو «ةأرملاو لجرلل لمعتست

 .ةأرماو لعب ءامهنم لك ىلع قلطي نآرقلا نإف «نيدلا يف فالتخالا دنع وأ :عازن ثودح دنع وأ «ةيجوزلا ةايحلا يف تافالخ وأ .باجنإلا م ذاع لام

 .ةمظعلا ريمض ىلإ دنسم مولعملل ينبم لعفلا نأ ىلع لادلا رسكو ةحوتفم نونب (ريقن) :ئرق 6 َرِدَقَن 9: :ىلاعت هلوق 4 هاك هع رت لأ قالا

 4 تيِمؤُمْلا حض كللّدكو 1 .لعاف بئان عفر لحم يف هدعب رورجملاو راجلاو لوهجملل ينبم لعفلا نأ ىلع لادلا حتف عم ةمومضم ءايب (رَّدقُي) :ئرقو
 :ئئرقو .ةافخم امن وكل اًمسر ةيناثلا هنون هنم تفذح ةمظعلا ريمض ىلإ دنسم ' مدا يراك هلا لاق ننس ميج نينار اناا :ئرق# ىجش 95 :ىلاعت هلوق

 00 اسامح حا لردزملا يفد نيش :هلصأو ءاجن عراضم اهخأ ىلع ةددشم ميج اهدعب ةدحاو نونب (يّجن)

 '  :وحن يف ةيناثلا ءاتلا تفذح امك نيلثملا عامتجال ةيناثلا هنون تفذح يجنن : :هلصأو ىّجن عراضم وأ «سيقم ريغ ماغدإ كلذ عمو حاتفنالاو لافتسالاو

 فييتشتو نينودلا راهظإب 'نينمؤملا يجنن كلذك' "و روهمجلا ةءاوق هجولا اذه ديأو «ةيناثلاب لصح امنإ لقثلاو «لوألا نوكسل ةيناثلا فذحت حجرو «(نورهاظت)

 :ئرق # اركي 9: :لاعت هلوق « آهككلهأ ٍةَيرَ لع ماركو 45[92] .مسرلا حيرص اهتقفاومل مسرلل قفوأ ةيناثلا نونلا فذح عم ديدشتلا ةءارقو ؛ميجلا
 مارح اذه :لاقي ءهكرت بجو يذلا لعفلا فصو يف ناتغل امهو .فلألا فذحو ءارلا نوكسو ءاحلا رسكب (مرِحو) :ئرقو .فلأ اهدعب ءارلاو ءاحلا حتفب (ماَرَحو)

 .هيف ةغل مرحلاو ءردصملاب ةيمست هنم عونمملا هب يمس ردصم :مارحلا لصأو «لحو لالح اذه :هلعف حيبأ اميف لاقي امك ,مرحو

 )ض5 بتسجلا ءامسالا  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 مالسلا اهيلع ميرم ينعي هللا مرح امم 4 اًهَحتد تعنمو 0 : 5 04١ -- 0 هي كك 0# ل _-_ 0# 00 00 9

 1 جب هس ييجي :«# ا<كهيف فاك خفنف#» د :

 ا ظاو ًافيرشت كّلَّملل وهو -انحور- هيلإ حورلا هناحبس ا .باوثألا ةرهاط اهنأ يأ 4 ءوزده
 9 مس ب

 مهنيد ٍق سانلا قرفت فتم كرنأ اعف 0 د .مكنيدو مكتلم مكتلم :4 مْكُتَمءِذَهَنإ دادلا 2 يب طال ةداجبأو 0 5

 .قحلا ةفلاخم ىلاعت هللا مهمذ ةناوكركتملا 0 دوصقملا :ليقو 0 اوراصف هب مهرمأ يذلا 0 67 توُمجكاكَكلإَ ظ 2 ها

 هل يذلا هلع ال وكس 4 .ةيماناتكالف#» - 4 .هّللا نود نم "نمل مهذاختاو 0 م هل حو سس سس ريف > و لك ل 0 ا 5
 0 1 2 2 2 سد 2 كح 97 ا 7-3 نارفكال 3 نِمْؤَموهو تنحلدّصلا جس ةرومسي وما

 مهنأ اهنكلهأو لع ماركو 8# - -946 .اهب ؛هزيجنل ةحلاصلا هقلامعا كك :# تروبك# : 76 دل مج !, 7 0

 ل يل :مارح 9 .هللا نم مرحُم : :ىنعمب "مارح :ليق :# تكروعجي 5 00 0 ا
 2 كي

 ناتمأ امهَو :# جوحَأم 2و جوج ايف نع حتف :« َتَحِيْفاَدِإحَّرَح » - 4 .بئات مهنم بوتي الو 0

 :ةمكأو ريكو فرش لك نم :4 توليب بدح لك نّي# جوجأمو جوجأي : رع < :# مهوو# 1 55 ٍِ 1

 ١ ماسلا هيلع ىسيع دهع ىلع نوكي كلذ نأ يور «ضرألا نوشغيف نيعرسم ةاشم نوجرخي | د َنِدلاَردَصَْأ ةَصِخَس ادم ُنَحْلأ ا 0
 رتقا :4 نحلاعولايرتقاو# 010 هللا مهكلهُيف مهيلع وعدي يذلا هنأو ءضرألا ىلإ هللا هطبهأ ل نكاد نوف ناَنُكصَدهاَمْوأمَع 1

 - .قحلادعولا برتقا جوجأمو جوجأي تحتق اذإ ىتح 0 لوقي امايقلا موي . ا ا م مك © تريبل 2 0

 قحلا ءيجم دنع اورفك نيذلا ٌراصبأ :ةصخاش راصبألا اذإف :هليوأت :4 أور مكن را رصن هد صا

 ناركذر اهبطح 2-40 4-0-252 .انبر ةيصعم :« تريملدظ اًءكَْلِب# ةعاسلا مايقو
 - لرب ااه

1 0 0 

 أ كح تاكو 29 تودرواهلمشن 1 5

 اهيفمهل## ٠- .اهدبع نمو ةحلآلا : :4 َنوُدِلَح اَبنَلِكَم» -949 .بطحلا :نميلا ةغلب بصحلا 2: 0 قوذروأم هل هال م ١

 اًنيش نوعمسي ال :ليقو .لوه ا ة ا رفح عيسي لبق :# روعمسال انهيف ههوربفز د 08 | رد وشمال اهي عورتا هلا
 :4 نسوي انخ مهموم كة ميلا موي مهرس :ىلاعت لاق امك هامص نورشحي مهنأل أ () َنوُدَصَبِماَنَعَكتلَو هالك 0 2
 يلع لاقو .ًادعبم رانلا نع نوكي نأب ةداعسلا :4وَسُحْلا َىَضْلَآ انو مُهَل تَقَبَس قبس ِزْلاَنِإ ف ١ ١-- 0 ا 0

 مي اهتوص 4 ١ اا ل

 اق 0 0 م مو امل :لاق سابع نبا نع مكاحلا جرخأ ]44-١٠١1١[
 -- ظ 20 دلو يدخل انو مُهَل َتَقَمَس َِاَدإ + تلزنف ءانتخآ عم رانلا يف ءالؤه لكف «ريزعو ةكئالملاو رمقلاو سمشلا

 يلع ةيللا الوم رك سلف 000 هن بوسي ابا يقاس تان ل

 ايف رد دك َمأءوِدَهَنِإ ط 0 0 ا ل ل

 باد [ه7 :ةونمؤملا] 4 زير التت (2) د انكر أَ 000 أركي وذ َّنإَو» «[97 : ءايبنألا] 4 ومحو اَمَتَ ل لك جهتي مهم
 يتلا قرفلل باطخلاف :[147 : ءايبنألا]4 ٍِتوُدْبْعَأَت ْمُكحُيَرأَتَأَو هَدِحبو هَ مُكحَمأوَهَنِإٍْ اج هلوق وهو ءاهلبق امل اباوج نكي مل ءايبنألا ةيآ ين واولا
 ناك عطقتلا نأل ءىاولاب فطعلاب "اوعطقتو :هلوقب ريبعتلا ءاج مث «هللا ديحوت يه يتلا 'نودبعاف" ةدايعلاب هامات هناء داتعلا صلختت 0و ؛لطابلا قرط يف تقرفت

 رهو -حلصلا 2 مج من ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق وه هب قّلعت ام نإو ءاهلبق امب قلعتم ريغ اًربخ واولا دعب ام نوكيف «لوقلا اذهب اوبطاخي نأ لبق مهنم

 :ىلاعت هلوق ليلدب مالسلا مهيلع لسرلل باطخلاف نونمؤملا ةروس ةيآ اّمأ ءواولا نود ءافلاب اهيف فطعلا ءاجف «[144 : ءايبنألا] 4 ءِهِيعَسِل َناَرْفَك الف ُمْؤُم وم
 عطقتلا نأل ءءافلاب فطعلاب "اوعطقتف" :لاق مث "نوقتاف" :لاقف ىوقتلاب نورومأم نونمؤملاو ءايبنألاو «[0 ١ : نونمؤملا] 4ِتَبّيطلَآ َنِم م أولك لسا اًمأتي »

 دعب امف ءاقرف هيف اوقرتفاو ءاّعطق هيف مهرمأ اوعطقتف نيدلا يف قافتالاو فالتثالاب مهترمأ سرا دا يدا ا ل

 وهو ٍتنَحدَصلا بم ٌلَمَعَيْنَمْفه .[١١؟ : هط] 4 اًمَضَه اَلَواماظ ٌفاَحي الف ٌبِصْؤُم وهو ٍتاحيكَصلاَنِم ُلَمْعَي نموإ» [44] .ءادتبالاب باوجلا قلعت اهلبق امب قلعتم ءافل
 حلل ا هلوق نم لصاحلا ىنعملا نم همدقت ام ةلباقم يف درو قسنلا واوب «4ٌلَمْحَي نَمَو 9» :ىلاعت هلوق .[94 : ءايبنألا] 4 0
 ءاًملظ فاخي الف اًحلاص لمعو اًريخ مدق نمو ءرسخو باخ اًملظ لمح نمف «ةمايقلا يف اهتلذ هوجولا تنع نآل ءاّملظ لمح نم باخ دقو 11١ : هط] 4 ِرَويَقْل

 لكن ماكيتا تلو ادا ماسلا هيا اكلم 1117 اذهف « «ملعأ هللاو م الكلا ىنعم اذهو «هتانسح يف اًصقن :يأ ءاّمضه الو «هتائيس يف ةدايز :يأ

 مهقارتفاو مهفالتخا دارملاو «[97 : ءايبنألا]4 توُمِحَر امي لك ٌءُهَنْيمُهَرَمأ 0 :ىىلاعت لاق امل نيقيرفلا لاوحأ ليصفت حتتفاف ؛ .4 ٍتدَحِلِدَّصأ م

 الف نِوُوُم وهو ٍتدَحِلِدَّصلا برم ٌلَمَعَي نمف ١ :لاقف ؛مهئازج ليصفت فنؤتس اف ,مهقارتفا يف ء ءيسملاو نسحملا لاح نايبب ىلاعت كلذ كارأ «نايدألاو بهاذملا يف
 ا ا «[45 : ءايبنألا] 4 توم ال مهَنأ اهتكلهأ ةبَرَف لع 2 ءاركبو )» :ىلاعت هلوق يفو .دعب ام ىلإ 4 تربك هل اَنِإَو يمس ناَرْفك

 هدب بيتعت نارام اوال 33200 ق1 2:1 تاجس7ا ١ رقما د, الاد واش دارج رو مقل هال حلي رو دمك ند
 .ملعأ هللاو «بساني امب اهيف ء ءيجف «ركذ ام ىلع ءايبنألا ةروس ةيآ نبت مو «هيلع تينب امل بسانملا سينأتلاب حاصفإف «4 اًمْصْماَلواَمْظ اياد :هلوقب
 144 :ءايبنألا] * ِيِعَسِلَناَرَتكالَف ٌنِمْؤَم وهو ٍتنَحِلَِّصلا م ٌلَمَعَيْنَمَه # [8١٠:ةرقبلا] * ٍليِجتلا اوس َّلَص َدَّْف ٍنامِإلاِب كلا ِلَدَبَتَي نمو +44]
 نيرشع واتم (رفك) ةملك ةذرو :تاوحلا ؟" 0 هل اس 920 ل 1 نان كب كد

 - رثكأ (روفكلا)و ءاهتايضتقمو ةينادحولاب قلعتم وهو «ناميإلا دض (رفكلا) 2 دقو نارفك) ةملك تدروامتج .سارمأ ثوان (نوفكرل تلك يوفر .ةرم

 هلوق ."ماعنألا" يف مدقتو فيفختلاو ديدشتلاب (تحبتف - تحّشف) :ئرق 6# جوج 0 0 تحف 9 :ىلاعت هلوق 6# ج وجأَمو وجاي تحف اًدِتَّوَح [47]

 تا ل ل ل و
 .ءكلذ لاق نم اهرسفي ملو " جي " نم وهو «زمهلا يف هل لصأ ال نوكي نأ زوجيو ءهزمه ففخ مث ركذ يذلا قاقتشالا ىلع زمهلا هلصأ نوكي نأ زوجي هنأ : :ةزمهلا

 بيني لا يي

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت



 1 ضف لل ل مقالا) 6 طك ٠١- 4 .اهلهأ ىلع رانلا تقبطأ اذإ :ليقو.ةمايقلا موي لاوهأ :* تكلا عقلا ع

 ِ هش تهشم وشهي وست 5 6 ماللاو .باتكلا ىلع ةفيحصلا يطك يأ .اهيف 6 يتلا ةفيحصلا مسا :لجسلا : لايبلا

 ١ كا مهنقلللو رتل عيقلاعئفزتجل © هوي ! 2 :ليقو .باتكلا نم اهيف ام ىلع ةفيحصلا ىوطت كك ءامكشلا يوطن :ريدقتلاو .(ىلع)

 للا سود ع خخ - ىلا مكَضَوياَذ م ةكجد1ملآ |! هلوق ةلص نع ربخلا ىضقنا :4 .هديِع قا َلَوَأ آَنََدَبَمَك» .اهيف بتك ام لجأ نم ةفيحصلا يطك

 : أإ ٍلِسَتلَيَطك ءامستلاىرط نيا( 0 :هانعمو «لئموي هقلخب لعاف هللا امع ربخلا ادتبا مث ««ربكألا عزفلا مهنزحي ال١ :لجو زع
 1 م عا 7 م40 م . ٍدَعَب نو اهلك ءايبنألا بتك :«رورلا» 0-0 .مهتاهمأ وك ف مهانقلخ امك 0 ةافح ةأرع

 ّنإ## - ران لكك هدر كرب هرااككلا مال نضر :ليقو .ةنحجلا ضرأ :ىنعي : اًهثِربَضْرألا | ساستتتساقوأ و |
 ٠ ٍرَرَتْلظ هدنع 0 كارذإر كر رع هللا نإرتكم ر لإ <29 ناكل قس 3

 دكا ل ج ل 6

 7ك ةَمحيالإ كدَأَسَرأآَمَو 9 ١١17- .سمخلا تاولصلا باحصأ ِةلَي دمحم ةمأ مه :ليق :* تب

 هلو كحملإامتأ كإوبامَسإ لقال دي نأل ؛ىلاعت هللا قلخ 3 م عيمجل لاك ممولكو مهنمؤم ماعلا عيمجل 27
 5 و دعاس ت2

 شت دتاتدب © < 006 6. د 1 لهل ٌلَقَم# اوربدأ :4 أوو نإَو » - نأ قئالخلا عيمجب قفرلاو ءمدآ يفب ميركت ىلع تماقو «ةيناسنإ

 29 و "3 لاذ 000011 تي : 2م 0
0 
2 

 سقم م

 + مكضعب نأ ملع ىلع مهو كنأ شيرق نم كموق ملعأ ءلجو زع لوقي : © اوس لع تح دند
 اكرم هو تا تا ل لا :4 تورتأ نإو» مليم ال ذو ال فرس ل

 الل [سم

 دبل اكبر دكني لعل ىرذأ نوجا | كي عكوركل ةتقي ةلتل فرت ناو 11١- 5 4ةيوّيرلل هدورت : وأ هب مكدعو يذلا ىلاعت
 1 ا لع دق نس لجأ ل كتاب اوما مكب هديب تفل وكلم كلذ خان لع 4ع
 ِ ظ .هب مكتيتأ اميف نولوقت :© َنَوْفِصَتاَملَءف قحلا كمكحف :# ىَلَلِب رمل# -7 .مكباقعل
 1 ظ عام كل لا 2 كالا هو دل كهل كلر عباسي لف طا٠ :8]

 : 82 مص 07 17077777 نوك تابثإ ءايبنألا ةروس يف مدقت امل .4 َدِحبو هل مكه أم لإ حو كلم شم نأ امتلك 3: عضاوملا
 لسرلا نوك اًعبثم مهلوقل اًدر لاق مث 1[: 000 مكتب رم الإ اذه له » : ضعبل مهضعب رافكلا لوق نم ىلاعت هاكح اميف رشبلا نم مالسلا مهيلع لسرلا
 نأ انه جتحي مل ...ةراشإو اًحاصفإ عضاوم ةدع يف رشبلا نم لسرلا ركذ ةروسلا هذه يف عباتت مث ءأا/ : ءايبنألا] 4 متل! ىف الاَجَ لإ ىرَباَمْلَسَرَأآَمَو له رشبلا نم

 كلذ يف املو «هئادعأل اًماغرإ رشبلا نم ٍةَِئَي هنوكب مالعإلا ةنظم ناكف اذه اهيف مدقتي ملف فهكلا ةروس ام .اليصفتو ةلمج كلذ ىلوت دق ذإ رشبلا نم مالسلا هيلع هنوك ركذي

 .فهكلا عضوم يف ليق ام لثم تلصف ةروس عضوم يف لاقيو «قلخلا ىلع هناحبس هماعنإ مظعأ نم رشبلا نم لسرلا نوكق .. .مهايإ هتمحرو قلخلاب ىلاعت هفطلت نم
 (نارفكلا)و .هيلإ ناعذإلاو قحلا عامتسا ىبأي وأ .ملعو ٍةفرعم ىلع ٌّقحلا ٌرملا بكتتي امدنع ءاضيأ اهتايضتقمو ةينادحولاب قلعتم وهو «رفكلا يف ةغلابمو اًديكوت -

 هيف ركذ قايس يف تارملا مظعم يف (رفكلا) ةملك تءاج . ريل يتسم نارا تا أ ااا نارا هيا دار نر الا نت ىلا ستللاب نرح

 (ىبأ) ةملك لمعتست ملو ؛(ىبأ) ةملكب اهيف تدرو يتلا ثالثلا تارملا يف تقبُس دقف (روفكلا) ةملك امأ .(ناميإلا) ةملك لباقم (رفكلا) ةملك تناكف (ناميإلا)
 اك هل تقبس تيويدلا نإ 117 استرا يلا قا وروي راسل رس ل 0 ل ا

 برقلا يضتقي اهدوروو 1١[« : ميرم] 4 اَهُدِراَو الإ مكْعَم نإَو ]+ :لاق دقو منهج نع نيدعبم نونوكي فيك ١ ٠١[. : ءايبنألا] #* َنوُدَعَبُم انْبَع كيتَلْوأ ئئَسْحْلا
 ا :ميرم رظنا رخآ لوق دجوي .دورولا دعب روكذملا ءاجنإلاب اهدورو دعب اهنع نودعبم هانعم وأءاهل مهدورو عم اهباذعو اهملأ نع نودعبم هانعم“ :باوحلا ؟اهنم

 لعفلا نأ ىلع (ءامسلا) بصنو «واولارسكو ةحوتفم نونب (ًءامسلا يوطن) :ئرق © ىوطت لو ]اك هلو 5 4 بتكحألإ لِيَ يطك ءاَمسسلا ىوطن موب 1 321٠١
 فذح لوهجملل ينبم لعفلا نأ ىلع (ءامسلا) عفرو «واولا حتفو ةمومضم ءاتب (ًئءامسلا ىوطن) : :ئارفو .هلوعفم (ءامسلا)و «ةمظعلا ريمض ىلإ دنسم مولعملل ينبم

 هلا هيمان ةمومحمتلا تاكب (تتكللا)): :ئرق 4 بتكلل# :ىلاعت هلوق .ىلاعتو هناحبس هّللا :وه ةقيقحلا يف لعافلا نأل ؛لعاف بئان (ءامسلا)و «هب ملعلل هلعاف

 :لجسلا ةدام يف سوماقلا يف لاق «هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ نم ةفاضإلاو ' 'فحصلل بتاكلا يطك اهل لجسلا يط" :ىنعمو .فحصلا ىنعمب باتك عمج هنأ ىلع

 هلوق كللذ ليلدو «ةدحاو ءامس ىوطت سيل ىوطت اهلك تاومسلا نآل - ل يعل ا نار ع ا :لجسلاو

 (باّتِكلل) :ئرقو .تاوامسلاك عمجلاب بتكلا ثنأف ءبتكلل كلملا يطك تاوامسلا يوطن موي :كلذ ىلع ىنعملاو «# ءوِذِيِعَيِب تديِوطُم ُتوسَسلَاَو آل: :ىلاعت
 «لجرلا وه لجسلا نإ :ليقو .اهيف بوتكملا ىلع ةفيحصلا يطك :يأ (ىلع) ىنعمب (ماللا)و «ةفيحصلا ىنعمب دارفإلا ىلع فلآ اهدعب ءاتلا حتفو فاكلا رسكب
 .ةدكاز باتكلا يف (ماللا)و ؛لعافلا ىلإ فاضم ردصم (يط) :نيلاوفلا نيذه ىلع نوكيف «باتكلا يوطي كلم لجسلا نإ :ليقو «ةفيحصلا لجرلا يطك :ريدقتلاو

 يي رس ا يي :ريدقتلاو ءبتكلا اهيف ةفيحصلا يطك :ىنعملاو ءاهنيعب ةفيحصلا يه لجسلا :ةداتق لاقو

 ؛يازلا حتفب (روبّرلا) :ىرقو .يازلا مضب (روبُرلا) :ئرق ١77" : ءاسنلا 000 : ءارسإلا 'و ءانه 6 ِروَرلا #7 ىلاعت هلوق # ِرْوَرلاٍف انيك َدَعَلَو 2 ]
 كفاني :(لاكق) :ئرق# لَك د :ىلاعت هلوق# َنوُفِصَتاَم لع. + صَل 17 ٠ مالسلا هيلع دواد هللا يبن ىلع لزنملا باتكلا مسا يف ناتغل حتفلاو مضلاو
 فانقلا سعب (لق) : :-ئىرقو .ملسو هيلع هللا لص هلاق امع رابخإ مالكلاو ؛ملسو هيلع هللا لص هر هصا لإ دنسم ضام لعف هنأ ىلع فلأ امهنيب نيتحوتفم مالو

 ةفوذحملا ملكتملا ءايل فاضم ىدانم هنأ ىلع ءابلا رسكب (ّبر) ئرق# َتَر# :ىلاعت هلوق .ءاعدلا اذبم وعدي نأ هل اًميلعت لي يبنلا ىلإ َهجّو رمأ ٌلْعِف هنأ ىلع ماللا نوكسو
 - نع رظنلا عطق عم ءانب ةمض اهنأ ىلع ءابلا مضب (ٌبرل): :عئئرقو .ملكتملا ِءايل فاضملا يدانملا يف ةروهشم ةغل يهو «ةفوذحملا ءايلأ ةبسانمل ة ةرسكلاو .فيفختلل

 ١ يقانوكلا نأ ءاملعلا تبثأ نأ دعب :ءارسلا يط :[ 011 1177 102 1 ناك لأ انا اَمك ببكحلإ لجبل ّىَطك ءامسسسلا ىوطت موي 3:٠١ ؛]
 ادب يتلا ةطقنلا دنع يهتنيو همجح رغصيو صلفقتيل ؛ نوكلا دوعيو «عسوتلا اذه هدنع فقي يذلا مويلا آيس لب «دبألل عسوتلا اذه رمتسي نل اولاق ءرمتسم عسوت

 1 اا اولا هارت لك تلكمشو ترتتلا ةلبتن هلك انزع لج 81 و كار ااركلا لقتتم رع مون دك اياردلا ويدعي دل يزال اي

 .ديدج نم ةدحاو لكشتو ءاهضعب نم برتقتف ىرخأ ةرم دوعتل ؛اهضعب ىلع ءازجألا هذه يوطنت فوسو عع تازاغو تاعاعشإو تارجمو بكاوك نم
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا ب ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



25 

 اة

 .ةكرحلا ةدش :ةلزلزلاو .ةمايقلا موي لبق اهؤدبو ءاهطارشأ :# يطع ء ىف ةعاشلا هلأ ككإ# - ١ ١

 (ام» :* َتَعَصضِيَأ آَمَع# .لوه لا ةلش نم اهنينج طقست :# عصتو# .كرتتو ىسنت :*# ٌلَهذَتل ١-
 امأ .اهدلو عاضرإب موقت يتلا يأ (ةعضرم) :لاق اذهلو ءعاضرإلا نع لهذت يأ ؛ردصملا ىنعمب

 ال هللا نأ معزيو مصاخي نَم :# لبد نم# ٠ .ءاتلا هقحلت الو ثنؤملل لعاف مسا وهف (عضرملا)

 .درام :# ٍدِيِرَم# .هتافصو ىلاعت هللا يف معازملا نم كلذ وحنو ءأبارت َداعو ّيِلَب دق نم يبحُي نأ ردقي

 هللا قلخ نم هعبتا : 4 مالك نم,هَّنآ# ناطيشلا : : ينعي :4 ِهَيَع 6 بيك - ؛ .لجو زع هلل يصاعلا وهو |

 :«ةَمطُن نِم متل رشبلا ابأ مالسلا هيلع مدآ ينعي :4 ٍبا نيل كش يف 4 بنرو) - .لاجو رد | هضم هند هالوك مهن كَعَبِيك )برم ندب ا
 تير :(ةَعِضْما :4 َةَعضصُي نمد مد نم : ا 01 مث لجرلا ءام نم . 0 بل رح ول

 مال كيور )لل دما كد تس
 .اهريوصت رهظ الو اهقلخ نبكسي 1 : رمح #2 امات ًاقلخ ِة ةروصم : 0 دق غضاملا غضمي 0 مكمن نمت باثنين اَنِإَف تعمل نم سَ

 را ا
 م 00000 صه 2ص ل هه سر ضم 0 2 يق 5

 .٠ وو دعه رس رع 4 ,

 يف ٌرِقِنَوأ# مكقلخ انءادتباو ءءاشن 2 ان :# مكل نيبنإ# هقلخ مامت لبق م :ليقو 7 0 كوول روف

 الو 0 هطقست الف «ةياغو دمأ ىلإ 4 لجأ < كر ةايحو ءاقب هل نك نم : 66 3
 2 يف و

 ذأ تترهتلاةر كرا تفك هكا هاك 1

 دنا ةكضرم لح لهدا ورك مون (يول ميظع .

 | سانلاىر اَهْلْجِلنَح تدرك ْعَسَوْتَعَصَا 5 ١

 0 ديِدَسوَأ ب اَدَعَكلَو َركْسِمْه امو ىردكشم 8

 ٌلُكعَس وولعرمب ادرك مالا 7
 ا

 ماض

 رم 5256 ص

 :هو# مكلوقع لامك : 4 مَ -- د تفوو هلجأ غلبي ىتح اهنم جرخي 0 0 7 يا رق
 16 2 : لتحل حش عام توك الفط

 0 الو مرهي ىتح رمعي :4 رْمْكَلأ لد كدر دري نم :مو# هدشأ غلبي نأ لبق تومي 4 ف 0 فيلو 1 7

 4 تربه رطملا : كمل اَهّكَع اَنَرَأ اذيَم» ةسباي ةسراد : 4 ةدماَه## هأابص ل ا هر

 0 :# جيهَب# عون لك نم :# جوز لك نم# تنسحو تدازو تمن :# َتيَرو# تابنلاب تكرحت 0
 تدي ريك :ةلوفا ىف كللاما نأ نع عاج نبأ نبا جرخأ .ةيآلا « ُلييجم نَم نياَنلآَنِيَو + :ىلاعت هلوق ["] © عيه كم

 ودلع ل 2 ا منا ثرسلا نب رشتلا ق تلزن :لاق #4( نأ يف ُلِيجم نَم انك . كت اني مقل ىي يعي يعي 7

 دلو فرست ةيارمحاو كفر نسا نال تاك رن ن٠ ١ فلل ] شلل 2 كلا هر كر ت00 7 0 ه0
 لا ا او يسم درملاا متو لن ناسا نإ اك ا تن 1 .[؟71 : نامقل] 4 ا
 ةمايقلا موي لاوهأ حضوت جحلا ةيآو «...تاريثك ءاسنو اًريثك الاجر ضرألا ءاحنأ يف امهنم رشنو «ءءاوح يهو اهجوز اهنم قلخو «مالسلا هيلع مدآ يه «ةدحاو

 نيت نيش هج ا ا هلا ع تالا مولا دخلي تدعي اذاكر

 000 »رس رس رس ج هس - حرص 0 1

 ا 8 5

 ضع مُكَرْشأاوُعْلَبَتِل مث الفِط الار : ست لجأ َكِكآَمَاَم اميل رقي 51 .نّيبو حضاو تايآلا
 00 - ع هر 7 تت -_ 0 هس. 22 رع ج 2 2 و

 لق 2 رن تر ار تل م الفلي كر + ٍةَعْلَع نم وَمن نم آر ني مكَسَح ىلا َوْه» 15 : جحلا] 4 ٍرْمْخَلَ
 ؛هيركنم ماغرإ ةيفيك ع ل ل ل 00 رفاغ] © سوُلِقَك ْمُكَلَحَلَو ٌّئسُج المل اًولَبَبَو

 اسافر هناا كيال |هلكر هر كو رع دقو «ميكح يولع راكم ردات عاق نضال 31 500 يردعألا رد ضرر ام ىلع جل اك ان يدلل ةنك كلا فرت

 مث «توملا دعب ءايحإ اذهف «[0 : جحلا] 2(4) جيهب جوو نكح نم َتَنَبْكأَو ترو ترها ملا "هيلع اننا اديه هَدِماَه صضرألا ىرتو# : جحلا ةيآ بيقعت يف ىلاعت
 َنيٍِبِبَر ف مسك نإ سال اهِيأَكِي ا :هلوقب ةيآلا حانتفاو ءبيقعتلا اذه لمأتف «[7 : جحلا] ري 1 ]كك هنأ قولا يهنأ نخوه ل هللا ناب َكِلَد 9 :ىلاعت لاق

 ءزاجيإلاب كلذ تنمضت نإو ضرغلا اذهل ضرعتت ملف (رفاغ) نمؤملا ةروس ةيآ ام ا طقم نر كسر ام كلل علب قالا هام هيلع توظلا ام رغما هك( قيل

 مدت ام لمأتو «ىلاعت هنود نم دبع ام يفنو «دادنألاو ءاكرشلا نع ههيزنتو ءرمألاو قلخلاب هدارفناو هناحبس هتينادحو ىلع مههيبنتو قلخلا ريكذت ىلع اهؤانب امنإو

 نع تصتخا امنإو ءةيآلا هذ. دصق ام كل رهظي اهدعب امو ةرركذملا ةيآلا 101٠. : رفاغ] 4 ساَّضلا قْلَح نم رككأ ضَرأل او تونمَسلا قلَحَل )» :للاعت هلوق نال نم
 .ملعأ هللاو بسانيل سكعلا نكي ملو ؛مدقت ام ليصفتلا نم اهيف ديز كلذلف «مدقت امب كلت تصتخاو ءانركذ امب جحلا ةروس ةيآ
 :ئرق# َنوُمِصت #3 :ىلاعت هلوق .نيتءارقلا يف فوذحم ءادنلا فرحو ء«رثكأ رسكلاو ملكتملا ءايل فاضملا يدانملا يف اًضيأ يهو ؛ةفوذحملا ملكتملا ءاي -

 .رابتعالا ةجرد نع مهطاقسإل ةبيغلا ىلإ باطخلا نع تافتلالا ىلع ةبيغلاب (نوفصي) :ئرقو . .4 واوس لع مكن اء لقفإ) : هلوق ةبسانمل باطخلاب (نوفصت)

 ةحوتفم فاكو امهيف نيسلا مضب (ىراكش) :ئرق# َردكَشي مه اَمَو ئردكس 9و :ىلاعت هلوق 4# تَباَذَع َّنكْلَلَو ئردكسي مه امو رك َساّدلا كيوت
 :ئرقو .ىلاسكو نالسكك «ناركس عمج يف لصألا وهو دحاولا هبشي ال ظفل ىلع هب ىتأ دقف «ناركس : :هدحاو «يلاعف نزو ىلع ريسكت عمج هنأ ىلع فلأ اهدمب

 هنامز وأ هتلع ىلع الاد لعفو ليعف نزو ىلع فصو لك يف نزولا اذه درطيو ٍ؛اًضيأ ناركس : :هلحاو «ىلعف نزو ىلع ةنكاس فاك اهدعب امهيف نيسلا حتفب (ىركتم)

 دلال لكك كدا نإ ك0 هرب , ىلا امك «ىكلهو كلاهو . ىتومو تيم :وخن لوهلا لع ٌلَدااَم هب قحلأو ؛ينمزو نمزو «ىحرجو حيرجو «ىضرمو ضيرمك

 .هيف اًسيقم نوكيف نِمَّز نزو ىلع رِكَس عمج ىركس نوكي نأ لمتحيو «بئارلا نبللا برش نم نوركسي نيذلل ىبورو نابور : :اولاق امك «هتيطغت : :يأ «لقعلا رتس يه

 9 حو حج هيلو هائل وابل نير تردي تزول :ىرق 4 ترو]» :ىلاعت هلوق جور لك نم ْتَكَبْنأَو ترو ترها: 1

 ه :جحلا]4 ةكنات راكلاو رهو كل نيكة قل رعود ِةَعْضُت نِمَُّك وَقلَع نم دش َوَفظُت نم مش بار نم كتَقلَح انو ثعبان ببر يف مسك نإ سانا اهيأَكي 98 [5]
 مي د هود مسبب عوام حب 0 2-7:
 لكشبو ةدشب ةقلعلا هذه رثاكت دادزي مث ,ربكيو اهمجح دادزيل محرلا رادج نم يذغتلاب ةقلعلا هذه أدبتو ؛" ةقلعلا ةلحرم " ةيناثلا ةلحرملا يه هذهو «محرلا

 يهو ةثلاثلا ةلحرملا يه هذهو ماقلتلا قم راثآ اهيلعو ةغوصمم محل ةعطق 1+: اكار روت ةليكلا «ىلهل راواكلا صن التل ل

 -ةسارلا ةفاك ملا ىه هذهو «نينجلل يمظعلا لكيهلا قلخت تايادب انهو ةغضملا هذه لخاد نم قلختلاب ماظعلا أدبت ةغضملا هذه لامتكا دعبو «' ةغضملا ةلحرم"

 ةروس تاك دالع . 5 هلوق ىلإ 4 ِناَمَصَح ِناَدْه» : هلوق نم :ةبنَدَم يهف ءاهنم تايآ تس ىوس «قافّتالاب ةّيكم يهو «رونلا ةروس دعب تلزن :جحلا ةروس لوزن

 -تيّمسو «جحلا ةروس ىوس مسا اهل ام :جحلا ةروس ءاسأ .نوعبسو ةسمخحو فالآ ةسمخ :جحلا ةروس فورح ددع .ةملك نوعستو ىدحإو ناتئامو نافلأ : جلا

 ىئس ىلا < مب يذلا روسلاب فيرعتلا | عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
 لوس سح مسسس1 رب 2 حسا



 اطول 0 4 11 قلخ لحارم نم ةقباسلا ةيآلا هيلع تّصن يذلا اذه :ناتيآلا :4... نلوم هلأ َناَكِلَدإم - 1 0 04

 7 ثعبلا نأو ,قلطملا ينغلا قحلا وه ىلاعت هنأ ىلع ليلد اهتوم دعب ضرألا ءايحإ نمو «ناسنإلا

 ِ نات # - 4 ال ا :4 ريم بلك الو# -/ .هيف بير ال تآ ءايحإلاو قلخلا ةداعإو روشنلاو

 يَ ًاضرعم «هسفن يف ًاركتسم هقنع يولي نم :دارملاو .لامشو نيمي نم هابناج :لجرلا افطع : ءدِفطِع

 لذ : 4 ةيذح ايدل فهل مهنيد نع هللاب نيمؤملا دصيل :4 ا سنع َلِضْل هيلإ 0

 ا فرح ىلع وه يذلاك كش ىلع :4 َِرَحَلَعال ١١- .ردب لهأب لعُف امك «نينمؤملا يديأب ناوهو
 5 نم هلصأو ؛تابثو نيقي ىلع هللا دبعي هنأل نمؤملا فالخب كلذو همابت فعضيو برطضي لبجلا

 ا
 ظ )م 1 3

 0 هر سر 2 0 يا 6س را ط0 210+ يف رقتسا :4 نأ هيهتشي امو «شيعلا يف ةعس :4 حسني فرط وهو «ءيشلا فرح

 5 هَباَصَأ ناوين اَمطَاريَح باص نو فرح لع هللأ لب 0 ل رفكلا لإ لكلا :# ءوهجتو للع بلقنا# هوركمو قيض : 4 ةنلف هئباص أنو تبل ميمو

 وه كد هر اوين داو هبعيوعَكَقدنيَ اهرسفل ةهلآ وعدي :4 :هربصنمل## -17..ةرخآلاو ايندلا رسخ هنأ ربدتو هيف.ركف نمل نّيبتي :4 ُتيِسْل
 | ريال مَآ بود صأوُعدي ايل تمل ارسل 1 .رشاعملا بحاصلا :4 ريشَعلا سنكو» صانلا :4 َكْومْلاَسْنَِلل اهعفن نم برقا ةرخآلا يف ١ وام مر رص 2س

 5 0 هم كلامو 0 قزري ل كيرا د ًادمحم هيبن رصني ل نأ :« دلو رخس نا نأ» تس :© نظن <تاكنمإ# -6 رهزالاب اة تس ىلا 2 < 2 1

 وه
 ريع سلوم دفتر :هرَص 5 امس :# ِءَمّسلا لإ نكح :4 ببسي طيررلط املا هلضف نم هيلع عسوبف لَك ًادمحم هللا 0-22 م لع 66 َ 2

 تدق دل 2211! ايعر وتم 7 ' همس ارمني الجد هَسَنإ 8 كلذكو .هظيغ :4 ليغيام# هقانتخا : 46 هل ناهذي له# قنتخيل مث ١ :4 عطقيل مث هفقس تكلا
 ١ وشكل هك ديو 5> نل نأ نظي ناك نم :ىنعملا ليقو .هنيح نع رخؤي نلو .لجعتُي نل هب دمحم هللا رصن لاجعتسا

5 
  09ورايا ١

 0 "نعرض يطعن[ )ريم بتكالو
 قرد كَبَدَع 2م زر ا ١ 2 ل د و 2 م
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 خلا

 رس رع حس

 7 رك و 2 2 .هرصان ىلاعت هللا نآل ادمكو اًظيغ تميلف هلك نيدلا ىلع هرهظي ىتح اًدمحم هللا رصني
 1 11 ل :لاق سابع نبا نع يراخبلا جرخأ .ةيآلا يفرح لَعَهََأ دحيم سَذَنِيَو + :ىلاعت هلوق 7
 5 | تس م ديدي جرطا سب هواش ١ نإو «ٌحلاص ُنيد اذه : 0 اًمالغ هتآرما تدلو نإف (ملسيف) ةنيدملا مدقي لجرلا ناك
 قلو هاه -- هوه وزو ولا + هللا لزنأف ؛ءوس نيد انش اع هليحأ قفار يح اًدلو هتأرما دلت م
 اشتف «هدلوو ٠ امو هرصب بهذف دوهيلا نم لجر ملأ :لاق دوعسم نبا نع ةيطع قيرط نم هيودرم نبا جرخأو .ةيآلا 4( َِرَح
 2 0 ا 7 - ..ةيآلا 4 ف ذرح د لع كتي نم اَدلآنبَو )+ تلزنف .ءيدلو تامو يلامو يرصب بهذ ءاريخ اذه نيد نم

 ا ا ينس روس يرق 0 .جحلا] 4 اًكيَ ِلِع دَحَب رع ني ملَعيالَيِكِلإل 1: لحنلا] 4 انيس ل َدَعب َماعيال كِل © [5]
 .[17 لحنلا] 4 ثمل ةرسْركصَو مسوس » :هدعبو ءيرخألا ةروسلا يف لصف ام لمجأف ؛'مكقلخ هللوأ :لاق «ءيشلا نع رخأتملا نامزلا ةلمجل دعب
 ...[9 : جحلا] 4 ٍبارثنَي كَكَقلَحاَنَِو ثَِبْلاَن ع ببر ف مسكن سال اهياَكي )» :لاق هنأل ؛ .جحلا ين رمألا كلذك نكي مو هديدحت الو اهعم ليصفت ال لمج عضوم اذه ناكف
 مددقت يتلا لاوحألا ىلع هدقف ىلإ ملعلا نم اهيف لقتني يتلا احلا ركذ ىنبف ؛هريغ ىلإ هنم لقتتي لك ءادتبالا اذك نمو اذك نم: :لاقف اهيدابمو لاوحألا ليصفت ركذف
 لوألا عضوملا نيابف اًملاع ناك نأ دعب ملعلا دقف :يأ 24 ملع ٍدَعَبْنِم )ف : لاقف «نمب اهلبق امع ةلقتنملا ةريخألا لاحلا ددح كلذك «نمب اهلئاوأ ددح امكف ءاهركذ

 ىرتتو .[: تلصف] 4 ترو تره 2علا هيلع انكر ادم هع ضرالا ىرت 33 615 : جحلا] 4 َتّيرو ترمه ملأ أآدَم هده صرألا ىَرَبَو 1 .كلذل
 الولع رغبه قلد نم نياّتلاَنِمَو 2 [0] .ناتيآلا هيلع تلد ام اذهف «تابنلاب تكرحتو «ةايحلا اهيف تَّبد رطملا اهيلع انلزنأ اذإف ءاهيف تابن ال ةسباي لظرالا
 يهو اهدعب امو اهلبق ام قفاو نامقل ين كلذكو ؛"روبقلا ءريذن" :يهو «تايآلا نم اهلبق ام قفاو جحلا ةروس يف ام .[7 ١ : نامقل 248 : جحلا] ريم بنك الو ىذه
 2 نارمع لآ] 4ٌكييأ َتَمّدَاَمي َكِلَد إل عضاوملا يقابو ؛نآرقلا يف ةديحولا ٠١[ : جحلا] 4 َكاَديَتَمَدَقاَميَكِلَذ ]٠١[8 . رم يلا
 .مهركذ مدقت نيِذّلا ةعامجلا يف تلزن اهريغ ينو ؛هدحوف لهج يبأأ يف ليقو ؛ثراحلا نب رضنلا يف تلزن جحلا ةروس ةيآ .[5 ١ : لافنألا

 0 تلصف" صوم اذكو ؛عفترا اذإ اذك نع هسفنب ابي ابر: 0 ا :ئرقو دارزالل رد ىو ضفتلكاو

 -اوضقيل- عطقبل :رق وطن وإط »4 اشو لوإ» 6 ارش مش ل 4 ليث :لاعت لوق 4 طم هديه لك رطب لَ ل١1
 ظ ء.مثوأءاف وأ واو دعب تعقو اذإف ' مج را

 ءافلا دعب ناكسإلاو «مثو ءافلاو واولا دعب وه ءاه نوكسب ففخ امك «ماللا نوكسب ففخف ءاهدعب لعفلا ُلّوأَو ماللاو فطعلا نم ةلصاح تاكرحتم ثالث يلاوت

 ىلع اهنوكل اهلالقتسا نكمي الو ءاّظفل اهدعب امب لصت اهنكلو ءاّطخ ظفللا نع اهلاصفنال لاصتالاو اًطخو اًظفل هب لصتت اهنإف ءاهدعب امب اهلاصتا ة لفل كرف
 تاملك اهنأ ةجحب (مث) عم ماللا ناكسإ دربملا عنم دقو ٌرظنيلَف مو 4# ٌدَدَمَل 9 ىلاعت هلوق يف ءافلا دعب ماللا ناكسإ ىلع ءارقلا عمجأ اذهلو ؛دحاو فرح
 ءاطخو اًظفل اهلاصفتاو اهلالقتسال واولاو ءافلا دعب ناكسإلا نم دعبأ (مث) دعب ناكسإلاو هواولا دعب اميف اوفلتخاو .واولاو ءافلا نود اهيلع فقولا نكمي ةلقتسم

 - رمأ تامال اهنأل لصألا ىلع رسكلاب (اوفوطيل-اوفويل-اوضقيإ-عطقيل) : :ئرقو .فطع فرح اهنم لك نوك يف امهعم اهكارتش هدم ا
 مث اًلوأ قلخت ماظعلا اَذإ ءاًفيلغت اهفلغيو محللاب ماظعلا هذه هتردقب ىلاعت هللا وسكي ثيح "محللا ةلحرم" يهو ةسماخلا ةلحرملا تأت مث ا لو

 00000010 2 لج زم يه ةيسابألا هملاتم طخأيو نينجا اج زيوت يتلا هللا يع ةريحشلا يناس الحول نأ ا حلا

 .قلاخلا ناحبسف «ثيدحلا ملعلا عم اًمامت قفاوتم نينجلا روطت لحارمل ميسقتلا اذه نإ لب «ةنجألا ملع اهررقي ةتسلا لحارملا هذهو «نينجلل ةيجراخلا حمالملا
 122 2 1[ نإ تالا ءاصلع لوقي :ضرألا زازتها 8 : جحلا] # جيه جو ٍلُكح نم َتَبْأَو ترو تربه هامل هع ان اذ ٌةَدِاَه صصضرالا ىَرَيو )2151
 تالصيوح اًضيأو «روذبلاو بلاحطلاو تايرطفلا كلذكو ضرألا يف ةدوجوملا ايرتكبلاف .. كرحتي ال اًنكاس اهيف ام لك نوكيو «ةنكاس ةلحاق ةسباي نوكت اهفافج
 - تانئاكلا نييالمب اذإف «ءءاملا اهيلع لزني مث . . تيم اهيف ام لك نأكو «قيمع تابس يف ةلحاقلا ةفاجلا ضرألا يف شيعت اهلك هذه ؛«تارشحلا تاضيوبو ناديدلا

 ةّيصولا :لامجإلا قيرط ىلع ةروسلا دوصقم :جسما ةروس عيضاوم .جحاب ساّنلل ميهاربإ نيذأتو رئاعّشلا ميظعتو «ٌجحلا كسانم ىلع اهملتشال 0
 -«تابثلا دعب قافنلا لهأ نم ةياكشلاو «ٌقحلا لهأ عم لطابلا لهأ لادجو«رشنلاو رشحلا تابثإ ىلع ةجحلاو «ةمايقلا ةلزلزو «ةعاشلا لوه نايبو ماسلا ردح

 يحال جلا ءامس 4 هنا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا 'بابسأ ٠ يربطلا ريسفت



 00 2 الا 0
0 

 قلخلا نما : 4 ٍضْرأْلا ىف نَمَو ٍتومَسلا فم هل ُدَجْسم هللا ََأَرَترلأا# -18 .كلذ نم ءيش هنع بيغي 2 اواو ا ا ُلِصْنَي» .نييئادنمو نيينارح اعلا 0 روم ىد نوكيا 1 هنلرأك لدور
 أ علا رآ احا : ٌتاَودلاَو رجشلاو لاَجْباَو## هلل نوداقنيو نوعضخي أ 0 رع سدر 2 1

 ءاقشلا هيلع ايبجو . 4 0 ّقح ريش هدابع نم نينمؤملا : "عنا :* سانلا نم ريبثكحو# 2مل رص سل 22 سل 0007 ب أ 1 41 2 0 5 ١ ا تاور َندلاَو سوُجَسلاَو 5

 ] هلت أرد 72 ُديِسَت وَلَنْ
 باقل 158 ةداعسلاب هدذعسي 18 امه# هيقشي : 6 هلأ * نَمَوإ» هلظ دجسي وهو ا نو ا

 0 .فكلا كفاصأ يأ نم رافكلا عيمج : :«نيمصخلا»ب دارملا 4 9 5 لا وطتخا ناَعَصَح 2 9 ل 3 نمو كن ومامأا نمل ّ 2 1 38 مس هرم أ ارمقلاو 0 ١ ١ىف 1 7
 1 ١ دع اي تيت < ل وو ل ا ا
 كرا «هنيد ىلع هتبراحمو هرخآلا نيرذللا مت نيرا لك ندا :مهماصتخاو .نينمؤملا 4 نيريكوتاو اورجشلاو 0 ظل
 52 رعد و نا و رضماعاقو . تدم دآم م س٠

 لاق . .بايثلا لاكتشاك مهيلع "الام رانلا نإ نإ :ليق : انني ُباَيث مَ ْتعِظَفل اًئيد لضفأ مهنأ مهنم 4 ل 2 .هلاَمَههنلاَن هِمنَمَو باَدَحْلاه يَ 0 ١

 هو .راهنألا اهتحت نم يرجت تانج هللا هلخدي نمؤملاو ران نم بايث هل تعطق رفاكلا :دهاجم 0 *0 ام مع دن 2

 1 قراطم يأ 5 برض :# عمي ُِيَفَتمطَو ل١ ١ .باذي :# ٌرَهَصِي ٠١-9 .يلغم ءام
 هده تقي 0 ٍ رذ ىبأ 0 ههريغ : 1 3 ا جر 0 .ةيال | +:  ِناَمَصَح اذه # : :ىلاعت نياك ها

 2 ديلو ولاو ساو ةبتاعو ل 3 5 0 ص و ةدي دعو هزم | 2 امهبر ف يف اومس صتخا 0 م . ناذه) ةيآلا

 ا حا 3 ةيالا هه تلز ل ' انيف 5 لا يلع م
 يك“ ل 2 1 ةيأل 1 رم مإرقكا

 1 ع
 3 د ءروبزلا نوؤرقيو .ةكئالملاو موجنلا دوت مك :# َنيِعدََصلَاَو» 87 ١07- #با امام ةماعلا كاك تلاد

 , ٌديِرَش ةمايقلا موي مهنيب هئاضق يف لدعي :# رهش
 وو وم 2 51
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 لل ا 0 .باتكلا ١ لهأ ين َؤ توت اهنا 1 ِ نب نع
 مكيبنو دمحمب | ا هللاب ا :نونمؤملا لاقف 3 5

 نإ [؟7 ]١5. .هلثم ةداتق نع متاح د 00

 ف ومو «نيثرم 5200 000-0 ا 00 :هلوق زاركتلا ثتجاومو ةراوشلا ان ةفنت ةزار يوب معو ا فنجد
71 4 

 ا :لاقف رخآلا مّضَخلا ركذ نم دب نكي 64 1 4 ِراَننَم ردا كاسل سك كاك »دا

 هور 2

 ري 000

 هي ااا 110 4 نور كَكسيال مهو هَكَوَلَمْلاَو بأ نِم ِضْرأْلا فاَمَو ِتومّسلأ ف اَم دج 0 : دعرلا] 4 ًهركو اَصوَط ٍضْراْلاَو توم
 ةكتالملا ركذ مث ' ءقعاوصلاو باحّسلاو قربلا نم تاّيوُلُعلا ٌركذ ةدجسلا ةيآ مّدقت عر روش ف 11 جحلا] ك4ّرْمَقل 2 ُرمَفْلاَو سْمَّسلاَو ٍضْرْلا ف نمو ِتاولمَسلا فمه

 رافكلاباًناقختسا اهيف نم ركذي لو تبت ضرألا ركذو «كلذل تاواعشلا يف نم ركذب ةدجتتا ةيآ يف اد راّمكلاو مانصألا ءاريخأ : :يأ «ةرخأب ركذو ؛مهحيبستو

 ين امو تاوامَسلا يف ام ةيآلا قايس ىضتقاف ؛حيرصتلاب سنإلا الو «ةكئالملا ركذ هيف نكي ملو ؛مومعلا ىلع هللا قلخ ام ركذ م ٌدقت دقف لحّتلا يف اًمأو . .مانصألاو

 مهركذ مّدقت نيِذّلا مه مهنألا ؛ضرألا يف نم ركذو ءاهلو مهل اًميظعت ؛تاوامّسلا يف نَم ركذ مّدقف «نايدألا رئاسو نينمؤملا ركذ مّدقت دقف حلا يف امأو ؛ 5 را
 4 رصتلاو نوُعِبَصلاَو ارك كس اان اتم“ نك ([17 : ةرقبلا] © َتيِعِبدَّصلاَو ئردصٌتلاو اوداَه كل وُنَماَء َنِذَلا نإ ]/١1[ .اهبسان ام ةيآ لك يف لاق دقف

 .ةرقبلا ةيآ يف مهمدقف «باتك لهأ مهنأل ةبترلا يف نيئباصلا ىلع نومدقم ىراصنلا .[107 : جحلا] 4قرصتلاو َنيِثِدَصلاَو أ أوداَه َسِذَلاَو وبما نت َنِإ 19[«  : ةدئاملا]
 مث ءنامزلا يف مهمدقت ىلإ ةراشإ نيئباصلا مدق ثيح ةدئاملا ةيآ يف نيينعملا نيب عمج مث « ,جحلا ةيآ يف كلذ دعب مهمدقف نامزلا يف ىراصنلا ىلع نومدقم نيئباصلا نكلو

 .كلذك نوئباصلاو ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ ل ل ا َنوُكدَصلأو و اهعفر

 [١٠ةدجسلا] 4ٍر أَ دعو ملتي وْحوحي ل اور املغ »117 جحلا] 4ِقرَل َباَدَع اوفوذو اَيفاوديِع دير نت
 ني بآن مم تعِلف أورهكح نيل : هلوق ةيآلا لبقو ءاّسفنتم هبحاص دجي. ال ىتح سفنلاب ذخألاو بركلا وه مغلاف «ظفللا ةدايز يضتقي جحلا ةيال مدقتملا قايسلا
 بوشلا ةطاحإ مهب طاحأو مهيلع باذعلا لمتشاف ١14-71[« : جحلا] 4 يِدَحْنِم ْعِنَمَم مطوع دوُلجلاو هودوطب ىف ام وب ُرَهَصَي 00 ميما موسو عر قوه نم بصي را
 ةدايز يضتقت ىنبملا ةدايزف .فذحلا اهبسانف جحلا ياو ستاو طاطا ةلجسلا هنآ اَمأ ,ةدايزلا ةيآلا بسانف ءاهنم هللا انذاعأ ل .دسجلل

 مُهلَلمَو :ىلاعت هلوق يف راهظإلاب ةدجشٌسلا ةروس تصخو «باذعلا فصوب مالكلا لوّطلا 4 اوقوذَو ) :ىلاعت هلوق يف رامضإلاب جحلا ةروس تصخو .ىنعملا
 كَم مكفوسلقإفو ٠١[ : ةرسسلا] « فالى اكلم كرك راو 12 014 لا ره لب ةنرتفا بولومي مأ 3 :اهنم عضاوم يف هلبق لوقلل ةقفاوم «4اوقوُذ ٌّقحْلا سول <> 5 رمل حو

 اسم محلا لا سلو ةدجسلا] 4م لوما َيَع ١ 1١ سلا 4 ترحل
 وردك او 0 ب لا :اذه ءفرح ريغب اهارجم فطعلا فرح عم اهارجأف ؛ةروسكم الإ نكت مل اهب أدتبا ول امك رسكلا اهلصأ -

 داواوسلا) ىرتجم " مث هع ءارجإو اًفيفخت ةعبرألا عضاوملا يف ماللا نكسأ نم ءارقلا نم نأ :مدقت ام ةصالخو .ضعبلا نود ضعبلا يف نكَس نم هجوو «عيمجلا

 رك 99 يف هريغو لبقتسملا نيب ةقرفتلل كلذو ,مث دعب اوضقيل مال رسكو واولا دعب نكسأ نم :مهنمو «لصألاب اًرابتعا عيمجلا يف رسك نم :مهيفو (ءافلاو
 0 ال علوا نيحفملا نيام شب ل أ مث :هلوق يف هريغ ىلع لبقتسملل المحو # أوُضَقي
 4 لولو :ىلاعت هلوق ولو هد نم رواح امأ ني اكهيذ ترتسم 2[ ا ل * )» :فالخب «برقأ
 - امك حيصفلا يف رهظي هنأل هلحمل عابتإلا :زوجيو هبصنلا هلحم نأل# ٌرواكتأ نب وهو «رورجملاو راجللا لحم ىلع فوطعم هنأ ىلع بصنلاب اًولؤل) : :مئرفأ

 ءاهمجح يف ةبرتلا ديزتو «ضرألا زتهتف ءاهكيكفتو ةبرتلا يف قافنألا قش يف ناديدلا ذخأتو «ةكرحلاب ئلتمتو طاشنلا اهيف رهظيو «ةايحلا اهيف بدت اهب ةدوجوملا -
 ْ .اهقومادعب ضرألاايحتااذكهو: . روذجلا ربكتو روذبلا تبنتو «ماسقنالا تايلمع أدبت مث « «نيجعلا يف ريفا مرة تا ل

 :ٌجححلاب نيملسملا ىلع ميهاربإ نيذأتو ءدبحوتلا نيد يف رفاكلاو نمؤملا ةموصخو ةَّبجحلاو ناهربلا ةماقإو لَم لوسّرلا ةرضُن ركذو ءاهتدابعو ناثوالا بّيعو -

 2 ارجع سس سي يل ل ل اما يو
 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوق 20 ١١ ءاهييألا



 0 0 و ومو كت زو لإ هللا الإ هلإ آل نأ ةداهش :© ِلَوَمْلا سم ِيَيَطلا» ايندلا يف هللا مهيدي :# أودهو# -4
 : مسرح رك لس وع - اند رع أ

 0 ديما طل اودهوٍلومْلا سمٍبْيطلاَلإاوُدهَو ١ نوعلتمي ه0 16 دركحلا ديمحملا نيدللا م هم 0 نكرظ لإ :# طارو

 الا دجسملاو هل ليد سنعود دَكَسياَذِإ© 5 ٌفكدَعْلا ءاَوَس#» ةفاك «سانلل هانلعج يذلا مارحلا دجسملا» نعو هيف اولخدي نأ هّللا نيد نع ٍسانلا

 : ابا ويف 2 اوس سياكل ب فروا 3 باتتملاو هيلع ئراطلا :هب دارملاو «ةيدابلا نم لصاولا :«دابلا»و .هب ميقملا :(فكاعلا» :* ْداَاوِديِف
 : رسم نى وبل 2 ا 5 ٠ ٠ ا ٠ ا

 16 رباب مانع نو هنو وا ظب داحلإب هيف دريْنَمَوأا 5 را لا رة روكيروأ الإ .دححا ع رام و ادا وللا ريغ سامبل
 نياق ِق ق ءاشلا كلخدا ا تيبلا يف ليمي نأ وهو ءًاداحلإ دري نمو . :لجو زع لوقي :* داكلإب

١ 
. 

 رح

 لا نعل 1 أ تَيْلَأ تمار ”ال اسي دو ا
 د 2 رم 9 - 9 دخن فديت '"َ ناوعر كح 0 نمر هر رو د دا :هلوق يف تلخدأ امك اداحلا

 ١ | كلو سيفا سيفي ىتديرهطو اعيش 0

 أ دلاسيدو يلب ناد ندخشا 0 0 مدل مرح يظل ؛ةدازإلاو ةبنلا ىلع ةنبآلا يف ديعولاو .ةكمب ماعطلا نوركتحل
 اودهشل | 7 قيد يق لكس .نايرماصإك 5 تاساجنلا رئاسو ءامدلاو «ناثوألا ةدابعو كرشلا نم :* َدَبَرِّهَطَو# ءائيبو ءانأطو ا

 1 تدوير داون مهل تيبلا اوي نأ سانلا ىف دان :4نْوَأَو 8 -؟17 .نيلصملا :4 تيمبآَملاَو# تيبلاب :4 تينباكتلل»
 00 هير

 مْ ارك ف وألا نبجت بتهم" .ليزاهملا يهو «لبإلا رماوض ىلع ًانابكر : رماَص لك ككو# مهلجرأ ىلع ةاشم :«اًلاكي»
 7" قيرطلا :جفلا لصأو ”كالكشماو ناكم تلال فول يقل لكلا ناقل ميرا تح كافل كن

 1 وكي تنسو حل 0: اصلا ل و «مهتاراب 0 :# َمُهَل َعِهلسم 2 .كيعب :# قمع عساولا .ح ء...ءس ءءأللا ةكلاكملا لاكع الإ 4 تاراعر كفارشأ فيم اودهسا #3 -

 1 2 ا ا 5 يف كلذ ين ءاج ام ىضم دقو «قيرشتلا مايأ 5 تطورا رك ف لجو زع هللا يضرت يتلا

 + يس ةموملو 000 0-2 راع ةلرقك ؛لكأي مل ءاش نإو لكأ ءاش نإف «ماعنألا ةمبهب ةميهب يده نم :4 ايتيك ةرقبلا ةروس

 ' يكتم تبع لْمبملِإ عألمْكحَل 59 كيلإ طسبي يذلا :4 سيآبلا» اهنم :«ًاوُمِعْطَأَول ١[ ةدئمل ةروس] 4 ادام لك اَدإَول اجو

 | ريا تتوق اويكنتو كتل يني ١ قلح نم مهجح كسانم نم مهيلع ام ءاودؤيل يأ :* م َمُهَكَفْأوُصَقِيلَمث # - 106 ةكطخللا هَل
1 

 ايدديي ثم ث اع م2 رخو وثم وخير وخو وخيم نم جورخلا :ىنعملا ناكف .خسولا مضل 1 ل

 رسل مويس رالولا فاو :ليقو .اوفوطي :4 اوفَوَطيلَو# جحلا يف نوكي ءيش نم ناسنإلا رذن امو «يدملا :4 مُهَرودنَأوْسوُبْلَو» «لالحإلا ىلإ م ارحإلا

 هللا هرمآ ام بدتجت :# هللا تنم 0 1١- .هبيرختو همده ىلإ | اولصي نأ ةربابجلا نم هقتعأ هللا نآل :4 ٍقِيِتَعْلال مارحلا هللا تيب 00

 ركذي ملامو .ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا الإ :4 كحِتاَع َلْضَماَّلِإ» ًائيش اهنم لحتسي وأ اهعقاوي نأ لجو زع هللا دودحل ًاميظعت ؛همارحإ لاح يف هبانتجاب

 يلوي جرمانا كا ةموكوكو :ىلاعت هلوق ]١05[ .ناثوألا ةدابع يف ناطيشلا ةعاط اوقتا :4 نلقوألا نم كل ١ 0 اوبيكجاف# هيلع هللا مسا

 ع نبي هللا دبع« بضغف ف «باسنألا يف اورختفاف «راصنألا نم رخآلاو رجاهم امهدحأ نيلجر عم سينأ نب هللا دبع ٍةي ينلا ثعب :لاق سابع نبا نع متاح

 عصرطلا ( رما 5 سكتت ) :ىلاعت هلوق [ "71 .ةيآلا © اكلي هيف در سو هيف تلزنف .ةكم ىلإ برهو ,مالسإلا نع دترا مث ءيراصنألا لتقف

 رق اولا زيان عربات حار داك لاش لوناف نوكري'ال ارناك :لاق ها نع ريرج نا
 قا[ كل اس ةسرمسلا هيل قرا .[؟ 7 : جحلا] * تييباقلاو هى تفياطلإ يب رهْطَوط 1 : ةرقبلا ] 4 َنيِفكَملاَو َنيِفِبَطلِإ تب ارهَط نأ 3 ١»

 دعب يانا و ريستتملا أ 4 تيِبإَقلاَو » ةكم لهأ ريغ نم تيبلاب 4< تيفبال» : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق 4 تييباقلاو تيفياطلل) :اهيف ءاج

 .[": جحلا] 4َي 26 :وركَقَك كلم د5 اهئرَحَس َكلَدكراعم دعمْلاَو َمناَمْلا أومِحْطَأو اه او 11 جحلا] 4 َريِقَفَ ل كك م طر توك :١ 10 .ةرماع تراص ام
 حبذ مكحلا يف هقفاو نإو ؛.ةصاخ ندبلا 0 را والا ذأ نزع 4 اهياولكت)

 0 ا جحلا] 4 ٍبوُلَمْلا ىوَقَت نم اَهَّنِإَو ذ هللا ريكعَس ْمِظْمُي نمو كلذ » «10 5" : جحلا] 4. . هلأ تنم هرح مِظعَي نمو كِلَذ 27 ' ] . نيرخآلا

 0 2م راب ءاقولاو تفتلا هان

 اهنمو «نيدنلا ملاعم مّظَحُيو هللا رمأ لثتمي نمو .هل ةدابعلا صالخإو هديحوت نِم هب هللا رمأ ام كلذ :ةيناثلا ةيآلا اّمأ «ىلوألا ةيآلا هيلع تلد ام اذهف . .ةرخآلاو ايندلا

 .هتيشخو هللا ىوقتب ةفصتملا بولقلا باحصأ لاعفأ نم ميظعتلا اذهف ءاهنامستساو اهناسحتساب كلذو هيف حَبذت يتلا حئابذلاو .هنكامأو جحلا لامعأ

 لعافلا بتان :لوألا «نينثال اًيدعتم نوكي نأ لمتحيو «دحاول اًيدعتم لعفلا ناك نإ 0 , قلعتم 4 ٌرواسأ نم : هلوقو 04 ٌرواَسأ أولو 3: :ىلاعت هلوق يف -

 اًنوطعم نوكي نأ لمتحيو ؛فوذحملا لوعفملا ىلع فوطعم (اًولؤل) نوكي كلذ ىلعو «يناثلا لوعفملا وه فوذحمل ةفص فوذحمب قلعتم  ٌدواكسأ نيو

 لدي فردحتمل ال رقم كرك نأ :زوجي امك ' 'ولؤلو بهذ نم رواسأ اهيف نولحيو" :ريدقتلاو .ءشفخألا بهذم ىلع تابثإلا يف ' '*م" ةدايز ىلع ءانب (رواسأ) ىلع

 زييمتلا ىلع بوصنم وه ذإ ىنعملا ىلع# ٍبَهَذ نم 4 :هلوق ىلع افوطعم نوكي نأ زوجيو .(اًولْول) بصن هيجوت يف هولاق ام اذه ءاّؤلؤل نوتؤيو :وحن ماقملا هيلع
 ىلع فطعلاب بوصنم (اًولؤلف) «زييمتلا لع بصنلا وأ ءنمب رجلا وأ ءبهذ متاخ :لوقت ةفاضإلا هعون نايب يف كل زاج (متاخ يدنع) :تلق اذإ كنإف «رواسأل

 لع فوط 21 ع :م (ىرشب) رابتعا زاوجب (نينسحملل ىرشبو) :ىلاعت هلوق يف نورسفملا حرص دقو «زييمتلا عضوم يف هنأل ىنعملا ىلع# بهذ نم
 قلوللاب عصرم بهذ نم رواسألا نأ ىلع ءانب بهذ ظفل ىلع اًمطع رجلاب (ؤلؤلو) : :ئرقو .ىنعملا بسحب هلجأل لوعفم يهف «ىنعملا بسحب اهلبق (رذنيل) :هلوق

 « دي تكلا هر ناك هج ىلا 00 عضوم ةلثمو ؛درفملا رمهلا نع ثيدحلا دنع رمهلا فيفحت مدقتو «صلاخ واول نم رواسأ أ
 (فكاعلا)و ءلاح (ءاوس)و «يناثلا لوعفملا وه وأ ءلعجب قلعتم سانللو ءانريص :ىنعمب يتلا انلعجل ناث لوعفم هنأ ىلع بصنلاب (ًءاوس) :ئرق# ٌءاَوَس#9 :هلوق

 يو يك تال ا ا نك د اًيوتسم ىنعمب ردصم مسا هنأل (ءاوسل) لعاف (دابلا)و هيف

 طف واولاب وأ ٠ ريمضلاو واولاب عقت نأ اهيف رثكيو «ريمضلاب ءافتكا الاح ةيمسالا ةلمجلا عوقو زاوج ىلع ءانب لاحلا ىلع وأ ؛لعجل يناثلا لوعفملا ىلع بصنلا

 2 ءناسحإلاو ةدابعلا عاونأب نينمؤملا رمأو ءسنإلاو ةكئالملا نم لوسّرلا رايتخاو ءاهداّبعو مانصألا زجعو «ةمايقلا تابثإ ىلع ةّجحلا عاونأو «نآرقلا ةوالت -

 .[ م4: جحلا] 4ٌريِصَنلَآ مَعَ : :و لَومْلا معِيَف ْمْكَلَوَم َوه ِهّللاب أوُمِصَتَعاَو » : :هلوق يف هتطايحو هللا ظفحب ماصتعالاو «نيملسملا مساب مهيلع

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت



 4 لا تكل ل يح نا موي ف كرر ا يللا 6 هنو
 طك نمو 3 .هقحسأو هللا هدعبأ :مهوق نم «ديعب : ٍقِحَس ِناَكَم ف9 ًاعَرِم قرفتيو .كلهيف ١

 .جحلا كسانم ءادأو ءاهتداجتساو .مارحلا تيبلا ىلإ يده يتلا «ندبلا نامستسا : مل آل ال قِحَس
 ريو دم 1

 هميظعتو هللا ةيشخ نم : بولقلا فوقت نم# .هقلخل المع هللا هلعج ام يهو ةريعش عمج ا 7

 ٍلَجَأ كلل اهيلإ متررطضاو متجتحا اذإ اهروهظو اهنابلا يف :4 فم اذ دل » -177 .هل صالخإلاو
 اهرحن لحي ثيح 0 :ليقو .رئاعشلا لحم :لبق ا 5
 :* َدمأ لكحِلَو » -“ 4 .قيتعلا تيبلا اهب يتلا يهو .ةكم غلبت نأ ىلإ 4 ن1

 هللا ىلإ نينئمطملا هلل نوعضاوتملا :* َنيِِِخَملَأأم همد نوقرهي ًاحذ :4 اًكَنَم اًءلَعَج# مكلبق تفلس

 ليبسو لايعلا ةقفنو «ةاكزلا يف :4 َنوُمِفني ْمُهَقَرراَمِوال تعشخ :4 مهبول تكيع# - -10.لجو زع
 :انهاه يلي "يش لك نمو كلجرلا نم 0 :«ندبلا»و «ةنَدَب» عمج 0 ل كرك 2

 7 ءودر 2 مسمسو |

177 9 

 ديا افا 6 0 0

 هم نعجه ل ككَِرو ٍقِبِيلأ ١
 0 يل 0
 7 ا ايهم لَو َسيهَْنمِمُهَقَ جرام لع هللا )5
5 
 َتِيَومَسأركذ دنيا (ي) نيت ار شكو اومن 0

 نوصل ءميقْمْلاَو مهباَصأ املا مهبول ١١
 رصارخ »رع ءزد>در رج سم لا قا حول م حس 0

 رمش نورك اهلج سدو (0)دوعِ 0 3:

01621162764 

 حب با

6 

 ةمئاق طبر يضف داوم 2 ا ه0 20 ةرخآلا ؟ وا نوتيلا 10 ف كوس!
 اميطاو» تر حت | :4 ايون تو اذإِ» ٠ كلل كك [ر تت ترش ك6 2و ةدحاو هلأ يسير . كا قابلا 7 1

 الو كل ضرعتي يذلا وه : اعمل علا لأسي الو هدنع امبو يطعأ امب عنقي يذلا وه :ليف :* مِناَعْل : 0 ري 18 0 0

 م” 2 :« كي وَلا لصي نل :4 ٌلانيََل »ف -1 .كلاسي أ ل سو 0 0 تو
 :كلذب ىنع :ليقو .نيكرشملا ةلئاغ :4 َمِفْبهَّلَأ تِإ» ٠١8- .مايألا كلت يف اهحجبذ ىلع 01 ور كتل اهوَحَس كك واين 0
 1 تاا# 79 يملأ 127 5
 1 د نأ 9 ِنا رح لك حكمي ماني 5
 ع

 4 2 : ا ِ_ ع -7 7-2-0 5 7 رس عي 5-5 0

 0 لا ههنا نب عدم +جااهل  ىجب

 فلاخيف هللا نوخي :4نخ» وتحل ناكل نازل نم هاروت نب ناك نكح دو راكم عند

 ةب كيكح ا اني نأ زل :ىلا اعت هلوق 0/1 : ليسو ردع جار ةديع وجت :# رونك# هرمأ

 .اهئامدو لبإلا موحلب تيبلا نوخمضي ةيلهاجلا لهأ ناك :لاق جيرج نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ
 2 انتل 42 اقم كل كيا جام 1 ,.تبآلا 4( اهني هنأ لاك ىف و هنا لوتاكل ؟قلكاقل 31381 نحت 1

 يذلا يشحولا نم اهريغ نأ مولعملا نمف ةياملا جاوزألا يه ماعنألا نأ 0 0 0

 هب رمأ امب ةطانم جحلا ةروس ةيآ تناك املو «[147 : ا لع محو © : نامت لاق هاكاو ةدزام محل لك رحم ديصلاب الإ كرديال

 هلوق ىف ةيناميإلا رئاعشلاو تامرحلا كلت ميظعتب رمألاو «115 : جحلا] 4 ٍقيِتَعْلا ِتْيَسلبهَوْطَيْلَو ٌمُهَرودن اوُضويْلَو ْمُهَكَعت رم :هلوق ىف جاحلا

 تاجا :قاعت لاقف ةمارخإ لاح مرحملل همحل لكأ لجي ام اهب لصو ' محلا] 4 كير دنع حو َنأَس تمرح ْمِظعُي نمو َكِلذ )» :ىلاعت
 ماعنألا ةميهبب دارملا نآل 4 نعت 0 هك ل1 - 19 :ىلاعت هلوق نم ةدئاملا ةيآ يف درو ام عضوملا اذه مئاليل نكي مو :4 ْمُكحِتلَم َلَماَماَلِإ مدعنألا مك

 ةدئاملا ةيآ نأ «ةدكاملا ةيآ يف اهعوقو هجوو ' 'يشحولا رقبو ءابظلا" :هيريسفت دحأ يف يرشخمزلا لاقو "اهيشحو :ماعنألا ةميبب' :يبطرقلا مامإلا لاق .يشحولا

 هذه ماكحأو ؛تابورشملاو تالوكأملا نم تامرحملا ءافيتساو ديصلا ليصافتو ؛مميتلاو ءوضولا ةيآك ماكحألا نم تاممتم تنمضت دقو «لزن ام رخآ نم

 محلل 1 هل ل ل ا كالا كل َتيِصَرَو ىَمَصِي كَكَع تممأو كتيد كل تلمك ( مويلا 9 :درو اهيفو : :ةخوسنم ريغ ةمكحمو ةريثك ةروسلا
 مث 4 مّدلأَو ةَميِمْلأ كَبَلَع تمرح : ىلاعت هلوق كلذو ءاهلجأل مرحت دق يتلا ضراوعلا نايبو ؛كلذ ريرحت يف درو ام ىلع اهريغ يف هللا هركذي م ذإ .ماعنألاب اهل اًاحلإ

 يف دراولا سكع نإو ,ءيشحولا يف رثكت ضراوعلا هذه نآل .4 بصل َلَع حيد امو يكد امال بسلا لأ آم هيت ةيِدرمْلو هدوم هَقِيَحْتمْلاَوإ» :هلوقب عبتأ

 وهاماهمدقت ىلوألا ةيآلا .[37 : جحلا] 4 اكَسنَماَنْلَمَجْةَّمَأ ٍلُكْل» 0[ 5 : جحلا] 4 اًكَسنَم اَنْلَعَج عم 01 .ملعأ هللاو .بسانيل نكي مل نيتيآلا
 اودهَسل © : ني ايا ا اهلل لقا ةناثلا الخ هيلع اةفطعل] ميفو احم اعلا جلا دورات
 دولا :جحلا دئاون 4( الاكبي كو اي جلاب نيالا ٍفْنوَأَو 23 كت ل :لاق مث .[18 : جحلا] 4 وَلا َمَسَأ اوركحرو ْمُهَل َمِفنم

 نيتب لصاوت - 1 سل آول لار ريل محلا ىلا رتل 87 م سلا < ل1 تار 2 ردا مس كا

 - .ةليمج ةيناميإ ةحايس - .هللا ةضرمل يعسلاو قاشملا لمحت ىلع ملسملا ةيبرت -/ .هللا رئاعش ميظعت - -ال .مهنيب ةبحملاو ةوخألا رصاوأ ةيوقتو نيملسملا

 1 و 4 :ىلاعت لاق «ةزمهلاب دعتمو ىفوأ عراضم هنأ ىلع ءافلا فيفختو واولا نوكسب (اونزيلو) : 0 0 َمهَروَدناوُضوبلَو ل7

 4 قوى م يسري ف هافوو هرذن ىفوأ :لاقي .فيعضتلاب يدعتملا يفو نم عراضم هنأ ىلع ءافلا ديدشتو واولا حتفب :ب (اوفويلو) قرت“ 4 هللا ٍدَهَعِب
 يف ءاتلاف مهف باب نم رسكلاب فطخ عراضم هنأ ىلع ةففخم ءاطلا حتفو ءاخلا نوكسب (هفطختف) : نر( تسل :هلوق 46 ريطلا ُهَفطَْحَسف 801 ]١
 .فطختت هلصأو اًفيِفخت نيءاتلا ىدحإ هنم فذح فّطختت عراضم هنأ ىلع ةحوتفم ءاطلا ديدشتو ءاخلا حتفب (هفطَختف) : :ئرفو 0 يسال (ةفكحفا

 اًيميم اًردصم نوكي نأ حلصي نزولا اذهو «ناتغل امهو اهرسكو نيسلا حتفب (اكسنم - اكس :ئرق# اكَسنَمل :هلوق 6 22 0 ناك لكِيَو 881 ؟]
 .يعامس رسكلاو «هيف سايقلا وه حتفلاو ءكسنلا تقو : ارنا املا او ياا تا يللا مو ارو كسلا :اهانعمو

 وهو يزاجم ثنؤم لعافلا نأ ىلع نيلعفلا ريكذتب (هلاني -لاني) :ئرق * ا لاي :هلوق 6 ّمُكَم قوت لاَ آو اموأم الو امو هلأ َلاَي نل 130[38]
 (هتلاثت -لادت): ل ل وما ل ويل يل يا 'ىوقتلا"و لوألا ين اهموحل
 .عفاد عراضم هنأ لع ءافلا رسكر ةدودمم لادلا حتفو ءايلا مضب (عِفاَدُي) :ئرق# مفاد 1: :هلوق 6# ماني هللا ترو ١ 8] .اًراجم لعافلا كي نيلعفلا تينت

 ىلع لومحم عفاديف# هَ هَللامهْلَف مُهلَف 99 :ىلاعت هلوق لثم نوكيف «عفدلا يف ةغلابملا دصقل ةلعافملا نوكت نأ لمتحيو «دحاو بناج يه لب اهباب ىلع تسيل هيف ةلعافملاو
 ءايلا حتفب (عفدي) :ئرقو .(ديز رفاس) :وحن دحاو نم (لعاف) جرخت برعلا نكل «نينثا نم سيلو دحاو نم لعفلاف «ةرم دعب ةرم مهنع عفادي :يأ «لعفلا ريركت
 اطواق اةيعرتا رورص لردك دل مق او هناي مندز ورم 1 نيت ران هك ل1 و

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت يلوزنلا بابسأ قرد[ تسل

 | «ه

 والك 3 | مب ؟ اه 575 رد ># |



 ىلإ ةكم نم اوجرخ ذإ ؛هباحصأو 95 ىبلا : :ىنعي ٠ .ةيآلا رخآ ىلإ :* تولت نيذّلِل َنِذأ# 84

 مهنأب» يف ف ءابلاو .لاتقلا يف تلزن ةبآ لوأ يهو ,لعف دق :* ٌريرَقل رِهرست لَ هلأ نو #8 ةئيدملا

 عقد الولَو# - -8 .نيح دعب ولو هرصن ىلوتيس هللا نأ مولظم لك يف ةماع ةيآلاو .ةيببسلل «اوملظ

 ! لاتق نم نينمؤملاو ءايبنألل هّللا هعرش ام الول :يأ ٠ «نيملسملاب نيكرشملا عفد :# ٍضْعَبب مهَصْعَب سائلا ل

 .نابهرلا عماوص :# َعِمَوَصت ءضرألا نم ةدابعلا عضاوم تبهذو «كرشلا لهأ ىلوتسال ءادعألا

 مه" عنان دعه 00-200 0 هج 19-7 9>
 ةدنم ام يا يحل دم دم. دم دم“ ع مح م مع

 لس سس ريل س7 هل سرا ع ل د ا

 3 3” تاي كت ضب وص د و عماوصص |“ 1-0 24 072
 : و 0 و سا ا 0 نا م تالا تيس :ليقو .مهسئانك يهو دوهيلل : ريا اد عراتألا قل و

 تو هللا كرا هرصنب نم هلل هللأ هير رصتناو ارك 0 00 5
 8 قلخلا رومأ رخآ :4 رمل بن هول ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باجيإ هيف :# ْمُهََتكَت نإ

 ا ١ | ظ 1 0
 | ةراصلااوماق للا © رع 1 يراكنإ ناك فيك رظناف يأ :4 ٍريكَت ناك اك نكن» تلهما :4 تينا - 1 .اهريصم هيلإ

 ]| دق سس ريب حص س6 سس 9 -

 . :ملانعاوهَنو فورعمل اياورمأو كرا 2 مكف :« نَيأكَف 3 -45 .ركنملا نم مسا :ريكنلاو .مهكالهإو معنلا نم هيف ايف اوناك ام 00 :مهيلع

 ظ 27 9 ٍرْرم لاه بقع 5 ريو اهئانبو اهفوقس :# اهِشورع ( ص 8 تطقاست ءدحأ اهيف سيل ةبرخ :4 ةَيواَح َىهف»

 91و قومه موقف (ي) دوست داعو جونو مهل 1 :برعلا مالك يف (ديشلا»و .صجلاو روخصلاب عيفر :# ٍديشَت رصَقَو9 اهل دراو ال :# ةكَطَعُم
 0 تمس و تريد د كيصأو ١) كورتم ديشم رصق نم مكو :ىنعملاو .صحلا يا ؛ديشلاب هانب اذإ :رصقلا داش :نولوقي «هنيعب صيلا
 كتي ومد ىقبتو تاراضحلاو ممألا طقست اذكهو . 0 ا كا اا قاحيرا الكب لكيت

 0 ورع هي 00-0 ا 002+ 4 يقيقح ا نينا نأ يأ كرمال قحلا راصبإ نع : : 6 بوق ىمعت 1و9 - 5" .راثآلا

 02 قصت ١-0020 جرخأ . .ةيآلا 4( توتي تدلل ند :ىلاعت هلوق [4] .راصبألا ال رئاصبلا ىمع هنأل ؛بولقلا

 + م 22 5 وبأ لاقف «ةكم نم ٍةِكَب يلا يل لطب وإ 1ا اررر
 سعرا ا ع 0 وس حس د 0 هب مس 8 را ريع رع دو الس م . 4

 2 انف 000 :ناذاءوأ اهينوَِقَعي ١ بولق مَن

0 ْ 
 5 4 ريق ْرِهرَص لع هَل نو اومط هنأ وَمن نذل ذأ إ+ هللا لزناف ٠ ؛نكلهيل مهيبن اوجرخأ ركب

 قات نكلورمتالا سنقل إ7 1 لا 14013 ا دكت طش بركب سال وما عش لولو: 6
 06 هسا ماسح دوا مال 66 هللا عفدي نأ الولو 5٠[. جحلا] 4. ا واَصو يبو عهَوَص تمل نيني مُهصْنَب سال عن

 نكلو ءيصاعملا لهأو «نايغطلا نكمتو ,رفكلا ةبلغب ضرألا تدسفل ءهب كرشلاو هلل ةيصعملا لهأ مهو ءاًضعب -هب ناميإلاو هل ةعاطلا لهأ مهو- شاملا ضع

 تبرخلو «ةمأ لك يف حلا ِمِزُهَل لاتقلاب لطابلاو ملظلا عْفَد نم هللا هعرش ام الولو :جحتلا هيل اق درا "لا يلع تلو اكان ل5 او

 نال اوص نم ةدابعلا نكامأ اهيف تمّدَهو ءضرألا

 .[: 5 : جحلا] 4 ريكت ناك َنِيِكَ مهند رش نفك ْتيلَمَك » 177 : دعرلا] 4 ِباَدِع داك نيم مدح مث ورك نري تيلَمأَمل [4 4] ...اًرييثك
 قا ا رتل بقفل فام لعر لطفلاب هي تاقح اللام لع مقي زاكتإلا نأل «ريكتلا نم اًمقوم دشأ باقعلا

 ىلع دئاز بكترم "رمأ" ءازهتسالاو «4 كف نم ٍلْسَرب َِرَهمْسأِدَقْلَو ف :ىلاعت هلوق دعرلا ةيآ يف مدقت دقو «هتميرج بيقعو هتيصعم رثإ مرجملا لاحل بسانم

 ركذي ملو بيذكتلاب نيروكذملل اه ديعولا نإف جحلا ةيآاّمأ ءباقعلاب حاصفإلا اهبسانف «ةميرج عنشأ وه ةبكترم ةميرجب فافختسالاو ,نواهتلا نم بيذكتلا

 د كلا تسلا ل 9 تيذم باحيصأو (0) رو مقوم يهز موقو 5 دوعتو داعو حن موق مهَلبق تدك دَقَ كاوبّرَكُي نإو !» :ىلاعت لاق .ءازهتسا مهنم
 تي ار ل الا ل7 ل ب الوم نجري لذ 151: جحلا] 4 ركن نكح ككل قد

 ميظعلا رجألاو ليزجلا باوثلا ١7- .هللا ليبس يف داهجلا نم عون ١١- .هل هللا ةبحمو هتيم»أ ىلع لدي اذهو ءابم الإ متي ال يتلا مالسإلا ناكرأ دحأب مايقلا - ١٠١-

 دنع ةيناميإلا رعاشملا جييبت ١4- ...فاوطلاو «ةيبلتلا لثم هرئاعش راهظإو هميظعتو هللا ركذ ةماقإ نم هيف لصحي ام ١7- .عورشملا هجولا ىلع هب ماق نمل
  ؛ةدحاو مهتتيهو ءدحاو مهلمعو .دحاو نمزب رعاشملا يف نوفقي مهلكف «ةئيهلاو لمعلاو ناكملاو نامزلا يف دحوملا رهظملا اذهب نيملسملا روهظ ١5- .جاحلا

 لصحي ام ١17- .نيملسملا نيب حلاصملا لدابتو يويندلاو ينيدلا ريخلا مساوم نم جحلا يف لصحي ام -1” .لجو زع هللا يدي نيب كلذو ء.عوضخو «ءادرو رازإ
 بونذلا رئابك ريفكت -16 .ةريثك هرارسأو همكحو جحلا حلاصمف «ءارقفلل ةقدصو ءادهإو الكأ اهم معنتلاو هللا تامرح ميظعت نم ةبحتسملاو ةبجاولا ايادهلا نم

 ا يطا لاا يي اعلا اوت نسوي كالا نس رافنلا رييظتو
 ' سفنلا بيذهت -؟ 4 .رئابكلاو يصاعملاو بونذلا نم ةبوتلا ىلع دعاسي -17 .ىلاعتو هناحبس هللا عم دهعلا ديدجت -7 7 .جاحلا دنع هللاب نظلا نسحو لمألا
 .قاشملا نم هيف امل دلجتلاو ربصلا ىلع سفنلا نيعي -" 71 .مهزاا از اصلا يتلسلابو نيملاتتم لال نيراالا يضاكللاب محتل ركبت -70 .ساسحإلاو رعاشملا قيقرتو

 ا -جحلاف ؛ةحصلا ةمعن وأ لاملا ةمعن ءاوس ةيهلإلا ةمعنلا ركش ًايلج رهظي جحلا يف - .تاروظحملا بنجتو رماوألاب م ءازتلالاو طابضنإلاو ماظنلا ملعت -

 يف (نيذلل)و هللا ىلع دوعي ريمض هلعاف مولعملل ينبم لعف هنأ ىلع ةزمهلا حتفب (نذأ) :ئرق# ذأ :للعتهلوق 4 ربط هني سكي هل َتِذَأ ل8 ["4]

 4 سوُلتكقي :ىلاعت هلوق .لعافلا بئان عفر عضوم يف (نيذلل)و .هب ملعلل هلعاف فذح لوهجملل ينبم هنأ ىلع ةزمهلا مضب :ئرقو «نذأب قلعتم بصن عضوم

 واولاو مولعملل ينبم هنأ ىلع ءاتلا رسكب (نولتاقي) : :ئرقو ليا داحلا ميلكا :يأ ؛لعاف بئان واولاو لوهجملل ينبم عراضم هنأ ىلع ءاتلا حتفب (نولتاقي) : :ئرق

 ريغ «نيبناجلا نم لعفلا عوقو ةلعافملا ءاضتقال هسكعو حتفلاب لّتاقم رسكلاب لّتاقم لك نأل نيتءارقلا يف ضراعت الو .نيرفاكلا نولتاقي :يأ «لعاف
 - ىلع لوقلا اذهف ءاوملظ واو وسما و هب وي وج وع

 14 جحلا] © روُدّصلا ف تلا بو ال 0 1و والان كك ابتإك جي نوغمتم كا ق١ نراقب ولف م توك ضرألا ىفاا وريم ئاقأ 2و 0
 56 .بلقلا يف وه لقعلا نأب لوقلا ةحص ىلإ | ريشي اهنم انلصو ام نأ الإ فاشتكالاو ددجتلا روط يف تلاز ام ةيملعلا قئاقحلا تناك نإو :بلقلا يف لقعلا
 0 ٍضْرألا يف اوريِسي رلفأ /ف :ىلاعت هلوق نم لدأ الو ءصوصخلا اذهب ضعب نم لدأ اهضعب ناك نإو ءاهعومجمب تاميركلا تايآلا هيلإ تراشأ ام اذهو .غامدلا

 000000 لا ير كيلا طانم وهب يذلا لقعلا نأ لع :4 رودصلا وأ ىلا ولقلا ست نككلو دصتبالاى نص اكاَجبَك اي نعم نداء وأ ابي َوَُقَعَي ولف مل
 ا يي ل نأ يل لمان رك ىلإ حانجب ال نولي بروق مل نوت ا

 0 روسئلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت  لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



1000 

 :4 هدو هلا فل فلي لول شيرق يكرشم : يحبو !هعوقولا اًبيذكت :< ياذعلاب َكْي 701 01 / _ : مل تع :

 اًمَمِقَحَس 0 0 دنع امون كرو" ردب موي مهلتقب يفر :ليقو .ةرخآلاو ايندلا ْق مهباذعب 5 م ص
 زع لاق امك ؛ىلاعت هملح لامك نايب دارملا :ليقو .ةرخآلا يف مهباذع دادتماب مهل ٌديعو :4 كروذست 0 كج و ا 00 ٍقكَكيَرَدنِع »ا 1
 :4 35 ٍةيرَك نم ناكر » - 8 0 :جراعملا] 400 يو هيرو (ل) ديب توب ب م :لئاق نم : ُديِصَمْلَلواهمْدَحَلَمُمةَملاَل واط تيلي 1

 0 عابتا نع انذلص 4 اَنَيِنياَء ف 4 أوعس#» ل .باذعلا اهنع انرخأو اهانلهمأ ةمأ 9 0 | 3 تدان( نين نأ َمَّسِ سال بكيل © 0

 تايآب رفكلا ىلع سانلا ضيرحن 1 08 مهنأ اونظ .هقباس :هزجاعو .نيقاشتم :© نب جاع 0 وو سال د مف >2 1 1 2 5

 1001 0 ايز 0 0 م هد 0

 نا :يا «ثّدحت :ىنت سابع نبا لاقو .ةءارقلاو ةوالتلا يئمتلاب ىنعي :4يَضاوإلإ» - 7 .هّللا + 2 50 ما

 اميف نولداجي نوبغاشمو نوضفار ههجو يف ماق الإ ءهّبر نع ثدحي وأ هيلع لزنأ اًيحو ولتي ين علل نار 2--- 4

 72 ةهبشلا كلت هللا خسنيف :4 هنأ حَسنَِم لقي 1 ام ةيلع نولوقتبو ءهنم دارملا نع مهيلع هولتي 37 2 5
 3 ع ل تا ع 4

 نإف 0 دس هذه هللا عضو دقو .اهررقيو هتايآ تبثيو :اهوصأ نم 1 ُنلَطِمَّشلأىقلياَم احسن هيي ف طنا ١
 | سس حارس 3ك < رو ظ

 بولقلا كايا نيقفانملا نم ضرم مهبولق 2 نيل مه : قدنا سولو ةهبشلا 1 0 نيذلا | لعجيل سيل و مبوب هلاوكحخحي مت 3

 روكا :4 مهب و وا 00 ا دا اا -67 0 ب مو مد 1

 لز نأ يذلا نآرقلا نأ :4 تكلي 22110 يدلا موي ىلإ قيل ل ةفرعملاب ني ولا ا ءاسو | 1 ا 0 00 7
 ملقط 0 :# وب َاوُنِمْؤْبْفل .هيف ةيرم ال يذلا قحلا وه هيلع 224 اج بلوط 22 20 2 هع
 وقس ع اس ل 6-0-2 تين

 دحوم ديد لوسرلا وأ .نآرقلا :4هنّيا# كش يف :*ةّيرمفإ# -54 .داقنتو عشختو قيدصتلاب 87 * توي فك 3
 ليقو .هدعب موي ال وأ هل ةليل ال موي روع ردو اع ادم 0 :* ةعاسلأ حدي يذلا )يقم ّ

6 
 ءرذنملا نباو ءريرج نباو «متاح , أ نبا جرخأ . ةيآلا # اَنلَسرَأ مو ) 2 هلوق [55] .ردب موي وه . 1 ا
 ---- 0000 هج 507 اه منو ولج نجت منج 7 07
 اد قّرعلاو َتّللأ مي ا غلب املف 6 يج 0 :ةكم ا ينل أرق :لاق ريبج ن 7 ديعس نع 0 يي يي يي ين يي هيا هوي ويا هيا

270 7 

 هل
 امو # ٠ تلزتف ءاودجسو د نحيف 00 ف ؛ انتحلآ ركذ :وكرشل ل اقف «يبجترتل نهت :هتعافش ن نإو «ىلعلا قينارغلا كلت :هناسل ىلع ن

 ال 0 يال :لاقو 9 35 ها سابع ندا هو تلو رخآ هجو نم هي رم هيودرم :نلادوارال جرد أو .ةيآلا الوش لوس
 0 ه هيو رم نباو .يدقا اولا هيف دنسب ن سابع نبا نع يراخبلا هج جرخأو .روهشم ةقث ل نب ةيمأ هلص 0 دانسإلا اذه

 .نسيح زويد وم 7 ْ .ةب ةع نب ىسومو ؛بعك نب دمحم نع َ 01 م 2-7 َ 0-2

 يه يشول 1 بصن) يف ف ياي 50 ىلوألا ريبج نب 02و رس طيس راديو ان يليوشت نع «متاح

 نإ مث «ريطخلا رمألا اذه لثم يف اميسال هب جاجتحالل حلصي ام اهيف ى
 ا و ءيلطرقلاو «يذ "نيل خفر و «ضايع يضاقلاو «يبرعلا نبا :مهنم ةمئألا ن 0 5 ا 0
 رع د د 50 0 0 تي ءِزمتسمْلا كيفك ان )د نير َشسْلا نع ضو رمْؤناَمي مَدْصأَف )) : :ىلاعت لاق «مهايإ هيبن هللا ىفك دقو 0

 نم نيكو »0146 : جحلا] اكرر لن ذي دواَح ىو هكا ترو اهككلهأ 1ك نر »[455] .ملعأ هللاو؛ دق نم بكترم بساني امب ةيآ
 وهف ؛[15 5 : جحلا] 4 ريك ناك َتِنكَد » :ىلاعت هلوق نم لدب لوألا ةيآلا يف "ءافلا" .[4/: جحلا] 4ريِصَمْلا لَو اهئذحأ مث ٌهَمِلاظ وهو اهل تلت هَ
 نآلو .دعب اميف ءالمإلا ركذ نع ىنغأ ؛144 : جحلا] 4ث نرفكحلإ تك ىلوألا لبق لاق املو ءاهلبق لمجلا ىلع فطع ةيناثلا يف "واولا"و «ةركنلل ريسفتلاك

 هد الا :ىأ :4 اه ُتيلمْأإل بسان ؛[41 : جحلا] 4باَدَعْلاب3َ َكَنوُلِجَحَتَسَيَو مكر كا مدصش ايار ري كنك وراك د زكا ةططلا
 زق و رم وؤر < رس

 تانج ىف تحصل اوامحوأ ارم تيرلاك» 00 : جحلا] 4 ٌريِرُك َفْزرَو ةرْفْعَم مط ٍتَحلِدّصلأ أُمي أوم اء تَدَلاَف »[5550] .باذعلا مهلاجعتسا
 باقعلا ركذ ةيناثلا يف مدقت املو «4 ٌميِرك ٌفدِرو َةرفْعَم ل: :يهو ايندلا يف هتباجإ ءازج ركذ ءايندلا يف وهو ىلوألا ةيآلا يف راذنإلا ركذ مدقت امل . [5 .جحلا] 4 وتل
 .ةمايقلا موي يف :يأ 4 ِيِعَتلآٍت َتَج ىفإ» :كلذ بسان «ةمايقلا موي وهو «[55 : جحلا] 4 ٍويَقَع موي ُباَدَع » :ىلاعت هلوقب
 يمجع ىلع يبرعل لضف ال ,مهدوسأو مهضيبأ مهينغو مهريقف مهموكحمو مهمكاح نيملسملا نيب ؛ ةاواسملا روعش كيرحت - 54 .ةيلاملا ةيندبلا تادابعلا نم -

 ثيح هتوعد ةيادب يف ميركلا لوسرلاب ءادتقا ةرومعملا ءاحنأ يف ةاعدلا طاشن معدو ةيمالسإلا ةوعدلا رشن يف جحلا مهاسي -1 ٠ .ى ىرفتلا لإ درشأ لع هتاذد

 ةصرف جحلا -177 .دحاو ديعص ىلع يبعش رمتؤم يف نوعمتجي نيذلا نينمؤملا دوفول ةرشابملا ةبطاخملا ليهست -1" ١ .ماع لك جاجحلا دوفو وعدي ناك

 هلل للذتلا راهظإ ةرمعلاو جحلا يف -”9“ .مهلكاشمل لولحلا داجيإو نيملسملا اياضق ةشق انمل ةيمالسإلا ناطوألا عيمج نم دقعلاو لحلاو ةربخلا لهأ عامتجال

 ...هبرل هرقف رهظيو ؛مارحإلا سبليو «نيزتلاو فرتلا بابسأ كرتي رمتعملاو جاحلا نأل كلذو «ىلاعت
 :ىلاعت هلوق 6# َتْمَّيَط عَ مُهَصْعَب سان نأ نأ عمد الولو 4# ' :] .حجرألا ىلع ءاجف ؛كلذ لمتحي ال اهفذحب لعفلاو «نينثا نم لعفلا نوكي نأ لامتحا-

 عماوصلا يف هعوقول ريثك ميدهتلاو ريثكتلل لعفلا صيلختو ءمدهلا عوقو هدصقو «ةغلابملل ميدهتلا نم فعضم هنأ ىلع لادلا ديدشتب (تمّدهل) :ئرق 6# تمهل

 رسل تيرا اا اوم يناراو لعمال رع لالا تح تربل“ :ئرقو .ىنعملا اذهل ريثكتلا ىلع لدي ديدشتلاف ,دجاسملاو تاولصلاو عيبلاو

 َنيِذلأ 39 :ىلاعت هلوق ةبسانمل ةمظعلا ريمض ىلإ لعفلا دانسإب (اهانكلهأ) :ئرق# اًهتكَلمأ )» لا كلر ة 4 اَهتكَلْمَأ ٍةييْرَق ني نياك را 551 0
 تاك زييارقو ترحل كالا عم ديجسسملا نكت ءاهلاو فاكلا نيب ءاتب (اهتكلهأ) :ئرقو .هليوهتو لعفلا اذه ميظعت ىلع ةلالدللو 6 ِضْرْلا ف مه م نإ
 :ىلاعت هلوق 4 تود امم نس فلكم نرسل روبل الع الاول اكلك ةكاكلا للحد (امانخأ مر :هلوق يف هدعب ديحوتلا ظفل ىلع هلمحو هلبق ةااللا

 باطخ نبع تافتلا مالكلا يفو نينمؤملا ىلع دوعي ريمض# تودع اًمصإِ هلوق يف واولاف «نينمؤملل باطخ هنأ ىلع هلوأ يف ءاتلاب (نودعت) :ئرت 4 كود ظ

 - نيرفاكلا ىلع دوعي ريمضلاو «خيبوتلا ة سي الا ري حل

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت هسألا يربطلاريسفت

 2 ل
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 فال ه0 تسوس هعزاني نم ايندلا يف ناك دقو رفرف وع زاب ةعاصلا تءاج اذإ :# هَل ٍذِيَمْوَي كلملا# -1

 0 ترزااو# - .منهج يف مهل لذم :# ٌتيِهّم ٌباَدَعإ# -01 .لعفلاو ةوقلاب ةيبوبرلاو ةيهولألا

 اورجاه نيذلا مهو .هودع داهجو 0 اضر يف مهرئاشعو مهناطوأ اوقراف :# اورام

 .نيدلا موي ىلإ مهلثم هللا ليبس يف اورجاه نيذلا مهعم فاضيو مهعبتيو «ةنيدملا ىلإ ةكم نم

 ملاظلا ىزاج نم يأ :© هي َبِقوْعاَم ٍلْمِمِي َبَكاَعْنَمَوإ## 7١- .ةنجلا :4 ,ةَكوَصر "لكن ث» 4

 ١ ئِدُب وأ رخآ ملظب ملاظلا هدواع :يأ :4 ِدِيََع قْبَت» ٠ .هيلع هزي لو هملظ ام لثمب هنم صتقاف

 35 .هملظ نم هملظ دعب نم رصتنا نمع :« ٌبوُفَح ٌرفمل# هراك هل وهو لاتقلاب

 الإ نوكرشملا ىبأو مهلاتق نوسؤملا ىبأف ؛مارحلا رهشلا يف رافك مهيقل نينمؤملا نم موق يف تلزن

 فَلا جيوي» ١- يل هللا تتار ياكل رار او ارنا تلا اال ولعل

 2 نم صقن امو ءاذه تاعاس يف اذه تاعاس نم صقن ام لخدي * ٍلَبَلا ف َراحَهَنلأ ُجِلوُيَو راهن

 0 ا جتيذتخإ)
 م 1

 © ثئْد ادمن كيلداَْوَنَكَم
 | اوناَصوأأ ًاولِيْفَمُت ؛لال يبس فرجا اَو 5

 ود

 6 ريك وهل أ كرإوأتكتعا كركم كر

 1 يوت >8 22+ مهند ان 06 تيس م

 ل ا يي يلح رحال هل

 لآ ىو 1 ميا 5 اي

 هل
 يس ههآ كأي كلذ ( 2 1 :«2بكلا» هقوفو ءيش لك ىلع :4ُنَملَاَوْه هنأ كرأَوإ9 -17 .اذه لوط يف داز ءاذه لوط 0 <

 دق ى
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 ا
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 ِ وو م ا يل اتهّنلأأ: ريغو عءاملا كلذش را نم تاكدلا جارختساب : 4 ٌفيِطَل هلأ كرإ» - دا .هلود ءيش لك يذلا
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 ل نب سروشنيام كلو ننام كاي كلنا م ع نوال
 1 مح ر 1221 0 ٠ نع متاح يبأ نبا جرخ ةوعام ٍلْمِمِب َبَقاَعْنَمَو # وق 8 نم توعْنياَم وقح مهلا 3 د ا 0 1! أ ةندلا -هب بق ب ا :ىلاعت هلوق 1

 1 و ع ا | جر 8 + م د ملا ل قفا كل ركل! + انيقب نيليلل نكرشلا اوقلف د
 0 1 3 ا 5 1

 2: وم 0 ردع / صلا مهدشانف «مارحلا رهشلا يف لاتقلا نومرحي مهنإف دمحم باحصأ اولتاق :ضعبل

 تا ب د ترص ا وكرشملا ىبأف ؛ 7 مارحلا رهشلا يف لاتقلا نولحتسي ال مهنإف «مهلاتقل اوضرعتي ال نأ هللاب

 2 .ةيآلا هذه ه تلزنف ؛ ؛مهيلع اورصنو هوما اقم يل
 4 ا ذو تلاع وم هلا كرأو لَا وه هنود نم كوُعْنياَمَكْأَو 1 هللا رأي كلذ 15[8]

 يفةف 11035955 30 سم ةاكسرز تنل رالادكا 7١[. : نامقل] 4 نبكحلأ علوه هلأ أو لَنا هزوذ نم َنوُعَدياَمَنَأَو نحل اوه هلا نا َكِلَد ل: [ 17 : جحلا]
 للك تكرإو »» :هدعبو .ناتدكؤم نونلاو ماللاف :4انسحاَكَتِ هلل تكثر فاص وارض هلأ ليبسم ف اورام سيدو 00
 277 هدعبو «ليبسلا كلت امهليبس نونلاو ماللاو «مهكْوصي اان مُهَتل يل » :هدعبو «ناتدكؤم "وه" عم ماللاو 10 : جحلا] 4 تيرا ريح ل
 تاديكوتلا تفدارت املف ١[« : جحلا] 4 ٌدوُمَح ٌوُهَمَلَهَّمَأ كادت ُهَّي ا "نإ" 2 يف ىلا ءاللاو ل
 .ىلوألا يف تمدقت امك اهلاثمأ عبتتست يتلا تاديكوتلا همدقتت مل هنأل .نامقل ةروس يف ءاج ام كلذك سيلو ...ةيآلا يف "وه" :هلوقب اًدكؤم عضوملا اذه يف ءاج

 عينشو هي م ا اعتب حاصفإلاو مهتهلآ ىلإ ةراشإلا رركت وهو «هبسانيو لصفنملا ريمضلاب ديكأتلا اذه يعدتسي ام اهيف درو جحلا ةروس :رخآلوق
 ىِوُهَت وأ ٌريطلأ ُهَفْطَحَس ةَفطَحَسَ ِءآَمَسْلا سو رح امتد كرش نمو ف :ىلاعت هلوق أدتبم وأ الصف دعملا ريمضلا اذهب نايتإلا ةمءالم هدشأو رركتملا اذه حضوأو ؛مهلاح
 2 باتل مينو 2 اوم أول ناك ةأوقلخ نأ هلأ نود نو توعد ذل تك 0 900 ةروسلا رخآ يفهلوقو د1 5-1 جحلا] 4 ٍقِحَس ِناَكَم ف م عيل دب

 هب اوخبو امل ةئطوتو اًديهمت 117 : جحلا] 4... ّقَحْلا وه هلا كري كلذ » : هلوقل ءيش بسنأ اهلبق انركذ يتلاو ةيآلا هذهف «[0“ : جحلا] 4 َهْنِم و

 وهل هَ هللا كرو ضرالا ىفامو تاونمكلا نامل [1] كانا كا لا ا .اًباوج هيلع نودجي ال امم اوعرقو اهدعب

 ريغل ٌربخلا ماللا لخدت ال «ديكأتلل جحلا ةروس يف ناتدايزلا .[17 : نامقل] 4 ٌديِملَلُوَعْلا وه هللا نإ ضرالاو ٍتاوْمَسلا فام لِي آف «[ 14 : جحلا] 4 ٌديِمَحْلا ٌفِوَعْل
 .ملعأ هللاو ديكأتلا دوصقم ىلع ةروسلا يف اهلبق تايآلا تماق امل جحلا ةيآ يف اتلخدف :كلذل اًضيأ لوصوملا راركتو «كلذ

 ا ظكحلا :نيب قرفلا ام .[05 :جحلا] 4( ريتا ِت تَج تحصل أوصت مَ اك فه # 157 : لحتلا] 4 ٌهلأَنِصَوَمَتي نم مُكَياَمَو رافت

 يف ةدرطم ةلالدلا هذهو .«ةيونعما مأ «ًةيدام» تناكأ ًءاوس ةيورخألا ال ةيويندلا ةايحلا معن يف (ءامعنلاو) ؛(ةمعتلا) .(ةمعتلا) ةملك نآرقلا لمعتسا - ١ :تاوجلا
 نآرقلا يف اًضيأ ةدرطم ةلالدلا هذهو .ةيورخألا ةايحلا معن يف ميركلا نآرقلا يف تلمعتسا (ميعنلا) ةملك - 5 .ةلجاعلا ايندلا معن نع ثيدحلا يف ميركلا نآرقلا

- 7 0 

 0 (ةمعتلا» وأ (ةمعّتلا» نود ةيآلا يف ميعنلا» ةملك تءاج 7 :رتاتكتلا) 4 را ع مث # رثاكتلا ةيا .ةدحاو كانا .ميركلا
 ه-_-

 هوي ا ا اكرر و ار كن :باوحلاو ؟ةرخآلا ال ايندلا معن يرصد ناي كولا ىلا اره نيرسستامللا ملظعيم نأ مكر( اس

 هيلع فب مث وب بيوعام ٍلّثِمِب َبَهاَع نمو ك لذ م[ 1 1 0 0 را

 ناك امل «هتردق لامك عم ىلاعت هنإف .ةرفغملاو وفعلا لع ثحلاب ضيرعت 4«( ٌروُمَع ٌوْفَمَل هلا كرإ # 1٠١[. : جحلا] *( ٌروُمَع ٌوفمل هللا ترإ هللا هّيرصنبل
 عضوملا اذهب (روفغلا وفعلا) ةقباطم رس رهظف .هدض ىلع رداقلا الإ وفعلاب فصوي ال ذإ ؛رصنلا ىلع هتردق ىلع هيبنتو ءكلذب ىلوأ هريغف «رفغيو وفعي
 اس لن َكتوُليحتساو 98 : هلوق يف ةبسانملل نيبئاغلا ريمض ىلإ لعفلا دانسإ ىلع ءايلاب (نودعي) :ئرقو .باذعلل نيلجعتسملا -
 نم هنأ ىلع ميجلا فيفختو نيعلا دمب (نيزجاعم) :ىرق# َنيِرِجِدَعُم 9 :ىلاعت هلوق# نم ال ف نوع دلاَو 73 .46 كن كيل :ولجعتسيو #1 :هلوق يف ريمضلا
 لمعتسا مث .هب قاحللا نع هزجع راهظإو هريغ قبس لواحي نيقباستملا نم دحاو لك نأل ليخلا ةقب ةقباسم يف لمعتسي هلصأو «ةقباسملاو ةبلاغملا ىنعمب ةزجاعملا

 نيعلا رصقب (نيزجعم) : 11 .ججحلا نم تايآلا هب تقطن ام لاطبإ نيلواحم 5 كال سفر ص لاطلاو ردا زاحصأإ لك لوادي اجلا

 0 يبل يتوب هلو هيي ل حل ل ل سا ند كا ع ا

 (نوعدي) :ئرق# كروُعْني ام كأو)# :ىلاعت هلوق 4 ريبكلاُنَعْلا وه هلا ىرأو ٌلِطنِبلا وه ءينود نم تسوُعَنسي ام < هنأ ٌّقَحْلا وه هلل كاي كلذ 8[]
 باطحخ ةدارإ لسع ءاستلاب (نوعدت) : :ئرقو . .رهاظلاوه امك ل

 .4 مكي ايحأ أَو هو: هلوقو6# ِضْرَأْلا فام رْكَلَر َرَّكَسال»:هلوقل ةبسانمو «تيكبتلا ىلإ ىعدأ هنأل ؛مب ءاطخل اثافتلا نيرضاحلا نيكرشملا

 وسناب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 كليك 2 رو يرد ر اراك : لقو ادع :ًاكسنم :ليق :4 اَكَسنَم اَنلَمَجَّْمُأ ٍلُكِْل -

 انعرش انأ :ىنعملاو .هوعبم :وأ .يدهلا مد هقارهإ |: كح م مه ىنمب رحنلا مايأ مدلا ةقارإ ّْ 0

 ماكحألا هذه نمو ءاهل حلصت وأ اهحلصت ءاهب ةصاخ 1 0 ةيضاملا نورقلا نم ةمأ لكل . 0 امّسلا كسميو ورضأب ١

 :© َكَنعْرَس الف# ا ةمأل عرش ام قفو وأ «ىلاعت هلل اًبرقن ” كاشناو مدلا ةقارإ نم ركذ م 4 | متاخأ تأرغم 9 مستو يامل

 ءمتلتق ام نولكات امنإ :ن نيكرشملا لوقل .كيده محل مامتإلو حبذلا يف :# يمَأْلا ىف نوكرشملا ءالؤه ” رمح أ َنْسْفِإلاَنإ 1 “6 0 م 0

 ل ع د ب رع :ىنعملاو .هللا اهلتق ىبلا ةتيملا نولكأت الو ا رو اان 2 1

 ءنيكرشملا نم كيعزانم :4 َكْيَر لِ عَ او .اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل ؛قباس لوسر عرش . 0 1

 لري ىل اموت - ا/١ .بتكلا مأ يف 4 و -ا/# .ككسنو كتعيرش يف كودهاج نإو ١ د 7 2 7 00

 موي مكرصني :4 رست نِم# ةهلآ اهنأب هلسر ىلع ةلزنملا هبتك نم باتك يف ةجح :4 نطل وب مك 0سم ارث كبت ١
 .نيكرشملا يف ةماع ةبآلاو كيرف درك يحي : أورفك بدلا ووجو ىفإ» ا 5-52 ١ © بشتكو فن كك اميلي 5 هي اتستلا 1

 2 1 ١

 .عفرتلاو ربجتلا :ليقو «نآرقلا مهعامسب مههوجو ريغت نم ناميإلا لهأ هركني ام جد تح 201 اك كرد نإ ضراْلاو اهلا امك كّلَصَرل 5
 2 1 _ را حس / 7 1 دنع دو نعت

 مكيلإ ه | هركأب :4 ”كلكني . ركب كتَيَأَنْألف هللا تايآب مهركذ نمب نوعقيو نوشطبي :* توطس# د |١ تود نوتودبعيو ايل ريس هللا لع كلذ تو 5
 1 ليال / ةءارق نوهركن 7 نيذلا ءالؤه نم 77 1 20001100 | 9 ا 0

 تالا يلا كلا نسم لاا باسل نرسل كلا سلا عرس ا 5 0 1
 2 ىلعو «.تاقولخملا قوف هنإف «؟تاذل || ولع 0 .هح و لك 3 6

 نق نب

 0 سكس داي

 ا 4 3 3 م/م 6-0 د ا هما ا ا - 2

 امم كهف ةعامت 2 1 4 هنبق ( محن 5 3 91 دى 1 ىلا 0 1 ىو ّ + 100 02 ) 7 0 1 ىلا ىلإ 0 + ل اى 1 209 4
 ناك كيب بمس "اد بيب يمرس / 9 بمص رمح ام بسم

 - ناس ١ 1 ة

 | |.ءم 0-0-7 5|[ 0 0 | ذر هممع 01 00 رس تجار ول ْ يا ا ا
 ان اكان ل اامحل كلد د تم دمي مل ةيسيسم ه؛: تمكح معمم حع و ء«او د ل هللا هأشد ملام داجيإ |

 نسل 6 ا اهبل ا ١ ) وى 3 - -_ وه , 6م

 ملل سن نلعل  ؛ مرح م ساودمل

 5 لل 6 الجلاو 6 ةمظعل .ءاي 0 و .لجعم ىلا تافم ةييحلل د همل 00 وهو : ريبكلا 1 0 1 ع أ 11 | .هح
 يي 82-3 رك

 2 هع 0 للذ اتلاو هل ع , وضخلاو 5 هلالجإو و (ةمم طعت نم مب ولق تعلم لق 50 هئايلو وأ بولق يف« .لالجإلاو 0 هل و لع 7 00 ||

 ةكلياتمناو جالا <: 1 د هلساو 2 ك1 .[1 لا 1 اًنلَعَج قم َلُكَلال "5: جحلا] © اكَسْنَم 1 00
 2م رس

 178: جحلا] 4 لَم َمَسأ اوركحيو مُهَل مِنَ موده 2ك :لاعت هلوق كلذ نايبو ةيئادتبا تءاجف ءاهبساني م اهمدقتي ل هنإف ةيناثا فالخب «هيلع فطعلا هيف نسحف

 ابل ِلْقَم َكوْلَدكج نوط 14١ ريالا 1: 5012 .4 هلأ مْسأ ودل اًكَسنَم اَلَعَج تم ٍلَُكِلَو ظ:لاقمث
 :جحلا ةيآ اّمأو ءسنوي ةيآ هيلع تلد ام اذهف . ا مهل لقف نوكرشملا ءالؤه لوسرلا اهيأ كبّذك نإو 0 جحلا] 4 َتوُلَمعَت

 رولا اولا 7 215 راق دل ا اا هنااا ؛مهلداجت الف هيلإ مهوعدت اميف لطابلاب كتلداجم ىلع اوّرصأ نإو

 جاليإو راهنلا يف ليللا جاليإ ركذ نيب عمجلاو .[71 : جحلا]4 يصب يمس هَل نو ٍلَعْلا يف َراحهَّنلا حِلوُبَو ٍراكهّتلا ف للا جلوي هللا كأي كللَذ 1711
 لاصتالاب تلمتت ثيحب ةردقلاماعت ىلع هيبتلا نم هيف ام عم .بولغم بلاغلا كلذ ريصيو الاخ بولغملا ريصي دقف نامزلا لاوحأ بلقت ىلإ ءاميإلل يللا يف رانا

 .ليل يف رامنو راهن يف ليل جالي إ الإ لجألا امو «هلجأ لولحب طونم نوكرشملا اب 116 يدل نب حل عامر مك الا

 برلا بضغ بلجي ملظلا :هراضمو ملظلا راثآ ضعب . ا جحلا] 4 ٍريِسَن نيد ام نيو امو لِ - وب مه سامو اًنَطلَس دس وب لومي مل ام لل[ دود نم توذبعيو +7

 لابعاد هلق اتا عييت ارك تا كا را تيارا تاز ىلا رطل قرع ادا وساق

 كلامملا ترمُد امو «هملظب الإ نيتنجلا بحاص ةمعن تعاض امو «هتلذو هللا دنع ملاظلا راغص ىلإ يدؤيو «هتوسقو بلقلا ةملظ ىلع ليلد ملظلاو «ةمألا دسفي هدي

 ا رار كك كك تو رااظلا مانو .مهملظ ببسسب الإ ةكيألا باحصأو دومثو داعو حون موق هناحبس كلهأ امو ؛ملظلا ببسب الإ

 لدكف نا :لجو رع هللا لاقف ؛مولظملا نم ةعارضلا فكأ تعفترا اذإ ةمئاق ملاظلل موقت فيكو ءريغلل ٍدعتم وهف ءايندلا يف اهتبوقع لجعت يتلا يصاعملا

 همظعأو «لاعت هللا نيبو مهنيب اميف سانلا ملظي نأ :لوألا : عاونأ ة ةثالث ملظلا :فلسلا ضعب لاق .ينابلآلا هححصو يذمرتلا هجرخأ ' 2

 ففرَعَت # 17105 :ةرقبلا] 4( َمُهَمْلَع امو مهيدي ملم آر 1 .هسفن نيبو دبعلا نيب ملظ :ثلاثلا .سانلا نيبو دبعلا نيب ملظ :يناثلا .قافنلاو كرشلاو رفكلا

 دارملا ىنعملا براقتل نيتملكلا نيب قرفلاب ٌسحُت داكت ال :ةغللا يف :باوجلا ؟"ملعو فرع" :نيب قرفلا ام .[1/1 :جحلا] رك رك دا وُجُم ف
 اًيلك ؛مولعملاب اًملع ةطاحإلا ينعي) هتايئزجو مولعلا تايلك لوانتي ٌملعلا ١- :لثم امهنيب قورفلا ضعب تركذ دق ةغللا بتك تناك نإو «رهاظلا ثيح نم امهنم

 يم .لهج اهقبسيف ةفرعملا امأ ؛مولعملاب لهج قبس ىلع فقوتي ال ٌملعلا ١- رمد نع ةراتطتم ند

 رداصملاو لاعفألا نم ةيوغللا غيصلا تلمشو «نآرقلا يف دورولا ةريثك - ١ :(ملع) الو :نيتغيصلا ركذ يف نآرقلا جهنم :م .ريدتلاو ركفتلا نم اهيف دبال ةفرعملاو

 مكيف كس مِلَعَو # :(قلاخلا) ىلاعت هلل اهدانسإ - أ :لاثم . .قولخملا وأ (لادتو ناسي هلا) قاخلا لعد اًمصو درت ءااقتشمو (ملع) ةملت - ١- .ةقتشملا غيصلاو
 و -ىلاعتو هناحبس- هلل اًفصو الإ «ميلع ؛ماللعا اتملك تأت مل -“ اا :ريوكتلا] 4 َتَرَصْحآَمٌسْفَت َتماَع :قولخملل اهدانسإ -س .[ "71 :لافنالا] 4 اًفْعَص اقص

 افيصو نارقلا و ترك - - .(ملع) ةملك تافيرصت نم لقأ تافيرصتب تركذ - ١ :(فرع) -اًيناث .5 :ةرقبلا] .#( نما مَع هللا # :لاثم .ظق هقلخ ىلع قلطت

 .ةفرعملا نم اًردق مظعأو ءلضفأو فرشأ (ملعلا) نأ دجت ءامهتاقتشمب (فرع ؛ عل لكلا راع و . طق قلاخلا لعفل اًمصو درت ملو ؛قولخملا لعفل

 يف (يغبلا) ظفل ركذ امك «ةرم (14) نآرقلا يف (ءاشحفلا) ظفل ركذ :يددع زاجعإ 4 كذآ هيرصنب هيلع ىب مث هوب بووعام ٍلْمِعِب بَفاعْنمو كلذ الف[ ]
 ييويوسس هلا طش هدا و 3 يا انا: لسا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا ب ء



 0 ا حا 0 اس تا د ل (ييتلاطلا "
 85 ا ال لسمك - ةلعادص دع دلك .لدمدص دعا دم دمك 7 -

 0 دا وعيمساف شم يرجكس

 ُهوُدِقْتَسْسم الا مهنم ذخأي :« ُباَسذلا مُهيلْسيإ»ل هللا ةدابع نع مهوفرص : هلأ نود نم# لالا

 ا 11 ا مل ردع نررتاتلا للدم بابذلا يستلا اذإ | يأ :4#هَنم

 ل ينك يول يتم عسا ادراك ااا .مهفعض
 م 5

 ل أوركقاَم # _ ا/: .بابذلا :# راما مانصألا 4 تلا .فعضأو زجعأ

 دو رس« 0 و ا مس 22
 ميس 7

 | ١

6.6 - 

 7711 يع حل

 أوعمتَجآ و لواَباَس مو صول

 كُمَس هنود و اعيش باجل لسينإَءل

7 

0 - 2 
 1 1ك 5 َّقَحهَلأ أورد قاما ب 1 1 2 لآ 70 27 ا ل يي :# ورد
 2 روزي يد 27
 كِل انآ يد لس 0 كيم كوت ؟ يع ا :4 السر َةكِهلَْلا ى تريل .راتخي :# ىِنِلَصَي

 1 2 5000 ا # :# اوه هيف ةقاطلا اوغرفتساو «مئال ةمول هللا يف اوفاخت ال :4 وداهج َّقَحا# - : مو يسكت سيراكشتأا 0000 ا
 و ده تلك ناكل 0 نيسلا# 4 ير 1 دج د يذلا .«نزأقكت0َجو ديب يف هاهجل مالا مكراتخا

 5 - 0 6-0 ءارإ ؤ 5
 0 كد بِ 000 هليل كلذ رخو :رجاعلل اًعاجلسما ؛ ١ در هلل ري تس اس 7 تل ٠ كك

 ' قناص لاو كت 0 4 ني لعن و كر 000 :ينعي :4 اذه فول اهلك بتكلا ينو ركذلا يف :4 ُلّبَكنِمل

 511011 5 نم د حا :4 هكأيأ دج 111 ارسل اه مهلا اوغُلب دق 1 للسير هلل

 | ركتلما دهس لوس نوكيل ادله فو لبق مَنلَسمْلا ١ 1 يل ا هم :4 ريصتل 0 هكا ادع يلولا
 1 ا 7 لاو ءكلال 0 0 ا 0 ِح

 : هالوم وهف هب ماق وأ ار 1 0 نم 0 هيف د 0 1 0 ىلإ ٍدحاو 0 .
 ال

 هيمممسمب 5 امس 5 ايس 0 «ةرصنلاو 6 هكذا ' 5 - حشم تفلاب- ل ولاف : ا لا هلا رداصم

 او رصنل ق هك وم املأ 0 كل مج هّللاف .. للا ىلار طاو نم ىف الأ وملا و 2 قتعملل ء ع هل لأ و
 رص 0 ' ول 72-7

: 

 هزم
 ١ 10 5 10 20 ١

 نه 21017 ري 2-5 ّ)ظ 7 00 رس ىلو رميح اج رم وأ اعاقف نعمت , ادعق . ريصنلا . ريصضنلا هللا مسا معقم | 7/] .مهءارجو ديدحل |0006 تي امك م فى هذاشرإو 6« خرسم وم للا: صن 15 |  نححاأ 6 ا 6

: 5 
 ل ا ا [ نك ا
 صد 6و صند ه رصل لقو 09 0 م و هرم 0 رد وم ضاخمللا

 مل ف

 لاه فر 4 ا ا
 لوبقل اهل ةيكزت يهف اهيلع لوسرلا ةداهش اَّمأ ,ممألا ىلع ةدهاش اهنوكو «ةمألا ةلادع ريرقتل اهب قوسملا مالكلا نأل ةرقبلاب لوسرلا ةداهش ىلع ةمألا ةداهش تمدق

 اّمأو «نيتلزنملا نيابتل ءلوسرلا ةداهش ىلع ةمألا ةداهش تمدق امل كلذ الولو ءاهل ةعبات ةيكزتلاو ءلصأ يه ذإ ءاهسفن ةداهشلا ءادأ دعب نوكت ةيكزتلاو ءاهتداهش
 هبر نم هيلإ لزنأ ام اهغلب هنأب هتمأ ىلع لوسرلا دهشي نأ ىنعم نأل كلذو «ةمألا ةداهش ىلع لوسرلا ةداهش ميدقتب لصألا ىلع اهيف بيترتلا ءاج دقف جحلا ةروس
 مولا ذإدورَدَم ّىح هنأ اوردقامو 9” [41] 00 نة تاهشلا 2 نأ ؛مهبر نم مهيلإ لزنأ ام مهتغلب دق مهلسر نأب ةقباسلا ممألا ىلع ةمألا دهشت نأو
 موب هُحَصِق اصب ٌضَراْلاَو ورد نحمل هللا أورده امو ل» «10 © : جحلا] 4 ريع وقل هلل نور دَك ّقَح هلأ أ أورَدَقاَم رض ء[41 : ماعنألا] .وَىَش نم رس لع هما لن
 نم دحأ ىلع لزنأ دق ىلاعت هللا نوكي نأ اوركنأ مهن :أ حضوت ماعنألا ةيآو ؛هميظعت ق قح هللا نوكرشملا ءالؤه مّلظَع ام هنأ نيبت تايآلا 10 مول : ههكولا

 هريغ هعم اودبع مهن ا الل يلا رتل يل رك ل رش نان رقم لا ف ا هي و نم اهم ندتشلا

 ل هدد تاع واكمل رعت لو هزار ةقلا

 لقأ وهو عوكرلا ركذب ةيآلا تأدب .[/ : جحلا] # توُخيتم تحال كلا اوفو م 1 ري
 .ميركلا نآرقلا يف ٍنايبلا زاجعإلا نم اذهو .ةرثكلا ىلإ ةلقلا نم ةيآلا يف جردتيف ءريخلا لعف مث م 2 جرا ةدايع قارا ور يخل كت تلو هللا
 داهجلا" نيب قرفلا ام .[728 :جحلا]# ءوداكهج ّقَح هنأ ف اوَدِهِلَجَم # 07 ل لآ] 4 ٌةَمحَيَو هلام هَرفْحَمْل مشمول هللا ل يبس يف َمْثَلَف نيل _يااخت
 ناسعلاب هللا ليبس يف داهجلا لمشي عساو هانعم داهجلاف .الاتق داهج لك سيلو «ٌداهج لاتقلاف .صاخ ىنعم لاتقلا امنيب ,ماع ىنعم داهجلا :باوجلا "لاتقلاو
 .هللا ليبس يف نمؤملا هلمعي ريخ لمع وأ ٍلوق لك لمشيو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلاو ريخلا ىلإ ةوعدلا لمشي «لاملاو

 قرفلا ام. .[// :جحلا] * © توُخْنم ْمكَلَع َريَحُل أ اولحفأو رج 117 : ةرقبلا] * ْمِهَبَر َدْنِع مهرج َمُهَلَف اَحِلدَص َلِيَعَو آلا ِوْويلاَو هاب َنَماَء ْنَم زج 1 ]

 ل ل ل 6 اب كدا ل ليو نوحملا يف اهلامعتسا رثكي (لمع) - ١ تسلا :نيب
 ظفل ىلإ ةدنسم (لعف) ةملك يتأت امنيب 00 0 أ ل ل 0 ا أ نإ أ قار ةلولجللا طعن نإ ةنسساال (لمع) - 2 مار
 حدملل نوكي (هللا) ىلإ اذنسم ءيجي ام نكلو -ةغلابملا غيصو لعافلا مساو ؛عراضملاو يضاملا نيلعفلا غيص يف هيلع دئاعلا ريمضلاو «(بر)و «(هللا) ةلالجلا
 لاير ناس“ هل اًهيزنتو هلل اًسيدقت ءاعدلا ليبس ىلع ولو (هللا) ىلإ يمن : الو رمأ لعفك ةدنسم (لعف) تأت ملو .رابتعالاو ةظعلاو ديدهتلل وأ -ىلاعت-هللا لالجب

 ارك ولن اس علا :هوجو ةثالث نم كلذ نأ سا يس ا ل ل
 نود نم كروعدت تذل < تا : ىلاعت هلوق # هل أوُعَمَسَأ و لوب أو اباد أوقلحي نا هلأ نوذ نم <كروعدت بذلا ىرإ هل أوعمتَس أف ُلَكَم برص سان اهبأتِي إِن "1
 .كلذك رابتعالا ةجرد نع مهطاقسإل تاقنلالا لع ةيخلاب (نوعدي) :ئرقو# لكم برص شال اًهيأكيإم كرر يامل كا 121 (نوعدت) : ئرق# هلل
 كْعَس ٌةنوموُدِمَسِل اكِيَس باَصْذلآ ميسي 0 ارم رار 1ك ركل رم نون نو كوعتت بذل كرإ هل أوم أوُعِمسسَد كَم برم سان امي 2 فل
 هنم تائيزج هلجرأب قلعت ثيحب ؛ماعط يأ ىلع فقو اذإ بابذلا نإ :ثيدحلا يجوليبلا ملعلا لوقي : تاس ناس 0 جحلا] * ُبوُنطمَ دواطملاو تلال
 انا ةردييباوأ دقتي,نأ ددخأ:عيطتسي ال. ثيحب «بابذلا هصتمي مث «هلجراب قلع ام ليزتفا«هةموطرخ ةطساوب ةمضاه تازاصع تائيزجلا هذه ىلع لاحلا يف بصي هنإف
 .اًنرق رشع ةعبرأ ذنم ةقيقحلا هذبم تسلا 3 كمل هللا ناحبسف «بايذلا هبلس

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ

 .[728: جحلا] 4 نيالا لع ء ]ع ءادش 210000



 تر
 هلل نوللذتم :4 َنوْعِثاَح# ١- .مهبر دنع نم مهتبلط اوكردأو اوزاف دق :# نون ,وُيموَمْلا فأذا - ١

 نع ةبآلا هذهب اوهنف .مهراصبأ ءامسلا ىلإ نوعفري اوناك موقلا نأ لجأ نم تلزن :ليقو .لجو زع
 :ةيصعمو لزهو ولو لطاب لك :«رغلا) م لا دلال راك ا كلذ دعب اراك .كلذ

 :4 َكِلَد ءآَرو سَ نمه# -8 0 .نودؤم :# َنوُلِعِنََءرَكَّرلِلا» -4 .لعفلاو لوقلا نم لمجي ال امو
 .مارسحلا ىلإ لالحلا نودعتي نيذلا :4 َنُداَعلأ مه َكيلوأفال هنيه كللمو هتجوز ىوس احكم
 يي .اهتقو ىلع 24 0 2 خلا ا -9 .نوظفاح :# نعول
 2 :لاق هنأ هلك 7 ينلا نع يور هنآل «ةنحلا نم رانلا لهأ لزانم ةمايقلا موي : :4 َنوُدرَوْل
 ىلا هلل ع تر الا رخشت تاما نإف نانلا يف لنمو .ةنجللا يف لزنم :نالزنم هلو الإ مكنم

 احا نوازل عه كنلوأ» "لجو رع هلوق كلذو 8 وإلا قع ذل 0 ةرفيكل يفخر 0
 مهريغ نود اهيلع مهوصح ثيح نم ؛ةثارو ةنجلا ىلاعت هللا يمسي نأ لمتحيو .مهريغو يقهيبلاو 8 :(نككراف ا كلغة (ج) نبي 0 5

 هللا ىتعلاو .نيكط نم ةسئاك يأ :# ِنِيِطَنّم َةلدكَس نم# مدآ ينعي :# نضال اَنَفاَح دلو #3 ١١- دف 00 0 0 ا ا مالا 5
 محر يف لجرلا ةفطن ترقتسا ثيح :# رارق فإل ١١- اناط نم كلر رشا 2 نلخ نال "| اسَقلَحَم ةحكضم ةقلعلا انقلخف ةقلع ةفطنأأ نفاخ |

 نم ةعطق :# ًةككْضم# 00 ةَقلعإ» ١4- .هل ىّبهو كلذب نكُم :# نيك9 ةأرملا 1 روق او كلا ١٠
 4 تولت رمحأ هللا كراتق# ًاناسنإ لئتيح ريصيف هيف حورلا ُهْحْفن :4 رحال ُهَئَأَمَل :# محللا )| كِلَدَدَعب 21 00

 .«نيقلاخلا نسحأ» لجو زع هللا لاق كلذلف ءًاقلاخ :عناص لك يمست برعلاو .نيعناصلا ريخ ُدَقْلَو وة مكاوي 1

 ِنَعَاصََمَو 6 :ءيش قوف ءيش لك يمست برعلاو .تاومس عبس :# َقيارط عبس - ١ © يبو أنك امو قبر 5-7-6
 نيمئاق مهحلاصمبو نيظفاح مهل انك لب 00 ل : 4 نا 0 0001001 1 11 هن عع هس

 3 2 210 » كلوت املا قإ هرضب عقر قلص اقإ تاكد هللا" كروس نأ :ةريره يبأ نع مكاحلا ج -رخأ .4 وعش م َميماَلَص يف مه نيل )+ :ىلاعت هلوق [؟]

 بلقي ناك: : له فاز ةلدسؤم نيريش نا رع «روصتم"ْنب دئعس“ةجرحاو'«ةالصلا قاآةفتلي ناك هس 1 ال ساس وبوغ ملص

 نع متاح يبأ نبا جرخأو [ .تلزنف «ةالصلا يف ءامسلا ىلإ مهراصبأ نوعفري ةباحصلا ناك :اًلسرم نيريس نبا نع متاح يبأ نبا جرخأو كلل ردف «هرضل

 ره َنينلاَو ف 01 .4( َنيِقِلتْلَلنَسَحَأ هَ هللا ٌكَراَبَسف © انأ :تلق تلزن املف «ةيآلا * ٍنيِطْنَي ٍةَلكَس نم َنْسْضإِلا اَمَقلَح ْدَقَلَو )+ تلزن عبرأ يف يبر تقفاو :لاق رمع
 ركذ ناك املف .فصولا اذه فنتكا امل بسانم نينمؤملا ةيآ يف ريبعتلا نإ .[7 5 : جراعملا] 4 طفي ْماَلَص َعْفََاَو ٠) «[9 : نونمؤملا] 4 َنوُظِفاحي ْموموْلَص كَ
 رسل بيعمل رد زامل تحت فلق سان رع الاى نا ادن مقسم وزوال يل ت1 ا كر يا ا اح

 «ريخلا يف ءاقبلاو ؛دارملاب رفظلا وهو حالفلاب مهركذف مدقتملا فصولا ميخفت اّمأ .4 توظف اح َومولَص لع ْره َنيدَلاَو » : ليقف «نيرثكألا ةءارق يف عمجلا ظفلب
 مهفصوف مهئازج يف دراولا مهتعن اّمأو .فاصوأللا هذه نزاويام 0 تا قو ار ركل ميكا از ركز ومصلا 7

 ٍفَكِلْوَأ : راسل ال فتق رولا اح اريل هاير السالب حرصوا الا اولا داو اانا د و رانا دارا عر
 ٍةَمكَيقْلا موي كِل :ظ ]١5[ .مهل دعأ يذلا ءازجلاو «مهلئاضف يف ليصفت اهيف يتلا تايآلا عم ءاجف ميحفتلا يني مجلات جراعملا] 44 َنومْرْحُم تانج
 نم ءايحأ ةمايقلا موي نوعُبت ايندلا ءاضقناو توملا دعب مكنإ مث .[" ١ : رزلا]6 برنت خير دوما يقتل »17 نونمؤملا] 4 تر 6
 .فاصنإلاو لدعلاب مكنيب مكحيف ءنوعزانتت مكبر دنع ةمايقلا موي سانلا اهيأ اًعيمج مكنإ مث 17 ل ميشال ب اناا

 يف ٌءيش هيلع ىفخي ال -ىلاعتو هناحبس-هللاو ءاهيف ٌرظنلا هيلإ يدهي ام رايتخاو .هروص يف رظنلا بيلقتو «كرتلاو لعفلا نيب , ةنراقمو ركفت ىلإ جاتحي (ملعلا -
 وه ريخ نم هلمع ةرمث لع لصحيل لمعي لماعلا نأ -# .نيملاعلا نع ينغ هللاو «(هريغ هلمعب موقي يأ) ريغ هل لمعي دق لماعلا نأ ١- اقل ف الر كرا

 0 ل (لمع) دانسإ مدع يف تظحول يتلا عن زاوملا ءافتنا ١- :باوجلا ؟(هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ (لعفي) ,(لعف) | تل ذاك لا ينغلا وه هللاو هيلإ ٌريقف

 لمملاك رظن لوطو ريكفت ىلإ جاتحيال (ةويوفلا لاق امك لفل و - - .ةطساو نود ةرشابم لعافلا نع ردص ام وه (لعفلا)و ١- لاك كل
 ل ل "1" : جراعملا"و انه (مهتنامأ) :تئ ةرق## مه مهملة :ىلاعت هلوق * وعر ْمِهِرِهعَو م مهتما ره ندا ا 1

 تقرفاو“ كيش ا رز يس ار ريصتلاو .ءايإ هظفحتسا | اذإ ةةناي انك للع هنمأ :لاقي «ريثكلاو ليلقلا لع لدي لصألا يف ردصم

 عمجف « ةريثكو ةفلتخم اهتاعارم سانلا مزلي يتلا تانامآلا نآل ؛اهعمج نسحي كلذلو ةددعتم ةفلتخم عاونأ يهو «عاونألا ةدارإل ءاتلاو نونلا نيب فلأب (مهانامأ)

 ةدارإ لع سلا (متداولسم :ئرقو .سنجلا دصق ىلع دارفإلاب (مهتالص) :انه ئرق# َمتْولَص 9 : ىلاعت هلوق 6 َنوُظِفاحي ْوبَولَص كَ ره نيا ذه [9] .اهترثكل
 2 رسل ا اكوسكف اَملظَع هعمل 2 2 و 2 ها قلعت ع نقل هلع ةَفطلا انقل ل 2١47 .هريغو حبص : يضرتلا ل دوت سما لل اا

 :ئرقو .سنجلا دصقل دارفإلا ىلع فلألا فذحو امهيف ءاظلا نوكسو نيعلا حتفب .((َظع) : :ئرق 6 اًملَظِع َةَعْضمْلا اسَقْلَحَم اَسقلَحَم 9 :ىلاعت هلوق 4 امل
 كلذ ريغو ةيطتسمو ةريدتسمو ةظيلخو ةقيقد ني ةفتخم مان ءاظعلاو «مونألا دصقل عمجلا ىلع فلأ اهدعب ءاظلا فو نيعلا سكب نا

 قيلخ لبجارم .[1 4  نوتنمؤملا]# رحاَءاَمْلَح ةئاقنأ 2ث امتَل الممل اًنوسكف اًملَظِع َدَعْضمْلا اَنَدَلَحَم ةَسكضُم َةَقَلمْلا اَنَقَلَحَف َهَقْلَع ةفطنلا اََقلَحَدَم ]١4[38
 هذهو محرلا رادج يف قلعت ايالخلا هذه .ةليلق مايأ دعب ايالخلا نم ةمخض ةعومجم الكشتل رثاكتلاب نآدبت ةأرملا ةضيوب عم لجرلا ةفطن عمتجت امدنع :ناسنإلا

 - عراستم لكشبو ةدشب ةقلعلا هذه رثاكت دادزي مث هربكتو اهمجح دادزيل محرلا رادج نم يذغتلاب ةقلعلا هذه أدبتو ' ةقلعلا ةلحرم " انلا لح
 قير :نونمؤملا ةروس فورح ددع . نر راو ناكام رانا :نونمؤملا ةروس تاملك ددع . ًاعامجإ ةيّكم يهو «ءايبنألا ةروس دعب تلزن 1

 - :هيلع تلمتشا ام مظعمو ةروّسلا دوصقم :نونمؤملا ةروس عيضاوم .نينمؤملا حالفب اهحاتتفال نونمؤملا روس تيمسو :نونمؤملا ةروس ءامسأ .دحاوو ةئامناثو
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 ودخل -:كعمي 0# 1 ١ _ ا 0# م 2 رج سا سا طحم 2 حض 0 بسد هر

 700 7 ل ل 0 ا د كَ 2 :4 اديس روط نو جرحت رجس ] - 1٠7١- .ءامسلا ءام وه ضرألا ءام :* ضرألا ف هّنكساف# -
 1 م حرس

 8 1 2 1 رصمب لبج 4 انس روُط نوال هير ةرجش :اهب ىنعي «تانجلا» ىلع اقطع (ةرجش» باصتنا

 0 27-55 موج بسيج 1 اك :4 َنيكأل بمن هدا رمك هي >6 تم تلت هيف فلتخاو .مالسلا هيلع ىسوم هئم يدون كرابم

 + 20 ا ا وي

 .١ يؤ 1 0 1 .تيرلا وهو هب مدتؤي اقيم هنوكو «هب نهدي نهد هنوك نيب عماجلا ءيشلاب تس يأ .هب نومدتأي

 ا نإ نيك «الْ نود تَتةَسروط 7 ميظع ىلع اههاعفاو اهقلخب لدتسي :4ةّرل » .زعملاو ناضلاو رقبلاو لبإلا يه :4ِمنألا © ١١-
 ١06 كما 6 0 م د د عتارصار اهدالواو اهتالاورام رزهظ لا يحلل : رج عم # .ىلاعت هللا ةردق

 ١ "يوبسما ا هت آذآ 2 هم: 37 : حر ري سل ل ع

 ل َنَق 0 نو نانو : 0 00 017 فارشأ :© ًاولملا لاقف » 8 -- 00 افلا لعوإ» ار

 اذ 2 ع تك فاق يسر حس رع ع 3 باح لوح هي | ةبلت ا دراف ْن 0 -70 .عبت :نأ ع نأ
 "هل :كلامَهَنأأ ودب وعسل وصفا 5 1 0 6 اوصيراف# نونج : مَ 1 را هللمتلاو وبتم نوكي ن

 5 امر نرخ وزال ]قو جر نر ووأ عرج جس ل د" وعلل هكه ترتيف هنونج نم قيفي ىتح :اونع :ليقو 0 و اراد المعلا
 . معمم 0 وي ِ ٌَراكو# اهعنص ةيفيكل كايإ انميلعتو ءانرمأو ءانظفحب :* اَهِسحََاَئِيَعْأب -71 .هنم اوحيرتستف
 1 3 بحسم يا ا 5 : اين أسأَتال ةمالع هيف ءاملا ناروف لعج زبخلا هيف جضني يذلا رانلا تيب وه رونتلا :# دوم الا لزن لَ اء 1 أ الإ 8 2
 |! لاَوهْنِإ نيل الا :دابا 1 1 كيل 5 .قرغلا مهيلع تمنح لف ينإف :# ًاوملظ َنبِدلا ف: ينلأست دل :4 ىنَبطاَع ال و كلفلا ْف لخدأف

 00 1-0 02 مج ا ا م ع2 م03 0 0-9 0 مو ري
 ' فرصناترل اهل نباح .وياوصنراف ةنج ءويلجر ١ 4 نول اَناَهْنَم ةريك ههكف اهف كَل ف ١9[« : نونمؤملا] 4 نوت اهو ةريثك هكر بف كل 5 ]١9[

 ل ا د 1 ا عم ع 2
 انييعاي كلفلا ع سوات )نفذ كاي 17 يف :باوجلا ؟اذامل "اهنم" ةيناثلا يف واولا فذحو "اهنمو" ىلوألا يف واولا ركذ .[77 : فرخزلا]

 1 1 رق مرو ف ص صر 7م اد | ١

 ' هداف ةروُنكلاراقو انرمأ ءاج ادا اَيحوو 5 ةهكافلاف ."نولكأت اهنمو" :لاق معنلا دادعتو ايندلا لهأو ايندلا نع مالكلا يف قايسلا نونمؤملا ةروس

 0 سرت 1 زينت طس © دصقي ىلاعت هنأكف ,رئاصعلاو تايئرملاو عيبلاو راخدإلل وه ام اهنمف ءطقف لكألل تسيل ايندلا يف

 9 ل م ع انا تررل لع تتطع 222 |: نهر :لرلكأت اهنمر نور صعب اهتم نورخدت اهم هلال
 |! ١ ب

 ع نب ني ني مل ني ني ل نإ لي ا اهنم عنصُيالو لكألل اهلك ةنجلا ين ةهكافلاو «ةنجلا نع مالكلا يف قايسلاف فرخزلا ةروس
 1 ركود را ناك »11 لحنلا] 4 مهو ثوبه 0 ّنإَو 11١1» .ملعأ هللاو .ىرخأ

 ماما :لاق هنأكف ءاهئانإ ضعبل نبللا نأو ءاهعيمجل نوكي ال رّدلا نأ ىرت الأ ءاهضعب هب دارملا نإف اهعيمج ظفل قلطأ نإو «لحنلا ةروس يف ماعنألا

 0 فكما كلو اهو نائم كيش بَل متألان ككدإَو > : لاق هنأل .نونمؤملا ةروس يف اهركذ كلذك سيلو .. .هنوطب يف اّمم مكيقسن ةربعل م اعنألا
 ا ا 0 نونمؤملا] (ندَم لا كو عي (©) ةيعأت
 لضم نأ ديرب ٍلْثَم ردد الإ اذه موصوف نو اورق كنزا اولمْلاَلاَمَف » 0 درك 4 كتر لإ كك رو  اورمكك المل لاقت: 1١ 21 "كتل ذ لولا

 هيلع تلد ام اذهف «.. اد لإ حرا فكف ردن كتكلو كلمن تسل كلن :مالسلا هيلع حون موق نم رفكلا ءاسؤر لاقف .[7 5 : نونمؤملا] 4 ... ْمُكَحِيِلَع

 ...مكيلع الضفو ةسائر الإ هلوقب ديري الو «ءيشب مكنع رّيمتي ال مكلثم ناسنإ اًحون نإ :حون موق نم رفكلا ءاسؤر لاقف :نونمؤملا ةيآ اّمأ ءدوه ةيآ

 ا 00 تلصف]  َنوَرْف كب ملأ امياتَهكِهلم َنرياَل ابر َهَس وله «17  :نونمؤملا] 4َيكَوألاادإَباَء فاد اََعَساَم كَل لَ ُهَللاَءاَس ولو 3 ]5 ١[
 ركذب كانهو هللا ركذب ةروسلا هذه ين حّرصف هللا ظفل ركذ ىلع اًقباس "نيملاعلا ٌبر" ركذ مّدقت تلصف ينو ءبّرلا ركذ هيف سيلو «هللا ركذ اهلبق مّدقت نونمؤملا

 .مهيلإ ٌبرلا اوفاضأف .4هكِيلَم لال ابر اَس ول اوُلاَق ا :ءازهتسا اّمإَو اةاقتعا ام | اولاقف «مهتلمج نم مهو نيملاعلا ىلإ هتفاضإل ؛بَّرلا
 0 تصل ا ا "لمحا" ظفل .[717 : 0 1 كا 5٠[. : دوه] ؛اَبِفلَْحآاَمَلَف َر كلامو »1

 يف ضرعي ملذنإ ' 'لمح وأ كلس" بق تيفاني فر ملل 315 ل اذه نم ءيش يف لوقت الو ..«يلهاك ىلع هتلمحو «نالف ىلإ ءيشلا تلمح :لوقت

 ةقيفَح لوخدلا نم ىنعملا اذه نع' كاش 5 .هتلخدأ :يأ .هتكلسأو ءيشلا يف ءيشلا تكلس لوقت برعلا نإف كلس امأو «عنمي ام ىنعملا

 ا نرتقا امل ىنعملا ثيح نم اهتبسانم دوه ةروس يف اهدورو هجوف .كلس يف نوكي ال عاستا اهيفف " لمح" امأو .صوصخ اهانعم ثيح نم اهيفف ءازاجمو
 ل "1" ”لمفلا 7

 ةزمهلا لعج «ءالعف نزو ىلع اهحتفو نيسلا رسكب (ءانيّس - ءانيس) :ئرق #4 ٌءاَدَيَس له :ىلاعت هلوق  َنيِكز نبِصَو ِنْهَذلِب تدم آند روط نو جرحت هرَبَسو ا: ]١٠[
 لل ل ل يتم ناباسو تاس وعر الر دو قرنا 35 3 دل ذإ كيانلل تسيلو ءاي نم لد
 لا يشار واتا لا راك اور نال ب ره تيارا د م ءةعمبلل مقا نال فاعلا ءانيسف «ةدئاز فلأ دعب ةفرطتم اهعوقول ءاي نم

 دوعي هلعافو مزاللا تبن عراضم هنأ ىلع هثلاث مضو هلوأ حتفب (تّجَت) :ئرق © تبت :ىلاعت هلوق .ثينأتلاو ةيفصولل هفرصي ملف ءارمحك ءالعف نزو ىلع تءاج

 ةلوأ مصب (تست): :ئكرقو .نهدلاب ةسبلتم امموك لاح  ةرجشلا يأ - يه تبنت :هريدقتو «ةسبالملل هيف ءابلاو «هنم لاح هدعب رورجملاو راجلاو «ةرجشلا ىلع

 ةءارقلا يف امك لعافلا نم لاح (نهدلاب)و «ةرجشلا ريمض هلعافو ءاّمزال نوكيف تبنت ىنعمب نوكي نأ لمتحيف «ةزمهلاب ديزملا تبنأ عراضم هنأ ىلع هثلاث رسكو

 .نهدلاب ةسبلتم اهنوك ةلاح اهترمث تبنت :يأ «هنم لاح رورجملاو راجلاو فوذحم هلوعفمو «هلامعتسا يف ريثكلا وه امك اًيدعتم نوكي نأ لمتحيو «ىلوألا

 0 يهو ةئلاثلا ةلحرملا يه هذهو !ماعطلا غضم راثآ اهيلع «:ةغوضمم محل ةعطق اهنأكو رهظت ةلتكلا هذهل نّولملا ريوصتلابو ءايالخلا نم ةلتك لكشت ىتح -
 رم" ة ديار هطخإم ٍمذهو «نينجلل يمظعلا لكيهلا قلخت تايادب انهو ؛ةغضملا هذه لخاد نم قّلختلاب ماظعلا أدبت ةغضملا هذه لامتكا دعبو «" ةغضملا

 6 مث الوأ قلخُت ماظعلا اذ ءًميلغت اهفلغيو محللاب ماظعلا هذه هتردقب ىلاعت هللا وسكي ثيح ' 'وحللا ةلحرم" يهو ةسماخلا ةلحرملا يقتأت مث «"'ماظعلا

 رنا يالعلا لكشت يأ ارخآلا قلخلا" ةلحرم يهو «ةيساسألا هملاعم ذخأيو نينجلا اهب زيمتي يتلا ةلحرملا يهو ةريخألاو ةسداسلا ةلحرملا يتأت مث ءاّيناث

 .قلاخلا ناحبسف ؛ثيدحلا ملعلا عم اًمامت قفاوتم نينجلا روطت لحارمل ميسقتلا اذه نإ لب «ةنجألا ملع اهررقي ةتسلا لحارملا هذهو «نينجلل
 راك ل را
 - «رارق تاذ ةوُبَر ىلإ مهئاويإو «ميرمو ىسيع ركذو «راكنإلا لهأو «رامكلا ةّمَّدَمو ؛حون موق كاله ىلإ ةراشإلاو ءبكارملا ركذو «رامنألا راهظإو راجشألا تابنإب

 ىنسجلا ءام بألا  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 ل -ميملا مضب- كال 71م ىلا تك ل 0 ا 4 .ءاملا ىلع تولعو كب ردتسا : 4 تن 500 وتس - جر ١" 00 00 ا راما

 ءاهنم هجورخ دنع :ليفو .ةنيفسلا هلوخد دنع لوقلا اذه لوقي نأب هناحبس هللا هرمأ : لبق .اكرابم انجي ىراهَندَحلبلقم كْفْلاَلعَكعَمنِمَوَتنَأ تيوس اذ .

 .مهب انتبوقع لوزن لبق انئايآب نيريتخل :4 َنَمَل انك نإو#» ١٠١- .نيرمألا نيب عمجلا نم علام الو از تاور مالم لِ ترو (2) نظل ولاَ : .
 :# مهلف مهن او -77 .دوه موق داع مهو .ىرخأ ةمأ :# نيران انثدحأ :« نتن رث## -" ١ 1 ع ُ
 نأ ارركلا 4 2 .قزرلا ف مه انطسبو «شياعملا نم مهيلع م امب مهتايح ف مهانمعن 0 ايتاشي )درك 90 0 5 "0 2 عقد ودل عي : 7

 6 م 0 و2 3 ا 0 هك ا 0 ا مس بحول َْيَلاَمَهَلأ ١

 ام وهو 5-5 ةلوع 0 ا اًعيمج | ا اهب هللا | ميكلما يتلا حيرلا عم ةدحاو ةحيص 0 يدلي هَ رخال فيو كئ اكل ا

 نماَْأَمََأ َرُث 8 4١- .نيرفاكلا موقلا هللا دعبأف :لوقي :* اًدَعْبَمل هب عفتنُي ال امم ليسلا ىلع عفترا 4 0 وس 0 ١
 تدرو امك ؛بيعشو طولو حلاص موق مه 1< يت 0 مهكالهإ دعب نم يأ :#رهِدَعِب 7 توريلخل اذإ“ الفواصل نيل( نت 9

 ممألا :نورقلاو .ليئارسإ ونب مه :ليقو .دوهو فارعألا يتروس يف بيترتلا اذه ىلع مهصصق 5 را ك1 سو نر 1 ألا

 و ناو هلال موناكلا ناولكور نمداخلا هيلع زن لصق هاتفا 0 اَنئايح الإ س ْنِإ لابو د كوفاَمِل تاب تايه ## 9 1

 0 ا وهنإ )ينوب نحاَمَواَيَححَو تبوُمايندلا |[
 يف درو كلذلف «نونمؤملا ةروس يف امم لوطأ وأ فعُضلا ىلع - دوه ةيآ ينعأ- اهنأ ىرت الأ «لامجإو

 دوهةروس يفام ف وطلا زرحي نم هز ونمؤملا ةروس هي يد 1 6 6 ام ةالخب .ل ١ امم هانعم ثيح هه :اجيول "ف لمعلا اة

 ةروسس ىو كرا َءاَجاَدِإَمَّوَح # : :دوه ةروس يف ىلاعت هلوق هل دهشيو د د ع ا و سا و انعام لو ا 1

 ةروس يف بيقعتلا ءافب فرحأ ةعبرأ ىلع يهو 1 فلا راك 6 أ ءآَج اذِإف ظ :نونمؤملا ١ نيران .لٍليلق نوي د فرصا 5
22 7 92 

 زاجيإلا ىلع ينبملا اهعضوم ءافلاب بسونف ءدحاو فرح ىلع ءافلا امنإو «"اذإف" :هلوق ين نونمؤملا ِْوَقْلْلاَد بفم بة يَحْلاةَحِبَصلمهَتَدحأَ ١
 لوما كَع َيَبَس سالإ 21710] .ملعأ هناحبس هللاو ؛لوطلاو ءافيتسالا ىلع ينبملا اهعضوم " وحلو 1 - مانام )نيم ١
 هيفا دوه ةروكم [17 نونمؤملا] 4 مهن لوقا ع هلع َقَبَصمِنَماَّلِإ ل 14 :٠ دوه] 4 َنَماَءَنَمَ يي ي ايات ناحل 0 7977

 داز مث «نيرفاك اناك امهمأل هنباو هتأرما :يأ .4 ُلوَمْلا ِهيَع ّقَبَس نم الإ لَرْهَأَو )ب دصقيو 4 قرر كرما رك ينم ووروج وق ليكدب ميمعتو لي
 قبح نسال » ا لش در ترين نر لو ررطل سوما لع الوجة روجر ركرتا امنأكو ةكلغأ ريغ نم نمآ نم :ىأ 10

  روملا ردو لارا ل ةاهح اقم راك لا ؛نيرفاكلا ىلع انه زيكرتلا نأكو «4 امك ايف نحال عم 4 مُهنِي» ةدايزب 4 َمُهَنِم لوفد كَ
 ني مَّدَق .[79 : نونمؤملا] 4 قرا هَل اود ارك نذل وف نيكل » 4174: نونمؤملا] 4 الإ ادامه نِمورمكَن يل ًاولمْلاَلاَمَف 8[! 7 :]
 وهو لوعفملا ركذ مث : ءرورجملاو ٌراجلا هدعب ركذ مث هافانا يصفر فلا ع مرسلا يكل 'نيذلا" ةلص أل ؛ىلوألا يف رّثَأو «ةيناثلا ةيآلا يف 4 وَ
 .يسيشلبهريخأ أل (رورجملاو اجلا مداقف «ىرخأ دعب ةز هيلع فطعلاو لوعفملاو يافا ركذب تلاط لوصوملا لص نإ يناثلا يف كلذك سيلو لولا
 هل ُنَحاَمو ابِذَك هَّسأَلَع رفا لير الإ وه نإ 20[ 5 : نونمؤملا] 4 نح َّقَح وب أويَرَف هَ ءوبلِجَر ال وه نإ '1] .مدقتلاب ٌصخف« فاش 0

 تومي نأ فرت كرف وقت تح اورظتاف .نودجتلا نم ركب كمل نفاس للف فلا كرر سدو نينا .["8 : نونمؤملا] * ترينم
 .انل هلاق ام نيقدصمب انسلو ءاّبذك هللا ىلع قلتخا لجر الإ ناميإلا ىلإ مكل يعادلا اذه امو : 0 كل يتقلب نإ كاتم عير
 دوست رت ركض كيسا كار ار .[*9 .75:نونمؤملا] 4 نود اَمِب قّرصنأ ير َلاَق إ؟ [19]
 .[4 5 : نونمؤملا] 4 َنْمموي الم َوَمْل ادَعِبَم ف «[5 ١ : نونمؤملا] 4 َنيِيِلِدَظلَاِ وَْلِلاَدَعُبَف 9 [ ؟ ؛ «41] .امهل امهموق بيذكت ببسب هللا نم ةرصنلا ابلط نيح مالسلا امهيلع
 لوأف ءآال١ : نونمؤملا] 4 َنيرَحاء ابرق : ىلاعت هلوقل دوه موق مهنأ فورعم لوألا نرقلا نأ :باوجلا ؟ةركنم ةيناثلاو ةفرعم ىلوألا ةيآلا يف (موق) ةملك تءاج اذامل
 مدع نأل 4 نمي ال ِمَوَمْل» :ىلاعت هلوقب ريكنتلا ظفلب ءاجف «مهنايعأب نيفورعم ريغ «[47 : نونمؤملا] 4 َنيِرَحاء ارق إف :ىلاعت هلوقو ءدوه موق :حون دعب نرق
 24 [دعبف 9 : لا يلوا ل ل ل رنا ارد كتلرأ دب نايك امهدأ دعت نرذلل ترظن اذإ و . يعيمجلا ةماعلا ةفصلا يم ناكيرلا
 يف تدرو يتلا تايآلاك ءاًضيأ ةمولعم صصق ينو «فيرعتلاب ءاج «"اًدعب" ظفل دعب ءاج ام نأ تظحال هللا باتك يف ءاج ام تعبتت اذإو ,درطلاو نعللا وه دعبلاو
 ندكم ورك د تك 11 رم 4 هاروت داك 1 الأ رار اًداع َّنِإ الأ ١ :هلوقو «[ 4 4 : دوه] 4 َنيِمِلِدَطلَاِ وََلَز اًدَعِب َليِقو )» : :حون موق يفف ؛دوه ةروس
 شتا ا ا دوه] © دوم ٌتَدِهَباَ ينم ادعب الأول ء[ 18: دوه] © َدوُمَتِلاَدحب الأ ير
 اًلازنإ ىنعمب قلطم لوعفم «لزنأ ردصم هنأ ىلع يازلا حتفو ميملا مضب الَرنُم) :ىلوألا :ناتءارق اهيف# الرام :ىملاعت هلوق 4 اكرام كراَم الَرنَم ىنلِنَأ تر لَم 101
 لع قلطم لوعفم وهو ؛هنم ناكم مسا وأ «درجملا لزن ردصم هنأ ىلع يازلا رسكو ميملا حتف (ًلزنم) :ةيناثلا .لازنإ ناكم ىنعمب ينلزنأل فرظ «هنم ناكم مسا وأ

 :اتترق# َتاَبَيَه َتاَبَيَم 39 :ىلاعت هلوق # َنوُدَعوت اَمِلَتاَبَبَم تايه وف [11] ."اكرابم لوزن ناكم وأ ءاكرابم الزنم ينلزنأ" :ىنعملاو «يناثلا ىلع فرظو «لوألا
 .فيفختلل حتفلاو «نينكاسلا ءاقتلا نم صلختتلا يف لصأ رسكلاو ,ينبم لعف مسا وهو «دسأو يمت ةغل رسكلاو «ناتغل امهو اهحتفو ءاتلا رسكب (تاهيه- ٍتاهيه)

 راطمألا هايم نإ :نويجولويجلا لوقي :ضرألا يف نكاسلا ءاملا .[14 : نونمؤملا] 4 ورمل وي ياه َلعأِإَو هلا ىف هَنكَسأَ رمي ءاَم َِمَسل[َنِءانْلْرنأَو وف [ ]١
 لمعت ةيجولويج بيكارت يف ةمخض رابآ يف عمجتت مث «ةيبوسرلا روخصلا ماسم ربع كلذكو «ةيضرألا ةرشقلا يف ةدوجوملا قوقشلا ربع ضرألا نطاب ىلإ برستت
 .رخآ ناكم ىلإ رجاهتل رعشن نأ نود اهنم هايملا لقتنتف ءلزالزلا دحأ ثودح ءانثأ عدصتت دق ةيفوجلا بيكارتلا هذهو .. ةيفوجلا هايملل ةلئاه تانازخك

 رسكذ -! «ةرم ١( 5) نآرقلا يف (هت هتاقتشمب عرزلا) ظفل ركذ - ” «ةرم )١5( نآرقلا يف (هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ - ١ : يددع زاجعإ  ةَريَك هكوم ايف مللت ]١4[

 عم ؛(هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .ةرم )١5( نآرقلا يف (هت هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ - 5 «ةرم ١( 5) نآرقلا يف (هت هتاقتشمب ةهكافلا) ظفل

 .هللا باتك يف ةرم )١4( لك درو دقو «(هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ تارم ددع عم «(هت اقتشمب ةهكافلا) ظفل ركذ تارم ددع عم «(هتاقتشمو عرزلا) ظفل ركذ تارم ددع

 210101900317711 اق 77/11/72 كر بمحل ل رانك كامإر
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت  لوزنلا ب ابسأ ٠ 2 ىنسجلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 طر هاف ف كفو <80 ىرناملا نم ءاضعب اهضعب عبتي «ةرتاوتم :4 ارت -4 4 .اهئانفل توقوملا تقولا :4اَهَلََأا - 8
 ا ا ل 2

 اتلسراتلسرأ < ب صميم ديما ُ لكك نيب نأ الإ اضعب اهضعب تعبتأ :هيلع يبتك ترتاو :يعمصألا لاق . .ءيش ةلزنمب عمجل مسا وهو

 3 ا وس 8 001500 1 يحال لهأ ىلع 4 َنِاَاَمْرَم اناكو 8# -55 .ةللهم رخآلا نيبو انهنم دحار
 2 هاَحأَو بوم انس ا 1 .نوللذتم نوعيطم :# نودع ليئارسإ ىنب : :نونعي 6 [مهموَفَ - 8 7/ ”نيرهاف : :مهربغو

 ا ِهْيَِلَمَك تعول (ه) نمط وانتا نوره 5 6 تايآ يهو ءاهعومجمب ىمظع ةيآ اهلك امهتصقو مالسلا هيلع ىسيع :# رم َنبأ ٠ ٠-

 ْ كا ا0أكتس نو ا تاكل ةوارلا «ررتاوو انفاس 4 قا و» .ليصفلا
 ظ 0 يح 4 ممو9 اهونكاس اهيف رقتسي رامث تاذ :ليقو .وتسم ناكم :# ٍراَرَت تدل سدقملا تيب :ليقو

 ل0 ؟لهملا رم

 ا ل 2

 يو ع وديع 0: نر 0 هتف 01 .دحاو نيد مكنيد :* د2 هنأ وكت رع را عا راح اك

 و ير نون 5208 ليوم اَناَدَقو © ا بتك اوقرف :* 0 رفا» ةدحاولا ةلملا ىلع عامتجالاب هللا مهرمأ نيذلا ءىسيع ةمأ نع موقلا

 2005707 مو سمن 1 :# ٌرهَر لَو # -14 .هوراتخا ع مهنم قيرف لك :4 ٍبْزِح لك مهيأرب نوبجعم ةقرف لكف 0 هللا

 يا يس اء ا مهل ءالمإ هنأ :4 نعني الب مهديزن : :4 نات » -07 .مهتلالض يف :4 َرِهِتَرَمَع ف9 مهعد

 ال 144 كور عمت ظ ظ .جاردتساو لاهمإو ريخأت يأ
 15 :ماحع لا 3 2 لك رووا بر ىجبأه 1 اا ريغ لق# :ىلاعت هللا لاق :ب درلا هللا مسا ىنعم | [5؟] ارز هير رمت © قو '

 بدل 0و يفمهرذدأ انو ن
 أ 0 هتيبرل 7 نم صخأو .معنلا ف كامن ل 0

 هله هنم ل وبلطي مهخأل ؛ليلجلا تك 2 اير اوم هل
50-* 

 2 مو 5 . .ه

 : اهل ديول ورفع 0 1 1 0لرظسو ل116 7 فلا ] 4 نررتكسم عراه وأ ب 7
 ْ م ١ 50 ا رو لا ل كلا نارقلاا سم

 دف ص تي امي قِإظ ه5 ١ : نر تم وملاا] 4 ملح بوُلمَعت امي ِقِإإ» 15 ]١ .هنم صقنتف هيلع مدقتت الو هيلع ديزتف

 1 تمل ةبسانم 4 كِصَبإ) ظفلب بس يفو 4 مِلَع إف ظفلب نونمؤملا يف لاق .[17 أبس] © ُريِصَب َنوُلَمَعَ
 حل 7 يدان 15009900909 009700 0107 كلو .ةاهباو رم لمجو باحكلا اح معن نومؤملا يف امذإ همهم

 4 تمجد نكح وتب مشرد اوم طقَتَو 7 وذ دبع مكي هل .اهب ملعلا نم بسنأ ديدحلا ةنالإب رصبلاو
 امل اًباوج نكي ىل ءايبنألا ةيآ يف واولا دعب ام نإ .1057“ : نونمؤملا] ارز َحهِْيِب رهرأ أوعطقتف 00 نو 0 نأ هدو هم ركَتسَأ وزن َّنِيَو ٠ 0197 ءايبنألا]

 صلخت ملو ءلطابلا قرط يف تقرفت يتلا قرفلل باطخلاف ؛[97 : ءايبنألا] 4 تِوُدبْعَأَ مكبر 1 ل
 «لوقلا اذهب اوبطاخي نأ لبق مهنم ناك عطقتلا نأل ءواولاب فطعلاب "اوعطقتو " :هلوقب ريبعتلا ءاج مث هللا ديحوت يه يتلا "نودبعاف" ةدابعلاب مهرمأف هلل ةدابعلا
 4 .هيعسإ نارك الف نوؤم وهو تنحلدّصلا رم ٌلَمَعَينمف 9 :ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق وه هب قلعت ام نإ لب «اهلبق امب قلعتم ريغ اًربخ واولا دعب ام نوكيف

 4 تبطل نم أولك ل سرلا اهمأكي )© ا 117 لل نرطوملاو ل الأ قولا تود اقل اهف فطحل هاجف 14: ءانألا
 ناك املف ءلوقلا اذه دعب مهنم رهظ عطقتلا نآل «ءافلاب فطعلاب "اوعطقتف" :لاق مث ."نوقتاف" :لاقف ىوقتلاب نورومأم نونمؤملاو ءايبنألاو 190١[. : نونمؤملا]

 .ءادتبالاب باوجلا قلعت اهلبق امب قلعتم ءافلا دعب امف ءاًقرف هيف اوقرتفاو ءاّعطق هيف مهرمأ اوعطقتف نيدلا يف قافتالاو فالتئالاب مهترمأ :ىنعملا راص مهممأو لسرلل اًباطخ

 0 ركل ام نونمؤملا] 4 وردتي مواَهَلََأِةَمَأَنِم ُقَْ اَم 1 “١٠ :ةرقبلا] أَ َمْنِالَم أك نمو كَ مفك نمي َلَبَص سم زج 4

 1 هَل مناك َعَأَك َمَو هَل مكاإآَكَع نمو لجمع # :ىاعت هلوق يف امك .يضاملا ةغيصب نآرقلا يف نيترم 020 لك تدر تا

 لك طل (نر رايس ةملك تدروو اان : رثدملا] ركود مَ ةَك سل + :ىلاعت هلوق يف . .عراضملا ةغيصب ةدحاو ةرم تءاجو ٠١"1« "قل

 01 مهل كاد: :ىلاعت هلوق يف امك «تارم سمح بئاغللو «['' :ًابس] #4 ترف ال ةَعاَس هن نورد المو دب كل لق :ىلاعت هلوق يف ةدحاو
 اهلثمو .هتدارإب ريخأتلا لعف نمو : يأ و هِيَع َمْنِإكَمََّأَك نَمَو # :ىلاعت هلوق يفف « ؛مهدارإب رخأتلا نولعفي مه مهنأ اهانعم (نورخأتي) 00 2

 :ىلاعت هلوق يفف «هللا ةدارإب وه يأ ؛مهتدارإ نع اًجراخ نوكي امنإو ءمه# :دارإب سيل رخأتلا مدع نأ اهانعمف (نورخأتسي) امأ .اهيف تدرو يتلا ىرخألا عضاوملا يف

 4( نأامك اهيف تدرو يتلا ىرخألا عضاوملا ين اهلثمو ؛مدقتلاب الو رخأتلاب 7 قحلا مهل حمسي ال يأ 4( 50 يات
 تبواجت رثدملا يف (رخأتي)و .. ل ا ا ةرقبلا ةيآ يف (رخأت) .اهقايشا عم كلك تناك نحات)و 1 1 دي مق

 (نورخأتست) يفدملاو 4 5 دقت ةَعاَس وُلد ال + :ىلاعت هلوق يف (ةعاس) يف (نيسلا) عم اهيف (نيسلا) تبواجت بس يف (نورخأتسي)و .(مدقتي) عم

 .(داعيم) يف دملا عم بواجت

 بوصنم اهنأ لع الصو نيونتلاب (ًرتت) :ئرق # اًرثَثإِ» :ىلاعت هلوق 46 تيِواَحل ْرُهكْلَمحو اصَْي مُهَصمب نع ا ل ارت السد انس م 32[: ؟]
 د لع ةلكص و نيوحلا كرتب (ارقت) :ئرقو .رفعجب اًقاحلإ ىلعف نزو ىلع وهف قاحلإلل هفلأ نوكت نأ لمتحيو «نيرتاوتم مهانلسرأ مث :يأ ءانلسر نم لاحلا ىلع
 أعص :وحن ةلامإ الف نيودتلا نم لدب هنأ ىلع انيرج نإف نوني نم امأو «ليمي نم دنع لاميو فرصلا نم عونمم وهو «ىوقتو ىوعدك ثيناتلل هفلأو «ىعف

 :تاءارق ثالث اهيف # َّنِإَو 9: : ىلاعت هلوق 4 وأمك انو هدو أ أ ْركَمَمَأ وزاه َّنِإَو 38157] .هدنع ةلامإلا لمتحتف قاحإلل اهنأ ىلع انيرج نإو ءبوصنم
 ريدقت ىلع نونلا ديدشتو ةزمهلا حتفب (َّنأ) :ت كفرف :ةئاثلا .46 هيلع َنوُلمَعت امي ِفإ 35 : هلوق ىلع فطعلا وأ فانئتسالا ىلع نونلا ديدشتو ةزمهلا رسكب (َّنإ) :ىلوألا

 (نأ) :ةفلاثلا .اهربخ مكتمأو "نأ" وأ "نإ" مسا بصن عضوم يف ناتءارقلا ناتاهو «نوقتاب قلعتم رورجملاو راجلاو «مكتمأ هذه نألو :يأ ايليت رجلا كرع
 - :ةلمجلاو .هربخ "مكتمأ' او ءأدتبم عفر عضوم يف (هذه)و «فوذحم نآشلا ريمض اهمساو «ةليقثلا نم ةففخملا يه "نأ" و ءاًضيأ ماللا ريدقت ىلع نونلا فيفختتو ةزمهلا حتف

 ءاعالب وسلا رمأو «تالَئَلاو ءومّنلاو وهلا لهأ ديدهعو «تالاحلا عيمج يف ايندلا يف ؛تالماعملا بسح ىلع ىبقعلا يف مهًأفاكمو «تابوقعلا لاح منهج يف -

 ١١8[. : نونمؤملا] 4 َنيِيِحّرلآٌر بح َتنَأَوَمَحَرآَوْرِفْغَأ بر ) :هلوق يف .تامحّرلاو مهل ةرفغملا لاؤسو ةّمآلا

 ىنسحل ا ءامسألا روسلاب فيرعتلا ظ عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 ا

 7 لي 0 رقع ص ]ا 0

 ةحلاصلا لامعألا» يف نوردابي 1 ل ا 1١ .مهنم 0-3 الأ ةفنا 4 0 يك 4

 2 مهتعراسم لبق هللا نم ةداعسلا مه تقبس :ليقو .نوقابس اهلجأ نم كا 4 يما ثر» 0

 لامعأب باتك اندنع :4 اًْيدَو# ةدابعلا نم امل حلصيو اهعسي ام :4اًَهَمَسَواَّلِإإ#ه 1١- .تاريخلا ف
 هللا ظعا اهاّطغف ام :«(ةرمغلا»ب 5 - | 525 وع أ
 ريت نع نا س6 و مهبولق رمغ ل 5 ىمع يف :«قرتخ يف - 0 ١ اهله كود يرسمون ف يول لب(

 ال لامعأ 1000 ءاصحإلا باتك نم وأ نآرقلا نم :#اَدَس َني# لجو زع 1 0
, 
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 اهنولمعيسااه واعي ا ذامعا :ليقو .لجو زع هللاب ناميإلا لهأ لامعأ نود نم لجو زع هللا اهاضري 0 جبسم 2 ل © راع | تورتح مهاذإٍباَذعْلاب 0 1 0

 نوجضي :* َورتص# نينبلاو لاملا نم هركذ مدقت امب هللا مهدمأ نيذلا وأ مهؤامظع : 4 ميفرام## - 5: . يكمل كد( َنوُرَصخال نيمو أومتحج 70 1
 َ 1 و سس سر 2 2

 يربك صك لك يقعأحلع عمت كاع نتن 8 أ |
 رس سس > رو

 0 يمس حسين 3

 < >و هاو ١

 0-00 < يو 3

 اذإ اهنع نيلوم نوعجرت : :# نوصل - اا .ردب 2 فويسلاب 0 :ليقو .نوثيغتسيو 0

 دحأ هيف انئيلع رهظي ال :نولوقي كلا مرحي : :# هب تيراكتسم #9 - 117 .ةكم لهأ :ىنعي ءاهومتعمس اذ ب

 :© َنوَرِجُهَن# ليللاب نورمسي ةعامجلا :رماسلاو ءركنملا نولوقي «تيبلا لوح نورمسي :« اًرملَس# دقن

 لوقلا نم ئيسلا وهو رجلا امهب ىنع :ليقو .امهنع نوضرعت يأ ؛قحلاو هللا ركذ نورجهت :ليق
 رول -46 .هججح اوفرعيو همالكو ل ليزنت :# لَوَقَل أوُرتَدي ئافأ 8 - ا 00 2 كوشات و كه | 4 لو وأ 3 0 رتخ ضال را رسم 2 د هس حس سدير دف ص ل ١

 1 فتم برسل لا مال 0 ١ وع دست 2 ةيصشلالا ا :« لج .يةلشبتأ » ٠ 0 2 هد اوذرعب 1
 فلكل كبر رجأف و ل 4 3 1 - 2 1

 :"هللا" ةلالجلا ظفل مسا ىنع دعم [60] .نولداع ليبسلا ةجحم نع 0 لوو 5 1 هرمي نير 0 5
 0 هذ 7 ْ
 ا | - ا ١ ح “- ١ 0 حلا + ب ا 2

1 9 تحل طن يعور اي يروم هؤالنينلاَنإَ| ١
 2 0 هب فضصتا | ام يل 6 نلوم 1 «فمل ةاح لع ةيدو وع دعلا 0 ةصه هولألا وذ (دوبع ا هولأملاو رع 3 , ع هللاو 

5 - 1 6 606 -- > 7700 4 5 1 

 م محرلا :ل :لاق ل "ا الا عيمج هيلإ 0 1 ةرخلا| 0 نأ مدقت هر دقر وو «لامكلا تافص يه يتلا ةيهول للا نىويهللا هج 0 نجا لا 3 0 66 12118 0 جا ها جا اا نع ل "هاو

 00 .ىعلا تافصلاو «ىنسحلا ءامسألا يناعم عيمجل عماجلا وه ىلاعت هللا مسا 00000 | عيمج يف اذكهو «نمحر ذأ كيل سقس ه هللا : لاقي الو هللا ءامسأ

 2 :لاق اريحا نييديعش قع, اح.يبأ نبا جرخأو :4 دسم # :ىلاعت هلوق [1]

 ىلوألا ةيآلا ٠١5[. : نونمؤملا] 4 َتوبْذَكُت اب رْسْكَف ْيَكَع لم تيا نكت لأ » [17: نونمؤملا] 4 2 20 تيا ْتَناَكَدَم ]7<[ ١

 /١١[. : نونمؤملا] © اَهنساَنْجِْحَل ان 9 : :هلوق ليلدب ؛ميحجلا يف مهو «ةمايقلا يف ةيناثلاو «ضعبلا دنع ردب ٌمويو «مهضعب دنع ِبْذَجلا وهو باذعلا لوزن دنع ايندلا يف

 اولكأو اهيف اوكله ىتح ةنس مهتذخأف ل ىبنلا هيلع اعدف مالسإلا نع تأطبأ اًشيرق نأ 0 املا مر ترا اا

 4 ِنيِبُم ِناَحْدِ ذي ٌءآَمَسلأ ٍقَأت موي بِمترَف » : ًارقف لل ركل اركي كطرف نإو ءمحرلا ةلصو هللا ةعاطب رمأت تئج .دمحم اي :لاقف نايفس وبأ ءاجف ماظعلاو ةتيملا

 .ردب موي :ينعي «[ :١1 ناخدلا] 4 َنوُمقتم اَنِإكربكْلا ةّمطبلا شبت موي ل : هلوق كلذف مهرفك لإ اوداع مث ءاوقسف مهل ىقستساف «[1 :ناخدلا]

 ءايقشألا فصوو «فوخلا عم ناسحإلاب ةداعسلا لهأ فصو هناحبس هللاو 57 نونمؤملا] #* نوعِج مين َلِإ مب أ لجو وفم اءآَم تقوم تبا[ 1

 0 ل سم معلا ع حصل نر 75 نينا ف ماسلا

000 
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 نك كلكلد رتعو - تقولا لوأ يف ةالص نم «ةحلاصلا لامعألا ىلإ ةردابملا نأ ىلع ليلد اذه : 1 نونمؤملا]#' َنوُفِبَس أطل مهو ِتارين لا يف نوع كهتلْأ ل[

 ء[ا/١ :ةدئاملا] أ أوُمصصو ومس ُهنَِف وكمال أَوييَحَم رف [75] .هريغ ىلع حودمملا يف لضفلا ةفص ىلع ليلدلا لدأ يرابلا حدمو ءلضفألا وه - تادابعلا
 الو ٌهَّبسم سيل رصبلا دقفو) رصبلا دقفب ٌصاخ ةقيقح ةقيقح (ىمعلا) :باوجلا ؟"هّمَعلاو ىّمَعلا" :نيب قرفلا ام 1١6[. :نونمؤملا] #* َنوُهَمَعَي م كلو يف اوجلل # ه ل

 اقيرط اهيف ٌرئاسلا ىري ال يتلا ةعساولا ضرألا يف ريسلا يف ٌةقيقح لمعتسُيو «ةريصبلا دقفب ٌصاخف (همعلا) امأ .كارالاو يحتمل لالاعلا« ىملا)) راقب 22

 [ 7 :ماعنألا] 4 َوْعَرصب حلل ءَرَّصلاو كس بلير دعم كَم ني مأكل َدَلَو ا" .يسفنلا ددرتلاو ةريحلل (ٌةمَعلا) راعتسُيو ءاهنم جورخلل هيلإ نئمطي

 -' نوصي امو مير أوناكتسا امه ٍباَدعْلاِب مِهَسْذَحَأ َدَقَل + «194:فارعألا] 0 ذَمكاَلِإ يب ْنَيَر رك ف كا 1

 .ةراشإلا ىنعم لاحلا كلت نم لماعلاو «ربخلا نم لاحلا ىلع ةبوصنم ةث نجمات اول لما ا دلك رز ل كن

 يف رجه مهلوقك ءىَذَم ىنعمب رجه عراضم هنأ ىلع ميجلا مضو ءاتلا حتفب (نورَجهَت) :تن رق © َنورِجُهَت 2: :ىلاعت هلوق 6# َنوَرَجُهَت اًرمِئَس هوب تيريكتَسُم ف [ 1 ]
 .لوقلا ف شحفأ ىنعمب رجهي رجمأ :لاقي ءرجهأ عراضم ميجلا رسكو ءاتلا مضب (نورجهت) : :ىرفو .كرتلا ىنعمب نارجهلا نم رجه وأ «هيف ىذه اذإ لوقلا

 ءءارلا حتفب (جارخف - اجارخ) ئرق «44 :فهكلاب # اًمْيَح 9و انه # جحد - ارح : نا كعت هلق © قار وهو دَح كير جرم امر مُهلَحَم أ لج[ "1

 .«جرخ» ردصم يف ناتغل جارخلاو جرخلاو .فلألا فذحو ءءارلا ناكيإب (جرخف - اجرح ) :ئردر اعدك لأ تاثر

 ةملك تدرو امك «نآرقلا يف ةرم (00) (اهتاقتشمب عفنلا) ةملك تدرو :يددع زاجعإ 46 كرهيف نمو ضْراْلاَو ت 2 أ ِتدَسَفَل ْمُهءاوَهأ علا هبال 1

 لفة (6ز[ بنت لك ريو(: هتاقتشمب داسفلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هت ةاقتشمب عفنلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواست اذ .نآرقلا يف ةرم (050) (اهتاقتشمب داسفلا)

 يف ةرم (445) اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو ءاهتافدارتمو اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ ريق 2 ٍوِقَتَسُم طر لِ هوعدتل كنإَو ): [1] .هّللا باتك

 .نآرقلا يف ةرم (40) درو ّلكو «اهتاقتشمب طارصلا) ةظفل دورو تارم دع عم (اهتافدارمو اهتاقتشمب ثعبلا) ةظفل دورو تارم ددع ىواستتي اذ .نارقلا

 لك هيرو دقو باعيلالا نمل عم هتاقتشمو ةدئفألا ظفل ركذ تارم ددع ىواست :يددع زاجعإ# َنوُركَفَاَم ال يق هدا رسلان أن ىلا َومَو
 رج د. هت زم دلع ىواستيا كالو .هللا باتك يف اًضيأ ةرم )١7( (اهتاقتشمب ةدئفألا) ةملك تدرو : :اًيناث .هللا باتك يف ةرم )١7( بابلألا ةملك تدرو :الوأ ةرضال

 ام اليل ديلا رصد نكلا'ئلأتأ أ َرعَو 95 [1//1] .ىلاعت هللا باتك يف ةرم (17) درو لكو (اهتاقتشمب ةدففألا) ةملك ركذ تارم ددع عم (بابلألا ةملك)
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١44( لك درو دقو ءامهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا ظفل عم امهتاقتشمو ةريصبلاو رصبلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ 6 مو 9

 روسلاب فيرعتلا | عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دكاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ض1



 ١ | مهالضو مهوتع يف اودامتل :4 مهيليغط يف أوجلل» قيضو طحقو عوج نم : :# رض ني مهبام# 0

 هوي 5 ُُ ,ردبب مهِتارَّس لتقو ءطحقلاو عوجلاب :© ِباَدَعْلاب مُهَنْدحَأ َدَقْلَو أ -16 .نوددرتي :4 َنوُهَمََي#
 221 رن ريع د رس حج ل ل ره ل ع ا قر

 ٍباَذَع ذاب اي ِمهيلَع انحَسف اَِإ حَوَح » - -الا/ .نوللذتي امو: # نوعرضلي امو مب ءرل## اوعضخ : اوناَكَْسأ مف

 ىئاّزَح :# َنوسِلَبم## ردب موي مهب لزن ام وه :ليقو .ًاشيرق 3 ىتلا ةعاجملا :ليق :© ٍديِدَش
 نم سئيو رش هب لزن دق يذلا :سلبملاو .ىلاعت هللا تايآب مهبيذكت نم مهل فلس ام ىلع نومدان

 دّحُو كلذلف ردصم 4 َمْيَّسلأ# مكل ثدحأ .« لأكل لاري » -1/ .ريخب هخسنو هلاوز
 هنأل ؛ ؛رصبلاو عمسلا يتساح ءارو كاردإلاو لقعلا لعج .اهب نوهقفت يتلا بولقلا :# ديالو
 .مكقلخ : 4 25 ارد ىلا رهو 33 49 .ناسنإلا دنع ةفرعملا ليصحت يف مهألاو لعافلا رصنعلا

 .ةقيقح الو امل ةحص ال يتلا رابخألا نم مهبتك يف نولوألا هرطس ام :* لوألا ريطتسا» - 7

 مهتامت دعب مهئايحإ يد ا :4 توكلنا -6

 نآل هللا :لقي ملو هلل لسا حلا نس تارا لك :4 نإ توُاوُفَيَس # -/1 .مهتداعإو

 نم :4 ري َرمَول ءيش لك نئازخ :4 ءْنَم ٍنُكح ُثركلَم -1 ره نل كلذ كلم لع لس
 : < توحتف نأ -8 .ءوسب لجو زعع هللا هدارأ نم عنمي دحا ال :* هكاع راجي الو# دارأ

 .قحلاب رارقإلا نع نوفرصُنف ءًاقح يكل تك لدعم يأ نمف :هانعم
 ءاج :لاق سابع نبا نع مكاحلاو ؛يئاسنلا جرخأو .ةيآلا “ ِناَدَعْلاي مُهَْذَحَأ َدَمْلَو # :ىلاعت هلوق [7]
 لزنأف -مدلاو ربولا ىنعي ر- زهلعلا انلكأ دق محرلاو هللاب كدشنأ دمحم اي :لاقف ٍةَي ينلا ىلإ نايفس وبأ

 ”طااقكا] : ظفلب لئالدلا يف يقهيبلا جرخأو .4( َنْوعَرْصي امو مير أوناَكَتْسأ ام 5 ٍناَدَعْلاِب مُهَنْذَحَأ َدَعَلَو # هللا

 ةكم لهأ نيب لاحف عجر مث «ةكمب قحلف ؛ نشا ل رت ل ل ل
 كنأ معزت تسلأ :لاقف ٍةكَ ىنلا ىلإ نايفس وبأ ءاجف « لا ص داك

 دعو دقل 30 [87] .تلزنف .عوجلاب عال و فسلاب ءابالز/ تالق نقف: لاق 4 10117 لاك :ناملاعلل ةمحر تنك
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 اقاملشمأو امل 0 ا
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4 7 0 
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 222170 هج ا 1000
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 كح ةيهأ ىلإ داووعي 0 نأ لإ يرشخمزلا دك ىتهذ :[1/1: لمتلا 4 َنيِلَوَدْلاَ ل لإ اذنه َنإُلَبَق نم اًيوَباَءو نحن ادم اَمدِعَو دَقَل لذ 1/17 : نونم 1
 وه مدقملا نإ :تلق ؟"ااذه" لع "انؤاباو نحن" مّدق ىرخأ ةيآ ينو «"انؤابآو نحن' كح اذه ةيآلا هذه يف مق :تلق نإف' نو داجلا كرس ير ا ]| هه

 كلذ ننرعملا داحنا ليع ىرخأالا فو .مالكلاب دمعت يذلا وه ثعبلا ذاختا نأ ىلع لد نيتيآلا ىدحإ يفف .هلجأل قيس امنإ مالكلا نأل «ركذلاب دمتعملا ضرغلا
 او : اهلبق ءاج لمنلا ةيآف ؛ثعبلا وركنم اهيلع ناك يتلا ةيسفنلا ةلاحلا ظحلن نيتيآلا تمدقت يتلا تايآلا قايسل دوعن مث ءيرشخمزلا هيجوت لمأتن نيحو ٠ .(«ددصلا

 ؛توملل ركذ مهلوق يف نكي ملامك «مهدنع ثعبلا عوقو نا 4 يرد انه اَدِوأ » :اولاق املف ءيوق راكنإلاف «[71/ : 4
 4 اًمظِعَو مر اَنُكََو ات اَأ » :اهلبق ءاجف نينمؤملا ةيآ اَّمأ ؛مهاهذأ يف اًرضاح نوكي ىتحو ؛مهراكنإ لحم هنوكل ؛كلذ ىلع لادلا ةراشإلا مسا مدقت اذهلف
 مسارخأتو "انؤابآو نحنا" 700 ماظعلا ركذل كلذو «فعضأ انه راكئإلاف ءاًماظعو اًيارت نوحبصيس مهنأو «توملاب اورقأ مهف 187 نونمؤملا]
 ء[4ال نونمؤملا] 4 توتسنالفأ لفن كب اوفيس 9[ : نونمؤملا] 4 تير نيالا لق. لا دوم هنأل ؛ةراشإلا

 ده + نونموملا] 4126 مو يالا يي هلوقل تار لدكلا 1814 7 نر رنا 4 كررت اك ا
 نوكيف ٌّديز :لوقت نأ كلف ؟مالغلا اذه كلام ْنَم :كل لاق اذإ لئاقلا َنَأل ؛ىنعملا يف امهيف ةقباطملاف ثلاثلاو يناثلا اًمأو "هلل :باوجلا يف لاقف "نمل لق' :لاؤّسلا
 .ةقباطملل ةاعارم ؛"هللا" "هللا" :ثلاّثلاو يناثلا ورمعو بأ ًارق اذهلو سلا [هراطم ل كف ورا كرف : نأ كلو .ىنعمو اًظفل اًقباطم
 تدرو امنيب .[77 :نونمؤملا .47 :ماعنألا] ةروس يف ؛نيترم (نوعرضتي) ةملك تدرو :باوجلا ؟ نوعر ضي نرعر مت نك قرف اه اظدا نونمؤملا] -
 (نوعرضتي) ةملك نأ :باوجلا ؟رخآ عضوم يف (نوعَّرضي) تءاجو «عضوم يف (نوعرضتي) تءاج مل 00 :فارعألا] ةروس يف ؛ةدحاو ةرم نوعَّرَضي ةملك
 راركتو تايآلا ضعب راركت يفو تاملكلا يفو تايآلا يف ليوطتلا ىلع اهتيادب نم ماعنألا ةروس تينُب ١- : :يه .بابسأل (ةمفدم ريغ ماعلالا ةررزع تلاع
 انه ةيرستلاو ؛هنع ةيرستلا اهب ديرأو للي يبنلا اهب بطوخ ةيآ يف ةغيصلا هذه تءاج - أ .(نوعرضتي) ةمغدملا ريغ ةغيصلا يتأت نأ كلذ بسانف ءفورحلا ضعب
 نيستا محا ا ا (نوعّرّضي) ةملك تأت مو «(نوعرضتي) ةملك تتأف ؛ماغدإ نود تاملكلا ةلاطإو ثيدحلا طسب اهبساني
 2 .(نوعرضتي) اهماغدإ مدعو ةيلاتلا ةملكلا طسب (مكتيأرأ) اهماغدإ مدعو ىلوألا ةملكلا طسب بسانف «ماعنألا ةروس نم 4٠[ ] مقر ةيآلا يف (متيأرأ)
 مدع ا كي .[؟9] مقر ةيآلا يف (هلضُي) سيلو (هللضي) ةملكبو .[1171] مقر ةيآلا يف (كَّشمي) سيلو (كسسمي) : :يتملكب (نوعرضتي) ةملك
 [417] مقر ةيلاتلا ةيآلا ين اهل يلاتلا يضاملا لعفلا ركذ (نوعرضتي) ةرهظملا ةملكلا ركذ بسانو قفاو - .اهماغدإ مدعو (نوعرضتي) ةملك راهظإ امهماغدإ
 -ءاذه يي ل ا 5 .(اوعرُضصا) سلو (اوعرضت) اًضيأ ة ةرهظم ةروصب

 ظفل لبق يتتلا ماللا طاقسإب (هللا) :ىلوألا :ناتءارق اهدعب يتلاو هذه يف # هلل حب رو بروُلوفَيسس 1 : ىلاعت هلوق 4 ترون الفأ له هن ب رويس 05
 هل راالطفل قباطملا تارجتلاف ؟راذلا تر نم لو لا دانا « ردو اقتل لاول اس لق نع تازجسلار فرش اعل بع ةنأور  نراز هلت
 ةءارقلا هذه لع لاؤسلا باوجنلا ةقباطمو .فوذحم أدتبمل ربخ رورجمو راج هنأ ىلع ءاهلا رجو ةلالجلا ظفل لبق ةروسكم ماللا ةدايزب (هلل) :ةيناثلا .ديز امبر يأ

 .كلملا ديفت ماللا نإف ديزل يه :لاقي نأ ؟رادلا هذه بر نم 0 ا ل

 ةملك تدرو - «تارم (4) (سدقلا حور) ةملك تدرو -7 «تارم (4) يي (دمحم) ةملك تدرو - ١ :يددع زاجعإ # عن نع لكك نو م دوري امله لِ 1841
 حوراو ,(دمحم» ةملك نأ انل نيبتي قبس اممو . .تارتم/(5) (اماتعشمب ةعيرشلا)!تدرو -4 ؛تارم (5) (توكلملا) ةملك تدرو - 4 ؛تارم (5) (جارسلا)
 .ميركلا نافل نكازم ( 4 اهنم لك كرركت («ةعيرشلا»و ,««توكلملا»و ,«جارسلا»و .«سدقلا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ ىئسحلا | ءامسألا تاءارقلل هيجحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 ّبهذأ اذإ © يفنلا ديكأتل نيعضوملا يف «نم» :# ِهلِإ نم :ُهَمَم تاك اَمَو دو نم هلل 2 91

 ٍيَهْلاََع» -67 .هب ديتساو هفلخب هلإ لك هرنلال هلا دل عم ناك ول يأ :4ََّحاَمِي هَ لك 5 17 1 3

 ملاع نم ريسي رزن ريغ هاوس دحأ ملعي الو «ةداهشلاو بيغلا ملاع وه هدحو ىلاعت هللا :* َةَدَهَّتل 0 7 هيرو وكم 1 5 ١
 حر ح هس سس ءع ع ء-او
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 نسا ياي ج2 عا ا :# قَيرتاَمِإ#م -4 0 ١" ملدع () توُفِصْيَمَعنَس - 1

 حفصلاو ءاضغإلا :كلذو ؛نسح يه يتلا # نسح يه تلي مقذأ» - 3 .كياالع قد قصب .١ بنل 9 كركي 72-0 دلوع“
 .بيذكتلاو ةيرفلا نم :4 تون َياَمِي ملأ نك مهبيذكتو هايإ نيكرشملا ىذأ :# حي يمل ريصلاو 03 5 ست هر وجج /

 يأ :هسخنو هزملو هزمه :لاقي ؛مهسواسوو مهتاغزن وأ .مهقنحو مهزمغ : :4 نيف تارعع# - 1/ 220000 1 ١ | 6 ع ١ ا 5 روقل ف ىباسعجت الف بن هي
 نأ - 41/ .ةيآلا يف اهنم ذوعتملا وهو :ليق .ناطيشلا نم بضغلا تاروسو تاغزنلاو .هعفد ١ اح 0 0 قا

 ءارغإلاو ةسوسولا الإ ! لمع مهل نكي مل ناسنإلا اورضح اذإ مهنأل ءيرومأ نم ءيش يف :4 نوضح ا
 .توملا قوذ لبق ةنياعملا دنع :4 وَما مه دحأ ءاجادَِوَح 9 -49 .ريخلا نع فرصلاو يطا | كي
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 ءاهوقي نأ دبال :4 أَم ره ةَسِكاَمَِإ الك هيف تطرفو مويلا لبق ايندلا يف :4 ٌتُكَئاَمِنل ٠- 8 ا 1 0 8
 0 06 ف 03و هه أ 5 وامل 5 7 4

 نم :4 مهيآرو نيو ثوغ الو اهيف عفن الو ءاهملوقي نأ نم رثكأ ىينعت ال ةملك اهنإ :ليق | همك 231 برتَبَت ك5] زرعها 1
 31 0 >2 الا ا 0

 ةخفنلا :# روصلا يف َحِ اذِإَف # - ١ ١ 0 تحجلا وب ةرثخلا يهو .زجاح :4 عر مهمامأ 9 طلال 0:

 اكسب اا ءاستب ال ا 5200 1 لف ١ و 2 نضر ع 0

 نكمل تح يقسم 0: ار) اهب نول صاوتي :4 ري تاَنأ القط لمألا 3 0 ىةسيك ويوم متن باضأ القروصلا ف9
 سرح دمع تمِككو مههوجو عفست :« ميت ٠ .مهلاوحأ 5 : رج 22

 .هنانسأ تدبو ءهاتفش تّصَلَق دق ءرانلاب طيشملا سارلاك «نانسألا 00د ةفنل تسع دا : مه 2 0 1
 راهظإلا ةروصب (نوعرضتي) ةغيص اهيف تءاج دقف «نونمؤملا ةروس امأ ؛ماعنألا ةروسل ةبسنلاب - 48 00 كيتلؤأك هنيزاوم تفخ |

 هق»ح حوزمو باص 6 2

 مف مهورانلا مههوجو حفلت 9 :ل تلاه هدلعب نيمزؤملا فصو قامك) طسلا تادكااهيأ نوسوملاةررس نأ 2١١ 6 تاس ام 8 2 هوراتلا مه هوجو

 ةملك نأ -7 .(نوعرضتي) ةملك يف طسبلا هبساني ةيادبلا يف طسبلا نإف اذل ؛(ةيلاتتم تايآ رشع ين 3/1 ---- 20 ا

 راهظإ طسبلا اذه بسانف «ءابإلاو رابكتسالاو دانعلا ىلع مهرارصإو «7 يبنلل مهبيذكتو ةكم لهأ نم نيبذكملا دانعل ليصفت فصو دعب تءاج (نوعرضتي)

 الو نيملاعلا بر نوشخي ال نيذلا نيدناعملا لاح فصول ةبسانم (نونمؤملا) ةروس يف (نوعرضتي) ةملك تءاج -1 .اهماغدإ سيلو (نوعرضتي) ةغيصلا

 ةملكب نايتإلا كلذ بسان اذل «هباذع نوفاخي الو هللا نوجري ال ءنوربكتسم نودناعم مب ا ؛عرضتلا ىلع مهصرح راهظإ انه رمألا بلطت امف «هباذع نوفاخي

 هر نال اكان :ةينآلا بابسألل كلذو «فارعألا ةروس يف راهظإلا ال ماغدإلا ةروص ىلع تاج دف (نوعّرَّشي) ةملك اا رد عر

 رظكأ|تعءانج < .(نوعرضي) ماغدإلا ةروص يف ةملكلاب نايتإلا هبسانف «ٌرابخإو ٌريرقت وه لب تاملكلا طسب ىلإ هعم جيتحا امو 5 يبنلل اًباطخ نكي مل فارعألا

 مقر ةيآلا يف (اوكراَذا) .[11] مقر ةيآلا يف (نوركذي) :تاملكك ةمغدملا ةروصلا ىلع تءاج (اهماغدإ كف وأ اهماغدإ نكمي يتلا تاملكلا نم) ةروسلا تاملك

 ةزوصلا ىف يأ (نوعّرضي) ةملك ناستإلا َكَلَذ يساَنَف 011 ةيآلا فا(نوعرتشمي) ]17١[. مقر ةيآلا يف (اورّيطي) 1 ]١ مقر ةيآلا يف (نوركّذي) ا

 مرا ناسخ امل ل تارا ناكل :تاملكك :ةمغدم ريغ ةرهظم ةروص يف تاملك ثالث الإ تأت مل امنيب .ة ةرهظملا ةروصلا ال ةمغدملا

 ةدش ىلع لدت ةديدش ةلاح يهو «ةفجرلا مهتذخأ ثيح «بيعش موق باذع نع ثيدحلا دعب (نوعرضي) ةغيص تءاج - و .[167] مقر ةيآلا يف (للضي) ا

 ملظلا :هراضمو ملظلا راثآ ضعب 100 نونمؤملا] 4“ َنيِمِلَظلَآِمَوَقْلا ف ىنلَعَجت اَلَفبَر اكل فدانا اعروصب (ن 2 رمخأ) ملاك سلك كالذر كار دخلا

 ءاهعاونأ عيمجب :*5 هللا لوسر ةعافش ُمَرْحَي ملاظلاو «لودلا راهنت هببسبو «رايدلا برخي وهو «باذعلا عاونأ ىتشب شب ملاظلا ىلع طلستيو «هناحبس برلا بضغ بلجي

 1 1 يت كا ير اق اور الا نلت الكل اع نر تارا ار زر تلال ولللظ ىلع لولو مللظالاو مالا كيسي ةدلي لاح ذخلاللا مدعو

 ؛عفنني ال ناوألا تاوف دعب هرسحتو ملاظلا مدنو .مهملظ ببسب الإ ةكيآلا باحصأو دومثو داعو حون موق هناحبس كلهأ امو «ملظلا ببسب الإ كلامملا ترمد

 يلالجو ٍترعو'" :لجو رع هللا لاقف مولظملا نم ةعارضلا فكأ تعفترا اذإ ةمئاق ملاظلل موقت فيكو ريغلل ٍدعتم وهف ءايندلا يف اهتبوقع لجعت يتلا يصاعملا نم ملظلاو

 رفكلا همظعأو «ىلاعت هللا نيبو مهنيب اميف ٌسانلا ملظي نأ :لوألا :عاونأ ةثالث ملظلا :فلسلا ضعب لاق .ينابلألا هححصو يذمرتلا هجرخأ "نيح دعب ولو ِكَنرصنأل
 ناطيشلا مادامو .[ :٠ نونمؤمل] ( نينا نكي نو ل1 ف ور عل ل ا ا 2 كر

 .ناطيشلا زمه نم نوكت نأ ةيشخ ةديدش ةوقب ةب اهيلإ اًعفدنم هسفن ىري يتلا رومألا نم ملسملا رذحيلف «عرستل ةبادلا بكارلا زمهي امك ناسنإلا زمهي يذلا وه

 نيك صراخ ل 7 تافاصلا] # نلت ٍضعبَلع ْمضَعَبربَو + 1٠١ : نونمؤملا]  توُةآستيالَو فيمي مهيب باس آلَ روُصلا يف َحِاَدَِ رياكظ

 ايف مهو راثلا مههوجو مق ا .نولءاستي رخآلا اهضعب يفو هك كك نانا نولءاستي ال اهضعب يفف «ةددعتم فقاوم ةمايقلا يف نآل ؛؟نيتيآلا

 هلثم دهاشي امك مهنانسأ نم صلقتت ىتح مهافش قرحت هللاب ذايعلاو رانلاو هنانسأ تدب ىتح هاتفش تصلقت يذلا وه :حلاكلا اا نونمؤملا] *( تمليك

 َكْيَرَتََي نوُيفَيَرْمَأ + 01٠١ :نونمؤملا] 4( كوكس نمو عَ مُكَوَضَأ هَ اَيرْخِس هومتَدحاَف ]١١١[+ .رحلا ا اولا ةاشلا سأر يف

 نيب قرفلا ام .[؟: :فرخزلا] 4 وُ زك ارخش اهب متي جكس بسس نب عطب تلا ف قت تاس ن2
 ءزهّلا وه (نيسلا رسكب) يرخّسلا هدر لاه يس ت1 : نم ناسلا كك( )لك :تاوجلا ؟"اًيرخشم را

 .[ فرخ ررا] 4 ايرخش حس اًضعب مهضعب َدِخَّتَسُل + :ىلاعت هلوق يف حضتي ريخألا ىنعملا اذهو .ريخستلاو ةرخّشلا ىنعمب وه (نيسلا مضب) يرخّشلاو نرد

 - .ردصلا حارشنا يف ببس ديحوتلا ١- :ديحوتلا دئاوف نم .[5١١:نونمؤملا] * كلا م رحل ل 1 كح كمل هللا لدعتف 1[2]

 هنإف .ةفص وأ ةلالجلا ظفل نم لدب هنأ ىلع ملاع نم ميملا ضفخب (ماع) :ئرق# ملدع 19 :ىلاعت هلوق # تروكحرشب دب ام لعتف َودلهَشلاَو يعل علدَع 0

 ذإ دلولاو كيرشلا نع ههيزنت لامكل ةررقم :ةلمجلاو ,فوذحم أدتبمل ربخ هنأ ىلع عفرلاب (لاع) : :ىرقو .رارمتساالاو توبشلا ةنم دارملا نأ لع ةفاضإإلا ةفرغم

 - :تكرق # اًثوُقِي 9 :ىلاعت هلوق 4 ترلأَص امو اًنُكحَو اوفس اَدَنِلَع َتَلَع ابر أولاَف 38[ ٠١1 .ملعلا لامكب هدرفتل هتينادحو ىلع رخآ ناهرب ةباثمب يه

 روسلاب فيرعتلا عوننمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 1 . طالعت 0 ا ءاهيلإ تلآ اهنأل ؛ةوقش كلذ ىمسف ؛انتاوهشو انتاذل انيلع تبلغ يأ :© اَنَيَوُقْس اَنَيِلَع# -7
 ملا خس 7

 5 .رجز ةملك يهو .رانلا يف اودعبا يأ :# اَبِفْاوَْسْحَا 1١4- .* تيزاَص اَمْوَم اًنكحو# :اولاق اذهو
 001 لك تت ا كلذ لاق اذإ | لجو زع هللا نأ يور .هوركمب داعبإ :ءسخلا :درمملا لاقو
 ظ تخدير .راجا تا ا الا ف فاح توص :ليقو يوشاو ليولاو قيهشلا يف نوذخأيو ءريخ

 لك مزيت 6 يحول اءزه :4 نرخ مودم اط 1 .ناميزلا لهأ مهو تسال :4 قير هَنِإ# -4

 ١ ومنذ ( © 00 ل ل ا را و كروس 0 *« كرك مكون
 3 يعكس يع . |( .انيسن دقف مهريغو ةظفحلا ةكئالملا نم نينسلاو روهشلا نودعي نيذلا :* َنيَداَمْلا لحسفإ» ١-

 وكس عج مم شو ىو حو حابرْخي 7 .اًنبع اًئيش قلخي نأ نع هزنت يأ :4 ُهّنأ َلَعَتَم 8 ١١5- .ًالطابو بعل :* 2
 سس حرص وبا وخالي 9س سرس. رس سس حرس وكب ل راح سس

 ١17 -  #8َنوُرِِإَفْلا مهمهنأ ًاوراص امي موبلا مهتيزج ِفإ 5 هيلع هللا نكح كر كانه نيلَو هيلع مدق اذإ هبر دنع ةجح الو ةنيب ال :4 دب هل نهرب ال 09
 ا 7 2 ع د لع ا

 0 3 0 يبجي و 0ك هللا نود نم دبع نم لك لال فصو يه لب ؛اًطرش وأ اًديق تسيل (هب هل ناهرب ال) هلوقف !ناهرب
 كل مقاول اليلق الإ مسلم 9 نيداملا ل حضي ٠١ .ملعأ ىلاعت هللاو .ةضرتعملا ةلمجلا مكح يف وهف .كلذك هنأ ل لا ل 4

 5 ب ع ل م 09 1 لاقي ةأرما تفلاكت كك ورمع نب هّللا ديعاوس ىتاسلا جرخأ 4 كَ الإ مك ال نزل )+ :ىلاعت هلوق [؟]

 ل نَسْلأ يا هن هير : لزنأف ءاهجوزتي نأ يك 1:0 كاتم م احر دارأف «حفاست ت تناكو «لوزهم مأ :امل
 ص ارت و2 ا |

 نم 0 يئاسلاو ايدقولاو دواد وبأ جرخأو 4 َنيِنِمْؤَمْلا لع كلذ مرحو ل راق و نار اَّلِإ حاشي

 | نم لمح .ديزم :هل لاقي لجر ناك :لاق م با ع ال

 اف ءاه 38 رانأ هك يلا نذأتساف «قانع ا ةقيدص ةكمب ةأرما تناكو .ميتاب
 م (ديز » اي لي هللا لوسر لاقف «ةيآلا  ٌةكَرَ كر بنا حر
 2 0 لاق دا دهاجم نع روصنم , 1 للعم 0 .اهحكنت الف «ةيآلا 4 َةَكِرعُم أَيِ

 ؛ :[9- 10 .تلزنف .نجوزتيلف نقلطنيل :سانلا لاقف ءلامج نهدنع ٍناوز ناكف

 - لاسقف يونس يييسسيمعل د نع 0 نأ :سابع نبا نع «؛ةمركع قيرط نم يراخبلا جرخأ ةيآلا 4( هَ
 بدلقلا يف لك اذإ هنآو «لدرسخ نم ةّبح لاقثم ىندأ هنم بلقلا يف ناك اذ راثلا يف دولخلا عنمي را .باذع الو باسح ريغب ةنجلا لخد ديحوتلا ققح م 7
 رش عفدي /١- .ناطيشلا نم هب زرتحُي - -5 .ةرخآلاو اينّدلا تابرك جيرفتل مظعألا ببّسلا وه - 6 .تاكبشلا رفكتو تونذلا رفغت هب - - كلب راك لود تعب
 لكصحي 5 .هّللا دنع مهتناكم ميظع ىلع لدي امم «ةمايقلا موي مهيوذل هللا نذإب نوعفشي نودخوملا -4 .335 لوسرلا مهل عفشي نودحوملا -/ .دساحلا
 يف ةفقوتم ةنطابلاو ةرهاّظلا لاوقألاو لامعألا عيمج نأ ١- .هباوثو هللا اضر لينل ّيساسألا ببَسلا ١١- .ةرخآلاو اينّدلا يف َماَتلا نمألاو لامكلاو ىدهلا هبحاصل
 لام مرحي ديحوّتلاب ١- 4 .تابيصملا نع هيّلسيو ؛تاركنملا كرتو ريخلا لعف دبعلا ىلع لّهسي هنأ - 117 .ديحوٌُتلا ىلع اهيلع باوثلا بيترت ينو اهلامك ينو اهلوبق
 نّوهيو ؛هراكملا دبعلا نع ففخي ِهْنَأ -7 .نايصعلاو قوسفلاو رفكلا هيلإ هّركو هبلق يف هنّيزو ناميإلا هبحاصل هللا بّبح بلقلا يف لمك اذإ -5 .همدو دحوملا
 0 ققحت اذإ - .يلاعلا فرّشلاو ٌيقيقحلا ّزعلا وه اذهو ,مهلجأل لمعلاو مهئاجرو مهفوخو مهب قّلعَتلاو نيقولخملا قر نم دبعلا رّرحي /1١- . مالا هيلع
 هللا عفدي - 7 .لاوحألا حالصإو رسيلل ريسيتلاو ةيادهلا لوصحو فرّشلاو زعلاو اينّدلا يف رصنلاو حتفلاب هلهأل هللا لفكت -15 لال 2 كام داكاك
 .نطابلا رئابك نم امهريغو لغلاو ءايّرلا عفدي صلاخلا ديحوّتلا 1١- .هركذب ةنينأمّطلاو ةبّيطلا ةايحلاب مهيلع َنميو «ةرخآلاو اينّدلا رورش نيدحوملا نع ىلاعت
 ا 1 رك هل 0 ع م و وس يل رج قل كوالا نم لسوق وخلا
 ١118[. نونمؤملا] 4( َمَحْنَأَو رفع تر لقو 21١١814 كور كلا حَِفي المدن + ب تمتخو # ومما َحلفأَدَف © ب ةروسلا تحتتتفا ذإ ءردصلا ىلع زجعلا

 محراو .دابعلل بونذلا رفغا بر 0 7 ل ل
 انبر :نولوقي اوناك نيذلا قيرفلا كلذ نأ ىلع ليلد هيفو .قئالخلا عيمجل اًماع ءاعدلا نوكيلو بونذلا عيمجل اًماع ةرفغملا بلط نوكيل اًقالطإ اهقلطأ لب «سانلا
 كا الا حر سوو اعنا ردم ةيعبارمأ والت موباعالا ىنثأ كلذلو ؛كلذ مهئاعد يف نوقفوم «نيمحارلا ريخ تنأو ان ا

 امهو فلأ اهدعب فاقلاو نيشلا حت : ا رامتم) : تك ردو .ةدرو ةنطفو ةوسقك «ةوقش يقش ردصم «فلألا طاقسإو فاقلا نوكسو نيشلا رسكب (اننوقش

 :ىلاعت هلوق *# ه2 د خر وح اًيرْخِس ٌموصْدَحََف ]١ ٠٠ .دعس دض :ةواقشو ةوقش وقشي يقش : هل
 .حيحصلا وم اذاه «ىنممل ذب هيف ناتخل رسكلاو مضلاو ؛ازهتسا اذإ ب رخس نم نإمسا ءاؤزه ىنعمب اهعضو نيسلا رسكب (اًرخُس رخس) :ئرق 4# اًنرْخسا
 اذإو ء.مضلاو رسكلا زاج ءازهتسالا ىنعم هنم ديرأ اذإ :سنوي لاقو ءانه مضلا ةءارق هدرتو . :ءارهتسالا عمل رسكلاو فردا دعت  مادختسالاب مضلا صخ مهضعبو
 كل تكرق «( صا ب 4# اًنرْخِس مُهَمْدَحَأ 9: : هلوق يف فالخلا كلذكو «نيينعملا يف رسكلاو مضلا دورو ديفت :سوماقلا ةرابعو ءطقف مضلاف ريخستلا ىنعم ديرأ
 مهتيزج لوعفمو «فانئتسالا ىلع ةزمهلا رسكب (مهنإ) :تن تئرق 4 ْمُهَّنَأإ» :ىلاعت هلوق 4 َنوُرلَمْلأ ْمُه مهن أوربَص امي مولا مهتيرج ق9 ]١[ .قبس امك مضلاو
 :يأ ,مهتيزجل ناث لوعفم هنأ ىلع ةزمهلا حتفب (مهنأ) :ئرقو .ةفنأتسم ةلمج :نوزئافلا مه مهخإ  ةنجلا يف ميعنلا اوربص امب مويلا مهتيزج ينإ - نوم ناكل
 ةءارقلا يفامك فوذحم يناثلا مهتيزج لوعفمو «' 'ةلعلا مال" وه فوذحم رج فرحب ةرورجم اهنأ ىلع وأ ؛ميعنلاب لماكلا مهزوف اوربص امب مويلا مهتيزج نإ
 4 نإَلكَق 2[ 4# مكْلق 9: :ىلاعت هلوق # َنيِدِس هدع ِضْرأْلا يف مْ مُكَلَ 2[ .نوزئافلا مه مهخأل ةنجلا اوربص امب مويلا مهتيزج ينإ : : يأ «ىلوألا
 لادلا عراضملا ناكم يضاملا لامعتساو «كلملا وأ هللا ىلع دوعي ريمض هلعافو «نمام لعق هنأ لع فل ني مالا فاقلا حتف (لاَق) :ىلوألا :ناتءارق امهيف
 كَّلَملا رمألا اذهب بطاخملاو ءلوقلا نم رمألا ةغيص ىلع ةنكاس م ال اهدعب فاقلا م ةناثلا .عقو و يذلا ةلزنمب هنأكف .هعوقو ققحتل لابقتسالا ىلع
 ىلع ميجتلا رسكو ءاتلا حتفب (نوعجرت) : ئرق# َنوُعَحْرت ال 9: "لامن نا نطقت انك كه فقس 2 ٌرْشَيحفأ 11151 .ملعأ هللاو مهب لكوملا
 .اوُثَعْبي ىتح روبقلا نم مهسفنأ نوثعبي ال ذإ ءاوُعَجْري ىتح نوعجرَيال مهنأل «هلعاف مسي ملام ىلع ميجلا كرمال عقب نوت :ئرقو .نيبطاخملا ىلإ لعفلا ةفاضإ

 روستاب فيرعتلا 2 عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 : 1 ” عنيِدَمَو () ٍدركلا رح
 5 :ة َهَنِإ هير دنع هناك امن 211111 2

 : و ب 000 1 3 :

 كلارإح تاو حنو ةرفع ل و

 ١) و 2 ىنسجلا | عام بس هلا



 ءربب 9 |

 7 2 24 1 دوج لل اة موش
 0 37-2 ك0 وس در سب 0 0

 ل نإ .ةمحرلاو ةقرلا :ةفأرلا .لطعي الو لجو زع هللا دح ماقي :46 هلآ نيد يف ةفأر امه رهذخأت 93 0-5510 1" 2 اس 35 5 ا و لا ىلا 00 ا اه هِ/ - .ةفلتخم ذكأ / 5 71 انلءزأو هارت ؛ اهانل نأ 5 | له :كلذ 7 م 11 ١- 9| م 2 مر 2 عا مصورا ص هدص زج سابا جاجا حا عا 5

 الإ حكي ال ىنازلا 8 -7 .نالجر هلقأ :لبقو .فلألا ىلإ دحاو لجر :ةفئاطلا :4 َنيِنمْؤُمْلََنَم ةقياط## ف دم رخو اروبا رعت 3 قرميد يف ةفار 1 امهدلج :4اَ ذبول نوثوعبم هيف مكلأب :4 رخال لَو مكبر هللا ناب نوقدصت :4وْلَي 23 ل20 ص سي
 «حاكتلا»ب ىنعو .تايارلا تاوذ تاكرشملا اياغبلا يف تلزن :ليق .ةبآلا رخآ ىلإ :* ةكرشم وأ ةيناز وأةينازالإ جني الينازلا نيِيِمْؤوَمْلا نم ةفياطامهباذع 0 : 0 0 00 ا ا 6 72 يلا رادار أ مكي الزل 20 نين 1

 دازو .نازب الإ ىنزت ال ةينازلاو «ةينازب الإ ينزي ال ينازلا :يأ .ءطولا وأ .دقعلا :عضوملا اذه يف ل١ َلَعَكَد مْرْحَو كرْشموَأ اال إاهحكديال هناا هكِرْعم 3
12 
 ا 1 را م 14 .٠ : + د 7 0 2 مسمر رسم عرضوا ضرس عطر و تعج عوز سمس | ى.و>م 0

 نومرب نيذلاو 2 : يناوزلا حاكنو كرا 0 مرحو## .نينمؤملا يلع مرح هنأو .هلهأ 5 مه كيتلوأو ادبأ ةدلبش مهول ةدأج مودا 5 0 1 0 5 ٠ 5 ٠ 0 5 : 07 3 ساس جا سس 00 ٠ 7-0 َ ماا اتزوج وم وع زج م ا ل رفع دب ع را

 : ًاوبات يذلا الإ © -6 .اهنع اوقسعف هتعاطو لجو زع هللا رمأ اوفلاخ نيذلا 4 َنوُقِسفْلا مه كيكلؤأو#9 0 0 زا. اديب نسخت الك ر يد 00 0 5 00 00 4 ا ا روف َنإَوحَلَصاو كلذ رعب نمأوبان نيا ال (ع)دوفسُفْل 35 ع ريم سو ع سكس سا حسم هريس لمت رص ل رع 21 لودع :4ةنه ةَمَيرأبا هب نهومر ام ىلع :# اونَيَلَث# انزلاب نيملسملا رئارح نم فئافعلا :#ٍتََصْحَمْلا 0 هدم ع

 : 6 5ك هللا لضم الولو## - ٠١ .دحلا اهنع عفدي :4 َباَدَعْلا اهنعاورِدِرو 8# -/ .دبألاب كلذ لصو دق هللا 3 2 ية اَنمل.هّنَِأَب تادرس عيزأ ر جيحأ ةدنهشف رم ع 2 0 2 و 2 3 .٠ ص يس 0 سا ري 2 4 72 عع 7 ع مع ُ نأل هتداهش لبقت ال :ليقو .دحي مل وأ ٌَدُح «لبقتسا اميف هتداهش تلبق هسفن بذكأو بات نم :ليق 9 مشن الإ ادهش مط نكيراو مهجوزأ نوم نيذلاو يول محا

 هللا لضف الولو :ليقو .مكيلع رتس هنكلو ءمكنم بونذلا لهأ حضفل كلذ الول يأ «ةيآلا رخآ ىلإ .
 اوريو يل نييذكلاَن منكن يلَعوَلَأ تنعل نأ ةسمئ+للاو اب د ردد يضطتي ل. .تضيمزع دس كرب تع تل سس د26 رم سائق
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5 
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 رع : 1 5 1 َّ 201 2 ٠ 3 ٠ ١ + رمح صوتا 2 ا رس يجر دعا ب يع عا وعدم 00 2

 .دودحلا نم مهيلع ضرفو «ناعللا 0 هدابعل عرش اميف :ميكح .هل ةرفغملاو هيلع ةبوتلاب ” ©(  نول يدا آيتين ©
 ةنيبلا» :لوقي ٍةِلَك ىنلا لعجف ؟ةنيبلا سمتلي قلطني الجر هتأرما عم اندحأ ىأر اذإ هللا لوسر اي - 3 0 1 0000000

 نم يرهظ ئري ام هللا نلزنيلو «قداصل ينإ قحلاب كثعب يذلاو :لاله لاقف ؛كرهظ يف دح وأ ل ل تح تارت ناو روع
 :راصنألا ديس وهو ةدابع نب دعس لاق أ اََبأ ةدبَس م اوبك الو هد نديم زود دبش قميري وأي ل مث تكصحملا نوبي َنلأَو + تلزن امل ظفلب دم هجرخأو .( نقصا نب نكن ]+ غلب ىتح أر قف مهو نوم دلو زج هيلع هللا لزنأف «ليربج لزنف .دملسا 000
 جوزت ام هللاو ءرويغ لجر هنإف هملت ال هللا لوسر اي :اولاق «؟مكديس لوقي ام نوعمست الأ راصنألا رشعم» :ِِكَي هللا لوسر لاقف ؟هللا لوسر اي تلزن اذكهأ

 ول ينأ تبجعت ىنكلو هللا نم اهنأو ءقح اهنأ ملعأل ينإ هللا لوسر اي هّللاو :دعس لاقف «هتريغ ةدش نم اهجوزتي نأ انم لجر أرتجاف اهقلط مث طق ةأرمإ
 قس [ريسو لل[. اوتيلا مق: :كاق .هتجاح يضقي ىتح نهب يتأ ال هللاوف ,ءادهش ةعبرأب يتآ ىتح هكرحأ الو هيحنأ نأ يل نكي مل لجر اهذخفت دق اعاكل تدجو
 أدغف .حبصأ ىتح هجهي ملف .هنذأب عمسو هنيعب ىأرف كجر هلهأ دنع دجوف .ءاشع هضرأ نم ءاجف ءمهيلع بيت نيذلا ةئاللثلا دحأ وهو ةيمأ نب لاله ءاح

 ءهيلع دتشاو هب ءاج ام ِهِيِلكي هللا لوسر هركف .ينذأب تعمسو ييعب تيأرف الجر اهدنع تدجوف ءاشع يلهأ تئج ينإ :هل لاقو قلص هللا لوسر ىلإ
 نأ وجرأل ينا هللاو :لاله لاقف «سانلا يف هتداهش لطبيو «ةيمأ نب لاله ِهلككَي هللا لوسر برضي نآلا «ةدابع نب دعس لاق امب انيلتبا دق :اولاقف ءراصنألا تعمتجاو

 نومي َبِدَلاَو + تلزنف ءيحولا نم غرف ىتح هنع اوكسمأف ؛يحولا هيلع هللا لزنأف «هبرضب رمأي نأ ديري ٍةكَي هللا لوسر نإ هللاوف ءاجرخم اهنم يل هللا لعجي
 هللا لوسر يل لأشإ :لاقف يدع نب مصاع ىلإ رميوع ءاج :لاق دعس نب لهس نع امهريغو ناخيشلا جرخأو .سنأ ثيدح نم هلثم ىلعي وبأ جرخأو .ةيآلا# مهجور
 - ؟تعنص ام :لاقف «رميوع هيقلف «لئاسلا ٍةِكَي هللا لوسر باعف هب هللا لوسر مصاع لأسف ؟منصي فيك مأ ؟هب لتقيأ «هلتقف الجر هتأرما عم دجو الجر تيأرأ بَ
 لآ يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[5 : رونلا 89 : نارمع لآ] 4 يحي روُفَح هللا َّنإَو احكَصَو َكِلَد دَحَب نم وبات ندا لإ ا [5]
 آبل هلأ َبَصَح نأ هَسِكَلَو ١ «[1 : رونلا] 4 َييِدَكْلاَنِم ناك اه لع هللا تنحل نأ ةَسِمِئْلاوإ» [9 071 .لجو زع هللا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا نع ثدحتت يهو «رونلاو نارمع
 ةهاركل باطخلا يف ننفتيل امإ :باوجلا ؟4 آب هَ َبَصَح نأ سيفو » :لاق مث 4 ِهَِكعِهَّللا تَمحَ نأ هس او :لاق اذامل .[4 : رونلا] 4 َنيِدَّصلأ َنِم ناك نإ
 .اهتيدو اهلقع ةلقل ؛امذك لامتحال كلذب اهّصخو .مقتني ال دقو ,درجملا داعبإلا :نعللاو «ماقتنالا ةمدقم هنأل نعللا نم دشأ بضغلا نأل وأ «راركتلا
 ابلاغ انزلا يف لصألا ىه ةأرملا نأ :باوجلا ؟اًيناث ينازلاو الوأ ةينازلا مدق اذاّمل .[7 : رونلا] َةَيناَر الإ حكي ا ِناَرلَأ ]+ 1” :رونلا] * ودجر هنزل ال [' .5]
 بسانف ءبطاخلا هنأل حاكنلا دقع يف لصألا وه لجرلا نأل هاّيناث لجرلا مّدقو ءالوأ اهمدق كلذلف ءلاجرلا نم دشأ ءاسنلا ةوهش نأل :ليقو ءاهب لجرلا عيمطتو اهنيزتل

 6 ةفارلاو شحاوفلا لها ىلع بولقلا فاطعنا اك رولا ل رخآلا ٍرّولاو هللاي نونمت مكَنإ هلآ نيد ف ةفأر امهيرهذَأتاَلو )7 اة .ايناث لاجرلاو ءالوا ءاسنلا ميدفت هانركذ ام 2 : ع 0 5-5 7000 4 ا تر بل تراس ل ص ل 2 5 ع يا يا

 .ناميإ فعضو نيد مدعو «ةناهم كلذ امنإو «قالخألا مراكمو مهب فاجلا لف .قلخلا ةمحر نم اذه نأ نظي دقو «ةريغلا ةلقو ةثايدلا يف سانلا نم اًريثك لخدي
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 نب رس تح رس نسل ل ها ع رت 2

 :ىنعملاو ءعطقلا ضرفلا لصأو «باجيإلا ىنعمب ضرفلا نم اهنأ ىلع ءارلا فيفختب (اهانضرفو) :تترق 6# اهلتضرَفو #9 :ىلاعت هلوق اَهنضَو اهتلزنأ ةروس 98 [ ١1
 هذه يف ةضورفملا ماكحألا ةرثك ىلإ ةراشإلاو مازلإلاو باجيإلا يف ةغلابملل ءارلا ديدشتب (اهانضّرفو) :تكرقو .فوذحم فاضم مالكلا يفف ءاهماكحأ انبجوأو
 انلّصف :يأ اهانضرفو :رمع وبأ لاق «نايبلاو ليصفتلا ةدايز ىلإ ةراشإلل ديدشتلاو ءكلذ ريغ ىلإ رصبلا ضغو ناذئتسالاو ناعللاكو فذقلاو انزل 0 را
 ضرفلاب اهماكحأ انبجوأ ىنعم ىلع فيفختلا :ليقو .* َجهنلَع اسر امان َدَه إن :هلوقو * .ِناَرَقْلا كلَيَلَع َصَرَم ىلا نإ إن :هلوق ىلع اوعمجأ دقو ءاهماكحأ
 «ناكسإلاب ةفأر :لاقي .فأر ردصم يف ناتغل امهو اهحتفو ةزمهلا ناكسإب (ةفآر-ةفأر) :تئرق 5# هر 9 :ىلاعت هلوق هللا نيد يف ةَقأ اَميِب رثذخأت الو 9: [1] .مكيلع
 ةداهشف :يأ (مهدحأ ةداهش) ربخ هنأ ىلع عفرلاب (عبرأ) :تكرق # برأ لَه :ىلاعت هلوق * تادلبش مر ٌرهرحُأ ٌةَرْهَسف إو [1] .ةمحرلا ةدش :اهانعمو «حتفلاب ةفأرو
 هربخو «ةءارقلا هذه ىلع أدتبم (ةداهشف) :هلوق هبصانو «قلطم لوعفم هنأ لع بصنلاب (ٌعبرأ) :تئرقو .هرخآ ىلإ هللاب تاداهش عبرأ هنع دحلا ءردل ةربتعملا مهدحأ
 ىلع اوقفتاو .خلإ ... مهدحأ ةداهش بجاولاف :يناثلا ىلعو «ةبجاو هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشف :لوألا ىلع ريدقتلاو .فوذحم اكمل 2 وا فرذحت
 - :ىلاعت و هناحبس هلوق عفر ىلع اوقفتا امك هلبق لعفلاب بوصنم قلطم لوعفم هنأ ىلع :4 عبر دهس نأ بارع اَهْنعورَبَو )» :هلوق وهو «يناثلا عضوملا يف (ٌعبرأ) بصن
 ةئاتسو فاللآ ةسمخ :رونلا ةروس فورح ددع .ةرشع تسو ةئاثالثو فلأ :رونلا ةروس تاملك ددع .قافّثالاب ةّيندم يهو ءرشحلا ةروس دعب تلزن :رونلا ةروس لوزن
 - نم هل اعف اًرون هل هللا لعجي مل نمو ... هرونل هللا يدهي ..ٍرون ىلع رون ... هرون لثم ... رون هللا" اهيف رونلا ركذ ةرثكل «رونلا ةروس تيمس :رونلا ةروس ءامسأ .نونامثو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 هناع مووو وهوه عه: وه عهومرإ كت: ويقل
 ١١- نيذلا كفإلا لهأو اهنع هللا يضر ةشئاع يف تلزن تايآلاو .بذكلاب :# كلاي ومآ نيل نإ 5 دعما العوم ةالمدع ا ادعم - حم ده. دم دم ادعرما "دمام 84 5-5

 ل ني ل 5 نينمؤملا مأ ىلع ءارتفالا يف نينمؤملا نم مهقدص نمو نوقفانملا مهو #0 يل رنا 11
 يسب داعم رح ا 1 مآل ةءاربلا رهظتو «سانلا نيب هللا زيمبو .باوثلا هب لصحيف :# كَل رح َرُم لَبإ# ءاهنع هللا يضر ١

 جا م ح مسرع مسوس ههبشي اميف هللا عرش نايبو :اهنع هّللا يضر اهل ماركإ هيف نوكيف «نيدلا مويل ىلتت تايآ يف نينمؤملا

 نيقفانملا سأر وهو هيف لوقلاب أدبو «لوقلا كلذ :4 راك لَن كئلاو» عقو ول ثداوحلا نم
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 أ> نأو .همأب رجفيل نكي مل نمؤملا نآل :# ارح ٌيسفنأِب تل تنئِمْوَمْلاَو َنوُيمْؤَمْلا نط - ١1 .يبأ نب هللا دبع

 9 2 ير 0 مهتاوخإب :4 موشنأب» ىنعمو .اهل نينب نونمؤملاو ءاّمأ تناك ةشئاع نأ .اهنباب رجفت نكت مل مألا

 00 ل  اهرمأ نم متضخ 4 رش .ةدحاو سفنك نينمؤملا نأل مهنيد لهأو

 يي همي مم يأ :«كييلَأِب# . .ضعب نع مكضعب هيوريو .كفإلا نوقلتت :4 كيوم ذإ» - .ايندلا يف لجاع

 2| لعوب مل سلاَ كمان كييلايتوطاإ ١ ؛ماركلا رورم اهيلع رم ول وأ ماهفألاو لوقعلا هيف ترظن ولو اك د هلا كرا

 1 1 0 0 مطعما وامس ل * كاع دب 0 سني ام كهاوفأب 0 هلوقب اذه دكأو يروم داك تيدج هنأ تنقيأو تملعل

 ٍ * ليم 2015 كدب يل 0 1 3 نودب ءاوفألاو ةنسلألا هب ثدحتت نأ نكمي اًريسي اًئيش يأ : اا ا !«هاوفأ» ثيدح وهف

 ٍ تيه لدنيا اهتم 00 هن 0 0 0 فذ يم ما مم
 ري 0 عيش نا# ١9- .مكاهنيو مكركذي :4 كلي » ١ ءالؤه هب ءاج ام كيلإةءابو ا
 0 ذأ ِإ 7 ميكس عنو تيل ل .شحاوفلا عاونأ عيمج يفو ؛مهريغو نيقفانملا يف ةماع ةيآلاو .رشتنيو انزلا عيذي نأ :4 ُةَمِحَتْلآ

 1 مل ل هازال ير واكمل أدني © نيتآل هللاوف :ريوع لاقف «لئاسلا باعف ِلي هللا لوسر تلأس ريخب ىتتأت مل كنإ ءتعنص ام 0
 | ازلو () نوُلَسكساَئأووركلاَايدِف لح نبا ظفاحلا لاق .ثيدحلا .كتبحاص قو كليف كيذا هنإف ؟لاف لاح ل تكل 2 هلا ل
 3 ل سلا حلم دم هاك مدا نم مهنمو «رميوع نأش يف تلزن اهنأ حجر نم ءمهنمف «عضاوملا هذه يف ةمئألا فلتخا :رجح

 0 ا ل 02 ل فداصو «لاله كلذ هل عقو نم لوأ نأب امهنيب عمج نم مهنمو «لاله نأش يف تلزن اهنأ حجر

 | امََحَو 0 ا :لاقف بيطخلا هعبتو يوونلا حنج اذه ىلإو ءاعم امهنأش يف تلزنف ءهكضيا رعزع نع

 كتف اله ةصق يف لاق اذهلو ءمكحلاب 5 يتلا هملعأ لالحل عقو امب ملع هل نكي ملو ريوع ءاج املف «لاله ببسب قيس لوزنلا

 2# ىلإ يبط 0 حنجو «لماشلا يف غابصلا نبا باجأ اذهبو .كل عقو ام لثم هل عقو نميف يأ «كيف هللا لزنأ دق :هلوق لوؤيف «كيف هللا لزنأ

 - ا .نامور مأ عم تيأر ول» :ركب يبأل ِدَي هللا لوسر لاق :لاق ةفيذح نع عيطم نب ديز قيرط نم رازبلا جرخأو .نيترم

 ظ 0 .بابسألا دعت نم ه عنام ال :رجح نبا ظفاحلا لاق .تلزنف «ثيبخل هنإو ءزجعألا هللا نعل لوقأ تنك :لاق «؟رمع اي تنأو» :لاق ءاّرش هب اعاف

 ار يعل تالا س :اًرسا ذارأ اذإ للك هللا لوسر. ناك :تلاق ةشئاع نع امهريغو ناخيشلا جرخأ .تايآلا 4“( كلاب وُمآَج نيل َنِإإ+ :ىلاعت هلوق ]١١[

 3 ة هللا لوسر غرف اذإ ىتح انرسف «هيف لزنأو يجدوه يف لمحأ انأف «باجحلا لزنأ امدعب كلذو تجرخف يمهس جرخف ءاهازغ ةوزغ يف اننيب عرقأف «هعم اهب جرخ

 نم دقع اذإف د لإ تلبقأ ينأش تيضق املف شيلا تزواج ىتح تيشمف تمقف «ليحرلاب ةليل نذآ ةنيدملا نم انوندو «ءلفقو هوزغ نم

 هو بكرأ تنك يذ هذلا يريعب ى : يجدوه اولمحف يب نولحري اوناك نيذلا طهرلا لبقأو «هؤاغتبا ينسبحف يدقع تسمتلاف تعجرف .عطقنا دق رافظ عزج

 هوعفرو ؛هولحر نيح جد 57 هوقلا ركنتسي ملف «ماعطلا نم ةقلعلا نلكأي امنإ .محللا نهشغي ملو نلبهي مل افافخ كاذ ذإ ءاسنلا تناكو :تلاق .هيف ينأ نوبسحي

 ويقيم موتنا أ اك يذلا يلزنم تمميتف «بيجم الو عاد اهب سيلو مهلزانم تئجف «شيجلا راس امدنع يدقع تدجوو ءاوراسو لمجلا اوثعبف

 زان ناسن نإ داوس 50 «يلزنم دنع حبصاف جيا (تكسعا ءارو سرع دق لطعملا نب ناوفص ناكو «تمنف ينيع ينتبلغ يلزنم يف ةسلاج انآ امنيبف «يلإ نوعجريف

 1 الور اةملكا 0 ذ ؛يبابلجب يهجو ترمخف «ينفرع نيح هعاجرتساب تظقيتساف .باجحلا يلع برضُي نأ لبق يناري ناكو «ينآر نيح ينفرعف

 08 0 كلهف «ةريهظلا رم 0ك وم اولزن ام دعب شيجلا انيتأ ىتح ةلحارلا يف يب دوقي قلطناف ءاهتبكرف اهدي ىلع ئطوف «هتلحار خانأ نيح «هعاجرتسا ريغ ةملك

 0 هرم ع 8-7-2 .«كفالا نمد يف نوضيفي سانلاو ءارهش انمدق نيح تيكتشاف ةنيدملا تمدقف«لولس نب يبأ نب هللا دبع هربك ىلوت يذلا ناكو «ينأش يف

 امل ىلوألا ةيآلا 7٠١[. : رونلا] 4 يحي ٌفوُمَرَهَلل ناو هسَحَبَو كح هللا ٌلِضَف الْولَو » ٠ : رونلا] 4 ةدكحح تاون هنو دُهسمَيَو عَيَعِهَلأُل ص اَكولَو ل 1 ٠

 زجعي امم «هرمأ هيلع رقتسا ام ىلع هتيعرشو نعالتلا مكح يف ةمكحلا ءافخإ نمو «ةيلبلا كلتب نحتما نمم نيملسملا لع رتسلا نم اهيفو (نعالتلا هيا لع تمن

 رإ 7 :ىلاعت هلوق ةيناثلا ةيآلا لبق مدقت املو ؛4 ٌميكحَح نانو :ليقف .فاخ ريغ وه امم انركذ امل نيتبسانملا نيتفصلاب تبقعأ «ربتعم لك همهف نع

 «نينمؤملا ءاجر نيتيقبم نيتفصب كلذ بقعأ ءهنم نمؤم لك فوخ دتشي ام ديعولا نم ةيآلا هذه رهاظب ىرجو 11 : رونلا] © .. . ةَشِحفْلا ٌعيِشَت نأ َنوُجِحن َنيِذَلآ

 وه امب سبلتلا وأ ديعولاب بيذكتلا وأ ةيصعملا كلت ّيَلِح داقتعاب رفك كلذ لعاف نم نكي مل امو «رانلا يف دولخلا سيل هب ديعولا ذفن نإ باذعلا اذه نأب نيترعشمو

 ”بساتيو يح امال ةفوتستلا تتافاطلا د اواو نأ حضو دقف 4 ريح كوره أَو » : لاقف «ةبوتلا نع عطاق الف ءاذه نم ءيش نكي اذإ هنأو «رفك

 اهيف 46 تنعل نأ :ىلاعت هلوق هلع ولا تنعل نأ ديمو 25 [0] .يتأيسو يناثلا يف اوفلتحخاو ءربخ هدعب امو أدتبم هنأ ىلع لوألا عضوملا يف (ةسماخلاو)-

 رار راع اهربخو اهمسا هنأ (ةنعل) يف بصنلا هجوو "نأ" ين لصألا هنأ ديدشتلا هجوو «ةنعل بصنو نأ نم نونلا ديدشت (ةنعل كل :ىلوألا :ناتءارق

 سلو هياكل مسي ناو ا هت رح د نكس ذأ :َّنَأ ةءارقلا هذه هجوو (ةنعل) عفرو (نأ) نم نونلا فيفخت (ةنعل ْنَأ) :ةناكلا

 تئرق # َةَسِمْيَشَلَو 38 :ىلاعت هلوق # َنيِقِدَّصلَأ َنِم نك نإ الع دكا نسخ نة ةَسِمئلاو 98 [4] .ةففخملا (نأ) ربخ ةلمجلاو «ربخ هدعب رورجملاو راجلاو «أدتبم عفرلاب

 عير أرقي نمم ناك نإ عيرأ لع فطعلاب وأ ةسماخلا# وَ :هريدقت فوذحم أادتبمل ربخ هنأ ىلع وأ «ربخ اهدعب امو ءادتبالا ىلع عفرلاب (ةسماخلاو)

 ىنغتسيف «بصنلاب تاداهش عبرأ ىلع فطعلا ىلع وأ ؛«ةسماخلا دهشتو :هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم اهنأ ىلع بصنلاب (ةسماخلاو) :تن تقرفاو عدل تاداهش

 د تسيل حتفو نونلا ديدشتب (هللا َّبّضغ َّنأ) :ىلوآلا :تاءارق ثالث اهيف 6 ِهّلأ بع نإ :ىلاعت هلوق رت لي وقل

 مكحو «تانصحملا فْذَق نع يهّنلاو ةيناّزلاو ِناَزلا ّدح بادآو «ةّقلتخم ضئارف ناي :هيلع تلمتشا ام مظعمو ةروّسلا دوصقم تايلر يكل رون -

 و >2 ا للا

 2 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 كهل“ اناا مهو 0 60 260 20 620 5006
 5 ديل

 0 سوط تول ا 0
 ا لناس ةكحتلا كاتو نبت وشل
 7 | قَرَأَ ا ا ا

 هبونذ سند نم : ٍدَحَأ َني ركي» رّهطت ام :4 َكَراَما# هلبسو هراثآ :© ِنطْيَّشلا ٍتّوطخال ١-
 1 لضفتلا ووذ :© ةَعَّسلَو كدي لضفلا اولزأ > هللاب فلحب ال 00 »51-2 كدر
 ىلع قفنُي الأ فلح هنأل هنع هللا يضر ركب ابأ كلذب ىّنَعو ءاوطعي : ْاَْيْوُي نأ“ لاملا يف ةعسلاو
 «كفإلا نم عاشأ ناك امل ءأردب دهشو ةنيدملا ىلإ ةكم نم رجاه نمم ناكو «هتلاخ نبا وهو «حّطْسِم

 تافيفعلا :ىنعي : : 4 ٍتكَصْمسْلا تروم نذل َّنإ## -77 .ًادبأ هنم اهعزنأ ال هللاو :لاقو «هيلع قفني عجرف هللا ل هذاا 0 ةيي ستاك ١

 نم ناك نميفو :ليقو .ةصاخ :: هللا لوسر جاوزأ يف ةيآلا هذه :ليق .شحاوفلا نع :« تليتلا» 0 ىفتيرجاهمل اوني ب ورا يلْوَوومنأدعَسلاَو ' ١
 - ىج و ا و4 :-انهاه- «نيدلا» :4 ّنَحْلأ مهيد ُهَلأ مهف ذود فيموي 9“ - 50 .لجو 0 هلل اهفصو يتلا ةفصلاب ءاسنلا 1 ]أ 1 ف حس سر

 ايندلا ف مهرذحي ناك ام قئاقح مكل نيبي ؛ يذلا :© ٌنيِبِمْلا قَحْلا وه هللا ن 1 باسحلاو ءازجلا + را الأ 7 اود 0 0 3 وري ورم د ل>م رو 21 17 2 ا 3 0 ا فغي 1 ُ 1 مم وه 5 أ 59 5
 0 5و وع رو ا 7 وم

 لوقلا نم تاثيبخلا تاملكلا : ينعي :# ٌتكيِبتْلا 9» 517010 فلشلا القيح كوزيو .باقعلا نم 0 تيكلا كسنشلات دل( مفسر
 :ىنعملا ليقو .ءاسنلاو لاجرلا نم ثيبخلا الإ تائيبخلاب ملكتي ال يأ ءسانلا نم :4َنيحْلِلط (©) هيِظَع بادو اوين ومع تسمم ١
 :ليقو ا ا :* ٌتبَيطلاَو «لاجرلا نم نيثيبخلل ءاسنلا نم تائيبخلا 8 ةولمس اة يي هل

 يضر ةشئاع اوفذق نيذلل مذ ةيآلاف نيريسفتلا الك ىلعو .لاجرلا نم نيبيطلل ءاتشنلا نم تابيطلا ' سو 0 ا

 " ةبيط | اع || | أيب اه هلل لم 6| دص سس 2 1 9 - م م
 اهجوز نآل نع وصار هش َن حضاو ناي اهيفو « وؤرب ني 6 و ءاهنع هللا ١ 2 0 0 ع 11

 .نييبطلاا : .ىنعي ٠ :4 وينام كِل ةرخآلاو ايندلا يف هتجوزو هتبيبح يه لب .بيط ِةثي هللا لوسر لآ 000 م
 .لوقلا تاثيبخ نم كفإلا لهأ :ىنعي * َن ًاوقياَيِم# لطعملا نب ناوفصو ةشئاع :كلذب ىنع :ليقو 8 ر رءر ا ا وعم 6 بوت كيلو ير لَ 0 ْن يطلاو 0

 ور ا توبوا احح يهو «اوملستو اونذأتست ىتح» :أرقي امهنع هللا يضر سابع نبا ناك # ًاوُسْنَأَتْت يح ١- / نيد امي 0 رك نر ةرِفغَم مهل َنوُلوَمِاَِم
 .هناذجسا ىلإ اوسنأيف لخاد هنأ مهلذؤي نإ «سانئتسالا» :ليقو :ةينآرق ةءارق تكسلاو .ةيريسفت ةءارق 5 مكمل ت» عيوب وح َدَتال اونا

 4 | 5 مد ل >7خ مرسم وس سر ل 2

 احر عمال لوو صب مأ عم تيجرخو «تهقن امدعب تجر. ىتح < 5 1 هو َدتمحْلعَل كلم محل ردك اهلها هلع مل 25

 مآ اع يأ :تلاق انا لهشا الجبر نادست (تلقاام نسعي :امل ثلقف + .حطسم سعت :تلاقف ءاهطرم 12222 2 ف 2 0
 ديرأ انأو ؟يوبأ يتآ نا يل نذأتأ :تلفق ِهِلكَي هللا لوسر يلع لخد املف ءيضرم ىلإ اضرم تددزاف ؛كفإلا لهأ لوقب ينتربخأف ؟لاق اذامو 00

 دنع ةئيضو طق ةأرما تناك املقل هللاوف «كيلع ينوه ةينب يأ :علاقر؟ نمانلا ثدحتي ام هامأ اي ءيمأل تلقف «يوبأ تئجف «يل نذأف ءامهلبق نم ريخلا نقيت
 مث ؛مونب لحتكأ الو ؛عمد يل اقري ال تحبصأ ىتح«ةليللا كلترتيكبف_ !اذهي نيالا ثدحت دقوأ هللا ناحبس كل .اهيلع 0ردكلإ الإ ةرض 2

 0 لس تلا زلم ل ال لادا تاهل قرف يف اههريشتسز يحولا كيلتسا نيحن بيز نب ةماسأو «بلاط ييازب , ىلع ٍةِلَك هللا لوسر اعدو «يكبأ تحبصأ

 يا .كقدصت ةيراحلا لأست نإو «ريثك اهاوس ءاسنلاو (كلبلع هنن قيضنانل :لاقف ىلع امأو ءاريخ الإ ملعن الو كلهأ مه هللا لوسر اي :لاقف .هلهأ ةءارب
 نع مانت نسلا ةثيدح ةيراج اهنأ نم رثكأ اهيلع هضمغأ طق ارمأ اهيلع تيأر نا قحلاب كثعب يذلاو" : :تلاق «؟ةشئاع نم كبيري ئش نم تيأر له ةريرب يأ) :لاقف

 يف هاذأ ينغلب دق لجر نم ينرذعي نم «نيملسملا رشعم اي :لاقف .يبأ نب هللا دبع نم رذعتساف ربنملا ىلع ٍةنَب هللا لوسر ماقف «هلكأتف نجادلا يتأتف ءاهلهأ نيجع

 كلل ٠1 1 ريبح يب اقونال يللا كلت يحي مف ؛مسذ ين اقريال كلذ يموي تيكيد :تلاق ءاريخ الإ يلهأ ىلع تملع ام هللاوف ؟ىتيب لهأ
 ثبل دقو «سلج مث ملسف 35 هللا لوسر لخد مث : ,يعم يكبت تسلجف اهل تنذأف «راصنألا نم ةأرما يلع تنذأتسا ؛يكبأ انأو يدنع ناسلاج امه امنيبف ءيدبك قلاف ءاكبلا نأ
 - مث هللا يرففتساف بذنب تملأ تنك نإو هلا كري ةئيرب تنك نإف ءاذكو اذك نع ينغلب دق هإف ةشئع ايدعب امأ" : :لاق مث دهشتف «يش ينأش يف هيلإ ىحوي ال ارهش
 امم اهنع هللا يضر ةشئاع ةءارب ىلاعت هللا لزنأ امل .4 ٍنيكسملاو ىسبْلاَو َفْرَمْلا ١ عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [؟7 : رونلا] 4 َنيكَسْلَاو َىَرْشْلا يلْوأ 8 [1]
 ٍلئَأياَلَو » : ىلاعت هللا لزنأف «لاق ام ةشئاعل لاق يذلا دعب اَدبأ اًئيش هيلع قفنأ ال هللاو :هرقفو هتبارقل حطسم ىلع قفني ناكو «قيدصلا لاق كفإلا ةثداح يف اهيلإ بسن
 :لاقو هيلع تناك يتلا ةقفنلا حطسم ىلإ عجرف «يل هللا رفغي نأ بحأ نإ هللاو :ركب وبأ لاقف 177 : رونلا] 4 ... َنيكِدَسَمْلاَو َىَرُمْلا يلؤأ اري نا سلك ل ا
 ءالفط نكي مو ءالجر هنع هللا يضر حطسم ناك دقف هةيآلاب "ىماتيلا" ظفل ركذي مل اذامل ملعت ىتح ةصقلا هذه يف لمأتف ؛ملسمو يراخبلا هاور ءادبأ هنم اهعزنأ ال
 4 بلع ِءْيَش لكي هلأَو ساّملِل لالا هلآ تثيرضتو 2 0175 : مي ميهاربإ] 4 تروُركحَرَيي ْرُهْلَعَل سان َلاَتَمأْلا هلأ بِرْضَيَو 9 [5] .نآرقلا ظافلأ يف ربدتو لمأتف
 هلاثمأ هنع اولقعيل 00 ا رول آن ميار يأ لع تلد ام اذ اور اوظعتيو اوركذتي ؛سانل ألا هلل برضيو 11019206 رودلاال

 اوسلو دلل ليم ىف ايرجاوملاَو نكتسملاو نشل لأ اويوي نأ َةعّسْلاَو يم لضم ولو ٍلئأَي الو 2[ 0 هال هلا كلا مكحو
 ماع ىلع صاخ فطع إِن طَِشل 6-2 تول أوُيَك ]+ ةلجج ىلع فطع .[17 : رونلا] هدو هو ركل هَل رف نأ نوب الأ وخصص
 نوخوتي نيذلا نم هيلإ سوسوملا نأ ملع اذإ ءريخلا رطاوخ ةروص ين ةسوسوب يتأي نأ ناطيشلا ديك نم نإف ؛ناطيشلا تاوطخ نم هنأ يفخي دق هنال هب مامتهالل
 نأ تدرأ اذإ ءسانلا قازرأ عنم يف اًّببس نكت ال :ةيآلا هذه ىلع اقيلعت ءاملعلا دحأ لاق .ةفوشكم تناك اذإ هدنع هتسوسو جيورت هيلع رذعتي نمم هنأو «ةعاطلاو ربلا
 .هنف قيدصلا تتاع العو لج هللا نكل .حطسم قح يف غاسل اًعئاس قزرلا عنم ناك ول هنأل «هقزر هعنمت نأ الإ تناك ةق ةقيرط يأب ِهبّدأ اخأ بدؤت
 تيقن :ةيناثلا .ةفاضإلاب رورجم هنأ :ءاهلا يف رجلا هجوو كاًبضغ بضغ ردصم هنأ داضلا حتف هجوو «ةدكؤملا (نأ) يف لصألا هنأ ديدشتلا هجوو «ةلالجلا -
 نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخملا يه «نأ) نأ :ةءارقلا هذه هجوو «ةلالجلا ظفل نم ءاهلا رج عم ءابلا عفرو داضلا حتف فر نردلا رك نان كل

 (هللا تضغ 59 :ةثلاثلا 0 ا ل ل
 نم ةففخملا يه قبس امك (نأ)و «ضام لعف وه يذلا بضغ لعاف هنأ ىلع ةلالجلا ظفل عفرو «ءابلا حتفو داضلا رسكب اهنأ الإ (نأ) نم نونلا فيفخت يف : :ةيناثلاك
 4 :ىلاعت هلوق 4 ربك لَو كلوي ١1 .ةيئاعد اهنوكل وحنلا يف ةنيعملا رومألا نم لصافب اهنع لصفت ملو «ةيلعفلا ةلمجلا اهربخو نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا .

 - :يأ- كفإلا اذه مظع ىلوت يذلاو :يأ ءاّمظع مظع :يأ ء.مضلاو رسكلاب اًربك ربك :لاقي ؛مظع ىنعمب ربكل ناردصم امهنأ ىلع اهمضو فاكلا رسكب (هربك-هربك) : :ئرق
 اهئأب ةشئاع حدمو «ناسحإلاو لضفلا ءادتبا يف «قيدّصلا ىلإ حطْسِي ةعافشلاو «ناهيإلا راض ا كاس ل1810 ككاو .ناطيشلا ةعباتم نع يهنلاو ةشحافلا -

 ١-0 ءجورفلا ظفحب رمألاو «ناذيإو نذإ ريغب تويبلا ٌلوخد نع ىهتلاو .كفإلا ثيدح يف نيضئاخلا نعلو «نيبيطلل كيل تلا كن 0 1

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



| 

 عج ممم 2 رهطأ 4 كل قراره >9 .اهيلإ لوخدلاب مكل نذأي :* اَدحأ# تويبلا ف :# أدي رَل نإَن» 5-0
17 

 دَويَقحامودَكاَلَئاَدَحَأآهضوُدَعرل إو رهظ ىلع ىتلا تويبلا يه :ليق :4 ركل كم ايف د تس رس 4 زجر عدلا ع مكل
 3| بل هاي ه1 قت ارب نبا كلب ع .بّرخلا يه :ليقو .اهيل . اهيلإ ىوأ نمو 0 ةرام 53 اهنأ نوفرعي كا اهيف سَ قيرطلا

 1 0 امم )هل 7 تلو .مكل ةعفنم اهيف 0 نوكيف ؛ةعفنملا ةغللا ف عاتملاو .ءالخلا نم ةجاحلا ءاضق :«عاتملا»و

 سرثكتاو بروثت نينار لشاب 0 اسمي + 0 جالا نم هاوس ام نكلو ءزاهجلا :عاتملاب دارا سيلو :ديز نب رباج

 ريم روما 0 م هيلع مج اح كلذك اهوظفعو ل لجبال نم اري لأ سالب قا قطتي درسا زيوفي بوقت 1 يحد د 000 1

 |يتيؤنل و 0مم يح م 0اتكلاو ةيرلاو رتكلاو مالا :ليقو .بايثلا ::رهاظلا ةنيرلا :لبق :4 اهني َرَهَظاَماَلإ َنُهَتيِر»

 "| تيبسالو َنِهَجَو نظْفَحَو َنمِرصْبأَنِم نضضقي 9+ اهسأر ةأرملا هب يطغت ام وهو ءرامخ :عمج :4 َنِهْْمِم ال نيقليلو 4 َنرْبسْلَوط .كلذ يف فلتخاو

 ا نم ردصلا ةحتف وهو .بيج عمج :بويجلاو ؛نهطرقو نهقانعأو نهروعش نرتسيل :4 0

 هللا ركذ نمو :* ترهتاوُحبل الإ ةرهاظلاب تسيل يتلا ةيفخلا :4 َّنُهَتَتِيَز ريب الو .بوثلا
 اس بروك لج : ال ةمأ نوكت نأ الإ 00100 رتل لي لعل «نيملسملا ءاسن نم :4 َنِوِبإَن وأ مهعم

 8 هدول أ تينت اولا 5: 0 0 :# د 08 0 ِدعِبدَمْلا وأ تاك رنا ءامإلا نم : < دق سد أ تكلم موا

 0 جة - 7 كيو 0 ا اا :« لفعل 0
 5 رز تت نسل ١ سرر

 0 9 نيذلا :ليقو .مهرغصل «نهعامجب نهتاروع ىلع اوفشكي مل :* كسلا توزع لع اورهظي ل .ملحلا
 ظ ظ ام يلحلا نم نهلجرأ يف نلعجي ال "4 دوو نيت .: سي نوي 2 0

 ب مج ب ل سر

 دقل هّللاو :نس 0-0 عمد" ينو ةذ ؟ل ةأ ام يردأ ام هللاو :تلاققف ِةَيِللَي هللا لوسر يبيجأ :يمأل تلقف «لوقأ ام يردأ ام هّللاو :لاقف دللي هللا لوسر ىنع

 مأب ا كل كفر ةعا نئلو :ةياور يفو «ينر 0000 ينأ ملعي هّللاو ةئيرب ينإ ل هب متقدصو مكسفنأ يف رقتسا ىتح 000 أ فرك

 0 6 6 ىلع ناعتسملا هللاو ليمج ريصف تق طا نات امك لإ الشم مكلو يل دجأ ال هّللاو يناو «ينقدصتل ةئيرب هنم ينأ ملعي هّللاو

 0 |0000 اة اكام للف اه لح هلل لزق ىتح دحأ تيا لعأ نم جرجو هنلج 8 هل لور مام لاف «يشارف ىلع

 هللا لزنا سا 0 الإ دمحأ الو هيلإ موقأ ال هللاو :تلقف ءهيلإ يموق :يمأ يل تلاقف «كأرب دقف هللا امأ ةشئاع اي يرشبأ) :لاق نأ اهب ملكت ةملك
 ترص حرم 0 ل

 بلع قفنأ ' ل هللاو :هرقف فو ٠ نم ةيارقل حطس كاك نقع ناكووأ ةزكب وبأ لاق أ. . ضف ولو ٍلتأي الو )# :ىلاعت .هلوق [11] .تايآ رشع 4 ِكفإْلِب وُمآَج نيل 9

 0 هلع قفني ن ناك ام ا عجرف «يل هللا رفغي نأ بحأل ينإ هّللاو :ركب وبأ لاق # .. :الطسفلا ارز لك دو ري هللا لزنأف ةشئاعل لاق يذلا دعب اًئيش

 ع صخمملا تر نذل نإ # :ىلعت هل وق 111 .هيودرم نبا دنع «رسيلا يبأو «رازبلا دنع .«ةريره يبأو «يناربطلا دنع «نمع نباو «ءسابع نبا نع بابلا
 ] ردا اع لا ا 0 0 توم نب 1 :لوقي هللا" نإ تلق ءانزلا "لاق فذدقلا يآ اندلا .دشأ اميأ «ريبج نب ديعسل تلق فيصخ نع يناربطلا جرخأ

 ِ هانا ةيآلا هذه .تلزن :لاق محازم نب كاحضلا نع اًضيأ جرخأو .فيعض ينامحلا ىيحي هدانسإ يف .ةصاخ ةشئاع نأش يف
 ام 000 1 01 ملح تلزن - لاق سابع قيأ ِ ريبج نبأ كديعس قيوط نم متاح 2 نبا جرخأو :ةناآلا 4( تالِفْلا ٍتدَصَحْمْلا تيوب

 0 دما مث هيلإ يحوأ ذإ يدنع ِةَِثَي هللا لوسر انيبف «كلذ دعب ىنغلبف «ةلفاغ انأو هب تيمُر امب تيمُر :تلاق ةشئاع نع
 2 زوؤربم ككلوأ :غلب ىتح 'تانمؤملا تاللفاغلا تانصحلا نومري نيذلا نإ :أرقف ءكدمحب ال هللا دمحب :تلقف (يرشبأ
 الا نيثيمخسلا تاثئيبخلا :هلوق يف ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبع نع تاقث هلاجر دنسب يناربطلا جرخأ .ةيآلا 4! َنيِثيِحْلل

 8 وو ا ويلا تا >2 2212 0

 ١ نوووسج ىلع نهرمخي نيرضيإ و أهنم اهْسَرَمظامالإَنُهَتي
 ت7

 هي 0 2 5

 هم
4 

 تك حت

 0 لا جوز يف اولا اق ٠ ل 0 5 ال تاثيبخلا ”تلزن ّلآق سابع نبا نع فعض امهيف نيدنسب يناربطلا جرخأو .كلذ نم هلا اهأريف ةيرفلاو ناتهبلاب

 1 ا 1 :دئاوف رصبلا ضغ يفو :ميقلا نبا لاق :رصبلا ضغ دئاوف 7 : رونلا] مهردصْبأ نم اوضْحي تنمؤََْل لق[ ل

 .هتعاجشو هتابثو بلقلا ةوق ثروي هنأ -؛ . هتارمثو رونلا نم اهنإف «ةسارفلا ةحص ثروي هنأ - 3 .حراوجلا ينو هجولا يفو نيعلا يف رهظي اًقارشإو اًرون بلقلا ثروي هنأ - 1 هرج

 .ةلفغلا ةلقرو ةوهشلا ركس نم بلقلا صلخي هنأ - 7/ .ةوهشلا ريسأ ريسألا نإف «ةوهشلا رسأ نم بلقلا صلخي هنأ - -1 ,هبابسأ هيلع لهسيو «هباوبأو ملعلا قرط هل حتفي هنأ -

 ةررسكم مال مل : ةحوتفم ءات اهدعبو «ءايلا دعب نكاسلا زمهلاب (ِلتأي) :ئرق ٍلتأي ا :ىلاعت هلوق 4 لضم وو ِلأي الو 1 .ميظع باذع هل  همظعم -

 اهنأ ىلع ةددشم ةحوتفم مال امهدعب ةحوتفم ةزمه مث ءايلا دعب ءاتب (ٌلأتي) : :ءوقو" "مزال ةفاو اتا اجر ل را لإ ا رع للم

 يفف «ىبرقلا يلوأ اوتؤي ال نأ ىلع ىنغلاو لضفلا ولوأ فلحي الو :ىنعملاو «مزاجلل ةفوذحم فلألاو «ىنعملا يف ناتءارقلا دحنتف ءاًضيأ فلح ىنعمب ىلأت عراضم

 يلع دبش ميو 1١ ] .رصق ىنعمب ءيجت فلح ىنعمب ءيجت امك لتأو ءاوتؤي نأ ىلع ىبرقلا ولوأ رصقي ال :يأ «لتأي الو .لعفلاو نأ نيب ةردقم ءال مالكلا
 00 ل ل ل :ئرقو . .يزاجم ثنؤم لعافلا نأل اًرظن «ثينأتلاب (دهشت) :ئرق # دبش :ىلاعت هلوق 6 مُهَُنِْلأ
 ىلع ميجلا مضب (نبمويج) :ئرق # نوجا :ىلاعت هلوق 4 تُبمْؤُمْل ... ةيرالا ىلوأ ريع يعيتلا وأ نع 9 . لع نهري رَضِيَ |. .هلعف نيرو هنيب لصفلل

 (ٍريغ) :ئرق 6# ريغ 9 :للاعت هلوق 0 دا ام ل :ئرقو .لصألا وهو لوعف نزو ىلع عمج هنأل ءلصألا
 ةيأؤطو 4 :فرخزلا # ٌرحاَسلآْيايإو انه توُنمُوُمْل هيأ :ىلاعت هلوق .خلإ ...ريغ نيعباتلا نوك : يأ «لاحلا ىلع بصنلاب (ٌريغ) : :ئرقو .(نيعباتلا) نم لدب هنأ ىلع رجلاب

 انو فلألا تانئاااهبا)" :ئرقو قو اهناكسإو ءالصو فلألا فذحو ءاهلا حتفب 1 : :ئرقو .افقو اهناكسإو ءالصو ءاحلا مضب (ُهيأ) :؛ ئرق ١ :نمحرلا # ٍداََمَتل

 لامعأ ليثقو «نوتيزلا ةرجشو ؛ليدنقلاو جارّسلاب ةفرعملا هيبشتو انّزلا ىلع هاركإلا ةمرحو «هطئارشو حاكنلا نايبو «ناهيإلا لهأ عيمجل ةبوّتلاب رمألاو راصبألا -

 - ىلاعت هللارمأل دايقنالاو ءناويحلا فانصأ ليصفتو ءرطملا لاسرإ ! يف هللا عْنُص بئاجع راهظإو «مهداروأو ؛مهحيبستو «رويطلا ركذو «مهلاوحأو «رافكلا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامس ,الا يربطلا ريسفت



 ظ 0 - وهو .مكئاسنو مكلاجر رارحأ نم هل جوز ال نم : :4 ينيألا» اوجوز 4 |خكأر» 1

 :4 قَتَلَ -15 .مكتامإو مكدسيبع نم حالصلا لهأ :4 مكرمو وابن َبِحَِصاَمل ذ
 70 شحاوفلا نم هللا مرح ام نايتإ نع «هب نوحكتي ام :4 اًءاَكي ومجال َنبأ» فئفعتيلو
 هاذأ اذإف اظطيبقم هيدؤي لام ىلع هدبع عم 0 قفتي نأ يهو ةتاكملا نوسمتلب :* تكل نوهت

 بجاو وه لب :ليقو «سانلا ىلع بجاوب سيلو هيف نذأ هللا نم رمأ :* مهوتاكَنل رح وهف
 :# مهوناءو## .لام هل نكي مل نإو هيلع بتوك ام ءادأ ىلع كك :وهو .هدعب روكذملا طرشلاب
 .كلذ ردق يف فلتخاو .هنم مهنع طحي نأ ةباتكلا لام نم 4 دا ىلا هَّسَأ ٍلاَم نيل مهوطعأ

 # باقر يأ فول :ىلاعت لاق 00 تاقدصلا نم مهمهس اوطعُي نأ :ليقو

 :4ذلجل» ًاففعت :4 سَ نأ نإ انزلا :4 دما لعط مكءامإ :4 كيني أخيك الو» [٠.1:ةبوتلا]
 يل كلل ب اال دلإ مق ضرعت ام 4 يلوي عا انزلا ىلع نههاركإب اوسمتلتل
 يف نم يداه :# ضرالاو توما رو هلل 9 -7 5 .نههركأ نم ىلع رزولاو نمل :4 ريحت روفح#

 و لل
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 + تا ١ رس سوح 0 و 1111-- 1 22
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 7 وو 01
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 ه امل و تانديم تلي نتا ان رنا فلو( ؟
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 فيو تسسلا رول هن 19 جاري 1 يلب نِم 3
 ا ل صم اك م ه

 :ليقو .هب نمآ نم رون لثم :ليق :# مرون ٌلَثَمْم قحلا ىلإ نودتهي هروئب مهف ءضرألاو تاومسلا تلا نطيل سما 3ك شبك رو لكم كرار
 رجوي - نس رس شر نسيرشا نجا 2 قفا زيدا. .نيزق

 هه كو .امل ذفنم ال ٍةوك لك :ةاكشلملا : « رركتكو نآرقلا رون :ليقو .:7 دمحم رون لثم رو كركم لور كاب 6 هَل ١
 هبرض لئم :لبقو .:ل5 دمحم بلقل لجو زع هللا هبرض لثم وهو .ليدانقلا اهب قلعي ىتلا دئادحلا 7 020 1 و 20

 بولق يف امل ًالثم حابصملا لعجو ؛جارسلا وهو 70 ٠ اذ ناميإلا لهأ بولق يف نآرقلل 8 7-0-2 ملول 0 ل ئ 0م 2

 الثم اهبرض «ةجاجزلا وهو «ليدنقلا :ىنعي :4 َدجاَت ىف ُحَبَسيْلاا تانيبلا تايآلاو نآرقلا نم نينمؤملا 0 هلآ يرطدو + سا وح 58

 م

 هبشو «ةجاجزلاب رفكلا نم هصولخ ف نمؤملا ردص لثم 6 : 2 مك ةجاجرلا» نمؤملا ردصل 0 َعَقرتنَأهل َنْذَأ تو ف (ه) دبل نت لكيم ار رماَتإإ |! 1

 دقوي :ىنعمب :© ديوي يفاصلا نسحلا ءيضملا وهو ءيردلا بكوكلاب اهنسحو اهئافص يف ةجاجزلا 0 لاصق اَوْوُدْخلاباَبغ 7 2 ةئْساافركْيو
79 7 0 
 اهيلع علطت ةيقرش تسيل :ليق :# ٍةَيوًرسال دنوتير ةكرابم# ةرجش نهذ نم :# ِوَرَجَس نم حابصملا 00 2 يي

 .ةيبرغ ةيقرش يهف .برغتو اهيلع قرشت د يملا نكلو «ةاذغلا نود يشعلاب ماعلا اهبلع علطت :© دي 2 ررغالو# يشعلا نود قرشملا لبق نم ةادغلاب سمشلا

 : 44 ضب ايو داكي# اركضلاب رفكصأ هكر ناك ايرغ ايقرش هرجش ناك اذإو ؛ةدوحلاو ءافصلاب حابصملا 0ك ماع كلون يذلا تيزلا لجو زع هللا فصو امنإو

 ضرعأ وأ ءرظنو اهيف ركف نمل ءيضت اهحوضوو اهنايب نم ىلاعت هللا ججح داكت كلذ ىنعمو ؟هتسم اذإ | فيكف 6 ل ٌولو## هنسحو هئافص نم

 توب ىف 9 -77 .هلوزنو نآرقلا ءيمم لبق ةبوصنم تناك ىتلا هججحو هللا رون ىلع رون هنأ نآرقلا لثم وهو .تيزلا ىلع رانلا :4 رون َلَع رون# اهو ءاهنع
 .ةضورفملا ةالصلا :ليقو .رصعلا ةالصو ةادغلا ةالص : ٍِلاَسآْلاَو َوُدَخْلاب بف .هلإ# يلصي :# حَيَسل دجاسملا هذه :ليق .ىنبُت نأ : 4 مَفَرت نأ هلأ َنذَ
 لوقي ام «ةشئاع اي :لاقف ةشئاع ىلإ دي هللا لوسر لسرأ ةشئاع رمأ يف سانلا ضاخ امل :لاق .ةبيتع نب مكحلا نع يناربطلا جرخأو .ناتهبلا نم اولاق ام -

 ةيآلا 4( َنِثيبَحْلي ُتَكييَلل + :غلب ىتح أرق مث «رونلا ةروس نم ةيآ ةرشع سمح اهيف هللا لزنأف ءءامسلا نم يرذع لزني ىتح يشب رذتعأ ال :تلاقف ؟سانلا
 نم ةأرمإ تءاج:لاق تباث نب يدع نع ريرج نباو يبايرفلا جرخأ .ةيآلا # اتوب | ال16 1 ندا امني # :ىلاعت هلوق [7171] .دانسإلا حيحص لسرم

 000117 ل110 ل17 م حر يلع لجني لاري ال ةنإو تحأ اهيلع ياي نأ بحآ ال لاح ىلع يب نرتا نإ 2 الور ١ :تلاقف ءراصنألا
4 

 ل رجتم

 :ركب وبأ لاق «تويبلا يف ناذئتسالا ةيآ تلزن امل :لاق نابح نب لتاقم نع متاح يبأ نبا جرخأو .ةيآلا 4 ْاوُلْخَدَم ال أوُنما َنيِدلا اممأكي + تلزنف ؟عنصأ فيكف

 ناكس اهيف سيلو نوملسيو نونذأتسي فيكف «قيرطلا ىلع ةمولعم تا ءماشلاو ةنيدملاو ةكم نيب نوفلتخي نيذلا شيرق راجتب فيكف هلا لوسر اي

 نرخ نأ اكلي لات اسوم ران جرخأ .ةيآلا 4( ٍِتَسمْؤُملَل لَو )+ :ىلاعت هلوق ]١1[ .ةيآلا 4 ٍقَنوْكَسَمربَع اَ يوي وخدم نأ ٌحاَمْج كتل ل + تلزنف
 نهرودص ودبتو لخالخلا :ىنعي د «نهلجرأ يف ام ودبيف تارزتؤم ريغ اهيلع نلخدي ءاشتلا "م جفا" ءاغ ادخار كا نأ كال هّللا دبع

 تذختاو ةضف نم نيترص 57 نأ :يمرضح نع ريرج نبا جرخأو .ةيآلا 4( ٍِتَسمْؤمَلَل لّكَو )+ كلذ يف هللا لزنآف !اذه حبقأ ام :ءامسأ تلاقف «نهبئاوذو

 - ه4 بتكلأ نومي :ىلاعت هلوق [] .4( نهج َنْيِرْضَي الو هللا لزنأف .تّوصف عزجلا ىلع لاخلخلا عقوف ءاهلجرب تبرضف موق ىلع ترمف ءاعزج
 اّمأ ءاهريغ ىلع لئالد :ىأ «تاحضوُم ىنعت تى . تانكم .4 تنمي تلي و» عض ذاوملا يقابو ءامهريغ نآرقلا يف سيل [57 74 : رونلا] 4 ٍتسَيِبَم ٍتلياءإ» [4 5 0 4]

 ظفل ءاج دقو .ةفاك هللا مراحم نع فكلا يه :ةفعلا .[377“ : رونلا] # 22 و نيا فيستسلر + "1 .اهسفن ىلع لئالدا :يأ .تاحضاو ىنعتف "تانيب"

 0000 0 ا 7 ا ار كال فر لا نع علا داسنلا تان 2 نك اكن 00 1 لا نك الا
 سفنلا اوسبحو «اوربتعاو اوفاخو اوربصو «هباوثو هاضر اوبلطو «هباذعو هطخس اوفاخو هللا ةمظع اورضحتسا نيذلا «نيحلاصلا هللا دابع تافص نم وهو ءالعو
 ا ا ا ا اس د رح هلا نإ لب ؛هتاحبس هللا دنع يترقلاو_ةيزتملا كام اوكانف“ «ىوتتلا و رولا اومزتلاو .ىوهلا نع
 .ءاسنلا ةحفاصم تبانتجا -7” .انزلا نع دعبلا -7 .رصبلا ضغ - ١ :ةفعلا رهاظم نم .ه هريغل نسح ثيدحلاو «دمحأ هاور ' 2 ل تيل كاشلا نم كير حبلا

 .ةرسألل ناوص ةفعلا -7 .شحاوفلا رارضأ نم ةاجنلا -” .ةشحافلا نم ةاجنلا ١- :ةفعلا دئاوفو نمو .ةنتفلا نطاوم نع دعُبلا -4 .ةيبنجألاب ةولخلا بانتجا - 4
 لظ يف فيفعلا -8 .رجألا فعاضم فيفعلا -1/ .ناميإلا ققحت ةفعلا - .ةرخالا يف رانلا نم ةاجنو ايندلا يف ةمارك ةفعلا -5 .ربصلا ىلع ناهرب فافعتسالا -5
 .ميظعلا باوثلاب زوفلا ١7- .ايندلا يف ةعفرلاو فرشلا -1 تدار مركالا يرد يا ها اطل .ةدارإلا ةوق -4 .ةمايقلا موي هللا

 0 روتلاب © تدم و "١:قالطلا ٠" : بازحألاو 19 ءاسنلا" 6 ٍةَنَيِبم لهو 46 تندم 3: :ىلاعت هلوق 6 اتم الثمو ٍتدنَبم تلياء كت ال
 :اهنم دحاولا ىنعمف : «يدعتملا (نّيم) نم لوعفم مسا هنأ ىلع امهيف حتفلاف ءامهيف حتفلاو رسكلاب (تانّيبم - تا معرف قالطلاب 6 2 ليام 1

 - لاقي «مزاللا نم وأ ؟أهكترم لاح (ةنيس) :يأ .فوذحم لوعفملاو «يدعتملا (نّيِب) نم امإ لعاف مسا رسكلابو ءاهنيب هللا نأ : خجلا نسر كا نما
 دّيس ةمرحب رمألاو .ناجزعلاو ءينْمّرلاَو ءناَيْمَعْلا نع را عفرو نادعلار نا صلا ناذكسا نار .ناوخإلا ةبالصو «نينمؤملا ةفالخو ءناعذإلاو عضاوتلاب - -ِ

 ."ميلع'" :هلوق ىلإ "ضرألاَو تاتا ينام نإ الأ" :هلوقب توكلملاو كلما هلل نأب ةروّسلا متحو ,نايصعلا نم مهريذحتو «نيقفانملا ديدبو ءَناَلاَو سنإلا

 ىئسجلا ءامسأ د روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يريصلا يعل



 ومو ف ا ا 60 عمط نيب .هلوه نم :© ٌردَصَب مدصبألاو توق هيف ُبأََتل مهلغشت ال :4 راحت ميه اَلٌلاَجِرل اا 1 يل 7
 يركض علوم يشك © ضرألاب قصل ام :بارسلا : ٍةَعيِقِب بدك -4 .ةمايقلا موي وهو «كالحلا نم رذحو ةاجنلاب

 1 رص ا مرا 2 ركل 5 لوأ نوكي كلذو «ءضرألاو ءامسلا نيب ءاملاك هنم ناك ام :(لآلا7و .رحلا دتْعي نيح راهنلا فصن

 * ةسو تام حا ع ضرع سوو وزو دع هيفو ءعستاو ضرألا نم طسبنا ام :«عاقلا»و .راج : :عمج ةريجك .عاق :عمج :# َدَعيقب #9 .راهنلا

 نآمظلا ءاج :*# ,هءاجج اّذِإ وح سانلا نم ناشطعلا : ٌناَمَطلا# هنظي 1 , بارسلا نوكي
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 قْزَريهللاو ”هلضهنِي مه ديزبو أو لمعام نسحب هرجبل
 لهم أةدَك نزار © بسيرتكرت

 0011011 هال ج , همكح دجو ليقو .هل داصرملاب يأ : * هدم َدجَوواَكْيَس هدي لل هشطع نم هب ًاثيغتسم كارشلا

 ءيجي رفاكلا كلذكو ءاهب هازجو هلامعأ باسح 1 ةمايقلا موي :ىنعي : ه0 هءاضقو

 © زع هللا هبرض رخآ لكم :4 ٍتمْلظَكْوأاط 4١- .هدجي الف ءازج هللا دنع هل نأ بسحي وهو ةمايقلا موي
 ' |[ ةجللا ىلإ رحبلا بسن :4 نبل رحب ىف» ةلالضو أطخ ىلع تلمع اهنأ يف رافكلا لامعأل لجو

 وب ب 2 هى هه أ

 " باسل ْع يرسل اص هدي 8

 ندير هقوت ني يش كني جو ينلككلا
 1تلاب عجترتاعتانشت# ديو 7 قوف نم :© ّجْرَم» رحبلا ىشغي :4 ُهَمَْيط همظعم :رحبلا ةّجّلو .ءاملا ريثك قيمع هنأب هل ًافصو

 نرسل يروم هلامق ارون للضرب 3 رحبلاو .مهامعأل الثم تاملظلا لعجو :4 اثرت باس لف يناثلا جوملا قوف نم «رخآ جوم جوملا

 دلع يتصل ٍضَرالاو تول فم هل حبس يسهل! ىشغي امك ةلالضلا هتشغتو ءلهجلا 00 بلق ةينب هلمع :لجو زع لوقي .رفاكلا بلقل يجللا

 كد لَو اودع تر .ةدسو سأي دعب نم الإ | اهري مل :# اه رم لي باحسلاو جوملا :تاملظلا نم هركذ ام رحبلا اذه

 يشل. يت يوتا . مط اَم أونظَو» :لجو زع هلوقك «مالكلا نم نبقي 1 اهيف نطلا لحد ريظن ءاهزيا ملا ىعم :لْيفو
 سم صرتي وع سو ىرير ويرورق سس |8024 رون نمدهلامق» ًاناكإ الو ئده هقزري مل نم : ارو هه نأ ع ل و [4/ :تلصف] #1 ٍصيِحي ني

 مرحب َق دولا كف امك هلع م يكرم 0 ل أَ
 وح د لج 27 1 0 .مدآ نبل ةالصلا :ةيآلا رخآ ىلإ : دل حَبسم هَل نأ َرَمَولأ ا -41 .هباتكب ةفرعم الو ىده نم

 39 ع ١ هلالخ © - 2 3

 5 2 صلو 70 00 0 ردم 0 7 لك 4 مع ف وف ٍق يحصل 5-5 35 شم عار 0 مهريغ 0 و

 5 . شسمه قت 3 ل نم نع,هفرصمو 5 مهنم يسمو لصم لك :ليقو .همزلأو هفلك يذلا : #4 ,هحيبسنو ,هن الص ملع لق قلخلا نم ركذ نم

 هزل 317731818792  كلبلف ًاليلق قؤسلا :ءاجزإلاو اك نر <« رس » 702 تفر تاولط ها
 باحسلا لالخ نم:«هلالخ نم» ءرطملا :قدولا :© .ِهِلِخَن ْنِم حرخي َفدَوْلا ىَرف# ضعب ىلع هضعب ًامكارتم :* اماكن ,هزعج مج م»ٍ هقرتفم لك عمجيي : ه2

 .هفاربا ءوض :© وق ةراَتَس داكي# هب بذعي :4 ٌبيِصِف بدصميف 000 :لاقي امك درب نم نه :0 جرد نمل «لابجلا هبشت ماظع عطَق 8 ٍلاّبِحنِمل لاع نم 4 ضر

 ها 00 120 ىرعلا دبع نب بطيوخل اك ولغا تنك :لاق هيبأ نع حيبص نب هللا دبع نع ةباحصلا هنا ل كل خذا جرخأ نال ك

 هل ةيراجل لوقي يبأ نب هللا دبع ناك :لاق هللا ذبع نب رباج نع نايفس يبأ قيرط نم ملسم جرخأ .ةيآلا »*( يلم اوهركت الو :ىلاعت هلوق [1.4* َبَنكْلا

 هيمأ :اه لاقي ا ,ةكيسم :اهل لاقي كل نب هّللا دبعل ةيراج لأ قيرطلا اذه نم اًضيأ | جرخأو ةيآلا 00 3 داينق أوهركُت الو + هّللا لزنأف عش انيغباف يهذا

 1 تناك :لاق . ا 0 "قي قير نم مكاحلا جرخأو ةيآلا 0 ٌٍّ تكيف أوهركت الو :هّللا لزنأف 35 بلا ىلإ كللذ تكشف ءانزلا ىلع امههركي ناكف
 2---- م

 ل 1 نبا نع حيحص دن , يناربطلاو رازبلا جرخأو .ةيآلا # مكي أوهركُت 9 تلزنف «ءاغبلا ىلع ينهركي يديس نإ :تلاقف «راصنألا ضعبل ةيراج
 / م 0

 دنسب وازبلا جرخأو .ةيآلا ( يكتم ارككت اكواج تلزنف مي ىرا ال نار ذل :تلاق ءانزلا مرح املف «ةيلهاجلا يف ينزت ةيراج يبأ نب هللا دبعل تناك :لاق
 :ةكيسم :ناتم | ا اا ن] ةمركع نعازانيد نب ورمع نع نابعش نع روضنم نب ليعس جرخأو «ةذاعم ةيراخبا .ىمسوأء وح ,سنأ نعت دف

 يكل كيف أ أوُهركُم الو )+ هلل لزنأف .هعدأ نأ يغبني هنإف كلذ ريغ ناك نإو «هنم ترثكتسا كقف اًريخ ناك نإ :امهادحإ تلاقف نزلا تر ناكف «ةذاعمو

 ماحرألا ةلصو ربلاك ايندلا ف رافكلا لامعأ ةفص .[19:رونلا] © --. ٍباَمْكمهلْمَعأأَو أاورهكك َنَدَلاَو ف ميهاربإ] © .. 1 :رب اورَمُك ملال َحَم 3 [14]

 اهونظ يتلا مهلامعأ .هلسر اوبّذكو مهرب اورفك نيذلاو :رونلا ةيآ اّمأ ءميهاربإ ةيآ هيلع تلدام اذهف «...اَر رودرا د هياط رق د لل دكت

 ...ءام هدجي مل هاتأ اذإف ءءام ناشطعلا هنظي «ةريهظلا ين ةيوتسملا ضرألا ىلع ءاملاك دّماشي ام وهو «بارسك ءاهريغو ىرسألا كفو ماحرألا ةلصك «ةرخآلا يف مهل ةعفان
 اهيف ب ردو :لاعت هلوق © رك اك رسم لو دك رد 250 اك ٌةَجاَجْيلا 8[ 5] :رهظ : يأ هلحسأو ل نيكو نو :ناكسإر ناكأر .ءيشلا ناب -

 هويضلا يدش نك ركل :لاقي هريكسو قيسفك عفدلا ىنعمب ءردلا نم ؛ليعف نزو ىلع ةزمه اهدعب ةيدم ةنكاس ءايلاو لادلا رسكب (ةيرو) : :ىلوألا :تاءارق ثالث
 «ليعف نزو ىلع ةزمه اهدعب ةدودمم ءايو لادلا مضب (عيرّد) :ةيناثلا .هتألألو هناعمل ةدشل اًضعب هئوض ضعب عفدي وأ ةملظلا عفدي كلذل هنأك ؛هئوض ةدشل ءيرد

 «سودقو حوبسك لوعف هلصأ نأب مهضعب ههجوو «ةءارقلا هذه ىلع ضرتعاو «ءانبلا اذه مهضعب ركنأ اذهلو ءرفصعلا بحل قيرم الإ هنم تبثي مل ردان نزو وهو
 اك اوف ءاي واول تلق من «نيتمص يلاوتل ةرسشك ءازلا ةمض تبلق ةغلابملا دبزأ اذإ تافلعلا او تك وهو
 كالا دب دس دار لادلا مضب (يرك) :ةثلاثلا .ءارلا ةرسكل اًعبت لادلا ترسكف ءرسكلاب (اًيتع) يف ىرت امك نيعلل ءافلا اهيف تعبتأ :اذه نم ىلوألا ةءارقلا

 :ىلاعت هلوق .قبس امك نيتءارقلا يف عفدلا ىنعمب ءردلا نم وهو نِلعف هنزوف «هناعملو هئوض ةدشل ردلا ىلإ بوسنم : : يأ «بسنلا ءاي ءايلا هذه نوكت نأ لمتحيف

 دقوأ نم لوهجملل ينبم عراضم هنأ ىلع «ةمومضم لادو ةففخم ةحوتفم فاقو ةنكاس واو اهدعب ةمومضم ءايب (دقوُي) :ىلوألا :تاءارق ثالث اهيف 6 ٌدقوي
 اة رلل) لع در رم رم هلعأف بئان لوهجملل ينبم عراضم هنأ ىلع ةمومضم ءاتب هنأ الإ كلذك (دقوتا) : :ةيناثلا .حابصملا ىلع دوعي ريمض هلعاف بت
 2 لوا ل لا لا 21 ل لغم دلع طير الحر سوة حاتم: اج: داع لل 0

 هجو :راحبلا تالظ .[ 5٠ : رونلا] # اه هنري دكم ول .هدسي حرخأ آذإ ٍضَعَب ٌفَوَف اهضعب تامْلُظ ب م هَقوف نّي وم ءِِقوَف ني وم ُهَْصفَي نبل رحب ىف تملك وأ 2[ 1

 راحبلا يف ةيلخاد جاومأ دوجوو ءضعبلا اهضعب قوف ةمكارتم راحبلا قامعأ يف تاملظ دوجوب اهحيرصت وه ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا

 1 اا ا ا ا ا اا لا ا

 - ءهفرصيَو سم هدي م كرب اه لا نم كمت َن لبو وال نم جرحي َقْذَوْلا فرق امو همجي مش :هنني ف كوم ئ اباكم جري هَ نارا 3: [41] .رشع عساتلا نرقلا
 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجحوت ةعونتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ 0 يربطلا ريسفت

 0002 نيب عج يني

 د
1 



 لاق .نيطلاو ءاملا نم مدآ قلُخ امك ءءام اهيف ناويح لك ةقلخ نأ :ىنعي : :4 وَمِنَ بآَد لَن ةئارإ» 6
 .اههبشأ امو تايحلاك :# ءيِنطَب لع ىِقْمَي نم مهنفم .[1 ٠ :ءايبنألا] 0 وش لك ركل نب اكلك » لاذت

 ينعي .ةيآلا رخآ ىلإ : هلي مَ توُلوُمَيَو 9 - 41 .لالضلا نم ىدلهلا زيمتو نيبن :* تانيبمإ» -41 7
 لإ نوبسنيو «مهبولق يف سيل ام مههاوفأب نولوقيو ءرفكلا نونطبيو ناميإلا نورهظي نيذلا نيقفانملا 86

 ْنَب# .حيحص داقتعا نع ال 0 درجمب هلوسرلو هلل ةعاطلاو ءلوسرلابو هللاب ناميإلا مهسفنأ لا
 ادم - 6/ .ةعاطلاو ناميإلا فارع مل يشف نإ ودا امد يع اور ال دع مو :« َكِلَد دب 0

 07م ودى دح ب 006

 ينأ 08-8 -ن 3 نيعئاط هب نيرقُم :4 َنيِدِعْذَم - 64 و هللا لوسر مكحب اضرلا نع :#4 َنوضِرَعم 0 .

 ربو نبع .٠

 00 سو 1 نم اكن صيبا: ل

 رع عم هه 9

 3 2000 1 را
 هللا لوسر فيحي نأ :ىنعملا :4 تْلوُسَرَو ضلع هللا روجي نأ :4 هلأ تحي نأ» كش 4 ٌضصَرَ مير 0 ْ
 لقب 0 مك لوسرلا درفأف 4 معني حبل هوس يرو هللا لإ وعد اذإو ]" 00 0 هلوق لثم .مهيلع . .ولوسرو هلل ىو © َنينِمْؤُمْلابَكِتلوأ امو كِل 5

 كعم :4 يخل داهحا ىلإ جورخاب :4 ملم مهناما ظلغا :4 مس َدْهَج» - 5" .امكحيل 2| َنللحكيدإَي) نوما ١
 6-5 اهيف ءمكنم ةفورعم ةعاط هذه نإف :ىنعمب :# ٌةَكورَعَم 219 اوف 0 ال اومن ال لقا ا لا ع أ َنيِنِعْدُم هيلي 3
 ال :لوقي هنأكف .ةغوارم .ةلغد هلت ذإ ؛بذاكلا مسقلا نع يهنلا اهيف ةيآلا نأ يأ . قيل يوسي مه كِل م 1

 لسرم نم متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا * أود اذإو # :ىلاعت هلوق [4/] .هيلع متنأ ام فرع دقف اوطلاغت 7 2 5000 1

 نك ملعو .نعذأ قحم وهو ّةْك ينلا ىلإ يعدف «ةعزانم لجرلا نيبو هنيب ناك اذإ لجرلا ناك :لاق نسحلا 2 مو 2 يملا كي 1 ظ' 5

 لزنآف «نالف ىلإ قلطنا :لاقف ءضرعأ ِةكَب ينلا ىلإ يعّدف ملظي نأ دارأ اذإو «قحلاب هل يضقيس هدي ينلا ملأ رو سوو رد يو ا
 آلَ َدَقَل 3 4“7[0 : رونلا] 4 ٍتئَنَبم ٍتنيآَء 23 (لرأ َدَقَْو » [41] .ةيآلا 4 ولوُسَمَوهَلأ لَو اَدِإَو )+ هللا دولا كويلو ةْلوُسَرو هلع 5

 بسان «ماكحألاو بادآلاو ظعاوملا نم اهلبق مدق امدعب ىلوألا ةيآلا .[47 : رونلا] 4 يتيم ْ هيي وتس دم حب كي
 حاي رلا لاسرإب هتايآ ميظع نم همّدق ام دعب اًفنأتسم اًمالك أدتبا مث "ىلإ"و "واولاب" تسلا ا نوماس هَ ووحَةطاومِسف
 تيدأت تيقع هنأل «ةيناثلا نود ىلوألا ةيآلا 2 مك :ىلاعت هلوقو «دربلاو ءاملا لازنإو رطملاو 215376960179 تس مستلا

 .[45 :رونلا] © ٌءاَسْيْنَم ىَدَبَم هللا ف : :هدعب ىلاعت لاق كلذلو ؛ةصاخ ريغ لكلل ةردقلا تايآ نأل ا

 دوهيلل ةوعد اهيف نارمع لآ ةيآ .[57:رونلا] 4َنِيِمْرمْلاب َكِبلَو ارك 1 ل د 0 نارمع لآ] © َنوُص هرْعُم مشو مهْنَم قبره ١ لوتيَّمثم [ 0]

 نع ثدحتتف رونلا ةيآ امأو ءقحلا نع ضارعإلا مهتداع نم نأل للا مخك ميم ربك ىلا يسحر رز ناناوري ملظ هسييق اارتلاطتلا ايي مينو لاصتاول تارت مكاحيتلل

 .4َنيِنمْؤَمْلاِب َكِجَلْوأ يطل لوسرلا مكس ليت الف كلذ دعب نم مهنم فئاوط ري مث ءامعرمأ انعطأو «لوسرلا هبءاج اميو هل نقَدَص تيرارتاب قتلا نيتتملا
 لاقف - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع دنع اًملسم مورلا نيقاهد دحأ 007 1 1 ا هللا سخي .ةلوسرو هللا عِطي نمو ]#15١

 و و قا 1 را ل

 هرمع نم ىضم اميف :# هللا َسْحو + نئسلا يف :# .ُهَلوُسَرَو + ضئارفلا يف :#* َهَّلَأ عِطِي نمو # ىلاعت هلوق :لاق ؟ةيآلا هذه ام :لاق .تملسأف «هللا دنع نم هنأ

 .امهريغو دمحأو ملسم هاور . "ملكلا عماوج تيتوأ" :ةِنَب يبنلا لاق ردع لاف نجلا لخدأو رانا نماجن نم زافاو 6 هُمُ هرمع نم ىقبامف : هَقَتَيَو#

 كا خش طنا ابو كح نما َنِذَأ ٍتوب يف 3 [17] .اًيضام لعفلا لعجو يالا راو كر ار ل
 نا رعت رو لع "لعف" عمج يف كلذو «ءابلا مضب نآرقلا يف عقو ثيح (تويث) :ئرق # َتوُيْحْلَاو - ِت دوس :ىلاعت هلوق # اف

 لوهجملل ينبم عراضم هنأ ىلع ءابلا حتفب (حّبسي) :ئرق # ٌحَيَش مس 98 :ىلاعت هلوق .ناتخل رسكلاو مضلا نأ نييت اذه نم ايلا ةسناجمل كلذو ءءابلا رسكب نآرقل
 :ئرقو ؟لاجرلا هل حبسي يذلا نم : ةلاقف لام الكأس نأك «ماقملا هيلع لدي د هنأ ىلع عوفرم لاجرو .هدعب رورجملاو راجلا هلعاف بئانو

 :تاءارق ثالث اهيف# ْتَمْلظ باح 9و :ىلاعت هلوق 4 ضب هب قوه اصعب تنمْلظ باح ءهِقوف نيف 4٠ 1 .هلعاف لاجرو «مولعملل ينبم هنأ ىلع ءابلا رسكب (حّبسي)
 ببسملا ىلإ ببسلا ةفاضإ نم نوكت نأ وأ «نايبلل ةفاضإلا نوكت نأ امإ ««تاملظ) ىلإ (باحس) ةفاضإ ىلع (ٍتاءلظ) رجو (قاكش) نيرش كرد لوألا

 ًادتبملا ربخ هنأ ىلع (تاملظ) عفرب اهنأ الإ كلذك :ةقلالا . لوألا (تاملظ) نم لدب هنأ لع (ٍتاملظ) رجو (ثاحس) نيونتب :ةيناثلا .ةمحر باحسو رطم باحسك

 هنأ ىلع ءايلاو ءاهلا حتفب (بَهَذَي) :ئرق# تهدي :ىلاعت هلوق 6 ركاب بهذي قب انس اَنَس داك 39 [ 11 .خلإ ...تاملظ ةدش وأ «تاملظ يه :هريدقت فوذحملا
 ةدئاز ءابلاو ةزمهلاب ديزملا بهذأ عراضم هنأ ىلع ء ءاهلا ردكو ءابلا مصب (فذيلا :ئىرفف .ةيدعتلل يه راصبألاب :هلوق يف (ءابلا)و .درجملا يثالثلا بهذ عراضم

 هلوعفمو (نم) ىنعمب اهنكل ةيلصأ (ءابلا) :ليقو « دي كلل لِ ميري اوُقلت ال و 38 :هلوق يف هب ليق امك «تابثإلا يف ءابلا ةدايز زاوج ىلع ءانب لوعفم (راصبألا)و

 اهيف# َلكَقَلَح لِ : لاعت هلوق # وَبآَد لع َقَلَح هنو ل: [ ]*  .هناعمل :يأ # ِدِقْرِب انسه ىلع دوعي نيتءارقلا يف لعافلاو ءراصبألا نم رونلا لا رحت فررتكت
 .لوعفم (لك)و ةلالجلا ظفل ىلع دوعي هلعافو ءضام لعف (قلخ) نأ ىلع بصنلاب (لك)و ةحوتفم فاق مث ءاخلا دعب ةحوتفم مالب (لك قلخ) :ىلوألا :ناتءارق

 ظفل وهو ًأدتبملا ربخ (قلاخ)و هلوعفم ىلإ لعافلا مسإ ةفاضإ نم رجلاب (لك)و «لعاف نزو ىلع ةعوفرم فاقيو «ةروسكم مال مث ءاخلا دعب فلأ ةدايزب (للك قياخ) :ىرقو

 - مضب (فلختسا) :ئرق# َفلْحَحَسَأ9» :ىلاعت هلوق اكمأ ينو رو بدل كرا لا عتيد طن 1 رك و كرا كاع كيو 1 ةلالجلا
 تارذلا هذه نيب فيلأتلا متي مث .حايرلا ةطساوب ىلعألا هاجتاب راحبلا نم ءاملا راخب تارذ عفدب أدبت مويغلا لكشت ةلحر :باحسلا .[57“ : رونلا] * هَ نم ْنَع -
 قدولاو # والخ ْنِم جرحت َقَدَوْلا ىَرَتف 3 : يهلالا نايبلا عباتي اهنم ءاملا لازنإل ةزهاج حبصت ىتح اهضعب قوف مويغلا هذه مكارتت مث.ًمويغ لكشتل راخبلا نم
 هارن يذلا دّربلاف # ٍدرَبْنِم ايف ٍلاّبج نِم ِءاَمّسلَآَنِم َلْزتُيَو 98 : ىلاعت لوقي «لابج اهنأ ىلع بُحَّسلا هذه لكش ريوصت يقأي مث .ٌبْحَّسلا هذه لالخ نم جرخي يذلا رطملا وه
 نع ثيدح هلبقو دّرَبلا نع ثيدحلا ءاجف ءاًدج قيقد يهلإلا نايبلا نأ دجن كلذل . ةريغص مويغ نم دربلا لزني نأ نكمي الو .لابجلاك ةميظعلا مويغلا نم ةقيقحلا يف وه

 بفقك انو اذنهَو .اًدج ةدرابلاو "ةيمكارتلا" لابجلا لكش ىلع مويغلا يهو ؛مويغلا لكشت تالاح نم ةصاخ ٍةلاح يف الإ لكشتي ال دّرَبلا نأ ىلع ةلالدلل مويغلا نم لابج
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (41) «(هتاقتشمب دوجسلاو دجاسملا) عم (امهتاقتشمب نيدلا) ركذ تارم ددع ىواست يسرا د9 [00] .ثيدحلا ملعلا هنع

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 ِتَناَء
2 



 0 ماتا ان كحتاتو» مكبلإ ةلاسرلا غيلبت نم : خامه اَمتإَفأل اوربدأو اوضرعأ :4 ْاََلَوَت تق -4
 1 م ول ا لعجيس هنأب 47 هلوسرل ىلاعت هللا نم دعو ان ءاهتساسو اهكولم مهلعجف ؛« ءمجعلاو ا . جامعات سَ ا 3 كر ةرشلا ضر مهنثرويل :4 ٍضرَأْلا يف رُهتفِلْخَتَس 5 مكرمأ ام اولعفت نأ :4 اخ

 5 52 دراج ف 1 ل كك عاقصألاو دالبلا :ض ذرألاب دارملا :ليقو .مهيلع ةالوو سانلل ةاده هتمئأ وءضرألا ءافلخ هتمأ

 2 ل كح نأ مكس ضل ه2 >2 ح2 1/٠ ياىرع د ؛اهلهأ مهلعجيو دالبلا مهكلمي نأ وه اهيف مهفالختسا ىنعمو .اهيلإ مهدادتماب ىضق

 موس را 2 رج دم رق دكو)» وه اهاضنرا يتلا مهتلم :4 ع نأ فل ييد» نئطدبل «ضررألا يف 4ك 1 سس درا كا راسو امال ل « يدم تل» بام كسار ةمنو
 | نكتروكرشدال قوذبعيامأ مهِفوحد حني ممدَبملَو 4 ىف هسيزجتش اوك ن لأ ايس ال» -00 .لجو زع هللاب رفكلا َنْحب لو «ةمعنلا هذهب :4 تكللت
 ١ 9اس هيك تتح تالا 1 مهنأ نظن ال ةيآلا ىنعمو 0 ردقي ملف ضرألا يف بهذ اذإ لجرلازجعأ :لاقي :*4 ِضْرَأْل

 3 سلم ال را ا 5 لي 1 نيل ا مكيلع لوخدلا ف :4 ةتزكتيإ» -0/ .باذعلا مهب تدرأ اذإ يننوتوفي

 : الاد سوس اكوا ص م يف اونذأتسي نأ لاجرلا ليبسو .ةصاخ ءاسنلا ىنع :ليقو ءءاسنلا نود لاجرلا :كلذب ىنع :ليق

13 2 

 ؟ اذن كاهن جزم ين مكراهتو مكليل تاعاس نم تاقوأ ةثالث يف :4 رمت ءاسنلاو لاجرلا ىنع :ليقو .تقو لك
 :م ملا اولي نِدلاو ودمي تكلم نذل حدر |[ 1 ارش نك رج 3 ل ا ا لل ا الا ااا ا و
 نوعصن 0 ( دف 00 طا ني مكاين 0 0 5 نذإ ريغب 0 مهيلاوم ىلع نوجرخيو نولخدي :* تروفاوط##

 9 نب يبأ نع يناربطلاو 00 جرخأ .ةيآلا #* أونما يا هن دعو )+ :ىلاعت هلوق [05]
 يي مال

 ا >2 م ثا يس 7

 دي سبك ايوه ةِقووسدتَو 8 سوق نع برعلا مهتمر نافنألا مهتوآو «ةنيدملا هباحصأو 2 هّللا لوسر مدق امل :لاق بعك

 : رس حج وعدم 17 3 2 وق ا

 5 5 0 2 ىلا عربيخ 3 0 3 ت0 كل و | لع 1ع تروفاوط نش حانجمهيلع الو اج "كيا رح ل انآ, نورت: اولاقف هيف الإ ن الو ب ححاسلا ىلا نت ال اكو ل
 5 1 54 2ص ص 1 20 يس ||[: رع ل ا رم 27

 2221 هلل 500 ا متاح يبأ نبا جرخأو .ةيآلا كم أوثمأ َنِذ أ هللأ دعو 8 تلزنف هللا الإ كف ان هلا كدعمطملا زتم]
2 

 ظ 227 ت٠ 9 .ديدش فوخ يف نحو هيآلا هذه تلزن ان :لاق ءاربلا نع

 اك داو هويتي يي عومو عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [08 : رودلا] 4 تنحل اوأمهحو 5 اوثما+ نام دعو >0 5]

 مكه نب تككيدك» ء[05/ : رونلا] 4 ركع مِنَ تدل محلل نب لأ نيب كلذكو) [ 54 «58] .نييبتلل "نِم 1 :ليقو .نورجاهملا مهّنَأل ؛رونلا ةروسب
 مّدق املف ء.[5: روحلا]«.. . مكن ٍرتَع ل اونماَء يدل اكهيأتي > : ينل ىف قرأألا ركام هاج ني 1 .[54 : رونلا] 4 ةيكحح ثيل هلو ءوِحَلياَء

 ركذ اهيف ءاجف ةيناثلا ةيآلا اّمأ «ىلاعت هماكحأ ىلع تامالعلا :يأ ؛"تايآلا" :لاقف فيرعتلاب ظفللا درو .دابعلا لاعفأ نم ناذئتسالاو ءاهيف نذأتسي يتلا تاقوألا

 كلذ بسانف «دبعلا لعف نم ال هرمأو ىلاعت هلعف نم وهو «[54 :رونلا] 4 ٌرِهِلَب نم تيرا دنا امك اتعلم الا مكن لعلها اد :لافطألا غول

 .دحاولا ظفللا رركت ال برعلا نأ وه ريكنتلاو فيرعتلا يف نيترواجتملا نيتيآلا نيب فالتخالا ببس نإ :رخآ لوق .هب ىلوملا صاصتخال ةفاضإلاب ظفللا ءيجم

 : .مهتغل يف نئفتلا نم برض وهو «يناعملا نم ىنعم ىلع لمحُي ملام «ظفللا لاقثتسا ةهاركل
 ينبم هنأ ىلع ماللاو ءاتلا حتفب (فلختسا) :ئرقو ا ا دن تر ا ا لكلا هلع ان فالح لوول دس هنأ لع ماللا شكو ءاتلا -

 ءادنتبالا يف تبثتو .جردلا يف طقست لصو ةزمه (فلختسا) ةزمه نأ مولعمو «خلا ' 'هّللا دعو" هلوق يف يذلا هلبق ةلالجلا ظفل ىلع دوعي رتتسم هلعافو «مولعملل

 :حئرقو رار ا ا ىينرتلوو :ئرق# مُبَلِدَبُبلَو إو :ىلاعت هلوق .اهتدعاق يه امك ةيناثلا ةءارقلا ىلع ةروسكمو ىلوألا ةءارقلا ىلع ةمومضم
 تئرق ## ْثَلَت 3 :ىلاعت هلوق 4 مل تووعْت كَ اس ؤلَص دب نو رأس 1 .ريثكتلا ىنعم ديدشتلا يفو لَّدب نم هنأ ىلع ديدشتلاب (مهناّديْيلو)
 ا ا :ئرقو .مكل تاروع ةقباسلا تاقوألا :يأ ءتاروع ثالث هذه :هريدم فرراحم معيش رخال ل كراك كدر

 تا ررع كد كا نوفق ني كم تملا للاولاد
 هه

 2 تاو :نآرسقلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مث ًئاعد :يعيرشت زاجعإ ١ :رونلا] © جرح ِضيِرَمْلا ىلع الو جرح حيل لع الو جرح نم مدل لعل 38 [1]

 210 ل ال اهلك وفيلات نأل ب :اقاط قوف سانلا ٌفلكت ال ةحمس ةعيرش اهغأ :١- ميركلا نآرقلا يف ءاج امك ةيمالسإلا ةعيرشلا

 1 مضلع لمار َِيَر اكمل ذأ اني نإ مدعوم ا 1 أ فكنا » 0 ف ا

 اهنأ-" ا ةرقبلا] © تيفخلاٍ وَ لعنه هدوم تأ كيأو اوفو نع ثغأو "ديا اطال امالي[ نم تسل لع تلمح هَتلَمَح
 ع تاس ل 22 ع

 ِنَمَف ايد مّلَسِإِلا 000 0 د محل تلك مول ىلاعت لاق ؛ةيصخش وأ ةيئزج وأ ةيدرف تالاح ىلإ اهيف رظن ال ةماع ةعيرش تءاج

 :لاعت أف“ ؛ةقشملل اًمفرو ررضلل اًمفد ةرورضلا دنع اًصحُر سانلل تّنس اهنأ - 1 :ةدئاملا] ميت ُروُفَح هلل نم من اهناحتم رع ةصرخاف لما

 ؛مهريغصو ؛مهريبك ؛عيمجلا ةعاطتسا يف نوكتل ةعيرشلا فيلاكت هلق -4 ١[. :رونلا] # جرح ٍضِرمْلا لعالو جرح جرَع ألا لَم اكو عَرَح صال كَل )»
 يصب و 1 سل ا .ةطيسبو ةليلق اهيف رماوألا تدجو ةئسلاو نآرقلا تعبتت نإف .مهاثنأو مهركذ «مهفيعضو مهيوق

 4 َنيِلعلا نع ع َهّأَنإَف ٌرفَك نمو الي هَل طَتْسأ نم تدل جِح سانا َلَع هنو :لاقف جحلا ىلاعت ضرفو .[47 :ةرقبلا] # نيكل عم أومكرأو هكر ناو
 لوس 0 ا يد و د لس لا لا كرت اوم أو هللا ارميطأ ويم ندعي 0 لاقف رمألا يلوأو لوسرلاو هللا ةعاطب ىلاعت رمأو . 4 :نارمع لآ]

 ريل َلِإ َنوُعَدَي هّمأ مكي نكتلو 38 :ىلاعت لاقف ..داهجلاو ةبسحلاو ةوعدلاب ىلاعت رمأو .4 :ءاسنلا] © اليوت ٌنَسَحأوَْح كَ رآلا وأهل وُ مكن ل هم 1 م 0 م لس تح تنس لإ جس 1
 اًنعيمبجب لل لأ ٍلَبَحي أوُمِصَمْعأَو 35 :لاقف «قرفتلا مدعو هلبحب ماصتعالاب ىلاعت رمأو .[ 5 :نارمع لآ] 6 سوُمْمملا مه َكِيكوأ كمل نع ََوََتَيَو وعلا دمي

 كدب لاو اب جدأ راك و وردا لع 0و , محب مُكيوُلُم نب تلد دع منك ذإ مكيِلعل < كك ار و

 2 ل و تا 2 هوو 156 نأ وكل كوكو لاتإلا طبع بك »ا :لاقن ءايدذلا نات . ءارصال 5 :نارمع لآ] © َتوُدَت
 0 ناسا ةيقس دال ألا لف هدي نيدللاولا ىلإ تاتحإلاب رمال رقلا نع ىماوتةديحوتب ىلاعت رمأو 1[ ةرقبلا] 4 تسوُمكَعت المش سنو ُمَلَحي ُهّللأَو 0

 سس ير
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ اسحلاءامسألا



 وجرب ال جلا :دعاف نهتدحاو ءربكلا نم دلولا نع ندعق دق يتاوللا :# ءاحَسنلا نم دعاومْلاو 8# -15 0 3 6 0 ا ور و

 ؛نهبيبالج :ىينعي :4 كركَباَيث َْمَسَيأل جاوزألا يف نعمطي الف ةلوعبلا نم نسي دق :* الكي 3 َنَدْسْسأاَمككَأَو اهتم احلا ككاو ١
 نم مراحملا دنع كلذ نعضي نأ نهيلع جرح ال ةتاكنلا قوف ءادرلاو :رامخلا قوف عانقلا يهو 7 هلو وتتي 000 12 سلا 5

 . رح ع فكل | :4 كر دعو رم ل ل مما در لاجلا 3 0 وعلل اك اسنلا نمدعاوقلاو نر 0 ىعيلع ا

 نأ: 0 كر راع 0 م ا جربتلاو .لاجرلل ةنيزلا نم م تن سدس كوع تيا 7

 :4 - ىخألاَلعَرَت > - -51 4 كرهت ريح اهنعضي الو اهنسبليف نهتيدرأو نهبيبالج نع نفِفعُي 1
 من يورو اهي كير اوك ترم اولكأت نأ :4 ُكِقِيِدَصَرَأ» :لجو زع هلوق ىلإ ركل لاو جرح يتلا ع

 هنكسم حاتفم يزاغلا عفد ؛مهنم ةنامزلا لهأ فلختو كي هللا لوسر عم مهيزاغم يف اوباغ اذإ اوناك ا 7-3 58 و ا دي 5

 مهملعأف «كلذ نم فوختي فلختملا ناكف «هلزنم يف فلخي امم لكألا يف هل قلطأو مهنم فلختملا ىلإ + 1 الساخر رن
 .اهحتافم متكلم ىتلا تولا نم : 4 :ةكاكم تكلم امّوأ» .مييلع رجالا لجو زع هللا 0 | مكيدمتأ توي محيآس "” تريلا تصئخلاب |

 ةداتق ناكو مهددوسعو مع قم دنع كلذ ل امكلااونذأ اذإ اذإ :4 ْمُكِقيِرَصْرَأ9 ”نئارخلا (حتافملا»و ع ٍتويَبْوأ م كحِتْوَح أ ٍتوُمْبْو :كحنوخإ ب وُمُجَوَ ا

 :* اًناَتَفَأ : 10 الكت نأ» .سأب كلذب نكي مل هرمأ ريغ نم كقيدص تيب نم تلكا ول :لوقي 3 مكلوخأ تويم 57 0 أ 5
 د دع دع اوم يما وق ناك :ليقو 0 |١ ةعاصترت م جك ترث 7 6 2

 « رف بع ءر 8 محلا دع :4 كيفن لع اكل أومْلََس9 مكسفنأ تويب :4 ا ار 7 كلا واج 3 الح 1 ٍآ

 نويحت :ىنعمب :4 هادي د َنت9) ضعب ىلع مكضعب ملسيلف «نيملسملا تويب :ليقو .مكيلهاو 7 يح اكدطست سي سيرت |
 تارار ألا تايب 15 هل هكردب#ل ةيغ مالسلا نأل «ةيحت مكسفنأ :شأؤأ اًعيِمَج 8

 نع «حيجن يبأ نبا نع ءرمعم انربخأ :قازرلا دبع لاق .ةيآلا ( نمل لعل + :ىلاعت هلوق ]11١[ ا 1
 وأ هتخأ تيب وأ هيخأ تيب وأ هيبأ تيب ىلإ ضيرملاو جرعألاو ىمعألاب بهذي لجرلا ناك :لاق دهاجم َلِقَعت كلم 0 0 1

 معرب توين ىلإ انب نوبهذي اغإ :نولوقي كاد قر اد ىتمرلا تتقاكف' فتلاطت ققراو أ تم" تي -- ع عي حي د رلى وحي نجي 0

 مُكسَنْنَي ملومأ اوُلُكَأَت 7 #7 هللا لزنأ امل :لاق سابع نبا نع ريرج نبا جرخأو .ةيآلا “© رح فأل أَلَعَسل مهل ةصخر ةيآلا هذه 0
 هلع نإ 4( رخل نعتتألا لع قيل لرتف «كلذ, نع سانلا فكف لحا دنع لكأي نأ نم ادحأل لحي الف «لاومألا لضفأ نم ماغطلا اولاقو :نوملسملا جرحت 4 لطتبل

 نأل عا كاز) رعب ب لاو حا يداعب ميظلاج وال لا كم زا د ادم نعل ناك :لاق كاحضلا نع جرخأو .ةيآلا هه[ دهحي هك كب رتبت 19

 نع جرخأو .مهتلكاؤم يف ةصخر تلزنف ماعطلا ىلع ةمحازملا عيطتسي ال جرعألاو .حيحصلا يفوتسي امك ماعطلا يفوتسي ال ضيرملاو ماعطلا بيط رصبي ال ىمعألا

 هلهأ ىلع فلخف ٍةَِي هللا لوسر عم اًيزاغ ثرحلا جرخ :لاق سابع نبا نع هريسفت يف يبلعثلا جرخأو .تلزنف «جرعألاو ىمعألا عم اولكأي نأ نوقتي اوناك» :لاق مسقم

 نوملسملا ناك :تلاق ةشئاع نع حبحص دنسب رازبلا جرخأ .ةيآلا 4 ٌعاَمْج كي َىَنَل )» :ىلاعت هلوق .تلزنف اًدوهجم ناكو «هماعط نم لكأي نأ جرحف «ديز نب دلاخ
 رص اولا مهزالا 2 الاقل :نولزعي اوناكأو«متاخأام اولكأت انآ مكل انللخا اق :مهل نولوقيو.«مهانمز ىلإ مهحتافما نوعفديف كي هللا لوسر' عم رفنلا يف نوبغَري

 لاب ام .جرح ىمعألا ىلع سيل :هلوق نع لئس هنأ يرهزلا نع ريرج نبا جرخأو 4( :هَحياَحَمَم مُّكَسَآَم ام وأ هلوق ىلإ 4 حاج كِتلَعَنَتْل )+ هللا لزنأف سفن بيط
 :نولوقيو «مهباوبأ حيتافم مهيلإ نوعفدي اوناكو مهانمز اوفلخ اوزغ اذإ اوناك نيملسملا نإ :لاق هللا دبع نب هللا دبع ينربخأ :لاقف ءانه اوركذ ضيرملاو جرعألاو ىمعألا

 تريل + تلزن :لاق ةداتق نع جرخأو م ا ل ل نواوملو ءاكلذ نم وك ل

 1 ا كا ريدم يفور د هن ناك ندتو ةفانط كان ا 2وق زد ناك «برعلا وب ن2 ن و نا بج اولُكأَت نأ حاَبْج مكي
 م ةصخر تاز «مهعم فيضلا لك ىنح نولكأ ل فيشلا مهي لون اذ راصتألا تناك لاق داس

 ني مُكَدَنَوَأ اوف الَو سر ل ايو انيس وب أورد ال أ ُْكِيَع مُر مََحاَم لد أولاصت لق © )» : ىلاعت لاقف ؛ يارد كيلا نيا دعب

 ا ءاعنألا] 4 كوول كل نحل الم َمََح ىلا سفن ادق الو َطَباصَواسهدم هامل أوبَرَشَت اكو مُهاَِإَو َمُكْفُوَُنَحخ يلم
 4 1 اريك 55 هللا ورك اوما نيد 28 :لاغت لافو 8157 ةرقبلا] © ِنوُرمْكَح يي ل 92 :لاقف هركذب ىلاعت رمأو
 ب كي اخ ةءارغ لاعتزمأو .[ 2 كل :بازحألا] # اًميِحم َنيُِْمْلاِب َداَكِم رول كإ تاملظلا نيرو دل ةكبلم مو يلع لص [من فرك اوه 0 دمر
 ل نأ معَ لجأ َُوَقْممَمآَو كَم نذل ني ةَملطو هنو هَمصنَو لأ يل نب قد مم كَ لمي كبَر 1# لاقف .هناحبس هرافختساو ءاًنسح اًضرق هللا ضارقأو ؛نآرقلا

 ا رق هلأ لب ىف ويم نوال لضم نبي نوني ٍضْراْلا يف نوْنِرَصَي َتورَحاََو كَم لسمو نوكيس نأ َمِلع نال و َرَسي ام ا
 ناسحإلاب ىلاعت رمأو 7١[. :لمزملا] # رق ردع هللا هنأ | كَتماَ عك لأ اال ره وَ دنع هواي رح ْنِم كسقنال داو ايس اكو هلآ اوُصْؤَأو ركل ًارتادو راك
 لَو َهَّللأ أوُدبَعأَو # 82 :ىلاعت لاقف .نيميلا تكلم امو ليبسلا نب او بنجلاب بحاصلاو بنجلا راجلاو ىبرقلا يذ راجلاو نيكاسملاو نيبرقألاو نيدلاولا ىلإ
 تمي َتكَكَم اَمَو ٍليِبَّسْلأ ِنْبآَو بَل ٍبِحاَصلأَو ٍبُدَجْلا ٍراَجْجَو د ْقَرَمْلا ىز ٍراَمْلَلَو نيكدسملاو ٌسنتيلاو َقرَفْلا ىِذِيَو انسخ ندوب كيف اعيش -وب أمرت
 القا كلا رد ضرف ىلاعت اللا نإد هلي ثلا لوس لاق دقفوةنسسلا ىقراقأ *. .باتكلا.ىف نماوألا نم ٌةلثمأ هذهوو 1[ :ءاسنلا] 6 وح دع ناك نم تيجي هلأ
 .طوؤنرألا هنسحو يقهيبلاو مكاحلا هاور «اهنع اوثحبت الف «نايسن ريغ مكل ٌةمحر ءايشأ نع تكسو ءاهوكهتنت الف «ءايشأ مّرحو ءاهودتعت الف اًدودح ّدَحو ءاهوعيضت

 برسل قنا لإ كأنك كف تاقعلا نما( كاوقلا لع زاححدقف اهب لمع نمف هعورفو قيدلا لوصأ نم ربك لذضأ ثيدحلا اذه :يناعمسلا ركب وبأ لاق
 يف ةروكذملا عاونألا هذه نع جرخت ال عئ ءارشلا نآل ؛نيدلا قوقحب ىفوأو ءلضفلا ماسقأ ىفوتسا دقف هنع باغ امع ثحبلا كرتو ,دودحلا دنع فقوو مراحملا
 ارم ايلا ورع ل رولا «توفلا يل هااتملا ةميمذلا تاداعلا تجلاع ةعيرشلا نآل :ماكحالالاو رتل 6 . يدخل

 ميرحت يف حردتلا ةاقما وأ يرتب ادب يال يدع زل لك تزاسأب اهميرستا و هج ردتم ماكتب ءالشإلا ءاجرمخلا برش ةداع يف :الثمف .اهميرحتو اهنع

 - رمخلا نوبرشي مهو ةنيذملا ٍهِلك هللا لوس دق «تازرم فيزان رمَحْلا تم ّرح :لاق هنع هللا مدار ورد قرع كاحفلا هللا ةغرودخا ةطلا ىور :رمخلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوق تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ

 5 هع رس  جعحاس 2 نيا اح و حين ةيس و18

 | لكم حت رفؤعتسينأو وسر حْإَمرع

 ا



 " ١ تنال هو 4 2-0 #0 د ا ع 4< اجو ل

 00 دل ل تح لزان رمأ يف رواشت وأ ءامل عمتج | ةالص وأ .ترضح برح نم ءمهعمج عمجي : : 4 عما أ 2آع9 - 5
 7 صهَعم سنكون بأ تشان ١ المجال » < .مهتاجاح ضعبل :4 مهنأك ضعبل» هل اوعمتجا امع اوفرصني مل :* ْاَوُبَهْي َرَ م

 3 كتونيعس يلا نإ وس قحأوبهذيرل جياجيمأكع 2 .ةبجحوم هتوعد نإف .هطاخسإب مكيلع لوسرلا ءاعدل اوضرعتت : ال : يأ .هومتطخسأ نإ نإ :# ل ار

 ُ هدسحح 7 ا ٍكاَوأ ١ ؛ ريغب عوجرلا وأ ةباجإلا نع لهاستلا يف ضعبل مكضعب نم ءاعدلاك مكايإ هتوعد اولعجت ال :ليقو

 ظ رودس هني كفو سل ذلك مينا دل ضعبل 1 اوناك مهنإف ؛ضعبل مكضعب ةبطاخمك لوسرلل مكتبطاخم اولعجت ال :ليقو .توصلا عفر وأ ناذئتسا
 6 2غ 2 ب كج رج 5 0 الا لومار انزل كل رك اك داب قر ا اردن رتل نظل لات ياك ما جلا وداع

 تترسب 1 © ٌءِميْوْفَعَداح ف . 7
 7 د 5 هللا ين نع نوفرصني نيذلا :4 اد اول كي تر هَلسَتَب كيرلا » هل هومخفيو هوفّرشي نأ مهرمأ :ةداتق

 6 | 0 جف ك» اذهب اذه رتتسي ءاضعب مهضعب موقلا ذولي نأ وه :(ذاوللا»و .ةيفخو رسمت هندااول

 عفر كم اول ديتول ّ .رفكلا :انهاه «ةنتفلا» :ليق :* َدَبَنِف 0
 2 >. ءود ور ءاظ

 ') 20 ةدمأ| روش 0

 هل | روش

6 

 / ! 7 مق تادهد 2-2 2 هنتف مهببصت ن 8

 ُ تموج بيل تونمستلافاَمأ١ :
 ١" 9 هلع وْ لحوم ا يف الإ ةظفللا هذه لمعتست الو .ريخ يذ لك نم ةرثكلا :ةكربلاو ؛ةكربلا نم ذوخأم :# َكَراَبتم - ١

 و م 0 : : وا : 2 ب 8 ١

 ِك 7 56 اق | 7 ب 1 نيب لصفلا : َناَقَرْفْلا 06 لفك لوقك وهو .«يضاملا ظفلب الإ | لمعتست الو .هناحبس هللا قح

 4 ق١ قا ةح مدس > نجلاو سنإلا عيمجل :*# تيملدعلل# دلع دمحم :# ءوِدّبع لع .نآرقلا هب دارملاو .لطابلا و قحلا

 م مكة ا ما كك 0 2 مهفوخيو هباقع مهرذني ًايعاد :4 ارز
 | ب سا د م ل در ْ 0

 . | اد ملص ل -وِرَبَعَكع َناَورفْلال رن عد يف يقهيبلاو قاحسإ نبا جرخأ .ةيآلا 4 تسوُبؤُمْل اَمَّنِإ © :ىلاعت هلوق [1؟] .توافت الو للخ الف ءهل

 ١١ ملواَدَكَوْدِحَسيْملَو ٍضَرَلاَو توسل كاسه 0 مجم اوتلرت بارسال ماع سررت تلق ل نات ل ير ب سخر ل
 ! يييقنتط لاميتا شيك جه ءدجأ بناج ىلإ ىمعتب اولرت ىتح نافطغ تلبقأو «نايفس وبأ اهدئاق «(ةئيدملاب رثبإل ةمور نم لابسألا
 ل ل ل ع 2 0-0-0 لاجفر اطيارر. هيف :نركلسملا زهعر قلق ]محرز تندم ىلع ناكلا رصف تشل سطس لا 0

 ةجاحلا نم ةبئاثلا هبات اذإ نيملسملا نم لجرلا لعجو ءنذإ الو و هللا لوسر نم ملع ريغب مهيلهأ ىلإ نوللستيف « ءلمعلا نم فيعضلاب نوتأي اولعجو «نيقفانملا نم

 ندا كب . ,ونمؤملا اَمَّنِإ + نينمؤملا كئلوأ يف هللا لزنأف ءعجر هتجاح ىضق اذإو .هل نذأيف هتجاحل قوحللا يف هنذأتسيو دلع هللا نوشارلا ره كلورز سلك ركل

 :لاق سابع نبا نع كاحضلا قيرط نم لئالدلا يف ميعن وبأ جرخأ .ةيآلا# ْوُلَمَجَحاَل + :ىلاعت هلوق [1] ..4/ لع ع هس لحي هلو )+ :هلوق ىلإ 4( ءلوُسَرو هَل أنما
 .هللا لوسر اي «هللا ين اي :اولاقف 4( اَّب ب منك مست ا ةصئا تمل »دون متل ا اه ردمع ؛ 0

 26 اوناكري مل مك ءلوسرو دللاب اوما َنيِدْلا كروئمُؤُمْلا امس 00 رونلا]# .. . عماج يم أ جلع .ةعم اوناك اًدِإَو يلوسرو هّللأي اوما َىبْذْلا كر رونموملا امّنِإ 95 [ ] 1١

 فرصني مل «نيملسملا ةحلصم يف هل مهعمج رمأ ىلع 94 يبنلا عم والدار عد نر ةراطم و« نو سرر ا ناد را هاج نونو لامن ١6[. : تارجحلا]

 .مهناميإ يف اوباتري مل مث .هعرشب اولمعو هلوسربو هللاب اوقّدص نيذلا نونمؤملا امنإ :تارجحلا ةيآ اَّمأ ءرونلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «.. .هنذأتسي ىتح مهنم دحأ

 ماسلا ا تاور اسال دك فالامر 60171 هلا لوط ذاع نا قر يللا سئافن اولذبو

 4 . ردهتألا هِيَ نم رص ٍتكَج َكِلَد نم اربح كَل َلَعَج هك نإ ىلا كَراَي 8 1١ : ناقرفلا] < ارز تيململل ل ءوَِبع لع َناوقلا لي ىِدلأ َكَرَبَت » ]١[
 الإ لمعتست الو «ىلاعت هللألإ لمعتست ال ةظفل هذه "كرابت" 1١[. : ناقرفلا] « اري ارم امسك اجمد ايف لحج و راسل 1ك ل كارابن # ٠١[« : ناقرفلا]

 نآرقلا وهو «ناقرفلا ركذ :ىلوألا :مئاظع اهدعب ام نأل ؛ركذلاب عضاوملا هذه تصحو هلل ركذل اًميظعت عضاوم ةئالث يف ةروّلا هذه يف تءاجو «يضاملا ظفلب

 00 ل لا :ةثلاثلاو «هبر هب هبطاخ امو يبنلا ركذ .افلاو كلا بعت يو نام لع لمعمل

 ,هل ىِذَلأ » :١ "ا تل 4 1ك كو لذلا نو كرو نأ كي رار كالا ف كرست كي والو دهس رك ىلا يي ذْرَشك لَم » اذ تاكض كار كك لا

 2 ءءانثلاو لامكلا هل يذلا هلل دمحلا :لوسرلا اهيأ لقو .[7 : ناقرفلا]4 ادق ءهرَدَعَف ءَىَس لك َقَلَعَو 4 0 ا
 هتدابعو هيلع ءانثلاب اًمات اًميظعت همّظعو «هيلإ نوجاتحملا ءارقفلا مهو «يوقلا ينغلا وهف هقلخ نِم مو هناحبس هل نوكي الو «هتيهولأ يف كيرشلاو دلولا نع

 و الو ختي لو ءضرالاو تاواسسلا كلم هل يذلا وه هل أ يف اقفل ؛ءارسالا هلع تلد ا اذهف «ل لك نيد صالخإو هل كيرش ال هدحو

 .للخ وأ صقن نود هتمكح هيضتقت :قت ام قفَو قلخلا نم هبساني ام ىلع هاًّوسف ؛ءيش لك قلخ يذلا وهو ؛هكلم يف كيرش هل نكي

 رخآ ىلإ 1١7[ :ةرقبلا] 4 سائل ْعْفتَمَو ربك ُمْنِإ آمِهِف ْلُك ٍرييَمْلاَو ِرَمَحْلا برع َكئوُنَسي # 38 هللا لزنأف امهنع ب هللا لوسر اولأسف ءرسيملا نولكأيو -
 َّمَأ دقو «نيرجاهملا نم لجر ىلص مايألا نم اًموي ناك ىتح رمخلا نوبرشي وناكو «# نيالا عقلنمو ربك من : لاق امنإ لنيلغ مرج [ : شسانلا لاقف ةيآلإ

 ناكف «[ 47 :ءاسنلا] # َنَوُلوُعَت اَمأ أوُمَلَعَت ٌقَح ىَرك 2 كار ةرلكملا اونرفت ل دما ١) اهنم ظلغأ يآ هللا لزنأف «هتءارق يف طلخف برغملا يف هباحصأ
 مكَّلَعَل هوبيحأف نطِيَشلا ٍلَمَع ْنَِم سحر ملال باصتالاو ميدِمْلاو رحل اَمَنِإ أوما َنيِدَلا اهيآكيإَم كلذ نم ظلغأ د ةيآ تلزنأ مث «ٌقبغم وهو ةالصلا مهذحأ أيا ىتح نربي نال

 تبع اولمتاذإ ىتحسااوبرش رات الا ئال نس دات و رمل ميرست زن :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو .طوؤنرألا هنّسح .انبر انيهتتا :اولاق :ةدئاملا] 4 نوح

 أوم نيل 2 يو :ىلاعت هللا لزنأف «نئاغض مهبولق ين سيل ٌةوبخإ اوناكو «نالف يخأ اذه يب لعف :لوقيفهتيحلو ههجوي رثألا ىري مهنم لجرلا لعج اوُحَص املف «ضعبي مهضع
 دولّصلا نحوه ٍنع م آًضعبلاو ةواعلا مَنِ و نأ نطيل ديري اَمَِإ () َنوُحِْوم كلل هوبي نطل لمَ مهن اال تاس لاو رملاو_ كل
 امو اثني كو ع ل )» هللا لزنأف هيحأ موي الف لتقو ردب موي لق الف نطب يف يهو ٌسجر يه :نيفلكتملا نم ٌسان لاقف 4١[ :ةدئاملا] # َنوُهَنَُم مانَأ لَه
 - سلط يب لزم ف وول يناسثدك لاق هنع هللا يضر سنأ نعو .ملسم طرش ىلع :يبهذلا لاقو «هريغو يئاسنلا هجرخأ 5 :ةدئاملا] أومِهَط اميف حاج ِتاَحِليَصلَ

 فاالآ ةثالث :ناقرفلا ةروس فورح ددع رد ل :ناقرفلا ةروس تاملك ددع .قافّتالاب ةّيكم يهو ني ةروش دع كلر :ناقرفلا ةروس لوزن

 - ام مظعمو ةروسلا دوصقم :ناقرفلا ةروس عيضاوم ٠ .ناقرفلا ٌركذ اهتحتاف يف ّنأل ؟ناقرفلا ةروس تيمس :ناقرفلا ةروس 2 وكلا ةثالثو ةئامعبسو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ و يربطلا ريسفت

 را # 2-2-
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 6 هيل مصر ل ولا همس عع

 اا ك كِل إذنه َنِإاوِرفَك نيل َلاَكو ها
 ودل مدع دعاس واش م 1 < عر او هوم
 5 اروزو امل ظوماجْدَقَف تورك! موق هيلع :هناعأو هنيرتفأ | 5
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 ْ 0 سى ورا رز جمس صار ا

 ١" كَمْتَِعَف هبت وار ِوساَاَت © ١
 ال َنَيلأملَسي ىلا هلَرنأَلف ايلا ايضآ ركبوا 1

ِ | اويل ينام داك هناا بوعَتلاف |
 

 3 ناسا ف وفير اعل لكك لوس اذنه لا 0 1 هس لس ل وبص ب ل

 ١ قلي © رنَح تهعم ةعم وكم كام هللا ١
 0 َلاَكَواَهَني كد ا ةواراكوّيلإ 9 اها 7 ا ورعربا عل 0 رع ت6 _ | "و
 1 ٌرظنأ اهلا ارو 0 هد 3 لا 1

 + ع ع حا نيا رع هر ل ا اس حج رس

 2: مي يبيع ا ُ
 5 "و
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 س سدد و

 بذك :4 ُكْذِإ# - ؛ .توملا دعب مهثعب وهو ءأروشن ىتوملا هللا رشن ردصم روشنلا: 4 اروشف الو ف

 دقو دوهيلا نونعي :4 0 موق نآرقلا ىلإ (اذه» هلوقب ةراشإلاو .هقلتخا :# ةنيرتفا# ناتهبو

 هيف رركي نآرقلا يف نعطلا نم هوحنو اذهو .يلاوملا نم مهعيمجو .دوهيلا نم ةثالث نوكرشملا ىمس

 اأوبسن نأ ل ةلاقملا هذهب اوتأ :# وءاَجَدَمَف ا .نيكرشملا نم مهفالسأ نوعط مويلا نوقرشتسملا

 .ًابذك :*# اًروُرو و ] هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو :هانعم «ملظلا»و .كفإلا ىلإ هليزنتو هللا باتك

 ناكو مهبتك يف اهنورطسُ اوناك نيذلا ممألا نم نيلوألا ثيداحأ :4 تيرا ٌريِطنَسأ راو » -
 :نرونعي, >4 هال المت َيِعَم#ا دوهيلا نم دمحم اهبتكتسا 6 ف ع كك يرشح

 تتح 0 -5 .يشعلاو ةادغلاب :# دَايِصأَو ركب ريطاسألا
 لك ملعي يذلا هلزنأ يوامس رمأ هنكلو .هيلع «نونيعملا» ناك ايأ !ىرتفيو لعتفي ام -هيف ام لقعو رظن

 .نوراالا وسبا ركتتلا د حلا لعب لاعت هنا يأ .تبغلا :رسلاو .ةرذ لاقثم هنع بزعي الو .ءيش

 لكي شيرق يكرشم :يىنعب :4 اولاَتَو 9 /٠- .ءامسلا لهأو ضرألا لهأ ٌرِسُي ام ملعي :ليقو
 1 -4 .اًله :# "ول يشمن امك . 4 قاوسألا ف تير هلكأن امك : َماَعَطل

 .ًاكلم ال ةئر هل ًارشب يأ «ةئرلا يهو ءرَّحّس هل :4 اًروُحَسَم الَجَراَلِإ وُحِيَيَت نإإ» :نينمؤملل نوكرشملا
 ام ريغ يف هوسمتلا ذإ ءىده لا ىلإ 11 ه2 م قل 4 هلتع ىلع بلذف يشن :ليقد 7

 لَن ىلا كرب ]+ :للاعت هلوق [1] .دقّتتو مهيلع رّعست ًاران :* اًريعس# انددعأ :* اَنَرَمَحَأَوأ) - ١ ١ .هب تثعب
 1 يي 0
 0 | )اسوي َبَدَكَسِلمَدسعاَوََهَايَدُك 1

 "مزج 5 تاساملا يل هيب 0 يمد م6 ريس هيك وم هيا 0

 0200 يي ىب يب يع ن(مللاو يي مع معا هت جيا ا

 ليق» :لاق ةمثيخ نع «متاح صا نباو «ريرج نباو .فنصملا يف ةبيش كل نا جرخأ .ةيآلا 1 داما 5

 تتش نإو «ةرخآلا يف اًنيش اندنع كلذ كصققي ال ءاهنئازخو ضرآلا حيتافم كانيطعأ تئش ةكدما نإ :ةك ىبلل

 .ةيآلا # ءوِدَبَع لع َناَدرَْلأ َ 7 ىرلأ درب » تلزنف «ةرخآلا يف يل امهعمجا 0 :لاق «ةرخآلا يف كل امهتعمج
 اهمدقت ناقرفلا ب1 115: رش ىلإ ميرم] 4ٌةَهلاَ هنأ تود نصْاوُذَتَأَو ا عض ذاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [3 : ناقرفلا] 4 ٌدَهِلاَ دينوُد نم أاوذختاوإ» ["]
 كَمْ يف ُكِدِرَسهُهَل كَيْملواَدَلو ذِي رلَو ٍضَراْلاَو تاو ملا كم هل ىذا 0 اذن نيملدعلل نك: دبع ل نايم لت ىلا كركي )» ىناحبس لرش كد امهيف ءاج نانا

 ىلإ يدؤي اليك ةلالجلا ظفلب حرص دقف سيو ميرم ةيآ ام .مالكلا حيصف يف برعلا ةقيرط ىلع رامضإلا نسحف «أن' : ناقرفلا] 4اديقَ 02 2 لت

 تايد ا ا الا كارلا ايلي للا زامل عيرم ةراوش :يفف :ءاميظعت عمجلا ظفلب نيتووشلا يف هنإفيءهلبق.ريمضلا ةفلاختم

 ةنلا كارصر 0-1 لع 5 2 كو ) هلق يس د رفم تتاغ ريمض لوأ سي ةروس فو :(«ةَهلإء هلأ تود نم اوُدَحتأَو 9 : :لاقف «سبتلال اهدعب حرصي مل ولف هللا

 .ةلالجلا ظفلب حيرصتلا ماقم ماقملا ناكف 114 : سي] 4 ءُهَلىجبياَمَوَرَعِشلأ هْمَلَعاَمَول لَ

 1 مهسشنَأِ ىزكيتيلو» 111 : دعرلا] 4 ذبيباو ىلا ىرتسمي له غرس اداه يبل ايا هآلْوَأ نود نم مدا لهدا لف ضَراْلاَو توسل بر نم ل 2

 1 َنوكلمياَلو » :ىلاعت هلوق .ىنعملاو بارعإلا يف ةكرشملا واولاب اهيلع فطع دق ناقرفلا ةيآ .[" : ناقرفلا] 4 اًروُشالو ةزَيح الواتوم َنوكِلِميالَو عفن الو
 تافوطعملا لمجلا هذه تقفتا دقف .4َنوُقَلْحي مهو احس توداي ال هه دينود نم أوذخكأو 3 :ىلاعت هلوق كلذو ءاًضيأ واولاب هيلع تفطع ام اهلبق مدقو «4 اروُسْنالَو
 ةيناثلا يفو .4َنوُملْحي مهو © : :ىلاعت هلوق يف داجيإلاو قلخلل الباقم 4 تروا ال 3 : هلوق يف قلخلا مدع ىلوألا يفف ءنيدضلاك نيلباقتم ىلع اهنم ةلمج لك ءاوطنا يف
 .4َنوُمَلُح مهو )» :ىلاعت هلوق يف قلخلا ىلإ ةراشإلا ىلوألا يفف «نيلباقتملا فرشأ ريخأت ىلع اهعومجم ينبو «ةايحلاو توملا ةثلاثلا يفو «عفنلاب الباقم رضلا
 ؛ناقرفلا ةيآ يف عفنلا ىلع رضلا مدقف ءانحضوأ ام ىلع يآلا بسانت يعورف «فرشأ ةايحلاو ةايحلاو توملا ةئلاثلا يفو .فرشأ عفنلاو عفنلاو رضلا ةيناثلا يف اذكو

 :اهيف ليق دق نأكو «لقاعلا بلطم وه يذلا عفنلا ميدقت نم بجي ام ىلع تدرفأ ثيح نم تءاجف بسانتلا نم ركذ ام ىلع لمحي ام اهيف ضرعي ملف دعرلا ةيآ اَمأ
 الو ءبسانيو بجي ام ىلع لك ءاجف «عفنت الو رضت ال اهنأ نم ءايلوأ مهوذختا نم لاحب فيرعتلا هب لمكي امب عبتأ مك مك راش تاكو مسا اوكا اال

 نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[9 : ناقرفلا «54 : ءارسإلا] 4 اليِيَس تب َنوُسِِطَتْسَي الف اوُلَصَف َليَمَأْلا كلا أوْبَرَص فيك ٌرظنأ » [9] .ملعأ هللاو «هفالخ نكمي
 ؛لاثمألا اهتبارغل هبشت يتلا ةبيجعلا لاوقألا كلت كتقح يف نوبذكملا لاق فيك لوسرلا اهيأ رظنا :اهانعمو «ناقرفلاو ءارسإلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا

 .ءارتفالاو سذكلا نم كيف ه نال ارو يصل هور ودكم داق وحال قع كالإر 713231
 يبنلا اهنم لكأي ةنج هيلع اوحرتقا مهأ :ىنعمب لوسرلا ىلع دوعي ريمض لعافلا نأ ىلع ءايلاب (لكأي) :ئرق# ّلُك كأي » :ىلاعت هلوق 4 اسهني ُلُكأيهَحَج جم[
 ىنعم ىللغ لعافلا وه نيملكتملا ريمض نأ ىلع نونلاب (لكأن) : عدلا .4 دك هِي 1| قُم وأ 3: :هلوقو *# روكي كلم يه كَم كلم هلْ اكول وم :هلوق كلذ ىلع لدو
 اًروصق كل لعجي وهو" : يأ «عطقلاو فانئتسالا ىلع عفرلاب (لعجي) :ئرق 4 لَعَجص 0 :ىلاعت هلوق اًروصق كَل لَعَجيَو 38[ 1 "اهنم نولكأي ةنج اوحرتقا مهنأ"
 لحم ىلع فطعلا ىلع مزجلاب (لعجي) : :ئرقو رعت سف اب كلل دك دا ديل :ىأ ةفعدملا لع كارفور ل 6 «متحلا ىنعم هيفو "اًروصق كل لعجيس وأ
 .كش الب هلعاف وهو ءدمحم اي كب كلذ لعف هللا ءاش نإ :يأ «ةئيشملا يف لخاد وهف "تانج كل لعج ءاش نإ" :وهو مزجلا

 يف ترجف اهتقرهف تجرخف ءاهقرهأف جرخا :ةحلط وبأ يل لاقف :زاق كتفرخ لف رمخلا نإ الأ :يداني اًيدانم دلي هلل هللا ٌلوسر رمأف «خيضفلا ذئموي مهرمخ ناكو -

 قفتم .(«[97“ :ةدئاملا] # أوَمِهَط اَميِف ٌحاَمج ٍتَحِلَّضلَأ أوُلِعَو اوما تيل َلَع سيل 9 :ةللا لزنأف مهخوطب يف يهو موق لتف دق موقلا ٌضعب لاقف «ةنيدملا ككس
 كافالا يس لل كا ا باع اجي روج ةفللو و ناكاذ | اههس مف ماكحكلا دعب قت د للاعتو هناحبس 2 هللا نأ كلذو :سانلا حلاصم ةرياسم - هلع

 ىواست :يددع زاجعإ # ويح اَّلَو اَنْوَم َنْوكِلِمَي الو 98 ['] .ةمركملا ةكمب ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا ليوحت كلذكو «ثيراوملا تايآو ةيصولاب ةصاخلا
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١40( ركذ امهنم لكو ءاهتاقتشمب «توملا» ةظفل راركت تارم دع عم اهتاقتشمب «ةايحلا» ةظفل راركت تارم ددع

 يف مهنعطب نيكرشملا نم ةياكشلاو «نائوألا ٌمذو «كيرسّلاو ءدلولا نم ىلاعت حلا ةيزنتو «ناندع دلو دّيس ةلاسر روشنمو «نآرقلا لازنإب ةنلا : :ةيلع تلمتسا -

 - مهاوث يف نينمؤملا ريو هناومملاو باذعلا يف نيكرشملا لد ءناوأ ّلك ِءايبنألا نم تازجعملا تالاحم مهتاعدتساو ءناكم ٌسمخأ ين ماعطلا لكأب «نيلسرملا

 روسلاب ضيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
 بابل سجحلا ِء :اهس 777 >/ |

 (ةرب
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سا 00 00 ( همام 0 :ليقو .دعبلا نم يئارلا ىري ام ردق منهج تراص ىنعملا ل .ةقيقح «منهج : :# مُهَتَأَر اذا

 ك
- ١١ 

 رك هس سو و رد

 . 0 يلد امو 1 1 رو رحتي ناد :لاقي ا .اهتنزخ مهتأر 1

 ظ 201111001117 : اكالهو :© اروبث# ركل ران <
 20 و سم حج وب حصرل بير م >-

 ريقاقللا أ 3
 9 .كفرص يأ ؟رمألا اذه نع كربث ام لاقي .ءيشلا نع لجرلا فارصنا :برعلا مالك يف «روبثلا»و
 _ |لفح :« الوُعَمَم ادعو كير لع تراك# ًادبأ نيثكام اهيف نيثبال :4«َنييلَح# - ١5 .مدنلاب موقلا ءاعد :انهاه وهو

 اعانت دعوام اَنِئاَء واسر :اولاق ذإ ءايندلا يف كلذ مهبر نونمؤملا لأس

 ا تن 1 صوُعسمْلا دعو تلا راخلا ةنجم

 1 ءاَحسْأَماَ 0 0 3
 | ديب مه اي [144 نارمع لآ ةروس] 4 َكَِسَرَلعاتدَعواَم ااا

 رسال حج 7 ١ رت 9 5 ته رمح # 

 و فيشخُي وو (ي) كوستي ام 1 مور ةعاكلا نيلككملا كرشملا :ىعُي 14 لشي وتو # ١7 ابجاو ادعو : ا 0
 ل 1 امدح 1 >- اا

 ىداسيعمتللضأ متنا لوقف هللا نود نو ودبي ١ 5 مهومتللزأ .« :لزكسراسو كالشاْ سنالاو نجلاو ةكئالملا نم اودبع ام :4 هلأ نود نم توُدُبَمَي
 + كام كتحتشس أولاد (© ليسا ف صْمْحَمأ ةلؤتك؟ "4 ككل 1-2 .دشرلا قيرط اوؤطخأ مه مأ :4 ليلا ونصح مهمآ ىدحلا قيرط نع

 1 ره 7< 7 اه لوو نمي ل 96 كا :4 تهتعتت 62 كلو كريغ ىلوتن نأ 0 نم ءالؤه كيلإ فاضأ امم ةئربتو كل ًاهيزنت

2 1 5 1 6 0 
 . ذهن © اواو 2 لأ وسن ٌقَحَوه أ كا 8 5 .نالذخلاو ءاقشلا مهيلع بلغ ىكله : اًروب اموق أون اكو #9 كرركف :# رك! (اوش ّيح# ةحصلاو

 ” نائم كح ةاَمق تولي 0: ناك نم يّربت دنع ي ها تس لرقم وعل امعإ لج وار عترشلا :4 تولوفل امي مكوبَدَك

 +0 ا 1 :4 ةلَتف ضع مكَصَعَب اًمْلَعَحَو - ت1 .ناكتللا ياانكخ ون :ليقو .كرشب ىنعي ءنونمؤئملا اهيأ . 00
 - يب هج يأ

 م انه يك ا © رقفلاب اذهو ءاهتعسو ايندلاب اذهو كلل اب اذهو «ةلاسرلاب اذه انصصخ «ضعبب مكضعب انحتما
 ةسكتاةسياوارمألا و رشم وتقلا 5 مأ يأ :# تح توريصت 0 مكتعاط ربتخنو «.ىلتبم ا د هيلع معنملا ركش رتخنل .ءالبلابو ةحصلابو

 بكير ةنَف .ربصيو عزجي نمب :4 اصب َكْيَر 0 .اوربصا ىنعملا :ليقو ؟نوربصت ال

5 

5 

 8 اميه كو ليسا ف
 20006 ب دح ١ ب2 6 عكر طرب ئدحلولا جرخأ .ةيآلا 4 تيرم َّنِم 1 تَهَلََبَ اَمْلسرَأ امو + :ىلاعت هلوق آم

 1 هللا لوسر نزح ؟قاوألا يف يشكو ماعطلا لك لوسرلا اذا 0 ع :لاق سا د فا ع
 8 .سابع نبا نع ةمركعو ديعس قيرط نم هوحن ريرج نبا جرخأو .ةيآلا © تيلسبرملا َنِم كَللَبَق اَمْلَسْرَأ امو © لزنف

 5 ينلا رضحي فلخ نب يبأ ناك :لاق سابع نبا نع ريرج نبا جرخأو 4 اليس لوُسرلا عم ُثْدَعغ يي لفي تي لع لاطلا لسيََ ر :ىلاعت هلوق [1]
 .مسقمو ىبعشلا نع هلثم جرخأو ءالوذخ هلوق ىلإ هيدي ىلع ملاظلا ضعي مويو :كرنف هطيعم يبأ نب ةبقع هرج

 عع 0 ناقرفلا] #4 َندَخ توُءاََمَياَم اكهيف مل 00) 5 اًريِصُمَو ءاَرج نط تناك كتوفتملا دعو لا راخلا هَ أ رح كلذ رياتدحتم]

 ةرايزلا ىلإ نوضهنيو «ةعاطو اًعمس نولوقيف «هترايز ىلع ىيحف مكريزتسي ىلاعتو كرابت مكبر نإ ةنجلا لهأ اي ٍدانم يداني :اهوخد دعب ةنجلا لهأ نع مالكلا يف

 يعادلا رداغي ملف كانه اوعمجو ءادعوم مهل لعج يذلا حيفألا يداولا ىلإ اوهتنا اذإ ىتح «نيعرسم اهروهظ ىلع نووتسيف ؛مهل تدعأ دق بئاجنلاب اذإف «نيردابم

 ؛ةضف نم ربانمو «بهذ نم ربانمو ءدجربز نم ربانمو ءؤلؤل نم ربانمو رون نم ربانم مهل تبصن مث «كانه بصنف هيسركب ىلاعتو هناحبس برلا رمأ ءاذحأ مهنم

 تنأمطاو «مهسلاجم مه - ترقتسا اذإ ىتح ءاياطعلا يف مهقوف يساركلا باحصأ نوري ام ءكسملا نابثك ىلع -ءيند مهنيب نوكي نأ مهاشاحو- مهاندأ سلجو

 .ماركإلاو لالجلا اذاي تكرابت ؛مالسلا كنمو «مالسلا تنأ مهللا :مهلوق نم نسحأب ةيحتلا هذه درت الف .مكيلع مالس ةنجلا لهأ اي :يدانملا ىدان ءمهنكامأ مهب

 موي اذهف «يوري ملو بيغلاب نوعاطأ نيذلا يدابع نيأ :ىلاعت هنم نوعمسي ام لوأ نوكيف «ةنجلا لهأ اي :لوقيو مهيلإ كحضي ىلاعتو كرابت برلا مهل ىلجتيف
 نوعمتجيف «يولسف «ديزملا موي اذه «يتنج مكنكسأ مل مكنع ضرأ مل ول نإ «ةنجلا لهأ اي :لوقيف ءانع ضراف ءانيضر دق نأ :ةدحاو ةملك ىلع نوعمتجيف .ديزملا

 اوقرتحي الأ ىضق ىلاعتو هناحبس هللا نأ الول ام هرون نم مهاشغيف مهل ىلجتيو ءبجحلا هلالج لج برلا فشكيف .هيلإ رظنن كهجو انرأ :ةدحاو ةملك ىلع

 ايندلا يف هتاردغ ضعبب هركذي ءاذكو اذك تلعف موي ركذتأ «نالف اي :لوقي هنإ ىتح «ةرضاحم ىلاعت هبر هرضاح الإ دحأ سلجملا كلذ يف ىقبي الو .اوقرتحال

 ل 318#### .ةرضاحملا كلتب عامسألا ةذل ايف .هذه كتلزنم تغلب يترفغمب ىلب :لوقيف ؟يل رفغت ملأ بر اي :لوقيف

 هلوق # 21011 مأ ءالْؤتم ىداسع مَلْصَأ م أَ 0 هللا نود نم توُدَبَصَياَمَو ُمُهَرُسَحَي َمْوَيَو ق8[ 11 ] .ةرساخلا ةقفصلاب نيعجارلا ةلذ ايو .ةرخآلا

 :ئرقو 4 كفادعب كن حج : هلوق يف كبر ىلع دوعي ريمض لعافلا نأ ىلع امهيف ءايلاب (لوقيف -مهرشحي) :ئرق # ٌلوُقَمَف ْمُهَرُسَحَي #9 :ىلاعت
 َلاَقَو 3 :دعب هلوقو# اس ةَءَتلي بدك سائدا ل سس ور جلا نيس ىلا يتالو تبر ضاع وازع ينال مهرشحن)
 .كبر ىلإ ريمضلا دوع :يأ «لصألا ىلع يناثلا يف ءايلابو «ةمظعلا ريمض ىلإ لعفلا دانسإو «تافتلالا ىلع لوألا يف نونلاب :ائرقو «خلا # انَآَقِل 0

 :ئرق # دكت 9 :ىلاعت هلوق # انو اروب اموق أوُناكَو ركل أوس وح مه ءآسباَءو مُهَتَحَتَم نكللو آَيِلوأ نم كنود نم دعس نأ آنل سي نام كدلحبس كيج اا ”دالولا
 نينثال دعتم امإو ءذختنب قلعتم وأ هنم لاح (كنود نم)و هلوعفم "ءايلوأ' و ؛ةدئاز (نم)و دحاول دعتم امإ وه «مولعملل ينبم هنأ ىلع هثلاث رسكو هلوأ تفي (ذخَ)

 بئانو دحاولل اًضيأ دعتم وهو «لوهجملل لعفلا ءانب ىلع هثلاث حتفو هلوأ مضب (ذَحنن) :ئرقو .لوآلا لوعفملا وه "ءايلوأو" يناثلا لوعفملا وه "كنود نمو"

 ؛ رعافلا بنان :امهلوأ :نينثالل وأ هب قلعتم " ككرد نمل 0 0 9 «لتصولا يفز لوعمسلا رهو نامل كولا يسكر هالك
 - ُهْفل كني مِلَي مو ات ال ا لوم امي مكب دَفَف 231 .يناثلا لوعفملا يف "نم" ةدايز زاوج ىلع ءانب "ءايلوأ" :امهيناثو 266

 (117) (ةنينأمطلا) ةملك تاقتشم تدرو امك «هللا باتك يف ةرم )١7( (قيضلا) ةملك تاقتشم تدرو :يددع زاجعإ # َنِنَّرَمُم اقَيِص اناكَم اهسأوُفْلأ اَذِإَو 38[
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (1) لك درو دقو ؛ةنينأمطلا ةملك تاقتشم عم ,قيضلا ةملك تاقتشم ركذ تارم ددع يواستي كلذبو .هللا باتك يف ةرم

 موي راقكلا لامعأ نالطبو ءناريّتلا يف ةبوقعلاب نيمرجملل ةكئالملا ةراشبو ءنايغّطلاو رفكلا لهأل 1 ا

 - قطنو ةبيهلا موي نيملاَظلا ةمادن نع رابخإلاو ءنادّبُعلا ةسايسو لَا مكحب تاوامّسلا قاقشناو «ناّنجلا تاجرد يف نينمؤملا ٌرّممب رابخإلاو «نازيملا بصنُي

 2 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةهةعوتتم دتئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ”ىتسصلا ءامسألا يربطلا ريسفت



1 

 ََف ا نوفاخي ال :ليقو .اندعو ام ءاقل نولمأي ال :# اكءاَفِل كيوجترال نبذل اَلاَقو# - 51١ ( 1 ل ا 71 كر "نيرا نفر كرا 00 0 يول ١ و

 :4 انج ا اخ نولوشيَو ١- .رابكتسالاو رفكلا يف اوزواجت :4 اريك اوُنَع وئعَو» ويظل :# مهسفن رض : 0 00 تغبادنالو#

 00 00 : ع اذإ انغلا للا :ءابهل 7 1 1 ف يا
 2 ٍظ بحي ءقوك نم سمشل وض لد ا ةيبك ي 2 5 2 ١ لقزديفت وشاكر
 هر عر ردفلا طع سا 1 نركب كفو .لظلا يف كلذ ىرُي الو «يديألا هيلع ضبقت او رام دس ا

 2 0 ةداعجا ركع عيار قاتل كرز 9 .

 نمل رجوأ اك ناورخف ياللا ل ناك دارا وهز قنص م ورتللا ل را :# يقسم رات -1 أ 2 ل ث
 ةلئاقلاو ءايندلا يف مهتلئاق تاقوأ يف :كلذ ىنعم 8 ةرخآلاو ايندلا يف دا 3 "داخل وي : 0114

 اوكي ىتح نينمؤملا ىلع رصقي 4 ةمايقلا موي نأ ركذو ءرحلا دتشا اذ اقل إلا ةيلمللا . يك بهما زل رب 00 5يئئتا
0 762 

 يدنا قا ار 0 ؛مامغلا نع 6 تا اا» قست ةقشنت : 0 :4 نمت ريو » - 6 : افون طالب جارصانكت

 ١١١[ :ةرقبلا ةروس] 4 املا َنوِرلَظ نال لجو زع هلوق هب ىنع :ليقو .ليئارسإ ينب ىلع ٍلْلُظ 3 ذأ قس قبول لوما عم ْثْدعَكنَتبب
 الف ؛ذئموي كلامملا تلطب :# نلمحتلل قَحْلا ذِي َمْوَي كلملا 8 - .ضرألا ىلإ | تلزن :4ةكيتكل الّرر#» 80/+ 7

50 

 ًافسأو ًامدن :4 ِهْيَدَي َلَعه كرشملا :«ملَطأ ُشَكَم ١ - -11/ .ًاديدش ًابعص :4 اربع هلل الإ كلم د 2
 روبثلاو ليولاب هسفن ىلع ءاعد :# اليا ااَلْف ذِححَأ ل تل يليولي 8# - ١ .ةاجنلا ىلإ يي : 4 أ اليس 7 4 2 6 000

 اًروُجْهَم نارها اذه أودت وق َنإَبرنَي| 9

5 
0 

8 0 
9 

 0 ا

 0 ركز ضاصأ ذه 20ال

 5 مني

 يندص :4يننَلَضَأدَفَل 8 4 .مالعألا نع ةيانك «نالفاو .ايندلا يف هلضأ يذلا رفاكلا ةللاخم ىلع 5 عما توتو أ وما

 :4 اًروُجهَمل ١"٠- .ذقتم الو ثيغم ريغ «ءالبلا نم هب لزن مل هل ًاملسم :4اًلُذَحِط ناميإلا :4ٍرَحئانَمِه اتيِداَه تَرَكَ مرادي
 هيلع َلْزن الول» كالا 11 :ماعنألا ةروس] 4 َةَنَع تبون هنيه -2- نأ نوديريال | ةلمج ناقل اديلَع كيال اورمكَ الهو( ار .

 ححصُنِل كرا هيت ةدحاو ةلمج ىسوم ىلع ةاروتلا تلزنأ امك هيلع ل له: 4 يندم املا 0 لير هلو كدا دي ُ :! كلا م د 10

2 0 

 وه :«نآرقلا يف ليترتلا»و .هتظفح ىتح ءيش دعب ًائيش هكانمّلع 0 ل 7171771 -
 ب نوكرشملا لاق :لاق سابع نبا نع «ةراتخملا يف ءايضلاو .هححصو «مكاحلاو ؛متاح يبأ نبا ج -رخأ .ةيآلاد أوُرَمَكَنذَلَل ام ل هلوق ["] تكلا لكلا

 4 اوك رام لَكَوإ> هللا لوف «نيتبآلاو ةيآلا هيلع لزتف «ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لزتي الأ ؟هبر هبذعي ملف اين معرب امك دمحت

 ءاسذلل نأ نان نايل .[ ناقرفلا] 4 َنيِمرجْمْلأ ني اودع يب لحل العب َكَِدكَو ل 011١7 : ماعنألا] * َنِجْلَأَو ننإلا َنيِطيَس اَوُدَع يب لكِ اَمْلَعَج َكِدَكَو ]7"'[ ١

 350 يبنلل ةيلست تايأآلا هذه ينو «.. .نيمرجملاب ءادعألا ءالؤه فصتف ناقرفلا ةيآ اًمأ .. "شالو نحلا نم ريل ايصال كارا عير رو ماختالا ةدلارز هتاقا

 0 :نينفرفلا ام 1 :ق] #4 رود موي َكِلَد ِركَس اَموُلُعَدأ + ء[6١ :ناقرفلا] 1 كرمملا دور ىلا رخل ك2 دلك 2 [15]

 :يقايس قرف ١- :(دولخلا)و (دلخلا) نيب ناقرف كانه .ميركلا نآرقلا يف ةدحاو ةرم الإ م اكتاا) هملك درت م امنيب هكتاارم تس (نلكلا) ةهللك تدررو :باوحلا

 لادلا فرحب اهئاهتنا ىلإ ةفاضإلاب ,دم نم اهيف امل ةيآلا ماتخ بسانت يهو (ةيآلا اهب تمتخ يأ) اهيف تدرو يتلا ةرملا يف ةلصاف تءاج (دولخلا) ةملك نأ وهو

 يف يتلا ةلقلقلا -ب .(بوغل «ديهش ءصيحم «ديرم .دولخلا .ءبينم «ظيفح «ديعب) ةرواجملا تايآلا يف (لصاوفلا) تاياهنلا مظعم عم هبسانت - أ :ناتيزم يهف
 قرف) ىنعملاب صاخ قرف -7 .(بوغل .ديهش «ديزم «بينم «ديعب) ةرواجملا لصاوفلاب ةلصاحلا ةلقلقلل اًبسانم هلعجي امم «هيلع فوقولا نيح لادلا فرح

 ىنعم هل لعجتل [" : :ق] 4 مولخلا م َكِلَد + :ىلاعت هلوق يف (موي) ةملك عم تلمعتسا كلذل (دلخلا) ةملك يف سيل ديكوت اهيف (دولخلا) ةملك نأ وه :(يونعم

 هذه يفو .[7 : ناقرفلا] 4“ اروُجُهَم َناَءرَعْلا اًذنه أ ًأاوذختأ وق نإ بري لو لا رجا ٠ | .(دلخلا) ةملك يف اذه سيلو ..يداعلا مويلا ىنعم نع اًمئاد فلتخي

 تناك نإو تايآلا هذهو .اورظني ملو باذعلا مهل لجع مهموق هللا ىلإ اوكش اذإ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نإف ءىفخيال ام ريذحتلاو فيوختلا نم ىوكشلا

 ىلع ضرعلا فاخي ملسم ىلع يغبني اذل .هبادآب ذخألاو «نآرقلاب لمعلا نع نيضرعملا مومع بهري امم ميركلا اهمظنف ءاهظفل مومعب ةربعلا نأ الإ نيكرشملا يف
 0 وا ا كلل را احلا نلت

 : ىلع امهيف باطخلا ءاتب (نوعيطتست-نولوقت) :ئرق #4 تسروُعِيِطَتَْم - «توُلومن 3: :ىلاعت هلوق # ابيك اَتبَدَع - .عركلا نارتالا ره ينو ةرورسملا هناك نر
 اهيأ مكوبذك دقف :ىنعملاو «نيدوبعملا ىلع ةدئاع "مكوبذك" يف "واولا"و «ةلوصوم وأ ةيردصم "ام"و ءاهدعب يف ىنعمب (ءابلا)و «ةدبعلا مه نيبطاخملا نأ

 مكسفنأ نع باذعلا عفد نوعيطتست امف «ةهلآ مهخأ نر كارو تال نر ا ا :يأ ,نولوقت اميف :يأ «نولوقت امب مهومتدبع نم نوكرشملا

 "نولوقي امب" :هلوق يف (ءابلا)و «نيدوبعملل نيلعفلا يف ةبيغلا ريمضو ءاًضيأ نيكرشملل فاكلا نأ ىلع امهيف ءايلاب (نوعيطتسي-نولوقي) :ائرقو .اهل اًرصن الو

 باذعلا فرص نوعيطتسي الف «ءايلوأ نم كنود نم ذختن نأ انل يغبني ناك ام وهو «نولوقي امب نوكرشملا اهيأ مكوبذك دقف' :ىنعملاو ةناعتسالل وأ ةسبالملل

 "ءابلاو" نيدوبعملل ةبيغلا ريمضو «ةدبعلا مه نوبطاخملاو يناثلا يف ةبيغلاو «لوآلا لعفلا يف باطخلاب (نوعيطتسي-نولوقت) :ئرقو . "مكل اًرصن الو مكنع

 عراضم هنأ ىلع نيشلا فيفختب (ققشت :ت) :ئرق © قمتم لد :ىلاعت هلوق * ابنَ ةكيتلملا كرو مقلاة نسم مْويَو )211 5] .لوألا هجولا يف امك "يف" ىنعمب

 نأ لع نيشلا ليال (ققشت) :ئرفو .اًيفخت لعفلا لوأ نم نيءاتلا ىدحإ تفذح يزاجم ثنؤم لعافلا نأل ؛كتاعلل لوألا ءاثلا نيءاث ققشتت هلصأو ؛قفشت

 اهفيفختو نيشلا ديدشت اهيف يقب 4 َمُهْنَع ُْسْرأَ (ََقَمَم مني 8 :ىلاعت هلوق اذكو «ققّشت تراصف نيشلا يف اهماغدإو اًئيش ةيناثلا لادبإب تففخ اًضيأ ققشتت ةشتت هلصأ

 نأ ىلع "ةكئالملا" نم ءاتلا عفرو «ةحوتفم مال مث ةددشم ياز اهدعب ةدحاو نونب (ةكئالملا َلَرْنو) :ئرق # اًكيِزََت ُهَكَهلْلا لْيَو إو :ىلاعت هلوق .انه تملع امك
 ياز مث «ةنكاس امهيناثو ةمومضم امهالوأ لعفلا لوأ يف نينونب (ةكئالملا َلِزْينو) : :ئرقو .لعاف بئان (ةكئالملا)و فيعضتلاب ٍديزم لوهجملل ينبم ضام لعفلا

 .هلوعفم ةضنلاب 'ةكئالملا "و «ةمظعلا ريمض ىلإ دنسم "لزنأ" نم عراضم لعفلا نأ لع بصنلاب "ةكتالملا"و ةعوفرم مال اهدعبو ةففخم

 .ناش لك يف مهيلع ماعنألا ليضفتو ءناويحلا ٌسحخأ «ماعنألاب راّمكلا ليثمتو «ةيضاملانورُقلا لاح ةياكحو «نآرقلا لوزن يف ليترتلاو بيترتلا ركذو «ناكرألا -

 ةماعلا رو را لارتإب ةضاز71013991576لااتلط نلجأ نممشلاو للا خم را وت

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ء يربطلا ريسفت



 7 . اقص ٠١ ناقل 2: كيج دع دي 2 ع مع #2 5-0-1 * تست 250
 0 مط تن# 1 المع مص" ا. ةنلع محك دع مص“ ةلمدما دع ةعدما العادم هدم سمك

 كلتني» «حارتقاو لاؤسب وأ كل هنوبرضي :4 ٍلَكَمِبال نيكرشملا :ينعي :4 كثي الو ال -1“
 أ كفل 4 يشك سحر ## هنع تحن وأ 4 ارواح اه ٍلطبي يذلا تالا ىلا 0 :4 نحل

 2 2 ميئربر يع

 5 نم هؤلمو نوعرف مه : :# ٍرْوقْلا َلإاَبَمْدأل» *٠- .ًاريهظو ًانيعم :* | ايزو تنوره هاحأإ# كر
 م

 .انددعأ :« نَرَيْوأَوم ةظع : ٌةَياَء ساحل مهَتلَمَحَو» -اا/ .امهوبذك ذإ :4 اريمَدَت ْمُهكَرمَدمل طبقلا
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 0 ءايبنألا ةيآ را ل ل ا لا 5١[. : ناقرفلا]* اّلوُس
 تيل اليس لَصَأْن م َباَدَعْلَنََري بس وملسي © تكلا 7 ك نيل ري ْملوَأ )» :ىلاعت هلوق اهلبق مدقت امنإو ؛مهصخيو مهينعي باطخ اهيلي اميف 5
 1 ١9 ايكو و بعدو نعبر اد ههلإنخم 1 نما لوانتي اذهو «[7 ٠ :.ءايبنألا] © َنوْنِموَ الأ يح ديت ل 1 اك كي ا ا
 0 اسس مس تسسسلا :ىلاعت هلوق اهلبق نإف ناقرفلا ةيآ اّمأ «ةيآلا يف لعافلا راهظإ نيعت اذهلف .صيصخت نودب رافكلا لك

 دنع رابخإلا لإ تح ىلإ جيتحاو ءركذلاب اونعو ؛مهريغ 0 مدقت املف 01" : داقرفلا] 44و نال كَ َلرثال أورمك نيا لاَقَو
 ةودملا اودى 2 :ىلاعت د ا لا !ء رْكنَييِئااَدَعأ» : ءاسنألا هلاك كيقعأ امنع امأو رجكرأ رهاذإ م
 مهبكترم ركذ رركتف 114: هال أودعت أ » : ا ءايبنألا] 4 اكسس كده هياء امهيف َتاكَول 9 هلوقو ء[ 1 ١ : ءايبنألا] 4تورعشتي مه ٍضْرَدْلا
 لكس لوس ادم لَم الاد رت ايس ل ا 4 كميل زكري ىَراا اذه نه » :مهلوق هبسان - مهنع ينغت ال تاداوبعم مهذاختا يف
 نأ اةاكعساو امجعتا ف ةلردر هناكمسي مي ىلا اًدنهأ » : مهلوق هبسانو كلذ عم ىرجف ءرشبلا نم لوسرلا نوك اوركنأف «أ.1 كاقرفلا] ؟ قاتلا ف ىَوَمَيَو ماعلا
 1 ناقرفلا] 4 ٍقاَوْسَأْلا ف حروُتْشيو ءاكلطلا توكيل ْمُهَ نإ الإ رياسرمْلا نم كَلَبق اَسْلَسْرَأ امو : هلوقب مهيلع كلذ در قر نقلا نم لسسرلا نردد
 حيرصتلا :يأ .هذه لبق يتلا آلا يف ركذ رافكلل رجي ملف 17٠« : ءاينأل] 4 كر ريو اذ سقت لع 9: :ءايبنألا ةروس يف ةيآلا لبقام :رخآلوق
 يف رافكلا ري ملأ 1 «ء[5 ٠ : ناقرفلا] ارو توجت ال اوناَك لب اهبوَري اوبوكحُي حلفأ » :ةيآلا لبق نإف ناقرفلا ةروس يف اّمأو ءراهظإلا رايتخالا ناكف ءمهب
 .رامضإلا رايتخالا ناك اهيلإ مالكلا برقأ يف اًمّدقتم ركذلا ناك املف ءاورذحيف ءْوّسلا رطم ترطمأ يتلا ةيرقلا كنامز

 لوسرلا اهيأ رظنا .[77 : ةيئاجلا] 4 ِرلِع لع هَمأْهَّلَصَأَو هبه ههه دَححأِن م ترف ٠) «[47“ : ناقرفلا] 4 اليكحو هلع نكت تا هنروه هه د نم تي تارت ا لل
 دخت ١ ٠م لوسرلا اهيأ تيأرفأ :ةيثاجلا ةيآ اّمأ ء.ناقرفلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؟ناميإلا ىلإ هّدرت ىتح اًظيفح هيلع نوكت تنأفأ «هللا ةعاطك هاوه عاطأ نم ىلإ اًبجعتم
 ؛ائيش هب لقعي الف ؛هبلق ىلع عبطو ءاهب ربتعي الو هللا ظعاوم عمسي الف «هيلع ةجحلا مايقو هيلإ ملعلا غولب دعب هللا هَّلضأو ههلعَف الإ اًئيش ىوهي الف «هل اًهلإ هاوه
 نلف كلذ هب هللا لعق نم َّنَأ اوملعتف سانلا اهيأ نوركذت الفأ ؟هايإ هللا لالضإ دعب دشرلاو قحلا ةباصإل هقفوي نمف ؟هللا ججح هب رصبي الف «ءاطغ هرصب ىلع لعجو
 .مهلامعأ ىلع نينمؤملل ثعابلا وه ىوهلا نوكي نأ نم ريذحتلا يف لصأ ةيآلاو ؟اًدشرم الو هسفنل دجي نلو ءاذبأ يدتهي

 ؟"َتْيَعَلاَو رطَمْلا" :نيب قرفلا ام [18 :ىروشلا] 4 أوُطَمَقاَم دَسْب ْنِمَتْيَمْلاَلِرني ىدلاَوهَو )+ 016١ :ناقرفلا] * ِءْوَّسلار طم لم توم لايم عَوَأدَعلَ عاقل
 وه ثيغلاو «ثيغلا وه رطملا :ةيبرعلا ةغللا مجاعم يف اذهو ءٌدحاو امهانعمو ٌففلتخم امهظفل ءباحسلا نم رطملا لوزنل مسا امهالك ُثيغلاو رطملا : :باوحلا
 ا رار ما وانعم ماقمأ يقال ) كارقلا لكم ا نطخلا اك :يآلاك .فلتخم رمألاف «ينآرقلا نايبلا ةغل يف امأ ءرطملا

 7000 :رمحلا] 3 لحس نم هراجح لع انرَطَمَو 00 15 :فارعألا] * تيم را ع دع رك نك :اطأت ارم مهل حرم 0 :ىلاعت هلوق لثم .هّللا 2
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 ىَدأ مكب ناك نإ ها ا يشل 0 :ناقرفلا] 4( ِءْوَسلآرطم ت ترلينأ قَال عأ دلع »
 مْلِع ءمْدْنِع هّلأَّنِإ # .ًمتاد ريخلا تاماقم يف لمعتسُي يأ) ةدجنلاو ثوغلاو لضفلاو معنلا ماقم يف نآرقلا هلمعتسا (ثيغلا) - 7 :ءاسنلا] 4( ٍرطم نَم
 ٠١[. :ديدحلا] 4( هنا َراَقْكْلا َبَيَأ ٍثَيِلَمصَم .[58 :ىروشلا] 4١ مناي ل يل و كالا ا ٍةَعاّسلا
 لا 1 ةرقبلا] ليلا اوس 2021 كل ل د فس ماك كم 1 راكم نأ ك4 ا[

 5٠[. :ناقرفلا] * اًروُفك الإ نياّثلأ 0 َدَعْلَو + ؛144 :ءايبنألا] 4 توبيك. هلاَكإَو ديمو ت1
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 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ ١ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 000 رم تح

 «لوزي ال :# كام لحل 2 ولو # نسعي عولط ىلإ ىلإ رجفلا 3 نم : 10 3 ا ١١ نال 0 01 00 000 7*2 فما

 72 رت ت1

 كنع سمشلاب هيلع مكانللد : اليد هع كهل 0 هصقنُن الو سمشلا هبهذُت ال امورنا 0 د راو كرك 0

 ءرعلا يعي :4 هلئضبق مث # - 41 .دارأ اذإ | هينفيو .ءاش اذإ | هدجوي ؛مكبر قلخ نم قلخ هنأب ءاهعولط 6 دم َفِك َكْيَر َلِإَرَتَمل 09 البيس لَصأْهْلب ممل 12:

 ا وهو # -:ا/ :ارسلا7 د 4 :# | ريس اضم هخسنيف اهب يناي يتلا سمسا 2 يلد ا ١

 انيؤلل ةحار 4 ناشر لا تاكل 1 ئ 8 يوم ب هدا( هل دس د مح 3
 3 ةحار :# مونلاو## اهنوسبلت يبل تاير نورد مكر فب ناو تس ل :4 اًساَيِل لب . للعجين وهو © اًريِسباَضَبق انَتِلِإه نصب 9

 .ثيغلاو ايحلا مامأ :* 5 649 25/ .ةايحو ةظقيب :# اروشم رابتلا َلَعَجَو# اوجلاو 8 0 ل
 اهنلا لعجوإ# حراوجلاو ( راجل 5
 : ينعي :# ميني هل ا رص دقو 98 5١- .يسنإ :هدحاو عج :# ارثك نينو و9 مئاهبلا نم :«اًممنأ»# 23 ا
 لإ ساّنل د :«اوكذيو يدابع نيب ءامسلا نم هانلزنأ يذلا ءاملا اذه انمسق 5 دع مدع توسل 1

 هيلإ كنوعدي اميف :# تسرفننككلا ع الق # -5 0 يتمعنل ادوحج الإ :* اًررثك 5 ٍ دال نو 2 ايوُهْط م ءامَسلاَنِم .

 ىلا و هو# -07 .ًاهركو ًاعوط هل اوداقني ىتح :4 اًربك اناهج# نآ آرقلاب ينعي :4 ب مدِهَحَر© 3 1 12 اريك يي[ اتمام .
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 حكرا لس ا فارعألا] 4 22د 01 ىءا عيا جايا ىلا 2 للا ذكى ىل ىلىل ىلع

 0| ةيفحو عرس كك رعد :هلوق اهلبق نألف ؛فارعألا ةروس ةيآ يف لبقتسملل اًعراضم لعفلا ءيجم نع امأ .[5/ : ناقرفلا] 4 ءهَِمْحَب ٌىَدي ترتب [َرْشُم
 ثعب كلذ يف ناكف «105- 06 : : فارعألا] 4 َنيِنِِسَحُمْلا حرّم ٌُبِرَق هللا تمحي َّنإ ل وح هوغدأو اهيل ب ل ف دن

 عمطلاو فوخلا عضومب هبشأ نيتسملا فل ناكف ,ةمعنلا نم قلخلا هللا قزر ام فونصو ةمحرلا نم هنم نوكي امب عمطلاو فوخلا قيلعتو عرضتلاو ءاعدلا ىلع
 0ك لل 2 و لل 5 َكْيَر َلِإ رت ملأ » :ةيآلا لبق نألف ءيضاملا ظفلب اهيف اذه ءيجمو ناقرفلا ةروس يف اّمأو .ءاعدلا ىلإ مهل ىعدأو نيعادلل

 عاونأ ددع املف 565-147 : ناقرفلا] 4 او راها لم اهَبس مواسي للا مل َلََج عل َرْغو (3) اريام اند فكَضم د () هل هلع سنقل
 وأ رصاحلا يلف كلط اسز ناعفأ اهلك فارعألا هيا تناك 7 يتلا تايآلاف اج زيا اكورد او ياما ناو تاتو كايا ناظر تاك ل

 وهو [57] .عقاولا كلذ يكحي تايآلا قايس نأل ؛ةيضام لاعفأب ناقرفلا ةيآ تمدقت يتلا تايآلا تءاج امنيب «لابقتسالاو لاحلا يف لعف نع كك ؛لبقتسملا
 ايل دل وج كين تطاتخ ل تسلا ناقرفلا] 4 ... اميري امه لعجو حب اجأ علم اًذْهَو ُتارف ُبْذَع اذه نرحل يم ىِل ه- 0 00 2 1 يس سوس 0 ا لاس وو رو - م حس لس حر رس رس ل

 نم امهنم ٍلحاو لك عنمي اًرجاح امهنيب لعجو «ةحولملا ديدشلا حلملاو بارشلا غئاسلا بذعلا 0 اق: مانا 4
 كادر ل هر كل دع :نارحبلا يوتسي امو رطاق يآ أ كارلا أ بع تلد اماةهتا ركب نآس تت

 قايس نآلف «رطاف ةيآ يف 4 برش عيا ]ف ةدايز نع امأ عطل بش انرط كمس نرزكأت يردسلا م نك 2 ت21 ا
 4 غياَس زف دازف فالتخالا اذه ةدش نايب قايسلا ىضتقاف ؛ةمكح اهنم لك يفو ةفلتخملا ةنيابتملا تاقولخملا هذهل هقلخ يف هللا ةردقل نايب اهيف تايآلا

 غرو راو 0 أ 007 هر ها ]أ 2 ّ 0 رك ممر سر

 كو م هلو ٌمُهْعَفتي ال ام هللا نيود نم َنوُدُبَحَيَو هل 426 توه ترراوفلو ف الو مهرس ال ام هنأ فكوذ نم تروُدَبَعيَو لظ [55]

 :يأ ءرضلا ميدقت بسان ١5[. : سنوي] 4 ٍرِيِِظَع ِوْوَي َباَدَع َقَر ٌتْيَصَع ْنِإ ٌفاَحَأ ةّقإ © : ك1 ل ل هلا منها .[00 : ناقرفلا] 4 اريهظ يَ لع ٌرفاكْل

 .معنلا نم ةمعنب مهعفني ال ام :يأ «عفنلا ميدقت بسانف ءاهدعو معنلا ركذ مدقت ناقرفلا يفو ؛هوعاطأ نإ مهعفني الو هوصع نإ مهرضي ال

 دقف (روفكلا) ةملك امأ .(ناميإلا) ةملك لباقم (رفكلا) ةملك تناكف (ناميإلا) هيف ركذ قايس يف تارملا مظعم يف (رفكلا) ةملك تءاج يالا تاتا

 ةصاخ يهف (نارفك) ةملك امأ .(نارفك) وأ (رفك) ةملك عم ةدحاو ةرم ولو (ىبأ) ةملك لمعتست ملو .(ىبأ) ةملكب اهيف تدرو يتلا ثالثلا تارملا يف تقبُس

 لاق .[4 4 : ناقرفلا] اليس لص مه لب هالك لإ هه نإ ِقَسَو تروْعَمَس مهركأ نأ بست أ 2 [44] .ناسنإلل بيطلا يعسلا دوحج وأ 2-0
 قحتلا هتوهش هلقع بلغ نمف «ةوهشلاو لقعلا هيف بكرو مدآ نبا قلخو «لوقع الب ةوهش مئاهبلا قلخو «ةوهش الب الوقع ةكئالملا هللا قلخ :فلسلا ضعب

 فصو رّكذ اذامل .[15 : أبس] * ٌروُفَح برو ُهَبيَط َهَدلِب + 2149 : ناقرفلا] 4 امم َهَدلب دي َْحْمِل 8 [44] . مئاهبلاب قحتلا هلقع هتوهش تبلغ نمو «ةكئالملاب
 «[14 : لمزملا] * وب هب رطفنم ءامّسلا 9 :ىلاعت هلوقك ءىتملا راتعاب كرك دو الل ا نزع رانا كالا :باوجلا ؟ةيناثلا يف ْثّنَأو ىلوألا ةيآلا يف ةدلبلا

 ."اعم“ ةملك اهيسانف هيف حورال "ةدلبو" ."ةتْيَم" :لاقي حور هيف امو «" 2 ' :لاقي هيف حور ال امف اًضيأو 1.١« : راطفنالا] 4( َتَرطَقنأ ءاَمَسلَأ اَذِإ ف هلوقو

 46 ناي ال حير ابي (00) ِناَيِقَيلَي نرحل جرم قه «[0“ : ناقرفلا] 44 اروجَحت ارجحو اميري امني لعيو حامل حلم اًذهو تار ُبْذَع اًذه نيرحبلا رم ىَدَلا وهوإلا 0
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 يفد ضيبألا كحل كفاك الو نم توغل وزار ربت لفرع قمعل او ةزرارجلا هج ردا ىف ترافتل يسر رشا ىلإ تاكس سر 21 ل 2

 نيرواجتم نيرحب نع ثدحتت ابهنأ ةيئآرقلا تايآلا يف زاجعإلا هجو .نيتقباسلا ني نيتياآلا يف ركذ ام اًمامت اذهو ءامهضعبب نيرحب هايم ءاقتلا ةجيتن مستري يذلا

 .ثيدحلا ملعلا هنع فشك ام اذهو طالتخالا نم امهعنمي اًرجاح امهنيب نأكو هصئاصخب امهنم لك ظفتحيو نيلخادتم
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 روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 .ج رف 0 ينم ارسكو اجار رف لحجو اجرب ِءامَسلا قا ع اك : 4 اًروكحش دار وأ# لجو زع هللا رك رك لكك نإ : 4 ركذي نأ# بهذ اذإ اذه اذه

 ١ نأ اركي ندا 2007001 كِل 5 ُمُهَبْطاَحاَدِإَوأ# ملحلاو عضاوتلاو راقولاو ةنيكسلاب :© ايوه -17' .راهنلاو ليللا كالت ل قمح
 ؟ سانا وثني يا متل اسيرا وتس 7 ! . +. .لوقلا نم دادسلاو فورعملاب مهوباجأ 4 كسار لوقلا نم نوهركيام : 4 تولهسجلا
 4 ا 001 2 2 6 هللا رمأ نع هيف رّصق ام :«راتقإلا»و .هقوف ام ىلإ هللا هحابأ يذلا دحلا اوزواجتي مل :# أ أاوفرَس ملم ١> َنيِدلاَو 9 مكس اولاَقَحَب هاه مهبطاَحادِ يم :٠ .هقح يف هحاحلإل ؛ميرغلا :لبق هنمو .هب بدع نم قرافم ريغ ءًامئاد اًحلم اكاله :اًماَرَع َناكف -4
 : "دوار سيل 95 0-2 هو كب 0 9 30 5 0 ماوقلااو 1 2

 هر

 هنا .[711:ءارعشلا] 4 مِيِحَّتلَأ زيعْلا َلَعَلكَوَيَو ف ناقرفلا] 4 ثونيال ىلا نأ لَكوَو ف 3 رع ”رق رس رس
 د ١ هقئرركت تموت 2 نم نأل ؛ةايحلا ماود يف يهو هيلع لكوتملا عفن اهعم مودي يتلا ةفصلا ىلإ ناقرفلا ةزوس يف راشأ
 9ص هنا م! ردقي يتلا ةزعلا يهو «لكوتلا امهعم عفني نيتللا نيتفصلا ىلإ ءارعشلا ةيآ يف راشأو «هعفن عطقني تومي
 ١ 0 ا .هانركذ ام عم كلذب اهمتخب ءارعشلا ةيآ صخو «لكوتملا ىلإ هلصوي اهب يتلا ةمحرلاو ؛عفنلا ىلع اهب
 0 2 تس ىِذَلا » [54] .مهئادعأ كالهإو لسرلا ءاجنإ يف ةرم دعب ةرم هفصو مّدقت يذلا 4 ويحل زيزعْلا لع لكيم » :ىأ

 |14  ةادحتلا لب : ره كا سور 06 فارعألا] 4 ف َسْرأْلآَو تمس َقلَح ىَِأأ ١ عضاوملا يقابو ءامهريغ نآرقلا يف ميل [4 : ةدجسلا 254 : ناقرفلا]
 .كلذ ريغ زاجو «ةدجّسلا يف هربخ' 'هنود نم مكل امو" «ناقرفلا يف هربخ' .نسعرللا وكانك نيترو للالا 'يذّلا" 0

 "لاتقلاو داهجلا" نيب قرفلا ام .[07 :ناقرفلا] اريك اًداَهِج وب ْمَدِهنَحَو ]ف ء[5١ا/ :نارمع لآ] #* ُةَرْفْعَمَل 2 دارس ليس يق ركل نب ه1
 «لاملاو لاتقلاب هللا 0 يف داهجلا لمشي عساو هانعم داهجلاف .الاتق داهج لك سيلو ٌثاهج لاتقلاف .صاخ ىنعم لاتقلا امنيب ,ماع ىنعم داهجلا :باوجلا

 هر تردأ نامل اكو لج .هللا ليبس يف نمؤملا هلمعي ريخ لمع وأ ٍلوق لك لمشيو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ريخلا ىلإ ةوعدلا لمشيو
 لاحلا هذه ىلإ اولصو امنإ 200 ةراشإ# نمل ةيكشا] لإ ةناكلاوأو هتاسأ) هدوم فاضأ :[7 : رونلا] * 211 تولهدَجْلأ مُهَبطاَح دل ايوه ضرْْلاَلع

 0 ًأاَضَنَج ج54 را 717 ك5 15ر1 تا والا رح ل ل حال تل لا 0
 (َمْيَأ) لعفلا ردصم وه لا 6-5 مينأتو ماثأو مثإ" نيب قرفلا ام 115 : ةعقاولا] سيئا اول + «[14 : ناقرفلا] 4 اماَنآَولَي ء[ 1115 : رقي
 .ةثولا هلاك :هانعمو «(َّنأ) دَّدشملا يعابرلا لعفلا ٌردصم :ميثأتو .فعاضملا مثإلا وه :م اثآلاو .هبكترم هيلع بقاعي يذلا أطخلا لعفلا جتان وهو
 هيلع هللا لص يبنلا نع رابخإللا ىلع ءايلاب (انرمأي) :ئرق 4 انما )و :ىلاعت هلوق ف قدا اأن اي ذجتأ : نحيل امو أولا ِنَمحَيلل اوُدَجَسأ مهل لق اَذِإَو *[0]
 هلل دوجسلاب مهل هرمأ اوركنأ مهنأل  مالسلا هيلع - 2 :م بتاطخلا ىلع ءاتلاب (انرمأت) :ئرقو .. .دمحم هب مهرمأي امل اودجسي نأ مهنم راكنإلا هجو ىلع ملسو
 رسكب (اجاَرس) :ئرق # اجري 9 :ىلاعت هلوق # ريم 1 اوك ا مس اف لكَجو و املا يف كسب ىلا َكَرَبَت ن1 02 0 نرمأت املا جست :اولاقف
 :ئرقو .رمقلاب اهنارتقالو # اجار سْمَّشلأ َلَمَجَو 9 ا ل ل ل ءدارفإلا ىلع فلأ مث ةحوتفم ءار اهدعبو نيسلا
 ااا و اوال اوه ادن تكاوكلا «بدازملا نأ لعأ .عمجلا ىلع ميجلا لبق يتلا فلألا طاقسإو ءارلاو نيسلا مضب (اجرَس)
 4 أوتي راقي مل :ىلاعت هلوق © ًاورَتَع 0 مَلَو أوف هر تم لوفد سِئَلاَو 32[ .ىلوألا عم دحتتف ميظعتلا ىلع ةيناثلا يف عمجلا لمح وأ «ةيناثلا عم دحتتف سنجلا ةدارإ

 رمل يحل دل ار ااا ا :ىلوألا :تاءارق ثالث اهيف

 .قيض ىنعمل ر دقيو «رتقي رتق :اولاق «يثالثلا يف ناتغل امهو «لتقي لتق باب نم رتق نم هنأ ىلع ءاتلا مضب هب اهغأ الإ كلذك (اورْثقَي) :ةثلاثلا 8ع كراص كان
 كناكلا كفيفحتو :ةنكسم لاذلا تيحس (ركذي) :ئرق ركدي : ىلاعت هلوق 6 اروكحش دارأ و ٌرَكي نأ دارأ ْنَمِل َنَمْل َهَفْلِخ َراَهّتلَاَو َلَتْلأ َلَعَج ىلا رهو 88117
 :نذلعلا :ىنعم ىلع ؛نيتحوتفم فاكلاو لاذلا ديدشتب (ركذي) :ئرقو٠ 0 نا د تال ردم

 :نآرقلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم :يعيرشت زاجعإ .[1“ :ناقرفلا] < اَمْنلَس وُلاَو نولهدجلا ْمُهَبطاَحاَدِإَو انوه ٍضْراْلاَلع نومي تريل كميل داسبعو 1
 كرم الو هَل الإ دم هما ير كلي ولف ملح لِ اولاَعَت بكل َلْهتَي لق 9 :لاقف ديحوتلا ىلع مهلك باتكلا لهأ  ىلاعت - هللا عمج دققف : :ديحوتلا ًأدبم - ١
 نود  ىلاعت - هللاب رشابملا لاصتالا أدبم -" "5 0 اك او دكه اولَوفَك ولون َنِإَ لا دود ني ابابا نضع ديال ل ءوي

 « بألا او كدت ويا سس :ىللاعت لاقف :رابتعالاو ريكفتلا ىلإ | ةوعدلا ًادبم -" ٠<[. :رفاغ] 21 كي نوع ر َلاَكَو )ف :للاعت لاق :ةطاسو

 ناهد ُمُهَبطاَحاَدَو اًيْوَه ٍضْالالع َنوُسْمَي تدل ِنكمَّلأ داو 9: :لاعت هلوق لثم :ةيكازلا بادآلاو ةلضافلا قالخألاب ةعبرشلا ةطاحإ ًادبم -4 00
 نايسن مدع تقولا سفن يفو ةرخآلا رادلا ءاختنا ل[ لاقتو هناجكس هللا اعد دقف :ايناللاو نيدلا نيب قيفوعلا ]ديم <06 .[ 2: نانارفلا املس أولاق
 - َكَسيِصَن شت الو َةَرْجيدْلا َراَدل هلأ كلتا آمي يب إف ببسلا صوصخبب ال ظفللا مومعب ةربعلاو ,نوراق نع اًندحتم ىلاعت لاق ءايندلا نم هبيصنل نانإلا
 .[ا/ال : ناقرفلا] 4 اًماَرِل ُنوُكَيَفَوَسَف رش اكدت قطو اقؤآلرا قرارا زن انلق م هاك رك دكا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ظ ْ:

 أ
 0 ع ريل >



 سفن لتق وأ «ناصحإ دعب از وأ «ناميإ دعب رفكب :# يحلب اله 6-0 سفن نولتفي الو # - 104 عمم -

 عكست اننو ١١- .مثإلا ءازج هازج :هّللا همثآ :ىنعمو ءاباقع :# اًماَقَأ لِي # .اهب لتقُيف 1 0 را

 16و هودهشدال #8 -7 5 ري ام ىلإ لمعلا نم هللا طخسُي امع مهلقني :4ٍتدَبَسَح 33 سوما طويمحو 6

 تاك اوركحذ #9 -ا/ .لصأ الو هل ةقيقح ال لطاب لعف وأ مالك لك :وغللا :4 للاي أوم ادإَوإل ا: سال معو اوبس 0 0 ظ .هقم فالع ءيشلا هفصوو ءيشلا نيسحت :؛روُرلا' لصاو .بذكلاو لطابلل عماج مسأ :دوزلا ذل يدوي ادن مس ١
 م د ١ لالا 0 مهركذ :# مهَيَر . او 2 تاكلي 1

 ان نفاس م مهنكلو ءاهنورصبي ال : انايمعو# اهنوعمسي ال :* ام اًمص## ا 0 2 2 2 1

 اتنيعأ هب ٌرقت ام :# فيعأ ةّرق# -ا/ .هظعاوم نوْعَيو هب نوركذي ام هللا نع نوهقفيو « نيرصبم 40 0 كحل 9 ه2

 ا اونوكي نأو ءكتعاطب نولمعي مهانيرث نأ نم 5 2-5

 ةنجلا لزانم نم ةلزنم :4 ةقرخلا بوزجب# -ا5/٠ .ناميإلاو ىوقتلا يف انب ىدتقي ةمئأ : اًماَمِإ# . .مهيف 1 يورو ترم
 كي اوَيصَياَمُّ و ا/ا/ .مالسلاو ةيحتلاب اهيف ةكئالملا مهاقلتت :© [امللكم 0 1 ةعيفر 1 |اَبَبلوتيَن داو( ايسْمْواَمْضاَصلعأة رمل 5 ١
 1 ل دا ابدل كب عسوتابا :لجو زع لوقي :4قَر 5 ناتو او ينبع ةَرفانيكيِرْذو انور نِماَنلْبَه 0 0 8 ِ 5

 دقن ا 0 00 هنأ رافكلا هللا ل1 ميةيرفْلا ور كليك 9 ا
 كل ًامزالم ًاباذعو ًاكاله :4 ارز ةالخو مكيرذكتا 4 3 مكي هللا لوسر متبذك ١ تريب نجت قباني برقا

 0| .. 8 7 ا 3

 لاق دوعسم نياق رع ل ناخب هلا جرخأ .ةيآلا 40 َرَحاَءاهَلِإ هلأ 2-5 ليال نب هذَلَاَو 8 :ىلاعت هلوق [14] | 1 قرب أؤَبَعي 2 ملف ير اماَقْموارَععسُم 22 2 ا 7

 6 د 0 2 يقودك
 نأ كلاتف ؟يأأ مث :تلق « :(كقلخ 0-5 را لاق كا 3 00 2

 ةيدصت هللا ال رنأف .(ك 0 6 رئازلا .نأ» :لاق ؟ 1 تلق «كعم
 0 لو نحل ام يَ 0 0

 تأمث 2 ا ا كو كارخلا 10 داخيشلا ركل

 نيك هع ل :هلوق ىلإ 4 رك 8 و 6 9
 :ناقرفلا يف تلز ا :لاق ى رك نا نع 7-1 :راخ د بالا َتاَبنَساَّلِإ )+ :ىلعت هلوق وق 000 .[0 : :رمزلا] ةيآلا د أف نأ َنِذَلا ىِداَبِعي

 0 6 م ا ا ءفنلا انلتق دق» :ةكم لهأ وكرشم شم لاق .ةيآلا ( تلال نودي الو َرَحاَء اهل
 : 00 يصاعملا ركذ يف 6 17٠١[. : ناقرفلا] «احيصالمع 0 0 : مي رم] 4 هنن َكِلْو دانس َلحَوَنماََو بائس الل[ :]

 4 اًحِلِلَص َلِميَعَو حباَكْنَمَو ءاا/ : ناقرفلا] 4احيّصالمع ا لظ[ال ا, .ملعأ هللاو .لاطأف ناقرفلا يف لاطأو قبوتلا يف زجوأف «ميرم

 .حلاصلا لمعلاو اهيلع مدنلاب ة ةقباسلا هيصاعم نيبو دبعلا نيب ةلصلا عطقو «ةبوتلا ديكأتل راركتلا نأ يا دال تلا اا .[ا/١ : ناقرفلا]
 ُليِزنَت 0 مح 6 ١ :ناف رفلا] “ باول 2 1٠١ 4 :ةب وتلا] 4 داب 22 رمال
 (ةبوت 0 ارجل "تاثملاو توتلاوةبوتلا" : نيب قؤفلا: امن[ - ١ داساو اركان رباك ب أ ليو يذل فن () يتلا رز لأَن
 اذل (بوتلا) نم ىتعم دشأو ىوقأ ةبوتلا نأ ريغ ءناردصم (بوتلا)و (ةبوتلا) .نيترم (باتم) ةملك تدروو «ةدحاو ةرم (بوتلا) ةملك تدرو امنيب .تارم عبس

 توتي) قلطم لوعفم ١- .(داعملاب اًسحو ةبوتلاب ّىنعم) يعجرم يأ :ةبوتلا نم ناكم مسا - ١ :ناينعم اهلف (باتم) امأ ا ا اكدر
 .(اًمازل -اًماقم -اًمالس -اًمامإ -اًمارك -اًباتم -اًناهم -اًماوق -اًماقم -اًمارغ -اًمايق - -اًمالس) اهتفنتكا يتلا لصاوفلا عم تقستا (اًياتم) نأ امك .(اًاتم
 فانئتسالا ىلع عفرلاب (دلخي -فعاضي) ا لا هَ ٌفَعلَصي و ل هلوق © انام هِف دعم 2 دل ني تاس نعد ةعاضب : 14[1]

 1 ثهخ 1 ا كح لن توج 2 تح ح و اء 577 1 - 07 5 0

 ههجخرذ : : جن: 2 ثهخ # ل رم 2 انيس ال 2

 مرر هم رس

 فيعضت ماثآلا ءازج هايقل نألو هيلع فوطعم :يناثلاو ءلامتشا لدب قلي نم لدب لوألا نأ ىلع مزجلاب (دلخي-فعاضي) :ئرقو . .اًماثأ قلي لعاف نم لاحلا ىلع وأ
 0 ولا سام روكا و ان دال: 92727 يف عدقتو «ضْت مالكا رفعت لطتل كلذ نم هلجبأ ءابإ ناكاملا ةمئاذمل

 0520 :ئرق  اًنيكَيِردَو اصور َنِماَنل بهو :ىلاعت هلوق 1 اًننكَجأو يريعأ َهّرَف انِييِردَو كيك َنبَر ولو َتدلاَو )ج11 1
 ًاركع اك هكفرخلا كور هرجع كليكوأ 321 يلا ةداررل ديحوتلا ىلع فلألا فذحب (انتّيرذو) :ئرقو .دارفإلا ةدارإل عمجلا ىلع فلأ اهدعب 3-0
 ل ل 1 ل يو دالا نوكسو ءايلا :عتفب (نوقلتو) :ئرق 6# اًمَلَسَو ُهَّيَحي كهف ترقليو 9 :ىلاعت هلوق 4 امل د كين كرو
 :ام كاوا «نيلوعفم ىلإ فيعضتلاب ىدعت لوهجملل اينبم يقل عراضم هنأ ىلع فاقلا ديدشتو ماللا حتفو ءايلا مضب (نوقلُيو) : :ئرقو .هلوعفم ' 0

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءضعبل مهضعب نمو هللا نمو ؛ةكئالملا نم مهتيحت ةرثك يف ةغلابملل «" ةيحن ا :امهيناثو «لعاف بئان عقاولا واولا
 قرفلاو ٠ «سانلا نيب ةاواسملاو لدعلا أدبم - 0 :صصقلا] 4 َنرِسْفمْلا بي ال هلأ ل | ضال يف داَسَعْلا خبال هنن در مل كح رول 5
 14 ربح مَع هن نب مَآ هل دنع 2 رك نإ اوراكل لكم ومس كلم 6 رهن هد اسال يأتي 38 :ىلاعت لاق مهاقتأ مهم ركأف :ىوقتلا هللا دنع مهنيب

 يا 7 لع ّلِإ ٌّعْدَأ 2 :ىلاعت لاق :دابعلاو دالبلا حالص امهيفف ٠ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا 057 5
 ير اهاجَعسلا بدلا ١) :ىلاعت لاق 0 -م .[170:لحنلا] # َنيَمَهُمْلا ُمَلع َرْمَم يلم نَع َّلَص نَمِيُرَلْعَأ وه كيد َّدِ نَسَحَأ ىه لأ 0 م

 و تن هَ نو ومحب امض و :ىلاعت لاق رخال ىاستلاو ةفأزلاو نيللاو ةمحرلا اذبم - -و :ىروشلا] © توقفي مهدد امص يمي روش مهر و اصلا أم ا
 اهل :نارمع لآ] 4 نك َنيكوَتمْلا بحي هلأ َّنِإ هَل لع 00 تقع اذ رم ف َمُهَرِواَسَو مه ٌرفِغَتَْسأَو يع ُتَعَأم ٌكِلْوَح ْنِم أوُضَتَنْأَل ِْأَقْلا ظيِلَع ف

 1 هلو اه َماَصِنَأ ال قول دلي َكَسْنَتْسأ وكم لأب كِصْوفَ را مه يملأ َنِم دس نيب دق ندا يف ءارهإ ال 38 :ىلاعت لاق :ةيرحلا أدبم ٠-
 ني د خط :قلاعت لاق . .ءارقفلا ىلع ءاينغألا نم الضفت سيلو ينغلا لام ين اًمح ريقفلل ىلاعت 0 :يعامتجالا لفاكتلا ًادبم دبم ١١- .نتدقا:ةرقلا] 41616
 2 :6٠٠ ةبوتلا] 6 ُمسلَع عيوس هَل نكس كلَ دول لَو اب مهكر هول كد مون

 روسلاب فيرعتلا  عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 الو
 .كلهم :# محب 8 -'7 .ءاجملا فورح نم روسلا حتاوف يف مدقت ام لئاوأ رئاسك :* متط# ١-

 !مهناميإ ىلع ًاصرح مهيلع كسفن كِلِهُم كلعل .هاطمي .لتقلاو كالملا : :برعلا مالك يف «عخبلا»و

 ىلاعت هللا ةيصعم ىلإ هقنع دحأ يولي ال ءاهب نري نيعضاخ اولظف :# مُهَقْنعَأ تلظَف -5

 ا ا ني. علما ع 58 5 :

 . 0س : 7 دتط 2
 2 دهس سومر

 5 : ١ لطم ص وتملك دإاج) َنييزنا1رطببالا 5
 ا ثرح نمل نرد نيون( نصح هفع 71 اهل اولظف :لصألا نآل «ةعضاخ» :لقي مل هنآل ؛(مهقانعأ» يف ميملاو ءاحلا نع ربخ :4 َنيِعَِحطو
 . رع سس ل هع أيت 6 01 3 لزنيو «كيلإ هللا هثدحي امت : 4 ثرح -60 ريوصتلاو ريرقتلا ةدايزل قانعألا تمحقأف «نيعضاخ

 ١ 51 1 0 0 جوز لك ند .نورخسي هب اوناك يذلا رمألا رابخأ :# اوتبنَأ َمِتََيَس"  نايتإلا ثدحم يأ .ًاعابت م انك اماؤتب تس مو 52 00- راك للا رسدلا راح َّ
 ل توي ضر 0 3 نوءرممسل و «نسح :(ميرك) ىرمملل .فنصلاو عونلا :جوزلاو ماعنألاو سانلا اك :# ريك

 ١ ١ نإ (ج) َننمْوُم رك انكم 2 9- نيكرشملل ةلالد :# َهَيأَل َكِلَذ يف نإ 8 -/ .اهنبل رّرَغ اذإ ةقانللو «ةميرك :لمحلا ةبيطلا ةلخنلل :لاقي
 ص حا 2 26

 1 تلا ينيك ترا الد )مصالي

 : ُكاَحَأَفَِبَرَلاَت (20 نون وفتبالأَنوعرو مرق ايل نيل نيملدظل

 0 راسنا هروب )درك 0 قلع الوإ# مهبيذكت نم :4 ِرَدَص َقيِضَبَو # !١- .اهب مهرقأو مهنع ىوقتلا يفن ةرابعلا هذه
 11ج ياني 30120123: [. كت ) - 14 .قتيعو يزاول :4 تونك قوق أت هنالب تاك ين ةسبلا لفشل :4 نا
 ! تزال او نيت مساويا 3 را اا كسلا 000 الكلك » ١5- .أطخ مهنم اهلتق يتلا سفنلا هلتق :ينعي :4 ل
 9 فق باتعم لسرأ نيو َنيِملتَمْلاَبَر لوران 17 .هب مكبيجُي ام : َنعيَتْسُمل .ليئارسإ ينبو مهيلإ ثوعبملاو امهدارأ :ليقو .اًعمج نينثالا 1
 . 0 - عرس | الوقف 5 6201 ك1 ت1 مص اقرا :# اًديلَو ايف َكِيَرْنملأ# نوعرف :# لاق #8 -

 . دس َنِفَتْنِاَدَوِف كيل .كل اّنِم ناك امو ءانتمعن ترفك :* تيرفككلا سم َتنَاَوإ سفنلا لتق
 ريع صرخ 2#: رج ضع ورم تح رسضار - ءم هه م

 1 يووم ود 5 يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[7 : صصقلا «؟ : ءارعشلا] 4 ِنيمْلأ بتكلا ُتنَياَ َكَْي 0 مسط 8 ]١[
 ', نمل مدح وح نياك ا ا ا وي

 0 و مو مج 276 ا نو حضوملا نآرقلا تايآ هذه نأ نيبت يهو ءصصتقلاو ءارعشلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا

 « اًمسأ ِثيدَحْلا اًدهب م دل نإ ورك ع كنت حيد ككل ١ : ةيآ دعرلا رظنا ةعطقملا فورحلا ريسفتل رتب ها الا تالا الكا

 م نإ .كنع مهضارعإو كموق يلوت رثأ ىلع اًنزحو اًّمغ كسفن َكِلْهُم لوسرلا اهيأ كلعلف .[7“ : ءارعشلا] 4 َنيِِمْؤُم ْاوبوكَي الأ َكَسْنَن عجب َكّنَعَل» «[1 : فهكلا]
 اوقّدصي مل مهمأل آل ؛كسفن كِلْهُم مهتياده ىلع كصرح ةدش نم لوسرلا اهيأ كلعل ]10 01 1 ا لع كلدام اذف هب ارلمعيو نآرقلا + | رتدصي

 إتش نام كو نت يرام م » 1١ : ءايبنألا] 4 َنوَْمْلَي فو هممت الإ ْثَدحُ هير نم رك ني مهيياَم » [5] .كلذ لعفت الف « كيدبب اولمعي ملو كب
 ا ا ءاّريثك زيزعلا باتكلا يف ادراوت نمحر لاو برلا :امهو نيميظعلا نيمسالا نيذه نإ .[0 : ءارعشلا] 4 َنيِضرَعُم ُهْنَع يَ

 امأ ءبيهرتلاو بيغرتلا دنع هدورو معيف برلا همسا امأو «سينأتلاو فطلتلاو دابعلاب قفرلاو ناسحإلاو وفعلا ىلإ ةراشإلا داري ثيح هدورو بلغي نممحرلا
 ؛مهرفك ىلع كلذ دعب مه مث «كلذب ىلاعت هدارفنا نايبو ؛مهقازرأ راردإو ؛مهداجيإب هدارفناو «مهل هناحبس هتيكلم ىنعم دري ثيحف بيهرتلا امأو نيف بيغرتلا

 :ىلاعت هلوق نأ ىرت الأ «نمحرلا همسا دورو كلذ بسانيل نكي مل - مهريكذتب مهب . هناحبس هفطلت عم بيهرتو ديعو اهّيط يتلا رابخألا نم ءايبنألا ةيآ لبق م دقت املو

 ل ل ل راو رس ل ل يطل فرم لشأ [17 ءايألا] 4 رو وادم ف ضر تاس يابت
 ىلاعت هتر لل يلا نسل ف ةارحشلا ةيل أ. «فيوختلاو راذنإلاو ديعولا داري ثيح رثكيوأ «نيبطاخملا

 ءارعشلا] © َنيِعِضَح ل ل 1 1210 ل كدر ف ناك لرش راثأ اذه ىلإو «ليئارسإ ىنب قوف لبجتلا عفرك مهرهبت ةبآ مهارألا ءاش ولو «مهيلع

 بيجتسيل لاعت نم ءاقيإ وه امنإ مهنع باذعلا ريخأت نأب همالعإو ب نينب فطلتلاو سينأتلا ىلع ةيآا ءانب ناك املف «نيبذكملا فينعت ىلإ مالكلا عجر مث «[5

 0 : :ىلاعت لاقف «نمحرلا همسا هبسانو اذه ىلإ راشأف ؛مهنم ناميإلا هل رّدق نم

 © َنوءِرَمتَسم وبر أوناك ام أوكبْنَأ مهتم أوبك دقف #9 15 : ماعنألا] 4 َنوءِرَمَْسَي مسي هب أنكم وكن تل ّقَحْلَأب أوبَدُك دمه 9 [1] .ملعأ هللاو .هعضوم يف

 4 اودكدَتَم» :ءارعشلا يف ركذو «مامتلا ىلع 4 متي ٌفوَسَف ف :لاق مث « 20 ءاكاخل قلاب ا :ىلاعت هلوقب بيذكتلا ديقف ةمدقتم ماعنألا ةروس .[7 : ءارعشلا]
 شكا نك اَمَو دبل َكِلَ ِفَّدِإ ط [1] .راصتخالا ىلع هيف ناظفللا قفتيل 4 َقوَسَم ! نم لدب انه نيسلا ىلع رصتقا مث «هيلع لدي ةروسلا هذه يف هدييقت نأل ءاقلطم

 عل ا وو هضم نااهلوأ 0 را تارك 00 ءارعشلا] 4 ملأ دعا ره َكّبََدِإَو اكل" تن

 - 4 نيملتملا بر لوسر اَنإ الوقف ل كلا 4 كبر لرش نإ لوقت ءاكأق 3 1 احيرص ركذي ل ناو لكك دمحم انين ركذ يف هل يك

 4 َنيِيدطلاوقْلأ نأ نأ موس كير كدا ذو رع كلل“ فسوي] 4 2211 أَم ]+ «115:نارمع لآ] “ تك لِ اولاَمَت بتكلا َلْماتي لق 21٠ ا
 الط نيعتم ٌرمأ (لبقأ) :باوجلا ؟"مؤاه -ِتئا -لاعت - "اال ودل 05 ةفاحلا] 4 ةَيبكأُيأمْا ُلوَ ديسيت هبتكقوأ ْنَماَمَأَك #2 ٠ :ءارعشلا]

 دا :اولاعت) يرسل كان كا .يقيقحلا يكرحلا لاقتنالا اهب دصقي الف (لاعت) امأ .بطاخملا هب سبتلملا رابدإلا نع اًيبنو لابقإلل

 يسحتلا يقيقحلا لابقالا اهنم داري (لبقأ) ءاَذِإ .-ناسنإلا ةروس (14- )١5 نم تايآلا عجار- (ةلأسملا هذه يف ركفن لاعت :لوقت امك «مزعلاو يأرلاب ءيجملا
 - ليقااذل .كلذك تسيلف (لاعت) امأ «لعفلاب هب سبلتم يسح رابدإ ةلاح يف وه نمل اًباطخ نوكت (لبقأ)و .يزاجملا يونعملا لابقإلا اهنم داري (لاعت)و ,يكرحلا

 اهيلع فقوي نأ ءاجههلا فورح قح نم نأل ءامسر تلصتا نإو ءامكح هلوعفم اهنأ لع ءانب نيسلا نم نونلا راهظإب :ئرق# دسط )و :ىلاعت هلوق 4 دتط)# ]١[
 0000 ا ا ل كسل لطاعلا نع خوال و ةمطقم لاك تر رول

 اال ل ةلانألا لع مالكا ملف يرام ررل تافع وال و ا لع ءانب مف نس نون ماعدا :ئرقو را! اك دحر امالك ورحل حتاوف

 ناعم فلآ : ءارعشلا ةروس تايلك دع 117 ءارعشلا] <43 وَما مُهْعِيَتَي ءاَرعُش 2 :ةدحاو ةيآ الإ ةّيكم يهو «ةعقاولا ةروس دعب تلزن :ءارعشلا ةروس لوزن

 - :هلوق يف مهركذب اهماتتخال ءارعشلا ةروس تيمسو :ءارعشلا ةروس ءامسأ .نوعبرأو ناتنثو ةئاسمحو فالآ ةسمخ :ءارعشلا ةروس فورح ددع .نوعبسو عبسو
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 © يف عمج دقو .نوقتت الأ مهل لقف :ىنعم :« هرتتي الأ# 1١ .بانآو هيلإ بات نمل ةمحرلا وذ 4 يأ :+
 رس سر

 (! دحأ هيلع عنتمي ال يذلا :* زيزعلا وهلا -94 .مهروبق نم ءايحأ ىتوملا رشني نأ لجو زع هتردق ىلع
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 هينأي نأ لبق كلذ لعف هنأ ربخأو ؛ رفكلا هسفن نع ىفنف «نيلهاجلا : َنيلآَّصلأ نم انأو## ١١- 0 ب رس 6

 ةمعن كَبَو # 7١- .اهتمكحو ةوبنلا يأ .ة ا :# امكح قر ىل به بهو .هللا هملع يذلا يحولاو ملعلا 3

 .!!يموق مهو مهتلدقو ليئارسإ ينب تدبعتسا دق تنأو ءاّديلو يئنتيبر نأب يلع ْنُمثَأ :ل وقي :© َّلَع 1 ابثمت 0 0 دونم يح وب ءاعحيو امك قر لب هوف 5

 تناكل ليئارسإ ين ءانأ لقت ال تنك ل كلل ل رك ةطانسلا ت ب فر 5 كيا امال( 0 '
 : يأ :* تييلعلا ٌبَراَمو# -77 .هل اًببس كؤالب ناك ام يلع نمت كنأكف « ولا لانا نس الا 5 دو مدت توم
 نينقوم متنك نإ :ليقو «هنونياعت امك هنونياعت ام نأ : © نقوم مُكَدِإل - -1؟54 ؟نيملاعلا بر ءيش يأ 0 250 0010 1

 ا لو تر تارا كل رق ار نإ رهو ناقيإلا لأ اذهف ءاشالا نم ءيشب | لا اهرب. وسر ةوعوس الرحل 2”

 .لحا نم نيستا يف نم عب ٠4 ترجنتلا نو -15 .هلقع ىلع بولغل :4ًجتو ١- 1 -- 0 ا ل
 نوكي ام مظعأ :نابعثلا :4 نبت نابت د ادهم ١"1- .لوقأ ام قدص كل نيبُي :# نم ِءََسبل ١- قتلو يفصل ة ثمل يول 0

 اًداَمَم 8 -8ه .# َنِرظّنلِل ا عملت :* ءآَضْيَب ا هبيج نم اهجرخأ :هذي حبو » -1 0 نم

2 
 082 مسصر ص ب 2 رس لس هس

 5 0 منو ترم اي ناضل َنِأَنَأو اذإاهئلعف لاق | 1

 ١ حتي 10

 !| هلهمأو هرخأ يأ .هرظنأو 4 ءاَحأَو مر رح دجتأ # -ا"5 .هب نوريشت :# روما 8 تي تح دابر د ل( نم نضمن

 ١ هعم عامتجالا ىسوم ثوعرف دَعاو تقول :4 ِتَِيإا -1/. .ةرحسلا كيلإ نورشحي :«يرِشَح) ' | ه1 فابن يادي سعيا َنوِددَصا
 موي مُكَدِعوَم يوم يدم ديم همام .

11 

 0 ء
 .[96:هط] 4 ٍةَسْرلأ موي م مدعوم َلاَك # :ىلاعت هلوق يف امك ؛ةنيزلا موي وه :4 ٍمْوُأَحَم ٍَرَبأ نم هيف

 الو تيا كوْحَأَو تن ٌبَهْذَ ٍِظ ل لل م طل رار نا فاسلا ![ 1: ءارعسلا] - 0
 0 ٍ 6 ناقد يخيم ءرانم يبرم نأ ميلع |

 ء[ ئا/ :هط] 4 ليَ َقباَنَعَم لِسْرَو كير اَلوُسَ نإ لوقف هاك ِظ :ىلاعت هلوق لإ ء[15؟ : هط] :4ىركذ ىف اين + 7 ل 1 500 رع وع 0
 1 درَح را 9 ثعياوه او هجر كثل تيورمات

 4 قل 1 د كن رك ا عي نأ نادي نرجس ناداه نإ !اوُلاَ /) :ىلاعت هلوقو 47 0
 ١ ةركتلاعم 6 مج رياعِراَكس نكح مايل

 ظ 6 كمل يلقب ربل
 َكّيَرت مَآ َلاَق 8 :ىلاعت هلوق نم ةدحولاو دارفإلا ىلع ينبم اهيف قايسلاف ءارعشلا ةروس اّمأ ء[77“ : هط] فلا

 ناد ىدحتا يق رسل لرأننأ غلا عيل انا رخشلا] 6 لف ما تل دوا 2
 2 1 رك رت ركل - نات ةلارق نإ 10 2 ءارعشلا ]4 تكس كمت ندب اذ لكل: 2 2 2 2 2 2 2 0 2
 هجوي مث «[11/ : ءارعشلا] 4 نوُبَجَمل كَكلِإ َليسرَأ ىلا مكلوسر نلف » :هلحو ىسوم عم شاقنلا رمتسيو «ةدحولا دوعتو نوراه بغي بغي مث «[ ١ 1:ءارعشلا] © َنيِملعْلا

 4 يلع رجس انه َّنِإ :هلوح الملل َلاَف 9» 04 نيم ِءَىَسِب َكَسْمِج َوَلَوأ لاَ « 4 تينوُجسمْلا َنِم َكَتلعَجدَل ىلإ َتَدَحَعَأ ِنيِكَلَف إ» :هدحو هايإ اًددهم ىسوم ىلإ مالكلا نوعرف
 بر لوس اَنإ ف :ىلاعت هلوقف ءلوسر انإو ءلوسر نحن ةغللا يف لاقي دقف ءعمجلا ىلعو درفملا دحاولا ىلع قلطت ةغللا يف لوسر ةملكو «[7' 5 ."١-574:ءارعشلا]

 ءارعشلا ةروس يف قايسلاو «ةينثتلا ىلع مئاق هط ةروس يف قايسلاف ءبسانملا قايسلا يف ةبسانملا ةملكلا تءاج لب «ةغلل ةفلاخم هيف سيل ؛[7١:ءارعشلا] 4 نصل

 ىلع لمح هدّحو ثيحف ههب ىّمُس لوسّرلا َنأل ءارعشلا]4 لعل ٍتَو ٌلوُسَر انف : هدعبو «[ 47 :هط] 4 كَلَيَر اًلوْسر اَنإ الوقف )» :رخآ لوق .نيبناجلا ىلع مئاق
 مك نإ © [1] .نيصخششلا ىلع لمح ىنث ثيحو .دحاو ءيشل السرأ امُهَّنَأل ؛ةلاسّرلا ىلع لمُح دّحو ثيح :لاقي نأ زوجيو مسالا ىلع لمح ىنث ثيحو هردصملا
 :ىلاعت هلوقب ةديدع تايآ يف نونمؤملا بطوخ .4 تي ولع رواق مت مُكحَأَعَل ا عضاوملا يقابو ءامهريغ نآرقلا يف سيل [14 : ءاتشلا 0 نارمع لآ] توقعت
 ] ْاوُيَماَ َنيِدَأ ياتي ا :مهريغ نم ةناطب نينمؤملا ذاختا ةروطخ ىلع اًهيبنت نارمع لآ ةيآ يف الإ 4ُِقَعَت مك نإ © :هلوقب مهبطاخي مو 24 تأت روُلَيَمَت مكحلعأ»
 ربدتو ةيآلا هذه لمأت يف لقعلا لامعتسا ىلع مهثعب د دوصقملاو «يلولاو ودعلا هقحتسي ام نيب لصفلل 4َنوُلِقعَت مك نإ )» :لعج هنأكف « 0
 4 َنرطَلب اَضِي هادف مدي حبو 3 نيف نابت هادو هاَصَع َقْلأَم ١ 151 .هموقو نوعرفل مالسلا هيلع ىسوم نم اهيف باطخلاف ءارعشلا ةيآ اّمأو ؛تانيبلا هذه
 هللا اهاطعأ يتلا تازجعملا نيبت يهو «ءارعشلاو فارعألا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم تايآلا هذه ترركت 1 لرعشلا نب : فاعلا
 نمل نا :ةيآلا هذه يف ريدقتلا 10 ءارعشلا]4 اله َنِإ ههلوح الملل لاَ زف 1١ 0 فارعألا] 4 اًدلَه كر َتوَعف موق نم املا َلَف ل1 ؛] .ىسومل لجو ع
 كرعرف لآ :ى لافنألا] 4 «تّوعو لاَ آَسقرم رأوا :لاق امك ؛همسا ىلع نوعرف موق نم الملا لامتشال نوعرف فذحف «ضعبل مهّضعب ٌنوعرفو نوعرف موق
 ماعلا وب هيحرتلا طيار ك1 فارعألا] 4 هيأ وهو ءباوجلا ليلدب هسفن نوعرف وه لئاقلاف .همسا ىلع لمتشا نوعرف لآ نأل ؛نوعرف فذحف «نوعرفو

 ضر نم جرب نأ دب ١ 0] .فاش نآرقلل ناهرب ِهّنإف هيف لّمأتف .مهريغ[ ١١١ : فارعألا] 4 مُكِضأ ني مج هلوقب نوبطاخم ةيآلا يف سيل ذإ ؛مهل لوقملا
 0 ا ؛ءارعشلا ةيآ كلذك سيلو راصتقالا ىلع تينب فارعألا ةيآ .["0 : ءارعشلا] * توُرُمأتاَداَمَم مِرَحِسب ا 1١١[« : فارعألا] 4 توُرمأَت اًداَمَ
 انمي َلاَف » ا ا ىلا وشاركوا نرعرتا مالك نماء رعشتلا كاوا ءالكلا مالك نم فارع الاه :رخآ لوق رصسلا لع
 كاوا فارعألا] 4 ِنيآَدَمْلأ يف َلِسْرأَو ه احأَو هَ اَولاَق ل 1 .مالسلا هيلع ىسوم ةعباتم نع سانلا ريفنت هلك كلذب اًدصاق [0 هط] 4 كح انضر ْنِم اي

 ؛َسْلا امل هب فارعألا ةروس تّصُخف ؛قوف نم نوكي هنأل ؛ّولُعلا نم ضار نر تلا را ا را : ءارعشلا ]4 ْتبآو هاخأو ةجنأ اولا »

 - هَّأل .[ا/ : ءارعشلا] 4 ٍريِلَعِراَخَس لكِ كونأَي 9 2117 : فارعألا] 4 ٍميَِ رجس لكي كأي رم[ 1/] .هريغ نود نوعرف هب بّطاخملا نأ ملعيل
 لص لاعت هلوق نم كلذ رعشتست نأ كنكميو «رابدإ ةلاح يف ناك هنأل ؛(ٌلاعت) :هل لقي ملو ء['"١ :صصقلا] * َفَحت الو لِقَأ » ل ل

 اَذِإ «نيملاظلا موقلا ىلإ بهذا :يأ[ ٠١ :ءارعشلا] 4 َنيِِلئَطلاَمَوَمْلا نأ 0 ع ل تئا) امأ 7١[. :صصتقلا] # اَرِيَنُم
 ركذ دقو 84 :ةقاحلا] 4“ ةّيبتك أوم ماه + :ىلاعت هلوق يف «(نآرقلا يف ةدحاو ةرم الإ تأت ملف) (مؤاه) امأ .(لاعت)و (لبقأ) يتملكو ؛(تنا) ةملك نيب ٌريبك قرف

 يو ا الو رفلا لاعلان احاول داس مواهب

 :ىرق 46 ٌقِلَطَتب - ُقيِحَبَو 9١ :لاعت هلوق * ِقاَسِل قِلَطنب الو ىِرَدَص ُقيِضَيَو 98 ١١1[ ."مسط" - .ميظعلا زوفلاو ةيدبألا ةداعسلا اهنأل ؛ٌريظن اهل سيل ؛هرعاشم
 ناي توصتملا قوبل 1 ل داسعلا لع اييصت (قلظتي- ها :ئرقو .لبق فاحخأ ىلع فطعلا وأ «فانئتسالا ىلع نيلعفلا عفرب (قلطني- قيمشراو)
 نع لوسّرلا ةيلستو «نآرقلا تايآ نايبب مسَقلا ركذ :ل8 تمتع[ اه لجو ةروشلا دوصتم ءارعشلا ةروس عيضاوم .[17 4: ءارعشلا] «َنْواَمْلاْمُهعِتَي هَرَعشلاَو) -

 يس يس يس يي يي

 روسلاب فيرعتلا 2عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت ل زنل بايع أ ْ



 0 م عم هكا شالا ا .ةبوّتمو ءازج : : 6# اًرجْدَل اَنَل نبأ © - 5١ .ةرحسلا عبتن يك: ا :© ةَرحَسل عينت العا - 1

 0 53 دس راكرفلا سرج وتاب" :4 وكم دردزت ا 3 0 0 1

 أ تنزلق هف كلك جرت لاك ١ 0 0 0ع 000 و ع سيلا طا 0

 ١ حلوووه 5 لوزي كلذنإف 0و الا د ايلا كاتع ل انتحل امي انباع رطل : يأ 78 0 م 2 2 و 5

 ل اضع سوم قلان يو نوعا ١ َ اب نيقدصملا :# َنيِنِمْؤَمْل 00 : ىنعمب :* نك نأ #8 ١- لاو احبس نير لإ دعب بلقتو
 ْ 2 داوم 1غ

 ا ل م 17 أ نوعرف لسرأ يأ :# نب رم ل 2 فرس“ :# ىدابعي رس أ نأ - 0 .ىسوم هب ءاج
 "جريت ولات( حلاق ال [) 0

 د ب مي اجعل 0 8 ةيقاب ةبصعو ةفئاط :4 مرآ » ليئارسإ ىنب : "”ىعي :4 ٍةْوَمَّنإ 9 -5 ؛ .مهعمجيو هدنج هل رشحي نم

 . ,هنإ رس يبطل لات )تدم يوم ١ 3 و هد .رقتحما ليلقلا عمجلا :«ةمذرشلا»و .ةسيسخلا هتيقب :ءيش لك ةمذرشو .ةريثك بصع نم

 ا | ياسا ول وديا طع 3 مهبهذ نم ليئارسإ ونب تلمح امبو ,نوعرف نم نذإ ريغ نم مهجورخو ءرمألا مهفالخب : © َنوُظباَعَل ان

 2 1 :(رذحلا» لصأو كركملا ةادأو حالسلل ها : #4 نورزاح #9 - 05 .بضغلا :ظيغلاو .مهيلحو ريض الا أولاَق 9 يعم تل او لجن لِجَتأَو

 سلاجم :ليقو ءناسحلا لزانملا :# ٍوِيِرَكِراَتَمَو #9 .نئافدلا :ليقو «نئازخلا يه : ِرْوُدَي م -5/ .ظقيتلا 1 5 يبا 0 هتييضتلز 1 1 الارواج دمع ؛

 .سمشلا تقرشأ نيح: 4« تيرشت» ليئارسإ ينب نوعرف عبتأف :4 ومات » - 7١- .ءارمألاو ءاسؤرلا

 1 مدي يييسم بل تام 0 دا 0 ٍفارعألا] 4 ْمِلَعٌرِحَسَل اًدنَه تب 9 :هلوق وهو فارعألا ةروس يف هلبق ام ىعار -
 اعد : ع 5 لكحي # :هيف نإف 0 ويسعل دو رو ويس ةميدعلا مامإلا فحبصملا اك لا ةركلا

 1 جي ديوب 10 9 اق كل ؛ةغلابملل اًبلط اًضيَأ (ِراَحَس َنُك لُكحي» فارعألا ةروس يف ٌيرقو .فلألاب «4ِراَكَس
 ١ نإ ارجل ان تر ولاَ نوعرف ةَرحَّسلا 1و ]4١[ ١) .فلخو يئاسكلاو ةزمح ةءارق يهو ءءارعشلا

 22010 َكَدكَ 4« اك نإ ارجل اَنل نبأ نوع اولآت َُرحَملا 1+ العال ١١[« : فارعألا] 4 َنيِيمْلا ٌنَخ انك
 56 ع اا فعل 0-0 0: نم دب ال ءاولاقف 01 اق نعرف رسلا ءاش الف كنا الا هر بلا 011 ركاز

 امو .قبس ام يلع راصتقالاو راصتخالا ىلع عقو ةروسلا هذه يف ام َّنأل ؛ .44 اًملف ١) رامضإب ةروّسلا هذه ّصخو .ءافلا فذح نّسحف كملف )» هيف رمضأ هنكل .كلذ
 ؛ءارعّشلا ىف ناَثلا رمضأو ءىلوألا اهّنأل ةروّسلا هذه ين لوألا رهظأف :نوعرفل اولاق نوعرف ة ةرحسلا َءاج املف :امهيف ريدقّتلا نلف ءارعشلا يف هريخأتو نوعرف ميدقت

 ةرمضم فارعألا ةروس يف « اذإ# :[45 : ءارعشلا] 4 َنيبَرقمْلا نمل اَذِإ محَنِإَو ممتن َلآَت ١١4[« ١ : فارعألا] 4 درمان مُكَتِإَ ّجَحَت َلاَق » [ 471 .ةيناثلا هنأ
 4 َنوُرلهَو ىموم برا( َنيِلعْلا برام اوْلاَف 9 [51] .اًراصتخا رامضإلاب ةروّسلا هذه ّصخو «مكتلزنم ٌتعفرو مكتبَرق متبلَع نإ :هانعمو ءءازج "اَذِإ" نأل ؛ةرّدقم
 اا علا هلو دم تابآلا هذهأ ترركت 2ك ل عاررفملا للك 7 :00١ فارعإلا]

 ىلاعت هلوق .[5 ٠ : ءارعشلا] © َنوملَمَم نير لإ َِل رص الأوُلاَ ١١60[«  : فارعألا]4 َنوُِلَقُم امير َلِإ اَنِإوْلاَم 9 [5 ]٠ ] .مالسلا هيلع ىسوم هب ءاج يذلا قحلا اوملع امدنع

 :هلوقب ادبف ءاهرخآ ىلإ نوعرف عم ىسوم لاوحأ لّوأ هيف ركذو ءوارعشلا يف تعبشأو ءةّضقلا اهيف َْرصمحا فارعألا ةروس نأ 4 صال » : :ةدايزب ءارعشلا يف

 فرعت ربدتو لّمأتف .هطو فارعألا يف عقت 7 مل دئاوز تعقو اذهلف «[57 : ءارعشلا] © َنيرَخَآلأ اَمَِرْعَأ مث 9: :هلوقب محو [14 : ءارعشلا] 4 اًديِلَواَِِف َكِيَرْت ملأ َلاَق

 تاذ رصم نآل ءامهيلك رامثلاو عرزلا اوكرت ليئارسإ ونب .[57 : ناخدلا] 4ٍر رك اَمَمو ٍعوُرُرَو ٠ 2108 : ءارعشلا] 4 ٍوِيرَكِ اَكَمَوِر وُسَو » [0/] .ليزنتلا زاجعإ
 4 َلِةَرَسِإ نب اَهسيروأو كلنك > .] .ملعأ هللاو ؛"رظن هيفو" « مطقملا لبج يف زونك يه : ليقو «لاومألا نم هنورخدي اوناك ام :ليق ءزونكلاو «عورز
 امل كلذو ءنوعرف قرغ نم ةليوط ةدم دعب اهونكس امل :دارأ هلعلف "ليئارسإ ىنب" :لاق ثيح .[78 : ناخدلا] 4 َنِيِركل امو اهَسْنروأَو َكِلَدَك » .[ 654 : ءارعشلا]

 اوكلم موق مهف ٠ 4 َنيِرَخاَ اًمّوق :  :لاق ثيحو ءرصم يف ال ماشلا يف اهايإ مهثروأ :يأ «ةروكذملا معنلا ىلإ عج ار "اهانثروأ" يف ريمضلا نإ :ليقو ءرصم كلم دوب

 - ,ةسدقملا ضرألا اولخد مث هيتلا يف اولخد لب ءرصم ىلإ اوعجر نوعرف قرغ دعب داس ت1 ل 0 ال ال لالا 2 را

 لق ذإ مهب هبل م [ ه1 ٠؟ : ءاينألا] 4 بيبان اقتل © َنوُدكلع اط رشنأ قلل ِياَمَتلآ وِذاهاَم موو هيأ َلاَم دِإ رج [0؛-حك]
 4 (00) َنوُلَعَع ٠ َكَِدك نَا ادم لب اولاَف (05) َنوُرُصَي وأ ةكنوعتني وأ (09) بوعد د 1 100 00 اننا 1 ل ا و اك و هيأ

 ىلع علطم لاؤس ءايبنألا ةيآ يف هلاؤسف ءامهبسحب فلتخاف «نيلاؤسل اًباوج درو امنإو دحاو لاؤسل اًباوج سيل نيعضوملا يف مهباوج .[7 1-4 : ءارعشلا]

 - ملف «نومزالم : يأ 4 َنوُفكمَع اه َرْثَأ لآ ُليِئاَمَتلَآ هِذَهاَم 8 : لاقف ءاهروص ةيفيكو ءاهايإ ا توب كلل يدا ماك ذا دعا حاط انو

 4 َفَملَت و :ىلاعت هلوق # َن كأي ام تلت او 9م [ 401 ناتغل امهو «نيعلا حتتفب (مَعن) :ئرقو .نيعلا رسكب (مهن) :ئرق # رول قلعت هلوق 4 مهل 0
1 

 ديدشتو ماللا حتفب (فقلت) :ئرقو «هتعلتباو هتلكأف ةعرسب هتذخأ هدا اعف :لاقي ؛ملعي ملعك َفِقَل نم ةثالثلا يف فاقلا فيفختو ماللا نوكسب (فّقلت) : :ئرف

 4 رْشَأَن وهو # ٍرَسأَد 9» :ىلاعت هلوق # َيَوْعبَتم ركن قدابعب ِرأ ٠ 2000 اًفافختسا نيءاتلا ىدحإ تفذحو فقلتت يهف البقتسم هولعج ءَفَقَلَت نم نهيف فاقلا
 رسما :لاقي ءءادتباو اجرد تبثت ةحوتفم عطق ةزمهب (رسأ) : ”ئرفر ردكاسلل نإ نر : رسك عم ةروسكم ءادتبا تبثت ثيدت لصور در (سا) :ئىرذ تنءاج تح

 - دعب فلأب (نورذاح) :ئرق# َدوُرِذَح 9 :هلوق 6# َكوُرِذَح عيل اَنِإَو 3 3 .راهنلاب صتخمف راس امأو ؛هرخآل ىرسو «ليللا لوآل ٍىرسأ :ليقو «ريسلل ىرسأو

 ةملك تركذد# «تارم(9) نآرقلا ف (زمخلا) تركذ - 1 .تارم (5) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١ :يددع زاجعإ 1! َنيَيكع اَط نظن اماَنضَ دعت لاق 83

 (5) نآرقلا يف (ليكنتلا) ركذ - 5 «تارم (4) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ - 4 «تارم (5) نآرقلا يف (ءاضغبلا) تركذ - 4 «تارم (0) نآرقلا يف (اهتاقتشمب ريزنخلا)
 هياتم كلالكو" :تارم (5) نآرقلا يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ - 4 «تارم (6) نآرقلا يف (بعرلا) ركذ -/ «تارم (5) نآرقلا يف (دسحلا) ركذ - -ا/ «تارم

 - يف تارم (5) ٌلُكدِ رو دقو «اهتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكنتلا)و (بصحلا)و (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ ددع

 ؛نارينلا باذع نم راّفكلا ةثاغتسا ركذو «ليلخلا ميهاربإ | ةاكدو «ةاجانلا ركذو لكلا ركذو ءطْبقلا قارغإو هرحبلا قالفناو مهاب نوعرف بلطو ءرصم نم ليئارسإ -

 - ,مهثبعل ,ةكيألا باحصأ كالهو ءبيعش ةّصقو ؛مهئُّبُحو .طول موق ركذو ,دومث ةبوقع ركذو دوه ركذو .داع يّدعتو ؛نافوطلا ركذو .حون ةصقو
 نوزتلا بابسأ 22259 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت 5



 نوعرف 6 انقحليس : يأ 4 ا حلا إم .هبحاص قي رف لَك ىري ثيحب الباقت :# ِناَعِمَجْل | وم 11١ + ع ست كيل نذل تالا تزل نذل نان نم نأ نان تفتت 1 0

 برضف يأ :4 ىافنات» - ”7 .ةاجنلا قيرط ىلع ينلدب يأ : ندْبَس» - 0 .مهب انل ةقاط الو لاق هر تلا مكر ادع لاق هزل 2 5

 :قرفلا * ٍقرذ ط هيف يشملا نكمي اًسباي رحبلا عاق ادب ىتح ىلاعت هللا نذإب رحبلا قلفناف ىسوم ل برضأِنأموُم لآ : 9 نيس نكس ١ ١ ظ

 موق كلانه انبّرَق :# َنيرَحآلآ مث انفلزأو 9 -4 يطل لبجلاك :4 ٍمْوطلاَ# رحبلا نم ةعطقلا 7 6و ِيِطَعَ هاوار لكناَكَف َقلسكر/ كاتب 1

 ا
 مهدبع نإ هنآل ؛ مانصألا هذه دبعأ ال يأ .مهدبعأ ال مهنم ءيرب ينإف : ىنعمب :# ل ودع ع 0 00 2211 0 1 ٍ

 يل رِقْخَي نأ عمطأ 0 # ١- .ةعامجلاو دحاولا ىلع قلطي «ودعلا»و «ةمايقلا موي م ارنأك ْ َناكامو دي 0 0 - 0
 ىنعمب انه عمطلا نأ :ليقو .سنج مسا ةئيطخلاب دارملا نأل ؛هسفنل اًمضه اذه :ميهاربإ لاق :# ٍقَكِطَح : ٌمِهْيلَعْلتَأَو يول محير يرَمْلاَوط كير !د7 يبو ل

 اعد يذلا مكحلا :# اًمكتحخ يل به نر # -/7* .ةازاجملاو باسحلا موي :#4 تبدل مون# .هقح يف نيقبلا . اولاَف 690 هوديعتاَم يوكو هي لاذ ذإ جني :إان |
 :4« تريسلتصاب ىقحلاو# ماودلاو تيبثتلا ىنعم يف وهو «ةوبنلاو ةمكحلا وه مالسلا هيلع ميهاربإ هب 0 1 ل را علا ا

 ىنب نييعت بسان «مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم ىّمسو «ءارعشلا يف ةصقلا ركذ طسب امل هنإ :ليقو - 5 .كتمارك رادو كتنج مهعم نلخدأو ؛كقلخ ىلإ كلسر نم هتلسرا نم دادع نم ينلعجا 3“ يدب ة(20نومْسزأ توت 2 نش ١
 لب اهيف مالسلا هيلع ىسوم مسي ملو ناخدلا يف ةصقلا رصتخا املو .رصم ةثارو يف مهتيمستو ليئارسإ

 لدار 0 نايتإلا كلذ بسان ءاّمهبم همساب ىتأف ء[ ١ : ناخدلا] 4 نيب ٌلوُسَر )» :ىلاعت لاق

 1 ىلإ < اهعورزو رصم " تانجل" ريمضلا لعجي نم يأر كما مي 8

 ١ مث نئِسيىِدلاَ ففكرت تما ُ:
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 م ويترك يمسي ل0 نر
 أ َنيِيلَسْلاَب رااح إنما وبر
 دنيوي ىلا جام بوت © :

 سل ادوءو راما رج

 مث. 1 ءايشمللا 77 تافاصلا] 4 َنيرَحألَأ اًنورغأ مث هةر ا : مدقت امك رظن هيفو" ءاهزونكو 0 3

 ا ا[لب هيلع رحيل قاطإب حم مو نوعرف اترغأ 3 |١" تولي ٍقلوَح ري عمطأ ىلا نيب 5

 نيع مهنم قبت ملف« «نافوطلاب ةماوقا نما سدكملا نيرخآلا انقرغأ مث :تافاصلا 2 امأ .ءارعشلا ةبآ 6 ىمريحلب صلات حلا واكس اكس لل تع نَرَ 5

 صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف ةيآلا هذه ترركت دقو .مالسلا هيلع حون موق نع ثدحتت ةيآلاو «فرطت 26 575951 0-022

 ديشجكملا اك [ى85 : تافاصلا] 4 تودع ادام هِمْوَعَو هيل لَك ْدِإ لف ء[ا/ » : ءارعشلا] « َتوُدَبعَت ام ءهيوَقو هيبأل َلاَق دِإ ' 0 [ 709١ ] تافاتملاو ءارعشلا يتروس يف

 خيبوتلا يف داز ءاوبيجي ملو مهخكو اًملف «خيبوتلا ىنعم تاَفاّصلا يف نّمضت دقو «ةغلابم اهيف ' "اذام"و «[3 ١ : ءارعشلا] 4 اًماَنصأ ديت 1 :اولاقف اوباجأف ءماهفتسالا

 .هدعب امو هلبق ام هاضتقا ام ةروس لك يف ًءاجف ء[87 : تافاصلا] 4# َتيِمَكَحْلاَب رب ركل اق( كوول تو ةيلإ+ حقب :٠ كاف

 اورقأف «ةتوحنم ةروصم ليثامت اهمأب مهفارتعا لصحو .# تبدينع ام اََآَباَء انَدِجَو # مجاور هرزيواجل ا مدع نإ يرابلا فلس ميل رزتكاا ىلإ اها اردت -

 ةيهام نع لاوس دروم درو «# َيودبعَت ام # :هلوقب مهايإ مالاسللا هيلع مينالرتا لاوس نإف ءارعشلا ةيا اًمأو مدت اه لاع مهماوتجح اوان عم لارج نع زجعلاب

 هوبواجف .ك َنينكَع ام لَه اًماَنْصَ ُدْبَتَت ل8 :هوبواجف اهتيهام نع مهلأسف هدبعيال ام نودبعي مهنأ ملعو ءاهدهاشي مل مالسلا هيلع هنأكو ايكو قدارع
 ْذِإ كتوعمسم له لاَ 3 :لاقف مهب عطقلاو مهزيجعت اًدصاق رخآ لاؤسب مالسلا هيلع فدرأف «هلاؤس مهباوج قباطو ؛هيلع مهرمأ ام ىلع مهتادوبعم ةيهامب نيفرتعم

 0 :سا املف ؛مهايإ مكتدابع يف مكرذع امف ءرضلا وأ تنل نحلم الو نت ل انكم وذاك اذإ 6 د نوصي وأ حكبوعتني وأ 00 بوعد

 «[0/” : ءارعشلا] # َبومدفألا مكْؤَباَ و مشنأ 2 [225] .رضتاالو عفنت ال مهتهلآ نأب ديفي اذهو «ه قولعفب َكْلنكانءابءان دسم لب اولا # :اولاقو ءابآلا ديلقت ىلإ .باوجلا نع

 الاغيإ فصولا اذه ناكف «خيبوتلاو بينأتلا قايس يف كلذو «ءارعشلا ةيآ يف الإ دري مل نيمدقألاب ءابآلا فصو ١77[. : تافاصلا] 4 تلو لآ مُكِيآَباَ برو

 اا تا ؛مهديلقتب ثارتكالا ةلق يف
 7 م ل ل (8) ِنيِفْمَمَرْهَف تضم اَدِإَو (00) ِنيقَسو معطي ره ىو (0) نب وهم تقل كِل ل [1-61/] .همدق درجمل

 هللا نأ دارأف ؛هيقسيو اًنالف معطي نالف : :لاقيف «ناسنإلا ىلإ فاضت دق ءافشلاو يقسلاو ماعطإلاو ةيادهلا نذل و ِنيِقْسَي و "يِنُمِعْطُي"و ِنيِدْهَي ' عم "وه"

 0 َنيِملْعْلا بر الإ ودع مهني »اك - -ا/1] .قلطأف عدم امهيعدي الف ةايحلاو توملاو قلخلا امأ ."وُه" 0 دكأف .هلك كلذل ةقيقح لاعفلا وه ىلاعت

 هيلع ميهاربإ دنسأ فيك لمأت .[1-81/ : ءارعشلا] 4 نيب رف يب 017 در انو )يني قيمت ره ى () نيَعروَم ملح ىلا
 :لاقف هسفنل مالسلا هيلع هدنسأف ضرملا نع ربخي وهو بدأتو «هلالج لج نيملاعلا برل ءايحإلاو ةتامإلاو ءافشلاو ةياقسلاو ماعطإلاو ةيادهلاو قلخلا مالجلا

 وأ ايس نإ 3 :لاطات رك رو عمر يطاقللا ا مالاسللا الس لولا يد هكا ىلا ودكم الإ نوكي نل هنأ مالسلا هيلع ميهاربإ نيقي عم «إإ تضم اذِإَو ٍُ
 «ىطخ .أطخو ءءاطخإ .مىطخم .ءأطخأ :باوجلا ؟"عطاخلاو ئىطخملا" :نيب قرفلا ام 7 :ءارعشلا] 4 كيد َمْوَي ٍقَكِطَح يل َرِفْغَي نأ )6 17187 : ةرقبلا] ا( انأكحَأ
 اهنإفاذل ءاّدمع باوصلا ةبناجم اًمئاد ينعتف :ّىِطَح امأ .بنذو مثإ دوصقملا أطخلاو .دوصقم ريغ مأ اًدوصقم أطخلا ناكأ ءاوس :باوصلا َبَناَج ينعت :أطخأ .أطخ «ٌمئطاخ

 .ةريسو ءاقالخأو «ةديقع يناسنإلا كولسلا ماقمب صتختف (ئطح) امأ «يئانجلاو يندملا عيرشتلا ماقمب (أطخأ) صتخت .بنذلاو مثإلا ىنعمب اًمئاد تأت
 باب نم وهو ء.ظقيت اذإ زرتحاو رذح نم ةهبشم ةفص هنأ ىلع فلألا فذحب (نورِذَح) :ئرقو .هفاخ اذإ ءيشلا رذح نم نوفئاخ ىنعمب لعاف مسا هنأ ىلع ءاحلا -
 ا را را :يأ «لِعف نزو ىلع ةغلابم ةغيص نوكت نأ لمتحيو «مزحلاو ظقيتلا انتداع نم عيمجل انإ : :يأ «حرف

 .ناتغل امهو «نيعلا مضب (نويعو) :ئرقو .نيعضوملا يف نيعلا رسكب (نويعو) :ئرق # ٍنوُعَو لن :ىلاعت هلوق# ٍنوبُعَو تنس يف ل 4 وسو تنجم مهتح تحرم 3011407
 تاو انوا يزعل اوفا و نر اال اهلل فلا رانك كذا :يددع زاجعإ 6# َنوُرُصِيَوَأ م ةوُعَميوأ ل1 .ميركلا نآرقلا -

 هللا باتك يف ةرم (50) امهنم لك دروو (هتاقتشمب داسفلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هن ةاقتشمب عفنلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواست اذإ ميركلا نآرقلا يف ةرم (00)

 ىواستف .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١4( هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ 14 ٍنبحم 24 نيش أَ 38 [81] .ىلاعت
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١40( درو امهنم لكو ءاهتاقتشمب «توملا» ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب «ةايحلا ةظفل راركت تارم ددع

 ةياَوع نايبو نبل ةقالخأو «نينمؤملل هعضاوتو «ةريشعلا راذنإ كي لوسرلا رمأو «ةريثكل ةفلاشلا ممألا لاح ليصفتو «يبرعلا نآرقلاب يبنلا يلع ليربج ليزتتو

 11 ءارعشلا] 4َنوُبِلقْحَيِ قُم َىَأ اَُمَلَظ َنيِذَأآ ُمَلْعَيَسَو ولا ةرماظا ريل ا

 00 ىنسجل || ءاهساللا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ' يربطلاريسفت



 0-0 د
 .هلعب يتأت ىتلا نورقلا يف :* َنرحللا فإ# ًاليمج ءانثو ءًانسح ًاركذ :# ٍقْدِص َناَسِل ل لعجاو# -/4 نب لل 0 - دمع دسك" ع امسك" ةدمدم “ل نا

 تسل
 رع رس ريس 7
6 .7 

 5 2-0 ع ل 8 لق هوبأ ناكو .ةباذهلا قيرط نع نيلاضلا نيكرشملا نم يأ :© َنيلاَصلاَنِم َناكءهَنِإ الر فغاو » 5
 4 اجو رداد الفنار يشل ةبوتلا ةروس نم ١١4 ةيآلا عجار .هنم أرتت هّلل ودع هنأ هل نيبت املف .هل رفغتساف هب نمؤي هنأ هدعو

 8 ساق مال (ه) نول امساك( ا نم ميلس :ليقو .توملاذعب ثعبلاو هللا ديحوت يف كشلا نم :© ِرِيِلَسِسَلَقِب# - م ٠ 0 ص
 8 3 رك وو> رور>

 منو 1 2 تزردو 9 - 1١ .تبٌرُقو تيندأ :4 نسل فلو ل - 04 .اهنم دحأ سيلف بونذلا امأف ,كرشلا

 1 دواخل محلا و جيلا جرس م اغلل : َهَليِقَو 8 -9 247 .اوُلضفا 0 عَنِ
 ١ 72 371 نوير امن ليقول مى :- ني ب :4 هَل راع ووغ ني نيو 1» ترهظأ :4 محلا

 ظ 2 . © يف صعب ىلع مهكفعب يمر « اوكف ١ -44 .دادنألا نم :4 هسا ن وذ نم( نوُدبعت رش
 -و كير نرواغلاو مه دورتي 0 راو اهيف دادنألا ءالؤه تبكف :مالكلا ليوأت :ليقو .مههوجو ىلع نيّبكنُم ميحجلا

 أت 070 نمت 5 :4 مكبوس ذإ #9 - 1 ل د كرا نس يهتما# :# سيلبإ دونحو 9 - 10 .رافكلاو نيطايشلا

 )نيل مكبَوَف 0 ٍنيركَص 5 «سيلبإ :نونعي :# نم دلال انعام » - 011 .هللا نود نم مكدبعنو «.- -دادنألا نوبطاخي - مُكَلِدْعَ

 2ع جوس تفس نياَنلاَنق 2 نوفرجملْ الإ |[ بسنلا بيرق :« ىزرمالا» انل نوعفشي : 20 ٠٠١-5 .لتقلا نس يذلا مدآ دلوو
 دك ن0 52070 نم :© ٍرَجَأَنِمال - ٠١4 .يلإ هللا يحو ىلع :«نيِمأٌلوُسرإ# /١١- .ايندلا ىلإ ةعجر : هك .قيقش
 55 رزه زطزا طمع ع م ريس #> ةظلللار ةكششللا ةلاذ لاو !كان لإ هأو كف كلا ىرذ نرد :4 َنوُلدرْالا## ١- عا الو باوث

 4 ف ديار يعل اَوَط َكَيرَِّإَو (27 نوم مهرثك 7 1 3 2 2 2 كل اح | 0 1

 |١ مح وس رهو 2 لاك () َنيِلَس ديرسرملا ف ١ ا 0 تت 5 يوذ نم 9 5 :ليقو - 00 0 مهولذرتس

 7 نإ رجأ ْنِم ب ا تملا اوشن نيمأ لوسر نوعتد 0 ظ أ نم هيلع جكلَكَسَأ امو (!-) نوعيطأو هللا اوقاف م لوسر كل ف ظ[9١٠-3١٠]

 ل
 - وتس صر 6 لَه

 هواي وينك ا 6 2 4 7 .. 8 :هلوق ىلإ 4 تو الأ ”لظ هلو 1 كف ه0 ءارعشلا 4 َتيِمِلعْلا بر ٍّص

 سس
 تول درع قادت مط شو ا طرلو لكس رد رتالل : عضاوم ةسمخ ياروكذم
 "ل ع م

 5 02 50 : كع يبنلا ركذ يف سيلو «عضاوم ةينامث تراصف يك حلاصو «دوهو «حون رز اضل أ نار مطاوكلا

 : في مقل يي يي ني ني ني كش يف سيل كلذكو ىرخأ روس يف ىرخأ عضاوم يف اهركذل ؛4 ِرِجأ نم يلع مك نأ [مَو )© :هلوق

 و وك ديل ْذِإ ا :لوقي ثيح نيبطاخملا يف هابأ نآل .«ميهاربإ ةصق يفالو :[18 : ءارعشلا] 4اًديِلَواَِف كرت لأ :لاق ثيح نوعرف هاّر هّنأل ؛ىسوم
 .رجألا بلط نع نْيََّزنم اناك نإو ءرجأ نم هيلع مكلأسأ ام :الوقي نأ ميهاربإو ىسوم ايحتساف ءهاّبر وهو ٠« ما رعسلاا

 لمعتسا ١- :باوجلا ؟"ميعنلاو ةمعنلا" : :نيب قرفلا ام 6 :ءارعشلا] *( ريكو رو نم ينل ري 157 :لحنلا] أ َنَّقةَمتي متي ني مُكياَمَو رعاك

 ثيدحلا يف ميركلا نآرقلا يف ةدرطم ةلالدلا لع ا 21 نإ اذ ابل تناكأ ءارش ةيورخألا ل ةيرددلا يحتل م لالالا لا .(ةمعنلا) ةملك نآرقلا

 ةيآ .ةدحاو ةيآ يف الإ .. ميركلا نآرقلا يف ةدرطم ةلالدلا هذهو .ةيورخألا ةايحلا معن يف ميركلا نآرقلا يف تلمعتسا (ميعنلا) ةملك - 1 0

 نيرسفملا مظعم نأ مغر ؟«ءامعنلا» وأ (ةمعّتلا» وأ (ةمعتلا» نود ةيآلا هذه يف (ميعنلا» ةملك تءاج مل .[/8 : رثاكتلا] ا 25 0 مث رثاكتلا

 نأ -1 .ايندلا معن : ل د تا :نالامتحا اهل ةيآلا هذه يف (ميعنلا) ةملك نأ :باوجلاو ؟ةرخآلا ال ايندلا معن د 0
 كش نأ ىنعزوأ بر + ء ١ :ةرقبلا]4 ٍكلع هلل هللا َتَمَن َتَمَعي اود داو :ىلاعت 0 2 -الوأ :ةلثمأ .ايندلا ال ةرخآلا ميعن هب داري ةيآلا يف دراولا (ميعنلا) نوكي

 ا

 .[ 4 :ملقلا] ملأت نب جرد َنِقيَمَذإ + ١١ - ١١[« :ةعقاولا] و يتلا ٍتَّنج ف( نوَرعمْلا كلو ) :ىلاعت لاق :ميعنلا -اًيناث 0 َتَمَع
 00 ا ا ها رف كتي :ىلاعت هلوق # َنوُلَدرأْلا َكَعبَتاَو كَل ُنمْو أ أ ًارئاقط |
 حتفو ءابلا دعب يتلا فلألا طاقسإو ةحوتفم ةددشم ءات مث واولا دعب لصو ةزمهب (كعبتاو) : :ئرقو .هلبق امم لاح :ةلمجلاو «ربخ هدعب امو أدتبم عبات عمج اهنأ

 ىلع رامضإ نودب وأ «نولذرألا كعبتا دقو :يأ «دق رامضإب يهو ىلوألا ةءارقلا يف امك فاكلا نم لاح :ةلمجلاو «هلعاف "نولذرألا "و ضام لعف هنأ ىلع نيعلا
 0( ميركلا نآرقلا يف (هت هتاقتشمب ناسللا) ظفل ركذ :يددع زاجعإ ٍقَدِصَْناَسِلِل لعَجأو 3: [5] ؟ال وأ دقب هنارتقا نيعتي له ءالاح يضاملا ء ءيجم يف فالخلا

 لكو اهتاقتشمب ةظعوملا) ركذ تارم دلع عم (هن هتامتشمب ناسللا) ركذ تارمرددع' ىواستي كلَذبَو .هللا باتك يف ةرم )١15( (هت ةاقتشمب ةظعوملا) ظفل ركذ امك .ةرم

 (ةذاعتسالاب) رمألا ركذ دروو .ةرم )١١( هللا باتك يف هتاقتشمب (سيلبإ) ركذ درو :يددع زاجعإ # 0 روعمجأ سيلبإ دوتحيو وه [14] .هللا باتك يف ةرم )١59( درو

 .هللا باتك يف ةرم )1١( لك درو دقو ءاهتاقتشمب (ةذاعتسالاب) رمألا عم هتاقتشمب (سيلبإ) ظفل ركذ تارم ددع يواستي كلذبو ا
 اوناك ٍداع موق نأ ىلإ تايآلا تراشأ :يخيرات زاجعإ .[178-110 :ءارعشلا] * ٍميِظع ٍمْوَي تبادع اَذَع ْمحكَيلَع ٌفاَحَأ هي... َنوُمَبَت ٌةَياَء عمر لحب نوبت 38[ 110- ١74

 رابغب ةلومحم ةفصاع اًحير مهيلع لسرأ نأب كلذو «باذعلا مهيلع- ىلاعت - 010 ا

 يس :دوه ةصق يف اهركذل َنآرقلا قّرطت يتلا طاقنلا مهأو .[ 1 :ةق ةقاحلا] 4 واع ِرَصْتَص جيرب أوُكسِيْمْأَهاَم اأو مهيلع تضقو مهترمغ «ةبرتأو

 داع موق نأ - .عيبانيو ماعنأو نيتاسب داع موقل ناك - ١- .نامعو نميلا نيب نوخرؤملا اهددح دقلو «ةيلمرلا ضرألا يه فاقحألاو «فاقحألا يف نونكسي اوناك

 ةقهاشلا حورصلاو ةفرتملا روصقلا نونبي اوناك مهنأ - .دالبلا كلت يف اهل ريظن ال ةمخض ةدمعأ اهل ةقهاش روصق تاذ (مرإ) ىمست ةميظع ةنيدم اونب

 م٠114 ماع ةيادب يف ١- : :تاكعمو قئاقح هادا مزه مهلوسو اريدك امل باه رص جر يدع تسرد .4 َنوُدلْحَع ْمحَّلَعل عاصم َنوُدِدَّتَتَو
 رمألاو « «رابع» لامرلا ةروطسأ» «ةيروطسأ ةيبرع ةنيدم فاشتكا» «ةدوقفم ةيفارخ ةيبرع ةنيدم فاشتكا نع نلعت ةيفحص ريراقتب ىربكلا ةيملاعلا دتارجلا تآلتما

 يتلا اًداع نأ نودقتعي اوناك نيذلا سانلا نم ديدعلا نإف ؛نيحلا كلذ ذنمو ؛ميركلا نآرقلا يف ةنيدملا كلت ىلإ ةراشإلا وه مامتهالل اًريثم فاشتكالا اذه لعج يذلا
 ' كلت «بالك سالوكين» راثآلا ماع فشتكا دقو ءفاشتكالا كلذ مامأ مهتشهد ءافخإ اوعيطتسي م ءاهفاشتكا نكمي ال هنأو ةروطسأ ٌميركلا ُنآرقلا اهنع ىور
 اذهو (سكيليف ايبرأ) هناونع م1417 ماع اًباتك «ساموت مارتريبا يزيلجنإلا ثحابلا فّلأ دقو ميركلا نآرقلا يف تركذ يتلا (اودقتعا امك) ةيروطسألا ةنيدملا

 برعلا» مسا ةقطنملا كلت ىلع نانويلا قلطأو «نامع نم ربكألا ءزجلاو نميلا مضت يتلاو «ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم يبونجلا ءزجلل ينامورلا مسالا وه مسالا
 - سيانلا رثكأ اوناك ةقطنملا كلتل ىمادقلا ناكسلا نأ تايمستلا كلت ببسو .«ةديعسلا نميلا» مسا ىطسولا روصعلا يف برعلا ءاملع اهيلع قلطأو .«ديعسلا
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 قلطأ «لئابقلا كالت نم ةدحاو اهتسسأ ةميدق ةنيدملا ٌراثآ فشتكا دق ناكو «لئابقلا كلت فصو يف «ساموت» يزيلجنإلا ثحابلا بهسأو ءاظح مهروصع يف -

 .(رابع» دوجو تابثإل نيتقيرط مدختساو «ةدوقفملا ةنيدملا كلت دوجوب عنتقا ءيزيلجنإلا ثحابلا هبتك ام «بالك» عجار نأ دعبو ««رابع» مسا برعلا اهيلع

 دعبو ؛يعانصلا رمقلاب ةقطنملا كلتل روص ىلع لوصحلا نم نكمتيل ةيئاضفلا «اسانا ةلاكوب قاحتلالل اًبلط مدق «لعفلاب ودبلا اهركذ يتلا راثآلا دجو امدنع -أ

 .اينروفيلاك ةيالوب «نوتجيتناه» ةبتكمب ةميدقلا طئارخلاو تاطوطخملا ةساردب «بالك» ماق -ب . ةقطنملل اًروص طقتلي نأب تاطلسلا عانقإ يف حجن ليوط ءانع

 ةطيرخلا حضوتو ءيرصم ينانوي ينارغج ملاع وهو «ةيداليم ٠٠١ ماع «يملطب" اهمسر ةطيرخ دجو ثحبلا نم ةرتف دعبو «ةقطنملا ةطيرخ ىلع لوصحلا فدهب

 ضعب تلعج يتلا روصلل ةيئاضفلا اسان ةلاكو طاقتلاب اًرابخأ ىقلت هسفن تقولا يفو .ةنيدملا كلت ىلإ يدؤت يتلا قرطلاو «ةقطنملاب تفشتكا ةميدق ةنيدم ناكم

 ةجيتنلا ىلإ اًريخأ «بالك» لّصوت ءاهيلع لصح يتلا ةميدقلا ةطيرخلاب روصلا كلت ةنراقمبو .ةدرجملا نيعلاب اهزييمت بعصلا نم ناك نأ دعب ةيئرم لفاوقلا راثآ

 ةنيدملا ناكم فاشتكا مت اًريخأو يعانصلا رمقلا اهطقتلا يتلا روصلا كلت عم قباطتت ةميدقلا ةطيرخلا ين ةدوجوملا راثآلا نأ يهو الأ ءاهنع ثحبي ناك يتلا

 ةئيدملا راثآ نع فقكت لامرلا تأدبو ءرفحلا تايلمع تأدب ةزيجو ةرتف دعبو «ودبلا ٌنسلأ اهتلقانت يتلا صصقلل اعوضوم اليوط تلظ يتلا ةيروطسألا

 ةدمعألا نأ امب هنإ :رفحلا ةيلمع دتئاقو ثحبلا قيرف ل ا ا ار ا 3 .«(رابع) لامرلا ةروطسأ" اهنأب تفصو كلذلو «ةميدقلا

 اليلد 6 ب كلذ نإف ةمخضلا ةدمعألا يأ م ٍداَمِصْلا ٍتاَذ مر 95 ميركلا نآرقلا ُق تفصو (مرإ» ةنيدم نإ ثيحو رابعا ةنيدمل ةزيمملا تامالعلا نم 1 يل

 وأ بهذتلاب تبطع ىنلا ةدمعار | ن٠ ديدعلا رهظي ثيح ةديرف نوكتل تعشنأ يتلاو ؛ميركلا نآرقلا يف تركذ يتلا «مرإ» ةئيدم يه تفشُتكا يتلا ةئيدملا نأ ىلع

 تعرُز يتلا قطانملاو ندملا ء 0000000 يا ا 7 .رظنملا ةعئار ةضفلا نم تعنص

 دقلو .4 ٍنوُبْعَو ِتّنَحَم 9 نيم نَغ أب مدَمأ (3) نوملَعَت امي ٌمَدَمَأ َىِذلأ اوُقَتأَو )8 ءاتويعو تانج ام اًموي تناك يراحصلا هذه نأ ركذي ميركلا نآرقلا نكلو ءاقحال
 تاحاسم تناك ددقف «ةجتنم ةبصخ يضارأ كلذ لبق تناك يتلاو «يراحص ىلإ اهتلوح ةيعخانم تاريغت ىلإ تضرعت ةقطنملا هذه نأ ةيخيراتلا تالجسلا تفشك

 ةيكيرمألا ءاضفلا ةلاكول ةعباتلا ةيعانصلا رامقألا دحأ اهطقتلا يتلا ةيعانصلا رامقألا روص تفشك دقلو «نآرقلا ربخأ امك «ةرضخلاب ًةاطغم ةقطنملا نم ةعساو
 ةايملا ريفوت ىلع ةرداق تناك اهنأب تفصُو يتلاو ءِداع موق ةقطنم يف يرلا يف تلمعتسا يتلا ةميدقلا دودسلاو تاونقلا نم عساو ماظن نع م114١ ماع «اسانا

 ةبصخ برأم ةنيدم لوح يتلا قطانملا تناك دقل ” طيلبا دس لافؤنواع موقيوكاشم 2زايكفاجا نال و ك0 1 4 .صخش 5٠٠.٠٠١ ل

 ٍضارأ تاذ تناك اهنأ ةقطنملا هذه اأ) «ينيلبا ينانويلا بتاكلا فصو امك - هأ ةعوررم اهلك تناكوإ تي ري ريض و تاق نب ةدتمملا قطانملا نأ دقتعيو ءادج
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 وه لب «هنوعفتيف هعفن الو«هنورضيف هّرض ُدابعلا غلبي الو هدحأ ىلإ جاتحي الفءهتاذب ٌينغلا وه هنإف عانتمالا ٌةَّرعو ١- . يا

 كرحتي ال هديب تاقولخملا يصاون عيمجف «هتدارإل ةداقتم هتمظعل ةعضاخ هلل ةروهقم اهلك يهف ؛تانئاكلا لكل ةبلغلاو رهقلا ٌةّرعو -' .عناملا يطعملا عفانلا راضلا

 دبع خيشلا لاق ميرا هللا مشا تعم 04“ ٠ ] .هيبالا] ةرز الارز كرس لور وكلا يروم ااا يمر لما را ال اك ا ال

 ءبرلا فاصتا ىلع اهلك ٌلدتو ءاهيناعم براقتت ءامسألا هذه «ٌباهولا «فوؤرلا داوجلا «ٌميركلا ٌربلا «ميحرلا «ٌنمحرلا :ىلاعت هللا همحر يدعسلا رصان نب نمحرلا
 ظحلاو ءرفوآلا بيصنلاب ءاهنم نينمؤملا صخ او. هيك يضتش اام يدعم كرا الاى كم معا ىتنلا نور كا را

 ةمحرلا نم ناقتشم نامسا :ميحرلاو نمحرلاو .هتمحر راثآ نم اهلك «ةرخآلاو ايندلا تاريخو .همركو ؛هدوجو «هتمحر راثآ نم هلك ءناسحإلاو معنلاو «لمكألا
 .هقلخ نم ءاش نم ىلإ هتمحر لصوملا :مي ميحرلا «ةعساولا ةمحرلا وذ : نمحرلا .ديحوتلا لهأل الإ ةمحرلا نوكت الو «ميحرلا نم ةغلابم دشأ نمحرلا

 ءاّتويب اهنم نوذختيف ؛لابجلا نوتحني اوناكو 01494 ءازشلا] 4 كد ين لَا وش :[87 : رجحلا] 4 تريم“ اًبوس لاَبلل نم نوحي اوناكو ا [ ]44 ١

 .نيرلطب نيريأ ءاهتحنب نيرهام اتويب لابجلا نم نوتحنتو :ءارعشلا ةيآ امأ « ءرجحلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءبرخت وأ مهيلع طقست نأ نم نونمآ مهو

 بيعشو دا ل :ب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[ ١/16 067 ءارعشلا] 44 َنرَحَسمْلا َنِم تنأ آَمتإاَولاَق ف [ ١017

 ِتأَد اَنلْثَو يسب الإ سام 8115 5] .امهلوقعب بهذف «ةديدش ةباصإ رحسلا مهاصأ نيذلا نم اًبيعشو اًحلاص نأ نم امهموق هاعّدا ام نيبت يهو ؛مالسلا امهيلع
 ها :حلاص ةّصق يف هلوق .[17 : ءارعشلا] 4 َنيِذكْلا نعل كنت نو اَنْ | َتنأ َمَو ١5[« ٠ 5 : ءارعشلا] 4 توِدلَصلأ َنِم تنك نإ ٍةَياَ
 00 ل تول 7ك قالا ىو لرألا سلب لاتط ضف يقل 4 َتنأ آَمو 9 :بيعش ةصق يفو

 ُبيِرَم ُباَذع دم ل قر و 02 تا سر] 4 ل( كاذع ككشلم يرش اموسمت الو ١0 [ ١ .باوجلا يف اورثكأف «باطخلا يف بيعش رثكأو
 دوه ينو 4 ملأ تاَدَعط: .لاقف «ديعولا يف غلابف ءظعولا يف غلاب فارعألا ةروس يف 00 ءارعشلا] 4 ٍيِظَع وي ٌباَذَع م كك ف روش اهوسصالو رت 112 رخال
 يو :هلبق نأل مويلا ركذ ءارعشلا يف دازو ٠ ُبيِرَق ُباَدَع » :لاقف برقلاب هفصو «[75 : هي رك كت ا 1 هلق ل ع ا
 .4 ريظع اور ناو ل :ريدقتلاو «[ ١05 : ءارعشلا]  ِرْوُلْعَم موب برش

 وفعلا رطملا" 0 قرد 211 ؟قروشلا] 4 اوم 0 رع ءارعشلا] 4 ندرس الط عطاَرطنأَو ]+[
 وه ثيغلاو «ثيغلا وه رطملا 9000010007 12300 اهاسمو لحم اموطنل :تاحسلا نم رطملا لوز سا الك ٌثيشلاو رطملا :تاوحلا

 ةوعدو هللا تالاسر نع نيضرعملا نم ماقتنالاو باذعلا ماقم يف الإ نآرقلا هلمعتسي مل (رطملا) - ١ :يتالاك .فلتخم رمألاف «ينآرقلا نايبلا ةغل يف امأ .رطملا
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 - 4 لحس نم ٌةَراَجح مولع انرطَمأَو 2 «[184 :فارعألا] 4 ل سن َىّبك زان اًرطَم مهيِلَع اًمْرطَمََو »+ ل كلارف نم للا كر
 ىلإ عجار ةراشإلا مساو قالتخالاو بذكلا ىنعمب هنأ ىلع ماللا نوكسو ءاخسلا حتفب (قلَح) :ئرق نيكولا قاحو ل هلوق نيكولا قلخ الإ ده ني [ ٠1١3

 .4 َنيِلَوأْلاْر ليتم ةلإآذنه نإ :اولاق امك «ةقيقح هل نوكي نأ ريغ نم مهقالتخاو نيلوألا بذك الإ هب انتربخأ يذلا اذه ام : :يأ «هريغو ثعبلا نم هب مهربخأ ام
 ام نوشيعي نيلوألا ةداع الإ تامملا ىلإ ريصملا مث ؟ايندلا يف ةايحلا نم هيلع ايحن يذلا اذه ام :يأ لا م لا :ئرقو
 - هنأ ىلع ءافلا دعي فلأ تابثإب (نيهراف) "رق نيِمرَك 2 :ىلاعت هلوق 6# َنيِهِرَ ايو م ٍلاَبجْلا هني َنوُسِحْسيَو و[ ١ 44] .روشن الو ثعب الو .نوتومي مث نوشيعي
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 ظفل ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .ةرم )١4( (هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ -4 «ةرم )١5( (هتاقتشمب ةهكافلا)
 . لجو زع هللا باتك يف ةرم )١54( لك درو دقو «(هت هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب ةهكافلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمو عرزلا)
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 نع تجرخ امدعب رجحلا اهباصأ امنإو «ةيرقلا يف اهموق عم كلهت مل اهنآل «نيقابلا :# َنيَعلا .مالسلا
 راطمإب طول موق نم :© َنرَحَدلا# انكلهأ 4 امم مث ١0- .مالسلا هيلع طول موق عم ةيرقلا
 لم ءاسف 98 - .طول موق لمع لمعي نم مجر يف ريسلا ترج كلذبو :ةيطع نبا لاق .ةراجحلا
 - .هوُبَذكف مهيبن مهرذنأ نيذلا «نيرذنملا رطم رطملا كلذ سئبف :# َنيِرَدَنمْل
 نيدم لهأ مهو .ةكيأ وهف فتلم رجش لكو .«كيآلا» ةدحاو يهو .فتلملا رجشلاو ةضيغلا باحصأ
 نازيملاب :* ٍساَطَسِقْلاِي # -5 ا سانلا صقني نمم :؟نرسخملا ني #» 1١١- .ركذ اميف
 الَو# .مهقوقح :4 ٌرْهَآَيْسَأ ا .اوصقنت ال :# اوسَحَي الو## ١ .هيف سخب ال يذلا :# مقسما 9"

 .دسفأ اذإ «اثع» :لاقي .داسفلا ضرألا يف اورثكت ال : ْأَومَح

 يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل ١1١[ : ءارعشلا ءال : ءاننالا 001 > ([] «كنحف فر ]: ١

 .ةعلابملاو ةرثكلا لع لدي ديدشتلا نكل «يدعتلل انيجنو انيجنأ .4 هنأت » عضاوملا
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 .[ 216  تاناملا 1١-12 : ءارعشلا] 4 َنيرَحل رمد مث (50) تييينحلا ف ازوجعالإ [177- 17/1
 نيكلهملا لاح نيبت يهو «تافاصلاو ءارعشلا يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف تايآلا هذه ترركت

 انكلهأ مث ءاهرفكل اهموق نم اوكله نيذلا عم تكله .هتجوز يه .ةمرُهلا زوجعلاو ءطول موق نم

 .[9/ : لمنلا «11/" : ءارعشلا] «تيدنلا رم ةَضارطَم ميءاوطنأو») ١1 .هموق نم نيبذكملا نيقابلا
 ةراجح مهيلع انلزنأو :اهانعمو «لمنلاو ءارعشلا يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا ين ةيآلا هذه ترركت

 عاونأ دشَأ مهم نراك ؟مولا د ياسا فر وزال ىلع و ك13 تاك ءامسلا نم

 الر شلا ةروس ىف انيعش:رخأ تداي تب منخل .[ -/١1/7 17 : ءارعشلا] 4َتوفالأ ب
 آر درر سادجلا  تكف

 8 جف تفص»وو ركذ نع نارقلا

 .ملعأ هللاو ءرجشلا ةدبع عم هعمجي يدقع ءاخإ ال هنأل ؛انه ةوخألا هل تبثي

 07 هنا َراَفُكْلا َبَححَأ تب فيَ لدم يررشلا] : وسفر د تك فى
 هب لزت «بتكلا لضفأ هنإف ؛ميركلا باتكلا اذه يف ةرخافلا لئاضفلا هذه تعمتجا فيك لمأت 3 : ءارعشلا] إ

 يبرعلا ناسللا وهو ءاهعسوأو اهحصفأو ةنسلألا لضفأب «سانلل تجرخ ةمأ لضفأ ىلع «هبلق يهو هيف ةعضب لضفأ ىلع ٠ «قلخلا لضفأ ىلع «ةكئالملا لضفأ
 رب ل رن 752 38
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 2 د أوُمدمَعَسأ مك هَل َسرولاَد سلا نم ١-1555 :ءارعشلا] مْ أ لكك 1 هوت هل ل اخ لَه ]111١-175[# .هرمأ يوقيو
 نيب قرفلا اما .[ 1

 هركذ بساني امم «بيترتلاو ءودهلا ىلع لدي (لزنتت
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 درو .اًضيأ تارم ثالث (لزنت) لعفلا درو امك .تارم ثالث (لزنتت) لعفلا درو :باوحلا ؟' التو لو

 علطم يف قبس -5/.ةمحرو ءوده نينمؤمللا لع لزتتلا عم
 رادصملا كلذ" لعفلا اهي قسانف (لرتس) وإ (ل دعي ) راضملا هلعف «ليزنت) ردصملاف .ء[١؟ :تلصف] 4 رك نمل كين ع 0 2-2-6

 اذل ؛ةرصتخملا ظافلآلا ةريصقلا تايآلا بسانيو «ةريصق تايآلا -أ :ءارعشلا ةروس يف - ١ اسأل ذر كن نر ايه لسا راس ب ىلا

 دعب نيعستلاو ةيناثلاو «(لّؤنت) ةعبارلا ”كاكحلا ىف تنارم سم كدرو دإ ؛ةروسلا يف (لزن) ةدام ةرثك -ب 0 1 6 تل رت 2015 ك0 ناك

 ركذ كلذ بسان «ءارعشلا ةروس يف ةداملا هذه دورو ةرثكلو «(تلزنت) ني نيتئاملا دعب ةرشاعلاو «(هانلزن) ةئاملا دعب نيعستلاو ةنماثلاو «(ليزنت) ةكاملا

 ل ا ا ل فلا لإ ل ل دعلاو (لرست) لعفلا لوأ ند ءاتلا فذح -ج .(لزنت) رصتخملا لعفلا

 .44 َنيَِسَرِمْل نلسرمْلا دك بأ بدك [17] هاا رك :ىنعمب هرف نم ةهبشم ةفص هنأ ىلع فلأ نودب (نيهرف) : :ئرقو .قذح ىنعمب مركك هرف نم لعاف مسا -

 «ماللا ناكسإب (ةكيألا) : :مءرفو .لللل امس اهلعح ة ةقيرطلا هذبب اهأرق نمو «ةحوتفم ءاتو مالب نيعضوملا يف (ةكيأ) ئرق ٠ :صو انه # وكل 3 :ىلاعت هلوق

 4 ساطَسقْلاَي اونو ل8 :ىلاعت هلوق# ممَقَسَسسْلااطَسِقْلاَ اونو [18١؟] .فتلملا رجشلا تاذ ةعقبلا اكد رو ركلات ور ا نت كو ل ل ا ا

 .مهريغ ةغل رسكلاو «نيزاجحلا ةغل مضلاو «ناتغل اههو اهرسكو فاقلا مضب (ساطسقلاب 0 :ئرق

 01/ نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو «ةرم 01 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت :يددع زاجعإ # َنيَسرملأ لول موف تبذك 98 ]١1١[
 كلا :تاواد 1 :تيعش 01 .ناوراه 0115 1 :ىسوم : :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم

 1 :(هللا ةقان) حلاص «75 :تاوقعي هال :ايركز ١1< ا هال :لفكلا وذ 2١7 :ليعامسإ 2577 : :حون «ال : :دوه «5 :سنوي /١١«, :قاحسإ «14 :ميهاربإ

 .ةرم 0 :اهعومجم هذهو «؟ :عسيلا /١١« :كاميلت 0 :مدآ ١ :نيساي لإ 6 :ىيحي 25 :سيردإ 350 :ىسيع 6 :لمحأر لي : كن وأ هد :طول

 لسرلا ةظفل تتركذ :ةيئآلا دادعألاب اهدجن ءامتاقتشمب ريذنلاو ءابتاقتشمب ريشدلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءابتاقتشمب لسرلا ةملك ركد تتارم ددع ضارعتسابو

 | .ةررم 01 كلذ عومجمو ,«ةرم هال (اهتاقتشمب) ريذنلا ةظفلو «ةرم ١8 (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم 0 (اهتاقتشمب) يبنلا ةظفلو «ةرم 74 (اهتاقتشمب)

 ل

 عونتم زاجعإ روسلاب فيرعتلا تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوق تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 0 ١ لما 264 7 "3 د0 626-5 2 ا هو ماعطلاب للعُت للعم : نبرحسملا نم َتَنأ آمسِإ # -06 .نيلوألا قلخلا :# َنيِلودْلا ةلجلاو# -4

 0اوذيل كلف

 1 2 يكل ىو عتاد ١ 17 نم ةيحانو «ءامسلا نم اعطق :4 آملا ني امم ١- .ًاكلم تسلو 0 2 6
 1 نيل كنت نوال جر ومس 0 ةّلظلا ةئيهك ةباحس مهل تأشنف «مهتويب يف مهقلقأ رح مهباصأ : ِةَ الئ 2129 04

 هلأ حرم ليَصلاَنتاَككامَتبع ل 00 :# َنيِماْعْلا بر ليزك : 00 .مهتقرحأف ًاران مهيلع تبهتلا اهتحت اوُماتت املف ءاهوردتباف
 ْ نك 9لتر 160 َنوِبَصلَنِم لع لع # -154 .مالسلا هيلع ليربج :4 َنيِمألا ل 0 .نرلااكللا تير لورلل تارزقلا انا كاي
 ل اس 0 :ينعي :4َنِإَول -145 .هللا لسر نم :4 نيكل كبلق هاعو ىتح كيلع هالت :4َكِ
 رت را هللا م لع لاحت هللا بتك نم لزن ام ضعب يف هركذ نإ محا : #4 لَو ص آلآ ربز ىتل# نآرقلا

 0ع ل ار ماعلا بر نك لوصر اكلأ ىلع ةلالدر تح :4 ديل مَ كي ركوأ 3-10

 يف :5 هللا لوسرب نمآ ناك نمم ؛ههبشأ نمو مالس نب هللا دبع هتحصو هتقيقح ملعي نأ :4 َلِةرَنِإ
 نودتعيو مهيلإ نوعجري اوناك مهنأل ؛نيكرشملا ىلع ةجح باتكلا لهأ ةداهش تراص امنإو .هرصع

 3 نيم |! ! ىلع نوردقي ال نيذلا نيمجعألا نم لجر ىلع :4 َنَجَحَدْلا ِضحَب لع ُهَنلَرَت لَو #8 /١9- .مهوقب
 5 مسه بيس ١1 :اولاقلو :* تريم ب وناَك امأ# شيرق رافك ىلع :ىينعي :4 مِهَيَكَع ْمآَرَمَمإ ١49- .ةيبرعلاب ملكتلا
 20 هيناعم اومهف ىتح نآرقلا انكلس يأ «هانلخدأ 4 كلك # ٠٠6١- .همهفن الو اذه هقفن ام

- 0 

 ١ ل لس عسس ل + سو 7 ةاكاكب د 3

 رفكلاو بيذكتلا انكلس :ديعب ريسفت يف :ليقو .زجعم هنأو هتحاصف اوفرعو ٠١7-  #8ا ا 3 :# ةَْعيمَهَِأَيَف 0

 .بوتن ىتح نولهمُمو نورّخؤم :* َنوُرطنَم ْنَحْلَه 9# -107“ .ةأجف 4 ٠١- # ب دعما 0 0 :© َنوُلِجَعَتَ اَسِإَدَعِفَأ 0

 يناير تدهعشإال م1 7 را ا تقصر اك امسلا طوخ وأ # :هلوق ىلإ * اًءوُبَْيٍضرأْلا نم اَنَل رجفت ّقح كل رمّؤُت نلإ# :مهطوقل
 :ءارسإلا ةروس] © امسك ٠١0 .]45-4٠- 9ني ©. م ع ةايحلاب مهانعتمو «مهلاجآ يف انرخأ :4 مهتم َنِإَتيََفَأ © ١

 ننس 4.  7٠أوناكاَممه ءاجمت يزل نين هلل .هللا تايآب مهرفك ىلع كالهلاو باذعلا نم :* توٌدعوُأون امام مه َءاَجت ف 2

 ىلا اجلا 00 4 مضهج يبأ نع متاح ا نم جرخأ .ةيآلا © .. . نيس مهتدعَتم نإَتيوفأ # :ىلاعت هلوق [ ] ١١8-7٠05

 .هسفن تباطف #4 .. ا. ل هر ب كسار ؟ را لاك كلت هولأسف ريحتم هنأك ٍددََي ينلا يئر :لاق

 اًهيبنت ةروسلا يف ةصق لك دعبو انه ناتيآلا ترركت ١1٠ -١141[. : ءارعشلا] 4 ميج لأ ُريِرعْلا وط كلي كلير نو (1) َنيِِمْؤُم مهركأ نأ امو ككل َكِلَد ىف 8 [191-- 1

 ةرسنأو ناجل < لني ذأ ىلع رداق زيزع هل ذأو هونمؤي ال نيكرشملا ثكأ نكلو «قحلا بلطتي نمل ةيفاك ةديدع لسا قدصو ةينادحولا تايآ نأ لع

 يف هل نكمأ ناك هديدرت داز املكو «سفنآلا يف يناعملل اًريرقت ريركتلا يف نآلو ؛اهتبحاص هب تمتتخ تمتتخا امب متخت نأب ةريدج ةصق لكو «مهئادعأ ىلع مهرصانف هلسرب

 ديدرتلاب تعجورو «ريكذتلاو ظعولاب ترثوكف ؛ «قحلل تاصنإلا نع ترقو ناذآ اهب تقرط صصقلا هذه نآلو ؛نايسنلا نم دعبأو «مهفلا يف خسرأو «بلقلا

 5١١[. : ءارعشلا] * تيورجملا دولت ودتكلس كتكو 1017 : رجحلا] 4 َنيِمِرَجُمْلأ ٍبوُلق يف .هُكَلَسَم َكِلَدَك » ]٠٠١[ .اًئهذ قتفي وأ ءانذَأ حتفي كلذ لعل «ريركتلاو
 رعشملا عراضملا ظفلب هيآلا يف ريبعتلا ءاجف «هتلاسرو ِةْلَي لوسرلل ةوادع نم هنولمحي امو شيرق رافك نم نيبذكملا رابخأ اهلوأ نم تلوانت رجحلا ةروس

 نع ثيدحلا ءاج كلذ دعب ؛مالسلا مهيلع ىسومو بيعشو طولو حلاصو حونك «مهماوقأ عم ءايبنألا لاوحأ ركذ اهمدقتف ءارعشلا هيآ اًمأ «مهتوادع رارمتساب

 همساب اهيف نئاك وهو ؛هقدصت ةقباسلا بتكلاف ١97[. : ءارعشلا] 4َنيِلَوأْلار بز ىِنل ُهَّنِلَو :هلوق كلذ دعب ءاج مث «نيملاعلا بر نم ليزنت هنأو «ميركلا نآرقلا

 الج 1137 : رجحلا] 4 نول هَنس َتلَح دعو وي دونم ال 1٠3 ٠ .ةيآلا يف يضاملا ركذ بسان كلذ لجألف « 4 ُهددْكَلَس َكِلدَك » :ةيآلا تءاج مث .هفصوو
 "اقل ال رك انكلا كاك . نرألا نس تضم دقو .كيلإ لزنأ يذلا ركذلاب نوقَّدَصُي ال شيرق رافك نإ 0121 - ءاركشلا] 4 لذا تانك اوت ىَح نر كوسم

 راكنإ نم هيلع مه اّمع اوريغتي نأ ىلإ شيرق رافكل ليبس ال هنأ نيبتف ءارعشلا ةيآ امأ ءرجحلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ,بيذكتلاو رفكلا ىلع مهنم نورمتسملا كلْهَيَس

 ميركلا نآرقلا يف ةيآلا هذه ترركت .[11/7 : تافاصلا 7١”. 5 : ءارعشلا] 4 َنوُلِجْعَتْسِ يس اَيِإَدَعِفَأ 9 ٠١[ 5] .هب اودع يذلا ديدشلا باذعلا اونياعي ىتح «نازقلا

 .؟ءامسلا نم مهيلع باذعلا لوزن نولجعتسيف «يلاهمإ ءالؤه ّرَغَ :اهانعمو «تافاصلاو ءارعشلا يف صنلا سفنب

 كَ َنكلع ليَ (5]) نينا ُلَرََت نم لع كش له لَه 8 .(لزنت) لعفلا دورو كلذ بسان اذل هرعت رز هك ك0 لك ٠ اسأل كرر لاح لاذ
 لال رات 5 ركل ريصق ةروسلاو «(هانلزنأ) لعفلا ةروسلا لوأ يف درو - أ :ردقلا ةروس يف - ١ لاا :ءارعشلا] مَ

 هك نس راركل لعرو زل انفو محلا نم :رضقلا تايآلا بسانت يتلا ةرصتخملا ةغيصلا هذهب نابتإلا بسان اذل «[6 :ردقلا] * هكهلملا لَن + :يلاتلا
 ردقلا ةليل ةكئالملا لزنت كلذ بسانيو «ةعرسلاو ءافخلا ىلع لدي قبس امك (لزنت) لعفلا -ب .ىرخأ

 «ناطيشلا عابتأ نم ءارعشلا عابتأ نأ ىلع لدي # َتواَعْلا مُهَعِنَتَ ]# ةميركلا ةيآلا هذه يف ىلاعت هلوقو 18 ءارمقلالا تلا 2 1 ءلآو ]4 #11١

 - هللا لوسر لاق تاكل و55356 م ور .[47 : رجحلا] هيام لمست ا لا تا كاكا ع ىلاعت هلوق ليلدب

 ناكسإب (اًفْسك) :ئرقو .عطقو ةعطقك ةفسك عمج هنأ ىلع نيسلا حتفب (اًفَسك) :ئرق# امسكت :ىلاعت هلوق © َنوِدَصلأَ نمل َنئاََسكاَِِلَع طقَسأَك ١7
 .ءامسملا نم لاحلا ىلع اًمسك) بصنو «مهللظي اًدحاو عبط مهيلع ءامسلا طقسي نأ اوبلط مهءأكو «ةعطقلاك درفم وه وأ ءردسو ةرذسك ةفسك عمج مسا هنأ ىلع نيسلا

 حورلا عفرو يازلا فيفختب (نيمألا حورلا-لّرنا ئرق# ُنيِمْدْلا حولا هيلز 3: :ىلاعت هلوق < نيل حو ديدن 11 .اًعطق وأ ةعطق انيلع ءامسلا طقست وأ :ىنعملاف

 «فيعضتلاب ديزم لعفلا نأ ىلع نيمألاو حورلا بصنو «يازلا ديدشتب (َنبمألا ٌحورلا- لَّرن):ئرقو .هتفص نيمألاو ؛هلعاف حورلاو .درجم يثالث لعف هنأ ىلع «نيمألاو

 موأ) :ئرق# ةيلَءَط لكيلا :ىلاعت هلوق # َلي ِةَرَسِإَِ وكمل ,هملعينأ يإَءمَطَي لَو 38[ ١571 .هتفص "نيمألا"و «هلوعفم بصنلاب "حورلا "و هللا ىلع دوعي ريمض هلعاف
 راجلاو هرحخؤم اهمسا اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو «مدقم اهربخ "ةيآ"و «ةصقانلا ناك نم فرصتم عراضم لعف "نكي" نأ ىلع 'ةيآ" بصنو ءايلاب (ةيآ مه نكي

 ءاهلعاف "ةيآ"و ,ةكماتاابنأ لع "هبا" عفرو "نكي" ك ثينأتب (ةيآ مه نكت موأ) : :ئرقو ."مهل ةيآ ليئارسإ ينب ءاملع ملع نكي مل وأ "لصألاو "ةيآ" نم لاح رورجملاو

 - كلذك اهنآلو «ةيآلل اًنايب عقو فوذحم أدتبمل ربخ وأ نايب فطع وأ "ةيآ" نم لدب هدعب ردصملاو «هلبق لعفلاب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ظ ىتسحجلا ءاهسأالا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 ؟أنيش مهعفني لهو ؟ًالابخالإ | مهايإ انعيتمق مهداز له :ىنعملاو «ةيماهفتسا «ام» :# سنَعَوْعَأ اما ٠١١- زوز( وزود 11 تففلا تلا
 دعب الإ :* َقوُرَذِمماَلاَلِإِم - "54م عش 0 مهنع نغي ل :ىنعملاو ,ةيفان ع نوكت نأ نكميو ّ 0 اما

 مهانبذع ذإ ءمه :# َنيِملبَظ َكاَمَر# أ اهيبنتو 00 : #4 نئيركو 98 - 1208 .مهنورذني ءلسرلا مهيلإ | انلاسرإ

 4 يي ف 11١- .آرقلا ينعي :45 هييوت متل راذعإلا دعب اوداو اونع نأ دع 8 6 2 تع 1 5
 : ا 4 6 0 0 2 5|[ 4 هيب 5 20017 هد د مجم ا

 ساحلا رثكأ 2 000 6 ا لأ ا 14 ءامسلا نم هب وه يذلا 0 + . ء حل < صحب عمر |

 مهرذحف هدلوو الا دبع هدنج يب ايل هله تلزن امل هِي لع أدب هنإ ! :ليقو .كموق نم ةبارق كيلإ 0 ف هر و 1 0 0 3 2 1
0 2 0 0 52000 

 انلا اوقتا :بلطملا دبع ىبب اي .بلطملا دبع ةيفص اي 0 ”للاف٠ ىله نأ
 ولور وقت يفب - و و 0 و كر 0 توأم َمي

 هاور (متتش 6 :: ام يلام نم ينولس ءًائيش هللا نم مكل كلمأ ال ينإ١ :امهل دم لاق هنأ يورو . «ةرمث قشب

 ل : ينعي :4 ٌكوصع ني - 717 .كبناج نِلأ :# كَحاَتِحضِفْحَلَو # ١ ١ . 7١6- حو ل نيدج
 تيلص نإ كاريو : َنيِديَِتلا ف َكَبَمَيَو ١-  .تنك امنيأو ءكتالص ىلإ 4 موقت نإ نيد ١١ هن لعلنا ات

 ٌلراَتنم لعل مكربخأ :4 كفيله » - 1 سلاح ادجاسو ءأمئاقو ًاعكار «ةعامجلا يف 9[ ير 7
 نومي 17-8 .مثآ :4ِر يَ سانلا نم باذك :4 ٍداَدَأأل بلق :4 لككعل .سانلا نم :4 ُنيِطَسَتل

 لك ىلإ | .ءامسلا يف ثدح ربخ نم هعمس اوقرتسا امث نوعمتسي ام وهو .عمسلا ناطيشلا يقلي :# ممَّسلأ 7 ا 0 1

 .ىدملاو دشُرلا لهأ ال ,يغلا لهأ :ليق :# َنْواَمْلأ مهْحَِتَي ةارعشلاو# - -117 5 .ةبذك ةثئام نم رثكأ 9 57 را ع حف 0 .هيلإ ىقلُي ام ةملكلا ىلإ ديزي «نوربخي اميف :4 تئدَكْمئاَحَأَوظ مدآ ينب نم مهئايلوأ نم ميثأ كاَفأ 20| يزرع و سد هو تحصل وصوم 1
 ريغ ىلع ههجو ىلع مئاهلاك نوبهذي :4 َوُمبِهَيِداَو لَك ينال ءارعشلا :ىينعي :4 ْمُهَّتأَرَرلأ طل -6 2 0 ان ظامتي ١ 4 ِن

 نيرخآ نوجهيو لول رتب نرش هيف نونتفي اميف مهنانتفا يف هللا هبرض لثم وه امنإو .دصق 21| 22 26025
 ًاوُلِمَعَو اويماَءَينَلا اَلِإ 711-8 .تاياورلا تتأ كلذبو «نيكرشملا ءارعش :كلذب ىنع ءروُزلاو بذكلاب 000 2706 0

 0 :# ًاورصناوإ مهمالكو مهرعش يف ا ا ا سيو وووو حاسوب : ىنعي :# تاحلبّصلأ

 .مهتامم دعب هيلإ نودوعي داعم يأو «هيلإ نوعجري عجرم يأ :4 ني قُم َّىَأإل ةكم لهأ نم مهكرشب مهسفنأ : * ًمََط نأ كاَيسَول نيكرشملا ءارعش نم مهاجه
 هتليصفو هيب لهأب أدب 4 يدل كي َرِنَأَو زي تلزن ال :لاق جيرج نبا نع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا أ ييرفألا َكَيريِشع رِذنأَو # :ىلاعت هلوق ]١١5[

 ا لا .ةيآلا ب آَرَعْشلاَو # :ىلاعت هلوق ١7[ 5] .ةيآلا # َنيِنِمْؤَملِل َكحاَنَج ضْفَحآَو # هللا لزنأف «نيملسملا ىلع كلذ قشف

 هموق نم ةاوغ امهنم دحاو لك عم ناكو «نيرخآ موق نم رخآلاو راصنألا نم امهدحأ ِةِكي هللا لوسر دهع ىلع نالجر ىجاهت :لاق سابع نبا نع ينوعلا
 ىلإ 4( ةرَعّشلاَو إ» تلزن امل :لاق ةورع نع جرخأو .هوحن ةمركع نع متاح يبأ نبا جرخأو .تايالا # َنْداَمْلا ْمهُحَْيي هآَرَعُشلَوإِم هللا لزناف «ءاهفسلا مهو
 نسح يبأ نع مكاحلاو ريرج نبا جرخأو .ةروسلا رخآ ىلإ وماما اَّلِإ )+ هللا لزنآف «مهنم ينأ هللا ملع دق :ةحاور نب هللا دبع لاق * َوُلَعْنَي ال ام # :هلوق

 مصر ل صر

 وهو هقيآلا هذه هللا لزنأ دقل هللاو هللا لوسر اي :اولاقف تباث نب ناسحو كلام نب بعكو ةحاور نب هللا دبع ءاج .ةيآلا #( هَرَعّشلاَو © تلزن امل :لاق داربلا
 00 ظ .مهيلع اهالتف ل هللا لوسر مهاعدف «قيآلا ثماني الإ ل هللا لزنأف ءانكله «ءارعش انأ ملعي

 اهكالهإلو الإ ةيرق نم انكلهأ امو .[7 ١8 : ءارعشلا] 4 َنوُيِذَُم ال اَلِإ ِةَيرَق نماَدْكَلْهَأ مو 9 «[4 : رجحلا] 4 ٌمْوُلَحَم اك اَكَو الإ ٍةَيَرَف نِم اَنكَلَهَ امم ]١8
 لسرن نأ دعب الإ ءاعيمج ممألا يف ىرقلا نم ةيرق نِم انكلهأ امو :ءارعشلا ةيا امأ ءرجحلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف 1 دو رح اطل سرج

 لا ا « َكَدَا نِمِل َكَحاَج َضِفْخْلَو ١ «[8 : رجحلا] 4 َنيِنمْوُمْلِ َكَحاَنَج َضِفْحآَو ل ]١١5[ .مهنورذني السر مهيلإ
 4 َنيَِؤُملِل َكَحاَتَج ٌضِفْخَآَو مَع َنَرحح اَلَو 9 :ىلاعت لاقف «نمآ نمب قفرلاو ءضرعأ نمع ةيلستلاو سينأتلاب مالسلا هيلع هباطخ اهمدقت لب وعدمب صيصخت
 هةر راو 4 4 ييرقألا َكيريِشَع َرِذَناَو ١» :ىلاعت هلوق ءارعشلا ةيآ مدقت املو «ةدايز ىلإ رجحلا ةروس يف جتحي ملو :[88 : رجحلا]
 َكَحَنلأ نمِل َكَحاَتَج ضْفْحْلَو 9: :هلوقب ؛هريغو مالسلاو ةالصلا هيلع هتريشع نم نمآ نم ىلع اًماعنإو اًقطلت ىلاعت كلذ عبتأ هب بطاخيي نم ىلع ء داس كرد
 ...مهريغو ةريشعلا نم اقلطم نينمؤملا ميمعت يف صنأ نوكيل « (4 َكَحَبنأ ٍنِمِل إل :انه ليقف 4 تيِمؤُمْلا نم
 0 ءارعشلا]# تعفي ام تولوقي مهو 5 .هيلع قفت قفتم " اًرعش ئلتمي نأ نم ريخ هيِرَي ىتح اًحيق مكدحأ فوج ئلتمي نأل" :ملسو هيلع هللا لص -
 نما“ نأ ل ىعت كو يف كلذ العوج دنع تقملا بابسأ نم نأ ىرخأ يآ يف نيب تولعفيال م تولوقيمنأ نم ارحشلا نع انه ءركذ يذل ذه
 اريك هللا اورْكَدَو تتحصل أاولِمعو أنما نبل اّلِإ 2777 .["-7 :فصلا] 4 تروثعَفَت ال ام اوُلوُقت د نأ نا دنع اّمَقَم ريك ؟) َنوُلَعَفَم ال ام ام تولوقت
 نب ناسح ءاج# واحلا ْمُهْعَِي ةارعّشلأَو # كلر النا ناكل دز ك0 0 رمل كام كا يالطيب لا و [ظام وكر نو اردت
 هيلع هللا ىلص يبنلا التف .ءارعش انأ ةيآلا هذه لزنأ نيح هللا ملع دق ةاولاق «نوكبي ملساو هلع هللا لص هللا وااو نإ اكلك نر تعكر تاور نب للا ةتعواتنات
 .ميمعتو ٍقالطإ نم َْومَلَظ يأ + يفو .ليوهت نم# م ُاَعيسَو # يف امل ديكأ ديعوو ديدش ديدهت اهيف ةيآلاو ا :لاق .4( أوُلِمعَو اَوْنَماَء نين الإ + :ملسو
 .ىقبأو دشأ ةرخآلا باذعلو ءايندلا يف مهب قحل ام اوأر دقو «هتفرعم نكمي ال هنأك .ليوبتو ماهيإ نم 4( ولقي بلقنم ّىأ  ىفو
 4 مد الم 3: : هلوق ىلع فطع هنأ ىلع واولاب (لكوتو) :ئرق 4 َلكَتَو » :ىلاعت هلوق 4 ِوِيِحّتلأ عا لع لوي 11 11 .ةكمو ةرصبلاو ةفوكلا لهأ فحصم يف -

 دوي هيك لم مو د١ كوت كرصتل كلت رع ترذلأ اذ :يأ قايسلا نم ملعي ردقم طرش باوج يف عقاو هنأ ىلع ءافلاب «لكوتف) : :ئرقو 6 ِهَّلأ ََم
 ةروس يف 6# وُعَبَسِياَل 7: :ىلاعت هلوقو # َتواَمْل ْمُهْحَيَب هاَرعّشلاَو 9 [ 7 ؟] عا كا ل را را ل اكاد
 امهو ءامهيف ةدحوملا ءابلا رسكو ةددشم ءاتلا حتفب (مهعبّتي) : :ئرقو .امهيف ةدحوملا ءابلا حتفو ءاتلا نوكسب (مهعَبتي) :ئرق ءانه# ْمُهَعَِ راي ومو 167 : فارعألا
 ركل فل سو 1520 نار كرر لو تل عم اذإ اقنحم كيت :ةغللا لهأ لاقو «ناتغل

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 م

 ىنسحلا ءامسألا



 ل < < + + + + + + ف ا ا | و
 د تي 2

 5-5 ا 0 َّ 0 ِج

 0 يه تكالن ١ م | انلعج انإ :« مهَلَمَعَأ ملل نب ةرخلاي نومي ا" نيا َنِإ # - ؟ .هلثم يف لوقلا مدقت دق :* سلط ١-
 اهرتنوىده نما لارا ثن تلياع َكّذَي سط |[ 31 -8 .ىرايح اهيف 0 :# َنوُهَمَعَي ْمُهَف 7 : هيف مه ام 0 انيز 0 مهرفك ىلع 0

 مُهَو دوك َنونْويو ةولَصلاَن نومي نبذل (ي0نينمؤملل |" .ىده لاب ةلالضلا مهئارتشاب ةراجت نوعضوألا 5 َنوَرَسخحْلا مه ةرخألا يف عمو ءايندلا يف :*ٍباّدحل

 ايرينا نرد 0 نوفق هه را 1 نك لا نارفلا نإ :# ولع ركَحن نانم# دمحم اي / 5 :4 تاءزْع 19 ظفحُتل :4 قلت َكّنِإَو # - 1 4

 * بادمن هلو نوم معي هس هلم : « دال ىسوم لاق نيح :ىنعمب :# سَوَملاَم ْذِإ ا -/ .ىلاعت هللا نم هاقلتي هنكلو ٍدََب دمحم ءاقلت

 5 22220 :#© رات تَسَضاَءَوِإ# « اذا
 : نيالا َكَنإَو ه0 دوَرَضَحلا مهول شو 1 اران تسناءعد ؛مهليل درب مهاذآ لقو ءرصم ىلإ نيدم نم هريسم يف وهو ,بيعش تنب يهو هتجوزل

 و
8 

 ٌ هس - رياعو كح ند | 5 أرق نمو .هنم اهسبتقا ران ةلعش :ىنعمب ؛ةفاضإلا ىلع :# بَد ٍباَبْددإل اهتسسحأو اهترصبأ
 ١ 2 مس و 0 0 5355 ١

 1 دكا وْطَص 7 0 م 57 دار ضب ا اب :# َىرون # اهاتأ :© اَمَءاَجاَمَلَف # -/ . . سوبقم ىلنعم هنأل .هل ةفص وأ هنم لدب «سبق)»ف (باهش»
 3 يلع ني م 20 2 1 حسد 1 2000

 7 0 ا يف نيملاعلا بر رون رانلا تناكو :# اَهَلَوَح َنَمَو رانلا يف نم سّدق :* راَنلآ ىف نم كروب نأ #9 ىسوم
 و حو اهل وح نموا ايفم كروب دونهم! 5 هل ًاهيزتت 02 ةكئالملا نم رانلا 1ع اهلوح 0 001

 ١ ةيح اهنأك :4نآَس اَمأَكام ٠١- .رمألاو نأشلا نإ :ىنعمب انهاه «ءاهلا» ىنعم :4 نإ -9 .لجو زع

 1 .عجري مل :* َتَّيَعُي ْرآَو# اهنم ًافوخ ًابراه : ارْدُم لَو فورعم تايحلا نم سنج : :«ناجلا»و .ةميظع
 0, يلسر :# َنوُلَمَرمْلا# يدنع 00 | هبقع ىلع عجر اذإ اذإ :نالف بقع .مهلوق نم

 ءملظ نم نكل :ىنعملاو .هب لمعلا يف هل نذأ يذلا ريغب لمعف مهنم 1 0 .يئايبنأو

 2 كلذ هملظ نم بات مث هللا قلخ نم ًامثأم بكرو ًاملظ ىتأ نمف 0 ل
 تناك ِةَعَرْذِم يف :4 َكِبْيَب فإ# ١١- .هب ميحر «هوفعب هيلع رتاس هللا نإف 42دك كلغ لك » بانأو

 راسل كلانا ل معلا :لوقي :# ِتَء عْنَي ف# صرب ريغ نم را
 م ءاهيلإ رقت نا اهرظظلي78 يوَتم» ادتجحو انئلدأ :4 اَنثََا» - ١7 .لجو زع هللاب نيرفاك: 4َنيِقنَف .4 ٌةومْرمَو َنوَعَو ّكإإ9 لسرم
 ٌتياَء َكَلَي ]١[ .ةعطقملا فورحلا يف ءاملعلا لوق نع ١« : ةيآ دعرلا ةروس رظنا .© مَسط و» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا ١[ : لمنلا] 4*4 سط 1[8]

 ؟لمنلا يف سكعلاو رجحلا يف نآرقلا ىلع باتكلا مدق اذامل .[١:لمنلا] 4 نيم ٍباَنِحَحَو نامل تيا َكْلِي سط 9 ١[« : رجحلا] 4 ٍنيِبُم ٍناَءرِفَو بتكحلا
 دعب يأيف لمنلا يف اّمأ .[5 : رجحلا] 4 * نت تاك كول ةيَرَم نياكلتأ آمَو ]© :ىلاعت هلوق ةيآلا هذه دعب ءاج هنأل رجحلا يف نآرقلا ىلع باتكلا مدق :باوجلا
 16: نامقل م: لمنلا] 4 قي فدك ركل نورد هراكلا هوس ندلا » .لمأتف ء[7 : لمنلا] © َنيِنِمّوَمْلِل ئرْشيَو ىده 45 :نارقلا لهأ ةيآ ركذ ةيآلا

 ةاكزلا نوتؤيو اهتاقوأ يف ةلماك ة ةالصلا نودؤي مهغأو «نينمؤملا لاح نيبت يهو «نامقلو لمنلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت

 يف سيل [5 : لمنلا 15 : رجحلا 174178 417 : ماعنألا] ؛ِريلَع ريك »[”] .ترتونالرخ الاانا كارلا وراك لاب ا يسلك ا ااا

 كرد كتازعو 11-١101 .ةيآ ماعنألا ةروس رظنا ل 4 و لع ويكَح )» ركذت ىتم .4ٌمِكَح مَع ا عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا
 وأ ربحي اهني واكس اراك ُتْسَسا هدول م هوم لاَ ل «أ ١ هل « ىّده را لعدِحأ وأ نيب نيكل ا | ارثكمأ هيه لاَ ارا ار ْذِإ "(ر)) حسوُم

 رص اهتم كلَ ام تكا + نإ ارثُكَمَأ ِهِلهَأل لاَ ا اكرر وظل اَجْنِم تشاء هوه راسو َلجحْلا ىسوُم صف امل اكن 011 كا 4 كك نيف امشي مكي
 ءاًران سنآ هنأ مهاّيِإ هرابخإو ءثكملاب هّلهأ هرمأو هراّلا ىسوم ةيؤر ركذ ىلع لمتشت تايآلا هذه .[77 صصقلا] ؟كبوُلطصَتْمَُّلَعلِراَأ م 507
 دازو «مّدقت امب ءافتكا ؛ثكملاب مهرمأو هراَّلا ةيؤر ركذ لمّنلا يف صقن هّنكل ءاهنع اوُلَص يتلا قيرطلا ىلإ هب نودتهي ربخ وأ ءاهب نولطصَي رانب مهيتأي نأ مهعامطإو

 ث ؛لمُّتلا يف لمجأو ءلّصف هط يفو ءلمجي مث لّصفي دقو ءلّصفي م : لَمْجُي دق ءيّشلا نأل ؛رصم ىلإ هلهأب هّريسو ءبورضملا لجألا ىسوم ًءاضق صصقلا يف

 ةاعارم امهيف همّدقو اهيف ِرَبَحلا ركذ رَأ امِّإو ءاهيلإ ينيدهيف قيرّطلاب ينربخي نم : يأ :4ىَدُه را َلَعدِحأ وأ : هط يف هلوقو هيف غلابو .صصقلا يف لّصف

 4 ركيِتاَنَس طو 4 كَل » نع بئان 4 ىَّدُهِرَلاَلَعُدِحْأْوأ» :هلوق يف 4 وأ ط نآل ؛ىتعم امهيفو ءاظفل صصقلا يف 4ِّلَعَل ل رّركو ءاًعيمج روّسلا يف يآلا لصاوفل
 سبق اهسأر يف ةبشخ راّثلا نم ةوذجلا نأل 4 يقي : هط يفو 24 سبق باشي #9 : ليلا فر 4 راكلا كت مودي َوأ !) صصقلا يفو 4 َىلَعَل ل ىنعم نّمضتي

 - >4 اكل سدا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [8:لمنلا] 4 َىِد اَهَدآَجاًمَلَفف [8] .دحاو ىنعم نع ةرابع ثالثلا روسلا يف يهف «باهش هب
 ىَمَعلا" :نيب قرفلا ام 15 :لمنلا] # َنوُهَمْعَي مَ مهم مهلا ريلي نووي سيدان غ1 ١ :ةدئاملا] أ أ اوُمسصَوأُمَصم هنت 2 اومِسَحَو #1 4]

 0من صاخب ار 51 يا سدا لالضل 00 ا الو ٌةّبسم سيل ار ا م هش ير تار
 .يسفنلا ددرتلاو ةريحلل (هّمَعلا) راعتسيو ءاهنم جورخلل هيلإ نئمطي اقيرط اهيف ٌرئاسلا ىري ال يتلا ةعساولا ضرألا يف ريسلا يف ةقيقح لمعتسيو «ةريصبلا

 نأ ىلع نيونتلاب (باهشب) :ئرق 420520 :ىلاعت هلوق # <ب .اطصت حلم بف باشي كيتا وأ ريح ب ابن ٌوياَنَس 1و6 ُثَسَشاَ هّيإَدْمَأِل نكس وم لاف د
 ا :لوقت امك ءشفخألا بهذم وهو «لدبلا حصي اذه ىلعف هنم سبتقا ام نفل و :راثلا ةناكشلا :هديع ذأ لاق شر دفعت ةكليواتت ةمص وأ كدت سف

 عَبْد إم :هلوق ةفحصلا 8 تدر دا تضرر 5 ار مال تمل «سبتقملا مسا وهف ' 'باهشل" ةفص "سبقلا" تلعج نإ امأن "بهذ ٌراوس"و "رخآلل

 .( هاذ راويسو 2 رخأ راذرك زخ بوث) ةفاضإك ةفاضإلا نأ ىلع نيونتلا كرتب (باهشب) : :ئرقو .ريمألا برض ٌمهرد : اولاق امك فان كاش

 (5/) لكك درو دقو «ليزنتلاو ةمكحلاو رونلا ظافلأ عم اي نا[ فلافل ركذ كارف ددع ئزاستب :يددع زاجعإ 46 نيم امج نأ ُتنياَ َكْلَي سط 9 [ ]١
 ركذ رركت :اًملاث .لجو زع هللا باتك يف ةرم (77) (رونلا) ظفل رركت :اّيناث .لجو زع هللا باتك يف ةرم (514) (نآرقلا) ظفل درو :الوأ .ميركلا نآرقلا يف ةرم

 .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (ليزنتلا) ركذ رركت : :اًعبار .لجو زع هللا باتك يف ةرم )7١( (ةمكحلا)

 --_ :لمتلا ةروس فورح ددع .نوعبرأو عستو ةثامو فلأ :لمنلا ةروس تاءلك ددع .قافّتالاب ةيّكم يهو «ءارعشلا ةروس دعب تلزن :لمنلا ةروس لوزن

 - ةروّسلا دوصقم :لمنلا ةروس عيضاوم .مالسلا هيلع ناميلس لمّتلا ةرظانم ىلع اهلائتشال ؛لِمَّتلا ةروس تيمسو :لمنلا ةروس ءامسأ .نوعستو ةعستو ةئاعبسو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 ٌةاَصَعِقْلَأَو هع انهن رمي( قع علا

 قع 0 انهاء راملم

 دعب سح َلَريَمملظ مال( نولسرمْلا ىَدل فاَحياَلْؤإ
 مس م ودل جو ا

 تيوتدس وذا 0يلا

 ١ قاف ا

 ظ
 ١

 ظ



2 

20015 
 ءوررم 6 تس ريس زج لع ل دج سا ا دق رب

 ءادتعا :* املظ# قحلا اودحجو اودناعف هللا دنع نم اهنأ أنيقي ب اوملع :* مهسفنأ اهتتقيتسأو)# - ١١ د هل

 م كلذ ريغو «باودلاو ريطلا مالكب : كملي ةتكخو ن1: ةئلو » .اربكت 4 ل 1 ( نكران لول جف هينا يؤتي

 كيكو - 0 .اذه اننامز يف مدآ ينب نم : َنيِنِْومْلاِداَبِع ْنَم وم .هب انصخ امب :4 انضم ىِزلأ» هب ,امهصخ 48 مْلِعَنسَلسَو دواء دَقْلَو ايل َنيدِيْممْلاٌة دعم 5

 نياَسِتوُأو» انمُهُف :4اَنَملُم# هدعب هموق ىلع كلملاو «هتايح يف هللا هاتآ ناك يذلا همْلِع لا 3 02 نوما دانيل ءاسم ىذا 3

 حابرلاو ريطلاو سنإلاو نجلا ريخسنو كلذاو «ةمكحلاو «ةوبنلاو ملعلاك ؛ةجاحلا هيلإ وعدت :4 ٍءْيَت , / ريظلاَّقِطنَماَممْلُع سانا هامل قودي ترو 1

 ىلع مهلوأ دريو سبحي : َنوِعَروب مهف» هل عمج :# رْثَحَو 9# ١1- .رهاظلا :4 ثييثلا» ...شحولاو 1 م ك1 ل ا .

 ) -14 .مهنم مدقت نم عزي فوفصلاب لكوملا ؛برحلا يف حزاولاو اوصمنيب ىتح مهرسخآ دل رن دال نيل صوان دبا:
 : © َنوُرعْسياَل :هو9 .ملعأ هللاو .ةيجاجز لمنلا ماسجأ نأ ىلإ لعفلا اذه ريشي دقو ؛مكئرسكي ال :4 كتَمِطَح 0 07 وعمرو ضاْلاَوَنجْلاَسع هدونج نلمس!

 "1 القبل مع ١ 100 0 0 200 0 00 ع2 1 207 6 اا

 10 مد او ص ص م12 2و2 ع ع 09 8

 نم باغ اميف 4 تيِبْإكلاَنِم ناك مآ - 7٠ .ينضرحو ينمهأ :4 ىقزرأ» -4 .مكنومطحي مهنأ 4 أوُلَح دلمَسل اهيأكي ةلمت تلاقلمّتلاد داو لعدم 5

 عم هسبجي نأ ءركذ اميف «ريطلل هبيذعت ناك :« ايدك اد 0 7١-8 .ريطلا سانجأ رئاس 0 ا ل تي .

 نيح نم ليوط ريغ 5 ريغ ناميلس :* َتكَمَف # -717 .نيب رذعب :4 ٍنيِبُم نتطلسب# هدادضأ 1 فوضوي سدت © 5
 را

 تكردأ :© اَبَس نم ككاَتتجو# ملعت ملام تملع :4 دب طحت ْمَلاَمِب تطحأ# :لهدملا :*(َلاَمَم## هدقفت 5| ا ١ مر و ل "0-5 ا

 لومدردو اوبل هيك تناك: ةيينل سالو .ككلُم هغلبي مل اكلم 0 و 3 (كداَبِعْف ص 2 يور :
0 

3 
 هسا :هطو | يفو « 2 ا | يف ىلاعت هل | 17 | خ15 هط] - 0 لا 2 2 ا سرت ري و 93 3

 0 0 2 5 را د مصل 2١ نمواك ا اىرأ ال لَم َلاَففَريَطلا َدَقَمَتَوأ؛
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 < كن

 آل لمنلا]4ت دلع يق اهشب كيت وأ دي هت اَْنُم ٌكتاَس ف :ةروّسلا هذه يف لاق «4 َىوون .
 © اه اهدا ملف 5 ل 0 , عمجلا |قثتساف « 4 ميتاع» رّركف “و ا انبيكاَمدعتَرْفَل 0 كيبتصتا 0” | قو ةماعلا لع ل لما نعام عودت ع

2 

 ."اهاتأ الف" "مكين الإ" نكي ملف -صصقلاو هط- نيتروّسلا يف امو ءدحاو ىنعمب اناك نأ دعب لأ َلاَقَف ٍدِيِحبْر ع َتْكَمَف () نيم نطل قَتَلَ

 "نام دل > 6 خ

 6م

 ءامرملا ىذا كفاح ل نإ حت ال ىبوطتي بقي لَو اوم لَو اج 0 اَماََر امم َكاَصَعَقِلَو ل٠0 1 0 نقيا ءايس نم كتفي وبطن لامي ثطحأ

 0 بفمي بَِقَعُي رو ارينُم لَو نآَج اَجأكر ُرَهَتاَهاََراَمَلَق كاَصَع قلن ر 1٠١ : لمنلا] 1 افشل 7
 اَهَلَوَح نمو ٍراَملآ ىف نم َك أت » ةروشلا هداه يف َن ؛4 َكاَصَع ٍقلَأ ْنَأَو ك1 0 :لمنلا يف ىلاعت هلوق ١"[. : صصقلا] * تينمآلا نم

 يومي نأ 5 يا ا ' ةداعإ نع ينغتساف ةلمجلا هذبب امهنيب ليحف «[ :٠ : لمنلا] 4َكاَصَعِقْلأَو دز: مكتلل ريما هم نأ هن حمومت جوموملب هكا

 يف ىلاعت هلوق اَمأ ."نأ" لاخذ نحف «ىلوألا ىلع اهب فطُع ىرخأ ةلمج امهنيب نكي ملف 411" - ا صصقلا] 4 َكاَصَعَل انو (©) هييلحلا تب در هللا انأ تْفِإ
 هبسانف ٠١[« : لمنلا] 4 َنوُلَسَرمْلاىَدَل فاحياَل نإ © :وهو «هبساني ٌمالك هيلع ينب لمنلا يف ام نأل 4 لقال ةدايزب 4 َفحماَلَو لِ » :صصتقلا ينو .4 ٌفخحَت ال !» :لمنلا
 .فخت الو ربدم ريغ اًنمآ لبقأ :يأ «4 ارم  ةلباقم يف نوكيلو «هل اًربج 4 لبق )» ةدايز هبسانف «ءيش هيلع ني ل صصقلا يف امو ؛فذحلا

 ممْضأَو ٍءوس ربع نم ًءاَصِبب جرحت كيج يف كدي كلسأ ل5 11١ : لكلا 7 أوناك مهن همرغم نوع لإ تلك عن ف 1 1 جرم كج يف كدي لَو ل131

 دكا ف و  "لخدأ" ظفلب لمنلا تءاج .[77 : صصقلا] * َنيِقِستَف امو ذاك ْمُهَنِإ ديالو وعرف لإ كلير ني ِناَممْرَب كنف يصلان 1217 ككل
 داو 2و

 يفك ربع نم اصب ع :هلوق يف تايآلا هتك | د ك0 3 ف كاوا يضام نم افورح رثكأ هيضامو كولسلا نم غلبأ لاخدإلا نآل ."كلسا" ظفلب

 تروعرف نلِإ كلير نِم ِناَمنهْرَب كياذف » : هلوقب امهنع رّبعملا حانجلا ٌمضو ديلا كولس يهو اعلق "كن" بسانو .نوعرف ىلإ السرم اهعم : ىأ 4 تي

 نيفوصوم لمنلا ةروس يف اوناكو «موقلا فارشأ الملا نألف 4 َءوْياَلَمَو وعزف كا 9 صصقلا يفو «4 َِهِمَوََو َنَوَعَرِف لإ ف :لمنلا يف ىلاعت هلوق اّمأ .4 َءِهْيِإكَمَو
 2 ل ا : لمنلا] 4 اب أودَحَحَو هر اداه ولاَ همم ايا معجم )» :مهلوق نم هب هللا مهفصو امب

 سم 1 كرمال ك0

 مسْنف 8 ١[. ]١9[ 8: صصقلا] 4 فرغ هَل ! ني مكحل َتَمِلَعاَم ذَمْلا اكهنأكي ينو َلاَكَو )» هبقعو «ألم مهاّمسف «تافّصلا كلتب نيفوصوم اونوكي

 56 0 لمنلا] 4 يحلل كوبي يف كََمْحَرب ىو هس احلي اص َلَمَعَأ نو ٌفَدلاو لعو لع َتْمَصْنَأ أ لأ كَلَمَمََي رك نأ قع ٍتَر َلاََو هلو
 رل سس لحم سس 0 سكن مسس ا هي - هك هذ هه 70011

 4 َنيِماَسَمْلا َنِم ِقَِو َكِيَلِإ ثني نإ َقَيِرَد ف يل َحِلَصَأَو هَ الس لمح و دلو كو ع تنس لا كتتتي رك 1 أ تي لك كنس يَ 0

 ا 1]

2 2 

 أ 2002

 تمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ءينقفوو ءينْمهْلأ بر : اتعاوفلإ ةجرتف هيلع دثلا ةمعر شتم تسا نيح مالسلا هيلع ناميلس ةصق قايس يف لمنلا ةيآ ١5[. : فاقحألا]

 يهف : :فاقحألا اّمأو ؛مهلامعأ تيضترا نيذلا نيحلاصلا كدابع عم كتنج ميعن يف كتمحرب ينلخدأو «ينم هاضرت اًحلاص المع لمعأ نأو ّيدلاو ىلعو َنِلع
 .يدلاو ىلعو ّيِلع اهتمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ينمهلأ يبر :الئاق هبر اعد «ةنس نيعبرألا غولب يهو «ةيلقعلاو ةيندبلا هتوق ةيابن غلبي نيح ناسنإلا نع ثدحتت

 0 اصلا الا يللا نيد اخ لو ينونذ نم كلن يشيل ين يل: عارم ووتر لايم لبا يكل

 ل ا ابل رت جالو :ىلاعت هلوق © ٍنيم ٍنّطْلم قَتَلَ أ دهنحتأال و١1

 .فيفختلل "ةياقولا نون" تفذحو «ءايلا ةبسانمل ترسك ديكوتلا نون اهنأ ىلع ةروسكم ةددشم دحاو نونب (ينيتآيل) : :ئرقو .ةياقالا نون هيناثلاو ككوتلل لوألا

 ركل يدلنا ماب ل اك حا كد -ثكمف) :ئرق * َتكَمَم 38 :ىلاعت هلوق * اب اََس نم كلَمْنِحَو ... ٍديِعَب ريع تكمَم 98117]
 ءيحلا ىلع ملع هنأ ىلع َءانب نيونتلا عم رجلا (ايلم) : ئرق."' ١١ : أبس" يفو انه :تاءارق ثالث اهيف 0 :ىلاعت هلوق . 4 توثكدت ركن 1: : هلوق هيلع لديو

 سلا ارو طل 1 نكسر نلت .ةنيعب:ةلق لع ملح وه نإ «كيأتلاو ةيماقلل فرصلا نم همنم لع ةانب نينا كرتو ةزمجلا عتب ايس .ةياكلا
 .راتخم ريغ ديعب لصولا يف ناكسإلا ناك نإو ءتاكرحتم عبس يلاوتل افيفخت نكس هنأ وأ ءفقولا ىرجم

 لوزن نمز يف :مطحتت ةلمنلا .[1 : لمنلا] # يوي اهو دوو نمل كتلي تيل تسي تب 11 للا نر كيةلتت كلف لما عا آَنِإةَبَع و[
 - اًيمظع الكيس لمنلل نأ ءاملعلا دكأت ةريثك تاسارد دعبو نكلو «هنع تامولعم يأ ةفرعم وأ ةلمنلا مسج بيكرت ةسارد ىلع ةردق دحأل نكي مل نآرقلا

 «قارمع نب ىسومو سدقملا يداولا ركذ ىلإ ةراشإو «نايصعلاو كرشلا لهأ ركم نم ةياكشلاو «ناهيإلا لهأ بيصن هنم امو ءنآرقلا لضف نايب :هتنمضت ام مظعمو -

 - اهيلإ !دهدهملا ةلاسرو ءسيِقْلِب ربخو دهده لا ركذو ءلمّتلا ةّصقو «ناويحلا راك رار رطب يسلمو ودلع لس هلا لكفلو ناهس دزان بوكو

 روسلاب فيرعتلا | عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحجوت ةعونتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت لوزنلا بابس 1 .بتسحلا ءامسال يربطلا ريسفت ظ



 سس سس
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 2 1 تف اك درا داس 2 اه ١- 4 .ايندلا يف كولملا هاطعُي :# ٍءْىَش لك نم# أبس كلمت :ىبعي : :4 ميكِلَمت# - 0

 ١ هيرو كووول مهكِلْمَت ةأرمآت دَجو ِقإ 5 00 3” .ىلاعت هللا نيد وهو ؛ميقتسملا قيرطلا نع هنييزتب مهعنم :4 مُهّدَصَحل بس نم * اَهمْوَقو

 نيش َدوُدُجَنياَهَموواَهندَجَو 9 هيظعشرع ال 521201 مو .هللاودجسي الئثل مهلامعأ را 00
 ؛ ليتل مْهَدَمهلَعأ نطل هلال نيرو هللا نود ل لك يذلا :* ريظعْلاشرعلا بر - ١ .ضرألا تابنو ءامسلا ثيغ نم :4 ضرألاو ٍتاونمَسلا ف#
 )وعل اناوذجسمالا )تدك 1 .انهاه ىلإ * 0 + ٌتطحأ# : د مدلك لك يل و علا درر

 يا يا اذا ةمجاارم هديك اانا :# َنوُمِجْنبَداَم رظنأف مهنم ًابيرق نك :# مينع لوت مثل -

 تل :يأ 4 ذوثأو لع أ ولعت الأ 9# - ١" .اهموق فارشأ نم: 0 8-9
 :. م ىنعمو «مايأ ةثالث ىلع ء ءاعنص نم «برأم» :اهل لاقي ضرأب تناكو كا

0 1 2 0 

 #0 لكزز ا هود ل
 ظ ادد تكي بهذ ينكح 3 َتنكَمَأ َتْقَدَصَأ 0 اورضحت ىدتح : نوُدَبْمَت حل يلع اوريشأ :# نقال ٠7- .ةيبوبرلاو ةينادحولاب هلل نينعذُم

 ١١ اميل ه) توج مهن ثن 1ح اكإ» -"4 .برحلا يف:«يرَم يأ وأَرال لاصقلا ىلع :4 راو -155 .هيف مكرواشاف «يدنع
 لا يسب هنو نمِيْلَس نم: نا( يستكلإ َىَلَقِأَوكَمْل 9 هللالوق نم وه :* ََْمْي َكِلَدكول ةينرع :# اًهوُدَسْفَأل نيححاط ةازغ وأ ,ةونع :* َةِرَمْأوْلَكَم
 "| نيب فاو اتا( ويني 1 :© َةَّيِدهِبا ناميلس ىلإ :ينعي :4 متل هلم قَد -15 .ذئموي سيقلب لوق نم سيل ءلجو زع
 8 5026 .هنيد ىلع هعبتن نأ الإ | انم هضري ملو ءاهلبقي مل ًايبن ناك نإو .فرصناو اهلّبِق ًاكلم ناك نإف ءاهب هربتختل

 0 صا جات كد اهفقاومو سيقلب لاوقأ نم ىلاعت هللا هاكح يذلا اذه لديو

 هولأملاوه لك كازا : "هللا" ةلالحلا ظفل مسأ ى ونعم[ ]٠ .ىروشلاب اهموق تمكح هاواي .ةفاصحلاب

 7 0 املا حام رم وتأكل مايل 7

 ا يس و وون 16د 1 وع >ور خر 0 د
 | سم ووجد #2 9

 / ا م 0 . .ءأ٠ كلل

 تال مس هاو ةوُملَندلَ يم ًاتاذام ى :رظنأ 0 1 : )أ ْ
 4 0 ب 3 ف 09 ث' كل 4 ص حج ل 4 ةيهولألا ّ |١ 1 مم + م هي ما صتا 3 لإ 2 32 يعمجأ هقلحخ ىلع ةي هن دو علا 5 و ةهيهول هولالا و 7 5 اذ 0 35 كلا

 كا 1 ريس: حاس د7 يا سر 2 و مسوس رس ل دل 3 056 0 1 1 و بل م

 2 2 ١ | + 2 ١ ١ ْ  0د 01 كب | 5
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 ١  1هلل ءامتسا 00 م 3 1 31 ا 2.1 2 اس لا عض هيلإ م مج ود مس الا اذه نأ مدقت لق وو «لام ام «© ١0 4 , : : كِلدَكَو 2 اهله ع ولعت تاهو 2 هّلِل : لأ ١ تنولعفب 0 '

 م 1 6 , ١ ١  0 5 , 4 : 5م 7000 مخ ل اَنفَقَي جارك س :

 هب ةراوان هادم ل فاو 0 تام 20 ) ذأ 6_7 2 م / رجم ١ ١ وه ىلاعت ل هّللأ 0 ل و 3 م لا مج 2 يف اذكهو 89 04 نمح مولا ردا دامتتلا نإ

 : او ميج ملا
 6 :اهّلك كاك و أهمل 1 0 ُ ألا هذه باد حج ولا 2 8 0 با ركلا «َر

 تاور

 2 رد بل يك للا
 0794-0000 ىلع رم 21 فرك ميركلاو ومبرلاو نخر نأ تت 1 نعم ٠" ٠ 4١[ لعغلا تدع هلاو « ىتسح

 , ص 00 اذ ٍض 59 كا ص 2 2 0-0-5 لم و لآ 20 2و بسادسلاا 6-0 للحب / مج م د 1 هلا ظ 2< لاو د كن | 7 ءاهنم 1 ؤملا | 3 0-0 هم 5 --- كيد ضة ام 0 احلس يد
 1 عب

 ا 1 500000 0 ع رم 00 0 0 1
 نسال يت تسر هلا تال 2 ينل يرسم رياك ل لا افا ل نت ف نأ رق ف ع تم لكلا 17: تركتعلا]
 نعو هللا ليبس نع مهّدصف ؛ةحييبقلا مهلامعأ مهل ناطيشلا نيسحت ببسب كلذو ؛مهب لح امو دومثو داع نع ثدحتتف توبكدعلا ةبآ اأو «هدحو هتدابعو هديحوتو هللا ىلإ

 ري هر هل ا ا نورس وتب نويمحم ع ل داضو مطرقك ف قيريصي حصا ولك .هلسربو هب ناميإلا قيرط
 ةددشم مالب (اّلَ) :ىلوألا :ناتءارق اهيف # هني اوُدِجَس ا لاك هلوق © لاو خام لمي ٍضرلاَ تعش يف هلا عي أ أوجب طا" 0١
 ؛(مهلامعأ) نم لدب هيلع تلخد امو "نأ"و «ةيردصملا نأب بوصنم عراضم لعف "او رجلا "ماللا يف نونلا تمغدأ "ال نأ" هلصأ نأ ىلع ة ةزمهلا دعب

 ةدايز ىلع ليبسلا نم لدب وأ ءاودجسي نأ نودتهي ال مهف :يأ نودتهيل ؛هلوعفم وأ ,يمرلاو حرطلا ةين ىلع لدبلا نأل ؛اودجسي الأ ناطيشلا مهل نيزو :ريدقتلاو
 لعافلا نيب قرفت كنآل "الأب" ءادتبالا الو "الآ" لبق ام ىلع فقولا هوجولا هذه يف نسحي الو ءدوجسلا نع ني تسلا :ريدقتلاو ءاهلبق يذلا هجولا يفو اهيف "ال"

 «برعلا ةغل يف زئاج كلذو «هيلع لدت "اي" تيقبو .ءفوذحم يدانملاو ءادنلا فرح يه ن0 ل ع ا ىلع ماللا فيفختب (الآ) :ةيناثلا .هيف لوعفملاو

 "اولزنا ءالؤه اي الأ" :دارأ "اولزنا ايالآ" :نولوقي هيلع "اي"و «مالكلا ةلالدل هنوفذحي وأ يدانملا مسالا نع "اي" ب نوفتكيف ءاهمالكو اهراعشأ يف كلذ ءاج دق
 نوكسو اهنوكسل ظفللا نم "اي" فلأ فذح امنإو «ةءارقلا هذه يف اودجسا :ئدتبيو "اي" ىلع فقي :انلق كلذلف ,"اودجسا ءال وه اي الأ" :كلذ ىلع ةيآلا ريدقتف
 اك .يبيصأو يقطناف اعيمس تلقف 6 * ةطخب ٌكظِعَت عمسا الأ :تلاقف :ءاج كلذ ىلعو «لابقتسالا ءايك نيسلاب ةلصتم ظفللا يف ءايلا تراصف ءاهدعب نيسلا

 يف فذح دقو ءاهثلاث مضل ةمومضم لصو ةزمه '"اودجسا" أدبيو ."اي'"' لعو "الأ" لع فقوي هنإف رايتخالا ديرأ اذإ اذهلو ءرمأ لعف'اودجساو .عمسا اذه اي
 هلوق نإ ذإ .ىلوألا ةءارقلا ىلع هفالخب بارعإلا ثيح نم هدعب امب هل قلعت ال ذإ ؛مالكلا متي ةءارقلا هذه ىلعو «مؤنب اي نم فذح امك لصولا ةزمثو ءاي فلأ لصولا
 كلارا اوال 5و عوام عال ورا كالا دار قعفا ءاهلمتحي مسرلاو ءهلبق امم لدب 4 أوُدَجسالأ :ىىلاعت
 - نم ماللا فيفختب أرق نم :مهنمف باطخلاب أرق نمو ءامهيف ةبيغلابو باطخلاب (نونلعي- نوفخي .نونلعت-نوفخن) :ئرق# َنوُملَعت وُ أوو امسي: :ىلاعتو هناحبس هلوق

 يلادلابو 4 ْهُدوُعْجَو ْنَميلس ْمكَتَمِطححاَل ال: ةلمنلا ناسل ىلع ىاعت لاق كلذلو ءمطحتت اهنإف طغض يأل اهضرعت ىدل ةلمنلا نإف كلذلو هاد اًبلص ايجراخ -
 نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ # ولآ نود نِم سيمَّشلل َنوُدَجْس ُدَجْمَم اَهَمْوقَو اَهَتدَجَو 38 [1 4] !هللا ناحبسف «ةيملعلا ةيحانلا نم اًدج ةقيقد ":؛كئمطخي" ةملك نإف
 تارم ددع عم (هتاقتشمب نيدلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .اًضيأ ةرم (47) (هن هتاقتشمو دوجسلاو دجاسمبلا) ظفل دور امك «نآرقلا يف ةرم (47) (هتاقتشمب
 («نيطايشلا»و «ةكتالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ # ْمُهَلْمَع أ نطِيَّشلأ مهل َنَيَرَو 901١ ؟] .نآرقلا يف ةرم (45) لك درو دقو «(هتاقتشمب دوحسلاو دجاسملا) ركذ

 كلذبو .نآرقلا يف ةرم (5) «ناطيشلا» ظفل رركتو .ميركلا نآرقلا يف ةرم (18) «ةكئالملا» ظفل رركت هلأ .ةرم )١١( امهنم لك تاقتشم رركت امك «ةرم (1)

 (ناطيشلا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم ١( ) «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركذ : اناث .ناطيشلا ظفلو ةكتالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي

 تاقتشم اَذِإ .ةرم (6) حبصأ ةرم (5) («ةكئالملا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )7١( «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (6) حبصأ ةرم (1)
 .نآرقلا يف ةرم (6) اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم )١١( (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك
 عرش يف سيقلب تخت راضحإل فَصآ ةوعدو ءاهل هديدهتو «ناميلس ىلإ سيقلب ءادهإو «ناكم يف اولزن اذ ان 11 ل ل كل نك ا 0-7

 - يف ناهربلاو «نايغطلا ىلوأ اطول موق ثيدح نم فّرطو .هفح يف هموق ركمو حلاص ثيدحو «ناويلس كلا افا ءاهتبرجتل شرعلا لاح رييغتو «نامز
 ىبناسحلا ءامس" ذل| روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 :© نورت كدي رشأأ لب يناطعأ :4ُهّنأ ءِنَشاَءآَمَمط .سيقلب لوسر :ىنعي :4 َنَسِْلم كج اَملَمل 7 ود لف يبي
 ايندلاب ةرخافم ٍلهأ مكتأل مكيلإ | ىَدهُي امب نوحرفت متنأ لب «يلإ مّثيدهأ ىتلا مكتيدهب حرفأ ام :لوقي

 لبق ال م -81/ .ًادحأ كّلمُي ال ام ينكلم دق هللا نأل .يتجاح نم اهلاومأو ايندلا ت تسيلو ءاهب ةرئاكمو 4 تيت :ركزجت 6 1 م 7"

 .ةلذلا :راغصلاو .نيملسم ينونأي م نإ :4 َنوُوَم فوة بتي برتتكو» مهعفد ىلع ةقاط ال :# ابي م 1 109 ديلنكعي ا
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 وهو :# اَهيَرَعب تأَي مك أولملا اهماكي#» :ناميلس : َلاَد 8# - 8 .دابعتسالاو رسألا :انه هب دارملا :ليقو

 ني# :مهنم سيئر :4 َنْلل نم ٌتِرْفَع َلَا# -14 .نيعئاط :4 تيم نوني أَلَا اهكلم ريرس
 نم لجر :# بكل َنّم ىلع ,هدنع ىِذَلا لاق #8 - ٠ محلل هيف تسلج يذلا اذه كسلجم :4َكِِاَقَم

 باجأ هب هللا يعد اذإ يذلا مظعألا مسالا ملعي ًاقيّدِص ناكو ءاّيخرب نب فصآ وه :ليقو .سنإلا

 :4 نربي» .كرظن ىهتنم دنع نم ,كرصب يأ ءكفرط كيلإ عجري نأ لبق :« كورط َكيِ دير نأ لَ
 اهشرع فرعتأ :4َىرتَب أظن هنم اوصقناو هيف اوديزو هورّيغ :© اًبَسَرَعاَط أوركت ## 4١- .ينربتخيل

 لاق : الب نِم ملل اتوُأو# هيف تكش : وه هنأ - 47 .هللاب ناميإلا ىلإ يدتهتأ :ليقو ؟اهل وه يذلا

 .اهلبق نم هب تا ا ا لا را رار دل كا دقم نت نم مطل ايبا :ن اكسس
 .هللا دبعت نأ سمشلا اهتدابع اهّنعنم :4 م نود نم دب اك امل ةأرمل هذه عنمو : 3 مادو #7

 رمأ مدل هيلع ناميلس نأ ركذ 4 رضا لمد -14 .4 نملك وَع نم# ةرفاك :#4 تناك اَبَنِإ اب

 رحبلا باّود هيف رّحسو ء«ءاملا هتحت نم ىرجأو ءجاجز نم حطسلا ةئيهك احرص هل اونبف ناطاشنلا

 :لاق مث .سنإلا و نجلاو ريطلا هيلع فكعو .هيف سلجو .هريرس هيف هل عضو مث .عدافضلاو ناتيحلاو

 9 2 اهلجر نإ 3 ءنحلا 0 2 حرصلا يلخدا»

 ني را هروص س12 0 06

 تييلتش نأمل يكول( 6

 1 أنأ نأ نم تيِرفِع لاَ 4
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 7 رى

 00 يصل( لْخدأ اهب
 اس حج ]سس 20 7 لع د 1 رع جس 22 م ساحب ولا / ١# ا 2

 ا هن ا
 ّ و 0 7 2 م 2-5 5 بسمع ب يمرس اع 0 . ب ِ 20

 1 نم اهلك 0 5 2 0 2 03 تَملعف 0 نم 0 0 ا 6 179977972999 0

 1 سارا هود ا 0 «ميحرلا نم ةغلابم دشأ نمحرلا «ةمحرلا نم ناقتشم نامسا :ميحرلاو نمحرلاو .هتمحر

 ىّمس :[0 :قلعلا] 4 ِدَنيَرلاَم َنَِإْلا لع () قلاب لع ىلا (0) مركألأ كرو أرثأ #9 :ىلاعت هلوق ريسفت يف هللا همحر ةيميت نبا لاق .هقلخ نم ءاش نم ىلإ هتمحر لصوملا
 ى100) يم دع رج نطل ات اك تور كلا كافرا ار راسا ا اا ا لا هلو وركب عفا قاصرب
 مركلاو «ءادتبالا نمضتي قلخلاف «[72 :ءارعشلا]# ِندَ َوِهَف  َِقلَح ىرلأ# 0 :هط] 4 ئه هع ُهَقلَح ٍءْىَت 5 لك نطعأ ىذا اًنير لاق ## ء['* :لعألا] * ئَرَهَم َرَدَ

 00 ال ركلا ظفلو «# ٍمِصَيلآ نمي :لاق مث #4 تييتدصلا ترإ# :ةحتافلا ةروس يف لاق امك .ءاهتنالا نمضتي

 ىلع لدي ال هنإف (مركأ كبرو) :لاق ول ام فالخب هدحو مركألا هنأ ىلع لدف .اهل فيرعتلاو ليضفتلا ةغيصب مركألا هنأ ربخأ هناحبس هللاو ...هانعم مامت نم ءاطعإلا

 يذلا مركلا ةياغب فصتم هنأ ىلع لدف ءدّيقم ريغ ًاقلطم مركألا هنأ نيبيل مسالا قلطأ لب («اذك نم مركألا)) :لقي لو ءرصحلا ىلع لدي 4 مالا :هلوقو .رصحلا

 ًادحأ لّمحي الو «ةرذ لاقثم ملظي الف .هطسقو هلدعب ةرخآلاو ايندلا يف هدابع نيب مكحي يذلا وه هناحبس هللاو :مكحلا هّللا مسا ىنعم .هيف صقن الو هقوف ءيش ال

 هناحبس وهو «هريبدتو «هريدقت يف لدعلا وهو .هقح هيلإ لّصو الإ قح بحاص عدي الف .اهلهأ ىلإ قوقحلا يدؤيو «هبنذ نم رثكأب دبعلا يزاجي الو ءدحأ رزو

 امك ةمكحلاو لدعلا نيبو «ةمحرلاو لضفلا نيب اهلك يهف ًالصأ روج ةبئاش اهيف سيل «ةماقتسالاو لدعلا ننس ىلع ةيراج اهلك هلاعفأو «هلعف يف لدعلاب فوصوم

 .معنلا فانصأو «ريبدتلاب هدابع عيمج ي يّبَرُملا :وه َكِك هللا ١715[. :ماعنألا] © ِءَىَّش 11 قتبأ هس ريغ لك# :ىللاعت هللا لاق اترلا هللا سا س6 ٠ ] .انمدق

 .ةصاخلا ةيبرتلا هذه هنم نوبلطي مهنأل ؛ليلجلا مسالا اذهب هل مهؤاعد رثك اذهلو «مهقالخأو مهحاورأو «مهبولق حالصإب «هتايفصأل هتيبرت ءاذه نم صخأو

 ا وا اواو اكل حولك نمر ىلطمللا ماعلا علا هل ياللا يتلا ادد ويلا كاسم 1

 ءاهلاوحأ نم لاح يف هنع ينغتست ال اهرسأب تاقولخملاو ءًاميرك ءاميحر «أرب ءًاداوج ءًانسحم الإ نوكي ال امك «هتاذ مزاول نم هانغ نإف «اينغ الإ نوكي نأ نكمي

 لصاوتم هقلخ ىلع هدوج نأو «هديب ةمحرلاو ضرألاو تاومسلا : نئازخ نأ هانغ ةعس نمو «هيلإ رطضت وأ هجاتحت ام لك ينو ءاهئاقب ينو ءاهداجيإ يف هيلإ ة ةرقتفم يهف

 وهو ءهوجولا لك نم قلطملا ماتلا ىنغلا هل' يذلا ينغلا هللا نأ ةصالخلاو .راردم قلخلا ىلع هريخو .راهثلاو ليلا ءاّحس هدي نأو «تاقوألاو تاظحللا عيمج يف
 هاجد ق قئاقحلاو «ةينابرلا فراعملا نم ؛مهبولق ىلع ضافأ امب .هقلخ صاوخل ينغملاو ءأماع ّىنغ ؛هقلخ عيمجل ينغملا

 مهل ْتَيِكَخ ْنََم بطاخملاو ءرمألاو ءادنلا ةبسانمل وهف "الأ" يفختب أرقي وهو باطخلاب أرق نمف «ةبيغلاب أرق نم كلذكو ءاهيف ديدشتلاب أرق نم مهنمو "الأ" -
 ا لا نم كافل الو ني دشعلا عم تالقخلا ادار 0 ص ا ا

 © نعل كرم ثأ لب ُكَساآَِ بحه ٍءِنَتاَآَمَه ٍلاَمِي ِنَسوُدِمتَأ َلاَق َنُمِْلَس َءاَجاَمَلَف إ8[١ 1] .ةبيغلل اهلك رئامضلاف "اودجنسي «نودتهي ال" :وحن مالكلا بولسأ

 عقول دون : للعلا لع نينونب (ننودعأ): :”ئئرفو :٠ نسنكاسلا ماقتل ال نال امو العلا عامتجال ادا ند نونب (َنودمتأ) : :ئرق نيود #37 :ىلاعت هلوق

 ليج فلاب (اهيقاس) :ئرق# اَهَقاَس 9و :ىلاعت هلوق 6# يرو نم دَرَمُم حرص هن دمر َلاَف ايفا ع تفتك هيل ه0 هن كلف لع حرصا شدأ اه لِي ا[ * ؛] .ةياقولا نونو

 ذإ ةيبرعلا يف ديعب اهرئاظنو ةملكلا هذه زمه نإ :دمحم وبأ لاقو «هباب يف هقيقحتو زمهلا لادبإ مدقتو ناك اهر فلا[ 15 51 2 فنا :عئرفأو : نيسلا

 - نع ةجراخ ةليلق يهو «ةغل اهنأك اهزمهيف اهلبق ام مضنا اذإو «واولا زمه هنأكف ءواولا لبق ةمضلا مهوت ىلع زمهلا 2 نجح

 م8080( اكسو هاتقلالا كنك كور امكال و ارقلا قف هرمي( 0 و اء اةتيخسي مقتل )!ةييلكا تاذرو :يددع زاجعإ *# اَهوُدَسْقأ د أراكم اد ولما َنِإَتلاَم 92[ ]
 .هللا باتك يف ةرم (00) امهنم لك دروو «(هتاقتشمب داسفلا) ظفل ركذ تارم ددع عم ( كتيهمب عقلة دفنل 5 تارننس راسن 1 .نآرقلا يف ةرم

 ىلع ىلاعت قحلا عالطاو «رحبلاو بلا تاملظ يف ّقَلَلا هللا ةيادهو ءنمحّرلا ىلإ لاهتبالاو «عّرضتلا لهأ َءاعد قحلا ةباجإو «رامهألاو ,راحبلاو راجشألاو «قث راكد

 - يف لابجلا لاح نع رابخإلاو «ةمايقلا ةمالع روهظو هةّباَّدلا جورخو ءناميإلا لوبقو «نآرقلا لوبق نم نيركنملا ضارعإ يف ب لوسّرلا ةيلستو «بيغلا رارسأ

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 02ج يما عع 2 لا
 2 احلا و يك ل . 0 6 رفاك قيرفو احاص قّدصُي نمؤم قيرف :4 ' تومي اكول - 6 ةمدما ندم : و 096 .لوملت 2012

 دورفْعتس اَلوَلإم ةمحرلاو ةيفاعلا لبق باذعلاب :* ةكَسحلا لَه ديس 41 نوبوتت اله :4 هنأ
 يَ ا ًنرجز :كعابل نم ءكعم نمو كباناشت 8 كنت رك نك ولت < ا/ .مكمح ريل هللا ىلإ

 مب ريطلا نم مترجز امو «هدنع مكملع : هند 0 دا لا
 1100 1 ! 0 :* ةيدملا ف تراكو # - هنوصعت مأ هل 2 7 ا 0 ِ

 1 2 2 «فلاس نب رادق» باحصأ مهنأل مهم هوق نم رافكلا 0 .هنوصعي :وكيتاو س6 0 نوت ف حني اري لج كلل هكا 4 ال0 تركو ل "4 ليدز دوش رجح يهو حلاص اهي يل 7 ٍِ ل 1 و ع مر ْ اب أ
 أ هود وم دارا 0 مو< 9 17 تايبلا تقو يف ةتغب اح اص نتي :# نسل اوفلاحت :© هلأ أوُمَساَقَتْولاَف 8# -49 .ةقانلا رقاع منا اول 10 تضيق ضال كنشو# 0 ريل و 2 3 1 7 -

 ١ ين نجم اومسات © مهلتق انرضح ام :يأ :4 .ِْمَأ كلَهَماَتْد سام همد يلول :4 و هيلو ولدك هئلتقنلف :4 ةكتأو»
 7 ركمأور 26 ) توفردكصأ سهم ًاوركمَو # ه١ 0 ةكئالملا مهتغمدف .هلهأ يف هوتيل اليل هوتآف .هلهأ لتقو هلتق نَم يردن الو
 : ديس وجا هج 0 ا محل انلّجع :4 اًرَكََم انَركَمَو 9 كلذب رعشي ال حلاصو هلهأو هولتقيل هيلإ مهريصمب :# ارسم
 "أهمها مِهِرْكم 9 كأأآ نيذلا مهموق رمدو : :4 نيم همم نيروكذملا طهر ةعستلا :ىنعي © ْمُهيَرَمَداَنَأ» - -ه١ :تااذعلاا
 ديك و تاأتلطاب صراع عت هيو رع 4 .مهنم ةيلاخ :# ةيواَح» - هذا .دحأ مهنم ذشي مل كلذل مهترشابم دنع مهعم 0

 5 اوثماء كيران 2 0 .دحأ اهيلإ مكقبسي مل ةشحاف اهنأ :4 تي
 هي رزتناكة ثمر( تت ضلت "نك آنس قليل[ 6

 ١ : ام هللا أودَسَع ةعأ و َوَمَي َلاَآكِلِدَص ْمُهاَحَ َءوُمَت َلِإَو ل عضاوملا يقابو ميركلا نآرقلا يف ةديحولا
 011 أو ةَسِحفْلا َح 04 0 1 ل | ا ل را 1 1 تا تحل

 1 | © تمت معمل لب ِء[َستلا نود نم هوهَس َلاَجَرل 1. تانج رف و اضم ا ا اا كا
 يقاب اّمأ «لمنلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هعم قحلا نأ معزي مهنم لكو «هتوعدب رفاك رخآلاو ءهب نمؤم
 درس تامل لل بالا نص يالا ريحا مدكور اال اوادايعلا مران :مهل حلاص لاقف «ىلاعت هللا نود نم ناثوألا اودبع امل اًحلاص مهاخأ دومث ىلإ انلسرأو : :عضاوملا

 ع تلصن] 4 يم و أونما< َنيدلأ انج 3: 5٠[« : لمنلا] 4 تونا فاَكَوْثَم اء يأ نَا طل .ةدابعلا هل اوصلخأف ءالعو لج
 "انيجن"ب مح ٌصخو ؛"لعفأ" ظفل ىلع هلك 0 لمنلا] 4 اكَرَطَمْأَو 8 : هدعبو ءأ 51 : لمتلا] 4 هئَلْهَاَومَسِبحنَأَف 9 :وهو هدعب امل ةقفاوم "انيجنأ"ب لمنلا ةروس
 َهَّسِحَدَمْلا» [0 4] .ريثكتلا ديفي © اَنيحبَو ١ يف فيعضتلاو ل ل اك ا 6 تل كل 0 هدعبو «[ ١١ : تلصف] 4 اَمَّيَرَو # :هلبق امل ةقفاوم
 ءايبنآلا تالاقم فالتخا .[7/ : توبكنعلا 8٠ : فارعألا] 4مكَفَبَساَم دمحم هلأ ١ عضاوملا يقابو «ميركلا نآرقلا يف ةديحولا [5 5 : لمنلا] كر رخو

 نطاومو ةفلتخم تاقوأ يف هموق نم فئاوط يبنلا وعدي لب ءنيصوصخم موقل الو دحاو فقوم يف مهايإ مهؤاعد سيل ذإ ؛مهتاماقم فالتخال وه امنإ مهممأل
 امبرو «رخآ نطوم يف مهنم ةليلقلا ةئفلاو .نطاوم يف مظعألا مه ا وح كولا هفناكللا نك اقو

 ةصق يف ىلاعت هلوق لمنلا ةروس يف مدقت دقو .مهل مهممأ ةبواجم فالتخالو ؛عفنأو ىدجأ مالسلا مهيلع هنوري ام بسحب كلذو ءنطوم يف زجوأو نطوم يف لاطأ

 اذه حبقلو «4 تورم ْسَأَو كرت داع ل ا ا "117 لاجل ةرصتبم اًنئديإ مه ءاجاَملف 32 : ار
 .[ هه :لمنلا] 4 تهجم منْ اما :فارعألا] 4 توفر مومن لب 1551 . .[50:لمنلا]# كر وُلَهَح موق منَألَب : نكت كلل دا كلكم يماعتلا

 سوٌؤرل ةقفاوم مسالا ظفلب فارسعألا ةيآ متسخ مث «فارسإ لهج لكو لهج فارسإ لك نأل ؛ ءلعفلا ظفلب 4 تح توجت لمّتلا يفو مسالا ظفلب انه 4 تفرش
 رك ا نإ و :لاعفأ اهلكو ؛تايآآلا نم اهلبق ام قفاو لمتلا يفو ٠ ":ريمثاج «نيحصانلا «نيملاعلل" : هايس انكر تيدا تاكا

 ل و تا كك كرولا يق قر 0701: ن1 4 كب كريس اك اولاع ل 140 ملا ]7 كباََرَعااولاَت م0
 مم تكلا رح هل فملا يضل لإ 2 (ةيترص ةرورض ريغ نم) (انريطا) ةملك ف ءاطلا ف ءاتلا فرح ماغدإ لعل .ميركلا نآرقلا يف ةدحاو ةرم (انريطا)
 توصلل ميخضت هيف (انريطا) ةملك يف ءاطلا يف ءاتلا ماغدإ نأ امك . قيضلاب روعش امنود ىنعملا نع يعيبط ريبعت يهف ءاهيف ماغدإ ال يتلا (انريطت) ىرخألا ةغيصلا

 اهعقوم يف قيضلا ةلاح نع ربعت يتلا ةملكلا هذه تءاج ؟اهعضوم يف (انريطا) ةملك تءاج .قيضلا نع اًريبعت ىوقأ كلذ نوكيل فرحلا قطن ىلع طغضو

 مهاتأ يذلا يبنلا عم ةموصخ دشأ مه ةدحاو ةلم ىلع مهو مهنيب اميف نومصتخي نيذلا موقلاو ءنومصتخي نيقيرف اوناك حلاص موق نإ ثيح ءادج ةبسانم

 نريطا) مهلاحو مهقيض نع ريم ةملكب يتإل قيض نم هيف مهام بسانف :ةيربلا برب نما ةنادحولا لإ ئطاخلا مهكولسو دسافلا هداقتعا ريغت ىلإ مهوعدب

 0-0 ما كر كتعبا د17 2ك او منو زاب هنأل ؛فيعض اًضيأ وهو قؤس :كلوق يف عمجلا يف هزم» زاوجلف «هقوسو اهيقاس يف زمه نم :لاقيو «سايقلا -
 أوُمَساَقتْأولاَم ف 1 .ةمومضم واو هيف نوكت نأ :وحن ةلعل الإ زمهي الف زمهلا يف لصأ هل سيل نم لك نأل لصآلا ىلعف زمهي مل نم هجوو ةروم د لاظرمل
 10 لوأ يف نونب (نلوقنل-هتّئيبنل) :ئرق 46 َنوقنل - ا ل هلوق *# توفدص ان ءوِلْهَأ كلهم اَنَدِبَّس اَم يلو َنوقتل م هاما هت
 .اًريدقتو اًظفل ديكوتلا نون امهترشابمل حتفلا ىلع نيلعفلا ءانبو «هولاق امل ةياكح وهو «نيملكتملا ةعامج ريمض ىلإ دنسم لعف امهنم الك نأ ىلع ديكوتلا نون لبق ام
 «ضعبل مهضعب لاق :يأ ؛ضعبل مهضعب لاق ام ةياكح دصق هنأ ةءارقلا هذه هجوو «ديكوتلا نون لبق ام مضو نيلعفلا لوأ يف ءاتب (نلوقتل- ل :ئرفو
 ل كرا :لصألا ذإ ءاًريدقت ديكوتلا نون نع امهلاصفنال نيلعفلا مض امأو «مالكلا اذهب اًضعب بطاخي مهضعبف «هرخآ ىلإ .. .هنتيبتل هللاب اوفلحاو
 هنأ ىلع ماللاو ميملا حتفب (كلهم) :ئرق #4 ككلِإهَم 42 :ىلاعت هلوق . اهلبق يتلا ةمضلاب ءافتكا نينكاسلا ءاقتلال ةعامجلا واوو «لائمألا يلاوتل عفرلا نون تفذح
 -(رمألا ينكله) :نولوقي ميمت ينب نأ يكح دقو «تاغللا رثكأ يف ىدعتي ال كله نأل ىنعملا يف نولعاف "لهألا"و ءكلهل ناردصم كالهو كلهمف كله ردصم
 :هلوق يف نآرقلا ينعأ «ةجنلا راهظإ ىلع دمحلاب هل هللا رمأو «ميركلا نآرقلا لع هلابقإو «نيكرشملا نع كَ لوسّرلا ضارعإو «نيمرجملا ءازج نايبو «مويلا كلذ -
 .[97 : لمنلا] 4 نوما ٍلفعبَكُيراَمو يوفر ويلي كريس لِ كالا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ١" ءامسألا
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 4 َنيِرَعْلا تم تناك ,ةتأرتأ الرمله 1ك 2 ا [017/] :ةكيناتلا ف ىستكر ؛ىلوألا يف حز مذ  | 00 3لكلا تك :لاقيو ءلمَّنلا يهو ءاهدعب يتلا ةروسلا يف ام اهرّسف ةيانك فارعألا يف ام .[01 : لمنلا] 7 اا ءأ ضرألا ءافلخ ْمُكحْلَعَجَيَو وسلا ف شك

 ا تمللطأر ار رتلخ د اذإ : : 2 ل رحبلا لَو يأ تك 0 يف ا
1-0 2 

 داي كسا ٍِ 0 ا

 لإ هلَهَأَوهَسِيأَف 01١» : رجحلا] 4 تدري نعل ان َئرَدَم:هتارمأ الإ ل 147 : فارعألا] 8 تيبامشت حيل ليم يع هس >ص هو ل ء ا 0 هل هج صا ده ضل ب نجل 2 0
 رس رس و رص ر رج رج يح 7 ١ هس سس هبي مصرس بر ل 2 ,

 ريغ نم # تك هيطعي ام ىنعملا نم يطعي 4 ارد .[01 : لمنلا] 4 تيوتا ناهد .ةأرتأ 3 سلا: ع

 4 اَهَتيَرَدَف 8ب دارملا وه.ىنعملا اذهو «نيجانلا نم اهجارخإو نيكلاهلاب اهقاحلإ دارملا نأل «قرف '/
 يف هلوقو 477 فارعألا] 4 مُهوُجرْخَأ © : :هلوق اًراجيإ بسانيلف فارعألا ةيآب © ت 000 مول 0-011

 مق لإ[ ناسن 0 «لوقك هبسانيو «نأب لبق دكو ام عم ىرجيل 4 اً :رجحلا يف هلوقو «[07 : 0 ٍلِموْل لاَ أوجرْخَأ 3 :بسانيل 4 اَهَلتَرَدَق » :لمنلا
 4 نيرا ارطَم مهل اَرطْمْأَو ل 1081 4 ا أت اَنَرَدَم 2 :كلذل اًبسانم ليقف «[109 : رجحلا] 4 تعبأ َعْهوُجَتمَل اَنإإ» :هلوقو 105/8 : رجحلا] 4 تورت
 يكل ساهم يلمس مهيار 0 ا .[0/ : لمنلا ١77« : ءارعشلا]
 هم امس ته 1 ل رك ] .ريمدتتلاو كالهلا عاونأ ٌدشأ مه لزنأ دقف ؛مهل اوبيجتسي ملو مهلسر مهرذنأ نم ٌرطم حي

 كرما عراب عار 11 ل174 3ر2 ب هكا ءام رامسلا رت كحل لرنأَو َضَرألاَو تومكلا قلخ سأل 1 ميهاربإ] 4 ٍتررمتلا نو وب َجَرْخَأَ
 ينغ هللا نأ نونمؤملا ملع دقو «[" ١ ميهاربإ] 4 ُللِح اَلَوهِِفعَيَب ال مري قايل جني ُةَيالعواَرِس ٌمهتفرر اَمِم أوقفسو ةوَلَصلا اوميِقِ 1 1 :ىلاعت

 امم كلذ ريغو «تارمثلاو بوبحلا عاونأ نم هناحبس اهيف ثب ام جرخيل « ءاهبتوم دعب ضرألل ءايحإو دابعلل ةمحر وه امنإ ءامسلا ءام نم لزنملا نأو «نيملاعلا نع
 مههيبنت ىلإ انه جتحي ملف هب ماعنإلاو هقلخب درفنمو هلك كلذ نع ينغ مهبر نأ لبق نيروكذملا نينمؤملا نع بغي ملو ءمهشاعم ميمتتو دابعلا لاوحأ حالص هب

 يفأوثما نيل ل ل تروا سم حل ري ار ل ا
 نيكرشملل اًمينعت تنمضت املف «[59 : لمنلا] 4 ترٌوِرَشماَمَأ ريح ُهَللاَع #9 :ىلاعت هلوق اهمدقت دقف لمنلا ةيآ امأ 17١ : فارعألا] © قم ميلا مْوَي َهَصِلاَح ايلا َةوَبحْل
 نم ءاملا لازتإ نأ مهمالعإو مههيبنت لصحف ؛ 44 مكح ّلَرَلَو 9 : ليقف «ةلفغلا ةدقرانم مهظاقيإو مهكيرحت دصق «رابتعالاو ريكفتلا نع مهامعو متهبكترم ءوس ىلع
 هلأ مسهل اهرعت اورد لكل كك 4» :ةيآلا بقع ىلاعت هلوق اذهل دهشيو «مهفينعت مالكلا بج وتساف «هيلإ ناسا كة ا ل كا مي وداعا ءامسلا

 مدق انركذ ام ةيناثلا ةيآلا يف دصق املف .هعم حالف ال كرش اذه لكو «هريغ ةدابع ىلإ هتدابعب نولدعيو «هريغ مهبرب نولدعي : ا لمنلا] 4 َن ورمي موق مه لب

 ا ل ا ا
 ِرْحَسْلا يف فلا ْهُكل َرَخَسَو مك اهني » ةيآلا رخآ يف روكذم ميهاربإ يف مكلا ل ؛لمثتلا يف "مكل" ةدايز :رخآ لوق .ملعأ 0

 2 ل1 كتل نا ةكرف نو ءاهلّوَأ يف ركذف ءاهرخآ يف لمّتلا يف نكي ملو كل ميهاربإ14 َركمْتَأَ الاهل َرَخَسَو ورم

 ؟"ثْيَعلاو رطَملا" :نيب قرفلا ام .[18:ىروشلا] #4 اوُطَمَفاَم ِدَسِبْنِمَتْيَملا لري ىدلأَوهَو )# 10: لمنلا] 4 َِوَدْمْلأَ طم ءآَس ءاسفارطم مهي مهتلعايِرَطَمأَو 10]
 امأ هرطملا وه ثيغلاو ءثيغلا وه رطملا :ةيبرعلا ةغللا مجاعم يف اذهو ّدحاو امهانعمو ٌففاتخم امهظفل «باحسلا نم رطملا لوزن ٌمسا امهالك ُثيغلاو رطملا :باوجلا

 هلوق لثم اال و كراذخلا ماقم يو دلإ كارقلا ةلمعتسي ا (رطتلاو ١ :يتآلاك .فلتخم رمألاف «ينآرقلا نايبلا ةغل يف

 لعأوتأَدَعْلَو 6 117 :رجحلا] #* ٍلِبجِس ْنّمةَراَجِح 1 متع اْرَطْمأَو + 14 :فارعألا] كي جملا هكيع 2 1 ف ًارطَم ِمِهيلَعاَسَرْطْمأَو إ :ناعبب
 4( رم نم كد كي هاك: 0001 ار ال طمود ا ضؤسلا نع تياحلا قيس يانا .[45 :ناقرفلا] وسلام م تَرِطَمأَق امل
 فرييو ِةَعاَسلاملِعمَدْنِع هَلاَنِإ # .(اًمئاد ريخلا تاماقم يف لمعتسُي يأ) ةدجنلاو ثوغلاو لضفلاو معنلا ماقم يف نآرقلا هلمعتسا (كيفلا) 0
 ظ .[ دعا كارلا كا وقركاو :[58 :ىروشلا] 4 أوُطَمَقاَم دَتَبْنمَتْيَعلا لرب ىدلاوهَو )|. «1' 6 :نامقل] 4( َتْبَعَ
 َمُهموَعو مُهَرَمَد اَنأ مِهِرْكَم ُةَبِعلَع تاكح هَقْنكر ظنأف 17 .سلجملاك ناكم مسا هنأ ىلع ماللا رسكو ميملا حتفب (كِلهَم) :ئرقو 5-6

 نإ "ناك" :لعاف "ةبق 222 أدتبمل ربخ وأ «ةبقاع نم لدب لعفلا نمو اهنم كبسنملا ردصملا نأ ىلع ل كلا :ئرق 4 انأ 9» :ىلاعت هلوق © نعم 3
 لف 35 [04] .ةصقان "ناك"و فانئتسالا ىلع ةزمهلا رسكب (انإ) :ئرقو .يناثلا ىلع مدقم ربخو لوألا ىلع لاح 50 ."ةصقان" تناك نإ اهمسا وأ ,ةمات تنك

 ل لسو هاحبس لان كقوة لعلة عر احلا هوكي :اعرق# تيشإ» يبي 0 ردنا را كاسل د
 تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت نا باآل الل بأ
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 ا و 5 ع - دو - "1ك ا ة 9 «لادلا ىف ءاتلا | كراَذت : | |ماكلتا) يداك : 2
 1 0 ول مح ا لصول رمهب يحز 3 ف تمغد ر اهلصأو لم 0 ىرعمب 4 كركذأ
 ملو كلذب مهملع عباتتي مل يأ ؛ةرخآلا ملعب يأ :4 َدَرِحأْلا يف ْمُهَمْلِع# .نكاسلاب ءادتبالا نكميل

 0 حل حرا ياسو ةونر م )© عم ةرخآلا يف مهملع لمك :ىنعملا ليقو .هوغلبي ملو هوكردي ملف هملع مهيلع باغ لب «هوملعي
 3 وكسور رضا ا 556 1 4 اهني ِكَس ِفْوُملَب» .نيناكم انك مهنأل ؛ملعلا مهعفني ال نيح كلذو !ةنياعملا

 يه وسما 1 ؛اهلئالد نم اًئيش نوكردي الف 4 0 ومع اهني مه لب ا رفق ألا اميلاكأ وم كك يف اهنع نولئاسلا

 1 رْجُسْلاةَبَع َناَكَف يك وُرظنأَف ٍضراْلا فوربس لق 5 5 مهئيداحأ : 3 َنيِلَوَأْلا ريِطسأ # 2357 كفقلقلا ىمع دارملاو 0 عمج «نومعاو .مهرئاصب لالتخال

 9 >7 دورت ياَسضقيط نكتار 2 : .باذعلا نم : ٌدَعَوْلا اذه َىَم# -1/ ١ .ةقيقح ريغ نع هب اوثدحتو مهبتك يف اورطس ام وأ .مهبيذاكأو

 | جسم )نسر تكلا دمقم روف لع نم :4 كلج ىلا شنب اندو مكل برتقا دق نوكي نأ ىسع :© كلور َنْوكَي أوسع إو ١-
1 2 211 

 ١ كو (9 صرايتتتت ىلا شمت ا قر وكروأ | ىالم» .نيرظانلا راصبأ نع بيغي ءيش وأ ءرس موتكم نم * :4ويياَول -10 .هلا باذع
 5 7 5 .نايب يذ © ٍنيمم باتكلا مأ يف :# بنك

 5 ناك وسو دم 5: وق مه لب هلأ هنلوأإا [ 15- ا "لوألا نعم هيب ال يف هنأ ؛هركذ نع يفكي 1١ : لد

 ٌ لاَ نول امو مُهيوُدصْنحُناَمْمَلَعِلَكْيَر ١" مم هنلِوأ 4 تروركحرَلاَم اليل هلام هلأ « بوتلتيال حل لبوُأ كل 4

 1 3 0 نيم بتكف الإ ٍض رالاو مسا ف5 مم هلأ 8 .[14- : لمنلا] 4ك اا لأكل 14 تروح رب امك هللا لدعت هللا
 © كفيت ملال رك :اب ششي 1-2 لاقمث :4 َنوُلِدَحَي موق َمُهّلَب ل :هلوقب لوألا متحخو مالا
 مكوه مك كرم هر مرو قا 0 قلب :لاق مث 4 توُكرْشب ام هللا دعت 9 : لاق مث 4 توُركَدام اليقإ : لاق مث .4 توُمَلََي
 ؛لالدتسالاو رظّنلاب اوملْعَيف اورّكذي ل مث ءاولّدَع ام اوملع ولو ءاوملعي مل مث «ّقحلا نع لودعلا بونذلا لّوأو ءاولّدَع : يأ تويم تشي تك هك

 4 تيلوألا ريطتسأ الإ اًذله ْنِإ لبق نم اذنه اواو نَح اتدِعو دقل >[14] . 4 تيقدنصص َمُّك نيكس أونا )ف :دمحم اي مهل لق «ناهربو ةّجح ريغ نم اوكرشأف

 مدقملا ةيمهأ ىلإ دوعي ميدقتلا نإ لإ يرشح رز ماقال بدلا اا لكلا] 4 َنيِلَوْلاَر ريِطنسا الإ اَذَه ْنِإٌلَبَك نِم اًيؤاَباَءو نحن اذنه اَندِعو دقل 40 «[/7“ : نونمؤملا]

 مدقملا نإ الف ؟ اذه لع اواو - مدق ىرخأ ةيآ ينو « 'انؤاباو نحن" ىلع ' "اذه" ةيآلا هذه يف مدق :تلق نإف" :لوقي «مالكلا هل قوسملا ضرغلل ةبسنلاب

 ذاختا نأ لع ىرحخألا يفو «مالكلاب دّمعت يذلا وه ثعبلا ذاختا نأ ىلع لد نيتيآلا ىدحإ يفف ؛هلجأل قيس امنإ مالكلا نآل ؛ركذلاب دمتعملا ضرغلا وه

 ةيآف ءثعبلا وركنم اهيلع ناك يتلا ةيسفنلا ةلاحلا ظحلن نيتيآلا تمدقت يتلا تايآلا قايسل دوعن مث ءيرشخمزلا هيجوت لمأتن نيحو . "ةدصلا كلذ نيثرعمملا

 نكي ملامك ؛مهدنع ثعبلا عوقو لامتحا دعبأ 4 ايم اه اًدِوأ )» اولاق املف ءىوق راكنإلاف [ 117 : لمنلا] 4 كيوججرحُحَل اني اَنْواَباَءو ارت انك وأ )> اهلبق ءاج لمنلا
 لل د همس

 اذوأ أولاق :  اهلبق ءاجف نونمؤملا ةيآ اّمأ ,مهناهذأ يف اًرضاح نوكي ىتحو «مهراكنإ لحم هنوكل كلذ ىلع لادلا ةراشإلا مسا مدمن يلف ترسل وفيلو

 مدقتف «توملا ركذو ماظعلا ركذل كلذو ءفعضأ انه راكنإلاف ءاماظعو اًبارت نوحبصيس مههأو ,توملاب اورقأ مهف «[147 : نونمؤملا] © اًمظِعو 0
 رحال ء[131/ لحنلا] 4 َنوْرُكحَنَي مَ ِقْيَص ف فلن اَلَو مهن نَرْححاَلَو 10 ] .راكنإلاو بارغتسالا عضوم هنأل .ةراشإلا مسا رخأتو "انؤابأو نحن"
 اًهّبشت لب سايق ريغ نم اًميفخت اهيف نونلا تفذحف مالكلا يف اهرْؤَد رثك ةملكلا هذهو «نونلا تابثإب 4نّْكَم الو إ» :لمنلا يف ٠١[. : لمنلا] 4 نكت الو مهل
 فذحلاب ةروسلا هذه تصخو ؛«ةزمهلاب عضومو «نونلاب ناعضومو «ءايلاب ةينامثو ءءاتلاب اهنم ةعست اعضوم رشع ةعضب يف نآرقلا يف كلذ يتأيو العلا قوروح

 لاقف هب لثمو ةزمح لتق نيح 8: يبنلل ةيلست تلزن ةيآلا هذه نأ يناثلاو 117١ لحنلا] 4 َنيِكِرْمَمْلا َنِم َكِيَرلو )» : هلوق وهو اهلبق امل ةقفاوم لمنلا نود-لحنلا-

 هَ اَّلِإ كرَصاَمَو ْرْصَأَو 15 تيريصلإ بح وهل متربص نيلو هوب ممووع ام ٍلْثِحِب أوبقاَعَف مْسِسقاَع َنِإَو و :ىلاعت هللا لزنأف «ٌنعنصألو مهب َنلعفأل :مالسلا هيلع
 0 تا ا وا ل ل و غلاب كلت. نوكيل فاتحللا يف علا 1737 ١١7 : لحنلا] 4 َنورُكَسَي امم َقْيَص ىف كَلَت اَلَو ْمِهْيَلَع نر اَلَو

 19 : ابس «ال١ : لمنلا ؛*8 : ءايبنألا «48 : سنوي] :تارم تس ترركت 4 َنيِوِددَص رشه َنُِدََوْلا اذه قم <تولوقيوإت 0 ]١[
 كيف نيفداكصلا نكم كلتا ٠ 000222 0 باد ا لؤصح دل -نيئزهتسم باذعلا نيلجعتسم- نورفاكلا لوقي .[؟5 : كلملا «5 :

 4 َنوُرُكْنَماَل سال رح َنكلَو» عضاوملا يقابو ءامهريغ ميرسكلا نآرقلا يف سيل [37 لمنلا ١ : سنوي] 4 َنوُرُكَّشَيال ههراكأ َنكلوإ» |" 0
 4 نوركشيال هرك َنكلو » : هلوق قفاوف «[05 : سنوي] 4َنُْمََياَل مه راك أَّنكلو 8 :هلوق مدقت سنوي ةروس يف 7١[. : رفاغ "8: فسوي «؟ 51 : ةرقبلا]
 :[9 : ءارسإلا] 4 ... ْمَوَقَأ ه ىَّلِل ىِدَبب َناَءَرَقَلآ اًَدنَه ّنِإ 9 3 .يرصللا 11 داضربد يلو ءقفاوف 4 نيا فات أ لب إف :مدقت لمّتلا يف كلذكو

 اماذهف «.. .مالسإلا ةلم يهو «قرطلا نسحأ ىلإ سانلا دشري دمحم اندبع ىلع هانلزنأ يذلا نآرقلا اذه نإ 2 3 ناعسالا] < . قب لع صفي َناَرعْا اًذله نإ

 .اهيف اوفلتخا يتلا ءايشألا رثكأ يف قحلا ليئارسإ ينب ىلع صقي نآرقلا اذه نإ :لمنلا ةيآ اّمأ ءءارسإلا ةيآ هيلع تلد

 لاحل ةياعر باطخلاب (نوكرشت) :ئرقو # مهيَلَع اًرْطَمَأَو : :ىلاعت هلوق يف ةبيغلا ظفل ىلع هدروأ ؟نوكرشي امأ ريخ هللآ : الئاق مهنع يكحي نأ لوسرلا -

 0 يتولد ناك برأ او اكمام ازعل لاحت وهو لس وا لع هقرإ لص لإ هلوغي ام رهو" يكل

 ام اليق# ا هلوق # تورك ام اي هلأ َمَم هَ ءآوم [15] .46 ولأ ماي نوحي ال تدك أوُرِفْحي أونماَ تدلل لق 3 :ىلاعت لاق ءاذكو اذك نالفل لق :لوقت

 ةبيغلا ءايب (نوركذي) :ىرقو .4 ْمُكيِدَهي نَمَأ 8: هلوقو 6# ٍِضَراْل قلخ ْمُكْلَمْجَيَو» :ىلاعت هلوق ةبسانمل باطخلا ءاتب (نوركذت) :ئرق #4 تورك

 اهيف نأ "ماعنألا" ف قبسو «رابتعالا ةجرد نع مهطاقسإل تافتلالاو * توملَتيال مهر ْلبإ» هلوقو # 0 موق مه ف لب 35 : هلوق ةبسانملو «تافتلالا ىلع

 - مال ناكسإب 26 1 :ىلوألا :ناتءارق اهيف 4 كدا لب 1 :ىلاعت هلوق © َوَرْخلْل ف َمُهَملِع كراذأ لب قف [ "١ .كلذ هجو نايب عم اهديدشتو لاذلا فيفخت

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 دحض ا داتا ابا 4 بوب وي ووو و -- ويحس مس



 نجلا زاجل :ليارشإ ينإ نم نيفلتتمملا نيا © ميني ىِضْنَيا# -1/ .نآرقلا :ينعي :4 ىَدْم مَنِ ٠١- 1هوؤلا "* 0 امو
 هلاح ناك نمو هبلق ىلع هللا عبط نم مهفث ال 7 رخآ ىلإ :4 َقْرَمْلأ ميتال ََّنِإ ١-9 .لطبملاو 6 مني ىف للا 0
 رفكلا ةبلغل نيضرعم : َنِيدَدُم 0 0 . عامسلا مدعو مهفلا مدع يف مصألا لاح وأ ىتوملا لاحك + ا +

 كنم نوعمسي كئلوأ نإف :4 توُمِلْسُت مهفإ» ىدهلا نع :# نعل ىرديإل ١- .مهبولق ىلع ءاقشلاو 1 اعدل مطل جاوا عيالك 9 يملأ
 :ليق :* ضر نم

4 
 رك س2 هه ها

 اوقلاب دازلل نإ ىلع نيرا ررود د افعل يف تم نم جرخت ةكم ؛ةيادلا اهنن جرت يلا ضرألا
 باد ل ارد 006 عفو اَذِإَو 8# -/7 .هب نوعفتنيو هنوربدتيو ءلوقت ام نإ مهتلنَص يشل ىيتأَمَمي) ديم

 تال ا ا الو ىلا ل دع نم نارقلا هي وطنا: - فانلا قلع -عقاولا 7 4 © كي ظ ومس مه داوي نما عميس د اد 16 لا عي

 ىلع «سانلا : : ىنعي 4 نوفي ال اياك أوناك َساّنلا نأ مهربختو مهثّدحت : 4« زهتلكت# ءاهطارشأ 1 6-2 ع اريد لاجرنل :يكعلرتلاَق :
 دقو .فيلكتلا عاطقنا تفقو ف رافكلا ملكت اهنأ دارملا :ليقو .فلكم لك كلذ 2 لخديف .مومعلا 6 ملح نمسح مَوَبَو ايل نوسقويال ايي ناكل ١

 :4 َنوُصَروُي وَما ةعامج :4 اًمْرَمل - .هللا تايآب قيدصتلاو ناميإلاو ءايبنألا نم عامسلا نمز ىضم 1 ءاج ادوار نووي مهيب كي سابو صصص هه ها © ص
 مقوو 9 54 .مهقوسيو سانلا رشحي يذلا وهو «عزاو عمج : :ةعزولاو ؛مهرخآ ىلع مهوأ ةعّرّولا درت د ا ادام ملعب طحت ياك متبَدَحألاَ
 مهو هللا تايبآ مهبيذكتب :# أوملَظ امي# نورشحي موي هّللا نم بضغلاو طخسلا بجو :  ٌلَوَعْلا © وياهلا موكلي

 ةئيهك وه :ليق «ليفارسإ هيف خفني نرق :«روصلا» :# روُصلأ يف حني موَيَو ا -41 .ةجحب :4 َتوُفِطنياَ فكر ص را ويفك لك نلجأ اور
 ركذ امك «عزفلا ةخفن : :ىلوألا ةخفنلا .تاخفن ثالث هل :* ِضْرَأْلا يف نَمَو ِتوْمَّسلَأ يف نَّمْعِرَمَف# .قوبلا 02 ا

 ًءاَس نمالإ# .نيملاعلا تيرا مابقلا ةجفل :ةثلاثلا ةخفنلاو ء.قعصلا ةخفن :ةيناثلا ةخفنلاو .لجو زع هللا .
 ردا َنوسِمْؤيِ ْوَفْل تبل كلَ

 . :4ناَحَسلأَر مرت ىو# «ةمئاق :# ةلاج اربسحت# 244 .نيرغاص :4 َنيرح وأ كو ءادهشلا : 2 9 هر و1 حل خل 1 و وول

 .هنسحأ :4 ٍءََ َلكنقنأَىِأ هلأ نش «حابرلا اهرّيست يتلا بحسلا ريسك ًاثيثح ريس ريست يهو :يأ 37 اَسلرمْرمت هوهوجاَمسَ لاَ كبَر و) تار"
 ٌمهَتْلَص نَع 2 يت ملا ل سل يدل ياكل نأ ىلع مهضعب هب لدتساو 7 | (ن) ولصق َميرِح هَنَءَسك نعنع

 يف نيترم ةيآلا هذه ترركت 107 مورلا لا : لمنلا]# تَوُمِلْسَم وسم مهماً وي م الإ عيت نإ 0 ىعاعع يب امي يبان الا) ب يب يب يب يب مبا يب

 نَم الإ عمسُي نأ هنكمي الو داشرلاو ىدهلا نع هللا هامعأ نم ةلالضلا نع داهب سيل دلي يبنلا نأ نيبت يهو ؛مورلاو لمنلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا

 ا را ا لاا نا ل ا ل ماعنألا] 4 اََرَيَرْلَأ ١ [7] .هيلإ مهتوعد امل نوبيجتسم ؛نوعيطم نوملسم مهف ءانتايآب قدصي

 ىلع نآرقلا يف يأت ةملكلا هذه «واولاب اهضعب يفو «ةروسلا هذه يف امك واو ريغب عضاوملا ضعب يف 4 اَرْيَوَأ» .4 وري ملأ عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا يف

 اهنكل ءافلا اذكو ءاهلبق ةلمج ىلع ةلمج فطع ىلع واولاو ماهفتسالا ىلع فلألا لدتل واولاو فلألاب هركذف ةدهاشملاب هيف رابتعالا ناك امب لصتم امهدحأ : :نيهجو

 يف حفني ميو ا [10/] .فانئتسالا ىرجم يرجتل ءافلاو واولا نود فلألا ىلع رصتقاف «لالدتسالاب هيف رابتعالا امب لصتم يناثلا هجولاو داملق" امر ةلافعلا كفل

 مِن م لأ ءآك الإ ٍضراَلأ يف نَمَو ِتومَسلَ يف نم ّقِعَصَف ٍروُصلأ يف حقي وف ء[4ا/ : لمنلا] 4يرخ هَ لكو هَ اسك مال ضال نمو تاومَسلأ ف مَعَ ٍروُصْلَ
 .4 نرْخَأ هيف حقن مث» ىلاعت لاق كلذلو ءتوملا ةخفن يف رمزلا ةيآو 1 :ىلاعت لاق كلذلو «ثعبلا ةخفن يف لمنلا ةيأ . رمزلا] « رخل هيف

 ىنعمب لبو «راكنإلا هيف ىنعملاف .هغلب :يأ ءاذه يملع كردأ :لوقت نأ قحلاو «غلب ىنعمب لعفأ نزو ىلع ةنكاس لاد اهدعب ةحوتفم عطق ةزم”و ءالصو اراك

 الاد ءاقلا تلدبأ كرادت :هلصأ نأ ىلع «ءارلا لبق فلأ مث ةحوتفم ةددشم لاد اهدعب جردلا يف فذحت لصو ةزمهو الصو كاكا مال رسكب (كَراَذا ٍلب) :ةيناثلا .له

 هيلإ لوصولا نم مهنكمتو مهدنع ملعلا بابسأ ماكحتسا ةدارإ ىلع قحالتو عباتت هانعمو «نكاسلاب قطنلا ىلإ الصوت لصولا ةزمه تبلتجاو «لادلا يف تمغدأو
 ءاروتسا لع ام :لهاجلل لاقي امك مهب مكهتلا هجو ىلع اًدراو مالكلا نوكي وأ ,نومع اهنم كش يف مه لب ةرخآلا اوملعي مل كلذ عمو «بابسألا كلتب

 لعف يده نأ ىلع بصنلاب لمعلاو (يداهب) لدب (ّيمعلا يدب) :ىلوأآلا: نقار نا ا :ىلاعت هلوق # َرِهتلَلَص نَع ىعملا ىدنمب تنأآَمَو و 8م141]

 "م ربخ لعاف مسا "يداه"و ةدئازلا رجلا ءابب "يمعلا يدابم" :ةيناثلا .لوعفم ' 'ىمعلا' 'و ,ملسو هيلع هللا لص يبنلا وهو بطاخملا ريمض ىلإ دنسم عراضم

 عَّمسي) :ئرق # عيش :ىلاعت هلوق # توُمِلْسُم روُمِلسُم مُهَف اياب نوي نَماَّلِإ عمم نإ ف [1] .هلوعفمل لعافلا مسا ةفاضإ نم هيلإ فاضم رجلاب "يمعلا"و
 ةمتت نم نوكي نأ لمتحي هيلع مالكلاو «ملعي ملعك عمسي عمس :لاقي «يثالثلا عمس نم عراضم لعفلا نأو «لعافلا اهنأ ىلع مصلا عفرو ميملاو ءايلا حتفب (مصلا

 وه «مهسوفن يف ثبعل امنإو «هب رذنملا يف صقنل سيل مهناميإ مدع نأ ةدافإل هب رذنملا لامكل ررقم لبيذت هنأ ىلع «نيضرعملل هلوقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص رمأ ام

 الو مصلا ةلزنمب مكنوكسل هب , مكناميإ دع امنإو «تباثلا قحلاب قطانلا قداصلا يحولاب مكرذنأ امنإ لق :هيلع ىنعملاو «(مصلا) ةلزنمب مهريص يذلا مهضارعإ
 الو يحولاب مكرذنأ امنإ لق :يأ« مهناميإ مدعو مهرفك ىلع ملسو هيلع هللا لص هتيلستل ءاج ىلاعت همالك نوكي نأ لمتحيو «نورذني ام اذإ ءاعدلا مصلا عمسي
 رتل ل رو ل رمل ا ار سرر و نا كلم
 000 او ؛ملسو هيلع هللا لص يبنلا وهو بطاخملا ريمض ىلإ دنسم عمسأ نم عراضم لعفلا نأ ىلع "مصلا" بصنو ميعلا رسكو ةمومضم ءاتب (ّمصلا عيسن)

 صان نأ م ُهُمْلَكُم ٍضَراْلا نم هبا مط انحرْخَأ يلع ُلوَقْلا مهاد )و 71 ل ا هذهو «ٍناث لوعفم "ءاعدلا"و «لوأ لوعفم
 :ىأ أ «ةيدعتلا ءاب امإ ردقملا فرحلاو ءرجلا فرح ريدقت ىلع اهحتفبو «فانئتسالا ىلع ة ةزمهلا رسكب (نأ-نإ) :ئرق # َنَأ 9 :ىلاعت هلوق # َنوُمقوبال ايا أوناك
 هوم كو :ىلاعت هلوق نيران لَو دل سك نماّلِإإ: [7] .خلإ سانلا نأ ببسب مهملكت يأ حلا 0 «خلإ .ءكلذب مهثدحت :يأ .خلإ سانلا نأب مهملكت

 تاتباث لابجلا نأ ملعي انلك :ضرألا ةكرح .[84 : لمنلا] 4 تيوُنْفَتاَمي بح ههَّنِإ ءَش لك قنأ أول نضام دك هواي اببسحت َلاَبْلْل ىرَيَو 98[]
 لابجلا ىرتس اهدنعو' 'ةعاسلا يف ليم "٠٠١ ةلئاه ةعرسب رودت ضرألا ىرئس اننإف يوجلا اهفالغو اهتيبذاج نع اًديعب ضرألا نع انعفترا ول اننكلو « اهناكم يف

 ةكرح ىلع ليلد اذهو  حايرلا هعفدت لب هسفنب كرحتي ال يذلا باحسلاك اًمامت ضرألا ةكرحب ةطبترم لب ةيتاذ تسيل اهتكرح نأ يأ ءباحسلا ريس ريست اهنأكو

 :ىلاعت هلوق ةلالد لالخ نم ضرألا نارودل تراشأ اهنأ وه ةينآرقلا ةيآلا ين زاجعإلا هجو ؟؟ هللا سيلأ ؟ اذهب ملسو هلآو هيلع هللا لص اًدمحم ربخأ نمف « ضرألا

 .يداليملا رشع عباسلا نرقلا يف ملعلا هنع فشك ام وهو ؛كلذ ىلع' 'باحسلا رم رمت يهو"

 روسلاب ضيرعتلا 6عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 ثمل

 9 ا دداعلا 6-3 ب 0 ٌريَح ,هلق #9 هب ًانقوم (هللا الإ هلإ ال» لوقو «هب ناميإلا ديحوتب هللا ءاج نم :# َةَسحْلاِب ءاَج نمإ# 9

 يهو «ىربكلا ةحيصلا عزف نم هنمؤيو «ةنجلاب هبيثي نأ ةمايقلا موي ريخ ةنسحلا هذه نم هلف :# اَبنَم

 و :# جرا وزنك كرر## 4١- .هتينادحو دوحجو كرشلاب :# دس ا 1١ .روصلا يف خفنلا

 1 هدد 8 راكع اهيف اوملظي وأ .امارح أمد اهيف 00 00 ىلع :4 اَهَمَّرَح ىِدلا# ةكم :ةدلبلاب ىنعي
 : 2 ات زن ) ىلالرمأل داتا 3 يلوي تكا نأ ُترمأَو» اهمرح نم ا مرح امو اهديص اوداطصي

 0 | قطا“ -_ 3-- 000 كيرلا 1 0 ىلع ا 3 ةدابعلاو طاصاو هلل نيمللسلا
 ظ .مكسفنأ يفو قافآلا يف :* يَ يبسط -91“ .هب ترمأ ام مكغُْلبَأو هللا باقع نم مكرذنأ

 ظ الرمل او
 ' وهسص سد 5 «نآرقلا تايآ هذه :* ِنيِمْلا بتكلا ٌتنيَع كلي 3 ١- .هلثم يف ليق ام ركذ مدقت دق :* مط ١-

 | ظ) امهريخ نم :* َوَعَرفَو ئموم إبن 0 -! .مارحلا نم لالخحلاو «لطابلا نم قحلا نايب ىلع لكلا
 كافاخ نيف انس مهنب نم كيلع ولن مآ اومليل ؛باتكلا اذهب نوقدصي 7 هدد وقل

 لكجو # رصم ضرأ يف ىغبو ربجت :* ال ىف الع # -:5 .كقّدصو كب نمآ نميفو «كاداعو

 روكذلا :4 مه ءاَنأ حبري دبعتسي : ُتِعْضَتَسَيإل نيقر فتم ًاقرف :4 اًعَيْشل ليئارسإ | ينب نم :# اهَلَحَ
 2 كيطتسا توما صوص دعك ولمو ةالو :4 ٌمهلَعَول .مهئانبا نم ث :# مه ذو يقبتسي 0 1 ّئ : 1 1 ا 9 -ه ةانبأ انإلا 0 5-0
 201 2 ذكرا 0 هدب نم ضرأللو هلوصوف لآ « كورلا فلس

 ع ةفياط د روج وص 0 2 0 ا

 0 او ه2 َنييِسْْم ا ا ا 106 مهل تاكل اولوَع سلا رم اكَف وكلا اج 2
 10 ينو مُهلَعَججودَِ ا لا / هللا دنع هلف «ةمايقلا موي ةحلاصلا لامعألاو .هدحو هتدابعو هب ناميإلاو هللا ديحوتب ءاج نم هنأ نانيبت

 ل اولا اك لطفأو اه ريخ وهام ميظعلا رجألا نم

 .نولمعي اوناك امب الإ مهلامعأ ىلع تائيسلا اولمع نيذلا ىزَجَي الف «ةئيسلا لامعألاب ءاج نم هنأ حضوتف صصقلا ةيآاّمأو
 ءاردشلا قرركتاو ككل سفك يركلا نارقلا يف نيترم ةيآلا هذه كرركت :[1 :1١ صصقلا 1 0ك

 نم يهف «نيترم ةيآلا هذه ترركت دقف 4 سط# : :ىلاعت هلوق نع امأ .لالضلاو ىدهلا نيب 00 ا ا رفلا الأ ذعألا نيت يو «نصصتلاو

 اًضيأ يهف ءروسلا لئاوأ يف ةعقاولا ةعطقملا فورحلا هذه هب داري «آال : نارمع لآ] 4 دَهَعَتُم دم رحأو 95 :ىلاعت هلوق نأ ىلإ نيرسفملا نم ريثك بهذ و ءاظفل هباشتملا

 ا ورد و شمل رتل دارملا ةرخآ لوف عمو اظفل هناشتملا نم
 فورح نآرقلا يف ناك ول هنأل ءزاجعإلا يف نيبأ اذهف ...مهزجعأ دقف كلذ عمو ءرشبلا هب ملكتي ام ودعت ال يتلا فورحلا نم وه امنإو «رشبلا قاطن نع ةجراخ

 ا ا عما الا لكل ىرخأ

 مع اذإ ملظلا .[5 : صصقلا] * َنيِدِسَفَمْلاَنِم اكن َمُهَءاَض ءحَحْسَمَو ْمُهَءاَنِل خب لي جوتَم ةَمياَط فِعضََسم ك0 2 لكو ٍضرَأْلا يف الع وعون +14]

 عمف .(ةملسم تناك نإو ةملاظلا ةلودلا ميقي الو «ةرفاك تناك نإو ةلداعلا ةلودلا ميقي هلل نإ) :مالسإلا خيش لاق دقو«هتلودو ملاظلا كالهو هلاوزب ني هنإف مطو

 .. الع وعون :  :هلوقب نيفعضتسملا رصنو هكلم لاوز للع لجو زع هللا نأ الإ ةّيربلا بر ركنأو ةيهولألا يعداو «تاقبوملا عمج - لق نوعرف نأ

 أ 10 5 [7 : صصقلا] * َلَّسْرمْلا برم هوُلِعاَجَو قلب هومر اَنِإ رحت الون اَحضالَو هر ل و 051150 2126 تف د قل 0 1 رجا

 نإف .ةرابع زجوأو ءظفل سلسأو ءمظن لهسأ يف نيتراشب نينمضتم نيربخو نييبخو نيرمأ ىلع اهلامتشال زاجيإلا باب تازجعم نم يه ةيآلا # ٌةيِعِضَأ نأ ىموم

 دعب اهريغ يدث لبقي الف ءاهنبل فلأيل هعاضرإب اهرمأ :باوجلا ؟كلذب رمؤت ملنإو ءاًعبط هعضرت اهنأ عم هعاضرإب ىسوم مأ ىلإ ىلاعت هللا يحو ةدئاف ام :ليق
 1 كل اسر اودع ربل ركل ترو 0+ هلَصَللاَف 6[2] .دوصقملا توقيف ةعضرم هل عضرتست تناك امبر «هب اهرمأي ل ولف «نوعرف دي يف هعوقو
 0 ا فلا هس اولمأ نت رولات نوعا وف ةباصإأت ا صصقلا] * َتِيِطَخ اؤاك امه اًمُهَدوُنَحِبَو نمله

 42 ها آه 1

 4( دلو هَدِحَتت وأ انحَفتي نأ توسع ). هلوق عم 4( ا 7 ار درت قوتك كروب ل للا اك لاق امك ءودعلا ماقتنا نم مظعأ نوكي هللا م 0
 يك فرقا .[18 :صصقلا] 4 او اودع هل ةوكحيإ وعرف لا ههطقتلا زل “٠ :فسوي] # هنأ تم ْمَلَعأَ رك لإ ريقي اكلك ا

 اهيف ٌدمجتت ةلاح يهو .حرفلا دض :(ءاحلا مضب) َنْرَحلا .تارم ثالث (نّرحلا) ةملك تدرو امنيب «نيترم (نزحلا) ةملك تدرو :باوحلا ؟' 'نّرَحلاو نزحلا"

 طاين ُعَطمُي نزُحلا نأ عم ,نيزح ريغ هنأك رظانلل ودييف ءنزُحلاب قيمع ساسحإ ىلع يوطني لب عومدلا هينيع يف يرجت الو «ىوكشلاب اهّبحاص قلطني الف رعاشملا

 - مظك امنإو ءاعومد الو ًءاكب لسرُي ملو ؛مالسلا هيلع فسوي هدلو دقف ىلع هنزح مظك نم هانيع تضيبا دقف ؛مالسلا هيلع بوقعي ةلاح تناك كلذك «هبلق
 طاق ن(هومأ) :ئردقو .ةفاضإلل هنون تفذح عفرلا ةمالع "واولا"و لعاف مسا "تآ" نأ ىلع واولا لبق ةمومضم ءاتو ةزمهلا دعب فلأب (هوُنآ) :ئرق # فيرخد -

 ام حتفناو ءايلا تكرحت هويتأ هوتأ 00 ال تال عادت لوإو لا دس وياما ناس دال زينا قددشفلا

 :ىلاعت هلوق # توُلَصنتاَمي رج هن ِءىَس لك نمنَأ ىلا مْنصإِه [14] .هيلع اللد اهلبق ام حتف يقبو «نينكاسلا ءاقتلال فلألا تفذح مث هاَقلأ تبلقف اهلبق
 2 توصحم يس 207 :ئرقو .44 َنيرخد هوَ كو : هلوق ةبسانمل لصألا ىلع ةبيغلاب (نولعفي) :ئرق 4 يولكنت)»

 .ةبيغلا ظفل ىلع باطخلا ظفل بلغ نكل ءباطخلا يف نولخاد هتمأو «يبنلل باطخ وهف :# هداج امسح َلاَبِل كريو آن :هلوق يف
 تالا + خل: صصقلا ةروح فور لع .ةدحاوو ةثاعبرأو فلآ 0 ا قافّتالاب ةّيكم يهو «لمنلا ةروس دعب تلزن :صصقلا ةروس لوزن

 : دي تييكتت لع قسوم وعقل صصقلا] «ٌّصّصقلا هيلع ّصق ةّو » :هلوق يف اهيلع املاتشال ؛صَّصَقلا ةروس تيمس :صصقلا ةروس ءامسأ .ةتامناثو
 را فر لا تيد رم ف لل رة ترم ةدالوو :ليئارمإ يتب نوعرف ملظ َناَيب ارت زد :صصقلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ألا :

 ا ل
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 ناك انه :# تروردحب اراك اك من مرار «ماشلا ضرأ : *« ٍضْرَْلا يف مل عطون : نك مئوأ» -1 ايام ل ونة نال ل ل الا هك
 2 ص 3 لل ارت

 ليئارسإ ىنب والو + نإ 1# تالزاقانانمايف اهآر نوعرف ناك ايقز ليوا: نإ ؛هموقو تعرف رب ظ 1 مف في تسمو مي ا

 يف انفذقو .امانمفا :« تحوم لإ َمِحَيَأَو » /٠- .هب مهكلُم باهذو ؛هموقو نوعرف كاله نوكي ؛مالغ 0 مهب كيسي ©0 تود :اناكئوُهن 35
 :4 نفاخ الو لبنلا ف : لأ ف هيتلاك» هيلإ | هريخ غلبي نأب نوعرف نم ٠ : ِهَياَع تفخ اًذِإَق# اهبلق 3 قاض الرول ف وي اكيبطع ل 1

 م 3 90 2000 2( 3 :

 | ةباصإ او .ذخاف ءالاض دجو ام ا دخاوه 20 200101 9 را وتض - ع 0 0 00 0 . 0752-5720-5257

 ءينل 0 ل كرمز هوكي تؤتي هلت
 (نوكيل» مال ىمستو .مهرمأ ةبقاع يف نئاك وه امل :# اندحو اودعمرهل نوحي .بلط ريغ نم ا 1 طاح راهم 2

 هذه

 مهرصأو ىّوصأ نمي 0 0ك 0 تال 0 4 0 0 دعا مال 6 7 اون مَحَو توف ١

4 

-1 

0 

 لَو فَمَن 1

 3 هر رس خا جوال هو سس 7 مصرس رع رس 7

 4 كرييزتلا م 0 0 اهانتُسث :4 اكن لاكي ل2» 00 0 تناول ب يا 3

 ١ مك يم سلف 1

  3ورغم شو جنم .ويتَرصمهيِضف ِهيحّأِل | 9
 © لتلافي كَادنرعم#

 ل رات تم 0 وم عر

  0برخصت ل كل كح 3 محل نواف يتبل هأكع 0 ١ ]1 [ صصقلا] «اكهّنمع ّرَمَ وأ ل هدد :هط] 4 اًبنيع رت ك َكَمَأ لإ كنتعجرم» : ١7[.

 عجل ظل ناكو هدودرملا ةهارك يضتقي ءيشلا نع ُدّرلاو هدحاو ىنعمب هيلإ دّرلاو ءيشلا ىلإ عْجّرلا 2 0 ا

 ل ل ل ل ا د اجا تضئ تكاتك
 .ملعأ هللاو 17 : صصقلا] كَل 00 مع 00ج
 - رعاشملا كرحت نم ةلاح وه : :(ءاحلا حتفب) ْنَّرَحلاو . [/5 :فسوي] أ هل لِ فْرْحَمَْب اوكفأ آمن ): :هنع ةياكح ىلاعت هللا لوق نم كلذ ىلع لدأ سيلو «هنزح

 َنوُفِفساَم أود جالا انًرح عّمَدلأ نم صيت مْمْمسَعلَوأوََوت)» :ىلاعت هللا لوق نم كلذ ىلع لدأ سيلو (ىوكشلاب توصلا عفر امبرو) عمدلا قالطنا عم لاعفنالاب ”4

 .نوقفني ام اودجي ملهنأل 7 هللا لوسر نع مهفلخت ءاّرج نم ْنّرَحلا مهباصأ نيذلا ةلاج 3 هللا فصو ثيح «[957 :ةبوتلا]

  #18ئطخملا" :نيب قرفلا ام .[8 :صصقلا] تيطخ ًاوناك اَءُمدوبَحَو سمه توعرنكإ ) ء[7/85 :ةرقبلا] *“ انأكطخ ك1 اك اون ال اَنير

 كتلي هو عتابا مايكل اسس نراك الر اولا تاس ىلا :أطخأ .أطخ .يطاخ ؛عيطخ .ًأطخو .ءاطخإ .ئيطخم ءأطخأ :باوجلا ؟"ءعئطاخلاو

 امأ «يئانجلاو يندملا عيرشتلا ماقمب (اطخأ) صتخت .بنذلاو مثإلا ىنعمب اًمتاد يتأت اهغإف اذل ءاًدمع باوصلا ةبناجم اًمئاد ينعتف : طخ امأ شدو مثإ دوصقملا

 ار ةففادأو ةدجس و امس[ وب هولا كلو ل نزع تيك تسوعتو ثآرمأ تاكل 40 .ةريسو ءاقالخأو «ةديقع يناسنإلا كولسلا ماقمب صتختف (ىطخ)

 ل لا :عفنلا نم تجر ام اهلان دقو ءنسحلا لأفلا لضف 4 كلو يب ندع ترث + : نوعرف ةأرما ةيسآ لوق يف .[14 : صصقلا]# تى ورع

 هِلَمَعَو توَعَرف نم قحضَو ِةَّنَجْلا ف اَسِيب كَدنِع يل نبأ َبَر َتلاَ ّذِإ كروعرو ترم اونا تذل اثم هَل هللا بيرو # : ىلاعت هلوقب نيرخآلا يف ءانث نسحأ اهل ---

 ميرحتلا]4 تييليطلا ِوْوَمْلا حرم ١١[. نع ةئشان ةيانك يهو ءرورسلا نع ةيانك (نيع ةرق) اهلوقو .هتنج حيسف ىلإ اهّريصو هتعاطب ىلاعتو هناحبس هللا اهلمعتساف

 :اولاقف ةيانكلا هذه دضب رورسلا نع اونك نأب كلذ اوعبتأ نيعلا ةنخسب نزحلا نع اْونَك املف «نزحلاو فسألل مزاللا ءاكبلا رثأ يه يتلا نيعلا ةنخس وهو ءاهدض

  6صصقلا] * تيِنْؤُمْلا َنِم 0 كي 1 ا ل ا :  .]1٠١هتباصأ اذإ دبعلا نإ

 هناميإ فعض ىلع ليلد دبعلا عم عزجلا رارمتسا نأ ىلع كلذ لدو «ناميإ كلذ دادزا «تبثو ربصف ةييصم

  («1:ىلوألا :ناتءارق اهيف# اًمُهدوُنَُو َنسعَو تورو ىو :ىلاعت هلوق # تورد اوناك ام مهني امه دوْنَحَو نمو تن .توعرف عدو ٍضْراْلا يف مَ نش
 ىرأ عراضم يرث وهو لعفلا نأ ىلع "امهدونجو ناماهو نوعرف" بصنو ةحوتفم ءاي مث ةروسكم ءار اهدعب ةمومضم نونب (امهدونجو َناماهو َنوعرف يِرْنو)

 ىلع اًمطع ءايلا ىلع ةرهاظ ةحتفب بصنو هلوأ م مص يعابرلا نم عراضملاو ءافيفخت ءافلا ىلإ اهتكرح لقن دعب هنيع تفذح .ىأرأ :هلصأ ؛يعابر وهو ةزمهلاب ديزملا
 :ةيناثلا .هيلع نافوطعم "امهدونجو ناماه"و «هلوعفم نوعرفو "انيحوأو" هدعبو "نمن نأ ديرن" وهو هلبق ام ةبسانمل ةمظعلا ريمض ىلإ دنسأو «نأب بوصنملا ّنمن

 :م يثالثلا (ىأر) عراضم لعفلا نأ ىلع عفرلاب " امهدونجو ناماهو نوعرف' 51 م ار ا ردن 1 داو ناماهو نوع ردى رتو)

 0ك :ىلاعت هلوق < ا ا تع اء هُهَلطَقَتلَت 9: [1] .هيلع نافوطعم "امهدونجو ناماه"و «لعاف "نوعرف"و رذعتلل ةردقم ةحتفب
 اهمضب نزحي يازلا حتفب نزح :لاقيو ءاّبعت بعتي بعت باب نم نزح :لاقي «ناتغل امهو يازلا ناكسإو ءاحلا مضبو «يازلاو ءاحلا حتفب (اَنْزَُحاَنَرَح) : عر

 ؟هب عنصي فيك يرظناف هرثأ يعبتا 1 لا :4 هيصق 0 تر .هيف هللا لعوب

 :4 تورش معمل نم اهنأ ملحُ لعل ؛هنم نذنت م دعُب نع :4 بج نع .دبإ) ىسوم تخأ :4 ترش
 ُهيوُلَقكَيإ9 ضيغبت ميرحت وهو نهنم عضتري نأ :هانعم :4 حضارم كْعاَتَرَعَو# ط ١- .هتخأ اهنأ
 اهنإ :ليق .هتيبرتو هعاضرإ يف نورصقي ال هيلع نوقفشم يأ :* توخِصَسدهل مهول هنومضي :© محل
 .هترسم نوغتبي نوحصان كلملل مهو :تدرأ امنإ : :تلاق ؛هيفرع د اواقو ؛كلذ تلاق نيح تذخأ

 هيلع اًعمجم عضوملا اذه ريغ ءاج دقو ريكا ْعَرَفْلا مهنرك 20 2 :ىلاعت هللا لاق ءدعتم :يناثلاو «مزال :لوألاو «ّىنعمب «يازلا نوكسو ءاحلا مضب اًنزح

 .بزعلاو بّرعلاك قبس امك ناتغل امهف# ِنْرَحْلا ترم ُهاَميَع ٌتَضِيِبَأَو ؤ» :لاقو نر اَنَع بهذ ىلا دلل : :ىلاعت لاق
 نع مدير توك فاو ف هيصق ِهِيْحأل َتَلاََو ٍظ 464 تيمؤملا نم توكتل اهيلق لع انطب ل ا اعدك ل لضا ١١ هل 3

 ظفل درو :الوأ 3006 609 لك درو دق ؤامهاهشمو داؤقلاو بلقلا فلهم اهبئاقغقمو ةريصبلاو رصبلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ * ٍْنَج
 ريصتلا) ظفلا ر تكذ تارم دنع ىواتستااذإ .هللا باتك يف ةرم( 1/)(امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل درو : اًيناث .هللا باتك يف )/١5( (امهتاقتش لاو

 .ىلاعت هللا باتك يف )١44( لك درو دقو (امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (امهتاقتشمو ة ةريصبلاو

 ةادمإو ءاصعلا بلقو ءءاضيبلا ديلاو ةّوبنلا راثآ روهظو ءنيذَم نم ىسوم جورخو ؛ىسوم بيعش راجئتساو «بيعُش تانبل هيِقَسو هنّيّذَم ىلإ رصم نم ىسوم -
 لورا دز نارا كالا ومولانا ا اا ران ب ل اك

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ تي



 م 0 00-5 0 كف ا ديب تل ١ ل .(ءاوتسالا»و لذشألا» ددذع ف فلتخ أو .ةئس نيعبرأ غلب :ليق : هوتسأو هس مل ملول 0

 ! رجم َكلِلنَكَو امها هكا يوتساو# .هدشأ غلباملو 5 دال ف كح هتان ل لإ لإ لدداتلا 0 ءاردتدلا) «ننداتلا لإ ةرشع : ملا 5 دشدلا
 5 انهِلْمَأْنِمٍةَلْفَع نحل ةَيِدَمْلَلَحدو ايل ني :تسحملا 5 رك أعم راهنلا فصن ةلئاقلا لثع :# ٍةَلَفَع 7 ِنيِح لعل رصم نم (فْنَم) ةئيدم : يل 0 -16

 ودعم !ذهو يعيش نم اًذده نايف يِفَدَجََ 7 نم اذهوإ# ءىسوم نيد لهأ نم :# هعيش نم اًددهإ# دهاش ريغ ىسومو هجقتز نوعرف نأل ؛نوعرف
 يو نس 0 5 1 عباصأو يا « 1 هر 2 0 0 0 نم 0 مودع ا ! ا ال ينم نك ءاضأر ء[ نك اص ركوف 8 ءطبقلا مرم :# ْوودَع

 لاو رد ءدغور و يبضغ عل دله هيلع لوضقف ةق 0-7
 ١ سي هيسوفبسمس يس“ 8 تبر 3 2 . ع رفتم تا

 ظ 001 :ةيطع نبا لاق.هلتق دمعتي ملو .كلهف
 “ذأ

 ١ بيجو ”ويعس هيريعب+-- 5 :4 ع رب هتلعف نم رابخألا 4 رباَمْتَح» ١١ .كتعاط لهأو كئايلوأ ةرصانمو ةرهاظم يف 0 اج . لج تحسنت ل ا الإ اهلمعتسا نلف :# َنيِمِرْجْملَل ارهلظظ وك أ نلف ةوقلا نم :4 12 ك6 تك .دكصقي
 ووصول تح

 7 ١١ اذه برباَملَحوَيِرَْلا ف حبس ترجل رهط جد 4 وعل 4 َكَنِإ ] جسوم: هل لاَ ف .هنم فلس ام ىلع ا ىس وم ىّفلأف .رخآ ينوعرف ىلع هثيعتسي

 5١ ئوغل كّنِإ عموم 11 رحت نيمار ءهرصنتْساى لا |! نيبت ذإ ؛يليئارسإلا هفاخف ءرخآ مويلاو ءالجر سمأ كلاتقب ٍكتياوغ تناب دق :# نيم # ةياوغ
22 01010 

 20 51 ل و 7 اكان ردهم دولا قلو 113 0 5 َلاَق ف «هديري هنأ يليئارسإلا ْنَظ ينوعرفلاب :# قلك أ 5 نا ملف 00 ١9- .ههجو 2 بضغلا

 د يسب يس 5 0 ٠٠١ .ةربابحلا ةريسب ريست :© ِضْيأْلا ف اجل .ةيآلا رخآ ىلإ : َتَلََق اكلت نأ ُديِرْبَأ جسوم سوو حاس
 نِم اوملع ال ,كولتقيل نوؤتريو «نورواشتي :# كب ورم نوعرف موق نم فارشألا :4 ةَلَمَلَ

 دي يل 0 «سمألاب ًاسفن تلتق امك١ :يليئارسإلا هل لاق ذإ ىسوم ةرضحب ناك :ليقو .يطبقلا كلتق

 2 .قيرطلا يف هل ضرعتلا عقوتيو رظتني 4 :يإ» ١ ١- .ليتقلا لهأ هب عا ءربخلا ىشفأف
 0 قنا ىو حا صم نم را اس. .تخ ج

 5 تويت يكف حرخأت كوتشي كيندر + مرش مَ لول «[77 : فسوي] 4 َِِيَحْْلا رج َكِكَو امو اَنكْح يا مدس لَ َمَلَو » 1
 داتا بوت قا متعشو داريام ىلع هّبَن مالسلا هيلع فسوي.[15 : صصقلا] 4 َنيِنِسْحْمْلا حن كِلَدُكَو اَمَلِع 0 2

 تيوب اطفال ل «ليوأتلا ملع نم هللا همهلأ امو .بجلا يف يقلأ نيح يحولاو بكاوكلا ايؤرب 0 غولب لبق هنم
 لاك أل نصرا ول ءاوتسال نأ رك وق لع ميس الو "ىو هسا يأ غول لبي هلو نم رمل ملعب مل السل هلع سوم

 وعن وقتي لاك َيَسي ل كف 2 طا 1٠٠ رمسفلا] < كي تركب ذكملا كرإ يوت لاك تم ةيدملا اًضقأ نم لج ءايوزنإت 1 "] .. لقعلا

 يراجم نم برقي ال ثيحو «ةيرقلا يف سانلا عمتجم ىلإ ديعب ناكم نم ءاج -لجرلا يأ- هنأ فرعي نأ بطاخملا هب دافي يذلا ا 2 ردا 4 تراكمت

 ال ام مهل حصني 4 لي َةَسِدَمْلا اصقأ َنِم َءاَجَو » :لاقف ءرثكأ هنم بجعتلاو مظعأ هب موقلا تيكبت ام مّدقف ,ةزجعملا دهشمو ةوعدلا عضوم رضحب الو «ةصقلا
 ءاج دارملا نإف صصقلا ةروس ةيآ اّمأو «..هنودهشي ام ءايبنألا مالك نم دهشي ملو «هنورضحي ام عيمج رضحي ىل هنأ عم .مهوبرقأ مهل حصني الو .مهسفنأل هلثم نوحصني

 يضل 1 عل طبع سلب 4 3: ادم ند زال ا ام لمان هكا ارواجمم نكي اناكم وع شموع هفرخإال نإ

 ىلع لاد ةيآلا هذه لبق ام نأ ءسي ةيآ يف رورجملا ىلع راجلا ميدقت رس :رخآ لوق .سي ةيآ يف كلذ ناك امك «ةنيدملا ىصقأ نم هنوكب موقلل تيكبت انه نكي مل ذإ «لعافلا

 ؛ةنيدملا ىلع لمتشي ام مّدق كلذل ؟ريخ تبنم وه اًنطوم اهيف نأ مأ «ةفصلا هذه اهلك ةنيدملا هذه تناكأ :لئاس لأسي نأ ةنظم كلذ ناكف «لسرلل ةنيدملا لهأ ةلماعم ءوس

 ىلع ءانثو «مامتها اذه ينو «ناميإلل وعدي ءاج لجرلاف سي ةيآ يف امأ ءلصألا ىلع بيترتلا ءاجف ءاًحصان ناك صصقلا ةيآ يف لجرلا :رخآ لوق .بطاخملا دنع مهأ اهنآل

 «سي يف سكعلاو صصقلاب 4 ِةَنيِدَمْلا اصقأ نم ىلع 4 ٌلِجَر ولا مدق اذامل :رخآ لوق .طسولا يف دجوي ال ام فارطألا يف ريخلا نم دجوي دق هنأو «ةنيدملا ىصقأ لهأ

 :ليقو «ليقذح همساو- لجرلا نأ نم يوُر امل 4 ٍةَنيِدَمْلَأ اَصِقأْنِم )» ميدقتب مَ ” اًمامتهاو «[ 0١:صصقلا] 4 لج اف َدَجَوَ :لبق هلوقل صصقلا يف ةقفاوم :باوجلا

 .هللا باتك رارسأ نم اذهو «تاهيجوتلا عيمج نالمشت ناتيآلاو .اًلجعتسم ىعس لّشَرلا ربخ عمس املف «لبج يف هللا دبعي ناك - بيبح :ليقو .نوعمش

 تقرع َلاَق بدم َءآَقلَي هَجوتاَمِلَو + :مالسلا هيلع ىسوم نع ىلاعت لاق .[١؟ : صصقلا] * ليصل اوس ِقيِدْهي نأ قرع لاَد يم ءآَعْل هالو 1"
 لأ كو كر يي كل لا ل ل نإ هب ملكتلا وأ لمعلا لإ ةجاحلا دنع ملعلا يف رظانلا نأ ىلع فيل هيبنت هيفو ؛4 ٍليِبتلأ ءآوس ٍنيِدِهي نأ

 قييرطلا يرديالو «نيدم ءاقلت دصق امل ىسومل ىرج امك «هلاح هذه نم بيخي ال هللا نإف هنع ثحبيو هبلقب قحلا دصقي نأ دعب نيلوقلا نم باوصلا ىلإ هيدهي

 4( اًضاَرَع ع أ روش البن َتاَح أَ أ نِإَو 211 :ةاككدو هاكج راكم هاطعأو هللا هده دقو «# لكلا اوس درب نأ كبر ع 57 رف :لاق اهيلإ نيعملا

 ع 0000 12 ت6 انام مام راثكلا لِ كسر ني وسكت نو )+ 17 :صصقلا] 6# ِقاَدوُذَت ِنْيَتَاَرَمأ مهنود نمدكيوو )# 111 لا

 نتج ولالا لع رووا ل وكل ل ركل ناقل قلي لا :باوجلا ؟نآرقلا يف "لْعَبو جرو ةأَرْما" ةملك مادختسا نيب قرفلا ام ١١[. :ةنحتمملا]
 وأ روش اهب َتَفاَحةآَرشَأ ِنإَو ]إم :ىلاعت هلوق لشم :(ال مأ قالط ىلإ ىَنأ ءاوس) نيجوزلا نيب عازنلاك - أ :نيجوزلا نيب ٌلالتخا ةيجوزلا تاقالعلا باصأ
 نيد ىلع تناك طول ةأرما نأل ١ را 1 مكسب ةهكب) :ىلاعت هلوق لثم :نيجوزلا نيب نيدلا فالتخال وأ 1١78[. :ءاسنلا] # اًضارَعِإ

 باجنإ ال ةيجوزلا ةايحلا تناك وأ - د .[4 :دسملا] * بطحلا هلام هن ةأرمأو /#:ىلاعت هلوق لثم :حيحص ريغ نيد ىلع ةيجوزلا ةقالعلا تناك وأ -ج . اهموق رس رس جرو رس رس سس مح
 ٌمهنود نمدكجوو # :ىلاعت هلوق لثم :ةجوزتملا ريغ ةأرملا ىلع (ةأرما) ةملك نآرقلا قلطيو -7” . :ميرم] 4( اَوِقاَع ٍقأَرْمأ تن اكو # ليام هللوال لاذ :اهيف
 - نّيِوناككَرْآَو ٌلِجَيَه # :يلاعت هلوق لثم :دارملا ىنعملا يف لخد جوزلل نوكي ال امنيح (ةأرما) ةملك نآرقلا ٌقِلطُيَو “٠ .[7 :صصقلا] أ كادوُدَت نيتأرم

 تدورور ةلوأ .تكاريم(ا“ ١ لك درو دقو ءونعلا تاقتشم عم رهقلا تاقتشم عم ربجلا تاقتشم ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ # اَراَبج نك نأ ]١9[
 تارم(٠٠ ) (وتعلا) ةملك تاقتشم تدرو : اثلاث .هللا باتك يف تارم )٠١( (رهقلا) ةملك تاقتشم تدرو :اًيناث .تارم )١١( هللا باتك يف (ربجلا) ةملك تاقتشم
 .هللا باتك يف تارم(٠ ) ٍلُك درو دقو «(وتعلا) ةملك تاقتشم عم (رهقلا) ةملك تاقتشم عم (ربجلا) ةملك تاقتشم ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .هللا باتك يف

 يف وهف ٌّقحلا نود ام لك نأ نايبو «ةكم ىلإ عوجرلاب لَك لوسرلا دعوو «قتحلا دوجو ىلع ناهربلا ةماقإو ءءاش ام ىلاعت هللا رايتخاو «ةمايقلا موي نيكرشملا ة ةرظانمو -

 .[8/ : صصقلا] 4 َنوُعَجّرِت يل ريح لإ كلام رى لك ١> هلوق يف ىلاعت هديب مكحلا مامز ْنَأو ءلاوّزلاو ءانفلا ةضْزع

 ىنسحلا ءامسأ | /> روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ . تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
 ظ



 مسمع و1 ١ نعت ها علا نا دعمت

 0000 :4 نيدهي نأ# اهيلإ ًايضام ءاهوحن ًادصاق نيدم وحن :4 تدم ءاَقْني» ١١- 0ك للا
 تبرئ ةعام :# د َقأ هكاع ديو ١ .قيرطلا فرعي نكي / هنأل «نيدم ىلإ 00 د 0 ل 3
 2 نع اهنادريف «بهذتو كَشَن نأ امهمنغ نا :# نادوذت نيتأرمأ# مهيشاوم 1 1 م عَدَمَم يمة © ليك 3

 ال 00 تاق ؟نايقست ال امكناتت ام 4 [ج2 ا م» اهيقس نم غرفيو ,سانلا 0 رت 7 ِقادوُذَتٍيتأمأْم هنود ندحيوَو كوفي ياكل 7

 ءمهتطلاخ نم ًارذح «ءاملا نع اوفرصنيو 0 اوعجري 7 ايلا َريَصُب يحل يقسن نأ عيطتسن اكواد يصيح قَساَلاَءَمْكَعاَمَل .
 مث -1 4 .يقسي نأ قيطي ال :4 ٌدَْكم ٌحْيَماَك مذ ةاعرلاو ؛مهعم يقسلا نع ًازجعوأ َكاَعقلظلَلِلَمْفامهكَعَس ُبكدَبَم

 قزر نم ينقزرت ال :يأ : ٍريَح نم َِإ 5-5 ةرجش لظ :* للا لإ فرصنا :4َخَوَت ميه 9 رِقعَح 2 َنِمَكِإَتْلَرنأ ملف َبَر ن3"
 لق ردح يأ 4 ردا نع ىتت» -06 .ماعطلا تال رت ا ل | جاتحم 27 ريَقف#» "ا كليرجيل كوعدي أ كرإتلاَ ل 1

 22 صو رتعرس يونس مس مصرع 0 0 1
 :# ىومْلام - 7” .طبقلا نم هموقو نوعرف عم هصصق :4 سمسم لع سمو .اههجو اهبوثب ترتس ذل موو يو سوس

 :تلاق ؟هتنامأ كيردُي امو :اهل لاقف ّرْيَعلا هتظفحأ اهابأ نأ يورو :# ٌنيِمَأْلا## كتيشام ظفح ىلع 2 هني ل 05 00

 يارا رش 1 ل لل هنأ ادرس ءارنأ يا هلع املف هل تصخشو هيلإ تلبقأ نيح رظن هنإ ا ا
 تل لكلب دوو را بويا فرطلااي يتعناو ءيفلخ يشما :يل لاق مث «كتلاسر تغلب 8

 ينامث :4 جَجح َىِمْتل يتيشام يعر اك دى :* نَرجَأك نأ لع» /١1- .نيمأ وهو الإ -# ١ هيج 0.
 اميف 0 0 نم ناسف :4 كِدنِع نِمَّم# ججح رشع اه 4 202 تمعن نإَف 98 :نينس ١ سمكا

 يف :# َنيِحليَمَكا[سِيإل أرشع ججحلا ينامثلا طارتشاب :4 َتلَيَلَعَّيْشَأْنَأ دِيِرأ مو كيلع هطرتشأ 9| تم هللا ءاسس نإ فَدِحَسَس 0 57
 جرص رس ده > ره رس م

 هب تيفو :* َتْيَصَق# رشعلا وأ ,.ججحلا ينامثلا :4 نياجألا اميأ## -4 ..تلق امب ءافولاو .ةبحصلا

 ..ديهش :4 ليك للملح هنم رثكاب قيلاطم ىلع يدنعت نأ كل سيل :4 لع ودعا هنم تغرفو
 4 َنيِريدَصلَنِمُهَلَأ ءاَس نإ ِنَدِحَتَسم «[ 1١7 : صصقلا] 4 َنيِحِلِدصلاَ ومنا اك نر تندمّيَبَس » [70]

 هل لاق نيح ليعامسإ مالك نم تافاّصلا ينو .دهعلاب ءافولاو «ةرشعلا نسح يف نيحلاصلا نم يندجتتس 1 .[ ٠١7 : تافاصلا]

 .حبذلا ىلع :يأ ٠١7[« : تافاصلا] © َنيِرََصلاَن مهل ءاَس نإ َنَدَحََسَس دم اَملَعْفأ تبأتيَلاَق ٠ :باجأف «4 تدك اًداَمْرظأَف كدا هيأ )» :هوبأ
 عازنلاك - أ :نيجوزلا نيب لالتخا ةيجوزلا تاقالعلا باصأ اذإ .(ركذلا جوزلا) ىلع (لعب) ةملك ميركلا نآرقلا قلطأ - 4 .[787 : ةرقبلا] ءاديشلا َنِم َنَوَصَر -

 ل :نهجاوزأ ريغل نهتنيز ءادبإب نهجاوزأل تاجوزلا ةفلاخم -ب . |[ :ءاسسلا] 4 اضاع ووش اهب نم َتفاَح هت ”ا ِنِإَو # :ىلاعت هلوق لثم :قاقشلاو

 تاقالعلا تناك وأ -ج 7١[. :رونلا] *# جرهتلوعبل الإ نهر دم الك نوجا 1ع ٌنهرمحي َقرَصِلَواَهْنِمَر هاما َنُهََتيِز م اَلم)» :ىلاعت هلوف
 لك يف ءاًعمج ال اًدارفإ (جوز) ةملك نآرقلا قلطُي - 5 .[١7:دوه]4 1 ُدِلأَ ليو َتلاَق + :ىلاعت هلوق لثم :اهيف باجنإ ال ةيجوزلا

 را ا اا :تآرما) نود (جاوزأ) ةملك نآرقلا رثؤي تاجوزلا عمج ةلاح يف -5 .يش اهيف ةيجوزلا ةايحلا وفص ركعُي ال يتلا لاوحألا

 .وي مد علاه وتو اوم لَم هوت بكَ تلا اونا مقا راتكلا لِ كسور نم رقد ١ : ىلاعت هلوق لثم . في دوهشو هلق نع ل ذل لمتطتم

 .[3 7 :حون] 4 اًاَبكاَمأ أوركمو #. 1 :ةدصنلا] ١ 1ك طلاع ه0 ّ يح ىِقسساَل لاَ امكَفسحاَم لاق[ ١١[ ٠ :ةنحتمملا] إ' َنوْبِمْؤُم
 0 ميركلا نآرقلا يف ةدحاو ةرم (اًراّبك) ةملك تدروو درب دار اضاكو لك درر :باوجلا ؟"اًراَبُك 0 :نيب قرفلا ام

 .دتكوتلاو ةعلابملا يف ةياغلا غلبت ةهبشم ةفص يهف «اَراّبك) امأ را ها ل ناكر كل ا

 عم (اًرابك) ةملك تقستا : اًضيأ .صصقلا ةروس يف (ريقف)و ««ليبسلا) عم كفل (ربك) ةملكفا :اهعم تءاج يتلا لصاوفلا عم ةلصافك امهنم لك تقستا
 0 هدا +[ حون ةروس يف (اًرابت ءاّرافك ءارايد ءاراصنأ الالض لاًرابك ءاراسخ ءاًجاجف ءاطاس ءاجارخإ ءاتابن ءاحجارس) لثم اهترواج يتلا لصاوفلا

 ثعبي قلخ :لاقيو ...هب باعي ام فوخ نم ناسنإلا يرتعي راسكناو ريغت :ءايحلا فيرعت .[75 : صصقلا] # كر كك ا

 .ىلاعتو هناحبس هللا نم الجخ ةيصعملا رجه -؟ . مالسإلا نسحو ناميإلا لاصخ نم-١ :ءايحلا دئاوف نم ...قحلا يذ قح يف ريصقتلا نم عنميو حبقلا كرت ىلع
 لخي ام لعفي الف «راقولا ءرملا وسكي -7 .ناميإلا بعش لك لصأ -  .ةرخآلاو ايندلا حتاضف ءرملا نع دعبي - 4 . ىلاعت هلل بحلا عزاوب ةعاطلا ىلع لابقإلا -“

 دعي -4 .نيعباتلاو ةباحصلاو ءايبنألا تافص نم ةفص - .تبنملا بيطو ةيجسلا مرك ىلع ليلد وه -ا/ .ماركإلا قحتسي نم يذؤي الو «ريقوتلاو ةءورملاب

 مالك :يرشخمزلا لاق .[؟ 7: صصقلا]# ٌنيِمَدْلا قوَفْلا َتَرَجَحَسْسَأ ِنَم ٌرْيَح كرِإ رس 2000 :نيلغألا دو هللا قه ةييوحملا] نم هحلص
 نووُعَديَت يِلبْمَشاَلَو 1 0 ل رش د اقلا يف ةنامألاو ةيافكلا ينعأ ,ناتلصخلا ناتاه تعمتجا اذإ هنآل .هيلع دازي ال عماج ميكح

 158 :صصقلا] ( بكم لامع لاول توذغالا كرامات 07 ا ,و نيب كلذ َلاَ ّ ١٠١4 :ماعنألا] "فو 1 أ

 ؟(ودَعلا ,ناودعلا ةَّواَدَعلا) نيب قرفلاام .[*4 :تلصف] 4( ٌِيِمَح رد كت 0 جل مسداَكتلا لوذكسلك ىوكتماَلَع»

 ةملكلا هذه تطبترا كلذلو .بولقلاب قلعتت (ةوادعلا) .ةدحاو ةرم نا ةملكو .تارم ينامث (ناودعلا) ةملكو .تارم تس (ةوادعلا) ةملك تدرو :باوحلا

 هذه تءاج دقو .ةصاخ -ىلاعت- هللا هاجت ةلادعلا زواجتب قلعتت (اًودع)و . تارسا قلعتيو) ةلادعلا زواجتب قلعتي (ناودعلا)و «(يبلق امهالكو) ءاضغبلا ةملكب

 «ةبيرغ ةذاش كلذ نع ل يي ةرظفلا نع رخو داش كرك ىلإك هللا قرش 2 رك 12 ل ل ل 0

 هيج عملا كسحف دسجف هي نر د و .ودعلا وه :ضكرلاو (ضكرلا) ينعت اهقايس ين يهف ءاهل ام لالظلا نم اهلو

 :لاودت يفالثلا ردص ءراعم هلأ لع لاذلا فو ءايلا حتفب (ردصِت) :ئرق# َرِيَضِيإ# :ىلاعت هلوق  ٌديبَكح 2 هازل َردَصُي َّيَح ىِتََم ال اَحلاَد م [1*]

 هركذب قلعتي مل هنأل ؛هلوعفم فذح دق دعتم وهو ةزمهلاب ديزملا ردصأ عراضم لادلا رسكو ءايلا مضب (ريصُي) : :ئرقو .عجري ىنعمب رصن باب نم ردصي ردص

 .يقسلا نم اهتددر اذإ لبإلا تردصأ «باب نم وهف «ءاملا نع منهيشاوم ءاعرلا َدَرَي ىتح ا را :هريدقتو ءضرغ

 - اهرسكو ميجلا حتفب (ةوذج-ةوذج-ةوذَج) :تئرق ودب وألم :ىلاعت هلوق *# توُلطَصَم ْمُكَّلَعَ ٍراَثلأ تري موذجج ؤأ ربحي اهني مكي لل اط 7
 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوش تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 جا هج هج ١ هج "4 لان 0
 تتلا

 ني سحأ :« ََيَناَدا# ججحلا رشعلا :ألاو ىفوألا لجألا نم غرف :* ىَسوُم َصَمآَملَف #8 -
 ير .ةرجشب سبتلا دق ىلاعت هللا راونأ نم اًرون كلذ ناكو :ةيطع نبا لاق "4 ناك ررطلا اج

 يف اوناكو ءاهب نوئفدتست :« توام ْمُكَلَعلال ران اهيف بطحلا نم ةظيلغ ةعطق :« راّثلا حري

 فصو نم :* نمِيأْلا# هتودعو هبناج ل .يداولا ئطاش :# داولا يطلش نم ]ل تو م

 ءاهب يدون يتلا : را هنم :* َةكرتِملاَةعَفْلا ىف# 2 هيلع ىسوم نيمي نع «عئطاشلا

 0 0 ل و نإ ضم ءاعشللا سا اعز كفو نع نبا لاق .جسوعلا نم تناكو

 . 7 انكم كاَصعِقلَاَنَأَو 2 يكصلا 9 20 2-0 00 0 0 0
 0 وحي 0 راه :# اًريَدُم ّلَو» تايحلا نم عون وهو «نجلا دحاو :4 َنآَجاََمَكا# برطضتو

 ١ كنف حن اَلَْل بأ عمومي بقصر واريْنم لونج 5 َجرخ» كصيمق بيج يف :* َكيِتَج ف# لخدأ :* َكْلْسَأ 8 -77 .فوخلاو قّرَفلا نم تفتلي

 0 هيج رح وو دما ةعيبج 8 0 :#* كعاتج ككَلِإ ممْحأوا صرب ريغ نم :# وس ربع نم حابصملاك تجرخ :4 َءاَضِ
 98 فكاياتف 8 كلان دق يذلا قّرفلاو فونخملا نم :* ََِصَيلأ َنِي# ديلا :فكلاو «حانجلا وه نع

 د رث سامو 2م >>
ٍ 

 يب |3ل- انيعم :4 َيِفَدَصي اًءْدِرإل -8 4 .ناتيآو ناناهرب امه .ءاضيب هديو «ةيح اصعلا ليوحت :ىنعي :4 ِناَنَعْرب

 دي للا ا

 : ري يونا الخ تما 8 0

 ١ مكي انك ثنكا من وفك يهل لق اراكروطلا [
 4+ رت اس حج 7 - يو جر ع رجع 2
 : ترولطصت راّثلأ كرف زوذكفوأريكِاتهَتُم 8

 . ْط دكني وفاه ملت

 ظ رس اَنَأ تذإجومومتي نأ هر و تملا 6
 م
 ذب

 ةضص ل 5 هلو :* اًندطلَس #» كتيعن كي :# كَرْصَع ٌدْشَنَس# ا دصت يف ةدايز 2 خقدصي
 ' 1[ مو 3-0 2 0

 ه تلنف شب : © 0 : اننا : 4 نر 1 2

 تو ها 0 را 0 نك ررمل لامك كاك ذإ 5 ترم تار كنا له 7

 رع ليس 0س
 ابي مكين وأ ربح تب ابني كيياَكَس اناث ُتَساَ هّيِإَد لَم نئموم لاَ َذِإ ا «[ 4-١١ : هط] 4 ىّده الأ َكعدِحأ
 0 216 0 لسرايا تف همأ,دََي لى ضان 8# » «[ا/ : لمنلا] تب ٍِس 00 4 1 و هو
 6 <90 َنوبلدَعلا رات 05 د 4 توُلطَصَت مَُّلعَل ِراَّنلأ ب 2 1 را كيا نع اَناَن ُتْسَماَء هي 00 ِهلَمَأِل لَ
 . 2 كل 0 0 2 ُ هرابخإو ؛ثكملاب هلهأ هرمأو راَّنلا ىسوم ةيؤر ركذ ىلع لمتشت تايآلا هذه .[14 : صصقلا]
 717071912001735 5531-015197595:25 لف لكل جنم وُبص يبل قيرطلا ىو هب نودتهي بخ دأ اب نولطصتت ران مهيأ معامل اوان نينا هللا

 يف لمجأو ءلّصف هط يفو ءلمجي مث ٍلّصفي دقو «لّصفي مث ٍلَمْجُي دق ءيّشلا َنأل ؛ :ريصم ىلإ كلاب هرم هيفي رمضمللا كتالي ضاز قمل ل كارو ضايج

 امهيف همّدقو اهيف ِرَبَحلا ركذ رخأ امّنِإو ءاهيلإ ينيدهيف قيرطلاب ينربخي نم : يأ .4 ىّدُه ٍراَنلأ َلَعدِجَأ وأ : :هط يف هلوقو «هيف غلابو ءصصتقلا يف لّصف مث« لامك

 © لل » نع بئان 4 ىّده ِرآَلأ ٌَلَع ُدِجَأ وأ» :هلوق ىف 4« وأ ١ نأل ؛ ىنعم امصقر ءاظفل صصقلا يف 4 َىَلَعَل » رّركو ءاًعيمج روّسلا يف يآلا لصاوفل ةاعارم

 يف ةبشخ راّثلا نم ةوذجلا نآل ؛4 نيبقبإل :هط يفو .4 يق باهشب ف :لمتلا يفو 4 ٍراَّتلآ حم رةوذحب َوَأ !» :صصقلا يفو «4 َلَمَل ١ ىنعم نّمضتي 4 ٌوياَسإفو
 ّىَدل ٌفاَحياَل نإ حت ل بوي قب لَو أدم لَو لج اك اما اَمَلم ُكاَصَعَقِلأَو 3 [1] .دحاو ىنعم نع ةزابع ثالثلا روسلا يف يهف ءباهش هب سبق اهسأر
 يف ىلاعت هلوق ١”[. : صصقلا] 4 تح ترينمألا نم كك مس 21و لف حبوُمني ْبقَحي رو اَمينُم لونج اجر هتاف كاَصَع قلن لظء[١٠ : لمنلا] 4 َوُلسرمْلا

 ٌريرعلا هلأ نأ هن كرس (ك) دي 2 الو نمو رالف م كروبن ىو :لمنلا ةروس يف نأ ؛ كلاَصَع ِيلَأ نأ 9 :صصقلا يفو 4 َداَصَعِقأَو #9 :لمنلا
 قلأ أَو 50 هييمكحل هلا ثول تْفِإ ومي نأ 9 :صصقلا يفو "نأ" ةداعإ نع ينغّتساف ةلمجلا هذبب امهنيب ليحف 1٠١« :لمنلا] 4 كاَصَعِقلاَو 0 م
 ٌلِقَأ » ا :لمنلا يف ىلاعت هلوق امأ ."ن نأ" لاخذ نّسحف «ىلوألا ىلع اهب فطُع ىرخأ ةلمج امهنيب نكي ملف :١ صصقلا] 4 كاَصع
 00 ١ ركصتلا امو فدخل هسا 0 :لملا] 4سم َىَدل ُكاَياَل قر وهو «هبساني مالك هيلع ينب لمنلا ين ام نأل .4 َلِقَأ » ةدايزب 4 فَ اَلَو
 علف يف وس ريع ربع ْنِم ءآَضب ع كبح يف كدي ُلَِأَو ال [""1] ايس 0 : أ 24 اًريَدَم ةلباقم يف نوكيلو «هل اًريج 4 ٌلِبقأط ةدايز هبسانف «ءيش

 لِ كلير نم نادم كام يسرا نم كدت كلي مهووس رزَعِْ كَصبَع كيني فكي لأ »11 : لمنلا] 4َنيِقَِ اًمْوق ناك هوم دموع نوع لإ تيا
 - نأل ءكولسلا نم غلبأ لاخدإلاو ؛"كلسا" ظفلب صصقلا يفو " لخدأ" ظفلب لمنلا تءاج .["7:صصقلا] 4 تيقستف امْوق أ 2-0 ور هال كا

 لوف 8. 017 ١ 00000 11 انا ( يظل تال كرد ئدانذِلَو ل 4 :نارمع لآ] # ْأَوَل اَعَت بككلا َلْهَاَتَي لَك ١1
 .بطاخملا هب سبتلملا رابدإلا نع اينو لابقإلل اًبلط نيعتم ٌرمأ (لبقأ) :باوجلا ؟"مؤاه -ِتئا -لاَعَت -لبقأ" :نيب قرفلا ام ١14[. :ةقاحلا] 4 يتكرم مْواَ وس دم عزم
 هذه يف ركفن لاعت :لوقت امك «مزعلاو يأرلاب ء 01 لاو ارمله اولاعت) :يرشخمزلا لاق امك دارملا لب ؛ «يقيقحلا يكرحلا لاقتنالا اهب دصقي الف (لاعت) امأ
 .يزاجملا يونعملا لابقإلا اهنم دارُي (لاعت)و ءيكرحلا يسحلا يقيقحلا لابقإلا اهنم داري (لبقأ) هاذ .-ناسنإلا ةروس )١7-١5( نم تايآلا عجار- (ةلأسملا
 ملو ا" ١ عقال 0 :مالسلا هيلع ىسومل ليق اذل .كلذك تسيلف (لاعت) امأ ؛لعفلاب هب سبلتم يسح رابدإ ةلاح يف وه نمل اًباطخ نوكت (لبقأ)و
 ىنعمب الإ نارقلا فا تأت ملف (تنا) نأ ا[ :صصقلا] 4 اًريتُم لَو :ىلاعت هلوق نم كلذ رعشتست نأ كنكميو «رابدإ ةلاح يف ناك هنأل ؛(لاعت) :هل لقي
 (مؤاه) امأ .(لاعت)و (لبقأ) يتملكو «(تثا) ةملك نيب ٌريبك ٌقرفف «نيملاظلا موقلا ىلإ بهذا :يأ ٠١[ :ءارعشلا] َنيِمِلئَطلآَمْوَمْلا نأ )8 :ىلاعت هلوقك (بهذا)
 حرفلا ةلاح يف يعادلا ةباجإل تءاج (مّواه) نأ نيبوغللا ُضعب ركذ دقو ١4[« :ةقاحلا]  ةَيِتكْأْمأ مْواَه # :ىلاعت هلوق يف ««نآرقلا يف ةدحاو ةرم الإ تأت ملف)
 .ميظعلا زوفلاو ةيدبألا ةداعسلا اهمأل يظن اهل سيل «هرعاشم ةجهبو هسفن ةفخو هطاشنو «حرف هلداعُي ال ةمايقلا موي هنيميب هباتك ىتؤُي ْنَم حرف نإف ؛طاشنلاو

 رع نو اضن رك كنج ف َكَهي كلسَأ )2511 .بهل اهيفٍس يلو ران اهيف بطحلا نم ةظيلخلا ةعطقلا :يأ ءرانلا نم سبقلا ىنعمب ثالث تاغل يهو ءاهمضو -
 ثالث اهيف# تىيسهرلا نمو :ىلاعت هلوق # تيِقسلَف امو أوناك مهن ءهُيالَمو وعز لِ كلير نم ناهي كنانف ىسهرلا َنِم كلحاتج كلين مْمْضاَو ٍءوَس
 بهر ردصم يف تاغل يهو ءءاهلا ناكسإو ءارلا مضب (بهرلا) :ةثلاثلا ؛ءاهلاو ءا رلا حتفب (بّهَرلا) :ةيناثلاو ءءاهلا ناكسإو ءا رلا حتفب (بهّرلا) :ىلوألا :تاءارق
 َىَم هَلِْرأد اسي ٍقِم حصن ره ثوزنك لَو ل111 .هأدضع 0 ا و د حادا فرخللا اكتفي ا
 للا دم دل ساس و 2

 ارتقوا .ينقدصي يعم هلسرت نإ :لاق هنأك ؛هلسرأف رمألا باوج يف مزجلاب (ينقدصي) : ئرق # يكد 3 :لاعت هلوق * نودكي ن ا فاح نإ ئفدصي اءدر

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت 2 لوزنلا بابسأ ىنسحلا ؛ ءامسألا يربطلا ريسفت
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 هللا دنع نم ةزجعمب سيلو :يأ - رحسلا عاونأ رئاسك - بوذكم قلتخ :© ىَرَتْفُم حسو ح1
 ةدومحملا ىبقعلا :4 راَدلأ ٌةَبِقلَع # -1ا/ .ةوبنلا ىوعد نم هب تئج يذلا :# اذهب

 .هعنص نم لوأ وه :ليقو اًُجآ ريصي ىتح نيطلا يل خبطا يأ :4 ٍنيِظلأ َلع ُنَسَمَي دقوا -4
 ىف مهندس -0 .رصقلاك ءحرص وهف حْطسُم ءانب لكو ىانب رجآلاب يل نبا :# احح ِل لكجات» د

 تروغذي# رفكلاو وتعلا لهأ مهب متأي :4 َدَّمِيَأ مهتَلَعَجَول - 4١ .رحبلا يف مهانحرط :يأ :* ل

 .مهرفكب مهكلهأف هللا مهحبق نيذلا ه4 0 ممملا رت#» 17 .رانلا لهآ لامعأ ىلإ :« راكا لِ

 .ليئارسإ يبل ءايض : 0-00 » .مهريغو دومثو داعو حون موق :4لوأْلا تورقلا# -4» 3
 نوذقنيو «هيلإ نودتهيو «قحلا اهب نورصبي سانلل رئاصب ىلاعت هللا بتك رئاسو .ىسوم باتكو
 .ةلالضلا نم هب مهسفنأ

 ٍراَغَنِم آني حت » :هلوق يف تابآلا ةرثك ' لدا" ةنانف كولسلا ىضام نم افورح رثكأ ةيضام -

 ضو دبل كلولس يفو ءانهتلف "كللسا" بسانو «نوعرف ىلإ السرم اهعم :يأ 24 ٍتيَء عي فورس 7
 يف ىلاعت هلوق اّمأ .4 ِوْياَلَمَو ََوَعَو لإ كَلْيَر نِم ِناَنَنَمْرِب كِناَدَف ف :هلوقب امهنع رّبعملا «حانجلا

 يف اوناكو «موقلا فارشأ الملا نأل «4 دْياَلَمَو وعرف لإ إل صصقلا يفو «4ةومَرََونوَعو لِ :لمنلا
 فر ادله ولاَ ةمصم اً ممن اجاماف 9 : ماورد وام د هلا امو ام نياوصرم كلا وول

 اونوكي مل صَصَقلا ينو ءاّموق مهاّمس لب ألم مهّمسي ملف [114- ١7 : لمنلا] 4 ابي اوُدَحَحَو

 ودل ني مكحل ْتَمِلعام كل اكشاك وكت لاك ل :هبقعو 5 مهامسف «تافصلا كلتب نيفوصوم

 م ملعأ ير ٠ 1137 : صصقلا] 4 ئَدَهْلاِي اج نَمب ملعَأ قر [130] .[8”7: صصقلا] 4 فري

 .ةرخآلا يف

 7-0 ملعأ

 كا ءانكأ تدحلا_تءاحتةقاثلاو «لصأللا ىلع تءاج ىلو آلا ةيآلا .[85 : صصتقلا] 4« داب

 . 6 َلاَمَو

 كلا م ل ا 5 00 لق رمت 01 0
 هه >م

 2 بتبسألا أب لعل 9: :هلوق يف ءامسلاب هتلباقم هبسانف ك1 0 ل ل لدبي نأ اعأ يل

 َنيِبكْلا هم

 .4 ِتومَسلآَببتَأ * رم رع
 نم اًبذاك هنظأل ينإو د ا ل ١4 ابزكك مُدَطَأل نِإَوِ» :رفاغ ةروس يفو «©

 .رييغت بجوم هيف نكي لو ءلصألا ىلع َءاج رفاغ يفو «هيلع 4 َنييكلا» ةلالدل 4 اًبْرِإ رمضأ مث 0 0

 ا وأ درة ازا تالا لع مفرلاب (يقدصب) >
 :لاكعت هلوق را د كي نع ملكا فو يلا وم[ ] .ةدرفملا ةزمهلا يف (اًءدر) ىلع مالكلا مدقتو «نيعملا ءدرلاو «يل اقذدصم اًءدر :ريدقتلاو

 0 ا ل ا را و را ا لل 4 َلاَقَو 9

 ىلع فطعلا ىلع واولاب (لاقو) :ئرقو .خلا ...ملعأ يبر :ىسوم لاق :لاقف .نعطلا اذهل اًباوج ىسوم لاق امع لاؤس ىلإ نهذلا قاسنا ىرتفم رحس هنأب هيف مهنعطو

 سي دارا ريكروز دا كا كلا را قوز عر كلانا زر و عر كافر 2 ررامللا هيلع سيرف هللاتدور ياام ريب عاقل ةصل ناك اولا :مهلوق

 كر هما قو تسوم هللإ كل ُميْطَأ صَل احرص يف لكمبأت نظل َلَع ُنسْنَهاَي يل َدِهْوَف ريع ودلإ ني مُكحل ُتْمِلَع ام ةَلَمْلا اهيأتَي ُنْوعَرو َلاَوَو 9: ]1-١[

 5 مك ُتَمِلَط ام 99 :هلوق يف .هسفن نوعرف ُهيلأت :لوألا زاجعإلا :اهنم ةديدع ٍتازجعم ىلإ ةيآلا هذه ريشت :يخيرات زاجعإ .[8”1 :صصقلا] # َنييَِكْل
 ا لازال ميعونسب ن وحرص ارناك عنا ةرسألا ذنم ةنعارفلا نأ دك ؤت ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا لوح تماق يتلا ةيرثألا ثاحبألاو .# فيري

 هيلأت ىلع ليلد حضوأ لعلو «يبهذلا برلا يأ (بن عر) لثم «ةنعارفلا باقلأ يف لخد (عر) مسا نإ لب «نييرصملا ءامدق هدبعي ناك يذلاو «مهدنع (سمشلا
 ةدارشالا هذه نإ .«نسمشلا!هلإ :كلملا ةيوه اهيف ددرت يتلا سمشلا ةدوشنأ وه مارهألا ٌصوصن هتظفح يذلاو «راثآلا ملاع (دتسيرب) لوقي امك مهسفنأل ةنعارفلا

 تابهلا سفن مّلستي نأ بجي اذهلو ءاهسفن عفانملا رصم نوعرف حنمُي كلذ ىلعف ««نومعزي يذلا) سمشلا هلإ ةدايسو ةيامح تحت ليوط مالك يف ءرصم بطاخت

 ين رجآلا ةنعارفلا لامعتسا وه :يناثلا زاجعإلا .ةيلصألا ةدوشنآلا يف (سروح) وأ (عر) مساك ءيجي امنيأ نوعرف مسا عضوب داعت اهلمكأب ةدوشنألاو هرصم نم

 ةاقتعالا لظ دقف ؛ميركلا نآرقلل يخيراتلا زاجعإلا نم ربتعُي اذهو ءاحرص (رجآلا) قورحملا نيطلا نم هل ينبي نأ ناماه نم ٌنوعرف بلط دف «حورصلا ءانب

 رجآلا نم ةيمك ىلع (يرتب) راثآلا ملاع رثع ىتح نيخرؤملا ّيأر وه اذه لظو «ينامورلا رصعلا لبق ةميدقلا رصم يف رهظي مل رجآلا نأ نرخ روملا ان كنا
 هروثع ناكو (ةرشع ةعساتلا ةرسألا نم يناثلا يتيسو «حاتبنرمو «يناثلا سيسمر) ةنعارفلا روصع ىلإ عجرت ء«تآشنملا ضعب هب تميقأو «روبق هب تينُب قورحملا

 همساب نوعرف ناوعأ دحأ ىلإ ةراشإلا وهف :ثلاثلا زاجعإلا امأ .اتلدلا قرش يف ةنعارفلا ءالؤه ةمصاع «(ريلعنق وأ سيسمعر يب) نم ٍديعب ريغ يرثأ عقوم يف اهيلع
 اًيلاع اًحرص هل ينبي نأ ريخألا اذه هيلإ بلط دقو ءنوعرف ةيشاح نم وهو «ناماه» :همساب اًصخش ميركلا نقلا كلب .ىاكر سيروم» روتكدلا لاق ؛«ناماه)

 نم ةقيثاوبو طوفجم هنأ تحل نم .يفيلغوريه مساب لصتي مسالا اذه ناك نإ فرعأ نأ تدرأو .هتديقع بر غلبي نأ ىسوم نم اًرخاس لوقي امك) هل حمسي
 ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا فرعي وهو «ةيفيليغ وريهلا ةغللا صخي اميف ةجح الجر اهردصم ناك اذإ الإ كلذ نع ٍةباجإب ىضرأل نكأ ملو ءينوعرفلا رصعلا قث وئاثو

 حصفأ مل يننكلو ««ناماه) يأ يبرعلا ملعلا مسالا تبتك دقل ءامامت ناروكذملا ناطرشلا هيف رفاوتي يسنرف وهو تايرصملل ملاع ىلع لاؤسلا تحرطف ءديج ٍلكشب
 - لوألا هباوج ناكو .يداليملا عباسلا نرقلا ىلإ ضقنلا لبقي ال لكشب هخيرات دوعي صنلا اذه نأ هاش فكستكار «صنلا ىنعم ةقيقحب يبطاخم رابخإ نع

 ىئس دج جلا ا ءاهمع ذب | روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يريطلاريسفت"١
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 أ يره لنمط 14 كل يكس كرا امبتم :# ايوان تنك اًمّوإ# اممأ :«انورف» انقلخ :4 انَأَسْنَأم - :0.اهب
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 كوش( كل يضره جرح لها ناك دقو 2 هلبق مهرذي ريذن مهني ل هنإف !ةكم لها مه :ليقو .برعلا :ينعي 4م رن ه ها 1 هللا 070 5
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 .ةصاخلا ةيبرتلا هذه هنم نوبلطي مال ؛ليلجلا مسالا اذهب هل مهؤاعد رثك اذهلو ايهقالخأو و مهحار ارز و «مهمولق ّ صاب ا هتيبرت ءاذه نم

 .(:ةدجسلا] 4 ترث هلل كمن ريد ني مهتم امهم رذنشل» .[ : 5:صصتقلا] 4 َنوُرَحح رمت 1 نيمُهنَتَأ آَمامْوَه رِذنَسِل») 3
 هب لوسرلا اهيأ هب تئج َتِنج يذلا ريخلا نوركذتي موقلا ءالؤه لعل : اهانعم صصقلا ةيآو! ريدا ني هلي قو دب لورق راجل لس هنأ لَم يبنلل باطخ ناتيآلا

 نأ لولو [ 4] .كبب اونمؤيو ؛هورثؤيو هب اونمؤيو قحلا اوفرعيف «نودتهي موقلا ءالؤه لعل : اهانعمف يكمل هنا كارز ىريكمتف دع اك قالا حالا كا

 هرهاظ 4 ْمِهيِدْيَأ ْتمَّدَق امي ةبِصُم ِمُهَبِصت نأ الْولَوإل :ىلاعت هلوق .[41/ : ل كول اَنيَراولومَيَف هيدي تصدق امي ةبيِصُم مهب
 رلقم "االول" تاوج نأ حلا "06 ا ]4 لرش كسي قح نييدعم افامو» : :ىلاعت لاق دقو «لسرلا لاسرإ لبق مهيديأ تمدق امب مهباذع زاوج

 ا اللا لق وعام دل كلذ ةرارتي لسرلا له يصاسسب مهانبتع اذان لول 0ك

 نيذلا رفكي ملوأ :هلوقب ةجحلا مهمزلأف ءنوعرفو ليئارسإ ينب ىلإ تلال امك ميقلاررل دعي : يأ 04 السر اَمَتِلِإَتْنَسَرَأ اَلَول» :ىلاعت هلوقو «لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل
 4 مه ءاوهأ ل دوه] 4 لب لأ امن نك ايمي رلإت» [0-] .ملعأ هللاو .نارحاس :اولاقو ءهب ىسوم مهيلإ لسرأ
 عمج ٍناثلاو .فحاصملا ةباتك صاوخ نم اذهو ءاهريغ يف اهتابثإو دوه ةروس يف "هلم" نم نولا فذح امهدحأ :نيلصف يف هباشتملا نم ةيآلا هذه تدع 5١[. : صصقلا]

 .رافكلل لعفلاو 37 ينال باطخ صصقلا يف امو «متعطتسا نمل لعفلاو ءراّمكلل باطخ دوه ةروس ينام نأ حلل ص اع تحت

 ؟ةيآلا رخآب ه تيرهشلا نم تك رو رركك اذاملا :[: 4: ضصاصقلا] 7 كر دهدشلا نم تنكامو رخال ىموم لإ اكَيَصَم ذِإ َنْرَمْلا ب فاك امو 44[2]

 :يأ هل توها نم َتكاَمَو + :ىنعمو «يحولا ىسوم ىلإ انمكحأ نيح اًرضاح دمحم اي تنك ام :يأ َيِرَفْلا نا َتصاَمَو + : ينعم نلا ”تاايجلا
 تافص نم .[057 : صصقلا] 4 َنْوُِمْوُي هي مُه لَم نم بتتكلا ُمُهَسلاَ َنِدلأ + 1571 .ناتصقلا تفلتخاف .حلاصلا دبعلا عم مالسلا هيلع ىسوم ةصق نيرضاحلا

 يف دهاز- .هللا ركذ ىلإ بلقلا عيرس بلقلا ميلس عضاوتم عضاخ ١- .داو يف سانلاو ٍداو يف وه ١- :ةرخآلاب بغارلا نمؤملا تافص يف ميقلا نبا لاق :نمؤملا

 - .هصقني ال امب لخبي الو هينعي ال اميف لخدي ال - 5 2 يي وو 0 هللا للا برت ام لاك ىف بقارح# :للاكت هلللا قوس عيش لاك

 (نارحس) : ئرق 6# ِناَرَحِس وو :ىلاعت هلوق 4 تورفبك لحي اَنِإاولاَكو ! رهن ن7 اك 1 ب أ وردك مِلوأ ىموم نوأ آم ٌلْثم قوأ لَو أو ولاَ 2 [ 4/]
 مدرس م 2122 همم مل تدر حك

 :ئرقو .لعافلا مساب هليوأتب وأ «ةغلابملل ا مالسلا امهيلع - ىسومو دمحم ىلع دئاع وأ «ةاروتلا

 .لوذلا ةءارقلا ىعم لإ عجريف ءارهاظت نارحاس ىسومو دمحم امه : يأ ءرحسلا نم لعاف مسا رحاس ةينثت ةروسكم ءاح مث فلأ اهدعب نيسلا حتفب (نرِحاَس)

 ردو« يدوابمللا عاش تقلا لإ هوغيو يهل ع رم رج كواكب فقلت ةيفيليغوريهلا ةغللا نم ملع مسا ىلع يوتحي ّصن دجوي ال هنأل ؛ ,ليختسم رخال ذه نك

 «ةديدجلا ةيروطاربمإلا ف صاخشألا ء ءامسأ مجعم ةعجارمب ينحصن هنأ ديب ءاَذج ٍديعب نمز ذنم تيسُن ةيفيلغوريهلا ةغللا نأ ببسلاو «نآلا ىتح ٍفورعم

 ايو هتعقوت امك مجعملا اذه يف اًروطسم هتدجو «ثحبلا دنعو ؛كلذ صرتفي ناك دقل ءاقح هيف اًدوجوم ةيفيلغوريهلا يدنع لثمي يذلا مسالا ناك نإ هيف ثحبلاو

 ىلإ دوعت اهأ الإ «ةباتكلا خيرات ىلإ ةراشإ نود نكلو «علاقملا لامع سيئر) ةيناملألا ةغللاب اهنع رّبَع امك هتنهم نأ دجأ كلذ نع اضف انأ اه «ةأجافملل
 اهؤارجإ نكمي يتلا ةبراقملاب ريكفتلا ىلإ وعدي امم . مالا اكتر ناك ردا نإ ةبانعلا ايو زوعالعلتولا دج اجو ار

 نلمدهلي ِلَدِقَو اق فري ودل نب مُكحَل تملعاام ذاملا اكن نوَعَرِف َلاَقَو 48 : :ىلاعت لاق .ةباتكلا يف ديدحتلا اذه نيبو ةنآرقلا و «نوديرلا هردصأ يذلا رمألا ندي
 .[ 8 :صصقلا] * َنيِيكْلا هرم هددت نر نك هرم هنلإ كِإ ملط سن لكل اك ل نكجاف نلعلا لع

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت كعوتتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىئسحلا ءاهسالا يربطلا ريسفت
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 امل «نيعمجأ ؛ هملخ ىلع هيدوبعلاو

 لولا اَنلَسَو دَعَلَو © :لاعت هلوق 7 حامورو و7 ا ا
 طهر ةرشع جرخ :لاق ةعافر نب يلع نع ريرج نبا

 ىتلا ةه هولألا تافص 5567 كي [انل“م ةصتا

 ذكهو «نمحرلا ءا مك نم هللا :لاقي الو «هللا 0 م 3 :لاقثف

 جرخأو .مهدحأ انأ ةرش كانَ دل :لرت :لاق يظرقلا ةعافر نع يناربطلاو ريرج نبا جرخأ .ةيآلا

 .ةيآلا 4( بن لآ مه نيا »+ . تلزنف .اوذوأف اونمآف ِدِكَ# ينلا ىلإ انآ ينعي ةعافر مهنم «باتكلا لهأ نم

 رس حج رس رس رص رس

 كيوقل :* كَل .لوسر دعب ًالوسر انثعبو ءًاضعب هضعب انعبتأو ءانلّصفو انيب :© اَنَلَّصَو َدَمَلَوا## ١-

 َنيِْلا » -7 ؟ علا وها فيكو ىضن نك عنص فك مهل نيب «ليئارشإ ينب نم دوهيلاو ءشيرق نم
 ولَبق نم انك اًنإإ» -07 .ِتِلَي هللا لوسرب اونمآ باتكلا لهأ نم ًاموق : : ينعي :© هِلَبَم نم بكل مُهنناَ

 نوبي #* - © ؛ .مهبتك يف هتفصو هلو دمح ثعبيو «بتكلا نم ءايبنألا هب تءاج اب نينمؤم 03

 دمحمب مهناميإبو .لوألا باتكلا ىلع ؛مهتابثو ءمهربصب : ِنَبَرَم أ مهلمع باوث نوطعُي : مُهَرَج
 مهلامعأ ناسحجب نوعفدي :4 َهَتَنَنلَاَوَنَسَحْلاب َنوُءَرْدَيَو 8 ثعُب نيح هايإ مهعابتابو .ثعبُي 0
 نم لطابلا :4 َوْغّللَأ أوُعِمَس اَدِإَو 8 -00 .هتعاطو هللا ليبس يف :* توقفني ْمُهنِكَرر اًممو #' اهتائيس

 ا اا تاك واق كلا نك أ :ليقو .لوقلا

 .مهتباسُمو نيلهاجلا ةبواجم :* َنياِهنَجْلأ جندب ال #9 نوبحت ال ام اًنم اوعمست نل نم مكل نم : كتل
 دا عامتجاب :4 آَنِضَرَأ نم ْفَطَحَتُتا# شيرق رافك :ينعي :© َكَعَم ئَدْأ عَنِ ْلاَقَو - 

 ىنعم لصأو .ةلطابلا مهراذعأ ةلمح نم اذهو .مهب انل ةقاط الو .برعلا انفطختتف ءانفالخ

 0 ادلب :* اًنماَ اًمَرَح َمهَلا» ىطون : نُكَمُت َمَلَوَأل «ةعرسب عازتنالا ::فطختلا»

 «ريسفتلا ىلع ةبوصنم «ةشيعملاو» ءاهبرب ترفكو تغطو تّريشأ :* َتَرِطَبأ# -5/ .هيف ءامدلا كفس
 لِ »م .ةمعنلا دنع نايغطلا :رطبلاو .اهتشيعم يف ترطب :ىنعملا :ليفو كللاك كاالطلا كرفت امك

 مهلسن نم قبي لو اولاز :4 تيئرولا نت نحول بارخ اهرثكأو « اهلقأ الإ اهنم رمعت مل :4اليق 3
 ثعب دعب الإ ممألا نم ةّمأ كلهي ال هنأ ىلاعت هللا ننس نم :* رمل َكِرَهُم كبر َناكاَمَو 8 -04 .دحأ
 د اذهلو يتم لا ؛نيملاظ «اهلهأ» ناك اذإ الإ هذه كالحلا ةنسب اهذخأي ال هنأو ءلسرلا

 ١ وه نك هللاو : "هللا" ةلالحلا ظفل مسا ىنعم [55] .نارمعلا داسفب ُنذؤم ملظلا نإ ءاملعلا
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 ا نم كيتا ماا ل دع

 0 جإ رخأ .ةيآلا ( ترَبحَأ ْنَم ىرجتال َكَّنِإ ١ :ىلاعت هلوق [57] .ديدحلا ةروس يف اطوزن ببس يتأيس ةيآلا * َبنكْلا مُهَكَدَ 31 نيد
 نتي تام“

 ا .كلذ لاق ا 0
 2 82 ساس ه ريوس اع

 ا 00 20 000 ََ < ئرشلا قيم كير ناكايو » 11 1 ٠ ل هت آم

 موج وأ نم ىلا يل دك اهو( فما نزرع دعب عفت يللا ةردتجلاا مال هيلع تلخد اعراضم دوه يف تءاجت لعفلا هب | صصتقلا] © اَنينياَء ء مهّئلع أولثي الوس

 جاتحا امنإو «لبقتسملا الو نآلا الو ىضم امبف ال هنأش نم سيل اذه نأ ىلع كلذ لد.« "انه لوقا 2 ناكل :تلق اذإف اهلك ةنمزألا يف ىفنلا ديفي هنأ وأ
 وف :ركنملا نع ىهنتو ءفورعملاب رمأت يتلاو ءضرألا يف ةحلاصلا ةيقبلا نع ثيدحلا نأل «ديكوتلا ىلإ دوه ةروس يف نايبلا

 © نا م

 آو مهن انج َنَّمِي الي الإ ٍضْراْلا ىف ٍدَسَْلا نع وني عَ اي غر احلم

 ور حض ا 0

 الر 5 نم نورفلا نِم ناكال

 اًهَْلْهَأَو طم كلا تان كا هك 0 اراك رو ردا اعاومكلل كلا
 قايس يف تءاج دقف صصقلا ةيآ فالخب اذهو «ملظلا نع هتاذل اًهيزنت اهل املاظ ىرقلا هللا كلهي نأ ةمكحلا يف لاحتساو «1117- 1 م دما ١ حلم

 0-0 َكحآمَأ مك لذ :كالهلا
 سرس ب ول سرس

 مهّيلع اولثي الوسر

 كامو (00) تيئرولا نَححاَنححَم ًاليلق الإ هدب بني كش زل وفم كر اهم ترب عَ
 نر 00 0

 هم حل #7 سل حصص سا وا لس رولز هذ

 اهكأ ىف كعب يح اقرقلا كر نم كير

 تءاج اذهلو «هنم ضيقنلا ىلعو لوألا قايسلل رياغم قايس وهو :.[1594 : صصقلا] ©
 نم دوه ةيآ يف دوحجلاو ديكأتلا ىنعم ءاج كلذل .دوه يف امك هناحبس هللا ىلإ بسني ملظلا ظفل حيرص ةيآلا يف سيلو «ماودلاو تابثلا ىلع لدت يتلا مسالا ةغيص

 .ديكأتلا اذه ىلإ جتحي ملف صصقلا يف اًروكذم اذه سيلو «هلالج لج قحلل اًهيزنت اهيف روكذملا ملظلا لجأ

 مركم ؛هنأش ىلع لبقم -4 .ًاقح دحأ ىلع هل ىريالو بلاطي الو مصاخي الو بتاعي ال - .راقولاو ملحلاو عضاوتلاو راثيإلاو ةفعلاو قدصلا هتفص -1 -
6-0 

 .هناحبس هللا بضغ ءىفطت ١- :ةقدصلاو قافنإلا دئاوفو لئاضف #* توقفي مهتتفذر اًممو َةَمَيَسلاَةَحَسَحْلَي َنوُءَرْدَيَو 15# 4] .هناسلل ظفاح «هنامزب ليخب «هناوخإل

 ل - ا -8 0م وما 0-12 .رانلا نم ةياقو - تا اهران بهذتو «ةئيطخلا وحمت - -5

 ةقدصلاب ربلا ةقيقح لصي امنإ دبعلا - .ءالبلا نم ًاعاونأ ةقدصلاب عفدي هللا -ا/ .ةيبلقلا
 رس ا ل سا ل ل .هلام يف ةل كرابي ةقدصلا

 هسا ايس اكمل اكارح كر ويك ةدايع و ةزانجعلا تن زا عضل عم ذو كلتا هوا ا لا او .ةقدصلا باب هل لاقي ةنجلا باوبأ نم

 ه0 اكل او و كاكا .هللا دنع لزانملا لضفأب وهف ء ءاملعلا نم ناك اذإ قفنملا ١1- .هتنينامطو بلقلا ةحارو هردصلا حارشلا اهيف -6
 مر وكد

 :ىلاعت هلوق # حب روع د 2 مهر 2 تك راندا نع اقدر نك لك ترم دك يحض انما« امرك هَل أ نكس ْملَوأ انضم ني فلطختن َكَعَم دا هس نإ اوُلاَكَو رم
 . مع نع :ئرقو .رورجملاو راجلاب امهنيب لصفلاو ءيزاجم ثنؤم هلعاف نأل ريكذتلاب (ىبجي) :ئىرق * يح 21

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىتسحجلا ءعامم يأن | يربطلا ريسفت
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 توسط دك م ىلا ند انك ده نذل ىف هاردإ ال 3 : ىلاعت لاق :ةيرحلا أد بم ١49 ٠١- :نارمع لآ] # نك َنياوَتمْلا بح هَل نإ للا َلَع ٌلكَوَت

 لام يف اًمح ريقفلل ىلاعت هل هللا لعج دقف :يعامتجالا لفاكتلا ادبم - ١١ .[ ةرقبلا] © مَع ع عدس قبولا تلا كل
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 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 72 ةَبِعْلاَوإ» يصاعملاب المعو «قحلا ريغب سانلل ًاملظ الو : ااَسَ ةالَو# قلخلا نع اربكت :* ٍضْرَأْلا ف
 هللا ىقلي موي ديحوتلا صالخإب :4 ِةََسَلَأب ءاَجْنَم ا -15 .لجو زع هللا نيفئاخلا :4 نقم ةنجلا
 - تانسحلا عيمج يف ماع ةيآلا ىنعمو .كرشلا : ِةَعَيسلَأِب ءآج نموإ# ةنجلا :ريخلا كلذ :4 تمرح هلق
 .ةرخآلا ءازجو ايندلا ءازج يفو .تائيسلاو

 ذم 020010000
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 44ه
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 3 2 كاك لاجل 4 نوُماٍليموي عزف ني مهو اهني هلي ٍةَتَسَحْلاب ءاج نَم ِ 18: 0-2 رؤي وك بس ا 2 يمص ص >2

 نات ناحآلا .[/16 :١ صصقلا | 4 كرولمعي اوناك امال تايم اوليع تذل ىو الف دَعَا ءاَج
 اس سرس ا 1 ل

 ير ا وكلا اكل نا ل نيبت لمنلا ةيآو «ةنجلا وهو «لضفأو اهنم ريخ وه ام ميظعلا رجألا
 الف َةَحْبَسلَاِب ءاج نموإ» ءآ[ ٠ : ماعنألا] 4 َوُمَلَظي ال مهو اهل الإ رج اد َةكنسلأ آج نَم و [66] .نولمعي اوناك امب الإ مهلامعأ ىلع تائيسلا اولمع نيذلا
 ' دصقلاة اا يب ف سال ناسف يللرخا رليلس كر تاس 0 .[865 : صصقلا] أولوع <رذلا ىرح

 نولسعر اوك اجي اكتم كلاس قرا اال ناكل هاك وتلا
 ملعلا -* .ةريصبلا رون ملعلا -؟ .سوفنلل بذهم ملعلا - ١ :ءاملعلاو ملعلا لضف .[717 : صصقلا]4 ريح هلل تاو مُكحَليَو هللا اوفوأ يذلا َلاكَو رعام»]
 ملعلا -8 .ةنم مظعأ نيدلا يف هقفلا و ملعلا -1/ .ملعلا لذب يف سفانتلا ١- .داهجلا لضفأ ملعلا -5 .ملعلا نم دارة ىلط - لكلا ةوديععتلا كورد
 .ةصاخ ناميإلاو ملعلا لهأ تاجرد عفر ١١- .ءايبنألا ةثرو ءاملعلا ١١- .ءاملعلل ىلاعت هللا حيدم ٠١- .تاقثلا مه ءاملعلا -4 .ةدابعلا ىلع مدقم

 ل ا .ملاعلل رافغتسالا ١5- .لماعلا رجأ رثكي ملعلاب ١- .ملعتملاو ملاعلا ىلع لزنتت هللا ةمحر ١4- .هتومب ملاعلا لمع عطقني ال ١7-
 و أََمَك لا َحَسأَو 17 كلإ تالا كفرد 10 .ملعلاب هتايبنأ ىلع هللا ةنم - امر ءاشكلا رز ةفاشإ 10 0

 هداعأ "كو ار صصقلا] * َنورْفكلا ل لقبا تو اني َفَسَحَل اَيع هلأ لأَن أدور واجي نما نَمِلَقْرَرلا ظستي هللا ك2 كيو َولوُقَي سيما هاك

 هذعب "نك "كل را را .شفحألا لاقو ملا لع لد ةملك يهو كل ام '-هريغك- هيوبيس لاق "يو" هرخآلإ هب لصّتيملامب امهنم ّلك لاصتال دعب
 نوفقي روهمجلاو ءورمع وبأ أرق هبو «" كن ىلع فقوي يناثلا ىلعو ءيئاسكلا أرق هبو «" يو ' ىلع فقوُي لوألا ىلعف هللا نأ ْمَلعإ :يأ ؛"مَلَعِإ" رامضإب ٌبوصنم
 0 صصقلا]4 قة نسال سلا عدونا آدَمَ الرا دلَكَي 2185 ] تكفل ءابم هيلع فقولا نوزّوجبو ءمسّرلل اًعبت "نأكيو 1 لع

 / نبذل المحب ةرْخْألا راد كي زف :ىلاعت هلوق يف لخديف ؛هبحاص لعن كارش نم دوجأ نوكي نأ هلعن كارش نم هبجعيل لجرلا نإ) :و :لاق يلع نع ريرج نبا ىور
 2 اذإ امأو ,مومذم كلذ نإف «هريغ ىلع لواطتلاو رخفلا كلذب دارأ اذإ ام ىلع لومحم اذهو 4 (2) نق هلا انسه اكو سرا وع ودم
 َوْياَمْنِإ + :ىلاعت لاق .باوشلاو رجألا ةفعاضم ١- :ربصلا رامثو دئاوف نم .[17 : صصقلا]# تروربكصلا الهلباوي :] .هب سأب ال اذهف « «لمجتلا
 211211010112 اَنْلَعَحَو # :ىلاعتلاق ا ٠[.”- : رمزلا] ب اَسِحِريكِب مُهَرَجُأ َنوُرِدَّصلآ

 ةعمحرو هللا ةاللص <: [0* ةردبلا] 4 نيل هند اقلب ركل أ وبما َنيدَلَأ اهي )+ :ىلاعت لاق «هللا ةيعم - .[14 : ةدجسلا] َنوُنَقو
 2 م د 4( َنوُعِحر هيل اَنِإَوهَنِ نول ةَبيِصُم هال آدَنذَلأ انو ربَصلأرَّمَمَو ل ٍفْوَبلأ َنِم ِءْىَب َنولَبَنْلَو © :ىلاعت لاق «هتيادهو

 .ينابلألا هححصو دمحأ هاور . اًرسي رسعلا عم نأو بركلا عم حرملا نأو راصلا مرصتلا نأ ملعأ' :355 لاق «ربصلا ىلع رصنلا فقوت 0-1 ه1 107 قرنا

 رورجملاو راجلا ةماقإو هب ملعلل لعافلا فذحو لوهجملل لعفلا ءانب ىلع نيسلا رسكو ءاخلا مضب (فيسُخل) :ئرق# اس َفَسَحُل الع هلأ 5 0 ا هارد 4 َنوُرمَكلا حلب ال :هأَكيو + كسك اني هلأ نع أ لول ريفيو وداي نياكي نإ ةررلا تهم تأت َنولوُقَي سيلا لَم أوس أَثَمَك يذلا حبو 1
 :ىلاعت هلوق .بصن عضوم يف هدعب رورجملاو راجلاو ةلالجلا ريمض ىلإ هدانسإو مولعملل لعفلا ءانب ىلع نيسلاو ءاخلا حتفب (فّشل) :ىرقو .هماقم

 هللا فسخ نم اونياع امم بجعتلا ىلع هيبنتلا ىنعم ىلع (يو) فقي هنأ يئاسكلا نع ىورو «(هنأ) ئدتبيو «(كيو) فقي هنأ : :ورمع يبأ نع يور # كراكترإ#

 ريغ ريرقتلل تلمعتسا ةملك يه :ءارفلا لاق ءكليو اهانعم :ليقو .؟ملعت ملأ ؟ىرت امأ "نأكيو" ىنعمو «ةعامجلا لثم امهنع روهشملاو ؛(هنأك) ئدتبيو «ىلاعت
 لاق .هللا ْنأك يو :اولاقف اوهبتناف ةلفغ يف اوناك مهنأك ,نأك نع ةلصفنم (يو) ليلخلا دنع اهلصأ ؟رت ملأ ؟ىرت الوأ هانعم : :شفخألا لاقو «ىرت ىنعمب ةلوصفم

 .ضعب نع اهضعب لصفي ال نأو ,طخلا عابتا اهيف باوصلاو .هلقعأ ام يو :لوقت برعلا :برطق
 ىن روستاب قيرعَتلا١ عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت



 0 جاجزلا لاقو ؛كيلع هلزنأو هكاطعأ :# تالا كتَبَع َضَرَم ىلا نإ - ٠١ 11د ت5: دوه دوو ووؤمو
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 كرئانف» ةكم.ّللإ قاعشا ةفحجلا غلبف ةكم نم ِلي ينلا ا :لاق كاحضلا نع متاح يبأ نبا جرخأ بال ( تاق كن ليت 97 : لاكن لورق[

 ملا # :هلوق يف يبعشلا نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا أَ درتي نأ ساَّنلا بسحأ نر ملا # :ىلاعت ةلوق [؟317 . ٍداَعَم لإ كدارَل < ناءشلا كَع َصْرَه ىلا نإ م هلل

 تس الدار باحتساب لرب بتكت مالسإلاب ورعاك ةكمرز ناك سانا ناكل ادق د نأ ساّنلا بسحأ
 - ,هانلتاق ٌدحأ انعبتا نإف جرخن :اولاقف ءاذكو اذك مكيف لزن دق هنأ :مهيلإ اوبتكف ةيآلا هذه تلزنف ءمهودرف نوكرشملا مهعبتف :ف «ةنيدملا ىلإ نيدماع اوجرخف ءاورجاهت

 فذحلاب تءاج ةيناثلاو ءلصألا ىلع تءاج لوألا ةيآلا .[85 : صصقلا] 4 فدا اج نم ملعأ قر وف ا": عصا نكت اج نّمي ملعأ قرط [5]

 يف « ملا #ةيآلا هذه ترركت .[ةدجسلا .نامقل ,مورلا ؛توبكنعلا «نارمع لآ «ةرقبلا] :روس تس لئاوأ يف ترركت 4رملا 83 .هيلع ىلوآلا ةلالدب ءافتكا

 هةر كل[ نا[دع ن1 4 تي كت رو لاس كك[ نإ لإ 7 لا ريثك بهذو ءاظفل هباشتملا نم يهف روس تس لئاوأ

 م نآرقلا اذه نأو ؛ميظعلا نآرقلا زاجعإ نايب ىلإ ةراشإلا وه روسلا لوأ ةعطقملا فورحلاب دارملا :رخآ لوق .ىنعمو اًظفل هباشتملا نم اًضيأ يهف ءروسلا لئاوأ يف

 هنآل ءزاجعإلا يف نيبأ اذهف .. .مهزجعأ دقف كلذ عمو «رشبلا هب ملكتي ام ودعت ال يتلا فورحلا نم وه امنإو هرشبلا قاطن نع ةجراخ فورحب وأ .«تاملكب تأي

 م00 .مهزجعأ دقف اذه عمو «سانلا اهب ملكتي يتلا فورحلا سفنب هنكل ءاًعقاو كلذ يف زاجعإلا نكي مل اهب سانلا ملكتي ال ىرخأ فورح نآرقلا يف ناك ول

 امه اَمَمَو ها ءاوس تاكلصلا ارارعو انك تا هلت نأ تاكل ارتتخا نرل [ 22 اون 111: تر 11 4 يت 1 2 1

 هب نومكحي يذلا مهمكح سئب ؟مهيلع ردقن الف مهسفنأب انوتوفيف ءانوزجعي نأ هريغو كرش نم يصاعملا نولمعي نيذلا ٌنظأ لب .[1 ١ : ةي اقاجنلا] © ك1
 اونمآ نيذلاك مهلعجن نأ «هريغ اودبعو مهر رمأ اوفلاخو «هللا لسر اوبذكو «تائيسلا اوبستكا نيذلا َّنظأ لب :ةيث ةيثاجلا ةياآ اًمأو .توبكتنعلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف

 ارز ا قارنالاون راجل نيب اواسملاب ميم واصلا رد دلو اقل نإ موز كرا ككلا الا رخاكاو هكاكلاصلا ارامعو هلطر ارق هللا

 حارشنا يف ببس ديحوتلا ١- :ديحوتلا دئاوف نم .[84 : صصقلا] #4 َنوعَحتر ِهْلِإَوْركَكل هَ 7 الإ ّمأَعَم ٌعدَمالَو 2184]
 بلقلا يف لمك اذإو .لدرخ نم ةّبح لاقثم ىندأ هنم بلقلا يف ناك اذإ رانلا يف دولخلا عنمي راح .باذع الو باسح ريغب ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم - ١ رادعلا

 رش عفدي- -ا/ .ناطيشلا نم هب زرتحي - -5 .ةرخآلاو اينّدلا تايرك جيرفتل مظعألا بسلا وه - 6 تاافسلا كو ترقتالا رفق نح -8 .ةّيلكلاب راثلا لوخد عنمي

 لصحي-٠ .هللا دنع مهتناكم ميظع ىلع ٌلدي اّمم «ةمايقلا موي مهيوذل هللا نذإب نوعفشي نودحوملا - .335 لوسرلا مهل عفشي نودحوملا -8 .دساحلا

 يف ةفقوتم ةنطابلاو ةرهاظلا لاوقألاو لامعألا عيمج نأ -7 ةنارنر هللا نهر ليل ىساسال| تلا ما ل ا ا

 لام مرحي ديحوتلاب - ١ 4 .تابيصملا نع هيلسيو ؛تاركنملا كرتو ريخلا لعف دبعلا ىلع لّهسي هنأ - "١ .ديحوتلا ىلع اهيلع باوثلا بيترت يفو اهلامك يفو اهلوبق
 نوهيو «هراكملا دبعلا نع ففخي هنأ -7 .نايصعلاو قوسفلاو رفكلا هيلإ هّركو هبلق يف هنّيزو ناميإلا هبحاصل هّللا بّبح بلقلا يف لمك اذإ 6 .همدو دحوملا

 اقفل ىلإ .يلاعلا فرّشلاو ّيقيقحلا ّزعلا وه اذهو ؛مهلجأل لمعلاو مهئاجرو مهفوخو مهب قّلعَتلاو نيقولخملا قر نم دبعلا رّرحي - ١ .مالآلا هيلع
 هللا عفدي - 7 .لاوحألا حالصإو رسيلل ريسيتلاو ةيادهلا لوصحو فرشلاو ّزعلاو ءايندلا ين رصنلاو حتفلاب هلهأل هللا لفكت -9 .لامعألا هب فعاضت الماك

 .نطابلا رئابك نم امهريغو ّلغلاو ءايّرلا عفدي صلاخلا ديحوتلا ١ .هركذب ةئينأمّطلاو ةبّيطلا ةايحلاب مهيلع ّنميو «ةرخآلاو اينّدلا رورش نيدّحوملا نع ىلاعت
 هللا ملع امل .[10 : توبكتعلا] # يملا غييصتلا وهو بذل أ لأَن هنأ هَل أوج هني َناكََم 215#] .نيدٌحوملا ىوس عفنت ال ءانبألا نم ةقدّصلاو «ةالّصلا -؟١
 .( ِتآل هلأ لجأ نم هلا هَل وجي ناك ] : :ىلاعت لاقف مهبولقل ائيكست ءاقلل لجأ مهل برض هئاقلب الإ أدهم ال هيلإ نيقاتشملا بولق نأ هناحبس

 ككل هيلز - و خ0 .نوناثو ةئاعست تاوبكدملا قسم حمام .ًاعامجإ ةّيكم يهو «مورلا ةروس دعب تلزن :توبكذعلا ةروس لوزن

 -4 توبكسلا تل ٍتْوبْبْلا ىصقأ نوني تدب وكندا ٍلَثَمَك) اهيف هركذ رّركتل ؛توبكنعلا ةروس تيٌّمس :توبكنعلا ةروس ءامسأ.نوعستو ةسمخو ةئامو
 روسلاب ضيرعتلا سل تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ءربطلا ريسفت

 نأ نأو .((هلإلا) 0 هل-2 (( هللا ١ نأ حيحصلا لوقل ل وم هلا ناك 0
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 ءاسنلا ةروس يف اطوزن ببس مدقت : .ةيآلا 1 06 1 0 3 ىلاعت هل 0 .ةيآلا "د ٌكِرْشَتل د َكاَدَمنِإَ 1 2 ويَلوو ناشل ان 0 آَيَصوو +
 ١5[. : فاقحألا] 4س هنو وال يصو 17 نسم نرد اكلم وو ضال يو >1 ريكس( ةناوس أ يعَم 0 ١

 نامقل يف ركذي مو ؛هنبال نامقل مالك نيب ضارتعا نامقل ةروس يف اهنأو' 'صاقو يبأ نب دعس وهو' ' كلام نب دعس يف تلزن ثالثلا تايآلا ْنأ يلع روهمجلا
 وهو ء«راصتخالا نم هلبق امل ةقفاوم " هعضو" الو "هلمح" توبكنعلا ةروس يف ركذي ملو .هماقم ماق [ ١5 : ا ٌركْشا» :هدعب هلوق نآل ؛"اًنسح"
 مالك زجوأب نينمؤملاب عقي ام عيمج اهيف ركذ ِهنإف «[/ توبكنعلا] 4 َوُلَممي اناكىِرلأَ نَسحَأ مهر ِحَتلو مهتاَكيَس ُهْنَع 0-12 هلوق
 ىف ركذو «هللاب كرشلاب ُهاَرمأ نإ امهلوقل اًالخو ءامهنع اًضارعإو ءامرمأب امايقو ءامهقح يف "اًنسح" هانمزلأ : يأ 4 نحل ايمو » هدعب لاق مث ,ماظن نسحأو
 0 ١6[. : نامقل] 4 ىب َكِرْدَت نأ لع كده نِإَو ها .[4 : توبكنعلا] « كرش كده نو [ 81 هعضوو هلمح يف هلاح فاقحألاو نامقل
 رشت نأ ىلع كالمح نإو :ريدقتلا نأ ؛ىنعملا ىلع لومحم نامقل يفو «[ 1 : 000 ِهِسْفَنِل دهني امّنِإَو دهلج نمو )9 : هلوق وهو ءاظفل هلبق ام قفاو

 أ ع 0 ١5[. : توبكتعلا] # ... تزيح مه - ليحل راكب ساو عت اوما بذإل اورهكح نب َنِذَلاَلاَقَو ث[١] و 6 نس 12 رت م 1 و #22 و سر
 ملا لاح ل ىلا لقوا . ا ا فاقحألا] © .. . َنوُلوَُيَسَف ءويوَدَنمَي لَ ذإو هي ل

 ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءاولاق اميف نوبذاكل مهنإ .ءيش نم مهماثآ نم نيلماحب اوسيلو «مكاياطخ ماثآ لمحتتن انإف ءاننيد اوعبتاو ,دمحم نيد اوكرتا : 0

 م ذإو «هب قيدصتلا ىلإ انومتقبس ام اًريخ هب ءاج ام ىلع اذمحم مكقيدصت ناك ول :هب اونمآ نيذلل ٍةِئَدَي دمحم ةوبن اودحج نيذلا لاقو :فاقحألا ةيآ اًمأو .توبكنعلا

 .نيمدقألا سانلا نع روثأم ءبذك اذه : :نولوقيسف «قحلا نم هيف امب اوعفتني ملو نآرقلاب اودتهي

 .تاعاطلا لجأو تادابعلا لضفأ نم -7 .مالسإلا نسحو ناميإلا لامك ١- :نيدلاولا رب دئاوف نم .[ : توبكنعلا ] * اًنَسَح يدلي نشل اًمصوو 3
 ءازجلاو هؤانبأ هرب هءابآ رب نم - -51 .سانلا يف ةريسلا نسحو ةرخآلا يف ركذلا عفر -4 .لسنلاو لاملا يف ءامنلاو لجألا يف ةدايزلا - .ةنجلا ىلإ لصوم قيرط - 7

 سانلا ئحأ نادلاولا ١١- .نيللارلا اكضر قاهللا اصر - 4 .هللا ىلإ لامعألا بحأ نم نيدلاولارب - .هرون هللا عيفطي ال هيبأ دو ظفح نم -1/ . لمعلا سنج نم

 نيدلاولا رب ١4- .تاهمألا مادقا تحت ةنجلا - .دهاجمو رمتعمو جاح تنأف اراب تنك اذإ -17 .داهجلا نم لضفأ نيدلاولا رب ١١- .ةنسحلا ةلماعملاب
 ءاعدلا "0 .تابركلا جيرفت -4 .بونذلل ةميظع ةرافك - لمعلا ليفت كا ءاعدلا ةباجإ ١51- .رودصلا حارشنا -5١.ةنجلا نم نيحوتفم نيباب كل لعجي

 مروا ل 8 .[4 :توبكنعلا] نيج لا يف بحل ٍتَحِلصل اونو أويس فدو +41 .نيدلاولا نم باجتسملا حلاصلا

 دادع يف هلعجي اَسنأ ةقرفتلا كالت هتشحو نع ءازج هللا لعجف «ةقرفتو ءافج هيوبأ ن نييو هنبب ريثي امم كلذ ناك كرشلاب هارمأ اذإ هيدلاو نايصعب رمأ امل نمؤملا

 ىف ل َفَلأ هيف َتِيِلَف © 0144 : فسوي] سانا ُتاَعي هيف ماع كِل رعب نم قايم رعاك 0 ةرقبلا] حاَرحِإ ريع لوحلا لإ اك 0 . سنأي نيحلاصلا

 لل اانا ميرتكلا نارشلا ف لست "ةلس 2 رجلا ل 95 0 1 ماع"و 00 ةملك نيب قرفلا ام 0 توبكنعلا]# اولا مه 1

 كل لاغير ل ٍفارعألا]# 00 0 انذحأ َدَقْلَو +:فارعألا ةيآ يف ءاج املثم «ةدملا لوطو ةدشلاو بعتلاو

 4 َتومِلِدَظ 117 فو كاقوطلا هد أو اَماَح يح ال وَمَس فَلا هيف تل ومره َكِاَحْواَنْلَسَرَ َذَقَلَو + : توبكتعلا ةروس يف كلذكو ءطحق مهاصأ يأ سانلا
 ل رصف دالاس ؛ يهف "ماع" ةملك ام ءطقف ةنس نيسم> اهنم حاتراو ءبعتو ةدش اهيف ةنس فلأ ينعت ةيالاف 114 : توبكنعلا]

 116 ةياكشلاو ناربدال نيدلاولا رب ةيصولاو «ىوقتلا لهأ تيغزتو «ىوعدلا لهأ حيبوت :ةروّسلا دوصقم مظعم : :توبكنعلا ةروس عيضاوم 00 توبكتعلا] -

 - رايتخاب هّموق طول ظعوو «بيرغ ناكم ىلإ هموق نيب نم ميهاربإ ةرجهو .بيبحلا ةيلستل « ؛ليلخلاو حون ءالتبا ىلإ ةراشوإلاو ءرازوألا لمح ىلع مهر يف نيقفانا

 روسلاب فيرعتلا عوتتم زاجعإ تاءارقلل هيجحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ١ اهسالا 2 ظ



 | هريتتن بر كيك تار 1

 |( حا 0 6

 | | حطمت رثئاودقا اوشا يزعج رن 0
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 هناا كا قحلاو عابر قالوا نكةجنلا يبعيوررم م ا

 فرصا يل :4 فز أ دن[ نأط لأ هل يف كفالا اهب ىرتفُي ثيح نم ؛اسوت اكذإ اهعنصو
 ا
 ا
 نود هودحوو «هلضف نم هولأساف .هلك قزرلا هدنع يذلا وهف «هللا ىلإ | مكقا زرأ يف مكتبغر 0 نيمو تاق © < م ل 8

 ءأريغص ًالفط مدآ نبا قلخ هللا فنأتسي فيك : 4 يزل قالا ل طيب كيك فيك ١4- .هريغ ادي 7 يأ تكن“ يا
 ًاقلخخ ةرم-لوأ هأدب امك «هاليو هئانف دعب (هديعي مث" ؟الهك مث ءاعمتع ل ِك ءًاعفاي ًامالغ 3 3 تود بعت نب َتوقلَكو 2
 هيلع رةعتي هل كللكو لع انتحار ا كل ْ 6 ب ِ
 دجوأ نم. نأ ىلع ةيبآلا هذهب هناحبس هبني .توملا دعب ةايحلا :* رجلا ءاَمَنل ا 0 راش 1 تلا دلو هاواودبعاو 1
 ةيفارغخلا ديعص ىلع «ةيآلا هيلإ تعد يذلا رظنلا قافآو .ىرخأ ةرم اهتداعإ ىلع رداق مدع نم ةايحلا 7| علبلا ا 5 سان كلا 0
 07 4 ءاملا ىفالو# - 77 .نوُدرُت :* تََولَتن ِهَبَِإَو #8 ١١- .ملاع هيلإ حمطي ام عسوأ خيراتلاو 3 8
 .تريأو ا ١7- .هوصع نإ :يأ .اهيف هللا نيزجعمب ءامسلا يف نم الو :ليقو ءءامسلا يف متنك ولو 3 8 كَ
 اوركنأ يأ للا ءاقلب اورفك :4ِدِيآََمِلَو امهعيمج وأ «ةينيوكتلا وأ ةيليزنتلا هتايآ :4 هنأ ٍتياَكيأوَرَمك 1 ارا ءاذلل يمد 32211 20
 .هدعب امو ثعبلا 5 سد لو بارو صج اخ 2 .ء ٍّ

 قطا اال ١١[ تركسلا] © كرولتيدكإَو هاك 1 د 0 5 ]151١[8
 دورمنلا ةبطاخمو «هموقل مالسلا هيلع ميهاربإ راذنإ قايس يف ةيآلا :باوجلا ؟ةيآلا هذه يف ةمحرلا 7
 .انه باذعلا ميدقت بسانف ءايندلا يف مهب عقو باذعلا نأو ؛هباحصأو د3: 2
 يف ءامسلا ىلع ضرألا تمّدق .[77 : توبكنعلا] 4 ِءآَمَّسلا فالوٍضرالاف بيرجعمب رشنأ امو 2111 3 22 1
 بلاغلا ٌسْكَعو 177 : توبكتعلا «4 : هط ؛17 : ميهاربإ 1١« : سنوي 0 : نارمع لآ] :عضاوملا هذه 3 ا
 هو مو ماو ماو ماه 6و6 سو

 م[
 .ليق اذك ءاهريغ يف مهفالخب «طقف ضرألا يف نونئاك سمخلا يف نيبطاخملا نآل ؛تايآلا رئاس يف

 نود نم كل امو ضرألا ف نرجعمب رشأأ امو 2117: توبكنعلا] 4 ٍريِضالَو لَو نيم لل ن وذ ني مُكَلاَمَو م1 ل كوب را

 0 هموقلو هل ميهاربإ لاقف «ءامّسلا لواحي هنأ اًمهوم ولا دعص نيح دورمنلل باطخ توبكتعلا ةروس يف "ام" ان ىروشلا] 4 ريض الو إو ني هلأ
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 متنأ امو
 يفا مسنده ولو كل نا نيتئافب متنأ ام :ليفو 1001 0 افيكف ةكتالملا نم ءامّسلا يف نم الو «سنإلاو نجلا نم مودل ى نع : يأ 4 ِضَرأْلا يف َنرجَعُمب

 ني مكسب 00010 0 كو درا 1و تر لاقف ءامّسلا يف متدعص وأ ءضرألا
 ءالؤتم نمط نذل )» :هلوق يف 4 ترزجعمب رثنأ امو : ًءاج دقو هيلع لدي 4 رك َتبَسك اَمِِق ٍةحَبِصُم 2
 الا ل يفرك ركذ ريغ نما 11

 مس رب

 0 2 11 6 هو ُتاَكْيَس مُهدِصْيَس بو ع
 َنيرِجَعَمِب مه امو

 هانعمف ءعاطقتا الب ءيشلا لعف هيف متي يذلا ماعلا ينعي "لوح" ةملكو 015 : فسوي ]#4 َتوُردصْمي هيِفَو سانا ُتاَحب هيف ماَدَكِلدِدَدَبْنِم قايم # :فسوي ةروس يف -
 ااا ل ا تر لالخ وأي ةينمز تارتف يه ماعلاو.ةنسلا نآل ءمالا ىتكم نع كلذك فلتحتو .ةنسلا ىنعم نع فام

 00 ةرقبلا ةروس يف ءاج املثم ؛عاطقنا نودب اًرمتسم هيف لعفلا وأ ثدحلا نوكيف لوحلا امأ ءاهلالخ اًرمتسم لعفلا وأ ثدحلا
 رم عم 2

 - ويد رح و و

 نورديو مكحنم وفَوَعَي نبذلاو
 ساس حا نا تسلا

 اًعوانلَسَرأ َدَعْلَو ]21١5 .عاطقنا نودب اًرمتسم ماعلا لاوط عاتملا نوكي نأ ينعت يهو «114 : : ةرقبلا] 4 جارح ريع ٍلوَسْلا لا اَمَتُم مهجور ةّيِضِواَجنَأ

 سوفنلا نحتمي نأ دبال هنأ هتمكح تضتتقا هناحبس هللا نإ ١5[. :توبكنعلا] وشلل َجُهَو تاقوطلا مه َدَحُأف ماع يسمح الإ ةَدَس فلا هيف تلق هموت لإ
 ذإ ءناحتمالاب الإ هشغ نم وفصي الو ؛صلخي ال يذلا بهذلاك ؛ناحتمالا ريكب سوفنلا صلخيلو «حلصي ال نمو هتاماركو هتالاومل حلصي نم رهظيف اهيلتبيو

 ؛منهج ريك يفف الإو «رادلا هذه يف جرخ نإف «ةيفصتلاو كبسلا ىلإ هجورخ جاتحي ام ثبخلا نم ملظلاو لهجلاب اهل لصح دقو «ةملاظ ةلهاج لصألا ين سفنلا

 أدي 2114 .ةنجلا لوخد يف هل نذأ يقنو دبعلا بذه اذإف
 عورو وهي 0 1 21 ا 0 رو ه6 ما

 ١9[. : توبكتعلا] 4 ةهُديِحيَمُت قلَحلا هلل هللا يدم : فبحأأورمم َملوَأ 14 سنوي] # .هديِعِب مث قلخل

 د داب همك هر 155 000 كد :تاوحلا ؟"عئذديو ادبي" :نيب قرفلا ام
 أور ملوأ # :ىلاعت هلوق يف «قايسلا اذه لثم يف ..ةدحاو ةرم
 ؛؛ هنأ اندجو (أدبي) ةملك هيف تدرو يذلا قايسلا ىلإ انرظن اذإ ؟مب رركلا نآرقلا

 را

 د سس و
 يفاّعم نيتغيصلا دورو نم ةمكحلا امف 4 :توبكنعلا] #4 هدي 21 ناكل اد 1

 0و روت يحلل .ضرألاو تاوامسلا قلخ هيف ركذي هنأل . لرد ىلخفلا ل

 اهنم دوصقملا نأ .ةيلاتلا ةيآلا يف (ًادبي) ةملك ةيآلا هذه تقبس دقو ["” :سنوي] 4 زصلا لع اهرتنأ راكم ألو توتا كسى لاكي ّآ
 - لوك ام ياسا قلخلا لب ريشتاهتتبس يتلا ناعما ذأ دجدن ديلا ةملك هي تدرو ينل قايسلا ما .ىرخألا ةسمخلا عضاوملا يف اذكهو .. :ناوردللا لكلا
 4 اونّرَكُت نإَو 39:لبق هلوق ةبسانمل باطخلاب (اورت) :ىرق# أوَرَي ملوُأ 9 :ىلاعت هلوق 6 ريم هللا لع كلذ َّنِإ | هدي رك قآل هلل ضب فيك أور مْلوو 41

 1 وهو

 موق كلذب بطاخملاو رقم باطخ قايس يف هنأل باطخلا ىلع # ارا إف ىرجف ءهدعب ام اذكو 4 ْمُكَلَ رك د9: :هلوقو :6 هوَعَتأو هللا اودبعأ 5 :هلوقو

 نيموملل اناظح نركي نأ نسحب الو "؟قلخلا هللا ئدبي فيك اورت ملوأ دمحم اي مهل لق" :ىنعملاو «نيكرشملل باطخ وه :ليقو «مهل هباطخ مدقتل ميهاربإ
 ؛مكلبق نم ممأ بذك دقف "هلوق" يف ةقباسلا ممألا ىلإ دئاع ريمضلا نأ ىلع ةبيغلاب «اوري) :ئرقو . .ةكم لهأ مه بطاخملاو ؛ثعبلا نم كش يف اونوكي م مهنأل
 هللا ئدسيي فيك ةفلاسلا ممألا صصق نم مهيلع انصصق ام اوري ل وأ : ريدقتلا نوكي نأ نكميو ؟ ا .قلخلا هللا ئدبي فيك نوبذكملا ءالؤه ري مل وأ :يأ

 ظفل يف 4 ةَرِخ كلانا ىلاعت هلوق # ٌرِيِدَق ٍءْىش ]كح لع هنأ نإ دكا ل 1 ل ل 1 كتر لل ا 9[ ] ؟قلخلا
 أشني أشن ردصم يف ناتغل امهو «ةزمهلا نيبو اهنيب فلأ مث نيشلا حتفب (ةءاشنلا) :ةيناثلا هر هاه دعب نيسلا لوكسي (ةاتكنلا) :ىلوألا «ناتءارق عقو ثيحو انه ةأشنلا
 .قلخلا يف ةيناثلا ةدملا ىلع لدي ءاطعإلاك ردصملا دملاب ةءايشيلاو .ءاطعلاك ردصملا مسا دم ريغ نم ةأشنلا :ليقو .ةباكلاو ةبأكلاو «ةفاآرلاو ةفآرلاك ةءاشنو ةأشن

 تيبب متصلا لكثكو «مهخيبوتو مانصألا داع رييعتو «بيعش 1ك ىلإ ةراشإلاو مها هّللا كالهإو «مهظاعَتا مدعو «مهايتإو ناركذلا رايتخا يأ ثول -

 - نع رفاو ميتا هل اهلوسر نوكأ ةمكيل نيو «نيعذعملاو «نيركنما عم كادجات دأو هركذلاو ءاشحفلا نع سس

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت' نلا باب الا يربطلا ريسفت

 ل عحا

 ب بج لا ع ءام كك



 8 نمآ < ليو د هآ َنماَتَف # 55-8 .اًنهيلع نولصاوتيو ءاهتدابع ىلع نوباحتي :4 ةْكَنَيَب َهَدَوَت» -'6

 30 ضرأ لزانم :* نر لإ يموق راد نم :# ٌرِجاَهَم ّفإ#9 .هب ءاج اميف هقّدصو ميهاربإب طول
1 

 هسيباَءَو# -17/ .لباب ضرأ يف امهتيرق نم ارجاه دقو طول لوق وه :ليقو .مالسلا هيلع ميهاربإ لوق وهو
 يس ج نود نوف خام 1 : م ]او هوجن ِهيَيرذ يف اننَمَجَو# .حلاصلا دلولاو ,نسملا ءانثلاب انيف هئالب باوث :4 ُهَرََل
 35 هنري ومكة يعلا د ل َتوُعطَتَتَو# ١9- .نآرقلاو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا :باتكلاو «هبلص نم الإ ميهاربإ دعب ًايبن هللا ثعبي

 ] ير رو نمو نيرفاسلا نم مهيلع رس نم ثول 0 .مهيلع نيرفاسملا قيرط :* َليِبستلَ

 0 9 يياينوستب 8| و 0 د كلج دك مكيف ةنحافلا ءاتزفلا نم مهدالب
 ا ح نوفختسيو ءابصحلاب مهنوبرضي «قرطلا يف مهب رم نم نوفذحي اوناك :ليقو .مهسلاجم يف نوطراضتي
 ' كيو © يكمل ُهَنِإَدَنَكِإ رج 67 4 َنوُمِمَوُي مْوَعَل بليل كلذ ىانإط [1411مهكالاج يا ضعب يصعب يكب متفق اسد
 ٠ 38 زيف نالت فتوح : 1 ةصق قايس يف لوألا ةبآلا .[4:توبكنعلا] 4 تنِمْؤُمْلِل َةَيدَل َكِلَو ف كرإ» «[7 5:توبكتعلا]
 ١ 2200057 وا 205 4 َنوُمِمْوُي مول ِت تيل :عمجلا ةيآلا بسانف هدي قرد كادوا .هموقل ةيآ يهو مالسلا هيلع ميهاربإ

 ١ ةَكِْلا نوال ع آكنءوِمَوَعِلَلاَْذِإَطولَو ”/ل> ديل :دارفإ اًّمأو «ناميإلا ددجت ىلع لديل اعراضم لعفلا لعجف «4 َنوُبِمِقُ 1 :لاق اذهلو
 3 0 و ا 0 1 ١" لوق .ةدحاو ةمآل ةدحاو ةيآلا تءاجف .ممألا رخآ يهو دلع دمحم ةمأ دارملا نلف 24 تى تك

 تم 000007 5 1! 0 درجت ص ر 0 تي 0 ةيآلاو ءعمجف ة همالسو هللا تا | يفو «ةؤبنلا تابثإ ىلإ ةراشإ ! ىلوألا ةيآلا : 1
 برش نيو قحسإ ليو ط0 هل كيرش ال دحاو هناحبس وهو ديحوّتلا ىلإ ةراشإ ةيناّثلا

 2 رت اة ردو قل لع ماعنألا] 4 .. اكد ات
 ا تردكشلا]) 4 00 كتكلاو ةويسلا كرد ى المج توفعيو يحس ههلاَكَيَهَوَو رز» 177 : ءابنألا]

 تييرسفملاووملا ضيرصنا برلاق ينل ءاًديفح بوقعيو اًنبا قاحسإ هللا هقزر نأب مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع هللا َهّنم نع ثدحتت ثالثلا تايآلا
 قو وثو وتووثو عاهللاو تو دو دو ووو ميهاربإ نم ًالك نأ حضوتف ءايبنألا ةيآ اّمأ « .داشرلا ليبسل امهنم الك قفو دق هللا نأ نيبت ماعنألا ةيآو

 هك 17 .بتكلاو ءايبنألا ميهاربإ ةيرذ يف لعج هللا نأ نيبتف توبكدعلا ةيآاّمأو «هل اًعيطم اًحلاص هللا هلعج بوقعيو قاحسإو
 لي < © هم أذ

 دموع لاق د طول ١ ناجح هلق 152: لمتلا :6٠ فارعألا] 4 َنْونَأَتَأ ءِمْوَقِل َلاَق د َطْوْلَو 9 عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [14 : توبكنعلا] © نوتاتل

 0 فارعألا] 4هَوَْس َلاَجِرلأ َنونأَل ْمكحّنِإ » : هدعب لاقو ؛راكنإو خيبوتو عيرقت ماهفتسا وهو «ماهفتسالاب [8 : فارعألا] 4 َةَّمِحَمْل َتْوَْأَمأ
 َنونأَتَل مكحَنِإ »:هدعبو 04: : لمنلا] «توثأتأ وَِرَعِل لاك ُدِاَلولَو ف :لمنلا يف هلثمو ,رثكأ يناثلا يف راكنإلاو خيبوّتلاو عيرقتلا نآل "نإ" ماهفتسالا

 4 لبس َن ءطقَيو َلاَجَرْلا .ونأَتل مُكَكِيَأ 0118: توبكنعلا] 4 َنْونأَتَل مكنه موق َلاَق دِاَطوْلَو © : لاقف توبكنعلا يف فلاختو [56 : لمنلا] 4َلاَجْلَأ

 81 تر كسلا 4 وهو 1317 : توبكنعلا] 4 َكوُجَتُم انِإ ف :رخآلا يف َّنإف ءةّصقلا رخآ ةقفاومل كلذو "نئ ا "نيب عجف «[179 : توبكنعلا]
 تكناكف .اهعضوم يف صاخ ىنعم ىلع نيتملكلا نم ٍةملك لك تلد .. .اذكهو ١9[. :توبكنعلا] * 5هُذ يضم َقلَحْلا هلأ ُىِدَبِب فيك ارب ملوأ لاحق

 آل :فاراعالا] 1 ةراكلا كو * تنك .ةحارتأ ال ايماعأو هت رت .ىرخألا ناكم امهنم يأ ليدبت غوسي الو . .اهعضوم يف ىرخأ ٍةملك يأ نم لضفأ

 :تاوجلا ؟" ىَجنأو ىَحَت" :نبب قرفلا ام [“ :توبكنعلا]# تيان تاك هرم الإ هُمْ ايف نمي رلَعَأ نحن أولا اطوُل هيف. كرإ لاف )+
 يس (يص) ةملك قاس 01 ١ 0 .ةرم نيرشع (ىجنأ) ةملك تدرو امنيب «ةرم نيثالثو اًعبس (ىحن) ةملك تدرو

 يا ان :فارعألا] 4 َنيَمْلا سم ا رع ككل و ع :فارعألا ةروس يف ىلاعت لاق :لاثم (ديكوتلا يأ) ةغلابملاو ةرثكلا ىلع

 ةروس يف امأ ل0000 0 ككل حاز ىلع هو مزع مانع هلهأو طولل قلعت لا اجنإ نع انه رابخإلاف ؛انيكوت يعدتس
 ا ال ةنأمط ٌريبعتلا ىتأ انهف .[” :توبكنعلا] * تيردمْلاَن م تناك ُهتأَرمأ الإ ههَلْهَ أوهَتَيَحَتتل + :توبكنعلا

 ةعوبتم وأ ةقوبسم (ىجن ةملك (اًنايحأ) يأت - 5 0 ا و لا

 -قأتامك- ا تلّضف) تاملكب (ىّجن) ةملك قبس [1يآلا] 4 5 هاَءَندَلاَيححَو ر# تلصف ةروس يف :ىلاعت هلوقك .اهلثم ةددشم تاملكب

 كدت بنو مَ هدوم :ىلاعت هلوق # ِضْعَبي مكُضَحب ٌرْمَكَي ٍِةَمَيقْل روب مث يذلا ةؤيكلا ىف كيب هدوم انو ولأ نو نم فذ املاك [75]
 "0 و هير ا طفل ل0 ل أ لكل لوغفم ةدوم نأ اهههجور ' امكنيب" بصنو «هنيونتو "ةدوم " بصنب (مكتيب ةدوم) : لوألا :تاءارق

 ةدوم) :يناثلا . .«ةدوملل ناثوألا متذختا) :ىنعملاو ءاهرامضإ ناعم ملف لكعلا رويت ف ةفاك "ام" لجو قفاز لحمل وأ ةدارمب نلكتم ناكم كفار كفن

 عفرب (مكييب ةدوم) : :ةثلاثلا .عسوتلا ىلع ةفاضإلا "نيب" يف ضفخلاو "ةدوم" يف نيونتلا كرت هجوو «"نيب ب نيف ور نيوتن نول نحل كلاك تصل اك

 "ام" تربتعا نإو «(اًناثوأ) ل ةفص ربخلاو مسالا ةلمجو ءمكنيب ةدوم وه :ربخلاو «متذختا عم اه رمضأو "نإ" مسا (امنإ) يف "ام" نأ عش 1 كر دوم

 .ةفاضإلا يف عاستالا ىلع قبس امكف "نيب" ضفخو نيونتلا كرت هجو امأو .ةدوم تاذ تف ل د كا د كمل

 ةرم )١54( هتاقتشمو (توملا) ظفلو .هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ 6# ها دعب هدوم اني هَل ن وذ نع ف دَححأ اَمَنَلاَوَو 90[ 51

 :ميركلا نآرقلا يف ةرم )١55( ركذ امهنم لكو ءاهتاقتشمب «توملا» ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب (ةايحلا» ةظفل راركت تارم ددع ىواستي اذ .نآرقلا يف

 يف (اينانللا) ةملك تادرو..ةرسم )١١6( ةريخآلاو ايندلا نم لك رركت :يددع زاجعإ 4 يدل ةزَيَحْلا فك دم درك اقره[ نود نر اك كانو [ 6

 تدروو .ميركلا نآرقلا يف اًمضوم (00) يف اهدحو (ايندلا) ةملك تدروو ؛ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا يف اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو ؛ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا

 .ميركلا نآرقلا يف اًعضوم (15) يف ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدروو ركل ناقل نا ل

 111517110110733 قاب راقب 1530709901932 03 رطاب نيون ادعو يمد رو رغلاب نشل لكان, هك ةغل افعل ناجل

 4 توبكعلالا 4 اف اودهج نكلاو 9 : هلوق يف .ناسحإلا لهأ عم هللا ةيانع نأو «ةيادحلا نمثب داهجلا َنَأِب رابخإلاو «هنمأو مرتملا ةمْرُح نايبو «ةايحو

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعا تاءارقلل هيحوت ةعوتتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 وهو وهو «دلولا دلوبو .قاحسإ وهو .دلولاب ةراشبلا يأ :# يي 2 كل 0 اًمَلَو © كا + ةةلتفت تكمل عه 0 6م 001 60 006 60 امنا

 نم :© كيلا َتناك» 7١- .طول موق اهيف ناك ىتلا مودس ةيرق : 2ر7 1 كيفما سوَْمَتل 0
 يضاللا نيب كارتشم طظفل (رباغلا»و .اهموق عم ةكلاه اهنإف .مهرامعأ تلواطتو .روهدلا مهتقبأ نيذلا 0 9 تى 1 ملل نانا اَهَلْمْأَدِإ يقل ودنه لهأ 5

5 7 5 
 .مهفْيضُي د نأ ةءاذس مِِي :توب اًظءَوَل ## ةكئالملا نم :© اًنلْسر تءاجج نأ آَمْلَو # 8 املا ل يي فسر ناو /

 قاضو نزحو مهريبدت نع زجع يأ 4 ا نأ»و .هموق رش نم مهيلع ةف 1 عر تيوتا تاَكس هتان هه | 8 كاتم «ثأ)) ا 8 7 1
 .لجو زع هللا ةيصعم نم نوتأي :« تروفسفي اوناك امي# اباذع ف كلا م اًرِجِر» -76 .هرذص | 2 المول اَنْلُخب ا 1!

 باسو اهيناونج زر ينلا ةزاجتما نمداهب يلا راثألا :دارملا :ليقو «ةظعومو ةربع :4 ديب هياء 4 1 0 0 : 1 ١ 2 1 ما 3 ِ 3
 .اهيلع اوميقت الو «ىلاعت هل حك ضرألا يف اورد :4َنيِرِيفَم ِضَرَأْلا ف اوَمعَت الو - 6 .رايدلا | !َكلْهَأَو كوجَسْمَنِإَنَرَك الو فحاول 5
 .ىتوم ضعب ىلع مهضعب م 4-_ تيمي ترتاح © ةلزلزلا يأ .باذعلا ة ةفجر : : ةَككَحَبلا# 77 0 ٍلْهَأَلَع لزم اَّنِإ 79 سيربفلا رو تناك 5

 ىدمملا نع :# ٍلِبَّسلأ ٍنَع ٌمُهَدَصَع# مهب انعئاقول ءاهؤالخو ءاهبارخ : 4 0 ط -7/ 0 و 0 5

 + | رعوع 2ع 7
 مهرمأ نأ نوريو ءىده ىلع مهنأ نوبسحي ءاهب نيبجعم مهتلالضو مهنيد يف : : َنيِرِصبَسَسَم اوناكو# 1 تروُلِقَعَي وعل ةكَيِب ةَياَء هناك دلو

 اودع هاش ل سس نع سس رظ حو

 و اَقْيش فات يس 5

 ديم الا اوتاكو رخألامويلاوُجدأَ هلأ 4

 ممر مكب مرعشلا ملل وراك رت دلل اوناك :ليقو .قح
 هللا [ ١5 :ماعنألا] © ِءَىَش ِل 0 0 قب هلأ ٌرغَأ لك# :ىلاعت هللا لاق :برلا هللا مسا ىنعم 5 ١[

 00 ع 2

 حالصإب «هئايفصأل هتيبرت ءاذه نم صخأو .معنلا فانصأو «ريبدتلاب ؛هدابع عيمج يبرم :وه كي | ىفأ د أسست ةكنؤ مهن ودكَح ©

 ها اا الا مساوي هو اع دارتك اذهل يق ؤلخاو مهحاوراو «مييؤلق ا أ 5 هج 92 لا 0 ١

 ءامسألا هذه ءَنيِتَملا ,يوقلا ِدَتقَملا ءرِداقلا ءريِدقلا «زيزعلا :زيزعلا هللا مسا ىنعم ]١1[ .ةصاخلا ١ هب وول 0 تيوثلج مهراد ©

 اهلك ةثالثلا ةزعلا يناعمف «ةرعلا لماش ؛ةردقلا ميظع «ةوقلا ريدا لاك رك تيراش ايداع ةميظعلا ' + لالا بزوز ةريصصتلا نياكحل ١
 ال يذلا ميظعلا هفصو يهو «نيتملا يوقلا هئامسأ نم اهيلع ّلادلا ةوقلا ٌةّرع - ١ :ميظعلا هلل ةلماك ' | 9 ترهتنم أكو لمَن ْوْحَدَص َدَضمُهَلَمَعَأ ١ غآ1100 1

 0 لإ جاتحي الف «هتاذب ينغلا و وه هنإف عانتمالا ٌةَّرعو - ١ كيطع تاقولخملا ةوق | سد 155999999998901

 ةعضاخ .هلل ةروهقم اهلك يهف «تانئاكلا لكل ةبلغلاو رهقلا ٌةَّرعو - ” .عناملا يطعملا عفانلا راضلا وه لب .هنوعفنيف هعفن الو «هنورضيف هّرض دابعلا غلبي الو

 .نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش امف «هنذإو هتوقو هلوحب الإ فّرصتم فّرصتي الو كّرحتم اهنم كرحتي ال «هديب تاقولخملا يصاون عيمجف «هتدارإل ةداقنم هتمظعل
 ملعلا عسا ا ل ل فر ل , مكحلا لامكبو ةمكحلا لامكب فوصوملا وه ميكحلا :ميكحلا هللا مسا حرش 1 هب الإ ةوق الو لوح الو

 الف .هرمأو هقلخ يف اهب ةقئاللا اهلزانم اهلزنيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا وهف «ةمحرلا ريزغ «ةردقلا مات ؛دمحلا عساو ءاهبقاوعو رومألا ئدابم ىلع عالطالاو
 هتياغ ناكو «قحلا ىلع ًالمتشمو قحلاب قلخلا قلخ هنإف ؛هقلخ يف ةمكحلا :لوألا عونلا : :ناعون هتمكحو .لاقم هتمكح يف حدقي الو ءلاؤس هيلإ هجوتي

 اقرا تسأل دك زك طا رب كي قئاللا هقلخ قولخم لك ىطعأو ؛بيترت لمكأ اهبّترو ماظن نسحأب اهلك تاقولخملا قلخ «قحلا هب دوصقملاو
 عرش ىلاعت هنإف «هرمأو هعرش يف ةمكحلا :يناثلا عونلا .. .ًاروطف الو ءاصقن الو «اللخ هقلخ ىف دحأ ىري الف «هتئيهو ِهِيَقْلَخ تاناويحلا ءاضعأ نم وضع لكو
 ..؟اذه نم مظعأ م ركو لضف ّيأو ؟اذه نم لجأ ةمكح يأف ؛هودبعيو دابعلا هفرعيل ؛لسرلا لسرأو «بتكلا لزنأو «عت ةاركخلا

 ."نأ" اهب تلصتا اذإو ءاًباوج يضتقت "امل" .[77 : توبكنعلا] © َمِيِب ا اطر اكسر تءا< نإ املو ا در 2 اا 0 7 ا
 اهتز هذه لثمر كارد يب َقاَصَو ني هب: 00 كل و رص امانعر حاس ف سدد

 .فذحلا نسحف ؛باوجلا نع دَحَبف «تايآ سمح ىلإ ةيآ دعب ةيآ لصتم اهيف ثيدحلاف دوه ةيآ اّمأ 14 فسر © راسل ءاج نأ آمل ف فسوي ةروس يف درو

 © َهَّللأ أوُدَبَع كغ مويا عضاوملا يابو هنآرقلا يف ةديحولا [1 3 : توبكنعلا] 4 هللا اودع وَمن َلاَقَف اًييعْس مهاحأ يذم لإو» 1"

 ١[. 5: توبكنعلا] 4 تلم هِمَرف َكِاَفاَنلَسَرَأ َدَّمَلَو :ىلاعت هلوق لع فطع وه 4 ِوْوَقَيَلاَقَف اًبَيَعُش ْمُهاَحَأ يَنَم َلِإَو 9: :ىلاعت هلوق .[85 : دوه ,84 : فارعألا]
 ُمُهَتَدَحَأَف » :ىلاعت هلوق 0000 هر نارفل سلال توبكنعلا «431 1/8 : فارعألا] 4 ةكحَيلْمُهَتَدَحْأَمط 0
 او ّهلمعَأ ُنطيَشلا مهل َنَّيَرَو )» ]١8[ .مهتكلهأ يتلا ليربج ةحيص :يأ 4ةحرصلا سافر كما هب كتل هكا : يأ 4 ةحكخَيلا
 نيبتو ءأبس موق نع ثدحتت لمنلا ةيآ [21 ١ نر كسلا ]4 يرصبتسم ًاوناكو ليصل نع مه 2 ّدَصَف َمُهَلْمْعَأ ٌنطِيَسلا مهل سوو .[؟ 5 : لمنلا] © َنوُدَتِمَي

 ك1 1 و هل وتولي نامسإلا نع هفرصف ا رلسسي ا رذك يللا ةنيسلا مهلامعأ مهل نتح دق ناطيشلاالأ

 .هلسربو هب ناميإلا قيرط نعو هللا ليبس نع مهّدصف «ةحيبقلا مهلامعأ مهل ناطيشلا نيسحت ببسب كلذو «مهب لح امو دومثو داع نع ثدحتتف توبكنعلا

 ارسال امل تاهل ىده ىلع مهنأ نوبسحي ا مهرفك يف نيرصبتسم اوناكو
 (ىجنأ) ةملك تعبتأ 4 تيريدعل دربدَعْلا نم اَهَرَدَف ,ةتارما الإ :هلْهَأَو هجم رمادا ةيآلا] لمنلا ةروس يف :لاثم .فلألاب ةيدعتم لاعفأب ةعوبتم وأ ةقوبسم (ىجنأ) ةملك (اًنايحأ) ) -

 .قايسلا ناولأ لك يف ال «قايسلا ناولأ ضعب يف هب سانتسالا نكميااذل ؛هلك نآرقلا يف اهرطم سيل (مددصب نحن يذل اذه) يناثلا ببسلا نأ الإ .انتبنأ -لزنأ -انرطمأ) لاعفألاب

 مهِبكحَسَم نب نول كحل توب دقو انوع ذاك ]ل1 ١١ :فارعألا] * َنوٌرِصَبم ف مها أررَكَدَ نابلسي ثيتط هم اه مَا يأ كا ا
 -(نورصبم)ةملكا تلو هك و ست وو مع! يي قوفلا ام 4 توبكنعلا] 4 رص أكو لِميصلأ نَعْمِهَدَصم ْمُهَلَمَعَأنطِيَّسلاْم هل تَبَرَو
 طفلا ورك :يددع زاجعإ # َنرِصبَْسُمأوهاكو ٍلِسلَا نع ْمُهَّدَصَف ْمُهَلَسْعَأ ُنطِبَسلا هَل تَنَرَو ٌمهِنيكحَسَم ني مك تَرَ دّهو أَدوُمَنَو داو 9: 113
 «ناطيشلا» ظفل رركتو .ميركلا نآرقلا يف ةرم (56) «ةكئالملا» ظفل رركت :الوأ .ةرم )5١( امهنم لك تاقتشم ترركت امك «ةرم (18) «نيطايشلا»و «ةكئالملا»

 ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )١ ١"( «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركذ :اًيناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو .ناآرقلا يف ةرم (5)

 (8/) حبصأ ةرم (1) «ةكئالملا» ظفل دورو ددع ىلإ فضا اذإ ةةره 04 ) «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو . .ةرم (8/) حبصأ ةرم (1) ناطبقلا لفتت دوو

 .ةرم (6) اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم )7١( (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اذا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 5 ف و رو زو و 0 م 14١- .ىتش 00 0-0 1 0 لق لب .رراكلاا ف 0 اوناك م :ليقو .هتاف
 ا 5

 1 تيقييسأ انو ضال أور كسَتْسَت تكلا 8- ابصاح :دّربلاو جلثلاو راغصلا ىصحلا اهيف يتلا فصاعلا حيرلا ىمست برعلاو ءطول موق :ىنعي
 ج١ 2 3

 3 027227 موي َديانْدَحَأ الكذ ايل 5 نوراق ياسر ابر ا بيعش موقو دوم 4 وفا ل

 7 06 ا

 آل بانتس + نر قنوةكينا كمل رفنوو يع .هريغ مهتدابعو للا معن يف مهفرصتب :4 توتيظي مهن ارك كلو هباحصاو
 ا ا ” هوذختا ام كلذك رطم الو رق الو رح يف ال ءائيش اهنع نغي ملف ءاهتكي اميك :4 اَنْ َتَدَحَخا <11

 جرب لن

 نم تكيروعدي امو# - 5 أ :* ىسّمرأ» .ًائيش مهنع ىنغي الو مهعفني ال هنإف هللا نود نم أيلو

 1 .هتايآو هللاب : 5 ل - م37 .هنود نم مهنوعدت نيذلا ملعي هللا نأ ينعي 1

 دا 42 .عئارشلا مهل عنصيو لئالدلا هدابعل بصنيو هن ملا نر يطسسالاو لادكلاب < ل10 17
 د للا رقلا نراد 5 الام :ركنملاو ؛لمعلا نم حبق ام :ءاشحفلا :4 ركشْلاو ٍَسْحَفْلا نع ضْنَس ًءزلكصلا كرإ» -:ه

 ني كرعديمهليهلَنإ 2 كني فاكر + هلا ركدأوإ» .اهنع داعتبالاو للا يصاعم نع عنملل ببس ةالصلا نأ ىنعملاو .ةعيرشلا يف فرعي
 5 4 5 نو 9 لوفي لجو رع نذل ىايإ 00 | هللا ركذلو :هانعم :< دكمأ

 |ةثيصتااووي ريت كيرئتزكتل 20530 هلارع فا ا ا ل
 5 2 توله 5 ريغ يف لعفي 0 0 يف هنم يذلا ءزجلاف ءركنملاو ءاشحفلا نع ىهني يذلا

 وسو و و نم ءمكتالص يف :© َنَوُعَنَصَت اَم معي هللاو 9 .هل بقارم هلل ركاذ نم الإ نوكي ال ءاهتنالا نآل .ةالصلا
 )بنك يقي ل0 تيكا 1 لا مكدومأ نم هريغو ؛كلذ كرتو اهدودح ةماقإ
 ١" | ءامحفلا نعىمنَت ةولصَصلأ ك يعمل 0 و تت ل 1 رد 22 كلو كوسم كررعرلو سمورتفوا»# [4]
 ل (42) نوت اَم ملي 2 هك 7 كل 1 06 د 1 6ك 12كظ 212 اول امك كرركفو ناممو رركرو لإ > :[35:: تركتفلا)
 ل 2 نم :لاق امل هنأ يارجال نيا ورا نانلكو يركزون اولا

 رج ل را

 16 ربل نع قدس هلع سل ] ََبَرَو ٌعهِنكسََم ني مك تَرَ المو ادومَمَو اًداكو :ىلاعت هلوق يف 4 تكلل كرو كرس

 ١ حج نينو م ستر 1 ا

 دا اها هل وا  اوعج 557 هن اج هو نوجا

 ءس مو

 هركذ ميدقت بسانف «هتفرعمو ءىسوم ةبارقو «هاروتلا هظفحل ةريصب مهدشأ نوراق ناكو ([794 : توبكنعلا] #* تتملهو تى تروعرفو 7 2 3 نبرصبتسم

 نماَّنلِل اسهيِرْضَم لكما كرَيَو » [55] .امهكالهو ناماهو نوعرف دعب ركذ هتوادعو هتفلاخملو ؛نوراق ىلإ ةلاسرلا قايس ناك رفاغ ةروس يفو ؛مهيلع همساو
 ا اوعفشيل ؛سانللا ا رضن لاتمألا هذهو :537٠[. رشحلا] <« تر ا م لكلا كلزَيَو 011“ : توبكنعلا] 4 َنومليكلا الِإ اهّلَقَحي اَمَو

 0 ؟سانلل اهرضن لاثمآألا كلتو :رشحلا ةيآ امأو ,توبكنعلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؛هعرشو هتايآو هللاب نوملاعلا الإ اهلقعي امو ءاهنم اوملعتيو

 ّرَجُشِلَو يلا صد 6 توما هللا َنلحَو 8 .144 : توبكنعلا] * تدمّوملِل هيل كلذ ف كدإ ّنَحْلاِب صرالاو ٍتاَوْمَسلا هلأ َقلَح 9١ [4] هتمظعو هللا ةردق

 000 لك تل را كد نزح ىف نإ طسفلاو لدعلاب ضرألاو تاوامسلا هللا "قلخ .[77 : ةيثاجلا] 4 ... ٌتَبَسك امي سيف ّ
 يكلو ؛ةمكحلاو لدعلاو قحلاب ضرألاو تاوامسلا هللا قَلَحو :ةيثاجلا ةيا اًمأو .توبكنعلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءكلذب نوعفتني نيذلا مهنأل ؛نينمؤملا ٌصخو

 0 فيهكلا] 4 احتل و نود نم دحين هَل لَُِماَل كير اَدَحص نمي كَ وأآَم لَو ط 1401 و ا ا ا

 نم كيلإ هللا هاحوأ ام لوسرلا اهيأ لتاو .[55 : توبكنعلا] « ... ركسلاو ِءآَسْحَف كلا رع نعت ةزاصلا كر :ركصلا ِءَقأَو بكلام َكَلِإ ىأ امُّلَثأ »

 يآ اَمأ .فيكلا يآ لع تل اماذهف ية داس الو هي اجت جام كر نود نم دجت ناو ءالدعو هتدصل هتملكل لذ ال يك باكا آفا

 ...تاركنملاو يصاعملا يف عوقولا نع اهبحاص ىهنت ا 10 21 هدام دأر ب .معار كارلا ده نم كبل لرتأ ام لا :كروكتعلا
 ارا 1 1 كج 0 ل رب نانا ال0( رتعجما) نحو هرم (قيرصتطسا) ةملك كلذكز د

 -نيقداص) لصاوفلا عم تءاج (نورصبم) ةملكف :ةرواجملا لصاوفلا عم ةقستم نيتملكلا نم لك تءاج .(رصبلا نم ال) ةريصبلا نم :رصَب لعفلا امنيب
 -نولقعي -نوقسفي) :لصاوفلا عم تءاج (نيرصبتسم) ةملكو .(نومحرت -نونمؤي -نورصقي -(نورصبم) -ميلع -نيلهاجلا -نورصبي -نيحلاصلا 0

 .(نوملظي - نيقباس -( نيرصبتسم) - نيمث

 لصألا ىلع ةبيغلاب (نوعدي) :ئرق *# توغَدياَم ملعب هلأ َنِإ 3: :ىلاعت هلوق © ميك تلا ٌررَمْلا وشو وى نم ودود نم تروذيام ملسي هلأ نإ 0

 «خيبوتلا يف دشأ هنأل تافتلالا ىلع نيكرشملل باطخلاب (نوعدت) :ىئرقو 4 ءآسيلؤأ هنأ نيود نم أوُدَسقاأ يلا ُلَمم » :هلوق يف لوصوملا ىلع ريمضلا دوعل
 .مهل رجزلاو ظعولا يف غلبأ ناك باطخلا ظفل ىلع مالكلا ىرج اذإف «ديعولاو ديدهتلا ىنعم مالكلا ين نأل كلذ نسحو

 ل تو 7 «تارم (4) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - ١ .تارم (4) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ ١- : :يددع زاجعإ # اًبِصاَح هيلع انْلَسرَأ ْنَم مُهْنِمف لت [4 ' ]١

 نآرقلا ين (ليكنتلا) ركذ -5 «تارم (5) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ - -4 «تارم (4) هللا باتك يف (ءاضغبلا) تركذ - 4 «تارم (0) نآرقلا يف (اهتاقتشمب ريزنخلا)

 .تارم (0) نآرقلا يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ - -9 «تارم (4) هللا باتك يف (بعرلا) ركذ -8 «تارم (4) هللا باتك يف (دسحلا) ركذ -1/ «تارم (5)

 لك درو دقو «اهتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكدتلا)و مة (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ ددع ىواستي كلذبو
 صعب كاوضف تراثأ'ةيآلا هذه :توبكنعلا تيب # ِتوُبَكحَسْلا ُتَدي دوقلا كرها ]12 تدهن ويكمل ٍلَكمكوم 4 ]١ .ىلاعت هللا باتك يف تارم (5)
 تببلا ةعيبط ةساردب ملاعلا اذه ماق ؟اًذِإ نهولا ببس وه امف ؛همجحب ناك ول ذالوفلا نم ىوقأ هطويخ نأ دجوف توبكنعلا طويخ ىلع ةسارد ءارجإب ماقف ء ءاملعلا

 ضيبلا سقفي نأ دعبو ءضيبلل ةناضحلا ةرتف ةليط همحل ىلع ىذغتتو «هسارتفاب ىثنألا موقت ىثنألا حيقلتب موقي نأ دعب ركذلا نأ دجوف «لخادلا نم يتوبكنعلا

 موقت مث ىثنألا ركذلا حقلي مث .نيدوجوملا فعضأ تحبصأ اهنأل ؛اهمأ لكأب موقت راغصلا نم ىقبت ام دوع دتشيو ىوقي نأ دعب مث ءاهفغضأ لع تاقريلا ئذغتت
 تمض ل1 505 ا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنس -

 ب ب يو

 كسلا تك ايلقأو هللا ت رود نم أودت

1 
 هو ردو رز م

 0 تكلاكو يسلب تدب هن

270106 



 َىدلاالِإ » لجو زع هللا ىلإ ءاعدلاو لوقلا نم ليمجلابو ىنسحلاب ةلداجملا يأ :# ٌنَسَح أى ياي الإ» - 5

 ةبررتلا ودا حا رماد "كوفر لاركفبا امإ ! «نينموللا مهن ملظ ة ايا 4 مهني أل

 يذلا 4 0 د نر :نآرقلاب 01 هب نونديش 0 دي تر ليئارسإ يفب نم كلبق 2 م : 11و لوك طبل 7
4 + 

 ليئارسإ ينب نم : هللا لوسرب نمآ نمو «مالس نب هللا دبعك .هب نمؤي نم مهنم «مويلا كينارهظ نيب . َبنكلاهتيََنركَ دجله كار كدب
 نيذلا («باتكلا مهانيتآ نيذلا»ب دارملا :ليقو .ةفرعملا دعب نوكي امنإ :دوحجلاو .ركني 9 واو | *# ف سس سىس سس للا 1

 3 -1- 3 : 3 8 : 2 1 0 نيلي دج امو وب نمو نم تالْؤكه نمو ءوي رومي

 باتكلا لهأ نأ هانعم اذهو .شيرق وكرشم (ءالؤه نمو» :هلوقبو را 1 لل ل هك رناك 0 ل 7 دا يو 3 5

 كشل :# َباَيْرَأَل 8 -4/ .اليلق مهددع ناكو .مالسإلا يف اعيمج اولخد دق ةكم يف اوناك نيذلا 40[ < بتكون تك 0 نوريدكمل ل

 وأ .طخلاو ةوالتلا ىلع ردقي نم تك ول :ىنعملاو .ةناهكو عجس هنإ :نولئاقلا :# تر ل رواطبملا# 0 وه لب ترراطبملا بانرال ا[ تكانقبب طال 0
 ١ . رطل مس ا

 رابخأ يف ةنودملا بتكلا نم وأ «ةقباسلا هللا بتك نم انيلع هولتي ام ذخأ هلعل :اولاقل «ةباتكلاو ةءارقلا 0 8 فا 5

 را او

 : هل نكست !ايالإ ب تكيصلا] ل

 ِ أ ىِراياَتماءَلوُفَوَمُهنِم مك
0 

1 ١ 4 

0 0 

 ا ١ كام هع يو ا ولا ايودص قف تلد الب
 : 2 09 , 39 ويل م سا 2 0 0111 ما تع 22 ا ا 2

 نيذلا نينمؤملا يأ :4 ايلا اونوأ يلا ٍروُدُص نإ نآرقلا ينعي :4 تَنَيتيَءَرْم لَب» -44 .ممألا ا هِيَ كِزأالوكلاَكَو اهو وميطلآ الآتي!
 ةفرعم لب :مالكلا ىنعمف 7 ىلا هب ىنع :ليقو .كلذك هدعبو 7: ىينلا دهع ىلع نآرقلا اوظفح 2 | | رينو مسح ِ تلة نوب ى كلل 8 مس 0 سس > ه- 1 5

 مه ردص يف هتوزل, ىلع تاتيب تايآ :يمأ هنأو ءأرقي الو بتكي ال ًادمحم نأ :مهبتك نم باتكلا لهأ . مك اكلات نيرو اي كر م

 .هراذنإ مكل نابأ دق :* ٌتيِيَم رز -ه .هللاب مهرفكب مهسفنأ اوملظ نيذلا :* تروئلدطلا الإ :
 تا ىتبأ 1 .ةيآلا 4 بتكلا َكِيَلع اَملرَنَأ اَنَأ مهِفْكَي َرلَوَأ + :ىلاعت هلوق [51] 9

 داق كتكي نيملسملا نم'نمانأ.ءاَج راق وهدم هز عا دوا ورع عير طار هونسم يف: يقرادلاو ا

 ؛مهيلإ مهيبن هب ءاج امع اوبغري نأ ةلالض موقب ىفكا لَ ينلا لاقف دوهيلا نم هوعمس ام ضعب اهيف اوبتك 0
 .4( هلم لدي َبَكحْلأ كي اَنَرأ آنآ مهِنْكَ لو + تلزنف !مهريغ ىلإ هريغ هب ءاج ام ىلإ 06 أ

 ١ 2 ببن اموت 141: تركتملا] 4 ةرشككا الإ ايديك كح امو > [4 410-5 . ات م دبل --- 0

 رفكلا دعب ركذ اذإ هنإف .[؟5 5 : ةرقبلا] 4 َنوُمِلَظلَا ْمُه َنورِفَكَل َنورفيكْلاَو :ىلاعت لاق هنود ام ىلعو «رفكلا ىلع قلطي ناك نإو ملظلا .[59:توبكتعلا] + تروملنطلاأ
« 

 ١74[ : ءاسنلا] 4 اًفيرط َمُهَيِدَبَل 1و ممل ديالا كي عارتلو اويتك لأ دإ) :ىلاعت لاق ءرفكلا ىلع بكترم ةدايز وهف ءرفكلاب فصو دق نم هب فصوو

 ةيآ لبق مدقت امل 0٠[. : توبكنعلا] 4 وير ني ُتنَياَء هيلع كن كول اوُلاَمَو ل» «[9/ : ماعنألا] 4 ويرسم هَئَءَلَعَلب الو اولاَكَوإ» [5 01 .نآرقلا يف درو اذه ىلعو

 «رظنلا ىلإ اهيف جاتحي يتلا تايآلا نم كلذ عبت ام ىلإ ءدناعو بذك نم لاحب هيبنتلاو ءرونلاو تاملظلا لعجو ءضرألاو تاوامسلا قلخ نم لئالد ركذ ماعنألا
 لعفلاب اوتأو «هوبلط ام ىلع اًصرح ةيضيضحتتلا الول ةادأب مهنع هناحبس هركذ اميف اوحتتفاف ..رهبت ةيآ اوبلطف ءدحاجلا ظييغتل ةنظم ناكو «رابتعالاو ركفلا لامعإو

 ملف توبكنعلا ةيآاّمأ . بسانم اذهو «هوبلط يذلا برضلا نم ةدحاو ةيآب مهءاج ام ٍةَي هنأ نم هودصق امل ةيآ اودرفأو «لّزَن :اولاقف «ديكأتلا نم هودارأ امل اقعضم

 ترِزَلأ رود ىف تنتني كنيإ- ره لب » اهمدقت دقت هنألف تايآ عمج ام .فعضم ريغ لعفلا دورو كلذ بسانف «ماعنألا ةيآ مدقت ام ديعولا ديدشو ديدهتلا نم اهمدقتي

 عومجلا هذه فانتكا دعب بسانيل نكي ملف 10 ' : توبكنعلا] 4 هنأ دنع ُتَيَآَلا اَمَّنِإ لق 9 :اهدعب رخأتو 115: اتي كل ]ا تاكو ا

 ف املي اديَبَه هككديو نب هاب نورك لق » ء[97: ءارسإلا] 4 اصب ارح ٠ داب نادل عكنون اديوت هنأ قكح ل إف [07] .ةيآ ديحوت
 لاقف هتافص ركذب ةيآلا ىلاعت متخ ءارسإلا ةروس ةيآ يف .[07 : توبكنعلا] © َن َنوُردَحْلأ مه كيلو هب أور و لطتلاب ارنما- كلل كب ضر ال7 تهاوامكلا

 :ىلاعت لاقف رشبلا تافصب ةيآلا تمتخ دقف توبكنعلا ةروس ةيآ يف امأ :4 ْمُكبَدَبَو نيب ىلع 4 اديِوَش إ» هتفص مّدقُي نأ ىضتقا اذل ؛ 04 اربصب ارح » :لجو زع
 «ايبع» 1 ا نوميَكْلا مه كيتلوأل
 امو «لوعفملا ميدقت نم لصألا ىلع تءاج ءارسإلا ةيآ نأل اعلا تا مكحدبو ىنيبإل ىلع 4 اديس 9 ميدقتب ءارسإلا ةيآ تءاج :رخآ لوق

 2 1 :ىلاعت هلوق وهو «هب ديهشلا فصو لصتيل .لصألا فالخ ىلع ءاج توبكنعلا يف

 نكم تسلل لارعير نك ةيينب د كمي رم اذإ لكلا رضع ناك [ 21 توبكنعلا] 4“ َنوُمِلحْل اَّلِإ آهّلَقَحَي اَمَو َنياَّنلِل اسهْيِرْصَن ُلسَمْأْلا ككْزَيَو + [4]
 ىلإ ةيفخلا ظافلألا جارخإو «مهنيعب صاخشأ يف ةلثمتم ةيسح روص يف يناعملا مهل زربيل نآرقلا يف سانلل لاثمألا هللا برض :نآرقلا يف لاثمألا برض .نيملاعلا

 ةقد يناعملا ديزتف ءباقعلاو باوثلاو «مذلاو حدملاب رجألا توافت نايب ىلع ةلمتشم يأت وأ «هلاطبإ وأ رمأ قيقحتك «ةبيرق ةروص يف ناهذألا ىلإ اًهبيرقتو «ةيلجلا

 ُفِذَقَت لب # : :ىلاعت هلوق يف امك رضاحلا ضرعم يف بئاغلا ضرعتو «قئ ًئاقحلا نع فشكت لاثمألا نإ ١- :نآرقلا يف لاثمألا برض ةدئاف .. .ناهذألا يف ًاحوضوو
 م ا ورم و وو م رس رحل هس حس ا

 ةئج هيدريف يهاولا شهلا رجلا لع نر 2 ةليقث ةفيذقب قحلا نهذلل نآرقلا روص انهف «[ ءايبنألا]* َنوفصن اًمِيَلْيوْل او قهاز وه اذإف .هْعم ديف لطتبلا لع ّيَلَلِ

 فقم يفنشلا رفخ :ت يك هنم بهرملا نيبيو هيلع سفنلا لبقت يك هيف بغرملا رمألا ررقيل كلذو «بيهرتلا وأ بيغرتلل هيبشتلا بولسأ لمعتسي نآرقلا ١- .ةدماه

 0 فصلا]# ٌصوَص - 0 00 ولبس ف تولَتِمي سيلا بحي َهَنآَنِإ  داهجلا يف مهفوفص محتلتو مئتلت يك نينمؤملا بغري وهو هيلإ عمتسا

 .تالبحلا هل تو ارجل يدا نس لسع ترقق ال قوف هضعب صر دق ناينب وه امنإو .بسحف "ناينب" ةملك ركذب فتكي ملو

 راَمِجْل الكعك هول ل © َهسَرولا اولَيخ نبذ رانا :ىلاعت هلوق يف امك ةسيسخلا مهتافص 1 اوربا ليل هل اعطال اللا قالك كا
 نأ نود سه | افكر فشق عتب نم ةررص انها ةرضتملاو 157 ةعمجلا] 4( َنيلََوَمْلا ىدَبباَلُهَ او هلأ تنياَتب اوبَّدَك نذل اووَمْلا ُلَكَم سني ًاراَفَسَأ لِمَ

 .عانقإلا يف موقأو ءرجزلا يف ىوقأو «سفنلا يف عقوأو «ظعولا يف غلبأ لاثمألاو - 5 لئاط لس كلذ نم لد

 (ةجيآ)“ :ئرسق # وسر نيت يلع كرأ الزل» :ىلاعت هلوق # ثيم كين َمَّنَِو أ دنع تنل امس لف دَبمَ نّي تيا ِهِيَلَع كزْأ كَل اوُلاَمَو 3810 0]

 .مهيلع لزنت تايآ اوحرتقا مهنأل ؛عاونألا ةدارإ ىلع عمجلاب (تايآ) :ئرقو .عمجلا ىلع لدي ع ا ؛سنجلا ةدارإ ىلع دارفإلاب
 0 نَوكّلق 8: هلوق يف مدقتملا ةلالجلا ريمض ىلإ لعفلا دانسإل ءايلاب (لوقيو) :ئرق 46 ٌلوُقَيو 9 :ىلاعت هلوق 6# َنوُلَمَعت هيك ام أوفوذ لوفر يخل تحت نيو [0]

 روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ اءامسألا يربطلاريسفت
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 "0 0 0 د ا حا »» تف 01 508 الجاع: 5 هدالعلا ره 1 00 0 هتيمس : 0 7 0 5
 لولو

 2-1 0 'ء 10 م رس رك د 4 حج ل د

 0 بأ 000 انوا ١١[. 0 1 وس] 0 0 5 6 00
 1 بَل تاعي موب نر 4 | ةظيم . مَْهَجَّنِإَو 1 ناكمب لمع اذإ اذإ :4 ا ىِضَرَأ 05 -05 .بيذكتلاو زيجعتلا ةهج ىلع مهاجعتسا نم كلذ ريغو ا 2 مس | :

 ا بمب جر يبصب بسب وس 7# عسا مكل يفرز ةعشاو يحرر نإ" :ليقو 0 ا ا ال 0 هم ورم هر كر و يوب 2 39 |

 :4 أورَيَص َندلا 8 -59 .يلالع :4 رع نبأ ني مهئلزتتل :4 مُْهَتَتوبَلا -08 .ضرألا يف هوغتباف
 الا ا ا ا ل يسر تاعطلا سنا 7 ؛يملإلا فيلكتلا قاشم ىلع

 ل تبروعجن / هيج 0 5 0 :4 اعتلال - >5 ةيكلام قلع سلا سيح © 0-0 31 8 7
 1آآ0 0 ا 7 6

١ 

: 

 ا

 م 0 0 اك تي كيرا لا 30-0 1 ١
1! 2 

 2 لا لس اطار تيماارخا نا ىلع لل دعا ىإ 41 !ةقالا ل9 17 .مهنم

 الع جرخأ دان يهتم هلوق [10]

 3 تر ان :يل لاقف «لكأيو رمتلا نم طقتلي لعجف «ةنيدملا ناطيح ضعب لخد ىتح د هللا

 ولو ء؛هدجأ ملو اًماعط قذأ مل ذنم ةعبار حبص هذهو «هي هيهتشأ ىننكل» :لاق هي هيهتسأ ال :كلق (؟لكأت-ال

 نوئبخي اموق تيقل اذإ رمع نبا اي كب فيكف ءرصيقو ىرسك كلم لثم يناطعأف يبر توعدل تئش ا

 ال يآ نم نيكو # تلزن ىتح هنع انمر الو انحرب ام هللاوف :لاق ؟«نيقيلا فعضيو «مهتنس فزر

 ايندلا زنكب ينرمأي مل هللا نإ :ةلك هللا لوسر لاقف لعل ْميِتلَوْهَو خاَيِإَو اه هلأ اَهَمذِر لِ

 .هدغل اقزر ابخأ الو ءاّمهرد الو اًرانيد زنكأ ال ينإو الآ «تاوهشلا عابتاب الو
 مدد ل[ 0 ع كو 2 ل نارمع لآ] 4 ْمُكَرَوْجأ ترّوصو اَمّنِإَو بول ةَمَِذ سيف لم )» [0] اك لس حج ا رص را رس مسرب

 رايس كلوا ل د ؛يخارتلا ىلع ةلادلا 4 29 توبكتعلا ةيآ يف داز .[ هال : توبكنعلا] 4 ترومان توله
 2 272 درِإدَحم [5/] .يخارتلا ماقم ةضرتعملا ةلمجلا هذه تماقف « 4 َهَحَّتِف ريكو َرَشلأي مكولبتو » هلوقب نيمالكلا نيب اهيف ليح هنأل ءايبنألا ةيآ
 مهؤازج :ليق هتأكف ءواولاب فطعلا بسانف ربخ دعب ربخ اهيف نارمع لآ ةيآ .[108:توبكنعلا] 4 َنيِلمِدعَ 5 معن اف َنييَخ ل 137: نارمع لآ] :4 َنيِلِيدَعْل

 سس يع

 ريض ال م لل سلس ا 4 1 تسر دوور د لرسم جرش ل

 لحنلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[59 : توبكنعلا 47 : لحنلا]4 َنْوْلَكَوَتَيْر ِهَيَر َلَعَو اوربص نذل 2 04]
 نم ءاكش نمل ف رولا طسي 8[ 11] .مهنوؤش لك يف نودمتعي هللا ىلعو «مهنيدب اوكسمتو هيهاون نعو هللا رماوأ ىلع اوربص نيذلا نينمؤملا فصت يهو ؛توبكنعلاو

 است

 هاكك نملاَق رَرلأ ظْمَبَي و عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل [4 هلَف فذحب 47 صصقلا] :[9 : أبس «57 : توبكنعلا] 4ههَل ُرِدمَيو ِِداَبِع
 موق ىلع عسوي :يناثلاو "هل" :ىلاعت هلوقب توبكنعلا ةيآ نم مهفي وهو «ىرخأ هيلع قيضيو ةرات هقزر طسبي نم : :لوألا :ةثالث قزرلا يف سانلا لاوحأ .4رِدَعَيَو
 ار كجلا تكصح و الل ار كد رع نم ناطاقف ضيف الو طشن نيدعت ردع نم قدالطإلا :ثلاثلاو ءصصقلا ةروس نم مهفيو ءاقلطم موق ىلع قيضيو اقلطم
 ابس ةيآو «ةرات هضبقو ةرات هطسب يف مهلاح لصف مث 16 : توبكنعلا] 4 مكي اهدي هَل اعز لحال ويد نم نّيَكَم ) : :ىلاعت هلوق مدقتل ؛لوألا لاحلاب
 مهنأل 4 مل ٌرِدْقَيَو ِوِداَبِع ْنِم لَكَ نَمِل َقْرَرلا ظسنَي » :ىلاعت هلوق دعب ركذ مث : ,رافكلا مهب دارملاو «["7 : أبس] 4ٌرِدّقيو هاني نَمِل َقَرَرلا طسبي )» :ىلاعت هلوق اهقبس
 نيالا كهل ءاني ندع ضو .نرتك تاكل ا ءاب نمل قرا طسي أ اا احلا بما وراق ةق همدقف صقل أو هنن
 م11 نرد ك1 4 يعي ل رهركتحا ني » [ 50 .مهريغو نييمدآلا نم تاقولخملا ضعب عاونأك ؛نيبعت ريغ نم قلطمف تايآلا ةيقب امأو «مهنم ءارقفلا
 .ةرقبلا يف © 2 0 :ىلاعت هلوق .* تروُرمْؤُم ال َمْهرْكأ لب 2٠٠ : ةرقبلا] ادع 4 َنوُملَياَل ْهركأ لب لب إل عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا
 قح دحاجو دهع ضقان نيب اذهب نيفوصوملا رثكأ نأل 4 ريض تولد د كا ل د لا لب عضاوملا رئاس يفو
 1 لاب احط [7] .4 توُمؤُم ال فرك لي :لاقف الرازق تاور صار دال حالا
 ديكأتو نايب ةدايز «# اهَيوَم ِدَعِب نم ا :توبكدعلا يف ىلاعت هلوق يف "نم" ةدايز .«نِم »ف فذحب عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا 17 توبكنعلا] ؛اَهَيوَم
 اهريغو ةرقبلا ةيآ يف عقي ملاملو ءامهنيب بسونف ديكأتلاو نايبلا يعدتسي امم كلذو «ريثكتلاو ةغلابملل' 'لعف' ' ةةيصف 2 َلّزْن نم #* : هلوق نم مدقت ام هب بسون

 .اهم كسانِملا ةرم " ةدايز يعدتسي ام دجوي مل« ؛هيطعي ام مالكلا يف رجنا الو ديكأت الو اهيف ةغلابم الو "لزنأ" ظفل ىوس

 لكوملا لوقيو :ريدقتلاو «مهباذعب لكوملا لوق نع اًرابخإ نوكي نأ زوجيو # نأ اورهكحو لطلاب أوُنَماَد تيكا 98 :هلوق وأ اديِهَس مكحدبو نيب ِهُلابَ-
 :ئرق## تروعحبر 9 :لاعت هلوق 6 تروح اَنْلِإ م توم هَل نيت لع )2 0 .ةمظعلا ريمض ىلإ لعفلا دانسإل نونلاب (لوقنو) :ئرقو .خلا ... مهل مهباذعب
 لمتحي هيلعو ءءابلاب (نوعجري)" :ئرقو .مهتازاجم نسحب مهل دعو وهو «نونمؤملا مه بطاخملاو# اوما نيل يداي 9 ل هاا باطلا 5

 مهريغل اًديعوو نينمؤملل اًدعو نوكيف سفن لك ىلع ةدئاع نوكت نأ لمتحيو «مهل ديعو م 0 نيداعملا نيرفاكلا ىلع ةدئاع واولا نوكت نأ
 | ببسي جل اا :ئرق © مهول 3 :ىلاعت هلوق 6# ار جب لن مهول ِتاَحِلَصلأ أوُلِمَعَو انما نيدو ا 01
 ءاي مث ةففخم واو اهدعب «ءابلا لدب ةنكاس ةثلثم ءاثب (مهنّيونل) : :مئرقو ملا لارالار .نأث لوغفم "رخال لأ اذ ذك أوي يام نأ لة
 ىدعتي الو دحاول ىدعتي ىوثأو «هيف ميقي هلعج اذإ هريغ هاوثأو هب ماقأ اذإ ناكملاب ىوث : :لاقي «هيف هلزنأو هب هماقأ :ناكملاب هاوثأ نم عراضم هن أ ىلع ةحوتفم

 - وأو ف رهو راجتلا تف ادجف فرغ ىف نجلا نم مهكيركلا لصألاو ؛لاصيإلاو فذحلا ىلع وأ «هلزنن ىنعم َّنّيِوْنَت نيمضت ىلع ةءارقلا هذه ىلع "افرغ" ةكصنف نينا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 ا 9
 هج جو وا هدر

 0 ا 00 ارسل انا كيش وام ردم نق لكا تاجا: ءاتلتقل سانلا

 :لاق باهش نبا نع متاح يبأ نبا جرخأو .هوحن دوعسم نبا نع ريرج نبا جرخأو .نيغلا حتفب :ىينعي 4 ِهللأ رتب # :هلوق ىلإ *

 و0172 ا

 مورلا تبلغ لول" ملا # :ىلاعت هلوق [؟-١1]

 مورلا[تبلَغ و َمْلا»

 2-7- رونو

 نا 0152 لاس سوو ه5 كر : 4 تعلو وهل الإ - ”

 امي أورفكَي # 1 .ناثوآلاو ةهكلا ن اوييغتسَي ال :# نزل هل ناصلخم # - 10 .اهيف توم ال :ةايحلا

 نانا نتن كل ريخر رحيل فقرخلا دم ىحالغلاب هيلع اهدا يل هلا حن ةمعن اودحجيل :4 مهلا

 انأ» شيرق يكرشم :ىنعي : أَوَرَب َمَلوأ 9 -71/ .ىلاعت هللا باذع نم نوقلي اذام :* سوت دن 3
 لتقلا نم هنكاس هيف نمأي هنأو ءبرح وأ ةراغب هولخدي نأ سانلا ىلع هانمرح :# اًنِماَ امرك اَنْلَعَج

 نونمآ مهو ءبلسو التق :# ُمهِلَوَح نِم» سانلا بلسُت :# ُساَنلآ ٌفطَحَتِيَو » .بهنلاو ا
 هب ثعَب امب :4 َقَحَلَإب َبَّذَك وأ -58 .نودحجي :َي 0 ِةَمْعْنِبَو َنوُنِمْؤَيا» كرشلاب :* لطتبلافأ# 7

 ةيآلاو .انباوث ةيغبو انتاضرم يف :يأ :4 اًءيف أوُدَهْحجَنِيِلأَو 9 -59 .نكسمو لزنم :* ىّوْنَم» ِةِِكَي دمحم 7

 مهّنقفونل :* َنَيِرُبَلا# هللا ىلع نيرتفملا ءالؤه اولتاق :ليقو .ىلاعت هللا نيد يف ماع داهج وهف .ّيكم 4

 .لذَخُي مل هعم ناك نمو .نوعلاو رصنلاب :* 00 هللا َنإَوإ" .ميقتسملا قيرطلا ةباصإل :4 البس

 قسرا نرد 4 و 00107 تغار ملا# 7

 ةللا لوتسر ركع رش دق ناكو ءماشلا فير ىلع :ليق .مهنم برعلا ضرأ برقأ يف وأ .برعلا .نضو)ا قَد

 نارك ل هل موال واع اسرع اوئاك ولأ راو لغو

 مورلا هّللا رصنف .سرافو مورلا تقتلاف :# تَوبغَيَس ٌمِهِبلَع دعب نم مهوإ# .سراف لهأ بلغي

 نوملسملاو :57 هللا لوسر حرفف ردبب نيكرشلملا 7 هللا لوسر ءاقل موي يف كلذ ناكو ءسراف ىلع

 حمم ٍةِيُمْوَيَو# :لججو زع هلوق كلذف ءسوجم ا ىلع باتكلا لهأ هللا رصنبو «نيكرشملا ىلع مهرصنب
 نع ربيوج جرخأ .ةيآلا 4( ْأَوَرب لو رف :ىلاعت هلوق [71] .4 ضني هللا ربحت توتمؤملا
 انفطختي نأ ةفاحم الإ كنيد يف لخدن نأ انعنمي ام ءدمحم اي :اولاق مهنأ سابع نبا نع كاحضلا

 ل 1
0 

 ماو هع ا ا ا :نولوقيف دَلِلَط هللا 6 ا 2 د ناوي دا

 م 0 تا 0 م ا 3 7

 .ىنعم ريبك هل نكي مل الإو .مالكلا ىنعم حصي ىتح «نوملسملا مهبلغيس سراف مهبلغ دعب نم مهو :هانعم نوكيف « ءمضلا ةءارق ىلع :ةناكلاو .ردب موي

 رتككأ يف كعللا مدلف 0 ل ا ع ول د ا تركك 0 فارعألا] " بعللا ىلع وهللا " مدق [14]

 وُملَعأ )» :ديدحلا يف ركذ ام هنّ ,بابشلا نامز ىلع مّدقم ابصلا نامزو «بابشلا هنامز وهللاو ءابصلا هنامز بعللا َنَأل ؛عضاوملا
 .ناوخإلا رخافتك 4رخ + اًمّيوإ» .ناوسنلا ةنيزك 4 ةيزو) ناّبشلا وهلك# ُوَتْطَو )» «نايبصلا بعلك

 62 ففن ام سرت لع ركذف .ةمايقلا يف كلذ نذل ةفارعألا يف وهلا مدعو 81 - 1 ءايبنألا] 4و دن نأ اندر ول (5) نيل
711 

 امي امو)ت :هلوق وهللا ىلع

 ل اسر مو ج م

 [11-: ديدحلا] 4 تيل ايدل هزيل نأ اومْلع
 بعللا ظفل ميدقت يف اذه نم بيرقو «ناطلّسلا رئاكتك اك 1-7

 لب لل

 4 حلا يل كلا كلا رول اعلا لت ءاضقنالا عيرس هّنأو ءاينذلا نامز اهركذب دارملاف توبكنعلا اّمَأ «نيتلاحلا نم ىهتنا ناسنإلا هب امب ًادبو

 ا را كا ال يش هل فر 019317 ل نام لا ل زك 1 0 1 دمأ ال يتلا ةايحلا :يأ

 ريا لإ َمُهججاَمل نيل هل نصل هَل أوَعَد اط 2[ 10 : توبكدعلا] 4 نورتي مهاد يأ لإ وي امك نيل هل ترص هَّمأ أوَعَم 177 : سنويي] 4 يرسل
 .بركلا نم مهب لح ام مهنع فشكي ىتح صالخإ لكب هللا ىلإ مهعرضتو دئادشلا دنع رافكلا لاح نيبت تايآلا .[7 : نامقلا] ... دا

 تمام ا ا .4 َنوُمَلَعت َفْوَسَص اوعَسمَسمإل عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [17 : توبكنعلا] 4 توُمَلَعي ىروملعي فوسف | أوعئمسلوو» [ 1 1]

 دَّسأ َد َدَّمَعْنبو نونو د لطتلافأ# ءآا/١ : لحنلا] 4 َنورفكَي مه هللا ٍتَمَعِنبَو َنويمْؤُي لطب ايفأ)» ل اهيف "م هللا" ردح بسائف ؛نيبئاغلل 00 فو 00 مال" ريغب

ٍِ 0 

 ََرْخآْلا راد ِتِلَو» [31/ :لامسالال © يقطر ينقل يو قلل 1
 اسيل لا ا تر ل ا ا نسر ل يد 1 . ككل 4

 ار ل ا

 ةايحلا" : نك قى ل6 :ترتكسلا] 4 نرسل حل

 :نارسعلا 067 662 د 2 الار ل كر 0 تر لك تل 20 22 ل ىلا هر كر ةفر تمر نا[شلا) ملك تدر تتارشلا "نارا
 يف سيل ىنعم ةدايز (ناويحلا) ءانب يفو .اًواو ةيناثلا ءايلا تبلقف (نايّيَيح) هسايقو ءيِيَح ردصم :ناويحلاو .اهيف توم ال يتلا ةدلاخلا ةمئادلا ةرمتسملا ةايحلا يهف

 مل كلذل ,ديكوتو ةغلابم اهيف (ناويحلا)و .كلذ ةشأ امر .ناابصتمالااو ناار للك بار اط ضال اور هك رحل دسم هيف ىذألاا (ةداعق)) فرو ىلع (ناويح)و .(ةايحلا) ءانب

 .ءاهتنا اهل سيلف ةيقابلا يهو «ءارم الو لطاب اهيف سيلف قحلا يهو «ءابو الو ٌسجر اهيف سيلف ةفيظنلاو «ءانف اهل سيلف ةمئادلا اهنأل ؛ةرخآلا ةايحلا ىلع الإ قلطت
 :لاكت كرت 1 لب فوط ول 57 مهام أورمكَِل وف [111 .ضفاخلا عزن ىلع بوصنم مهلوق ىنعم وهو ؛هب بصتتاف هرورجملا ىلإ لعفلا -
 . "عيحدلا "در د ناكل لايك مدت دلو يكل احدي يامال يف نازئاج ناهجو امهو ءاهناكسإو ماللا رسكب (اوعتمتيلو- اوعتمتيلو) : رق 4 أوم اهتمتِلَو»

 4 يروسزتلا د ايف يموَيو دس ْنصَو لَم نمر صَل هيأ دس عطب 50 2110101010111 مدرلا تبلغ( ملا 92 15- 1
 تيوس 0 م حول ا ا ا ا ا ١ : مورلا]

 .نوثالثو ةثاسمحو فالآ ةثالث :مورلا ةروس فورح ددع .عبسو ةئاناث :مورلا ةروس تاملك ددع .ًاعامجإ ةّيَكم يهو .قاقشنالا ةروس دعب تلزن :مورلا ةروس َلَوَرَ

 -مهلابقإ يف رافكلا بيعو «سراف ىلع مورلا ةبلغ :ةروسلا دوصقم مظعم :مورلا ةروس عيضاوم .مورلا ةبلغ ركذ نم اهيف امل مورلا ةروس تيمسو :مورلا ةروس ءامسأ

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 0 0 هيو تن يي ال هنأو ءكلذك كلذ نأ :* تولع ال# برعلاو شيرق نم رافكلا ديري :# سال َرثَك أ َنكلو# - 1
 0 سس ح١ءاسأ|

3 .قح هّيبن هدروي ام نأو .فالخإ هللا دعو يف نوكي
 آ! | تلج يدرك ل 1 نيبذكملا : :ىنعي : 4 نذل 0 جدظ َنومَلَعَي ح7

 و ٍِ 1 |

 ١ نادطرم رجالا سروال: كنار ننس (©2/ © وهف ةيؤرلا لئاوأب ملعي ام لك 0 .مهحلصي امو مهشياعم نوملعي لجو زع هللا ربخ ةقيقحب
 ١ 5 : لق أ و

 | اتا 'ً يح يهيم 0 .ةمايقلا مويءوهو ©ةيلإ يهتنت 1 امو ضرآلاو تاوامسلل ىمسم لجأبو :يأ .قحلا ىلع 1 ٠ | نيالاوتومأَه قَامَ 1 فوطعم :4 َْنسُت ٍلجأَوا» -8 .مهساوح هيلإ هتّدأ ام وأ ساوحلا فراعم :دارملا ناك امبرو .رهاظلا
 0 : يأ :4 ىارشلا» مهلعف نم كلذب :4 أس َنِدَلااه ٠١- .اهوكلمو اهوثرح : َضَرَدْلا أوراَمَأَو -
 ' | ١ انه «اوؤاسأ» :سابع نبا لاق .ةرخآلا يف رانلاو ءايندلا يف كالملاب ٠ .مهلعف نم أوسأ يه يتلا ةلخلا

 و الكيف راغ نم اةكرفنم ةعيمج أشنأ :4 قلل ديم » ١١- .رانلا :«؛ىءوسلا»و اورفك ىنعمب

 5 نم هللا اوصعو هللاب اوكرشأ نيذلا سأيي :# َنوُمرْحمْلا سلب #8 ١١- .ينف امدعب :4 هَديِعُي مثإ# ريهظ

 رح لْموي##و ١4- .هتجح تعطقناو تكس اذإ | سلبأ :لاقي .نومدنيو نوبئتكيو ءريخ لك
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 أرد () بيرك : ويكتب كروكتُم اوكعَفْس | + «ءايلا نود ءاتلاب وهو ءباطخ رابخإلا اذه نأ مّهوتي الثل 4 مُه 8 :هلوقب مالكلا ّدكأف «4 يو

 000 ما 3 ةيالا يف رمتسملا رابخإلا نأل .توبكنعلا ةروس يف رمألا كلذك نكي ملو ءامهنيب طخلا يف قرف آل ذا

 1 ١ هل َنيِصِْ هلا وعد كلا يف اوبك اَِف ل :هلوق وهو «هريغ نود ربخلل هرصحي اّمع ىنغأ هذه لبق يتلا
 ا 197979797979937 دل 0 تول 1 مها آمي أورفكيل (9) (8) نورتي مه اإل لإ ْمُهَْحَي امل َنِل
 .هديكوت نع ىنغأ بيغلا نع رابخإلا فدارتف 5765-1717 : توبكنعلا] 1 هلا َةَمَعْنِيَو َنوُسِمْوَ د ٍلِطَنْلاِفَأ َمهِلَوَح نيا سات ا كهل كرو انمار ناك انَلَعَج نأ ورب مو
 .هرّبدت نمل حضاو كلذو «ربخلا ىلع ه هرصحي امب

 ا كَمَتَي هلو 8 [6] ١. : ةيآ توبكنعلا ةروس رظنا .[ةدجسلا نامقل «مورلا .توبكتعلا «نارمع لآ «ةرقبلا] :روس تس لئاوأ يف ترركت 4 َمْلا اه 17
 اوربدتتيف انتايآب اوبذك نيذلا ءالؤه ركفتي موأ . .[4 : مورلا] 4 .. يلا يرق ُكَقَلَحاَ ٌمِضنَأ فوركس مو 1 : فارعألا] 4... ٍةَنِحْنَم مهِبِحاَصي
 هنأو ؛مهايإ هللا قلخ يف هتاقلو هللا لسرب نوبذكملا ءالؤه ركفتي موأ :مورلا ةيآ اّمأ ءفارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .. .نونج دمحمب سيل هنأ اوملعيو «مهلوقعب

 ٍفاوُرِيِسَي رَلكأ ل عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل 7١[ : رفاغيل وأ 56 : نطاق 05 مورلا] « ِضرأْلا ف اوريِسُم َرلَوَأ ل .اًئيش اونوكي ملو ,مهقلخ
 هدعب ام عوقو لوألا يضتقي عضوم يف هنإف 4 ٍضْرأْلا ف ًاوُريِسَمي َرلفَأ » : هوا سب توتا ك دمحم «/5 : رفاغ 51 : جحلا 9: 4

 اللا 01 001 تالا ادركت ناتعالا ىلع ثعبلاو ردسلا لإ ءاعالا يضتقن ذءقت ال يتلا عضاوملا يف هنإف «ِضرأْلا ف وريم ََلَوَأ » مدقت عضوم لكو «ءافلاب
 الاجر الإ اونوكي م :ى] 01155: فضوي] 4. .الاَجر اَلِاَكِيَبَ كا كا را تا

 فف ًاوُريِسي ٌرلفَأ 9 : جحلا ةروس يف ىلاعت هلوق كلذكو «مهلاح لثم مكيلع بلجي ام اوبنتجتل 0 ل ا

 ناك اذإ :لاق هنأكف «[5 : 900114 رست دقو والطمم يوو اه سدر مك ةّيواَح ىهَف ٌةَمِلاَظ ىو 71 أ َةيَرَق نم نيأكَف » : هلوق دعب وه « ِضَرَأْل

 عمألا نم ةمأ لاح ركذ رجي ملاذإ «هنع باوجلاك اذه ريصي ام همدقتي م هنإف «ٍضرألا يفي َلوأ » :مورلا يف هلوق امأَف ءاوربتعاو ضرألا يف اوريسف ءاذك

 عضوملا ناكف «[/ : مورلا] 4 ... َنَحْل الإ اَمْمتباَمَو َضَيدْلاَو باول هللا َقَلَحاَم ٌجِسفَنأ ف أورَكَفممَلَوَأ ٠) :هلوق اهلبق يتلا ةيآلا لب ءاهلعف ىلع تبقوعف اهيبن تفلاخ
 -ةروس يف ءاج ام كلذكو «بجاولا وه واولل ىنعملا ءاضتقا عم كلذ ىلع هلمح ناكف هواولاب وهو 4كيلو ا 0

 .ةبقاع أوسأ مهتبقاع ناك :يأ «ى داع در ناك مسا انآ لع عقرلاب (ةيقاع) تن رق 6# َةَبقِلَع 98 :ىلاعت هلوق عاوشلا أومسَأ َنيِذَلأ َةَبقِنَع مك ]١[282
 ربخ «اوبذك نأ نوكي نأ لمتحيو .خلإ .. ساكو ءوسلا اوءاسأ نيذلا ةبقاع ناك مث :يأ .فوذحم رج فرحب رورجم "اوبذك نأ" 0

 وه فوذحمل ةفص "ىءوسلا"و ءاوفرتقا :ىنعمب "اوؤاسأ" لعجي هب اًلوعفم نوكي وأ ءىرشبلاك ردصم هنأل هظفل ريغ نم اوؤاسأل قلطم لوعفم ' !62ةلاسو كاك

 رج فرح ا رورج م ردك نأو :ىدرتسلا" مسالاو ,مدقم ناك ربخ اهنأ ىلع بصنل اب (ةبقاع) :ت تئرقو .ىءوسلا لعفلا اوفرتقا : يأ «ةقيقحلا ىلع هب لوعفملا

 :ئرق 4 كروس الف :ىللاعت هلوق + توصي هل مديح َقْلَحْلا اَدَبيُهََّأ ]١١[82 .قبس ام ىلع اوؤاسأل لوعفم ىءوسلاو ؛مسالا وه وأ ءفوذحم
 .قحاللاو قباسلا مالكلا ةبسانم ىلع ةبيغلاب (نوعجري) :ئرقو .ديعولاب نيكرشملا ةحفاكمل تافتلالا ىلع باطخلاب (نوعجرت)
 سرفلا امنيب ةيوامس ةنايدو باتك لهأ مهنأل مورلا مازهنال ةجيتن نزحلا نيملسملا باصأ دقلو . ما الل كلا[ تحاول ردد يوفر صتنا كيح تيما رجسبلا -

 ىلع نيملسملا رصن عم نمازتيس مورلا رصن نأو ءتاونس عضب دعب ةيناثلا ةكرعملا يف بلغتس سرفلا نأب نيملسملا ىلاعت هللا دعوف «رانلل داّبعو سوجم

 عبس دعب ميركلا نآرقلا هب دعو ام ققحت دقو «ةيبرعلا ةغللا ءاملع لوقي امك ةعستلاو دحاولا نيب , وأ ةعبسلاو ةسمخلا نيب مقر وه تاونس عضبو .نيكرشملا
 نيملسملا راصتنا عم كلذ نمازتو مورلا اهيف رصتناو «م577 ةنس مورلاو سرفلا نيب ىرخأ ةكرعم تعقو ثيح «لبق نم اهددح يتلا ةدملا نمض يأ تاونس
 ةملكو «ضرألا ىندأ هنأب مورلاو سرفلا نيب ىلوألا ةكرعملا ناديم تفصو دق اهخأ ظحالي ةينآرقلا ةيآلا يف لمأتملا نإ . .ىربكلا ردب ةوزغ يف شيرق يكرشم ىلع

 اهنإ ذإ ءضرألا حطس ىلع ةقطنم ضفخأ يه ىرخأ ةهج نمو «ةيبرعلا ةريزجلا هبشل ةقطنم برقأ ةهج نم يهف ءضفخأو برقأ نيينعمب تأت برعلا دنع ىندأ
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 نك درا تنال كا لل كن 0 لع ةلاذلا هتان ندر :ىروشلا ةيآ اّمأو «مورلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «ةريصبو ملع يذ لكل ة ةربعل اذه يف

 0 ار دعب والا قلع زد كاوذلا فانا نم اكهنق رشتامو هبا لاثن ريغ

 رسكب (نيملاعلل) :ئرق# َنيِمم َنيِِلِدعلِي تال 9 :ىلاعت هلوق * َنيِمِلِتعَلَي تيل َكِلَد يف َّنِإ ْكَيوْلَأَو ْمكَتِلأ توا 1 2[

 ناولألاو ةنسلألا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ يف ةتبثملا تايآلا لعجو .هلهأو ملعلاب ةداشإ هيفو «لهجلا دنع ملعلا نم لعاف مسا ملاع عمج هنأ ىلع ماللا

 دعب # ًاوملعْلا ِهواَبِع نم هللا ىنحي مَنِ لاقو# َنوُمَلعي ِمْوَمِل تن 8ُت رخآ عضوم يف لاق امك ءاهرارسأ ىلع نوفتاولاو اهب نوعفتملا م :أل ؛ءاملعلاب ةصاخ

 نوعفتنملاف «سانلا ناولأ فالتخا كلذكو ءدوس بيبارغو رمحو ضيب ددج نم لابجلا يف هللا دجوأ امو ءاهناولأ فلتخي تارمث جارخإ نم هتردق راثآ ىلع هيبنتلا
 :ىرخأ ةيآ يف ىلاعت هللا لاق دقو ءاهب رابتعالاو تايآلا ربدت نع وهسو ةلفغ يف مه نيذلا نيلهاجلا نود مهدحو ءاملعلا مه تايآآلا هذه ين طابنتسالاو رظنلاب

 عرق .لهاجلا ىلع لضف ملاعلل نكي مل عيمجلا اهلقع ولو «نيلهاجلا نود نوملاعلا مه تايآلاو لاثمألا نولقعي نيذلا نأ ربخأف َنوُميحلأ الإ آدمي اَهّلَقَمَياَمَو
 امإ هدرفم نوكي نأ عمجلا اذه طرشو «ةفص الو اًملع سيل ملاع نأ :امهدحأ ؛نيرمأل عمج مسا ناك امنإو «ماللا حتفب رار ل خلا

 يللا حاس يس يصل 0 ل ل كاملا لمعي هللا ولم امل تا لاعلان :قاقلا ةقصوأ امل

 - ؛تايآلا هذه تقلخ مهبيترتو مهرابتعالو اهب نوعفتنملا مه مهنأل نيملاعلل تاحضاو تالالد :يأ «تايآل روكذملا كلذ يف نإ :هيلع ىنعملاو ؛عومجلا ةقيرط

 ءزجعلاو فعضلا عم قلخلا هللا قيلختو هرفكلا ىلع رافكلا رارصإو «عيبرلا يف ةمحرلا راثآ روهظو «راطمألاو باحسلا ين عنصلا بئاجع ركذو ؛ةمايقلا راثآ نعو -

 3 ١ نول روتي ال نيززلا كاكفجتسم لو »ا هلوق يف مهاذأو نيكرشملا ٍءافج نع هنيكستو كلَ هللا لوسر ةيلستو «رشنلاو رشحلاو «توملا دعب قلخلا ٌءايحإو

 روسلاب ضيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت هةعونتم لدئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ٠ دنا: يعج ادا تيدا 0 دمع الب هتردقو هناحبس هتدارإب امهكاسمتساو امهمايق يأ : « برم شيال ُمآَمَسلأ موت نأ# - 0

 > نإو «ةردق وأ قزر وأ ءتوم وأ ةايح نم دارأ اميف هلل نوعيطم كال تت

 فرو .مدعلا نم هجرخيو هئشني :«افاحلا 90 00-000 هاصع

 3 2 فيكف «نيقولخملا فرع يف وأ مكتردق ىلإ | ةبسنلاب هيلع نوهأ :ليقو .نيه هيلع وهو :هانعم :# هَتََع

 0 0 7 دع ثرغأ 0 رم .ءيش هلثمك سيل «ىلعألا فصولا يأ :4 َنَمأْلا ُلَتَمْلا هَلَول ؟قلاخلا قح يف ةداعإلا نوركني
 أ - كتي 1 ن2( نكمل لاو ضل او نم دقّتعُم داسفو مانصألا رمأ ىلاعت هللا نيب مث :ةيطع نبا لاق :# مكْدَسََأ َتكَلَم ام ني مل لهل -

 ظ برض هورس ظ
 كل بيضرب 1 1 منيل لَم مكن 0 مكل مكن لثل بر ضب ب اهكرشي 0 نص ردع | 1 كلإفا ركلم يع كل ناك نإ سالا اهبأ كلإ .اقمر كلا اله ت22 نا ل0
 ١ 1: ., 0 00 ُ اوثري نأ يف مهوفاخت نأ مكنأش نم سيلو .ةلزنملا ءاوتسا ةهج ىلع ءيش يف الو مكلاومأ يف مهنوكرشت

 1 سيتم هيو و ١ نولوقت فيكف «مكيف اذه ناك اذإف .ضعبب مكضعب لعفي امك مكتايح يف اهايإ مكومساقي وأ مكلاومأ
 ظ 5 ؟مكبناجم مكدنع قيلي ال ام هبناج يف نوتبثتو «هتيهولأو هناطلس يف ءاكرش هكلم يف هديبع نم نإ 4 يت ب لا

 أ ىدَي ' َوُلعرإَعب مه“ هاا وماظ يذلا بسأل (١ نيدلا وهو .كبر هيلإ كهجو يذلا هجولا وحن كهجو ددس :# نيل َكَهَجَو َمَقَ , 1

 : مق هتعاطل ًاملسم «ةلطابلا نايدألا نم هريغ ىلإ تفتلم ريغ هيلع 2 .هيلإ ًالئام يأ :* اًنِيِنَح#
 حر معا حم ا 7 ل ا

 . اوين تالق اك طلا 7 تيِدلأ كللذ# هللا نيدل :4 ِهَّسَأَقْلَحِل َليِدَب الإ مالسإلا يه :4 اَيلَع ساَنلارطق يتلا هنأ ترطفإ»#
 3 .مالسولا ىلإ رفكلا نع نيعجار نيعيطم :# لإ نسم -77) .هيف جوع اال يذلا ميقتسملا :# َمَيَعْلا

 ١ م 0 14 مه امب :* ّمِنَدَل اميإ# اورفكيل اهوثدحأ ىتلا عدبلا اوثدحاف ءأبازحأ :* 0 ل
 1 6 . مقالب نوبجعم مهلارأبنونتم ٠4 ث .بهذم نم ب نوكسع 5 1 1

 ْ متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا 4( ِهْنْيَع َوُهَأ َوُهَو هَديِعَي َمْث َقاَحلا أ د ىلا َوْهَو 2 :ىلاعت هلوق [717] 0 سرك لا روب هع

 5 نوحرف مجدل 0000 0 1 َوهَو هديب مث قل وَدْب ىّرلاَوعَو 2 تلزنف «ىتوملا هلل ءايحإ نم رافكلا بجعت :لاق ةمركع نع

 125959595999980 ام ءاكحرش ني كتكتأ ككلف اماني كل نَه]ِج :لاسعت هحلوق 78 .ةيآلا 4( ِهَنيَع توه
 ةكانلم المو ةكلق «كللاؤه اكيرش الز ءكلا كيرش ال كيبل «كيبل مهللا كيل :كرشلا لهأ يلي ناك نا الاوت ور
 .هيبأ نع «يلع نب دمحم رفعج يبأ نع .دنه يبأ نب , دواد نع هلثم ربيوج جرخأو .ةيآلا ه( ْمُكحَتْقَتَر اَمِف 0 8 "نأ َتْكَلَم ام نم مُكَّل لَه ا

 :ءارق يف امك لهاجلا نود ماعلا لع ةجحب تسيلف قلخلا لك ىلع ةجححو ؛عيمجلل ةيآ لهاجلاو ماعلا اهدهشي امك لجو زع هللا ديحوت ىلع تالالدلاو تايآلا ذإ-

 ءةحوتفم ءايب (َوِبرَيل) :ئرق# ًاوبَرِإ وم :ىلاعت هلوق 6 أ دنع وري الق سال ٍلومأ ف ويري اَصَر نم مُسنَاَء امو 98 [-4] .كلذب ىلوأ مومعلا ىلع اهلمح ناكف ءرسكلا
 ا ا ا 1 را اعلا وبر ازا ناضم هنأ نع كلذك هس رتشم رار لل

 نيبملا "ابرلا" هنأ # ابر ني : :هلوق يف ابرلا ىنعمو «هريدقتو هللا مكح يف هيف كرابي الو وبري الف سانلا لاومأ يف ديزيل ابر نم متيطعأ امو :ىنعملاو «"ليلعتلا مال"
 نوكي نأ لمتحيو «هللا دنع وبري الف نينئادلا سانلا لاومأ يف ابرلا كلذ دادزيل ةدايز نم متعفد امو : يأ .هتقيقح هب دارم ابرلاف «نينيدملل باطخلا نإف ءاعرش هنع

 نم هيلإ هنورجت امب سانلا لاومأ يف لاملا كلذ ديزيل ابرلا يف ببس وه لام نم متيطعأ امو :يأ .هببس ةيآلا يف ابرلاب دارملاف «نونئادلا مهو ابرلا ةلكأل باطخلا

 "واولا"و "باطخلا ءات" هيف "ءاتلا"و ةزمهلاب ديزملا ىبرأ عراضم هنأ ىلع ؛هرخآ يف واولا نوكسو هلوأ يف ةمومضم ءاتب (وبرتل) :ئرقو .هللا دنع وبري الف ةدايز

 دنع وبري الف «سانلا لاومأ يف هوديزتل :يأ «هوبرتل ابر نم متيتأ امو :هلوق قسن ىلع هيف باطخلاو نونلا فذحب بوصنم لعفلاو ."ةعامجلا واو" يه هرخآ يف يتلا
 دو ا وو ومالا د و هاندا ويم راسا كال 0

 باوث الف اهنم رثكأ اوضوعتل «ةيطع نم متيطعأ امو :هانعمو «ءاطعإلا باب نم هولعج " متيت ةيتآ" دم يف كلذو .ىدهأ امم رثكأب اهيلع هبيثي نأ هيلإ ىّدهُملا نم دي
 - :هلوقل - يسال يبل حام ريو :ملسو يلع لل لص دمحم ةمأل حا اذهو اهتم رثكأ هضوعبل ةيده لجرلا يده لجرلا لث كلذو«هلا دنع هيف كل
 # أويل مّرَحَو مهبل هَل لحلو 0501 عيَبلا اَمَنِإ أولا مهني َكِلَ يملأ َنِم ُنطِعَّشل ُهْطّبحَتَ ىزلَأ موُعَي اكل أولا َنوُلَكَأَي تريزا وم [4]
 عيمج يف ٌمرحم :ابرلا مكح :ابرلا ًءرحو عيبلا هللا ّلحأو :يداصتقا زاجعإ .4 :مورلا] 1 د اوي تقرت لك فيلات اكريو تنام ء[ ”ا/ه :ةرقبلا]
 بتارملا ىلإ مهب وُّمستو «لامكلا بتارم ىلإ مهب جرعت يتلا ةقحلا ةيدوبعلا جهنم ىلع دابعلا ميقيل هنيد هللا لزنأ . .مالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا يف ةيوامسلا نايدألا

 ديري مالسإلا نإ . سوفنلا طلاخي يذلا داسفلا نم كلذب نوصلختيو «قئالخلا بر ةدابع ىلع مهسفنأ نورصقيو «ةدسافلا ةيدوبعلا نم نوصلختي كلذبو ءايلعلا

 لاق ؛ريهطتلاو ةيكرتلاب اهاّمس ميركلا نآرقلاو «نيلاجملا نيذه يف لمعت مالسإلا تاعيرشتو ؛ةروظنملا مهلامعأ يفو «ةروتسملا ةيفاخلا مهسوفن يف دابعلا رهطي نأ

 يتلا لامعألا نم ٌدحاو ابرلا :ابرلا راثآ نم 1٠١7[. :ةبوتلا] # مع ٌعيِمَس أَو محط كس َكَتْوَلَص نإ هيلع ٍلَصَو ابي مكرتو َمهَرَهْطم ُهَكَدَص َمِوَمأ نم ذْح ل :ىلاعت
 كالخ: يسم يفو هللا لكبةيلخ لمس لمد روف كيري هيرظان يمعُيو «لامنا هديشتسي يبازعيادنأ كلذو «يوتتلا حوتملا نع افارخنالا نالإلا(يةو 0
 اناضأا ام ناضوم انهو: خبلاو «ىدرخلا 6 بناه ؛عشجلا ةيناسنإلا سفنلا يف ٌثبني ابرلا نإ .تامرحلا ىلع ىدعتيو «دودحلا زواجتيو «ميقلا لك ىلع سودي
 وهف «نيبارملا ةعنص وه راظتنالا نإ :نيبارملا راعش كلذل ءمالقإلا؛ 1 يبارملاف «ءلسكلاو نبجلا دجت «لخبلاو عشجلا عمو .اهبحاص ادسفأ الإ سفن
 مث ءاولمعي نأ نيرخآلا نم ديري هارت لب ءمفان تنم لمعب موقي ال ٌلوسك وهو ؛هراظتنا لدب اًمولعم اًظح لانيل هجاتنإ رظنني سلجي مث هرمثتسي نمل هلام يطعُي
 00 امو لأ دن وري الف الأ لون أواه نو مشيا آَمَو )» :ىلاعت لاق ىنعملا اذه ىلإ ةينآرقلا ةيآلا تراشأو ءمهدوهج ةرمث ىلع وه لصحي

 كرير بهذي - هتاحبس - هللا نأ امك .مهلالخ نم ومني يك نيرخآلل هلام يطعُي يبارملا نأ ىلإ ريشت ةيآلاف . .[ :مورلا] 4 وفعلا مه كوه ديو تودي
 هتافرصتو هيطاعتم سفن يف ةثيبخ اًراثأ ثّدحُي ابرلا .44 مير اََكّل ُبِحْيال هلأ ِتَقَدَصلأ ِيَريبو أبلا هللا قحسمي 38 : ىلاعت هلوق يف امك «رامدلاو كالهلاب هبيصيو ءابرلا
 مدلا طغض اهرهاظم نم نوكيف « .بلقلا بيصت يتلا ضارمألا نم اًريثك ببسُي ءعشجلا ُدّلوُي يذلا يداصتقالا بارطضالا نأ ءابطألا ضعب ىريو . .هتئيهو هلامعأو

 -مالسإلا هباتك يف ليعامسإ زيزعلا دبع /روتكدلا رصم يف ينطابلا بطلا ديمعررق دقو ىجافملا توملا وأ «خملاب فيزنلاو ةيومدلا ةطلجلاو ةيردصلا ةحببذلاو
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 قير اذا 2 007 هاسني دقو ةلشلا ْف هلل ىلإ أجلي ب ماع هجوب راسل .نيئجتلم هيلإ نيعجار 0 1111111111 .
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 أوعّيمتف# مه ناظم هب ا رخآ ىلإ :# مهلا آمي اورفكَيل 0 .مهنم ةعامج :# مجم مهنم 8 َميأورفكيل و نرمي :مهنم قيرفاذإرةمر هن!
 مهبل النا مأ ٠4-  .ةرخآلا يف ميلألا باذعلا نم لئازلا عتمتلا اذنك كتبا 4 ك1 : يم 1 ىرثكتت قم 2 ب 2 ا 1 ا 0 30 7 2 هد هي لس راح و سم 0
 ؛مهلامعأ يس نم اوي 4 َتَمَدَق امي # 5 .نولوقي ام قيدصتب ًاباتكو ة هجح :# اننطاس الأ اقدأآَذِإَو 0 ا 4 >و 1
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 . و42 2 2 0 ٍق
 نم كيلع هقح كنم ةبارقلا اذ طعأ :# .ُهَقَح قرا اذ ِتاَن 8 7 .جرفلا نم سأيلا وه :«طونقلا»و 86 3 اركب ب ا

 م اوباثتل :* سائل ٍلوَمَأ ف اوبل ةيطع نم ًاضعب مكضعب متيطعأ : ابر نّممُثَدَتاَءَمَو 8 - 9 .ةلصلا د هشيم َقْررلا سين أور مِلوأ 29 نوطتقي هه اذإ | ١
0 

 5 امو# لجو زع هللا نم رجأ بلطل ال ءاهنم لضفأ هبيثيل ةيطعلا لجرلا يطعي لاجرألا 000 : قرم تاق اي نووي َوَمل تسلك فن ِدْشَيَو .
 لمتحيو .ءازجلا ممل فعاضيو مهنم هللا لبقتي نيذلا : # نوم ةوُفِعِصَمْلا مه َكِيلْوأَمم ةقدصلا يه: 4 0 3 | نوذيرب تنل رح كِل لِيبّسلأَنبأو نيكش لا
 ىناميإ ىقالخأ :ةيآلا يف مكحلا نأ حجارلاو .تاراجتلا يف ابرلا نع يهنلا هللا يعم كرك نأ 0 1 يام( فيولا تكبر لك
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 ' ١ - 3ط ا ترهظا هاتعمو .اهرحجيو فأل يمالا ا :4 رحلوا ف داَلاَر
 1 6 مهم 21 00| تم ف 5-7

 .نوبوتي : 4 لت قلقج ' مهتيصعمو حل ع وح :4 ولع 3 ٠ قف طش وري
 ةيآلا هذه ترركت .[7“ 5 : مورلا .55 : لحنلا] 4 توُمَلَحَت َقَوَسَ اوعَمَسف مسا امي أوكل » [*] مدا 7-0900 7 لم ا 7 1 يع رع مس ا 6

 سن اود سجي نيكرشملا لأ نيت يهو ورلد لحتلا يدوس يف سنلا سب ميركل ثآرقل يف نيئرم 85 عيش نم 0 رم سا | ١1 ,هننحخبس ع ل لعفي 9

 فوسف «لاوزلا ىلإ اهريصمو «نوكرشملا اهيأ مكايندب اوعتمتس :ساف «مهنع ءالبلا فْشَك اهنمو «مهيلع هللا 310 -
 0 مهتم ارض دب هَحَو سال ان آدإو) [15] .مكنايصعو مكرفك ةبقاع نوملعت 0 © معين ام 1
 ريكي نيكركتملا انقذأ اذإو 1 مورلا] اد اع وحرف ةمحر سائلا انقذأ اًذِإَو 9 000 يراود هداج +0 0090 سلا

 اججاردتساو اًركم عرسأ هللا :ن ير رد د1

 ...ركش حرفال ٍِسّشَأَو رطب حرف كلذب اوحرف «ءاخرو ةيفاعو ةحص نم ةمعن انم سانلا انقذأ اذإو :مورلا ةيآ اّمأ ءسنوي ةيآ هيلع تلد ام اذهف «.. .مكل ةبوقعو

 تيل كلل فن ! ديني مَ مل قررا طسبب أَن أوملَعَي َملَوأ ل ء[/: م ورلا] 4 َنْوْيِمْوَب موق ج تيد كلذ ىفَّنإ ! َرِدَقَيو ءَمَكنَمِل َقْرَرلا سبيس نأ "ل

 :هدعبو 4 لع لَعهُسيوأ هلوقب لصنا رمزلا ةروس يفو «ىنعملاو ظفّللا هيضتقي ام ىلع مورلا يف ءاجف «ىريو دّماشي امم قزرلا طسب 0 رمزلا] © َنوْنِم دووم

 هر تسل عر رس رس حر صر ولثس ع را جل حم

 الل برس 1 ار و كك رسم يلة ىو مالا 4 اومَلحَي ْمِلَوأ إ) نسحف 4 راكرلا| 4 ةردلكل ل
 هقح هطعأو «؛كب ةبارق ةلص هل نَم لك ىلإ ْنِسحأو .[18 : مورلا] 4 ومنا هه كيلوأو تدعو نو دبر سلال يح كد يشأ نر يكسو نع قلو بك
 هيلع تلد ام اذهف «ريذبتلاو فارسإلا هجو ىلع وأ «هللا ةعاط ريغ يف كلام قفنت 3 الرا كار رايق حتت ا هكا لور نوع

 ,ةقدصلاو ةاكزلا نم ليبسلا هب عطقنا يذلا جاتحملاو ريقفلا طعأو «ربلا لامعأ رئاسو ةقدصلاو ةلصلا نم هقح كبيرق نمؤملا اهيأ طعأ :مورلا ةيآ اّمأ ءءارسإلا ةيآ

 ا لا ىلع نواعم نقلا كا اس د نا ل
 4 مُهَيِذُل 2 :ىلاعت هلوق # َنوُعِجب هلع اوُلِعع ىذلا صحب مُهَميِذل ساَلا ىَِ ٌتَبَسكاَمِيإِم [ 5 1] .اهنم رثكأ ذخأتل «ةيطع دمحم اي طعت ال :يأ # ريك نيَتاَلَو - ٠)

 .ةمظعلا ريمض ىلإ لعفلا دانسإ ىلإ ةبيغلا نع تافتلالا ىلع نونلاب (مهقيذنل) : :ئرقو .ةلالجلا ظفل ريمض ىلإ دنسم لعفلا نأ ىلع ءايلاب (مهقيذيل) : :ئرق

 ناطيشلا هباصأ يذلا لاحب يبارملا اهيلع نوكي يتلا ّلاحلا ٌميركلا نآرقلا فصو :يبارملا طبت .بلقلا رمل هتك و لارا دا

 ريغ ىلع برضلا :طبختلا :يوونلا لاق . 0 :ةرقبلا] 6# سَمْلا َنِم للا ل ا 0 كم أزيل َنوُلُكْأَي تيِّلا)» :ناعي لاق: 2

 ا 1 يذلا ليل لاير فاقسأب برع اذإ رشبلا طبخ لاقت ياو

 ةرجي ةراتف ءاطبختم ايندلا رمأ ىف ناك كلذك ناك نمو ؛(ناطيشلا ٌّسم) ّسملاب دارملا وه اذهف «هللا ريغب لاغتشالاو تاوهشلاو تاذللا بلظ ىلإ وعدي ناطيشلا

 ايرلا رثأ .ناطيشلا لعفب لصاحلا ًطبختلا وه اذهف ٌةفلتخم لاعفأو «ةبرطضم ٌتاكرح ثدحتف «ىوقتلاو نيدلا ىلإ كّلَملا هٌرُجَي ةراتو ءىوهلاو سفنلا ىلإ ناطيشلا
 ءانبأ نيب «لفاكتلاو محارتلاو نواعتلا ىلع ةمئاقلا ةبحملاو دولا طبوارب مهنيب اميف ٌسانلا بارتي مل ام ةيناسنإلا ٌثاعمتجملا موقت : نأ نكمي ال :تاعمتحملا ىلع

 «ساسحإلا هيف مدعنا يذلا لولشملا وضعلاك مهبتاصمو مهعاجوأو مهئاوخإ ُمالآ مهقرؤت ال نيذلا ةمآلا نم عاطقلا وأ تاعمتجملا يف ذارفألاو .ةدحاولا ةمألا

 1 ا اس دكا الا لامك و دتحلا يايقعاب مللا
 ةيقابلا ةيقبلا ّصتمت نأ بجي ٌديص مهنأ الإ مهلاح نم ُفرعي الف ءارقفلاو ءاسؤبلا ىري «ىماتيلا عاجوأب الو «ىنازحلا تاّنأب الو ىلاكتلا عومدب اًرثأتم هارت

 8171 وب اوك وم ل جر و لا ا ب ل نيرسعملا كئلوأ اودبعتسا «مهئامد

 لاملا بالتسال لئابحلاو دئاصملا نوميقي نيذلا ابرلا ةلكأ هتابنج يف ثبنا اذإ ٌعمتجم معني فيك .هنع الدب ةكرعملا ىلإ جورخلا هيلع ضرفف .بهل يبأل نيدم

 نيذلا بحي نأ عقوتن فيكو ؟فيعضلا هيف يوقلا ٌقحسي يذلا يوبرلا ماظنلا هيف دوسي ٌعمتجم فلآتي فيكو !؟(ةعورشملا ريغ) قرطلا نم هريغو ابرلا قيرطب

 يدؤي ابرلا :- هللا ةمحر - يغارملا لوقي .ع ءاضغبلاو ةيهاركلاو ٌدقحلا وه تاعمتجملا هذه يف دوسي يذلا نإ !؟مهيبلاسو مهيبهان مهن 0

 نمو قمر دي هيلع ةوجي نم دجي الو ءاًعوج ُثوميل ريقفلا نإ ىنح .بولقلا نع محارتلا ةفطاع ٌمزني وه ذإ ؛تاموصخلاو تانحاشملاو ءاضغبلاو ةوادعلا ىلإ

 تاعمتجملا ىلع اورمآتي نأ ىلإ دوهيلا ةيبارملاب قلخلا ٌداسفو عبطلا ةّسخ ةسخ تغلب دقو .ةيعامتجا لكاشمب ابرلاب تلماعت يتلا ةراضحلا تاذ ُدالبلا تينُم اذه ءاّرج

 جو ةهسصعب ب د ميس رد د ب د يح ل و هم ار د مهل اهباوبأ تحتف يتلا

 - ورك نبي 6كيلو اذكو اذنفل َكَبَي نيكل 1ر16 قني انك كرديَرَو 275 قوبلت تم ذكي نب الانا اجأفَو يزل كلغ كْؤدس هنأ ب وتلا قلتم: لاذ
 17272900 وتم زاجعإ ١ تاءارقتن هيجوت 1932925351531! تاهباشتملل هيجوت لوزتلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 ىنسحلا ءامسألا



 ةلل| نر >< ل كورا

 1 [اتسرل انتاكدل اتالم نووسي 4 دهني شو 5 هرفك رزو : 0 قم 21 .قرفتلا 2 (نوعدصتي)

 2 0 احسك ١ هلا 0 ولا لس نأ# - 05 0 يا كارب كلا

 ْ 3 ام لك :ليق 4 عير ١ - - غ/. اورفكف تارينلا ججحلاو تازجعملاب :#4 تكيس بلايو# - ا ةمح رلاو

 5م تسم 1 51 :© اباَحس ريثلف ا 00 5 امو 520 نا

 م 1 .ةفئسك عمج فسكلاو ءأعطق - و" هعمجم :* ِءَمَسلَأ ىف ه ةطسبيف# ًاباحس حايرلا رشنت نت

 مه ا :يأ :* هب ٌباصأ# . .هنيب نم : : هللا هلللخ جرخب 9 رطملا :4 َقَدوْلا ىرتف # كالا كسا ىهو
 املا هيه وم أكس( :

 لدلساا م 00 ٍتَمْحَب ٍرئاَ لإ رظنأف 98 0٠- .رطملا ل وأ «نينزح نيبئتكم :* تيِسِلبمْلم - ؛ 4 .رطملاب
 نيود .مرمأب ك افلا ىرجتلو -ِهَمحَب ني 759 رظن رظنا يأ .شيعلا ءاخرو بصخلا اهب نوكي ىتلا رامثلاو تابنلا نم ءرطملا لازنإ نع ةئشانلا : هن

 ١ 0 7 7 ءايحإ ىلع رداق ىلاعت هنأ ىلعو .بيجعلا عنصلا اذهب هدرفتو هللا ديحوت ىلع كلذب لدتستل رابتعا

 ا دا رأومر "نيل نياكي 0 .رطملاب ةتيملا ضرألا ايحأ امك «ةمايقلا موي ىتومل

 : هس احسك ميرل السرب ىذا هَ 0 نيمو مْ | 6147: مورلا] 4 وعليهم نم هرم ال موي قاب نأ نأ لش نم ميلا دلل َكَهَجَ مَقأَف -
 . ل ا « ركن د كلامو يدم ني كل املأ سوك رمال موبي لَ ني كيل اوبجتسا )
 4 نور تيس ره ادإءودابعْنِم ءاَسِي نم هي باص ذإَف- هللِخ 2 ليفت 3 + ل 3 م 3 0 0 2 رس تعا مرا 0 ا ىروشلا]

 1 3 نأل ؛[55 : مورلا] 4 وُدَهَي ٌدَهْمَي مهسفنألإف اًحِلَص لم ْنَمَو 4 ةوقكأ علحف ةنمك"" نَم : :هلوق يف لاوحألا

 7 يلون وهن ليد لمن تال 15 مورلا] 4 توري ومو عال موت َمْوَيَو )» :ىلاعت هلوق يف امك مهقارتفا هب داري مهعدصت
 ١ ا - خخ م سنج 7

 ١١ دنيضالا فبكت اتمنا لإ رظنان اه ل عروشلا:ةبآامأو ةناكإو 1 هلاحو هبكترم بسحب مهنم لكل دعأ ام ىلإ نوعدصي ذئموي دارملاف

 000 ص | كيو نملك لَعرشو قوما حمل كنتو وم )9+ تناكأمو ) :هلوق يف رصانلاو يلولا مدع يف نيملاظلا لاح نم هدابعل هناحبس هنم ريذحت اهقبس دقف
 097977 .:27979:7097979:8696 .ىءابع شا رمأو .[55 : ىروشلا] 4ٍليبس نم هل اق َُّأ ٍلِلْضُي نَمَو هلأ نوذ نت مكورصتي هآيِلوأ نم مط

 1 هرم وي نأ دأب ني مكي 16 أويحتسا : *لاقف هب قلعتلا نظ نمل راكنإلا ىودح مدعو «ءصلختلا يف ءاجرلاو عمطلا عاطقناو 0 ا ا

 ري ذي عر ليج ويل نمو » 5 .نحتما نم لاح ركذ دعب مهريغ هب نحتما امم مهرذحف 4 ريحت نو ْمُكَلاَمَو مولتن . كل م

 هوي وجو ون ىيز

 ا[ ةيثاجلا] 4 سس اعل ءوِلَصَف نم اوعنَيِلو ورمأب د هيف كلفْلا ير ٍِ ءز ريل كل رحَس راما 00 مورلا] 4 0 554 اعل صم نم اوهندَتِو ورم كلفْلا ىرَجَتْلَو ءديمحت نم

 ؛ديقلا ركذي ملف رحبلا ركذ مدقتي ملو «ىلاعت هللا رمأب حايرلاب :يأ 04 ُكّلْفْلا َىِرَجَسِلَو © امرا كل 0 اهلوأ يف ءاج مورلا ةيآ

 8501 1 لناعلا رمصلاب يجف < ميال عع :رحبلا ركذ اهيف ءاجف ةيثاجلا ةيآ امأ «هيلإ دوعي دئاع ريمضلل سيل هنأل
 يتلا فلألا طاقسإو «ةدودمم ريغ ةزمه (رث) :رت# ركام :لاعت هلوق 4 قل نمل كل ً(زم دب ألا ب تنكس هلأ تنعي رك كي زا ]9815٠

 .عاونألا كلت ةرثكو ءرطملا رثأ عونت ىلإ اًرظن «عاونألا دصقب عمجلا ىلع اهدعب فلأو ءاثلا لبق فلأب (راثآ) : :ئرقو .سنجلا دصقل ديحوتلا ىلع ءاثلا دعب
 ” ةسحلا باكا نم ٌرثك ةيدقو .[ 55 0 ريما بحال مو اداَسم ضل ف َهوَعَسَ ةقافاتللا تال آنك مَا وَ 31 2

 كلذ ثايغأ يقش ؛ءايغألا نيبةلوج لالا حبصأ اذ ا دروب“ ةرظيس مظعتو دوهيلا لام بريل كلذ لك هلاومألا نم نيدالم تردهأو هاا ءامدلا تلاس

 (تخاش) روتكدلا لاق .لاملا عيزوت يف للخ اذهو «ريثكلا عومجملا هنم مرحيو «دحاولا عمتجملا دارفأ نم ٍةليلق ٍةئف يديأ يف لاملا زكرُيابرلاو «هؤارقفو عمتجملا

 لبلف ولع لإ رئاص لاملا عيمج نأ .حضتي (ةيهانتم رْيغ) ةيضاير ةيلمعب هنإ م1907 ماع ايروس يف اهاقلأ ةرضاحم يف (اًقباس) يناملألا خيارلا كنب ريدم يناملألا

 باسحلاب دب ال ةياهنلا يف هلك لاملا نإف َّمث نمو «ةراسخلاو حبرلل ٌضرعم نيدملا امنيب ؛ةيلمع لك يف اًمئاد حبري يبارملا نئادلا نأ كلذ «نيبارملا نم اًدج

 مل وكلا لح نق مانلا رجعت فرتعا (تسر لراش) ءالؤه نمو «يبّرغلا ملاعلا "يف رابكلا داصتقالا"لاجر تفرتعا لفو . .اًمئاد حبر ىلإ ريصي نأ يضايرلا

 هذه دعب نآلا انحبصأ دقل :ةيضقلا اذه يف ءاّنس ينم رغصألا ليجلا ىصوأ نأ ديرأ دعاقتلا نس تبراق دقو يننإ :لوقي « .جضنلا ةمق غلب نأ دعب ءهيف شيعي يذلا

 ا هيفا وأ ءابرلاو ةدئافلا ةيضق لثم ءاينزج ناك ام اهنم ًءاوس لخدلا عيزوتو «ةورثلا عيزوت ببسب ىقشي انلكف ءةرمتسم ٍلبلب يف ةليوطلا دوهجلا

 2 ا - 7
 ةشيعم هل َّنِإَف ركز نع َضرَعَأ َنَمَو :ىلاعت لاق ماو ىهدأ ةرخآلا ءاقشو ايندلا ةايحلا ء 8 ءاقشلا هنإ يل لاصلاح تتافاعلا

 7 1 أ نم حي َكدكَو (3) ىش نياك دَكَو ١ امي اثني كنا َكَِدك لاَد150) اريصب تك دقو ئمعأ قكرسح- مل بر لاق (89) ئمعأ َةَمدِِقْلا موي رشح
 700 م هت

 ةايحلاو لمعلا لامهإو لسكلا يف بغرُيو «ةجتتنملا ةيرشبلا تاقاطلا لطعي ابرلا :ةيرشبلا ةقاطلا ليطعت ١74 -177[. ١- :هط] * يبو دسَأ ةرخبألا باَدعَلَو
 لغتشي الو لمعلا تقميو لسكلا فلأيف «ةلوهسب ابرلاب هلام ءامنإل ابحر لاجملا دجيف يبارملا امأ ياو ىلا لا احنا ىلا ع نت دا
 ؛لاملا ليطعت -1 .تارامعلاو براجتلاب الإ مظننت ال ملعلا حلاصم نأ مولعملا نمو «قلخلا عفانم عاطقنا ىلإ يضفي امم «ةقاشلا تاعانصلاو فرجلا نم ٍءيشب
 ؛ناسنإلا قورع يف يرجي يذلا مدلا ةباثمب دعي عمتجملل لاملا ؛ :لمعلاو نارودلا نع لاومألا ُلطَعُي كلذك ةلماعلا ةيرشبلا تاقاطلا نم اًزج ابرلا ٌلَطعُي امك

 ل كرانتح هللا بمر دقو «ءاملا ىرجم يف فقت يتلا زجاوحلا وأ ؛نييارشلا دادسنا لثمك هلثم ؛ةحداف رارضأب تاعمتجملا بيصي نارودلا نع لاملا فقوتو
 مود مو ل ِباَدَِب د مهَرَشف هلل لبس يف اَهتوُعِفَس 9 ا بهذلا كركي تدلاو) و 00 تاذعلاب 0 «لاملا الا
 0 وو ع :ةبوتلا] * تروزكت 7 وقود :5شنأل منْ اَماًدنه ٌمُهْروُم دو مهجوجو مُههاَبِح اهب ككوكتف منهج ٍراَن ىف اًهيِلَع حي

 دوجو هب دصقي مخضتلا :مخضتلا - .مهريغ نود ءاينغألا نيب ٌةلوُد لاملا حبصي ال ثيحب «عمتجملا دارفأ لك ىلإ لاملا قفدت رارمتسا لفكي ام ماكحألا نم

 نمو «ةيعيبط ريغ ٌبابسأو ةيعيبط ٌبابسأ هل مخضتلاو «ضورعلا يف عسوتلا ةيناكمإ ىلإ ةيسلاب ضئافا وأ دئاز بلط دوجو ببسب نامثألا يف يدوعص هاجتا

 - مخضتلا نأ كش الوءتامدخلاو علسلا هذه نامثأ عفر ىلع تامدخلاو علسلا باحصأ ربجُي ةعفترم ةدئاف نم هضرفي امب يبارملاف ءابرلا ةيعيبطلا ريغ بابسألا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ  ىتسحل لا ءامسألا يربطلا ريسفت
 ءامسالا
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 ا اوُثََل» حيرلا كلعب دسف دق :4 اشم رمل عرزلاو تابلل ةدسفم :4 ايران نر> ٠١- ت1 اكل ا ها غؤغ اه حطررمج
 .مهربص مدعو مهبلقت ةعرس ىلع ليلد اذه يفو .مهبرب :# َنوُرْفكَي# مهراشبتسا دعب نم :# ءِهِدَعَب 1 نور 1 يسيل [كسمراراتسا 1

 .(لمتلا 0 ةيآلا ريسفت عجار) .رافكلل ةراعتسا :ةيآلا :4 قوما مَن ال َكَنإَف 9 001 0 9

 نم :4 ٍفْعَصوَيمكَفلَح ىِلأ هن - 04 .هباتك ظعاومل نوللذتم هلل نوعضاخخ :4 َنوُمِيُْم مهنا - ه7[. ا خيش نإ هولك نيش هبت آبو فيد |
 وأ قل ساسأ هنأك ىتح .ناسنإلا فعض ىدم نايب دارملا :ليقو . .فعض يذ نم :يأ نيهم ءام (© 2 فلس لأهل © © ةوئاهاْمَ !

 زغصل دي قارصتلا" ىلع كلا ةوون فعضلا دعب نم :4 َهَوُق ٍفْعَض ِدَعَب ْنِب َلَعَج ّمْث» .هنم قلخ ج 1 دا هلم هس .ء 7
 2 ١" رعب نمل عجمُن ةوف ٍفعض رحب ْنِمَلَعَجَّمت ٍفْعَصْم |:

 .ربكلاو مرحلا :# اَمْعَص َةَوَق ِدَحَب ْنِم َلَعَج ّمُث# .بابشلا ةّوق وأ ءبابشلا ةلحرم يهو «ةلوفطلاو ا تا ا فق اد
 َكَلِلَذَك» ايندلا تاعاس نم ةعاس رخآ يف موقت اهنأل قا تيمّسو ةنامغلا :* دعاس كر هه 1 ١ وهند ف قا ةجيسوأَفعصَوَو /

 يف قبس امم هللا بتك اميف :4 هَ تك نط -0“ .نوملعي مهو بذكلا ىلع نوفلحي :4 َنْكَكوُي اثك عاصر عوام ةوبرجمْلا قبة ١
 لِ ْمشنَأ نإ © -54 .ايندلا يف هب نوبذكي اوناك امع نوعجرتسي : توبَتعَبْسِي مه الو -01 .هملع | نميإلاو ميلانو نذل لاو( 0

 ةفرجعو رافكلا ءالؤه بولق ةوسق ىلع ةيآلا لدتو .رومألا هذه نم هب اننوؤيجت اميف :* َنوُلِطَبُم لا ِثَعَبْلاموياَدسهف ْتَحَبْلاِ ويل كمْ ثةلدَق |!
 تكَللدَك # -4 .نولطبم مهنإ | :اونمآ نيذلا يف نولوقيو !نوهمعي ة ةزجعملا ةيآلا ةيؤر دنع مهنأو 0 ١ هيلا عال يوم © نكس لرش 7 5

 راهظإو كارَضتَي :4 هلأ َدَعَو نإ # ل ا :# ٌررَصَآَف 2 0 .هللا متخي :# هللا عبطي ١ 0 ا د 0

 نينا كيأرو كملج نفختسي :#4 تكتْفْخَتَسَي الو# هيف فلخ ال :* 0 دلك نال ىلع كنيد 0 قرف كر وكلي ١

 بتكلاب نوقدصي الو «نيدلاب نونقوي ال نيذلا وأ .ثعبلاب نوقدصي الو .داعملاب :* كو ل اا أ 1001 عر

 « توُسِْسُم مُهَف اَنِاَ نوي مال ٌعِمسُش نإ ٌرِهتَلَكَص نع يتمْلا ىدبَتآآَمَوا» 1011 .نييبنلاو لسرلاو . مل مالا ا ّ

 ل لال ل شلل ل طاح رك 6 را لمعلا شا © < نول ديل كيا بوك 1
 نأ هنكمي الو تاتفرلاو ىدهلا نع هللا هامعأ نَم ةلالضلا نع دابم سيل ِديِلي 25 يبنلا نأ نيبت يهو ؛مورلاو 9 20 ا

 برك دَعِإَو ا [0/] .هيلإ مهتوعد امل نوبيجتسم «نوعيطم نوملسم مهف ءانتايآب قّدصي نم الإ عمسُي 151709729972917279709:70 77979999 ١
 4 َوُرَكدَكيَمُهَلِلَمم لكم نافل َذَه ىف سياكل بمص دلو 108 : مورلا] © .. دكت نأ وعل ٍةَياَك مهني نيَلَو ٍلَثَم لَم نم ِناَسّفْلأ اًذنَه يف سان
 ىلع لدت ةجح يأب لوسرلا اهيأ مهتئج نئلو ءالعو لج هللا ةينادحو تابثإو مهيلع ةجحلا ةماقإ لجأ نم لثم لك نِم نآرقلا اذه يف سانلل نيب دقلو 910 رمل
 انبرض دقلو :رمزلا ةيآ اًمأو ؛مورلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «رومألا نم هب اننوثيجت اميف نولطبم الإ كعابتأو لوسرلا اهيأ متنأ ام :كب اورفك نيذلا َنلوقيل كقدص
 َنِإريِصَأَف 1 .هللاب رفكلا نم نوميقم هيلع مه امع اورجزنيف اوركذتيل ؛اًريذحتو اًفيوخت ةيلاخلا نورقلا لاثمأ نم لثم لك نم نآرقلا اذه يف هللاب نيكرشملا ءالؤهل

 ٌريَصآَف » «[5 5 : رفاغ] 4 ... َكَيَرِدْمَحي دمي حَبَسَو كادر ِفْمَسْسأَو َقَح هنأ َدَعَو تر يصد ولض : مورلا] © توق النيل نمت الو لح ناد
 هيفا كلشلا ال ىح هللا دعو نأ هل حضوتو ربضلا لإ هي  يبنلا وعدت ثالثلا تايآلا .[7/ : رفاغ] #4 ... 5500 أ مني ىذا َصْمب كئيب امك ُقَح هَّلَأَدَعَو نإ

 ىلع موادي نأو «هبنذل رافغتسالا ىلإ هوعدتف رفاغ ةيآ اًمأو ؛ءازجلاو ثعبلاب نوقّدصي الو .داعيملاب نونقوي ال نيذلا كنيد نع كنرفتسي ال نأ ىلع هثحت مورلا ةيآو

 لبق كتيفوتن وأ ءباذعلا نم نيكرشملا ءالؤه دعن يذلا ضعب كتايح يف لوسرلا اهيأ كّئيرن امإف :ةيناثلا رفاغ ةيآو «هلوأو راهنلا رخآ يف هب قيلي ال مع هبر هيزنت

 6 11 ا اعف رفك نم 8[: :] .نورفكي اوناك امب ديدشلا باذعلا مهقيذنسو «ةمايقلا موي مهريصم انيلإف «مهب - كلذ لحي نأ

 دازلا رخدي رذلاو ءرحلا ىوقي ىتح فيصلا ةنوؤمب الو «دربلا ىوقي ىتح ءاتشلا ةنوؤمب متهم داكت ام .رضاحلا الإ ىرت ال تنأو «بقاوعلا لمأتي ميهبلا ناويحلا

 مويو ربقلا ةعجضل تلمعو «ليحرلل تبهأت الهف ءعضولا لبق شعلا ءانبل ناديعلا لقني ذخأ تلمح دق ىثنألا نأ ملع اذإ رئاطلا اذهو .ءاتشلا مايأل فيصلا نم
 (تعض - ٌفعض) :ئرق عضاوم ةثالثلا يف ل ٍفْعَص :ىلاعت هلوق # .. . ٍفَعَض نم  ٍدَلَح هِي هلأ 3 16 ؛] .4 َنوُدَهَمَي ْمفنَأِلَو اَحِلِلَص لمع نمو" :باسحلا

 ىلإ اًرظن «ثينأتلا ءات اهنأ ىلع هلوأ يف ءاتب لعفلا (عفنت) :ئرق# عني ال :ىلاعت هلوق © مُهَت 5ر6 يذل مَا ِذ موف له[ 01 ناتغل امهو ءاهمضو داضلا حتفب

 .لعافلا نم لعفلا لصفلو ءاّيزاجم ثينأتلا كلذ نوكل ءايلاب (عفني) : :ئرقو .يزاجم ثنؤم ةرذعم وهو هلعاف نأ

 ءايش ألا ناكمثأ تعفترا اذإ :ةلاطنلاو ذانكل1 6 .ةيقيقحلا مهلوخد ضفخنت َّمث نمو «لامعلاو نيفظوملاك ةتباثلا لوخدلا باحصأ ةصاخ اًريثك سانلا ىلإ ءيسُي -
 سانلا عنتما اذإو «مهتينازيم قهرت اهنأل وأ ءاهنامثأ عفد ىلع مهتردق مدعل امإ ,نامثألا ةعفترملا تامدخلاو علسلا ىلع لابقإلا نع نوفكي سانلا نإف اًيلاع اًعافترا
 ءاهجاتنإ ضيفخت نم ةلاحلا هذه يف دب الو ههنع فقوتت دقو «جاتنإلا نم ٌعناصملا للقت كلذ ببسبو ءرجاتملاو نزاخملا يف ٌعئاضبلا تدسك ءارشلا نع

 هنأ ابرلا ايالب نمو :ةفرحنم ةهجو داصتقالا هيجوت -ه 0 تلا رو يلع م ءانغتسالا وأ ءاهيفظومو اهلامع نم ٍددع نع ءانغتسالاو

 هيلع هةض فام رثكأ ,رب هيلع دوعت تالاجم يف الإ هضرتقا يذلا لاملا ٌتظوُي ال يبارملاو «رثكأ اًحببر هيطعي نمل عفدي يبارملاف «ةفرحنم ًةهجو داصتقالا هجوي
 يول ل را

 نيذلا نإف اذلو «هيلإ لاملا ةدوع نمضي يبارملا ماد ام ءروسيم لهس ابرلاب لاملا ىلع لوصحلا نإ :فارسإلاو ةرماغملا ىلع يبارُملا عيجشت -” .حبرلل اًراردإ
 فرات دي الا يل هوك لإ ف تاعوشدنر كامضا ق نوعر شيك اب ع ورفلا نؤذعأيت ؛عمألا مهب ريح عب نيو ةيزجت مل سن

 «لاملاب ءالّؤه دادمإ نع عنتمي ال ي ىبارملاو «ةمآلا داصتقاب رضي هنإف لامعألا نم ٌعونلا اذه رثك ىتمو ؛ةحلاصلا لامعألا ىلإ اهنم ةرماقملا ىلإ برقأ يه ٍلامعأ يف

 ىلع اًظافح هلام يف فرصتلا نم هيفسلا َعنم ُمالسإلا انيلع بجوأ دقو ؛هابرب لاملا ةدوع هلغشُي ام لكو ءاهب لاملا ُففظوي يتلا ةقيرطلاب ه هركفو هنهذا عشرا" هنأل
 اهب تماق يتلا ةساردلا يف ةيكيرمألا زمياتلا ةلجم تركذ ١- :ةيفحص قئاقح :ءاسنلا] 46 اَمَيِق يكل ُهّاَلمَج ىلا ْمْكَكَوُمأ ةاهمسلا اونو الو 48 عايضلا نم ةمألا ةورث

 نأ تركذ امك - 0 .ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم تاعامتجا ةفاضتسا لجأ نم يوبرلا نيدلا يف تسمغنا «ايريبيل» ةلود نأ ماعلا اذه علطم يف ثلاثلا ملاعلا نويد نع

 جيرست لج لع« م70 عراك وب اي زقن : ةلودلا كلتل ةيونسلا ةينازيملا فصن» يكيرمأ رالود نويلم نيسمخ قافنإب تماق (ىطسولا ايقيرفأ) ةيروهمج

 يتلا تايلامكلا هوجو يف هقافنإ مهل ناطيشلا نيزيو «رضاح ٍلدب ريغ نم لاملا ذخأ نيضرتقملا ىلع لهسي :يغارملا لوقي .(اساكوب) روطاربمإلا

 - موي دعب اًموي مهْنْيَد دادريو «نولجؤيو كولطامي نولازي الو ءنْيَّدلا لَفِي ادري لازي»الو«ةلادتسالا نم ٍديزملاب مهيرغيو.ءاهنعع ءانغتسالا نكمي ناك

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 دسمو

 نا
 (ميكحلا»و .اليصفتو ًانايب ميكحلا باتكلا تايآ هذه :* ريكحلا يننكلا ُتنياَع كزَي .ترلا## -”1

 ل ا رك ماما 1 ا وكنا يذئاورم

 ل. الل شياو« ع دف تاجا سلع نا لو هم اقل قو هسا ل ند نع تدان لي
 دا زم د ع نع ع 2 نب ريضنلاب 3 تلا :ليقو .:55 هللا لوسر ءاجهب ىنغتل :ةياور يفو «ةينغم ةيراج ىرتشا شيرق نم

 و ٌباَدَم نآرقلاب بذكيو ؛ماشلا ىلإ ةريخلا نم بتكلا بتكي ناكو ؛مج -اعألا ثيداحأ ىرتشا ثراحلا الل َكِتلْوأو هير نم ىده لعد وأ يل وتقوي مه ةرحالاب |[
4 1 0 30 . 

 ا ديرك يوسي دحلقملامه + .م يو ثيدحلا وه ىرتشا يذلا اذه :4 هلع كَ ادإَو ال ١- 0 :« نبهت
 8| حرا م ب م ع

 م كيلو اةرهاَهدِضَموِ لل سمر 1 0-0 روهمج لاقو !اهنورت ا لمعب اهلعل : سابع نبا لاق : اهنورت 1و .القث

 4 نإ :ىنعملا نوكيف ملا كظ ؟اهنورتا يف امتضلاو كيل رع لم ل

 يل ننس ع هج "ها 2 هه #0 >0 0000# تا ماوانللا رو 4
 تام“ انما كما ةمم- 0-00 مدا 20

 ين ا جوا ين ا هما وهي يح __ررككا

 >> رق رس وح سك

 اذ ا تستسم ٌلواسشيإءهَيلع لاَدِإَو اهل نيهم باَذَع
 ١ (7) رين دوركم وويو اهل 1 7 برطضت اليل : 0 نأ# ةتباث ًالابج :# َىماور## .كلذك ىرُت اهنأو ءدمع ريغب ءامسلا

 12 ممل تنجم ِتَسِلَصلأأ اولي صو اوما تينلاوإ 3 نسحل ًاميرك هنوكب هفصو نيرا فلا .نسح :# ٍعيرَكأل تابنلا نم عون لك نم :# جور نك نم#
 1 دعيشيرس قل( جيس اولاَْمودَح دودي 1 2 عيوتلاو عرش هيلي ماها الز انو ن ولا كفا ل ا

 اذا ديت اور صتلاو قا راه ودوصرع تاكا 0 0 نم ريرج نبا ع .ةيالامإ ترحلا وهل ىرش نم يانا ني رد للاخت ا
 ل جكس ريس سرس ري ع مسوس 02 نم لجر يف تلزن لاق .ةيآلا * ثييحلا وهل ىرَبْشي نم اّثلأَنِمَو # هلوق يف سابع نبا نع

 ا يت ىرتشا ثراحلا نب رضنلا يف تلزن :لاق سابع نبا نع ربيوج جرخأو .ةينغم ةيراج ىرتشا شيرق ايضا ام آمَنَ لكَ َتيو محب 10 .[ 0 ةنرارأت داع
 هن ل رم ها © اذه ههينغو هديقساو ؛هيمعطأ :لوقيف هتنيق ىلإ هب قلطنا الإ مالسإلا ديري دحأب عمسي ال ناكو «ةنيق
 3 ني ٍلكَص يف َنوُمَِلا لب هنود نمل َقَلَخ 1 .تلزنف «هيدي نيب لتاقت نأو «مايصلاو ةالصلا نم دمحم هيلإ كوعدي امم ريخ
 77975979759789789760979979769699797696 . [ةرج_لا «نامقل «مورلا «توبكنعلا «نارمع لآ «ةرقبلا] :روس تس لئاوأ يف ترركت 4ملا 8 [1]
 4 ِنيِبمْلا بنكلا َتَنَياَء كَ عضاوملا يقابو ءامهريغ نآرقلا يف سيل [؟:نامقل « سنوي] * ميكا يكل ٌتنيِإَءَكْلَي آف 111.1 : ةيآ توبكنعلا ةروس رظنا
 كحل تيا َكلَي  اَّمأ .هدابعل هنّيبو هللا همكحأ يذلا مكحملا باتكلا تايآ هذه : يأ 4 ييكلا بتكلا ُتَنياَء كلَ 2.17 : صصقلا ١7« : ءارعشلا ١« : فسوي]
 0 لمندلا] 4 َنْوُمِقْوب ْمُهَوَرْحَألاِ مهو دكر َنويَوَيو َهؤَلّصلا َنوميِق دب ندا [ ؛] .هادهو همارحو هلالحو هيناعم يف حضاولا نّيبلا باتكلا تايآ هذه : يأ 4 ِنيِبُمْل
 0 ةالصلا نودؤي 9 ( ندموملا لاح نيبت يهو «نامقلو لمنلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[ ؟ : نامقل

 : ةرقبلا] 4 َنوحمملأمْه كيلو هير نم ىدُه لع َكَلوأ 3 1 .نونقوي ةرخآلا رادلا يف ءازجلاو ثعبلاب مهو ءاهيقحتسمل مهيلع ةضورفملا ةاكزلا نوتؤيو
 يد نسي ناسي لسع ةقباسلا تاذصلابرفصتملا نأ لح لدت يهو ءذامقلو ةرقبلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا آول ف نيتؤمةيآلا هله ترركت .[5 : نامقل
 كومو نامقل]ا 4 ريل ادهم اوي ف ا 11 هيلع لت اذِإَو ف [] .ةرخآلاو ايندلا يف نوزئافلا مه كئلوأو «رونو
 :م ريغ هعمس اذإ نآرقلا نع ضرعي هنأب نامقل ةروس يف هنع هللا ربخأ رفاكلا اذه نإ .[4 : ةيثاجلا] 4 ميل ٍباَذَعي هَرْس همم ول نأك اريكتسم روب هلع لت هلأ تي

 ف نك: هيلع لدام ىلع لدي «[4 : ناجل!« اهتمت: ل نأك اركَتسُم و ريب مم نانا نزل نتف تباع ناحل 1 6

 ماتم مو كلا .- را يتلا أ اصف ءرقو هيأ يف نمك وهذ ماصتلا لعرصأ ذاق «مالقا عم في مزع رارصإلا نأل ؛[0 : نق
 هيف ركذ يذلا عضوملاو «# قو هيد ف ناك: هلوقب تحأ 4 اركتسم كو# : هيف ركذ يذلا عضوملا ناكو ءامهنيب عمجي مل كلذلف «هءادأ ىنعملا نم يدؤيو
 هل ا ا و للم وتساب مث يودع رسب وتلا مهران ا 0 هينذأ يف نأك ركذ نع ينغأ عامتسالا كرت ىلع رارصإلا

 مث ءابنورت امك دمع ريغ نم هتردقب عبسلا تاوامسلا عفر يذلا وه ىلاعت هللا ٠١[. : نامقل] © ... بديت نأ ىماور ضرالا ف لَو اهتورت دمع رعد توسل َقلَح )و
 هللا قلخ :نامقل ةيآ اَمأ ءدعرلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .. .دابعلا عفانمل رمقلاو سمشلا لّلذو ؛هتمظعو هلالجب قيلي ءاوتسا شرعلا ىلع عفتراو الع : : يأ ,ىوتسا
 0 ا د ا ا ضرلا يي ير ل حا

 وهو «هلبق ةراشإلا مسال ناث ربخ هنأ ىلع اًريدقت عوفرملا "ى ده" ىلع هفطعل " ةمحر " عفرب (ةمحر) :ئرق 46 ةَمحبو 38 : :ىلاعت هلوق # َنيَِِحصَْل ةَمحَيو ىده ف [؟]

 تايآ نم لالا ع 2 ف سل" يدل ع كتم ملا (ةعر)" ةئرفر" .باتكلا ىلع دوعي ريمضلاو وه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ هنأ ىلع وأ ؛كلت
 مسن لاما ا ملال ؛ففخم هيلإ تاكا كاكا ءيجم طرشو «هيلإ فاضملا باتكلا نم وأ .باتكل فاضملا
 ىلع عفرلاب (اهذختيو) :ىرق # اَهَذِخَتي و 98 :ىلاعت هلوق © ني ير اهو رع ريب هلأ ليم نع ٌلِضِلإ» [ 1] .لعفلا ىنعم نم ةراشإلا
 ."ليلعتلا مال" دعب اًراوج ةرمضم نأب بوصنملا :4 َلِضِيِل : ىلاعت هلوق ىلع هفطع ىلع بصنلاب (اهذختيو) :ئرقو .نمل ةلص عقاولا "يرتشي" ىلع فطعلا

 ىلع دوهيلا ةرظتس-١/ .46 ٍتقَدَصلا ٍيَرِدو أوبرلا هللا قحمي 38 : لاق ثيح هللا قدصو «نيمدعم ءارقف اوحبصُيف ءنوكلمي ام لك ىلع اًرسق نونئادلا يلوتسي ىتح -

 نمو ءيداصتقالا طاشنلا تاوادأ نم نيملسملا ُدّرِجُي ٌعاديإلا اذهو «رفكلا لود يف ةيوبرلا كونبلا يف مهلاومأ نم ضئافلا نوملسملا عدوأ ذإ ءنيملسملا لاومأ سوؤر
 نمث يه نوبارملا انل اهعفدي يتلا ةثيبخلا دئاوفلا هذهو لاملا قاوسأ ىلع مهترطيس اومكحأ نيذلا ءيدوهيلا لاملا ةرطابأ يديأ يف اهعضي مث «تالدابملا يف ةرهاقلا ةوقلا
 لمعت اهلعجي ةبيهرلا دويقلا هذهب ةمألا ليبكت نإ «ةفيخُم ةلاطب ةمزأ نم يلامسأرلا ملاعلا ةميعز  اكيرمأ يناعت مويلا :مهتبقاعو نيبارملا ةياهن .ةيلودلا ةلويسلا يف مكحتلا
 ديزملا ضرفت ةلودلا نإف كلذ عمو «مهتجاح ىلع لوصحلا دارفألا عيطتسي ال كلذ دنعو «نيبارملا ةنازخ ىلإ بهذي اهلمع لك ءاهلمع, نم اًئيش كيفتست الو:«لمعتو

 - دنعو ءاهنويد دادس نع هيف ةلودلا زجعت ةجرد ىلإ رمآلا لصي دقو «حاورألا قهزتو «تابارضالا لصحتو ؛تاروثلا موقتف راعسألا عفرتو ءبئارضلا نم

 كينملك تدق ام رح ةَعْبَس وب نو مدعم حلاو هله ةَرَجَس ني ٍضْاْلا قامت ولو ١ ا ىوس ءةَّبَكم يهو «؛تافاصلا ةروس دعب تلزن :نامقل ةروس لوزن

 2 هدم نرخ |[ :نامقل ةروس تاملك ددع .[71 : نامقل]4 يب رص يم هلل 1 هلأ نإ د ياي ديل

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 2 رص رع رس جحا رس وحس رب رس رع

 0 دحر ناك :ليقو .لوقلا يف ةباصإلاو .نيدلا قاهفنلاو لقعلا : دك هلا نامل اندئاع كملو# ١١- مر تفحص د ا 0 200 012002 004 ا 7

 كرا ١- .لاح لك ىلع دومحم :# ٌدِيِمَح# هناطلس يف مهركش ديزي ال هقلخ نع :4 ٌجَعَمَساَنِإَ 4 10 عكر 1 ا 0 .وإ8 .باوشلا هركش ىلع هل لزجي هللا نأل :# هبسب هقتل 1 ذم ان ناك :ليقو اين نكيرلو 0 كرس سو ركف ل ةنكيإ نسق نيد 7
 هج مس تح حل م م 323

 و 5 ا ل سس لس ول يخل رس سر ل وا د1 5
 ىلع ةدشو ءفعض ىلع ًافعض :# نهو للع انهو 1 .ميظع لعفلا نم أطخ :# ٌميظع ماظل كارّكلَأ 7 ل 1

 ىلع :4 يل ٌركْش أ نأ#» هماطف 405 ل ىفءدلاولا هد ىلع هللا ف .ىنع ٠ :ليقو .ةدش : 0 دال انيَضَوَو 03 يَ ا 0

 مرا 2 :4 َكيدَولَوم كيلع تمعن 0 هتامح واي دوي نلف لا انيصو 0 1
 ةح لا ل :4اًوُرتمايدأ ىف اَُهبيلَسَمَ» -6 ا ا لوول ركن ماع فهل دصؤو نضو لاش 1

. 0 

 ىلإ عجرو ؛هكرش نم بات نم قيرط :« لِ بآن نم لبس متو كبر نيبو كنيب مثإ الو .كيلع سامو ةرْشكعَدَدَهَجدَِا) ُديِصْلَدِ 0
 يأ 4 كر 2 ل ناكل ٍتيصو نيب ضارتثعا «هدابع هتيصو نع هللا نم ربخلا اذهو ,مالسإلا ١ اوم اسهم هيَ | 0

 رشا أ ريخ نم ل2 مح هز :4 ٍلدرْح نم ٍةَّبح َلاَعْنِم ف كن نإإ# ناسحإلا وأ ةءاسإلا نم ةلصخلا املا كحق ا لَم لبان ملمس ميتا
 2000 - 1 00١ اها وسو ريزب د. 2 روق نب قاس ودم ع 1

 هءازج يقوي ىتح ةمايقلا موي :4 أَي ِتْأَيأل هزرحأو ناكم ىفخأ يف يأ :4 ِةَرْخَم ف إل هتلِمَع ' 200
 1 8 هع مد اسس |سجل 0

 :# رابح ةيفاخ هيلع ىفخت ال هنأل «تناك ثيح اهعضوم نم ةبح لا جرت :* ٌفيِطَل هنأ نإ 0 ِتَأَيِض رالف وأ ب ِتاونَمَسْلا فو رخص ينفر

 اياصولا هذه ذيفنت نإ وأ .هب رمأو ءرومألا نم هيلع هللا مزع امث :46 روما رَعْنِم /١1- اهعضومب 0 وات ا 00 7 ا 1

 5 5 هر ارم ا لس | زماو وكلا قى راحت طل هندسه"

 ضرعت ال :هانعم :* سائل كَدَح رعصتالو #3 - ةدارإلا يف ةخسار ةوقو ةمزع ىلإ جامي ماكحألاو ا 0 ص 2 مم 1

 وأ اهقانعأ يف لبإلا ذحخأي ءاد : شما ) كسا هلكت 1 راتحتسار كن ملك نسمع كيجرب 3 ا لمرورك يعن فول 09
 ضْرالا ف شمتالو# سانلا ىلع ربكتملا 0 كلذب هّبشف ءاهسوؤر نع اهقانعأ تفلت ىتح اهسوؤر 8 ا 2

 ديمو 9 -5 .لجو زع هللا ركشي ال وهو يطعأ ام دّدعُي : ٍروُحَفل ربكتم :4 لادم لك ءاليخملاب : ارم
 اذإ ًادصق هلعجاو محا 4ك 0 _ .لجعت الو ربكتست ال :# َكِيْشم ف كن اني

 و ل لا نسق[ دتلو» 1 53 اراه وأ م ل 0 0 وهنا
 يف نوكي ركشلا نأل عراضملا ةغيصب 4 دع 1ك تكن نيوط للاخ هلو[ ١١ . نافل بوس 2 هنانإف كك سر ينل كب

 ضرتفي لبقتسملا عم طرشلا ةادأ دعب يضاملا لعفلا :ةدعاق .طقف ةدحاو ةرم لصحي رفكلا نأل يضاملا ةغيصب ءاجف «َرفَكَََو ا
 اس كاست ميهاربإ] 4 ٌديِح ُنَكَل هلا كافل ]١١[ .ثدحلا راركت ىلع لديف عراضملا لعفلا امأ «ةدحاو ةرم ثدحلا

 هيج ضال ال ل ا ل ا 0دلتص تكد دعم ناكفلا هنآ ام لالا هلوق يف ماللا ركذ هنأل دكآ ميهاربإ

 4 انسخ يَدلَويَنسِلاصَوَو ]١[  .ديكوتلا ىلإ جاتحتو رارمتسالا ىلإ جاتحت .4 أورفكت 3 نإ ف كلذكو ءلمشثأو مع أ 04 ٌديِح ّنوَمَلَهَللاَكِرإَف '» :هلوق ءاج اذل
 ثالثلا تايآلا نأ ىلع روهمجلا ١١[. : فاقحألا] © اَنَسَحِإ هيدي نضال اَمْيَصَوَو # «[ ١ 6 : نامقل] «ةقي هنأ تحن محل نيم > 1 توبكدعلا]

 نأ 3: : رك اة 'نامقل يف ركذي مو ؛هنبال نامقل مالك نيب ضارتعا نامقل ةروس يف اهّنأو " صاقو يبأ نب دعس وهو' كلل ع ف

 أوُلوَعو أوما َندَلاَول :هلوق وهو «راصتخالا نم هلبق امل ةقفاوم «" هعضو" الو "هلمح" توبكنعلا ةروس يف ركذي ملو «هماقم ماق 115 : نامقل] 4 َكيدِلولَو ل ٌركْشأ

 0 لاق مث ءماظن نسحأو «مالك زجوأب نينمؤملاب عقي دام عيمج اهيف ركذ ّنِإ هّنِإف ء[0 : توبكتعلا] 4 َنوُلَمَعي اك ىلا سَ مُر موتا مهن مع َنرفكُتَل ٍتنَحِلَصلَ

 يف هلاح فاقحألاو نامقل يف ركذو هاب كرشلاب ها نإ امهلوقل ائلخو ءامهنع اًضارعإو ءامهرمأب ابق ءامهتح يف "سح هانمزلا :يأ 4 َنَسْفِإْلا ايَّصَوَو

 0 1 نامقل] 4 ٌةِرشُم نأ لع َكاَدَهْ نِإَو ل014 : توبكنعلا] 4 ىب َكِرْشَنِل َكاَدَهَْجْنِإَو 9# ]١5[ .هعضوو هلمح
 رشت نأ ىلع كالمح نإو :ريدقتلا نذل ؛ىنعملا ىلع لومحم نامقل يفو ء[ 1 : توبكنعلا] 4 َءدِسْفَنِل ده امّنِإَف دهلج نمو 9: :هلوق

 نيعلا ليدشتب (رعشت) 0 نيعلا فيفختو داصلا دعب فلأب (رعاصت) :ئرقف # ٌَرَمَصن #9 :ىلاعت هلوق# حرم ِضْراْلاِف شَتاَلَو سن كَدَح َرَعصنالَم 98[

 ا ل ل ا ل دع ملال : ىعملاو «فيعضتلاب دير هللا ركض نمر: ناثلاو نعاضص نم :لوالاو .تلألا فاد

 نأ هيوبيس ىكحو .مهنع ضرعيف سانلا ىلع ربكتي :يأ .هرعاصي وأ هدخ رعصي نالف :لاقيف ءاّربكت سانلا نع ضرعأ نم لك ىلع قلطأف ءاهباقر يوليف رقبلاو
 (ٌينباي) :ئرق «تءاج ثيح# َقَيم : ىلاعت هلوق .ميمت ينب ةغل :ةددشم فلأ ريغبو ءزاجحلا لهأ ةغل :فليلا" رعاضدلا :شفخألا لاقو «ّينعمب رعصو رعاص

 ءاي اهتقحل مث ءاهيف تمغدأو ءايواولا تبلقف ,نوكسلاب امهادحإ تقبسو ءايلاو واولا تعمتجاف "وينب" ىلع رغص "ونب" نبا لصأ نأل كلذو «ةتسلا يف ءايلا حتفب
 ءانبلا بسكب ينابلا :ئرقو .فيفختلل ءايلا نوكسب (ْينباي) :ئرقو .ةحتفلاب اهنع ءازتجا فلألا تفذح مث ءافلأ تبلقف «ةرسكلا عم اهعامتجا لقثتساف «ةفاضإلا
 نا تارغصملاد+ ري ريغصتلاو ءلعف ىلع ينب هلصأ نأل ؛نبا يف لعفلا مال :ةيناثلاو ريغصتلل :ىلوألا :تاءاي ثالث ةملكلا هذه يف لصألا نإ :ليق ءاهيف ةددشم

 ءاي تمغدأف ءاّدبأ اهلبق ام رسكني يتلا ةفاضإلا ءاي تفذحو «ةفاضإلا ءاي :ةثلاثلاو ءاهيف تاكرحلا لوخد نع ريغصتلا ءاي تعنتماو «ةيلصأ اهنأل اهيلإ تدرف اهلصأ

 .تاغل اهلكو ؛ةفاضإلا ءاي ىلع لدت ةرسكلا تيقبو «تاءاي ثالث عامتجال ةفاضإلا ءاي تفذحو «ةفاضإلا ءاي لجأل ترسكو «لعفلا مال فو ,ةيناثلا يف ريغصتلا
 كوبا ذاتسأ- .موينيرج تراوريتس لوقي :اهلهأ نم دهاش دهشو م1915 ماع ةيلامشلا ايروكو ,م 147١ ةنس ابوك يف ثدح امك اهنويد ةلودلا يغلت كلذ -
 دقنلا قودنص طورش ىلع تقفاو ام اذإف ءنويدلا يف تقرغ دقو «ةينيتاللا اكيرمأ يف نييروتاتكيدلا ماكحلا دحأ كسفن رّوصت :(نيرتسو ثرون) ةعماجب ليومتلاو

 نع تفقوتو «نويدلا دادس نع تزجع ام اذإو «عراوشلا يف درمتلا تاكرحو «جاجتحالا تارهاظمب هجاوت فوسف «تادراولا مجح نم اًلثم تضفخو «يلودلا

 اَمِسِرحَسْلاو يلا ف ُداََسْلارهَظ 41[8] .دادسلا نع فقوتلا وهو يناشلا قيرطلا كلستس ءاًمطق  ةرجش عرف ىلع اًقونشم يلودلا عمتجملا نم ذبنت فوس عفدلا
 - فاك: ندع نارفلا ربع ةقو يكبلاو ربلا لمت ئلتلا ةاسفلا روهظ :داسنلا روهظ .[ 51 مورلا] © ومها ىِدلاَسْعَب مهد نانا ىلإ ْتَبَمَك

 نينمؤملا ةراشب :ةروُسلا دوصقم مظعم :نامقل ةروس عيضاوم .هتصق ىلع اهلا متشال نامقل ةروس تيّمس :نامقل ةروس ءامسأ . ةورتعرر لقا نافلأ :نامقل ةروس فورح -
 - ةّجحلا ةماقإو ٌّنحلا نع ضارعإلا يف نيكرشملا نم ةياكشلاو ؛ثيدحلا وُهَلِب اولغتشا موق نم ةياكشلاو «ةاكّرلا ءادأو «ةالّصلا ةماقإب رمألاو ءنآرقلا لوزنب

 ىثسجحلا ءامسألا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 ٠١- طة دطحطد تا يف ةنطابو ءنسلألا ىلع ةرهاظ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : ٌةَنِطاَيَو ٌةَرهْلظ هم معي مك عبس أوو --- .| _-
 الإملعيالام :ةنطابلاو ,ةدهاشملاب ملعي ام لك : ةرهاظلا معنلا ا

 ا هل ةدابعلاو هللا ديحوت يف مصاخي :# هنأ ف ٌلِرجت نمط لمكأو متأ : (غبسأ» ىنعمو .ربدتلاو ريكفتلاب

 احلا ركل راو لقت وأ: لفشاوم معربا :# رينم بتكالو ىدهالو راعٍرَحِب# 0 1

 ٠١- .بهلتتو رعتست يتلا رانلا : ريتا ٍباَدَع لِ ١١- هل اللذتم :4 هلأ َلِإ :هَهجوَدِلَسِي نمو +1
 هيهنو هرمأ يف هلل عيطم :ليقو .هريغل يأ .هلامعأ يف « سا ةيهولألاب ًارقم ةيدوبعلاب
 يل تالا 29 1[ رسب ةلسف نم هعاطقنا فاخي ال يذلا قثو ألا فرطلاب :4 مقتولا ةورعلابإ#

 ا 1 ةليلق ةدم ءايندلا هذه يف مهلهمث :# الي ْمُهَعَنَمُن #9 -4 نع يزاجلا وهو ؛رشو رب رمأ لك عجرم 0 .
 ,شدع لالا دل ىذا كاذع نإ | مهئجلن :4 ٍليلَع باع لِ مُهْرلَسَْت مث» .اهب نوعتمتي 201 ١ نمو 2 رومان 5-00

  4 "1 0دمحلا هل بجي هنأ :4 َنوُمَلَعيال هراك راك لب مكفارتعا ىلع ١ رشدي فس!
 .هودمحي مل نإو دمحلل قحتسملا «ءالؤه ةدابع نع : حملا وه َهَّاَّنإإ 00 ةكشلاو ١ ضيع باع اة الي قشتتل ©

 - رش 71 يام واسد : ا ورز مالفألا تال: : 4 هّنلأ تنملك تدفن ام

 ظ اس زهتلا ام هر (ج) وملاك ف رتل 1 ؛ ا -7 .ةيآلا هذه هللا لزنأف .دفني نأ كشوي مالك اذه امنإ | :نولوقي نوكرشملا

 »م هاا( يح ديل ومْلاَوه هَمأَنإٍض بالا * ب ا يرعب | .اهثعبو ةدحاو سفن قلخك :4 ْدَدِحو نيْنئَك الإ
 ه0 روس كَ :لاق :رع ريرج نبا جرخأ .ةيآلا /( ٍضْأْلا ىناَمَتَأ ْوَلَو + :ىلاعت هلوق [187[.]/70 :سي ةروس] 7

 ريال : 0 : لك َعولا نَع كئوثكتَيَو )+ هللا لزنأف «حورلا نع هللا لوسر باتكلا لهأ لأس
 د ”دملك تدفنام 5 6 قوم اليلق الإ ملعلا نم تؤن مل انأ معزت :اولاقف الايك الإ يايا ني رَشيتو ألي 0 0
 هد عيه هلل هنالو | .ةيآلا لأ درجت ني لاَ ولوج تلزنف ءاريثك اًريخ يتوأ دقف ةمكحلا تؤي نمو .ةمكحلا 0

 فلام ام م 00 م يلام م مح عب رجاه املف #4 اق ال الآ َنِيرشِتوُأ امو ةكمب تلرن :لاق راسي نب ءاطع نع قاحسإ نبا جرخأو

 ا | ولتت. كنإف :اولاق " :تينع اَلُك :لاقف 1 ' كيك ذِي رو :لوقت كنأ كنع انغلبي ملأ :اولاقف .دوهي رابحأ هاتأ ةنيدملا ىلإ

 آو 8 هللا لزنأف اف ؛ليلق هللا ملع يف يه» :95 هللا لوسر لاقف ؛ئش لك نايبت اهيفو ةاروتلا

 م مح ص ع 7 1-0

210 2 0 
 0 4 وعيت لادا © ريم بتكالو شاطر

 |١ َناَكَولوأ انآ ءويِلَعاَتدِحوام عيت كلب أولا هلل آم

 ١" لسسنمو # 2 رولا بذل /
 رم ء لوم جو حَرص 5 و . طاح ور ع > 2

 | نول ةورصل و كاسمتساٍر ف نوه هلل :ههجو

 و

 ب

 00 ا م
 "هس دس" 5-0 دع دست "لع دس"

14 

 ح

 ل

0 
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 آو # لزنف 0 رشا لاق : لاق ةذاتت نعل لا باتك يف خيشلا وبأ جرخأو .سابع نبا نع ةمركع وأ ديعس قيرط
 4 سمبل رم لكرتلاو ) عضاوملا يفابو تاتا يفةدحرل + : نامقل] 4 ىَعَسُملبْ 010100 َخَسَو »14 .ةيآلا هب ضل ىف ام

 امنإو هل ىمسملا هيرج تقو رخآ ىلإ يهتني ىتح اًيراج لازي ال :ءانعم ؛4 ىّمَسُمِلَجْاِل ِرجِي » :هلوقو ءىمسم لجأ غولبل يرجي 4ّمَسُم لجأ كرجل :هلوق ىنعم
 ال ل ا ؛ىمسملا لجألا غولبل اهيرج نأ ىلع لدت اهنأل اهانعم وحن يدؤت ماللاو «ءاهتنالل يتلا ىإب نامقل ةروس يف ام صحخ
 ان ا 2 اق رحل كتر اوقتا ماكل ماك ]) :اهدعبو «[7:/01نامقلا] 4 ودور نينتَكحالإ 4ك الو ْكَفلَحاَم 9 :اهلبقف «ةداعإلاو رشحلاو
 ا ا ىنعملا ناكف ء1 737 : نامقل] © ءٍوِدِلاَو نع ِزاَج وه ِدوُلَوم

 لكاَلَع 1ع َراسهّتلَأ روك دو راك لع لك اروكُم نحلاب صر لاو كتومسلا قلخ لإ 0 ل ا ول ل 1 ذاوملا

 راكج يق اهفنلكت ىلا تايآلاف [7 : رم زلا] 4 اهرب لمَ يوكو يني هلع 0 دقملا قر كلا وه الا كبت لكذل ىرج نكح تدعو هعفلاَوككو
 ا ا

 رخام هي كلا ىو ا"ههوسل هَل َنوجخَتسَشو ير مح َنوُلَ ا لك نمو 2 1 الاموال ان سما دما ع واظل ني لوقيذإ ءرحبلاو
 1 عادا 4 يتق لا ىرح لك رمَكلاَو سفاري َراَهتلاٌحِلوبو راكهنلا ف َليأٌخلوي 50 توركَشت حلََلو ويضم وَ
 كلذو هللا ىلع دوعي ريمض ىلإ فاضم «ةمعن عمج هنأ ىلع ءاهلا مضو نيعلا حتفب (ةمَعن) :ئرق 6 همن : ىلاعت هلوق 6# ٌةَمِطاَبَو َةرهلظ .هَمعن ٌمكّيلع عبس اوم[ :]
 ردصم ابنأ ىلع نيونت اهدعب ميملا دعب ءاتو نيعلا نوكسب (ةمُعن) : :ئرقو ."ةنطابو ةرهاظ" دا لالا وت عايس ااا ار 5 كسر ينور نا 5 تيل ا
 نأ نسم كبسنملا ردصملا ىلع فوطعم هنأ ىلع عفرلاب (رحبلاو) : :ئرق 46 َرَحَسلاَو و :ىلاعت هلوق 6 رحم ٌةَحِبَس ءوِدَحَب ْنِم هَدِمَي رحبلاَو [١ا7/] .سنجلا هب ديرأ

 زوجي ول نأ ىلع ءانب «دربملا دنع أدتبمو .هرخآ ىلإ رجش نم ضرألا يف ام نوك تبث ولو :هريدقت هيوبيس دنع فوذحم لعفل لعاف ردصملا اذهو ءاهدعب امو
 ءأدتبم "رحبلا"و «لاحلل ةءارقلا هذه ىلع واولا نوكت نأ زوجيو .فطعلل واولا نأو «تادرفملا فطع نم مالكلا نأ ىلع ءانب اذهو «ةيمسالا لمجلا ىلع اهلوخد
 ."مالقأ" ىلع ةفوطعم هدمي :ةلمجو "نأ" مسا وهف ءبصنلا هلحم نأل ؛ضرألا يف ام لحم ىلع فوطعم هنأ ىلع بصنلاب (ٌرحبلاو) : :ئرقو يو او

 قحلاب الإ قطني ال نآرقلا نأل ؛يضاملاب اهفصوو 5١[« : مورلا] © اوُلَِع ىلا َضْمب مُهقيَِيل سال كن ٌتَيَسُك اَميِرَحَبلاَو لا ف داسفلا رهظ ارهظ ف : كل قب -
 كلذكو .يضاملا لعفلاب ةيملعلا ةقيقحلا هذه نع ريبعتلا ءاج كلذلو ءرمألا ىهتناو يضاملا يف تعقو ابهنأكو ءاهنم رفم ال ةعقاو ةقيقح وه هلل ةبسنلاب لبقتسملاف
 ةداعإ ىلع لمعلا ىلإو ءقطنملاو لقعلا ىلإ عوجرلا ةيناكمإ نع تثدحتو «ناسنإلا وهو لعافلا تّددحو «يئيبلا داسفلا اذه نغ لوؤسملا نع ةيآلا تثدحت
 بطلا ميركلا نآرقلا قبس :لمحلل ةدم لقأ ١5[. : فاقحألا] # اَرَهَس َنوعََتهْلدَصْفَو هلو 3: 115 : نامقل] ِنيماَع يف,هَلدصِفَو 98 [ ١ 4] .ضرألل نزاوتلا
 يهو ةلماكلا عاضرإلا ةدم انفذح اذإف ١[ : فاقحألا]  اَرَجَس َنوَْكَتئُهْللَصْفَو هلو #9 :ىلاعت هلوق يف كلذو ءرهشأ ةتس لمحلل ةدم لقأ نأ هريرقتب ثيدحلا
 نينجلل نكمي لمحلل ةدم لقأ يهو «لمحلل رهشأ ةتس ىقبي هنإف ؛عاضرإلاو لمحلا ةدم يه يتلاو ءاّرهش نيثالث ٠ ) نم اًرهش نورشعو عبرأ (4) :يأ نيلوح

 - نب نامثع َمهف ءرهشأ ةتسل تدلوف ةأرما جوزت الجر نأ يورذإ ؛مهفلا اذه ىلع ةباحصلا دمتعا دقو .ةيملعلا ثاحبألا هنع تفشك م اذهو .اهمامتب دلو اذإ اًيح ىقبي نأ

 تارلك نأ نايبو :ةلالّصلا لهأ ىلع ةّبحلا مازلإو :ةمعنلا غابسإإي ةّنِياو ؛هدالوأل نارقل ةبصوو «نيدلاولا رب ةّيصولاو «ةمكحلا نم يطعأ اهب نارقل ىلع ياو ؛مهيلع -

 - تلا فيوختو ؛ةمعنلا تقو يف هنع مهضارعإو «ةنحِملا تقو يف حلا ىلع مهلابقإب نيكرشملا نم ةياكشلاو ءثْعَبلا ةّيَقَح ىلع ةّجحملاو يناعملا روحب نآرقلا
 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت ١ لا بابسأ ٠ ىنسجلا ءامس رالا يربطلا ريسفت



 ةيآلا رظناو) ا 4 راها فَلَبلاخلو 6

 سمشلا ترّوك هغلب اذإ | .مولعم تقو ىلإ هرمأب يرجي :4 يسم 20 (جحلا ةروس ١١
 لسقو .تاراجتلاو قازرألاو ماعطلا نم نفسلا هلمحت امم هللا معنب يأ : دن تمعن ١*!- .رمقلاو . 0 ل 3

 نبع :*ٍراَّبَص لكلا .نوكلا يف يملإلا ريخستلا ةئسبو حيرلاب يرجت نفسلا,نأ يأ ؛ةيببسلل «ءابلا» لإ 00 هر : ١"
 2526 :لبق ؛ربصلا ريثك يأ «ةغلابم ةغيص (راّبص»و .لجو زع هللا ةمعن ىلع :4 ٍروُكَش» هللا مرا ل ريل ( 0 :بكحأ يكلم نك ---

 نيذلا :ىينعي :# مجيْشْعاَدِإَو ل» -٠؟ .نفسلا رهظ ىلع رحبلا يف ن نولمكلا لإ جاتحي ام ىلإ ةراشإ ١ 1 7 11 همر وت كن 1

 ا
 ريم 4 ةي هنزل رعب نوتات الو فادألا نود 4 زل ن2 ول طع فعن 7 275

 رحببا يف هللا هيلع دهاع امب فوم : :(دصتقم» ليقو .هسفن يف رفكلل رمضم يأ ؛كلذ عم رفاك وهو هرب أ 1 ٍِ + هي 0
 ٌلكاَلإ» ًالاس ربلا ىلإ هجرخأو هرحبلا لوه نم هللا هاجن نأ دعب كلذ ىلع قاب ؛نيدلا صالخإ نم 2 اخ راسهم امو صنم

 37 كرفو .ركاش ريغ لجو زع هللا معنل :* رُغم ردغلا حبقأ : :برعلا دنع (ًرْثلا »و .رادغ :# ٍراَتَح ظ | لاو فرجا امويأوَسخلو مكين ضاَل '
 وأ ناك ًاناطيش ,ءيش نم ناسنإلا ٌرغ ام وهو :نيغلا حتفب : :* رورغلا# ىنغي ال :«ُهلاَم فرج 5 در يع م بج ١
 :هلوقل هريغ اهملعي ال «ةمايقلا اهيف موقت : ىلا :# َةَعاَسلامَلِع ,هدنع ه هلأ 5 و ا“ : .هريغ وأ تاتا سيولد ردع اة رد ١

 هل ددحي يذلا وهو ءءاشي يذلا ردقلابو ءءاش نم ىلعو ءءاش ىتم :4 َتَْحْلا_ُكْزََبَو ]ف .«هدنعا 2 بوم مام ل م و
 هيلإ لوؤت امو ءاهريصم ملعي امك وه الإ اهيصحي ال اهعيمج :4 اعلا قاعد 8 .ناكملاو نامزلا متو 0

 0 هلوق [”*؟] .ةرخآلاو ايندلا نيزاوم يف بسكت وأ رش وأ ريخ نم لمعت 0 ام

 لهأ نم لجر ءاج :لاق دهاجم نع متاح يبأ نباو «ريرج نبا م جرخأ ءةيالال كاسل هلع و ُهَدنع هَلأَنِإ #
 تكملاع لقا ؟ثيغلا  كءزدي .لتم ينربخأف ةبدجم اندالبو ؟ةلتا 0 ينربخأف «ىلبح تا 7 3 ةف ةيدابلا

 0 .ٍةَاَسلألي مده )+ هلا لزنأف ؟. ؟تالوأ ىف -_- : آ

 1 كلر ل 1 كو ا أر نحل وه هنأ جايك 20 1 اهلجأ نم لعفلا عقب د يتلا ةلعلا ىلع لادلا فرحلاب ءادتبالا دنعام صتخاو
 0 ىلوألا ةيآلا ٠١"[. : نامقل] 4ريبكلا كل َيوعديامنَأَو 1 ناكل ل ء[ 17 : جحلا] 4ريبكلا يعلوه

 هس ب
 نونلاو ماللاف «4اًنحسح كك كهل مهر: كل فاول اووف رش هلل لبيس يف اووكبَم كيلا ١ هلوق 2
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 ا ل ل هر نادك وها ' عم ماللاو 10 : كلا ا ل تكرإو# :هدعبو «ناتدكؤم

 0 هللا كر هكا درسا ١ :هدعبو ؛كلذك "نإ" ربخ يف يتلا ماللاو «[104 : جحلا] 4 ٌمميِلَح ميل هَناَنِإَوإ» :هدعبو «ليبسلا كلت امهليبس
 يتلا تاديكوتلا همدقتت مل هنأل نامقل ةروس يف ءاج ام كلذك سيلو . :ةيالا يف "ره" 001 ا ل ة ة :1٠[. جحلا]

 تي ا عادلا اع يع دعت ال اقف درو حلا هزاز :رخآ لوق .ىلوألا يف تمدقت امك اهلاثمأ عبتتست

 رح متاحف لاب كرش نمو : :ىلاعت هلوق أدتبم وأ الصف دعملا ريمضلا اذهب نايتإلا ةمءالم هدشأو رركتملا اذه حضوأو ؛مهلاح عينشو مهبكترم نهوب افيرعت اهركذب
 |[ كلا وَلواَبذأومْلْحي هلأ ن وذ ني كوع تسيل ترإ» : ةروسلا رخآ يف هلوقو ان جحلا] 4 ٍقِحَس ِناَكَم يف نر ال كل ةقرك كو

 1 جحلا]4 حل رأي كليو » :هلوقل ءيش بسنأ اهلبق انركذ يتتلاو ةيآلا هذهف 1/7 : جحلا] 4ُةَنووُدِسمالاكيَم باد ممن ود

 نبل نزلا هل َنيِصِلخم هَللاَأوَحَد اف [؟؟] دك الاب ردا الام لالا هللا روش ل لان لقوا .اًباوج هيلع نودجي ال امم اوعّرقو اهدعب هب اوُحّبُو امل ةتطوتو اًديهمت

 ُهلَنيِصلِم هللا وعد ١ «[10 : توبكنعلا] 4 َنْويِرْسي َمهاَذِإ ِربْلا لِإ ْمُهْدَح ملف َنيِذلَا هل َنيِصاِخم هلا اوَعَد ا[ 17 : سنوسي] 4 نول َنِو كت ورده نورت
 هادا ا لا ا 51: نامقلا 4 . ”صّققُمِمهنِض ريا لإ مهاد
 1 جحلا] 4 ٌمِيِظَع ء ئت و د ا تت ءاسنلا] 4 ... دوو نفت نم رجَفلَح ىلا كي أوَتأ سائلا اهيل 1001 بردكلا

 ضار اويتتجسو فرماوأ ومركب هللا اوفاخي نأ ىلإ سانلا رغادت تالثلا تايآلا 17 :نامفلا 4." 1: داو نع لاو ب رخال موياومَحلو 27 اومن[ سات ات
 ءاسنو اًريثك الاجر ضرألا ءاحنأ ين امهنم رشنو ؛ءاوح يهو اهجوز اهنم قلخو ؛مالسلا هيلع مدآ يه «ةدحاو سفن نم مهقلخ يذلا وه هللا نأ نيبت ءاسنلا ةيآو

 ما ل ا ل مويلا اذه يف ثدحي اذامو «ةمايقلا موي لاوهأ حضوت جحلا ةيآو . ”تتاربتك

 0 نإ َكَيوَص نم ضضعاو كيس ف دصفأو غال .نّيبو حضاو تايآلا نيب قرفلاو ءائيش هيبأ نع دولوم الو هدلو نعدلاو

 تناكو ءمه . اًنواهت سانلا هوجو يف حايصلا كرتب ىلاعت هللا نم بيدأت ةيآلا هذه ىفو .ريمحلل هلل هلعج ام اًريخ توصلا عفر ناك ول :ديز نبا لاق .[ ١9 : نامقل]
 لماجلا ولا ذه نع اعتو احبس لايف لأ اك ضفخأ ناك نمو زع اك نوص دش مهم اك ثم كلذ رو رجلا توصلا ةراهجيرخفت برع

 ا ءانه ركشلاو ربصلا يقلخ رائيإ هجوو 0 نامقل] 4 ٍروُكَسِراَبَص لكل تبل َكِلَد ىف َّنِإ دوما نم كيري هَل ٍتَمَعِيب رجلا يف ىِرجَي كفل نأ رمل يملا #11 ]١
 لاك لكما 24 ران 2 امو 1# 4] .ركشلاو ربصلا رهظم امهو «ةمالسو رطخ نيب رحبلا بكار ذإ رحبلا يف ريسلا ماقمل
 .هلا ملع يف اذه ؟ال وأ هبسكت له نكل ءاهدغ يف لمعتس اذام ملعت سوفنلا نأل ؟اذاملف ءاًدغ لمعت اذام سفن يردتامو لقي مو ءاًدغ بسكت اذام سفن يردت امو هناحبس

 يف فاكلا تناك نإ قايسلا رهاظ وهو (ةبيغلا ةدارإ ىلع ءايلاب (نوعدي) : ئرق 4 بوعد 9و : :ىلاعت هلوق  ُلِطَبْلا هز ود نم بوعلي ام ْنَأَو ٌّىحْلا وه هللا ناكل ذ 28“ ل
 .تيكبتلا ىلإ ىعدأ هنأل ؟مهم ءاطخل اًنافتلا نيرضاحلا نيكرشملا باطخ ةدارإ ىلع ءاتلاب (نوعدت) : :ئرقو .رهاظلا وه امك ملسو هيلع هللا لص يبنلل كلذ هلوق
 لاق ءمكتمصخلا هللا باتكب مكتمصاخ ول اهنإ امأ : :هنع هللا يضر سابع نبا لاقف «جاوزلا لبق اهلمح ةيادب نأ هنم انظ اهيلع انزلا دح قيبطتب هنع هللا يضر نافع -
 .ةأرملا:تئربف ءرهشأ ةتس الإ لمحلل قبي ملف[ نامقل] 4 نيم اَع ىف ُهَلَصِفَو 9 : اًضيأ لاقو ١6[ : فاقحألا] © اَرَبَّس نول ءُهَلَصِفَو هاجر :ىلاعت
 .[ 4 : نامقل] 4... َتْيَمْلا كريو ِةَءاسلامْلِع ءهَدنِع َهّلاَنِإ )» :هلوق يف ىلاعت دحاولا ٌبّرلا هب ّصتخي انئ مولع ةسمح نايبو ءاطوهو ةمايقلا ةبوعصب -

 ئةم لا ءاهس ذل | روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ' يربطلا ريسفت
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 1 ١ 000 عع تونا 0 نا
 52 256 ا م م و )ع

 هس م هر 0 0 تبرع

 2 قريش دولي هك 0 ]
 00 نا( كروُدَتَي مهل آ هَل كمي يِمُهسأآَم 5 يلو يل مايأب 0 هذه ىمست 0 0 طع هل يناسنإلا 0 ف ةليللاو 3 وأ 0

 و أَنِ قاَسهساَموَصْرالاَو ِتْوسَتلاَقَسِل ع ع لا و ما
 ظ ءا © ضرألا نم دعصيو ءضرألا ىلإ ءامسلا نم لزني رمألا نأ :هانعم :4 دبل رح ه مث ضرالل ١ ىلإ ِءامّسلا م

 ل الفأ 1 #1 مك ا
 الفأ عفش الو لو نم هنود نيك ضرع َكعاوَسأ 5 الو اسما نيب ام نأل انتل مال نم نودعت ام ةنس فلآ كلذ ردقو ةدحاو موي يف ءانسلا ل

 سل 6 دموي مو م 1 0
 2 ول 1 9

 عسير ضال لإ امس تورمال ردي يل كدت 1 كفو .ايندلا مايأ نم : نوانعت عم ودم كلا + كلذف «كلذ لثم ءامسلاو ضرألا نيبو ماع ةئامسمح

 ا لا َنودعتاَممؤَتس فل دهرادقو ناك موف ةيلإ 6 3 درسا دنع فورحملا ريسلا هيف ريس ول -هرادقم ءايندلا مايأ نم موي ف كلذ ربخ هيلإ | عجري مث : ىنعملا

 ا زعارس 0 و 1 تك رس 2 را <

 | نسح سس ىلا 0 ميسم ةددهَشلاَو يعل مِللَع ا زرع لعج ىنعي : كلَ َلَعَحَمت # -/ .همكحأو هنقتأ :4.ُهَقلَح ةقلخ ِءىَسْلم نحال 9 - ٠ .ةنس فلأ

 1ع (7) نيل نِركاْلَق لحبوب نيل | :لاقي «ةفيعض ةفطن نم "رهو حرخف دم لسنا يذلا هل نم .« الس نول مدآ ةيرذ لجو
 34 بترو كن 00 0 ل و هلكش ىّوسو هقلخ لدع : هلروسرمل 9# ١ ا اذ اذإ 0 تس سو تع حو 20 0 لك 4 اعج 0000 2

 ٠ اليك ديالا ردصتألاو عمرك معو ديس ل لاا ابو هذه حورلا ةخفنب مدآ نب ىلاعت هللا مركأ :4هَدِضَأْلاَ ل
 لَن 7 7 اواو هين ٍي ف :#4 ضر لآ ىف اَمللَص اَدِوأ 88 - .ةفرعملاو ملعلا ليصحت لئاسوو «ضرألا يف برضلاو ةميركلا ةايحلا

 ١ ىفل انءا صر ىفاَنالَضاذَِأ دو تيور ُ
 4 م وفك لشي و هيلع نبللا بلغ اذإ «نبللا يف ءاملا لض دق :برعلا لوقت ؛ضرألا يف بارت انماظعو انموحل تراص :يأ

 | محا فونس لق © يزل نورفخ مور ءاقلي مه ٍليِدِجقََح كعلاب يما رفك !؟(ديدج انلخ تعنا 4 ديد رم وا يلا هيمان 0
 7 8-55 0 ماسوص ريس م

 1 وعجز مكبر دف يق ىلا تراه ا .مكحاو ار وتسي :* مككشو لق# ١١-
 6 6 هر 0 76 0 00 200 0000 جيت | ةلجتكسلا 3 كمال مورلا ءتوبكنعلا «نارمع لآ .ةرقبلا] ا

 0 ايدي ا 7: صصقلا] نيكد كلف يديمها رت [ 0 0 (١

 وعزت ل ا يحل كالا لل صح او رلزكدلا و ل رسفقو كازدرل هج و

 عضاوملا يقابو ءامهريغ نآرقلا يف سيل [5 : ةدجسلا «64 : ناقرفلا] 4 راني ِةَنِس ف اَمُهَياَمَو َصْراْلاَو توما قلح ىِذَلأ مال .كب اونمؤيو «هورثؤيو هب اونمؤيو
 دي هنود نم مكل امو" «ناقرفلا يف هربخ ' 'نمحّرلا"و ءأدتبم نيتروّسلا يف' هنن < .4 ِماّيَأ ٍدَّنِس ىف صْراْلاَو توسل َقلَح ىلا اف

 نم كلما هب لري اه .ةلجشلا ةررق ةناب دارملا .[5 : جراعملا] 4(ِةَنَس فلا َنيِسَح :هَراَدَقِم ناك ويإ» 15 : ةدجسلا] 4ٍةََس َفَلَأ هراَدقِم ناك ويت [5] .كلذ ريغ
 هلوقو «دئادشلاو لاوهألا نم هيف امل «ةمايقلا موي :لئاس لأس ةيآب دارملاو ءايندلا ءامس نع ال ىهتنملا ةردس ةهج نع ةرابع انه ءامسلا نوكتو ءاهيلإ دعصي مث «ءامسلا

 .[4:جراعملا] هوس َفلأَنيِسح :هراَدقِم ناك وَب ف ِهّيلِإ حورلاو ةكحِهلَمْلا رتل عفاد هل سيل عقا و :يأ .4 عِقاو ادعي :ىلاعت هلوق ىلإ عجار [ : كاوا ل ىلاعت

 | سس ج مس سر سس ١ ساس حم
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 هقاشتنا لهسيل ءاوهلا ةقرو ءاهيلع ريسلل الثم ضرألا ةبالصف «يغبني ام ىلع ةعونصم اهتيأر ءايشألا تلمأت اذإ كنإف 17 ]132 ىلا 1

 .قارتحالا لبقي الف ءاوهلا امأف ق قئارحلا ترثكل الامشو اًنيمي 1 لاا قرا رفا اوا ووو را
 ؟نيتيآلا يف عمسلا بع رصبلا مدق اذامل .[7١:ةدجسلا] 4 اَنَعِمسَو ايرَصِبأ اير + 215 1:فهكلا]* َعيَسأَو دب زون ضراْلاَو تدومَسلا بيعمل ١١

 يف مهاري ىلاعت هللا نكل ,دحأ مهاري اليكل فهكلا ةملظ ىلإ اوؤجلو «دحأ مهاري الثل مهموق نم اورف نيذلا فهكلا باحصأ نع فهكلا ةروس يف مالكلا : :باوجلا
 .ةيآلا يف عمسلا ىلع رصبلا ميدقت قايسلا ىضتقاف عمسلا نم مهأ انه رصبلا ةلأسم اذإ ؛موقلا هاري ال ىتح فطلتي نأ مهبحاص نم اوبلط كلذكو ,فهكلا ةملظ يف مهبلقت
 نظلاو كشلا لاجم يف لخدي ناك هنوعمسي ام نكل ءنورصبي الو اهلاوحأو ةمايقلا نع نوعمسي ايندلا يف اوناك نيذلا نيمرجملا نع مالكلا ةدجسلا ةروس ةيآ يف كلذكو
 ناديم سيلو ةيؤرلا ناديم ةرخآلاو "نيقيلا نيع" رصبلا ناديم وهو نيقيلا لاجم ين اوحبصأ مهخأل «هنع نوعمسي اوناك ام اورصبأ دقف ةرخآلا يف امأ ءاونمأل اونقيت ولو
 .عمسلا ىلع رصبلا ميدقت ىضتقا اذلو ءلاحلا ريغت هيف نوكشيو هنوعمسي اوناك ام ةرخآلا يف اوأر امدنعف «ةنياعملاك ربخلا سيل لاقي امكو «عمسلا

 مهل هافخأ ءازجلاب ليللا مايق نم هوفخأ ام لباق فيك لمأتو .[17 : ةدجسلا] # َنوَقِفَتي مهسفَرر و ل اًفوَح مهي َنوعَدَي عاملا نع مهيوْنَج ناك رع[

 ل ل اي و و ا

 ةفص بصن عضوم يف : :ةلمجلاو «ضام لعف هنأ ىلع ماللا حتفب (هقلخ) :ئرق 4 .ُهَقلَح 9: :ىلاعت هلوق © نول نم ٍنإلأَقلَح ديو هَل َُقلَح ِءَىَم لع َنَسحَأَىِل قم 11 ]
 «لامتشا لدب (لك) نم لدب وهو ءردصم هنأ ىلع ماللا نوكسب (هقلخ) :ئرقو .هل اًقولخم ءيش لك نسحأ يذلا :يأ "ءيشل" ةفص رج عضوم وأ "لكل"
 .هةمكحأو ةئقتأ : يأ «(ءيش لك قلخ نسحأ) :يالشلااوأ قف امرا اناوددا عضارملا كب قلل

 يف زاجعإلا هجو :غارفلا يف ءوضلا ةعرس باسح .[0 : ةدجسلا] 4# نورت اًمِمِوَنَس َفَلأ ُهَراَدَعِم َناَكِ وي ف دْبَبِإ ْمرَسّث ٍضْراْلا َللَمَتلا سم رمادي ا: 51
 روتكدلا طبنتسا مث نمو «ةرود فلأ ةرشع يتنثا هرادم لوح رمقلا نارود لداعت غارفلا يف ةينوكلا ةعرسلل ىصقألا دحلا تربتعا اهنأ وه ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا

 يالا مقاولا عما اماجتيباطتلا رارقلا مقرلا نأ ىلإ حدود دمحم روتكدلا لصوت دقو «يهلإلا رمآلا ةعرس باسحل حيحصلا مقرلا يطعت يتلا ةلداعملا حدود دمحم

 لقلفلا روك :يددع زاجعإ 4# ْمْكَي لَو ىِذَلأ ٍتوَمْلأ كلَ مكشوف ا 1 .ةيناث /مك 79191/47.55/ وهو “١9/17 ةنس سيراب يف ريياعملل يلودلا رمتؤملا هنلعأ
 ظفل رركتو .ميركلا نآرقلا يف ةرم (54) «ةكئالملا» ظفل رركت :الوأ . .ةرم )5١( امهنم لك تاقتشم ترركت امك «ةرم (18) «نيطايشلا»و «ةكئالملا»

 -( ا اكناث ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو . نآرقلا يف ةرم (58) «ناطيشلا»

 د 0 نر <تاك مك اًنْؤَم َناَكْن مه ين ةيندم اهنإف «تايآ ثالث ىوس ,قافتالاب ةّيَكم يهو «نونمؤملا نر :ةدحسلا ةروس لوزن

 وقود مهل َلِقَو يي نأ ًاودارأ آم دانا مهو ارفف 01( ك1 9 كولَمَس فاك )امي 0 هيسع أوُحو أوم

 روسلاب ضيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 .نايصعلاو كرشلا نم ءايندلا يف مهنم فلس يذلل مهبر نم ءايح :# ميسور امك © 7

 ال ًايمع ايندلا يف اوناك مهنأك ىتح .نيبذكم هب اوناكو .ايندلا يف هب ربخُن انك ام :# اَنَعِمَسَو اًيَرَصْبأ#
 اهقيفوتو اهدشر ا كلل اندوراف 4 كميل نردمسي ال انصر نررصل

 يف مويلا مكانكرت :* مكحش نإ ١4- .مهل ينم باذعلا بجو :# ىّتِم لوما َّقَح 9 هللاب ناميإلل
 هوهّزن :4 ْمُهّيَرِدَمَح ا .عطقني ال يذلا مئادلا باذعلا :* ِرّلْخْلا ِباَدَع اوقوُدَو# «رانلا

 َقاَجَتَت ١-8 .للذتلاو دوجسلا نع :© تركتك ُْعَم رفكلا لها هب هفصي اع مهدوجس يف 3

 مهو «نوماني الف ءاهيف مهمانل نوعجطضي يتلا مهعجاضم نع ىحنتت :# عِجاَسْلأ ِنَع و
 .ءاشعلاو برغملا نيب اميف ةالصلا هب ىنع :ليقو .شارفلا نع ةالصلل نوموقي نيذلا ليللاب نودجهتملا 3

 .مهانقزر يذلا نم :يأ :© َنوُفِفني مهلنشرر اًممول .ةمتعلا ىعدُت ىتلا ةالصلا راظتنا يف تلزن :ليقو
 امم - /١ .هللا ليبس يف كلذك امهريغو .عوطتلا ةقدصو ةبجاولا ةاكزلا يف ةماع ةيآلاو 00

 الو .نذأ هب تعمس الو «نيع هرت مل امم ءلجو زع هللا دنع ؛مهبونج ىفاجتت نيذلا :ينعي د :* مل فخ

 نمؤملا سيل :يأ ءراكنإلل ماهفتسالا .ةيآلا رخآ ىلإ :* اًيّرَم ناكنمفأ # - 0

 يبأ نب يلع يف تلزن :ليق .قسافلا ةبوقعو . ا باوث اهدعب ىتلا تايآلا تلصفو .قسافلاك

 .لواطتو ديلولا هيف رختفا ؛ ءامهنيب ناك مالك يف طيعم م يبأ نب ةبقع نب ديلولاو .هنع هللا يضر بلاط

 :4 كلت > اهيلإ نووأيو «ةرخآلا يف اهنونكسي ىتلا نكاسملا نيتاسب :4 رأَمْلا ُتََّ مهلك ال -4
 سس روكا قلل رو وكرت :# ًاوقسفإ# ١١- .هللا اهومهلزنأ
 يف سلجن انك :لاق لالب نع رازبلا جرخأ .ةيآلا * عِجاَصَمْلاِنِع ٌمُهبوْنَج َقاَجَتُن © :ىلاعت هلوق [17]
 قاج »ل ةيآلا هذه تلزنف «ءاشعلا ىلإ برغملا دعب نولصي ب هللا لوسر باحصأ نم سانو دجسما
 وم 2ك ءويوب رو

 هذه نر لا تا جرخأو :تفيعتص »تستقل نب. هللا .ديع#هداتسإ يفو * عجاصملا ِنَع ٌمهيونج

 جرجا در يالا كك 0ك :ىلاعت هوا لعل! يعذت 3 مدع للا يي ]# ةيآلا
 نباو يدحاولا

2 0 1 

 كه تكا م قي

 يف موي ٌرهَضُي (30) ميت موسوعب قو ٍقْوَف نم بصي ٍراَنْنُم اش : مط تعَِق 0

 دقت ام اهمدقتي ملف ةدجسلا ةيآ اّمأ «ةدايزلا ةيآلا بسانف اه ل اع تاغ ةكركلاب لإ . غلبف اسفل يرد طاح كلا يلع

 ا يل ا .ةيآلا كال الم نك لك انؤن كهل و تاغ .قسافا 'تنأ اف ا وفل لا «كلنم ةيبتكلل

 د اهل طمع ل حر ددع يال نول رولا اقول اذك هَ ذاك ب اهم كاذز طش

 كب باَدعأ فو هللا أ اهنيأوخوتي أ وأ الغ » 2175: جحلا]4ٍهةرَحل 6 1
 ا ا 0 .

 نبا جرخأو ..
 :سابع نبا نع «رانيد نب ورهمع نع «ةعيهل نبا قيرط نم ركاسع نباو بيطخلا جرخأو هلثم

2 2 

 ل

 باملا لمتشاف 1117 جحلا] وب ريح نو ْعِلَمَم مهو 6 دولا منول

 ةروس تّصخو «باذسلا فصوب مالكلا لوُطل ؛ .كأرق قوذو 9: ات ل ار رار متضرر حلا روستو .ىنعملا ةدايز يضتقت ىنبملا ةدايزف .فذحلا اهبسانف

 ل را اهم ماوس قو اةلبف لوقلل ةقفاوم 4 أوقود مهل ليقو ) : ىلاعت هلوق يف راهظإلاب دولا
 ٌباَذع اوقوذ 8[ ] .ءيش هنم ّجحلا يف سيلو «[0 : ةدجسملا] 4 ىف كَرَعْلا دك 0 ةدجسلا] 4 ِتوَمْلاَكَم مُكَضَوسيْلف »و 1٠١« : ة

 را ل ص مر 6 راد جرو

 فاكس 62 اولاكو ١> 17 - ةدجسلا] 4 نحل وه

 ةيآ يف "رانلا" ظفل نأ وه نينيآلا نيب فالتخالا ببس .[47 : أبس] 4َن وبركُت اهي متم ىىَلأ ِراَنلاباَدعاوُفوُذ ف 7٠١[« : دل 2
 آو مسلس سس و

 ووري سس ص و
 نأ وأ املك دال مهضوم نيمو ط : :ىلاعت هللا لوقي «ريكذتلا نسحف ؛باذعلا فصْوَف فصوي ال ريمضلاو «ريمضلا عقوم عقو رهاظ مسا ة هنكسلا ةوروع

 5 مس

 أ اهنماوحرحب
 يال موُْلاَف 9 :ىلاعت هللا لوقي «ثينأتلاب ةيآلا تءاجف «رانلا

 2و رمل ةلجتسلا هلأ

 فصو نشسحف «ةيآلا يف رانلا ركذ مدقتي مل هنإف أبس ةروس ةبآ اما ةدجسلا] 4 توذكم وي مسك ىلا ريل َباَدع أوف وذ مهل ليعود
 رحال وق [57 ًابس] 4 َنوبْدَكُت اهي رت ىلأر انباع أوم نيو ار الو اع حيل كشك رع عسل

 تاجا كد لص ادت لك ١ هدحشلا] 4 ركل 0 كفل نود ننال نادك كَ
 ال اس ل لل ير 0 دس دكاف ررك انكر كدم كر ةقلاو يهل ديول يردك نمل ردك نود ىندألا فاذغلا قاعشلإب امداعإ
 .ملعأ هللاو ءاثنؤم رانلا ىلإ ريمضلا ديعأ ءكلذ يعدتسي ام اهلبق الو أبس ةروس ةيآ ولتي نكي املو ءاذحاو ىرجم هلك كلذ يرجيل ؛اًركذم

 مس وودب<ه و ركاتر م

 ق8[ 11

 : اذهلو ءيعابر وهف ىفخأ هيضامو «لقثلل ءايلا ىلع

 دوج هيررك هدرجتل عوفرم عراضم هنأ ىلع ءايلا نوكسب (يفخأ) :ئرق# َىنْخَأإ»ِ ىلاعت هلوق © نفي مط نأ آم لت ملا

 4 ها

 1 كيفان كره اسر ردن رد سداسلاو اه انج لرب
 مج ده وسنعا تلح 26

 قوش 10 اجل ربل بصل هوت الزم طال لد ان« عل لف لس: درج كا اولا

 داورو كارم: دع لإ ةفيضأا اذإ ا ) «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو ا و و ا علا عب اول .ةرماخ
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 2 يدَنِيأ انام حر 2 لي يسر إ ىذه 7 يق دوش :4 عهيكلسم ىف َّنوُشَمَي » .مهوحنو دومثو داع :4 ِنوُرُشْلأَنِي 8 .اوظعقيف مهل ني :4 جل
 0 كيود همي 2 0-3 ا 21 لإ -؟9 !نوربتعي الو ..ربعلاو راثآلا نم اهيف ام نودهاشيو «نيكلهملا ماوقألا ءالؤه نكاسم

 ا هيي سس وي. 0 1 3

 01 ةك اوم 37 ..و | نوكرشملا ناك :* ْحَنَمْلا انه َيمإ9# - .اهيلع تابن ال ىتلا ةظيلغلا كل :* رُرَجْلا ضرألا
 و , هش ملم 3

 5 7-2 و ثعبلا موي وهو ءدابعلا نيب لصفلاو ءاضقلا هب نونعي !؟نورظننت يذلا حتفلا اذه ٌءيِجم ىتم : :نولوقي

 1 2 فورا اكلك يجد 2 ملل ما 3 ا و
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 يي و نإ ْحَمَمْلا انه يم: نوكرشملا لاقف «معننو هيف حيرتسن نأ كشوي اًموي انل نإ :ةباحصلا لاق ةداتق

 م نوم جي 5 2: ططص] را  .تلزف # َدِوِدَص مدح

 ه1 ا
 ]نورس ل رج 0 0107 يكل مل 0 ةدجسلا] 4 آَهْنَعَسرْع

 ْ مر ١7 يفامو ءاونمؤي نأ مهنم عقوتم دعب مهو «مهيونذ اوُسنو ءاورّكذ ام بيقع اوضرعأف اورّكُذ :يأ «رافكلا
 ْ ظ : 7 5 «اقلزر دم حيل د11 برفوختلا وا: كورت ؤلو# : هلوق ليلدب ؛رافكلا نم تاومألا يف ةدجسلا

 مو ومو وك اعوام مو 925776977597  «تروملاب اهنع اوضرعأ مث مهّبر ٍتايآب نامز دعب اًنامزو «ى 0-0 00 : ىأرءا رين نخفلا]

 51 ءارسإلا] 4 اليكحَو نود ني وذا لير بل ىده لص بتكلا ىسوُم اَنيَئاَءَو ج [1] .مهناميإ ٌءاجر عطقناو ءاونمؤي ملف
 «ةاروتلا هتاطعإب مالسلا هيلع ىسوم مّرَك «ءارسإلاب ٍدْلَب اًذمحم هللا مّرك امكو .[77 : ةدجسلا] 4 َليِرَسِإ كك ىده هنئلعحيو ءباَقَل ني ويم ف نكت الق بيكحلا
 كلاس هكر ا هي ل 1 كر اور لاو كر نا كل ريع ناخنا نع ماهرت ةنمضنم «ليئارسإ:ىنبلااةاشزإبو قحتلل اَنايِب اهلعجو
 0 لأ عيبا افك ةادرعل قشوم انينا لقلو :ةدجتسلا

 مَكْمْطِدَمَي َمّلَوأ » ر .[58١:هط] 4« تن ذل كد يف موسم يف َنوُشنَيِنورفْلاَنم مها اكله مم ملف 73 م .ةيكتش و كيرط لاو ىحلا لإ مهوعدب

 0 ا .[7" : ةدجسلا] ٍتنيَأَل كلذ يف نإ مهنكنَسَم فن ِ دوسي ِنورُفْلاَنِم مهل نِماَنُكلَه كم

 نمو # : ىلاعت هلوق ىلإ .4 ىِركحْو نع ٌضرعأَن مو 9 : 0 رن و دقت ام طرت الا دنس افناسم مدلك

 (00) ىس منيا َكدكَي اهب ال كَ َكَدك1 5 ريب تكد ع معآ يردح َمِلَبَر لاف 9) معأ ٍةَمَيقْلا موي ههرُشَححَو اكنَص ةّسديم هل َّنِإَف ىركحِز نع ٌضَرَع
 دري ام دروم اًدراو اًمنأتسم دعب ام درو مث «نمؤي ملو ضرعأ نم ءازج نع رابخإ اذه[ هط] 0 ا

 اهيف واولاف ةدجسلا ةياآاّمأو .. 0 ل ا مهدي مافَأ ف :ىلاعت لاقف ءيهريكذتو مهخيبوت أدتبا مث ءاتافتلا مالكلا نم

 ملو اوركذت الفأ :ليق دق نأك 7١[« : ةدجسلا] 4 َنوُمِقْنتُم يِمِرجُمْلاَنِماَنِإ [هْنَع ضعف وير تايب رَهَد نسم ملْظَأَنَمَو )» :ىلاعت هللا لاق امل «ردقم ىلع ةفطاع
 ديدهتلا راركت وأ ءرثكأ وأ ءاهنيعب ةمأ يف نيديعو ليصفت ءافيتسا هلبق ام يآلا هذه يف درو :باوحلاف ؟ دجسلاب "نم" ةدايز نع امأ .فطعلل انه واولاف ءاوضرعي

 يف غلبت ال ديدهتلا يآ نوكت وأ «هانركذ ام ىلع ليصفت مدقتي ال ثيحو «اهتابثإب ديكأتلاو اهتدايز عضوم كلذف «مالكلا ىوحفو قايسلا ىضتقم نم فيوختلا ةدشو
 ذافن ىلإ ةراشإلاو ةدشلاب زيمتت ةدجسلا ةروسف .ىرخألا يآلا يف داري ام ديعولا ديكأت نم داري ال ذإ ءاهفذحب زاجيإلا هبساني اذهف ؛ديعولا ذوفن اهاضتقم ءاضتقا

 مُهَنِإ َرِظَتناو :هلوقب ةروسلا متخ ناكو «[17 7 : ةدجسلا] 4 َنوُمَقَيُم رك ار ا رد نسم مَلْظَأَنَمَو » :ىلاعت هلوق ىلإ رظناف .ديعولا
 ا ٠ )) ركذ بسانف «نيديدهتلاو نيديعولا نيذه نيب ةيآلا تعقو دقو 1٠[« : ةدجسلا] 4« تروُرِظَتَسُم

 044 نما .4 ملف اكَلمأ) عضاوملا يابو ءاهريخ نآرقلا يف سيل [*: ص 77 : ةدجسلا «7 : ماعنألا] 4 مِهِلَبَق نم اَنَُكَلْمَأ ا 1571 .ةدجسلا ةيآ يف ام ديدهتلا
 ةدشو ديدهتلا رركت وأ هرثكأ وأ اهنيعب ةمأ يف ديعو ليصفت تايآلا هذه يف درو دقف .فيوختو ديعو نم هيوحت امل اهديكأت داري ثيح تايآلا هذه يف دازت امنإ

 .اهفذحب زاجيإلا هبساني اذهف .فيوخت وأ ديعو تايآلا مدقتي مل نيح ام ءاهتابثإب ديكأتلاو اهتدايز وم كلذف .,فيوختلا

 ةراج اهنأ ىلع ميملا فيفختو ماللا رسكب ((مل) :ئرق #4 أوربَص امل لما كلا ل ا مهم اَنْلَعَحَو 3811 4]

 يتلا يهو «ةازاجملا ىنعم تنمضت ةدحاو ةملك ميملا ديدشتو ماللا حتفب ((0) : :ئرقو .مهربصل نيداه ةمئأ مهانلعج اا 0 2-0

 زاجعإ 46 أاورإَص امل انرتَأِي ودية مهتما اَمْلَعَحَو 3 [1 4] .اوربص نيح ةمئأ مهانلعج :يأ «ةيفرظ وأ «خلإ "مهانلعج اوربص امل" :يأ ءاّباوج يضتقت
 هت ةاقتشمب تاجردلا) ظفل ركذ درو كلذكو .نآرقلا يف ةرم )١5( (هت ةاقتشمب ربصلا) ظفل ركذ در اًضيأو .نآرقلا يف ةرم )١5( (هن ةاقتشمب مايصلا) ظفل ركذ درو :يددع

 .ىلاعت هللا باتك يف ةرم (14) لك درو دقو «(هتاقتشمب تاجردلا)و (هتاقتشمب ربصلا)و هتاقتشمب مايصلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يفةرم )١5(

 ؛قئالخلا لَو «ضرألاو ءامسلا قيلختو هلُسّرلا دّيس راذنإو «نآرقلا ليزنت :ةروّسلا دوصقم :ةدجسلا ةروس عيضاوم .4 عجاصملا نع مهبوُنَج قاب >: لرتل

 ا ع دوب دا ساقوم ٌءلَمو ةمايقلا موي نيصاعلا ءوسي ام لعفو «حاورألا ضبق ىلع توما كلم طيلستو ؛مهنيب نم ناسنإلا صيصختو
 «بآملا موي يف ءباوثلاو «ءازجلا يف نيقداصلاو نيقسافلا نيب قيرفتلاو .ةماركلا عاونأ نم :ىبقغلا يف مهل رخّدا مب مهرابخإو «ةدابعلل يلايللا فاوجأ يف داّبعلا ٌصاوخ

 رنا راظتناب هرمأو هرفكلا لهأ ةأفاكم نع ضارعإلاب ::: لوسرلا رمأو «ةينادحولل نيركتملا ىلع ةّجحلا ريرقتو «نيضاملاءايبنألا لاوحأ ريرقتب :31 يبنلا ةيلستو

 0 ةدجسلا] 4 توُرِظَمَسُم مهن َرَِأَو َمُهْنَعَْرَعَأَف وا هلوقب

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 :هانعم امنإف ءسّبلتم هب وه ءيشب ٌدحأ رمأ ىتمو :ةيطع نبا لاق .هنم ددزاو كلذ ىلع مد : هللا قتأو# - ١ ا كرما ميش

 ءافعض انع درطا :مهطوق يف :4 نيف َنيرفكْلا عطتالو# .ةيضاملا ةلاحلا لثم ىلع لبقتسملا يف ماودلا : أت يول او ورع لا عت الو هَلاَقئأ تلا أَي 3 م 2

 ؛مهنم سرتحاو مهبناجو «ةروشم الو أيأر مهل لبقت ال :ليقو .ةحيصنلا نم نورهظي اميفو .نيملسملا 5 نمد هجوم متو ا ؟تياَّميعناكأا

 ١ اليكو ِهّللب يكَو# هيلإ كرمأ ضوف :4 هَاَلَع ْلكوَيَو # -“* .نينمؤملا ءادعأو هللا ءادعأ مهنإف ةاكلك رج طَمَسَميَمك4/ كدب 4:

  2 2ناساو دل -هفوج ىف نمل نم لجرإ هَل ا , - فلا !كيتس ماايفاسح 1 ف ل امج (0ةيكو دك
  1«ينرمأت سفن يل :لوقي «نيقفانملا نم ءلجرلا ناك : :ليقو .نيبلق وذ هنأب :5 ىلا يف نولوقي اوناك 0 م يلا كتلوج

 مو ,نابلق عمتجي ال امك ؛مالسإلا عم عمتجي ال هنأ نايبو «قافنلا درل ةيآلا تلزنف ؛يناهنت سفنو 9 يوحي و يا
 .يمأ رهظك يلع تنا :هتأرمال لجرلا لوقي نأ :راهظلا :4 يأتِ توزن ىلا مكَبَورأَلَعَج 21 او كمال, كذو خل ختنإ خيا لسا |
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 نم ركتم هنكلو ؛ميرحتلا يف مكتاهمأك لوقلا اذه نهل نولوقت يتاللا مكءاسن ا لا ام ' ويسأل مهو (ي) ليجكلا ىو لو ع
 رك كمر مك مهباسا تافحلا نيذللا مكءابعدا يعي 4 زم ا 20 رو لولا مكحنوخِإف مُه ءآَساأَوملعت مَنِ َّدَدنعلساَوه 0

 مكنم عقو اميف زو الو جرح :4 منج َحكَحَِِم يدلَول .لدعأو قدصأ وه :4 َلمسَقَأَرْهل مكءانبآ مئه[ تسي يودون اا 1

 مب مهيف مكحي :يأ :4 ميِسشنَأ ني نينمؤملاب قحأ :4 تيبؤُمْلب كويل 8 -" .ءالؤه ةبسن يف اطخ 7 اساعد كَو فوك تَدصَتامدك انكر
 يف هب سانلا ىلوأ انأو الإ نمؤم نم ام» :لاق هنأ لَك هنع يورو .مهيلع كلذ زوجيف مكح نم ءاشي . 2 2 ايوا كاما 5

 00000 دال كرت زمزم اهأف ؟ عهتفلا نم ندمؤملاب لذا ينل :متئش نإ اوؤرقا «ةرخآلاو ايندلا ١ الا نك واسع ١ سك 7
 :4 ةينهمأ جيوْرأَو» هيلع قفتم .«هالوم اناف يتأيلف «ألايع يأ ءًاعايّض وأ نيد كرت ذإو ءاوناك نم 0 اس سا 0
 00015 سل و رب زا قشي راجخلا لأول هيلع تانمرع نهنأو ,نهقح كلذب مظي : 0 الإ 0 تينيؤتلا وب 2

 12 5 ركنا م نفقبلا مهضعيب 0 :تابارقلا يأ ؛ماحرألا اولوأ :4 نهد <نييمّنلا ل | ل وطمس ورغم
 ناك نيذللا مكئايلوأ لإ ولعفت نأ الإ :ليق : كر ٌوُرَعَمْكيآيِلوأ كارمن كآَلإل .ةرجهابو مالسإلسا +69 20د هتف
 01 1001 دار يدل ل ىلع لاو سولو: :# أو 01

 الو هللا يأ يل امتي # :ىلاعت هلوق [1] .ًابوتكم نآرقلا يف وأ .بوتكملا حوللا يف :# اًروُطَسَمإ9 ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأ : : ىنعي :4 اًروطسم بتكحلأ ىف

 اا را ا ازد تعز وب هنو هرم نب كيلوا مهنم ةكم لعل نإ :لاق سابع نبا نع كاحتفلا نع ربيوج نبا جرخأ 4 نيَِفلتمْلاَو نفك ]ا عل
 ام  ىلاعت هلوق [4] .# َنيِقِفَتمْلاَو َنيِرفُك 1 عت الو هللا ٍقنأ تلا اهمأكي # هللا لزنأف ؛هولتق عجري مل نإ ةنيدملاب دوهيلاو نوقفانملا هفوخو «مهلاومأ رطش ه هوطعي نأ ىلع

 اّبلق «نيبلق هل نأ ىرت الأ :هعم نولصي نيذلا نوقفانملا لاقف «ةرطخ رطخف يلصي اًموي ٍَِي ىلا ماق :لاق سابع نبا نع هنسحو يذمرتلا جرخأ .ةيآلا 4 لجل هلأ َلَعَج

 لجر ناك :اولاق ةمركعو دهاجمو ريبج نب ديعس نع ءفيصخ قيرط نم متاح يبأ نبا جرخأو .# ذو ىف ِنَيَبلَق نم ٍلَحَرل هلا َلَعَجاَم # هللا لزنأف ؟هعم اًبلقو ءمكعم
 نع حيجن يبأ نبا قيرط نم جرخأو .يناهنت سفنو ينرمأت سفن يل :لوقي ناكو :دازو «هلثم نسحلا نع ةداتق قيرط نم ريرج نبا جرخأو .تلزنف «نيبلقلا اذ ىعدي
 كا اا ال ل تا أ ول رح انا نفعا نم لاضفأ] انتم اذحاو لكي لقعأ نيبلقلا فوج" يف نإ :لاق'رهف يب نما لجز يف تلزن':لاق:دهاجم

 نب ديز الإ ةثراح نب ديز وعدن انك اما :لاق رمع نبا نع يراخبلا جرخأ .ةيآلا # مهبل مهوعدأ ف :ىلاعت هلوق [6] .رمعم نب ليمج هل لاقي حمج ينب نم شيرق

 .[70:لافنألا] 4 لع ٍءْىَس لكي هللا َّنِ | هَل تكف ٍضَعَسِ لَو صعب ماسلا ولو 3 [] .4( لأ دنع ٌلَسَفَأ وه ْمِهِإَبَأَل مشوعَدَ را

 نم هللا مكح يف ثراوتلا يف ضعبب ىلوأ مهضعب ةبارقلا ولوأو .[1 : بازحألا] © َنرِجَدَهْمْلاَو تيمْؤُمْلا نم هلا بنتك يف ضْعَب,_ وأ يُصَعَب ماعلا اولؤأو»

 لوأ يف ناك امم كلذ ريغو «فلجلاب ثراوتلا نود بسنلاو ةبارقلا يف ضعب نم مهضعب ثيروت نم هدابع حلصي ام ملعي ؛ميلع ءيش لكب هللا نإ .نيملسملا ةماع

 ناميإلاب ثرإلا نم هعرشو هللا مكح يف ضعب ثاريمب قحأ مهضعب نيملسملا نم ةبارقلا ووذو :بازحألا ةيآ ام أ «لافنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «مالسإلا

 ةثرولا ريغ ىلإ -نوملسملا اهيأ- اولعفت نأ الإ "ثيراوملا ةيآب كلذ خسُن مث .محرلا نود ناميإلاو ةرجهلاب نوثراوتي مالسإلا لوأ ين نوملسملا ناكو" ةرجهلاو

 ١[. : بازحألا] « للا نأ ىلا اماكي + 3 .ظوفحملا حولا يف اًبوتكم اًردقم روكذملا مكحلا اذه ناك «ةيصولاو ناسحإلاو ةلصلاو ربلاو رصنلاب افورعم
 هيي 0 لاق امك ءاًميظعتو هل الالجإ # ُنَّبلَ امتي لإ لَدَع :باوجلا ؟"دواد اي ءىسيع اي ءىسوم اي" :هريغ ءادن يف لاق امك "دمحم اي" :هئادن يف لقي اذامل

 9| دمحم دمَحَماَمَو #:هلوقو[14: حتفلا] * هلا لوس دمحم: هلوق يف هنع رابخإلا يف همسا ىلإ هفصو نع لدع امنإو «[17 ١ : ةدئاملا] #* ُلوُسَرلا

 كا 0 ل ل ل وعلا كوالا 1101 2 هرم ار كل كر هلت كن[ كرش هنأ مالا كل 01 44 نار ]4 كرر

 4 َمُكلاَجَر نير 2-5 0 ل هرعت ةمرحلا 7 24 ا : لاك

 ندهلعج لاعت هنألو «بألا ال لوسرلا ٌظفل 8 يلا ب ىدانُي ام ٌفرشأو ؛مألا وهو ءاسنلا هب ىدانُ ام فرشأب هجاوزأ نوعدي هنمأ نأ ارأ لاعت هنأل ![4 ٠ بازحألا]

 ىلاعت هنألو ؛هميظعتو هلالجإ ينانُي كلذو «هيلع نْمّرحيف اضيأ تانمؤملل ابأ ناكل «نينمؤملل اَبأ هلعج ولو ؛هدعب نهحاكن يف ٌدحأ عّمطي الئل «هّيبنل الالجإ ,تاهمألاك

 .هسفن نم ًأربتي نأ هنكمي الو «هنبا نم أربتي نم ءابآلا نم نآلو «هسفن نم ناسنإلل َبرقأ ال ذإ «:ةمرحلاو برقلا يف بألا نم مظعأ كلذو ءانسفنأ نم انب ىلوأ هلعج

 اي مهعطت ال :ريدقتلاو «نيقفانملاو نيرفاكلل واولا نأ ىلع امهيف ةبيغلا ءايب (نولمعي) :ئرق # َنوُلَمَعَت #4 :ىلاعت هلوق اريح َنوَُمَعَت اَسيَناك هلأ كإ 9:14 7
 اًميخفت ىوقتلاب 97 هرمأو نينمؤملا هدانسإب باطخلاب (نولمعت) : :ئرقو . .نولمعي امب ناك هللا نإ ءمهوعيطت ال : يأ «هتمأل هانعمو يبنلل رمأ رهاظلا يف وهف دمحم

 نير ىلا كنز أ َلَعَج اموت [] .غلبأ وهو «ةبطاخملا يف لخاد لكلاف عيمجلل باطخلا وأ ؛ىنعم هتمألو اًظفل ملسو هيلع هللا لص هل باطخلا وأ هنأشل
 - .مغدأف ءرهظتت هلصأو رهظت عراضم هنأ :ههجوو ءانه فلأ الب ءاظلا ديدشت عم اهديدشتو ءاهلا حتفب (نورّهْظَت): ئرق# َنوُرهِدظَت ل: :ىلاعت هلوق 4 كيم نهي

 ةسمح 00 يع .نونامثو ناتئامو فلأ :بازحألا ةروس تاملك ددع .قافتالاب ةيندم يهو «نارمع لآ ةروس دعب تلزن :بازحألا ةروس لوزن

 - «أوبَهْدَي مل باكا نوم » :هلوق يف بازحألا ٍبْرَح ةّصق ىلع اهلا تشال .بازحألا ةروس تيّمس :بازحألا ةروس ءاسأ .نوعستو ةّتسو ةثاعبسو فالآ
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ٠١- سف د د 0ا 0 -0  ل 6 : جوف نمو , كلنمَو» ًاضعب مهضعب قدصي نأو غيلبتلاب .مهدهع :# َمُهَقَتِِم َنيَبلأ َنِم انْذَحَأ ذو 0

 مزعلا يلوأ نم مهنوكلو «ىربكلا عئارشلاو بتكلا باحصأ مهنأل ةسمخلا ءالؤه صخ : مهو ١ 7 5
 ومس رس

 0 2 اك م ع اقم مهنا ذخأو سبأ ىسيعو سومو 0 مهموق لعف امعو .مهمنأ هب 0 امع نيلسرملا لأسي امك :4 َنيِِددَّصلأ َلَعْسَل» -/ .لسرلا نم

 ميلك دعو ْمهِقْدِصِوَعَبَوَصلَلَسِ 0 نوملسملا رصوح نيح اهب ىنع .ةيآلا رخ آ ىلإ ا 4-9 .مهوخُلب اميف
 . 2 كو فا أونما يذل ماتبي |: يفب دوهيو .نافطغو سشيرف .«بازحألا دونج :4 و - ذم قدنخلا مايأ د هّللا لوسر م

 ون 00 مس 2007 ِيَعاَر ْدإَو» هعبت نمو نايفس وبأ ءاج ةكم ةيحان نم .ةلباقملا ةهجلا نم :4 0 | لئسأم و مك قوقِنم مو ءاج ذيل اري 522 4 2 2 2 :4 كو ني ثوم ذإق- 1 . 2 ل ع ا ١ مطل صوتو ةطصرروما تالا رض كرام كلارا 0 : ا معالم «ريضنلا
 ادعلا ثولقلا تي ورطصمالا ضال كس 5 فوخلاو بعرلا نم :# َر رحاكحلا توُلقلا تغليو # «ةحماط تصخشو اهرقم نع تلدع :# راصيال

 0 2 ل سب ص 2-6

 1 تيوئمؤملا لبا كلام ايل انونظلا هب َنوُبْظَو
 محل كاحضأر محم نأ نرتناملا نط نسصنلا هنأ نوصل طف ةفلخلا : © ًانوئظلا هنأ 7 رم

 سا صر ع 1 وجم روي

 1 فيروطيكلا1 بزر( نيمار 34 رفاكلا نم نمؤملا فرعو ءاوريتخاو اوصحم 0- دونما 4 كلاته ص ١1- ”ناولصاتست
 1 ذيع ذنبا لال ناك( ل لوبد نع بودل هدول( مل برثي نم ةيحان يف هلا لوسر ةيدم نإ اق 3 ع 1 ةقي الم تأ داو ةورطلإبلوُسَروأهعواَمُضَرَع ١ .ضرأ مسا :# ترث لهأكي # ةعام :4 ميم 0 الم ## - 1١ .اديدش ًاكيرحت ةنتفلاب اوكرح : | اولد . . ل جدع تحج حا رم 2 3 ا 2 7 7 2

 6 رتاجرتما ع تدوخ دب ققو ري ع اسد دوو 6 5 كلذ لاقو .ةهق | |[ - «ةشاس ةعئاض أ 2
 هر م حج النويري روعي امو ةروعاَتو يبيني مهم 3 ةرسلا اهيلع ىشخن يأ «ةنيصحب تسيل «ةب ِيى :# ةروع و ركع 1+

 3 وضر و برحلاو :# َةَمَنِفْلَأ أوليس مث 0 هنا روق ري يا + هوو 25 مه ا اشر هاسا_ 8 ده برد.« ضل ذي 88 اه
 ما ام ردق :ليق ءاَريسي الإ اهظفحل مهتويب يف اوثبلتي مل :4 اسي الإ اماه اَمَمال !نييلم 2 اهيلإ
 يب التسمم ع م مس يلمس اودوعي ل 4ريال تولويال» ةثراح ىنبب : : ىنعي : :4 هللا اودرهدع اوناك دق او 98 -5١.مهحالس نوذخأي

 دقي وثيو 01998 اونماع نينا ب :ىلاعت هلوق [4] لشفلا امه ني ةملس يتب عم ادحأاب مهم ناك يذلا دع

 ول ءادوعق نوفاص نحنو بازحألا ةليل انتيأر دقل :لاق ةفيذح نع لئالدلا يف يقهيبلا جرخأ .ةيآلا ه4( كتل ل 1

 يه امو ةروع انتويب نإ :نولوقي كب ينلا نونذأتسي نوقفانملا لعجف ءاهنم احير دشأ الو «ةملظ دشأ ةليل انيلع طق تتأ امو ءانيرارذ ىلع مهفاخن ءانم لفسأ ةظيرقو

 0 ا م هيلا اذإف تئجف .موقلا ربخم ىنتئا :لاقف يلع ىتأ ىتح الجر ٍةَِي ينلا انلبقتسا ذإ ءنوللستيف هل نذأ الإ مهنم دحأ نذأتسي امف «ةروعب

 ام يبا امك 8 هللا لزنأو «موقلا ربخ هتربخأف تئجف «ليحرلا ليحرلا :نولوقي مهو ءاهب مهبرضت حيرلا ,مهشرفو «مهلاحر يف ةراجحلا توص عمسأل ينإ هللاوف ءاربش
 نع «هيبأ نع ينزملا ورمع نب هللا دبع نب ريثك قيرط نم لئالدلا يف يقهيبلاو متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا 4“ َيوُمِتمْلا ُلوُميْذِإَو © :ىلاعت هلوق ]1١[ .ةيآلا د دْيكَي كاملا هم اوركلا
 قرب اهنم قربو ءاهعدص ةبرض اهبرضف لوعملا ٍةِئدَي هللا لوسر ذخأف «ةرودم ءاضيب ةرخص قدنخلا نطب نم هللا جرخأف «بازتالا ماع قدتجا قلك هلا لور اح :لاق هدح

 "00111 قاطو هل هير وث نوما ريكو ركف اهنا نيام اضأ قرب اتم قريو اهحدصف ةيئالا برض مث هنوملسلل كو دكت لا قال تيا لأ

 ول حارا أنما نيد اهيا > 0[ ١ : ةدئاملا] 4... اوظنتب نأ هرم مه ذإ مكحكع هنأ كمي اوركذأ انما تدل اتاك اكل
 ةيآ ام ...مهب اوشطبي نأ اودارأ نيذلا مهئادعأ بولق يف بعرلا ءاقلإو هد نأ ندمؤملا رعانت ةدئاملا هلا [4: تادتلا] 47 كر
 للملا" ' جراخ نم نوكرشملا مهيلع عمتجا نيح «بازحألا ةوزغ مايأ "ةنيدملا" يف مهيلع اهمعنأ يتلا ىلاعت هللا ةمعن وركذي نأل نينمؤملا وعدتف بازحألا
 لومي لَو ١ «[44 : لافتألا] 4... رمد حلوم َّرَع ُضَرَك مهيوُلُق ف تّرلاو َنوُقنَمْلا لوقكي ذإ» ]١1[ ...اهلوح امو "ةني يدملا" نم نوقفانملاو دوهيلاو
 ةلق نوري مهو ءبولقلا ىضرمو قافنلاو كرشلا لهأ لوقي نيح اوركذاو ١7[. : بازحألا] 4 اًروْرم ال هُملوُسَرَو ُهَلا ادعو ام ُضَرَك مويولف ف َنبِدْلاَو َبوُفِفْسْلا
 نآل .هلذخي نل هللا نإف هدعوب قثي و هللا ىلع لكوتي نم هنأ نوقفانملا ءالؤه كردي لو «دراوملا هذه مهدروأف «مهنيد نيملسملا ءالؤه َّرغ : :مهودع ةرثكو نيملسملا

 ءافعض مهو ءكش مهولق يف نيذلاو نوقفانملا لوقي ذإو :بازحألا ةيآ امأ ءلافنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .هعنصو هريبدت يف ميكح ؛ءءيش هزجعي ال زيزع هللا
 نبوثو مهو حف نيو كنمو ْمُهَسَسم نبا َنانذََأ ذِلَو 101 .هوقدصت الف ءاّرورغو لوقلا نم الطاب الإ نيكمتلاو رصنلا نم هلوسرو هللا اندعو ام :ناميإلا
 ملسو هللا ىلص « .مهيلع هلضفو هفرش نايبل «ءايبنألا ريهاشم ىلع ركذلا يف ب بنا َمَدقو «ّماعلا ىلع صاخلا فاطع اهيف ةيآلا . 17 بازحألا] | ميم نبأ ىَسعو
 اهنأل ؛[7١ : ىروشلا] 4# حوسعو َسوُمَو ميرنا وب اَميَصَو اَمَو َكَتلِإ آَنَيَحَوأ ىِذأأَو احن وب د صو اَم يدل َنِم مُكل َعََس# :ةيآ يف حون دق امنإو .نيعمجأ مهيلع
 دشأ اهيف حون ميدقت ناكف «ريهاشملا ءاينألا نم امهطّسوت نم هب ثعُب امو ءثيدحلا دهعلا نم ابن هب ثع امو ؛ميدقلا دهعلا نم حون هب ثعُب ام فصول تقيس

 ةدئاف اطلع امسي مهم انذعأو :ىلاعت هلوق .[1 : بازحألا] اَكغِيِلَع اني مُهَنم_ انذْحأو .. . ْمُهَقَتم َنَييلا نم ادع َذَِو 2171 .د دوصقملل ةبسانم
 و نا ّنِم اَنْذَحَأ ْذِإَو # [0/1.نّيقاثيملا فالتخال ةداعإ الف هيلعو ءاولّمَح امب ءافولا ىلع ىلاعت هللاب ثريميلا وه : ظيلخلا قاثيملاب ُدارملا وأ «كيكأتلا ةتداعإ
 ديب اهب حرا ل سر ىِيلاوْعَم 1 2 دال لضفأ هنآل ع لوسرلا ركذب ةيآلا تاب. بازحألا] 4م نبأ ىسعو ئمومو مهرب 0

 :ميركلا نآرقلا يف (حبرلا) تاماقم :الوأ ."حابرلاو حيرلا" نيب قرفلا ام .4 :بازحألا] 4 اير مكانس دون م ةءاجْذِإ # 1017 :فارعألا] 4 ءِِيَمْح
 2 .[7 7 :سنوي] 4 َقَبْيَط جيرب مهي َنيَرَجَف + - :نيعضوم يف الإ ءاهركذ دح دنع فقي لب ءفاصوأ اهم نرتقت : ال ةلاحلا هذه يفو ا
 ءاتلا مضب (نورهاظت) : :ئرقو .ءاظلا يف ءاتلا مغدأ نورهاظتت :لصألاو «رهاظت عراضم هنأ ىلع ءفلأ هدعبو ءاظلا ديدشتو ءاهلاو ءاتلا حتفب (نورّماَظَت) :ئرقو -
 ,ةففخم ءاهلا حتف عم فلأ اهدعب ءاظلا فيفختو ءاتلا حتفب (نورّماظَت) : :ئرقو ٠ .رهاظ عراضم هنأ ىلع «نولتاقت نزوب ةففخم ءاهلا رسكو اهدعب فلأو ءاظلا حتفو

 ظ - فلأب :ئرق © الور 9: - 6 يبس لأ 98 - 4 ًاوثظلا ): :لاعت هلق © ًانومظلا ِهّللاِي نونظَتو 98 [ 10١ 17 ه1 ١ ] .نيءاتلا ىدحإ هنم تفذح نورهاظتت :لصألاو

 ةلزنمب سيل ىّبَبتملا َنَأو «نابلق دحاو ردص يف سيل هنأو .ىوقتلاب رمألا اع كلما يذلا ةزوشلا د وصنع ملعب :بازحألا ةروس عيضاوم 11 بازحألا] -

 0 - برج ركاداو «نيقداصلا قدص نع لاّؤسلاو ءايتدلا لع قاثيملا 1 كاملا ناكمب تارهاطلا ةحاورإر ,دلاولا ناكمب نينمؤملل 2 يبنلا ذأ كلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف . تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 1 هيفا ياقوت ً دم ف © ارضا 0

 هيف يضقنت نأ مهل بتك يذلا تقولا ىلإ :4 ايَقاَلِإم ترف نإ | ايندلا هذه يف رم

 برحلا دوهش نعو .هنع مهنودصيف : :97 هللا لوسر نع نوقوعُي نيذلا 4ك نيووعملا# - .مهاجآ

 هكالهب كالحلا مكيلع فاخن انإف اكتم |اوديشل الق نم اردو ءانيلإ ولاكت يأ : نإ نيل ملم هعم

 .مهسفنأ نع ًاعفدو كي الا اودهت نإ لاتقلا نودهشي ال كَم الإ كانا نوني الو 1

 نم هيلع يي ىِلأأَك » هللا ليبس يف ةقفنلاو ريخلاو ةمينغلاب مكيلع ءالخُب :4 26 َدَكِف دأ» 4
 إو برحلا نم ًاقَرَفو فوخلل ًاماظعإ كلذو .هبابسأ هتيشغو توملا هب لزن نم نويعك يأ 000

 ٍةَبَرَذ :4 ٍداَدِح ٍةَئِيلأِباٍْ نوهركت امب مكولبقتسا :# مْكصَوُتَلَس ا برحلا تعطقناو :# وَلا بحد
 ل َكِيَلْوأ# نونمؤملا رفظ اذإ .ةمينغلا ىلع :4 ردا لع َدَحِف مآ ةكسفلاو شلل الط ةطياس

 نوبسحح # ٠١- .اهرجأ بهذأو اهلطبأ :« مُهَلَعأ هنأ طبحلت» ةلوشرر كلل اوقدصُي مل : أون

 ءاوقرفت دق اناك نإ .اوفرصني مل بازحألا نأ مهعلهو مهنبجل نوقفانملا بسحي : رعي م َباَرحُحْلا

 ًافوخ «ةيدابلا يف مكنع ِبِّيغ :4 بارعألا ىف وُداَب مهَنَأ وأ نيجلاو فوخلا نم وتمت 4 اردو

 نوقفانملا ءالؤه ربختسي .« ميكب ّنَع َوُلَكْس # .ودبلا يف راص اذإ ؛نالف ادب دق :لاقي .لتقلا نم
 ىلإ اوعجري مو :4 مف ا ؟هباحصأو دمحم كله له :ةيدابلاب مكرابخأ نع
 نم باتع :4 م نكدمل هك .ةعمسو ًءاير وأ ةلِعتو ءأريذعت :# ايلف الإ لاتق ناكو «ةنيدملا
 هسفن لذب ثيح .هعم اونوكتو «هب اوسأتت نأ : 4 ةيَسحل ةوملا أ# هللا لوسر يف نيفلختملل لجو زع هللا

 : + تاوسرو هللا اندعوام اذنه # 00 كالا تاع .قدنخلا ىلإ جرخو «لاتقلل

 هللا لوق. ىلإ < ةككلا اُلْعَدَم نأ مُشَببيَح هآ » :لجو زع هلوق نم ةرقبلا ةروس يف مهيلع لزنا اميف و
 نم مهباصأ ام :4 نمي ممر اني 9 004 هلا ةرقرلا ةروس] < ت22 تل ل
 4 وملسلاا رتكو ربكف ءاهتيبال نيام - [ةناتعفل 11 ا طاش حار لعل وا 1 لكلا

 نم رمحلا روصق يل تءاضأف ةيناثلا تبرض مث ءاهيلع ةرهاظ ىمأ نأ :ليربج ينربخأو و در :لاقف كلذ نع لئّسف
 نوبجعت الأ :نوقفانملا لاقف .«اهيلع ةرهاظ ىتمأ نأ :ليربج ينربخأو «ءءاعنص روصق يل تءاضأف ةثلاثلا تبرض مث ءاهيلع ةرهاظ يتمأ نأ ليربج ينربخأو «مورلا ضرأ

 نأ :نروحب ظعست الا قرفلا نم" قالا :نورفح اغإ متنأو ,مكل حتفت اهنأو ءىرسك نئادمو «ةريحلا روصق برثي نم رصبيي هنأ مكربخيو «لطابلا مكدعيو مكينميو مكثدحي

 نبا جرخأو .ةلاقملا هذه بحاص وهو يراصنألا ريشق نب بعتم يف ةيآلا هذه تلزن :لاق سابع نبا نع ربيوج نبا جرخأو .# َنوُعِفسسْلا ٌلوقَي دِإَو # نآرقلا لزنف ءاوزربت
 ال اندحلاو.«ةرضنقاو .ىرسك زونك نم لكأي.نأ .ئري دمحم ناك :نيشق .نب .بعتم لاق :لاق ءامهريغو ءيظرقلا بعك نب دمحمو «ريبزلا نب ةورع نع اضيأ يقهيبلاو قاحسإ

 نيح هلوسر ىلع هللا لزنأف ءانئانبأو انئاسن ىلإ عجرنف انل نذئا «ةئيدملا نم ةجراخ يهو «ةروع انتويب نإ :هموق نم الم يف يظيق نب سوأ لاقو .طئاغلا ىلإ بهذي نأ نمأي

 .ةيآلا ولأ َهَمَْي أورد أونماءَّنبدلا اهمأتي + :قافنلا لهأ نم لاق نم ةلاقمو مهنم نظلا ءوس دعب مهايإ هتيافكو ءمهيلع هتمعن مهركذي ءالبلا نم هيف اوناك ام مهنم غرف
 يف يهف .اهيصما و اب ضرب لذا ىلإ معمل قانا 3 ياعلي نيالا نيب نزلات ردها 16١ :ءايبنألا] ه4 ٌةَفِصاَع مران مْيلَسِيَو + -ب .ةنيللا حيرلا يهو -

 (ةفصاعا ىلوآلا يف ليق ولو .هدونج نم ٌدنج اهأل «ةفصاعا -مالسلا هيلع -ناميلسل يهو ”تاراوكلا ني تملك و اهعا لنا لي تا

 هوأرف احر ان اَنْلَسَرَأ نيو # : :ةلثمأ .ٌرُشلا ىلع لدت فاصوأ اهب نرتقت 7 ةلاحلا هذه يفو :ّرشلا يف اهلامعتسا - ١ .اًفعضَة ةوقلاو ءاَسْؤب ةمعنلا تبلقنال «ةبيط١ ةيناثلا يفو

 .[3 :ةقاحلا] ه4 ٍةَاَع ِرَصْيَص جيرب أوُكَِمَأَتءاَعَاَنأَو + ١ :تايراذلا] 4( مِقَملأَ مير ْموَعاََسَرأ ةإياَعِفَم غ١ :هورلا] 4 ثورقكي دركي نو اولْطَل ارسم
 ٌرشو «نوملسملا مهو «نيبطاخملل ةبسنلاب ٌريخ يهف 9 :بازحألا] او عا و 5 ََْدِإ  :لاثم :دحاو ِنآ يف رشلاو ريخلا يف اهلامعتسا -"
 مالا ١ ريم اا ع اسما هر ا ا ميركلا نآرقلا يف (حايرلا) تاماقم :اًيناث .نورفاكلا مهو «نيريغملا دونجلل ةبسنلاب

 2210200 ول حمل َملَسرَأَو + :ةلثمأ .اًمتاد (ريخلا) يف اهلامعتسا مازتلا -؟ 0
 ميوُلُف فى َنيِذَلاَو َنوُقِفَصُمْلا ُلوَقَي : ذِإَو 2 [151.158١:ناقرفلا] * ءوِيَمْحَب ُىَدِي وهو # ء[' ١ رم َنيِنردحرهَل متن

 - وع أ

 ةددمحر ىَدَي ب ارشم حرا لَسْرَأ ىِنَأ [ََو

 نإف «ملكتي نيح لجرلا ىلإ رظناف ءاهفراغم اهتنسلأو ءاهيف امب يلغت رودقلاك بولقلا :ذاعم نب ىيحي لاق .[117 : 0 ادعو اك ضر
 .هناسل فارتغا هبلق معط كل نيبيو كلذ ريغو .. . جاجأ . . بذع .. ضماح .. ولح «هبلق يف امم كل فرتغي هناسل

 لصولا نود فقولا يف اهتابثإب :ئرقو .تكسلا ءاه هبشت فلألا هذه اًضيأو .فحصملا طخ يف ةتباث اذكه اهنأل ؛مسرلل ةثالثلا يف اًفقوو الصو ماللاو نونلا دعب-

 لأي متهم كَ ذإَو ل115 يك بف فلل :يأ ءاهل لصأ ال اهنأل نيلاحلا يف اهفذحب : :ئرقو «قالطإلا فلأ توبث يف يناوقلا ىرجم لصاوفلل ءارجإ
 اع ناخدلا" يناث يف يف مضلاب : :ئرقو .ةماقإناكم ال ال نافاس تاكا ملا لا + (ماقم) :ئرق# َماَق اقم الإ : ىلاعت هلوق # أوعجَر 1 اك ككل ماَقم ال بر

 000 ََمَقَيْلا وذي َمُهاَماَطتَأِْي مِكَع كنْص َوِلَو 921١1 .مايق ناكم ال 6 .هنم ناكم مسا وأ «مايق ال :ئأ : ماقد وحب تفل اقل :ئرقو كانك

 اهدمب (اهوتآل) :ئرقو .اهءاج :ىنعمب دحاول يدعتملا نايتإلا نم فلألا فذحب يأ ةزمهلا رصقب (اهوتآل) :ئرق 6# اَهَوأَل 9: :ىلاعت هلوق 46 ايس الإ اهب أوم

 .هنم اوعنتمي ملو كلذ اولعفل نيملسملا ىلع اونوك مهل ليق ول : :ىإ .نيلئاعلا ناثلا لوعفسالا دعنا ل اح يدعتملا ءاتيإلا نم

 اهلصأو اهدعب فلأو ةحوتفملا نيسلا ديدشتب (نولئاّسي) :ئرق## توُلَعَسي 9 :ىلاعت هلوق 6 يآ أ َنَع تاكسي بارعألا ىف بوذا مُهتأ ذأ ١ أودري 1 ٠
 فم 223 دم 11 لاسر لاس وك ةفيلازااك ب هات وسل وركب (ةولاشلل عر .اًضعب مهضعب لأسي : يأ «نيسلا يف ءاتلا تمغدأف نولئاستي

 - ركب (ٌةوسإ) :ئرقو .ميمتو سيق ةغل :يهو ؛"7 «6 : ةنحتمملا"و انه ةثالثلا يف ةزمهلا مضب (ٌةوسأ) :ئرق# وس لم :ىلاعت هلوق 4 ٌةََسَح وأ هلأ لوَُر
 لهأ فرش نايبو «ًنهحصنو نهظعوو «نينمؤملا تهم رييخنو «مهظيغب رافكلا درو دهعلاب لاجّرلا ءافوو ءنيضرعملا َمذو «نيقفانملا نم ةياكّشلاو ءبازحألا - 8

 1 را ا ل لا ل تا ا ل

 عونتم زاجعإ روسلاب فيرعتلا تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 2 يطا 00 ديبي حا دهشتساف «هسفن ىلع لجو زع هلل هبجوأ ناك يذلا لمعلا نم عرف : : 1 و 900 تا 12 4 ا ل

 ١ تقنع مغسل عيون >> هوجوو ذّنلا ؛برعلا مالك يف ْبخنلا»و .نطاوملا نم امهريغ يفو ؛دحأ موي ضعبو هردب موي ضعب
 اس و رج 0

 . هرج ايوب اَمَودِظننين مهوب ص ل أ .ةداهشلا لضف كاردإو هدهعب هلل ءافولا نم غارفلا :6 اني نم مهنمو #9 توملا :اهنم ءكلذ ريغ

 0 :# هور هن ننلاَلَناَ 0 11 .ةكئالملا نم هدونجو حيرلاب :4 أ رم 2000 16 هنم رفظلاو رصنلا

 نم :# ٌمِهِيِصاَيَص نم 9 هك هللا لوسر ىلع بازحألا اوناعأ .دوهي نم مهو ةظيرق ينب :ىنعي

 دك يراسل ىو هللا اا تال :* ًاهوُعطَم ل ارو - ا 6 .عمج (مهنوصح

 رت 0 يف ةدايزلا هئلأس ِدِبلكَع هللا لوسر تاجوز نأ ةريسلا باّتكو نورا كد - .ضرألا نم كلذ

 5 راف ارش ليمان «شيعلا ةنوشخو فظشلا رثؤي ناك هّللا لوسر نكلو «رداق اهيلع وهو «ةقفنلا

 عت شى ار .ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا اعيمج نرتخاف «ةدحاو ةدحاو نهيلع اهأرقف .هذه رييختلا ةيأ ىلاعت هللا
 0 سا

 0 مست ٌثروأو ل جو وأن توُلَتَفَتاَفِرَ 7 ةصفحو ءركب يبأ تنب ةشئاع :شيرق نم نهنم سمح ءاعست ذئموي نكو .نهاضرأو نهنع هللا يضر
14 

 رك ا ال اًومطْومأَو شَودو ١ ريغ عبرأو .ةيمأ يبأ تنب ةملس مأو ةةعيرو ب ةوووتسو «نايفس يبأ تنب ةبيبح مأو .«رمع تنب

 تروا دك سب هن نسا و رغأ و

 ةَسنإيقفسْلا بْؤَعيو مهِقدِصيَنوِدَصلاهَل

 - 3 ضاع ارم قل

 1 معي وم 0 2

0 : 
 كذركشل د كيل بلم 1 أتي 22 اريِرَِءْىَت 58 8 ةيدسالا شحج تتنب بليزو .«بطخأ نب يبيح تسنب ةيفصو ةلالملا ثراحلا كنب ةنوميم :تايشرق
 ١ ا 26 و يل كالا تيونز 0 ام : أتم .نيعمجأ 2 هللا 2 جاوزأ نع هللا يضر . .ةيقلطصملا ثراحلا تن ةيريوجو

 1 " ِتَأَب نم ا ٠١- .نكقلطأ :4 َنكَعّرَسُأَو ل قالطلا دنع ةعتملا نم مهئاسنل لاجرلا ىلع هللا بجوأ
 رادلاو.هلوس -- كح تاركين هللا نهمصع دقو ا ةحضاو «حبقلا ةرهاظ :ليق :4 وكنب ةكحامب كم

 : © مي ظ كيسا طردت دال ١ تدرو اذإو .طاوللاو انزلا يهف «ةفّرعم تدرو اذإ (ةشحافلا) :موق لاقو .نهرهطو نهأربو .ءكلذ نع

 فعلضي ٍة نم ةهَسِحافب نحنم تاي نم يتلا ءاسنب 5 داسفو جوزلا وقع يهف نايبلاب ةتومنم تدرو اذإو .شحفتسم لكو يصاعملا رئاس يهف (ةشحاف) ةركنم

 هللا لع كلذ تاور ئكعض بادمن ا يف :* ٌباَدَعْلا اهل َفَعَصِي .هب رتستي هنإف هوحنو انزلا امأ ءاهرتس نكمي ال ذإ ناكتلاب اهتاصن ةكالالاو داك

 799999971997999 .ةيآلا 4( لاَ نيل َّنَي + :للاعت هلوق [؟1] .نهتلزنم ولعو «نهفرشل كلذو :4 ّنْيَمَعْص9 ةرخآلا

 : دل ' ر هدهش دق دهشم لوأ :لاقف هيلع ربكف ردب نع رضنلا نب سنأ يمع باغ 1 1 ا 16 ل

 + مضض 00 ' ةبرض نيب اما نونامثو عضب هدسج يف دجوف «لتق ىتح لتاقف «دحأ موي دهشف «عنصأ ام هّللا ميريل ديم هللا لوسر عم اليشم

 ' لبقأ :لاق رباج نع ريبزلا | يبأ قيرط نم «يئاسنلاو دمحأو ملسم جرخأ .ةيآلا 4( َكيرَل لف نيل امتي :ىلاعت هلوق [؟١/] .اهرخآ ىلإ # ِهِنَلَع هش الن رق

 1 يالا وهو 8 هلوحو سلاج هي ىلاو داخوفا هاش نذأ مث هل نذؤي د ملف نذأتساف رمع لبقأ مث هل نذؤي : ملف دع هللا لاوسر الع نذاعكس ركب

 : نيل دكا لو هر سرو لهآ قتلا ىلا و مج لزم ديوب ةتما دول هلل هلوسزا :رمع لاقف ءكحضي هلعل دي ىنلا

 ركاذا ىلإ رايخلا هللا ل ارنآو ' .هدنع سيل ام ٍةكَِك ينلا نالأست :نالوقي امهالك «:ةصفح ىلإ رمع ماقو ءاهبرضيل ةشئاع ىلإ ركب وبأ ماقف «ةقفنلا ينلأسي

 .هلوسرو هللا ر راتخأ لب .يوبأ رم ءاتسأ كيفأ :ةشئاع تلاق «ةيآلا 'كجاوزأل لق يتلا اهيأ اي :اهيلع التف ؟وه ام :تلاق .«كيوبأ يرمأتست ىتح هيف يلجعنت نأ بحأ ام اًرمأ

 عغأ راو 0 :بازحألا]4 م ايو كروُلَتَمت اعبر بعل مهبول يف َفدَكو ْمهِبصاَيَص نم َنكْلا لأ نم مشوه نيا لَو م[

 هور مييولُق فٌفَّدَمَو اا لا يعم دك مهن هلأ ني مهتوصخح مهتعن ذاع رك وعطور < نأ ٌرْسَتط ام رش لات ٍبتكْلا ٍلْهَأ ْنِم اوُرَمك نذل

 ين ىقلأو «نيملسملا لاتق يف بازحألا مهتناعإل ؛مهنوصح نم ةظيرق ينب دوهي هللا لزنأو .[” : رشحلا] 4 ِرصبْلا لوي اوريعأف قوما عدئارا دك كك
 ةوبن اودحج نيذلا جرخأ يذلا هناحبسوه 0*١ نر رم مت ا ل ا ل

 ىلإ "برعلا ةريزج" نم مهل جارخإ لوأ كلذو "ةنيدملا" لوح نيملسملا اهب اورواج يتلا مهنكاسم نم «ريضنلا ينب دوهي مهو «باتكلا لهأ نم دي دمحم
 ا ا م متلك در ركل هامل زل اكلا15 عدرا فاز 3 رنا ل لاا كاكا اا

 تدرو :باوجلا ؟"حيرست ءحارسا 5 7 0 ةرقبلا] 4 ٍنَسْح اب يرش وأ ٍفورْعَم .افاسمإت» كه

 رثكأ (حارس) ةملكتدرو اذامل :ةماه ةلئسأ .ردصملا وه (حيرست) امنيب ءردصملا مسا وه (حارس) ا ا

 اهلبق ءاج ثيح هيف تتأ يذلا عضوملا (حيرست) ةملك تبسان :ةباجإلاو ؟(حيرست) عم اذه لثم ثدحي ملو (ليمج)ب (حارس) فصو اذاملو ؟(«حيرست) ةملك نم

 ةملك نم رثكأ (حارس) ةملك تدرو .(حارس) سيلو (حيرست) ردصملا ركذ كلذ بسانف .[174 ةرقبلا] أ ِوَرْعَم اكلاسمإك + :ىلاعت هلوق يف (كاسمإ) ردصم
 0 ا :نيتلعل (حيرست) ةملك نم اهيعضوم يف بسن اهنأ - تأ .(حيرست) ةملك نم قطنلا يف فخأ اهنأ ١- : :نيببسل (حيرست)

 امك) هتبوطخم وأ هتجوز لجرلا ةلماعم يه .ةصاخ ةيناسنإ ةلماعم نع اًريبعت تءاج اهنأ -ب . امهيف تتأ نيذللا نيعضوملا يف (اليمج) ةملكب فصولا اهبسانف

 .«اقورح رثكألاو لوطألاو ٍءاقطن لقنألا) (يرست) ةملك نم رثكأ نيعضوملا نيذه تبسان دقف اًطن فخأ اهنإ ثيحو (امهيف تنأ نيذللا نيعضوملا يف درو
 َلَمَصَيَو -هِلوسوو هلل نكنم تسقي نمو ## 5 اي هلل لع َكِلَذ كراكو نيَمعَض ُباَدَعلأ هَل َفَعَْص 0 كب نكسب ميلا سب م١1 :٠

 - هلي يبنلا ءاسن ىلاعت هللا ٌصخ مل :ليق نإف الر ردا :ةشحافلاب دارملا ٠-71[. : بازحألا]/اًميِركح اهوا ادور هرج اسس
 : ىلاعت هلوق © ٌنْيَمْعِص ُباَدَصْلا هَل فمي 1 .ءادتقالا نم ةودقلاك ءاستالا وهو ءهردصملا عضوم عضو مسا «ءادتقالا :ةوسآلاو ءزاجحلا ةغل :ةزمهلا -

 .رثكتلا ىنعم ديدشتلا يفو «هب الوعفم بصنلاب باذعلاو «لعافلل ءانبلا ىلع اهلبق فلأ الب ةروسكم نيعلا ديدشتو ةمظعلا نونب (فعضن) :ئرق * َفَعلَصِ ةَعلَصِب
 نم ءايلاب (فعاضي) : :ئرقو . .لعافلا نع ةباينلا ىلع عفرلاب باذعلاو لوعفملل ءانبلا ىلع اهلبق فلأ الب اهحتفو نيعلا ديدشتو تحت نم ءايلاب (فعضي) : :ئرقو

 رس ل تح 2 2 رص تعسر ل سس سس

 - لوق اهيل [ييون اخلص لمكو .ولوسرو هَل نكن َتنَقَي نمو 98[ 1] .اًضيأ لعافلا بئان عفرلاب باذعلا ءلوعفملل ينبم اهلبق فلأو نيعلا فيفختو تحت
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 نك راقل

 باب يف؛0 يبنلا صئاصخخو «ةّدعلاو «قالّطلاو ؛حاكتلا نايبو 714 ىفطصمل اندّيسل ةفيرشلا تابطاخملاو «نينمؤملا ىلع تاهيلستلاو تاولّصلاو «ريثكلا ركذلاب -
 3 نينمؤملا يبو «باجحلا برضو («هنم نذإ ريغب هلع يبنلا ة ةرجح لوخد نع ةباحصلا ينو نهليدبت يف هيلع رجحلاو .جاوزألا نيب مّْسَقلا يف هريبختو ,حاكنلا

 روسلاب فيرعتلا 2عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوط تاهباشتملل هيجوت لوزنتلا بابسأ يىنس حلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 نم اهريغ باوث ىلئم :4 نْيََرم اَهَرجَل آهيون# هلوسرو هللا عطت :6# ولوُسَرو هَ نكنم تقي نموا ( ٠7١-
 الفإ# هّئئعطأو هلل :4 نامت[ نإر» ةمألا هذه اسد نم :* سيلان يراك ن» - 7 .سانلا ءاسن

 ويلف ىف ىلا ممم لاجرلا بولق لخدي امم ءسانلا ةبطاخم دنع «لوقلاب نلت ال :4 ِلوقلبَنَمَصْحَع و يي 000 ا
 0 + ع ل ١ مارال 5598 0
 يإ نْررقاو :ىنعمب :4 َنَرَكَو ا -180 .ريخلا يف :4 اًدوُرْعَم اوف َناَفَوإ# شحاوفلل ةوهشو قافن :* ٌضَرَم 281 ِلَومْلاَْعَصْخَت المنُبعَتاَنإ اس نر كت

 0 ا 43

 ةأرملا نساحمو ةنئيزلا راهظإ | :'جرتلاو١ .نكتويب نم نتجرخ اذإ 4 -بعربت الو نكت ىف نمزلا 5 زووم ليم ولعل حملت 5 0

 ءاشحفلاو ءوسلا :© سيل السإلا لبق ناك ام :4 لوألا ِةَيهجْلا ربت لاجرلل لا امسكت ريموس يدوس نو ا
 و ءوسل 5 َسحرلا مكحَع بهذ 0 8 لبق ايا م دال مالا ٠ اج 0 ا يلا نات برجر الو يوم أ :

 هتيب لهأب دارملاو .هللا يصاعم نم :4 اي يطَتةروطبَو# لق دمحم تيب :لجو زع ينعي تيل لهاط 5 امك ةَوْسَرَوهَلاَن يَ ركل وةرلَِصلا 5
 5 ا ءاهلبق يتلا سمخلا تايآلا كلذكو «نهيف ةيآلا نأل «نهنع هللا يضر نينمؤملا تاهمأ هتاجوز :ِةَ 9 "ا ة 00 تدل نب 7

 عمجلاب تايآلا هذه نود اهدحو ةيآلا هذه تدرفأ امنإو .دحاو قايس يف اهلك ..اهدعب يتلا ةيآلاو ه7 وملخص مقا 0
 وأ جوزلا لمشيل معي هنكلو ؛تاجوزلاب ا مكحلا اذه نأل (ًاريهطت مكرهطيو» ركذملا نكتب فَلْسِإَم تركنا © 0-47 5
 0 .نيبيطلل تابيطلا نأل .دحاو نهيفو هيف ةراهطلا مكحو «تيبلا اذه لهأ هتاجوز عم «تيبلا بحاص ال 09 اريح اَفيِطَل اك هنن ةمكسْلو هللاتنب 5

8 
2 
 ا عستا دقف ءاهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا هتور يذلا ءاسكلا ثيدح امأ .تابيطلل نيبيطلاو | تلننم تتلو تيؤنلا: تينا: < 1 هيبتا 1 18

11 
 هتيب ىلإ ًافاضم وأ ؛ةميركلا ةيآلا هذهب ًالومشم امهنع هللا يضر ةمطافو يلع تيب لعجو «ريهطتلا اذهب 1 نب

 تاجوزل ةلماش نيققحا ءاملعلا دنع ةبآلا تراصف .كلذك ًاريهطتو ًافيرشتو ًاميركت .رهاطلا فيرشلا 31
 ق تادا | 000 ٠ تت -وز .نيعمج ٠ هلل ذر 3 و ١ و . ذو و ) ٠ أ 599 يتلا لإ 9 ١ رك تاجرا انف نحمل يعمل ضن اسس 0 اس |ه 0-0 ٍِدصل 0

 قحب ول 35 مكح يف تويبل هلذهو .2نهنويبو هنويب ل ت نهنوكلو «تايالا فام 2 8 د 3 0 ا ل بألا قاس ١ | تين أو ٍتَملَصلأَوَنِيلَصلأَو تاق رَصَتمْلاَو 1

 | رك 5 يل 2 5 .مهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع لوخد امأو .مالسلاو ةالصلا هيلع ةلاسرلا بحاص اريك هللا رركصرلاوَتكَعِفتَحْلاَو ومهَجورُف 2
 (تيبلا لهأ) راصف ءاهنع هللا يضر هتنبا ةمطاف ةديسلا ةصاخبو ءبسنلا ف هيلإ سانلا برقأ مهنألف ١ ايي ا نييك تكس 1 :

 : 2 : / 7اس 0 ا 0-0-7-0
 زع هلل نيللذتملا :* ِتَتيِنَقْلاَو َنيِندَمْلاَوم -ه .اهجوزو اهانباو هتنبو ىنلا تاجوز :ةّئسلاو باتكلا يف يونيو وني وتو نونو الفلاو يونيو ني نو نو

 تا اهنا :ةيراصنألا ةرامع مآ نع ةمركعا قيرط نم هنسحنو يذمرتلا جرخأ .ةيآلا 4# تيملتملا نإ 9 :ىلاعت هلوق [5] .ةعاطلاو :داعلاب .تاللذتملاو .لجو
 نع هب سأب ال دنسب يناربطلا جرخأو .ةيآلا * ِتَمِلَسمْلاَو تويم َّنِإ 2 تلزنف ءىشب نركذي ءاسنلا ىرأ امو ءلاجرلل الإ ئش لك ىرأ ام :تلاقف ٍدَِي ىنلا

 رخآ يف ةملس مآ ثيدح مدقتو «ةيآلا 4 ِتَمِلْْسْلآَو تييليتمْلا نإ تلزنف «تانمؤملا ركذي الو نينمؤملا ركذي هلاب ام هللا لوسر اي ءاسنلا :تلاق :لاق سابع نبا
 .ةيآلا * ِتَمِلَسَمْلاَو تيِمِلسَمْلا َنِإ © هللا لزنأف ءانركذل ريخ انيف ناك ول :ءاسنلا تلاق يي ينلا جاوزأ ركذ امل :لاق ةداتق نع دعس نبا جرخأو .نارمع لآ ةروس

 باحصأ اي اوظعتاف «نينمؤملا يديأو مهيديأب مهتويب نوبرخُي ,ديدشلا عزفلاو فوخلا مهمولق يف ىقلأو «لابب مهل رطخي مل ثيح نم هللا مهاتآف ,دحأ اهيلع -

 :[78: بازحألا] 4 ...لكحَيمأ تيلاَعتف اَهَتنيِزَو ايدل ههحْلا <سدِرُش سنك نإ كميرا لف نيل اهيأكي 2[ مهل ىرج امب ةحجارلا لوقعلاو ةميلسلا رئاصبلا

 كنم نبلطي ءكيلع نعمتجا يتاللا كجاوزأل لق يبنلا اهيأ اي .[154 : بازحألال َنِهِبلَب نم َّنلَع يزد َنييمْؤْمْل ءاضو َكِياَحَبَو َكِجِنوُرَأَل لك نيل اهمأي

 ةيآلا اّمأو «ىلوألا ةيآلا هيلع تلد ام اذهف «ءاذيإ وأ ررض نود نكقرافأو ءايندلا نم يدنع امم اًئيش ًنكعتمأ َنلبقأف اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت ّنتنك نإ :ةقفنلا ةدايز

 كلذ ؛نهسوؤرو نهرودصو نههوجو رتسل ؛نهفحالمو نهتيدرأ نم نههوجوو نهسوؤر ىلع نيخري نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق يبنلا اهيأ اي :ةيناثلا
 .مارحلاو لالحلا نم مكل حضوأ امب مكمحر و ءفلس ام مكل رفغ ثيح ءاًميحر اًروفغ هللا ناكو .ىذأ وأ هوركمب نهل ضّرَعَتُي الف «ةنايصلاو رتسلاب نزييمي نأ برقأ

 نألو «ٌَنهريغ هدهاشي ال ام بونذلا نع ةعدارلا رجاوزلا نم ندهاشُي نبخألف :لوألا امأ :نيرمأل باوجلاف ؟ةعاطلا ىلع ٍةبوثملاو «بنذلا ىلع ةبوقعلا فيعضتب -

 سو للا لوظسو نم راع ءاسنلا رئاس نم فرشأ نمألف :يناثلا اّمآو .هريغ بنذ نم ٌمظعأ اي هللا لوسر ىذآ نم ٌبنذو دي هللا لوسرل ذأ نهتيصعم يف

 اهلبق يتلا ةيآلا ينو .هللا وهو يتؤملاب حيرصتلل # اًهِتْؤُن 8 : هلق د 6 اه ع تك لك .حبقأ ّنهنم ةيصعملا نأ امك ءفرشأ ٌنهنم ةعاطلا تناكف

 ل يئااوا ارق نعي دار ريل ت3 هلوقب تاذعلا دنع ربع

 هتعاط نوكت نأ يغبني هيلع هللا ةمعن تلمك املك دبعلا نإ 000 بازحألا] 12 تك 1 ا د نكنم ِتأَب نم َىَيلأ آسفي [' ]٠

 لالا اال كاا يكاانلا دن ناك يلو« ةيصعمل فلا ةعناتإ وفعلا ةلشو .حبقأ هل هتيصعمو «متأ هلو هركشو «لمكأ هل

 يف ثينأتلا ءاتب (لمعتو) :ئرقو .اهمدقتل ةلالجلا ظفل ريمضل :يناثلاو «' 0 ظفل ىلإ ىلوألا دانسإ ىلع امهيف ريكذتلا ءايب (لمعيو) :ئرق 4 َلَمَحَيَو 39 :ىلاعت -

 4 َنَرَقَو 38 : : ىلاعت هلوق 4 حييت بت الو كيوم يف َنْرَكَو 9و [] .ةق ةقيقح ميظعلا ملكتملل اًدنسم نونلاب اهتؤنو ءءاسنلا نهو «نم :ىنعمل هدانسإ ىلع لمع

 ؛نيدارلا عامتجال ةثكاسلا ةيناثلا ءارلا تفاح نررقا هنم رمألاف .عراضملا يف اهحتفب نرّرقي «يضاعلا يف ىلوألا ءارلا رسكب نررق نم رمأ فاقلا حتنفب (نرّقو): :ئرق

 فاقلا ىلإ اهتكرح تلقن اهنأل «ىلوألا فوذحملا :ليقو «ماللا :فوذحملاف (نعف) ذئنيح هنزوف ءنرق :راصف اهنع ء ءانغتسالل لصولا ةزمه تفذحو ىلوآلا تلقن مث

 كرحتل لصولا فلأ نع ينغتساو «انللع ام ىلع واولا فذحف «نرقوا :نرق لصأ نآل «نلف) هنزوف «نينكاسلل ىلوألا تفذحف ءاهدعب ءارلا نوكس عم ةنكاس تيقبف

 يف نوكسلاو «رارقلاب نرمأ امنإ :نمتويب ىلع نهنيعأ ّرقت نأب نرمؤي مل ءىنعملا اذه ىلع سيلو هرقأ اًئيع هب تررق نم ةقتشم فاقلا حتف ةءارق نإ :ليقو «فاقلا

 يااا ا و اكسل و كلا و رم اغلا يأ عفا ناحل ارو كر كلا (نرْفاو) :ئرفر هرمدلا كريو تاوجلا

 ىقلت نأ دعب فيعضتلل الاقثتسا ىلوألا ءارلا فذحتف نررقاو :هلصأو «ىلوألا وأ ةيناثلا ءارلا فذح نم ناهجولا اهيف ءيجيو .فذحتف نررقاو :هلصأو «للوألا وأ
 ءايلا تراصف «رانيدو طاريق يف اولعف امك ءاي ىلوألا ءارلا نم اولوأ مهنإ :ليقو ."نرق" ظفللا ريصيف ءلصولا فلأ نع اهتكرحب ىنغتسيف فاقلا رسكتف «فاقلا ىلع اهتكرح

 .فاقلا كرحتل لصولا فلأ نع ينغتساو ءاهدعب ءارلا نوكسو ءاهنوكسل ءايلا تفذحو «فاقلا ىلع تيقلأف ءاهيلع ةرسكلا تلقثتساو «ةروسكم ءارلا تناك امك ةروسكم

 ديدمجو ؛تويبلا نم نهجورخ يف ءاسنلا باذآ ميلعتو «نينمؤمللو يبدل نيذؤملا ديدهتو أي يبنلا ىلع ةالصلا يف ةكئالملا عم ةف ةقفاوملاو .هدعب هجاوزأ جّوزت نع -

 ل 1111011 وصال ةيسل21105:0/111 لرصَرلا اارإ نع يمنلاو رانا يف رافكلا كذر نشف

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 ردا اهات ضاهاصطه طوي تد زاكي نكي نأ ماع هجوب وأ مهسفنأ يف :4 ار كلوُسَرَو هلأ ىَصَق اد ماقتسا الو حص ام :4 َناكامَول -“ 2 0 هاج 0 0 ١ 0 ١ هد 0 01 ع 1 ل 77
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 ادم دما | وعالم دمام كوع أ عع كغ »+

 1 للصرف: هلوسبرو هلل أضخينمَو مهم نم هرقل مش 6 هيلع هللا معنأ «ةثراح نب ديز :ينعي :* ِهْيَلَع َتْمَصْنَأو ِهَيَِع ُهَلا َمَهنَأ ىِدَلِلاِ -71.هب مهرمأو مهل
 : هَِعَتْمَصْناَوِع معدوده ! دق دلي هللا لوسر ناك < ردنا كا نى .قتعلاب دلع هللا لوسر هيلع معنأو «ةيادملاب

4 

 1 هللآأم كك ءاِيْفَتيف فوه (قّئأو كج 5 كتلع كيمأ 3 ةرشعلا تءاس دقو ؛هجاوزأ نم نوكت فوس ديز ةجوز شحج تنب بنيز نأب ىلاعت هللا هملعأ
 5 #0 م نعت 6 كجوز كيلع كيمأ» :مالسلا هيلع هل لاقف لع هّللا لوسرل 0 اهقارف دارأ املف «بليزو ديز

 0 ليو ىَصقاَمْلَم سحق أَو سال ىو 3 200
 0 1 5 قالطب ًالجر رمأ :اولوقي نأ :4 ّسانلآ ىتختوإ اهحكنيل هنم نيب فوس اهنأب ملعي وهو .«هللا قتاو
 . ب را 0 اهكتجورا طواجت 8 اهجوزت يأ :# يكن ءاهنم هتجاح : © اًزَطَو بني دَيَر ىضق املذ» اهقلط نيح اهحكن مث .هتأرما

 أوعفم هللارمأ دامو 1 ياواد يكن عت 5 نم ءاسن حاكن يف :# ويس جور ىو» مثإ :* جرح# الئل ل كل# .اهايإ هللا جيوزتب هلك ىبلا

 2 فشات د د صوفاَميف جحَنمَيَبلاَلعناكام اي ُ 6 هّللا لوسر اهجوزتي نأ بئيز ْق 0 رع 0 ءاضق ناك : 3 0 ا 1 7 هذعب نب

 هيض 3 نم اَولَح َنيِذَلاِف هلأ ةّمشم# لحأ :4 11 هللا صرف اميذ# مثإ مثإ نم : ٍجّرَح ْنِم ّىَبلا لع ناك 9 - 8 .ًانئاك

 كر هلال لح نوشْحيالو هتوسو هلا تلسر دع 1 ًابساح :4 اًبييِرَح هَل يكول ١- ؟.ًايضقم ءاضق :4 000-2 .هلبق اوضم نيذلا لسرلا نم : ُلَ
 1و ل َردنردتََدلا 21 7 هيلع مرحيف ءدمحم مهبجني مل نيذلا :# َمُكِلاَبيَر ني رح ابأ دم َناَك ام ا -٠4.مهلامعأ ىلع هقلخل
 مبلغ لكبشل# 0 ا م نييبنل 0 0 : . 0 0 4 ١ سس يمد برم زق م لا تح هنإ تقع تانلا مك: ا ا ارف لعب !زأ كك

 1 0 5> َلَصُي ىلا َوْه » - ؛9.راهنلا يفرط حيبستلا :دارملا :ليقو .رصعلا ةالص :ىنعي ءًايشع :4 الص د ب س مو ا م كاونم هل اهلك 752 حبصلا ةالص وهو ؛ةّولغ : كب » هل اولص :4 ُْهْحَيَسَو » -41.نييبنلا رخآ :ىنعمبف 5
 للا رح هتكيتلَمو مككلعَص لنا اوارح 018 ل د لا فر كلذ متلعف متنأ نإ هدابع يف ليمجلا ركذلا مكيلع عيشي : 7-8

 ا 2 12
 ام نزلا ماكر يبقيك ماا .ىدمهلا ىلإ تالالضلا وأ ةلالضلا نم : رولا َلِإ ٍتَمّنُعلَ َنّمإ# مهيلع هتكربو «مه ل هتمحر :دابعلا

 م

 ءء

+ 

4 
 عع تر ل ال 0 د ا :لاق ةداتق نع حيحص دنسب يناربطلا جرخأ .تايآلا “ ِنِمْؤُمِل َناكاَمَو م :ىلاعت هلوق ["7] 000 -

 نبا جرخأو تما هيضارفاةبآلا د4( كن 3 هزم الو ٍنِمّوَمْل َن اك امو # هللا لزنأف .تبأ ديزل اهديري هنأ تملع املف « هسفنل .اهديري"هنأ "تنظف َلَيزل اهديريا وهو: نير

 كلا لنا ب ورام كقكتسماف :ةثزاح نب ديزل شحج تب بكيز هلك هللا لوس: نطخخ :لاق سابع نبا نع «ةمركع قيرط نم ريرج

 نب ةبقع تنب موثلك مأ يف تلزن :لاق ديز نع متاح يبأ نبا جرخأو .هلثم سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأو .اهلك ةيآلا #( ٍةَنْؤُم الو ِنِمْؤُمِل ناك اَمَو
 انجوزف ٍةَنِكك هللا لوسر اندرأ امنإ :الاق ءاهوخأو يه تطخسف :ةثراح نب ديز اهجوزف لي ينلل اهسفن تبهوف ءءاسنلا نم ترجاه ةأرما لوأ تناكو «طيعم يب 1

 نيديزو .ششحج تنب قف :تلزن 4“ ديد دَبم هلأ ام كلِيَقت يف تحن # :ةيآلا هذه نأ :سنأ نع يراخبلا جرخأ .تايآلا 4“ ل ]وقت ذِإَو # :ىلاعت هلوق 011 تل

 0 لل دك رل وزو يلا لاق «يفحج تنب بنيز نم ف وسر لإ وكشي ةلراخت ني ديز هاج داق ىلا نع تاكل ون 05
 انأ ام :تلاقف ءاهربخأف قلطناف ««ىلع اهركذاف بهذا» :ديزل ٍةَِي هللا لوسر لاق بنيز ةدع تضقتنا امل :لاق يئاسنلاو .دمحأو ءملسم جرخأو # هيدّبم هللا ام كلِسَفَت

 دا نر 1 وم اجار دقلو :لاق نذإ ريغب اهيلع لحدف ةليمشلا لوسر :ءاجو:نآرقلا لوتو' ءاهدجسم ىلإ كماتف« بر مازأ ىح امن داش
 دق موقلا نأ هتربخأ مث هئاسن رجح عبتي لعجف «هتعبتاو دلع هللا لوسر جرخف ,ماعطلا دعب تيبلا يف نوثدحتي لاجر يقبو «سانلا جرخف ؛محللاو زبخلا اهيلع

 تويم اَل اون يزل مكي ]+ هب اوظحو اه : موقلا ظعوو «باجحلا لزنو «هنيبو ينيب رتسلا يقلآف .هعم لخدأ تبهذف «تيبلا لخد ىتح قلطناف ءاوجرخ

 :هللا لزنأف «هنبا ةليلح جوزت :اولاق بنيز كك ىنلا جوزت امل :تلاق ة ةشئاع نع يذمرتلا جرخأ 4 ل رحاب دمحم َناكاَم + :ىلاعت هلوق ٠[ ] .ةيآلا  ٍيئل
 .هَنَكحِيَكَمَو هْلَأَّنِإ # :تلزن امل :لاق دهاجم نع ديمح نب دبع جرخأ .ةيآلا « يبلع ٍلَصي ىِنَلاَوُم :ىلاعت هلوق [ 41 .ةيآلا * َمُكلاَجر نمد د دمحم ناك ام #

 هيي نصت الق +[ 4 ُهتكَيتمَوحلَع ٌلَصُي ىّدلاَوْم ) :تللرتفاههيف'انك رشا الإ يع كدبلع هللا لرنا اه هللا ةلوطو :١ هرب وزأ لاق «
 ؟كلذ يف رسلا امف ميركلا نآرقلا يف حيرصلا همساب ركذ يذلا ديحولا يب ءاحصلا هنأب هنع هللا يضر ةثراح نب ديز درفنا .[77 : بازحألا] * اهكدنحن ور ارطو

 اًرهد شاع دق هنع هللا يضر اًديز نأ هللا دنع ملعلاو ودبي يذلا نكل «ةلأسملل ةيهقفلا ة ةرظنلا هضرفت امك كلذ يف رثأ ينبتلا ةداع لاطبإ تابثإل ناك امبرل 5-8

 نر لا نر سر قرم ةثراح نب كير نأ رمع نب هللا كيع نعف ءايندو انيد ىهاضي ال فرش رهو هلمحم نب ديرب الإ ىداتي ذ

 الأ هللا ةنس تضم دقف «كلذ ناك اًنيقي لب .ةشحو ديز يف ثدحأ كلذ لعلو .هريغو يراخبلا هاور [5 : بازحألا] 4 هلأ َدنِع ٌلسَقَأَو ه ْمهِإَسَآِ مهوعدا 8 .نآرقلا

 نآرسقلا يف همسا ركذب ليلجلا يباحصلا اذه هللا مركأف ؛همامعأو هتوحخإو هيبأ نع اًضوع ٍَيهللا وسر راينحخا لبق نم هنع هللا يضر ديزل ناكو «نينسحملا رجأ عيضي
 هولتتو «ةنمؤملا بولقلا هظفحتو ؛بيراحملاو دجاسملا يف ىلتي اًنآرق حبصأ 17 : بازحألا] 4 .. . اً اهني ىَص الهزل «بازحألا ةيآ يف همسا ظفل حبصيل
 لوسر بيبحلاب نارتقالا هل اًنينهف ءدمحم نب ديزب ةادانملا فرش نم هدقف ام هنع هللا يضر اًديز هللا ضوع فيك لمأتو . .ةلزنملا مركأ امو ؛ءاطعلا لجأ امف «ةرهاطلا هاوفألا
 ل تملا َنِيرككْخُيِل + [ 4 هللا دنع ملعلاو «[7 : رطاف] 4 اه كتم اهَومْتمن م نيَلَأَحئفاَم ]+ هلا قدصو ءدلاخلا ركذلاو ةعيفرلا ةلزنملا هذه هلل
 .هدرفأ كلذلف ءدحاو قحلا نيدو «ةفلتخم للمو عاونأ رفكلا نأل تارا ةافام اا 10 ا بازحألا] 4 ام اميحر َنيِنِمْؤَمْلاب ناكو رونلا

 :ئرقو .يقيقح ريغ ثينأتلا نأل ؛ءايلاب (نوكي) :ئرق © َنْوكي نأ» : ىلاعت هلوق # مِهِرَمأ ْنِم يأ نوي نأ ارمأ :هلوسرو هللا ىصَق اذ ٍةممْؤَم الو نمّوُمِل ناك اَمو)» [' 1]
 عباطلاك ةلآلل مسا ءاتلا حتفب (متاخو) :ئرق# َمَتاَحَو :ىلاعت هلوق هيجل كو هم لش :كدلو 9 [1١4.«ةريخلا» وهو لعافلا ظفل ثينأتل ءاتلاب (نوكت)
 لعاف مسا ءاتلا رسكب (مياخو) : :ئرقو .نييبنلا رخآ هانعمف .كلذ يف هل لعف الف «هدعب يبن ال يأ هويت هب وُ ملسو هيلع هللا لص يبنلا ذأ ىنعم لع بلاقلاو

 اكمل هنأل همظعأ وأ ركذلا دشأ :يأ «ربكلا نم ةدحوملا ءابلاب (|ًريبك) :ئرق« ارك: ىلاعت هلوق# ابكر هللا أوركذأ أوما َنيِذَلا اهمأتي9» [ 4١11 .متخلا لعاف وهف
 نم ةفلئملاب 01 ريثك) :ئرفو ءاعبمج نيينعملا ءابلاب ةءارقلا تنمضتف ربكلا لعو َة ةرثكلا ىلع مظعلا لد ءاّميظع اًريبك ءيش لك ناكو ىنعملا ين مظعلا لثم ربكلا ناك
 .ةرم دعب ةرم هللا نوركذي مهن :| :يأ «ىرخأ دعب ةرم : : يأ «ةرثكلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ سحج
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 َنينِمْوَمْلالِخَدُيل +. هللا لزنأف ؟انب لعفي اذامف «كب لعفي ام انملع دق هللا -

1 
 ا

 كتع وأ“ :ثعبلا دنع وأ :توملا دنع «هنوقلي موي»و «ةنجلا لهأ ةيحت يهو .مكلو انل َةنَمأ : 4ك - -1

 .راثلا نِم :© اريِذتو» ةنجلاب :© ١ 0 اًرشبمو# مهايإ | كغالبإب كتمأ ىلع :# اًدهلّش# - 60 .ةنحجلا لوخد

 ةراعتسا ةيطع نبا لاق :* اريِنَم اًباَرسَو# هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو هللا نيد ىلإ :* هّنلاَلِإِعاَدَو 9 -45
 عمج دقل :تلق .رفكلا ةملظ نم هرونب نوجرخي «نينمؤملاو هب نيدتهملا نأكف .هعرش هنمضتي يذلا رونلل -7

 تتضرر تا نارشلا ف 100 1 ل علا ينص ني ةيآلا ءذه يف يركلا ينل لادن دلل 5

 1١6-15. :حون ةروسو ١-15. ناقرفلا ةروس رظنا) رمقلل فصوو مسا رونلاو «رينملا»و .سمشلل

 سمشلا ماقم ةيونعملا سانلا ةايح يف موقي ميركلا ينلا نأ ىلع ةلالد عمجلا اذه يفو ١7( :أبنلا ةروسو

 هَل كف اي » :هلوقب ليزنتلا مكحم يف هبطاخ اذهلو «ةيداملا مهتايحو يا راق
 نهوعّيمف ## -41 .كنوذؤي امو مهلاوقأ نع ضرعأ :4 مهسذأ عدو# - -5/ /٠١1[. :ءايبنألا] * تيملدعلل

 دق رتقملا ىلعو ؛هردق ولا ىلع ؛ءابلا لبق ةقلطملا عيتمت :ب ىلاعت هللا رمأ 4 يجر نوعي
 تنسَ ىلا » -0 .ىذأ نود ةبيط ةملكو ةنسح ةرشع هعبتي قالطلا وه :ليمجلا حارسلاو

 نم : 4 كلت هللا نأ اك كس ب تدم امَوإ» ىمسُم قادّصب نهتجّوزت يأ ءنهروهم : 8 هر

 ناي ا ناس :4 َىَتلل اَمَسْفَن ٌتبْهَو نإ#9 يرارسلا ءاسنلا

 4 احنتلع دم © .هل اهسفن بهت نأ هريغ هتمأ نم دحأل لحي ال 5 ينلل كلذ +

 وع و1 يتاوزأ يف نينمؤملا قلع هللا ضّرف ام « َمِهِجْنورَ

 : 4 جرح كَلَيلَع َنْوكَي الْكِل# عبرأ نم رثكأ نهنم مهل لحي الو ءلودع دوهشو يلوب الإ ةنمؤم ةرح
 فيما كام نيف ب ادت ل تعال ا كا ا ا

 امل :الاق يرصبلا نسحلاو ةمركع نع ريرج نبا جرخأ. .ةيآلا “© َنيِنِمْوَمْلار سو # :ىلاعت هلوق [؟/]

 اي كل اًئينه :نينمؤملا نم لاجر لاق [؟ :حتفلا] 4 َرَّخَأَت امو ياو كلر
 َنيِدِمْؤَمْلاس صو  بازحألا ةروس يف لزنأو ةيآلا |[ :حتفلا] * ِت تدتجلا تفك

 ضاق تاع رجب هب رب رم

 ام هلا كل رفغيل + :اهدعب لزن * ركَياَلَو ب لَعْفباَم ذأ امو لا ىلا ميو هيج ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا جرخأو .4( اريك الضم هللا نم

 ءريبكلا لضفلا :لاق 4 اريك اَلْضَم هلأ ني مه ناب َنيِِمْؤمْلاِر سو )» :لزتف ؟انب لعفي امف «كب لعفي ام انملع دق هللا لوسر اي .ارلاقف (رعاماَمَواككز ا نيك 2
 نبا نع .حلاص يبأ نع «يدسلا قيرط نم «هححصو «مكاحلاو .هنسحو يذمرتلا جرخأ .ةيآلا “© كل اَنَلَلَحأ 11 يتلا اهيأتي » :ىلاعت هلوق ]05٠[ .ةنجلا

 ملف « كَم َنََباَم ِقَلأ» :هلوق ىلإ 4 َكل اَملَلَح 0 :هللا لزنأف «ينرذعف هيلإ ترذتعاف ِةَِي هللا لوسر ىنبطخ :تلاق بلاط يبأ تنب عئناه مأ نع «سابع

 َكَيَع ِتاََيَو» ةيآلا هذه يف تلزن :تلاق ئناه مأ نع حلاص يبأ نع .دلاخ يبأ نب ليعامسإ قيرط نم متاح يبأ نبا جرخأو .رجاهأ مل ينأل هل لحأ نكأ
 نبا جرخأ .ةيآلا 4 َةَمِمْوُم ٌهْزدأَو + ىلاعت هلوق .رجاهأ مل ذإ ؛ىنع يهنف ينجوزتي نأ لي ينلا دارأ 4 كلم رَبَم تلا كِل تاو للا تاكو َكَدَتَم تاكو

 تنب ةيزغ كيرش مأ نأ :يلؤدلا هّللا دبع نب رينم نع ءدعس نبا جرخأو .ةيسودلا كيرش مأ يف تلزن :لاق ةيآلا * َةَمِمْؤُم ٌةزْداَو 2 هلوق يف ةمركع نع دعس

 انأف :كيرش مأ تلاق «ريخ لجرل اهسفن بهت ثيح ةأرما يف ام :ةشئاع تلاقف ءاهلبقف ةليمج تناكو لي ىنلا ىلع اهسفن تضرع ةيسودلا ميكح نب رباج
 .كاوه يف كل عرسي هللا نإ :ةشئاع تلاق ةيآلا تلزن املف 4 َيّيلل اسف تبَعَو نإ ةَسمْؤم تاو :لاقف ؛ةنمؤم هللا اهامسف هك َ
 ةدارإل روكذلا دارفإ نأ :باوجلا ؟ثانإلا عمجو روكذلا درفأ اذامل 10٠[. : بازحألا] نراه لأ َكِيلتَح َنآَنِيَو َكِلاَح َاَنيو َكِتَمَعِتاَنَبَو َكَمع © ِتاَيَو ري 6

 نم هيف امل .حصفأو اًظفل فخأ سنجلا ةدارإ عم دارفالا ناكف «نيعم احن وأ نيعم معال «لاونخألاو مامعألا سنج دارملا نأ درفملا ىلإ عمجلا ةفاضإ نم مو «سنجلا

 تائب وأ كلاختتبو ءكتمع تائب وأ كمع تنب :ليق ول ذإ ؛ «سنجلا ديقب هدرفمب نايتإلا رذعتلف اًظفل ثانإلا عمج امأ ,ثانإلاو روكذلاو عمجلاو دارفإلا نيب ةلباقملا

 003 دم هوت ل ل ل ا

 نأ قدا نول نق تبكي نإ ةَسفستر «[76 :ءاسنلا] * ٍتَِمّؤَمْلا تتصخملادكتد نأ لوط كَم َعِطَتْسي ملم و 2 1001 .دوصقملا ىنعملا اذهب هل

 يرد أ ا يو :اناوحلا"' 8-0 :1 فرقلا 6 [57 :بازحألا] 4 َنيِنِمْؤُمْلا نود ني كلل ٌةصِلاَح ابنك كسل

 نيئيش ىلع لدي اهيف درو يتلا ةيآلا يف حاكنتسالا نأ وهو «نيلعفلا نيب رخآ قرف ةمثو .(هيف ةبغرلاو اهحاكن بلط :اهحاكنتسا) يرشخمزلا لاف ردا ا

 هل ل 0 .(حكني) لعف هلمحي ال يذلا ديكأتللو «ىنعم ةدايزل تءاج (حكتتسي) لعفلا يف ةدئازلا فرحألا نأك ءحاكتلا يف ةبغرلا ديكأت ١-

 هذه اًريثك ىوقت ال كلذكو «ةبغرلاو ةدارإلا ىلع ديكأتلل ال «ةيلامتحالا ىنعم لمحت (دارأ نإ) اتملكف :بازحألا] 4 ةصِاَح اهعكَتْسَي نأ نيل دارأ ْنِإ © :ىلاعت
 د ا 1 ميس ا د

 نعم لمح ىذا يا لعفلا ءاج «لوبقلا يف ايوق ىنعملا نوكي يكلو درت نأ امإو لبقت نأ امإ ةبهلا نأ مولعمو 5١« :بازحألا] #4 َيََّيلِل اَهَسْمَت تبهو نإ
 .[07 : بازحألا] #4 ام اف اوسلسو هيام اوس انما ير اما وتلا لع َنولَص .هَنَكحَِلَمَو هَللأَنِإ + 157] لَك يبنلا ةهج نم لوبقلا كلذكو «ةبغرلاو ةدارإلا
 ىلاعت هللا ةالصو «لاّوسو ءاعد هيلع انتالصف «ناتالصلا تفلتخا نإو هيلع ةالصلا يف هناحبس هتقفاوم - ؟ لاك ةذاحكس هللا رمأ لاثتما ١ ل يا كال

 هنأ -ا/ .تانسح رشع هل بتكي هنأ -5 .تاجرد رشع عفري هنأ -4 .ةرم لصملا ىلع هللا نم تاولص رشع لوصح - .اهيف هتكتالم ةقفاوم -7 .فيرشتو ءانث هيلع

 وأ هل ةليسولا لاؤسب اهنرق اذإ هتعافشل ببس اهنأ -4 .نيملاعلا بر دنع ىلإ ءاعدلا دعاصت ىهف «همامأ اهمدق اذإ هتاعد ةباجإ ىجري هنأ -8 .تائيس رشع هنع ىحمي
 .ةرسعلا يذل ةقدصلا ماقم موقت اهنأ ١1- .ةمايقلا موي هنم دبعلا برقل ببس اهنأ ١7- .همهأ ام دبعلا هللا ةيافكل ببس اهنأ ١١- .بونذلا نارفغل ببس اهنأ ٠١- .اهدرفأ
 ةنجلاب دبعلا ريشبتل ببس اهنأ -10 .هل ةراهطو ٍلصملل ةاكز اهنأ -17 .هيلع هتكئالم ةالصو يلصملا ىلع هللا ةلصل ببس اهنأ ١5- .جئاوحلا ءاضقل ببس اهنأ -6

 - . هيسن ام دبعلا ركذتل ببس اهنأ 7١- .هيلع ملسملاو يلصملا ىلع مالسلاو ةالصلا يبنلا درل ببس اهنأ -14 .ةمايقلا موي لاوهأ نم ةاجنلل ببس اهنأ -16 .هتوم لبق

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت



 رنا. ضاضاضاضاضاضاضاضإ << +. الو القت الف كل اهسفن تبهو نم ءاشن نم رخؤت :ليقو .مضن : تيل رخؤث :4 ىيث) ٠١-
204 "1 5-0-2 

 6 تيغئبا نمو : كس وب ا 5

 0 3من ماظمأ كت َتقلَيَكَع حاتجإلف َتلَرَعْنَسِم 37 كل ا تلا نم د ل تام دأ؛ تاس 0-0 2 .ترخا .تيجرأ نمب تدبسا
 م 3 هنازتع حجو 9 ع اوجاع و 5

 يهنأ نها كنه :دئاءامي تاضربو كررخبالو 2 يد
 2و 22 2 ا 6 دن 0 0 00

 . 2 0 ْن 2-5 0 لع 0ع 0 .ضعب نود ءاسنلا نِم مهدنع نم ضعب ىلإ | لاجرلا

 3 تقول يؤول اودعب نمماسنلا .عستلا نهو .ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نرتخاف نهئريخ يتاللا كلئاسن دعب نم : * لعب نم ءاَسنِلاكل
 ١ 2 د ةفغسسو - تسمم د كا جوع ع 5

 ظ ا كيسي تكلم امال ا نمسح قلطت نأ :4 جْورَأ مَن َلَدَت نأ الو .ًائيش لوألا هئاسن دعب نم جوزتي نأ م هللا لوسر يهو

 أ تاز كنلاثلا 17 5 وش 51 0 ل ا 6 4 كتي كام الإ» .نهرغ نب لدهتف كحاررأ

 هيِعْدادِنكلَوهَِ كرام ركل تؤ + هنومعطت :4 ياَمط لإ اوعدث نا الإ:4 كل تتوب كَل - 01 .ءيش لك ملعي ًاظيفح :4بَت
 لل يا

. 
 ار مو 1

 قتالي كني الا 2 ار هلزنم نم اوجرخاو ءاوقرفت 4 أورشتنافإا هغولبو هكاردإ : © هلنإو# نيرظتنم :4 .نبرظلن ريغأ
 2 اك م لص ل -

 -- -و
0 

 0 ظل . ٍحَنَسي َىَبلأى نونا د 9 00 فس ًاسانيإ | ؛ماعطلا لكأ نم مكغارف دعب نيثدحتم الو : 3 ندم نيشكسم

 ءاذو كيوت |رهطأ مكحِلَد باح ءارو ع ا 2 نم وأ «نتفلا ضراوع نم :4 هيوم كيوتل ) رهطأ » .نهنيبو مكنيب رتس ءارو نم يأ :4 "باح 3 0 وعل ل وى 2 00 حسي 5 ا ءارو نم َتهولَسف ]» .جاوزأب. مكل نسل ا نينمؤملا ءاسنو 75 يبنلا ءاسن :ىنعي : :« ةقرمعْلاَس
 8 هللا مرح :4 3 العب نك كورا وحك نأ الو # .لاجرلاو ءاسنلا نأش يف ضرعت ىتلا رطاوخلا

 : 0 نأ ل ا 3-- 1

0 

 .تاهمألا مكح نمل لعجو «هدعب ينلا جاوزأ حاكن ىلاعت

 ّ نأ ةأرملا يحتست امأ :لوقت تناك اهنأ ةشئاع نع ناخيشلا جرخأ  ُءاَسَت نَم جرت # :ىلاعت هلوق [51]

 6 201010- 556 جرخأو .كاوه يف كل عراسي كبر ىرأ :ةشئاع تلاقف .ةيآلا # ٌمَمَت نَم جي + هللا لزنأف ؟اهسفن بهت
 1 ملم سم ل 7209159:03100575697 نم لح يف هنلعج كلذ نيأر املف ؛هئاسن نم قلطي نأ :7 هللا لوسر مه :الاق) نيزر بأ نعردعس نبأ

 م الا كاَرياَل » :ىلاعت هلوق [151] .ةيآلا # َّنُمَتِم ُهآَمَت نم د + :هلوق ىلإ « َكَجبوْرَأ َكَل اَنْلَلَحَأ نإ © :هللا لزنأف ءءاشي نم ىلع ءاشي نم رثؤي «نهسفنأ
 .4( جاوذأ ْنِم نه َلَدَبب نأ 5و ُدَعَب ْنِم هآَسَنلَ كا ليال + هللا لزناف .هلوسرو هللا نرتخاف «هجاوزأ ِِكَب هللا لوسر ريخ :لاق ةمركع نع دعس نبا جرخأ #4 ُدَْب
 شحج تنب بنيز ِةَذ ىنلا جوزت امل :لاق سنأ نع ناخيشلا جرخأو .ةرقبلا ةروس يف رمع ثيدح مدقت .ةيآلا # أولْحَدَن ال أون أوثما يذلا اهأكي + :لاغت ةلوق' |[ ةثكل

 تريخأف تئجف ءاوقلطنا م ماقو ماق كلذ ىأر املف ءاوموقي ملف مايقلل ًايهتي هنأك ذخآف ءنوثدحتي اوسلج مث اومعطف موقلا اعد

 ملك َّنِإ# :هلوق ىلإ# َيَتلأَت ري او دك ال اثم ملأ [هاكي + هللا لزنأو «هنيبو ينيب باجحلا ىقلآف لخدأ تبهذو ءلخد ىتح ءاجف ءاوقلطنا مهنأ ِةلَي يبلا

 راو تحررت يلطناف «موق اعنلنع اذإف ءاهيب نسرع ةأرمأ باب ىتاف ل لك هللا لوسر عم تنك :لاق سنأ نع هنسحو يذمرتلا جرخأو .#4 اًمِيِظَع هلأ َدْنِع ناك
 ةشئاع نع حيحص دنسب يناربطلا جرخأو .باجحلا ةيآ تلزنف ,ئش اذه يف نلزنيل لوقت امك ناك نئل :لاقف ةحلط يبل هتركذف ءاّرتس هنيبو ئيب ىخرأف «ءلخدف

 نبا جرخأو .باجحلا ةيآ تلزنف «نيع نكتأر ام نكيف عاطأ ول «هوأ :لاقف ءيعبصأ هعبصأ تباصأف لكأف هاعدف رمع رمف .بعق يف ِةِدَي ينلا عم لكآ تنك :تلاق

 لاقف .ههجو يف ةيهاركلا ىأرف رمع لخدف «لعفي ملف جرخيل تارم ثالث كَ ينلا جرخف سولجلا لاطأف ِةِدَي ينلا ىلع لجر لخد :لاق سابع نبا نع هيودرم

 رئاسك نسل كءاسن نإف اًباجح تذختا ول .«هللا لوسر اي :رمع هل لاقف ««لعفي ملف ىنعبتي يكل اثالث تمق دقل» :ِةِلَب ينلا لاقف « هدي ينلا تيذآ كلعل :لجرلل

 اذهل باجحلا ةيآ لوزن قلطأ اهنم هبرقلف ءبنيز ةصق لبق عقو كلذ نأب عمجلا نكمي :رجح نبا ظفاحلا لاق .باجحلا ةيآ تلزنف «نهبولقل رهطأ كلذو «ءاسنلا

 00013 فورسعي الف «سلا ل111 د. وردي هتيب ىلإ ضهن اذإ رو هللا لوسر ناك :لاق بعك نب دمحم نع دعس نبا جرخأو .بابسألا ددعت نم عنام الو «ببسلا

 تك كامو 2 ىلاعت هلوق .ةيآلا + ىلا تر او دل ال اوثماَ تريلا ايكو )+ هللا لزنأف ؛كلذ يف اوبتوعف «مهنم ءايحتسا ماعطلا ىلإ هدي طسبي الو هِدَِي هللا لوشرا هجو

 نأ ْمُكحَل َناكاَمَو © تلزتف «هدعب نم ةنالف تجوزت يلب ينلا يفوت دق ول :لوقي الجر نأ ٍةَِي ىنلا غلب :لاق ديز نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ « ةيآلا #“ مك

 نع جرخأو .ةشئاع اهنأ اوركذ :نايفس لاق .هدعب ٍةِدَم ينلا ءاسن ضعب جوزتي نأ مه لجر يف تلزن :لاق سابع نبا نع جرخأو .ةيآلا 4“ هلا َلوُسَر أ وُدؤَ
 .ةيآلا هذه تلزنأف «هدعب نم هءاسن نجوزتنل ثدح هب ثدح نئل ءانءاسن جوزتيو انمع تانب نع دمحم انبجحيأ :لاق هللا ديبع نب ةحلط نأ انغلب :لاق يدسلا

 نع ربيوج جرخأو .ةشئاع تجونزت ِةْدكَي هللا لوسر يفوت اذإ :لاق هنأل هللا ديبع نب ةحلط يف تلزن :لاق مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نع دعس نبا جرخأو
 يمع ةنبا اهنإ هللا لوسر اي :لاقف ؛«اذه كموي دعب ماقملا اذه نموقت ال» :َِِت ينلا لاقف ءاهمع نبا وهو اهملكف ٍةَِي ينلا جاوزأ ضعب ىتأ الجر نأ :سابع نبا
 ةنبا مالك نم ينعنمي :لاق مث ءىضمف ««ينم ريغأ دحأ سيل هنأو «هّللا نم ريغأ دحأ سيل هنأ ءكلذ تفرع دق» :ِِئلَم ينلا لاق .يل تلاق الو ءاركنم اهل تلق ام هّللاو

 .هتملك نم ةبوت ايشام جحو هللا ليبس يف ةرعبأ ةرشع ىلع لمحو «ةبقر لجرلا كلذ قتع أف :سابع نبا لاق .ةيآلا هذه هللا لزنأف .هدعب نم اهنجوزتأل .يمع

 دنع هيلع ىلص اذإ لخبلا مسا دبعلا نع يفنت اهنأ -77 .رقفلا يفنل ببس اهنأ -17 .ةمايقلا موي هلهأ ىلع ةرسح دوعي ال نأو سلجملا بيطل ببس ابمأ - - 5١

 .هيلع ىنثيو دمحيو .هلوسرو هللا هيف ركذي ال يذلا سلجملا نتن نم يجنت اهنأ -15 .اهقيرط نع اهكراتب ئطختو ةنجلا قيرط ىلع اهبحاص يمرت اهنأ -1 5 .هركذ
 جرخي هنأ -1 .طارصلا ىلع دبعلا رون روفول ببس اهنأ -137 .هلوسر ىلع ةالصلاو هللا دمحب ئدتبا يذلا مالكلا مامتل ببس اهنإ -17 .هلوسر ىلع يلصيو «هيف

 هلوسر ىلع ىنتي نأ هللا نم بلاط يلصملا نأل ؛ضرألاو ءامسلا لهأ نيب هيلع لصملل نسحلا ءانثلا هناحبس هللا ءاقبإل ببس اهنإ 1١4- .ءافجلا نع دبعلا اهب

 نآل ؛هحلاصم بابسأو هرمعو هلمعو يلصملا تاذ يف ةكربلا ببس اهنأ ٠"- .كلذ نم عون لصملل لصحي نأ دب الف ؛لمعلا سنج نم ءازجلاو «هفرشيو همركيو
 لوسرلل هتبحم ماودل ببس اهنأ -77 .هل هللا ةمحر لينل ببس اهنأ 7١- .هسنج نم ءازجلاو ,باجتسم ءاعدلا اذهو «هلآ ىلعو هيلع كرابي نأ هبر وعدي يلصملا

 - ةيادهل ببس اهنأ -5 .هيلع يلصملل وه هتبحمل ببس يه كلذكف «هل هيلع ىلصملا ةبحم ةدايزل اببس تناك اذإ اهنإف «دبعلل هتبحمل ببس هيلع ةالصلا نأ - ك1 را داطلاو

 .لصفلل تحت نم ءايلاب (لحي) :ئرقو .ثينأتلا يقيقح لعافلا نأل ؛قوف نم ءاتلاب (لحت) :ئرق# ليال » :اعت هلوق 4 ُدَعَب نية كليا ]51[ ١

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ مسح



 ف ءاسنلا رئاسو © هللا لوسر است لجو رع عي .نهيلع مثإ ال :* نع 1 حاَتج 30 0 7 فالف 6914 200000 001601600 نوي تت

 لو .ةنيزلا ءادبإو بابل ع ٍف كلل 1 0 نبجتحن الأ كل رخآ 3 ا ١ كيوي 5

 هّللا نا لوسر لس هال ا بر كو طال دل 0 و را برل الم ةالص . اَديهَّشو 01 0 70-70 كَ 3

 )١ ) ةالع 0 000 ا ات" رع دع ضرما ا هر ود - 0-4

 ل 3 لمح ىلعو دمحم ىلع لص مهلل ةالصلا فيك ليقف . تبزأ امتي بيتل عَنولَصِي 0 تب مو لان

 ؛ميهاربإ لآو ميهاربإ ع ا ا لا اع ا راع كا أ 1 6 اجيت 11

 ءهايإ | مهتيصعمب: :* هلأ َتوُدَوي نِنلأَنِإ 8 -01 .امهريغو ,ءيذمرتلاو يراخبلا هجرخأ .«ديجم ديمح كنإ 21 0 د د اواو عسر ا 1
 | ابازع ل دعو ورخلال او اين دل ىف هنا لأم هتعل لوو هل 3

 : ةلوسرو# .هلوسر اوبذكو ,دلولاب هللا اوفصو ىراصنلاو دوهيلاو نوكرشملا مه :نورسفملا لاق 20 و وبس كسار -

 ندا 2 مر 2 ةجوز بطخأ نب يبح كين ةيفص لحن | نيح 2 يلا ىلع اونعط نيذلا 2 -- 0 قد ةملاو كر قوزملا ترودو نينلاو هم .

 1 رج رس رس هس جو 6 و سرس حا ص 6 و دسدم >

 ريغب :# أوبسكاأ ام ٍرِيعِب# لعف وأ لوق نم هجو يأب ؛مهنوبيعُي :* ِتَسِمْؤُمْلاَو َتييمْؤَمْلا < وذوي 29 سي اًسييَمامْتِإو انتهب اولمتحأ رقف اوبساك

 7 نبيل تينذي 88 -59.بذكلا شحفأ :«ناتهبلا»و .ةيرفو بذك دزو : :4 اًنمِهِب » رمع ام 3 يني نيِؤمْلا ءاَضَو كِناَنيو كورال لقى
- ٌّ_ 
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 دسم 0

 -0 ا ا ا

 ههنا را كهخلا ,ادهخلا /اتهخلل انهن رادهوع ا 3 + جلخ ا 7 د ا م د هللا

 هتحن ام لمشي يذلا يج ىجراخلا بوثلا وه :بابلجلاو .نهتجاحل نهتويب نم نجرخ نه اذإ : #4 نهب ظ 0-5 . ركل مكب 8 نم 1 5

 مهب نررم نمم :# نيا نري نأ د َكِلَدل .ريثك الو ليلق نهنادبأ نم فشكتي ال ىتح «بايث نم |: دلو نوُفِفتمْلا هول © َميتاَروُعَحمَمأ "١
 نوكت دقف اهسفن ةأرملا امأ .نيرخآلا نم يأ .نهنع مثلا ا ا تافيفع نهنأ 7 ت1 ير 1 5

 :4 كير اررفعملا ب اكو» ةيرب ضر وأ ةوركف كرش نهئاذيإ نع فكيف «تالاح ا عيمج يف ةنوصتم ةفيفع ١ 0 يو 000 0
 لقد .هيلع تابث ةلقو ,ناميإ فعض مهيف ناك موق :4 ُْضَرَم مهبولق فن ١-١ .فلس اميف كلذ نهكرتل ينو : © اقل آب كوز يحك مي
 نع ءوسلا رابخأ نوعيبشي اوناك ؛لطابلاو بذكلاب فاجرإلا لهأ :4 توُمِجَرمْلَأَو# .روجفلا لهأو ةانزلا مه 41 فدا دنس () اليو يفوح اوف ْ نامي 5

 لإ ةيدل يف كنورواي الف ديرشتلاو عقاب مهلصاتستف مهيلع كنطلسن :4 جوي ك يل كي ين الرس ا 69 اليِدَبدْنَ كملت لَفَن مارس مبا 1
 .اوبيصأو اوذُخأ :4 اوفي اَمَسْيَأه .نيموتشم :4 تينوعلم ا -١1.اوفني وأ اوكلهي ىتح اليلق غ2 1101777

 1 م ع ودور م نم

 نيذلا يف تلزن :لاق .ةيآلا # ةاوسوون هلأ بو ذوح تينا إ © :هلوق يف سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا * َوَدْؤَي نذل َنِإ ]# :ىلاعت هلوق [01]

 :لاقو 335 ىينلا بطخف «ةشئاع اوفذق هعم سانو يبأ نب هللا دبع يف تلزنأ :سابع نبا نع ؛كاحضلا نع رييوج لاقو .ييح تنب ةيفص ذختا نيح 37 ىبنلا ىلع اونعط

 تجرخ : :تلاق ةشئاع نع يراخبلا جرخأو .ةيآلا « َكِاََبو َكونوْرََل لف نيل ابيكا :لاعت هلوق [65] :تلّزتف (ينيذؤي نم هتيب يف عمجيو «ينيذؤي لجر نم ينرذعي نما

 :تلاق «نيجرخت فيك يرظناف ءانيلع نيفخت ام هللاو امأ ةدوس اي :لاقف رمع اهآرف ءاهفرعي نم ىلع ىفخت ال ةميسج ةأرما تناكو ءاهتجاحل باجحلا برض امدعب ةدوس
 ىحوأف :تلاق ءاذكو اذك رمع يل لاقف ءيبجاح ضعبل تجرخ ينإ هللا لوسر اي :تلقف تلخدف «قرع هدي يفو ىشععتيل هنإو «قتيب يف ٍةدََب هللا لوسرو ةعجار تافكناف

 +3 هولا ها فاك :لاق كلام يبأ نع تاقبطلا يف دعس نبا جرخأو .(نكتجاحل نجرخت نأ نكل نذأ دق هنإ) :لاقف ؛.هعضو ام هدي يف قرعلا نإو «هنع عفر مث هيلإ هللا

 لق يل اياك © ةيآلا هذه تلزنف ءامإلاب هلعفن امنإ :اولاقف نيقفانملل كلذ ليقف .كلذ اوكشف «نيذؤيف نط نوضرعتي نيقفانملا نم سان ناكو «نهتجاحل ليللاب نجرخي
 2 عم مزن نضج

 .يظرقلا بعك نب دمحمو نسحلا نع هوحن جرخأ مث .4 يدون الق نفرصي نأ ةفدأ كلذ نهي نم نوع توب نييؤملا لَضَو كابو كيا

 100 0 لا نسم 9 [78 : بازحألا] 6 ارودقم ردك 2لارقأ ناك لبق نم اوك نينا ف دما دس 2 ا هلأ ضف اميِف جرح نم بلا َلَع َناكاَم 8 [17]

 ا هاا 1 ترا < يا

 نمو ءايبنألاو لسرلا نم مدقت نميف اًتباث اًمكح اهردقو اهءاش يتلا هدابع يف هناحبس هتنس كلت نأ هل مالعإو « 'ِةِلك هللا لوسرل سينأت ةيآلا هذهف" يك هللا لوسر

 خ3 ت0 0 00 لا د :لوقي قفانم لوق ىلإ غصت الف ,دمحم اي كيلع جرح الف «مهيدهب ىدتها

 ينم هللا أَو َكَجْوَر َكَلَع كم هَل أَوِ هلأ مَآ لو ذو 0 :ىلاعت هلوقب صقن ىندأ نم هتئربتو «يلعلا هردقل هيزنتو «نيقفانملا ضوخ نع

 1 ا يا ع هه آ

 ل 0 1| ةهيآرعتأ عكا ف رح نييزتلا لع نيك كي 7 21 ل 4 1 ا ل للا را

 هناحبس هلعج يذلا عرشلا نم كل هللا نيب ام ىلع هلك كلذ يف تيرج امنإ كنإف اًدحأ شخت ال «مالسلا هيلع هل ليقف «['07 : بازحألا] 4هَلَوَْمَم هلأ م تاكو

 .دمحم اي تنأ هاشخت نأ قحأ هللاف «هللا الإ اًدحأ نوشخي الو «هنوشخيو هللا تالاسر نوغلبي نيذلا لسرلا نم كمدقت نم قيرطو «هيلإ وعدت يذلا كنيدو كليبس

 ناك : :هلوقب تبقعأ انركذ ام عومجملو «ىلاعت هللا هادبأ يذلا اذهو «هسفن يف هافخأ ام حضو دقف «ميقتسم طارص ىلع كنإف ءهنم يحتست الو «دحأ ىلإ غصت الو

 تمر َنوُعْيَيِ سيلا » : 0 2 مأو ءمهل ةيآلا هذه مكح هناحبس نس نم ركذب ةيآلا تعبتأ دقو 114 : بازحألا] 4 روق
 َنوُقفَتُملا هَل نيل # >> لاق امل هناحبس هنإف ة ةيناثلا ةيآلا اّمأو ءبيقعتلا اذه لمأتف 0[ 9 : ار كو أ الرحل َيوَسْحياَو وسو أ
 :بارحألا]4 الِمِتْت اوَُيفَو أودع اردت انكي ا (50) اليلق الإ آب ككوذواجن ال رش خوي كا دلل وك رطبللل ثم ورد اللا

 ةيراجلا هتنس اهنأ ملعاف «[5 : راسا ا اد ا وق ذهو «لبق نم ولخ نيذلا يف ةيراجلا هتنس كلت نأ رابخإلاب لاعت عتأ

 .ملعأ هللاو ءاهنم لك يف بسانتلا اذه حضوو «هناحبس هللا باتك نم عضاوم يف اذه رركت دقو «177 : بازحألا] 4 اليِدْبَي هلا ٍةَيَسِل دي نلو» : :مهيف

 ريصي لب «هب ءاج امم ءيش يف كش الو «هرماوأ نم ءيشل ةضراعم هبلق يف ىقبي ال ىتح هبلق ىلع هتبحم تلوتساو «هركذو هيلع ةالصلا رثكأ املك هنإف «هبلق ةايحو دبعلا -

 «تالتص سداد اةفرددو هزت ةرغصب كلذ دادر املكو «هنم مولعلا عاونأو حالفلاو ىدهلا سبتقيو «هلاوحأ بقاعت ىلع هؤرقي لازي ال هبلق يف اًروطسم اًبوتكم هب ءاج ام

 هنع هاور يذلا ةرمس نب نمحر لا دبع ثيدحل ؛هيلع زاوجلاو طارصلا ىلع مدقلا تيبثتل ببس اهنأ -17 .هدنع هركذو هيلع يلصملا مسا ضرعل ببس نأ 56 ع
 هجرخأ .(هتذقنأو هيمدق ىلع هتماقأف «يلع هتالص هتءاجف ءاًنايحأ قلعتيو اًنايحأ وبحيو «طارصلا ىلع فحزي ىتمأ نم الجر تيأرو) :هبفو يبنلا ايؤر يف بيسملا نب ديعس

 الو اًملع ىصحي ال كلذ نم هقحتسي يذلا نأ عم ءانيلع اهب هللا معنأ يتلا هتمعن ىلع هل ركشو ءهقح نم ليلقلا لقأل ءادأ هيلع ةالصلا نأ -1087/ .فيعض دانسإب يناربطلا
 - هديبع ىلع هماعنإ ةفرعمو هركشو ىلاعت هللا ركذل ةنمضتم اهنأ -7/ .هقح ءادأو هركش نم ريسيلاب هدابع نم يضر همركل هناحبس هللا نكلو «ةدارإ الو ةردق

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 1 00 يبي يب بيبي 5 نم مهبذع :4 بانل نيم تال -1 .ىدهما قيرط نع انولازأ < يبل ايوُلَصَت -
 5 ٍةَعاَسلأَن عساَتلاَكلَسسِي | 7 0 6 0 : وسوم أوذاَ# - 1 'مهرخ أ# مهنعلاو» انبذعت يذلا انباذع يلثمب باذعلا

 . ]|| يا ا ا 2 0-7 / 7 -_ م
 6 دعأو نيرن 22 0يكئةقاتكل 5 ادلصاق : 4 انيِرَس اللوق اولوقو# 50/5 لاس امك عنكم دع ةلزنمو هجو اذ: 4 ابو ا نر

 5 يكونَ نأآييبك 0 ميس 5 اًنضرع اَذِإ 98 -177 .ىمظعلا ةماركلاب رفظ :* اًميِِظَع ره رام دقف# ا .لطاب ريغ ًاقح «رئاج ريغ
 5 امطير لاَ مهو كقثَمنَب © ١ ءوضولا نم ؛لجو زع هللا ضئارف :اهب ىنع :ليق ةيآلا رخآ ىلإ :* 0

 آريس لَك ا
 5 020- 1 م اذه ين يه :ليقو .كلذب موقت الأ نم اقافشإ اهلمح تبأف ,تبقوع تعيض نإو «تبيثأ تنسحأ نإ
 ا مد يعمل دايت روع 22 ناسنإلا نمتؤي ءيش لك :تانامألاب دارملا نأ :نيرّسفملا روهمج هيلع يذلاو .سانلا تانامأ :عضوملا
 0 ند هنيئا ماك © اِكا كانعل مهنعلاو 3 اذه نوكي نأ لمتحيو» :ةيطع نبا لاق .ةنامأ هلك عرشلاف ءايندو نيد ناكفاو «يهنو رمأ نم .هيلع

 1 © ابوها َدنِعناكوأ أول اقام هلأ ريف نموُم اود 3 ضرغلا نإ :ليقو «ةكئالملا نم اهيف نم ىلع نوكي نأ لمتحيو ءاهيف ىلاعت هللا هقلح كاردإب ضرعلا
 7 ح راح صو صل اع 1 يأ ماكل كرا 6 7 00 00 نايب قيما 0 4 رخو وبرج رع دج هه 9 تح سرس

 7 تور نلوم 0 1 0 5 رمألا لآ. 0 ةبقاعلا مال هذه :4 هللا بدعي 0 -
 1 0 هر كمال ضل 7 يف يف ةديحولا [77 : بازحألا] 4 ٍةَعاّسلأ نع سال كسي 9 [ 11 كرا درا راك دنا قلن ني تلج كلا للا
 “9 0 0-0 ا . )1 7 7 ةمايقلا تقو نع مهلاؤسو نيكرشملا لاح نيبت تايآلا . 4 َةَاَيل نع كيوي عضاوملا يقابو «نآرقلا
 | نفل ْ ناب 0 وهج اَمولظَناك و + َكيِرَدي امو ء[ 17 : بازحألا] 4 اًببِرَق ُنوُكَم َدعاسلا َّلعَل َكِبِرْذياَمو ١ [ 10. ام نك ناك

 .لصاوفلل ةاعارم ' را ا ةعاكلا لكل 1 7 8-2 لك ثمل رَشُمْلاَو نيكصِرْسلاَو تقفل 1

 ةالصلا ةفص امأو ...هبر نم هلاّؤس دبعلا ءاعدو ؛ءاعد يه دبعلا نم هيلع ةالصلا نأ -79 .هلاسرإب -

 .يعرش روذحم هيف نكي مل ام هللا لوسر ىلع ةالصلا هب لصحت ظفل يأف هللا لوسر ىلع اهب يلصن يتلا
 دينيس سسييييسوو وج و 2 ا
 كراب مهللا .ديجم ديمح كنإ ؛ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا : :اولوق) :لاق ؟مكيلع ملسن فيك انملع دق هللا نإف
 يا فلا ا كلل اد ار ىلع رار قل ىو هل
 هللا لأسي نأ دارأ نم :ينارادلا ناميلس وبأ لاق .[10 7 : بازحألا] اميل اوذلمو هدم اراض اوما تار ناك دل لع نص .هَبكِحَِكَمَو َهْللاَنِإ #151]
 مركأ وهو «نيتالصلا لبقي ىلاعت هللا نإَف ,ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ا يا يلع ااا لص ىلا لكل ةالصلاب ًأدبيلف ةجاح
 دّيقو ؛هلوسرو هللا ءاذيإ قلطأ .[ هال : بازحألا] ..  . انيهُم اياَذَع مه َدعأو ةرخلاَو ينل يف ُهّأ متع :ةلوسرو هللا وذوي نذل نإ زل 1011 :اممقبب ام قرف كلا نم

 درا توا زك ىلا ابا اهل مر هكسف تام ولو نم ول | كال اك .اًدبأ قحريغب الإ نوكي ال هلوسرو هللا ءاذيإ نأل ,تانمؤملاو نينمؤملا ءاذيإ سس هس لوم 3 و اص م
 ءاجرلا بابل حتف # امسحي اروُمَح هللا تاكو # .[104 : بازحألا] ل ل م َنِهيلَع يزد َنينِمْؤَمْلا ءاضو
 يف اهلبقي هلالج لج هللا نإف ؛ ؛تاففعتملا تانمؤملاب هبشتتو «ةرطخلا اهتاداع نع دوعت نأ درجم اهنأب «ةريصقلاو ةقيضلا ةسبلالا تاوذو تاجربتملا لكل لمألاو

 هب كس بَل ف تسوُطرمْلاَو ُسَرَم مهبول ىف تيدا توقيت هير نيل[ |[
 نم فورعملاو ءتام ىتح :::: هعم نيقفانملا ءاقب كلذ ىلع ىلع ليلدلاو «ديعولا ذافنإ كرت زاوج ىلع ليلد ةيآلا يف ١[. : بازحألا] 4 الل الإ آهن كئوزواجي ال مث
 .[ا/١1 بازحألا] 4 6 ديو كللمعأ كَل َتلَصي © ايس الوم أولوو هللا أوس أونم < نيل اهيأتي + ٠ 21 مهديعو ريخأتو مهدعو مامتإ لضفلا لهأ
 معو هلأ انعطأ اسيل نولومت للكل .ةلزنمو ةعفرو ةجرد كلذب كبسحو «بونذلا نارفغو لامعألا حالصإب ديدسلا لوقلا ىلع يزاجي هنأب -لجو ٌرع-دعو
 :لاق امنإو ةروسلا لوأ يف (ليبسلا) دمي مل وهو «(ليبسلا)و (لوسرلا) دمب .[11 : بازحألا] هيل ايوُلِصَ اندر 5و اًنئَداَس اًنعْطَأ ان ابر اولاَقَو (50)) الوسرلا
 مهنع ربخأ امك «ءاكبلاب مهتاوصأ نودميو اهيف نوخرطصي مهو «رانلا لهأ لوق نم امه دملا يتيآ نأ : :امهنيب قرفلاو 4 (2) َليِبتلَ ىدَهَي َرْهَو َّقحلا ُلوُقَب هلو )»
 لوق يه امنإو ءكلذك تسيل ىرخألا ةيآلا نأ نيح يف .دملا بسانف توص دمو خارص ماقم انه ماقملاف :رطاف) #4( 2580 ايف نْحرطَصَي مهو 8: راكب
 :باوجلا ؟"مالظ ؛مولظ"' :نيب قرفلا ام .[؟59 :ق] 4 ٍديِجَل ل طِبأَنأ امو ل. ء[77 :بازحألا] 4“ ال 1 وهج اول ناك ُهَنِإ # 1751 .ةمولعم ةيلقع ةقيقح اًررقم هللا

 م .(لاّعف) نزو ىلع ةيناثلاو (لوعف) نزو ىلع ىلوألا :ةغلابم ةغعيص امهالك .تارم سمخ (مالأظ) ةملك تدرو امنيب 0 مولا اك دا

 نم هريغ نود ةدارإلاو لقعلاب عتمتي يتالل ناس رن كس ك1 2 الا لك هللا وع اينو اًعضَو ( مالظ) ةملك تدرو امنيب .ناسنإلل اًمصو
 .برمأ يذلا ميوقلا فدهلاو ميقتسملا قيرطا نع اح وم نإ (لوهجو مولظ)اك غلام هيف ةغيصب لهجلاو ملظلايلاجم يف فصوي نأ ًيسانم اكف «تاقولخملا
 ةملك امهعم تقستاو ؛«لوهج «رافك) ةغلابم هيف رخآ ٌففصو كانه ناك (لوعف نزو ىلع) ةغلابم ةغيص يهو (مولظ) ةملك امهيف تدرو نيتللا نيترملا يف هنإ مث
 كلذ ّلعلو «ةيهلإلا تاذلا نع اًيفنم اًفصو تءاج دقف (مالظ) ةملك امأ .(لوعف) نزو ىلع امهيلك نإ ثيح (لوهج) ةيناثلا ةملكلا تلكاش اهنأ امك ءايقيسوم مولظ
 ىلع دييكوتلل (مالظ) ةغلابملا ةغيص تءاج دقو . .ناك ملظ يأب فصتي الو «ملظ اذ سيل ىلاعت هللا نأ ىنعمب ءبسنلل تنأ امبر (مالظ) ةملك نأ ١- :ملعأ هللاو «نيببسل
 هللا نإ :ينالقابلا يضاقلا لاق امك (مالظ) ةملك تمدخّتسا دقو «ةرذ لاقثم ملظي ال هناحبس هللا نأ - 5١- .اًبلاغ (ملظلا) ةيندلا ةفصلا لمشت ايلعلا ةفصلا نآلو «ىنعملا
 :رمبل متاع رس ادوار لا (مالظ) وهو ملظلل ٌدح ىصقأب فصوُي ناكل بنذ ريغ ىلع بقاعي ناك ول هناحبس

 جدلا ب اودأال تمت رمانلا ركب :ئرق 6# نوت :ىلاعت هلوق 6 ارق و اكل َّنََل كبري مآ دنع اَهمَلع امن ف ٍةعاَملَ نع ٌساَّنلآ كْلَحسي إم [1؟]
 :ىلاعت هلوق # ايس كيبل اول ارك كدا الا نإ آتي اوُلاَهو ق8 1 ينل ع5 قوف نم ءاتلاب (نوكت) :ئرقو .رابخإلاب لوؤت وأ ءلصفللو «يزاجم
 .دّيس عمج ريسكتلا ىلع فلأ الب ءاتلا حتفب (انتداس) : :ئرقو داك ومس ردك الانا دك فلولا حلا فراق :ئرق انتداسإ#

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 :ةرخآلا يفو «ةدابع :ايندلا يف هل يذلا دمحلاو ءايندلا يف هلهأ وه يذلاك :* َةَردكْلا دم أهلَ - ١

 ُمَلَعَي ا ١- .هقلخب :# ربل هرمأ يف :* ميك اَرْهَو» فيلكتلا اهيف عطقنا دق هنأل جاهتباو رورس
 .قلخلا راصبأ نع بيغي ام :* ِبْيَملا لعل ٠- .اهيلإ دعصي :4 جرعي اموز# بيغيو لخدي :# حليم

 .ظوفحما جردلا و ما :4 ٍنِيِبُم بتك ىفاّلإ» بيغيال :4 ُبْرَعَيَل ناك وهامو
 ةلزنملا انتجحو ءانتلدأ لاطبإ ىف :4 َنيرِححْماَتَياَءَمِف ْومَسَنِدلاَو 0-  .ةنجلا :4 ٌميرك ٌقزرو# -؛
 يأ ٠ .مهيف هلا دن 1 ارا 0 ا ل اودَصو .اهيف ارحدفو لسرلا ىلع

 :« ٌمِيلأ» مياانولا هضم :# ْرَجَْرنّم# .نوكردي الو ءاننوتوفيف « .مهسفنأب اننوقبسي مهنأ نوبسحي

 متيلب :4 ِقرَمُم لك ترم اذإ# مكربخي :4 كفيل لج ينلا نونعي :4 ٍلمَرلعأل ١- .عجوم
 !ثعبلاب مهنم ًابيذكت كلذ اولاق ؛مكتئيهك نودوعت :4 ديد أَ ين ككإ» ًابارتو أ اماظع متنكو

 مدقتي مل .4 جرا وفَكْلا » عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [1 : 1 ل

 ىلاعت هللا رفغي نيذلا نيبنذملاو نيفلكملل الإ يتأت ال ةرفغملاو ءاّدبأ نيفلكملا صخي ام أبس ةيآ ه1

 دي يف مهل روفغملا رخأتل "روفغلا" ريخأت ىضتقا اذل ؛ةيناثلاو ىلوألا نيتيآلا دعب مهركذ ءاج امنإو د هلام ”نيدلاو ل 5
 رفغيف نوبنذيف نيفلكملا ركذ مدقت هنآل "هيحرلا روفغلا" درو دقف ميركلا نآرقلا روس يقاب يف اَّمأ «ةيآلا 7 لَن بوأَنبدلأكَرَيو ايل ميلر جرم ادعم 0

 نأ اضيأ "ميحرللا" ىلع "روفغلا" ميدقت ببسو «ةمحرلا لع ةرفغملا ميدقت بلطتف مهل للاعت هللا ف طلوع َنحْلاَوْم كيرالا ١
 هلوق يف أبس ةروس يف ترخأت امنإو «ةمينغلا لبق ةبولطم ةمالسلاو «ةمينغ ةمحرلاو «ةمالس ةرفغملا | لهي لع لدن هأورف ؟نيدلاَلاََو 0 دليل ١
 4 روُمَمْلا محيا وهو اهف جرحي امو ِءاَمَسلا م ُلِزنَي امو اهنم جرح اَمَو ٍضْراْلا ىف ُجِلياَم مَلَحَي ا :ىللعت . ديرب قَد فلم قر لك تقر
 لل ةرفغملاو ءاًعيمج مهتلمش ةمحرلا نأل ؛[7 : أبدا 9
 صختف ةرفغملا اّمأو ءمحارتت هتمحر بو ءشيعتو ايحت هتمحر ب يهف .هتمحر ىلإ نوجاتحم مهريغو ناويحلاو نجلاو سنإلا نم الخلا عم نإف كلذ حاضي ذراالو

 عامر لاعياد .9 ء[7 : امر 4 ةكرتكلا ل 2 وهران نسي امو داما كك 1ك ل .معأ ةمحر لاف «نيفلكملا

 .ءاملا تارطق نم ضرألا يف لخدي ام لك ملعي ىلاعت هللا نأ نانيبت ناتيآلا .[ 5: ديدحلا] © صب َنوُلَمَع اَمِب م هّهلأو حكام نب ا هيف ُحُرَعَياَمَو ِكَمَسلاَنِم َُلِزَياَمو ابْن

 هنأ حضوت أبس ةيآو «قلخلا لاعفأو ةكئالملا نم اهيلإ دعصي ويم كن ا رو م ل ل لا
 هللاو ءمتنك امنيأ هملعب مكعمأ هناحبس هللا نأ نييتف ديدحلا ةيأ امو ةيلع نيلكو تملا هيلإ نيبئاتلا بوناذل روفغلا «ةيوتعلاب متاصع لجاعي الفا «هدابعب ميحرلا وه هناحتبت

 ى َدَرَذ لافتم دع ثردال 3 11 سنوي] 4 َِمَسلَا يفالو ٍضْرأْلا فورد ِلاَقْنَم نم م كير نع ْبْرَعِي اموره 17 اهيط مكيزاك دعني ءاهنولمعت يتلا مكلامعأب ريصب

 نآل ؛ًابس ةروس يف ضرألا ىلع تاوامسلا ركذ مدق امنإ 6 ا كر 12 2 لات توكلي ال ا 1“: 4 كلا

 ا يل ؛تاوامسلا ركذ مدقف ١[ : ًابس] 4 ٍةَرآْلآ ف ُدََلَأُهِلَو ٍضرألا ِفاَمَو ِتومَّسْلا ِفاَم ,هل ىلا هني دما » ردو روركالا تشترط

 نوصي / ذإ ًووُهش وكَتلع نكح الإ مَع ْنِم َنْوَُمْصَت او ناره نم ُهَنِأولتتاَمَو ٍنأَس يف ٌنْوكَتاَمَو ا :هلوق بيقع تءاج اهنإف ء.سنوي ةروس يف يتلا اّمآو ...اًناطلس ربكأو
 فورد ٍلاَقْثُم نِم ا هلوقب همتأف ءضرألا يف كلذو ءرش وأ ريخ نم دابعلا هيف فرصتي امب هملع ركذ ىلإ دصقلا ناكف «[70 : سنوي] 4ِهيِف

 .اهيلع ضرألا تمدق كلذلف ءاهيف دابعلا لمعي امو ءاهب قلعتي امب عقو ءادتبالا نأل ؛ءامسلا ركذ هعبتأ مث ءضرألا يف ام عيمج بعوتساو «4 ِضْرأْلا

 «لقعلل اًضراعم هارن يذلا نأ ىلع رهاظ ليلد اذهو .[7 :أبس] * ٍديِمَلَل زيزعلا ٍطْرص لإ ىدَهَسو َّنَحْلا وه كير نم كاي َلرْنأ ىلا ملل اوثوأ نيل ريو غ3
 .ريثك الو ليلق الو «ريبد الو ليبق يف ملعلا اوتوأ نيذلا نم سيل

 يأ ءميملا عفرو لعاف نزوب (لاع) :ئرق# ِرِلَعإم :ىلاعت هلوق 4 ٍضْرَأْلا ناَلو ٍِتونمَسلا يف رد ُلاَفِْيُهْنَع ُبْرَعَياَل ٍبيَحْلا ولع مكي فرو كب لقوم [؟]
 وأ" يبرل "ةفص ةفص" ميملا ضفخو «لعاف نزوب (ملاع) :ئرقو .ةهبشملا ةفصلا ىلإ ةفاضإلاب فرعتت نأ زوجي ةفص لك نأ نم ررقت امل ؛بزعي ال هربخ أدتبم وأ ملاع
 ُكِذَنيِ : :لاق امك «هريغو ملعلا يف ةغلابملل لاَّمَف نزوب ماللا ديدشتب (مالع) : :ئرقو .اًفنآ كلذ زاوج ررقت دقو .هفيرعت ريرقت نم دب الف ةفص :لعج اذإو «' 'هنم لدب

 عراضم نانتغل ءيازلا مضب (بّرعي): :ئرقو راسل :ئرق 4 ُبْرمَيإ» :ىلاعت هلوق .هلل تعن هنأ نم رم ام ىلع ميملا ضفخو # ويل ملَع يل
 :ريدسقت ىلع باذعل اًتعن اهيف ميملا عفرب (ٌميلآ) : 2 كا"و انه 4 ميل :ىلاعت هلوق © ٌمملَأِر جو نَم ُباَدَع مَ كيو 7ث [01 باغ ل

 وهف «باذعلا وهو ءزجرل انعن اهيف هضفخب (ميلأ) : :ئرقو 0 الام :ريدقتلا ريصيف «باذعلا وه زجرلاو زجر نم ميلأ باذع

 .ضعب نم ملآ هضعب باذعلا نآل ؛؟باذعلا داك هدعك اذه نم : يأ "ميلأ تاتع ند كاد ولا هريدقت ذإ ريدقتلا يف حصأ

 دن قلك قت ا ع راسل وكلا لكلا قو رد لاقت! نو كليب نع توَت بتي اَمَو هيف َنوُصِيُِ ذإ اًووبْش كيل كح الإ ٍلَمَح َنِم تلم ال ران
 6 ل وعلا يفوت لاقط نع تاتبل ركلا ربو تسضيأل قرر لب لب ماكنا انما | أورمك ندا َلَدم وف 11١ : سنوي] © ني
 ةيآ نأ كلذ نم غلبأو «تامارجلاب هريدقت نكمي القت ةرذلل نأ نيبت اهنأ ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجو :ةرذلا لاقثم .[7“ : أبس]# ِنِِبُم بتكح ىف ب
 تامارجلاب اهريدقتو اهباسح نكمي لقأ لاقثأل هميسقت نكمي اذه ةرذلا لقث نأ يأ «ةئزجتلاو ضيعبتلل نمو * ٍلاَقَثم نِم :اهيف قحلا لوقَي نري د
 د21 كرقلا لا ةقيتحللا هذه نع اذل ففعل تب حلا لعل (نايو:«قراللا نعاف نوف ا كارت ل ا اًضيأ

 0 :(انقروس فورح ددع: نوناثو ةكئاناث "ا ةروس تلايلك 212 قافتالاب ةيكم يهو «نامقل ةروس دعب تلزن :ايساةروس لورد

 ؛ناريلسو «دواد تازجعمو «: لوسرلا ةّوبن ناهربو «ديحوتلا ةّجح نايب :ةروّسلا دوصقم :ًابس ةروس عيضاوم .أبس ةّصق ىلع اهلل تشال ءأبس ةروس تيّمس :ًأبس ةروس
 رض لا م يعامل الإ ةلماعمر : يتمر ل اافلا كام ةرظانمو «مانصألا داّبُع ىلع ةّبحلا مازلإو هركشلا مدعو ,نارفكلا مؤشو ءأبس كالهو ءامتافوو

 .اينذلا ىلإ َعوِجّرلا ةافولا تقو يف راقكلا ينمتو «ةّوبنلا يركنم ىلع ةّجسحلا مازلإب 0 .فالخإلاب نيقّدّصملاو نيقفنملا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 دل“ "هد طضضؤدوغؤضؤضوؤوي ص طموج؟ 74 باتل قل نونج 74 اةكجب وب »كو هللا لوسر يف نيكرشملا لوق وه :4 ابكر لعاقرنأ» ١-
 : ا سيكا طيزها أ نك فظل 4 ام إو نيكرشملا ينعي : :# أور َراَفأ 8# -4 .قحلا نع ديعبلا تاقكلا :4 ديعبلاٍل لّصلاو# ةرخآلا يف

 و 0 ض 0 هدب س9 ىوأ# ١١- .ةبوتلاب هبر ىلإ عجار :« بيم ةلالدل :4هَيَك كلذ ف َنإهآَمَعلا ب اعطق يأ ِ يب ب هج كوم / :4 انك ْتَعطَينْمْوال مهب ةطيحم يئامسو يضرأ نأ نوملعيف :4 ضلاَو لمصلا تت مُهَنلَعاَموَ وَ
 0 كاَلاَدِ) هب ترمأ امب ترمأو «كرافلا تيورف انك ىلكلا ك6 لاول هعم يحّبس :4 هَ
 أسر 5 0 ل د ماوت لماوك ًاعورد :* تن ِتاَعِيِلَس ْلَمْعا نأ # ١- .ءاش فيك هدي يف هفّرصُي ناكف أَنْيِ هانلعج :4 يرش

 رودرا دايئاءدقلو 6 0 20 5 ظ 0 0
 9 2 - 2 | :درسل ىنعم لصأو . و جسن : درس 1و .اهبقثو قّلحلا يف ردق :ليفق :4 رسل ىف رَوكَو#'

 |١١ لمعان أ © نيرو دوا 92 انرخصو :ىنعمب :4 حيل َنمبلسِلَو » ١7- .هللا ةعاطب :4 اس اودَمْعَل .هسنج نم ءيشلاب ءيشلا
 1 ل تى اع هك اص م

 11 ين صا ولم ع أو درت فروق تعم 5 ىلإ راهنلا فاصتنا نم 14 كم اهو رو رهش ةريسم راهنلا فاصتنا لإ : 4 اهوذغ حيرلا ن اكل

 |١ 2 هاَهحارورمَتاَهَو دع حيران تتاخر () يصب زي كل( كل كلا ركل 0ك 2| « ككلوإ» رت رش موي لك يف ريسي ناكف «ليللا
 ١١ / هيت رح رس تح ب رع تحسس سس يس حر

 لأ ندإبد يدي نبل معي نمّنجْلا نمو 1س 0 لزي :* عرينَمَوإل هرمأي ام هيدي نيب لمعيو هعيطي :4 ِهْيَدَي َنبْلَمَعي نمنِحْلاَنِبَوإ9 ساحنلا نيع
 :© ريس ٍباَدَع نمل ةرخآلا ف :* هقِدن# ناميلسل هتعاط نم هب انرمأ يذلا :# اَنرَمأْنَع 0 1
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 جهنم مدس حو 5 20 ا

 1 | روس اَدعَمَفِظانِرمأ عمم نمو ءِهْبَر 1

 | كاع اد 1 0ك 0 1

 اد لمت ءاَسيفاَمَ جرت || ترابي ليقواركش ديواد لاءاولمم ءاررودقو الع ركل 4 ير ءالفلار كذالاو ءانذلا روس كامكا نه تناك . ريق كلذ حر
 لإ درو هس 2 رج

 © يذلا ضوحلا :«ةيباجلا»و «ةيباج عمج :# ٍِناَوَل ام «ةريبكلا ةعصقلا يهو .«ةنفجا عمج نافجلاو
 ١ نلت بي اظ اسولكحا:سئالاةكادالإ ١١ :4 كش هوا لاءاوَمْعاط نهيظعل نلوحُي ال نهنكامأ يف تاتباث رد 0

 ” © يهنأ كتل قَلَبِيْ لد أ [9- مل :* ِقتْوَملَعَمَلَداَمط ناميلس ىلع :4 تملا يلعاَسيصقَملَ ا ١4- .هايإ مكتعاطب مكبر اوركشا
 077 ناك ىتلا هاصع يهو .هتأسنم يف تعقو ةّضّرألا :4 ٍِضَأْل هيام اَلِإإلل ناميلس توم ىلع نجلا لدي
 نك :4 نيهملأ باعلان امل هملع نوعّدي اوناك نيذلا :4َبيَع 5 هتأسنم راسكتاب ًاطقاس ناميلس :« َّرَح امَلف# اهتلكأف اهيلع أكوتي
 4 اوَرَيَرَلَأ> : هلوق .4 وري مَلَوا ١ عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [9 ابس] 4 اوريرلفأ طا[ ناميلس توم دعب الماك ًالوح لمعلا يف بصنلاو ةمدخلا

 :اولاقو لي يبنلا يف مالكلا اومَّسَق نيذلا ىلإ دوعي ريمّضلا َنَأل «لّوألاب اهلاصتا ة لأ افلا[ ك صحو ءانركذ اف) لع ةده اشعل !اهي010 تعال ا ]نال هلع لكبل ءافلات

 لب :هللا لاقف ء[ 4 : أبس] 4 ريل كّصلاَو ادم يف ةرِآلاي نوما بأ ل ادي وي مآ اًيدَكوَسأ َلَع ىرتقأ » : :مهلوق وهو .ذاه نونجم امإو .بذاك لفاغ اّمِإ دمحم

 00 أبس]4 روُكَش ٍراَّبَص اَيَص ٌلُحْل تيل َكِلَد يف نإ «[9 : أبس] 4 سيم ربع ْلْحْل هيل كلذ ف َنِإ» 7 قداص لقعلا حيحص اَمِإ وهو «ثلاثلا مسقلا متكرت
 ناو فرض لك كر 0 دانا اوقفت ةلثملا هم برضي ارا اوراص مهنأل ؛عجج أبس ةّصق يفو ,ديحوتلاب تّصخف «ىتوملا ءايحإ ىلع ةيآل :لوألاب دارملا

 لكل تايد © : :لاكفف نكت رددعلا نم ةرثكو « مهترثكل هب تّصخو ,عمجلاب متخف : «نامُع ىلإ مهضعبو «بِرْثَي ىلإ بهذ مهضعبو «ماشلا ىلإ مهضعب عفرف «قزمم لك

 قالاف.[١١ :أدس]ا © رعب نولمعت امي فِ 16١ نودمؤملا] ينمي إل[. . نينم وحلا :يأ «ةمعّتلا لع «ٍروُكَش » «ةنجلا ىلع 4ٍراَبَص
 نم بسنأ امهب ٌملعلاو «ةيآ اهنباو ميرم لعجو «باتكلا ءاتيإ همّدقت نونمؤملا يف ام ذإ ؛امهّلبق امل ةبسانم 4 ٌريِصَب ب » :ظفلب أبس يفو 44 مِلَع : ظفلب نونمؤملا

 ضال لإ ةدرمأب ىرجت هَمصاَع َعْراَنْسَلْسَو اهب ملعلا نم ٌبسنأ ديدحلا ةنالإب رصبلاو 1٠١ : اك 4« َديِدَحْأُهَل اًنلأَو »> : 0
 كا ا ا ارحم 115 : ابسل <: . 1 2 ل 2 اورو رت هر 101 :ءاسنألا] 4... اب اكرم

 ااا يو ابنا عيمجب انملع طاحأ دقو «ةريثكلااكلا ريخلاب اهيف انكراب يتلا "ماشلا"ب ' ' لمعلا تل 0 ا

 هل انلسأو «داتعملا ريسلاب رهش ةريسم ليللا ىلإ راهنلا فصتنم نمو «رهش ةريسم هفاصتتنا ىلإ اهلا لرآ 5 2 انهت ان لا
 يف لضفلا يناعم نم يبرعلا نبا ركذ .[ :ًابس] رطل هَ لام الضاد دقو 1٠١1 ...ءاشي ام هب لمعي ؛ءاملا ليسي امك ساحنلا
 كلل 2 35 1 كل ةرلاو ةسفنلا ةلحلا هذه تسيل ام ىحأو .ةّنمو ِقْلَحلا يف ةدايزو «ىلاعت هللا نم ةمعن ةنسحلا تاوصألاو) :لاقو ءتوصلا نسح :ةيآلا هذه
 نوكي هنأو ركشلا بوجو هيف .[17 : أبس] 4 4 كم رمت اك 0 سلا ح6 يسم واصلا و عقم رمل علا
 هناسلو هبلقب ركشلا ءادأ لع رفوتملا * ٌروُكَّشلا + . هلجأل قلخ ام ىلإ هيلع هب هللا معنأ ام عيمج دبعلا فرص ركشلا ةقيقح نأل ءناسللاب صتخي الو لمعلاب
 .ركشلا نع هزجعع ىري نم روكشلا :ليق كلذلو «ةياهن ىلإ ال رخآ اًركش يعدتست ةمعن ركشلل قيفوتلا نأل ؛هقح يفوي ال كلذ عمو «هتاقوأ رثكأ هحراوجو
 تتر نم اننا (طقسي- فسخ - اشي) :ئرق 4 طقس لوو - 4 فين أَمَن نإ : قاعت هلوق © ِهآَمَّسلا ري امسكت طوخ وأ َصْرالا عي في أَن نإ 1

 4 ربع اودع حيل َنَسْلَِْو 1 . 6 ايداع 53: :دعب ام ةاعارملو «ةمظعلا نونب (طقسن-فسخن -أشن) :ئرقو .ىلاعت هللا ريمضل اًدانسإ ةثالثلا يف
 ريست هتضبق يف اهنأك تناك هل ترخس امل اهنأل ؛حيرلا ريخست :يأ «ناميلسل وهو هلبق فرظلا يف ربخلاو «ءادتبالا ىلع عفرلاب (حيرلا) :ئرق 4 حرا :ىلاعت هلوق
 ؛ةقيقحلا ىلع اهكلامب سيلو هل ترخس اهمأل ؛حيرلا ناميلسل انرخسو :يأ 0 ا ا ل :ئرقو ٠ 0 .هرمأ نع
 زاجحلا لهأ ةغل ةزمه ريغ نم نيسلا دعب فلأب (هتاسنم) : 1 4 هتأَسنم :ىلاعت هلوق 1 لكأ 1 طقف ريخست كلمف

 ة. .:(هنأمتم) : :ئرفقو .اهتقس :يأ ءمنغلا تأسن لا ابرام اضاف هيو دياه ل دس 1 لدب فلآألا هذهو

 :ئرقو .رعشلا يف دجوي امنإو ؛تاغللا يف روهشم ريغ وهو «ةملكلا لوطل لاقثتسالل ناكسإلا زوجي امنإو ءهيف نعط نمل اًفالخ عومسم تباث وهو ءاًيفخت ةنكاس

 دري عمجلاو ريغصتلا نآل زمهلاب عئسانم : :اهعمج يف اولاق دقو ءاصعلا يه : ةأسنملاو «لصألا ىلع هب ىتأ زمه نمف ؛ ,ةسدكمك ةلعفم نإ ؛ةحيرتفلا ةرماهلاب (هتاسنم)

 ظ لوعفملل ءانبلا ىلع ةددشملا ةيتحتلا ءايلا رسكو «ةدحوملاو ىلوألا ءاتلا مضب (تنيبن) :ئرق 46 تيت : ىلاعت هلوق .ىهتنا مدلك دك ار ا علا

 - :يأ ناب ىنعمب " نيبت " نم نوكي نأ لمتحيو هرمألا سابتلا دعب نجلا تملع :يأ نجلا ىلإ اًدنسم لعافلل ءانبلا لع ةثالثلا حتفبا(تنييبت) رد "جلا" بئانلاو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ناك هللا لوسر نع كلذ يور .برعلا نم لجر :«ابس»و ءأبس دلول :ىنعي :4 ٍاَبَسِ | ناكرمل## “1 ١5-

 ىلع ةمالعو ةربع :4 ٌةَياَدل مهيلع هب ما لا 1
 .هلامشو امهاتأ نم نيمي نع :4 نمي نع نيلبج نيب ناناتسب :4ِناَئََّج# هتردقو هللا لضف <

 ا ا ديلا ادا وادب ابها نك يورو« لجو زع هللا ةغاط/ نع :# اوضرعأَف #3 3 ١١-

 «ليسلا مهنع سبحي ناك يذلا مهذس ىلع :# ميَتلَع انثعب :# السر ا د . اريقو
 نم ٠ 4:22 قلد مهيداو م (مرعلا» :ليقو :رهتلا وأ ليسلا ءامارججل ىبالللا : : ( مرعلا»و 5

 ةّرم ةرجش لك :طمخلا :ليقو «ظْمَحلا» وه :«كارألا»و .كارآلا رامث نم نيتاسب رامثلا نمو هكاوفلا :

 ٌلَمَوإ ١1- .ءافرطلا هبشي ام وأ «ءافرطلا رجش :4 ٍلْئَآَول رمث يأ :4 ٍلُكأ َقاَوَد»# .كوش تاذ 1
 :هبونذ هنع كسمأ ًاناوه هب دارأ اذإو ؛هبنذ ةبوقع هل لّجع ةمارك دبعب هللا دارأ اذإ : 4 رمل الإ رج 7

 :4 اَيفاَمَكرَس لأ ىلا قول مهدلب نيب :4 َمْيَياَلَمَجَول ١8- .ةمايقلا موي اهب هيفاوي ىتح /
 الا لارحم ىلإ لزنم نم ًاردقم ريسلا انلعج :4 رسل اف اَرَدَكَو# ةلصتم :# ةرهلظ ى :ةو* ماشلا :ىنعي

 ىرقلا هذه يف اوريس مهف انلقو . ىنعمب :© اسف أوريس# ند نب هلا توتا ير حلا 01 2

 ب قر 2-0

 يروا ا م يفإبسل

 7 42 رامةزطرر 7 قهر ء 1 روع 12

 0 عع أو ناز | "5

2 1111 

 | ار 1 ِءْىَسَو ٍلثَأَو طلح قاوذ ِنيِتْنَج
 1 أ

 62 رثكلا عضل امير كيد

 رهط قفاه اَنَكرَب لا ىو ميال
 © َنينماءاماَأ الاانا كد ِ

 و2 عع عيد + رم 262 جس جا رم سل لم

 يعم :وايراَعسأ نيبال ١

 َبَصْلُخْلِع بك وإما
 دار ا 02 راك راع ا 7 اطلس دع ناكساَمو () يؤكد 0 5 اِراَعَسَأ َنْيِب دجاب# ١19- .ًاملظ دحأ نم الو ءاشطع الو ًاعوج نوفاخت ال ام» د "ل : 3 ا ' ا وام يدم و

 تاولف ءرجشلاو ءاملا ةريثكلا ةلصاوتملا ىرقلا كلت ناكم .ماشلا نيبو مهنيب لعجي نأ هللا اوعدف 2ك ترعا بزم رم هوب نم 02 وب تتم ىرغإ 2 0

 مهب نوبرضي سانلل :© َتيِداَحَأ ُهَسَعَجَمل داوزألا اودوزتيو .ءلحاورلا اهيف اوبكري نأ اونمتو ءزوافمو 7 ) ا 01 1 90 كروس فاه نمور ُْويوم مل الإ 5
 كَل عبطقت لك دالبلا يف مهانعطق :4 َُهَتقَرَمَو# «ابس يديأ اوقرفت» :لاقيف ءتتشتلا يف لثملا 5 نودي عز تيذ ودل( ظيِفَحِ 3 .
 . ىنعكب 0 رس ا 300 .همعن ىلع :# روكش# عالبب هير هنحتما اذإ :# ٍراَبَص . 2 لب بركقلا ل قود لاق ا 0

 ا أ تتيوطالو# :هلوق ينو ١١[ :فارعألا ةروس] * تبوك رمادي الَو# :هنم أنظ لاق ذإ |( ٍر يهظَنَم 20 ةلاموولر ف نماَمهيفُلاَمَو ل 1
 كد ل نب تش كلا ناكو [5:-4 :رجحلا ةروس] 4 َتيِصَلَخُمْلا مهتم راكلا 0 701 153 1 20

 ع باوثلاو ثعبلاب قّدِصُي نَم ملعنل 4 نم مَعَ الإ 0 كلم لح 00 7 1١- .هايإ مهعابتاب
 1 دا ايو ل771 لدتا فدع ع 417 نواه - .اهنم ءيش ملع هنع بزعي ال :4 ظيفح#

 مه 0 بس ناكدقل 9 :ىلاعت هلوق [ ١61 .ءيشب نوع نم : :# ٍرهَظنَمإ# هللا نود نم نوعدي نمث هل الو .كيرش نم هلل ام : مهتمه امو ةكرشلا هجو

 يف وع كلدإ 00 اي :لاقف ديلي هللا كرار ع دي ةورف نأ نالف يثدح :لاق ابر نبإ ىلع نع 37 تأ 0 جرخأ

 5 .تايآلا * مهنكم يف ابسل ل تاكَدَقل ةيالا هذه تلزنأف «ادعب ى عئىشب هك هكهبف ترمأ ام» : . :لاقف ؟مهلتاقأفأ ار اودتري نأ ا ريفإو هع ةيلهاجلا
 تفكر را

 هع 2 5 بوكيه وه كب معي يل اوغأ ظ :[151 : ءارسإلا] 4 مُكَدَع ّرُصلأ َفْنَك اك لف وود نما وكما نيل أوعدأ ل م[١75]

 5 0 د اطال عوازل هزاع تركن ىرتاالا لاق ركذلا ةارقلا 1[ تارك 0 11 : ابس] 4 ضال قالو كرما
 «ناكملا اذه ىلوأ تارامضإلا ولت رامضإلا ناكف «[60 : ءارسإلا] 4 اَروبَو دوواد اَسِنَتاَدَو 9 : لرد ىلإ[ : ءارسإلا] 4 َمُكَبَّرَحي نإ وأد دب أمي نإ ركب دلع
 رجلا نوي نم مل الإ ٍنطْلُس ني م مهدلع هل ناك اَمَو  :همدقت يذلا نإف أبس ةروس يف اًمأو «[07 : ءارسإلا] 4هن ني رشي يشف ١ ١ :لاق كلذلف
 رامضإلا َيِوَقو ءانه راهظإلا نسحف ؛عضاوم ةرشع نم رثكأ كانهو «عضاوم ةثالث ين مدقت ركذلاف 7١[« : اك 114 رك رك لك ل كنرو كش اينو رهو
 4 ٍضَرَأْلا ىفالو توسل ف رد لاف هلع تر 31 سنوي] 4ِء اكمل ىفالو ضرألا ف َوَّرَد ٍلاَقْخُم نم كر اَمَوظ[1١؟] .افلتخا كلذلف 0

 ىلع ةينبم ةيآلا هذه نآل ءأبس ةروس يف ضرألا ىلع تاوامسلا ركذ مدق امنإ 1 ا[ 2 ف كر ىوسكلا كف ور ا اع هوك ١ ا

 ٠ اناطلتس 2ك اًنأش مظعأ اهكلم نأل .تاوامسلا ركذ مدقف ١[ : ًأبس] 4 ٍةَرحآْلا ف ُدَمَحأ ُهْلَو ٍضَرَأْلا ىف امو ِتوْمَسلَأ فام هل ىِرَلأ هني دمحلا » : :وهو ةروسلا حتتفم

 اكل ”نيسركا 4ديق ذ وضيف اوبس كَل اَنكح الإ ٍلَمَع نم وَما ناش نم ُهنِأَودناَمَو نأَس يف ُنْوكَتاَمَو )» :هلوق بيقع 0
 عيمج بعوتساو «4 ِضِرأْلا ف ور ِلاَمَْم نم د َكْيَر نع ُبُرَحَي امو 8 :هلوقب همتأف ءضرألا يف كلذو «رش وأ ريخ نم دابعلا هيف فرصتي امب هملع ركذ ىلإ دصقلا ناكف

 هل 06-2 و هس حس

 قرح لهوأ امي مهرج كِل رعاحالل .اهيلع ضرألا تمدق كلذلف ءاهيف دابعلا لمعي امو 0 ءاذتسالا نآل ع ةعئتتأ مث «ضرألا ينام

 :ىلاعت هلوق لثم . 0 7 (يزجن) تدرو :تاوحلا ؟' 'يزاجنو يزجن" :نيب قرفلا ام .[" :رطاف] * روفك ١ دك 5 1 2 كل 0 :ًابس] 4 ناكل

 .[ 11 ًابس] 4 رتل مرحوم 7 امبمَهَسْرَكِلَذ # :ىلاعت هلوق يف طقف ةدحاو ةرم (يزاجن) ةملك تدروو ..4 00 َيِركدشلأ هس ىَرَجْيَسَو#
 ىِرِحَسَسَو :ىلاعت هلوقك ««(بيثن) وأ (ىفاكن) :لوألا :ناينعم اهل (يزجن) ةملك نإ :باوحلاو مي ا

 رو يملا د ا 0 :رطاف] * روُفَك ّلُكَىري َكَِدَك# :ىلاعت هلوقك «(بقاعن) :يناثلاو .. 5 :نارمع لآ] # َنِرْك لأ

 4 مهنكسم 38 :ىلاعت هلوق 4 ُةَياَ مهن َمَسِل نكد [15] .سانلل بيغلا مهملع مدع رهظ :يأ "نجلا" نم لدب اهزيح يف امو "نأو" ءنجلا ترهظ -
 رسكو ديحوتلاب (مهنكسم) :ئرقو 0 :يأ ردصملا ىنعمب دارفإلا ىلع فلأ الب فاكلا حتفو نيسلا نوكسب (مهنكشم) : :ئرق
 فلاو تشل حض ا مهتياشمل :ئرقو .ردصملل حتفلاو مسالل رسكلا :ليقو ءاًّضيأ عضوملا وأ ىنكسلا عضوم :سيقم ريغ ناك نإو «نميلا ءاحصف ةغل :فاكلا
 4 ٍركَأ» :ىلاعت هلوق 46 ٍطْنَح ٍلُكَأ قاوذ ِنيَنج ْمَِنَحي مهدي ]١[! .نكسم مهنم دحاو لكلف « ؛عمجلا ىلإ هتفاضإل رهاظلا وهو عمجلا ىلع فاكلا رسكو
 نويرصيلاو:ةركتلاالع ةركتلا يف نايبلا فطع زاوجب نيلئاقلا نييفوكلا بهذم ىلع نابب فطع هلعجو ؛ةفاضإلا عطق ىلع نيونتلابو فاكلا نوكسب (لكأ) : :ئرق
 هسنج ىلإ ءيشلا ةفاضإ نم "طمخ " ىلإ هتفاضإ ىلع نيونت ريغ نم فاكلا مضب هب (لكأ) :ئرقو .اًضيأ نيونتلا عم فاكلا مضب (ِلكأ) : :ئرقو .اهيف فيرعتلا نوطرتشي

 -ىّراجُي) :ئرق 4 ٌروُمَكْلا الَِقِر ْلَهَو 9و :للاعت وق 6 ردك ل م لمم و تب هنيرح كلا 92[ 111 .نيترجش ةرمث :يأ «قبن ةرمث وأ ءزخ 0
 - نمؤملا نكل مهلامعأب نوزاجي مهلك سانلاف ؛هلعاف مسي مل نمل ةباينلا ىلع " روفكلا" يي ا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 4 تملا
 ”- ل يي ل هه

 اهنع فشكو «مهبولق نع يلج اذإ ىلح ٠ :لجو زع هللا لوقي : 4 زهيولق نع رفا | دَّوح # - 1
21 

 نع فاول ذأ ل ١ ١ ىنعملا :ليقو.ىضترا نمل ةعافشلاب نذإلا وهو .قحلا لوقلا يأ :© ٌّقحلا اولاَق # .فوخلاو عزفلا ااا '

 5 ديلا وعلا ا و زلة بولاق 1 :ةيطع نك لاقو :رارفإلا مهعفني ال نيح نكلو .هناحبس قحلا هلاق ام وه قحلا نأب نورقي مهنأ
2 

 092 م ل ِعَرفاذِإ وح :ةيآلا هذه نأ -هريغو يراخبلا هاور اميف- هَ هللا لوسر نع ثيداحألا ترهاظت

 رَجك تعمس .هب هللا رمأي رمألاب ليربج ىلإ يحولا تعمس اذإ ةكئالملا يف يه امنإ « مهبولق نع

 + موتا رع ري كاسر نأ فوخ :ليقو -ةبيهو ًاميظعت كلذ دنع عزفتف «(نيلمالا يوتا دازفعلا ىلع ةيدجلا دلي

 هيزياتم تشل | ضعبل لوقيف -فشكو اهنع زفلا ريطأ أ-مهبولق كلذ ْغَرف اذإف -ةعاسلا موقت
 . 0 1 م وأ اَنإَو - -1 6 .(ريبكلا يلعلا وهو) قحلا لاق :ةروورحسلا) كرانق 8 كك قلك اذام) :ليربجلو ذيل نلف تحل يقف عج |ضعبل مهضعب لوقيف -فشكو اهنع عزفلا ريطأ يأ -مهبولق نع رف كلذ عَ ّ

 ام هّللاو :نيكرشملل 107 هللا لوسر باحصأ كلذ لاق :ليق :# نيم ص ٍلكَص يف أ ىَّدُه لَم مكي
 "| ناره لب الك اك تينويركس رثتحلا نيا
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 هلثمو ءزاجملا ىلع وه قدصف «قفاوف ءيش ىلإ بهذ سيلبإ ّنظ نأ :ىنعملاو «هب لوعفملا هنأ ىلع "هنظ" بصنف «فيعضتلا ىلع لادلا ديدشتب (قّدص) : :ئرق

 تيصأ ميهارتإك ا دقبا 12١ قع 1 توصل ءاهفيفختب (قدص) :ئرقو . عت 7[ هط رخأ كر نالكر رانا سر را ل
 أوُلاَقهيوُلَق نع عرف اَذِإ وح ,هل تأ ْنَمِل اَلِإ ةمَدنِع ةَعفَّشلا عقل الو #9 [11] .هنظ يف :يأ ال ا هنظ نظي :يأ دم رسال اح
 هلوق .ىلاعت هللا وهو لعافلل اًينبم ةزمهلا حتفب (نذأ) : :ئرقو .لعافلا بئان "هل"و« «لوعفملل اًيئبم ةزمهلا مضب هر (نذأ) :ئرق * ذأ 9 :ىلاعت هلوق 4 0
 ؛ةكئالملا وأ نذإلاب مهل عوفشملاو نيعفاشلا بولق نع عزفلا ىلاعت هللا لازأ : تق ا ل :ئرق 6 عر رف ىلاعت
 - :لاعت هلوق # توم ينفد ىف مهو اواو اهب فضلا هرج 0 كيلو 73[ هدعب فرظلا بئانلاو .لوعفملل اًينبم ةددشم يازلا رسكو ءافلا مضب 1 :ئرقو

 روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
 ىنسحجلا .اهسألا



 1 0 ع دم 0 بي ب لك أوناكلب# .دادنألاو ءاكرشلا نم ءالؤه كيلإ فاضأ امم ةئربتو كل ًاهيزنت :* َكََحْنُم أو 3 غ١

 + داك ءالؤطاةكيتسا ليم ضد 2 مهعامسو ؛مهايإ مهتعاط :مملل مهتدابعو .هدونجو سيلبإ وأ نيطايشلا دارملا :ليق :4 نحل نود
 4 اونا لب هنود نمانِلَوَتنأ َكَدَحِبْسأول اي نوبي 3 .نجلا دبع نم ةرفاكلا مم لا 2 ناك هنأ روج لقو .ةدابعلا 3 عون اذهف «مهئاوغإو مهتسوسو نم

 1 0 4 < رود 4 0 « |. 0 ع

 : كمال مولا 0 نوم مير مهراكح نجل نوبي ّ نمل رهاظ : نيم ع :# ةرافم #9 بذك :4 55 لم مكفرصي 4 نأ ديري - ل

 8 َباكَأوُأَومظَنيِلوَو ضالوأعنن ضحي كس 5 0 ا وس ع هسا

 ١ ٍتكيَممْلعَلتادِ "تا دكت اَبيمسمَىَلاِراَتلا | ١
 0 راكبا ا مالا دطامأو 1:
 6 6-32 ما 577 د 7 ضر انا ب

 : قلل اورفك نينا (لاووهيرتفم كفل دال 1
 0 56 س 0 سر 0 0 م

 نيمهنيناءامو

 بدك جيت نام 7
 هس 00 0 ٌهلاَءآَمَراَسَعماوحْباَمَو مهلبق ني نيل '

 000707 عا الو :لجو زع لوقي :# مُهَنسئاَءاَمَو #9 - 4 4 .رحس هنأ هلمأت

 مهرذني : :# ٍريِدَ نمإ اهنوؤرقي : يأ :© ًاهيوُسُرَدَي نك# نم «نيبم رحس اذه 00

 نحن :نيلطبم اوناك نإو باتكلا لهأ لاق امك ءاهب نوثبشتي ةهبش يأ نآرقلاب مهبيذكتل سيلف ءانس

 آم َراَسَعِم أوغلب امو# انلسر ممألا نم :4 َمهلْيق نِم سنن َدَكَو 3- عه 0

 ةوقلا نم ؛مهلبق نم نيذلا انيطعأ ام رشع كل نوبذكملا كموق غلبي مو :لجو زع لوقي : َمُهَسَلاَ
 ءرمألل ميظعت «فيكاو ىنعملا يف راكنإلاك ردصم :ريكنلا :؟4 ريك َناكَت كفل .شطبلاو دْيألاو

 مُكَظعَأ [مّسإ لق# - 45 .ةبوقعلاو باذعلاب مهل يراكنإ فيك :ىنعملاو .ًادرجم ًاماهفتسا تسيلو

 ىومههلا كرتو .ةحيصنلاب هلل اوموقت نأو هر كلا كاع اوف داطتت نأ :ةدحاو ةلصخب :4 ةدحأوب

 5 جا

0 

 6 هلا 2 و
 . زنبور تان « كرك دكت 0 9 ؟!طق 8 دمجحمي 01 له ءًادرف 0 4 نئدرخولا 0 نينثا 5 0

 0 كلو 8 ند ِ 0 ا سس يال وم 7 . | >> لطابلا يمري :ليقو 327 دمحم ىلإ هي هيقليف ءءامسلا نم ل لّزني ل -4/ .ءيش هنم

 " يلد تت نيب - 0 دان 8 يزعل :زيزعلا هللا مسا ىنعم [711 .نكي مل امو 0 ا :4 بولا مل .هغمديف قحلاب

 0 ليضع هير ًاساملق 7 ةردقلا ميظع «ةوقلا لماك ىلاعت وهف قب ,راقتم اهيناعم ةميظعلا ءامسألا هذه ُنيِتَملا يوَقلا نقم نياق يقل
 0 1 للسن مح ص سدر سو دن 7 ب -الالا

 "يك ثلا ثديي ةيسمتل ١ يرق كالا 0 اهيلع لادلا ةوقلا ُةّرع - ١ :ميظعلا هلل ةلماك اهلك ةثالكلا] ركل ناك هلا ماش
 ا 3 1

 00 606 ع ا ا حي يي ل هنإف عانتمالا ةَّرعو - 1 تك تار املا ردت كت بسنت ال يذلا ميظعلا هنفصو يهو «َنيتملا

 يهف «تانئاكلا لكل ةبلغلاو رهقلا ٌةَّرعو - 7 .عناملا يطعملا عفانلا راضلا وه لب«هنوعفنيف هعفن الو «هنورضيف هّرض دابعلا غلبي الو ءدحأ ىلإ جاتحي الف«هتاذب ٌىنغلا وه

 ناك هللا ءاش امف «هنذإو هتوقو هلوحب الإ فّرصتم فّرصتي الو كّرحتم اهنم كرحتي ال «هديب تاقولخملا يصاون عيمجف «هتدارإل ةداقنم هتمظعل ةعضاخ هلل ةروهقم اهلك

 وه ميكحلاف «تاقولخملا نيب مكحلا لامكبو ةمكحلا لامكب فوصوملا وه ميكحلا :ميكحلا هللا مسا ىنعم 0 ]١1[

 ةلخ يف اهب ةقئاللا اهلزانم اهلرنيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا وهف «ةمحرلا ريزغ «ةردقلا مات ؛دمحلا عساو ءاهبقاوعو رومألا ئدابم ىلع عالطالاو ملعلا عس
 ١ اكو نجلا فك لو قحلاب قلخلا قلخ هنإف ؛هقلخ يف ةمكحلا :لوألا عونلا :ناعون هتمكحو .لاقم هتمكح ل

 ةولخملا ءازجأ نم ءزج لك ىطعأ لب «هب ق قئاللا هقلخ قولخم لك ىطعأو «بيترت لمكأ اهبترو ؛ماظن نسحأب اهلك تاقولخملا قلخ «قحلا هب دوصقملاو
 2 هئارشلا عرش ىلاعت هنإف هرمأو هعرش يف ةمكحلا :يناثلا عونلا .. .ًاروطف الو ءًاصقت الو ءاللخ هقلخ يف دحأ ىري الف «هتئيهو ِهيَمَلِ تاناويحلا ءاضعأ نم وضع لكو
 وهو :قواَرلا ءَفاّرَولا :قزارلا هللا مسا ىنعم [[ .؟اذه نم مظعأ مركو لضف ّيأو ؟اذه نم لجأ ةمكح يأف «هودبعيو دابعلا هفرعيل الا لك ككل كرنأو
 ءامهريغو ءيذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ((ٌقْزاَّرلا طسابلا ضباقلا ٌرعَسملا ّوه هللا َّنإ)) :ن :5 يبنلا لاقو .هناحبس هئامسأ نم قازرلاو «ةرثكلا ىلع ةلالدلل قزار :نم ةغلابم

 ءاهماسجأ يف اهرّدو «قازرألا اهل لّهسف ءاهمايقو اهشاعم يف هجاتحت ام عيبج ةقيلخلا عيمجل هلاصيإ ماعلاف - ١ .صاخو «ماع :ناعون هدابعل هقزرو .ينابلألا هححصو

 قزرلا امأو -1 .اهلك تاناويحلاو ةكتالملاو نجلاو نييمدآلل لب «رفاكلاو ملسملاو رجافلاو ٌربلل ماع اذهو ؛توقلا نم هجاتحي ام ريبكو ريغص ٍوضع لك ىلإ ٌقاسو
 ترلقلا قرر :لوآلا عونلا :ناعون وهو «لي لوسرلا دي ىلع يذلا وهو «ةرخآلاو ايندلا يف هعفن رمتسملا عفانلا قزرلا وهو «صاخلا قزرلا وهو «يناثلا عونلا وهف قلطملا

 وحلا مك فال نا كد براك دك هل هير اعالا و رلا رل ةركنا قرر اهنا كاغ ةرقتفم بولقلا نإف .كلذ قئاقحو ناميإلاو ملعلاب

 نأ وه نينيآلا نيب فالتخالا ببس .[47 : أابس] 4 نو 1ك رش تل ِراَملا بارع أوُووُذ ف ء[٠ :ةدجسلا] 4 تربك هب رش ىلا راَّلأ َباَدع أوقوُد إف [ "1
 مهو وقس نام 017 :ىلاعت هللا لوقي هريكذتلا نسحف «باذعلا فصُوَق فصوي ال ريمضلاو ءريمضلا عقوم عقو رهاظ مسا ة ةدجسلا ةروس ةيآ يف "رانلا" ظفل

 هةياالا قراحلا ركذ دقتي مل هنإف ابس ةروس ةيآ م نموا 2 رك را ٍراَتلأ َباَدع وقود مهل َلِقو اهيِف وديع 1 2

 نوم اهي رشم ىتْلار لابد وفود أوم ني لون اص اكوا 64 ل نال لل يرانا بالا تءاجف .رانلا تصور نشحن
 ا ةدجسلا] 4 كلا كحل نود ن د يس اسفرت رطل لا ل :هرخآ لاق[ 2١ : ان

 ىلإ هلبق ريمضلا ةدوع هبسانف «هيعر دكأتف «رركت دقو ءركذم باذعلاو مهل ديعولا ىرج نمب ربكألا نود ىندألا باذعلا قاحلإب اًمالعإ باذعلا ركذ لصفت املف

 - لصحيل ءاثنؤم رانلا ىلإ ريمضلا ديعأ «كلذ يعدتسي ام اهلبق الو أبس ةروس ةيآ ولتي نكي مل املو اًدحاو ىرجم هلك كلذ يرجيل اًركذم رانلا ىلإ فاضملا باذعلا

 :كتلارقك ءادهالاب "فعلا" عفرو ءالصو هرسكو نيونتلا نم مدقملا ربخلا يف رقتسملا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصنلاب (فعضلا ًءازج) :ئرق « ِفَعَصلا ءاَرِجإ» -

 لع فلأ الب ءارلا نوكسب (ةفزرغلا) :ئرق « ِتفرْعْلا 8: ىلاعت هلوق .ةفاضإلاب فعضلا ضفخو ءازج عفرب : رف ءازج فعضلا مهل :ريدقتلاو «ديز اًمتاق رادلا يف

 مضب (تافرغلا) : يرو ناقرفلا" يف 3 ةَفْرْغْلا تورجن» : :ىلاعت هلوق يف ديحوتلا ىلع اوعمجأ دقو ,فخأ وهو عمجلا ىلع لدي هنأل ؛سنجلا هب اًدارم ديحوتلا

 -4 َةكَيلمْلل ُلوُعَي مث اح اعيد مهرشحب موو نأ 5 ' ] .ىنعملاو ظفللا يف هب ىلوأ عمجلاف ةريثك فرغ مهلف «ةريثك تاعامج فرغلا باحصأ نآل ؛ةفرغل ةمالسلا عمجو ءارلا

 'ةكئالملا» ظفل نورك ل ) امهنم لك تاقتشم رركت امك «ةرم (5) «نيطايشلا»و «ةكئالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ « ٍةَكِيلمْلِ ُلوُقب مف [ 4 ] ١ ٠

 تركذ :اًّيناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يف ةرم (18) «ناطيشلا» ظفل رركتو .ميركلا نآرقلا يف ةرم (5)
 .ةرم(9 ) «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (68) حبصأ ةرم (5/) «ناطيشلا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )7١( «ناطيشلا» ةملك تاقتشم

 - (70) (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اَذإ .ةرم (88) حبصأ ةرم (14) «ةكئالملا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 :لييوأتلا لهأ لاق :4 ُلِطَتبلآ يدب امو# لجو زع هللا ب نآرقلا قاوم ا 9 :--_- ت 770007 سلس اطال ةاتادس الس "حالما

 قاحم :لبقو .هئائف كعب 2 هدذيعي الو ل سيلبإ ] عىشني د امو :ةانعمف نيالا :انهاه (لطابلا» 0 0 2711

 هل

 لعل ّلِضَأ امتد ىدهلا نع : :« ٌتَلَلَص نلف # 65٠- .ةداعإ الو ءادبإ هنم قبي ' ًاباهذ بهذو ا 0

 وعر ذِإَرتْوَو 9 5١- .يل هقيفوتو «يلإ هللا يحوبف :4 ٌتْيَدَتْمَأ ِنِإَرإل يلع كلذ ررض :يأ 0 اا
1 
 2 ل ا

 05 2 تا 01 040

 2 د حرص مرر حو

 داوي

 و لاا وس ف رج مرد  ةرتارد

ى وباَمِضتيدَِِنِإَو شن لعرض 0
 ُهَنِإ قر

 نيو ذو سوا ذر يلبي

 كا
 .هرمأو هللا نع اودعبي ل :# بيرق ِناكَكنِم أودِغَو# بره الف 5 ترو الذ# مهروبق نم مهجورخ 3030+ جد و 23

 يأ نم :لجو زع لوقي «لوانتلا 4 شوال ٌفأَو# .هلوسرو هباتكبو هثلاب :« انما أَولاَمَو 5-3 7 007 نول ديعب ن
 :# ٍديِعَب ناكمنِم» اهولوانتي نأ مهنع تدعب دق ىبنلا ةعجرلاو ةبوتلا مهل ىنأو : كلا ءشوانتلا مهل هجو 31 قي ع 2 د

 0 "ظ .ةرخآلا نع تدعبو ايندلا تبهذ دقو «ايندلا ف نوكت امنإ ةلوبقملا ةبوتلاو «ةمايقلا ف 69

 , لوقيف «نونظلاب هنومجري :* ِبّيَحْلاِبَتوفِذَّقَبَو# هب ءاج امو ,دمحمب ناهيإلاب :4 .ِهب أوُرَمهَكح
 بس جحوبم وس 7

 نيبو مهني لبجو ## -4 .نظلاب نومحري : يأ م .رعاش :مهضعبو ءرحاس وه

 ١ ممألا رافك نم هللاب مهرفك ىلع :4 مِهِعاَيَشَأبَلِعْفاََك ناميإلا نم ذئنيح :4 َنوُبَتْمَ 2 هك لاَ ضلوع ًارطاف هيد 5 17 2 7 ع كو 2 : 17-8 رج جا 3 م وىد> م9

 ت0 ير حالا بيث» 1 1مم قف َتلُبووموحْيحَأ
| 
 -ٍ كلوش د 3 1 1 2 1

 عو 2200 0 سس ودحر 0 ايل كيتا 112 قاتلت هللا م 0 0

 نسم ءاش نم ىلإ 4 اسر ةكيتلمْلا لعاَج# اهقلاخو اهعدتبم :# ضرأْلاَو توسل رطاق هن 2 26 ١- 0 س2 مولا رس لو رس و رس جا حس م 0 20 6 57 5

 نم مهنمو «ةحنجأ ةثالث هل نم مهنمو «ناحانج هل نم مهنمف .ةحنجأ باحصأ :4 ري لرأ» هدابع 5 53 0 املا فو دوي وم ليز مالذ كَ 9
 و 9 5 2 ا ه- .: و < 2 0 1 6 1

 .ديزي ريثك وهف بهاوملاو قلخلا يف سانلا هب لضافتي ام امأو .ةكئالملاب ةصاخ تسيل قلخا يف ةدايزلا 06-2 رماه صل 0 : ٠ 3 0 5 2 1 5 ب 0 6 عاما كر بعربخأ ّ
 2 0 00022222 7-2 - لا 2 ) ا و
 داك كداالو كش قاغمال :# اسهل كيوم الد ريخ نم :# محن نم# - ١ .ءاشي ام صقنيو :# ءاَشدام# ندي ووو دك ةننيت مكاو تياوكو كو نو حو

 هب صخ - يذل للا ا قزرل دل نإف ؟هيف ةعبت ١ ال يبل ةداعللا ١ قزرلاب ندا فقرر اعلا - ؟نوفرصت 0 ا نع 0 يأ 4 1 1 لقآد# د اهعنمي

 حلصيام ى ءأ ((ي 0 زرا مهللا)) ىنعمف «ني ريرمألا نيذه هبلقب رض هن قزرلا لوصح ف هبر اع 0 ل مال 0-2 ا هي يذلاو ”نيسرالا

 - | - ىل | ع هك .4 00 1 20 ٠

 عبت الو هيف ةبوعص ال يذلا يه ينهل "كدا حلا 0 نار اب ح 0 0 000 ا ل لماشلا نا هو ةةفرعملاو ىدهلاو وملعلا

 . 0 ما هد :كاقي ل و «هللا ءامسأ نم نمح 00 0 0 3 0 : 0 : 6 مدقت دق دقو لامكلا تافم

 الا نم للفسلاو يولعلا | ظ 0 لكف م 5 عيمجب هعم هعمس طا أ يذلا عيب عيمسلاف

 ! 1 اهنم. 0 عيمج هيلع ىفخت 500 0 2 ض
 0 كارلا لل 0 عيمجب هملع ةطاح كروت :ما اع برق :لو اان ون هبرقو ا ب 0

 سلاو تاكرحلا ينديي دأتلاو .هركصتلاو“ هكا تل رقوه : و« نيبح محلا اعلاو او «نيعادلاب : , ا م و

 تسي انش مولع لن اَدإَ » [4] ا للا و يلادورب نتررسلا و نيبال لاو لوبا «نيعاشل اجلا

 0 ًاوتكَنرلأ لاَ تي انما يلع لن اَدَ 147 :ابملس] 4 نمو الإ اذه نإ َْهَءاَجاَمَل يحلل ١ 12 ا 1
 اهدبعي ناك يتلا ةهلآلا ةدابع نع مكعنمي نأ بغري لجر الإ دمحم ام :اولاق تاحضاو هللا تايآ ةكم رافك ىلع ىلتت اذإو .[77 : فاقحألا] 4 شرحا مَ

 اذه ام :مهءاج امل نآرقلا نع رافكلا لاقو «هللا دنع نم سيلو ءكسفن دنع نم هب ٌتتج «قلتخم بذك الإ دمحم اي انيلع هولتت يذلا نآرقلا اذه ام :اولاقو «مكؤابآ

 رحس اذه :نآرقلا مهءاج نيح اورفك نيذلا لاق «تاحضاو انتايآ نيكرشملا ءالؤه ىلع ىلتت اذإو ا ا حلا

 وعدت رطاف ةيآ .4 وكيع هلل َةَمَعَي أوركّذأ أونم| نذل اهي ا عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [“ : رطاف] 45كم هلأ تمشي اوركذأ سال( نا» [] : رهاظ
 .هل كيرشال هدحو وه الإ هلإ ال .كلذ ريغو نداعملاو ءام لاب ضرألا نمو «رطملاب مسا نم مهقزري هلل ريغ مه قلاخ ل هنإف «مهيلح هللا ةمعن اوركذي نأ سانا

 .مهئادعأ نم مهاجن نيح مهيلع هللا ةمعن اوركذي نأب نينمؤملل |مهيف ءادنلاف بازحألاو ةدئاملا تروس اعضوم امأو ؟هتدابعو هديحوت نع نوفَّرْضَت 1ك

 هللا باتك يف ةيآ تركذ :لاق !؟كيكبي ام :هل ليقف «هؤاكب دتشاف ىكبف اًدراب ًءام رمع نب هللا دبع برش .[5 4 :ًابس] * َنوجتْسِن ام نيبو مهني ليحو # [04]
 .[5 ٠ :فارعألا]4 ُهَّلأ ْمُكحَقَرَر اَمِم وأ ِهَمْلا َنِياَنكلَع اوُضِيَِأ َنَأ + لجو زع هللا لاق دقو «درابلا ءاملا الإ نوهتشي , ال رانلا لهأ نأ تفرعف 4 َنوُبَمْسي ام نيو مهب لبحَم
 . هيلع تلعب نفي قع تا نسور« ةيلع عجب كين لع تان كانه ةيبررلاو كشلاو:مكايإ)::ةدانق نع :ًابس] 4( _ برم ِكَس يف اوناكْمهتِإ 15 :]
 :هلوقو 6 َقْرَرلا طبي قر نإ لق ## :هلوق وهو ؛هدعب يذلاو هلبق يذلا دارفإلاو ةبيغلا ىلع ءايلاب (لوقي- مهرشجي) : "رق 4 ليم احبت مرد" :ىلاعت هلوق -
 اا ارا ااا ب لا قفلت نونلاب (لوقنح مهرشحن) :ئرقو . .46 َكَتحَبَس ْاوَلاَق و 4 .ةفِلْخي وهف

 - مومضملا زمهلاب (شؤانتلا) :ئرق 46 ُشواَمَملأم : ىلاعت هلوق 6# ُشْواَتَّل قلم نأ 01 عج نر درس نمل ارح دا اجا لل اي ا را دا عدحلا
 .ةرم (75) نآرقلا يف (هن هتاقتشمب ناسللا) ظفل ركذ :يددع زاجعإ 2 مّ لَ (ةرم 8) اضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو ؛ةرم -

 .ةرم (10) درو لكو 1 اهل ةظع وسلا ) رك[ تارم ددع عي فتات راااإل) كد كا . ةراغ قواستي,كلذبو .ةرم )١0( (هتاقتشمب ةظعوملا) ظفل ركذ امك

 ةثالثإ 5 راسا آلآ ةثالث :رطاف ةروس فورح ددع .نوعبسو ةئاعبس "طاق روش للك كل ًاعامجإ ةّبكم يهو «ناقرفلا ةروس دعب تلزن :رطاف ةروس لوزن

 ظ ويلخت نايب 2 ةروسلا وطقم عظعم) رطاف ةروس عيضاوم . اهب مهركذل ةكئالملا ةروسو «تاوامسلا رطاف :هلوق نم اهوأ يف ام رطاف ةروس ا رطاف ةروس ءامسأ . نوثالثو

 ١ روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ هج

 نارك يقل للا م 00 للا تافصلاو 5 اجلا , اوم 3



 ري نر < يدا

 لوقيف ىلاعت هللاب ناطيشلا مكنرغي ال ال :ةيآلا ىنعمو .ناطيشلا وه :# رو نرغلا هللا رب الو 3

 ام ىلإ هعاطأ نم وعدي :46 ,هيرح اوعذي امن“ - -” .هتمحر ةعسل ا

 اال :46 نير نمفأ -/ .دقوتت ىتلا منهج ران يف :# ٍرَِِسلا# باذعلا هيلع بجوي

 مهل مّغت ال :4 ِترَص رس متل كس ؟ َتَمّْزَت الفل ا 7 ةئيسلا هلامعأ :* ِهِلَمعءوس## ناطيشلا
 كتاب ال د 4 0 لل كلا هال 2 :5 :6# اباكس ريثتقإ» - ك0 مهبلع نرخ

 5 .مهروبق يف مهالي دعب «مهثعبيو اوما هللا رشني كلذك :# َر روختلا كلكم هبصخيو هييحيف «هيف

 ١ فلس سعيسو يمد د 000 5 ِهللَدظ هلوقو .هّللا ةعاطب را ةزعلا بلطي ناك نم :ليقو ,ناثوألا ةدابعب :4 زعل يري ناكنَم م

 ١" انسخ هاف لمع ءوس' دل نيزنمف ها 08 ءهبر دبعلا ركذ :# 3 ٌدعصي# .ىلاعتو هناحبس ةزعلا هل نم ةعاط ىلإ ءاعد :4 2 ل

 5 نقلك يكلي © باتك نم كلذ قيدصتب مكتيتأ ثيدحب مكثدح اذإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نأ يور .هيلع هؤانثو
 1 لسع اوال دوعت صيامي يلع َهنلَ 1 سحمي . هللا كرابت ربكأ هّللاو هّللا الإ هلإ ال .هلل دمحلا .هدمجبو هّللا ناحبس :لاق اذإ ملسملا دبعلا نإ :هلا

 5 م ا 6 5 رمل قسم تري را ّ الإ ةكئاللملا عيمج ىلع نهب رمي كفا فايكملا ىلإ نهب لدعص مث «.هيحانج تحت نيك ةكللَم نهذخأ

 1 اميل ره 0كوم (جر رول َككك يوم 1 بيلا محلا دَعَصي سب هلا :هللا دبع أرق مث «ىلاعت نمحرلا هجو اهب ( يِبحُي ىتح نهلئاقل اورفغتسا
 7 ةيكيبيعم ع ١ محب 7 يلو زكمو# تائيسلا نوبسكيو نولمعي :4 ِتاَدّيلأ َنورَسيَنِِدلاَول 5 اضل ٌلَمَعْلاَو

 َنيزلاوةعفرت حيدَصل المعلا ُبَيطلاماكْلا دعصيدبلإ | :« كيل 0
 1 كيفكم ريك تدع بادي 1١١- .ءايرلا باحصأ مه لف .هللا هجو هب دري مل هنأل .لطبي :# ا ل
 0 4ك فونلم وَ 55 أ 0 ْنِم صقني الو ٍرَمَعُم نم دكر انا نانائأنا ركد مكلمم وأ ءىشنألا نم ركذلا جّوز:# اجلوزأ 0 روبيوه كيئلوارحمو بو 1م مغ 7 سرر و د رو رو را 222 رست رس

 ١ يمك وكم 25©> «صقنلا وهف هرمع نم ىضم امو .«هرمع» يف ريمضلا دوعي هيلعو ءدحاو صخش :دارملا :4 وِرَمَع
 : رش هتشنو رف عقار أ يليق 8 ريرج جرخأ اه( وموسم يذ نمفأ > :ىلاعت هلوقا[6]| كلذ ع ليقو همك يذلا وهف ليشسي اكو
 2 0 ديسك فال ورش نسم . # 227 ينلا نلاتق قع ةكالا 4 ءولَمَعءوس مدل نير نمفأ ّآ ةيآلا هذه تلزنأ :لاق سابع نبا نع كاحتفلا نع

 ف تي تو ني ني ناقل ينو تو ني يح ب امهيفف «ءلهج ابأ لضأو رمع هللا ىدهف ,(ماشه نب لهج يبأب وأ ءباطخلا نب رمعب كنيد زعأ مهللا»
 رد

 مسر جص

 4 ضان او تيم ركب لإ سْفسم باك ريت كيرلا َلَس 1 ىِزَلأ هلو 2 1 01/ : فارعألا] 4 ب اَمجَرحَأ املأ هب املأ ِتْيَم ركل ُهَئفْسال تن اَباَحَس تك آًمَّيَح »> 3

 .ءافلاب باجي امم سيلو اًباوج يعدتسي مالك 4 ِتَيم د راسل هنئفس ال اَنث اياَكَس تلك د هي )» :فارعألا: ف ىلاغت هلوق نأ وه نيعضوملا َنْيِب قزافلا انك :ةرطافال
 :[77:سنوي] 4؟ٌكفِصاََع خير اَهَمَكج ابي أورو بَل جيرب م نرجو ِكاَدْلأ ف ٌرْمُك اد يح :ىلاعت لاق اهريغو «ءافلا نع لعفلا هيف درجم اذه لثم باوج امنإو

 فوطعم مالكف « «4 اًبيوم دعب ضْيالأ هي اًميِيحَ تي ركب لإ ُهَئَقسَم اباكم ريدك كَل َلَسيأ عا ُهَأَو ل١ :رطاف يف ىلاعت هلوق اّمأ 04 ٌتصاَحع خير اه اَبتََج 5 :هلوق انه باوجلاف
 ناكملا 4هَسقٌسإ» ظفل ىعدتسا املو ءاهانعم نايبل انه ءافلا تمزلف ىنعملا نم هتحت ام ظفللا قباطيل ءبيقعتلاو بيترتلا ةيضتقملا ءافلاب ضعب ىلع هضعب

 .ًباهسإ ىلإب هتيدعت هبسان ىرخألا ةيآلا يف لعفلا لاط املو «ةزاجولا ين هلعف رورجملا بسانيل 4 ٍالَبِل اظ:لبق «ىلإب وأ رجلا مالب هيلإ لصي امنإو «هيلإ قوسملا

 اود اومام لعاب كيني سو تكتل ل 1 :نارمع لآ] 4 ٍريِيَمْلا يع لاو ربل سيلا ومآ َكَِم ني ٌلْسَر َبّدْكَدَتم َكوُبَدَك نو 14-1
 0 :رطاف] # ُرأْلا حث ما لَو َكِقملْسُم تكد كوبدكُي نإو # 01١ :ماعنألا] ( تسلا ايكوم تك يمال است مه مح
 ةملك عم نيترم (تبذٌك) ةملك تدرو امنيب :ةدحاو ةرم (لسرلا) ةملك عم لوهجملل ةينبم (بْذَك) ةملك تدرو : ارجل 0! 5 كو كك :نيب قرفلا

 تاملكلاب [نارمع لآ ةروس نم 111-١5 تايآلا ف اهعضوم يف (تذك) ةملك تقبس نزال ين فنا ياللا عضورالا اميرات يل لاك كيسان ال( لصرلا

 اضيأ د ا اريل رك بستان كارت يرمما يلاك < -ليبعلا -ءايبنألا -ءاينغأ را -هللا) ةركذملا

 ُلُسُر بك ةلمج تعبتأوا .ريكذتلا ريكذتلا بسانف «[ ١1811 ةيآلا ين (ٌلسر مكتءاج) سيلو (ٌلسر مكءاج) يتملكب [184] ةيآلا يف (لسر بذك) اتملك تقبس
 0 :(تبذك) ةيناثلا ةملكلا امأ .(بذك) ريكذتلا (اوواج) ريكذتلا بسانف ]١185[« ةيآلا سفن يف 4( رْسْرلاَوِ تسلا وُمَج# :ةلمجب كم نم م

 تبذُك) اتملك تقبش ل طا رس ى نأ .(ةيلكر) كرأتلا (مهتءاج) ثينأتلا بسانف (ةعاسلا مهت :ءاج) ةملكب [1 6 ةيآلا] ماعنألا ةروس يف 4( ٌلْسُمَتَمَد
 7 ةَع 200000 2 50 ةةيرأكلا كراتلا سان (ةمعن «ضرألا «ءامسلا «ةمحر .ةحنجأ «ةكئالملا .ءضرألا «تاوامسلا) ة ل تاملكب [ 1 ةيآلا ف 3

 :ميركلا نآرقلا يف (حيرلا) تاماقم :الوأ :باوجلا ؟" حايرلاو حيرلا" :نيب قرفلا ام .[4 :رطاف] ه4( احم ردت َمُكَرلاَلَسنأ ىلا هَنآَو 4 8١[« :ءايبنألا]
 يهو 17 :سنوي] # َوّبَيْط جيرب مهب َنَييرَحَو #- -أ :نيعضوم يف الإ ءاهركذ دح دنع فقي لب .فاصوأ اهب نرتقت ال ةلاحلا هذه يفو :ريخلا يف اهلامعتسا - ١
 -ءارجإ يف يهف .اهبساني امب عضوم لك يف ةمعنلا لامكإ «ةفصاع»و «ةبيط» نيظفللا نيب نيابتلا رسو . 6 ءايبنألا] 4( ةَفِصاَعَمرلَسمِيلس نميلَسِلَو /-ب .ةنيللا حيرلا

 تدتقوك واولا نع بولقم زمهلا :ليقو ؛لوانت :يأ ءفوجأ شان ردصم زمه الب ةمومضم واوب (شوانتلا) :ئرقو .دعب نم لوانت :شان نم شوانت ردصم -
 ناميإلا نم ه هوبلط ام لوانت مهل نيأ نم :ىنعملاو ءاهزمه تكرت تئش نإو ءاهتزمه تئش نإ «رايخلاب اهيف تنأف ةمزال ةمض ةمومضم واو لك :جاجزلا لاق «تتقأو

 .ظفللا ىلع قلاخل اًنعن رجلاب (ريغ) :ئرق 4 ريغ: ىلاعت هلوق # هلأ ريع ٍِقَِخ ْنِم له لف [1 يلا نارا :أ كلذو «هتقو تاوف دعب
 كفن بهذ الم 9و 8, مكل دوجوم :يأ هردقم ربخلاو ءىرخأ ةفص مكقزري ءأدتبم "قلاخ"و «ديكأتلل ةديزم " 'نم "و «لحملا ىلع ةفص عفرلاب (ريغ) :ئرقو
 ءاتلا حتفب (كّشفن بهذت# : :ئرفو .لوعفم بصنلاب "كسفن"و ءبهذأ نم ءاهلا رسكو ءاتلا مضب (كّسفن بِهذت) :ئرق 6*4 كسْمَن بهذ: ىلاعت هلوق * مل

 لعافلل اًينبم فاقلا مضو ةيتحتلا ءايلا حتفب (صقنُي) :ئرق 46 ٌصقني 99: ىلاعت هلوق 46 ءورمع نِم صقني الو 8[ لعاف "كسفن"و ءبهذ نم لعافلل اّينبم ءاهلاو
 .رمعملا ىلع دوعي رتتسم بئانلاو ؛لوعفملل اًينبم فاقلا حتفو ءايلا مصب (صقتي) : :ئرقو .رمعملا ريمض وهو
 دوعصو هللا ىلإ ة ةّرعلا ةلاوحو «هتراثإو .باحسلا ءاشنإو «304 لوسرلا ةيلستو «مهتوادعو «ّنلا نم ريذحتلاو «ةمعتلا ريكذتو «ةمحّرلا باوبأ حتفو «ةكئالملا -
 قئالخلا ةفصو «ةَيبوبولا نع مانصألا زجعو هراهّتلاو ليلا قيلختو ءهنم ةيللا جارختساو «رحبلا بئاجع ركذو لاح ىلإ لاح نم ناسنإلا ليوحتو ؛ةداهشلا ةملك

 - نم ةّنجلا لوخدو «نآرقلا ثاريم يف قّلَلا فانصأو «ةوالتلا فّرشو ءنآرقلا لضفو ؛ةجحلاو ناهربلا ةماقإو «ةمايقلا يف قلَتْلا جايتحاو «ةقافلاو رقفلاب
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 هورس 8ع 7 و

 1127م6 ل يا ذك ذقف كوب ذكي نإ 7

 ١ يذلا ريم 11 1 ار
 ١ د نياكي دور مكمل
 ظ ١" تزل لس باص نما رولا

 5 قت سيَلأوصوأنمامَأَودَس ادعوك

7 



 ةحولم هايملا دشأ اد 0 م :# ٌجاَجَأ لادم بذعلا بذعأ («تارفلا» :# تارف بدع ازنه# - ١١ 0 د 1 2 هم رع 00
 م ءرلجص رى 0 ب دو ل هم جل ها

 نم اوبل .هايإ يقصي اهقرخ وهو ءاهردصب ءاملارخمت :# رحاوم# نفكشلا :# كلْفْلا ىرتو# 0 9 ا وللا
 هم وه هذ 7 َِصس 6

 ةدلحلا يو ءاهقوف ا اولا :# ريمطق نم# -11 .رفسلاو جحلاو ةراجتلاب : 46 لضم 0 نوجرْخَتْسََواييِرْطاَمْحَ َنوُلُكسَأَتْلكَنم ا لِي
 هه هذ

 ١+4 هام رص رضا تع س >ؤ هم يد ةحير و 15
 :يعياءاش عمس الا اهنألا 2 مارس مو ١4- .ةاونلا 6-0 ىلا ءاضبلا ه1 11 200 ه١ و كك

 .ةقطان تسيل اهنألو .كلذ نع اهزجعل :4 -5ل أوباكبكسا ام» اًضيأ :© اوعي و» ةحلآلا مانصألا 7 0 ورك 52 1
 ايندلا يف ءاكرش لجو زع هلل تناك اهنأ نم اهنودبعت ىتلا مكتحلآ ربت بعت :4 ككصرشوردكي) 7 7 2000 ليفَراَمت 1 5 1 وردم

 موي مهرمأ نم نوكي امو .مهته كل 2 1 الا اجر رع لرغ :4 ٍريَحلْتم كنس الو# 0 00 5 ا 2 هج يسر 1
 وهو .هنم هقلخب ريخأ دحأ ال هنإف .ىلاعت هللا وه :(ريبخلا»و .مهرمأو اهرمأب ةربخ يذ لثم ةمايقلا . ِنَلاَو كلم و 5

 علال عنتممب نيرخآب نايتإلاو 0 |[ امو :# زرع هلأ لع كِل امو - .ريخلا قداصلا ريبخلا هَ ١ 19 ميم 2 ”يانن ني تت 5
 و 6 ل 3 : 51 والود دل ءوذ ىو - 0

 لإ ةلَفْتم عدت نإَو# .اهيلع ىرخأ مثإ ةمقآ سنن لمحت ل : ورح َرزوةرزاَو رزتالو# - .هللا ىلع 9 مك ا أوعمسالر هوعدت ١
 كج ع سس رث> الم وى دو 5 22 م 1

 ناس يذلا ناكولو د ل هيلو اهي اهنع لمت نم بولا نم لق تاذ لأست نإ | :# اًيلَمح ؛ | ريبخلثم كتبنرالو بحرشإبو ةمايقلا موبو 3
 نم .ةمايقلا 0 هللا باقع نوفاخي :# ٍبْيَعْلاِب مُبَيَر وشخي نيذلا» .خأ وأ نك وأ بأك (ةبارق أذ ب يحله ل [ةرتك لادا ضان ماج

 1 ل 01 9

 :4 سفن كرامته وللا رفكلا سند نم رّهطت :# كسك نموإ# ايندلا يف كلذل ةئياعم د 0 برج دك : ٍتْأَيَو تحبه دياي نإ (ن) دبمحلا 5
 يلع اداه نيرحبلا كرم ىزلا وهو ١ افب الا تارك 016 000 رع سيورم ريب ولات را
 ٌبْذَع اذه ِنرَحْبلا برم ىلا وهو # ١1١151 .اهلعافب صتخم ةعاطلا باوث نأ يأ ءاهعفنو اهظحل 0 نورد يكل كَم 1

 2 ا ا

 اك 31 يدل بكم لا [51 : ناقرفلا] 4 .... اير نين لَو ملل اَدَو تو 5 قرف اذ نا سهيل محبا اَهحَلِافْمْْت١
 بدذتعلا: نيرجبلا طقلخ ىذلا ره هللاو 1١١ - طاقف] 4 ... نولك 1 أحلم اذلهو ,هبارش هيل] ء 0 1

 داسفإ نم امهنم ٍدحاو لك عنمي اًرجاح امهنيب لعجو 0-0 ديدشلا حلملاو ءبارشلا غئاسلا دي 00 0

 1 :رطاف ةيآ اّمأ ءناقرفلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «رخآلا ىلإ امهدحأ لصي نأ نم اًعنامو رخآلا 9 ريحها وسل َكَكَِاَمَت ؤرتنمو أ“
 .ةحولملا ديدش حلم اذهو ؛شطعلا ليزي قلحلا يف هرورم ُلْهَس «ةبوذعلا ديدش بذع اذه :نارح_لا 0 7

 هذهل هقلخ يف هللا ةردقل نايب اهيف تايآلا قايس نآلف ؛رطاف ةبآ يف 4 .َُباَرَس ْعيأَس ]ف ةدايز نع امأ .. .مكطلا ىوش ايرط اكشن راكأتا لا 1

 هب ىو م11 .4 دهب ةباَرَش ْعباَس ف دازف «فالتخالا اذه ةدش نايب قايسلا ىضتقاف «ةمكح اهنم لك يفو «ةفلتخملا ةنيابتملا تاقولخملا
 نمو» ١[« 5 : لحنلا] 4 كيروجَفَت مكَلَحَو وِلْض نم أوخَتِصِلَو هيف َرِخاَوَم كللقلا فرت اهكوسبلت ُهَيِلِح ُهْنِ اوحَسْو اًيِرْط امَحَل ُهْنِ أوكل
 للا هبت 17: 0 « تورك ل مو وف ِهِلَضَف نم او ب رام هيف كلا كووول هَ َنجرخسكواجيرَط ام نفح ص

 رواجيل © َرْخاَوَم هرخأف «هلضف نم اوغتبتل هقشت يأ ءاملا رخمت هيف كلفلا ىرتو :ريدقتلاف ءهب 2 هلوق قلعت يهو «ةيونعم لوألا نيتبسانمب ميدقتلا

 تأدب لحنلا ةيآ نأ يف رسلاو ءلوألا عضوملا يف فذحت مل امنيب « .4 أوغَتَبَتِل و2 هلوق يف فطعلا واو تفذح اذهلو «لصفلا مدع لصألاو 4 أوْغَتْبَعِل » هلومعم

 ها ل ولك را 0

 52 ل

 ليخلا ركذو :لاقثألا لمحت ابنأو ؛ماعنألا ركذف لقتلا طئاسو نع لحنلا يف مالكلا مدقت 0 .4 اًيرط محل نولك أَو لنمو » ارو ينك لاقل

 طئاسو قايس يف بسانم عا 0

 ردم ند وول ل ا نم لم تاكو كف عج مث ٍةَفْطن نم مث ا َقلَح هّللاو 9: :ىلاعت لاق امنإو «رطاف يف كلذك قايسلا سيلو «لقنلا

 22 رشم كى أ راد كحك تنعش وتك ٠.9 0 رطاف] ريض هل اَلع كِل نإ بنتك ىف الإ ءورمع ْنِم صَقْسِاَلَ
 نم هيف هللا عدوأ امو هعاونأو رحبلا نع انه مالكلاف 7 : رعت ]14 كك رزكككت كلك تك نم 121111 اًييِرَط
 .44 ِزِسرَعب هللا َلَع كِل ذامو 8 ]/1١0[ .كلفلا ةلاح مدق كلفلاو لقنلا طئاسو نع مالكلا ناك املو رخاوملا ىلع رحبلا ريمض مدق رحبلا نع مالكلا ناك املف «معن

 ركل سر دا 07 عسوبل ورا ير رنا ين نركال نااوا ورتب ارا نأ ور ول كرت

 يفو «ةفصاعا ىلوآلا يف لبق ولو .هدونج نم ٌدنج اهنأل «ًةفصاع» -مالسلا هيلع- ناميلسل يهو ال نر ورا ]رك كولا اك ل كاكا ع

 ممم هناك ااكم هاا ةلثمأ .ٌرشلا ىلع لدت فاصوأ اهب نرتقت : ةلاحلا هذه يفو :ٌرشلا يف اهلامعتسا -؟ .اًمعض يالا شوب دعنا تيتا «ةييلطا ةيزلا

 _ :ةقاحلا] # هَ ٍةَنِإَع ٍرَصّْرَص جيرب وكلما ةاَعَاَنَأَو + ١ مار ميل مولع ِإِداَع فَو 01١ :مورلا] # َن 5 7

 ٌرشو «نوملسملا مهو «نيبطاخملل ةبسنلاب ٌريخ يهف :بازحألا] اني دعاس ج4 ََجْدِإ © :لاثم :ٍدحاو ِنآ يف رشلاو ريخلا يف اهلامعتسا -
 مازتلا-١ :يتآلاك ؛(حيرلا) نع ةفلتخم ةروصب (حابرلا) ةملك تءاج :ميركلا نآرقلا يف (حايرلا) تاماقم امان نورفاكلا مهو «نيريغملا دونجلل ةبسنلاب

 , وقمت َىَدَي ب ارش حيال ير هِلَأَوْهَو :ةلثمأ تعتاد ا فاه عسا هوا - .ةينوكلا رهاوظلاو تايآلا لاجم يف (حايرلا) ةملك لامعتسا

 ٌّىَدَي بارت َحكرلأَلَسَو قرا مَو ل 11" :رجحلا] 4 تنحل مَن 25711 َهَسَأو هم لَمَسلا نعال مول حيل اَنَلَسرَأَو رع لدا 00

 قرفلا ام ا لا دي ايبحأت تم كملف ج١ :لحنلا] 4 ِرِزنِحْلأ َمْحَلَو َمّدلأو َةَنَيَمْلا مكي َمَرَحاَمَنِإ © 4 :ناقرفلا] 4[ ويم 7
 توميسو «ةايحلا اهنع تأشن حور هل ناك ام ١- ل ار ل ار ميركلا نآرقلا لمعتسا :باوجلا ؟"َتْيَملاو ل

 مهو يح وهو ؛مهنع هللا يضر هباحصأو اي يبنلا ىلع (نوتيم)و (تّيم) ةملك نآرقلا قلطأ دقلف 41٠ :رم زلا] 4( هوتيي مكتإو تيم كنإ الرا لام هضاكم

 «نارسخلا رفكلا ةب ةبقاع نأو «نايغطلاو رفكلا لهأل رانلا دولخو «ناهيإلا لهأ - - ءاًعيمج سانلا نم ِةِب هللا لوسر ةباحص دعب يح لك لمشت (نوتّيم) ةملكو «ءايحأ

 .لالفم وإلا سرح الميسترال رانا ليتل اول كايت نزتتارلانزال رذلإ لكاس راو ال يكل ل

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت



 ف و تحال هوم 0 عه موو مجانا نامخئ رو 50 هيف هبأ دق يذلا :# ٌريصبلاوإ# هيبل هب ث ثعتبا يذلا هللا نيد نع :4 سعال و 2 -0

 ١ زوو تشل 1ر07 دبوس اكتم :ليف : 4 للا الو » - ١١ .ناميإلا رون الو ءرفكلا تاملظ الو :« ٌتمْلَظلا الو » 7١- .هلشر
 0 00 ل طل عم راهنلاب الإ نوكي ال وهو ءسمشلا رح ةدش :«رورحلا» :ليقو .رانلا :ليق : رولا اوإ» ةنجلا
 7 يساوي عت 1 ا هللا نأل ؛نورفاكلاو نونمؤملا : 4 تراويح ىويسياَمَو» - 7” .ليللاب نوكي مومّسلاو ؛ هلا

 00 ..11آإ 6 ءرمل نأ 12 ىلإ هانيدهف ًارفاك ناك نمفأ :ديري 1155 :ماعنألا ةروس] 4 َُنَيحأ اًمبمَنكْوأأ :لوقي لجو زع
 قدا بعبح الح اك ناك 410( ركلإ» 14 لفل ت0 نك نم دنا ظعاومب عفتني نأ ردقي ال كلذكف ١ 0 5 .كجلذ قع رديت واكف رتل يدك عييت مسا لعتلا كيد زاخو داما

 2 ل يي 0 تتيلايإلا -26 كابآلا قايسب قصلا هنأل ريشبلا نود «ريذنلا» رككذا ىلع رصتقاو ؛لوسر
 تكتيك ارك تبيح 1 .ميهاربإ فحصك «ةبوتكملا بتكلا :ربزلاو .ةرهاظلا تالالدلاو تازجعملا :تائيبلا 4 ِريرلَ
 .مهب يباقع روت 2 يرييغت 0-2 -575 .هرون نيبلا 0

 5210 6م ع

 2# 2مل

 5 ولعن الاو بم وسو آي يذلا مدقملا نم وه : 0ك دوص بييعَو ا ناولا ب كي 2 ام .قرطلاك
| 

 ١ اهتوسر رت لا أ نول هنول يذلا يأ .داوسلا ةلشب هوفصو اذإ هو 3 1 ه :برعلا لوقت «ريخأتلا ىنعمب

 ا " نوفراعلاو ؛لئالدكلاو ننسلا كه ف نورظانلا :# أ اكلخلاو هداّبع 0 دل د ” [مّسإ#» - -77 .بارغلا

 ةتاكنلا ءاملعب ما اهقايس ناك نإو ءايندلاو نيدلا ءاملع ف ةماع ةيآلاو .فراعملاو مولعلا هذهب

 .كتلهت نذلو دكتكح نذل : روك -484 .كلذ وحنو ةيعيبطلا ةيفارغحجلاو ةئيبلاو
 د وول ب 2-0

 ذآ 5-14
 ع

 0 ا اليس

 ا ةيفوتلا نم ركذ امل ليلعت :4 روح شروف, م :هلوقو .هدابع تانسجب :4 زوكحد# -006

 2 . ٠١ 22 ل ا < 2 كح حا شقا: .مهتعاطل روكش .مهبونذل روفغ يأ .ةدايزلاو

 دديوخو وفي :.ىيداععا + قلو خو ىو يي يف يب :سابع نبا نع هريسفت يف يفقثلا ديعس نب ىنغلا دبع جرخأ ترولتي َنذلأَّنِإ + :ىلاعت هلوق ]١9[
 0 ويورع ل ضم 2

 قحاب َكَمْلَسَرَأ نإ مه[ هكا 00 ٌةرَلَصلأ اوُماَقَأَو هنأ : توتي نيذلا نإ زج هيف تلزن ءيشرقلا ا ا ا ال
 نئبتلا نع ناثدحتت ناتيآلا ا راسا 114 ا ايطار هكا ل نر ل راقب ىلك اكاد نإ ف «[59١١:ةرقبلا] « ريجللا بنا نعلم الور اًرِذَنَو اًريِسم

 ةبقاع اهرذحي ريدان اهءاج الإ ممألا نم ةمأ نم ام هنأ حضوت رطاف ةيآو ,ميحجلا ىلإ مهلآم نأو رفك نم رفك نع الوؤسم سيل هلت يبنلا نأ ة ةرقبلا ةيآ نيبتو دلل

 مُهلسَر مع ءاَج َمِهلِبَق نم يذل َبَّذك دقه «[185 : نارمع لآل 4 ٍريَِمْلا بيتتكلاو رسرلاو تا راكم نيس بوك دمت[ .اهلالضو اهرفك

 نيب اميف فلتخي ناميإلا ىلإ عارسإلاو ةوعدلا ىلإ ةباجتسالاو «لوزنلا يف ةيندملا نارمع لآ ةيآ ىلع ةمدقتم يهف «ةيكم رطاف ةيآ 1 رطاف] «ٍريمْلاِب بكْلَاِبَو ريزلايو تسيل
 بسانتتل اهخوسرو اهريرقتل يناعملا يف ديكأتلا يضتقي ةكم لهأ عم ماقملاف اذه ىلعف «؛ةعاطو مالسإ لهأ ةنيدملا لهأو ,دحتو دانع لهأ ةكم لهأف «ةنيدملا لهأو ةكم لهأ
 لاش مل را انم ا تو را ل ل فا ل ل ا ل ا ول لل
 .[14 :رطاف] اهيومدعب صولا هي ايِحُأم تيم ركب هََفَسَم »+ :ىلاعت لاق امك «ةتيملا ضرألاك ؛حور هل سيل ام - -؟ .هقلخ نم ءايحألا يف هللا ِنّمْس 2 هام فوعللاف ك
 يف (تْبَم) ةملك تءاج دقو .هندب هٌحور تقرافو اًيقيقح اًثوم تام مث ةيقيقح ًةايح اًّيح ناك نّم ىلع ةلالدلل «ءايلا نيكستب (تْيم) ةملك ميركلا نآرقلا لمعتساو

 (رفاكلا وأ لاضلا وأ لهاجلا)و دحاو عضوم يف (ضرألا)و عضاوم ةث ةثالث يف (ةدلب) وه فوصوملاو «تارم سحخ اًيزاجم اًفصو تءاجو «ةرم ةرشع ىدحإ نآرقلا
 هبشملا اهيف فذ يتلا ؛ةيحيرصتلا ةراعتسالا ليبس ىلع عفنلا مدع يف يقيقحلا تيَملاب امهل اًهيبشت (تِيَم)ب (ةدلبلا) وأ «ضرألا) تفصو - . .دحاو عضوم يف
 دادتتعالا مدع وه رفاكلاو لاضلاو لهاجلا نيبو اًيقيقح اًئوم توملا نيب عماجلاو «ةراعتسا يهو «(تْيَم)ب رفاكلا وأ لاضلا وأ لهاجلا َفِصْوَو سلا كل
 يف دلبلاب دارملا نوكي نأ - ١ :نيهجو نم باوجلاو ؟اًنايحأ تّيملاب تفصُو ملف ءتْيَملاب (دلبلا) فصو وه لصألا :لاؤس رمل كدبتتلاو ناجتلا ضاعت

 :ىلاعت هلوق يف ناكملا لهأ دصقو ناكملا ُهّ هللا قلطأ امك . (تّيم) ةملكب هفصو بساني انهو ,نوتوميس ءايحأ (دلبلا لهأ يأ) اًعطق مهو اهسفن ال دلبلا لهأ نيتيآلا
 ٌقوسم باجسلا:نأ -أ :نيرمأ يف اتقفتا (تّيم)ب (دلبلا) امهيف فصو نيتللا نيتيآلا نأ ١- 5 :فارعألا] #4( توي مُه وأ ايبا اَهءاَجَم اهَتكَلَهَأ َةَيَرَق نيِمكَو
 هيلإ قيس يذلا دلبلا نيبو باحسلا ًاشنم نيب ةدتمم ٌةفاسم نأ هانعم اذهو «(ِللب ىلإ) (ىلإ) وأ (دلبل) (ل) رجلا فرحب يدع دق باحسلل قوّسلا نأ -ب :نيتيآلا اتلك يف
 هللاو :توميس يذلا يحلا ةلماعم (دلبلا) لموغف ءاهيف ةايحلا بابسأ ددجيف «ٌباحسلا اهيلإ لصي امئير قايح نم ٌراثآ (دلبلا) يف نوكي نأ دعبي الف .باحسلا

 7 م ا ا

 ةملك تدرو' :تارجلا ؟"رورحلاو خلا" : فا ملا اه 11١ :رطاف] # دورا الو للا الو ز# ١ ]1 2 ليرد كل لد 1 ١1 هلع
 5 (راهنلاب ةراح حير :مومسلا نأ امك) ليللاب ةراح حير : :(رورحلا) امنيب ردا 06 .ةدحاو ةرم الإ (رورحلا) ةملك درت ل امنيب . .تارم ثالث (رحلا)

 سمشلا هنع تبجُح يذلا الو «هيف حيرال اًثداه ناكو ٌسمشلا هنع تبجح يذلا ناكملا الو عال :رطاف] رو الوُلظلااَكَو :ىلاعت -هللا لوق ليللاب ةراح اير

 بيجتسمي ال نم هناحبس هبش .[77 : رطاف]# رويل ف َميسْبتآَمَومَسَي معيّن وجل تإَمَه 111 .ةراح حير هيلع ٌبمع تناكو (ليللاب اهبايغل)

 - ريع هلل ك كررازتلفلا و ابع َنِمهَلَ سكاس +[ مهنادبأ يف تربقو مهبولق تنام دقف «مهبولق روبق مهنادبأ نإف «هيبشتلا نسحأ نم اذهو روبقلا باحصأب هلوسرل

 اذبو «ناردقلا ف تارم(59 هتاقتشمب رحلا) ظفل درو امك ؛ميركلا نآرقلا يف تارم (5) (هن هتاقتشمب درملا) ظفل درو: يددع زاجعإ 6# ورم الو ٌلظيلا الو 9 [ "1

 اكل نع لح هنأ رتزلأ 90[ 0 ا لا افلم تاس ودع رات لاو
 ثالث ين ناولألا فالتخا درو :لابجلا ناولأ .[717 : رطاف] # ٌدوُس تابوا كك تر د لالا نو ا ولأ افلح ارمك دوب دك ُءآَم
 يرصنعلا اهبيكرت جاتن نداعملا ناولأ نأو . هل ا يملا فاسو هايج اقم سابا ءاةس .ةيآلاو تاغ
 يفف . .لابجلا ناولأ فالتخاب ءامسلا نم ءاملا لازنإ واع كاكا ية نقوت اند 6 دو عسب .ءاملا عم اهلعافتو اهتئيبو

 < ناوللا نم اهنا[ دخت يتلا لابجلا نولت يف مساحلا لماعلا وه هنأ ٠ 5 ةلاعفلاو ةبيذملا رصانعلا نم دعي يذلا «يويحلا 1 اذه» ءاملا نع ثحبلا اذه

  روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ هس .امسألا



 كلف ليرلا لإ كلرنأ ٍيقلا بتكلا نم همامأ ىضم املا :4 ٌةيَدَيَنيب امل اًقَّيِصُم# - ١
 نم انرتخا :© اَنَيَفَطَصَأ َندَلا# .نآرقلا لبق هللا هلزنأ باتك لك :لبق :4ّبنتكل

 >|| 00 نا سس حري رس رولا

 انتو مم ما | نيب از ل بتكلم كي 1 22

 باتتكلا يناعم :انه «باتكلا»ب دارملاو :هللا همحر ةيطع نبا لاق 7 دمحم ةمأ :ىنعي : :# انداَبِع 3
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 ام نمت للف رعاو -نآرقلا 7 دمحم ةمآ ىطعأ امل ىلاعت هللا نأكف ؛هدئاقعو هماكحأو هملعو 5
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 رس و 6 وح 270 د هءصاأأ

 مهلخدي :4 ِتررَحَلا ناس مهتوَو» اريسي ًاباسح مهبساحي :# ٌدِصَتقُم مهول مه رفغي :4 ءِيَننل ]ل نول اوحدَيِْدَع تت + © ركل 5
 الر يدق[ كس :دصتقملا ىنعمو .ةريثك تاياور كلذ يف تتأو .باسح ريغب ةنجلا 1 4 : يشار 3-8 :

 ةيناثلاو ءضيعبتلل ىلوألا «نم» :4 ٍبَمَد نم َرِواَسَأ نم -15 .طيرفتلا وأ طارفإلا بناج ىلإ ليمب ل د اهفةيمابإو 00 :دواسأ نما 1
 ىذا هن كل اولاو» 6 .راوس ع ةروسأ ع :رواسالاو .ةيبهذ رواسأ ضعب نولحي يأ «ةينايب 0 رومغلانبر تاانزحلا ادع بهذأ ح ىِرلاهندْمَكْلولاََو 8

 7 هيف اوناك يذلا بعتلا :ليقو :راثلا فوخ نم ةنح ا مهوخد لبق هيف اوناك يذلا 4 هل 2 0 5-5 نول يؤ اقنلازنادلسلاعإلا 92و 8

 1 و حضر هكر ك7 مج دو تكا ا 1

 الو بعت : ٌّثَصن# .اهنع ةلقن ال ىتلا ةنجلا :# َةَماقملاراد# انلزنأ :* انلحأ َىِذَلَأ 8 - 0 .ايندلا يف مل ٌبوغل اهفاتسميالو بصتابف || ؟
 مال وسم 00 رع 0 ل مل ىلع سدو 6 دا | ساد كب

 مهنأل :# أوت ع ةومش# توملاب « قدما 5 .ءايعإو ءانع :# وعل بش ككسَعَ اًٌةَمَيالَو# عجو 5 قل ب

 ركود مكرمو .لوئيعتسي 1 نوحتمي :# اف َنوْحِرطَصَي مهو 9» 7” !اوحارتسال 0 ول . تسفر( فحصه 1

 ليو ةنس ةوعيا ليف يلف نمو ركنا نم نكسر كرين لذا .4.03تدج ١ تاس ب انو زمتا تر
 ام رودصلا 1 9 7 2 لمح دما 4 ل اق ا 0 و هه 1

 نم اهيف و اهقلخ : د |1١ رثذ كلامك ذتنَم هيف مكق#و يا

 1 ل ا نانو زمفت ام :ليكو .ىاتملاو تادقلا 57 رويت 1 | © امام

 نب عيفن قيرط نم متاح يبأ نباو ثعبلا يف يقهيبلا جرخأ 4 ٌبَصَتاَبفانَسمي ال # :ىلاعت هلوق ["5] ١ بو 2 1 هام : : 0 1 وع امم سال 2 1 125 | ديك سا سيتلخل] هودلق 8
 اننيعأ هب هّللا رقي امم مونلا نإ هللا لوسر اي ::57 ينلل لجر لاق :لاق ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع «ثراحلا ١ كك ٍروُدَصلا ٍتاَديمياَعهَنِإِض راْلاو توْمَسلا 1

 تار لا دتمتف يمته هيفي 92م همته هته
 0 وداَبعي هن م ءاكلا : رطاف] 4 اصب 0 ريبحل وِداَبعب هلأ َنِإظ [ ]١ :ةكلرزدف حا كرمز لح رد كلا :لاقو ٍدَنِللَك هّللا لوسر كلذ مظعأف ؟مهتح

 تلبس كويس يف ةمدقتملا ةيآلا نأل «4 ٌيِص يح وداع 59 ىروشلا ينو ؛مّأللا ةدايزبو حيرصتلاب 4 2 لا رابع هناقإ جاع هلآ ل ع م مع

 ا حاسس ع اع ف[ رزردلا دا 0 حر ا زكد هتف وكل | نطأق ةراوس
 رعب رعد ه 0 و

 2 7 27 را ا مج ص رح رم ت2
 ندع تلنج ع نك 0 د1 ا 00 1217410: 3 سدت نلوم دنع » [

 هللا هدعأ يذلا ميعنلا نعو ءاهلهأ مه نمو ةنجلا نع ثدحتت ثالثلا تايآلا .[7”7“ : رطاف] © ٌرِيِرَح ايف هشبل اولْوْلَو بهذ نم َرواَسأ نما َنوَلَح اة موال

 184 :رطانفا] 4 روك روتمل اير كر تركك نع هدأ ىِرلا يي دم اوُلاَهَو 32[ : فارعألا] «ىتبتل كامو ده اَنسَدَم ىلا محل اوُناََو -. .8[4١].مهل
 ميس هش هىرإ #[] .ةميظعلا ةمعنلا هذه ىلع هلل مهركشو ةنجلا لهأ نع ثدحتت ثالثلا تايآلا 0 رمزلا] 4 ُهَدََو اَقَدَص ىِلآ بِ حلا ١ أوُلاَقَو»

 ىلع علّطم هللا نإ ءاا تارجحلا] 4م امه لاو تنعش بِكَ زل داما 148 ردا فاد ةليط ددتإ ضرالاو تاومَّسْلا تيَع
 نأ وأ تنك دمحم ةوبن يف وأ «هتينادحو يف كرشلا وأ كشلا نورت متنأو ؛مكيلع علّطي نأ هوقتاف هرودصلا ايافخب ميلع هنإو ءضرألاو تاوامسلا يف بئاغ لك
 مكلامعأب ريصب هللاو ءكلذ نم ءيش هيلع ىفخي ال .ضرألاو تاوامسلا بيغ ملعي هللا نإ :تارجحلا ةيآ امأ ءرطاف ةيآ هيلع تلد ام اذهف .كلذ نود امب هوصعت

 ةكئالملا ملاعب قاحتلالاو نيملاعلا بر نم برقلا الإ ملعلا ين نكي لولو :ميقلا نبا لاق [18:رطاف] * ٌروُفْعَ- .رشف ارش نإو «ريخف اًريخ نإ ءاهيلع مكيزاجيسو

 0 ل ل دل ا ل صح طوس هي طول خالو اذادلا رعو تفيكف ٠ . الضفو افرش هب ىفكل

 : 0 0170 ِءّنماَتْيَف 8 ءاَننَلا 0

 ملاظ مهنمف# يلب كذا نك يذلا باتكلا هدب دمحم ةمأ ثّرو هنأكف -هلبق ةلزنملا بتكلا كلا م سةر[ ندب تسب ا 0 ل 5 مورس جر ّ م 0
 14-5 2ث ا
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 طر رج ريق نمل ضأن ©

 وو ورز ل هس ل اي

 ةيالان مدقت . : 01 رطاف] 4# ِتاريخل حلا ا مهنمو ٌدِصفُم مهتمو ءهِسَفَل ملط مهم انداَبع نم ل سيدا بنتكلا روث عاككل ا لهجلا ةرمث نم وهف

 تلق ؟قباسلا مث دصتقملا مث ملاظلا مدق م 099099019070977 رز فاو ترا لال نيم لأ رهو دصعقملا مشو هترتكل ماظلازكذ

 نيون ضلت 0 :نيقباسلا يف ىلاعت هللا لاق فيك ىرت الأ ؛ليلقلا نم لقأ نوقباسلاو «مهيلإ ةفاضإلاب ليلق نيدصتقملا نأو .مهتبلغو نيقسافلا ةرثكب ناذيولل
 6 ها دمحم اولاَو م 105 ا تارا ق1 710316 ع دوجاو ةلقاو ردن لإ ةراشإ 1 ةعقاولا] 4( َيرخآْلا َني ُليلَقَو50)

 نول كحل كرجل "كارم تدات (نرحلا) ةنلك تدرر ام :ندرم (نرخلا) ةملك تدرر :باوجلا ؟' 'نوَحلاو نزحلا" :نيب قرفلا اما .[" :رطاف] 4 تَرَ

 ادا يتاح رك لا اال هينيع يف يرجت الو ىوكشلاب اهّيحاص قلطني الف رعاشملا اهيف ٌدمجتت ٌةلاح يهو .حرفلا دض

 ك1 ا ا 17 و كاع يرحب هلك داك كلك كتاب العب درخلا هأ «نيزح ريغ

 ارسل تر اعلا مالا نر (اهنولخدُي) :ئرق 4 امواخني #9 ىلاعت هلوق 6 أ اَوْلَو بهذ نم رواسُأ َنِم ايف نواح ابوح ٍنَدَع 2 ومآ
 نذّوي ىتح نولخديال مهألو ءاولخد اولخدأ اذإ مهخأل دحاو ىنعم ىلإ ناعجرت ناتءارقلاو «لعافلل ءانبلاب ءاخلا مضو ءايلا حتفب (اهمولخدَي) :ئرقو .لعاف بئان
 «ءبصنلا هلحم نأل «رواسأ نم» وهو ءرورجملاو راجلا لحم ىلع فوطعم هنأ ىلع ةريخألا ةزمهلا بصنب (اًولؤلو) : رق لَوْ )»ف :ىلاعت هلوق .لوخدلاب مهل

 نم رواسأ ةنجلا يف نولحي :ىنعملاو «بهذ» ىلع فوطعم هنأ ىلع «ةريخألا ةزمهلا ضفخب (ولؤلو) : 6 .اًولّؤلو بهذ نم رواسأ ةنجلا يف نولحي :ريدقتلاو

 (لك) عفرو ةبيغلا ظفل ىلع يازلا حتفو ةمومضم ءاتب (لك يَّرجُت) .ائرق © لكى زج إو :ىلاعت هلوق 4 روُفَكح لكى رجب َكِلدَك ف .ٌولَول نم رواسأو ءبهذ

 "لك" بصنو يازلا رسكو ةحوتفم نونب (لك يزجن) :ئرقو .# اونو باع ئّصقي الإ وهو لوهجملل ينبم لعف هلبق نأ كلذ يوقيو «لعافلا نع ةباينلا ىلع
 .44 مكرمو 0 1 ل ا رد لا تر مال

 نم ءامناولأ فالتخاو ءاهنيولت لماوع دحأ نأ دجت كلذل .ةدسكألا هذه ةقالع هل ءاملا نإ ثيح .اهتدسكأ ردقب نولتت نداعملاو ءاهتئيب يف كرتشت يتلا نداعملا -

 ل سل

  روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 كك يك حر ك0 :4 اَنََماَّلإل مهنكاسمو مهرايد يف ةيضاملا ممألا متفلخ :4 ضال فَفِي م4

 مسمي ح0 :# تملا نكرم َمْلَرَأأل - ؛٠ .ًاكاله :4 اًناَسَحاّلِإل هللا

 7 يك را نيكل لب .كارشإلا ىلع «هئم ناهرب ىلع :# ِتيَي لع مهفإ» مهيلع انلازنأ :4 مهنا مأ»- -كلذ نع هللا ىلاعت-

 نونوحَم لأمك لقول اراسحالإ فرت ا 8 رمرلا ةروس] 4 مل هللا لإ ائوبِرَميِل الإ انتهلا دبعن ام :مهوقل اعادخ الإ :4 اروح إ»

 هو 55-5

 هه 221 هدم
30 

ٍ 

 . توتا فلس حطم ضان مفلح اَداَم فَ نو ١ 8 .الوزت لعل 4 الوزت ن ّظ 00 امل ل امو - 0 7 6 عا

 3 راسوفي سني ع يراعي > دج 1 ىلع امهفارشإ رّدف ول امهكاسمإ ىلع ىلاعت هريغ دحأ ردقي ال يي هولا ا نإ
 : اني

 م قتاولمسمل
 كك ا و مدس ًاربكت :4 اًرايكَجْسأ# -47 .ابره :© اًروُفْناَلِإ# :ليئارسإ ينب يف لسرلا دع رس اولا 0 ا نرلز |ج لكم نأ ينصت برعلا تنك همهلسر اوبك بانكلا لها نأ مهلب يح ؛مسقلا اذهب هك انمع هر

 يَ : م حبو 8( زع لاق امك« ركملا تعن نم ئبسلا نيل لإ ركمملا د رشلا :انهاه ركملا ىلا كك

 ' 1 ايلا كني يعتمد ردكم َةَج 1 ال :هانعم :4 وحال ويلكم يجامل [40 :ةعقاولا ةروس] 4 نول ُبحَواَدَعَدِإٍ :لجو
 ' قير ال اراَبكَيْسأ يو اوال ْهدَراَم ا لزنت ال :يأ .طيحي هانعم :«قيجياو ,«مهب الإ نوكرشملا ءالؤه هركم يذلا ركملا كلذ هوركم قيحي
 0| تسال[ وسي هم نه المعلا كَمْلَنيحبالَر ل 0 ل ا :4 َنِلوالاَتْساَّلِإوُرْظَب َلهَمط .ءاسأ نمب الإ ءوسلا ةبقاع

 دك 52000 م ممآلا يف ىلاعت هللا نتسو :مهين 1 ال اك مما
 . 5001 200 نك جرخأو 31 ميمي دهج هللا ًاومسكأو 10 0 هلوق [571] .لوحتت الو لدبتت ال ةدرطم ماوقألاو

 2 و هلع هجيحوم نم ةمآ تناك امءاين انم تينا نأ ىلإ :لوقت تناك اًشيرق نأ هغلب هنأ :لاله يبأ نبا نع متاح يبأ

 مع نم :هرجشبإ هلآ كامو وق مهتم أوناكو مهل | ١ ل اَنِِكَع لأ ان و اوُلوُمت وأ )+ هللا لزنأف ءانم اهباتكب اكسمت دشأ الو ءاهيبنل عمسأ الو ءاهقلاخل عوطأ ممألا
 ارِيِرَقاَميلَعَس ناد .ةيلسنلا المت وكت 9 نمدهأ نو دان يق ل تم هسكأَو # ٠007[ ءابعنالال ( عمور دهأ اكل بتكلا

 رص سي _- هه 1 صولا هَ

 0 مير لف مآ ٠١ ] كيسا :نولوقيف «ىراصنلا ىلع هب حتفتست : دوهيلا تناكو 4 ممل ىَدحِإ

 كسلا ..- هاو ديت َاَلَك 9 ء[٠4 :رطاف] «ابت بنك ذأ تالا ىف كر مل اك 5 هلأ نرخ ني نش نيل

 هلا نود نم مهنودبعت نيذلا مكئاكرشل نأ مأ «ضرألا نم مكؤاكرش لَ ءيش ّيأ ينوربخأ :نيكرشملل لوسرلا اهيأ لق .[4:فاقحألا] # آدم ٍلَق نم ببكي

 ةيآ امأ هرطاف ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءاًعادخو اًرورغ الإ اًضعب مهضعب نورفاكلا ٌدِعي ام لب ؟هنم ةجح ىلع مهف اًباتك مهانيطعأ مأ :تاوامسلا قلخ يف هللا عم اكرش

 قلخ نم بيصن هللا عم مهل مأ ءضرألا نم اوقلخ ءيش ّيأ ينورأ هللا نود نم اهنودبعت يتلا ناثوألاو «ةهلآلا متيأرأ :رافكلا ءالؤهل لوسرلا اهيأ لق :فاقحألا
 تنس دي نم َنيلَواْلاَتَنْس الإ نوري ْلَهَف » [ 5 .نومعزت اميف نيقداص متنك نإ ؛ملع نم ةّيقبب وأ نآرقلا اذه لبق نم هللا دنع نم باتكب ينوتثا ؟تاوامسلا
 ةنس نأ عم «كلذ لاق فيكف «رخآ ىلإ ناكم نم هلقن ليوحتلاو «هتدام ءاقب عم «هيلع ناك امع ء قتلا ليدخل[ رطاف] 4اًيوحت ه أ تسل دجت لو اليت هل

 حبقل؛ ءيسملا ديدهتل اًميمتت انه امهنيب عمجو ؛هريغ ىلإ هقحتسم نع لّوحي ال هنأ يناثلابو «هريغب لدبي ال باذعلا نأ لوألاب دارأ تار: رد لدك الل

 ين لاقو ءرّرك [4* : رطاف] 4و هَ تشد نو ايده تن دَي نلمط: ف :ليصفت هيف رخآ لوق .4 وره الإ ٌعَومل رم لا قيح الو !: :ىلاعت هلوق يف هركم
 ةّدام ِءاقب عم لبق هيلع ناك اًمع ءيشلا رييغت ليدبتلا ءآالال : ءارسإلا] 4 احح انَيَنَسِل دحج اَلَو : :ءارسإلا يف لاقو «[77 : حتفلا] 4 ايدي سَ َةَّنَسِل َدَحَي نلو » : :حتفلا
 ناكم نم ءيشلا لقت :ليوحتلاو 14 ار ترك للا ١) كلذكو «[07 : ءاسنلا] 4 اَهَريَع اًدوُلُ َمُهتْلَّدَب 9 :ىلاعت هلوقك ؛لصألا
 َنيرفككلا ديري الو )» «هلوق وهو ءنيضَرَع مهل ركذو «نيفصوب رافكلا فصو اّمل نيفصولا نيب عمجلاب عض دوملا اذه صخف «لوحت الو لدبت ال هللا ةنسو ءرخآ ناكم ىلإ

 فلات 2 نال امه: لفو [2 رطاف] 4 ٍيّيلاَركَمَو ٍضْرأ 1 يف اًراَبكِحَسَأ 9 :هلوقو «[74 : رطاف] 4 اَسحاَلِإ فيك سفك يراك مَعَ دنع سو
 ةدحاو ةّرم ىلع رصتقاف 4 ايد 1 هلأ َةَّْسِإ دج نو » :حتفلا ىف لاقو .دحاو رارغ ىلع هلك مالكلا نوكيل ؛ثلاثلا ىَتت ينَّتلاو لوألا ىّن امكف [4" : رطاف] 4 اًروُفُت

 ءرشحملاو ثعبملا ضرأ اهّنِإف ؛ماشلا ىلإ تبهذل ابن تنك ول" :هللك هللا لوسرل اولاق اًسيرق أل 4 اليوحت ل : هلاوخب هاا رور و يابا ا را
 4 اهْنم كوج دل حلا 1 كرس اوداك نإَو» :يهو «تايآلا هذبب مالّسلا هيلع ليربج لزنف ليوحتلاو ليحّرلا بابسأ ًيهف ءاهيلإ باهذلاب ِةيلَك يبنلا ْمُهَف

 اقع ع نارقلا نق 2 رفاغ لوأ «5 : رطاف «4 : مورلا] 4 ضردْلا ىف أورد ةريسك رماوأ 9" [ ؟ 5 ] .ىنعملل اًقيبطت 4 اليوت © :هلوقب تايآلا متو 11/7 : ءارسإلا]

 يف هنإف 4« ِضَراْلا ىف أوُريِسي مله را مك ٠١[. : دمحم 87 : رفاغ «55 : حلا فسوي] 4 ٍضَرأْلا ىف أوُريِسَي َملَفَأ )> عضاوملا يقابو
 «رابتعالا ىلع ثعبلاو ريسلا ىلإ ءاعدلا يضتقت ال يتلا عضاوملا يف هنإف 4 ِضْرأْلا ف أوُرِيِسَم ْرلوَأ 9 مدقت عضوم لكو «ءافلاب هدعب ام عوقو لوألا يضتقي عضوم
 1١9[, :: تسويإ] 4َكلِلَبَف نِماَدْلَسَر را . فموي ةروس ىف هلوقف :لوألا نم ةينجأ ةيناثلا تناك نإو ؛ةلمج لع ةلمج فطع واولاب نوكي امن هيل يدؤم كاذ نوكيف
 ناس رع ا ما ا أ اررتتعاف (مسزؤلا د عون اولسرأ لاو الإ اونوكي مل : يأ
 - 4 ٍديِطَن رضع وْإَطَمُم رثبو اه رس لع هكر يق ةملاطظ هر اهككلمأ وَصرم ني نك ١» :هلوق دعب ره 4 ضرالا ى اوريست َهلَهأ © :جحلا ةروس يف
 :(ءاحلا حتفب) :نّرحلاو ام :فسوي] # هل نر 2 أ آَمَسِإ# 2 كح ناس اللا لإ 11:18 ملا كلو ف كفاك اعومد الو ًءاكب -

 عّمَّدلَأ نم ٌصِيِضَت تلا :ىلاعت هللا لوق نم اذ ىلع لدأ سيلو (ىوكشلاب توصلا عفر امبرو) عمدلا قالطنا عم لاعفنالاب رعاشملا كرحت نم ةلاح وه
 .نوقفني ام اودجي مل مهنأل 387 هللا لوسر نع مهفلخت ءاّرج نم ْنّرَحلا مهباصأ نيذلا ةلاح -ىلاعت- هللا فصو ثيح 5 :ةبوتلا] 4( َتقِفْياَم أود جال ار

 هيلع هللا لص يبنلا هب يتأي ام وأ هللا باتك يف ام رارغ ىلع دارفإلا ىلع فلأ الب (ةنيب) :ئرق 4 هني تدي :ب9»: ىلاعت هلوق 6 هني تن كَ همام مهنا مآ وف [4 ]١ ٠

 .نآرقلا نم هوبي راةفلص ةحتمو لع نيعاربلاو تايوان ووم لتس داع حل طا دل عب كاما كل حلا ل تلال احا :ئرقو .نيهاربلا نم ملسو

 كاقو ءفق ولا ىرجم.هل ءارجإ الئصو ةزمهلا نوكسي (؛ريسلا) :ئرق 6 ٍيّسلَأ)م:ىلاعت هلوق 4 وه اَلإ مل وَلا زكملا ني الو يلا كَمَو ٍضْرألا ف ارابكَعْسأ آه[
 .لصألا ىلع ةروسكملا ةزمهلاب (ئيسلا) :ئرقو يي ب ا ا 0

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ءةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت  لوزنلا بابسأ ٠ 'آ



 ص ع بونذلا نم ركع اهب ين ك 5 أاربسك امي سان ُهَّنلأ 0 م م ” نسون 00000

 ويدعو

 07 0 د ءاهيلع بدت :# ةجاد نمل ضرأآلا رهظ ىلع : ل :# اهرَهَظ 1 0 لع هلَرئاماوبَسكاَئينَساَتلاهَئَأَذحاَوبَولَ

 َتراذ# .هذنع مولعم .<قييش 1 إو ديس اي جون لميعال اهرهظ ىلع ام كلهأف 0 را سر وعمل

 .باقعلاو باوثلا قحتسي قحتسي نكمب :# 1 ءوهد ٍداكبعب 1 ابين هلأ ك تارا 92

 سل 1 30-2 ْ 0 2
 هب هللا مسقأ مسق :# ِناََمْلَو ا ١- .روسلا حتاوف نم كلذ رئاظن يف لوقلا مدقت دق :*سي# ١-

 .فالتخا الو كلذ نم ءيش ف ضقانت الف ( هجحح تانيبو .هماكحأ نم هيف اع مكحملا : «# ركشذلا# غوت ا 2-0 1

 .هيف جاجوعا ال ىدلا نم قيرط ىلع :4 قُم ٍلَرِمْلَع » .لي ًادمحم بطاخي :4 َكَنِإ ط8 -+ 0 ل آماموفرِدنِل اي محير يزعل لير بقتسُم طر ١ + م 5
 لّزن :وأ ءميحرلا ْز ردرعلا لاسرإ دمحم اي 0 نم كنإ :مالكلا ىلعم : 4 مَنِ يعل ٌلرَت 0 -0 0 مه 16[ لَو َنحَدَل2ُفطَْْفؤآَءَرَ 5

 ام لي :4 َمُهُوَآَباَءَرِذنَأاَم - -5 .بلغيال يذلا وه ازيزعلا»و .ميحرلا زيزعلا ليزنت نآرقلا هّللا 3 قلي ىهتالتغأ عقل 2 انجن[ نوم ال مهف ب

 هللا امع :© َنوُلْفَع مهمل لك دمحم مهءاج ىتح مهؤابآ رذنُي مل :ليقو .مهئابآ نم مهلبق هللا رذنأ د آ
 يف مهيلع باذعلا بجو :4 مك َكع لوما َّقَحَدَمَل ا -1/ .مهؤابآ رذنُي مل هنأل وأ «نيكرشملاب لعاف لا

 ناميأ انلعج انإ :لجو زع لوقي 4 اًلَدْعَأ» رافكلا :ىنعي :# ْمِهَقَسعَأ ف اَنأَعَجاَنِإل -8 .باتكلا مأ لا ناو بس
 ّىهف» تاريخلا نم ءيش ىلإ طسبنت الف «لالغألاب مهقانعأ ىلإ ةديقم يأ «ةلولغم رافكلا ءالؤه 5 ا 0 10اكنش امأَمُهََرَدنأَ متل ١

 مهف# .نقذ عمج : :(ناقذألا»و .مهقانعأ يف لالغألاب ةعومجم مهناميأن :ىنعي : :# ِناَمْدْأْلاَلِإ 0 ٍةرْفْعمهَرْسِف بحايل حبلا ْيَحوَر كلاعب م 2
 يصل يح رولا بذجي نأ :«حمقملا»و ؛مهراصبأ نوضاغ .مهسوؤر نوعفار : يأ :# َنوحَسَقُم 7 1| تفشستو قتلا قش قدا ميركمرأ
 هكشرلا . ع[ اخ 412 مهفلح نمواككس ميديأ نب نم العجم # -4 .هسار عفري مث ءردصلا ا (ج) نيبو امو ُهكْيَصْحَلِء يَ 1 خلا سل

 ءىده :# َن َنوُرعْساَل مهف» ةواشغ اهاطغ .مهراصبأ ىشعأف :# َمُهسيَسْعَأَم مهلامعأ ءوس مهل نيزف 02927 ١

 نمو ١ 00000 جل الحر مهايإ ةكراذنإ نإ هانم :ةيآلا :© مريع ءاَوَسَو -1 .لهج يبا يف ةيآلا هذه تلزن :ليقو .هب نوعفتني الو

 لمع نك 201 :4 ومد ام بمكحصتو» ١١- نيران ناقل ع كانك هناك :# َبِيَحْلاِب َنَحَسلا ىْبَحَو» هيف ام عبتاو نآرقلاب نمآ :4 ركز مت
 نئاك ره وأ ناك 5-42 »دن د1 كانيسلاو تانسحلا نم ناسنإلا هيقبي ام لك يف ةماع ةيآلاو ا 0 مهاطخ راثآو :4 مُهَرَكاَو

 نبا نع لئالدلا يف ميعن وبأ جرخأ #* ويك ٍناَرَملاَو ('' سي # :لاعت هلوق ١[ ك1 .ظوفحملا حوللا يأ .باتكلا مأ يف :* ِنيُِمِماَمِإ ف هانتبثأ :* ُهَسْيَصَحَل»
 مهب اذإو «مهقانعأ ىلإ ةعومجم مهيديأ اذإو «هوذخايل اوماق ىتح شيرق نم سان هب ىذأت ىتح «ةءارقلاب رهجيف ةالحتسلا »ف ارم ةلعادتلا لور ناك :لاق سابع

 1 ٌمآَرِم :+ هلوق ىلإ *« وبك ِناَرمْلاَو (8)' سي )+ تلزنف «٠ ؛مهنع كلذ بهذ ىتح اعدف «دمحم اي محرلاو هللا كدشنن :اولاقف كَ ينلا ىلإ اوؤاجف ءنورصبي ال يمع

 نئل :لهج وبأ لاق :ةلاكق ةمزكع نع ريرج نا هم ا مم ف اَملَعَج اَنِإ #:ىلاعت هلوق [4] 0 :لاق .4 َنوُمِموَ دال مُهَرِذَنت

 هلوق ١١[ 1 .رصبي الو ؟وه نيأ :لوقيف دمحم اذه :نولوقي اوناكف 4 نوري ال # هلوق ىلإ 4( اللْعَأ َمهَقْتَع 3 2أ ف اَلَعَج اَنِإ # هللا لزنآف «نلعفألو نلعفأل ادم تيا

 برق ىلإ ةلقنلا اوداراف :ةنيدملا ةيحان يف ةملس ونب تناك :لاق يردخلا ديعس يبأ نع .هححصو مكاحلاو .هنسحو يذمرتلا جرخأ قوردلا ىف نخاكإ ر# :للاعت

 .هلثم سابع نبا نع يناربطلا جرخأو .«اولقتنت الف بتكت مكراثآ نإ» :ِدئلَك ىنلا لاقف مدلاَو أومَدق ام بححسَيو ووملا يحن ُنحماَنِإ ]+ ةيآلا هله تلرتف ةلجتسلا

 اذإ ءهنع باوجلاك اذه ريصي ام همدقتي مل هنإف ؛ .4 ِضِرَْلا يف أرسم مو و مورلا يف هلوق اّمأف ءاوربتعاو ضرألا يف اوريسف اذك ناك اذإ :لاق هنأكف ء[ : 6 : جحلا] -

 ل الو توم هلأ َىلَح ام ُمِيسْمنأ ف أورَكَفتي مَلَوأ 0 :هلوق اهلبق يتلا ةيآلا لب ؛ ءاهلعف ىلع تبقوعف اهيبن تفلاخ ممألا نم ةمأ لاح ركذ رجي م

 واول ىعملا» ءاضتقا عم كلذ ىلع هلمح ناكف «واولاب وهو 4 أوُركَفَتَيمَلَو 00 :هلوق ىلع فوطعم هنأ عم اذهو ءواولا عضوم عضوملا ناكف «[4 : مورلا] . ّقَحْلاَ

 ..واولاب ءاج كلذلف هل باوجلاك اذه نوكي نأ يضتقي ام اهيف سيل اذه تمدقت يتلا تايآلاف .. لد و الل م وكر يا

 ا 6 هلق نمنع 14 قيكج 1 مورلا] 4 اهم 2 كا آهوُرَمَعَو ٌصْرألا اوُراَتأَ وف متم دس ناك مهي ني نيل يقلع َناكَفَص © [4 4]
 :مورلا يف ىلاعت هلوق .[؟١ : رفاغ] 4 هوه ْمُهنم َدَسَأ مه أوناكهِلبَم نم ١ 0 ناك كفك 015 57 كاف ] 4 روق نفا هرجع زال تاكيد

 :وهو هيلعاوناك مع رابخإ هّلكو ؛هدعب تايآلا نم هب لصّتي امل قسنلا اذهب مورلا ةروس تّصخو كالهإلا لبق هيلع اوناك اًمع ٌرابخ 4و 5 مهتم لس أ أواك#

 م ل ا :ردقعلا نال نارا د17 4 اوناكو مهل نم نيا ةبهلع نك ف يك» :رطاف يفو «4 آَهوُرَمَعَو صر أوراثأو 9

 4 دوق َمُهنِم َدَسأ مه اونا هلم نم أوناَك َنيِذَلأ ٌةَعنَع نكت يك» رفاغ يفو 4 ِضرأْلا فالَو ِتاونمَسلأ يف ءىش نم ,هرجعبل هللا راك اموو» :هلوقل هب رطاف ةروس
 نيزرصلا 9 قئاللا ناكف «ةيآ نيثالث يف يت يهو «حون ةّصق لئاوأ تدرو ةروسلا هذه يف َّنأل 0 دازو؛ 'مهلبق نم" و

 ايلَع َكَراَم رهيلظب ساّنلأ هللا ُذْجِاَوْ ولو ! [ :5] .هيلع لدي ةروّسلا لَّوأ نأل ؛لوقلا طسبي ملف [87 : رفاغ] 4 مهن راك أوناك َمِهِليَم نم تيل ُةَبَع َناَكَسِمَو

 لجأ لإ ْمُهَرَحَوي نكح ٍةَبأَد نم اهِرَهظ َلَع كَلَوَت : ام أومَسَك امي َساّنلأ ُهّلأ ٌدِحاَوُب ْوْلَو » 1١[. : لصحنلا] 4 نسم لجأ 3 َمُهَرَخَوَب نكلو ٌةْباَد نم

 مانصألل مهلعجو «هناحبس هللا ريغ ةدابع يف مهكرشو مهرفكو «نينثا نيهلإ مهذاختا يف مهرفك عاونأب رافكلا فاصوأ دعب تءاج لحنلا ةيآ .[55 : رطاف] 4 مَسُم
 روهظل برعلا ناسل يف ريثك لمعتسم عئاش هنأ رطاف يف كلذ لثم لثم مدقتي لو «4 رهملظب ل: ىلاعت هلوق يف ببسلاو «مهنم ملظ لكو «كلذ ريغو «تانبلا دأوو ؛مهلام نم اًبيصن

 .تاطشلا رات دا تحال اه وطالع اا لاق كلل رطتافو قتر لو «ءااان ةحتاضفلا نا :اسل يف اهلقث عم ءاعم نيتلمج يف ناءاظ عمتجي نأ ةيهاركلو «مهنيب هب ملعلا

 عراب 777 6 تل رم هل حل قدصملا لع بضتلا ل : ئرق 46 ليَ 98 :ىلاعتو هناحبس هلوق 4 محلا ٍزِِرَعْلا َليِزنت 95 [4]
 - :اذكو انه # اًدكس# : ىلاعت هلوق # َنوُرِ 0 .ال ْمُهَف ْمُهُكيَسْعَافاَدَس ْءهَفْلَخ ْنِمَو دك َمِهِيِدِيأ نيب نم اَنَلَعَحَم كلا .ليزنت نآرقلا وأ كلذ كا ردحلا 2

 : سب ةرودس ء[ئسأ فال ةلاللا 0 .نورشعو عستو ةئاععبس :سي ةروس تاملك ددع .عامجإلاب ةّيكم يهو «نججلا ةروس دعب تلزن : :سي ةروس لوْ

 - ءويركلا نآرقلا رْمُأ ديكأت :ةروّسلا دوصقم مظعم :سي ةروس عيضاوم .هتّصق ىلع اهلاتشال ؛راجنلا بيبح ةروسو ءاهحاتتفال ؛سي ةروس :نامسا ةروّسللو

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسجلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 ا ن7 وم اس حرج هو 2ص

 رم يوحمقم مهفناقذألا 1
 ل و م < 6 2 2

 ءاَفاَرَسمهفلَحْنمَو ١



 أ

 ل 75 2 لا كلا هنأ لا لهأو سابع نبا نع :* | يم
 1 كعب مالسلا هيلع ىسيع نأ ركذ :4 نتن ميل | .مالسلا امهيلع ميرم نب ىسيع

 1 1 .هناحبس هللا رمأب مهلسرأ ىسيع نأل هسفن ىلإ لاسرإلا ىلاعت هللا فاضأو .اهيلإ نييراوحلا نم نيلجر
 . 1و ال سموكي توُلَسرم مُكَي | ؟ مسن آم# را طرب اذهو مدسللا هيلع عع كقراعتوب قلقها مياستلا كفا قاوم لإ :لبقو

 أ نإ نتي أولا( َنويكَت الوسم نيم نتحصل 1 امهانددش :4 ٍثااَتبانرَرَتل .هللا نم ةلاسرلا ىّدأ نمل رافكلا لوقي اإ اذه نإف : :«اكلتَم كيال
 ” © كياته جنك ١ ل نيل مكلجأ نمف ءالب انباصأ نإف ءمكب انمءاشت :© مكي اربط ان اَوْلاَم -14 ٠ .امهانيوقو

 قسرا 8 أوه كيكات 8 :4 كَم مكولم» لسرلا : .ىنعي : اولا ها .انيلإ | متلسرأ مكنأ نم متركذ امع :## ًاوهَتنَت

 1 ءوس مكباصأ نإ انمؤش نم سيل مكقانعأ ين هلك كلذ مكعم رشلاو ريخلا نم مكظحو مكلامعأ
 2م 1 أ َلاَي وو < يس 3 و 2

 رك نبأ كلا هل انها كيا :مهل اولاق :4 وفرص موق متنأ ل لب# انب متريطت هللاب مكانركذ نئأ : يأ :4 مركح نبأ#

5 

 ف > هي 7
 «ه .:

 | مرك وفل مزت و مه وود ب >8 6 در 5 0

 كيتا تود رشم موقوشنا لج 0 ل ا نم 2 ا 0 .مكيلع تبلغ لق ماثآو هلل صاعم لهأ موف مكنكلو ءانب ريطتلا

 | نم أوحيتأ 3 تريإسوملا وعما امو كاف حمس 0 ت0 نمؤم لجر ءاجف .لسرلا ءالؤه لتق ىلع اومزع ةئيدملا هذه لهأ نأ ركذ :# 2س 0
 77 م 0 0 2 , 1

 1 و 1 دعا ال ىلإ و َنوُدَممُم مهو سلسال 0 أوعِبَتأ 9 - ١ .نيلسرملا عابتا ىلإ مهوعديو لجو زع هللا مهركذي جوملا نسب كاييحلا همسا ةثيدملا

 , نصه هين نيذَك ا نوعي ديلي فرم 1 ىِرلأ دبع آل َكاَمَوإل -5؟ .ىدمهلا نم هب مكءاج ام ىلع ابو الو ًالام :4 اج كلم اّلَْم
 0 ايس مهتم قفار كحيل ِندرُي ل دج » -11 .ةيرقلا باحصا ًابطاخم نمؤملا لجرلا لوق وه :# ِنوُعَمَسآَل هلوق ىلإ - ينقلخ * ىنرطف
 0 ع ع ذل 2 ؛لكَصمَل ا نود 15 3 لهج ىلع مهفقو :هب نودارملا مهو «هسفن ىلإ اهجوتم راكنإلا لعج :ةيآلا 4 كيل دن

 ىف وم 2 8 8 4 ل امل رس 1 كتر لا كافل ةيبق كحال اهنآل ل نرد نم افا اذاغا انو

 | ىوف يس ع وُعُمْساَف مكر 1 2 اهلخدف «ةنجلا 0 :هولتق ذإ لجو زع هللا هل لاق :« هلا رخأ ا 1 .ةعافشب
 ل ا 1 س 2 ب ويمد حم 2026 0 1 هس لدم و جس حس َّى : 97 ا ا

 افلا 1 8 1 هلاق 0 0 كت! ان دعي اواو 00 سبا 4س 536 انِإ ًاوَلاَمَف

 .كيكأتلا لإ ا «ماللاب 4َنوُلَسَرْمَل © : ةيناثلا ةيآلا يف هلاقو «رابخإ ءادتبا هنآل « "ل :ىلوآلا ةيآلا يف

 41 2 نر نعل نكن اكلتم كتل ٌمسنأ آم اوُلاَف 39 ٠١[« : مي ميهارمبإ] 4 َنْوآَباَ ُدْبَعَي 0 22 كورس ووو الدم عم الإ رس نإ اولاَق 3 3

 هدبعي ناك ام ةدابع نم انوعنمت نأ نوديرت ءالسر اونوكت نأ مكلهؤي انيلع مكل لضف ال ءانتافصك مكتافص اًرشب دل مسار او ترسو هير لك 1 16

 الإ متنأ اما :نيلسرملل ةيرقلا لهأ لاق :سي ةيآ ام ءميهاربإ ةيآ هيلع تلد ام اذهف «نولوقت ام حصا لع دهشت ةرهاظ ةجحب انوتأفا«ناثوألاو مانصألا نم انؤابآ

 411 وركب املا كك نمرمتم لاك يسم هني رمل اصقأ نم لحب ءاجف 211 هةر

 عمتجم ىلإ ديعب ناكم نم ءاج -لجرلا يأ- هنأ سي ةيآ ديفت 7١[. : سي] 4 تيسرُمْلا أوُعِمّتأ موَمني َلاَق سي لج ِةَسيِدَمْلا اصقأ َنِم َءاَجَو 9: ٠١[« : صصقلا]
 :لاقف «رشكأ هنم بجعتلاو مظعأ هب موقلا تيكبت ام مدقف «ةزجعملا دهشمو ؛ةوعدلا عضوم رضحي الو ؛ةصقلا يراجم نم برقي ال ثيحو ءةيرقلا يف سانلا

 ءايبنألا مالك نم دهشي ملو «هنورضحي ام عيمج رضحي ىل هنأ عم «مهوبرقأ مهل حصني الو ,مهسفنأل هلثم نوحصني ال ام مهل حصني « 14 كك ةتلالملا اصقأ نع ءاكوإ#

 مكح ىوتساف «هب مهرامتثا نم رافكلا هيف ام هملعأف «هناكمل اًرواجم نكي مل ناكم نم ىسوم هفرعي ال نم ءاج دارملا نإف صصقلا ةروس ةيآ امأو ...هنودهشي ام

 رس :رخآ لوق .سي ةيآ يف كلذ ناك امك «ةنيدملا ىصقأ نم هنوكب موقلل تيكبت انه نكي مل اَذِإ ءلعافلا وهو ميدقتلا هلصأ ام مدقف «هنم ءاج يذلا ناكملاو لعافلا
 هذه اهلك ةنيدملا هذه تناكأ :لئاس لأسي نأ ةنظم كلذ ناكف «لسرلل ةنيدملا لهأ ةلماعم ءوس ىلع لاد ةيآلا هذه لبق ام نأ .سي ةيآ يف رورجملاو راجلا ميدقت

 بيترتلا ءاجف ءاًحصان ناك صصقلا ةيآ يف لجرلا :رخآ لوق .بطاخملا دنع مهأ اهنأل «ةنيدملا ىلع لمتشي ام مّدق كلذل ؟ريخ تبنم وه انطوم اهيف نأ مأ «ةفصلا

 لوق .طسولا يف دجوي ال ام فارطألا يف ريخلا نم دجوي دق هنأو «ةنيدملا ىصقأ لهأ ىلع ءانثو «مامتها اذه ينو «ناميإلل وعدي ءاج لجرلاف سي ةيآ يف امأ ءلصألا ىلع

 ءا16 : صصقلا] 4 ِنِلجَر ايف دوه :لبق هلوقل صصتقلا يف هتقفاوم :باوحلا ؟سي يف سكعلاو ءصصقلاب 4 ٍةَسيدَمْلا اَصَقأ َنِم ا ىلع 4 َلْجَر »لا مدق اذامل :رخآ
 ىعس ٍلّسَرلا ربخ عمس املف ؛لبج يف هللا دبعي ناك - بيبح :ليقو «نوعمش :ليقو «ليقذح همساو- لجرلا نأ يوُز امل 4 ٍةَئيَمْا اَصقأ ني ا» ميدقتب مّن ٌمتهاو

 4' مكي انربطت اَنِإ ًاولاَق# [ 5 :لمنلا] 4( َكَحَمْنَمِيو َكياَيريَطأ اولا رعاتخل .لجو زع هللا باتك رارسأ نم اذهو «تاهيجوتلا عيمج نالمشت ناتيالاو د

 ءاطلا يف لادلا فرح ماغدإ لعلو .ميركلا نآرقلا يف ةدحاو ةرم (انريطا) ةملك اًضيأو (انرّيطت) ةملك تدرو : فارسا (©11ر كازو اقر تلطل" ةدد قررقألا الم 1111

 ىنعملا نع يعيبط ريبعت يهف ءاهيف ماغدإ ال يتلا (انريطت) ىرخألا ةغيصلا نم سكعلا ىلع .قيضلاب روعشلا ىلإ ريشي (ةيتوص ةرورض ريغ نم) (انريطا) ةملك يف

 تءاج .قيضلا نع اًريبعت ىوقأ كلذ نوكيل ؛فرحلا قطن ىلع طغضو توصلل ميخضت هيف (انريطا) ةملك يف ءاطلا يف ءاتلا ماغدإ نأ امك .قيضلاب روعش امنود

 .نومصتخي نيقيرف اوناك حلاص موق نإ ثيح ءاّدج ةبسانم اهعقوم يف قيضلا ةلاح نع ربعت يتلا ةملكلا هذه تءاج ؟اهعضوم يف (انريطا) ةملك

 0 وجدوا يصاوعلا عيكولمو ةمافلا مهداقتعا قييعت لإ مهوعااو وال اا روصو نااار

 حودتفملا نأب للعو «قلاخلا لعفل مسا :مضلابو قولخملا لعفل حتفلاب :ليقو «ناتغل امهو اهحتفو نيسلا مضب (اًدس-اًدس) :ئرق " فهكلا" ننساه -
 :ةديبع وبأ لاقو «قلاخلاو قولخملا لعف يف نيتءارقلا رتاوتل امهنيب قرف ال هنأ :حيحصلاو «قلاخلا لعفل ةبسن وهف مسا مومضملاو ءثودحلا ىلع لاد وهف ردصم

 فرد اق فول 3 ا تدم يد دادي ولا و د ل ل

 ظ ١ دس ورد هيتس قوزع :ئرقو كاك فاعل" ؟يا لت اب تايزرعنا تل ل سل نأ د

 ؛لبألا ءادبإو «ةقيملا ضرألا ءايحإ يف ةفاتخملا نيهاربلا نايبو راجنلا بييح ركذو ؛ةيكاطنأ لهأ يف ليلا برضو «ةلالَّصلا لهأ ىلع ةّبحلا مازلإو «ةلاسرلاو -

 - مِهلّْغَشو «نيعيطملا نينمؤملا دعسو ءثْعَبلا ةعاس مهترْبَحو ءتوملا دنع رافكلا ةلذو «راحبلا يف تآشنملا يراوجملا يرَجَو ِكالفألا ردو ءبكاوكلا ريسو راهنلاو
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 روسلاب فيرعتلا . عوتتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ 5 [ امسألا يربطلا ريسفت



 ب ٍدنْج نيف هكلهم دعب نم :4 .ِهِدَعَبْنِمإل لوتقملا نمؤملا موق : وَ لع الأ آمَو9»-9١
 العلا مج هللا لجين كلو ,مهلاتقل .عومجماب مهانرثاك ام : :دوعسم نبا لاق :# نير انك امو متل

 يل اك ةنيوحل ةيواكلا داود دا بسلا زك ا

 2ر2 رس لس
 ما عت د -

 مهسفنأ ىلع دابعلا ةرسح اي :هأنعم 4 داكملا لع كتحم تى 5 ا نوكلاه وسلا مكانا 0 0 كفن

 .دابعلل اليو اي :ىنعملا :ليقو .ناميإلا نم هيف اوطرف امو هللا لسرب مهئازهتسا ىلع مهمّدنتو . ف آه ا 1
 اد مجم نكد » - - .ةيلاخلا ممألا نم 4 0 ا .نزحلاو فئلهتلا هلكش و ا ل وسدو وع < 1 2 م
 "0 نوما نير( توجد ا
 .ةمايقلا 0 اندنع 0 هيما ابكلعأ يتلا ا يك :هانعم 4 ا 2 2 تلا ا ا 5

 ب :4 ترملك هل اًكيرل ًاثانإو ًاروكذ كطدالرا 0 0 بكام "نأتي 7

 .ةملظ يف اوراص دق :4 َنوُمِلظم مه اَدإَف# .راهنلا هنع بهو عزنن :* َراَنلَهْنِ هني ملم "0
 ور دس رو هر

 قذعلاك :* ربدقلا نوُمرعلاَك دام نحو همامتو هيهانت دعب ناصقنلل 412 و 14 :

 2 0 رس حاس

 سل رأت 7 0

 ع رت 2 2 هه 0 0 ا

 0 ير

 1 مخ

 هو تا عر
 1 هك لطول ورك

 4 ا ظ را تجر م رس 3

 ال 8 - 4١ .ًاينحنم ًاسوقتم الإ دجوي داكي ال كلذ نأل سبايلا نوجرعلاب ههبش امنإو «سبايلا 37 مهسفن نوصل اماه َبوُرالاَنلَ 1

 اهلك تاقوألا نوكتف .هئوضب اهؤوض بهذيف «هكردت نأ امل حلصي ال : الا هوتي شْمَّشلا رات لهن 1 ةَياءو يل نوممل < ال اكمو 7

 «رسمقلاو .نيمكلا كم هانركذاام لكك 4ك اليل اهلك تاقوألا نوكتف :«ٍراََنلاٌيِباَسّلَبلاالَو# .ًاراهن < 1
 ا رسما هع لاو © َنوُمِلَظُم مُهاَدِإَ م

 جت مت” 7 متم” 1 متم

 جا
 .مكحلا ينوكلا ماظنلا اذه يف ةصاخلا هترودو هكلف لكل يأ .نورَجَي :* توحَبْسَي كلف فل راهنلاو «ليللاو . 03 راق 47 ا 0

 اذإف ٌةَدِحَِو ةحبص الإ تاك نإ 119 : سير 4َنوديِدَك مه اً هدو ُهَحْيَص الإ تتاكنيط "3 0ك تيدر ميلا زعلان« 3
 2 ا مع 2 0
 لجل تا ىلا حفلا حا يدم ترركت 05 سي] 4 َتوُرصحم اسيد ٌميِج مُه 8 رد اخ سمسا ال (7) مرق وجلد 2

 :87: لمنلا «1/4 : لحنلا 2١48 : فارعألا 5 : ماعنألا] 4 اَوَريمَلأ ط3 .قّلَحلا اهم ايحي يتلا ةيناثلاو لا يل تتنيو ورمل اَسْلَلا اكمل 1
 عضاوملا ضعب يف 4 اَوريَدَلَأ » .4 اوريمَلَو ا عضاوملا يقابو ءاهريغ نارفلا لف لكل انا ١ ميا 22“ يجن ل حل ن3 حا مل حل تا مل

 .راولاو فلألاب هركذف «ةدهاشملاب هيف راتعالاناكامب لصتم امهدحأ يمر صنارتلا 11

 لال دتسالاب هيف رابتعالا امب لصتم يناثلا هجولاو ءاهلبق امب الاصتا دشأ اهنكل ءافلا اذكو ءاهلبق ةلمج ىلع ةلمج فطع ىلع واولاو «ماهفتسالا ىلع فلألا لدتن

 00 لاو نر .فانئتسالا ىرجم يرجتل ءافلاو واولا نود فلألا ىلع رصتقاف

 ميرور )لأن :11١ سنا 2 تيرم أوعبتأ موق َلاَف سي لحد َةيِدَمْلا اصقأ نم كاجو 21737075075 0] .(انريطا) مهلاحو

 7 نمر ١] نِم ىنلعحو قر ىلإ ْفَعاَم + 07 نوتلتي وف تي لة تلا لأ لِي ١ :هتوم لنع هل ليقف «لتقلا هموق نم هءازج ناكف «176 : سي] # ٍنوُعَمَس مف

 00 الا اك وجر لع ةلالتو «ميلظع هيرت تايآلا هذه يف 1
 ؟مانصأ ةدبع ةرفك مهو «لئاوغلا هل نيغابلاو «هتلتقل ريخلا ىنمت فيك ىرتالأ. هيلع ءاعدلاو ةتامشلا نع كلذب لاغتشالاو «هئادتفا يف فطلتلاو هصيلخت يف رمشتلاو

 -ثعبلا وه يذلا- عوجرلاو .هسفن ىلإ ةرطفلا فاضأ فيك :ليق نإ .ةنيدملا ىصقأ نم يئاجلا هلئاق .[131 : سي]# هر دلو نرطف تدلل لَك رغاكك]
 هللا نم ةمعن داجيإلاو قلخلا ْنَأل :باوجلا ؟نوعجرت هيلإو مكرطف وأ ؟عجرن هيلإو انرطف يذلا :لقي ملف ءمهو وه عجري هيلإو «هايإو مهرطف هللا َنأب هملع عم ؛مهيلإ
 .مهرفكب قيلأ هنأل ؛مهيلإ رجزلا يضتقي امو «هناميإب قيلأ هنأل ؛هسفن ىلإ ركشلا يضتقي ام فاضأف ءرجزلا بجوي هللا نم ديعو ءازجلل توملا دعب ثعبلاو هركشلا بجوت

 امل ءاشاغ هاقلت ال ءاًحصان الإ نمؤملا يقلت ال :ةداتق لاق .[17 : سي] # َنيِركَحْلاَنِم نلَعَجَو َقَر ىلَر مَع اَمِي 5 َنومَلْحَي ىو َتلبَل6 دل لمد َلِبِو
 .هللا ةمارك نم نياع ام هموق ملعي نأ هللا ىلع ىنمت 4( قر لَرَفَعاَم د (5) َنوُملعَ وَ تيلي لاَ هللا ةمارك نم نياع ام نياع
 كَم مكرم أولا أوُلَم 14[88] .ىّرق :ىنعمب ٌرّرعف ؛ثلاث لوسرب ىسيعو ىبحي امهو نيلوسرلا انيوقف :يأ ءفوذحم اضيأ هلوعفمو ,فيعضتلاب يدع مزال وهف -
 هداك ماب ا ةزمهلا حتفب :, (نآأ) :ئرق 4 فرك نبأ 98: ىلاعت هلوق # وفرص دم موق رشنأ لب رفد نب

 اهحوحت (متركدل) :ئرق # قرك٠حد 3 :ىلاعت هلوق .ةيطرشلا "نإ" ةزمه 0 ةيناثلاو ,ماهفتسالل :ىلوألا «نيتزمبب (نئأ) :ئرقو . .متريطتف هتلع مترّكذ
 ] مه أهدي الإ تاكد 1 .ركذتلا يف ةغلابملل اهديدشتب (متركذ) : :ئرقو دوا اول اور ركذ ىرج ع دو رنا : يأ .فاكلا

 ناكو "ةحيص الإ تعقو وأ تثدح ام" اي[ ناكل نإ عامين بيف (ةلحار حصر :ئرت "مرسلا ف" 6 هدو هَحنيم )9: ىلاعت هلوق © َنوَدِِتَح
 يف بصنلاب (ةدحاو ةحيص) : :ئرقو .ةلق ىلع اًرشن مهضعب هزوج نكل «رعشلا يف الإ تماق ام زوجي الف دنه الإ ماق ام :وحن تناك يف ءاتلا قوحل مدع لصألا
 < يَ نيو - مداتلا تل ليربج اهب حاص ةدحاو ةحيص الإ ةذخألا تناك نإ :يأ ءرمضم اهمساو ةصقان اهنأ ىلع نيعضوملا
 ناسنإلا يف الإ دجوت ال ةثونألاو ةروكذلا نإ اميدق سانلل اًمولعم ناك دقل : قانلا سي] © ُسْرَألا تت امم اَهَلُكح جويل َقَلَح ىِلأَنحِبْس و[ 1]

 00 0 :كلذ نآرقلا ركذ دقو «تابنلل حيرشتلا ملع مدقتو «تابنلا ملعب نهارلا تقولا يف الإ رمألا اذه ةقيقح : سانلا ردي ملف تاتابنلا يف امأ .ناويحلاو

 «نوببرك" :يه ةدحاو ةيساسأ داوم نم نوكتت تاتابنلا نأ ةئيدحلا مولعلا تفشكو ءاهنيوكتو تاتابنلا ةقيقح ةقيقح نولهجي اًميدق سانلا ناك امك 4 .. 500
 نازوأ فالتخا ىلإ عجري تابنلا يف ةيوايميكلا بيكارتلا ةبسن فالتخا ببس نأ ريغ ,ىرخألا ةليئضلا داوملا ضعبو ' 'روفسف وأ تيربكو «نيجورتنو «نيجورديهو

 َضْرأَلآَو 92:ةيملعلا ةقيقحلا هذه نع نآرقلا ملكت اذهبو «ةددحم ةنوزوم ريداقمب الإ ضرألا يف داوملا نم تمي ال تابن لك رذج نأو ءاهنم لك يف تابنلا
 يصاعملا لهأ ىلع حراوجلا ةداهشو «ةمايقلا يف رفاكلا نم نمؤملا زّيمو «ةّنجلا يف - رجحلا] © نور ِءَْس ِلُكنِم ايف اَنْ بور اهب ايو َهنْدَدَم

 .لاح لك ىلع لالجلا يذ كْلُم لاكو ءنوكيف نك يف قحلا رمأ ذافنو ءثعبلا ىلع ناهربلا ةماقإو «هيظنو رْعّشلا نم هتنايصب 0: لوسّرلا ىلع ةّئِلاَو ؛مهيصاعمب

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةمعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ا 00000 فففضؤخ سس وكوت ىف «فانلاوو 0 رد ينعي : م ل :4 مل ةياَءَول -

 0 526 20 لثم نم :4 .ِهِإْثَمنيل نيكرشملا ءالؤه :ىنعي :4 مُكاَنَقَلَعَو » - 47 .ءولمملا :«ِنوُحْسَمْلآ# حون ةئيفس

 1 ” عرسال مهم دإر و 7 همني! نا ةتمكالا قداسملاا و تكاارللا نمت 4 نم 0 حون هب ىجن يذلا كالفللا كلت

 1 0 ل :4اَنيدَمساَلإ ١ -44 .مهانقرغأ نإ انم :4 َنوُذَقنيمْهاَلَوا مهل ثيغم الف :4مل عصام - 47
 ١ © نمت لم هلم كر كيتا و :« مكي امنه - 40 .توملا نيح ىلإ :4 ٍنِسَقِاَعتسوأل قرغلا نم مهمل هئاجنإ يف كبر نم
 متنأامت مككاله دعب امو :« ةفسامو» كب زك نا لبق مالا ناش لل 0 يدعم نرد
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 20| ناصر عم اود رىلي ءنتي 7 00 ١ . 0 2 11 ١

 0 نيكس 5 1 7 8 5 هل يحوت اع هالعو ةجح 0 :# َةَياَءْنِم مييتأَتاَمَو# - -م5 .مكرفك ىلع متكله نإ نإ هوقال

 ١ - دع سوا ١ 2 :نولوقي اوناك :4 :ُهَمَصْلأ هَ 0 -141 .اهيف نوركفتي ال :4َنيِضِرَعم# هلسر قيدصتو
 9 فالح دَأَنِهَمَصْطهَلأ هَل نم مط أونا نم نوكي نأ نكمم :4 ِنيٍِللَص قال َرْسَأ نإ !؟هاطعأو همعطأ هللا ءاشي ول نم انلاومأ معطنأ
 | َِقِدصَوْتُكن دعواه َقمَووعير ايل ِنِللَص ١ ا ل ل :ىنعملاو ,مهمالكو محلوق مامت نم :يأ .نيرفاكلا لوق
 بوس ايمو دع قم نولوُعيَو # 4٠- .نيكرشملل هللا لوق نم نوكي نأ نكميو !حضاو لالض يفل ءارقفلا ماعطإب
 . اوس نوشيطتس 2 © 2 ةحيصالإ# هور :# ٌنورظْناَم ## - 64 .ثعبلاو ةعاسلا مايق نم هنوركذت يذلا :4 ٌكدَعَوْلا اذنه

 ا ني .نومصتخي : ىنعمب 4 َنوُمَصِي مهو ةعاسلا مايق دنع عزفلا ةخفن : 6 ةدِحبو

 0 5 مهنأل ٠ .مهيلإ دوعي 0 ا اوصوي نأ : 0

 . هيلع ناويج كاي + 02 لوق اذه :4اَنكْيَوسْأوْلاَت 8 -5؟ .ًاعارس نوجرخي : :4 توليني مهي إو روتقلا نم :# ْثاَدَجَقْلاَنم ا ةَحَيَصالِإ داك ده بسلا َكَدَصَو 9 ا ا حي دفنا وعل نتي كدت 0 سل واكس تارا
 7 لفك ن2 5أيام َعَواَماَدَمل نيتحيصلا نيب ةدقرلا نم :4نقرَمن يل انظقيأ نم :4اَنَتََبْنَمل ذئموي نيكرشملا
 1 © َدوَمس ساما تركو سفن 8+ .ثعبُ انأ انوريخأ اميف :*4 تروُلَسرْمْلاَفَدَصَوا# نمحرلا دعو ام اذه :ناميإلاو 0 لهأ لاق :4ُنَتَمَيل
 95970999895978985978989789789789844 كلا هذه ترركت .[17 نسي] «4َنيضرَعم اهنع أوكا ْمهيَم تيل نم ويا ني متت امو 3
 تالالدلاو ةحضاولا ججحلا مهتءاج دق هريغ ىلاعت هللا عم نوكرشي نيذلا رافكلا ءالؤه نأ نيبت يهو «سيو ماعنألا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم
 اذنه يم َنوُلوفيو # [48] ايجار سوم او هلو ننح ويضرصأ تش مساس تاويل او ةيءاح امو احن لوا اطر واعر العو لج ل ةيادو طا

 باذعلا نيلججتسم نوورفاكلا لوقي [ 5 :كلملا 400 سي 15 اس 0 لا 2 كر 2 رت ل 4 نق ل

 4 َتوُلَسرْمْلا قَدَصَو نمي َدَعَواَم اَذَْه »1011 ؟هب اننودَت اميف نيقداصلا نم كعبتا نّمو تنأ تنك نإ ءدمحم اي هب انذِعَت ام لوصح ىتم : يريم
 نم تافابصلا يف امو «لبق نم هب اوبذك ام مهتنياعمو ثعبلا نيح رافكلا مالك نم سي ةروس يف ام .[127 : تافاصلا] © نلسرملا َفَدَصو يلي اجلب ا 157 : سيال

 ردملا يتنللا رع كا دال ناك فه تك 02 #(َر معلا ردم نأ اه ىتْنَي شْمَّشل ال ال .ةلَك يبنلا ةلاسرل اًدييأتو رافكلا ىلع اًدر ىلاعت هللا لوق
 ءاهريس ءطبل كاردإلا يفنب فصوت نأب ةريدج تناكف «ةنس ين آلإ اهكلف عطقت ال سمشلاو «رهش يف هكلف عطقي وهف ؛عرسأ رمقلا ريس نأل : :باوحلا ؟هسكع نود

 "11 فردلا 4 6 :سي] 4 توم حجت هو َمهَدْعَلَت + [؟ ؛ :نارمع لآ] 4 َنوُمِصتَخَي د ْمِهْيَدَل ٌتنُكاَمَو 44[2] .هريس ةعرسل قبسلاب فصوي نأب قيلخ رمقلاو
 ةملك تدرو اذ[الف 48 :سي] ةروس يف ةدحاو ةرم (نومَصخي) ةملك تدروو .تارم عبرأ (نومصتخي) ةملك تدرو : :باوحلا ؟" نومصخيو نومصتخي"

 نومصتخي اهلصأف : نإ مككحت امأ .ليلعتو ليلد ىلإ جاتحت الو ءلصألا ىلع تءاج دقو «نوعزانتي :نومصتخي :باوحلاو .(نومصتخي) دوجو عم (نومصخي)

 يملا تودع دق 2١ ه0 ل كلذ نأ ىرأ : عينم هللا ةدوع روتكدلا لاق . (نومّصخي) تحبصأف ماغدإلا دعاوق يف دوهعملا ريغ ىلع داصلاب ءاتلا اهيف تمغدأو

 00 لا يضف ةمو ل هلق .قحلا ءادعأو قحلا راصنأ نيب ةموصخ تناك امنإو «ٍةدحاو ٍةلم باحصأ نيب ةموصخ نكت مل اهنإف ,ءالؤه نيب تناك

 - تلظفسف: مهتاملك نومغديو مهظافلأ نوكحي مهلاعفنا ةدشل مهنأك ءفورحلا مامتإ نيبو «قيقدلا ريبعتلا نيبو ءرملا نيب لوحي ٌديدشلا لاعفنالاو

 رخو اه اج 22 2

 ا د 10111111011 57

 نيب قيرفتلل "نإ" رح لع تلخد ديكأتلل "ماللا"و «ةدئاز "ا نأ ىلع فيفختلاف لي لسعلاو فيفختلاب ((0- ل :ئرق 46 اَمَل ل: ىلاعت هلوق 6# َنورصح ان كك

 تيكا مع د اا :رردقتلاو. ل ع ؛ "امل" لعج ددش نمو «' 'نورضحم انيدل عيمجل الك نإو" :ريدقتلاو «ةليقثلا نم ةفيفخلاو "ام" ىنعمب ةفيفخلا

 ةهبشو افافختسا ميم تفذح «تاميم ثالث عمتجاف «ميملا يف نونلا تمغدأ (ام نمل) اهلصأ "نر :ةءارقلا يف ءارفلا لاق دقو «ربخو ءادتبا وهف «" لورضحم

 ريجس اس سل
 هلوق 4 مهيأ هل امور ناحل ال01 ة نيماللا ىدحإ اوفذح مث «ماللا يف ماللا تمغردأف (ءاملا ىلع) نوديري (نالف ونب ءاملع) :مهلوقك

 ةيقارعلا ريغ فحاصملل ةقفاوم ءاهلاب (هتلمع) :ئرقو .ةردقم ةدارم يهو مسالا لوطل قارعلا لهأ فحاصمل ةقفاوم ءاه ريغب (تلمع) : :ئرق 46 كَتلصَع لِض: ىلاعت
 :هتلمع ءيش يأ وأ «هتلمع يذلا نمو : :يأ «ةفوصوم تناك نإ اذكو لوألا ةءارقلا يف فوذحم دئاعلاف ةلوصوم تناك نإف «ةيفان وأ ؛ةلوصوم وأ «ةفوصوم "ام" و

 داع يحتم ُهَتْرَدَمَرَمَمْلاَو 920041. ِءِرَص نوكأ » : هلوق يف رمث ىلع دوعي ريمضلا :ةيناثلا ىلعو ءريمض ال ا ءاهلاف مآ 704
 >مصر

 اَم 35 [44] .هانردقو :ريدقتلاو لاغتشالا لعف رامضإب بصنلاب (ٌرمقلاو) :ئرقو . .ءادتبالا ىلع عفرلاب (رمقلاو) :ئرق # َرَمَقْلَاَو 98 :ىلاعت هلوق © ٍرِرَقْلا نوُْيَعْلاك
 -نهقاكم نيس عمت داعملا 1 رايك ناكسإو ءايلا حتفب (نومَصْخَي) :ئرق 1( َنوُمصْحن 9: :ىلاعت وق 4 وثم ري دعس لإ ا

 .[ : كلملا] 4 يسلب اَدَعُْاندعأَو نََّْ اَموُجْماَهئلَعَبَوَحيصَسِبدلاَةَمَسلأَنيْ دَقَلَو 3: «أ' :سي]# َنوُمِلظم مهادات هَنمَ دلوع هَياَدَو 300
 ضرألا ءامئاعلا دهاسش دقلاو «ىضرألا لتس ل اجل تسر نر ناو كادلا ءالاطلايف قراغ نوكلا انإن ناتجيركلا ناتيآلا هل ر دخت امتتتح :راهنلا خالسنا

 هلآو هيلع هللا لص دمحم مايأ يردي ناك نمف «مالظلا يف ةقراغ اهلوح نم تاوامسلا امنيب «راهنلا حضو يف ةءاضم ةيسمشلا ةعومجملل ةعباتلا بكاوكلا يقابو

 ءاهب طيحملا سمادلا نوكلا مالظ ددبت داكت ال ةنهاو ةريغص حيباصم الإ تسيل موجنلاو تارجملا هذه نأو ؟نوكلا ىلع ةنميهملا ةلاحلا وه مالظلا نأ ملسو
 اذه ةمظعو لالجب ةشهد هتشهدو اًياجعإ هباجعإ دادزاو تبم نييكيرمالا ءاملعلا دحأ عمسم ىلع تايآلا هذه ترق امدنعو ؟رثكأ ال حيباصملاو ةنيزلاك تدبف

 - لك نم ضرألاب طيحي ليللا نأ ثيدحلا ملعلا فشك دقلو . هقئاقدو هرارسأب ميلعلا ءنوكلا اذه ممصم مالك الإ نآرقلا اذه نوكي نأ نكمي ال : :هيف لاقو «نآرقلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 .رانلا لهأ هيف مه امع لغش يف :ليقو .ميعن نم هيف مه امب نوحرف :# َنوهكف لْعُس ىفإ# -4 1 0-2 6-2 00 تف

 ال هنأل ءايندلا لهأك ءسمشل نوحضي ال:# ٍلَدِظ ىفإ# ةنجلا لهأ نم مهلئالح : 4 زج وزو ## - . وأو م( نوهكَف ٍلْعُش يَ َب حصا 7

 زبع هللا نم :© وبن َتّرْنّمالوفمْلَس # -0/ .نونمتي:4 َنوُعَدباَمملَو9 -01 .ةنجلا يف سمش دف“ ميغا © نكت كيآرأل لعلك

 نينمؤملا نم اوزيمتو اولزعنا :4 مْ اور:17» -54 .مالسلا هيلع نودريف ؛مهيلع هللا ملسي ءلجو (/ ياك رست ماا شألل 7
 هنامداعوك قيما همأ 00 رتل 1 ىتعاط نع ناطيشلا دّص :4 دكني ّلَصَأ دقو # - 1 .مهدراوم ريغ نودراو مكنإف :© َنوُمِرَجُمل مل اابمأ» 1 0 9 42 1

 ةمايقلا موي :ىنعي :# ملط -15 .اهوُدرو اهب اوقرتحا :# اًمْوَلَحا 8 -54 .ًاقلخ :4 اًلبج» 19 ظ 1 هور عسب هع لس و
 نم ايندلا يف :4 قو يكَيأ اك اميل قطنت الف نيكرسشمل هاوفأ ىلع عبطن :# مههرنأ َكَع مين 1 وما ب هاوس وذبتت | 7

 الأ :نيعلا ىلع «سمطلا»و .نوددرتي ًايمع مهانكرتف :4 ميتيعأ ع اسمع ُءآَمْم ولو 9 - 11 .ماثالا 7 | ريكا لوك لاذع و0 مفتت ل هاذه ١

 دنقو «قيرطلا نم هركللسي نأ نورصبي هجو ياف :« تورت وأ قش نيعلا ىفج نيب نوكي. - 7١ | ودعوت رس تلا 2 هج ذه( فتات ١
 هوحنو ريزانخلاو ةدرقلاك ريصتل مهتقلجخ انلدبل :4 ْرُهَتْحَسَمَل ءآَمَش ْوَلَو » -17 ؟مهنيعأ ىلع انسمط 107

 مهلزانم يف مهلجرأ نم نيكرشللا ءالؤه اندعقأل :ىتعملا :ليقو .مهريغو ليئارسإ ا 0 ١ اوفااسيوهلمت ذهن مدل سلكت كم وهاك 5 ١

 نرمحلا| ان كلل كف :6 هرعت نَمَو # -5/ .مهءارو اعوجر الو .مهمامأ :# اًيِضُم أوهلطَتسا اَمَق» هل |٠١ اوفيس مويعأ كعامل امر 0 1
 ناك ام دعب ًائيش ملعي الف ءابصلا يف هلاح لثم ىلإ ربكلاو مرهلا يف هدرن 0 ةسكحن# ه8 مل 1 هرجع 21
 20 | مهتحسمل اود اول تبورصم لو رضا | 0

 كاف نم ةليعل دب هالات داش نركي نأ 4 12 7-7 1 اك د 3 ب 2 _

 ام :لجو زع ينعي :4 نيم ناَْدَو ركِداَلِإ َوْه نإ .ين لوسر ءاعمج ةيناسنإلل هنكلو ءارعاش برعلا 3 0 2 ا
 لاقي انم لعن باقل يح 0 17٠- هللا نم ليزتت هنأ هربدت نم نييتي دمحم هب مكءاج 3 7 © قيال انهن تست هريس سوال ١

 ةحيصلا نأ - 7 . اكن ص ةنعدار .اهفرورح ضع .باذعلا :4 ُلَوَملا» بجي :# نحو 0 َنيِبَم ناَقَوَ 31

 تيصا 2 ل1 تل ل نمر لل هر د لل كرا رمتسل علو ماذا 3 ” ب2 تيفككلاَعُلومْلاَقحيوايحداكم ضل .
 ماغدإلا ناكف .(نومصتخي) اولوقي نأ لدب (نومصخب) :اولاقف .مهتاملك فورح تلخادتو ...مهظافلأ 2970978909789999104 19999

 ةيناثلا ةلاحلا وأ «(ديدشلا لاعفنالا ةلاح) ىلوألا مهتلاح يف ًءاوس ءاهنيب لخادتو «تاوصألا يف بارطضا نم هيلإ اوراص امع ًةراشإ يكحي (نومّصخي) ةملك يف

 6 ضيا َنوُنكَتم كيرلا لع لِي ِفرْغَجْسورَأَو م 2 157] .(ججحلا ءافيتسا مدعو «ماتلا بارطضالا ىلإ تداقو ءالاعفنا لاعفنالا تداز يتلا مهيلع جاترإلا ةلاح)

 ص ناسنإلا] # اًسْمَس فدو ال # : :ىلاعت هلوقل «ةنجلا يف سمش الو ءسمشلا هيلع عقت امل نوكي امنإ لظلاو ءكلذ ةنجلا لهأ ةفص يف لاق فيك

 ُدَبْشَتَو مِهيِدْيأ سْنكُدَو مههوفأ كلَع ْمَيْحح مولا ل[ ل ب سالو يراسل ريض شد دلي دس سارا رت ل دل

 11مل ناكر داو اوال دبل ل معلا 4( ويسكي أوناك اَمب مُهْلْجنَ در [نمِلكَتَو + :هلوق .[10 : سي] * َنوُبِسكَي اوناَكاَمِي مُهْلَْتَ

 ىفُةَسكن هرعت نمو .ةداهش هريغ للعرضاحلا لوقو «ةداهش ال رارقإ هسفن ىلع لعافلا لوقو «ةرضاح ابنوك لجّرلا ينو «ةلعاف اهنوك ديلا يف بلاغلا
 لاقعلا هيف بكرو مدآ نبا قلخو ءلوقع الب ةوهش مئاهبلا قللخو ةوهش الب الوقع ةكئالملا هللا قلخ :فلسلا ضعب لاق .[1 : سي # َنوُلَقعِ 1 وقح القأ قلل

 نأ ىلع اًهيبنت ءاخلا ةحتف سالتخاب :ئرقو .ةبطاق نويقارعلا هيلعو - . مئاهبلاب قحتلا هلقع هتوهش تبلغ نمو «ةكئالملاب قحتلا هتوهش هلقع بلغ نمف «ةوهشلاو
 حتفب :ئرقو ةءاقلا ذه يف اهلصأو داصلا ديدشت عم ايلا حتف (نومّصجب ؛ارقو ىرمع يباب راذملا هتلع حا يدل امل دا درا دشت عم نوكسلا اهلصأ

 .امهلوأ رسكف نانكاس ىقتلاف ءاهتكرح تفذح مث .داصلا يف ءاتلا تمغدأ # َنوُبِصنحي 95 ةءارقلا هذه يف اهلصأو ءداصلا ةيدشت عم ءاخلا ةحتف سالتخا و «ءايلا

 قلي ملو نينكاسلا ءاقتلال ءاخلا رسكق داصلا ديدشتو ءاخلا نانكاس عمتجا جرخملا برقل داصلا يف ءاتلا مغدأ امل هنأل ؛اًعم ءاخلاو ءايلا رسكب (نومصخي) : :ئرقو

 لوعفملاف اًضعب مهضعب مصخي :يأ .مصخ نم داصلا فيفختو ءاخلا نوكسو ءايلا حتفب (نومصخت#) : كرف ءاخلا رسكل اعبت ءايلا رسكو ؛ءاخلا ىلع ءاتلا ةكرح

 مالكلا مدقتو .همدعو اندقرم فلأ ىلع تكسلاب :ئرق 6 انِرقرَم 8: ىلاعتو هناحبس هلوق © نمل َدَعواَم ادهم ناب اَكيويأولاَك 17 قداح

 ناخدلا"و انه # َنيهكَم وو # َنوُهكَف 45:ىلاعتو هناحبس هلوق # َنوُهكَف ٍلْعش يف مول َةَنَْلا بحضن [05] .هريغو ةزمهلا لبق نكاسلا ىلع تكسلا باب يف اهيلع
 :ئرقو .هكفت وأ ذذلت وأ بجع وأ حرف ىنعمب هكف نم ةهبشم ةفص اهلك اهيف ءافلا دعب فلأ الب (نيهكف- كريكف) ئرف 105) لش لل 200 ل

 لع ٍلكِظ ىف رْعُجْبوُرَأ اره 2ع[ .محلو «رمتو «نبل باحصأ يا لاو ماتو« نراك ةيعافا ا رب مسا عيمجلا يف فلألاب (نيهكاف-نوهكاف)

 عمج فلألاو ءاظلا رسكب (لالظ) : :ئرقو ا مر ل ل :ىرق 4 ٍللِظ ىف: ىلاعت هلوق َنوُيكَتم كيارذلا

 ءابلاو ميجا رسكب (البج) :ئرق بج 98: ىلاعتو هناحبس هلوق # َنوُلَقْعتأوُ كَ ملأ اريدك اليج رك ٌلَصَأ ذَعَْو 7 .لالقو ةلقك ةلظ عمج وأ ,باثذو بئذك لظ

 - اهمضب (البح): :ئرقو .فغرو فيغرك وهو ليبج عمج لاو ع ا كرو اهلا يرو اعيج هلاكج « قتلا هو اهلج عسا ع دا

 : ةقيقرلا راهنلا ةلاح تخلس ضرألا تراد اذإو «دلجلا هبشت هنشت ةقيقر ةرشق لثميو ءضرألاب طيحي يذلا ءاوهلا وه راهنلا ةلاح هيف نوكتت يذلا ء ءزجلا نأو «ناكم -

 .ليللا نم راهتلا ْحْلَس نارودلا اذهب ثدحيف ءراهنلا ببسي امم ءاوهلا يف ةدوجوملا تايئزجلا ىلع سمشلا نم ةمداقلا ةعش ةعشألا تاساكعنا ببسب نوكتت يتلا
 ةفاسملا نأ امبو «ةعاسلا يف ليم 577٠١ ةعرسب ريست سمشلا نأ ثيدحلا ملعلا تبثأ :سمشلا نار 7 سيا]# أهل َرَفَتَسُمِل رك ست ا[
 روصت يف ةغلاب ةبوعص دجأل ينإ : لاقو «ةينآرقلا ةيآلا كلت هعامس ىدل ىكيرمأ روسيفورب شهد دقو «كرحتت ال ةتباث اهارن اننإف «ءليم نويلم 97 سمشلا نيبو اننيب

 سمشلا نأب.اهريرقت وه ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجو .بيرق دهع ذنم الإ اهنم نكمتن مل يتلا ةيملعلا قئاقحلا هذه لثم ىلإ لضوت يذلا ينآرقلا ملعلا كلذ
 نوجيملا“ داع وح لوا هكردكَرَمَفْلَاَو 2م .ميركلا نآرقلا لوزن نم نورق دعب ثيدحلا كلفلا ملع هنع فشك ام اذهو «نوكلا يف حَبَسو نايرج ةلاح يف

 نوجرعلا"ب ةيآلا يف هنع ربعملا وهو الاله دوعي ىتح ةمولعم لزانم يف لقتني رمقلا نأ نيبت اهنأ ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجو :رمقلا لزانم 1 5

 ام لوأف "لزانم رمقلا ردقو" «رمقلا هيلإ يهتني يذلا لالهلا هبشت اذه اهلكشب يهو .ءتجوعاو تسبيو تمدق اذإ ةلخنلا ةطابس وه :ميدقلا نوجرعلاو "ميدقلا

 .ثيدحلا ملعلا هنع فشك ام اذهو .رهش مامت يف هتلاح ىلإ عجري ىتح صقنلا يف عرشي مث «هرادبإ لمكيو قسوتسي ىتح همرجو هرون ديازتي مث اًريغص ودبي ودبي
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 ع 5000 02

 رس ب نحس

 07 هم



 00 ا

 < تا ود دكدا ا
 اذغع مم د ذم م ةس دم" ”_ ةدمل دمك ا ةكلملادم؟”ا كلم دم. 53

200 
 لمعلا دانسإو .كيرش الو ةطساو ريغ نم هانعدبأو قلخلا نم انقلخ امم :* َيِدْنأ َتَدِيَعاَمِي -ا١ +

 رقبلا يهو ءمَعئ عمج علحللا :«اًمكنأإ# .قلخلاب درفتلاو صاصتخالا يف ةغلابم «يديألا» ىلإ
 ظ اهرابوأو اهفاوصأ يف :#عِفَننَم اف مو - ا" .ةليلذ اهانرخس :4 مل هتلر ا .منغلاو لبإلاو

 ١ ادار © بوزكتتالفأ ارت يب نإ كمال كلل نأ ًاعمط :4 كو .وراصني مهلا -1 4 .اهنابلا نم :4 ٌبراَسسَول كلذ ريغو
 فيلما( صور هال هلأ نود ىو | مهنورضحي مانصالل دنج نوكرشملا :4 توسل مك كو -10 .باذع مهب لزن وأ ءرمأ مهبزح
 ل ذل كتبا طش خجل و فيتا : عفدت الو 0 مهيلإ قوست ال يهو 8 يف ةهلآلل نوبضغي :ليقو 0 نوعفديو ايندلا يف

 هنأ كلذ هلوقو (هتموصخ نب :# نيبَمأ# ةموصخ وذ :4 ٌرِيِصَخح وهاَذِإَف -ا/1/ .ًارش' مهنع

 دعو ميسم دي معن 85 ىلإ ىنا .فلخ نب يبأ يف تلزن :ليق ل 3 -1/ !هقلخ يذلا هبر مصاخ اللا نأ نضال اركز (3) نوتلعباَمَو وجيم ملعتاَنِإ 5 6 00

 . دس سعب هب 77 ردك نه 4 2 ل اي لاقف كيرلا ىف هارد نا يلي نر دقفف لبا قش دي لا لور

 1 ) يمر هو مل هلا يحي نم َلاَقهَفلَحَىِضَو الثم 95 # لئاو نب صاعلا نإ لح .(رانلا ثلخر ل كلا كك هللا لوسر لاقف ؟ميمر
 يع قا لُحيَومَوْوَرَم لاما ييم لك |[. .هئئازخو هكلم :4 نم لك ثْركلَمل هديب يذلل هيزنت :4 وري ىِدلاَنَحبْمَمط -1 .كلذ لئاقلا ناك نر

 | رشاد عل اجار كرك اا

 0 ضَرألاوِي توكلوا ىلا ياو ةوثؤ شنت 1

 ١" ©) زيمْلانَلَاَرْهَو لب هلم َقلحدَكعِرِدَعب ١
 72 5-01 ا

 0 . ماس طاش 07 7 يمس

 0 ' و 1 2 رم
 1 ب دس كايصتي كاش اورو ع

 |7١ (7) نو اياهم ممرات ماهل )نك
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 نب صاعلا ءاج :لاق سابع نبا نع هححصو مكاحلا جرخأ 4 ٌُنكنإلا ريكو + :ىلاعت هلوق []
 هللا ثعبي معنا :لاق ' ؟مرأ ام دعب اذه ثعبيأ دمحم اي :لاقف «هتفف لئاح مظعب ٍةِكَم هللا لوسر ىلإ لئاو
 ظ نيُهتفلَعاَنأ خكنإلاَر ,برلوأ # تايآلا تلزنف .'منهج ران كلخدي مث «كييحي مث كتيمي مث ءاذه

 7 نب ةورعو 0 هداج ندع فوط نع ماح | يباا نبا جرخأو .ةروسلا رخآ ىلإ 4( ٍةَفظ
 [ 2 ا رم[ .«فلخ نب يبأ ناسنإلا اوّمسو «هوحن يدسلاو

 .[ا/5 . نسبا 4و اتو بوؤ فان تندم مُهْلْوَف كنرَحيال ف «119 : سنوي 4 ٌميِلَعلَأ ٌعيِمّسلَأ وه
 ءادتبالاب ةروسكم امهيف "َّنإ"'و ؛مزال هيلع فقولا ّنَأل ؛نيتروسلا يف 4َمُهَلَوق ة ! ىلع فقولا يف اًهباشت

 .كلذب بّطاخي نأ نم مرنم 6 ئبنلا ْنَأل ؛لصولا زوجي الو ءفوذحم لوقلا يكحمو ؛ةياكحلاب
 وج رس ب سس

 ب سب نس سس سمس دةمسوسص صا ووو لبس سوس سس وس بس با ير سا سب سا 1 حس رس رسم وو ا ا برس وم ا و ا ا

 3000 2 .[ا/١ يس ا ورمملوأ / ءالال :جحلا] *4 تميت ْمُكَلَعَل كلا اوف صقأو + 3

 (لمع) - كلارك لإ تش 107 نر ف نال نفر علك ست اك .هوركملا يف لقيو .بوبحملا يف اهلامعتسا رثكي (لمع) - ١ ”تاوحلا

 :(هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ ةدنسم (لعف) ةملك يأت امنيب .هناحبس هيلع دوعي ريمض يأ ىلإ وأ «ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا يأ ىلإ وأ (نا) ةلذاحلا طفل لإ دست آل

 وأ «هللا لالجب حدملل نوكي (هللا) ىلإ اًدنسم ءيجي ام نكلو «ةغلابملا غيصو لعافلا مساو ؛عراضملاو يضاملا نيلعفلا غيص يف هيلع دئاعلا ريمضلاو «(بر)و
 نآرقلا الخ اذامل .- ىلاعتو هناحبس- هل اًهيزنتو هلل اًسيدقت ءاعدلا ليبس ىلع ولو (هللا) ىلإ يبغ : الو رمأ لعفك ةدنسم (لعف) تأت مو .رابتعالاو ةظعلاو ديدهتلل
 ىلإ جاتحي (ملعلا لهأ ُضعب لاق امك) لمعلا ١- كا ل و ا مسا ىلإ اهتاقتشمب (لمع) ةملك دانسإ نم ميركلا
 .ءامسلا يف الو ضرألا يف ٌءيش هيلع ىفخي ال -ىلاعتو هناحبس- هللاو ءاهيف ٌرظنلا هيلإ يدهي ام رايتخاو هروص يف رظنلا بيلقتو «كرتلاو لعفلا نيب , ةنراقمو ركفت
 ينغلا وه هللاو «هيلإ ريقف وه ريخ نم هلمع ةرمث ىلع لصحيل لمعي لماعلا - - .نيملاعلا نع ينغ هثلاو «(هٌريغ هلمعب موقي يأ) ُهُريغ هل لمعي دق لماعلا -؟

 .ىلاعت هللا ءامسأ ىلإ (لمع) دانسإ مدع يف تظحول يتلا عناوملا ءافتنا ١- :باوجلا ؟(هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ (لعفي) ««لعف) تدنسأ اذامل .ديمحلا
 ع ٌعِفنم اف َمَُو رغاالا#] .لسعلاك رظن لوطو ريكفت ىلإ جاتحيأل (نوبوخللا لاق امك) (ٌمفلا)و - 17 ةطساو نود ةرشابم لعافلا نع ردص ام وه (لعفلا)و -"

 مودت ركشلابو «سانلا اهلقانتي يتلا تاروثأملا نمو ءاهماودو معنلا ظفح -7 .لجو زع هللا نم ةدايزلا - ١ :ركشلا تارمث نم .[777 : سي] 4 توُركَش 10
 نيركاشلا حرف -1 .ليلق دابعلا ملاع يف مهنأل ؛هؤابحأو هللا ةصاخ نوركاشلا - 4 .مهيعس مهل ىلاعت هللا ركش - 3 رده نمل كما نلت ةرجق -1" .معنلا

 نودحجي ال -8 . سانلا نم مهلوح نمل عفن مهركشف .دابعلا يف فورعملا عئانص نم مهراثكإ - -ا/ تاكل ورورد يق ور حل اع

 يي و نر دو ا ركاشلا ىلا ملل اور تملا ديا .مهعم هلعف نم ركشب مهتنسلأ جهلت لب ءدحأ نم مهيلإ دفو اًفورعم

 ناككرإ لي هلرشفا اكسر هللا ركل قلت :١ ني ركاشلا تاذ ءاخسلاو مركلا ٠١- .هللا قالخأب اًقلخت .ةرفغملاو حفصلاب كلذ نولباقيو «ةءاسإ نم مهنع ردصي
 مقفل كداند ءاهيطعمو اهيدسمو اهيلو ةاضرم يف اهفيرصت -“ .اًرهاظ اهب ثدحتلا - 7 .اًنطاب ةمعنلاب فارتعالا - ١ :ناكرأ ةثالث ىلع ينبم ركشلا :ركشلا
 نَمو 38[ 1/] .سانلا نم ةعامجلا وهو «قلخلا :اهانعم تاغل اهلكو ماللا فيفختو ءابلا نوكسو ميجلا مضب :ئرقو ؛ماللا ديدشتو - .اهركش ين هريصقت عم اهركش
 ددعت ىلع اًهيبنت ريثكتلاو سكن عراضم ؛هرسكو ثلاثلا ديدشتو يناثلا حتفو لوألا مضب (هسّكتن) :ىرت (ةنكحلا» ىلاعت هلوق # ِقلَلأ فهَسكحَن ُهَرَيَُ
 لكعب مو :يأ .هرصنك هسكت عراضم «هفيفختو ثلاثلا مضو يناثلا ناكسإو لوألا حتفب (هسكنت) : :ئرقو .مرهلا ىلإ ةخوخيشلا ىلإ ةلوهكلا ىلإ بابشلا نم درلا

 نمل امععس | رقكأ تدفحتملا :ليقو كاردإلا مدعي ىتح هاوق فعضت هيف يذلا رمعلا لذرأ وهو «هتلوحنو مرهلا فعض ىلإ هتراضنو بابشلا ةوق نم هدرن هرمع
 ١ ير دج هللا للص: كرتسر ال! كاطخالا# وذعتل) :ىئرق " فاقحألا' 'و ءانه # َرِذَنِل 3»:ىلاعت هلوق *# تيكا َلَعُلَوَقْلا نحو يح َناكنَمَرِذنُم 88[ ]١ .ددشملا
 َضَرالاَو ٍتومَسلاَقلَح ىلا سلو 1 ير لعل والا ملساو اعاكلاركم يتللاوأ قارقلا يحاول رتل نم سلا 3
 نم اعراضم اهيف ءارلا مضو فلأ الب فاقلا ناكسإو ةحوتفم ةيتحت ءايب (َرِدَقَي) :ئرق "7 : فاقحألا' او ءانه * ٍرِددَعِب 9م ىلاعت هلوق : © رُهلْتم َقلَحي نأ كَعِرِدََعب
 :ىلاعت هلوق « يكاركلاِةسيي نذل ملا ران 31 .لعاف مسا ةنونم ءارلا ضفخو ءاهدعب فلأو فاقلا حتفو ةروسكم ةدحوم ءابب (رِداقب) : :ئرقو .برضك َرَدَق

 ويف معطل وأ 19 : ىلاعت هلوقك "سكاوكلا" ىف ف اهلمعأف هب الوعفم ' !ككاركلا !" ر اًردِصَم ةنيزلا نوكت نأ لمتختف :تكاوكلا' كر كر :ئرق # َة سرب ل

 يل ا ءامسلا يف بكاوكلا ىلاعتو هناحبس هللا نيز نأب : ك1 ل كل ا لا
 ! .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١55( هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ # َوَّرَم م لَو اهاَمنأ َىِزلأ اح لق [«9]
 001591 لس كفا هر اقسام اطال ههووملا ةطنا راركت تام ددع ع :افافضمت ةةايحبا» ةظل ازين تار دلع ىداسم

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا يربطلا ريسفت
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 55 ميه ١ كاما مهم ا ماتت م
 + رمح طمادمب مادمت : نك الاس ديو ساراس ديل 7 >4

 عمج عمج ' :تافاصلاف ةفاص عمج يهو 0-00-- تافاصلا ةكئالملا يه :4 تلم ضلاو#8 - ١ 0 ل 2 هاينم 35 4

 نسع رجزت وأ .هقوستف باحسلا رجزت ةكئالملا :لبق :# ِتَرِجّزلاَك» -؟ .ءامسلا يف ًافوفص :4 امص 37 ا( هرو تيكن ني تي )كس قع هكا 5
 ماسقأ هذهو .نآرقلا ولتت يتلا ؛ةكئالمللا يه :لبقو . .ًاباتك تائراقلا :# ركِذ ِتيَِنلاَف #9 -1“ .يصاعملا 1 ُبرَواَمِباَمَو ضرالاو تاومَسلا ُترائيل دو ْمَهَلإَنإ 1

 ليقو .اهيراقمو «فيصلاو ءاغلا يف ىمشلا قراشم ريدم :4 نيل وو ٠ اب هنا سا ١ ايو رانا
 :اهبلع مالكلا ةلالدل «براغملا» نع «قراشملا» ركذب ىنغتساو .بكاوكلاو موجنلا قراشم للا 4 1ملاالبلالِإ وعتاد مطل ١
 لكْنِم َنوُهَدَعِيَو# مهنود مه نمن لع يه ىتلا ةكئالملا ةعامج ىلإ :* لعد الملا لإ .نوكتسيا 2 16 1022م بل 4 سجل » -/ .ةعاطلا نع جراخ .ثيبخ تاع : رام ٍناطِيَس لكنا ال 2 -“ 7 ما 5 0-0
 اهنورحدي .هتدرطو هتدعبأو هتعفد يأ (هنرحد» ردصم : 1 روم 287: ءامسلا كناوجا نم :# ٍبناَج 9 فلس َبفَْسا يل بف اثبابش عنو ةَعْطَل 0
 َكِيَخْنَماَلِإ ٠١-8 .مئاد :* ٌبِصاَوباَدَع عمسلل ةقرتسملا نيطايشلا :ىنعي : :# لول عامتسالا نع را دوب سوس دي
 هنو 0 .يشلا حار تف ةقراسم 2 :فطخلاو .مهنم 0 ّ قرتسا نم الإ 5 د الكل وسداد را ادا 25 و

9 

90 

 05 ع ته ] آ 7 2و 57 مضر رس جب ومسجل 0

 00 : 0 و تا اوامسلاو ةككالملا نم افلح انددع 1 3 00 مهتلعا 08 ام 5 نورد م 20111011011 ا
 .مدآ لجو زع : و و ؛قصال :4 بزالزط د يور( نورية يت دآ قلخ كلذك .ءامب طولخم با 2 ب رللاك فصو ؛ ال 0 1 0-0 سا سطو رس سلا لد صن زج 1
 + مهو .نآرقلا اذهب لضفلا نم هللا كاطعأ ام دمحم اي تبجع لب : © َنورَحَسيَو ح ا 00 ِِ 5

 3 © توبذكت ويرحم ىِدَلاٍلصَمْلا مون نرمي 0

 0 1 :4 نردد مهيلع هللا ججُحب : 6# اوركذ اذِإَو >0 4 نورك ا ها
 وأ : يأ ** َنوُلوأْلا ا :زاياءوأ 8 - /١١ . ةيرخسلا يف نوغلابيو ءاهب نوئزهتسي : :# ٌنورخسسسلا## - ١ ؛ 8 دفن( موهير سل اورشحا 4 5
 :«ةكيكارتي هاني 1 .رّعَصلا دشأ نورغاص :# َنوُرْخَلد منو - 2 / احح مه نوثوعبم 7 9 توون ترهق ملل طر روث 5

 موي ادهم -1 ماعلا اا عا ينكاك نينلك :# َنورظََي هاَدإَدل روصلا يف خفنلا تن ف رات يل نر 10992 و نر ين تر ل 0 4
 درر :«4 أرثاط نزلا اوعمجا :# أورشحا#» -' 01 : ٍلصَملا موي اذه 9# -1 ١ .لامعألاب ةبساحملاو ةازاجملا موي :#4 نيزلأ
 :4 موُدَمَأَتط ١7- .ةهآلا نم هللا نود نم :# 3َُدْبْحي اوامر هللاب ا 2 ا ا تر ب .مهعايشأ :4 مهكر هوصعو اينذلا
 2»ط')”“ه + »غ1. : يأ : َنوُلوُعَْت مبَبإأل نيكرشملا ءالؤه ةكئالملا اهيأ اوسبحا يأ .مهوسبحا :4 َرِهوُفَقَو #9 -1 4 .مهوهجو
 4 َنوُسِدَمَل اَنَِل امنلكعو ايار انهو اْنِم اَدِوأ ل 17[4 : تافاصلا] 4 ولان مو اها وان ال ل3 .مهاوقأو مهلامعأ نع نولوؤسم مهنإ :يبلكلا لاق
 ءارجالاو بالا عوتو دنع هبحاسمل نينيرقلا دحأ كوق يناقلا: عضوملاو «ثعبلا نوركني مهو «نيرفاكلا مالك ةياكح للا عضوملا . :61١[: تافائضلاال

 اناك :ليقو «نيوخأ اناك :ليق .نيِدْرّتَل تدك نإ هللات :ّلاق .ميحجلا ءاوس يف هآرف علّطاف ؛هيلع يننوعلطت لهف «هيف نحن امو ًءازجلا ركني نيرق يل ناك :هيف هلوصحو
 مهتادقتعم نع ريبعتلا نع مهلودع بجوي ءيش همدقتي مل لوألا عضوملا :رخآ لوق .سيلبإ وه نيرقلا : لك .ملسملا اذوهيو «رفاكلا سروطب امه :ليقو «نيكيرش

 االول هازل اركذ اهلك هيتزلكو ىرالا ةيالا املو «مهدقتعم قباب ام ىلع دراوفبءتوملا دعب ءايحلا راكنإ ي

 1ع فضل او ف :دعب هلوقو «[' 9 : تافاصلا] 4 َتوُلَمَعَت 5 مهام الإ نور اَمَو 9 : :دعب ىلاعت هلوقو «[7 5 : تافاصلا] 4 َنوُبوُعمَم مُبَنِإ ْرهوُفِقَو ]» :ىلاعت لاق ءاورشح
 نع ربخأف «باذعلا رشاب دقو رفاكلا لوق اذهو «[5 ١ : تافاصلا] 4 نر لك ة ٌلياَك َلاَف 3 :هلوق ىلإ .ةرخآلا يف اذهو «[737 : تافاصلا] 4 َنوُلَءاَسَتي ٍضَعَب
 :هايند يف هل لوقي ناك هنأ هناحبس هنع ربخأف 17: فرخزلا] 4مل َُهَف الطي ا م :هلوقب هيلإ راشملا هل ضيق يذلا هنيرف

 2 ا

 اَنِءأ :2١ :مهلوق يط يفو ءانايند يف هانحرتجا امو انلامعأب نويزجمل :يأ «[57 : تافاصلا] 4 َنْوسدَمَلنَلًملَكعو ابا نو اَنْ دل (2) 2 0 تل ملا كد ل
 - # َنونيِدَمل ا عوقو نسحيل نكي مو هعوقو نيركنم مهبجسعت ركذ هبسانف ءازجملا ركذ مدقت دقو ءءازجلا نم هدعب بترتيو هيلع ينبني ام مهراكنإل ثعبلل راكنإ 4 َنوئيِدَم

 تدرو :تاوجلا ؟"نورخشتسيو نورخسي" :نيب قرفلا ام 5 :تافاصلا] 4( َنوُردْسَسَسيَيءََوراَدِإَو ري كك 7 5 ةرقبلا] 4( ايم ها َنبدلأ م َتوُرَحْسيَو ]١[2
 ةملك دورو عم (نورخستسي) ةملك تن كنا اذاملف .تافاصلا ةروس يف ةدحاو ةرم الإ (نورخستسي) ةغي درت ملو ,نآرقلاا يف تارم ثالث (نورخسب) ةغيص

 ناكر ١4[. :تافاصلا]# كر + :ىلاعت هلوق لبق 17 :تافاصلا] ه8 َوُرَحْسيَو َتَبجَع لب ري :لاق ىلاعت هللا نأ :باوجلاو ؟(نورخسب)
 لج +“ :ىلاعت هلوق كلذ بسان اذل ءاهيف ةغلابم نود ةيرخسلاب اوفتكا دقو «هلوق نم نورخسيو نوركني اوناكف ءروشنلاو ثعبلا نع مهل ثدحتي ْدِْيَي يبنلا
 ل لس تبل يشر تان تيما « ما ع :ىلاعت هلوق يف يدحتلل ِةيآب لي يبنلا مهءاج املف «(نورخستسي) سيلو 4 َنوْحسَبَو تسنبجوع
 4( نورا ع ىلاعت هلوق كلذ بسانف ؛مهبيذكتو مهدانع ىلع اوتبثيل ةيرخسلا يف ةغلابملا ىلإ اوؤجل كلذ ثدح املف «توملا دعب ثعبي ال ناسنإلا

 ( رو رف .ءاكشلا كا كلا .ىإ لامجسما لدي اييدلا ءامسلا نملَدَب وأ «ىنعأب بصن وأ ؛ءلحملا ىلع اهنم لدب ذئنيح بكاوكلاف -.(نورخسي) سيلو
 ا ا فلعل كاركل "و فقاص ع اهي طفو هب نير ام ةييرلاب دار هلا نأ لع "تكاركلا" جو نيوتتلاب
 ةفاضإ نم وأ ءْرَحَح بوثك نايبلل يهف صمخألا ىلإ معألا ةفاضإ نم بكاوكلل "ةني ز" ةفاضإ ىلع نيونتلا فذحب (ةنيزب) :ئرقو .ةغلابم ةنيزلا سفن "بكاوكلا"
 4 علا الملأ َلِإَن وعمال 3 .بكاوكلا هتنيز نأب :يأ «هلعاف ىلإ وأ ءالوأ رم امك # ٍرْيَحْلا ءاعْد نِم :هلوقك ءاهيف بكاوكلا انيز نأب :يأ .هلوعفم ىلإ ردصملا
 يذلا «عمست لبقتسم وهو اًئيس اهبلق دعب نيسلا يف ءاتلا تمغدأف نوعمستي :لصألاو ءامهحتفو ميملاو نيسلا ديدشتب (نوعّمّسي) : :ئرق َنوُعَمَسناَل 35:ىلاعت هلوق
 لو 4 ناي 7 رمت 3١ : ىلاعت لاق ؛ اي و لا رفات نول ناركس (نوعمشي) . رفا .هتعمسأو مالكلا تعمس : :لاقيو ءعمس عواطم وه
 سس تا رس اًبشردهل دج َنآْلأ عِمتْسي نمَف 38 : ىلاعت لاق امنيب ءاًئيش نوعمتسي ال نكلو ,نوعمسي مهف عمستلا نع :لقي
 الث :تافاصلا ةروس فورح ددع .نوتسو ناتنثاو ةئاناث :تافاصلا ةروس تارلك ددع .قافثالاب ةّيكم يهو «ماعنألا ةروس دعب تلزن : :تافاصلا ةروس لوزن

 يس ل و ل و ب بيا اروع .نورشعو ةتسو ةئاناثو فالآ

 روستاب قيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ الا يربطلا ريسفت



 0 07 ناسا 0 يي يبي يبل ل

 ت1 نوماس مويه لئاو) ومماَناَكْلاَم |"
 : ١ © نيت ضاتنالك كنز ةكبيسك

 3 ندطأم نيرَكَعاَلَنكاَمَد 2 يا

 ب جين اَنِإ "قاعد وَ مله

 ىلاعت هللا ءاضقل :4 َنويِاََسم مولا لب -7 .ًاضعب مكضعب رصني ال 43 رمان يَل امم 6

 ضعب ىلع رافكلا ضعب لبقأ :يأ :4 َنوْل استي ضْبْلَع مضحي ار» -7/ "7 1/ .هباذعب نونقوم :مهيف

 نم : ِنِميلاِن عانت كمن :نيلئاق نجلا ىلع سنإلا لبقأ :ليقو .ةمصاخمو عيرقت لاؤس لأسي
 نجلا تلاق :# أوُلاَث# -70 79 .هوجولا ىوقأب اننوعدختو هنع اننودصتف .ءقحلاو نيدلا لبق

 انيلع بجو :#انيَََّنَحَم» ٠١- .ناميإلا نيبو مكنيب اهب لوحن ةجح نم :4 نطْلَس نيل . .سنولل

 0 نع نع مكانللضأ :* مكسيك » -ا"7 .باذعلا -متنأو نحن -# َنوُمِب اذ اَنإ# 8 باذع 4 لو

 ظ !| كلي 0 م ك5 ا 0 مك داو كل .« درع اكو هللا ليبس
 بيتس دع |( ىدم ىلع لدي عمجلا اذهو لت ينلا نونعي :© ِنوُْحَت ياَنِل اَنِتَهِلاَْاَواَتل اَنِبَل َنوُوُمَيَو 8 .كرشلا

 |١ امِيهَلاَ اوان نومي( اوركَتَسَي ل االإَمَِإكل 50 هديحوتل هللا مهصلخأ نيذلا :4 نمت مارال » - 6٠ .مطوقع ثايتلاو مهطبختو مهدقح

 1 هي صم يس ع اهل 5 يق «سأك» لك :ليقو .مهنيعأل ةرهاظ ةيراج رمح نم :4 يع نم نماكب# - 606 .هتمحر و هتعاطو

 ا 5 مش ماَلَنوماَمَو مل لاب اَذَعْلا أون
0 0 

 | /!- اهبهذت يأ ءاهيبراش لوقع لاتغت لوغ رمخلا هذه يف سيل :* ٌلَوَعاَبَفاَلا# - 41 .رمخ وهف نآرقلا

 ' | © تفرط دن ©ديستءادبمتإ © فزنت اهبرش نع مه الو :ىنعمب .يازلا حتفب :# ترتيل ىذأ اهنم مهقحلي الو ءايندلا رمخك
 ١" نفر( رأت نجف )نورك فرك 5 نع مه الو ,يازلا رسكب «نوفزني»و ءركسلا نم هلقع بهذ اذإ | :فوزنم لجر :لاقي « .مهوقع

 4 ردات لو و ىلع نهملوقعو نهراصبأ نرصق ءاسن :# ٍفرظلاُت اَرِصف هَكنِعَو #» - .مهبارش دفني اهبرش

 | توصف مكعو(جت وربع مالو ايفالاول 1 ءانيع» عمج يهو ءاهماظع نويعلا لجن :# نعل مهريغ َندْرُي الف «نهتلوعب ْ َنيِرسَََةَسْي )نعتمد وعتاب 2 ٌضِبَنْيَك © -49 .«ءانيع» اظع ْ
 . مع ير اير تي ر© 020( «ولؤللا ضيلاب ىنع :ليقو .رشقلا لخاد يذلا وهو «ضايبلا يف ضيبلا نطابب نههبش 4ك
 | لع نع لباني وك 2 جير 1 مهصَعَبَلَبَم» 6٠- .نونكم :نوصم لكل برعلا لوقت : 4 لوك .هئافصو هضايب يف نههبش هبو

 ١" اير 0 .مدأ نب نم بحاص : نِيرَق يل ناك فو ١- 0 لهأ ضعب :4 وأ ءاسنب سمي لَك

 392099 وا هذه ترركت .[14/ : ةعقاولا ١17« : تافاصلا] 4 َنوُلَودْلآ اَيوآَباَءَوَأ ]١ [ ١ .ملعأ هللاو «ىلوألا ةيآلا يف -

 اوراص نيذلا نومدقألا انؤابآو نحن ثعبثأ : :مهلوقو ثعبلل رافكلا دوحج نيبت ةيآلاو «ةعقاولاو تافاصلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا

 :مهل لاقيف .[8"7 : تالسرملا] 4 َنيلَوأْلاَو يسمح ِلصَمْلا مْوَياَذَه » 1١١ : تافاصلا] 4 توبذُكُت وب مّمْكىِدَلا لَصَْلا ُْوَي انه »> ١١1 ؟ضرألا يف قّرفت دق ءاًبارت

 نيب هيف هللا لصفي موياذه اسر هني اكل كاك اكل ب12 كال انا 3يف «ةنوركتتو اينادلا يف هب نوبذكت متنك يذلا لدعلاب قلخلا نيب : ءاضقلا موي اذه

 4 نولي ضبع مُضتبَبَأَو [ ؟107] .ةيضاملا ممألا نم نيلوألا رافكلا عم - - ل | لكم رافك رشعم اي- هيف مكانعمج « .لطابلا نم قحلا هيف زيمتيو .قئالخلا

 «ةمايقلا موي نيرفاكلا قح يف تافاصلا ةيآو ءروطلاو تافاصلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[7 5 : روطلا «71/ : تافاصلا]

 نإ 9) [7' 4] .هببسو هيف مه ام ميظع نع اًضعب مهضعب نولأسي مهنأو ةنجلا لهأ قح يف روطلا ةيآو ؛مويلا اذه يف نومصاختيو نوموالتي ضعب ىلع مهضعب لبقي هنأو

 يف ٍذِرَموت ْمُهنِإَف 9 :هلوقب "كلذك" نيبو ريمضلا نيب ليج تافاصلا ةروس يف ام .[14 تاللسرملا] 4 َنيِمِرجَمْلابُلَعفَت كانك )ف «[7 4 : تافاصلا] 4 َنيِمِرَجْمْلابُلَعَمَت َكِلَدَك
 هم ا د

 ىلإ جتحي ملف :١18[ تالسرملا] 4 َنيِمِرْجسْلابلَعَفَن َكِذَك(*)' تيزخألا هع مث » :هلوق وهو «لوأألاب لصّتم تالسرملا يفو «داعأف [3“ : تافاصلا] 4مم ادع لس > ري رد رس + ع

 -رافكلا مالك نم سي ةروس يف ام .[": تافاصلا] 4 َنَملاَقَكصَوَيلاَجلي 07 سي] 4 توُلَسْرْمْلا قَدَصَوُنميلاَدعَواَماَذه .. .ظ[17] .ريمَصلا ةداعإ

 ةمايقلا يف نآل ؛نيتيآلا نيب ضراعت ال .[717 : تافاصلا] #َنولآَسَنَب ضبع ْمُصمبَلبتاَو ]م :١١ ٠٠١ نونمؤملا] 4 تولآَستي الو ٍذِيَمْوَ مهنتي باس الق +111

 ام لاا ا 33 نولءاستي رخآلا اهضعب يفو .هسفنب لك لاغتشال نولءاستي ال اهضعب يفف «ةددعتم فقاوم

 امأ ؛هتعاطو هتدابعل هللا هصلخأ نم ير 'نيصّلخملا" ةملك :باوجلا ؟ماللا رسكب "نيصلخملا" ةملكو ماللا حتفب ' 76 ل" ل6 و قرعألا

 نيكي مولع ُكاَلب + 20 :روطلا] 4 نونكَم ولو تك 5 مهل نامل مولع ثوار ا# 1 هتعاطو هللا ةدابعل هسفن صلخأ نم ينعتف ماللا رسكب ' 'نيصلخملا"

 (فاطُب) ةغيص تدروو .(تارم ثالث) مولعملل اّينبم اعراضم العف (فوطي) ةغيص تدرو :باوجلا ؟"فاطُي -فوطي" :نيب قرفلا ام 0 :تافاصلا] 4 يعن

 راربألا مه مهيلع فوُطملا نأ عم لوهجملل ينبملا ىلإ مولعملل ينبملا نم ةغيصلا تفلتخا اذاملو ؟هعضوم يف امهنم لك ةدئاف امف .لوهجملل اًئيبم اعراضم اّلعف

 ىلع [1 :ناسنإلا] 4 ارقاَعوردَمِةَصِفنِمَبراَوف 10 أ راوف تناك اود اوصف يَ مهَعفاظيَو + ناسنإلا ةروس يف لوهجملل ينبملا ةغيص تمدقت اذاملو ؟نيتلاحلا يف

 - لبق مولعملل ينبملا أي نأ دوهعملاو ١9[. :ناسنإلا] 1[ اوم ولو مهب م رادو نادل حول ُثوُلبو # )+ ةروسلا سفن يف مولعملل ينبملا ةغيص
 نأ وأ ءتبجع لب :دمحم اي لق :يأ «ةمومضملا ملكتملا ءاتب (تبجع) :ئرق 46 تبع #9: ىلاعت هلوق # َنورَحَسيَو تَنِجَع لب )>> [1؟] .اًئيش نوعمسي الو -

 ثيداحألا يف ىلاعت هل هدانسإو «هببس يفخ ميظع رمأ نم سفنلا لاعفنا وهف «ةقيقحلا ىلع ىلاعت هيلع زوجي ال بجعلا نأل ؛تبجع :لوقي مهلاح ىأر نم ءالؤه

 الف ذكنيحو «نيقولخملا تافصب ههيبشت ىلع ةلومحم ىلاعت هيلع ركذ ام قالطإ ةلاحتساف ءامهوحنو شيشبتلاو كحضلاك وه هملعي امم هلامكب قيلت ةفصب لوؤم
 در ىلع ءاتلا مض نإ :ليقو .ملسألا فلسلا قيرط وه امك نيثدحملا تافص نع اًهزنم هب قيلي ام ىلع ىلاعت هيلإ اًدنسم هرهاظ ىلع انه بجعتلا ءاقبإ يف لاكشإ

 «نولعفت اميفو مكدنع مهلوق بجعف :يأ # ّبَجَعَف ْبَجَْت نإَو ف : ىلاعت هلوق ىتأ كلذ ىلعو «ثعبلاب نيرقملا نم ثعبلل نيكرشملا راكنإ هغلب نم لك ىلإ بجعلا
 وه امنإ مضلاب ةءارقلا يف باجعإلا امنإو ؛كلذ ىلع سيل رمألا نأ ىأرو ؛هللا ىلإ باجعإلا در ىلع اهّلوَأتو «ةءارقلا هذه ماشلا ئرقم وهو حيرش ركنأ دقو

 عم ثعبلا مهراكنإ نم وأ ىلاعت هللا ةردق نم تبجع لب :يأ «ملسو هيلع هللا لص لوسرلل ريمضلاو اهحتفب (تبجع) : :عئرقو .مهنم دحاو لكل افاضم نينمؤملل

 (انؤابآ َوأ) :ئرقو .نيئيشلا دحأل يتلا ةفطاعلا اهنأ ىلع اهيف واولا ناكسإب (انؤابآ ْوَأ) :ئرق 46 ايوآباَءَوَأ 48: ىلاعت هلوق # َنووألا 0 أ 35 [ ١1/1 .قلاخلاب مهفارتعا .

 هلعج :يرشخمزلاو .هيلع هلبق ام ةلالدل ,نوثوعبم :يأ ءفوذحم هربخ أدتبم امهيلع "انؤابآ"و «راكنإلا ةزمه اهعم تديعأو واولاب فطعلا نأ ىلع اهيف اهحتفب

 نكي م م اللولب تك 5013779715507151 ."نوثوعبم" ريمض ىلع وأ "اهمساو نإ" لحم ىلع اًفطع
 - ,باتتكلا ءاتيإب نوراهو ىسوم ىلع ةّنملاو ءقاحسإب ميهاربإ ةراشبو «دايقنالا ٍءازج يف ليعامسإ ءادفو ؛ميهاربإ ثيدحو «حون ةزجعمو «نارّْتلا يف نيمرجملا رهقو

 ْ ىنسحلا ءامسألا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
ْ 



0 

 لخدأ يذلا نمؤملا اذه لاق ”ة:نوعل مشنأ له َلاَق 8# - 6 : .نويزجمو 0 :4 َنوُسَمْلَو» -017 لإ

 (نيقدصملا نمل كنتأ :يل لوقي ناك يذلا ينيرق ىرأ يلعل «رانلا يف :# َنوُمِلطَممُ رشا له# :هباحصأل ةنحلا
 َتدْكَنهَساَت لَك # رانلا يف هنيرق ىأر املف ءميحجلا طسو يف 8 1 ل 6 2

 0 ناميإلاب يلع :# َقَرُهَمَعناَلْوَو# الا يف كدصب ينكلهتل :# ندر 2 16 ظ
 01 رح نيه امفأ": موملا اذه لوقي :4 نيم نحال - ا .هللا باذع يف كعم دل 26 ارسب ب بوح 57

 ةجرررتاو عاجلا ةقيرط ىلع اذه هلوقو ءانلوخد دعب 4 ٌنَحاَمَو#' .ايندلا يف 8 ' ١ هدا رئلارادهَدإ )ندعم
 هللا اناطعأ يذلا :# اذنه َّنِإ © ب6 .نرذلخ مهنأو .عطقني ال يذلا ةنجلا ميعن نم مهيلع هللا معن : دي 0 3

 :هركذ ىلاعتو كرابت هللا لوقي :4 اُلرترَح َكَِدَأ 8 -9 011 .ميظعلا ءاجنلا وهل : مِظمْاَوم 01 ١١ ةدجك أ للرد يعلارسيئادح ما
 هذه تلزنال :4 لا ةَرَجَس أ - -لضفلاو قزرلا :(لّرّنلا»و -؟ريخ نينمؤملا ءالؤه تيطعأ يذلا اذهأ . ارجَساَهتإ 9 تدفع 5

 ٌدَبَمِو اًهَتأَحَباَنِإأم :ىلاعت هللا لاقف !؟رجشلا قرحت رانلاو هرانلا يف رجشلا تبني فيك :نوكرشملا لاق ةيآلا | نيطيشلاش وهتك اَهَتَلَط 9 يحلل سفر ١
 4 م را كب هزم : ءاولاق ام كلذ يف اولاق نيذلا نيكرشملا ءالؤهل :* تيملدعلل َمُهْل نم

 أ 24

 هول موا 3
 هنأك : ءيشلا حيبقت يف لاقي لكم :© نيطاَسشِلا سو ُءردَهَن 00 0 ريف © رينو ١ 2 رت ويلي ريس 0 لا م د م

 اذإ .هبوشي وهف ا نالف باش :برعلا لوق نم «طلخلا وهو :4 ٍمِيَنْئاَبْوَسْلا# -5717-18 .ن ١١ (و) نوغرب هيا جلع مهن َنيِلآَصرُم ابا ءأََملأ مت ١

 مرتاح مُهَما .قحلا ةُجح ريغ نيكلاس :4 نصف مهودجو :4 رهام 1١١- 14 .مهريصمو 16 فلة قد ناك تح 00 اك ورا رع ا اح نس دةميح نم جزم هدانسدكَر هيزالارخلٍ كِل عاعل
 .انك هل نوبيجملا معنلف :يأ هللا هباجأ :# َنوُبِحمْلا مَعِيلف# - -ا/6 .هيلإ نولجعتسيو نوعرسي :# نوع 0 يل نيرذنملا ةبقدع 7 هرظن 9 ترِذم 8 ١
 معز :لهج ب لاك لاق ةداق نع بيرجت نبأ جرحا 4 "ركنا لصق دك صج اه[ ل :لاعت هلوخ 141 نياق سياتل اداَبحلإ 5

 هللا لزنآف «دبزلاو رمتلا الإ موقزلا ملعن ام هللاو انإو ءرجشلا لكأت رانلاو «ةرجش رانلا يف نإ ءاذه مكبحاص 8 2 يطعلاٍركْلاتِد ةلهأو هتيم | َنوُبِِحُمْلا
 .يدسلا نع هوحن جرخأو .ةيآلا 4 حبال حرت هََجَصاهَنِإ + ةرجش رانلا يف نوكي نأ اوبجع نيح 0 اا
 ترركت] 4 َنيِصَلَخُمْلا هَل داَبِعاَلِإ [ ٠ ] لَك يبنلا ةلاسرل اًدييأتو رافكلا ىلع اًدر ىلاعت هللا لوق نم تافاصلا يف امو «لبق نم هب اوبذك ام مهتنياعمو ثعبلا نيح -
 دقوا را ضامن دا و كارما تل كافالعلا ةؤوسأ قا ضنلا قمفتب ميزكلا نآرقلا يف ةيآلا هذه: ترركت : [تارم 5 تافاصلاب

 نسي ركلات رك بلا دداصرإكا ١١[. : ةعقاولا «57" : تافاصلا] 4 ميعتلا ٍتنَجِف وه [57] .ميلآلا باذعلا نم نوجان مهنإو ؛هتمحرب هللا مهصتخا
 4 ٌنيِع ٍفَرظلا ُتاَرِصَن او مهرَنِعَو ا [4/4] .مئادلا ميعنلا اذه يف مهل هللا ةماركب اهيف نومركم مهخأو ؛ةنجلا لهأ نع ثدحتت ةيآلاو «ةعقاولاو تافاصلا يتروس يف صنلا
 ا ا ورا احول تك اقينع ءاسن مهضلاجتي يف مهدنعو .[57 : ص] © ٌآرَأ يفرطلا ُتْررِصَق ٌرِهَدْنِعَو !» «[ 5/:تافاصلا]
 اّلِإِد 1 تافاصلا] 4 َنيَذَعُمِب ب قو كول الوم الإ ا[ نسلا يف تايواستم نهجاوزأ ىلع نهراصبأ تارصاق ءاسن مهدنعو :ص ةيآ امأ ءتافاصلا ةيآ
 اا 1 ا ا ل ال انرمال] مب نحب اعف :نومكتم نودلخم اننأ مح 6: ناحنلا] 4 نرمين اَمَو كولا ابو
 يتلا انتتوم الإ يه ام: نولوقيل لوسرلا اهيأ كموق نم نيكرشملا ءالؤه نإ :ناخدلا ةيآ امأ ,تافاصلا ةيا هيلع تلد ام اذهف « ؛ميظعلا رّفظلا وهل ميعن نم هيف نحن

 .تاقعلاو باوثلاو باسحلل نيثوعبمب انتامم دعب نحن امو «ةريخألاو ىلوألا ةتوملا ىهو ءاهتومن
 ناكف (فوطيو) مولعملل ءانبلا نع امأ # ِباََاَوِدَّضِفْنَيٍةَيِاَج# هب فوطملا ءيشلا هب دوصقملا ناك (فاطُي) لوهجملل ينبملا نأ اكواب ليتل لا -

 اهب عتمتي يتلا معنلا دادعت يف ناك (فاطُي) لوهجملل ينبملا لعفلا هيف درو يذلا قايسلا : :اظلاو 14 اوم اولْوَل مهبسَح منأ رادو ُنادْلِو # فئاطلا هب دوصقملا
 ةضفلا ةينآ ركذت نأ كلذ تسانف ءاهبف كئارألا لع نوع يو اًريرح اهيف نوسبلي «اليلذت اهفوطق تلّلذو ءاهلالظ ةيناد ًةنج مهازج -ىلاعت- هللاف «ةنجلا يف نمؤملا
 ةمدخب نوموقي نيذلا ناملغلا ءالؤه ركذب بيقعتلا اًبسانمو اقئال ناك ءكلذ دادعت نم ىهتنا اذإف . .معنلا ةلمج نم يهف اهيف نوبرشي اوناك يتلا ريراوقلاو باوكألاو
 الأ ءايشألا ةعيبط نم نآل ؛اهميدقتب نوموقي ْنَم ىلع معنلا دادعت مدقتي نأ - -اقح- 0 ع .ركذ ام معنلا ناولأ نم مهل نومدقيو ةنجلا يف نينمؤملا

 دعب ةنجلا لهأ نع مالكلا ين ميقلا نبا لوقي .[57-54 : تافاصلا] # ... مسنات َنَجِف ل 47-149].ةمعن بحاص ناك اذإ الإ مشحو ٌمدخ ءرملل نوكي
 تدعأ دق بتاجنلاب اذإف «نيردابم ةرايزلا ىلإ نوضهنيو «ةعاطو اًعمس :نولوقيف «هترايز ىلع ّيحف مكريزتسي ىلاعتو كرابت مكبر نإ ةنجلا لهأ اي ٍدانم يداني : :اطوخد

 هناحبس برلا رمأ ءاًدحأ مهنم يعادلا رداغي ملف «كانه اوعمجو ءاًدعوم مه لعج يذلا حيفألا يداولا ىلإ اوهتنا اذإ ىتح «نيعرسم اهروهظ ىلع نووتسيف مهل

 نأ مهاشاحو - مهاندأ سلجو «ةضف نم ربانمو ءبهذ نم ربانمو ءدجربز نم ربانمو ءوِلْول نم ربانمو «رون نم ربانم محل تبصن مث ؛كانه بصنف هيسركب ىلاعتو
 - ةنجلا لهأ اي :يدانملا ىدان ,مهنكامأ مهب تنأمطاو .مهسلاجم مهم ب جد كالا يدر يد ص15 كا ل

 : لجرلا فزنأ نم نيعضوملا يف يازلا رسكو ءايلا مضب (نوفزنُي) : :ئرق ١9" : ةعقاولا' او ءانه #4 توري #9 : :ىلاعت هلوق 46 توري هت ْمُه اََولَوَع اهيفاال 38[

 نم وأ ءاًضيأ هلقع بهذو ركس :ىنعمب لوعفملل اًينبم ايئالث لجرلا فزن نم امهيف يازلا حتفو ءايلا مضب (نوفَرني) : :ئرقو .هبارش دفنأو ركسلا نم هلقع بهذ

 ميحجلا) ةظفل تدرو :يددع زاجعإ# ِويِحلآَوس فها ملطف »0 اًدبأ ةيقاب يه لب مهرومخ بهذت ال :يأ ءاهؤام تحزن :ةيكرلا تفزن :مهلوق
 عم ميدو ايا هطول ياسا ريكا نا لا يف ةرم 1 )امام باقل اف تديرو يفرك كارل ل1201(
 هداني اطل نين لك درا :يددع زاجعإ 4 َنيِتَبَمِبنْحح اه 8 [08] ميركلا نآرقلا يف ةرم (11) درو لكو (اهتاقتشمب باقعلا) ةظفل دورو تارم ددع
 يل ا ودل راسم حتا يبدل ريعيسم واخت .نآرقلا يف ةرم )١55( هت هتاقتشمو (توملا) ظفلو
 .ةرم )7١( امهنم لك تاقتشم ترركت امك «ةرم (5) «نيطايشلا»و «ةكئالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ 6# نطيل سوُعر هنآك اَهعْلَط 9: [15] ةرم (50١)درو
 -ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يف ةرم (58) «ناطيشلا» ظفل رركتو يم لا لا اا طر :اّلوأ

 غ1 اعلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 5001 ىلا ءامس 0/2 دل |
 ريدا



 74 اس ا يملا طارت دي هاا يمارس ماس ماع" و < < »++ تول هرفك 0 ةيرذ نود هعم نم ةيرذ وأ 0 ةيرذ نم مهلك سانلاف :# َنيَاَبْله هير اًتلَعَو## -ا/٠/

 ١ . 00 تين يكن دنيا 4 .اليمج ًاركذ حون ىلع انيقبأ :# هيَع - .ةيقاب مهنم 0 ؛ ملو هئاعدب مهكلهأ هللا نذل

 89 لأى َكَِدكان 0 امال مي كرشلا نم :© ٍريِلَس بأَعِب» -4 5 0-2 5 ويعيش نم كاَوأ# -/7

 2 ردم © كاف هضاب ةذثأ ٍتيركتْظ امْهو» -81 ؟نوديرت هللا ريغ كر 6 دكا لرد 4 كف 8 25 د تلا صل

 "| َلاَكَذ | ٍميَسويةيَرَعدإ ) ميستوإل دنع هيَحْس 0000000 متدبع دقو 0 ' . 2 نأ ركذ : ُميِقَس فَلاَ" ١ روجتلا ىف ةَرظَنَرَظَم ا 4١- -8/ ؟هريغ متدبع دقو «هومتيقل اذإ :4 نييك 1
 0 1 4 مج و 36 ُهَنَعاَولَوف م دل :لاقو هسأر بصعف ٠ .علط دق ًامجن ىأرف «ميجنت لهأ اوناك هموق

 0 نورين هاَيود ٌدَهلاَ كفي( دَجاَداَمِهِعوَعو هيد ب

 : د 1 7 سفنلا ميقس هنأ ىنع ميهاربإ نإ :ليقو .هب هنأ ركذ يذلا مقسلا مهيدعي نأ نم ًافوخ هنع 5

 0 )روج 0 بربك 0 7 .هدي يف سأفب نهرسكُي مانصألا ىلع لبقأ :# نباص مَع عاَرَو اف -4 .مهرفكو مهرومأ نم

 0 نيه ( يي مسن لاَ 9 امموُدِمأ» :هموقل ميهاربإ | :* َلاَق وق 46 .نولجعتسيو نوشمي :هانعم :© َنوُفْرَِهَيلِإ 0 1

 0 اهمها انوفِطنال لام[ ُأَلاَقَف ا بطحلا هيلإ اولقن مث ءرونتلا هبش هل نب و :© اً هل أون اولاَت 98 -41/ .مانصألا نم مكيديأب :4 نيج

 1 0 لاموني من2 دعا 3 ىلع د «ضعب ىلع هضعب رانلا رمج :برعلا دنع (ميحجلا» :# ويح فهوَملْأَم# هيلع اودقوأو
 4 تا 0 ع ,

 : ا لوا 0 ةولمقَمَورككَحدأ©2 0 :© َنيِلَمَس 0 ةليحلاو ركملا : 0 .هقارحإ نم 0 اوناك ام :# دك هب اودارأَمل - 1 2
 00 "5 5 و مسج . |( 6 3 |

 1١" (2 َنيِلََسَدْلا م هتلعَج ادم -هيأودارات ا ربججلاف 8 ار تر 34-0 مال نَلَعو ,ةجح نيلذألا
 / 00 نجم 0 ص ص 10 2 : ١ 5 .نيحلاصلا 0 انكر 502 كال هد ٠١و ككل ذرأ .ةسدقتملا ذرألا

 . يسد وي هت كَ 5 يأ .لمعلا 5 9 ُهَعَم مب اَماَف 9 هلا 0 اذإ |ملج يذ :# رياح ملعب كا

 "| لاك 2 ريكا شلال + ينعتو .[11401000/8 :تافاصلا] 4 آلف [1/1] .ميهاربإ يس هيعس كردأو
 " 16 قد ٍفَأم املا يف تاي ا ل ل ا ةزعلا برل ريمضلاو- اننأ

 0 ٠ َنريدصلاَنمُمَسأ اس نِإَيِحَل دم سرمونام لعق اك 0 تاره تدان ةروسلا سفن يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف ةيآلا هذه ترركت دقو باهل ر كالي

 0 060763 0 7 و 00-20 0 قاشطإ 0 0 ْن ع رف انق أ مث 1 ءدأ رعشسلا 00 تافاصلا] 5 نس درك 5 رح م 1 50530

 قست ملف, نافوطلاب هموق نم نيبذكملا نيرخآلا انق 790970007 00000 الاسك اهل توا وسوم يسم يق ولت نأ دمي مهيلع ر حبل

 َكِإ عاف م[١91] .تافاصلاو ءارعشلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف ةيآلا هذه ترركت دقو .مالسلا هيلع حون موق نع ثدحتت ةيآلاو ءفرطَت نيع مهنم
 ا .[3737 : تايراذلا] 4توُمْأَت الأ َلاَم ميل هُدبَرقَف 9 194١ : تافاصلا] 4 وُ اَاَكأَلاَمَم مَا 2 # ضرس

 هضمي لصتم تايراذلا فر تركت و لكأت اهّنَأ معز نمل اًعيرقت : ناثوألل باطخلاو «تايآلا [41-/17 : تافاصلا] 4 َنيمكَْلا برب رمد اَمَه 9: :يهو «ىلاوتلا ىلع
 اديك هي أودارأو » 3 .همئالي امب عضوم لك يف ًءاجف .ةكئالملل باطخلاو :4 وعام الأ َلاَف » «نولكأي ال مهآر اًملف اولكأي ملف ٠ «مهيلإ هبرقف :هريدقت

 «ؤكسن َنَدنل» :هلوقل ؛ميهاربإ مهداك ءايبنألا ةروس ىف .[4/ : تافاصلا] 4 َنيرَمسْْلا مهن ادِك هي أوُداَرأَم ل ء[١٠0 : ءايبنألا] 4 يسد مهب
 م مهّنأل" ؛هوبلغي لو ؛مهمانصأ رسك هنأ ؛ميهاربإ مهبلغف ؛ةدياكم مهنيب ترجف ٠[« : ءايبنألا] 4 اديك هب أودارأو » : . لول بار | انذاك مهو[ هال ءايبنألا]
 ءاًيلاع اناينب اونبو «ةميظع اًران اوججأف 191 : تافاصلا] 4« ويحل يف هُمْ ايي مهل اون الد ١ تاَفاّصلا ىفو .نيرسخألا مه اوناكف ' 'يهدارم هقارحإ نم اوغلبي

 مّلْغب 8 ]١[ 1 0 ب تاَفاّصلا تصُخف «نيلفاس لفسأ ىبقعلا ىف مهّدَرو «نيلفاس اينّدلا يف مهلعجو «هللا هعفرف «لفسأ ىلإ هنم هومرو ؛هيلإ هوعفرو

 وهو ملحلاب تافاصلا ةروس يف هفصو امنإ .[18 : تايراذلا «07* : رجحلا] 4 ٍمِيِلَع مّلغب ا عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل ٠١١[ : تافاصلا] © ٍميِلَح

 :ةئيشملاب هقيلعتو ربصلاب هدعوو ءاهدنع اههركأو سفنلا ىلع ءايشألا ّرمأ نم اهيف ام عم هيبأ ايؤر ىلإ دايقنالا نم هنع ركذ امل ءرهظألا وهو ملعأ هللاو ليعامسإ

 00 وا عا لوو رعلاف اك ايقاذلا يف املوآ«لقعلاو ملحلا مامت ىلع ليلد كلذ لكو

 ةروس يفام 1١7[. : تافاصلا] © َنيِرَّصلأَنِمَُآ ءاَض نإ ََدِحَبَس 9١ «1707 : صصقلا] 4 َنيِحلِيََصلآَسِم هللا َءاَش نإ ِفَدِحَبَس 8 ]١٠١7[ .ليعامسإ حيبذلا نأ
 كد يأ ©: هوبَأ هل لاق نيح ليعامسإ مالك نم تافاّصلا ينو .دهعلاب ءافولاو «ةرشعلا نسح يف نيحلاصلا نم يندجتس تملا سعشا مالك نم ص؛صقلا

 ةبحتلا هذه درت الفا: كيل مالم .حبذلا ىلع :يأ 1٠١7 : تافاصلا] 4 َرَصلاَنوُمَسأ هس نإ فّديَعَس دمت اَم ْلَعْفَأ تأتي ) :باجأف «4 كت اًداَمْرظأَ
 لوأ نوكيف «ةنجلا لهأ اي :لوقيو مهيلإ كحضي ىلاعتو كرابت برلا مهل ىلجتيف .ماركإلاو لالجلا 1 :مهلوق نم نسحأب

 نإ ةنجلا لهأ اي :لوقيف ءانع ضراف ءانيضر دق نأ : .ةدحاو ةملك لع نوعمتجيف ؟ةيزلا موب اذهف «نوري لو بيغلاب نوعاطأ نيذلا يدابع نيأ :ىلاعت هنم نوعمسي ام

 مهل لجتيو ؛بجحلا هلالج لج برلا فشكيف .هيلإ رظنن كهجو انرأ :ةلحاو ةملك ىلع نوعمتجيف ينولسف «ديزملا موي اذه «يتنج مكنكسأ مل مكنع ضرأ ملول
 «نالفاي :لوقي هنإ ىتح «ةرضاحم ىلاعت هبر هرضاح الإ دحأ سلجملا كلذ يف ىقبي الو . اوقرتحال وق ةرتحي الأ ىضق ىلاعتو هناحبس هللا نأ الول ام هرون نم مهاشغيف

 ايو .ةرضاحملا كلتب عامسألا ةذل ايف .هذه كتلزنم تغلب يترفغمب ىلب :لوقيف ؟يل رفغت ملأ بر اي :لوقيف ايندلا يف هتاردغ ضعبب هركذي ءاذكو اذك تلعف موي ركذتأ
 8 مسلس و

 (نوفزُي) :ئرق # نوري ىلاعت هلوق © نبه امد 9و 141 ةرساخلا ةقفصلاب نيعجارلا ةلذ ايو .ةرخآلا رادلا يف ميركلا ههجو ىلإ رظنلاب راربألا نويع ةرق
 ظ ؟44 كر ىلاعت هلوق # ٌرَموت ام لَ لكف أ تاي لاك د ب اذام رظناف كح كل 0 عارسإلا :هانعمو ءفز نم ءايلا حتفب (نوفزَي) : :ئرفو .فزأ نم ءايلا مضب

 ظ .نافوذحم نالوعفملاف ؟داقتعالا نم هيلع ينلمحت اذام :يأ ؟هيرت يذلا ءيش يأ وأ ؟كربص نم هيرت اذام : يأ ءءاي اهدعبو ءارلا رسكو ءاتلا مضب (يرن) : :خئرف

 وأ «هلوعفم "اذ" عما تكبس ماهفتسا (امف) كخاول ىدعتيو« ملعالو ءرصبأ" ا نم ال ءرمأ وأ دقتعا يا فأر نماهرع فلا انا تلو :ئرقو .؟هانيرت اذام :يأ

 .؟هب ريشت اذام : اهمض ىنعمو ؟هب رمأت اذام : :ءاتلا حتف ىنعم :ليقو ؟هارت يذلا ءيش يأ :يأ ءفوذحم دئاعلاو .هتلص " ىرتو" هربخ "يذلا" ىنعمب "اذ" ”وادتبم اءيش يأ" :ىنعمب

 ةملك تاقتشم تركذو هرم الا حصأ ةرما 0010 «ناطيضلا» ظفلا دو وا دالع نإ فيض اذإ 0 ) «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركذ : اناث .ناطيشلا ظفلو -

 (ناطيسشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اَذِإ . .ةرم 004 حبصأ ةرم (5/) «ةكئالملا» ظفل دورو ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )١٠١( «ةكئالملا»

 .ديدنلاو ٌدَضلا نع لالجلا ة 0 .(ةرم 8) اضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم 20 ١"(

 روسلاب تيرعتلا عونتم زاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ناك فيلكتلاو ءالتبالا نآل ءامهالك هيلع اقفتاو «هيلإ هاضوفو هلل امهرمأ :* املس آمل دلذلا
 :# ُدَّلَبَول .هسفن نبالا ملسأو «هنبا ميهاربإ ملسأ .مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإل 6

 دق ١٠١5- .امهنيب ةهبجلاو ءاملامشو ةهبجلا نيمي نع ام :«نانيبجلا» :4ٍِنيبَلِل ةوقب هعضوو
 .ديدشلا رابتخالا :# ُنيِمَل اوتلَبْلا وش اذه كإ 8# -1 .كمانم يف اهكانيرأ ىتلا :« اا َتفَدَص 3

 يذلا شبكلا وهو «ةيدفو ميظع ءازجب :# ٍرِيِظَع جّبذي# حبذلا نم هدلو ينعي اي ا ل 761400 !
 يسرا و :ليقو ءنيقُي لبقَتُم هنأل مظعلاب هفصوو .حبذي امل مسا (حْبَدلا»و .هب يدف ظ جوع كلارا < ماسي

 اركذو ءاليمج ءانث .ةمايقلا موي ىلإ هدعب نميف :* َنرِخآلاف ِءَِعاَتكَررَو #8 ٠١- .رهدلا رخآ ًايقاب نيد 1 7
 ا متت ل 101 هلا راك <« دقت كاطر» نموم :4 29 © امج اي وت 2
 1 :4 ريظتلا ٍبْرَكلا َنِما» ١١5- .ةميظعلا معنلا نم اهريغو ة را هانلضف :* تورم 3 ١ نمو دكت بيصبل ع

 :# َنيَِبَسمْلا# ةاروتلا :# بككلا## -١١ا/ .نوعرف هب كلهأ امو .هموقو نوعرف نم هنوقلي اوناك ريتال د ا

 يذلا مالسإلا نيد : :# مقَمسمْل طرقا اَمُهَسيَدَهَو #8 /١١- .هماكحأو هليصفتو هيف ام يَذَه نيبملا 5 لامها نير تربل
 ند نورا نك راربععلا نك 1 : َساّيلِإ َّنِإَو #8 “١17- .هءايبنأ هب هللا ثعتبا هلك 5

 .مثص مسا : 4 اعب## نودبعتأ :*# نوعرنأ 3# -6 .مالسلا هيلع سيردإ هنإ :ليقو .نارمع

 | > عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل ١1١١[ : تافاصلا] 4 َنِنِسُملا رب َكِيَدُك 0 1-١
 ىِرْجي َكِإَدكاَنِإ ا 1 دق » :ميهاربإ ةصق يف مّدقت ِهَنأل ؛ 24 انإ © :لقي مل 1 ادت

 يف لقي ملو «غارفلا دعب عقو اهرئاس يفو «ءيش هتصق نم يقب دقو ١١5[« : تافاصلا] 4َنيِدِسْحَمْلا 9

 ؛[8-١٠1 : تافاصلا] 4 َنيِنِمْؤُمْل انوا ْنِم هَ (ىز) َنيِنبيَحْمْلا رحت َكَِدَكَاَنِإ ف :سنويو طول يتّصق

 را اًنِداَبعَنِمدَت

 3 ري دس ع حو فا
 هنا تكلل ذل :

 جره رس <

 ملح و اَلاَمَت بتكلا لهأتي لق + 1 رتل 11 ركل وتسلق داسقلا نال كارلا ١ يول 1

 1 هيل ام ري 1٠١ :ءارعشلا] 1 َنيبيلَطلَمَوَمْلا أن جوموم كير ئَداَن دِإَ و # «.115 :نارمع لآ] 4 ماوس كشط 65 200 دم سف

 ٌرمأ (لبقأ) :باوجلا ؟"مؤاه -ِتئا لاكن - نأ" :نيب قرفلا ام ١4[. :ةق ةقاحلا] # ةَيِتكأ ومره مْواَه ٌلوفيف همس هبتككقوأ َنَماَّمأَف 4 :تافاصلا] 4( توفي

 ا اولاعت) :يرشخمزلا لاق امك دارملا لب .يقيقحلا يكرحلا لاقتنالا اهب دصقي الف (لاعت) امأ .بطاخملا هب سبتلملا رابدإلا نع ئمنو لابقإلل اًبلط نيعتم

 يقيقحلا لابقإلا اهنم داري (لبقأ) هاذ .-ناسنإلا ةروس )١17-١5( نم تايآلا عجار- (ةلأسملا هذه يف ركفن لاعت :لوقت امك «مزعلاو يأرلاب ءيجملا دارملاو

 .كلذك تسيلف (لاعت) امأ «لعفلاب هب سبلتم يسح رابدإ ةلاح ين وه نمل اًباطخ نوكت (لبقأ)و .يزاجملا يونعملا لابقإلا اهنم دارُي (لاعت)و «يكرحلا يسحلا

 58 :ىلاعت هلوق نم كلذ رعشتست نأ كنكميو «رابدإ ةلاح يف ناك هنآل ؛(لاعت) : :هل لقي ملو ١" :صصقلا] * َفَحَتاَلَو َلِبقَأ :مالسلا هيلع ىسومل ليق اذل

 نيملاظلا موقلا ىلإ بهذا :يأ ٠١[ :ءارعشلا]4/ َنيِِلدَظلَمََمْلاِتْنَأ + :ىلاعت هلوقك (بهذا) ىنعمب الإ نآ ارقلا يف تأت ملف (تئا) امأ ١”7[. :صصقلا] اًريَم
 دقو.[94١:ةق ةقاحلا] * ةّيبتكأوءرفأ مؤاه # :ىلاعت هلوق يف «(نآرقلا يف ةدحاو ةرم الإ تأت ملف) (مؤاه) امأ ا م

 ةجهبو هسفن ةفخو هطاشنو «حرف هلااعُي ال ةمايقلا موي هنيميب هباتك ىتؤي ْنَم حرف نإف «طاشنلاو حرفلا ةلاح يف يعادلا ةباجإل تءاج (مؤاه) نأ نييوغللا ضعب ركذ

 1106 - راطلاو ل :تافاصلا] ه4 َوُلَءآَستيٍضمَبَعْمضعبَلبأَو )+ :(لبقأ) -الوأ :ةينآرق ةلثمأ .ميظعلا زوفلاو ةيدبألا ةداعسلا اهنأل «ٌريظن اهل سيل ؛هرعاشم

 0 َليقو # :(لاعت) -اًيناث . :فسويا 4 يايا ح14 تايوان © اهو َتكَصََوَرَص ى.ةلأرمأ تبقا

 م :ءارعشلا] #4 َنيِيِبظلاَمْوَْلا تن نأ سوم كبَر دات ذِإَو :(تئا) -اًنلا 15١[. :ماعنألا] * ٌمُكحّبَر مَّرَحاَم ُلَتَأ أّولاصت لف © ا ]1 نإ كم لإ
 اهو تسلا راف اَم ديور الإ اهنكتبتل بع ٍبيْعْلأ َحِتاَمَم هدنعو # ١١711[# ةقاحلا] # ةّيبكأمْأْمْوَه لوف هوس .ةبتكقوأ نَماَمأَ + :(مؤاه) -اعبار

 3 (05) َنيِبَمْلا مه ناك مهم زل ماعنألا] ينك الإ سيايالَو يظر الَو ضال تملظ فَوََحالَو اَهمََيالِإ ةَكَرَو نم طقس

 د ا ل دع مس (نييف) ةملكت درو :تاوجلا ؟' نيبتسم «نيبم" :نيب قرفلا ام /١11[. :تافاصلا] 4 َنيِبَتَسُمْل

 011 ا ا ا و نس وهف كلذلو ؛ءيش لك ظفحي ٌباتك :وه :(نيبملا) باتكلا .ةدحاو ًةرم (نيبتسم) ةملك تدرو امنيب
 :هوجول نيبم هنأب نارقلا فصو اننإ :يزارلا رخفلا لاق .اًئيشف اًنيش رهظ : ءيشلا نابتساو .ًةدحاو ةعفد رهظ : ءيشلا نابو .ةاروتلا وهف : :(نيبتسملا) تاتكلا امأ

 هنا اهل اًنيبم باتكلا ناك ءايشألا هذه هيف تنّيب املو «ٌءارحلاو ٌلالحلاو ٌدشرلاو ىدهلا هيف ني لا ت1 ..97 دمحمل نيب ةيآو «ةرهاظا» ةزجعم نآرقلا نأ ١-

 .عباتتلاو جردتلاب رهظي وهف اذه ىلعو .ةدحاو ٍةيضق نم اًبناج جلاعي اهنم حاحصإ لكف :ةاروتلا امأ .نييدقتملا كللارخلا يف قح فور هدرا دصتمت تف

 .ةحوتفم ةزمهب ئدتبيو «نإ دعب ةنكاس مالب ظفللا ريصيف ' ' نيايلإ" ةرمه لصوب (سايلا) :ئرق « سايل :ىلاعت هلوق َسيِلَسْرَمْلا َنِمَل َساَيِإ َنِإَو 9811113

 ىلع رثكألاو ءىرخأ اهتلصوو ةرات هتزمه تقطنف برعلا هب تبعالت ينايرس يمجعأ مسا سايلإ نأ :اههجوو ءالصوو اًءدب ةروسكم ةزمهلا عطقب (سايلإ) :ئرقو
 وهو ةحوتفم ةزمهب ئدتبي لوألا ىلعف «ءادتبالا مكح فالخلا ىلع ينبنيو ؛عسيلا ىلع تلخد امك ةفرعملا (لأ) هيلع تلخد (ساي) هلصأ نإ :اولاق ءلصولا هجو

 هلوق # .تيوألا مكي برو و 0 .هريغ نود حتفلا ىلع مهصنلو «ةرورض الإ زوجي ال عطقلا ةزمه لصو نآل :لاق "رشنلا" ين امك باوصلا

 مكبر هللا) : :ئرقو .هيلع فطع "سبر"و«هتعن "وكبر 7 : لل اف: يي ا ا :ىلاعت

 درو :يددع زاجعإ # َنيِريَصلأ نم مهلا ا نإ 9 [5١٠١؟] اوه 2 رأ فيلغ فظع برا'"و «هربخ "هكبر"و ءأدتبم ةميركلا ةلالجلا ظفل نأ ىلع ةثالثل عفرب (برو

 ظفل ركذ درو كلذكو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هتاقتشمب ربصلا) ظفل ركذ در اًضيأو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١15( ( ع

 درو دقو «(هتاقتشمب تاجردلا)و (هتاقتشمب ربصلا)و (هتاقتشمب مايصلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هت هتاقتشمب تاجردلا)

 طارصلا ةظفلو ءاهتافدارتمو اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ # َميِقَّمَسُمْلا طَرِصلأ اَمُهَسَْدَهَو ]١3[38 .ىلاعت هللا باتك يف ةرم (15) لك

 .ةرما(49) دوو: لكو (ايناقتتلمب ظارصلا) ةظفلاةورو تارم ددغ ع (|ةاقدارمو ابتاقتشمب ثعبلا) ةظفل دورو تارمددع ىواستيااذإ .ةرم (5 0) اهتاقتشمب

 روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 ١ - مهصلخأ نيذلا 4 ًبعاَلِإ 8# - .نودهشيف هللا باذع يف 24 نورس همم 9000 8

 ىييتختل امل 0تزتختل قا .ماهاربإو ميهاربإ لثم «نيسايلإو «سايلإ :لبق : َتيِساَيْلِإَكَعأط -110 .باذعلا نم زوفلاو ناميإلل | ١
  « - 60ككاو نب اَيِْإَكَعْمَلَس 2 ترحل كعك 4 مهند : يرحل نرسم مث ها 01 نكلاتكملا 05 هتأرما 4 لإ 1

 .مهانكلهأف «ةراجحلاب ٠٠١ - إو (© نيييزنلا واعمل 2 تينت رج 17 00 ءاراهن متحبصأ اذإ :4 َنِحِبصُم ِمِسدلَع نورمتا َِنِإَو و» ١

 .طول ةيرق مودس ىلع رمي ماشلا ىلإ ةئيدملا ١4١- قتال رف نيح :4 َيَبَدإال 4: ١ ا 8 1
 .ءولمملا ,رقوملا :* ِنوُحَمَمْلآ# ١5١ - اروجاَلِإ 9 بوَمَل لما هني ذإ 7 َنيَسرمْلاَنل 5 هنأ موقلا ملعو «ةئيفسلا تسبّتحا ذإ ,ةعرقلا نم «عراقف :# ََهاََسل |

  2عنتر نيلي 9 نيرا هسفنب ىمرف «نييولغملا نيعورقملا نيموهسملا نم 0 ناكل (ريهاسف ردا كد 7
 .رحبلا يف 41 ١- .بنذم موللا بستكم :4ُمِلُمَوْمَول هعلتبا :4 ُتَوُلَكُهَمَكَلآَما» 477 ١- هك لقال لابو( َنِحِبِصُم )1 هنأ اكول 5
 1ك ماس (جن مفملا اثنا يأ ذا نيستا 7 نطب يف :* ميل .هب تلزن ىلا ةبوقعلاو ءالبلا لبق هّلل نيلصملا :4 َنِحَيَسْمْلَنِ َناَك ' 7

 هتكون يلي ك5 00 2000 3 :# ءارعلاب## هانتفذقف 2 ل ل ل كو ع نارا "

 دياب كلل () يسيل 1 ايا 2 4 يقسم نس 0و نك يف يراود د كارا علا .
 .هتلظأف عرقلا ةرجش تناك :ليقو .كلذ وحنو خيطبلاو ءاّبدلاك ءقاس ١51-  8ةَرَجَس هيلَعاَنَسنأَو 09) ميِقَسوُهو رمل اب هند كأم َلِإهَئلَسْرَأَو | .ررضلا نم توحلا ”5 ١- ا ىلع نوكي ال رجش لك :نيطقيلاو هيلع للظُت :# ِنيِطَقْْنَِيَةَرَجَّس## 000

 .لصوملا لهأ نم ىونين لهأ مهو «نوديزي لب ىنعمب :ليق :*توُديِزَيَوأم هموق نم : ٍفَلأ 00 :
 - هينتمات © ندد معَ 2 ارثماتك | تاريعإ اذ «مهيلع لسرأ باذعلا ناك دقو «سنوي يكل ىلا اودّحوف :# ًاََْماَنَقإ# 7

 ٍك كانت © بوبا 1 8 ل 0 ا ._ءاعدلاب هللا ىلإ اركض ءاهدالوأو مئاهبلا نيب اوقّرف 2 9 ١

 مُهْلَس :# رهتمَتَساَف ## -48 .توملا نم مهلاجآ غولب ىلإ ملطم ممالعمو .«باذعلا انرخأ 0 54
 5 1 ترقب ميكن لأ © توذوت : 0 0

 .٠ سستم يي ل7 ائانإ مهولعج فيك :يأ ءاونياع امب اودهشيف :# توُدِهدَش مهول 216٠ ١0١- !هللا تانب ةكئالملا ” نحب عنتيل © فكل بيوس 00 ل الكل ل كر ا
 تيد نووي تل ون نهنئ هن .راتخخا :4 َيلَسَحأ 8 -101 .مهبذك .4 وكنا ن) مه انقلخ دنع اورضحي مل مهو
 يدور رورو يديد فخ سس ل 0 535
 انكلهأ مث ءاهرفكل اهموق نم اوكله نيذلا عم تكله «هتجوز يه ءَةمِرَهلا زوجعلاو ؛طول موق نم نيكلهملا لاح نانيبت امهو ؛تافاصلاو ءارعشلا يتروس يف

 .توحلا نطب نم هانحرطف .[14 : ملقلا] 4موُمْدَمَوهَو رمل َدِيَل ا 1١45 : تافاصلا] © ٌممِيِقَسَوُهَو رعب ُهنَنَذَببف 3 ]١40[ .هموق نم نيبذكملا نيقابلا
 ةبوتلل هقيفوتب هبر نِم ةمعن هكرادت نأ الول يااا اما كانا ب هين اد اك يق ىفانأ لا كاؤحتا ردو كالو رع كلارا ةيراع ةيلاخ ضرأ يف هانيقلأو

 0 017 زا .هيلع مالي امب ِتآ وهو ةكلهملا ءاضفلا ضرألاب توحلا نطب ْنِم حِرْطَل 0

 امي[ 9-1573 تاما لا لَ ُهمَعنْلاَم (19) َنيِصَحَنمْلاَنِمَناَكَف مهام (10:) نوحشمْلا كافل لَ ذإ 5 َنيِلَسرمْلَنِيَل نسون + 1 ءارادسرلا

 ا ميركل تارنالا قرارت ماب كانا نيددلكألا ند لك تقر :تاوحلا ؟' 0 ؛مولَم" :نيب قرفلا

 ذب ثيح نوعرف نع درو ام ٍناثلا ىنعملا حضويو .ةغللا يف ٌدحاو امهانعم نكل (نآرقلا يف اذه) .هيلع ملي ملو «هيلع موللا قحتسي اًلعف ىتأ يذلا وهف (ميلملا) امأ

 همقتلا نيح -مالسلا هيلع -سنويو ٠ ا يا ا يا را

 كاحضلا تعمس :لاق نارهم نب نوميم نع ١[. 5 : تافاصلا] 4 يومن وي لِ ء يطب َتِِلل(135) َنِحَبِسمْلاَنم َناكهنأاَلْولَف )+ ١[ 51] .همولي ْنَم هعم دجٌو ام توحلا
 تل )نحب لكُم هر :هربنم ىلع لوقي سيق نب

 درا راد وح ادعوا مخور مم رخل ليهرتإ ويب اًنزَوجو © ل اًيغاب اّيغاط نوعرف ناكو ءهنم ناك امب هللا هركذف 4(! وعبد ويلعب
 صا تن ص ل مسلي

 .قرغلا هكردأ نأ دعب الإ هللا ركذي ملف 4١[. : سنوي]# ا ل 50 نيل ورب اون وب تما ىذه هنأ تن الك

 ادع ا/> تنال دعي 2-- مي د1 عا ع طمحا "يذلا 6و <>

 ةييمح دي محل دعدم "لع دس“ رب 0 ار احا ل ا 6

 اوفاضأف ءفحصملا يف ةلوصفم اهنأل اهدعب امع اهلصفو ءامهنيب فلأو ماللا رسكو ةزمهلا حتفب (لآ) : ئرق# َنيِساَي لإ 9: ىلاعت هلوق # َنيِساَي لَكَ ءملس 38 ]١١١[
 .هب نمآ نمو هنيد لهأ مه هلهأو «مالسلا يف لخاد وهف ؛هلجأل هلهأ ىلع مّلسف «يبن مسا وهو «هباحصأو نيساي دلو دارملاو ءاًمقو اهعطق زوجيف ' 'نيساي" ىلإ "لآ"

 يهتم تاتا ل يضئ ل ىلإ اًبوسنم عج دحاو مسا (نيسايلإ) نوكتف ةدحاو ةملك اهنأ ىلع اهدعب ماللا نوكسو ةزمهلا رسكب (لإ) : :ئرقو
 زوجي الف اًمسر تلصفنا نإو «ةدحاو ةملك ذئنيح يهو «نينيسو «ءانيس راوطكا) ةغل يهو «ملسو هيلع هللا لص روكذملا يبنلل اًمسا هلعج وأ «هينبو بلهملا

 لصوب (ىفطصا) :رق 6 قلم )::ىلاعت هلوق 4 نين َِلع تاب َقلَْمَأ 1 .ريظن اهل عقي ملذإ ءافقو اهيف مسرلا عابتإ عنتميو ءىرخألا نع امهادحإ
 .يراكنإلا ماهفتسالا ىلع نيلاحلا يف ةحوتفم ةزمهب (ىفطصأ) : :ئرقو .ةروسكم ةزمه ةءارقلا يف ءادتبالاو ءاهب ملعلل ماهفتسالا ةزمه فذح ىلع لصولا يف ةزمهلا
 «ةككئالملا» ظفل رركت وأ .ةرم )5١( امهنم لك تاقتشم ترركت امك «ةرم (7) «نيطايشلا»و «ةكئالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ * ةكيكملاو:116]

 هك فاعلم كريكذ اًيناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يف ةرم (18) «ناطيشلا» ظفل رركتو .ةرم (0)

 ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )١١( «ةكئتالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (8) حبصأ ةرم (5) «ناطيشلا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )١١( «ناطيشلا»

 تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم (؟١) (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اذإ . .ةرم (8/) حبصأ ةرم (1) («ةكئالملا» ظفل دورو تارم

 يف مهؤامسأ ترركتو ءةرص 014 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت :يددع زاجعإ # َتَسرْملاَِم 11 .(ةرم 1/) اضيأ واستم
 :ةواوزءلا ١ :تيععش»«7 « :قوراحه 171 :ىسوم : :ةينآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 01 نآرقلا

 :(هللا ةقان) حلاص 17 :بوقعي «ال :ايركز 2717 :فسوي «؟ :سايلإ 2" :لفكلا وذ «17 :ليعامسإ «47“ :حون ءال :دوه «5 :سنوي 21١ :قاحسإ «15 :ميهاربإ 7
 - .ةرم 018 :اهعومجم هذهو «؟ :عسيلا 211 :ناميلس «70 :مدآ ١« :نيساي لإ :0 :ىبحي 27 :سيردإ 275 :ىسيع ؛6 :دمحأو دمحم «4 :بويأ 2707 :طول 7

 7 حلا ء كانك ل 2 دل | روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
 .ةنف ---- يصح



 !؟نونبلا مكلو ,.مكسفنأل اهب نوضرت ال متنأو هلل تانبلا 0 نأ :4 َنْبْكَح تيكركلاما» :1١- دز دس و د وو فورت 7
 .هنولوقت يذلا اذه ىلع ةرهاظ ةجح :« تن ٌنَطلْس كلَ -157 .مكمكح مكحلا سئبف )| تمول 72 نورك ئالنأ هي نوح تيكا 7
 لل لك 150 هلا دنع نم مكءاج و بباتك نم ةجحب :# :بتكب أونأَك » 101 13 لكَ تيم 9 تدرس خر خبتكيز أن © 2

 -سيلبإ نعلو .كلذ نع هللا لج- ناوخأ سيلبإو هللا نإ :اولاق هللا ءادعأ نإ :نيرسفملا ضعب لاق 3| يرد ثا( نورصحُمل تهل ِتمَِعْدَواَبَش)

 هتاَداَبِحْلإ» اهوا نو كيور اكلا نورضحي وأ ميابقعلاو باسحلا نودهشي :# ورحم مه 1 9 نينا دما م 1
 نم :# َوُدئتاَبَو# نيكرشملا :يبعي خنت 171١- .هلل ًاهيزنت :4 هنأ َنَحِبْش 0 3

 الإ ءادذحا نياضمع كلذ نم نودبغت ام ىلع .متنأ ام :لوقي 14 ني دينا ط لل ]1 ةشللاا ل ب و نبا يسم 1(
 ل - نع هللا نم ربخ اذه :4 مولتن ال -115 .4 محلل اصل هنأ هللا 2 1 لال 0310 ه8

 ١" اهلي لول نيكد اكدوا نول اوناكن ارا ١

7 ١ 

 حمو يناربغلا 0 0 وأ ا كلم هيلع الإ م م ايندلا ءامسلا 1 ام» لا هنأ 0 1 00 رو يعم 1

 ا ا
 -و 4 55 17 رو د

 ءامسلا 1 ًاباتك 000 3 00 6-0 4 211 30 0 تيسونمم 16 2100 3
 4 0 + قوسف وب اورفكف 9 0 ١و7 5 لع لمحم مهيلإ ثعبي 7 أ لبق كلذو ءأيبل وأ 3 ايجنإلاو ةاروتلاك . ا 2 :حاَسيلَرئاَذ !5 02 َنوُلِجَعَتْس 0 فنيا "0 31

 فوسفا» .هب اورفكو هولحج 0 ليزنتلا نم هللا دنع نم يت 2 دمحمب ركذلا مهءاج املف :لوقي . #37 نجع نع قرتتل ا خاجع 7

 7 -_ توصي ا علا
 ومر د

 مهنع ضرعأ :4 معلما .مهل ديعو اذهو .مهرفك ةبقاع هللا ىلع اودرو اذإ «نوملعي

 ينلل دعو :# نورس فو س0 هاو .ةرخآلاو ايندلا يف مهب هباذع لوزن نيح ىلإ :# ِنِحَّيَح
 ىبقع نوري فوس :وأ.رصبلا مهعفني ال نيح انباذع نم مهب لحي ام نوري فوس يأ ءمهل ديعوو 7

 :مهوقل .نولجعتسي انباذع لوزنبفأ :لجو زع لوقي :4© َنوُلِجَحَتسِي ااَدَعِفَأ #- زا مهتقيرط

 :# َيِنَحاَسي# باذعلا :4 لَو اَدِي» 5101 [4/ 7 ندي ةروس] © َنيِقَدنَص سنك ندعوا اذنه يم نولوفيو
 ةوقلاو.ةبلغلا. :ةزعلا :* توب ياَمَعَوَرِملاَبَر## دمحم اي كبرل ًاهيزنت :# كبَر نحس 17١- .اوقدصي ملف مهترذنأ وأ ءباذعلاب مهئرَدنأ نيذلا موقلا :4 َحاَبَصَءآَسَمإل ؛مهب

 يس رئاسو سنإلاو نجلا :نيلقثلا بر :* َتِمَلَعلاَ ريدم اَو #» - ١17 «ىلاعتو هناحبس هب قيلي ال امم هب هنوفصي ام لك نع هناحبس ههيزنت :دارملاو

 هيلس :شيرق نم ءايحأ ةثالث يف ةيآلا هذه تلزنأ :لاق سابع نبا نع «كاحضلا نع ربيوج جرخأو :ه# اب ِةَسِكََِوَُنيََحَو # :للاعت هلوق ]١53[

 اولا ؟مهتابأ مف : :قيدصلا ركب وبأ مهل لاقف هللا تانب ل شي رق راك: لاق :لاق دهاجم نع ناميإلا بعش يف يقهيبلا 0 .ةنالاع ا ا هسه اولَعَجِو +

 ؤ 2 11-0 ول :ىلاعت هلوق [175] . َنوُرَصَحَمَل ورحل عت هنأ تم دقو + هللا لزنأف «ةنجلا ةارس تانب

 إاعت وق 11 .هوحن هركذف «تثدح :لاق جيرج نبا نع رذنملا نبا جرخأو .اوفصي نأ مهرمأف ,ةيآلا د( َناَصلاُنحَ :اَنِإَو # هللا لزنأف «نيددبتم نولصي

 :لا طرش 0 آلا 4| َنولَِتيَِدَيَأ + تلزتف ءانل هلجع هب انفوخت يذلا باذعلا انرأ ءدمحم اي :اولاق :لاق سابع نبا نع ربيوج جرخأ 4 َنَوُلِجْعَتْسَي

 6 .4 نر اَحوُمأ يحبس عضاوملا يقابو ءامهريغ نآرقلا يف سيل [69١:تافاصلا نوم ولالا 4 هر اص دا نكت ل ١ ككل

 يف كيرش الو ءكلملا ىف كيرش هل سيلف «نوكرشي امع ىلاعتو هّزنت :نآرقلا عضاوم يقاب امأ ءتافاصلاو نونمؤملا اعضوم هيلع لد ام اذهف «نورفاكلا هب هفصي امم

 ةرعلا تر لاعتو هللا رد 4 رايتس ر» ضارمل رادو ءاهزيخ آلا ف سل 18 تافاصلا] * َتوُفِصي ام َوَّرِعْلا ّبَر 8 ]1١/5[ .ةدابعلاو ةينادحولا

 نمو داتكلا نر دلل شف 32 يدك ر 1 0( هللا هر :نآرقلا يساند اا هكا يراد كاك كلو اد ناو ىنيلع قورغشمللا ءالورق صر امع

 مكلو تانبلا هلل نوكي نأ موقلا اهيأ هنومكحت ام مكحلا سعب .[77: ملقلا «154 : تافاصلا] 4 َيَوْيْكَحَم َفِكَركْلاَم 8 [ ١5 5] .صقن لكو ءارتفالاو بذكلا

 مكحلا اذه متمكح فيك مكل ام ؟نيرفاكلاك ةعاطلاب هلل نيعضاخلا لعجنفأ :ملقلا ةيآ امأ ءتافاصلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءمكسفنأل تانبلا نوضرت ال متنأو«نونبلا

 .ملقلاو تافاصلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف ةيآلا هذه ترركت دقو ؟باوثلا يف مهنيب متيواسف «رئاجلا
 ةيآلا هذه دعبو «4 َمهَرِصَبأَو  :هلوق ىف لصتملا ريمضلا ركذ ءاج .[117/4 : تافاصلا] 4 تور َفَوَسم روب «[ ١00 : تافاصلا] 4 تور دمر و مترو ل[ ١11

 ءايندلا وه لوألا نيحلا نم دارملا نأ حضوأو «ريمضلا ركذ ىلوألا ةيآلا يف هنأل ؛ةيناثلا ةيآلا ف فذحلا يف ةلعلاو هريمضلا اهنم فوذحم ةبباشم ةيآ تدرو تايآ عبرأب

 ءردب موي ىلوألا ةيآلا يف "نيحلا" :رخآ لوق .ميظعلا ىزخلاو باذعلا مهب لحي ثيح ةمايقلا موي يناثلا نيحلاو «مهئادعأ ىلع نوملسملا هيف رصني ىذلا تقولا وهو

 نم هيف ءالؤه امو «معنلا نم هيف مه امو نينمؤملا لاح رصبأو :ىلاعت لاق مث «ةمايقلا موي يناثلا " نيحلا"و ميتال لو يبلع كلر ور الع يلا تك هع

 .ملعأ هللاو ءنيرصبملاو راصبإلا قلطأ اًماع يناثلا ناك املو .مهرمضأ مهم اًصاخ لوألا ناك املف «ميظعلا يزخلا
 ءالؤه َّدَعَأ : :اهانعمو «تافاصلاو ءارعشلا يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف ةيآلا هذه ترركت .[١ا/5 : تافاصلا ٠ ا رمشلا] 0( نايت هَبْسي اَنيِاَدَعِفَأ 35 [177]

 ةعرس :اهنم ءدئاوف عرقلا يف مهضعب ركذ ١57[. : تافاصلا] نيطَمَي نم 0 رجه ِهَكَع اَدَكَبَأَو ما .؟ءامسلا نم مهيلع باذعلا لوزن نولجعتسيف «يلاهمإ

 عشة[ دار ل رشق سر قب كري الار ىو العا درج

 كشلل "وأ" نوكت فيك ١[. 517 : تافاصلا] 4 تتوُديِزَبَوَأ نأ ِةَكأِو َكِإ هَسْلَسْرَأَو را .يراخبلا هجرخأ 0 يا

 توُمَلَصَت َفْوَس # 141 .نيقولخملا لوق يف لخد امنإ كشلاف ؛مكرظن ين نوديزي وأ :ىنعملاو «واولا ىنعمب وأ "لب" ىنعمب وأ" :باوجلا !؟لاحم هللا ىلع وهو
 - قرفلا ام .[5 :ص] 4 كادك حس كه ريكا لاكو سن نم نم مه ءاج نأ أ أوْبَعَو + .197 :دوه] 4 ُبيِف رو تصقت نإ اوتار < كر 2 2

 لسرلا ةظفن تركذ :ةينآلا دادصألاب اهدجن ءبتاقتشمب ريذانو ءاتاقتشمب ريشبلاو ءابئافتشمب يبنلاو ءااقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو -

 :اَذِإ .ةرم 01/8 كلذ عومجمو «ةرم ا/ (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم /١ (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم ا/4 (اهتاقتشمب) يبنلا ةظفلو «ةرم ١14 (اهتاقتشمب)

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم 014 لك درو ذإ ءاّمامت مهئامسأ ركذ تارم ددعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) نيرذنملاو نيرشبملاو نييبنلاو لسرلا ركذ عومجم ىواست

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت يلوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 :© ناَءَرَملآَو# .(ةمدقتملا ةرقبلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا ريسفت عجار) زاجعإلل حتاوفلا هذه :* ص

 سانلل ةركذتلا يذ :هانعم :ليقو ناقل يفابلا فرشلا يذ :4 ركزلاىذ## هب هب لجو زع انبر 2

 7 ل كايا ايلا سا :«أوتكالباط ١- .مهل ةيادهلاو
 000 5 ماجن اوجع : ْاوَداََس# مهلسرب نيبذكملا ؛ ؛مهلبق اوناك نيذلا ممألا نم :4 نركب -ا" .ةوادعو دمحم

 ْ ا نوعا 2 ولاعدم 0 1 بره الو رارف نيح سيلو :4 سا َنِح َتاَلَرإل مهب لزن هللا باذع اوأر نيح ؛مهبر ىلإ اوُجضو
 2220111 226 نأإ# شيرق يكرشم : :ىنعي : : © أوح 2و - 4 .مهيلع تقح دق باذعلا ةملك نأل .ةيوزللا تا

 ارم َملا دهيم لع ور ضاوأوشسأ جنم 0 اهنكأتا 1 دم و
 ظ ل ١ هيب ا --- تادوبعملا لعجأ :اولاق :# اًدِواَهَلِإ ألا َزَمِجَأ 88 -4 لِي دمحم :* مهتم ردم مه ءاج

 | درك قليلة كيتا + | ار » ١ يسع 4 غطت ادعاور» "انما دباع لك ةدابعب لعيو انعم هل

 "1 بارع أويل لب ىكِؤِنِمِكلَس ف لباني ركزلاهيلع | ةدابعو ؛مكنيد ىلع اوضما :4اشِْنآأل شيرق نم نيرفاكلا ءالؤه نم فارشألا :4 مهني

 7 0 207170001 0 داملاف# -ا/ .ًاعابتأ هل نوكنو ءانيلع ًءالعتسا ؛دمحم انم هديري :© درس ءَيَتلاَدَه َّنِإ# .مكتهآ

 5 ©0ِببسألا ايلف اهنيامو ضال اوتو كأم 7 ني ِكَّس يف هلَب#ف -8 .برعلا اهيلع يتلا مهتلحنو مهتّلم اودارأ :ليقو .ةينارصنلا ةلم :نونعي :# ٍةَرخدْل
 ١ 00 كابا اًرخدلآَنيوُرِفَم كلاَْهاَم دن 0 هنأ هيلع لزنملا انركذو «هيلإ انيحو نم كش يف نوكرشملا ءالؤه :لجو زع لوقي : َقِرْكِد
 ١ ُنيَرَح رهَدنِعَمأ 8# -9 .!يلوسر مهبيذكت لابو اوقوذيف ءيسأب مهيلع لزني امل لب : 4 ٍباَّعاوقوذي امل لب#

 "كا ول ةلمفلو - 7 :* بتسألا يف اوميريلت# ١٠١- !؟ةلاسرلاو ةماركلا نم هب هّللا كصخ ام دمحم اي كنوعنميف ؛هقلخ نم 1ك كدب 0 تانك كت 6 00 يف زيزعلا ؛كبر ةمحر حيتافم ءالؤه دنعأ :لوقي :# ِباَمولأِر ملا َكيَرِةَمتَ
 9 ديوةَحْيصالإالْؤتع امو اي ِباَقِعََّحَم 7. !هيلع كر را ءاهقرطو تاومسلا باوبأ يف اودعصيلف

 اسي تيوتا جو 1 هعابتأو سيلبإ بازحأ نم دنج مه :لجو زع لوقي :© براي ُموُرَهَم كِلَدْهاَم دنا ١١-
 0 ظ 7 دارملا :ليقو .ةتباثلا ماظعلا ينابملا دارأ :كاحضلا لاق 4 ازال و ووت 21:16 رد موي موزهم

 .يباقع مهيلع بجو :4 ٍناَقِع َّقَحَم8 ١5- .لجو زع هللا يصاعم ىلع ةبزحتملا تاعامجلا :# ُثاَرَحّدْلا َكِيلْوأأل ١- .ةريثكلا دونجلاو عومجلا :داتوألاب

 انظوظحب انبتك انيلع لزنأ 6 شيرق نم نيكرشملا :ىنعي : :4 ًاوّلاَمو 8 -7 .عاطقنا الو روتف نم :© ٍقاوفنِماهل 1 امإ# رظتني ام :*َرظْنياَمَو # -06
 كلل ويلا تيل الا كلا نجع :برعلا دنع «طِقلا»و .هّللا ديعوب 2 يو موي لبق «ةرخآلا يف ىرن يتلا 0
 :ّدعلا لماش «ةردقلا ميظع «ةوقلا لماك ىلاعت وهف «ةبراقتم اهيناعم ةم ل :نيرَملا «يوقلا « رقم 0 0

 3 ار ا 0 | يذلا ميظعلا هفصو 5 دنياي وقلا ئامسأ نم 00 1 : - ١ :ميظعلا هلل ةلماك | ظ
 1 ل رو هر م اتحمي الفا 50 وه هنإف ' عانتم"

 3 : م كرحتي ال ؛هديب ت ا ءيمجف «هتدارإل ةداقنم هتمظع ةعضاخ هلل ة ةروهقم اه 7 يهف «تانئاك ش
 ا 7 جر مكاحلاو 0 يالا دمحأ جرخ |( كلا ىز ناءلاَو ص ) :ىللاعت هلوق [11- 1 هلوحب
 يدؤتو بولا اهب مه نيدت ةملك مهم ديل :لاق ؟كموق نم ديرت ام «يخأ نبا اي :لاقف بلاط يأ لإ هوكشف 55 ىبلا 2 2 ا 5

 و : نارام صر مهيف لزنف !باجع ئشل اذه نإ ؟اًدحاو الإ :اولاقف ءاهّللا الإ هلإ ال» :لاق ؟يه ام :لاق ؛(معن» :لاق ؟ةدحاو ةملك :لاق «(«ةيزجلا مجعلا
 0-00 ١ عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل [* : ص «؟7 : ةدجسلا «7 :ماعنألا] 4 مهِلْبَق ني انكَلمَأط [1"] .ةيآلا # ِاَنعْاووُديَمَل لب: ىلإ
 ديدهتلا رركت وأ رثكأ وأ اهنيعب ةمأ يف ديعو ليصفت تايآآلا هذه ين درو دقف ءفيوختو ديعو نم هيوحت امل اهديكأت داري ثيح تايآلا هذه يف دازت امنإ «#نِمؤ»
 َلاَكو 0 ردم هَءآَج نأ اوبيَو ]> [4] .اهفذحب زاجيإلا هبساني اذهف فيوخت وأ ديعو تايآلا مدقتي ملام اّمأ ءاهتابثإب ديكأتلاو اهتدايز عضوم كلذف .فيوختلا ةدشو
 رس جو

 2 00 هرم |
01 

 را وغ حس ج . كورلا ل

 ُباصصأو طول موو دومنو داود وذ نوع داَعو جو 1
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 ا 1 اس ا رك ق ]4 بيع ٌءْىَس اذه َنورفكلا َلاَقَ ْمُهْنَو دم مُهَءَج داوي لب ال 15 ص] 4 ُباَّذَكدحَس ده َتورْف ا

 رابخإلا ص يفادصق الف مهتم رذنم مهءاج نأ اوبجع متمأو «قاقشو ةزع يف مهنآ لاعت ٌربخأف ؛ضعب لع اهضعب اقوسنم لمجلا كلت ءيجف «مهلاوقأو برعلا رافك

 مهداعبتساو يورخألا ثعبلا نم مهبجعتب فيرعتلا اهب دوصقمف ق ةيآ امأو . :اًكقعت الإو اكترت ئىضتفت ةت ال يتلا واولاب ضعب ىلع اهضعب اًقوسنم تءاج مهتابكترم ةلمجب

 نك را ار زارا راسا اا ا عمتي وداي

 ا لوألا لعج توملا دعب ثعبلا نم مهملعأو ؛مالسلا هيلع هب مهءاج ام ىلع اًنبم 4 بيج ؛ ءْىَس اَذه 9: :مهلوق ناك املف ..ءامسلا نم ءاملا لازنإو «تابنلا فانصأ
 - مهبجع نع ربخف ص ةيآ امأ «ءافلاب فطعلا ءاجف «ىنعمو اًظفل اهلوأب طبترم ق ةيآ رخآ : :رخآ لوق .. .ءافلاب هيف طبرف مهزيجعت يف اًببس - ال ارتوا تتسلم

 لع ةغلابملا غيص نم يهو (باذك) ةملك تدرو .تارم سمخ (باّذك) ةملك تدرو امنيب ءتارم عبرأ (بذاك) ةملك تدرو :تاوحلا (!كاذكو تذاك" :نيب -

 تذكلا ةفص نع - -طقف- رابخإا يف مدختست يتلو ؛لعاف مسا يهو ء(بذاك) ةملك نم سكملا لع ءبذكل فص ديكوت تضنقا ينل نطاوملا فلا ند

 نيرفاكلا ناسل ىلع قايسلا اذه يف (باّذك) ةملك تءاجف ء[4 “صال 4 6 رجس اذه َنورِف 5 ير ا 2و » :ىلاعت لاق :لاثم .ةغلابم امنود
 تسيلو (باّذك) ةفلالا ةفيصباهنممل نيدكؤمو هيف يثاب ةفصل ذو ملا سرأ يذلا ل نا فصوي وؤاجف سالو الإ نمؤم يف وريال نبذل

 مسا م

 - [26 :رمقلا]# رش اًدكوه لب امين نم ديل كلا ىلمَل 299 ٍرْعُسَو ٍلكَص ىَنل ادعت اًدِحاو انمار اولاَعَف (5) رذنلاب دوت َتَبَدَك ر# :ىلاعت هلوق يف كلذك .(بذاك)
 حتفب (قاوف) : :عئرسقفو- 00 :يهو ءافلا مضب (قاوف) :ئرق 46 قاف ىلاعت هلوق # قارن انهَل ام هدو هَحْيَص الإ الوم َرظََمَ قم[15]
 .نيتبلحلا نيب ام مضلاو «ةقافإلا ىنعمب حتفلا :ليقو ءعضارلا يَتَعْضّرو بلاحلا يّتبَلَح نيب نامزلا وهو ءزاجحلا ةغل : :ءافلا
 .نوتسو ةعلاسو فالآ ةثالث : ض ةروس فورخ دَدَع .نوتالثإ] ناتتئاو ةتاعتنللا" بق ةزؤست" تلك دع اعامجإ بكم يعاو ةرمقلا ةروشادعب كلّزن : ص ةروسا لوزن
 - رامكلا بّجعت نايب :ةروسلا دوصقم مظعم :ص ةروس عيضاوم .هتصق دصقم ىلع اهلامتشال ؛دواد ةروسو ءاهب اهحاتتفال ؛ كا د : ص ةروس ءامسأ

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا تابسأ [ دش اكد



 :# ركل (5 دوأد ندبع# يصف «كلبق لكلا تربص 5 .ءازهتسالا نك :# َنولوفيام لع ريصأ## 0 0 اه 1“ كنف - 012600 و دل ) را اع ع 2

 يل ل ا 2200 2 دهسا م اع

 ههركي امئ عاجر : # كاوا د .هتعاط ع ريصلاو ءلجو رع هللا تاذ ف كك لسا هاو ةوقلا اذ 3 620ثاوأ هن نإ لي را 01000 0

 :4 قارس َيثَمْلب لابجلا هتباجأ حّبس اذإ ناك : عم َلاَبْيأ انرَحَساَنِإ# -1/ .هيضرُي ام ىلإ هللا 0 او يوفر مد وس عذرا يَرحَسَنإ ا

 2014 حبس اذإ هعم حبست هل ةعومجم :# هروح رللاَو » ١9- .ءيضتو سمشلا قرشُت نيح ؛ ةكشل ا لسبب ءو كلم انددَسو يد 1 0

 دينأ| اوروسن ْذِإ ذنوب مَ 2 ركل سم م َلَصْفَو |
 مهفلا :ليقو .ةوبنلا :*ةَمكِحْل ُءَسباَءَوأل .هدضعو هللا هاوق 4 5 27 عيطم ا

 0| َتَحَتالا أولا اد لعْولَحد د( بارحِملا ١
 اوس - 5 .نايبلاو حاضي ولا ىلع ةردقلا :ليقو .ءاضقلا ملع :*# باطل َصَمَو# .رظنلا ةدوجو نيدلا يف

 مَّدَقَم : :«بارحملا»و ا اولخد :## َباَرَحِمْلا اورو دإ .ناكلم امهو .مصخلا ربخ :# ٍمَصَحْلا . : : : ع 7
 0 هرم رس 7 514 ع ا تجر ١ تو 35

 ريغ يف ءاليل هيلع الخد امهنأل :# مهم عرفم# - -5 ةدليصتلا عيضارم رهو هفااتااو ااا تا لكا ف طي ةوقحلاو انمي را وتب عاتب نام 5
 ص رسل ى م 0

 بابلا ريغ نم هيلع امهلوخد نم عاترادق ةايأر امل :4 نحمل اولاَت + سشانلا ني هرظن تقفو 3 ةحجن نوعسيو عسر ليد مك طرأ 5

 فج الو :زيئ ال :4 طيش الَر# قح ريغب ىدعت :© ىَب# نامصخ نحن :ىنعمب :4 ناس +8 لات باطل ِفنرَعَو اَنْ أَلاَ هنود و 8
 َّنإ#» - 77 .قيرطلا :«طارصلاو» .هريخأو هلدعأ :# ٍطَرَصلَاءَوَس لإ قحلا ىلع انلمحا :* اندماو#

 لس مصر م18 2 روع رص نصوح ١ نجح

 رع ل م < رف ج .

: 2121100000 1 
 لافف# .دواد ىلع ردا | مص ا هبرض لثشم : # هَل نوع عسي 7 يئنيد ىلع : ينعي :4 أاذه د 0 ليلو تل ل 2و واونما نأ ذل نش ٍضعَبلَع صعب 9 0

 نإ ىنم ع أ هنآل .ينبلغ :# ب تاكا 1 ىف فّرَعو# يلإ اهمضأل اهليبس لَخو ءاهنع يل لزنأ :# اسنلْفك أ انو أر يفت هكا: نر أها يا ا 2 , هز اك يم سس جس هت رو كد 2 ل 2 لال طخ و 0

 ا ماب 2 رغم 5 عر ل 26 5 :هللوق لل هك ل قل ك1 314 -175 .ينرهقف ينم دشأ ناك شطب نإو ءملكت

 نككو .ةئالسن نم نيعستلاو عستلا ىلإ ةدحاولا كتأرما لاؤسب كملظ دقل :دواد لوقي : 4 بانو : وقل توتا نإ كا 7 5

 ”- سس مل ج ع 8

 .ىدعتيل :4ينإا ءاكرشلا نم :4 ٍةَكدكَنتامكَدَول .كلذ لعفت برعلاو «ةأرملا نع انهاه ةجعنلاب 23© 0

 ركام ا . يي ريع ككسبط وبلا يشار قل |

 دع رع 2

 ةمايقلا موي انم ةبرقل : © َضّلْرَأ اندنِع هل نإوؤ# -5 .ةلص «ام)و ءمه ليلقو :ىنعمب :* هامل ْ

 اهلها نيب ًامكح كانفلختسا :4 ٍضّراْلا هَل َكتَمَجاَنإِو ١7- .بلقنم نسح :4ٍِباَتمَمَسْحَو» 3 (©) ٍباَسِلأويأْاَمبْديِدَس ُباَدَعَمُجل سأل سنع [»
 :4 هلأ ليس عكا مهنبب كئاضق يف :« ئوهلا عَن الو لكسر نكم ككلبف ناكك نم دعب نم 00299099099909099991 9

 لمش يذلا ((باهولا ٌربلا) : :ىلاعت هئامسأ نم ل ىنعم1] .هب الإ ةوق الو لوح الو ,نكي ملأشي ملامو ناك - .هّللا ليبس وه ي ذلا قحلا نع روجتف

 ينغتسمي الف «ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا عيمج فصولا اذه راثآو ّرَبلا هفصو «بهاوملا عساوو ناسحإلا مئادو ليمجلا ىلوم وهف «همركو هتابهو ِهّرِبب اهرسأب تانئاكلا

 5 و َتَمَحَنَو ١4 امَلِعَو َةَمََي ِءَىَت َلُك َتَعِسَواَسير ل فدل ايان :صاخو ماع هناسحإو هع د دال اع نو

 اق ا فافلا 3 .مهريغو نوفلكملاو ضرألا لهأو ءامسلا لهأو رجافلاو ٌربلا هيف كرتشي هاهو وأ نحمي ني ٍداَمَو 9 :ىلاعت لاقو .# ٍءّىش

 يو :لاقو «ةيآلا 4 ألانيا لولا توتي ندا (15) نود اتي مْه َنَلاَو كرا ووو نونبر هم اييَكَكَمَسل :لاق ثيح نيقتملا ىلع
 يضتتقت «مهعابتأو ءايبنألا اهبلطي يتلا ةصاخلا ةمحرلا هذهو 4 تيحليصلا َكِواَبِع ىف كليَمْحَرب ىلداو# :ناميلس ءاعد يفو «# َنيِنيِسْحَمْلا ََم ُبِرَق ِهَّلل

 2 هناحبس وهو .قلخلا صاوخل مظعألا دوصقملا يهو ,حاجنلاو «حالفلاو «ةيدبألا ةداعسلاو ءاهلك لاوحألا حالصو .لمعلاو ءملعلاو «ناميإلل قيفوتلا

 صاخ ٌدوج مالا .ةعونتملا همعنو همركو هلضف نم اهألمو تانئاكلا عيمج مع قلطم دوج : لوألا عونلا :ناعون اضيأ ىلاعت هدوجو «ناسحإلاو لضفلا ةرثك وهو :دوجلاب

 0 كا :ميحرلا ٌربلا هنإف ءبلط ام هلانأو هلؤس هاطعأ هللا لأس نمف «رفاكو ملسمو رجافو رب نم لاحلا ناسل وأ لاقملا ناسلب نيلئاسلاب

 .رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر ٌنيع ال امم ميعنلا راد يف هئايلوأل هّدعأ ام عساولا هدوج نمو 4 رج إو رص مُكَتم اذ

 َلزنَمَأ ١ [1] .قاوسلا يضلل تحاك را 4 ُباَّدَكَك حس اذنه 9 : مهلوقب تمتخو 4 مهَءآَج نأ أوجحو 9 : هلوقب ةيآلا تأدبف ءالعفو الوق -

 نع ةياكح ص يف ام نأل ؛"يقلأأ" رمقلا يفو ."لزنأأ" ص يف لاعت لاق .[76 : رمقلا] 4 يأ ٌباَّدَكوُه لب انين نم هيلع ركّزلا قلم ل١ ء[4 : ص] 4 اَنيْيب ْنِم ركز هيل
 [ :لحنلا] 4 َمِهَلإ َكَرن ام ساّنلِل نبل كِل َكِيلإنََْو ريزلاو تنسيلاب 06 ىلاعت هلوق نم ةْئَِي يبنلا مهيلع هأرق اميل اًراكنإ هعوقول هب اازيبعتلا ككسانف رشي فا افك

 يبنلا هأرق امل ةقفاوم ,ركذلا ىلع رورجملاو راجلا مّدقو "يقلأآ"ب ريبعتلا بسانف «ةبوتكم فحص مهيلإ ىَقلَت ءايبنألا تناكو ءحلاص موق نع ةياكح رمقلا يف امو

 4 : ص] 4 ِباّهوْلا رِزَعْلا كير َةَمَن ُنياَرَح َرهَدنِعَم مآ آث [4] 00 ا نيكو يركع

 نم ءاشي نمل هلضفو هقزر نم ءاشي ام باهولا «هناطلس يف زيزعلا كبر لضف نئازخ نوكلمي مه مأ .[7"1 : روطلا] 4 َنوُرِطْيِصُمْلا مه ْمأ َكِيَر ُنيآَرَح ْمُهَدنِع ْمأ )»

 رمألا سيل ؟ةبلغلاو رهقلاب هللا قلخ ىلع نوطلستملا نورابجلا مه مأ ءاهيف نوفرصتي كبر نئازخ مهدنع مأ ا ا

 ملم تدك ل7 ص] 4 ِةْكَي 2] باص أو رطول موقو دومتو (10) ٍدانوألا وذ ثوعرفو دعو جوف موق هلق َتبَدَك ]١1 -11[ ١) .ءافعضلا نوزجاعلا مه لب .كلذك

 0 ل 51 014 : فال «قكيألا بحت )لو َْو هوواَعَو (80) هوو نيرا بحتأو عن
 فرط ترص مَعَ إف :تافاصلا يف هلثمو ؛"ديعو «دومث" :ق يف كلذ ءازإب ءاجو ."باقع «بازحألا ءداتوألا" :ةروّسلا هذه يف لاقف .واولاو ءايلاب اهرخاوأ

 .يناعملا حوضو عم ظافلألا نيب قيفوتلا ىلإ دصقلاف 0107 : ص] © ُباَْأ ٍنرطلا ُترِصَق ٌرهَدْنِعَو ١) :ص يفو «[ 48:تافاصلا] 4 نع

 ةعلاجلا لع ةلاذلا 06 انكم (داك) لل نازك ةفلاملا قطب زيك ومو نيعلام ةيلتلا ةفصلا ذم اًحلاص مهيبن دومث موق فصو ثيح -

 ديكوت نود ةفصلا هذه نع رابخإلا درجم ىلع ىلإ ها ا ل .كلذ تضتتقا يتلا ةينآرقلا عضاوملا لك يف ديكوتلا ةدشو
 4 تاور كفا ك0 وكره فس د ٌباَذع ِهِيِتأَي نم َوُمَلَكَت َفْوَس ٌلِمنَع نإ كحق اكَم 1ع ْاوُلَمْعَأ م وَمَْو + 0 فلام او
 اًربخو ءام اًنيشو ءام اًرمأ دعب اميف شيرق تأر دقف «ةميظع ةءوبن دعت ةيآ يهو «ةبيهر ةيآ 0 ص] 4( نرحل ني ُموُرَهَم كِلاَنْه آم دنَح دن 57[:111[2“ :دوه]

 -هدازو ءاهيف هل هللا كراب هللا ةعاط يف اهلمعتساف ةمعن هللا هقزر اذإ دبعلا نإ 0 ص٠ 4( بو كة ذو َنوُلوُعَيام َلَع ريصأ # | اما كك كام

 4 ؛ءاضقلا موي لاوحأ روهظو ءءامّسلاو ضرألا كلُمب ىلاعت ٌّقحلا صاصتخاو هِءارتفالاو قالتخالاب : هللا لوسر نيركتملا فصوو .::4 ىفطصلا ةّبن نم -

 - نم هدالوأو ميهاربإ صيصختو ءءالتبالاو ٍءافشلا يف بوّيَأ ركذو ءءاطعلاو ةّنِلا ليبس ىلع ءكّلَا ثيدح يف نايلس ةّصقو ءاًيروأو دواد ثيدح بئاجعو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 2 سمج

 ١ - .ابعلو ًاثبع : 4 "طب ١ د وو دوووم ووكبوو ناقل" 2 :# ٌتَتِفَصآ -' ١.هيلإ باوت هللا ةعاط ىلإ عاجر :« كاوأددنإ# 0_0

 .هيدي ن6 د :فقاولا .اهنم «نفاصلا»و .«ةنفاص» :ىثنألاو .ليخلا نم «نفاصلا) عمج 722 0
 كو اوما هَنيدلالَممأ 9 راد ووري 3 5 .عارسلا :# ديل هيدي عمجي يذلا :لكفر داكلا فرط كتل ر 1 ىدحإ كّبنُس ىنثيو ١
+ + 70 2 

 -  #8م رادو ال ََجَرَأ ض رالف نديمك حصل 0 ىنعو .ريخلا ىلإ بحلا فيضأ مث ءريخلا اج تيا ينإ :# را بح َتَبحَل نإ َلاَقك

 رصعلا ةالص نع 0 نك 5 ترعلاو :ليك : ترا اذه يف (ريخلا»ب 7 ١ اور كدتنلو 000 اَكيََيدَرْب َدَئمَدَر دك ١ ا

  4اا ا يمس دي دم سس .اهتالبطصا تلخد يأ ءليخلا دارملا :ليقو .اهبيغم يف 4 تك
  1 2 7كاوأت تلاد اير بتالا

 قوس اَكَسَم َىِفْطَق# ةالصلا نع ينتلغشف يلع تضرع ىتلا يلع ليخلا اودر : 6 ع اور وم م

 ايفا فسكو اهقانعأ برض : :قانعألاو قوسلا اهنم حسمي لعجف :لجو زع لوقي :# ِقاََعَأْلاَ

 ا ا

 ا
2 

 نإَلاَقناول ذاَيِْل تتفضل ِنَْاَِهيلَعَضرَعْدإ ج(
1١ 
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 0 -- توب حسا
 0 © باجي ترون َقَحْفَر ذ نعريخلا بح تيب 5 امل اميركت هديب لب .فيسلاب نكي / حسملا اذه نإ :سابع نبا لاقو .لعفي م زك 52| نصح 3

 3 نعوم هيسنس بوكس دبا 4 دلولا :«دسجلا» :# اًدَسَح هيك لع اَيَملاَوإ» هانربتخاو هانيلتبا يأ 4 اك 1 5

 ا تَرَ( باء اَدَمَج فد هاتان ةدحاو ىوس نهنم هل دلت ملف .همسق يف نثتسي مل هناسل ىلع نفوطيل مسقأ نيح ناميلسل دلو 0
 كش 4 ك1 212 هل ةرخر .« ءرو» .ًادسج نآرقلا هاّمسف «ةقلخلا مات ريغ دلوب تءاج

 ءاشيام هل ىببي :# ِءاَبَب لك# اهيلع هانطلسو «نيطايشلا انرخسو :4َنِطَتلاَو 3 107 .دارأ

 نيطايشلا ةدرم ينعي :4 َنيرَحاََو آف -18 .رحبلا نم يلحلا هل جرختسي رحبلا يف صوغي :# ٍاوَعَول
 ادم 8 -"؟ .لالغألاو لسالسلا يف :4 ٍداَعَصْلا ف# مهقانعأ ىلإ يديألا يعومحم :4 َنِنَرَفُم

 > 0 - كانيطعأ امم تئش نم طعأ :4 َكِيمَأ رنيم كل انرخسو كلملا نم كانيطعأ يذلا اذه : 4 ولع
 0 2000100 5 هدسج يف ءالبو رش :© ٍبَضْنْطِمَّشلاَن سم نأ 4١- .كيلع باسح ال:تئش نم عنما وأ

 ١ 0 اعدت تهد 1 برضي نأ لجو زع هللا أ هت نك نع كل - ؛7 .هدلوو هلام يف :# ٍِباَدَعَو

 ظ211111111710 .هؤالب بهذف .ىرخألا نم لستغاو ءامهادحإ نم برش «نانيع هل عبنف «ضرألا هلجرب
 ا ومو د ل « بدلا او َركَدَلَو ديك اوبَنِل» 10١ : ميهاربإ] 4« ببلألا اونو ركَدَيَو 3

 فهر ةدشلا فور نان 2 امي هن 4 231 هر ل رس تيس 0 ناكل ر عر هي شل[ كير لا رم نافرح 4ك

 اهعيمج امنإو «ةدشلا فورح نم ناتملكلا تيرع دقو « © أو اعَيلَو -هي اوددنملو © : اهيف دروف ميهاربإ ةيآ امأو .حضاو اذهب بسانتلاو .فعضم امهيناثو ءاتلاو فاكلا

 كل, هل ك2 21 220 تكلا 1 كرر يم لد 4 رك َدَيِلَو # : هلوق اهيلع اًفطع اهبسانف «ةديدشلا دض يهو ةوخرلا نم

 .ص ةروس يف لقثألا رخأو «ميهاربإ ةروس يف مدقف ءاظفل فخأو الامعتسا رثكأ وهو «ركذتي نع ناث ركّذي ظفلف «هكوكفم مغدملل لصألاو
 وردك كم َكْلِإ هكلرنأ بكك 2[ 1 .ديدحلا هل لجو زع هللا نالأ ةعاطلاو ةدابعلا ةرثكو نيدلا زازعإ يف هتوق لمعتسا امل مالسلا هيلع دوادف ءاهريخ نم -

 نإ ىتح هدودح ةعاضإو .هفورح ظفحب وه ام هللاو امأ هب لمعو هعبتا الإ هتايآ ربذت امو :هللا همحر يرصبلا نسحلا لاق .[759 : صا تدلل كيو قا

 يف ةروسلا أرقأل نإ :لوقيل مهدحأ نإ ىتح لمع الو قلخ يف نآرقلا هل ىرُي ام .هلك هطقسأ هللاو دقو ءافرح هنم تطقسأ امف هلك نآرقلا تأرق دق :لوقيل مهدحأ

 همكَدِإلَاٍم 1 .ءالؤه لثم سانلا يف هللا رثكأ ال ؟اذه لثم لوقت ءارقلا تناك ىتم «ةعرولا الو ءامكحلا الو ءاملعلا الو ءارقلاب ءالؤه ام هللاو ءدحاو سفن
 َنمَلْماَنَكَ َدَعَلَو +47[0 :سنوي] 4 2ك توكيل َكِنَدَب كيس مَوَْلَه ]+ 17 51 : 1 6 ل ا

 ال ام لع قلطي :دسحلاو .ةايحلا لاح ءالقعلا ىلع قلطي :مسجلا :باوجلا ؟"َنَدَبو دَسجو مسج" ل كف فلام 1 :ص] 4 َباَنأ ما د يت لع اني ص

 2 هوجويأوحَسَمَآَابيِط اًديِعَص أومّمَيَش # 71 :ةدئاملا] #4 أوُمَّمَمَتَف كام أودي ْمَلَه َءاسْيِلا مسمل وأ # [41] .توملا دعب ءالقعلا ىلع قلطُي :ندبلاو: .هيف حور

 ةاقالم اهم داري ثالثلا تاملكلا نم لك - ١ رو مكر الار ىلا :نيب قرفلا ام .[5 ١ :ص] ه# ُنطِمَشلََسم )+ «[7 :ةدئاملا] ل
 مر ا حسملا - .سملا يف اهتفخو سمللا يف ةقصالملا ةدش وه سملاو سمللا نيب قرفلا -" .رخآل مسج

 2 كيل انَرْئَوَلَو + ةمنلا كلوا لما .ملعأ هللاو ريالا ملا ضاق كلا نزال ارو الا اللا .حوسمملا مسجلا ىلع حساملا

 بيطار كلهم ةمشلا سل 1:7 ١ الا 1 ل آن كر كاكا وأم كلا : ماعنألا] د( مي هوُسَملَف ٍساَطَرَ
 ةاقالم يأ يقيقحلا يوغللا ىنعملا هنم اًدارم (سمللا) اهيف لمعتسا ةقباسلا تايآلا لك “١1[. :ديدحلا] 00 .[8 :نجلا] هإ/ اًبهَسَو
 نأ :باوجلاو ؟حسملا وأ سملاب يّنُك امو «نيتروكذملا (نيتريخألا) ديدحلاو نجلا يتيآ يف بلطلا نع (سمللاب) ينك م ماه لاؤس كانه نكل ءرخآل مسج
 0 ةرشع عبرأ يف اهفالتخا ىلع (ّسملا) غيص تدرو حا حسملا وأ سملا نود سمللاب ةيانكلا تغاس كلذل ءهذخأو هتاقالم ىلإ يضفي ء ءيشلا بلط

 :يلي امك زاجملاو ةيانكلاو ةقيقحلا نيب ةفلتخم روصب ةفلتخملا غيصلا هذه تدروو «(ردصملاو مسالاو ةعراضملاو ةيضاملا لاعفألا نيب ةفلتخم غيص يف)
 *ىِضِي اثير داكي + 417 :هط] * ٌساسمال وَ نأ وسلا نادل تإ :يهو «(اًقيفخ اسم رخآل مسج نما ٌسملل يقيقحلا ىنعملا اهب ديرأ اهنم عضاوم ةثالث - ١
 ل م ل ير ةثالث -؟١ .[79- ةعقاولا] ( هلال كشتيال (2) وكت بتكذف ١ :رونلا] 6 ُاَم ُهَسَسْمَتَْلَولَو
 كح ىدحإ فذح ىلع لادلا فيفختو قوف نم ءاتلاب (اوربّدتل) :ئرق 6# أرب ىلاعت هلوق # َرَكَدَتلَو ويك أذ اوربا كرابم كي ةتلزنأ ٌبكك 53
 يأ 9: [41] .اهبلق دعب لادلا يف ءاتلا تمغدأ اوربدتيلا لصألاو «لادلا ديدشتو بيغلا ءايب «اوربّديل) : :ىرتر .ارردكل :لصألاو ؟اهل ةيلاتلا مأ ةعراضملا ءات يهأ ءاهيف
 وهو ءدحاو ىنعمب تاغل اهلكو داصلا ناكسإو نونلا مضب (بضنب) :ئرقو .داصلاو نونلا مضب (بُضنب) :ئرق # بصي :ىلاعت هلوق# ٍناَدَعَو ضني طمس نسم
 «ليلخلا وأ ءسنجلا دارملاو ديحوتلا ىلع فلأ ريغب (اندبع) :ئرق # اَنَدْبِع 9م :ىلاعت هلوق 6# ٍردَصْبَْلاَو ريالا يلو َبوُْعَيَوَقَحْسِإَو و ميه رك طا[ ه1 فلسا كلا
 -# ٍراَدا كد كِذ ٍةَصِياَعي ٌمَكضمآَنِإ 9[ 47] .نايب وأ لدب هيلع فطعامو ميهاربإو «ةث ةثالشلا ةدارإ | ىلع عمجلاب (اندابع) : :ئرقو ٠ .نايب فطع وأ «هنم لدب ' 'ميهاربإ"و

 هب سلا للا ييذكت لع راقكلا ديدمعو ءاّوحو مدآ مم سيلب] ةققاوو «ىَلقلَو رفس يف ءايقشألا لاح زجعو «ىَوأملا ةنَج ينكاس لاوحأ ةياكحو ءءايبنألا -

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعوتتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىتسجحلا ء امسألا يربطلا ريسفت

 00 01 كر كت 1

 5 هلي باسمة راي لا هل انحف 05 8

 0 هس هس مس 6

 7 اذه( دامس َنَرُمَرحانو) صرع أسلم ١
 8 يع ا تب

 م7 تي

5 
١ 

 7 ١ نو فلز ندع هنا باسكن انْوؤاَطَع :



 تل ا اال ا ما د ل آ
 .مهلثم داز ىنح .دالوألا هل دلوو يح هللا مهايحأ : ليق 4 0 0 - م7 0 6 دك 000 5 #7 0 50 ف6 دلع ب و

 ناكو «ثنحت الغل ءاهبرضت ةلاهلع تشلسي ك0 كج 60 فكلا ءلمك ا
 هيلع اهلمح امل سيلبإ هلاق ًامالك هيلع تضرع تناك اهنأل «هئالب يف مالسلا هيلع بويأ كلذب رذن دق : روحو متل 0-5 م ادم 0 و 3

 راصبأ :# رَصْبألاَو## هتعاطو لجو زع هللا ةدابع ىلع ةوقلا لهأ :* ىِرْيدْلا ىَوأ» - ع .عزجلا 4 0
 مص مد 00-1 : ىركحز ردا هج رخو هبذلا ل
 انإ :هأنعم :# راد[ كن روصو سدت 65 .نيدلا يف رصبو لوقع ولوأ مه يأ .بولقلا 7 رك تا و هل 0 27

 اَذَم # -49 .هوبقارو هللا اوعاطأف ءايندلا يف اهلا ولمعف ةرخآلا رادلا ىركذ يه «ةصلاخب مهانصلخأ 02 ايو يجري يملا
 .بلقنم نسح :#© ِباَمَّنَنَحَل# هب كايإو مهانركذ كموقلو كل ركذ دمحم اي نآرقلا اذه 306 . ٍرايخألاَنيلكَوٍلَعِكْلااَدَو مسيل َليِعَمْسِإ ١
 الف .نهجاوزأ ىلع نهعامسأو نهبولقو «نهنويع يأ «نهفرط نرصق :#4 ٍفّرَطلا ٌتاَرِهَف# -5 يع وص 0 باتل نيب"

 دي س > اس حت سي و 7< وتب ميما 2

 يلام هان هم هاهأ جمل انمهوو 1

00 

 ا

20101011 02 

 .نسحلا يف تايواستم :ليقو .نيداعتي الو نرياغتي ال ,ةدحاو رامعأ ناك : 4 نار مهريغ ندري ٍ؛ © باسو رك هك ايف وعدي اف َندكَتَم اهيل ١

 مهبر ىلع نيدرمتملا :4 َنيِدطلل ِكرِإَو اذه 8 -7 ,58 .ءانف الو عاطقنا :# ٍداَمَت نو مهل امو - 6 5 هل ري لق دنك 0 فار ىرلت يكلم # 0
 ا

 5 : ريغ 0 5 + ومد منع 1
 ىنح يلغأ يذلا وه :# يح -017/ .شارفلا :4 داهملا# 71 رد 4 ا رف نيصاعلا 0 تراَواَذنه يلد اَنَتن مهما اَذَعَدِإ جل ٍباَسِيل 0

 7 بيوس ما وبول 5
 اذه :ىنعمب ناولأ :* جور دِلَكَس نِمْرَحاََو 8 -58 .مهديدص نم ليسي ام :# ٌقاَسَصَو هرح ىهتنا
 هبيرض نم :(هلكش نم! ىنعمو . .عاونأو ناولأ ميمحلا وحن نم رخآ باذعو .هوقوذيلف قاسغ ميمح

 1 0 نسا اد 0

 5 - هم وف اذنه 7 0 و 2 كاوا( اج كرم 4

 ب نوغاطلا اهيأ رانلا مكعم ة ةمحتفم ةعامحو ة ةقرف :# - 4 -0 ب .هوحنو يبل حوزأويكَم سرج جوع 2 - 6 غوو هس ماا 8

 رار ارااكم ا و م ىفاذنه 5

 م
 :«اولاَت# 1١- .اهولخادو اهودراو :«ِراّتلأأ 00 00 انم اا 5

 - لس ع 0 3 0 3 2 ار 1 0
 مكنكامأ مكب كا :4 كب ابحيرم ال نأ ّلي# :نيغاطلا ىلع ملهج نودراولا جوفلا لاق .ي 0 را هومتم دقمتنأد نمل رشا لبأولاق 0

 ناكملا 00-0 :4 0 ١ ءانايإ مكلالضإب ناكملا اذه 0 انل عمال متنأ 4 1 0 © راكان فامْضَذَعمدرفاَدهانل مد صال 5

 نماسر 3* :اينذكلا ف نيغاطلا عابتأ مهو «نيغاطلا ىلع نومحتتقملا :* اولاَقإ# 01 .منهج هيف رقتسملا 2997 او1ماو جاو ماو جاوا( 00 2-7
 .هيف وه يذلا باذعلا ىلإ باذعلا هل فعضأ :# ٍراََتلَأف اًقَعِضآباَذَع ُهَدِرَف# رانلا انيلع بجوأ يذلا لمعلا ىلإ ايندلا يف دل ةمدع :4 ادم هَدَق

 اب سح ل سطس بس » و آ آ ا سجس بس و -7> - و

 1 صل 4 بلل لأ ركذو اني ةَحَن َجُهَعَم مهَلْمو :هلهأ هل انهو 5: ءاشنالا] 4 تدبتعلل ئركذو ائِدنِع نم َهَمَح همحر مهعم مهعَم مهلثمو هله أ ةئيتاءو 8[ 47 ]

 4 يصل مح أ تاو: هلوقب عّرضتلا يف ءايبنألا يف غلاب هنأل ؛ كي اَنَم ةمحر » : ص يفو «4 اننِع ء نم ةمح # : ىلاعت هلوقب ءايبنألا ةروس يف ةّصقلا تمتخ
 لل دك هس تح

 ةصقلا ادب امل ص ىو 0 رسل ل مل د و .4 اندنع نم ةَمحَي »ف هيكتور اول نكت نال الا ءاسنالا]

 [86 : ءايبنألا] «َنيِريِدَّصلآ ْنْم كت ليعيمَسِإَو 5[8] كوالا للا ركل هلوقل مدح ايلا ص141 انَدَبَع ردو 9 :هلوقب

 هللا ةعاط يف ةوق باحصأ مهنإف 1 يا نعل واكرر ا ل م ا لكلا او َمَسِلاَو َليِعمْسِإ ردو »
 نعو «ىلاعتو هناحبس هللا ةعاط ىلع نيرباصلا نم ءالؤه لك «لفكلا اذو سيردإو ليعامسإ ركذاو :ص ةيآ امأ «ءايبنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هنيد يف ةريصبو

 .[57 : ص] © ُبَاَأ ٍفْرَطلا تروق ٌرهَدْنِعَو 8 «[14/ : تافاصلا] 4 نع نزلا ترص هَكِعَو 9 [57] .ليمجلا ءانثلاب ركذلا اوقحتساف .هرادقأ ىلعو «هيصاعم

 ىلع نهراصبأ تارصاق ءاسن مهدنعو :ص ةيآ امأ ؛تافاصلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «نيعألا ناسح نهجاوزأ ريغ ىلإ نرظني ال «تافيفع ءاسن مهسلاجم يف مهدنعو

 ءآءا/ 21070 ول لو 1 ةرقبلا] ه4 نه مَلاَمَآََلأ مقلط نتبع عاتجال )+. :يه - .نبسلا يف تايواستم نهجاوزأ

 [ :فارعألا] ' اتَءآَباَ ص 20 :يهو (ةباصإلا) ىنعمب اًراجم سملا اهيف ءاج عضاوم ةعست - م :ةلداجملا] امي نأ لَ نيبال ووعي م

 وو 0 اكلات نآ أوناَقَو + ١ : ص] 4 نطِمَّشلاَنَسَم + .[150 5 :رجحلا] * ٌربكحلأ َىَسَس# "175 :سنوي] « تشل ىتنإلالسف
 يي 2 7 -اعلاث .["/ه :ةرقبلا] 4 َسَمْلَأَنِم 0 لا :ماعنألا] 4( ريح َكَسَسْسَيْنِإَو ل لا فارما

 1 :ةدفاملا] 4 ُةَني ُهَنِه كيدي مكحيهوجوب أوحسم 6 أف اًمّيَط اَدِيِعَص اومميهش أومميَسف 2 ..4 مَ سوءرب اوحسمأو رغ 1147 :ع ءاسنلا] 4 07 0

 رباتص نك فركذلا ا[ نضل كا ا ّئ ءا 4 : ميهاربإ] 4 1 ا تي

 ا تا ياسا دلك تيوب ير ملص هك تدوو :تاوجلا ؟"رابص غم

 تلد ىف تِإ هلأ مَا مضَرَكَحَوَو ار كلا 1 كر يأ نأآ اك او 8 :لاثم . را الصديوت تفتإ

 3500 مل لا ل :ميهاربإ] ردك 12

 فصوي نأ ؛مهحصنو مهتوعد ىلع ربثو «هدنجو (نوعرف) توغاطلا نم اهاقال يتلا قاشملاو بعاصملا لك ىلع ربصو ؛ءالبل اذه لمحت نمب ٌريدجو ؛هللاب مهركذيو

 دبعلا ىلع نمي ىلاعت هللا نأ .[5 4 : ص] 4 رص ُهَمْدَجَو اَنِإ 2[ ؟ ؟] رار 6-5 ل 9. ةغلابملاو ديكوتلا ىنعم لمحت يتلا ةغيصلا تءاج اذل ؛(راّبصلاب)

 رالف تالا رت لل راسها اساور دا هل ترزق يسم رع نق سرك

 اًردصم نوكت نأ زوجيو # نبق باشي يف امك «ىركذ ريغو ىركذ نوكت "ةصلاخلا" نأل نايبلل اًفاضم نيونت ريغب (ةصلاخب) :ئرق 4 ٍةَصِلاَيه :ىلاعت هلوق -

 اًريخ وأ «هب اًيوصنم ىركذ اوصلخأ نأب :يأ .فوذحم لعافلاو هلوعفمل وأ «ةرخآلا رادلا ىركذ مهل تصلخ نأب :يأ ؛هلعافل فيضأو ءصالخإلا ىنعمب ةبقاعلاك

 :ليقو ءمهداعمل مهركذب :يأ رادلا ىركذب مهانصلخأ انإ :ريدقتلا نأ لع اه ل 'ىركذ" نأ ىلع نيونتلاب (ةصلاخب) :ئرقو . .ينعأب اًيوصنم وأ ءفوذحمل

 وهو نيقتملا ركذ مدقتل ةبيغلا ىلع ءايلاب (نودعوي) :ئرق #4 َنوُدَعْوُب ام 98:ىلاعت هلوق *6 ٍِباَسْيَأ ٍمْويِل َنوُدَعَوم اَماَدَه 07[938] .اوركذي نأب مهانصلخأ انإ ىنعمب

 ءانه 6# قاس ااا واق 10115 رن ارا ع زا م قرت مرح اقل 2 نود م

 "قاسغ بارش" :يأ .فوذحم هفوصومف «ءامسألا يف هنم بلغأ تافصلا يف الاف نأل ؛ةغلابم بارضلاك ةفص امهيف نيسلا ديدشتب (قاّسغو) :عئرق "؟6 :ًأبنلا"و

 - يف هنم بلغأ باذعلاك ءامسألا يف اًمفخم اَلاَعَف نأل ؛هل ةفص ال ديدصلل مسا امهيف فيفختلاب (قاّسغو) :ئرقو .رانلا لهأ ديدص نم عمتجي ام وه :قاّسغلاو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا



 ١ د 1 نيد جي #2 0 جا 2 0 7 تفس 29
 ١ نمو بيلقلا لهأو .فلخ نب ةّيمأو لهج وبأ :نوغاطلا لوقي : الاَّيِر ردا اَنَل مالو" -1 2 ”ةدهزمت 2 ” ة>نرم ردن

 7-5 12112117 5 .مومعلا ىلع دمحم باحصأ اودارأ :ليقو !؟مهلثمو بابخو لالبو ناملس نيأ :مهارجم ىرج
 : لأمم كن صمت اري 4 ىرن ال رانلا يف مه مآ :4 رص 0 » اهيف مهب أزهن انك :4 انرَخِس َمُهَمْدَحَأ » -7

 3 ا 0 اوك اود رك لا نع نسل اهيأ مكتربخأ يذلا اذه نإ :لجو زع لوقي :© ٍراَنلاِلمأ ْمُعاَع يَ َكِلدَنِإ 0 + ١
 :4 يِظَعوَنرْه لَك »8 - 18 0517 .نيقي قحل مهمصاختو ضعب ىلع مهضعب ءاعدو «رانلا لهأ عج
 سيلو .هب ةيانعلا هناك امن ديعولاو دعولاو ديحوتلا نم هنمضت ام ملا نآرقلا ىلإ 35

 لرب سح حر م م وب آم آ

 ١ يره فال كلاي نمل اهي امو ضرلاو تاكا 5

 لل كل االملاب ماعم لن اماكجل نوضرعم ُهَنَعمَل ' 0
 : ََس 3 حولا شرت نع تركك 5 يف :# َنُمِصتحْدِإإل ةكئالملا نم :4َلَخلااِلَملاب لعن نكمل -19 .# َبوْصِرْعم ُهْنَعَمنَأ آظ هنع ضارعإلا

 : [ةنلةن05 6س زك 5 ٌتَخَفيو# 15 .هليزنتو لجو زع هللا يحو نآرقلا اذه نأ ىلع ليلد كلذ فو ؛ءالسلا هيلع م لأَش

 | دف تخشو بيسر ا 00 / أ أوعَمَ .ىلاعت هللا ىوس دحأ اههنك فرعي الو اهكلمي ال ىتلا حورلا نم يأ :* جور نمِديِف
 5 :4 َنيرفككْل َنِ نوف ربكتو مظاعت : 4 ريكس /١- .ةدابع ال ةيحن دوجس :# َندِحَْس

 ا نم كلذك تنك مأ : َنيلاَلَنِم كَم ا .هتعاط نع هرابكتساو ىلاعت هّللا رمأل هتفلاخمب نيرفاكلا

 لكأت راكلا نأ ل ا و ا -17 ؟كبر ىلع ربكتو ولع اذ ءلبق
 كل يدرط :4 تأ َكِيَعَوَو » -1/ .موتشم «لوقلاب موجرم : :4 يح كدب -11 .هقرحتو نيطلا
 ينكلهت ال ءلجألا يف ينرخأ : 4 نرظنأك# -ا/9 .دابعلا ةازاجم موي :# نبذل وي لإ ةمحر لا نع

 1 يأ هترظنأ نمع :© َنرظَمْلاَنِم كَ َلاَف ١/- .مهروبق نم كقلخ كعب موي ىلإ :4 َنْوْتَعَب مْوِبَلِإ#
 ريكو 2 هستع#ب :4 وَنرْعل» -/7 .هكالحل ًالجأ هللا هلعج يذلا :* ٍرْوُلَعَمْلا ِتقَولَاِ ْوَي َلِإ 8 8١- .هتلهمأ

 ١١ َكِيَرعملاَف ا رولتملاٍت قولا ويَدِإ 0 َنِرظَسْلا © .يلالضإ نم هكمصعو :كتدابعل مهنم هتصلخأ نم : 4 ب ىببولخشْلا» -1 .مدآ ينب ينعي : مهله
 © تين هني ةنامن ا هيقأ ني 77 ]1 يح نب زكيكنأ جا[

 ربع مال 2ظ3 تح وا حج سور حس 3 0

 1 5000 2211 ةلوصوب د 0

 2000 د ظرف حس 51 كك

 اردد قلو ركب "تالة تلكم 7
 او بوصل روان

 د51 1انَرِطنَكَب رن (20ِنبِدلَأ ال
6 

 ا

0-6 

 ل 69 ا 0-0 هك اكدر ها رجحلا] 4 ننمأ باشص ةكيكمل ملأ لجسم 50" نيدجيتس ءهل أوعَمم ىحوُر نم هيف

 0 .[77 : ص] © َنوُعَم 1 هكَيلَمْلا دسم 2 0 هيما د اراقب يلح نإ ةكبلملل

 ع قدح قا كلم كير كَم دِلَم » : :ىلاعت هلوق م ءمدآل دوجسلاب رمأ نيح رابكتساو رفك نم هنم ناك امو هللا ةنعل هيلع سيلبإ عم 00

 00 رم ْذإ دسم الأ َكَعَتم ام َلاَق إل [75] .نوللا رّيغتم دوسأ نيط نم سبايلا نيطلا اذهو «سباي نيط نم اًناسنإ قلاخ ينإ : يأ 04 ِنوُنَسَم مح ْنِم ٍلدَصْلَص نم

 .فارعألا يف َُكَعَتَم ام لاق © : هلوق .[ا/6 : ص] © َدِجَش ن أ كاتم ام سيلا زف 01137 : ل ل و دما
 يإ»: هلوق وهو «ةروّسلا هذه يف هركذ نم برق هباطخ نأل ؛نيتروسلا يف 4 سييَتتي » ةدايزب 4 َكَلاَم سيتي لاقل 0 َكَحَبَم ام سيلبإتي َلاَق 9» :ص يفو

 د ل 1 ول روع م فارعألا] 4 دج ا لأ َكَعَبم ام َلاَد(01)' تبدجبتلا نم نكم ل سيلتا
 لِ 4 اهيف إف رْجِحلا يف كلذكو ؛4 كَم ٌكعتم ام سيل َلاَ 00 ادع ياسر هي فروا يكشف 110 ص) 4 َنيرفككْل َنِم اكو ريكتسا سيلبإ

 0 هلوق اًّمأو .4 كآ ام سياتي َلاَق ف : :َلاقف ىداتملاو ءادنلا فرح دازف «4 بأ )» ةدايزب [1: رجحلا] 4 تيجو و نأ د

 4َمَلعَي الل » :هلوق يفامك ةلص "ال" :مهضعب لاق لادا لاك فلا ف دل فارعألا يف دازف 4 َنيِدِجَتلأ َعَم َنوْكَتاَلَأ : :رجحلا يفو 4 َدَجَست نأ 8 : ص

 هذه ٌصخ يذلا ببسلا ٌركذ عضوملا اذهب قيلي يذلاو .دجست ال كل لاق نم :هانعم مهضعب لاقو «هنم عم ام ىلإ رطضم ءيشلا نم عونمملا 0 ديدحلا]

 نأ اًمالعإو ,يفنلا يف ةدايز "ال" ظفلو عنملا ظفل نيب عمج ءباطخلا ىلع رصّنقاو #0 َسيِلَيإتي د # اهنم فذح امل : :ءاّرقلا جات لاق .نيتروّسلا نود "ال" ةدايزب ةروّسلا

 كي ظلال ين كس اك :لاقف؛ ءرجِحلاو ص يف ام نيب ةروّسلا هذه يف عمج :تلق تئش نإو . ديا اسزق اضم هور لرعلا ا ضاولا نقل كارول
 لإ َدَمَعْللا كيل 0 كا ل [0017] ب الأ كعمل قنا رتل ا ادجست نأ" فذحف
 بكا كيو (2) يك كو اهم دف َلاَو ٠ «[78: رجحلا] 4و ْونََمْلا ِتْقَوْلأ وَ َلِإ 20 َنرظنملا ني كو َلاَذ (5) وَمَن روي ل ِفْرِظنَك ّبَر َلاَف (90) ٍنيَدلَأ م
 و رو ا لب ديكور ال 4-21 رول فرار 0 ٍفَرِظَنَأَك بر َلاَف (05) ِنيّدلأ وي َلِ
 هذه يف ةصقلا لوأ نإف ٠ .4 ةَنَعَللا  :رجحلا ةيآ يف ماللاو فلألاب فيرعتلا ءيجم ببس نع اّمأ «ةمايقلا موي ىلإ هراظنإو ةنجلا نم سيلبإ درط نع ثدحتت

 - # ٍنوُنَسَم مح ْنِّم ٍلَصْلَص نِم نضال افلح دَقْلو دك ]ناتو دلال لك رار لا ارناعر >1: الا ظل كول طقم
 6 لع ىت :ثأ ىلاعت هللا نآل ,ءاوس امهالك : لاقف « ءركشف رخآلا ىلع معنأو «ربصف امهدحأ يلتبا نيدبع نع نايفس لئس .[54 : صال # با هَ علا متيم[

 4 0 :ناميلس فصو يف لاقو .# ك0 بو هُم ُهَنإ دما :بويأ فصو يف لاقف ءاّدحاو ًءانث ركاش رخآلاو رباص امهدحأ

 ا :أ وهو ءاعيدب ىنعم هتحت دجت فيك ٠ .. ةحدقم ندع تتح 8 . نح ةروسش ق_دناحبس ةلوق لمأت رم لا
 ىفف ء[4 : ةرمهلا] 4ةَدَصَو 2 َوُم مَهَلَع انبِإ سرس يا ل ل ا ىقبت لب ؛مهيلع اهباوبأ قلغت مل ةنجلا

 لوخدو ءمهر نم فاطلألاو فحتلاب تقو لك مهيلع ةكئالملا لوخدو ءاوؤاش ثيح ةنجلا نم مهئوبتو مهءايإو مهباهذو مهفرصت ىلإ ةراشإ مهل باوبألا حيتفت
 1 ير ااا >ررلا ادرك رمل ا الار كارا اد نك ا

 ا علا را ردو :ىلاعت هلوق * جك 0 ءوِلَكَش نم ُرَكاَءَو لِي 0/11 .هنوقسيف مهنم ليسي حيقلا وأ «رانلا لهأ ديدص وأ «ريرهمزلا وهو «تافصلا-

 «ربخ سانجأ :ىنعمب "جاوزأ"و «ةفصلا عضوم يف ' لكيت ةزقلو لو ةيرعو قولا تنكر رع رق كل راك ا

 اًضيأ فرصني ال مسا دارفإلا ىلع دملاو حتفلاب (رخآ) : : قرف "را ربخ : :ةلمجلاو «هربخ "هلكش نم امل عاملا مي :يأ ءفوذحم ربخلاو «ةفص وأ

 رسسكب مهل أدتبيو ءاهلبق امب ةزمهلا لصوب (مهانذختا) :ىرق 4 مُهَتْدَعأ )»: ىلاعت هلوق * ٌرَصْبلا مُهنَع َتَعاَو م اًرَحِس مهند 98 [11] .ةفصلاو بلاغلا نزولل
 - ءءاش "لب" يأ ءءاش "مأ" لب "ال" اهنإ :كلوقك ,«تغازأ لب "يأ «ةعطقنم "مأ"و «(الاجر) ل ةيناث ةفص بصن لحم يف ةلمجلا نوكتو .ربخلا ىلع هتزمه

  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 :ىنعمبف ءبصنلاب هأرق نمو ءيّنم قحلاف وأ ,قحلا انأ :ىنعمبف «عفرلاب هأرق نم :4 ّنَملآَدَلاَثأل 4
 :(رجأ نم» «ركذلا اذه ىلع وأ «قايسلا لدي امك ءيجولا غيلبت ىلع :# جان ِوَكَعكلَسَمْلُف ١-» .ًاقح

 دلو -44 .هب هللا ينرمأي ملام فلكتأ الو صرختأ ال 4« كت ا ل ع م 1 "| هينا أني
 :# ِنيِحَدعب رافكلا ع باطخلاو ؛هديعوو هذعو نم هريخو نآرقلا وأ ركذلا اذه ناك : 4 أَي ا

 .هراصتناو هوشفو مالسإلا روهظ دنع وأ «ةمايقلا موي

 0 م
 .دمحم اي كيلع باتكلا اذه ليزنت ا :* ركل ازيزعْلا هم نم بتتكلا ليِزنَت# - 5 ٍ / ١

 ,ةعاطلاب هل عشخا :# تيل هَلاصِلخن َهَللادبعات#»9 - ١ .«اذه» رامضإب «ليزنت» عفر نوكي نأ زئاجو 2 | يقم دس 7

 الو ءاهيف هعم دحأل كيرش ال :* ٌصِلاَلاأ# ةعاطلاو ةدابعلا :* َنَرلَأِهَّننالَأ 8 -7 .ةدابعلاب هدرفأو دبع فحل متكحلا 5

 ىسيعو ةكئالملا يأ :# َمَهُدَبَحناَم© هللا نود نم مهنودبعيو «مهنولوتي :« ءآيوأ» يغبني ةأءونود نو أوُدَحتأ لاَ ضلي

 اوعفشيلو ءابيرقت هللا ىلإ 0 الإ 4 لذ هَل افرق الل مهدبعن انك ام :نولوقي «مانصألاو 5 0 سَ نر لريال مه 1
 هل كيرش ال يذلا :# دولا هَمأَوْه# هل ًأاهيزنت : :# مكبس راتخال :4 يطَصاَل# - 4 .هدنع انل 7 ردكَوم نم ىِد عيالها[ وفل هيف هيف مهام ١
 ىلع اذهو ءاذه ىلع اذه يشْعُي : :© ِراَمَئلاَلَعَلَجلاَ 0 -ه .هتردقب هقلخل :*# ٌراكيَّمْلا# دلو الو ' |اكيقلتتل اودي كلَ 3 دك ١

 ريوكتال ىدعم نذل ؛ضرألا ةيورك ىلع ةلالدلا ةحضاو نوكت دق ةيآلاو ««جلوي» :لاق امك ءاذه : ذك ذولا ا 00 1

 .ةرك ىلع هفل وأ ًاشامق كيك رانا دكر .ةرك لكش ىلع هلعج وأ «ةمامعلا روكك هترادإ ءيشلا مْ يمر جوسي :

 :ينعي :4 ى 2 لكِ هدابع حلاصلل :مَمْلاَو َسمَّسلاَرَحَسَو# .شامقلا تروك :لوقي 0 و 5 عل يالا توتا قاع 5
 تيكاَو» :لاعت:هلوق [17 .موجنلا رادكناو ةعاسلا مايق ىلإ :4 بم ٍلََّدِلاظ رمقلاو سمشلا م 00 ا اروكيو |"
 .ةنانكو .رماع :ءايحأ ةثالث يف تلزنأ :لاق لالا هذه يف سابع نبا نع رييوج جرخأ .ةيآلا 4( أوُدَحعأ 1 ف 0 ةسرحُللو يح 8

 ل ل ا

 .#( حَمْلر هللا لإ اتوب الإ ْمُهُدِبحَت َمَهُدْبَحناَم # :اولاقف «هتانب ةكئالملا :نولوقيو «ناثوألا نودبعي اوناك «ةملس ىنبو

 هلوق مدقت امنإو ءكلذ لثم مدقتي ملف ص ةيآ اّمأ 7٠[« : رجحلا] 4 ةَكِبَلَمْلا َدَجَسَف © :هلوقو 01371 : 0 [َلَو 3 هلوقو «[77 : 26
 ين د 2 ص

 ل ا اا ب َ

 آم لَف 11 .4 ىتعل َكِيلعَنإَو )ف :لاقف كلذ ىلع ظفللا ىرجأف .هيلإ ةفاضإلاب هصصخف «آا/0 : ص) #4 ٌىَدَيِب تفلح امِل َدِجَس نأ َكَعَمم ام سياتي لام )» : ىلاعت

 4 َنيِعَمحَ 2 متموحَألَو ضال هل نيل ىكَيَوْع آي تر لاق 187 : ص] 4 نيم م َ برع َكِيَرعِم َلاَ له «[ 1١7 : فارعألا] 4 يعسْلاَكْمم ١ َنَدعَفْأل سبوع

 قفاوم فارعألا ةروس يف ام نأ 4 نكيوْعَأ آب : تن َلَف »> :رججلا يفو 4 مهي كر ل )» :ص يفو «فارعألا يف 4 تَمْيَوْعَأ آَمِ َلاَف /> :هلوق .[7 9 : رجحلا]

 اًطوبرم يناشلا نوكيل فطعلل يه يتلا ءافلا فارعألا ةروس يف دازو ءادّنلا ةقباطم يف هلبق امل قفاوم رْجِحلا يف امو ءءادنلا نود باطخلا ىلع راصتقالا يف هلبق امل
 دنع ٌّمَسَق اذهو ءبلطلاو لاؤَسلا عم عقي كلذ نإف ؛ءادنلا هيعدتسي يذلاب سيل هنأ ؛هنم ءادنلا عانتمال ءادنلا ةقباطمب ىفتكاف « ءرجحلا يف لخدت ملو لوألا

 :لافقف :ىذش اك لكع ةنكأ اك يقف اوم نذل ؛رجلا نود فارعألا يفام سايق ىلع ص يف يذلاو ءمهضعب دنع ٌربخو ءص يف ام ليلدب ؛مهرثكأ

 25٠ : رجحلا] 4 تيِصلغمْلا وتم كداب الإ ل [] .ملعأ هللاو «4 َكِتَزِعِبَف ىنعم ىلإ لوؤي 4 ىىَتَيَوْعَأ آم إ» ىنعمو «عيمجلا دنع مسق وهو «4 َكتَرِعِبَف »

 نود كدحو ةدابعلا كل اوصلخأف مهتيده نيذلا كدابع الإ :اهانعمو .صو رجحلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت 1: ص

 ل ل وا 1/ : زر ركتلا ص] 4 َنيِمَكَعْلِ ركِذ اَلِإ وه نإ ا [10] .كقلخ رئاس

 دبعأت ّنَحْلاِب بتكحلا َكَيإآَرَأ انِإ 1 .مهايندو مهنيد حلاصم نم مهعفني ام هب نوركذتي «سنإلاو نجلا نم يبد 1 كيد نارا دال انجيلا نك
 :١ 4١[. رمزلا] 4 ليكمل َتل والعلم لسمو اكرمك ع انكمأ نَمَم ّقَحْلأِب سائل َبككلا َكِيلَع اَنَلَرَنَأ آَنإإ» 17 : رمزلا] 4 تيِيلاُهل صين هنأ

 ةيآلا يف امف .هنع فيفخت هيفف "ىلع"ب وأ .هل فيلكت هيفف "ىلإ"ب يدع نإ لوزنلا وأ ليزنتلا وأ لازنإلاب ٍةَِكَ# يبنلا اهيف بطوخ يتلا عضاوملا بلاغ
 : يأ 4 ليك ِمِهْيكَع تأ آَمَو » :هلوق ليلدب هنع فيفخت ةيناثلا ةيآلا يف امو 4 اًصِ َهَّسأ دبع عاف 5

 سفنب ميركلا نآرقلا يف ةيآلا هذه ترركت [1 ناحل ا ير ل ا تك 1 .مهنع لوؤسمب تسل
 آَنِإ 8 [7] ا ا اا نازشلا ذه نأ نيبت ىهو/ةفاقخألاو ةيئاجلاو سلا زوس يف نعنلا

 - .[7 : رمزلا] 4 ... تيرلأ هَل اصِلَخ هنأ رب ّيسْلاب بّتكحلا َكَكإلَرَاَنِإ ٠٠6[« ١ : ءاسنلا] < ....ُهَّمأ َكَرَأ آمي سال َنيَب مَحَسِل يحلب بككلا كلِ انّ
 :نيب قرفلا ام .[5 :فرحخرزلا] ه# اًيِرْخُس اًضعب مهضعب َدْخََسَسِل ٍتاَجَرَد ٍضَحَب فوق مهضعب انعفرو # ء[ 1 :ص] 4 ربا هنَع تضامنه را

 ءرهلا وهن (نيسلا رسكب) يرخّسلا .ةدحاو ةرم نيسلا مضب (اًيرخس) ةملك تدرو امنيب . 0 :نيسلا دك (ايرخت) ةيلك تدرر :باوحلا ؟"ايرخ رخس ءايرخس'"

 1 :فرخزلا] 4 ًاًيرْخُس اصعب مصب حت :ىلاعت هلوق يف حضتي ريخألا ىنعملا اذهو) .ريخستلاو ةرخّشلا ىنعمب وه (نيسلا مضب) يرخّسلاو .ةيرخسلاو
 :ئارفاو ٠ ا يو ا ا جم ا د ا هيو يصدم ءاموالا عا دجبا) تايمجادا "مآ" نإ :ليقو -

 :ىرق 4 آهن . أ 35 :ىلاعت هلوق *© ُنيُِم رين أنأ آَمَتأ ل! جوي نإ 38 07١1 ةزمهلا مدقتل ةلصتم "مأ"و ماهفتسالا ىلع ءادتباو الصو ةحوتفم ةزمهلا عطقب (مهانذختأ)

 اهحتفب (امنأ) :ئرقو هرم انرت رلط ةوي  حر ىحوي ام :يأ «ةياكحلا ىلع ةزمهلا رسكب (امنإ)
 لعافلا بئانو ةلعلا مال طاقسإ دعب رج وأ َبِصُْن نوكي نأ لمتحيو ءائيبم اًريذن ينوك الإ :يأ «راذنإلا الإ لإ ىحوي ام :يأ «لعافلا بئان اهزيح يف امو اهنأ ىلع

 هريخ "نالمأل "و ءادتبالا ىلع عفرلاب (قحلاف) :ئرق 4 نَا :ىلاعت هلوق © لو وق ا قلك نلت َلَع إو 1 .راذنإلل الإ لإ ىحوي ام يأ رورجملاو راجلا ذئنيح
 - هنم فذح هب مسقم وأ ءقحلا قحأ :ىأ «قلطم لوعفم امإ ل ياا :ئرقو .قحلا هلوق وأ «قحلا انأ : يأ «ةيربخلا ىلع وأ نيمي وأ يمسق وأ

 00 2 2 0 ٌرْفْخَي هَل َنإ هلأ ِةَمَحَي نو أوطَنْفَن ال َهِسفن ل وفرت َنِذَل َفِداَبِعَي لق » :تايآ ثالث لإ ةّيكم يهد اس دعب كلون ع لوزن

 - كادتلا عطس لأ لَو ني مكتب : مي ليف ام سنك و ربا 12 يوزع 1 هل ةتملا كيابل رك نو هل اوُملْسأَو مُكيَو كل أوبنلَو 207 ْمجِحيل
 ىدسحإو تشهعحل]ا عءامهس بألا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 جول طالت طا هلع بسنت جار) ارح: مالسلا يلع دك نم :(زتمك نت كذلت و
 ١ 01010635 مود © ةينامث اهلعجو .رقبلاو لبإلاو زعملاو ناضلا يه :4 جور َةيِمَتال .(فارعألا ةروس نم 188 ةيآلا
 1 مسج < -._ ةيئكعلال 0 م ؛ ةنجلا نايت نا (مكل لزنأو» :هلوقو .هعون نم ركذلل جوز هيف دحاو لك نأل جاوزأ

 الع ,ةفطن :© ِقلَحِدَكَبْنماَقَلَح# .ءامسلا نم لزني رمأب نوكي امنإ قلخلا نأل قّلَ :ىنعملا :لبقو .اهلزنأ
 ١ يف :# ِثَت ٍتّملظ فال .رخآ ًاقلخ هئشنُي مث ءأمحل ماظعلا وسكي مث ءاماظع مث .ةغضم مث «ةقلع مث

 اهيأ نوبلقنتو نوفرصلنت فيكف :4 َنْْفَمَ نأ ةميشملا ةملظو «محرلا ةملظو «نطبلا ةملظ

 سفن لمح رزولل ةلماح سفن لمحت ال يأ :4 يَرْخُأ دنو ةَرْزاَورْرَت الو -1 .مكبر ةدابع نع سانلا
 هرمضت امب :# ٍروُدّصلا ٍتاَدِب# 0 :4 مكثت دحأ بنذب دحأ ذَخاَُي ال :ىنعملاو .ىرخأ

 .:همسج يف ءالب وأ ضرم : :4 رص نضال سم اذإَو8##9 -8 ؟هيدبُتو هرهظُت اب فيكف .هرتستو بولقلا

 يف هب ةملالا كارشإ نم هيلع ناك امث هيلإ | ًابئات :# ِهَيَلِإِدُمإ8 هدحو هبر ثاغتسا :4 ُهيَراَعَد# ةدش وأ

 دبل َلَكَو## ةدش نم ءاخرو «ءالب نم ةيفاع :# َكَنَم َهَمَعِن## هاطعأو هحنم :4 هلَوَحاَدإمل هتدابع
 ع َكرْفْكَب مَسمتْلُمل هب نمؤيو هللا دحوي نأ دارأ نم دريل :4 ِِلِسس نَعَلِضل» ًاهابشأو ًالاثمأ :4اًداَدَنأ
 0 يل 9-2 .ديدهتو ىلاعت هللا نم ديعو !كلجأ يفوتست نأ ىلإ : ايل

 .هتاعاس :4 لب َءان #12 .عيطملا :«تناقلا»و ؟هليبس نع لضيل ًادادنأ هلل لعج يذلاك اذهأ لا

 ىفاويَسَحَأَن دلل ٠١- ؟هتيصعم يف مهيلع امو «مهبر ةعاط يف مهل ام :4 َنََديَْدَلأ ىَوتَسي لَه لفل
 حا كيل :ليقو .ةيفاعو ةحص : لبق :4 2

 ْ :4 مهرج َنوردَصلاَف قو امإ# مالسإلا راد ىلإ كرشلا ضرأ نم اورجاهف :4 ٌةعِساو هللا ضرأو# .ةرخآلا

 را ل احل هع ِهَّأضَْأَو ! .# ِباَسِحِرَدِب## ةرخآلا يف مهرجأ ءايندلا يف هللا تاذ يف اوقل ام ىلع «نورباصلا ىطعي امنإ

 05 ىلا يب ىف ىي يب 000. بي 55 ىلاعت هلوق يف رمع نبا نع متاحا ي أ جرخأ .ةيآلا 4( ليلا اناء تن وه نَّمأ ٍّآ :ىلاعت هلوق [9]

 جرخأو .رساي نب رامع يف تلزن :لاق سابع نبا نع ءحلاص يبأ نع «ىبلكلا قيرط نم دعس نبا جرخأو .نافع نب نامثع يف تلزن :لاق .ةيآلا 4( تِيََق َوْهْنَمأ +

  .رساي نب رامع يف تلزن :لاق ةمركع نع ربيوج جرخأو .ةفيذح يبأ ىلوم ملاسو «رساي نب رامعو «دوعسم نبا يف تلزن :لاق سابع نبا نع ربيوج
 نامتكب- مهسفنأ نونوخي نيذلل نكت الف هب كرّصبو «كيلإ هللا ىحوأ امب اًعيمج سانلا نيب لصفتل ؛قحلا ىلع اًلمتشم نآرقلا لوسرلا اهيأ كيلإ انلزنأ انإ -
 قحلاب رمأي نآرقلا لوسرلا اهيأ كيلإ انلزنأ انإ :رمزلا ةيآ اّمأ ءءاسنلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «...ةقيقحلل فلاخملا لوقلا نم كل هوديأ امب مهنع اًعفادم -قحلا
 نيروكفلح )»4115 2 فارعألا] 4ك نكس اَهَجْوَر اَبنِم َلَعَحَو َوَدِح "و نيت نم مُكَقَلَح ىِدَأَوْه ل[ .كنيد عيمج هل صلخأو «هدحو هللا دبعاف ؛لدعلاو
 هبتارمب كيرشلا لاطبإو ةينادحولا ىلع لالدتسالا اهقاسم نأل ؛يبترلا يخارتلا ىلع ةلادلا "مث"ب رمزلا ةيآ يف فطع .[7 : رمزلا] 4اَهَجَِوَر ابني َلَعَج مت َوَدِحِنو سيف
 ىلع لمجلا فطع يف لادلا "مث :" فرحب فطعف «هتردق ميظع ىلع ةلالدلا لقتسم رخآ اًليلد هسفن نم هجوز قلخو «ىلاعت هتردق ميظع ىلع اًليلد مدآ قلخ ناكف

 سانلا قلخ نم ةردقلا ميظع ىلع لدأ هنم مدآ جوز قلخ ناكف ءاهيلع يه ةفوطعملا ةلمجلا لثم «ةلالدلاب اهب ةفوطعملا ةلمجلا لالقتسا ىلإ ةراشإ يبترلا يخارتلا

 نإ ةكسلا ال ءيجف «سانلا قلخ نم عماسلا بجعل بلجأ قلخلا كلذ ناكق «ةداع هب رجت مل قلخ هنأل ءاهجوز نمو ةدحاولا سفنلا كلت نم

 ركذف:ناجي إلا ةمعب ىناسلا لثع ناسمالا قاسم اهفاسماف!كفارعألا ةيآ ام اف «سانلا قلخ ىلع قباس مدآ جوز قلخ نمز نآل ؛نمزلا يخارت يف ال ةلزنملا يخارت

 .مكحلا يف كيرشتلا فرحب رخآلا ىلع امهدحأ افوطعم سانلل نالصألا

 ريغِب مُهَرَجَأ َنوردَّصلآ َقَوي اَمّنِإ ر# :ىلاعت لاق «باوثلاو رجألا ةفعاضم ١- :ربصلا رامثو دئاوف نم ٠١[ : رمزلا] * ٍِباَسِحِريَ رقي مهر َنوُردَصلا قبال ]: 1٠

 4 1كم بسال ارتب كونكت قران اَنَلَعَحَو #:ىلاعتلاق .ركصلاا لام ندا نةسارلا ام ٠١[.١- :رمزلا] 4( ٍباَسِح
 :ىلاعت لاق « هتيادهو هتمحرو هللا ةالص - 5 ١867[. : ةرقبلا] نرش كن وْولَصلأَو ريض اويعتسأ أ اوما نيرا اهدي ع :ىلاعت لاق «هللا ةيعم -7' .[7 5 : ةدجسلا]

 - 7 ةرقبلا] 4 َنوُعِحي هَ وني اَنِأوْلاَم هَبيِصُم م مهتبنَصأ 1 نذل () ِسربدَصلأرَكَو تر ل لا ل ل ل 0
 .هدلتعب لوقأب توضخن :يناثلاو ءقحلا اومزلا 1 ا :هلوق نوكيو مسقلا باوج "نآلمأل"و ءبصتناف مسقلا فرح <
 ميملا فيفختب (نَمَأ) :ئرق# نم 32: ىلاعت هلوق 4 نوما اوتيل ىو لهل وَ َةَأبررو رو 6 َءآَماَء ٌتْنََق ٌَوُهْنَّمَأ لحل
 نآل رامضإلا اذه نم دبالو ؟اًدادنأ هلل لعج نمك تناق وه نمأ : أ ؟(ئيوتسي له :هيلع لداعم ردقيو «يريدقتلا ماهفتسالا ةزمه اهيلع تلخد ةلوصوم اهنأ ىلع

 اذه :ىأ ءاهلبق فوذحم لداعملا ماهفتسالاو ءاضيأ ةلوصوملا "نم" ىلع تلخد ةلصتملا م1 يدوس (نّمأ) : :مىرفو ١ نكلمح وا نننا لإ جاتحت ةيوستلا

 .؟هريغك تناق وه نم مأ لب: ريدا هةعطقم ا: د ل ا 0 هبقعت نكل ؟تناق وه يذلا مأ ريخ رفاكلا
 َكْرَمْلَا هَل مك ولأ مكي ضل تسل يف ِقْأَحِدَعَب َْماَْلَح ْمُكِتِهمُ نوطب فم لع كن هيك رتكألا ني ركل لر او اهجنتا مكب نكح فرد تن كك 1

 ملعلوقي .ةيشغأ ةثالثب اطاحم نوكي همأ نطب يف نينجلا نأ نيبت اهنأ ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجو :فتالقلا تالظلا رمزلا] 4 َنَوْفَمَصم نأ وه الإ هلك

 .ةينوبروخلاو ةينوينمألاو ةيرابنملا مساب فرعت يتلا ةيشغألا يهو «ةرارحلا الو ءوضلا الو ءاملا ذفنت ال ءاّمص ةيشغ ةيشغأ ةثالثب اًطاحم نوكي همأ نطب يف نينجلا نإ :ةنجألا

 لهل ير ةَمتَيَْو رجلا َدحمياَهواَدَِس للاناث َوْهَْصَأ )»[4] !؟ةملظ ةيبرعلا ةغللاب ىمسي الأ «ءاملا الو ةرارحلاو ءوضلا هنم دفني ال يذلا ءاشغلا اذه
 (اهتاقتشمو دوجسلاو دجاسملا) ظفل درو امك «نآرقلا يف ةرم (41) (هتاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ بألا اوإوأ كدت اهل 0رتلتبال او ناتي نبل نتن
 .نآرقلا يف ةرم (41) لك درو دقو امهاقتشمب دوجسلاو دجاسملا) ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب نيدلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو . .اًضيأ ةرم (40)

 اعقل .ةينارثو ةثآمعبسو فالآ ةعبرأ :رمزلا ةروس فورح ددع .نوعبسو ةثامو فل :رمزلا ةروس تاملك ددع .[01-00 : رات كمر تاتا قا ه0

 - :رِمزلا ةروس عيضاوم .فّرغلا ةروسم ًارقيلف هقّلَح يف هللا اضق فرعي نأ دارأ نم :بُهَو لاق ءفّرْغلا ةروسو رَمّزلا ةروس :نامسا ةروسللو :رّمزلا ةروس
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 5 لي املس '
 1 وكحْمحَبَمْر كَم ئرخأدنو ةَرزاَورْرت الو كَل 0
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 .ةمألا هذه نم : َنيِماَسْمْلا لونك نَأِلترمأو# .ةعاطلاب .هناحبس هل ًادرفم :© َينلاَلاَصحا 1١ ١١- ف تس و ا
 نو اند! ترو يمص نكد 2

 #7 00 0 0 ا ول 00
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 .ديكأتلل ةديزم اهنإ :ليقو .كلذك نوكأ نأ لجأل هب ترمأ امب ترمأ :يأ ؛ليلعتلل ماللاو 5
 نوملعتسف :© ٌءيِنوُد نَي## نودبعت ينلا مانصألاو ناثوألا نم نوكرشملا اهلأ :# منش عسفان دعا » < ١6 0 ليمن ان نيل( َتيماَسمْلاَلَوأ 8

 رانغلا نسم قابظأ .دارلاو نيل للطلا 5 :« راني تنيك ١١- يككدابع بق ةبقاع لابو 2 | ةينوم نت : مضامين (ي) يمسه 1

 نم اهنم مهولعي ام ريصي ىتح م ام رانلا نم مهتحت نمو :# لل َجبحَت نموإ# مهيلع بهتلت 1 َّ لزهر تشل لكك اَنِيكَنإُْ 1

 اوبات ه١ .هللا نود نم دبع ام لكو «ناطيشلا :4 َتوُمدَطلا# ١١- .اللظ مهتحت الانيق نب ك(ج) نيل امرك كي 1
 هدشرأ : ءهكَسْحَأ َنوُعَِتََمل ١6- .ةرخآلا يف ةنجلاب ايندلا يف 4 ْنعَرْنْلاْمَم هيلإ اولبقأو ءاوعجرو لا ريح ,بب هنن نمر تا 06 00-6 0

 يف :4 بالأمل هيلع تبجو :4 ِّدَعَنَحْرَْأ» -14 .هب نولمعيف «هب نورمؤي ام نسحأو 0 ل ود 1
 .نامإلاب رانلا نم هذقنتف ناميإلا ىلإ هيدهت تنافآ :هانعم :© ٍراَنلَأِنَمْدِقََتَآَدأط هللا ملع قباس نرسم للا وبانأو اهو دعي نأ تودطلاوبنجأ نيل 8

 ناميإلا نع ب ينلا ةريشع نم فّلخت نمو هدلوو بهل ابأ كلذب ديري :لبق !رداقب كلذ ىلع تسل 2 | هُهَئَسْحَ تسمو دار
 ا .نيقتملا :4 ِهناَدَعَول ضعب قوف اهضعب ةنجلا يف ةيلاع :# فرع اهو ني فرع مطو» ٠١- ف و بألا ولو مه كيو مهمه 3 ١
 :4 وي جر مث عوني : .انجلااو .4 ٍضْرأْلا ف 0 هارجأف :# عيب 91 دك ١١ .هلعوب 0 ِراَثلأق ْنَمدِقَنت تا باذعأا ]أ ةَمَلَع هَكَع قع مف

 فقطع ام :# كولا اليم اعرَر# انويع ضرألا ين هلعجف ٠ هلا يذلا ءاملا كلذب 3 رجيم نيت اكاد ا نكل |

 « رك كلذ فَذإ ًاسباي راص امدعب ءائاتف ًارسكتم :4 امدح .هَِجحرْفل .سبيي :4 ُحيِهَبَ 3| كلا ( اعيننا تك هئا دغر كل عقد |
 موسم يرطب تشتد: :ىلاعت هلوق [107] نرسل كاسم هلع ل ا ار دو هيمو 00 ْ

 كك ينلا راصنألا نم ٌلجر ىتأ هةيآلا 4 و ةَعَبساَلٍِ تلزن امل :لاق هللا دبع نب رباج نع هدنسب ” من ضرالا ف عيسي تع ءاَمَسلاَنولزنأهنلانأ |
 :ةيآلا هذه هيف تلزتف ءاكولمم اهنم باب لكل تقتعأ دق ينإو «كيلامم ةعبس يل نإ «هللا لوسر اي :لاقف راك ضن ةكتك عب جهيم هنو اقدح اعرب جرحي |

 هذه نأ ملسأ نب ديز نع متاح يبأ نبا جرخأ يدك روق 103 هي نذل (8) ٍداَبعَرَتبم + : 2 بألا وأي ككل كيك فدل عج :
 رذ يبأو «ليفن نب ورمع نب ديز «هللا الإ هلإ ال تر وسب ياسر ىف داك اد اال ةيآلا ردك والواو ولو. . 817691701791761
 امال يناثلا عم داز .[17 : رمزلا] 4 َنييِلَسْمْلآ وأ نوكأ نِل ثريأو» «[1 : رمزلا] 4 َنيتلأُ اصِيِخم َهَدبعأ نأ ترم إلف ظ[1١١] .يسرافلا ناملسو ,يرافغلا

 ؛امهيتهج فالتخال ؛لوألا ريغ يناثلا "تر ا :رخآ لوق لا ك0 كن كا نأ دن تل نال نت

 َهللالَق اف ء[ ١١ : رمزلا] « َنيلَأُ اص هاد بع نأ ترم نِإْلُق ظ[ ١7 .ةكمب نيملسملا لوأ نوكي نأ لجأل كلذب هرمأ يناثلاو «ةدابعلا يف صالخإلاب هرمأ لوألاف

 ىضتقاف ؛ملكتملا نع رابخإ 4 ُكبعأهَلآ ف :هلوق ّنأل ؛4 نب لآ ُهَلاصِخ ا لوألاو «ةفاضإلاب 4 بِلا اًصيِخم دبع هلال ١) :هلوق ١5[. : رمزلا] 4ىنيد هَل اصِْم دبع
 ةةديصع نإ فاح < إل ]١17[/ .لوعفمو ةلضف هدعب امو «" تل 'رابخإلا امنإو ؛ملكتملا نع رابخإب سيل © َهَلَاَدِبَ : أ نأ ٌتَرِمَأ ١ :هلوقو «ملكتملا ىلإ ةفاضإلا

 لوسرلا اهيأ لق :اهدصقمو «رمزلاو ماعنألا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت “١0[. : رمزلا 216 : ماعنألا] # ٍميِظَع روي َباَذَع قر

 َنِيَلق ل[ .ةمايقلا موي ميظع باذع يب لزني نأ «هتدابع يف هريغ هعم تكرشأو «هرمأ تفلاخف «يبر تيصع نإ فاخأ ينإ 2

 َتيِمِلِدَعلا َّنِإ الأ َةَمَِقْلا موي مهبلْمَأَو مُهَْشَن هش أور َنِذَلا تبرستلل نإ ) «[15 : رمزلا] 4 نمل ُناَللَوُم َكِلد ال أميل مب مِلْآَو مس يك
 نع مهلالضإو ا ل :لوسرلا اهيأ لق .[55 : 0

 اقح نيرساخلا نإ :ىروشلا ةيآ امأ ,رمزلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .حضاولا نّيبلا نارسخلا وه ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ نيكرشملا ءالؤه نارسخ نإ الأ .ناميإلا

 مهب اََعّحأ َنِذَلا نكل ٠٠[ ١ هي 1 0 هال .ةانل| لزع ةماعلا ل

 .هرماوأ اولثتماو .مهبر اوفاخ نيذلا نيقتملا نع ناثدحتت ناتيآلا ٠١[. : رمزلا] 4 ... ٌكَرْع مَ مجبر مير أوه يذلا نكدل © 158: نارمع لآل 4 ٠ كَنَح حل
 يس افرع تا د يل ا رااح تحتم رعت تانج م مل ع موت ارا آو ها اواو

 | ا ؟ مث اهصضُم هوك جيِهي م رهن اك ا 0 ني َلَرَأ هلأ نأ رت كلا 00111“ نيت كوس كح

 20 بمنع لكَ كولو لوألا ىف اكتو كتي اقَو هس دك بل ايدل نيا الكلام رمزلا] 4 كركوك ف
 نولكي م : :ركاحلا نر 4 امل ا وكي مث اًرفَصُم هد جسيم كر ا هلأ نم قو ريط ناسررللا اكلت 1 2

 رك دك لكملا كلدكا 4 اَعَرَر هي ٌحرْكتمت » :هلوق وهو «ىلاعت هللا ىلإ دنسم ةروّسلا هذه يف 4 جيم ا :هلوق لبق عقاولا لعفلا نأ ؛4 رجلا يفَو املطخ
 .دعب امو لبق ام نيتروّسلا يف قفاويل « 4 ُنوُكَي مت !>:وهو هدعب ام كلذكف 4 دهتاَبتَراَفُحْلاَبَجَعَأ اظ:وهو تابنلا ىلإ دنسمف ديدحلا يف هلبق لعفلا اًمأو ع
 لاق هللا ةبحم - ١ .ينابلألا هححصو «يمليدلاو بيطخملا هجرخأ "ارسي رسعلا عم نأ و بركلا عم جرفلا نأ و ربصلا عم رصنلا نأ ملعا'' ::َِ لاق ءربصلا ىلع رصنلا فقوت -5 -

 |1297 تل كن «ربطم طخ وذا[ قلب امو أرسنال [اهمَعَو 0 -ا/ .[57١:نارمع لآ] 4( َيِربدَصلأ ٌثحيْمَسأَو إ» :للاعت
 كلذبو .هللا باتك يف اضيأ ةرم (17) (اهتاقتشمب ةدئفألا) ةملك تدرو امك ««هللا باتك يف ةرم )١15( (بابلألا) ةملك تدرو :يددع زاجعإ 4 بل الا 98 [4]

 .لاعت هللا باتكيف ةرم )١7( درو دق ٌلكو «(اهتاقتشمب ةدئفألا) ةملك ركذ تارم ددع عم (بابلألا:ةملك) ركذ تارم.ددع ىواستي

 ددنع ىواتستي كليو. اًضيأ ةرم (47) (امهتاقتشمو دوجسلاو دجاسملا) ظفل دور امك «ةرم (47) (هت ةاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ 4 نيد لم ]١5[

 َنِو َلَرنَأ هلأ نأ رت ملأ لا .ميركلا نآرقلا يف ةرم (4؟) لك درو دقو «(امهتاقتشمب دوجسلاو دجاسملا) ركذ تارم ددع عم (هن ةتاقتشمب نياللا) ركذ تارم

 هايملا ردصمو رابألا ردصم وهف ؛ضرألا يف هايملا رداصم لكل ردصم ءامسلا نم رطملا :ضرألا ءامو رطملا .[7 ١ : رمزلا] 6 ٍضْرَأْلا ف َميينيُهَكَلَسْم كَم كَم
 -هعيبطلا قاءايعلا زود ةفارعت و .ميركلا ارثلا ا: قيسو م1609 عا .اًرخؤم الإ ثيدحلا ملعلا اهفرعي مل يتلا ةقيقحلا هذه «عيبانيلا ردصمو .ةيفوجلا
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 ؛َناَحْبُس ةملكب دّكَولا نع ىلاعت ّقحلا هيزنتو «ناثوألا ةدابع يف رافكلا رّْذُع لطابو «ناهيإلاو ءَنيّدلا يف صالخإلاو «نآرقلا ليزنت نايب :ةروّسلا دوصقم مظعم -

 - راصنأ الب تاهمألا ماحرأ يف دالوألا ظفحو «ناوأ لك يف ِء سولار 1 اكوا رزاص وال راك اركلا يدلل عم تاعصرإ

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ > كسحلا



 1١ 0 3 3 . 24 0 3 0 06 5 » 0 4 0 2 هه 0
 ادع 002 تاع دوووم 0 5 0-5 ك7 م جور ِ 2 رون لع وهف هتينادحوو هئيبوبرب رارقإلاو هتف رعمل هبلق مسلا :# رلَلْسإِلإ هَردَصهَّلَأَحَرَص نمَفأ# - 5

 2 ا ل ا هم

 3 احترف لعدم ملدا دست شدا ١ كنت ل هللا حرش نمفأ :ةيآلا ريدقتو د : 14 لبر نص

 دل وهو هللا ركذ نع (تضرعأو تدْعَب ,مهبولق تفج نيذلا :# مهبول ِةَيِسفلَل لوف .هتوسقل دتهي
 ب يوم ووجد 7 كف ولا 1 ا 4 ١7- .نآرقلا

 ' 0 ا :ليقو راك ةنكمأ يف ءايبنآلا صصق هيف ددرو ٠ججحلاو ماكحألاو ءاضقلاو رابخألاو يطا

 هيبتا تركني ريت 4و ل مثلو دو نك م» هيلع هباتك يلثاذإ مهر 3 حي, نمدوب وبس ه هللا عده كد 00 5 ًافوخ :4 مب م ' وسخ َنيلَأ دول هنِمْرعَسَْال .هئراق مأسي الو ؛هعماس لمي الف ةوالتلا يف ىْنثَي
 | هش. وهجتي ىتتوسفأ يداه نوما هَل ارضي 6 ٠ نّمفَأ 9» -1 4 .هللا ركذ ىلإ مهبولق نئمطتو مهدولج رعشقت مهنأب مهتعن هللا ءايلوأ تعن اذه :ةداتق
 1١ نوبت محام اوفو يمال لقوم ويباع هايإ هؤاقتا كلذف .ههجو ىلع ًابوبكم منهج يف هب ىمرُي نأ وه :ليق :4 ِباَدَعْلآَءَوْس وهو ىَقَلَ
 آ ثني ثاكتلا جتا ليمَسناَسكج ١ ني -11 ؟نانيلا يف معنتي نم مأ ,ريخ ةمايقلا موي باذعلا ءوس ههجوب يقتي نمفأ :مالكلا ىنعمو
 اناكوايدلا هزل أف ىلا همهم ءاو) نوعا 0 ىزذ رع ١١- .«وْىَس نم بتلف اَتطَفاَمأل :ىلاعت هلوقك 2 نوجاتحي ءيش لك نم :4 ِلَكَم لك
 ْ تو يسوم رجلا 1 نومهفيف ءأبرع اوناك ذإ ءايبرع ًانآرق هانلعج :لجو زع لوقي :* َن ومب مُهَلَعْلا) سبل يذ ريغ م جوع
 رفاكلل ًالثم هللا لكم :4 اَلَحَمُهَّدلا برص ## -4 ل يراد رك و لع! /نمةيفام
 .هدحو هللا الإ دبعي ال يذلا نمؤمللو :قيافاركلا نق عا ىلا ىلا ٠ ةملآ دبعي يذلا .هللاب

 :ىنعي :# َنوُسكَستم# نيكلام ةعامج نيب اذه :لوقي :4 جس هذ رف :رفاكلل ًالثم هللا برضف
 00 1 راك وع

 ال نمؤملا نأ :ىنعي ؛هريغ ءيش هيف دحأل سيل دحاو # ٍلْجَرل» دحوملا نمؤملا يف ىعي ءاصلاخ :4 اَمَلَس
 ةعامج مدخي يذلا اذه لثم يوتسي له : 4كم ِناَيوَيْي لّه» هاوس ءيشل نيدي الو هللا ريغ دبعي

 ؛هتعاطإ عضوم هل فرع هعاطأ اذإ عزانم هيف هعزانُي ال ًادحاو مدخب يذلاو .مهقالخأ ةئيس ءاكرش

 اظل نم مكنم مولظملل لخأيف 4 -١7؟!ًامسج حورأو ءالاح نسحأ نيذه يأف «هنع افع هاصع اذإو «هنع يضرو

 0 يل لاق :لاق رمعم م نع «قازرلا دبع جرخأ . .ةيآلا هي( تكل 1 در :ىلاعت هلوق [75] .فسوي ةروس يف اهببس مدقت ةيآلا ' َلّرَ هلأ # :ىلاعت هلوقزا 0
 26 ركل بانو اند يلا نرد كم م مهقاذأت 9 [؟ 1] ١ ( هيبأب كللذزفت) : :تلزنف «كنلبختلف اهنرمأتل وأ ءانتملا متش نع نفكتل :ّهِكَك ىنلل اولاق
 باذعلا ةبذكملا ممألا هللا قاذأف 1 '”كللمتا ( ةرسال كيت كلا تكرر ركن رطل ت12 مير 0 1 ا ل

 ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءاوظعتال مهبيذكتو مهرفك ببسب ؛مهب لح ام نأ نوملعي نوكرشملا ءالؤه ناك ول «ةرخآلا يف قشأو دشأ اًباذع مهل دعأو ءايندلا ين ناوهلاو

 .مهرفك ببسب كلذو ؛مهنع باذعلا عنمب نورَصُنُي ال مهو ءاناوهو الذ دشأ ةرخآلا باذعّلو ءايندلا ةايحلا ين ناوهلاو لذلا باذع مهقيذنل : :تلصف ةيآ.امأ «رمزلا

 سم لم نِم ٍناََمْلا اذنه ىف ِساَّنلِل اَسمَح َدَمْلَو ا 108 : مورلا] 4 اورفك نأ نوع َةَياَكِ مهي نيَلو لَكُم لك نم نامل ادله يف ساَّنلِلاََرَص َدَقْلَو # [110]

 لوسرلا اهيأ مهتثج نئلو ءالعو لج هللا ةينادحو تابثإو مهيلع ةجحلا ةماقإ لجأ نم لثم لك نِم نآرقلا اذه يف سانلل نيب دقلو .[737 : رمزلا] 5 وردي مهل
 - ةيآ اّمأو «مورلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «رومآلا نم هب اننوئيجت اميف نولطبم الإ كعابتأو لوسرلا اهيأ متنأ ام :كب اورفك نيذلا َنلوقيل كقدص ىلع لدت ةجح يأب

 لكلا ك7 22222 نات لاو هللا ةعاط نع ل١ :بلقلا ةوسق بابسأ نم .[77 : رمزلا] * ِنيِبُم ٍلَكَص ىف َكِيَلْوَ هللا رْكِذ ني مُهيوُلم ِةَيَِقْل ليو 21531
 ينامألاو ؛ةطلاخملا ةرثك :يه ةسمخ بلقلا تادسفمو «بلقلا دسفي امب لاغتشالا -4 .ميعنلا نم اهيف امو ةرخآلا نايسن -7* .لمألا لوطو اهيلع صرحلاو ايندلاب

 ةلفغلا -ا/ .هديعوب الو هدعوب ال .نآرقلا تايآب رثأتلا مدع - .اهتعاضإو تاعاطلا ءادأ نع لساكتلا -4 .مونلا ةرثكو «ماعطلا ةرثكو «هللا ريغب قلعتلاو «ةلطابلا

 نمراثكإلا ٠١- .هلاوهأو ربقلاو «هتاركسو توملا نايسن -9 .ةدسافلا ءاوجألا يف سولجلاو ءوسلا ءاقدصأ ةبحاصم-/ .ريطخ ضرمو «ليبو ءاد يهو

 ةرثك ١7- .كحضلا ةرثك ١١- ..ءرملا ينعي ال امب مامتهالاو «ةطلاخملاو «مونلاو «عمسلاو .رظنلاو هللا ركذ ريغب مالكلاو .برشلاو «لكألا لوضف «تايلوضفلا

 .نيدلا يف عادتبالا ١7- .لادجلا ةرثكو يأرلل بصعتلا ١١- .مهيلإ ناسحإلاو قلخلاب ةمحرلا مدع ١4- .لجو زع هللا عم قاثيملاو دهعلا ضقن ١17- .بونذلا
 رع هللا لاؤسو ؛عرضتلاو ءاعدلا ١- :بلقلا ةوسق جالع .نيرخآلا راقتحاو سفنلا ربك ١16- .تاهبشلا نع عروتلا مدعو مارحلا لاملا لكأو ءافعضلا ملظ - ١

 لكأ ١- .نيكاسملاو لمارألاو ىماتيلل ناسحإلا -5 .لاجرلل روبقلا ةرايز نم راثكإلا -5 .تاذللا مداه ركذ نم راثكإلا ٠- .لج وزع هللا ركذ نم راثكإلا ١- .لجو

 .رانلاو ةنجلاو اهلاوهأو ةمايقلا يف ركفتلاو ةرخآلا ركذت -4 .هيبمو هرمأو «هديعوو هدعو يف ركفتلاو نآرقلا تايآ يف رظنلا -8 .رافغتسالا ةمزالم /١- .بيطلا لالحلا

 * ئَدُهْلاَئَكَصلآاورمَشأَنِدلاَكِيكَوأ + "1 .نيحلاصلا ةسلاجم ىلع صرحلاو .«ءوسلا ءاقدصأ ةطلاخم نع دعبلا ١- .اهتدهاجمو اهتبساحمو سفنلاب ةولخلا ٠١-

 ةملك تدرو :باوجلا ؟"ليلضت «ةلالض ؛لالض" :ن فرفلا ام[ ليفلا] * ٍليلْضَت يفّره هدي لعجب ملأ زل 7 :رمزلا] ٍنِبُم ٍلَكَص ىف َكِيَلْوأ + 17 : ةرقبلا]

 .(ةلالضو اَلالض ٌلضي ٌلض) يثالثلا لعفلا نم (ةلالض)و (لالض) اتملك .ةدحاو ةرم (ليلضت) ةملكو .تا ٍرم عبس (ةلالض) ةملكو .ةرم نيثالثو اًعبس (لالض)
 - تدرو (لالضلا) ةملك. للملا لإ يسن نأ :لجرلا ليلضتو .داشرلا دض :ةلالضلاو لالضلاو . (اليلضت ٌلَّلَضي ٌلَلَض) يعابرلا لعفلا نم يهف (ليلضت) ةملك امأ

 (لاَس) :ئرق # امَلَساَلَجَرَو 98:ىلاعت هلوق 4 َنوُمَلعَي ا ]مك أ ليي دَلكاَلكم ناموس ْلَه لمي املس اَلهَوَو وُمكَشَتم كرش هيف الجب الكم هللا ضر هَرَص 9[ 11
 .ةكرشلا نم صولخلا يف ةغلابم هب َفِصٌو ردصم .فلأ الب ماللاو نيسلا حتفب (َلَس) : :ئئرفو .ةكرشلا نم اًضلاخ :يأ ءلعاف مس | ماللا رسكو فلألاب

 اًميدقو ءراحبلا ناعيق يف رابآو رفح نم هيلإ اّينآ ضرألا نطاب نم رجفتي راهألاو نويعلا ءام نإ :لوقت تناك كلذ لبق ةدئاس تناك يتلا 0
 - :يددع زاجعإ# َنوُمَلع ومي أوناكَو رك أ ةرجآل االول وَلا ىف ره مهاد 98 171 .رطملا نم نويعلا ءام نأ ىلع ليلد اذهو :ةيآلا ريسفت يف نورسفملا لاق
 نيمؤملا ةراشبو «نارسخلا ٍباحصأ ٌلذو نيرباصلا رجأ نايبو «نمحلا ةدابعب ريجابتلا يف نيِدّجيهتملا فرش ركذو «نارفكلاو ركشلا ىلع قلما ءازجو «ناوعأو -
 تئاجعو «ناقرفلا تايآ لا نايبو «ناميإلاو ديحوتلا رونب نينمؤملا ردص حرشو «نافرعلاو صالخإلا لهأل نانحلا فر ةفاضإو .ناسحإب نآرقلا عامتسا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 ٌساكلا انهبأ اًعيمح مكنإ مث :رمرلا اَّمأ .نونمؤملا ةبآ هيلع تلدام اذهف .ءازجلاو باسحلل مكروبف نم ا ا قُم ُباَدَعِهلَعْلَجَوِه يرحم ادعو 3
 4+ حج ا 4*

 رهرجأ أوراص َنبِذْلا َسيِرِجَساوإ» ]١0[ .فاصنإلاو لدعلاب مكنيب مكحيف «نوعزانتت مكبر دنع ةمايقلا موي دموي يوني ثيرثي ءاقللاو نتي وثو نيو نووي اس حج هج ةرسؤلام رس سد سم تم 0 لا
 يف ةلوصوملا "ام" ب تحتتفا يتلا لحنلا ةيآ نم دارملا .[726 : رمزلا] 4 يومَ ناك ىِرأ نسحب مرج مِرجَو ف 147 : لحنلا] 4 تومي اوناَكحاَم ٍنَمَح 3
 امو ف :هلوق يف ترركتو ..لحنلا يف دوصقملا وهو ءاهبب كلمأ قالطإلاف .. "يذلا" نم كوأ عوضوملا اذه يف تناكف «مومعلاو قالطإلا 4ُدَمْيَدنِعاَم ال: ىلاعت هلوق
 صوصخلا ىنعم يف ةدراوف رمزلا ةيآ اًّمآو «# تيك ا اكاسلاو هر اطيق ا ا .دحاو امهيف ميمعتلاو رصحلا ىنعمو «4 قاب هللا َدنِع

 لوفر قدصلاب ءاج ىذلات دارملاو 17 رمزلا] 4 توَقّتَمْلا ْمُه كِل َككأ ىب َفَّدَصَو قدَصلاي اج ىِلاَو >> :قلاعت هلوق نم اهلبق ا ىرت الأ ءاهنيعب ةفئاط هب ةوضقملا
 اا ل ا ل رمل ياك ينصت سو قانب نام ابحت ردقممب قد يذلاو شل

 4 َنِيَحْمْلأ رج َكِلَد مْيَو دنع وُهآَساَم ملط : هلوقو 4 َتروَقّتُمّْلا مه 0 ل ول د ا

 نم نيعضوملا يف "يذلا"ب ءاجف «ةيدهعلا ةادآلا ريغ انه حلصيل نكي ملف 176 : رمزلا] 4 رج يرجو اولِحَع ىلأاَوَس رم رهكجتبل # :هلوقو «17” 5 :رمزلا]

 4 ةرمتيأ ذاك ىلا نسنكي رجل عك أولي ىلا اونا عون لأ ريكحشإ» :لوق
 ىنعملاو قايسلا نأل ؛ةدحاو ةرم ةركن تدروو «تارم تس يف ةفرعم (ةلالض) ةملك تدرو امنيب .طقف تارم عبرأ ةفرعم تدروو «ةرم نيالَتو اًنالث ةركن -
 ةملك تءاج .لومشلاو مومعلا ديفت ةركنلاف .تالالضلا عاونأ نم عون يأ هنع يفنيل 171 : فارعألا] © ةْلَكَص ىَسَيل + هموقل حون لاق ثيح .كلذ نايضتقي
 ةرم يأ يف (ةلالض) ةملك فصوت مل امنيب همر ويسار يب تاو اا حتر للا ىف (ريبك) وأ (ديعب) وأ (نيبم) ةملكب ةفوصوم (لالض)

 تأت ملف (ةلالض) ةملك امأ .عضاوم ةعست يف (ىلإ) ةفاضإ نم تيرعو «ةرم نيرشعو ٍنامث يف (ىلإ) رج فرحب ةقوبسم (لالض) ةملك تءاج . .قباسلا فصولا لثمب

 هل لاق امل .ءكلذ هنع ىفن امنيح مالسلا هيلع حون اهم ربع اذل .(لالض) ةملك نم فخأ (ةلالض) ةملك 71

 : فارعألا] 4 ةَلَكَص سبل :التاق مهيلع درف 11 : فارعألا] 4* ٍنيِبُم ٍلكَص يفكر اَنِإ ]ل :هم

 0-0 0 :رمزلا] 4 ْأوُلَِع ىِلَأ اوس مُهْنَع أ منع هلأ رْيكل + 185 :هط] #* عدته مث احَِص َلمكو َنَماَو باَكسيراََح 0
 («ريغ لل وأ (هنا) ىلإ (رفغ) تانسأ امني «لا) لإ (رفك) دانسإ رصنقا ١- .اياطخلاو بونذلاب (رفغ) تصتخا امنيب «تائيسلاب (رفك) تصتخا ١- :باوحلا

 -هيف ةبوتلا نوكت عونلا اذهو -ىلاعت- هللا وحتي رصاعمب قلعتم عون ١ :ناعون ةباوتلا نأ: 0 د ب ا ا د

 ىلع عمجلا ىلع فلألاب (هدابع) : :ئرق 46 هَدَبَع 95: ىلاعت هلوق 4 جاه َنِومه هَل امه هللأ للمضي نَمَو نود نِم ء تنيذأأب كلت كريوفوحيو هَدبَع ٍفاكَب هللا سيلَأ 11
 َنوُعَدَص ام مسير ْلُك 1[ .فوذحم امهيف يناثلا لوعفملاف ؛رافكلا رمأ دمحم اي كيفاك :يأ .فلأ ريغب (هدبع) :ئرقو نوير نمر رسما زذاج ا ساازإ

 ُتكِسَمُم وأرض تافْسك 9: ىلاعتهلوق هَ ا رب لم ا ا توكة

 ىدعتيو .هلعف لمع لمعيف ؛هطرشب لعاف 0 هم ا فلو تاحتشسملو ,تافشاك" نيونتب (هّنمحر -هَّرض-تاكسمبو-تافشاك) :ئرق # هيت
 .ةيظفللا ةفاضإلا ىلع "هتمحر "و "هرض اكد ا رد هَرِضَ- 2000000 -تافشاك) : :ئرقو .ينع : 1

 ؛ةرم )١١15( ميركلا نآرقلا يف اضيأ (ةرخآلا) ةملك تدرو «ةرم )١١0( ميركلا نآرقلا يف (ايندلا) ةملك تدرو «ةرم (110) ةرخآلاو ايندلا نم لك رركت -

 ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدروو .نآرقلا يف اًعضوم (50) يف اهدحو اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو .نآرقلا يف اًعضوم (50) يف اهدحو (ايندلا) ةملك تدروو
 اَذِإ .نآرقلا يف ةرم )١155( هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ 6# َنوْنسَم مُِإَو تيَم َكّنِإ 3817 ٠ ٠ ] .اًحضوم (506) يف
 .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١40( درو امهنم ّلكو ءاهتاقتشمب «توملا» ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب «ةايحلا» ةظفل راركت تارم ددع ىواستي
 1 ؛قدصلا لهأ ةراشبو :نادبألا للحتو ِءانقلاو توملاب ىفطصلا عم باطنلاو «نآيإلا لهأو رفكلا لهأ لاوحأ ليتمتو «نآرقلا -
 - نم راّمكلا ةرفثو ءناشلا بيرغ نم هلامو مونلاو ايؤّرلا يف عنصلا بئاجعو «ناثوألاو مانصألل ة يبي يللا

 روستاب فيرعتلا  عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 ا ١ مانع دك 00 7 »م
0-5-7 4 0 

 مد همه يمد وم 2 كفرت تيفرت :# ليك بَيَع َتْأَآَمَو .هب اوفّلُك ام نايبلو مهلجأل : يأ :# سال
- 6:١ 

 آلا كتدتفأ 20 5 :« ىثكلاَقوكمَنَأ » 479 .تلعف دقو «غالبلا الإ كيلع سيل لب مهلاعفأ مهيلع ظفحتو «مهلامعأ

 ١ مِبَعَتَآَمَواَهتَلَْلِضياَمَنإَف ٌلَصنَمَوو ءهِسفْنِلَ ١ دارأ اذإف ءاهنم هللا ءاش ام فراعتيف «مانملا يف يقتلت تاومألاو ءايحألا حاورأ نأ رِكذد :ةيآلا رخآ ىلإ

 0 ىلاواحي دوم تي رشنلاَقَويدَمأ (2) ليكتب ١ لح ءايحألا حاورألا لسرأو ءاهسبحو هدنع تاومألا حاورأ هللا كسمأ اهداسجأ ىلإ | عوجرلا اهعيمج

 .( توما نك أكل رت يا 7 فالتخا ةبآلا ريسفت ينو .اهتايح ةدم ءاضقنا ىلإ :*' ىَتَسمِلَجأ لإ اهداسجأ ىلإ عجرت ىتح

 3 تيل كلل كلَ فنِإَََسُمِلَع ككإَرَمُحلٌلِيَريَو ٠ نوذختتأ :دمحم اي مهل لق :مالكلا ىنعم :# وُلَقَعياَلو كيس َنْوكِلَمَي ال أوناكح َوَلَوأأل - 4 .ريثك

 0 6 اذواق را( تروكتت ورم 18 2 لق <44 [!؟ايشف نركقعي الز ءارض الو اعفن مكل نركلم ال اوناك ولو «ءاعفش ةحلآلا هذه

 د
 1 57 وفل

 م (0) توأِقَحْياَلَو عيه نو !بالاواكس تلق 1 ديحوت نم ترفن :« َترأَمْسأ# - 6 .هنذإب الإ دحأ هدنع عفشي لا 4 مح ُدَعَمَمَل

 موتا يمي : .نوحرفي :* نورد مهاَِإد نودبعي اوناك يأ ةلثلا 4 رد رك

 الا َتجَاَمْسأة د سَو هَئأَركت راج ىفيدتإا ام لكب رشبتستو حرفتو رستو 2-5 نم زئمشت يلا ماهفألاو سوفنلاو لوقعلاو بولقلا هذهو

 7 نِمَنيِرلاَر كد اَدإَوَورْعبلاِبَكو 6-5000 1! 06 0 باو تدع ع مرر 0
 ١ ياو برع موا ى.|)ز قحملاوه نم كلذب رهظيف .هتءاسإب ءيسملا بقاعتو .هناسحإب نسحملا يزاجت :# َكِداَبِع نيب كك

 | تو دبع يسوي شوب الل رهظ :4 نوبل مهل رهظ :4 مكاَديَوط -40 .نوفلتخي هيف اوناك اميف لطبملا وه نمو
 7 داع تن 00 7 .ميظع ديعوو غلاب ديدهت اذه يفو .مهنابسح يف نكي ملام هباذع ةدشو هللا باقع نم مهل
 0 اوملظ ترا 9 بنيك م هيفوناكَميف 2 (ةءارق قاتلون اًهنأ'"كهاج نع 0 نك ل .ةيآلا ُهَّللاَركُذ اَذِإَو ري :ىلاعت هلوق [45]

 2 ع سس رس جا سس رم تحج رح

 ا َ أوس نس ديأو كف ال:هعم ب عَعيَج ضل 5 .ةلطابلا ةياورلا يف معز امك «ةهلآلا ركذ دنع مهحرفو «ةبعكلا دنع 1 1 ينلا

0 

 ف

 ١ وبس بأ 0 0 َكْيع اَنَْْأ انا 1" :رمأزلا] ا كيلا آَنِإ 611

 01و. 4 ٍليكحَو مولع تأ اي ك2 لي 2 ل2 و دل ا ل و اك
 0 و 0 ل ل هدر يل عضاوملا بلاغ 5١[. :رمزلا]

 كسلا : أ :4 ٍليكحَو مِويلَع تأ امو : :ىلاعت هلوق ليلدب هنع فيفخت ةيناثلا ةيآلا يف امو «# اًصيخي 2 بعام 92 0

 ركذي مل رمزلا ةروس .© وس هل ىتجي انو تف بص اظ عضاوملا يقابو نآرقلا يف ةديحولا 4١[ 0-5 5 هلق تعدكما ِنَمف 3 .مهنع لوؤسمب

 ءادتهالا رصق ةغيصب لمنلاو ءارسإلاو سنوي يف © ءوِسْفْنِل ىِدَتَج اَمَنِإَو ا :لاق :رخآ لوق .اهيف هركذب ىفتكاف ؛روّسلا كلت نع ةرخأتم اهّنَأل ؛"يدتهي امنإ" اهيف

 ”ميتالكما نم ةعفنم يل تسيل :ىأ .مهسفنأل الإ دوعت ال مهئادتها ةدئاف نأ ناكل اكسانم اهف ماقملا ناكف «نيكرشملا ةبطاخمب اهيف رمآلا نآل ؛يدتهملا سفن ىلع

 نان رمل كأول انرَدَكك 11 له [57/] .هئادتهاب لدملا ةلزنم لزني نم لاح اهيف سيل 5 هلوسر ىلإ ىلاعت هللا نم هجوم باطخ ابمإف «رمزلا ةيآل اًفالخ

 د ا ال تت ل ا 4رقلا تدع لَو 0 رك ل هلاك دككملا ىو ىاَذَع نو رب ًازدكفلل .هكم .داكنوو اعيج ردا

0" 
 دع

 يفام عيمج اوكلس مهنأ ول «هتعيرشو «هللا ةينادحو اودحج نيذلا نإ .[517 : رمزلا] 4 َنوُبِستَحي تحي ووك مل ام دلل سو ملط اَدبو َةَمََيِْلا موي ٍباَدعْلا هوس نم وب ودها عَ دس

 ةيآ هيلع تلدام اذهف «عجوُم باذع مهلو «مهنم كلذ هللا لَّبقَت ام ءاوكلم امب هللا باذع نم ةمايقلا موي مهسفنأ اودتفي نأ اودارأو هعم هلثم اوكلمو ءضرألا

 ولو «باذعلا ءوس نم هب اودتفيل ؛ةمايقلا موي هولذبل ءافعاضم هعم هلثمو «رئاخذو لام نِم اًعيمج ضرألا يف ام هللاب نيكرشملا ءالؤهل نأ ولو :رمزلا ةيآ اّمأ «ةدئاملا

 .مهب لزان هنأ ايندلا يف نوبستحي اونوكي ملام هباذعو هللا رمأ نم ٍذمموي مهل رهظو ءائيش هللا باذع نم مهنع ىنغأ الو ءمهنم لبق ام - هب اودتفاو اولذب

 اا ا اا اك .اذبأ اهيلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو «ةيصعملا نع عالقإلاو ؛مدنلاب -

 اهنعوفعلاو «اياطخ» وأ «اًبونذ» لوألا عونلا نم يصاعملا ىمستو .ريسع ناثلاو «ريسي لوألا عونلاو .اهلهأ ىلإ ملاظملاو قوقحلا در ىلإ ةفاضإ «ةدوعلا مدع

 دلل ردكتا ريهكحجتل + 65 :نارمع لآ] * مع 0 2 رك ذل :(رفك) -الوأ :ةلثمأ 0ر01 انرنع ريال و كاسسم) قرافلا عورتلا ضاع ب لا

 لاقل ل 'هلم] 4 تال لَو ل: ا -اًيناث .[ :قالطلا] .# تاَكيَس ُهْنَعَرْف ك3 هلأ قلينَمَو لام رمزلا] 4 ْاوُلِمَع ىِلأ أَ 0

 هَل اَمَف هلأ ليسَصُي نمو نود نم حيذأأب ك تقل ووو دبع فاكب هلأ سْلأ +3 8 :نباغتلا] 4 ًاوُرِفْخَتَو أوحمصتو أوفعت نِإَو # ل :رفاغ] #

 تر غافلا اكل ك0 تدور ل كتعاط تدادزا املكف .(ةيدوبعلا بسح ىلع ةيافكلا) :هّللا همحر ميقلا نبا لاق ه1 رمزلا] 4 (5) و داه نم

 اومهوت الامحأ ارا لها ناق [ 0 رمزلا] * َنوُبِسَتحي ربحي أووكَي هَل ام هللا ري مط اَدَيو َةَمََيمْلا مْوَي ٍباَنعْلا وس نم - هب ودك هَعَم 1 ل

 مكي َكِإأويَو (مهتصقو ؛مهتيآ هذه ءءايرلا لهأل ليو «ءايرلا لهأل ليو «ءايرلا لهأل ليو) :يروثلا نايفس لاقو .«تائيس يه اذإف «تانسح ابنأ
 ٍدِحْسَملا يف ِنَدَبلا ٍفاَكَيَعاَك لَجَو َزَع هللا ىَلَع ٍبْلَقلا ْفوُكُع َيِ ٌةباتإلا رقلا نبا لاق .[0 6 : رمزلا] 4 توصف ال مث مك ثاََعلآ مكين ِل من هل اوُملَسأَو

 ْفَكْعَيْمَلْنَمَو ءِِلوُسَرِإ ِةعب ةعتاعملا ركل  صالخإلاب هتَعاَط ىَلَع حِراَوَجلا ٌفوُكْعَو هميِظَّْلاَو الجلاب ِِرْكؤوهبحَم دعم لع لعل تركع كلذ قوس كرام

 .[07 : ءايبنألا] َنوُفكع اط رْسأ قلل ِشاَمَتلا وذم اَم هم هوو هيل لاق د )+ 0 ا اول تاعك وتعمل لئلا ىلع َفَكَع هدول ىلع

 ٍمَوَمَل بنماآل :كلإ5 ىف ّنِإ ىَئَسُف لج لإ ةعرخكلا لِيررو تملا الع ىَصَم ىلا َكِسمْيَم اهماكم ف و َتْمَت مل لَو اَكَهَيْوَم َنبِح 0
 .لعافلا بئان عفرلاب ”تيرمتالارا «نرعتسلل 6 الا تر ناقل 12 فانا فب كوع 0 4 كر 319 :ىلاعت هلوق # تب 00

 .هلوعفم بصنلاب "توملا"و «لعافلل اًينبم داضلاو كي :ئرقو

 نامز ةعاطلا يف مهريصقت يف مهفسأتو «نايصعلا لهأ نم ةمايقلا موي ةمادّتلاو ةرسحلا راهظإو «ناريإلا لهل ةمحّرلاب ةراشبلاو َاّبدلا دَْقلا دحاولا ركذ عامس -
 لذلاب رافكلا قْوَسو ناطلسلا ةمظعو «لدعلا رونب تاصّرَعلا قارشإو «ةسايّسلاو «ةبيهلا ليبس ىلع روُصلا خفنو «نمحّرلا ةردق ةضبق ىلإ كلا ةفاضإو «ناكمإلا
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 01 ا ا ا 0 0 1 اولحأ 50 «نآرقلا | ]رئت ثبت . "ىلإ 0
 اي :4َقَرَدَحَْب# :سفن لوقت الثل :4 سنت لوقت نأ # -07 .ةأجف :4 َةَبْعَبل .4:هتسحأ َنوُعِيميص 0 م نك ل دك هس جس 0 2 -ء 4 وب ميسر 5
 نيئزهتسملا : َنيِرْجصلا نمل هتعاطو هللا رمأ يف :# هلأ برج ىفإ» تعيض :#4 تطرف ام لع 5 ال 8 ىرسحبب سفن لوُفَتنَأ (هز) رورعتت الرسنأو َهَنْعَب| ١
 ةروس يف نيخيشلا ثيدح مدقتا ةيآلا أف هرسأ َنيِذَلآ ىِداَبِحكي لَك :ىلاعت هلوق 1 .لجو زع هللا رمأب 3 © ديما تشد نأ لح وكما 5

 207977109710977 30و او, + 103 7 .ةكم لهأ يكرشم ثم يف ةيآلا هذه تلزنأ :لاق سابع نبا نع حيحص دنسب متاح يبأ نبا جرخأو .ناقرفلا

 َنيِذلأ ىداَبِعكي  مهيف لزنأ ةنيدملا كك هللا لوسر مدق املف «هتفرعمو همالسإ دعب هنيد كرت اذإ ةبوت نتتفمل ام :لوقن انك :لاق رمع نبا نع يناربطلاو «مكاحلا جرخأو
 ىوعشك كعك ك1 اداولا را ري ةيعز خدت يشحن ىلإ شلل ةلوسو ثعن :لاق سابع نبا نع فعض هيف دنسب يناربطلا جرخأو .ةيآلا #4 ْأْهَرَتَأ
 الإ ]+ هللا لزنأف ؟ةصخر نم يل دجت لهف كلذ تعنص تعنص انأو ؟اًناهُم اهيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي ءاماثأ قلي كرشأ وأ ىنز وأ لتق نم نأ معزت تنأو
 هَناَنِإ رج هللا لزنأف ءاذه ىلع ردقأ ال يلعلف ءاحلاص المع لمعو نمآو بات نم الإ ءديدش طرش اذه :يشحو لاقف .ةيآلا#( احس المك َلِحَعَو َماَبَو بات نم

 و رت َنيَِلأ َىِداَبعَي ]+ هللا لرزنأف ؟اذه ريغ لهف ؟ال مأ يل رفغيأ يردأ الف «ةئيشم هدعب ىرا وانه :يشحو لاقف :ءاسنلا ]4 َكْزَد قوم ام عبو كوب كرش نأ رهخي ال

 48: رمزلا] < ويرمي سيب أوناك ام مهب ف اَحوأوْبَسَكاَمَُد ُكاَعَيَس حش اَدَيَو 9 [5] .ماسأف ءمعن اذه :يشحو لاق ا هللا ِةَمحَب نِم أوُطَمَقَن ال مهِسفنأ لع
 ام أوقوذ َتيِمِلَظِل ليو : هلوق وهو ءبسكلا ظافلأ نيب عقو رمزلا را 0 ةيئاجلا] 4 تورس 0 + انك بقوائم ثا ذكى
 َمُهْلِج دم يحصل أوُلميصو أونما- تس ّدلا امك فو 14 : ةيئاجلا] 4 َتَمََت مكمن نِلٍ :وهو لمعلا ظافلأ نيب عقو ةيثاجلا يفو 17 4 : رمرلال 0

 نإ روقَيو هلم نمل قرا طش هللا نأ اور 5 < مَلوأ 51[1] .اهافرط هاضتقا امب ةروس لك تّصخف 4 أَو ام تاس مايو 0 هدعبو «[7 ٠ : ةيثاجلا] © - ووعد يف مجبر

 كم ىررلا طل :رمزلا] 4 ويوم حابأل كلَ د 9 | َقْرَرلا طسني هلأ نأ املي ْملو ا ء[37ا/ : مورلا] 4 َنوُمموَم وَقِل باجل كلذ ف
 .[144 : رمزلا] 4َتوُمَعيال مه درك الو 9: : :هدعبو ولع َلَعُهْسيْوَأ 9 : 0 ل ار سل

 اهيأ اوعبتا .[5 : 0 مت أَوعيَتأَو» «[7 : فارعألا] 4 ... ْكَيَرْنِم متل َلِزَأ آم أوُعَِتأ 8 [05] .4أَوُمَلْعَي لَو أ » نسحف
 ةيااّمأ .فارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «.. ه1 يلا 1 وتاب باجل رمارلا نسا اقمار تاكل رض كل مكي رااح ايل
 ...هيهاون اوبنتجاو ؛هرماوأ اولثتماف «نسح هلكو ؛ميظعلا نآرقلا وهو ءمكبر نم مكيلإ لزنأ ام نسحأ اوعبتاو رولا
 4 نيرككتل كر : نكَو غ2[ 17] .هريغ نود هل ةدابعلا صاصتخا بجو مدقت اذإ هنآل (هللا دبعا لب) لقي لقي ملو .[16: رمزلا] 0 نجع هللا لَ ٍعاتتل

 قيفوتلاك «ةينيدلا معنلاب هيلع ىنتُيو ركشُي كلذك «كلذ ريغو قزرلا لوصحو «هتيفاعو مسجلا ةحصك ؛ةيويندلا معنلا ىلع ركشُي للاعت هنأ امكف . اخر 5 رمخألال

 د ا ا وا اكسس نسا ا نما «نيدلا مَعِن لب ءىوقتلاو ءصالخإلل

 تف عن كير كي وتو 1+ [/5] .ركشلا ةدايز هيلع قحتست ةمعنل بجعي مل ءلاحلا ةقيقح دبعلا فرع ولف الإو ؛,مهلهج ببسب
 00 1 0 را مس را ةلاحلا ركلات «براقتم زابكسمالاو ركلاو ركل :ربكلا فيرعت [17 : رمزلا] 4 تيريكحتملا
 شطبلا ةدشو ةوقلاب ربكتلا - ١ .لاملاب ربكتلا -5 .لامجلاب ربكلا - 5 .تسنلاو بسحلاب ربكلا “٠- .ةدابعلاو لمعلاب ربكلا -؟ .ملعلاب ربكلا - ١ :ربكلا بابسأ .هريغ نم
 نأ اًدج اًصضيرح مهيلع اًمدقتم نوكي سانلا عم هاشممب حمس نإ ربكتملا - ١ :ربكلا راثآ .براقألاو ةريشعلاو راصنألاو عابتألاب ربكتلا - /١- .فعضلا لهأ ىلع هب ربكلاو

 .هنم برقلاب هريغ سولج نم فكنتسيو «هب القتسم سلجملا ردصب اًظفتحم هدجت «هءاسلج اونوكي نأ يضرو سانلا عم سلج نإ ربكتملا ١- .هفلخ مهلك اونوكي
 نابضغلا رظن وهو ءاًرزش رظنلاو دخلا ريعصت هراثآ نمو - .قيدصتلاو لوبقلاب همالك اوقلتي نأ سانلا نم رظتني هدجتو «هريغ مالك هملؤيو «همالك ىلإ اوغصي نأ هرسيو
 ىطاعتي ال نأ هراثآ نمو -5 .هتاكرحو هرتخبتو ربكتملا ةيشم يف رهظي ام هراثآ نمو - 0 .همالك ةغيصو هتمغنو ربكتملا توص يف رهظي ام هراثآ نمو - 4 .هنيع رخؤمب
 - لمحي ال نأ هراتثآ نمو ١- .يراخبلا هجرخأ . .مهتمدخ ينعي "هلهأ ةنهم يف" ةشئاع تور امك ٍة'# يبنلا ناك دقو ءعضاوتلا فالخ وهو . هن ف داعتشات ككل

 اهحتفو ءايلا ناكسإ يف فلتخاو ؛ةحوتفم اهدعب ءايو ءاتلا دعب فلأب (ّياترسحاي) :ئرق 4 ّن دكني 96: ىلاعت هلوق 46 ترق ام لع ٌقَرْسَحَنَب ٌسَفَن َلوُعَت نأ أف[
 ماغدإب يترسح : :لاقي نأ يغبني ناك هنأب :ضوعو «ملكتملا ءايل فاضم "ةرسح " ةينثت هنأ وأ .هنع ضوعملاو ضوعملا نيب اًعمج «"رشنلا" يف امك حيحص امهالكو
 .ةفاضإلا ءاي نم الدب فلأ اهدعبو ةحوتفملا ءاتلاب (اترسحاي) : ا .نايرلا تار :لوقي نم ةغل ىعاَر نوكي نأ 20

 روسلاب فيرعتلا تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 و12 د 0١ دهان دعو لو 09 هدانا“ لوك يبازو #9 ايد إو 49 دازبس 9:

 1 2006 00 ام ةلمح نم اذهو .يصاعملاو كرتشلا يفتي نمت تك هنيد ىلإ يندشرأ :# ىننَده دلل حجر ول» -61/

 تنكحأىندَدَه ٠ 200000 5 ْدَق َلَب 8 -59 .ايندلا ىلإ ةعجر :4 ٌءَّرَك ىل تراؤل» -58 .لطابلاب نولّلعتيو نوعترللا ب ني

 1 كر و 8 ءاعذداب هيلع اوبذك :# هللا َلَع ًاورذك رزآا# - 1 .يلوسرو يباتكو «يججح : : ققيا 2
 5 5 ه6 ءمآ 22 رو
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 5 7 اوبسن نمك -ىلاعت هللاب دايعلاو -هللا نوبذكي نيذلا امأ .هتمقلو هللا بضعغ نم هودهاشو «باذعلا
 و 22

 ١ هند يو © تيزيكلا تمشي تركت 7 ركل ٌنَححاَنِإ » هلوقب هظفحب ىلاعت هللا لفكت دقو «رييغتلاو ليدبتلاو فيرحتلا ىلإ ميركلا هباتك
 ع صرخ وبرغم مس 7

 0 اولا دوس رض نا اوتك يلا 9 7 م

 ” سو مدا 1 ىلع اوبذك نيذلا كئلوأ نم ةبقاعو ًالالضو ًارفك دشأ ءالؤه نإف [9 :رجحلا] 4 نفل كن

 أوَقَنأَنِذ ويعم يملا 0-0 :# ةئشل 0 مُهَسَمَيال# مهزوفب :# ٌمهتَراَمَمِب# 5١- .نكسمو ىوأم :# تريكتملا ىوتم# .هللا

 8 0-2 سو 27 3 5 س ءس

 9 ل100 تفرع هالو امهَسمَي المهني افميا8 .اينالا نم ءيش نم مهتافام ىلع :4 ورحت مهالو# هيض وح ىذأازم بت : يأ

 -- و 0 ويسوي 5 ءيش لك ظفح ىلع .هناحبس مئاقلا وه يأ .ءالكلاو ظفحلاب ميق : 0 5و ىَس ]6 لع وهو -5

 ١ هلل تاوامسلا نئازخ حيتافم :4 راو توام مهل - 1 .هل كراشم ريغ نم «هريبدتو هتياعرو

 1 2 0 ير 5 1 باب نم اذهو .نيكلام لا نم :# َنيِرِسلا َنِم َنوكَتلوو# نلطبيل :# َنطَحِلا# -50 .ضرألاو

 7ل- نم.ددابعلل راذنإو ريذحت هيفو ءكرشلا نم ٍمهمصع دق هناحبس هللا نآل «لسرلا ريغل ضيرعتلا
 دن كم يَمَاَحُل :ةرج ربل ١ م 22م

 0 27 2 "2 ةدابع ىلإ كنوعدي ذإ .هتمظع قح هّللا ر ام : هدف حم اورد اَمَو# - ”ا/ .هيف عوقولا
 هَلأِلَب ينل نري |نِمننوحتلو كلمع يل تارش 1

 ل 2107 1ر يدق برو طي ردوا ||. ياس آلا «( تأ قوز للدين لف و :لاعت هلوق [4] .ل ًاهيزنت :4.ةكحتت» نانوأل
 ا ا ١ تيم همي 7 6 نوكرشملا لاق :لاق يرصبلا نسحلا نع لئالدلا يف يقهيبلا جرخأو .نورفاكلا ةروس يف اطوزن ببس
 :هلوق ىلإ 4 06 َقَورُمَأَت نا 7 مف لق 0 هللا لزنأف 1 اي كداذتحاو كءابآ للكفتا ع ينلل

 و 00

 5 درك يي يوْطم 5 نبا نع هححصو يذمرتلا جرخأ 4 ِءِرَدَق َّنَح هلأ اورد اَمَو # :ىلاعت هلوق [1177] .4 نيِرك لآ ني

 0 0 تي 0 .هذ ىلع تاوامسلا هللا عضو اذإ مساقلا ابأ اي لوقت فيك :لاقف دي ينلاب يدوهي رم :لاق سابع

 2 2 00 :ظفلب حيحصلا يف ثيدحلاو .ةيآلا # ِءدَدَم َّنَحَهّنلأ أوَرَدَق اَمَو # هللا لزنأف هذ ىلع لابجلاو «هذ ىلع ءاملاو ؛هذ ىلع نيضرألاو

 نع جرخأو .4( رد َّنَحَهَلأ اورَدَك اَمَو # هللا لزنأف «هنوردقي اوذخأ اوغرف املف «ةكتالملاو ضرألاو تاوامسلا قلخ يف اورظنف دوهيلا تدغ :لاق نسحلا نع متاح

 ةكلرنال :لاق سنأ نب عيبرلا نع رذنملا نبا جرخأو .ةيآلا هذه هللا لزنأف ءاوري ملو اوملعي مل امب اولاقف ءبرلا ةفص يف دوهيلا تملكت نا

 لو تومسلا ل اًكمددأ /» [ 171 .ةيآلا هإ' هنأ أوَرَدَم امو # هللا لزنأف ؟شرعلا فيكف اذكه يسركلا اذه هللا لوسر اي :اولاق 4( َضْرالاَوِتاومَسلأ هس ا سور

 حيتافم هلل 010 ررشلال . ٌرِدَعَتو ُءاَسَي نمل َفَرَرلا طسني ضرالاو تاومَّسلا ديِلاَقَم» هل[: رمزلا] 4 هب ورِسَحْلأ مه م َكِلْوَ هللا ٍتياَكِ اولكر

 مهالّذِخب ايندلا يف نورساخلا مه كئلوأ ؛ةحضاولا لئالدلا نم اهيف امو نآرقلا تايآب اودحج نيذلاو .ءاشي فيك هَقْلَح اهنم يطعي «ضرألاو تاوامسلا ن نئازخ

 ةمحرلا حيتافم هديبو ءضرألاو تاوامسلا كلم ىلاعتو هناحبس هل :ىروشلا ةيآ امأ «رمزلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «رانلا يف مهدولخب ةرخآلا يفو «ناميإلا نع

 هلأ اوردق امو ! [ 17] .هقلخ رومأ نم ءيش هيلع ىفخي ال ؛ ااا ع ا ورا فاوي «قاررألاو

 مردف َّقَحَ هللا ًاوردق امو 4 «[/ 5 : جحلا] 4 ريح ووقل هلآ نإ وردك ََّح هَ هلل اوردَق مط 191 : ماعنألا] 4 .. .ْوَش نّم رص لع هلأ لأ آم أولا دِإءوِرَدَه َّقَح

 هللا نوكي نأ اوركنأ مهخأ حضوت ماعنألا ةيآو ؛هميظعت قح هللا نوكرشملا ءالؤه مَّظَع ام هنأ نيبت تايآلا .[ 17: رمزلا] # ... َةّمَيِعْلا َمْو 222 ةءاك لاو

 رمزلا ةيآو ءبلاغي ال يذلا زيزعلا ؛ءيش لك قلخ يذلا يوقلا وهو «ءاكرش هل اولعج مبخأ نيبتف جحلا ةيآ امأ « .هيحو نم اًئيش رشبلا نم دحأ ىلع لزنأ دق ىلاعت

 ...ةمايقلا موي هتضبق يف ضرألا عيمج نأ هتردق ميظع نم يذلا «ميظعلا قلاخلاب هزجع عم قولخملا اوّوسف هرضي الو عفني ال امم هريغ هللا عم اودبع مهأ حضوت

 نيزتلاو ءاهب رخافتلا عم بايثلا لابسإ هراثآ نمو -4 .اًرطبو اًربكتو اًرخف سأرلا بناج ىلإ وأ ةهبجلا ىلإ هسأر ءاطغ ةلامإ هراثآ نمو -/ .هلقثي ال ناك ولو هتيب ىلإ هعاتم -
 .هقح ذخأو يذوأو بس اذإ لامتحالاب عضاوتي ال نأ هراثآ نمو ١١- .هيدي نيب وأ هل سانلا مايق بحي ربكتملا نأ هراثآ نمو ٠١- .ةليخملاو ةرهشلل كلذب لمجتلاو

 نإو ؛مالسلاب هيقل نم أدبي ال ربكتملا نأ اهنمو - "١7 .عضاوتلا دض وهو «نيدلا يف هريغل ريخ هترايز نم لصحي ناك نإو «هريغ روزي ال نأ اهنمو ١7- .لصألا وه كلذف

 ىريو ءاقح هيلع دحأل ىريال هنأ اهنمو ١5- .فاصنإلا الو راثيإلا ال راثئتسالا ةلماعم هريغ لماعي ربكتملا نأ اهنمو - ١4 .هيلع ماعنإلا يف غلاب دق هنأ ىأر هيلع در

 لاا ا ا .هسفن فرعيو هبر ناسنإلا فرعي نأ ١- :ربكلا جالع .مهيلع هلضف ىريو «هيلع مهلضف ىريالو «سانلا ىلع هقوقح

 نأ -ه .ديدشلا ديعولا نم ةرخآلا يف نيربكتملل هللا هدعأ ام ةفرعم - ؟ .ةئيسلا ربكلا ةبقاع يف لمأتلا ٠- .نيلسرملا ديس ةقيرطل نيعبتملا نيعضاوتملا قالخأ ىلع

 352 و2 ِدَنِحْلا لِ تت أر ا كمن َىَلِسَو ) ةفرلا ءاليخلاو مظاعتلاو ربكلا نم ىلاعت هللا كذيعي نأب ءاعدلا -.هللا هبحي ال ربكلا بحاص

 لك «ةدح ىلع ةرمز لك مهعم مهريسو مهاوخإب ءالؤه ةحرف نم اًرمز نيرادلا ىلإ نيقيرفلا فروا .[17 : رمزلا] ذ ٌمُكحَتِع ُعلَس اًهمَبَرَح مك َلاَدَو هبوب
 ااا اال او ير اال لا «مهتعامجو مهترمز ىلع هيف نينماضتم لمع يف نيكرتشم

 نأ نسم ةحيضفلاو يزخلا يف غلبأ كلذو «ضعبب مهضعب ىذأتيو ءاّضعب مهضعب نعلي رمز اهيلإ نوقاسي ىرخألا رادلا باحصأ كلذكو ضعبي مهضعب حرفيو

 :ئرق # َمِهَتَراَمَميوه :ىلاعت هلوق # ورح مُه هالو وسلا مهسِمِي 0 ل1 تراقب وقس نين هلا ىو ]98111١ .اًرمز :هلوق ربدت لمه الف ءاّدحاو اًدحاو اوقاسي

 (مهتزافمب) :ئرقو «ةفلتخم لاوهأو دئادش نم هتمحربو هللا لضفب وجني هنألو «ةمايقلا موي نمؤملا هنم وجني ام عاونأ فالتخال ؛عمجلا ىلع فلألاب (مهتازافمب)

 :ىلاعت هلوق # َتوُنِهَ و واهلا اهم دبع َفَورُمْأَت همر ْيَحَمَأ لف 3 114] .هظفلب ريثكلاو ليلقلا ىلع لدي هنأل ردصملا دحوف «دحاو زوفلاو ةزافملا نأل ؛ديحوتلا لع فلأ ريغب

 ةيناثلا فذح نإو «عفرلا ةمالع فذح ىلوألا فذح نإ هنأ ؛رعشلا يف ينأي فيعض وهو «نيلثملا عامتجال نينونلا فذح ىلع ةفيفخخ نونب (ينورمأت) :ىرق 6 رمت

 وهلاح لك ىلعو«ةياقولانون :ليقو «عفرلا نون اهنأ :هيوبيس بهذم راتخملاو ءرسكلا نم لعفلا يفت يتلا ةياقولا نون :يأ «ءايلاو لعفلا نيب ةلصافلا فذح

 .ةياقولا نوث يف عفرلا نون تمغدأ ؛ةددشم نوب (ينورمأت) : :ئرفو و اوكار كالو كراع نانا ل جرد يلوا عرفو .مدقت امك فيعض

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنس



 لوألا ةخفنلا يه هذهو «ليفارسإ هيف خفني يذلا نقلا وه. :روصلا :# رولا ىف ع َحِفْنَو# - 1/

 مه ادد .توملا كلمو ليفارسإو ليئاكيمو ليربج :ليق * هلأ آس نم الإ تام :# َّق 020

 تا َدَرْسَأَو 8# -19 .ةنس نوعبرأ نيتخفنلا نيب ام نأ يورو .نوثعبي نيح :# َنوُر 2 0 نو ماَيِقْمُهاَدِإَو كعَرْخل هيف حمم هَ هس نَماَلإ /
 و كس 2غ 5 "3 005 2
 مهتبساحن ل كاك :# بدلا عِضوَو# هناحبس همكحو هلدعب :© [َبيَر روثب# تءاضأ . و

 نم دوهشلا :4 ءاَدَبُتلَاَول .مهمما هب مهتباجأ امع اولئسف فقوملا ىلإ :4 َنََبِيلآبىأجَر» مهتازاجمو 3 21000 مور ةنبشلار نيا!
 محلل ١/١- .اهمأ ىلإ هللا لاسر اهخيلبت نم تركذ اميف لسرلا ىلع مهدهشتسيل ؛دمح ةمأ ذأ | حم ل يورو كا
 هوت نلف 00 تنجو 8 تلح :كلو» ابرح ايرجو ةعامج ةعاج تاعاج 4ث 3 0 وتصاميم تل"
 :# ٌرْثْبْط # ىذأ وأ هوركم اهدعب مكلاني نأ ٠ ءمكل هللا نم ةنمأ :* مكحِتِإَع ملَس» - 1/7 .ةركسم "| 11 لأ ةرتكََنسَو ؟

 يأمل -" 4 .ًأدبا اهنع نولقتنت ال «نيثكام :4 َنيياِثَح اَمولعَدَتظ مكاوثم باطو مكلامعا باط 3 منَ لس مكامن هلت 0 2242 2 2 0 10 2 سل سس دآ 2 ل هبوب 0 ع
 نكلدو دحتن :4اريَن» ايندلا يف هللا اوعاطأ اوناك ول اهنم رانلا لهأ ظحو ءةنجلا ضرأ : 4 ضر 0 كسول و لنيو م 2 0

 هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهريغو ملسمو يراخبلا جرخأ دقو .يهتشنو بحُن ثيح اهنم تيرفكْلا لع ٍباَدَعْلاَةَمِك تَّدَحَنكلَو لأولاده ١
 نيذلاو ءردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع ةنجلا نولخدي ةرمز لوأ» :777 هللا لوسر لاق :لاق هنع . 2 ا و دوا

 م ٍ 5 .«ةءاضإ ءامسلا يف يرد بكوك دشأ ءوض ىلع مهنولي : 1 ْ

 نيرخد هوتأ لك هللا ءاسش نم الإ ضر الا يف نمو ٍتاوُمَسلا يف نم عرفف روصلأ يف حفني موي رف[ 14] | ردك لاو هم تا اا بس
 0 ل ا م د 97 لاقو اهباوت 2 موحارمز ةَنِجلا 9
 4 هيف فن مث ُهَللا ءاَش نم الإ ٍضرالا يف نَمَو ِتَومَّسلا ىف نم ٌقِعَصَف روّصلا يف َحِفْيَو ١ ء[41/ : لمنلا] 0 هدي يبحر 5 1 5

 ةخفن يف رمزلا ةيآو ٠ نرخ هوت »7 :ىاعت لاق كلذلو .ثعبلا ةخفن يف لمنلا ةيآ رن الل 0 0 طا سبط مكحتإع مكس رح

 | يح اضَمَهَجلإ أدرَمك نزلا َقبِسَوط .« كرش هيف حي ثر ن دال ةراوتواقتم هك هلك 0ك :
 اهوداج اذإ يك امر دحلا لإ 20 كدر يكسو ١ 1101 رمزلا] 4 اَكهيوبأ 6 ا 0 69 نصرك يتم ثنحَوبِجْلآَن يوب تت

 هللاو باوجلاو ؟ةنجلا لهأ ةفص يف "واولا"و "مهر" تركذ اذامل .[77 : رمزلا] 4 اهب نييافي حي يباب نب ناكل اللا

 قيسو :لوقن الف ,.مهعم مهبر ةملك ركذت نأ نوقحتسي ال مهنأ 0 :لوألا 11 ةملك ركذ مدع نأ :ملعأ

 نم نيبيرق اونوكي نأ مهل داري الو ءباذعلل قوسلا عم مجسنت الو «ةمحرو ةياعر ةيبوبرلاف «ميركتلا نم عون اهيف برلا ةملك نأل «منهج ىلإ مهبر اورفك نيذلا
 واو واولا نآلف «ةيناثلا ةيآلا يف واولا ركذ نع امأ :مهيلإ ةبحمو ةمجتسموأ ةبولطم ةلاخلا هذه يف يهف «ةنجلا ىلإ مهر اوقتا نيذلا| قوس عم ةمجسنم اهنكل مهر

 ا لا موال ا كالا نأ اكلذاو احلا

 بولا مَ هُم ندع ِتنَب 50 :ىلاعت هلوق كلذ ديؤيو مهب قيلي امب رانلا لهأ ركذو «مهب قيلي امب ةنجلا لهأ ركذف ؛هناهتماو هفوقو دعب الإ بابلا هل حتفي ال ناهملاو

 4 رو 6 ىلا مب دمك اولاَمَو »17: فارعألا] 4 كتب اكاَمَواَدهِل اَسَدَم ىلا هيب دم اولاَتو 1 1 5 هر

 .ةميظعلا ةمعنلا هذه ىلع هلل مهركشو ةنجلا لهأ نع ثدحتت ثالثلا تايآلا .[1/5 : رمزلا] *# ءمَدَعَو انضدَص ىلا لإ دكا أوْلاَقَو 9 ء[؟* 5 : رطاف]

 فنصو يف هللا همحر ميقلا نبا لوقي .[5'1 : رمزلا] ايفلركلا ك2 اَوبَنَت َضْرأْلا اَنيروأَو هدعو اَندَص ىلا هني دما اوْلاَمَو 217]
 ياسا ا اا حال اهلعجو هديب هللا اهسرغ راد ردق ردقي فيكو :ةنجلا

 شرع وهف :اهفقس نع تلأس نإو .نارفعزلاو كسملا يهف :اهتبرتو اهضرأ نع تلأس نإف .صقنو ةفآو بيع لك نم اهرّهطو «هريفاذحب ريخلا عيمج اهعدوأو
 نم ال .بهذ نم ةنبلو ةضف نم ةنبلف :اهئانب نع تلأس نإو .رهوجلاو ْولْوللا وهف :اهئابصح نع تلأس نإو .رفذألا كسملا وهف :اهطالم نع تلأس نإو .نمحرلا
 نإو .لسعلا نم ىلحأو دبزلا نم نيلأ «لالقلا لاثمأف :اهرمث نع تلأس نإو .بهذ نم اهقاسو الإ ةرجش اهيف ف :اهراجشأ نع تلأس نإو .بشخلاو بطحلا

 ىلاعتو كرابت مكبر نإ ةنجلا لهأ ايٍدانم يداني :اهوخد دعب ةنجلا لهأ نع مالكلا يف اًضيأ ميقلا نبا لوقيو .للحلا قئاقر نم نوكي ام نسحأف :اهقرو نع تلأس

 اوهتنا اذإ ىتح «نيعرسم اهروهظ ىلع نووتسيف «مهل تدعأ دق بئاجنلاب اذإف «نيردابم ةرايزلا ىلإ نوضهنيو «ةعاطو اًعمس نولوقيف «هترايز ىلع ىيحف مكريزتسي

 نم ربانم مهل تبصن مث «كانه بصنف هيسركب ىلاعتو هناحبس برلا رمأ ءاًدحأ مهنم يعادلا رداغي ملف كانه اوعمجو ءادعوم مهل لعج يذلا حيفألا يداولا ىلإ

 نوريام ءكسملا دا نأ مهاشاحو- م .ةضف نم ربانمو .بهذ نم ربانمو ءدجربز نم ربانمو ءولْول نم ربانمو «رون
 ةيحتلاهذهدرتالف .مكيلع مالس ةنجلا لهأ اي :يدانملا ىدان .مهنكامأ مهب تنأمطاو ءمهسلاجم مهب - ترفتسا اذإ ىتح ءاياطعلا يف مهقوف يساركلا تاحصأ

 نوكيف ةنجلا لهأ اي :لوقيو مهيلإ كحضي ىلاعتو كرابت برلا مهل ىلجتيف .ماركإلاو لالجلا اذاي تكرابت «مالسلا كنمو «مالسلا تنأ مهللا :مهلوق نم نسحأب
 لهأ اي :لوقيف ءانع ضراف ءانيضر دق نأ :ةدحاو ةملك ىلع نوعمتجيف .ديزملا موي اذهف «ينوري ملو بيغلاب ينوعاطأ نيذلا يدابع نيأ :ىلاعت هنم نوعمسي ام لوأ

 .بجحلا هلالج لج برلا فشكيف .هيلإ رظنن كهجو انرأ :ةدحاو ةملك ىلع نوعمتجيف «ينولسف «ديزملا موي اذه «يتنج مكنكسأ مل مكنع ضرأ مل ول نإ ةنجلا

 هنإ ىتح «ةرضاحم ىلاعت هبر هرضاح الإ دحأ سلجملا كلذ يف ىقبي الو .اوقرتحال اوقرتحي الأ ىضق ىلاعتو هناحبس هللا نأ الول ام هرون نم مهاشغيف مهل ىلجتيو

 كتب عامسألا ةذل ايف .هذه كتلزنم تغلب يترفغمب ىلب :لوقيف ؟يل رفغت ملأ بر اي :لوقيف ايندلا يف هتاردغ ضعبب هركذي ءاذكو اذك تلعف موي ركذتأ «نالف اي :لوقي

 كل امو انكار ذا دارس راكلا او تسرع 0ع دوا .ةرضاحملا

 :ىلاعت هلوق # َمُكَيَو تيا مكَبلع نوني مدي لس لس مكي ملأ امَتَرَح مهل َلاَكو اهو 2 اج اذإ نع اربد َمَهَج لِ ردك نيل َقبسَو
 .فعضملا حّتف نم ريثكتلا ىلع ديدشتلاب (تحّتف) : : عرفو ع2 ينازل كفا مداتلا تفنحتلا كحولاو 7 ان انه اًعم © َتَحَي 3

 نآرسقلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ © َنوُمَلظي ال ْمهَو ّيَحْلأ مْ َىِضْفَو و ِءاَدهَشلاَو نيلي هأوو بتل َعِضْوَو امهم دوب ُضِرْلا تَرَ ط3
 ةرم (7) (رونلا) ظفل رركت :اًيناث ار الأ .ةرم (18) لك درو دقو «ليزنتلاو ةمكحلاو رونلا ظافلأ عم هن هن اقتشمب

 .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (ليزنتلا) ركذ رركت :اًعبار .لجو زع هللا باتك يف ةرم 1١( ) (تكحلا) ركذ ركن اكلات. لج ورع هللا تاك ف

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت
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 تينا سزلنال عوج 5 رو ا ل رس
 أ رت و تت شل آس ب 5 ل بِ دما َليِمَو# .نيملاعلا بر شرع :# شرعا لوح ْنِم» نيقدحم :*# تيا َةَكِيلَمْلا ربو -0
 لمح وحسن شرعا اوحنو يف رت ظ * صرالاو ٍتومَسلا َقَلَح ىَأا هني دمَحْلا» :لاقف «دمحلاب .قلخلا لوأ لجو رع هّللا حتف :# َنيِمِلَعْلا بر

 2. معاج دعه 2 0 ملل 0 0 0 : 0
10 

 5-5 ا 44 6 يعط أ تقم ع 8 م ل ا ل 2 0 2
 0 |جيصسم اه يمتص . َنيِمِلَعْلا بر هِي دم َليِقَو يَ م :لاقف دمح لاب متخو ء[١ :ةيآلا ماعنألا راد

 | .ةكمب تلزن اهعيمجو «نآرقلا جابيد اهنأ اهيف يور دقو «عبسلا ميم ركل ل تل
 3: باتكلا اذه ليزنت :مالكلا ىنعم :* بككلا ٌلِنَي 9 ١- 5 :4 مح» ١-

 ع هجيج يملك © قبوتلا ىنعمب ردصم :«بؤتلا»و .هدابع نم ةبوتلا لبقي : رتل ٍلِبَتَول -'“ .4 ويلا رع هنأ مول
 00 كا ىلع ةطوسبملا ةمعنلاو لضفلا يذ : 6 ل ولعل( ىذ#» .ةبوت عمج وه ليقو ا بوتي بات نم

 0 ا8+ يف :* ِهّللأ تيا ىف # .قحلا ضحدل لطابلاب لداجي :ليقو .راكنإلاب مصاخي :* َلِرَحاَم ## -4 .هقلخ

 5 وُ ملك َتَسَعَو مدي هُباَََْلاَو حن ١ ءاهيف مهثكمو مهؤاقب :4 دلِلا يف َحبلعَتا» كعدخبي ال :# د كررعي القا هتينادحو ىلع هتلدأو هججح

 / هك وحلا ياوُسِحَديل ليبيا ولَدَجَوودْحأَ الع .هلجأ باتكلا غلبيل كلذ امنإ ,قحلا نم ءيش ىلع 0 اولمهأ مهنأ بسحتف «مهرفك عم

 17| لع كلي تمكث َّدَح د َكِلَدكَو بو ِباَقِعاَكَفيكَف 'ميملاو ءاهملا» تهجوو .هولتقيف :4 ةوُدحْأَي | ةيَوُسَر َةّمأ لك تعفو رافكلا :* ُباَرَحخْلاَو» -4

 ” كتلوج جرت بحت تأ اورتكاسيل 0[ ص رمل م نارا ا را ورام
 ع نس لل عسا راو لو و ا رول تقرفعتسيو هدمحب مهبرل نولصُي :4 توحي -1 .تبجو :4 َتَقَح َكِدَكو ال -1 .هب مهءاج
 1 يع... سيسمح 6 نك ء كش لكك تدلع : ع جس لكك 21 ل هللا الإ هل | ال لهأل :# ْاوْنَماَ َنِذَرِل

 1 0000 0 ءنيذلل 5 كب ب هربنا 0 .«]وانت ترلاومانو كلر مهتيسوفا كقلخ تمحرو «كيلع فخي ملف كقلخ
 تسلا 2 سي 0

 كك دل 7 1 يف كام يبا نع يدسلا ىع متاح أ 5 وأ هي ها تكيف
 .ناخدلا «فرسخرلا «ىروشلا تلصق ذ رفاغ] :روس عبس لئاوأ يف ترركت مح 8111 .يمهسلا سيق نب ثراحلا ين تلزن :لاق هه ْأوُرَمَكَنبذَ ل1 الإ هللا تيا

 1 و :ىلاعت هلوق نأ ىلإ نيرسفملا نم ريثك بهذو ءاظفل هباشتملا نم يهف هروس عبس لئاوأ يف 4 مح )» ةيآلا هذه ترركت .[فاقحألا «ةيثاجلا

 هدي ل .ىنعمو اًظفل هباشتملا نم اضيأ يهف ءروسلا لئاوأ يف ةعقاولا ةعطقملا فورحلا هذه هب داري «[7:نارمع لآ]

 اي ل ا ل ل عا وشملت دج نايا داخل

 سفنب هنكل ءاّعقاو كلذ يف زاجعإلا نكي مل اهب سانلا ملكتي ال ىرخأ فورح نآرقلا يف ناك ول هنأل ءزاجعإلا يف نيبأ اذهف . .مهزجعأ دقف كلذ عمو «رشبلا

 تقح َكِلَدكَو ل> «177 : سنوي] 4 َتْوُمِمؤي ال مه را ا ل كر كِلدك ]"[  يك ما ممو رجلا اا كولا
 ايوا عا رفاغ] 4«ًأورقك َنِدَل لإ هلأ تيا ف لرحام 7» :ةلوق اهمدقت رفاغ ةيآ .[ : رفاغ] © ٍراّثلَأ ٌبَحَصأ مم بأ اورفك َنذْلا لع كلت تفلير تملا

 لع كلير ُتَسِلِك تَّقَح َكِلَدَكَو إ» :لاق مث .مهكلهأو هللا مهذخأف قحلا هب اوضحديل لطابلاب اولداج مهن اس كد
 لاقم اهب لصتا اميف اهلبق مدقتي ملف سنوي ةيآ اّمأ 04 َتَقَح َكِلاَدَكَو ف هيلع فطع باذعلا ةملك هيلع تقح نم ركذ ةروسلا هذه يف مدقت املف « 4 أورت نذل

 مير دمي َنوحَيَسي © [0 .هيلع فطعي ام مدقتي مل ذإ ءفوطعملا ريغ فانئتسالا ةروصب «4َتَقَح َكِلاَدَك )» :هلوق ىتأف «باذعلا ةملك هيلع تقح نمم ركذ نّمع
 لاوس صيصخت هجووهام.[5 : ىروشلا] 4 ٍضَرأْلا ىف نَمِل توَرفْعَْسيَو مير دْمحي َنوُحِيسم ا :فاقع] 4 اويَماَع نذل هوريعسوو هز دووم

 ركذ نم رمزلا ةروس هب تمتخ اميف ىلوألا ةيآلا مدقت املو «ةبسانملا بسحب راج كلذ نأ : :باوجلا ؟ىروشلا يف هميمعتو رفاغ يف نينمؤملل رافغتسالا

 ّمُكحِتع مكس اًهَنَرَح مه َلاَوَو ل : لا بر عا ا ا اا «[0/7 : رمزلا] 4اًرَمَر ةَنَجْلا َلِإ مب أو اك هيرو ب نكمل و مز عيتعملا
 - 21174: رمزلا] 4 َةَّنَجْلا ري َُبََتَت َضْرْلا َبرَوَو ْهَدَعو اَنَقَدَص ىلا هر ُدَمَحَل أُلاَمَو » : هلوحشد دنع نيلخادلا لوقو ؛1175 رمزلا] 4 َنيِدَِح اَهوْلََدَ ٌرْشَبِ
 يذلا مكحلا كلذ ىلع رم ا ا ا هِي َدَمَحأ َليِقَو + .[16 : رمزلا] نعل ٍتَرَني دَسْلأ ليو زج[ 1
 يفل هدمح نإو «رانلا اولخد دقل) :هريغ وأ نسحلا لاق ءراثلا لهأ ىتح «نجلاو سنإلاو ءراجفلاو راربألاو ءضرألا لهأو تاوامسلا لهأ هدمحبف هيف مكح

 وفك ك0 كن لام رفاغ] * تيل ٍلِباَكَو دل فاَغ م 2 ا اء مهنَع هللا ريكحيل ريكي خا ] ته ل 0 مهيولق
 وأ هلا نإ ارق تادسأ مدي )ىلإ (ركو دانس رصتقا -! ل 1 يت لا :باوجلا ؟"رفغو ع

 ةبوتلا نوكت عونلا اذهو -ىىلاعت -هللا قح يف صاعمب ٌقلعتم ٌعون - ١ :ناعون ةبوتلا نأ ناو كا ؟؟لاطسلاور برد ذل ( ارو فاطيسللاب ( كرر تيصخخا ١) .(هريغ

 ىلع مزعلاو عالقإلاو مدنلاب هيف ةبوتلا نوكت عونلا اذهو .دابعلا ٌّقح يف صاعمب قلعتي ٌعونو | .انلا انيذلل | ةذيعللا مدع نلاع مزعالاو ةيكصللا نع عونك ةلااوز ماظل هيل

 اهنع وفعلاو «اياطخ» وأ (اًون ذ» لوألا عونلا نم يصاعملا ىمستو رص رتل احلا كالو اهلهأ ىلإ ملاظملاو قوقحلا در ىلإ ةفاضإ «ةدوعلا مدع

 هلأ ر يكمل + 5 نا لا ا 0 ال (رقك) - لاو :ةلئفأ .(اًريفكت) اهنع وفعلاو ««تائيس» يناثلا جونالا يصاخم ساو «اًنارفغ»
 1 رفاغ] * بول ل ِباَكَو ٍبّذلَِر فاَع ء[١6 :هط] #* ف ا لا ا :(رفغ) -اًيناث "5 يزل 4 اع قلل اوس مُهْنَع
 ةيآلا هذه يف .[7 : رفاغ] #4( ... َنورفعَتْسَيو -هبنوُممْؤُيو وَيَر دَمَحَِنْوْحَيَْشههلَوَحْنَمَو َسرعْلا َنولح َنيذْلا + [] .[4١:نباغتلا] 4[ ًاورِفْعَتو أوحفصتوأ أومعت نإو #
 هنإف ,مهسانجأ تتوافتو مهنكامأ تدعابت نإو ءبيغلا رهظب هل رفغتسي نأو ؛ةحيصنلل ةيعاد نوكت نأ بجي نيصخسش نيب تعمج اذإ ناميإلا ةفص نأ ىلع ليلد

 -:تفلسلاادحتأ لاف لفكشلا نيضرألا لهأل ىلعلا تاوامسلا لهأ رفغتسا ناميإلا ةفص مهتعمج امل كلذ عمو ءرشبو كلم نيب الو ءيضرأو يوامس نيب كارتش ثا ال

 ءمهيف ةعافشلاب هيلإ اوبرقتف نينمؤملا هدابع بحي لجو زع هللا نأ ةكئالملا تملع : :رخآ لاقو . هل نورفغتسي ةكئالملاو «هشارف ىلع م مئان !هللا ىلع نمؤملا مركأ ام

 .هيوبحم ماركإ ىلع هثحت هثحعت فك ثيح «هدنع تعفترال هدلو ماركإ يف ديزي نأ اًصخش تلأس ول كنإف «هبيبح ماركإ بحُملا لأسُي نأ برقلا نسحأو

 ةئامرعستو فالآ ةعبرأ ا ل ا د .نوعستو عستو ةثامو فل :رفاغ ةروس تاللك ددع .قافتالاب ةّيكم يهو ءرمزلا ةروس دعب تلزن :رفاغ ةروس لوزن

 - مدس تااوذا كوز اننا را عج ةرويسر .لوكقلا ورد .نوعرف لا نمؤم ثيدح لع اما تشال ؛نم ؤملا ةروس : ا ةئثاللث امل :رفاغ ةروس ءامسأ .كوتسو

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ "ا ءامسألا يربطلا ريسفت

2 

 يع -اهسح لا



 مهق :لبقو .مهتبوت لبق اهوتأ اوناك يتلا مهتائيس ةبقاع ءوس مهنع فرصا :4 ِتاَكَيَسلاٌمِهَقَو 1-8 ا. و و

 يف اج ٠ ا موي يأ :# ٍذيَِمْوَي# .تائيسلا ءازج وأ .تابوقعلا 0 مهند ولا وذَع تت 2

 ايندلا يف مكايإ هللا تقمل :اودونف «مهلامعأ اوأر نيح مهسفنأ اوتقم رانلا اولخد امل :# َْمحَسْشْنأ 20١ ُديِرَمْلا تس كن ِتيرْدو مهجور هيجان 7

 ََتْأظ ١١- .رانلا متنياع ذإ مويلا مكسفنأ مكتقم نم ربكأ :4 وُرْمْكَتَ ِنَِمِيإْلا اد توعش ذإ» ربكأ 8 ٍتاَعيلأ تنمو تاتي هَ 6 0

 مث ءاهيف مهتامآ مث ؛ايندلا يف هللا مهايحاف مهئابآ بالصأ يف اتاومأ اوناك :« تن تيس نت : نإ 9مل كلَدَوهَتَْيَدَقمِ فَ 1
 2 0 # ١١- .ايندلا ىلإ .ةعجر ءةّرك ىلإ :# ٍليِبَس نم جوُرْخ َلِإْلَهَف ٌلَهَف## ثعبلل مهايحأ ا 4ك نول فرك رز و تبرأ 0

 "اا ع 1 الإ :* يني نَماَلِإإل - .هريغ نود هلل مويلا ءاضقلا :4ولي ْمكأَد باذعلا نم مكل يذلا اذه

 ا : َنبرلأ ُهَل يصل ١5- .هتعاط ىلإ :ليقو ءلجو زع هللا ديحوت ىلإ عجري نم ١ يل تورمكت نمير نإ تقول كت 1
 :«َرِذَنِل» يحولا لّزنُي :4 ورلأىتلِيط تاجردلا عيفر وه :ىلاعت لوقي :# ِتدَحَرَدلا ٌعيِفَرط ١١- بود ذي َسفراعاو نيستا ََنِيَِحَأَو ننام بمول 7
 لهأ يقتلي موي : قالا مويا باذع «هراذنإب لجو زع هللا رمأ نم هدابع نم هيلإ حورلا يقلأ نم ع 1 عداد مُكلَد () ليس ني جوُرْخ إلهَ 9

 .هناحبس مهئراب عم سانلا يقالت :هانعم :ليقو .ةمايقلا موي وهو ءرشحملا ف ضرألا لهأو تاومسلا ا يئن زوو ا ارك هدوم 1
 هلالج لج برلا نأ ركذ :4 مولا كمان مل نيرظانلا نويعل نورهاظ : 4 وُ مه موي 1 1
 ةياكح وه :ليقو .4 ٍِراَهَفْلاِر حول ادني :هسفن بيجيف هريغ دحأ كلملا يعدي الف «ذئموي كلذ لوقي 09 'ء نمل كيوم 1

 اذإو» :ىلاعت هّللا همحر ةيطع نبا لاق .نيلطبملا ىواعد عاطقنال ءمويلا كلذ يف لاحلا ناسل هب قطني ال 5 5 5 0 انك 10 5
 : : 0 ا 0 0 : 2 . 0 ل نييلادلأب لا كاع داف 5

 اهيف كللملا امنإ عمجأ رهدلا مايأو هلك نامزلاف .هللاب الإ هوك الو قولخل لوح ال هنأ نمؤملا لمأت 0 ء

 : ىلعلا هللا مسا ىنعم[١١] .(«ةمايقلا موب ضب ةلايعجلاو هردكللا كالت روج نعل راؤول دحاولل 7 00

 دلع هلف .هجو لك نم هلل ةتبات وعلا ناعم عيمج نأ لع اد َكَلَذو :(لاََتُمْلا ءىلغألا ُيَلَعلا) 52 آس
 ولع وهو :ردقلا ولع هلو .عفتراو ءالع يأ :ىوتسا شرعلا ىلعو «تاقولخملا قوف هنإف ؟تاذلا ده 6 رتل ا ع س َّ 3 3 5 ذل م 3 7 وق _ دم جود 51 0
 ةفص يناعم ضعبب اوطيحي نأ مهلك قئالخلا ردقي ال لب ءقولخم ةفص هلثامي الف ءاهتمظعو هتافص 0-00 اننا لال

 هتزعب رهق يذلا راّهقلا دحاولا هنإف ؛رهقلا ولع هلو .هتوعن لك يف ءيش هلثمك سيل هنأ ملعي كلذبو :هط]  اَمّْلِع -هيتوطيح الو# :ىلاعت لاق «هتافص نم ةدحاو

 م لس سا داو وزي هالشي مو لح قالا جال نكي مو «عاع ف امل اح اشامو هدير هيصاوق مهلك لا هولعو

 فوصوملا 35 وهو :ريبكلا هللا مسا ىنعم 1 0 ا ل اورج نر انف دقو, ةتتوتشم ذوفنو ىيراذتقا:لامكل كلتا ا

 دق .هئايفصأو هئايلوأ بولق يف ءلالجإلاو ميظعتلا هلو .ىلعأو لجأو ؛ءيش لك نم مظعأو ؛ءيش لك نم ربكأ وه يذلا ؛لالجلاو «ةمظعلاو «ءايربكلاو ءدجملا تافصب

 ال ثيحب «تالامكلا عيمجب دخوت يذلا وهو :دحاولا هللا مسا ىنعم ]١5[ . لجو زع هناحبس هئايربكل للذتلاو هل عوضخلاو «هلالجإو .هميظعت نم مهبولق تئاَم

 دّرفت يذلا :ينعي ,دحألاو .ةدابعلا عاونأب هودرفيو «ةينادحولاب هدّرفتو «قلطملا هلامكب اوفرتعي نأب «المعو ءًالوقو «ًادقع «هديحوت ديبعلا لع بجيو .كراشم اهيف هكراشي
 هتايح يف دحألا وهف .هوجولا نم هجوب بسانم الو «ريظن الو ليثم اهيف هل سيلف .لامكلا تافص نم اهريغو «ةمحرو ةمكحو ء«دمحو لامجو .لالجو دجمو «لامك لكب

 نمو .تافصلا هذه نم ةفص لك نم «هتياهنو لامكلا ةياغب فوصوم «هتافص نم اهريغو «هتمحرو هتمكحو «هدمحو هلامجو «هلالجو هتمظعو «هتردقو هملعو هتّيموُيقو
 اق 15 امك راهن ا سو اهب فصتا الإ لامك ةفص ّقبي مل يذلا «ميظعلا ديسلاو ؛لماكلا برلا :يأ ««(دمصلا)) هنأ اهب هدّرفتو ِهِتْيِدَحَأ قيقحت

 - تنادو «تاقولخملا عيمج هل تلذو «تانئاكلا عيمج رهق يذلا وه :راهقلا هللا مسا ىنعم[1١] .مهتتسلأ اهنع رّبعت الو «مهمولقب تافصلا كلت ضعبب قئالخلا

 هناا لاا رفاغ] لوطا ىذ ٍباَمِعلا ديِدَس ِبوَتلَأ ٍلباَمَو بدلا فاغ :رفاغ ةروس علطم يف ىلاعت هلوق كلذ عبت مث «ةروسلا ماتخ ىلإ -

 4 مضأَبََرَع ء ْمِهقَو كابس أوعتأو وبا َنيِذَلِل رفع © : نيعاد مهلوقب هتكئالم نع اًربخم ىلاعت هلوق نم هدعب درو ام اذهل دهشيو «نيروكذملا تافصب نيفصتملل
 جون موق 110 دك ل :هلوقو .[14:رفاغ] 4 دليلا ف عَ د كرمي لق اورعك نيرا الإ هللا تك ىف ل امرت هال نك نإ نكس ظلت 0110

 نابف ءدناعو بذك نم ذخأ بجوم نم مهتمالسو مهتياده نم مهيلع هب نم ام ىلع ةمعنلا ركش ىلع ثعابو «نينمؤملل سينأتف «[8 : رفاغ] 4 ْمِحِدَعَب نم ٌباَرَحْخْلاَو

 فوه نعم لص نم .وب مفك منهآ دن ناك رشي لق 8: 0 ةمتاخ يف ىلاعت هلوق اهمدقتف ىروشلا ةروس امأو .هلك اذه يف بسانتلا
 هلوقب ىروشلا ةروس علطم يف اذه عبتأ مث «105 : ان ] ار ست لحب نإ الأ مهجر اكل ودك هرم يف مها » :هلوق ىلإ [07 : تلصف] 4 ٍديِعَب ٍقاَفِش

 اذه بسانف «[5 : ىروشلا] 4 ميلا دوما ومهم نإ الأ ضْراْلا ىف نمل توُرْطَتْتَيو متو دنَحب تحتَ هال ب را لاك
 هم مانا كتل [راسس ا 0 .4 ىسيررطَقَتي ُتوَمَسلَأ ُداَكَت )» :هلوق هيلإ راشأ امم مهنم مدقت ام ميظعل ضرألا يف نمل مهرافغتسا
 3 ما ل لا ل ل تمص

 هّلإ ال لوطا ىذ ٍناَمِعْلا در يِدَس بويل ٍلِباَقَو ٍبَّذلا ارِفاَغ 2 21١١5 :ةبوتلا] * ميل ُباَوَيلاَوه هَلاَكأَو تَفَدَصل ٌذْخَلََو واب َنَدبََتلا ُلَبقَيَوه هَل لأ َناَاوملَعَي ملأ

 :تاوجلا تامل ار ديول" :نيب قرفلا ام 7١[. :ناقرفلا] 4 اَباََم لانا 1 كان اكلم ليقو كك و 1 ا

 دشأو ىوقأ ةبوتلا نأ ريغ ءناردصم (بوتلا)و (ةبوتلا) .نيترم (باتم) ةملك تدروو «ةدحاو ةرم (بوتلا) ةملك تدرو امنيب ءتارم عبس (ةبوت) ةملك تدرو

 ا ّسحو ةبوتلاب ئنعم) يعجرم يأ :ةبوتلا نم ناكم مسا ١- :ناينعم اهلف (باتم) امأ .بسانملا اهعضوم يف امهنم لك تدرو اذل (بوتلا) نم ىنعم
 -اًّمامإ -اًمارك -ائباتم -اًناهم -اًماوق -اًماقم -اًمارغ -اًمايق - -اًمالس) اهتفنتكا يتلا لصاوفلا عم تقست تقستا (اًياتم) نأ امك .(اًباتم بوتي) قلطم لوعفم -؟ .(داعملاب

 مهنأل «نيتءايحإو نيتتامإ :يأ ١١[. : رفاغ] ليست ملل ا ع ولاَ 213 .(اًمازل -اًماقم -اًمالس
 .[78 : ةرقبلا] 4( م هر ا اًناوْمأ ٌمُحنُكَو هَّلأِب توُرمكَم َفيَك + : هلوقك اذهو «ثعبلل اويحأ مث ءاوتيمأ مث اويحأف اًناومأ اًمطن اوناك
 ايل اا يللا ا 220 :ةروّسلا دوصقم مظعم :رفاغ ةروس عيضاوم -
 - ةرظانمو ءنوراهو ىسوم ىلع نوعرف راكنإو «ةيضاملا نورقلا كالهإ ركذو «ةمايقلا يف لْدَعلا راونأ راهظإو «ميحجلا رْعَف يف رافكلا عّرضتو ءشرعلا ةلّم ةفيظو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 0 ا نأ لبق مهنيب ءاضقلاو هدابع باسح نم غرفي ىلاعت هللا نإ :ليقو .ةرذ لاقثم هنع بزعي الف

 000 ١ :ءيشلا فزأ :نم ءاهبرقل كلذب تيمم «ةمايقلا موي :4 ٍةدزَلَريمْهَرِداَم ل -1 .مويلا فصتتي
 مسج نوتيلا طك اك ا تصخش دق «رجانحلا دنع :يأ :# ٍرِجاَنَلأ ىَداٌب وُاَعْلاذإ» .ةفزآلا ةعاسلا موي :ريدقتلاو .برق اذإ

 0 ل .بركلاو مغلاو فونخلا نم كلذو ؛مهقولح نم تقّلعتف مهرودص نم

 *« نيبظك# .بلقلا دوعصب عزجلا نم ناسنإلا هل 6 هلا ا رك نأ لمتحيو «ةمايقلا

 نيمومغم :ىنعملا :ليقو .نوتوميف مهنادبأ نم جرخت يه الو ؛عجرت الف اهنكامأ ىلإ اهَّدر نوموري

 مهرمأ هينعيو مهعفني بيرق اير سار ل الكا :# َنيِيِلدلَطلِل ام .ًامغ نيئلتمم نيبوركم
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 ْ لألم ضوالا فازات يف تمت عمان 6 ل قنسحلا ةنسحلاب يزاجي :4 نحل ىِضَتَي هَنَأَول 1١١- .هيف يونتو «هرظنت رظن نم دير امو ءترظن
 ال | َمْمينأِب كلِلَد (ه) ٍقاَونِمَسَن يمهل َناكأَمَو موعد 1 ُمُهَدَحَأَمط ١7- .باذعلا مهنع عفديو هللا سأب يقي عفاد نم :* ٍقاَونمإ# ١ ١- .ةئيسلا ةئيسلابو

 1 هند لأ هه لَ اورفكَف تنل 9 2 مومتات تناك 5 6-5 (نرملال .ةحضاو .ةنيبم ةجح :# تيم 7 - 57 0 م 0 4 2 اكل و 2 مود << سيرجيو » 52 تامل 0

 اهيدياكب لوم ماكو ) افاد يَسْدوَف ١ :تالك رحاش هكلإ | هع اول نيذلاو « ىس وك نييذكملا ءاسؤر :4 2ك م ًاولاَقَف#' 8
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 لخل جحا ل اش ماعد 0 ءاسض امو هن ذإب
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 ال هرهق متي الف «هتردقو «هتزعو « هتايحل :م :لتسم هرهقو ؛ م آر 0 الو

 ناطلس الو رهق هل متي ال ةثالثلا فاصوألا هذه الول ذإ 6 020

 د ورع موج وج 1 رداتخا ا ذإ َةَهرأل موي مهَرِذَنأَو ل ء[1 9 : ميرم] © َرْمأْلاَىِضَف .: ذإ ٍةَرحلا مويرهرٍذنأوإ# [14]
 لصحي يذلا تقولا نع ةرابع ةرسحلا مويف ...نطاوملاو دصاقملا فالتخال رابخألاو ةرابعلا فلتخت كلذ بسحبو «ةفلتخم لاوحأو ةلوهم نطاومو فقاوم
 هه د ري نا ةماعلا ا مهباذع رارمتساو مهدولخ ديبأتب رانلا لهأل نيقيلا ملعلا هيف
 مالكلا عبات مث ١[« 4 : رفاغا 4 َتورْيَككلا ءِرك ولو بيلا هَل تيصلخ هَل لأ أوعَدَاق » :نينمؤملل اًباطخ ىلاعت هلوق اهلبق درو دقف نمؤملا ةروس ةيآاّمأو .رانلا لهأ نم
 [ 12 ::فاتغ لوا 2 2: رظاشف 7 مورلا] 4ِضَرألا فوربس مو م[. .اهعوقو ليجعتو ةعاسلا رمأ عارسإب اوفَّوحف 4 مر امَويمُهَرِذنأَو )» :هلوق نم ةيآلا ىلإ هعم

 0 تارا دك ٠١[. : دمحم «47 : رفاغ 51: جحلا 9: فسوي] 4 ٍضَرأْلا ىف أوُريِسي رك عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل
 0 ةقت ال يتلا عضاوملا يف هنإف 4 ِضَرَأْلا ف وريم مل ا مدقت عضوم لكو «ءافلاب هدعب ام عوقو لوألا يضتقي عضوم يف هنإف « ٍضرَأْلا ف
 َنلَسْرأآَمَو > 000010 رس هليل 1 تنك, لج لح الجب فطع واولاب نكي مئاو هنزل: نوكيف رابتحالا لع ثعبلاو

 .مهلاح لشن مكيلع بجي ماو تجتل هرايد ةدهاشمو مهران وأ اورتعف مهوفاخف مهللاولسرأ الاجر لإ نوكيا :يأ ٠١9[. : فسوي] 4َتِلِلَبَ

 ٍئْيَواهشورع لص ةيِواَح َىِهَ ةَمِلظ وو اهنتكَلهأ ٍةْرَق ني نيأكَف » للرواتب رعي« ضرالا قو اوريسم تافأ ححلاا ةروكس للا هن كا
 ريصي اسم همدقتي مل هنإف 4 ِضَّأْلا فب لو ع3 7 رار اك تاكانإا :لاق هنأكف «[54 : جحلا] 4 ٍديِشَم ر م

 َصرلاَو توله َقكَحاَم مَآ ف ورك مَلَوأ )»: هلوق اهلبق يتلا ةيآلا لب ءاهلعف ىلع تبقوعف اهيبن تفلاخ ممألا نم ةمأ لاح ركذ رجي ملذإ هنع باوجلاك اذه

 عم كلذ ىلع هلمح ناكف «واولاب وهو 4 أوُركفَحَيمَلَو 0 هلوق ىلع فوطعم هنأ عم اذهو «واولا عضوم عضوملا ناكف «1 : مورلا] 4 .. . نحل الإ امهتبامو امو
 هديل رولا 11و ا 1 ارامل رس كتارا ىلا تطال دا زوو نطاق 92 اتاكد ا رع اااودقللا ءاضتقا
 نك فكم ء[9 : مورسلا] 4 اوما [َوُرَمَصَو ضل اوان وق مهتم دس اراك َمهِلْنق ني َنيَِلَأ هبي َناكَفَص 0[ .واولاب ءاج كلذلف
 00 رفاغ] 4 هو مُنذ مه اوناكء هلم نم ا كك قط [4 4:رطاف] 4 ووطني هجم ناك كامو وف مهتم دس اكو مولي نيا هع
 رابخإ هّلكو ءهدعب تايآلا نم هب لصٌتي امل قسنلا اذهب مورلا ةروس تّصخو «كالهإلا لبق هيلع اوناك اًمع ٌرابخإ 4 َهَوق مهتم َدَسأ أاوناك  :مورلا يف ىلاعت هلوق
 - اوكلهأ فيك اورظنيفا : دفعا آل واولا ةدايزب 4 أَوناكو مَ مَنِ هبل نك فِيك» :رطاف يفو «4 آه [َهورَمَعَو ضر ًاوراَتَأَو ف :وهو هيلع اوناك اًمع
 ل ا ل :رفاغ] 4( ٍداَنَأليَساَلِإ كبِدهأ امه 7١[, :فارعألا] *( لكلا موت َّنح اَيؤَو دهام رعاكفل

 وه لوألا ين (ىدهشلا) لعاف ناك :نيعضوم دعتي مل رشلا يف اهودروو معألاو لصألا وه ريخلا يف اهدورو نأ ديب ءاعم رشلاو ريخلا يف (ىده) نآرقلا لمعتسي
 :نوعرف وه يناثلا يف (ىدهملا) لعافو ؛[4 - :جحلا] 4 (2) يعملان دع كه يدون لَو صه هيَ َبْيك) برت ٍنطْبَم لك كك
 - عم ءاج ام فالخب ريخلا يف الإ (دشَر) وأ (دشُر) ةملك نآرقلا لمعتسي مل امنيب 0 :رفاغ] 4 داَرليسال كم آمَو كمال 0

 1 ؛رافكلل 0 :ئرق 4 نوعذيو» لاك هلوق * ٌريِصَبْلأ ٌعيِمَسلا َوُه هَل َن ءْىَسل نوصَمِي ال -زود نم وعدي َنيِذْلأَو ّقَحْلاَ ىلا رن" ]١
 هلع نك فك اوربي ظن ضل قا ل1 .44 تقرب ممم 4 َنييَِشلِاَمإل :هلبق ام ةبسانمل بيغلاب (نوعدي) :ئرقو .لق رامضإ وأ «تافتلالا
 0-0 00 مهموم :ىلاعت هلوق # قا نم أ نيم َناكاَمَو ميِونَديهلل ُمَرَحَأ ٍضْردْل ا ىف اراَثاَءو هَ ةيمادعا ف أونا هِلَبَم نم أوناك َنيَِلَ
 4 أوريِسُي لَو 98 هلوق ةبسانمل بيغلا ريمضب (مهنم) : رفا راكم لإ الا نم تالف هاولا عقرم

 لالّصلاو رفكلا لهأ ىلع ناهربلاو ةّجحلا عاونأ ةماقإو ءلسّرلل رصّنلا دعوو ةبوقعلا ىلع راّمكلا حاورأ ضْرَعو ؛ىسوم نع ًابئان نوعرف موقل نوعرف لآ نمؤم -
 .نيلطبملاو نيرفاكلا نارسخب مكحلاو «عفان ريغ سأيلا دنع ناعيإلا نأ «باذعلا يف نيكر شملا رجعو هللا عنص نم بئاجعلا ةقلكالاا «نينمؤملا ءاعد ةباجإب دعولاو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت
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 : )داكن هلام هلال لَصِي نَمَوِصاَعنِم هَللَنَم ملا
 تاب يي : ا لما ل 0 0

 نيه يي ني يب نب دع 9 < 0 هه

 ناك َفِك 9: رفاغ رخآ يفو ءطسبلا هب قئاللا ناكف «ةيآ نيثالث
 1 مه[ كلغ

 0 لا اك نتاغتلا]
 2 مو أ" اع 7 مهل م 2.

 هوك مهم َّدَسَأ مه أون 3و

 د هلَسَو حيتان تناك مَ

 مكنيد رّيغي نأ :# مكَد 1 نآ9» انم هعنميف ءانيلإ هلسرأ هنأ معزي يذلا : دير عليو - 57

 لدعلا دعي .نوعرف لاح كلذكو !ةنتفلاو .فالخلا :* َداَسَمْلا ٍضَرألا ف رهظي نأ ؤأ# 0 متنأ يذلا

 يف هللا قدلخ ريشو !ةيرحو 0 دابعلل مهلالذإو مهداسفإو ةاغطلا داسف ٌدعيو كاما ةيادهلاو

 فإ ةوموُم َلاَكَو#© - 71 .تلسناو اهئادب ينتمر :يبرعلا لثملا :هلاعفأو هلاوقأ ىلع قبطني نم ضرألا

 :© توعرفلاَ نِمنِصْؤُم لجو َلاَقَو ف - 7 .هبر ىلع :4 ٍرْبَكَتَم لكنّي هللاب ترجتسا :* ُتْدُع
 ام ىلإ لعتم :# ٌفِرَسْمَّوْه ْنَما» قحلل ُقْفوُي ال :4 ىرَبيال هَّسآَّنِإ» .هناميإ متكو ,ىسومب نمآ دق ناك

 :# َتيرهْظ# ١9- .هللا ىلع :4 ٌباَذَكظ .اهنم رثكتسملا .يصاعملا ىلع ميقملا :فرسملاو .هل سيل

 آما هتبوقعو هتوطس نم :4 ِهَّلأ أن ِما# رصم ضرأ :* ٍضَرَأْلا ف نيرهاق ليئارسإ ينب ىلع
 ديري ام ىلع مهلمح ديري ءأباوصو ًاحالص يسفنل :* نَرآآَماَلِإإظ ةحيصنلاو يأرلا نم 00

 قدص ققحتي ناك هنإف .نوعرف بذك دقو .ىسوم رمأ يف ىرأ ام :ليقو .يأرلاب مهنود دادبتسالاو

 قيرط :# َلِيَساَلِإ» مكوعدأ : 4 -كيدهأ امو .ةلاسرلا نم هب ءاج اميف مالسلا هيلع ىسوم

 نيذلا .ةيضاملا ممألا باذع موي لثم يأ :# ارحل ا وَ َلَمَي#م - ٠*0 ١ !.قحلا :* ٍداَسَرلا» د

 :4 جون روق يف هين لثم :4 ٍِنأَدَلْثِي إل :لاقف بازحألا رّسف مث .حلاصو دوهو حون هللا لسر ىلع اوبزحت 3
 0 رانلا لهأ ةنجلا لهأ يداني موي : :# ٍداََتلَأَمونم ٠7- .ةداعلا :بادلاو .باذعلا يف مهلاح لثم وأ

 يداني موي :«دانتلا موي» :ليقو .ةيآلا رخآ ىلإ [55 :فارعألا ةروس] 4َقحَبركدحواماندجَو دم :لجو

 .رصان :# ٍيِصاَعْنِم نيزجعم ريغ نيراف :#نيريرمل- 1٠ .عزفلا ةخفن عزف نم ًاضعب مهضعب سانلا
 تاومصلا ووتر ,هرجحبإ هلل تناكامو# : هلوقل هب رطاف ةروس تصخو «ةّوق مهنم دشأ اوناكو -
 دس مه أنك هلبَم نم 1 1 ناك فك رفاغ يفو «4 ِضْرأْلا ناَلَو

 ل يعيد كل هلع نسق وف دوس لقرأ ل“ امه" دازو «"مهلبق نم" نال اعلا ناك
 ل ع ل

 4 أورْفكَف انيوُدَهي رس لقر ات اكن َكِلَم ظ 101: رفاغ] 4ُهّنأ مهد

 4 ت

 أ

 ةرسرلا رس ع

 أوُلاَقَف تيل

 :هلوقل ةقفاوم ؛مهركذ مدقملا ةياتكب ةرودلا هذه تَصْخف «ناك لع لوخدلا نع "نأ عاتمال تديز منإ ةينكلا ءاه نأ ؛عمجلا

 .هلذعبامه هرسفي هنآل «ةماخفو البن هبسكي مالكلا يف نأشلا ريمضو .ناك ىلإ الّصوت نأشلاو رمألا ريمضب نّياغتلا ةروس تّصخو 4

 ايل يدم راتملا نم موقت اذا اكل هبقعي ام ناسا نهذيف نكمتي

 ال هارت لب ؛هيلع لخدت مل يه اذإ هارتال ام فطللاو نسحلا نم اهعم نأشلاو رمألا ريمض يف ىرت كنأ "نأ" صئاصخ نم نأ يناجرجلا رهاقلا دبع ركذ كلذلو

 يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[377 : رفاغ «45 : دوه] 4 ٍنيِبُم ٍنْدطْلَسَو اَنيياَحِب ىموم اَْلَسْرَأ َدَعَ َدَقلَو 1111# .اهب الإ حلص ثيح حلصي

 هيلع ناك ام نالطبو «هتوعد يف هقدص ىلع ةنِّب ةحضاو ةجحو «هب لسرأ ام ةقيقح ينصح لع الاطلال 11 يس رتص نسر كلا هلا للا قريد ةيالا و ا ورح

 َنَمنَعَو وعرف لإ © ء[9 : توبكتنعلا] © ولا أ ِتَِبْلاِب سوم مه َءاَج 0 هه كهو توعرفو توردقو 81١ .مهيسلإ لسرأ نم

 (00) َسِرِصبَتْسْم أَو نورت
 ل ا

 نرسم أوناكو) : لاثف املا هنأ ا كفل رت كالتخا ابيشام .[؟ 5 : رفاغ] © ُباَدَك ٌرِدَس أَم سَ

 2ص ارو ٌمِهْنكََسَم ني مك تبي دَهَو أد وُمَكَو داو )» :ىلاعت هلوق يف 4 نمَهَو حوَعَرِفَو ورق ار اهلا ع مهدصم يلسعأ نطتشلا هلا 27

 وردت باسانق هئقرعمو«ىسوم ةبارقو «ةروتلا لظفحل عل مهد نوراق ناكو 4*1 توبكذعلا] 4 حرصلهو حَيوَعْرَوو تورفو (0) َنرصبَبَسُم اوناكَو
 مالا ماا 15[0] 0 ال و حا و او ةتفل ةيملاو ناوزاق ىلإ ةلاتترلا/ قاس ناك رفاغ رؤس قاوإ« هيلع ةعشاو هزكد

 قحلل لعفلا نآرقلا رئاس يفو ؛ىسومل لعفلا َنَأل هُْبْسحف رفاغ ةروس ىف ةديحولا .4 قَحْلا مهَءاَج )» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا 10 : رفاغ]
 2077 :ىلوألا يف ىلاعت لاق امل .[""5 : راسل( ك3 رق رف الل ل ةزككص و رفاغ] 4ُباَدَكُكِرَسُم وه ْنَم ىدجي ال هلل نإ 3
 .4 ُتاَنِرُث فِرْسُم ا بسان ؛4 هوي مك َمَيفَس ىف لزق ةيناثلا يف ىلاعت لاق املو «4 ثا َدكُفِرْسُم 8 بسان ؛4.ُهَبِذَك ِهَيلَعَف ابك

 ىلإ :نايبلا قلطم نآرقلا يف (ىده)ب داري ا :نجلا] 4( ادرار :وه دحاو عضوم و الا ماعدللا تاماقمب (دشَر) ةملك تصتخا امك. ىدهلا -

 قر ٍنيِدِجي نأ مَع # :هلوق يف امهنيب عمجلا ليلدب (ىده) نم ٌصخأ نآرقلا يف (ُدْشّرلا) .رش ىلإ مأ ناك ريخ ىلإ ءأطخ ىلإ مأ ناك باوص ىلإ ؛لطاب ىلإ مأ ناك نح

 ةلالدل) ةيمسالا ةلمجلا هلامعتسا ىلع بلغ اذل « «حلاصلا لمعلل قيفوتلا عم ةيادهلا وه :كشرلا لش هل ىدهلا لعجو 4 :فهكلا] ه4( اًدّسراَذَه ْنِم برق

 اا اال رع الا

 بصن يه: هللا ل هج ادهن مرفوعا م او علال ١7[. :تلصف] # ل اق َمهكيرهَف دمت امأَو :ىلاعت لاق امك ةيلعفلاو

 4 ىلا ومدسلا نك بدم نزلا فاول ج0 ررضلاو عفنلاو ءأطخلاو باوصلاو ءرشلاو ريخلاو ؛لطابلاو قحلا :نيب ةقرافلا ةيلقعلا وأ ةيملعلا لئالدلا
 َلاَيو 606 :رفاغ] دار َلِبَساَلِإ كيده مو اَأآَماَل مكرم 1٠ :فهكلا] 4 اَدَش اًدَسَر ارم نال هوه كَل نماء بَ )م 1107 ةرقبلا]
 كي تل د 3 ةملك تدر :تاوصلل فان نر نس فر هل ام [٠ نفاع :( ٍداََرلَأَلِيِس مك رهن وعنا رمي ماء

 - ىنعملا يف ةيصوصخ اهنم لكل نكل ؛حالصلا وه :اذحاو ىنعم ثالثلا تاملكلا لمحت .نيترم (داشر) ةملك تدروو .تارم تس (ٌدشُر) ةملك تدرو
 ءاهلا رسكو ءايلا مضب "رهظي"و قسنلا واوب (رهظُي نأو) :ئرق 14 رهظي نأ #9 : ىلاعت هلوق * َداَسَمْلا ٍضْرالا ف رهظي نأ وأ مكَسِد 1 قوم 1

 ءابلا حتفب "رهظي"و ءاضيأ قسنلا واوب (رَهظَي نأو) : :ئرقو .هب لوعفملا ىلع بصنلاب :داسفلاو - مالسلا هيلع ىسوم ريمض هلعافو «ةزمهلاب رهظ ىّدعم رهظأ نم

 10010311 و اا ا كا ا ل ص

 عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا با روسلاب فيرعتلا اءامسألا يربطلاريسفت
 ا



 هاا ت37:از6وك هللا ججح نم تاحضاولاب :# ِتََيَبلآَبأ8 ىسوم لبق نم :4 لبق نم فَسوُي مك ءاآَج دَعَا - ؛
 0 او( .لسرلا رابخإ ةقيقح يف كاش :# ٌاَيَرُم8# فسوي تام اذإ | ىنح: :4 كم اد 2#

 2 تسب شف كه دحوم جامع 1 اهب نوعفدي هللا دنع نم مهتنأ ةجح ريغب :# ٍنطَلَس رعب 0 :4 نو رح َبِرَلا 8
 ال ُِرَسمَوُه مَن ٌلِضي كلك آلوسَر ويتم :مهل هللا تقمو «هللا دنع ًاتقم لادجلا كلذ ربك :هانعم :# لأَن م 1 در ل ا

 يطري 2 ايباد نوي رلا © تاير يما هظعو امل - 8 "5 6 عابتا نع مّظعتم :«رج» .مهيلع هبضغو .مهايإ هنعل

 ّ 8 ا هل نيو ءهب كلذ لعف يأ ؛داصلا مضب اًدصو)ا :ئرق ء«ضرعأ :* َدّصَو# اهيلإ يدؤي امو اهباوبأو 1 هلك هلانمو سان ةك ال 0 1 6 م كا م 8 دك 0 ا

 | أرقو .داصلا حتفب ري نباو ورمع وبأو عفانو ريثك نبا أرق .فرصو عنم :ىنعمب هلمع ءوس
 0 ليبس :(ليبسلا)و (نُيُر» :هلوق ىلع ًافوطعم انف را ءاهمضب بوقعيو نويفوكلا

 8 :هنمو .لالضو نارسخ :© ِباَنبَت فاَلِإ# هلايتحا :# تروَعَرِف ُدّيَكاَمَو» .ناهيإلاو عرشلا

 07 ١ ردع دع 00 #0 5774# 120 0 #7 ايإ تنازل
4 

0 
 ل

 موه ل ]آ

 1 وسو بج عفا نوكتلا
 ا 1| ليعلن عَّدْسَو ومع هوس وعلي كسر عمم يرؤلا متنأ لجأ ىلإ اهب نوعتمتست :© َمدَممل-79 .[1 1

 | ىِرلَلاََو (©) ٍفاَب فالس وعَرِوْدَيِك ير نيب اوعمج نيذلا :« َكِتكْوَأف» - ع امال اسنان اهنوكل «رارقتسالا يأ :* راَرَمْلا راد

 ا يدار مكر مت 2

 م

 مر و

 8 :4 ٍباَسِح راكب ابين هَل ول دَي# .ثانإلاو روكذلا كلذ يف يوتسي ؛حلاصلا لمعلاو ناميإلا
 وضل عم اذا ةزيحلا و ذهامتإ موقت 2 .مش رى قع الإ ندوزاب ٌوهف َت ني ا لب ف هك 6-0 500008 3 اع نلف الإ زاجي ال ءال وهف ءتائيسلا اولمع ذلا اقم ىق «ةساحم |

 2 صصتلا] (يزكلابك هل لإ يطأ لسَل اَحَرَص يل لكجان ط0
 م ا

 | اهنمالا ورجال ةكيَس ليعنم © روض + ثا قبو كيوم هكإ لإ عطا تومتلا بتل (2) ببننألا ملأ لحل ارم يل نأ خوي »
 ُتصْؤُمَوْعَو قْلأوأٍر كح َنّاَحِليصَلِعَعْمَو 2 7-52 بحبس ملَبَأ » فذحب صصقلا ةيآ تءاج .['7 :رفاغ] كبد
 © فاتر اونا وق هملول 0 صصقلا] 4 فرع إني مكحل ْثَدِعامإ» همّدقت صصقلا يف امنأل 0
 7777 يف َرِهظُي نأ وأ مكي َلِدَبْي نأ أ ُفاَدَل َّيِإ © :همّدقت رفاغ يف امو «فذحلا هّبسانف ءاهريغو ضرأ ركذ
 .هئظأل َنِإَو !» :صصتقلا ةروس يف هلوق نع اّمأ . توما باَبَس أ 8" بّبسألأ علْبَأ لعل ل :هلوق يف ءامسلاب هتلباقم هبسانف «[377 : رفاغ] 4 َداَسَمْلا ٍضْرَأْل
 سوؤرل # َنيِبْدَكَلا رم 9 ديزف «نيبذاكلا نم اًيذاك هنظأل ينإو :صصقلا ةروس يف ريدقتلا نأل ؛4 ابك نظل ٍقِإَوإ رفاغ ةروس يفو 4 َنييِزكْلا هرم
 (داشرلا) ةملك .هيف ةدراولا قايسلا فالتخال - .رييغت بجوم هيف نكي ملو ءلصألا ىلع ءاج رفاغ ينو «هيلع 4 َنيِبِدَكَلآ » ةلالدل 4 اًبذدك ا رمضأ مث : .ىآلا

 نأ فورعمو (ةيآللل اًماتخ) ةلصاف «داشرلا) ةملك تءاجو . 4 :رفاغ] 4( داي َلِبَس )ف 0 و ا
 «(ٌدشُر) يتملك نم رثكأ ةلصاف نوكت نأ تبسان اذل (داشرلا) ةملك يف ٌدوجوم اذهو دم هقبسي نأ نسحي فقولاو «(ةيآلا سأر ىلع يأ) فقولا ينعت ةلصافلا

 نيم ارفلا كح رفاغ ةروس نم [1 41 ةيألا ىفاامك -اهيف ثدرو ىتلا تايآلا ين اهل ةرواجملا لصاوفلا عم ةقستم داشرلا ةملكب ةلصافلا ت0 0
 (8ور) لك امأ .( ناسخ نارتلا تاشإلا كان .بابسألا) :لصاوفلا ثيح «رفاغ ةروس نم 3 ةيآلا يفو .(دابعلل ءبازحألا «داشرلا ءباذك .باسحلا)
 حالصلا لاح -7 .[1 0: ةرقبلا] 4 يل دس نب 2 :ىلاعت هلوق يف امك (دشَرلا) ةفرعم تأت امنيح) يلا دض نوكت يتلا حالصلا لاح ١- :ناينعم اهلف
 تاملكلا عم ةقستم -اًضيأ -تءاج دقف (اًَدشَر) ةملك امأ .[1 :ءاسنلا] 4 اًدَشُر َمُهْنَم مساء َنإَف :ىلاعت هلوق يف امك (دشر) ةركن قأت امنيح لقعتلا ىلع ّلدت ىبنلل
 هالك تداج امك رم ايكو 1 را اا :فهكلا] 4 اًداَده نم برع ِقَر يدم نأ مَع # :ىىلاعت هلوق يف امك اهترواج يتلا

 ؛تملع) يتملك نيب ماجسنالاو قسانتلا ىرتف 7 يكل ا تل ع ه نمت نأ حلَع نيا هلو اسك عرار ا افاتار اص كاتو
 (دشُر) ةملك تأت ملو «ةلصاف اًمئاد (اَدَشَر) ةملك تءاج امك (دشُر) كلذك سيلو «ةنونم ةركن الإ درت مل (اًَدْشَر) ةملكو .لوألا فرحلا مومضم امهالكف (اًدشُز
 ؟يفو فان - نك قرفلا امن[ :رفاغ] ٍناَنَب ىفاَلِإ تَوَعَرِف ُدَّيَكاَمَو # ٠١١ دوه 4 سيك رع مهوداز امو 1130# .ةدحاو ةرم الإ ةلصاف

 :ةليع وأ لاق .راسحإو كذلهإ :بيبتتو «(َّبت) مزاللا يثالثلا لعفلا نم ةينآ يهو راسخو لالض يف يأ : (بابت يف» :يربطلا لاق امر كده كلا: كارلا
 ذيك ّبت) ىنعملاف «ةيلعافلا ىنعم ىلع «نوعرف ديك عم (بابت) ةملك تءاج دقو .(بّبت) يدعتملا يعابرلا لعفلا نم ةبتآ يهو .كالهإو ريمدت يأ 0ك رح

 لك تءاج دقو .(ىرقلا لهأ ةهلآلا بِّبت) ىنعملاف «ةيلوعفملا ىنعم ىلع «-ىلاعت -هللا ريغ َةهلآ اوذختا نيذلا ىرقلا لهأ عم (بيبتت) ةملك تءاجو «(نوعرف
 ةملكو -ب .(تاسحلاو رارقلاو «داشرلاو «بابسأللاو ءرابجو «باترم) لصاوفلا نيب تعقو (بابت) ةملكف -أ :اهنيب تعقو يتلا تايآلا لصاوفل ةبسانم ةغيص
 2( رهشم ليدسا ديصح -ةرورملا -ةوروملا -ديشر -دومت -ثيفر -زيزع -دودو- -ديعب -بينأ -ديشر) لصاوفلا نيب تعقو (بيبتتا)

 ربكتلا لعجو ؛ةفاضإلا نع بلق عطق ىلع ةدحوملا ءابلا يف نيونتلاب (بلق) :ئرق 46 ِبَلَك :ىلاعت هلوق # ٍراَبَج ِرَيَكَمُم ٍبَد نكح لع هنأ عَبظَي كِل "51
 نناعملاو .بلقلا ربكت بلقلا بحاص ربكت اذإ هنآل همس 2 تا ل ري بلقلا : يأ  هنألو ءامهعبنم وه ذإ هتفص توربجلاو

 فاضأ :يناثلا يفو .بلقلا ىلإ ربكتلا فاضأ لوألا يفف 0 ع اضف لك نعل رص 1 ا :ئرقو .ةرياغتم ريغ ةلخادتم

 (ٌملطأف) :ئرق 4# عطل :ىلاعت هلوق # لَا نع َّدُسَو .وَِمَع هوس َنْوَعرفل نيد... ئموُم لِ َعيّلطأَد ٍتاومَّسلأ بَِبسأ آل: [11/] .بلقلا بحاص ىلإ ربكتلا
 :ئرفو ا .نوسعتميفأ يلا د د :ليقو «َيِل ِنْبا يف رمألا دعب (نأ) :ررالفتلا نرغلا كضصَن
 :كوعرد وهو لعافللاءانبلا لك حتملا (دصو)ا :ئرقو .هلعاف مسي مل ام ىلع داصلا مضب (دصو) :ئرق 4 ّدصَو :ىلاعت هلوق .غلبأ ىلع افطع عفرلاب (علطأف)

 لكس وم لك روك :يددع زاجعإ 4 اَلوُسَر وِدَحب لَك نها كك نكورخات كَم كم اًدإََهَح دي مكب اًمَيِقَس يف ٌملْراف تيا لَم نم ْفْسْو مك اج دقلو» ! ] ١
 انج .ردتملاو ءاينألاو لسرلا'ءامسأ ركذ تارمدالع ضارعتسابو .ةرم 014. نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو «ةرم 01 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو
 وذ 21١ :ليعامسإ «47 :حون «ال :دوه «4 :سنوي 211 :قاحسإ 19 :ميهاربإ 217 :دواد 2١1١ :بيعش 27١ :نوراه 21777 :ىسوم : :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهخأ
 > 00: : ىيحي "7 :سيردإ 270 :ىسيع «4 :دمحأو دمحم «4 :بويأ 2717 :طول 2١5 :(هللا ةقان) حلاص «7 :بوقعي «ال :ايركز .372:فسوي «؟ :نساثلإ ١ :لفكلا

 حسدى  زواتنقْيرطَتَتلا١ عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

1 0 



 .هوعُدا ام يفنل هيلع ةلخادلا «ال»و .قح :ىنعمب ضام لعف «مرجاو . .اضك راقب 01 :؛ : 1

 اذه :لوقي .هتوعد نالطب بجوو ّقح :يأ :4ِةَرْجآْلا فاو ايدل ىف ُهَوَعَد هل سيل .هومعز ام ٌدرو 1 100070 0 ١

 انعجرم :© هنأ لإ أاندرم 27 ةرخآلا ف الو اهيف عفني الو ءايندلا ف دحأل بيجتسي ال دامح منصلا 5 نيل مكرمو لا و ٍراَثلأ 0

 :4 كرو كركم »4 .ىح راك نشا نيلتاقلا 0 نيدعتملا نيكرشملا :# َنيِدِرَتْمْلا تآَوط 3 0 ٍرصَعْلاِر ِبرَعْلاَلِإ هك وْمَدَنَو مَع 1
 هللا عفد :4 هلأ ةئقوف # -140 .هيلإ هلعجأو هملس أ :* ِهَمآَلِإ رم ُسّرفأول هللا باقع متتياع اذإ لا نما نار انتذلا وتتناك وتر فتات >2

 تالعلا نيهدلع فدعا رش 1 رد ناك ان 4 اوركمياتساكم» نول اذه نع ل1 2 فرت 00 7

 هتعاط لهأو ه هعاست :# َنَوَعَرَف لاَ لحو لزن 4 َفاَحَو# ىس وم عم هّللا هاجنف انطق ناكو .ءالبلاو 2 0 2 000 هس د 7

 كلم اكل .4 ا 22 1 58 27205 45 هللا تاذه نسم مهءاس ام :4 ٍباَدَعْلا ةوشإ» ١ ضوفاو مكحل لوقأ ام ١

 ةودغ نيترم موي لك رانلا ىلع ضرعت يهف دوس ريط فاوجأ يف مهحاورأ هللا لعج هموقو نوعرف 4 سا
 ةرخآلا يف نوضرعي ب مهنأ نعت هللا دارأ ل .مكلزانم هذه : مه لاقيف ءايندلا تماد ام ةيشعو ١ ذي ي0 بدلا وسوف ليقاَعيأةرَكِحَماَم 5

 ىلع كد اغإو قةرخآلا ف يشع الو: هد الإ دإ ؛يشعلاو ودغلا نيب ام ريدقت ىلع .رانلا ىلع 1 اود هَل ويوم : وادا ا 0

 َمَوَيَوأ# :ىلاعت هلوق ليلدب تل رك صردلا اذه نأ ىلع نيرسفملا روهمجو .ايندلا مايأب ريدقتلا 1 ف تسوجباحتيذ إو (©) ٍِباَدَمَلاَدَسَأ َوَعَرْفْلاَ 1 ظ
 0 ا سس سس ص وس هج . اسمو خس 7 1

 ٌلَهمَ» «نومصاختي :# تح 2 ذإو 0 م17 4 ِباَدَعْلا دس تروعرف مَ ا 00 أ 1 1 ا قف رات 9

 4# د ماي اع نرتلدت له نأ 4 افلا كنك اع فوة خا 1م جس شل هابل |

 .اهلهأ بيذعتو رانلا ىلع مايقلاب نولكوملا ةكئالملا :# متهج 9 ئ كيو 5
 هب ص أ 20 حس 7004 ا مسوس سس 0 ل 0

 نا نم اَنَع َنوُنْعُم رْسأ ْلَهَف اًعِبت كَل انك نكن اوربكتسا َنِدَلِل اوكعُضلأ َلاَقَك » ظ ْ 4
 م # و2 حارب هر آذآ 7 مسؤس >ج مسسسرلا .ف 00 خر سد ١ م . 1 د 2 ال

 . تيك رش 2 ْلَحهف انك 0 اكن 0 تيب 0 0 ميهاربإ] 1 ةما داتبيلا ناك "2
 رت 0 4

 ؛ميها 2 0 .ننوديت متنك امك اًنيش هلا تاذع 1 درعا ممل نانا كرد ا كس 17777 0 1

 ؟انباذع نم ًطسق مكلمحتب رانلا نم اًبيصن انع نونغم متنأ له .مهولضأ نيذلا نيربكتسملا مهئاسؤرل نودلقملا عابتألا لوقي :رفاغ ةيآ اّمأ

 عرشلا هفرعام لك وه :فورعملا :ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا فيرعت 1 رفاغ]# اكل 1 ا رعاككل

 اذإ «ةيافك ضرفو بجاو اكل لاو كولا كارز كح .هعنمو عرشلا هركنأ ام لك وه :ركنملا .ةنطابلاو «ةرهاظلا «ةيلعفلاو ةيلوقلا تادابعلا نم هرقأو

 فرذأ هدير كلما 2 نأ كلا راكجلا ف :الوأ :ركنملا رييغت بتارم .نيملسملا عيمج ىلع بجو ؛يفكي نم هب مقي مل اذإو .دوصقملا لصح يفكي نم هب ماق

 :اًيناث .هتيب يف ةرسآلا بر وأ هنع بوني نم وأ ناطلسلا وهو ةردقلا لهأل اذهو .دجاسملا ىلإ مههيجوتو «ةالصلا تقو نيسلاجلا ةماقإو «ءانغلاو وهللا تالآ ريسكتك

 حصنلا دعب كلذو «هب سبلتم وه ام راكنإو «هتبطاخمو يصاعلا ةهجاومب كلذو هناسلب ريغي هنإا) دليلا بيورييدحلاو راككاللا نم تموز ررمضللا فاكو كلللذ ىلع ردت ملاذ

 راهظإب كلذو «بلقلاب راكنإلا ىلع رصتقا ءيهانلاو رمآلاب ةيرخسلاو عينشلا درلاب ركنملا ةدايز وأ ءلوبقلا مدع فرع وأ ءررضلا فاخ اذإ :اًثلاث .عانقإلاو هيجوتلاو

 نوكينأ-١ :رومأ ىلإ جاتحي ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا .براقأ اوناك ولو ,مهضغبو مهرجهو مهرورش نم ريذحتلاو مهنع دعبلاو ءبونذلا لهأل ةيهاركلا

 لجرلا اذه نأب ملعت نأ - ١- .هللا دابع ىلع نوقيضيف اًركنم اهنونظي ةحابم رومأ نع نوهنيف «نيرويغلا انناوخإ نم ريثك عرستي دقو ءركنملاو فورعملاب املاع ناسنإلا

 ناك اذإ هنأل ؛هيبن يف هرمأو يف اًقيفر نوكي نأ يغبني ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا - .نظلاب وأ ةمهتلاب سانلا ذخأت ال و ,ركنملل لعاف وأ فورعملل كرات

 يه يتلاب هتئج اذإ نكلو .ءكل داقني الو «مثإلاب ةزعلا هذخأتو «رفني امبر حصنت نم ىلع تفّع اذإ تنأف ؛فنعلا ىلع يطعي ال ام ىلاعتو هناحبس هللا هاطعأ اًتيفر

 ىربكل اًءرد هنع ىهنن نأ زوجي ال هنإف ؛هنم مظعأ وه ام ىلإ لاز «هنع انيبن ول ركنملا اذه ناك نإف «هنم مظعأ وه ام ىلإ ركنملا لوزي ال نأ - -8 . عفتني هنإف نسحأ

 نإو عرشلا هب رمأ اب رمأي نأ بجاولا -5 .ىرغصلاب ىربكلا يقتن اننإف ؛ىرخألا نم ربكأ امهادحإ تناكو «ناتدسفم اندنع ضراعت اذإ هنأل ؛(بيرغصب نيتدسفملا

 يهانلاو فورعملاب رمآلل يغبني -” .نامزالتم امهو ءرخآلا نع لصفنم بجاو امهنم دحاو لك نأل ؛هبنجتي ال ناك نإو «عرشلا هنع ىبن امع يهني نأو «هلعفي ال ناك

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا ةفيظو -1 .هسفنل راصتنالا وأ ءيصاعلا نم ماقتنالا دصقي نأ ال .هللا عرش ةماقإو قلخلا حالصإ كلذب دصقي نأ ركنملا نع

 هللا لأسن .لاجرلا قاوسأ ينو لاجرلا عماجم يف سيل «ءاسنلا لوقح يف نكلو ركنملا نع نيهنيو فورعملاب نرمأي نأ نهيلع ءاسنلا ىتح لب ءلاجرلاب ةصاخ تسيل
 عفر -؟ .ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل نيدلاو ةديقعلا ظفحو ةعيرشلاو ةلملا ةماقإ - ١ :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا دتاوف نم . هترفغمو هتمح رب مكايإو انمعي نأ

 .ةيريخلا فصو قيقحت -1 .ءادعدلا لع , كلل كيت ةأ ركتملا ْنَع يهنلاو فورعملاب رمألا ةفيظوب مايقلا - ؛ .قفانملا فنأ ماغرإو نمؤملا رهظ دش - ١1- .ةماعلا تابوقعلا

 ةراشبلا ١١- .ةباجإلاو ءاعدلل قيفوتلا بابسأ نم ٠١- .رانلا نع هب مئاقلا هللا حزحزي امم ريبك باوث هل - 4 .اياطنلا تارفكم نم - -/ .نيقفانملا تافص نع يفاجتلا - -1/

 -ريخلا لعف ىلع نواعتلا - ١5 .ةبوقعلل ببس راكنإ نودب ركنملا كرتف هباذعو ىلاعت هللا باقع نع دعبلا - “١1 .نيحلفملا نم ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا - ١7 .مهل

 ىلع "لآ" بصنو «نوعرف لآ ريمض "واولا"و «يثالثلا لخد نم اًّرمأ ءاخلا مضو ءاولخدا ةزمه لصوب (اولخدا) :ئرق 6 وحدو :ىلاعت هلوق 46 توصَرِف لاء وُلِدَ إم "1

 :لشأاو لالاشو «نيثال ىدقم انعار زخدإ نع ةنردلل معآ تاكل ريكو «نيتلاحلا يف ةحوتفملا ةزمهلا عطقب (اولخدأ) :ئرقو .ةمومضم ةزمه ءادتبالاو «ءادنلا
 ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 014 :اهعومجم هذهو «؟ سل نعاس -

 ١6 (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم ا/0 (اهتاقتشمب) يبنلا ةظفلو «ةرم 78 (اهتاقتشمب) لسرلا ةظفل تركذ :ةيتآلا دادعألاب اهدجن «اهتاقتشمب ريذنلاو ءابتاقتشمب

 ددعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) ن نيرذنملاو نيرشبملاو نييبنلاو لسرلا ركذ عومجم ىواست :اَذِإ رولا كلذ حرمت ل ا ظ

 لك رركت :يددع زاجعإ 4قةَرْحآْلا ىفالَو ايدل ىف ٌهَوَعَد هل سيل ِهْيلِإَقَنوْعَدَي امن مرجال 90[ 4] .ميركلا نآرقلا يف ةرم 0148 لك دروذإ ءامامت مهئامسأ ركذ تارم

 (ايندلا) ةملك تدروو «ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا يف اضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو «ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا يف (ايندلا) ةملك تدرو «ةرم )١١6( ةرخآلاو ايندلا نم

 .نآرقلا يف ةرم (14) يف ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدروو .نآرقلا يف اًعضوم (50) يف اهدحو ًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو .نآرقلا يف اًعضوم (20) يف اهدحو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ 0



 نمو د5فههت' ى أونماَع أَو الشر صَل نإ 5١- .مهعفني الو مهؤاعد باجُي ال: ِلَكَص ىف الإ -5
 ملواولاَق هاجن نم مهنمو هتمأو دمحمو ءدوادو ناميلسك ناطلسلاو كلملاب هّللا هرصن نم مهنم :« يدل[ ورش
 للص فال إس رنكحلأأوت ماو راكان 7 ء«مهتافو دعب نم لسرلل هلل علا رم ستصل كلوت لاو تر اررل كا راير رك ىف نو فنا هللا

2 2 7 

 كليم ىف اونمأ ع راو َكْسْرُرْصَنَن نإ ؟ اهو 5 نم :4 ٌدنَهْشَأْلا موفي مويو# .رصّتتخب مهيلع هللا طلس نأب ايركز نب ىبحي ةلتقك

 أ رع عرس هدم مو د22 موو 1 «لجو زع هللا ةمحر نم دعبلا ما دال يكرر كفا يشر ةللطأ :ر لن 5 :# م 0 ١ تدستسكا بك ذنقكلا شيول 00000 ل ل ال حلا لق نا هدانا حلا
 1 1 ر .ميل وهو «ةرخآلا رادلا يف ام رش :# ٍراَّدلأ وس كر ل ىنوم أني َدَقَلو (و ٍراَدلأ وس مهل ةمهللمُهَلَم١ ةارردلا 5 2ك ©9607 لالا ناذعلا وهو .ةرخآلا رادلا ىف ام 0

 بكسل ال يهَرسرَوباراَر عمم 22 «ليللا ىلإ سمشلا لاوز نم كلذو :4َيِتَمْلآيا كبرل كنم ركشلاب لص :4 َحْيَسَوال -ه0
 ؟ هَئاَدَعَو ترسم ايو بتبلألا لوألا رْكِذَو ا: .كنومصاخي :4 تول دج #2 -07 .سمشلا عولط ىلإ يناثلا رجفلا عولط نم 0 د
 ل ئشعلاب َكَيَرِدَمَحَحَيَسَو ه1 وح 8 دنع نم مهتءاج 6 21» ةجح عب :# ننطلس هب ريَكب# هتانيبو هججح يف : «ادللا تكاد و

 . تيدفن تؤ دج سداد ركبإلاو# 0 ا 1 5 4 تا .مهبولق يف ام :ىنعمب :# ٌمِهِروُدص يف نإ «ىلاعت هللا
 1 ' |زسالإ :يروثشم وده نس ةَسمَمأ ١ يذلا :لجو زع لوقي :# هِيفِلَب مُه ام للا كاتآ يذلا لضفلا ىلع مهنم ًادسح ؛كعابتا

 2 ل ا
 5 ها 1 نمؤلاو رفاكل لك 4 دضنار ىقكلا د ا ديل هرم ع د < تاا»
 راع 77 اوركذف لي ه هللا لوسر ىلإ دوهيلا تءاج :لاق ةيلاعلا يبأ نع جرخأو 1 © © كيا دياتك أعل ديك 5 ل ! مه 0 1و 1 ا ومي مساوي 9 صبا ركالإم 0 51 طلاس هاتف : ترول 14 ذلا نر :ىلاعت هلوق [07]

 ومد ونلاَو يضْلاو فأل اى وَعَسَساَمَو 5 تسلا 3 هللا لزنآف ءاذك عنصي اولاقو هرمأ اومظعف «نامزلا رخل[ فرانم نوكي :اولاقف' ؛لاجدلا
 0 0 6 ابل كمل لو تاحلدتلا 4 0 هب فلام كك لإ مِهِروُدص يف نإ ديك هلك و 2 تك 1

 "معلا 02 22 .نمانلا قلخ نم ركل ضرألاو تاوامسلا قلخل :لاق .لاجدلا ةنتف نم ذوعتي نأ هيبن رمأف هللا

 رت نم ادنرظتمي امين اكلزت .دوهيلا مه :لاق 4( ِنَنطْلُس ِرْيَصِب هلأ تيا نولي لأَن ج هلوق يف رابحألا بعك نع جرخأو

 0101 12122 م كل ف لتماو نعوم دقوا رت 7 ا <« سوق اللا َكئفحَعماَلَو يح هلأ دودي ريض © [0]
 دعو نأ هل حضوتو «ربصلا ىلإ يبنلا وعدت ثالثلا تايآلا .[127 : رفاغ] © .. كصوت وأهلي ىلا لتي كيث اَمِإك نحلل دَعَو نإ يمأت ظ 06 رفاغ]

 رافغتسالا ىلإ هوعدتف رفاغ ةيآ اّمأو ,ءازجلاو ثعبلاب نوقّدصي الو «داعيملاب نونقوي ال نيذلا كنيد نع كُنّزفتسي ال نأ هل نيبت مورلا ةيآو هيف كش ال قح هللا

 00 كلا در 1 يذلا ضب كتايحك ىف لوسرلا اهيأ كتي رد امإف :ةيناثلا رفاغ ةيآو .هلوأو راهنلا رخآ يف «هب قيلي ال اّمع هبر هيزنت ىلع موادي نأو «هبنذل

 .نورفكي اوناك امب ديدشلا باذعلا مهقيذنسو «ةمايقلا موي مهريصم انيلإف «مهب كلذ لحي نأ لبق كئيفوتن وأ .باذعلا

 ةئيسلا رهاظملل ةلازإو رشلا ليلقت هب ١7- .مهضارعأو مهلاومأو مهسفنأو مهنيد ىلع سانلا نمأيو «رشلا عفدني هب ذإ «هتنينأمطو عمتجملا نمأ ١5- .فورعملاو -

 هتقمو هبضغو ىلاعت هللا نم نعلل ببس هنأ :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرت بقاوع نم .هيف ركفي ال نم دنع ىتح هنيزتو داسفلل وعدت يتلا تاعمتجملا يف

 ام .[4 9 : رفاغ] 4( اهم اَلِإ رجح اكد ٌةَعَنَس َلَِع نم 00 ء[الا/ :جحلا] سخي ْمُكَلَأ ٌريَكْلا اونو +[ ٠ ] .هرخآلاو ايندلا يف هباقع لولحو

 كا كلار رلا ف نارقلا ىف (لعف) ةملك لمعتست امنيب .هوركملا يف لقيو .بوبحملا يف اهلامعتسا رثكي.(لمع) ١- :باوجلا ؟"َلَعْفو 7 :نيب قرفلا

 ظفل ىلإ ةدنسم (لعف) ةملك قأت امنيب .هناحبس هيلع دوعي ريمض يأ ىلإ وأ «ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا يأ ىلإ وأ (هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ دنست ال (لمع) -؟ .هللا ريغ ىلإ

 حدملل نوكي (هللا) ىلإ اًدنسم ءيجي ام نكلو -ةغلابملا غيصو لعافلا مساو ؛عراضملاو يضاملا نيلعفلا غيص يف هيلع دئاعلا ريمضلاو ««بر)و «(هللا) ةلالجلا

 0 هل اًهيزنتو هلل اًسيدقت ءاعدلا ليبس ىلع ولو (هللا) ىلإ يمن : الو رمأ لعفك ةدنسم (لعف) تأت مو اكل طفلا يللا رإ < را نإ لذا

 0 نانا ا :هوجو ةثالث نم كلذ نأ ”تاوجلاو ؟ىلاعت هللا ءاسنأ نم كنا نإ اهتاقتشمب (لمع) ةملك دانسإ نم ميركلا نآرقلا الخ اذامل . -مللاعتو

 يف ٌءيش هيلع ىفخي ال -ىلاعتو هناحبس-هللاو ءاهيف ٌرظنلا هيلإ يدهي ام رايتخاو ؛هروص يف رظنلا بيلقتو «كرتلاو لعفلا نيب 0

 وه ريخ نيم هلمع ةرمث ىلع لصحيل لمعي لماعلا نأ - 3 .نيملاعلا نع ينغ هللاو «(هريغ هلمعب موقي يأ) هّريغ هل لمعي دق لماعلا نأ -؟ .ءامسلا يف الو ضرألا

 ءامسأ ىلإ (لمع) دانسإ مدع يف تظحول يتلا عناوملا ءافتنا ١- :باوجلا ؟(هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ (لعفي) «(لعف) تدنسأ اذا .ديمحلا ينغلا وه هللاو «هيلإ ٌريقف
 ُراَتلا ري [4"] لملاك ر ظن لوطو ريكفت ىلإ حاتحي ال (نويوخللا لاق امك) (ٌلسفلا)و - 3 .ةطساو نود ةرشابم لعافلا نع ردص ام وه (لعفلا)و - ١ للعقم

 نوعرف لآ ضرعو «ةكئالم تطبهو «ةكئالم تجرع كورت ريشا تاطو اجلا ورح وراقاك» :نيريس نبا لاق .[ 5 1 : رفاغ] م

 ُلوُقِمُف راَثلا ف هوتي ّذِإَو 0 ٠١ : ءايبنألا] َتوُعَمَسَي اَل اًهيِف َمُهَوُرِِف ذر اهيِف َمُهْل رغاخال] .رانلا نم هللاب ذوعتي الإ دحأ هعمسي الف « اكل لع

 ةبآديفتو ءاهيف نوعمسي ال رانلا لهأ نأ ءايبنألا ةيآ ديفت .[ 51 : رفاغ] # ٍراَثلَآَ ابحت آَنَع وُبْعُم رثنأ لف اعبي كل اكان اورب/كحتسا َنِدَيِل اوحَمَعُصلا

 .نوعمسي الو رانلا مهيلع دصوتف سأيلا دعب امأو ءرانلا نم يدا ا يل يورو كم و و اعلا لل اني زلال

 نأ ىلإ اًرظن ءثينأتلا ءات اهنأ ىلع هلوأ يف ءاتب لعفلا (عفنت) :ئرق# عمتيال 9 :ىلاعت هلوق # ٍراَدل وس 11 هو مرِذَعَم نمط ها مهب ال موي 98[ ]

 َنيدَلاَو راِصِْلاَو كشألا ىوَسَسَم امو 3 .لعافلا نع لعفلا لصفلو اًيزاجم ثينأتلا كلذ نوكل ءايلاب (عفني) : كرا ردا يرأس كس رن يرش هلل
 فعلا راهظإل اًنافتلا باطخلا ىلع قوف نم نيءاتب (نوركذتت) :ئرق #4 توُركَدتئاَم»ج : :ىلاعت هلوق 6 توُرَكَدَتَناَم الِلَق تيل الو تحصل ألو اَونم'َ
 .4 تول رجم م سلا 2: :ىلاعت هلوق ةبسانمل بيغلا ىلع قوف نم ءاتو ,تحت نم ءايلاب (نوركذتي) :ئرقو .غيلبلا راكنإلاو ديدشلا
 يف اهتاقتشمب (ةذاعتسالاب) رمألا ركذ دروو .ةرم )١١( هللا باتك يف هتاقتشمب (سيلبإ) ركذ درو :يددع زاجعإ 1 سَ َدِعَتْسأَد ٌةِيفِلكَبب مهام نك الِإو 03

 هللا تاك ىبةرما(1١) لك درودقوةاعاقتشميب (ةفاحتسالاب) مألا تد هتاقتشمب (سيلبإ) ظفل ركذ تارم ددع يواستي كلذبو .ةرم.(1١) هللا باتك

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 اي رو ره

 ١" ىده (ف"0)
5 0 

 ىنسحلا ء .ام وسألا



 ّنِإ# ٠ .مكنع فعأو .مكئاعد ا ينودحوو ةدابعلا يل اوصلخأ :# 0-10 أ وعزا#»# < 3

 4 «تربرخياد# يرمارأل عوضخ او ةدابعلاب يدارفإ نع نومظعتي :# َقَداَبِع َّنَع نورك ا ١ تبأأ 3 ْ

 هنع نوبهذت نبأ ىلإو ؟نوذخأت هجو يأف :ىلاعت لوقي : 4# َنوكَفْوَت نأ ## < .نيرغاص نيليلذ ٍ

 دشرلا نع مكفارصنا لثمو «متبهذ يذلا مكبهاذك :يأ :*.. َكَمَوُي َكِلَدَك 88 -77 ؟هاوس نيدبعتم .
 .لالضلا يف مهكلسم متنأ متكلسف .ممألا نم مكلبق نم نيذلا هنع بهذ ؛لالضلا ىلإ 7| أون

 ّوه 98 - 764 .اهنورت دمع ريغب مكقوف اهعفرف :* َءآَسبهَمَسلاَو# ءاهيلع نورقتست : اًراَرَقو -"4 0 اسوم لتاكل
 :لاق نم نأ سابع نبا نع يور :4 َنيلَملا تَرَ ْدَمَحآط ,تومم ال يذلا ةايحلا مئادلا :4 ثَنَا 3| مط 6-5 هلاك

 َنيِصاخ ٌهوعْدَاَف# :لجو زع هلوق كلذف «نيملاعلا بر هّلل دمحلا :اهرثإ ىلع لقيلف «هللا الإ هلإ ال . رع
 ,ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا يه :ليقو .تاحضاولا تايآلا :4 تبي 2 -55 .4 ترزلا هل 3

 رث ار سس دس ار 0

 سس 10 بلا

 0 2س 2201

 ميل يس اما
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 0 هم رس
 2 6 بيع

 1 0 . 000 هتك 0
 كلامو ءيش لك برل عضخأو لذأ نأ :# كربمللعأ ل نأ ثرفأو .ديحوتلا بجروت اهنإف ا مصل و راسم ضر ا َلَكَج ىّدلَاَدَتَأ ©

 جرحخأو 1010 77 :ىلاعت هلوق [11] .العو لج ءيش لك 77 دي مل مكمل مع 0 2 0 0

 دي د يام ل15 ةعيبر.نب ةبيشو ةريغملا نب , ديلولا نأ :سابع نبا نع ربيوج 0 درو | 0 قم 1
 8 ص كلَراَتف ب سو 0

 5 :ش بف روكا كل اَبَشف ْمكبَرَمَس 5 ِتبَيَطل ّْ
 َِت 1

 :ةيذلا 7 0 دبع نأ تيه قاله إل هللا لزنآف ءكدادجأو كئابآ نيدب 5

 ال ساّنلأ لا ]و ساََنلَأ قَّلَح َنِم ريك ضرار ِتَوَمَسلا قلحل »8 1١[ 0594 ]4 :ةداكر شاك كمل 52 006 أ
 #4 تكووتمت / نسال ل 5ك ل هيل ةَعاَسلأ َّنِإ 8 «[51/ : رفاغ] 4 نوم © 2

 قع ٍلِضَق وش دلل ل و م راكمكلاو كلف هيف و اوكستل لَك ا مك 0 ىَرَلَأ ُدَّنلأ لطلا رفاغ] . 00 2 0 5

 ؟ثالثلا تايآلا متاوخ كا رفاغ] 4 تروكتي ال ىآَدلا كك 217 سنن 0 يك ترد أثري در نيتي 5
 ىلع هتردقب هملع كلذ ىضتقا ؛اهمظع عم ضرألاو تاوامسلا قلخ ىلاعت هللا نأ ملع نم نأ :باوجلا 0 1 ل ب ل

 اهيف بير ال ةيتآ اهنأو ؛ةعاسلا ركذ املو «4 َنوُمَدََي ال ) 1 ا رك عع طا ا

 مكلد» [17] هالو ا او اا ا نووتسيأا :يأ 04 ترونم : هؤيال» :لاق

 « ره دل هلإ ذل ْىَن لك ُقَِخ ْمُكُيَر هلأ مْكحِلد ه٠ 7 : ماعنألا] 4 ٌليكَوِءْىَن لك لع 1 7 در لكح 6 ل 1 ل كر

 املو «قلخلا ركذ مث ؛مهيلع اًدر كرشلل ةيفانلا ديحوتلا ةملك ميدقت بسان 01٠٠١ : ماعنألا] 4ٌمُهَملََو َّنْلِ كرس هَ اوُلَعَجَو » ماعنألا يف مدقن قت اكل, [ 17 ٠ رفاغا

 .15 :514] .ديحوتلا ةملك مث قلخلا ةملك ميدقت بسان «[01/ : رفاغ] 4 يالا قلَخ نِم راكأ ٍضَرالاَو توَمَسلا ّقَلَخَل 7 :ىلاعت هلوقب الاخ هنوك رفاغ يف مدقت

 ان واطعللا واعسا نحل للنار ير ملأ هل كارم كاد يال الل را 10 رفاغ] 4 َنيِمَسَعْلا ب رم[

 ل َدبعَأ نأ تيهت قلق ٠ 0107 : ماعنألا] © .. . مك ءاوهأ ُمِل 11 ا كل مم فِ لق 8 [17] .تارم ثالث ثيلثتلا لهأ اميس

 يتلا ناثوألا دبعي نأ هاهم لجو زع هللا نإ :نيكرشملا ءال وهل لوقي نأ دلي © يبنلل هيجوت امهيف ناتيآلا اظن: ا .تيفلا كا ا نو

 ...لجو زع هبر دنع نم تاحضاولا تايآلا هتءاج دق هنأ حضوتف رفاغ ةيآ اّمأ ...ميقتسملا طارصلا نع لض مهءاوهأ عبتا ول هنأ نيبت ماعنألا ةيآو هنود نم اهنودبعت

 .تائيسلا ريفكتو «بونذلا ةرفغمل ببس هنأ ١- :رافغتسالا دئاوف نم .[05 : رفاغ] # قبر ري تيسر كيل ريقعتلر ةع فأذن صروح رغامدل

 يف ةوقلاو «هايملا رفاوتو ثيغلا لوزنل ببس هنأ - 4 .قئاضملا نم جورخلاو «قازرألا بلجو «مومه لا جيرفتل ببس هنأ - .باذعلاو ةبوقعلا نم نامأ هنأ - ١

 تاعامج ةمألا يف رافغتسالا ةرثك -5 .ةرخآلاو ايندلا يف حالفلاو «ةينابرلا فاطلألاو «ةيهلإلا تامحرلا لزنت بابسأ نم ةبوتلاو رافغتسالا ةرثك -5 .ضرألا

 هنأ -ا/ .ةنمؤم هلل ةصلخم «ةنقوم بولق نع كلذ ردص اذإ |ميسال «دارفألاو ممألا نع نحملاو نتفلا عفرو «دالبلاو دابعلا نع مقنلاو ءالبلا عفدل ببس «ىدارفو

 مهعتمي نورفغتسملا -4 ناطيشلا ةظاغإ - .رافقلاو يفايفلا يف معنلا ةرثكو «ءانلاو لسنلا ةرثكو «راهثلاو قازرألا يف ةكربلا لوصحو هراردملا ثيغلا لوزنل ببس

 لقأ نورفغتسملا- ١ .هماعنإو هلضف نم اًديزم هناحبس مهيلع غبسيو «ةديعس ةايحب نومعنيو «ةبيط ةشيعب نوؤنهيف هانينه اًشيعو اديغر اًقزر مهقزريو ءاًنسح اعاتم مهر

 نورفغتسملا <71 5 .ءاعدلا ةناجإ 17 .ةرخآلا يف هلضف ٍلضف يذ لك ءاتياو ءينذلا يف نسحلا عاتملا ١١- .ةئسلاو باتكلا صوصنل ةباجتسالا ١- .اًازوأ مهفحخأو سانلا

 .ناطيشلا كاله يف ٌببس هّنأ هدئاوف نمو ١- .بئاصملا لوزن عّنمو هبحاص نع ةبوقعلا عف فدا | .مّقلا عقدُتو مَعّنلا بلجت هب - .هدوو هللا ةمحر مهَتَلمش نم

 دئاوف ٌمهأ نمو ١- اه هل هل فر اكسر عير دعب ريتا .ردصلا حارشنال ٌببس هنأ 9 .ةصيولاو ةبعصلا لكاشملا لحت هببسب -

 .تارمثلاو دئاوفلا نم كلذ ربغو . :تفرزانالا اوك هللا ةاا ريكو رااعتتسالا

 نيب ةلص وهو «لاوحألا نم لاح يف دبعلا هنع ينغتسي ال تاعاطلا لجأو تادابعلا فرشأ نم ءاعدلا 7٠[. : رفاغ] 4 د 1 َبِحَتْسَأ نوعذأ مكبر َلاَكَو +1

 هب رمأ كلذلو هب هتانغتساو هبرل دبعلا راقتفا لامك ىلع ليلد وهو .هل ًءاعد مهرثكأ هللاب قلخلا فرعأو «هؤاعد رثك هب هنظ نسحو هللاب هؤاجر رثك املكو «هبرو دبعلا

 نآرقلا يف ةدراولا ةعماجلا ةيعدألا - 6 .اهيف عفرلا مدعب عرشلا درو يتلا عضاوملا يف الإ نيديلا عفر -”* .ةلبقلا لابقتسا ١- .ةراهطلا ١- :ءاعدلا بادآ نم .عرشلا

 يدي نيب :37 يبنلا ىلع ةالصلا ميدقت -/ .ىلاعت هللا ىلع ءانثلاو دمحلاب ءادتبالا -ا/ .ءاعدلا يف حاحلإلا -7 .اهب وعدملا ةجاحلل ءاعدلا ةبسانم -6 .ةنسلاو

 .ردصلا حارشنا ١- .هناخبس برلا بضغ عفد ١- :ءاعدلا دئاوف نم .ىلعلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأب ءاعدلا ٠١- .هب نظلا نسحو هللاب ةقثلا -4 .ءاعدلا

 حالس ءاعدلا - .هيلع لكوتلاو هللاب ناميإلا ىلع ليلد -1 .لجو زع هلل بوبحم يعادلا -7 .رومألا ريسيت -5 .مومهلا جيرفت - 4 .ءالبلا عفدو ةمحرلا لوزن -'

 - .ءاعدلا يف كرشلا ١- :ءاعدلا ةباجإ نم عنمت رومأ .ءاعدلا الإ ردقلا دري ال ١١- .تاجردلا عفرو تاجاحلا كاردإ ٠١- .ىلاعت هللا رمأل لاثتما -5 .نمؤملا

 ,".4 اًيوُلُخَدَي و2 "1 :رطاف يفو «4 توُنُخ ديه 4٠ : رفاغ «30 : ميرم 217 5 : ءاسنلا" يفو # نوح َدِيَس و :ىلاعت هلوق# «ترخياد مه َنوُلْخَدَمَس وف[ ]
 .لعاف يه واولاو «لعافلل ءانبلا ىلع ءاخلا مضو ءايلا حتفب (نولَخَدَي) :ئرقو .لعاف بئان واولاو .هلخدأ نم لوعفملل اًينبم ءاخلا حتفو ءايلا مضب (نولخدُي) :ئرق

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



2 
 د فدا »*رطووا 4 انعآ ىَص» -18 .ةخوخيشلا لبق نم :يأ 4ُلْبَم نيإ» ءألافطأ :يأ :4 لَن مُكجرْخم مث

-١ 
 0 م ٍةَقَلع نم ةَملٍسم ياث نت تست كوم" 8 فك الق هل ررمألا نإو لاكت هيرذق ذات ةعرس_ نع قت 4 نكبف) كذا 01 2 كان

2 

 ا 0 لِغ 3 :4 لكخألا » -ا/١ .قحلا نع نوفرصي هجو يأ :#* َنَوْهَرَصِي نأ 8 -14 .ءاشي
 نلاقي ونا كسر اةوتشا + 14 لجل عل علو نع حاتم :«ريدَلا ىف -91 .نورمي :4 نبي
 8# 1 :# اَنَعَأ أواه اولاَق# 4 .اهدوقو اوراصف مهب دقوت يأ ءمنهج مهب رجس

 ىصاعملاو لطابلا نم هب :* 0 اًمي## هيف متنأ يذلا باذعلا اذه :يأ « كلذ - | نيللي 2 92 ا يي 2 ةاسش اندلاع كا ياخ لدا نحت َرَل لب يف انوكرتو انقيرط 5 يع ا ايش انلا ىف ل 6 2 والا ناك ل اقركرور ضل
 اذه نأ :ىنعملاو .ءاليخلاو رخفلا وأ ىرطبلاو رش دل وه :حرملا : # َنوُحَرمَت ملك امو ءايندلا ف

 / هاجت جا ديا 2 ةالابملا مدعو «ناميإلا لوبق مدع نم مكسفنأ يرش 10 ببسي رح ان كاما قذلا كاملا كا رس و د 0" 1
 1 53 نوب لسلام 5 ايندلا يف نوريكتملا لذف :# َنيِرْيَكَتَمْلا ىوتم سئيفإ# 1١- .ةينافلا ايندلاب مكئافتكاو ءبقاوعلاب

 - 0 لا 59 26 لحي نأ ةمقنلاو باذعلا نم .6 مني ىلا تو -ا/ا/ .منهج مويلا مهاوأم سئب «ىلاعت هّللا ىلع نا ار 34
 0 نمش آي نص كتف اني[ .مهب كلذ لحي نأ لبق دمحم اي 4 هدفا كرت

 نيرفكلاههال كيد نيت لتناول 0 0 0 و 0 0 5 تاسعا | 1 0 ا سيسر حرس ل -_ م - < م اساس حج
 م

 0 انوفا “و د وع كحَّدْمَأ ا 0 0 | مهام وَقُل َعِيِضرالا ووقت كميل تك بأن ني مُكحَقلَح ى وهل 5 4 ... رمعلا ٍلذرا َكِإ 00 7 0 تت 0

 اي جامل 2 1 20 0 اس رع عدس 6 الق نب قب نت يسوي أونوُكَكل رك دم ودلك م القط م م كَفلع
 2 ََسْنِف اف نإ رك رك مكه بوب اولد () َنوُحَرمَت 70 لا ّّ اق ةاغ 1 < 2 ل

 ١ ريا 111 22005 سم - د ىلع ن ربلا ةم | اهيف دوصقم جحلا ةروس ةيآ 0 6 14 بت - طلو

 | اًمِإَف قه َد َعَو َنِإَئيَص 6( نيركتمْلاى وم © ام ىلع تالاقتنالاو لاوحألا هذه نأ ىرت الأ ؛هيركنم ماغرإو هتيفيك ىلع تالالدلا طسبو 2
 ١ دبع جما بحس نو ااا 210 0 :

 ١ تب انَيل إف كَنَيِف هل تعتا 7 تدارك اق ل ىف ا يا دو كا لا اال ه0

 |ظ تح 2-5-2-2 رمل رسم ىو حرص سر
 "و اهلا حا ىلا عب يلو : تبرو تزتها امل 57 5 اًدِإَف دلما تضرخلا ىرَتو # :جحلا دن عت بيقعت يف ىلاعت هلوق اًحاضيإ
 صرح 0-2 >ٍ 00

 0 جحلا] 42 لق يش 01 كب قبلا يو كلل رت هللا نأ َكِلَذ :  :ىلاعت لاق مث : هتوملا دكر احلا انهت كل جحلا] 4 جيهب جَْ لك نِ تدب

 0 انس ل اساشاللل ليي كلا كتم لتس )..اكرعاو 4 نشل نو دو قوس نإ فذاك ) :هلوقب ةيآلا حاتتفاو بيقعتلا اذه لمأتف
 رمألاو قلخلاب هدارفناو ,ىلاعتو هناحبس هتينادحو ىلع مههيبنتو قلخلا ريكذت ىلع اهؤانب امنإو زاجيإلاب كلذ تنمضت نإو ءضرغلا اذهل درجتت ملف نمؤملا
 ةيآلا ء[ 017 : رذاغإإ 4 ناكل ناك نق ريكا ضال او تومسلا ناحل » :ىلاعت هلوق ندل نم مدقت ام لمأتو «ىلاعت هنود نم دبع ام يفنو ءدادنألاو ءاكرشلا نع ههيزنتو
 د دبا د رف تووتع تيربو د20 محد د يع
 ريفختساو قح هللا دعو كك[ يضاف رش 17 : مورلا] 4 تسوق ال نيل دفن اَلَو قح ولا َدْعَو نإ ْريْصَأَ ا [ا/1/] .ملعأ هللاو .بسانيل سكعلا نكي ملو
 وعدت ثالثلا تايآلا .[ا/ال : رقاغ] < ... كيوت وأ لِي ىذا سب كيم امك تح هلأ َدَعَو نر يضأت > 106 : رفاغ] 4 ... َكَيَر ِدَمَحي ٌحَبَسَو كلْيَّدل
 ؛ءازجلاو ثعبلاب نوقَّدصي الو ,داعيملاب نونقوي ال نيذلا كنيد نع كُنرفتسي ال نأ هل نيبت مورلا ةيآو «هيف كش ال قح هللا دعو نأ هل حضوتو «ربصلا ىلإ ب يبنلا

 صحب ,كاتايح ى:لوسر زا هنأ كتيرن امإف :ةيناثلا رفاغ ةيآو «هلوأو راهنلا رخآ يف «هب قيلي ال اّمع هبر هيزنت ىلع موادي نأو «هبنذل رافغتسالا ىلإ هوعدتف رفاغ ةيآ اّمأو

 .نورفكي اوناك امب ديدشلا باذعلا مهقيذنسو «ةمايقلا موي مهريصم انيلإف «مهب - كلذ لحي نأ لبق كّئيفوتن وأ «باذعلا نم نيكرشملا ءالؤه دعن يذلا

 .نييبنلا لزانمك هل لحتال ةلزنم هللا لأسي نأ :لثم .ءاعدلا يف ءادتعالا -5 . مارحلا لكأ -4 .بولطملا لوصح يف لاجعتسالا -1 .ةعيطقلاو مثإلاب ةوعدلا -؟ -
 نم ةعاس -5 .ةالصلا يف نيمأتلا دنع - 4 .ةماقإلاو ناذآلا نيب -7 .رحسلا تقوو رخآلا ليللا فوج ١- .ردقلا ةليل ١- :ءاعدلا اهيف باجتسي لاوحأو تاقوأ
 نم ةعاس رخآ حجرألا ىلع يهو «ةعمجلا موي نم ةعاس -4 .هللا ليبس يف فوفصلا فحز دنع -/ .ثيغلا لوزن دنع ١- .ناضمر رهش يف ءاعدلا -1 .ةليل لك
 .اهيف لاقي ام راضحتساو ةحتافلا ةءارق دنع ١7- .ةالصلا ين دوجسلا ءانثأ ١١- .ةقداصلا ةينلا عم مزمز ءام برش دنع ٠١- .بورغلا لبق رصعلا تاعاس

 ."نيملاظلا نم تنك نإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال" ب ءاعدلا دنع -7 ١ .هيف ًاكرابم ًابيط ًاريثك ادمح دمحلا كلو انبر :لوقو عوكرلا نم سأرلا عفر دنع - ١
 ءاعد 6 .ىطعأ هب لئس اذإو باجأ هب يعد اذإ يذلا مظعألا همساب هللا ءاعد دنع - ت7 .ريخآلا دهشتلا يف دلي يبنلا ىلع ةالصلاو هللا ىلع ءانثلا دعب ءاعدلا - 5

 انإو هلل انإ " : ب ةبيصملا يف ءاعدلا دنع -117 .ركذلا سلاجم يف نيملسملا عامتجا دنع -17 .ةفرع يف ةفرع موي ءاعد -0 .بيغلا رهظب ملسملا هيخأل ملسملا
 .هملظ نم ىلع مولظملا ءاعد -79 .صالخإلا دادتشاو هللا ىلع بلقلا لابقإ ةلاح يف ءاعدلا -5/8 ."اهنم ًاريخ يل فلخاو يتبيصم يف ينرجأ مهللا , نوعجار هيلإ

 ءاعد -70 .لداعلا مامإلا ءاعد -7 5 .رطضملا ءاعد - -77"1 .هرطف دنع مئاصلا ءاعد -؟7 .رفاسملا ءاعدو .هدلو ىلع دلاولا ءاعد 7١- .هدلول دلاولا ءاعد ٠"-

 .ىطسولاو ىرغصلا ةرمجلا يمر دعب ءاعدلا-ا"ا/ ." ... هللا الإ هلإ ال نا دهشأ " وهو . كلذ يف روثأملاب اعد اذإ ءوضولا بقع ءاعدلا -1 .هيدلاوب رابلا دلولا
 نورتوا نواعنلا* 6-2 اه 5٠- .فاوطلا يف ءاعدلا ٠9- .تيبلا نم وهف رجحلا لخاد ىلص نمو «ةبعكلا لخاد ءاعدلا

 4( ؤييتس ارئا يدش كل كوم لجل + اك .مارحلا رعشملا دنع ءاعدلا - 1“ .ةجحلا يذ نم لوألا رشعلا يف ءاعدلا - 4” .ناضمر نم رخاوألا رشعلا يلايل
 نيب نووسي هريغو هيوبيسك ةغللا ةمئآ نأ مغر :تاوجلا ؟" «مسحلاو لامحلا" :نيب قرفلا ام 15 :رفاغ] 4( َمُكبَوُص َنَسْحََد مُكيٌوَصَو ١8[( :فسويا
 (لاججلا) ردصملا الإ ميركلا نآرقلا يف دري مل ١- .ةصاخ عضاوم امهنم لكلو ؛ميركلا نآرقلا يف ناتفلتخم نيتملكلا نأ الإ «ىنعملا يف (نُسحلا)و (لامجلا)
 :ىلاعت هلوقك تار عبس ليما هناك تاذاو -1 .ةيسحلا ال ةيونعملا رومألا يف الإ (ليمج) وأ (لامج) ميركلا نآرقلا لمعتسي ملو 7 .(لبمج) ةهبشملا ةفصلاو
 ١4 0 أو كَسَيمأ نيلاعتق + 6 رتل 1 100 َليل َحْفّصلأ حَمَصأَف + :فسوي] #* ليج ُرَبَص آر ارَمَأ كَسْفنَأ كل َتوَس لب َكاَتإل
 هاي 20 - لحنلا] رت نحوَنوضف يحله مك :ىلاعت هد هكا (لاجج) ةملك تدرو -؛ الاى: :بازحألا]
 .ناتخلا نهر اهم: نوشلا سك ا( اوف - اك رجل :ىرق 4# اًعوُبْس و : ىلاعت هلوق © ان م كل مث ْمُكحَدْشَأ اَوعْلَبَمِل م90[

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت ا
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 م َسيَحو 8 [65 0/] .4 َكلِيَلَع اًنَكَصَق نّم مهن كَِبَ نع الس

 : مّن أه .هتوبن ىلع ةلادلا ةزجعملا :دارملاو ,مهنيب بو هنيب ةلصاف :# ِدَي

 :# تيولطُتمل أ .مهعم اونمآ نيذلاو نسر يكاد .لدعلاب :# َىَلَلِب ضل .هؤاضق
 ريرلا نم ؛لكألاو بوكرلا ريغ رخأ :4 مقتماكهيِف ْمُكَلَو ل ١- لاك لإ ع را

 الول اهنوغلبت 'اونوكت مل :4 كيوُدَص ىف ةَجاَح اه علب 0 اهلْبَحو» .كلذ ريغو نمسلاو دبزلاو فوصلاو
 هنأت نيا ّيَأق» ١/- .نمسلا :* كَلْمْلا# « .مكلاقثا لحن اهنا ينم وكسلا قضي ام

 مهلبق ةكلهملا ممألا نإ | :يأ :4 وف دسأو مهنم راكأ أ اوناك# ةااب ابل
 اددع شيرقو برعلا نم رثكأ تناك ؛ممألا كاله نئس نم هوحنو ؛معنلا نارفكو بيذكتلاو ملظ
 اًمياوحرف# 7 .مهسأب ةوق الو مهنارمع مهعفني ملف .ثرحلاو ءانبلاب اراثآو ملاعم رثكأو 8

 :ليقو .هللا انيذعي نلو .ثعبت نل :اولاقو .ملعلا نم مهدنع امب مهنم ًالهج اوحرف م ماع ِيَلِعْلا نممه َدْنِع

 نولجعتسمي :# ُاوناَك اَمآ# لجو زع هللا باذع نم :# مهب د قاحو# .شياعملاو اقداللا بعلب يرطا

 .لسرلا مهتدعو يذلا هللا باقع اونياع 4 رنك» -/65 .هب ءازهتسا ا ملك
 ع :جاّجزلا لاق :# َنورفكلا َكِلاُْمم كله :* َرَحَو# تضم :* َتَلَحَّرَ ىَلأا»# -4
 .باذعلا اوأر اذإ مهنارسخ مط نيبتي نكلو ءتقو لك يف

 ا 7 2 0 ا هر

 لَسْر اَمْلَسَرَأ دَمَلَو » 1 0 را 4 َةّيَرْدو اجور شط انلعَحَو َكَِبق نم السر انلَسَرَأ دَمْلو ف []

 عيوب د11 د 2 رس
 52-5 0 ا وانو واعر دعا

 نك دارملا ناكف 4 يرو اجو مل انو كَم نيالْسُم اكس ا 000

 لسرلا نم عّدبب تسل :هنم دارملا ْنِإف ؛رفاغ يف ام فالخب 4 يرو اجور
 م0: ؟فالغغإ 4 نوركلا كلك كم ء[الم : رفاغ] © 2و 1 ل

 لس رس

 5 اني أَي نآ» -

2 

 م أنلعحيو# :هلوق ةيآلا

 اَوَاَراَمَلَف يا ا را راك ل

 .[1.4 : رفاغ] 4 َنيِكِرْشُم هي انك اَمِي اَئْرَعَكحَو هدم هللا اَنَمءاوُلاَع اَنَسْأَ
 م نمك ِهيِلَ وهف اَنَسَح ادعو ُهََسْذَعو نمفأ 0 دل نس لك للاب ن2 لي كف تيدا نمل يل ردا لع

 ايدلاَوويحل بحل َمَم هَنعَنَم 7 لم 4 ل ا

 ب 100 راما مُكَسَوْص َنَسَْحأَف مُكرَوَصَو»# :ىداكللا كامو | ١ : صصقلا] * َنيِرَصَحْمْلاَنِمِةَمقْلا مويَوْهم

 ءاعدلا" :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر ريشبلا نب نامعنلا نع ارا. :رفاغ] 4 <تيرخاد 2 1 0 و 2ك كا

 هحسستص و 22 هواك جدا تيفي مه نوح دَيَس قدا نَع َنوُركَحَنَم ترآ نك تن نوع دآ مكحُيَر َلاَقَو # : ارد مسقنو ةداابعللا رزه

 تررلا هل نيِصلخن هوعداسف وه ل هل ثلا )لا .هبوجو يف كشال كلذ بنجتو «رابكتسالا نم دعي هبر ءاعد دبعلا كرت نأ ىلع ةيآلا لدتو .ينابلآلا

 مهنم ًالوأت (نيملاعلا بر هلل دمحلا) كلذ عبتي نأ (هللا الإ هلإ ال) لاق نم نورمأي ملعلا لهأ نم ةعامج ناكو رد نك[ كاف 1 0 رفاغ] 4 َنيِعَلعْلا بر ِهَنِي دما

 دصقي نأ :صالخإلا فيرعت .[164 : رفاغ] * تريلأ هل َنيِصاخم ُهوْغْدَاَف 8 [15] .ريبج نباو سابع نبا نع هدنسأ مث .كلذ ليقب هللا نم رمأ اهنأب «ةيآلا هذه
 هناحبس هاضرو هللا هجو ءاغتبا الإ هدصق نوكي الف «سانلا نيب ةعمسلاو ءايرلا رذحيو .باقعلا ىشخيو «باوثلا وجريف ؛ىلاعت هللا هجو هلاعفأو هلاوقأب ملسملا

 ىلا د رح نأ حا نإ :فلسلا دحأ لاق .مهلزانم يف مهئاقب مغر نيدهاجملا باوث نيصلخملل لجس ىلاعت هلل قداصلا صالخإلاف .ىلاعتو

 ةنيكسلا -7 .ةمآلا رصن - ١ :صالخإلا تارمث نم .كرش سانلا لجأ نم لمعلاو «ءاير سانلا لجأ نم لمعلا كرت :فلسلا نم رخآ لاقو .يمونو يبرشو ٍلكأ يف

 ءامسلا لهأ بح -4 .صلخملا هدبعل هللا ةباجتساو ءاعدلا لوبق - "* .ايندلا مومه عيمج نم ناسنإلا ررحتيف ءاضرلاو ةداعسلاب روكا كلافلا شاك

 لهأ ةبحاصمل قيفوتلا-ا/ .نحملا نم ةاجنلل ببس - 5 .هل هتيافكو صلخملا هدبعل هدييأتو نحملا يف ىلاعت هللا نوع- 6 .ضرألا يف لوبقلا عضو اهدعبو صلخملل

 لبنت ىلع صرحلا - ؟ .هللا ىوقت.ةمزالم-١ إلا رع نسأل س سر ال ت20 ا

 :صالخإلا لصحت فيك .نمؤملا حالس ءاعدلاو «ىلاعتو هناحبس ًاجلملاو نيعملا وهف ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالاو ءاعدلا -” .حلاصلا لمعلا نم راثكإلاو هللا نم رجألا

 قلختلاو مهب يسأتلاو نيصلخملا ةبحاصم - . .ةيوقلا ةدارإلا بحاص قيرطلا كلذ كلسي :ةدهاجملا ١- .ةرخآو ايند هتارمثو صالخإلا ةيمهأ دبعلا فرعي نأب :ملعلا - ١

 نم مهدكع 2 تكلا وح 4 هلا هكا 1 :هلاحب نونعي " لجر يف لجر فلأ لاقم نم غلبأ ءلجر فلأ يف لجر ل لاح" :فلسلا دحأ لاقو «مهقالخأب

 فرعتالا لك ترق :ضايع نب ليضفلا لاق :ةرهشلا يف دهزلا -" .تمص يف لمعلا بح - ١ :امب فرعي تامالع صلخملل قدم ل لك .نيحلاصلا

 حرفلا - ؛ .سفنلا ةيكزت نم رذحلا- ا" لاك هللا ع اًقردحف كك از سال لع مرد م نركت نأ كلغ امر كليلع نإ ك1 5 كف 2 ل[

 .ةيكزتلاو حدملا قحتسي نم حدمب لخبي الأ -5 .هنم لضفأ وه نم دوجو دنع ىحنتي نم صلخملاف «ةوعدلا لاجم يف ةصاخو :هلاجم يف زربي نم لكب بيحرتلاو

 كرت نم سانلا لهجأ .اهنم هملعت امل كسفنل اًماذ تنأ نكف «كيف هنونظي امل كنوحدمي سانلا :همكح يف هللا ءاطع نبا لاق :هب رتغي الو حدملا بلطي الأ -

 ناكل هلوح نمل تدب ولو ..مهنيبو هنيب ىلاعت هناحبس اهرتس بونذو بويع نم مكف «هدابع ىلع ىلاعت هللا رتس ليمج رشب ركني الو .سانلا دنع ام نظل هدنع ام نيقي

 نأ ملعت نأ ١- :لمعلاب باجعإلا جلاعن فيك .بجعلا ةفآ نم ةاجنلاو ةمالسلا -/ .!!باوتلا ..رافغلا وفعلا ..راتسلا ..نيمحارلا محرأ هنكل ..مهنيب رخآ نأش هل

 نإ ةحلاصلا لامعألا كرت مدع - 4 ..كسفن نم ةنم تسيلو هللا نم ةنم وه امنإف هدحو هللا لمعلا اذهل كقفو يذلا نأب ةقثلا -1“ .هللا نم ءايحلا -7 .قح هللا دعو

 كلذ يفف «سانلا لجأ نم لمعلا كرت ميسجلا أطخلا نمو ءاهيلع ءايرلا وأ بجعلا لوخد ةيشخ ةحلاصلا لامعألا رجهي سانلا نم ريثكف ؛طالتخالا هيلع فيخ

 زاوج - ” .هلمع طبحي الو رسخي الف هتين ححصي نم سّيكلا نكل ..لمعلا كرتل رربم كلذ نأ ضعبلا دقتعي دقف ؛لمعلا ءدب دنع ةينلا داسف رضي ال - 2

 .هبلط يف ءاعدلا يريثك فلسلا ناك اذل «نيريثكلا ىلع ىفخي لانملا بعص وهف «ىفخت آل ةبوعص صلاخلا صالخإلل نإ -ا/ ...ةنسح ةينب ةحلاصلا لامعألا ضعب راهظإ

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 2 لع عمل" ةماعلا ا" 5ظ00بتلا اا اعاد

 1 . مي عا 7-5 0 تدلع * ب ]1 0 و

 ب 0

 7 5000000 -_ .ميحرلا نمحرلا دنع نم ليزنت نآرقلا اذه :لوقي :4 ٌلبِزنَتإ -؟

 5 ٍِ 1 .شيرق وكرشم مهو هل 00 :4 مهراكح ضعت - 1 ةعرتتم يلاشأ تلكخ نأ كد

 ثريات تارت رس 000 ل ل اال ل
 ّ 00 مككيومْلايبرعاَناَفهسنيا | ١ ا 0 0 5

 | ضعت امن اديس يل توسل ةيربوقل 0 0 19 ندا » ١- .ةعاطلاب :# هَل اَوُميِقَتْساَمم - .اننيدب :* َن عال كنيدب دمحم اي تنأ:4 َلَمعاما
 5 دمك( فاَسولفأولاَقَو ايل َنوْعَمَسم عمسل ال مهف مهراكح 1

 _ بسوي 7 نودهشي ال نيذلا :ليقو .ةي 5 نأل 0 : ليق :# ركل َنوْيْوياَل

 1 ديوي ب تهيسس ةواننا ا 5 مهلامعأ ىلع هب مهرجأي باوث 4 امه -/ .اهريهطتو كلا ةاكز اهنأل هللا الإ هلإ ال نأ
 .- ا -فككشم

 د صدع يي

 | ىلإ ردن امَتِإف 0 نوليعاَتِإ لسعات ١ 5 لاجرلا نم ءافكأ : 4 امان د نو 3 .مهنع عوطقم ريغ وأ «صوقنم ريغ : ِنوُنَمَمرَغ 7 54

 و اَوُميِقَتْسأَم دو هل هلام م َكَرَبَو اهِقوَف نما# ضرألا يف تباوث ًالابج :* َىِسوَرل ٠- .لجو زع هلا يصاعم يف مهنوعيطُت 2 /

 كت ووك يا( كش! عيمجو ءضرألا قلخ نم غرف :* وَيَأ ةعيرأف* اهلهأ تاوقأ : : ىنعي : :4 اَسوُقَأأل اهرجش تبنأ : اًبف

 امُهلَح 3 شالا 0ك | :هانعم :# َنِِباَسِل ءآَوَسأ8 ضرألا امهيف قلخ ناذللا نامويلا اهنم «مايأ ةعبرأ يف اهبابسأو اهعفانم
 -- 9| اهوحن دصقو دمع :4 ِهآَسلَأ َلِإئَوَتَسأ َا# ١١- .لجو زع هللا لاق امك وهف .كلذ نع لأس نم

 لتر دسللا 1 لاق ١ راعتسيو «رانلا بحل نم عفترا ام :ناخدلا :# ُناَحَد ىهو9» ءايوس ادصق

 نيعئاط : يأ :4 اًهّرَكَوأ اَوَط اتم ءميدسلاو زاغلا وه :ليقو .ءاملا راخج وه ناخدلا اذه :نورسفملا

 -. را[ يققش :ضرألل لاقو ,يموجنو يرمقو يسمش يعلطأ :تاوامسلل لجو زع هللا لاق .نيهركم وأ
 0 1 لقعي نم عمج امهعمجو .نيداقنم :4 َنيعباط# كرمأ انيتأ :يأ :* : © اند اَملاَقا كرام يجرخأو كراهنأ

 ْ هج يالا دانت 1 .هناحبس امهدارأ امك اتدجوو ءاعنتمي مل امهنيوكت دارأ امل هنأ ىنعملاو . .ءالقعلا هب بطاخي امب امهباطخل
 نفي وثم و و و و لا هاى ال اال ؛ةيثاجلا ناخدلا .فرخزلا ءىروشلا ءتلصف ذ ,رفاغ] :روس عبس لئاوأ يف ترركت ' «مح » [1

 0 :ىلاعت هلوق نأ ىلإ نيرسفملا نم ريثك بهذو ءاًظفل هباشتملا نم يهف ءروس عبس لئاوأ يف 4 مح  ةيآلا هذه ترركت .[فاقحألا

 وهروسلا لوأ ةعطقملا فورحلاب دارملا :رخآ لوق .ىنعمو اًظفل هباشتملا نم اًضيأ يهف ءروسلا لئاوأ يف ةعقاولا ةعطقملا فورحلا هذه هب داري «[/ : نارمع لآ

 هب ملكتي ام ودعت ال يتلا فورحلا نم وه امنإو «رشبلا قاطن نع ةجراخ فورحب وأ ؛تاملكب ِتأي مل نآرقلا اذه نأو ءميظعلا نآرقلا زاجعإ نايب ىلإ ةراشإلا

 ناقتي هنكل اعفاو كلذ يف زاجعإلا نكي ملاهب سانلا ملكتي ال ىرخأ فورح نآرقلا يف ناكول هنآل ءزاجعإلا يف نيبأ اذهف . .مهزجعأ دقف كلذ عمو ءرشبلا

 « يلا َندْسَرََم 2 ةرقبلا] 4( كَل نكوهو لاتقل مكي بيك مهزجعأ دقف اذه عمو ؛سانلا اهب ملكتي يتلا فورحلا

 :هركلا - ١ كارلا كلا هركلا ىركلا 1 نيب فرتلا اف 1١[: :تلصف] 4 امك مط نقيا لقت ىو نأ لتؤتل# > 10 ةرقبلا]
 5000 .[ 67 :نارمع لآ] # اهَّرَكَو اَعْوَط )# هلوق يف «عوطلاب» «هركلا» ةلباقم كلذ ىلع ليلدلاو ءطقف ةيسفنلا ةاناعملاو ةقشملا نايب يف نآرقلا اهلمعتسا

 ما و .ىرخألا ناكم امهادحإ يتأت نأ عاسُي الو نكمي ال مَن نمو «نيتفدارتم ريغ نيتملكلا نإف اذل ءاعم ةيدسجلاو ةيسفنلا ةاناعملا نايب ين نآرقلا اهلمعتسا

 0 .(لوعفم مسأ)ه هوما (عف ةيكلاو «(هزكلا»و «(لعاف 0م هركُملا لعف هاركإلا نأ (هبكلا»و «(هْرَكلا»و ««هاركإلا» نيب قرفلاو «(هركأ» ندد

 َنِيّرأاهناكي + 1 :نارتمع لآل 4“ 1 1 م ملَسَأ: 0 ومب هللا نيو َريَعفَأ ف : لكن لاكن : تاكا ةفب (ةركلا» :اّلوأ

 1: دعرلا] ه4 اهَكَواَضْوُط ِضْراْلاَو توسل ىف نم دحيه ء[ كلا ارك وأ اًعْوَط اوُِفنَأَلف # 116:٠ ءاسنلا] 4 اَهَرك ءآَسيلأ اورتن نآ مك لحجب الاثم
 *( كل هركوهو ُلاَحِقلا مكَلَع بِك + :ىلاعت لاق :فاكلا مضب هكا :تلصف] 4 اَمَكَو أًْوَط ايتن ضر اه لقدم و كمل لوتس ):
 َنَِدَّشْلا َنيََب دم نذل ىف ءاوإي دل لا لاف .ةاركإلا) اكلات .[ 5 :فاقحألا] 4 اًهيكَمَتحَصَوَو اًهّركُهم نم مسح هدو نضال َنْيَصَوَ د11 1 مرقم
 ام ١4[. :تلصف] #* َمِهْفَلَخَنِمَو مهيأ ِنْيَب نم ُلْسٌملا متَءاَجْدِإ + 1١ :نارمع لآ] ه4( تيلي بم نم د ٌلْسُر كه دم لكَ[ ١ 5 .[105 :ةرقبلا] * َيَعْل
 0 .ةدحاو ةرم (لسر مكءاج) تدروو . ١5[ :تلصف] ةروس يف امك . د ا ل تر :باوحلا ؟' 'لسر مكءاج ءانلسر مهتءاج" دس قرا

 نأ فارجو ؟د/ لسرلا مج ءاج 8: هلوق دورو عم 4 ٌّلُسَو ْمُكَج # هلوق ةدئاف اف ١[. :نارمع لآ] 4 تدي لِ ني نسر مكب دق لق # :ىلاعت هلوق
 ىنعم نمضت دقو «ريسكت عمج لوسرلا ةملك نأل ؛(تءاج) ثينأتلا ءاتب كاصتم اهيف لعفلا ءاج .(لسرلا مهتءاج) وأ | (مهلسر مهتءاج) وأ (انلسر مهتءاج)
 نمضتت م ةيناثلا ةيآلا يف انه لسرلا ةملك نأل ؛ثين اا رم ل ل :هلوق امأ . 3و :لاق هنآك يأ .ةعامجلا

 ىف اسوق اف َرَدَكَو ايف كريو اهقوَف نمي ىساو اور ايف َلَعَحَو ل ]٠١[ .4 ُّلْسَر ْمُكَءَج# كي
 .هيلإ فاضملا وأ فاضملل ةفص رجلاب (ءاوس) : 1 .ءاوس يه :يأ هرمضم ًأدتبمل اًربخ عفرلاب (ًةاوس) :ئرق 4 آو اوس ل5 :ىلاعت هلوق 6 َنَِح] آََس وية

 أَيْ ِضْرألإَو اه َلاَعم ُناَكُم ىو كمل لِ ئوتَسأُ 81١١11 .اهتاوقأ ريم نم لاحلا ىلع وأ «ءاوتسا توتسا :يأ ردقم لعفب ردصملا ىلع بصنلاب (ًءاوس) :ئرقو
 امدنع نوكلل ا ا 1 قل راو يف يرطبلا ءايزيفلا تاساردزيشت نوكلا لضا |[ ١١ تلصف] 4 اَهرَكَوأ اعْوَط

 000000 ا ال عا شلل دلل 1 يركز تالا ءارجأ لكو ضرألا تم تقلخت يذلا ناخدلا نمي لال لإ لوحتي رجفت
 ١١[. : تلصف] 4 ِوِيِلَعْلاِ ِرَعْلا ريِدَمَت كِل اكنجو ع الكاع كل 1 لك ات ا اََمَس عبس ٌنهْ'َصَعَف 9 ]١1[ .ناخدلا ةلحرم ىلإ هتراشإب
 ا ا ياا |ةعاوز, عبر اضل اك اهل اهليكتو مودل دليم ءامسلا ٠ نيز دق لجو زع هللا نأ نيبت اهنأ ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجو :ءامسلا حيباصم

 - وهو اًديدج اًمسا اهيلع اوقلطأ كلذل .اهنيبو اننيب لصي يذلا قيرطلا ء ءيضت موجنلا هذه نأ اوكردأو ؛تارزاوكلا وأ ناعمللا ةديدش موجنلل ةعئار اًروص اوطقتلا
 فاذا ةناللا ”تلاعف ةروش قورخ هدع :نوعتستو:تسو ةثاهعبتس ؟”تلبصف ةزروس تانك ةدع احلا ا للا :تلصف ةروس لوزن

 - دوصقم مظعم :تلصف ةروس عيضاوم .حيباصملا ةروسو «ةدجسلا ىلع اهلامتشال ؛ةدجّسلا مح «تلصف :ءامسأ ةثالث ةروٌسللو :تلصف ةروس ءاسأ .نوسمخو ةثاثالثو
 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةهعونتم دتئاوف تاهباشتملل هيجوت -  لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 كتسحجلا ء ءام 57 ىذه هب |



 ىف ىوأَو# لجو رع هللا مايأ نم : :# نيمو ىف" نهقلخ نم عرف وأ نهدجوأف >2 9 نه ضعف# ١- 7 #1 0 0-0 00 مس

 يف ىلاعت لاقو ءوه الإ هملعي ال امو ؛موجنلاو رمقلاو سمشلاو ةكئالملا نم ءاهقلخ ا "| اهرمأ ٍءامس لك ف حوأو ِنْيَمْوي 3 5
 وخد ا اقلخ ةمدقتم نيرا اقر 0 5 4 م كلذ لاو :تاعزانلا ة ا 1 0 ١

: 1 : 0 0 0-7 2 

 هريغو هءيشلا سف املك 0 ًااذعو «ةعيقو 4 ازلق» -1 ١ ايلا 2
 +" 0 هيلي 40

 نوكتو .دعرلا ت ةديدشلا ة ةعقولا اهنأ :ةق ةقعاصلا ف فورعملاو :ةيطع 1 لاق . هتكيه - 5 0

 اذهامنإو .حيرب الإ | باعت 1 ًاداع نأل ءاهب باذعلا تل ل ل ا ناس 3
 + 100 َِ ا

 ءمهب اودهتجاو ؛بناج لك نم مهوتأ : يأ :4 ْمِهفَلَح نيو مهيد ِنْيَب نمل - .ةراعتساو هيبشت _ ٠

 اك متج نم رش كل إ! لسري و ءانيلإ مهلسرأل : 4 هكِهلَم َلرناْلا .ةليح 0 مهيف اولمعأو 0 2 00 فلك الكلب

 .٠ سوصسحمج : تاوذ .مياشم تاككعئاتتم : #4 ا ا 2 هلي لكككس :# ارصرص احر - لا 0 كودك وو اوه يكل ىذا 8

0 
. 

 .بصنو «مهيلإ لسرلا لاسرإب قحلا قيرطلا ىلع مهانللدو ةاجنلا لبس مهل اني :# مهكيرهم# ١١- أ ا هميزت تب ورسم ١
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 4 اسيل وس د هس ١ 1 دحر نم م 7 5

 ناميإلا ىلع رفكلا اوراتخا :يأ :4 ئَدُملَلِع ىلا اَوْبَحَتْساَدط للا تاقولخم نم مهل تالالدلا 7 فور بار ايدلاَ ولف يرق بدع ١
 / كح َي مَوُي يا 5-5 2: رع خا ع رع ا هت # آ 0

 عمجي : 7 ١4 للم باذع يأ «ناوملا نم ٠ :4 و ٍناَدعْلا# .ةعاطلا ىلع ةيصخللاو 8 لا هن 0 َنوَرَصساَل 4

 7 2 ىف م

 اوقحالتيل - ىلع مهالوأ سّبحُت :# َنوعَروب مهف# هرمأل 0 مه :4 هس ءادعأ» 8 1 5 ركاب نوط يادعلا دعم 9 حد دم ىدط ا:
 .نسلألا تمتك امب حراوجلا قطنت ءيصاعملا نم ايندلا يف :# َنوُلمَعي اوناكامب## 1١- .اوعمتجيو . ا يكب ا 0

 َهآَس ول اوُلاَق ا ء[7 4 : نونمؤملا] 4و انآباَ فادي اَعحَساَم َةَكَتكم لرد هللا ءاَس ولو ف [ ١ 5] 0 ادوةتيإو 0 لك
 هللا ركذ اهلبق مدقت نونمؤملا ةروس ةيأ ا تلصف] 4 يكب مما امي اَنِإَد كيم لنا ار يل | دهس اهو 58 ل نوعزوي مهفرانلا 2 7 يي نم دبكه 01 20 نوعروب مهَفِراَتلا لإ هَسَأ ءادعأ
 1| رص ل ع لم 0 عاب كرجل سا حرت رع سس او يحمس - 2

 يف حّرصف «هللا ظفل ركذ ىلع اًقباس "نيملاعلا ٌبر" ركذ مّدقت ةدجّسلا يفو ءبّرلا ركذ اهيف سيلو 2 | انزل ولما اعزه دوو مرد 1
 داكن اكإ ولاكن تلج وم مهو رضلاعلا ىلإ هتفاضوول ؟ترلا ركذب تلطف قو هللا ركذب نينموملا ا 0000 10 1 ج2 هر ارق هس

 11 ل1 4 نرسل انك ول كا رخل تانكلو انذلا زحل يزل هدأ هدأ مهفاَذَأَ 1١11 .مهيلإ ٌبرلا اوفاضأف .4 هكِلم لال اًبر َس ول أوُلاَقإ» :ءازهتسا امإو
 اباذع مهل دعأو ءايندلا يف ناوهلاو باذعلا ةبذكملا ممألا هللا قاذأف 0 ا: تاصن] ( ةيصتبل قوي ورجال (تادكلو ايتدلا ووش ى ىلا تاذع يسد

 ميتا :تلصف ةيآ امأ «رمزلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءاوظعتال مهبيذكتو مهرفك ببسب ؛مهب لح ام نأ نوملعي نوكرشملا ءالؤه ناك ول ,ةرخآلا ين قشأو دشأ

 تيدا انضم م [1] .مهرفك ببسب كلذو ؛مهنع باذعلا عنمب نورَصْنُي ال مهو ءاناوهو الذ دشأ ةرخآلا باذعّلو ءايندلا ةايحلا ين ناوهلاو لذلا باذع

 كل ل ل ل ا ل ا را ل 1101 تلف ] 4 نوني اوناكو وتم ا2 نبذل انيحتو 5[00'- ::لمتلا] 4 وُقَنَيأوناَكَمْاوْنماَ

 ا تلصف] 4 اَمِيَرَو 9 :هلبق امل ةقفاوم ' اانيجن"ب مح ْتّضخو ؛"لعفأ" ظفل ىلع هلك «[5: لمنلا] 4 ارم ) :هدعبو [51/ : لمنلا] 4 دُهَلَهَأَو
 يف ةديحولا 7١[ : تلصف] © اَهوُبلَجاَماَإََّيَح 8 ]7١[ .ريثكتلا ديفي 4 اَنِِجَو !» ف فيعضتلاو ؛"لّمف" ظفل ىلع هّلكو ؛[75 : ٍتلصف] رش اًمْضَيَقَو © )
 برقل كلذ دصقي مل اذإو ءاهدعب "ام" تلمعتسا «ءازجلا ىنعم ةوقل "اذإ" هنمضت يذلا طرشلا ىنعم ديكوت دصق اذإ .4 اهوءاَج اَذِإ ََوح# عضاوملا يقابو «نآرقلا

 نم حراوجلا رئاسو عمسلا ةداهش «[ ١ 0 0 ُهعَنَس موعده اهوا دبع ٠ هلوقف ءاهدعب "ام" لمعتسي مل طرشلا نم ءازجلا ىنعم

 .باوبألا حتف ىضتتقي ءيجملا نأل ؛[١17 : رمزلا] 4 اَهُّبوَبَأ ّتَح تي < ١» كلذك سيلو ..ءيجملا وه يذلا طرشلا اهيضتقي ال يتلا ةيوقلا يناعملا
 ا ىِلأي توكل مُكَتيَأ لف © 00 11 دنع ينعي ع يدا نزع صرع ل ا نا زا ع ناكل رح

 ل ل رم تسوي هس

 ل كوس مث را“ تاصف] 4 َنِلبَّسلَل آَوَس وأي ةحبرأ ىف اَتاوقأ اف َرَدَعَو اهيف َكَرلبو اهقوَف نع ىباور اه َلعَحَو 015: تلصف]# نيِملنَعْلا بر كلذ ادادنأ هل
 0 0 ٍتاَوْمَس َعْبَس ٌنهدَضَمف :1١١# تلصف] # َنيِعِبأَط انآ اَملاَف اهَرك ْوَأ اًحَوْط اَينْدأ ِضّردَلَِو اه َلاَعَع ُناَحد ىهو ِهَمَسل
 !مايأ ةتس ين تقلخ اهنأ اهريغو ناقرفلا يف هركذ امل فانم وهو «مايأ ةينامث يف تقلخ امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا نأ ىلع لدي اذه كان تلصناا | نو
 َلَعَجَو # :ىلاعت هلوقف «مايأ ةعبرأ تراصف ء«ضرألا امهيف قلخ نيذللا نيمويلا ىلإ اهاعرمو اهءام جرخأو «ضرألا امهيف احد نيذللا نيمويلا فاضأ هنأ :باوجلا

 ل م آذدء أ

 ير 0 راق يساور اهيف لعجو ضرألا قلخ :هريدقت ءَضْرَأْلا قلت ىلع فوطعم .هرخآ لإ[ ٠ يتصل اهتاوقأ بيف ردو ايف كريو اَهِقوف نم ىماور اف
 هتلر :تلصف] 4 ندم ع علا أيَحسَسأَك حميده دمع امو )# 1١ 4 :رفاغ] # ِداَنَراَليَماَلإ كبدَهأ آَمَو خ1 .مايأ ةعبرأ يف اهتاوقأ
 لعاف ناك : نيعضوم دسعتي مل رشلا يف اهودروو «معألاو لصألا وه ريخلا ين اهدورو نأ ديب ءاعم رشلاو ريخلا يف 0 :تاوجلا ؟"ىّدملاو

 (ىدهلا) لعافو 14 - ؟ :جحلا] 4 07 ريل ناد لِ ِهبِديَوملِضم هن الون مهَّنَأَع بيك )و برم طيس لك لك َءَِسو + :ناطيشلا وه لوألا يف (ىدهلا)
 ل (دشر) ةملك نآرقلا لمعتسي مل امنيب 4 :رفاغ] دارا َلِبَساَلِإ كيده [َمَو كرأ آم الإ ج رانا :نوعرف وه يناثلا يف

 وهو «مايأل ةفص هنأل ءاحلا رسكب (تاسجن) :ئرق 4 ٍتاَسغ :لاعت هلوق # ايدل يلا يف ير باَدَع مهمل تاس راد اصير َجولَعاَملَسرَأَ 0
 ىهاوإ فريلا هدشلا ! تاسحتلا' 'و ءروسكملا لعف نم ةففخم ءاحلا ناكسإب (تاسحن) : :ئرقو .سوحن تاوذ لا

 هامان ام عل مضو ةحوتفملا ةمظعلا نونب (رشحن) :ىرق رشح 9و : ىلاعت هلوق © َنوُعوُي مه ِراَنل لِ ءادعأ رشح موي م[ قيس روس
 .ةباينلا ىلع عفرلاب "ءادعأ' 'و «لوعفملل اًنبم نيشلا حتف عم ةمومضم بيغلا ءاب (رشحب) : :ئرقو .نحن رشحن :يأ هب لوعفم بصنلاب " ءادعأ"و

 ومَا اد وح 111 :تلصف] # َحيِبَصَمِي َيثَّدل َآَمَسلأ نيرو 98: ءامسلا نيزت يتلا موجنلا نع لاقف ,مسالا اذه ىلإ مهقبس يذلا ناحبسو ؛'حيباصملا" -
 -ّلك درو دقو ءامهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا ظفل عم امهتاقتشمو ةريصبلاو رصبلا ظفل ركذ تارم ددع يواست : :يددع زاجعإ | 14 مه دوُلِجَو مهردلصب و ٌمُهعَمَس مولع دهس
 :ةمايقلا يف نيصاعلا لع حراوجلا ةداهشو هدومثو داع كالهإ ىلإ ةراشإلاو ءئامّسلاو ضرألا قيلخت ةّيفيكو «هلوبف نع راّمكلا ضارعإو «نآرقلا فرش نايب :ةروشلا -
 . دسيمل نما يب ل ا ل ل ب تس يوم

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ' ظ



  -1١هود دك كد د كديا كول 237:06 95+ :لبقو .نونظت متنك ام :هانعم :لبقو .نوفختسُ متنك ام :هانعم :ليق :4 نورت ْمْسُهاَمَول . 00
 .نيكلاه لا نم :4 َتيرِدَتلآَنِتمثحَبصَدط مككلهأ :4 ْرْكسَدَرَأل -11 .نوقتت متنك ام ١4- » ىِر يكتمل لا 5 نِإَف 7

 ل جس وزن ل قطن :© أاوْيَمَمَتْسَسْنِإَو# .مهزنمو مهنكسم رانلا نوكت نأ نم هب رك مو ءربصلا مهعفني مل :# اوُريَصي
 خسر كس كوع كبت م ع 7 م ءكضرلا :ىستعلاو .مهنع 0 ا «نوبحي يذلا ىلإ | مه ةعجرلا :ىهو «ىبتعلا اولأسي

 0 تانك ياله نين ك 1 2 0 نيذلا نم : 000 .يناضرأف هتيضرتسا :يأ ؛ينبتعأف هتبتعتسا :لوقت

 أ كنا شط ىلا 5 * ارق مهل انثعب :# ٌرثْط انضم وو ١ .كلذ نوقحتسي ال مهنأل هيف نوبغري امو مهبوبحم

 را. ءايندلا رمأ نم : :# جيدي بام .نيرق عمج ءانرقو .مهل ءالخألا ةلزنمب مهلعج نيطايشلا نم ءارظن

 . نإودش كوت رات وري سين 63 نيريكحلاَنّما ؛ 1 مهيلع بجو :4ُمهيَلَع 210 ملم دعب داعملاب بيذكتلا :# َمَهَمْلَح امو ةرخآلا ىلع اهورثآ ثيح

 ؟ د انَكِمَو # (© َنيينملَميمهاَتأعَمَْم لإ لوقلا نم لطابلاب اوطقلا :4 هَل -17 .نيكلاه نينوبغم :4 نرحل باذعلا :4 ُلَعلا»
 0 2 مهي َنَحَوُهَملحاَمَو م امم أسرع نر 5 ملسي وأ «هب رثأتيف دحأ هيلإ عمتسي ال ىتح لب .هيف ام اومهفت الو هوعمست اليك «هئراق متعمس اذإ

1 1 

 ا -.- ارا ناو يلقب تاركا قيذوقلا 3

7 

 للاسم زوم جور ري و نال 2-6

 د مسام ًاولدعأ #4 نورين 0 #7 0 اَمَو :ىلاعت كرو | 1 وهو ناكلا نم لفسألا كردلا ف : َةلَعسالا

 تكي

2 

5 
 0 هس اصدر دع وعمر - ل

 "| اباذعأورم 6 نير نفيزَنلم اق كوبل 1 2
 8 ا نإ :ليقو .رشبلا نم ةيصعملاو لتقلا نَس يذلا وه هنأل .هاخأ لتق يذلا مدآ نبا 0

 3 27 اذه ناك امبرو !ثدحتمل اوعمست ال !ةبيرغو ةبيجع بّلْعلا يف ةقيرط هذهو .هعامس نيح

 1 نشل 1 كلا َلاَكو ال تريح ا َلاَقَو # -59 .ثبللاو ثكملا راد :«ِراك اراد - "/ .شاقن وأ ةوعد 1 0

 . 2 2 | :نجلا نم :4 ضل اَنْ نم ان الص ْنيَدَلا# .ةمايقلا موي منهج اولخدأ امدعب :«اورفك نأ

 ظ 04 كلَ هه و ذأ اونا ىرلأ اوم مكي

 5 رت 0-00 اوسع 7 َنماَنوْكَيل# .سنإلاو نجلا نم وْعُم لك انرأ :يأ ءسنجلل وه امنإ -نيذللا :مهوق يف- (يذلا»
 ا

 5 نا : © هد ةثالث كيلا كنَع مصتخا :لاق دوعسم نبا نع نع «مهريغو دمحأو «يذمرتلاو ناخيشلا جرخأ . ةيآلا

 7 © د دش داق تسال نإ عمسي :رخآلا لاقف ؟لوقن ام عمسي هللا نورتأ :مهدحأ لاقف «يشرفو نايفقث وأ «يفقثو نايشرق

 ف ىيباعي 575-5 هللا لزنأف ؛انيفخأ اذإ عمسي وهف انرهج اذإ عمسي ناك نإ ا

 ٠[. :نجلا] 4 هكدا يرق كلاي سورا نال هاعاللا تايااس 7 تت كا ىدهلا تا .ةيآلا ' َنوَرَيَتْست 207

 5 (ىدهر) مخل نآرقلا يف (دْشرلا) ه0 ل ناك ريخ ىلإ ءأطخ ىلإ وأ ناك باوص ىلإ «لطاب كلا ولأ قالك ع للا فال 0 3

 «حللصلا وعلا دوبل اوم :دشرلا كفرا يسر نقلا رد رك :فهكلا] 4( ادَهَراَدُه نم َبرَكاِل َقَر ِنَّيِدَبَي نأ سمع # :هلوق يف امهنيب عمجلا

 ةماقتسالا نيب اهيف دابعلا دذرتي دقف ءلطابلا نم قحلا ةفرعمو ةيادهلا درجم امأ هاون تابثلا ىلع مسالا ةلالدل) ةيمسالا ةلمجلا هلامعتسا ىلع بلغ اذل

 مزلي الف ةيادهلا قلطم امأ ١7[. :تلصف] * ئَدُحل 10 اق جُهسيدهَف دوم اَمأَو # :ىلاعت لاق امك ةيلعفلاو ةيمسالا ةلمجلا نيب عيونتلا اهبسان اذل «غيزلاو

 نش )ل ررضلاو عقفتلاو ءاتطخلاو باوصلاو ءرشلاو ريخلاو ؛لطابلاو قحلا :نيب ةقرافلا ةيلقعلا وأ ةيملعلا لئالدلا بصن يه :هللا نم ةيادهلاو «(قيفوتلا) اهنم

 اهباصأ امنإو «ةراهطلا لصأ ىلع مكبولق موق اي :يلبنحلا بجر نبا لاق ٠*[. : تلصف] 4 .٠ . ةكحبتتا روع لَرَكك تك اوُمعَتْسا ف هه يرَأوْلاَ صَل
 را لا وندم هَ أَ > ةحدم اهورُكتذ «ترهط دقو نوبعلا ءام نم الق هيلع اوشرف «بونذلا ةساجسن نم شاشر
 لأ ٌةَكِِكَمْلا ْمِهّيلَع لَرَكََم 0 ارخطتا ف هلل كرأول؟ يا نإ م٠1٠1 هرظنو هبرق نم يحتست اهلعل «ديرولا لبح نم اهيلإ برقأ وه نم عالطا اهوفرع

 "لزنت" ةيناثلا ةيآلا يف ءاتلا تفذح نكل عراضملا لعفلا سفن مدختسا .[4 : ردقلا] 4 يسألك مير ند . ايف حورلأو هكيتلملا ل رب 17٠ : تلصف] 4( أوفاَحت

 ىلوألا ةبآلا يف لزنتلاو ءردقلا ةليل يف يهف ةيناثلا امأ «ةنجلا ىلإ هلآمب هّرشبت ميقتسملا صخشلا ىلع ةكئالملا لزنت توملا دنع يه ىلوألا ةيآلا :باوجلا ؟اذامل

 اا الا ل دلل وورد هيل 5و 0 ةلاحلا هذه لثم ف ةكتالملاق :ضرألا ةله يف نمؤم تومي ةظحتل لك يف هنال ؛ةظحل لك يف ثدحي
 يف ةيناثلا ةيآلا يف امأ "لزنتت :" عطتقم ريغ الماك لعفلا ءاج رمتسملا ثدحلا يفف «يناثلا لّزنتلا نم ةيرارمتسا رثكأ لوألا لّرنتلا اذ ءردقلا ةليل يهو ماعلا يف ةدحاو
 تيارا كلاقإو 55 5 :ءارعشلا] 4( مي ِكَمَأ ٌلكَلع عل( نيل لَك نم لع مكي له لَه 1701# ."كز ردت" لعفلا عطتقا دقف عطقتملا ثدحلا
 ةباوجلا ؟"لوتو لول“ ني قوقل ام[ :تلصف] 4 ترو كر داك لرش ابا نوجا نكست 1[ 262 ةكلار 111 قتلا

 ءودمهلا ىلع لدي (لزشتت) لعفلا يف نيءاشلا يلاوت ١- هل (لرتت) يملا درر نو تارا كاران كرر هال: اك قارا
 نحل ني لَ + : :ىلاعت هلوق تلصف ةروس علطم يف قبس -7 .ةمحرو ءودبب نينمؤملا ىلع [ ٠ :تلصف] 4 ُمِهبلَع ٌمهتلَع لكَ )+ عم هركذ بساني امم «بيترتلاو
 (لّرنت) لعفلا امأ .(ةسفن لعفلا ردصم وه يذلا) ردصملا كلذ لعفلا اذه بسانف (لزئتت) وأ (لزتكي) تراجعا هلت (ليزنت) ردصملاف ءا؟ :تلصف] # رولا

 :(لزتفت) نم اه اكن (ةنارق) ةيلك ركذ ناك اذل ؛ةرصتخمملا ظافلألا ةريصقلا تايآلا بسانيو «ةريصق تايآلا - | :ءارعشلا ةروس يف ١- :بابسأل درو دقف

 .(هانلْزن) ةكاملا دعب نيعستلاو ةيناثلاو «(لزنت) ةئاملا دعب نيعستلاو ةيناثلاو «(لزنت) ةعبارلا تايآلا يف تارم سمخ تدرو ذإ ؛ةروسلا يف (لزن) ةدام ةرثك -ب
 - لودعلاو «(لزنستت) لعفلا لوأ نم ءاتلا فذح -ج .(لزنت) رصتخملا لعفلا ركذ كلذ بسان ؛ءارعشلا ةروس يف ةداملا هذه دورو ةرثكلو «(تلزنت) نيتئاملا دعب ةرشاعلاو

 اَذِإ .هللا باتك يف ةرم )١54( (امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل درو :اًيناث .هللا باتك يف ةرم ١( 5/) (امهتاقتشمب ةريصبلاو رصبلا) ظفل درو :الوأ :ةرم - )١5/8(

 .ىلاعت هللا باتك يف (14) لك درو دقو (|ماقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (ميتاقتشمو ةربصبلاو رصبلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواست

 درو اًضيأو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١4( (هتاقتشمب مايصلا) ظفل ركذ درو :يددع زاجعإ # ٍميِظَع ٍظَح وذ لإ [هَّقلب امو أوربَص يذلا الإ [هِّصَلياَمَو و زم [؟5]

 ددع ىواستي كلذبو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هن ةاقتشمب تاجردلا) ظفل ركذ درو كلذكو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هتاقتشمب ربصلا) ظفل ركذ

 - # ِرَمَقَللالَو سمس اوُدَجَْس الم .ىلاععت هللا باتك يف ةرم )١4( لك درو دقو «(هتاقتشمب تاجردلا)و (هت ةاقتشمب ربصلا)و (هتاقتشمب مايصلا) ركذ تارم

 نادفل تامل راقت نقلك تايآلا راهظإو «ناحتمالاو ءالتنالا دنع رامكلا عزجو «ناسحإلاو ةءاسإلاو ءٌرضلاو عفنلاو «نآرقلا فرش نايبو لا

 .نالعإلاو را رمإلا نم نم ءي لكب هللا ملع ةطاحإو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ١“- تو يو 6 أَم هريغ نم اوئربو هودّحو : نأ اير وَلاَ ذَا َّنإإ# 20

 “ 9طبهتت :4 َلرََت» اي ل 2 هيب لو ,ديحوتلا ىلع اوقبو هللا
 لو# هيلع نومدقُت ام :4 اوداَحَت الأ مهب توملا لوزن دنع هللا دنع نم :4 ُةَكِيِلمْلاْء هبل 3 1 را

 < 0ةّمات ةيلستو «فناتسم مه لك يف ةّماع َةنَمأ تا .مكايند نم متفلخ ام ىلع :< امر 5 تعاند
 ٍةَيَحلا ف مكالوتن انك نيذلا نحن :ةكئالملا لوقت 7 :# َمُكَراَيِلْوَأَنَحَح 8 ٠١- .ضام تئاف لك نع هللا يفشل هعقك ماه وي

 :لوقي :«اْزَن 3 -"؟ للا نو ات ل :« ورحل قو# ةظفحلا مهنأ ركذو .«اندلا ا
 5 9 ريترو نت

 .مكل زن مكبر مكلذ مكاطعأ +. نرجع ا م ا ل ا

 1 0 لا :
 هل َلَدو ؛ةعاطلاب هلل عضخ نمت :4 َنيِعَِسُمْلاَنِم ىَنِإَلاََو - .

 ءاهيلع بيثيو اهب هللا ىضري يتلا ةنسح لا يوتست ال :«ةكيتلأالو كسل ىوتسكالو» -5"1 .ةيدوبعلاب 8 1

 نم لهج كوفعو كملحب عفدا :4ُنَسَحَأَيِحََلاي َممْدآل .اهيلع بقاعيو هللا اههركي يتلا ةئيسلا الو 3 را الو
 امو 8 -"5 .بيرقلا وه :«ميمحلاو كب بسنلا بيرق .كمامعأ يب نم كل :4ُخ وسن أك# كيلإ ءاسأ ' 2 كيما 1[ نس

 تاريسخلا ين قباس هر شد 4 2 طل رب شلل ةئيسلا 5 0 92

 كلم ةدارإ ءًابضغو ةسوسو كسفن يف ناطيشلا يقلي :4ٌركِن لِمَن َكَنَعَرباَتِإَو » - .ميظع 3 : ١ نطل َنَكئعْرَلَنإَت © مط
 .رشلا ىلع ثعبت اهنأل را ل نادين لا .ةءاسإلاب ءيسملا راج قع : علم د9 : ١

 اي .هللاب محمص رجتسا :# ذِعَتَساَف# 2 _ 0 ١

 ؛مكعفانمب كلفلا يف ايرج نإو امهنإف :4ِرَمَكَلِااَلَءَِّ ُدُجْنَشاَلال امهفالتخاو :4ُداَّتلَاَ : يروا, ع2
 حسي الق لل تانولش نم ناقل امهو.ًارف الو مق مكل ناميطتي ل ءمكل نارَكَسُم امهنإف م اع

 نأ نع مهاوسو شيرق يكرشم ىنعي :# أوركحتساِنِإَف # -7 .هتيبوبر يف هل نيكيرش انوكي نأ | , 0 ديجي ١

 .نورتفي الو ةالصلا نولمي الا :4 َنوُمَكَاَل ع شو# ةكئالملا :ينعي :4 َكيَرَ 16 1 ا م5 11 هايتس 3
 10525 تلااتم 4! هكك ك2 2 كر هض ل ا 00و 917057769776977
 :هتعيرش لع اوماقتسا مث هل كيرش ال هدحو ىلاعت هللا انبر اولاق نيذلا نإ ١7[. : فاقحألا] 10 يدرب يعرب 000م مرعجم
 متنك يتلا ةنجلاب اورشبأو ءايندلا رومأ نم مكءارو هنوفلخت ام ىلع اونزحت الو ؛هدعب امو توملا نم اوفاخت ال :مهل نيلئاق توملا دنع ةكئالملا مهيلع لزنتت
 هتيم ورك ا حو ااا ب ناسيا لع اوياعتسإ 0ث تئااانبر“ اولاق نيذلا نإ :فاقحألا ةيآ امأ ءتلصف ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءاهب نودعوت

 لع مسمي رم 0

 1 فارعألا] 4 ميل مِن هلي ذِهَعْسأَ ٌعْرَم نطيل كلَ تككتْغْواَمِإَو 2[ ايندلا ظوظح نم مهتامم دعب مهءارو اول ام ىلع نونزحي مهالو

 ىّلاي مهدها الو ُهَتَسَلْل ىوَتَصاَلَو » ”للاج لارف اهملفت لتس هنا 0 تلصخ] 4(ْميِْل نتا ف ذي رت نطير ١
 ال ىوقتلاو ءرفكلاب ىواسي ال ناميإلاف ءسكعلا كلذكو ةئيسلا عم يوتست ال ةنسحلاف «17 5 : تللطف] 427 ل ولك ةوادع هشبو كدب ىلإ و ة
 ىنتح ءهاذأو هرشل اًماكتتسا ؛ةنيالملاب هودع ةظلغ لباقيو «ةنسحلاب ةئيسلا عفدي نأ وه هلعف ناسنإلا ىلع قشي امف ؛ملظلاب ىواسي ال لدعلا اذكو «روجفلاب ىواست
 ةلماكلا سوفنلاو ةلضافلا قالخألا يوذل الإ نوكت ال هذهو «ىبرقلا بيرق قيدص هنآك اًودع ناك نإو ريصيف «لعفلا نم ليمجلا لاقملا يف فطللا ىلإ دوعي
 4 ٍريِظَع ٍظَح وذ اَلِإاهَّقلي امو » : هلوقب كلذ دكأ مث 110 : تلصف] 4 ريس الآه َْلْناَمَو ) : لاق ةريسملا زهق شل و رسل ب نك رمل كلل ناك انهلف .رتكلا
 ةيآ مدقت ام لثم اهمدقتي ملف فارعألا ةيآ اّمأ «4 ميل عيِمَسلآَوه مَنِ : نا ل احل اقل تلصف]

 اهيف نكي ملو ؛عرشلا اهب رمأ يتلا قالخألا نسحأ ىلع ثحلا اهيفف 11 : فارعألا] 4 تريله نع ضِرْعأَو ٍفْرملاب نر كراك د ناكل كارت املابق قلاع
 بسانت ةلاحلا هذهو ءءافخلاو ةفخلاو ةعرسلا ىلع لدي (لزنت) لعفلا ىلإ هنع - .ةغلابملا لصحت ملو لصألا ىلع ظفللا ءاجف ,ىرخألا ةروسلا يف ام قاشملا نم
 د( مب وَ ن1: (0) نيل ُلَزَكَت نم لع كتي له آه له # .(لزنت) لعفلا دورو كلذ بسان اذل ؛ءامخو ةعرسو ةفخ يف نيكافآلا ىلع نيطايشلا لوزن لاح

 :ىلاتلا ليزنتلا لعفو لعفلا اذه نيب لصاف ةمث سيلو «ةريصق ةروسلاو «(هانلزنأ) لعفلا ةروسلا لوأ يف درو - أ :ردقلا ةروس يف -؟ .[577- 77١ :ءارعشلا]
 .ىرخأ ةيحان نم راركت مدعو ٌعيونت اهيفو «ةيحان نم ة ةريصقلا تايآلا بسانت يتلا ةرصتخملا ةغيصلا هذهب نايتإلا بسان اذل 4 :ردقلا] * ةكيتلملا ُلَيَل

 اًدِإَ ُنَسَحأَىِ ىلا عنأ هيلا ُةئَسَا كوكا ل1” 5] .ردقلا ةليل ةكتالملا لزنت كلذ بسانيو «ةعرسلاو ءافخلا ىلع لدي قبس امك (لزنت) لعفلا -ت

 اقداص تنك نإ: لوقيف هوخأ همتشي لجرلا: لاقف ةيآلا هذه ريسفت نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ لئس .[1 5 : تلصف] با 2 41 كلك هود دو كي ىذا
 م ا دم لمت َكِدكو رب اَدَع هَ ل الو 2[ 5] .كل هللا رفغف اًبناك تنك نإو هيل هللا رفغف

 و 1+ :صصقلا] 4 ليكم لوم لهو لع وذاك تصاب امَأكلنَوقتكَ لَ زل 1٠١ 0 :ماينألا] 4 نمت كاَميِر هع 2
 :باوجلا ؟(ودَعلا .ناودعلا ةَّواَدَعلا) نيب قرفلا ام .[7 5 :تلصف] 4 دعي يم ومنك ةوادع هئيبو كني ىلإ 2 عداها لو مسا وتم
 لك ل كل هن تم كلذلو 1 ا ل ا ل لملا) كو تارما نامت (ناودعلا ماكر تا اكس راسل هلك كدر
 ةملكلا هذه تءاج دقو .ةصاخ - ىلاعت- هللا هاجتت ةلادعلا زواجتب قلعتت (اودع)و .(حراوجلاب قلعتيو) ةلادعلا زواجتب قلعتي (ناودعلا)و «(يبلق امهالكو) ءاضغبلا
 اهل 2 ل كلا ل هل 6 لل ير رسل رع يي رع نا كراس ناعت هللا وقح نم لحب لع ءاتعالا نال هير علا نر ملا ذك لع
 .اًديسجت ىنعملا هب دّسجف «يشملا يف لادتعالا زواجت ينعيو .ودَعلا وه :ضكرلاو (ضكرلا) ينعت اهقايس يف يهف ءاهل ام لالظلا نم
 ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو . اًضيأ ةرم (97) ( هتاقتلش موو وجال لج علا زراظنل 5و انك نامل او هر كرز (ىنا هز قربالللا) ظفل هزار :يددع زاجعإ -

 ًاودجسأو نممللالَو نبش اودَجَس أوُدجْسَسال 01 .نآرقلا يف ةرم (45) لك درو دقو ؛(هتاقتش ةودفلار الار ب او رو دالع نا من ع دلل
 نفس لاسرإ دعب انرمق ريغ ىرخأ اًرامقأو ءانسمش ريغ ىرخأ سومش دوجو ثيدحلا ملعلا فشتكا :راهقأو سومش .[1/ : تاصف]# َتُهَقَلَح ى ىزأأ مّن
 ؟اهب دوصقملا امو ؟6# َترَهَقْلَح 3و :هللا لاق مل ...نآلا تفرع له ...ةدلاخلا ةينآرقلا ةقيقحلا هذه نع ةريعملا روصلا طاقتلاو ؛ةيعانصلا رامقألا قالطإو ؛ءاضفلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 تكرحت :# َترَْهأ# ثيغلا : َءاَمْلَأ هيلع الرا اًدإَدإ8 ةمشهتُم ءاربغ :4 ٌةعِدَح َصْرألا رت كن َكنَأ» 4
 وو

 0_2 م بذكلاب هنع نولدعيو .قحلا نع نوليمي :* َنوُدِحْلي َىِذَلأ َّنِإ ا - 5٠ .تخفتنا :14 تروا تابنلاب

 1|ملائعات آر انو دعي ضال 5277 7 0

 1 ٍَْشل ]5 لع هّنإةكوملا يحمل اهاَيحأَى لاَ تَبرَو ته 5 .نوملاع مهب 0 :# ًانِكَع َنْوَمْعال» ”كواسلاو ليملا :داحلإلاو .انتلدأو انججح 2 :# اَنيِنياَء و

 1 نأ دوبل يم ١ .رمأآلا جرح جرخ ىلاعت هللا نحكم ديعو 4 مُتنِشاَم أولم هللا تايآ فيرحت ىلع مه ديعو اذهو

 ب < ا ليطكتالا 4 2 تنكل 0 :# راب ل اودحج :4 اوُرَمَك نيا َنِإ 8 - ١

 !- حضفُتو طقست لازت امو تطقس اذه لو .بيع لك نع عينم .نونعاطلا هيف نعطي وأ .ضراعي نأ نع

 عيطتسي ال : وفل ناك يَديِنيَب ني لايك ئاباَل قف - 47 .نيقفانملاو ةدحالملا تالاهجو نونظ

 بيذكتلاو أطخلا هيتأيال :ليقو كلل هيف د لوس دالاو ءأقح هنم صقني نأ -لطابلا وهو - ناطيشلا

 تر لينال هلطبي وأ هئطخي ملع وأ باتك هدعب نم ءيجي الو .هلبق عئاقولاو بتكلا نم

 رعب كفن انا :4 كبف نم لملك د امال كل نوكرشملا لوقي ام :لوقي .« كلا 3-17
 و بات نمل :4 َةَرِفْعَم وذل كير َّنإإ» مهاذأ نم كلان ام ىلع ربصاف ؛كلبق نم لسرلل نوكرشملا

 تنّيب اله :4 تيم الزلط شيرق يكرشم :ىنعي :4 اوُاَمْلط -44 .هرفك ىلع رصأ نمل :4 ٍرِلَأ ٍباَمِع
 0 ؟يبرع هيلإ بوتكملاو .يمجع باتكأ - :اولاقل 4 # ؟انتغلب هتايآ

 اومع :4 َىدَحمِتعَوهَول مهعامسأ ىلع لقت :4َدَو هند فل .لهجلا نم :4ءاَكشَو
 17 خ

 6 :# ٍدِيِعَب ِناَكَم نم و داَنِب كِيتلْوأل .هب نوعفتني الو هججح نورصبيي الف «هنع |ركصاو
 رح خم ميس

 نك ىداحتل كنإ ! :مهفلا ليلقلا لجرلل برعلا لوقك ءنآرقلا يف لزنأ ام مهف نع مهبولق ىمعل هللا

 امب لمعلا يف :يأ :# ِهيِف َفِلَتْخأَف# ةاروتلا : 0 نيا ا ا 10

 © لصفلا نأ وأ .هباذع ريخأت يف همكحو هللا راض نم 6 تك مات كو » هن

 979199199789615: : ينعي :4 َمُهَنإَوه نيلطبملا كالهإب مهنيب لصفلا لجعل :4 ْمَُْيَيَ دل «ةمايقلا موي نوكي امإ
 ةاروتلا نم كش يف مهنإو .دوهيلا دارملا نإ 17 .هيف مهوقب مهبيرب :# ٍبِرَم# ,نآرقلا وهو كيلع لزنملا كباتك نم يأ 1 ُهَنِي ِكَش ىنلإ» لطبملا قيرفلا
 زهأ نم عقو ودمح - لكف «هدمحب ةقطان تاق ولخملا م عيمج نأ :اهدحأ : نيه اجو نم ديمح هللا ن 9 لياختت هللا حر ميقتلا قبلا ركذ :دي :ديمحلا لا هّلب | مس 0 .ةبي ل كيدش

 |( ل ردم وًاضورغ 1-5 مهنم عقي م 0 كلا لكو «نيرخآلاو مهنم نيِلّوألا ضرألاو 2|
 81 د ا مم لعق هللا نِإف « ءام 2 12 5 را 0 «يلفسلاو ي ماعلا ؛هلك دوم وجولا الميأ ا ءاقوأل

 /و هللا نمف ةمعن نم دابعلاب امف «ه اكملاو مقتل مقنلا مهنع ف ا «ةتطابلاو ةرهاظلا معنلا مهيلع عيلع ى الآ و(«مهن 5 01 5

 اءامسالا :٠ هلام ىلع دمحتي ب هنأ 1 5 ولا .تاظحللا للا ددعب هوركشيو هيلع اونثي ب نأو «تاقوألا عيمج يف هودمحي نأ مهنم قحتس 3 ءوه لإ رورش لا

 ص نم ةفص لكف ءاهمظ 3 اهلمك كسلا 0 :لامك ةفص ص لك هلف «ةليمج ىلا ةلاناجلا ترعلا رعنلاو دماحم كيلاجعللا لاو حئادملاو ءايلعلا ةلماكلا تااكصألاو

 هاذا ال دمحلا هلو ؛هتافصل دمحلا هلو لذ هنا دمج هلت «ةسدقملا فاصوألا عيمجب فيكفءانثلاو دمحلا 0
 0 ل هماكحأ لعو ؛هعرش 00 0 * ىلع دمحلا هل 1 لامك اهيلع قحتسي 7-00 4 : لاو

 7 ل 0 لاح 20 41 ا اهب طيحّت ال 0-0 0 سا ءازن
 نع وسلا اب 0 0 ًوناَمَل + :ىلاعت هلوق - أ نب رامعو 0 0 يف ةيآلا هذه تلزن :لاق حتف نب ريشب نع رذنملا نبا جرخأ مب

 ور ساس 2 -.

 لاك قاتلا انكي 55 ةيآلا هذه دعب هللا لزنأو# : :ُهنكياَم تي ار اولاَمَل + هللا لزناف اًييرعو اًيمجعأ نآرقلا اذه لزنأ الول :لديرق تلاق :لاق ريبج نب ديعس

 | متنِس تش امولَمَعأَةميِقْلامَوباَِإَ قايم مابَحِ وعر حمص احا رس 7 رس جرس
10 0 

 3 نياك ديب لاي أمال )رعب ' كا

 1مل )جبريل
 35 هو آ ©« رم 27 ا 0

 :ء 3 هوب ِباَقِعوْدَو 0 0 5

 | ثيأةثكإ كيما ولاَ اممححَأ ماو هنو 5
 0 نتبع سك نع

 تذل هامش 2 ىرعو

 4 0 رميهم دسب_ ووو 5

 أك ب سك َ 1 و 5 3

 9 نع ثا سدو ا ا ل 0

 4 مَمَلحْرَما) مهن سوته مهني ا
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 اَنْ ادق هَ ضْرالا ىرت ا 10 : جحلا] 4 َتْيَرَو ترده ءاملا اهّيلع انْ اَذِإَف هَدِماَك تصرالا ىرَيو 9 [؟9] .ماهفتسا الب «يمجعأ» :اذه ىلع ةءارقلاو :ريرج

 .ناتيآلا هيلع تلد ام اذهف «تابنلاب تكرحتو «ةايحلا اهيف تّبد رطملا اهيلع انلزنأ اذإف ءاهيف تابن ال ةسباي ضرألا ىرتو .["9 : تلصف] 4 ْتَمَرَو تركها َءاَمْلا اهيلَع

 ةيآلا هذه ترركت .[40 : تلصف ٠٠١: : دوه] 4ٍبيرُم ُهَنِي ِكلَّس ىو مَْمَبَي َىِضعَل َكيَر نم ٌتقَبَس همك الْولو هب قلي بتكحلاأ ىَسوُم اا َدَقلَو ل14 5]
 امك نورخآ هب رفكو ةعامج هب نمآف هموق هيف فلتخاف ءةاروتلا وهو باتكلا ىسوم ىثآ دق هللا نأ نيبت ةيآلاو :تلصفو دوه يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم

 دوسهيلا نم رافكلا نإوأ يسون ةاجنو نيبذكملا كالهإب هللا ءاضق مهايند يف م« . لحل «تاذعلا هقلخل لجعي ال هنأب كبر نم تقبس ةملك الولو .نارقلاب كموق لعف

 هَ اَحِلْلَص َلَِع ْنَم ا 2147: تلصف ] 4 ٍدِيِصَ ديل ركل كر اَموهلَف ةسأ نور يدنا َلِعَْم » 41 .بيرم نآرقلا اذه نم كش يفل نيكرشملاو
 ل وو عا ا تملاص لمع نم هنأ كا ناريشت نانيآلا 11 6 :ةيئ ةيئاجلا] 4 كروب كير لام اهيل هآَسأ َنَمَ 9

 «مكتوم دعب نوريصت مكبر ىلإ سانلا اهيأ مكنأ حضوتف ةيئاجلا ةيآ امأو «ةئّيس ةدايز وأ ةنسح صقنب ,ديبعلل م 0 و ا

 يضر- يردخلا ديعس يبأ نع :نآرقلاب ءافشلا ةزحعم .[ ؛ 5 :تلصف] 4 “آكإَو ىَدُماوْنَماَء يديره لك ؟] .هتءاسإب ءيسملاو «هناسحإب نسحملا يزاجيف

 ءأربف «هقرف «ةيقرب هنبأن انك ام ٌلجر اهعم ماقف ؟قار مكنم لهف «بيغ انرفن نإو «- غيدل - ميلس يحلا ديس نإ :تلاقف ةيراج تءاجف ءانلزنف انل رسم يف انك : لاق  هنع هللا

 كل كاسر ان تح ايش وندحت "ل :انلق « باتكلا مأب الإ ثيقر ام ءال :لاق ؟يقرت : تيك رأ ةيفر نسف كنك :انلق عجر املف هابل اناقسو اش نيثالثب هل رمأف
 أ دكا !انهل حاسم كاياؤواوفعب يو .ملسمو يراخبلا هاور «مهسب يل اوبرضاو اومسقا «ةيقر اهنأ هيردي ناك امو : :لاقف دب يبنلل هانركذ ةنيدملا انمدق املف 37

 يف ثحبلا اذه مّدقو ءاديرولف ةيالوب ستيسامنب ةنيدم يف تادايع (ربكأ) يف ثحبب يبط لمع قيرف ماق .(غيدللا ينعي) ميلسلا كلذ ىقر يذلا وه يردخلا ديعس ابأ

 .ةبقارملا ةزهجأ مادختساب نآرقلا عامتسا رثأ تابثإ وه ثحبلا نم ىلوألا ةلحرملا فده ناكو ءايكرتب لوبناتسإ يف دقعنملا يمالسإلا بطلل ثلاثلا يملعلا رمتؤملا
 نيماسملا نم دبع دنع نآرسقلاارثأ ليجتست مت دقو هنآرقلا ةوالتل مهعامتسا ءانثأ ٌمّصلا نيعوطتملا نم ٍددع يف ةيجولويسفلا تاريغتلا سايقل رتويبمكلاب ةدوزملا ةينورتكلإلا

 اند 017: مالطا مهيع دك ما ,ةيبرعلا ةغللاب ميركلا نآرقلا نم عطاقم مهيلع تيلت امدعب «نيملسملا ريغ نم دع دنع كلذكو ؛ةيبرعلا ريغو ةيبرعلاب نيثدحتملا

 ىئس مه 5 ) عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ لاءامسألا يربطلاريسفت



 ةكيفم يه ىتلا اهتيعوأ :4 [همامك نورت هللا تبقا احد :4 َةَعاَسلأ مل دريل -

 - هللا يداني موي :# َمِييِداَني موَبَو8## لجو زع هللا ملعب :* هيَلِعِباَلِإ# ةزراب اهنم جرختف ءاهيف
 00 كل نأ 0 5 ايه نم امام دال :اولاق قلو ادم ناثو آلا ايندلا 0 هب اج ص و

 هبر 4 رفاكلا : 0 خلص 6-0 4 مسالم 46 ا 00 10

 هّللا هع نم سأي وذ هنإف :#4 لس 0 رضلا هلان نإ | :* شل ُهَّسَّم نإو ٍريَحْلا# بلطو «هتلءاسم 2 7 3 ب هد« 1
 0 : - |[ هع 24 و سوبا ا

 ١ را ل ل .هب لزانلا رشلا فشكي نأ نمو «هتمحر نم :* ”طوتق# هجرفو 0

 هب قوقحم انأو ؛يلمعب يأ :4 لاذع نوبل 5٠- .ناسنإلا ىلع بلاغلا رابتعاب ؛مومعلا ىلع ةيآلا

 ةمايقلا تماق نئلو :لوقب :# قر لإ ٌتَعِحَر ب نيلو)» موقت ةمايقلا بسحأ ام 4 عب دكا ٌشكاترج 3 0

 هب انربخي ام قدص ىلع ؛هيلإ تددر نئل :وأ م هللا ىلإ تددر نئل :وأ 1 هللا ىلإ تدِدُرو ضي 6 00 ل30 وتخلل لكم 0

 .ىنغو و الام هدنع يل نإ 3 4 5 0 0 و ثعبلا ل ا ؛ةعاسلا مق م ءارذلا د رسل تاس ني 1560 ظل ادعيه 5
8 

 22 ه-ه 3

 .ازاجم ةةردكلا ٍق 6 لوطلا لمس 0 .ريثك 00 ٍضيِرع 27 انع دابق 0 بايب ييعتو نير 2
 ىفانتياء مهيرتَس 0 -07 داكمرلا نم 4 ٍدِيِعِب ديِعب# هللا تا قارف :# ٍقاَفِشس فوه َنَمِم# -075 . جس وص ال 0

 مهيرنس :لبقو .ةكم حتف :ىنعي :4 ٌميسفَنَأ فَو# نيكرشملا يحاون يف هلك دمحم عئاقوب : ِقاَهدْلا 49| ةيرع و 2 ب / /
 مهل نيس 0 0 مهسفنأ يفو نوكلا قافآ يف مالسإلاو نآرقلا قدص ىلع نيهاربلاو ةلدألا ل

 2 ا اجدد تسلل ل ب
 نيبذكملا :ينعي : 0 بملأ ف 5 .قلج هلعفي ام قرش لت داع ايا قال ا :هانعم

 3 و سس هع مخ :

 هيلع .رثقو ,قلخ ام عج الع طاحأ :4 طي مج ءىس ٍدهَّنِإال ا مهير ِءاَمَل نيو# كش يف :# َةَيَرِم ىف

 6 ود 0 كا[اكسماَذِإَو ءهِفاَجي انو صَرَعَأ نسال ع 0 تلصف] # ٌطوْنَف كيرف م نإو ٍرْيَحْلا ءا
 وب

 وأ «هلل ءاعد «منصلا نم طونق :ىنعملا نأل ؛4 ٍضيرَع آد ودم مشل هَ اَدإَوإ» :دعب هلوق ينني ال «4 ”وُك وه 1 1 0

 ل[ دره 4 نع تاَكَيَسلا َبَهَد َّن ّ ا 2 1 َنيَلَو لاه ]5١[ نط ا

 مون 7 : :هلوق اهيف مدقتف تلصف ةروس اّمأو «ةدايزلا كلت يعدتسي ام دوه يف دري مل 110 تلصف] 4 ىلإ اذه نوفل ُهْيَسَم ُءاََص ِدَحَب ْنِم امم همن هسضذأ َنيَلَو #

 ركذ دوه ةروس يف مدقتي ملاملو «4 اني همي هَسهدَأ َنيْلَو )© : ىلاعت لاق ءاكرشلا ركذ مدقت املف 1 تلصفا] 4 ىواككرش نبأ مداني

 أ

 «ةدايزلا كلذ بسانف «ةروسلا هذه يف ضرغلا اذه بانطإل بسانمف «# َهَنََسَم َءاَرَص دعب نم 9 : هلوق يف " نم دار امر 1 :هلوقب هيبنتلا اهيف دري مل كلذل

 آمو 815*] .ملعأ هللاو هيف درو ام الإ نيعوضوملا نم الك مئاليل نكي لو ءبجيو بساني ام ىلع لك ءاجف «"نِم " طوقس هبسان دوه ةروس يف دصقلا اذه زاجيإلو

 عيونت دعب 5٠[. : تلصف] 4 دنع يل َّناَرِهَب لإ ٌتَعِحُي نيِكَو َهَميآَك َةعاَّسلأ ٌنُظَأآَمَو ٠) 0111 : فهكلا] 4 اريح َنَدجَل نو لِ ُتددُر نيو ٌهَمِيأَف َةعاكلأ نط

 اهل هتقرافم تناك نانجلاب دارملا ةياغب هتتج فصو فهكلا بحاص ةيآ يف ناك املف ."عوجرلا" ظفل يف سيل ام سوفنلل ةيهاركلا نم "درلا" ظفل يف نإ :باطخلا

 ثفلهكلا ف د را" كافل اكد تلو: فيل اهي حام كل انك و قاع ال تضر وأ لا هنأ هدف نأك اننا كاعف" كح ص ةقرر اف نم سفنلا قلع دش

 ءهِفاَح اَكَنَو صضَرَع نضال َلَع اَنمَعنأ اَذإَو ءا 43 : ءارسإلا] © اسوي َناكْدَّشلأ هَّسم اذِإَو ونا اَكَنَو ضرع ننال َلَع انممتأ اَدِإَو ا 15 ]١ تلضن ف عوج -رلا" ظفلو

 0 ا دعاط ل ع رار مرر فار لاس ل تل الا اع أ نإ 07 تلصف] 4 ِضيِرَع كد وُدَم َرّشلأ هَّسَم اَدِإَو

 لع انمعنا اذإ :تلصف ةيآ اَّمأ «ءارسإلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هئاّرضو هئاّرس يتلاح يف هللا مصع نم الإ «ىلاعت هللا لضفب قئي ب ال هنأل ؛اًطونق ناك ضرم وأ رقف

 هفرعي الو «ةدشلا يف هبر فرعي وهف هّرض هللا فشكي نأب ريثك ءاعد وذ وهف رض هباصأ نإف «قحلا ىلإ دايقنالا نع عفرتو ضرعأ امهريغ وأ قزر وأ ةحصب ناسنإلا

 هلأ دنع ْنِم ناك َرْشبَمَ ْلُق ٠) «[157 : تلصف] 4 ٍدِيِعَب ٍقاَفْس فوه َنَكِم نص َنَم وب ٌعْرَفَكح مث نأ دنع نم داكح نإ َمّشْيََرَأ لف )» 151 .ءاخرلا يف
 امأ ءلمأت الو رظن الف رفكلا مهرمأ ةبقاع ناك ىدهلاو ملعلا مهءاج نأ دعبف «ةلهملا يضتقت ىلوألا ةيآلا ين "مث" ٠١[. : فاقحألا] © .. .دِياَس َدهَسَو هوي َمَرفكو

 مقل دجال هنآ كإ م ركَتأَوَنَماَك ولن لع لي سإ قب ام دِهاَس ب27 ا ا الا
 .[ 5 07 6 1ع هنأ َكلْيَر اربي مَلَوأ # 1 :بازحألا] 4 بذي ََيبْمْواَد هس َكَكلَسَر آنتي ل ٠١[.]55[ : فاقحألا ]4 تيد
 (ديهش) ةملك امنيب ءلعاف مسا (دهاش) ةملك . ةرم نيثالثو ,اًسمخ (ديهش) ةملكو «تارم عبس (اًدهاش) ةملك تدرو :باوحلا ؟"ديهشو 0-0-0

 ديكوت يضتقي اذهو ءايندلا يف تالماعملا ىلع ةداهش - ١ ندع نايا لا تبرعت اواو ما ا ا

 ينوذختا سانلل لاق دق نوكي نأ هسفن نع يفنيل -م دكا ك6 22 ل ا ةرقبلا] 4 ٌديِهَس 0 1 رز فاول

 يف لَك لوسرلا ةداهش -8 ١ .ةدئاملا] 4 يف سَ اديب ع 5 ار فن دوبل يلعن دس ان ل
 كتف لاش 5 0 مير ل حلوه لع ديس كلي انَعحَو مون ني مِهلَعاَدهَس ِوَمأَ 0 )+ :ىلاعت لاق امك «ةرخآلا

 انه هللا تباطخ بسانو «[ 67 :تلصف] 4 ٌديِسَسِءَىَش ل 6 نع هنأ كبَر درب فكي مَلمأ # نوب ا فءامك «دزم نيو وردك نحل رم اد

 هلوقك ءاديكوت يعدتسي ال يذلا قايسلا يف يأتف ءلعاف مسا يهو (دهاش) امأ .قّدصيل ديكوتلا هباطخ يضتقي يذلا بذكملاو نمؤملا مهنم :م نآل ؛ديكوتلا سانلل

 اهفالتخال عمجلا ىلع فلألاب (تارمث) : :ئرق 4# ِتررَمَت 9: نمر اا اورتتال يات, )الالا .[ 5 .بارحألا] 4 امهم تلم آنت امتي # :ىللاعت
 ٌرثأ اهل ءاهانعم موهفم نع رظنلا ٌضغبو ءاهتاذب نآرقلا تاملك نأ براجتلا تتبث تتيئاو - قل ذا لع ديحوتلا لع كفلأ ريغب (ةرمث) : :ئرقو .اهعونتو

 نطل فضي حبر ال هاوس ضان نحل اا كا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوق تاهياشتملل هيجحوت لوزنلا با

 د 2 2 هم 6 ل رس 2 رس

 هتلسم يسوع

5 



 هكر ا | كو

 يف حجارلاو . .ءاجهلا فورح نم روسلا هب تحتتفا اميف مدقت ام ريظن :# قسعا(ل) مح# 2-7

 هذه نم فلؤم لزدملا نآرقلا نأل ءزاجعإلا يف ةياغلا دعب ىلإ ةراشإ اهيف» نأ حتاوفلا هذه ريسفت'

 نبا لوق دح ىلع «فيلأتلا دعب اهتلالد يف دوجوم توافتلا نكلو !ءاوس اهيف سانلاو .فورحلا
 8 0 ش

 سَ كارت نامل 2ك -_ 1 ريل ١ نم َنيِذَ الو كيلإ ىح ىحوي اذكه :* كِل حب َكَِدَك )» 7 'نيرشفملا ضعب لإ هازع يذلا 0

 3 1 ا م لل ل د م 1 ا .لسرلاو ءايبنآلا نم :# َكَِ

2 
 0 هرم ني برت ثوعكلا 66 (ج) خيل 2 1

 ا تر صام هدو نع ىفآ ىف رص ضع ١

 8 تب تترد خيش كيا 1

- , 2 
 1 ا 1

 ؛نرطفتي تاوامسلا داكت اهحلاوقأ لجأ نم يتلا .ةدحلملا تاعامجلاو قرفلا قوف نم :ليقو 0

 يكس > © يف نّمِل .هللا رماوأ نع ناسنإلا جورحخ قيطت ال هللا ننسل ةعضاخلا ةعيبطلا نأ ىلإ ةراشإ
 يي ميلان ضال 0 ةيادحلا بلط :رافكلل ةكئالملا رافغتسا ىنعمو «ةماع ةيآلا :ليقو .هللاب ناميإلا لهأ نم :* ْضَرَأْلا

 ب بع لانو ع نفعل يأ هد ا .مهل رفغاو ضرألا لهأ دها مهللا :لوقت ةككالملا نأكو :ةيطع نبا لاق «نارفغلا ىلإ يدؤت يتلا

 َنَمَو َرَفْلام ردع رم كَ دي ىلع مهنوعيطي مهوحنو ًانابهرو ًارابحأ وأ ءاهنولوتي ةهلآ 4 يو ءونوذ نم أودت ١-9
 ظ ديننا وامتنع 0 ظفحب :* ٍليكوي مِهتلَع َتنأ آمر مهلاعفأ يصحيو .مهلامعأ ظفحي :4 لع يفت هلل 'لداض 6

 0 20000000 © ٍرمَتلأ 0 دحأ ناك راذنإلا اذهو .سانلا رئاس نم اوح امو ةكم :# َرَفَلَأَم 1 -ا/ .رذنُم تنأ امنإ ,مهلامعأ

 ريتال لَن ا 5 ال :# هيف َبيرال## ةماي | مويب رذنتلو : يا ََيَدِدنو» .ةيملاعلا مالسإلا نرمم يلا لكار ص 8 روس و كش 8 ايقل 0

 4 ل 20 00 52 3 ”مهدكم قيرف حلاو «ءاقشلا لهأ : ٍريعَسلا ىف ُقيِرَفَو» ةداعسلا لهأ :4 َةَنَْلَل ىف ٌقيِرَه# هيف

 0 6 هنود و | : عنا ل 1 م مو 2 ١

 3 ا 75 0 2 7 ا ع وه وهو .قحلا نيدلا يف :# .ِهَيَمْتَب فْكآَنَني نم ُلِجَدُي نكلو# .دحاو نيد ىلع :4 ٌةَدِحْوََمْأأل -4
 يه 2 عيش م1١ |

 8 4 0 قش لا ىلع ع 0 ِهيلإَو# ٠- .باذعلا مهنع عفدي وأ مهرصنيف «ةمايقلا موي مهالوتي : ََوْنَئ مط امل مالسإلا

 4 ايل بِيأويَلِإوَتكَدِولَع قره مُكْلَد هنأ )7 «رفاغ] :روس عبس لئاوأ يف ترركت #مح # ]١[ .يبونذ نم بوتأو .يرومأ يف عجرأ :4 تي
 6 ١ 0-0-0 م ا م ا رس م 0 7

 0 وول وار عبس لئاوأ يف 4 مح # ةيآلا هذه ترركت .[فاقحألا «ةيئاجلا .ناخدلا ءفرخزلا ءىروشلا ءتلصف

 ا عمل ا راو رو داو يمملا ل ريثك بهذو ءاظفل هباشتملا نم يهف ءروس

 ِتأي مل نآرقلا اذه نأو ءميظعلا نآرقلا زاجعإ نايب ىلإ ةراشإلا وه روسلا لوأ ةعطقملا فورحلاب دارملا :رخآ لوق .ىنعمو اًظفل هباشتملا نم اًضيأ يهف ءروسلا

 ول هنآل ءزاجعإلا يف نيبأ اذهف ...مهزجعأ دقف كلذ عمو «رشبلا هب ملكتي ام ودعت ال يتلا فورحلا نم وه امنإو «رشبلا قاطن نع ةجراخ فورحب وأ «تاملكب

 ا ا ارسال داك ىلا فترارجلل ىتساوب مقا اسال الرا

 4 توَرْفْعَتْسَمَو ْمِوَيَر دْمَحي َنوُحَيَسش ةكككملاو 1 رد كل ل ت2 : ميرم] 4اَدَه ُلاَبْثلَرْخحَو ُضْرالاٌقَمنيومْم َنرطَفَني ُتونمَّسلاَد داكحت » [5]
 كلذ نع هللا ىلاعت اول هل تدور ل ير ايا فات عا و هل اا وا ا :10 7 عاررشلاا

 ةكئالملاو «ىلاعتو كرابت هلالجو نمحرلا ةمظع نم ؛اهيلت يتلا قوف ةدحاو لك «َنَققشتي تاوامسلا داكت :ىروشلا ةيآ اّمأ ميرم ةيآ هيلع تلد ام اذهف كٌريبك اًولع

 .هدابع ينمّوم بونذل روفغلا وه هللا نإ الأ .هب ناميإلا لهأ نم ضرألا يف نم بونذل ةرفغملا مهبر نولأسيو «هب قيلي ال امع هنوهزنيو ؛مهبر دمحب نوحبسي

 ىف نّمِل َنوَرْفْعَتْسَمَو َمِهَيَر دمحي نوحي 9 :رفانخ] 4 ْأوْنَماَ َنِدلل َنورفَعَتْسيَو وب وممْؤُيَو وير دْمَحيَنْوْحَيَسْمم اوَحَنَمَو كيرلا ولنا ١ 151 .مسب ميحرلا
 املو «ةبسانملا بسحب راج كلذ نأ :ملعأ هللاو :باوجلا ؟ىروشلا يف هميمعتو رفاغ يف نينمؤملل رافغتسالا لاؤس صيصخت هجو ام .[5 : ىروشلا] 4 ٍِضْرَأْلآ

 ا رمزلا] 4اَرمْ ةََجْلَلإ مب أَن سيل َقيِسَو )) :ىلاعت هلوق يف نيقتملا ركذ نم رمزلا ةروس هب تمتخ اميف ىلوألا ةيآلا مدقت
 دوو اقص ىراارب دكلا اوَلاَكَو ) :اهلوخد دنع نيلخادلا لوقو ءآنالا# رمزلا] 4 َنيِرَِح اَهَوُلَحَدأَف ٌرْشْبِل مكي ُمْكَس اًمَكَرَح مكه َلاَوَو ل : :ةنجلا مهلوخد
 2 الس 2 جرو سرس 2 ا

 «ِلَوُطلَأ ىذ ٍاَمِعْلَا د يِدَس بويل ٍلباَكَو ٍبَذلاِر فاَع )» :رفاغ ةروس علطم يف ىلاعت هلوق كلذ عبت مث «ةروسلا ماتخ ىلإ 15 : رمرلا] 4 دَنَحْلا كد ارت ضرالا انو .

 َنِدَّنِلرفْغَأَم : :نيعاد مهلوقب هتكتالم نع اًربخم ىلاعت هلوق نم هدعب درو ام اذهل دهشيو «نيروكذملا تافصب نيفصتملل ةكئالملا رافغتسا اذه بسان «[7 : رفاغ]
 ه5 : فاعل 4 دليلا يف ميلك َد كرري الق ورك نزلا الإ هللا تكاَء ف ُلِدَتَحاَم 9١ :ةبآلا هذه ءانثأ ىلاعت هلوق امأو «[:/ : رفاغ] 4(ِمِكاَب ٌباَذَع مهو كيسا عبّتأو وبا

 نم مهتمالسو مهتياده نم مهيلع هب نم ام ىلع ةمعنلا ركش ىلع ثعابو نينمؤملل سينأتف «[9 : رفاغ] 4 مِهِدَعَبْنِم ُباَرحْخلَو جون ُرْوَم مهل َتَدَحح ط: كولو
 فيلات سكت تلصف ةروس ةمتاخ يف ىلاعت هلوق اهمدقتف ىروشلا ةروس امأو .هلك اذه يف بسانتلا نابف ,دناعو بذك نم ذخأ بجوم

 وو هس

 اذه عبتأ 0 20006 هن الأ مهيَر صَل نمور ف مالا »: ةلوق لإ[57 : تلصف] 4 ٍديِصَب ٍقاَفْس فوه ْنَكِم ٌَلَصْنَم وب ْمْرَمَحح

 - 4 ْمسّيلأ روُمَعلاَوه نال ضر ف نَمِل تورت ميو دم نوح ةكيتلملاو كر ل :ىلاعت هلوقب ىروشلا ةروس علطم يف
 0 مي ا ءاحلا حتفب (ىحوي) :ئرق 6# يحوي #9 :ىلاعت هلوق * َكَيِلإ سوي َكِلَدَك 8 []

 لعاف ىلاعت هللا مساو ء«فيعض ردقملا ردصملا ريمض هلعجو «"ردلا" يف اذك ءكيلإ وه ىحوي ءاحيإلا كلذ لثم :يأ ءأدتبم هنأل كلذ ىلإ دوعي ريمض امإو "كيلإ"

 ل مهنأل ؛(ميكحلا) ىلع الإ فقوي الف «ىلاعت هللا وهو لعافلل اًينبم ءاحلا رسكب (يجويإ) :ئرقو .هاتفص هايلاتو هللا يحوي :ليق ؟يحوي نم :ليق هنأك رسفم ردقمب

 رج يعورني عدلا كارا نيمدقتملا ءايبنألا ىلإ يحوأ ام لثم :يأ ءبصنلا لحم يف "كيلإ"و «هتعن نود لعافلا ىلع الو «هلعاف نود لعفلا اودنسأ

 -لعافلا نآل هريكذتو لعفلا ثينأتب (داكي-داكت) :اترق 4١" : ميرم' ' ةروس يفو انه# نهم نم 2 ردع لجل :ةروسلا هذه يف

 هجو :ضرألا زكرم .[7 : ىروشلا] 6 ٍربِعَتلا يف ُقيِرََو ِةَنْجَا ىف ُقبِره ديف بال عيل موي َربَو اَطْوَح ْنَمَو ئَرّقلأ م أ َرِدِنَل اًيِبَرَع اَناَءرُم َكَيِلِإ انسوَأ َكِلََكَو قف[

 .ةسبايلا طسوتت ةكم نأ اهلالخ نم نيبتف «ةثيدحلا ثاحبألا تيرجنأ دقو ءضرألا زكرم ةمركملا ةكم نأ نيبت اهنأ ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا

 فاللآ ةثالث :ىروشلا ةروس فورح ددع :نزوتسسو تكسر فانت ىررشلا ةر و كالك دلع .ًاعامجإ ةيكم يهو «تلصف ةروس دعب تّلزَن :ىروشلا ةروس َلورَ

 2 هج إب :ةروّسلا دوصقم مظعم :ىروشلا ةروس عيضاوم .ىروشلا ةروسو اهب اهحاتتفال ؛قسع :نامسا الو ىلا يي

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 هت

 هيف َمُكَوَرْدَي# ا .عدبمو قلاخ :4ٌرِلطامل ١١- 02 ت1 د

 0 نم مكل لعج اميف مكشيعُيو ؛جاوزألا نم مكل لعج امب مكرثكي :يأ ؛ثبلا :ءرذلا دل تخش
 .رّثقُي :* زرع عسوي :# َقْزِرلأ ظسبي ٍضرالاَو تومَّسلا# نئازخ حيتافم :8 ٌديِلاَقَمرُهَ 1-1 8

 هلمعي نأ : كلك دوو صوامع ادمحم هب لسرأ يذلا :# نزلا نيل مكبر يل رس

 : هيف أور الوإ# ضرفو مكل عرشام ىلع هج راما :# َنيِرلآ أوُمقَأ نأ سِعَو ئسوُمَو 5 مهنا" و

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نم هيلإ اوعُد ام مهيلع مظع :4 هَل ْمُهَوُعَاَم ل لل اويل اة نا بيدنا :مك س١

 "| َنيِرلاومقأ نأ سيعو ىَسوُمَو ميِسربِهباَيَصواَمَوَكَيلإ |!

 55 سس ريق را م 0

 يمني 00000 0
0 

 ١ ضراْلاَو توسل دام هم. راصبلا ٌعيِمَسلاَوهَو 0

 , 09 ملط ِءَعل نإ رد فَبوءاَعيَنَمِل قرأ سبب
00 

 :# كيني نَم ِهَيَلِإ9# قفوي :* ىدَبَيَو# بحأ نم هتيالوو هسفنل 0 :* ىَتح هدأ
 اوراصف مهنايدأ يف نيكرشملا ينعي ب ءاوفلتخا :# ًاَوُكَرفْناَمَو ## ١- 5 .ةبوتلا عجارو هتعاط ىلإ .لبقأ نم 0

 دكا رش ا 2 تر ب لو رع هللا هرما يذلا ناب :« ملينا مام دع ٍدَعَبْنماَلِإل ًابازحاأ 7 يجو
 ةسايرلا بلطب مهنيب يغبلل قرفتلا كلذ اولعفف «ةلالض ةقرفلا نأب ملع نع الإ اوقرفت ام :وأ «قحلا 2 0 لا

 ةمايقلا موي :* ىَتَسُ ٍلَجأَكِإد .ةبوقعلا ريخأت يهو :* َكَيَر نم َتَقَبَس َهَّمِلك اَلَولَو» .ةيمحلا ةدشو 0 زوما ا 0 000-100 0 دع رادع ل ع مري ساي و سدس ع جس + مع رع سس ع حسم 2 هع 2

 هدأت مُهوُعَدئاَمَنِكِرَمْمْلاَلَع ةرفتت الو 1 هذآ 0 3 0 و

 1 7 .- رولا 299 4 1 1 5
 :ىنعي : 6 ا ايرون داو : نيفلتخملا ءالؤه نيب مكحلا نم كبر غرفل 5 0 متلي ىضَعْلال . نيزلاَن 7 م 2 ٍلَجأَك كير نِم ٌتَقَبَس 0

 د| ه 2 53

 لإف : :هانعم :# كلَدِلَوو -6 -- ةريحلا يف مهعقويو «مهبيري :# ٍبِرُم ع دوهيلا 0 9 مزن لكى مدت بكلب 5

 جا لمعلا ىلع :# ّمَقَتْس 1 هيلإ هّللا دابع :# عداف# مكل عرش يذلا نيدلا كلذ 0 16 ا لا ودام كَدَي 0 ١

 1 4 لسماع ل و9 قحلا يف :هللا نيد يف اوكش نيذلا ينعي :4 مره 5
 ضعبب اونمآ نيذلاك ال ءامهريغ وأ ءًاليجنإ وأ ةاروت «باتكلا كلذ ناك ام ًانئاك : « بتك م لدعالترماو يوميا لو ١ هر تك نبش 0

 0| - 12 ل ل رو 2 دو
 .مكنيبو ا ةموصخ ا 4 و 0 ةَجح ال قحلاب مكيف ريسأل 4 رحال ١ ضعبب اورفكو ل مصلامع كَ ةاَملمعأآَنل مكي ” 1

 ١ 0 ا

 وف ر ميدم م ضر يف نمل مهر بسانف «15 : ىروشل حصتنا - ةحاديص هللا اضن أمم 0 آلا امل ذه تسانف 16 ا]- ك1
 هناحبس ءاقبإ ةكئالملا رافغتساف .مهكاله لجعل ىلاعت هملح الولف «# طفت ٌتاومَصْلا اكد ناداه هج 0000 عدل با 1 + ,نآ

 مقال لااا ريع هيرو نايك كادي سلك قا ريم ماوعلا يق دراولا ةبسانم حضو دقق «مسيزم هذال احم را ا

 ام هللا نأ نات ناتيالا 107١ ىروشلا] 4 عمل موب ردو اَف 1 ءاَرِذننَل 9 147 : ماعنألا] .. . َنوُبِمٌوُي َنِدلاو اَطَوَح ّنَمَو كولا َءأَرِذَنَْو » []

 00 ا ةايحلاب نوقدصي نيذلا نأ حضوت ماعنألا ةيآو ءسانلا رئاس نِم اهلوح نّمو "ةكم" لهأ رذنيل الإ ٍِكَي دمحم لسرأ

 ِتَيِاَكِي ارك 1 ل را , [ ١51 ...هئيجم يف كش ال «ةمايقلا موي نأ نيبتف ىروشلا ةيآ اّمأ ءاهتاقوأ يف ةالصلا ماقإ ىلع نوظفاحيو

 00 نئازخ حيتافم هلل .[17 :ىروشلا] 4 .٠ . ةدقرو ءاَكَي نمل قررا طش ضرالاو ومس[ كلامك ١ رمزلا] 4 تي نر كل
 ينو ؛ناميإلا نع مهنالذِخب ايندلا يف نورساخلا مه كئلوأ ؛ةحضاولا لئالدلا نم اهيف امو نآرقلا تايآب اودحج نيذلاو . ءاشي فيك هَقْلَح اهنم يطعي «ضرألاو

 نرسل را و و را كسل دال لام ردا زا هيل توام ابنا ىراالا يف عامواختي ةرعغالا

 يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [15 : ىروشلا] 4 ميمي َىِضعَل ل َتَقَبَس ُهَمِلِظ اَلْوَلَو » ]١4[ ...ءاشي نَّم ىلع هقّيضيو هدابع نم ءاشي نّم ىلع
 دو م ا ل 0 لجأ لإ ةدايزب ىروشلا يف هلاق .4 َمُهَتْيِب ىضقل كِيَر نم ٌتَقَبَس ملك اَلْوْلَو ١ عضاوملا

 عما رولا تا توام ار ا ءاهيلإ اوهتنا يتلا ةياهنلا ركذ بسانف «[ 15 : ىروشلا] 4 وكرت اَمَو 9 : هلوق يف ديحوتلاب ملعلا ءيجم

 0 . مه ءاوهأ كو تريل امك مِقَتمَو عد َلِلَدِيَق ل 117 : دوما 4 11 كراك 2 7
 ىفخي ال ءريصب اهلك لامعألا نم نولمعت امب مكبر نإ ,مكل هللا هّدح ام اوزواجتتت الو ؛كعم بات نمو تنأ كبر كرمأ امك يبنلا اهيأ مقتساف .([ ١0 3 ىورفللل]

 دابع لوسرلا اهيأ عداف «هب مهاّصوو ءايبنألل هللا هعرش يذلا علا نيدلا كلذ ىلإف :تلصف ةيآ اّمأ «دوه ةيآ ةيلع تلد ام اذهف ءاهيلع مكيزاجيسو ءاهنم ءيش هيلع

 0 نارمع لآ] 4 راو سيب لا لب أو مست مِصعأو 11١1# قرا د71 دلو حلا ىف ايلتس نيرلا هاون يعن الو للا كارلا امكق متلو كلا

20 

 0 كر ل ا ل ل رئال .[11 : ىروشلا] * هيف وورود الو نيرا ًاوُمَقَأ هل

 اا اوك املا عملا نم ردح ىلا وتيعلا ةمالاو اوت ةرفت" لعفلا ءاج اذل «نيملسملاب ةصاخ يهف نارمع لآ ةيآ امأ

 :ىلاعت هلوق ١7[. : ىروشلا] #4 اَمْيَصَواَمَو َكَيَلِإ ا تر ا طا "اوقرفتت" ةدتمملا ةغيصلا دتمملا ثدحلا ىطعأو ."اوق ٌرفت" ةريصقلا ةغيصلا

 فرعأ "ىدعلا' نال :كا لا "كش: را امر“ لقيمو 0-22 امدنع "يذلا" لوصوملا مسالا راتخا اذامل كيل كح ىذلاَو +

 الو "يذلا لوصوملا مسالا" فرعألاب ءاجف ءاهانفرعو انتعيرش ىلاعت نيب دقو ءثنؤملاو ركذملاو عمجلاو ىنثملاو درفملا يف كرتشت يتلا "ام" نم ٌصخأو

 ىراجم تحوم ذ .فّرعملا ريغ لوصوملا مس نا كس [ا مالسلا مهيلع ميهاربإو ىسومو ىسيعو اًحون ىلاعت هللا ىّصو ام ليصفتلا هجو ىلع ملعن

 دعب ةححوتفم ءاسب (نرطفتي) ارق 5 : ميرم" ةروس يف َسَرطمَتيِم اذكو ءانه## َنرطَمْيي 9 :ىلاعت هلوق .ةقيقحلل اًرظن هريكذتو "ظفللا"ل اًرظن هثينأت زوجي

 اذه قييلا ركع ىدتلا ررتكتلا لع ليل كلذو ءةرم دعب ةرم هققش اذإ ةليدشتلاب ه هرطف عواطم «ققشت :ىنعمب "رطفت" عراضم هنأ ىلع ةحوتفم ةددشم ءاطو «ءايلا

 ىنعمب "رطفنا" عراضم اهنأ ىلع ةفيفخ «ةروسكم ءاطو ءايلا دعب ةنكاسلا نونلاب (نرطفني) : :ىئرقو .اًدلو هلل نأ نم :ه هرلاقرال مالظقنولو ةقلام فارم ؛ىنعملا

 (:) 2 (دمحم)ةملك تدرو-١ :يددع زاجعإ * َكِلِإ اَنَيَح كك وأ ىِذّلأَو ان ءوي َصَو اَم نذل َنِم مُكَل َعَرَسِم [11] .هقش هقش اذإ فيفختلاب ه هرطَف عواطم شا

 عيدا زو احل اا و حاملا كناك كور و هي كارم 657 ( قر دمنا ) هداك كلر راك تبارك 2007 قئالفلا تورز ن5 تدر 1١ هتنارف

 .ميركلا نآرقلا يف تارم (4) اهنم لك ترركت (ةعيرسشلا»و ؛«توكلملا#و ؛جارسلاو 'سدقلا حوراو ؛'دمحما ةملك نأ انل نيبتي قبس اممو .تارم (:5) (اهتاقتشمب

 :ةمايقلا تاصّرَع يف َنيَلاَظلا لَذو ءىرخأو ايند نيلماعلا باوث ناببو «ةمايقلا راثآ روهظب ديدهّتلاو «مالسإلا ة ةعيرش ديكأتو «:7 لوسّرلا ةبن ريرقتو ديحوتلا -

 - ماثآلا موش نع رابخإلاو ءاهتمسقو قازرألا ريدقت يف ةمكحلا نايبو «لوبقلاب نيبئاَّلا دعوو «ةرهاطلا ةرتعلا تيبلا لهأ ةّبحم اللا نك كارم لل نا دعس

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 هلي ًادمحم هب ثعتبا يذلا لجو زع هللا نيد يف نومصاخي :4 ِهَّسأ ف َبْجآَحي َندَلاَو -7
 3 :# ٌةَضِحاَد َمُهْنَح 2 رشا ان كن ب 01

 نبا لاقو .ىذتملا نع مهنودصيو .نيملسملا نولداجي اوناك نيذلا باتكلا للا :ليق .ةبهاذ

 / كيو ديو َناَرمْلاَو اويلي بتكلالزنأ ىرلأدّمأ جل (- مهتلداجتو 5 دس ماا نع يللا تريب تحتم ل جلاررسإإ ب ند ةقللك ل كلوت 5 نإ :سابع

 0 كانَ ءوكْيواََوشِشمأوثماَ- يداوم : :ليق عيمج معي نمنح مم ا يول ا! زع لوقي :* ك7 نآفلا ب ةارلا نقر ةلردلا ل كلا عيمج | انه باتكلا ى :ر زاك يل اهيزيتتنب © يرق ةداتلالمل 7ع.« كتكلا راك 8 210 ٠.لصففا اهنيدو ؛مكيسن لبق نينو ؛مكباتك لبق انباتك :اولأق نأ
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 ير

 مسؤل م و

 14 0 2-2 عي حر
 رس سعي
 را

 1 وو تعد ا يا 7 1 ْ ا ا رص 1
 5 6 بطونها ا
 هج 0

 ري و رسب سه
 دق هه نا دج

 04 م

 1 ىف توُراَمُي َنيِذَلا نإ الآ# ١8- .فاصنإلاب سانلا نيب يضقيل نادل وهو «نازيملا لزنأو :لجو

 "| تدلع مهل أوعرش اوكرس رمل 2 بص :

 7 تبا رتفاوعسا وسأل
 باذعلا مهل لجعي ال هنأ هّللا نم قبس ام :* ٍلَصَمْلا ةميلكح ملك اَلَوْلَو» هعادتبا مهل حبي ملام : 4 هلأ 33

 كل هج ذل ليكتب مرمي مكي مكملا كاف :4 ني ىيتل » ةعاسلا مايق ىلإ مهرخأ هنأو ءايندلا يف

 هل د ميكيخت ديال 1 قيرط نع روج يفل :# ِلكَص ىتَلإا# ؛:ةبيرو كش ةمصاخم «ةعاسلا مايق يف نومصاخي :4 ٍةَعاسلَ 0 1 1
 ١ | يزعل ووصل ْهَوُءاَني نم َقْررَي وِداَبِسِيْفِيَل هَ 5 لير ناك نم 0 :4 ورحلات رح ديرب تاك 9 - ؟ ٠ .تلااوصتلا قم :# ٍديِعَب ىدملا

 2 نمو رح رمل دن زرنا ا ترح ديريك نم اير 5 :ةعللا ىف كرخلاو هللا ءاش ام ىلإ ارشع ةنسحلاب هل لعجن : ٍيِيَرَح ىف هل درت ةرخآلا هلمعب
 1 5 ا 0 م ل 5 سل : هَل مَ 0 0 هدم هل امسف أم « [نم د هيون ايندلا هلمعب :# لِي در تناك نمو «ثتسكلا

 : 8 6 رغيس د 1 5 6 ام# مهل اوعدتباو اوُنَس :* أوُعَرَس مي مهكرش يف :4 أوت درس #9 نيكرشملا
1 
 ام
١ 
1 
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 0 -- مج 0 2 00 7

 1 ميديا 5-5 اَدَعَمهل يولد َنإَو 0 نيِلِجَو :4 تقفشُم تدل ىر 0 ارا : هيأ ُباَدَع مهلا ايندلا يف مه باذحلا

 . وذويهم كساَمِم قش 7 لزان اوبسك ام ءازجو : يأ يب عِقاو وهوإ# مهامعأ نم ايندلا يف :# ًاوبَسك اًممإ# نيفئاخ

 ا _ تب دع د 0 .اهنكاسم بيطأ :ةنجلا ةضورو .ةضوَر عمج :تاضورلا :# ْتاَتَجْلا ٍتاَصْوَر# ..مهب
 . ا ل ع هقلخ ىلع ةيدوبعلاو ةيهولألا وذ .دوبعملا هولأملا وه َنْبَك هللاو : "هللا" ةلالحلا ظفل مسا ىنعم ]١4[

 5 11-0 0 272 عجرت مسالا اذه نأ مدقت دقو «لامكلا تافص يه يتلا ةيهولآلا تافص نم هب فصتا امل «نيعمجأ

 وعدا يراعب عجصتل اكد دع زان هللا مَساَو «ءامسألا عيمج يف اذكهو «نمحرلا ءامسأ نم هللا :لاقي الو هللا ءامسأ نم نمحرلا :لاقيف ءءامسألا عيمج هيلإ

 فطليو .هسفنب ةقلعتملا ةيلخادلا هرومأ يف هدبعب فطلي يذلا وهو «ىنسحلا هئامسأ نم ((فيطللا)) :فيطللا هللا مسا ىنعم [ ]١9 .ىلعلا تافصلاو «ىنسحلا
 عونلا :ن نيعون فيطللا ىنعم ناك اذهلف ؛هتمحرو .همركو «هملع راثآ نم اذهو .رعشي ال ثيح نم هحالص هب ام هيلإ قوسيو هقوسيف «هنع ةيجراخلا رومألا يف هدبعب

 هفطل :يناثلا عونلا .ءيش لك نم ٌّقدو فطل امو رومألا تابيغمو ءرودصلا تانونكمو ءايافخلاو ايابخلاو نطاوبلاو رارسألاب هملع طاحأ يذلا ريبخلا هنأ :لوألا
 يتلا نحملا فانصأ نم هيلع يرجيو «ىرسُعلا هبتجيو ىرسُيلل هرسييف «ةيلاعلا لزانملا ىلإ هيق هيقريو همركب هلمشيو «هناسحإ هيلع ّمتُي نأ ديري يذلا هّيلوو هدبعب
 هب تقرت فيكو «#3 فسوي نع هللا ركذ امكو «هليبس يف داهجلابو مهموق ىذأب ءايبنألا نحتما امك ؛هتداعس ىلإ قيرطلاو هحالص نيع يهو «هيلع قشتو اههركي

 ام نبل ؛هنوهركي امب هءايلوأ نحتمي امكو «ةرخآلاو ايندلا يف ىبقُعلا نسح اهتبقاع يف هل لصح يتلا لاوحألا كلت نم هيلع هرذق امب «هلو هب هللا فطلو لاوحألا

 نم ببس وأ «ةساير وأ «ةيالو نماايندلا بلاطم نم بولطم ىلع دبعلا فرشتس | مكو ؛ماهوألا هروصتت الو «ماهفألا هكردت ال مركو ِفَطَل نم هلل مكف ]روح

 يف هل ردا ام ملع ولو «هّبرب هتفرعم مدعو هلهج نم ًانيزح ٌدبعلا لظيف «هنيد يف هرضت التل هب ًةمحر هنع اهفرصيو اهنع هللا هقفر صيف «ةبوبحملا بابسألا

 اَم ِدَحَب نم ِهّسَأ ف سوُجآَحي َنبِدَلاَو + :ىلاعت هلوق ]١5[ .هتئايلوأب فيطل «ميحر فوؤر هدابعب هللا نإف ؛كلذ ىلعو هر يطول دما ص | 0: اك جتا
 رس 72> ردلط سس 31

 هوا نم م ل را للا 0 ل را ا كا دمع يا اء حج

 00 ا يي باع و :لاق 101 4 انين اورق و برشا يت لزق يف اك نع هقارلا
 م م سس هلع ا لس رس

 .لصاوفلل ةاعارم "نوكت" ةدايزب بازحألا ةيآ .[117 : ىروشلا] 4 ُتيِرَق َةَعاَملأ َّلَعَل َكيِرَدِياَمَو ا «[77 :بازحألا] 4 ابرق ُنوُكَت َةعاسلا لعل كِبِرَذيامو ف [0]
 «لالض" :نيب قرفلا ام [؟ : ليفلا] # ٍِليِلَضَت يف ره ٍمَرَِص لعجب ملأ 2# 1: ىروشلا] #* ٍدِيِعَب ٍلَكَص ىنَل + 01١7 : ةرقبلا] #( ىَدُْهلابَيَمَكَصلا اوركشأ + [14]
 نس (ةنالتشاو (لالض) اتملك .ةدحاو ةرم (ليلضت) ةملكو .تارم عبس (ةلالض) ةملكو .ةرم نيثالثو اًعبس (لالض) ةملك تدرو :باوجلا ؟"ليلضت «ةلالض
 لجرلا ليلضتو .داشرلا دض :ةلالضلاو لالضلاو .«اليلضت ٌلّلَضي ٌلَلَض) يعابرلا لعفلا نم يهف (ليلضت) ةملك امأ .(ةلالضو ارم اضن نضل ردات لسا
 تدروو «تارم تس يف ةفرعم (ةلالض) ةملك تدرو امنيب .طقف تارم عبرأ ةفرعم تدروو «ةرم نيثالثو اًثالث ةركن تدرو (لالضلا) ةملك .لالضلا ىلإ هبسنت نأ
 «تالالضلا عاونأ نم عون يأ هنع يفنيل 7١[. : فارعألا] 4 ٌةللَص ٍَسيَل + هموقل حون لاق ثيح .كلذ نايضتقي ىنعملاو قايسلا نأل ؛ةدحاو ةرم ةركن
 كا سوا يعن وأإ 20 ةفلكب) ةفوص رك (لواتص)ةملك تءاجأ .لومشلاو مومعلا ديفت ةركنلاف

 ةفاضإ نم تيرعو «ةرم نيرشعو ٍنامث يف (ىلإ) رج فرحب ةقوبسم (لالض) ةملك تءاج .قباسلا فصولا لثمب ةرم يأ يف (ةلالض) ةملك فصوت مل امنيب . تارم

 اكرم كفل (لالض) ةملك نم فخأ (ةلالض) ةملك . تا ااواحر او اا تصوم يشتاق

 1 فارعألا].4 ٌةللَص ىبَسَيَل :الئاق مهيلع درف 1[ : فارعألا] #* نب يصل دو ع

 -ءايلاب (نولعفي) :ئرقو «بئاغلاو رضاحلا معت يهف ةبطاخملا ىلع قوف نم ءاتلاب (نولعفت) :ئرق * توُلَعْفْن 9م :ىلاعت هلوق # تس وُلَعفل ام ُملَعَيَو ف[ ]
 ةهكافلا) ظفل ركذ - «ةرم )١4( (هتاقتشمب عرزلا) ظفل ركذ -؟ «ةرم )١5( (هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ ١- :يددع زاجعإ #* ءيَرَح ىف هل دِ مم[ ]١

 عرزلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو . .ةرم )١5( (هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ -5 «ةرم )١5( (هتاقتشمب

 .هللا باتك يف ةرم )١5( ددع لك درو دقو «(هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هن ةاقتشمب ةهكافلا) ظفل ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمو

 يحرللا لورد ةيَفبك نابيَو تالوألا نم“ :اوحنُم اهب قّلخا ىلع ََّنِلاو .باسحلا ماَقَم ين رامكلا لذو «نيمرجملا بونذ ساّنلا نم نيفاعلا ىلع ءانثلاو حدملاو ,بونذلاو -
 .نايّدلا هللا ىلإ رومألا عجرم نأ نايبو «نآرقلاو «ناويإلا ةّيطعب لوسّرلا ىلع ةنملاو «ءايبنألا ىلع

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 لإ» ءازج :4 بل نيدلاو ةيادهلا نم هبلإ مكوعدأ ام ىلإ مكئاعد ىلع :4 دي ركن[ أ ث> ١١- ذود زداضاض اغا ض صاغ تحرج
 لاق .مكنيبو ينيب ىتلا محرلا اولصتو ا يتبارق يف ينوذوت نأ الإ :سابع نبا لاق :* رشا يف ةدوملا "1 رمت َسلَصل 2 يس يك 5
 الإ :دهاجم لاقو .رهص وأ بسن هيف ِدِكَي اع هللا لوسرلو ال | نطب اهيف نكي مل هنإف «شيرقف دارملاو :نورتسمملا 0 - و فلا قالا ل 57 0

0 
10 09 

 ١ ل حو رم 20 تبن* ١ ني و سمح
 يل ص ور

 ايفر لمعلا :«فارتقالا»و .ًاخلاص ًالمع لمعي : ا يمحر اولصت نأ 5 هلع تومي 22 ةروهع هَل نس اهيفدَل 1

 5 0 . : هذاعص نال انإ ا 0 0 هس مس خس فا مرسال م هر أ

 ة00 أ 99ا9ب_يِحْيمثلخ ا لف كبد 0
 .؛كبلق ىلع تعبطل ًابذك َىَلَع يرتفت نأ كسفن تئدح ول :لجو زع لوقي .نآرقلا كيسنيف ١ ةقلبقعلاخ© هلأ 1 1

 3 ب : 15 تادب : و

 رافكلا ءالؤه لاب امف ءقحلا قحاو .هبهذأف لطابلا وحمأ ينأل ءيحو نم كتينآ يذلا تبهذأو لا مب 0 هوس تو هولك ظ
 كا ا ا ارا ريب ايل توام شلام مايو تاس نعأ شعير هوابعنع ١
 لّوقتلا عضوم يف ال «ىلاعت هللا نع يقلتلا ماقم يف ِةْلَم ينلا نأ ىلع ةلالد هيفو .هيلع هتلاحتساو واط نوم دريو تحلو أعوأوماءَنيلا ثيَ ل 9

 قرأه لص 0# بيق اكعد نو ا
 م هللا هذح يذلا دحملا اوزواجتف 4 ضرالا ىف ارعل# تي كو هعسوف ا الا 9 را البا ا ا مالا فا وراي ١

 لا

 ُلَعَسسوَلَو # -71 .ىّنعمب باجتساو باجأ :لوقت برعلاو «بيجي :هانعم :# ٌبيِحَتْسَو# *1١- .هيلع

 رع 2( 00 + 1-0
 ع نسم «مهدسفيو هدابع هب حلصي امب : 4س اك وراس نإ مهتيافكل :© ِرَدَعِ رك ا 14 10 لا نمش فلا لري فول او َ دي 3 2

 72” رس 1 نا

 باطخلا نب رمع لجر ىتأو .هلوزن نم سانلا سئي ام دعب نم ها فاكرك آ 5 71 .رقفو 0 هلع بكرم جذب 7 7

 امدعب نم نقغعلا ار يذلا وهو)) مترطم :لاقف "سانا طئقو ىرطملا طحق 0 ريمأ اي :لاقف 0 1 1 م 4 7

 جلا حملا ا هناسحإب مكيلي يذلا :# حَوْلَ هو «هتمحر رشنيو اوطنق . هكا 7 د 8 م موو ل 23 :وهو ِهباد هيف 56 أو ِتومَس نك
 2 .: مي 0 2 6 ١

 :دارملاو :ليق ءامهيف ثب ام عمج ىلع :4 مودم لعرتما» قّرف :# َتَباَمَوأم -14 .مكدنع هيدايأب 4300222 0-2 دع وا
506 0 02 
 ايندلا يف ءالب وأ ةبوقع وأ ضرم نم :# ةبِصُم مم نم مُكحَبصْآآَمَو » ٠# .ةمايقلا موي رشحلا 0 3
 نسم : :# ريثك 7, نع اوهعيو# .مكبر نيبو مكنيب ماثكلا نم متمرتجا ام ببسب : 4 5 أ تبَسَك اَمِبَق# 0 مر تب 5
 00 0 رقع قام و 3 "سابع نبا لاقو ءاهيلع بقاعي الف دابعلا اهلعفي تلا يصاعملا د نب ا ا ني 092 ب +

 لاا 4م د دل لق + لا ةلاوقز ١3 .مكيلع ردقي ال ىتح مكبر :# َنِرِجَعُمِب رشنأ امو ١!- .ةرخآلا يف اهب نوذخاؤي الو ءايندلا

 نع لتاقيل اذه لاق امنإ 3 3 قرف ىف ةدوملا الإ ارجَأ هيلع هيلع قكلَتسأ كَل له )+ هللا ةلررات كلام ةيياشا كوش قس 101 ل0 كاش كاع 12

 6 4 ءوِلَضَم نم ممدِريَو # : هلوق ىلإ «ةبوتلا مه ضرعف #4( .وِداَبِع نع ديول لبي ىلا وهو + : هلوق ىلإ # اَبدَك سَ َلَع ىرتفأ َنوُلوُميََأ )+ : هللا لزنأف ءمهرصنيو هتيب لهأ

 يف اوَعِبل ءوِداَبِعِل ٌفْرِرلأ هلل أ طصولَو ٍّظ :ةفّصلا باحصأ يف ةيآلا هذه تلزن :لاق يلع نع هححصو مكاحلا جرخأ #4 ءٍوِداَبِعِل َفْرِرلا هلأ طَسبَوَلَو # :ىلاعت هلوق [71(]

 4 2 6 .هلثم ثيرح نب ورمع نع يناربطلا جرخأو .ايناللا |وتمتف. انل نآا ول :اولاق مهنأ كلذو 4( ٍِضْأْل
 ىذلا قحلا نع مهلاومأ نم اضوع نيكرشملا لأسي ال ٍةِلَي يبنلا نأ نانيبت ناتيآلا .[77 : ىروشلا] © .. . قِرْلا يف دوما اَلِإ اَرَجَل هِيَ يلحس ال لق : ماعنألا]

 نإ ندرك نادل يكن نك ملا لاكن ال دع يسنلا نأ حضوتف ىروشلا ةيآ اًمأو .قحلا نيد وه مالسإلا نأ نيبت ماعنألا ةيآو «هللا ىلع هرجأ امنإو هب مهءاج

 َنَع ديول َلِبعي ىِدَلاَوهو ٠١[« 9١ 5 : ةبوعلا] < .. قا

 بيثيو تاقدصلا ذخأيو «هدابع ةبوت لبقي يذلا وه هدحو هللا نأ مهريغو داهجلا نع نوفلختملا ءالؤه ملعي ملأ .[755 : ىروشلا] © . .. ِتاَكَيَّسلا نع ًاوُمْعَبو ءوِداَبِع

 ونال اان يعوق : ىرزشلا ياام فبوتلا ةيل هيلع تلد اما ذهف اهلك

 َقّلَح ءهْييإَءَنِمَو ف 177 : مورلا] 4 .. كا كيل ُفليْخَأَو ٍضرَأْلاَو ٍتوْمَّسلاُقْلَح ءِويَِِإَء َنِمَو 2 [74] ...رشو ريخ نم نوعنصت ام ملعيو «تائيسلا
 اهعاستا عم ضرألا ٌقّلَحو .دمع ريغب اهعافتراو تاوامسلا ٌقْلَح :ةينابرلا ةردقلا لئالد نمو .[749 : ىروشلا] 4 .. .ٍةبآَد نم امض اَمَو ِضْراْلاَو تمس
 هتمظع ىلع ةلادلا هتايآ نمو :ىروشلا ةيآ امأو «مورلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «ةريصبو ملع يذ لكل ةربعُل اذه يف نإ مكناولأ ُنيابتو مكتاغل فالتخاو ءاهدادتماو

 ءاشي اذإ ةمايقلا فقومل مهتوم دعب قلخلا عْمج ىلع وهو «باودلا فانصأ نم امهيف رشن امو «قباس لاثم ريغ ىلع ضرألاو تاوامسلا َقلَح ؛هناطلسو هتردقو

 4 مك اَمَو ِضرأْلا يف نعم رَْأَمَو ظ «[57 : توبكنعلا] 4 مُكحَلاَمَو ا ل ءيش هيلع رذعتيال نيدن

 تا 4 ٍضْراْلا ف رجعي رثنأ آَمَو » :هموقلو هل لاقف «َءامَّسلا لواحي هنأ اًمِهوم وّجلا دعص نيح دورمنلل باطخ توبكنعلا ةروس يف ام" ١”7[. : ىروشلا]
 :ءامّسلا يف متدعص وأ «ضرألا يف مْبَرَه ولو «هيلع نيتئافب متنأ ام :ليقو !هللا نوزجُعت فيكف «ةكئالملا نم ء ِءامَسلا يف نّم الو «سنإلاو «نجلا نم : لصرالا ىف نم

 تيسكا مقوم تا مول :هلوقو «نينمؤملل باطخ ىروشلا يف "اماو ءاهيف متنك ول 4 كك رد ف كت :لاقف
 ركذ ريغ نم 9١[ : رمزلا] 4 َنيرِجَعَمِب مه امو اوبس مت كيس َمهْيِصْيَس آلت َنِوأومَلظ لاَ : هلوق يف 4 تيجي رش امو ) ًءاج دقو .هيلع لدي 4 زكي
 رطملا :تاوجلا ؟"ثّيْعلاو رَطَملا" :نين قف 7710 :ىروشلا] 4( َتَيَقْلالْرتُي ىِدلاَوْهَو  ء/ 4 : رجحلا] 4( ةَراَجبِح مك اَنَرَطَمْأَو +[ :ءاكشل الو ضرألا

 ةغل يفامأ ءرطملا وه ثيغلاو «ثيغلا وه رطملا :ةيبرعلا ةغللا مجاعم يف اذهو ءّدحاو امهانعمو ٌفلتخم امهظفل «باحسلا نم رطملا لوزنل ٌمسا امهالك ثيغلاو
 هلوق لثم .هللا لسر ةوعدو هللا تالاسر نع نيضرعملا نم ماقتنالاو باذعلا ماسي هلا كرمال هلا 116 لاا :يآلاك .فلتخم رمألاف «نارقلا نايبلا
 *( ٍرطَم نّم ىدَأ + :للاعت هلوق لثم ءالتبالاو ىذألا ماقم يف دريف «نينمؤملا نع ثيدحلا قايس يف امأ 4٠[. :ناقرفلا] 4 وصل رم َترِطْمأ لاَ :ىلاعت
 .[7 4:نامقل] #4 َتََعْلاُكْزْبَوِةَعاَسلاملِعْمَدَنِعَمَهأَن # .(اًمئاد ريخلا تاماقم يف لمعتسُي يأ) ةدجنلاو ثوغلاو لضفلاو معنلا ماقم يف نآرقلا هلمعتسا (قيغلا) 7211107 :ءاسنلا]

 :ئرق © امو :ىلاعت هلوق © تك اَهِبِْف إل [01 4 توَُصْنلَمهَيَو م ... © ووالي إم :لاعت هلوق وهو «هلبق ام ةبسانمل ةبيغلا ىلع تحت نم -
 ٌمهومَتعْطَأ نإ 0 :ىلاعت هلوق وحن ةفوذحم ءافلا نوكت ةيطرش اهلعج ىلعو «هربخ (تبسك امب)و ءأدتبم ةلوصوم ؛مكباصأ ام يف "ام" لعج ىلع ءاف ريغب (|ب)
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 ةاعاز_ لاعت ل هللا عمج دقف :ديحوتلا - .هيلع فطع " يحويف ١" تلا ا را :يأ ءلاح يهو "اّيحو " ىلع فطع اهلوخدمو يهو «ةرمضم نأب امهبصنب

 دود ني اً اب اك ديالو ءوي كرم الوهاب دا 12 2 2 ات بتكلا َلْهَأتي لق : را لا نع ياك كاكا
5 

 ةقاوعدأ مك در َلاَقَو 3 :ىلاعت لاق :ةطاسو نود - ىلاعت - هللا رشابملا لاصتالا نيم ك7 155 :نارمع لآ] * دك مام كأي اردكوشأ اولومم اور نإ دكأ

 ةعووفلا ةطاحإ انيم- 4 64 :ص] 4 ٍَبلألا اولوَأ ركذتمو ويك أوبل 92 :ىلاعت لاقف :رابتعالاو ريكفتلا ىلإ ةوعدلا أدبم - .[0:رفاغ] 6# ْدْكَل َبِحَتْسَأ
 ًادبم -ه .[71 :ناقرفلا] امدلس اولا: وله جلا اهلا وي اَيْوَه ٍضرأْلاَلِع َنوُسَمَي تلا نكمل د ٌدابِعَو #3 :ىلاعت هلوق لثم :ةيكازلا بادآلاو ةلضافلا قالخألاب
 .نوراق نع اًندحتم ىلاعت لاق ايندلا نم هبيصنل ناسنإلا نابسن مدع تقولا سفن يفو «ةرخآلا رادلا ءاغتبا ىلإ اعتو هناحبس هللا اعد دقتف :ايندلاو نيدلا نيب قيفوتلا

 ف داَستلا بتال كمل سس امك نيمو ادا تري كبت سما ؛ لا را آميف ْعَيْبأَو 98 مسالا نصوصا اا لطالما ةربعلاو

 ساّنلأ اهيأكي 95 : ىلاعت لاق ءمهاقتأ مهمركأف 5 ا :صصقلا] * َنب ل ردع ثم ل هنا نإ لا

 ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا أدبم - تا :تارجحلا] # ريح مَع لع هلأ لك وتلا 2 1 ل قود ني فل اَنِ

 هي يام ََكير نإ ُنَسْحأ ف تل ا 0 ٍةمكلاِب َكِيَر ليبس لإ عدأ لاعت لاق :دابعلاو دالبلا حالص امهيفف
 رص رع م ٠

 م -100..8 :ىروشنلا] © ةوقؤ مهتفتو او ني اكرش مهيأ ةلَصلأ اوماقأو مير اواجتسأ َيِدْاَو ١] :ىلاعت لاق :ىروشلا ادبم -4 .[11 0 :لحنلا] 6 َنييَمَهُمْلأب هر 7 > ور 2
 يتكلف قنواكو كل زنا لع فك واذا باكل طين َت رار فل تلقت ٍةَمَحَر امم 38 :ىلاعت لاق :وفعلاو حماستلاو ةفأرلاو نيللاو ةنحرلا
 كيؤُيَو ٍتوْمطلاب ْرُمْكَي نَمَه يل نم دش نيس بي ده نزلا يف ار ال :ىلاعت لاق :ةيرحلا ًأدبم - ١١ 48 :نارمع لآ # نب َنيكوتملا بحه أ لعلوم تمر

 أه َماَصِقنَآ لي مقتولا روما كس كتاوت للاب د يي هل هللا لعج دقف :يعامتجالا لفاكتلا ًادبم - ١١.7107 : ةرقبلا] 6 ْميِلَع عيه 0 6

 ى ىتسجلا ءامع أل | روسلاب فيرعتلا 2عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 40-008 ج9 217 يل 92 ا ا ل

 0101 و يووإ ةناناكإا يه نم اجو ءاجت .ةعيرشلا ىدهو نآرقلا هب دارملاو ءانرمأ نم ةمحرو 6 :4 00 حور -

 كهف ثكنات باع كل 5 ليصافت ملعي ال لك ناك :4 نمل الو .حورلاب دسجلا يِبحُي امك «ملاعلاو رشبلا هب يبحُي ثيح
 ص 5 وة سوي عوجاروتلَ كلود الآ[ اهاّمس دقو «ةالصلا :ناميإلاب دارملاو .طق ًاباتك أرقي م ًايمأ ناك هنأل ءاهملاعم ىلإ يدتهي الو عئارشلا

 0-0 : - < 2 فس 2

 000 قس لو ل [ىوبتل ف كنِإَو 1 ناكرأ عيمج دارأ لاف اك :ةرقبلا] * دإ ٌعيضيِلا هَل هلل ناك امو :هلوق يف ًاناميإ ىلاعت هللا

 "ا مج ام .مالسإلا نيد :ناميإلاب دارملا :ليقو .هناحبس هب 0 ناك دقو الإ ًايبن ثعبي مل ىلاعت هللا نأل ,ناميإلا
 اعلي فات تؤكتلاد

 :44 ُكَلَعَجاَنِإ #8 3 .دمحم هيبن ىلع لزنملا باتكلا 5 مسقأ :© ِنِمْلأٍب تِكْلاَو © جح ١ ١-

 ١1 :* ِيَنت َْمُكحَّلَمْلط يبرع ناسلب :4 اًييَرَعاَم ف .هانرّيصو هانيّمس :ةيطع نبا لاقو .هانلزنأ
 ْ موق | رايت صلت ؛باتكلا لصأ يف :4« بسك َر وأ ف نيبملا باتكلا : :ىنعي :4 هَّنِإَو ا -4 .هيف امو هيناعم اولقعتل

 ء ة2َكسْؤا . فب يم 2 1 ترو ول رن :# لحلو اندنع :4اَنيَدَلظ باتكلا اذه هنم خس يذلا ظوفحلا حوللا وهو

 وتيار تينرتتائ ورثت 1 01 املاك الا فولتخ | كهف سلف هنارآ تمكحلا دف 0

 رئيت يان وتدنمييطمر0 تصل ا ا
 لي راب يرد 1ج6 يو[. .لسكاد .مهيف انتسو نيلوألا ةبوقع :4 تيل لكم تو) -+ ؟نوكرشم موق مكنا لجأ
 ه7 ل ست تس 2 0 بر ع وام ا ترلزالا لك سوات م 5 نويفوكلاأرقو (ًاداهم» :روهمجلا أرق :4 ادهم ٠١- .ديدش ديدهت اذه يفو .ربخلاو تصولا

 لوفي طال ومشاكل سدر 6 وأ «ريخستلل ةاص اهلعجي كلذو ءاهيف فّرصتيو لهمتي يأ :دحاو ىنعملاو (ًادهم»

 ضر مك لعج ىلا | ل مِياعلاَري رعلا نهقلخ ا .مكعفانمو مكدصاقم ىلإ اهكولسب 4 توَدَتُهَت َْكَلَمَلل قرط :< الخم» اه ركل للا

 توت كلبك تيم دهمإ# .ةيثاجلا ءناخدلا ءفرخزلا ءىروشلا ءتلصف «رفاغ] :روس عبس لئاوأ يف ترركت مح 1[#1]

 - 0917 .:91779797297097697684 ..[؟ : ناخدلا «؟ : فرخزلا] 4 ِنيْمَلاَبسَمكْلآَو 9 [1] ]١[. : ةيآ تلصف ةروس رظنا .[فاقحألا

 انام هنلدنأ اَنِإ و» ]1١[ 122370890 99750915072057جن أ مب ةبآلار «ناخدلاو فرخرلا روس يف صنلا سفنب عيركلا ثآرقلا يف نيترم ةيآلا هله تارركت

 ؛مالسلا هيلع هصصق ركذل ةئطوت تناك امل فسوي ةروس ةيآ .[؟:فرخزلا] 4 ْولِقَعَت مكَلَعَ اًكَرَع ادهم ُهَئلَمَجاَنِإ » «[7:فسوي] « تَروُلِقَْت لَصَلاَمِبَرَع
 مهنأ نونظي باتكلا لهأ ناك ام اًيفوتسم ءبرعلاو شيرق دنع اًبيغ ناك امم هتنمضت ام بيجعب فرعي امم اهرخآ يف هب بقعأ ام الإ كلذ ريغ ةروسلا نمضتت ملو

 907070002097 الو قلو ةلفكأ ةيدؤمو «تييجاتلا هصصق نم ةفّعمو .همتأ كلذ نم ةيفوم ةروسلا هذه هللا لزنأف «هملعب اودرفتا
 اًّصصق ناكف .دحأ ىلإ هفرعت يف لحر الو ءأبن هنم مهدنع نكي مل ذإ .برعلا نم دحأ نم صصقلا كلذ قلتي م ِةلَج أدمحم انيبن نأ عيمجلاو برعلا ملعيل 4 اًّيِبَرَع
 هيبنتلا يف فطلتلاو رابتعالا يآب تبقعأ لب «رابخأ ىلع نبت ملف فرخزلا ةيآ امأ و «"نيب" انه لازنإلاب ريبعتلاف «ةيانعلا كلت ميظعو 7 هتلاسر ةحصب اًملعم ةيآو

 2 نر مناك نكو » دب لاعت كاقؤ .فطلتلا مظعأ اذهو «[5 : فرخزلا] 4 تيؤِرَسُم اَمَوَ مسك َناَحَتَص ركز مُكَسَع ٌبِرْضنَأ )»: :ىلاعت لاق «راكذتلاو

 ماسقأ يف «هللا همحر هيوبيس ركذ دقو .هبساني امو رابتعالا وحن ىلع ةروسلا هذه يآ رثكأ تضم مث 14: فرخزلا] # يلع 2. ا 2 ا كك

 ءاًرونو ىده اًربتعم باتكلا لعج ةيآلاب دارملاف «رييصتو لاقتنا كلذو ءافزخ نيطلا لعج :مهلوق هنمو ءاهتاوخأو َّنظب اهل اقحلم ءرِّيص ىنعمب اهنوك' 'لعج"

 نع لجو «رييصتلا مهلاح لاقتناب حصف ,.مهدوجو دعب ةدهاشم هب مهباطخ حص امنإو «مدعلا مهمدقت نوقولخم هب نوبطاخملا هتايآب نوربتعملاو هب نوهبنملاو

 بساني ال هنأو .هغوسمو انه لعجلا ىنعم م0 د و راو ةفص الوالد قوولخكب رسل مرالق هتاحبس همركف «ريبخلا ميكحلا م الك ثودحلاو رييغتلا

 1 هط] 4الْهس ايف كل َكََسَو اَدْهَم َصْرْلا محل َلَعَج ىذا ٠ 1 .ملعأ هللاو .بجي ام ىلع لك ءاجنف ٠ 1 زنأ" ريغ ىرخألا ةيآلا بساني الو «ءكلذ ريغ انه

 لاعت هرمأ نم مدقت ام ىلع لجو زع هللا ىلإ ءاعدلاب فطلتلا اهب دوصقم هط ةروس ةيآ 1٠١[. : فرخزلا] 4 اه اهذ مك َلَححَو ادهم يلا مح َلعَج كلا :

 ا كرت دس كاتم ناس ا ه1 4 ني وأ ُدكَدَت هلل انا هل اكوَمَم )» :هلوق يف مالسلا امهيلع نوراهو ىسومل
 قفرلاو فطلتلا نم اذه نأ يف لاكشإ الو- «[0 07-4“ : هط] 4 مكَممنَأ أوعرأو أوط (5:) ّصَس ِتاَبَب نم اجِبورأ هي احراق هآَم ِهلمَسْلا َنِ لن البس اهيف ْمُكَل َكَلَسَو ادهم
 رار ير امال 'لعج" هيطعت امع ةئبنم يهو «مهحلاصمو دابعلا قفارمل قرطلاو لبسلا نم ىلاعت جمخأ امع "كلس'"ب ةرابعلا كلذ بسان -ءاعدلا يف
 ةيآاّمأ .حوضولا نم ىنعملا اذه طعي مل لوعجم تلق ولو ؛حضاو :يأ ءكلاس جهنم :لوقت «ةروسلا هذه يف دصق امل بسنأ يهف «ةئيهتلا لامكو حوضولا

 «[6 : فرخزلا] 4 تيرم امو رك نأ اَحَنَص رجول مْكَع ٌبِرْضْنَأ 0 هناحبس هلوق ىرت الأ ءمهعيرقتو برعلا نم رفك نم خيبوت ىلع ةينبمف فرختزلا

 «[8: فرحخزلا] 4اًسظَب مهتم دشَأ انكْلْهَأَف ف :ىلاعت هلوقو «[7 : فرخزلا] 4 َتوُمِرَهَكَسَي -هي أوناَك اَّلِإ ين ني مهيأ امو )* : ممألا يبذكم نع اًرابخإ ىلاعت هلوقو
 كسل ير 6و قا ١ ىلاعت هلوق نم ةروسلا هب تحتتفا ام لمأتو «نيدناعملاو نيدحاجلل خيبوت هلك اذهف ,دمحم اي كوبذك نيذلا ءالؤه نم : 0
 4 وقعت ْمُكحَلَعَ اًيَرَع ام ُهَنلََجاَنِإ ا :هلوق فرخزلا يف "لعج' ' ظفل فدتكا دقو «ناميإلاو ءادتهالا مزلتسي ال لقعتلاو ه1 : فرخزلا] 4 َْلِقْعَت
 0 را“ كل ل 117 ١ فرح ل11 4 نورك ام ستالاو كافل َنَم كل َلَعَحَو م اع دورا قع عنو » اهدعب هلوقو «[7 : فرخزلا]
 ىلع ةزمهلا رسكب (نإ) :ئرق 4 نأ و :ىلاعت هلوق *6 تي 7 0 ٌبِرْضنفَأ 95 [5] .ملعأ هللاو "كلش لففلا هس[ ل ان

 ةرسقب ردقم هباوجو «هلمع نم هقئحتو هلع عم «يقح يفوف ذك تلمع تنك :ريجألا لوقك ءزاجملا ليبس ىلع اًففخم مهفارسإ ناك نإو ةيطرش اهنأ
 : ةدئاملا" يف اهحرش ىضم دقو # ِراَرْخل دِجّسَمْلأ نَع  ْمُكوَُدص نأ: :ىلاعت هلوق هريظنو ا را متفرسأ نإ :يأ ؟برضنفأ
 1 1 :ةبوتلا] # ٌميِلَع ٌعيِمَس < هلو كل كك كيراص 026 ل ل رو أمت َهَهَدَص مِطْومَأ َنِمَدَح ل : الات لا 0 ءاينغألا -
 - يف مهؤامسأ ترركتو «ةرم 516 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت :يددع زاجعإ :4 َنلوأْلا ىف َيَّب نم اَنَلَس كو 1[

 تقال قوت : .فرخزلا ة روس فورح ددع .نوثالثو ثالثو ةتاناث :فرخزلا ةروس تاملك ددع . ًاعامجإ ةّيكم يهو ,تلصف ةروس دعب تلزن ا

 -تابثإو ءظوفحملا حوللا يف نآرقلا تابثإ نايب :ةروّسلا دوصقم مظعم :فرخزلا ةروس عيضاوم .اهب هركذل ؛فرخّرلا ةروس ىّمست :فرخرزلا ةروس ءامسأ .ةثاعبرأو
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيحوت دةعونتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت - لوزن ١ بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 اذهب نام الا ةبدع © كَم درب » انيبحأف :4 نرسم  هيلإ | مكتجاح رادقمب :# ٍرَدَقِب ءآم» ١١-

 لك قلخ :© اهلك جول َقَلَح 6 ىِرَلاَو # -7 .ثعبلل ضرألا ين مكئانف دعب نم 4 تشل 1

 .مئاهبلا :4يعنأْلاو» نفسلا :4 ِكرُمَلاَنَي8 ثانإلل ًاروكذو ,روكذلل ًاثانإ قلخ .هجّوزف ءيش

 هودمحت :# ْمكَيَر َدَمَعِ أوركذَت مُث## .نوبكرت ام روهظ ىلع اووتست 7 يك :46 -وروهلح لع أروَمَسَتِل 9# - ١
 بكرملا اذه انل للذ يأ :4اًدَهاََل َرَخَس ىَرَلأ» هلل ًاهيزنت :4 َنَحِبْس كلذ نم مكل رخس ام ىلع

 رمألا ىلع يلوتسملا طظبافلا بلاغلا :نرقللاو :نطباض الو نيقيطم هل انك اف 4: نر َمُمْهَل انك امو

 مهوق كلذو 0 :# اً إ» 65 ني مما :نالفل نرقم نالف :لاقيو .هل قيطملا 7

 هللا نم خيبوت اذهو .روكذلاب :# َنيِدَسْلآِب# مكصلخأ :* ,مكَقَصَأَو# ١7- !هللا تائب :ةكئالملل

 ٌلَظ# دلولا نم هل لعجو هلل لُكَم امب :#الَكَم نَمَيلِل بَرَصاَميال ١7- .نيكرشملل لجو زع
 2702 :4 ٌِيِظَكَوعَو » هب رشُب ام ءوس نم 4# اًدَوسُم 8 تانبلا نم رّششُب امب :« .ُههَبَو 5 نمنع برام مدعم انامل تيب ١
 حتفب «أشني» :روهمجلا أرق تار ا 0 هرم ءاسو ريغت يأ .هنم ءولم 0 فوشي نَمَوَأ © ب يظر موا دوس ديو لطلا

 يفوهو9 ءاسنلاو يراوجلا نم ءاهب نيزيو :*َةَّيَلِحألآ ىف ىبرُيو تْبْنَي :ىنعملاو .نونلا ناكسإو ءايلا ةكيتملاواعجَو © نشر اَصِلل قوموا
 اس ا ل ار دج كنرع :# ِنيِبَم رع همصاخ نم ةمصاخم يف :* اَّصْنْلَل 5

 نم يلحلا :«ةيلحلا»و .ةضفو بهذ نم اهوغاص يتلا مهم انكأ هللا ىف اك ىذلا لو ؟هلاانق

 ليمهجت اذه يفو !مهايإ هللا قلخ اورضحأ :يأ ل ب .راجحألاو ةضفلاو بهذلا

 ءمهناثوأو مهتهلا نونعي :4مُهَنَدَبع م ُنمَيلَأ أَ وَلا نيكرشملا : : ينعي : ْاولاََو » ٠١- .مهب مكهتو ءمهلا 33 |( 1( دي نوح ظ
 .اناسح و نظ ةرارقي :لرتلا اذه يف نوصرختم :4 نصوح مه د ؟ [ناكزبا© ةزكيتكشفو هيما 0

 .ديلقتلا مهيلع بيعت ةيآلاو ثلا مهتدابع يف ننعي لم ىلع : َدَمَأ جْإَع 8 ١ - (© ودمت مرا َهلعاَنإَو م نك ون!

 :لاق ةداتق نع هرذنملا نبا جرخأ #(اًنَتِإ ميل دبع هه نأ ةكيكملا ألَمَجَو + :للاعت هلوق [ 777797955 + ١11
 ب د وا كا نمل دنع م ند كلما اوُلَعَجَو 2 :مهيف لزنف «ةكئالملا مهنيب نم تجرخف نجلا رهاص ظ

 كسلا مهلا :باوجلا ؟فرخزلا ةيآ يف ماللا ةدايز اذامل .4 َنوبلَقنَم اير د كإ اَنِإ ) عضاوملا يقابو «ةديحولا ١5[ : فرخزلا] 4 َنيَِمل يَ 20

 يي ديال نك يل اشم نيصر صل ا هولوقي نأ هديبعل ىلاعت هّللا نم داشرإ

 ءالؤه نأ نانيبت ناتيآلا ل فرخزلا] 4ِالَكم ِنئَمحَيلِل َبَرَص اَمِب ,مهدَح دكان 51 كلا 4 .ةهجو َّلظ ىنألاب مهدحأ َرِيَم اًدإَو 8 [10]

 اهبسن يتلا ىثنألاب مهدجأ رش دب اذإ هنأ فرخزلا ةيآ تدازو ءانزحو اًّمغ ًالتماو ءعمس امل ةيهارك ؛ههجو ّدوسا ىثنأ ةدالوب مهدحأ ربخي نم ءاج اذإ نيكرشملا

 دور لاك لاك كج اة ورحل نح ق ريسوللا لاعللا اا هده كتااو» .ىثنألاب ةراشبلا ءوس نم اًدّوْسُم ههجو راص هللا تانب ةكئالملا نأ معز نيح نمحرلل

 مهلعج يف فرخزلا ةيآ 1 ةيئاجلا] 4َنْوئَْي الإ مه نإ نإ لع ْنِم َكِلَدب مَهاَمَو [١ : فرخزلا] 4و الإ مه نيلي نِم ككل مُهلاَم ال٠ ٠].ةيإآلا

 .« نوناظي 9 :بساق اقطق مهدنع همدع سيلو ثعبلا ضراكلإ فة ةيثاجلا ةيآو © َنوُصّرَحن 9 : بسانف ؛اًعطق ضحم بذك كلذو هللا تانب ةكئالملا

 قف وهو ةيلحلا تق اًوننَم ي نَمَوَأ 2 [1] .متنك نأ لجأ نم :يأ ءىضقناو ناك اًرمأ هلعج دقف «متنك نأل :يأ «هلجأل اًلوعفم ةلعلا ىلع حتفلاب «نأ) : رو

 ودعو 4ك رب :يأ .لوعفملل اًينبم فيعضتلاب ّىدعم أَّشن عراضم نيشلا ديدشتو نونلا حتفو ءايلا مضب (َّشَني) : :عئرف *6 و سَ أَوَسْنَي 95 : :ىلاعت هلوق © نم ُرْيَع اَصِخْل

 ؛كلذ نع هللا ىللاعت هللا دال وأ نهولعج «ءاسنلا ينعي يلحلا يف :يأ «ةيلحلا يف ىبري نم وأ :هانعمو «لعافلا ماقم ماق يذلا رمضملا ىلإ هاّدع نكل ءلصألا يف ىدعتي

 : نيك اعتو :هلوق وهو ءاًريبك اًولع كلذ نع ىلاعت «هللا تانب ةكئالملا اولعج مه:أل ؟هللا تانب ماصخلا يف نيبي ال وهو يلحلا ين ىبري نم متلعجأ :ىنعملاف

 ٌددَبِع مه هر كلما اكلَكَجَم ا موال امنا رسولا دفاسشلا يم درا اكتب بكد دارا ياكل اتم :ئرقو 4 لج داع

 عمدا لبو يلا يلا درع نول اللا كايرور كرز ىلإ ةرح ل اك :ئرق 4 دبع ا :ىلاعت هلوق # ْمَهَقْلَح أوُدِهَسَأ امن نمل

 تراك دارك سل دعو" اًفرظ فلأ الب لادلا حتفو ةنكاسلا نونلاب (َدْنع) : ىرفاو .هللا دابع الك نأ يف نييمدآلاو ةكتالملا نيب : ةيوست كلذ يفو ةكئالملا :ىنعي

 هلعج نمو «ةعفرو فرش ةيدنع اهب دارأ # ِنرحَلََدنِع 9 أرق نم ةءارق يف (دنع) ىنعم نكلو 6 َمُحكاَمَنَ أ كتم وشو 9 : :لاق امك هملعي ناكم لك يف هللا «ةفاسملا

 .هلوقل درو «كلذ ىعدا نم بيذكت ىلع لدت ةءارق يهف «هيبأ دبع نوكي ال دلاولاو «هدابع مهخأ ربخي هنأل ؛هللا تانب ةكئالملا لعج نم لوق يفن ىلع كلذب لد دبع عمج

 ةكتالملا هللا قلخ اورضح له :ىنعملاو «نيشلا ناكسإ عم ؛ةلهسم ةمومضم ةيناثلاو :ةففخم ةحوتفم ىلوألا نيتزمهب (اودهشأأ) :ئرق 6# اوُدِهَسَأ 9 :ىلاعت هلوق

 : نيسلا جك حتف عم ةففخم ةدحاو ةزمه (اودهَشأ) : :ئرقو 1 دكا هر ىلا لاك واكلا يرقو 90 الور كلذ رعت ضع قلل

 :دواد ١١« :بيعش 7١« :نوراه «17 :ىسوم :ةيتآلا دادعألاب اورركت مه:أ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 01/ نآرقلا -
 ١1 :(هللا ةقان) حلاص «15 :بوقعي «ا/ :ايركز ,77 :فسوي 27 :سايلإ «7 :لفكلا وذ ١17« :ليعامسإ 247 :حون «ال :دوه «5 :سنوي « ١7 :قاحسإ 29 :ميهاربإ 2١5

 ضارعتسابو ال رم هلع ه1 سلا 01: ناعيلنيب م ااوبا كارفل : نيساي لإ. 451: يحي 0: نسرذإ 397: 21616 ل :تويأ ء”ا/ :طول

 ةظفلو «ةرم "14 (اهتاقتشمب) لسرلا ةظفل تركذ :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع
 نييبنلاو لسرلا ركذ عومجم ىواست اذ .ةرم 018 كلذ عومجمو «ةرم ها/ (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم 1 «اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم /0 (اهتاقتشمب) يبنلا

 زاجعإ # ةَكِيتلَمْلا أولَعَجَو 2[ 1 .ميركلا نآرقلا يف ةرم 014 لك درو ذإ ءاّمامت مهئامسأ ركذ تارم ددعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) نيرذنملاو نيرشبهلاو

 - ةرم (58) ددع «ةكئالملا» ظفل رركت :الوأ عرعلا نارقلا قة ) امهنم لك تاقتشم رركت امك «ةرم (14) «نيطايشلا»و «ةكئالملا» ظفل رركت :يددع

 ةمسق نايبو ءهِبِقَع يف ديحوتلا ةملك ءاقبإب ِةكَب ليلخلا ىلع ةّثملاو «هللا تانب ةكتالملا اولاق نيذْلا مانصألا داّبع ىلع درلاو «عناصلا دوجو ىلع ناهربلاو ةّجحلا -

 يف نيدحوملا فرش نايبو ءىسيع ثيدحب ىَرْعَبرلا نبا عم نينمؤملا ةلداجمو ءىسومو نوعرف ة ةرظانمو «ةمايقلا موي مهتمادنو ءرافكلا ةرسح نع رابخإلاو «قازرألا

 > .رافكلا ةأفاكم نع ضارعإلاب لوسّرلا رمأو ء«ضرألاو ءامشلا يف ٌقحلا ةّيهإ تانثإو «متوج يف راقكلا رجعو ةهاقل

 روسلاب فيرعتلا 6عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ١

 ملا 2 هه هكا مس تر

 1| كر دَقبآَم ظ
 ١ | لجو اهط يورد اَقَلَح داو( بور َكِلدَك ١

 3 .وروهظ لع وَتسَتل تف |( نوم امرك اكان نيكل 5

 وحش أوتو يوتا كير ةمضيأ مم ١
 ه0 1 رس ديلا

 لا وا ا ةرلكملا
 در نان
0 

 رس سرس و و ا ذآ عتص تيتا هلي وها وي 7

 مكتمل : :

42 5 

 ١ هه بكد هَل اود هَسأ داكن دعمها # 3
 1 هس ا يو  5رنج أ حظ تح دق مست 0

 .: 1 َّى م ع 82 5

0 3 



 ١- هطضف - تاضاضا فاما م افا ما كي[ نأ ىلع ًاهيبنت ؛نيفرتملا صخو .نوعبتم :© َتوُدَتْقم .اهؤاسؤرو اهؤاينغأ :# آمر _ .
 نِماَتْلَسَرأآَمكِلَدكَو |! .لاحلا هذه ءاقب يف حلاصملاو ىوملا باحصأ مهنا ىلإ ةراشإللو ءرظنلا لامهإ | ببس وه معنتلا .2

  - 4.اهلسر ةبذكملا ممألا هب تباجأ امب مالسلا هيلع هوباجا "4 نومك وب رثاسرأ مب اَنِإ ولام"

 نَرطَم ىِرلاَلِإل ةغلابملل .تعنلا عضوم ردصملا عضُو -ءيرب :ىنعمب : 42 ىّبإط ت17 4:

 ءهبفعىف# ديحوتلاو هللا الإ هل ال : ديف 0 7 .ينقلخ يأ .ينرطف يذلا نم الإ 4

 نوكرت 4 ردك يل نارك اهلوقي نم هتيرذ يف لزي مل 4 0 1 ١-  #8تحتم لب 4: 1 '

 نآرقلا :4 نَا م َءاَج َقَحل ةبوقعلاب مهلجاعأ ل كموق نم نيكرشملا :* ءكلؤتم## تلهمأ :2 3 0

 ادهم هَ رم ىلإ © وذبح :  ءارب نإ 5 هللا ججح ترركت امل .فئاطلاو ةكم نم :4 سيرف نم ٍلَجَر لع" ١ .لِلَك دمحم :* ٌنيِبُم لوسرو

 5 0سم ا -ِهَِفَعفَديقاَبَةَمِظاَهَلَعَجَو 7 1 «يموزخملا ةريغملا نب ديلولاك ,دمحم ريغ ثعب الهف ءألوسر أرشب هللا ثعب اذإف :اولاق شيرق ىلع
 ” |( نمل لأمه 01ج َقَح مه آبو لوله تحن 52 قحأ اوناكف .فئاطلا ميظع يفقثلا دوعسم نب ةورُعو ؛ةكم لهأ نم يور" ةعيبر نب ةيئعر

 26 ورك بأن رح رح ذهول ُنَلْمهَاجاَمْلَو 8 ناك هللا لوسرف الإو «مّدِقلاو ٌنسلاب هركذ مّْظَع نم ىلإ اودصق امنإو» :ةيطع نبا لاق .هنم ةلاسرلاب

 5 5 .(مهل كلذ رمتسا ءهابص يفو 57 ينلا ةّدم لبق كئلوأ مّظع ال نكل .ءالؤه نم مظعأ ذئنيح
1 

 7| © تود مهركا 00 داَءان جوان
 أ هكدا رات © نكمل 3 واوا هيلع دوما زيتي ك# :

 1 ا(دوَِرَعَ 5 هيبال مسرب © اربي

 وي 0

 0 م( مط قسرفلَِلمحلعمارشلدَس لاَ 0
 6 1 ئتَسِم بسكر َدَيَرَتعَيووسفَ ١ ام لعفأ انأ :لجو زع لوقي ءاهنم معأ وه ام وأ 00 م 10

 00 وعمي كير م دوانرحساشعب ل را 4(َكْيَر تعَيَو) ايندلا يف شاعملل ًاببس .هتمدخ يف اذه رخستسيف ؛ًاضعب مهضعب مدختسيل ا 00 1 يأ :# اًيرْخُس اًصَعَب مهصَحَب َدِحَبَل# هيلع روتقم وهو .ناسللا طيلس ةليحلا ديدش رخآو «قزرلا 00 0 صب ا ل
 1 نمي [ةكيرملادلمجل سو ةَمَأ ساني 4 كو هس ]0255 ناك تاو # 19 ايلا ىف لارمألا زف :4 نودمح امم راح" اطوخدو

 |١ © َنوُرَهظَهلعَحاَعَمَوِو سنام متوُممِلإ + ةرخآلا نوضف ريو ءايندلا ىلإ نوليميو ًارافك مهعيمج ريصيف «رفكلا ىلع اوعمتجي نأ الول
 ا.. ىير يبى ايي 602 يرى يي يي عناعت قرشا كلإ ودعم :# َنوُرَهظَي اَبَلَعال اهسفن جَرَدلا يه :(«جراعملا»و .يقارم :# َحِراَعَمَو

 اَنإَوط «.[57 :فرخزلا] 4 َنوُدَمِهَم مهرتا نع اَنِإَو ف 177١ ] .نيتيآلا  َلَرئاَْول اولاَوَو # :هلوق ببس سنوي ةروس يف مدقت 4( لري اكول اواو ): : قات هلرق ك1
 ئَدَهأب كَتَمِح ولَوأ َلَق ## © : ىلاعت لاق اذهلو ؛ىده ىلع مهؤابآو مهخأ اوعداف ب يبنلا مهيلإ ثعُب نيذلا شيرقل لوألا 101 كفا را رد

 :مااسلا هيلع ميهاربإ ةصق يف ىلاعت لاق كلذلو ؛مهءابآ نيعبتم لب ىده ىلع مهنأب اوعدي مل ةفلاس ممأ نع ربخ يناثلاو «؟[7 5 : فرخزلا] 45هآَباَ هع مدح داير

 4 ... زمحْلا ْمِهَتِلَع َلاَط َّقَح مْهَءآَباَءَو الوله اسّنم لب » ]١4[ .شيرق تلاق امك ىده ىلع انإ :اولوقي ملو «[7 : ءارعشلا] 4 َتوُلَعْف َكِلَدك انباء اند لب اوُلاَق
 لوطو نينبلاو لاومألا نم هوأر اَمِل لاهمإلاب مهؤابآو رافكلا ٌرتغا دق 1 فرخزلا ] نيم لرشرو را هدا و هدو اوك تعمل لف أ ؟ : ءافردلا]

 ةميزهو سأس نم نيكرشملاب هلزني امب اهبناوج نم ضرألا صقني هللاف «ةيضام ةَنُس نع اولّمَع دقو نوبذعُي ال مهنأ اونظو «هنوحرُبَي ال مهرفك ىلع اوماقأف «رامعألا

 ءالؤه لوسرلا اهيأ ٌتعتم لب :فرخزلا ةيآاّمأ «ءايبنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؟توملا نم عانتمالا وأ «هللا ةردق نع جورخلا "ةكم" رافك عسوب نوكيأ .ةيحان لك يف
 .مهنيد رومأ نم هيلإ نوجاتحي ام مهل نبي لوسرو نآرقلا مهءاج ىتح مهرفك ىلع ةبوقعلاب مهلجاعأ ملف «ةايحلاب مهلبق نم مهءابآو كموق نم نيكرشملا
 ءئرب' :نيب قرفلا ام[ :فرخزلا] 4 َقوُدّبَح مآرب نإ و هِْرَقَو ِهِياِل مهبل رح :ماعنألا] ه4 نورنا رب نإ دو هَلِإ وه اَمَنِإَلَف +[
 كورد و اركب فور كانا ريش كارتر كورال 42 رز كاكا تكلا حلاو اةرم الإ (61ارول) ةملاك در م اهقيبب هكالارم ردطع ا( قررا املك تفوت ١ :باوجلا ؟"'ءاَري ايو

 دكر لاو ءابلط اًررخ رددعت لك ومب ةدكؤملاو .ايتادتبا اًربخ ربتعت ةدكؤملا ريغو .(ىتنإ )ب ةدكوم تدرو دقف (ءارب) ةملك امأ 0
 تافصلا ىلعأ ردصملا نإ ثيح) ةهبشملا ةفصلا نم اًديكوت ىوقأ ردصملاو «ةهبشملا ةفصلا (ءيرب)و «ءيرب نم ردصملا (ءارب) .اًيراكنإ اًربخ ربتعت «نيدكؤمب

 ةغيص تءاجف .رفكلا نم هللا نع دعبلا يف ةجرد فخأ كرشلاو . نار ك1 لك عت 617:00 اهلل تحرر زور 3 وكرات رزان كارلا ايكو

 نبم ةدابعلا نإ ثيح) هللا نع اًدعب رثكألا (نودبعت) ةغيص عم اًديكوت رثكألا (ءارب) ةغيص تءاجو «هللا نع اًدعب لقألا (نوكرشت) ةغيص عم اًديكوت لقألا (ءيرب)
 4 لق و ىلاعت هلوق # يك دار ل .[17 :فرخزلا] 4 َكوُدُبَحتاَمَيآرَب ) :هلوق نم دوصقملا وه اذهو «رفك هللا نود
 آمي آَنإولاَف 38 : مهنع لاقف «مهب ءاوجب هركذ لج هللا ربخأ م 4 ِرِذَت نمير ف َكَِبق نم انْلَسَرأ آم #9 : هلوق يف هركذ مدقتملا مهل لاق :يأ «ربخلا ىلع اًيضام (لاق) : كيل

 نونلاب (مكانتج) :ئرق # ركُتَمِح 9 :ىلاعت هلوق .اذك مهل لق :يأ «ريذنلا هب رم ام ةياكح : يا راكحللا لع ريالا لك كلا رض( 1377 :ئرقو .4 رك يور ابا
 .هدحو ملسو هيلع هللا ىلص هل ملكتملا ءاتب (مكتنج) : :ئرقو . لات املا :يأ «عمجلا ىلع اهدعب فلأو ءاتلا عضوم
 ىلع دارفإلاب فاقلا ناكسإو نيسلا حتفب (اًفقَس) : :ئرق 4 اًعَقس 9 : :ىلاعت هلوق  َنورهظي اَيلَع َجِراَعَمَو دَضِف 2 ني اً مهتم نمسا رفكَي نمل اَمَلَعَجَل 95 [1]

 .كلذك ىنعملاو ظفللا ىلع عمجلاف «فقس تيب لكلو «تويبلا ظفل ةبسانمل عمجلا ىلع اهمضب قس: عرق .اًفقس تيب لكل نأ ىنعم لع سجلا ةدارإ
 كتاقعشم تركذ# اًيناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يف ةرم (1) «ناطيشلا» ظفل رركتو .ميركلا نآرقلا يف -
 ددنع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )7١( «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (8) حبصأ ةرم (1) «ناطيشلا» ظفل دورو ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم ٠١ «ناطيشلا» ةملك
 تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم )١١( (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اذِإ .ةرم (6) حبصأ ةرم (14) «ةكئالملا» ظفل دورو
 باتك يف ةرم )١5( (هتاقتشمب مايصلا) ظفل ركذ درو :يددع زاجعإ # اًيِرْخُس اضَعَب مهضعب ٌدِحَّيَسِل ٍتاَجَرَد ِضْحَب ٌفَوَ مهضعب انعقرو )# ]١1[ .ةرم (8) اًضيأ ٍواستم
 .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هن هتاقتشمب تاجردلا) ظفل ركذ درو كلذكو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هت هتاقتشمب ربصلا) ظفل ركذ در اًضيأو .لجو زع هللا

 ٍطص لع َكَّنِ و [ 41 .ىلاعت هللا باتك ىف ةرم )١4( ّلك درو دقو «(هتاقتشمب تاجردلا)و (هن هتاقتشمب ربصلا)و (هن ءامتمب ةايضلا) ركذ تام ةكيىزانو دالابو
 كعبلا) ةظفل ةورو تازرسم.ددنع ىواستي اذإ .ةرم (44) اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو ءاهتافدارتمو اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ 4 ِوِيِقَمسَم
 لج رار اللا بانك ي ةرمأ( 100 درو لكو ««اهتافتشمب طارتعلا) ةظفل دورو تارم دعا عم (اهتافدارمو اهتاقتشمب

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 :4 ارحبو » -"ه .ةضف نك سر نسف ا مهتويبل انلعجو :يأ :4 ارسال يريجر» ١م: ف اح تف 9 هاه اهو حس ل وج رار

 :فرخزلا :ليقو .هوحنو قرامنلاو روتسلا نم هل ذختي امو تيبلا ثاثآ :وأ بهذلا :«فرخزلا» د التو تركة يا
 ءيسش الإ كلذ لك ام :< ايدل يلا عمان َكَِت ُلُك داو .نييزتلا نم هوحنو شقنلاو قيوازتلا ل َكَيَر دنع ُهَرِحآْلاَو ايدل ويل َتماَ ؛

 لصاأو .هباقع ىشخي الو «نمحرلا ةوطس فاخي الف ءضرعُي :4 ُشَمْيْنَمَو » -1” .ايندلا يف هب عتمتُي 7 | اًلطَيَسهَلَضَِقْنِملا 5 ذ نَعسعِينَمو كو

 0-00 ال هل مزالم يأ :# نيِرَهدُهَل وهف لعجن :* َضَيَمن## نيعلا يف ةّلعل تْب ريغب رظنلا :(وشعلا» ركن اأو قرا قت ومار!

 وح ا -1 .قحلا ليبس نع ءالؤه نودصيل نيطايشلا نإو :4 ٍلِبسلَِنَع َمهتَدُصِل َمُهَئِإَو ا 4١ ٠7- كريو بَل اَكانةَِلَدَرَيَح ا نو ديوي مَ
 4 86 ةرتورتم يا: كاكا اجلا: :روهمجلا أرقو .امهنم دحاو لك ءاج وأ ءرفاكلا ِك :© اَنءاَجاَذِإ : نلتمس ©هقا كير تلت |

 نسل :يأ :# َنوْكِرَتْسُم ٍباَدَعْلا ف يَدأ# ءايندلا يف مكسفنأ مكملظ لجأل :# َرْثَكََتذِإ © «ةمايقلا موي 3 5 ايس و سول ٠

 مظعل كلذو ءايندلا يف امك ىولبلا مومعل بطخلا فخي نلف «باذعلا يف مككارتشا مويلا مكعفني 1

 يذلا نآرفلا اذه نإو :هزانث “| ج لوقي :4 كرو كَل مكر َّنإَو 8 -44 .باذعلا لوطو ةبيصملا

 ها ل ه# وج هج نة سعي

 هلعج امع: 6 لك نو .برعلا مث شيرق نم كموقلو كل فرّشل ,هب كسمتست نأ كانرمأ أ 0 ل

 : لبق :* آسر نم َكِإَبَق نِم اَمْلَسَرَأنَم ٌلَكَبَو # - 45 .ءابعأو فيلكت ايازملا نأل «فرشلا نم مكل هللا 0 0 7 5 ١
 2 2 4 5 0 و 5
 هلك ناكو ء.مهب ىلصو مهّمأف ,سدقملا تيب يف هب يرسأ ةليل مالسلا مهيلعو هيلع- هل اوعمج تيس ك5 ن1 يقلون

 .لكفرلا نم كلف انلسرأ نيذلا تتنك لأسا هانعم :ليقو .مهلأسي نأ نم هللا نم ءاج امب ًائيقي دشأ 1 اسر نِم 1 ران م لَكَسَو 00 1

 لاؤسو ؛مهبتكو مهراثآ يف رظنلاب الإ لسرلا هلاؤس ىلإ هل ليبس ال نأ موهفملا نأل ,مهعئارش ةلمحو تصعب وم 7

 ةداتق نع رذنملا نبا جرخأ #4 اًملطيَ هَل ضن نمل رو نَع سَعيْنَمَو )+ :ىلاعت هلرق [ "1 1 6-2 ائمة 0 ديلي .

 يفقثلا دوعسم نبا ىلع وأ «نآرقلا اذه يلع لزنأ اقح دمحم لوقي ام ناك ول :ةريغملا نب ديلولا لاق :لاق : سك تل نما دل د 001 حل 2-0

 وهو هاتأآف «ةحلط :ركب يبأل اوضيقف هذخأي الجر دمحم باحصأ نم لجر لكل اوضيق :تلاق اًمثيرق نأ يموزخملا نامثع نب دمحم نع متاح يبأ نبا جرخأو .تلزنف

 :ركب وبأ لاق هللا تانب :لاق ؟ىزعلا امو :لاق ءانبر :لاق ؟تاللا امو :ركب وبأ لاق «ىزعلاو تاللا ةدابع ىلإ كوعدأ :لاق ؟ينوعدت مالإ :ركب وبأ لاقف «موقلا يف

 هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءركب ابأ اي مق :ةحلط لاقف موقلا تكسف «لجرلا اوبيجأ :هباحصأل ةحلط لاقف «هبجي ملف ةحلط تكسف ؟مهمأ نمف

 .نآرقلا يف ةديحولا [57 : فرخزلا] 4 ءوُياَلَمَو َبَوَعَرِف لإ آيِنياَكِب ئئموم اَمْلَسَرَأ دقْلَو / [ : 5] .ةيآلا ه( المش كل شرت تلا ل هللا لزنأف

 يه تايآلا :باوجلا ؟نيبملا ناطلسلاو تايآلا نيب قرفلا ام .4 ءهْيِاكَمَو َسَوَعَرِف لِ (03) ٍنيِبُم ٍنَطَلْسَو اَديياَكِب ىسوُم اَنْلَسْرَأ َدَمِلَو إذ عضاوملا يقابو
 رت فراس مضل ا يل ا واسال فر سلا كك رس

 كالهلا ىلإ رمألا مهب ىهتنا نأ ىلإ مهربخ نايبو موقلا كئلوأ لاح ركذ رفاغو دوه يتيآ يف دارملاو «مالسلا هيلع ىسوم موق ىلع تلزنأ يتلا باذعلا عاونأك

 فرخزلا ةيآ امأ «ةدايزلا نيتيآلا بسان «ةمايقلا موي مهريصمو ايندلا يف مهلاح نايب دصقلا دكا اول اذه يكحت اهدعب يتلا تايآلاو «ميلآلا باذعلاو

 ء[5-هه : فرخزلا] 4 تخل الَتَمَو افَلَس َجُهتَلَعَجَف (ه0)) تيما مُهََم َهتْفرْغَأَف مهتم اَنمَفَتنَ اًبوُمَساَءآَمَلَف » : هللا مهقرغأ نأ ىلإ ايندلا يف مهلاح نايب اهنم دارملاف

 ناطلسلاب دييأتلاف م تي ا و تا :رخآ لوق .نيبملا ناطلسلا ركذ بساني مل كلذ دصق املف

 222 7 نادل :ص] #* رنصب 2 منح َتَضاَو م ارحب هد ا .فرخزلا يف كلذ نكي ملو ءمهدر روصو مقلع ةعاشب ةلباقم يف نيبملا

 :نيب قرفلا ام ١[. :فرخزلا] *“ َن 0 ا لا 1 سس 0

 ءزهلا وه (نيسلا رسكب) يرِخّسلا .ةدحاو ةرم نيسلا مضب (اًيرخُس) ةملك تدرو امنيب .نيترم :نيسلا رسكب (اًيرخس) ةملك تدرو :باوحلا ؟"اًيرختس ءايرخس'
 .[”7 :فرخزلا] 4 ارخُس اصعب مهب دخت إل قلعت هيلرات نأ حضن ريختر قفل نعتز + ىسفلاو ةركشللا ضعي وه (نيسلا مضب) يرخّسلاو ركل

 .[7 : ليفلا] # ٍلِلْصَت يف ْهَرِك لمي ملأ 4٠[« : فرخزلا] * يم ٍلَكَص ىف تاكنَمَو + 0[ : ةرقبلا] * ئَدهلابدَكَّصلآ ارش َنِدلاَكِيَْوأ + [60]
 ا ردك ا ا كاوا تما رب يس ((لالايقإل دلك .ةرم نيثالثو اعبس (لالض) ةملك تدرو :باوجلا ؟"ليلضت «ةلالض ءلالض" :نيب قرفلا ام

 دض :ةلالضلاو لالضلاو . (اليلضت للي ٌلَلَض) يعابرلا لعفلا نم يهف (ليلضت) ةملك امأ .(ةلالضو الالض لضي ٌلض) يثالثلا لعفلا نم (ةلالض)و (لالض)

 ةفرعم (ةلالض) ةملك تدرو امنيب . طقف تارم عبرأ ةفرعم تدروو «ةرم نيثالثو اثالث ةركن تدرو (لالضلا) ةملك .لالضلا ىلإ هبسنت نأ :لجرلا ليلضتو .داشرلا

 نم عون يأ هنع يفنيل ء[1 : فارعألا]  ٌةَلدَلَص َسَيَل # هموقل حون لاق ثيح :كلذ نايضتقي ىنعملاو قايسلا نأل ؛ةدحاو ةرم ةركن تدروو «تارم تس يف

 اذه لثم نع ةيراع تءاجو «ةرم نيثالث يف (ريبك) وأ (ديعب) وأ (نيبم) ةملكب ةفوصوم (لالض) ةملك تءاج .لومشلاو مومعلا ديفت ةركنلاف ءتالالضلا عاونأ

 «ةرم نيرشعو ٍنامث يف (ىلإ) رج فرحب ةقوبسم (لالض) ةملك تءاج .قباسلا فصولا لثمب ةرم يأ يف (ةلالض) ةملك فصوت مل امنيب «تارن سول ياصولا

 ةملك نم فخأ (ةلالض) ةملك . تار عيت نرحل ياسا افلا ورمز كرو الر قالا ملل واتا لات اعلا تضرر حسنت يف (ىلر» "افاق إ قرم كيري

 4 ةللَص يسيل + د سار فارعألا] #* ني نمل كَص نكسر نإ + :هموق هل لاق امل «كلذ هنع ىفن امنيح مالسلا هيلع حون اهب ربع اذل .(لالض)

 :ىنعمب ميملا ديدشتب ([0) :ئرق *6 عم امل 9 :ىلاعت هلوق 4 تقتفلل كير دنع هَ الاودي مال كِل لك نو اهَُمَو )»101 1١[. : فارعألا]

 06 هَل ضمن نحل نع شنت 01 .ديكأتلل ةديزم "ام"و َّرَم امك ةقراف "ماللا"و ةففخملا يه "نإف" ءاهفيفختب ([َ) :ئرقو .ةيفان "نإ"و "الإ"

 يي ل ا و اك ملا نو يلا :ئرقو .46 شعيب نمو 18 ةبسانمل تحت نم ءايلاب (ضيقي) :ئرق 6 2 ُضَيَفن 9 : :ىلاعت هلوق © َنيِرَمُهَل وهف

 :يأ ءيشاعلا :يأ «ةينثتلا لع ةزمهلا دعب فلأب (اناءاج) :ئرق # اَنَءآَج 38 :ىلاعت هلوق #* َنيِرَمْلا َسّنِ ِنيَدِرْشمْلا دعب كتنبو نب تلي لاَ اَنَءاَج اَذِإ ََح 18 [1]

 .هلحو يشاعلا وهو "نم" ظفل ىلع دوعي ريمضلاو «فلأ ريغب (انءاج) :ئرقو .رفاكلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 86 راس حج

 :4ِناَدَمْلاي مهَتْذَحأَو# .هثودحو يل ةّجب مهسوفن يف اهعقوم ةّدشل :© انهِتخُأ نب ٌرَبَكحَأ الإ -
 نوعرف لاق : ٌرِحاَس هيك أوُلاَقَو 9 - 44 .نوبوتي :© َنوُعِحْرَيْمُهَلَعلا# تارمثلا صقنو بدجلاب
 عضوملا اذه يف رحاسلاب اونعو © ٌرِحاَسلَآ هيأتَيإ :ىسومل هؤلمو

 اًإإ» 6 .باذعلا انع فشك كانعبتاو كب انمآ نإ انأ كيلإ دهع يذلا هدهعب : َكَدَنِع َدهَعاَمِب#

 كان يرصق تحت نم :4 وحك نم يجن ١- .مهتلالض ىلع نورصيو نورِدغي الا
 6 21[ 0,3 .ناسللا يعو رقفلا نم ىسوم هيف امو .كلملاو ميعنلا نم هيف انأ ام :*# ٌنورِصَب

 نم هل ءيشال : :«يهمَو ىَاككذتإ نايبلاو كلملا نم يسفن هب تفصو امب ريخ انأ لب 50

 5,15 8 - 57 .ةدقعلا نم هناسل يف امل .همالك يف :# ْنيِي باكي الإ مالسلا هيلع ىسوم ينعي «لاملاو كلما

 ًامذ رحسلا مهدنع نكي مل ذإ ؛ملاعلا :

 + ل < هي و 90 2-0-1 00 نيكل دعوإإا
 دعدم“ 7-52 ا

 ا تذل نيريشسأ نلوم نترك

 هدمت ج 20

 : | اَنْ داريا هياكل او (يز) توعجري ملل ادعي ظ

 معاك اَملَف () نو ُدَمُهْمَلاَنإَلَدنِعَدِهَعاَمِبَكَيَر
 1 0 0) توكيد اذ كاملا

 ١ ني عرج ددَهَو ضو أُم ىِلَسِبلَأِ وَمَت
0 

1 

3 

 ىزغخ 2 ذص حس
 همه ]آ

 نيهموه ىِذَل ا 2 نورصب الفأ وح
 ايلا مى نيم ريخا ع تم ميس سس

 0 ب 0 ةروسأب يلح الهف : يأ دكا يحك 0 ءراوس عمج وهو :4 ٍبَهَد نم هوس ِهِكلَع قل

 و ملك © وقَامتأفكِْنإرماطأ 0 نم قوطب هوقوطو .بهذ نم راوسب هوروس هودوس اذإ مهيف لجرلا ناكو 1 ناك نإ بهذلا

 اةردلاك هل اودهكشيو فركأ ّكلع 0000 :4 ترينرتقم كه

 دم ٌمُهَتلَعَجَف #7 تيم ل هدف رْغَأَف مهم اَدَمَعَنَأ م | جمئ[ئجم#» -ه* .انوبضغأ : اَنوُفَساَءآَمْلَم 8 -50 .هنم كلذ اولبقف :4ُهَمْوَف ٌفَحَسْسأَم 8 -4

 | ميرم نبأ رشات * 0 تيدقز ةكرالع ةربع :* َِرْخَكَل اَلَثَمَو» رثألاب مهل رافكلاو ءشيرق رافك رانلا ىلإ نومدقتي ةمدقم :4 افلَس

1 

 0 هم ا حر تس آه < 0 ب ت2 25120 مآ
 "اعمل الاكرم 1 ءايإ هئاشنإ يف ىسيع هللا هّبش ا :لوقي :# اَلاَتَمَمَسَرَم نبأ بِرَص املوإ# -01 .مهدعب يتأي نمل .ةظعو

 5 د 6 لج تعا ج2 ره هل 02
 | © تذل الافضل 1 أم :نولوقيو 0 4 كروس دك مكلموو اذإ# بارت نيم هناكيكنلل مدآب هلّكمو «بأ ريغ نم

 |١" لي رس الَثمهَئلَعَحَوِهيَعاََمح َدبعاَلإَوْه نإ 7 َماديَح معه اولاَفَو 2 -0 !حيسملا ىراصنلا تدبع امك «هدبعن أهإ هذختن نأ الإ انم دمحم ديري

 5 ا لاح لآ 1, 4 للجالإ كل رضا !؟اننملا كانو ءادمحت انيعتف دمحم مأ :يأ 4
 ايديا وق هارد 6 للك هنع يورو اي مر نوسمتلل : َنوُمِصَحموَكْرْملَب# ةموصخو ًالادج الإ لثملا اذه

 ىسيع :ىنعي «قيفوتلاو ناميإلاب : هيلع اًنمعنأ اَمَعنَأ َدبعاَلِإ وه ْنِإإت - 5 .ينابلألا هن هنّسحو «هريغو يذمرتلا هاور .«لدجلا اوتوأ الإ هيلع اوناك ىده دعب موق لض ام» :لاق هنأ
 مو ل د رص :لوقي :4 سا 71١ .مهيلع ةجحو مهل ةيآ 0

 ل لاق هلك هلا ل 2 .حيحص دنسب دمحأ 0 الَتَم مير نبأ بِرَص 2ع امل :لاغت هلوق'[ 677

 | 7 ا 1 7 هو ءاخلاص ادعو انين ناك ىسيع نأ معزت تا 1
 : 0 بالا هع اننَمك اًنَفَمَك امل يلو »1: 0 6 ب مهاد هوب مه لجأ لإ َّرْجَيلأ مُبْنَع اقم اَمَلَ م61
 و ير كا ل دقت ام مهعفني ال هيف نوبذعيف ةلاحم ال هوغلاب مه لجأ ىلإ مهب هلزنأ ىذلا باذعلا مهنع هللا عفر املف
 اَّمأ ءليصفت اهيف فارعألا ةروس يف ةصقلاو «فارعألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف « در ل ت1 21 1 للا راناح يلا قدربخ ا طع
 يضل ير لي لا ل دلال رب مالسلا هيلع ىسوم اعد امل هنأ نيبت فرخزلا ةيآو ,ةزجومف فرخزلا يف ةصقلا

 لدجلا" :نيب قرفلا ام .[08 :فرخزلا] #4 َنوُم 1 يك 413 لي لدلك تام وه د را ملأ ولاَكَو # 11917 :ةرقبلا] 4 جحلا قَلا2َجالَو 53
 هردصمو لعفلا اذهو «(لداج) يعابرلا لعفلا نم ةقتشم (لادجلا) ةملك نأ الإ «ةموصخلاو ءارملا ىنعم لمحي امهالك (لادجلاو لدجلا) :باوجلا ؟"لارجلاو
 يف لادجلاو «.[117 : ه1 :قاعت لاق «نيفرط نيب يرجي امهيف شاقنلا ناك نيعضاوما و اندرو (لادجتلا) هعلكف (ةكراشملا لع الدي
 ةلدأب مهلداجي ناك مالسلا هيلع حونف ء[“” :دوه] 4 ناكر نا : :ىلاعت لاقو «(هعم لّداجمو لِداجُم) نيفرط نيب نوكي جحلا
 ٌنكناِلاَناكَو + :ىلاعت لاق «ةيدارفنالا ىنعمب نآرقلا يف تءاج دقو «(لدج) يثالثلا لعفلا نم ةقتشمف (لدجلا) امأ .رفكلا تاءاعداب هنولداجي مه اوناكو ناميإلا
 ال اش دا ل اد 21 جاو ةفقك عوض وم ىلإ رطنر ءاناسنإ ةناوك ثيح من استر ةيلألا ل قير :لا ناكو ء.[6 5 :فهكلا] 4 الد سرح
 كرا لا دلل وك رنتك مزال متل ءالؤهل فصو اذه :فرخزلا] 4 َوُمِصَحموَْرْهَلب اَلَدَجاَلِإَك [ْوبَرَصاَم َوْه َرَأ رح اََعَهِلَءاوُلاَمَو *
 32ج وأ يهد نمو ةروسأ 4 هكَع أ لوك )»10 1 اول اا تو ام .ةموصخ
 قار سلا تس اكل :ىئرقو . .راخخو ةرمخأك راوس عمج .فلأ الب نيسلا نوكسب (ةروُسأ) :ئرق 4 ةروسأ 98 :ىلاعت هلوق # تين رثَمم ةكِحَِمْلأ ُهَعَم
 عمج رواسأ نوكي نأ زوجيو «ريصاعأو راصعإك ريواسأ :لصألاو ءراوسإ ىنعمب رواسأ عمج يقاسأو ةيقسأك عمجلا عمج هلعج ىلع ثيأتلا ءاتبو . كاب
 :ىلاعت هلوق © تنيخآلإ الَكَمَو اَمَلَس مُهَسلَمَجَ لي 71 .ثينأتلا ءات ءايلا نع ضْوَعو ؛ةمعاشقو معشق :يف تلخد امك ءاهلا تلخدو ؛يقاسأو ةيقسأك ةروسأ

 يف وهو ءمَّدَحو مداخك فلاسل اًعمج اهحتفب (اََلَس) : :ععرقو .دشأو دسك فّلَس عمج وأ ءفغُرو فيغرك فيلس عمج ماللاو نب ل فل :ىرق * اَفَلَس م
 هؤابأ لاجرلا فلو :مداقت اس فاس لجرلا فاس نم ةعامجلا ىلع قلطي ردصم هنأ لع وأ ؛لعف ةغيص ريسكتلا ةينبأ يف سيل اذإ مجال عمج مسا ةقيقحلا
 دلَط م داصلا مضب (نودصي) :ئرق 4 توٌّدِصي ٌدِصي وم : ىلاعت 0-2 تودي هن كمْ اذإ الدم َمِيَرَم نبأ بِرُص اَمْلَو رم [01] .فالسو فالسأ هعمج نومدقتملا
 نوُجضي رسكلا ىنعمو «هب متئج امع نولدعي :مضلا ىنعمو ؛"نوشرعي' ار ف درو امك نان او ديد حت اهرسكب (نوانولا :ئرقو .ضرعأ دعي دمك ٌدُصي
 امك «ةرم (7/) «نيطايشلا»و «ةكئالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ :* تينرتقم 2 هيلع لأ كوم )2157 نو وأ

 ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يف ةرم (58) «ناطيشلا» ظفل رركتو كلا رفا يفرم 01/0 ةكالملا» ظل ركل :الوأ 0 ) امهم لك تاقتشم رزكت
 ةرم (18) «ناطيسشلا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ 1 ) «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركذ : اًيناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم
 ةملك تاقتشم اَّذِإ .ةرم (88) حبصأ ةرم (18) (ةكئالملا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )5١( «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (68) حبصأ

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (8/) اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم )١١( (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا)
  لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 2 م2 ضال دكوت ان نر
 0 اك ل

 1 هةعم ح وأ ٍبَهد نم ةروسأ 4

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت
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 ردكو رم ع 0 +
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0 : 
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 امأ 2 ب وربع 3
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 رس بأ خلا اك ل

 هلوزن نآل ؛ةعاسلا ءيجت هب ملعي ملع ىسيع روهظ نإو :مالكلا ىنعم :# َةَعاَّسِي ُمَلِعَلمَهَنِإَو أ" - - 1

 هيلع حيسملا ىلإ سيلو 335 دمحم ىلإ ةيآلا يف ةراشإلا :نيرسفملا ضعب لاقو .اهطارشأ نم ضرألا يف
 .هنع مكاهنأو هب مكرمآ اميف ينوعيطأو 4 5)» اهئيجم يف نكشت ال :*# كررتمت الق" .مالسلا

 ةوبنلاب :4 َةَنُكِحْلاب كمْقِحَدَق »+ .يتعاط نع مكب نلِدعُي ال :4 ٌقاطِتَشلا كك َلْسيالَو 7 7

 نك قاتكلا لهأ مه :# كتاَوحُ لا ”0 .ةاروتلا ماكحأ نم : «اويف نوُفلَتَ ىأ[َصعَب

 قرفلا يه «بازحألا»و .ىسيع رمأ يف اوفلتخا ىراصنلا قرف مه :ليقو .ىراصنلاو دوهيلا
 : 4 هد لآ -51 .ةمايقلا موي :* يأ وي ٍِباَدَعْنِم # اورفك :4# أوملظ ربِ .ةيزحتملا

 طا ا ماكل مر موي :# ٍنِيمْرَي# ايندلا يف هللا يصاعم ىلع نوقداصتملا لالا

 :4 ورحت شن الو مولا ََعُد 1 54 58 .هلل نيقتملا ةلخ الإ ؛ةوادع ذئموي ةلخ لك
 :هلوق عمسي ىح ءاهلهأ نم سيل نم اهيف عمطيف ةماقلا مي ءادثل اذه نوداني سانلا نأ ركذ

 نيد ىلع يأ «نيملسم اوناكو» .نيملسملا ريغ اهنم سأييف :© َنيِمِلَُم أوناكحَء انياب أَونما اَءَتدَلا »
 :« توُرَبحخ» ٠١- .ىراصن الو دوهي ال :ريرج نبا لاق .ًائيش هللاب نوكرشي ال «ءافنح ميهاربإ
 .ةضيرعلا ةعساولا ةعصقلا يهو ؛ةفحص عمج ءعاصق :# ٍفاَحِصِبل 7١- .نومركثو نومعنُ

 بلدك َكْيَو 1١-9 .بوك :عج ؛مهبارش اهيف :4 أَو مهماعط اهيف :4 بهدي
 اهومكئروأ :ليقو م ا | ثاريما ريصي 2 | تراص يأ : هومر

 -كيرو قر هَللاَنِإَو 06 نارمع لآ] # ميِقَمَسَم أ ا 126 تورو قي ما 14] 8 2 207 0 9 22 رو 2 >2 ل 01110 3 ١ ردتاغ ل وع 3 م

 1 5 عود
 4 "بقع "مراده ودم كفرو قو وه هلأ «[07 عمم 2 د 57757791 م لحم انه هؤديعاف

 اهضعب اًقوسنم ةليلجلا صئاصخلا نم هللا هحنم امو «ةيوبنلا هلاح نع اًربخم دهملا يف همالك ةيآو «مالسلا هيلع ىسيع ةلاقم تنمضت امل ميرم ةيآ 01 : فرخزلا]

 مام الو ةقالولا لاح «تثالغلا هلاوختأ يف هايإ هميركتو ءهل هللا ظفح ركالف «ضعب لع

 يف مدقت امب اًلصتم مالكلا ناكو 4 ُءوُدبعَت درو قر َهللاَنِإَو )'' :ىلاعت هلوق يف لكلل ةيبوبرلاب هناحبس هلل رارقإلا هب هدصق ام ليمكتو «مالسلا هيلع ىسيع رابخإ
 ا ا

 ءاج مث 1: ميرم] اح ُتَعْبَأ وتو ثوم ميو ُتدلو موَبَلعملَسلاَو ٠ : هلوق يف كلذو ءىضقناو مت مالسلا هيلع ىسيع مالك نأ رهظ ام هيف درو دقو «هانعم

 8 دار دج َناكاَم (29) نورامَي هيف ىِذَلَأ ٌٍّقَحْلا كلو رم نبأ ىَسيِع كِل 0 لاقف ءمالسلا هيلع ىسيع ةقيقحب فيرعتلا نم ىرخأ ةيضق كلذ دعب

 م 1 6 ا ليحل روم اذه دروق 17 0- 9 5 : ميرم] 4نْوكَيَف نكمل لوي امَنَِف ارمأ حوض
 عم هيلع فطعلا هجولاف «مالسلا هيلع ىسيع مالك نم همدقت ام لع فوطعم وه لب .فنأتسم الو ءضعب نم هضعب عطقنم ريغ مالك هنأ هنم لصحيل « 2( تسنلا فرح

 ل ا هرم ةروس يف والا دورو ةجو اذهف]«نيمالكلا طسوتإام ىلإ ةجيلحلا

 ركذدقو ءاةال : فرخزلا] 4 توّدِصي 1 ُهَمِمَكلْمَوَ اذإ الَثَم َميَرَم نبأ برص اَمْلَو# : هناحبس هلوق يف هلبق ةيآلا يف مدقت ام اهيلإ اعد دقف فرخزلاب (ٌّوه 99 ةدايز

 ل ل ءايبنألا] < كيور ِرواَهَل ٌرسنَأ مَنِ بصح هلأ يود نم توُدَبَكتاَمَو مُكَحَنإ )» :ىلاعت هلوق لزن امل هنأ نورسفملا

 املف ءاذهب اولداجو ءانيضر دقن رانلا يف انتهلآ عم ءالؤه ناك اذإف «نوبرقم دابع ةكئالبلا نأو «برقم يبن ىسيع نأ معزت دمحم اي تنأو «حيسملا دبُعو ةكئالملا
 ةلرق رم هل هفعأام سان .حيسملا نونعي :10/ : فرخزلا] 4 الد اِّ كَل وَرَصاَم وه اريح اَنَمَهِلأَ اوُلاَمَو !» :مهلوقو مهتهلآ ركذ فرخزلا يف مدقت دق ناك

 درسي لو ,ىنعملا دكؤيل (ّوه إف دروأف «هريغ ءالؤه :ليق دق نأكف 14 0 أَم دْكفَرَو قو وه هللا َنِإ وف :مالسلا هيلع حيسملا نع اًيكاح ىلاعت

 00007 ميرم] 4 ِميِظَع ا ا نيد ليوم موني بارد /1فلتخاف 9 [14] .ريمضلا ىلإ جتحي ملف ءانه درو ام مهتهلآ ركذ نم ميرمو نارمع لآ يف

 ركذ اهيفو ؛ةحورشم ميرم ةروس يف ىسيع ةّصقو ؛ملظلا نم
 ب ب رق ح

 غلبأ رفكلا .[10 : فرخزلا] 4 وي ِْوَيِاَدَع مابك تر ُليَوَمموتَب نم ُباَرعَْلا تلتخأت )
 .ملّظلا وهو هنود ظفلب مهفصوف «ةلّمجم فرخّرلا يف ةّصقلاو ءرفكلا ظفلب ركذف «[10 : ميرم] 4 ِرَلَو نم َدِخَسي نأ هَل ناك ام : لاق نيح «ىلاعت هللا ىلإ هايإ مهتبسن

 ناركلا ترج "ايوا" لولا ف نارلا كد 001 7 فرخ ل1 4 ولكات : نئرك بكت ان يل» نونمؤملا] < َنوُلكْأَت اهو ريك هكر اه -5ل [ 7

 لكألل تسيل ايندلا يف ةهكافلاف ."نولكأت اهنمو" :لاق معنلا دادعتو ايندلا لهأو ايندلا نع مالكلا يف قايسلا نونمؤملا ةروس يف :باوجلا ؟اذامل "اهنم"' ةيناثلا يف

 لكك فطحل (ي نو نرلكات اهنمو هنورضعت اهمو نررخ 2 اهم :ةيآلاب دصقي ىلاعت هنأكف «رئاصعلاو تايئترملاو يلو را ددالورم اع ا

 .ملعأ هللاو .ىرخأ ءايشأ اهنم عنصُي الو ؛لكألل اهلك ةنجلا يف ةهكافلاو «ةنجلا نع مالكلا يف قايسلاف فرخزلا ةروس يف امأ ءفوذحم

 "ان" اد هاا دا وع :ئىرق © هيهتْنت ٠و : :ىلاعت هلوق # كي كيد 1 فلا ناك أو بهذ نم ٍفاَحِصِب مويلَع ٌفاطَي 1: 0 ١1
 نسوماعانر طال دارس كلاتع ىأ ؟« كسب ىلا ادكعأ» 50 1 ؛اهفذحب (ىهتشت) :ئرقو .ةلوصوملا

 :ةلوأ :ةرم (1/) لك درو دقو «ليزنتلاو ةمكحلاو رونلا ظافلأ عم هتاقتشمب نآرقلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ # ٍةَمْكِحْلاب كمْفَدَق َلاَف تيل
 زع هللا باتك يف ةرم )5١( (ةمكحلا) ركذ رركت :اثلاث .لجو زع هللا باتك يف ةرم (77) (رونلا) ظفل رركت :اًيناث .لجو زع هللا باتك يف ةرم (14) (نآرقلا) ظفل درو

 (هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ ١- :يددع زاجعإ # نول اهتم هيك ههكف اهي يكل 98 [17] .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١15( (ليزنتلا) ركذ رركت :اًعبار .لجو
 ركذ - 5 «ةرم )١5( ميركلا نآرقلا يف (هت هتاقتشمب ةهكافلا) ظفل ركذ -” «ةرم )١5( ميركلا نآرقلا يف (هتاقتشمب عرزلا) ظفل ركذ -1 «ةرم )١5( ميركلا نآرقلا يف

 ددتع عم «(هتافتشتو عرزلا) ظفلار 55 كارم دلع عم (هتاقتشمب ثرحيلا) ظفل ركذ تازم ددع ىواشتي كلذبو: .ةرم )١5( ميركلا نآرقلا يف (هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل

 .هللا باتك يف ةرم )١5( ددع لك درو دقو «(هت دس ل يا

 روسلاب فيرعتلا 2عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 دوز ديد سد دموي ايكيا :4 نرخ ن» باذعلا كلذ مهنع ففخب ال :4 َرُهَنَعْرئَْيالا» -70 .رافكلا :4 َنِمِرجْمْلاا# 4
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 00 و حاس وعام بوعد

 1 نوفمبر ١ ياحب # اوديو 0 مال نوكس نونكاس :ليقو .باذعلل اوملستسا لق .ةاجنلا نم نوُسيا

 0 9 نبدا ارلَومهسلطاَمَو (2) و 0 دا :لوقيف .باذعلا نك اوحيرتسيل ءانتميل : 4 كي اَنَتِلَع ضم منهج نزاخ وعد :# إمي نيمرجملا
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 ام عيمج نوبتكي ءمهدنع ةظفحلا ىنعي :# َنوبْكَي ْمِهيَدَل السرو ٠- .باذعلاو لاكنلا نم مهيزخُي

 | 2م هر كو ا ا | لجرلا دبع نم .نيركنملا نيفنآلا :«نيدباعلا» ىنعم :ليق :* َتيدبَمْلاَلَوأ أَنأَف# ١/- .مهنع ردصي

 8 لونا دلو مسا كنف 7 َدوبنُكي 0 م مدل انلسرو أ ءدللا اكن ةكئالملا نأ معز نمل دمحم اي لق :ىنعملاو .ةدابعلا نم وه :ليقو ع تشلا ركنأو فنأ اذإ

 | دنعتا ب ضالاو وتصل بحت © نس : أ م ركع هذكعأ انأف .دلو هل نوكي نأ ليحتسي هنكلو .مكنم هل داقنيو 0 دلو هّلل ناك نإ

 5 ١" خمْويوليَوحأيمْيَووْسوحيمحْرَد 1 - .تالطقللا ىز كااطالا انهو «يرلاتلا كالت كلرألا سنن ن ةكالج تريواساالاا اق كو هلكت لجو
 4 ضر فول 200008 00 11| َبَر َنحْبُْس » -7[.87 ؟ :ابس] 4 ٍنتيِ ٍلَلَص ٍفَرَأ ىَّدُه لَم َمُكَاَيِْ اَنإَوظ :ىلعت هلوق
 0| توسل كم هلى دا َكَرابَيَو اهيل يللا ميك رهو ذل ١ يغني ال ام كلذ ريغو هدلولا نم هيلإ نوفيضيو بذكلا نم :4 َنوُبِياَمَعل هل اهيزنت :« تكتل
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 ا رثجت قردهكلا يدمرون | يول َُمَول -84 .مهايند يف :4ريمْيَول مهلطاب يف :4 أوُسْوُبَمُهْرَدَما -81 .هبلإ فاضي نأ
 3 ميسو صج سم نحب 1 2 2 - 3 ٍ - ٠ ّط 2 727-500 1 :#4 دع ةعاف سلا وأ ل رتل لا كيا » ملا .ضرألا ف لبعيو ءامسلا ف لبعي ::# هلإ ءامَسلا

 ” تن تاتو عتق في ةتلاتب 3 دهش نم الإ 20 دوكرتلا مهدبعي نيذلا ةكئالملاو ءاريزعو ىسيع هب ىنع :ليق
 تب 2 مس رس

 ا يَ كم 0 ا تك 0000 ا مهل هنذإب الإ زم
 2 0 ١ ظفل ىلع فوطعم :ماللا رجب «هليقو» :4 َتَرََي -هِليِقَو 8 -4 .مهقلاخ ةدابع نع نوفرصيو

 ىف ع 59 00 0 دب كت اولا كارزلااو هنطاإور وجم كاوتالاو) لاتالاور كليا ملعرر طاطا ملك هنتوا :يأ .«ةعاسلا»

 : و #1 مصرس 1 1 - ري مس « رس >>

 كَ 6 .ممنآ نع ضرما 1 -84 .# َنوُِمون موت مهيلإ | ينتلسرأو مهراذنإب ينترمأ نيذلا : 4 الؤته نإ ىلاعت هبر ىلإ هاوكشو

 اير 1 أ هللا ًاريغأ لق# 0 للا ءت هللا ل لاق 6 هّللأ مسا ىنعم | [ 7و7 1 0ك لجو رع هللا نم كيعو 4 ل .مالس مكلو

 الح : ر) مهح ا 50 ولق مح رام عب 6 0 هتيبرن رد 6 : ءاذه نم ه صخ 17 ”معدلا ف ضأر و هريب ريبذدت اب «هداب ى م ىلا ! 0 نك هللا

 يركلا ءربلا .ميحرلا «نمحرلا :يدعس عشا لاق :.:رمح ا نعم ]6١[ .ةصاخلا م ه هنم نوبلطي مهن ميلا ؛ليلجل |مسالا

 دوج ولا 2 يد مم مع يت ْ 0 0 كلا .دوجلاو 3 ربلاو 3 ههح رااح 6ءب رلا فاصنت ا لع اك دكر امم ئيناعم بر قد هايس |

 1 1 27 ىخ الار ادن[ ريخو .هم 5و .هدوجو هم : هلك «ناسحإلاو من ىنلاو «لمكألا زب 1 رفوألا بيصنلاب ءاهنم 6 نينمؤملا ٌصخو
 ب

 ناي -_ وم لا .:ةعساولا ةمحرلا وذ :نمحرلا .دي ىحوتلا ل 0 نوكت الو و «ميحرلا نم ةغلابم دشأ مح رلاو «ة مح لا م ناقتشم نامسا :ميحرلاو

 ىفقتاو كايششرف أو ةبعكلا نب ب ةثالث انيب 0 هس .ةيآلا مُهدوجيو مهرس عم ال اَنأ َنوبَسَحيْمَأ )# :ىلاعت هلوق [6]

 .ةيآلا# 6 ع م 21 اك 1 تسب 1 روما اذإو ؟ غمس ءرهج اذإ :رخآ لاقف ؟انمالك عمسي هللا نورتأ :مهنم دحاو :لاقف يشرقو نايفقث وأ

 ل فونذلا اوبستكا نيذلا نإ .[ 577 : رمقلا] © ٍرْعْسَو للص يف َنيِمِرَجمْلا نإ ) «1/ ؛ : فرخزلا] 4 َنوُدِلَح مهب ٍِباَدَع يف نيمرَجمْلا َّنِإ ف [74]

 4 َنوُدَعوُي ىلا ضَمَوي أوملُي قح أوبعْليو ًاوضوخي ْمُهَرَدَه )» [/17] .باذعو ءانعو قحلا نع هيت يف نيمرجملا نإ :رمقلا ةيآ امأ ءفرخزلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «نوثكام

 ءالؤه كردي نأ لَك يبنلا وعدت ةبآلاو ءجراعملاو فرخزلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف,نيترم ةيآلا هذه ترركت .[57 : جراعملا «87 : فرخزلا]

 ءاعما امه امإوأ«ةرعتالا يف امإو اجذلا يف امإ :تادعلاب نودعوي "يف يذلا مهموي اوقالي ىتح ؛مهايند يف اوبعليو «مهلطاب يف اوضوخبل هللا ىلع نيرتفملا

 نيذلا هموق هبر ىلإ ايكاش ِةَِي دمحم لاقو .[77 : ناخدلا] 4 َوُمِرح موق ِءالْوكه نأ هيراَعَدَف !: «[100 : فرخزلا] 4 َنوممْوْباَل مو تالْؤته َّنِإ بري -دِلِبِقَو »ما

 مي راو ترص دا ل ا م اعدف هك ا ا ا ؛مهيلإ هب ينتلسرأ امبو كب نونمؤي ال موق ءالؤه نإ ٌبر اي : اك

 ءنوسلبم مهنأب اهيف رانلا لهأ فصو فيك .[ا/ه : فرخزلا] #4 َنوُسِليُم ام هيف هيف مشو مهْنَع رقي ال + [/5] .نورفاك هللاب نوكرشم موق ءالؤه نإ :الئاق -هب اونمؤي

 لك عقو :ناوجلا ؟توملات جرفلا مهبط وع لادلا 10٠ بروش 0112 و1 كك 15 طفتم هلرزت ف عيرتلاوو حاولا نمي سال ودق سلما

 اذإ ةركتلا نأل ؛ةهلآلا ددعت يضتقي اذه .[84 : فرخزلا] #* هَلِإ ضرَألأ ِفَو 'هلإ ءآَمَسلا ىف ىِرَلَأ َّوُه و #[/5].ةددعتم ةمايقلا موي ةنمزأ نأل ؛نمز يف امهنم

 ءءامسلا يف هتيدوبعم نيب يه امنإ ةرياغملاو ءامهيف دوبعم ىلاعت وهو «دوبعملا ىنعمب انه هلإلا :باوجلا !قلاطو «قلاط ِتنأ :كلاز تك ىضردنا ةراك تديعأ
 نأ قدص «ضرألا يف دباعلا ريغ ءامسلا يف دباعلا ناك اذإف «نيفرطلا دحأ نم اهيف رياغتلا يفكيف «ةيفاضإلا رومألا نم ةيدوبعملا نأل ؛ضرألا يف هتيدوبعمو

 .ماللا نوكسو واولا مضب (دلو) :ئرق 6# دلو 95 :ىلاعت هلوق # دلو ِنَمَيلِل َناكنِإْلُك 98 ]1١ .دحاو دوبعملا نأ عم ءضرألا يف هتيدوبعم ريغ ءامسلا يف هتيدوبعم

 :ئرق 6# وُعَجُْي #9 :ىلاعت هلوق # توُعَجْر ِهيَلِإَو 39 [5] .لهألا :مضلابو «ةنبالاو نبالا حتفلاب دلولا :ليقو «دلولا يف ناتغل امهو ءامهحتفب (دلَو) :ئرقو
 .46 أوُبعْليو اوضوخي ْمهَرَدَه 18 :ىلاعت هلوق ةبسانمل بيغلاب (نوعجري) :ئرقو .نوعجرت هللا ىلإ لا

 لوق :يأ .هليق ملع هدنعو :يأ ؛ةعاسلا ىلع فطع «ءايب ةلصلا عم ءاهلا رسكو ماللا ضفخب (هليقو) :ئرق 6 ِهِلِقَو #3 :ىلاعت هلوق # تَرَ ءهِلِِقَو 98 [84]

 :يأ «ةعاسلا لحم ىلع اًمطع واوب اهتلصو ءاهلا مضو ماللا حتفب (ُهليقو) :ئرقو .دحاو ىنعمب رداصم ليقلاو لاقلاو لوقلاو - مالسلا امهيلع- ىسيع وأ دمحم
 لع وأ ءاضيأ اذك «هليق نوبتكيو كلذ نوبتكي :يأ ءفوذحملا نوبتكي لوعفم ىلع وأ ؛مهاوجنو مهرس ىلع افطع وأ ءاذك هليق ملعيو ؛ةعاسلا ملعي نأ هدنعو
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 عت قلك يتيم )ل :لزناف هدهجلا نم ناخدلا دا ةشيهك اهني نب ام ىرف ءامسلا ىلإ رظني لجرلا لعجف ؛ماظعلااولكأ ىتح طحق مهياصاف «فسوب
 4( وديع ٌركَدِإ + :ىلاعت هلوق [ 31 .تلزنف ءاوقسف ىقستساف ا ا قستسا هللا لوسر اي :ليقف هَ هللا لوسر ىتأف # نيم ٍناَحُدِ
 ءرفاغ] :روس عبس لئاوأ يف ترركت «رتح ٠ [1 0 رمق ان كرك مطب 1( مل شتوي ]ل هللا لزنآف ءمهلاح ىلإ اوداع ةيهافرلا مهتباصأ املف

 0 ا 1 للا 4ع طك م درع .[فاقحألا «ةيئاجلا .ناخدلا ءفرخزلا ءىروشلا .تلصف

 دارملا :رخآ لوق .ىنعمو اًظفل هباشتملا نم اًضيأ يهف «روسلا لئاوأ يف ةعقاولا ةعطقملا فورحلا هذه هب داري «[3 : نارمع َلآ] 4 تهبَشَتم رَحأَو » :ىللاعت هلوق نأ

 نم وه امنإو ءرشبلا قاطن نع ةجراخ فورحب وأ «تاملكب ِتأي مل نآرقلا اذه نأو «ميظعلا نآرقلا زاجعإ نايب ىلإ ةراشإلا وه روسلا لوأ ةعطقملا فورحلاب
 زاجعإلا نكي مل اهب سانلا ملكتي ال ىرخأ فورح نآرقلا يف ناك ول هنأل ءزاجعإلا يف نيبأ اذهف .. .مهزجعأ دقف كلذ عمو «رشبلا هب ملكتي ام ودعت ال يتلا فورحلا

 نيترم ةيآلا هذه ترركت |[ تاح للا 17 فرخزلا] 4 ِنيمْلآٍبمكلآَو ا ["] 0 ل ا ا كلذ يف

 رت نإ مهدي امو ٍضراْلاَو تاوكمَسلا بر 1 .ىنعمو اًظفل حضاولا نآرقلاب اهيف هللا مسقي ةيآلاو .ناخدلاو فرخزلا تروس يف صنلا سفنب ب ميركلا نآرقلا يف

 هللإ ل و يهو ةلمجلا ربخلاو «هلبق امم ه هوعطق ءادتبالا ىلع عفرلاب (ٌبر) : :ئ6رفو .كبر نم لدبلا ىلع ضفخلاب (ٌبر) :ئرق 46 ير 35 : ىلاعت هلوق # تتييقوُم

 ناريقلا ف قهر اهسأ ترركتو فرم 5 1 نآرقلا قا ناقتشمو ريذتلاو ريشبلاو ءابنألاو لسرلا نم لك رركت :يددع زاجعإ # ميك لوُسَر مكاو ب[ 4 َوْهاََلِ
 2 دوا كل ”تبيعش» 7 :نوراتها 0757: ىشسوم: :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم

 :طول 2١7 :(هللا ةقان) حلاص «17 :بوقعي «ال :ايركز 2717 :فسوي «؟ :سايلإ «؟ :لفكلا وذ ١17. :ليعامسإ «57“ :حون ءال :دوه «5 :سنوي 217 :قاحسإ 4 :ميهاربإ

 ددع ضارعتسابو .ةرم 0١1 :اهعومجم هذهو «" :عسيلا /١1« :ناميلس 70 :مدآ ١« :نيساي لإ 5 :ىيحي «” : نش رذإ 1526 7 يسع ف دحر يحسم 0

 يبنلا ةظفقو ةرم 14 (اهتاقتشمب) لسرلا ةظفل تركذ :ةيتآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم

 نيرشبملاو نييبتلاو لسرلا ركذ عومجم ىواست اَذِإ يا ا و لا /١ (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم ال0 (اهتاقتشمب)

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم 51 لك درو ذإ ءاًمامت مهئامسأ ركذ تارم ددعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) نيرذنملاو

 لدول عير فلا :ناخدلا ةروس فورح ددع 0 :ناخدلا ةروس تايلك ددع .ًاعامجإ ةّيكم يهو .فرخزلا ةروس دعب تلزن :ناخدلا ةروس لوزن

 نم ةياكشلاو هديحوتلا تايآو ءردقلا ةليل يف نآرقلا لوزن : :ةروسلا دوصقم مظعم : ناخدلا ةروس عيضاوم . 6 كل نا دلا ةر رش كيت : ناخنلا ةروش ءاشأ .نوثالثو

 .هناسل ىلع نآرقلا ريسيتب لوسّرلا ىلع ةّماو ههنا يف نينمؤملا ٌرعو ؛ةبوقعلا يف رافكلا لو .ثعبلا يركنم لع دّرلاو ءنوعرفو ليئارسإ ينبو ىسوم ثيدحو هرافكلا
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 0 « هع ضع را فدك تسل ' : :# ِنِبُم ننطلسب كيتا نإ هنايصعو هللاب رفكلاب ءاوغبتو - هال نأ :# دا لع اول اَل نو#» -4

 ْ رت ١ يا 6 يلا“ يزل 33 002

 ١ وتو ظ 0 الش 5 :4 ِنْوُمْرَدَدأ» ترجت ساو .تمصتعا :* تدع ٍنِإَوإف ٠١- .هيلإ مكوعدأ ام ةقيقح ىلع ةجحب

 نواعم لاول ناو اجل نوح مينأِحَتَرَو ترب © 0 ل :4 نورتو ينوقدصُت مل نإ | :4 لوي نو » - ا لوقلاب :ليقو .ةراجحلاب
 | سترات هدير تضر ةقلخلل دن !!- ب هرمأو اذهب هللا هباجأ :* ىِاَبعب ِرَأَك 8 -7 .نورفاك هللاب نوكرشم :يأ :# َنوُمرح موق ١-
 ديمو اوهررحبلا كتارا َنوُعبَتم ْ 0 ل را 4 رك تحفر .ربذك ىذلا نود ءىسوم اوقذص نيذلا :يدابع ىنعو

 هه

 ِماَقَمَو 00و بتسأل
 ا تت ل | :لجو زع لوقي : 4 اًوَهَر رَحْبلا ك داو » ت0 0

 2 ب ناك يل لج ىلع كاس يأ رهو هكر

 0 0 5 ةذاذلو شيعلا ةراضغ :-نونلا حتفب- 4 َةَمَحَيَول -17 .نسح فيرش :4 ٍريِركِ اَمَمَو -1 .ناك
 6-5 . ةهفيئلاوةشل تكي © نم دحأ سيل هنأ يور :4 الا ةآستلا مَع َككب اضل -14 .نيمعان :4 يهد .ةابحلا
 "نإ وعد نم () نهم ١ ىتلا هعضاوم هيلع تكب دقف اذإف .هلمع هيف دعصيو هقزر هنم لزني ءامسلا يف باب هل الإ نينمؤملا

 1 1 نم ندقت 0 رتل فال ل 1 كل كك 1 نك الز لع هن قش ناك يذلا تابلاو .ضرألا ىف اهيلع دجسي ناك
 كييك فمك © ب لهأ نم دحأ الو .ءءامسلا لهأ نم دحأ مهدقفب ْاَصُي ل هنأ :ىنعملا نأل .مهكالهب ثارتكالا مدعل نايب

 0 ادخل اور -11 27٠ .ةبوقعلاب نيرخؤم : :# َنِرظنمأوناكاَمَوأل .حلاص لمع مهل سيل هنأل ءضرألا
 1 5 1 ا 00 هن .مهءاسن يبحتسيو «مهءانبأ لتقي ناك ذإ 0

 4 مدس هسيوس ةديش“ ني -“ .ملاع نامز لكلو ءذئموي مهنامز مّلاع ىلع :* َتيِمَلعْلاَل عل مهبانم :#ِ لع ال6 تلا حرق دراو مكرر عع 1 ارسل يب يس 4ك 30 يسمع باكتوو ردا ف: « وشل
 0 : 0 ها 00026 2 رهاط :4 فرط راشخإ © اوكي هفام# تاظعلاو ربعلا نم :< ينبآلا
 تا ماا الا كميت 9 غأ» شيرق يكرشم :ينعي :4 ُديَحمْحَأال -'1/ .نيئوعبمب :4 َترَتنْمِبل .شيرق يكرشم :4 ِككْؤم
 11000 يي يي يي تي ع نم نوكرشملا ءالؤهأ :لجو زع لوقي .ًاح اص ًانمؤم ناك هنأ يورو يريم اك : ىنعي : :4 عت موك

 11 بلحلا كصبال 0 قلاب الإ اَمُهَنَفَلَح امال .مهعيمج مهانكلهأ «عبُت موق لبق نم :4 حِلَ ني داو ع موق مآ ريخ كموق
 نيذلا هموق هبر ىلإ اًيكاش ِةِيَكَي دمحم لاقو .[": ناخدلا] 4 َنوُمرْحح موق ٍءالؤه نأ ههّيراعَدم ء[88 : فرخزلا] 4 َتْومِمّْماَل هوه ِءالْؤته َّنِإ ٌبَرَي -ِليِقَو لكلا

 هبذك نيح- هبر مالسلا هيلع ىسوماعدف :ناخدلا ةيآ امأ .فرخزلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف « ؛مهيلإ هب ينتلسرأ امبو كب نونمؤي ال موق ءالؤه نإ بر اي هاو لك

 نإ .[77 : ناخدلا] 4 ٍر رك اَقَمَو ٍعوُرُرَو © «10 : ءارعشلا] © ٍويِرَكِر اَعَمَوِزْوُدَو ف ١[ 1] .نورفاك هللاب نوكرشم موق ءالؤه نإ :اًلئاق -هب اونمؤي ملو هموقو نوعرف
 كيك ا [؟] .مطقملا لبج يف زونك يه ليت ل سلا نق ا :ليق ءزونكلاو ؛عورز تاذ رصم نأل ؛امهيلك رامثلاو عرزلا اوكرت ليئارسإ ينب

 0 ا :دارأ هلعلف "ليئارسإ ينب" :لاق ثيح .[18 :ناخدلا] 4 َنِِرَخآَ َمَوَم اهَتيروََو َكِلدَك لف «[04 : ل

 امَوَق :  لاق ثيحو ءرصم يف ال ماشلا يف اهايإ مهثروأ :يأ ,ةروكذملا معنلا ىلإ عج ار "اهانثروأ" يف ريمضلا نإ :ليقو ءرصم كلم دوب امل كلذو .ءنوعرف قرغ

 يف اولخد لب ءهرصم ىلإ اوعجر نوعرف قرغ دعب ليئارسإ ينب نأ طق لقني م هنإف ءرهاظلا باوجلا وه اذه هموقو نوعرف دعب رصم اوكلم موق مهف «# َنيِرْخاَ
 را ناو اهاوا اول ىعتاو ادهاةصقلا ركذ ظننت امل هنإ :ليقو «ةسدقملا ضرألا اولخد مث هفينلا

 ينب ركذب نايتإلا كلذ بسان ءاّمهبم همساب ىتآف «[ "١7 : ناخدلا] © َنيِبُم لوُسَر ]© :ىلاعت لاق لب ايتو اجل يلف اب ار ارينا اح 2 دكا
 لس دب ع دج سس

 اًنيَيوم الإ 0 [15] . ايس ءاهروتكاو اهعوررو رصم" 'تانجل" ريمضلا لعجي نم يأر ىلع اذهو © َنيِرْخاَ م وق © : ا ا ايم ااا

 لارا تت وم الإ ندتيمب نك فر كف نرولمم انآ اق ناخدلا] 4 َنيرَشنْمِْنحاَمَو كولا انني ا لإ 0154 : تافاصلا] 4 َنيدَّذَعُمبٌنحاَمَو كود

 ل :ناخدلا ةيآ امأ .تافاصلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .ميظعلا رّمّظلا َوهل ميعن نم هيف نحن ام نإ ؟ةنجلا انلوخد دعب نييّذعمب نحن امو ءايندلا يف

 ل اخ

 انقلخ امو هه [؟"4] .باقعلاو باوثلاو باسحلل نيثوعبمب انتامم دعب نحن امو «ةريخألاو ىلوآلا ةتوملا يهو ءاهتومن يتلا انتتوم الإ يه ام :نولوقيل لوسرلا اهّيأ كموق

 ناخدلاب عمجلاب "تاو امسلا" ظفل ركذ .[8 : ناخدلا] 4ع اًمبَبْبَباَمَو َصَراْلاَو ِتاومَسلأ اَنَقَلَح اَمَو )ف ١1[« : ءايبنألا] 4 تمل اج امو ضر احلا
 لع لاق .[1 : ناخدلا]# ل آملا ْمِلَع كب اَمَف + /٠[ : ناخدلا] #* حييَقوُم 0 ضرالاو بوسسلا سَر 0 لو قف

 0 هاب ا (ءامسلا نم هلمع دعصمو - نمؤملا ينعي - ضرألا نم اصلك كي كلا ) :نٌشسانع نت آو

 :ةيطوقلا نبا لاق .تارم عبس ملا اا .تارم ثالث (مثآ) ةملك تدرو :باوجلا ؟" ميثأ ,مثآ" :نيب قرفلا ام .[4 5 : لكلا ميلا ماع
 نع م

 نتا رتسلاو تال كيا سافانا .ٍدّمعت وأ ريبدت وأ ةغلابم نود مثإلا فرتقي يذلا وه (مثآلاف) .موثآلاو ميثألا وهف رثكأ اذإف .م ٌمثا وهف «بنذأ :اّمنِإ مث |2

 - رصف # 211 1 ز ذة 21 1 كلل: رم دب ةرم إل ةدواسمو ةرارصأو ريبدتو بصق نع منإلل فرتملا رهف (مينألا) اما .مثإلاب

 ىلع دوعي ريمضلاو ثينأتلاب (يلغت) :ئرقو اعلا ار افا دانتلا لع انا قاعي :ئرق *6 فيوم :ىلاعت هلوق 6# نوطبلا ىف ِلْغَ فَي ٍلَهَمْلاَك 1: 145]
 .ةظلغو ءافجب هقاس :هلتع عراضم يف ناتغل ءاهرسكب (هولّعاف) :ئرقو .ءاتلا مضب (هولتعاف) :ئرق# هوُلَيعاَف 95 :ىلاعت هلوق # وأن هودَح ال رجلا

 .نيهملا ليلذلا :هانعمو هب ضيرعت وهو كسفن دنع زيزعلا تنأ كنأل :يأ «ةلعلا ىلع ةزمهلا حتفب (كنأ) :ئرق *6 تت 9 :ىلاعت هلوق 4 َت َتنَأ كَلَنِإ فذ 441
 «ميرك زيزع هنأ نم ايندلا يف هسفن نع هلوقي ناك ام هل الوقو «هولتعا: يأ ءردقملا لوقلاب يكحم وأ «نادحتيف ةلعلل ديفملا فانئتسالا ىلع اهرسكب (كانإ) : :ئرفو

 .هل لاقي امو ءايندلا يف هلوقي ناك ام ةياكح ىلع ليزنتلا ءاجف «مهعنم ؛مأو يداولا لهأ ٌرَعَأ انأ :لوقي ناك هنأ يور «نيعللا لهج وبأ وه اذهب بطاخملاو

 ركذ -'* «ةرم )١4( نآرقلا يف (هتاقتشمب عرزلا) ظفل ركذ -؟ «ةرم ١( 5) نآرقلا يف (هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ - ١ :يددع زاجعإ # ٍريِركِو اََمَو عوُرُرَو آ8 1؟ 1]
 تارم ددع عم «(هت تان وك رخل ةظفل ل كذ تام ددخ ىواسني كلذبو ٠ .ةرم ١( 4) نآرقلا يف (هتاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ - 4 «ةرم )١5( نآرقلا يف (هتاقتشمب ةهكافلا) ظفل
 .هللا باتك يف ةرم )١5( لك درو دقو «( ت13 ا دول ا نال تادجب ةهكافلا) نفل ركذ تازي نع عن اهنا ةاقي نير

 جلا ءامسأ >/ | روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 در ## -09 .هججحو هريعب نوكرشملا 0 :# َنوُرَكََتْمُهَّلَعَل# كتغلب نآرقلا انلزنأ امنإ 7-00 0م اومن .ايندلا يف
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 | 4 ريالا ماعلا م 10 0 كل

 تاع :تلزتف لمح هب م 1
 هنأ حشا

 ١ او ظ ينرمأ آ ا نإ | :لاقفا )هج ابأ كب هللا لوسر

 ,ركلا زيزعلا انأو ءءاحطب طب لهأ عنمأ ينأ

 2-52 ل رس وعاس

 ]١ يع صا ولا 0 0 00

 اقيم وه رش .نيرخآلاو نيلوألل اًددحم اًاعيمو اًقو ناك ؛ةمايقلا موي وهو «قلخلا نيب لصفلا موي نإ : أبنلا ةيآ امأ .ناخدلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؛ .نيعمجأ مهت
 اع >< 5-2

 اك يدك 2 نادلا] < ترس اوك كرم دع لزم يال بج 4١1
 رصني الو ءاًئيش هبحاص

 | هكا هلل كاع نم

 -8 .مهعامتجا تاقيم :# ٌرَهَتَيِم# هقلخ نيب هللا يضقي موي : :ىنعي : : 1 ممل موي نإ“ -4 0

 نم ًائيش هبحاص نع بحاصاالو ؛مع نبا نع مع نبا عفدي ال :4 اَيَح َلْوَت نَلوَمئباَلَرَي١ِ 3

 00 هلأ محن نَماَلِإ 9 - -7 .ًاضعب مهضعب رصني الو :# توُرَصتُي هالو لجو زع هللا ة ةبوقع

 0 .هللا محر نم نكل :ىنعملا :ليقو «هدنع هل عفشي نأب هنع ينغي هنإف ؛مهنم هللا محر نم 3
 .[17 :تافاصلا ةروس) ميحجلا لصأ يف تبنت اهنأ اهنع لجو زع ربخأ ىلا :# روفر ٌتَرَجَك

 نم هريغ نود «هبرب رفكلا همثإ يذلا :عضوملا اذه يف هب ىنعو «مثإلا يذ :4 ِرَِْلآ ءاعلعإ# - ؛ :
 لكمك لفرز 7 ا م لالا .باذملا صاصرلاك :ليق :# ٍلَهَمْلآك -؛ه .ماثآلا 3
 يذلا نخسملا وهو «مومحملا ءاملا :# ريمَحْلاْلْعَك # -47 .هركعو «هبساور :يأ ُهْيِدُرُد وهو .تيزلا 7

 :# ةوُلِتَع دعا ميثألا : :ىنعي : رد ا/ 0 ؛هرح ةدش تهانت ىتح هيلع دقوأ دق

 ِباَدَع َنِم## -48 .رانلا طسو ىلإ :*# ميحتملا ءاوس لإ » 0

 :# مركلا» كموق يف :# ٌريِزَعْلاَ 0 49 .انفصو يذلا نخسملا ءاملا نم :# يِمَحل

 نيب ام :ًاموي لاق ؛ماشه نب ورمع لهج يبأ ين تلزن تايآلا هذه نأ يورو 0

 نم نيمأ ناكم يف :# ِواَقَم ف ١- 6-0 :#تورتمت# -0 ! ينم مركأ الو زعأ لجر اهيلبج

 0 :4 دنس نمل ها" .ايندلا تاماقم يف فاخي ناك امو هراكملا
 :# نيع روحي مُهتَجَفْرَول - ؛ .ًاضعب مهضعب لباقي :*# تيلبتقتم# .هنم ظّلَع ام :(قربتسإلا»و

 لكي -50 .ءاسنلا نم نينيعلا ةعساولا يهو «ءانيع عمج «نيع»و .ءاروح :عمج وهو ءضايبلا تايقانلا

 توملا نم نينمآ :ليقو ءاهدافنو اهتلئاغ نم :# تيماء وهتشا اهنم عون لكب :# ٍةَهكَف

 «الإ» :ليقو .ايندلا يف اهوقاذ ىتلا ةتوملا دعب يأ :4 كوألاةيوَملاَلِإ -0" .ناطيشلاو بصولاو
 مةساافلسااج مهقئاعي لاذإ ؛مهيلإ ًاناسحإو مهيلع ًالّضفت 1 و امفوب دما فرس م

 رظتناف :4 بِي

 ها
 يدل

 6 ةلكملا 0

 رلاا اذ اذهف ءاومقزت :ل

 :لاق ةةمركع نع هيزاغم يف

 0-0 0 4 0 لاق كلام يبأ ن
 يف ي 6و رمل ج 7

 .هوحن 000 0 07 / ( 3

 وأ ريخ نم مهايند يف اومّدق امب قلخلا نيب
 »سس د ص وحمص

 نع بحاص عفدي ال موي .[47 : روطلا] 4 َنوُرَصُي ٌمُهاَلَو 2 8
 كا هع ل لا كا ل مدع كس دلال وبل كلذ در :روطلا ةيآ امأ ,ناخدلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءاًضعب مهضعب

 دعب توملا ةنجلا يف نوقتملا ءالؤه قوذي ال ١14[. : روطلا] 4 ميجا َباَدع مجبر مهنفوو 9 0101 : ناخدلا] 4 ريجشل َباَذَع َمهكَفوو

 نم ميعنلا نم هللا مهاتآ امب نوهكفتي :روطلا ةيآ امأ .ناخدلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؛ميحجلا باذع نيقتملا ءالؤه هللا ىقوو ءايندلا يف اهوقاذ يتلا ىلوألا ةتوملا

 ُهليَرَسِيامَسِإَدم ء[ 417 : ميرم] 4 ك1 ا ا ساَمَنِإَف 98 [0] .رانلا باذع نم هللا مهاّجنو ةفلسللا ةداملا كانك

 رشا ديت :ريقتملا هب رشبتل ؛لوسرلا اهيأ ىبرعلا كناسلب نآرقلا اذه انرّسي امنإف .[08: ناخدلا] 4 َنوُرَكَدَتبْمُهَّلَعَل َكِناَسِلب ءل كناسلب

 .نورجزنيو نوظعتي مهلعل ؛لوسرلا اهيأ كتخلب هانعمو نآرقلا ظفل انلّهس امنإف :ناحخدلا ةيآ مآ ءميرم ةيآ هيلع تلد ام اذهف .لطابلا
1 

 ةعاط نع يهنلا ناك نإف «سكعلا نر حلا ةعاط ّص يهنلا (اًنمض) لمشي مثآلا ةعاط نع يهنلا 0 :ناسنإلا] 00 رك 2 مه عال كير يحل

 عم كلذك رمألا سيلو) ريخألا لبق فرحلا يف دم نم اهيف امل «ةلصاف (ميثأ) ةملك تءاج . (كالذك رمألا سيلو) ةزئاج مثآلا ةعاط نأ لهاجما َرظ امبرف ؛ميألا
 .(اميحر) اهلبق يتلا ةلصافلا عم اًنزوو اًيقيسوم ةقستم تءاج ءاسنلا ةروس يف (ينأ) ةملكف ١- :يآلاك اهلوح لصاوفلا عم ةقستم (ميثأ) ةملك تءاجو .(مثآ

 يف ةريخألا ميملا عم ةقستم (ميثألا) ةملك تءاج :ناخدلا ةروس يفو ٠- .(نيطايشلا) اهلبق يتلا ةلصافلا عم ةقستم (ميثأ) ةملك تءاج ءارعشلا ةروس يفو ١-
 عم ةقستم (ميثألا) ةملك تءاج: :ةيئاجلا ةروس يفو - ؛ .(نوطبلا) اهدعب يتلا ةلصافلا يف نونلا عم ةقستم تءاجو ««اهلبق يتلا ةلصافلا يهو) موقزلا ةملك
 قو 3 :ملقلا ةروس يفو - .(ميلأ) يهو اهتلت يتلا ةلصافلا

 .[97 : ناخدلا]# َتيِلَكمَتُم 1571 .اًنتوص (نيلوألا) اهتقحل يتلا ةلصافلاو (نيدلا) اهتقبس يتلا ةلصافلا عم ةقستم (ميثأ) ةملك تءاج :نيففطملا ةروس
 هلوق ىنغأف ءسفنلل ميعن ةبحألاو باحصألا عم ثيدحلا نأل؛ ااا را ا

 .نيلباقتم ةغيص وهو كلذ مزلتسي ام ركذ نأب «نيعمجأ 1 را وعمر و د11 13 كا

 .ةماقإلا ىنعمب ةماقإ عضوم يف فاضم فذح ريدقت ىلع ردصم وأ ماكاو داك ميملا مضب دب (ماقُم) :ئرق 4 ِواَعَم وِ :ىلاعت هلوق 6# ٍنيِمأ ِماَمَم ف [51]

 .هكللذب فصوي ال ردصحلا نأ ؛ناكم مسا هنأ ىلع لدي نمآلاب هفصوو .دهشملا وأ .ملجملل مسا هنأك ,ماق نم ناكم مسا حتفلاب (ماقم) :ئرفو

 نآرقلا يف ةرم )١44( هتاقتشمو (توملا) ظفلو «هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ |! 4 لوألا َهَتَوَمْلااَلِإ ح ترم انهي توفوُدَيال /2107]
 ميفااونرس يدرعإ نو يتاناسمم لكر د هانعتسب طنوس" هني روك حرز لع تاهيسبسب هاهقلا هلا نوتن طيازي 1 نامل .ميركلا

 ١ تايبسأ يربطلا ريسفت
 0 ديم وع

 لوزنل

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوقت لو
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 ةدش يف ماع هانعم :ةيطع نبا لاق :# ٍزِرَمْلا# .نآرقلا ليزنت اذه :هانعم : هس يكل ٌلِزنَ أ ١-

 ل ا :4 تدلل - ؛ 07 .كلذ ريغو ءرصئو ىَمَح اذإ هعافدو «مقتنا اذإ هذخأ
 ريطلا كلذ يف لخديو كلك نأ هَ نكمي وأ ؛ بدي ناويح لك :ةبادلا : ٍةَباَت نيإ» ضرألا يف قّرفُي

 ًاباذعو «ةرم ةمحرو ءأروبدو ًابّصو «ةرم ًابونجو «ةرم ًالامش : حيا رسوم -ه 0
 رس رس هي

 باذع : © لبو 9 -/ ل/ .هتايآ لدعبو هللا ثيدح لعب : يأ : 4 ويك هماَدَحَب ْثيِدَح يَا - 71 .ىرخأ

 7 ان يسبب يسرع 7

 7 ميعاد 02
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 0 : ايوب لوجو 0

 2-0 2 هبر رمأل نعذُي ال يأ : اريكَتَسُسل هرفك ىلع ميقي :«ٌرِعْيل مثإلا ريثك :4ِرَِأال باذك :4ِكاذَأِ» 1 دعب ْثيِدَحَو : هدلأ تنيإ كلت[ نولقعي 87 2 ب + يول كت 5-252200 نأ لبق ًافيرخ نيعبرأ رفاكلا هيف يوهي منهج يف داو مسا «ليو» :ليقو ؛كالهو
 يا نا ا ءوينياءووشأ 80 .4ي يبث .هلل تاييآ نم ءيش ملع هيلإ لصو اذإ :4 ايمان معاَدِإَوأل -4 .عجوم :4 مَ
 مبدئيا كريت ريم كعلم ١ هنأل ,نآرقلا ينعي :4 ىكُماَدَم ١١-  .مهيديأ نيب نم :يىنعي : :4 204ج َهيآَبَو نيل ٠١- .لذُم
 6 ُباَدَع مط كلو اور هدأ نَساَتياَنَمِعاَدِإَو 00 .نفسلا :4 كلا ١١- .عجوم باذع نم :4 ٌدِيِ 000 رل ىلإو قحلا ىلإ يدهي

 رع بالو مه مهيآو دي 0ث ١ يف هكرشُي مل ,مكيلع هب لضفت هنم لضف مكل تركذ ام عيمج :لجو زع لوقي :4 ُهَنياَيجل - ١
 ادنه 7 ْمِظَعُكاَدَعَمكَو دونَ و نيود امالَوأ ١ .رجأ الب 0 هفلك :هرخس :لاقيو «ليهستلاو لولتتا ا 0 مكيلع 5 ا
 هير يسب دس ويصإلا 4 .كلذ وحنو حايرلاو باحسلاو موجنلاو رمقلاو سمشلا ريخست وه :تاومسلا يف ام ريخستو

 3 2| .ةيثاجلا ,ناخدلا .ءفرخزلا ءىروشلا «تلصف «رفاغ] :روس عبس لئاوأ يف ترركت مح 8 [1]

 يا - ا : رمزلا] 4 ريك يعلن بتكلا ليت ١ : ةيآ ناخدلا ةروس رظنا .[فاقحألا
 اردويضن 5 ةيثاجلاو رمزلا روس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف ةيآلا هذه ترركت .[7 : فاقحألا «"” : ةيثاجلا

 زر تورحفلب وفل تايال كلذ يف نإ هنماعيمججي 142 هريبدت يف ميكحلا .هماقتناو هتردق يف زيزعلا هللا نم لّزنم وه امنإ نآرقلا اذه نأ نيبت يهو .فاقحألاو

 00 0-0 77 ُتَياَدظ «[5 : ةيثاجلا] 4َنوُمِقْوُي ِمَوَقْل سي ل» ٠[« : ةيثاجلا] 4 َنييَوُملوسَيَأَل 5[  «4 .9] .هماكحأو
 ءانمض مّلاعلا ركذ امل ىلاعت هنأل :باوجلا ؟4 َنوُلقْحَي ا :هلوقب ةثلاثلاو © َنوُنِقوُي © :هلوقب ةيناثلاو «"' َنيِنِمْؤُمْلا"ب ىلوألا ةيآلا متخ مل .[6 : ةيثاجلا] 4 تلقي روم

 ف كاوا اال د كلاب « عاقل ناعرإلا نمو نلامكلا تافتقب فَوصْوَم عئاص نمذل اناالو

 امم ءامهعم ركذ امو «راهنلاو «ليللا فالتخا نم ؛ملاعلا تايئزج تناك اّملو «4 نونقوي )ف : :هلوقب ةيناثلا متخ بسان «هناميإ يف ائيقي هديزي امم باودلا قلخو هقلخ

 نم كَمَا َنِمهَسأ لأ آمَو ١15 [« 9١ : ةرقبلا] 4 َصَرَأْلا هب احم اَم نم ِءآَمستلأ َنِمْهَسأ َلَرنَأ آَمَو 8 15] .4 نولقعُي 9 : «لرقي نال مكس بحت للاب ال ردك

 :ىلاعت هلوق مدقتل ةيثاجلاب " ق زرلا" ظفل صخو «ببسملا مساب ببسلل ةيمست ؛قازرألا تابن هبو هلصأو هببس هنأل ؛ءاملا "قزرلاب" دارملا .[4 : ةيثاجلا] 4 ِقْرَر

 ,[؟67 : ةرقبلا] 4حريلتس تسر َنِل َكَنإَو يحل َكلكَع هلْ هلا ثدي كل ١ | 1] قررأل اعمج نلخفلا ةحلاخلا 6 ٠ ةيئاجلا] 4 يَ نو ُكياَيَو قلع نو »

 1 ل14 ل ا ل ا لة ق ل لأ تنيإء َكْلَي ف «[ 8١٠:نارمع لآ] © هع م رب هلأ امو 0 اب َكَيَلَع اهوُلَتَن هلأ تنيإء َكْلَي

 لاهيا اكمأو «نيقداصلا لكم رملا نم هكي ادذمحم نأ ةرقبلا ةيآ حضوتو «نيقيلاو قدصلاب لوسرلا اهيأ كيلع اهّصقن «هنيهاربو هللا ججح كلت نأ نيبت تايآلا

 هتايآو هللا دبعب ثيدح يأب لءاستت ةيئاجلا ةيآو روجي ال يذلا لدعلا مكاحلا هنال ' ؛مهلامعأ نم اًئيش صقنمب الو هقلخ نم اذحأ ملاظب سيل هللا نأ نيبتف نارمع

 بكي را و دا د 0 ايكََسُم لون تن اَِإَو » [8] ؟نولمعيو نوقدصيو نونمؤي هل كيرشال هدحو قحلا هلإلا هنأ ىلع هتلدأو

 هنأب نامقل ةروس يف هنع هللا ربخأ امل رفاكلا اذه نإ .[4 : ةيثاجلا] 4 ملأ 0 1 كبسم رص 2 هيلع لن هللا تل اا عمسي وف ء1/ : نامقل] 4 ِمِيِلَ

 4 ل نأك اريكَتسم مصب لل د و موك نس ا الك كلا اب رصسبو عسب الأع اعيودب عضم زدات نازقل لع ود

 را لل ره بدك لمس اذإف ءعالقإب هعم مهتي ال مزع رارصإلا نأل 1 نامقل] © ارق هّيذَأ ف نك هيلع لدام ىلع لدي ؛[8 : ةيثاجلا]

 نك هلوقب قحأ 4 اريكمسُم كو ا : هيف ركذ يذلا عضوملا ناكو ءامهنيب عمجي مل كلذلف «هءادأ ىنعملا نم يدؤيو «هماقم موقيو رخآلا نع ىنغي نيظفللا دحأ

 دوب ند كفي ردو م ردم يرلا لو نأ هيك نمو » [11 ا 17ص ل لكك ركنا درك عا قا ار حرص را كارل ا الل عل 4 اًرقو هدأ ف

 .[١١؟:ةيثاجلا] © سس أو -وِلَضَف نو أوتنْبِلَو ءورمأب هيف كالا رت ركل رَحَس ىِزَلأُهَمأ # ١) «[ 4 :مورلا] 4 َنورْكْدَم لَك ءِوِلَصَف نم ًاوُهَتَبَِو ءهرمأب. 4 كفل َىِرِجَسلَو
 هنأل ؛ديقلا ركذي ملف هرحبلا ركذ مدقتي ملو «ىلاعت هللا رمأب حايرلاب 4ُكلُفَل ىِرَجَِلَو ف : 0 ا ع ب اهلوأ يف ءاج مورلا ةيآ

 .بجي ام ىلع هيلإ دئاعلا ريمضلاب ءيجف « ربا ركل ٌرَكَس ل :رحبلا ركذ اهيف اجف ةناعلا الأ ا اع ل

 :تاوجلا ؟" 00 : 1 2 فرفلا |1114 : هن ةيثاجلا] 4 ٍرَمَأْلاَنمٍةَيِرَس َلَع َكَتَلَعَج رش + .ةدئاملا] 4 اتي ا و اَملعَج لحل 2[

 يل 1 0 اج( رز ملك الط ةدجار هرم (ةيرش) املك تدروو ةدحاو ةرم (ةعرشا ملك تاو

 - (رونو ىده) ةرابع (اًجاهنمو ةعرش) ةرابع قبس دق هنأ اًضيأ قباسلا ىنعملا ىلع لدي اممو .طقف ةديقعلا الإ (ةعرش) ةملك ينعت ال نيح يف «جاهنملاو ةديقعلا

 نإو) :يأ "نإ" مسا ىلع فطع امهيف بوصنم مسا ءاتلا رسكب (تايآ):ئرق 4 ولعب موي تلي للف - 4 نووي مول )» :ىلاعت هلوق # وقوي مومن زج 9 1

 فالاتخا فو كفل نر لااا : ىأ «لوآلل اًديكأت "تاّيآ" ررك وأ : يَلبْخَأَو 1 يفو# ركِقلَح فو 3 :هلوق ربخلاو ؛(فالتخا يف نإو) «.(مكقلخ يف

 : 3 ف رظلاو ىلدتالا لع امهعفرب (كايآ) : رف .مالكلا لاط امل اًديكوت فطعلا فرح هعم ررك «تاوامسلا يف ىلع اًمطع "مكقلخ يفو' نوكيو "تايآل ليللا

 درع د كح سطج نإ فادت الاب عطرووهو 1 لحم ىلع اًفطع " تايآ" نوكت نأ لمتحيو «نأب ةدكؤم ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمج ذئنيح وهو «ربخلا وه

 - ِموَعْل# : هلبق ىلاعت هلوق ةشاسلو ةكم راثك يأ «ةبيغلاب (نونمؤي) :ئرق 14 وسمو 9: ىلاعت هلوق :6 َنوُمموُب ياو وِم [1] .لمجلا فطع تفطع نإ «نإ :ريدقتبو

 .نوعستو ةئامو نافلأ وفا زكر 0 :ةيئاحلا ةروس تاملك ددع .عامجإلاب ةّيّكم يهو «ناخدلا ةروس دعب تلزن : ةيئاحلا ةروس لوزن

 - ران ف كسلا و هيسحرتلا ناب :ةروّسلا دوصقم مظعم : :ةيثاحا ةروس عيضاوم . ام اهركذل ؛ةعيرشلا ةروسو «ةيثاحلا ةروس :نامسا امل : ةيئاخلا ةروس ءامسأ

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةكعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 أوبل هرب

 ىلع دجلا اهسألا



 كده س

 ىذآلاب مهولان مه اذإ .همقنو هسأب نوفاخي ال نيذلل :4 نأ مي نحر ال تييكل اُرفعَبط 1 ١4-

 « تيك انك» ةرخآلا يف ءمهنوذؤي نيذلا نيكرشملا 00 ممل :# موق ىَرَجَيِل#» .هوركملاو

 0 «كرشملا اولئقاف# :ىلاعت هلوقب ةيآلا له تخسشو :لبق .هللاب ناميإلا لهأ مهاذأ نم

 ل :ىكلاو .نردمؤملا .«اموق يرجبلا :هلوق يف موقلاب دارملا :ليقو [5 :ةبوتلا ةروس] هرم

 ريصلا :اهنم ىلا ,ةح اصلا لامعألا نم ايندلا يف اوبسك امب ةمايقلا موي هللا مهيزجيل ةرفغملاب اورمأ
 ليجنإلاو ةاروتلا ينعي:# َبَنكْلا ١5- .هوركملا لامتحاو ظيغل خلا مظكب ءرافكلا ىذأ ىلع < 16 7 مك كس

 :4 رمل َنَي تنَيط ١١- .مهنامز لهأ ىلع :4 َنِيَلَمْلَلَع ُمَتلَصَمَو باتكلاب مهفلا :4 كلو 1 1 - ب 0
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 هيلا مهءاج ِّق دع اة اق [171 عاكس ءيسملاو «هناسحإب نسحملا يزاجيف ؛ قدرا نر رض

 مدقت سنوي ةيآ.[١1 : ةيئاجلا] 4 ىَِقَي كين مهاب للا ْمُهءآَج ام دب الإ وفلفل امهم سو تي مهي [97* : سنوي] « ىضَقَي َكَنَر َّنِإ

 عمو فرعا نس ليئارسإ ينب ىجنو «هلآو هقرغأو هئلمو نوعرف لآ لاومأ ىلع سمطو هيبن ءاعد هناحبس باجأف «هئلمو نوعرف ىلع مالسلا هيلع ىسوم ءاعد اهلبق
 : يأ 04 ٍقَّدِص اَوُم لي ِهّرَسإ قب ب اَنأَوب دلو ) :َِك اذمحم هيبن افرعم هناحبس لاقف ءاوؤاش ثيح اهنم نؤوبتي مهرايدو مهضرأ ليئارسإ ىنب ثروأو «مهودع رباد
 ميرا ارسل لا ا 0 ت1 راقمو نمارألا فراش نما يفك دعبا هاش رو انكر فراش كدلع توما كل كدر ها

 اا او ممل ابشع ايرتكاوفلتسا 7 نيفيلا نهدف زحل طفلا درا ترا دار هودهاش امب

 نم رثكأ مهلاح نم يعدتسي ام ةروسلا يف مدقتي ملو .هحوضو يف فقوت ال اًبسانت هلك اذه بسانيو 1١9 : سنوي] © أوفلَتْحأَف ٌهَدِحبو ةَصأ هَل 1 2-

 امو امهقلخب هيبنتلا نم اذه عبت ام ىلإ «7'1 : ةيثاجلا] 4 َنينْؤُملِل تدل ٍض رْلاَو ٍتاومَسلا ِفَّنِإ ف : ىلاعت هلوق ندل نم نيهاربلاو ةلالدلا طسب اهلبق مدقتف ةيثاجلا ةيآ اّمأ ءاذه
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 لمجلا هذهب لالدتسالا ناك املو «رابتعالا ىلإ هدهو لقعلا ىلاعت هللا هحنم نم اهراونأب يدتهيو اهب ربتعي امنإ تايآلا هذه نأ هناحبس ركذ مث : كيرلا فيرصتو
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 نع لودعلاو فالتخالا الإ كلذ هبقعي مل مث ,دهاوشلا هقح يف ترثكو «تايآلا هيلع تلاوتو تفدارت نم ركذب تبقعأ «ةفلاخملاو ةرفانملا الإ مهنم ءاقشلا هل قبس

 لع ُْمكْلَصعَو تبطل ني ْفَدَرو وبلا كلو بكل َليِةَرَسِإ بَل دَقَلَو » :ىلاعت لاقف «ليئارسإ ينب نم فالتخالاب نونحتمملا مهو ؛حضاولا جهنملا كولس
 - نم ىلاعت هصخ ام حضاوو «تايآلا طسب نم مدق ام كلذ ىضتقاف«# مهني يغب ملا مهءاج ام د لعب نع لِ اًوُملَتْعَل امه رمال نم تدب مهلياَءو نيِملعْلا
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 نأل ؛ىرخأ ةملكب قيرطلا نعو «ةملكب ةديقعلا نع رّبع «ليجنإلاو ةاروتلا ىلإ اًريشم ريبعتلا ناك امدنعو .اًع اعم جاهنمو ةديقع :نآرقلا نأ فورعمو .ىده نآرقلا يأ

 ا ا اا ةقيرطلا نأ الإ ,ةلماك فيرحتلا لبق امهيف ة ةديقعلا تناك نإو «نآرقلا هيلع يذلا لامكلا ىوتسم ىلع انوكي مل ليجنإلاو ةاروتلا

 يف ةقيرطلاو ةديقعلا نأل ؟(ةعيرش) ٍةدحاو ٍةملكب ةقيرطلاو ةديقعلا ٍنع رّبَع دقف هدحو نآرقلاب اًصاخ ريبعتلا ءاج امدنع امأ اب هر لك
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 هلوق # ميل ْرْعَي 3:[1١١."؟نورفاكلا اهيأ نونمؤت هتايآو هللا دعب ثيدح يأبف "دمحم اي مهل لق" : ىنعم ىلع #كقْلَحفَو 9 ا ا
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 دو «ناميإلا لهأ نم نينئاخملاو ةاصعلا ديدبتو «ناهيإلاو مالسإلا ةعيرش نايبو ءناسحإلاو ةءاسإللاو ءٌرضلاو عفنلا نايبو «نيربكتملاو - .هلمعب الك يزاجملا وهف
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 مي ا ماو مار لان حا نإ ؛[9١ : ةيثاجلا] 4تيقتملا يلو ُهَّلَأَو ٠) «[ 14 : نارمع لآ] 4 َنيِنِمْوُمْل لَو هلو !» ]١9[ .نيتروسلا

 ةيئاجلا ةيآ اًمأ و .# َنيِنِمّوُمْلا لَو ُهّلاو 9 :نارمع لآ بسانف «هعرش نيعبتملا هب نينمؤملا حلو هللاو «هب اونمآ نيذلاو ٍدَِدَي دمحم مو ب لعيورختتإو هتلاسر

 نيزواجتملا نيملاظلا نإو ءمهءاوهأ تعبتا نإ اًئيش هللا باقع نم كنع اونغي نل مهئاوهأ عابتا ىلإ كنوعدي نيذلا مهبرب نيكرشملا ءالؤه نإ: 5 يبنلل اهيف لاقيف

 كت 3 .هيهاون بانتجاو هضئارف ءادأب نيقتملا رصان هللا «هتعاط لهأو هللاب نينمؤملا ىلع ضعب راصنأ مهضعب مهريغو دوهبلاو نيقفانملا نم هللا دودح
 نك ةيئاجلا | 4 تكلتكلا ًاوُلِمَحَو اونم | نير مهل نأ تاَكَيَملا اوعرتجل نذل بسح ءآ 3016 : توبكتعلا] 4 كيومكش م 204 1 تلا نر
 «توبكنعلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هب نومكحي يذلا مهمكح سب ؟مهيلع ردقن الف 000 نا اوارميفا انو رحت نأ هلا ودل دا دانك كرامعي نيذلا نأ

 اولمعو هلسر اوقدصو .هللاب اونمآ نيذلاك مهلعجن نأ ؛هريغ اودبعو «مهبر رمأ اوفلاخو ءهللا لسر اوبذكو ؛تائيسلا اوبستكا نيذلا ّنظأ لب :ةيث ةيثاجتلا ةيا امأو
 لك ىّرَجُملو يللي َصرَألاَو توسل هدأ َقَلَعَف ١ 1414 7 توكسلا] 4 تبامؤملل هال كلذ ف كرإ حلايب ضرالاَو تمس هللا َقلَح إ» [١؟] ...تاحلاصلا

 0 كارل كلو قل ىف نإ ظسفلاو دعا ضر ألاو تاوامسلا هللا قلخ .[؟١؟ : ةيثاجلا] 4 ... ٌتّبَسك اَمي سفن
 ىزجت يكلو ؛ةمكحلاو لدعلاو قحلاب ضرألاو تاوامسلا هللا قّلَخو :ةيئاجلا ةيآ اّمأو ءتوبكنعلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؛ءكلذب نوعفتني نيذلا مهنأل ؛نينمؤملا

 هوه ههللإ | َدحتأ نم َتيَدَرهَأ > «[ 47 : ناقرفلا] 4 لت 2 ديل هسا نم يَ 2[ كل رد 6 تاكل اكي ةرحلا نق نسفن لك

 ةيلع تلد ام [ذهف ؟ناميإلا ىلإ هّدرت ىتح اًظيفح هيلع نوكت تنأفأ ؛هللا ةعاطك هاوه عاطأ نَم ىلإ اًبجعتم لوسرلا اهيأ رظنا 11١ : ةثاحلاال 00
 ةا ااا نا ل ةيثاجلا ةيآ اّمأ .ناقرفلا ةيآ

 اأو حرجا َندْلا بِسَحمأ » 1 مكلكا راتدلاو 2 ملَعَيَو لك تت
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 وس ٍتحِلدَصلا اولويعو انما ءَنيِر كم هَلَعَج لَن اََبَعْلأ
 ميا ل ا :باوجلا ؟"حرتجا و حرج" :نيب قرفلا ام ١[. :ةيئاجلا] 4 َمَمتاَمَمَو ُمهاََح
 يأ ه4( ٍراَملَِب مّمَحَرَجاَم ْمُكَمَيَو م :ىلاعت هلوقف ءرشلاو ريخلا ينعتل تلمعتسا (حرج) نأ ظحالن ءامهنم لك هيف تدرو يذلا قايسلا ىلإ رظنلابو .«ءاتلاو ةزمهلاب)
 ةديحولا ةرملا يف تائيسلا لعفب تصصخ اهنأل ؛هدحو رشلا ىنعمب تلمعتساف (حرتجا) ةملك امأ رش امإو ٌريخ امإ دابعلا لاعفأ نأل ؛ٌرش نمو ريخ نم متلعف ام
 .(ريخلا نود رشلا) بستكا وعل 0 ناك اًريخ) بسك :ينعت (حرج) اَذِإ 4 ِتاَعّيّسلَأ أ اوما ذَا بيَحمأ » ءاهيف تدرو يتلا
 نيشلا حتفو نيغلا رسكب (ةواَشِغ) :ئرقو .فلأ الب نيشلا نوكسو نيغلا حتفب (ةوشع) :ئرق # وسع :ىلاعت هلوق 6 هرب نع وَ ءوِرَصب لع لَعَحَو م[ "":)

 ةركن لدب ىلوألا "لك" نم لدبلا ىلع ةيناثلا "لك" بصنب (لك) :ئرق # لكم :ىلاعت هلوق 6# ِمَمأ لك د هيج وم َلعكََو 7 نا 1 .ءاطغ ىنعمب ناتغل ءاهدعب فلأو
 :ئرق # ٌةَعاَسلاَو 9 لست لور جاو كال ةقاقإو 2 20067 لا او ءءادتبالا ىلع عفرلاب (لك) :ئرقو .اهلثم نم ةفوصوم
 .قح يف عوفرملا ىلع وأ "اهمساو نإ لحم" ىلع اًفطع وأ «"اهيف بير ال" هربخو «ءادتبالا ىلع عفرلاب (ةعاسلاو) : :حئرقو . .هللا دعو ىلع اًفطع بصنلاب (ةعاسلاو)
 سدر تورو ةعاربت4) (ضسدقلا جوو) ةملك تدوو- ” «تارم (؟) ديلي (دمحم) ةملك تدرو - ١ :يددع زاجعإ * ٍرَمَأْلاَني دي رس َلَع َكَنئلَعَج مث 35 [1]
 حوراو .(دمحم» ةملك نأ انل نيبتي قبس اممو .تارم (:5) (اهتاقتشمب ةعيرشلا) تدرو - .تارم (4) (توكلملا) ةملك تدرو - 4 ؛تارم (5) «جارسلا)

 .ميركلا ارق ارت ) اه لك تركت «ةعيرشلا»و ا كح

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت



 بتك يف اهرارشو مهامعأ حئابق : © أولِمع مابك تايآب نيرفاكلل رهظ :* َجُماَدَبَو ا 7“ ويك هش 0 1

 يف مككرتن : :« كس مرلا» ةرفكلا ءالؤمل :4 َلييَوا» -4 طاخحأو خو لزن زنا: : َقاَحَو» ةظفحلا 1 رت نكت موت 20 3

 26 0 مويلا ىلإ ءاقللا فاضأو ع اذمل لمعلا متكرت :# َرْثِيِسش امو منهج باذع 3| امو ميرا 1 1 يي ه0كسدمويل اليو 5

 اوبوتيل ايندلا ىلإ نوُدرُيو تاويضرتسم :# توبستسي ٌمْهاَلَو» ٠'- 5 .اهيلإ نووأت يتلا مكلزانم :#ُراَتلأ 7 وتر واورهولا تيا تلا كيؤيك © َنيرصَتن ول
 ف زيرعلا :*4 م ك2لا رن تلارهر# ناطلسلار 0 :# هايركلا هل 0 ا .هيلع اوبقوع امع 0 (] جر زر يد ودعا وعساه اه 2 لامي ا

 .ىلاعتو هناحبس هريبدتو هلعف يف ميكحلا ,بلاغم هبلغي الف هناطلس 30-2 4 د 9
 ' ١ 2 واشتد يم

 مي لفَمحل ايو

 ا 0

 لق ع

 ١'- سَ ٍلَجكَو# قلخلا يف لدعلاو قحلا ةماقإل الإ :* َيَلآباَلِاَمُهتْباَمَو صْراْلاَو توما انقلَحاَم اف 4:
 مر ا :ليقو ل رع يو حل م واعم كلي ركل نجا :لجو زع لوقي

 مل ا لا : < تاوكمسلا ىف كر ارث مْ َمآ» - 4 .ةمايقلا

  0نم ةيقب وأ :# ِمْلِع م َوَركْتَأ وأ نآرقلا :ينعي :© آَددَم ٍلََص نّمإ# هللا دنع نم ءاج :# بنكي نود ط ا م ا ا

 مهتهلآ :لجو زع ينعي :# هَل ُبيَِبَصِاَل نمل -5 .نولوقت | ام حض ملك علل ا لص وامل تدمي ف (ي) ترش نم وذ تعأ
 : اهل نيعادلا ءاعد نع :#مهِبآَعَد نع قطنت الو عمست ال ىتلا مهتهلآ ىنعي :# مهو مهمانصأو ا

 ! ؛هبلق ىلع عبطو ءاهب ربتعي الو «هللا ظعاوم عمسي الف - .قطنت الو عمست ال اهنأل ةلفغ يف :4 تدع 37 تورتلا يق ضل نياحة نونا تاو أ
 نال مَوركتَأوأ اذه ِلَي نم مكي فون ١ لَعَو مهبول لع هلأ مسح ف [17] ...هللا ججح هب رصبي الف ,«ءاطغ هرصب ىلع لعجو ءاّئيش هب لقعي الف

  0هناا 4 وك رعب َلَعلحجَولََوِنس َلعَعَكَم 111 ةرتمللا] 4 وكم قرع كو 11
  0بولقلا ركذ ةرقبلا يف هنأل كلذو «ةيئاجلا يف سكعلاو «ةرقبلا يف عامسألا ىلع بولقلا تمدق 24| (ن) َتوُلِفلَء باحد نعْضَوِةَمِقْلا وب َلِإملُب حبال

  075257771ةيآ نإ مث .كلذل عامسألا مدقف ةلطعملا عامسألا ركذ ةيثاجلا ينو .كلذل بولقلا مدقف «ةضيرملا

 ملو ؛.مهناميإ نم سوؤيم رافكلا ءالؤه نأ ةرقبلا ةيآ يف ىلاعت ربخأو «ةيثاجلا ةيآ مهتركذ نمم اًرفكو الالض دشأ مه نم :نيرفاكلا فانصأ نم نيفنص تركذ ةرقبلا

 َكلَعَو !» :ةرقبلا يف لاق مث «ةيثاجلا يف كلذ لثم لقي ملو «متخلا ديكوت ديفي امم «ةرقبلا ةيآ يف عامسألاو بولقلا عم ا اا ل

 نم موي يف مهراصبإ يف لمأ الف مهنأش اذه امنإو ءاورصبأ نأ مهل قبسي مل ءالؤه نأ كلذ ىنعمو «تابثلاو ماودلا ديفت يتلا ةيمسالا ةلمجلاب 4 هو وسع ضرما

 «ةيثاجلا يف كلذ لثم لقي ملو .# َمِظَع ٌباَذَع َدَع َمُلَو 9 ةرقبلا ةيآ متخ مث ءثودحلا ديفت يتلا ةيلعفلا ةلمجلاب :4 ةَوَْسِْع ءوِرَصَب َلَع َلَعَجَو )» :ةيئاجلا يف لاق نيح يف «مايألا
 متحخ اذإو ءلالضلاو ىدهلا لحم وه بلقلا نإف ,مهألا وه هنأل هاوس ام ىلع بلقلا متخ مدق كلذلو «مهيف انكمت دشأ ةرقبلا يف رافكلا تافص نأ ىلع لدي كلذو

 فرحخزلا] 4 وصرح الإ ْمُه نإ ْلِع ْنِم كلي مُهَلاَم »1 ؟] .رصب الو عمس عفتني الف هيلع :  1٠هبا 757 ةيثاجلا] 4توُنْطيَلِإ م َنِإِلِع نم كيدي مُهَلاَمط

 ؛اًعطق مهدنع همدع سيلو ثعبلا مهراكنإ يف ة ا ا لا ا دل ا اعلق صحم تانك كلدو هللا كادر ةكاااعلا يلع ىف فرك

 َنونلطَي ».:بسانف 4. ]١١[ ماعنألا]  َنيِبُمْلآ ُروَمْلا َكِلَدَو ا : ١1 [« © ُكاَحَأ فِ لف : :ىلاعت هلوق ماعنألا ةروس يف مدقت امل 0 ةيثاجلا] © ُنيِملأ ُرْوَمْلاَّوه َكِلَد
 1 جرس رض رس

 باذعلا هنع فرصي نم دارملاو 1 2 1 :ىلاعت هلوقب بقعأ مث «116 : : ماعنألا] 4 ميظع وْوَي َباَدَع نر تيصعع ْنِإ

 هن بيكنج 2

 مست # ىو ره ع صاج

 و ص رخل تحرس تحرص سس سس زل

 يردك لا ناحل دقف د ياكل را 0 قريت عيت كارا راي ةفطل 5 يال تارا را ا

 يه ةايحلا هذه نأ .4 اند اننا اَلِإ حام :هلوق مهفأف ١ 3 ةيئاجلا] 4ِلِعَنِمَكَِدب مَكلاَمَو هدأ الإ كلامو ايكو ثوعت ايدل اننا الإ يه اَمْأوُلاَقَو ١ :ثعبلا

 تدل اَمأَد 3 : لا ل ل ان ال رن كلن ايد مكنت نمف ءاهءارو ةايحالو هل ةلماخلا

 ام ةيثاجلا ةيآ يف مدقتي ملامك «بعلو وهل يه يتلا ةايحلا ال« 4 ُنيِبْمْلا ٌرْوَمْلا وه َكِلَد 9 :كاقاوت 01 '' ةيثاجلا] وتحس يف ممر ْمُهْلِ ده ٍتاَحِلكَصلأ أوُلِسعَو أونا

 وب ناك موي اجو أولد ام تاس ادب 111 رمل ] 4 تو رسل كي أوناك ام مهي َف او اوبسكسا اه َناَكيَم ل نيو[ .تكطفلا عردكللا
 قر 12 7 ل7 4 تركك عكا وفود تيلطلل لقول .هلوف وهز 2ك طاقلا نينا تعفو رمزلا ةروس يف 4ًاوبسك ام» :١[. ةيثاجلا] 4 َتوُيرمتني

 7١[, : ةيثاجلا] 4 هِتَمتَم يف َمُْيَر ءُهلِعَدَِم تحصل أوُليحَو أونَماَ سبأ امد او 11: ةيئاجلا] 4 ونمت محام دور نل» :وهو لمعلا ظافلأ نيب عقو ةيئاجلا

 .فرحخزلا .ءىروشلا .ءتلصف «رفاغ] 0 كل و « رح » ]١[ .اهافرط هاضتقا امب ةروس لك تّصْخف «4اوَِعاَم ُتاَديَس َمُطآَديَو )» :هدعبو
 يف ةيآلا هذه ترركت .[؟ : فاقحألا 7 : ةيثاجلا ١« : رمزلا] 4 ريك ٍزيزَعْلا هلأ نم بككلا ُلبِزنَت )8 ١. ]١[ : ةيآ ناخدلا ةروس رظنا .[فاقحألا «ةيثاجلا ,ناخدلا

 0 ل ا ا ا ا 0 تام داو الاول لا

 هنأ نود نيت وُعَماَم يَ لك 9 «[5 ٠ : رطاف] 4 ... اًبتك َمُهسِناَ م تول ىف كرش مهم را هلأ نود نم نوح نا كاش مير لف له [ ؛]

 قلَخ ءيش ّيأ ينوربخأ 0 .[ 5 : فاقحألا] 4... َوَرمَأ و أ اذنه ٍلَبَم نم بنكي فود توسل ىف ُكَرْس مل مآ ٍضْرَْلا نأمل اًداَم فور

 نورفاكلا دعي ام لب ؟هنم ةجح ىلع مهف اًباتك مهانيطعأ مأ ءتاوامسلا قلخ يف هللا عم اًكرش هللا نود نم مهنودبعت نيذلا مكتاكرشل نأ مأ ءضرألا نم مكؤاكرش

 هللا نود نم اهنودبعت يتلا ناثوآلاو «ةهلآلا متيأرأ :رافكلا ءالؤهل لوسرلا اهيأ لق :فاقحألا ةيآ امأ ءرطاف ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءاعادخو اًرورغ الإ اًضعب مهضعب

 .نومعزت اميف نيقداص متنك نإ ءملع نم ةّيقبب وأ ءنآرقلا اذه لبق نم هللا دنع نم باتكب ينونثا ؟تاوامسلا قلخ نم بيصن للاعت هللا عم مهل مأ ءضرألا نم اوقلخ ءيش يأ ينورأ

 ةئامسمحو نافلأ :فاقحألا ةروس فورح ددع .نوعبرأو عبرأو ةئاثالث :فاقحألا ةروس تاملك ددع .قافّتالاب ةّيّكم يهو «ةيثاحا ةروس دعب تلزن :فاقحألا ةروس لوزن

 :مانصألا ةدابع ىلع ةّجحلا مازلإ :ةروّسلا دوصقم مظعم :فاقحألا ةروس عيضاوم . اهب فاقحألا ركذل ءفاقحألا ةروس تيّمس : كفانا ةراوس ءاسأ .نوعستو ةسمخو

 كالهإب ةداشإلاو ءنيهّفرتملاو «نيمّنتملا ديدهتو ءَنْيَدلاولا ميظعتب ةّيصولاو ءىسوم ثيدحب كلذ ديكأتو «نيلسرملا دّيس ةّوبن نايبو «نيرّبكتملا مالك ضقانت نع رابخإلا

 نك دللا ثلا ل دافتسااو 0 ةمايقلا موي نايتإو نيا مالسإو ,ةوعذلا ىلإ ةراشإلاو .نيداعلا داع

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىن

1 04 



 ١ - كوت :# أنار" نيكرشملا ءالؤهل ءادعأ ايندلا يف اهنودبعي اوناك ىتلا مهتملآ تناك : َءَدَعأ مط أونا ٠ 1 5 6 ٠ 6 + 2029

 5ر0 رك يداي 21 21 كادر! !ءالؤه ةدابعب انرعش ام :نولوقي «نيدحاج مهل نيكرشملا ةدابعب :4 نك مدا ةهلآلا :ىنعي
 /-  :4 0اَدَهههَجاَمل يحرمك دلالات ياََْيا لعل : اميل 0 ىئارتفا ىلع هباقع ينع اوعفدت نأ نوردقت ال يأ 1

 بيع ةئيرافأ نه هنود( 0 21 :4 لمراد - -4 .بيذكتلا نم هيف نوضوختو «نآرقلا اذه يف مكنيب نولوقت مب : هيف نوصي
  0ٌلَحَفِباَم ىردأآمو## الوأ هيف ناك اذإ :هيف عيدبو ءرمألا اذه يف عدب وه :لاقي «لسرلا تسبلا ١ اق يوك فاشل تكميل 5

 ا ا ١ ؟بويبضشم تاتش هوو 1 ال للا ا يو ل لا تلت

 اتأآَمَوَلإحامالعَ 10 يلو زهقت ورتاتا 0١ :هانعم :# َلِإَحَوباَماَلِإ عّنَأ نإإ# .رانلا يف نيرفاكلا نأو «ةنجلا يف هتمأو هنأ ملع دقف ةرخآلا يف

 5 همكم ئا عَن مكتمل لفن 1 قبري ُدِهاَكَد 2! ٠١- .يحولا ىلع ةروصقم هلاعفأ نأو «تايبيغلا ملع نم يّربتلاو مالستسالا
 7 ساو نما لَم لع ليوسف بْنَم داس َدَبَسَو 1 1 ىلع :ىنعي : :6 ونيل مالس نب هّللا دبع وه :لبقو «مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم وه :# َليَِرَسِإ
 أورو كح َندلأَلاَقَو[(ْيلَنيللطلا مولا ىدِبماَلَهَسأَكإ هب هن هنإ نآرقلا يف بوتكم وه امك «ىبن هنأ ةاروتلا يف بوتكم ادجق هتداهش كلتو «ةاروتلا وهو نآرقلا

 ا دياي اوم ف . :نونعي :4 كرز َناَكولاط :هب :4 اما َندَلِلظ ليئارسإ ينب دوهي نم :4 وردك َنِلاَلَهَما# 1١- .ين 0 0-0-0 5
 كر بكه نقدي 0 دة ف[ عياش .٠ ١ كك :ليقو .هب قيدصتلا ىلإ نا اع دال

 أد هيي 3 عار مه :# َةَمحَرو# هب نومتأي :* اًماَمِإاه ١١- .نيلوألا اا 0 بذك :# َكَِإاَذَم

 ظ مر. ور ر 0٠ ادمحم نأب ىسوم باتكل وأ «ةاروتلل قدصم نآرقلا اذه :يأ :* ٌقِّدَصُم بيك اًدمَو# مهيلع هانلزنأ

 ا رول يبيح قتال ا لعف ىلع وأ .لاحلا ىلع باتكلا ةفص نم هنأل يبرعلاو ناسللا بصن :ليق :4 اّيرَعاَناَسِلا ين
 ١ 09 تَرَكَ ْهاَلَوَد هلع فَوحاكَه أوصت أ 9 َث» وه الإ هلإ ال يذلا :4 هما َكَراولاَكَيدلاَنِإ 8 ١- .ًايبرع ًاناسل ىنعأ :لاق هنأك ءرمضم
 3 َوُلمحي انام َميئآَرَجاَينَندَح بم يلف 0 :آء ُقَوَحاَلَم# هيهنو هرمأ يف هللا اوفلاخي ملو ءكرشب هوطلخي ملف .مهقيدصت ىلع :# ْاوُمََعَتْس
 00و 0070و. . او مو : لاسفل رك ١ ] .ىضم امب مهلا وه «نزحلا»و .لبقتسي امب مهلا وه (فوخلا»و .ةمايقلا موي عزف نم

 موي دوهيلا سينك انلخد ىتح هعم انأو ِةيِكك ىنلا قلطنا :لاق يعجشألا كلام نب فوع نع حيحص دنسب يناربطلا جرخأ 4( وب ُمرَفَكو هلأ دنع ْنِم َتاكنإ ْرْسيَءَرأ ْلُك #

 لك نع هللا طحي «هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي مكنم الجر رشع ىثا:ينورأ:دوهيلارشعم ايا :ِةلَي هللا لوسر مهل لاقف مهيلع انلوخد اوهركف «مهديع

 ينوملعت لجر يأ :لاقف لبقأف ؛دمحم اي تنآ امك :لاقف هفلخ نم لجر اذإف .فرصنا مث ءدحأ مهنم هباجأ امف اوتكسف ««هيلع يذلا بضغلا ءامسلا ميدأ تحت يدوهي

 يذلا يبنلا هنأ دهشأ ينإف :لاق «كيبأ لبق كدج نم الو كلبق كيبأ نم الو كنم هقفأ الو هللا باتكب ملعأ ناك الجر انيف ملعن ام هللاو :اولاقف ؟دوهيلا رشعم اي مكنم

 صاقو يبأ نب دعس نع ناخيشلا جرخأو .ةيآلا #' وي تركو هللا دنع ْنِم َناكَنِإ َرْسيَرَأ ْلُك + هللا لزنأف ءاًرش هيف اولاقو «هيلع اودر مث «تبذك :اولاق «ةاروتلا يف نودجت

 يمك :ىلاعت هلوق ]١1[ .تلزن ّيف :لاق مالس نبا هللا دبع نع ريرج نبا جرخأو ودي 1 و ل ساعت دا

 َندَلَأ َلاَك اكو #:لزنف «نالقو نالق هيلإ انقبس ام اريخ ناك ولف ...نحنو ءزعأ نحن :نيكرشملا نم سانأ لاق :لاق ةداتق نع اًضيأ جرخأو 4 اَريَحّناك 6 2217 ت1 ا

 ناكو رسل 7 تويوتا ا رح تسول ا :لاق م .4 اورتك

 .نسحلاو كاحضلا نع هوحن دعس نبا جرخأو .ةيآلا 4 اريَح كول اوما دل اوُرَمَك َنِيَلأَلاَكَو زج اهنأش يف هللا لزنأف «نينز هيلإ انتقبس ام اًريخ ناك ول :نولوقي نديزف لافك

 امل ّقَحَلل أورَمكَن لا لاك تنام َلْاَِإَو ل٠ ١107 ير« سنك نسر بكيت لاجل ني ًاورفك َنبِدلا َلاَق ثني انني مهتلَع لَن اذِإَو 3 []
 نسحأو الزعم لكضفأ .كمواانم نيقيرفلا ىأ :هب نينمؤملل هللاب رافكلا لاق تاحضاولا تالزنملا انتايآ سانلا ىلع ىلتت اذإو .[77 : فاقحألا] 4 ٌنيِمُرَحِس اَذَه ْمهَءاَج

 .رهاظ رحس اذه اناا كل اداوم لع لتت اذإو ا اب ل كداب تا ال

 يلع ين اذِإَو [47 : ًابس. 14 ٌنيِبمرَحساَل آدم نإ ْمُهَءآَجاَمل يحن أ دك ل ا ب اني ممل كن اذِإَو )ف []
 مكعنمي نأ بغري لجر الإ دمحم ام :اولاق تاحضاو هللا تايآ "ةكم" رافك ىلع ىلتت اذإو .[7 : فاقحألا] 4 ٌةيي رح ده ْمَةَجاَمل يَ أورَمك ذَا َلاَق تي ادي

 لاقو هللا دنع نِم سيلو ءكسفن دنع نم هب ٌتئج «قلتخم بذك الإ دمحم اي انيلع هولتت يذلا نآرقلا اذه ام :اولاقو «مكؤابآ اهدبعي ناك يتلا ةهلآلا ةدابع نع
 نيذلا لاق «تاحضاو انتايآ نيكرشملا ءالؤه ىلع ىلتت اذإو كلو ا كاوا و ا :مهءاج امل نآرقلا نع رافكلا

 يي رمد 72

 وكس الم برفان لف ينافي ط دوه] 4 ... . ىماَرَجِل َكَحَم ههمئرتفأ نإ لق هنبرتفآ تروُلوُقَي مآ 988 [4] .رهاظ رحس اذه : ا

 مثإ يدحو َنعف هللا ىلع كلذ تيرتفا دق تنك نإ :مهل لق ؟لوقلا اذه حون ىرتفا :حون موق نم نوكرشملا ءالؤه لوقيأ لب ا فاقحألا] © ... 3 اَعيَس هلا نم ل

 مك الا قا الع ولتعلا اةمحشاوإ 0 يابعا الا كال كلذ

 ٍقاَضِس فوه نسم ْنَسأ نم وي ْمَرَفَك منهن دنع نه اَكح نإ َمْشيََأ له 2[. تكا

 ملعلا مهءاج نأ دعبف «ةلهملا يضتقت ىلوألا ةيآلا يف "من 0 : فاقحألا] 4 دهوك أنين ةكنإ دب لقط 1107 تلصفأ] © ٍديِحَب

 وب ْنَم ٌدِهاَس َدِبَسَو 9 : :لاقف الاعفأ اهيلع فطع لب ءةصقلا ةياغ نكت لو لصتم اهيف ربخلاف ىرخألا ةيآلا امأ لمت الو رظن الف رفكلا مهرمأ ةبقاع ناك ىدهلاو
 00 ل زيا رايس ا ل ير انكم داك ه1 ٠١[. :فاقحأللا] 4 نيل مْوَمْلا ىبس ال هلأ كإ ١ مركتسأو َنَماَف هلْ َلَع َليَِرْس

 هلا ديعوب اونمؤي مو «شيرق نم هللا ةينادحو اودحج نيذلا لاقو ١١[. : فاقحألا] © ... ِهْيَلِإ اَئوُهَبَس اَم اريح َناكَو انما يل اهنَحس ندا لكَو »1 تاركا
 ا تر كعلا لا ةيلع تلد ام ادهن .مكاياطخ ماثآ لمحتتن انإف ءاننيد اوعبتاو ءدمحم نيد اوكرتا :هعرشب اولمعو مهنم هللا اوقّدص نيذلل ؛هدعوو

 سك رق نيو » [ ١10 .هبب قيدصتلا ىلإ انومتقبس ام اًريخ هب ءاج ام ىلع اًدمحم مكقيدصت ناك ول هب راما نال هيون ارد اكو :فاقحألا
 0 فاقحألا] # ... اًيِبَرع اناَسْل َقّدَصَم 0 تانك اًذهو ةمحرو اًمامإ نت هوم بك ِلَبَم نمو ١ ءا١1١/ : دوه] 4 :. د 0 0 0

 كل ا ولا ل ا تر رشي ليا رس ب اتاي ةرر نأ قل اذه ل و را نأ نايت ناحل

 00 ..يتسحلا ءامسألا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 يهف ٠ يايبنأل ىتتكو يعئارش تضم اذكه :يأ .عونلا كيري :ةيطع نبا لاق 4 نضال اًنْيَصَوَو ١6- ا ١ تفلت 000064 5 22 اد هين دلالا عمر

 هايإ اهمظن :4 ,هللص لصفو# .ةقشم اهنطب يف هتلمح :ىنعي : :# امركم تل .هدابع يف ىلاعت هللا نم ةيصو 0 11 1 ا ا يل 0

 يسن قو لب نيت نال نو كفي توا زاكستسا دل: يأ شان «كييتتول دل برش 3 رعود اكسو هناك |!
 52 هكب رارقلاب ىدها يف :4 لع تأ ىلا كنسي كن نا ين :4:فرتأ .نوعيرا :ليقو هنوثالثد ل م.( نس جك( رأت 1س

1 1 
 0000 .كتاض ات ءكب 10 5 ل ا 00 | 8 رق لس رس هم ا ا نرحب تب ريما نع 0

 رمل نيعب نيئمؤم 0 4 َقيِرَد - 0 فيل 1 نيصب ورع ع 0

 ل علو | ن 10 : 3
 اذه هلل فتم 0 رع 00 0 تنودعوب لكى دل 3 1 00 2 0 امان + 7 ف 7 هك 0 يي ف 1

 َلاََم ىلأَو #8 ١١- .ايندلا يف هب مهدعو امك هب مهل ٍهفوُم هنأ هيف كش ال «قحلا دعو دعولا 32 7 د عبق 0
 زع هللا ىلإ هئاعد يف نادهتجم امهو .هيدلاول قاع هب رفاك لاض نع لجو ّزع هللا ربخأ :# ِهيَدِلاول 5 كاملا 0 نوُدعأ كِل قدَصلاَد مولا ١

 دري ءيش نم هرجضت دنع اهلئاق نع ردصت ةملك :(فأ» : 0 هلل 7 هت ا يفو .لجو 0 5 ل و وا د
 و ورم لس رس جحر

 نم ممأ تضم دقو :4 لبق نو نورَملا تلح دقو# توملا دعب ثَعبأ نأ :« جم نأ قدها ا ' 2100 ْ
 .«كليو :هل نالوقي يأ : ا ا .هيدلاو : : ينعي :# امه امُهَوْإ8 دحأ مهنم ثعبَي ملف اوكله .يلبق "| هلع لعبا َةَيلُو © نيو الل آد

 اهرطس ىلا مهليطابأ :4 َنيلَوألار نسأل .ن ل ع ءاعدلا هب دارملا سيلو هللا هبا عجم .يب ل تي 9 ١

 ٍلكِلَو» -14 .باذعلا مهيلع بجو :4ُلَوقلاْم هنَلَع لحنا َكِهَلْو ال -10 .مهبتك يف نولؤوألا ل اتاك اليت ارز نزريلخد ندع
 7 0 5 3 م 4 © تريح
 راك لم كر ىلع علل ا طا سو لص :# اوعي تحي . شت ول 00 هو يس ٠
 رع راسل 522 ل 26 ل ل علا نع «ثتباو» 50 د1 7 طي مهنا رذ او نكزأ نر ) َنوماظيال 0
 مناط انيناللا لح اودؤت ملف :4 اهي ممعََمَتْسَأول خيبوتلا :ىلعمب : :4 كييط مهد ةطوختلا 0 وهلا باَذَع بور مولاه عتمَسسأو ين دلادكِاَبحف ١

 :ىلاعت هلوق [1] .مكبر ةعاط نع نوربكتت :4 َنورَكََت ناوهلا :« ولا تنعم نوباثث :4 َنَوَرم 34) (يل نوفسف مهاعو ىلا يَغب ضرألا ف توريكَتسش تمامب|*
 ١ بآل هنها تارت: لاق .يدسلا نع متاح يبأ نبا جرخأ 4( آَمُكَل اَمُكَل ِفَأ ِهْيَدِلوِل َلاَم ىِزَلاَو + رث كم ني يي ني 69 ا 0
 ف :لوقيو ءامهبذكيو انمهيلع دريف مالسإلاب هنارمأي اناكف « ءملسي نأ وه ا ويلملتسا لقااناكو: تي أل لاق ركب يبأ نب نمحرلا دبع يف 4 آَمْكَّل ِقأ هْ َدلول َلاَق

 ع ج نبا جرخأو .ةيآلا ب أَم تَحي 1 و # ةيآلا هذه يف هتبوت هكلرتف .همالسإ نسحف دعب ملسأ مث ءتام دق نمت شيرق خياشم ىنعي ؟نالف نيأو ؟نالف

 هيف هللا 2 0 ا :لاق ناهام نب فسوي قيرط نم يراخبلا جرخأ نكل .هلثم سابع نبا نع يفوعلا قيرط

 .اهتتأ يكل ى 50- ازرلا دبع جرخ آو .يرذع لزنأ هللا نأ الإ «نآرقلا نم اًثيش انيف هللا لزنأ ام :باجحلا ءارو نم ةشئاع تلاقف #/ ِهْيَدلَوِل َلاَم ىََلاَم »
 ظ 6 اًداتسإ أ ةشئاع ينو ةرجح نب ظفاح لا لاق ءالجر تّمسو نالف يف تلزن امنإ :تلاقو ركب يبأ نب نمحرلا دبع يف تلزن ةيآلا نوكت نأ ركنت ةشئاع

 7 . ُةَكِحِهكمْلا ْمِهَبلَعْلَوَتَم أومكعّتَسأ مك هّهَأ اسر ْأولاَو لأَن كلا ل هلال ال دوك كارلا انه دنا يضف فاتح 1 .نارقلا اذ 5

 مث هل كيرش ال هدحو ىلاعت هللا انبر اولاق نيذلا نإ ١7[. : فاقحألا] 4 تي دوبَرحي مه الو مِهَيْلَع ُفَوَح الف أوُمَفَمْسَأ من هيأ اسر اوُلاَق نذل َّنِإ ا 7١[« : تلصف]

 نيذلا نإ :فاقحألا ةيآ امأ ءتلصف ةيآ هيلع تلد ام اذهف «.. .هدعب امو توملا نم اوفاخت ال :مهل نيلئاق توملا دنع ةكئالملا مهيلع لزنتت «هتعيرش ىلع اوماقتسا

 ا ا ماا ا م ال رام جيش همر ن2 مو :اولاق

 4 اًننَسحِإ ِهْيَدِلوي نضال اَنْيَصَوَو اف «1 ١5 : ناقلا 41َنقَو ُهَمأ هَ يدلي نضل انيّصوَو » 187 توهكتعلا] 4اس يدلي نضال اًنيصوَو» ]١5[
 لو ؛هنبال نامقل مالك نيب ضارتعا نامقل ةروس يف اهّنأو ' 'ٍصاقو يبأ نب دعس وهو" كلام نب دعس يف تلزن ثالثلا تايآلا ْنأ ىلع روهمجلا ١6[. : فاقحألا]

 نم هلبق امل ةقفاوم "هعضو" الو "هلم" توبكنعلا ةروس يف ركذي ملو «هماقم ماق 115 : نامقلا] 4 َكيدلولو يل رك ركن ل ل
 عقيام عيمج اهيف ركذ هّنِإف ءآال : توبكنعلا] 4 َوْلَمَيإونكىِزْلأَحسح متلو ٍمهتاَس مهتم نرفكشل تاكلسلا اولَصم 1216 ىَدلاَ م هلوق وهو «راصتخالا

 ذإ مهلوقلانالخو ءامهنعاصارعإو ءارمأب ايفو امه يفسح" هانمزلأ : يأ 4 َنَسفإِلآ ايَّصَوَو » : هدعب لاق مث ماظن نسحأو «مالك زجوأب نينمؤملاب

 هنت احد لَم ناو ٌكَدِلو كَم لع تمس لا كتمت كف أ نيمو ِتَرا» ]٠[ .هعضوو هلمح يف هلاح فاقحألاو نامقل يف ركذو «هللاب كرشلاب ُهاَرمأ

 58 أ ُهَتلََح + 6 :دعرلا] #* اًهَكَواَعْوط # 0000 ةرقبلا] 4( نيل فانا 21151 1 1 لمنلا] 4 تيجليصلا َكِواَبِع ىف كيَمْحَرب ىلا

 لكلا .طقف ةيسفنلا ةاناعملاو ةقشملا نايب يف نآرقلا اهلمعتسا :هركلا - ١ ار كا 00 ركل م :فاقحألا] 4“ اهكهَتَحَصَوَو

 نإفاذل اتم ا ةاناعملا نايب يف نآرقلا اهلمعتسا 7-01 .[87 :نارمع لآ] #4 ةكحر اكد ها ا «هركلا» ةلباقم كلذ ىلع

 - 3 (هرَكلا»و ء(هٌرَكلا)و ««هاركإلا» نيب قرفلاو ءاهركأ» لعفلا ردصم وه :هاركإلا - -7 .ىرخألا ناكم امهادحإ | يتأت نأ غاسي الو نكميال مَن نمو نيف دا رتم ريغ نسملكلا

 46 رذنم تأ امَنِإ 9 : لاق امك ءملسو هيلع هللا لص يبنلل باطخلا ىلع ءاتلاب «رذنتل) :ئرق © َرِذَنْحَله : :ىلاعت هلوق # أوُمَلظ َنِذلا ردن اير اناَل 7

 ءايلاب هدر :زوجيو 4 دم الأم آَم و هلوق يف هركذ مدقتل ءدمحم هب رذنيل : ىأ فيعلا لع ءابلاب (رذنيل) :ئرقو .4 مكر امن : لاقو 4 وي ردن لاقو

 - - .هركذ مدقتملا باتكلا هب ديري 4 ُهندَل ني اديِدَعاَسَْ را: لاق امك # أوملظ أوُمَلَظ نبدأ َرِذَنََل ايبَرَع اَاَسْل ٌقّدَصُم بنتك اًدْهَو 9 :هلوق يف هركذ مدقتل باتكلا ىلع

 يف كلذو ءرهشأ ةتس لمحلل ةدم لقأ نأ هريرقتب ثيدحلا بطلا ميركلا نآرقلا قبس :لمحلل ةدم لقأ 1١5[. : فاقحألا] 4اَرَهَس َنوُمَلَ لصف ,هلمو 9# [15]
 نيك و00“ )تلا دور دع ورسم ( 147 ىأ نيلودح ئه ةلماكلا ءاسض إلا ةدس ف داحس اذإف[ 01: كفاقحالا 1 4يرص تك لصور اكتم: لامن هلت

 هنع تفشك ام اذهو .اهمامتب دلو اذإ اًيح ىقبي نأ نينجلل نكمي لمحلل ةدم لقأ يهو «لمحلل رهشأ ةتس ىقبي هنإف ءعاضرإلاو لمحلا ةدم يه يتلاو ءارهش

 اهيلع انزلا دح قيبطتب هنع هللا يضر نافع نب نامثع مهف ءرهشأ ةتسل تدلوف ةأرما جوزت الجر نأ يور ذإ ؛مهفلا اذه ىلع ةباحصلا دمتعا دقو .ةيملعلا ثاحبألا

 4 اًرَبَ نوشلث هلَصْفَو ءهلَمَحَو :  :ىلاعت لاق .مكتمصخل هللا باتكب مكتمصاخ ول اهنإ امأ :هنع هللا يضر سابع نبا لاقف «جاوزلا لبق اهلمح ةيادب نأ هنم اًنظ

 .ةارعلا ت تتربف «رهشأ ةتس الإ لمحلل قبي ملف [4١:نامقل] 4 نَيَماَع ىف دُهَلَصِفَو ٠ : اًضيأ لاقو ١6[ : فاقحألا]

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

1 

1 1 



 ناك مالسلا هيلع اًدوه نآل «ةبارقلا ةؤخأ يه ةّوخألا هذهو «مالسلا هيلع دوه وه : ٍداَءاَمَآإ ١- نتخيل ١ 7

 7 1021 و قاد 2ر6 سا نركت يتلا لامرلا 1 ]| فاتح ألو داع رايد يه :* ِناَفَحَدَل اب» .داع ةليبق فارشأ نم

 ورمل مر ةءامار
ْ 

 : تاع فاح إس الاول ودرج دب 2 تضم اه لاك( ىلع ور .تومرضح ىلإ نامع نيب ٍداو وه :ليقو .فقح :اهدحاو «لابجلا ةئيهك

 كاي اَءْنَع انكَفأَتل نأ ألاقي ٍريِظَعِمَو يَباَنَع .انتهلا ةدابع نع انفرصت :4 اَنكَأَتِلل 1١- .هدعب :4 ِوفَلَح نول هلبق :4 ِهيدَيَِبْريأل لسرلا 2 2
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 بهادصلاَإَم00 َدِودَصَنيَتكَ كتاب 7 ' نس ةيحان ف ًاضراع ًاباحس 00 اًضراع» هنولجعتسي قدا هللا باذع مهءاج امل : و ملف ت1
 توها نكلودين دمر اذه مهيلع علط :4 الين ُشاَءاَدمل .مهتيدوأ وحن ًاهجوتم :4 وبدر ليفَتستط ءامسلا يحاون
 . هو 0 اوُحَبَحَأَتاظ -15 .ةّدم اوطحق دق اوناكو «ةداع اهيف نورطمي اوناك يتلا ةهجلاو ةئيهلا ىلع باحسلا
 اني ضراءاَدصأوْلاَك نيدو لقسم اًصراَع هواراملق 5 4 ك1 "1 .مهلاومأ باهذو مهسفنأ كاله دعب دوه موق نكاسم الإ :* همكم الر

 كر مدت (ي) مل ُباَدَعاهيفحيِرو ملحن اَمَوُهَلَب + ديف مكنكمن مل اميف :شيرق يكرشمل لجو زع لوقي :4ِهُِِكَتكَم نإآَمذ» ايندلا يف ًاداع :ىنعي
 بيحسي مال رمال أوُحَبَصاق آرب يَ 0 :# َنوءِبَتْسَي -وبأوناكامإ# لزن :4 َفاَحَول مكطعت مل ام ماسجألا ةطسبو لاومألا ةرثك نم مهانيطعأو

 ِِِ 1 روع 0
 55 داس عُهتَكَم دََو( َنمرجُمْلا موقلا ئ اهوحنو برأمو .مودس ضرأو دوم رد :# ليرقلا َنِيحَل اوحامو»# ١١ .باذعلا مهلاجعتسا نم

 . روسي وج ووعي 6س ل "بلاص اراك اب 3 نذفلا قزق مهام وو تا
 / - جوت قط آمَف ديفا اَعمَم مهل اًنلَعَح ١ كير 2 .« ونحت هلنل» تا 0 7 0 0 5 ماو رع لس 0
 2 : ا 5 4 0 نيذللا ءالؤه رصن الهف :© كل نارها نود نِماوُدَحكأَن بدلا مُه هرصت الولف ©

 ١١ توُدَسْجإْف اذني مدح ومهرلصب و ف صب ه- 1 0 2و

 ١06 0 6 1 0 كلدو# متم مكان اصرخ 019 ا ناو 4 كل نين هوذا لا مو

 7 و نو ةْرَمَعَسي ءهبأون ١ م ِتياَ 1 يذلاوه 7 4 كك 1 فب انك ام موو نوبذكُي اوناك يتلا وبنك يد ةحلالا هذهو :هانعم : 2
 9 ساو هلو وَ سءرخا سرس 1 - <

 "نجت هلل بالأرواح < م انكلهأ 8 !!هدنع انؤاعفش يهو هللا د انبرقُت يه :نولوقيف .«نورتفي 0
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 22ه 1 1 رس جس

 ١ هيَ هيفا ن ود ناكل مهرضاكو © 7 َقَيِرد ىف يل َحِلَصأَو ُهلَضَرَب الص َلَمَعأ َنَأَو َىَدِلاو َكَعَو َِلَع تمن ذأ ىلا َكَتَمَعَي َرْكَفَأ نأ ٍْعْزَوَأ ّبر) -
 1 ( بورتفيأوناك امو هك اكو ءَص 8 هديب ردات سبح مالملا هيلع اميل ةصق قايس يف لمشلا يأ .[16 : فاقحألا] 4 .:. كِيلإ تنم نإ
 12 0 2 ا نأو «ٌّىدلاو لعو َءاع تمعنأ ىتلا كتمعن ركشأ نأ ءىنقفوو «ىنمهْل بر :اًيعاد هيلإ هّبوتف هيلع هللا

 2 1 لا كدابع عم كتنج ميعن يف كتمحرب ينلخدأو «ينم هاضرت اًحلاص المع لمعأ
 اًحلاص لمعأ ينلعجاو «ّيدلاو ىلعو جلع اهتمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ينمهلأ يبر :التاق هبر وعديف «ةنس نيعبرألا غولب يهو «ةيلقعلاو ةيندبلا هتوق ةيابن غلبي

 .كمكحل نيداقنملا ؛كيبنو كرمأل نيملستسملاو «ةعاطلاب كل نيعضاخلا نم ينإو «يبونذ نم كيلإ تبت ينإ ءيتيرذ يف يل حلصأو ءهاضرت

 .[1 : فاقحألا] 4 نْبالْمْعَومهلَليقواوحاَديتحيِعَِو »1137: ءاعنألا] 4 ترثَمَنِلَتٍَلذدَعي كيرا أوف اًمنَجَود لكحل لكِلَو »[14]
 ك0 01110711 21237 افا1]1 5802 اهلمع نم بتارم هتيصعم وأ ىلاعت هللا ةعاط يف لماع لكل نأ نانبت ناتيآلا
 تروم مولا ل[ مهتانسح نم صقنب الو« مهتائيس يف ةدايزب نوملظي ال مهو «مهلامعأ ءازج مهيفوي هللا نأ حضوتف فاقحألا ةيآ اّمأ .هدابع لمعي امع لفاغب

 1 ولا ركب ألا لسلك ا نول ادع ور مَويلَأَف ٍظ ء[917* : ماعنألا 4 َنوُراكَست -ةَيلياء نَع َهَحَنكَو يل ري هلأ لع 0 هكا ِنوُهْلا َباَذَع

 ةيآاّمأ ..ةناهإلا ةياغ نوملاظلا ناهي مويلا اذه يف هنأ حضوت ماعنألا ةيآو «ةمايقلا موي نيرفاكلاو نيملاظلا ءازج نانيبت ناتيآلا 7١[. : فاقحألا] 4َنوُفَسَ
 كا ا راب يل ناوملاو ىزخلا تاقع نوزخل راك الوم نأ نس فات

 هلو برْوُعمَي لأ نيو ٌريَعمأ + :ىلاعت لاق :فاكلا فب اةزكلاا :ال وأ :ةلثمأ .(لوعفم مسا)ه هّركُملا لعف «ُةٌرَكلا»و (ُةٌرَكلا»و «(لعاف مسا)ه هركُملا لعف هاركإلا -

 ّ اوقِقنَأَلف # 14: 0117 كك كيلا نأ كل لحي ال أوم اءَسِسِرَلا هيي + 10 :نارمع لآ] * اًهَرَكحَواَحْوَط ضر اَوتاَومَسلأ يَ م ملَسَأ

 4 َهَْكَوأ اًوَط اين رو اَ لَحداَحد مو متل ل ةموتسأ مث )ل. د :دعرلا] | اكو اَصْوط ٍضْرَلاَو توسل يف نم دحيه 0 :ةبوتلا] 4 اَهَرَك راحو
 امركم ُهَملََح اًنسَعِ هيَدِلوب نضال اَميَّصَوَو 11١7 : ةرقبلا] 4( 5 وهو لاتقل مُكحَنِلَ بيك : لاحت لاق :فاكلا مضب ؛ُهْركلا :اًيناث ١١[. :تلصف]
 اليك اق + [15] .[1055 : ةرقبلا] 4 عَ ل نيكل قي يوان 15١ اكن لاف 0 ك1 لا تالا 2 1

 نآرقلا لمعتسا ١- :باوجلا ؟"ميعنلاو ةمعنلا" :نيب قرفلا ام ..5 :فاقحألا] ب كَمْ أ نأ وَعْروأ بر ]+ 0157 :جحلا] 7 يتلا ٍتَنَج < ىف تحيد
4 

 نع ثيدحلا يف ميركلا نآرقلا يف ةدرطم ةلالدلا هذهو . «ًةيونعملا مأ (ًةيدام) تناكأ ًءاوس ةيورخألا ال ةيويندلا يكفل ا الا (ةقمتلا) (ةيستلا) لك

 رثاكتلا ةبآ .ةدحاو ةيآ يف الإ . .ميركلا نآرقلا يف ةدرطم ةلالدلا هذهو ل ل ا ا - ' .ةلجاعلا ايندلا معن
 كاك لرقلا لإ اركفذ نيرسفملا مظعم نأ مغر ؟(«ءامعنلا» وأ (ةمعّتلا» وأ (ةمعتلا» نود ةيآلا يف «ميعنلا» ةملك تءاج .4( (2]) ويحتل ِ 0 0 ع

 (ميعنلا) نوكي نأ - -؟ .ايندلا معن :اهيف (ميعنلا)ب دارملا نوكي نأ - ١ :نالامتحا اهل ةيآلا هذه يف (ميعنلا) ةملك نأ : ”تااوجلا 5 0 هريضتملا
 1 نصّ همي نيكي اَمَو + :لاقو 71١[« :ةرقبلا] # ْكيَعهَسأ َتَمَيأوْدَدََو )+ :ىلاعت لاق :ةمعنلا -اًلوأ :ةينآرق ةلثمأ .ايندلا ال ةرخآلا ميعن هب داري ةيآلا يف دراولا
 ( وصلات دج ىف تحد أول صوأْنماء تيدا 5 0 لاق :ميعنلا -اًيناث .[ 5 :فاقحألا] 4( َكَنَمَعِنَرك أ نأ عزو ّبَر + :لاقو 15 : لحنلا] 4 هنأ
 :ىلاعت لاقو 1١١ -١51[. :ةعقا ولا] ويلا ٍتّنَج فا( دورتملا كيلأ :ىلاعت لاق «[45 :ءارعشلا] # ريتا ووواتلل ا لاق 7 :جحلا]

 :ىلاعت هلوق # اره َنوُعنلَت ,هلدصفو فاو املأ تكوو 006 هنأ هت سع هيَدِلوي نضال اَميَّصَوَو 38[ ١51.17 4 :ملقلا] * ملأت ّنَج وير دنع َنِقْيُمْللَنِإ

 هب لوعفم :ليقو ءاناسحإ امهيلإ نسحي نأ هانيصو :يأ هلماع فذح هردصم ءاهدعب فلأو نيسلا حتفو ةثكاس ءاحف ةروسكم ةزمه ةدايزب اناس ١ :ىرق 6 انسخ
 :يأ فوصومو فاضم ريدقت ىلع هب لوعفم فلأ الب نيسلا نوكسو ءاحلا مضب (اَنْسَح) سرفر( ان اناس نال يب ا رئلا

 :لاكك كرف .نسح وهو «هماقم هيلإ فاضحلا ماقأو فاضملا فذح مث "اذ" وهو .هماقم تعنلا ماقأو ءتوعنملا فذحف ءام”رمأ يف نسحلا يقبل :يأ ,نسح اذ اًرمأ
 ناسنإلا هلعفي ام" مضلاو «هاركإلا :ىنعمب حتفلا :ءارفلا نعو «ناتغل امهو ءاهحتفو فاكلا مضب (اهرّك- اهرك) :ئرق "01 : ةبوتلا 219 : ءاسنلا" «يفو انه 6# اًهرُكل

 - داصلا حتفو ءافلا رسكب (هلاصفو) :ئرقو . فلأ الب داصلا نوكسو ءافلا حتفب (هلّصْفو) : رف 14 ,هلَصْفو :ىىلاعت هلوق ."ةقشم هيف ام لعفب هاركإ ريغ نم اًهراك

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ا ل ب جرحى

 هللا لوسرا ادأ ر .كيلإ مهانثعبو «نجلا نم اًرفن كيلإ انهجو :# َنجْلَأ َنَماََقَن َكَيلِإ اَنفَرَص دِإَوإل -4 0 ل ل د 2 20252-- ند دش

 اذإ ىتح 5 ينلا هولتي نآرقلا اوعمتساف ,رجفلا هباحصأب يلصي اظاكع» قوس دنع ةلخنب :: 2 ملف َناءَرضْلآ توسيع كانَ 0.

 ال 00 :# 5 اَمَلاَقَدّصُم#» ١- .نيردحمو نآرقلا ةفلاخم نع مهل نيرذنم مهموق ىلإ اوّلو م عرف 0 بديع د يدع
 ٍرِجْعَمِي َسْيَلَف# - 7 .نآرقلا وأ هلت دمحم نونعي :# َدأَاَد# -1 ١ .لجو زع هللا بتك نم «هلبق 8

 1 ا -17 .هبيذكت ىلع هتبوقع ىلاعت هللا دارأ نإ هبرهب هبر زجعي سيل : ضر 0
 5 قل كلو وحلا تعي مسح 2 7 نصح حا(: يأ

 نأ ىلع ةيآلا لدتو .ههجول لتهي م اذإ اذإ :رمألاب ّىَع :لاقي .نهعارتخا نع رجع الو «نهئاشنإب ىعي . قمل ففي هدأت وول[ ع اد أوج اتمْوَعَي 2 /

 ضعب لاق امك ءارودص هنع ردصي مل قلخلا نأو يل ام قلخ دارأو «لعف ام لعفل دصق ىلاعت هلل كَ تحد 0 ريكا 0000 ا
 هللاو .هيلع ءيش رسيأ ناك لب .كلذ هزجعي مل قلخ ام دصق نيح هناحبس هنأ ىلع لدتو «ةفسالفلا 7 5 نم مكر :

 دئادشلاو ىذألاو هراكملا نم اوقل ام مظع ىلع اوربص نيذلا :4 ٍلْسْرلاَنِِمْرَمل اونو ٠5- .ملعا 5 كه رك ا ا
 .دلع كمحمو « ىسيعو «ىسومو «ميهاربإو .حونك هللا رمأ 2 2 الإ نحما مهدزت ملف «مهمرق نم 0 ٍتووُمَسلاَقََح ىلا ريو ول ٍنِملكَصف 5

 ردق الإ ايندلا يف اوئبلي مل ةرخآلا يف باذعلا نودهاشي موي مهنأك :يأ :© ٍراََت نم ٌةَعاَساَلإ اون 5 ه8 ب ٌقوَمْلاَى حن كعِر دم َنِهَقْلَحبَىقيَمَلَو ضَراْلاَو

 ف مه عالب كلذ :ىلعكمب 4 3 .ميقملا ءالبلاو ميظعلا لوملا نم .نودهاشي امل .راهن نم ةعاس ٍراَئلَألعْأورْمك بِنَا لأ شرفي َمويو () لِ نمله

 :جاجزلا لاق ؛ءاجرلا يف ةيآ 0 هذه :ليق : َنوُمِسَفْلا موقلا الإ َكْنَهُي لَهَا .مههلاجآ ىلإ ايندلا انيبادقلأا وحلول نحدد
0 5 

 ٠ بأ 0 5 م »رس 2 رمزرم ع سدو يا 4 2 0

 .نوقسافلا موقلا الإ | هلضفو هللا ةمحر عم كلهي ال :هليوأت . ا ل مم "ضاق < 26

 5 هدر نعي ةبيش يبأ نبا ب نجلا َنَم ارَمن َكَِلِإ انهَرَص دو # :ىلاعت هلوق [؟ ] : دب 1 نلت لتتم

 ( ِ تت اوناكو ا رمكمت از :اولاق هوعمس املف «ةلخن نطبب نآرقلا أرقي وهو 7 ىنلا ىلع اوطبه 9 | نرثي ىومع مم كا عل و 1 7 0
 3107000 سلا هةر مج لاو "1| يع كلمت 8 0

 ”. نكح 07 2: 5+ 4« هيركم) :هلوق ىلإ 4( نحل نامت َكِيلِ انْهصْذِإَو :هللا لزنأف «ةعبوز 8 يس د ١

 60 ||(3 4 .- لك( 4 09 02 - 0 2) 0 ٠

 هني ع ناسقلا ف سل حون 51: فاقحألاء«٠ :ميهاربإ] د00 ا 0 8-5 دع دل د د

 أت هللا ةدابعل مهموق ىلإ لسرلا كاسل ىلع باطخلا نوكي امدنع .4 دبش كل رفعي 0 عضاوملا يقابو 026 8 6 66 ع 6 9 6066 8 66

 4ك ركل 2 اة يل  ا م 4 زكيوند نب مكحأ َرِفْخَي ١) :ةيآلا

 .يزجن" :نيب قرفلا ام .[ :فاقحألا] 4 َنيِمرِجملا موَملا رح كانك © 1117 : أبس] روُفكْلا اَلِإَىِرح َْلَه دو أورقك امي ِمُهَسرَج َكِلَذ 11 5] .مكبونذ عيمج عيمج : يأ

 هذ روك روُفكح لكى رج م كِلدَك 8 : هلوقو [ :نارمع لآ] * يركض هللا ىِرَحِبَسَو # :ىلاعت هلوق لثم ..ةرم ةرشع عست (يزجن) تدرو :باوجلا ؟"يزاجن

 نع 0 ر#ل :ىلاعت هلوق يف طقف ةدحاو ةرم (يزاجن) ةملك تدروو 7١5[. :فاقحألا] 4 َنيِمِرْجمْلا َموَمْلا يري َكِلَدَك ]# :هلوقو «[7 ٍرطافل

 :ىلاعت هلوقك «(بيثن) وأ (ئفاكن) :لوألا قامم او :باوجلاو ؟(يزجن) ةملك دورو عم (يزاجن) تدرو اذاملف 1١[. : أبس] 4 روْفَكْلا الإ

 رك رطل نال لل ل :رطاف] * ٍروُفكح لمى ري َكَِدَك )+ :ىلاعت هلوقك «(بقاعن) :يناثلاو ١5[. :نارمع لآ] 4“ َنرْكَلَا ىِرْجَسَسَو

 وهو . .دحاو ىنعم الإ اهل سيلف (يزاجن) امأ . .نوبقاعي نورفاكلاو «روفك) عم ةيناثلا تدروو «نوباثي نوركاشلاو ««نيركاشلا) عم ىلوألا تدرو دقف «قايسلا

 !؟ةيافك ةريخألا ركذ يف ناكو «(يزجن) ةملك دورو عم (يزاجن) ةملك تدرو اذامل | ًابس] 4( ٌروُفَكْلا الإ َرحنَلَعَو ]+ :ىلاعت هلوق يف كلذ درو :ةبقاعملا

 :باقعلا يفو (تارم 4) ةرخآلا باوث ركذ يفو (تارم ا) ايندلا باوث ركذ يف تءاجف :باوثلا يف امأ .باقعلاو باوثلا لاجم يف تءاج (يزجن) نأ :باوجلاو

 يه (يزجن) تناك اذل .ةكراشملا يضتقي سكاعم لعف در بقاعملا وأ باثملل سيل (باقعلاو باوثلا) نيتلاحلا يفو .(تارم ا/) ةرخآلا باقع ركذ يف تءاج

 تءاج اهنأ يرشخمزلاو يزارلاو يربطلا ركذ دقو ءايندلا يف ةبوقعلا لاجم يف ةدحاو ةرم تدرو دقف (يزاجن) امأ .دحاو بناج نم لعفلا لاحل بسنألاو لضفألا

 نإف ىرخأ ةيحان نمو .[. :ماعنألا] اهالي اكول كج نو + فعاضي الو اهيلع ديزي الو مهلامعأ ىلع نيمرجملا ئفاكي ىلاعت هللا نإف «ةلعافملل

 ءدي اوُنِماَءو هللأ ىعاد اوي [َموَقَي 1 ٍّآ 0 ةكراسملا ٍيضتقي كلذو : نفرط 2 0 نمضتي ماوقسالا نذل ؛قاشلا ف ماهفتسالا ة ةغيصب اظاقرإ اهل ةكراشملا ةغيص

 نك هي نيمِلَكَص ف كِل هيلو ونود نم هَل َسْيِلَو ٍضرالا يف ِْرِجَحُمِب َسْيل هَ 121111110111012 0 0

 الو شرا نِم وزملا اولوأ ربص كريس + [01 .ادوفو اًذوفو ملسو ةنيلع هللا للص هللا لوسر ىلإ اوءاجتو ؛مهتم ريثك يف عجن اذهلو «بيهرتلاو بيغرتلاب مهم

 201 ذهب نم ىوقأ ةبآ هللا ةمحر ل ءاجرلا يف ام :موق لاق 10 فاقحألا]ه راهن نو ةكاَس لإ أون تو دعوي اَم َنْوَرَي موي 0

 44 لبنت: لاك هلوق 6# مياس نَحواَجدَنو أولا َنَسَحَأ نع ُلَبَعَت نبدا َكِيلوَأ 38117 ] .ناتخل امو ءمظعلاو ماظعلاك ناردصم ام: 25
 -لبقتت) : :ئرقو . .لعافلا نع ةباينلا ىلع نسحأ عفرو «لوعفملل ءانبلا ىلع نيلعفلا ين ةمومضم ءايب (ْنسحأ -زواجتُي- لبقتُي) :ئرق #* َنَسَحَأ ل 4 دواجن

 ا ههه

 ِتَح َدَمو جرح نأ ناَدَأ امل ِقأ يدلل َلاَم ىَدلاَو 73 هك لوكفتلا لع ثشصتلا !ندخ أ"و ؛لعافلل نيينبم امهيف ةحوتفملا نونلاب(ّنسحأ -زواجتن

 «نيتفيفخ نيتروسكم نينونب (يننادعتأ) : :ئرقو .ةياقولا نون يف عفرلا نون ماغدإ ىلع ةدحاو نونب (ينادعتأ) : زف 4 عادا :ىلاعت هلوق * لبق نم ٌنورَفْلأ

 تا ا يقولوا :ئرق 14 ميول :ىلاعت هلوق # َيوُماظي.ال مهو َمهَلمعأ سوو م ١4 .ةياقولا نونف عفرلا نون

 .هسفن نع ُهّركذ هللا نم رابخإلا ىلع ةمظعلا نونب (مهيفونلو) 0 هلرقو 4 هل نميماقوإ» هلوق

 تحت نم ءايب (مهثكاسم -ىرُي) :ئرق # َمكَساَلِإ ريالا :ىلاعت هلوق # َنيِمرَجُمْلا موق حج َكِلَدَك نك كتم الإ اوُحَبصأق اير رم ِءْىَش ٌلكَرْمَدُم ]5 21١
 .هب الوعفم بصنلاب مهتكاسمو «ءاتلا حتفب (مهّتكاسم -ىرت) :ئرقو 0

 درو دقو ءامهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا ظفل عم امهتاقتشمو ةريصبلاو رصبلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ * فاو اردو و اعمس مهل انلَعبَو سلا

 .هللا باتك يف ةرم )/١5( (امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل درو :اًيناث .هللا باتك يف )/١5( (امهتاقتشمب ةريصبلاو رصبلا) ظفل درو 01 .ةرم )/١5( لك

 ربصلا) ظفل ركذ درو اًضيأو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هت تاقتشمب مايصلا) ظفل ركذ درو :يددع زاجعإ 4 لسا نم زعل أولو رص اَمَكَر ص 9م [5]

 مايصلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هت ةاقتشمب تاجردلا) ظفل ركذ درو كلذكو ر هتاقتشمب

 سطع دكا ري م هاش هدا نر ناشط

 روسلاب فيرعتلا عونيمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوق

 ل ىلا



 : تحطه نطظالا ادور تموج لاتقلا ةروس مستو هلي انيس واو

 9 قالت ينلاب مهركمو مهديك لطبأ :ليقو .ىده ريغ ىلع لالض يف اهلعج :4 َمُهَلَسَعأ لص - ١
 1 نيس لا :# ميتاَتيَس مص» احم 4 َرثَكو ١- .مهرفك يف مهيلع ةرئادلا لعجو
 لور ل ]راب فن ويكمل نأ ام مهل برضن :© مهتم ةنآ» - .مهنأشو مهلاح :4 جلاب مكس ها لمعلاو للاب دا طررب
 ١ اوككسيلا ناي كلا كالو ماتيس مَع ع - 5 اا .مهومترهقو .مهومتبلغ : #1 رهو 2 .ءايشألا مهل هّبشلنو :لاطيلا

 م ع ا .مكتم ابره ل ىتح «قاثولا يف مهردشت نوري صرخت تال
 5 9 0 ءمهوقلطتف مهيلع اونمت نأ امإ | : اًئماَمَو8# طابرلاك هب قثوي يذلا ءيشلا مسا 0
 اح مديح وع د 17 :4 اعازوأ ركل ص يَح» مهقالطإ نع مهنم ًءادف اوذخأت نأ :4 ةَداَئإَول ضوع ريغب رسألا دعب
 5 هنت تستدةرتت تلت قالا شوت 00 ا :لجو زع هللا لوقي : َكِلَد» .كرش نوكي ال ىتح :ليقو .اهلاقثأ

 |مكحصتناو ناكل هير َنكمْوْركياَسرمأ ١ ال هلع ٌَلِضي نافل نيرباصلاَو نيدهاجملا ملعيف :#4 ِضَحَب مد ب مُكَصَعَب#» ربتخيل : 4 أول اَولَبلو# ”نككردسملا

 معجب ههطي عسسل يف مهلاح : 4 ملا علضبم» هاضرب لمعلل مهقفويس 02 د 00 هناحبس هللا عيضي
 . 2 :46 كم ادقأ تيد تيبد) ا ا :4 جل اَهعَرَع -" .ةرخآلاو ايندلا
 آل ورك نيدو (ي) زك ادقأ تبوك رم اك .ءالبو ممل ًءاقش :4 َمُلاَسَستَتل -4 8 .مكدلع لقو ؛مهددع 0-3 «مهننع الو 0

 يس اوبرا و يدب عين ياكل ينس .4 أ بك هلا كلهاو«فزام هيلع بوح 4 عسل ١ ل |: [ماوُهركَر من كلك( همسآو حلات | ب ]مدس ل 0 0-0 0 0 زاطص ىلا 1 1
 0 وب يا 7 .مهل هللا نم ديعو ىلوألا نورقلا هب ترمُد ام لثم شيرق نم
 ” اهتم وفك يلع كَممَرهلَق مَعَ |١ .مهل يِلَو الو ,مهنع عفدي ءرصان ال :4 مَ ومال َنيرْفَكْلا نأوإ هرصانو هب نمآ نم يلو

 ا د د ل أ ئابعا نك[ 22 تاكتا خأ نبا جرخأ أ مُلَْع َلسعأ هل لس نع اوُدَصَو وردك + :ىلاعت هلوق ]١[

 5.0777 نع اج :مهيف تلزن ةكم لهأ مه :لاق 4( ْمُهََتعأ َّلسَأ ملم اوُدَسَم أ أورتك تذل ]+ :هلوق
 تزن ةبآلا هله نان ركذ :لق 4 ليسأل :هلوق يف ةداتق نع جرخأ هللا ٍل سيفو َنَِلاَو + :ىلاعت هلوق [:] .راصنألا مه :لاق تحلل أولِعو

 :نوكرشملا لاقف ءلجأو 20 ىدانو هله ع :لئموي نوكرشملا .ىدان دقو «لتقلاو تاحارجلا مهيف تبشن دقو ؛بعشلا يف كي هللا لوسرو دا
 0 .«نوبذعي راثلا يفف مكالنق امأو ءنوقزري ءايحأف انالتق امأ ةف 1 .ىلتقلا نإ .مكل ىلوم الو 0 هللا اولوق»:دةلكي هللا لوسر لاقف « .مكل ىزع ”الو علا "اعل نإ

 ناتآلا 0 دمحم] # َمُهَلْمَعَ ا أورقك نيِذلأ ف 8 : لحنلا] © ... َدَحْلآ قوم اَباَذَع ْمُهَسْدِر هلآ لبس نع أوُدحصَو أاوزهك ترذلا © ]١[

 ل ا اي ال ع هدحو قحلا هلإلا وه هللا نأ اودحج نيذلا ةبقاع نانيبت

 .لجو زع هللا ليبس نع مهدصو مهدوحج ببسب مهاقشأو ءاهلطبأو مهلامعأ َبّهَدأ هللا نأ نيبتف دمحم ةيآ اًمأو «.. .قحلا عابتا نع سانلا مهّدص
 هلوق ىلإ ةروسلا هذه لوأ نم مدقتملا ء[77 : دمحم] 4 هلأ لَرَتاَم أوهِرَك سب هذال اوُلاَق رهَتَأي كِلَم » 19 : دمحم] هنأ كرام أوُهرُك م هَتأي َكِلَذ 23 ]4 1 1١[

 نأ كش الو ءمهريغو شيربق نم برعلا يكرشم نم رافكلا يآلا هذه هتنمضت نم دصقي ١١[ : : دمحم] 4 مل َلْوَم ال َنيرْفكْلا ْنأو )ف :اهيف ملكتملا ةيآلا دعب
 لّزني ملو ءلزنملا ميجنت نع ةنيبملا "لزن" ةرابع كلذ مئاليل نكي ملف .بتكلا نم اهريغو ةاروتلا نم لور ما نادل 1
 هلوق نم اهمدقت ام كلذ نيبيو «مهرابدأ ىلع نودترملاو قافنلا ووذ اهب اهم دارملاف ةيناثلا ةيآلا امأ . .اهنوهركيو ةلزنملا بتكلا لك نوركني مهو «نآرقلا ريغ كلذك

 4 رهزبدأ او دير سيلان )» :هلوق ىلإ ..نوقفانملا مه ءالؤهو ٠١[« : دمحم] 4 ِتْوَمْلآَنِم هي ِهكَع َىشَْمْلا رت َكَيلإ نور ظني ضرك ميول يف َنبدلا َتيأَر إف :للاعت
 1111الى اع اال واما كا ةيظطا رب .مهمالسإ دعب اورفك موق الؤه امنإو «1 75 : دمحم]

 1 نأ َكِلَمط 117 : ماعنألا] 4 يأ عت وهو مك هل الأ ّيحْلا ْمُهلَوَم هَل َلِإ أودر مث 7 1١١1 ...فيعضتلا ظفلب 4 ُهََّأ لَرَناَم أوُهِرك» :انه ليقف «ةقيقح
 ؛4 مط ومال َنيرفكْلا أو :  2 ل ل 0 ديحم كا نقدا لا ا

 لاق .[97 : دمحم] #4 ماقتل مُهلِسَدبَو 13 .رصانلا دمحم ةيآ يف ىلوملاب دارملاو «دوبعملا وأ ,قلاخلا وأ .؛كلاملا ماكالاا ناين كيرلا كارت نآل
 فرعأ مه: :حلاص يبأ ةياور يف سابع نبا لاقو .اًدحأ اهيلع نولدتسي ال ءاوقلخ ذنم اهونكاس مهن :اك نوئتطخي ال ٠ ؛مهنكاسمو مهتويب ىلإ ةنجلا لهأ يدتهي : :دهاجم

 :ئرق# أولم يلو #9 : :ىلاعت هلوق # َممَكَمَع هاما لِي لَ هلل ليَ يف اولي َنيلأَو ضع , مكعب اوبل نكل و1[ ] .مهلزانم ىلإ اوفرصنا اذإ ةعمجلا لهأ نم مهلزانمب
 بعت ل هنو هادا معلا صلاح علصمو هج لإ هدهيس أ لا ليس يف لف نمع كلير عاف رطل يملأ لب ثلا سنو تا مضل ول
 حتفب (اولتاق) : عئارقو .لِيَق مث هللا ليبس يف لاتقلا هل عمتجا دقف لَئاَق ىتح لقي ل هللا ليبس يف َلِيَق نم نأ كلذو «ىنعم ةدايزو ةوق ةءارقلا هذه ينو ءالطاب هلمع
 2 را كر فاما ل ا كلا
 تدرو -؟7 «ميركلا نآرقلا يف تارم (4) يي (دمحم) ةملك تدرو - ١ :يددع زاجعإ :4 َمِويَر نو قل َوهَو دمحم ّلَع لامي وُمماَءو ٍتنَحَِصلأ أولمجو أوم ا يذل ل[ ]
 1 سرس سرو ل ج ؛ ؛ميركلا نآرقلا يف تارم (5) (توكلملا) ةملك تدرو -7' «ميركلا نآرقلا ين تارم (5) (سدقلا حور) ةملك

 ٌقح 88[ 4] .ميركلا نآرقلا يف تارم (5) اهنم لك ترركت «ةعيرشلا»و «توكلملا»و ؛«جارسلا»و ««سدقلا حوراو .«دمحم» ةملك نأ انل نييتي قبسب اممو .ميركلا
 كلذبو .هللا باتك يف اًضيأ تارم (1) (هتاقتشمب ىرسألا) ظفل ركذ در امك هللا باتك يف تارم (5) (هت هتاقتشمب برحلا) ظفل ركذ درو : يددع زاجعإ # ارا بركس

 .ىلاعت هللا باتك يف تارم (7) لك درو دقو «(هتاقتشمب ىرسألا) ركذ تارم ددع عم (هن هتاقتشمب برحلا) ركذ تارم ددع ىواستي

 ةعستو ةكاعثلثو نافلأ :دمحم ةروس فورح ددع .نوثالثو عستو ةئاسمخ :دمحم ةروس ثاملك ددع .قاَقثالاب ةّيِنَدَم يهو ديدحلا ةروس دعب تلزن :دمحم ةروس لوزن

 يف رامكلا نم ةياكشلا :ةروسلا دوصقم مظعم دمحم ةروس ميضاوفأا اهب هركذل ؛لاتقلا ةروسو ءاهب هركذل ؟؛دمحم ةروس :نامسا اطو ني ةروس نأ نو

 ت ريم ونيل و« ءام نيف: :ةنشلا راهأ ركدر «باذعلا يف رافكلا ءالتباو «ناويإلاو ةرصتلاب رمألاو دكييييبسل كك تنم

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل يو - لوزنلا ب بابسأ ىنسحلا ءامسألا
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 سيل ماعنأ مهنأك :* معنالا ل لع ا اَك## اهشابرو اهماطحب ايندلا هذه يف : َنوُعَتَمَسي أورتك َنيِدلآاَو## ١١- . فت تس ١

 نكحيم :4 ال كتسرناو) .هيف مه امب نوُمال :ةبقاعلا نع نوهاس .مهجورفو مهنوطب الإ مه مهل 0 وتتعامل
 مكب راو ا 26

 نم مكو : . ىنعمب :46 يره نم نيكو 8 ١- .ةماقإلا عضوم :«ىوثملاو» .مهتامم دعب هيلإ نوريصي مهل 0 محتال لألم اك نوط او نوحي وركن ياو كبل ابنك ١

2 

 ره سس 1 ٍ و 56 هي دم

 ا :لبقو .ىنعملا ىلع المح : َرََُكَلَمأ#» :لاقو .ةيرقلا ىلإ | جارخإلا بسنو .ةيرق : كَ يهود هوم ينيكو( مط كوتمأَو١
 راد عرس سل س و 2 0 3 زامل ات رج نم هم م حرض ل لس ع 1

 .ي 41 هل نيز ن يرن يسب لع أك نفأ# :١ .ةنيدملا قيرط ف ةكم نم 35 ىبلا 00 5 يطق 0كم ان الذ م 5 يحال 5

 كلاس ةكاوسضإلا رخو كحد رسل نيل. عيسداس والا نايس ع حو

 ىنعمب "لثم» :# َهَلاْلَتَمام ١- .لقعت 0 : 4 ٌمءاوهأ أوما ناثوألا ةدابعو "ا
6 

 ا ا وولمعء وس نيم يري

5 
 ١ تنتنأف اهئام 1 تريغت اذإ | «رئبلا ءام 0 :لاقي ؛حيرلا ريغتم ريغ :# نساَءِريَغ آم نمل .ةفص 3 ريو راع م نمر يف توتا دعو ىلا 01 | ع عك 2 5

 6ك ٍٍ نمار تدين د يي 35 ا 10 م 0

 ع : رآها ابو َنيِدَللم نيقفانلا : : ينعي :© َكَيلِإٌمََِسَي نم مُهَسَو » ١7- اير ةوناجا :# َمَدل 0 فصْمٍلَسع نمو َبِرَسَوَذدَلِر حم نمر أو, همعطريغلب 8
 مم س

 6-6 رت» ل

 وأ .ةعاسلا لاق اذام :يأ :4 ًاَنِناَءلاَك ادام ناميإلاو ملعلا لهأ نم ب هللا لوسر سلجم اورضح ' ٍراِكدِيَح يمنكم فعولن

 0 :4 وق كعمل مط ندا كلو هللا مهنعل ءءازهتسالا ةهج ىلع كلذ نولوقي ؟ليلق لبق 86 كتي مم جره ةآَعمأ طعام ةماشمَو |
 ةَدَهََنْلاَوإ» ١١- .ىلاعت هللا باتك نم مهيلع ىلتُي امب مهنم ًانواهت هوعو الو اوعمس امب اوعفتتي |١ اًِناََلاَداَدامََ لعل أوان ألاف كل نعّنم وأجر دفع 1

 0 .نيدلا يف ةريصبو «مهملع ىلإ اًملعو .مهناميإ | لإ أن اناهإ :* ىدهأ# اوعمتسا امب هللا رفا / ندا( ره ةاوهأ أوتو ولك لهل َعبط لأ كيو ظ
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 !؟اوبوتيو اوركذتي نأ :* َجُهَركد# 1 00 ظ ١9- ركدوتمو# مكتظقي يف مكفرصَتُم :4 ْمُكَبَمَتم ْمكَحهَّسأَوه
 .ةرخآلا رادلا يف مكاوثمو .ايندلا يف مكلامعأ يف مكيلقتم :ليقو «مونلل مكعجاضم يف متيوث اذإ ل 0 ويا لإحلممأ عاني مهر
 ١ جرخ امل :لاق سابع نبا نع ىلعي وبأ جرخأو «ةيآلا #4 دوه َدَسَأ ىه يره ني نيكو )2 :ىلاعت هلوق [1] © 1-5 ونمو كف مينو ثتكيؤتلاةيمؤتا
02-22-2626 1772-2-2 
 كنم ىينوجرخأ كلهأ نأ الولو ىلإ هّللا دالب بحأ تنأ :لاقف ةكم ىلإ رظن راغلا ءاقلت ٍةلكَت هللا لوسر الح جا 0 د. 0

 ناك :لاق جيرج نبا نع رذنملا نبا جرخأ ...ةيآلا 4 َكّيلِإ ٌعوَتسَي نم مهو # :ىلاعت هلوق ]١7[ .ةيآلا 4 هوه َدَسَأ ىه يرق ني نيكو :هللا لزنأف .كنع جرخأ مل

 :تيلزنق افا لاق اذام :قينمملا اولأس اوجرخ اذإف .هنوعي الف نوقفانملا هعمسيو ءةلوعبو كوقيإ ام مهنما نوتمؤملا سف 09 يدلل ل

 تإ 8 115 جحلا] 4 دام لفه رن هت ني كرْمَج بنج تَحيدصلأ أوو وما لا لديه را .ةيآلا * كي ا تك وت نت )
 ل717 : جحلا] 4 ٌدِرَحاَهيف هيف ٌمُهَساَبلَو اولولَو بهذ نم رواسأ ْنِم هيف 0-5 ْردهتلا اهي نم رج ِتنَب  ِتاَحِلّصل ان 0 تيرا لْخَدُي هَل

 هللاب اونمآ نيذلا لخدي 1 5 ام 4 أورقكن ِذلاو دل اه نم رجح ٍتََّ ِتَحِلَضلأ أولو اونا َنيِدَلأ ٌلِخَدُي هللا نإ

 2 8 لا ل ا م

 ةيآ اّمأو ًءاسنو الاجر ريرحلا ةنجلا يف داتعملا مهسابلو «ؤلؤللابو بهذلا رواسأب اهيف نوير مهنأ نيبتف ةيناثلا ةيآلا اًمأو ءالدع هتيصعم لهأ باقعو ءالضفت

 كرر نمل نكستم يع الو عريش نود ول ناو ايل عال يا دا و اعنا تيا مو ميلكأ ينال ولا تا

 لكع ناكك نمفأ .[1 4 دنحم] 4 . هلم ءوس 2 5 هير نم قب لع نكن ف م 110 ده 4 هنو كف اكمل هولتلو 210 ٍةَنَيِب لع ناك َنَمَهَأ ا ]١4[

 2 اس يع راو رورو هس احس نا ال 0 لا ا ةريصبو ةجح

 لكمال 151 هت د هاا اال نقول احر اكو حا ناو لسانا نونا نص ةنااقأ ترك ا ا

 اهب هللا دعو يتلا ةنجلا ةفص ١5[. : دمحم] « ... ٍهآَم ني هنأ ابي 1 را ا دعرلا] * .. 11 تا لاك قوبل

 0 لا ا ا ا .صقتني الو لوزي ال اهلظو ؛عطقتني ال اهرمث «رامألا اهروصقو اهراجشأ تحت نم يرجت اهنأ هنوشخي نيذلا

 نم يمص دق لسع نم راهنأو «نوبراشلا اهب ذذلتي رمخ نم راهتأو «همعط رّغتي مل نبل نم راهنأو هرّيغتم ريغ ءام نم ةميظع ٌرامنأ اهيف : :نيقتملا هللا اهدعو يتلا ةنجلا

 مهو 176 : ماعنألا] 4 ...هوُهَقْفَي رول كك ل 2 رك م ل كورال تنام كلارا قد جلل طيب يمل هاربر هناا

 نيققانملا نم ثدحت دمحم أ نآرلل نوعمتسي نبذل نيكرشملا ضع , نع ثدحتت ماعنألا ةيآ ١1[. : دمحم] © .. . كردي نمر اد َوَح كيل تسي نم

 ٠ فعول ا وكلا اك ا يري روسو انادكلا ين هذ كر 7 01100: ةركقبلا]!؟ راكم لراس أولاسكو 15[2]
 كر مح واكلار فه وا :يه رداصم ةسم (َرْفَغ) لعفللو .ةدحاو ةرم (نارفغ) ةملك تدرو امنيب «ةرم نيرشعو اًينامث ةملكلا هذه تدرو :ةرفغم : :باوجلا

 ميركلا نآرقلا لدع .ةدحاو ةرم الإ (نارفغ) رخآلا ردصملا دري مل امنيب ءنآرقلا يف هركذ رثك اذل ءاعويش رثكألا وه (ةرفغم) يميملا ردصملاو .ًةرفغمو ءاًنارفغو

 ردصملا اذه بسانف «ةيتوصو ةيسفن ةقاط ءاعدلا يف غّرفي هنأل ,يعادلا توص ٌدقف هبحاصي ءاعدلا ١- :نإ ثيح ءاعدلا لاجم يف (نارفغ) ىلإ (ةرفغم) نع

 فلألاب يهتنملا ردصملاو «هوعدي ْنَم ىلإ هيف للذتلاو هديكوتو هتاعد راركت ىلإ جاتحي يعادلا - -؟ .ىرخألا رداصملا عيمج نع (نارفغ) نونلاو فلألاب يهتنملا

 عم قايس يف تناك نآرقلا يف ةروكذملا ةيصعملا نأ ظحالي امك) «رشبلا ىلإ ىلاعت هللا نم ةهجوم (ةرفغم) نأ ظحاليو كرلطملا كرد لع لل ( نإ دن نر

 الا وترك ا الاكواب عينا ورورد اطول فرحا كاع يطال

 رصقلاب (نسأ) :ئرق # نساء :ىلاعت هلوق 4 نِساَءِرْيَغ كَم نّمربْنأ اهف98# [ ]١5 .لتق نمم هنأ وأ «لتاقف لتقي مل يَح نع الإ نوكي ال اذبم رابخإلا نأ كلذ يوقيو «كلذ -

 حتفلاب ءاملا نَسأ نم لعاف مسا براض نزو ىلع دملاب (نسآ) :ئرقو .ريغت :رذحك نسأ وهف نسأي ءرذحك رسكلاب ءاملا نسأ نم ةهبشم ةفص ةزمهلا دعب دم ريغب لاحلل

 .دحاو ىنعمب ناتغل امهو «ةزمهلا دمب (اَهَنآ) :ئرقو .ةزمهلا رصقب (اًهنأ) :ئرق اناء :ىلاعت هلوق  اَنناَمَلاَقاَداَمْوِم ]١1[ .كلذك ريغتي مل :ىنعملاو «تاغل :يهو مضلاو رسكلاب نسأأي

 تايَمَذ ذ ليصفتو «نيقفانملا نم ةياكشلاو ؛ديحوتلا رحب يف ضوخلاب هرمأب 7 لوسّرلا صيصختو «ةمايقلا ةمالع روهظو « مهآرشو راّمكلا ماعط ركذو «لسعو -

 اا ل «قافنإلا يف ِءالخبلا ٌمذو ءناسحإلاو ةعاطلاب ير رمل .مهلاصخ

 روسلاب فيرعتلا حعونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 دغر و
 + 2 0 5” ا ا ا + 2

 لاتقب اهيف رمأ :يأ :« َلاَسَمْلا ِهَرك در ضئارفلاو نايبلاب : 5 2 ةروس تازنأ اًدإَهإ9 ٠- دع دس" 0 ذي نإ ذم دك 2 دم دفا حي أ "دخن نك

 :4 ِتوُمْلََنِم هيَلَعَىِشْعَمْلاَر ظن كيلو ظني# قافنو كش :* ٌُْضَرَم مهيولُم يف َندَلأ تب أرإ» نيكرشملا
 هنأك .مهل لجو زع هللا نم ديعو :* رهل لَوَأَك# عرص دق يذلا :(يشغملا»و «داهجلا نم ًافوخو ًانبج
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 جمر سرق ل و ا رع ا ربح

 7 ةروس كلن اذ ةروس تاكو أوما رش
 | 3 5 1 56 ١

 | ضر مييولف ف ندا ُلاَسِيْلا اهنا
 0 0 جان# 0 ع 0 قي 0 رووا >> يا راقب حس سس رش ل

 أ را وأ بوملان م هع شمام ظن كيل نور ظني 7+ | نأ لكلا نم ناففانملا لوف نع لجو رع 4 ونت رة 7١- .مهل ىلوأ باقعلا :لاق
 5 نا افككصوزتال ماك مسرع رول يبت ايران دارت مككيسلس يورو دال زا محل قيل ار يلا للاكل ركب لاكمي كارول 6 دعا رج > لع رظخ حاسس ظيخ ل 5

 0 0 ل ا 0 :ركه كو 24 كل ككل ذأ ىشف ٠ .مهيلع لاتقلا اهيف ضرف ةروس تلزنأ ذإ :مهلل هللا لاقف «ةعاطو

 ظ أوين اوننإمُسيسعْلِهَف اًرَمماكَل 1 رع جمس سد
 امي 5 -بجوو لاتقلا َدَج قا“ © رمل رع اذإَف 9 .مكيلع ضرفلا بوجو لبق «فورعم لوقو ةعاط»

 5 َكِتَلْوَأ اير اوعِطَفَتَو ضرالا ىف |! ف 2: 7 مهل نذل
 | ظ 00 : ل ف ّلَهَف © - .لاتقلاب ةروسلا لوزن لبق هودعو ام :* هلأ اوفَدصْرَلَتاظ مكيلع قشو هومته

 يو حيه اوورمبم ' رع هللا ليزنت نع :4 ملون ضرم مهبولق يف نيذلل باطخلاو .مكلعلف :هائعم : 8

 1 يا قات تيا 014 3 ءامدلا اهيف اوكفستو هّللا اوصعت نأ : * ضرالا ىف أ ارو نأ مالسإلا نع 0 ءلجو
 |٠ كمأَوَُملَلَوَس نطيل فئَدُهْلاَوهلَقَباَمِدَحبْنَم )1 ّلَعَمْأ -14 .قرفتلاو تتشتلا نم مكتيلهاج يف هيلع متنك امل اودوعتو :4 ْمُكَماَحيأ أوْعِطَم 0 ل موو 1 أ 4 دار
 8 |١ لرَئاَمأوهرع تنال ذاكرا 00 0 كاكاو .ربعلاو ظعاوملا نم نآرقلا 2 ام نولقعي الإ مهف ءاطافقأ بولق ىلع 0 .< 1 مت بو

 | رْهَرارَسِإداَحَيُهَلاَو رمال ا ٍضْعَب فم ع 2 41 1 هل كك رك نتمتع ردك كبت اذإ 00 - 0 .ناميإلا نم مهعنم يذلا قدرا ةراعتسا

 ' امهم تفرتي َ كا 7 1 © ١ اوركك كاككلا لهأ رافك مه :ةداتق كان" 0 ىنع :ليق .ارافك اوعجر : يأ :* ىلا

 1 اد تاما خساره صل © قتلو | تنل ىلع دادتوالا مط د :4 ل ا ةيشلا» عع تغص اروع امد ل ينل
 1 0 0-0 لاتقب 4 ع تاما نيذلا نداكتلا اك مهنا كلذ و 0

 رس <

 0 بِي 20 كت ه8 رأوه 1 رم 5 ا 7 و

 1 و بكين ابدأي وك كسلا 0 0 5 عيمج ف مهرارسإ ملعي هّللاو «.كئنيح ا 3 000 5 4 كلما

 غو وو خو كو خو كو ء لطلا و وحي حي 000 اك نرد ل ماك نا ندعو .هعنشأو لاح حبقأ ىلع مهيفوتل ريوصت 41 فرك

 :« رهلنمعأ لبحات# ةعاطلاو ناميإلا نم هللا هاضري ام اوهرك :4.ةَناوِضِر أوهركحو# -14 .هربدو ههجو يف ةكئالملا نم برضُيو الإ هللا ةيصعم ىلع
 91 كل دس ورز رحال رحألا نم مهمرلق يف م هلا ريت نا ذأ :هانعم :4 مُهَعْضأ 4 هدأ رحم نأ نأ# ١9- .اهلطبأ

 وه امنإ اهلوزن مهبلطو «ةروسلا لوزن نودوي نيذلا مه نينمؤملا نإ 7١[. : دمحم] 4 ك15و هك روس اكل ا اننا يأ لوثر ]: ٠>
 ءاهلامك دعب اهتلمجب اهليمحت دارملا امنإ .4تلرنأ اَذِإف ©: هلوقو 01 راع ام تالملاف لورا صفت حسنا نم اهريغ يف اًيراج هوداتعا ام ىلع
 نيو ن1 عر نو ةاكوو ناقل هويدي نا 1: .ملعأ هللاو ءفيعضت ريغ نم لازنإلا ةرابع ءمتو لّصحت املا مئالملاو ؛مالكلا قايس نم موهفم كلذو
 لمأت رظن «قحلا نم هب ءاج امو «نآرقلا يف ءالؤه رظني الفأ .[7 5 : دمحم] 4 آَهّلاَمََأ بول لع ْمأ تاَءرَفْلأ َنورَبدَسي 9 4١[, : ءاسنلا] 4 اريك اًهدلِيْخَأ هيف

 ثنا ليحم ةيآ امأ ىاسلا هيا هيلع تلد امااذهف ا ريثك افالتخا هيف اودجول ةريغ:دنع نم ناك ولو كفر نا ولا

 .هربعو ىلاعت هللا ظعاوم ربدتت الف «نآرقلا اذه نم ءيش اهيلإ لصي ال ةقّلغم بولقلا هذه لب ؟هججح يف نوركفتيو نآرقلا ظعاوم نوقفانملا ءالؤه ربدتي
 أفَسو هلأ لبيس نع أوُدَصَو وردك 1 ف ل مهل لَوَص قطتستلا تك «ىَرُهْلا ْمُهَل يب اَم ِدَحَب نم رهزئذأ لع ودير سيلا نإ ا [17016]
 ويفيد دا اك هَل لِي نم ]1 (] .اودترا موق يف تلزن ةبيناثلاو «دوهتلا يف تلزن لوألا ةيآلا.:[37 :  دمحم] 4 دما مل نيام دب نم لوس
 دا د للا :تاوجلا ؟"هّمعلاو ىَمَعلا" نم كر كاستل :دمحم] َمهركَصبَأ حَمْعَأَوَرعَمصْأمَللا مهمل نب ١ كيلو رم ءااكك :فارعألا] 4“ ن نوهت

 ضرألا يف ريسلا ف ةقيقح لمعتسُيو «ةريصبلا دقفب صاخف (ُةَمَعلا) امأ .يأرلاو بهذملا لالضل (ىمعلا) راعتسُيو (اًصقن الو ةّبسم سيل رصبلا دقفو) رصبلا دقفب
 اوهِطَفتَو ٍضَراْلا ف أود سف نأ ميل نإ ْسْيَسَع تسع ٌلِهَف ْلِهَف خا15] .يسفنلا ددرتلاو ةريحلل (ُةَمَحلا) راعتسيو ري جيررخللا ابل نكي نيرا ان الا زال ةعساولا
 ؛عاجش: اهل لاقي ةيح منهج نم ةمايقلا موي هل جرح الإ هيلع لخييف ؛هايإ هللا هطعأ ًالضف هلأسيف همحر يأ محر يذ نم ام" :ةلك يبنلا لاق .[77 : دمحم] 4( مُكَماََتأ
 ركل لاكما - -1 .ةنجلا لوخدل ببس - 7 .لصاولل هللا ةلصل ببس - ١ :محرلا ةلص دئاوف .ينابلألا هححصو «ناربطلا هاور 'هب قوطيف .- هناسلب عبتت :(ظمل)- ظلمتي

 ةدايزل ببس -/ 00 ل لا د ال ١0- لَم يبنلا ةيصول ذيفنت - .هللا ىلإ لامعألا بحأ نم -5 .رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا ىلع لدت -4 . هللا
 رمعتو لاومألا رمثت -17 .ةرخآلاو ايندلا لهأ قالخأ لضفأ ١١- .ءوسلا ةتيم عفدت ١٠١- .باقعلا لجعت اهتعيطقو «باوثلا لجعت -4 .قزرلا طسبو رمعلا
 نم روص .محر عطاق مهيف موق ىلع لزنت ال ةمحرلا ١17- .هلمع لبقي ال محرلا عطاق - ١4 .ةنجلا لخدي ال محرلا عطاق -4 .لصاولل لهألا ةبحمل ببس - .رايدلا
 اع لاذع ناك ءاوتس كلام مهقاظعإ 1 .مهيلع مالسلاو مهنع لاؤسلاو مهدقفت - ١- .ةفاضتسالا -” .ةرايزلا-١ ممر هيل
 مهتاساومو مهتتنهتب مهحارفأ يف مهتكراشم - -1/ .مهن أش ءالعإو اهنوقحتسي ىتلا مهلزانم مهلازنإ - ١ .مهفيعض ةمحر و مهريبك ريقوت -0 . .ًاجاتحم نكي مل نإ ةيده وأ ءأجاتحم

 حالصإ -١١؟ .مهوحن ردصلا ةمالس ١- ل ا روج .مهزئانج عابتإ -4 .مهاضرم ةدايع - -/ .مهتيزعتب مه:ازحأ يف
 ت2 لا قرولكمألاب ركبملا نع مهيبنو فورعملاب مهرمأو ىدهلا ىلإ مهتوعد ١4- . .دحأ لك هجاتحيو دحأ لك هكلمي اذهوءمهل ءاعدلا -17 . .مهنيب نيبلا تاذ

 متيلو نإو : :يأ ؛لوعفملل اًينبم مالنا رسكو واولاو ءاتلا مضب (متيّلوت) :ئرق 44 ميل: ىلاعت هلوق كَما أوُعِطَمتَو ٍضَراْلا ف أودي نآ ميل نإ 3
 حتفو فاىقلا نوكسو ءاتلا حتفب (اوعطقتو) :ئرق 4 أوعِطَفتَو 3 : ىلاعت هلوق .ضارعإلا ىنعمب امإو «لوألا ىنعملاب امإ يهو «نهيف حتفلاب (متيلَوَت): :ئرقو .سانلا رومأ
 (يلئأو) :ئرق 4 لمد :ىلاعت هلوق 4 مَهَلَلَمَأَو مهل ل ٌلَّوَس ندطيَشلا 98[ 5] .ريثكتلا ىلع ةددشم ءاطلا رسكو فاقلا حتفو ءاتلا مضب (اوعُطَقتو) :ئرقو .ةففخم ءاطلا
 ٍلمأو : :يأ «عراضملا ءاي نوكسب هنكل كلذك (ييلمأو) : :اورفو ناطيشلا ريمص :ليقو «هللا ىلع دوعي لعافلا بئانو «لوعفملل اًينبم ءايلا حتفو ماللا رسكو «ةزمهلا مضب
 .ىلاعت يرابلل دا وو سدو جا د2 يعل ف :ععرقو . اتيت راب تكس مماك و[ ( ةيلاكأ
 رس عمج ةحوتفملا ةزمهلاب (مهّرارسأ) :ئرقو .ّرَسأ ردصم ا وا "رق 4 طارش ىلاعت كتل قات النا كالا

 يو رالي دحلا ب ءأب بلل كل جل | روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ءةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت 7 زثلا ب يربطلا ريسفت



 مهنم ةرهاظلا قافنلا تامالعب 0 مهب كانفّرعل :# رهكسردل 1 ك١ 2-5 -- د 606 تضم و

 فمه 221117 1 :4 رابح أ اَوُلَيو# -771 .هب نوضرد امو .هازغمو .مهوق ىنعم 2 4 لرتلا نحل يف ْمُهَنَفِرَلَول 4 وك 2

 هوفلاخ :4 َلوُسَرلا ارو -7 .بذاكلا نم مكنم قداصلا رهظيل ؛مكل ائاحتما اهفشكنو اهرهظن 29| َماَكَىَححتَولَبَنلَر ل كلما 5
 تع 0 20 ل 0 مسح هج 5 سو< "
 دا الو .اهلطبي يأ :# َرهلَمَعَأ طبحبسو# .ثوعبم يبن هلل هنأ اوملع ام دعب نم هوبراحو 0 نين 00و َبيَوَدد صلو :و نيله |

 كلذ فو نملاو ءايرلاك ءبابسألا نم ببس يأب وأ .يصاعملاب مكتانسح اولطبت ال : يأ * كلمعأ 7
 عاود ع 8ع هل و 0 رو

 | يتامِديْ مدور و هللا ل يبس نع اود صو أور 1
 ةملاسملاو حلصلا ىلإ :4ِلَسلآ َلِإاوْعْدََو نامل 0 رولا اهيأ اوفعضت ال :© انهم الم ا ٠6- + | © َْهَلمَمَأ لطخخ سواه أ ورضي نأ ىدملا 7

 000 تا“ .مكلامعأ روجأ مكصقني 0 :# مكلتمعَأ كري ناو# مهيلع نولاعلا : 4 ولعل ارسأو 7 ساس كيب لال ال اَوماَء ذل يأتي 5 يسرا سس لس سم

 ال :ليقو .دبحوت مكفلكي هنكلو ؛مكلاومأ مكير مكلاسي ال :لجو زع لوقي :4 كوت تنب 2' انيس قفا كين كما!
 لوؤسملا دنع ام جرختسي يذلا لجخملا وهو «لاؤسلا دشأ وه ءافحإلا :4 مكَفَحسم /٠١- . اسفن ب م كك 3 تق " 0 روأ ءاكرلا رهو اهم لياقلا حلرخإب مكرمأ لب ءاعيمج اهجارخإب 30 ٠ لكل لوغو نسال 9 هك هنأ حينا مشو 0

 َحرْخيَم» اهوعنمتو اهب اولخبت مكنم اهبلطب مكيلع حليو .ةلأسملاب مكدهجي :ىنعملاو امرك 3 هس وس طمع سومو
 :4 كت اوكي ٌدفإ» مكتم ًالدب مكريغ موقب ءيجيو مككلهي :4 ُْكَعاَمَرمَلدَمَسَي» هللا ةعاط 3 وت هيكل كدإ 0ك 00 1 ل اوسضرعت 4 رت تل 16 .مكلاوسأ مكجارخإ ةقشم نم مىرردص يف يلا 4كم 1١ 0 0 طنا«

 لا اه يف يطل نيم يف ل مو يم دددح نع بش رم الد راي ل نيف | تنتاك ©0أتكسنا وتل ١
 ىنعم نإف ؛نميلا لهأ وأ ةنيدملا لهأ مه ريغلا موقلا نأو «ةنيدملا رضح نم وأ ءشيرق مهنأ نم 1 لحي سو لة بوت مكفول ليك ٍلَِس يف اوقفنتل ١
 «ةعوضوم وأ ةيهاو تاياور اهلكو .نييعتلا اذه يف «تاياورلا» نم درو ام كلذكو !هيفني لادبتسالا ' تورك يسع 5

 ل مدع ىلع لدت لب ؛نكي مل لادبتسالا اذه نأ اهاوحفو .فيوختلاو ديعولا ليبس ىلع ةيآلاو 3 9 حلم هس كا تيا ا
 -5 ' لا كنار ن0 277777 هيدر هي مك

1 4 

 أو ةيهو ولآلا و ود. .دوبعملا هو ولأم 3 وه + يك ه هّللاو هللا“  ةلالحلا ظفل مسا ىنعم اذ 1 11

 مح لل 2 ااتف ا مش هيلإ ع م الا اذه نأ م 0 هلقت لقو 4 لام ىلا

 ف ق7 6
 )حمم نت

- 

 م اس يسم سا / 2 لمح ' © - 1س ١ أ - 7 ايادي مهمه 0 رعت“ ب علا تام صلاو و «ءىنسحلا ءام الا | 9 اهم ىل ع عماجلا هه

 ب 4 2
 كافل

١ 1 

 4-1 هل : ما 5 ٠
 1 4 ه ميج - 2 و لت - - : ١0 5 د لأ ىم لجبل هر بل ”١ هياغ ةص 0 تح (

١4 
9 

 : ع : أس - . _ - 5 هب

 1 : )1 1 : 7 : م | وم 9 1 / 186 : 27 ١ 1 3" ١ + |! هر
 1 أ 7 ا 1 |( رع جس ا 3 ' ١ 4 000 0( 1 52 - 6 ما و ناي ١١ مسلم 4.0 0 مااا |( ]1 تاق 6
 م 3 سل | ب سس صام 49 3 مه - ام ( 3 +: تب : 2-65 ١ تس : ىلإ نت وشعشمب / ل ىل ٠ : مس هيا - - وه / 1 ل هى 0 “ةيبل تال ا 0 - ل»# | را“ 0 ١ اه م 2 6 ها 0 ا | ىلا ه0 ا هذ يل اس ل «ةلمل 0 ىليرزلي ل 5 ج بهل | وح | يكل ( 5(“ | 4 «اإايكم 8-5 يبييييل 2 مهل ييهلا١ 9 © ا 5 - مل

 ا 7 - - هع ام . ع 77 3 ب 0035 1
 7” 1 5 - < 2 2 - بس بس 31

 مز يب

35 

 ل "1

 ا ا 1 ) 0 ا 0 هه
 ١ امس | ةممل فلخ حس مث ىلإ موحح ( 0 ©( ث للسِل كتكيع
 ١7 رحمي ميك ومما 1 ممل : هك 4 7 5 2

 7 حمض 0 م

 ١ م 75 ٠

  1 1أ "د لأ 27 10| 00| رام ثلا حي[ 1 1 |
 ؤلم |١ ولا 57 لات كأ|| هاعلأ ىعلا كل ,<للا دعلا هللا لأ هص الخحعلا ه

 م سس حض عه سيح ريس 66 بصي مج - هي 2 ياس م. »دس ب ا 39 0 مبيع
  1 52 7ام | 1

 ّس

 -_- مح
- 

 : ) : تل ءبإ| .بعا| 5 1 1 : 3 : ١  : 2ع 1
 م | 5.5 - - ”يهجهل ١ نامل ا مردد تب «ال ١ كن “أيل هللا ت» أ د 2 بيفلا سميا يعل | | ١ 4 “ ةميلا "5 2| ةل ريح أر 9 , أم 35 ال لا 0 ١ اع 000 ك] | ,ىريا (( هيرع هلق

 حب - 7 ب 7 مم , ل ل كس سدس |8 ديكس ماا 0 0 ا - م 23 تلا اوف 7 __
6 

١ _ 

 عز تاحعن كا
 ةناككا : لاق ةيلعلا يب نع ةالصلا باتك يف ي دو 1 2 دمحمو متاح يبأ ف 7 ( كلما ًاوُلِط و 1 َّل 1 1 ل١ + :ىلاعت هلوق [" 71

 | لمعلا تندل الا لطبي 1 نأ اوفاخف أ ا ا 21 أشيك هَ ل 2 : ا ذ «لمع ؛ 16 م م ه عفني ال 6 1ك 0 ل 35 ري دك ههِلَط هللا لوسر

 + 2 11907 ناكر 115 رد 000 ءاشخلا)] اديب لكس أون ما ليس عاود لَن ا[ 1]

 ل كل ركن ل هرج ر ىلا هللا رغ هللا نأ اودخح يذلا نع كدحت ثالثلا تايالا .[116 : محمل © :.: اق مشو ونام م هلا ليس نع أوَدَصوأ 0-0

 نسم هويراحف ل هلا لوسر اوفا ءالؤه نأ حضوت لوألا دمحم ةيآو؛اديدش دعب قحلا قيرط نع اودع دق ءالؤ نأ نيب ءانل ةيآو «هنيد نع سانا اودصو

 «ىلاعت هللا هجو اهم اوديري مل مهنأل ؛ايندلا يف اهولمع يتلا مهلامعأ باوث لطبيسو ءاًئيش هللا نيد اورضي نل مهو هللا دنع نم يبن هنأ تايآلاو ججحلا مت ا

 .داهشألا سوؤر ىلع مهحضفيو .مهرفك ىلع مهل اًباقع مي ا او قا ورك اا كر رمل

 .[0/ : دمحم] 4 كَسعْصَأ ٌجِرْخيَو أوُلَحََت م حم اَهوُمْكَلَحَسي نإ ٠ «[07 : فهكلا] 4ارْذَع َّقْدَل نم تغلب َدَق نِجحَص اَلق اَهَدَعَب ٍءْيَم نع كتلأَس نَِلاَق ا [1]

 002 لا د ل ا ل هش د1 دانا فب كيكلا روتر .عراضملا ةيضب ةمحم ةزوسب لفلا ءاجاذاتل

 . راركتلا مدع ىلع لدي يذلا يضاملا ةغيصب ءاجف ةدحاو ةرم لصح اهب لاؤسلاف فهكلا ةيآ امأو «راركتلا ىلع لدي يذلا عراضملا ةغيصب لعفلا ءاجف رركتم

 .ليوطلا عاطقنالا -5 .نيدلاولل ديلقتلا -5 .ربكلا - .نيدلا فعض -؟ .اهتعيطق ةبقاعو محرلا ةلص لضفب لهجلا ١- :محرلا ةلص مدع بابسأ -
 لاغشنالا - ١١ .ثاريملا ةمسق ريخأت ١١- .هلاح ىلع هماحرأ عالطإ مدع هتبغر ١٠١- .ةرايزلا دنع فلكتلا -8 .لخبلاو حشلا -ا/ .ديدشلا باتعلا -1
 ربصلا مدعو براقألا لمحت ةلق 7 .ماحرألا نيب ةفاسملا دعب - ١5 .روزملا نم رئازلا هدجي يذلا بجعتلاو بارغتسالا ١- 4 :مومذملا لجخلا ايكننلاب

 .ةميمنلاب يعسلا ل طلاق .ةلئاعلا دارفأ نيب لدابتملا مارتحالا مدع -4 .دسحلا - تعالج يول لا ١٠7 .مهيلع

 نحل قهر َهميِس مهتفرعلف مُهكَسرال ءاَنشْولَو ١" 1١# ] .ةيلاملا تالماعملا بابسألا نم نوكي دق -77 .تاجوزلا ضعب نم ببسلا نوكي دق -5
 ىتح يوقي مث «هللا هاري اًيفخ ًاًودب هجولا يف ودبي هنكل .ههجو ىلع هروهظ نم مظعأ هناسل ىلع ناسنإلا بلق يف ام روهظ .[ : دمحم] ( ديلكو لَم

 وأ درق نم هقلخ ىلع وه يذلا ناويحلا ةعيبط ىلع هجولا خسمي ىتح يوقي مث ءسانلا روهمجل رهظي ىتح يوقي مث .ةسارفلا باحصأ اهاري هجولا يف ةفص ريصي
 ع يملا يد وين يع جاسم

 ءايلاب (ولبيو-ملعي-مكنولبيلو) :ئرق # اَوْبيَو ل2 4 مت َّقح مكتوب )» :ىلاعت هلوق 4 راب اوتو َدصلاَو كم ندم لَن ٌقح مكتوَبتلَو 9:13
 َلِإ اوديو أوُسِهَم الف 3817 5] .ةمظعلا نونب (ولبنو- ملعن- مكنولبنلو) : :ىئىرفوز' .46 كلتمعأ راهو : وق ساس لل وح مش لما ا حا

 .حلصلا امهب داري «ناتغل امهو ءاهحتفو نيسلا رسكب (ملّسلا-ملَّسلا) :ئرق# وَما لِ يي رح د نو مُكَعَم ُهَللاو بولا مُسَأو لأ
 هو روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هكعونتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 07 < جلا ء ءام بنل م كمل



 لرش 70

 3 37 و
 1 7 »ع م كا مالا يا

 ذم ديرما داع د1 9 حج +
 (ي و هب ب /

 2 2١
 ١ - 17 ٠

 1 ظ 9 رفظلاو رثفتلا اكل يضف انآ فعلي وأ هذهش ل انين امكح كل انمكح 53 0 51 9 1/3

 0 اا 5 ل نقلا لقي يوي ايف ديلا ا

 ٠  6هادئ 2| مح 0 1 -

 ا روس سم 5 -- لي دات نع 0 فو 0 7-10 7 يالا كيور نوتارالا ىلع 0 :
 اردو هكا رأهيلارخ )يعاشر 2

 دع رمت ا رج را ع 5 51 هم
 تو دونحج+ ك2 0 دادزبل نيمو 0 لا 50000 31 لع ترا دفا لاق يدا يفر دقو باكلاو نزحلا مطل
 9 6 كف اودادزيل :# منَ م | عماني اريل ةمحرلا :ليف ليفو .ةنينأمطلا : ةنيكَسلا# - 34 .(اًعيمح ايندلا

 ' تكيؤنلاَيبزنلأ] د 10كيلو 0 ةرياد مِهبلَعل 0 هيبن رصني ال هللا نأ مهنظ 4 ءوّسْلا ىرظ هسا, َناَطلا# -1 .مهنيقي 3

 ١ كوباجأ امب كتمأ ىلع :# ادهش -8 .مهيلع رئاد نينمؤملاب هنونظي ام يأ ءباذعلا ةرئاد : ِءْوََسلا
 هه هع وس 201 هو رس جام

 ' مهنعرهكحيو اهدي الا اهع نم ىرجت تانج

 0 هلق خس 2 5 ل للا ل ع

 ١ < ميعاد نع كد ناك بت ص 3 َلِكلَع هللا لوسر ا :# هورّزمتوإ# -4 .هللا باقع نم :# اًريِذَيَو9 ةنجلاب :# اًرَّسُمَو
 0 < و 7م سس ىو يضر ا ا 0 7 تر هب سرا ل

 ١ تيا يكدر بتل 5 :لوقي .ءلوسرلا نود هدحو هللا ركذ نم «هوحبست» يف ءاهلا :# َهوَحِبَسنَو# هومظعت 4

 ويلعب ِضَخَو ولأ ةويأدٍمَلَع وأ تك لعام
 . 21 - 01 3 ا

 5 انيختكجا بوم تاسورتمج دعأو :

 5 .ةيشعو ةودغ يأ 0 و رك 7 .(هل اولصتو «هّلل اوحبستو»

 0 عم ل ا حلا دا 7 دقو «لامكلا تافص يه يتلا ةيهولألا تافص نم هب فصتا -

 0 02 عيمج يف اذكهو «نمحر لا ءامسأ نم هللا :لاقي الو «هللا ءامسأ نم نمحرلا :لاقيف «ءءامسألا
 هلأ مس رح و وو ع ]آ 0

 1ك كَلَسَرَأاَإ | أو توما 3 ئ : ئ
 0 24 02 اًميِكَح ارز يال اَوت 1 :ميلعلا هللا مسا ىنعم [ 4] .ىلعلا تافصلاو ءىتسحلا ءامسالا يناعم عيمجل عماجلا وه ىلاعت هللا مساو

 ووو أوسم 0 اريِذَنَواَرسِمَواَدِهَس م24 «تابجاولابو «نالعإلاو رارسإلاو «نطاوبلاو رهاوظلاب هملع طاحأ ىذلا وه ىلاعت هللانأ ىأ 61 10 ١ 0 ١ < 2 1 ١"
 4 دج 0 م و و ىو تتر راو زج مدس و رس سر ل 0 * :

 .. اح كس لف ساو را وتو ةراحتو ب الف «لبقتسملاو ءرضاحلاو «ءيضاملابو «يلفسلاو «يولعلا ماعلابو ءتانكمملاو «تاليحتسملاو

 290202224 ةمكحلا لامكب فوصوملا وه ميكحلا :ميكحلا هللا مسا ىنعم [4] .ءايشألا نم ءيش هيلع ىفخي
 ايست فت يدل ري .ةردقلا مات .دمحلا عساو .اهبقاوعو رومألا ئدابم ىلع عالطالاو ملعلا م ا «تاقولخملا نيب : مكحلا لامكبو

 قلخ هنإف ؛هقلخ يف ةمكحلا :لوألا عونلا :ناعون هتمكحو .لاقم هتمكح يف حدقي الو «لاؤس هيلإ هّجوتي الف «هرمأو هقلخ يف اهب ةقئاللا اهلزانم اهلزنيو ءاهعضاوم
 قئاللا هقلخ قولخم لك ىطعأو ؛بيترت لمكأ اهبَثرو ؛ماظن نسحأب اهلك تاقولخملا قلخ «قحلا هب دوصقملاو هتياغ ناكو «قحلا ىلع ًالمتشمو «قحلاب قلخلا

 :يناشلا عونلا .. .ًاروطف الو ءأصقن الو ءاللخ هقلخ يف دحأ ىري الف «هتئيهو ِِتَقْلِخ تاناويحلا ءاضعأ نم وضع لكو «تاقولخملا ءازجأ نم 7 لك رطعأ 7

 نم مظعأ مركو لضف ّيأو ؟اذه نم لجأ ةمكح يأف «هودبعيو دابعلا هفرعيل لسرلا لسرأو .بتكلا لزنأو تا عرش ىلاعت هنإف .هرمأو هعرش يف ةمكحلا
 ,ةردقلا ميظع «ةوقلا لماك ىلاعت وهف ؛ةبراقتم اهيناعم ةميظعلا ءامسألا هذه ُنيِتَملا ءيوقلا ُنََُملا ُنواقلا ليِدقلا يزعل :زيزعلا هللا مسا ىنعم [/]1؟...اذه

 هر إإ ات الا ىلا علا ةفصو ىهو «نينملا ٌيوقلا هئامسأ نم اهيلع لادلا ة ةوقلا ةٌرع - ١ ”مكطحلا هلل لماع اهلك ةثالغلا ةزعلا يناعمف «ةزعلا لماش

 يطعملا عفانلا راضلا وه لب؛هنوعفنيف هعفن الو هنو رضيف هّرض ٌدابعلا غلبي الو «دحأ ىلإ جاتحي الف «هتاذب ٌينغلا وه هنإف عانتمالا ٌةَّرعو - ١ تل نو كافرا

 فّرصتي الو كّرحتم اهنم كرحتي ال .هديب تاقولخملا يصاون عيمجف «هتدارإل ةداقنم هتمظعل ةعضاخ هلل ةروهقم اهلك يهف «تانئاكلا لكل ةبلغلاو رهقلا ةَّرعو - ” .عناملا

 :لاق مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا نع هريغو مكاح لا جرخأ [؟1-١9] .هب الإ ةوق الو لوح الو «نكي مل ًأشي ملامو ناك هللا ءاش امف «هنذإو هتوقو هلوحب الإ فّرصتم

 0 اب الو كيد مكانا كتل :ىلاعت هلوق [1] .اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةيبيدحلا نأش يف ةنيدملاو ةكم نيب حتفلا ةروس تلزن

 ««ضرألا ىلع ام لإ بحأ ةيآ يلع تلزن دقلا :ِِلَ ىنلا لاقف «ةيبيدحلا نم هعجرم #4( َرَخَأَتاَمَو كِئَد نم َمَدَصَتاَمُهَسأ َكََرْفَحِل ) :ِلَب ينلا ىلع تلزنأ :لاق سنأ نع

 .4( اًميِظَعاَوَه + غلب ىتح 4( ِتَْؤِْلاو تنم لاين اذ :تلزنف ؟انب لعفي اذامف كب لعفي اذام كل هللا نيب دق هللا لوسر اي كل اًئيرم اًئينه :اولاقف ؛مهيلع اهأرق مث

 امو رضتلا كلذ ركذ امل .[1/ : حتفلا] 4 اًمكح ريع هلأ َناكَو ضل نومك هر در 1: حتفلا] 4 اميكح اًميلَع هلأ َناكَو ٍضرالاَو ٍِتوومَّسْلا دوححج ِهّلِيَو له[ «4]

 :يأ «4 اًميكَح اًميِلَع ا :ىلاعت هلوقب ةيآلا متخ «رافكلا تنع نم اوقل امو ءمهدص روهظ عم هتيادهو «هيلع هتمعنل مامتو «هل ةرفغمو ةكم حتف نم هيلع بترتي

 ركذ املف :ةيناثلا امأو «حتفلا ببس ناك هنإف ءشيرق نيبو كنيب حلصلا باتك نم كل هربد اميف اًميِكَح ءلاوحألا حالصو حتفلا نم دصلا كلذ ىلع بترتي امب اًميِلَع

 نم هلعفي اميف اًميكَح ؛كلذ ىلع اًرداق :يأ ؛4 اًميككَح اًريِرَع )» :ىلاعت هلوقب اهمتخ نيكرشملاو نيقفانملا بيذعتو تائيسلا ريفكتو تانجلا نم نينمؤملل هدعأ ام

 نأ ىلوألا يف باطخلاب يبنلا دارفإ هجو «[16 : ل14 روفاختلا قويت مط 1١١ : حتفلا]4 توُفَلَحُمْلا كَل ُلوُعَيَس ) ]١١[ .رفاكلا بيذعتو «نمؤملا ماركإ

 دارفإب كلذ نع ةرابعلا تدروف «هريغل مهبولطم نم -_ سيل ذإ مهباطخب هودرفأو .هنع مهفلختل مهل رافغتسالا ٍةَكي هنم اوبلط نيفلخملا نم مهنع ربخملا
 انوُرَذ ل :مهلوق سيلف ةيناثلا ةيآلا امأو ١١[. : حتفلا] 4 مهب وأ ىف سلام مهيأ يووم :ىلاعت لاقف مهراذتعا يف مهبذكو مهقافنب كي هيبن ىلاعت ملعأو .باطخلا

 نأ :مهل هلوق يف مهتبواجم نم مالسلا هيلع هب هرمأ امو ءكلذب حصفي قابسلاو نينمؤمللو هل باطخ وه لب كي هل اًصاخ اب ا
 هوبطاخ نكلو لوآلاك صاخ هل مهباطخ نإ :ليق نإف .بساني ام ىلع لك ءاجو «ىلوألا يف درو امك هل مهباطخب دي هدارفإ انه دري ملف 115 : حتفلا] ؛4 اَنوُعِبَتت

 - باطخلا انه متالي ال اذه ىلعو «هزارحإ اهمو اًدج ةديكأ ميظعتلا يف ظافلألا ةاعارمف اذه ضرف ىلعو : :باوجلاف ء116 : حتفلا] © َمُكَعََتت انوُرَد ل مهلوقب ميظعتلا ةبطاخم

 :ئرف ءوُحْيسشَو هوقو درس ءولوسرو هلأ أومِمَؤمل ]» :ىلاعت هلوق # اليو هَرْكَحب ُهوُحِيَشَو هوُوّفَويو هدر هل اوسرو هللا أوِمَوَمِل 4[98]
 ىلع لدي # َكَكَلَسَرَأ آَنِإ 32 :هلوق نأل ؛تيكو تيك اولعفيو مهيلإ لسرملا نمؤيل :يأ «ةبيغلا ظفل ىلع ةعبرألا يف ةيتحتلا ءايلاب (هوحبسيو هورقويو هرزعيو-اونمؤيل)
 .رهاظ وهو ءاهيف باطخلاب (هوحبستو هورقوتو هرزعتو-اونمؤتل) :ئرقو «لسرملا بيغلا نع اًرابخإ ءايلاب ىتأف .بيغ وهو «مهيلإ السرم مث نأ

 فورح ددع 0و ناس :حتفلا ةروس تاملك ددع .ًاعامجإ ةّيندم يهو «ةعمجلا ةروس دعب «ةيبيدحلا نم فارصنالا دنع قيرطلا يف تلزن :حتفلا ةروس لوزن

 - لوسرلا دعو ؛ةروّسلا دوصقم مظعم :حتفلا ةروس عيضاوم .اهم هركذل ؟حتفلا ةروس تيمسو : حتفلا ةروس ءامسأ را ور اناا درر كاسر نر قلل :حتفلا ةروس

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت



 و ءاقل نم اورفي ال نأ ىلع ةيبيدحلاب هباحصأ نم هعياب نم : ىنعي :© كتوعياب_ تمذلا

 امنإ مهتقفص نأ ىنعملا :ليقو .كلذب هل مهئافوب ةنحلا مهل نمض لجو زع هنأل :# هنأ ا ! : م / ا 4

 ريغ نم .هناحبس هللا عم هدقعك ب هللا لوسر عم قائيملا دقع نأو ؛نمثلا حنميو ىلاعت هللا اهبضمب 7 هيلَعََهعاَمِي َفَوأَنَمَو دست لع ككَسامّنَِف تكَنْنَمَف ا
 دعو نم كلذ هلعفب جرخي هنأب :* 500005 هيلع عياب ام ضقن : 8 59 .توافت توُمَلَحُمْلا كلوي ا 1
 يابا 0 م :4ت 2 ياسا كارتر رندا .ةنجلاب هللا 0 ل نلوم اََتلَعَس ٍبارعَأْلاَنِم 1

7 

 هَل مك كَمْ ميول ف سنام هبا 1 دمام
 نطل ا 0 00 2 نم :ةعئاصمو ة ةيقت كلذ ولا 0 :# هر :مهلوق 0 راش ا ك6 نس نا 0

 مهنم عجري الف نينمؤملا لصاتسي ودعلا نأ متننظ لب :4(دبأ حويلأ كنون لوريم نآدَأ ل ومؤسس نطلب أَ 1
 ال ىكله :4 ارب اَنرَمل «ةلطابلا ريذاعملا نم متركذ امل ال متفلخت كلذ لجألف .هلهأ ىلإ دحأ 1 0 ا 2
 لاثق مكعم دهشنف هرييخ ىلإ :4 كَل ١0- .ارئابا عمج وهو .ربخلا نم ءيشل نوحلصي دي 0 ا
 :ربيخ مئانغ نم ةيبيدحلا لهأ دعو يذلا هلعو اوريغي نأ ا نأ اهلهأ ١ هاو نويل نَمَم 2 ا اومن رسككو 5

 دهش نمل ربيخ ةمينغ نإف :ةيبيدحلا نم ؛مكيلإ انعجرم لبق نم :4 لَم هنأ كلَ كلك اان يوكل 31 و ةيكلانشل :
 امنغم بيصن نأ مكيلع ٌرعي لب :هانعم :ةيطع نبا لاق :# انور ضحت لب با ارعألا لوقو ةصاخ ةيبيدحلا ورا ل كي 7
 رومألا نم نوهقفي ال :يأ: الِباَّلِإَنوُهَمْفياَلوناكلب# :هناحبس هلوقب ةلاقملا هذه ىلع ىلاعت هّللا دف 0 0 وا اسم اوفيس (9) اميِحَن 1

 .رييخ ةوزغ نم مهعنم ايس كلذ ناك ىتح::: هللا لوسر نع مهفلخ يذلا وه كلذو «دشرلا عض وم 7| لدم دب نأ كوُديِرب# نورد اَهوُذْحَتلَمِاََم 1

 «[ ١717 : نارمع لآ] 4 مهول وُلو ٍفَسلاَم مههوُفأِب ب ومي 1 و يحلل روس الارق يك 0 لَو ندا كلا خلك وعِيتِنَل لوس مك 0

 ةغلابم نع عوبني نارمع لآب  مههاوفأب تولوقُي 9: تعج حتفلا] 4 مهول يف سلام مهنيا 1 ١ 2 دبكات واكل ماكو دل واو 5

 ةياب دارملا ناك املو 4 هبل نووي ]9 هلوق هنم لصحي ال دصق وأ داقتعا يف نكمتو ماكحتساو 0 تنينييينف ا ا قا 0 00

 هيلع اووطنا م4 مهشاوفأب ترولوي ٠» :هلوق يف ةغلابعلا بسانف هررقتو هقافن مكحتسا نمم هباحصأو يبأ نب هللا دبعك «نيقفانملا نع رابخإلا نارمع لآ

 1 تارجحلا] 4 اَنَمََسأ أولو لو أوُمموم ل لف اما باَرعُلا ِتلاَق ل : :مهيف هللا لاق نمم بارعأ نع رابخإف حتفلا ةيآ امأو هرفكلا نم مهبولق يف مكحتساو

 «سيهكل اج رمق ويرخلا قافتك قا نعل كل رجا را نا نتا رار ا

 رق مكل َكِْمَي نَمَه لق ف «[11 : ةدئاملا] 4 اًكَيَّس ِهَّللأ َنِم ٌكِلِلَمَي نَمَف لك ا8[1١١] .نارمع لآ يف نيدوصقملا نيقفانملا لاحك سيل ءالؤه لاح نأب اًراعشإ
 دلع ه هولأس من ءانولهأو انلاومأ اتلخش اولاقو ؛داهجحلا نع اورخأتو رذع ريغ نمي هلا لوسر نع اوفلخت موق يف تلزن حتفلا ةروس ةيآ ١١[. : حتفلا] 4 اًميَس سَ

 ناك املف (4 اًنيَس هلأ ِق مل كم 5 قلمي نمَف لق 3 : :لجو زع لاقف «هتوادع مهرضت اليك هتلامتسا مهدصقو «مهقافو نورهظيو مهقافن كلذب نومتكي « .مهل رفغتسي نأ

 تكل هب نآدانأ نإ :هليلدو ءاهب مع لب «قيرف نود صوصخم قيرفل لزنت مل اهنإف -ةدئاملا- ةروسلا هذه يف امأف . نوم ل مخل ىلإ ميسا و كسل ع

 © اربح َنوُلَمَحَت اَمب هلأ َناَكْلَب 9# ]١١[ .صوصخلل يتلا "مكل" ىلإ جتحي مل مومعلا ىلإ ةيآلا تقيس املف 4 اَحيِمج ٍضرأْلا ف نّسَو ُهَصَأَو َمَصَرَم بأ َحيِسَْل
 انور اكوا اككلَعَس نإ ألا نو تروفلكملا كل لوقيسم » :ىلاعت هلوق ىلوألا ةيآلا لبق مدقت دق .[714 : حتفلا] 4 اًريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِي هللا ناكَو 011١ : حتفلا]

 :هلوقل اذه ةبسانم لمأتف ءنطبو يفخ امب ميلعلا وه ريبخلا نأل لا ل اد حتفلا] 4 مهو يف سلام مهيب وو انك رغم
 .[7 4 : حتفلا] 4م هيلع ُمَرَفظَأنَأ دعب ؛ 00 نلبي مهنع كبدي كنع مُهَي هيد َنكَىِرَاَوُهَو 9 :ىلاعت هلوق اهمدقتف ةيناثلا ةيآلا امأو .4 َحهِبوُلُم ف سلام مهتنِسلأِب»
 ايا لع لك ةرزو هيلا روصو ناقش ةمردإ را اك قرع الا سن ناكإ انج قذر

 44 هللا دي95 :هلوق وهو .هلبق ام ةبسانمل بيغلا ىلع ةيتحتلا ءايلاب (هيتؤيسف) :ئرق # ِهِتْؤُمَسَه ف :ىلاعت هلوق * اًميِظَع اًميِظَعَاحْل ِهوُمَسَس هَل ُهَيِلَع َدَهعاَمي ٌفَوَأ َنَمَو ] ٠١
 11 ل ا را يف د 0 د 15 2 د د كم :ئرقو :4 هَل ُهَيلَع َدَهعاَمِي وم :هلوقو

 امك لاحلا ءوس هب دارملا نأ ىلع داضلا مضب (رض) : ئرق *6 اًرَص 1 :ىلاعت هلوق 6 اق مُكَي َداَرَأ وأ اًرَص مكي دارأ نإ 38[ .عمجلل نونلا نأل ؛عمج نع رابخإلا

 لدو ؛عفنلا فالخ وه يذلا رضلا نأ ىلع اهحتفب (ارض) : عر .لاح نسح وأ لاح ءوس مكب دارأ نإ 1 :ءايبنألا] 4 رص نِموياَم اسفل :لاق
 (ملك) :ىرق 6 مدلك 35 : ىلاعت هلوق 6# أ مك أول زب نأ كودي 9 [15] كلا تكلا نا :ليقو 4 اَعَفَت م هلوق وهو هضيقنب دعب ىتأ هنأ :هيلع

 .تاملك مهيف تلزن دق مهنأل كلذ نسحو «ةرسبو رسبو «ةرمتو رمتك "ءاهلا" هعمجو هدحاو نيب يذلا عمجلا نم سنج مسا «ةملك عمج .فلأ الب ماللا رسكب

 هلوق وهو ؛مالكلأ نم ةرثكلا ىلع لدي اًردصم :يأ «ةلمجلل اًمسا هلعج ىلع اهدعب فلأو ماللا حتفب (مالك) :ئرقو .ىلوأ عمجلا ناكف ءاهفالخ اولعفي نأ اودارأف

 يذلا مالكلا اولدبيل هعم جورخلا اودارأ مبخأ «ةروسلا هذه يف مهنع ربخأ مث [87* :ةبوتلا] 46 اَوَدَع جم اوُلَِمت نلو ادبأ جم أ أجيك نل لكم 3: :ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل

 عقلا اذهل كَ ا لا اميل را ل ل

 كلذبو .ةرم ١ (هتاقتشمب ةظعوملا) ظفل ركذ امك .ةرم (75) نآرقلا يف (هتاقتشمب ناسللا) ظفل ركذ :يددع زاجعإ *# َمهِيوُلُف يف سلام مهتَنِسْلأ َنوُلومي !ث[١١]
 :يددع زاجعإ # اًنيوُرَسحت لب لَ ؛َنوُلوقِمَسَف آ8 ]١5[ .ةرم (19) درو لكو «(اهتاقتشمب ةظعوملا) ركذ تارم دع عم (هتاقتشمب ناسللا) ركذ تارم ددع ىواستي

 (ءالضغبلا) ترركذاذ ؟ «تارم (0) نآرقلا يف (اهتاقتشمب ريزنخلا) تركذ- 7 «تارم (5) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - -؟ .تارم (5) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١

 ركذ -/ «تارم (0) نآرقلا يف (دسحلا) ركذ -ا/ ء«تارم (5) نآرقلا يف (ليكنتلا) ركذ -5 «تارم (6) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ -4 «تارم (4) نآرقلا يف

 - (ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ ددع ىواستي كلذبو .تارم (0) هللا باتك يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ - 4 «تارم (4) هللا باتك يف (بعرلا)

 ةعيَبو دهعلا ركذو .نيلسرملا دّيس ىلع ًءانثلاو «نائلا ميعنب نينمؤملا دعوو ءميحجللا باذعب نيقفانملا داعيإو «ناميإلا لهأ ىلع ةنيكّسلا لازنإو «نارفغلاو حتفلاب ب -

 .نيلسرملا دّيس ايؤر قدصو «نايغطلا يوذ ةكم لهأ نم مهيلع رفظلا مدعب ةباحّصلا ىلع ةّنملاو ؛نيروذعملا رّذَع نايبو نالذخلا نم نيقفانملل ام ركذو «ناوضّرلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوض تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 0-6 ١ هلل 0 هاد ا اعد اووي - تسلا كو ينب ىنع :نيرسفملا رثكأ لاقو .مورلاو سراف لهأ كلذ نع :ليق . 4 يأ لأ وم لإ -

 ١ دوف وعسل 7 لاتقلا الإ اهيف سيل ةيآلا نأ :اذه حّجريو .ةّدرلا لهأو .ةمليسم باحصأ -ةماميلا لهأ- ةفينح

 ا دوما نإ نومي تول 8 ةنذؤم ةيآلا نإف ءاذه ىلعو .ةدرلا لهأ يف الإ | دجوي ال اذهو - ةيزجلل اهيف ركذ الو ؛مالسإلا وأ

 رس يحول دف رس لس

 [تهد د عيل مياس نلت + نالاَكعَسَل9 13٠ ةكرشلا لهأ لاتق ىلإ إ|اوعد امهنأل ؛امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ ةفالخب

 ب 1 " نع ضرملا علت رح جيشا لال رحماك 7 تع ضر :4 لوي .هعم ركذ نم كلذكو .داهجلا نع فلختي نأ مثإو قيض :4جَح
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 نب نامثع بسب تناكو «ءناوضرلا ةعيب يهو «ةيبيدحلاب :4 رجلا ك2 كراك ايذإإ »© - ١ .ةعاطلا

 302007 و لا لور امرا ذإ لع طا قر لاق

 و م الا ىفاَم ملص# .رابدألا مهولوي الو اورفي الأو ؛برححلا شيرق ةزجانم ىلع ةيبيدحلاب تناك ةرجش
 ميول فام مِلَععَوَمَجَّسلأ تحت كل وياي د تيمؤملا زك لاق ىتحو .مهنيبو نيملسملا نيب هللا مكحي الو نيكرشملا نع فارصنالا ببسب مهلا نم :4 ميو
 2 0 اَبيرفاَحَتَم مهنا مَعَكَ 5 ةئعلا» كا :«1» .؟لطاب ىلع مهو قح ىلع انسلأ هللا لوسر اي :هنع هللا 0
 هدو (7) اَميكحَرَِعهَأ كومود رك[ 1 >4 رك اكَمَر ل -19 .ربيخ حتف :4 اسوان وضوح :4 تأ بصلاو راقولا :4 مو
 ؟ ةناككي دعك ريحت يلا 6 0 را رمح انتل 177 لازما تار
 "اطر ِمْمْكَيِدَعتَم ا َنيِمَوُمْلل هياء َنوُكَتلَو كحيل 5 :4 وذاع َ َلَجَعَف# ,مورلاو سرافو نافطغو در دق ب .هّللا اهومهمتغ

 ا 7 ةربيع :4 َه 2 ةييذدحلا ماع ةكم لهأ لاتق مهافك :# مُكَنَح نياّنلاَىِدْأ ٌفكو# ريخ ةمينغ

 7 هس #2 ع مورلاو سراف نم نوملسملا حتتفا ام اهب ىنع :سابع نبا لاق .اهحتف ىلع اوردقت مل ىرخأ ودك ل كلَحَت 1( اريك, لس لعد 1 3000 0 35

 دنس (ي) اال دجال اذار ١ : .مكيلع اهحتفي ىتح هبناوج عيمج نم هب طيحأ يذلا ءيشلاك اهلعجو اهدعأ ا
 0 2سم ٍةَنَسِل دج نو لبق نم تلح ةيلاشأ 9 نحن امنيب :لاق عوكألا نب ةملس نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا 4( ُهَّنأ حضر َدَمَل + :ىلاعت هلوق [1]
 00 وم و الا , ماج مج جب وج جا 065 لوك كل[ اد ,«سدقلا حور لزن «ةعيبلا ةعيبلا سانلا اهيأ» :ِيِلَي هللا لوسر يدانم ىدان اذإ نولتاق

 لع اَلَو حر ٍضرَمْلا َلَع الو رح عوضألا لع الو عَرَح نمَمنْلا َلَعَسَتَل 3 [117] .ةبآلا 4 هلأ ىضَو دم :دللإ لزنأكف فاقتعرابف ةرمس“ةرجتتا ضم رهو هلك مذا

 .[10 : حتفلا] 4 ... ِتّنَجُهَلِحَدي ؛هلوُسَرو هلا عطب نمو رح ضيرَمْلا َلَع كُجرَح رخل العال أو رح صَل اَلَعَىَنَل ف 1١[« : رونلا] 4 ... مُكِتُيْبْنِمأ أوك اك نأ مك ررفنأ

 رصب ىلع فقوتي امم هوحنو داهجلاك «اهب مايقلا ىلع نوردقي ال يتلا ةبجاولا رومألا كرت يف مثإ ىضرملاو جرعلا يوذو نايْمعلا نم راذعألا باحصأ ىلع سيل
 اكتبوا كما ككاو كلوا تارك نك ولك نأ يف رع نويمؤملا اهيأ مكسفنأ ىلع سيلو ؛ضيرملا ةحص وأ جرعألا ةمالس وأ ىمعألا

 .ءاقدصألا تويب نم وأ ؛مهنذإب اهباحصأ ةبيغ يف اهظفحب متلك يا ؛مكتالاخ وأ .مكلاوخأ وأ ,مكتامع وأ ,مكمامعأ وأ ؛مكتاوخأ وأ «مكناوخإ

 مكيلع مالسلا :يهو ؛مالسإلا ةيحتب ضعب ىلع مكضعب ملسيلف «ةنوكسم ريغ وأ ةنوكسم اًتويب متلخد اذإف «نيقرفتم وأ نيعمتجم اولكأت نأ مكيلع جرح الو

 ال روتي «ةبحملاو ةدوملا يمّنَت ةكرابم يهو «هللا اهعرش ةيحتلا هذهو ءدحأ دجوي مل اذإ ءنيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا وأ «هتاكربو هللا ةمحرو

 الو ءمثإ -سانلا اهيأ- مكنم ىمعألا ىلع سيل :حتفلا ةيآ اّمأ هرونلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءاهب اولمعتو ءاهولقعتل ؛هتايآو هنيد ملاعم مكل هللا نيبي نيببتلا اذه لثمبو

 اهراجشأ تحت نِم يرجت تانج هلخدي هلوسرو هللا عطي نمو .مهتعاطتسا مدعل ؛نينمؤملا عم داهجلا نع اوفلختي نأ يف ءمثإ ضيرملا ىلع الو ؛مثإ جرعألا ىلع

 ؛[٠5 :جحلا] #* ةةرضنينم هللا كرصنتو 11 ؟] .اًمجوم اًملؤم اًباذع هبذعي «نينمؤملا عم داهجلا نع فلختيف «هلوسرو هللا صعي نمو «رابنألا اهروصقو

 )١55( ددع ميركلا نآرقلا يف اهتاقتشمب رصنلا ةماك تدرو :(رصنلا) :اَلوأ 1 رمل" ني قرا ام 6 :حتفلا] 4 ٌمِهِتَلَع ُكَرفظَأْنَأ دعب ْنِم

 :نيتملكلا نيب قرفلا ميركلا نآرقلا يف ًةدحاو ًةرم [1 5 :حتفلا] 4 ٌمهتَلَع ُكَرَفظَأ نأ دَعِب ْنِم + :ىلاعت هلوق يف ٍدعتم لعفك ةملكلا هذه تءاج :(رفظلا) :اّيناث .ةرم
 نيب ركذُي ٍلاتق نودب ثدحي يذلا (بلغلا) ىلع ٌروصقم وهف (ٌرفظلا) امأ نونمؤملا هققح زوف وأ بلغ لكل ًاّماع اًمصو ميركلا نآرقلا يف يتأي (رصنلا) - ١

 02 و رسل نود رفظلاب نيبملا ةكف حتفب نيملسملا رضن نع ربع دقلو ؛مهودعو نينمؤملا

 يذلا يوغللا ىنعملا هيف ظحلي رفظلا >1“ . اًرفظ (رصن) لك سيلو ءٌرصن (رفظ) لكف ءصوصخو ٌمومع ينآرقلا لامعتسالا يف (رفظلا)و (رصنلا) نيب -" وون

 نويوغللاو هرسيو ٍةلوهسب متي يذلا بلغلاو زوفلاب رفظلا نوصخي اوناك برعلاف ءبولطملا ىلع لوصحلا يف ةليسو ٌرسيأ وهو ةسرفلا يف (رفاظألا بشن) وه
 :ىلاعت هلوق# تجب هُوَ هَل يبو رم[ .بولطملا ىلع لوصحلل ليسو ٌرسيأ رافظألا بشنو «(رافظألا بشن) نم قتشم *م (رفظلا) نأ اوركذ

 كازا : قالطلا ين # هلي 9 نباغتلا ين# هليوم 46 ُهَنَعَرَمكُي م و 21١ : حتفلا يف # ُهَبِدَي ب - ُهَلِجَدي إم "١1 -١5« : ءاسنلا يف «# اًراَنُهْلِخَدي :و 4 تنجب ُهلِحَديو
 ااا( كاكاو رو زطاالاب فكي هبذعي - 1 :ئرقو «ةعبسلا يف ةمظعلا نونب (رفكن - 00 هلخدن) :تترق

 َنوُلَمَكناَمي ٍلظ :ىلاعت هلوق # اصب َنَُْمَاَميُهَّسأ َناَكَو ا: ١[ 4] .دحاو ماظن ىلع مالكلا فلأتيل # ُلوُسَرَو هلا عِطِي نمو لِي :هلوقو ,هلوسرو هللا صحي نمو :هلوق
 ل :ئرقو «مارحلا دجسملا نع نينمؤملا 0 صو مهر شا ند فاكلا ضو اك ع ا لال :ئرق ## اًربِصَب

 عررم لال ىف رمل 11 .نيمؤسلل باطخ هلكف 4 حيل ل طو 4 كيلا ١ هلوقو # مكن هلوقو ؛مكودصو هلوق ين مهركذ مدقتل ؛نينمؤملل
 كم1 لاقي عم لاو عَّمسلاك ناتخأ امهو ءاباكسإب (هأطش) : :ئرقو . رءاطلا حتفب (هأطش) :ئرق 46 هس 9: :ىلاعت هلوق 6# طَاَْتَسف هَرَراَف ههَعْطَس حرخأ
 مَع ةَمِيكَتلا لنا يول ىفام معمم .ىلاعت هللا باتك يف تارم (0) ّلُك درو دقو ءاهتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكدتلا)و (بصحلا)و -

 :الوأ. .:14,8(01)! لك درو دقو «امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا ظفا عم امهتاقتشمو ةريصبلاو رضبلا ظفل ركذ تارم ددع يوانمت : :يددع زاجعإ # اَبيِرَماَحَّنَم ٌمُهَبنَأَو
 نع مكوٌدَصَو#و [؟5] .هللا باتك يف ةرم )١54( (امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل درو :اًيناث .هللا باتك يف )/١5( (امهتاقتشمب ةريصبلاو رصبلا) ظفل درو
 .اًضيأ ةرم (7) (امهتاقتشمو دوجسلاو دجاسملا) ظفل درو امك «نآرقلا يف ةرم (47) (هتاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ 6 اً ك4 ىملاو رازدلا لجشملا

 ركل نإ هنا ندر 410 رك رز دقو :(ءافتتشمب هوجاسلاو دجاسملا) ركذ تارم ددع عم (هتاقتشمب نيدلا)ركذ تارم هدع ىواستي كلذبو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ

 الا اهِتَحت نم ىِرْحَك ٍتَّنَجهلِحدي هلوسرو هللا عطينمَو ب 9 1 *؟ امي <

 م ِضَردَمَل # 2 ام ابَدعمَبِؤَحيَلوتَينَمَو |(:
 ور 2

 21 ا

ق ايما تترك يذكر () كيوت
 5 هيدا طا

 م د



 دار نسم وأ نيهرأ تلح دل يرق اك :ةيآلا رخآ ىلإ : كنع مهيد كى روم 9 5:

 «لبّتلاو ةراجحلاب هركسع يف اومرو كلذ اولعفف «هنم اوبيصيو +7: هللا لوسر ركسعب اوفيطي نأ مهنم

 حيحص فو . .مهنع ىلخو مهيلع ّنمف «هيلإ | مهب يتأو نرد (رذخاف ءمهرثإ يف ىف للك هللا 1 1 1 يمد تيوس و د

1 9 
 000 يهو «ةيبيدحلا موي عروألا نب ةملس مهرشأ فن يف تارت ةيآلا نأ :هريغو ملسم |١ ١ َىَدْفَاَوِر ارحل سنعود تيد ؟

 نأ# ًاسوبحم :* انوكعم»# ىدهلا اوعنمو «مارحلا دجسملا لوخد نع مكوعنم 000 ١5 دك + 00
 0 . مي يا 2 0
 ةاكدو نونمؤم لاح الراو مرحلا لركد ل 4 حك كي :يدمهلا لحمو .غلبي نأ نع :© هل ا 5-7 ١ كس

 ٠ ةكمب :4 َهوترَل» نيملسملا ىلإ جورخلا نع نوكرشملا مهسبح دق ةكمب اوناك :4 تَكوُم د 2 هيبتا 86 د
 مهنم اوبيصتو ب مك تانمؤم ءاسنو نينمؤم الاجر ع نأ الول :هانعم :# م 7 + ١ دو اويل اكس ريتال ا

 ًاطخلا ةرافك :ليقو .ةيدلا مرغ :ليقو .مثإلا :«ةّرعملا» :ليق :# ٍولِعِريَ مد ادحأ 7 أور تدلع © ادع مهنماورقك |
 ٌوَل# اهولخدت نأ لبق ءءاشي نم ةكم لهأ نم مالسإلا يف 0 هي لاو 0 | هئبكَس هلأ لن ةَياهَنْل هيج توكيد
 باَذَع# مهنع اوجرخو ا «نيكرشملا نم نيسوبحم ةكمب اوناك نيذلا نونمؤملا زيمت ول :# ََْْرَت دل ىَرَقلاَدَملك ْمْهَمْداَو ينمَوملاَلعَوهِلوْسَر لع
 :4 َدَيِسْلَل مهبولق يف أور تريلا َلَمَجَدِإو -1 .رهقلاو رسألاو نيفادا مرو 2 أ. ميول اكول

 .ةنينأمطلاو ريصلا 8 بت هيأ َلدئَأَم ةيبيدحلا ل نيبو يع لع هللا كرد كيب اولاحو | دينك وحلت هو 0 رأت َقَرمَرَتَل

 و ومعورم سم 7 0 دكا همانم يق ىأر دلك هللا لوسر ناك :ةيآلا رخآ ىلإ :* ا 00 (حَفَدّص دعل# -77/ 2
 7 7 مضا 07 ا |

 مَسوُمن َنيلك» كرشلا لهأ نوفاخي ال :4 تيزماع# مارحلا هللا تيب هباححصأو وه لخدي 9 درو ( ا هع 1 4
 كلذ نود نول صجصأومَت ملامح "روف | دذل ف

 ١
 سا سس رع 220

 ماع د املف «هباحصأ كلذب فرعن .مهضعب ًاقلحو ؛هرعش نم مهضعب ًارصقم :# َنبِرَّصَفِمَو 0 777 4 )7 ١

 مل هللا هارأ امك-ةكم هلخدأف ؟هايؤر نيأ :اولاقو .كلذ يف نوقفانم لا نعط تيبلا نع ةيبيدحلا 05 نيدو ئَدهْل ايد وسر لَسَر أ ىِراَوْم 0 بسرهاَحَتَف 5

 :4 ًيرَماَصْنَم كلو نود نم َمَصَجَمل حلصلا يف حلاصملا هوجو نم :4اوُبكَعملامَمَصل يناشلا ذل | ل اديس ساب ىكَودظ لا كح رهظيل قحْلأ ١
 نأب مالعإ :4 دلك لَ َلَعْمَرهظِإ -18 .ةلبقملا ةنسلا يف ةكم هلوخد لبق ةيبيدحلا حلص لعج 107097937979757 777979073771
 منع مُهَيِدل كى ْمَو» :ىلاعت هلوق [؟ 4] .هب كئعتبا يذلا نيدلا رهظيس هنأ اديهش هللاب كبسح :# اًديهَّس ِهَّسأِب فَكَو# نا يلا

 لبج نم حالسلا يف ًالجر نونامث هباحصأو كي تركنا كتتاو ىلا ا :لاق سنأ نع يئاسنلاو ءيذمرتلاو ءملسم جرخأ ةيآلا أ( مُسْنَع 26

 نب ةملس ثيدح نم هوحن ملسم جرخأو .ةيآلا منع كَيِديأو كد ُمهَيِدْل َفكَىِرَلاَر مو :هّللا لزنأف « «مهقتعأف 1 كرا

 سنو دووم لاَاللَمِم : :ىلاعت هلوق [؟15] .سابع نبا ثيدح نم هوحن قاحسإ نباو «ينزملا لفغم نب هللا دبع ثيدح نم هوحن يئاسنلاو ءدمحأو 0
 عبس ]77 ان انكو ءاّملسم راهنلا رخخآ هعم تلتاقو ءاًرفاك راهنلا لوأ كك ينلا تلتاق :لاق عبس نب دينج ةعمج يبأ نع ىلعي وبأو «يناربطلا جرخأ 4( تت

 ف,يشلاو هديخ نب كبعو «يليرفلا جرخأو ةيآلا ه( ايل هلوَُو مَ كَدَص دل لا ارا 001 تر تاو ودور د لاح لولو + :تلرن لنيفو  «ةوسن
 يكس :اولاق ة ةيبيدجلاب١ لا رخ ايلف نيوضتمو مهسوؤر نيقلحم نينمآ .هباحصأو وه ةكم لخدي هنأ ةيبيدحلاب وهو ِدَِكَي ىلا يرأ :لاق دهاجم نع لئالدلا

 مدقت دق .[14 : حتفلا] 4 اًبدوَمَصاَميَمآَنكوط 11١ حتفلا] 4 اريبَح تح َنوُلَمعَت امي هلل ناكَلب ا" [1 4] .ةيآلا ايل هوُسَوُهَلَأ <َقَدَص َدَقَلإِ :تلزنف ؟هللا لوسر
 اذنه نساف 11 حتفلا] 4 مهبول يف سلام مهبلي َن اري اَنل فْمَمسَأَم انوُلَمَأو انثاوَ ركن تا 1 كرمال كإ لوك ١ .لاغت هلرف لول [ نجلا لق

 :ىلاعت هلوق اهمدقتف ةيناثلا ةيآلا امأو .4 مهيولُف ىف سل ام مهبلي َنوُلومَي 9 و وا و علا رويدا نا ؛ريبخلاب ىلاعت هفصو

 هناحبس هفصو داريإ ناكف «هفالخ رهظأ ءيش ناطبإ ها للا 75 حهفلا] 4 مهي مكرعظأ نأ هب ند هكَم نط ناب منع كَيِديأَو مكدع مهيد ل

 < 2 عج اي

0 

5 

 و7 >< ل ا

62 
0-0 35 2 1 

00 

 0 00 حتفلا] 4 اميِلعو نت لكي ناك امّلَمَو يَ اواو را 0 0

 "ل 0 0 0 :هلّوق 5 معفلا] 4 بوذا ٌنبرَصَمَو ,وءر نيل

 تجرخأ اذإ ة ةرجشلا تأطشأو «ةيلصألا ةلبنسلا لوح جرخي لبنس وهو «هخارف جرخأ :يأ «عرزلا - 0 ا ا اا كد

 لف الا ريف 22 كفر ري لارا (4120) ررصقملا نزور :ناتغل اهو لملاب (هرزآف) :ئرقو .ةرمهلا كنب (هرزأف) :ئرق 46 ءهَرَراَف 98 :ىلاعت هلوق .اهءاصغأ

 :ليقو .عرزلل ءاهلاو ءطشلا ريمض (رزآ) يفف «ةوقلاو لوطلا يف هعم توتسا ىتح هخارف ترثك :يأ ءهاواس يأ عرزلا ءطشلا رزآ ؛هاواس هرزآ :ىنعمو «هريغ دنع

 ؛نيبأ هيف لعفأ نكلو (هلعاف) نزو ىلع هنإ :لوقي هريغو «هلعفأ نزو ىلع هلعج شفخألا نأ قبس امكو ءهاّرقو ءطشلا عرزلا ناعأ :يأ «هناعأو هاّوق :هرزآف ىنعم

 نمع ةيانك اذه يف ءطشلاو ؛هصقن اذإ «هتلآو هتلأ يف امك يه امنإ «ةيدعتلل ةزمهلا تسيلو «هلعفف :نزو ىلع رصقلاب هرزأف ءأرق نم ةءارق ىلع زمهلاب الوقنم نوكيف

 2 لاباا دقق لا ىزتا 0كم ةلدملا رات امك ريع تعب دعت هيت نا :وهو «هب مالسإلا ىوقيف مالسإلا يف لخد

 عرزلا ةرزاؤم .[19 : حتفلا] # عَ رز تحف دووم لع قويا كاتس وراق ءهَعطَس جيرخأ عر رك لينال ىف مهلك مو َبروَتلا يف مهلتم 5 1 عك كلا

 جيل لل ٠ رز يفرم واس اا ناووزيح ليجافالا يف كاوزلا ينلالا لااسع هل لن: تان ىلا ءطشلل
 ريعتشلاو ركشلا يصفر نرالاو ريلاك ةيليجنلا ةلئاعلا نم ةيليجتلا كاتادلا نع روتكذلا اكندحتر اارف جرخت جاجدلا لثم «خرفلا وه : ةظفلا ١ ش4 1 هَعطَس رح

 كالو« رمل وكمال كارا زل عرفلا عرفا قازوألا طبإ نما ذل جرخي «عرزلا رهظو ةبحلا تتبن را وا التل او نا :لاق ءاهماش امو

 ةيار هنأ واج رذ# .جرخي امدنع ءطشلا اذهل ءاذغلا يتأي نيأ نم ءاملعلا سرد تاينيئالثلا دعب ةريخألا تاونسلا يف :لاق مث 6# ءهَعْطَس جرح عررك# :ىلاعت لاق
 .عوزلاو راجشألا طابآ تحت دقع نيوكت يه «ىرخأ ةيلمع يات .رزآاملف هاجر رك ءاغلاب دم هراؤي عرزلاف «هفن عرزلا نم هل عصيد

 لاق :44 -وقوس لع ع :وكَسأَت ]9 ؛ةيلاع ةفاسم ىتح ةدقعلاو ةدقعلا نيب ةفاسملا ليطتست ثيح 6# اوَمَسَأَت )9 «ةدقعلا هذه © ظلعَتْسَت 9 «ةبراقتم دقعلا نوكتو

 .رافكلا مهب ٠ ظيغيل ؛ ؛عارزلا بجعُيو رمثُيو هقوس ىلع يوتسيو «ظلختسيو «هرزاؤُيو عرزلا نم جرخي تابنلا أدبي «ةيليجنلا تاتابنلا يه هذهو

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوق تاهياشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ١1 - هعتعطمو ه4 0 1 م مي 1 كا جلا سدو - نم ىلإ ةراشإلا نإ :ليقو .روهمجلا دنع مهنع هللا يضر ةباحصلا عيمج ىلإ ةراشإ | : دهعم تذلاو# <
 لص

 تي و 9 ا 0 01
 يَمررَدكلا ذِي و : رون مهتالص ف دوجسلا را نم مهتمالع :ليق 4 دوجسلا رثأن مم ههوجو يف ْمهاَميِس# .ةيبيدحلا دهش

 خيرر تح جب رفيق ةع اع و 2

 7 فاَميياَنْو سومو ني الاَضَف وحسبي أد جس عكر مهر م .دبعتلاو دوجسلا رثأ نم مههابج يف 00 رهظت :لبقو . كا موي مههوجو هب هللا ىشَْي
 سوسو 157# 1 تع لا خارف :ءطّشلا :4.ُهَنْطَس جرخ أ عرزك ل يجإلا ف هلم ل وتلا فإ» مهتفص : :4 مهلتم)
 ساس > ع ظلغ :* ظلمت ساق .هناعأو فدالوأو هخارف 2 هوطَش زل ىوقف :لوقي : #4 ,هرز اقول صا لوح

 53 16 ع | يف اوؤدتبا مهنأل ؛عوطنخملا عرزلاب مهلّكم امنإو «قاس» عمج : :( فارسا .قحالتف :# هوس لع ىوتساف# 530-0 0 وتس ظَلدَتْسَ ا ا يخل .,هلينإلا ايف مهرس
 36 نذل الا طيخي مورا يسب هيرست 1 ١

 غ2 4 انا اا لا اك «ليلق ددع مهو مالسإلا يف لوخدلا
 أ م بم نحر زيزي أ ل

 ١ هر 2 كك ًٍ
 5 ايرلاميط ا تا تل 4 4 رانك مب ظيغيل»# ايمنيو كحل يح فلا «هنم خرفلاب عرزلا لصأ يف ثدحي امك .اووقو

 ل 052 كرف .مهظيغ لوأ ناكو .نيرفاكلل اظيغ اونوكيل مهاوقو هّيبن باحصأ رثك ىلاعت هللا نأ :هانعم

 ُ .«سنجلا نايبل :# مهتم :ىلاعت هلوقو .«مويلا دعب اًرس لجو زع هللا دبعن ال» :ةملك يف هنع هللا يضر

 كل هنأ أ ضن طخسبي ال هنع هللا يضر نم نأو «نينمؤملا ريغ نع ىضري ال ىلاعت هللا نأ مولعمو .ضيعبتلل تسيلو

 7 0 2 57 7 .مهنوظيغي مهنآل ؛ةباحصلا ضغبي نم ريفكتب مكح هنأ هنع هللا يضر كلام مامإلا نع ةياور يفو .اًدبأ هيلع

 1 * 6 د

 2 تا ةروش :
 مكح يعبر هجك لوم تارا زحام 2 0 2

 5 رمأو «هيبن ناكل يلع هللا هيضقي ىتح رمأ ءاضقب ارلّجعُت ال : 4 -يلوسرو دلل ىَذي نيب أومرّمث ال## ١-

 ل نع نؤرعشم ال أ 1 نأ ضعمل 3
 9 1 2 0 ءلزنملا 1 تاسع ءاصإ اراك هن دا[ ك2 ا :يأ .هلوسر
 0 ملل َنَحَيمأَندَلاَكلْوَأهَمأ ل وسر دنع هكون وضعي 5 ا 5 ا 7 : يداك امك نود ال :* ٍلوَقْلاب ,هل ا ورهمجج الو# 7-2 للص هللا لوسرب نيدتقم امإو

 : راج

 0 دع بيبو يسود 3 .لطبت نأ : بحت نأ» هللا لوسر اي هللا ين اي :ريقوتو ميظعتب ًاباطخو نيل ًالوق نكلو ءهمساب
 ١ ه2 تولهَسسالَه .ءاكحأ ترجل اوآرونم كودي! ا ا ءيش لك نم صقنلا :ضعغلا لصأو ؛مهتاوصأ عفر 0 :4 مهن اوصَأ أ َنوُصُخَي َنِدَلاَنِإ 9

 تقع هده 3 -4 .هثيخ لطبيو هديج صلخيف رانلاب بهذلا نحتمُي امك ىوقتلل اهصلخأ : ْقَوَقَِلِل مهبوُل هَل
 ل أو يي يسن |7070
 لاقف ِلَي هللا لوسر ىلع ميت نب نم بكر مدق هنأ هربخأ ريبزلا نب هللا دبع نأ ؛ةكيلم يبأ نبا نع «جيرج نبا قيرط نم هريغو يراخبلا جرخأ .نيتيآلا 4( اوُمّدَع
 تتعفترا ىتح ايرامتف «كفالخ تدرأ ام كس نا دا :ركب وبأ لاقف ا فا :رمع لاقو «دبعم نب عاقعقلا رم ركب ىلإ

 اوجبذ اًسانأ نأ :نسحلا نع رذنملا نبا جرخأو .#( أورإص مهحَأ و و :هلوق ىلإ | لوْ يدب اوما أو وثم َنيِدْلأ اياك :ىلاعت هلوق كلذ يف لزنف ءامهتاوصأ

 ايفا باتك يف ايندلا يبأ نبا جرخأو .4( -وِلوُسَرَو هللا يديني ومدن ال أوما نذل اماني ز# هللا لدا ها مهرمأف ءرحنلا موي ِدْلَي هللا لوسر لبق
 أو أوما يل ايام هللا لزناف كي ينلا لبق نوموّصيف رهشلا نومدقتي اوناك اًسان نأ :ةشئاع نع طسوألا يف يناربطلا جرخأو .تلزنف ةالصلا لبق لجر حبذ
 هلوق [؟1] . .ولوُسَرَو هنأ يدي مْيَْناَل ]+ هلل لزنأف ءاذك يف لزنأ ول :نولوقي اوناك اًسان نأ انل ركذ :لاق :ةداتق نع ريرج نبا جرخأو ..( .ولوُسوَو هَ يدي اوم
 َّنِإ # :ىلاعت هلوق [] .ةيآلا ب مُكَكْوَص مآ اوعرت ال 8. :هللا لزنأف «مهتاوصأ نوعفريو مالكلاب هل نورهجي اوناك :لاق هنع جرخأ .ةيآلا # [ كوس وعمر ال :ملاعت
 سيق نب تباث دعق #( يبل ٍتْوَص َقْوَم ْمُكَفَوَصأاوُمَهَرتاَل ]+ ةيآلا هذه تلزن امل :لاق سامش نب سيق نب تباث نب دمحم نع اًضيأ جرخأ .ةيآلا 4( َمُهَناوَصأ أ وصحي نبذل
 د يي ل ا ع :لاف ؟كنكمس ام :لاقف نالجعلا نب يدع نب مصاع هب رمف «يكبي قيرطلا يف

 ا ملا لرد كوم ىاسا17/ يتوضأ عفرأل الو هثتصخر لاق .(ةنحجلا لخدتو ءاديهش لتقتو اًديمح شيعت نأ ىضرت امأ) :لاقف هب اعدف هلل هللا لوسر

 ساق اج لاق مقرأ نب ديز نع نسح دنسب ىلعي وبأو «يناربطلا جرخأ .نيتيآلا ( َكَيرُداَتِي ِلاَدِإ )ف :ىلاعت هلوق [4] .ةيآلا #' َمُهَتاوَصْأ أ نوصي تسلا نإ ]+ : هللا
 نأ :ةداتق' نع «رمعم نع «قازرلا دبع لاقو .ةيآلا ( ٍترجُيْلَأ ءاَرو نم َكَيوُداَني سدا َنِإ )+ هللا لزنأف لمعلا لسع ١ :نردات اولعجف ٍةَك ينلا رجح ىلإ برعلا نم

 دهاوش هل لسرم] ةيآلا #* َكَيوداَني َلأَّنِإ + تلزنف هللا وه كاذ :ِِلَي ينلا لاقف نيش يمتش نإو نيز يحدم نإ .دمحم اي :لاقف هلي ىنلا ىلإ ءاج الجر
 ىدان هنأ سباح نب عرقألا نع حيحص دنسب دمحأ جرخأو : نسا نع هوحن ريرج نبا جرخأو .[ةيآلا لوزن نودب يذمرتلا دنع هريغو ءاربلا ثيدح نم ةعوفرم

 ىتأ هنأ اًضيأ عرقألا نع هريغو ريرج نبا جرخأو .(هّللا مكلذ» لص ف ا كح :لاقف «هبجي ملف تارجحلا ءاور نم ٍةئَي هللا لوسر
 اوْنَماَ َنِذَلأُهَلأ دعو ١ 019 : ةدئاملا] 4 ٌمِيِظَع ٌرَجَو ةَرْفْغَم مَ تحصل اوريكم اونما يدل( دَحَو 54[8] .تلرنف ءانيلإ جرخا دمحم اي :لاقف ف ينلا
 نم ناكو هِّللَذ يبنلا باحصأب ةصاخ حتفلا ةيآو ؛مه 00 1 حتفلا] 4 اًميِظَع ارجو هَرِفْغَم مهْنِم ٍتاَحِلَصلأ وُلِمَعَو
 اقلطم نينمؤسلا باطخ مدنقام دعب ةدئاما يآ اضيأو مهتافص ليمج نم ركذ م دعب مهيلع اًضنو اليصفتو ازيمت 4 مم 8 :لاقف .نوقفانم هبحص نم ةلمج
 ملاك ت١ ل 7” كارجحلا] © اى وَما َنيدلأ اياك 8 1 .نيينعمب صاخ ريغ ماع وهف 1 رع د ف ناس لعام :لاق هنأكف « .ماكحأب
 يتركوا رس ل ل وار ةررشلا ور ومما نذل اهمأكي 9: :ىلاعت هلوق .[ ١ : تارجحلا] 4 ُساَنلآ اياتَي 9:
 هيبطاخملاو فاعلا مل دا تارجحلا] 4 مكن ادن 6 1 ا سفاجا
 مكروب رهجك لوقا هأ أور هج الو يلا ٍتْوَص قو مكَفاَوَصأ اوعه تال ْاومماَء تل 1 0 .ءاوس كلذ ىف مهّلك ساّنلا نأل ؛4 ّقن أو كد ني ركَسقََح نإ :هلوق
 نسع يهنلل در ا 7 وص أوعفرت الا 8 : هلوق دعب هركذ ةدئاف ام ٍلوَقْلاب هل أورهجج الو ٠ 3 تارجحلا] # حدَسَعَأ بك بح نأ ِضَعَبِل
 نأ 0 مكحِضَح رهجك لوم 1 .همساب ؟55 هتبطاخم نع ىهنلا هب دارملا :ليقو هتوص ىلع متاوصأ عفر نمضتي ل نإو «هتبطاخم يف رهجلا
 ل ا ا :ليق نإف .اهطوبح ةفاخم اأو تلمع نأ 8:هلوق .[7 : تارجحلا] #4 َنورْعتَص الم أَ م”لطمعأ طبحت
 ناصقن نبع زاجم انه لمعلا طوبح :ليقو «رفكلا ىلإ يدؤي امبر هنأل ؛ةْكلَك يبنلاب فافختسالا هب دارملا يل ياا د لالا اللا
 - لسع لادلاو ءاتلا حتسفب (اومّدقت) :ئرق 6# ُاوُمِدَعْن ال 98 :ىلاعت هلوق # ولوُسَرَو هنأ يدب أموت ال أوما َنيدلأ ايأكي ل ١1 دهرا عاشر كرت

 و روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسخلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 عضومو .بذكلا ةئظم اهلك ةنيابتم بتارم وهو .قحلا جهن نع جورخلا :قسفلا :# قسم ١-

 نم دارملاو .تبثتلا نم 4«, وب يتاككلاو ةرمح ارفاو .نيبنلا نم 4 ًاوييحفإل . نيبنر تشن 1 طش رت نكل ياي اق جال

 اموق اوبيصت اليك : امو اوبيِصَن نأ .ةلجعلا مدعو ةانالا :تبثتلا نمو . .ضخفتلاو فرعتلا . يلا ١ ١ مك 101111 مع 2 طا و ل

 ريثك يف مكعاطأ ل .مكايإ | هتعاطب ةقشمو ةدش : عب ءاتنع محلات : 4 م هآ 98 -ا/ .هب اوفذق امم ءاءرب 7 © ديدك راما يتهيأ يش

 دعو مب ناميإلا ببح :ليقو .ىلاعتو هناحبس هفاطلأو هقيفوتب هنسَح 58 3 يف هيرو رمألا قرم 3 1 16 200111 ا 1
 َلعاَمِهس َدَحِإَتَعبنِإَف# - 58 .اهيلع باقعلا نم دعوت أمي ناميإلل ةلباقملا ة ةثالثلا هركو هيلع باوثلا نم 3 2 « هج 7 0 00 1

 :4 هلأ رم 21 2َىَفَت يحل اهيلعو اهلاميف لجو زع هللا اك مكح ىلإ ىلإ ةباجإلا تبأ نإ | :* رخل . 0 ول وكوني دعو 1 0

 مكمكح ف اولدعا :# ا لعيفأو# .تعجرف ءامهنم ةيغابلا : تكف نق هللا مكحب ىضرتو عجرت 1 © تنعكس ع ءلاو قوسفلاورفكلا ظ

 11 : نائقيآطنِإَو ايل ميك زي ل 5
 ل حسم

 نأ يأ .ناهيإلاب نيتفئاطلا فصو نأ دعب :# رح دونمؤملاامّنِإ و ١- .مهنيب متمكح نم نيب 8

 متت نك نا خلصت نمْؤمْلاَسِم ١

0 
 ايزل

 4 رو 0 م
 2 نت

 نيدلا يف ةوخأ نينمؤملا نأب ةيآلا هذه يف كلذ دكأ ءقوسفلا وأ رفكلا ىلإ امهنم اّيأ جرخي مل امه اتتقا 3

 ليقو «ءازهتسالا :ةيرخسلا :4موَقرَحَسِيالا# ١١- .بجاو رمأ ةوخآلا نيب حالصإلا نأو .داقتعالاو 2ك َنَءآَم نو هَسارْمأ لإ َءىفَتَّيَح عَ رايق رشا لع 1:

 ا وي عد

1 

4 1 

١ 
+1 3 0 

 ءاسنلا دوجو عم مهيلع قلطي دقو .مهيف ءاسن ال لاجرلا : :( موقلا»و .ريقفلا نم ينغلا ةيرخس : :هب ىنع ا بل 2 م 11 0 تدم م 5

 5 7 ال و : 0 جه - 2 هس 8

 5 ةيرخسلا نآل :ليقو ءاديكأت ركذلاب ءاسنلا درفأ < ضال .بيلغتلا باب نم ءمهعم ل ا سومان 7
 25 ًاوزباس الو# ضعب ىلع مكضعب نعطي ال :44 كس فتأ أَو 0 ودم الو. هال اعد عون نم اهنأل وأ هركتكا| 0 نع يووحس عع ع اكو رباع كام ت2 ىو ٌ'

 2 روف نع موفرحسدال اونم|ءنيذلا اهياتي لول
 رخس نسم : :* ناميالا دعب قوسفلا م مسالا سشبو# ة ةفص وأ ؛ههركي مساب لجرلا متل نأ ىهن : :# بعل الا 8 - ل

 :ليقو .قسفلا مسا ةيصحملا هذهب قحتس هش لفف «ءلجو رع هّللا رمأ فلاخو .باقلألاب مهزبنو نينمؤملا نم . كيتا وص وايل اح

 :نينمؤملاب ةيرخسلا نم :4 َتْتْيمَلَمَو» .هناميإ دعب !قساف اي :هيخأل لجرلا لوقي ام سئب :ىنعملا 3 منَِلاَسْيعل اليا ا ظ
 .مثإلا نم اهمزل امب مهسفنأ اوملظو ؛هوبقل نم اوملظ :4 نط مَكهلَْمط .مهزملو مهذبنو ذ) | (ي) َدوَُطامَكلَ هَل سون سيإلاَدب دولا |:

 لارض نيب تزال ع كح دنس. هزريغو لزحأ جرخأ قيامك ءآَج نإ وَما نيل اهمأكي + :ىلاعت هلوق [1] 1111 ©

 يموق ىلإ عجرأ هللا لوسر اي :تلقو اهب تررقأف ةاكزلا ىلإ يناعدو ؛هيف تلخدو هب تررقأف «مالسإلا ىلإ يناعدف ِةَِْي هللا لوسر ىلع تمدق :لاق يمازخلا
 ناّبإلا غلبو ةاكزلا ثرحلا عمج املف «ةاكزلا نم تعمج ام كيتآيل ؛اذكو اذك ناّبإل يلإ لسرتف ؛هتاكز تعمج يل باجتسا نمف «ةاكزلا ءادأو مالسإلا ىلإ مهوعدأف

 ال ااا او ورد وردا وقل ةطخسن كالجس لق هنأ ثرحللا نظف. عني مئلف نقتل سبتحا

 ضبقيل ةبقع نب ديلولا ِةِكَي هللا لوسر ثعبو هك هللا لوسر يتأنف اوقلطناف .ةطخس نم الإ هلوسر سبح يردأ الو .فلخلا ٍةِكَي هللا لوسر نم سيلو ةاكزلا نم

 لبقتسا ذإ هباحصأب ثرحلا لبقأف .ثرحلا ىلإ ثعبلا دلي هللا لوسر برضف «ىلتق دارأو ةاكزلا ينعنم ثرحلا نإ :لاقف عجرف قرف ديلولا راس نأ املف «هدنع ناك ام

 يذلاوال :لاق .هلتق تدرأو «ةاكزلا هتعنم كنأ معزف «ةبقع نب ديلولا كيلإ ثعب ٍدَِب هللا لوسر :اولاق ؟ىلو : كاف[ كلتلا :اولاق ؟متثعب ةعبد داما :مهل لاقف ثعبلا

 َنيذَلأ ابمأكَي + تلزنف قحلاب كشعب يذلاو ال :لاق ««يلوسر لتق تدرأو ةاكزلا تعنم» :لاق ٍدِلَب هللا لوسر يلع لخد املف «يناتأ الو هتيأر ام قحلاب اًدمحم ثعب

 ريرج نباو ةملس مأو «ةيجان نب ةمقلعو «هللا دبع نب رباج ثيدح نم هوحن يناربطلا ىورو .تاقث هدانسإ لاجر 1 ٌميِلَع ُهَلأَو + :هلوق ىلإ 4( 5ءاج نإ ويم

 قلطناو اًرامح بكر 7 ينلا نأ سنأ نع ناخيشلا جرخأ ةيآلا # ٍناَنَِيأَط نَِو :ىلاعت هلوق [9] .ةلسرم ىرخأ قرط نمو سابع نبا نع يىفوعلا قيرط نم هوحن

 بضغو:ههماوق نم لجر.هللا دبعل بضغف «كنم اير .تيطأ ةرامحل هللاو :راصنألا نم لجر لاقف كرام نتن يناذآ دقل هللاوف نع كيلإ :لاقف يبأ نب هللا دبع ىلإ

 ريرج نباو ءروصنم نب ديعس جرخأو .4( اوُلَمسم َنيِيِمْؤُمْا َنِم ِناَنعِأط نإَو + :مهيف تلزنف «لاعنلاو يديألاو ديرجلاب برض مهنيب ناكف «هباحصأ امهنم دحاو لكل

 ءريرج نبا جرخأو .ةيآلا 4 ٍناَنعيَط نإَو + هللا لزنأو «لاعنلاو يديألاب اولتتقاف ءاذهل اذهو ءاذمل اذه موق بضغف نيملسملا نم نالجر ىحالت :لاق كلام" نأ نع

 نأو «هل ةيلع ين اهجوز اهسبحف اهلهأ روزت نأ تدارأ ةأرملا نأو «ديز مأ اهل لاقي ةأرما هبحت نارمع هل لاقي زاصنألا نم لجر ناك لا ىلا 2 ا

 اودلتجاو اوعفادتف ءاهلهأ نيبو ةأرملا نيب اولوحيل «همع ونب ءاجف .هلهأب ناعتساف جرخ دق لجرلا ناكو ءاهب اوقلطنيل اهولزنأو اهموق ءاجف ءاهلهأ ىلإ تثعب ةأرملا

 نسحلا نع ريرج نبا جرخأو .هللا رمأ ىلإ اوؤافو «مهنيب حلصأف ِةكَي هللا لوسر مهيلإ ثعبف ه4 ْأوُلَمتمَأ َنِنِم هٌوَمْلا نِم ِناََفيأط نإو # ةيآلا هذه مهيف تلزنف «لاعنلاب

 انل ركذ :لاق ةداتق نع جرخأو .ةيآلا 4 اوُلَمسمَأ َنيِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَنَمِاط نإَو + هللا لزنأف ءاوبيجي نأ نوبأيف ,مكحلا ىلإ نوعديف «نييحلا نيب ةموصخلا نوكت تناك :لاق

 يلا ىلإ همكاحيل هاعد رخآلا نأو «هتريشع ةرثكل ةونع هنذخآل :رخآلل امهدحأ لاقف ءامهنيب قح يف ةأرادم امهنيب تناك راصنألا نم نيلجر يف تلزن ةيآلا هذه نأ

 ا ا ل ال لا

 :باوجلا ؟نايصعلاو قوسفلا نيب عمجلا ةدئاف ام .[17 : تارجحلا] 4 َناَيَصِعَلاَو َقوُمُشْاَو َرْثْكْل أ دبل هَركَو كيوم ىف هيرو نيالا مُكَتلِإ بسس هَل َنكللَو +0 ]
 ءةرديكلا قرسفلا وطرد ب. ديد عيل ديالا دل د ع وحل سر دع هاج داك م
 تروس ءارر ند كر داك كب 8[:] ا ل ا :ئرقو .اومدقتت هلصأو ؛نيءاتلا ىدحإ فذح - .ةريغصلا نايصعلاو

 نم ةعطقلا يهو ؛ةرجح عمج يف ناتغل امو اهمضب (تارجحلا) : :ئرقو .ميجلا حتفب (تارّجحلا) :ئرق © ترجل ىلاعت هلوق # ترا

 ةانثم ءاتو ءاخلا نوكسو ةزمهلا رسكب (مكتوخإ) : رق 6 كيو 35 : لاعن لوقا لت 0 نيب اوُحِلَصأَ ا [ ٠ ٠١ ] .طئاحب ةروجحملا ضرأآألا
 «ركذلاب نينثالا صخو «خأ ةينثت واولا دعب ةنكاس ءايو ءاخلاو ةزمهلا حتفب (مكْيوخأ) : 6 اًعيمج تخأآلاو خألا لمشي « ريا دك ل الاسالالب اررسكم نورا نب

 ةئاثالث :تارححلا ةروس تاملك ددع .ةَيِنَدَم يهو «ةلداجملا ةروس دعب تلزن :تارجحلا ةروس لوزن .بيلغتلل ركذملا ظفلبو ؛قاقشلا امهنيب عقي نم لقأ امهنأل

 ةروس عيضاوم . اهب اهركذل ؛تارجتلا ةروس تيّمس :تارجحلا ةروس ءامسأ .نوعبسو ةعبرأو ةثامعبرأو فلأ :تارجحلا ةروس فورح ددع .نوعبرأو ثالثو

 زارتحالاو ؛مولظملا ةئاغإ يف نؤعلاو روهّتلا نع بانتجالاو هرومألا يف ةدؤّقلاو ؛رباكألا ةمْزُ كار راش للا طلال ةروسلا دوصقم مظعم :تارححلا

 .ىلاعت هللا ىلإ بّيَعلا ملع ةلاحإو «ةعاّطلاب هللا ىلع َهّنملا نع يشاحتلاو ءباسنألاو باسحألاب رخفلا كرتو «ةبيِغل نكد رذحلاو «قلتملاب ةيرخسلا نع

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا 7
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 00 كد ية 0 | :ءاملعلا رثكأ لاقو ءارش نمؤملاب نظي نأ نمؤملا لجو زع هللا ىهن :© رن نظل َصَعَب تإ## ١١- 1 ٠ هاه عه فعمؤمو 000 ا 0 نآ : 15 < 1 ا ا 2-0 0 2
 ١ اوس ب طلاس اَرك اوباما نام 0 انزل 20 ل را ل ا زر رع ال ل رهط نع يقل ل 2

 9 1 26 2 يان مس عا و ه2 يع 2 0
 04 نأ ترحب صه الواوع ال١ كرا :# أوس الو#» .ريخلا لهأب ءوسلا نظ وه «ةيآلا يف هيلإ راشملا

+ 
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0 4 
 01102 كفو 8-0-1-5 3 مكَسْمَب بنبالوإ# اوُمْد وأ اودما هبو «هرمأ نم مكل رهظ امب اوعنقا نكلو «هرئارس نع ثحبي

 ءكلعَجو قو كَنيْوَتَقل نشد لي ل ل اميل الذ هكي لوتتملا هركب ام بيتل ةوظب ضعباف مكضعب لقي دل + : 4 اَضَحَب

 دوو وسو وبما تدي هومتهركو كلذاوحت ىل اذإ | :يأ : © اَعََم اَنَنَم هيأ َمَحَل َّلكَأَي نأ مك دم ب تأ
 لااا . ظ و7-9 .هتبيغ مرح دق لجو زع هللا نإف .هتايح يف هوباتغت نأ اوبحت ال كلذكف «مكيلع ً محو دنِعومرْحاَنإْرلَيَبَْشسأ 0

 ظ أوسم امنابلت# 2 يع نم ةلفو بوش نم بحش لك زم ل شي عيتلاو لعبا وأ لل "ات َآفاَش ا 7 | ا 0
 أ هيلا 0 ا

 4 ينفع نبك ينل نيران لاش 0 .هتعاطب مار 2 مكفوخأ 4 1 رك نِج :وهف لضافتلا 0 امأ « ضعب

 0 أوباَتَري ل مَتِلوُسَ هيا انماء توئيؤملامتإ 3 مالسإلا نآل ؛ 0 1و أوسم لق" هلوسرو هللاب انقذص : 4م تارا تلات» ١ ؛

 | هديتنا لِ : ةيش ناو ١ اًمَلو#' :كلذ مهل ليقف .مهلمعو مهلعفب اوقدصي مو «مهتنسلأب نال ميقا ناكر لاكي كو

 ا 6س يبا ول ف1 يؤ سيلا. الل مكيولق يف هناعم قئاتحو ءنامإلا عئارشب ملعلا لخدي او :يعب 4 يل 0
 27 ا 10 1 ع 5 مكاقرب 1 .هنم هصقنأ اذإ :اقح انمح هئال :لاقي .ًائيش مكلامعأ باوث نم مكملظي ال :4 مس 0

 1 هور ديس ”اريشأ > يف اوكشي مل :ليقو .كوكشلا نم كش مهفلاخ الو «بيرلا نم ءيش مهبولق لخدي مل :4ئباَيي وش لكي هللأو ٍضرأل !ىنامو ٍتاونِمَسلا فام ملعي | ا
 0 داب وَملسإ عمت 0 - «نمؤم هنأ يعدي نم ال ,نونمؤم انإ مهلوق يف :# ترؤدسصلا ْمُه َكِتلْوأ# هيبن ةوبنو هللا ةينادحو

 0 هان( نيف د دصَمسم نإ نميالإ كك ده ند و ب لهأ رئاسو مهركذ مدقت نيذلا بارعألا مهو . .هلهأ لامعأب لمع الو :فاكملاب هلل كك و
 هم و س4 و 2

 |١ يل َدوَمَكاَمِيرِصبهّنأَو ضْرالاَو تمس 6 2 مكتعاطب هّللا نورحختأ : يأ .مالعإلا ىنعمب انه ميلعتلا ا .قافنلا

 210 84 هللا لوسر ىلع اوّنتما دسأ ينب نم بارعأ يف تلزن :ليق :# املس نأ َكِيلَع نوُنمَي 9# - ١١ مكئاميإو 0 ادا جا دا 016009. 0 | 1 2 0
 ال :4 َنْوُلَمَتاَمِيرِصَب هنو امهيف رتتساو .مكنع باغ ام : 4 ِضردْلاَو تومَّسلا بيِحدعَيمَسأَنِإ ال ١- .انريغ كلتاق امك كلتاقن ملو «لاتق ريغب اّنمآ :اولاقف
 هل نوكي انم لجرلا ناك :لاق كاحضلا نب ريبج يبأ نع ةعبرألا نئسلا باحصأ جرخأ .ةيآلا أ بَلْ اوربت الو ) : ىللاعت هلوق ]١١[ .ءيش كلذ نم هيلع ىفخي
 يف باقلألا تناك :لاق اضيأ هثيدح نم هريغو مكاحلا جرخأو . .نسح ٠ :يذمرتلا لاق 4( بمالي اوربا اَلَو )+ تلزنف .ههركي نأ ىسعف ؛« يطع حلو هتاراغلا و قاكتتالا

 كاطع د :لاق هنع دمحأ دا 100 ا

 0” مر اق يرش قالا وع رانا نبإ جوا ةيآ 4( تل 59 00 56
 ا ل ا ا ا لا وي ناك امل :لاق ةكيلم يبأ نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا © ساّنلآ اًيأتي # :لاعت هلوق [] .تلزنف «هداقرو هلكأ لجر

 «( قنينات ان أ(: » هللا لزئاف ؛هريضي اذه هللا طخسي نإ :مهضعب لاقف ؟ةبعكلا رهظ ىلع نذؤي دوسألا دبعلا اذهأ :سانلا ضعب لاقف «نذأف

 هكدا يجب كسلا نور ونا ديمي ف تنلرن اهنا هل ريسفت يف جرخأ دواد يبأ نب ركب ابأ نأ لاوكشب نبا طخب تدجو :هتامهبم يف ركاسع نبا لاقو .ةيآلا

 دبع نع نسح دنسب يناربطلا جرخأ .ةيآلا # ْأومْلَس اوُمَلْسَأ نأ َكيَلَع َنوُنمَي # :ىلاعت هلوق [11] .ةيآلا تلزنف ءانيلاوم انتانب جوزن هللا لوسر اي :اولاقف مهنم ةأرما هوجوزي
 قيرط نم رازبلا جرخأو ديلا( نبط هلا وقف نال نب كاتو كلت لو نسا هلا لوسر ا واق برا نم ان ان وأ نبل

 11 1 و كور #1 0 ا ا ا ا ا 0

 يلا ١ وانس سو ل قو با تب وه كوسم جو لوس دع اهل ثور نحر

 1 ا هت باعمال ترانا 1 روسعلاا 4 - 0 16 هن اهاَح د دو كأي اذن يأ < نزلا انثي » ١

 اسما واشوف هعرشماواصو اسوا اذ نا ونزل اا تا قا 1 اها تف 0 ل

 1 دلإ الار نومك ب هج نا كب رم[ 10] .مهن اميإ يف نوقداصلا مه كئلوأ «هناوضرو هتعاطو هللا ليبس يف داهجلا يف مهحاورأو مهلاومأ سئافن اولذبو
 ميلع هنإو ؛ضرألاو تاوامسلا يف بئاغ لك ىلع علطم هللا نإ 58 كلا ردتحلا ] 4 نواس اراب ب هلو ضرالاَو سوم أ بيليه طم 1: رطاف] 4 ٍروُدُصلَا ِتاَذِب

 ةياامأ «رطاف ةيآ هيلع تلد ام اذهف .ءكلذ نودامب هوصْخَت نأ وأ لكي دمحم ةوبن يف وأ «هتينادحو يف كرشلا وأ كشلا نورِوْضَت متنأو :مكيلع علّطي نأ هوقتاف ءرودصلا ايافخب

 .رشف اًرش نإو «ريخف اًريخ نإ ءاهيلع مكيزاجيسو مكلامعأب ريصب هللاو .كلذ نم ءيش هيلع ىفخي ال ءضرألاو تاوامسلا بيغ ملعي هللا نإ : :تارجحلا

 11 ملاو نوطتساقلا" نيب قرفلا ام :نجلا] 4( َن نوط . أنو َوُمِيْسُمل انما رع :تارجحلا] 4( تيلييقتلا بي هلل نارتو )+14
 .هاكشأف هيلإ اكش :لاقي امك ءبلسلل طسقأ يف ةزمهلا نأكف .راج اذإ :طساق وهف ّطسقي طسقو .لدع اذإ ءطسقم وهف طسقي طسقأ :ناسللا بحاص لاق اولا

 ملال كفو ءابلا دعب ةنكاس ةزمه (مكتلأب) :ئرق 4 كليو : ىلاعت هلوق 6 انيس 11 ل كسر هك اول اوعيِطت نيو 98١ 5] ا[ طسقر لدغ طسفأ اذإ
 010 رت اهيلعر نابسلا ل تيب ناك تيل ال زخم الف نك, كلا اير نا ل يلا ا

 نوع | أ 11 5
 000 :ئرق # َن واَمعَت وو :ىلاعت هلوق # نوُلَمَعَت كب ب هلل هللاَو 98 [1] .اًئيش مكلامعأ نم مكصقني ال :ىنعمب اهلكو

 .46 كد ده نأ كَكع ُنمَيهَلأِلب #3 هلوقو # ٌكَسلَسِإ عمك #9 ا د :ئرقو :4 أوُمَلْسأ نأ َكْيلَ كاع

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 تفالق# 0 و 0 ٠

 لب م - ١ .هاوس باتك لك ىلع فرشلاو دجملا وذ وأ ءفاصوألا ميركلا :4 ٍديِجَمْلا 9" هب هب لجو سيم 1 1 « كلا تلا بي اةرثلاو9 مكيبملا فورجب اهتلئاوإب يتلا وسلا زال هقت ام رئاتنكوب < يو كت
| 

 .ةكئالملا نم كلَم مهتأي ملو :يأ :4 َرُهْنَي ٌدِدِدُم مهَءاَجِدَأأل ةكم يكرشم وأ ءرافكلا ينعي:#أَوبمي للا
 "وأ !انتامم دعب ءايحأا نيعجار انسلو ؛نئاك ريغ يآ 4 كيب نر روشتلاو ثعبلا يأ 4 َكِلَد» م 7

 لكأت ام :4 بتم ُسْراْلاضَْتاَماََعَدَت اه -؛ .ناكمإلاو ةداعلا وأ «ماهفألاو لوقعلا نع ديعب عجر 30|
 ظفاح .كلذب انملع عم «باتك انيدلو :* اِيِنَح ٌتسكانرنعو# مهتامم دعب .مهماسجأ نم ضرألا 8 يا

 يف نامز لك يف طا لمآ لاح يه ءذهو ؛سبلم طلخم :4 يرتد -0 .لع كذل 3| جيترتا نهم مما نحنا وةك يع
 ضل -ا/.قوتفو عودص : 4 ا -5.مهدئاقع سابتلاو ,مهراكفأ طالتخا 0 هيرو اًهَتيَبِب فيم كالا ١

 .اهب عافتنالاو اهريخست نع ثيدحلا قايس يف يتأي اهطسبو ضرألا دم لع صنلا :4 هدد / هيام 02 جف نِماَفاَمَو 8

 :4 هرب ل -8 .نسح تابن نم عون لك نم :# جيب جر اكسل 0 ًالابج :4 سورا ل بع م ماعم نبي هي ْ
 ءلجو زع هللا ىلإ هبلقب لبقم :* بيم ِرَبَع ٍلُكِل» ًاهيبنتو ةركذت :© يْدِدَول مكبر ةردق 0 3| بانج

 < وع > نا ريو
 ْمُهنورم مُهَجَدبَجْء رسلان اشلاَرَق أ

 كلذ انآ ونعوذ( تح قادوا ١

 بكد صو مهم سراْلاضْفَكاَماَنَعدَ دي 0

 ا ايعسووو طر

 ما خل رع جس / 1 7 18 هيب بدنم 9

 ل نم .دوصحملا عرزلا بح :4 ديملَل بَدو# نيتاسب 1 اََتَيْمَأَمم - 4 .ةبوتلاب هيلإ عج دا ش *” بياكل يع 1 ليج )

 4 ا ِظ هه 0

 ؛ءضعب ىلع هضعب بكارتم :4 ها ًالاوط :4 ٍتَقِسابَلخَنلاَمال ٠١- .هريغو 0 ا تاج ولك يب 1 0 0
 أتيم ةدلب ءاملا كلذب انييحأ امك :يأ :# برأ َكَِدَك## ١١- .لخنلا رمث نم جرخي ام لوأ وه :علطلاو 48 سمس م ةييساوسما

 ظ سأل 1 .مكئانفو 2 موي مكجرخت كلذك عرز الو اهيف رامث ال لأ هيج روم يو 1 و2 - 1 0 0 : 0 0 وحلو نوعرفو داع دكر ليزا بتر ثور 0
 .مالسلا هيلع بيعش موق مهو .هّللا مهكلهأف ءاهيف مهيبن اهلهأ لتق .رئبلا وه :«سرلا» * سّرلأ | د مو وخلسرا 0 عمو باص ار(لطو

 ناثوأ لهأ اوناك ءيريمحلا # عم وقول فتلملا رجشلا :ةكيألاو ءنيدم لهأ : :4 ةكيألاباجضأو إط ١ ١- 0 ل ا

 قلَحْلاب انيِعْفَأ # - ١ .مهكلهأف .باذعلا نم هب هللا مهدعوأ يذلا ديعولا مهيلع بجو :# ليعو يح ةيوثيدتو هو وو ايو للا و توتو 77

 .ثعبلا نم :# ٍديِدَج َقَلََنَم 8 كش يف :4 يبل فره لبا 1 دا ع كا اخ عادتباب انزجعأ :لجو زع لوقي : 4 لّوَدلا

 تدرو ص ةيآ د 212 ]4 كغ ع اذنه نورنكلاَلاَع هنو ثُم مهجر لب ط : ص] # ُباَذَكَد ُهحَس اًذنه َبورفكْلا َلاَكَو 0 ينم ردم هاج ن أوج ا [1]

 مهءاج نأ اوبجع مهنأو ءقاقشو ةزع يف مهنأ ىلاعت ربخأف ءضعب ىلع اهضعب اقوسنم لمجلا كلتب ءيجف «مهلاوقأو برعلا رافك لاعفأ نم تابكترمب رابخإلا دروم

 ال رار ا لع قاةصقراملق مهتم نئلنم
 ماكحإو موجنلاب اهنييزتو تاوامسلا قلخ رابتعاب مهيلع ةلالدلا ةماقإ ىرت الأ .هدصق ام ريغ كانه دصقي ملو «هايإ مهداعبتساو يورخألا ثعبلا نم مهبجعتب

 ييعرع 7 ل و يم اا ايوا ا ا

 اهانددم ضرألاو .[ا/ : : قل 4 جيت عت لم اناا عبار هانز اهعددَم لاو 00

 ضرألاو قى هناك ءرجحلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «دابعلا هيلإ جاتحي امم مولعم رّدقم وه ام تابنلا عاونأ لك نم اهيف انتبنأو ءاهتبثت الابج اهيف انيقلأو «ةعستم

 مو هلبف تبَدَك 9 ]1١-١5[ .هيلإ رظانلا جهبيو ٌرّسَي ءعفان رظنملا نسح عون لك نم اهيف انتبنأو ءاهلهأب ليمت التل ؟تباوث الابج اهيف انلعجو ءاهانشرفو اهانْعّسو

 رطوأ نول ُنَوصو داو 2) دوو نيرا ْبَصَحَأَو جون مكره َن ّ َتَبَدَك 0117“: ضن 4 ثاَرَحّدْلا َكِتلْوأ د 6 ككاو أو طول موو دومتو 80 دايو الا وذ ُنَوَعَرِفو داَعو جون

 اردو قرا ا زل ايسر صا ١ قا 4و الك لكي[ ةكتألا تكا 09

 ب ل 0 0 0 0

 00 0000-0 0 تازجشلا 4 عب يك هلا 04 1 0111111111 ١
 م لا 5 ا م ا سل

 .ةعيفرلا 2 «بولقلا ةوسقو داسفلا ءارشتسا لإ 200 0 ك0 ا نا /٠ .ةقدصلاو ةالصلاو

 ىلإ نوعدي نيذلا هئايلوأو ناطيشلا هجو يف هتدحوو هطبارتو يمالسإلا عمتجملا كسامت متي حالصإلاب ١١- .نيملسملا ىلع ذخأ دهع ساّلا نيب حالصإلا -4

 ىلع طلستيو «هناحبس برلا بضغ بلجي ملظلا :هراضمو ملظلا راثآ ضعب 1١[. : تارجحلا] 4 نَا مم َكِتْوَأَك بي مل نَم تا ةقرفلا
 ملظلاو «ةمألا دسفي هدي ىلع ذخألا مدعو ءاهعاونأ عيمجب لي هللا لوسر ةعافش ُمَرْحُي ملاظلاو «لودلا راهنت هببسبو «رايدلا برخي وهو «باذعلا عاونأ ىتشب ملاظلا

 ا ا لا لا ا رو ل

 يدار تيرا :ق ةروس فورح ددع .نوعبسو سمحو ةئاثالث :ق ةروس تايلك ددع .قافثالاب ةّيكم يهو «تالسرملا ةروس دعب تلزن : ق ةروس لوزن

 كالهإ نع رابخإلاو ؛ديحوُتلا ةمجُح ن نايبو 3:5 لوسزلل ةوبنلا تابثإ :ةروّسلا دوصقم : :ق ةروس عيضاوم . .ام اهحاتتفال .فاقب تيمس, :ق ةروش ءاكمأ .لوعبسو

 ؛لئموي نيصاعلا ذو «ةمايقلا ثْمَب ركذو ؛مهلاوقأ ىلع نيفرشملا «قّلَلا ىلع نيلكوملا ةكئالملا ركذو ؛مهرئارسو قلما رتامضب ىلاعت ّقحا ملعو ؛ةيضاملا نورقلا

 «روّصلا ةخفنب ليفارسإ ِءادت ركذو ء«ضرألاو ِءامّسلا قيلخت نع ربخلاو ءاهلهأب ةّنحلا فّرشتو ؛هلهأ ىلع ميحجلا ظْيََتو ,مويلا كلذ يف ًاضعب مهضعب نيركتملا ة ةرظانمو

 ظ .ديجللا نآرقلاب قلل ا هيَ لوس ١] ظعوو
 روسلاب فيرعتلا ظ عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعوتنتم دئاوف تاهياشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىتسجحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 يي .٠ تدع ود د د هد مهو ورإ ىووإ تحرد» ا: ييووإل 9 565 00 8
 ١١1 - يو و ووو 6 ريبعت ةبآلاو ,قتاعلا لبح وه :# ديول ٍلبَح نم هرمضتو هثدحن :# ُهَسْنَن هب ٌسوسَوناَم ماَعَتَول ”
 هاب هيشونو اكو وإلا استار ل .ةيطع نبا لوقي امك «ملعلاو ةردقلا ةضبق يف دبعلا نوكو «دبعلا ىلع ىلاعت هللا ةردق نع 3
  0لامي بلا سناك 1 رولا ل بحْنِم 8 .تائيسلاو تانسحلا هيلع نابتكي .ديصر :يأ :«ُدييو ناكلملا 4

  4 4: 1.دمم رضاح :4 يعول طفاح ١4- # تالا تع قرود الإ لقنوْطَبَبَ لع ةحلغو للشف >4 تمل[ 50 تءاجر
  0.هنع غورتو «هنم برهت : : # َكْيَع هم َتكاَم َكِلد 9 توملا ةقيقحب 4 يلو ٠ كلذو» ١ هيرشي 00ي هتكاَم كِل يلا وَمْلا

 0 ١- سلََْمَجَد دسك نم |! تنياع يذلا :# اَدهَّنَي ِدَلْنَع ىف تك ْدَقَل##و |  4.هف مهيب ذا رافكلا هلل دعو يذلا  1١ادق ةيئتذاه لة دول + >4. هلل ىلإ اهقوسي :4 ةست)

  01ردك مجدا © كيلا دسةوَلامَم © 00 ل :4 1ءاطغ كنع

 اكوام رطل كفان موبلا تناف : ديرب رسب ١1 -  3#نيل ئلَملعج دز ٍبثرتسِرمنإ بَ ِي 2 ِ .هئيرف لاقو 1

 هنود »© دل ديل 30 مواعلأ١ تال اكليل ا
 ِريَحَلِل ََِم ا .ىدملا ليبسو قحلا نع دناعم :«ٍدينَع# ؛ديهشلاو قئاسلل ىلاعت هللا نم باطخ ©:

 ب ةوطسلاب هديبو «ءاذبلاب هناسلب سانلا ىلع :# ِرَّممُمأ# ةضورفملا ةاكزلا :عضوملا اذه يف «ريخلا» :ليق

 الكوم ناك يذلا هناطيش :4 هنود -117 .ىلاعت هللا ةينادحو وأ قحلا يف كاش :* ٍبِرُث# ًاملظ

 سعب 9+ قيرط يف :4 ٍديِعَب ٍلكَص يف تاكنكلَوأل كب ًارفاك ًايغاط هتلعج ام :لوقي : هنأ اماتبرإل ايندلا يف هب
 | طفح يأ لتوانان )ير دنا ّ هنلق يذلا ل : كو رع لوقا < يمل ل000 194 نيش روح ىذا نع رتاج

 |١ اَمُولخ د79 بيم باسسَعَو ٍيملَميَىنَحْنَت © 7 اكآبو» .هل ليدبت الف باذعلاب مهيلع ىضق دقو ؛مكيلع هتيضق يذلا يئاضق الو ءايندلا يف مكل
 | 0 ديميت ههه رق يشكملَم نم ام :هانعم :ليق :# ٍسْرَم نم ْله ل ل .هبنذ ريغب يقلخ نم ًادحأ بقاعمب :# ريع لطب

 7979979979759787189989789789789:: هنأ يأ .ةدازتسالا ىنعمب ماهفتسالا اذه نإ :ليقو ءضعب ىلإ اهضعب قياضتو اهئالتما ةدشل «ديزم
 د 2 | ا :4 ناو ليِلا# -"7 .تبّرُقو تئنْذأ :* ٍِتَمِلْزأَو# ١ ٠- .اهيف راص نم ىلع ةدايزلا بلطت
 .هبونذ نم بئات :# يم ِبَمِب ول هاقلي نأ لبق ايندلا يف :# يملأ نمسا َىَتَحَنَم 9* .اهنم رفغتسم هبونذل ركاذ ىلاعت هلل حبسم : 4 ظيِفَح#'

 7 ق] 4 ِلَكَس فنك كلو هملول ط 17“ ق] © ٌديِتَع َّىَدلاَم اَدَهدهْيِرق َلاََو 3 [ "07 07] .مهلاو بصنلاو باذعلا نم نامأب :4 ِرئاَساَهوُلُم أ 5

 كارو تللاسا يت ا را ؛ةلصفنم اهنإف ةيناثلا ةيآلا امأ .همالكب لصتمو هنيرق نم ناسنإل باطخ ىلوألا ةيآلا

 .هدعب ىرجملا اذه تيرجأ يتلا تايآلاف .فنأتسم هنأك راص بّطاخملا هل لوقملا الو بطاخملا لئاقلا نكي مل املف «4 ههّنِيِعْطأاماَنبرإ :هلوقب ىلاعت هللا بطاخي
 يتلا ىلوألا ةيآلاف .كلذك ىرخألا تناك ؛ةفطاع واو اهنم دحاو يف نكي مل املف «[7 94 : ق] 4َىَدل لَوْلَا ُلَدَياَم 8 : هلوقكو «178 : ق] 4 َّىَدآ أوُمِصتخَم ال َلاَق ل :يه

 ام ىلع مالكلا اهيف ىرج دقف «مالكلا اهيف فنؤتسا يتلا ةيناثلا ةيآلا امأ «ةمايقلا موي دئادشو «لاوهأ نم ناسنإلا هاقلي امع اهلك لمج ىلع تفطع لصولا اهيف درو

 1 ردوا لالا دو .مهملظ ببسب الإ ةكيألا باحصأو دومثو داعو حون موق هناحبس كلهأ امو - .تايا نم اهدعب اميف ىرج

 قرم" :لجو زع هللا لاقف ,مولظملا نم ةعارضلا فكأ تعفترا اذإ ةمئاق ملاظلل موقت فيكو «ريغلل ٍدعتم وهف ءايندلا يف اهتبوقع لجعت يتلا يصاعملا نم ملظلاو

 :يناثلا نجا ل :لوألا : عاونأ ة ةثالث ملظلا :فلسلا ضعب لاق . "نيح دعب ولو ِكنرصنأل يلالجو

 .[ 17 : تارجحلا] # ربح مِلَع لع هلأ ان كسا مآ دعم ركن أاوفراعتل ليام ابوعش كتلعجو 2#[ هسفن نيبو دبعلا نيب ملظ :ثلاثلا .سانلا نيبو هنيب ملظ

 وود ب رالا ب اسئ سلو 0 مكجلو هيايرحل و طين ساو اا فا باك ف نسل 31 هك ىلاعت لاق

 مّرح مالسلا مهيلع ءايبنألاف هداسجألا لك لكأت ال ضرألا نأ ىلإ ةراشإ .[5 : ق] ه* ظبنيح بن ؟ ندعو ببن ٌضراْلا صْعَت امال َدَك + [؟] .ناابصعللاو قوسفلااو
 ىقبي امك «ينابلألا هححصو ءامهريغو .يئاسنلاو دواد وبأ هج رخأ "ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ' :ِهَك لاق امك .مهداسجأ لكأ ضرأللا ىلع هللا

 لجو زع هللا 4 ٍديِصح 42 2 ا 6 ا هقلخ داعيو «ناسنإلا بكري هنم :ضرألا هلكأت ال بنذلا بجع داسجألا عيمج نم

 هبرب دهع ثيدح هنإ) لوقيو رطملا هبيصي ىتح هعارذ نع هبوث رسحي «هيلإ عراسي 5 - تراك نامل و 42 رام لطم ءامسلا نم لزني يذلا رطملا نأ ربخأو ىضقو مكح

 قرفلا ام .[7 4 :ق] #4 ٍديِمِل كبت آمو يدل ُلوَمْلا ُلَدَياَم # ء[' :ميهاربإ] 4 ٌتاَّمَك مودل تنال ا كرار 11 امهريغو «دواد وبأو ملسم هاور .(ىلاعت

 نزو ىلع ةيناثلاو (لوعف) نزو ىلع ىلوألا :ةغلابم ةغيص امهالك . تارم سمخ (مالظ) ةملك تدرو امنيب .نيارم ((ىللكال ملك تقرر :باوجلا ؟' 'مالظ ؛مولظ" 0

 لقعلاب عتمتي 00 : يذلا وه ناسنإلا نإ ثيح !؟ركذ امب لك صاصتخا مل .ىلاعت هللا نع اًيفنم اًفصو (مالأظ) ةملك تدرو امنيب .ناسنإلل اًمصو (مولظ) ةملك تدرو . .(لاّعف)

 ميوقلا فدهلاو ميقتسملا قيرطلا نع داح وه نإ (لوهجو مولظاك ةغلابم اهيف ةغيصب لهجلاو ملظلا يلاجم يف فصوي نأ اًبسانم ناكف «تاقولخملا نم هريغ نود ةدارإلاو

 ةملك امهعم تقستاو ««لوهج «رافك) ةغلابم هيف رخآ تفصو كانه ناك (لوعف نزو ىلع) ةغلابم ةغيص يهو (مولظ) ةملك امهيف تدرو نيتللا نيت رترملا يف هنإ مث . هب رمأ يذلا

 كلذ نأ ىرأو «ةيهلإلا تاذلا نع اًيفنم امصو تءاج دقف (م لظ) ةملك امأ . (لوعف) نزو ىلع امهالك نإ ثيح (لوهج) ةيناثلا ةملكلا تلكاش اهنأ امك ءاّيقيسوم مولظ

 ىلع ديكوتلل (مالظ) ةغلابملا ةغيص تءاج دقو لاك ملظ أب فصتبالو«ولظاف سيل قلعت هلا نأ ىنعمب بسنت تتأهب (ملظ) ةملك نأ - ١ :ملعأ هللاو «نيببسل

 هناحبس هللا نآل :ينالقابلا يضاقلا لاق امك (مالظ) ةملك تمدختسا دال ود كا ملظي ال هناحبس هللا نأ - ؟ .اًبلاغ (ملظلا) ةيندلا ةفصلا لمشت ايلعلا ةفصلا نآلو «ىنعملا

 .اًدبأ مالظب سيلف بنذ ىلع الإ بقاعي ال ىلاعتو هناحبس هنكلو .(مالظ) وهو ملظلل ٌدح ىصقأب فصوُي ناكل بنذ ريغ ىلع بقاعي ناك ول

 © راء اهل هَل ََمَلَعَج علا ل: : هلوق يف ؛هركذ مدقتل هركذ لج هللا نع رابخإ ىلع ءايلاب (لوقي) : ئرق 6 ُلوُمَت #9 : :ىلاعت هلوق 6# ِتأَكَتمأ لَه هج لون ميله 1 ٠١[

 .*4 ديل كأن آَمَو دل لوما لدم َدياَم 35 :هلوقو © دل أومِصاحم ال 38 : هلوق يف رابخإلا ظفل مدقتل ؛هسفن نع ْرَع هللا نم رابخإ هنأ ىلع نونلاب (لوقن) : :ئرقو

 -:(نوالعوت) : :ئرقو # َنيِقَنملإ 9 : هلوق يف ةبيغلا ركذ مدقتل ؛ةبيغلا ظفل ىلع ءايلاب (نودعوبي) : : ئرق 86 َنوُدَعَوم 3 : ىلاعت هلوق 6# بأ لكل َنوُدَعَون اماَده 38 ["]

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ دذسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 ظ “>1 ٍديَعِل طم ب0 دبل ل ١
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 اشيرق :لجو زع ىنعي :* اًمظب مني دَسأ مهو تكله يلا ممألا يأ ءنورقلا نم :# ٍنْرَم ني 7

 لهف :لجو زع لوقي :# ٍصيحَت نم لَم اهنم يصاقألا ىلإ اولغوتو اهيف اوراس :# دلل يف أوم
 نورقلا كاله يف :# َكِلَّذ ىنَّنِإ 8 - ؟انرمأ مهءاج ذإ كالمحلاو توملا نم ئجنم مهل ناك 5
 0 ية ا 1 4 : - : ذ ": : 5 0 : 20 5 2 1, ١ ٠ . ظ ا 0 _و تر ع ل تس م رص م ماهر 1
 عمسيف تم ا هده نع ربحي ال 6 0 :لجو زع لوفي 4 ا ل 0 5 5 قامو ماما ةكس قامهتكب امو ضرال او كونمسلا /

 .هنع لفاغ ريغ .هبلقب هل دهاش .هب ربخُي امل مهفتم :* ٌديِهَّس وهو ؟ مهب انلعف فيك مهنع ربخلا 0 00 02 0 7

 'لججو زع لوقي :4 دوُجْشلاَربدآَوإل 1١ .ءايعإ الو ءبصن نم :4 بذل ني امم اموال -8 3, لل مل دهس ا يام 7 0 ما تدردمح حب : دام لوعرا بوعل نم 9
 كب 4 رك نزل ةماقلا حسب 4 رتل واتت رف - 4١ .تاولصلا تاقعأ :كبر دمحب حبسو | 8 سد لب نمد هزل سورخلا لبقو سمسا عولطلبت 8
 > ترك -م - 9 0 00 7 0 جيمس 5 07 رسوما ١ سو طاوس باء رص ديبار ا 0

 نم روبقلا لهأ جورخ موي :# جول موي َكِلَدإ# - 4١ .رشحملا لهأ دارفأ نم درف لك ىلإ ءادنلا لصي 49 برضو ني دام نب مْويمَمْسَاو يل ٍدوَجُساردَأَو 7
 2 م 04 5 00 5 م 0 9 3 0 25 عا يا بي 0

 مهربجي ءطلَسُم :# رابحي مِيَبلَع َتنأ آمَو# نيكرشملاو ةرفكلل ديعو :* رار اا طال .مهروبق ان 3 نوبل مب كي قحاب ةصوفلا قوس ١
 .يرمأ فلاخو يناصع نّم هتدعوأ يذلا ديعولا فاخي نم :# ٍدِيِعَو تاي نّمإ# ناميإلا ىلع مهرهقيو كإ ضْرَأْلا ىَقَتَش موب ا(ه2) ريصملا انَسِلِإَو تيمون نَحك ١ 5 7 2 00 ٠ 00 8 0 20 أ ٠ » 2 يي م 0 نزرع جد رع حمص ..ةر را سري وحد ل
 2 ّ : دمر 1 - لا ا ا دع ءويعلا رم ات تعا اح 2 ََش 2 ف

 : تاكازلا بوش 1| نولومي ميدان حقول راس َكِلعممَح َكَِذ اعاري ججَنَع |!
 هللا مسقأ ىتحلا علا فو .اورذ هورذت .بارتلا حيرلا ترذ :لاقي .حايرلا : اورْذ تير َدلأو# ١- 2 رح ننعا قفا تا نس 1

 .كلذ ريغ ىلإ ءاباذع ةرمو ةمحر ةرم اهنوكو ءانيح اهنيلو انيح اهتدش نم ٌرّتعم اهب ىلاعت 3 ا ' -

 نفسلا :14 اسي ٍتيرَلَم # -» .ءاملا نم اهلمح يأ ءاهرقو لمحت ىتلا باحسلا :# اركو تلف # -؟

 هللا رمأ وأ توكلملا رمأ مّسقُت يتلا ةكئالملا :# ارمآ ٍتمَيَعَمْلاَم# -4 .ًارسي الهس رحبلا يف يرجت يتلا
 ثعبو «ةعاسلا مايق نم :# َنوُدَعَداَمِإ # -5 .كلذ ريغو لاجآلاو قازرألا نم هقلخ ىف لجو زع 38

 2 0-0 4 7 | مهحع ل نب مك أ سر د 2 ات كر
 كفل دقلو ٍّظ :لاعت هلاوق 3 ,8”3] كي و نئاكل عك :# قداصل# مهروبف نم ىتوملا ا ناو( َدياَصلَندَفاماكيلاسأ تنسَ ١

 مكاحملا جرخأ 4( تووُتياَم عر يضاف (2) ٍبومُ نم اكسس اَمَو اي ِةَنِ ىف امُهتباَمَو َسْرلاَو تونَمَتلا09010ا 1 1 7777
 موي لابجلا قلخو «نينثالاو دحألا موي ضرألا هللا قلخ» :لاقف ءضرألاو تاوامسلا قلخ نع هتلأسف ِةَِكَي هللا لوسر تتأ دوهيلا نأ :سابع نبا نع هححصو

 سمشلاو موجنلا ةعمجلا موي قلخو ءءامسلا سيمخلا موي قلخو «بارخلاو نارمعلاو نئادملاو ءاملاو رجشلا ءاعبرألا موي قلخو «عفانم نم نهيف امو «ءاثالثلا

 ةثلاثلا يفو «سانلا هب عفتني ام ئش لك ىلع ةفآلا ىقلأ ةيناثلا يفو ءتام نم تومي ىتح لاجآلا ةعاس لوأ يف قلخف «هنم نيقب تاعاس ةثالث ىلإ ةكئالملاو رمقلاو

 ول تبصأ دق :اولاق ؛.«شرعلا ىلع ىوتسا مث» :لاق ؟دمحم اي اذام مث :دوهيلا تلاق .(ةعاس رخآ يف اهنم هجرخأو .هل دوجسلاب سيلبإ رمأو ةنجلا هنكسأو مدآ قلخ

 ا م

 ام َلَع َريَصأَف (50)) ٍبوُعَل نم اَمَسَم اَمَو ا ٍةَِس ف اَمْهَنتي امو َصرَأْلاَو ٍتْوْمَسلَ امَقَلَح ْدَمْلَو #:تلزنف ءاديدش اًبضغ ِةِكَي ينلا بضغف «حارتسا مث :اولاق .تمهتأ
 هللا لوسر اي اولاق :لاق سابع نبا نع «يئالملا سيق نب ورمع قيرط نم ريرج نبا جرخأ * ٍديِعَو ُفاَحي نَم ِناَءرْْلأي رَْذَه# :ىلاعت هلوق [45] .* تورو

 مَكَو ٠) «[0/ 4 : ميرم]4 اًيَءِرَو امن ُنَسَحَأ مه نم نم مُهَلَق اكله دوو ف [11] .هلثم السرم رمع نع جرخأ مث #* ٍديِعَو ُفاَحي نَم نارا رْوَدَه ]+ :تلزنف ءانتفوخ ول
 لبق انكلهأ اًريثكو .[5*1 : ق] 4 امي مْْنِمَدَمَأ مه ٍنَرَم ني مُهَلم اتكلم ْمَكَو ظ 148 : ميرم] 4 اَرْكر ْمُهَل ْعَمََش وأ ٍرَحأ ْنَي مهني شح ْلَه ٍنَرَف نم مُهَلَبَم انكلهأ
 ممألا نم لوسرلا اهيأ انكلهأ اًريثكو :ةيناثلا اَّمأ «ىلوألا ميرم ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءاًرظنم لمجأو مهنم اعاتم نسحأ اوناك «ممآلا نم لوسرلا اهيأ كموق رافك

 كالهإب ديعوو ديدبت اذه يفو .مهلبق نم نيقباسلا انكلهأ امك مهكلب ءكموق نم رافكلا كلذكف ءاتوص مهل عمست امو ءاّدحأ مهنم ىرت ام ءكموق لبق ةقباسلا

 4 ووُجُشلآ َرَسَدََو ُهَحَبِمَص ِلَيلأ َنِمَوال [401...ةوطسو ةوق مهنم دشأ اوناك «ةريثك اًممأ شيرق نم نيكرشملا ءالؤه لبق انكلهأو :ق ةيآ اّمأ «نيدناعملا نيبذكملا

 لك ربُد حيبستلا نوكي امك ءفلخ ىنعمب ربُذ عمج رابدألا :باوجلا ؟"رابدأ"و "رابدإ" نيب قرفلا ام .[154 : روطلا] 4و وجت َرِبْدإَو هَحَب ِلْلاَنِمَو © 14٠ : ق]
 مريبد ليم جهل نمو رك ل كر هل اتا 7 راسل 2 نك لرد نا تا 1

 سكع بّرغت :يأ «ربدت اهنكلو رابدأ اهل سيل موجنلاو «لابقإ لبقأ لثم «ربدأ لعف ردصم وهف رابدإلا امأ «[17 : لافنألا] 4 ِةَمِذ لإ اريَحَتَم وأ ٍلاََقْل ارسم اَلِ
 .[37 : تالسرملا] 4 تول َوُدَعواَمّسِإ ف 18 : روطلا] 4 فاد نمل ام (8/) مقل َكيَو باَدَعَّنِإ ل «[7 : تايراذلا ] 4 و َنيَِنإَو (هر) ُتِدِاَصل ودعت امِإ ا [0-1] .لابقإ
 هرابخإ ق ةروس يف اهمدقت تايراذلا ةروس نأ :باوجلاو ؟يورخألا ءازجلا هلك كلذب دارملا نأ عم هب بووج امو ؟هيلع مسقلا عقو امع ةرابعلا فالتخا بجوم ام

 1١ ىلإ .[1 : ق] 4 جوف نم اَطاَمَو اَهَيَرَو اَهَسنَب فيكم هَفَوف ِكَمَسلا َلِإ اورظنب ٌرافأ 92 :ىلاعت لاقف «هرابتعال قفو نمل كلذ ىلع ناهربلا ةماقإو «ةيورخآلا ةدوعلاب هناحبس

 يِلا'"أيب 5

 .هبنذب ايندلا يف مهنم لك ذخأ دعب يورخألا ديعولا نم مهيلع قح امو «ممألا يبذكم ركذب بقعأ مث ١١[« : ق] 4« را َكَِدك اني هدب وياك وَ اَْراط :هلوق

 ,كلذ ىلع ءازجلا عوقوو مهسوفن هب سوسوت امب هناحبس هملع عم «مهيلع اهبتكو «نيفلكملا لامعأ رصحو ثعبلا ركذ نم جهنملا اذه ىلع ةروسلا هذه يأ ترمتسا مث
 ديعوو دوعو ىلع ةروسلا تلمتشا املف «هب هرمأ ام مازتلاو ربصلاب دي هيبن رمأب بقعأ مث .هبستحي نكي مل ام دهاشيف ءاطغلا هل فشكي ىتح هلك كلذ نع بذكملا ةلفغو

 هناحبس هلوق ىلإ[ ١ : تايراذلا] 4 اًوَرَذِتيِردلآَو 9 :ىلاعت لاقف «لامعألا لع باسحلا عوقوو «هديعوو هناحبس هدعو قدص نم «كلذ ىلع مسقلاب تيفعأ ءاردر

 عقوو «هب لصتا امب طبترم اهيف مسقلاف روطلا ةروس امأ .بسانت نيبأ هلك كلذ يف مظنلا بسانتو ء[1-ه : تايراذلا] 4 فون َنإَو (كر) ٌفداَصَ َنوُدعَو اَمِإ !» :ىلاعتو

 4 نودعوت ىِرلَأ ْمهِمْرَي نم أورد ك َنِدل ليو (هر) ٍنوُلبعَتْسم الق ميبصصأ بوند لَم بوند أوملَظ َنيدَلِلَنِإَف :تايراذلا ةروس ةمتاخ ىلاعت هلوق نم مستقلا هيلع
 -ةروس يف هلوق امأو .[8 : روطلا] 4 فاد نمل اَم (0) مول كير َباَدَعَنِإ )ف :ىلاعتو هناحبس هلوق ىلإ ١ : روطلا] 4 روطلاَو 9 :هلوقب اذه ىلع امسق عبتأف ”تانراذلا]

 ةزمهلا رسكب (رابدإ) :ئرق 6# َرَبْدَأَو 9 :ىلاعت هلوق * ِدوُجّسآ َرْدَأَو هَحَبَسَه ٍلَيْلَأ َنِمَو 98[ '] .نودعوت ام اذه :دمحم اي مهل لق :يأ «ةبطاخملا ىلع ءاتلاب -

 رابتعاب عمجو ءاهبقعو ةالصلا رخآ وهو ربد عمج اهحتفب (رابدأ) :ئرقو .دوجسلا ءاضقنا تقو :يأ فلام يدل ةيفرظلا ىلع بصنو «ىضم ربدأ ردصم هنأ ىلع
 ققشتت اهلصأو ءققشت عراضم هنأ ىلع نيشلا فيفختب (ققشت) :ئرق # ىَّقََت )و :ىلاعت هلوق © َكِلَد عاري ْمُهْنَع ٌضْرَأْلا ٌَقَتَت موي 98 [ 4 4] .دوجسلا ددعت
 - ققشتت هلصأ نأ ىلع نيشلا ديدشتب (ققشت) :ئرقو .اًفيفخت لعفلا لوأ نم نيءاتلا ىدحإ تفذح «يزاجم ثنؤم لعافلا نأل ؛بئاغلل ىلوألا ءاتلا «نيءانب

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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00 0 
 ٠١< » ا 2 ءيش لك نآل «يوتسملا نسمحملا ل ىنكعو قتارطلا تاذ : 4 كيد تاذ ءاسلاو

 نمف نال ينلا يف وأ ,نآرقلا يف :ينعي :4 ٍنِلد لَ ىتل نإ -4 .هتكبتحاو هّتكبح دقف هئمكحا ١ بسر أكن( كبل تنس 1
 تْماَسَرَصِف مندل( وسرت ماج كو 8 فرّص نم نآرقلا اذهب ناميإلا نع فرصُي :لوقي : 46 َكِقأ نم دنع كَمْؤي 38 - 9 .بذكم نمو .قّدِصُم )©( ١

 .هتواقش تبلغ نمت ٠١- ص هريدقتو هّنظب لئاقلا نّمخملا :صاّرخلا :# َتوُصَرَدْلََلِمأو

 ٍتنَج ف نيل 6 د يف : قمع 1- 00 2 5 ىلإ 0 .هل 5 1 نمم هوحنو باترملاو نهاكلا | ,7

 .رانلا يف قارحإإلاب نوبذعي :ليق :© نوني ِراَلأ لع مه موي ؟ةازاجملا :  4 # 1 0 0 0 0 0 0هيض كلما كل مهتم 5 . ِ ا
 .ايندلا ف :© نسم وي مكى اًدهإ» مكقيرحو ١١ - مهنأل .نوعجهي ال :ىنعمب :#َ 2 روعج مام ١"  0نورت ضرار( نو مجمل

 ؟ ثلا ض الاذن 20و ايس لوو 0 ةوعالا جاو ل نعيم انا :ىنعمب (نوعجهي ام» ليقو نال نو اوناك

 - .هللا نورفغتسي :ليقو .نولصي :ليق :4ِنورْغتَس م راسلوا ١9- مرح يذلا :4 ٍروُرحْلأَمل ١ ظ يفر متل فو( نورصب لف كيش فر( ننقل

 .ةلأسملا نع ففعتملا :ليقو .جاتحاف قزرلا ١7١- كمل ا ءامَسل اب روف و 3 مكسفنأ قلخ يفو :ىنعمب :4 -[يشنأ فو» ١

 م و حرس خ7 حر

 0 نمدنع كفؤد

 مم عد حو هس و ل

 ظ افون يو نوفر العفن( يلين نو

 | ىلإ عارف (ه) نو كتم مق ملس لاق املس اول اقف هيلع َلَسَددِإ
 لإ 9 تس طوس ا * َنوُتِطلَمأ ام لَ ءامسلا يف ًاضيأ رشو ريخ نم :4 َنوُدَعْب ابو رامثلاو عرزلا نم مكتاوقأ

 يد ب تا د ٠" :ميهاربإ | :# لامه - 0 ا و تاتا الا وظل نا امكن «نوقطنت مكنأ امك :ىنعم

 ؟ رو لني زكي تضل اك ترتر © ١ ىلإ لَدَع :4 مأكل مَا -11 .مكفرعن ال نوركنم موق متنأ :4 َنرَكُس ممل مكيلع :4مكس)
 ا ملاع :ىنعمب «ميلع»و مالسلا هيلع قاحسإب :4ِويَِع متبل .رمضأ :4 سوم » -1/ .عجرو 7

 سلوم هن كيرلس 0 َتكَصَم## ةكئالملا مالك نوعمتسي نيلاعللا نيم ةقاج ل ذا .ةحيص يف :© َةَرَص فإ#» -74 .ربك اذإ

 0 60 5 0 كلذ تدعبتسا !؟ميقع زوجع يهو دلتأ :4هيقَع روح كوم ًابجعت اهتهبج يف تبرض : 4

 كر نفك ا آ نع متاح اى نباو ريرج نبا جرخأ 4( وو و لحل نحلم فد )+ :ىلاعت هلوق [19] .دلت ال ًاميقع اهنوكلو ءاهنس ربكل
 أل : : تالسرملا] 4و اَمَتِ م دات كاك .( ورحل ل ٍلكَسلِي ٌنَح َمهِلْومَأ فَ + :تلزنف ءاوغرف امدعب موق ءاجف ءاومنغو اوباصأف ةيرس ثعب ِةَبِلكَم هللا

 4 الأ اًباَذَع مل َدَعأ َنيِمَِطلاَو ٠ رمل ل هال ل 011 - ناكشكلا د رم تتح 5 نر 27و ان تحك در هتان اني اف"2ناكسنإإلا ةروس هيلع تينباامب طبتم

 .4 مقاول تودعون اَمَسِإ ## :مسقلل اًباوج ىلاعت هلوق كلذ بسانف «دعوتو دعو نمم نيقيرفلا ركذ نع ةروسلا جرخت ملو ءديعوو دعو درجم لصحتف ١"[« : ناسنإلا]
 250 : رجحلا] © ِنوُيْعَو تَّنَج ىف َنِقَنَمْلا َبِإ ا ]١5[ .ملعأ هللاو .هيلع درو ام ريغ اهتثالث يف مظنلا مئالي الو ءبساني ام ىلع ةثالثلا عضاوملا نم لك ءاجف

 ىلا تانج او رمأ ام لاما هللا وقتا نيذلا نإ :اهانعمو «تايراذلاو رجحلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت ١6[. : تايراذلا
 (0©) ريو كج ف نيت نط 117 تايراذلا] 4َنيِنِسحم َكِلَد لَ ناكل مهو مهنا آم نيل ٍنوْعَو كج ىف يملا َذإ ط[17- ]١5 .ةيراج راهنأو نيتاسب يف

 0 1و 0

 1 ( يكد مب ِفِيَص تيَِح كن لم 79 نوط 1 دنع مكقزر نإ : يأ : 4 كفزر ءامّسلا فو #9 - ا .مكعناص ةينادحو ىلع تاإلالد مكحراوجو

 5 5 ضرألا جرخُ امهب ناذللا جلثلاو رطملا :دارملا :ليقو .هريغ بر ال ءءاش فيك هب ينأي ىلاعت هلل
. 
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 مس 7 ا ا

 يفو ١5[« : تايراذلا] 4َنيِِسحن َكِلْذ لق أوناك جهل :  هلوق وهو ءاهيلإ ناسنإلا لصي هب ام ركذب لصّتم تايراذلا ةروس يف ام ا روطلا] 4 بر مهلا آمي َنيِهكف

 7١[ :روطلا] 21212178 رام اسيِنِهأوبرْشََو أوُط 7 :هلوق وهو ءاهيلإ لَصَو نا
 اهمدقت دق جراعملا ةيآ .[1 : جراعملا] 4 ٍر وَلا ِلياَسل (8) هَ قع عون ف تو ط «14١:تايراذلا] 4 وسو لكحل يح وأ فو 31 .تايآلا

 نورسفملا رسف اهبو .ةضورفملا ةاكزلا باتكلا يآ يف اهب نرقي اًضيأو «ةبوتكملا انه ةالصلاب دارملاو «[77 : جراعملا] 4 َنيَِلَصْمْلا الإ :لاكت هلوق ا الصتم

 عبتأ ةاكزلا انه قحلاب ديرأ املف ءاهريغ اًبوجوو اًباصنو اًنقو مولعم ردقم قح لاملا ىف سيلو .ةمولعم ةردقم اهنآل :يرشخمزلا لاق .جراعملا ةيآ يف مولعملا قحلا

 أونك (0/) نيم َكِلَك لَم أ أوناك مه ا :ىلاعت هلوق نم اهمدقت ام ليلدب ءدصقملا اذه ريغ تايراذلا ةيآ يف دصق املو .دوصقملا زرحي فصوب

 نم ةدايزب اوركذف «راحسألا يف رافغتسالا مهتموادمو مهدجبتو مهتالص لوطب ءالؤه فصوف «[ ١18 : تايراذلا] 4َتوْفْغَتْسي مه ِراَسَأْلاَو (0) َنوُعَجَب ّياَم ليا َنّماليلَ

 مهفيل مهقافنإ يف دراولا قالطإلا اذه بسانف ءالمهم هكرت اذإ هكرات دعي امم مهيلع ضرف ام ىلع مهلامعأ يف ةدايزلا نمو ءمهيلع ضرف ام ىلع لفنلاو عوطتلا
 مدقت ةنيرقل لفاونلا تاقدصلا تايراذلا ةيآب دارملا نأ نيبتي قبس امم نيس زلال ىلإ ةرااشتل انج باكالل وحجر اور هةتيزاطسااالا ةاكازال را كا ا

 الأ لَه تل هرم 7 تافاصلا] 4كم لَم ممل لإ عام ل71 .ةردقم ةمولعم اهمأل ؛ةالصلا ركذ مدقتل ةاكزلا جراعملا ةيآو «لفاونلا

 [41-41/ : تافاصلا] 4 َنِيبَعْلاَب درب ركل امه: : يسرا 17 رالارل 1112 تار اذلا] 4 كوت
 الأ َلاَف » «نولكأي ال مهآراًملف : ءاولكأي ملف ,مهيلإ هبّرقف 1 0 لامس تااقراذل رة دو لكأت اهّنَأ معز نمل اًعيرقت ناثو الل باطخلاو «تايآلا

 هلوق # َلْنَي نحل ُهَنِإ ع [711 . نقشت تراصف نيشلا ىف اهماغدإو.اًئيش ةيناثلا لادبإب تففخ اًضيأ - .همئالي امب عضوم لك يف ءاجف .ةكئالملل باطخلاو 4
 .دحاو ربخ هلبق ام عم هنأ وأ ناث ربخ وأ ءاهماهبإل كلذب فرعتت ال اهنأل ةفرعم ىلإ اهتفاضإ ريدقت رضي الو «ةركن هنأل قحل ةفص عفرلاب (لئم) :ئرق 6# َلّثَم لِ :ىلاعت

 ردلصمل فصولا وأ (قح) اهيف لماعلاو .فصوت ال يتلا رداصملا نم هنأل «قحلا يف نكمتملا نم لاح هّنأ ىلع بصنلاب (لثم) : :ئرفو ."ضماح ولح اذه'' :وحن

 نإ- "اهزيح يف امو نأو" ءيش :ىنعمب تناك نإ :"ام" وهو نكمتم ريغ ىلإ هتفاضإل حتفلا ىلع ينبو (قحل) تعن وه :ليقو ؛مكقطن لثم قحل هنأ :يأ ءفوذحم
 :تايراذلا ةروس فورح ددع .نوتسو ةئاملث :تايراذلا ةروس تاملك ددع .ةّيَكَم يهو .فاقحألا ةروس دعب تلزن : :تايراذلا ةروس لوزن .ديكأتلل -ةديزم تلعج

 كك ا ةّيقحب مَسَقلا ركذ را ل :تايراذلا ةروس عيضاوم انيس :تايراذلا ةروس ءامسأ 0 لا

 طول موقلو «ةراشبلاب هل قاحسإ ينو «ةفايضلا باب يف ميهاربإ ةماركو «ةّينادحولا ةَجُحو «ةيادهلا بابرأ باوثو «ةلالّصلا لهأ باذع ىلإ ةراشإلاو «ةمايقلاو

 «ةلالّدلا لجأل ؛تاقولخملا ةّيجْؤزو «ةدافإلاو عْمّتلل ضرأللاو ِءامّسلا قَّلََحو «ةراسخلاو رامدلا نم حون موقو دومثو داعلو «ةمالملا نم هلهأو نوعرفلو «كالهلاب

 ظ .باذعلاب نيركنملا ليجعتو «ةدابعلا لجأل قّلتلا قيلختو «ةيلستلا نم :4 لوسّرلل هيف ام نيكرشملا بيذكتو

 ى بتاسحلا ءامس د  روسلاب فيرعتلا عوتتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 : رتل ب فرك قار ا :4 ديوس -' ؛ .مكنأش امف :« كبح ان» ١" دل ا دموعه عد فكما تل
 امف رفكلا تاياغ دعبأل وهف ًاقلطم ءاج اذإف رولا ىدعتي يذلا «فرسملا»و .هدودح نيدعتملل 3 مكن 00 2

 مالسلا هيلع هيتنباو أطول :4َنِيمْزمْلا ني ول ةيرق 00 يف © ايف َناكماَنبرَحََك م -1 6 اله .هنود

 000 -14 "8 .ةظعومو ةربع :4 هيَ 0 و9 1١- 7 .طول تيب 4 نيل
 ارححس لاقو## هدنجو هتوقب : #1 دب ديكر هيلإ هب نمع ربيدأو ضرعأ : #4 لَو .ةنيب ةجحب :46 نيم
 وق بح
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 2 2- فان يَ تل و يا 9
 7 ةطلاغم نيعللا - ةداعك- اذه ٌْ 0 0

 نيعللا -نوعرف لك ةد 1 26 ا : 4 وح اشر لكس سطو !آلاَباَدعْلا
١ 

 .ًارطم لمحت الو ءًارجش حقلث ال يلا ةديدشلا وم وأر حاس 0و نيم  - 1١تاك نم سبيع :ةرياكتتجلا» .هموقل كلاسي و حدك لكم  -4١.هيلع مالي ام ينأي يذلا :«ميلماو ,نوعرف :ينعي :4 مموْشل  - 4١مقدعلا حبل 4:
 ١ عب لأمور ذنب م وشو ملف هند 1"

 10 ها 1 9 هه أ < 4 5 ١

2 

 اوربكت :# َمِهيَررَتَأ َنَعْاَوَنَمُف 8 -44 .ةيلابلا ماظعلا :ةّمرلاو «تابنلا همم ل .ضرألا 9 2 ا 8

 لبق باذعلاب تدعو دومث نأ كلذو :© نوري فَر#» ةأجف باذعلا :4 ُهَمِيدَصلا وتحد ءاولعو هل اهل وسر 6ث هتلعجاَلِإ لعن ٍءْىَسردام) مقل 5
 مصرع رص ١ هه 4 01 0 |

 :# اَهكتَلِب ءامسلاو و8 - / كا قير ص وا كارلا هدا سل 0 أ 8

 .ءاشن ام قلخو ءاهقلخب ةعس ووَدَل انإو :هانعم :© َنوُحِسوُمل انإو# ةدشو ةوقب : ٍرْئيَأبم ًافقس اهانعفر ماي نمو ِمطتْسا اد رك روت 1
 1 ةمساو ف 12 00 2 2 0 انا سد ضيا -

 نأ ذنم ةّماع نوكلا يف وأ كلف :ءامسلا ءانب يف نوعسومل يا :ديز نبا لاقو «كلذ نع زجعن ال مد ارذاَح د 5 ١

 4 ل
 أوسع (ه9) نيج ٍنِحَوَحأو عمت مط لقد دمت فو 5

١ 1 
١ 

 ا 1 ديالو 9 5 :لاكتب . : حل :«!ةزةينملا كف - 4 . كعأ هللا دمتي هنأ ؛ىلاعت هللا هقلخ 0 هوجو 1
 .ةلالضلاو تيفاو «ةداعسلاو ا .نيفلتخ نيعون :#4 ِنَجْوَر -48 .هتأطوو هتطس , :شارفلا 5 خنارح جز: تحرم 0 4

 ( نيجو انفلخع لكم : رسل م
 80٠- .نوربتعت 4 كل كلذوحملو ةفالاو نركذكلاو تح نجلاو ,راهتلاو ليللاو و ْ 9 مخ نيرا© ودها 0-00

 طع نا لاق 0 ا ع ل اهيأ اوّرفف : د لإ وفم » 2 0 : 02 نير 2 كاك تدر

 .هباقع مكرذنأ :4 ُِذَتُهْنيركل ِنإ» .ءاعدتسالاو ريذحتلا نيب اوفا ةفظل تعمجف ' © نير ةنيركل قال اهله َعَماوُلَمْحجاَلَو
 810-026 : رجحلا] 4 ترجي رم لَيسَ اَنَِولاَت (5) كوُلَس هرم هنأ كتل امه لاَ ,ث[15-] . تس نوفل نو وو و خي خي حل

 2 يك قدما لإ ورم ١15 .مهنم نينمؤملا ءاجنإو طول موق كاله ةصق نع ثدحتت يهو تايراذلاو رجحلاب تايآلا هذه ترركت مجدا ةكاراذلا

 ةبوقع نم هيف راذنإلاو ءتاعاطلا ىلإ يصاعملا نم لوألا رارفلا.[01-: تاكل رخاء اَهنلِإ هلأ عم أوُلمَحي الو 9 24 نيبَم ذَ

 هإ عاوس 0-0 |َولاَمَت بكل لَها لف "57 هيلع باذعلا نم ةعفار ريغ كرشلا عم تاعاطلا نأ ىلع ةلالدللو «كرشلا ةبوقع نم يناثلا راذنإلاو ءيصاعملا

 هك وأ َنَماَمأَ + 4 :تايراذلا] #4 اَهَهَج اهو َتكَصَقَرَص ف هنأ 0-0 :ءارعشلا] 4( َنيِيِليَطلَمْوَمْلاِت نأ وسوم كير دان ذِإَو # ء[ 5 نإ ك6 كالا

 دكا كا طل دلل ما (لبقأ) :باوجلا ؟"مؤاه -ِتئا -لاعت - - ملأ" وو قرقلا ام 014 ةقاحلا] 4( ةَيِبَتكأ وف ءْزاَس لوقف هِيَ

 لاعت :لوقت امك ؛مزعلاو يأرلاب ء ءيجملا دارملاو اوُُلَم :اولاعت) ير .يقيقحلا يكرحلا لاقتنالا اهب دصقي الف (لاعت) امأ .بطاخملا

 يونعملا لابقإلا اهنم داري (لاعت)و ءيكرحلا يسحلا يقيقحلا لابقإلا اهنم داري رف رد تفاستإلا ةررس 016 )١7 نم تايآلا عجار- (ةلأسملا هذه يف ركفن

 « نحال لقا :مالسلا هيلع ىسومل ليق اذل .كلذك تسيلف (لاعت) امأ «لعفلاب هب سبلتم يسح رابدإ ةلاح ين وه نمل اًباطخ نوكت 2 1ةلارو .ىواجملا

 يف تأت ملف (تن تل ام 01 :صصقلا] 4 اريَتُم لَو ف :ىلاعت هلوق نم كلذ رعشتست نأ كنكميو «رابدإ ةلاح يف ناك هنأل ؛(لاعت) :هل لقي ملو 17١ :صصتقلا]

 .(لاعت)و (لبقأ) يتملكو «(تئا) ةملك نيب ٌريبك ٌقرفف «نيملاظلا موقلا ىلإ بهذا :يأ ٠١[ :ءارعشلا] 4( َنيِِلَطلاَمَوَْلا نا ]م :ىلاعت هلوقك (بهذا) ىنعمب الإ نآرقلا
 ةلاح يف يعادلا ةباجإل تءاج (مؤاه) نأ نييوغللا ضعب ركذ دقو ء[4١ 3 ةقاحلا] #4 ةَيبتكأوءرْفأ ماه # :ىلاعت هلوق يف «(نآرقلا يف ةدحاو ةرم الإ تأت ملف) (مؤاه») امأ

 يااا اي 11

 ادام مهيلعأوبفَأَو أولا رع :فسوي] 4 اياب يلا يِعْلاَو # 10 رطل :تافاصلا] ه4( َتوُلآَسيٍضْمبََعْمْصمبَلباَو ف :(لبقأ) -الوأ :ةينآرق ةلئمأ

 اوُلَجَف أَو اََت به مهّليَقو # ١ :نارمع لآ] * رك 2501 ل :(لاعت) -اًيناث 44 0 .[ا/ا :فسوي] تك

 4” هَئألوُس 1 اولا َلِقاَدإَو »+ ١6١[. مااا اه مككع ع مكبر مَرَحاَمَلَت أ اًولاصتّلق © ا لآل 0

 4 0 1 تنام ل .هبتككق وأ َنَماَمَأَم )+ :(مواه) -ا عبار ٠[. ل٠. هرم ( يلق تولي كركم (تئار) كضقلا [6 نب فان لإ]

 00 فرفلا ام .[45 - :تايراذلا] يمول هدول زم :ءارسإلا] 4( اًيوُسْحت مول رم َدعَفَتم طل لك اسهلمستالو ل[ ٠ 1 .[14 :ةقاحلا]

 ريع الملا )ام .هيلع ميلو «هيلع موللا قحتسي اعف ىتأ يذلا وه (مولملا) ميركل نارقلا يف نيترم ( ملم ( ولكل ا ةذكلا نم زك اتتزوا هادا يطا مولع"

 - يف هّموقو ذب ث يح نوعرف نمع درو ام يناشلا ىنعملا حضويو . ةغللا يف ٌدحاو امهانعم نكل (نآرقلا يف اذه) .هيلع ملي مو «هيلع م وللا قحتسي الاعف ىتأ يذلا

 بحصي يذلا توصلا اه دارأ :ةلعف نزو ىلع نيعلا نوكسو فلآلا فذحب (ةقعصلا) :ىرق # ةَمِعدَصلأ 95 : :لاعت هلوق 6 وب فوة ومد طم 1
 :خئرق 4 ََوََو )» :ىلاعت هلوق لبق ني جن كَ 35 [ 451 .ةبوقعلل ءامسلا نم ةلزانلا رانلا ةدارإ ىلع «نيعلا رسكو داصلا دعب فلألاب (ةقعاصلا) :ئرقو .ةقعاصلا

 انكلهأ :يأ ءاهبصنب (ٌموقو) :ئرقو .هبرقل ىلوأ دومث ىلع هفطع لصألا ين لعجو ءاهدحأ ىلع وأ عباوتلاك # هيا اَيناكَرتو !» يف ءاهلا ىلع اًمطع ميملا رجب (موقو)

 .حون موق انكلهأو مهانكلهأف : : يأ ,مهتذخأف دوت الجاد متسولا كرد ار ا كنز رح اك

 هنع تفشك ام اذهو «ةّينبم ءامسلا نأ ىلع لدت يهف 4اَهَيبَبإم ةملك ىلإ رظنا :نوكلا عسوتو ءامسلا ءانب .[417 : تايراذلا] 4َنوُعِسوُمَلاَنِإَو يَ اهب ءامَسلاَو و [
 نول ةملك يعم لمأت مث .مكحُم ءانب وه لب .يضاملا يف نظُي ناك امك غارفلل دوجو الو «للخلل هيف دوجو ال طبارتمو كسامتم نوكلا نأ 000

 تادهاشملا هنع تفشك ام اذهو «لبقتسملا يف عسوتلا اذه رمتسيسو «عسوتي مويلا وهو «يضاملا يف عسوتي ناك نوكلاف «رارمتسالا ىنعم يطعت يتلا «# َنوُعِب

 انبر ىقبي ىتح «ةحضاو ةيجوز يف هللا هقلخ دق دوجولا يف ىش لك :تاقولخملا ةيجوز .[ 59 : تايراذلا] © ِنّيَجْوَر اننلَح ٍءْىَس لك نِمو 3] 2000-

 تا كالا اوس: ىاعبلا لن اتا ةيملعلا تاساردلاو راف 24 تا لاوس قوتك

 روسلاب ضيرعتلا 2 عونتم زاجعإ  لوزنلا باب ظ :



 دو مومو ديالو + تتتنلا .  «نودعتم :4 نوُعاَط موق مه لب !؟بيذكتلاب رخآلا لوألا ىصوأ ناكأ :يأ :# وبأَوَصاوَتأ # -
 اال ويهتم "ب مهنع ضرع :# نع لوف » -6 5 .نايغطلا مهعمج لب «كلذب اوصاوتي ' : يأ .مهبر رمأ نع ةاغط

 0 دباوصارتأ ل [؟ يف كنم ناك طيرفت ىلع كبر كمولي ال :* ٍرَوُأَمِيَتَآ اَمَمأل مهيف هللا رمأ كيتأي ىتح مهكرتاو

 د يجيع : نأ لوركا نإ »ذو (نزو) مولمي 1 ًاعوط ةيدوبعلاب نو را ا و او -05 .ترذنأو ثعلب لقف «راذنإلا

 1 3 3 جنتي دلال 5 1 اومعطي نأ :ليق :4 ِنوُمِعَُي نأ ُدبرَأ آَمَمأ8 يقلخ هنوقزري : 4 قو ني مهم برأ آملا - 0 اجرك

 2 و © نإ -0/ .هللا لايع قلخلا نأل هسفن ىلإ ماعطإلا دنسأ امنإو .يقلخ نم ًادحأ اومعطي وأ .مهسفنأ
 0 ظ اذ :عضوملا اذه يف هب ىنع :# ايونَد# 04 .ديدشلا : 4 يلا مهتاوقأب لفكتملا :4 قرره
 2 نست نيأ هن اع 2 لثم هو ل ءلملا دك 2 اذإ ةميظعلا وادلا او اذكر

 ردو ارو 0 م

 5ع اناهلر 0 أر 79 ” ب جرو 1 كر .ىسوم هيلع هللا ملك يذلا لبجلا وه :ليقو ءروطلا ىعدُي يذلا لبجلاو :4 روطلاو## - ١
 ا (ِفئَئلرملروممل 3 .هتيشاغ ةرثكب رمعي يذلا 4ك قو - 5 .ةفيحص يف :4 روُشنَم قر ف » بوتكم :#ر |

 9 500 7 ا رت ونس رح ع 3 ضرألا نم ةبعكلا لاح ءامسلا يف تيب هنإ | لالو «ةبعكلا دارملا ”لري اهي لبعتيو هلخدي نم يأ

 مسار وم موي (ي) عفاد نمل ام عقول َكيَرَباَدَع 3 ,
 . و سد ا 12 2 مح 4 "محلل < 4 عوفرملا ٍفَقَسلاَو 9» -6 "دعا هيف نودوعي ال مث .ةكئالملا نم ًافلأ ناووبم 0 0ك هلخدي

 « كرت اكسلالآويلر ا :ليقو هؤام عومجما ءولمملا :# ٍروُجَسلَار حلاو 8 -" .ضرألل فقسلاك 0 فق ها ءامسفلا

 ان ل .: مَ - .هقحتسي نمل ةلاحم 0 ةمايقلا موي نئاك : مقاول َكِيَر باَدَعَنِإ © /١- .يمحما دقوملا :روجسملا رحبلا

 09 د دكت اَهيرسُك لأ كسل دونهج ءاهنكامأ نع :# اريَس َلاَبِجلا َريِستَو #8 ٠١- .ةكرحلاو بارطضالا :روملا :© ارم مآَمَسلا زومح موي 9 -9
 12200 2800 1 نما 100 هي ا ا ككل ءاباسح نوركذي ال ,نولفاغ : نو طالتخاو ةنتف يف :#4 ٍضوح يف - ١ .ًاثينم ءابه ريصتف

 بيلك نب مثيهاو ا جرخأ را بتعلق :ىلاعت هلوق [50:5] ” عزاب قاهرإب نوعفدي : تروَعَدي موي ًاباقع نوفاخي الو
 د .ئربخ سلوي ك3 يكل رس ذل "كاالار نيا الااذحل انم قير لج رأي تأ انك ل لَ ١) "لال ال لاق يلع. نءراماع هوز نب وجينا 00071
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 * ةذدمورص#* 7 ةذم دم 7 لس دمت 7 المزمل 7 ده ومما © دس دكا "دس دمها 7 دع سلا 4 كريد (١سل/ 200+ لسدما كهم- فمما -ن“- 3 موب جدل ءد 20 ا م م يي

ُ 

 ١ .4 دل نإ 00 ل ل انا ناو طفلا دق يح رلزذأ رار لكك ناوسسرباحشمأ كدا اا علا را كرك 1 0 نبا جرخأو .انسفنأ تباطف © تذيؤمْ َْمَ ىْذلا نإ زل َّنِإف ذو #
 ام توحلا همقتلا نيح 5 207277 1 ل ا

 يف لفرح اهلهم م َلَمحجاَلَو + 114 :ءارسإلا] 4 اًروُسحَت امون َدحَفنَم طَسْلاَلك اسهامستْمالو َكَقمَع لإ ةوذعَم كدي َلَعَحجالَو )+ :ٌموُلَم :ةلئمأ .همولي ْنَم هعم دجُو 3 ص مس حرم رع راس لح ج ع
 ' ملم وهَوت ثول ُهَمَعَنْلاَم (15) َنيصَحدْمْلاَنِمناكَف مَع اق و نخشملا كالا َوأ 1: © قيل يك كب لن 0 :ءارسإلا] # اًروْحَدَم اموُلم َممَهَج يَ
 ىلع نجلا مدق اذامل .507 : تايراذلا] أ وكلم إرسال نكح ابو طاح [5 :تايراذلا] يلم وشو ملأ ىف سدس م دْوحَو هذ ٍّئ 11 تان ارا
 ركذ مث الوأ نجلا ركذف 6707: رجحلا] 4 ٍموُمَّسلَأ ران نِم ُلَبَق نِم ُهَعَقَلَح َنآَْخآَو ) ىلاعت هلوق ليلدب ءسنإلا قلخ لبق نجلا قلخ :باوجلا ؟تايراذلا ةروسب سنإلا
 مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ دجو اذهلو «ءامسلا لهأ ةبعك وه تيبلا اذهو «# ِروُمْعَمْلاِتيَبْلاَو # :ىلاعت لاق .[4 : روطلا] أ ٍروُمْعَملا تيمْلآَو عال مدس ننال
 ا لو دلل قلل ل ات ل .لمعلا سنج نم ءازجلاو «ةيضرألا ةبعكلا يناب هنأل ورمل تيبلاا قلإ ورع لك
 لك تدر 1 امنا ناحللا) لع كر ةلالد ميركلا نآرقلا رصق :باوجلا ؟"دّمَأَو ذم" :نيب قرفلا ام .[77 :روطلا] ه“ َتوُهْساَمَْيِر حل ٍرَحكوٍةَهكسي مهسْدَدمأَو »
 صتخت ناسنإلا ريغ نع رابخإلا قايس يف ءيجت امدنعو ّرَّشلا وأ هوركملاب تصتخا «ناسنإلا نع ثيدحلا قايس يف تءاج نإ اهنكل ,رشلاو ريخلا يف (دَم)

 0 1 ]1 .ناسنإلا نع ثيدحلا قايس يف اهلامعتسا 0 ار ا
 ا 6 حتفو ءاتلا ديدشتو ةزمهلا لصوب (مُهْنَعَتاو) :ئرق 4 َُتََرد انقل نمي مُمَِرد مُهَسنأو# : ىلاعت هلوق 6 ويس نيه ني مهل
 انامص با مهتيرذ" يف ديحوتلاب :ئرقو . ةيلوعفملا ىلع اًبصن ءاتلا رسكو عمجلاب (مهتايرذ) وأ «ةيلعافلا ىلع اعفر ءاتلا مضو ديحوتلاب 4 مهيرذ # :تكرقو
 (مهانعبتأو) : :ئرقو 70067 ا ل دنس ركاب ناثلا ضنو (هئايرذ) َرَم ام ىلع لوألا عفر عم عمجلاب امهالك مهت ءايرذو كلذك مهتعبتاو : :ئرقو انفلات

 :ئرق # مُهَتَنلا :ىلاعت هلوق .ّرَم امك ةيلوعفملا ىلع اًبصن ءاتلا رسك عم امهيف عمجلاب مهتايرذ اهدعب .فلأف نونو نيعلاو ءاتلا ناكسإو ةحوتفم ةزمهلا عطقب
 :ئرقو .هعيبي هعابك ؛هتيلي هتال :لاقي 0 ةروسكم مالب ظفللاو «ةزمهلا طاقسإب (مهانتل) :ىرقو . .ملعي ملعك «تلأي تلأ نم ماللا رسكب (مهانتلا)
 حمم نا: :ئرق © هن : ىلاعت هلوق # مم ا ل را زك تت 101 :ىنعمب ةتباث تاغل اهلكو «ماللا حتف عم اهتابثإب (مهانتلأ)
 لك ىلع ميحر ٌرّب هنأ مازلإلا ىنعم هيف رسكلا نأل حتفلا نم ديكأتلل فرح "نأ 'و «ءادتبالاو فانئتسالا ىلع رسكلاب (هنإ) :ئرقو . .وه هنآل :يأ «ليلعتلا ىلع ةزمهلا

 عاق لاعتشا. 1 روطلا] © ٍروَجَسَلاِرَحَبْلآَو 5[2] هس ا ناك هايإ مهءاعد نأل .رخآ ءيش لجأل ءيش لعف ىنعم هيف حتفلاو «نينمؤملاب لاح

 هنضاق لععشي نيكسلانينالم لقال زال رخبلاف :رارمتسالا ليفت" ٍروُجْسَمْلا" ةملكو «نارينلاب لعتشي رحبلا عاق نأ نيبت هنأ ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجو : :رحبلا
 ٍراَم َلِإ روُعَدُي موي ف [11] .ثيدحلا ملعلا هنع فشك ام اذهو 0ك اوما ها يور سف 56

 اَذإ .ميركلا نآرقلا يف ةرم (؟7) (اهتاقتشمب باقعلا) ةظفل تدروو «ميركلا نآرقلا يف ةرم )١1( (اهتاقتشمب ميحجلا) ةظفل تدرو : :يددع زاجعإ # اَعَد مَنَهَج مسه
 :روطلا ةروس لوزن. ميركل نآردقلا يف ةرم (؟3) درو ٌلكو «اهتاقتشمب باقعلا) ةظفل دورو تارم ددع عم (اهتاقتشمب ميحجلا) ةظفل دورو تارم ددع ىواست
 :روطلا ةروس ءامسأ . 0 :روطلا ةروس فورح ددع .ةرشع اتنثاو ةئامثالث :روطلا ةروس تايلك دع . قافتالاب ةّيكم يهو ؛ةدجسلا ةروس دعب تلزن
 لمهأ برطو .رانلا نم مهزانمو «ةبوقعلا يف مَّهذ نع رابخإلاو «رامكلا باذع ىلع مَسَقلا : :ةروّسلا دوصقم مظعم :روطلا ةروس عيضاوم . اهحتتتفمل ءروطلا ةروس تيّمس
 .رابطصالاو ةدابعلاب راربألا لُسُر دّيس ةّيصوو هراّدلا هذه يف مهباذعب ىَبقعلا ةبوقع لبق مهتراشبو «راجفلا ة ةرفكلا ىلع ةّجسحلا مازلإو ءرافغلا ميركلا هللا باوغب ةنجلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ه١ ردزلتل اورام عك 06006 0# 0
 4 "عازم تاما ”ةتازمم“ “ةماعلا اكمام

 ؟نآلا هومتدرو يذلا مويلا اذه رحسفأ :متهج اودرو اذإ مهل لاقي 0 20
 : َنييككَم # -1/ .اهرح اوقوذ :4اَهَرَلَصَأ 8 -1 .ًاماهفتسا ال ًاخيبوت :* توُررهثال رس :» 5 7 2 ْ

 هللا ءاطعإب :* هير مُهناَءآَمِب# ريثك رمت هدنع :ٌرمات لخير تركلا لق ظل ردك 22 مهدنع 5 0 رف طا قال
 لا 2
 يي يي ءىنهلا * اَكيِنَمط -19 .مهنع عفد : :# رمهنَقَوو# كلذ مهايإ | مير مهلا ءامي نيهكت (ي) ٍريكَوِتَتَج قس

 ةقدحلا داوس ةدش يف نيعلا ةلقم ضايب ةَليَدَسلا ا ءءاروح عمج :# نيع روب مُهلدجورو# - 0 3 اميين أوبرْسَوأوُط () وب كدا رك ِ

 ا «ةنجلا يف :# َجُيَتَيَرْد اَنْ ١١- .ةعسو نسح يف نيعلا ةميظعلا يهو «ءانيع عمج «نيعلا»و -؟ 5 هقرخخ 1ك ٠ 2 خد 4 0
 06 1000 | مهلنجفروو وقصمر رس ل نيكس

 مهِلَمع نم مهملظن مل :4 مكتلأ ابَوإ» نينمؤملا مهئابآل ةمركت «مهئابآ ةجرد مهلامعأب اوغلبي مل اوناك 02001 600 ظ

 00 انقحلأو هدا انكلو .مهئانبأل هلعجنف ائيش مهلامعأ روجأ نم مهصقتنف 4 5 نامل موب رد ممتع اداونما ني و نعروح 9
 سرح تح ىف ب سى

 كح ذخؤوي ال نهترم :# نهرو رش وأ ريخ نم لمع مب :# بكام مهيلع اًنِم اضفت .مهتاجردب ١ بسس يت توت مولع كتكوت نأ 8

 الو - بارشلا نم :4 اًمأك# مهؤاسلجو مه نورواعتيو «نوطاعتي :4 نرتب -11“ .دخأ بنذب + نوعزتلب (يو) بوس إَمِِوَحْلَو ةهكِمي مهند هاك 3

 .هبحاص مثؤي اهيف لعف الو,:4 ٌدِئاَتالَاَبِف لطاب ال :4 ُنَدلاَل -«ساك» غراف يف لاقي |( كَمْ ليو 9 ةيأككوايفرتل الامكان 8

 :4 وو ا ا ا 0

 ايندلا يف : ط4 ين وج - 5 | دوس :# نوكمو# هئافصو 00 ١ اكن يني وزتاتس 100

 ادع عفد :4 نول ادبلع لضفت :4 انعدم م8 -؟؟ .هللا باذع نم نيفتاخ :4 ” لَم نيكد ©)رُثَسلاَب دَعَا

 ىلاعت هللا ماعنإب تنأ امف : نودي 6 ل 1 نإ < ا 7 يطيع
 نيذهب سنإلا نحملا كل 1 تديغ دك رعلا تناكو .نونجم الو نهاك ةلاسرلاو يحولاب كيلع 0 حسني تنأام 0 رك © هس فمنءرعت

 بيو وب صيت رعاَس نونو ايهرل نونجم الو نهاكب كي ةثداحت وأ تومب رهذللا ثداوح هانيفكت نأ 4 0 15 نسا 7 يح رلا 0

 .مكيف هللا رمأ يتأي ىتح مكب نيرظتنملا نم :4 َنيِصْبَرََمْلا تس كري مُكَعَم قَد ١- .ةفلتُم ٠ | 0 َنيِصيَرَمْلا يق م ٍقاَوأوصيرتْلع يول نونملأ ١
 5 2 , فض 7 يووجوج 0. رس 2 5 2 7-2-2-5 هدد وع 2

 0 هي :ىلاعت هلوق ]7١[ 15 2 ب 0 0 66 606 606 606 66 هن

 وه امنإف .ةغبانلاو ءريهز رس رو يالا د يصشكسلا مضتتا» اهنمعا كاد ين ينيب يهتم ةرئاقا لان لا ا

 4 ننس كلذ لم أوناك مه 1 مهنا آم َنيِذِياَ (00) 0 تانج ا نإ ]١1[ .4 نوئملا بير دهب ا َنوُلوعي مآ # كلذ يف هللا لزنأف .مهدحأك

 هب ام ركذب لصّتم تايراذلا ةروس يف ام .[ 16 :روطلا] 4( تل ادع مُر مهو بَ مهل 2 اب يكف (9) ري ستَج ىف نويل نإ ) 17 تاركا
 ويرش رك تسير م رس ب رس سرس

 أولك 3: : :هلوق وهو ءاهيلإ لَصَو اذإ اهيف ٌناسنإلا لاني امب لصّنم رولا ينو 0117 : تايراذلا] 4 َكِئ لَ أوناك متل :هلوق وهو ءاهيلإ ناسنإلا لصي

 ا ُناَمِْغ متع فوُطَيَو 9 ١[ 4] .تايآلا 1٠١ : روطلا] 4 نيِع رومي مُهنَجوَرَو ٍةَفوُعِصَم ررس لع َنيِككَتُم 10 َنوُلَمَك ل
 .دلوي نيح دولوملل مساف ديلولا امأو .ناملغ عمجلاو «بيشي نأ ىلإ مسالا اذه هباحصتساب ليقو «براشلا راطلا وه مالغلا .© نآدلو َمِسلَع) عضاوملا يقابو

 زاجملا ىلعف رخآلا عضوم يف امهدحأ درو نإف .رخآلا نيمسالا دحأ فداري ال اذه ىلعو «نادلو هعمجو ءرغصلا ماكحتسا انه اهتدئافو «ةغلابم هينب يهو ليعف وهو

 مسا باحصتسا يهو «نيلوقلا دحأ يف هعقاوم عاستاب ظفللا ةبسانم ملعأ هللاو روطلا ةروس يف ناملغلا دورو هجوف اذه ررقت اذإو دهم ام لصألاو .عسوتلاو

 :هلوق يف ءانبألاو ءابآلا مهو نيمودخملا يفنص نم مدقت نمل مهرمع نينس بسحب هيف نومدختسيو هب نوفوطي اميف عسوتلا جايتحال وأ ؛ «سبيشملا ىلإ ةيمولغلا

 ىلع ةازاجم ةنجلا نيلخادلا ءابآلا انه ركذف ؛.[١7 : روطلا] 4ُن اه َبَسْكاَمب يملك يس نم هلم َن ملا + اًنعَلَل نّميِإِب مهتيَرَذ هينعتلاو أوما َنِدَلاَو»

 نادلولا ركذ كلذ بسانف عابتألا ركذ اهيف عقي ملف ةعقاولا ةيآ امأو ماسلا يسال زمام ردي سلا لل ةلق تالاكتللا سرر ب١ نيم ةيردللا نم ها ارو لامك

 :هلوقب نادلولا فّصوو .ملعأ هللاو ءبساني ال سكعلا نأ حضوو «عسوتلا عسوتلاو «راصتقالا راصتقالا بسانف «ناملغلا ةمدخ لثم مهرامعأ لمتحت ال نيذلا

 تركذ امل هنأ وهو :رخآ لوق .مهريغلو مهل ماع يورخألا دولخلاف الإو كلذ نع مهلاوحأ ريغتت ال ةيديلولا نس ىضتقم ىلع نوقاب مهنأب اًمالعإ "َنوُدَلَخُم"
 كو 0 اكرهل مهل ُناَمِْ يلع ُفوُلَيَو # )» :للاعت هلوق نّيِب هوعبتا نمل مادخ اهيف مهنأ لمع ريغب ةنجلا مهلوخد ثيح نم مهركذ مهوي ناك امب روطلا ةروس يف ةيرذلا

 مهب اًراعشإ عباتو عوبتم نم لكلل مهل يف ريمضلا نوك عم كلملا ةيضتقملا ماللاب "مهل" :ليقو ءنومودخم عوبتمو عبات نم لكلا نأ 4175 : روطلا] 4 ُنونْكَم

 ؛نادلولا مسا الإ امهيف دري مل ةيرذلا نم عابتألا ركذ ناسنإلا ةروسو ةعقاولا ةروس يف عقي مل املو ؛هنع نوهنيو هب نورمؤي امب لك يف نوفرصتي مهل ناملغ مهكلم

 4 حلل َباَدَع َمُهُمَر مهنَفَوَو » «15 1:ناخدلا] 4 ِيِحْلَل َباَدَعَمُهْسَفَوَو ا [1] .ملعأ هللاو ءاذه بسانتو «ناملغلا نود مهرمع رغص ىضتقمب ةمدخلا يف مهو

 01 ل يقرر كيندلا يف اعط لوألا ةيوسلا دعب كرك حلا لترسم ارم ور .[ ١ : روطلا]

 4 َوْلمََت ٌرْثُكاَمي اسي أوْبَرْسأو أوك )» [14] .رانلا باذع نم هللا مهاّجنو «ةفلتخملا ًدالملا فانصأ نم ميعنلا نم هللا مهاتآ امب نوهكفتي :روطلا ةيآ امأ ؛ناخدلا
 نيح ةئجلا يف نينمؤملا ميعن نيبت يهو «تالسرملاو روطلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت 55 5 تحاسب نإ كل 4 + ناوطلا ١

 .[15:روطلا «71/:تافاصلا] 4 آتي ٍضمَب لع مصب ٠ 1١1 ايندلا يف ةحلاص لامعأ نم متلمع امب ءازج ؛اًعئاس اًبارش اوبرشاو ءاًئينه اًماعط اولك :مهل لاقي

 صضعب ىلع مهضعب لبقي هنأو «ةمايقلا موي نيرفاكلا قح يف تافاصلا ةيآو ءروطلاو تافاصلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت

 .هببسو هيف مه ام ميظع نع اًضعب مهضعب نولأسي ال ياللا يي

 4 ا كلب ]60118 :ناقرفلا] اماَنأَقْلَي َكِلد ْلَعْفَي مَ ء[7 09" :ةرقبلا] 4( قت مل هلع مكر الماك نمو هدم مق هل 11

 مثإلا وه :ماثآلاو 0 يذلا أطخلا لعفلا جتان وهو يَ لعفلا ردصم وه :مثإلا 0 1 ميثأتو ماثآو مثإ" :نيب قرفلا ام .[71" :روطلا]

 يف ىلاعت لاق .[7 5 : دريطلا 4 0 لا امل يع فرز 100 1 يعابرلا لعفلا ٌردصم :ميثأتو ءفعاضملا
 4 :روطلا] 4( َنيِقِفَُم م اًنلهَأ فلم َنُكح مط نأ[ !؟مودخملا نأش امف مدخلا نأشاذه ىلق 6 0 وكَض ولو مكمل دام مَع فولي :ةنجعلا مدخ فصو
 دا 11 سل 1 ل1 راك ل [1/].(فواخملا كردت ىتح كنونمؤي اّسانأ بحصت نأ نم ريخ «نمألا كردت ىتح كنوفوخي اًسانأ بحصت نآل) :فلسلا ضعب لاق

 روسئاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوظ تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 دو د دوس سؤ ضي[ 155 لقع ال لوق اذه نأ ىلإ ةراشإ !رعاش وه ٍةلَب دمحمل اولوقي نآأب مهوقع :* ممُسَلَحَأ هرم مآ" "٠-
 : ا ضال يفك ا 1! مل هنإ يأ :46 َنوُبِمْؤم ال مه :# لبإ» !هسفن لبق نم هلعتفاو «نآرقلا قلتخا : ملَوَمْل ## ٠- 7 .هيف

 9 تيِقيَصْأ فكن ادِوْمَم ثربان وبال ١ ِثيِدَِي 8 -74 .مهءاج يذلا قحلاب قيدصتلا مدعو رفكلا الإ تاضقانتلا هذه لك ىلع مهلمحي

 8 املس © ترثيكلاعشمأرتتيرطنيش © عا 000
 "101 ارك خدع 0 هقول ليتنا رسوتسلا ١ نررافلا : © نورِطْيِصمْلا مه ا ةعنصلا هذه ىلع اوقلخأ :ليقو .تاهمأ

 . مفسر 8/6: و مهنأ نوعديف «يحولا :4 هذ نومهم إ» ءامسلا ىلإ هيف نوقتري :4 أس مك َمأ » -188 .نوطلستملا
 ١ ونون أنسي مفيتسم ١ .قدصو هلوق ةقيقح ىلع ةجحمب :4 نيم ا ثبإ» قح هيلع مه يذلا نأ هللا رمآ نم كلانه اوعمس

 د اهي 0 :يأ ؛كتباجإ ىلع نوردقي ال :4 وَمن مرشملا نم مهتلّمَح ام لقث نم : م َرْغَس نم مهن - ١

 : ف بحلم ه دنع م درا 7 دم ًاركم :* ادكَنوُدِب أ 4١-  ؟مالسإلا نوعيطتسي الف اودهجف ًارجأ موقلا ءالؤه تلأس له
 1 00 هوشيار نبذ ردك 0 1 4 موُكرَم باَحَس اولوقيإ# ًاعطق :# امسك -4ه .؛؛ .مهديكب نويرحلا .مهب روكمملا :* َنوُدِكَمْل

 1 دنع كلذو .نوكلهي : 4 َنوُفَعَصِي هيف ىلا ُُهَم ويب !مهرفك نع اوهتنا اَمَّلو :يأ ءضعب قوف هضعب

 افكت 1 اس أيوا 1 موي لبق ربقلا باذع كلذب ىنع :ليقو «ةقعصلا موي لبق : َكَِذ َنوْداَبَدَعأم - 47 .ىلوألا ةخفنلا
 ١ ا ه0 2 ا :# َكْيَر كحل يْصأَو آل - 40 .مهلاومأو مهسفنأ يف بئاصملا نم شيرق رافك باصأ ام :ليقو .ةمايقلا

 "> كدارأ نم ّلِصَي الف .كظفحنو كطوحنو ءكلمع ىرنو كارن :© سنع َكَنإَد## هيهنو هرمأل ضما

 موقت نيح هللا حّبس :ىنعملا :ليقو .رهظلا ةالص ىنعو «ةلئاقلا مون كمون نم :# موه نحل ءوسب
 ةالص :4 ٍروُجُبلاَرَبَدإَو# ءاشعلاو برغملا ةالص دنع :ليق :*4 ُهَحَبَسَس ِلِدلَنمَو 9 -49 .سلجم لك نم
 4 ٍباَّهَوْلا ريِزعْلا كير َةَمحب نياَرَح رُهَدنِعَمأ ا ]١0[ .راهنلا 0 دنع لفذلل موجنلا ربدُت نيح حبصلا

 لضف نئازخ نوكلمي مه مأ .[7037 : روطلا] 4 َنورِطَبصمْلا مهم َكَير ُنيآَرَح ْمُهَدنِع أ ٠ 019 : ص]
 ظ ١ ها ع ا ل ل

 ا طل رزقا نال هكا سبل ةيلغلاو هتلاب هلا تلح ىلع نوطلملا نورابجلا مه مأ اهيف نوفرصتي كبر نئازخ مهدنع مأ روطلا ةيآ امأ ءص
 و تس ا

 ,ملقلاو روطلا يتروسب تايآلا هذه ترركت .[ 59/- ا ملقلا -5١« 9- روطلا] 4 َنوُبْنَكَي هَف 5 يلا ره َدنِع مآ (نر) َنوُلَقْعُم ٍمَرْعَم نم مه ارَجأ َمَهْلََت مآل [ ] ٠ ١-١
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  ملع مهدنع مأ ؟مهنم ا ل ل اي واود ا را هب هلا هن لع و ٍةِْلَك يبنلا بطاخت يهو
 هيف ىِذلأ مُهَمْوَي أوقدلي يح مُهَرَدَه [45] .هللا الإ ضرألاو تاوامسلا يف بيغلا ملعي ال هنإف ءكلذك رمألا سيل ؟هب مهنوربخيو سانلل هنوبتكي مهف بيغلا
 ىتح نيكرشملا ءالؤه لوسرلا اهيأ عدف . .4 َنوُدَحوُي ىِلَأ مضموي أومنلي قَح اوبعليو اوضوح مهردق)» عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا [45 : ا
 01 رد م تا الا رد رخو نرحل نيف يذلا مهموي او قالا

 2 وك وتل تل اك ودم ط0 47 ركل يقر كر كن 7

 ظ تيا اا كوملا تاتو يالا / ا ا ا ل ا .[ 5 روطلاا ١

 ظ مهلتسي نأ يغبيو 1 :روطلا] نجي 1 1 ا ير 14 513 فوات يعل ريغدل
 ال هك كلو َكِلَد ةماعلا ىرأل دو 8[ سلا يعش الو تالا ين مار يسلم داو وا لا ل ةعنأ مس

 000 ا ل ا ل َنْوُماعَي ال مهرتكأ و [ 7 :روطلا] # ومع 1

 ؟يردت ال تنأو كيفاعأ مك يدبع اي :ىلاعت هللا لاق ؟ينبقاعت الو كيصعأ مك :يهلإلا رثآلا فو هيلع اوناك امم أوسأ ىلإ اوداع ءهيف اوناك
 اهلكو ءاًياز داصلا مامشإب (نورطيصملا) :ئرقو .نيسلاب (نورطيسملا) :ئرق © َنورِطَِصمْلا 9 ىلاعت هلوق 4 َنوُرِطِبَصمْل مه أ َكِير ُنياَرَح مُهَدنَع مأ 9[

 (اوَقْلَي) :ئرق 47 :جراعملا 87 :فرخزلاو انه © أوفي .للعت وق 4 دع ده ىلا عه الب قع د عا ل كك لا | حلاو فاعل
 .ةاقالملا نم «لعاف» نزو ىلع (ىفال» عراضم هنأ ىلع فاقلا مضو ماللا حتفو هال ع انفال :ئرقو .يثالثلا «يقل» عراضم فاقلا حتفو مجالا ناكسإو ءايلا حتفب
 وهف هقعصأ :لاقي ءايعابر قعصأ نم وأ .ةقعاصلا هتقعص :هلوق نم هسفنب ّىدعم اًيثالث قعص نم امإ لوعفملل اًينبم ءايلا مضب (نوقعصي) :ئرق 4 َنوُمَعَضي :ىلاعت هلوق

 .ةمايقلا موي وأ ىلوألا ةخفنلا دنع وهو «باذعلا :قعصلاو ؛ملعك قرص ل سل لكس لاءاشل ايها يضتش انو دح) ةقرارلا .مهقعصأ مهريغ نأ ىنعملاو ءقعصم
 ةهكافلا نأل ؛ةيحص دئاوف هل ةيئاذغلا ةبجولا لبق ةهكافلا لوانت نأب ثيدحلا بطلا حرص :ةيبط ةقيقح .[77 :روطلا] 6# َيوهتسيَممِرْحَلَو ٍةَهككسب مهن ددمأَو 91

 ضارعأ لوزتو ءمسجلا يوتريف (قئاقدلاب ردقت) ة ةريصق ةدم يف تايركسلا هذه ءاعمألا صتمتو ءصاصتمالا ةعيرسو مضهلا ةلهس ةطيسب تايركس ىلع يوتحت

 ءركس نم هئاذغ يف نوكي ام هؤاعمأ صتمت ىتح تاعاس ثالث براقي ام ىلإ جاتحي عونتملا ماعطلاب ةرشابم هتدعم المي يذلا نأ نيح ين ءركسلا صقنو عوجلا
 دسجلا ايالخل ساسألا ةقاطلا ردصم اهنإف صاصتمالاو مضهلا ةلهس اهنأ ىلإ ةفاضإلاب ةطيسبلا تايركسلا نأ امك . لوطأ ةرتفل عوجلا ضارعأ هدنع ىقبتو
 كل كسل !اهلاصت!امدتع ةعرست طشت كيخت «ةيوعملا تاباغرلاو ءاعمألا ردح ةظسفلا كايركسلا نم ةكيزتش ةدافتشتا كيفتست ىتلا ايالختلا هذه نمو ٠ ةفلتخملا

 ةمكحلا يه مده تناكامبرو بص تيدي د 0 ١ 2007 يدر مولا
 ناك» :لاق  هنع هللا يضر- سنأ نعف :راطفإلا يف ِةِلَت يبنلا ةنس نم لمأتو .ةفيرشلا ثيداحألا يفو ةميركلا ةينآرقلا تايآآلا يف محللا ىلع ةهكافلا ميدقت
 هحح صو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «ءام نم تاوسح اًسح تاريمت نكت مل نإف «تاريمتف تابطر نكت اف تايطر لع لص ذأ ل طفي لا لوس

 .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هتاقتشمب مايصلا) ظفل ركذ درو : يددع زاجعإ 6# ْمَُُل نِ َكَيَر بحب َحْيَسَو اكن َكْيَرِكَحل خا ريصأَو لف [ كل ؟نابلألا تر لس
 - كلذبو .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (هت هتاقتشمب تاجردلا) ظفل ركذ درو كلذكو ني 2 ا 1 ا

 روسلاب فيرعتلا عوتتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت  لوزنلا بابس ف 0 ءامسألا يربطلا ريسفت



 دلو 2

 َّلَصاَم د .موجنلا سنج هب دارأ :ليقو ءاهيلع بلغ مسا وهو ءايرثلا .هب ةارملا :46 رجّتلاَو 3 0 ليام( اوووي لَصاَم اه اكره « م 0:

 :4 هَمَلَع 8# -5 20 .هسفن ىوه نع نآرقلا اذهب قطني ام :# َيوْلَأ نع ٌقِطَنَي اَمَو 98 -7 .ديشر هنكلو بيغ را الو >4: نرطيإمر ور 0 الا ا اا 0و 32 نع ىحاص دمع داحاو :«ركباَص 02 قفلاديرَسدملع ايل كوي والو ْهَنِإ (ين كوم نع 5

 ةوق عمج (ىوقلا»و .تابسالا ديد :* وقل ديِدَسأ# :هلوقب ىنعو «ليربج نآرقلا اذه ًادمحم مَلَع 1 5 01 ا

 ليربجج نأ : ىنعملاو .لدتعاو عفترا :يأ :4 ئوَتْسأَت # ةوق وذ :ليقو :نسح رظنم وذ :*ةَرموذ# للا ع ويت بسلا ٍنّيسوف باق نكن ١
 طبه امّلك اهب لثمتي ناك يتلا ةروصلا نود ءاهيلع لعُج يتلا هتروص ىلع ماقتسا مالسلا هيلع 7 هادف (2 كرامْلعدئومأ (2 كَرامماَوْفْلاَب كام!
 1 رتسا .ءامسلا طسو يف اهيف نوكي يتلا هتروص يف هاري نأ بحأ هللا لوسر نأ كلذو .يحولاب (١ قولا هَساَمَدِع ا( قتلا ةرْدِس دنع (2 ئَذْلدلَر 5

 مث » -/ .ًايلاع ىوتساف :ىنعملاو .ءامسلا ةيحان :قفألا :4 لالا أل َوْمَو » -1 .قفألا دس دقو 5 ار 2 قل ددمل الع © ىتتيتهنتي عن 0
 ردق ىلع 4 1ك نكد -4 .برقلا يف دازو برق يأ هيلإ :4 ٌلَدْنال دمحم نم ليربج : اند 1 2030 )موت ا 029 ككل وير عيا .
 يأ ءءاش ام هيلإ هللا ىحوأ : 4 كَم م دبع لإ رت #8 - ٠١ .كلذ نم برقأ يأ :# َقْدَأَو وأ نيسوق 3 تناوب هو قلت الكا © هلا 3

 ميخفت هيفو .ىحوأ ام دمحم هدبع ىلإ ,ةروصلا هذه ىلع وهو «ليربج ةطساوب ىلاعت هللا ىحوأ
 0 هاا رم ارنا و و ا ا 1 .هيلإ يِحوأ يذلا يحولل يعاب ا
 وح هآر ام نأ ىف كشي مو يلقب هفرحو هنبعب هآر هنأ يعي .مالسلا هيلع ليربج ةروص ضن ىو إس يا 1
 ا َدَمَلَو # ١4- 1 .هللا تايآ نم ىأر ام ىلع :© رام لعام ؟هنولداجتفأ :* هيوم 8 ١١- |[4 هدم )قضاه نهج 5
 ةرجش :ةردسلا :4 قتلا َردِي َدْنَع# جارعملا ةليل كلذو ءىرخأ ةرم :ليربج دمحم ىأر :4 أ دلي | ننال توسل ىو ديرو # 09 كروي 5
 .اهءارو ام دحأ ملعي الو ؛ملاع لك ملع يهتني اهيلإ هنأل كلذب «ىهتنل ا ترككسو قبلا ١ 0 هر دعب نما ميعفَس 7

 ميظعت : تدم :ىلاعت هلوق يفو ءلجو زع هللا رون اهيشغ :ليق :4 تمي اَمَكَرْدَيلأىَْسيْذإط - ١١ 9 يس همي ادعس ٠
 دَح يذلا دحلا نع عفتراو :ىغطف هب رمأ ام زواج الو :© َيطاَمَو# قاراتم دس 1 0 0 عل .هللا ا 3

 اذ لِي 7 !!؟هّللا تانب : حرْخُحْلأ كلَ َهوَتَمَو ,ىزعلاو تاللا نأ نومعازلا اهيأ متيأرفأ :لجو زع لوقي «نيكرشملا بطاخي : عي و 5520 .هل

 .مهتهلا ةعافش يف مهعمط :دارملاو ءىنمت ام هل سيل يأ :* َقَمتاَم ننِإِلل مأ 9 ١- 4 .مهسفنأل هنوضري ال ام مهبرل اولعج مهنأل ءءاجوع :46 عريض ٌةَمْسَف
 و له 15 : ق] 4و وُجشلآ ربو هيَ لل َنمَ ا [49] ال رو ا ومس الواعد نإ كاع وم تيك مهنع قديما( ويلا[ كلذ فو -

 :يأ «ةالص لك ربذ حيبستلا نوكي امك ؛ .فلخ ىنعمب ربذ عمج رابدألا :باوجلا 0ك[ دألل "761 ف فلا ام 1434 : ررظلإ]] 4 روحا ردذإف هحبست
 مو يج

 افرحتم لاي يكتم الإ رثأ زيوت هنو نبو (8) رابألا هو الق نم أمك يذلا رشدتل اذإ اثم سيلا اياك )» :لافنألا ةروس يف ىلاعت هلوق يف ءاجو ءاهئاضقنا

 .لابقإ سكع.بّرغت :يأ «ربدت اهنكلو رابدأ اهل سيل موجنلاو ءلابقإ لبقأ لثم ءربدأ لعف ردصم وهف هرابدإلا ا لافنألا] 4 َدَعِي لإ اي ا
 مهتهلآ ركذ دعب ىلوألا ةيآلا .[1 : مجنلا] 4 انيس يلا ني نمي ال نأ نو نظل نوَُيَي نإ 177 : مجنلا] 4 سٌمنألا ىَوهَت امو نطل الإ 521000
 نإو «ىثنألا ةيمست ةكتالملا ةيمست يف ةيناثلا ةيآلاو «ليلد ريغ نم مكاوبم [77” : مجنلا] 4 كو [باَو تأ آهوميريم ةاعسأ هّلِإ ىه نإ ا :ىلاعت لاقف "ةهلآ" اهتيمستو
 .ملعأ هللاو ءملع دصاق ديفي الو ءائيش قحلا نم ينغي ال ثانإ ةكئالملا نأ يف نظلا

 فوذحم دئاعلاو .هب لوعفم ةلوصوم "ام"و ؛ملسو هيلع هللا لص يبنلا هآر ام :يأ «لاذلا ديدشتب (بذك) :ئرق # بدك ل :ىلاعت هلوق 6 َداَوَمْلا بذك ام 9# ]١١[
 لع اهففجتب (تلك) .ئرقو .ةقدص ل١ .ءانيع تأر امل هداّوف تذك ام 0 كفتلاو هيف كفاح رردقت ردع "م7 لل ىلعتفا ليكشعلا لإ هلفدب انلعتم لعفلا عج

 هللا لص دمحم بلق قدص :يأ «دحاول دعتم :ليقو رجلا طاقسإ دعب لعفلاب ةبوصنم ةلوصوم وأ «ةيردصم ةيناثلاو «ةيفان ىلوألا "ام"و «يفب ّىدعم اًمزال هلعج

 يدعو ؛هتدحجو هتملع اذإ هتيرم نم فلأ الب ميملا نوكسو ءاتلا حتفب (هنورُمَتْفَأ) :ئرق 4 هنوف 2 :ىلاعت هلوق وي ام لع تورم 3[ .ملسو هيلع

 :لاق امك فاآرو ةملع اميف هن ولداجتفأ : ىنعملاو ؛ةلداج : : يأ «ًءارم هيرامي هارام نم اهدعب فلأو ميملا حتفو ءاتلا مضب (هنوراتفأ) : :ئرقو .ةبلغلا ىنعم هنمضتل لعب

 هلوق تل يَ رم 3 ]١4[ .هلحج دقف ءيش لاطبإ يف لداج نم نأل "ءارسإلا" رمأ يف لك يلا شيرق ةلداجمب رابخألا ترتاوت دقو 6 يحل كدي
 .فئاطلاب فيقثل منص مسا اهفيفختب (ّتاّللا) : :ئرقو .لصألا يف لعاف مسا هنأب "ردلا" يف ءاجو «نينكاسلل دملا عم ءاتلا ديدشتب (ٌتاّللا) :ئرق 46 َتَللأ 9 للا

 نم ىلوألا :ليقو «ناتغل امهو ةزمه ريغب (ةانمو) :ئرقو .اللصتم اًدم دميف فلألا دعب ةحوتفم ةزمهم (ةءانمو) : ئرق ## َءْتَمَو :ىلاعت هلوق 6 َةَتِلاَتل ةْوَسَمَو 9 981١
 ىَنَم نم ةقتشم : :ةيناثلاو «ةدئاز اهميمو «ةيلصأ اهتزمه واو نع ةبلقنم اهفلأو «ةلعافم ذئنيح اهنزوف ءاهب اكربت ءاونألا اهدنع نورطمتسي اوناك مهن ال رطملا وهو «ءونلا

 مالكلا مدقت # ترص 18 :ىلاعت هلوق 46 ريض ٌهَمَسف هاذ كي زد ١[ "1 اا م لس رلا زكا لع د حر ل رفا ءاقذ ت22
 .هصقن : :يأ هزاضو ؛هملظ :يأ .هزأضف :ناتغل همدعو زمهلاو «رخآلا هكرتو ضعبلا هزمه ثيح «هباب يف ' 0 راع

 .لاجت هللا ب156 04 0 0049 لك درر كنار ل تنل تاجتردلا)و (هن ةاقتشمب ربصلا)و (هتاقتشمب مايصلا) ركذ تارم ددع ىواستي <

 هنإ .عورم لكشب رجفناو هسفن ىلع ىوابت دقو اًمجن اوفشتكا مهنإ هعون نم ديدج فاشتكا يف ءاملعلا لوقي :موجنلا توم ١[. : مجنلا] © وه اذ وجَتلآَو ا ]١[
 .ةقيقحلا هذه ركذب ميركلا نآرقلا قبس دقو «لبق نم خيراتلا اهدهشي مل ء ءوضلا نم ةلئاه ةيمك ثب دقو ءسمشلا نزو فعض ١6١ هنزو غلبي قالمع مجن

 .هللا باتك يف اًضيأ ةرم )١7( (اهتاقتشمب ةدئفألا) ةملك تدرو امك ««هللا باتك يف ةرم (15) بابلألا ةملك تدرو :يددع زاجعإ :6 أر اَم ام ُداَوْعَلأ بدك اَم و8 ]١١[

 .ىلاعت هللا باتك يف ةرم (1) درو لكو (اهتاقتشمب ةدئفألا) ةملك ركذ تارم ددع عم (بابلألا ةملك) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو
 ا :مجنلا ةروس فورح ددع . نوتسو ةكاثالث :محنلا ةروس تاملك ددع .قافتالاب ةّيكم يهو ءصالخإلا ةروس دعب تلزن ا

 «ةماركلا جارعم نايبو لب ىفطصملا ةيادهو «يحولاب مَّسقلا :ةروسلا دوصقم مظعم :مجنلا ةروس عيضاوم . .اهحتتفم امو الا ا .نوسمحو

 نيوسبح كيس ل ل يس يس

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا
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 رد - "دست ادد است دادي ادد اكدر[ <<“: رطوك' نإ» - 1 .ةثونألا فاصوأب ةكئالملا نوفصيو !هللا تانب ةكئالملا :نولوقي مهنأل :4 َيألآ بسال -"
 قلص كيل نون روم ياك 5 الو ةجح كلذ يف مهل سيلو «مهوتلاو نظلا درجم ىلإ ةلاقملا هذه يف نوعبتي ام :يأ :4 كلا نوت ل
 5 نونو نطو امو 8 ال تادقتعملاو تايبيغلا نأ :دارملاو .ملعلا :انه قحلا :ليق :© اًئيَس يل َنِم نفيا نطل دو 0

 8 2 الة ِودََلوت سرع سقي 1 4 0 هضري ملف نآرقلا عابتا نع :# انو نعل ١4- .نونظلا اهيف عفنت

 0 0 5 2-0 2 000 # 1١- .هايندل وه امنإ هلمعو هيعسو 3 0 ال هنأ يأ
 9] اوت وكَسلَافامِهَيَري) عدم مدعوم ودم 5 0 1 0 و ؛هريغ مهل سيل «ملعلا نم مهغلبم وه 0 | ةايحلا ىلع ةدارإلا

 ل سنك كرمي لاه زجير ضل ىلا ايريس ا را اا را
 ا م م هنع عزني من ؛ نذلاب ملي نأ :ليق :4 ىلإ« ًادح هيف بجوأ امن ههبشأ امو انزلا :4# سصِحومْلاو#

 مت 0 مع سس وب .2 2
 بلال ل 9 :« ألا كي أكأتنأ ذإ» .بونذلا نم رئاغصلا :دارملاو ءرْغَّصو لق ام :ممللا :ليقو . .بوتيو

 ٍضْرال ات ص اين د ظل ٍةرفَعمْلا عِسو كبر 5 نم اهوتربت ال 4 شن اَوكَرُم لك اودلوت مل لمح :4 نأ مدآ مكيبأ قلخب اهنم مكثدحأ

 4 02 #0010 رت دل 2 5 ل
 1 اوه خش وكر 0 "بمآ نوطب ِفةَنجْأمَننَأَدِإَ 0 :4 اليك ىَصَعأَ 9 -7 5 .ضرعأو ناميإلا نع ربدأ : © لون ىِرلا َتيَدرَمَأ » .اهيلع اونثتو «ماثآلا

 5 . 33 اليم © لودر © َئايمب 2 :4اكدزوإ» ةلماح سفن :#ِزوُدئاَلا 10-9 .هءاطع عطق :ليقو «هرساع :4دكأَوأل هبحاص هلام نم
 ا * قابيل 2 كرته بعاءعمَح 2 د 00 ا م يف اذه نأ ىلاعت هللا ركذو .اهيلع اهمثإ سفن لك لب هقرت كك مثإ

 . راو ركذتالا © ةوعزلا صر 00 0 يا ا او ل ل نعَسامالإ نإ نس أَ ا
 * ل 0 0 :© تسلا َكْيَر لَ 3 67” .ةمايقلا مويهل فشكيو هيلع ضرعي يأ

 1 توسيع أي 22 تسل ند هيل © ةنجلا لهأ :4َكَسَضَآَوْهُهَتَأَو ل - 47 :مهلامعاب مهيزاجيف «هريغ ىلإ ال .هناحبس هيلإ ءمهعجرمو

 - سلكي نأ فأل را 2 2 .هيكبي نأ ءاش نم ىكبأو ءايندلا يف ءاش نم كحضأ :ليقو .رانلا يف رانلا لهأ :* ّكَبَأَو# اهايإ | مهوخدب

 0 6 تخش 04ي نأ أ اف ءرذنملا نباو ؛يناربطلاو ءيدحاولا جرخأ # ِضرَأْلا حرّم رك اَمَْأ ذإ كب ُدََعَأ وه ر# :ىلاعت هلوق ["""]
 .١ ,٠ سال ِ . دا +

 هيا مم + ادهن 60 هدا 6209 اه وللا اهل 8م 6 وه ريغص ىبص مهل كله اذإ لوقت ذ ريب تناك :لاق يراصنألا ثرحلا نب تباث نع متاح يبأ نباو

 ذإ كَ ََُعَأَّره + ةبآلا هذه كلذ دنع هللا لزنأف .اديعس وأ يقش هنأ ملعيو الإ | همأ نطب يف هللا اهقلخي ةمسن نم ام دوهيلا تبذكا ام لاا كا نا رع

 جرخ يلع ينلا نأ ةمركع نع متاح يبأ نبا جرخأ 4( كَقأَو اليلَو طع ء :هلوق ىلإ 4 لوم ىِلأَتيَد ذأ »+ "ناك رت 121 كة كلا ل لا كرم كاك

 لزنأف ءمعن :هل لاقف يبونذ لمحتت نأ ىلع اذه يركب كيطعأ :لاقف اًئيش ىنطعأ :لاقف هل اقيدص يقلف «هيلع جرخي ام دبي ملف لمحي نأ ديري لجر ءاجف ةوزغ يف

 هيلع كلمحأ ام دجأ ال :لاقف هلمحي نأ ِلي هللا لوسر لجر لأسف ةيزاغ ةيرس تجرخ :لاق عيمسلا يبأ جارد نع جرخأو .تايآلا 4( لوم ىلا َتْيَ رهَأ © :هللا
 قرأ َتْيَءرَقَأ + تلزتق «بكرف معن :لاقف كتانسحب شيجلا قحلتف كلمحأ نأ كل له :لجرلا هل لاقف هيلإ اكشف «هيدي نيب ةخينم هلاحر لجرب رمف ءاًئيزح فرصناف
 .مهتللضو خايشألا نيد تكرتأ :لاقف هريعي نم ضعب هيقلف ملسأ الجر نإ يس ما فرط 2م :هلوق ىلإ * لو

 تو مارح ا :لاقف اًئيش هاطعأف ,كيلع ناك باذع لك لمحأ اناو اًئيش ينطعأ "لاق فللا تاذع :تيشخ : عل :لاق رانلا يف مهنأ تمعزو

 4 وحي مه أوضح ام اَدِإَو صِحمْلاَو م الآ ربك نوني َنِدَلاَو ]١1[ ١ .4( كَما او الق نطَمأو 2 كوم ىلا تي ٌرْمَأ 2 ةيآلا هذه نذل 1 رك 1 1 1 1
 مج, عش اا. ريا اك نر اي يلا د .[7”7 : مجنلا] © .: .ةرفْملا نيبو كبر َءإ كلا الإ شحوم يدار 1 َنوبنَسحي نبذل ١ ء["ا/ : ورشا

 «قالخألا نساحم نم اذهو «هوفعو ىلاعت هللا باوثل اًبلط ؛ءيسملا ةبوقع نع نوحفصيو «ةءاسإلا نورفغي مه مهيلإ ءاسأ نَم ىلع اوبضغ ام اذإو ,يصاعملا عاونأ

 2 1 راغصلا بونذلا يهو «ممللا الإ شحاوفلاو بونذلا رئابك نع نودعتبي نيذلاو :مجنلا ةيآ امأ ءىروشلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف

 ..ةرفغملا عس او كبر نإ ” مياس ار درا ميل هنا اه رار قالا تار قارب تاتا يونا قرات كاررداملا هور ل اع

 ظدفلا ردك لأ ةرم 01 010002 رركت امك «ةرم (1/) «نيطايشلا»و «ةكئالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ # أل هيَ ل هكا َنومسيل 98 []

 . تك .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يف ةرم (18) «ناطيشلا» ظفل رركتو .ميركلا نآرقلا يف ةرم (18) «ةكئالملا)

 (ةككاللمللا ]| ةملك تاقدنغم تارتكذ او. .هرم 8 حبصأ ةرم 7 «ناطيشلا» ظفل دورو تارم 3 ىلإ فيضأ اذإ هرم“ ٠ ) دلع «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركُذ

 6 ) (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اَذِإ . هل ةرم (1/) «ةكئالملا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرماا“ (

 يف (ايندلا) ةملك تدروو «ةرم )١١5( ةرخآلاو ايندلا نم لك رركت :يددع زاجعإ 4 ايدلا ةويحلا 14[8] .(ةرم 88) اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم

 ةملك تدروو .نآرقلا يف اعضوم (00) يناهدحو (ايندلا) ةملك تدرو «ةرم )١١15( ميركلا نآرقلا يف اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو «ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا

 5 :يددع زاجعإ 4 ئموم فحص 18[ 1] .اًحضوم (14) يف ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدروو .نآرقلا يف اًعحضوم )5٠( يف اهدحو اًضيأ (ةرخآلا)

 نيرذسملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 01 نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو «ةرم 0١18 نآرقلا يف اهتاقتشمو ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا

 وذ «7١؟ :ليعامسإ 4417 :حون ءال :دوه «4 :سنوي 217 :قاحسإ 279 :ميهاربإ 2١7 :دواد ١١« :بيعش 7١ :نوراه :٠77« ىسوم :ةيتآلا دادعألاب اورركت مهنأ دجن

 لإ 5 :ىيحي 27 :سيردإ 255 :ىسيع «5 :دمحأو دمحم 217 :(هللا ةقان) حلاص «5 :بويأ 2717 :طول «15 :بوقعي «ا/ :ايركز «707 :فسوي 27 :سايلإ «؟ :لفكلا

 ءاهتاقتشمو ريشبلاو ءاهتاقتشمو يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم /0١ :اهعومجم هذهو «؟ سل ا نيل ا :نيساي

 ريذن ةظفلو «ةرم 000 اشوا اعلا كفل كرمال 01( هدر رولا ةلظفلو قرم 710 !ء انفع ) ليسرلا هظفل تركذ# :ةينآلا دادعألاب اهدجن ءاهتاقتشمو ريذنو

 يوجب ءدسم وي مروعا --1-  ةدوإم اَذِإ رووا اي كاد وم و ل باعمول

 (توبملا) ظفلو «هتافتسشمو (ةايحللا) ظفل نم لك ر ركت :يددع زاجعإ # اَيْحَوَت 1 امآَوه هَنأَو 8[: ؛] اري اوفا ح00

 .ةرم )١40( درو امهنم لكو ءاهتاقتشمب «توملا» ةظفل راركت تارم ددع عم اهتاقتشمب «ةايحلا» ةظفل راركت تارم ددع ىواستي اذ .ةرم ١( 50) هتاقتشم ” امم

 .ىلاعت ٌّنحلا رمأل دايقنالاو عوضخلاب رمآلاو «ةمايقلا ءيجم ةعرسب فيوختلاو «ةيضاملا نورقلا نم ا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوق تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ : ' ىتسحلا ءامسألا يربطلا ريسغفت
 . م 0-0



 ءايحأ مهتداسعإ | :«ىرذلاةأَئاوكَعَنآَر» - 47 .ردقثو قلخم :لبقو .بصئو جرخت :4 َقثاَدِإال - ١
 0 رضا خلا

 ٌبَوَوُه هنو - 4 :صسففأ يأ : 4 فاو لاما ف :6# يع و هددنأو و - .مهتامم لبق اوناك امك ون 020 تالا 1

 م

 در سس سسوس

 -طول موق ةيرق يهو - اهلفسأ اهالعأ بولقملا اهب فوسخملاو :لجو زع لوقي .بالقنالا :كافتئالا

 ام اهسبلا يأ :4ىَنَعاَماَهَْسَمَم # -24 .ةراجحلا اهعبتأ مث ءاهاوهأ مث ءاهعفرف ليربج هللا رمأف .ىوهأ 2
 مدآ نبا اي كيلع اهمعنأ ىتلا هئامعت :4 كير لاء يأ 8 -0 را تاور ا را وا ظ

 نم اهيف امو ةبيجعلا لاعفلاو لئالدلا :ءالآلاب دارملا :ليقو ؟لداجُتو كشتو باترت :«كراَمَلا» |#

 هذمل فيوخت ممألا رابخأ نع هب انربخأ يذلا اذه :4 لوألا رذتلا نم يِدَاَدَه## - 55 .ظعاوملاو ربعلا ١
 رو رب

 ةبيرقلا ةمايقلا : :ىنعي ةيناذلا تد : 4 ةمزدلا تفز -ها/ .كئئوأب لد 0 نأ 1 ةمآلا ا 5-5 ظ

 نود ءاهفشكو اهايإ هللا ةماقإب الإ مريم فكك ديل : + ةفشاكر نأ نود نِماَهَل سبل © -/ .مكنم 7 : ا 'خ 4 12 هر 2701 00

 نوبجعت فيك يأ «نآرقلا : حبا : 4 ثيرحلا اذه َّنِمَأ ## -4 .ًايبن الو اكلم اهيلع علطُي مل هنأل «هريغ 0 0 معَ 00
 .هيف امع نوهال : 4 نورس منَأَو # - 51 212 ع لع لرن نأ نوجت رآ ايذك هم -7 ا 0 دو هل ءآظ 11غ رم

 0 2 َةَفل تأ 0 كولد رادع ا حم رد صر رووح م
 م سس ءه ٠ ركتح م 3

 ْن 0 م

 داع : 4 لوُذْلا اع - 6و .هذبعي ةيلهاجلا لهأ ضعب ناككأو .ءازوجلا فلخ بكوك وهو :# ئَرَعّشلا 1 ع!

 ؛اهنايغط ىلع ىلاعت هللا اهقبي ل :4 بأ آف ادومكو 9» 45١- .دومث يه :ىرخألا داعو .دوه موق :ىلوألا 28 7

 مهر ارفك مظعأ :4 ملط مه أوناك 1 -51 .كلذك اهكلهأو اهبقاع هنكلو 1 0 3 1

 : دك ءامتن كير ءال اءيأبف اي : 02 ئرهأ | :4 رم ةكَلْومْلاَو» - 07 .دومثو داع كالهإ لبق نم حون موق كلهأو :يأ ؛ادرمت دشأ :4 قطو | (2) امك كير لاى طل ا ا

 ل -_-

 7577 جل” اول
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 مس

 م

 دج هت جد ماج 2 تو م < م 2
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 ا رم ل حاس كح رحب جان د درب د رج 2
: 

 .ةنيدملا ىلإ هترجه لبق ةكمب 8 هللا لوسر دهع ىلع كلذ ناكو «قلفنا :# دَمَمْلا قمنا ## ١ ١- | 2 ركن ءك لإ عدني مُهَنعَدَومت 1

 .ديدش يوق :ليقو .درطم مئاد :# ٌرمكسُم 0-2 72 .هلوق قدص ىلع ةجح 0 قه 0 ل جل كا ا 206202 تا

 ِهِفاَم## مهلبق ةبذكملا ممألا رابخأ نم +« ني» شيرق يكرشم ينعي :« فا َدَقَلَو ل - ؛ .ةياغ ىلإ ءيش لك :4 ٌّدِقَمَسُم ِرْمَأ ٌلُكحَول -'*
 .للخ الو صقن اهيف سيل «ةياغلا تغلب ةمكح نآرقلا «ينعي 1 تت .بيذكتلا نم هيف مه امع مهعدريو مهرجزي ام ا

 .ةمايقلا فقوم :# ٍرُسُن هس إل مهنع ضرعاف :4 مَع ليمل -” ؟رذنلا ينغت ءيش يأ :ليقو .رذنلا مهنع ينخت تسيلف :4ُرُدنلا ِنيماممإ
 ةروبس .إ َنوُدتس نأ ري ا راع عا لوسر ىلع نورمي اوناك :لاق سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ ه4 َدوُدِعَس ٌنَأَو # :ىلاعت هلوق ]11١[

 عرس لت ل تم نمقلا تيأر :لاق دوعسم نبا نع هل ظفللاو مكاحلاو ناخيشلا جرخأ 4“ ُرَمَعَ ُرمَعْلا ّىَمنأو ُةَعاَسلا ٍتبرتقأ # :ىلاعت هلوق ]١[ .[11] مجنلا

 ةنيترم ةكم قل قشناف «ةيآ لك ينلا ةكم لهأ لأس :لاق سنأ نع يذمرتلا جرخأو . ُرَمَمْلا ىف ةعاَسلا ٍتبراكأ # :لزنف ءرمقلا رحس :اولاقف لَك ىلا

 م 15 ل 0 .( ٌرمَبْسُم رحِس + :هلوق ىلإ * ُرَمَصْلأ نمو او ٌةَعاَسلآ ِتِرتكَأ + تلزنف

 مي ل ,معنلا ديدعت اًضيأ مدقت دق :باوجلاف ؟معنلا : الو مقتل ديدعت دعب كلذ قاعت لاق فيك :ليق نإف

 ةعضاملا 2 الا :رمقلا] 4 ٌرِدَُ دارج عتاكِت ادلب توري رْهْركصبأ امسح +01 ؟ رولا نب ياو أب كضم تلادخ ال ىلع ةالانلا كابو مضر فان” قدمو حاولو
 ةغيص تدرو .لعافلا مسا عمج م .لعاف مسا :ةعشاخ :باوحلا 0 :نيب قرفلا ام .[5 4 :جراعملا «5 :ملقلا] 1

 ةدحاو ةرم (راصبأ) ةملك عم (اًمْشُح) ةغيص تدروو 5 :جراعملا 4” :ملقلا] هذ نعي مْرَصَلدسَح)» :ىلاعت لاق «نآرقلا يف نيترم (راصبأ) عم (ةعشاخ)

 عة :نيتلع ىلإ عجري (ةعش اخ) درفملاو (اًعشخ) عمجلا نيب قرفلا لعل .[ا/ :رمقلا] أ ٌرَُ ارج جاكت ادام نوري رهودصنإ اً إ# :ىلاعت هلوق يف

 ةفصلا يف ةرثك بلطتت دارجلا ٌةرثك تناكف «ةرثك دارجلا ددعب ةمايقلا موي سانلا ددع هّبش دقف «[7 :رمقلا]# شتم دار جماكْث اَدَجاْلاَنِم نوري # :اهدعب تدرو
 تينث (اًعشُح) عمجلا ةغيص اهيف تدرو يتلا ةروسلا -" .ريثكتلاب يحوُي ام اهعم دري ملف ةدرفملا ةغيصلا امأ ءعمجلا قيرط نع ةمايقلا موي سانلا لاح ىلع ةلادلا

 :هلوق يف ريمضلا ءاج دقف .[7 - ١ :رمقلا] 4( كَم ٌرَخِي أو ويوصي اء َري نِإَو (8) ٌرمَصْأ قو ُةَعاَسلأ تيرافأ زج :ىلاعت لاق امك ءاهعلطم نم عمجلا ىلع
 .(اًعَشح) عمجلا ةغيص كلذ بسانف ءاهؤانب هيلع موقي ةروسلا هذه يف لصأ عمجلا نأ يحوُي امب ءعمجلل رهظم مسا هقبسي نأ نود ءعمجلا ىلع الاد أريد
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 : ىف كَ :هريدقت .فوذحم «لك» ربخو «رمأل» ةفص هنأ ىلع ءارلا ضفخب (رقتسم) :ئرق 44 ٌدَفَحَسَم 2 م98 :ىلاعت هلوق # ٌرَقَمَسَم 0 رْمأ ٌلُكَمظ[]

 َنوُحيرحي رهردصيأ اًعَّسْح 1: [1/1.«لك» ربخ هنأ ىلع ءارلا عفرب (ٌرقتسم) :ئرقو را ا رو ا رعللا اب رات رع طلاس ا لإ فس رولا نما لكي
 يضف 3 1 الا :ئرق 6# رهَرصَبَأ اعّسح 398 : ىلاعت هلوق  ٌردَُم دارج مأَكْث ادا َنِ
 اًعشحل ئىرعر [هقح 2116 ثبات نأ ؛عمجلا ثينأت ةمالع هقحلت لو «لعفلا دحوي امك هدحوف «هلعاف ىلع مدقتملا لعفلا ىرجم هارجأ # رش 0 رص
 راصف ثينأتلا ىلع لدي عمجلا نآل ؛عمجلا هيف نسحو «قرفلل لعفلا عم دحوو ءمسالا عم عمجف ؛لمفلالويبو هع امل عفارال شالا قزؤتتأ ةصحو (ممراصلا

 نيبت اهنأ ةينارقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجو :رمقلا قاقشنا ١[. : رمقلا] * ُرَمَصْلا منو ةَعاَسلا ٍتبرتكأ 1[98] 4 رهرصب أ ةعْشح 18 : ل

 لوسر هنأ ىلع اليلد كلذ نوكي يكل ؛رمقلا ق 011 و رقملا طب هيا لب مدن 1 لوس مايآ ىقنا دق رمقلا نأ لكلاب كيلخ دقو ..: قشنا لق رمقلا نأ

 ةّبكم يهو «قراطلا ةروس دعب تلزن : رمقلا ةروس لوزن ناكل نت مرر و اناا لااا نيم نرتلإ و كلفنا ءاملع ع كال و

 ؛رمقلا ةروس تيّمسو :رمقلا ةروس ءامسأ ا لدار ا :رمقلا ةروس فورح ددع .نوعبرأو ناتنثاو ةثاثالث :رمقلا ةروس تاملك ددع .قافتالاب

 ثعبلا تقو يف مهلذو «ةلالّصلا لهأ ةدابع نم ىوكشلاو «ةمايقلا موجه فيوخت : :ةروّسلا دوصقم مظعم : ارسل هارت .رمقلا قاقشنا ركذ ىلع اهاتشال

 طول موق ثيدحو «ةحيصلاب هموق ليربج كالهإو ؛حلاص ةقان ةصقو ءئابكتلاب مهتبكنو داع موق ثيدحو «ةفلتخمملا ممألا كالهو «نافوُطلا ربخو «ةعانلا مايقو

 .ةبزقلا ماقمو .ءقدص دعقم يف ةنجلا يف نيقتملا زوربو «ةمايقلا تامالع راهظإو ءردقلاو ٍءاضقلا ريرقتو «ةلاهجلا يف هيدعتو ءنوعرف ثيدحو «ةيصعملا يف مهيدامتو

 ى :سحلا ءامس ذا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 2 0 0 ع حد مهيعاد لبق مهرظنب نيعرسم :# عادلا َلِإ نيِعْطَهَم » -/ .ةليلذ ةعضاخ :# ٌرهْرصَيَأ اًمّسْح #8 -ا/ ومو :٠ تان دعه 0 0200029 2 كب © ١ + (نيينصال + هه 0 0 و عرب سل م6 0
27 2 

: 
 ظ كس 1 ام 0 نع هودعوأو هورجز :*# َحدْرَأَو 8# -4 .هلاوهأ ةدش نم ءديدش بعص 2

 بكافه 2 يينع ركل لعل لميس , يب شلل ىتلا يهو ءريماسم :# ٍرْسَدَو حاولا تاذ ةنيفس ىلع : حولا ٍتاَد لعام -17* .هب لسرأ
 5 اَعَرَم اول رج درو نونج اولادكم و ومو 6 هرج اه 0 انم ىأرمب :وأ كافرا :# اًنيعأب ىرت # ١- 4 .اهب 0 اهيف برضت يأ «ةنيفسلا

 ا بتر ةسا بوه جر 6 0 حونل مهانقرغ :ليق هنأك .حونل ًءازج :ليقو .هللاب مهرفكب اوبقوع :يأ : َرْيُك َناَكْنَمِ
+ 

 ٌلع 0

١ 

 1 ءاررسسو جيسي سرر 0: يذ نم : :« كَدُم نم ْلَهَف# ون دعب نمل ةظعو ةربع «ةنيفسلا يأ : ٌةَياَآَهَتْكََ دَمْلَو 8 ١0- .هب
 0 00 5 00 ؟يراذنإ ه١ حون موق نم نيرفاكلل : نباَدَع َناَكَفَكَف # ١5- .ركذتي

 2 كدليل رت © ثان أ ككل - ظفحلا :ركذلا :ليقو .هب ربتعي وأ ركذتي نأ دارأ نمل :# كّذِال## ليصفتلاو نييبتلاب هانلهس :4 َناََُل

 7 كفيكف ايل دم ني لَه ياه 5- امب نآرقلا رَسُي :ةيطع نبا لاقو .ميركلا نآرقلا ىوس ىلاعت هللا بتك نم رهظتسُي مو .بلق رهظ نع
 1 رك لإ وسم رس 4 :# اصر اير 5 رمسيس 1 * ٍركَدُت ني لهم .ىنعملا فرشو مظنلا نسح نم هيف

 5 نع © رُديو إذنك صفراء )ل | اوناك دقو .هسوحنب مهيلع رمتسا «مهل مؤسشو رش موي يف يف 14 رت ضروب فل افوصَع ةديدش

 هناك متر تقرت ومتسطر ا
 7 0 يت لاف - . |89- عمج وه :ليقو .باذعو ءانع يأ :* رْغْسو» 1١4- .[ :ةق ةقاحلا] # ٍةَيواَح لح راجع َممناك»» :ىلاعت 1 اين بتم انكا رش ةئرتت وجا د اس ل ترم اك« كلا

 2 5-5 رد دوست ل 3 10 ربكتلاو رطبلا :رشألا :ليقو .لاق ام يلابي ال يذلا :رشألا :4 تدل تاَدَك -؟ © .رانلا بهل وهو «ريعس
 اويلع هلى رهو لص ْبَادِسْوت ال | كلت ةيآلا هذه ترركت .[ةلماك ةيا تارم ثالث رمقلاب ترركت] « رّذْيو ناَدَع نك فيكَ #3 ]١17[

 0 1 َركْلانئادَع نولعْيم ايل بي انكر 5 0 ناك فيكف :انبر اهيف لوقي ءرمقلا ةروس يف ةلماك ةيآ صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف تارم

 7 ” قيس كتل حركت ايمن( 0 َدَقْلَو » [111 .اًملؤم اًميظع ناك هنإ ؟هب تءاج امب ظعتي ملو ءيسر بذكو يب رفك نمل يرذنو
 777979972978999: يف تارم عبرأ ةيآلا هذه ترركت .[تارم عبرأ رمقلاب ترركت] 4 ِركَّدُت نم ٌلَهْف مذا نامل ارت

 لق «ربتعيو ركدتي نأ دارأ نمل ءربدتلاو مهفلل هيناعمو :ظفحلاو ةوالتلل نآرقلا ظفل انس دقلو : اا ار

 حون موق ةصق يف عقي لو «نيترم داع ةصق يف 4ٍرّدنَو نإَذَع َناكَفّكَف )» :ىلاعت هلوق رركت 7١014[. : رمقلا] 4 ٍرّذنَو قَذَع َناكَفَحَف #ذ [1] ؟هب ظعتم نم
 اونحتما كاسل دلك دارا ريتا امل 015 31 :ملعأ هللاو كلذ نع :باوجلا ؟نيترم داع ةصق يف كلذ راركت هجو امف «ةدحاو ةرم الإ دعب دومث ةصقو

 كفو نكذتلال [|رففر رل كفيرخت لسا اذه «مهيلع رمألا دتشا دقو مهلا اوقستسيل ةكم ىلإ مهءاهجو اوثعب ىتح مهيلع رمألا دتشاو «نينس ثالث طحقلاب
 املف «داع كلذيب تفوخف «[17 : فارعألا] 4 َنوُرَكَدَي رُهّلَم ِتِرمَّلَ نم صقَنو َنيِنَسِلَِب نوع لاَ ككل ٠١ لاعتالاف نر كر ف لإ كان فرخ

 سيك داو ل قا ال .مهنكاسم الإ ىرت ال اوحبصأف معلا جرا كك مهناحتما ميلأ عم مهعم كلذ دجي مل

 طول موقو «ةحيصلاب اوذخأ دومث كلذكو «مهريغ اهب كلهأ يتلا باذعلا بورض نم هريغب ذخأ هلبق مهمدقت هنأ زيزعلا باتكلا نم فرعُي ملو «نافوطلاب
 راشأ نممو ,نوعرف عم مهرخآ هللا قرغأ نأ ىلإ ناحتمالاو باذعلا نم بورضب اوذخأف نوعرف لآ ىلع داع دعب ناحتمالا رركت امنإو «ةراجحلاو فسخلاب

 هلوق راشأف ءاًرركتم درو ميقعلا حب درلاب اولصؤتسا منا قيعسلاب داع كلك اهلظ را رخلار لج ل ا ف كا نررخلا كاتكلا

 ال4 ردو فدع ناك كف )) :انأث هلوق راشأو م امو مهيلع نينسلا ةدشو رطملا عنم نم مهل مدق ام ىلإ 4 ردو ىِاَذَع نك فكَم# :الوأ

 انك رج راو ا[ فارعألا] 4 ٌبَصَعَو ُسَجِر مك در نم مكحِتلَع َمَقَو دق َلاَ )» :ىلاعت هلوق هيلإ ريشيو «هركذ عم يرجيو ؛ميقعلا حيرلاب مهلاصفتسا
 4 ِةَمَِقْلا موتو 2 ل 0 0 :ىلاعت لاق «ةرخآلا يف هنم مهقحلي ام ىلإ اسس دمع نق دعا حب ررلا امأو 0دسشلا مهذخأ .هنمو باذعلا

 0في رسانر رق اسلي تان نس نت « ري عج :ىلاعت هلوق رركتف «[59 : دوه
 دعب اًبيذكت اوبذك مهنأ وهو «عقاولا ةياكح هتدئاف :باوجلا ؟هيف بيذكتلا ةداعإ ةدئاف ام .[5 : رمقلا ]4 َرِجْدْنَأو نونحم ًاوُلاَقَو انَدبع اوبدك جون موق مهل 528
 117 ةرقلا] 4 فئه اءاكَصلا اورتمأ َنِدلاَكِيَلوَأ ل+ [؟ 4 .ةلكَي هلوسرب :يناثلاو «هللاب مهبيذكت :لوألا وأ «ةلاسرلاب :يناثلاو «ديحوتلاب مهبيذكت : :لوألا وأ ءبيذكت
 (لالض) ةملك تدرو :باوحلا ؟"ليلضت «ةلالض «لالض" :نيب قرفلا ام 1١ : ليفلا] #* ل للسن ف مدي لعب لأ + 118 روق 4 رغسو ٍلْلَص ىنَل اًذإ ل

 كلا و و عب لع ىدانلا لدفلا نم (ةلالض)و (لالض) اتملك .ةدحاو ةرم (ليلضت) ةملكو .تا ارم عبس (ةلالض) ةملكو .ةرم نيثالثو اًعبس
 ةركن تدرو (لالضلا) ةملك .لالضلا ىلإ هبسنت نأ :لجرلا ليلضتو .داشرلا دض :ةلالضلاو لالضلاو .(اليلضت للي َلَّلَض) يعابرلا لعفلا نم يهف (ليلضت)

 نايضتقي ىنعملاو قايسلا نآل ؛ةدحاو ةرم ةركن تدروو «تارم تس يف ةفرعم (ةلالض) ةملك تدرو امنيب .طقف تارم عبرأ ةفرعم تدروو «ةرم نيثالثو ثالث

 (لالض) ةملك تءاج .لومشلاو مومعلا ديفت ةركنلاف :تالالضلا عاونأ نم عون يأ هنع يفنيل 1١[« : فارعألا] 4 ٌكَلئَلَص ىبَسيَل 8 هموقل حون لاق ثيح .كلذ
 لثمب ةرم يأ يف (ةلالض) ةملك فصوت مل امنيب تاز حش عير تاليا لال نرع . نوال[ كوز رز يدلل كاري ران راو ( يضر يك ورح

 - ملف (ةلالض) ةملك امأ ؛عضاوم ةعست يف (ىلإ) ةفاضإ نم تيرعو ءةرم نيرشعو ٍنامث يف (ىلإ) رج فرحب ةقوبسم (لالض) ةملك تءاج .قباسلا فصولا

 ةكارالا) يف ءاتلا ديدتشتب (انحتف) :ئرق ."9 : ءاينألا 37-:7ٌفارعألا 26 4 : ماعنألا"و انه 6# آَنحَتَفَف 95 ” لالا هلوق رجم م واع هلمسلا َبوَبأ انحنَفَ | آحفف 98 [11]

 ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ # ر كم نم لَهُم ْمَّذلِ كارلا انسي دَقْلَو 3 .يثالثلا حتف نم لصألا ىلع ءاتلا فيفختبب (انحتف) : :ئارقو .ريكتلل

 (رونلا) ظفل رركت :اًيناث .لجو زع هللا باتك يف ةرم (1) (نآرقلا) ظفل درو :الوأ .ةرم (14) لك درو دقو «ليزنتلاو ةمكحلاو رونلا ظافلأ عم هت هتاقتشمب نآرقلا

 .لجو زع هللا باتك يف ةرم )١5( (ليزنتلا) ركذ رركت :اًعبار .لجو زع هللا باتك يفةرم ١"( ) (ةمكحلا) ركذ رركت : اًعلاث .لجو زع هللا باتك يف ةرم 00

 ركذ "١- «ةرم )١4( نآرقلا يف يف (هتاقتشمب عرزلا) ظفل ركذ - 7 «ةرم ١( 5) نآرقلا يف (هت هتاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ ١- :يددع زاجعإ رفع طاف اص أود 38١41

 ددع عم «(هت ةاقتشمب ثرحلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو .ةرم )١5( نآرقلا يف (هت تاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ - 5 «ةرم )١5( نآرقلا يف (هت ةاقتشمب ةهكافلا) ظفل

 .هللا باقك ىف ةرم(4:١) لك رو دقو «(هن ةاقتشمب ءاطعلا) ظفل ركذ تارم ددع عم «(هن 0 لل سل

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت -  لوزنلا بابسأ 0 نك
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 رقعلا بابسأ يطاعت ىلع أرتجا وأ .اهرقعف هديب ةقانلا لوانتف :4 دك طاَنال اهرقع ىلع هوضحو
 1216 ليزج ذأ ىررب 4 ليو ةيم» دس فلاكس نب زادك :ةق ةقانلا رقاع مسا نإ :ليقو .رقعف 1

 :# ريِشَهك واكد .رظتحملا ميشهك اوراصو ءاودمهو اوتتفتف .مهزانم نم فرط يف اهحاص مالسلا هر /
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 كرخل 59 أور 6 هل هس رس ١> م ل 7 تح سس سس ذأ سد و

 عض 0 اَمَسفاَنَسَسظْبِمَهَرَدنَأَدَفلَو ايل كش نم رك كِلدَك | ؟
 .ليللا رخآ :رحسلا 0 رح 0 مامر ى| ع سخ راكح يطل ١5- .ضعب قوف 6

 .رندكف 1ك راركحا :# ًاَوَراَمَسص## انباقع مهرّذدح ا: :# ان اقلك هدا تلو ء ا
 قي 7 .- ح ه رو رس ع 2 مُهَحَبَصَدَفَلَو رو وذ ساس

 د6 باذع رذنوىباذع 1
 ءو بو أ 1 حس 5
 :ليقو .مهنع اوعجرو «لسرلا اوري ملف ,قيش هاش ىرياالا ةحوسم اهريص 4 كد مم كلا 0
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 رب نس

 0 جو سو منع سس حس 1 1-71 ا د د عى م 0

 أوفو ذف مهنيعا انسمطفع 000 0
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 م 2 وجه 7 ١-0

 ٌباَدَع# رجفلا عولط دنع :# كبل ا ل عكا ءاقب عم مهراصبأ رون هللا بهذأ ار 5 ردو ىباذنعأوفوذف | 3
 - 000 0 5 ا ا م 2 ب
 مكبيصي نأ شيرق رشعم هللا باذع نم :© هرب ْرَلَمأ#م -47 . .منهج ران ىلإ مهب رقتسا 4 روم . م 5-1 1
 ناكو :4 يدل َنوُلَورَو# شيرف رافك عمج :4 ْمْمَْللمَيَبْبَس » -45 .هللا بتك يف 4 رز ٍف# مكرفكب ١ |: رب ل جل نمر دك 1( ِدكقمِررعدَ 8 جس 1 خس حرك 23 1 سس 4

 ل 0 جر لا 2 لا _
 ا . مو نه ذأ ةَعاملاو# 0 4 ٌدِعَوَم َهَعاَسلا لب و - 20 رك موي كلذ 0 ركع 1 وغ د 00 ئنت لشي © راو ١

 ٍلالَص ىف#» رافكلا :# َنيِمِرَجَمْلا نإ # -41 .ردبب نينمؤملا عم مهئاقتلا دنع ءاهب نومزهُي ىتلا ةمي ءرها 5 20 ال فوة ليا
 6 دك! ةفاسلاو مهدعومدع بو رب

 42 ا :/ 2 دع يفد ءاينعلا يف ىدش دقفو ةريح يف :# رعس و 2

 : 2 5 1 4 نأ ىف ندع مب رش :ةٍلالَص فن مرُجمْلاَ © 0

 2 2 نبأ ج 8 ىيخ 1 8 7 5 رق 51 1 ةدشو منهج رح نسا 3 وك يبوس ب . ظ
 7 5 2 2 7: 1 724 2 ا

 2 8 1 00 نكت اردتم 5 ةمم عك 1 موي اولاق لاق سابع نبا | لري نمط ! )رقص أ اوقوذ مههوج ودع 9
 2 1 . , ١ يضلل ١ : 7 هع 2 1 / : 0 وكيطك جا

 0 دل ا ملا | ١ : لاب 6 1 5 ل 1
 م 0 يع تت .4 رسدتتلَح رت 2 9 0 | 0 1 ف لع هلا لوسر نومصاخي
 َ 50 هلوق نم مهصصق باقعأ يف درو ام رركتي م عيونتلا اذه لثم طول موقو حلاص موقو حون موق لاح نم ركذي ملاملو .ةرخآلاو ايندلا يف مهناحتما
 :يناثلاو .حون موق نم مهريغل مدقت امب مهل ديعو :لوألا نأ :لوألا :اًموجو لمتحي ةيآلا راركت ببس نإ :رخآ لوق .ةبسانم متأ هلك كلذ بسانتو «4ٍر ذُو ِِاَذَع
 فلج هيف :لودلا نأ :ثلاثلا .هعوقو ققحتل يضاملا ظفلب ربعو «ةرخآلا باذع هب ديرأ :يناثلاو ءايندلا باذع هب ديرأ ”لوألا نأ :يناثلا .مهدعب نم مهريغلو مهل

 وه لب انبي نم هيلع ركّذلا تلم ا 14 : نص « انني ان ككل اوم لمَ »55 هعوقو دعب باذعلا سفن هب ديرأ :يناثلاو ءيباذع ديعو ناك فيكف :هريدقت فاضم

 نم :2:: يبنلا مهيلع هأرق امل اًراكنإ هعوقول هب ريبعتلا بسانف ءشيرق رافك نع ةياكح ص يف ام نأل ؛"يقلأآ" :رمقلا يفو "لزنأآ" : 06 0 .[ 6 ريل: يراك دك

 «ةبوتكم فحص مهيلإ ىَقلت ءايبنألا تناكو «حلاص موق نع ةياكح رمقلا يف امو ؛[4 : لحنلا] 4 ْمِتَلِإ َلْرْماَم ساَّنلِل َنيبْمِل َرَكَااَكإاَْأَو ريزلاو تتييلاي 5 : :ىللاعت هلوق

 ىلع ةطساو الب لوعفملا ميدقت نم ءلصألا ىلع اًيرج رمقلا يف سكعو «نيركنملا ىلع ِةكَي يبنلا هأرق امل ةقفاوم ركذلا ىلع رورجملاو راجلا مّدقو «"يقلأأ"ب ريبعتلا بسانف

 باذع يف ,مهرفكب بونذلا اوبستكا نيذلا نإ .[51: رمقلا] 4# ٍرْعْسَوِلالَص ف َنيِمِرَجَمْلاَنِإ ف «[/ 5 :فرخزلا] 4 َتوُدَِحمَهَج ادعي َنِمِرجمْلَنإ 9 [ ؟1/] .ةطساوب لوعفملا

 .باذعو ءانعو قحلا نع هيت يف نيمرجملا نإ :رمقلا ةيآامأ ءفرخزلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءنوثكام منهج
 و ا ا عال اهلااع ون ا يعادل .(لالض) ةملك نم فخأ (ةلالض) ةملك . تارم عبس نم (يقالب ةدحاو ةرم الإ رج فرحب ةقوبسم تأت -

 ًاورضأ اوما ملا اهيَأَكي رب ا 50 ةناوتعألا) 4*' ةلَص 6 ةلئلَص ىبَسَيل ' :اًلئاق مهيلع درف ء[١1 : فارعألا] نم ٍلكَص فكس نإ ع :هموق هللاق

 اوراكل اوريصا" : ني فرم اه[ :رمقلا] 4 ٌرِرطَصأَو ويقر ُْهَّل هنو هكا اولي نِإ 8 ء٠٠ :نارمع لآ] *( تروحلْفَت َمُكَّلَحَل هَ هللا أوُمَّتأو أوطِياَرو أوُرِاَصَو

 كف ترم توات (ربيظصأ) ”ةملك كدر وو .طقف ةذجاو ةرد (اورباص) ةملك تدروو. .ميركلا نآرقلا يف تارم تس «اوربصا) ةملك تدرو :كارجلا 0! طضار
 .ةدهاجملاو ضيورتلا دعب تأت لمحتلا نم ىلعأ ةجرد يهف :ةرباصملا امأ .لمحتلا يف ةيعيبطلا ةجردلا وه :ربصلا نأ اودع كانا تضل رد

 مث (اوربصا) ةغيص يتأت نأ اَذِإ يعيبطلا نمف : .سانلا نم مهريغ هغلبي ال ام سفنلا ةضاير يف نونمؤملا اهب غلبي ربصلا نم نلاعأ| جرف ةرءاخمللا ةحردمللا ردا لاق

 نم ىلعأ ةجرد وه رابطصالاف .ىنعملا ةدايز ىلع لدت ينبملا ةدايزو .لعف يأ :ربص نم (لعتفا) نزو ىلع يهف (ربطصا) امأ .سكعلا سيلو (اورباص) اهدعب
 هلمحت امم رثكأ لمعلاب مايقلل سفنلا عملو «لمحتلا يناعم اهتغيص يفو يفرصلا اهنزو يف لمحت ىلوألا ةغيصلا نأ ةرباصملاو رابطصالا نيب قرفلاو .ربصلا
 :[47" :دوه] 4 از وكَرَم كح مو 211 ] ا اك ارامل ىدسم ايش ا زول ايلا شم ا ب ا
 تدرو .تارم سمخ (باذك) ةملك تدرو امنيب «تارم عبرأ (بذاك) ةملك تدرو :باوجلا ؟"باَذَكو بذاك" :نيب قرفلا ام .[7 5 :رمقلا] * يأ ٌباَدَكَوْم لب +

 مال اجلا يفدراسفاك ال يب دنا ل 71 ني كون تهت يتلا نطارملا ين( ندي لع نال يس د ضر ا
 - ([5 :ص] 4 اذكر ِحَس اد َنورْفكْلا َلاكو تمرس ماج نوع اوبَعَو + :ىلاعت لاق :لاثم .ةغلابم امنود بذكلا ةفص نع -طقف - رابخإلا يف مدختست
 ءايب (نوملعيس) :ئرقو . اًدغ نوملعتس مهل لق 22 0 2 40 4 :ئرق 4 َنوُملَعَيَس ل: :ىلاعت هلوق 6 ر ردا باد نم ادع نولي لو 1

 مسؤل رس ل

 وأ لاباس 5. 4].ةبطاخملا عم ديدهتلاو فيوختلاو ديدهتلا ىنعم نيتءارقلا ينو © اًمِحَو انما اولاَعَم ) :وهو ةبيغ ظفل هلبق نأل ةبيغلا
 يف (اهتاقتشمب ربيزنخلا) ةملك تركْذ- ” «تارم (5) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - 6 .تارم (05) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ ١- : :يددع زاجعإ # ٍرَكَس مهي

 ركد 7١ كارم: (5) ناودقلا ف( لئيكتتلا) رتكذ 5 5 «تارم (4) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ - ه «تارم (6) هللا باتك يف ( اضغبلا) تركذ < 6 «,تارم (5) نآرقلا

 لكك ركذ ددع ىوانستي كلذبو ا يي ا لا 4 «تارم (4) هللا باتك يف (بعرلا) ركذ - / «تارم (5) هللا باتك يف (دسحلا)

 ح هللا خلعت يي تر 0 لك درو دفو هاسوو طك دك تعجل يخلو تت )ع يفرم تلاشت (رمخلا)و 0 نم



 هذ

 - دودو ومو موك ووو 537 هت .رخأت الو اهيف ةعجارم ال .نوكيف نك :ةدحاو ةملك الإ :يأ :* 2

 | [مكلهأ دقو دقو (ج) رص حول رَمأآَمو 5 يف :*# ٍرُبرلاِف# -51 .رفكلا نم هيلع متنأ ام لثم ىلع ناك نم :# يَعاَيَسَأ[َمكَلْهَأ َدَمَلَو © -
 هولحف 0 () ٍركَدُن نيْلَهَف كَعاَيْفَأ : :4 ئطَيسم» ءايشألا نم :4 رِكَررْيَصْلَو » - 67 :فاكجلا مأ يف :ليقو علم قفل ب
 | تو ستركربسا © رشا .ةنجلا وهو «ميثأت الو هيف وغل ال قح سلجم يف :4ٍقْدِصِ لعقم ىف #9 -060 .بوتكم باتكلا يف تبثم

 ٌْ ت1 مو تتح [2 سر
 ١ جهنملا ىلإ ةراشإ «ناسنإلا قلخ ىلع نآرقلا ميلعت مدق :* َندسنإِلا َقَلَح نا ََرْفْلاَمَلَعت 86 خ7

 زيمت ام ركذ مث «نيدلل هقلخ امنإ هنأ ناسنإلا ملعيلو .هيلع ريسي نأ هب ردجي يذلاو .هل حلصي يذلا

 .تاغللا هب دارملا :ليقو «مالكلا يأ :* َناَيَلآ َُمَّلَع# :لاقف «قطنملا وهو «ناويحلا رئاس نم هب

 مجن هب دارملا :ليق :# ُمَجَتلَاَو 8 -6 .اهناودعي الو اهل نايرجي لزانمو .باسحب :# ِناَبَسَحِم -
 5 ام :4 ُرَجَشلاَو .قاس هل نكي ملو ءاهيلع طسبناف ضرألا تابن نم مجن ام لك :مجنلا :ليقو .ءامسلا

 بين سرور سلوم ”مرجشلاو 3| 2 | أَو # -49 .ضرألا يف هقلخ نيب لدعلا :* َتاَريِمْل َمصَوو ك7 فاكس لع 7

 4 لسقلاب ب 21م )يبل نامت © 9 َهَكَصَو َضياْلآَو» ٠١- .نزولا اوصقتنت ال :4 نال وُميُحاَلَو لدعلاب نازيملا اوميقأ :4 ِطْسِقل
 © ِوتااَهَعَسَو سيلان اي2 كارينا ميال 1 :مكلا :ليقو .اهيلع نوكي يذلا فيللا تاذ :# م راكألا تاو ١١- .قئالخلل اهأّطو 1 1

 نسا تكراولو مي ا 5 بوبحلا نم هب تاتقي ام رئاسو «ءربلاو ريعشلا بح :< كلت »# < .روُنلا ءاطغو عْلّطلا ءاعو

 9 زكر تلي جور اا اب 0 نت #7 و :ليق .قزرلا هب «هنم يذلا بحلا م ول نعلاو فار دل وذ 1

 1 تتوب تيتا شتا 01بئ - ود كر ا 0 هع وسم 1 9: 7 0

 كد ف 0 رشعم اي امكبر معن يأب : 4 َنابركُم ام دو ِءالاَء َيَأَِما ١7- .مشُي يذلا ناحيرلا هنإ :ليقو .بللا
 5 7 2 5 دكت سنولاو نحب 0 0 4 ردا 0 ل ئالدلا اهنإ :(ءالآلا» ريسفت يف .نابذكت 0

 ا اى عمم موا ا 2 00 3 اذإ ةلصلص

 يي يصل 2 10 ا لان تل ركب ] 44 نازك [مكتر مال ا ياق ج انامل
 نيم ن أل ؛اهبقع ءالآلا ركذ نسحو ؛منهج باوبأ ددعب اهدئادشو رانلا ركذ اهيف تايآ بقع اهنم عبس مث ءمهداعمو قلخلا أدبمو ؛هعنص عئادبو ؛هللا قلخ بئاجع
 يمانع ضال واتس يامال در تل ٠و هلل زك بتراكجعأ رب. -.11 1-0 قرل 35 ىلا و ىادجزو .باقملا ويعأتو ياللا عيد الآل[

 ةاقووب هللا نيم نييتامثلا تاه ىحتسا اهبج ومب لمعو «لوأالا نامثلا دقتعا نمف 117 : نمحرلا] 4 ناحل َمكَدوَد نموت لاقت هلوق نمااذخأ « نييلوألا نر تحتلا
 .هل ديكوتلاو «ىلاعت هللا ةمعن ركش ىلع هيبنتلا ريركتلا كلذب دوصقملا نأ نم ليق ام قبس ام ىلإ فاضيو .ةقباسلا عبسلا

 ةفضلا هذ مهيلإ لسرأ يذلا لك يبنلا فصوب اوءاجف «ةمذ الو الإ نمؤم يف نوبقري ال نيذلا نيرفاكلا ناسل ىلع قايسلا اذه يف (باذك ) ةملك تءاجف -

 ٍلَلَص ىنَل ادائه ادوار اولاَعَف (55) ردي دوت ٌتَبَدَك #- :ىلاعت هلوق يف كلذك . يي ا
 سلا كاطع هب كر )كلام ةيلللا فلعل ذب احلاط هين دومث وق تصر كبح .[7 5 - 77 :رمقلا] 4 يشأ با ُتاَّذَك وه لب انبي نم هيلع ركل 20 ٍرْعْسَو
 ىرخألا ةغيصلا نم نسكعلا لع“ كلذ تضتتقا يتلا ةينآرقلا ل

 َوُمْلَحَت توسع َحُكسِيئاَكَم لع هَمْعَأِم َوَفكَو :ىلاعت هلوق :لاشم .ةغلابم الو ديكوت نود ةفصلا هذه نع رابخإلا درجم ىلع الإ لدت ال يتلا (بذاك)
 «[7 : نحرلا]# َنَسِإْلاَقَلَح () َناَءَرَْلا َمَلَع () نَمحَرلا زج 11-1 .[97 :دوه] #* ثق ر حمم َقَِيَيْراَو بذكره نت هير ٌباَّدع هيي نَم

 «نمحر لا يف قلخلا ىلع ميلعتلا مدق اذامل .[5 : قلعلا] # يلام إلا طم لقت ع ىلا (2) هلا كمآ قلع نضال َنلَح (0) َقَلَح ىلا كير يسب ارث
 لزن امل ليربجل كي يبنلا لاق كلذلو «هريغل الو ٍةِئَب يبنلل اًدوهعم «نآرقلا نكي ملو نآرقلا نم لزن ام لوأ أرقا ةروس :باوجلا ؟قلعلا يف ميلعتلا ىلع قلخلا مدقو
 .هدهعي مل يذلا نآرقلا نم بسنأ أرقا ةروس يف قلخلا ميدقت نم هفرعي امب ءادتبالا ناكف ؛مهدنع هترهشو نآرقلا ةفرعم دعب تلزن نمحر لا ةروسو «ئراقب تسل : :امم

 هيض سمسا لج دره عامل 0 ا
 :باوجلا ؟"نابسُح :باسح" : نيب قرفلا ام .[5 :نمحرلا]4 ِناَبَسُحَرَمَمْلاَو سْمَّشلآ ل .[5 :سنوي] * َباَسِحْلاَوَنِرِسل َدَعاومَلَمنل لات مَرَدَقو ارون رمَعْلاَو
 ثالش (ةرورجمو ةبوصنم) (نابسخ) ةملك تدرو امنيب .ةرم نيثالثو اًعست (ةعوفرمو «ةرورجمو «ةبوصنمو «ةركنو «ةفرعم) اهروصب (باسح) ةملك تدرو
 كبت را ل ل ا ل اج ا لع ناسا ا م لا معلا ١ :يه .ناعم ةثالثب (باسح) ةملك تدرو .تارم
 - .رخآ باسح نع رشب باسح هلغشَي ال هنأو ,ةلاحم ال عقاو هباسح نأ ينعي 4 ِاَسْنَل غب درس + :ةلاوفأو ([ 1 ١" ةرقبلا] 4 ٍِباَسْئَل عبر را 1 تكرس

 : يأ ءلعف رامضإ ىلع ةث ةثالثلا يف بصنلاب (ناحيرلاو- 2 هيلا حلاو) :ئرق 4 ُناَحعرلاَو فَضْلُ بَ إ» : :ىاعت هلوق ناحل نص ذو ل1
 :عئرتقو. :تاقعلا لع امظع ( ناك لا رك (فطعتلا- -تيحلاو) : يدع .نيلوألا عفرب : :ئرقو :بحل ةفص "وذ "و ضرألا ىلع اًمطع وأ ؛قلخ وأ ءصخأ

 .هتفص "وذ"و "سحلا" اهيفو ةهكاف اهيفو : يأ «هلبق عوفرملا ىلع اًمطع ةئثالثلا ين عفرلاب (ناحيرلاو- 0-59 -ةحلاو)

 ةئاتالثو تفل .نيحرتلاة روس تورح دعا نوسمحو ىدحإو ةئاثالث :نمحرلا ةروس تاملك ددع .قافّتالاب ةّيكم يهو ؛دعرلا ةروس دعب تلزن :نمح رلا ةروس لوزن
 ؛ناييبلا نيقلتو ءنآرقلا ميلعتب قّلخا ىلع هنا :ةروّسلا دوصقم مظعم :نمحرلا ةروس عيضاوم .اهحتتفمل ؛نمحر لا ةروسب تيّمس :نمحرلا ةروس ءامسأ . نوثالثو ةتسو
 00 :هبئاجعو «رحبلا عئادبو «ناسنإلا ةنيِط يف ةردقلا بئاجع نايبو «ناحيّرلاو فْضَعلاب مهيلع ةّنملاو «نازيملا يف لدعلاب قئالخلا رمأو
 ررالا 0 ناهي و ةعصس لإ نإ نم ليل اهنا نأ «نيتجاطلل تاجا الر « نزلا واقي« قأتلا انفو «انايرج هانا هع نع شاقل ار

 0 ناسا ناسحإلا لهأ ةأفاكمو .نانجلا ميعن يف نينمؤملا لالدو ,ميحجلا يف رافكلا فوطو «نايصعلاو ةعاطلا لهأ لاؤسو «ناحدلاو راثلا بيهلب ةمايقلا
 تبيين يو ساي يري سس سس يسوم

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوط تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ حى يربطلا ريسفت



 وءرب جرم 7 ف

 مع 7٠١19- .كلذك :© َنيبرَعْلا#و نكفلاو نسسنلا قركتما ا لق 4 نقم برو - .. كش © ودا تن

 ىأرم يف امهنيب لصف ال 0 رحبلاو حلملا رحبلا رواجتي يأ : ِناَ اي اخو لس رأ :# نرحب ب

 ال :* ِناَيَساَلِل يدم د يا لكو «دعبو 00 :4 حَيَرب امني وم نيعلا ” ذل( ايجات 9 نقي يرسل جم 5
 ًالاوقأو اغلا (نيرحبلا جرم) يف ىلعثتلا ركذو :ةيطع نبا لاق .هبحاص 0 .ناطلتخي | قاب ثامنا زلزل اهم اكن

 :#4 تان تقلا راسنا نة را ل :ر راك هلو ١- 4 .اهنم ءيش ىلإ تفتلي نأ بجي ال ةنطاب دل ' | لقلاربلا زناتنلاروزل رج[ كك

 :هجولا :* َكْيَر هس َقْو» 1١17- .لابجلاك :* مكءالك# ربدُتو نهب لبقُث يتاللا عالقلا تاعوفرملا .: 36 0-25 ا م :

 .تاجاحلا ةلأسمب هيلإ عزفي :4.ُلَكَنَيال -14 .ءايربكلاو ةمظعلا :«لالجلا»و .هناحبس هتاذ نع ةرابع 3 0 لب ب رجلا 7
 ٍق "لجو رخ يح :4 أَم فوه ويلك هناحبس هنع مهنم دحأب ىنغ ال : 6 ضرالاو تاومَملا ف نم## 7 هي 5 ءيأَي 2 راكبا ركقبا وم كيم 1 ١

 :4 كل عرفتم - ترا .نيرخآ عضيو امر عفريو ا فك يفشيو ءًايعاد بيجيف ؛هقلخ نأش د ع جل 5

 نر مم تف هللا سل للجو رع هللا رم ديعو رهو .سإلاو نيا رشعم اي ؛مكبساحنس + نامل هيأ ل مرفتس(ي)نابْذكُت محَيَردلاء 1١
 ال مكنإف .اولعفاف امهيحاونو ضرألاو تاومسلا بناوج نم اوجرختو اوزوجت :4 أوُدْقََت نأتعطَتْسا 3 ل دع يصلا لس جب 1

 اذه عقو ول نكلو ءذافنلا ىلع مهتردقل داعبتسا اذهو .ةردقو ةوقب يأ :4 نطلب الإ نوزوجت | بوذا اوشن ٍسراْلاَو توكل تأ ناو اود
 نيم جج اوتو لعتشلا كح رم اهفاؤهو :4 رئي ئاوُس» -10 .مكيلع لسرأل ضرفلا ليبس ىلع 3 ' ةتءزست ركن اليا ب رتل ١ ١

 فرت يك روع كا رفصلا وه :ليقو .ناخدلا وه :ليق :# ٌساَغَو# 0 | ير كك
 رج كين ناك :# َةَدَرَو تكف /١0- .هللا باذع نم عانتمالا ىلع ناردقت ال :# ِناَرِصنَت

 ىتح قاقشنالا عم بوذت يأ ؛نهدلا نايرجو «درولا ةرمح يف ءامسلا ريصت :ىنعملا 0

 :4 :4 سيك نيب مقشر ٍذَمَّدَم 8 -79 .اهنابوذل نهدلا لثم ريصتو «ةرارحلا نم ءارمح ريصت

 .ضعب بونذ نع مهضعب لأسي الو ؛مهيلع اهظفح دق هللا نآل مهبونذ نع نيمرجما ةكئالملا لأسي ال
 ءا5 جراعملا] 4 درمان قمل بر ميش الق 9» «1 1١ : نمحر لا ] 4 ِيرْعْلا ُبَرَو نيَهمتْا بر ف [

 انه ام ٌصخو ءاّديكأت انه هررك : باوجلا ؟لمزملاو جراعملا تروس نود انه" كراكلا كد 5 لمزملا] كالي كو هيمان وه لإ لإ ا هلا ن7

 أ نأ لع نَحْلَأَو حل 9 [؟37] .كنيذ فالخب ءنجلاو سفرا اك ةندحل كك يلاكخلا د ؟معنلا ديدعتو «نانتمالا عضوم هنآل ؛ديكأتلاب

 ىلوألا يف مدق .[”9 : نمحر لا] 4 أوُدفنَف ٍضَرَأْلاَو ِتوَمَسلآ ٍراَطفأ نم أوُذفتَت نأ ُمُتْعطَتْسَأ نإ ضإِلاَو َنللَر َسَعَمي » 18 : ءارسإلا] 4 هِلْثِمِب نوني ال ِناَيَفْلا اذنه ٍلْثِمِب
 هنايب نسحو هتغالبو همظنو نآرقلا ةغل لع يدحتلا رادم نأ كش الو .نآرقلا لثمب نايتإلاب يدحتلا وه ةيآلا نومضم نأل ؛نجلا ةيناثلا يف مدقو سنإلا

 ىلوأ مهميدقت ناك كلذلو «ىلوأ مهلبق نم كلذ نايتإف «نايبلا نيطاسأو ةحاصفلا ةدمعأو ةغالبلا باحصأ مهو «نومدقملا مه لاجملا اذه يف سنإلاو .هتحاصفو

 ةعرسو مهلقنتل نجلا ناديم وه اذه نأ كش الو ءضرألاو تاوامسلا راطقأ نم ذافنلا نع اهيف ثيدحلا نإف ةيناثلا ةيآلا امأ ءمهتعيبط عم مءالتي ام بسانيل

 كلذلف «[4 : نجلا] 4 عسي نّمَف عْمَّسلِ َدِعَعَم ماكي دعم كانو مغاسل ىلع ىلاعت لاق امك ؛عامتسالل ءامسلا يف دعاقم اوذختي نأ مهغولبو «ةيفيطلا مهتكرح
 0 0 ا ” - .سنإلا نم رثكأ مهماسجأ ةيهامو نجلا صاوخ بساني امم ذافنلا نآل ؛سنإلا ىلع نجلا مدق

 كاسي نم ٌقْرَرهَلاَنِإ 2 :ىلاعت لاق امك .ءاصحإ الو دع ال ثيح «ةبساحملا يفن -“ 0 :سنوي] 4 1 ل

 .طوبضملاو قيقدلا باسحلا وهو دحاو ىنعم اهلف (نابسح) ةملك امأ .ىصحُي الو ٌدَعُي ال هنأكو ءاقفدتم قزرلا هيلع يرجي يأ ؛[ :نارمع لآ] 4 ٍباَسِحِرِيعي

 4[ :فهكلا] 4 ِكآَمَّسلأ َنِم اناَبَسَح الع لِسْرْبَو # :ىلاعت لاقو «قيقدو طوبضم باسحب نايرجي يأ 65 :نمحرلا] 4 ٍناَبَسَحرمَفلاَو سْمّسل سَمَّشلَأ  :ىلاعت لاق امك
 َمَصَوَو اهعشر ءاَمّسلاَو رج[ 10-4 يي 0 ا ص ل اور فم امللف اوايح اقر سحم ارمالم اكش أ

 يف "نازيملا" ظفل ررك اذامل .[4 : نمحرلا] 4 ها ار رولا أوميقأو 6 14 : نمحرلا] #* نا نآريِمْلا فاوعظ الأ ري. : نحرلا] 4 تاّربملا

 بوو تمرس بَ ج1١ ,نماكللا نيس در اكللا تاواماكمللا لول احتل طرق .فيفطتلا مدعو قوقحلا ءافيإ يف ديكوت كلذ نأ :باوجلا ؟ثالثلا تايآلا متخ

 سمشلاب هللا يتآي .[4 : لمزملا] 4 ال كو ُهْذِجأَم وه الإ هلال ٍبْرْلاَو قرأ ُتَر + 1 ٠ : جراعملا] #4( كورد نإ ٍبرَعْلَو ٍقِرسْلاتَر مَآ الف 6 1١10 : نمحرلا] َنيِرْعْل

 - قرشملا بر هنأ ةيلعلا هتاذ ىلع هب ىنثأو هسفن هب هللا فصو امم نإو الأ ءشرعلا تحت دجست نأ دعب برغملا نم برغت نأ هناحبس اهل نذأيو «قرشملا نم

 اًينبم ءارلا مضو ءايلا حتفب (جّرخي) :ئرقو .لوعفملل اًينبم ءارلا حتفو ءايلا مضب (جّرخُي) :ئرق 4 جرحي 38 :ىلاعت هلوق # كارما نم حب ا[

 نم لعاف مسا نيشلا رسكب (تاتشنملا) :ئرق © تاكل : ى لاعت هلوق © ملاك نبا نثاكنلر اوم هلو ل١11 1 جر ادق جرا اذإ هنأل ؛زاجملا ىلع لعافلل

 :حععرقو .عارسشلا تاسفارلا وأ تالكملا ىأ .لعفلا يف عرش اكن مرآ ؛عاستالا ىلع ريسلا وأ جوملا تائشنملا :يأ ,ريسلا وأ جوملا ءيشنم :يأ .دجوأ :أشنأ

 :ىلاعت هلوق # ِناَعَلأ هيل كَل عرفتم 3 [11] .ًاشنأ اهريغ لب اًئيش لعفت مل اهنأل ؛ءاشنإلا اهب لعف :يأ «سانلا وأ هللا أشنأ :يأ «لوعفم مسا حتفلاب (تآشنملا)
 ؛ميظعلا ملكتملل دنسم هنأ ىلع نونلاب (غرفنس) :ئرقو 6 َكّيَر هموم هلوق يف مدقتملا ىلاعت هللا مسا ريمض ىلإ دنسم هنأ ىلع ءايلاب (غرفيس) :ئرق # ٌحرْفَتس ل
 ٍراَ نم ظاوُس انتل لي لم [101 اًريبك ولع كلذ نع لاتعت ؛لغشلا نم غارفلا هانعم سيلو ؛دصقلا :ةيآلا يف غارفلا ىنعمو هسفن نع هركذ لج هللا نم رابخإ
 :ئرق # ٌساَغَواج لاتعت ةلرفأ كيلا زهر يف ناتخل امهو ايه (ظارش)“: :ئرقو .نيشلا رسكب (ظاوش) :ئرق *6 طاوس )# :ىلاعت هلوق * ِنا ِناَرِصننَت الق َساَححَو
 3 نمحر لا] 4 نايل حرب امني (11) ِناَِقَيَي نرحل جرم إل ١91 اطارتش ركع اكلم كلا عفرب (ساحنو) :ئرقو . .ران ىلع اًفطع نيسلا ضفخب (ساحنو)

 7 ل د يفت لالا هام مصعب معموسس موج جب جل :نيرحبلا ءاَقثلا
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 -.[7ا/ : نمحرلا] 4ِناَهّدلأك ٌهَدَرَو َتناَكَف هاَمَّسلَأ ِتَّفَمنَأ اَدِإَف ف ["7] .ثيدحلا ملعلا هنع فشك ام اذهو «طالتخالا نم امهعنمي اًرجاح امهنيب نأكو .هصئاصخب

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ الا يربطلا ريسفت

 محم
 ل 00 /1/ ١

 97 ١ ب //

 // ١ ل 0 ١ /
 ١ لح

 ا 1 رن 2

 اهيل 2
 3 د هر هع دل سس

 ُلَمضالِذ صوم ناي رم 5

 ناب تس نب ذا
 هج مفوعم هم رس هي ع ام ب 6 ل ”هيدج 6 مك اة 4

 0 هج جن ف لا جل هج نا جعل 4 00

١ . 
 ل 6

 ىتسح لا ءاهسالا



 يس مل

 ١- عكس: ةينصانلا 4+ ءدقالات ىيالأي دعب .مهنويع ةقرزو .مههوجو دادوساب :# ميسو ١

 نودوُطي # -8 :راكلا ف مهفذقتف 00 مهيصاونب ةينابزلا مهذخأتف :لوقي .سأرلا مّدقم ١ ا 001

 ٍناَبْزكْنَمكَيَروألاَ أ تعن نم :*«ناَدإ9 يلغأو نخُسأ دق ءام :* ٍرِيَجَنبَو اهقابطأ نيب نومرجلا ءالؤه فوطي : اَبَب
 ا 1 هّبر يدي نيب دبعلا فوقو :ماقملا : يَرَاَتَمإ» - 47 .هتياغ غلب ىتح «هنايلغ دتشا ام وهو اويل
 1 ول ماو حا نو ندا 52 نم نم للاعت هللا ىلإ ماقملا فاضأو [ ١ :نيففطملا] * َنيِمِلَمْلاَترل ساّنلأ موقت موي" :ىلاعت هلوق هرّسفي «ىلاعت + يا 5 000 : رت ا و ل , : 3 0 .

 اههالظب اهحدم ىلاعت هنأكف .نصغلا وهو ءْنَنَف عمج نوكي نأ لمتحيو .نف اهدحاو «ناولأ :# ِنآَنَأ 1 أ نانا ْ 0 م" ابر يلي نإ ركذيف 7 , مهي لجرلا وه :ليقو كي لوب وه تيح اة درر ص > | 1ك 2 201 26 كا 21 ل نك ةماقم !١ <ليف كتلك اع اف هلل ٠

 َىَبَوأ# ؟رهاوظلاب مكنظ امف «جابيدلا ظيلغ نم :© قربتسإ نم اهنياطبإ# - 4 ؛ .اهناصغأ فئاكتو
200 1 
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 هم نر مضل ا 7
 دو | ِناَيَذ 01 ءالاءٌىافاثر /نار 0

 ا ب

 0-0 ا 27 ديري نم اهينجي ىتح وندت ةرجشلا نإ | :ليقو .بيرق : :# ٍناَدإ» ىنجُي يذلا نيتنجلا رمث :# ِندنَج
 ' 13000, هتاطو اتياطب 3 لإ شا ا[ نط لع ا د ل :14 فرعا ترص 0

 ظ ظ ل .نهنسّسمي مل :* َنُهتطَي مل # ءلاجرلا نم مهريغ
 .امهُيَرَو امهترضخ ةدش نم ناتدوسم :# ِناََمآَمَدَم # -14 .لضفلاو جردلا يف نيتروكذملا نيتنجلا

 مج 4 نان ديرَََم كا نعلم زل :ىلاعت هلوق [5] .ءاملاب ناخيضنت ناتراوف :© ِناَنَحاَصت ِناَمَيَعاَمِبيِف 9 -5
 ةاقلإ موي 'تاذاركذاق قيدصلا ركب ابأ نأ ءاطع نع ةمظعلا باتك يف خيشلا وبأو «متاح قا ند جرخأ

 ينأو ؛ينلكأت ةميهب يلع يتأت رضخلا هذه نم ءارضخ تنك ينأ تددو :لاقف «رانلاو ةنجلاو نيزاوملاو

 هذه تر لاق بذوش نبا نع متاح يبأ نبا جرخأو .# ِناَنَج ِْيَرْماَقَم َفاَح َنَمِلَو # :تلزنف «قلخأ م

 نيتفورعملا نيتميظعلا نيتهجلا نع ناربخملا ناظفللا ناذهو ءبرغملاو - .قيدصلا ركب يبأ يف ةيآلا
 ةيآلا قسن عم اًقفتم اًعطق ناك كلذ نم قايس لكو «عمجلاو ىنثملاو درفملا ةروص ىلع نآرقلا يف !ءاج
 هيلع لكوتلا بوجوو ءهدحو هيلإ عاطقنالا بوجو لمزملا ةروس يف هللا ركذ اّمل :لمأتنلو «ةميركلا

 كح 0 0 كو 2 ل ]| آل ٍبرَكْلاَو ٍقِرْشْلَ بر ر(8) اليت ليكي منَ ذو # :هؤامسأ تكرابت لاق هاوس نود هناحبس
 سنإلاو نجلا نيلقثلل انه باطخلاف «[117 : نمحرلا] يزعل لأ بوو قرأ ب ]+ :هناحبس هلوق يف ىنث فيك لمأت نكل «ةدابعلاب هدارفإ ماقم نع هنأش لج ثدحتي

 كالو ا ل بدلا نع الر هز تدجت فك اعمل ةزوس يف لمان كن نمحرلا] * ِناََذَكَم اك دم لاَ يم + : هناحبس هلوق هيلع لد امك
 عتيزم الك يكبر تملا اقؤشملا ظفل تاج اتعا 30 جراعملا] 4( َنِع ٍلاَمَتلاِنحو نمي نع (5) َيِعِطَمم َنيعِطَهَم كاب كبي أورفك ني دلال #1 : لاك لاكف 021 5 تك
 يبن ريخ هب دي ا اذه ْنَم !هللا ناحبسف «[5 ٠ : جراعملا] # وُرَ نإ بلو قرش ترب مقال ٠ هناحبس لاقف «تايآلل ماعلا قايسلا
 0 ضرالاو تاومسلا ف نم لَكِ + :ىلاعت هللا لوق يف هللا همحر ميقلا نبا لاق .[74 : نمحرلا] نآس فوه روي لكضرالاو توسل( نم هَ مهل 8 [14] .لوسر مركأو
 ءاّتاع كيو َنافْهَل ثيغيو هَناريح دشريو ءالاض يدهيو ءالهاج مُلعُيو ءاريقف ينغيو ءاًريسك ربجيو ابرك فشكيو هامه جرفيو ابن رفغي رأس فوه وي

 .ةعور نمؤيو «ةروع رتسيو «ةرثع ليقيو ءاًرابج مصقيو ءامولظم رصنيو ءاتسحم يزجيو ءابئات لبقيو «حإتبم يفاعيو ءاًضيرم يفشيو ءاّيراع وسكيو ءاًعئاج عبشيو
 هكا ولا احح نذل لوو لا نع الا ا الل نات ا رسال را ادا ال يرام هاو ال ورح ضر فانا تا

 فرع" :نيب قرفلا ام 5١[. :نمحرلا] * َنومِرَجُمْلا ُتَرْعْي + «[1 00 :ةرقبلا] * َمِهيِدبَنيَباَم ُملعَي + 1 هقلخ نم هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحّبُس تقرحأل
 1 ا ل ا تناك نإ نفاظلا ثيح نم امهم دارملا ىعملا ك راقتل نيتملكلا نيب قرفلاب سحت داكت ال :ةغللا يف :باوجلا ؟"ملعو
 ىلع فقوتي ال ٌملعلا -" .تايئزجلا ىلع ةروصقمف ةفرعملا امأ «(اًيتزجو اّيلك ,مولعملاب اًملع ةطاحإلا ينعي) هتايئزجو مولعلا تايلك لوانتي ٌملعلا ١- ”لانم اهدي

 ار :نيتغيصلا ركذ يف نآرقلا جهنم .ربدتلاو ركفتلا نم اهيف دبال ةفرعملاو هرّبدتو ركفت نع نوكي ال ٌملعلا -" .لهج اهقبسيف ةفرعملا امأ «مولعملاب لهج قبس

 هللا) قلاخلا لعفل اًمصو درت ءاهتاقتشمو (ملع) ةملك - -؟ .ةقتشملا غيصلاو رداصملاو لاعفألا نم ةيوغللا غيصلا تلمشو ءنآرقلا ين دورولا ة ةريثك ١- :(ملع)
 . [15 :لافنألا] اَقَعَص كفك مل ملعو # 15565 :ةرقبلا] مُهَْلَحاَمَو هيِدكََباَمْملْعَيإ» :(قلاخلا) ىلاعت هلل اهدانسإ - أ :لاثم .قولخملا وأ (ىلاعتو هناحبس
 اًقصو الإ «ميلع ؛مالعا اتملك تأت مل -؟ 1 :ريوكتلا] * َتَرَصَحَأ اَمٌسْفت َتَمَع # :ةرقبلا] مُهَيَرْفَم نانأ لك َمَحَدَم »ا :قولخملل هداسإ -ت
 تركو 2١ (فرخ) 0 :ةدئاملا] 4( ويملأ مَلَع تنأ َكَنِإ ل 54 :ةرقبلا] 4( نيلي مع هنأ , :لاثم .طق هقلخ ىلع قلطت مو -ىلاعتو هناحبس- هلل
 ,ملع) نآرقلا يف نيتملكلا ةنراقمب - 1 .طق قلاخلا لعفل اًمصو درت ملو ءقولخملا لعفل اًمصو نآرقلا يف تركذ - -؟ .(ملع) ةملك تافيرصت نم لقأ تافيرصتب

 . : نمحر لا] 4( ناد ِنْيدَتَجْلا قبو ٍقرَتَسإ نم انيِإطب شرف لع يكتم 10# 1 ةفرعملا نم اًردق مظعأو لضفأو فرشأ (ملعلا) نأ دجت ءامهتاقتشمب (فرع

 يتلا اهرهاوظب فيكف « .هرخفأو ريرحلا نسحأ وهو «قربتسإ نم اهنم ضرألا يلت يتلا اهنئاطب نإ ىتح ؛لجو زع هللا الإ اهنسحو اهفصو ملعي ال شرفلا كلتو
 يف نههبش «ناجرملا ضايب يف توقايلا ءافص دارأ :نيرسفملا ةماعو نسحلا لاق .[58 :نمحر لا]# ُناَرمْلاَو توها َنهمأَك )+ 3 ! ؟عرتتب لك
 - نم اهيقاس ضايب ىريف ريرح نم ةلح نيعبس اهيلع سبلتل ةنجلا لهأ ءاسن نم ةأرملا نإ :هللا دبع هلاق ام هيلع لديو ءناجرملاو توقايلاب هضايبو نوللا ءافص

 :يناثلاو ءرسكلاب مث مضلاب (نهثوطي- نهثمطي) :لوألا :ئرق "نيعضوملا يف" # نمتِيطي 3: لاعت هلوق 6# َمُهَلَتَم يد َنتِْيَوَل ٍفَرطل ترص نيف 38 1011
 «سنإ نهسمي مل تايسنإلا نأ :ىنعملاو ءضيحلا مد :ثمطلا لصأو ءزملك ثمط عراضم يف ناتغل امهو ءامهيف اهرسكب (نهثوطي) :ئرقو .مضلاب مث رسكلاب

 .نهسسمي مل هانعم :ةديبع وبأ لاقو ,نهمدي مل :يأ «تاينجلاو تايسنإلا نع ضاضتفالا ىفنف «ةنجلا يف مهعون نم فرطلا تارصاق مهل نجلا نأل ءنج نهسمي مل تاينجلاو
 «ءامسلا هيف قشنت اهلاوهأ نم لوهو «ةرخآلا فقاوم نم فقوم اذهو «نهدلا نابوذو «درولا ةرمح يف تراصو «ءامسلا تعدصنا ةمايقلا موي ناك اذإ :ناهدلاك ةدرو -

 انل فشكيل ثيدحلا ملعلا يتأيو ءامهنع هللا يضر سابع نبا لاق امك «ةرارحلا ةدش نم «رمحألا دلجلا يأ رمحألا ميدألا وأ ءرمحألا درولا هبشي ام ىلإ لوحتتف عدصنتو

 .هللا ناحبسف ينآرقلا ريبعتلا هنأكو «ةنهدملا ءارمحلا ةدرولا لثم اهنأب ءاملعلا اهفصوو ءاهراجفنا دنع موجنلا ضعبل روص ضرعب ميظعلا دهشملا اذه نم ة واسم ةرزنم
 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةهعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا

 اه 11 م



 :ليق :# ِرْطُخ ٍفَرْفَر لع - 01 .ًالدب مهب نيغبي الف نهجوازأ ىلع َنْرِصُف :# تار 0 تا

 سفانطلا :يرقبعلا :# ِناَسِح َيِرَمبَعَوأ# ,دئاسولا ىه :ليقو :ةفرفر :اهتدحاو «ةنجلا ضاير :فرفرلا 5

 .ةيرقبع :اهتدحاو .ةيشوملا
 (ملجفال ا "

 تيمسو «ةعاسلا مايقل روصلا ف خفني نيح كلذو .ةمايقلا هحيص كتلزن اذإ : َةَحَقاَوْلا تعفو اذإ# - ١ ١ مهلا . 2:

 «ةبذاكلا»و .بيذكت ةعقاولا ةعقول سيل :4 هوك اهنعقول سيل # - 7” ةقلاحم ال ةنكاك اهنأل «ةعقاو» 1

 ضفخلا لمعتست برعلاو .ًاماوقأ عفرتو ءاماوقأ ضفخت :4ٌِفاَر هضاَحا وا د الصم

 ِتَتثَر » -5 .ًاكيرحت تكرحف ضرألا تلزلز اذإ :4ياَلَِتَحْناَدِإ ل - 4 .ةناكملاو ناكملا يف عفرلاو د“
 َتاَكَك#» - .اذه تّدُه لسفر .لرللا ركز نر 11 نيفالاك تراضفااتف تف ااا

 يا رش رمل رابغلا ةئيهك ةوكلا يف لخدي يذلا سمشلا عاعش :ءابهل 00 به
 :لاقف لجو زع مهنع ربخأ مث ويقر ةئ الث ًاعاونأ ا -/ ا/ .ًارشتنم نوم

 مف تك ف ع 25
 م 1ع اش يرحم 213 تاروصقم 7

 016 5 هب وهب 5 م 2 1

 جس نرمارع 0 حاج 00 ور و رهتحج !

 د و '
 رو ل

 دا هواوي 0

 لس و
052 

 مي 1 ورا ا
 نر هدام هه دن ركام 3
 رع هس جسم هر 7 -س ا 34 59

 نيميلا تاذ 0 0 نيذلا مهو 000 2 ًادمحم بجعُي 5 1 | تام ها هك اح 2 ا لف 1 و ام لالا 1 3 ع ؟ كل 9

 معدل 270 ا 1 1 : 27 51 ا ع و 3 را د 0 1

 ىنعمو وكلا ل 0 .رانلا لإ لالا 00 نيذلا لامشلا 0 00 يم 0 اي ' مع أي و : نهي 5

 ةمأشملا باحصأ نأو .نأشلا ةعفرو ةداعسلا ةياهن ف ةنميم ا باحصأ ل :نيقيرفلا لآم نم بجعتلا 0 5 0 5 7

 هللاح نامإلا لإ 0 نيذلا 0 نصل 2107 "010 كلر :راقشلا اه 6سم دس دسم سلا 8
 2مم 1 9101 م ها | م 1 ف 0

 1 وتم 1 7 81 جي ع 00

 0 0ع :ةيضاملا همألا 4 0 2 مه 0 .ةعامج 7 ُهلُد 8 «ةمايقلا موي 5 |© بيبتع ا 20
 "مي 0" . ماج 5 سام اك" صحح 24

 كف فحل وتكلم : ٍةَنوُصْوَمِررَس لع 9# - ١6 .ممألا رخآ مهنأل «"نورخآلا» مهل ليقو .: داع لمحم ةمأ 0 ديرتي 699. تي ىلا يي يي يف

 رظني ال .مههوجوب 2-6 ١ هلا تا (ةنوضوم ررسا اهل ليق امنإو .فعاضملا جسنلا :نضولاو «ضعب يف اهضعب لخدأ
 61214 1 هنن لكس ع ١ ا أ نبأ آلا ني ليلك 090 تيلوألا مدت :نلاعت ةلوق“اجا 111 .ضعب افق يف مهضعب

 (585) َنيِلَوَألا كملت 01 011 لا قاض كلن قش ( نيكل نير ةيزألا ني # :تلزن امل :لاق

 # 07 نيِلَوألانَم ةلث ل اهبن ركذو اولاد تلزن ا :لاق هللا دبع نب رباج نع ميور نب ةورع قيرط نم رظن هيف دنسب قشمد

 : 0 ا ريالا ةيةللر (©) ةباألا كيال > :تلزن مث .ةنس ةروسلا رخآ كسمأف ءانم ليلقو نيلوآلا نم ةلث
 ةعقاولا 41 07 ىفض[11] د50 ل 0 يبأ نبا هجرخأو .4 نرخ 5 (50) َنيِلَوَْلا بم د )+ اهلل

 3 ا لاوس يف للا يلب ركل ناقل ل نيم ةلآلا هله تدرك

 .ةريثكلا ةعامجلا مه ةلثلاو «ةعقاولا ةروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[9”7 “0١1 : ةعقاولا] © 0 را .مئادلا ميعنلا

 .رجحلا ءارو نم كلسلا ىلإ ترظن هتيفصتسا مث اًكلس هيف تلعج ول رجح توقايلا نأو الأ # 0 ُناَجرمْلاَو تاي مأكل :لوقي هللا نأب كلذ «نهتارو -
 الإ نسال ءاَرَج ْلِه # :لوقي مث ةيادهلاب انيلع نم يذلا وه :مركلاو لضفلا ىلإ رظنا انادد له كلا نسسحالا الإ نسحالاْءآَرَج لَه رعت

 هناحبس هتنم هذه نكلو ءاّرخآ انيلإ نسحأو ءالوأ انيلإ نسحأ يذلا وه ءاريخآو الوأ ناسحإلا هل هنأ عم ءازجلاب انيلإ نسحأف انسحأ نيذلا نحن اننأكف 4 ُنَسْحِإِل

 ةلباقم يف ديكأتلا هيف راركتلا ةدئاف : :باوحلا ؟"نوقباسلا" راركت ةدئافام ٠١[. : ا يا ] .هدبع يعسل رك نو هناا

 روهشملا ؛مهلاح فورعملا مه :لاق هنآك 14 : ةعقاولا] #/ ٍةَمَسْنملا ْبَحَحَأ آم ِةَمكسْلا ُبَصَصَآَو +0[ : ةعقاولا] * َةَتَمَبَمْلا ْبححأ آم ِةَمِيَمْلاَب َحَص مم ) :يف ديكأتلا
 للملا لإ اولكص يذلا :ليقو ةّمُأ لك نم ناميإلا ىلإ نوقباسلا 5 ا ل :ىنعملاو .مهفصو

 ١6[. :فاقحألا] * َكَتْمَعِن 1 كتم ركْفَأ نأ قع ب رع[ 1117-15 ءايبنألا مه :ليقو «هللا ليبس يف جورخلاو دجاسملا ىلإ نوقباسلا كك 0

 معن يف (ءاعنلاو) «(ةمعّتلا) «(ةمعثلا) ةملك نآرقلا لمعتسا - ١ :باوحلا ؟"ميعنلاو ةمعنلا" :نيب قرفلا ام 15 :ةعقاولا] 4 ويلا ٍتّنَج فان ورقم كِتلْوأ
 (ميعنلا) ةملك -؟ .ةلجاعلا دكا مين نص يدصقل ع اكلا نآرقلا يف ةدرطم ةلالدلا هذهو . (ًةيونعملا مأ ايدام تناك ارش ةيورخألا ال ةيويندلا ةايحلا

 1 0 رسلان ربو لتلك مث ل رئاكتلا ةيآ .ةدحاو ةيآ يف الإ . .ميركلا نآرقلا يف ةدرطم ةلالدلا هذهو . .ةيورخألا ةايحلا معن يف ميركلا نآرقلا يف تلمعتسا

1 

 ا سيم

 :تاوجلاو ؟ةرخآلا ال ايندلا معن دوصقملا نأب لوقلا ىلإ اوبهذ نيرسفملا مظعم نأ مغر ؟(ءامعنلا» وأ («ةمعّتلا» وأ (ةمعنلا» نود ةيآلا يف ميعنلا» ةملك تءاج

 اا واول تلا لوعب نأ 9 .ايندلا معن : اهيف (ميعنلا)ب دارملا نوكي نأ -1 :نالامتحا اهل ةيآلا هذه يف (ميعنلا) ةملك نأ

 2222 تدر, :اباوحلا ؟' نوعدصي ؛نوعدصت' :نيك قرفلا ام[ :ةعقاولا] نوفي الو ان َتوْعَبَصِبال ]+ «[ 4 :مورلا] 4 َنوُعََصَب زم ]١9[
 ةنسلا لهأ بهذم وهو ىمسملا وه مسالا نأ ىلع لدي امم اذهو ءمسالل ةفص واولاب (وذ) :ئرق 4 ىذإ# : : ىلاعت هلوق © ٍماكإْلاَو ٍلكَْبَل ىذ كير منأ كرب 91:

 .كلذب فوصوملا وه هنإف ءبرلل ةفص ءايلاب (يذ) : :ئرقو . .انه هانعم اذه كلذكف 46 َقلَح ىلا كَ سي ارك 98 :ىلاعت هلوق هليلدو

 كا :ةعقاولا ةروس فورح ددع .نوعبسو نايثو ةكاثالث :ةعقاولا ةروس تاملك ددع . قافّتالاب ةّيكَم يهو «هط ةروس دعب تلزن :ةعقاولا ةروس لوزن

 ىلإ ةفاضإلاب قلخلا فانصأو «ةمايقلا ةعقاو روهظ :ةروسلا دوصقم مظعم :ةعقاولا ةروس عيضاوم . .اهحتتفمل ؛ةعقاولا ةروسب تيّمس :ةعقاولا ةروس ءامسأ .ةثالثو

 راحب يف ىَقْرَعلاو ؛لامشلا باحصأ لاح ركذو ؛ةيصعملا لهأو ةعاطلا لهأ نيب نيطّسوتم نونوكي موق لاح نايبو «ةعاطلاب نيقباَسلا لاح نايبو «ةبوقعلاو باذعلا

 در ةفعصلا ربمو كلما راةمعتلا د :|مهنمض يف امو هراَّذلاو ءاملا ثيدحو «عرّزلاو ثْرلا نم رشنلاو رشحلا ليلدو «ةقلخخلا ءادتبا نم ثعبلا ناهربو كالملا

 2100133 رز ا اطنبلاب مرت ةكدأل ةركتشلا ةعاطناو قتلا لاحت «ةراهلا كاخ ي

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 * مهمه 6هلا و 0 24 0 مجرما ع +
 دز تيك رهاظ راج :# نعم نَم ساكو ١9- .نس مهل ربكت ال مدخلا راغص :# َنوُدَلَ ندلو ## - ١١ هية را ا ذك“ ةكرخ .ذنا 4

 . نعم يأكف قير 201111 5 امك اهبرش نم مهسوؤر عدصُن ال : َْنَع َنوْعَبَصِياَل ا .رمخ وهف نآرقلا يف سأك لك :ليقو .نويعلل

 ١ 2 7 ندم ووعي ٠ ام بهذت ال :* نورتي الَو «باًرُشلا قرفتي امك نوقرفتي ال :ليقو ءايندلا رمخ برش نم عدصتت

 1 رثزل الكم 0 نعوم( دوو تتنزطتت 7 .نسح يف نيعلا ءالجنلا يهو «ءانيع عمج :# ٌنيِع ٌروُحَوأ9 ١١- .ناركسلا :فيزنلاو .مهلرقع

 "ووش 1 يثاب 1ك 1 .نك يف .ظفحو .ءنيص دق يذلا :# ِنْوكَمْلا## نهضايب ءافص يف :«رلؤللا سكك - ل

 نيوبلا ب حأَو (©) اَملَماَمكَساَيقاَل إي امي 531 دحأ مئؤي ال يأ «مكؤي ام :4 ايار .هريغو نسحب نم لوقلا طقس :وغللا :4 يلا -15 0
 د ا 1 50 .هركتامم ملسا ا : يأ : اَمَلَس اَمَلَس الق الإ 0

 دا ريو شت الو )ذر نسو(ه9بلا ١ ميخفتلا :هب دارملاو .مهلدعأ امو .مه ءيش يأ :يأ :© ِنبَِبْلا ْبَحَحَأ آم نبيل بكحأو ف ١-

 تمل( ةركومك 00 بوكت ال ١ .قبنلا رجش وه :ليقو .هيف كوش ال يذلا رّقوملا وه 2 1 1 يما

 1 | ةددوت 207229229 راب كل يسع ل لب اكرر حب للا نقم دوق زول :ليق ا 5
 اج رم دوو همنا ا 1 0 :4 بو 2 ١- .هبهذتف سمشلا هخسنت ال مث كاد : مودم ٍلِظْو 9 0

 بأمل ا بحار (ج) نرحل َنمدلبر اهل نول كك ٍةَعوَرَمٍشرفو 9 -! 4 .تنع نودب اوؤاش فيكو اوؤاش أ كمل :ليقو 2
 .متيِنيلِطو (ج) ريكس وس ف يلام 000 تاعفترم نهنأو ءءاسنلا نع اهب ىّنك :ليقو .ضعب قوف اهضعب
 مج ريك .« نعبر و -17 .نهقلخ ديعأ يتاللا وأ ءأءدتبم ءاقلخ نهانقلخ : ةآتنإ نهم اَنِإ ا -٠ه

 0 يوي 52 بفسا 0 2 37” .مالسلا هيلع مدآ ينب نم ءاسنلا لل ايندلا يف نك نأ دعب ءىراذع

 / بارت 062 6 ْز 0016 تر كل ىلع هت روع دحر تل
 ْ بي يا حسا ءا ظ 1 :* َنرحآلا َنَمدَلُيَو 3 - ٠ .ةَع دمحم ةمأ لبق اوضم نيذلا نم ةعامج :# لَمْ

 :ميمحلاو «رانلا رح :مومسلاو .اهميمحو منهج مومس يف مه :يأ :# ٍرِيَكَمِ وس يف -
 :4 نوري اناكو »8 - 4١ .داوسلا ديدش ناخد نم :# ٍروُمَح نم َلِظَو 9 -47 .ةرارحلا ديدشلا ءاملا

 ع - :ىلاعت هلوق [717] 2 نيميلا وه :ليقو .كرشلا وهو ءايندلا يف ميظعلا بنذلا ىلع :# ملظعلا تدلل لع» نوعلقي الو نوميقي

 ردا اا ا يا اعلا 110107 اا 6ااو الع نع شعبا يف يتهيبلاو «هتنس يف نوصتم نب ديعس جرخأ ورش ديول 2

 ٍرّدِس يف (50) ِنِمَيْلا بح بمأ آم نوبل ُبَحتأَو ز+ :هللا لزنأف ءيداولا اذه لثم. ةنجلا يف انل تيل اي :اولاق ءاذكو اذك ةنجلا يف نإ :نوييوقيراساغلا ركنا كرا
 نوحاوو يوتا

 م ملا

 هلالظو - فئاطلا ين داو - جوب نوبجعي اوناك :لاق دهاجم نع رخآ هجو نم يقهيبلا جرخأ (روُدمِلِظَو 50 روصنُم ىَلطَو :ىلاعت هلوق [14] .تايآلا #* د م

 نآرقلا ىف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[ 4: ةعقاولا . :١17 تافاصلا] « َنوُلَوُألا اًنْوآَباَء وأ » [44] .( م وُدَص لِظَو 8)) رروصنَم يَلطَو # :هللا لزنأف .هردسو هحلطو

 اللا رافعا هول نيب ةيآلاو ةعقاولاو تاقاضلا يروش قف رشنلا سفن كلا

 ريغ .ءارفلا لاق امك ...نوقرفتي : :(نوُعّدَصَي) ىنعم نأ يه نيتغيصلا عيونت نم ةمكحلاو اًضيأ ةدحاو ةرم (نوعَّدَصُي) ةغيص تدروو امك «ةدحاو ةرم (نوعّذَّصَي) -

 ا 2 دصي)امأ .انريطا)و (نوعرضي) اهلثمو .داصلا ديدشتو داصلا يف ءاتلا ماغدإ نم ةعرسلاو ةدشلاب ءاحيإلا ءاج دقو ءّةعرسو ٍةدش عم قرفت هنأ

 نم قلطنت ةكرحلا نأكف «مولعملل ٌينبم (نوُعَّدَّصي) نأ :نيتعتصلا ند 0 .ىلوألا ةغيصلا يف هيلع امه امم امهتجرد يف لقأ امهنكلو ؛كلذك ةعرسو ةدش

 2 رع .ةناهإلاو تيكبتلا يف ةدايزو ءقمح نم نيعرسم رانلا لهأ بهذيو .قوش نم نيحرف نيعرسم اهيلإ ةنجلا لهأ بهذيف «رشبلا لخاد

 ىنعمو . اطار سلا اق رتل لل سر اير كل يا را ا رك
 ال + ةرقبلا] 4( معه ليو ى رابعا اوُمَكَظ تيك لدم عاكدحكم] .ماجسناو ماكتلا نم هيف مه ام ىلع نوميقيس اذه ىلعو ؛لصحت نل ةكرحلا هذه نأ ةيالا

 (هليف) ةملك تدرو امي .ةرم ةرشع عست (اًلوق) ةملك تدرو :باوجلا ؟"اليق .الوق" ميس رخل ام 1[ :ةعقاولا] ( اَمَلَساَملَس ا الإ )اً اه َنوُعمَم

 ني ٌقَدَصَأ ْنَمَو + :ىلاعت لاق امك .لوهجملل ءانبلا ىلع لدت يتلا (اًكيق) لامعتسا ّلقو «نآرقلا يف (لوق) لامعتسا رثك اذل ءلصألا يه لوقلا ةغيص .تارم ثالث
 نأ بجي مدعلا ىلع لدي يذلا لوقلا لعفف ءالوق هللا نم ّقدصأ ٌدحأ نوكي نأ مودعم هنأ يأ ءالوق هللا نم قدصأ دحأ نم سيل :هانعم .[117 :ءاسنلا] ب اَِقِهَّأ

 انه (لوقلا) لعافلا نإف «[57 :ةعقاولا] #' اًمَلَساَمَكَس ابق الإ (50): امال او اَِهَتوُعَمساَل + :ىملاعت لاق امكو .(اًليق) وه هنم ينبملا مسالاو ءلوهجملل اًئيبم نوكي

 .لعافلا سيلو (لبق ام) انه مهملا نأل .هتروص ىلع ٍنأي هيلع ينبملا مسالاو ؛لوهجملا اًنيبم نوكي نأ بجي هلعفف .لوهجم يأ :ددحم ريغ
 :يأ هروحو محلو ةهكافو تانج يف مه :ليق هنأك ,ميعنلا تانج ىلع اًمطع امهيف رجلاب (نيع ٍروح) :ئرق 6# نبع ٌروُحَو 9: :ىلاعت هلوق # ُنيِعُروُحَم ف[

 .مهيف :يأ «ربخلا فوذحم أدتبم وأ "نادلو" ىلع اًفطع امهعفرب (ٌريع ٌروح) :ئرقو .باوكأب نومعني :خلإ فوطي ىنعم ذإ ؛باوكأب ىلع اًمطع وأ روح ةبحاصم
 عمج :برعلاف .فيفختلل ناكسإلابو ءلصألا ىلع مضلاب (اَيْرَع-اًبّرع) : رق 6# اًبرع 38 : هلوق 46 ابار اربع ف ["] .نيع روح مهؤاسن :يأ .رمضمل اًربخ وأ مهل وأ
 بي ل ركواق) كرت كج كفو 98 ]7١[ .عبسلا تاءارقلا يف "ةجحلا" يف وه امك ةجنغلا يه :ليقو ءاهجوزل ةببحتملا وأ ةنسحلا يه :تررعلاو كرر
 تايركس ىلع يوتحت ةهكافلا نأل ؛ةيحص دئاوف هل ةيئاذغلا ةبجولا لبق ةهكافلا لوانت نأب ثيدحلا بطلا حرص :ةيبط ةقيقح 7١[. :ةعقاولا] * َنوُهَتَْي
 عوجلا ضارعأ لوزتو ء.مسجلا يوتريف (قئ ”اقدلاب ردقت) ةريصق ةدم يف تايركسلا هذه ءاعمألا صتمتو ءصاصتمالا ةعيرسو مضهلا ةلهس ةطيسب

 ءركس نم هئاذغ يف نوكي ام هؤاعمأ صتمت ىتح تاعاس ثالث براقي ام ىلإ جاتحي عونتملا ماعطلاب ةرشابم هتدعم المي يذلا نأ نيح يف ءركسلا صقنو

 دسجلا ايالخل ساسألا ةقاطلا ردصم اهنإف صاصتمالاو مضهلا ةلهس اهنأ ىلإ ةفاضإلاب ةطيسبلا تايركسلا نإ .لوطأ ةرتفل عوجلا ضارعأ هدنع ىقبتو
 يكفل هرجع ةع ريم ظيفأ ح ةيرحملا تاباغولاو ةاعمألا ندج ةطيسلا كايركسلا نم ةعيرش ةدافتساةليفتست ىئتلا:ايالخلا هاله نموا .ةفلتخملا

 كفاك اامتزرو .ةهكافلا دعب صخشلا اهلكأي يتلا ماعطلا عاونأ فلتخم صاصتما يف هجو متأ لع اهتفيظوب مايقلل دعتستو ؛ةهكافلاب ةدوجوملا تايركسلا

 - يضر سنأ نعف :راطفإلا يف ٍةِلَم يبنلا ةنس يف لمأتو .ةفيرشلا ثيداحألا ينو ةميركلا ةينآرقلا تايآلا يف محللا ىلع ةهكافلا ميدقت نم ةمكحلا يه هذه

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 :ءاذلا كلذ ىمسيف ؛ىورت الف ءاد اهبيصي يتلا لبولا .ترعلا دبع ١ يفا» :« زل يرش 06

 ن8 ٠0 5١- .مكتامت دعب مكنعبي هنأب وأ قلخلاب نوقدصت الهف 0 .مايملا
 اتيلع تاتفي الو .مكلاجآو ما :4 تقوم 3 وبسم نحمل امو" لجعتسملاو رخأتسملا :4 َتَوَمْلاْكياَنرَدَم +

 1 ءيجنف : :4 لكن لوب نأ لعل هنع رخأت الو ءاهلجأ اهنم ءيش مدقتي الو 4

 ةئلءدقلو## -77 .تائيحلاو روصلا نم انتش قلخ يأ يف :# َنوُملتالاَمل كك
 576 2 0 ل ماع ا طل ل كاتاتوا نا ركنا 00 4

 ةئااظنإ» هب عفتب ال ًاميشه :4اًمطخط نحن مأ ءأعرز هنوريصت متنأا :لجو زع لوقي :4نوُرلا اويل نمار وك
 ا نمد ءاغم .ليقو .ةبيصملا نم مكعرز يف لزن امم نوبجعت مترص يأ :4 نوهكتت | داب 1100000
 يأ ٌدَج انل سيل :4َنومورعْنَحكْلَبأم .رشلل نّوقلُم نوبدعم انإ :نولوقت يأ :4َتوُمْرعُملاَنِإم - 177 ” | زفات جوجو 01ر6 أل ةنكااتني

 .باحسلا نم :نْرْملَنِام ٠١- .14 .هيف هل ظح ال يذلا «قزرلا نم عونمملا :مورحملاو ءظح ' | هسلَعَجل هاَمخْول 0 هوعَرلاْنََمأَ وعم

 رم ا ل ارم بيرتس

 نم نوجرختست يتلا : 4 ٌنوُروت ىلأ# ا .هتحولم تلكسا ام :ءاملا نم جاجألاو ا 4 اجاب ' نوهو 2 حن لب ويل قت رتاظفامتل ١ ريل مدح 5 8 و رجع ب عدد 2 رع سس ع 7
 5 0 تل 1 تزف فرس ب ف ورع جرم نجم 1 500 وعدر 3

 0 اهب 5 مل ع 0 3 0 0 0 يأ .مكدنز ل ا وزئلا بموسم هور ىلا ةَنارْبَ© 1
 ضرألا يهو «ءاوقلاب نولزني نيذلا نيرفاسملا :4َوَقْمْلِزل ةعفنمو هب نوطعتف دل يئن قسط( ١

 ممر م سَتَأ الف # برت رناست© عقومي م هفأ القل :ىلاعت هلوق 1 -17] طع نوملعتا ول ميظع مسقل هنإو ١ ارك 0 م "اي ني 09 َتوُيْعنم 2 1 وهام :4 َنوُمَلَعَت َول ٌمَسَقَل هَنِإَو # .ءامسلا يف اهبياغمو اهطقاسمب :موجنلا عقاومب مسقأ :هانعم ليق 3 ]ش]خنينثثثثخششزَّ©ِزََِْظْئّققُحلكللحاَ 656 <ة«« ص ةأكاشل 015 رقاب © اور الا كفر» 00 06 . ءاكتطلا دوازم وأ تلخ نيذلا وأ ءرفقلا 70 سيسي و 6

 :هكك هلل هللا لوسر لاقف كي هللا لوسر دهع ىلع سانلا رطم :لاق سابع نبا نع ملسم جرخأ ه4( ِروُجتلآ
 ءااذك ءون ق قدص دقلا :مهضعب لاقو هللا ا :اولاق «رفاك مهنمو ركاش سانلا نم حبصأ١ | © ٌميَِع تمكن مستلم ينل موجُتلا عقم 0
 جرخأ هوك أ كتر َلَتو + :غلب ىتح « رونا عقومي نأ آله إل :تابآلا هذه تلزنف اا ا : - 4
 مث ءائيش اهئام نم اولمحي | ال نأ كي هللا لوسر مهرمأف رجحلا اولزن ؛كوبت ةوزغ يف راصنألا نم لجر يف تايآلا هذه تلزن :لاق ةرزح يبأ نع متاح يبأ نبا
 لجر لاقف ءاهن .اوقتسا ىتح مهيلع ترطمأف ةباحس هللا لسراف اعد مث نيتعكر ىلصف ماقف يَ ينلا ىلإ كلذ اوكشف «ءام مهعم سيلو رخآ الزنم لزنو «لحترا
 002 اك مك تايرطماا ل :لاقف ؟ءامسلا انيلع هللا رطمأف لي ينلا اعد ام ىرت ىتم كحيو :قافنلاب مهتي هموق نم رخآل راصنألا نم

 ١/[. : ةعقاولا] «َتوُرْوُت ىتلأ َراَلام سيرف [14 : ةعقاولا] 4َتْورَتَم ىلا مْ َءَوَأ » ء[7 ٠ ةعقاولا] 4 توفرت ام مير لف 108 ةعقاولا] 4مم ميم
 نم لك بقع ركذو هحالصو هجضن اهب يتلا رانلاب مث «هنجعو هغوس هب يذلا ءاملاب مث هتوف هنم يذلا ٌبَحلا وهو ؛هنع هل ىنغ ال امب مث «ناسنإلا قلخ ركذب أدب

 4 2 ءاَمْسْوَل © :ةثلاثلا يفو 116 :ةعقاولا] 4« اًملطح ُهَسْلَعَجَل ُهاَمْهَول )»' :ةيناثلا يفو «[ ٠ : ةعقاولا] 4 َتَوَمْلأَ ب اَرَدَق نحن 9: :ىلوألا يف لاقف .هدسفي ام ىلوألا ةثالثلا

 لع 2 [1] .اهب نوعفتتي نيرفاسملل :يأ «ا/ا“ : ةعقاولا] 4 َنيوقُمَ اهم )» اهب نوظعتي 4َةَركَْاَهتلَمَجُنَح /» :لاق لب ءاهدسفي ام ةعبارلا يف لقي ملو 11١« : ةعقاولا]
 موي مكقلخ رّيغن نأ ىلع نيزجاعب نحن امو 4١[. : جراعملا] 4َنيوُبْسَمِبنحاَمَو نباح َلْيَبنَأ لع 1١[. : ةعقاولا] 4 َنوُمَلَعَت ال ام يف جُكَكِشننَو كلكم لون نأ
 دحأ امو هلل عوطأو مهنم لضفأ اًموق مهب لدبتسن نأ ىلع :جراعملا ةيآ امأ «ةعقاولا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءلاوحألاو تافصلا نم هنوملعت ال اميف مككشننو «ةمايقلا

 ل ل ةعقاولا] 4 اًجلاَجأ ُهكَلَحج مامن ول ]ف .[ 10 : ةعقاولا] 4 املطح ُهَسْلَعَجَل ُءاَمْهَوَل 8 ٠/١[ «15] .هديعن نأ اندرأ اذإ انزجعيو انتوفيو انقبسي

 ةبترو اًدوجو مدقم هنأل ؛ موعطملاب بسنأ وهو «ديكأتلل ماللا هذه لصأ نأ وأ «هيلع لوألا ةلالدل ءاراصتخا ءاملا يف هنم اهفذحو «لصألاب المع «ماللا عرزلا يف

 ةروص ةيلكلاب هل باهذإ اًماطح عرزلا لعج .[1 : ةعقاولا] 4 اًجاَجَأ تلم هآَمَمَوَل ل «[75 : ةعقاولا] 4 اًمنطح ُهمْلَعَحَل ءاَمْدَوَل آ» ١[ «10] .بورشملا ىلع
 هذه ترركت .[71/ : ملقلا لال : كفارلا] 4 روع نع لكس ا .ملعأ هللاو .برشلا ريغ يف هب عفتنا امبرو ؛ةروص هب بهذي م اًجاجأ ءاملا لعجو «ةعفنمو

 نحن لب :ملقلا ةيآامأ «قزرلا نم نومورحم نحن لب :ةعقاولا ةروس يف اهنم دصقملاو «ملقلاو ةعقاولا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا

 ترركت .[07 : ةقاحلا 47175 : ةعقاولا] 4 مِيِظَعْلأ َكْيَر يسب َحّيَش )»10 5] .نيكاسملا عنمو لخبلا ىلع انمزع ببسب «-ةقيدحلا يأ- ءاهريخ نومورحم
 ا ا ال ع اولا يرو واكل سفن ميركلا نازل ياك ٠ تندر د دن

 ربخأ 1١[. : ةعقاولا]4 َنيوّْمَلَ اعبمو ُهَركْدَت اهلج نك )+ [71] .كلذك ةمألل تايآلا يف باطخلاو هاّريبك اًولع نولوقي امع هللا ىلاعت .نودحاجلاو نوملاظلا
 نيرا 220 نيوقملا هللا صخ اذامل :لاؤسلاو «نورفاسملا مهو ءاوقلاب نيلزانلل ةعفنمو «ةرخآلا رانب ركذت ةركذت اهذأ هناحبس
 توُفِلحَو 2[] .نينطوتسم الو نيميقم اوسيل رفس حانج ىلع رادلا هذه ين مهأو «نورفاسم مهلك مهأ ىلإ همالك نم هدارمب ملعأ هللاو «هدابعل اًهيبنت: :باوجلا ؟نيميقملاو
 رسفي ام اًريثك :باوجلا ؟"مسقلا"و "فلحلا" نيب قرفلا ام .[77 : ةعقاولا] * ميِظَع َنوُمَلَعَت ول ُدَسَعلهَّنِإَو 0107 : ةبوتلا] * يكن مه امو مكحنيل مُحنإ هلل
 "ل حل" ةدام تءاج ءامهفدارت عنمب لماكلا ءارقتسالا دهشيف ؛ قثوملا مكحملا صنلا يف ىلعألا نايبلا ىلإ مكتحن اننكلو ؛مجاعملا امهنيب قرفت املقو ءرخآلاب امهدحأ

 .نآرقلل ينايبلا زاجعإلا نم اذهو ءامهو مأ ةقيقح تناك ءاوس «ةقداصلا ناميألا يف يأيف :مسقلا امأو «ةبذاكلا نيميلا : يأ «نيميلاب ثنحلا يف ءانثتسا ريغب اهلك اعضوم رشع ةثالث يف ظ

 مضلاو ءردصملا حتفلا :لكيرا ركن ف هو ءايحتفب (تراك) :6ق 7 0 1 (برش) :ئرق 4 برش :ىلاعت هلوق * ويلا برش َنوُبرتَم 9 101

 .مهرفكل مهب لزن يذلا كالهلاو باذعلا نوركتي ممنأ : ءانعمف ؛يزراكنإلا ماهفتسالا َلَع نيتزمهب (انئأ) :ئرق « نإ :ىلاعت هلوق © َن دومرعمل ان 35 [11] .مسالا

 هريظنو .نوكلهم وأ نوبذعمل انإ نولوقتو ؛مكبونذ نم فلس ام ىلع نومدنت :يأ ءنومرغمل انإ نولوقت :ىنعملاو «ربخلا ىلع ةدحاو ةزمهب انإ) :ئرقو
 - ىلع لدي ردصم هنأ ىلع .درفم فلأ الب واولا ناكسإب (عقومب) :ئرق 4 عَقِب : ىلاعت هلوق 6 رجلا عقم مْ كف [00] .46 اَماَرَغ ناك اَهَباَدَع ترإ»

 دواد وبأ هاور (ءام نم تاوسح اًسح تاريمت نكت مل نإف ؛تاريمتف تابطر نكت مل نإف «تابطر ىلع يلصيي نأ لبق رطفن 0: هللا لوسر ناك : :لاق هنع هللا -

 -ح - ,نوقباسلا هكردي نكي ملمسقلا اذه يف اقمع دجن انه :موجنلا عق ةاوم .[ا/6 : : ةعقاولا] 6 ٍروُجُتلأ عومي مِسْمَأ آلم 9: [5] .ينابلألا هححصو يذمرتلاو
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 © ه0 كوني © ادي دحلاَدَمَدإ 0 ضب كلذ دنعو .هّمشتف ةنجلا ناحير نم نصْخب ىتؤُ ىتح ايندلا نم جرخت ال نيبّرقملا حاورا
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 .هب قرحي رانلا قيرحو :# ريح ةَاَصَكَو# - 3 .هبارش وهف .هرح ىهتنا ىتح يلغأ دق ءام نم :# ٍريِمحْنَم

 .هيف كش ال يذلا نيقيلا ربخلا نم قح وهل :* نبل نحو هب لجو زع هللا ربخأ يذلا :4 اًذَْمَّنِإ ل -4

 قيل
 ال لف دك يذلا ميدقلا وه :« لّوالاره# ٠- .لحأ هعنامي ال يذلا بلاغلا رداقلا :# ريما ١-

 ءيش الف :4 طار ءيش لك ىلع :# ريال اوإ» ءيش لك دعب ىقبي يذلا :© ركل ءيش
 ظ .ساوحلاب كردم ريغ هنوكل نطابلاو «هيلع ةلادلا ةلدآلاب رهاظلا :وأ .هنم ءيش ىلإ برقأ

 ا ا ور افا كم تريك .[47 : ةقاحلا 8١, : ةعقاولا] © َنيِمِعْلا بر نم ٌلِبِزنَت 3 ] 6٠١

 ةيآلا هذه ترركت .[0؟ : ةقاحلا .47 0/5 : ةعقاولا] © يِيِظَعْلا َكْيَر يّسأي َحَيَص 9 471 .هيف ةيرم ال يذلا قحلا وهف «نيملاعلا بر نم لزنم ميركلا نآرقلا اذه

 دن ا ةقاحلاو ةعقاولا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف تارم ثالث

 يقابو «نآرقلا يف ةديحولا ١[ : ديدحلا] 4 ِضرأْلاَو توما يف اَم هِي َمَّبَس ١ 73 .كلذك ةمآلل تايآلا ين باطخلاو هاّريبك اًولع نولوقي امع هللا ىلاعت ءنودحاجلاو

 «[؟ :ديدحلا] 4 ٍضرأْلاَو توسل كلم هل ل : :وهو ءاهدعب امل ةقفاوم ؛فذحلاب ةروّسلا هذه 0 و «لصألا وه "ام" ةداعإ .4 ٍضْرَْلا ىناَمَو توسل ِفاَمإف عضاوملا

 :هلوق دعب رشحلا رخآ يف لاق كلذلو ءضرألاو تاوامسلا َىّلَح هلل حّبس :ةروَّسلا هذه يف يدنا نأ ؛[ : ديدحلا] 4 ضرألاو تومسلا َنلَح ىلا وه » :اهدعبو

 اال أ از 0ل] 4 نال ومما قام هل حبس ١) 4 روصملا ئرابلا ٌقِلَحْلا هللا وه

 :ةيميت نبا لاق .[3 : رثاكتلا] * ِنيِقيلأ َبَع ل ري ء15 : رثاكتلا] 4“ د ول الك + 146 : ةعقاولا] نيل نحوه ادع َّنِإ 5-5

 را نق - و ءرصبلاب هنياعو هدهاش ام * نيقّيلا ََبَع جو هراتعلااو سلايتللاو ريختلاو عامبسلاب ةمللع ام( ِنيِقّيْلا َملِع »

 اذهو «هنياعو هدهاشو لسعلا ىأر نم لثم :ناثلاو 502 لع ل رو .ريخملا قداصو ةلسم كلعح نأ ريخلأ نم لك :لوألاف نات اذ

 فقوملا يف ةنجلا تفلزأ اذإف «نيقيلا ملع :رانلاو ةنجلاب نآلا انملعف .هلبق امم ىلعأ اذه نأ مولعمو «هتوالحو همعط دجوو «لسعلا قاذ نم لثم :تلاقالاو ,لاعأأ

 قح :ذئنيح كلذف «رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا لهأ لخدأ اذإف «نيقيلا نيع :كلذف قئالخلا اهنياعو نيواغلل ميحجلا تزربو «قئالخلا اهدهاشو نيقتملل

 وقلا لمعو «نولماعلا رّمش هيلإو «نوسفانتملا سانت هيفو «نوفراعلا لضافت هبو «دسجلا نم حورلا ةلزنمب ناميإلا نم وه امل ا

 ام تود ُهَميأ عم العجم » :ىلاعت هللا لاق .نيدلا يف ةمامإلا لوصح امهنيب دلو نيقيلاب ربصلا جرت اذإو «هيلإ اهلك مهتاراشإو هيلع ناك امنإ
 0 تيا ٍضْرَأْلا ِفَو ل :نيلئاقلا قدصأ وهو لاقف «نيهاربلاو تايآلاب عافتنالاب نيقيلا لهأ هناحبس ٌصخو «[7 5 : هكملا] ١ كول اياك اوناكَو

 نم ىَّدُه لع َكِتلْوَأ (8) َنُوِقوُي رهقر ةرخالايو كِل نم َلزنَأ امو كيلإ 1 آي َنوصْو نيا +: :لاقف «نيمّلاعلا نيب نم حالفلاو ىدهلاب نيقيلا لهأ ٌصخو ء[٠ : تايزاذلا]

 ردا فاو تراك ُهعاَصلاَونَحمأَدمَوَنِإ قاد :ىلاعت لاقف «نيقيلا لهأ نم نيو ربخأو «[0 : ةرقبلا] 4 تيس ْمُه كلود مهي

 طف درا ضل هو حراوجلا لامعأ حور يه يتلا بولقلا لامعأ حور نيقيلاف «[377 : ةيثاجلا] 4 تيِدَقَِتَسمِ تيدي قر نش مو قط جلا قات نإ كلا
 بولقلا الإ همهفي الو هيناعم كردي ال هنأ ىلع اهتاميإو اهتراشإب ةيآلا تلدو .[1/4 :ةعقاولا] * َنوُرَهَطَمْلااَلِ ا 0 .هرادم ةيلع يذلا نأشلا اذه

 .يغبني امك همهفي نأو «هيناعم لاني نأ تافلاخملاو عدبلا ةساجنب ثولتملا بلقلا ىلع مارحو «ةرهاطلا

 لزن ثيح نآرقلا عقاوم هانعم :ليقو «مجن لك بيغي ثيح كلذو «ةريثك موجنلا عقاوم نأل ,عمجلا ىلع فلأو واولا حتفب (عقاّومب) :ئرقو .ريثكلاو ليلقلا -

 لل يطيب ردضم ساما عشب للا :ئرق 76 عر 18 ا احنَرَو حَوَو 38 1864] .ثداوحلاو عئاقولا بسح ءيش دعب اًئيش اًمجنم

 ذنم ءاملعلا هكردأ يذلا باوجلا ؟اهنأش مظع ىلع اهتاذ موجنلاب مسقي ملو موجنلا عقاومب ىلاعتو كرابت انبر مسقأ اذاملف < .ردصم وهو ءارلا حتفب (حوّرف) :ئرقو

 نا كانا نب رمق ا ارسم عقارب ور ةنكلو ةقالطإلاا لع موهدلا ىزب نأ هل نكمي ال ضرألا هذه حطس قوف.نم نانسنإلا نأ «ةياغلل ةليلق تاون
 ةئمسمخ :ديدحلا ةروس تاملك ددع .ةّيكم ليقو «ةيندم يهو «ةلزلزلا ةروس دعب تلزن :ديدحلا ةروس لوزن .ميلعلا قلاخلا هللا ناحبسف .ىرخأ نكامأ ىلإ اهترداغو

 مظعم :ديدحلا ةروس عيضاوم . اهب هركذل ؛ديدحلا ةروس تيّمس :ديدحلا ةرونس ءارسأ .نوعبسو ةّنسو ةئاعبرأو نافلأ :ديدحلا ةروس فورح ددع . نوعبرأو عبرأو

 - تاقفنلا قافنإب نينمؤملا رمأو .تافصلاو تاّذلا يف ىلاعتو هناحبس ّقحلا ةيزنتو «تاوامّسلاو ضرألا يف تاقولخملاو نيقولخملا ةلمج حيبست ىلإ ةراشإلا) ةروسلا دوصقم

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلاريسفت
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 ضرألاو تاومسلا يف ام لكو هللا ليبس يف قافنإلا نم مكعنمي ءيش يأ :ىنعملا :ليقو .ضرألاو 30| َدَووكَبَربْوْؤنل وع ديوس 3

 .نيرسفملا رثكأ لاق هبو .ةكم حتف :4ِحْنَدل لَم نيل ؟ثراولا ىلإ ثاريملا عوجرك هللا ىلإ عجار د ل َنينِمْؤُم ْمُكَنوَفَكِمَدَحأ د !
 كَم قرش لوفر ؤيف وقوي

 ع

 :4 ينك ُهّمأ َدَعَول هدعبو «حتفلا لبق نم لتاقو قفنأ نم :ينعي :«الكو# ةيبيدحلا حتف :ليقو لا
 دارا نشل ااا .ةنجلا 02

 هذه ىلإ 37 هللا لوسر دشرأ دقو .فعضأو ّلقأ مهو .رثكأ كاذ ذإ تناك سانلا ةجاح نألو ءرثكأ 1

 .'هفيصن الو مهدحأ ْدُم غلب ام بهذ دُخأ لثم مكدحأ قفنأ ول» :هنع حص اميف -هباحصأ فصي- هلوقب ةليضفلا 06
 | يع ل رع 3 رعت عر

 ا حي ترم رع جر ! | | أ لو أى ١ انة هأ)
 .هللا دنع ام ًايغتبم ءأبستحم ايندلا يف هللا لس :4اسحاضَْسآضرفيعَنأاََنَكط ١١- .هيلع قفتم 0 ياحلو 3 ص ا 5

 تومملا كف هل :٠ 11 ١ ديدسلا] 4سم وع كلم رز 07 . ضم ضردْلاَو توسل كم دل » [ 5 .5] 95 انّ انو ربح وُلَمَكتاَمِبهَناَو ىَسْللهَدَأَدَعَو الك
 دم يطل لوألا عضوملا 5 ديدحلا] ومالا عن هَاَدِإَو ضَراْلاَو 8 | يركع 7 نيستا تول قءزؤللا

 تالدللا 1١ زج + لكَ َرْهَو» :للعت هلوقب همتخو 4 ُتيِمُبَو - حنت » :لاعت لاق كلذإر 7
 00 نو :كلذ دعب لاق كلذلو ءقلخلا لامعأو ضرألاو تاوامسلا لاوحأ نم هملع طاحأ ام ىلع اهيلع يزاجملا هنأو «هيلإ اهلك ومألا ريصم نأ ىلع

 4 لولا دييغو أَ عوام لعل وذم امو ضل يامل )» [ 41 .«4(رومألا محن ِهَلأَلإَو » :ىلاعت هلوقب همتخو «[5 : ديدحلا] 4 ٌكرِصب
 للاعت هللا نآ ناني ناتيآلا .[4 ١ ديدحالا] 4 سب َنوُلَمت اَمب دلو تسكأم نأ كم وهو اهيف ُجرْعياَمَو مسلس ُلَياَمَو ان جي اَمَو ِضراْلَا ف ُجِلَياَمدَلَعَي .. .ظ ء[ 7 : 0-1

 اهيلإ دعصي امو «بتكلاو ةكئالملاو راطمألا نم ءامسلا نم لزني امو «هايملاو نداعملاو تابنلا نم اهنم جرخي امو «ءاملا تارطق نم ضرألا يف لخدي ام لك ملعي

 ةيآ اّمأو هيلع نيلكوتملا هيلإ نيبئاتلا بونذل روفغلا «ةبوقعلاب مهتاصع لجاعي الف هدابعب ميحرلا وه هناحبس هنأ حضوت بس ةيآو «قلخلا لاعفأو ةكئالملا نم

 1 هَمِحلَصِ اًنَسَحاَضَرَك هللا صرمُي ىذا اد نم ل 7 ا ا م

 انسح اقافنإ هللا ليبس يف قفني يذلا اذ نم ١١[. : ديدحلا] 4 رج ملول ُهَمَِصِف اََسَح ضو هَل ُضْرمِي ىذا نك ١» 017 48 : ةرقبلا] 4 ريدك فاَعْضَأ هل

 د 7 جا 0 «رددلا نير كارلا رع شكت ل ريتك ناجم هل فعاضيف رخل اناا

 لا لاا ا .مكلامعأ ىلع مكيزاجيف «توملا دعب نوعجرت هدحو هيلإو «كلذ يف ةغلابلا ةمكحلا هل «نيرخآ ىلع هعسويو «قزرلا يف هدابع

 ْ نم كيل + [9] .ةنجلا وهو ؛ميرك ءازج هلو «باوشلاو رجألا هبر هل فعاضيف «ىذأ الو ّنَم الب هبلق نم اًبستحم هللا ليبس يف قفني يذلا اذ نم :ديدحلا
 تالا رس ا :باوجلا ؟تاملظلا عمجو رونلا درفأ اذامل .[9 : ديدحلا] 4[ محي فور :رأ كب هلل ناو رولا و

 واتا اصلا رح نأ درع رع خوي امم لضفأ هيلإ تنسي لمع لك نأ ىلع ليل ١١[. :ةعق ةعقاولا]4( لَكَ يل لَم نم َىمَأَنَم كم ىومتيالإٍ ٠١ 1 .هدرفأ

 ؟”لخبلا"و "حشلا" نيب قرفلا ام .[94 : رشحلا] * توحلْعَمْلا مه ما ديدحلا] 4( ٍلْخْسْلَِ سالم توك جلا رعاك كل

 والا عم : 'لخبلا"و «هيلع سفنلا عشجو «هليصحت يف اصقيالاو ىيللط قءاحفالاو يللا ىلع صرخلا يشار : "حشلا" :باوجلا
 ءانبلاب (مكقاثيم ذَحأ) : :عئرقو .لعافلا بئان مكقاثيمو,لوهجملل ءانبلاب (مكقاثيم ّدخَأ) 0 :ىلاعت هلوق 46 كفك َدَحَأ َدَهو كي 7 هر اونو 9 [14]

 دئاعلاو ءربخلا هللا دعوو ءأدتبم هنأ ىلع ماللا عفرب (لكو) :ئرق 46 الكر 9: :ىلاعت هلوق * ىَسْلأ ُهّللأ َدَعَو الكر 2٠ 1 .هللا ىلع دوعي ريمض لعافلاو ؛مولعملل
 لقن نكل :نيمسلا لاق «رعشلا يف الإ اذه نوزيجي ال :نويرصبلاو «هلوبق بجوف ةنسلا ين دروو «ماشهو ءارفلا هزاجأ دقو :نايح وبأ لاق «هللا هدعو :يأ ءفوذحم
 وأ ؛هلعف ىلع مدقت (دعول) لوأ اًلوعفم بصنلاب (الكو) : :ئرقو .مومعلاو راقتفالا يف اههبشأ ام وأ ا ا اا ل ما
 ىلع مالكلا لمح ىلع بصنلاب (هفعاضيف) : :ئرق # .هَفِعَْصِف 95 :ىلاعت هلوق 46 :ُهَفِمَصِف اًَسَح اََسَح اً هلا ضب ِذَلأ تيل .ةنجلا :يأ ”نسصللا ك1 الادترا
 كنم نوكيأ :ىنعملاو «؟كثدحأف موقتأ :لوقت امك ءافلاب م ا 0 6 'هّللا ضرقي يذلا اذ نم" :ىأ «ىنعملا

 ل رع رسلان الل لد بارا سيو هائقف لع تالا يف (زحو «هلفل نود لوألا نتف لع افطعلا بيتا 5كل ينم ثيلحت اي

 (ضرقلا لوو ضاخشألا نع وه امثإ ؟ هَ هللا ضِرَعي ذَا د نم 35 : هلوق يف ماهفتسالا "نأ" ىلع عفرلاب (هفعاضيف) :ئرقو .ءافلا دعب نأ رامضإ ىلإ جيتحا ردصملا

 رادلا يف ٌديزأ :تلق ول «لعفلاب مسالا بواجي الف مسا ىلع تلخد امنإ «لعفب باوجلا عقيف لعف ىلع لخدت مل ماهفتسالا فلأ ذإ ءباوجلا بصن مقتسي ملف

 ميسا ل و ل و 0 ع ا اا

 ةحوتفم عطق ةزمهب (انورْنأ) :ئرق 46 انورظنأ 9: :لاعت ةلوق 46 رون نم سف اور أوما هيأ ثقيلا نضوج 11 'ضرقي' ىلع فطعلا ىلع يقيقحلا
 نم رمأ لعف هنأ ىلع ءءادتبالا يف ةمومضم تبثتو ؛جردلا يف طقست لصو ةزمهم (انورظنا) : :ئرقو .لاهمإلاو «ريخأتلا : :وهو (ءاطبإلا» نم رمأ لعف هنأ ىلع «ءاظلا رسكو

 - نمءءايلاب (لخوي) :عئرقو .اًظفل هلعاف ثينأتل قوف نم ءاتلاب (ذخؤت) :ئرق 6# ذَح م للاعت هلوق يديمك دوالي لما 0 انيلإ اورظنا :يأ نيعلاب راصبإلا وهو «رظنلا»
 ا لا ةبلستو (تايكحا دعو اينللا ةّسح ناو ءاهتحاسو ةمايقلا يأ «تاّصّرعلا ءارحص يف نيقفانملا ةريح ركذو «ءتاقدصلاو -

 .هناحبس هللا ىوقت نيف ؤملا ةيضرتو ةيناهرلا ركذو « سانلا رك ىسف واو 0111و 1ك او كلل يوتا

 روسلاب فيرعتلا د تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 00 2شف - < <٠ - ٠١ ٠١ ٠١ تشتت اهنوتؤي .ءايقشألا نأ 7-0 "ته ا | نيتاه نم ءاهوتوأ لق تك : 4 رهيب ل نيب مهرون عسي 75 ١-

 26 سا يسع فيون سوي تن عرار ل 2 ع ا 0 1 0 .

 ِرهيستايَو مهيد نب مهرون عسي تنمؤملاو نينمؤملا ىرت موي 7 ةدجلا ىلإ مهب بهذ اذإف .ممل ًاراعش نيتهجلا يف رونلا لعجف ؛مهروهظ ءارو نمو مهلئامش نم
 اخر 5 رع ب ع >و م 27 و دكا رج تورو قو د 0 72 2 : 2: 1 5

 كلم اهيف نيس رات انت نم ىرجت تس مولا مكرم 1 : 6 اًورظنأ# ١- 7 .مهناميأ نعو مهمامأ رونلا ككل مهيعسب ىعس «لوعسي طارصلا ىلع اورمو
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 ردو رح م درو رم
 ال تزال ٌتَفِفَسمْلاو نوقِفتمْلا لوفي موي ميظعلاروفلاوه أوُمِجْنَاَلِيِقم ةلعشلا :«سبقلا»و :# رون نم ءيضتسنو «حبصتسن :# َسّيَفْنإ انورظتنا :ىنعمب 3 ' 11 0 57 ١ ا 2001 1 5 ٠ زو > 0 0 ٠ 2 .+ ٠ ٠ تو

 عع
-4 

 7-0-3700 ”ةه دس“ "ذم اذمص” " ةذس دس“ اوه

 0 ا

7 1 2 
 2 5000 4 5 0 8 : ٠. ١ ٠

 4 الا واسم لق ةرووب شبل نور وثم 7 الإ مكنأ يأ ءمش خيبوتلا ىنعم ىلع اذهو 0 : © اوُسمتلاَف 9 2-5 نم 4 و اونو دولا ا 0000 0 م ماه رج سا ب 3 0 5

 0 ا 1 ب ري لاا سا نا نيب راسا ةايرعلا .«ررص» نيتفاثلاو نيمؤملا نيب :4 يدي رسارو» نود
 0ك ا هل ع . 8 ناميإلاب متعبلت 4 مَضِرءو# هنورمضت متنك يذلا قافنلاب 4 مكس هنأ شنه كلو لب :نركمولا ب يو رو رووح كنق 4ا06» ؟مكلاسعأ لمعتو موصنو يلصن اند يف 4ك ل9 نسوا ترفل يدا اةتاكتوز تتجاوب | ا 0 ع ل قباني نيضات 98 | 5 :# وداني 9# ١45- .رانلا :ىنعي :#4 ٌباَذَعَلاهِلَبَق نم ,ةرهلظو# ةنجلا . ىعي : 40 همي هيف ,ُهنِياَب بابلو رانلا

 "| الوةيدف مدح و)رووحْأَّسأب مكحول 9 :«رورعلا# .مكايانمب هللا ءاضق :# هللآيمأ ءاَج ىَحوت .هلوسرو هللاب رارقإلاب متعفادو «هب متأطبأو 0| لد. سجس عب سرا مح عدس ت1 ص 5 0 01 ا : .

 ءًانطابو ًارهاظ هللاب :* ْاوُرَمَكَنَدْلا نال .رانلا نم مكسفنأ اهب نودفت :4 َةَيدِؤل ١6- .ناطيشلا
 :4 نيل ١7- .مكب ىلوأ يه :يأ :4 مْكَلْوَم َىِدأ# مكلزنم يهف نووأت اهيلإ :4ٌراَلَأ مُكَسَوأَمل

 ١ ريصملا نشيو أومىِهراَتلا مك وأم أاورفك ذأ نم 0 ا يع "0 فن . 7 يع يي هموم بار و حس 2
 |١ نارك ههبولف عَسك نأأو ايدي ِنْايلَأ لا لإ 22 دل | ىو رع سس هس ع واو ال ع 2 0 2 ع ب يطع

> 

 آلا لمني بتكلااهرأ ياو كيلر قلك ي1ئارر 7ع :يعي 4كم تلك فو دزل» :نماطتلاو تابخإلا :«عوشخلا»و .نيلت نا :4 عك نأ نم م
 . هتك ولا يراد تانللا علام 7 00 ليجإلاو اداوم :هوتوأ 00 0 0

 0 سماع يي ست ل يل م ع ري رن. >> :© ِتلفّدَصمْلاَو َنودَصمْلا# /١- .هللا يصاعم ىلإ نوكسلا ىلع تدتشاو «تاريخلا نع :4 ميبوأت
 8| تنبألا ا نول ا وم 9 قدصتلا نع ةرابع نسحلا ضرقلا :4 اًَسَحاَصَرم هلا اوضءأَو## .تاقدصتملاو نيقدصتملا :يأ

 ويا دكْدَصْملاَودوْرَصملَدإ) َنْلمَمكدمل © . ..عبمهل نايبو مهظعتل ىلاعت هللا ىلإ ةبسن ءرجألا باستحاو ةينلا صولخ عم هللا ليبس يف قافنإلاو
5 

 ١ () ميكر َجَأ َممْلَو هل ٌفَعَضِياَسحاَسَعهَلأ١ ىبأ نب زيزعلا دبع نع فنصملا يف ةبيش يبأ نبا جرخأ .ةيآلا وبما َتيِذَلِل نأ ملأ + :للاعت هلوق [17] 5
 10 دع قلو ني ع ني يي يب عب َج رحخآ وا .ةياالا 4 | تيل نأ ملأ :تلززتفا ءكححضلاو حا زل مهيف رهظ هِي يبنلا باحصأ نأ داور

 جرخأو .ةيآآلا د( همر كح بول ََتْخَح َكَماَ تذل نامل + هللا لزنأف حازملا نم ئش يف اوذخأ دق دك ينلا باحصأ ناك :لاق د نب, لتافت نع اخ تالا
 ةلط مث [” :فسوي] * ِصّصقْلا ّنَسَحَأ َكِيلَع ّصْقَت ْنَحح 8 هللا لزنآف هللا لوسر اي انثّدح ا ,ةلم هك هللا اور درور تكتمل لم :لاق مساقلا نع يدطسلا نع
 باحصأ مدق امل :لاق شمعألا نع «نايفس انأبنأ :دهزلا يف كرابملا نبا جرخأو .ةيآلا 4 هللا ركل مهبول ٌمَسْحن نأ اونما نبذل ٍنأي ملأ هللا لزنأف ءهّللا لوسر اي انثدح :اولاقف
 .ةيآلا ممول َعَّسح ا ٍنأيعلَأَ تلزنف «هيلع اوناك ام ضعب نع اورتف مهنأكف «دهجلا نم مهب ناك امدعب | وباصأ ِ شيعلا 0 را ةنيدم ا د هللا لوسر
 لضفأ ةباحصلا هللا بتاع امل ءاهولعو عوشخلا هلزنم مظع الول .[ 171 :ديدحلا]* يلا نم لزن امو هللا ركل ٌمهبولق مسح نأ أونماع َنيِذِلِل ني ملأ 9 )حلا

 ةيآلا هذهب هللا انبتاع نأ نيبو ءانمالسإ نيب ناك ام) :دوعسم نبا لاق .نينس عضب دعب الإ مهل هللا اهديري يتلا ةيماسلا ةبترملا كلت ىلإ اولصي مل ٍنيذلا :نورقلا
 ناو ةاجلا هيف بدت نأ نكمي هنإفادلبتو اسقو دمحو .دمح بلق نم سأي ال نكلو .ملسم هاور (نيتس عبرأ الإ # هلا رك مهبولف مسح نأ أوما نيِذِلِل ِنآي ملأ © :
 َنيِقَدَصَتُمْلاَو ٍتَعْسَخْلاَو َنيِعْسِدَحْلاَو 1١31# .هللا ءاشي نيح بولقلا كلذكو «ةايحلاب ضبنتف اهتوم دعب ضرألا يحي هللاف «هللا ركذل عشخي نأو رونلا هيف قرشي
 نيقدّصملاو تاقدصتملاو نيقدصتملا" :نيب قرفلا انه حا 10 :ديدحلا] 0 م َهَللااوْضرفْأَو ِتفِدَصَمْلاَو َنيِدَدَّصُمْلا نإ 0 :كارخ الاال 0 تاكدمتلاو

 ىلوألا ةغيصلا .ميركلا نآرقلا يف ةدحاو ةرم (تاقدّصملاو نيقدّصملا)و (تاقدصتملاو نيقدصتملا) نيتغيصلا نم لك تدرو :باوجلا ١ تادتصلاب
 قايسلا راصتخا ىلإ عجري كلذ لعلو :ريسفت ىلإ جاتحت يتلا يه ةيناثلا ةغيصلا نكل .اًريسفت مزلتست الو اهيف بجعالو ؛لصألا يه (تاقدصتملاو نيقدصتملا)
 ةفص الإ هيف ركذي ملف .[18 :ديدحلا] 4“ ميك جل ْمُهْلَو مهل ٌفَعَصي اًمَسَح اصرف هللااوْصْوأَو تَفّدَصملاَو َنِدَدَّصُمْلا َنِإ © :ةمغدملا ةغيصلا هذه هيف تدرو يذلا
 ةيآلا نم سكعلا ىلع .(تاقدّصملاو نيقدّصملا :ةمغدملا ةغيصلا ركذب يأ) راصتخالا (ةيآلا يف) راصتخالا بسانف «تانمؤملاو نينمؤملا تافص نم ةدحاو
 ِتَفِدَّصلاَو َنِوِدِنَّصلاَو ِتَدِدقْلاَو َنيننفْلاَو تَبمَوْمْلاَو تييؤُمْلاو تَمَِسسْلاو تماما نإ + :ليوطتو طسب ةيآلا يف يأ .تافص رشع تدرو ثيح ةيناثلا
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 .(تاقدصتملاو نيقدصتملا :ةمغدملا ريغ) ةليوطلا ةغيصلا (ةيآلا يف) ليوطتلاو طسبلا بسانف .[70 :بازحألا] اًميِظَع ارجو َةَرِفْعُم مه هللا دعأ تّركحذلَو
 ه- ذحب ه- 1

 ١١ ديدحلا] 4مُكَرْشب ريلي جيدي نيب مهروف عسي تؤم َنيمْؤعْلا ىرت موي ف : 21١7 ٠ جعديَأ ترب ىَنَي مهو .هعم أونم! َنيِدلاَو لأ هلا رح ال ْمْوَب 4
 برق ةيعملا ثيح نم مهفي 4 هدَعَ اوُيَما َنيِدَلأَو 9 :ميرحتلا ةروس ىف ىلاعت هلوق :باوجلا ؟هلبق هراتو لعفلا دعب ةرات رونلا ءاج اذامل .[4 : ميرحتلا]
 :ديدحلا ةروس ىف ىلاعت هلوق امأ .هماكحتساو همدقتو تابغلا نم هيضتقت امل انه ةيمسالا ةلمجلا دورو كلذ بسانف «هتوبث مدقتف لاحلا ولعو ةلزنملا
 َّنِإط [1/] .بسانيو بجي ام ىلع لك دروف ؛ءيشلا دعب ءيشلا ثودحو رركتلا مهفيل ؛ىنعملا نم هيطعي امب لعفلا كلذ بسانف .ثودحلاو ددجتلا اهبسانف «ةراشب هذه امنإ ميرحتلا ةيآ يف لصحت ام اهتوبثو ةلزنملا نكمت مهفي امم لصحتي ملف «مهيبن عم مهنوك انه تأي ملو «نينمؤملل ةراشبف 4 موي نيب مشين نسل

 ديدحلا] 4ٍِتنفّرّصَملاو َنِدّدّصَملا : 2114 ٠ ىلإ ءاتلا تلدبأو نيقدصتملا يه نيقّدَّصملا ةملك يف لصألا نإ .[*0 :بازحألا] 4 ِتَقّدَصِمْلاَو َنيِقّدَصَتمْلاَو
 ةغلابملا ديفي فيعضتلاو «لادلا يف دحاو فيعضت اهيفف نيقّدصتملا امأ ءلادلا يف فيعضتو .داصلا يف فيعضت «نافيعضت اهيف نيقدصملا ةملكو «داصلا -

  7.ايزاجم اثنؤم هنوكسل  (2 1١11يازلا فيفختب (لّرن) :ىرق # َكَرتإم :ىلاعت هلوق 4« بنتكلا اونو نيد اويكو يل َنِ لَن اَمَوهَّللأ ركن ٌمهبوُلف َمَسْحح نأ
 :ىلاعت هلوق .ىلاعت هللا مسا ريمضل اًدنسم فيعضتلاب ّىدعم اهديدشتب (لزن) :ئرقو .نآرقلا وهو ةلوصوملا "ام" ل دئاعلا ريمضلا وهو لعافلل اًينبم اًمزال يئالث
 (اونوكي الو) :ئرقو .«نونمؤملا» دارملا ثيح «ةبيغلل ماقملا نأل ءباطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا ىلع .باطخلا ءاتب (اونوكت الو) :ئرق أونوكي الو
 :ىلاعت هلوق #* اًمَسَح اصر هللا اوْضْوأَو ِتَقدَصُمْلاَو َنيددَصُمْلا نإ 9: [1] 6 ... أاوُمَماَ َييذَلِل ني ملأ !» :ىلاعت هلوق هلبق نأل ,قايسلا ىلع اًنايرج «ةبيغلا ءايب
 .هب ءاج امب اونمآ :يأ «ملسو هيلع هللا لص لوسرلا اوقّدص :يأ «قيدصتلا نم امهيف داصلا فيفختب (تاقدصملاو نيقدصملا) :ئرق ةقراعتلاو َنيِقَدَصُمْلاَ و
 الو 38 [؟7] .داصلا يف ءاتلا مغدأ تاقدصتملاو نيقدصتملا لصألاو «ةقدصلا ىطعأ :قدصت نم يهب نادل (كافالصملاو نيفاللصملا) :ائردا

 هلعافو ,مكءاج امب :يأ «نايتإلا نم ةزمهلا رصقب (مكاتأ) :ئرق # مكحَت ا 3» :ىلاعت هلوق *# ٍروْحَف ٍلاّتح لك بحي ال هللاو تا امي أوحرفت -
 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت
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 ردكد كس اتفا ا فسوي] 4#تنيوَدَصَتُْمْلا ىزحي هلآ ْنِإ انكلع َفَّدَصَتَو ( اَنل ٍفوأَم» : ةيآلا

 رخألا رمألاو ءرمأ اذه «ريسيلاو ليلقلا ءيشلا اوبلطف ؛مهقلخ ميرك نم اذهو ؛ةقدصلا ىف ةغلابملا اوبلطي مو طقف قدصتلا فسوي ةوخإ بلط ثيح ؛نيقدصتملا
 اذهو «ةيآلا يف دوصقم ريغ اذهو غلابملا ريغ نود ةقدصلا يف غلابملل ءازجلا ناكل "نيقّدّصملا ىزجي" لاق ولف «4 توّدَصَتُْمْلا ىِرَجيهَّلأ َّنِإ © : لاق ىلاعت هنأ

 ءميركلا رجألاو ةفعاضملا ىلع لمتشا ةروسلا يف تايآلا قايس نأل كلذو «"نيقّدٌّصملا" :ىلاعت لاق ديدحلا ةروس يف نكلو- بازحألا ةروس ةيآ ىلع اًضيأ قبطني

 متاعب و د كحول ا ا ا لا والا ع كتم انتباو"« قالعسلا والكل اع كال

 ُسِرْقِي ىلا اد نم 9 «[7 : ديدحلا] 4 ديكر ِجَأ حط أومن دي 6 لا ف كسل كل كيسا كر و م لاك لاق 00

 110: كتيدحلا] 4 رك جل هلو مهل فَمَصُي كسك اصرف هللا اوضوأَو تنقدصَمْلاَو نإ 0 ديدحلا] 4ٌبركُرَجأ لو هل د هَفِحاَصِش اكسس اضن
 هر دو ب د دما ةروسلا وجف 0174 : ديدحلا] 4 ديم  ٌنيَعْلاَوه هَل َنإَ ل 0

 م اًرَمَصُم هرك جيب هاب َراَقك انَكْلأ انكلا َبَحَأ ِيِعِلَتص ل١0 : رمزا ] < ملكش ُدْزَع ا | ل لح "تك لس
 ديلوقا راض تالا لسا نأ 4 ريآل فو املطخ نو 26 ا مط .ُهاَمْجي َّرُث اركض ُهَكَف ٌجيِهَي ل :هلوق 7١[. : ديدحلا] 4 اًمَطَح نكي
 تابنلا ىلإ دنسمف ديدحلا يف هلبق لعفلا اأو .4 هلع »: هدعب لعفلا كلذكف 4 اَعرَر وب رب مث » : هانا نر در ُجِِعمَت»ٍ
 22 در نم ورم لإ اوعِراَسَو ظ [7 .دعب امو لبق ام نيتروّسلا يف قفاويل 4 ُنوُحَي مَن :وهو هدعب ام كلذكف 4 هنا رك انكَلا َبَع 20 نه
 .[137 ا دلي حلا] © اوما 2 ا تر رلككلا 2 ك2 رقع لإ اوبال 1 117 نارتمع لآ] 4 َنيَقَحَمْلل تك دي ليجألاو توسل

 تلغي ميا ا را زعل نا ل م ةرفغملا ىلإ ةعراسملاب ىلاعت هللا رمأ

 تعم ءاجف لل ١ © دس لإ ] 4 كولو لومالا ق اكَكَو كسب رح افَتو هَسيِزَو وْطَو ُبَح تول اكد رسل [س صلع 5 لا نك كا 155

 :ةارصع لآ يف لاقو :ةرشآلا بلط يف مكتبام نوكت نأ لع اوصرحا لب هيلع م ا ريغ يف كترئاكمو مكترخافم نكن :يأ 4 ْرْكَيَر نم َوَرْفْعَم لِ اومياس#

 - «ةفصلا هذهب ةنج نيعيطملا نم دحاو لكل نأ :اهانعم نأل ؛44 ِضردْلاَو م جو إف ديدحلا يف اهدرفأو «4ُِشرَالاَو ٌتَاَوَمَسْلا اهضرع ٍةَّنَجَو#'

 رطملا":تاوجلا ؟"ْثّيَعلاو كمل :نيب قرفلا ام .[؟ 5 :ديدحلا] 4 ُهاََرَتكلا بم نع ء[ا/ :رجحلا] * ليس نم ةَراَجح جويل اْرَطَمأو را 1

 ةغل يفامأ ءرطملا وه ثيغلاو «ثيغلا وه رطملا يارا لا يس نال نقلا اضاتسو تاس امين هياجسإلا ندر راطملا| كورال لا اهواك كيلا
 هلوق لثم ا 001 ل ل :يتآلاك .فلتخم رمألاف «ينآرقلا نايبلا
 لعاوا دقلو رك :رجحلا] 4( لبس نم ةَراَجِح َميلع انَرْطْمْأَو #. ه5 :فارعألا] 4 تيِمِرَجَمْلأ َهَب هكر 1 اوم مِهيلَعاَمْرطَمََو ع للا

 *( ٍرطَم ني ىَدأ كي داكن :كلاعت لرد ا ىذألا ماقم يف دريف «؛نينمؤملا نع ثيدحلا قايس يف امأ 10 :ناقرفلا] وَلا َر طم تَرَ َقّلاَومرْل

 تربو ِةَعاّسلا مْلِعهَدنِعَهَلأَنِإ 8 .(اًمئاد ريخلا ا ثوغلاو لضفلاو معنلا ماقم يف نآرقلا هلمعتسا 6217-07
 ٠١[. :ديدحلا] 4 .ٌهَئاَببران 0 ثيَع لثمك + :ىروشلا] #4 ْأوُطَمَقاَم دَقَب ْنِمَتيَمْلا لري ىِدلأَوهَو + «['' 4 :نامقل] * َتَبَعل
 هبقع اذلو «لايتحالاو رطبلل بجوملا حرفلا دارملاو 0 هللا مسا ريمض هلعافف «هايإ هللا مي :يأ «ءاتيإلا نم دملاب (مكانآ) :ئرقو . و و
 ؛ماشلاو ةنيدملا فحصم يف اهطاقسإ تبث كلذك (وه) ظفل ريغب ةيآلا تئرق # ٌديِحلأ نموه هَمأَنإم َلَوَسينمَو لَم [؟ ] 4 ترا 1 بحي ال 98 :هلوقب
 .رجألا يف مظعأو «ديكأتلا يف نيبأ (وه) تابثإو «ةكمو ةرصبلاو ةفوكلا لهأ فحاصم يف تتبث عيل كلللكأو 0[ تايرب :تيرفر

 (119)اضيأ (ةربخآلا) ةملك ثدروو «ةرم )١١6( (ايندلا) ةملك تدروو «نآرقلا يف ةرم )١١5( ةرخآلاو ايئدلا نم لك رركت :يددع زاجعإ © اندر 19 ]

 .اًعضوم (704) يف ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدروو .نآرقلا يف اًحضوم (55) يف اهدحو اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو .اًعضوم (0 )٠ يف اهدحو (ايندلا) ةملك تدرو «ةرم

 ىنسحلا ءامسألا روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دئاوف تاهيباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىربطلا ريسفت
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 ءاغتبا نأل ؛تابودنملا مومع يف الإ | :يآ 4 َرْيَدَع 1ع اَهَبْبَك ام اوعدتتبا امم كلذ ريغو «عماوصلا
 اوعري م :4 [هَسياَحِر ٌّقَح اَهْوَحَراَمَم . اك ل لفاونلاو برقلاب انا هللا نا

 كاش ارثم اني اما توفت 5 1 كو د /1١- .اهتياعر قح ةينابهرلا اوعرو اوقّدص :4 َمَجْسأونَماَء َنبدَل# اهتياعر نس ةيلايضرللا
 كس لَعَجبَو هجحت نم نيتك كيو ا لَك دمحمب مكناميإل مث دمحم لبق ءايبنألاو ىسيعب مكناميول 0 : ءويمحت نم ِنيلَمك
 2 يلا - 2000 و 7 اذه يف (رونلا» ليق : 4 وب نوُشَسَم ارو وكل لعجو# .بيصنلاو ظحلا :لفكلا لصأو .ثعب نيح

 عدت © منذ + روفعهللاو؟ ارعيو وي دوشمت ارون 5 1 هنأ باتكلا لهأ ملعي يكل :4 بّتك أ1ٌلَهاَراَعيلَتل#» 4 .هلَك دمحم عابتاو «نآ آرقلا :عضوملا
 نأ هلال ضَنِمِوَىَن َلعَنورِدَمياَلاينِكلاَلْهَأ 5 1 0 5 0 لا نكت يوفر تع 1 ل نوردكفي ال

 . | ل > رس دك لج سس دي اس حاس وع عر زج را

 - . فك هوعَبَأ يزل بوُلُق ف انلعجو

 7 أناوْض 1 مهي كوتا
 لح 0

 + ال 21027 دات لا سارا تلا نع -_-# 27#

 ١2 1. _ 1 2 - ريس سي” ريس رهو عهتمأوثما دياي َقحاَهوَعر
 ب ملا كج عب سما 1 0 ا

 5 0 و
 . 1 ا ا ا

 ا

 م

0 

 روض 2:26 وع ون كر 0 دولا رضا ص جو

 ١ داع ل ال سر قاري سلا 5 0 2و اود [و هل عك 21
 ١ 2-0-2 -- - 7 ت3 سمحت صه ا ص ش تك 2 و

 211111 .كايين كي و رح من تلا فلعل مل ا 0
 / ون انلا. ومأب ىب ميفم/علز نذأف «ةر 7 0 1 لوس 1 ا 54

 هلفا كل اكن 5 3 1 نم امأ نيمل
 دمي نما الأ دو

1 
 مو 00

 4 0 وه ؟

 0 5 6 | سىس ىحسأ هه 0 ْ
 | وقىك ا هي دي 5

 1 ةيآلا 0 00 1 :هللا ا لزنا اف ءاهم

 ) 1 0 5 دا ملأ -

 يو لهأ َماَعِي لَ # هللا لزنأف ءاورفك برعلا ن هو

 « ... بتي الإ شا الو ضال ف ع - ع يف كلا , ]ضع هي .

 .ديدحلا ةروس يف اهلبق امل ةقفاوم ؛نياغتلا ةروس يف لمحأو .ديدحلا ةروس يف لصف هاا نياغتلا] 4 .: ل ما 0

 2 ل ليل لا لوألا لاصتال ارا ركت نوكي. الأ زرجيو .[ ٠١ : ديدحلا] « ايدل هزيل اَنأ اوملعأ )» :هلوقب ءاهيف ةرخآلاو اندلا لاوحأ لصف نإ ج ص د
 ماشي نمع هللا رفك نأ رج 10 11: نباغتلا] 4 هللا نذِإب © : هلوقف 14: نباغتلا] 4 عملا رول كغم موي > : اهلبق هلوق ليلدب ةرخآلا يف ةيناثلاو ءايندلا ةبيصم

 الو كَتاَقاَم َلَع ْاَوَسأَتالَيكَل © 1107 : نارمع لآ] 4 ْمُكحَبَسمأ اماَلَو ْمْكَتاَداَم قع اْوَرْحَت الْيكِل 0 .يلقعلا زاوجلا باب نم بذعيو
 واع حب

 ال يكل ءاهب مهل ثدح امو ءاهيف نيملسملا لاحو دحأ ةوزغ نع ثدحتت نارمع لآ ةيآ . 110 ديدحلا] 4 ٍرْوحَف ٍلاَسْحم لم تح . هيلو ّ 5| آمي أوحرفت

 ام هنأ اهلبق ءاج دقف ديدحلا ةيآ اّمأ .ءيش اهنم هيلع ىفخي ال كلمت نيج خا مررمر الخ 28 كنز د ربو 2 هما هب

 0 مكتاف ام ىلع اونزحت ال يكل «ريسي ىلاعت هللا ىلع كلذ نإ «ةقيلخلا قّلْخَت نأ لبق نم ظوفحملا حوللا يف ةبوتكم يهو الإ ةبيصم نم باصأ
 رت ا نر ا هريغ ىلع هب روخف ايندلا نم يتوأ امب ربكتم لك بحي ال هللاو ءرشأو رطب حرف مكانآ امب
 نولخيي نيذلا نع ناثدحتت نانيآلا م42 ال 4« يضلل ىكلاوه هللا َنِإَ 12 ل سا راو ءاسنلا] 4 هّللَأ مساء
 اياذع نيدحاجلل ٌدعأ هنأو «هءاطعو هلضف نوفخيو ؛مهيلع هللا َمَعِن نودحجي مهمأ نيبت ءاسنلا ةيآو .مهل هنيسحتب لخبلاب سانلا نورمأيو هللا ليبس يف هنوقفني الو «مهلامب

 ليمج لعفو «لماك نسح فصو لك هل يذلا ديمحلا «هقلخ نع ينخلا وه هللا نإ هائيش هللا رضي نلو «هسفن الإ رضي ال هللا ةعاط نع لوتي نم هنأ نييتف ديدحلا ةيآ امو ءايزخسم

 ١ دس ةدئاملا] 4 لجل هئاَدَو َةَرَوتلاَنِع ِهيَدَ َقَياَمَلاَءَدَصُم حم نبأ ىسبعب مهرككاكعايَمكَو ١ 1 . ل16 سل نإ دش

 امأ 4 يسن بأى سيعب مهنا َكعاَنيَمَكَو !» :ةرشابم لوقي نأ بسانف «ةاروتلا ركذ دعب ليجنإلا نع ثدحتتت ةدئاملا ةيآ .[1730 : ديدحلا] 01
 ممألا ىلإ مهانل سرأ نيذلا ان سرب ميهاربإو حون راثآ ىلع وأ ةيرذلا راثآ ىلعانعبتأ : :ليق هنأكف ءامهتيرذو مالسلا امهيلع ميهاربإو حون يتلاسر ركذ دعب تتأف ديدحلا ةيآ

 .مالسلا هيلع ؛ميرم نب ىسيع ىلإ ىهتنا ىتح لوسر دعب الوسر انلسرأ : يأ 4م رم نأ سي ََبَْقَول مهريغو ناميلسو دوادو سايلإو ىسومك «ةقحاللا
 وُلاَق اَمِلَدودوعي © 1" :ةدئاملا] # ُهَنَم مُكيِديأَو 0 مكحِهوَجوي أوُحَسماَداَبْيِط اًَديِعَص اومَميَس # أ ١ :ةدئاملا] ه4 أوُمّمَيَتَف 5 قم أودي ْمَلف كآَسْدِلأ سما وأ 8[

 .رخآل مسج ةاقالم اه داري ثالثلا تاملكلا نم لك ١- :باوجلا ؟"حسملاو سمللاو ندملا' : نيب قرفلا ام 7 ةروقلا 0
 ىلع حساملا مسجلا كييرحتب امهنع قرتفي هنأ الإ سملاو سمللاك حسملا - .سملا يف اهتفخو سمللا يف ةقصالملا ةدش وه ٌسملاو سمللا نيب قرفلا -"
 .ملعأ هللاو .ساملا مسجلا وأ سماللا مسجلا نوكس عم نانوكيف سملاو سمللا امأ .حوسمملا مسجلا
 .ثيدحلا ملعلا هنع فشك ام اذهو ءاهيف نوكتي ملو ؛ضرألا ىلإ لزنأ ديدحلا نأ ةيآلا ين زاجعإلا هجو :ديدحلا لازنإ .[75 : هلا َديِرَلَل اَمْلَنَأَو » [15]

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوق تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابس نأ

 لف «ل

 سلا



 نيد |

 هتجوز نم ٌرهاَظ دق يراصنألا تماصلا نب ُسوأ ناك : .4 اهي ىف كي م ىلا لَ هلأ َس دق - ١
 «يكتشت ٍةدَي هللا لوسر تتأف ءيمأ رهظك يلع تنأ ةلزت كا ا اال ةليوخ
 هٌعمس عسو يذلا هلل دمحلا» :ةشئاع تلاق ءيمظع ّقَّرو يني تربك نيح يجوز ينم رهاظ :تلاقف

 ام عمسأ ام ءاهجوز وكشت .تببلا ةيحان يف انأو دللي هللا لوسر ىلإ ةلداجملا تءاج دقل 0

 رات .هريغو يراخسلا اور :4 ًافيراَخ مدت ةيآلا رخآ ىلإ :4 هَل هّللأَعَِس ده :هللا لزنأف !لوقت
 لوسر اهل لاقف «ةدّيؤم ةقرُ مهدنع بجوي ةيلهاجلا يف راهّظلا ناكو .ةليوخ ةلداجماو لب هللا لوسر 0 0 2 ١

 :4 وزو فرعي ال :# و -؟ .تايآلا تلزنف ؛ءيش كرمأ يف يدنع ام دلك هللا 0 كر أوو لوقا اكس نو ودهن

 لوقي امك -هميرحتو ؛مزل عقو اذإ هنكل :مّرحت وهف ءًاروزو ًاركنم راهظلاب لوقلا ىلاعت هللا لعج .ًابذك 7 تروم انس ةوزيطش زار(
 َلَحأ امم .مهسفنأ ىلع اومّرح ام ليلحتل : أولا امِلَدودوعي »8 -'7 .ادج تاهوركملا ميرحت -ةيطع نبا دا 4011 أيدي وبلا 2١

 ونموت َكِلَذ# - ؛ .حاكتلا :«سملا» :© [َسآَمك نأ ليني .ةبقر قتع مهيلعف :يأ :4 قبر ربرحتمإ# مه هلل |١ نيف اوم دءرل تا هج نوَمتاميئاوم]
 هب اولمعتو هللا رمأب اوقدصت يح حم زها نم ىلع تضرف يذلا اذه :لوقي :4 ِهِلوُسَرَو هلأ 0 سمي يسير سفاري 1
 .هضتئارف ف هللا رمأ نوفلاخي :4 .ةلوش هيرو هلأ نود نبذل نإ » -60 .بذكلاو ةايازالا لوق نع اوهتنتو 0 هل ةوثُح كلون سواي كم ١

 :هل لاقي لذلاب دودرملاو .هّلذأ اذإ 0 :لاقي .يزخ امك اوُزَخ :# تكس كام هدودحو 0 ا ورم 7

 :4 رُْهْتَتِبا -" .منهج يف لذُم :4 نهم ٌباَدَعل لسرلا 0ك نم :4 رولي نما كركم 53 مرر 5ز5
 واع ين 14 1 3و9 ولع ام ينحل :4 هنأ ةصخأ » ايندلا يف :46 أول وُلِمَعاَمِي # مهربخي

 ١ يأ لوكس دع: ىاعت 1 هل هق 5 1 ه6 ءيش هنع بزعي ال 0 :4 ديس 2
39 . 8 2 4 1 17 0 

0 2 
 هيك ملل ا يذلا د كرابت : :تلا ق ةشئاع 0 هححصو مكاحلا 0 ونس كالا

| 1١ 

  8كأ هللا لو : 1 قى 0 كوع وس 7 ا! اه اهجوزا 0 يهو «هضعب يلع 0 00 ا 2

 سوأ وهو 4 اهو يكد لَ دام :تابآلا ءالؤهب ليربج زن ىتح تحرب امف «كيلإ وكشأ ينإ مهلا «يزم رهاظ «يدلو عطقناو «ينس ربك اذ
 -« رع

 لوألا ةيآل 539 ترا ل يسم - ةلداجملا] 4 َمِهِتدهَمُأ يره اك اك اي َنيَِلأ ا [؟]

 مث 4 دوُمَح ٌوْمَمل هلأ كو اَووَو ٍلوَقْلا َنِي اركحنم َنوُلوُقِل ْمُهَّتِإَو :هلوقبو 4 مكني )ف :هلوقب هدّيقف ءراهّظلا ةيلهاجلا يف مهقالط ناكو ؛برعلل اهيف باطخلا
 دو هلق يات نك ةاوسرو هلا نود َتِذَلاَنِإ آف [5] .اهانعم هاضتقا ام ةيآ لك يف ًءاجف 4 َنوُرِهظُي َنيِذَلاَو » :لاقف هيلع فظعف «ةّماع ساّنلل راهظلا ماكحأ

 كل ل ل ا لا نإ 07: < هلراجملا] 4 نيلدكلا ىف كيلوأ هلوسرو هلأ توداَحم نذل نإ 73 16 ةلداجملا] © ِتَنَدَب تاء نر

 كلت يدحاجلو «قح هدودحو هللا عرش نأ ىلع لدت ةّجحلا تاحضاو تايآ انلزنأ دقو ؛هلسرو هللا اوُداح نيذلا ممألا نم مهلبق نم نيذلا ٍلَُِم امك ءاونيهأو

 ٠ يف نيناهملا نيبولغملا ءالذألا ةلمج نم كئلوأ «هلوسرو هللا رمأ نوفلاخي نيذلا نإ :ةيناثلا ةيآلا امأ «ىلوألا ةيآلا هلع تلد ام اذهف « 0 تاذع تايآلا
 ةيآ .4 ميلا ٌباَدََع تيِرفدَكْلِلَو » عضاوملا يقابو ءامهريغ نآرقلا يف سيل [5 : ةلداجملا 4١« : ةرقبلا] 4 ثيِهم ٌباَدَع َنِفْكْلِلَو إل [0] .ةرخآلاو ايندلا

 رافكلا نوك بسات «4 يهم ٌباَذَع ) ةلداجملا ةيآ يفو 04 ٍبَصَع لع ٍبَصْعِب ومات 9 مهيلع ىلاعت هللا بضغ ةدش بسان « 4 هم شاد 9 ةرقلا
 موه ا [ 1] 4 نهم ُباَدَع نفك لَو و 92 مهلبق نم نيذلا لذأ امك مهلذأ : 6 هللا مهتبكف «تانيبلا تايآلا دوجو عم نوقاشيو نوداعي رم 14 كوشرو هلأ نوب

 ؛رفاكلاو نمؤملا يف ةقلطم لوألا ةيآلا كا ةلداجملا] 4 ِدْدكل َنوُ 25 امك ل نوفل عي ةيمج هلأ أ مهثعس موب )" أ :١ ةلداجملا] 4 ْاَوُلِمَعاَمِب مُهْعََبَض اعيِمج ُهّللأ ُمُهُّتَعْبي

 ا1لإ َتْنَتَو اَهِجْوَو ىف َكِدحح ىلا َلوَم هللا َممس ده + ١ يي نشر ب حيات ك7 11 سك نك :ًأل ؛ةصاخ نيقفانملا يف ةيناثلاو
 لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو «ىولبلا عفريو رضلا فشكي يذلا لجو زع ىلوملا ىلإ ىوكشلا عفر بوجو ةيآلا نم دخؤي . ١[. : ةلداجملا] # ملأ

 أ رخأ ."لجاع ّينِغ وأ .لجاع ِتوَمِب امإ :ىنغلاب هل هللا كشوأ هللاب اهزنأ نمو ههّنقاف ّدَسَت م ؛سانلاب اهزنأف َةَقاَف هتباصأ نم" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 بحسم قيدص يآرب ساتسالاو ةروشملا باب نم نك ام نيبو بغا لإ لاحلا ىوكش نيب طلخلا مدع يغني نكلو .ينابلألا هححصو ءامهريغو دمحأو دواد وبأ

 4”( َنيَرَمَس ْماَيِصَف َدِع ْرَل نص /+14] .اهنع يهنملا ىوكشلا نم سيل اذهف «هناوخإب ريثك هسفنب ليلق ءرملا نإف «ناسنإلل ضرعي اميف بيبل لقاع حصانو
 لين -5 .بونذلا ةرفغم - 4 .ىوقتلا ليصحت ٠- .مالسإلا ناكرأ نم نكر ةماقإ -؟ .هناحبس هل ٌبرقتو هللا رمأل ةعاط ١- :مايصلا تارمثو دئاوف .[ 4:ةلداجملا]
 هللا اهنيزي يتلا ةنجلا لوخد ٠١- .ةكتالملا رافغتسا -4 .ةمايقلا موي ايقس ببس -/ .درت ال ةوعد -ا/ .نايرلا باب نم ةنجلا لوخد - 5 .ةمايقلا موي ةعافشلا

 .افيرخ نيعبس دبعلا هجو نع رانلا دعُي ١- .هللا ءاقل دنعو رطفلا دنع مئاصلا اهلصحي ةحرف ١7- .وه الإ هملعي ال ىلاعت هللا نم ميظع رجأ هل ١- .نيمئاصلل

 .ةرخآلاو ايندلا يف دبعلا هب هللا عفني ١4- .نيرباصلا رجأ لين -16 .رانلا نم قتعلا -11 .رجألا ةفعاضم - ١1 .رانلا نم نصح ١6- .يصاعملا نم ةياقو -5
 ملحلا ىلع سفنلا يبري -71 .ضارمألا نم ديدعلا مسجلا يقي -17 ...ءارقفلا ىلع ناسحإلاو ةمحرلا ناسنإلا يف ثعبي -؟١ .اهتوهش ئفطيو سفنلا طبضي -7 ١
 ل وو 0 -1؟6 .تاريخلا لعفو تاعاطلا لع اهدوعيو ةئيسلا قالخألا نم اهرهطيو سفنلا بذهي -؟ 5 ...ربصلاو ةانألاو
 مهبآَسي ني مكي َنوُرهلَظي نيل لو 01 مدآ نبا نم ناطيشلا يراجم يه يتلا ,مدلا يراجم قيضي 1١7- .ظعاوملا عامس دنعو نآرقلا عامس دنع
 :ئرقو يل :ههجوو ءانه فلأ الب ءاظلا ديدشت عم اهديدشتو ءاهلا حتفب (نورّهظَي) : ئرق # َنوَرهبظَي 9: :ىلاعت هلوق 46 َرِهِتكهمأ

 ءاظلا حتفو ءايلاوأ ءاتلا مضب (نورهاظت) ئرقاو. . ءاظلا يف ءاتلا مغدأ نورهاظنت: لصألاو «رهاظت عراضم هنأ لع فلأ هدعبو ءاظلا ديدشتو ءاهلاو ءاتلا حتفب (نورَماظَي)

 :لصألاو «ةففخم ءاهلا حتف عم فلأ اهدعب ءاظلا فيفختو ءاتلا حتفب (نورّماظن) : عرفو .رهاظ عراضم هنأ ىلع نولتاقت نزوب ةففخم ءاهلا رسكو اهدعب فلأو

 ددع .نوعبسو كاآلثو ةئاعبرأ :ةلداحملا ةروس تامءلك ددع .قافتالاب ةّيندم يهو «نوقفانملا ةروس دعب تلزن :ةلداحملا ةروس لوزن .نيءاتلا ىدحإ هنم فذح نورهاظنت

 - مكح نايب :ةروسلا دوصقم مظعم :ةلداحملا ةروس عيضاوم .اهحتتفمل ؛ةلداجملا ةروس تيّمس :ةلداحملا ةروس ءامسأ ن0 ا :ةلداحملا ةروس فورح

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوق تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ



 7 #4 "تصل 016
 4م عم َوُهاَلِإ» 2 ك1 مهثيداحأ نم هنومتكي امم هقلخ نم :# ٍةَكَلَت يو نمت وُححَياَمل 2

 4 نَع اوجد َلِإَرَت لأ > - -/ .هملعب مهدهاش وه ءاوناك عضوم يأ يف : 4 كام نم اوجانت مه اذإ

 0 تي 8 ا مهنأ نينمؤملا نومهويو مهنيب اميف نوجانتي نيقفانملاو .دوهيلا نم اوناكو :#© َرَجَتل
 1 - اوجانتي ال نأ مهرمآف 20: هللا لوسر ىلإ ! اوكش .رثكو كلذ لاط املف ؛كلذل نونزحيف «مهؤوسي

 مو .تايآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف «مهتاجانم ىلإ اوداعو «كلذ نع اوهتني ملف ٠ اكلم نود

 ماسلا» :هللَع هللا لوسرل مهتيحت تناك :© هلأ هي َكِيحيَرَل اب َكوَيَح اهنع مهايإ | هللا يهن دعب 4

 :اولاق .كلذب انبّذعي اله : يأ :# لون اَمي هس اير الول#» .توملا :«ماسلا»ب نونعي اوناكو (مكيلع

 .منهج باذع ىلإ رْخْوُم مهرمأ نأ اولهجو .هيف هلوقن امم هؤوسي يذلا انك كلم كر ع ناكرا

 .ةاجانملا 00 0 امو ءهّللا ةعاط هل 4 0 نأو

 24 ًاوحكو لوسرلا تي وتمر نونو رخل ارجتتتاا ذيج | ا ا ل قل ع : نيرا

 ١ نانا 0 هنتوا 0 م :4 مك هَ حشي9 هنم ًاسلجم هِي هللا لوسر ىتأ نم بيصُي ىتح اوحسفتي نأ اورمأف 4 0 1-2 رس
 تينا فما ةديا ترتر ْ' 6 عمتجا سلجم 00 ف ةماع ةيآلاو .امهريغو قزرلاو ناكحملا 2 مكيلع عساوب :وأ .ةنحل ا 2

 هل نإف 22 هللا لوسر نع : اوقرفت وأ ءريخ لمع وأ .ةالص وأ «وذدع لاتق ىلإ اوموق يأ ءاوعفترا

 + يبأ نبا جرخأ .ةيآلا لاي 7 يَ رمل ) :ىلاعت هلوق [8] .اوموقف :# ًاوُرُشْنأَم# جئاوح

 «رازبلاو ءدمحأ جرخأو هلا 0 نذل ا لزنأف ءاوهتني ملف ىوجنلا نع

 يآلا ذه تلزنف « هن هللا انالك ها ا راو ول كلم ماد 00

 ناك :لاق ةء :داتق 0 -رخأ .ةيآلا * نطِيَّسلَأ َنِم ئَوحَتلآ اَمَنِإ # :ىلاعت هلوق ]٠١[ :ةشئاعو سنأ نع بابلا يفو .إ' هللا هب َكِيَحي َرَل اَمِ كوع كوءاَاَدْإَو
 -يسب

 يك ليا | ارثماع سا ايل 1 :ىلاعت هلوق ]١1[ .ةيآلا طيس َنِم ٍىوجتلا اَشِإ # :هّللا لزنأف ؛ .مهيلع ربكيو نينمؤملا ظيغي كلذ ناكو «مهنيب نوجانتي نوقفانملا

 ليوا أما نا اع + : :تلرئف للي هللا لوسر دنع مهسلجمب اونض ًالبقم مهءاج نم اوأر اذإ اوناك :لاق هنع اًضيأ جرخأو .ةيآلا “اومن نيييبَمْلا ف أحست
 افيو تلج رز لطم ل دا لل تحف زق« اكمل يفو ردب لهأ نم سان ءاج دقو «ةعمج موي تلزن اهنأ لتاقم نع متاح يبأ نبا جرخأو .ةيآلا 4 أوُحّسَتَم ل
 ريو عضاوملا يقابو .نآرقلا يف ةديحولا [4 : ةلداجملا] 4 ٌريِصَمْلا َسئبَف ل [4] .تلزنف «كلذ رفنلا كئلوأ هركف «مهناكم مهسلجأو «مهتدعب اًرفن هلك

 رك فيوم هيرو نسبا كَل َببَح 2 هلل نكلَو +147 ٠ .منهج وهو هيلإ اوراص امريبصملاا ناكل :يأ «بيقعتلا نم اهيف امل ؛ءافلاب ةلداجملا ةيآ تءاج د

 .[8 :ةلداجملا] لوس و ٍناودعْلاو مثإلاب توجتتتبو هنعاومب 5 | َنودوعي * وجل نَع 2 ل ري «10 :تارجحلا] # َناَيَصِعْلاَو ةرشللر 7ك

 .طقف ةدحاو ةرم (نايصعلا) ةملك تدرو امنيب (ةلداجملا ةروس يف) تاردلا كل (ةيصعم) ةملك تدرو :ساوجلا "نايصع .ةيصعم" 0

 مضت العا ةريطخو ةريبك جئاتن ىلإ نايصعلا يهتني ام اًبلاغو «ٌنبلق ّلعف وهف .ىلاعتو هناحبس هللا هب رمأ امل يضملاو دايقنالا كرت ينعي (نايصعلا)و

 :نيببسل ةيصعملا نم اًديكوت دشأ (نايصعلاف) «ينعملا يف ةدايز ينعت يتلا ينبم ةدايز اهيف (نايصعلا) .ةايحلا عقاو يف ارث أو اًروهظ لقأ اهنأ الإ كلذك ّسبلق لعف يهف

 وه نايصعلاو «ةريبكلا وه قوسفلاو ءٌرهاظ ٌرفكلا :يزارلا رخفلا لاق .قوسفلاو رفكلا عم (نايصعلا) ةملك عامتجا -" .(نايصعلا) ةملك يف نونلاو فلألا ةدايز ١-
 ل مال ل در ا د لا تل راحل تارسلا] 4 ةايسيلار قرشا رخل مج رك :ىلاعت هلوق يف ينعي) «ةريغصلا

 كرابت هيلإ اًينمابتات داع اهنم ءيش يف عقو نإو ءيصاعملا نم مصعيو ةعاطلل قفوي نم وه العو لج هللا دنع قفوملا لقاعلا .[9:ةلداجملا] 4 ئَوَقّتلاَو َريْلِب أوَجَكَيَو

 نسحلا لاق ..اهثدحي ةّبوأ وأ اهردصُي ةبوت نود ؛ءاش امفيك اًراهنو اليل اياطخلاو بونذلاب هسفن ىلع فرسُي يذلا وهف هب لجو زع هللا أبعي ال يذلا امأو «ىلاعتو

 لور جحلا] 4( ركُم نم مهل اَمَهُهَلآٍ ِينَمَو جو ل درت اج 0 دش رع دحلا تاجات او عمو ةلعال ررعاولو هر ضعف هيلع اونا ”عررصبلا
 :ئرق #4 ثوُكحي 3و :ىلاعت هلوق # أونا ام نبأ |[ رمادا مك دلو كل نر فدا الو مساس وه الإ ٍةَسمح الو معيار َوه الإ ٍةَمدلَك وج نم ُتوُكحَي ام د[ ]

 (ٌرثكأ) :ئرق # ٌررْكَأ :ىلاعت هلوق .اًيقيقح اثنؤم سيل هنأل هئينأتو هريكذت حصي (ىوجنلا) ظفل نأل كلذو «ريكذتلل ءايلاب (نوكي) : :ئرقو .ثينأتلل ءاتلاب (نوكت)
 مثال ار تروس 9811 -ى وجن" ظفل ىلع اًفطع اًرورجم حتفلاب (ٌرثكأ) :ئرقو .ديكأتلل ةدئازلا نمب رورجم هنأل ؛«ىوجن) لحم ىلع اًفطع عفرلاب

 نويجتي اهلصاو كلا 00 ا ١ و ل ا ل ب نر مرش :ئرق *# ترّوجَكسو #9 :ىلاعت هلوق ا

 نم ميجلا حتفو فلأو نيتحوتفم نونو ءاتب (نوَجاتَتي) : :ععرقو . .واولا نوكس عم اهنوكسل تفذح مث ميجلا ىلإ اهلقثل ءايلا ةمض تلقن (نولعتفي) نزو ىلع
 ءاهدعب واولا نوكسو اهنوكسل تفذح مث ءافلأ تبلق اهلبق ام حتفناو ءايلا تكرحت املف (نولعافتي) نزو ىلع نويجانتي :اهلصأو ءاًضيأ يوجنلا نمو «يجانتلا

 .دحاو امهانعمو نومصاختيو نومصتخي نزو ىلع ةولعافتيو نولعتفي :ةمومضم تناكل كلذ ل5 روكا كلذلا لع لكل ميجلا ةحتف تيقبو

 ام هو # م هوجن نير يك ى رحال طر م إو :ىلاعت لاق «ريثكلاو ليلقلا ىلع ٌلديل عمجلا ىنعمب وهو ؛ىوقتلاو ىوعدلاك ردصم ' 'ىوجنلا"و
 0 وهنا دروب (اوجعت) : ئرق 4# أوج ارم 0 نوذعلاو لي بسنت الق 1م [4] .عمجلا هيف ىنعملاو «ظفللا درفم ىتأ هلكو :# ٍةَنكَت كوت ني ثوُححَي

 هلأ حَسَشَي وحسم دلل كت ك1 ل اك نذل اهيا 8[ ا د يي :ئرقو
 - لَك لوسرلا سلجم هب ديرأ نإو وهف «موقلا سلاجم ةرثكل عمجلاب (سلاجملا) :ئرق 46 نيِليَجَمْلا 9و :ىلاعت هلوق 4 ارُرشناَم اوُرشنأ َلِت ادإَو مك
 :ناطيشلا بارحو «نمحّرلا بزج نيب قرفلاو«نيقفانملا نم ةياكشلاو «ملعلا لهأ لضف نايبو «سلاجملا يف عسوّتلاب رمألاو ءرارشلاو ىوجنلا ركذو «راهّظلا -

 .نارسخلاب ضعب ىلعو «حالفلاب ضعب ىلع مكحلاو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوق تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 هالحال

 ١ صو "5 1 4 1 اوُلِِعاَمب أ"

 نلبس وبكت ديو نعوم امل نو دوحي ع وجت نعوم

 ار رو

 7 اديب وَ الوورد 0

 0 > رخ رع حا رع رو

 0ع وعناية نيرا نأ ننواوترهللادي 0

 ١ ةلثما ي 0 5 ل 2 1 1 وصي

 ويلا مس ل رخل م ا َح فدل
 1 ا ير

 ايس سا د 2
 اج هي رصد رست 0221 22 نب - : 2 - 

 ن4 يحوي يا لا هدرا يع اناا عي + "هل 200



 ىتح ديدي اكَع هللا لوسر ةاجانم نعاوهت ةيآلا رخآ ىلإ : © ّل لوسرلا يجن اذ أوُنماء يذلا اًماتيإ# ١ 0 ل 4 ةنافا و ا 20 00-7

 كلذ يف ا تار مث هب قدصتف ا مدق .هنع هّللا يضر ىلع الإ الإ هجاني ملف وندم 1 0 ط0 ُ

 هنبا حبذ 2 مالسلا هيلع ميهاربإ | رمأك ءلمعلا لبق تخسن لب ةيآلا هذهب لمعي ل :ليقو .ءتخسنو 0 مدون ودجر نوره ري 00 ع

 مالك يف قافشإلا :4 ِةََْنَأَ ا »١- .هب نوقدصتت ام :4اوُدَيَرَلنِدل .مالسلا هيلع ليعامسإ 1 عدس م مول 5
 (تاقدصلا) عّمَجو ؟ 0 و ةّقافلا ةقدصلا ميدقتب متيشخأ :انهاه هانعمو هردحلاو فوخلا :برعلا + 0 افك 0 كي ا

 داموا 0 اذإ - و5 ءدوهيلا ينعي م 0 3 ا 0 نولمعتاميريبخ هللاو او.هلوسرو ١[ د 'وسهيلا اولرا نرشسالا ها د ١4- .نيبطاخملا رابتعاب انه | 6 0 ا

- 

 8 ( جرا ءءع جايا س عش يدع - < |»

 "| اون َمُهْنِإَديِدَّساَباَذعم ع 0 ملعب وهو 1
 0 دمك 0 0
 سي لا مالسإلا يف لوخدلا نع اوقل نم نوطبتثي اوناك :# هلل بس نع

 َنوُفِلَحِمل ءايحأ مهروبق نم : :© اينجل منع موي ا - ١ احلا رف نأ رتجو ريصتلا :(«ةّئاو 5 لو و ا نيهم باَذَع |“
 م .مهفِلَح يف .عفنلا وأ ءقحلا نم : 4 لع 29 نوبسحتو نيلطبم نيبذاك 4 أ 1 0 ل مرارا 0

 : 4 َنوُداَحي َنْدَلاَّنِإ 8 ٠١- .هعابتأو هدنج : :4 املا ثري كيلر .ةهج لك نم كّلمتو بلغ 70-0 1 : ١
 ةبلغلا نأل «ةلذلا لهأ يف * َنيَلَدَأْلا نأ .ىلاعت هللا عرش يذلا نك) 2 د ف رك وأ نوفلاخي 0 يد لبا يطاتتت © قنكل ف ا

 5 رتل حس ||
 أ خس ع و 1

 ليصف دج
 هم

 ينذاح نم :# لسرَو أنآ ىريخا» باتكلا مأ يف طخو ىضق :# هلأ بتك# 7١- .هلوسرو هلل 3 5 هل 2 02
 .نانّسلاو فيسلاب كلذكو :لبقو .ناهربلاو ةجحلاب لسرلا ةبلغ دارملا :ليقو ؛ىنقاشو < 2 كلم 5

 .ةيآلا 4 ٌمقَََأَ )+ :هلوق ىلإ 4( كوي قدي أوُمدعَف لولا ميت ا اوما لا أي إم :ىلاعت هلوق | 7 3 يبنادع سي وسم 5
 جل |... ان ركتلل اور كا نيلتلا نجلا سابع يا نحةحتلط“يبأ نبأ قرط: نم جرخأ
 ديني اوُمََقَه ٌلوسَرلا مجم اذإ اَوَماَم ندا امتي إم :لزنآف «هيبن نع ففخي نأ هللا دارأف «هيلع اوقش ىتح

 8 :لاغق: ىلع ندع هريغو: هدسحو:يذمرتلا جترحأو .ةيآلا مام 2 0 كلذ لع هللا ل زئاف" ةةلاسملا "نع اًوفكوو «نشاتلا" نم نيتك نص ةتلزل ق1
 ال :تلق ««رانيد فصنف» :لاق .هنوقيطي ال :تلق «؟رانيد «ىرت ام» :ِْنَي ينلا يل لاق # َهَق قام 12 يي لي اومرقف ل اوسرلا ميج اذِإ اَوئماَ َنيدَلآ ايي + :تلزن
 .نسح :ئلطرتلا لاق ل هذه نع هللا ففخيف «ةيآلا 4( ِتكَدَص ريو يديني اوُسْدَعت نأ ٌمفَفْشَأَ )+ :تلونف ءديهزل كتنإ":لاق)ةرتعش :تلق (؟مكف» :لاق «هنوقيطي

 نب هللا دبع يف تلزن اهنأ انغلب :لاق .ةيآآلا اوال َنيَلأ لإ رتزلأ # :هلوق يف يدسلا نع متاح يبأ نبا جرخأو #( اموَعأَولوت نذل َلِإ َرترلَأ # + : نعت لقاك
 ةرجح لظ يف ٍكَي هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع هححصو مكاحلاو ءدمحأ جرخأو .ةيآلا# كل َنوُملحي انك ذل نوم اًعيِحْدَسأ ميدَعَي موي © :ىلاعت هلوق [1].لتبن
 كك هللا لوسر هاعدف روعأ قرزأ لجر مهيلع علط نأ اوثبلي ملف ءاهوملكت الف مكءاج اذإف « «ناطيش ىنيعب مكيلإ رظنيف ناسنإ مكيتأيس هنإ١ :لاقف ءصلقتي نأ لظلا داك دقو

 .ةيآلا لوسيا معي موي » :هللا لزنآف ءاولعف امو اولاق ام هل اوفلحف «مهاعدف قلطناف .مهب كتآ ينرذ :لاقف ؟كباحصأو تنأ ىنمتشت مالع :هآر نيح هل لاقف
 ل22 مو و انماء ندا اياك 2116 ةلداجملا] 4 َنوُمَلَعَي َمْهَو ٍبِذَكْلا لع َنوُسِلَحَو مهم 5 الو مكس مهام موي هدأ بح امو أولو نيا لإ َرئَرْأ # 3 ]١[

 ةقيقحلا يف نوقفانملاو ؟مهولاوو ءاقدصأ دوهيلا اوذختا نيذلا نيقفانملا ىلإ رت ملأ .[1 : ةنحتمملا] 4ِروُبقْلا بححأ ْنِم ُراَْكْلا سي اَمكََرحألا أوس دف هيلع
 :ةلداجملا ةيآ هيلع تلد ام اذهف هيلع اوفلح اميف نوبذاك مهنأ نوملعي مهو هللا لوسر كنأو ءنوملسم مهنأ ابنك نوفلحيو «دوهيلا نم الو نيملسملا نم ل
 رافكلا ستي امك «ةرخآلا يف هللا باوث نم اوستي دق «ءالخأو ءاقدصأ مهرفكل ؛مهيلع هللا بضغ نيذلا اوذختت ال ءهلوسرو هللاب اونمآ نيذلا اهيأ اي : :ةنحتمملا ةيآ اّمأ
 تاييصأل دل ا اي اح 0 ل لل ا د ديد ودم اشب« نيس ةةرخألا يلا هللا هجوم هرتارتملا

 نين الا يلوي هلأ أوكتأف اًديِدَس باَدَع هلأ دعأ 9 ء[ ١6 : ةلداجملا] .4 َنْوَْمَحَي اونكاَم كس مَ رمت اديِرَك اَاَدَع تك هَ هللا َدَعَأ / ]١5[ .ثعبلا مدع مهداقتعال ؛-روبقلا
 ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءبذكلا ىلع فلحلاو قافنلا نم نولمعي اوناك ام ءاس مهنإ « ؛ملألاو ةدشلا غلاب اباذع نيقفانملا ءالؤهل هللا دعأ . ٠١[. : قالطلا] 4... أونما
 لوقعلا باحصأ اي هطخس اورذحاو هللا اوفاخف «ةدشلا غلاب اًباذع 000 هرمأ اوفلاخو ءاوّعط نيذلا موقلا ءالؤهل هللا دعأ :قالطلا ةيآ اَمأ «ةلداجملا
 تعا ا ا .هعرشب اولمعو هلسرو هللا اوقّدص نيذلا ؛ةحجارلا
 0 نوقفانملا] 4 َنوُلَمَحَي ام هآَس مَ هَل ليس نع أو ٌَذَصف هج مم ا أود ةلداجملا] © ني يهم تاَرَح َرُهلم ها ليم نع أاوٌدصُ َدَّنَج جبتي أود 2 3
 ظم يلا ا ل ا يلا ل الا تيل يراك ب لل نم ريل ةياقو ةيئاكلا يناميأ نتن امل دخن

 فالتخا ىلع «نادبألا ين مومسلا ررض نم دشأ بولقلا يف اهررض نأ كش الو ءرضت يصاعملاو بونذلا نأ ملعي نأ يغبني امم : :هللا همحر ميقلا نبا مامإلا -
 5 .مهلك ضرألا لهأ قرغأ يذلا امو ؟: .ةنجلا نم نيوبألا جرخأ يذلا امف ؟.. .يصاعملاو بونذلا هببسو الإ ءادو رش ةرخآلاو ايندلا يف لهو ءررضلا يف اهتاجرد
 هرومأ ريسعت -7 .قزرلا نامرح -7 .ملعلا رون نامرح ١- :ايندلا ةايحلا يف يصاعملا تابوققع ؟.. .مهبالك حابن ةكئالملا تعمس ىتح ةيطوللا ىرق عفر يذلا امو
 .نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو -ا/ .اًضعب اهضعب دلوتو ءاهلاثمأ عرزت يصاعملا نإ : يأ «ةثيبخلا رامثلا -5 .ةعاطلا نامرح -ه .ندبلاو بلقلا نهوت -5 .هيلع
 امل هفصن تام ولف «ةيلكلاب ةبوتلا ةدارإ هبلق نم خلسنت نأ ىلإ اًثيشف اًئيش ةبوتلا ةدارإ فعضتو «ةيصعملا ةدارإ ىوقتف «هتدارإ نع بلقلا فعضت يصاعملا : يأ
 ضعب مهقيذيل ١- .تومف ةلفغف عبطف رئاكت ١7- .نايصعلاب ةناهتسالا ١١- .ةيصعملا لذ ١١- .هوصعف هللا ىلع اوناه - .ةيصعملا فلإ -4 هنلا نإ كآن
 يف فعضت يصاعملا نأ و كا 0و1 نورا يال اماح ١6 رص اعلا ةثايد ١- 5 اا الا نم كلارا نكيرزالا نب تيدا ضم للاور بوزن تلا ا كاورلامع ينل

 نع بلقلا رسأت يصاعملا نأ :ىأ هلذللا ةويف 7 هال ا كاما :يأ ,مهسفنأ مهاسنأف هللا اوسن - .هل١لج لج برلا ميظعت بلقلا

 يف وه نمم دحاو لكل ناك امل نكل - .ةمتاخلا ءوس ١"- رم نيسح وتسملا شيع - 7١- .فوخو روخو نبج -6 و ا ا 3 .هللا ةعاط

 :ئرق © أورشنأَ أوُرشنأ ف : ىلاعت هلوق .كلذك ىنعملا نأل ءلصألا وهو ِهِِئَذ لوسرلا سلجم هب اًدارم ديحوتلاب (سلجملا) : رف .عَمَج سلجم لوسرلا سلجم

 .اوعفترا وأ اويكضنا وأ اوموق ةاوريشنا :ىنعمو ءصّرحيو صرحيو ,فكعيو فكع لثم ناتخل امهو ءكلذك رسكلاب (اوزِشنا) : :ئىرتر ههنا ندخل ف ورشا

 ىنسحل اءامسألا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 0 ا ا 2, هج + ١ (تيلالطلطل 5
 : دع دسم الل م : هدمت تخل داتا ا دما

 ا زلات نولاويو نوبي :4 ترآ ١١- 2 خذ ١- نال مث
 فطلو رونو ناهربب :* ني جورب مهاَوَق 0 مُهَدَّيَأَو َنميإْلا# مهبولقل ىضق :ىنعي : :# يبولق

 مَع أرأْمْهَءآَبءاءاَكوو ةأوُسَرَو هلأ دا[ يلع وبأ لاقو ”داحرلاب ةقلخو هبا :«ناميزلا مهبولق يف بتك١ ىنعم :ةيطع نبا لاقو .يهلإ قيفوتو
 4 ا .:- َكِيتلْوأ# .نونمؤم مهنأ اهب ةكئالملا فرعت تامالع مهبولق يف لعج :هانعم :يسرافلا

 .هءايلوأ نورصنيو «هءادعأ نولتاقيو .هرماوأ نولثتمي نيذلا ؛هدنجو هؤايلوأ
 ل | 21

 7 5 6-7 ارَوَبلَأَو 12221111 5
 ١
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 . ا 58
 م نعم 5

 آ | ىرجت تن بسس ديَو هني حور مهين 8

 ا

 نع

 2 يوت قبحح كيتل 1 3 :ريشعوا 1 داوحإ ْوَأ
. 2 

 هه ا | ب

 1 أظرو 2 هكا راسين يديد ديال انت نم 5 000 ل ا
 5 00 - 0-0-0 هيي 0 2 :4 حرتر نم بتكلال مأ نموت لا حغل عارم 9 - 5 5 ا و :# 1 2١

 : يقولنا كلو نع! دجسو ىّلص

١ 

  3اى

 0 نأو .مهيرارذو مهئاسنو مهئامد ىلع مهنّمؤي نأ ىلع نع هللا لوسر اوحلاص نيج دعا ينب دوهي

 : ظ 5 نم مهنمف .مهلاومأو مهرود مهل اوُلَخُيو -حالسلا يهو- -ةقلحلا الإ « | .مهلاومأ نم لبإلا تّلقأ ام مهل

 ئ 7 مهيرهَس 3 © لوأ دنع اورفك نيذلا جرخأ :يأ :# ِرَثَمأ لّوأِلال ربيخ ىلإ جرخ نم مهنمو «ماشلا ىلإ جرخ

 3 1 يلا !! نأ# نينمؤملا بطاخي :4 ٌرْشنَظ امل .ماشلا ىلإ ايندلا يف مهرشح لوأ اذه نأ ىنعملاو ءرشحلا
 : مريد نم بكل ل َهَأَن أور و كيلا رح ل © 6 دّدع لهأو .ةعساو ليخنو «ةعنام نوصح لهأ اوناكو 00 نم ءالؤه جرخي نأ : < ريع 2
 . 6 اي اك يلوا ع. تنك رمل 1 نوير مهيتأي هنأ مهلابب رطخي ل ثيح نم : :# أ 2 نم .ريضنلا ونب نظ :* 200

 1 1 ا تع زرثتا جتا تأ 2 00 5 .ءالخلاب اونقيأ امل مهنإ :ليقو .كلذل اهوضرع مهنأ مهتويب بيرخت ىنعمو .مهنكاسم 5

 ١ 6 وسور و عير ىو | :اولخديل جراخ نم اهنوبرخي نوملسملا ناكو .نوملسملا اهنكسي ال ىتح «مهتويب وبر رلعج

 5 َنيِضِْؤُمْلا ىربأَو موي مهم وَ بطرلا مووواكي + َمَييَّدَعَلا» ٠- .رئاصبلاو لوقعلا لهأ اي مكب لزن اميف اوربدتو اوظعتا يأ :©4 ِردَصَتَْلا لوي أوُرَيعاتإل
 | يك ا ورش با هرم ردت دجال ىلاعت هلوق [؟؟] .ناطوألا ةقرافم :«ءالجلا»و .يبسلاو لتقلاب :* يدل ىف

 ؟ يارب ادع رف لوَن هذه تلزن :لاق بذوش نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآلا 4 هنأ َدآَحْنَم تروُدآَوُي رخيآلا ِوْويْلَو َِّن
 6-0 01 97 :ظفلب كردتسملا يف مكاحلاو «يناربطلا هجرخأو :ردب موي هابأ لتق نيح حارجلا نب ةديبع يبأ يف ةيآلا

 ه2 د ردات نبا جرخأو ا ع لعق تكلا يق رثكأ املف «هنع ديحي ةديبع وبأ لعجو «ردب موي ةديبع يبأل ىدصتي حارجلا نب ةديبع يبأ دلاو لعج

 برق فيس لا ناك ول هّللاو :لاقف 0 فأ» :لاقف دلي ينلل كلذ ركذف ءطقسف ةكم يف ركب وبأ هكصف دك ينلا بس ةفاحق ابأ نأ تثدح :لاق جيرج

 - قتلت رشح لا ة ةروسو رد ف تلزن لا 1 درشنلل ا نبا نع يراخبلا جرخأ :[رشحلا ةروس] .ةرآلا 4 و دجال تيل زدفار فر :هقبوضل ينم

 لا ىلع دوهيلا نم ةفئاط مهو 0 تناك :تلاق ةشئاع نع هححصو مكاحلا جرخأ #( ٍضِرأْلا فاَمَو تاومَسْلا قامت َحَبَس# :ىلاعت هلوق ]١[ .ريضنلا

 لا ومألاو ةعتمأل 0 م ' لبإلا تلقآ ام مهلا ا د قلع اقرت ىتح ٌةْنْلَِي لوسرلا مهرصاحف «ةنيدملا ةيحان يف مهلخنو مهزنم ناكو «ردب ةعقو نم رهشأ ةتس

 ناميإلا نع مهرابكتسال 0 .ك ٍضْرَأْلا يف امو ِتومَّسلأ فَمَنِ َحّبَس# :مهيف هّللا لزنأف ءحالسلا يهو ةقلحلا الإ

 ةذخاؤملا نم مهل ةياقوو ةرتس اهومسقأ يتلا مهناميأ نوقفانملا لعج امنإ :نوقفانملا ةيآ امأ «ةلد داجملا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هليبس نع مهّدصو هلوسرو هللاب

 ْحأ َكِيتلْوأ ايس هلأ نم . مدل الو مومن نأ [ 1 دركي اياك ام نك ميا ؛ميقتسملا هللا قيرط نع سانلا اوعنمو مهسفنأ اوعنمو ؛باذعلاو

 ةقفاوم ىواو ريغب 4 َكِلْوأ ايمو نم » .ةلوخ .4 كك ايمن هدو الو مهام وْنَع نع 5 » عضاوملا يقابو .نآرقلا يف ةديحولا /1١[ : ةلداجملا] 4 راَثلَأ

 1 رو را اهلا انهت نم كرب ُتَّنَج تلج م مهمَدِص يلاقي ظ [77] .4 ماب رح َكِيلْوُأ ل :هلوقل ةقفاومو ءاهلبق ىَنّلا لمجلل

 .[؟7؟:ةلداجملا] 4 َنْوْحِلْفْل وحلا مه هلأ برح َّنِإ لاهم ُبْرِد كيلو ُهَنَعأوُضَوَو ع ُهَّن 02 ا كس يهل ديو 3 015106 : ةلتئاملا]

 :هلوقب هدكأ كلذكو «4 اَدَبَأ 9: :هلوقب هدكأ ةنجلا يف دولخلاب ةمايقلا موي مهايإ هعفنو .قدصلاب مهفصو مدقت امل هنأ :باوجلا ؟ةدئاملا يف ةدئاز 001 اح ذاع

 لأهل بز كِل هن ضو نعل ضي .. . ا 07 ةدسئاملا ] 4 21 ةلاره للأب رح نإ اوُمماَء نين اورلوسَرَو هلأ ل 1 4 ةنَعأوضرو مُهنَع هللا فض )

 ءمهرصان هنآو هلوسرو هللا مهيلو نأب نينمؤملا ءالؤه دعو هللا نأو «هللا ليبس يف نودهاجي نيذلا نع ثدحتت ةدئاملا ةيآ .[77 : ةلداجملا] 4 َنوْحِلْفْلاَمه هلا بح َّنِإ

 نيذلا اوذختي م نيذلا نينمؤملا ءالؤه ءازج نع ثدحتت اهنأ دجنف ةلداجملا ةروس يف يتلا ةيناثلا ةيآلا امأ .# َنَوُبَِْلامه هَل بْرحَّنِإَف 9 :ىلاعت هلوقب ةيآلا هذه تمتخف

 هلوقب ةيآلا تمتخف .هنع اوضرو مهنع هللا يضر ءاهيف نيدلاخ رابمألا اهتحت نم ىرجت تانج مهلخدي هناحبس هنأ مهؤازجف «ءابحأو ءايلوأ هلوسرو هللا نوداحي

 قاعد م بس 01 .مهنم اًعيمج انلعجي نأ هناحبس هللا لأسن «هتانج مهلخدأو مهنع هللا يضر نأب حالفلا مهيف ققحت هنأل ؛4 َنحِلْفْلا مه هللا بْرح نإ الأ 92 :ىلاعت

 راك ير اهانعمو ,فصلاو رشحلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت . 4 مك ٌريرعْلا وهو ٍضرالاَو تول
 ا كلل كلا لا ال ايلا درعا وهو ضرألا انو تاوامسلا

 - امنإ اذهو «نيحلفملا نم ناك هب حشلا لجرلا َىِقَو اذإ يذلا ءيشلاب وه امنإ مهراثيإ نأ ربخأ 1 رشحلا]4 َةَصاَصَخ َمِبِب َناَكَولَو َحيِشنأ لع تورِئْؤَيَو غ 4]

 «ىتعمب امهو «ءارلا فيفختو ءاخلا نوكسب (نوبِرْحي) :ىرقو .ءارلا ديدشتو ءاخلا حتفب (نوبَّرَخي) :ئرق 6# وبحب إم :ىلاعت هلوق 6# َمِيِديأِب متو ورع
 .هنع بهذو اًبارخ عضوملا كرت برخأو «دسفأو مده ديدشتلاب بّرخ نأ مهضعب نع يكح نكل برخأ نم ةزمهلاب هريغو ءبّرخ نم فيعضتلاب ىّدع

 رد راخلا) ةملك تركر ” «تارم (5) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ - ١ .تارم (5) نآرقلا يف (مانصألا) تركذ - ١ :يددع زاجعإ © َبَميلأ مويِولُف ِفَفَدَعَو )2 [1]

 «تارم (5) نآرقلا يف (ليكنتلا) ركذ -5 «تارم (65) نآرقلا يف (بصحلا) ركذ - 5 «تارم (5) نآرقلا يف (ءاضغبلا) تركذ - ؟ «تارم (4) نآرقلا يف (اهتاقتشمب

 ددع ىواستي كلذبو .تارم (5) نآرقلا يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ -4 «تارم (5) نآرقلا يف بعرلا) ركذ -/ «تارم (5) نآرقلا يف (دسحلا) ركذ -

 .للا باتك يف تارم (0) لك درو دقو ءاهتاقتشمب (ةيبخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكتتلا)و «بصحلا)و ع ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ تارم

 ةثاعستو فلأ :رشحلا ة ةروس فورح ددع . نوعبرأو سنمتو ةئاعبرأ :رشتلا ةروس تاملك ددع :قاقّتالاب ةّيندم يهو هقنيبلا ةروس دعب َتَلْزَن :رقحلا ةروس لوزن

 -«مئانغلا مْسَقو هريضتلا ينب ٍءالج نع ربخلا :ةروّسلا دوصقم مظعم :ريثحلا ةروس عيضاوم .اهب هركذل ؛رشحلا ةروس تيّمس :رشحلا 0 ءامسأ .رشع ةثالثو
 ىنس دحلا ء : اهس ىذ دا روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ . تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 ئدع لايق يك مرق .هلوسر اوصعو هللا رمأ اوفلاخ :4 تارخرو هناا فاش ل

 هءادعأ كلذب هّللا لذيل :# َنيَقِسِنَفْل ::خلو# ًاداسف نكت مل؛ كيف هللا رمأبف : © هلأ نْذِإِف ل ةلخنلا

 ١ واول مهاوسأ يف نيس لولا اوأر اذإ ! مهنأل ٠ «مهظبخيو .دوهيلا 0 .هرمأ نيفلاخملا

6 
 2 نو “6

 اوبكرت ل يأ :# باكر الو ِلّيَخ نم ِهْيَلَع ء متْمَحَوَأ امه# - ١ كل الذ اودادزا كرتلاو عطقلا نم 2 اق ا

 ا 3 ع هلعجا 717 1 5 رادو 2 5
 اهيلإ اوعطفت مل :لوقي .هريس يف ًاعرسم ذإ :ريعبلا مّضْوُأ :لاقي ءالبإ الو اليخ هليصحتل يراني رقاق يمول ش رك
 / ايسرم م رم سل و دال سرب ري م 2 و ير

 75 وَْتَلُكك َلَعَهَنَأَو 110070 طلسم هلل حلو 9

 ل لوَيالو هيف ئيرفلا لهأ نم ءهلوُسر لع عدة( ١

 : ١ ملكريتاراروكتسلا أو ىتْبْلاَو كرفْلاىِذِلو |"
 0 نري بعسل مورس و 0

 انو ذلك ويا 11و بويل يلوم 5
 هلع هس هج لس

 5 2 اياد سكون وأو هنا منعت 5
 وو مسرع رس لج ١

 .هريغ نود ةصاخ هلوسر هللا اهمعطأ ريضنلا نبل طئاوح تناك امنإو ءاريسم اهيلإ مت مترس الو ءأيداو

 ةيزجلا :كلذب ىنع :ليقو .ىرقلا يكرشم لاومأ نم :# نئَرْفْلاٍلْهَأ نم ءهِلوُسَر َلَع مآ ءافأ آم 9# ١-
 لكحل هلل فسد انو هرع لاتتلاب برعلا لهآ نمينوملسملا اهببصي اهبيصي ىتلا ةمينغلا :ليقو .جارخلاو

 :ةلوُدلاو .ءارقفلا نود «مهنيب مكنم ءاينغألا هلوادتي : ةّلوُد# ؛ ا كلذ :*4 نوي الك .باكرو
 ءاينغألا بلغي هنأ ىنعملا :لتاقم لاق .ةرم اذهلو «ةرم اذهل نوكي :مهنيب موقلا هلوادتي ءيشلل مسا
 لهأ نم هللا ءافأ امم ِةَِم هللا لوسر مكاطعأ :# ُهوُدْحَف ُلومَيلا ٌكَناَءآَمَو# مهنيب هنومسقيف ًءارقفلا

 يف ةماع ةيآلاو 4 اروتان» هريغو مئانغلا يف ةنايخلا يأ .لولغلا نم :4 ُهَنَءمْكَباَمَرال هوذخف «ىرقلا ١ هوم مرتي أجندات رمل ءارقفلل 5
 اوذحمما 5 2 © -4 .لعف وأ لوق وأ «يهن وأ رمأ نم هّللا لوسر هب يتأي ءيش لك 7 .٠ نر ما ل 7

 .مهرايد يف اوملسأ دق راصنألا تناكو ءمهريغ نم مهيلإ لقتناو هلزنم كرت نم :# َيَتلِإَرَعاَم 4 1 تيل وءوب نيدلاو 0 َنَم نوبي نيرجاهملا لبق نم :4رِهِلبت نمأ# .راصنآلا مهو ءمهل لزانم اهونتباف ::5: هللا لوسر ةنيدم 1 هل نيب د نذل اويل وفيصل مم 5

 ةزازحو ا :4 هبا مِهروُدُص ىف نودي الو نيثكسب ع ينلا مودق 7 دحاسملا اولا 5 : [هيوُدُص ىفيتوذ يلو وَراَ نمد 5

 نوطعي اوناك :* جين حلَع وَرْيَو دوإ# ءيفلا نم .مهنود 0 يتو أ امم :* اوبوُأاَمَي» 3
 تامر رثآ ام ىلإ ةجاحو ةقاف :4 َة ةصاصخ ب نك ولو» مهسفنأ ىلع مدل ًاراثيإ ٠ ! ؛مهلاومأ نيرجاهمل

 ب

 ب ناكل مشن كح ح تورْقوو 1 7

 0 16ج تميم َكِيكوأ ءدِسْقنَْس َقوبََمَو |
 ُمُه كيلوا لاملا نم لضفلا عنمو لخبلا :برعلا مالك يف «حشلا» 6 حس قوم نَمَو 00579797979797 نا آى اى ىيياويامن

 هللا لوسر نأ :رمع نبا نع هريغو يراخبلا جرخأ ةيآلا 4 اهمية تمام :ىلاعت هلوق [45] .ةنلا يف نودّلخملا نوزئافلا :4 تروحلفملا

 عطق مهل صخر :لاق رباج نع فيعض دنسب ىلعي وبأ جرخأو .ةيآلا 4 اَهوُمُسَكَمَ وأ َةَمِئلَنَيمسَعْطَقاَم + :هللا لزنأف ةريوبلا يهو عطقو «ريضنلا لخن قرح يَ
 نبا جرخأو .ةيآلا 4 اًهوَممكحرت بر وأ ٍةَنِيلنَيمشْعْطَقاَم # هللا لزنأف ؟هانكرت وأ هانعطق اميف مثإ انيلع له هللا لوسر اي :اولاقف كي ىنلا اوتأف ءمهيلع ددش مث «لخنلا

 نع ىهنت تنك دق دمحم ايا :هودانف ءاهيف قيرحتلاو لخنلا عطقب رمأف ءنوصحلا يف هنم اونصحت ريضنلا يب ٍةَي هللا لوسر لزن ال :لاق نامور نب ديزي نع قاحسإ

 نع رذنملا نبا جرخأ 1 :ىلاعت هلوق [9] .هلثم دهاجمو ةداتق نع ريرج نبا جرخأو .تلزنف ؟اهقيرحتو لخنلا عطق لاب امف «هبيعتو داسفلا

 ضرألاو «ةرس كا مهنومساقت و «ةنؤملا هب مهنوفكت نكلو ال :لاق نيفصن ضرألا نيرجاهملا انناوخإ ن نيبو اننيب مسقا هللا لوسر اي :اولاق راصنألا نأ مصألا ديزي

 كت يامال راب 201111 هللا لوسر لجر ىتأ :لاق ةريره يبأ نع يراخبلا جرخأو .ةيآلا * َراَّدلَأ وموت َتدلاَو + :هللا لزنأف ءانيضر :اولاق .مكّضرأ

 اقف لهأ لإ بهذه «هللاولوسر اين انأ :لاقف راصنألا نم لجر ماقف .(هّللا همحري ةليللا هذه هفيضي لجر الأ» :لاقف ءائيش نهدنع دجي ملف «هئاسن ىلإ لسرأف

 يااا عوقوتا ءاقعلا ةددصلا:دارأ اذإف : :لاق «ةيبصلا توق الإ يدنع ام هّللاو :تلاق 0 ل :هتأرمأل

 م 0 0 ا ا ا ماشا بعوما دي ا 0

 كه جوحأ «هلايعو الف يأ نإ ا 1 ا لق باجمل لا رم :ةيآلا هذه

 58 .ةيآلا 4( َمَِداكَو او موش كَ توزن 1 12 ا 1 5 مك حو ارا كل ع 157 واح

 ا اهو هنن ترد ا مهما َكِلَذ ق «[17 : لافنآلا] 4 ٍباَقِْلأ َديِدَش َهَّنلأ كر كل 6 مهني َكِلَذ 4[8]

 ) ةكتالسلب نيسؤسلا دمأ احبس هلأ هيف اجو :نيكرشملاو نملسملا ني مالسإلا خيرات يف وألا ةيجاوملا ترو لاا 0 رشحلا] 4 اميل
 .نانب لك برضو «نيكرشملا قانعأ برضب ةكئالملا رمأ هناحبس هنأو «[19 : لافنألا] 4 <ريؤدم َةكِيلمْلا َنَم فلاب مكّدِمم نأ مكحَل باَبَسْسَأَف كير َنوُنِيِعََست 7

 مهيديأب موتوسيب نوبرخي نيذلا ؛ةنيدملا دوهي نم ريضنلا ينب يف يهف رشحلا ةيآ مأ ةلأسملا هذه ةرفو ىلع لادلا ماغدإلا كف ةيآلا بسانف «ةقاشملاب كلذ للع م

 .ماغدإلا ةيآلا بسان كلذلو ءاًضيأ ةدعلا وأ ءادعلا يف ءاوس ةكم لهأ 0 1 ل يديأو

 3 ؛واو ريغب ينائلاو واوب لوألا عضوملا ان ل كيرقلا لهأ نم هِلوُسَر ل دكا َءافَأ آي رض 2 2 ]وسر 01 هل ءافأ امو ف 37 «1]

 هللا كراس رل ب .كرذلل نإ ةضاكلا 4« انك :نأ نايح وبأ لقن .قّلعت هب هل سيل فانئتسا ناَّثلاو ؛[8 : رشحلا] 4# َةْنِل 1 ار لاك كا راطمم اوال

 را ل يل ل ل 0 ا يا

 ا حالفلا نإف «تاعاطلا ين ةفورصملا تاقوألا ال ايندلا لوضف وه - .نايب لدب هنإ :لاق نم فييزت ىلع ليلد اذهو ءاّئيش اهنم ِةِِلَج يبنلا سبحي ملو «ريضنلا

 ير للاعت هلوق © كيبل يمك ال كو ١ .اًسلفم اًنايع ضرألا ىلع سانلا هكرت هتقوب اًيحش نكي مل نمف اهب حشلا يف حالفلا
 عم ريكذتلاب ب: ىرذقاو .فحينأتلا يزاجم لعافلا نوكل "ةلود" عفر عم ريكذتلا (نوكي) عئرفو ةلفات ناك“ نأ ىلع عفرلاب "كن رد كف خلا اذ (نوكل)

 ءاحاقعشمو داؤفلاو نقلا اطل عساي فاختشمو ةريصبلاو وصب فل ركذ تارم دلع واتت .يددع زاجعإ 4 رسل لكي[ لا ل

 .هللا باتك يف ةرم )/١5( (امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل درو :اًيناث .هلل هللا باتك يف )١44( (امهتاقتشمب ةريصبلاو رصبلا) ظفل درو. :اًلوأ .ةرم )/١5( لك درو دقو

 ميك ل :ًاتو ءبقاوعلا ىلإ رظّنلاو «دباعلا ءاصيِصُْرب ركذو ةظيّرف ةعقاو يف نيقفانملا نم ةياكشلاو راصنألاو نيرجاهملا لاح ليصفتو -

 .هناحبس هسيدقتو هحيبست يف ق نك 1 نأ 0

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ظ . 27 70 0 ةباحصلا كلذ ف لخنديف ؛قالطإب :ناميإلا 000 نم 50 4 7 1 1 اذ ةوادع
 . يو فلسا نسل ثَبس ياسا هّللا ىصع دقف مه اخ هبلق يف ناك نمف .مهيف تايآلا قايس نوكلو «نينمؤملا فرشأ مهنوكل ًايلوأ

 0 ' )يحي وم َكإَبرأوماَسيَإآلِ ]| هلأسن .هطخسو هللا بضغ يف عقو دقف مهنم دحأ متش ىلإ هزواج نإف «هيبن ةمأ ريخو هئايلوأ ةوادعب
 0 2 ما 12 ركل سس 2 علل )ا 1 1 0 «هرأ » 7 ام

 |١ ٍلهأ نم أورفك َنبِدلا م هنوخإل نولوفياوعهات يذلا | ذأ نوقفانملا ثعَب .باتكلا لهأ نم :# ٌمهنرْخإل َنولوتي ١١- .ناميإلا ىلع تابثلاو ةمصعلا ىلاعت
 ل 2 1 كيف ميال 0 م لا 5 مهلوق نم هللا ركذ ام مهل اولاقو ءاوعّنمتو اوتبثا نأ ةيردلللا ىلا هيمو وول نس وبكل ع
 ١ ع١ 6 2م رتدوب تعب حرق رو 0 راما 0 اوبر مهايإ مهرصن دوجو رّدق ول : يأ #4 مهَوَرَصَن نيو © 1 ذه لعب
 0 وبكل مهم 0 5 ا تْلَتوفَنِإَ ادد ادعأ 0 2 5 ال ع

 0 هن يح 5> ىف ٌةَبْهَر ٌدْسَأ رمال # - ١ .مهقافن مهعفني الو ىلاعت هللا مهكلهي يأ .كلذ دعب :* َوُرَصْي
 ورح اع ا | 5

 رشم ذر لكسر لاني © 7 نم 0 -دوهيلا رودص يف «ةبهر دشأ نيملسملا رشعم اي متنأل : يأ :4 كأني مِهروُدُص
 4 رم زن ل سد را ير | واد د وو ><

 ١ 0 تدلصتبا ف رنألا كلوي فيرست ىلع أ ل ١4- بقع نوبهري الف هنا ةمظع دق : توما مهنا لجأ نم :4 أ دلط هنا
 ! موق مهنا كل هلام مِهِروُدص ِفةَسْهَردَسُأ أَ ' .دوهيلاو نيقفانملا :ىنعي «ةقرفتم :# قس مُهيوُلُكو# ا 4 رُهسأَبا8 ناطيح :* ر دج ءأرو نم

 اي جاك 6 0

 9 كف الاي ئؤ كمال © رئت 8 لايو# ردب موي شيرق رافك :لبقو .عاقنيق ىنب :لجو زع ىنعي :4 َمِهِلَبَف ني ندا ٍلَْك ظ -6
 0 ايو دم مارد روق سم ١ :« ٌرهكأأ ننال َلاَمْدِإ ن 0 .ةبوقعلا نم مهب هللا لزنأ امب مهرفك ةبقاع : هرم 3 رج رخ سس 3 لي حوموم 6 بد

 9 تنصت 2 ريك 7 زمواي 7 ءاناسنإ ع يذلا ناطيشلا لثمك ءرصنلاب دوهيلا اودعو نيذلا نيقفانملا ءالؤه لثم :لجو زع لوقي
 و 0 ١ ىّلختو هكرت يأ .هملسأ هترصن ىلإ جاتحا املف ءرفكف «هيلإ هتجاح دنع رصنلا هللاب رفكلا ىلع هدعوو
 ' 8- «ناسنإلا نم يربتلا هجو ىلع وه امنإ «هتقيقح ىلع هللا فاخي هنإ ناطيشلا لوق سيلو :ليق .هنع

 لك ْثَو َوْهو ابر ىنبأ هلأ ريع لهل :ىلاعت هللا لاق :برلا هللا مسا ىنعم ]٠١[ .هنم ءيرب هنإ هلوقل ديكأت وهف
 ءاذه نم صخأو .معنلا فانصأو «ريبدتلاب .هدابع عيمج يّبَرُملا :وه كنَد هللا .4 :ماعنألا] 4 ٍءَىَش
 ؛ليلجلا مسالا اذهب هل مهؤاعد رثك اذهلو .مهقالخأو مهحاورأو «مهبولق حالصإب .هئايفصأل هتيبرت

 ناوجلا «ميركلا ءٌربلاو ءميحرلا ءنمحرلا :يدعسلا رصان نب , نمح رلا دبع خيشلا لاق :ميحرلاو فوؤرلا هللا مسا ىنعم ١ ٠[ ] صامل «يرالا لااا هك قررااطب محل

 اا والا رع ولك زدنو ا «يئاط ا تزاقت ءامسألا هذه «تاعؤولا «كاراؤرلا

 :ةرخآلاو ايندلا تاريخو .همركو ؛هدوجو هتمحر راثآ نم هلك ءناسحإلاو معنلاو ؛لمكألا ظحلاو هرفوألا بيصنلاب ءاهنم نينمؤملا ٌصخو .هتمكح هيضتقت هيضتقت ام بسحب

 نم ةغلابم 0 نم رلا «ةمحر لا نم ناقتشم نامسا :ميحرلاو نمحرلاو .مهيلع هتمحر و هفاطلأب مهيلع فوطعلا «هدابعب ميحرلا وه :فوؤرلاو .هتمحر راثآ نم اهلك

 ملاعلا وه ريبخلا :ريبخلا هللا مسا ىنعم [1] .هقلخ نم ءاش نم ىلإ هتمحر لصوملا :ميحرلا «ةعساولا ةمحرلا وذ :نمحرلا .ديحوتلا لهأل الإ ةمحرلا نوكت الو «ميحرلا

 ,يولعلا ماعلابو «تانكمملاو «تاليحتسملاو «تابجاولابو «نالعإلاو رارسإلاو .نطاوبلاو رهاوظلاب هملع طاحأ يذلا وه ىلاعت هللا نأ يأ ءنوكي امو ناك امب

 هيفف ؛اهتقيقح ىلع تامولعملا هنكب ملعلا وه رّبَحلا نأ :رّبَحلاو ملعلا نيب قرفلاو .ءايشألا نم ءيش هيلع ىفخي الف «لبقتسملاو ءرضاحلاو .يضاملابو «يلفسلاو
 هيف اكو ,ةظرق لهأ نب سان ملسأ ا يبأ نبا جرخأ .4( مهنوخإل نلوم وقفات تذل ا :ىلاعت هلوق ]١١1[ .ملعلا ىلع دئاز ىنعم

 2 دعا ا نلوم اوهفان بريل ليرة ج:مهف ةبآلا هذه تلزنف ؛ «مكعم نجرخنل متجر خ 0 :ريضنلا لهأل نولوقي اوناكو «نوقفانم

 0 0 مُهُسأَب ردح كو نم وأ ةنَصحم ىف ىف الإ امج  مكيوأيكعب ال » 11“ : رشحلا]4 تروهَتشب وقال مَ م كلك َن نم مهروُدص يف
 لوألا عضوملا :باوجلا ؟4 ولع اللب يناثلا وَفي آل 9ب لوألا عضوملا متخ اذامل 08 :رثحلا14 توا ا كا

 ىَمف «ةنطف ةعرسب هضماغو ءيشلا رهاظ ةفرعم هقفلاو ؛مهيلع رتت رتتسا ام نوهقفي الو ءرهاظلا نوري مِهنأل 4 ة مِهروُدُص ف ُهَبْهَر دس ْمْسَأَل ف :هلوقب لصتم
 نير ا رغا١٠-كل .اوقرفتي لو هٌوحلا ىلع اوعمتجال اولَقَع ول :ىأ 4 قس رهثولقو اهي ْهيَسَح :هلوقب لصتم يناثلا عضوملاو ؛كلذ مهنع
 0 تخيم مه كيلوت -4 حش قبو هَصاَصَح منك 1و رش لع ترث اور اَمدكلح وروفش ىف َتوُدحجالو مترا نمد لم ن
 ملعا ٠[. 0 مي تور كنا ثم« ني الِغاَسب ول ف لجن الو ميال 1 نود , اك ركنا بر ل َمِهِدَعَب نم وُماَج ىرذلاو

 نأ راصنألاو نيرجاهملا دعب نم ءاج نم نأش نم نأ تنّيبو ؛مهدعب نم اوؤاج نيذلا وأ ءراصنألا وأ نورجاهملا امإ مهنأل نينمؤملا عيمج تبعوتسا دق تايآلا هذه نأ
 نيا 60 تل تر ناك يرسل ردت لب كلذك نكي ل نمف «ةمرلاو اعلا راصنالاو انورجاهملا مهو يتباسلا ركاب

 ىف تودحي الو مل َراَه ْنَم نوح لَم نم َنَمِإلاَو َراَدلأ وموت دلو + 011 4 : ا * ٌديِمَل ُنَعْلا َوْه هَل نإ ا َساَّنلَأ نرمي وُلَخُي
 "ميشلا" نيب قرفلا ام .[4 : رشحلا] 0 وسفن حس ٌقوُ نمو م 0 1 يشأ ع ترث أثوأ آَمَي هكباح ٌمهِروُدُص

 .هلوصح دعب هقافنإ عنم :"لخبلا"و هيلع سفنلا عشجو «هليصحت يف ءاصقتسالاو .هبلط يف ءافحإلاو يسارع صرحا ةلش وه :"حشلا" :باوحلا ؟"لخبلا"و
 لادلا حتفو ميجلارسكب (رادج) :ئرقو .عمجلاب فلأ ريغ نم لادلاو ميجلا مضب (رْذج) :ئرق  يذ جا :ىلاعت هلوق 6# ِرْدُج ِءآَرَو نم وأ! ]١4[ كابن هنو
 عم امهتاقتشمو ةريصبلاو رصبلا ظفل ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ 4 اَِياَيوُم لحي الد ل[ ١ ٠١ ] دا ا ادا مجللو .دارفإلا ىلع

 0 بلقلا) ظفل درو :اًيناث .هللا باتك يف )١54( («امهتاقتشمب ةريصبلاو رصبلا) ظفل درو :الوأ :ةرم )/١5( لك درو دقو ءامهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا ظفل
 درو دقو (امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل ركذ تارم دع عم (امهتاقتشمو ةريصبلاو رصبلا) ظفل ركذ تارم ددع ىواست اذإ .هللا باتك يف ةرم )/١5( (امهتاقتشمو

 ترركت امك «ةرم (58) «نيطايشلا»و («ةكئالملا» ظفل رركت :يددع زاجعإ # ٌرفكح مع ريك نيشالل َلاَق ْدِإ نأ ًامجَّشلا ٍلمك 98 ]١[ .ىلاعت هللا تاتك يف ةرم )١54( لك

 تارم ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا يف ةرم (18) «ناطيشلا» ظفل رركتو .ميركلا نآرقلا يف ةرم (14) «ةكئالملا» ظفل رركت : ل وأ .ةرم )١١( امهنم لك تاقتشم

 - (88) حبصأ ةرم (18) «ناطيشلا» ظفل دورو ددع ىلإ فيضأ اذإ . .ةرما'“ ) «ناطيشلا» ةملك تاقتشم تركذ : اًيناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 اج مد م مج ممل مم

 نيو يت ين مل 1 4



 .ةمايقلا موي يأ :* ِدَحِل َتَمَدَق اَم# /١- .رفك يذلا ناسنإلاو ناطيشلا :# [ميدقلَع َناكَف## ١١- ا :
 ى هلو 20 ل

 7 دب 2 سدو جال >4 5 7 207

ًًَ 

 :4 ٍلَبَج لعل ١١- .اهبرق ىلع ًاهيبنت وأ «ةلاحم ال ةينآ اهنأل ءًادغ اهلعج ىتح ةمايقلا ىلاعت هللا بّرق 0 رك كلان لم

 ل نأ 0 .هتواسق ىلع يوتا انو اللذتم :* اَعشنَح هني » مصأ رجح نم 0 دل أ وفن /

 -ٍ رحال جس رو نم طح ار اص م يالا
 أوقفت

6 

 اذه ىلع لدي .لوقعلاو بولقلا يف هريثأت ةوقو .نآرقلا نأش ولع يضنقي لي اذهو ءهللا قح يدؤي آ وَيَا
 وهال هَلإ آل ىٍزَل هللأ وه 00 -7 4 توك رمل ال هير لكمال َتكَلَزَيَو# :ىلاعت ا 1 5 1 2 دا ا 1 1 2 راسل ل 4 6 3 , 5

 .رهطنت 0 "«سدمتاو. كراملا رهاطلا 4 وعلا 9 هنود الإ | ءيش الو .هقوف كلم ا يذلا :46 َكِلَمْل 8 2. ع 2 6 هه 00 لامه 5 0 _ “م 3 3 | | 5 ١

 هب فصُو ردصم وهو .ةنجلا يف هدابع ىلع مّلسملا :ليقو .صقن لك نم ملس يذلا :* خلو أ | نمارأ ل ان عون كلا ويلا نع 3
 .مهلامعأب هدابع ىلع ديهشلا :4 ٌكرِمَيَمْمَلآ هملظ نم هقلخ نّمؤي يذلا :4 ٌنيّوُمَلآظ ةغلابملل 0| ب 0 0 0 ا

 .بولغملا ريغ بلاغلا :ليقو .مقتنا اذإ همقن يف :# ُرِيِزَعْلا » .نيمألا :ليقو «مهيلع بيبقرلا 2 0 هكتار لج لع نقلا '
 هللا توربج :ليقو .ريسكلا حلصاو ؛ريقفلا ىنغأ اذإ بج :نم .هقلخ رومأ حلصملا :4 ديل 3١ تيما ا 0

 .نيكرشملا كرش نع ةئربتو هلل ًاهيزنت :© هلأ نع َنحَبْسال رش لك نع :4 يكتم راكجتملا# .ىلاعت هتمظع
 تكمل“

 ةددهشلاو ياه يعُرخالَهكإآل ىو

 روصلا نم ءاش فيك هقلخ :4 ٌرَوَصُمْلا» هتردقب ,.مهدجوأو قلخلا ! يذلا :«ئراَبنا# 4 َوْهاَلِإَدَلِإأَل ىاََت اوه (2) مي 1 1
 لاق دقو .نيتيآلا ْنيتاه ين هسفن اهب ىمس يتلا ءامسألا هذه يه :4 ذآ همَماْلا دل تائيملاو : ةمركلا تر خلا# يؤكل شو سلا َكَِمْل
 .هيلع قفتم .(ةّنْلا لخد اهاصحأ نم ءأدحاو الإ ةئام مسا نيعستو ةعست هلل نإ» :ئَي هللا لوسر 3 |توُصسرَءئاَئَع ِهَئاَن حبس إكليل ١
 .هللا وه مظعألا همسا نإ :ليقو 00 4 0 8

 يهو .كلملا ةفصبأ افوصوملا هناحبس وهف :ِكْلْملا َكِلاَم ؛كيِلَملا ءُكِلَمْلا هللا مسا ىنعم [7] 2 ويا 5
 .ءازجلاو ءرمألاو الا ىف :ىلطلا ترشلا ل يذلا لاو روقلار ا كلو ةنطقلا تافص 7 : 1

 كلملا .قحلا برلا وهف .هيلإ نورطضمو «كيلاممو ديبع مهلك .يلفسلاو يولعلا «ملاعلا عيمج هلو 1 1 !
 هذهو ةلالجلا هذه لمأتف «هتيهالإب مهدبعتساو .هكلمب مهرهقو «هتّيبوبرب مهقلخ «ٌقحلا هلإلا ءٌّقحلا ++ يلوم

 عيمج ىلع ثالثلا تافاضإلا هذه تلمتشا دقو «سانلا هلإ ءسانلا كلم «سانلا بر .قايس نسحأو «ماظن عدبأ ىلع ةثالثلا ظافلألا هذه اهتنمضت يتلا ةمظعلا
 سدق نم ذوخأم سودقلا نإف ؛نابراقتم امهانعم ((مالسلا سودقلا)) :مالسلاو سودقلا هللا مسا ىنعم [71] .ىنسحلا هئامسأ يناعم تنمضتو «ناميإلا دعاوق

 معد .هيبش وأ ليثم هل نوكي نأو بويعلاو صئاقنلا نع هزنملا رهاطلاو كرابملا وه :سودقلاف « ملا عرشلا ع كلو ةهارر قس

 نم قلخملا ملس يذلا وهو ةنجلا ين هدابع ىلع مّلسملا وه :مالسلاو .هلاك يناني ام لك نمو ءصقنلا نمو «هقلخ نم دحأ ةلئامم نم ملاسلا هناحبس وهف .ةمالسلا نم

 .نيهاربلاو تايآلاب هبتك لزنأو ءهلسر لسرأ يذلا «لامجلاز لالجلا لامكبو ءلامكلا تافصب هسفن ىلع ىنثأ يذلا وه :نمؤملا هللا مسا ىنعم [71] .هملظ

 0 0000 ل ا هللا مسا ىنعم [11] .هب اوؤاج ام ةحصو مهقدص ىلع لدي «ناهربو ةيآ لكب هلسر قدصو

 ..ءيشلا ىلع ًابيقر ناك اذإ نميهم وهف نميبب نميه :لاقي ءامهريغو دهاجمو سابع نبا لوق وهو « مهلامعأب هدابع ىلع ديهشلا :يوغبلا لاقو .ًاملع ءيش لكب
 .هلجأل رسكنم بلق لكو فرعضلا ربي يذلا هلأ :لوألا ىنعملا - ١ :((رابجلا)) همساب ةلخاد اهلك ٍناعم ةثالث ىنسحلا هئامسأ نم رابجلل :رابجلا هللا مسا ىنعم ]١![

 هنأ :تلاغلا ىنعملاو -* ءيش لك هل عضخو «ءيش لك هل ناد يذلا «ءيش لكل راّهقلا هنأ :يناثلا ىنعملاو -؟ . ..ريسع لك رسعملا ىلع رّسييو «ريقفلا ينغُيو هريسكلا ربجيف

 نتا عاام ا ردن ووش رح كلل وهو عيار نعم هيفا زب لقول 4 .ّلعلا راّهقلا فوؤرلا ىنعمل ًانمضتُم رابجلا راصف .ءيش لك ىلع ّلعلا

 هللا مسا ىنعم [ ؟ 5] .هئايربكو هتمظعل ,بويعلاو صقنلاو «ءوسلا نع ربكتملا هناحبس وه :ربكتملا هللا مسا ىنعم ]١[ .هقوقحو هصئاصخ يف كيرش وأ يمس وأ دض وأ

 .ميظعلا فصولا اذه ىلع لازي الو «لزي مل وهو «هتمكحو هدمحب اهرّوصو «هتمكحب اهاوسو ءاهأربو تادوجوملا عيمج قلخ يذلا وه :قالخلاو روصملاو ئرابلاو قلاخلا

 .[؟١ : رشحلا] 4تروكَفي ْرُهَلَعَل يال انيك لكلا كلايوإ» 0147 : توبكنعلا] «َنوُملدكلا اَّلِإ آهّلَقَمَي اَمَوُنِماَنلِل اكهيِرصَن ٌلدعمألا كْرَيَوا» ]١"[
 كلتو :رشحلا ةيآ اًمأو «توبكتعلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؛هعرشو هتايآو هللاب نوملاعلا الإ اهلقعي امو ءاهنم اوملعتيو اهب اوعفتنيل ؛سانلل اهبرضن لاثمألا هذهو

 تاكل ل و ل ملل سوُدُتلأ ُكَِملآ وه الإ َهَلِإ آل ىرَل ُهَّسَأ وه 2 [77] .هتمظعو هللا ةردق يف نوركفتي مهلعل ؛سانلل اهبرضن لاثمألا
 هناحبس همسا دري مل ١[. : ةعمجلا] 4 كَل زوعلا ٍسوُدُْلا كلا ٍضردلا ىفاَمَو توصل فام حَيمم ا 0173 : ردا( كيصك ف 12 ل1 كتم كحتتلا
 هك ءامهريغو دمحأو يئاسنلا هجرخأ لجأت د ردقلا كلشلا ناسا :رتولا ةالص دعب ٍةِكَب يبنلا لاقو «كلملا كاب كورتم هياكك ف قيقرم لا نكردفلا
 سودق وهف «ءيش لك يف افرصتم اًربدم اكلم هنوك عم هناحبس هنأ ىلإ ةراشإ ءسودق هنأ كلملا اذه تافص نم نأ :سودقلاب كلملا نارتقا يف رسلا لعلو .نابلألا

 .ةاباحملاو ىوهلا تل كوول لك زل اجرا رالا قيراظال ورم كلولعللا يرش اه هزت

 ٠١[. : رشحلا ]4 يح فور كنار أونم!" َتدََي ال اَلِغاَسِبولَف ىف لَمَحح الو نيالا ا ل را كر َمِهِدَعَب نم وءاَج تَسدلاو 1٠+ ل

 عيطتسي ال هنكل «لاملا لذبو «ليللا مايقو «راهنلا مايص عيطتسي ناسنإ نم مكو «نيملسملا هناوخإ نم ريثك ىلع اًدسحو اًدقح يلغي هبلق ءمئاص مئاق لصم نم مكف

 ضرملا اذه نم هدنع ام ردقب فعضي ةميركلا ةيآلا يف هللا نم ءانثلا اذه نم هبيصنف نيملسملا هناوخإ ىلع لغ هبلق يف ناك نمف .ضرملا اذه نم هبلق جالع

 يي ما يع دو ا حقا «كسفن شتفف .ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن - بيصن هل ناك نإ - لاضعلا

 هكا يلا 10 قام راعلا ينوي ازيا را ا

 قلاحلا :ليقو «ةفلتخملا لاكشألاب ضعب نع هضعب رّيمي يذلا وه ئرابلاو ؛هدجوي ام رذق يذلا وه قلاخلا .[7 5 : رشحلا] 4[ ئراَبلا ٌقَِحْلا هَ وه 14[2]

 :هتواسق ىلع :يأ «لبج يف هانلعج ول يأ .[؟١ : رشحلا] #4( هلأ ِةَيشَح هي ا ام 6 اعِسَح هَ ٍلَبَج َلَع َناَرمْا اذه [لرنأ ل +1 ت1 فراجلاو هسمجلا

 ةلقو «هبلق ةوسق ىلع ناسنإلا هيبنت دوصقملاو «نآرقلا ميظعت يف .هقح يدؤي الأ اًفوخو «هللا نم ةيشخ «ققشتل ,نآرقلا هيلع انلرنأ مث «ناسنإلا ف اكك اًريِست

 «ةكئالملا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )7١( «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم - .هرجاوز ربدت نع هضارعإو «نآرقلا ةوالت دنع .هعوشخ

 .ةرم (6) اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو «ةرم )7١( (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم 5 0( حبصأ ةرم (1)

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 يو. ههع دمه 0” ا
 5 ةدلمل ديدمل ادد "دمع هه«

 دع يار 17 -
 ل ١ ا ل و

 ١ # يحل ني حكام أورَعك دو | اراصنأ :4 ءايلزأ» قكرركشملا ٠كم 14 هدو 5 و ىودع ارادت ل :

 م ولاا 1 اك عاج سأل مكنوجرخُيو : ىنعمب * هاير .مهاح هذهو مهوداوتو مهولوتت ال :يأ 12

 وساخن ا قَوْمِ 1 ميلا وخل مكنامب ل مكنوجرخي :يأ .هللاب متنمآ .نآل :# ِهَسَاب اموت نأ# دالي لوسرلا اوجرخأ ١"

 ٍلِسِاَدهِحَرْسَحَحم يي شيرق ىلإ بتكف : ءأردب دهش نمم ناكو ؛ةعتلب يبأ نبا بطاح يف تايآلا هذه تلزن :ليق :4 ِةَدَمْلأِب |١"

 هير هر هرم وس ىءب رة 6| هع هللا يضر يلع ثيدح نم امهريغو ملسمو يراخبلا جرخأو .بطاح باتك ىلع هرهظأو «هيبن لا يل يوناو كراميل وطور نيو لل كلم هلل ىحواف ذكم عل هزه وهو «مهس هاذا دقو ذا لوسر الك ما ىلع مهل
 نر يتلأَ م م 5 ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل كيردي امو» -ثيدح نم- بطاح نأش يف لاق ب هللا لوسر نأ ١" ْ

 ا 5 وُطستيو ءاَدعأ وولي موف 5 0 :لجو زع لوقي :4 مكون - - مو متئش ام اولمعا :لاقف

 الزاي خستت رز 5 ل ال اوكق :4 َنوُرتكَتْولاودوَو# ابرحو :4 هدم كل أوكي ةدوملاب مهيلإ نوُرسُت نيذلا ءالؤه يأ مكي ١
 ع .ةنجلا هتعاط لهأ لخديف ءمكنيب مكبر قرفي : :4 مني ُلِصْفي» - .مهلثم ًارافك اونوكت نأ ١ دف ول ٌراِصَبَنوُلَمَحتاَمِيََأَو كدي لصَفَيِةَماقْلامَوي 5

 "زر 1ةو فس ناو هرج ةكسح وأ كل تناك ا نم هب متنمآ امب يأ : ها كعب : اركب ةودق : هوَسَأأل8 - 4 .رانلا هتيصعم ْ
 نير 1 وررة تا تاشقإ َ ش متمدام مكعم انبأد اذه يأ :# اًلبأ ؛سَصَنْلاَو ول“ كيبوب اديوو# هيلع متنأ ام انركنأ وأ ناثوألا ْ

 ا 101 ووو يا اسفي ةواعلا كتي ؛ هيل تورد دل هكاصلاور عقارا جنم عب مجمل اربإإ ىلإ مح زوامل مكقلل ىلإ :4 هيل مهب لوما مر
 نع ميهاربإ نم ناك كلذ نإف «نيكرشملل اورفغتستف هيف هب اودتقت الف :* كل َنَرفْمَتَسْاأَل## هيبأل > - 2
 و ا ام ىلإ هركت امم ةبوتلاب انعجر :اَننَأ َكِلِإَو# هنم أربت هلل ودع هنأ هل نيبت املف «هايإ اهدعو ةدعوم 4

 م عجل 00 ا“, .لطاب ىلع اكأو ءقح ىلع مهنأ اًوريف ءانيلع مهطلس نأب : 4 ًاورفك دلل هنتوا ال - 0 بحت .

 داورفك نذل هنتي © نع انونتفيف انيلع مهطلست ال :ىنعملا :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو .مهل ةنتف كلذب انلعجتف
 تيرا يو بنا لل ١

 ] ]1نسب دادقملاو ريبزلاو انأ ِلت هللا لوسر انثعب :لاق يلع نع ناخيشلا جرخأ 4 ِوّدوَمْلاِب مِهْتَلإ وقلت لَو َُوُدَعَو ىَوُدَع اوُدِّتَساَ اما نذل اياب )+ :ىلاعت هلوق

 يجرخأ :انلقف «ةنيعظلاب نحن اذإف ةضورلا انيتأ ىتح انجرخف «؛هب ينوتأتف اهنم هوذخف «باتك اهعم ةنيعظ اهب نإف ,خاخ ةضور اوتأت ىتح اوقلطنا» :لاقف دوسألا

 ااا ال اوع اذإف كي هللا لوسر هب انيتأف ءاهصاقع نم هتجرخأف «بايثلا نيقلنل وأ باتكلا نجرختل :انلقف .ءباتك نم يعم ام :تلاق «باتكلا

 اه .فنأ نم نكأ مو شيرق يف اقصلم تنك ينإ هللا لوسر اي يلع لجعت ال :لاق «؟بطاح اي اذه ام» :لاقف ٍةِدَب ىنلا رمأ ضعبب مهربخي ةكمب نيكرشملا نم سان
 اذي ذختأ نأ مهيف بسن نم كلذ يتاف ذإ تنيخلأف 00 ا 00 -

 ودوم 1| حروف 5 هلو َُْوُدَعَو ىَودَع أوُدحَساَل امانا هايج :ةروسلا هذه تلزنأ هيفو .قدص خه ه5 يبلا لاقف «رفكلاب اضر الو ينيد نع ادادترا الو ارفك /4.

 ][ ةنحتمملا] 4َرْفيآلآ ويلاه 10 :وسأ مييف ككل َناكَذَعل ل «15 : ةحتمملا] 4 همز بدافع ةرتأ خل تك دك ط 1 6

 :ليقو «لعفلا يف يناثلاو ءلوقلا يف لوألا نأل ؛كلذ ررك امنإو ؛ثينأتلا زاج نإو «هترثكل لعافلا عم هريكذتب هداعأو «ريكذتلا زاج نإو «هبرقل لعافلا عم لعفلا

 ةنحتمملا] #4 ورم دقو د ةدومْلاِب مهنَلإ وقلت 11 .ِلَك دمحم يف ٍناثلاو «ميهاربإ يف لوألا ١[. ةدوم:مذ ىلع لوألاب اًهيبنت ؛؟"نوٌّرست"ب هدعبو ."نوقلت"ب انه هآأذن

 مهيلإ نوقلت :ريدقتلاو .فوذحم لوعفملاو «ةيبسن ليقو «ةدئاز ' 'ةدوملاب'' ءابو «همدقتل مومعلاب لوألا صخو ءاّرس اهمذ ديكأت ىلع يناثلابو ءارهجو اًرسب ءادعألا

 .مهنيبو مكنيب يتلا ةدوملا ببسب هدي يبنلا رابخأ ١1 دقو دوما مهتلِإ وقلت + 47 :ميرم] 4( ادهني ا ُلَحَجْمَس ٍتَحِدّصلا اوُِحوأومَماَ- لآ

 :ةنحتمملا] 6| حمام أور ١ [. يتلا ةرملا يف ك0 1 0ك ترو انني تارم ياش (ةقون) تلك و :باوحلا ؟"' اًذو ةّدوم"' :نيب قرفلا ام

 ناك (ةدوم) ةملك اهيف تدرو يتلا تارملا ين راكلا امي .[45 :ميرم] دو نمي ُلَعجَيَس )+ ىلاعتو هناحبس هللا وه لعافلا ناك (ادو) ةملك اهيف تدرو
 ا ورا ةملك تاج .نيفرطلا نيب ةلدابتم نوكت (ةدوملا) امنيب .ال مأ رخآلا فرطلا هكرشأ ءاوس «رخآ ىلإ فرط نم اًعبنم نوكي (ولا) .رشبلا لعافلا
 (ةدوم) ةملك نم بسنأ عضوملا اذه يف يهو #4 اًدْوُنَ نحل مه ٌلَعَجيَس .(ةيآلل ةلصافك ةملكلا تءاج يأ) ةيآلا اهب تمتخ دقو «هيف تدرو يذلا قايسلل

 نأ عوسي الف اذل ءّدملا نم ولخت اهنأ امك «قايسلا طسو يف ةدوم ةملك تءاج امنيب . اذ ءاَذو ءاةرف ءاّدع) ةقسانتم لصاوف نيب (اَدو ةملك يأ) تعقو اهنإ ثيح

 ؛لومعفملل ينم اًففخم داصلا حتفو ءافلا نوكسو ءايلا مضب (لَّصفُب) :ئرق # ٌلِصْفي وف :ىلاعت هلوق © ْمْكَنَي لِي ِةميِْلا يآ" .(ادو) ةملك لثم ةلصافك قأت

 (لَّضَفُي) :ئرقو . .حتف نم دنع 4 كتي َمَطَعَت دَمَلا» لثم ينبم ىلإ هتفاضإل حتفلا ىلع ينبم هنكل .مكنيب وأ لصفلا :يأ ءلصفي نم موهفملا ردصملا ريمض بئانلاو
 عر عافلل اينبم ةففخمللا داصلا رسكو ءافلا ناكسإو ءابلا حتفنت (لصفي) : :ئرقو .اًضيأ لوعفملل اًينبم ةددشم داصلا حتفو ءايلا مضب  1١وأمكحي 00 لام

 م0 تاكو ةنجتلا نمؤتلا لاخندإب قرغي :يأ ءاًضيأ لعافلل اّينبم ةددشم داصلا رسكو ءافلا حتفو ءايلا مضب (لَصْفُي) : :ئرفو .مكلصو قرفي

 ةرمأ كل تاكذك 17 4] دنا اب هيا لماغلإ رع كلان :وهو دحاو ىنعم ىلإ 0 ا ار وا ب ار را

 رسكب (ةوسإ) :ئرتفاو .ميمتو سيق ةغل : : يهو ا ا كك بازحألا" ةثالثلا يف ا :ئرق# ةَوَسأ 9 :ىلاعت هلوق 4 ميِد ةََسَح

 رهجلا) ركذ درو :يددع زاجعإ 4 ٌمَنلَعَأ امو اا :ةوسألاو ءزاجحلا ةغل :5 ةزمهلا

 (هتاقتشمب )١17( ظفل عم (ه هتاقتشمب رهجلا) ظفل دورو تارم ددع ىواست اَذإ .ميركلا نآرقلا يف ةرم (15) ( هتاقتشمب نالعإلا) ركذ دروو «ميركلا نآرقلا يف ةرم

 امهنم لك درو دقو (هتاقتشمب ةينالعلا) )١5( ةثائالث : ةنحتمملا ةروس تاملك ددع .قافثالاب ةّيندم يهو .بازحألا ةروس دعب تلزن :ةنحتمملا ةروس لوزن .ةرم

 ةروس ثلاثا .اهب هركذل ؛ناحتمالا ةروسو «ةنحتمملا ةروس : : ةنذلت اه حملا ةروس كاما 0 ا :ةنحتمملا ةروس فورح ددع ةركراو

 ةعاّطلا قيرط يف حلاّصلا فلسلاب ٌءادتقالاو مالسإلا ةّلِ نع نيجراخلا ةالاوم نع يهنلا : :ةروّسلا دوصقم مظعم :ةنحتمملا ةروس عيضاوم .اهب هركذل ؛ةّدَوْللا
 ا يديمها اعلا لإ وااو 111 اوجاوم دول سر واي رطل وسب قولا رافسإر هناا 013

 روسلاب فيرعتلا عوتتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ

 لاس سب لف رس و



 لعفف .ةبآلا رخآ ىلإ :* يلم نأ هللا ىسع# -ا/ لَك دمحم ةّمأل باطخلا :4 .. يل َناَكَدَفَل' - * د ْ ذاق

 لوأ نأ يرهزلاو ةريره يبأ نعو .ًاناوخإو ءايلوأ مهل اوراصف «مهنم ريثك ملسأ نأب مهب كلذ هللا 1 00 د 'ز

 هيف ىلاعت هللا لاق نمم وهو :يرهزلا لاق .برح نب نايفس وبأ :نيدلا نع دهاجو ةّدرلا يف لتاق نم (57) َلَمْجَينَ داى (ل دب ديل اوه أَو َلَوكنَمَو 1
 لو لا ف كوي ل نيام ظكسوتال ط» - 8. .4 دو مهتم ماع نذل يَ كني عج نأ هلا ىتعا# ط 1 00

 حجرا نم اوراس 4 ايو اطول 6 ب مكرمو بلا مكتسب مه اهات ل ود تطل ود كك موا بلا للا فانصأ عيج نم :ليقو .ذكم لها نم : 4في ا طن كوي نكن تيا يناؤكمتجا© ١
 هللاب نهنجتمي ناك :نهوربتخاف :# هوبحَسمَاَتا» مالسإلا راد ىلإ رفكلا راد نم .# ٍتريدهم## ١٠١- | 0 وفصل ١

 سامتلا تجرخ ام هللابو ء«ضرأل ضرأ نع ةبغر تجرخ ام هللابو ؛جوز ضغُب نم تجرخ ام 0 هسا لكلا - َت

 اذإ نيكرشملا اوطعأ :لجو زع لوقي : وُ امهر .هلوسرلو هلل بح الإ تجرخ ام هللابو ءايند 5 كو موسم مه د خياط رهظو مكمن
 0 .4 كك عج َْجاَلَو# نهوفدصأ يذلا .قادّصلا تانمؤم مهؤاسن مكءاج 0ث ُتَيمْؤُمْلاْمْحَةجاأوَماءَدل امو َنوُمِيطلاْمه

 مصعب أ كس ئتالو# نهروهُم : 220 تارجاهملا ءالؤه اوجوزتت نأ :# َنَموُحك دل كوت طنإ سريال خفت دجال 1 ١
 عج فاركلالو .نهبابسأو «رفاوكلا ءاسنلا لابحب وكف ال :نينمؤملل هؤانث لج لوقي را ١ ماريو نارا 1

 ىلاعت هللا نم يهن اذهو .ببسو دقع نم هب مصْتعا ام يهو ؛ةمصع :عمج «مّصِعلا»و «ةرفاك 0 فاشون ا اع نجوي 5
 ماوُلسسَول .نهقارفب مهل رمأو ,ناثوألا لهأ نم تاكرشملا ءاسنلا حاكن ىلع ماقملا نع نينمؤملل ف ومس هيج مم 1
 ر مهطعيلف لا ىلإ دك احص م0 نم :لوقي :4 ارث اولعسلو أو ماقفنأ 0 2 2 5 افكلا .رافكلا 0 ل ا ريو سل اناراكتور ركل نك هيأ تال

 ناكو .كلذ لئمف +: ينلا باحصأ ىلإ رافكلا جاوزأ نم بهذ امو ركل «نهتاقدص 0 0 تي دع ر يك 0 7

 :لكف < راَنكْلا َلِإ | كسي نيس دكناَونِإَو ل ١١- .شيرقو 27 دمحم نيب ناك يذلا حلصلا يف كلذ 1 : تبَهَد واق راتكلاَل ركون يةكت

 .ىبقع مهنم متبصأ * سخاسلا :4 مَ عنو دهع هدي هللا لوسر نيبو مهنيب نكي مل نيذلا رافكلا مه 27 ج يزن هللا هلا ل لا 0

 :4 قشور نبع 5: كرذلا# اورظعا 6 مكب مهضعب ءاسن قاحلب وأ مهنم اهن وبيصت ةمينغب 00 ا د
 فار ىناورتا ا ليرلاا ا راعتللا رح ا( َنيياِنعْدَلَأ اكسيل )+ :ىلاعت هلوق [8] .قادصلا نم : 4 وثمن آم لَ َلْثَيإل مكنم
 ريبزلا نب هللا دبع نع هححصو «مكاحلاو «رازبلاو .دمحأ جرخأو #4( نأ يف وُعُ هَل نيل نَعْهَسأ اككهتبال + :اهيف هللا لزنأف .«معن» :لاق ؟اهلصأأ ٍةِْلَي ينلا تلأسف

 اب عم اهلخدت وأ ءاهنم اهلبقت نأ ءامسأ تبأف ايادهب اهتنبا ىلع تمدقف 1 ” راسا اهتنبا العا ةليعق«كمدق'؟لاق

 لأ يكب ل سيلا عا هللا ككهتيال + :هّللا لزنأف ءاهلزنم اهلخدتو ءاهاياده لبقت نأ اهرمأف :هترحخأف ٌكبِكلَع هّلل هللا كوس اذه نع يلس نأ :ةشئاع نإ هيلا

 ميرا رع اراب دفا رس نأ هك ناوزمو رؤس نص زاخيشلا جرخأ 4( ٍترجدهم تن تؤم مكسب اد اوما املي )» :ىلاعت هلوق ]١١[ .ةيآلا

 دنسي ينازربظلاا ع جرخأو .# ناَوكْلا ٍمَصِعِب هب اوكسمت الو :هلوق ىلإ * ٍتّرِجَهَم ُتدِمؤمْلا مك اد وماء ندا اهمأكي »+ :هّللا لزنأف «تانمؤملا نم ءاسن هءاج ةيبيدحلا

 1 ا رو رانلع اهرخأ جرخفا اقلط ايف طيعما يبأ نب ةبقع تنب موثلك مأ ترجاه :لاق دمحأ يبأ نب هللا دبع نع حيحص

 يبأ نب [ جرخأو نال ]هلا لرتاف «نيكرشملا لإ ندد نأ عضو. ؛ءاسنلا يفاةضاخت نيكرشملا نيبو هنيب دهعلا هللا ضقنف «مهيلإ اهدري نأ موثلك مأ يف هاملكو

 0 دس اك كراك ةديعسل ئمست ةارما:نأ لئاقم, نع حرخأو .ةحادحدلا ناسح ىيبأ ةأرما رشب تنب ةميمأ يف تلزن اهنأ :هغلب هنأ بيبح يبأ نب ديزي نع متاح

 ركل 1 1011205 ىلع كفرت اهنا يره رلا نع ريرج نبل خو .تلزنف ءانيلع اهدر :اولاقف «ةندهلا نمز تءاج ةكم لهأ نم كرشم وهو «بهارلا

 «باطخلا نب رمع ملسأ دلال وار الا نت رالي د رخخأو :ةيآلا هله تلزن ءاسنلا:هءاج اًملف « .مهيلإ در هاتآ نم نأ مهحلاص

 :هلوق يف نسحلا نع متاح يبأ نبا جرخأ .ةيآآلا مكسور َنَم ءىَس كتان نإَو + :ىلاعت هلوق ]١١[ ./ فاول مصعب هب وكس الو 6 هللا لزنأف «نيكرشملا يف هتأرما ترخأتف

 5 53 كَدَف 8[ ( 6011 اه ريغأ شيوق "نم ةأرمأ نترت و .يفقث لجر اهجوزتف «تدترا نايفس كح ف مأ يف تلزن :لاق ةيآلا د( كور نيمو كنا نإ )ف

 :باوجلا ؟نيترم ةيآلا راركت ةدئاف ام .[1 : ةنحتمملا] 4 َرِضآلآ ميلا هَلأوجْنَي ناكل ةئَسح هوَسَأ ويفك َناكذَقْلإل «[ 5 : ةكاتمملا | 4 مدعم َندَلاَو مهر و هَنَسَح ٌهوَسَأ
 نمل : هدعب ىلاعت هلوقل «يصاعملا بانتجاو تاعاطلا يف مهب يسأتلا ةيناثلاب ديرأو «ىلاعت هللا ريغ ةدابع نمو «رافكلا نم ةءاربلا يف مهب يسأتلا اهب ديرأ ىلوألا ةيآلا

 ,مهل ةحيصنلاو ةدوملا بابسأ ءاقلإب ءايلوأ مهءادعأو هءادعأ اوذختي الأ نينمؤملا رمأ ىلاعت هنأ :عسوت هيف رخآ لوق .هباقعو هباوث ديري 4 رخل موو هَللأأوجَْي ناك

 ةنيعظ ىلإ كلذ هعفدو «مهيف هديري امو ٍةَي هللا لوسر رمأ ضعبب مهربخي ةكم لهأ ىلإ ةباتك ىف هللا همحر «ةعتلب يبأ نب بطاح ةصق ةروسلا هذه لوزن ببسو

 .دادقملاو يلع بهذف «ةكم لهأ ىلإ باتك اهعم ةنيعظ اهب نإ :امهل لاقو «خاخ ةضور ايتأي نأ امهرمأو دادقملاو اًيلع ٍةِلَب هللا لوسر ثعبف «ءكلذب يحولا لوزنو

 نسم هتجرخأف ,باِيثلا نيقلتل وأ باتكلا نجرختل : لاقو «هنع هللا ىضر «لع اهيلع دتشاف «ساتكلا تركنأو كَ امهربخأ امك ةنيعظلا ادجوف ءامهنع هللا ىضر

 هنم هنلبق اسمب رذتعاو اًقافن كلذ لعف نوكي نأ نم بطاح أربتو لَ هللا لوسر هاعدف بطاح نم باتكلا اذإف ِهكَي هللا لوسر «هنع هللا يضر لع هب ىنأف ءاهصاقع
 ىلاعت لبقو «مهنم يربتلاب ىلاعت رمأف ١[« : ةنحتمملا4 كلو كودو ودع اوُدِحّنَتال اوما دل امتي ف :ىلاعت لاقف «هراذتعا يف هقيدصتب نآرقلا لزنف كي هللا لوسر
 هنأ هللا نيس انآ لإ رافغتساللاب هيبآل ميهاربإ ةدعوم نم ناكاام الإ مهلوق نم نينمؤملا نم هعم نمو وه أربت نيح «مالسلا هيلع «ميهاربإب ءادتقالاب رمأو «بطاح ةبوت

 مسقلاب ىلاعت هعبتأ نينمؤملا ءافش هيف ام كلذ نم ىلاعت حضوأ املف «[4 : ةنحتمملا] 4 هَ َلاَو ميداتإتةكسَح هوس مك َتاَكَدَكو : ىلاعت لاف «هنم أربتف هللا ودع
 دع :ىأ 4 لوو": نا لا اا ةنحتمملا] 4 سَ ون ميفوكل َناكدَمَل لاقف كلذل دكؤملا

 دلحلاا لك نالوا طخ 0 أ ميبف يكل َناَكذَعل © : :لاقف «مهب ءادتقالا ىلع ثحلا ررك .[7 : 00 1 رس ميبف ككل َناكدَمَل + [1]

 رش ل ل ةفامج ار داب نر *( رْفيألا مويلاَو هللا وج جي ناك نم ىلع لهست امنإو «ةوسألا هذه هيلع لهست

 أكسنت الو 981٠١ :] را طلال ا كيلا .وامستخال يؤتلما هسنم ىو « نيت رد 1.0 «نيصلاعلا ل داعب ءادتلالا نم زاكإلا هل ترو ريك

 :كلكم 0 ريسلا ديدنكتو ىملا حفني (اوكشمت)ا: ىرقو  كسمأ نما نيشلا كفيفحتو ميلا نوكسب (اوكيمت) يقتات ىلاعت هلوق اكل عصب 0
 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت دةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

0 

 اءامسألا ١



 ود. اضف ططي.--لعج# نافسل الف :يا :4 توتو نأ قيل هسبذكي بلكب :4 سردي ئفشيسءءآمل ١- دل ادمدم حم دما ٠ مدح
 ْ اي 5 مولا 1+ لاي 5 كلذف .كنم يدلو اذه :اهجوزل لوقتف هولوملا طقتلت ةأرملا تناك :ءارفلا لاق .مهدالوأ ريغ نهجاوزأب
 أ نيايالو هر وأ نانعيالو نير الو رس الو ايس هلأ 5 ىهنلا تحت لخد دق كلذ نأل ءانزلا ىلإ اهجوز نم اهدلو بسنت اهنأ انه دارملا سيلو .ىرتفملا ناتهبلا

 ظ #8 نك ]ف ل
 0 2 جالو رهِلُجَتَأو نيد نهرين 2 ه1 ل ل ل ل .امالغ اهناكم لعجتف ةيراجلا امل دلوت ةرحلا تناك :ليقو .انزلا نع

 0 كساره : 00 كالا 0 ع ا نعياب ءاسن ةجامج نأ ا 0 دا 000 22 ح02 هه و اة - ف -
 م 20 تك د

 هيت الا 7 1 2 ا .انسفنأب ام نب محرأ هلوسرو هللا نلف «ناطاو

 1 7 - كرم 0 يابت 5 0 :ليقو .دوهيلا نم :# َمِهَيَلَع هللا َبضعاَمْوَْأَوَلو اومئال# 1

4+ 

 _ ىلإ . 5 نم 1 رافحل َسيياَمُك © مهرفك ببسب ةتبلأ ةرخآلاب نونقوي ال :وأ .ةرخآلا يف مهل هللا باوث نم 0

 : 9 0 0 مهاتوم نم ءايحألا رافكلا سئي امك :# روبقلا بك رص

 2 | اريل 5 فام ِهَّلِل حم ٍِط نودع روش أ

 ١ مو يبيض 2 8 ا> الام تولوقت ملو» ١- .هريبدتو هلاعفأ يف ريكا هتردقو هناطلس يف :* ٌرِدِرَعْلا وهو ١-
 00 ع لزن ملف ل :ليق :# َنوُلَعْفَت
 3 الح كة تل .عيرقتلل م ايفلتسالاو .ةيآلا هذهب اوبتوعف «مهنم سانأ ىلع كلذ قش * داهجلا

 1لاقداَن اى 0 صر دق :4 ٌصوُسَُْولبنا ا قضيب هكقلاو مسكر لك ان متع اجو 52 كر
 ]و يول صوصرم نايلي" متشلاب :ليقو ا :4 نَتوُدَوُت مل -ه .هؤانب مكحأف «فيصرو «ضعب ىلإ هضعب

 م رع 0 و سم رم ع ا

 دس الشال تي 2 80 .رارمتسالا ىلع ةلالدلل ةعراضملا ةغيصو .ملعلا ققحتل «دق» :* رمل دقو# ص اقتناالاو 3
 71 وأ هرسوج 4 3

 ال .مهبولق هنع هللا لامأ :4 مهي هم عارأ» 0 اولدع : ْأَوْعاَراَمَلَم# حمل لالا هنالك

 نك قكيرط_نميرذتلا قا جرخلأاد/ مهتم هلأ بِضَح مْ اوَلوَمم ال اونماَ نذل امأي :للاغ هنوف 0
 ل أر ويني يبو د .دوهي نم الاجر ناداوي ثرحلا نب :كلزو رمح نب ةللا دبع ناك :لاقا سابع نباورع ليعتس وبأو عيرتم لي يللا

 جرخأ 4 َنوُلَعَْساَلاَم وو مل اوُمماَء دا ماكي (2) مكمل زعل َوْهَو ضيا ئاَمَو توما فَمَنِ َحَّبَس + :ىلاعت هلوق [” 011 .# مهل لأ بعام أولو
 لزنأف «هانلمعل هللا ىلإ بحأ لامعألا يأ ملعن ول :انلقف ءانركاذتف ب هللا لوسر باحصأ نم اًرفن اندعق اذ ناس نيانش يع ويحس كش

 .اهمتخ ىتح ٍةيَِي هللا لوسر انيلع اهأرقف # َنوُلَعْفَتاَل ام حر أوت مل_أونما نبذل امتي (2) 5 ميما عل َوْعَو ٍضْرْلا ِئاَمَو تاوَسلأ فام َحّبَس ]هللا
 0 تا اا سل ا مما :ركذ اميف هب يسأتلا ىلإ هناحبس دشرأ نمب , يسأتلاو ءادتقالا -

 هو بِذَكْلا لع أ َلَع َتوُمِلَحَو مهما د كني مهام مولع باموال نيلي ٠١ 1 1 ا

 رتوملأ.[١؟ :ةنحتمملا] «ٍروبق ل[ كا نم راتكلا سين 7 0ك را نمار شرى دق دور هلل تضع اًمْوَه اَوَلوَمت ال (َماَءَنبَل اًأكي ا ءآ ١5 : ةلداجملا] 4# َنوُمَلْعَ
 0 م درعا اد يسلب اويل ةقيقحلا ىف نوقفانملاو ؟مهولاوو ءاقدصأ دوهيلا اوذختا نيذلا نيقفانملا
 وسلا سا ال9 وا هلو وكف اوس يدل اهنا :ةنحتمملا ةيآ اّمأ .:ةلداجملا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هيلع اوفلح اميف نوبذاك مهنأ نوملعي مهو

 نيقيلا ملع اوملعو ءرمألا ةقيقح : 1 ا ا د ا وا ب د
 رزعلا وهو ضل ىفامو توتا َحَبَسط ١1 .ثعبلا مدع مهداقتعال ؛-روبقلا باحصأ- مهاتوم ْتْعَب نِم رافكلا سئي امك وأ ءاهنم مهل بيصن ال مهن
 اير تراها ا لك سا را رك ع لادا اهانعمو .فصلاو رشحلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .«ركشل
 [7 : فصلا ] 4 َبَِكلاو أ لع كرتفا نَّمِمْملظَأ نمو [] اهعضاوم يف رومألا عضي «هعيرشتو هعنصو هريبدتو هر كلا «بلاغي ال يذلا زيزعلا وهو «ءضرألا
 عضاوملا يقابو ءفصلا ةروس يف ماللاو فلألاب ةفرعم ' 'بذكلا" ةملك تءاج اذامل .4 اًبِزَح وَلَا لع ائرتقأ نيم ملظأَّنَمَو و 9 عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا
 77 أوُمِوَطُي نأ تروُديِرُما» [8] .ناك بذك يأ عضاوملا ةيقب يف دارملاو ءاّرحس تانيبلا مهلعج وهو ءصاخ بذك فصلا ةيآب دارملا :باوجلا ؟ريكدتلاب
 فد 0 فصلا ] 4َنويَكْلا رك لودر أ أوئيطل ودرب وف ء[١ ١ : ةبوتلا] © توريدكلا ةرك ٌولَومَرو مِنَ لَنا أَيَو مههكوأب
 وه يذلا دارملاو .مههاوفأب هللا رون ءافطإ مهدارمو ؛مههاوفأب مهلوق كلذ :ريدقتلاو ءهب لوعفملا وهو ,مههاوفأب هللا رون ءافطإ مهدارم نأ ؛لوألا ةيآلا نم ماللا

 - ىلع لومجم نعفلا نأ نإ احسن مع 72و رانا الارارااكو لاوروا5 فاصل را كرا الا :هريدقت رمضم فصلا ىف هب لوعفملا
 نيسلا دعب فلألاب (رحاس) :ئرق "5: فصلا ءا/ : دوه «؟ : سنوي 2٠١١ : ةدئاملا" يف # ريم ” ب )» :ىلاعت هلوق نيم ”ةياّد ولاَ تيا مُهَءآَجَ 59م[

 هولعج وأ هرحس الإ قراخلا اذهام يأ ةردصملا ىلع ةعبرألا يف فلأ ريغ نم ءاحلا ناكسإو نيسلا رسكي (رشس) :عرقو . لعب والا نت
 0 عا (هرون ٍمنم) :ئرق 4 ورون مم ىلاعت هلوق # َنوردَكْلا ءركح ولو .ورو مهمل موهبه رو أوئفطب وشرب 3 [1] .ةغلابم لدع لجرك رحسلا سفن
 12و كج وزي لع يدل هامان مَع ٠١ :] د1 مي كاسضإ لع ارينا هيو معلا :ئرقو .لعافلا مسا ةفاضإ نم ضفخلاب "هرون"
 0 :ىلاعت لاق .(ىجنأ) نم لوأآلاو «ناتغل امهو :(مكيحتت - مكيجنت) :ميجلا يف ديدشتلاو فيفختلاب ئرق # ك9 : ىلاعت هلوق 6# ملأ

 .ةاجن دعب ةاجن ىنعم ىلع لعفلل ريركتلا ىنعم هيف ديدشتلا نأ ريغ «ريثك نآرقلا يف امهو # ءُهَعَم نمو هيف و ىلاعت لاق (ىَّجن) نم :يناثلاو
 .ةثاعست :فصلا ةروس فورح ددع .نورشعو ىدحإو نانتام :فصلا ةروس تاملك ددع . قافّتالاب ةّبكم يهو «نباغتلا ةروس دعب تلزن :فصلا ةروس لوزن

 دوصقم مظعم :فصلا ةروس عيضاوم .ىسيع ةروس ىمست :لبقو 0 مهاركلل ؛نيَيراَوَحلا ةروسو .اهب هركذل ؛فصلا ة راك ناعا الو :فصلا ةروس ءامسأ
 رئاس ىلع ىفطصملا نيد راهظإو «ليئارسإ ينب ءافج ىلع ُهيَِّتلاو ءنيّلصملاو ةاّرْعلا فوفص فيرشتو ءاهاضتقمب نولمعي ال ًالاوقأ نولوقي نيذلا باتع : :ةروّسلا
 .ناوذعلا يوذ مهئادعأ ىلع ليئارسإ ينب ةبلغو .نالذخلاو رفكلا لهأ ىلع «ناهيإلا لهأ رصنب :ب ةراشبلاو نمحّرلا ميحّرلا عم ةحباّرلا ةراجتلا نايبو «نايدآلا

 ىنسحل اسم سس بل روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ حلا ءامسألا يربطلاريسفت



 ىسوم هيخأ لثم «ليئارسإ ىنب يف مالسلا هيلع ىسيع ثعُب :# َلِ ِءَرْسإ قبب جرم نبأ ىسِع َلاَق دوم - " 0 طخ هموم صمم وصوص َ 0
 ال :ليقو .355 دمحم :4 تيل هك .مالسلا هيلع ىسوم ةاروتل قدصم («هليجنإ»و .مالسلا هيلع . ةْيَصُمْإهأَلوُسَوْفَِل رن 0

 اولطييل :# جههفبدَمأ روأوتيطللا# - / .رهاظ رحس هب انءاج يذلا اذه "اولا تازجعملاب ىسيع مهءاج 0 هر 3

 :# يل نيدوؤ# - 9 .رحس هب ءاج يذلا نأو را هنإ | :مطوقب الع 0 ثعب يذلا قحلا 1 فرتفأ ملط نمور نيب 1 "ساد هأولاَق تايب مهءآَج 1

 هرك ولو .هل ابلاغ ؛هيلع ًايلاع .هاوس نيد لك ىلع ًارهاظ هلعجيل :# هلك نرلا لع هرهظمل يظر مالسإلا ١ ١ نم نقيس لقت فوبركلأ ما 11 0 | 4 لأ بم حال: رمل ع ع مق هس ل 2

 .ةدحاو ةلملا ريصت ىتح مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع لوزن دنع :دهاجم لاق :ليق !كلذ نوكرشملا' 3 9 و 10 “4 ©

 .هنم رهظأ مالسإلاو الإ نيد دجوي ال ىتح هرهظي نأ :ىنعملا :ليقو السإلا ريغ نوكي الف 0 اره مم 0 أوعفطيل ئ هركحص و مههتوفأي هئلاَروف نود ْ

 1 ني :ليق 3 2 ذل قلك نيدو ئدملابُهل وسر لسرأى ل اوفا نورفكلا

 ةايح يف حبر مظعأ ىلع لمتشت اهنأل 0 اهدعب ةروكملا لامعألا لعج :*# ييبوَرحيل ٠- . . م1002 ا اولا ف دوج 5
 نم مهنم ناكف :4 ِهنأَر صنادل اونماء نبذل اهنأكي ف - ١ 4 .رانلا نم ةاجنلاو «ةنجلا لوخد وهو «ناسنإلا ١ دمام 0 نوؤرتمل 0 .هقدتلال ىلع 8

 هب اوكردشي الو هللا اودبعي نأ ىلع هوعياب هراضنالا نم الجر نوعبسو نانثا مهو :ةبقعلا ةليل هعياب 0 نود 0 رح ةراحن اع 4

 نومك لل 20-07
 ةرص دع يل 19 “2 رع كرس ء حل 1

 يف رصنلا مهلف كلذ اولعف اذإف .مهءانبأو مهسفنأ هنم نوعنمي امم ::7 هللا لوسر اوعنمي نأو ءائيش 6
 نم :ليقو .يل هللا ةرصن ىلإ مكنم يراصنأ نم : :ىنعي : : 6 هس( ئراصتأ نم ةرخآلا يف ةنجلاو ايندلا 3 0 لامك نم رج 2 د

 7 0 : ظ
 0-0 : 4 نورا لام ٠ اعمال ىلعمب ةبآلا يف (ىلإ) :ليقو هللا لإ تركي كو يراصنأ ) 0 ١

0 
 ًاراصن -) .انرشسوبأ يا 2«ب نورّوَحُي 00 اج 6-2 :ليق .٠ ٠ مهل ضاي نييراوحل “ا 7 انماء اب( نسوا كو ْتوعفمداَد 1 أ كانلا اصق اوناك ايث ضايبل :«نييراوحلا»ب 79 رجل 7 ب

 هكا ميا :4 دك الط ترفكو# يدع : 4 َليبِرَتِإ نئْنّم ُهَمِياَط تنماف# قحلا نم هءايبنأ هب ثعب ام ىلع + كالت ضي ام 1 ير َلاَماَع 226
 0 مهوبلغف مهرافك ىلع مهينمؤم انيوق : يأ .« نيستا مئات انيوق :# اَنديََدوا 8 ىر م 00 ع 0 0 رم نس حا ل رس يس 6 و رس زل 2 0 م جره 0 هلل

 5 نم رك ص ع © وب رع يم ع 000/7

 - دن جرا دا ا اوال ها[ املك ئبيع آد. يسم طاطا وسيدي, أ نم ةجحا تحبصأف 6 زوال 1

 ول :اولاق :لاق حلاص يبأ نع ريرج نبا جرخأ ه#َرَرَحي لَ 5 وشما نذل اهمأكي + :لاعت ةلوقب[ ١١1 رك 2-0 اسما

 الام تقرت ل اوثما» نزل أك )+ :تتلزتف .داهجلا اوهركف «ةيآلا 4( رت لع كلم ًالهاوثما لا امي: تلزنف «ءلضفأو هللا ىلإ بحأ لامعألا يأ ملعن انك

 مل © :تلزنأ :لاق كاحضلا نع ريرج نباو «سابع نبا نع ؛ةمركع قيرط نم جرخأو .هوحن سابع نبا نع ؛يلع قيرط نم متاح يبا نبا جرخأو .# َنوُلَحْنَ
 دكا مالو ف كازو هنأ لتامر د مح ا نتا علوا .لتقلاو نعطلاو برضلا نم هلعفي مل ام لاتقلا يف لوقي لجرلا يف # َنوُلَحْفَتاَلاَم َسوُلوُقَت

 انما ل نرمئاللا"نلاق ملأ بلع نو كج رج لعلم لماما ياام ) :تلزن امل :لاق ريبج نب ديعس نع جرخأ ه#( .ولوُسَرَو هَل نون # :ىلاعت هلوقآ ١3

 درو ام اهم لّباقم ةءارب ةيآ ةدايز نأ كلر .هللا رون ءافطإل مهتدارإ : يا دمت 4 وسر هلي نور 8 : تلزنف .نيلهألاو لاومألا اهيف انيطعأل ةراجتلا هذه

 ٌعيِسَمْلا ىَرسَصَتلا ِتلاَقَو هللا نبأ ربوع دوهيلا ٍتلاَقو 1 نيالا كازو اإل دمنا ا ل

 ىسيع لوق اهم لّياقمف فصلا ةيآ اّمَأو 0س الا د اا ا صمم نوط دم ىحيتملا فو عقوف هاب ةبوتلا] 4ع يهاب يكلف ككل ]د هلأ يأ

 :ىلاعت لاق مث «[1 : فصلا] 4ُدَمل ههُمَسَأ ىعَب نم قي لوُسَو ارضدمو ةيرؤللا نم ّىدَي َنيباَمَلاّدصُم ركب ِهَّللأ لور ف لي رس وبني كرم نبأ ىسع لاَ دإَو 9 50 السلا هيلع
 ناس ملكا دعو ناو[ ادع او نيم رحيادهإ» :مهلوق وهو ةصاخ مهلوق نم يكحملا ىلع باوجلا امنإو ؛ ا مهَءآَج املك 7:
 ةروس 1 تارللخ 'نيبم رحس اذه" تاملك ثالث فصلا يفو «"هللا نبا حيسملا - هللا نبا رار تامل ال رس وار ا ل

 هيب لدتا ام اتافاسا نزال مارك 5ورو حت واااقفا «يح ا ر2 اذهأو ىدحلاو ةفئاط ةلاقما تفلصلا,يف عق ةاولاو هب اًحصفم ىراصنلاو دوهيلا مهنم نيتفئاط لاقم ةءارب

 :  ةبوتلا] 4 تومرْتمْلا هركح واو هلك ِنبّدلَأ لع هذ ئعلا نب كخلاب ةآوشت لنآ تزل رم / [4] .ملعأ هللاو «نيتروسلا يف بجي ام ىلعو

 عكيحرب 1 رح ردك رف رو ل ل 0 فصلا

 ايف َندِلَح ٌردهتألا اَهِنَحَح نم دبع[ رد لع ةروهشو: مالصإلا ل ا ل دسم نيو

 قديَط يك 1 00-70 0 ء[17/7 : ةبوتلا] * ميِظعَل ل اح كك ا كرف ناو كرو ندع تح و 6 م
 رع و مص لس ع

 ءاهميعن مهنع لوزي ال ءاَدذبَأ اهيف نيثكام رامنألا اهتحت نم يرجت كا را مو لع ا فصلا] 4ٌميِظَمْلا زوفْلا َكِلَذ ٍنَدَع ِتَج

 تلد ام اذهف «ميظعلا حالفلا وه ةرخآلا باوثب دعولا كلذ ير ل سلا ا 6 اا وعمي

 نكاسمو «رامنألا اهراجشأ تحت نم يرجت تانج مكلخديو مكبونذ مكيلع رتسي هب هللا مكرمأ ام -نونمؤملا اهيأ- متلعف نإ :فصلا ةيآ اّمأ «ةبوتلا ةيآ هيلع

 ا فصلا] 4( 4 و حاده ولاَ تسبب مهد اَدَمذجأ هنأ ىيتب نأ ورام )+ تعا ضل ا تا ةمئاد ةماقإ تانج يف ةيكز ةرهاط

 ءامسلا يف همسا نألو مسالا اذهب ىّمسم ليجنإلا يف هنأل ؛ركذلاب هّصخ :باوجلا ؟4 يبنلا ءامسأ رهشأ هنأ عم ' كمل نرد كلا أ سرع م لك

 تلق نك اكل حر رت تت ا ا ا ل اع عر دك الوان ا و يل ل محا

 درل ةليسو اورخدي نلو مل مهنأ عم - ركذلاب هاوفآلا صخ امنإو .[8 : فصلا]4 ورك ةركح ولو وو مَ يهاب لأ دو أطيل دول ]+ [/] مهل كو هيبن نم ةعافشلا

 ا أير اوم وأو م11: ] .مههاوفأب سمشلا رون ءافطإ نوديري نمم اًنهوو اًمعض دشأ اذه يف مهف ؛مهنهوو مهفعضل ةراشإ - اهولمع الإ لعف وأ لوقب قحلا
 اناةلداجلا طفل ىلإ افاضم فرزم ريغ (ًناصتا) : :ئرق © َراّصنأ9د : اع هلوق 6 4 هلأ لإ قراّصنأ نم نب اَوحَنِل رم نبأ ىسب لاَ اكل ا را“ كيرلا 0

 .راصنألل ًاتعن رورجملاو راجلا نوكيو :ةديزم ريغ وأ «هللا راصنأ :لصألا ذإ ةيوقتلل لوعفملا يف ةديزم امإ "ماللا"و ءرجلا ' 'مالب'' (هلل) انونم (اًراصنأ) ًاضيأ : ّئرقو .رج "مال"

 (5/) لك درو دقو «ليزنتلاو ةمكحلاو رونلا ظافلأ عم هتاقتشمب نآرقلا ظفل ركذ تارم ددع يواست : يددع زاجعإ 6 رز ممم موا رو اطهر ل!

 (ةمكحلا) ركذ رركت :اًثلاث .لجو زع هللا باتك يف ةرم (؟*) (رونلا) ظفل رركت :اًيناث .لجو زع هللا باتك يف ةرم (14) (نآرقلا) ظفل درو :الرأ .ميركلا نآرقلا يف ةرم

 د ا ولك قادرما ا اولا حر دار ا اا ول (

 0ك روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 2025000000 5 الم يس اح دم < دج مم“ < دحام

 م

 رك و ريدم صل لك رع رح «بيع لك نم رهاطلا :# سوُرمْلا# - ١

 ١ 1 كلذب اومسو .برعلا ىنعي : < نعبألا ىف َكَعَب ىِرَلاَّوْه ل - ” .هتردقو هناطلس يف «بلاغلا : نيم

 بير 7 أرقي :#اولتي# .بوتكملا أرقي الو بتكي ال يذلا :لصألا يف يمألاو تاك يدك كانا ا

 00 < تفل < 0 0
 2 | كوش

 3 0 سو 1 ١ الكفو لاو ناقل :4 كلو بتكلا هتلْينَر» .رفكلا سندو كرّشلا نم مهرّهطُي :4 جك

 مُهملَحوم !آ : نم «مهمالسإب :7 هللا لوسر باحصأب قحال لك :4 مهم نحاول 1 .نيدلا يف هقفلا :ةمكحلا

 : ل 0 فال و ا ولم كاد ا ا وسا
 ١ ٠ ل 80 .نيدلا موي ىلإ مهدعب يتاي نملو هرصع يف ناك نمل ًاملعُّمو ًايبن ثعُب لي ينلا نأ :ىنعملاو .قحال
 1 دهم ا مهملعب ةداشإو ؛ماركلا ةباحصلل ةيكزت نيتقباسلا نيتيآلاو ةيآلا هذه يف : هلآ َلَضَ َكِلَد م - ؛

 1 مكمل وَخ نزال (©) ويلا لضع ٍلْصَملاوذ ١ ح ءاهوتوأر يأ ؛ىراصنلاو دوهيلا نم :4 هر اول َندلأ ُلَكَم ا -ه .مهيلع هللا ناوضر مهلضفو

 يا .ًاراَمسأُل ِيَحيِراَمِحْلاِل مكاوي 9 نم أبتك :4 اراد ُلِوْحتِراَمِحْلاِل ََمكف اهيف امب اولمعي مل :4 اَمويلمثل اهب لمعلا اولّمُحو
 1 0 نيدطلقلأ ىيجلةئأهنأ ت تأكل دوهيلا :ينعي :4 ْاَوْداَم دل امماكَيلفط -" .اهيف ام لقعي الو ءاهب عفتني ال .هرهظ ىلع ملعلا
 ل دم و ءدإأراَحتل الكم ١ 0 «نانجلا حور ىلإ اوريصتو ءاهمومغو ايندلا 00 اوهزستا :4 توم انسه
 1 000000 #2 07 ع الإ هنوقلي الو -توملا نونمتي ال مهنأ ىلاعت ريخأ :ةيآلا : 44 |نبأ :هتويملم الو » -ا/ .!ةماركلاو ةناكملا

 ا ؟ يجو ءهَذاَوْمهِيأ تَمَدهاَياَدَب . ل هاون يرسل وت ا 0 0 ا 0
 هلأ يور ذجو 5806 قرافو تام ةدودعم مايأ يف توملا مهنم دحأ ىَنَمت نإ هنأ هملعأ دقف كك دمحم ةزجعم ةيآلا هذه

 1 .- يدوم ١ هانت امف ؛ةزجعملاو ةلالدلا راهظإو زيجعتلا ةهج ىلع «توملا اوُّنمت» ::7 هللا لوسر مهل لاقف ءايندلا

 ١" [يهرل نولمعت تطال تسع <ادالا 0ك 1006 عر ل لو يراك يار هي هللا لوس قادصت ةقو ها 5

 تفتت نوهت وزود كلنا ونوهت هنو عنو هزت نيذلا جرخ ولو «رانلا نم مهدعاقم اوأرو اوتامل توملا اونمت دوهيلا نأ ولو ..» :لاق
 عضاوملا يقابو ءامهريغ نآرقلا يف سيل[ :١ نراكعتلا 0 ةعمجلا] 4 ِتوْمَّسلأ فاَمِهَلِل حبش شارت[ ل ا ل

 ها ا عير ار مئاد حيبستلا كلذ نأ ربخأ ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام هل حبس هنأب الوأ ربخأ امل .4 ِتاَوْمَّسلا ىفام ِهَّلِل حبس

 امو ِتَومَّسلا ِفاَمِهَنِب حب 01١ : ةعمجلا] 4 ر كما زرمْلا سودا كِلمأ ٍضْرأْلا ِفاَمَوتومَتلأ امي ا ١3 .نباغتلا ةروس رظنا :رخآ لوق .هحيبستل تابجوملا

 وه هللا نأ حضوت ةعمجلا ةيآو ءضرألا يف امو تاوامسلا يف ام لك هب قيلي ال ام لك نع ىلاعت هللا هزني هنأ نانيبت ناتيآلا 0 نباغتلا] 4 ٌدْمَحْلَاُهَلَو ٌكَرُمْلا هل ضرالا ىف

 0 ل ا يو ريدا عيكسلا كادي يدلل رحل يمقن لكان هّرنملا ؛عزانم الب هيف فرصتملا ؛ءيش لكل كلاملا هدحو

 ل, .46[0 : ةرقبلا] 4 َنيِمِطل مَع هلأ مي تمد ميد هوََمَصي لوط 0 ا ل هلو ءايش لك ياولطمملا فوصتلا

 نم يفنلا يف غلبأ امنأل 4 اظب كلذ يفن دكأ ةصاخ مهل ةرخآلا رادلا نأ مهاوعد تناك امل .[3 : ةعمجلا] 4 َنِدطلبمِلَعَُأَو مهي يأ َتَمَّدَه امي ادب هون
 دكؤم امهالكو «ةيالولل ةيفانلا 4 ال طب ىتأف «هتنجو هللا باوثب مهصاصتخا هلل ةيالولا نم مزلي الو «هللا ةيالو اوعدا ةعمجلا يفو «قارغتسالا يف اهروهظل 4 الإ

 امل توملا مهينمتل يفنلا يف ةغلابملا فرح بسانف «ءايبنألا لتقو نايصعلاو رفكلا نم مهنم مدقت ام دعب ةرقبلا ةيآ تدرو اًضيأو «غلبأ ة ةرقبلا يف نكل «ديبأتلاب

 نم يفنلا قلطم ىلع ةلادلا 4 الو )ب تءاجف ؛كلذ اهمدقتي مل ةعمجلا ةيآو «ةيبرعلا ةمثأ نم ريثك دنع يفنلا يف غلبأ 4 نأ إف نأل ؛باذعلا نم هدعب مهل ام نوملعي

 .لعفيس باوج "لعفي نل" نأل ءلفسسملا فل افررحلا نم ممر اي ىلا 2003 4 فلس يورخأ كحل تاوج ة ةرقبلا ةيآ يف دراولا :رخآ لوق .ةغلابم ريغ

 .هريغو قأي ام يفنل يتلا الب يفنلا هبسانف «يلابقتسا ال يلاح يويند مكح كلذو «سانلا نود نم هلل ءايلوأ مهأ مهمعزل باوج يهف ةعمجلا ةيآ امو

 ينآرقلا ريبعتلا اذهو .نيرشبم نوكن نأ يغبني هنأ # َنيِِمْؤَمْلا ِرَّشبَو + سوفنلل ببحملا ينآرقلا ريبعتلا اذه نم ذدخؤيو .[ 17 : فصلا] ه# َنيِنمؤُمَ ت1 1 7

 كا ا ا حلا انقل ملعب كذاب مقعلا

 نوكيف ؛مهلاوحأل هلاح ةلكاشم وول كم اما توك لوسرلا اتعب تكلا ا .[7 : ةعمجلا] 4 اًلوُسَر نع َنحيمْأْلا ف تعب ىِدَلاَوْه 1[8] رطل و

 ٍلَدَمكاهوا حي مل م دولا اولي سدا لَثَم +[ اعلا رك رم معا اس قا ل 10 و

 هب معبر هرردكو هك نمؤيل اناك لمح نم هناحببس هبش 1 ةعمجلا] 4( َنيِاَلا مما ىدَبياَل ُهَسأَو هَل تيا أوبَدَكَن دل نا ركل 0 2 د ًاَراَفَس امم لي راحل

 ال رافسأ ةلماز. هرهظ لع رامحك - هبجومب لمعو هل ميكحت الو هل عابتا الو «مهفت الو «ربدت ريغب هأرقف ءبلق رهظ ىلع الإ هلمحي ملو كلذ فلاخخ مث ءهيلإ وعديو

 وه دريل حراق ناك نو ردا الهف هرهظ ىلع يتلا بتكلا نم رامحلا اذه ظحك هللا باتك نم هظحف ءالإ سيل هرهظ ىلع اهلمح اهنم هظحو ءاهيف ام يردي

 هلأ ل ْضَف نم أوعْسبأو ضرألا ىف اوُمشَتنَأَ أم هولَصلأ ٍتبِضف د 2 ملا ا كلو اوفا لع نمل ررعتملا تح ند لوا
 نع ءاج امك ةلفغلا نطاومو قاوسألا يف ركذلا لضف درو اذهلو ؛هركذ ةرثكو ؛هلضف نم ءاغتبالا نيب عمجلاب رمأ ٠١[. : ةعمجلا]#(َنوُحِلَف ن1

 فلأ هل هللا بتك «ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال لاقف قارنا م اقرس لخد نما لاير لكلا لص يتلا

 4 َنِِقررلاريَح هللا كلل نمو رْهْللا نكس ك انعام َنكاَسِلَم 1 رن  ةر ااا 21١1١1 .ينابلآلا هححص "ةئيس فلأ فلأ هنع احو ةنسح فلآ

 دعب بطخي ه9 لوسرلا ناك امديب ةيآلا هذه تلزن :باوجلا ؟ةعمجلا ةروس ةيآ يف "ةراجتلا" ىلع "وهللا" ريخأتو ميدقت اذامل ١١[. : ةعمجلا]

 - ضفنا تلصو ةلفاقلا نأ يدون امدنعف ءوهللا ببسب سيلو ةراجتلا ببسب سانلا ضفناف «ةديدش ةئنس تناكو ةراجتب ريعلا تءاجف «ةعمجلا ةالص

 ءامسأ .نورشعو ةئاوعبس :ةعمجلا ةروس فورح ددع .نونامثو ةئام :ةعمجلا ةروس تاملك ددع .قافثالاب ةّيِنَدَم يهو .فصلا ةروس دعب تلزن :ةعمجلا ةروس لوزن

 موق نم ةياكشلاو .دوهيلا رييغتو .337 ىفطصملا ثْعَب نايب :ةروّسلا دوصقم مظعم :ةعمجا ةروس عيضاوم .اهب اهركذل ؛ةعمجلا ةروس ىّمستو :ةعمجلا ةروس

 - ةئام :نوقفانملا ةروس تايلك ددع .قافثثالاب ةّيندم يهو «جحلا ةروس دعب تلزن :نوقفانملا ةروس لوزن .يَح لكل قزّرلا ناضب بولقلا ةيوقتو «ةعمجلا نع مهضارعإب

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 م



 مامإلا دوعق دنع ةعمجلا ةالص ىلإ هب ىعدُي يذلا ءادنلا وه :4ٍةَحْعَجْلا ررَيْنِم َةرَتَّصلا فدو اًذإ» ١- لت دو ور ومو
 نم هبابسأب اولغتشاو هل اولمعاو هللا ركذ ىلإ اوضماف :# هذآ رد َلارَمْسَدال ةبطخلل ربنملا ىلع |2١ ةَحْمْجْلَآ ِوْرينِمٍةولَّصلِل َىوْواَدإ ثماني ماكي ا
 .تالماعملا رئاس امهب قحليو ءامهوكرتا يأ ؛ءارشلاو :# َمْيَبْلآ ادرَدَر# هيلإ هجوتلاو ءوضولا ١ ل 0 كارت ١

 اوعرسأ :يأ :4اَييلإ مدس ١١- .مكل هللا نم ةصخر كلذ .متئش نإ :4ٍضرالاناورِشَنَاط ٠١- 5 ضل نون اصلا يم م
 ماشلا نم تيز ةراجتب مدق يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد نأ ركذ .ربنملا ىلع :4 امد كدر ةراجتلا ىلإ 0 وُحِْْندَلَعل اريك هسأ اوك او هس ريع أ 1
 ءاهئارو نم لبطلاب ةنيدملا ريعلا لخدت نأ مهفرع نم ناكو -ةعمجلا موي بطخي 0: ينلاو- هلأ 2 م45 دو ةنياوخشأو 1
 ةفان ةردلا لهأب ناكر سار كلذ يور لإ سما لقأ يمنا كلذ لع لا تلح دن 8 ل را 70
 دوهشملا ةرشعلا مه ءالجر رشع انثا الإ ذئموي :5 ىبلا عم قبي مل :ليقو .ةيآلا هذه تلزنف .ةجاحو ل ل 5

 هللا ناوضر رساي نب رامع ىرخألا ينو ؛نيتياور ىدحإ يف دوعسم نب هللا دبعو «لالبو «ةنجلاب مهل |( ظ ©

 مكباهذ ال- كلذ نإف «ةعاطلا لمعب اولسوت هيلإو «قزرلا اوبلطا هنمف 4 َنَِارْرَح .نيعمجأ مهيلع 5 2-0 000000

 . ءاشب نم قزري هللا كيب قزرلا نآل «قزرلا مكل بلجي - - ها ينلل مككرتو ءاهنع 24 كيال وُ َكئ ريفا ةوفؤكتلا 11ج اكاد 3

 ره هني + 2 8 مسج رج و هع < 6

 نوقف ايا رو © توذكل نكن لل و 1
 1 ش و يس دم 2 ب هوس د

 .قافنلا نورمضي اوناك مهنأل ,مهرئامض هللا بدك 03 ا اة ةكلاو## ١-

 50 مهسفنأ اهب نوعنميو ءاهب نورتتسي ةرتسو ةياقو : نجل مِهْفِلَح :© مجمت نأ وددت أ

 َكَبجَعَتل - ؛ .مهرفك ببسي اهيل محا :© ييوأف لَك عيطَق# ٠- .اوضرعأف 4 ردَست» مهلاومأو
 عمست .« علل تو اوملكتي :# أولوَُي نإو# 0و نسحو .مهقلخ ءاوتسال 4 اكل

 ا 4 هذ ا» مهتنسلا ةقالذو مهتحاصفل وأ ءسانلا قطنمب مهقطنم هّبشل «مهمالك 1 عمستاولوقينإو | 1

 ءالؤه بسحي 0 056 ٍةَحْبَصُلم نوبسَحب## لوقع الب روص مه امنإو ٠ ءمهل هقف الو «مهدنع ” | (لتوكتز 100000 علاه بيَلَعَِحْيَص 5

 ًارمأ مهيف هللا لزني نأ .فوخو لجو ىلع مهنأل ؛ .مهيلع ةعقاو ءاهنوعمسي ةحيص لك نرقفانملا كلا علي جي حاحا 009 00

 ؟رفكلا ىلإ هنع نوليمي فيكو ؟قحلا نع نوفرصي و يأ ىلإ :4 َنْركمْبَدَأِ» مهنعلو هللا مهازخأ :# هل ام انمإل مهلتق نيملسملل حيبيو ؛مهحضفيو مهراتسأ هب كتهي
 را اول او ذإ ؛ةعمجلا موي بطخي 7 ب ىلا ناك 0 الع ناحل جرخأ م كركر الر ا اَدِإَو # :ىلاعت هلوق ]١١[

 وحكت اذإ ي ءراوجلا ناك :لاق اًضيأ رباج نع ريرج نبا جرخأو .#( ميد َك 3 200 2 اَدِإَو 2 :هللا لزنأف الجر رشع انثا الإ هعم قبي مل ىتح اهيلإ

 هقدر ل الر انيأر الس يب ألا ز تارت هاكر «تلزنف ءاهيلإ نوضفنيو ربنملا ىلع اًمئاق ٍةْلَب ىنلا نوكرتيو «ريمازملاو ريكلاب نورمي اوناك

 0 :ةلداجملا] 4 نهم ُباَدَع َرُهَلم هال يبس نَعاوُدَصَف ُهَنَج مي اودَعأ» ["] .دمحلا هللف «نيرمألا يف تلزن اهنأو ءدحاو قيرط نم اًعم ريعلا مودقو حاكنلا

 نع ني لكسملا عملو  فرفك سس لتقلا نم مهل ةياقو ةبذاكلا مهناميأ نوقفانملا ذختا . 0 نوقفانملا] 4 َنوُلَمميْوامَم آس مت هللا ليس نعأو ٌدَصف ُهّنج ميمي
 .هلوسرو هللاب ناميإلا نع مهرابكتسال ؛رانلا يف ٌلْذُم باذنع مهلف «مالسإلا وهو هللا ليبس نع مهريغو مهسفنأ اوُدص كلذ ببسبف ؛مهلاومأ ذخأو مهلاتق

 ,باذعلاو ةذخاؤملا نم مهل ةياقوو ةرتس اهومسقأ يتلا مهاميأ نوقفانملا لعج امنإ :نوقفانملا ةيآ اّمأ «ةلداجملا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هليبس نع مهّدصو

 ةيآلا ةياهن يف مث «ةيآلا لوأ يف "ةراجتلا" مّدق اذهلو ٍةَِذ لوسرلا نع سانلا - .نولمعي اوناك ام سئب مهنإ «ميقتسملا هللا قيرط نع سانلا اوعنمو «مهسفنأ اوعنمو

 01 ا لا هنولطشسو والا كاع تي ملا دن

 نأ اًبسانم نكي لو َنقِررل اريح هلأ 8 : ”قاعت ةلؤق بناجب ةراجتلا عضاوف «قررلا ةنظم ةراجتلا :4 َنيِْررل أر ْيَحهّللأَو © :ىلاعت هلوقو . 3

 راركت وهو رخآ رمأ كانهو ."ةراجتلا" ىلعألا مث "وهللا" ىندألا ركذف «ىلعألا ىلإ ىندألا نم ىقرتُي ةداع ةغللا ينو ءوهللاب 4( َنَِِراريَح ًاريَحمّسأو # : للاعت هلوق قبسي

 :ىلاعت هلوق امأ -ةراجتلاو وهللا يأ- ءامهعامتجاب الإ نوكت ال ةيريخلا نأ دافأل "ةراجتلاو وهللا نم" لاق ول هنأل ؛]( َةَرَجَنلاَنِمَو وْهَللاَنم نم # :ىلاعت هلوق يف " 1
 يل

 اذإ م10 اًءوس رمألا داز اعمتجا نإف ءاًضيأ لالقتسالا ةهج ىلع ةراجتلا نمو «لالقتسإلا ةهج ىلع وهللا نم ةيريخلا نأ ديفت يهف َةرَجَتلاَنِمَو وْهَللا نم +

 :يأ 4 ٍتودكل يقفل َنْدَمْصمَأَو :2.1١ نوقفانملا] ل ا وسر كن ماو هَل لوس كن دب أولاَد وقتما كك
 لع انيق نكملس انحف دقو )ا الا ا رعاعل 00 ايو اع د :داهش يف

 يلع قلطُي :مسجلا :باوجلا ؟" ندَبو دّسجو مسج" 0 فلا :نوقفانملا] # َمُهُماَسحَنأ كَ كبح هسا اَدإَو#© )+ 01[ ؛ : ص 4 بلل ادب وي 2

 ل ل رو كر 00 تر د تافملا لع نلطب :ندبلاو هيف ور الق لع قلطير دسحلاو .ةانخلا لاح داتا
 هبش 507 لوسر ثيدحل عامتسالا نودبيو «نوثدحتي ءرادجلا ىلع نيدنتسم :::هللا لوسر سلاجم يف مهسولج ةئيه هبش 184 رشاملا] 1 كم كلش 105

 بشخلا نأل ؛د4[ دسم : :هلوقب بشخلا فصو اولمأتو .مهفلا نع ةديعب ءلقعلا نم ةيلاخ اهنكلو ؛ةروصلا يف ةنّيب ةليوط ماسجأ تاذ اهنأل ءبشخلاب ةئيهلا هذه

 .ةليفملا ريغ بشخلا لثم نوقفانملاو :ةلاحلا كلت ين اهنم دفتسي مل تدنس اذإ اهنكل .ناكملا اهب فقس اذإ ديفت نأ نكمي

 4“ أ َلوُسَرَه رعت َلِقاَدإَ رم :تافاصلا] ولست َبَْعْمْضْيَنأَو + 1٠١ 0 رعشلا] #( َنيِِليَطلاَمْوَملا تن (نَأ هموم كير دان دِإَو 15]
 الط نيم أ بق :باوجلا ؟"مؤاه - تاك لات -لبقأ" :نيب قرفلا ام م6 :ةقاحلا] يدلك أوف مْزآَم لوف ويس :ةبتككَقوأ ْنَم 26 4 6

 -اوملم ةاولاغت) :يرشخمزلا لاق امك دارملا لب ءيقيقحلا يكرحلا لاقتنالا اهب دصقي الف (لاعت) امأ .بطاخملا هب سبلتملا رابدإلا نع اًيهنو لابقإلل
 .4 مقرر .ًمزمؤو ةبسانمل باطخلاب (نولمعت) : :ئرقو .6 رينو »و ةبسانمل بيخلاب (نولمعي) : ىرق 4 َنوُأَمَعَت 9 ىلاعت هلوق # َنوُلَمََت اَمِب يح هاو 98 ]١3[

 عمج (بشخ- بشع ل! رك ببنك) :ىرتو- .نيشلا مضب (بشخ) :ئرق 46 ٌبَشُخ 3و :ىلاعت هلوق # ةَدَنَسُم دفا ل 1 تا
 عيضا وم ٠ انهحسنمب ؛ نينار لرش :نوقفاتملا ةروس:ءاطسأ .نوعبسو ةتسو ةئاعبس :نوقفانملا ةروس فورح ددع .نوناثو - لسأو لسإ ف دلساك ف1

 - نع يبهتلاو ءمهفرشو مهزع نايبو ؛مهليجبتو نينمؤم لا فيرشت ركذو ؛مهبذكو مُنذ نايبو «مهتيكبتو نيقفانملا عيرقت :ةروسلا دوصقم مظعم :نوقئانملا روس

 روسلاب فيرعتلا 6عوننمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

 1 هت 5 1

 |١ اوناكأم ءاس جوت هلال يبس نعأ ماا تأ اود
 دل ا أ 1 م 11 00

 ٍمويولق لع عوطفأو مثأونماء متكلم )نومي | /
 مم اَسِْبأ كبت مهاد 00-7 0 نا ءرز مرد رع ف رص ا 3

 7 00 2 حاس به رج رجل



72 0 

 امع نوضرعي :4 نودي مها وإ» لَو هللا لوسرب ًءازهتسا اهوّزهو اهوكّرح :4 ضَسو أوو 6
 .4 وَلا مهل /١- .مهل رفغتسيل 5 هللا لوسر ىلإ ريسملا نع :4 نورك و هيلإ اوعأ

 هلاحتصأ ك4 م .ةلرقب لاف نمر ير

 ,نيرجاهملا فزر ببس وه مهقافنإ نأ نوقفانملا نظ .هنع اوقرفتي 6 نّوَحو# نيرجاهملا
 - نيح مهلقع داسفو مهفّلختو نيقفانملا ءابغل اي !هللا لوسر اوكرت قزرلا اذه يف مهوبراح اذإ مهنأو
 نيارح هلو ءاذه .مهّيبنو مهنيدل ةرصن مهلاومأو مهرايد نم اوجرخ نيذلا نيرجاهملا يف اذه اولاق

 .(ةنيهج١ نم امهدحأ ءنالجر لتتقا :ليق :4 لدا همر لآ جرخي» -/ .* ٍضَرَأْلاَو ٍتاونمَلَ
 :يبأ نب هللا دبع لاقف .يرافغلا هيلع رهظف ءراصنألا ”افلح هيكل كلاكأ .(رافغ» نم يناثلاو

 ١ (كّلكأي كبلك نمس» :لئاقلا لاق امك الإ دمحم ( ؟مو انلكَم ام هللاوف ٠ .مكفيلحو مكبحاص مكيلع

 لك هللا لوسر ىلإ مقرأ نب ٌديز كلذ غّلبف ,لذألا اهنم ّرعألا ّنجرْخُبل ةئيدملا ىلإ انعجر نئل هللاو

 ىلإ انعجر نئل» معزت تنأ :هدلاول لاق مث .فيسلا هنبا ذخأ ةنيدملا يب نبا غلب املف ءرفس يف ناكو

 روحنا كليفر 7

 00 اذن دعمهم عل
 اس ل 3 او مومو

 0 0 دارها 0
 3 د 5

 - 0 دك هم. تنص 0 ل صرخ ع1

 +. ؟ غسان هللا لو
 5١ 2 رب ساس دا عام جاو 1-1

 هَ ءآَوَس ان َنوركَدَسُم مُهَوَتوُذْصَي مهو 13 ١ "

 7 إد كارول جك زيف 2 َمكَمْأَمهَل َتَرَمْغَتَشأ 8! 03

 دا 4

 1 1 0 قس مَوَعْلا ىِدَميال هَل ١

 . ا ا أٍلوُسَرَدنِع ْنَم عاف ِفْناَل 5 4

 : ومب يدين نكلو ضال: توكشان خ5
 ا ندب 7-9

 4 ا 0 1

 0 ورمل 8

 ١ ا اثم ندا امابه) كونكت قفتتملا 8
 يف ٍةِكَب هل نذأف كلي هللا لوسر كل نذأي ىتح اهلخدت ال هللاوف «لذألا اهنم ّرعألا نجرخيل ةنيدملا

 تبأ اي هللاو تنأ هلا لاقو هينا ىلإ ءاج ةيالا عمسأ ال يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع نأ يورو .اطوخد

 ق 0 سم :اكهلنال» ا .زيرعلا هللا لوسرو ءليلذلا

 :4 تَئَدَّصأَت» .ريصق ٍدمأ ىلإ يتوم ترّخأو يتلهمأ اله :4ِقّتَرَتَأ ةلْول ٠١- .سمخلا تاولصلا
 ُهَللأ رخو نإوإ# ١١- .كضئارف يدؤأو .كتعاطب لمعأ : # َنيِحلاَصلَأَنَم نك أو يلام ةاكز يدؤأ

 + 01 ل هلوق [51] .حلاصلا لمعلاب لجألا ةقباسمو ةردابملا ىلع ضح :* اهلل هج اد اَحْقَ
 2 :يبأ نب هللا دبعل ليق :لاق ةداتق نع ريرج نبا جرخأ # لأ ٌلوُسَر َمُكَل رِفْخَتِسَم أاولاَمت م َلِق
 4( هلل لوُسَر م رس :هيف تلزنف هسأر يولي لعجف «كل رفغتساف ٍةَِكَ ينلا
 أخ زينتا 0 :لاقةورع نع جرتخلاو « جل َرْوْغَتمَم ل ماهل اك 2 ٌرَفْعَمْسأ مهْيلَع ءآَوَس م :ىلاعت هلوق [1] .هلثم ةمركع نع رذنملا نبا جرخأو .ةيآلا

 شط َرْفْغَتَتَس مل َمأ مهل َتَرَمْغَتْسأ ْمهتِلَع ُءآَوَس # :هللا لزنأف «نيعبسلا ىلع نديزأل» ٍةَِي ينلا :لاق 4 دس هللا َرْفَغِي نلف رم نيعبس مط رْفْغَحََم نإ مط رِفْغَتْسش ال
 هلا رقما هويدا عونا ىصتخر دفرينأ كسا :انأو» :255 ىنلا لاق ةءارب. ةيآ:تلزن ا :لاق سابع نبا نع وعلا قيرط نم جرخأو .هلثم

 يراخبلا جرخأ ه# َنوُمَلَعِي ال يِقفمْلاَنكْللَو + :هلوق ىلإ َنولوُعي نيل مه :ىلاعت هلوق [/ 17] .تلزنف «مهل رفغي نأ هللا لعل ةرم نيعبس نم رثكأ نرفغتسأل
 تيت ا م دارا وا رككدشلا لو تدور داس ون يلع اوشا اوال :هباحصأل لوقي يبأ نب هللا دبع تعمس ل ا

 ىنبذكف ءاولاق ام اوفلحف هباحصأو يبأ نب هللا دبع ىلإ ا هللا لوسر لسرأف «هتثدحف كي ىلا يناعدف دلك ينلل يمع كلذ ركذف ,ءيمعل كلذ تركذف «لذألا

 0 َنوُعِتمْلا كا اَذِإ# :هللا لزنأف .كتتقمو ه«َهَلَك هللا لوسر كبذكأ نأ الإ تدرأ ام :يمع لاقف «تيبلا يف تسلجف «هلثم طق ىنبصي مل ءيش ينباصأف .هقدصو

 سلو له[ ال1 درس نر رسل كورن ا ناو كويت ةيوزغ قل كلقتنأ اهضعب يفو «ديز نع ةريثك قرط هل .كقدص دق هللا نإ :لاق مث اهأرقف َِ هللا لوسر يلإ ثعبف

 .4 َنوُهَفْنَياَل !> ممأب متخ 4َّلَأ لوُسَر دنع ْنَم 1ع ومِن اَل ١) :اولاق امل .[: نوقفانملا] 4 َنوُمَلَحي ال َنيِقِفكمْلا نكِلَو ف «[7/ : نوقفانملا] 4َنوُهَقْفَي ال َنيِقِفَكمْل
 جاتحي اًيفخ اًرمأ كلذ ين ركفلا ناك املف «ىرخأ ةهج نم مهوعنم اذإ مهقزري ىلاعت هللا نأل ؛مهرضي ال كلذ مهعنم نأو «ىلاعت هللا ىلع قازرالا نأ نومهفياال : :ئىأ

 ؛4 َلَذَألا اَبِمرَعَأْلا ىرَجرَخُيَل ف :لاق نيح ٌيبأ نب هللا دبع ىلع درف « 4 َنوُمَلَحي ال » امأو 4 َنوُهَفَفَي ال لاق اهءاش اذإ ةرودقم هناحبس هللا نئازخ نأو «مهفو ركف ىلإ
 رومألا نم كلذو «هريغ ىلإ كلذ سيلو ءءاشي نمل اهيطعُم وهو ةزجلا هنمف ءاشي نم لذّيو ءءاشي نم زعي ؛لوسرللو هلل ةزعلا نأ هملع مدع ىلع لدي كلذ نأل

 نسم تايآلا عجار- (ةلأسملا هذه يف ركفن لاعت :لوقت امك «مزعلاو يأرلاب ء ءيجملا دارملاو - اروى تلال ميار يكتمل ولات ل كارت نذل ردا

 وه نمل اًباطخ نوكت (لبقأ)و .يزاجملا يونعملا لابقإلا اهنم داري (لاعت)و .يكرحلا يسحلا يقيقحلا لابقإلا اهنم داري (لبقأ) ءاذإ .-ناسنإلاةروس )١5-0(

 ناك هنأل ؛(لاعت) :هل لقي ملو ١"[« :صصقلا] # َفَحَتاَلَو لِقَأ# :مالسلا هيلع ىسومل ليق اذل .كلذك تسيلف (لاعت) امأ «لعفلاب هب سبلتم يسح رابدإ ةلاح يف
 نأ # :ىلاعت هلوقك (بهذا) ىنعمب الإ نآرقلا يف تأت ملف (تنا) امأ 11 :صصقلا] # اَريكُم لَو :ىلاعت هلوق نم كلذ رعشتست نأ كنكميو «رابدإ ةلاح يف
 يف ة دحاو ةرم الإ تأت ملف) (مؤاه) امأ .(لاعت)و (لبقأ) يتملكو «(تث :) ةملك نييب ٌريبك قرفف «نيملاظلا موقلا ىلإ بهذا كا" :ءارعشلا] 4“ َنيِِلئَظلاََْْلَ

 ل نمور سوك سذكوأ يل م
 |١ فران يَوْمَ كيوي 5 ١

 1 قتَرَح ىلا 3 ا تنايدأت ٍْ
 3 بسس مودل 3

 0-2 رس ل عدم رج ع 2 0 هو 5 0 ص م رع 2 7
 . 0 . هضم أ ري هدول 0

 اي 8 20
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 را 31

 2 هل ) ها
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 هلثم ةداتقو دهاجي نع جرخأو :ةرزرلا
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 عا ءطاشنلاو حرفلا ةلاح ين يعادلا ةباجإل تءاج (مؤاه) نأ نييوغللا ضعب ركذ دقو «[14 :ةقاحلا] #4 ٌةَيبتكأمْمأ ُمْواَه # :ىلاعت هلوق يف «(نآرقلا
 كيلا ا وَما َنيدَلا اي غ[4] .ميظعلا زوفلاو ةيدبألا ةداعسلا اهنأل «ٌريظن اهل سيل ؛هرعاشم ةجهبو هسفن ةفخو هطاشنو حرف هلداعُي ال ةمايقلا موي هنيميب هباتك

 ةلق قافنلا تامالع نمف «قافنلا يف اوعقوف هللا ركذ نع اولفغ نيذلا نيقفانملا ةنتف نم ريذحت كلذ ٍف.[49 : نوقفانملا]# هلأ ركز نع تحد الو كلو

 44 ْمَسوُد أوو! 151 .ىلاعت هللا ركذ نع تلفغ بولقل كلذ امنإو «قافنلاب اًركاذ اًبلق يلتبي نأ نم مركأ لجو زع هللاو «قافنلا نم نامأ هركذ ةرثكو «لجو زع هللا ركذ
 عيض ييستس حل قبسو «يعابرلا ىّول نم ريثكتلا ىلع ديدشتلاب (اوٌول) :ئرقو .اففخم ىول نم ىلوألا واولا فيفختب (اوَول) :ئرق « اورلإ» :ىلاعت هلوف
 0 "نأ" راميضإب براعسلا '' قالصأف' لع افطع نردلا بضنو فاكلا دعب وارلا (نوكأو) : ئرق 46 نك أو : ىلاعت هلوق 4 َنيِحَِصلأَنِي نكرم ٠ ١٠! ] .اهرئاظن
 4 يت ةرحأ )و ظفل ىلع هتفطع ولف «حرشلاو ةلعلا يف 4 مَ 0 هَ )» ىلع مالكلاك هيف مالكلاو «ينترخأ ردصم ىلع لومحم وهف  ةتْرَأ الولإف وهو «ينمتلا باوج
 فدختب(:ركأو): ععرقو ٌرخآ نإ نيحلاصلا نم نوكي نأ مزتلا هنأ :ىنعملا امنإ ءكلذك ىنعملا سيلو « نيحلاصلا نم نوكت نأ ىنمتت ترصلو « ىنعملا لاحتسال
 باوج مزجي امك مزج هيف ءافلا لوخد لبق هعضوم نآل بوصنملا "ق قدصأف" لحم ىلع ًافطع : يرشخمزلا لاق «نونلا مزجبو نينكاسلا ءاقتل ال واولا

 - طرشلا مهوت ىلع مزج هنأ : :ليلخلا نع هيوبيس نع يكحو .نكأو قدصأ ينترخأ نإ :ليق هنأك .عقي ال نأ زوجيو ءعقي نأ زوجي ذإ ءبجاو ريغ هنأل طرشلا

 .لجألا لولح دعب لاهمإ الو ريخأت ال هنأ نايبو ءتوملا دعب راّمكلا ةمادن نع رابخإلاو ءهنع ةلفغلاو «ىلاعت ٌقحلا ركذ نايسن -
 روسلاب قيرعتلا | عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 اصلا
: 0 

 راما نيم, مكنم :يأ ل كا طا مطعم لات لل :4 هن خبش» 5 7 ١-
 لعف هرفكو «رفاكلا قلخ ىلاعت هللا نإ :جاجزلا لاقو .رفكلا قيرط راتخا نم مكنمو ناميإلا قيرط : سلا هلو كلان حبس
 2 70001 0 ىف( ة 1 216 ٠ 60 + م هس د لسع مس رس رس /
 .ناميإلا قلاخ هللا نأ عموجسكو "لل لكل ناو هنمؤلا قلخو .رفكلا قلاخ هللا نأ عم .بسكو هل | راكم ل تاكا ٍزأأوه عرش ١

 هيلع يوطنت امو ءرودصلا رئامضب :# ٍروُدّصلَِت اَدب# - ؛ .ةغلابلا ةمكحلاو .لدعلاب :4 َيَلآِب» -" 3| ٍتاومَّس ري َقلَخ ب0 0 و 0

 باقع ميحمم“ :# هرم لاو أوفاَدَفل مكلبق ا :4 لَم م 5 ىفحلا وه يذلا سوفنلا 0 0 7 ا :

 مهاعد مهلثم ًارشب نأ لجأ نم «قحلا نع ًارابكتسا :# ان نودي رشد أ ولاعه 1 .مهرفك ىلع هللا + 2 هل ءسس ع ع را رع ص 22 رس رص سد 5
 5 هللأو قولت امو نورس امنا و ضرالاو تاوشلا فانا 0

 4 تب رص تخل ل 0

 ا ل و كا يَ ايٍروُدُضاِتاَدبملَعأ 0

 " متن َكِل 520 هلأ ٌباَنعَو جرم اوأوفاَده 0 ١

 8 قدموه يود وده اولاَقَف يعل سمج

 دومحم :4 ٌديِح دعا دوم مهتدابعو مهناميإ نعو مهنع : :4دناَقْخَتَسآَو .هيلإ
 لوقلا وه :معزلا : * أورد نذل معَر# - -اظ/ .مهب هلاعف ميركو .«مهيلع هيدايأ ليمجب مهعيمج دنع

 ىراارشلاو» -/ .اومعز :بذكلا ةينكو «ةينك ءيش لكل :حيرش لاق ؛بذكلا ىلع قلطيو .نظلاب

 ّد» هللا ىلع ضرعلل قئالخلا عمجي موي : عَمْلاِ ْرِلا8# -9 .نآرقلا وه : انكر
 سدر م

 موي :© ٍنواَعَنل
 و2

 موي كلذ
 0 01 1 مت رس ذأ هو 7 5

 ٍ رانلا بجوي ام اولعفي مل ول اهنولزنيس اوناك يتلا مهلزانم اولزن مهنأل ؛رانلا لهأ ةنجلا لهأ نبع . رولات 12 هلل اومنلا 0

 اذ داق تنلبغ :لاقي .«كلذ نم سكعلا ىلع ةنح ا لهأو «باذعلا ىلإ | ميعنلا اوكرت رانلا لهأ نأكف 0 هلام راس هلال ع كلو دعم 7. امون ندعم | 7

 ُةَنَع ردك ةنجلا ف هلزانمو هلهأ ل نم :نوبغملاف هيلع ةبلغلاو صقنلا ناكف هتيراش وأ هتعياب 0 هع 0 0 م اوس 7

1 
 ا 2 رس حس رس ب 2

 ْ: لمعيو ولأي
 [ ١ : نياغتلا :٠ ةعمجلا] 4 توسل فَمَن مَيَسْش ]١[ .ءاجنلا :# ٌرْوَمْلا كلذ مهنع اهحمي :# نايس
 .[[1- كتصلا 0: رخال ديد 1 كا 0

 هنأبو «عطقني ال مئاد حيبستلا كلذ نأ ربخأ ءضرألا يف امو تاوامسلا يف ام هل حبس هنأب الوأ ربخأ امل ل

 تحتتفا يتلا روسلا قايس لمأتن نيح :رخآ لوق ا داب 5

 لس حبسيأو ٠ حبس"ب

 يضاملا ىلع ةلالدلا ثيح نم ةروسلا مسا اهيف درو يتلا ةيآلاو «"حبسي"و ”حبس”ب ةحتتفملا ا

 ضرما ارناف ٌةولَصلَأ ٍتدِضْف اَدإَف ٠ 194 : ةعمجلا] 4 ميل اوُرَدَو هللا يْذ لِ أوعَس أد وكلا َةَعمجلا مون نِم اكل كرو اذِإ :ةعمجلا ةياف «لابقتسالاو لاحلا.

 نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ لبقتسملا ين يرجت رماوأ هذهف 11١ : ةعدجلا] 4و ةرسياأَراَكإَو 01٠٠» ةعمجلا] 4 اريك هلأ أوك ذو هللا لصف نم أوعتبأ
 آبي تبيِإدخ ٌردهنألا بك نم كرْحج ِتَئَج ُهَلِدْبَو -هناَكتْم ُهَنَع ردكم اَكِلَص ْلَمْحو هلأ موي نَمَو نيالا موي كِل ع 5 عملا رويل كة مح موي :يهف نياغتلا ةيآ امأ . اهيلع
 ءيضاملا ظفلب تحتتفا يتلا ديدحلا ةروس امأ ."حبسي" لبقتسملا ظفلب حاتتفالا نيتروسلا بسانف «لبقتسم رمأ اذهو «[4 : نياغتلا] 4 ا 0

 ةيآلاف «[75 : ديدحلا]4ساّنِِل ٌمِفَن مو ديِدَس ُسأيِهِف َديِدَكَلاَنلَأَو كيسفلاب ساكلا وقل ككل دلو كتكوت اكتر اكس ردا

 لوأل هيو نم ٍبَنكْلأِلَه 00 أوف ذا رح ا ناك كلذ 2 .يضاملا ظفلب تءاج رشحلا ةروس كلذكو «هب علطملا ءاجف يضاملا ىلع ةسسؤ

 هل ٍضرأْلا ف اَمَو تْوْمَسلا فَمَنِ حبش ١[« : ةعمجلا] 4 كم ا زرتلا ودق لأ ٍض ردا فاَمَو توتا فَمَن دحيم 9» ]١[ .ملعأ ىلاعت هللاو «17 : رشحلا] 4 ِرَشَك
 هدحو وه هللا نأ حضوت ةعمجلا ةيآو «ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام لك هب ا عر سلاسل ل ا فك ١[. : نيباغتلا] * ٌدَمَحْلا هلو كمل

 هد طا ا ار 1 10 هسه هّرنملا ءعزانم الب هيف فرصتملا «ءيش لكل كلامل

 :[7 ١ : رفاغ] 4م هَدَحأوَكَف تتيْايِ هَلْ متأَت نك َرَْيَنَأِب كلو ل [5] .ريدقق ءيش لك ىلع وهو «ليمجلا نسحلا ءانثلا هلو «ءيش لك يف قلطملا فرصت
 لع نرستلا عانتمال تديز امنإ ةيانكلا ًءاه 2 0 ةيآ .[1 : نباغتلا] « أوُرفَكَم انيوُدهي رس اوُلاَقَف تيلي هلسر منَ تناكهَنأيَكِلد )

 نك نر ةضر نال را ا ا ا هلوقل ةقفاوم ل
 ا ا ل ل هرسفي هنأل ؛ةماخفو البن هبسكي مالكلا يف نأشلا ريمض,

 تءاج اذامل .[54 : نباغتلا] َنونِلْعت َمَو ورش ام ماعيو 21# : نياغتلا] * ٍضْرَأْلاَو ِتومَلا ِفاَمملَعَي م 1١ : نياغتلا ] *( ٍضَرَألا ىفاَمَو ٍتوْمّسلَأ ىفاَمِهَّنِ حَبَش ش #خ[1]
 صالخإإلاو ةيفيكلاو ةيمكلا يف ضرألا لهأ حيبست نع فلتخي تاوامسلا لهأ حيبست ناك امل :باوجلا ؟يناثلا يف تأت ملو ثلاثلاو لوألا عضوملا يف "ام'

 فلتخا املو .هسفن يف هداحتال "ام" فذح هبسان «تامولعملا فالتخاب هانعم فلتخي ال اًدحاو ىنعم "ملعلا" ناك املو ."ام"ب ليصفتلا كلذ بسان «ةبظاوملا.
 .نلعلاو رسلا ملع يف هريغ نيبو ىلاعت هنيب قرفلاو «نيابتلا نم امهنيب امل "ام" نايتإ كلذ سان ين ذاع دلو نتج
 ناك املف ءقدصأ ينرخؤت نإف ينرخأ اكل وارتكاب لااا را رار ايو تحال ع تدل اص راني يدلل

 الق عيصوم ل قطع مرج نمد«( كلتا واع لكلا ليتم نع 9 الاعب ةلرفك « نكأر :هيلع لمح طرشلا ءازج هنأك ,موزجم لعف عضوم يف بوصنملا لعفل
 وكم احِلِلَص ٌلَمَكيو هَللأب موب نَمَو نيالا موي كِل ع سل لا رول دكعَمحم موب 14 . نر رحتلا دنع روهشملا اذهو :نيمسلا لاق «ةرجاي ال لعف كانه ول ؛(يدان
 :ىلاعت هلوق .نيتءارقلا يف هللا ىلإ عجار ريمضلاو «ءايلاب (مكعمجي) :ئرقو .ةمظعلا نونب (مكعمجن) : ئرق 4 يدمج! : :ىلاعت هلوق 44 تس ُهَلِدَّديَو ونام هن

 -# ُهَنَع ربي وم 30 حتفلا يف # ُهَبَذ رعي - ُهْلِجَدي وم 215- ]1 ١> ءانلا ف 46 ارا ُهلِجَدي مو 6# ٍتّنَج ُهلِجَدي ُدَرِجَدي #9 :ىلاعت هلوق كلذكو .4 هاجد ومو ُةَعتكب)

 هد يراك اذ .ةرم (145) اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو ءابتافدارتمو اهتاقتشمب ثعبلا ةظفل نم لك رركت ال 6 لعام ول مم نمل ٍقرو لب لق إل ١

 ور ل لا .ةرم (44) درو لكو «(اهناقتشمب طارصلا) ةظفل دورو تارم ددع عم (اهئافدارمو اهتاقتشمب ثعبلا) ةظفل دروو تار

 ا نباغتلا] 4متر ود هللا رِفْمتَوأوُحَفصتَوأوَصَت إو مُهوُردَحأَ مكلاَودَع مك ِدَوو مكب اور نم كرا أ وثم ء كيلا اهمأكي » : اهرخآ الإ ةّيكم كرد رحت

 ؛نُياغتلا ةروس تيّمسو :ناقتلا ةروتس ءايسمأ .نوعبسو فلأ :نياغتلا ةروس فورح ددع 0 :نياغتلا ةروس تاملك ددع ةرروشلا حا

 - ٌتعبلا رامكلا راكنإو «ةيضاملا نورقلا نم ةياكشلاو «قّلَخا قيلت يف ةمكحلاو ؛تاقولخملا حيبست نايب :ةروسلا دوصقم مظعم :نياغتلا ةروس عيضاوم . أهم هركذ

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا 6 يربطلا ريسفت

 2و



 ١ نت د يؤضيإ 8و .هردقو هئاضقب 1 ك1 ةطفم تلقا ند ًادحأ بصت مل :4 ٍةَبيِصُم نم َباَصَأ م 5

 14 تدي كيكو اَِياَيأودَكَراَوركَسِلا 4 اَوُدَع كرو دورَأ نم كرإ## ١5- .هئاضقب اضرلاو ىرمأل ميلستلل هبلق قف 30 ك2

 ١ باسم © صلِ َسْئيَواف َنيِدَحِراَتلأ ع كلذ نع مهطبتف ةرجلاو مالسإلا اودارأ اوناك موق يف ةيآلا هذه تلزن :ليق : َمُهوُرَدَحآَت مَ

 ب هَللاوهبَع دبي هلل نوي نمو هَل دبل إ ةَبِبِصُم ١ مداجولا 0 مكايإ مهّذّص نمل« مهذم فلس امع نونمؤملا اهيأ :© أومعت أوفعت 5 نو مهدالوأو مهجاوزا

 ١ تكلل اش ليو هنأ شيليأو جو بنش )> اكنإل ١9- .بونذلا نم كلذ ريغ مهل :# ارِفْمتَول مهايإ مكتبوقع نع مهل :4 أوُحَدَت 0
 20 20 فيلا ترش كَ ىلع ايندلا يف ةبغرلا نم هلمحتو وا ا ل يأ :4 ٌةَنَتِ رك دللؤَأَو كل ومأ
 ا 3 يف ًادحأ عطي ملو ءرمأ اميف هللا ةعاط رثآ نمل :4 ٌميِظَعَّرَجَل هَدنِعهَطَأو# .هترخآ يف دمحُي ال ام

 5 للك لوسرلا :4 اوُعَمْسأَو9# مكعسو تغلبو «متقطأ ام :# ٌمَعظَتْساَمهّنلوقْناَدال ١7- .هتيصعم

 دحر

0 

 ا اياتي(ج) روئمؤملا ٍلكحَهَمَد ِهَللاَكعَوَ

 00 وي "0 هللا باذع نم هب اهنوذقنست مكسفنأل مكلاومأ نم 6 اوقفنأ :# تا 1 أ

 0-2 تتوسع - 0 أصمت # ١- ناضل نيستا لج 120 للا فر 0 0
 رس ع سس و 24 9 و م

 مك دلو مُكلومأ آم يو روم هلل ! كح قافنإلا لهأل :# ٌروكَس للآو# باوثلاو رجألا مكقافنإب اوبستحتو هليبس يف اوقفنت : هنأ

 تسل وذم كسور كين نم كا :ىلاعت هلوق ]١5[ .هيصاعم لهأ ىلع :* ٌميلَح#
 2 و هر

 نم َنِإ# :ةيآلا هذه تلزن :لاق سابع نبا نع هححصو مكاحلاو «يذمرتلا جرخأ ب مورد

 مهدالوأو مهجاوزأ ىبأف ءاوملسأ ةكم لهأ نم موق او دوز ل رد موكل يأ

 ؛مهوبقاعي نأ اومهف ءاوهقف دق سانلا اوأر ة# هللا لوسر ىلع اومدق املف «ةنيدمل اوتآي نأ مهوعدي نأ

 ءاطع نع ريرج نبا جرخأو .نسح ثيدح :ينابلألا لاق .ةيآلا 4“ أوحَفصتَو أومعَت نإَو # :هللا لزنأف
 دو ع لوك الإ ةتكف اهكلك نياختلا ةروس:تتلزن ”لاكق راسي ةرب

 هوفقوو هيلإ اوكب وزغلا دارأ اذإ ناكف ءدلوو لهأ اذ ناك يعجشألا كلام نب فوع يف تلزن 4“ مكر
 وني وثعو :ةنانعت هد الل 0 ا رو ؟انعدت نم ىلإ :اولاقف

 تدوس يورو وييرمسكر ب < هللا اومن تلزن امل :لاق ريبج نب ديعس نع متاح يبأ نبا جرخأ معَ امهَ أوهام
 «كالذلو ءنكمت لضفأ هنهذ يف هدعب عومسملا نكمتيف ءنوكي فيك مالكلا - .ةيآلا ( مثتطتسا ام هتأوتتأ )+ :نيملسملا ىلع افيفخت هللا لزنأف .مههابج تحرقتو
 د رو ا ول ا ا 'نأ' ' صئاصخ نم نأ يناجرجلا رهاقلا دبع ركذ

 2 ١١[. : قالطلا] ِتنَج < َُلِضَدي اَحللص لمي هاب نوي مَ «[4:نباغتلا] © ِتَدَج هيو نايس ُهَنَعَرْفكُي اَحِلص ٌلَمَحيو هللا رؤي نموإ» [4] .اهب الإ حلص
 تأ اولاَعَف تيل هلسَر مهين دن اكدت دي كِل )» كامرا عا واكل هلوق دعب تءاج لوألا ةيآلا :باوجلا 4 0

 إإ جاتحت تناَككَس هد ا 4 هّلأَكع كلو لامي + أ قو لب له اوثحبم لن ا نيم كيج عدو 20 كو رو 5 0

 افك نع ربخ اهمدقتي ل ةيناثا يآلاو «تانج هل بجوي مث «هرفك نم قبس ام هنع حسمي هرمع 0 أب نول نمو : 0 رفكت

 ا ا مل و تاميرلا دبع تائيصلا يفكت اًنومضم ناكو ءاهناكم تاحلاصلا اولمعو ءاهنم اوباتو اهنع اوعلقأ اذإ اهريفكتب اودعويف 6ةاكشس

 هَ ِنْذإباَلِإِةَبِصُم نم َباَصْأآَم ا «[77 : ديدحلا] « بّتكالِإ كفن قالَوِض راْلا فٍةَبِصمنَِباَآَم ال 1 .ملعأ هللاو ؛هريغ يف رمألا ناك امك هركذ
 2 رويت رس ا

 ريح امنأ اوملعأ 9: هلوقب ءاهيف ةرخآلاو اينّدلا لاوحأ لّصف هّنإف ديدحلا ةروس يف اهلبق امل ةقفاوم ؛نياغتلا ةروس يف لمجأو «ديدحلا ةروس يف لّصف ا نباغتلا]

 ل 0 ل اوسلو هَ هلأ اوُعيِطََو ٠) «[97 : ةدئاملا] 4ُنييمْلا ُمَكَبلا اكسر ام ا ل تر هَلآاوعيطاَو ف 7٠١[.١11[ : ل14 اكد

 |اقف اهميرحت يف ةلعلا ركذب كلذ عبتأ مث ءاهعم ركذ امو رمخلا بانتجاب رمألا ةيآ اهب بقعأ امل ةدئاملا ةيآ 0 نباغتلا] 4 نلبس كَانَ
 ءشي امب ديدهتلا نم تمتخف ١ : ةدئاملا] 4 َنوَبسم نأ لَه ةوَصلأ نول َْو نعم دصيو رسبملاو ربخلا يف ءاَصْعَبْلاَو ةوادعلا مكي َ مقوي نأ ْناطِيَسلا ِدِسِرْب امَّنِإ 9 :ىلاعت

 ام ا 1 1 هلوقو © 0 هيلا لا 5

 ئع لكوتكلاو ةكال كس ا رك "ل كس م تاكااك 2 ناك هكر د ايف در زول يد دل تيكا ذم يعدتسي ام اهلبق دري ملف نباغتلا

 معا ا يل تأ امب ميرحتلا دكأتم مرحم نع يب انه دري مل املف «[ ١١ : نباغتلا]

 دعو دنت كد لَوو كوك امتإ» «[78 :لافنألا] 4 ثيل دعب 2110 د يل
 اعيل ؛هدابعل ءالتساو هللا نم رابتخا مكل هللا مهبهو نيذلا مكدالوأو ءاهيف هللا مكفلختسا يتلا مكلاومأ نأ نونمؤملا اهيأ اوملعاو ١١[. : نياغتلا] © ٌميِظع

 0 يشل ياللا ل كر 2 اوراس نتف ميظخ جا ذو رع 1 اناا رخلعأا نام نوقشت قل اهل وسل

 ا هلام يف هللا قح ىَّدأو ؛هريغ ةعاط ىلع هتعاط رثآ نمل ميظع باوث هدنع هللاو .مكل رابتخاو ءالب الإ مكدالوأ الو مكلاومأ
 ركع تضتحا امين. .تاكسلا (رشك) تصيخ|] :كاوحبلا ؟!'رفَعَو كل 1 فرك :نياغتلا] #( ًاوُرِفْمَتو أوحفصتو اوفعت نإو ء[7١ : ةدئاملا]

 اياطخلاو بونذلاب (رفغ)و تائيسلاب (رفك) تصتخا م ( 2ع لإ) أ 410 لإ 6 ةيكا د .اياطخلاو بونذلاب

 هيلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو ةيصعملا نع عالقإلاو مدنلاب هيف ةبوتلا نوكت عونلا اذهو -ىلاعت- هللا قح يف صاعمب قلعتم عون ١- :ناعون ةروتلا نأ :باوجلاو

 ونلاو . .اهلهأ ىلإ ملاظملاو قوقحلا در ىلإ ةفاضإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو عالقإلاو مدنلاب هيف ةبوتلا نوكت عونلا اذهو هدابعلا ٌّقح يف صاعمب قلعتي ٌعونو -1 .اًذبأ

 .(اًريفكت) اهنع وفعلاو ««تائيس) يناثلا عونلا يصاعم ىمستو «اًنارفغ» اهنع وفعلاو «اياطخ» وأ (اًبونذ» لوألا عونلا نم يصاعملا ىمستو ع كلارا كرد

 : ءايلاب (رفكي - هبذعي - هلخدي) :ئرقو «ةعبسلا يف ةمظعلا نونب (رفكن - هبذعن - هلخدن) :ئرق 1١« : قالطلا يف 4 ُلِسَديٍم 4 : نياغتلا يف 4 ُهلِسديَوإِم -
 .دحاو ماظن ىلع مالكلا فلأتيل # لور هللا عِطِي نمو )» :هلوقو 46, هلوُسرو هلا صحي نمو :هلوق يف ةبيغ ظفل هلوأ نأل ؛هلوأ ىلع مالكلا رخآل اًدر «ةبيغلا ىلع

 ل ب ا ا

 اباضيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 ١ 1 همس اع

 1 110 و م هك

 ب معطَمَس أَم هش كك ةبيَأ ءهدنع هللأوة ةنثف 00

 . قوة طسلا ابو أوعيِطاَ وو ْعَمْسأَو ١
 1 اشيل نينا كه هستت عشد قوي 2 > جي ص تمض سك ولا 0

 > 0 م وكل نعت يه م

 7 ا كال وب
 9 لاو 22 9
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 يفيدنا

 جلا ءامسإ ذا عيدا



 2 ما
 تالبقتسم يأ :* َكرِبتَّدِعِل َنهوُفْلَطَم# ؛هيلع متمزعو نهقيلطت متدرأ اذإ :# آيل مشفْلَط اًدإ## - ١

 نخ

 يضقنت ىنتح نكري 0 د .عامج هيف عقي مل رهط 2 نهوقلطي نأ دارملاو . ري ف :ليقو .نهتدعل |( ١ ايسر كرهتك يلَوْمو كم هسا سا 9 ١

 و «ةدعلا قالطلا هيف و يذلا تفولا اوظفحاو ءاهوظفحا :# ةّدهْلأ اوصحأو)» نهتذدع 1 ريم لسبع ىف 2 : 0 أوفا 0 1

 7 00 ”لاعل 0 | ل :#4 حبرهوم رم ال .غ ةثالث 0 هتوف ال 3و رش ضار 2

 ينلا : نهتم نم نهت 0 نم متقلط نم اوجرخن 0 كل 0 دودح كاتو نيم ةّمحفي نيتي نأ ال! رجرخ الو ١
 نهوجرخ الو :لوقي :# حرج رحيالَو# نهتدع يضقنت ىتح ؛قالطلا لبق اهيف نهومتنكسأ متنك 2. لعل كردَمالَذَْفَكَكَط دقت 510 جت ف

 ءانزلا :«ةشحافلا» :ليقو قلما اهنياع نمل ةشحاف اهنأ 4 َدَتيَبَم ةمجتب َنيتْأَي نأ الإ » 5 م 3 6 1
4 0 

 اي بع ةصاوع
 .ةقرسلاو ءانزلاك .هلح هيف تلعن رمأ لك :انهاه «(ةشحافلا» ىلعمو . .اهيلع لحلا ة ةماقإل جارخإلاو + نهوكِس منهل عبدو (يي) ارم كِل حبت دحيه

 غلب اذإف :لوقي : :© َّنهلجَ نهب ذو 8# -7 .ةعجر : ارمأ كِل َدَْب ترحب هَنآَّلَعل :اهئامحأ ىلع ءاذبلاو و وم م
 65 ل م 20 ل

 ةعجرب : : 4 فورم هوك مف نهتدع ءاضقنا برق نيح كلذو ءنِهَلَجأ ةدع ف يتاوللا تاقلطملا ل د وسي ةددهشلااوميق

5 

 0 رب

 م _ ع يب 0 0 ل ل ا م

 "يوغا

 ندم | و د 6-0 4 وس هيرو طر تاق

 مكنم َنيِبَتف .نهدلع يضقنت ىتح نهوكرتا : :4 يورعمب وفروا «.كلذ متدرأ نإ .نهوعجارت ! ١ هقدربو (ييل احس لحجم هلأ ٍقسيِنمَوِرخ 0 6

 اي ما

 مكيلع هللا بجوأ ام ىلع «ةعتملاو قادّصلا نم ك1 قح نم نمل ام نهئاطعإب كلذو .فورعمب مر[ هللا نإ ةبسحوهت 0 لم لوو ال ثيَحنَم
 جرس حاسس © 1

 نهومتقلط نإ قالطلا دنعو .نهومتكسمأ نإ كاكتمإلا نكلع :4 كو ٍلدَع َىَوداوُدِشَأَو# نه 6 ع نسيب اواي ارد ديس لحلم جدة

 0 :4 اعمل لمي » اهيلإ | متيعذ اذإ قحلا ىلع اهودأ : د ا ١ مْ هكر اكن مضحي ١

 دك ا ا ه5 را 1 1 ت2 0 ها ةحرر» 0 كوسم رسل هدوم سا
 2 او لا

 وهف هللا ىلع لكوتي نمو» هلوق نع عطقنم وهو .هقلخ يف هءاضق ضم هرمأ ذفنم :4 ورم ِْْبهَسأَنِإ ل
 هنع رفكي» لكوتملا نأ ريش «لكوتي مل وأ دبعلا هيلع لكوت ربل كلارا زا الط كسر ا ويحب

 .الجأو اًدح كلذ ريغو ةدعلاو قالطلا نم :# ريش لك ]هلأ َلَعَجَدَم «أرجأ هل مِظعُيو هتائيس © : يت : عرف ْ تكل

 يفو .نهيف مكحلاب :4 رتب نإ ربكلا نم نضحي نأ نوجرإبال :4 ٍضيَمْلَنِميتلاَ 7+ :- ١
 نيهقلط اذ ا لا نب :4 َنْضِحيرل لاَو» 08 ةئثالث ءنهب نهجاوزأ لوخد دعب «نقلُط اذإ ا ا

 0 دعي نهتدع ءاضقناف «نقلط اذإ | لماوحلا تاسعا :« ٍلاَمَكْلا ثول رهشأ ةثالث نهتدعف «نهب لوخدلا دعب نهجاوز

 ما حكن مث «ةناكر مأ ةناكر وبأ ديزي دبع 000 لاق سابع نبا نع مكاحل ا جرخأ * َكرِيمَّدِعِل َنْهوُعَيْطَم كسل مسلط ادني
 / 00 إبل مي © :تلزنف «ةرعشلا هذه ىنغت امك الإ ينع ىنغي ام هب ام هللا لوسر اي :تلاق
 ظ 3 " الي ا 0 ةداتق قيرط نم متاح يبا نبا جرخأو .مالسإلا كردي مل ديزي دبع نإ
 نت ًءاح يبأ نبا جرخأ ١ هم امم داتق نع ريرج نب نبا هجرخأو .ةماوق قوص اهنإف ءاهعجار :هل ليقف 4 َترِوتَدِل نوط

 :لوق [؟] ل صاعلا 1 2 3 ل 5 يطال 0 هرمع ني هللا بع يف تل اهنأ انغلب :لاق .ةيآلا آس مشقلط ديل امج :هلوق يف لتاق

 ديلا تاذ فيفخ اًريقف ناك عجشأ نم لجر يف ايل لعْجي هَ 0 :ةيآلا هذه تلزن :لاق رباج نع مكاحلا جرخأ ه4 الليّ قي نمو :ىلاع
 هر ريخاف 6 هللا لوسر ىتاشا .هوباصأ ودعلا ن كو قبل ني اج ىح يالا ثيل مق .«ربصاو هللا قتا» :هل لاقف .هلأسف ِةَِكَي هللا لوسر ىتأف «لايعلا ريث

 2-0 يعجشألا افو كي ل يمسو هه دل يبأ نب 1 رع هلثم ريرج نبا ج رخآو . .دهاش هل .(ركنم ثيدحا١ :يهذلا لاقو .تلزنف «اهلك»:لاقف 0

 3 ب فروع ء ا للا اق سابع 2 2 لكلا ىيرط ن 1 جرخأو ل ثيدح نم اضيأ مكاحلا جرخأ.

 راب 1 ىو 0 07 7 نشوكِسَمأَف ]» 71١[« : ةرقبلا] 4 ٍضوُرعَي َّنُهَوُحَرَس وأ ٍضورَعَب ىرهوكيمأفإ» ١[
 .مهلاصتا وأ نيجوزلا لاصفنا ةلاح يف ءاوس نهل ناسحإلاو نهتلماجمب رمألا كلذ ءانثأ رركت دقو نهلضع نع عنملاب كلذ عبتأو ءنهنم ءيش ذخأ ميرحت

 مآ .ناسحإلا ىلإ هنم ةءاسإلا ىلإ برقأ قارفلا ظفل نأل ؛4 َنُموُقِراَف 9 ظفلب ربعي نأ اذه نم دصق ام بسانيل نكي ملو «قارفلاو ةبحملا يف لاحلا نيسحتو فطلتلا
 يف ةلماجملا نم داري اميف ءافتكالا عقوو ءلاصفنالا نع 4 نهرا ظفلب ريبعتلا دورو ركذي ملف «ةراضم ركذ الو لضعل ضرعت اهيف دري ملف قالطلا ةروس

 هّللأِب صوب ناك نم وب ظعوب مكحِلد 5١ 1777 : ةرقبلا] 4 زحآلام ولو هَل نيكس الكم - وي ظَعَب كَ ا [1] .ملعأ هللاو .4 ٍنوُرَعَمِيط :هلوقب نيلاح
 قالطلا ينو «[717 : ةرقبلا] 4ٌرَهْظَأَوَرْكَل ىزأٌمِلَذ » : لاقف ممع مث ل اًفيرشت مدقو هلي يبنلل ة ةرقبلا ةيآ يف باطخلا .[؟ : قالطلا] 4 ِرآلَأِر ول
 ء1؟ : قالطلا] 4 أر هلي هَل ييسر "1 ا تالطل | دانك ةروسلا لوأ يف للاعت هلوقل ءادنلاب ةفيرشت مدقو ءاًعيمج هتمألو هل باطخلا
 ثالث قالَّطلا ماكحأ يف ىوقّتلاب ىلاعت رمأ .[0 : قالطلا] 4 ارجل ِظمْيَو هاي ُهْنَعْرفكم هَل قي مَوِ» «[ : قالطلا] 4ارتش ومَن مهل لحج هلأ ٍقلينَمَو)
 :يناشلا ىف لاقو «لمأي ال ثيح نم هبوبحم هل حيتيو «ههركي وهو هيف لعيدأ انس هجرخُي يأ ؛ نيل 1 :الّوَأ لاقف ءءازجلا نم عونب ةّرم لك يف دعوو «تاَر

 نم ةرخآلا يف نوكي ام وهو ءءازجلا لضفأ هيلع دَع اللا ا ا دلل يااا رت علا اول

 4 ورَمَأ آو نيونت ريغب (غلاب) :ئرق 4 ءوِرَمأ عِِب ا :ىلعت هلوق بأهل [؟ .[5 : قالطلا] 4 ارجل َظَعْيَو -كَتاَكيَس ُهْنَعَرَفْكَم هللا ٍقْنَيِنَمَوإ» «ءامعن
 ناك اذإ لعافلا مسا لامعإ ين لصألا ىلع بصنلاو نيونتلاب (هّرمأ غلاب) : :ئرقو .4 هر متم لثم .فيفنما لع برأ ل عال ةاضإ نم لإ فاضمرجا
 رسسكب (مكدجو-مكدجو) : ئرق 46 كاجو نم و : :ىلاعت هل وق نلقي نهرا ا الو رَجو نم ثلكس ُتيَح 52 نم نهونكَسَأ [5] .لاحلا وأ «لابقتسالا ىنعم

 ةظعوملا) ظفل ركذ امك .ةرم (15) نآرقلا يف (هتاقتشمب ناسللا) ظفل ركذ :يددع زاجعإ #4 يب هي ظعوب مكحِل 20 .عسولا ىنعمب «هيف ناتغل اهمضبو واو
 هيو سلا نيكل سد ىيشسداسلا) د تاسع .ةرم )7١0( هتاقتشم

 غارب و :قالطلا ةروس فورح ددع .نوعبرأو ناتتئام ةفالكلا اوس كلك دع .قافتالاب ةّيندم يهو «ناسنإلا ةروس دعب تلزن :قالطلا ةروس لوز

 - :قالطلا ةروس عيضاوم .هنع ىلاعتو هناحبس هللا يضر دوعسم نب هللا دبع هلاق م ل ناكل اا :نامسا امل :قالطلا ةر

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا

 2 م تح

 03 منج50

 1 حب , 1

 7 اس نر وق

 3 0 وخد هلا - ل



 0 9 كف 00 ظالما را 0 -- 7 يأ ٠ «متتكس يذلا عضوملا نم . :4 مثكسم يح 00 ءاكيدلا تاقلطم : د :# 0 1

 0 وفيصل َهَوَراَص اهضنالو 0 21 سا م :دجؤولاو .نهتدع يضفقنت ىتح نودجن ينلا ع نسم : :# كلج 50 .مكانكس ناكم ضعب

 5 77 1/6 انما َنعَضَيَقَحنويَعأوفَِْلَحِتلوَندإَوَنوِع 3 نإو## لزانملا نم ةعس نودجت متنأو «نهنونكسُت يذلا نكسملا ْف * نهوراَصن الو .ةقاطلاو عسولا

 ١ ديوتي اتوا واله | «لماح يه اهقالط سيو ءهجوز اهقلط الا يه: .4 ها عسَيَنح وكف لعل
 1| قيس دوزعس ويلا فرن يات سات 9+ 20102 2 3 مللت ىنحف تمصضرأ نإو عصضت ىنح اهيلح قفنيو اهنكسي نأ لإ ما ١ ا لح لد جل جل سد ١ أعو -

 02 . مدع مرر و _ر|#> ذهل عضراسف 0 .مكنيب فورعملا اوعنصا :* قورعم كش ًاورمتأو# نهعاضر ىلع :# نهر
 + 70 تدي امي هَ هيَعرِرََنَم :

 7 5 د 2 اةنوروساو 27 اههاركإ ىل | لكشت 0 عاضر يف ةأرملاو لكلا كات نإ 4

 : ركام هلسرو يرتزعتكع 5 :# اضن 21 1 ثمتل» مل عّسوُي 0 50 او علم 0 : هكر سو -1/ .هعاضر ىلع تربججأ

 >3 ع ع يس 00 لع هلق رآ نس 21 001 كا دل ل ل انفلا

 1 * اهلهأ اغط : اَهيَرِْمأ َنَع َتَنَع# ةيرق لهأ نم مكو :لوقي :4ٍةّيرَق ني نّيكَو 9 -/ .هتقاط ردق
 . ل بمسجد 0 1 ابدع اَهسبَدَعو# ءيش نع مهل فعن م 4 4 2ك يع 1 7 .مهرفك يف اوَجلو .هرمأ اوفلاخو
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01 

 4 ل ل تح ل

 . زلال تن نيس هامان 1 ه0 0 نك اا لا 2
 2 ٍ 0 لح مر لا ل ةحاكل كو ا 222909222252779 3 22220227000 ا

 3 وكل 2ك[ حديد دل / نهيف ةَّرذ لاقثم هنع بزعي ال :# ل 1ك لا أو# .هئاضق نم ءاضقو .هرمأ

 0 ناوي لرينلعم ضل وتوسعت 0 اهايإو كرمآ» :لاقف ؟ينرمأت امف همأ تعزجو «ودعلا هرسأ ينبا نا هّللا لوسر اي :لاقف ءيعجشألا -

 هك يَ لحب طاحأ دهن ربيعه ١ ءاهنم نارثكي العجف كرمأ ام معن كارلا كلاقف 001 ةركذلو كرتتل :لوذ نك نأ

 6 0 0 7 .ةيآلا # اًعَرح هَل لعجي هلأ ِقَّنِي نمو + :تلزنف «هيبأ ىلإ اهب ءاجف مهمنغ قاتساف .ودعلا هنع لفغتف
 .السرم رخآ هجو نم متاح يبأ نباو .فيعض رخآ هجو نم ىبلعثلا هجرخأو .سابع نبا نع ؛كاحضلا نع «ربيوج قيرط نم هخيرات يف بيطلا هجرخأو

 ةرقبلا ةروس يف يتلا ةيآلا تلزن ال :لاق .ءبعك نب يبأ نع مهريغو «مكاحلاو .هيوهار نب قاحسإو «ريرج نبا جرخأ  ِضيِحَمْلا نم نسيب دلو + :ىلاعت هلوق [:]

 .ةيآلا 4 ٍضيِحَمْل ضيعملا أَو + :ىلاعت هلوق لزنأف «ءلامحألا تالوأو رابكلاو راغصلا :نركذي مل ءاسنلا ددع نم ددِع يقب دق :اولاق ءاسنلا ددع نم ددع يف

 4 تهعَسُم ال فتم 522000 .تلزنف ضيحت ال يتلا ةدع نع هلم ينلا لأس حومجلا نب ورمع نب دالخ نأ :هريسفت يف لتاقم جرخأو .دانسإلا حيحص
 ذوكي اًءوس لمع نمو .هل نوكي اًريخ لمع نمف «لامعألاو فيلاكتلا نع ة ةرقبلا ةيآ يف مالكلا 07 قالطلا] 4 اَهَْتاَءآَم اَلَِسْشَ امش هلأ فِي ال 2 «[ 7/7 : ةرقبلا]

 ةقفنلاو تاقلطملا ىلع مالكلاف قالطلا ةيآ اًمأو «هنوقيطي ال ءيشب رشبلا فلكي مل هناحبس هنأل ؛رشبلا عسو يف فيلاكتلا عيمجو .فيلاكتلا مومع يف اذهو «هيلع

 2 ا ل ا هانآ امرادقمب :يأ ؛لاملا ثيح نم 4 اهدا اَلإَمنهم بآل لب هتعس يف سبل ام قفني نأ ريقفلا فلكي الو ؛نهيلع
 هيمو رمل

 :دشلا غلاب اًباذع نيقفانملا ءالؤهل هللا ٌدعأ ٠١[. : قالطلا] 4 ... انما َنيِذلأ بألا ىلا هلأ اوما ديد ابدع لد هدأ دعأ)» «[ ١6 : ةلداجملا] 4 َنْوْلَمَسَي ْأوناكَاَم 1س
 ,رمأ اوفلاخو ءاوّعط نيذلا موقلا ءالؤهل هللا دع :قالطلا ةيآ اَمأ «ةلداجملا ةيا هيلع تلد ام اذهف «بذكلا ىلع فلحلاو قافنلا نم نولمعي اوناك ام ءاس مهنإ «لآلاو

 دونمؤملا اهيأ مكيلإ هللا لزنأ دق .هعرشب اولمعو هلسرو هللا اوقَّدص نيذلا ةحجارلا لوقعلا باحصأ اي هطخس اورذحاو هللا اوفاخف «ةدشلا غلاب اًباذع «هلسر رمأو

 ع حص رم <>

 ودهن ألا [نحت نم ىرجب َتدَج ةَلِحَديو هام ُهَنَعَرْدكُي اَحِلَِص َلَمَحيو هلأ اب نموَب نموت ١١1 .هتعاطب لمعلاو هللاب داك وك مكاكت لف كلا هب مكركذي اًركذ
 :دايزب نياغتلا ةيآ تءاج اذامل ١١[. : قالطلا] 4 اًدبأآَيف َنييَك رتل هتحح نم كرب ٍتَّج هلْ احصلي هَل نم وب نَمَو ٠) [9 : نباغتلا] 4 ادب [َربف تبرد
 تاعد :يعيرشت زاجعإ .[ :قالطلا] © ارتب رس رس َدَعَب هلأ لحي اهداء آم الان ثّلكيال 9[ 4 : ةيآ نياغتلا ةزتوس رظنا :باوجلا ؟4 ءِناَدَيَس ُهَنَعَرْتْكم»
 هلك اهفيلاكت نآل مهتاقاط قوف سانلا ٌفلكت ال ٌةحمس ٌةعيرش اهنأ ١- :ميركلا نآرقلا يف ءاج امك ةيمالسإلا ةعيرشلا مئاعد مهأ نم نارام و حالا عا

 يم نإ ةَتذامال انين بتمام كَعَو تاتكات اهل َاهَعَسو ال سَ هَ هللا بلكي ال 39 :ىلاعت لاق دقف ,ملسم لك ةعاطتسا دودح ين يهف ءاهيف ةّقشم ال ٌةرسيُ
 اص حو سارع اوم 2 سو دي >2 ترش 22 » ءىر 7ث ره

 وَلا لَ انَر صنف اًمملَوَم تن انمحرأو انلرفعأو اًنع فعاو ءوياَنَل ةَفاط ال اَم م ل اكمْخَل وَ

 ُءنَمَأَو كَسيد مل تلكَ ويل :ىلاعت لاق ةيصخش وأ ةيئزج وأ ةيدرف تالاح ىلإ اهيف رظن ال ةماع ةعيرش تءاج اهنأ - - 7 ةرقبلا] 4 تدرغكلا

 مساس سس جم يس ل < 0

 رورضلا دنع اًضَحُر سانلل تنس اهنأ م [* :ةدئاملا] 4# ٌميِحَي ٌرْوُعَع هَل َّنِإَف 0 ٍفِناَجَتم َرْيَع ةصمخم 2-1 يف ٌرظضأ ِنمه ايد مَلَسِاْلا مُكَل ُتيِضَرَو تمعن مي
 اسس حرص ساس 0س رم ص

 ف نوكتل «ةعيرشلا فيلاكت ةلق - 0 :رونلا] # جرح 0 آو جرح عيضتلا ل 0 :ىلاعت لاق هر رمل
 ماقإب للاكل ريما 0 ريا و سلا وانارتلا تفبتتالإل ويسر ,عيمجلا ةعاطتسا

 هيل اكساب حارات لع واو راك ا 0 ةرقبلا] # َنيِيكرلأ عم اوعكرأو هكر نادر هولصلا اومسفأ كو لاقف ةاكزلاو ةالصلا

 دكا وأو لولا اوعيِطَأََهَتل وعي ومما نذل اميين: :لاقف رمألا يلوأو ٍلوسرلاو هللا ةعاطب ىلاعت رمأو .[41/ :نارمع ل01 0 هللا َنِإَ َرْقَك نمو الدم

 اقف ..داهجلاو ةبسحلاو ةوعدلاب ىلاعت رمأو .[04 :ءاسنلا] # اوت َنَسحأو يَ كد زآلأ ولأول وُ مكن لولو لإ ودم وس يف كَل نإ كم
 لبحب ماصتعالاب ىلاعت رمأو . مم نا دمع لآن تنين ف كيك: كشلا قورملا هوما كلك ل َمَأَو 38 :ىلاعت
 ةََرْفُ هَل مُكَو [ نوح كيم محض يول نيب تلف ادع منك ذإ محل هلا َتَمَع 71و ْرك كو عيد لل لت أوُمِصَتَعأَو )8 :لاقف قرفتلا مدعو
 - و لاقيلا تع بخ » :لاقف داهجلاب ىلاعت رمأو . 1 2001100 م

 ريّدعتما ةبوفُع نايبو ءعاضّرلاو لمحلا لاح ِءاسّنلا ةقفن نايبو «رومألا يف ىلاعت هللا ىلع لكوتلاو ةَّدِعلا ماكحأو نسا قالط نايب :ةروّسلا دوصقم مظعم -

 نيم عابس ص سحب :ميرحتلا ةروس لوزن . ةَرْدقلاو «ملعلا ةطاحإ نايبو ,ةماركلاو ُباوثلا نيحاّصللو «ةقاطلا رْذَق ىلع فيلكُتلا َنأو مهب ماذعو

 اهحتتفمل ؛مرحتملاو ميرحّتلا ةروس تيمس :ميرحتلا ةروس ءامسأ 00 :ميرحتلا ةروس فورح ددع . نوعبرأو ناتئام :ميرحتلا ةروس تايلك ددع

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ  ىنسجلا ءا امسألا  يربطلا ريسفت
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 ةيرام هتكولم هلي هللا لوسر باصأ :لبق .ةيآلا رخآ ىلإ : 4 كه لعلام مَرحَمِل تلا اما ١-
 الأ :لاقف .ثراغف كلذ يف ةصفح هتدجوف .اهموي يفو رمع تنب ةصفح هجوز تيب يف ةيطبقلا

 .(دحأل كلذ يركذت ال» :لاقو .هسفن ىلع اهمرحف ؛يلب اتلاف 0 5| دان ا نأ نار 0 اوديو تاس َبك أَلاَ 1
 .كلذ مكل نيبو ؛مكناميأ ليلحت مكل عرش *« كييك ُهَلاَض ْمَدَمط ١- .ىرخأ لاوقأ ةيآلا ينو دل ةكلومنأو كيسة كله َضْو دك ميرو 7

 هسفن ىلع مَرَح ام :ثيدحلاو .رمع تنب ةصفح يه :ليق :4 ارح وو ضحي لِ ََتلاَرسأ ذو و 1 9 نيوز ضَْبكىيلرسأ اوبل مكر ءلاوشو

 هللا يضر ةشئاع هب تربخأ اهنإ :ليقو .اهتبحاص ثيدحلاب ت ربخأ :* هي َتآَبتاملفإ# «ةيرام نم هللا و ا 5

 :4 نيمو هل: هللا لوسر رس اهئاشفإو ءاهتبحاص اهثيدح نم هيلع هلل هرهظأ ام ضعب لا ويساع هع ةصفح ُهَْم ينلا فّرع ُهَصْعْب درع اهتبحاص هب تابن دق اهنأ هيبن ملعأ :4 يعمم ةرهظأوإ» .اهنع لا ١ دكا ملقا َلاكاَذَم كان مدلك اَهاََباَمَل 1
 هيلع هللا هرهظأ اب ةصفح 7 هللا لوسر ربخأ املف :4 وب اهب امل كلذ ضعبب اهربخُي نأ كرتو 1 كمال ارامكس[ قد 1
 :# اكمولق تكَص َدَمَ» ناتارملا اهتيأ © هَمأَلإايونْت نإ - 4 .هدابع «ظيلعْلا نأتت#» :هلكك هللا لوسر 7 ميو 111 يهل َكَِدَدَعَب١؟ :4 َلاَد# اهنع هتربخأ اهتبحاص ةشئاع نأ كشت ملو :4 َكابَأْنَم تلال ةشئاع ىلإ هرس اهئاشفإ نم ١ ١ ةكيلملاونيمؤمْلاح سو ٌليربجَمُهَلْوَمضََنِي١
 .اهثيدح اهيلإ تشفأ ىتلاو ءاهيلإ رسأ يتلا :ىنعي :4 ِهّيَلَع 1ع اًرهظَت نإوإ# باوصلاو ّقحلا نع تلام د تحيل ٍتاَدِِلَع تبت تدق تؤم تاماسم نما

 هرصانو هيلو -أضيأ- :4 لير هرصانو هيلو :4 هَلْ هلي ةصفحو ةشئاع :امهو . كِلْضَأَو اوركسشنأ اوفأونماءَنِذلأ مي را راكمأ
 .ناوعأ :# ٌرهظ َكِلَد َدَعِب ةكبلملاو» هراصنأو هوايلوأ ايضا نينمؤملا رايخو :4 َنِمؤَمْلا خيصو» : 2 م 00 م 5

 .هتءاسم ديريو هيذؤي نم ىلع راصنألا ءالؤهب ناعمو ءهّبر نم ديؤم + ينلا نأ :ةيآلا ىنعمو ل طيح 01 211 7 م

 د ا يل مور ند اعلام نا فصرت 6 بيوس يا ا

 ارهاظتي مل ةشئاعو هصفح نأ مولعمو ؛هيلع يلا عالطإب وأ راهظإلاب نآرقلا هيف ىفتكا دقف (هسفن : ا ام هه د 0

 .ةللك ىنلا رس ءاشفإ | نع ةصلاخلا ا ةبوتلا نم امهنم عقو ام دعبو تايآلا لوزن دعب ٍرمأ يف هيلع نها اولا نا وا اج 2. 00

 دققف .نمل فيوختو ةردقلا نع رابخإ اذهو .نكنم لضفأ تاجوز نكلدب هيطعي نأ ه0 1 : 4 َكَفْلَط نإ ير مع -
 نيالا .تارحاهم 2 1ك دام دو رويل وج اي ةكاطجزتروص 20 ياام ىلإ تاجر : 4 تبت نا

 نع حيحص دنسب يئاسنلاو مكاحلا جرخأ كله لأ آم مرح ملى هيأ : 1 :ىلاعت هلوق ]١[ .اضعب نمضتي اهضعب ناك نإو ةغلابم تافصلا ىلاعت رركو :ةيطع
 1 :ىلاعت هلوق [؟] .ةيآلا د كل هلأ لحأ آم مرح َمِل ىَتلآ ايي + :هللا لزنآف ءاّمارح هسفن ىلع اهلعج ىتح ةصفح هب لزت ملف اهؤطي ةمآ هل تناك 25 هلل هللا لوسر نأ 5
 ملف مارح يلع ميهاربإ مأ نأ اذحأ يربخت ال :ةصفخل ِةِكَع هللا لوسر لاق هناا رو نر ردت نر ا ا ءايضلا جرخأو ب مكي جل لاني
 يراك كل هللا لوسر لخد :لاق ةريره يبأ ثيدح نم فيعض دنسب يناربطلا جرخأو . 4“ كيب هَل ل2 هللا ضَرف َدَه # :هللا لزنأف «ةشئاع تربخأ ىتح اهبرقي
 تجرخف ؛«يلع اذه يمتكاو ةصفح اي اهسمأ نأ م ارح ىلع اهنإف» :لاف كئابسا ترد كوذ ىَتن ب يف هللا لوسر اي :تلاقف .هعم اهتدجوف تءاجف «؛ةصفح تيب هتيرس

 ف .ةيآلا 4( مرن َمِل يتلا اياك )+ :تتكلازن 1 1 رب جرخأو كايآلا 4( مَرحم مِل ىَيلأ ايي + :هللا لزنآف ءاهترخ أف ةشئاع تنتآ ىتح
 نكح مش ءاكر كتم دحلا نإ ا علا ل او كب هش كوسر ناك :لاق سابع نبا نع حيحص دنسب يناربطلا جرخأو !ةتياردس

 لاق «نيحيحصلا يف دهاش هلو 4( كل ها لأ آم مرح َمِل لآ اهي :تلزنف ««هبرشأ ال هللاو «ةدوس دنع هتبرش بارش نم هارأ» :لاقف .ءكلذ لثم تلاقف ةصفح ىلع
 لأ آم مرح مِل ىلا ايي :ةيآلا هذه نع ةملس مأ تلأس :لاق عفار نب هللا دبع نع دعس نبا جرخأو هاعما نيببسلاا قف تلرن"ةيالا'نوكت نإ امتع :رجح نبا ظفاحلا

 جرخأو .ةيآلا هذه تلزنف ءاهمرحف افرع سرجي اهلحن :ةشئاع هل تلاقف «هبحي ناكو اهنم قعلي لَ ينلا ناكف ءضيبأ لسع نم ةكع يدنع ناك :تلاق# كل هنا
 يف ادج بيرغ ههيلع قفنأف 4( ْجْكِيَمَيَأ دلت يل ُهَن هلأ ضو ده :هللا لزنأ ءحطسم ىلع قفني ال نأ ركب وبأ فلح ال :تلاق ةشئاغ# نع هالتسماىف اةماسأ نب ةنراخلا
 ءاضيأ بيرغ هلكت ينلل اهسفن تبهو يتلا ةأرملا يف كله هلأ َلحَأ آم مرح مل ىَتلأ ايي 1 :ةيآلا هذه تلزن :لاق سابع نبا نع متاح يبأ نبا جرخأو انهو نذ كبش
 .ةرفبلا ةروس يف رمع لوق وهو ءاوزن ببس مدقت 4( تاع تب تدق ٍتكمْؤُم تنم كَما 0 مك لدبي نأ ّنكَفْلَط نإ :ةّير مع :ىلاعت هلوق [0] .فيعض هدنسو

 كرك تالا :باوجلا ؟تافصلا ةيقب يف تفذحو كاَراكَبَأَو + يف واولا تركذ اذامل 10 ميرحتلا] 4 ًااكبأَو تب بم تحبس ٍتاديع #15]
 أَم َتوَمَْبو هرم ام هلأ توصيل دادس طال هك اهيَلَع 1 .واو الب تركذف ءاهيف نيابت ال ءتافصلا ةيقب فالخب قر تا ١ اع تاع عانتمال واولاب
 امهفالتخال سيسأتلا وأ ءاقدص امهداحتال ديكأتلا :باوجلا ؟4“ مه ا مه توصمياَل )+ : 0 ةدئاف ام َوُرمواَم تولع )4 . 5 رحتلا] #* َنورمَو م
 37 لهأ بيذعتب رمآلا يناثلابو .تاعاطلاو تادابعلاب رمألا لوألا رمآلاب دارملا وأ 0

 ضرعأو ضعت لع ىزاج : يأ ةازاجملا ىنعم ىلع ءارلا فيفختب (فّرع) : عر 6# فرع 3 : ىلاعت هلوق 4 عَ ةَصَعِب فرع ِهْحلَع هلع هلأ هَرَهظَأو وب تبت امله ا!
 :يأ .فوذحم لوألا لوعفملاف ديدشتلاب (فّرع) : 1 .يعجرلا قالطلا وه ضعبلا ىلع ةازاجملاو «ملسو هيلع هللا لص هنم اًملحو اًمركت ضعب نع افعو : 06
 ها كل . اهفرعي ملف ضعب نع ضرعأو «هرس هيلع تشفأ اهنأ اهربخأف «تلعف ام ضعب ةصفح ملسو هيلع هللا لص لوسرلا فرع
 رم و رك رستللا ندع ىينو««ديحتوتب لاعت رمأز 11 ةرقبلا] 4 تروُملَعن ال مشن و كمي ساو كَل رع وهو اني وبديت نأ معو مُكَحُل ريح وهو اًعْيَس اوهركَك نأ -

 الإ مييلا لام بردق نمعو «قح ريغب سفنلا لتق نع ىبنو ءنطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا نع ىبنو ؛قالمإلا ةيشخ دالوألا لتق مدعو «نيدلاولا ىلإ ناسحإلا
 متر :ىلاعت لاقف «ميقتسملا طارصلا عابتاو .هللا دهعب ءافولاو لاوقألا يف ءلدعلاو «نازيملاو ليكلاب ءافولاب رمأو ءىنسُحلا
 ارت هلو رب اكو كير لاك سول أوُبَرَصت اكو مُهاَيِإَو كفر نحيي قلم ني مكحدلوأ اًوثدقم الو انسي قولو انيس .ويأ ورم الأ حقي
 ١67[. ةرقبلا] 6 ِنوُرفَكَم الو ىل أور ُكحْشو كرم ذأ نو رك له 5 ايف ماعنألا] 46 كوت جَلَل هب مَ ضو يلد يحل الأ مح لأ سَضَتل
 داو ٍروُنلا َلِإ تمتلك نو .ةتكيتلمو مكَكلَع لص فدااوم 2 اليِصو 5ك ا ف يك نكد هللا ورك ومات دل ماكي : لكك ناك
 - قلت عي َكّير نإ # 3: لاقف «هناحبس هرافغتساو ءاًنسح اًضرق هللا ضارقإو «نآرقلا نم رّسيت ام ةءارقب ىلاعترمأو .[ 57 - 5 ١:بازحألا] # اًميِحَم َنيِنِمْؤُمْل
 راهظإو هئاذيإ ىلع تارهاّطلا جاوزألا رييعتو ءيوامس يحَو دورو لبق ليلحتلاو ميرحَتلا يف دلت لوسّرلا باتع : ةروّسلا دوصقم مظعم :ميرحتلا ةروس يك 3

 - نيقفانملا عمو ؛ةسايّسلا قيرطب راّمكلا داهجب رمألاو «ةمايقلا يف روُتلا مامتإب دعولاو ءحوُصَتلا ةبوُّنلاب رمألاو :مّسهج نم بتجتلاو زّرحتلاب رمألاو «هز

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ )00 يديطلنا من

 ص را ع

: 



 >2 و م وو مث .هلمعي بنذلاو «ئبسلا لمعلا نم لجرلا بوتي نأ :حوصنلا ةبوتلا :ليق : اسك هبت -/ ا "طا : 9 0090 جر يب س 9 جرا 07 دارس 19ج يكب 9 د١ 09 4 2
 :ليقو .هتاشرأو اهبحاص تحصن ةبوت يأ ءحِصْنلا نم ةغلابم ءانب (حوصنلا»و نإ كلا رج ذل

 ىرشبلا اهيف مهبتك :# متبل مهمامأ :# مِِديَأ يب ىَني مهر ةقداصلا يه حوصنلا ةبوتلا

 نيح طارصلا اوزوجي ىتح .دحأ هئفطي الف ,مهرون مهل يقبُي نأ مهبر نولأسي :# اَنَرْوباََل َممْتَأ»
 تضف الو اكورد اكيلع سا ا ىشخيف «نيقفانملا رون ًافطُي

 ددشا : مَع طلغأَول دودح لابو ديعولاب مهيلع ظلغي نأ رمأ :4 َنِقِفَكُمْلاَوَراَمُكحْلا رهتجب»-4
 يشفثو «نونجم هنإ :حون يف لوقت ةرفاك حون ةأرما تناك : اَمُْهاَسَناَحَم #8 ٠١- .هللا تاذ يف مهيلع

 .ةرفاك تناكو .هفيض ىلع لدت تناك طول ةأرماو .هموق نم ةربابجلا ىلإ هب نمآ نم رسو .هرس
 سابع نبا لاق طق ين ةأرما تنز ام هنأ ىلع عامجإلا عقو دقو ءطولو حونل امهتنايخ كلذ ناكو

 .اذهب مهئاسن يف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا يلْثبا الو ءطق ين ةجوز تغب ام :امهنع هّللا يضر

 3 ليقو ءامهبقاع ذإ هللا نم أئيش امهيتأرما نع طولو حون نُْي م 4 اًئَهَس دل( رم اضع ايي 57
 َتنَصْحَل لَم بأ َيمو ١١- .ةمايقلا موي :# َنيْآَدلَأ َمَمَراَّكلَأ الخ دا# :نيتجوزلا نيتاهل
 ا لل ل ترو ااا لع ليربج هنتوا اهصيمق يأ ءاهعزوب بيج تيعنم :# اَهَحََر

 اهعرد بيج يف :# ٍهِيِفاَسَْخَفََف# .فقس وأ طئاح يف قش وأ عدّص وأ قتف وأ قرَخ لك :جرفلاو
 ىلإ قولخم ةفاضإ «انحور نم» :ةفاضإلا هذهو :ليق «مالسلا هيلع ليربج نم :# اَنِحوَُر نم#
 :« مر تملك # تنمأ :* تَقّدَصَو# .هللا ةقانو هللا تيب :لوقت امك «كلام ىلإ كولممو «قلاخ

 ءاهدحو هللا ةملكب الإ دلوي مل هنأل هللا ةملك ىسيع يمسو هللا ةملك وهو مالسلا هيلع ىسيعب

 ليجنإلاو ةاروتلا :ينعي : يسكر مدآ ينب رئاسك «دلاولا وهو رخآ ببسب ال «نك» هلوق يهو
 مدني مهزوف عني تتم ونمو كت مزيإ» [1 .ىلاعت هلل نيعيطملا نيدباعلا :« َنيِدَمْلاَسِم تاكو
 0 ب 7 ميرحتلا] 4 ميو ميل يب سي هُو هدم اثم َنيِاَو ميله 1 رحال موب ©0117 : ديدحلا] #4 رِهِتسَيأيَو

 ْ هيضتقت امل انه ةيمسالا ةلمجلا دورو كلذ بسانف «هتوبث مدقتف لاحلا ولعو ةلزنملا برق ةيعملا نم مهفي 4 ُةَعَمْْْمَماََسِدلاَل :ميرحتلا ةروس ىف هلوق :باوجلا

 2 السل ل 5 و تر 1 كراش < أ نيب مهرون سيو :ديدحلا ةروس ىف ىلاعت هلوق امأ .هماكحتساو همدقتو تابثلا نم

 ا و اك هاش هع املأ ترختلا ةيآ يف لصحت امك اعوتثو ةلزنملا نكمت

 24 ةبوتلا]4 صمون معو فكل َرَُكْلا د هج يَا اهياتي» [4] .ملعأ هللاو .بسانيو بجي ام ىلع لك دروف «ءيشلا دعب ءيشلا
 نيقفانملاو فيسلاب رافكلا دهاجي نأ كي 1: يبنلا وعدت ةيآلاو ؛ميرحتلاو ةبوتلا يدوس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت 5 ١ كرحتلا

 ه1 ا راه بر اكرر نتايه احن 2 171 .مهريصم ريصملا سئبو ؛منهج -مهّرقمو «نيقيرفلا الك ىلع َدُدْشَي نأو ؛ةجحلاو ناسللاب

 وه يذلا لوصوملاب هيلإ ريشأ ام ىلإ دئاع ىلوألا يف ريمضلا .[7 ا اَسخَفَتَم » 9١[« : ءايبنألا] * تريملدعُلل

 ا ا الا كو معلا هع ؟ميركتلا يو اههساب حفلا نارطع ةنئآويرم يجو "يتلا"

 ااا 1 فردا داق عنب او 45516 اكهنبأو هكر: :ىلاعت هلوق يف ركذلاب مالسلا امهيلع اهنبا فيرشتو اهفيرشت

 اكهيفاكخفتف» :ليقف ءاهتلمجب ررماتملا لالا ىلإ يسال ريمضلا ةدوع يف ةعسوتلا هبسان ءرثكأ وه ام فيرشتلا نم دصقو ؛ميرحتلا ةروس ين ركذي مل نم ركذب

 و .بجي ام ىلع صوصخملا عضوملا ىلإ هدوعل "هيف" :ميرحتلا ةيآ يف ليقو 0 ا ا و

 صيصخت هجو نع اًّمأو .نيتناقلا يف اهتابثإو ءاهقيدصتو ءامنامي | ميظعب اهتاذ يف اهصيصخت ميرحتلا ةيآب دصق امنإو «ىلوألا يف دصق ام حدملا عسوت نم انه دصقي

 هيلوأ ةكرد كاكاو ةليلع ضئاصخاب نيفوصوم لسرلا نم ةلمج ركذ تنمضت تايآ لع ةقوسنم تدرو ءايبنألا ةيآ نإف «ىرخألا ةيآلا نود فيرشتلاب ءايبنألا ةيآ

 ا وال واللا ع علا روع اكلنا .ةولادو كيلو عون مت هيوم هنا من قاطو هبا منك دال كك الا

 ناسي كَدنع يل نبأ تر + :تلاق اهنأ نوعرف ةأرما ناسل ىلع هللا ركذ ١١[. : ميرحتلا] * ٍةَنَجْلا ناَتِبب كَدنِع ل ِنبَأَبَر َتَلاَق ْذِإ 111[8 ...مالسلا امهيلع احنُم

 أ لبق هللا راوج تراتخا اهنأ ىهو «ضرغل بيكرتلا فالخ لع هب لوعفملا ىلع رورجملاو راجلا مدقف «كدنع اّنيِب يل نبا بر :لوقي يوحنلا بيترتلاو «# ّةَنَجْلأ

 (مهيلع نورهاظت) :ىلاعت هلوق # ٌليِرَسَو ُهَلْوَمَوْه هللَّنو د ِهِيَلَع اًرهدظت نإو 981 ] قاطو كاران يالا ةةلواكتسا ايا ررال لل يقرا :الداكإ نر ردنا راجت

 .ءانظلا ديدستت ([رهاظت ؛نورهاظت) : :ئرقو :افيفخت نيءاتلا ىدحإ فذحب (ارهاظت «نورهاظت) :ئرق «15 : ميرحتلا] ةروس يف (هيلع ارهاظتو) (1/ : ةرقبلا] ةروس يف

 فذحو ءارلاو ميجلا رسكب (ليربج) :ىرق ان : ميرحتلا .48- 046 ةرقلا] ةروس يف # َلِِربِجَو #9 :ىلاعت هلوق .جرخملا برق ةدشل ءاظلا يف لاعتفالا ءات تمغدأف

 0 ل و ل ىلا :حتف نمو . .برعلا مالك لاثم ىلع هب ىتأ ميجلا رسك نمف «نييزاجحلا ةغل :يهو «ةزمهلا

 .سيقو «ميمت ةغل هذلهو ةنكاس ءايو ةروسكم ةزمهو ءارلاو ميجلا حتفب (ليِئَرِبَج) : :ئرق كلذكو «ةزمه ريغب ةنكاس ءايو ءارلا رسكو ميجلا حتفب (ليِربَج) :ئرقو ء«زمهلا دعب

 .تاغل هذه لكو يسع تلال مسنلاز دكار انظر غل يح ل يع و ا :ئرقو .دجن لهأ نم ريثكو

 وخلو كَ كس وكيس نأ مِلع نارا نم 00 رض لل نأ لعراََو لَ دمهم دعم يذلا نطو لو هدو لي قل نأ -
 أ دن ودي رت ني وشل ار اهو اح اكرم هلل اورق ةركرلا ارثاتر ةزككلا اوْعبفَأو هن َرَمياَم اوفا لأ لجسم نويت * ل ل نب ني َنوْعَسِ < ٍضَراْلا يف َنوبِرْصي

 ا ىبرقلا يذ راجلاو نيكاسملاو 00 نيف لاو نيدلاولا لإ ناسحإلاب ىلاعت رمأو .[؟ ' را أندم وتأمل ارح رم

 يأ وقفل نع ربخلاو «صالخإلاو قدّصلا دوجو عم َرْهَب ال نيدسفملا برق نأو «ةفرعملاو ناميإلا نودب ةعفان ريغ ةبارقلا نأ نايبو «ةّجححلاو ناهربلاب -

 + ب5 م .نوثالثو ةئايثالث :كلملا ةروس تايلك ددع .ةيكم يهو ءروطلا ةروس دعب تلزن : كلملا ةروس لوزن .ميرم قيدصتو .نوعرف ةأرما

 روسلاب فيرعتلا عوننمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا باب يربطلا ريسفت
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 ةلانا

 كلم وه :* قلُملا»و .ةردقلاو فيرصتلا نع ةرابع ديلاو ءسدقتو مظاعت : 4 كروم -

 نم ةلماعم مكلماعيل ةايحلاو توملا قلخ يأ :# وابل - -؟ .ةرخآلاو لاو ضرك دارس

 قرف ايكضعإ قط فروف افيظ :* انام - .كلذ ىلع مكيزاجيف ءًالمع نسحأ مكيأ مكربتخي

 يهَو نم : :««روطف نم لئن لهل رصبلا در :#َرَصِبلا عجنانإ9 فالتخاو نيابت نم :4 تولت نم# ضعب

 زع لوقي :4 اًكياَنْمَصْلا إنه ىرخأ دعب ةرم «نيتعجر : يأ : 4 نياك - ؟عودصو قوقشو

 : يل ا

 / 011 7 لص سا رس ل هس 000-00

 3 نملك يرْدع عرفو كللاوَي ىِزَأأَكرْبت 5
 جب يل زوار او هوالعنسحأ كن م باو تومْلأ 5 رع اس حصرا ل م0
 يل دال ؛عطقنم ليلك :4 ُكسَحوْمَرل .ًادعبُم ًارغاص :ًائساخ كرصب كيلإ | عجوي 0 2 ننكر ظ هر مي 1! 0 3 قلع ف اَكَتاَناَفاَتوعَسَء سم ىِرْلاَ»
 ا : يأ * اًموْيَك اَهَئََمَجَو» اهتءاضإل حيباصم اهلعجو موجنلا :ىنعي © َصيِيدَصَمِب -5 440 رملي نأث © ريش نوار لرش يوك 5
 ا ةرخألا يف نيطايشلل :4 ب1 ذتعأو» .اهنم انلعجو :ريدقتلا :ليقو :فاضم قدح ىلع 0 َمَمديرَدَقلَواْي)رِسحوَكاَيَصْبَاَك بِ ١
 .ةلشب فوجلا نم جرخي يذلا توصلا :«قيهشلا»و ؛منهج يف رفاكلا يقلأ اذإ :ىنعي 4 اًنيِبَش اك 43 باح مدون وب هئَعجو يبدع ا
 نمو عطقتتو قرفتت :4 دمت منهج : مح: 1 -/ 2 :# ٌروُفَت و ةيضلا سيو نهج ادع لاو نيللي بعقلا 1
 اذه 0 :4 رين راو 0 نكح اكفع نشنت 0 00 4 بتل هرم 3 ا

 اوّل وأ ؛ءاييبنألا نم 2 وكردأ مهن ىنعل 3 0 : 0 1 .رظنيو ل 21 2 200 ولاَ 1 11 فانا ما انآ < ذأ نأ : دعما ّئ ' : | ةم اك 5 27 ملل ا لا لا
 (وأ»ب ينآرقلا ريبعتلاو .رانلا باحصأ نم نآلا اونوكي ملو «ناميإلا ىلإ اودتهال ءاوركفتو مهوقع 9 رمح كك ك5

 ا ل ل ا ل رع وا ا لفل تال
 .هوري مو هباذع نوفاخي :# ٍبِبَمْلاب مُهيَر نوشخ#- ١١ .هتمحر نمو هللا رم مل اذعب :# اًقحسف#-١ ١ ' تريتاحتااست تتش نر ١

 2 رب تام 13 : ك.لملا] 4و نيب قاَح ف اكتم اَلٍتوعَسعبَس كَ عدا ١ ” 9 دك رفغم مهل يعل مهجر وسند
 امهريغو ربكلاو رغصلاب تاقولخملا نيب توافتلاف آلإو ءبيعو للخ نم : 1 «( تولقت نم نمل 111111 لل يا م ىلا و و مل

 «( كلا نأ > 1: : كلملا] ّ(ُرَصِلا َكَلَتَِمَب يركع نات زج 15 : كلملا] (ر وف نير لَه سلا ينأت بوقت نم ليلا قلَخ ف اكرئاَم 7: .رسيثك
 ٌرَصَبْلاَكيَلِإَبلقني # : كلت للك 2 ككل هتكلا هذ داركلا نأ ررهتشملار :تارم ثالث ريصتف «كوألاة ةركلا عم :يأ :ليق ه4 0 جنم # : هدعب لاق

 كلي دعكم و كتبت :مهلوق يف رك طك :ةزدتك تارك“ ردعملاق .ثالث الو «نيترظنب نايتأتي ال نافصولا ناذهو «ليلك : : يأ 4 ٌريِسَح ّوهَو رف اليلذ : يأ «إ اًعسيا

 .تاوامسلا قلخ ماكحإ يف اللخ ناسنإلا فشتكي نأ ملاعلل هللا نم ٍدحت ىلوألا ةركلا يف رصبلا عجر نأ ملعأ هللاو راركتلا ببسو كلا دانه كلاود كنار

 اال يب احصل ىلا تتم اور نينجا نعال اا ا ا ا «قوقش : : ىأ 0 كلملا] 4( ٍروُطَف نم ئَرَت ْلَه :  اهدعب لاق دقف

 نأ قلخلا زجعأ امك «[5 :كلملا] * َحيِدَسَمِييَدلا مسلي َدَقِلَو )+ :اهدعب ركذ دقف «تارايسو بكاوك نم اهيف امب طيحي وأ «قلخلا بئاجع نم اهيف ام يصحي
 «ريسح وهو اًنساخ بلقنيس رصبلا نإف اولواح امهمف «ةرك دعب ةركو «ليج دعب اليج فشكلا لئاسوب اوناعتسا امهم ايندلا ريغ ىرخألا تاوامسلا نع اًئيش اوملعي

 .ىرخالا تاوامسلاو ءايندلا ءامسلا ةقيقح ةفرعم نع زجع ةيناثلا يفو «تارايسلاو بكاوكلا ءاصحإ نع زجع ىلوألا يف «نيتركلا يف ناسنإلا نم ققحتم زجعلاو

 (ضنك) ئوتو' ا ا ل قام لالا توفت و ءانلا لكل كلف :) :ىرق 8١[ : فهكلا]# اَمُهْلِوَّب دله :ىلاعت هلوقو « ازكي نأ 1
 ” نر يفو#ابي نأ ابركع لد [* : ملقلا] ةروس يفو ««هلدبي) نأ يف " 5 : ميرحتلا" يف اذكو فيعضتلاب دعتم لّدب نم عراضم لادلا ديدشتو ءابلا حتفب

 مر كر ل و ردكم نودلا ملعب اح وصت): :ئرق 44 اوس 5 : ىلاعت هلوق # اوس هب أ لإ اوبون 0 .46 اتم َجهِفَوَح دين مهذب

 ىلوألا ةءارقلا يف اهصنو ءاهتقيرط ىلع اهب يتأيف «ةبوتلاب هسفن حصني هنإف بئاتلا ةفص يهو ؛ةغلابم اهيلإ حصنلا دنسأ بورضك ةغلابم ةغيص نونلا حتفب (اًحوصن)

 يه : دعا كيتا تيرا < اينع هللا يضر سابع نتا نع .حصن تاذ يأ .ردصملاب فصولا ىلع ًاتعن وأ« اهبحاص حصن لجأل :يأ .هل لوعفملا ىلع
 :ئرق و :ىلاعت هلوق © قو ا مر ِتنَمِلكَي ته َدَصَو ل: ]١5[ .كرتلا ىلع نانئمطالاو «حراوجلاب عالقإلاو «ناسللاب رافغتسالاو .بلقلاب نقيتلا
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 اميف ةنيالملا :ةارادملاو «لحي ال اميف ةنيالملا «ناهدالا»و .كهلإ ةدابع يف كل نونيليف :* َسَوْنِهَدْيَد#

 .رشلل راثكي .بلقلا فيعض :4ِنهَنال لطابلاب فلَحلل راثكإ يذ لك 00 تيئالارليكت كا ةاقكإ وبعث ©
 امم عمسيام لقن يهو «ةميمنلاك ردصم :ميمنلا :# يمس ءَشَم# سانلل باتغُم 0 1 7 0000

 يف ةموصخلا ديدشلا وه :ءارفلا لاقو .هرفك يف ديدش فاج :4 لم ١ .مامن يأ «هيلع قفتم («تاّنبق نجلا لخدي ال١ :ثيدحلا يفو .سوفنلا شّرحيو ءوسي

 جرخأ ه4( نجس متل آَمإ# :ىلاعتاهللوق [1] :رنإ نم كفر شل يذلا لق .مهنم سيل موقلا يف قصلملا :برعلا مالك يف مينزلا :© ٍرِيَرإل لطابلا
 جرعخأو #4 ٍويِلظَع ٍقْلُخ َلَعَل َكَنِإَو  :ىلاعت هلوق [4] .# ِنْوُنَجَمِب كبَر ِةَمْعيِبَتَأ ام # :تلزنف «ناطيش مث نونجم هنإ 7 ينلل نولوقي اوناك :لاق جيرج نبا نع رذنملا نبا

 («(كاليبلا»: هام 11 كلا رق الار اكتم 2 احلا عدرا قلو هلا ال وشو نم اقلخ موشح لح ناك ام :تلاق ةشئاع نع هاور دنسب يدحاولاو لئالدلا يف ميعن وبأ

 الو :يف يدسلا نع متاح يبأ نبا جرخأ 4 يمت ََِمِزاَمه ((0:) ٍنِيهَم ٍفاَلَح لع ْعِطاَلَو # :لاعت ةلوق 1 1 1 .4( ِِيِظَع قل لحل َكَّنِإَ !َو 6 :هللا لزنأ :كلذلف

 يتلا ردع نب ةوسالا ف نلزت :لاق دهاجم نع متاح يبأ نبا جرخأو .هلثم يبلكلا نع رذنملا نبا جرخأو .قيرش نب سنخألا يف تلزن لاق #ٍنِهَ فالح لم ْمِظ

 َكِلَد َدَعَب لع :كلذ دعب هيلع لزن ىتح هفرعن ملف # ٍوِيَِسِب َنَمِزاَمه (2])ٍنِيهَّم ٍفاَلَح لم ْعِظاَلَو # ِدِْيَج ىنلا ىلع تلزن :لاق سابع نبا نع ريرج نبا جرخأو

 نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت 07 ةفففطملا 06 ملقلا] 4# تبل تييلوألا ريِطسأ ىلا انثي وَعَلَع َلتاَدِإام ]١5[ :ةاشلا ةعزك ةعز هل هانفرعف # ٍوِيْن

 ليطابأ اذه: :لاقو ءاهب ِبّذك نآرقلا تايآ مهدحأ هيلع أرق اذإ هنأو ,ميركلا نآرقلاب نيبذكملا لاح فصت يهو «نيففطملاو ملقلا يتروس يف صنلا سفنب ميركل

 نم «يعدلا :مينزلا .[1 : ملقلا] * ٍوِيَر كَ َدَعَب لع (5) مِن ٍدئَعُم رحل عَنَم 0 بسسس زم (0) نهم ٍفاَلَحَلكْعِظالَو + ١٠١1-١1[ .مهتافارخو نيلوألا
 ل ل ل 0 1 ا كي م ب قطع دب هنأل كالذي سم ؛ةقلح يف ةقلعم نحب من هال 17

 .ضعب نود نايحألا ضعب يف هيف ةدوجوم نوكت نأ ىضنقال واولا ركذ ولو «ةيآلا هيف تلزن يذلا ديلولا يف ةعمتجم تناك اهلك ةروكذملا تافصلا نأل ؛واولا لخدي لو .هدلوم
 سيل 35 :هللا لزنأف مهنوطب يف يهو موق لتق دق :موقلا ٌضعب لاقف «ةنيدملا ككس يف ترجف اهتقرهف تجرخف ءاهقرهأف جرخا :ةحلط وبأ يل لاقف :لاق «تمرُح -
 ضعب عرش ىلاعتو هناحبس- هللا نأ كلذو :سانلا حلاصم ًةرياسم -" .هيلع قفتم .«[ 47 :ةدئاملا] 6 أَوُمِهط اَميف حاج ٍتَحَصلااودِحو وتم تلا كَ

 0 اح تالا را رمل كار قا حالإ هاكخألا ضعي يف كتدحت امك ةماعلا اة نعمل قلل  ناحا داي نول

 مط انَدَسعأو تل امض اَهئلَعَجَو حصل هَل ير دعو )» «[700/ : سي] 4 َنوُمِلَظُم مُهاَدِإَ : را هنو خل ْلَبكْمُهَل ةَياءو ل [7]0 ب ركشلا دكني ةكبفكلا
 و ء«ضرألا حطس ىلع راهنلا حضو يف انك نإو «نكادلا مالظلا يف قراغ نوكلا نإف نا كلا ناتيآلا هيلإ ريشت امبسح :راهنلا خالسنا .[5 : كلملا] 4ٍريِعّسلا َباَذَع
 مايأ يردي ناك نمف «مالظلا يف ةقراغ اهلوح نم تاوامسلا امنيب راهنلا حضو يف ةءاضم ةيسمشلا ةعومجملل ةعباتلا بكاوكلا يقاب و ضرألا ءاملعلا دهاش دقل

 ءاهب طيحملا سمادلا نوكلا مالظ ددبت داكت ال ةنهاو ةريغص حيباصم الإ تسيل موجنلاو تارجملا هذه نأو ؟نوكلا ىلع ةنميهملا ةلاحلا وه مالظلا نأ ٍالَب دمحم

 اذه ةمظعو لالجب ةشهد هتشهدو اًياجعإ هباجعإ دادزاو ءتبم نييكيرمالا ء ءاملعلا دحأ عمسم ىلع تايآلا هذه تن تَنِرق امدنعو ؟رثكأ ال حيباصملاو ةنيزلاك تدبف

 ه6 2 1

 هوم افيإ

 لك نم ضرألاب طيحي ليللا نأ ثيدحلا ملعلا فشك دقل .هقئاقدو هرارسأب ميلعلا «نوكلا اذه ممصم مالك الإ نآرقلا اذه نوكي نأ نكمي ال :هيف لاقو «نآرقلا

 يتلا ةقيقرلا راهنلا ةلاح تخلس ضرألا تراد اذإو «دلجلا هبشت ةقيقر ةرشق لثميو ءضرألاب طيحي يذلا ءاوهلا وه راهنلا ةلاح هيف نوكتت يذلا ءزجلا نأو «ناكم

 .ليللا نم راهنلا ٌحْلَس نارودلا اذهب ثدحيف «راهنلا ببسي امم ءاوهلا يف ةدوجوملا تايئزجلا ىلع سمشلا نم ةمداقلا ةعش كلا تاساكمد ا كش نركتت

 ةرم )/١5( لك درو دقو ءامهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا ظفل عم امهتاقتشمو ةريصبلاو رصبلا ظفل ركذ تارم ددع يواست : يددع زاجعإ # َنوُربيَو مِنَ سف! [9]

 .هللا باتك يف ةرم )/١4( (امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل درو : :اًيناث .هللا باتك يف )/١5( (امهتاقتشمب ةريصبلاو رصبلا) ظفل درو :الوأ .هللا باتك يف

 ةروسس ءانبأ .نوسححو ةّنسو ناتئامو فلأ :ملقلا ةروس فورح ددع. .ةئاثالث : ملقلا ةروس تاملك دادع . .ةّيكم يهو «قلعلا ةروس دعب تلزن :ملقلا ةروس لوزن

 ديدمو «ةمايقلاب رامكلا فيوختو «ةاكّرلا يعنام ٌباذعو أ يبنلا نع بلا فلا ل دوصقت مقحم :ملقلا ةروس عيضاوم . .ملقلاو «ن ةروس :ناسا امل :ملقلا

 ل هوبيصيل 0 هللا لوسر راّمكلا دصقو ءربَصلا هلق يف مالَسلا هيلع سنوي لاح ىلإ ةراشإلاو ءربّصلاب +0: لوسّرلا رمأو «جاردتسالاب نيمرجملا

 ياس جلا ب ا ل بيسأل ه0 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 ,ةيقاب ةمالع كلذ لعجنف «فيسلاب همطخنّس :هانعمو .فنألا :موطرخلا :4ِر ويامن ١١-

 7-5 5 0 .قيرش نب سحاألا يف تابآلا تلزن دقو .شاع 3 هيف ف ةميسّو

 | ديري َعَدلَس (2 وتس( َنِحيَممَئمرَل |[ املف ءاهنم نيكاسملا معطُي ةّنَج مهيبأل ناك سانأ مه :ليق ناتسبلا باحصأ :4 ِدئب بسم باكل

 | © ةييضازءات © عيتلةنعيتأ ع2 ةززتززو اج افلح :« ميش نينا نيكل مطب نيح حالا انزبأ ناك نإ هنناو :هؤنب لاق مهوب أ تا
 ع ةقرتحم ميهبلا ليللاك :ليق :# رَصلاكَتَحَبص هاو ١ .مهيلإ مورا عقدي ناك يذلا ردقلا -كلذ !| © ةيئكتيظناؤتلخ © ديرة كرو ضر ذا ع له نم نيكاسملل نوثتسي الو :ليقو .هللا ءاش نإ نولوقي ال :4 ب ) حابصلا يف اهئمطقي

 ١ ان( َندَقدْرحَلع و ركع ليان 0 20
 5 ف 2 ش سبام م / .داصحلاو عطقلا ىلع نيمزاع :4 نييرَس» مكعرزو مكرامث :# مير لعأودغا نأ ١١-  .ًاداوس

 ا لنآ طوال © ورع © والعن 0 ىلع :هانعم :ليق :4ْرَحلَعْوَدَعَو## ١6- .ًأرس نوثدحتي يأ «مهنيب :نوراستي :4 َنوَمَكَتَي مو ١-

 لبق (ي) تييِلطاَنِكَبَرنحبسأ أولا (يو) نوحي 0 را 5 نا لاقف ءانتتج قيرط انللض : 4 َنوُلاَصلانإ» ةدالدا# قلد .عنم ىلع :ليقو .دجو مهسفنأ ف ةردق

 . ووكيل 1© هريس |[ :4غئوأ 17 -1 .اهئرح باهذب انتج ةعفنم انمرخ :4 بوعلي :مهتنج قيرط اهنأ ملع
 م د رس جرو لس س7 م مسرع 1

 | باتعلوباتعلا كلك اي نوجا لاننا 1 داك نا" نيو كيان نراتحفا ذا :# َنحَياَلَإ# ةعجر مهنسحأ ناكو ,مهريخو .مهلقعأو :متدعاا

 1 ل نتبادل 1021 002620 02ا ا تي
3 3 : 1 3 

 ت1 4س اياكبكوبل © د مول عا ميس

. 0 : 1" 0 

 0 6 نوب فيلم يو 0 يذلا باذعلا وه ب ِي ةيرح اج ذو «ةئجلا قارتحاب باذعلا ىلإ «كلذ»ب ةراشإلا ا تدشن © ياللا :نل 210 ١ انج حبش ول 4 تال " !؟يحسصم هنرصل دال ل
 ١ كترت 0 ةةفاسكلو © شفتيك ١ هللا لوسر هب مكاتأ هللا دنع نم لزن : 4 تككمل ءأ» م6 اناللا ف السر تدك ىو شيرفب كرد

 ١ 2 0 5 .مكسفنأل رومألا نم نوهتشت هنو نوراتحم ام مكل نأب نودجنو هيف نوسردت متنأف # نورد هيف

 ١ مكي هلم () وح للنيل ويمد 77 ال هقمايقلا موي ىلإ مكب يهتنت :4 دمي رَبَلِإإ» ةغلاب ,ةقثوم ةدكؤم دوهع :4 انعم رْكلَمَ ال 4

 "00 ففي كدا مري أوال رشم 2 ععرَكِلَدي © مربط - 49 .نماضو ليفك :4 عَن َكِلَدب رميا - ١+ .4 َنوُْكَح ككل َّنإ» ب اهتدهغ نع جرخن
 6 يطل فلا لوني اَناَس نع ١ 0 كلا نم ردم ب لاول لاا نم نسبا ةباككصلا نم ةعامج لاف ١4 نام نع فيكم
 010790531373979: جانحي ميظع رمأ يف عقو اذإ لجرلا نأ اذه لصأ :ةبيتق نبا لاق .ةمايقلا موي لاوهأ ىلإ ةراشإ «ميظع

 نوقفانملا :ليق :4 َتوُِيَِتسيالْمل ًادجاس هلل َرَخ الإ نمؤم ىقبي الف ا :« ووجشلأ لإ توني م ا الإ ا ؛هقاس نع رمش هيف ٌَدِجلا ىلإ

 0 مهوذخ نا م لهجااب ا جرخأ 4 ا 0 .دوجسلا نوعيطتسي اال نوقبي

 ا 0 ا ردتقا امك «مهي 0-5 مهتردق يف لوقي + هتك بح 16 انك رهتوَلبَنِإ 2 :تلزنف # :تلزنف 0 7 الو «لابحلا يف ف مهوطيراف

 ةروس يف اههنم دصقملاو ؛مسلقلاو ةعقاولا تروس يف صنلا سفن ميركلا نآرقلا يف نيترم ةبآلا هذه ترركت 1 00000 ةعقاولا] 4 َنوُوُرَع ع لب ال[ ١10

 آَنليوي اولاَق 8[ 1] .نيكاسملا عنمو لخبلا ىلع انمزع ببسب «-ةقيدحلا يأ- ءاهريخ نومورحم نحن لب م رب :ةعقاولا

 ءانكاله اي :مهلوقو مهمرجب مهفارتعا الإ مهب باذعلا لوزن دنع باوج نم مهل نكي ملف ١”[. : ملقلا] 4 نط نان اَنيويأوْلاَم ا ١5[« : ءايبنألا]  َنيِمِلَظ انك اَنِ

 مهب لزن ام اوأر املف : هللا مهبقاعف مهقح ءارقفلا اوعنم نيح ةنجلا باحصأ نع ثدحتت يهف ملقلا ةيآ ام «ءايبنألا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءانرفكب انسفنأ انملظ دقف
 5 ا .[": ملقلا ء155 : تافاصلا] 4َنوبْكَحَت توكل امإ» [7] .هللا رمأ ةفلاخمو ءارقفلا انعنم يف دحلا نيزواجتم انك اّنِإ انليو :اولاق باذعلا نم

 هلل نيعضاخلا لعجنفأ :ملقلا ةيآ امأ «تافاصلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءمكسفنأل تانبلا نوضرت ال متنأو «نونبلا مكلو تانبلا هلل نوكي نأ موقلا اهيأ هنومكحت

 11مل فور 1و ورا 1و را دكا راك 01701 ا 51 كرل ل دكا كحق ا: ا ةرطتكتللا

 :باوحلا ؟"ميثأ «مثآ" :نيب قرفلا ام ١7[. اه ِرَحَنم لل 11817 :ةرقبلا] هد 2 هَّنِإَف اهممكَي نمو هدسهَّسلا أومتَحَم الو +1
 ينلاوم (مئآلاف) .موثألاو ميثألا وهف رثكأ اذإف .مث 0 ايت َ مِن :ةيطوقلا نبا لاق نار عسا (مثفا) هلك تدر .تارم ثالث (مثآ) ةملك تدرو

 ةدواعمو رارصإو ريبدتو ٍدصق نع مثإلل فرتقملا وهف (ميثألا) امأ تل .ٍدَمعت وأ ريبدت وأ ةغلابم نود مثإلا فرتقي

 ةعاط نع ىهنلا نأل 5 :ناسنإلا] 4 اروفكَوأ مئات عِلمالو كَ رك ص آف دال .ةرم دعب ةرم مثإلل

 تءاج .(كلذك رمألا سيلو) ةزئاج مثآلا ةعاط نأ لهاجلا َّنظ امبر «ميثألا ةعاط نع يهنلا ناك نإف ء.سكعلا سيلو «ميثألا ةعاط نع يهنلا (اًينمض) لمشي مثآلا
 ((ينآ) ةملكف ١- :يتآلاك اهلوح لصاوفلا عم ةقستم (ميثأ) ةملك تءاجو .(مثآ عم كلذك رمألا سيلو) ريخألا لبق فرحلا يف دم نم اهيف امل «ةلصاف (ميثأ) ةملك

 اهلبق يتلا ةلصافلا عم ةقستم (ميثأ) ةملك تءاج ءارعشلا ةروس يفو - " .(اًميحر) اهلبق يتلا ةلصافلا عم اًنزوو اًيقيسوم ةقستم تءاج ءاسنلا ةروس يف

 يف نونلا عم ةقستم تءاجو«(اهلبق يتلا ةلصافلا يهو) موقزلا ةملك يف ةريخألا ميملا عم ةقستم (ميثألا) ةملك تغاج :ناخدلا ةروس يفو -' 7( نكطابشلا»

 (ميثأ) ةملك تءاج :ملقلا ةروس يفو -ه .(ميلأ) يهو اهتلت يتلا ةلصافلا عم ةقستم (مين :الا) ةملك تءاج :ةيثاجلا ةروس يفو - 4 .(نوطبلا) اهدعب يتلا ةلصافلا
 ايل اا :نيففطملا ةروس يفو -5 .اتوصو ةنز (مينز) اهتقحل يتلا ةلصافلاو (ميمح) اهتقبس يتلا ةلصافلا عم ةقستم

 هيف قافنإلاب هرمأو ريخلا نم بابب دبع ىلع معنأ اذإ هناحبس هنإف 1١"[. ملقلا]* نط نان اَنْيوبأوْلاَد +[ 0 (نيلوألا) اهتقحل يتلا ةلصافلاو (نيدلا)
 دنع َنيِقئمللَنِإ ]+ ١5[« :فاقحألا] 4“ َكَنمَعِ كتم كفن عراب هر # [' 41 .ةرخدم ةرخآلا يف هتبوقعو «هب لخب ام فاعضأ هيف بهذي رشلا نم بابب هبقاع لخبف

 ال ةيويددلا ةاحلا ع يف (ءامعنلاو) «(ةمعّتلا) «(ةمعّتلا) ةملك نآرقلا لمعتسا - ١ :باوجلا ؟"ميعنلاو ةمعنلا" :نيب قرفلا ام 5 :ملقلا] 4( ملأت مَ
 نادم ف تلمعتسا (ميعنلا) ةملك - -'1 .ةلجاعلا ا لال ةلالدلا هذهو . (ةيوقم) رأ (ًةيدام) تناكأ ًءاوس ةيورخألا

 ةملك تءاج 1 .4 (هز) ٍِيِمّتلَأ نعلم 11 ]ب رثاكتلا ةبآ .ةدحاو ةبآ يف الإ ..ميركلا نآرقلا يف ةدرطم ةلالدلا هذهو .ةيورخألا ةايحلا معن يف ميركلا
 (ميعنلا) ةملك نأ :باوجلاو ؟ةرخآلا ال ايندلا معن د دوصقملا نأب لوقلا ىلإ اوبهذ نيرسفملا مظعم نأ مغر ؟(ءامعنلا» وأ (ةمعّتلا» وأ «ةمعّتلا» نود ةيآلا يف «ميعنلا»

 .ايندلا ال ةرخآلا ميعن هب دارُي ةيآلا يف دراولا (ميعنلا) نوكي نأ - -؟ .ايندلا معن : اهيف (ميعنلا)ب دارملا نوكي نأ 0 ١-

 - .لعاف مسا :ةعشاخ :باوجلا ؟"اًعّشُحو ةعشاخ" :نيب قرفلا ام .[4 5 :جراعملا «57 :ملقلا] 4 َمُهّقَمَ ْمْرَصَدَْيَح )+ «[0/ :رمقلا] * رُهَرصَبأ اًعَنُخ ا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت - لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا

 4. لدصت 5-7 0-0-1-7 ---2 < 107 2

 نهرا هج اجلا هيا هجن يملا



 كب كب نر - ل 50 6-1 4 ا تانك 4 7 كل : #4 ةعشَح ا م 7 ! طل كد ا ا ل ا ل 1 د

 2 مهجر دبسس# هتءاسم ءارو ّّ هاك 1ك ىنعكب .هايإو 0 :هدعوتي 0 لجرلا لوقك :# يدل 7 و لا عت لا 0

 ٍٍق دجال لمعتسي امنإو .رش ىلإ لومحملا ريصي ريصي ىتح ةبتر ىلإ ! ةبتر نم لمحلا وه «جاردتسالا» 0 يعني وردتي

 ع لأَن 6 ريخل هنأ 0 يلدا مهعتمل فوس انكر هكدا و ا 2

 3 0 1 6 0 نر كرم مهلاجآ يف مه ل 4 7 : هيي دس زكي ل22
 1 0 ١ ريشا توك و ُبَيَحْلامه دنِعمأ 2-0-6
 نسنوسي“ يا م / .هئادأب مايقلا مهلقثأ لق :4 َنوُلَقْممفرَحَم نم عهف# نارك ءازج 5 0 2 هلك 152 54 1

 ايكو اقيض ءودع © جلا ةمسلاو بمنلا نان نعتال نري مالا لع ل ا
 : #4 كيوم 2 .بنذم ميلُم :* مومدموهو9 ضرألا نم ءاضفلاب :# رملي د9 2١- 49 ل راسل : كلو كام

 نورظني :يأ ءكيلع أظيغ ,كنوليزُيو .كل مهتوادع ةدش نم : :4 مرَسأبٍ كنولاتغيو 0 0 رم انهو يصل
 ّدل» .طقستف ..اهناكم نم كمدق قلزُي داكي ءاضغبلاو ةوادعلاب ًاديدش ًارظن نآرقلا تارق اذإ كيلإ لا يعل دلال 0ك يول

 .ةهارك دشأ كلذل مهتيهاركل نآرقلل مهعامس تقو : يأ : «ركزلا اوعبس كرا |” يبت 2 5

 يلق رو ظ
 ىلع ءازجلاو .رومألا اهيف قحت يتلا ةعاسلا اهنأل ةقاح تيمسو «ةمايقلا يه :4ةَنآَللاط ١- |( 4 غ2 -- د ؤ
 يتلا ةعاسلاب :4 ٍةَعِراَقلا## -  .رابكإلاو بجعتلا ىنعمب :«ُةتاَللاماظ ١- .لامعألا 1 رة ميسم محصل '

 :ليقو .هيلع اوناك يذلا نايغطلاو بونذلاب :ةَيِغاَطلآبل -5 .ةمايقلا :ىنعي .دابعلا بولق عرقت 49| ءر ع
 ب :4 ِرَصْرَص جيرب# -1 .اهيلع تغطو حايصلا ريداقم تزاح دق يتلا ةيغاطلا 2 7 واس ََرَمْنَس ري صيغ 2
 .مهتكلهأ لب ءاهدر ىلع اوردقي ملف داع ىلع تنع :4ٍةَيَدط اهدرب ةدش عم فوصُعلا 3 | كرس اهيؤوتلا فر موسما ةييست ولات عي |

 .اهيف فوج ال ةيلاخ وأ ؛ةطقاس لخن لوصأ :© لحن ُراَجَع اَبَعَأ جاك ةعباتتم "5 7

 مهفهرت ره طر رص ةعشاتا» ء[ 5: ملقلا] 4 َنوُسِيَس مَ ووحسلا لإ نوعي وي ل مصب ةمياَح )» 2

 ملقلا ةيآو .مهراصبأ راسكناو مهلذ نم ةمايقلا موي مهب لحب امو «هللا ةدابع نع نيربكتسملا لاح ناضرعت ناتيآلا .[ 5 5 : جراعملا] 4 َنوُدَعَو أوناكىِرلا مولا كِل ُهَِ

 ا الا ااا را قا ار ايلا نا ءاحصأ مهو «هتدابعو هلل ةالصلا ىلإ نوَعْدُي ايندلا يف اوناك مهخأ 0

 ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[55 : ملقلا «147 : فارعألا] 4نيِتَم ىِرِْكَنِإ ل ٍلَمْأَو ا[ 5] .نوبلكيو نوؤزهي هب اوناكو ءايندلا يف هب اودعو يذلا

 مهل فعاضتي كلذبو ءاًنايغطو اًرفك اودادزيف نوبقاعي ال مه راي ايااو ع ومأوا :اهانعمو ؛ملقلاو فارعألا يتوس يف صنلا سفنب

 5٠-25١ : روطلا] 4َتتوُبتك م ثيتلا فكن 1 () نقع رقم نب رم ايل نزلت هلت ْمْأل» [ 47-47] .ةليحب الو ةوقب عفُذُي ال ديدش يوق 0

 .ةلاسرلا غيلبت ىلع اًرجأ نوكرشملا ءالؤه لوسرلا اهيأ لأستأ :هل لوقتو لَ يبنلا بطاخت يهو «ملقلاو روطلا يتروسب تايآلا هذه ترركت .[41-517 : ملقلا

 تاوامسلا يف بيغلا ملعي ال هنإف ؛كلذك رمألا سيل ؟هب مهنوربخيو سانلل هنوبتكي مهف بيغلا ملع مهدنع مأ ؟مهنم اهبلطت ةمارغ مازتلا نم ةقشمو دهج يف مهف

 112 7 ناتكساإلا] « تك بنس ْعِظ الو كير يح يحل رصف م .148: ملقلا] ك2 فر كرا د تولت تفكك يك الو كير ك4 ٌريِصاَف 92 [ 4/8] .هللا الإ ضرآلاو

 مدعو هبضغ يف مالسلا هيلع سنوي وهو .,توحلا بحاصك نكت الو ,مهيلع كترصن ريخأتو مهلاهمإ كلذ نمو «هاضقو كبر هب 0 امل لوسرلا اهيأ ربصاف
 همكحلو «هلبقاو يردقلا كبر مكحل ربصاف :ناسنإلا ةيآ امأ ؛ملقلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .مهل باذعلا ليجعت اًبلاط اًمغ ءولمم وهو «هبر ىدان نيح «هموق ىلع هربص

 ١[ 55 : تافاصلا] 4 ٌمِيِقَس َوُهَو كرعلاب هَذَا [؛4] .لالضلاو رفكلا يف اًعلابم وأ .تاوهشلا يف اًسمغنم ناك نم نيكرشملا نم عطت الو «هيلع ضماف ينيدلا

 ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؛:ندبلا فيعض وهو «ءانبلاو رجشلا نم ةيراع ةيلاخ صضرأ يف هانيقلأو ء«توحلا نطب نم هانحرطف .[44 : ملقلا] 4 ٌموُمْدَم وهو ِءارعلاب دين

 هيلع مالي امب ِتآ وهو «ةكلهملا ءاضفلا ضرألاب توحلا نطب نو حِرْطَل اهلوبّقو ةبوتلل هقيفوتب هبر نم ةمعن هكرادت نأ الول ملقا لانا وكول

 0-2 0 :ملقلا] 4( لذ َُهفَمَر ٌمُرَصَ هَيَح )+ 0 ا ا .لعافلا مسا عمج : 1

 (اعشخ) عمجلا نيب قرفلا لعل .[ :رمقلا] ب رد دارج مكث ادا سب نوحي زهر ا اًعّسْح # :ىلاعت هلوق يف ةدحاو ةرم (راصبأ) ةملك عم (اعشخ) ةغيص

 دارجلا ددعب ةمايقلا موي سانلا ددع هّبش دقف 10 :رمقلا] #4 ٌرشَتم دارج َحتاكْثاَدَجَحْلاَسِم نوري كح كدر( 01 :نيتلع ىلإ عجري (ةعش ها د لاو
 ريا الاب ولا اكل اعيرتم هر امل هوس ل اكل محلا قد دوال مروان ف كعادة رك تاس 1/1 ةرثك تناكف «ةرثك

 أول وقيوأو صعب هارب نِإَو ل" ُرمَصلا َقمنأو ُةَعاَسلأ ترثأ ا لا ل لا ا م
 هذه يف ّلصأ عمجلا نأ يحوُي امب ءعمجلل رهظم مسا هقبسي نأ نود ؛عمجلا ىلع الاد | أةَرَينِإَو # :هلوق يف ريمضلا ءاج دقف .[1 - ١ :رمقلا] »7 ٌرِيَسُمرَحِس
 نايفس لاق .[5 4 : ملقلا]4 َنوُمَلعياَل ٌتَيَح ْنِي مهْجْدَتْسَس ثيل اًذ ُبدَكُي نَمو ٍفرَذَه # |[ ٠ 0 عمجلا ةغيص كلذ تسال ناو 5 را ةروسلا
 .هيلع رتسلاب رورغم مكو هيلع ءانثلاب نوتفم مكو «هيلإ ناسحإلاب جردتسم مك :نسحلا لاقو.ركشلا مهيسننو معنلا مهيلع غبسن :يروثلا

 ىدعتي لعف وهو قلزف هقلز :لاقيو . همدق لزأ هقلزأو هقلز :لاقي لجرلا تقلز نم ءايلا حتفب (كنوقلزيل) : ئرق 6# َكيوُملْرمل 98: لاعت هلوق 6 نكد ط1

 وأ «نيعلاب كنوبيصيل :يأ ءكنوقلزُيل ىنعمو هلجر لزأ 6 ةزمهلاب ىدعم هقلزأ نم اهمضب (كنوقلزيل) :ئرقو .هتنزحو نزح لثم اهروسكم ال نيعلا حوتفم

 رم وس اونا دس قعسلا ساو طماط يونا لإ[ نورك ولك: : ليق ءءاضغبلا رظن كيلإ نورظنيل

 :نوتارتو ةئاعبرأو فلأ :ةقاحلا ةروس فورح ددع .نوسمحو سمخو ناتئام :ةقاحلا ةروس تاملك ددع .ةّيكم يهو «كلملا ةروس دعب تلزن :ةقاحلا ةروس لوزن
 «ةمايقلا ةبوعص نع ريخلا :ةروّسلا دوصقم مظعم :ةقاجل روتي نسا .اهب اهركذل ؛ةلساّسلا ةروسو ءاهحتتفمل ؛ةقاحلا ةروس : ناسا امل :ةقاحلا ةروس ءاّتسأ

 «ةباابرلا ىديأ ىف نيروهقم رافكلا لذو ءبتكلا:ةءارق كفو ءايقشألاو ِءادعّسلا لاحو «تاوامّسلا قاقشناو ءروّصلا ةخفت ركذو ؛ةيضاملا نورقلا كالهإب ةراشإلاو
 013110191811 و ءمرملل ةريذت نأرتلا ن5: هر15337 ايكيا بتاتا رة اصر

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا



 0_0 2 هوه "كو طول موق مهو ءاهلفاس اهّيلاع راصف اهلهأب تبلقنا يأ .تكفتتا ىتلا ىرقلا :* ْتَكَسئْومْلآَوه -4

 100 م 7 ةيمان يأ :# َدَيِباَر َهَرأ## ١٠١- .ةمثآلا يأ «ةئطاخلا ةلعفلاب :وأ .اياطخلاب :* ِةَءلياَدِب مالسلا هيلع

 ١١ رالي 35تامح جامل اعط 20 55 .نافوطلا : ينعي .فورعحملا هدح زواجتف :* ءاَملا اًعْطاَمل نإ“ - ١ ١ .ممألا تاذخأ ىلع تداز ةديدش

 0 5 6-0 َهَلَمْجَس) 2 ةيفكملا 2 4 ةيراجا فو مهتيرذل المح كئلوأ نكح ناكف .هدلوو ايدول مهءابآ ينعي 4 ن1

 كل (  فاكككلا فر كح و . كاتم وملا احن ه٠ فلعملا هله وأ ةكفسلا : ل 4 1
 1 2 7 م "م هو وو رو ا 0

 | 9 َدِحو كءاكدَ 00 8 0 كذا كلإ» .نيرفاكلا قرغو «نينمؤملا ةاجن يهد هول كراك دعا 'يعب « الجت اهلعجتل# - 7
 ١ اهي ئسل نسوة آنك 1 هك انكر - ١4 .تعمس ام هللا نع تلقع ةظفاح : 4# عون دأ#» ةركذتلا هذه يعتلو : #* عت دوأ# ةظعو ة هريعغ

 00 1 51 م. ًاييثك اتراص ىتح ضعبب امهضعب ةدحاو ةبرض اتبرُض :لبقو .ةدحاو ةلزلز اتلزلز :4 دحوم
 ١ يني هنود لا دان كا ءاوايلا + ير ع لِئعَول اهتافاحو -ققشت نيح- ءامسلا فارطأ ىلع :4 بأ َكَع كَما ١١- .ًاليهم
 | فد أ نَماَمَد ول ةفاَح وم َضْخلاَلَن وصرف © .كالمأ ةينامث :ليقو . .هللا الإ مهتدع ملعي ال ةكئالملا نم فوفص ةينامث :ليق :46 ةَيِنلُم ليم مهفوَف

 1 قلم لأ ُتنَطَنِكْو) ةيبككأ وأ مْواَه لوف ويب هبنك |[ 5 ىف يف ىفخت تاك 0 ةزيركس 4 ٌةَيِفاَح# ءازجملاو باسحلل مكبر ىلع 0 نمو ١-

 1 © سراء وك نة ةَيَس 1 :يباتك اوؤرقا اولاعت :ًاجاهتباو ًارورس ءلوقي :4 ةيبتكأَّْثأ منامه ١9- .مكيلع هللا رتسب ايندلا
 الإ 9 24 روفر رو ىع اذ 1

 1 / لا ع 0 أمينه أويرشاوأولم () هاد اهفوطق 1 3 0 لاق .ةرخآلا 2 بساحأ كلا ايندلا ف تنقيأ ينإ |: تنل ق9 - ا تكلا تكلل هاكر

 ١ يكسر وكيل دلامبر بكور نمار جر الل عج ٠م "4 اهقولقا# 11 نبقي ةرخآلا نظ 0 حس روك اكل ؛نيقي وهف نمؤملا نم نآرقلا يف نظ
 فاء( بيالات ههجتيس رجل يلا تحلب :لوقي : 0 ابني » /١١- .اهفطاق نم ةبيرق :# َهَياَد# ماا

 0 7-75 . _ .. |جوإ ينجح ىينع تبهذ : هَبِطْلَس قع كَم # -1 4 .اهدعب ام لك نم غارفلا يه تناك ايندلا يف اهّنِم يتلا
 1 م هب هس يحج ةيلامفع 5 0 ا .اهيف ىَلْصَيل هودروأ منهج ران مث : 4س -م١ .تّلَضو
 مهن لا اتوب ِإْلِس فَدن(0ولَص 3 راخ دا 4 ةركلساك#» .اطوط :«(اهعرذ)و .ةمظنم ولَح :ةلسلسلا <«

 ١ 2 ن كسلا ءاَدط لَعطحبال (7) ريعان مؤكد ١ ا .لاق ع دا نإ 0 ير نإ لاك :لاعتت لق[ ١5
 اتيت ا ا قحو ؛يعت نأو كملعأ نأو .ءكيصقأ الو كيندأ نأ ترمأ ينإ :بلاط يبأ نب ىلعل ب هللا لوسر

 نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت ٠١[. : ةيشاغلا «”57 : 0 ا ]5١[ 0 :ةيآلا ده كل :لاق ؛يعت نأ كل

 4 ِةَلاَدَل وانأْلا ف ٌرثْئلْسَأ مي اضم أويرشََو اوكا[ ١ ؟] .تاجردلاو ناكملا ةعفترم اهنأب ةنجلا فصت يهو «ةيشاغلاو ةقاحلا تروس يف « «ءصنلا سفنب ميركلا

 ؛هوركم لك نم نيملاس ؛ىذأ لك نع اًديعب اًبرش اوبرشاو ءالكأ اولك .4دولَنَم مكاين اورو أونُك » عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةدبحولا 1 4 : ةقاحلا]
 ريل 1 هلام كرا مر 5] .مهل دعأ يذلا ميعنلاو ةنجلا لهأ نع ثدحتت تايآلاو «ةيضاملا ايندلا مايأ يف ةحلاصلا لامعألا نم متمّدق اني

 انك عا لك يع د و دوك يتؤيس له ٠١[. :قاقشنالا] 4ورْهَظ رو :هبككق وأ َنِماَمَلَو ل» «[؟ © : ةقاحلا] 4 هيك تو

 "4 : ةقاحلا] © نيكس لا ماعط لع صحب الو 9 11 41 . هرهظ ءارو نم هلامشب هباتك ذخآ وهف ؛هرهظ ىلإ هلامش جرخي :ليقو .هرهظ ءارو نم هلامش لعجيو «هقنع ىلإ
 11 ورسم وار دال اولا 5و وا 210112 5 يحل يالا 0 دنا 1: كرعاكلا

 اطلب وكما دوُمَاَمأَف ]+ 5 :ةرقبلا] * َنوُهَمْعَي َجهِنَني اف فضدُسيو ورمي 171 .مهريغو نيكاسملا نم ةجاحلا لهأ ماعطإ ىلع سانلا ثحي

 مور تك 1 1 لفل هل درر تاوحل ممل م عملو ناو هو مالم رم :ةفاحلا]
 ةملك يتأتو .هلامعتسا َرْدَن اذل ءردصم مسا (ىوغط) .ميركلا نآرقلا يف هلامعتسا رثك ذل درجملا ردصملا وه (نايغط) .ةدحاو ةرم (ةيغاط) ةملكو .ةدحاو ةرم

 دومث ىلع هللا هثعب يذلا باذعلا ةفص يهف (ةيغاط) امأ .ىوغطلا مسالاو ٌتيغطو توغط :روظنم نبا لاق .(يغط) يئايلا وأ (وَمْط) يواولا لعفلا نم (ىوغط)

 يف كلذ ناكو «نآرقلا يف ةدحاو ةرم (ىوغط) ةملك تدرو ؟سمشلا ةروس يف (ىوغط) ةملك تتأ اذال .[0 :ةقاحلا] 4( هياط أو ُكسِْمَأَم دوُمَناَمأَد + اهكلهأف

 -اهاكز -اهاوقت -اهاوس -اهاحط -اهانب -اهاشغي -اهالج -اهالت -اهاحض) :تايآلا سوؤرب لكشأ كلذ نأ - ١ :نيببس ىلإ كلذ عجريو ءسمشلا ةروس

 ,[017/ :فارعألا] 4 ارش حير َلِسْرَِ_فلَاَوْهَو 7[2] صادم كد ل اك او تاع :ينعت ىوغط نأ - -"؟ .(اهايقس - -اهاقشأ -اهاوغط - -اهاسد

 يفو :ريخلا يف اهلامعتسا - ١ ادار لا و را تاماقم 0 لا نيب قرفلا ام .[1 :ةق ةقاحلا] 4 ٍةََء ِرَصْيَص جيرب أوُكِيْمأَكءاَعَاَنأَو +

 يرن ميِلَسِلَو + -ب .ةنيللا حيرلا يهو 177 :سنوي] # َةّبْيَط جيِرب مهب َنّييَرَحَو -[ :نيعضوم يف الإ ءاهركذ دح دنع فقي لب ءفاصوأ اهم نرتقت ال ةلاحلا هذه

 ريسلا ةكرح ماظتنال ةلهس ةبيط كلفلا ءارجإ يف يهف اهبساني امب عضوم لك يف ةمعنلا لامكإ «ةفصاع»و ؛ةبيط» نيظفللا نيب اكلات ا :ءايبنألا] 4 ٌةَفِصاَع

 ٌةوقلاو ءاَسْوب ةمعنلا تبلقنال «ةبيط» ةيناثلا يفو «ةفصاع» ىلوألا يف ليق ولو .هدونج نم دنج اهل «ًةفصاعا -مالسلا هيلع- ناميلسل يهو هتراارخلا قود تاولسو

 فو 2010١ :مورلا] ه4 َنوُرُك ي ءوِدَكَب نم اوُلَظَل اممم هْوََرَم ار اَملَسرَأَنيِلَو ]+ :ةلثمأ ٌرَشلا ىلع لدت فاصوأ اهب نرتقت ةلاحلا هذه يفو دلال ا 117
 :لاش :دحاو ِنآ يف رشلاو ريخلا يف اهلامعتسا - .[7 :ةقاحلا] 4( ٍةَسِإَء ِرَصْرَص جيرب اوُكِلَمَأَت داعم م[ ١ :تايراذتلا] مهمل يلا مويعاَلَسَرأ دِإِداَع

 انّيناث .ةورفاكلا مهو «نيربيغملا دونجلل ةبسنلاب ٌرشو «نوملسملا مهو «نيبطاخملل ةبسنلاب ٌريخ يهف «[194 :بازحألا] 4 امر بطاقم 75 اجد ]+
 57 تايآلا لاجم يف (حابرلا) ةملك لامعتسا مازتلا ١- :يتآلاك «(حيرلا) نع ةفلتخم ةروصب (حايرلا) ةملك تءاج :ميركلا نآرقلا يف (حايرلا) تاماقم

 ارم حيْرلاَلَسَرَأ ىِذَ اوهو # ء1' ١ احلا 1 رك تما 2 امس نال حقول حل َْلَسْرَأَو + :ةلثمأ .اًمئاد (ريخلا) يف اهلامعتسا مازال 77 ةقركلا

 مك ؛ملعلا ىنعمب قلطي نظلا ؟هملعي هنأ عم ,كلذ نظي هنأب رّبع فيك .[7 ١ : ةقاحلا] 4 ة ةَاَسِح قلم أ تن ف ]١ 7٠١ :ناقرفلا] 4 ل

 فاقلا رسكب (هلَبِق) :ئرق © ْمَلبَم 98 :ىلاعت هلوق #4 َلْبَق نَمو ُنْوَعرِوءاَجَو و 41 ل ةرقبلا]  َنوُعِحَر لِ هنو مهر أوُهَلُم مكبأ َنوُدَْب نذل )+ :ىلاعت هلوق يف

 .ةرفاكلا ممألا نم همدقت نمو :يأ «نامز فرظ ءابلا نوكسو فاقلا حتفب (هلْبَق) :ىرقو .هتعاط لهأو هدانجأ :يأ «ةدحوملا حتفو

 تس يس ير يي وي يو وي 98 [14]

 يي ىنسجلا ء ءامه رد >/ | 595 عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوق تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 رت 07

 نم ليسي ع لك :© نلْسِغَنمالِإ# ٠ -5 .هثيغيو هلع عفدي بيرق : : 4 مح هه مْ هَل سيلا 0 و. ا مومزمد 00 هدم فا سل 5

 .مالسلا هيلع ليربج وهو ؛ميرك ٌلوسر هغلبي لوقل :ليقو .مهيلع هولتيو هؤرقي :!5 دمحم وهو 2| [
 221110111110 هن :

 اَنَلَع لوقا واو ## - 810/5: ةخلأ نوركذتتل الو نونمؤت ال يأ .يفنلا ىلعم نيعضوملا ف لَقلار 9

 0 | اًننَطَمل  (ج2) نوبل هَنممَدَحَحل(و) لدول َصحبدكَعَلَوعل |

 بذكلا فلكتي نأ نكمي فيك :ىنعملاو .هب لعفن امع اننوزجحي :4َنِرِدَح# .هلبح وهو .بلقلا 5 م

 دج 0 لود نآرفلا : :ىنعي : : دا إو - 6١ .رانلا لهأ هلكأي رجش وه :ليقو .رانلا لهأ ديدص / 0 رين جرجا

 )نور الا نور اَمي ميقا نوثليتحلاا لإ

 0 .هب نوظعتت :4 نو كد مالي شيرف يكرشل اذهو .نوقدصُت : َنوُمْوناَم اليلقإ# - 5 0 8

 ١ 01 ه- 7

 0 و 0 ابر نمير( دورس دلاَم الين هاكلوقبلو 5 ١

 ا لا : نيمبلاب هنو ذدحا# .كلذ نم - 2 هاشاحو ءانيلع بذكو ةلطابلا :46 لمواقألا -

 : © َنيتوْلأ هن انعطقل هل 98 بق نم ف ةداعلا ىلع «ىنميل :ليقو «ةردقلاو 0 5 10و 1" 0١ طاين انكي 04 لي ذخالا ىف ةذاعلا لع ملا هذي انذخدل ةةرلقلاو ١ و -# 1

 الفأ ؛هنع عفدلا ىلع نوردقت الو «هانبقاعل كلذ فّلكت ول هنأ هملع عم ؛مكلجأل هللا ىلع 3 س0 ك6
 ؛ةمايقلا موي : :# نيرفككلا لع رحل هنو - 0١ .نآرقلا ىنعي : © نقم ةركذنا ,هتإو و" - -4/ !!؟نولقعت

 وهو .ههوجو نم غلبألا ىلإ «قحلا» فيضأ :« نبا ٌيَسَل تاو -5 ١ .ايندلا يف هب اونمؤُي ملذإ

 : لاقت هللا دنع نم هنأ كش ال نآرقلا نأ ىلع ديكأتلل «نفيلا١

 جالا ْ 2-1 ع
 3 ٍفدّيلِإ ورلاو ةكيتملا رك 70 عراسمْ وَ 1

/ 0 
 :هائعم :ليقو . .مهب عقاو وهو هللا باذع نع رافكلا لاؤس كلذ : سابع نبا لاق :# لياس لأم #' 1١- 1 4 كح ل ريضأت يول قسم فل ا 3
 ل 0 . اليمجاريَص نين 5 ْن ار أ

 .معنلاو لضاوفلاو ولعلا يذ :© ٍجراَمَسلا ىذإ#» -“ .ةرخآلا يف عقي :(عقاو باذعب عاد اعد) 5
 2 0 2 مج م م جاسم دى

 0 م دمة ديني
 نم مهريغلو .موي يف كلذ مهدوعص رادقم ناك :لجو زع لوقي : 4س كل نييك دفين "حن ه4 تسل ١ دهام 2 - للا (نولام يح هيجل 0 نهم لابن 0 # و لس رص 2 حم

 :© نّهعَلاك#» باذملا ءيشلاك :ليقو لإ كفك لق :# ٍلْهَلاك# - 221 هب كمل اسم يللا هويياعو يياوعي يع دي ملل 00 ا

 ناو ءيئاستلا جرخأ ( قلو ِباَذعي يس لَم + :ىلاعت هلوق ١1[ .يلولاو بيرقلا «ميمحلا»و .هسفنب هلغشل هنأش نع :# اًميِح ميم لكَسي الو 9 ١٠١- .فوصلاك

 وناجح ادلع زايتأم كوع حلا وهده تاكد َدهلأ#ٍ : لاق ثراحلا نب رضنلا وه :لاق 4 ؛ ليم لأم # :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع متاح يبأ
 101 تاكد َممللا» :لاق دقو ثراحلا نب رضنلا يف ةكمب تلزن :لاق 4ك 1+ هلوق يف يدسلا نع متاح يبأ نبا جرخأو .[”” :لافنألا] 4“ ع ءاَمَسْلأ

 ةف هإ(عقاَو ادي ل 0 :تيلرن لاف يسعا ع ردنا جرخأ 4 مفاده َسنل نكي + :ىلاعت هلوق [71] .ردب موي هباذع ناكو «ةيآلا # َكِدِدِع َّنِم َّنَحْلَ
 ناكل رن الا هج رك 1 ةقاحلا] 4 يد اوُسَر وقل ههَّنِإ 3 [ 4 0 .( ٌعِفاَد هَل سيل َنرفكْلَ # :هّللا لزنأف ؟باذعلا عقي نم ىلع :سانلا
 امأ يي يبنلا نع ثدحتت ةيآلاو ءلضفلاو فرشلا ميظع لوسر هولتي «هللا مالك نآرقلا اذه نأ نيبت جراعملا ةيآو «ريوكتلاو ةقاحلا يتروس يف ءصنلا سفنب ميركلا

 4 َتوركَدكاَم اليلَق نهاك ل وقب الو ا 14 :١ ةقاحلا] 4َنوُبمْرن ام ايل ِرِعاَس ٍلوَقب وه امو ظآ51] .مالسلا هيلع ليربج وه ؛ميرك لوسر غيلبتل نآرقلا نأ 2 :ريركتلا هنآ

 .دحأ ىلع ىفخي الف .ةحضاو ةرهاظ رعشلا مظنل نآرقلا مظن ةفلاخم نأ :باوجلا .4َنوركدئاَمإٍْب : ةيناثلاو نوم ام ب :ىلوألا ةيآلا متخ اذامل .[57: ةقاحلا]

 سيل امهنم الك نأل ؛ربدتو ريكذت ىلإ جاتحيف مهظافلأو ناهكلا مظنل هتفلاخم امأو «4َتْوُبمْؤن ام ]» :ىلاعت هلوقب ةيآلا متخف ءضحم دانعو رفك :رعش لاق نم لوقف

 فالخب اهنأل ؛ناهكلا ظافلأ فالخب ههيناعمل هظافلأو «هنايبل هعيدب عبتو «عيدبلاو ةغالبلاو ةحاصفلا نم نآرقلا يف امب ناقرتفي نكلو «همظنو رعشلا نازوأ ىلع

 ةعقاولا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[4” : ةقاحلا 6١. : ةعقاولا] 4َنيِمَلَعْلا َتَّر ني ُلبِزنُن آف [ 571 .ملعأ هللاو .هلك كلذ

 .[57 : ةقاحلا (.45 21/5 : ةعقاولا] 4و يِظَملأ َكِيَر منأب حيف وف [ 571 .هيف ةيرم ال يذلا قحلا وهف «نيملاعلا بر نم لزنم ميركلا نآرقلا اذه نأ نيبت ةيآلاو «ةقاحلاو

 امع ههّرني نأو ءميظعلا هبر مساب حّبسي نأ ا يراسل االاوو هاتوا نار سلا ىرصقللا سمان ميركل فزارزالا لأ تلا رس تالا حال هت تارك

 ناك وَي © «[0 : ةدجسلا] 4 ِةَنَس ّفلَأ رادقم َناكِم وي ل: [ 4] .كلذك ةمألل ةبآلا يف باطخلاو ءاًريبك اًولع نولوقي امع هللا ىلاعت .نودحاجلاو نوملاظلا لوقي

 ىهتنملا ةردس ةهج نع ةرابع انه ء 0021 اك د هنكسفل ىو هناك داق 07 جراعملا] 4ِةَنَس َفلأ َنيِح هَراَدْقِم
 .4 عِقاَو ٍتاَدَعي » :ىلاعت هلوق ىلإ عجار [ 5 : جراعملا] 4م ْوَي ف :ىلاعت هلوقو «دئادشلاو لاوهألا نم هيف امل «ةمايقلا موي :لئاس لأس ةروس ةيآب دارملاو «ايندلا ءامس ال

 1 جراعملا] 412 ل هاك . 1 حورلاو ةكمإكمملا حر » ةاد هل سيل عقاو : : ىأ

 .[7 7٠-5 : ةقاحلا] أ نيكتمْلا ماعط لع صحب اَلَو (59) يملا هب نِمْؤْماَل َناكمهَنِإ 59 11 0 اجل 0ر11 كالا نا هور 1305 1
 .رخآلا اهفصن علخن الفأ «ناميإلاب ةلسلسلا فصن انعلخ :لوقي ناكو ءنيكاسملا لجأل قرملا ريثكت ىلع هتأرما ضحي هنع هللا يضر ءادردلا وبأ ناك

 :ئرقو # َتوُرِصْبلاَمِي وو ةبسانمل باطخلاب (نوركذت-نونمؤت) :خئرق 6 َنوركَد كام اليَق ف0 - 6 َنوُمون ام اليف 98 :ىلاعت هلوق :6 نمر ام اليل عاَس ٍلوُعب َوهاَمَو 38147 4 1]
 :لاق نزوب زمه الب (لاس) :ئرق 6# لس 38 :ىلاعت هلوق 6# عِقاَو ٍباَدَعي ليس َلَأَس 9 ]١[ .رهاظ وهو ةبيغ ظفل وهف 6# نوعا 98 ةبسانمل بيغلاب (نوركذي-نونمؤي)
 لاس :ىنعملاو «عابك ءاي نع هفلأف ناليسلا نم هنأ وأ ءنيب نيب ةزمهلا ليهست سايقلا نأل « هيوبيس دنع سايق ريغ ىلع هتزمه تلدبأ لاؤسلا نم وهف شيرق ةغل يهو

 .وه ىتم :اولاقو باذعلا ليجعت اولأس رافكلا نأل ؛نكمأ هب ىنعملاو « ةيش ةيشافلا ةغللا يهو طقف لاؤسلا نم زمهلاب (لأس) :ئرقو .باذعب لئاس همسا منهج يف داو

 4 ثلا ادعي اكْيَفاَرَ 1مل هناك ادع زلوم َك ردع نم يحل رشاد تاك نإ مهلا 77 لوقيس هنأ هللا ملع نيح"ثراحلا نب رضنلا"يف تلزن دقو

 لثم ةريثك رئاظن هل مدقتو ءرهاظ وهو ثينأتلا ىلع ءاتلاب (جرعت) :ئرقو .ريكذتلا ىلع ءايلاب (جرعي) :ئرق © حرت )» :ىلاعت هلوق رار ةكصهتملا عمت
 4 اًميِحمو © ٌميَِح وه هبئانو لوعفملل ًاينبم ءايلا مضب (لأسُي) :ئرق 6# لسيالَو 9 :ىلاعت هلوق اميه ميس لَا م[ :٠١ .(هادانف)و 6# ةَكِتكمْل ُهنداَنع 9
 .هدنع كلذ لج ل هنأ هلع ةقفش "الر ةرصن هلأسي الو فلاح نع اييرق يرق لاسر ال يأ عاقل .انيبم ءايلا حتفب (لأسي) : :ئرقو .ضفاخلا عزنب بصن

 .نوسمحو ةعبسو ةئثامعبس : عراك" ار فورح دع .ةرشع ثالثو ناتتام : عواعملا روض تاعك دع 0 :جراعملا ةروس لوزن

 - نايب :ةروّسلا دوصقم :جراعملا ةروس عيضاوم .جراَحملا :ثلاثلا .اهب عقاولا باذعلا ركذل ؛عقاولا اناا ا :لوألا : كس بيوس

 0 عنا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا  يربطلا ريسفت

3 

 ف لجو زع هللا ىلإ :4 ِهّيلِإ# مالسلا هيلع ليربج :* ُّرلَاَرإ» دعصت :4 ٌدَكِِيِكلَمْلا ٌنْمتو -؛ اف



 رى

 ٠ < رع هي« 0# © + #© © © ا” + (تلطاسل .٠

  1١ب يع .هميمح مرجماو :ليق .هبيرق ببرقلا كمت :* ردصت# 0 م 6 ”ةدمزدص "دمام دمام ”ةذمام ”ةمدم هَ

 ١ ١1 - يوأيو .بسنتلا يف همضت يتلا :(وبوتت تل هتريشع : ِهَةيِصْفَوإلا هتجوز :# ءديَبِحصَول
 .دئادشلا دنع اهيلإ ١6-  4نم مسا :(؛ىظل» : < تل ابنإ» ءيش هللا باذع نم هيجنُي سيل

 كيج ءانسأ .  -1١.ندبلا فارطأو سأرلا ةدلج عزنت : :4 شهرا ١8- عمج :# يَا َممبَما#
 .هكزُي ملف ءاعو يف هلعجف ا ١ - ## دقو .رحجضلاو صرحلا ةدش عم عزجلا :(«علهلا» # اًعواَه ين

 .ناتيلاتلا ناتيآلا هترّسف ٠١. ١١- .ربصي ملو عزج ,رقفلا هلان و هلام لق اذإ :* اًعْوْرَمرَشلاهَسِماَدِإ##

 َنيِلَصملا الإ -177 .هيف هللا قح يدؤي ال هدي يف امل © اََعَوْنَم#» ناك ءىنغلا لان :# ريَشْأُهَّسَماَدِإَو #:

 .ديحوتلا لهأ مهب دارملا :ليقو .ةالصلل نيميقملا يأ ١5- وأ ؛ىنغلا مرح دق يذلا :# ٍرِوْرَحَملاَل
 ل 0 /.  1١الل 0 نوفئاخ :* نوقف ١

 .هنمأي نأ ةعاطلا ف غلاب نإو دحأل يغبني ١"!- ل باذعدإ هر اَنَعْنَي مندل 0م 2 مهل هّللا لحأ ام اودعت نيذلا 4 الاف ك0

 .مّرح ام ىلإ ٠ كحال ز) نوظِفلَح عهجورفل ره داو( ومأمريغ عر 0 ىتلا هدابع تانامأو .هضئارف نم اهيلع هللا مهنمتثا ىتلا 4 مه َنيلاَو لم -1؟ 1
 و ومَن كلما د 0 ةيراجلا هدابع دوهعو .هتعاطب مهيلع اهذخأ - لجو زع هللا دوهع :# مرَهَعو اهيلع مهنمتئا :

 نوع دهَعَو لكمال هنا نواره كلود ع الو ةداهشلا نومتكي ال :4 نوميأت مشو 0 .هيلع نوظفاحيو .كلذ نوبفري :## نوعرو#» مهنيب 5

 وج مس: وو 4 نيعرسم : :# َنيعطْيم# دمحم اي :© َكَْب 5 اورفك نيذلا را اج : 6 أورتك نذل لام 5 .اهنوريغي 1

 م .كلوح سولجلاو .كيلإ عملا لإ ىلإ داوعارشب مهاب ام :ىنعملاو .كيل لإ رظنلا يميدم .مهقانعأ يّدام ١

 .كب نوئزهتسيو كنوبذكيف ١ سيل يأ :4 دل 86 -8 .ًالامشو انيمي  ًاَقَّلَح نيقرفتم : #4 نزع وا

 ةنحلا دحأ ىلطعب الو «ىنمت 5 اذإ ةفطن نم :* وملعب امم مهسَفلَحاَنإ# ءالؤه هيف عمطي امك رمألا

 .ةرفك ةاصع ءالؤهو «ةعاطلاب ةنجلا لخدثت امنإو !هقلخ سفنب ١١1 | ل جراعملا] 4 ِهِِحَأَو ءهيَبحصَو#

 مس عل ى بر ع 18
 ١ ريدي باع نشل[

 3 ٍضرالاِف نمر دوت لاَ : هِياِصَعو )هوه يصل

 : امكونة عدج كلان جب هبجْسيماعيِجَأ ؛
 9 2ظ070 6

 3 لإ( اَكِوْيَمْرَكلَسَمادِإَو لاو :سيتلاهَسماَدإكولا

 أ نتردار( نونباد يالَص لعمل( نصل ١ ا
] 

 : فَلاَ © موته رتب © تدعو 5
 و

 ا رع إس سرس سوني

 ْ © تيت هت هرم ل 2

 نك رم 7-0 0 تا

 0 .ةمايقلا موي لاوهأ نم هيلإ ضرعتي امو ناسنإلا لاح نانيبت ناتيآلا .[1.1 : سبع] 4و ءوَبحَص
 :هلوقب ةيناثلاو «# نبط :هلوقب لوألا يلا اذان .[7 4 :جراعملا] 4 طف َموماَلَص َّلَعَم َنلاَو )» 171 : جراعملا] 4 نول موالَص َلَعمُه ينال

 ءاهتابجاو عيمجب اهب نايتإلا نم ءاهلاوحأ لمكأ ىلع اهب اوتأي نأ اهيلع مهتظفاحمبو ءاهتاقوأ نم تقو يف اهوكرتي ال نأ اهيلع مهماودب دارملا :باوجلا ؟4 نوفا

 َيوَتَأ ف َذَلاَو © 11 : تايراذلا] 4ٍر وتلا ٍلكَسللنَح مهِلومأ فول -١5[ 54 ] .ةعمسلاو «ءايرلاو ا ل ديالا ايضا ءكايدنسوو
 انه ةالصلاب دارملاو «[77 : جراعملا] 4 َنِنَصْمْلااَلِإ  :ىلاعت هلوق اهب الصتم اهمدقت دق جراعملا ةيآ .[7-70 5 : جراعملا] 4 ٍروُرَحَمْلَو ٍلياَسلِل (50) ولحم ٌقَح
 ىف سيلو .ةمولعم ةردقم ا.هآل :يرشخمزلا لاق .جراعملا ةيآ يف مولعملا قحلا نورسفملا رسف اهبو «:ةضورفملا ةاكزلا باتكلا يآ يف اهب نرقي اًضيأو «ةبوتكملا

 ام ليلدب ءدصقملا اذه ريغ تايرذلا ةيآ يف دصق املو ,دوصقملا زرحي فصوب عبتأ ةاكزلا انه قحلاب ديرأ املف ءاهريغ اًبوجوو اًباصنو انقو مولعم ردقم قح لاملا

 فصوف .[18- ١ : تايراذلا] 4تورِفْعَتَسِ مه راحلون وُمَجماَم لأَن ال أوناك (5)) نيم كي ل أوناك متل مر َهنكاء آم َنِذِحاَءطط :ىلاعت هلوق نم اهمدقت

 ضرف ام ىلع مهلامعأ يف ةدايزلا نمو «مهيلع ضرف ام ىلع لفنلاو عوطتلا نم ةدايزب اوركذف هراحسألا يف رافغتسالا مسوس مهدجبتو مهتالص لوطب ءالؤه
 ةراشإلا انه بسانيل نكي لو «ةردقملا ةاكزلا نم مهيلع ضرف ام ىلع ةدايزلا مهفيل ؛مهقافنإ يف دراولا قالطإلا اذه بسانف ءاللمهم هكرت اذإ هكرات دعي امم مهيلع
 ةمولعم امنأل ؛ةالصلا ركذ مدقتل ةاكزلا جراعملا ةيآب دارملاو «لفاونلا مدقت ةنيرقل لفاونلاو تاقدصلا تايراذلا ةيآب دارملا نأ نيبتي ءقبس امم.قفنملا ردق ىلإ

 نونمؤملا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[1 7 : جراعملا 4 : 0 ا م

 ْنماَلَص َلَع لاو «[4:نونمؤملا] 4 َنوُظِإَي ووصل ٌرْه َنيِْلاَو » [* 51 .دوهعلاب ءافوو تانامألل ءادأ نم «نينمؤملا تافص ضعب اهيف ركذ ةيآلاو ,جراعملاو
 ام هفنتكاو «مهتالص ىلع مهتظفاحم ركذ ناك امل ءنونمؤملا ةروس ةيآ يفف .فصولا اذه فنتكا امل بسانم نيريبعتلا نم ريبعت لك نإ "٠[. ::جراعملا] 4 َتظِاَحي
 نيرثكألا ةءارق ىف عمجلا ظفلب دروف «مهلعف نع ةرابعلا ميخفت كلذ بسان - راندا نر هلا دلل ميتا اللب ل دارو 3 ا د

 جيت اراب ميار ااا كررت را اظل ير رب واعلن توسل محل ا هنااا كحال . 4 نوُظِفاحي م متاوَلَص لع مه َندلاَو : :ليقف

 ل يصمم ف نركراولا مهب , مهفصوف مهئازج يف دراولا مهتعن اّمأو .. .فاصوألا هذه نزاوي ام جراعملا ةروس ىف مهفصو مدقتم يف عقي ملو ءوغللا نع

 ١[. 6 : حراعملا] 4 نوم ؟ ٍتّدَج ف َكيكْرَأ : جراما هكا اقع هلو ان كري و اكو ةواخلا] مهفصو و (ةنجلا رابنأ رّجفت هنمو «ةنجلا ىلغأ وهو ءسودرفلا

 ايدل ممم هنَسعَتم ا يآ دَسَحاَدعو هدو نفأ 1 .مهل دعأ يذلا ءازجلاو ,مهلئاضف ىف ليصفت اهيف يتلا دنا ميلاد يملا

 ا :تاوجلا ؟"نّسحلاو لامجلا" :نيب قرفلا ام .[4 :جراعملا] أ الج ارْمصَرصَأَف #. ١ :صصقلا] 4 َنيِرَصْحَمْل درَصَخُمْلأ َنموُمَِقْلا مْويَوْهَ

 0 ا ا ودعا ا ا ا ا رار ا ل لا نال ناحل نر
 ارمأ كتف كَل َتلَوَس لَبَلاَف # :يتآلاك تارم عبس ٠ (لايج) ةملك تدرو -'؟ .ةيسحلا ال ةيونعملا رومألا يف الإ (ليمج) وأ (لامج) ميركلا نآرقلا لمعتسي ملو 50-5

 رهوعّيمف + 011 :بازحألا] 4( الجالس ف 1 رياح +. «[/5 :رجحلا] ليم َحْفّصلا حمص +. [7 :فسوي]و 1
 1 لا 1 ا ع مار رشا ليم آو + 15: جراعملا] 4( اجابصْررْصأَت زلم 9 :ا زحألا] ه4 الايججاَحاَرسَنْهَوُحَيَسَو
 د6 يصعلاب (ةنعازت) : :ئرقو .ةعازن يه :يأ فوذحم أدتبم ربخ وأ «ٍناث "نإ" ربخ هنأ ىلع عفرلاب (ةعازن) :ئرق ذمار 9 : :ىلاعت هلوق 6# وش هارت ل[

 - .عاونألا دادعتب اًرابتعا عمجلا ىلع لادلا دعب فلأب (مهتاداهشب) :ئرق 4 َمِنْبَسب وف :ىلاعت هلوق ونتي ملأ ا[ .ةدكؤم لاح وأ . صاصتخالا

 | ا اوبل نيس امياتسر ةريصباو رصما في يو نإ رتددع يرام :يددع زاجعإ :# نيمو + ادع نم ىف مجمل دوي مُر[
 .هللا باتك يف ةرم )/١4( (امهتاقتشمو داؤفلاو بلقلا) ظفل درو :اّيناث .هللا باتك يف )/١5( (امهتاقتشمب ةريصبلاو رصبلا) ظفل درو:الوأ .ةرم )/١4( لك درو

 ا ا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 صا رص ©: رخ

 06 م66

 ”ىي اوعي وعي اوكماو

 يس :سجلا ءامسألا



 دك 4١- .برغت ثيحو .بكاوكلا رئاسو رمقلاو سمشلا علاطم يه :# ٍِبرملأَو قرشا 4١-
 نإ نيبوللخمب يأ :4َنيونبَْاََرل قلخلا نم مهنم ريخج يتانو «ءالؤه كلهث نأ ىلع :4 ياي د

 0 47 .ىلاعتو هناحبس ءرمأ انزجعي الو «ءيش انتوفي ال اندرأ ام لعفن لب ءكلذ اندرأ < 8 ا

 لإ بئاَكاَمي© روبقلا نم :« ناَئيَذل ايما - 4“ .ايندلا هذه يف :©أيَماَرا# مهلطاب يف «أو ضو مهعد 5 1200 2 0

 دصقي وهف ناسناإلل بصل ام (كهصنلا"و .نوقبتسي مهل بص دق ملع ىلإ مهنأك : وطول بصن ١

 .مانصألا يف مسالا اذه لامعتسا رثك دقو ءمانصألا لهأل منص وأ ءانب وأ مّلع نم .هيلإ | عر

 ةلذ مهاشغت : ذَِذ قدح 398 ةرسكنم ةليلذ :46 رهراصبأ ةعنت #» - 4 .باصنألا :ال ليق ىتح

 .هجولا داوس يه :ليق .ةديدش

 2 2 يخط سب

 . ل

 و

 1» -5 .ةمقن ةمقن الو باذعب مككلهي الف .مكينفُي هنأ بتك نيح ىلإ :# ىَنَسْنلَجأ لِ َرِمَيمط -4 3
 الثل اهب اوطغت :4 ْميَباَاوَْفَتْسَأَو9 -/ .طق هيف نّي مل هنأو ا 1 1 0 ا "بو نور 1
 ىلع اومظاعتو 6 :4 ًارريكتسأو » رفكلا نم هيف مه ام ىلع اوت : أو دمأَول يئاعد اوعمسي ل 5-6 0

 راذنإلا نم هب ينترمأ يذلاب تحصو .مهل تحرص :4 َمخْتَدَعأَنِإَّمُث 9 -4 .قحلل ناعذإلا دا 1»ظ21111111111 16
 .مهيف كلذ عجني ملف «ةددعتم بيلاسأب مهاعد هنأ :دوصقملاو «ءافخ يف مهنيبو ينيب اميف م لا ل و عمل وللا هس وع هلم مك '
 5 : جراعملا] تولع الَمط 113 : نمحر لا] 4 را ُبوو نَا بر[: ١ + رسل 0 ع مع

 0-2 ولا

 اهل نذر هفرشسلا 0 رسل هنا 1 15 لكرملا ]4 لكو ذات ره الإ هلكت نتلاو نثر ايكو ةركتساَوأ رو [ماياوسنَتَس و عك
 هب ىنثأو .هسفن هب هللا فصو امم نإو الأ ءشرعلا تحت دجست نأ دعب برغملا نم برغت نأ هناحبس ١ تاو

 نيتميظعلا نيتهجلا نع كا 1 ل و نر لا و ورتسللا كر تل ين 1 20000

 اًقفتم اًعطق ناك كلذ نم قايس لكو ؛عمجلاو ىنثملاو درفملا ةروص ىلع نآرقلا يف !ءاج نيتفورعملا 00 تلاع ىلا

 ركَذأَو )» :هؤامسأ تكرابت لاق هاوس نود هناحبس هيلع لكوتلا بوجوو ؛هدحو هيلإ عاطقنالا بوجو لمزملا ةروس يف هللا رك ركذ امل :لمأتنلو «ةميركلا ةيآلا قسن عم

 لمأتن كل «ةدابعلاب هدارفإ ماقم نع هنأش لج ثدحتي وهو درفأ فيك لمأتف «[4-4 : لمزملا] 4الي كو مدا وه الإ هَل | آل برْلآَو قرشا بر (عل) الب هيل لَو كير من
 4 نادك اَمْكَيَر آلاء يف ٠ : اكل كلرذ طل لذ امك سننالاو نجلا  كفتلل اه تاطخللاف 1 11 ١ نمشرلا] 4 يملا برو نقركملا تررإل : هناحس هل وق ىف ىنن كيك
 َنيعِطْهَم كلَق | أورفك َنيذلا لام :ىلاعت لاقف «هنوعدي اميف تاتشأ مهخأو «نآرقلا يف شيرق فالتخا نع الوأ هللا ثدحت فيك جراعملا ةروس يف لمأت مث ١7[ : نمحرلا]

 : قلاب مي ال 2 :هناحبس لاقف ؛«تايآلل ماعلا قايسلا عم قفتيل اًعومجم برغملاو قرشملا ظفل ءاج انه «[1-37” : جراعملا] 4َنرِع ٍلاَمّتلأ نحو نيِميلا نع 5

 4 َنوُمْلَعتاَل امِف جككِشِننَو كلتمأ َلَوُت نأ لع ) [5 ١1 .لوسر مركأو يبن ريخ هب ديأ «هتاملك مكلتو هلوق اذه ْنَم !هللا ناحبسف ؛[٠4 : جراعملا] 4 دوق انِإ بَل
 0 قي د15 ا ا .[4 ١ : جراعملا] 4 َنيِقوُبَسَمِ ب ُحتاَمَو هم امَح َلْيَب نأ َلَع )> 1١[« ةعقاولا]

 .هديعن نأ اندرأ اذإ انزجعيو انتوفيو انقبسي دحأ امو هلل عوطأو مهنم لضفأ اًموق مهب لدبتسن نأ ىلع :جراعملا ةيآ امأ «ةعقاولا ةيآ هيلع تلد ام اذهف ءلاوحألاو

 فرخرزلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[47 : جراعملا «87“ : فرخزلا] 4 َنوُدَعوي ىِلأٌهَموَب أولي ٌقح اوبعلدو اوضوخي ءهرذَف !2 [ ] 4١

 امإو ايندلا يف امإ :باذعلاب نودعوي هيف يذلا مهموي اوقالي ىتح ؛مهايند يف ءاوبعليو ,مهلطاب يف ءاوضوخي هللا ىلع نيرتفملا ءالؤه كرتي نأ 7: يبنلا وعدت يهو «جراعملاو

 .[5 5 : جراعملا] 4و ذوو َكككلو ومعي مرسم ةَعْشَح 9 147 : ملقلا] 4 بوش فو دولا لإن وصار آو هَ ممرض ةعشح# [ 5 ٠ اًَعم امهيف امإو ةرخآلا يف

 هلل ةالصلا ىلإ نوَعْذَي ايندلا يف اوناك مهأ نيببت ملقلا ةيآو مهراصبأ راسكناو مهلذ نم ةمايقلا موي مهب لحي امو هللا ةدابع نع نيربكتسملا لاح ناضرعت ناتيآلا

 دهدلا 121 6 و كك ا ا ءاحصأ مهو «هتدابعو

 نوكي امدنع .45يود كَل كل رعي ١ عضاوملا يقابو ءاهريغ نآرقلا يف سيل [4 : ين فاقحألا ٠١. : ميهاربإ] 4 َرْكيَونُد ني مكحل َرِفَْي ا١[4] .نوبَّذكُيو
 نينمؤملا قح يف ىلاعت هللا نم باطخلا نوكي امدنعو «مكبونذ ضعب قا (١4 زكيوند نب مُكحل َرِفْفَي )ل: يلا تأت هلا ةدابعل مهموق ىلإ لسرلا ناسل لع باطخلا

 وع يحلب مُكَلَم » :ىلاعت هلوق يف ةدحاو ةرم (لامج) ةملك تدرو - 4- .مكبونذ عيمج - أ «4 مُكبوُنَذ مك َرِفغَي » عساولا م ركلاب اًمستم نوكي

 :يونعملا لاثمو . دج نسح لك سيلو ءنسح ليمج لكف :ةيداملا رومألاو ةيونعملا رومألا ىلع (نشلا) ةملك نقلا قط - .[ 1 :لحنلا] نوح نيِحو

 ا ا 0 7
 :ىلاعت هلوق # َنوُضِفوب ضن لإ كامب انشا نم يعمي زج[ ] ةقيتشحعلا دارا ليج لا ص فيا جبل :ئئرقو <16 داع تو

 :ليقو . لاكش هللا لود نم دعبل تصناام :وهو «داصلا نوكسو نونلا حتفب (بضن) :ئرفو“ .باصنأ هعمج درفم مسا داصلاو نونلا مضب (بضن) :ئرق 6# صن

 قةرم:.(7١) (هت ةاقتشمب رهجلا) ركذ درو :يددع زاجعإ 4 اًاَرَسإ مَ ٌترَرسَأو مه ثنلعأ نإ مث 3 «© اراه َمُتوَعَد َنِإَُّث م14 4] فعلا, مع 2لاك ناتعل اه

 ناقل فورم( ١١ )ةامهتم لكدرو قو« هتاقتشمب ةينالعلا) ظفل عم (هت ةاقتشمب رهجلا) ظفل دورو تارم ددع يواست اَذِإ «ةرم )١7( (هت هتاقتشمب نالعإلا) ركذ دروو

 ةملك تدرو -٠«تارم (5) (سدقلا حوز) ةملك تدرو -7 «تارم (4) (دمحم) ةملك تدرو - ١ :يددع زاجعإ # اجاَرِس سْمّشل سمسا َلَمَجَو 38 ]١1[ .ميركلا
 حوراو «(دمحم» ةملك نأ انل نيبتي قبس اممو .تارم (4) (اهتاقتسشمب ةعيرشلا) تدرو -4 «تارم (4) (توكلملا) ةملك تدرو -4 «تارم (5) (جارسلا)

 يف نيرفاكلا َلْذو «عّمْطَم ريغ يف راّمكلا عمطو «ريخلا لاصخ - .ميركلا نآرقلا يف تارم (4) اهنم لك ترركت «ةعيرشلا»و ««توكلملا»و ««جارسلا»و ««سدقلا

 ةعستو ةئارعست :حون ةروس فورح ددع .نورشعو عبرأو ناتئام :حون ةروس تاملك ددع .ةّيكم يهو «لحنلا ةروس دعب تلزن :حون ةروس لوزن .ةمايقلا موي
 «هموق نم حون ةياكشو «ةوعدلاب حون رمأ :ةروّسلا دوصقم مظعم :حون ةروس عيضاوم .اهمتتخمو اهحتتفم يف هركذل ؛حون ةروس تيّمس :حون ةروس ءامسأ .نوسمخو
 - ,حون موق قّرَغو ءضرألا طسب ىلع ةردقلا لئالد روهظو ؛ءامَّسلا فقس ىلع بئاجعلا راهظإو لاح ىلإ | لاح نم قّلَخْلا لاح ليوحتو «ةمعنلا ةعسل رافغتسالاو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ظ
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 يد تدوم اهو“ ال مكل ام : كارتون َنحْاَلدلاَبال - ١6 1 .ةعباتتم :4 اراَردَكَيعل ثيغلا :4 ءآََسلأٍل سرب ١١-
 أ لقَوسيَو لوم دال ا 2 1 ىلع :4 اود 312 37» .ةمظعلا :راقولاو .هنوعيطتو هنودحوتف «هناحبس هتمظع قح نوفاخت

 : 3 دينا لان ايزل ارب كلل عْجع تنجم .اتويكش مل : ناش مث ًاراغص :ًاراوطأ :ليقو .ةغضم ًاروطو «ةقلع ًاروطو «ةفطن ًاروط ةفلتخم راوطأ
 تو ساق ككاو وجم دلو 1 ا يف هلعجو .ضرألا هجول ًارونم :© اًرونَنِيِفَرَمَمْلَاَلَمَجَوإ9 ١١- .ةفلتخملا لاوحألا :«راوطألا»و
 ىو سس © :(اباَرِي سْنَتلَأ َلَمَجَرال .نهيف وهف نهادحإ يف ناك اذإ هنأل ءايندلا ءامسلا يف هنوك عم تاوامسلا

 5 [ 116 :اشتلا] * اًكاهَو اان العجو ي :للاعت لاكف ةرارخلاو ءوضلا نيب عمجي ًاحابصم

 0 ريعتساو اكسل :# اناني 0 الوأ ضرألا تارك كك مكأشنأ :4 ضال نيون هيام - 1 ١8

 ءا اذإ :« اجارْخِإ كج .هنم اتبان عيمجلا راص مث ”ضارألا نم لخأ مدآ نأل ءاشنإلل «تابنإلا»
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 7 ا ا يلج سبسا البس © اذهو .اهنودهتمكو اهيلع نورقتست : :# اًَطاَسِيل ١9- .مكديعي نأ لبق نم متنك امك ًءايحأ ءاش

 ١! أاولاَمو يل ارابك كم أوركم رياح اَم 7 :4اًياَبؤ# ًاقرط :4البسإ# 7١ .ريختستلاو عاتفتنالا قابكتلا يف نآرقلا يف يتأي ضرألل فصولا

 قوُيو تويكس وداود 3 رو ١ مها وو مهو «قحلا نع ًاباهذو هللا نم ًادعُب :؟اًراَمَح اَنَماّلِإِو - ١" .عساولا قيرطلا وهو .جف :عمج
 9 اكَصلإ نايك 0 0 2 ' كاع داو اهوقذختا ىتلا : دكَسَيِلَ َنرَدناَلا ١1- .ًاريبك :4اراَبكك ١- .مهيف لاملا لهأو
 7 ل ا ا

 | نوذ نم مَطأوُدَحَرل اروح 1 00 'مداكسلا هيلع ل اي كيت 2-0 3 :ليق :4 ارو َقوعَيَو 1
 4 َنيرفكل اسم ضرأل (َلعَرَدتالَب ب يو [« سا -76 .سانلا نم ريثك مانصالا هذه ةدابعب لض دقو :حون لوقي :46 ردك اولَص
 ظ 1 . © قبث ال :*« ٍضْراْلاَلَمَرَدْتاَلال ١١- .نافوطلاب اوقرغأ اهببسبو اهلجأ نم يأ «مهتائيطخ نم : : ىنعي
 ١ ارينا يفسد 12 كنيد يف :4 [جماَلإل - 11 .رايدلا نكسي نم وأ .بهذيو ءيجيف ءاهيف رودي نم :كًراَبد#
 |١ قتيل َخكنَمَِوَدَدِْولَو ل رِفْغَأَبَر 0اَراَدَك 7 لإ ىيأو» هبل يحوأ نأ دعب مالسلا هيلع حون نم ناك ءاعدلا اذه نأ ركذو .كتمعنل :4اَراَتَإ»

 ظ 9 ابالي رئالَعَح توما نيِمْؤمل !ءاَنمْوُم اه َلَككنَمِلَو# -10.17 :دوه] « تمني كَم يالا مالمو م مومن ف
 ظ2ذ2 مسرلا باهذو كالهلا :«رابتلا» :4اًَبال .هتكسمو هلزنم :ليقو .يلصمو يدجسم :4 حتت

 الط ل رس جام 70 ل

 ؛واولا ةدايزب ناثلاو ار ال 1 حون] كاَرايَد فكان أل لعدم لول حون] © فْوَصَع تاير لاك م

 هاند ردك داتا 17 حون] 4راَب ال َنيِلدَظلأ و الو ظ 017 5 : ونا © اللص | نيام الو اريك أولصأ دقو [ 107 4] .هيلع فطع ىناثلاو «ءاعد ءادتبا لوألا ْنَأل

 4 اًعاَوْس 700000507 :يأ 1377 : حون] 4 كتل نود ال » : مهلوقو هل هموق نايصع هنع هناحبس هللا رابخإ يف الوأ مالسلا هيلع حون
 .هؤاعد اهمدقتف ةيناثلا ةيآلا امأو .مهكالهب انه َعَدَي مو مهلالض ةدايز يف ءاعذلا نم هبساني امب اذه فدرأ 157 حون] 4 اك اولَصأ دو >: هلوق ىلإ [ 737 : حون]

 .اكاله :يأ «« اراب ؛ الإ َنِوَطلاِ الو » : :لاقف بساني امب كلذ عبتأف 1 حون] اَراّيَد َنيِرفكْلا نم ضرأْلا لع ردك ال بر : هلوق يف مهذخأو مهكالبب «مالسلا هيلع

 نيبو هنيب رتسو «هللا نيبو هنيب رتس دبعلل :لوقيو .لتقم يف عقو حرج برو «تاحارج بونذلا :ميقلا نبا لوقي 7١[. : حون] # ِنْوَصَع 00
 .قزرلا نامرح - ؟ .ملعلا رون نامرح - ١ :ايندلا ةايحلا يف يصاعملا تابوقع .سانلا نيبو هنيب يذلا رتسلا هللا كته «هللا نيبو هنيب يذلا رتسلا كته نمف ا

 مهنيب ليحو -ال .اًضعب اهضعب دلوتو ءاهلاثمأ عرزت يصاعملا نأ :أ «ةئيحلا راختلا ل١ .ةعاطلا نامرح -ه .ندبلاو بلقلا نهوت - 5 .ةيلع هرومأ ريسعت ١-

 ولف « ةيلكلاب ةبوتلا ةدارإ هبلق نم خلسنت نأ ىلإ اًئيشف اًئيش ةبوتلا ةدارإ فعضتو ةيصعملا ةدارإ ىوقتف «هتدارإ نع بلقلا فعضت يصاعملا :يأ ءنوهتشي ام نيبو

 مهقيذيل "١7- .تومف ةلفغف عبطف رثاكت - ١١ .نايصعلاب ةناهتسالا ١١- .ةيصعملا لذ ٠١- .هوصعف هللا ىلع اوناه - 4 .ةيصعملا فلِإ - .هللا ىلإ بات امل هفصن تام

 فعضت يصاعملا نأ :يأ ءاّراقو هلل نوجرت ال مكل ام - ١5 .يصاعلا ةثايد - ١ 4 .داسفلا نم اعاونأ ضرألا يف ثدحت يصاعملاو بونذلا :يأ ءاولمع يذلا ضعب

 نع بلقلا رسأت يصاعملا :يأ ؛لذلا دويق - ١07 .هدبعل هللا نايسن يعدتست يصاعملا نأ :يأ «,مهسفنأ مهاسنأف هللا اوسن - ١7 .هلالج لج برلا ميظعت بلقلا يف

 هللا لفغأ نم ةمتاخلا نسحل قفوي فيكف «ةمتاخلا ءوس ١- .رم نيشحوتسملا شيع ٠١- .فوخو روخو نبج ١4- .مقنلا لولحو معنلا لاوز - .هللا ةعاط

 ل ا اس و امان 01 تاو ا

 أوركمو # ؛[١١ :صصقلا] * دربك ٌحَيَشاَكْوْبْو 23 .نونمؤيال مر قاف ءالا فلعا نا عر كلك راع اظذاعلا :باوجلا ؟مهدشريو مهيدهيل مهي
 لاق ل ل 1 ياو الل تورو د0 توا راس (رشك) ذلك كرر :باوجلا ؟"اراَبَك 00 :نيب قرفلا ام ا 0

 م ل ا ل ل ركل هر كا راتكللاو نييكللا نم ريكا راككلا :ئىردحتمالا

 :اًضيأ .صصقلا ةروس يف (ريقف)و «(ليبسلا) عم تفس (ريبك) ةملكف: ياي دات ودل لاصلاواذالا عم صانكت احيرطم لاك كيتايبلا 0

 .حون يف (اًرابت ءارافك ءاّرايد انام 517 505 را .[سابف .اطاشش اس | ناك اس لثم اهترواج يتلا لصاوفلا عم (اًراَمك) ةملك تقست

 .نكلوو رهو ةيالاو نبالا يف ةروهشملا ةغللا امخأ ىلع ماللاو واولا حتفب (هدلّوو) :ئرق 4 هدو ل :لاعت هلوق 4 اوسخ لامه ل أوو اة

 نبالا :حتفلاب دّلّولا ليقو .دْسَأو ِدَسَأك حوتفملا عمج : مومضملا :ليقو « لَحَبلاو لخّبلاك ,ناتغل مضلاو حتفلا :لبق ة ,ماللا نوكسو واولا مضب ناار نال قو

 اوناك حون دهع يف منص مسا يف :ناتغل ءاهحتفب (اَذَو) :ئرقو .واولا مضب (ادو) :ئرق 6 اَدَو 38 ىلاعت هلوق انو يداوم 1 .لهألا :مضلاب دلؤولاو ةنبالاو

 تدع :ئرق # َمِنكَكطَخ 3 :ىلاعت هلوق # َمَِِطَخ اًمَيوع[5١] .منصلا اذه دبعت تناك ةعاضق نم ميظع عرف يهو ًابلك نإ :لاقيو ةيلهاجلا يف هنودبعي
 دقو 4: مَعَ نامي 3 : ةلزنمب وهف "امم"يف ةدئاز "ام"و "نم"ب هوضفخف ؛ةئيطخل املاس ًاعمج (مهتائيطخ) : :ئرقو .رسكلاو عمجلا ىلع ةيطخ عمج يه اياضق لثم
 1 014 اًراوطأ ْكَفَلَح ديو 98! ١ 4] .مهتائيطخ لمع نم:لاق هنأك «"ام'' نم لدب # مِبَِوَح ل نم" ب ضفخ عضوم يف ةركن "ام" نإ :ناسيك نبا لاق
 مدقتب مث «ةدحاولا ةيلخلا ناويح هبشي هرمأ لوأ يف نينجلا نأ دج «ناسنإلا ةايح يف ضرألا هجو ىلع ةنجألا خيرات ةساردب هنإ :ةنجألا ملع لوقي :نينجلا راوطأ
 لكل وب يذلا ناسنإلا لكس مث «ةييدنلا تاناويحلا مث «ةيئاملا تاناويحلا لكش ذخأي دا ا رخآ روط ىلإ روطتي مث «ةددعتملا تايلخلا يذ ناويحلا ةبش ذخأي لمحلا

 .ةراسخلاو راّبتلاب نيملاظللو «ةمحّرلاب نينمؤمللو «كالهلاب مهيلع هؤاعدو - 0-6 226 ا هيلع

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابس ١ يربطلا ريسفت
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 مهموقل اولاقف .*95 ىنلا نم نآرقلا اوعتتسا وم ةقاع :4 نأ يرن ممَتسأ9 دمحم اي :# لقإ» - ١

 اير كار ع1 .هتغالبو هتحاصف يف اعيدب :4بت اًناَءْد# .مهيلإ اوعجر نيح

 هردتو انبر ىلاعت -ىنعملاو ,ةجوز :* ةبحص## .لالجلاو ةمظملا :كحلاو كلالخ ر .هناطلسو .هتردقو

 ا نب عنتما يذلا سيلبإ :نونعي 4 اوقي تاك هنأو» - 4 .ادلو وأ ةجوز ذختي نأ نع (['

 نم رفلا ركنا افإو ا كمان 62 لودلا] 2 ذكور( 56 ا :«اًطَطَش» مدآل

 انسانا كاس ا د

 : 4 نأ نيا ضلَاَنِ لاَ َناكَُنأَو -" .(رجحلا ةروس 4 ةيآلا عجار) .سنإلا راّجف ضعب هيف
 0 ناكل اه لهأ زعأب ذوعن :نولوقي :مهرافسأ يف ءلزنم اولزن اذإ ةيلهاجلا يف اوناك

 . طا ا ظ 0 -ا/ .ةأرج كلذب مهيلع نجلا تدادزاو ا :# امهر مهودارت# يداولا

 - 6 :4 لدم مي لأ» سنإلا نم لاجرلا نظ امك اونظ نجلا نم لاجرلا نأ
 م ه# # رس وح هه #

 انتداع هب ترج امك اهربخ انبلطو ءاهاندرأ :6# َءآَمَسلا انسمل اَنأَو #9 -/ يم ف مرصسا#

 .نيطايشلا اهب مجرُت ىتلا موجنلا يهو ءباهش :عمج : :4 اهو و# ةظفَح :4 اًريِدَساَسَرَح تكلم 53
 ءءامسلا رابخأ ةكئالملا نم اوعمسيل كلذ نولعفي نجلا م ل 0 0 :

 : 4 اًدَصَي اًباَبْش هَل دجيإ» هلك دمحم ثعُبو ءءامسلا تسرُح ذم : َنآَلآَعمتْسَي نم را | اهنوقليف 8 0 ا هس 0 ا
 باذعل امإ:نيرمأ دحأل الإ طق ة سرحت مل ءامسلا نإ مو هل دصُر دق ران باهش 1و 5

 ىردتالا» لاق كلذلف «لّسرم ٍدشِرُم ينل امإو «ةتغب ضرألا لهأ ىلع هلزني نأ لجو زع هللا ديري 0 َدْحأَمعِحَساَملانَأ او( ابره رجح نلَو ٍضرال فم |
 أَو ١17- .ىتش ًاقرفو «ةفلتخم ءاوهأ انك :4اَدَدَق َنيارط اك ١١- .ةيآلا . .© ٍضَْأْلا يف مب دير 2 . اك كت تاكل

 أول - ١8 مهيلع ةردقلا ىلاعت هللا اوفصو .انبلط نإ :4اَرَهل هئوفن :4 رحت ناو# .انملع:4اَنَنَط 21111117
 امثإ الو. :# اًقَمَراَلَو» اهيلع ىزاجي الف :هتانسح ا نم صقنيو سخبي نأ :*« انحف الق# هب انقدص 00 : نارك 6

 هللا لاوس ارقااانم :لاق سابع نبا نع امهريغو يذمرتلاو ءيراخبلا جرخأ ه4 َنْذبأ نم رهن َممتْسأ ُهَنَأ َكِإ ىوأ لق: ىلاعت هلوق ]١[ .هريغ تائيس نم هيلع لمحي

 اوعجرف ءبهشلا مهيلع تلسرأو «ءامسلا ربخ نيبو نيطايشلا نيب ليح دقو ظاكع قوس ىلإ نيدماع هباحصأ نم ةفتاط يف قلطنا هنكلو ءمهآر الو نجلا ىلع ِةَ

 ىلإ ةماهت وحن اوهجوت نيذلا رفنلا فرصناف .اوقلطناف ثدح يذلا اذه اورظناف ءاهبراغمو ضرألا قراشم اوبرضاف ءثدح دق ءيشل الإ اذه ام :اولاقف «مهموق ىلإ

 ىلإ اوعجر كلانهف «ءامسلا ربخ نيبو مكنيب لاح يذلا هّللاو اذه :اولاقف هل اوعمتسا نآرقلا اوعمس املف ءرجفلا ةالص هباحصأب يلصي وهو ةلخنب وهو ٍةكَي هللا لوسر

 هدنسب ةوفصلا ةفص باتك يف يزوجلا نبا جرخأو .نتملا:لوق هيلإ' يجوأ .انإو 4( كِل ىسوُأ لف ل :هيبن ىلع هللا لزنأف آبي انام انعم اَنإإٍ انموق اي :اولاقف مهموق

 اًريتعم تلخدف «نجلا هيوأت «هباوبأو هفوقس ةروقنم «ةراجح نم رصق اهطسو «روقنم رجح نم ةنيدم تيأر ذإ «داع رايد ةيحان يف تنك :لاق هّللا دبع نب لهس نع

 .مالسلا يلع درف هيلع تملسف «هتبج ةوارط نم يبجعتك هتقلخ مظع نم بجعتأ ملف «ةوارط اهيف فوص ةبج هيلعو «ةبعكلا وحن يلصي قلخلا ميظع خيش اذإف

 امهّيلع اًذمحو ىسيع اهيف'تيقل «ةنس ةئامعبس ذنم يلع ةبجلا هذه نإو ,تحسلا معاطمو «بونذلا حئاور اهقلخت امنإو .بايثلا قلخت ال نادبألا نإ ءلهس اي :لاقو

 ينال نم لاَ َنككَتَأَو أو # :ىلاعت هلوق [5] .4 َنْبل نم رف ممَتسأ ُهَّنأ لإ ىو لق ]+ مهينف تلزن نيذلا نم :لاق ؟تنأ نمو :هل تلقف ءامهب تنمآف «مالسلاو ةالصلا

 كلذو ةجاح يف ةنيدملا ىلإ يبأ عم تجرخ :لاق يراصنألا بئاسلا يبأ نب مدرك نع «ةمظعلا يف خيشلا وبأو «متاح يبأ ن نباو ءرذنملا نبا جرخأ أَنِ ٍلاَجِرب َنودوح

 كراج يداولا رماعاي :لاقف يعارلا بثوف « ءمنغلا نم المح ذخأف بئذ ءاج ليللا فصتنا املف ءمنغ يعار ىلإ تيبملا اناوآف «ةكمب 5 هلل هللا لوسر ركذ ام لأ

 .ةيآلا # َنْلل َنِم لا ا َناَكهَنَأَو طع :ةكمب هلوسر ىلع هللا لزنأو «منغلا يف لخد ىتح دتشي لمحلا ىتأف ؛هلسرأ ناحرس اي :هارن ال ٍدانم ىدانف

 انيتآف ءاًباره انجرخ ٍةِكَك ينلا ثعب املف ,مهتنهم تيفكو يلهأ ىلع تيعر دقو ِةِئدَي هللا لوسر ثعُب :لاق ميمت نب نم يدراطعلا ءاجر يبأ نع دعس نبا جرخأو

 هلإ ال نأ ةداهش لجرلا اذه ليبس امنإ :انل ليقف «كاذ انلقف «ةليللا نجلا نم يداولا اذه زيزعب ذوعن انإ :انخيش لاق اهلثمب انيسمأ اذإ انكو ءضرألا نم ةالف ىلع

 - يباحصأ يفو ّيف تلزن ةيآلا هذه ىرأل ينإ :ءاجر وبأ لاق «مالسإلا يف انلخدف انعجرف .هلامو همد ىلع نمأ اهب ٌرقأ نترقب هع نا ملا
 رك ع د ءوو د > سس تس

 هللا عم اًبدأت هلعاف مسي ملام ىلإ رشلا اوبسن امنيح نجلا ينمؤم لوق ىلإ رظنا م7 نجلا ] #4 ادّسر ممر مي دا اما دا ىردت ال اَنأَو رخال ] ٠

 أَو و9 هلوق ىلإ ةزمه ةرشع اتتثا هتلمجو هدعب امو ,هَنأوؤ: ىلاعت هلوق أاَيَرذَج لنَهنَووٍ[؟] .هللا عم بدأتلا باب نم اذهو «لجو زع هللا ىلإ هودنسأو دشرلا اوبسنو

 ام وهو # َىِيوُأإف لومعم تحت هلوخد حصي ال اهرثكأ نأب ضروعو ؛متاح وبأ هلاق # َىوُأإل عوفرم ىلع ةفوطعم يه ليقو نهيف ة زمهلا حتفب (انأ) :ئرق # َنوُمِلَسْمْلأاَنِم
 عم رجلا فرح فذح ةرثكب :يكم هاَوقو ؛نييفوكلا بهذم ىلع راجلا ةداعإ ريغ نم # ءياَتماتف ف نم "هب هب" يف ريمضلا ىلع ًافطع :ليقو .انسمل :وحن ملكتملا ريمض هيف ناك
 لع طع اهلك هيف رسكلاب (إ): :ئرقو .يقاوبلا .. .اذك لوقي ناك هنأو «ىلاعت هنأ انقدصو هانقدص :لاق هنأك © وي لحم ىلع ًافطع يرشخمزلل ًاعبت يضاقلا هلعجو "نأ"

 َكلِإ ىو لقت هلوق نم هلبق ام ىلع هفطع هنأ اههيجوتو ءاهحتفب : :ئرقو .اًفانعتسا اهرسكب :ئرق مكاو :ىىلاعت هلوق .لوقلل الوقم لكلا نوكيف امم: هلوق

 ىدحإ فذحف لوقتت :لصألاو .بذكت يأ :َلَّوَقَت عراضم واولا ديدشتو فاقلا حتفب (ل ٌَوَقت) :ئرق 4 لوقت 95 ىلاعت هل وق 6 لون 01 4 ماهو :اذك 6 هن

 نم عون هنأل لوقتب اذك بصتتاو ءلاق :عراضم واولا نوكسو فاقلا مضب (لؤقت): :ئرقو .اًسولج تدعق :وحت ,بذك لوقتلا نأل ؛ردصملا لغ 6 اِذكَظ بصتناو «نيباتلا

 ةعستو ةئامععست : نلا ةروس فورح ددع .نوناثو سمح و ناتئام :نحلا ةروس تاملك ددع .ةّيكم يهو «فارعألا ةروس دعب تلزن : نجلا ةروس لوزن .لوقلا

 كيب نالعا ةمظع و نازنلا هزاع ناجم :ةروّسلا دوصقم مظعم : نجلا ةروس عيضاوم درسا تل ا : نجلا ةروس ءامسأ .نوسمحو

 ىلاعت هللا مّلِعو ,نارينلاو ميحجلاب راّمكلا ٌديدهعو «ناميإلا لهأل حالّصلاو دشّرلاو «ناريطلاب ءامّسلا ىلإ لوصولا نع مهعنمو «ناسنإلا ىلع نجلا يدعتو ءَناّيَدلا

 واكل لاح ملع يف تامولعملا رضحو «ناقتإلاب ٍءايبنألا ىلإ ةكئالملا نم يحول 1 تق 1 رارسإلاب

 تاءارقلل هيجوت ةمعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ظ

0 

 كج هلا اجلا كج
 0 ل يجر رحأ ل ياكوو رجح يجب مخ ب نيج :

 ناو كج ه١ 11

 روسلاب فيرعتلا 2 عونتم زاجعإ
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 او دلما تو تل .اوخوكو اودمعت : «أََدَك كيلوت ليبسلا دصقو مالسإلا نع نورئاجلا :4 9

 هير ششلا ا هد 0 ما كا 2 قيرط اودصقو .مهنيد يف 4اس
 كيلوا مكس نست رتل

 مج اة م 4 دك مس 2-7

 1 موو 5 7117 تس 0 ديس .ًاقاش 2 ندع 16 0 5 .معتلا كلت ىلع مه مهركش

 | ناو © َرَعصاَباَدَع كلم 1 ركل نع ضرع نَمَو هيف : :© هلأ دبع ماقاملا هنأو 88 - ١ .هريغ اهيف اوعدت الو .هللاب اوكرشت : ال : يأ : 6 اًدحَأ هَل َمَم أعدت ال هَل

 5 نيمكارتم نونوكي نجلا داك :* أوُداَك# هللا الإ هل | ال :لوقيو «هدبعيو هللا وعدي :# هوعزي## ُدْيِلَع لمح

 م6 ا ا سمس سس سس سس و سس مسا

 دمك (0 ماسمعت 2 ا 1-00

 زازا و رول | ير رشا حلاو لق لم كلو اول مينا قا لاسم رع ساس
 0 و7 1 ' 0 هللا نم اغلب الإ - 7 .هيلإ أجلي أجلم :# ادَحَتلَم حلم ونود نود نول 71 .ةدبل :اهتدحاو 2« ضعب قوف

 . مال كين كليم اا نأ ينرمأ ام هللا نم مكغلبأ نأ الإ ءادشر الو ارض مكل كلمأ ال ينإ نتوتملل كوت :# تلسِرَو

 0 هلل دحم وم نمد نوف َن فرد 3 .باذعلا نم مكبر مكدعي ام.: َنوُدَعَوب ام ْبِرَكأأ8 يردأ ام 0 -16 .مكيلإ هغلبأ

 ٌمنَهَجَراَسمل ناد هلوسرو هللا ضعي نمو-هينللسرو للأم 3 وه :© ٍِيَعَ ٍِيَعْلا ملدع# -11/ 77 .اهتدم لوطي ةياغ :4 دم نر .هل ُلَمَجَرأ» ةعاسلا مايقو

 ومي َتوُدَحوباَمأَادَمَح 20 ادب اهيفَنيِدَح 7 ل( دك هب هيري الو ملعُي الف :© وبيع لعَرهظي راوظي الق دابعلا نع باغ ام ملعب درفتملا هناحبس
 ُبيركأ تىِردأ نلف انو اد لَو ارصان ُفَح 2 8 1 .مهل ةزجعم 5 لبق ءامخ مي ىلع هو :4 لوُسَر نم نضتأ نم

 1: بنقل مي 0 كروم ج تم لسن ةفلعو لوسرلا مسا 4 تيري نار» لسن :4 ةاتز» هر
 ا ْ 4 1 ا :4 َءاَعَل - .هيلإ هب يحو ام غلبي ىتح نيطايشلا سواسو نم هنوظفحي ةظفحو .ةكئالملا

 ب رس هانا رهظي 8 اوغلبأ دق ءايبنألا نأ ىلاعت هللا ملعيل :لبقو . شهير تالاسر !ارغلبا دف لبق لشرلا نأ كوسرلا
 : هي 2 1 ٌمهوداَرَف نا لاروع ضل نم لاَ َناكَُنَأَو + - .ناضقنلاو ةدايزلا نم ةسورحن مهبر تاالاسر

 | 9 ةدعونت لس دويدار :تللَسِر اال ”رامع اندح ( راق ددخ اكن ادع تدخل :ناكعا تفئاوق باتك يف يطئارخلا جرخأو .ةيآلا 4( اَعَهَر

 ض2 كونو عانت هاوداو داو و ميمت ينب نم الاجر نأ ريبج نب ديعس نع «ربكع نب.دمحم انثدح «ءالعلا نب هللا دبع ىنثدح «ديز نب

 يمون لبق تذوعت دقو ؛تمنو اهتخنأو يتلحار نع تلزنف «مونلا نبلغ ذإ ةليل تاذ جلاع لمرب ريسأل ينإ :لاق همالسإ ءدب نع ثّدح ريمع نب عفار :هل لاقي

 :تلقف ءاّئيش رأ ملف الامشو انيمي ترظنف ءاًعزف تهبتناف يتقان رحن يف اهعضي نأ ديري ةبرح هديب الجر يمانم يف تيأرف «نجلا نم يداولا اذه ميظعب ذوعأ :تلقف

 هديب كسمم خيش لجرو «ةبرح هديب مانملا يف هتيأر يذلاك باش لجرب اذإو تفتلاو ,برطضت يتقان تيأرف تهبتناف ؛كلذ لثم تيأرف توفغف تدع مث ءملح اذه.

 روث اهنم ذحخأف ىتفلا ماقف ؛يسنإلا يراج ةقانل ءادف تعش تئش اهتيأ ذخف مق :ىتفلل خيشلا لاقف ءشحولا نم راوثأ ةث الو تيعلاك | قلق اف ام ا وع طف

 1 والو داب يا :لقف هلوه تفخف ةيدوألا نم اًيداو تلزن اذإ اذه اي :لاقو خيشلا لإ تفتلا مث .فرصناو

 وامس ا ل :لاق ؟ةنكشتنم ل ا 0 3 ا :لاق 0 :هل تلقف :لاق 00

 7 2 2 رق لح

 .اهَدَعهَم 10 ودة ارق لاول: :ىلاعت كارت 8 5 را ضال 2 )+ :هيف هللا لزنا 2 رن 7
 هني دبسَمْلَنأَو :ىلاعت هلوق [14] .نينس عبس رطملا عنم نيح شيرق رافك يف تلزن :لاق 4 ادع 2 مُهكِقَسَأَلَةَمنرطلا ل عأومل أ اوُمْعَتْساوْلَأَو + :هلوق يف لتاقم نع جرخأو

 لزنآف ,كدجسم يف تاولصلا كعم دهشن نأ انل نذتا هللا لوسر اي :نجلا تلاق :لاق سابع نبا نع تري ا
 أ ؟كنع نوؤان نحنو دجسملا يتآن 0 :كو ينلل نحلا تلاق.: :لاق ريبج نب ديعس نع ريرج نبا | جرخأو .4( [َدحَأ هلأ مَ أوعَدَ الق هَ دِجَسَمْلاَنَأَو )+ :هلا
 ركذ هنأ يمرضح نع ريرج نبا جرخأ  دحأ هنأ فرن ِفِإ ل ف :ىلاعت هلوق ]١"[ .ةيآلا هَل َدِسَمْلاَنَأَو + :تلزنف ؟كنع نوؤان نحنو ا

 .- دحأ ولأ ني فرجن نإ ل إف :هّللا لزنأف هريجأ انأو هللا هريجي نأ دمحم ديري امغإ :لاق عبت اذ مهفارشأ نم نجما نم انج نأ هل

 اًذِإ وحلم ا“ 0 نك بردك 212 4 نإ فحم نيل هدد َدالَّصلا ىف َناكَنَم لق [75]
 يف هل يلميو هلهمي هللاف ءىدهلا قيرط عبتم ريغ قحلا نع الاض ناك نم :مهل لوسرلا اهيأ لق .[7 5 : نجلا] 4 ادد لو اًرصاَن ُتَمْضَأ نم ومي ودوام

 ام اذهف ءاذنجو ةوق فعضأو ءاّرقتسمو اًناكم رش وه نَم ذئنيح ملعيسف «ةعاسلا مايق امإو ءايندلا يف لجاعلا باذعلا امإ :هب هللا هدعوت ام اًئيقي ىأر اذإ ىتح «هلالض

 ؟ادنحأ لقأو ائيعمو اًرصان فعضأ نم :مهب هلولح دنع نوملعيسف «باذعلا نم هب نودعوي ام نوكرشملا رصبأ اذإ ىتح :نجلا ةيآ اّمأ .ميرم ةيآ هيلع تلد

 :ناسللا بحاص لاق :باوجلا ؟"نوطسقملاو نوطساقلا" :نيب قرفلا ام ١5[. :نجلا] نوط 4 :تارجحلا] * َتيِِسمْمْلا بيهم نإ ] 1١

 .راج :طسقو .لدع : طسقأ اَذِ .هاكشأف هيلإ اكش :لاقي امك ءبلسلل طسقأ يف ةزمهلا نأكف .راج اذإ كف ول كا نادم رز لظمقم ب طيش كل

 را ىلإ ةييغ نسم حورخت وهف سفن نع هركذ لج ثلا نم رابخإ وهو ةمظعلا لع نوتلاب (هكلسن) :ئرق 4 هكلْسي 9 :ىلاعت هلوق # اًدَعَص اًباَدع هكُلَسي م ٠
 ةيعلا ظفلا لع (ةكلسو) ”ئرقو .راخإلا لإ عجرف # ُهَئلَعَجَو بككلا ىسوُم اَنيَتاَدَو ] : لاقو 4 ياء ْنِم هير :لاق مث # ءوِدَّبَعِ رسأ ىلا َنَحْبْسو :لاق امك

 ةفرغ ا ما ل ع رع دكا ل كلا :ئرق © ادب : :ىلاعت هلوق 6# اَدَبِ هيلع نووي قف ]١4[ .4 يرو نع :هلوق يف هلبق يتلا ةبيغلا ىلع هودر

 ل ا ا ا مهترثكل اًضعب مهضعب بكري : ىأ «رسكلاب ةدبل عمج اهرسكب (اًدبِل) :ئرقو .فرغو

 4 كم أل ِقِإ لق 3 : :هلوق يف رمألا ظفل نم هدعب ىنأ ام ىلع المح ءرمألا ظفلب ماللا نوكسو فاقلا مضب (ّلَق) :ئرق 6# لك 9: ىلاعت هلوق 46 قر أوُعْدأاَمَنِإْلق 38[ ]١
 .4 هَ مآ بعمل هنأ هلوق يف ربخلا نم هلبق ام ىلع المح ب دمحم وهو هللا دبع نع ربخلا ىلع يضاملا ظفلب (لاق) :ئرقو .ينريجي نل ينإ :لق

 .دَك هيلإ ىحوملا يبنلا ملعيل :يأ «لعافلل اًينبم اهحتفب (ملعَيل) :ئرقو .لوعفملل اًينبم ءايلا مضب (ملعيل) :ئرق «(َراعْلا» :ىلاعت هلوق # أول 0
 .اًضيأ ةرم (47) (هت هتاقتشمو دوجسلاو دجاسملا) ظفل دور امك «ميركلا نآرقلا يف ةرم (91) (هن هتاقتشمب نيدلا) ظفل درو :يددع زاجعإ ! * هِي َدِجَسَمْلَّنأَو )8 [13]

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم (47) لك درو دقو «(امهتاقتشمب دوجسلاو دجاسملا) ركذ تارم ددع عم (هت ةاقتشمب نيدلا) ركذ تارم ددع ىواستي كلذبو

 ىئسجلا ءاهس لل  روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 .هريخ :# هلع دروأ# - © .ةللك هللا لوسر 00 .هبايثب فتلملا وه :*لَيرمْل مايا - ١

 نيبو :لوقي :© التت َناَرَفْلاِلبَرَو ؛لَعف ءاش كلذ يأ «لزانملا ويلا

 :ليق :4اَكيقَتالوَم# -5 .ربدت عم لهُم ىلع هأرقا يأ ءالسرت هيف لّسرتو ءانييبت هتأرق اذإ نآرقلا
 ءمهل ةريخألا هللا ةنامأ هنأل ,ناسنإلا ينب خيرات يف ناحجرو نزو هل مالك :ليقو «ليقث هب لمعلا

 نم ةعاس لكو «ليللا ةعاس :4 لجأ َهَئْسانَنِإ -5 ةئآ هللا لوسر هيلع نآرقلا لوزن ًءبع لمح دقو

 ةبوصأو : البق مرقأو# بلقلا يف تبثأو ءراهنلا نم اتابث دشأ :*4اَكْعَوَدَسَأ ص ةئشان ليللا تاعاس

 َكِيَرَمْسأ 8-5 .ءاملا يف حباسلا ددرتي امك كرومأ يف ًاددرتو ًافّرصت يأ : الروط احبس -ا/ .ةءارق
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 ديعولا ىنعمب ,ينعد :# ِننَرَدَو أل ١١- .هبف عزج ال يذلا :ليمجلا رجحلا :ليق .مه ضرعتلاب لغتشت
 يذلا باذعلاب مهرخأو :#اًَديكَمهْلَهَمَر# ايندلا يف معنتلا لهأ :4 محلا نوط يتايآب :# َنيِبركملاو#
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 ءًاعجوم :4 سَ اَدَعَر» هلكآ هب ْصْقَي :4ٍةَّصْعاَد اماَعطَول -17 .رّْعَسَت ران :4 اًميِجَو# .«لكن» |١ اًرهَمالوْسَر يكسر( التابلت
 اذإ يذلا :ليهملاو .عمتجملا لمرلا :بيثكلاو « ًارثانتم ًالئاس المر 4[ تاك لاكلاو ضرالا| لإ ىر رس عسسل همر لس مي + ضل اهيلع نمب برطضت :4 ُكْمََر ويل ١4- .نيدحلملاو ةرفكلا رئاسلو «كنوذؤُي نيذلا كموق يكرشمل 5 لولا ث وعي صم 2 وشرع لكس م ١

 نوقت فيك :يأ ؟4 َنوفَتَت َفِكَد# ١١- .اكلهم ًاديدش :«الي ١5-8 .لاهنا هلفسأ تذخأ لعجياموب مرن مع دين
 .ءنري ا اكلد 2 05 كفل تيكشت :لق امم هدرا 2 2 ساسلا ابا كفا 3 0 الوعنم أوُعفمم دعو ناك ب رقنم اسلي اند 7 ١
 ركذت «ءامسلا»و هِلْوَه ميظعو هتدشل «هيف وأ .مويلا كلذب ةققشتم يأ :# _هيرطفنم ءامَسلا# - ١ © اليس يركن ةكستأ رك د سِذهَدِإ ١
 ًاقيرط : :4 اايبَسإل ة ةمايقلا رمأ يف اهركذ ىتلا تايآلا :ىنعي :* كرك »14 0 ا يي و
 اها 26 :تالاقف :ةوذنلا راد يف شيرف تعمتجا :لاق رباج نع واو دنسب يناربطلاو رازبلا جرخأ #4 ُلَمَرمْلا ا امي # :ىلاعت لوقا .هتعاطب لمعلاو «هب ناميإلاب
 ْ 00 .رحاسب سيل :اولاق «ٌرحاس :اولاق ةنوزجمع سلا :اولاق «نونجم :اولاق .نهاكب سيل :اولاق «نهاك :اولاق «سانلا هنع ردصي اًمسا لجرلا
 ىف وهو تلزن :لا 4 ليررلاامياك# :هلوق يف يعخنلا مي ميهاربإ نع متاح 0 جرخأو .إإ ديرما اهيأكي 4( ٌلَمَّرمْلا اهبأكي# :لاقف ليربج هاتأف ءاهيف رثدتف هبايث يف
 ا تك كر تش ل ومان ( ديد لك ز( ذيزت هاو :تلزن ال :تلاق ةشئاع نع مكاحلا جرخأ #4 ايها لاف !8:ىلاعت هلوق [1] .ةفيطق
 ع ركذأَو ل «[8 :لمزملا] 4اًليتَت يل ليو َكْيَر ممر ْكْذأَو /2[] .هريغو سابع نبا نع هلثم ريرج نبا ل .[7 ١1 ه4( ِناَرَملاَنِم َرَسِي امورك
 ا ا ا 1 نال 4 تو
 5 40[ 5 » : جراعملا] 4 َنوُرِدَمل نإ بَِمْاَو قرَسْلأ بر ميم الف ط 7 نمح رلا] © ِنَيِرَعْلل برو ِنيَِرْحْلا برت [9] .هرخآو راهنلا لوأ يف هئاعدو كبر مسا ركذ ىلع موادو
 7 ا ل ا را ل ا را وحلا نم دعا هانا .[9 : لمزملا] 4اليكو ُهْدِجاََوه الإ هّلِإ آل ٍبِرْكْلاَو ٍقِرْخْل
 ىلع نآرقلا يف اءاج نيتفورعملا نيتميظعلا نيتهجلا نع ناربخملا ناظفللا ناذهو «برغملاو قرشملا بر هنأ هيلعلا هتاذ ىلع هب ىنث :ثأو هسفن هب هللا فصو امم نإو
 هدحو هيلإ عاطقنالا بوجو لمزملا ةروس يف هللا ركذ امل : :لمأتنلو «ةميركلا ةيآلا قسن عم اقفتم اًعطق ناك كلذ نم قايس لكو «عمجلاو ىنثملاو درفملا ةروص
 -.[9 :لمزملا] 5 يو هد وه الإ هلال برت قرشا بر (2) الهيل لَو كي منَ ذا د اكس تك نان و نر د تش 6 لكل[ كرح رو
 قرفلا ام .[14 : لحنلا] * آهوصخ ال هيأ َةَمَعِي اود نِإَو + 01١١ : لمزملا] 4 ٍةَمَحتلَا لْوأ أ َيِبَركْلاَو ٍفَرَدَو 2# «[؟1 : ناخدلا] نيم ابي اوناكَومََو 13
 ةروس يفو «17”1 : ناخدلا] #* َنيهكَلف اذ أوُناكةَمَح تيَو # ناخدلا ةروس يف تدرو حتفلاب "ةمعتتلا" :باوجلا ؟ميركلا نآرقلا يف ' 'ةمعْلا"و ل
 يف اهنم نآرقلا يف ةريثك عضاوم يف تءاج رسكلاب "ةمعنلا"و ؛تابوقعلاو رشلاو ءوسلا ين الإ هلك نآرقلا يف درت ل .ه ايكوم دل وأني كو ِفَدَدَو # لمزملا
 1١[( :لمزملا]#اًيَكرمْلَهَمَو م3 .ميركلا نآرقلا يف ريخلا يف يأت اًمئاد يهو لحنلا] 4( محي ٌروُفَع 1 أودْحتنِإَو + : لحنلا
 لعل .ميركلا نآرقلا يف نيترم (لّهم) ةملك تدرو امنيب «ةدحاو ةرم (لهمأ) ةملك تدرو :باوجلا ؟"لهُمأو لهم" :نيب قرفلا ام ١[. :قراطلا] #4 اور مهلهَمأ +
 ىلاعت هللا نم نيكست نيتغيصلا نيب ةفلاخملا يف -7 .(لّهم) ةغيصل ديكوت (لهمأ) ١- :نيببس ىلإ عجري نآرقلا يف (لهم) ةملك دورو بناج ىلإ (لهمأ) ةملك دورو
 يجر 1011 يلب ارجل 117 يصل يب ةفلاخسملا يق نأل كلذ دعب نيملسملل فو عيركلا لوسزلل ريجصتو
 بلقلا ةأطاومل ؛ًأطاو ردصم لاتق نزوب ةزمه اهدعب ةدودمم فلأو ءاطلا حتفو واولا رسكب (ًءاَطو) : :ىرق 6# اَكطَو 9: :ىلاعت هلوق اكو دس يجلي يان ل[
 يهف اًجالع دشأ يه :ةءارقلا هذه ىنعم يف ءارفلا لاقو ءراهنلا ةالص ىلع ليللا ةالص تلضف :اذلو .عوضخلاو صالخإلا نم داري امل هتقفاوم وأ ءاهيف ناسللا
 نم لقثأو «للزلا نم دعبأو ءمدق تابث دشأ :يأ ءاّنْطو أطي ئطو ردصم دم الب ءاطلا نوكسو واولا حتفب (نطَو): :ئرقو. .مونلاب ةحارلا ةقرافم ةبوعصل اًرجأ مظعأ
 ليللاف ؛ةدابعلا نم راثكتسالا دارأ نمل مودأو لمعلل تبثأ وأ ؛ةءارقو ءاّمايق تبثأ وأ «راهنلا مايق نم ناسنإلا ىلع اًمايق دشأ وأ ؛ىلصملل ةالص دشأو «راهنلا ةالص
 هيلع هللا لص لوسرلا لوق نم الامتحاو ةدباكم دشأ لا اكظر دش[ نأ لع يرفق احلا ل ا الل
 فطع وأ ءلدب وأ ءكبرل ةفص اهضفخب (ٌبر) :ئرق # ثري :ىلاعت هلوق 6# ٍبِْكْلأو ٍقرْثْلأ بروف [4] .يراخبلا هاور ."رضم ىلع كتأطو ددشأ مهللا" :ملسو
 هيك يهود ملفلا روتر :لمزملا ةروس لوزن .بر وه : :يأ ءرمضم ربخ وأ (وه الإ هلإ ال) هلوق يه ةلمج ربخلاو «ءادتبالا ىلع عفرلاب (بر) : :ئئرقو .ناي
 ةروس تيمس : :لمزملا ةروس ءامسأ .نوثالثو ةتسو ةكامنام :لمزملا ةروس فورح ددع .نوناثو سمح و ناتئام :لمزملا ةروس تاملك ددع . اهرخآ نم ةدحاو ةيآ ىوس
 ىلع ربَصلاب رمألاو هديحوّنلا ةَجمُح نايبو «ليّللا مايقب ٌرمألاو «نيلسرملا دّيس عم طاسبنالا باطخ :ةروّسلا دوصقم مظعم :لمزملا ةروس عيضاوم اهحاتتفال ؛لمّزل
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 لف 111 1 ا رول هدع إو والخل ةلوقت نإ هللاوو اذه نم نيش لوقي يذلا هبشيءام هاو «نجلا راعشأب الو «ينم هديصقب الو هزجرب الو

 رع نحل رول اظ :لاق ركف املف ءركفأ ىتح ىنعدف :لاق «هيف لوقت ىتح كموق كنع ىضري ال :لاق «هتحت ام مطحيل هنإو «هيلع يلعي امو ولعيل هنإو |

 6 جا .هوحن ىرخأ قرط نم متاح يبأ نباو ريرج نبا هجرخأو .يراخبلا طرش ىلع حيحص هدانسإ # اًدِسحَو ُتَقَلَح ْنَمَو ِفْرَذ # :كيلررتم

 200 نمحر لا ] 4 علا بيو ملأ بر هات دلو ىلا يراوح لا نال ضال ار را ركنا ا :

 يف شيرق فالتخا نع الوأ هللا ثدحت فيك جراعملا ةروس يف لمأت مث : «[ ١١ : .نمحرلا] 4 نارك ام يوليو » :هناحبس هلوق هيلع لد امك سنإلاو نجلا نيلقثلل

 انه برغملاو قرشملا ظفل ءاجف ء[707/-75 : راعملا] «نزع لاقل جو ربنا رعا) يتم 1 20 :ىلاعت لاقف .هنوعدي اميف تاتشأ مهن :أو ,نآرقلا

 هب ديأ ؛هتاملك مكلتو هلوق اذه ْنَم !هللا ناحبسف 4٠[« : رامملا] 4 هيلاري هناحبس لاقف :تايآلل ماعلا قايسلا عم قفتل ًعومجم

 عراوقلا اهيف يتلا ةفوخملا تايآلا هذه نإ .[79 : ناسنإلا ء1 : لمزملا] 4 اليس ير َلَدَحَتأ هآَس صرحت نإ ) ]3 .لوسر مركأو يبن ريخ

 «لمزملا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هابرو هقلخ يذلا هبر ناوضر ىلإ هلصوت اًقيرط ىوقتلاو ةعاطلا ذختا اهب عافتنالاو ظاعتالا دارأ نمف «سانلل ةربعو ةظع رجاوزلاو

 ترركت دقو «هناوضرو هللا ة هدام درا طل لا وول 310ر5 :ناسنإلا ةيا امأ

 «ةالصلا يف :يأ .# ِناَْرَمْلاَنِم َرَسْي امو رفاق 8.17٠ : لمزملا] # ُهْنمَرَس رسم ام اورق. . ٍناَََْلا نم َرَسَي ام اورد +[ |! صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا

 ءاهتابجاو ضعب يه يتتلا «ةالصلاب ةءارقلا نع رّبع نإو ءاولص ' 'اًؤرقا"ب دارملا َّنإ :مهضعب لوق ىلإ عجري اذهو «نآرقلا نم رسيت امب ة ةدااضألا ةرد ركام 23

 لاق ٠[. : لصزملا] إِن امُْلاَسَرسَباَمأوَم 7٠] 1 .رسيت امب ليللا مايق ىلع اثح ,ديكأت ( ُهنِم َرَسَي ام أوءرقأَف # :دعب هلوقو «لكلا ىلع ءزجلا قالطإ نم وهف

 0 وا عدا هقول تو داس دو وقود حراج تازاكأب ةعاضب هولحلا فيم :فائنصأ ةثالث نآرقلا ءارق :يرصبلا نسحلا

 و رعشتساو ؛مهسننارب يف هب اونحو ؛مهبيراحم يف هب اودكرف ؛مهبولق ءاد ىلع هوعضوف نآرقلا ءاود ىلإ اودمع فنصو هللا مهرثك ال نآرقلا ةلمح نم برضلا اذه رثك

 ٍولُت نم ندا[ ] .رمحألا تيربكلا نم رع لرتلا هله ماك رالف مال تاب ا اقوال زاك اوزان ترحل

 اهصنو) :ئرقو .موقتب اًقرظ بوصنملا ىندأ ىلع اًمطع نيءاهلا مضو ءءاثلاو ءافلا بصنب (ُهّئلثو هّمصنو) :ىرق © ومفصل :ىلاعت هلوق 6# لي هَفَصِيَو لك
 ريغ «نسح نيتءارقلا الكو .هثلث نم ىندأو «هفصن نم ىندأو «ليللا ىثلث نم ىندأو :ىأ ؛رورجملا # ِلّيأَيْلُتإِم ىلع اًمطع ءاهلا رسكو «ءاثلاو ءافلا ضفخب (هثلثو

 تضفخ اذإو «رثكأو هيلع ضرف امب موقي ناك هنأ تربخأ (هثلث) تبصن اذإف «ليللا ثلث مايق ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ناك ضرفلا نآل ؛ىوقأ بصنلا نأ

 .نايصعلاو بونذلا نم رافغتسالاب رمألاو ءناسحإلاو ة ةقدصلا- - هانعم نوكي نأ زوجي ءضفخلاب # ُهَفَصْنَو# : هلوق نكل . ضرفلا نم لقأ موقي ناك هنأ تربخأ (هثلث) ظ

  روسلاب فيرعتلا عوتتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 .هيف لوقيام : ردو ةكيبن ىلع هّللا لزنأ اميف ركف ءهركذ يذلا فال“ : ينعي : 4 ك5 رمنإم -1/ 0 و هام 01 ١ م رم
 هركو .حلك :4بَر# -11 .هيف لئاق وه ام ردق فيك ِبَدُعو نعلف :يأ :4ركن تكيف 1١ 201 طم )رد كيرف (9ردت فكل يشن ردكم! ١

 .هنع هلقنيو .هريغ نع هرثأي : «دتزي صال اذه َنِإَلاَمَف »8 - 50 ارك هلعجو هرّبغ يأ .ههجو 7 0 00 1 ل
 411ه, يتثالا» ١- 8 ران يه ءاليوهتو ةغلابم ءرقس ام كاردأ ءيش يأ :يأ :4رتس امكن امن» - "1
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 00 حولت :4 ركب ةحاول و» - .مهقلخ د مهقرحت اهنكلو ءاتيم الو ايح اهيف نم أ ركع يومن جتا ضاوتما 5 ا ا 1 املك ًاتيم ح 3 راو رمت ع 0

 ُهَنَبِف الإ# - 1 .اهف ةدوَسم ؛دولجلل ةقرح ؛تارشبلل 1 ا :ىنعملاو .ةرشب عمج ارشبلا) :ليقو 0 تحل 2-- م مَ! 68 2ك
 |١" هنبف + لع انلعج 5 2 ابك 9 5

 :« بلا أثوأ يلا َنِقّيَْيِله !عقو ام بلاغملا يف عمطلاو يطاعتلا :رانكللاو نيكر تملا ام, 790080 د '
 6 مهنم عقيل 5 اكيلأونمامَنيلاديَوَبنعلأ وأنا َنقتسلاورتكَمَدَِل |!

 ايو مهبتك يف ام منهج ةنزخ ددع قفاو نيح اونقويف ءرشع ةعست ليجنإلاو ةاروتلا يف اهنأل
 امو .ركشع ةعستلا ءالؤهب انفوخي نأ : ام اري دار اداَم» بيرو كش مهدنع نم : 6 شرم ميول

 :«(ٍرمَْلاَو الك 98 ٠- 7 .راذنإلاو ةبطاخملاو لاحلا اهب دارملا :ليقو .رانلا ينعي «ةركذت : 4 كو اَلِإَّه
 اذإ :#رمَسَأ آَذِإ حبصلاَو# ا : ربت ذإ ليلاَو -14 7” .رمقلاو يأ :ريدقتلا .مسقلل ةلص :الك
 نأ كت ءاَسْنَمِل ا ماظعلا رارتملا ىدحإل :«ٍريكلا ىدحإلا# منهج ىنعي :# ابَثِإ 8 -!٠"ا/ لثه .ءاضأ
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 ةتيلالو .«تلمع امب ةذوخأم : 4 هيدر تيسكامب # - .هتيصعم يف : 4 ساي رأ# هللا ةعاط يف :#4 مدفن

 مهنكل :أ ىف :* نيل الإ »9 - ٠ "4 .اهقبؤأ ام انييلخ اننا نبل, 0999 7
 رن لج 2 4 0 2 : 3 0 و .اهقبو 0 8 نولءاس تاج ف يذل هن ئأبأةل )دبه تبكي يشن |
 ا رض ادكرو# 06 'رقس يف مككلس ءيش ي :رقس يف اوكلس نيذلا نيكرشملا نع 44 نول ءاَي 6 أَي + ب 8

 :ةيطع نبا لاقو برجل 08-2 3/ .هعم انيوغ واغ ىوغ املك لطابلا يف 6 ١" توشتزلاو 107 جديع
 ا

 100 فيم :ىلاعت 5 ارادلاو ىلاعت هللا ىلإ | عوجرلا نم هب نوبذكي اوناك ام ةحص

 1 رو سل رك "سو م ل 2

 7 | ضرع مهمولق فنيذلا لوقيلو نونم لاو بكل وو َبَِبكَد
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 3 هر نأ :ءارب ع ثعبلا يف يقهيبلاو 0 تلد ' ىقح يا نيل وو ب د 0 ع ا 2 1 نقل انس ل 2711

 يلع 00 ينلا د ءاجف 0 نع هلك 0 كل ف 00 2 هيك ه وهو 000 ا اة 9 - 1-7

 ا ا را وبأ لاق :لاق رخأ 4( هكَهلماَلإ م و ©. :ىلاعت هلوق ١[
 : 34 01 كاع هوا هللا لزئاف مهتم 1 0 ةئام .زجعيفأ ءاددع سانلا 1 كو اع ع ةعست .ت رانلا

 شيرق نم 0 لآقإ ا م َرَتع هعتاَلَع + تك :لاق يدسلا ن نع ا 20 0

 1 7 لو 02

 ٠ 5 5000 :قدنش ال اناث
 20 12 01 2 ل ادوار جاك 0 2 الإ ِرَلأَب حض انلَكَجاَم 70 هللا لزنأف 5

 م وو ب 72721

 ببس هنأ - .باذعلاو ةبوقعلا نم نامأ هنأ ١- .تائيسلا ريفكتو «بونذلا ةرفغمل ببس هنأ - ١ ا ٠[. .مرملا] 4( يرضع جلا
 لّوتت فابسأ نيم ةبوتلاو رافغتسالا ةرثك - .ضرألا يف ةوقلاو فاعلا رفاوتو كيعلا لورال سس هنأ - ؟ .قئاضملا نم جورخلاو «قازرألا بلجو ؛مومهلا جيرفتل
 عفرو .دالبلاو دابعلا نع مقنلاو ءالبلا عفدل ببس «ىدارفو تاعامج ةمآلا يف رافغتسالا ةرثك - -5 .ةرخآلاو ايندلا يف حالفلاو (ةينابرلا فاطلأآلاو «ةيهلإلا تامحرلا
 قازرألا يف ةكربلا لوصحو «راردملا ثيغلا لوزنل ببس هنأ -ا/ .ةنمؤم هلل ةصلخم «ةنقوم بولق نع كلذ ردص اذإ اميسال «دارفآألاو ممآلا نع نحملاو نتفلا

 :اًكينه اضيغو ءاًديغر اًفزز مهقزريو ءاًئسح اًعاتم مهبر مهعتمي نورفغتسملا -4 ناطيشلا ةظاغإ -/ .رافقلاو يفايفلا يف معنلا ةرثكو «ءامنلاو لسنلا ةرثكو «رامثلاو
 ا اا .اًرازوأ مهفخأو سانلا لقأ نورفغتسملا ٠١- .هماعنإو هلضف نم اًديزم هناحبس مهيلع غبسيو «ةديعس ةايحب نومعنيو «ةبيط ةشيعب نوؤنهيف
 -06 .هدوو هللا ةمحر مهتلمش نّّمم نورفغتسملا -5 .ءاعدلا ةباجإ - ١١ .ةرخآلا يف هلضف ٍلضف يذ لك ءاتيإو ءاينذلا يف نّسحلا عاتملا ١١- .ةنسلاو باتكلا
 هيو تل .ناطيشلا كاله يف ٌببس ِهَّنَأ هدئاوف نمو - .بئاصملا لورُت عنمو هبحاص نع ةبوقعلا عفد -1 ملا عقدت منا بّلجت
 ...بونذلا ءاوَد هنأ هتارمثو رافغتسالا دئاوف ٌمهأ نمو ١- .راّملا ةفصب هل ٌرقيو لجو ّزع هّيرل دّبعتي رفغتسملا ١- .ررذابعللا عاردقتالا بيست 215 .ةصيوعلاو
 : ةدئاف ام .[7 ٠ : رثدملا] 4( َرَدَق َفِكَليمَمأ ل 1: رثدملا] #4 َرَّدَك فِكَليَمف +1: رثدملا] 4 َدَدَمَوَر م16 .تارمثلاو دئاوفلا نم كلذ ريغو
 0 :هريدقت لوآلاف «نآرقلا نم هب ءاج اميف +27 يبنلا ىلع هب دري اميف ركف امل ة ةريغملا نب.ديلولا يف تلزن ةيآلا :باوجلا ؟دك ردم 1#
 مالك هتفلاخمل برعلا هدرت ناهكلا مالك نم ةناهك وه : :هلوق نأ ردق :ثلاغلاو 4( َردَق ََِلِيمَك + : : يىلاعت هللا لاق «رعشلا ةقي ةقيرط ىلع سيل هنآل ؛برعلا هدرت رعش
 ىنعملا اذهل ىوقأ بصنلاب ةءارقلاف ءاضيأ ضفخلاب ةءارقلا ىف هيلع ضرف امب ماق دق نوكيف ءهنم رثكأو ثلثلا - .ه, َرد تكي )| :اًدلاث ىلاعت هلوق وهف ,ناهكلا
 ناكسإلاو ءلصألا ىلع مضلاب اهكيرحتو ««ىنلث) يف ماللا ناكسإب (يثلن 5و .هنم رثكأو هيلع ضرف امب ماق ملسو هيلع هللا لص هنأ اًنايب اهيف نأل
 ءمنص مسا :مضلا :ليقو «ميمت ةغل اهرسكب (زجرلاو) : عئرقو' .زاجحلا هغل ءارلا مضب (زجرلاو) :ئرق 4 علو: ٍلاعت هلوق رجه رجل اوم . فيفختتلل
 نأل ؛باذعلل منصلا ةفاضإ نسحو ؛منصلا وهو :رجهاف زجرلا اذو :ريدقتلاو «هلجأ نم باذعلا لحي ام رجهي نأ رمأ هنأ :هيلع ىنعملاف .باذعلل مسا : ركلات
 حبذي ناكو «"ةورملا" ىلع (ةلئان)و «"افصلا" ىلع يحل نب رمع هعضو منص (فاسإف) "ةلئانو فاسإ" تيبلا دنع اناك نامنص امه :ليقو .باذعلا ىلإ ىدؤت هتدابع
 .ىنعمللا اذه يف ظيتخملا سوماقلار ظنا ءشيرق امهتدبعف «نيرجحت اشف هبعكلا يفاًرجف "لهس تنب ةلئانو رمع نب فاسأل امه :ليقو .ةبعكلا هاجت امهيلع
 (رم اة :ئئرقو .ىلوت هانعمو «ةنكاس لادو ةحوتفم ةزمه ' 59 51" 0 لااذلا ناكشإب (ريدأ ذإ) : ئرق عرب ذإ للام 9م : ىلاعت هلوق 4 ربت ذِإ ليلو لف [11]
 يهو «لمزملا ةروس دعب تلزن : رمال هزار كاوا .دحاو ىنعمب ناتغل "ربد" و. اك نإ ليق دقو .راهنلا فلخ ءاج هانعمو «ةزمهلا فذحو «لادلاو لاذلا حتفب
 :رثدملا ةروس عيضاوم دخلا لا :رثدملا ةروس ءامسأ .ةرشعو فلأ :رثدملا ةروس فورح ددع .نوسمحو سمخو ناتئام .رئدملا ةروش تاك هلع 1
 ةيايز هدع نايو «نارقلا ضقب :ب ةريغُ نب ديلو ديدهتو «نايصعلا لهأو راّمكلا لع ةمايقلا ةبوعص ريرقتو «ناهيإلا ىلإ قّللا ةوعدب 0: يبنلا رمأ :ة ةنيررملاا هرعت

 : ةنااقلا: رودم كود دوار الإرسال ىوشلا لم بركلا دعو ركدر د كرار يع ير د نع راتكإا نااار تاسع را: رس نك حا لك
 - :ةمايقلا ةروسس ءامسأ .نوسمحو نانثاو ةت|اثالث :ةمايقلا ةروس فورح ددع .نوعستو عستو ةئام : :ةمايقلا ةروس تاملك ددع .ةيكم يهو «ةعراقلا ةروس دعب تلز

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت  لوزتلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا .طلا ريسفت 64< «



 يأ سنع شد دفوف موف مومو فاح دو

 ١ ا يضرك ملام 0 َنِنلاَمَهَ
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 أ 9 كتكتا 00 آلآ

 لهأ نم بونذلا لهأ يف هللا مهعْفَشُي نيذلا مهل عفشي امف :لوقي : َنيِعْندَّشلَأ َةَعَفَس هممت اق“ -

 يف مهنأك :* ريت اخ مهنا اهل نوعمتسي ال َنيلَوُم :# ٌنيضرعم 9# - 0 ١ 0207 لح وحلا

 .دسألا :ليقو .ةامرلا مه :ليق :4 مرو نِم ترف آل ةرفان ةيشحو ٌرمح نآرقلاب يدتكلا نم كا
 الالم 5" دك الو كك ا[ 1[: دم كك اك ركل نأ .4 ضم نخص قون نإ» 0

 #2 1 000 ل خا ملا كسلا الإ :يأ :# رجلا توفاخي
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 ىلع هّباقع هذابع يقتي نأ لهأ :* كرتتلا لها وه هللا ءاشي نأ الإ | ءيش ىلع ردقي دحأ ال هنأل
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 ١ هلأ رن ا انماَسنل او
تمرر ويمفأآل :

 : بسمو 
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 00 ' لاق يدسلا نع رذنملا لك جرخأ 4 ردكم اًُحُص قوي تي يرمأ لك ذيربلب ا :ىلاعت هلوق [07] .هتءارق :# ُهناَءْرق عيا #

 كرمال | + :ىاعت هلوق .4 ُهَََّكُم اًمُحُس قوي مهتم يرتأ لك ذيل إل :تلزنف «رانلا نم ةنمأو ةءارب اهيف ةفيحص انم لجر لك سأر
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 0 هرفي و : :ىلاعت هلوق # ةَرَِتْسُم ٌرفنتَسُم رمح مهن مهئكط [01 .هلك ريخلا هيف نإف «نآرقلا اذهب هيلعف ظاعتالا دارأ نم نأ نيبت ةيآلاو ءسبعو رثدملا يتروس
 أ ءَسِي نأ الإ دركي امس 0 ك1 1 هم :ئرق .يمارلا وأ دسألا صانقلا اهرفني :ىأ لوعفم مسا ءافلا حتفب (ةرفنتسام)

 أم 2 مي :يأ «كلذ هللا ةئيشمب الإ كلذب نوعفتنتف هب نوظعتت امو نوركذت امو : :يأ ءباطخلا ىلع ءاتلاب (نوركذت) : :ئرف : ئرق 6 نردد :ىلاعت هلوق

 * ْميَقأ الود :ىلاعت هلوق # ميلا وي مي ال1 [1] 4 هر آلا سوفا 9 : هلوقو # مْ يرمأ لك ديربي ل» ةبسانمل ةبيغلا ىلع ءايلاب (نوركذي) :ئرقو .نوركذت

 لخدتت امنإ «ةددشملا نونلا همزلت مل الاح ناك اذإو ءالاح (مسقأ) لعجو (مسقأ) ىلع تلخد مسق "م ال" اهنأ ىلع فلأ ريغ نم ماللا دعب ةزمبب (مسقأل) :ئرق
 4# بتكأأ ُلَهَأ َمَعيْدَت 1 28 :هلوقو ؟# َدْجَسَضاَلَأ َكَحتَم اَمٍِ : هلوق يف اهتدايزك ةلص ةدئاز "ال" نأ ىلع ماللا دعب فلألا تابثإب (مسقأ ال) :ئرقو .مسقلا ديكأتل

 اا وعلا وا " ةدايز يفو «ةلص ةدئاز :ىلوألاو «ةدئاز ريغ يفنلل ةيناثلا "الف" ءمسقأ الو ةمايقلا مويب مسقأ : سلا

 ٍةَمعْيَِنَأآَم إو :باوجلاو ؟"رجحلا" يف 4 ٌةوَْجَمل َكَّنِإ ركذلاو دلع رم ىلا ماكي : هلوق لثم ؟ىرخأ ةروس يف ركذي ءيشلا اذه نأ ىرت الأ "ةدحاولا ةروسلاك هلك

 اقرب رق ب قو: ىلاعت هلوق 6 مَصباََردَي آم [1 .يفنم ريغ هب ئدتبا مالك مسقأو .ىرخأ ةروس يف مدقتم مالكل يفن "ال" نإ :ليقو «" ملقلا "ير

 لكدنع رصبلا حقو َراَح رسكلاب : :قربو .ثعبلا دنع وأ توملا دنع صخشو عمل : :حتفب قرب : :ليقو «ةشهدلاو ريحتلا يف ناتغل امهو ءاهرسكب (قرب) : رف .ءارلا حتفب

 الفل 001 ل0 0007 001157 كل نازقلا يف(ايندلا) ةملك تدروز 011-1 69 ةرخآلاو ايندلا نم لك روكت :يددع زاجعإ 4 َهَر 0

 56 .نآرقلا ين اًعضوم (20) يف اهدحو اًضيأ (ةرخآلا) ةملك تدروو . .نآرقلا يف اًحضوم (00) يف اهدحو (ايندلا) ةملك تدروو «ةرم )١١5( ميركلا نآرقلا

 دعب «ناسنإلا ةيصخشو تامصبلا :تامصبلا .[5 : ةمايقلا] 4هئانبَىَوض نأ هلع َنِرِدَس لب » [ 5 .ميركلا نآرقلا يف اعضوم (15) يف ةعمتجم ةرخآلاو ايندلا ةملك تدرو

 ايوستو قلخ ىلع ىتح لب «طقف هماظع عمج ىلع اًرداق سيل هنأب ة ةزعلا بر مهيلع در «تيملا ماظع عمجي نأ هلل فيك هنأو «ةمايقلا موي ثعبلا شيرق رافك ركنأ نأ

 |” دعنا بزر اجتلااو قوفكلا هيلع كلذااق هو .ثداوحلا نم هل لصح امهم رخآلا نع ناسنإ لك زيمي يذلاو هبحاص نع فّرعي يذلا قيقدلا ءزجلا اذه «هنانب

 ايدحتو لجرلا ءام .[1-79ا/ : ةمايقلا] ونا َركَذلاِن يول هن لج (2)) رص َقَلكَف فَ نك (جل) قب يبني ٌةَمظ كي ٌرلأل [11-4"1] .رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ذنم

 ركذملا يونملا ناويحلا دحتا اذإف «ةثنؤم ةيونم تاناويحو ةركذم ةيونم تاناويح :ناعون لجرلا يف ةيونملا تاناويحلا نإ :ةنجألا ءاملع لوقي :نينجلا عون

 رنج ديدحت يف اهل لخد ال ةأرملا ةضيوب نإف كلذ ىلعو «ىثنأ نوكي نينجلا نإف «:ةضيوبلاب ثنؤملا يونملا ناويحلا دحتا اذإو ءاّركذ نوكي نينجلا نإف «ةضيوبلاب

 .ينملا نم لعج :يأ 4 َقناْلاَو كذا نورا هَل َلَعْجإم :لئاقلا هللا ناحبسف «لجرلل يونملا ناويحلا وه نينجلا سنج ددحي يذلا لب «نينجلا

 اايبو «ملاعلا نابعأ يف ةمايقلا ريثآتو .ثعبلا تابثإ نايبو ءاهتبيهو «ةمايقلا لْوَم نايب :ةروّسلا دوصقم : كافل .اهحتتفمل ؛ةمايقلا ةروس تيّمس -

 : .تاومآلا ثعب ىلع ةرّْدَقلا ريرقتو «ةمايقلا ناهرب نايب ىلإ يس لاا

 روسلاب فيرعتلا  عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 هي ها هل ولا جل ١/71

 حلا ءامسألا



 مهبر نونمؤملا ىري : ةَرِئاَناَيَر َلِإ#ل ١7- .ةرشبلا لامجو ةمعنلا :ةرضُنلاو ؛ةمعان :4 ةرضات» 0 ١7 083-0 هيه دوم ه4 2
 :4 نظتإ» ١5- ةحلاك ةدوسم «ناولألا ةريغتم :4 ةَرِداَبِ مْريِْوجَوَو أو ١- 4 .هيبشت الو فييكت ريغ نم ' 6 رض 0 هرج ور ديو اير! هج

 اًدإإ# -55 .رهظلا راقف مصقت ىنلا ةيهادلا :ةرقافلاو . رانلا لح دتس :# رقاد اَبَلعْفينأ# عقوتت وأ ءملعت خللا (9 رفاه هوم 53

 5 14 قر نمل يقوم - ١١7 0 جرشحو هتامب دنع يقارتلا مهدحأ سفن تغلب اذإ :4َقاَداَِتَحَب < تناول لاقل هنأَنظو () قار نمو ((ن) قال تحلب بل
 7 ابو 7 .ًائيش هنع اونغُي ملف «نيوادملاو ءابطألا هل اوبلطو «هيفشيف هيقري اذ نم :هلهأ لاقو

 + ٌلصاَتَدَس 0 ُفاَسملاِذ يَوَيَكيرَلإضقاَئلايُناَملأ 0 ١

 9 :© قاّمل الوفا احل ك0 كلوا زهألاو انذللا قا هن لزن لق ىذلا نأ 'قيأو : | 3 0 ل
 ف 58 ول له رف وه تر - كر : قالا 0 كَل لأ 2 ىلطمتيم هلْمأَدلإ 01

 دنع هقاسب هقتاس تفتلا :ليقو .نحملاو دئادشلا يف الإ قاسلا ركذت ال. برعلاو .دئادشلا هيلع تعبانت 0 ١
 .هيتشم يف رتخبتي :يأ :«ىستي» مهيلإ 1 :# .هلَمَآََلِإإل ىضم :4 بَعدَ 1 تا ١ © ىتسدل ميدان اسس :هيييعا 0

 :4خشإل امسكأ# -70 .ديدش ديدهت اذهو .ديعو ىلع ىلاعت هللا نم ٌديعو : 4 لوف كَل وألم “هنو . 6 يسون نوجد 8

 هلعجف : 4 لرسم َنَلَحْف# ا د الو ءرمؤي الو «ةدابعب دبعتي ال المهم : #4 ىّرْس كارب نأ# هللاب رفاكلا : تل ممل دعا لسا 5

 ناك :؟4قولا عن ترمي كِلدَسلأم ١- اسم يد ل 1 يأ ةقلعو «ةفطن ناك امدعب ًاناسنإ | >2 2 ب

 .هيوارب حرصي و .بعشلا يف يقهيبل هجرخأ .«ىلب كناحبس» :لوقي اهأرق اذإ يَ 1 3

 :4 َروَتمايَم كي كرد مل ناسنإلا ىلع ىتأ دق :هانعم لبق :4 نسال كعلم ١- ل سا ل سل 2 0 : 1 ه كتل ارانب 1-0 ا
 3 5 :اقمأاَوَمْلف نم نضال ادفع -

 ءنوكلا يف هب ًاهْوَنُم اروكذم نكي مل هنأ يأ حورلا هيف خفنت نأ لبق ًائيط مدآ اهيف يقب يتلا ةذدملا (نيحلا» 2 5

 | ءامو لجرلا ءام'نم :4 ٍةَمْطن نيو مدآ ةيرذ :© نضل انقلَحاَنِإل ١- .قلخلا 3 |١" (22 اًوُفكاًمَِوَركاَساَمِإَل يت ُهَسيَدَهاَنِإ 9 ارِصب 3
 اَنْيب :* َلِيَسلَأ هسيدهاَنِإ## ٠- .هريتخن :4 ديال ةفلتخم عابطو عاونأ نم ةجزتمم اهنآل ءأطالخأ :ىنعي ل يو سلا هي 3

 قسيرط ًاكلاس امإ :ليقو ءاهل ًاروفك :4 رون دلل :# اََكاَش امل هليبس هانفّرعو «قحلا 2 | 42 اون كح اهجاَرِم اكن ياكنم تورنت |
 نم اهبف م ازم 2 5 ر مهتعاطب اورب نيذلا :# َراَرَجُأل اًَنِإ 8 - 5 .هل ًابكنتم امإو «قحلا 1و و

 ب ' ١ :ىلاعت هلوق ["5 :74] .اهتحئار بيط يف روفاكلاك :4 ارواح طلخُيو هب جزمُي يذلا :يأ ءبارشلا
 ةشبك 0 ا تالا ”شيرقل لهج اوبأ لآق 4( ردع دعت الع )ل تلزن امل :لاق سابع نبا نع يفوعلا قيرط

 . بم | جرخ (.٠ كن كل كذأ مث وأن كل نأ ) :هل لوقيف ؟منهج ةنزخ نم لجرب اوشطبي نأ مكنم ةرشع لك زجعيفأ ؛مهدلا
 0 || ٠ | هلزنأ ا نم هلاق لب :لاقف ؟هب هّللا هرمأ مأ هسفن لبق نم ب هللا لوسر لاق ءيشأ أَو كل لأ :هلوق نع سابع

 ؛امذنو انيمعط لإ 1 2511 لإ لولا راشأ 2117 : نان ] 4 الجت اه ع نك ماك هي نوفر 4 : ناسنإلا] 4 اًروناَ اَهْجِاَرِم 0

 .داربإلل روفاكلا ليت بجلال نيم املا اكل كارلا رااالط ادور ايدل قر كلا كراك لايتداوالا مك كلل ذرات ةكارفلا يطع تناك كرش نذل

 10: ةمايقلا] # ُهرِتاايَلعْفين نظن 50 ةريأب نيمو وجدو رانا لإ (059) رضا رضا ٍزيَمْوي هوجو 11١# ] انردص نوكأ ركفملا اع رشير .مهتبرشأ اهب نوجزمي ليبجنزلاو
 ؛ةعاطو اًعمس نولوقيف «هترايز ىلع ىيحف «مكريزتسي ىلاعتو كرابت مكبر نإ ةنجلا لهأ اي ٍدانم يداني :اطوخد ديعب ةنجلا لهأ نع مالكلا يف ميقلا نبا لوقي

 اوعمجو ءادعوم مهل لعج يذلا حيفألا يداولا ىلإ اوهتنا اذإ ىتح «نيعرسم اهروهظ ىلع نووتسيف ؛مهل تدعأ دق بئاجنلاب اذإف «نيردابم ةرايزلا ىلإ نوضهنيو
 نم ربانمو .دجربز نم ربانمو ءْوِلَّوَل نم ربانمو «رون نم ربانم مهل تبصن مث «كانه بصنف هيسركب ىلاعتو هناحبس برلا رمأ ءادحأ مهنم يعادلا رداغي ملف «كانه

 مهب ترقتسا اذإ ىتح ءاياطعلا يف مهقوف يساركلا باحصأ نوري ام .كسملا نابثك ىلع -ءيند مهنيب نوكي نأ مهاشاح و - مهاندأ سلجو «ةضف نم ربانمو ءبهذ

 تكرابت «مالسلا كنمو ؛مالسلا تنأ مهللا :مهلوق نم نسحأب ةيحتلا هذه درت الف .مكيلع مالس ةنجلا لهأ اي :يدانملا ىدان ,مهنكامأ مهب تنأمطاو «مهسلاجم
 بيغلاب ينوعاطأ نيذلا يدابع نيأ :ىلاعت هنم نوعمسي ام لوأ نوكيف «ةنجلا لهأ اي :لوقيو مهيلإ كحضي «ىلاعتو كرابت برلا مهل ىجتيف .ماركإلاو لالجلا اذاي

 .ديزملا موي اذه ءيتنج مكنكسأ مل مكنع ضرأ مل ول نإ ةنجلا لهأ اي :لوقيف ءانع ضراف ءانيضر دق نأ :ةدحاو ةملك ىلع نوعمتجيف .ديزملا موي اذهف ؟ينوري لو

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ الول ام هرون نم مهاشغيف مهل ىلجتيو .بجحلا هلالج لج برلا فشكيف .هيلإ رظنن كهجو انرأ :ةدحاو ةملك ىلع نوعمتجيف «ينولسف

 ضعبب هركذي ءاذكو اذكك تلعف موي ركذتأ «نالف اي :لوقي هنإ ىتح «ةرضاحم ىلاعت هبر هرضاح الإ دحأ سلجملا كلذ يف ىقبي الو .اوقرتحال اوقرتحي الأ ىضق

 لك مي رس اب .ةرضاحملا كلتب عامسألا ةذل ايف .هذه كتلزنم تغلب يترفغمب ىلب :لوقيف ؟يل رفغت ملأ براي :لوقيف ايندلا يف هتاردغ

 ةدئاف امو «نيتيآلا ىنعم ام .[" 5 : ةمايقلا] 4 كوم َكَل كوم + ء[7 5 : اقل لل .ةرساخلا ةقفصلاب نيعجارلا ةلذ ايو .ةرخآلا رادلا

 ءايندلل لوألا نأ وأ .هل ديكأت انمإف هراركت امأو «ليولا كل برقأ :هانعمو ءبّرَق اذإ ' 0 هم وهو «ليولاب بطاخملا ىلع ءاعد وه :باوجلا ؟راركتلا

 ؟"اًروقك" ةقباطم يف "اًروكش" لقي مل اذامل .[" : ناسنإلا] 4 ومكر ادكاَش امِإ َلِسَسلَ ُهَسَدَهاَنِإ [7”] .ملعأ هللاو ءامهيف هل ليو :يأ «ةرخآلل ناثلاو

 قرفلا ام .هيلع هللا معن ىلإ ةبسنلاب روفك رفاك لك نأل ؛هل اًمذ رفكلا بناج يف ةغلابملا دصق وأ «اًروكش ركاش لك سيلو «ركاش روكش لك نآل ؛معألا ظفللاب ءاج هنأ :باوجلا

 هذهو هللا دمحي عنملا دنعو «ءالبلا يف ركشي يذلا وهف ”روكشلا" امأ. ءاخرلا ةظحل يف ءاطعلا يف ركشي يذلا وه ”ركاشلا" :باوجلا ؟"روكشلا'"و "ركاشلا'" :نيب

 .ملعأ هللاو.. لاوحالا لك ىلعو ؛ماودلا ىلع هلل هركشفركشلا ىلع هرارمتسا :يأ ءلوعف نزو ىلع " دوش ات ءركشلاب يتأي يأ لعاف نزو ىلع ”ركاش”و . ةلزن م لع

 .نوبحت لب :دمحم اي مهل لق :ا دعم لع اًنافتلا تالططخلاب :(نورذتو-نوبحت) : ئرق 46 َتوردَيو 9و 46 نوب وب 38 ىلاعت هلوق 6 َنوَرَدَيو 9: « ه1 َةياَْلَن وب بالكرم ]: ٠١

 46 قار نم َليِقَو لي[ ] .سنجلا لوألاب دارملا نآل ءانه عمجو © نإ 98 : هلوقايف نبق رؤكذملا ناشر عيجارلا رمت ةاعاتت (نورذيو-نوبحي) :ئرقو
 (ىنمي) :ئرق # قيوم :ىلاعت هلوق # َقَنْب يّمَنَيةَمطن كي ملأ ل8[ تكسللا باب يف ههيجوت مدقتو .همدعو " نم" نون لع تكششلات :ىرف 46 يقاوم #1 : ىلاعت هلوق

 .ةفطنلل ريمضلا نأ ىلع قوف نم ءاتلاب (ىنمت) :ئرقو ."ٌىنمل" ةفص رج اهلحم ةلمجلاف .ءبصي :يأ «ينملا ىلع اًدئاع ريمضلا لعج ىلع تحت نم ءايلاب
 سس سس سس يسب يس

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت

7 : 
 ملا

 ا



 0 نا دك مع و و ا وا يح
 كضو# نال تالا تاب تام ةياع ةيام دام ونا 00 ذم ادص” "طم دم" دع دم" ._ "د دعا ةذناع حام - طخ سم“ دعأ 52

 ا

 ىلإ اهنورجيو 0 ا :# اًبورَجَمِيل اهنم يأ :# اًبيُبَرْنَي» نيع نم :«اًنِيَع# -”
 .اعئاش الصتم :« ايطتسم و 0 ا د دا كازو

 ' لهأ نم الإ ريسأ ذئموي مهل نكي مل :ليقو «ةلبقلا لهأ نم نوجسملا وه :ليق :#اريسأَو# -/
 ل | وت الور دياَكَمأِ ولدان 1 .هّللا اضر ّبلُط مكمعطت امنإ : | :هومعطأ اذإ نولوقي اوناك :ةيآلا : ِهَساِهْبَوِل ٌكمِعطاَمِإ 8 -4 .كرشلا

 ؟١ ةيكيعن وقوا ريَهَسعَْتٍ داعي 3 0 ' بغريل 0 3 01 نم هللا هملع نكلو هب اوملكت ام مهن عا :ليقو
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 لدلط ميك كرت :# اهلل لَ ٌةَيِاَدَو ١5- .ديدشلا دربلا وهو :# اًرِرَهْمَر الوم اهرَح مهيذؤيف

 اك (مافر رف روان اهلك ه7 ءانتجا مهل لّهْس : 4 يلدا اهدوُطُم تلو امر
 اهرّدق يأ ؛*رَثناَعورَدَنأ# ةضفلا ضايب يف ريراوقلا ءافص : ٍةَّضِفنِمَبراَوم 10 اريراوَف تناكإ# - 1 ١1

 بارش جازم :8 اَهْجاَرِمَناَكأ# ١7- .ضيفت الو ةنجلا لهأ ير نم صقنت ال .مدخلا نم ةاقسلا

 ةفص :4اليبلم سف ةدجلا يف ينعي :4اهياكعل -18 .ليبجغزلاب مهل جزمث :4اييبرل ساكلا
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 ف 442 - 15 .نيكرشملا نم :4ْهني عِظتالَول هئاضقل يأ :4 َكْيَر كدر صان -1 4 .كسملا
 ماَعطلا َنوُمِهَطيَو # :ىلاعت هلوق [4] 00 رهظلا ةالص يف ًايشع :  تايصاو# .حبصلا ةالص

 0 زن اهنكلو .مالسإلا لهأ رسأي لَو ينلا نكيمل : :لاق (اًريسأو) هلوق يف ريرج نبا نع رذنملا نبا جرخأ # اًريَِأواَمتيو انِيكَسِم ءهَبْح كَ
 ةمركع نع 1 نبا جرخأ ه( اك لوا تدم تاو »ف :ىلاعت هلوق 1 .مهيلإ حالصلاب رمأي دي ىنلا ناكف ءمهيف تلزنف «ُناذملا نأ 1 اوناكو

 00 ' تركذ :رمع لاق ؛؟كيكيي ام» :هلك لاقف ءرمع ىكبف «هبنج يف رثأ دقو «ديرج نم ريصح ىلع دقار وهو 395 ىلا ىلع باطخلا نب رمع لخد :لاق

 و ايدام 2 رت امأ :لي هللا لوسرا .لاقف !ديرج نم 0 ريصح ىلع ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر تنأو هكلمو ةشبحلا بحاصو ءهكلمو زمرهو ؛هكلمو
 فكأن تي عشا :ىلاعت هلوق [؟ ؟] .4 اريك مو ات تير م َتلواَدِإَو 6 :هللا لزنأف ؟ةرخآلا
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 ريكا

 ١ باو هريرج د جرخأ 0 ٍ:
  0:ناسنإلا] 4ك نم دواتأ ط [117 .4 افك 3 و ْعِظاَلَو :هللا لزنأف .هقنع نأطأل يلصي اًدمحم تيأر نئل :لاق لهج بأ ١ 050"

 عضاوملا يقابو ١) اًعيمج امهولحي وأ ؛:ةضف نم ىرخأ ةرمو «بهذ نم رواسأ نولحي ةرم 1 و راسا ةماسز 1 .4 ٍبَهَد نم دواس

 يف مهلماعف «ةضفلا نورثؤي نم مهنمو «ببهذلاب نيرتلا نورثؤي نم مهنمف ءايندلا يف ةفلتخسم سانلا ةجزمأ تناك امل هنإ ليقو .اًرظنم جهبأ كلذ نأل ؛ةجوازتم لعجت نأب

 ناسنإلا] 4اروفَكَوأ مثاَءجهنِم عِطنالو كير يحل يصاف» 14: ملقلا] 4موُظْكَم وانك وهراكدان د ت وحلا بحاصك نكتالو كير وم رصف 1" ؛] يضلل ميم حت حلل 14[.

 مدح شم تكل 2 ارا .توحلا بحاصك نكت الو «مهيلع كترصن ريخأتو مهلاهمإ كلذ نمو .هاضقو كبر هب مكح امل لوسرلا اهيأ ربصاف
 او رداكقل تاك كحال ان :ناسنإلا ةيآ امأ «ملقلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «.. .مهل باذعلا ليجعت اًبلاط اًّمغ ءولمم وهو «هبر ىدان نيح «هموق ىلع هربص

 لدااصلار كنكلا ىف اعلاف وأ تاوهسشلا ىف اسمعنم ناك نم نيكرشملا شم عطت الو «هيلع ضماف ينيدلا همكحلو ]5 ١ 4اليِتت هَل لَسبيَو كير ممر كتاوت
 تلد ام اذهف «هيلع لكوتو «كتدابع يف اًمات اًعاطقنا هيلإ عطقناو .هب هعداف .كبر مسا يبنلا اهيأ ركذاو 110 نإسإلا] < دامأو كَم كيم متر أَو ل8: لمزملا]
 أ هبه كسل نإ (ه) ريس اَمتيو ميكس مهب لع ماَعَطلاَنوُمِعْطيَو 2 [14-/] .هرخآو راهنلا لوأ يف هئاعدو كبر مسا ركذ ىلع موادو :ناسنإلا ةيآ امأ لاول ةيآ هيلع
 هللا يضر ةشئاع تناك اذهلو «ةيآلا هذه نم جرخ ءانثلا وأ ءاعدلا ءارقفلا نم بلط نم :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .[4-4 : ناسنإلا] 4 اًروكُش الور ودير
 نيكاسملا ةبحم :بجر نبالافق .هللا ىلبع انرجأ ىقبيو ءاوعد ام لشثمب مهل وعدن ىتح ءانل هب اوعد ام عمسا: كرس رجل قاربت ايدل من لإ تالسرر) از اهنع

 اب .اًبلاغ ىجري ال ايندلا يف مهعفن نأل ؛لجو زع هلل لمعلا صالخإ بجوت مهيلإ ناسحإلاو 61  1١ديهاجم كح 1 ناسنإلا] الذ اهثوُطق تلات ملعََياَدَو

 ُفاَطيَو 15[2] .اهليلذت كلذف ءاهلاني ىتح تّلدت عجطضا نإو ءاهلاني ىتح تّلدت دعق نإو ؛هردقب تعفترا ماق اذإ : :لاق اً اَهُنوُطُم تلو )# :ىلاعت هلوقل هريسفت يف
 وسال نبع كَم ادولَع نال ع © 0110 : ناسنإلا] 4[ اليجتر اَهجاَر 0 ناسنإلا] اسراوم تناك او ووصف نيب لَ ' _

 ][ يئاسكلا:لاقو «بوصنم نونم هدعب ام نأل ؛بسانتلل نيونتلاب (اًلسالس) :ئرق # ُهَلِسْكَس ةن :ىلاعت هلوق 6 اريِعَسو الالْغأو َْلِسَلَم تفك اندَّمَعأ ان
 ”ايسدالإ تسال نأ هسا... قر | كلم دين مي :ناقحألا صو ليحل 3 سيال غيم نوفر تي تلا نشا : فركلا مر ضو
 :كدحاسمك: :نافرح هفلأ دعب ريسكت عمج هنوكل ل :ئرقو .نيونتلا لدب فلألاب ةءارقلا هذه يف فقولاو ءفرصلا

 كل -١1[ لسالسك امهنأل اًعم امهنيونتب (اًريراوق) :ئيرق 46 أراَوف () ر) اراوق 98 : ىلاعت هلوق * ارق اورد قصف نم بروق !(10) اسراوَ تناك اوصف ني يع مولع تآيَو لم
 يف هنودب لوألا يف نيونتلاب (اًريراوق) :ئرقو .(لسالس) عم بسانتلل فلألاب امهيلع اوفقوو «ليعافم ىلع (ريراوق)و «لعافم ىلع (لسالس) نأ ريغ ءاّهيجوتو اًعمج

 امهيف نيونت ريغب (ريراوق) :ئرقو .فالخب اهنودب يناثلا ىلعو «فالخ ريغ نم ةيآ سأر هنوكل فلألاب لوألا ىلع اوفقوو ءامهيف نيونت ريغب (ريراوق) :ئرقو «يناثلا

 .عومجلا ىهتنم ةغيص يف لصألا ىلع اهب ىتأ هنأ : :نوني نم هجوو «فلألاب فحصملا يف يهف مسرلل اًنابثإ لا ل

 دوصقم مظعم :ناسنإلا ةروس عيضاوم . .اهب رهدلا ركذل ؛رهّدلا ةروسو .اهب هركذل ؛ناسنإلا ةروسو ءاهحتتفل ؛ىتأ له ةروس : ا ور
 دلل ايفو ردع برص أو1ك نوسب زل لع ةقزا رك وترا وقفل راذايق ازكي وأ اركز وشاب واصلا رادو جا نيت 117 وود

 ىل يئس تسحلا ءامس روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ألا يربطلا ريسفت
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 .تافصاعلا حايرلاف :* تدوم ١- .فرغلاب لسرث ىتلا ةكئالملا :ليقو ةلاكرإ ةدشرلاو

 رد :ىنعم ؛حيرلا اهب ىنع :ليق :4[تك تّرَِتلاَما ٠- .رملا تاعيرسلا «بوبحلا تاديدشلا يهو
 دابعلا فحص رشنت ةكئالملاو :ليقو .هثيغو هّللا ةمحر رشنت وأ .ضرألا رشني رطملاو ,باحسلا

 .ةكئالملا هب ىنع :ليقو .لطابلاو قحلا نيب تالصافلاف :* .  ..ةرَْفلاَد## -5 .لامعألاب
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 هاّبرو هقلخ يذلا هبر ناوضر ىلإ هلصوت اقيرط ىوقتلاو ةعاطلا ذختا اهب عافتنالاو ظاعتالا دارأ نمف «سانلل ةربعو ةظع رجاوزلاو عراوقلا اهيف يتلا ةفوخملا

 ىلإ هلصوي اقيرط ىوقتلاو ناميإلاب ذختا ةرخآلاو ايندلا يف هسفنل ريخلا دارأ نمف «نيملاعلل ةظع ةروسلا هذه نإ :ناسنإلا ةيآ امأ ءلمزملا ةيآ هيلع تلد ام اذهف

 انو 119 : ناسنإلا ] 4 امك اًميع َناكَمَسَأ نإ هلأ َءآَمي نأ ال َنوُماَمَكاَمَو »[*9] .صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا ترركت دقو «هناوضرو هللا ة ةرفغم
 ري اح هل لارلا ج16 ناك د1 نإ اف لإ رق ل ردا ل نأ نزلا 7 155 1 5 ركل ] 4ك ا

 ٍذيَمْوَب لوم [ ]١5 . 1 عا ق قئالخلا بر هللا ةئيشمب الإ .,كلذ ىلع نوردقت الو «ةماقتسالا نوؤاشت امو :ريوكتلا ةيا امأ .ناسنإلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف .هعنصو

 ل را ةقئاشلا تالا اك راك ان[ امس ال 0 2 كي ككاو يع لا ناكم ف ناركللا [تب 1٠١ تداش لا تل ك1 وك

 يا 1 وورق رب لص تادف د .[18 تالسرملا] 4 َنيِمِرَجُسلآُلَعْفَت كانك 17 4 :تافاصلا] © تن يمر جملا ُلَسقت َكَِدكاَنإ ال 3

 ل ل ُلَعَفَت َكِلاَدَك 0 تيرختألا مهم ٌمُهعِبتن مث : كرد عر نرذلاك كس تدك 1 رك نر تافاصلا] 4سم م ٍاَدَعْلا يف ٍذيَموب َمهَِإَف

 9 نعت لاكف من لمان و رب كال :نوَفَسدَو و #* مُهَلَعُفاَطيَو # :ىلاعت هلوق ١9[. : ناسنإلا] - .ريمَصلا ةداعإ ىلإ جتحي ملف [14 : تالسرملا]

 ُهل دْجَسأَف ِللآاَسِمَو 217171 .فئاطلا فصو يناثلاب دوصقملاو ءبورشملاو ةينآلا فصو لوألاب دصقلا نأ 1
 كف م :نافقوم هللا يدي نيب دبعلل :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لوقي .[730 : ناسنإلا] # ايت اَمْوَي ههءارو تورّديو ةلجاعْلا ويح ةلؤنه نإ 0 اليوُط اليل ُهَحَيَسَو

 ل1 يلع ذي ا 031 ب هرملا 0 تايج|د دألا يرام ص يا ا

 .4 ال امْرَي مه“ ءآزو هورس هل ك4 2 داوم كتل هبوط دا 222 دا :ىلاعتو هناحبس هللا لاق روكا !كقريللا
 «عمج ربخلا نأل ؛عمجلا ىنعمب ءاهلا رسكو ءايلا نوكسب (مهّيلاع) :ئرق # مُهِنَع 3 :ىلاعت لاق 0 5 ل 11[92]

 .رخؤم أدتبم (بايث)و ؛مدقم ربخ ربخلا دسم دسو هولعلا وهو هلعفب عفر ربخ سدنس بايث وأ ءأدتبم (مهيلاع)و ءاّمدقم اًربخ "سدنس بايث" نوكي نأ زوجيو

 بايث مهقوف :ليق هنأك .بايثل اًمدقم اًريخ ةيفرظلا ىلع وأ «نادلولا نم وأ «(مهيلاع) يف رورجملا ريمضلا نم لاح هنأ ىلع ءاهلا مصر هبل كانا كلما :ئرقو

 :يأ هفاضم فذح ىلع سدنس بايث ىلع اًقسن «قربتساو بايثل تعنلا ىلع (رضخ) عفرف امهيف عفرلاب (قربتسإو ٌرضخ) : :ئرق 6# ٌقَرِبَبْسِإَو | صح 9 : هلوق .سدنس

 نأب نع بيجأو شفا زاجأو «عمجلابدرقلا فصو قو ,سدنسل تمن 6و ف نال عقرو لوألا ضخ (نرساو رضخل ١ :ئرفاو فار تس كانر

 ع :ىلاعت هلوق # هنأ َءاَسن نأ لإ َنوُمآَمَص امو[ ٠ ] .* َلاَقَّيلا تباحّسلا 38 :ىلاعت لاق « «عمجلاب فصوي سنجلا مساو «عمج :ليقو «سنج مسا

 0 دع :ىلاعت هلوق # اردن وأ ارْذَع 3 .© مُهَتْفلَح إو :ىلاعت هلوق ةبسانمل بيغلاب (نوؤاشي) :ئرقو . .مهانقلخ يف ةبيغلا نع اتافتلا باطخلاب (نوو اشت) :ئرق

 واوي (تعقو) : ئرق 6 ْتَدمَأ 3 : ىلاعت هلوق 6# َتَدِمَأ ُلَسلا اذإو 3 [ 3 يلا اكسل 1 د :ئرقو .لصألا ىلع مضلاب (اًرْذن وأ اًرُذع) :ئرق ا

 امك ءاّنقو ةمايقلا موي اهل لعج ىنعم ىلع فاقلا فيفختو واولاب (تنقو) : :مئئرقو .واولا نم لدب زمهلاو تقولا نم هنأل ؛لصألا ىلع فاقلا ديدشت عم ةمومضم

 لاق :بكوكلاو مجنلا نيب قرفلا .[4 : تاالسرملا] 4 ٌتَسِيْط موجتلا اَدِإَو #9 [8] .تاغل اهلكو «ديدشتلاو زمهلاب 0 :ئرقو# رهُشاَقِِم ل صفلا وينو لاك لاف

 تايآلا هذه نم حضتي .[7 :راطفنالا] 6# َترنأ ُبكوكلا اًدِإَو(ر)) تَرْطَنأ ُءاَمّسلأ ًذإ 9: :ىلاعت لاقو .[7 :ريوكتلا]# َتَرَدَكَت ل وك مشل اَذإ 98 :ىلاعت

 مث اهؤازجأ قرفتتف ءققشتتو اهؤايض بهذي موجنلا نإ ذإ «نافلتخم - كش الو- امهعإف ءةمايقلا موي ةعاسلا موقت امدنع بكاوكلاو موجدنلا لاح تفصو يف فالتخالا
 «ضعب ىلع اهضعب عامتجالاب فئاكتت مث ءأزجتتو اهؤوض وبخي دربت امدنع اهنأل ةئيضملا ةيرانلا ةيزاغلا لتكلا تافص هذهو «ةرادتسالا ةهج ىلع اهسفن ىلع عمتجتت
 .ةملظملا ةدماجلا ماسجألا تافص نم امه نيذللا قرفتلاو ققشتلا يأ «راشتنالا درجمب لب ؛ءايضلا باهذب فصوت ال بكاوكلا نأ نيح ىلع «ةلئاس قئاقد نّوكتو
 ةقام توام للا ةروس كارلك ددع .ةّيكم يهو «ةزمهلا ةروس دعب تلزن : تدوس را 2 لور هللا ىلإ ةئيشملا ةيلك ةفاضإو «مهقّلَح ماكحإب قلتلا ىلع ةّنِلاو -

 - مظعم :تالسرملا ةروس عيضاوم .اهحتتفمل ؟تالسرملا ةروس تيّمس :تالسرملا ةروس ءامسأ . :رشع ةتسو ةئاناث :تالسرملا ةروس فورح هدع .نوناثو ىدحإو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 ١- مو يؤ ا ما سوف هيك تع 3 نوردقملا معن :يأ :# َتوُرِدَمْلاَمعيف اَبرَدَنف) -77 .نكمتف هيف رقتسا محر يف :# ٍنيْكَتِرارَق فإ» ٠ 01

 را © يكرر واسم 0 همام 1 ضرألا لعجن ملأ :مالكلا ىنعمو ؟ءاعو : اًناَمِكَض ردا لمحلات -6 .ةمكحلاو ريدقتلا نم .نحن _

"© 
 نيب ركل ذم 5 َنورِدَمْلاَمعِيفانرَدَعَف (يو) ٍموُلعَم م مكئاومأو 0 اهيف مهمضتف نكاسملاو لزانملا يف مكءايحأ تففكت .مكتاومأو مكئايحأ تافك

 ا ©9 اًناَمِكَضَرَاَل العجل 8 تاحذاب :*« ٍتَحِِنَم# اهيف تاتباث الابج .4 مور -؟10 .اهيف نوئفديف روقلا يف اهنوطب يف ْ
 لدي ا ظ َّ ام 5 ره همجح مصرع دم تأكل )دل كلر لا ر  كاك1 هد كل رج 0 نش 4221 د موك حا رب ا دس ب سس حس لد > -

 0 :* لِظ كإًاوقلطنا 9# ١"٠- .رانلا يا ل :6# نونركُت دب تكا لإ اوفلطنا#» -6

 ل ا دعاصت اذإف .ءناخدلا اهدوقو نم عفتري هنأ كلذو :4 ٍبعش ثلث ىذإ منهج

 اَبإ 8 -87 .رانلا بحل نم :4 ٍبّمّللاَن با مهُنِكُي ال :4 ِقْدْياَلَول اهرح نم مِهّلظُي :4 ٍليلَطاَلام ١-
 م ا مَيأَك» -» .ًاقرفتم رانلا نم رياطت ام :ررّشلاو .ميظعلا ءانبلا وأ ءرصقلاك :# ِرَصَفْلاكِر رسكد ىرَ
 ِ 2 3 200 ا 1 ب 0 دوسلا لبإلا ناولأ نآل .دوس يهو رفص امل ليق امنإو ءرفصلا لامجلاك :ليق :4 ٌبَتَصٌثَدمج

 ١ فيلا( دينكم زيوت © دكت ا نإَف 8# -74 .«تالامج» :نوقابلا أرقو .لّمَج عمج «ةلامج» صفحو يئاسكلاو ةزمح أرق .ةرفصلا ىلإ

 انيهأوبرشأو أول يل نوع راتب ب نمو ركطي "أ .مكرامعأ ةيقب 4 اي اوتو أوك - ١ .اولاتحاف ءصالخلا يف اهب نولاتحت ةليح :4 ديك نك
 ذم 2000 2 وكر مط َقاَدإَتٍِ؟ - 4 .ممألا نم مكلبق نيمرجا لس مكب نونسم :# نوم حنإ#م مهل هلا ديعو

 ا 9 طم لا و مَن 1 .نآرقلا اذه دعب :4 هَدَتَب ِتيِدَحَيَأم ال 5٠- .اولصي مل اوُلِص مهل لبق اذإ 2 1

1 

 . :لِذِيمْوبْل د
 رم سل نزع م سم حو د 1 ١
 ا ديمو لو ايزل 0 0

5 
1 

7 00 0 
 7 وقدصي تومْؤي
 1 © : 1 ا ها مع رذنملا نبا جرخأ 00 0 776 0 هلوق [44]

 نتيوتو دايو واو ايل تو وتو متو 6-2 0_5 0 ] فيقث يف تلزن لاق 4 ير 0
 0 را 0 0 0 اَنِكَضيلاِلَمَج لأ » 1

 ء[١7 : تافاصلا] #4 توبْذَكُت وب مسك ىلا لصتلا موي اذه ا [”8] .؟شارفلاك مكل ةدهمم ضرألا لعجن ملأ :ًابنلا ةيآ امأ ءتالسرملا ةيآ هيلع تلد ام اذهف

 ةيآ هيلع تلد ام اذهف «هنوركنتو ايندلا يف هب نوبذكت متنك يذلا لدعلاب قلخلا نيب ءاضقلا موي اذه :مهل لاقيف .[8”7 : تالسرملا] 4 َنيِلَوأْلا او 5ٍَنحَمح لصفلا مْوباَدَه ا

 نم نيلوألا رافكلا عم -ةمألا هذه رافك رشعم اي- هيف مكانعمج «لطابلا نم قحلا هيف زيمتيو «قئالخلا نيب هيف هللا لصفي موي اذه :تالسرملا ةيآ امأ ءتافاصلا

 امو ةنجلا لهأ لاح فصت تايآلا .4 ِتَّنَج ف َنيِقَنَمْلاَتِإ 9 عضاوملا يقابو «نآرقلا يف ةديحولا ١ : تالسرملا] 4 ِلَكِظ ف َنيَتمْلاَنِإ [4 ]١ .ةيضاملا ممألا

 يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[47 : تالسرملا «14 : روطلا] 4 َتوُنَمَحَت هع ايم أيرغأو أوج [ 5 .ميعنلا نم مهل هللا هدعأ
 ايندلا يف ةحلاص لامعأ نم متلمع امب ءازج ؛اعئاس اًبارش اوبرشاو ءاًئينه اًماعط اولك : مهل لاقي نيح ةنجلا يف نينمؤملا ميعن نيبت يهو ؛تالسرملاو روطلا يتروس

 هدابع ىلع هللا معن نم روصقلاو رودلا نأ امكف «روبقلا يف 4( اوم ,ٍ* هرودلا يف يحأ + م تالسرملا] 0 أ (ع)) اًناَعِك صر ٍلَعَج لأ ل[

 هررك .[5 :أبنلا] 4 َنوَلَعيَس الكت + «[ : أبنلا] 4 َنُْمَََيَس اَلَك + [4] .اهريغو عابسلل ةيداب مهداسجأ نوك نع ؛مهل اًرتسو «مهقح يف ًةمحر «روبقلا كلذكف «هتنمو

 امب دعوت يناشلاو ؛ةمايقلا لاوهأب دعوت لوألا وأ ةرخآلا باذع نم «هيلإ نوريصي امب مهل دعوت يناثلاو «عزنلا دنع هنوري امب ,رافكلل دعوت لوألا وأ ءاديكأت

 كل :ًابتلا] ه' اًداصرم تناك نهج نإ + 3 نشأ ناثلا ديعولا نأب راعشإلل "من ا و «رفكلا نع يناثلاو .فالتخالا نع عدر لوألا وأ ءاهّرحو رانلا نم ءاهدعب

 ش2 ا ل يبا لق الو لف تطملل ادبو ديعو ماقم ماقملا داك

 نيذلا اهلهأ اهفيطاطخو اهبيلالكب رانلا فطتختف هيلع سانلا رميف ,منهج نتم ىلع عضو يذلا طارصلا رمأ نم ملسو هيلع هللا لص لوسرلا هركذ ام ىلإ ةراشإ
 .يروثلا نايفسو «ةداتقو ءنسحلاك ؛رانلا ىلع رورملا ىلإ ةيآلا هذه ريسفت يف فلسلا راشأ دقو ءاهلوخدب مهيلع هللا مكح

 .دحاو ىنعمب ناتغل امه :ليقو «ةردقلا نم فيفختلاب (انردقف) :ئرقو .لادلا ديدشتب (انرّدقف) :ئرق# انْرَدَمَم 5 :ىلاعت هلوق 4 َنورِدْلا مِنَ اردَمَك 38 [17]

 ذإ هارذلخم) لردك ارركأ ال 0 يلا ناسا :ىلاعت هلوق 6 َن وبَدكَت دب رثك ام لإ اوفلطنأ 85 ]١4[

 ميجلا رسكب (ةلامج) :ئرق 4 تلم 95 : ىلاعت هلوق # فص تدمج هُهَنأَك و[ ] .هيلإ قلطنملل اًنايب اًرركتم اًرمأ اهرسكب (اوقلطنا) :ئرقو .اًعطق لثتمم كانه رمألا

 ىلع فلألا عم ميجلا رسكب (تالامج) :ئرقو .ةنيفسلا لابح نم ةظيلغلا لابحلا :يهو «ماللا دعب فلأبو ميجلا مضب (تالامجج) :ئرقو .ةلاسر نزوب فلأ الب

 .لاجر عمج يف تالاجرك عمجلا عمج نوكيف لامجل وأ «ىلوألا ةءارقلاك ةلامجل اًعمج امإ «لبإلا :يهو عمجلا

 اَذإ .نآرقلا يف ةرم )١44( هتاقتشمو (توملا) ظفلو .هتاقتشمو (ةايحلا) ظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ 6 اَنْوَمأَو َهَيحَأ (عن)اناَعِك َضْرَاْلا لمح لألم ]١5 -1 1١

 لا نر لا ا ا اا ل ةتيوملا 7 كلمات كاز مد ا ع ادام (ةايحلا» ةظح اك اا رح

 تاوذ ةيلاعلا لابجلا نيب تعمج اهنأ ةينآرقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجو :تاخماشلا يساورلا .[737 : تالسرملا] # اا ُهَم ركَتْقْسََو تحمس َىسوَر اِفاَلَعَجَو قف ]7
 لا را لال[ دع سل قرف عيجت © ((إ كر عابسلا نإ دعت ءاملا كورت نسر" 'تاخماش'" ظفل نآرقلا اهيلع قلطأ يتلاو ءاّدج ةعفترملا ممقلا

 .ثيدحلا ملعلا هنع فشك ام اذهو «بذعلا ءاملا طقاسم اهنم ردحنت مث

 قبلا ةبوقعةدشو هراّتلا يف بناجألا لاخدإو «ءادتبالا يف مهداجيإب قئالخلا ىلع ناو ,ةيضاملا نورقلا كالهإ نع ٌربخلاو «ةمايقلا عوقوب مّسقلا :ةروشسلا دوصقم -

 .نآرقلا نع مهضارعإل راّمكلا نم ةياكشلاو «ةّنجلا يف نينمؤملا ةمارك عاونأو ءمهاَيإ

 ىنسحلا ءامسألا روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 انس |
 اململا ظموبس

 ؟اضعب مهضعب شيرف نم نوكرشملا ءالؤه لأسي ءيش يأ نع :لجو زع لوقي :4َنْلَََتَمَع ١-
 1 نأ ىلع لدي تابآلا قايسو .توملا دعب ثعبلا :ليقو «نآرقلا هب ىنع :ليق :#ٍريَِملأاََئلَأ نع -؟

 8 للا 0 ماض ص 7”

 لابجلاو# .ءاطولاو شارفلا :داهملاو ءاهنوشرتفيو اهنودهتمي :# ادهم # دا تعبلا وه دارملا 0 09نضلط ع هش 7 يور يمانع وسيم 8

 طفلا ا و بم حار :# اًناَبْس» -4 .مكب ديمت نأ : 6 [داَتوأ و يو ويطم | 00 دمي سالت 20و سلك ون وتلتيسالك

 ب كقَوواستبو» ١١- .هسبال بوذلا يطْخُي امك ؛هنملظ مكيطغُت :4اَساَلَلَثااَنَبَيا» ٠- . والمعروف 0و لب
 3 2 11 .ءانبلا ةمكحم قلخلا ةيوق ىلاعت هللا اهقلخ «عبسلا تاوامسلا :ىنعي :4اَداَدِش ما 0 00مم

 يذلا باكسلا لف 40 12لا ناكل راو انيضم اداقو :4 كامو م ه1 جار هان أكواب 2 دنس و

 :4 ابعدي بلل ١- 1١- .ًاضعب هضعب عبتي ًابصنم 520 0 اا تا ع تنجو لانو ابدي حل (يلاَجاَم هام ترجمان
ِ 

 ١

 د .ةعمتجم ةفئلم : نال » نيتاسب :4 ٍتانَجَو » لصحُي يذلا عرزلا مامك هنمضت ام لك :بحلا 8 شانك ب0 تينت[
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 ةقباسلا تايآلاو .هةنع نولءاستي اوناك يذلا ةمايقلا 0 وهو ”نيا ع نيب هّللا لصفي مور :# لصَمْلا مون . تري )وأن ُْثن َكاَمَسلأٍت حمو (2لاجاوفََنونَاَك | ١

 ١ نطل () اًهَصْرِمَتاوَئَهَجَد دارس َتاَكْحْلاَبَل | ءأارمز ارم :«ًبونأ نونأف# - 18 .قئالخلل ًاداعيمو ًاتقو يأ :# انعم ناك تضر هيلع ةلدأ

 .ةعامج ةعامجو دف ناسك ربان ودل 0من  -7١مهبقرت ءايندلا يف اهب نيبذكملا .اهلهأل دصر تاذ :#اًءاَصْرمْتناَكََّنَهَج نإ
 5 أوناك َمْبَتِإ 9 اًداَفو ءاَرَج (© اًكاَمَضَواَميِحالِإ ©  5ايام هدودذح نيزواجتملا هللا ىلع نيربكتملا : 6 َنيْعطلَل ا - ل .مهنم اهيلإ يتأي نم صحا :

 ىضم املك هل عاطقنا ال ام وه :ليق :# اَباَمَحَل اذ نيثكام :4 َنيِعِبَلا» ١0- -7» .ًالزنمو ًاعجرم اء 010100 8

 رخ دري : اًدرَم ايف# 0 : 4 َنوقوي ال # روهدلا :باقحألاو ل كف ءاج َقح ١” © اد كمي كما فوُذَت تح ةكيسن

 هَرَح ىهتنا ىتح يلغأ دق :4اًمِيَحاَّلِإؤ مودلا :دربلا :ليقو «مهيوري : 0 ملا 1177777

 .ظوفحلا حوللا يف ًابوتكم :#«اًبَتك»#» .هددعو هغلبم انفرعو .هانبتكو هانتبثأ :© ُهََنْيَصَحَل ء وم صو »ف .منهج لهأ ديدص نم لئاسلا :قاّسْعلا :# افاَسَعَول
 لس روش سس  آ#

 :تلزتف ؛مهنيب نولءاستي اولعج يي ينلا ثعُب ال :لاق نسنللا ع 2 ب و َنولَءاَتِي مَع # :ىلاعت هلوق ]١« ١[

 راح 98

2 0 
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 2 رم :مومصخ

 ءاعو اهيلع نوشيعت 7 يتلا ضرألا هذه لعجن ملأ ١[. : ابنلا] «اًدنهِم صر اٍلَعَج لأ » «[75 : تالسرملا]4ًناَمْكَضْرَأْلاٍل مح لأم "1 .( م يِظَحْلآ الأ نع (2ر) َنوُلَاَقَي

 د ٍلّصفْلا مَوَي َنِإ ا ]١07[ ؟ش ةارفلاك مكل ةدهمم ضرألا لعجن ملأ : :ًأبنلا ةيآ امأ ءتالسرملا ةيآ هيلع تلد ام اذهف «تاومألاو ءايحألا مضت

 ع «نيعمجأ مهتاقيم وه رش وأ ريخ نم مهايند يف اومّدق امب قلخلا نيب ؛ ءاضقلا موي نإ .[117 : ًابنلا] 4اًمعيِم َناكِلصَمْلا موي َّنِإ ا «[ 5 ٠ : ناخدلا]

 نم َءا را ًأبنلا] 4 اًاَفو َءاَّرَج 8[ 7 6 | .نيرخآلاو نيلوألل اًددحم اًاعيمو اًنقو ناك «ةمايقلا موي وهو .قلخلا نيب لصفلا موي نإ : انلا ةيآ امأ .ناخدلا

 0 :يأ «# آباَسِح ف ركذ بسانف «نينمؤملل يناثلاو ءمهلامعأل اًقفاوم ءازج :يأ 4 اًناَضِو إل ركذ بسانف رافكلل لوألا .[37 5 : أبنلا] «اباَسِح ًءاطع َكِيَر

 دير َكِإَذَععأ َهآَس نَمَهإ» عضاوملا يقابو ءنارقلا يف ةديحولا ٠4[ : ًابنلا] © اَباَحم ءويَر لإ َدحَتأ آس مه و 9 [19] .ينافك :يأ ءيبسح : تارا ندا

 ءأبنلا ةيآ هيلع تلد ام اذهف « ؛حلاصلا لمعلاب اًعجرم هبر ىلإ ذختيلف هلاوهأ نِم ةاجنلا ءاش نمف «ةمايقلا موي يأ ؛هعوقو يف بير ال يذلا قحلا م ويلا كلذ . اليِبَس

 .هناوضرو هللا ة اال واكل كمل حلادازأ نول لازم ةزوسلا فق :عضاوملا يقاب امأ

 (تحتف) :ئرقو .حتفي يثالثلا حتف نم ءاتلا فيفختب (تحِتف) : "3 ١9 لا 0 ه0 للا 1 اَكَف ُآَمَسلَأ ٍتَحِئْمَو 95[ ]١

 ىلع لدت يهو ةهبشملا ةفصلا ىلع ةلمحم فلأ الب (نيثبل) :ئرق 44 تل ا : ىلاعت هلوق # اًباَمَحَأ آي ه َنيِئبَل 3 [11] .فعضملا حّتف نم ريثكتلا ىلع ديدشتلاب

 مساف ؛هعوقو ردقم رمأ وهف ء.مقلو برش باب نم «ماقأ ثبل نم لعاف مسا فلألاب (نيثبال) :ئرقو .حرفو رذحك ةيجسو ةعيبط راص يذلا ثبللاف «توبثلا

 بارضلاك ةفص امهيف نيسلا ديدشتب (قاّسغو) :ئرلق "75 : أبنلا 0017 : ص" # اَاَّسَعَو 06 د اّمسَعَو ىلاعت هلوق 6# اًاَسَعَو اًمِيِح اَلِإ 39 [75] .لعاف لعافلا

 (قاسغو) :عئئرقو .رانلا لهأ ديدص نم عمتجي ام وه :قاسغلاو ”فاشع كارش“ : ىأ ء«فوذحم هفوصومف ءءامسألا يف هنم بلغأ تافصلا يف اًلاعف نأل ؛ةغلابم

 .هنوقسيف مهنم ليسي حيقلا وأ هرانلا لهأ ديدص وأ «ريرهمزلا وهو تافصلا يف هنم بلغأ باذعلاك ,ءامسألا يف اًقفخم اّلاعف نأل ؛هل ةفص ال ديدصلل مسا امهيف فيفختلاب

 نآرقلا يف تارم (5) (سدقلا حور) ةملك تدرو - ” «ميركلا نآرقلا يف تارم (4) هلي (دمحم) ةملك تدرو - ١ :يددع زاجعإ # اجاَهَو اًجاَرِس اَنلَعَحَو 1[88]

 (اهتاقتشمب ةعيرشلا) تدرو -5 « ميركلا نآرقلا يف تارم (5) (توكلملا) ةملك تدرو - 5 « ميركلا نآرقلا يف تارم (5) (جارسلا) ةملك تدرو -7* « ميركلا

 نآرقلا ين تارم (4) اهنم لك ترركت «ةعيرشلا»و ««توكلملا»و ؛«جارسلا»و ؛«سدقلا حورااو ءادمحم» ةملك نأ انل نيبتي قبس اممو .ميركلا نآرقلا يف تارم (5)

 ةرشق نأ امب :لابجلا ةفيظو .[1 : أبنلا] © اًداَتوَأ َلاَبْجاَو لف ١5[« : لحنلا] # َنوُدَتَمَت ْمُكَلَعل الْبْسَو ارو مكحب دي نأ بور ٍضَراْلا يف َقْلأَو 35 [1] .ميركلا
 416 0 ةفرألا ةركشقلا نإف.«'"اميسلا هَ " مساب ةفورعملا ةكرحتملا ةوخرلاو ةلئاسلا قامعألا قوف موقت يراحصو باضهو لابج نم اهيلع امو ضرألا

 نأ بيرق دهع ذنم نيبت دقل ؟ببسلا امف ..ثدحي مل اذه نم اًئيش نكلو ..ءيش لك رمدت ةلئاه لزالزو تاققشت اهتكرح نع مجنيسو «رارمتساب كرحتتو ديمتس

 ةميخلا كسمت يتلا داتوألاب لابجلا ىلاعت هللا هبش دقف اذل ءضرألا حطس قوف زراب طقف هثلثو «"اميسلا ةَقب " يفو ضرألا قامعأ يف سورغم لبج يأ يثلث

 ناليملاو بارطضالا نم ضرألا ظفحت يهف «لابجلا ةفيظو ىلع "اًداتوأ" ظفللا ةلالد وه ةميركلا ةينآرقلا تايآلا يف زاجعإلا هجو .ةقباسلا ةيآلا يف امك ضرألاب

 .نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف نويجولويجلا هنع فشك ام اذهو «رارقتسالا اهل نمؤتو

 هيلا رو ءاشأ نفع ةحسو ةلانات أبنلا ةروس فورح ددع .ناوعبسو ثالثو ةثام :انلا ةروس تارلك ددع .ةّيكم يهو «جراعملا ةروس دعب تلزن : ًابنلا ةروس لوزن

 رسْمَلا ةّيفيكو ءْثْيَعلا عفن نايبو ءءامّسلاو ضرألا قلتو «ةمايقلا ركذ :ةروسلا دوصقم مظعم : ًأبنلا ةروس عيضاوم 11 كل ا رات 6 :ناعسا امل

 .4 برت تنك تس هلوقب لاحملا رفاكلا ينمتو «نينمؤملا عم ةمايقلا يف ةكئالملا مايقو «نينمؤملا نم نيعيطملا باوثو «نيصاعلا باذعو «ثعبلاو

 ىنسحلا ءامسألا ش روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 م -كدكو# 26 ا ايما ا .بنع عمج :بانعألا :« انعاو## ٠- 7 .ًارفظو ةنخلا ىلإ رانلا نم ىّمجَنَم : َزاَعَم َنيِمَتمْلِلَنِإإ# ١ ٠-
 ١ 2 تت : 4 بارا اهيدث دهن ىتلا يهو .بعاك عمج .دهاون :## َبِعاكو# -71 .تانعأ مورك يأ

 ظ م 000 -- 9 الو :* بدكاَلَو» ًالطاب :* اَرَْل# اهيبراش ىلع ةعباتتُم ىآلم :4 اًناَمداَسْأكَرم -1 © "4 .ةدحاو نس
 ٍ 7 وكلب ر0) اباَسح 0 :لاقي ءأريثك :# اًباَسِح# .ًالّضفت ًءاطع نيقتملا ءالؤه هللا هاطعأ : َهاَطَع َكْبَر نيج ٠- 5 .ةبذاكم

 ١ توئلكتجل ساكو شي بطني 7 .ليريج :عضوملا اذه يف حورلا :ليق : لأ موُنَبَمْرَب إف -1 .ءاطعلا هل ترثكأ اذإ :ًانالف تبسحأ

 1 نم نأمل كِل 02 ًباَوصْلاَعو نمل هناا 4 د ين وأ كلَم نم :ليقو .مهنم 4 ُنََمنلَأ هَنِدْنَماَلإ» ًالالجإو ةبيه :4 توُمَلَكَح 3

 كلا مواب راقب ردْنَأاَنِإ 9 باير! َف اع ىتَتلَي زاكلا لوقيو# مكانرذح :# كترذنأ اَنِإإ» اعجرم :# اباَمإ# 5٠- 274 .ةعافشلا لهأل عفشي
4 1 

 0 1 4 ليلا هال ادم ما َّء .باذعلا نم هل هّللا هدعأ لق امم هدهاشيب مل نارك نوكي نأ ىلملي : :#4 ايارت

 ْ ١ و( ان 1 17 ب تاكل رش

 ري .مدآ ينب سوفن عزنت ةكئالمللا يه :ليقو .اهدعب امو تاعزانلاب هللا مسقا : 4 اقرغ تاعْزتلاوو# - ١

 م :ليق : اطمن تنطِشتلاو# -؟ .اديدش ًاعزن يأ عزنلا يف ًاقارغإ :«ًاقرغ١و «رافكلا حاورأ عزنت ف

 1 ان بلا 0س 0 :ليق :4اًكْبَس ٍتَحِيَتلْأَل -0 - .ةعرسب بذجلا :طشنلاو .اهضبقتف نمؤملا سفن طِشْنَي ةكئالملا
 00 5 222 كا يمي و (ي) دار هنت - :ليق :4اًكْسِتَئبَسلَتا» .ىلاعت هرمأب ءامسلا يف حبست ةكئالملا :ليقو .اهكلف يف حبست موجنلا يه

 و نكاد أ 20 رفحا يووم نأ نووي 0“ ةميَح ١ ترمأ ام ةربدملا ةكئالملا :4 نأ ٍتدَمْلاَأل .موجنلا :ليقو .ةنجلا ىلإ | نينمؤملا حاورأب قبست ةكئالملا
 ل تومي © ريت ركاآر نزلا © رياك 8 .ىلوألا ةخفنلا يهو «ددرت اهيف يتلا ةميظعلا ةحيصلا ك2 اج يطا هللا رمأ نما

 2 عموم ُتيِدَس كَ لَم ا وهاس مْهاَدإَف (© هدو 9 لوما نم ةفئاخ :4 ٌةَمِجاَرل ١٠١- -8 .ةمايقلا ثعبل ءاهتفدر يتلا ةيناثلا : 4 مدار ا اهعبتت 3#
 8978988791[297977978917991789173789789: :مه رق نم ؟انكاله لبق انك امك ءايحأ نوعجارأ :يأ :4َدَرفاَْلل ىف ومر اَوَل» ةليلذ :4ةَمِييَحل
 هنأل ءةنباغ 4 ران .ةعجر 4 هرك اد كلب أولت ةدتتفتم «ةيلاب :يأ :4 هَركَمظِعاَتُك اَد أ 21١ ١7- .ءاج ثيح نم عجر اذإ :هترفاح ىلع نالف عجر
 .ضرألا رهظب : : ينعي : :© َةَرِهاَسلََب مه اذِإَف ١- 4 .روصلا يف خفنت ةخفنو ةدحاو ةحيص :ةدجاو هرجر ىه امد “١1- .ميقملا باذعلا نم هب اودعُو ام مهبيصيس
 اً :هلوق لزن امل :لاق بعك ك نب دمحم نع روصنم نب ديعس جرخأ هك ةرِيَح رك اك أولا + :ىلاعت هلوق [١؟] .ةرهاس :ضرأألا رهظو .ةالفلا يمست برعلاو
 نك ىلط لاف 530 انا 21 هةر 5 رك اذ كاوا ]+ :تلزنف «نرسخنلا توملا دعب انييح نئل :شيرق رافك لاق #4 َوَرفاَا يف نودودرمل
 :ىوقتلا دئاوفو تارمث نم .هللا اقع فاخت هللا نم رونا لع هلل ةيصعم كرتت نأو هللا تاوث وجرت «هللا نم رونا ىلع «هللا ةعاطب لمعت نأ ىوقتلا :بيبح

 ريفكتب ىرشبلا -5 .لطابلاو قحلا نيب زييمتلاو باوصلل ةيادهلا - 5 .ملعلل قيفوتلا ٠- .ةرصنلاو نوعلاب ىرشبلا -7 .ةرخآلاو ايندلا يف رسي امب ىرشبلا - ١
 .ةقشم وأ ءانع نود عساولا قزرلا -4 .ةنحملاو مغلا نم جورخلا -4 .رمأ لك يف ةلوهسلاو رسيلا -ا/ .ةرفغملاب ىرشبلا -7 .نيقتملا رجأ ميظعتو بونذلا

 لوبقلا ١6- .لمعلا ةعاضإ مدعو ءازجلا لين ١5- . حالفلا لوصح 1١7- .ةبحملاب ةراشبلا ١7- .ةماركلاب ةيكزتلا ١١- .ةبوقعلاو باذعلا نم ةاجنلا ١-
 موي ىلاعت هللا نم برقلا ٠١- .تاذللا ددعتو ءازجلا عونت ١4- .قلخلا ىلع ةيقوفلا زع ١4- .ةعيفرلا ةلزنملاو نمألا ١- .ةنجلاب زوفلا ١57- .درلا مدعو
 ايندلا يف زوفلا 6 .رجألا مظع - -5 4 .هابتنالا ةعرسو ةريصبلا -77 .ةرفغملا عم لمعلا حالصإ -؟7 .ردصلا ةمالس 7١- .ةيؤرلاو ءاقللاب عتمتلا عم ةمايقلا
 4 بدكالو اول هن دوُعَمَسِإل اج 151 ىلاعت هللا ةيالوب زوفلا -7 .ةبقاعلا نسح ١4- .ةيريخلاب زوفلا - .راثلا نم ةاجينلا - 7107 :ربدتلاو ركفتلا ١- 6 .ةرخآلاو
 اًييدكتا بدك ردصم اهديدشتب (اًباَذك) :ئرقو .اًباتك بتكك تذك ردصم وأ الاتق لتاقك «بذاك ردصم لاذلا فيفختب (اَاَذك) :ئرق 6 اًباَدِكالَو ل : : لاعت لزق
 ة بر 98 ىلاعت هلوق *6 نمي امه 7 أَم امو ٍضراْلاَو توسل بر قف [] .ردصملا نم فيعضتلا ظفل لاوز نع ضوع ءاتلا ظفل نإ :لوقي هيوبيسو ءائاذكو
 نم لدب هنأ ىلع (ٌبر) يف ءابلا رسكب (نمحرلا -بر) :ئرقو كر اكرر قرانا كابالا دل لوح ودور اور هال راسك اكيرعر ارا
 ريخ امهنأ ىلع «ءنونلاو ءابلا مضب (نمحر لا - بر) : :ئرقو :نمحرلا يأ .فوذحم أدتبمل ربخ هدعب يتلا ةلمجلاو «أدتبم هنأ ىلع (نمحرلا) يف نونلا مضو . .«كئر»

 (ةرخن) : :ئرقو .ةلعاف نزو ىلع نونلا دعب فلأب (ةرخان): ئرق # هرج : :ىلاعت هلوق # ٌءرِججامَظِعاَتُك دول 9» [11١١.نمحرلا وهو ءبر وه يأ ءفوذحم أدتبمل

 ىنعم ىلع ةرخانو ءاَدبَأ اهيف حيرلا رخ رخدت اقلخ تراص اهنإ : ىنعمب ةرخن نأ زوجيو ءتوص اهل عمسي :يأ ءاهيف رخنت حيرلا نأك ةيلاب :ىنعمب «ناتغل امهو ةلعف ىلع
 «ةنكئالملا» ظفل رركت : يددع زاجعإ 6# اًفَص ُدكَيلمْلاَو وبلا وعيوب ا: [1] .ةلكآتم :ةرخنو «ةيلاب ةرخان :ليقو «نكت مل نأ دعب اهيف رخنت حيرلا تراص اهنأ
 يف ةرم (5) «ناطيشلا» ظفل رركتو رس دارنا و 103 «ةكتواملإ» طفل رك :الوأ .ةرم )١٠١( امهنم لك تاقتشم رركت امك «ةرم (5) «نيطايشلا»و
 رظيقلا 3 ىو تاع ل كن 16 :ةرم(95) (ناطيسلا) ل5 تاقتشم تركذ : اًيناث .ناطيشلا ظفلو ةكئالملا ظفل نم لك دورو تارم ددع ىواستي كلذبو .نآرقلا

 (26/8) حبصأ ءةرم (7/) «ةكتالملا» ظفل دورو تارم ددع ىلإ فيضأ اذإ .ةرم )3١( «ةكئالملا» ةملك تاقتشم تركذو .ةرم (8/) حبصأ ةرم (72/) («ناطيشلا»
 لاكي هدأت لف 1١[ 01 ا (84) اًضيأ واستم تاقتشملاب تاملكلا ددعو .ةرم )٠١( (ناطيشلا) ةملك تاقتشم ددع يواست (ةكئالملا) ةملك تاقتشم اذ

 0 هففبي يووخلاراةملك كرك ”تازرم (0) نآرقلا يف (رمخلا) تركذ ١- .تارم (5) نآرقلا يف (مانصألا) كركد :يددع زاجعإ *“ وألا ورجل
 يع أ مج 2 يامال الأ أعل ١ نآرقلا يف (بصحلا) ركذ -0 «تارم (5) نآرقلا يف (ءاضغبلا) تركذ -4 «تارم (5) نآرقلا يف
 الثو ةئاعبَس :تاعزانلا ةروس فورح ددع. نوعبسو عستو ةئام : :تاعزانلا ةروس تاملك ددع . ةّيكم يهو ءأبنلا ةروس دعب تلزن :تاعزانلا ةروس لوزن

 هل ب ع رح معمم :ةروّسلا دوصقم مظعم :تاعزانلا ةروس عيضاوم .اهحتتفمل ؛تاعزانلا ةروسب تيّمس تامر 81و تاس, نيدو
 لاجسعتساو «فودحلا لهأ لاح نمع ربخملاو ءاينّدلا رثآ ْنَم لاح نايبو «ةمايقلا لْوَه قيقحتو «ضرألاو املا قلب ياو ءنوعرف ىلإ ىسوم لاسرإو ءروُملاَو

 .ثعبلا لاح يف اهنم 0 ,ةمايقلاب نيرفاكلا

 روشان قيرَكَتلا١ عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ

 0 حرم ل



 :© ٌكَربنأَكِإل - ١18 .سدقملا يداولا مسا وه ليق :4ىّرع# كرابملا رهطملا :4 سّدَتْلا داَلآبإل -7 يراد ؤ > م
 ةلالدلا :4 ركل َهيَألا هزات ٠١- .مالسإلا :نآرقلا يف «يكزتلا»و .رفكلا سند نم رهطتتو ملسُن
 :# رو 6-30 كامل هاصعو ءءوس ريغ نم ءاضيب هدي كلذو «ِةِْلَك هللا لوسر هنأ ىلع

 دارملاو «لوألاو ةرخآلا ةبوقع :4 لحلو رخل الاكَت» هللا هبقاعف :# هلأ هدأت #9 هعابتأو هموق عمجف

 ٌتَمِلَعامإ# :هلوق :ةرخآلا :ليقو .قرغلاب ايندلا باذع :ىلوألا لاكنو «رانلا باذع :ةرخآلا لاكتب
 :ءيسش لك كمس :# اهكَنَس مفر - .4 لكلا قر أنآ# :هلوق :ىلوألاو :* فرغ هلل ني مك

 ريل هذهو .كسامتو قسانت يف ةعوفرم ءامسلاو .هعافتراو هتماق

 نع رّبعو .اهءايض رهظأو زربأ :4 اهم يحد .اهليل ملظأ :4 اََلَيت سطْعَاَوأم -19 .قلخلا ناقتإب
 اهديهمت :ضرألا وحدو ءاهطسب :# [ي2َد# 7٠١- .اهبيطأو هتاقوأ فرشأ هنأل .ىحضلاب راهنلا

 .مكل ةعفنم يل كسر [يلهأ د ل 111 4 0 0[» 2607 هت طسرو

 :ليقو .اهرمغتو رومألا نم ةلئاه لك ىلع مطت ىتلا ءىمظعلا ةيهادلا : كرتكلا ةّماطلاو» - 1" 3“
 .ترهظأ :©# ِترْربَو ايندلا يف لمعام :* يَساَمل .ةمايقلا موي ءامسأ نم مساوه

 .ةرخآلا ىلع اهمدق :41يدلاةَويلكْرمَو» هاصعو هر ىلع اقع :4 مط سمكا -1 8.0
 نم هسفن هاوهت ام فلاخ : © كوملا نَع سْفنلا هنو .ةمايقلا موي هيدي نيب هفوقو :© ءِدَيَر ماقمو# - -م

 يف :لوقي : 6 اهنرتد نم تأ مف - 224 0 ؟[هررهظو اهفايق ىتم "4 اهسرم نايآ## - 49 هللا ةيصعم

 امنإ ءاهركذو اهملع نم ءيش يف تسل :ىنعملاو .اهنأش نع ثحبلاو ةعاسلا ركذ نم تنأ ءيش ف يأ
 : 46 وغم آ## - 5 .هريغ كلذ ملعيال' ءاهملع ىهتنم : يأ :# اهابتنم كير لإ .هناحبس هللا اهملعي

 .ايندلا مايأ نم هلوأ وأ راهن رخآ ردق الإ يأ : 4 اَهاَصْحَوَأ َةيْشعاَلِإ# ايندلا ف

 ناك :احلاق ةلشتاع نع ركيرَخ نباو «هكاطا جرخأ 4 اهسرم نآيأٍةعاَسلا عكسي ف :لاعت هلوق [ 5

 قيرط نم متاح يبأ نبا جرخأو .ىهتناف 4 آَهبنم َكْيَر لِ( قو دبل ف0 6 ل فك يت: نورك ع1 لوسر
 را ىلإ 4 اَهَسمدكْلَوَمَسلا عدوي )» :هللا لزنأف «مهنم ءازهتسا ؟ةعاسلا ىتم :اولاقف ٍدِلَي ىنلا اولأس ةكم لهأ يكرشم نأ «سابع نبا نع كاحضلا نع ربيوج

 جرخأو ه4( آَهبتنم َكْيَر لِ ) [هنركو نم تنأ مف # :تلّزن ىتح ةعاسلاءركذ رثكي كَ هللا لوسر ناك«:لاق تا 1 نط نع نيرح لاو .يناربطلا جرخأو .ةروسلا

 هط تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت 0: تاحرالا 6 هط] 4 نقط نإ َنوَعَرو لِ بهذ ١ .ةورع نع هلثم متاح يبأ نبا

 #0 : تاعزانلا] © وكمل وكل امنكم 3١ [1] . هتدابعو هللا ديحوت ىلإ هعداف «هبر ىلع دّرمتو هردق زواجت دق هنإ ؛نوعارف ىلإ ىسوم اي بهذا : :اهانعمو ؛«تاعزاتلاو

 و0 اعلا اسلاا مدلج نكت دلتا لاسر ردع هللا ذا نيت دا واير تاركا كرام ف كلا تاب ميركل فار اللا نر رد حال 0 كرك هاذ 118 نسم

 ف ةمايقلا موي لاوهأ تاعزانلا ةروس يف ركذ امل .[77 : سبع] #4 ُهَّمآَصلَأ ِتَءاَجاَدِإَف  ءآ'1 ؛ : تاعزانلا] 4 بكل الا ءآج اذِإف 3 [1 5] مكماعنالو

 ام ىلع مطَت يتلا ىربكلا ةماطلا اهلعجو ةعاسلا رمأ ميظعت بسان «ىلوألاو ةرخآلا لاكن هذخأو نوعرف ربخ مث «11- :5 : تاعزانلا] 4 ...ٌةَفِداَرلااَهعَبتت (ةر)' ةقجارلا

 ركذ كلذ بسانف «[7 ١ : سبع] مره .هلامأ مث ٠) :ىلاعت هلوق ىلإ [ 17 : سبع] بمر آم سلاف © : اهمدقتف سبع ةيآ امأو .ةروكذملا لاوهألاو دئادشلا نم اهلبق
 هلوق 6 كر نيم داوي هب هندان ذو | ١ .ناذآلا يف اهعقو ةدشل ماينلا ظقوت يتلا ةديدشلا ةحيصلا هانعمو فاما ا ةرشانلا ةحيصلا

 وأ ةعقبلل اّمسا هلعج هنأ :نوني مل نم هجوو نيونتلا كرتب (ىوط) :ئرقو .هفرصف يداولل اًمسا هلعج نَّون نم هجوو «نيونتلاب (ّىوط) :ئرق #4 ىوط## :ىلاعت
 رمعك واط نع لودعم وهف «لدعلاو ةيملعلل فرصلا نم عونمم :ليقو ,فيرعتلاو ٍلقثلا ىلإ ةفخلا نم هلاقتنال ؛فرصني الف ركذمب اثنؤم يمس دق نوكيف «ضرألل

 :ئرقو .اًياَر اهبلق دعب ىارلا ىف ءاتلا اومغدأف «ىكرت : لصألاو ؛ىازلا,ديدشتب ( ىكرت) :ئرق 4 ٌكَرتنأ كا :ىلاعت هلوق © تَرَكَ لم ل لق 38 [ 1/1] .رماع نع

 وهو :يرشخمزلا لاق .هلوعفم "نم"و نيونتلاب (ٌرذنم) :ئرق 4 ٌرْذَنم9 ىلاعت هلوق # اَهنّسْخي نم ٌردَنُم تأ آمَنِإ لم [45] .ىلوألا ءاتلا فذح ىلع اهفيفختب (ىكزت)

 (0) هللا باتك يف (بعرلا) ركذ -/ «تارم (4) هللا باتك يف (دسحلا) ركذ -ا/ - امين امنع ةقعألا قالا نار 6 .اًفيفخت ةفاضإلاو لصألا

 (بصحلا)و (ء ءاضغبلا)و (ريزنخلا)و (رمخلا)و (مانصألا) نم لك ركذ ددع ىواستي كلذبو . .تارم (5) هللا باتك يف (ةبيخلا) ةملك تاقتشم تركذ -4 «تارم

 # اح هدم اهم يرحل 5 اهم َكِلد دعب ضرالآوؤج ٠" "] :لاعت هللا 0 دقو «اهتاقتشمب (ةبيخلا)و (بعرلا)و (دسحلا)و (ليكدتلا)و

 ضرأللا لخاد يف ةرارحلا ةجرد نأب اًملع ءضرألا لخاد نم الصأ قثبنا دق هترثك ىلع ضرأللا ءام لك نأ ءاملعلا فشتكا دقل :ضرألا ءام .[7 ١ : تاعزانلا]

 نم عفدنملا ءاملا راخب فثكتيو ءسمشلا حطس ةرارح ةجرد سفن يهو «ضرألا زكرم يف ةيوئم ةجرد فالآ ةتس يلاوح ىلإ لصت ىتح قمعلا عم جردتلاب دادزت

 (557) (اهتاقتشمب ميحجلا) ةظفل تدرو :يددع زاجعإ ! 46 نري مل يحلل تربو 98 [1 11 7 اًروهط ًءام ضرألا ىلإ دوعيو «ةيلاع ةرارح تاجرد يف نيكاربلا تاهوف

 دورو تارم ددع عم (اهتاقتشمب ميحجلا) ظفل دورو تارم ددع ىواست اذِإ ءميركلا نآرقلا يف ةرم (11) «اهتاقتشمب باقعلا) ةظفل تدروو ؛ميركلا نآرقلا يف ةرم

 ريذنلاو ريشبلاو ءايبنألاو لسرلا نم لك رركت :يددع زاجعإ # اَهَسْحينَم ٌرْذَنُم تأ آَمَتِإ 9 [45] .ميركلا نآرقلا يف ةرم )١51( درو لكو (اهتاقتشمب باقعلا) ةظفل
 دادعألاب اورركت مهنأ دجن نيرذنملاو ءايبنألاو لسرلا ءامسأ ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 014 نآرقلا يف مهؤامسأ ترركتو «ةرم 014 نآرقلا يف اهتاقتشمو

 ." :سايلإ «؟ :لفكلا وذ ١١5 :ليعامسإ «57“ :حون ءال :دوه «5 :سنوي , ١17 :قاحسإ «14 :ميهاربإ ء.1١١:دواد« ١١ :بيعش 5١« :نوراه«1 :ىساوم :ةناللا

 لد :مدآ ١ :نيساي لإ 20 :ىيحي 27 :سيردإ «7 5 :ىسيع ؛5 :دمحأو دمحم «4 :بويأ ,7177 :طول 2١7 :(هللا ةقان) حلاص ١7« :بوقعي «ال :ايركز ,7377 :فسوي

 ءاهتاقتشمب ريذنلاو ءاهتاقتشمب ريشبلاو ءاهتاقتشمب يبنلاو ءاهتاقتشمب لسرلا ةملك ركذ تارم ددع ضارعتسابو .ةرم 014 :اهعومجم هذهو «؟ :عسيلا 21 :ناميلس

 ها/ (اهتاقتشمب) ريذن ةظفلو «ةرم ١6 (اهتاقتشمب) ريشبلا ةظفلو «ةرم /0 (اهتاقتشمب) يبنلا ةظفلو رم 1( اهل لالا ضار :ةيتآلا دادعألاب اهدجن

 3 -.ءاّمامت مهئامسأ ركذ تارم ددعب (تاملكلا هذه تاقتشم عم) نيرذنملاو نيرشبملاو نييبنلاو لسرلا ركذ عومجم 2 راسن :اَذِإ .ةرم 018 كلذ عومجمو «ةرم

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 لاَ 1 7 0

0 
 ا را را ا 90

 مملح تهل دمت ارم تلازم تام دمام

5 22 2001011111 
 3 8 قطه
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 نك
 :ىمعألا هءاج نأل :© تالا .ءاجنأ #8 ١- .ضرتاعا :«َْرَيَر# اهركت ههجو ضيف :* سع# ١-
 ا اا اا يتلا كا ناك كحل مرتك ما نب هللا نع ف كلت لبنا

 لبقيو .هنع ضرعي يلا لعجف ؛نيكرشملا ءامظع نم لج :: يلا دنعو ؛««يندشرأ» :لوقي لعجو

 بهبسسا

 0 270 0 علا

 00 دري كرد ج ىَملاهةَبد 0كم 8

 ئّدصيمل تاق( ) ىعسان مام (ّي) ىرد ذل هعفتل فردي
 2 0 07 سل هج كدب 3 ا

 1 ريك نصف (ي) رك كاس نم (نيل ةركذل اه الك( يل هل دنع ا

 5 1 120771 رهط 2 1

 82 2 م فطن نم( ِهَقلَسِءَيَسَيَأَن م( مك 0

 ١ 24 © + مرشفَأءاَساَذإ [ء(0ر رفقا( , :”سَليَلا : ١

 0 10 لست نزع عجب - مد 2

 امو و 8 «ىلوتو سبع» تلزنأ اذه يفف ءال :لرفف 001 لارفأ اك ىرتأ) كرفت .نيرخآلا ىلع

 َتنأَه ## - 5 ناعإلا نع وأ .هلاع : يدتسأ نماَمأ#» -ه .هبونذ نم رهطتي ىمعألا لعل :4 كَ هلل كبر

 .هرفك نم رهطتيو «ملسُي الأ كيلع ءيش يأ : 4 يس الأ َكَلَعاََو#» - -ا/ همالكل يغصُت : 4 عدس دل

 ايلعفت امك رمألاام :لوقي :« تي ١١- هريغب هنع لغاشتتو «ضرعُت : 4 ضل هع تاك ل ٠١-

 نف## ١7- .ةركذت نارك لهو ةظعلا «ذعلوإ :لوقي :*:كذابإ# .ًاقح :ىنعمب «الك١ :ليقو .دمحم

 :#4 ةرهطم عوفر ٌقمَكَم نحص ىف ١7. ١5- .هيحوو هليزنت ركذ هللا .دابع نم ءاش نمف : 46 2ك

 نيبو هللا نيب نورفسي نيذلا ةكئالملا مه :ليقو .ةبتك :4ورتس ىرئأر 64 .ظوفحملا حوللا يف ىنعي

 لكس | ةتتحفللا ع 4 دكت 0 ناسنإلا نعل :*ننإْلا لق - ١١ .يحولاب هلسر

 هك ةعاط نع ربكتي نيح رفاكلا ناسنإلا اد قا يونا يأ نم : 4 ةَقلَح عى ني -4 !هرفك

 َلمَيلاَمث## ٠- .ةغضم مث ,ةقلع مث «ةرات ةفطن كلر ارارطأ) 4 5 نها ل »ف 4
 هللا ضرف ام دؤي مل :لوقي هللا :4.مأ ام ِضَفِئاَمْل» -11" .رشلاو ريخلا ىلإ قيرطلا هل رسي يأ :#مَرَسي

 عا :بضقلا :«اًيْضَقَو# امورك :* يو -7/ .ضئارفلا نم هيلع

 ام : 6 أر 0 .اهب لظتسُي ًاماظع نيتاسب :# [بلع َنِباَدَحَو تا .باودلا هب فلعُت «ةرم دعب

 «ةخاصلا»و «ةمايقلا ءامسأ نم مسا :# ُدَنآَصلَا ِتَدآَجاَدِإَي آف -17* .تابنلاو بشعلا نم مئاهبلا هلكأت

 يهو ؛ةئيضم : :#4 ةرفسم 9# 1٠ / ا : هي هينغي نام -11/ .ةيهادلا :برعلا دنع

 4 .ةرودكو رابغ :# ةَرَغاَملَع# رافكلا هوجو :© ٍذِمْوَي ةوجووو# - 4٠ .رورسلا نم : ةَرْصِبَبْسَم م هكِحاَص 8 -19 نينمؤملا هوجو

 يا

 1 و وي
 1 هيسيف () هيو -هْيَبحص 7 0

 3 2 دج. ا سعسوع أو
 0- ويدوجحو

 م مس م رم و ع أ 5 م
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00 8 7 

 ع 0

 ىتأ ؛ىمعألا م 0 تلاع :لزنأ :تلاق ةشئاع نع مكاحلاو .يذمرتلا همر اب اتوا :ىلاعت هلوق [؟ ]١1« .فوسكو ٌداوس

 م لوقيف «ربخآلا , لع ليقيو نع هنع ضرعي ثم هلل ل 00 طم ل زاك دل لوح ةديؤ قادر: هللا لوسر اي ا

 0 !اعت هل رق 3 50 9 ")كتي يعم :تلزنف ١" هال :لوقيف ف ؟اسأب لوقأ امب ىرتأ :هل 0
 3 ذ13 كت د12ك »1 .مجنل برب 0 ك0 0 ا :لاق 4 هرفي :هلوق يف ةمركع نع رذنلا

 .هانعمب اهّنَأل ؛ريكذتلا ىلع ةركذتلا لمح :ليقو «ةركذت نآرقلا تايآ َّنِإ :سبع يفو «ةركذت نآرقلا َّنِإ :رثدملا ةروس يف ةيآلا ريدقت ١١[. : سبع] 4 كدت اال ٠»
 دار 12 نأ ب ةنآلاو (شعو رثدملا لقروس يف صنلا سفتكب ميركلا نآرقلا يف نيترمةيآلا هذه ترركت 1 سبع 200 : رثدملا] 4 كد ام نم ]١١[

 نضل ارظسل قلخ فيك :ناسنإلا ربدتيلف .[6 : قراطلا] 4 َنِخ مي ننال طنلت» 11 4 : سبع] «وماعط َّلِ هلو 92 [؟ ؟] .هلك ريخلا هيف نإف ءنآرقلا اذهب هيلعف ظاعتالا

 01 تاعزانلا] 4 شالو ل اكلم اعلم 8[ 5] ؟قِلَخ َّءِم ثعبلل ركدملا ناسا رظنراف :قراطلا ةيآ امأ «سبع ةيآ هيلع تلد ام اذهف ؟هتايح ماوق وه يذلا هماعط هللا

 مكل ةعفنم معنلا هذه لك قلخ لجو زع هللا نأ نيبت ةيآلاو ءسبعو تاعزانلا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت . ١ عراك سبع

 ٌتِجَرت ويت :ةمايقلا موي لاوهأ تاعزانلا ةروس يف ركذ امل .[15“ : سبع] 4ُةَنلَّصلا ٍتَدَجاَدَ )» «[7 5 : تاعزانلا] « ئرَبْكْلا ُهَماَطلاَت ءاجاَدِإَم رذ .مكماعنألو
 تا ف اا اقر ا تت بسال «رألاو ةرخآلا لاك هذخأو نوطرف بخ مث ل“ 0 تاعزانلا] ...  هدر اهعبتت (ة)' ةقجارلا

 ركذ كلذ بسانف 17١ : سنع ] 4رقأَ ,هلامأ مش 3 : :ىلاعت هلوق ىلإ[ ١١07 : سبعال 4: ام نضال ألق 8 : اهمدقتف سبع ةيآ امأو .ةروكذملا لاوهألاو دئادشلا نم اهلبق

 4 ِهِحَأَو ءهِيَحصو 8#[ 1] .ناذآلا يف اهعقو ةدشل ماينلا ظقوت يتلا ةديدشلا ةحيصلا : اهانعمو «4 ةَّمآَصلا# : :يهو روبقلا نم ىتوملل ةرشانلا ةحيصلا

 ا حرمه 1-57[2] اقل وسلا اد كر د50 0 ا لكلا 111 + عا 4209 ليج ورم ل17 جراعملا]
 ةدجسلا ةبآ يف سانلا ىلع ماعنألا ركذ مدق اذامل ١-75”[. : سبع] 4 ديالو يل اعنَم ابأو هَهكَفَو 2 0171 : ةدجسلا] # نور الأ سنو هممت أ مي ا

 ّلِإ نسل ظلم + :ىلاعت لاق «ناسنإلا ماعط يف اهنإف سبع ةيآ فالخب «ماعنألا ميدقت بسان ةدجسلا هلأ ل ررألا رك دقت امل :باوجلا ؟سبع ةيآ يف سكعلاو

 ,[1 1-1 4 : سبع] 4( كيلو ركل امكن جل ابو ةهكت كو ويرد (0) اهوا 1006 بانه( نظن +7 200
 بسانامك ءانهه ماعنألا ىلع ناسنإلا ميدقت كف كف ؛ ندعلا :ئأ .ٌتألا وهو هدعب ماعنألا ماعط ركذ مث ءالوأ هكاوفلاو بحال قرف ناعرتاالا ماجت ركذ كفك يرن

 همن ذي أ 38[ 4] .نيملاعلا بر هللا ناحبسف مث سانلا ىلع ماعنألا ميدقت
 :ئرقو .نيمسلا هيلع هرقأو ةيطع نبا هلاق «(ركذي وأ) نم موهفملا ينمتلا باوج يف :ليقو «يفوك بهذم هنكل "رفاغ" ب ب "قللت" لانم يسرا تلا ورج لع

 ا .داصلا ديدشتب (ىدّصت) : :ئرف 4| ئدَص هل 95 : ىلاعت هلوق 46 َذَست هَل تأ 7 .ىركذلا هعفنت هلعلف :ريدقتلاو .ىكزيو ركذي ىلع اًمطع عفرلاب (هغفنتف)

 ف ةزمهلا حتفب (انأ) : رق # اَنبمَانأ 9: :ىلاعت هلوق # اًبَصولا انيس له[ د1 .ىلوألا ءاتلا اوفذحف .فيفختلاب (ىدّصت) :ئرقو .اًفيفخت داصلا يف ةيناثلا ءاتلا

 يفاهحتفب (انآ) : ركل .هيلع لمتشم وهف ماعطلا جارخإ يف ببس ءاملا َّبَص نأ :ىنعمب «هماعط نم لامتشا لدب :ليقو ءانأل :يأ "ةلعلا مال" ريدقت ىلع نيلاحلا

 .ميركلا نآرقلا يف ةرم 016 لك درو ذإ - . ؟نوكي فيك ماعطلا ثودح ىلإ : يأ رظنلل اًريسفت ةلمجلا اولعج «فانئتسالا ىلع اقلطم اهرسكب (انإ) : ئرقو .طقف لصولا

 ءاجسأ .نوثالثو ةثالثو ةئامسمح : سبع ةروس فورح ددع .نوثالثو ثالثو ناتئثام : سبع ةروس تاملك ددع .ةّيكم يهو «مجنلا ةروس دعب تلزن :سسبع ةروس لوزن

 هرانكدإ ؛لهج يأ نم ةياكّشلاو «نآرقلا فرش ركذو «ىمعألا لاح نايب ا ل دوعن فحم م رول .اهحتتفمل ؛؟ سبع تيمسو : سبع ةروس

 يكره كلانا لاح 2 راف تامر و للا عشر( ىرلا ءايحإو ءثعبلا ىلع تابنلا لاح نم ناهربلا ةماقإو ا

 عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسأالا

 وبدء رت محا

 ُّط قبادحو

 ظ ءافلا دعب ةرمضم نأب نيعلا بصنب (هّعفنتف) :ئرق 4# هَععْسف 98 :ىلاعت هلوق * يرحل هعفنلف ,



0 
 انك« كك حل انو -؟ .اهتلعش تأفطناو ءاهؤوض بهذ :ليق © َترَوُك سما اًذإإ» - ١

 2 يتلا لبإلا نم لماوحلا 0 .ءارّشع :عمج :© راّشعلا اَدإَو9 -4 .تطقاستو .ءامسلا نم لل 1

 كارلا لردك دكا نك تكن تلمهأ :4 تدل رثكأ اهيف اهلهأ سُفاَنَتَف ءاهلمح نم رهشأ ةرشع 1 ا 4 نإ ا( تريكسشاَنِ 5 ١
 بخ تكلم :ليقو .اران تراصف تلعتشا :ليق :# ترَجَس راَحِبلا اذِإ د -7 !؟اهريغب فيكف .مهب "| تريح شت اني تلطْعْراَسِعْلا إو( ترِيْس ١

 :لبقو ٠ رشلاو ريخلا يف لاكشألاو لاثمألاو ءانرقلاب :4َتَجْيُر سولار - .تلاسو تضاف ا تريشمانا ناقل ١
 ٍبَذ 5 ّىأب قر" تليس ا دلع لهأ تانب نم ةيح ةنوفدملا :© َةَدرءىَمْلا اَذِإَو# - 9 28 .اهداسجأب تنرف ا دا تضم مل 3

 يطا نأ نحتسب ب ال ناك ىتح .اهلتاقل ديدش خيبوت اهيلإ لاؤسلا هيجوت يفو .بنذب ال : 9:4 تلك 1 6 3 يدي 0 59
 نأ دعب مهل :# َتَرِت## دابعلا لامعأ فحص :# ُنَحَحأ َدِإَو9 ٠١- .ءاركنلا ةلعفلا هذهل عينشتو 0 د ميا تك اما اَذَِو : 5
 ناو 7 3 تر :4 كيكة ادإَوط 200 ل ا 6 ىلع وطمس تناك ” © سريال نرتسلات قنن تدي تقل 9
 شدت لَم ١5- .تيندأو تسرق :4 لأ هَلَدِإَرل -1 .تيححأف اهيلع تدقوأ :4 تسمم د: 1 ! عضل( سعسعئِإِر ناو © شكلو 5
 مف الكإ» 6 اكل لاش رص ةلدحلا ىلإ هب ريصتفا ريخ نم كلذ دنع :© َتَرَصَحأ ام 5| .ث 0 نكت رتل كندي ىز 00 كووول ولن 5

 يف ءابظلا سكت امك ءاهتويب يف رتتستف سّنكتو ؛عجرتف اهارجم يف سنخت موجنلا يه :ليق :4 يدب : نيبال و ونجم ا :
 سحعتسع : عم نذل همالظب لبقأ :ليقو «ريدأ اذإ ليللاب هّللا مسقأ : © سعسع اذ لتلاو # - ١ .راغملا جيني لورا 2000 اموال 5

 .راهنلا ءوض لبقأو «نّيبت اذإ :# سنن اَدِإ حبصلاَو9 ١6- .مالظإلا مكحتسم ريغ ناك اذإ :ليللا 7 وت قت ةلاغذ© مي 5

 ىلع هلّزن ؛مالسلا هيلع ليربج :ىنعي ؛ميرك لوسر ليزنتل رولي نآرقلا :ينعي :4.هّنإ# ١1- 2 © كلَ هنأ كيت 0 هت 3
 ل د :4 وق ىذ## - 7 .لجو زع هللا دنع نم بَ < لمحم ركل ِح !ء : .:

 هعيطت :مالسلا هيلع ليربج :ىنعي : :# ٍعاطُمْه ١١- .ةناكم يذ :* نيكم# ميظعلا شرعلا بر دنع نش 00017 ب ةتك# 0 ا

 ليربج دمحم ىأر دبقلو :لجو زع لوقي :4ة دمر -1+ .هيحو ىلع هللا دنع :4ِنِيأ 0 كييك 10
 َوُهاَمَو» ١- ؟ .اهلبِق نم ىرّتق ءايشألا نيبت تلا سمشلا علطم ةيحان نم 00000100 ا

 نوعلم :4ٍويجِّنطِيَس لوَتب# نآرقلا :ينعي :4 رهام ١5- .هوملعتتو هب اونمؤُت نأ ىلع صيرح وه لب :لجو زع لوقي ءنآرقلا :«بيغلا»و «ليخبب :#ٍنِنَصِب يمال
 ؟هيدهو هتقيرط نم نيبأ نوكلست قيرط يأو ؟نآرقلا اذه نع نولدعت نيأف :لجو زع لوقي :؟4 نوبه ند - 7 * .لجو زع هللا مالك هنكلو ,دورطم

 لاق 4( َميقَسَي نأ كَم هَ نمِل 2 تلزن ال :لاق سوانا كن احا 3 ل تيِّلعْلا بر ُهّسأ اي نأ الإ َنوُماَنَت امو :ىلاعت هلوق [7؟9]

 ورمع نع «ةيقب قيرط نم متاح يبأ نبا جرخأو .# َت لعل بو هلأ اي نأ الإ َنوُماَمَس امو + :هللا لزنأف «مقتسن : مل انئش نإو ءانمقتسا انئش نإ انيلإ رمألا :لهج وبأ

 .هلثم ة 2 ا ا جرخأو .هلثم ةريره يبأ نع ءملسأ نب ديز نع «دمحم نب

 1 ريوكتلا] 4كم ملول بسال < ت 2 رجس ريوكتلا ةروس يف ءاج 1س ل 1 4 تر كل اكزو» 01 رك4)211 تر تاكل اكو را

 كالذ بسانف ءاهنكامأ نع اهلقنتواهتالاح نع ءايشألا كلت فاصوأ رّيذت اهانعم نأل ؛تايآلا ةيقبل ةبسانم ترطفلا ةيآو «منهج اهب رست ان ريصتف سن : ليق
 ريوكتلا ةروس يف ام .[0:راطفنالا] 4 َتَرَحأَو َتَمَدَق ام سفن رقفن تملع ©[ ريوكتلا] 4 تر اهئاقب عم اهلاح نع اهريغتل راحبلا راجفنا

 :[5 : راطفنالا]# َترْيَعب روبقلا اًدإَو 9 : :هلوقب لصّتم راطفنالا ينو .ترضحأ ام اوملعف ءاهيابرأ اهأرقف ٠١ : ريوكتلا] 4 تر ٌفحصاًأاَدإَو 9: :ىلاعت هلوقب لصّتم
 مسقو «ءازجو طرش اهرخآ ىلإ اهلّوأ نم ريوكتلا ةروسو «اههاكمب ةقئال ةمتاخ ّلكو «ىَقُعلا يف اورَحَأ امو ءاينّدلا يف اومدق ام نوركذتيف ءايندلا يف تناك رررتلاو

 ةيآو ريوكتلاو جراعملا يروس يف ءصنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت 1 ال51 ةرنوككللا ن5 ةقاحلا] 4 رك لوس سر لول هت ١6 ١ .باوجو

 ليربج وه «ميرك لوسر غيلبتل نآرقلا نإ :ريوكتلا ةيآ امأ كي يبنلا نع ثدحتت ةيآلاو ءلضفلاو فرشلا ميظع لوسر هولتي «هللا م الك نآرقلا اذه نأ نيبت جراعملا
 ةيآلاو ءريوكتلاو ص.يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[717 : ريوكتلا «87 : ص] 4 يق ّنِإ 9 1501 .مالسلا هيلع
 يدم را تيرس :ئرق 6# َترَحَس 9و :ىلاعت هلوق © َتَرَجَس ٌراَحبْلا اَذإَو )2 11] - ءسنإلاو نجلا نم نيملاعلل اًريكذت الإ لزنأ ام نآرقلا اذه نأ نيبت

 4 تليق بد ّيَأب 2 [4] .ريثكتلا ةدارإ ىلع ديدشتلاب (ترحجس) :ئرقو .رّجَسملا لقي ملو روجسملا رحبلا فيفخت ىلع مهعامجإ هيوقيو «ريثكلاو ليلقلل هعوقو ةدارإ
 4 :ىلاعت هلوق # ترش ُفحضأ اَدِإَو إو ٠١1[ .لصألا ىلع اهفيفختب (تلّدق) :ئرقو .ريثكتلا ىلع ءاتلا ديدشتب (تلّثق) :ىرق# تلم 9و :ىلاعت هلوق
 ,نملا يكتم (ترعجت) : ئرق 6 ٌترْعَس 9 :ىلاعت هلوق # َترعُس مح اذِإَو 92[ .اهتقباشك ةعلاخلا لع اهديدنم (ترظ) :ئرقو .نيشلا فيفختب (ترشن)

 لوعفم ىنعمب :ليق «ةلاشملا ءاظلاب (نينظب) :ئرق # ٍنيِنّضِب 9 :ىلاعت هلوق 4 ٍنَْضِب ٍبيعْلا لع َوُهاَمَو 881١ 4] .اهتقباسك ىنعملا يف يهو اهفيفختب (ترعس) : :ئرفو

 (ةييكضم) :ئرقو .فرحي الو صقني الو هيف ديزي ال :يأ ءمهتمب - هيلإ هللا يحوي ام وهو - بيغلا ىلع دمحم امو :يأ ,دحاول ىدعتيو «هتمها :اًنالف تننظ نم

 : سلا[ 10-15: ريوكتلا] # يحل راو 00 سلب مَ آف ]15-١7[3 .لخبب :يأ رض نم لعاف مسا .هبر لبق نم هيتأي امب ليخب :ىنعمب «داضلاب

 موجن لصألا ين يهف ءءادوسلا بوقثلاب ىمسي ام تافص عم امامت يقتلت تافصب روكذم انه وهو .هب مسقملا ىلع لالدتسالا يف هتيمهأو مسقلا ةمظع سكعنتو

 عجارتلاو «ءافتخالاو باجتحالاو يراوتلا :اهنمو ةغللا يف هيناعم لكب اهعم قب ؛اطتيف '"سنخ" ظفل امأو ."راوجلا" ظفللاب فصولا اهيلع قدصيف اهتارادم يف يرجت

 هك ل ع او اهتدام تشمكناو ءاهرامعأ ةياهن يف توه «ةقالمع موجن لعفلاب يهو «راهدزاو روهظ دعب راثدنالاو

 فاصوألا كدتب ةفورعملاو ماظعلا سناكملا وأ "سنكلا" ظفلب اهفصو ىلجتي انهو ؛ةوقو ةلتك دادزتف «هعلتبتو اهقيرط يف اهرواجي ءيش لك سنكت اهلعجت يتلا

 دعب تلزن نيوسدلا رو كوز ايلا الل ا اولا كأن رم لا يلع ل افلا تن نال اع

 ةراوتساو «ترّوك ة ةروس ىمست" :ريوكتلا ةروس ءامسأ توتو هقولك هنت :ريوكتلا ة ناس اكو دع .نوعبرأو ةئام :ريوكتلا ةروس تاملك ددع .ةّيكم يهو ءدسملا ةروس
 - مهما 10: اًدّمَحَّنَأو ءهّبر دنع ٌنكم ؛يحولا ىلع نيمأ ليربج ّنأب مَسَقلا ركذو ءاهاوهأو «ةمايقلا لاوحأ نايب :ةروّسلا دوصقم : بيسي .اهحتتفمل ؟ريوكتلا

 روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجحوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بايسأ يربطلا ريسفت



 0 :# ترف ْداَكِلَاَدِإَو 8# تطقاستف اهنم : ترد نكاوكلا اًدإَوإ# تقشن :© تطعن اَمَسلاَدإِل - 4 تال
 دويل 1 كييك تكا © كس ركل »تشن رأ تسل اكرام تكد 5 "لف المو ارا تلكم

 00 بسن َتَِدَعال -5 .ءايحأ ىتوملا نم اهيف ام جرخُتساف «ةعاسلا طارشأ نم اذهو ءاهبارت تلو
 تاويكلا# سلا ة هت 52 :4 ٍررَكلأ َكْب كيب درع مول -ا/ 5 .هيف تطّرفو «تعّيض :# َتَرَحأَو# حلاص لمع نم : ٌتَسَّدَس

 1 7 دنس ايف كاناجو تانح ندع تيقن كلام 4 كد هيتس ؟هب ترفك ىتح كعدخ

 ا 1 .«كلذعف» :ديدشتلاب نوقابلا أرقو .فيفختلاب يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرقو .ةروصلا نسح
 هير موو ريا ا قطو كري 2 اهيأ :* ىلَتَكَر## ةروصلا فالتخا نم :** ءآَس اي َرَروُص يأ ف9 - 5 ا ا 2

 7 يي 56 59 42 4 2 - 0 7 0 م 5 تالا 2 6 2 غ2 | دوش 0

 ١ إ ه- ربع م و

١ 
0 

 1 يلا م ف ءاكشكإلا لم لإ كش 2 لارا يعن ةفئاشلا هيدا تّلد امك «ةماقلا لدتعملا يوسلا
 4 و يوسي راضي 0 ويح ىَقلَراَجَ 2 ف اخ 1 1 7
 7 و ةدرفم ةروصو «ةص حمالمب يناسنإلا عونلا دارف نم دحاو لك صخ و ميم رنالا ىلا قالا

 6 يذل موام كترذأ 0 2 :# َنيِينكاَم ارك 9» .مكلامعأ نوظفحب ةكئالملا نم ءابقر :# َنيِظِفْنل ْكَتلَع َنِإَو# الإ هلك .مدآ ٌلاعَم

 رتل ردن كسا 0 :« ندلامىيإ# ميحجلا :راجفلا ءالؤه :ىينعي :# امْولَصي »8 ١6- .هب مهرمأي ام نوبتكي «هدنع اًمارك
 نيجراخب :# َنيِباَعب#' ميحجلا نع راجفلا : ا :# اهنعمامَو# - ١١ .لامعألاب دابعلا ىزاجُي موي

 ام :لجو زع لوقي :# نيرا موياَم كبر امو#» ١8- 7 .اهيف نودّلخم مهنكلو .اهنع نوبيغيف ادبأ

 .ليوهتلاو ميظعتلا يف ةدايز هررك مث .هنأشل ًامظعم باسحلا موي ءيش يأ كرعشأ

 5 ظ 0 5 يقفل روش
 'ء ل سم 210 0 0

 7اس بر هسا وني يل ىلع عاين 5 مرد د ل مكس وا يتلكلا نوصقنُي نيذلا :ينعي «نوففطُي نيذلا :4 َنيِدَفَطُمْلَب لول ١-
 ظ 09 م ودعم سال لعل اك اذ َنرلا# - «* .ديدشلا رشلا وأ «باذعلا ةدش :ليولاب دارملاو مهنيزاومو

 نوموقي : :4 َنيلعْل رسال موقت موي# - -5 .مهنوصقني :# نورس مه اونزو وأ :# َمَهَونَرَو وأو" سانلل اولاك :# م مهول َكاَدِإَو' ايفاو اليك .مهسفنأل نولاتكي ,مهنم يأ
 2 0 3 ا اح وركلا َكْيَرَدَرْغاَم نضل اها © :ىلاعت هلوق [1] .نيملاعلا بر رمأل مهروبق نم
 ال ينلا مدق املا ظ با نع حيحص دنسب ةجام ا :ىلاعت هلوق ]١[ .فلخ نب يبأ يف تلزنأ :لاق «ةيآلا “ ٍدرَكحْل
 ريو ل .كلذ دعب ليكلا اونسحاف 4 َنيِفْيطُمَِل ليو :هّللا لزنأف ءاليك سانلا سخبأ ارداكك# ةكرشلا

 نسر رس[ نرد نار 057 د كلارا 4 ترسل تر امال نإ لإ تورم 115 نار١ 4 اًميكَحاًهِلَع َناكَمَسأ نإ للا ُلَسَي نأ الإ َوْعَمَس امون [؟ 4]
 .ةماقتسالانوؤاشتامو ل15 ان تالا 81هيلع كلح اناا 11 مرر ىريده ناك سفاجا رسلار اهيا 15 ا كر 2 عر كارل د ورا

 ريوكتلا ةروس يف ءاج .[7 : راطفنالا] # َتَرَيَف ُراَحِبلااذِإَو 8 ءآ 1 : ريوكتلا] 4 َتَرَجْس ٌراَحِبلا اذإَوإل [7"] .نيعمحأ قئالخلا بر هللا ةئيشمب الإ .كلذ ىلع نوزدقت الو
 فاصوأ رّيغت اهانعم نأل ؛تايآآلا ةيقبل ةبسانم ترطفنا ةيآو «منهج اهب رّجستف اًران ريصتف ٌرَّجَست 6 اما ريوكتلا] ترس م َذِإَو ط ءبسانتل 4 ت ترحسإ»
 6 ريوكتلا] © َترَصْحَأآَم ٌسْفَت تاع [5] .اهئاقب عم اهلاح نع اهرّيغتل راحبلا راجفنا كلذ بسانف ءاهنكامأ نع اهلقنتو كدلك رع ءاشلا كلت

 ءترضحأ ام اوملعف ءاهبابرأ اهأرقف 1١٠١« : ريوكتلا] 24 قرشا نرو) ؛ىلاعت هلوقب لصّتم ريوكتلا ةروس يف ام .[5 : راطفنالا] 4 َتَرَخَأَو َتَمَدَسام ٌسْفَن َتَمِلَع ل
 ةقئال ةمتاخ ّلكو ءىبَقُعلا يف اورخَأ امو ءاينّدلا يف اومدق ام نوركذتيف ءايندلا يف تناك روبقلاو «[ 5 : راطفنالا] 4 َتَرْب روبل َدإَوإ) :هلوقب لصّتم راطفنالا فو
 لإ ٌمِياكَكَنِإ ُنَسِإْلا اهياتيو» «[1 : راطفنالا] 4ِوركلا َكْيردَرَءاَمْنَسْنِإلا ايي | 5] .باوجو مسقو ء«ءازجو طرش اهرخآ ىلإ امرأ هم نوكفلا ةووصو .اماكمي

 ةيآ هيلع تلد ام اذهف «ةعاطلاو ركشلاب قيقحلا ريخلا ريثك داوجلا كبرب ٌرّمغت كلعج يذلا ام .ثعبلل ركنملا ناسنإلا اهيأ اي .[1 : قاقشنالا] 4ِهيَقلَمَف اَحَدكَكْيَ
 .هلدع وأ هلضفب كلمعب كيزاجيف «ةمايقلا موي هللا يقالت مث ءرش وأ ريخ نم الامعأ لماعو «هللا ىلإ عاس كنإ ناسنإلا اهيأ اي :قاقشنالا ةيآ امأ ءراطفنالا

 »ره هس

 نيبت ةيآلاو ؛نيففطملاو راطفنالا يتروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[؟7 : نيففطملا ٠« : راطفنالا] 4« رج تل راب 1171
 كيو ريسأي ارق ٠10 :راطفنالا] 4« َكََدَم َكَوَض َكَلَح ىذا(: ركحل كرام نسال اهني ل 10- ”] .ميعن يفل هدابع قوقحو هللا قوقحب نيمئاقلا ءايقتألا نأ
 ةرم (مركآلاو ءميركلا) نيتملكلا نم لك تدرو :باوجلا ؟" مركأ ءميرك" :نيب قرفلا ام 17” - ١ :قلعلا] ككل كيو أرد )قلع َنِم َنضإْلا َنَلَح (2ر) َقلَح ىِدل

 قلخ ةمعن يهو) ةدحاو ةمعن نع ثيدحلاب قايسلا ناك امنيخ (ميركلا) ةملكب فصولا ءاج . .(كبر) ةملكل اًمصو امهنم لك تدروو .ميركلا نآرقلا يف ةدحاو
 نع ثيدحلا ناك امنيح (مركألا) ةملكب فصولا ءاج امنيب .[2- 5 :راطفنالا] كد َكَّوََم كلَ ىلا (0) مك َكَردَرعاَم ننال مناي زخ «ناسنإلا

 ( كد كم كح ىلا ([) ٍركحلا رام نحل يلو ناسنإلا ميلعت ةسعنو ١- 0 :قلعلا] #ٍقََعَنِم نسل َقلَح # ناسنإلا قلخ ةمعن 0-0 : ١-
 يف ةقلخلا لدتعم تنكف ضعبب كضعب لدع : : ىأ «لادلا فيفختب (كلذدعف) :ئرق © َكأَدَعف له : ىلاعت هلوق # َكأَدَحف َدَعَم َكنَّوَ َكَمَلَح ىِذلأ 36 [] .[ال - 5 :راطفنالا]

 ةعلام اهديدتت (كلدعف) :ئرقو .كتبارق نم ءاش نم هبش ىلإ كفرص :يأ ءكمع وأ كلاخ وأ كيبأ هبش : يأ كلدع ىنعم :ليقو .كقلخ يف توافت الف بسانت

 :ىرق يَذكَت لب 95 :ىلاعت هلوق # ِنيدلَبَن دكت لب الك)ط 4 اًنطأطتم مئاهبلاك كلعجبي مو اًمئاق كلعجف ميوقت لمكأو ةروص نسحأ ين كقلخ ىّوس : : يأ
 عفرب (موي) :ئرق #4 موي 48 : :ىلاعت هلوق # اًنْيَس يقتل سفن َكِمساَل مي وف[ .رافكلل اًباطخ قوف نم ءاتلاب (نوبذكت) :ئرفو . .اتافتلا تحت نم ءايلاب (نوبذكي)

 اذه ىلعو ء«ءانب ةكرح نوكت نأ نييفوكلا دنع زوجيو «نييرصبلا دنع بارعإ ةكرح فرظلا ىلع بصنلاب (َموي) : :ئرقو .كموي وه : يأ هرمضم أدتبمل اًربخ ميملا

 .مويركذا :يأ .هب لوعفم وأ ءكلمت ال موي نوندي :يأ .فرظلا ىلع بصن عضوم وأ كلمت ال موي ءازجلا :يأ ,فودحملااربخ عفر عضوم ين نوكي ربذقتلا

 تلزن :راطفنالا ةروس لوزن.ةدارإلاو ةئيشملا ةقيقح نايبو ءٌقحلا لوقب ليخب الو - .موي وه :يأ فوذحمل اًربخ عفر 2 نأ :ىنب نم يأر ىلع زوجيو
 ترطفنا ةروس ىمست :راطفتالا ةروس ءارسأ .رشع ةعستو ةئاثالث :راطفنالا ةروس فورح ددع .ةئام :راطفنالا ةروس تاملك ددع . ةّيكم يهو «تاعزانلا ةروس دعب
 ةكئالملا ركذو «ناسنإلا ةَّلْمَع نايبو ءنامَّزلا رخآ يف اهموجنو ءامّسلا لاح نع ربخلا :ةروّسلا دوصقم مظعم :راطفنالا ةروس عيضاوم .اهحتتفمل ؛راطفنالا ةروسو
 .ناحلاو سنإلا رشحي موي مكتلا ىلاعت قحلا داجيإ ا ل ا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابس



 ١ تشن مها 0 ظ 90

 . امج يقر جير ل 2-2 5

0 

 3 © نزلا موو ركبنا 0 َنيِبرْكَس اٍزَِمو ليو 6 0

 يذلا :4 ٍراَبْمْلا َبّنكَّذِإ» .نيثوعبم ريغ مهنأ رافكلا ءالؤه نظي امك رمألا سيل :لوقي :© الك ٠-
 مكرم -9 28 :هلوقب هناحبس هرسف ام وه «نيجس»و :# نيس ىنَلظ ايندلا يف مهلامعأ هيف بتك
 لامعأل عم اج باتك وه :لبيق .بوتكملا :«موقرملا»و .موقرم باتك وه : يأ :4 كج

 9 2 م م سو 00 7 1

 رجاف 2 لدعم ت1 ِمَلَع (نيجس») ظفلو .ةقسفلاو ةرفكلاو .نيطايشلا نم ةرداصلا رشا 8 ٌريطلسأ لقائي نإ (ج ريم بكم و 1

 اهب تطاحأو ؛مهبولق اياطخلا ترمغ ا يملا 0 0 .مثإلا يف زواجتم 9 م 0 02 َنيلودْلا 0

 مو َُت .عمج : :# را راربالا# 0 .اهومزالمو ءاهودراول :© يحلل أواصل مم مم 1 .بونذلا لاق محلا ل 2 ْ هرج ليكون 7

 3 ميخفتلا ةهج ىلع «هنع لأس مث :# َتيِتَلِع ىنل» .ةمراخ بادتجتاو ةضئارف ءاذآب هللا 55 ويلا
0 

 و. 2 اتقي كنت © نوه همكىِراَذَم

 هللا نافأل 0 هت كا يالي كالا 10 كلك قلعت ناقد كرتشلاو سلاسل ١ 5٠ 099940199089090 ير
 ةكفالملا باتكلا كلذ دهشي :4 َنَُمْلمُدَبْنَي 8 7١- .ةنجلاب زوفلاو «رانلا نم ةمابقلا موي مهايإ ده درا دهن 0 بنك وعم َكودامَم 9 4
 ال ؛فرص رمخ نم :4 ٍي9ِ -15 1 .هقيربو «هؤلألت و هن :4 ربل رن -1 4 .نوبرقمل 3 ىف ُفِرْكَت ((2) نورط كيارالا ل ع (يه) رج ىلراربالَن () | ١
 مهبرش رخآ يف اهحير نأ :يأ ؛حيرلا بيط يف كسم هتبقاع :4 ُكَسِم ُهَسَتْح0) ٍموُعَحَت» هيف شخ 3 1 2 كب هيد ا و هلأ ةرصن مههوجو 1
 بيطو هتسافن لامك ىلإ ةراشإ يف ءنيطلا ناكم كسمب هيناوأ موتخم :ليقو .كسملا حيرب مهل متخُت اش اد تيا 1

 :سفانتلا لصأو .نوبغارلا بغريلف :4َنوُسِفَتَتَمْلا سانَتَيَف#' :ميعنلا اذه يف :© َكِلَذ فو## .هتحئار
 :لوقي :# .ةجاريو## -71/ .هنود هل نوكي نأ ىنمتيو .هل نوكي 0 ل ١ © وع 1 ئ

 :# اوناك# 7٠١- 035 .قيحرلا اهب جزمُي نيع وه :لبق :4ِوِنَْنَت ني## هجزم يأ ءقيحرلا اذه جازمو 7 7 1 وكهاذإر (م) نوما 59
 اور امو» -18 .نيمعان نيبجعم نيحرم :4 َنيهكف» 7١- .مهب ءازهتسا :4 َنوُرماَدتيِه ايندلا يف 2 0 اماه لبان اذ 6 مليا
 َبنكَنإالَك »1-19 00 0ر1 لع نظف ا رانكلا .الزه كح اذ لري "4 تطفي |١" ميار لسأآمَو (2نولاَصل كوول
 تلعن رجلا َبَنِكوالَك ١-19» : نيففطملا] موت بنك( د) ام َكَرَدآَمَو 9 نيس ىنل راَْْلا ل 91 دوس ضيراخل انما نزلا نت و ةيطفحلا
 تااتكل راججفلا باك نإ :اهيف ريدقتلا .[7 1-١ : نيففطملا] موف ْرمبتك © َولعِإَم كرد آَمو 220 نيدو هيو ايو ا 2

 :هلوقب يناثلا متخو ,رامكلا لح يف هنأل ؛[١٠ : نيففطملا] 4َنيكَتِذ ولو ٠ :هلوقب لوألا متخ مث «نيّيلع يف موقرم باتكل راربألا باتك َّنِإو ءنيجسس يف موقرم
 ترركت .[17 : نيففطملا 215 : ملقلا] 4َنيِلوْلآ ُيِطَسأ َلاداَثياميلَع َلْناَدِإ ١ [17] .هناكم هاوس حلصي ال امب دحاو لك متخف 17١ : نيففطملا] 4 َنورَمْلاهَدَهْسي 9
 نآرقلا تابآ مهدحأ ىلع ئرق اذإ هنأو ميركلا نآرقلاب نيبذكملا لاح فصت يهو «نيففطملاو ملقلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه

 سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[77 : نيففطملا «17“ : راطفنالا] 4ٍر ينل َرارَبْأْلاَنِإإ) ١[ 51 .مهتافارخو نيلوألا ليطابأ اذه : لانا 1 كك

 .[؟ 6 .77 : نيففطملا] © َنوُرظَي كيارال العم [ 71 ] .ميعن يفل هدابع قوقحو هللا قوقحب نيمتاقلا ءايقتآلا نإ نيبت ةيآلاو «نيففطملاو راطفنالا تروس يف صنلا

 اَنَقَلَحاََأ أ اوَريَرْلَوأ 1[2؟- ا .نومعنتي ةنجلا يفل ةعاطلاو قدصلا لهأ نأ نيبت ةيآلاو «ةروسلا سفن يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت

 رثكي (لمع) - ١ :باوجلا ؟"َلَعَفو لي د فل ا ا :راطفنالا] هك َنَمْتَناَم تومي( نييبكاَمارِك ء[ا/١ :سي] 4 اًمكنأ [ييأ تَآِعَعاَسي مُهَ
 (هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ دنست ال (لمع) - 31 للا سر تس 3 تارك 0 ا ل 6 .هوركملا يف لقيو ءبوبحملا يف اهلامعتسا
 غيص يف هيلع دئاعلا ريمضلاو «(بر)و «(هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ ةدنسم (لعف) ةملك يتأت امنيب .هناحبس هيلع دوعي ريمض يأ ىلإ وأ ىىلاعت هللا ءامسأ نم مسا يأ ىلإ وأ

 لو .رابتعالاو ةظعلاو ديدهتلل وأ -ىلاعت- هللا لالجب حدملل نوكي (هللا) ىلإ اًدنسم ءيجي ام نكلو -ةغلابملا غيصو لعافلا مساو ؛عراضملاو يضاملا نيلعفلا

 (لمع) ةملك دانسإ نم ميركلا نآرقلا الخ اذامل . كاش ا هل اًهيزنتو هلل اًسيدقت ءاعدلا ليبس ىلع ولو (هللا) ىلإ يبن : الو رمأ لعفك ةدنسم (لعف) تأت
 تيضاوستلا 0 0 را ا ا :هوجو ةثالث نم كلذ نأ ترحل ناك نا 00000

 ٌريغ هل لمعي دق لماعلا نأ ١- .ءامسلا يف الو ضرألا يف ٌءيش هيلع ىفخي ال -ىلاعتو هناحبس- هللاو «اهيف َرظنلا هيلإ يدهي ام رايتخاو .هروص يف رظنلا بيلقتو

 هر .ديمحلا ينغلا وه هللاو ءهيلإ ٌريقف وه ريخ نم هلمع ةرمث ىلع لصحيل لمعي لماعلا نأ - ا# .نيملاعلا نع ينغ هللاو «(هريغ هلمعب موقي يأ)

 ةرشابم لعافلا نع ردص امره ( عشتار 1١ .ىلاعت هللا ءامسأ ىلإ (لمع) دانسإ مدع يف تظحول يتلا عناوملا ءافتنا - ١ :باوجلا ؟(هللا) ةلالجلا ظفل ىلإ (لعفي)

 : عرق 44 ُفرْعت #3 : :ىلاعت هلوق 4 ولأن مههوُجُو ىف كَ إل " 4].لمعلاك رظن لومطو رسيكفت ىلإ جاتحي ال (نويوغللا لاق امك) (لعفلا)و - ةطساو نود

 هلوعفم اصتلاب © هرضتووو «لعاقلل ايم ءارلا كو ءاتلا حقب (تارعت) :ئرفو ٠ .لعافلا بئان عفرلاب #ٌةرضن ؤطو «لوعفملل اًينبم ءارلا حتفو ءاتلا مضب (فّرعت)

 ءات مث اهدعب فلأو ءاخلا حتفب (همئاخ) :ئرق 4 همس 9 :ىلاعت هلوق 6 َنوُسِفْتَم ل ري اورو و ةفرعملا هنم حص نم لك وأ دمحم اي فرعت :ىأ

 نيطلا وه يذلا ماتخلا د لع ناس نر فلا اع ناتج سلو كب هداك" :ىرقو ."كسم هرخآو هتبقاع' :ىنعم ىلع ساكلا هب متخي امل اًمسا هلعج ةحوتفم

 قبسو ءدملاو رصقلاب (نيهكاف- نيهكف) :ئرق 6# َنيهكف #9 ىلاعت هلوق # َنيهكَف أوبل وبمن مهله َكِاَوبلَمنَأ اًذِإَو 817 .هطلخ :ليقو ؛كسملا هلدب لعج «ءيشلا هب متخ يذلا

 .سفنألا يبيط نيكحاض :ىنعمب ءاّهكف هلعج نيهكفو «نيمعان :ليقو «نيبجعم ىنعم ىلع :ليقو «هكاوف يوذ ىنعم ىلع نيهكاف «نيثبلو «نيثبال يف امك اهيلع مالكلا
 دلع ىواستي اذإ .ةرم (54) اهتاقتشمب طارصلا ةظفلو «(اهتافدارتمواهتاقتشمب ثعبلا) ةظفل نم لك رركت :يددع زاجعإ :6 َنوُبوُعَبَم مم كيلو ٌنظيالأ 9: [ ؛]

 4 َنوُلعَع ونام راحل بو له ف ['" 5] .ةرم (40) درو لكو (اهتاقتشمب طارصلا) ةظفل دورو تارم ددع عم (اهتافدارمو اهتاقتشمب ثعبلا) ةظفل دورو تارم

 ترركتو «ةرم )١50( ترركت (اهتاقتشمو رانلا) ةظفل :لوأ .ةرم )١55( اهتاقتشمو نيرفاكلا.ةظفل عم اهتاقتشمو قيرحلاو رانلا ةظفل نم لك رركت : :يددع زاجعإ

 .نآرقلا يف ةرم )١55( (اهتاقتشمب نيرفاكلا) ةظفل تدرو :اًيناث : يرماواوال اوم كم «تارم (9) (اهتاقتشمو قيرحلا) ةظفل

 ةروس ءامسأ .نوثالثو ةثاعبرأ عسل ارش تارا د عستو ةئام :نيففطملا ةروس تاملك ددع . ةّيكم يهو «توبكدعلا ةروس دعب تلزنا :نيففطملا ةروس لوزن

 لهأل نيِبَسلا ركذو «ناصقنلاو سْحَبلا نع - ٌزارتحالاو «نازيملاو لبكلا مامت رول هر صتما طعم :نيففطملا ةروس عيضاوم . اهحتتفل ؛نيفمطملا تيّمس "نفل

 .نارفكلاو مّرُلا قْفَو ىلع مهتأفاكمو «ناريَتلا باذع ين ة ةاصعلا ذو «نانجلا ميعن يف نيعيطملاو نينمؤملا لالدو «نايبإلا لهأل نييِعلا ركذو «نايصعلا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ الا يربطلاريسفت

 اَنِبَع )ونس طرح
 “هما
2 

0 5 

 اهبل ىئنسحلا ءام



 أو ل ع ع وام كا دع 25 2
 3 م ت0 0 شل ا هولا ا هيكل ببثأ :4 بيث له 87

 كك 0 0 0 هرم رو ع حسه و حص م ركل ير
 در رع كراس

 .تعاطأو قفل 6 2 اهيرل 50 تعمس :# اير تو َتّقَحْنَ 1 ءامَسلا اذإ © كا

 داو - 001 .اهبرل عمست نأ امل [وح او 7 :4 تح 9 هيلإ ءاغصولاو ءيشلل عامتسالا وهو «نذإلا» نم
 1| تدم و دوت َتَّدَمناء يلد َمَسَقلآَول .تمأ الو جوع اهيف ىقبي ال ىتح .اهلابج تكد و ميدألا طسبي امك .تطسُب :4َتَدُم ضْرالا +! ظ 0 0 21 06 28
 نأ لدمج حس رمح سير مجبار نرسل تلال 8 اسر 0 اهلا نإ هم 42و ا را امي 6

 0 0 تدور راؤول َتَلكَو اَِفاَمَسَقلَأَو 2.
 ١ م 5 ٌعواَكَكَنِإ نلبي اٍِ -7 .هتعاط ىلإ ءاهتنالاو ءعامتسالل اهققح :« َتَدَحَو## كلذ يف 0

 ف وأنما رح جيكوس "1 ىنعمب ةاقالملاو نكت رز[ كاي كس ناك أ ريخ :4هيَقلَمَم) المع كبر ىلإ لماع :4 احرك كير
 0 )هيناتا ُبَساَحي َفْوََس (7) ءدِرمَسهَبتكا 2 نأب :4 ارض اًباَسِح ُبَساَحي َفوَس هيي بك ق وأ َنم امال -4 07 .كلمعب كبر ىقلت يأ 5 1 رولا ا 6 وغم ١ 2 هسا رس حس 0

 | دن © .ررطةنكور تت © تينأ ١ ا ل ا ل
 ل 3 تف ص ا و هر 0 :# روس وعدي قوسف 8 - ١١ ل امككشت ةككاتك لو اكشف : #4 ورهظ َءارو هلك وأ نَماَمَأَو 9 - ٠ . © ارسم 2

 ١ اًروُرَسَموِرَهأَفناكدَتِإ (2 0 + 1 يك ح- 0

 هيف ناك امل :#اًروُرَسم# ايندلا يف :# لَم ى ناك د 2-80 1 .كالهلا :روبثلاو .هاليواو .هاروبثاو :يداني 5 1 0 9 00
|. 

 مالك( بكبر : (2) روحي نأ نَنَظمَنِإ 1 نو ءانيلإ عجري 0 نأ : 4 روك نأ نأ ّظ .دّنإإ# -1 5 .هيصاعم هبوكرو «ءلجو رع هللا رمأ ةفلاخم نم

 ١١" ©9 نسا ِرَمَملَو (© َقَسَواَمَوِل لاو (©9 ِقَمَّشلأب

 3 َقرفاَدإَو 02 َنويِمْؤيال الام (9 قط نعاَقبَط ءاَقبط نيك

 ل توبزكجأوردكن زلال 9 هوس يلا ركع

 ” 9 ربِ دهيم © توغوناَسيملعأَئاَو © 17
 ب و

 ب :«قَمّسلاي# هب هب لجو زع هللا مسقأ مسق اذه : 4 مرفأ لف -5 .عوجرلا :رؤخلاو .هتامم دعب ثعبي
 امم ءعمج امو :4 َىَسَواَمَو لِلاَو - .سمشلا نم برغملا ةيحان نم قفألا يف ةرمحلا :قفشلا

 نيكرل## -14 .ًاردب لمكو ىوتساو مت اذإ :4َىَحأ اذ ِرَمَمْلاَوط -1 .حور يذ نم هيف أدهو نكس
 :قبط تانب يف نالف عقو 0 .دئادشلا نم رمأ دعب أرمأو «لاح دعب ًالاح :ٍقَبَط نع اَقَبْط
 0 ص ميذكتلا نم «هرمضُتو ءمهرودص هيعوُ امب :4توُعوناَميمَلعأهَّماَو ا -1 .ديدش رمأ يف عقو اذإ

 يي مع شلل ١ وه كك هللاو :"هللا" ةلالجلا ظفل مسا ىنعم [8] .صوقنم ريغ باوث 2 1
 يهب ينرإ ين هنا حرا عا ةادهيرا هر هنا نوعا هن هنا 2 يهولألا تافص ند ا 0 نيعمجأ هقلخ ىلع ة ةيد وبعلاو ةيهولآلاو د درا رك لا , له ف ف وضحا و راو تك اك :-- 2-7 2

 نمح لأ ءامش اا لاق الو« هللا 2 نم رعت كر لايف « 6ع د لإ عجرت م مريس دال اذه اذا نأ م ملل لقت دقو «لامكلا تاغ ةثرب ص

 هيما يوفي انياقلا يقال :زيزعلا“ للا مسا ىن 000 ىلعلا ت افصلاو 2 5 ع ل ذاعم عيمج جل عماج لا وه ىلاعت هللا

 ِِء ا 0 ميظعلا ؛ هلل ل اك اهلك ةثالثلا ةزعلا ين يي ١ 0 7 5 زعلا ا لماش «ةردقلا ميظع «ةو وش 0 لم 05 < ىلاعت وهف « ةبراقتم

 وه لب هن رتل كلو هنو 3 0 د ىلا غلبي لييالو ءدحأ ىلإ جاتحيال ف ذمهتاذب ٍينغلاو هه هنإف عا عان :تمالا ٌةَّرعو - 17 01-0 نإو تاقولخ ملا ةوق هيلإ بسنت ال يذل ءذلا مب يظعلا هفم ةصو

 ايم كل م ذل فدي تافولخكلا 3 1 2 0 2 هملخعلا مر ا ف ,تانتاكلا لكل ةبلغلاو رهقلا ةّرعو - ” .عناملا| رقت هكر :اانغللا

 تل نيبت ةيآلاو «ةروسلا سفن يف صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت 1116 نيففطملا] 4و كيال اَلع » 1

 ةلصتم ةيناثلاو ءءامسلاب ةلصتم لوألا ةيآلاو «ةروسلا سفنب نيترم ترركت ةيآلا 5701 ف قاقشنالا لوأ] تدعم اَيرزَتْوأَو ا 10 3 نورتي يي 5

 لإ ٌحاكَكَنِإ نضال اهيأتي» ءآ 7 : راطفنالا] 4ِورَكحلأ َكبرَدَرَعاَم ننال اهيأتي ل[ 71 .عيطتو عمست نأ اهل قحو «تداقناو تعمس : د ' ىنعمو «ضرألاب
 ةيآ هيلع تلد ام اذهف «ةعاطلاو ركشلاب قيقحلا ريخلا ريثك داوجلا كبرب ٌرتغت كلعج يذلا ام ءثعبلل كسلا ناسنإلا الأ ١ 11 فافشن 11 4ديلمف ع دككير
 ب1771 .هلدعوأ هلضفب كلمعب كيزاجيف :ةمايقلا موي هللا يقالت مث رش وأ ريخ نم اًلامعأ لماعو, هلل ىلإ عاس كنإ ناسنإلا اهيأ اي: ةاقشن اقشنالا ةيآامأ «راطفنالا
 .هعيمجب نوبذكم مهو ,دعب عقي مل هلك يورخأ ديعو اهمدقت قاقشنالا ةيآ ١9[. : جوربلا] 4ٍبيذكَت يف أوك نيللي «[17 : قاقشنالا] 4توبّركي اووف نيل
 دقف جوربلا هيآ امأو .هلابقتسا يف هقباطي امب ءيجف دعب عقي ملو يتأي امع هنأل ؛رابخإلا قباطيل -لاحلل حلصي ناك نإو- لابقتسالا ىلع لوقملا ظفللاب انه ءيجف
 1 اولا سر لل ل ا ١ جوربلا] © دوُمَتو َنْوَعَو دونجا ثيدَح كنشأ له © :ىلاعت هلوق اهمدقت

 اونَماَءَنيلا الإ ]١5[ ... .هنع مهاهنيو هيل ! مهوعدي اميفو «هب مهربخأ اميف اَدبأ نا ا :ليقف مهبيذكت

 :تاوجلا ؟"ع ة" ةدايزب نيتلا ةيآ تءاج اذامل ا 4 رم نا توم بعرس وو انما نيل لإ » 06 قاقشنالا] 00 لحلم ولع
 همه[ : نيشلا] 4َنيِفَس َلَفَسُأ )ب دارملاو ؛هب مالكلا متي ملف "نكل" ىنعمب عطقنم تقشنا ةروس يف ءانئتسالاو ءهب مالكلا متف لصتم نيتلا ةروس يف ءانثتسالا
 .مهفعض ببسب مهروجأو مهاوث عطقن ال انإف اًحلاص لمعي ناك نم نكل :هريدقت راصف «لامعألا ىلع هتردق مدعو هساوح فعضو هفعضو

 ىلع (ّدمأ) ةلالد ميركلا نآرقلا رصق :تاوحلا ؟"َدَمَآَو دم" :نيب قرفلا ام .[" :قاقشنالا] 4( َتَّدُم ضْرالا اذإَو # 17١ :روطلا] #4“ َةَهكفيمهسددمأو #1١

 قايم ف ءيجت امدنعو ٌِرّشلا وأ هوركملاب تصتخا «ناسنإلا نع ثيدحلا قايس يف تءاج نإ اهنكل هرشلاو ريخلا يف (ّدَم) ةملك تدرو امنيب ءاّمئاد (ريخلا)
 د اهيل 1 ناسسإلا نع تيدحلا ناس قى اهلامغتسا نآرقلا رصق دقف (كمَأ) ةملك امأ .ريخلا وأ بوبحملاب صتخت ناسنإلا ريغ نع رابخإلا

 تناغتا ريمصلا ؛ :لوألا :نيلوعفم ىلإ فيعضتلاب ّىدعم «لوعفملل اًينبم ىلص عراضم ماللا ديدشتو داصلا حتفو ءايلا مضب (ىَلَصِيو) :ئرق اري اًريعَس لَصَيَو 8 : :ىلاعت

 00 ء اًقَبَط نيكل 38[ ]١4 .(اًريعس) وهو دحاول ّىدعم لعافلل اًيئبم ىلص نم ؛ماللا فيفختو داصلا نوكسو ءاتلا حتفب (ىلَصيو) :ئرقو .اًريعس :يناثلاو
 هاج دعب الاس دمحم اي نيكرتل :ىنعم ىلع ملسو هيلع هللا لص يبنلل باطخلا ىلع وهو .دحاولا باطخ ىلع ءابلا حتفب (نّبكرتل) :ئرق 4 بكر 9و : نعت كلذ
 ويك رعلا) : :ئرقو .لوه دعب اُّلْوَم نبكرتل :يأ ,ركذلا مدقتملا ناسنإلا باطخ هيف يعورو «ىلوألا دعب ةرخآلا دمحم اي نبكرتل وأ ,ءامس دعب ءامس وأ ءرمأ دعب اًرمأ

 «سنجلا هب دارملا ذإ ناسنإلا ىنعم اهيف يعورو «عمجلا باطخ ىلع اهمضب
 لوألا دعب ةرجألا سناكلا [هيأ نيكرتل :يأ ؛ةعامجلا واو ىلع لدت ءابلا ةمضو

 ىلا

 واو يهو ءاهدعب ةفوذحملا واولا ىلع لدتل ةعامجلل اًباطخ تناك اذإ ءابلا تمض امنإو «ممألا نم مكلبق ناك ْنَم َةَنُس وأ ,دئادش دعب دئادش وأ «ٍلاوهأ دعب الوه
 كلرسلا .عبسو ةئام : :قاقشتالا ةروس تاملك ددع .ةّيكم يهو «راطفنالا ةروس دعب تلزن : :قاقشنالا ةروس لوزن .ةددشملا نوئلا لوأ نوكسو اهنوكسل عمجلا

 1 :ةروّسلا دوصقم : قاقشنالا ةروس عيضاوم . اهحاتتفال ؟قاقشنالا ةروسو «تقشنا ةروس ىّممست :قاقشنالا ةروس ءامسأ .نوثالثو ةثالثو ةئامعبرأ :قاقشنالا ةروس

 مهرورسو مِهَحّرَف نع رابخإلاو «نيعيطملل باسحلا ةلوهس نايبو «ناسحإلاو ٌربلاب لاغتشالاو .ثعبلل تاومألا جارخإو «ىلاعت قيلاخ ا ةعاط يف ِء د لاو 3 رح لا

 .نانتما ريغ نم نيعيطملا ءازجو «نالعإلاو رارسإلا ىلع ّقحلا عالطاو «رمقلا قّقشتب 0 لوا تدل تاكو كرانلالا كارل 706152

 روسلابا فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنتلا بابسأ ىنسحلا ءام يربطلا ريسفت
 رس نطضسلا

 بالا



 لزانم :«(جوربلا»و .جوربلا تاذ ءامسلاب ىلاعت هّللا مسفأ :# جوربلا ِتاذ ِءاَمَسلا وو“ - ١ كورلا و

 ءاضقلا لصفب هدابع دعو يذلا «ةمايقلا موي : :4© روعؤوملا مولاو# ١- .موجنلا :ليقو .رمقلاو سمشلا

 :ليقو .ةفرع موي :ادوهشملا»و عما موي :(دهاشلا» :ليق ::4 ٍروُجْنَمَو ٍدِهاَسَو #9 -1“ .هيف مهنيب
 .قئالخا نم مويلا كلذ يف دهشي نم دهاشلاب دارملا :ليقو «ةمايقلا موي : :(دوهشملا»و ءدمحم :(دهاشلا»

 فت 0 ررعألا ل بئاجعو جئاتنلا نم مويلا كلذ يف ُدَهاَنْسُي ام :دوهشملاب دارملاو .هيف رضحي يأ
 00 ظل .دودخألا يف تانمؤملاو نينمؤملا اوقلأ نيذلا دودخألا تاكصأ نعل : 4 دورتُملا

 :# دوكولا تاَدِراَتلا ## -" 4 .قددتملاك ضرألا يف ليطتسملا ميظعلا قشلا :دودخألاو .ليئارسإ نب يف

 رافكلا :ينعي :«هذإ# .لزجلا بطحلا :دوقولاو .ةميظع ران اهنأب رانلل 0 (دوقولا تاذ» هلوق
 اكل رفد 2 :يأ :«دوعت# دودحخألا 0 :* انع# دودخألا اوعنص نيذلا

 عوجرلا نيب مهرييخت نم : َنِنِمَوْمْلأب َولَعْتبامَلَع حو -1 .اهيلإ برقيو ءاهنم وندي ام ىلع نيدعاق 1
 أم :4 مهنمأومتت امو" -/ .روضح : :© دوهش# رانلا يف مهحرط وأ ؛مهنيد ناك يذلا ناميإلا نع 0 >ون كك املا © نيل ثانعأ ١

 زيرعْلا هللاي» اونمآ مهنأ لجأ نم الإ ءيش ببسب .مهيلع اوركنأ الو «تانمؤملاو نينمؤملاب اولعف 2-0 د 1 0 و
 تارلتع 0 :وأ ءايندلا يف 4 ير ثادعم» ةرخآلا يف :# هج ٌتاَذَع مهلف# ٠١- .# ٍدِيِمَلْأ )| لش ِ ركل رولا كربلا هددت نم رت تت
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 هجرت

 <« 0 رس -_ 2
 حسم حا

 0 4 0 ا

 ٠ يوسع" 0

 0 حل حج عج

3 

 ل 2 0-7

 ساس و و

 00-0 ونوس تكوون أونلف | ا

 شطب نإ ١١- .نينمؤملل مهنم قالك سا حر ل2 بالغ ىلع ائاز خا 9 :ةلالتفو يت
 1 66-0 9 ذي 00 0 أدبي 4 اة رد للرلا . دلتلا و ةماقتلا .« ديرخأ 5 11 م مجد

 .هيلإ باتو هب نمآ نمل بحملا :*ُدَودَولا# هيلإ بات نمل ةرفغملا وذ :4روفَعلاوْهَوإ» - ١ 4 .ءايحأ مهديعي 3 7 :

 مركلا يف ةياهنلا وه دجملاو .كلذب فوصوملا وه هناحبس هللاو وما © ديلا شرعلا ود - 6 دش ديما ة دلو خا
 هما 6 ع هالو د عل ا :© كيري امل لاعف 8 - ١١ .لضفلاو ةعفرلاو - 3 0 ١ 2 تاو 1

 نم# ٠١- .بيذكتلاو ىذألاب هلسرو هللا ىلع اودئجت نيذلا :4 ولات كَ لع ١- ا .٠ قراطلاةلوش را
 هلوحب الإ فّرصتم فّرصتي الو كّرحتم - .اهيلع مهيزاجمو ءاط صخُمو ؛مهامعأب :4ط يح مآ ] 1022-2 2-2222
 نأ :امهدحأ :نيهجو نم ديمح هللا نأ ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ركذ :ديمحلا هللا مسا ىنعم [4] الإ ةوق الو لوح الو نكي ل اشيولامو ناكل ءاش مق ذو هوقو

 مهنم عقي مل دمح لكو «ةرخآلاو ايندلا يف مهنم عقي دمح لكو «نيرخآلاو مهنم نيلوألا ضرألاو تاوامسلا لهأ نم عقو دمح لكف ؛هدمحب ةقطان تاقولخملا عيبج

 ؛ءاصحإ الو دع ريغ نم دوجولا ريظن ًالميو «يلفسلاو يولعلا ملعلا هلك دوجولا المي ًادمح «تاقوألا تلصتاو نامزألا ِتََسْلَسَت امثيح ارّدقمو ًاضورفم ناك لب

 مقنلا مهنع فرصو «ةّيويندلاو ةينيدلا :ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا مهيلع ىدسأو «مهقزرو ؛مهقلخ يذلا وه هللا نأ اهنم :ةريثك هوجو نم هقحتسم ىلاعت هللا نإف

 هجولا .تاظحللا ددعب هوركشيو هيلع اونثي نأو «تاقوألا عيمج يف هودمحي نأ مهنم قحتسيف ءوه لإ رورشلا عفدي الو «هللا نمف ةمعن نم دابعلاب امف ؛هراكملاو

 ةفصلا كلت نم هلو لامك ةفص لك هلف ؛ةليمجلا ةليلجلا توعنلاو دماحملاو حئادملاو ءايلعلا ةلماكلا تافصلاو ىنسحلا ءامسألا نم هل ام ىلع دمحي هنأ :يناثلا

 دمحلا هلو «هتافصل دمحلا هلو «هتاذل دمحلا هلف «ةسدقملا فاصوألا عيمجب فيكف «ءانثلاو دمحلا لمكأ اهيلع قحتسي هتافص نم ةفص لكف ؛ ينظم اهناجكا
 هماكحأ ىلعو ؛هعرش ىلعو «هقلخ ىلع دمحلا هلو ءدمحلا لامك اهيلع قحتسي يتلا ةمكحلاو لدعلا لاعفأ نيبو .ناسحإلاو لضفلا لاعفأ نيب ةرئاد اهنأل ؛هلاعفأل

 لاا للا .مالقألا اهيصحت الو ناكفألا اهب طيحت ال هيلع دمحُي امو هدمح ليصافتو «ةرخآلاو ىلوألا يف ءازجلا ماكحأو «ةّيعرشلا هماكحأو «ةّيردقلا

 هملع اا الا عع اا اهّيلجو اهّيفخ ءتاوصآلا عيمج عمس . ءايشألا عيمج ىلع علطُملا يأ يتلا ةلييتشلا

 ْدْبَك هللا ء[ ١754 :ماعنألا] # ِءَىَش ل 6 كيو وهو اير ىتيأ هلأ رح له :ىلاعت هللا لاف :برلا هللا مسا ىنعما6 هولمع امب «هدابع ىلعو «هدابعل دهش يذلا «ءيش لكب

 مس لا الج دل يجود را اير سكر .معنلا فانصأو «ريبدتلاب «هدابع عينج ي قل

 حُمَّصلاو نارفغلابو ءأفورعم وفعلاب لازي الو ؛لزي مل يذلا وه ' 'رافغلا ءروفغلا ءوفعلا" : روفغلا هللا مسا ىنعم ١1 ةصاخلا ةيبرتلا هذه هنم نوبلطي مهأل ؛ليلجلا

 وفعلا هل يذلا وه ل است ىتأ نمل ءوفعلاو ةرفغملاب دعو دقو .همركو هتمحر ىلإ رطضم وه امك «هترفغمو هوفع ىلإ رطضم دحأ لك ن7 د6

 هناحبس وهف ةحلاصلا لامعألاو «ناميإلاو «ةبوتلاو «رافغتسالا نم مهنع وفعلا ببسي امل اون اذإ امّيس الو ؛بونذلا نم هدابع نم ردصي ام عسو يذلا لماشلا
 .هتاضرم يف ٍيعّسلا نم :هوفع اهب نولاني يتلا بابسألا ليصحت يف اوعسي نأ هدابع نم بحيو وفعلا بحي ٌوفع وهو «تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي

 بلاك صب ع از ترا ا :هِمْرْج عيمج هل رفغ .عجرو هيلإ بات مث هسفن ىلع دبعلا فرسأ امهم هنأ هوفع لامك نمو «هقلخ ىلإ ناسحإلاو

 رو م وفعلاو «هللا دابع ىلإ ناسحإلاو ؛حلاصلا لمعلاو «ناميإلاو ءرافغتسالاو «ةبوتلاب هترفغم لينل بابسألا كي هللا حتف دقو . 0
 نلاٍلب 2 ]1١9[ ل كك هر عب عت ل الك يرش رخو اهمدقت قاقتنالا ذأ ١9[. : جوربلا] 4بيذكت يف أورْفكَندَلاِلِب ف 11١ : قاقشنالا] 4ت هدْدكَم اورمك نيد

 هيآ اّمأو .هلابقتسا يف هقباطي امب ءيجف .دعب عقي لو يتأي امع هنأل ؛رابخإلا قباطيل -لاحلل حلصي ناك نإو- لابقتسالا ىلع لوقملا ظفللاب انه ءيجف «هعيمجب
 نورمتسم ءالؤهو ؛هنامز ىضمو مدقت دق مهبيذكتب مهذخأو ءالؤه ثيدحو «[14:جوربلا] 4دوُّتوَوعف دونجا تي رح كنْشَأ له :ىلاعت هلوق اهمدقت دقف جوربلا

 ٍدِهاَسَو 2 [1] ...هنع مهاهنيو هيلإ مهوعدي اميفو «هب مهربخأ اميف اًدبأ مهأش كلذ نأو «مهيدامت زرحيل ردصملاب ءيجو «4 ب ٍبيِْكَت يف 9» :ليقف مهبيذكت ىلع
 مل ءامعريغل تلة مالا نيب نم امهصاصتخال هدب مسفأ ام ةيقب تو نهركتو :ةفرع موي دوهشملاو «ةعئجملا موي دهاشلا .[7 : جوربلا] * ٍدوُمْشَمَو
 ميخفتلا ىلع لدأ ريكدتلا نأل ؛دهعلا مالب افّرعُب ب مل امنإو ؟مايألا ةيقب نود ركذلاب امهّصخ مل :لاقي اّمع اًضيأ باوج اذهو «سنجلا مالب ةيقبلا نيبو امهنيب عمجي

 امإ :اًمعن اهضفخب (ديجملا) :ىئرق 6# ٌديبْلَأ 9: :ىلاعت هلوق # ديلا ٍشرعْلأ وذو ]١ 1 ا نايم
 مركلا وذ :(ميركلا)و ؛ءاطعلاو فرشلا ريثكلا :(ديجملا)و «وذل اًعن وأ ربخ دعب اًربخ اهعفرب (ٌديجملا) :ئرقو .4 َكِيَر شطب َّنِإ إ# يف "كبرل" امإو "شرعلل"
 (ظوفحم) :ىرقو .46 توظف انِإَو لف :ىلاعت هللا لاق «نآرقلل عن عفرلاب (ظوفحم) :ئرق 4 ٍظوُمَحح ا : ىلاعت هلوق 46 وُ دَحَع مول ف1[ راخلا دثكلا ماكل
 اوك مر : ورا ةروكس فو 2 دع 0 ا :جوربلا ةروس تاملك ددع .ةّيكم يهو «سمشلا ةروس دعب تلزن : :جوربلا ةروس لوزن . "حول"ل اتعن رسكلاب

 كلملا كلُم لاكو ؛دودخألا باحصأ ىلع مَسَقلا :ةروّسلا دوصقم مظعم :جوربلا ةروس عيضاوم .اهّوَأ يف اهركذل ؛جوربلا ةروس تيّمس :جوربلا ةروس ءامسأ .نوسمخو
 .دومثو نوعرف كاله ىلإ ةراشإلاو «دودولا روفغلا مرك نم يصاعلاو عيطملل امو «دوروملا ميحجلا ين نيرفاكلا باذعو «دومحملا ماقملا راوج يف نينمؤملا باوثو «دوبعملا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 هنآل مجنلا :«قراطلا»و .قراطلاو ءامسلاب لجو زع هللا مسقأ :«قرالو اراد ١- قرا | يو
 ا ظ دقوتي يذلا : #4 بقال محتل وق» .الالا فاك وأ رهظي ام لكل نسم ما «قراطلا»و .ليللاب علطب

 7 ع :4 ديل ةأرملاو لجرلا نم .قوفدم :4ِقفاد أَن نيا» ناسنإلا :4 َنِْم ط8 ءا/ 5 ٠ .جهوتيو هؤايض
 1 لَك ني َقِلْخ (ن) َقلخ جينس ظنت يول ظفاحا يعل 1 يفو لمحلا ءانثأ نوكي» ثيح [يكارتو ةأرملا كلص يأ :# ٍببآتلاَو لّصلا نبه دلوي يأ ناسنإلا
 " هذة م يشل زيا ع( فا 1 ةيآلا ىف صنلا 0 رت عمج .ةدالقلا عض نوم ةطاخ و ءردصلا ماع :بئارتلاو .«جرخي نيحو همام

 م دامت انالوَو نمد يلمس يارس لسمو 5 3 نأ يأ ناسا يي 0 اا لااا ا
 2 7 . همس ىلع يف رص ىفحب ام داعلا نارا رسلاو» ربتخُت :# ليت موَيوم - - 69 .هتوم لعب هثعب ىلع رداق ىلاعت

 00 21-9 198 2011 تيكملا رشَنَو 000 ضرع :انه دارملاو ءاهريغو دئاقعلا نم بولقلا

 هلا مند د يأ .تابنلاب :# عِلّصلأ ٍتاَد ٍضْراْلاوإ#ا رطملا :عجرلاو ,ماع لك دابعلا قازرأو ثويغلاب تا :4 عيل

1 

 زج وى رخ 7

 :«جي» -15 .لطابلاو ا ,قح نآرقلا نإ :# لصف لوقلِهَنِإإ# قشنتو هنع عدصتت
 هفالخ ىلع مه ام نورهظُيو ا ينلا نولتاخُي ءاركم نوركمي :4دّيَدوديكيإ نيبذكملا ينعي
 7 يأ ٠ ءمهل هلاهمإو مودل لجو زع هركمو .ًأركم ٌركمأو :4 اَدِكْدِكأو#
 د ا ًاليلق ؟4 ار هاهنَأل مهيلع لجعت ال :4 نرتكْلا لهم 1١١1-9 .مه ديك ىلع مهتازاجم :وأ .نوملعي ال

 موتو ياخ نب 27 ةفص م :4ّليلا» هاوس دحأ هب ىمسُي نأ ههّرنو هكا | مظع 4 يسال للا

 ١ 00 00 ا لَدَع :# ىَّيَس# ١- .هلحو ردتقملا رهاقلا هنأل ' مظعأ ١ الو هنم ىلعأ دحأ ال يذلا :ىنعملاو .برلل

 ١" جرت جيك يه جوتن ةيآلاو ؛عتارملل مئاهبلا ىدهو ءرشلاو ريخلا ليبسل ؛ناسنإلا ىده :4 همر ارا - .نقتأو
 1 تهت هو قا 20 ١ ىلإ اهنم دحاو لك ىدهف . .اهاجآو اهلاعفأو ءاهتافصو اهعاونأو «تاقولخملا رالف : يأ .مومعلا ىلع

 3 نيش 7 1 تبنلا نم فج ام وهو «ءاثغ ىعرملا لعجف :4 ءاتغهلعجف و -0 .هل قلخ امل هرسيو .هل يغبني ام
 . 2 ومس كل رمل يع دان .ةرضنملا وأ ءضايبلا دعب داوسلا وهو «ةّوحلا ىلإ ًاريغتم :4ئَّوَمَأ# حيرلا هب تراطف «ءاثغلاك .سبيو
 00 01 نا :دهاجم لاق .هؤرقت ام ىسنت الف :وأ هاسنت الف :# حّشت الذإ# نآرقلا اذه :# َكَمِرَمْبَس ا -7 5

 مال :هلوقو 0 :تلزنف ءاهاسني نأ ةفاخم اهوأب يبنلا ملكتي ىتح ةيآلا رخآ نم ليربج غرفي مل يحولاب ليربج هيلع لزن اذإ لَك ىنلا
 ل تك .ًائيش 17 دمحم ىسني نأ هناحبس أشب مل وهو :ءارفلا لاق هابل ل هلا لاش ام الإ هايل نرد ايت ورنا ااا لا ُرْفُم ءانثتسا : دم
 ءالذ ريغو «هللاب نظلا نسحو «هللا لضف ع مطلا - .يصاعملاو كارشلا نم رهطت : 4 قبر نم حب لق :4 َمَكَأَرَت ا - ١ ؛ .هعفنت د ةايح :4 يع الو حيرتسيف : :© ايف

 9 1 ا و5 لاف!( ىجملا صلاخ ىنعمب واولا مضب دودول ولا نم ذوخأم دول و دودولا هللا مسا ىنعم ]١4[ .هترفغمل ابّرقُم « هللا هلعج 8

 لداسعت الو ون عيل بحأ هيض 0 ملا وهو «ن نينؤملاهدابعو هتكنالمو يبل دولا رهف هدودرم ظ

 لا ةبحم نوكت نأ بجاولاو ضرفل 0 م اعتم يف الو «اهتيفيك يف الو ريالا
 كر ل ال يش لكب طاحأ يذل را :طيحم ىلا هللا مسا ىنعم .اهل ًاعبت ٌباحملا
 . و 0 تيل ر حاط كتل صب هع ىمسو «فااريصيملاا

 زن :لاق © قلخَمِم نلضإل 0000000“ 00 جرخأ 4 قلخ 2 نكفالار نلف 7 :ىلاعت هلوق [0] .ءايشألا عيمج هل تنادو
 "او :ةرشع يد .و مكيفكأ انآن اف رشع ا نر نكمل .شيرق رشعم اي :لوقيف ميدألا ىلع موقي

 ظ يحولا نم ليربج غرفي مل ءيحولاب ليربج هاتأ اذإ ٍةَك ينلا ناك :لاق سابع نبا نع يناربطلا جرخأ تال َكَمرْفَس ]+ :ىلاعت هلوق [1] .ةعست
 2 200000 0 .اًدذج فيعض ربيوج هدانسإ يف « 4( سَ الم كرفس ]م هللا لزنأف ءهاسني نأ ةفاخ .هلوأب كي بلا

 ؟َقِلخ مم ثعبلل ركسملا ناسنإلا رظنيلف ااا يا ا ا ىلع نآسنإلاربدتيلف . [0ْ قراطلا] 4َّنُم

 :هللا نم ةيشخلا ىنعم ٠١[. : ىلعألا ]4[ ىَتْحي د نمركَذَيس 21٠١١ ] .ةفخلل اًبلط ؛امهيظفل نيب فلوخو ءاّديكأت هررك .[7 قراطلا] 4 اور ماه ًاَنرفَكْلالهَم +[
 لجولا :ميقلا نبا لاق 0 ل ؛البقتسم هوركم عقوتل بلقلا ملأت ةيشخلا :يوانملا لاق
 ةيشخلا نإف هفوخلا نم صخأ ةيشخلاو «هراعشتسا دنع هوركملا لولح نم بلقلا بره فوخلا ليقو :لاقو .ةفدارتُم ريغ ةبراقتم ظافلأ ةبهرلاو ةيشخلاو فوخلاو

 - .فوخلا ةلداح يهو هنم برهلل ةكرح :امهادحإ و ا ا ا ا د لال ل از كا دولا » ءاملعلل
 ماللاف اًمَّلامأو (تاقمل ورع نر :عمس ٠ .ةتباث ةغل يهو ةففخملا نإ لامعإ ىلع انهاّمل 'ميم""و '"ن نإ" نون فيفختب (0- ْنِإ) :ىرق : دوه " ين امل ىلاعت هلوق 6# احل غ1

 - تلخد ءادتبالل ىلوألا ماللاو ءاهلمع تلمع ةدلشملا نإف دج ةحضاو ىهو ردا يف لاق "ال" فينش ةيفخت لا" ديدشتب تئرقو ؛ةفوصوم ةركنوأ ةلوصوم (ام)و (نإ) ربخ يف ةلخادلا يهاهيف

 سدكتن اهرمع يف ةلحرمب رمت موجنلا نم ناعون دجوي :نويكلفلا لوقي :قراطلا مجنلا ف قراطلا] © بتل () كرامه انو( قرار ل١ [- ] ١

 اهامس دقو «بلقلا تاضبن هبشت تاضبن ثدحت موجنلا هذهو .. ةبلاس وأ ةبجوم تانحش اهم دجوي ال ثيحب «ةيبرهكلا تانحشلا اهيف لداعتتو «ةداملا اهيف

 كاسل ل هدايا. .1 1 تلا لا تل ريمأ نإ نركت اهاترقأ يه مووحلا ونه اهثاحت يتلا تاوصألا لهو .( ةضبانلا موجنلا ) كلذ لجأ نم ءاملعلا
 4 جاتا قف[ ١١1 .قلاخلا ناحبسف «قراطلا مجنلا هنأب مجنلا اذه نآرقلا ىمس امدنع «ةيمستلا ةقد ىرن اذكهو . .موجنلا هذهل تاقرطلا هذه اًريخأ
 - نرسقلا يف ملعلا هفشك ام اذهو ؛عجر تاذ امنأ يه ءامسلل ةفص مهأ نأ ىلع ةحضاولا اهتلالد وه ةينآرقلا ةيآلا ين زاجعإلا هجو: ءامسلا عجر . [١١:قراطلا]

 ظ ءاسأ .نوثالثو ةعستو ناتئام :قراطلا ةروس فورح ددع .نوتسو ىدحإ :قراطلا ةروس تاملك ددع . ةّيكم يهو «دلبلا ةروس دعب تلزن :قراطلا ةروس لور

 فشكو ؛ءاهتنالاو ِءادتبالا يف هلاح نعع ريخلاو ,ناسنإلا لاوحأ ظفح ىلع مسقلا ار ردملا ةرصقف :قراطلا ةروس عيضاوم .ب قراطلا اهّوأِب تيّمس :قراطلا ةروس
 :ءالبلاو باذعلا يف «نيرفاكلا لاهمإب ءايبنألا دّيس ىلإ ءايربكلا ةرضح ةعافشو «ءارتما ربغ نم ءلّزَه ريغ «لزَج نآرقلا مالك نأ ىلع مَّسَقلاو «ءازجلا 0 ا

 ا وقت ودا وو نامه :ىلعآلا ةروس فورح ددع. نووعسو نا 'لعألا ةروسش تايلك ددع . ةّيكم يهو «ريوكتلا ةروس دعب تلزن :لعألا ةروس لوزن

 - ةداشإلاو «تاناويحلا 0-5 ركذو «تافّصلاو تاذلا ٌوُلُع نايب :ةروّسلا دوصقم :ىعألا ةروس عيضاوم . ايل لع رت اا رك

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 هيج ديدي

 ىنسحلا | عا امسألا
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 ةيوحملا عيمج ىلإ ةراشإلا :ليقو .هدعب امو ىكزت نم :هلوق نم مدقت ام :يأ :4 ادم نإ 8 -18 زها 4 0 اذا 3-00 1 اةذحامم 3 "دهام 6-2 ةتادعل 00 5 #5 د يهوي 4

 ىشغت اهنأل «ةمايقلا يه :ةيشاغلاو .اهربخو اهتصق :4 َةَيِثَعْلا ير كدت لهل ١- نر هر © قبارتو مكلار © يذلا اكل وو
 رجب هراثلا يف بصنتو لمعت :4ُةَِونك اال - .ةعضاخ ةليلذ :4ُةَمِشَح# ١- .اهلاوهأب قئالخلا 1 مه روت
 .ةرخآلا يف ةبصان ءايندلا يف ةلماع اهنإ :ليقو .باذعلا فونص نم كلذ وحتو «لالغألاو لسالسلا جا 2 2 5 0 0 0

 .هتياغ غلبف دتشا يأ ءاهّرح ىنأ دق نيع بارش نم اهباحصأ ىقسُي :# ٍةَينإَِنيَعْنِم مَن م -4

 وهو «عيرسفلا سبب مي اذإ هنومسي «قرّبسشلا :هل لاقي تبن :برعلا دنع عيرضلا : عرض نماّلِإإ - -1

 نينمؤملا هوجو 7 ؛ةجهبو ةمعن تاذ يأ ؛4(ةَمعا لِيَمْوب هوجو #9 - / .هاعرت الو ةباد هبرقت ال مس

 022 0 ممتضاَلط ١١- .4ةَيض ْءاَر# اهيعس باوشل :ىنعملاو .اهلمعل :*4اَبيَعَسَلا» -؟ 71“ 1
 : بانو -4 ل وردقل ةيلاع :4 هعرَم - “١1 .هتحت لئاط ال امو «مالكلا نم طقاسلا :وغللاو د ا نينا عرس نيالا اعل مخ سبأ 0
 :# ٌَقِراَمَو 8# - :تاردشلل ةأيهم مهيديأ نيب هعوضوم وأ .نيعلا ةفاح ىلع 4 قيرابأ 0 م معَ ٍلِيَمْوب هوجو

 دهم بسحب |( ضع 411 #2 ةقرمت :اهدحا ١ 0 را هادا 2 نا . و دال
 يف اذهو .كانهو انه ةعزوم ةقرفتم وأ :ةشورفم :4 هوم ةريثك طسُبو -- :4 َقاَرَرَو و* ١ ١- © سابا زر ةةرفشمرأت 2 1
 هب صتخت ام عم ءاهللذو مهل هللا اهرخسف 4 تلح نك لبا لإ َنورظني الفأ## - ٠١ .لمجأ يبارزلا 5 دكار 0© تق نم يلامس :

 ريسلاو ةايحلل ةدهمم رظنلا مامأ ءتطسب :4 كحليش كيك الاِإَدٍ - 7 نك نا نع 02 بيكي © :
 نَماَلِإ 7-8 .ديرت ام ىلع مهلمحت «رابج الو طلسمب :4ِرطْيَصَمِي مهي َتْنَل #9 ١- .لمعلاو ا 0-7 8

 تايآ نع ضرعأو ؛كنع مهنم ىلوت نم نكل ءدَحأ لك ركذو كاران :هانعم ليق رت 5 ١

 جانيت 1 0ك سكات ْ 5
 اي ا ا اكمال ا زكر ”سؤؤم را

 57 قييم هَل صن( دون لماع 0
1 
 مس 177 >و <

 ع1 57 7 4 57 727 , 5

 د طخ 6مل ءاكح دم ل: طعام <“ حالك نه حطام ٠ طفت ل > طك ذك ل د اك ذك <
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 ام تسد 0” كس 1 تت

 لبإلا َلِإ َنورظنب رظني الفأ ل :ىلاعت هلوق 1 .ةرخآلا بتاذع يأ ءربكألا باذعلا هّللا هيذعي ىلاعت هللا تهنئ 0
 نم بجع «ةنجلا يف ام هللا تعن امل :لاق ةداتق نع متاح يبأ نباو «ريرج نبا جرخأ # َتقِلَخ ئ َُباَسِحاََََنَم © ايا آمَتَلِإَدِإ
 م هوجو 98[ ] .4 تدم َتْيَح لبلاك | و ا كتأ 2[ :هللا ل لزنأف ةلالضلا نك 0 ظذ1 1777
 ؛ فطعلل واولاب يناثلا نوكي نأ سايقلا ناكو ,نونمؤملا ٍناّثلاو هراّمكلا مه لوألا َنآل ؛راركتب سيل .[4 : ةيشاغلا] معان ٍِيَمْوي هوجو 417 : 0
 نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت ٠١[. : ةيشاغلا 237 : ةقاحلا] 4ٍةَيلاَِوَنَجِف ]٠١[3 كر رولر ديل راسل قار لع ماج كك
 يهو هيف هيلإ لصي ال ناكم يف هرارقو هنوكس :ةساتلا و < .تاجردلاو ناكملا ةعفترم اهنأب ةنجلا فصت يهو «ةيشاغلاو ةقاحلا تروس يف صنلا سفنب ميركلا

 هعادصناو بلقلا نافجرف :لجولا امأو .هيف بوغرملا بلط يف بلقلا رفس يه يتلا ةبغرلا دض يهو .هوركملا نم برهلا يف ناعمإلا يهف ةبهرلا امأو .ةيشخلا

 نورقم ميظعت :لالجإلاو .ةفرعملاو ةبحملا عم نوكي ام رثكأو «لالجإلاو ميظعتلل نراقم فوخف :ةبيهلا امأو .هتيؤرل وأ «هتبوقعو هناطلس فاخي نم ركذل

 .ةيشخلاو فوخلا نوكي ةفرعملاو ملعلا ردق ىلعو «نيبرقملل لالجإلاو «نيبحملل ةبيهلاو «نيفراعلا ءاملعلل ةيشخلاو «نينمؤملا ةماعل فوخلاف .بحلاب
 ءقذاحلا بيبطلا لثمو ءبطلاب هل ملع ال نم لثم امهلثمو «ملعلاب ماصتعالا ىلإ ءىجتلي :ةيشخلا بحاصو «كاسمإلاو برهلا ىلإ ءىجتلي :فوخلا بحاصف
 ةرفغملا -” .حالفلاو زوفلا -؟ .حالصلاو ةيادهلا ١- :ةيشخلا راث نم .ءاودألاو ةيودألاب هتفرعم ىلإ ءىجتلي بيبطلاو ءبرهلاو ةيمحلا ىلإ ءىجتلي لوآلاف
 هللا لعج دق :هللا همحر ميقلا نبا لوقي .[17 : لعألا] # ايدل هيَحْل رَيَحْلأ َنوُرْيْوَت ْلِب 1١11# .رانلا نم ةاجنلاو ةنجلا لوخد -4 .ةاجنلاو جرفلا -5 كل الار
 :ملعلا حاتفمو ءديحوتلا :ةنجلا حاتفمو .قدصلا :ربلا حاتفمو «مارحإلا :جحلا حاتفمو ءروهطلا :ةالصلا حاتفم لعجف «هب حتفي اًحاتفم بولطم لكل هناحبس
 :قيفوتلا حاتفمو ءىوقتلا :حالفلا حاتفمو ءركذلاو ةبحملا :ةيالولا حاتفمو ركشلا :ديزملا حاتفمو «ربصلاو رفظلا :رصنلا حاتفمو ءلاؤسلا نسح
 : كمل 017 2 طقم دانت لا ق1 :قزرلا حاتفمو ءراحسألاب عرضتلاو نآرقلا ربدت :بلقلا ةايح حاتفمو «ءاعدلا :ةباجإلا حاتفمو .ةبهرلاو ةبغرلا
 نم" ل اهلصأ :ليقف "امل" امأو ءايلاح ىلع نإف ءامهديدشتب ((ل - ّنإ) :ئرقو ."'نإ ' ربخ لع - : لمدلا لو طق اهلا تح نم لك كسار لير ردنا كال
 ةملكلا تففخف تاميم ثالث ظفللا يف راصف .ةدعاقلا ىلع ميملا يف ةنكاسلا نونلا تمغدأ «ةفوصوملا وأ ةلوصوملا "ام" ىلع تلخد ةراجلا (نم) 0 للع ام

 ف :لاق هنأ يئاسكلا نع يكحو «لوألاك املو ةيفان "نإ" لعج ىلع ميملا ديدشتو نونلا فيفختب ( - 0 :ئرقو .ىرت امك ظفللا راصف اهادحإ فذحب

 يف يذلاك (الإ) ىنعم ىلع ديدشتلاب (امل) ىنعم نسحل (ةيآلا) # متل مَ الك إو + لام فدل فر عسر (نإر) كسدع رالت «"امل" ليقثت هجو
 ريدقتلا ل (رلتق) 0 در .ةردشفلا .هلاذلا تيك (دق) ئ رق # ردك 98 : داعم وق 4 دهم ردك كلو ]إن [1] ."سي 0

 وهف سنجلل هنأل "ىقشألا" ةبسانمل ةبيغلا ىلع ةيتحتلا ءايلاب (نورثؤي) :ئرق # َنوُرْيْؤُت 9 :ىلاعت هلوق # ايدل زينا ونوم لي [1] ا .ءايشألا نيب ةنزاوملاو
 ملعلا هفشتكا امك 0 ع .اهراثيإو ايندلا ةبحم ىلع اولبج نيذلا قلخلل باطخلا ىلع «قوف نم ءاتلاب (نورثؤت) :ئرقو .عمج

 ةطساوب ءاضفلا ىلإ اهنعو ضرألا ىلإ يرارحلا عجرلاو «ةعيبطلا يف ءاملا ةرود يف لثمتملا يئاملا عجرلاو (اهادصو تاوصألا) ءاوهلل يزازتهالا عجرلا ؛ثيدحلا
 اخ ريتا يي راضور را قط بوب جيس قرفة ياللا, رحلا يرش «ضرالا عصب نب تضرلا  كا وخرج تا تا

 4 عصا ٍت اد ضال 18 ]١5[ .ضرألل يسيطانغملا قاطنلاو عاعشإلا ةمزحأ نم لك ةطساوب ةينوكلا ةعشألا عجرو «نيأتملا قاطنلا ةطساوب ةيويدارلا
 :ةيعانصلا رامقألاب دصرلاو ةثيدحلا ثاحبألا هنع تفشك ام اذهو .ءعدص تاذ (ضرالاكأ ٠ 1 ةينارقلا ةيآلا يف زاجعإلا هجو :ضرألا عدصت . .[ ١ ؟:قراطلا]
 تالا و نإ كلاب < .ةديعب قامعأ ىلإ لصت تاعدصتلا هذهو «ماسقنالا نكامأ يف تاعدصت اهلصفت .ةمخض حئافص وأ حاولأ ةينامث ىلإ ةمسقم ةضرالا ةرشقلا نأ
 لور .تاجرّدلا قب ةرخآلا يفو :تاريدخلا كاب ينل يفو «ةاكّرلاو ةالّصلا ىلع ضيضحتلاو «تاكرّدلا رك يف راّقكلا لذو ؛تاعاطلا ةلوهس نايبو «تابآلا خت نم نمألاو
 :ةيشاغلا ةروس ءامسأ .نونامثو دحاوو ةئامثالث : ةيشاغلا ةروس فورح ددع .نوعستو ناتنثا :ةيشاغلا ةروس تاملك ددع .ةّيكم يهو «تايراذلا ةروس دعب تلزن : : :ةيشاغلا ةروس
 ىلع ةجحا ةماقإو قبول نيمحتسملا لاح ركذو «ةبوقعلل نيبجوتسملا لاح ابو «ةمايقلا روهظب فيوختتا :ةروّسلا دوصقم مظعم: ها تاعلا روس عتمارملا .اهركذل ؛ةيشاغلا ةروس تيمس
 - عبسو ةثام :رجفلا ةروس تاملك دلع .ةبكم يهو «ليللا ةروسدعب تلزن رحفلا ةروس لوزن .ةبقاعلا يف ىلاعت هللا ىلإ عجرم نو فَفَّشلا ليس لع هةمألل ات لوسّرلا ظعوو «ٌقحلا دوجو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت
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 + :دارملا :ليقو .حبصلا رجف وهو ءرجفلاب لجو زع هللا مسقأ :«ٍجَتلاَر» ١. ١- كفو وش
 .ناضمر نم رخاوألا رشعلا : ليقو «ةجحلا يذ رشع يلايل :ليق :#ٍرَمَع ٍلاَيَول حبصلا حالص

 م 0-5 ةالصلا :ليقو .ةفرع موي : :# ٍرولاوإ8 ىحضألا موي يأ رحنلا موي :ليق : ِمْيَشلاَو أ

 !- هيلع قدصي ام وأ ءددعلا سفن امإ :ةيآلاب دارملاف .درفلا :رتولاو «جوزلا :برعلا دنع عفشلاو «رتوو

 1 101 0 رم 00 0 0 ا تر ا
 : جا ناين( دينا د60 5 :4رعدَرَل» عنقم رومأآلا هذه نم هب تمسقأ اميف لهل لجو رع لوفي :4 مق كلذ فله -
 1 هو : ايم :4 اهتم قاب مل لأ - -7 ميكا ةوقلا تاذ :# ٍداَمِعْلاِت اَدَمَرِإ 9 -7 .لقع يذو ءىّجِح يذل :يأ

 دروع دالي َرحَضلْاوباَجَنِذَلَأ دومتو 3 0 هوذختاو ىولخدف نور : اولي حصل اونا َنذَلا دومتو# - 30 .مرإ | ةليبق لثم وأ ءداع لثم

 : َداَسَْلَأ يفوتك أَم (2) دلل ف اَوعْط نأ 5 ءهلجرأو مهيديأ يف داتوألاب سانلا بذعُي ناك هنأل :ليق :«ِدانزأْلآ ذل ٠١- .عطقلا :بؤوجلاو

 : داوم يردد امو 8 -انهاه -«نوعرف»و .ناينبلا ةنيتملا ء«ضرألا يف ةتباثلا داتوألا هبشت يتلا تامارهألا اهنأ حجرألاو

 ع يعم 221171 : انه طوسلا راعتساو .مهب تلزن أمقن م 2 ل ل ا نعد ع

 5 ١ وتأَن لع هقدر هلت امادَر © ْ 6 رن ١5 .هريغ الو فيسلا هيضتقي ال ام دادرتلاو راركتلا نم يضتقي هنأل .باذعلل

 1 راصلعع توتو © ريال لاك | تم موك ال يلا :4 39 1١ .يلادتو ناحبس مسيو ىري ثيحب نيالا ءالؤل :4واَسزْلاَ
 ئ 0 00 وت اآو» -16.اهتلقب تنهأ نم نيهأ الو ايندلا ةرثكب تمركأ

 دا مج نك تارك . َنكَسمْلا 0 2

 ١ هاك 8 هيعمل ا : 4 امل ال الخأو كارلا 4 تالا رتكأتر# 4 .نيكسملا ها مسا الو

 1 6 شرل ات كذالك 9 اًمَجاَبْحلاَمْلا دكت 7+ .كيرحت دعب ًاكيرحت تكرخو «ةلزلز دعب ةلزلز تلزلُ اذإ 5200010010 ١ .ًاديدش
 نكت 0اس © ًافص :«اًفَصاَدَص» ةككئالملاو :« َكرَمْلأَو# هتايآ ترهظو هؤاضقو هرمأ ءاج 00 0

 0 ف ردد الست 2 © رهظت اهنأ ىنعملا :ليقو .رشحلا ىلإ قاس اهنأ يور :4 َرَثَمَيبَْب هانم ل -11 .فص دعب
 252209929922557 م بمب كبر ّلعَم َفيكَرَت ملأ » 0[ : رجفلا ] 4(ِداَمِب َكْيرَلَعَم َفْيكَرت لأ إ) [1] .ةمايقلا موي اهباحصأل
 2 2 15 وز تاما نعال ل الا ل ا عي لعف فيك لوسرلا اهيأ رت ملأ ١[. : ليفلا] 4ليفْلأ
 نوداهرك فك ةجحلا يذ رشع يلايل : يأ 4 ِرْثَع ٍلاَلَو  :هلوق .[؟ :رجفلا] هر ْثَع ٍلاَيَو 2151 ؟ةكرابملا ةبعكلا ريمدت اودارأ نيذلا هشيجو يشبحلا ةهربأ

 ةروس يف ٌرم امل دهعلا مالب فّرعت مل امّنإو ءسنجلا مالب ةيقبلا نيبو اهنيب عمجي ملف ءاهريغل تسيل ةليضفب يلايللا نيب نم اهصاصتخال :باوجلا ؟هب مسقأ ام ةيقب
 هلوق .[: رجفلا] # نأ لوقف يعدم هَ ماد اَمأَو ]ل 115 : رجفلا] * ن نَمَركأ تقر لوقف هنو .همرك اهدي هلأ مادي نام ر[01٠ ٠ جوربلا 0 د خسمحا يا |١ سر ير يس ع م

 1 ؛لوآلا يف هركذب ىفتكاف «ناسنإلا امأو :اًضيأ يناثلا يف ريدقتلا نأل 4 هَل مادام ري :هدعبو دك ,هير هللتبأ اماَدإ نسل اَمأَد + :ىلاغت

 4( َقِنَعلَعَمَنفِلَو قَمَبَح َكََْتقلَو 1٠+ 1 رار درس لك ناك قارا اقرا ع دف 2 را ا
 ةرم (ةبخ) ةملك تدروو «تارم عست (ب) ةملك تدرو قتلا 0 لا مرر قرف :رجفلا] 4( اًمَجاَخ َلامْلا توب وبحتو ع 14: :هط]

 عست تدروو «لصأللا يه تناك ردصملا وه (بحلا) نألو .(ّبحأ)و ,(ّبح) وه اهلعفو .يميملا ردصملا (ةبحملا)و ا 1 لا

 يف تاعوضوم هاجت وأ «ىلاعت هللا هاجت رشبلا نم اًكولس اهيف درو يتلا عستلا تارملا يف ءاج (بحلا) .ةدحاو ةرم الإ (ةبحم) يميملا ردصملا دري ل امنيب ءتارم

 ردصملا لمعتسي ملو (ةبحملا) يميملا ردصملا لمعتسا «هناحبس هيلإ اهفاضأو ةداملا هذه -ىلاعتو هناحبس- هللا لمعتسا اندنع اذل .رخآ رشب هاجت وأ «ةايحلا

 .دمصلا درفلا دحألا دحاولا ىلاعت هللا عم لمعتساف «ةردنلاو ةلقلا بسانيف يميملا ردصملا امأ .ةرثك سانلاو «ةرثكلا بساني يذلاو (بحلا) سانلا نيب عئاشلا

 هل يي وسمو ةفييسم هلك اك كدلاج .(ةبحن) ةملكب ناك - ىلاعت- هللا نم ءاقلإ ناك اذإو «(بح) ةملكب نآرقلا ءاج رشبلا نم الصاح بحلا ناك اذإو

 يثالث امهنم لكف (امج) ةملك عم ةمجسنم (َبُخ) ةملكف 0 ها تَروُبتَو + :للاعت هلوق لاثم .اهيف تدرو يتلا عضاوملا لك يف قايسلا
 ةبحم ةملك لدب (ابُح) ةملك دورو اًدبأ قستي الف 4 :هط] 4( َقَم بح بح كلَ ٌتيَْلَأَو # :ىىلاعت هلوق يف : :(ةبخ) ةملك عم ام :لطسرلا د ثمر رحل درم كفر كلا

 مسي اًيعابر اعف «ىلاعت هلل هالصأ نم لوعفملل اًينبم ءاتلا مضب (ىلصت) : ئرق ب اَرانَلَصت 9: :ىلاعت هلوق # يَ ار َلع 2 [] .هيف تأت عضوم لك ينو (انه)
 باحصأ ىلع دئاعلا ريمضلا وهو «لعافلل اّينبم اهحتفب (ىلصت) :ئرقو # ران : :يناثلاو .هوجولا باحصأ ىلع دوعي لعفلا يف ريمض :لوألا نيلوعفمل اًيدعتم هلعاف

 :يأ «ةباينلا لع( ةيغال ) لوعفملل ءانبلاب ةمومضم قوف نم ءاتلاب (ةيغال اهيف عمسُت ال) : :ئرق 4 هبل اهفْعمسال :ىلاعت هلوق 6 هَل اِعَمَسماَلإِم ١١1 .هوجولا

 اهيف عمستال) : :ئرقو. .مدقت ام ىلع عفرلاب (ةيغال) اًضيأ لوعفملل ءانبلاب ةمومضم ةيتحت ءايب (ةيغال اهيف عمسُي الل: :ئرقو .ةبقاعلاك اًردصم نوكيف وغل وأ ةيغال ةملك

 طيس موتك تنل إو 1511 .وغل ةملك يأ "ةيغال ةملك اهيف عمست الو" :ريداقت ىلع ةفص نوكت نأ زوجيو «ةيلوعفملا ىلع هيلو بصنو قوف نم ءاتلا حتفب (ةيغال
 َّنِإ 35 17 5] .طارصلا دنع "نآرقلا مأ" ةروس يف كلذ يلع-مالكلا مدقتو «نيسلا :لصألاو «تاغل اهلكو اياز داصلا مامشإب نيسلاب :ىرق « رطْيصميإ يلاعت هلوق
 :يلاعت هلوق # ٍرْوْلاَو عْفَّسلاَو ف0[ ءايلا فيفختب (مهباَيإ) :ىرقو . توملا دعب مهعوجر هانعمو «ءايلا ديدشتب (مهبايإ) :ئرق 6 َمُمباَيِ 9 :ىلاعت هلوق 6# مجال

 دع ميول .ميمتل :رسكلاو ءزاجحلا لهأ ةغل : حتفلا :ناتغل اهحتفب (رتولاو) :ئرقو .واولا رسكب (رتولاو) :ئرق رولان

 - # َن ومركت :يلاعت هلوق # َمِيتبْل َنوُم ال لب الكل 1-١ ١[ .قييضتلا ينعمب :ناتغل اهفيفختب (رذقف) :ئرقو ل ا نر :ئرق # َر قف

 :ئرقو :مدقتملالاتنينزلا ينغم ل 1 د اعف نولكأيو- نوضاحي-نومركي) :ىرق## توبتر )و د# تاكو ؟ )و4 توست )»

 ءاضعب مكضعب ضحي :ىأ ةضاحملا نيم ءاحلا دعب لأ (نوضاخت): :ئرقو ٠ .ًاتافتلا سنجلا هب دارملا ناسنإلل باطخلاب (نوبحتو- نولكأتو- نوضاحت -نومركت)

 .نوضاحتك ىدملا يف وهال( ضحي ضح نم ءولعج فلأ ريغ (نوضخ) : :ئرقو .ةيناثلا ءاتلا تفذح نوضاحتت :لصآلاو

 دوصقم مظعم : رجفلا ةروس عيضاوم .اهحتتفمل ؛رجفلا ةروس تيّمس : ركصفلا ة ةروس ءامسأ .نوعستو ةعستو ةئاسمح :رجفلا ةروس فورح َدَدَع .نورشعو -

  ,ريثكلا لاملاو ءاينّدلا عّمَج لع هصرحو «ةمعنلا يف ناسنإلا لاح ٌثوافتو «مهبارضأو «دومثو ءداع كاله ىلإ ٌةراشإلاو «مّرحملا ٍرْشعو «ةفرعو ءديعلا فيرشت :ةراروشلا

 .نانجلا ميعنو «ناوضرلاو «ةمحّرلا ىلإ توملا دنع نمؤملا عجرم نأو .نايصعلاو ءريصقتلا ىلع ذئموي ناسنإلا فّسأتو «ةكئالملا ءيجمو «ةمايقلا يف ضرألا لاح نايبو

 ىئسحل ل عام بألا روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم كدئاوق تاهباشتملل هيجوت  لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 2 0 مول ١ كتان وو 90 00 ازا عملا

 0 عر
 نم ينيجنُي ءاهدعب توم ال ىتلا هذه :# تالي ايندلا يف 0 المع :4 تمد نسَتلي لوُع 5 يي يروي
 .ايندلا يف دحأ هللا باذعك ءبذعُي ال :ىنعمب : 4 رح 00 -75 76 .هللا تاذع 3: ينل دحأ دهباذع بع 212211111 1

 :4 ةئيَملتنلا شتلا هنك» - 07 .4ث2ل» ذئموي لالغألاو ٍلسالسلاب دشي ال يأ :4 هنا قنربالو) 1 هي 0 9
 لإَعجْنأ# -؟7 .كش اهظلاخُي ال ثبحب ؛هرمأل ةمّلَسملا ءاهبر ىلاعت هللا نأب نيقبلا ةياغ ةنفوملا 9 ©

 ىلإ يعجرا :ليقو :4هيِضمهّيِضاَد# اهبحاص دسج ىلإ عجرت نأ ثعبلا دنع ةكئالملا اهرمأت :# كي
 : 0 هدنع «ةيضرم» كاطعأ يذلا باوثلاب 0 إ

 دلتا .ةكم وهو .مارحلا :4 ردن مسقأ :ىنعمب :4 مين اله ١ كلك ا 0: نقول سجلي |
 موي كلذو .هرسأ ىرت نم رسأو «هلتق ىرت نم لتق ْنِم هيف عنصت لالح هب تنأو :لوقي :4ِرابلا طل م. كرت لن أه كو مساق 2-1
 ةعاس الإ | يل لحت ملو ,يدعب نم دحأل لحت الو .يلبق نم دلحأل لحت لا را .حتفلا و 052 و أم فتم نيج

 :4 ربل - 4 0 .ميقم لاح هيف تنأو دلبلا اذهب مسقأ :ىنعملا :ليقو .هيلع قفتم .«راهن نم 2 كل د يا الام تكلهأ لوقي هل دحأ
 ىف لارسال ةاسنإلاو .ةقلشلاو ةدلشلا ؟دتبكلا 00 هلاكسدَنلإل .هدلو دلاو لكب مسقأ د | ةئيدكَو او ِتيكَئَسَواَلَوا) نيج © ١
 .هرهاقو هبلاغ هللاف :4دَحأ يعي بسأل -5 .تومي ىتح اهدئادش ةاساقمو ايندلا ةدباكم ١ © ةهنلامةرتار1بهنا متنا جست ١
 :# اًناسلو## ١١- 5 ؛لدلا ىلإ يعذ املك كلذ لوقي ؛ًاعمتجم ًاريثك : اني الام ل ا . ٍةَبرفَم اد امِني(يلٍةَبَعَسم ىذرموي ف هنعطإ وأ يلق كل

 قيرطلا :«دجنلا”و .رشلا قيرطو «ريخلا قيرط :نيقيرطلا :4ِنرسَلاهََدَمَرإل هسفن نع هب ربعي 49| و ماووأونماءَندلاَن مَناَكَدُن () قيم اء اَِيكَسَو 2
0# 1 

 هللا هبيرض لثم وهو .اهزوجيو اهعطقيف ةبقعلا تكري ملف :لوقي : © ةَبقعلا محتما الف # 0 . عفترملا 0 نرلاو(جل ملابس كيلو َةَمَتمْلابأَوصاَوتَورَصلاِب

 يف يهو ٠ .ةبقعلا دوعص فلكتي يذلاك هلعجف ريا لامعأ يف ناطيشلاو سفنلا ةدهاجم هناحبس . 0ك © ا 980 1 ماي ا 5

 0 .ةيدوبعلا رسأو «قرلا نم ناسنإ ريرحت :4ٍةَقركَدإم - ١١ .لبجلا يف ىتلا قيرطلا :لصألا 8ك نات 6-52 درك 7
 م١ نكَتيرا» هكر اذ © ِةَب رقم اذاميتي# ع راحل :بغاسلاو .ةعاج يذ موي يف : يس ل الا 0 1 ١

 :ةياآلا 4 ا 00100 .ةجاحلاو رقفلا نم بارتلاب قصل دق يذلا وه :# ةيرماذ هاي بلبس 0

 ذخؤي 5 00000 3 4 ا م ييوسو ؟الا نأ :ىنعمب «ةبتر مّدقملا ءًأظفل رّخؤملا نم اذه
 ْ 7 جرخأ 4 ١ 0 :ىلاعت هلوق [71] .ةقبطم : 6 ةدصوم ران ميدلع#9 ةمايقلا موي رانلا ىلإ لامشلا تاذ مهب

 هللا . ةغ اهب ب عتاسي 7 0 م١ :لاق آ ابع نبا نع كاحضلا نع ربيوج قيرط نم جرخأو .ةزمح ىف كلي :لاق ( ٌةَنيَمظَمْلا سْفّتل

 0000 00-2 0 0 :نامثع يف هللا لزنأف معن :لاق ««سانلل ةياقس اهلعجت نأ كل له» :لاقف نامثع اهارتشاف ««هل
 يف نوكيف « ل 2 را ل ا 0 ةريللال 4| ٍوِيوَعَت نِسَحَأ ف نضال افلح دقل 3 «أ 4 : دلبلا]

 نسحأ يف هنأ يفاني ال وهو «ةدشو ةقشم يف 6ك ىنعم نأ : نيرسفملا دنع روهشملاو «ةاج ام ىلع ًَءاج نيتروّسلا يف لصاوفلا ةاعارملو ؛ميوقت نسحأ ىنعم

 ال :ىلاعت هلوق .[ 7 : دلبلا] # 1 رغ ء[1 : دلبلا] 7 راد مِيفَأ دل ١ ٠٠ ] .هتايخ يف دئادش يساقي كلذ عمو ءاهلدتعم ةفاقلا بصتتم يف وقت

 د هر دلل دا :ريدقتلا َّنَأ صوصخلا ىلع ةروّسلا هذه يف ركذ اًممو «نيتيآلا يف الصاف هلعجو هرّرك 4ٍَبدهولِحَتأَو إم لاق مث« , 4ِةآيلااَدِ مف

 .هظفل قفّتيو هانعم فلتخي يذلا مْسِقلا يف لخدو «لّوألا ريغ هنأك راص هانعم فلتخا املف «لتاقو َءاش نم اهيف لتق ىتح ةكم هل تْلِحأ هْنأل ؛لالح وهو دلبلا اذهب لِح

 تسيل اهنأ عم «ناسنإلا ريغ سفنل ةلخدملا سنجلا مال ىلإ ليبس ال هنأل ؛هب مسقأ ام ةيقب نود اهركن #4( اَهَوَساَمَو مَ # : هلوق .[نا/ : سمشلا] أ اهيوَساَمَو يشتو #11]

 ميخفتلا ىلع لدأ ريكنتلاف ؛مدآ اهب ديرأ هنأ ريدقتبو «ةدوهعم ةدحاو اًسفن دارملا سيل ذإ ,دهعلا مال ىلإ الو ء[4 : سمشلا] 4 اًهَوُقَتو هرج اَهَمَه مهام # :هلوقل ؛ةدارم
 هه آآ

 َباَحَْدَقَو )اه نمَمَلفَأَدَف +: يلاعت هللا لاق -٠١[. : سمشلا] اسد نَم باَحدَكَو (2)اَهّكَر نم مفَأَدَ 5-1٠ اهريغو رجفلا ةروس يف ّرم امك ؛ميظعتلاو

 2 ل ل لا ا .هللا ةيصعمب اهرغصو اهرقحو اهافخأ نم رسخ دقو ءاهرهظأو هللا ةعاطب اهالعأو اهرَّبك نم حلفأ دق :ىنعملاو 4 اَهْلَّسَد نَم

 .ىلاعتو كرابت هيلإ ايم اًيئات داع اهنم ءيش يف عقو نإو «يصاعملا نم مصعيو ةعاطلل قفوي نم وه العو لج هللا دنع قفوملا لقاعلاف .هتعاط لثم اهعْفرو اهفَّرشو اهرَّبك

 هللا همحر يرصبلا نسحلا لاق... .اهثدحُي ةبوأ وأ اهردصُي ةبوت نود ؛ءاش امفيك اًراهو اليل اياطخلاو بونذلاب هسفن ىلع فرسُي يذلا وهف هب لجو زع هللا ًابعي ال يذلا امأو

 -.[18: جحلا]ه رك نم هل امه هلأ نوم نمو # 1 دل نإ كسلا د اه د ا ا "لو احم

 نيلعفلا فاضأ © أف بئانلاو ؛لوعفملل نيينبم ةثلثملاو لاذلا حتفب (قّنوي- بّذعي) :ئرق #* ٌقثوبإ - 46 بدعي يلاعت هلوق 4 ٌدحأ :هباَدع بدعي اَلِذِيمْوم 95 ]١5[
 « ا ا اا -نذعي) :ئرقو .قثوملا بذعملا رفاكلا يلإإ

 - ءءابلا فيفختب (ادّبل) ئرقو . «دبال» عمج ءابلا ديدشتب (ادّبل) : را ا 0 هلوق 6 ادب الام ثكَدمَأ 92: [7 هنوبذعي ام لثم ةينابزلا نم دحأ تذعي
 * ةبقر كف) :ئرق 4# َُعْطِإ وأ 9: 4 بقر كد ل : لت هلوق ( ربو هم رأ 09 ذل[ .ضعب قوف هضعب ريثكلا وهو «دحاو نيتءارقلا ىنعمو .«ةدبلا

 هل نايبو ريسفت وهف ؛محتقا هلوق نم لدب لعفلاو ءاضيأ ًايضام العف ميملاو ةزمهلا حتفب , (معطأ)و هلوعفم بصنلاب ٍةبهرإِم ًايضام اعف فاكلا حتفب (معطأ وأ

 ميملا ال 7 :* ةبقر كف) :ىرقو .كف الف :ليق هنآك

 قار 4 يم ةَبمعْلااَم كرد امو 9و 6 محق الم 9 هيلع لد فاضم فذح مالكلا ينو .ةحابإلا ينعم ىلع (ماعطإ وأ ةبقر كف وه) :يأ فوذحم ربخ كفو «ةنونم
 كانيلا تدلصا نم زمهلاب (ةدنصؤم) : ئئرق 46 هَدصْوُم 95 : يلاعت هلوق # ةَدَصْوُم لا مَع وت 1١ ' 1 ةعاجم موي يف رقف يذ نيكسمو «ةبارق يذ ميتي ماعطإ وأ ةبقر قتع

 ذإ ءاذه يلع لوعفملا مسا زمه زوجي الف ءواو :ةغللا هذه يف لعفلا ءافف «هتقبطأ :يأ بابلا تدصوأ نم نوكي نأ لمتحيو «زمه ريغب (ةدصوم) :ئرقو .هتقبطأ :يأ
 ففخو ءزمهلا لامار ركض نم نركي نأ :زوجيو : كل :لاقل زمهلاب ناك ولو ءواولاب © ٍديِصَولاَي و : هلوق يلع مهعامجإ كلذ يوقيو ءزمهلا يف هل لصأ ال

 «قيضلا ةملك تاقتشم ركذ تارم ددع يواست :يددع زاجعإ © ةّنيمطملا سْفتلا اهات , 18 [171] .نكاسلا زمهلا فيفخت ٍلصأ يلع اهلبق ام مامضنال ياا كدا

 فورح ددع .نوناثو ناتنثا :دلبلا ةروس تاملك ددع . ةّبكم يهو «ق ةروس دعب تلزن :دلبلا ةروس لوزن . ةرم (177) لك درو دقو «ةنينأمطلا ةملك تاقتشم عم

 :ةروّسلا دوصقم مظعم :دلبلا ةروس عيضاوم . اهب اهركذل ؛ةّبقعلا ةروسو ءاهحتتفمل ؛دلبلا ةروس تيّمس :دلبلا ةروس ءامسأ .نوسمخو دحاوو ةئاثالث :دلبلا ةروس
 نينمؤملا حدمو ءاهنم ةاجنلا نايبو طارّصلا ةَبَمَع ليوهتو «ةفلتخملا معنلاب هيلع ّنِلاو ءايندلا يف هتدباكمو ,ناسنإلا قلخ فصوو ءاهب مَسَقلا مكحب ةّكم فيرشت

 .راثلا يف رافكلا دولخو ءاًضعب مهضعب ةمحر و «ءالبلا ىلع مهربصو

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءام سألا 2 يريطلا ريسفت



 رعشتسا امل يقتملا نإف «ةلباقملا نسحأ نم

 رع لل ل

 هنو ينَشل او ١- سس لوس
 ب اذإ :«اًهَشْئِياَدإِلِيَلآَو#» هئايضب يل فام كر لارا نى فراقك

 مصرس رس

 ءوضلا كفدلدإ .راهنلا وهو ءاهاحضو سمشلاب هللا مسقأ :

 يمس يدفع
 : يأ .ةيردصم («ام) نوكت نأ زوجيو ءاهقلخ ' نمو مس < :# اَهََباَمَو ءامَسلاو وف - 0 .قافآلا ملظُتف

 ]© للاكعت لاكفا رح لاك ر للا « 2 0

 .ةايحلل ةدّهمم اهلعج وأ ءاهطس :ليق 0“ :تاعزانلا]

 اًهُدوَقَتو اهو اَهَمَشَأَف

 ل ع

 اهنّوَساَمَو سْمَتو

 مس ل ل م سس سدا

 4: اهلنحد كلاذ ذعب ضرال
 .اهاشنأو اهقلخ ىنعي :

 “ «ةيصعمو ةعاطو ءرشو ربخ نم رذتو يتأت نأ يغبني ام اهل نيبف :لوقي :©

 اهالعأو هسفن ىمنأ نم زاف :4اهكَر م حفأ ذم - -4 .رشلا قيرطو ريخلا قيرط اهفرعف :ءارفلا لاق
 رب 2 ا

 قىفحا 3م دج يأ ؛هسفن 2 نم .٠ : + يدش نم تاكتكاو و 1٠١ .ةح اصلا لامعألاو ىوقتلاب

 0 د يح كا ها نافطلا نأ يأ .اهنايغطب :# آهنَوعطي #8 ١١- .اهاوغأو ان هسفن

 ةشأ :* اهلَفْشَأ تعبأ ذإ## ١١- .دحلا زواجتو
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 :ركذلا لإ كادهف ءايسان كدجو وأ لملا 6 كد لإ كداَد .ةكم باعش يف كرغص يف اًلاض وأ ءاهيلإ كادهف

 تنأ يذلا رسعلا عم َّنِإ ءالجاع اًرْسُي : رافكلا ةاساقم نم هيف تنأ يذلا رسعلا عم نإ .[1 : حرشلا] ارد رشامي زج 15 : حرشلا] ا[ رخل مدي ج7 ه1
 كورلا نارك تكف ةركنلا هل ماللاب هفيرعت ليلدب يناثلا وه لوألا رسعلاو «هريكنت ليلدب لوألا رسيلا ريغ يناثلا رسيلاو ءالاجآ اًرْسُي رافكلا نم هيف

 يناربطلا هجرخأ . قرر َرْسُي رْسَع بلغي نل" ثيدحلا ينو «نينثا رسيلاو اًدحاو رسعلا نوكي كلذبو «- ةيناثلا ريغ ىلوألا نوكت تررك اذإ ةفرعملاو «ةيناثلا نيع

 ا طل دقلة ا : يأ َكْيَ أب ارقأ # :ىلاعت هلوق .[7 : قلعلا] # ِقَلَعْنِم َنَسِإِلاَقَلَح # 1١ : قلعلا] 4 َقَلَخ ىلا َكْيَر ب ارث 6 [1 211 .السرم
 00 نمي ا ]١ .هيلإ نآرقلا لوزنو هفرشل ؛لوأآالا يف هلوخد ركذلاب نسل اَقَلَح # : هلوق ٌصخو «قئالخلا : يأ لح للمال 0 ا ا

 .[ ه:قلعلا] «ةيذام نتا 1م( قزم ىزك(2) مك كيرا )قاعي نال 0 3 هلا كير متلبأا >1 نمحرلا] 0ك 2 َناَرَفْلاَمَلَع

 - الو 7 يبنلل اًدوهعم نآرقلا نكي ملو ءنآرقلا نم لزن ام لوأ أرقا ةروس . تارجملا ؟ ىلعلا از ماعلا ع كح و رص 0 حا

 ةروس ءامسمأ .نوعبسو نانثاو ةئام :ىحضلا ةروس فورح ددع .نوعبرأ :ىحضلا ةروس تايلك ددع .ةّيكم يهو ءرجفلا ةروس دعب تلزن :ىحضلا ةروس لوزن .ناتملا -

 عاونأ ركذو «ةعافشلاب ةمايقلا يف هدعوو «ةّبقنملاو فرشلا نم :ُهع لوسرلل ام نايب :ةيراوسلا 5 ةيصقم) هظعت# .يسصلا روس ةضاوقلا اهحتتفل ؛ىحضصلا تيّمس :ىحضلا

 ةروس تاملك ددع كما هور : حسم ةررذص دعب تلرت :حرشلا ةروس لوزن .ةمعّتلا ركشب رمألاو «ةّلذملاو نامرح ا نيب نم مّنيلاو رقفلا ةنايصو ناو هل ةماركلا

 ناين : :ةروّسلا دوصقم مظعم : حرشلا ةروس عيضاوم . اهحتتفمل حرشلا تيّمسو :حرشلا ةروس ءامسأ .نوسمحو ةئثام رسل ةروتم كفا اح "لو عر كا :حرشلا

 .هركذ ىلع لابقإلاو ىلاعت هللا ىلإ ةبغّرلاو ءهرجأ راظتنا يف ةعاّطلاب هرمأو ءهرسيب هرمأ نم رسعلا ليدبتو «هركذو ِهِردق ٌعفرو أ ىفطصملا ردص حرش

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم لئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 هللا مسقأ ءرصعُي يذلا نوتيزلاو ءلكؤي يذلا نيتلا وه :ليق 4« نويرلاو نار ١- تل
 00 ا 1 فلا د 00 اق 07

 2 رم رص رع جس

0 

 وو م دع عد « سلا 1 : .ةروص نسحاو «قلخ لدعأ يف :ليقو.
_ 

 ءاوس ىلع نوقبي نيذلا مه ءالؤه : ٍتَحِلِتَصل ا ولمو وبما َنذَلا الإ ا .هل هنيبو «هيلإ هللا هاذه يذلا

 اا يعم ١ ط١ ذَعب كبدي امم -1/ .صوقنم ريغ : :# ٍنوُنَحْرَع رج هلأ .حلاصلا لمعلاو ناميإلاب اهنولمكيو «ةرطفلا
 5 0 0 ا ناسنإلا اهيأ تفرع اذإ يأ ,ةجحلا مازلإو عيرقتلل ماهفتسالاو ؛ناسنإلل باطخلا :* ندب
 0 - تس ع ل كب ركْيامَف 9+ .ءازجلاو ثعبلاب بيذكتلا ىلع كلمحي امف «نيلفاس لفسأ كدري هنأو ؛ميوقت نسحأ يف كقلخ
 ْ ١ ١ 5 2 .(نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو .ىلب» :لاق اهأرق اذإ لَك هللا لوسر ناك :4 يكل كما هما تل 5 -/

 كرف :44 َكْيَر رسأب ارثأ# -” أ للا روش | .ينابلالا هفعضو ءامهريغو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ

 : 46 كرو ارث .مدلا نم :ىنعي : :4 قاعي ننال َنَح» :لاقف ءنّيِب مث : :# َنَلَح ىِ# كبر ركذب دمحم
 انأ ام» :هلوق نم دلي هب رذتعا ام ةحازإ ىلع رداق هناحبس وهف :*مُدَأْلاال وه ةءارقلاب كرمأ يذلا
 ٠ هسفن ىأر نأل :© َقَتسماََنَدأ# هبر ىلع ربكتسيو .هذح زواجتيل :* يلب نضل نم -17 7 .«ئراقب
 هنأ كلذو .لهج لا ةيآلا هذه كلر ليف ذل 4 لمة دنع 0 قتيعزلاكنأو د1 نك فعلا

 3 |ر اود تاوهستته قس | دمحم ناك نإ :ىنعي :* َىَدْش ا عَنكَنإَتيَأ ا 1١- هقّْنع ىلع ّنأطأل يلصي أدمحم تيأر نئل :لاق
 "باكو كمت 1 بكل 22 نإ كب 5 زك كك نإ :4 لوو بدك تم ا - ١١ .هبرل هتالص يف ٍدادسو .ةماقتسا ىلع

 ظ ا 57 يع .هتوطس فاخيف هاري : 6 كرت هللا نأ كك | ءلهج وبأ :4 ير ١5- .هنع ربدأو انتم

 ل اذ )ايزو 0 م 1 هنإف لَك دمحم قنع أطي هنأ نم لهج وبأ معزي امك رمألا سيل :لجو زع لوقي :4 98 16 ١-

 م ه8 قرت لام يالا نَس 9 ضخ ركذب ىفتكا :# ٍةَيِصاَلبأ## ههجو 5 :# اًنَمَسأا» لهج وبأ :4 ِهَشْبَل نإ .كلذ ىلع ردقي ال
 نتي تي ايو يا و و ياو َهّيِصاَت## - ١5 .رانلا ىلإ دريس 8 ب ثلكألل :ىنعملاو .هجولا مدقم يف تناك ذإ .هجولا نم ةيصانلا

 :4 ةيارلا لتس - .هتريشع نم هراصنأو .هسلجم لهأ : © ,هَيداَنإ# لهج وبأ . .© عي لَ # /١١- .اهيحاصل ىنعملاو ا اا فّصو : :4 ةيذك

 لهج ابأ نإف .هيلإ بّبحّتلاب هنم ..# بررتارإ# كبرل . ا ةاسك ل هرن ع ركل نو :4 ةعطنال الك 98 - ١9 .راثلا ىلإ هعفدت ةكئالم وعدنس
 .ينابلألا خيشلا هححصو .هريغو يذمرتلا هاور .«هتعاس نم باذعلا ةينابز هتذخأ هيدان اعد ول» :سابع نبا لاق .هنم كعنمن نحنو ,كرض ىلع ردقي ال
 ذهع ىلع رمعلا لذرأ ىلإ اودر رفن مه :لاق #َنِِغَس َلَفْس هد مث :هلوق يف سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأ 6# َنيِلِفَس َلَمَسَأ هدو من # ا
 0 جرحخأ 4( قط َنسإلَنإ الك + :لاكعت هلرق ا .مهوقع بهذت نأ لبق اولمع يذلا مهرجأ مهل نأ مهرذع هللا لزنآف .مطوقع تهفس نيح مهنع لئسف هَدِكَب هللا لوسر

 .بازلا يفهجو ترفعألو ةيقر ىلع نطل لعفي هيأ ل ىزعلاو تالا :لاقف معن :لاقف ؟مكرهظأ نيب ههجو دمحم رفعي له :لهج وبأ :لاق :لاق ةريره يبأ نع رذنملا
 :اف ؛هاهنف لهج وبأ هءاج اجف يلصي ب هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع ريرج نبا جرخأ #(َقنيلاَتْيَدآ» :ىلاعت هلوق [9] .تايآلا مط َنسضإلاَن 8 :هللا لزنأف

 ءاجف يل هيل يلا ناك ذل سابع نبا نع هريغ ريغو يذم رولا جرخأ 4( هيدا نيم + :ىلاعت هلوق [10] .4 ٍةَعِطاَح يدك # :هلوق ىلإ 4“ قصاد قْنيعذاَتيَدأ» :هللا

 حيحص نسح :يذمرتلا لاق 4 ةَياَرمتس 2 ةّبدت نبتت )» :هّللا لزنأف «ىنم رثكأ دان اهب ام ملعتل كنإ :لهج وبأ لاقف دب ىنلا هرجزف ؟اذه نع كهنأ ملأ :لاقف لهج وبأ
 كا للا د ركع نك ارسنال لا كاش 0 نيتلا] 4ٍر يومن نَسْحَأ ف َنساِلانَقلَح دل 215 : دلبلا] 4 ٍرَكف نضال ا اَقَلَح دَقل # [4]
 ةقشم يف < ا نيرسفملا دنع روهشملاو «ًءاج ام ىلع َءاج نيتروّسلا يف لصاوفلا ةاعارملو «ميوقت نسحأ ىنعم يف نوكيف ءاهلدتعم ةماقلا بصتنم

 4 نوم رع رجَأ م ٍتاَحِلَصل اوُلْمحَو اوُتَماَءَنَلااَلِإ ف [] .هتايح يف دئادش يساقي كلذ عمو ءاهلدتعم ةماقلا بصتنم وهف «ميوقت نسحأ يف هنأ يفاني ال وهو «ةدشو

 نيتلا ةروس يف ءانثكتسالا :باوجلا ؟"ءاف'" ةدايزب نيتلا ةروس ةيآ تءاج اذامل 17 : نيتلا] © نوح رع أ ولف يحلل اولصو اوما تيكا الإ > 116 قاقشنالا]

 «هساوح فعضو هفعضو ُهُمَّرَه 15 : نيتلا] 4 َنيِفَس َلَفْسأ»ب دارملاو هب مالكلا متي ملف "نكل" ىنعمب عطقنم تقشنا ةروس يف ءانثتسالاو هب مالكلا متف لصتم

 .مهفعض ببسب مهروجأو مهباوث عطقن ال انإف ءاًحلاص لمعي ناك نم نكل :هريدقت راصف «لامعألا ىلع هتردق مدعو
 ين قلخلا ميدقت نم هفرعي امب ءادتبالا ناكف ءمهدنع هترهشو نآرقلا ةفرعم دعب تلزن نمحرلا ةروسو «ئراقب تسل :اهب لزن امل ليربجل 85 يبنلا لاق كلذلو «هريغل -

 1 ا

 هتَلْرنأاَنإ # :ىلاعت هلوق .[” : ردقلا] # ٍرَمَس فل نَيْرَح ردسي م 17 : ردقلا] #ِر دل ُليَلاَم كَردَأآَمَ 1 ردقلا] #4 ٍردَقلَويِل فهن اناا" كان
 ؛ةيانكلا عضوم يف حيرّصلاب ركذُي دق مسالا َنإف ؛اهتلزنمل اًعفر ؛ةيانكلا هّقح ناكو هب ح رد :لاق مث أ ِرَدَعْلأ للام كرد ام ٍِظ :هدعبو #4( ٍرْدَثلا لل ف
 رو لا ا تملا ساب رمل .اريقفلاو ىنغلا اذ ثوملا صغن 5 0 :فانألا لاق هك اًفيوختو اًميظعت

 - كيلا لدن رس تلصف] #4 اوُنَرحخاَلو اوداَحَت الأ ٌةَكِحِهِلَملا هيلع ُدَزََ مك أوُمكمَمَسأ مك هم سيم اولاَ لا نإ + 1*] 0012 تا تر
 00 10 تل دا دل إب تالا وادق ةملا«أر): :ئرقو 2 ةزمهلا رصقب (هأر) :ئرق © هان نأ ود :يلاعت هلوق © قفتسأ ُهاََننَأ وِ 1
 لب «لامعتسالاو رظنلاو سايقلا يف ديعب وهو .كلذك يأر يف تفذح مزاج ريغل (رت) يف تفذح املف «ةكم لهأ َر 5 ولو دهج سانلا باصأ :مهلوق هنمو ءافيفخت

 .ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا يف زاجغإلا هجو :تارارقلا رادصإ ١7[. : قلعلا] # ٍةَتِااَح َةبِذَكْو صان 9 ]١1[ .هلوبق بجو هب ةياورلا تحص ثيحو «ةماع ةغل اهنإ :ليق
 بذكلاو قدصلا ثيح نم هتافرصت طبضل هدنع رارقلا زكرم يه ناسنإلا ةيصان قمع يف ةيفتخملا ةيمامألا ةيهبجلا ةرشقلا نأ ىلإ ةيهانتم ةيملع ةقدب تراشأ اهخأ
 الر نقلا ةروس.لوزن نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ين ةثيدحلا ةيملعلا تاساردلا هنع تفشك ام اذهو ؛فارحنالاو نازتالاو باوصلاو أطخلاو
 روك عضاو م“ .اهحتتفمل نيتلا تيّمس :نيتلا ةروس ءامسأ , .نوسمحو ةئام :نيتلا ةروس فورح ددع .نوثالثو عبرأ :نيتلا ةروس تاملك ددع . ةّيكم يهو «جوربلا

 لوزن .مكحأو ميكح هللا نأ نايبو ءناَسِلا تابوا مظعأب نينمؤملا م اركإو «نارينلا ىلإ رفاكلا عوجرو «ناسنإلا ةقلحي ن ٍنْسَح ىلع مَسَقلا :ةروّسلا دوصقم :نيبتلا
 ةروس ءامسأ .نوناثو ناتتام :قلعلا ةروس فورح ددع .نوعستو ناتنثا :قلعلا ةروس تاملك ددع . ةيّكم يهو «ميركلا نآرقلا نم لزن ام لوأ يه لعل

 هتمظع تَّلج ىلاعت ٌبرلا قلاخلا مساب رومألا عيمج يف ءادتبا : :ةرروسلا ةوصقم متم .قدعلا روت هضاوما .اهب هركذل قلعلاو ءاهحتتفمل ءأَرقا ٌةَروُسب ىَّمَسُت : قلعلا

 لاب 0 داما ناكر كيردخلاب اخ ل رو .ةيصعملاو رفكلا لهأ ديدبتو ةلالّصلا لهأ نم ةياكشلاو ؛ةمكحلاو «ةباتكلا ميلعتب قّللا ىلع ةّئِلاو

 مدس ىتسحلا ءامسالا روسلاب فيرعتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت ةعونتم دتاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 ا :4 ِرَدَمْلا هَل ف نآرقلا اذه :ىنعي :4 هن ُكلرتااَنإ» ١- اسيل
 هّمجن مث لل ( دل[ ءامكلا لإ فل ملال ن[رفلا ىاعي كلا لرذأ ١ ساع رنا لاق .اهترشو

 ليلٍ - 4 .ردقلا ةليل نآرقلا اذه لازنإ | انأدتبا انِإ :ىنعملا :ليقو .ةنس نيرشعو ضعب يف هلي دمحم 4
 يمسو . .ًافيرشتو هل ًاميظعت ؛ةكئالملا يف الخاد ناك نإو ليربج ركذدو :# ابيف راو هكييلملا 0 0 0 نإ

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىلع -سانلا ةايح هب يذلا يحولا وهو -حورلاب لزني ناك هنأل ؛ًاحور» أ - 4
 ةنسلا كلت هللا هاضق ام :ليق .رمأ لكب : يأ :© م أ لكنت# ٠ مهبر رمأب :# مهجر ندب م 1

 لا ىلط ل انرإ م كك رددلا ماردقلا هليل 3 ا
 امك تأ, دمحم ةنيبلا نأ حجرألاو .نآرقلا اذه 112 يح :« نكس ١- قبلا يو
 يدا 2 املط هن رح كو ىلا اقلط نكران لاكلا لما نكي :ىنعملاو .ةيلاتلا ةيآلا يف ترس

 :دارملاو .لطابلا نم ةرهطم ًابتك أرقي 40 طف نص اواو داع دمحم 4 رن[ ني لوسر و" 7 .هودحجو © 00
 ةردهللا فحصلا يف : 4 ةَمَيَف 56-5 -! .نآرقلا وهو ءاهيف بوتكملا نم فحصلا هنمضتت ام 0 دي 0 د
 اهيف ةبوتكملا م اكحألاو تايآلا اهب دارملاو «ةميقتسم ةلداع ةمئاق :(ةمّيق» ا 0 هم اممم هلوسر 0
 ا 0 ًاوذيعيإ الإ» باتكلا لهأ مه نيذلا ,ىراصنلاو دوهيلا ءالؤه © اوم اكو - ه 85 ناَلِإ بتكون موا ةمَيَف تنك ايف

 نكد“ :© َةَمَيِمْلا نِيِد كِل َكِلادو © .مالسإلا نيد ىلإ اهلك نايدألا نع نيلئام «نيملسم :# َءاَمَدَح# ةعاطلا 8
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 نروح 00 : 1
 حمداضص 7 حام 2 2 13

 يررجنلاع د لكس موت

 وع ل مم

 َنيِصلخم هلو هع ايكو هديل مهن ءاجام دعب |
 ا 6 مهب >و م د رج 0 2 1

 .هقلخو هللا ع رش دي م ! 00 ب 0 100 5 0000 2 5 ُنِسَد كِلاذو وكلا اوم اصلا اوميقيو افتح نيل هل 1
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 1 0 ردا ُهلِك() ردا هام كرد مو( دعا كِل ىن هلأ انإإ+ تارك م "| ترإ © ِةَيَراَرَسْم تلو اند َسرتِمَجرَِف
 طف . ضقنج "لور دعيرت ١ رهش فلأ يه اذإو .انددعف : :ينادحلا مساقلا لاق «ةيمأ ونب كدعب اهكلمت 0 ديول سيم َكِتلْوَأ تحلل 1 و اوْنَماَءَنَلَأ

 هدهاجم نع يدحاولاو ؛تاح يبأ نبا جرخأو .ادج ركنم :ريثك نباو ينزملا لاقو .بيرغ :يذمرتلا 6 ا
 1 2:1( ردا لي نهر 3 :هللا لزنأف كلذ نم نوملسملا بجعف ءرهش فلأ هللا ليبس يف حالسلا سبل ليئارسإ ينب نم الجر ركذ ٍةَي هللا لوسر
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 نع .رخآ 4« ٍرَبَم ِفلأ نِم يح ِردَعلا هلله :ىلاعت هلوق [7"] .هللا ليبس يف اهيف حالسلا لجرلا كلذ سبل يتلا 4( ِرَمّش فلأن َح ِرَدَْلَ هليل(: ٍرَدَقْل
 ربك فلآ نَيدَحِر دل هلل هللا لزتأف ءرهش فلآ كلذ لمعف «يسمي ىتح راهنلاب ودعلا دهاجي مث ؛حبصي ىتح ليللا موقي لجر ليئارسإ ينب ينب يف ناك :لاق دهاجم
 0 زنت" ةيناثلا ةيآلا يف ءاتلا تفذح نكل عراضملا لعفلا سفن : مدختسا .[5 : ردقلا] 4( مَ ٍلكَسَم مهي ندب ايف حورلاو - .لجرلا كلذ لمع نم ريخ ةليللا كلت مايق
 ىلوألا ةيآلا ين لزنتلاو ءردقلا ةليل ين يهف ةيناثلا امأ «ةنجلا ىلإ هلآمب هرشبت ميقتسملا صخشلا ىلع ةكئالملا لزنت توملا دنع يه لوألا ةيآلا :باوحلا ؟اذامل
 ةليل يف يهف ةيناثلا ةيآلا يف امأ ءتقو لكو ةظحل لك يف لزنتت : ةلاحلا هذه لثم يف ةكئالملاف ءضرألا هذه يف نمؤم تومي ةظحل لك يف هنأل ؛ةظحل لك يف ثدحي
 يف ةيناثلا ةيآلا يف امأ «"لزنتن" 00 ا نم ةيرارمتسا رثكأ لوألا لّرنتلا اَذإ ءردقلا ةليل يهو ماعلا ين ةدحاو
 دوهيلا مهو :يأ «4 0 # .[ 5 : ةنيبلا] 4 يلا مَجاَم دعب مال بتكلأوثوأ سلا َقَرفْناَمَو 1*1 0 زنت" لعفلا عطتقا عطقتملا ثدحلا
 اًيغب رفك نم مهنمف ءاوقّرفت ءاج املف «ءاج اذإ هب ناميإلا ىلع نيعمتجم اوناك مهن :أ ىنعملا .نآرقلا وأ تي دمحم :يأ هَل مم ءاَجاَم دعب نم الإ © ءىراصنلاو
 ؟نمز لك يف مهب ريبخ ىلاعت هنأ عم .كلذ لاق فيك أ ا ١١[. : تايداعلا] 4 ْريِبحَل ذم ك0 رعاكات .نمآ نم مهنمو ءاذسحو
 : أ 1 ءاسنلا] مهبول فَمَا أدعي بدأ كيكو 0 ناكل الزر يقرا ف ركل رق مااا دا ةيررتال اع طر اص لا :هانعم :تاوحلا

 اسلام ردت ىو هداك َلاَبِْل يو 1١5-5 01٠ : هط] #* اًفَصْقّص اَءاَقاَهْرَدَيَ (05) اَمَسَق َقَر اهني لف ٍلاَيل ِنعَكنوُلَسو +51 .اهيف ام ىلع مهيزاجم وحر نفل
 يفف «ةمايقلا موي ةفلتخم الاوحأ ركذت اهمأل ؛ثالثلا تايآلا نيب ضراعت ال .[6 : اق( فوثسلا يهل اكس لالا 100 لمنلا] # هلأ ل

 اًضرأ اهنكامأ كرتتف فسنت مث ءشوفنملا فوصلا وهو «نهعلاك حبصتف لءاضتت مث « ل ار كل ا ا
 ِنَماَمأَف # :ىلاعت هلوق .[8 : ةعراقلا] #* ءةَمِيِزَوَم َتَمَح نم امأو # «[1 : ةعراقلا] 4 .ُهُمِيِزْوَم َتَلَقَت ّصاَمَأَ رغاختلا ا ا ن1

 وأ «نوزوملا ةرشكو «نزولا دّدجتو «تانوزوملا فالتخال عمج امّنِإو ءناسلو دومعو ناتفك هلو .نازيم عمج ا .ُهُمِيِزَوم تق َنَماَم اَمآَو + مث« 4 ,هُِيِزوَم َتَلَعَ
 اهب فصولاف ةيضارلا ةشيعلا امأ .[17-72 : ةعراقلا] * ٍةَيِضاَر ٍككئيِع ٍفَوهَف (8)) .ُهِْيِزَوَم تلقت ماَمْأَف 73-217 .نازيم ةلزنمب هنم ٍءزج لك َنَأ ىلع عمج
 قَوَسالَع 216 4 1 0 ٠ اهاضرب كلذ هبشف «مهب ةقئاللا اهنإف «ةيضرملاب فصولا نم نسحأ

 0 عدرلل :ليق ةثالثلا عضاوملا يف "الك" .[0 : رثاكتلا] نقبل ملح َنوُملََم والك )+ 14 : رثاكتلا] #4 نوملعَت فوَس الكت 8.01" : رثاكتلا]  َنوُمَلعت
 ا 2770 2 .اقح ىنعمب ثلاثلاو ءرجزلاو عدرلل نالوألا راكبا لل اكل

 رسل اعرق 3117و را ا دولا نوملعت فوس ٠ [2 7 ناكل
 لخدملاك حتفلا هقحو ءرسكلاب نأ نأ رداك 'ناكم مسا" وأ ردصم هنأ ىلع ماللا رسكب (علطم) : :ئارف 4 حطم لو : ىىلاعت هلوق 6# ِرَجَفلا علم ٌقح ىه مكس 5[48]
 ريسكلاو ءسايقلا رهو اهحتم ( لطفل“ :ئرقو .ضيحملاو دجسملا 0 را ل1 الطااا زو رار داو «نلوتماي لان ناد رخل
 أرب نم ةليعف يهف ءزمهلاب (ةئيربلا) :ىرق# ٍةَيِربْلا لِ : ىلاعت هلوق 6# ِةَيِربْلاَرَش ٌمُه99 [1] ."ردصم" حوتفملاو "نامز مسا" روسكملا وأ ءناردصم امهو .يعامس
 :ردقلا ةروس تايلك ددع .نيرثكألا دنع ةيندم .نيرّسفملا ضعب دنع ةّيكم يهو ءسبع ةروس دعب تلزن :رالقلا ة رول لورد .ةرمهه ريغ نم (ةيربلا) :ئرقو .قلخلا هللا
 نايب :ةروسلا دوصقم مظعم :ردقلا ةروس عيضاوم .اهيف هركذ رّركتل ؛رْدَقلا ةروس تيّمس :ردقلا ةروس ءامسأ .ةرشع اتنثاو ةئام :ردقلا ةروس فورح ددع .نوثالث
 ةروس دعب تلزن :ةئيبلا ةروس لوزن .ناميإلا لهأ ىلع ليّللا لاوط مهمالس لاصتاو «نمحرلا دنع نم نيبّرقملا ةكئالملا لوزنو «نآرقلا صن يف ردقلا ةليل فرش
 ةروسو «ةنيبلا :ءامسأ ةثالث اهل :ةنيبلا ةروس ءامسأ .نوعستو ةعستو ةئاثالث :ةنيبلا ةروس فورح ددع .نوعبسو عبرأ :ةنيبلا ةروس تاملك ددع .ةّيكم يهو «قالطلا
 ركذو .نآرقلا ماكحأ ةحص نع ٌربحلاو .باتكلا لهأأ دّرمت نايب :ةروسلا دوصقم مظعم : ةنيبلا ةروس عيضاوم .اهب اهركذل ؛ةمّيقلا ةروسو ءاهب مهركذل ؛نيكفنملا
 اضل هلا نم نيفئاخلا دوعوم نأ نابيو «نايصعلاو ةعاطلا بسحب مهنم دحأ لك ءازجو ءناسنإلا نم يلا ريخب ةداضإلاو ءنمحرلا مد يف قلخْلا فيظو
 "معن" : لاق . !؟يناَدسو :ّبَأ لاق "4 أوُرمك َنيِذلأ نكَيمَل ١ كيلع ًارقأ ن نأ ينرمأ هللا َّنِإ بأ اي" تك قدا :2152 هللا لوسر لاق : ير قرود ل ناوضرلاو

 .طوؤانرألا هححصو ءامهريغو رازبلاو دمحأ هجرخأ 3 ىكبف
 روسلاب فيرعتتلا عونتم زاجعإ تاءارقلل هيحوت هةعونتم دئاوق تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 3 . 0 ةةططسل كل ل نأ هل 2--_ دقة امدق# تل اهنع نونعظي الو تانجلا هذه نم نوجرخي ال يأ «هيف ماقأ :ناكملاب نِدَع 4 ندع تانج ا 6 -1

 ]أسسا ييترت 2 ٍ تار اذ 8# ١- 5 لوس .هبر فاخ نم ناوضرلاو ارك كلذ يأ 4 َِنَح نمل كد

 0 9 ف ا يكاتلل ك5 0 1 رسكب -(لازلزلا»و 0 تحرق :4 طار ةعاسلا مايقل : ل

 ١ |20 ١ هيضتقيو هقحتسي يذلا صوصخملا اهلازلز :ىنعملاو .اهتفص نم وهو ضرألا ىلإ لازلزلا فيضأو
 تجرخأ :ليقو .ءايحأ ىتوملا نم اهنطب يف ام :4 اََلاَثْنَأ ضَرأْلا ٍتّجَرْحَأَر ا ١- .اهُمظِعو اهُمْرِح

 هه 20 و

 5 0 يس ردو 1 يك 1 :4 اَمَراَبخَ تدع ايمي !؟اهتصق امد 0 مل لع هرويكر اهداز

 3 00 0 -5 0 ٍ,اهيلإ ل 0 ىحاو تبسي 0 59 ناب 30-3 .رشو

 3 7 9 0 . 6 ّ 2 .نيقرفتم يأ ءأتاتشأ باسحلا فقوم ىلإ مهروبق نم سانلا ردصي :4 َناَبْسَأ ساَّكلَأ ُرَدَصَي
 0 ا ملمع ورمل ١ نزو :# ِوَز 0 : لاكنيو تاع وأ 0 .مهامعأ ىلع مه هّللا دعأ ام :* هيلذمع 1 سس رس 6: تر تاما اس هر اس >9 حسوب 0 ةلمغ 1 -ا/ أل

 ١ 2 ص 0 ةتاآش :اهب ىنع :# احبَص لاعلاو# - ١ تاكا روش سمشلا عاعش يف ىري ام نان 0 1

 توص :حبضلا 00 لاقو .ةمحمحلا :ليخلا نم حبضلاو .ةعرس يرجن و «وذعت يتلا ليخلا

 .اهرفاوحب احدق نارينلا يروث يتلا ليخلا :ليق 0 تييروملاث # ١- .تَدَع اذإ ليخلا سافنأ
 / عفتراف «بارتلا اهرفاوحم تراثأ :4 انت هب نرمأَك #3 - .حابصلاب تراغأ اذإ :# امص ِترريِغمْلاَِم» ٠'-

 ل نيش تاجا م .موقلا عمج نهنابكرب نطسوف :لجو زع لوقي :© اًعمجِهِبَنْطَسَوف» -0 .رابغلا :«عقنلا»و «رابغلا هنم

 َنَسْضاِلاَنِإ 2 مجبوس جم هدم ملا 2 .بئاصملا دعي ءروفكل :# ُدِونَكَل بِ 2 0 10

 | قرذ لاَمَتِم ٌلَمَمعَي نمو # :ىلاعت هلوق [8 .0] .اهيف ام جرخأ نذل أ بنر ج ةيقا كين درر ج ركا رز 09010 تت لل 0
 كه روبشلا ِقاَمرْيَعباَدإلَعيالَفَأ # () ٌديِدَس رحل د( يحب لك ءاعلتلا نوع هو ل :لاق ريبج نب ديعس نع متاح أ نبا جرخأ # هْهَرَي ارش
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 0 يع يي حي يي ني يللا تي حم تل مهنأ نوري نورخآ ناكو «هوطعأ اذإ ليلقلا ء ءيشلا ىلع نورجؤي ال. مهنأ نوري نوملسملا ناك «ةيآلا

 7 اخ ورد لاكش زهق سف :هللا لزنأف « رئابكلا ىلع رانلا هللا دعو امنإ :نولوقيو «كلذ هابشأو ةبيغلاو «ةرظنلاو «ةبذكلا :ريسيلا بنذلا ىلع نومالي ال

 ثعب :لاق سابع نبا نع «مكاحلاو «متاح يبأ نباو «رازبلا جرخأ # اَحْبَص ِتيِدمْلآَو © :ىلاعت هلوق [1] .4 ْهَرَي ارض َوّرَد َلاَسَمْنِم ْلَمَعَي نَمَو 8 ُهَرَم
 1 وك رس كس ككووسك 100 ٍتييرعلاو # :تلزنف راهن هينأت لا رهن [تبلو كلش لع هللا كس

 .4 رهري م :هلوقب ةلصتم ةيناثلاو #2 هَرَم ارْيَح © : ال ةليفتم لوألا نذل «نيترم ةيآلا ترركت .[8 : ةلزلزلا] ةردري | اَرَسَوَرَد َلاََفْتِم ْلَمَعَي

 َملِع # :ةيميت نبا لاق .[7 : رثاكتلا] 0 رماه : رثاكتلا] ِنيَقَبْلا ملح َنوُمَلَصت َولاَلَك ]+ 146 : ةعق ةعقاولا] نيِقَيَلاٌَحَوُه اًَدَه َّنِإ را فل

 :لوألاف .رابتعالاب هفرعو هقاذو هدجوو هرشاب ام # نيل ٌقَح و ءرصبلاب هنياعو هدهاش ام نيل َيَع خو ,ظنلاو سايقلاو ربخلاو عامسلاب هملع ام ( ِنيِقَيلَأ
 قاذ نم لشم :ثلاثلاو .ىلعأ اذهو «هنياعو هدهاشو لسعلا ىأر نم لثم :يناثلاو .هدوجو ىلع لدتساف لسعلا راثآ ىأر وأ .ربخملا قدصو «اللسع كانه نأ ربخأ نم لثم

 تزربو قئالخلا اهدهاشو نيقتملل فقوملا يف ةنجلا تفلزأ اذإف «نيقيلا ملع :رانلاو ةنجلاب نآلا انملعف .هلبق امم ىلعأ اذه نأ مولعمو «هتوالحو همعط دجوو ءلسعلا

 نم وه :نيقيلا ةلزنم نع ميقلا نبا لاق .نيقيلا قح :ذئتيح كلذف رانلا رانلا لهأو «ةنجلا ةنجلا لهأ لخدأ اذإف «نيقيلا نيع : :كلذف قئالخلا اهنياعو نيواغلل ميحجلا
 ربصلا جّوزت اذإو «هيلإ اهلك مهتاراشإو هيلع ناك امنإ موقلا لمعو «نولماعلا ٍرّمش هيلإو نوسفانتملا سفانت هيفو «نوفراعلا لضافت هبو ءدسجلا نم حورلا ةلزنمب ناميإلا
 هناحبس ٌصخو ء[37 5 : ةدجسلا] 4 َنوِقْوَْأاَكو وربص مل انا وديه 2ك كاع اَنَلَعََو # :ىلاعت هللا لاق .نيدلا يف ةمامإلا لوصح امهنيب دلو نيقيلاب

 ءنيملاعلا نيب نم حالفلاو ىدهلاب نيقيلا لهأ ىّ صخو ٠١[« : تايراذلا] 4 نينو ضل فو : نيلئاقلا قدصأ وهو لاقف «نيهاربلاو تايآلاب عافتنالاب نقيلا لهأ
 نم اونوكي مل مهغأ رانلا لهأ نع ربخأو «[ : ةرقبلا] * َتسوحِيْفَمْل وحلفمل أمه كلو مهو نم ىدُه لع كيلو (0) نوبة ابكي نم أ ١ آمو كيلإ َلِزنَأ ام نوم َنذلآَو 00 لاقف
 يتلا بولقلا لامعأ حور نيقيلاف 011١7 : ةيثاجلا] 4 تيَِقْيَتَسُمِب نحو نان نحاس ام رام ملاذ را هالو نحوه َدَعَوَنِإَلبقاَدإَو # :ىلاعت لاقف «نيقيلا لهأ
 .هرادم هيلع يذلا نأشلا اذه بطق وهو هقيقيّدّصلا ةقيقح وهو ؛حراوجلا لامعأ حور يه

 املك كش قت رمراللا طا نأ ثيدحلا ملعلا فشتكا :اهلاقثأ ضرألا جارخإ 00 ةلزلزلا] # اَهَلاَعْنَأ ضَرألا ٍتَجَرحَأَو(ك) اها ضرأْلا ِتزْلُز لكلا
 بلق لوح رودي اليقث الئاس دجنف ءضرألا بلق برق ىلإ لصت ىتح اّلقث ضرألا تداز املك ضرألا نطاب يف قمعلا داز املكو ءاّيوق هّبذج نوكي اليقث نوكي

 موي يأ اهلازلز ضرألا تلزلز اذإ ءاهلاقثأ أ ضرألا جارخإ نع نآرقلا ربخأ !؟اهلاقثأ ضرألا جرخت ىتم .ةيسيطانغملا ةيبذاجلا طوطخ هنارود نع أشني ضرألا

 هلوق ريسفتل نيملسملا نم ددع عم اًكرتشم اًرمتؤم رضح يذلا "يكيرمألا زلفيتسا روتكدلا لوقي !؟اهنيح ةيبذاجلا نيأو ؟لاقثألا هذه جرخت مل نكلو . .ةمايقلا
 ربخأ امك يأ) لاقثألا هذه جرختسو .(اًميدق ميركلا نآرقلا هركذو 15 ملعلا حرص يأ) اهنطاب يف ضرألا لاقثأ :لاق .اًهاَرْلَز ضرألا ِتْرْلُر اً ىلاعت
 لمأت ؟(اهنع ىلختت) . .اهلاقثأ جرختو ءاهيف ام يِتلَثَو ضرألا ُدَمُن مل .4 تلو اه ام تلو (©) تدم ضل اذإَو 9 رخل هنآ لفت لاق ؟دعب اذامو «(نآرقلا كلذب

 امو ءاّميدق نآرقلا اهيلإ راشأ ..ةيضرأ ةيبذاج اهنإ ..معن . .ضرألا لخادب لاقثألا هذه بذجي ام كانه له !؟فيك «(اهلاقثأب) اهب كسمت تناك يه اذِإ لك
 .[7 ترام َنيِنِقوُمأل تبا ٍضْرَأْلا يف فو 98 ..ميظعلا هللا قدصو . .اهنطاب يف ضرألا لاقثأ اهنإ ؟ةيبذاجلا هذه يف ببسلا ام نكلو ؛اًثيدح الإ ملاعلا اهفرع

 ةروس ءامسأ .رشع ةعستو ةئام :ةلزلزلا ةروس فورح ددع .نوثالثو سمح :ةلزلزلا ةروس تاملك ددع .ةيكم يهو «ءاسنلا ةروس دعب تلزن :ةلزلْرلا ةروس لوزن
 ركذو «ةيصعملا ةبوقعو ؛ةعاّطلا ءازج ركذو ءاهلاوهأو ةمايقلا لاوحأ نايب : :ةروّسلا دوصقم مظعم :ةلزلزلا ةروس عيضاوم . .اهحتتفمل ؛ةلزلزلا ةروس تيّمس :ةلولزلا

 ايان لقإ»و «نآرقلا ثلث لدعت 4 ٌدحأ ُهَنآَوْه َلُف ظو «نآرقلا فصن لدعت 4 ِتِلُر اد ادم" :2 هللا لوسر لاق :ةلرلزلا ةروس لضف.. لْدَعلا نازيم ىف لاعألا نزو

 ظ تاركاك هدنع .ةّيكم يهو ءرصعلا ةروس دعب تلزن :تايداعلا ةروس لوزن .ينابلألا هححصو .يذمرتلا هاور . "نآرقلا عبر لدعت[١ : نورفاكلا] 4 توريكلا

 مظعم :تايداعلا ةروس عيضاوم . اهحتتفمل ؛تايداعلا ةروس تيمس ”كايداعلا ةروساءاسأ نر مت كامل رة و فرح دا 5 :تايداعلا ةروس

 نع ربخلاو ءناف وه ام ةبحم َمذو «نالعإلاو رارسإلا ىلع َناّيّدلا كلملا عالطا نع ربخلاو ,ناسنإلا نارفك ركذو ءنمحّرلا ليبس يف ةازغلا فرش نايب :ةروّسلا دوصقم

 - ةروس تاك ددع . ةّبكم يهو «شيرق ةروس دعب تلزن :ةعراقلا ةروس لوزن. نايصعلاو ةعاّطلا نم قلخلل اب ريبخ ىلاعت ِهّنأو ,نادبألاو داسجألاب تاومألا ٍءايحإ

 كسل روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوقظ تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ سحلا ءامسألا ئربطلا ريسفت

 د انجل ىنس
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 ال :4 احل ِذَيَوَي نب ميرَّنِإ 8 ١١- .سانلا رودص يف ام رّيُمو ءزربأ :4ٍروُدُصَ[ِفاَمَلَصْحَول ٠١-
 .مويلا كلذ يف مهامعأ ىلع مهيزاجي هنأ :ىنعملاو «ةيفاخ مهنم هيلع ىفخت

 هللا ءادعأ عرقتو «عزفلاب سانلا بولق عرقت يتلا ةعاسلا :* ٌةَعراقلا# 5 ١-
 دك :# كَعراَفلأ م َكَرْدَأ آَمَو ؟ك) ةَعِراَمْلَا ام 8 ٠- .5 .ةمايقلا ءامسأ نم يهو «باذعلاب
 فلاح - 4 .قلخلا كاردإ نع ةجراخ اهنأكل ىتح ءاهتعاظف ديزمو ةمايقلا لوه ةدشل

 0 :ثوثبملاو .جارسلاو رانلا يف طقاستي يذلا وه :4 ِثوُيَِم
 لاجل ُنوْكَكَو# -5 .رانلا ىلإ شارفلا رياطتب يعادلا ىلإ رياطتلاو فعضلاو 0

 تاع - .ةفلتخملا ناولآلاب غوبصملا فوصلا :«نهعلا» 0 هه كيب سا دخلا كت ١ك 7

 اهاضري ةيضرم :# َةَِمِضََر ٍةَسِع# -ا/ .نزولا :نيزاوملاب ىنعو .هتانسح نيزاوم 6 0[ ةكيزاوم تاتا كر 0
 نكي مل وأ .هتانسح ىلع هتائيس تحجر : : يأ :4 ُهُنِيِزَوم ْتََحنَماَمأَو 8 4 28 .ةنحجلا يف اهبحاص

 يوأي امك اهيلإ يوأي هنأل همأ اهامسو «منهج هنكسمف :# ةَيواََه 0 ل تاكل

 .هسأر م مآ ىلع اهيف يوهي هنأل راثلا ىلإ | هريصمف :ليقو .همأ ىلإ

 اهترثكب رخافتلاو ىدالوألاو لاومألاب رئاكتلا مكلغش :4 ٌراَكفا ككيلأ» - 11 كل و

 عدر :4 َنوُمَلْمَت َفَوَساَلَك » -" .لاحلا كلت ىلع متنأو توملا مككردأ ىتح :# َراَعَمْلا مرر ٌّقح#
 2000 -6 .ةمايقلا موي كلذ ةبقاع نوملعيس مهنأ ىلع هيبنتو ءرثاكتلا اذه نع مهل رجزو
 ىلع راركتلا اذه :ءارفلا لاق .لاومألاب رثاكتلا مكيهلُي نأ اولعفت نأ يغبني اذكه ام مث : ل
 هيلإ نورئاص متنأ يذلا رمألا نوملعت ول :© ِنيِقَبلآ مَلِع َنوُمْلَمتول الك ا - .ديكأتلاو ظيلغتلا هجو

 ىلإ متعراَسلَو 00 تال ل كدص ناو اذ كلبك أفي ادلع
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 0 هئسِرومتنَسْانَك © ١ رع را © تل امم

 ا كاي دل
 لم َرباَتَمْلا رد َيَح 2 رئاكتلا هلأ : ١
 نوما © نول كرمالكم (ج وملح 2
 ١ نيل 7 ١ قت 0 َهبلَكشََل © نقيم 0

 تا 7_1 2 6 00

 ةدهاشملا يهو «نيقيلا سفن يه يلا ةيؤرلا ميحجلا نورتل :4 نيقَس تعامل هن 0 -ا/ .هتدابع مولا نعي نشا مث ل دق : تتم
 ظ رسال كا مكالأ يذلا ايندلا ميعن نع 4 2 عر -/ .ةنياعملاو 2 000 7797976906 نى يي ىب ىب يب يب
 تلاقف ءاورثاكتو اورخافت ٠ ثرحلا ينبو ةثراح يتب يف راصنألا نم نيتليبق يف تلزن :لاق ةديرب نبا نع متاح يبأ نبا جرخأ د ود :ىلاعت هلوق [3
 إ 1 ' :لوقت نيتفئاطلا ىدحإ تلعجف «روبقلا ىلإ انب اوقلطنا :اولاق مث «ءءايحألاب اورخافت ءكلذ لثم نورخآلا لاقو .نالفو نالف لثم مكيف :امهادحإ
 اك لاق ىلع نع ريرج نبا جرخأو .4( َرباَقَمْلا مرر يح '(در) رماكتلا -- :هللا لزنأف ءكلذ لثم ىرخألا لوقتو «ربقلا ىلإ نوريشي ؟نالف لثمو ؟نالف

 هم رثاكتلا] َميِحَحْلْل تور را كن .ربقلا باذع يف ردك قوس دكت 7: ىلإ 4 ٌرئاكقا مكمن :تلرنا مخ فلا كاع قاكش
 نم يناثلاو ءنيعلا ةيؤر نم لوألا وأ «هإ ن نيقيلا ريع 7 ا :هبقع لاق اذهل و .هدعب ناثلاو ؛ميحجلا مهلوخد لبق لوألا وأ ءاديكأت هداعأ .[ 00 ِنيِقِيْلا يع
 .خيبوت لاؤس اهنع لسير فاكلاو ةمعنلا ركش نع لأسُي نمؤملاف ءرفاكلاو نمؤملا معت ةيآلا .[4: رثاكتلا] ل مِيِمّتلاٍنعِذِيَمْوي 6 م عاحل تلقا هير

 «ليقث قحلا نأ ىلع تايآلا تلد .[ أ - :١ رصعلا] #4 ريض او ّىَحْلاب 0 تحصل أولو اونَماَء ول لإ (0) رت يبل هكا دب مز رحمن ٍرَصعْلاَو #2 [- ]١

 ,نيلوعفملا فالتخال رّرك. [" : رصعلا] * رص ًاوصاوتو ّىحْلاب اوصاوتو ٍتاحِلَصلا أوُلِيَحَو أوم اَء ن يذلا ال عاكل .يصاوتلا هب نرق كلذلف .همزالت نحملا نأو
 4 ِةَرَمْل 2 لع فقولا ن نسحيو «هابتشا هيف # م مج ىلا 1 0116 كال عمج ىلا 211] .نيلعافلا فالتخال :ليقو 4 ٍرْبَصاأب و يحلب امهو
 ءعَمَج يذلاوه. :يأ ,ربخلاب عفري نأ زوجيو ؛هربخ بسحب ءادتبالاب اًعفر نوكي نأ زوجيو .هنع الدب الو هل اًمصو 4( ىلا ]+ نوكي نأ حلصي مل ثيح 411 :: ةزمهلا]

 1 ةزمهلا] * لكُل +: هلوق نم لدبلاب اًرج نوكي نأ زوجيو «ىنعأ رامضإب «ّمذلا ىلع اًبصن نوكي نأ زوجيو
 لع :لوألا عِفُر ءنينثال زمهلاب ةيرصبلا ىأر ىدعم ىرأ عراضم ؛لوعفملل اينبم ءاتلا مضب (نورُثل) :ئرق 4« تورل 3 0 َميِحَلل توَرَل ؟#[]
 تفذح مث ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل املأ ءايلا تبلقناف ءارلا ىلإ ة ةزمهلا ةكرح تلقن «ءنومركتك نويأرتل هلصأو ؛اًيوصنم  ميحجلا وهو يناثلا ىقبو «ةباينلا
 الو لو وحن تفذحل ةمض تناك ولو «ةحتف اهلبقو عمج ةمالع اهنأل فذحت ملو «نينكاسلل واولا تكرحو «عفرلا نون تفذحو «ةليقث نونلا تلخدو نينكاسلل
 دلع نوتات. ككم :ةعراقلا - .مضلا ةءارق يف ليلعتلا عم ركذ امك هلصأو هتلعو .ىأر عراضم لعافلل اينبم ءاتلا حتفب «نورتل) : 06 .44 للا تن َنَعَكَندَصِم صب

 يأ ءتاصّرَعلا ةبيهنايب :ةروسلا دوصقم مظعم :ةعراقلا ةروس عيضاوم . اهحتتفمل ءةعراقلاب تيمس :ةعراقلا ةروس ءايسأ .نوسمحو ةكام رار

 ةروس لورد .تاكرّدلا باحصأ لاح نايبو «تاجردلا لهأ شيع حرشو «تائيسلاو تانسحلا نو ركذو «تاناويحلاو تاداوجلا يف اهريثأتو ءاهفقاومو ةمايقلا
 تمس :رئاكتلا ةروس ءامسأ روكسي دك :رئاكتلا ةروس فورح ددع .نورشعو نات :رثاكتلا ةروس تاملك ددع . ةّيكم يهو ءرثوكلا ةروس دعب تلزن :رثاكتلا

 بيصن نأو ءلاوَّزلاو توملا لكلا ةبقاع ْنَأ نايبو «لاملاب نيرختنفملاو ءاينّدلا ىلع نيلبَقملا مذ : ةروّسلا دوصقم مظعم نات ةروض يوتا .اهحتتفل ؛رثاكتلا ةروس

 ةروس تاملك ددع .ةّبكم يهو ؛حرشلا ةروس دعب تلزن :رصعلا ةروس لوزن .لابولاو باسحلاو «لاؤّسلاو ةّلذملا نيلومتملل هللا ّدعَأو ءلاكنلاو ةبوقعلا نيلفاغلا
 نايب :ةروّسلا دوصقم :رصعلا ةروس عيضاوم .اهحتتفمل ؛رصعلا ةروسي تيّمس :رصعلا ةروس ءامسآ .نوتسو ةيناث :رصعلا ةروس فورح ددع .ةرشع عبدأ :رصعلا
 تايلك ددع .ةّيكم يهو «ةمايقلا ةروس دعب تلزن :ةزمهلا ةروس لوزن .راّبصلا روكشلا ملسملا لاح حرشو هراربألا نينمؤملا ةداعس ركذو اَجفلاو راّقكلا نارسخ
 عيضاوم .اهيف اهركذل ؛ةَمطُلا ةروسو ءاهحتتفمل «ةْرَمُهلا ةروس تيّمس :ةزمه لا ةروس ءامسأ .نوثالثو ةئام :ةزمهلا روس فورح ددع .نوثالثو ثالث :ةزمهلا ةروس
 ةروس دعب تلزن :ليفقلا ةروس لوزت ٠ ةبوقعلا ةبوعص نايبو ءايندلا عنم يأ «هعنمو اينذلا عمج ٌمذو «باتغملا باّيَعلا ةبوقع : روس ويضم ملكتي :ةزمهلا ةروس

 ؛ليفلا ةروس تيمس :ليفلا ةروس ءامسأ .نوعستو ةثالث :ليفلا ةروكشفورح ددتعا نورشعو ثالث :ليفلا ةروس تارلك ددع . ًاعامجإ ةيكم يهو «نورفاكلا
 .نيمرجملاو ةةاصعلا ىلع ةبوقعلا عاونأ طيلستو ؛مهرحن يف مهديك درو ؛مهركمو ؛بناجألا ِءازج نايب : :ةروّسلا دوصقم مظعم :ليفلا ةروس عيضاوم . .اهحتتفل

 .نوعبسو ةثالث :شيرف ةروس فورح ددع . وو :شيرق ةروس تارلك ددع . ةّيكَم يهو «نيتلا ةروس دعب تلزن :شيرق ةروس لوزن. ندور "وأو
 «ناسحإلا ركش ىلع مهضيضحت و «شيرق ىلع ةنملا ركذ :ةروّسلا دوصقم مظعم : شيرق ةروس عيضاوم . .اهيف مهتفلأ ركذل ؛شيرق ةروس تيّمس :شيرق ةروس ءامسأ
 ةروس فورح ددع .نورشعو سمح :نوعاملا ةروس تايلك ددع . ةّيكم يهو ءرثاكتلا ةروس دعب تلزن :نوعاملا ةروس لوزن. كراك ل اعلاور ةيفلا ردن ةررحمو
 - مانيألا ىلع نيفاملا نم ةياكشلا :ةروّسلا دوصقم مظعم : نوعاملا ةروس عيضاوم . .امم هركذل ؛نوعاملا ةروس تيمس دما اق دكدشحتحعل :نوعاملا

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت



 8 رخآ هنإ :ليقو .نامزلا يأ ءرهدلل مسا رصعلاو ءرصعلاب انبر مسقأ :* ٍرَسَسْلاَرظ ١- نجح بوس
 .قحلا نع لالضو ناصقنو ةكله يفل مدآ نبا نإ | :« رخل ىل مالا نإ > -7 ان

 يف مهنإف .حلاصلا لمعلاو هللاب ناميإلا نيب اوعمج يأ :« تحصل اوديو وثم َنيِدلا اَّلِإ ل -*
 نم «اونمآ نيذلا» ىنثتساو .اهنع ايندلا لامعأ مهلغشت ملو «ةرخآلل اولمع مهنأل رسُح يف ال حبر

 اضعب مهضعب ىصوأ 4 َّيَحْلاب ًاوصاوتو# .دحاولا ىنعمب ال عمجلا ىنعمب ناسنإلا نأل «ناسنإلا»

 ىلعو .ءيصاعملا نع :© ِريَصلاب ها 2 ا

 لكل كاله وأ تاذع :4 َرَرَمْه لكل لئر» ١- ةريهلا روش روس .هدابع هب هللا ولبي ام ىلعو «تاعاطلا

 ياما : ظ لاقو .مهيف نعطيو سانلا بيعي يذلا :ةزمللاب ينعي « »د ل لك

 00 7 وكدا الام عمج يذلا :41 12و كلان ممجىَِلا#» - 1١ نيعلاك ركمللاو ناكللاب ركشا :يروشلا نايفس

 الك

 3 بالا 5 5

 1 سي سس 000 1

 0 00 رص ع نو اص >>

 هاوس اس يدساتسا

 كلا ىرجب يرجي هنأل فصولا اذهب ىلاعت هللا هفصو امنإو «هيف هللا قح دوي مو .هددع ىصحأو

 م 2 ٌةمطخلا ام كنردأ امو“ 7-1 ا !!ةايحلاو ف ركشلاو لضفلا هك هنظو "لاما نما منج اع هاجم عا زمللاو زمه ا يف ةلعلاو
 را هنع ليزمف ءايندلا يف هدِلَخم .هاصحأو هعمج يذلا هلام نإ : 46 هر ا أ 30( 0

 دَص 0

 "ا 0
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 1 تكيس و“ .اهيف ندي :# َةمطحلا ىف 1 ل 1 اكلك نركب لع امج امسي هلا 0

 096 ّ اهرح صّلخي يأ 0 و 4 .همشهتو . .اهيف ىقلُي ام لك مطحت اهنأل ةمطُح رانلا

 0 نيلولغم ديدح نم :# ردع ىنإ# -4 .مهيلع ةقلغم ةقبطم :4ةَدَسْوُمل - / .بهللا اهاشغي ىتح بولقلا ىلإ
 سدس جام 0 ا 1 35 0 202 د||.

 منك 0-2 رتدلأ# ١- نايتفلا وورش .منهج يف لالغا يه :ليقو «ةلّوطُم يأ :4ندسن» 0و ا
 5 © ليَ ا -هذعب نم نيبطاخملا راسل ب .٠ هل تيجتكا رر 01 :ارت ملأ» 61 ل كا كي لعم كك

 مرت

 ا 20 مهمدقتي- نميلا نم مهب مدق نيذلا مرشألا يشبحلا ةهربأ موق مهو «ليفلا باحصأب" هللا هلعف امب

 1 طعس كسكس 09 ٍلضسدياَجَع 2 يف مهيعسو مدررخام لعبت كلل . ىنعمب 2 ١ .ةبعكلا مده نوديري -ليفلا

 ها ا لا وبأ لاق :4 َلِيِاَبَأ ا َميلَع َلَسْرَأَو ل 0 .مهركم هللا طبحأف «لاطبإو عييضت يف ةبعكلا بيرخت

 خوبطم نيط نم :#© لبس نم وراجحي ِمهِبمَرَح 8 - 2 .«ىتش حاون نم ًأضعب اهضعب عبتي ةي - تاعامج تاعامج يأ- ةقرفتم اربط كبر مهيلع لسرأو» : :رفعج

 :ليقو هازنجأ تقرفتو سبي ؛هشئارَف باودلا هشلكأ عرزك ليفلا باحصا هللا لعجف :ر 0 :# لوكأَم ٍفَصَعك هلم قم .مهكلهأف ٌرِجآلاك

 .ةل5 ةفيرشلا هتثعب يدي نيب ةمدقمو ًاصاهرإ كجرحاا وكاص نك: لكلا 2و .اياقب هنم يقبو ؛باودلا هنم تلكأ دق عرز قروك اوراص

 جرخأو تفل نب يبآ يف اتلزن ع م نأ عمسن انلز ام :الاق رمع نباو «نامثع نع متاح يبأ نبا جرخأ َرمه لكِ لبو # "لاك ردا |

 قاحسإ نبا نع رذنم نبا, جرخأو .يحمجلا رماع نب ليمج يف تلزن :لاق ةقرلا لهأ نم لجر نع ريرج نبا جرخأو .قيرش نب سنخألا يف تلزن :لاق يدسلا نع

 ه1 1 كَ لا 17 يفك رولا 8 رمل ةَرمه نك لبو + هللا لزنأف «هزملو هزمه ٍةِكَب هللا لوسر ىأر اذإ فلخ نب ةيمأ ناك :لاقا

 لوسرلا اهيأ ملعت ملأ ا لعف فيك لوسرلا اهيأ رت ملأ ١[. : ليفلا] 4ٍليِفْلأ ٍبَّصَصَأِب َكْبَر َلَعَف َفِيكَرَت علأ»
 5 لاو ها دج يفلدإ 80 شرك فلي يلي + 1١1 ؟ةكرابملا ةبعكلا ريمدت اودارأ نيذلا هشيجو يشبحلا ةهربأ :ليفلا باحصأب كبر لعف فيك

 00 :باوجلا ؟شيرق ةروس يف فوخلا ىلع عوجلاو فيصلا ىلع ءاتشلا مدق اذامل .[4 : شيرق] * ِقْرَخْنَي مُهَتَماَءَو عوج نّي مهمعطأ كِل
 فيصلا ىلع فوضخلاو ءاتشلا ىلاعت مّدق اذل ءفحاوزلاو قرطلا عاطق رثكي هيف هنأل ؛رثكأ فيصلا يف فوخلاو ءفيصلا نم رثكأ ءاتشلا يف ماعطلل ناسنإلا ةجاح

 دعب مارحلا تيبلا يف نمألا ىلع زيكرتلل ليفلا ةروس دعب شيرق ةروس تءاج دقلو .عابشإلا نم لضفأ ماعطإلا نآل ؛مهعبشأ لقي مو مهمعطأ اًضيأ لاقو ,عوجلاو

 لخاؤم ريغ هنأ عم «ةالصلا نع يهاسلا هللا دعوت فيك .[ : وعاملا] 4 نوماس عوالَص عم َنِدلا(2) بصل جا .ملعأ هللاو «ليفلا ماع
 تافتلالا ةلقو ءاهئادأ نع لساكتلاو لفاغتلا :انه وهسلاب دارملا :باوحلا ؟ينابلألا هححصو تلو 2 ا ّأطَخلا يِتَمأ ْنَع :رَع عفر :ربخل ءوهسلاب

 نعمهَنِذَلا زغ[1 .هيف دبعلل عنص الامم «سفنلا ثيدح وأ ؛:ةسوسولاب وهسلا نم اهيف قفتي يامال يال ل ا

 ىلع لعفلا فطع عانتمال ؛ةدحاو ةّرم ىلع رصتقي ملو هرّرك 4 سلا ره :هلوق .[6 نوعاملا] 4 تورش مه نيا ر# ء[0 : نوعاملا] * َنوُهاَس َمِمالَص

 لع ميملا ديدشتب (عمج) :ئرق # مج لاعت هلوق 6 هدَدَعو الام عمج ىِذّلَأ 9[ لكلا لع كلخلا 05 2 ؛نوعنمي مه يذلا :لقي ملو .مسالا

 برق يف عمجي امل فيفختلا : :ليقو ءلعفلل لصألا يف اهفيفختب (عمج) : 6رف .ءيش دعب اًئيش عمج : :يأ ءعمجلا ريثكت ىنعم ىلع (هددعو) قفاويلو «ةغلابملا

 (دْيَمَع): :ئرقو . .بتكو باتكك دامع وأ ءلّسُرو لوسّرك عمج ميملاو نيعلا مضب (دُمُع) :ئرق 6 ٍرَمَع 9 ىلاعت هلوق 6# َمِدَدَمُم ِدَمَع ىف 4[488] .عمجلا تقول ةعرسبو
 0 .نيكاسملاو تاريخا نع ةنوعملا عفن يعن امو ني ئارملاو نيرّضقملا ٌمذو «نيكاسملاو - .كلذك دومعل عمج وه :ليقو «عمج مسا :ليقف نيتحتفب

 ؛رثوكلا ةروس تيّمس :رثوكلا ةروس ءامسأ .نوعبرأو نانثا :رثوكلا ةروس فورح ددع . .رشع :رثوكلا ةروس تاملك ددع .ةيكم يهو «تايداعلا ةروس دعب تلزن

 .نالذخلاو ةبيخلا لهأ هئادعأ كالهإب هرابخإو «نابزقلاو ةالّصلاب هرمأو «نيلسرملا دّيس ىلع هّنِا نايب :ةروّسلا دوصقم مظعم :رثوكلا ةروس عيضاوم .اهيف هركذل
 ءامسأ .نوعستو ةعبرأ :نورفاكلا ةروس فورح ددع. نورشعو نان :نورفاكلا ةروس تاملك ددع .ةّيكم يهو «نوعاملا ةروس دعب تلزن : :نورفاكلا ةروس لوزن

 هنآ ه لق » نا شلل ف نام نا رقلا رم ناتررتس ةذكع رد لآق .ةيفشتملاو مرسلا! شلل ةيررش را لا 1 راكان :نورفاكلا ةروس

 سأي :ةروسلا دوصقم مظعم:نورفاكلا ةروس عيضاوم .بّرَجلا هب ىلطي نارطقلا يأ انما شقشقي |ى بونذلا ناشقشقت :4 توريكلا ياي نق هو 4 َدَحأ
  :نورفاكلا ةروس لضف .لاغتشا هيلعو «لابقإ هيلع هارب ذوخأم دحأ لك نأ نايبو «لاحلاو «لبقتسملاو ,يضاملا يف ءلامعألاو مالسإلاب ل: يبنلا ةقفاوم نم نيرفاكلا

 ظ «نآرقلا فصن لدعت © ِتْرْلُر اًدإ»>" ع هللا لوسر لاقو .دمحأ هاور " كرَّشلا نم ةءارب اهنإف ؛4 توريلكحلا اهبأتي لك # : ًأرقا" هباحصأ دحأل :337 هللا لوسر لاق

 ةروس دعب تلزن :رصنلا ةروس لوزن .يذمرتلا هاور ."نآرقلا عبر لدعت ١[ : نورفاكلا] 4 تورك ايأتيْلُق طو ,نآرقلا ثلث لدعت 4 ٌدحأ هلأ وه لَه و
 .اهم هركذل 00 :رصنلا ةروس ءاهسأ ا :رصنلا ةروس فورح ددع نوزع كنس :رصنلا ةروس ثارلك ددع .ةيندم يهو «ةبوتلا

 لابقإلا يف قلخملا ةبغرو «مالسإلا لهأ ةرصُن مامت ركذو «هيعن ناي : :ةروّسلا دوصقم مظعم :رصنلا ةروش عيضاوم" ..914 ىفطصملا يعن نابب نم اهيف امل «عيدوُتلا ةروسو

 - ثالث :دسملا ةروس تاملك ددع .ةيكم يهو «ةحتافلا ةروس دعب تلزن : :دسسملا ةروس لوزن 91 11و31 ياا

 روسلاب فيرعتلا عوننمزاجعإ  تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطلا ريسفت



 00 2 ب را اة 0 فطوم + 0022019 + < ٠ ترج 6219-4
 ع

 يف ماللاو .هتمزلو نفل اذإ :ًافاليإ هفلوأ ءيشلا ْتْفَلآ نم :4 ٍضشنَرُم ٍفكيإلا -1 ١ شق روش | 25-5 0 ّ
 مهفاليإ لجأ هودبعي نأ هناحبس مهرمأ : يأ 4 د 57 :هلوقب | ةنفلعتم لعق ا 5| لك دلو 0

 2 و 00 لآ ةلَثر» نيتلحرلا د
 2 00 6 ا" .هدالوأ هب يمس مث كاك نك رجصَتلا هب يمس 6-5 كسل 5 8! ِنِيَصلَاَو ِءاَنْسلا ةلعر ووفكسإ 4. قر

 ا نيتاه نم مهيلع معنأ امب مهركذو «هتدابعب هناحبس مهرمأ كم وأ هسا لاا 4 ِحَبَل : 0 6 00 د اخ

 ناذللا نارمألا امهو .مهباتتي فوخ الو ؛مهبيصي عوج الف :4 نوح ْنِيِمُهََماَدَو عوج نيم همعطأ ى ذل 8# 0 ١
 عوجلا نم نامألا ناك اذهلو .همعن رئاسو هئالآ يف ريكفتلاو «هناحبس هللا ةدابع نع سانلا ضعب ناقوعي دق 0 ١

 00 0 ا ب .ملعأ هلو ؛يناسنإ ملقتو ةراضح لكل هنم دبال ًاطرش فوخملاو 9 2 © ظ

 :(نيّدلا»و .ة:صلا هذهب هفرعي نم لك بطاخملا زادها ؛ةيبنتو فيقوت اذه :# تل ا ر  مييمكاهَدَ
 ةنوشخب هدريو .فنعب هقح نع هعفدي :يأ :* م وه :# َتَكيَدَت» .ءازجلا © | ىِرل[كلدَم 5 يات ز كهل

 بم 2-0

 و م

 تم ني وخل تي + تحرص د لمصرسص ساس كلر

 ليو - 5 4 .جاتحما وأ ريقفلا ماعط لذب ىلع هريغ ثحي وأ هلهأ ثعبي الو "4 ضال # رجزو 0 10 40
 1 0 سس ار و ةءس ور جسما 0

 تاو

 (نعا نوهسي 0 3 0 نعمه 000 ن1 00 يأ :# تلَصملا 0 روش ىلا (0) بصلة

 عقي دقف ةالصلا «يف» وهسلا امأ .اهتقو جرخي وأ مهتوفت ىتح اهب ة ءاهنع نوهليو ةالصلا © ِ املي تورث هسا © ظ
 ءاغتبا هنولعفي الو «سانلا هاري نأ مهلمعب نودصقي :4 تروغارن فدا » -1 .نيلصملا عيمجل ١ ج

 0 5 022 2 »و , 03 1

 م 110 005

 .مهيلع اودثيل ربلا لامعأ نم هولمع ام لكب مهنوؤاري وأ ءاوُلص نإ سانلا نوؤاري مهف هللا هجو |١

 لك نم نوعاملا لصأو «مهدنع ام عفانم سانلا نوعنميو» :رفعج وبأ لاق :# َنوْعاَمْلا َنوعَسمَيَو 8 -7 لا رد 7

 نم :ةداعلا يف مهنيب سانلا -هلوادتي -هرواعتي امل مسا :نوعاملا :نيرسفملا رثكأ لاقو «هتعفنم :ءيش 0 2 آَنِإ
 اي :4َكلسِيطَعاَنِإ» - ١ روحا وروي .حلملاو ءاملاك عنمي ال امو مر رة لا 5 د هو 7 0 1 لل و حصر 4

 ةدجلا ف رهن هنإ» :لاق +2: ىنلا نأ أ ملسم حيحص يفو «ريثكلا ريخلا :# ركل -- لرع17ذ711111ز121ةز21ز120ز2 121 - كل
 يف مهل ًافلاخم .همسابو ههجول -_-- 2( هللا ريغ نودبعي نيذلا كموقل ًامِغارُم ايندلا يف كبر دبعأ يأ :# كيرل لصف 9» - ١ .(ريثك ريخ هيف يبر هيِنَدَعَو

 لكلا رع كلا كرس م نإ ناكل از ردك را لآ 255522225 222 ل در فلا الص :ةاركأ فو ناتوذال زحتلا
 .«هنيعب صخش يف تلزن دق ةيآلا تناك نإو ءسانلا نم هضغبأ نم لك ةفص كلذف ءهبقع عطقنملا .لذألا

 هيفو ءثيدحلا :لاصخ عبسب اًشيرق هللا لضف ِدِدَِدَي هللا لوسر لاق اسلاك ل ا اهل أ رك 2و كا جرخأ نييوتك تكي ال # :ىللاعت هلوق ]١[

 نبا نع ؛ةحلط يبأ نب فيرط نع رذنملا نبا جرخأ 4* تزَصْمَلَل ليو :ىلاعت هلوق [5] .* ٍِشْيَرَم ٍفكيإل# مهريغ دحأ اهيف ركذي مل ةروس مهيف تلزن
 هلوق [”1] .ةيراعلا مهنوعنميو ءاوباغ اذإ اهنوكرتيو ءاورضح اذإ مهتالصب نينمؤملا نوؤاري اوناك نيقفانملا يف تلزن :لاق ةيآلا هذ( تيَصُملِل ليو :هلوق يف سابع

 ىلإ ىرت الأ مهديس تنأ :شيرق هل تلاقف .ةكم فرشألا نب بعك مدق :لاق سابع نبا نع حيحص دنسب هريغو رازبلا جرخأ ه دير ود كلك ا ةصرإ + :ىلاعت

 4 ا تكا تزإ) :فشلازتف .هنم ريخ متنأ :لاق «ةنادسلا لهأو ةياقسلا لهأو جيجحلا لهأ نحنو ءانم ريخ هنأ معزي .هموق نم رتبنملا ربصنملا اذه

 نبا جرخأو * 16 تكفا كرإ رج :تلزتف ءانم دمج تب نير تلاق هي ئنلا' لإ يح وأ" :ناق ةقركع نع نانثملا نباو (تنصملا ف" ةنق ةبأ نبا جرخأو
 يف يقهيبلا جرخأو .تلزنف «دمحم رتب :لئاو نب صاعلا لاق ٍةِدَب ينلا دلو تام املف «نالف رتب :لجرلا روكذ تام اذإ لوقت شيرق تناك :لاق يدسلا نع متاح يبأ
 دنسب يناربطلا جرخأو .دمحم ئناش انأ :لاق هنأ كلذو لئاو نب صاعلا يف تلزن :لاق دهاجم نع جرخأو .مساقلا دلولا ىمسو «يلع نب دمحم نع هلثم لئالدلا
 نإ :هللا لزنآف «ةليللا رتب دق ئباصلا اذه نإ :اولاقف ضعب ىلإ مهضعب نوكرشملا ىشم دي هللا لوسر نبا ميهاربإ تام امل :لاق .بويأ يبأ نع فيعض

 رحنا :لاقف ليربج هاتأ ةيبيدحلا موي تلزن :لاق “ َرَحخاَو َكِيَرِل ٍلَصَف # :هلوق يف ريبج نب ديعس نع ريرج نبا جرخأو .ةروطسلا ردنا" لإ 4 ين كركلا كاكيطعا
 نب ةبقع ناك :لاق ةيطع نب رمش نع جرخأو .ةديدش ةبارغ هيف :تلق .اهرحنف ندبلا ىلإ فرصنا مث «نيتعكر عكر مث ءرحنلاو رطفلا ةبطخ بطخف ماقف «عجراو

 31 م يو 0 ريالا وه كلَكنإَم كنإ ]+ هبف :هللا لزنأف ءرتبأ وهو «دلو ٍةدَب يبلل ىقبي ال هنإ :لوقي طيعم يبأ

 اماتي لك # :ىلاعت هلوق [1] .هل ةيزعت #4 َرَت ١ َكنَيَطَعأ نإ 2 تلزنف ءكلذ هظاغف ءرتبأ دمحم حبصأ شيرق تلاق .تامدمل ٍةِكَي ينلا دلو ميهاربإ
 - هد ا م هوطعي نأ ٍةِئَي هللا لوسر اودعو اًثيرق نأ سابع نبا نع متاح يبأ نباو «يناربطلا جرخأ أ توريككلا

 ااتي لك # :هللا لزنأف ءيبر نم يئنيتأي ام رظنأ ىتح دول 5-2 0 ا د :اولاقف
 نأ كرس نإ لكك ينلل شيرق رافك تلاق :لاق بهو نع «قازرلا دبع جرخأو .# َنوُلِهْبأ ابي دبع فورمات هَ َرْيَعَفَأ لق ]+ لزنأو قرارسلا خا ىلإ أ توريكلا

 - «متاح يبأ نبا جرخأو .جيرج نبا نع هوحن رذنملا نبا جرخأو .ةروسلا رخآ ىلإ( تورك (ماكيَّلَف # :ىلاعتو هناحبس هللا لزنأف ءاماع كنيد ىلإ عجرنو ءاّماع انعبتت

 يهو ءنوعاملاو ةقاحلا يتروس يف ء«صنلا سفنب ميركلا نآرقلا يف نيترم ةيآلا هذه ترركت .[” : نوعاملا 5 : ةقاحلا] 4 نيكَسِمْلَأ ِماَعَط لع ضحي الو 9 []
 :ىلاعت هلوق © ِشْيَرُف ٍفَيإل ]1١[ معا دل يصار ا ا ل الا

 هنأ كلو. ءزمهسو:ةنكاس ءايب (فالثإلا : :ئرقو .اًفالإو اًقلإ لجرلا فلأ : لافي اراك اتكك اكدت اف)ل] فلا ردم كا رثغ نم ةزمهلاب (فالإل) :ئرق * فلي ماليا

 ةءارقك ءاي الب ةروسكم ةزمهم (مهفالإ) :ئرق 4 سهفَل-إ 38 ىلاعت هلوق *6 ٍفيَّصلَأو ِءاَنَسلا ةلعر ٌمهفلإ ] قرا ورا نوال اكلي ا رك اك
 ةعبس :دسملا ةروس فورح ددع لو رشع ود- نور وللا نير ادم قرا ودلال واير اصلك هام را لك كاملا :عورقو ٌيثالث ردصم وهف «ىلوألا يف رماع نبا

 ءافللأ لتع تك ىأ ديد :ةروسلا دوصقم نلكملا اوس عتكضاوم» 0 ل 2 :دسملا ةروس ءابسأ .لوعبسو

 دكحلا كلل :صالاخ إلا ةروس لوزن .ةبقاعلا ءوس نم اهل رخّدم وه ام نايبو 397 يبنلا ِءاذيإ يف هجْؤَر ٌمذو «ةمايقلا موي هئالتبا نايبو .هرمأو هبْسَك عايضو ءضارعإلاو

 مر :صالخإلا ةروس ءايسأ .نوعبرأو ةعبس :صالخإلا ةروس فورح ددع .ةرشع ىدحإ :صالخإلا ةروس تاملك ددع .ةّيكم يهو «سانلا ةروس

 رضحت ةكئاللملا نذل ؛ةرضحملا .ةعناملا ا .دمصلا .ةذوعملا .ةشقشقملا .لامجلا .ةفّرعملا .برلا ةبسن «ةيالولا «ةاجنلا قد دولا روتلا .ديرفتلا ءديحوتلا

 2« كل 41 ره لج كارقلا 1 ركل: ل لكل :ريخلا يف امل ؛رونلا .ةيفاشلا كدا .قافّتلا نم يأ «ةءاربلا هناا ئراقلا نم اهعامتسال

 ا ع فب 0 2 و يي يل :ةروّسلا دوصقم مظعم هدو 052م 3

 روسلاب فيرعتلا عونتمزاجعإ تاءارقلل هيجوت 'ةعوتتم َدَئاوَق تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ ىنسحلا ءامسألا يربطتاريسفت



 35 نيذلا «(نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي لق :رفعج وبأ لاق :# تروكلا ماكي لق# - ١ او كل |ةروِس

 | ةههلآلا نم :4 َنوُدُبَتاَم دبع ال # ادن ككل دكت نإ ك2 هك مهتهلآ ةدابع 0

 0 6 ام نامزلا نم لبقتسأ اميف :# ٌكياَعأَأ لَو © - ع .نآلا :# دبع آم َنودينع 7 6 .ناثوألاو
 5 ب دب 7 : 18 : 0 7 اميف ًادباع طق تنك امو :ةيآلا ىلعم ٠ :ليقو .نآلا ىتح وأ ىضم اميف :# دبع ظ # و9 م

 ١ فكيف ج1 طايل 12 :4 نوذيعرتا الو -5 .مالسإلا يف ينم ىجرُث فيكف ؛ةيلهاجلا يف مص اليخ عب دبع أ قع
 كورك © هل هللا نم باطخلا نأل كلذك كلذ ليق امو .لبقتسأ اميفو «نآلا انأ 1 2ك
 دم 0 ا ل © تناك نإو أدبأ نونمؤي ال مهنأ ملع دق نيكرشملا نم ههنابعأب اسما يف يس هللا لوسرل ناك لاعت
 .لاوحألا نم لاجب لولح فاصنأ الو عيقرت ناميإلاو رفكلا نيب سيل هنأ ىلع كلذك لدت تابآلا

 دين ا مكيلإ ثوعبم ين ينأ :ىنعملاو .يديحوت يلو ؛مككرش مكل :يأ :4 نيد لَو ٌمكيدْكلا» 1
 حنَفْلاَو هَلارصن َءآَجاَذِإ[* نا ينوعُدت الو «ينوعَدَف ينوعبتت مل اذإف «ةاجنلاو قحلا ىلإ مكوعدأل
 جلو هلآ ن يد ف وُلُخَدي 9+ :206 هيبنل ىلاعت لوقي :* ْمَتَفْلأَو هَئاَر ص ءاج اذإ#»-١ ْمْوَكبلاوَرويِش .نيدلاو ةديقعلا نم هيلع
 0 ه2 020- :لبقو .ةكم حتف :حتفلاو .شيرق نم كموق ىلع دمحم اي هللا رصن كءاج اذإ

 7 ََْوُلْخَدَي# مهريغو برعلا فونص نم م ساس[ كك تو ملا تا للا ,ةيبيدحلا

 (هّللا نيد» هلوقب هسفن ىلإ هناحبس هفاضأو .هب هللا كثعتبا يذلا مالسإلا نيد يف :© هلأ نيد ىف

 اوناك نأ دعب جوف دعب ًاجوف «تاعامج :# اًجلوْكَأ # هاوس دحأ نم لبقُي ال يذلا نيدلا هنأ ىلإ ةراشإ
 0-0 :* كير دمحب حبسف 7 '١- ا .نينثا نينئاو .انخلاو انحلاو نراك

 :# ابان َناكُهَّنإ# كبونذ رفغي نأ هلسو :لوقي 36 0 رفعتساو# هدعو نم كل زجنأ ام ىلع

 - .ةغلابملا غيِص نم «باوتاو .مهمحريو مهيلع بوتي نأ هل نيرفغتسملا عم هناحبس هنأش نم :يأ

 ِْ ْ 'ء 9 0 ١ .رسخ : :# ّبّتَوإ# هادي تكلهو «هلمع بت يأ 1 - ري

 ع تهد :ىنعملا :ليقو .هدلو مه «بسك امو) .هيلع هللا طخم نم فدو هلام هنع ىنغأ ءيش يأ اك كر :4 َبَسكاَسَودهَلاَمَهْنَع
 .ةميمنلاب يشهت تناك :ليقو .: هللا لوسر قيرط يف هحرطتف كوشلا لمحت تناك :ليق :« بطحلا لامك .ةتارماو# -4 . هيلو نشل
 منهج ران يف اهاح نإ يأ .لابح ا عاونأ نم -لتفو رفض يأ-دسُم امم لبح اهقنع يف :ىنعملاو هوت موتو * ءايشأ نم :# لس نّملبَح# اهقنع يف :#امديج ىف -ه
 ها و ا اعد يلو انا بلس تاكا ترانا تالت ة للا لوسر يذؤت و كوشلا لمحت يهو اهيلع تناك يتلا ةروصلا ىلع نوكتس

 :مله دمحم اي اولاقف ِةَِي هللا لوسر ءفلخ نب ةيمأو ؛بلطملا نب دوسألاو ؛لئاو نب صاع اعلاو «ةريغملا نب ديلولا يقل :لاقإ ءانيم نب ديعس_ نع -

 حم و 0 .ةروسلا رخآ ىلإ  توريكلا مايل + : :هللا لزنآف «هلك انرمأ يف تنأو نحن كرتشنلو «لدعت ام ليعتإو
 م لفسأ 0 ل دع هعيزم لام ةئوايدنلا ماع ةكم كي هللا لوسر لخد ا :لاق يرهزلا نع «رمعم نع هفنصم يف قازرلا دبع

 تل !اعت هلوق [1] .اهمتخخ ىتح ْعَتَكلاَ ماض ةج5)) هلا لزتاف ا يف اولخدف «مهنع عفرف حالسلاب رمأ مث هللا مهمزه
 ْ اولا عياد لاقل ءيشيربخ. هيلإ تييتلف اا ا 0 تاذ هيك هللا ل ر دعص :لاق نيل نبا نع هريغو يراخبلا جرخأ

 1 ب :اولاق «؟ينوقدصت قا مكيسمم وأ مكحبصم ودعلا

 د كرش 2 ا قرط يف قلت تنك بط يبأ ارم 0 0 قيرط نم ريرج نبا جرخأو اطلدأ ىلإ 52500

 ؛ ركع نع رذنملا نبا جرخأو .4 ٍطَحْلآ ةلاَمَح 2 0 : ىلإ 4 َّبَت و بهل قل اَدَي 58
 و م :تناونجلا ؟راركتب سيل وأ ةدئافل راركت وخ له :ةروسلا رخآ لإ 4م ام دبعأ ال 99 :ىلاعت هلوق .[7 : 51

 ال كلذ نأ ربخأف ءاًماع كهلإ دبعنو اًماع انتهلا دبعأ ءانتهلاو كهلإ ةدابع يف كرتشن : مله" كك : د لَك يبنلل هعبات نمو لهج يبأ لوقل باوج كلذ ىلاعت هلوق نإف «ىنعملا

 يس ا اك لقعملا يفتت رساديلا ل الج 1 نورفاكلا] < ُدبَعَأ آم توديع رسأ لو( َنوُدبَساَم دبعأ ال :هلوقف .نوكي
 4 دبع ام «لبقتسملا يف 4 َنوُدينَع ٌرْسَنَأ الّوإ» «نآلا :يأ «[5 : نورفاكلا] م دبع «لبقتسملا يف :يأ .* ٌكيِاَعْأَتأ الو ا :ىلاعت هلوقب .هيف اًضيأ كلذ
 دم ل - 2 نا :مالسلا هيلع حونل ىلاعت لاق امك «:ةصاخ ككئلوأ ناميإ مدعب هل ىلاعت هللا نم مالعإ اذهو «لابقتسالاو لاحلا يف «[6 : نورفاكلا]

 ايا نط يضنعأ نيو لال ال ل ا ل ل يل دوه] 4َنَماَء
 يا <57 :ليقو ءرسخ :يأ ءّبت دقف يأ «ربخ ٍناثلاو «ءءاعد هنأل ؛هدعب ام عم راركتب سيل ١[. : دسملا] تكرم قادت تيكر اذ
 قاطو س1 كن 0 ل كرك ينماعاا قلفلا] # َقَلَحاَم َّرَس نِم ]8 :ىلاعت هلوق .[" : قلفلا] 4 َقلَساَم رس نو رب تك 1 أ
 دعب نسيم رك .[15 : قلفلا] * َدَسَح اَدِإ ٍدِساَح رس نمو # «[5 : قلفلا] # داك كرا كف 1 ران ظر لاقنلالا- © تكور اك

 :ىلاعت لاق .[5 :قلفلا] 4 َدَسَح اَدِإ ٍدِاَح رس نِمَو غ 15] .سانلا نيب اهعوقو ةرثكل «سانلا ىلع رورشلا رش ا دا
 - نكلو دسح هدنع نوكي دق لجرلا نأل ؛4 َدَسَح اَدِإ # : :هلوقب دساحلا رش ىلاعتو هناحبس هدبيقت لمأت «# َدَسَح َدَسَح اَوِإٍةِياَح رس نمو #

 نوكي امنإ الامعتسا رثكأ حتفلاو ءربنو رّهنك: ناتغل ءاهحتفب (بمل) :ئرقو .ءاهلا ناكسإب (بمل) :ئرق 46 بهلإ# : :ىلاعت هلوق ترا ل 1
 :مذلا ىلع بصنلاب (ةلامج) : :ئرق# هلام : ىلاعت هلوق # ِسطَحْلأ هلام حرمت [؛] .نزولا اذه يف همال وأ لعفلا نيع هيف قلحلا فرح ناك اميف اذه
 لعاف اهنأل ؛هتأرما نم لاحلا ىلع :ليقو .بهل ىبأ ةجوز ليمج مأ :ىهو اهل مذلا ىلع اهتفص ترجف ةميمنلاب ترهتشا تناك اهنأل ءبطحلا ةلامح : : يأ ُمْذَأ 06
 «ناث ربخ # اهديج يف »و هتأرما ربخ وأ فوذحم ربخ عفرلاب (ةلامح) : :ئرقو .رانلا يف اهلاح : : يأ «لابقتسالا اهب ديرأ ثيح ةركن ذئنيح (ةلامح)و «هيلع اهفطعل

 ع ةكلمملا يف كيرشلاو - . يل ال ا ل د درا ا ل
 ىلإ « دك هلأ َوُه لثط فاضأ ِّلَص اذإ ناك ةباحّصلا ضعب ّنَأ حصو .ملسم هاور ."نآرقلا ثلث لدعت 4 وه لك" :ةلَو هللا لوسر لاق :صالخإلا

 0 ملسمو يراخبلا هاور ."ةئحلا كلخدأ اهاَيِإ كّبُح" : :هلكت لاقف هللا لوسر ايناهّبحأ نإ ا ل ل
 - :قلفلا ةروس ءامسأ رك : قفل 15 تو نورشعو ثالث :قلفلا ةروس تاءلك ددع . تاكا حاحا :قلفلا ةروس

 1 عونتم زاجعإ تاءارقلل هيجوت ةعونتم دئاوف تاهباشتملل هيجوت لوزنلا بابسأ يربطلا ريسفت

 01/600690 0يه يفت عيه يه هه بف

 بجلا عام جيب را



 ال لختاو : نضع 4 دَحأ» .هل الإ ةدابعلا ىغبني ال يذلا :# هلأ وه لد ١- را د كا <

 وه :دمصلاو .هريخ (دمصلا»و ادعم تقيرتشلا هس الا :4 ةيسضاأ هلأ 8 - ١ كيرف الو هل يناث 1 6 ا

 نبا لاقو .مهنع ينغلا وهو .قولغ هنع يغتسي ال «بئاغرلاو جئاوحلا يف هيل | دصقُي يأ .هيلإ دمْصُي يذلا ف
 سيل :لوقي :# راس ْمَل# -* .دّدؤسلا هوجو نم هجو لك هيف لُّمك دق يذلا ديسلا :دمصلا :سابع للا

 هنكلو .نكي مل ثَدَحُم سيل :لجو زع لوقي :4 دَكوُي ملول .دئاب ناف وهو الإ دلي ءيش ال هنأل «نافب 1 5 "تلال
 نأو «تابسالا ببسم قلاخلا هدحو ره لاعت هللا نأ ةيآلا حضوتو :تلق .ديبي ال مئادو .لزي مل ميدق 2 اا

 يي الا ل ل اعل يو داسعلا كل اع ول داس اع اع الإ ادرك نر

 نسل 5 ه1 دك ردكم يَيَمَلَو » - ؛ .ىلاعتو هناحبس رخآلاو لوألا وهف (هريغ نم يأ) دلوي ملو < ُ 2 1
 يمتحا :«ذوعأ» :4 ِقَلَمْلاَتَريٌدوعَأ لق ١- مقدم ووش. ريظنلا :ؤفكلاو .لدعالو .هبيش هل ا نم 2 ل امرك م ١ للا تيرم

 ىلع رداقلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ يفو .حبصلا قّلف نم َنيِبأ وه :لاقي .حبصلا قلف وه «قلفلا»و «ريجتسأو د“

 نِمَو # -' .هاشخيو هفاخي ام لك ذئاعلا نع عفدي نأ ىلع ردقي ملاعلا اذه نع ةديدشلا تاملظلا ةلازإ 3 6
 نِمَو # - ؛ .ةملظلا :(«قسُعلا»و .سانلا ىلع لخدو ملظأ اذإ :# َبَهَو اَدإإ# ليللا :قساغلا :4 ٍقِساَعَرَت 0 اك ا هك 13

 ىنعم يف ليقو .اهيلع نيقرَي نيح طيخلا دَقُع يف نثفني يتاوللا رحاوسلا :4 ٍدَنْعْلا ف ٍتَكضَتلاَرَس 1 اًكتكطسط 0 #
 2 نأ زوجيو .لطابلا نم هب مهنعدخي امو .نهرحسب سانلا نهتنتف نم اهنإ :نهرش نم ةذاعتسالا 0 ْ

 نثفنيو ءكلذب مهنرحسي نهنأك ,نهنساحم ضرعو .مهط ضرعتلاب لاجرلا نتفي يتاللا ءاسنلا :تاثافنلاب 0 : 0
 رهظ اذإ :# ََسَح اَدإإ# دوسح ا نع ةمعنلا لاوز ىنمت :دسحلا ه0 5 .مهمئازع دقع يف 0 هانخلا ساوسولا رش نِم

 تريدوعَأ لق -4 ٠٠ ناري اورو .دوسحماب رشلا عاقيإ ىلع دسيملا هلمحو «هاضتقمب لمعو هدسح | 3 © اكرر فشوسَو
 يأ :*# ساّنلآ[َك لَم # .مهرطافو ب يأ .سانلا برب ريجتسي نأ لجو زع هللا هرمأ :4 ساّتلا هه 0 بكا وكتا

 قولخملا دبعلا هجوتي ال يذلا مهبوبحمو مههولأم يأ :4 ناكل ودلإ» مهاهنو مهرمأو مهفلك يذلا 1
 .يفخلا توصلا :ةسوسولاو .ساوسولا يذ :يأ ناطيشلا رش نم :* ساو اوُسْولاَرسْنِم » .ةياغو ةمتاخ «ةيحلإلا» 1 0 .هل الإ دباعلا فاك

 .هبر دبعلا ركذ دنع سنخي امنإو ءعوجرلاو رخأتلا وه سونخلاو .ىرخأ سوسويو «ةرم سنخي يذلا :* سانا .هنم دمحُي ال امب ًابلاغو ءسفنلا. ثيدح ىلع قلطُتو
 رودص يف هتسوسوف سنإلا ناطيش امأو ءسانلا رودص يف سوسويف نجلا ناطيش امأ ءيسنإو ينج :ناعون هنأو ءسوسوي يذلل نايب :# ساكتلاو َةَمِجْل نم - 1

 هللا انذاعأ ١١[ :ماعنألا] # َنِجْلاَو إِلا َنيِطنِيَس# :ىلاعت لاق امك «هتسوسوب هيف ناطيشلا عقوي ام ةحيصنلا جرخم هجرخأ يذلا هتازلك نص ردصلا عل عشب فلا قلل
 نواس مه

 م يلا ا * دحأ ةئآوه لكل 1 .همركو نب عيمجلا نم ىلاعت
 ةيكم ةروسلا نأ ىلع اهب لدتساف :هّللا دبع نب رباج ثيدح نم هلثم ريرج نباو «يناربطلا جرخأو .اهرخآ ىلإ 4“ ٌدَحَأ هلاَوه لف # :هللا لزنأف «كبر انل بسنا :هيلكَي

 :هللا لزنأف .كشعب يذلا كبر انل فص دمحم اي :اولاقف .بطخأ نب ييحو .فرشألا نب بعك :مهنم لو نلا ىلإ تءاج دوهيلا,نأ سابع نبا نع متاح يبأ نبا حرخأو
 :لاق ةيلاعلا يبأ نع ريرج نبا جرخأو .ةيندم اهنأ ىلع اذهب لدتساف «هلثم ريبج نب ديعس نع رذنملا نباو «ةداتق نع ريرج نبا جرخأو .اهرخآ ىلإ “أ ٌدحأ ُهَمآَّوه لَك

 «سابع نبا ثيدح هيلع لد امك «ةيندم ةروسلا نوكتف «يبأ ثيدح يف نيكرشملاب دارملا اذهو .ةروسلا هذهب ليربج هاتأف كبر انل بسنا :اولاق بازحألا تلاق :ةداتق لاق
 هك ا ااا أ ع ابل هوي نك ةمظتلا كك اكر يل نحل ونا كا حا .نيثيدحلا نيب ضراعتلا يفتنيو

 1 وهذ 8 :ةروسلا هذهب ليربج هاتأف «مهبجي ملف «كبر نع انربخأف «ءاملا دبز نم ضرأآلاو ءناخد نم ءامسلاو «رانلا بحل نم سيلبإو نونسم أمح نم داو .باجحلا رون نم

 0 يبأ نع «يبلكلا قيرط نم ةوبنلا لئالد ين يقهيبلا جرخأ .ةروسلا رخآ ىلإ ياَّنلاَتَرِب دوعأ لك # ةروسلا رخآ ىلإ 4 ِقَلَمَل ٍقَلَمْلا ب َرِب دوعأ لك 1[2] .* ٌّدَحَأ هَل
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 .نالوأ ماو عيل ةتّللا ضيعت اًوءّةعير اللا دال َنْيِباَم ريم
 هذ

0 

 0-5 رك يسكت سك سيت زج
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 هطول كم ا هيك ةقوذل 2223 2 نلعو امإ ةّمصْلاَبَّن
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 ةلعو ةموعسلل دكا ياك قتلا ِبُداَرلِلَو : مولا :اَمِهِتاَتَو

 هلك كلذ ُفَرَعيَو ؛اهكرح تنم اهب ىلشلا ع للا يلا نيش يت
 ادا ىف يفمَدَمُم مامشنإلاو « ىلا

 يَ نتخيل ملم كلاس لسَبَص كلا هذاه تَكِربص َدَهَو
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 رهزألا خيش ربكألا مامإلا ةليضف رارق كلذكو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو فحاصملا

 . 1١945 ةنسل ١51 مقر لدعلا ريزو ديسلا رارقو ١5485 ةنسل ؛ا/ مقر

 ةرادإلا رطضتس الاو مزالملاو تاحفصلا بيترتو عمج يف ةماتلا ةقدلا ةاعارم عم

 ام للخ اهادحإب رهظ اذإ خسنلا عيمج ةرداصمو مقرلا اذه لمحي يذلا حيرصتلا بحسل

 . ركذلا فلاس نوناقلل اقيط

 . هخيرات نم يضمت تاونس سمخ اهاصقأ ةدمل حلاص حيرصتلا اذه نأب املع

 اهتاحفص عيمج يف تمتخ هيلإ راشملا فحصملا نم ةخسن حيرصتلا اذهل قفارمو

 ..ةمجرتلاو فيلأتلاو ثوحبلل ةماعلا ةرادإلا متاخب

 ...هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 0 يف اريرحت

 ل لح
 و دمتعي ماع ريدم

 ةياعلا الريم اةمج رتلاو فيلأتلاو ث 2 ةماعلا ةرادإلا
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 ميركلا نآرتلا مولع نق ثحابم

 يحولاب فيرعتلا

 :يحولا فيرعت

 .ةعرس ءافخ يف مالعإلا :هانعم ةغللا يف يحولا

 .ءافخ يف هتملك اذإ :نالف ىلإ تيحوأ :لوقت

 :ةيوغللا هيناعم نمو
 رس جرس

  # 8:صصتقلا] ١[.
 نأ توبوُم وأ َكِإِيَحْوَأَو» :ىلاعت لاق .ىسوم مأ ىلإ يحولاك ناسنإلل يرطفلا ماهلإلا - أ مص هن ص مص

 تعا رجلا نمو انوي ِلاَبْلِل نم ىِذَجأ ا نأ ٍلحتلَأ َل كير أَو » :ىلاعت لاق .لحنلا ىلإ ي يك لاك نآويحلل يزيرغلا ماهلإلا - ب

 :[1 :ميرم] 4 عمو كك اكس سا لإ حواف ارحل نم وْ لع جر # :ايركز نع ىلاعت لاق . ل ا َج

 .[ اعلا رأيك ٍدَجيِل ْمهياَيلْوَأ كَ خول تينا نوال :ىلاعت لاق“ ناشنإلا حسفن.ىفكشلا هنييزتو «ناظيشلا ةلطوشو.- د

 00 0 لأ اوُييََف كعم نأ ةكيلملا َلِإ كير ىتون ذإ# :ىلاعت لاق .هتكئالم ىلإ ىلاعت هللا رمأ ته

 :هلسر ىلإ ىلاعت هللا يحو ةيفيك

 .ةطساو ريغبو ةطساوب هلسر ىلإ ىلاعت هللا يحوي
 .يحولا كلم ليربج ةطساوب :لوألاف

 :لثم هيف ةطساو ال يذلا وه :يناثلاو

 (حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري ال ناكف ؛مونلا يف ةحلاصلا ايؤرلا هدب هب ئدب ام لوأ» :تلاق اَكَتْقَي ةشئاع نع :مانملا يف ةحلاصلا ايؤرلا- ١

 .يراخبلا هاور 7

 هر

 ١ + :ءاشلا] © ميلك سوم هلأ مَلكو» :ىلاعت لاق .ةظقي باجتح ءاراكلع يهلإلا ميلكتلا 15

 ٠-الدليل: حو الإ هنأ همُظ 4 نأ رسل نك امو :ىلاعت هلوق لثم
11 

 عر

 4 ٌريكَح ّنِع هَ هن أَ ام يِنذِإب ويف السر ٌلِسْرِب وأ باج ىو نِ و

 :تاوؤوسلا] 6١ |.

 :ٍةَك لوسرلا ىلع نآرقلاب ليربج لوزن ةيفيك

 ةينامسجلا ةيرشبلا نم خالسنا - نودلخ نبا لوقي امك - ةلاحلا هذه نآل هِدِيدَي لوسرلا ىلع هدشأ وهو ,ءسرجلا ةلصلص لثم هيتأي :ىلوألا ةلاحلا

 .ةيناحورلا ةيكلملاب لاصتاو ||

0 1 

' 0 
 ا
1 

1 

 0 م تب

976767 

 .ِةلَك لوسرلا ىلع فخأ ةلاحلا هذهو «رشب ةروس يف هيتأيو «ًالجر كلملا هل لثمتي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 :نيتقباسلا نيتلاحلا ىلع ليلدلا

 ينع مصفيف «ىلع دشأ وهو سرجلا ةلصلص لثم ينيتأي انايحأ» :لاقف ءيحولا نع ِكَي يبنلا لأس ُهَِلَي ماشه نب ثراحلا نأ اكلي ةشئاع تور

 .يراخبلا هاور 'لوقأ ام هنع يعأف ينملكيف كلملا يل لثمتي اًنايحأو «لاق ام هنع تيعو دقو

 نآرقلاب فيرعتلا

 أَذإَف (80) هُقأرفَو مُهَعمجاَنكَع نإ :ىلاعت لاق ..ناركشلاو نارفغلاك ءمضلاب نالعف نزو ىلع ..اًنآرق ..ةءارق ..أرق «ةءارقلل فدارم ردصم :ةغل نآرقلا

 .[ام- /١1 :ةمايقلا] # نر عَن

 .هب ىدحتملا ,هتوالتب دبعتملا «رتاوتلاب انيلإ لوقنملا ءفحاصملا يف روطسملا ِةِئلَب دمحم ىلع ةيبرعلا ةغللاب لزنملا زجعملا هللا مالك وه :اًحالطصاو

 :ميركلا نآرقلا ءامسأ

 .[4 :ءارسإلا] © موقأ حره ىتَلِل وبي نافل اذه َّنِإ 8 :ىلاعت لاق .رودصلا يف هظفح ىلإ ةراشإ :نآرقلا- ١

 .روطسلا يف ةتباتكل ةراشإ .[171.:ةرقبلا] *: هيف تر ال تكن َكِلَي (2) ّجَلا# :ىلاعت لاق :باتكلا- ؟
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 .ةقمالو لوتم رلل ةركذتلا نم هيف آملا[ :رجكلا] 4 طولي كا نإَو ركز كلن ناك 9» :للاعت لاق, :ركذلا-

 .لطابلاو قحلا نيب قرفي هنوك ىلإ ةراشإ ١[ :ناقرفلا] 4 ادن يمل َنوْكَيِل ءوِدَبَع لع َناَْرمْلا لَن ىذا كرات :ىلاعت لاق :ناقرفلا - ؛
 ش :نآرقلا فاصوأ

 :[1974 :ءاسنلا] + اكيبق رون كحل اكلَرنَأَو : دو نم نهرب مث ءأج دف سانلا اهمأكي :ىلاعت لاق :نيبمو رون - ١ . م تسع ع سر ا ع سو سيل << و م تي 07

 21 ا ل ريح عا قس ل وسل لطلاب ل ل 5
 .[017 :سنوي] © َنيِيِمْؤُمَلِل ةمحرو ىدهو ٍرودَصلا ىف اَمِّل ٌءاَفشو تر نم هَظِعْوَم مكتءاج دق سائلا اهمأكيإ# :ىلاعت لاق :ةمحرو ةظعومو ءافشو ىده-١

 . رار حا رعاة ا "7س
 111151ةرقبلا] 4 ريوتكلل اح نع لكم الو اردن ايش نحل ايكتاكرأ اكإ >.:الاعت لاق ؛ريذتو نكتب -؟ 7 ا ل

 1 شر بم كيل هكلدأ تلك > :لاعتالاق :ك ذا:

 :ةِكَك يبنلا ىلع نآرقلا لوزن ءادتبا

 نع هيلع يحولا لزن ءارح راغ يف دبعتي ِدَب ناك امنيبف «ةنس نيعبرأ ِةكَي لوسرلا رمع ناكو ءناضمر نم رشع عباسلا يف ميركلا نآرقلا لوزن أدب
 يفو ««ئراقب انأ ام» :بيجي لوسرلاو .«أرقا» :ةرم لك يف لوقي وهو «تارم ثالث كلذ لعفو «هتلفأ مث هردص ىلإ همضف «ةككا ليربج كلملا قيرط

 .[7 ١ :قلعلا] 4... ِقَلَعْنِم نضال َقَح (0ر)' َقَلَخ ىِزل كير ريسأب ارك :لاق ةثلاثلا ةرملا

 :هنم لزن ام رخآو ميركلا نآرقلا نم لزن ام لوأ

 مردالا كيو أرثأ (ع) قلع نم نإ َنلَح (2ر) َقلَح ىلا كير أب ارثأ# :ىلاعت هلوق يهو «قلعلا ةروس نم لئاوألا تايآلا :ميركلا نآرقلا نم لزن ام لوأ
 .ةرقبلا ةروس ةنيدملاب تلزن ةروس لوأو «رثدملا ةروس ةلماك تلزن ةروس لوأو ١-5[. :قلعلا] 4 َةَيرَام َنِإْلا رأَع()لَلأب مَع ىلا (5)

 .[181:ةرقبلا] 4 نوي ال هو ْتَبَسَكَحاَ سيد لك وو ّهُّن هَلأ لإ ديف كومَجم اموَيأوُهَتأَو 8 :ىلاعت هلوق «لاوقألا حصأ ىلع لزن ام رخآ

 :لحارم ةثالث ىلع ميركلا نآرقلا لزن :ميركلا نآرقلا لوزن لحارم

 .ظفللا نم رهاظلا وه كلذو ءاَقرفم ال ةلمج ناكو «هبيغ ىلع هللا هعلطأ نمو هللا الإ امهملعي ال تقوو ةقيرطب ظوفحملا حوللا ىلإ :ىلوألا ةلحرملا

 7١-7[. :جوربلا] 4 ٍظوفْحت ول ِف(8) دي ٌناءيفَوه ْلبإ# :ىلعت هلوق نآرقلا نم كلذ ىلع ليلدلاو

 يتلاو ؛لوزنلا اذه ىلع اهب لدتسي يتلا ةينآرقلا تايآلا لالخ نم كلذ ىرنو ءايندلا ءامسلا يف ةزعلا تيب ىلإ ظوفحملا حوللا نم :ةيناثلا ةلحرملا

 .ةدحاو ةلمج لزنو ءناضمر يف يهو .ردقلا ةليل اهامسو ةكرابمب ىلاعت هللا اهفصو ءايندلا ءامسلا ىلإ ةدحاو ةليل يف لزن نآرقلا نأب ديفت

 ١[. :ردقلا] * ِرْدَقْلآ هيل ف هَتْلَرْنَأ اَنِإإ# :ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو

 .[؟ :ناخدلا] 4 ٍةَكَرسُم َةَلَسل يف ُهَئلَرَنَأ اَنِإ #9 :ىلاعت هلوقو

 .[186 :ةرقبلا] # ساحل ىّدَه نافل اوك كرت ةئزأ ا نار # :قاغت هلوقو

 الإ :ىلاعت هلوق أرق مث .ةنس نيرشعب كلذ دعب لزنأ مث ءردقلا ةليل ايندلا ءامسلا ىلإ ةدحاو ةلمج نآرقلا لزنأ :لاق افوقوم اَهُيلَو سابع نبا نع
 10+ :لقرفا] 4 ينمو قلي كال لكي كل 2 2 س6 0 0 < 2 م ري

 1١5[. :ءارسإلا] الزل ُهَنلَزَرَو تكَم لع ساَنلا لع ,هأرقتل هشرف اءرقو# :ىلاعت هلوقو

 نم ةريخألا ةلحرملا يهو ِهِّْدَي دمحم انديس نيلسرملاو ءايبنألا متاخ بلق ىلع ضرألا ىلإ (ةزعلا تيب نم) ايندلا ءامسلا نم :ةثلاثلا ةلحرملا

 :لورشلا

 :ِدِلَع يبنلا ىلع اهيف ميركلا نآرقلا لزن يتلا نينسلا ددع

 .تاعيرشتلاو ئراوطلاو ثداوحلا بسح ةنس نيرشعو ثالث يف -اًقرفم يأ- اًمجنم لَك يبنلا ىلع ميركلا نآرقلا لزن

 :امجنم نآرقلا لوزن نم ةمكحلا

 ١ - :ناقرفلا] 4 كَداَوُف يتبل َكِلَدك# :ىلاعت لاق لي لوسرلا داؤف تيبشت ”"[.

 .ةمكحو ةسايس يف هيلإ وعدملا قحلا ىلإ مهجاردتساو «مالسإلا ىلإ نيوعدملا رعاشمب قفرلا -؟

 .ةيمأ ةمأ برعلا نوكل ؛همهفو هظفح ريسيت >3

 ةيضق يف مكحلا :كلذ لاثم ؛لولحلا لكب لفاحلا عيرشتلا لجس يف تبثتو رقتست ىتح ءابب ةصاخلا ماكحألاب عئاقولا طبرو ثادحألا ةرياسم 8

 .ريثك اهريغو ...راهظلا مكحو ءضيحملا يف ءاسنلا لازتعا مكحو «ىرسألا
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 .زاجعإلاو يدحتلا 0

 .نيقيلاو ربصلا ةميزعب مهحيلستو «نينمؤملا ةدئفأو يبنلا هداؤفل اتيبثتو ءنيكرشملا ىذأ ىلع هل ةيوقتو « لَم لوسرلل ةيبرت - 5

 .ََك هللا دنع نم نآزقلا نأ ىلع ةعطاقلا ةلالدلا -

 يندملاو يكملا نآرقلا

 لزن ام يكملا نإ :لئاقلا ينمزلا ميسقتلا لوبقلل اههرقأو اهحجرأو «يندملاو يكملا فيرعت يف لاوقألا تفلتخا :يندملاو يكملا نآرقلا فيرعت

 .ةكم لهأ اهب بطوخو ةنيدملاب تلزن يتلا ةنحتمملا ةروس لثم «ةكم لهأ هب بطوخ نإو ىتح ةنيدملاب لزن ام يندملاو «ةرجهلا لبق ةكمب

 .يندملاو يكملا نيب ةقرفتلل تارابتعا ةثالث كانه :يندملاو يكملا نيب قرفلا

 .ةنيدملا لهأل اًباطخ ناك ام يندملاو ؛ةكم لهأل اًباطخ ناك ام يكملاف :بطاخملا رابتعا :لوألا رابتعالا

 .يكم باطخ 4... ُساّنلأ اَهيأَي # :ىلاعت هلوقف

 .ينلم باطخ أرثماع جتا هنآك 8 ؛كاعت ةَلوَو

 417 اق شو ةيكنلا ةقيرظلاب ناطيلا اهي ءاج ءاستلاو ةرقبلاك ةيندع اًروس كانه نآل «قلظم'ريغ راجعألا اذه نكلو

 .ةيبيدحلاو تافرعو ىنمك اهرواج امو ةكمب لزن ام يكملا نإ :ءاملعلا لاق :لوزنلا ناكم رابتعا :يناثلا رابتعالا

 ال سدقملا تيب وأ كوبتب وأ رافسألاب لزن امف «ةمسقلا ةيئانث مدع يأرلا اذه ىلع بترتيو .علسو ءابقو دحأك اهرواج امو ةنيدملاب لزن ام :يندملاو

 .اًيكم نوكي ةرجهلا دعب ةكمب لزن ام نأ يأرلا اذه ىلع بترتي كلذكو هاّيندم الو اًيكم ىمسي الف ةمسقلا هذه تحت لخدي

 دعب لزن نإف «ةنيدملا ريغب ناك نإو ةرجهلا دعب لزن ام يندملاو «ةكم ريغب ناك نإو ةرجهلا لبق لزن ام يكملاف :لوزنلا نمز رابتعا :ثلاثلا رابتعالا

 يف لزن وأ [58 :ءاسنلا] 4... اًهِلْهَأ هلِإ تكتمل أودّوُم نأ مدي هللا َّنِإ © لام هلرقك حفلا ماجيلإز يال يصمت انس كال

 .لوبقلاب ءارآلا ىلوأ وه يأرلا اذهو [* :ةدئاملا] 4 ايد مَكْسالأ م ]كيف قمتي 0 ٌتَمَمَأو كيد كل تلمع أ َمْويلأ» عادولا ةجح

 :يكملا نآرقلا تازيمم

 .نيكرشملا ةلداجمو «رانلاو ةنجلاو ةمايقلا ركذو «هللا ةدابعو «ديحوتلا ىلإ ةوعدلا - ١

 .تانبلا دأوو «ىماتيلا لاومأ لكأو ؛ءامد كفس نم نيكرشملا لامعأ حضف - ١

 .ةرابعلا زاجيإو لصاوفلا رصق عم «ظافلألا ةوق -'

 .َك لوسرلا ةيلستو رجزلاو ةربعلل ؛مهل مهماوقأ بيذكتو «ءايبنألا صصق ضرع نم راثكإلا - ؛

 5 :يندملا نآرقلا تازيمم

 .عيرشتلا لئاسوو .مكحلا دعاوقو «ةرسألا ماظنو .برحلاو ملسلاو داهجلاو .دودحلاو تالماعملاو تادابعلا نايب - ١

 .مالسإلا ىلإ مهتوعدو باتكلا لهأ ةبطاخم -؟

 .نيدلا ىلع مهرطخ نايبو نيقفانملا كولس نع فشكلا ٠-

 .هيمارمو هفادهأو عيرشتلا دعاوق ررقي بولسأ يف تايآلاو عطاقملا لوط -

 :يندملاو يكملاب ملعلا دئاوف

 يسوم
 .هيف جردتلاو عيرشتلا خيرات ةفرعم ١-

 .هيناعم مهفو نآرقلا ريسفت يف ةناعتسالا -'

 .ةوعدلا بولسأ يف اهنم ةدافتسالاو نآرقلا بيلاسأ قوذت - 5

 .ةينآرقلا تايآلا لالخ نم ةيوبنلا ةريسلا ىلع فوقولا -

 ةساتلا زييمت لا
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 لوزنلا بابسأ
 نكي مل نآرقلا نإف ءاّببس ةيآ لكل ناسنإلا سمتلي نأ اذه ينعي الو .لاؤس وأ ةثداحك هعوقو تقو هنأشب نآرق لزن ام :وه :لوزنلا ببس فيرعت

 يف ىلاعت هللا عئارشو «مالسإلا تابجاوو «ناميإلا دئاقعب ءادتبا لزنتي نآرقلا ناك لب ءراسفتسالاو لاؤسلا ىلع وأ «عئاقولاو ثداوحلا ىلع اًفقو هلوزن

 ”ةعامجلارةارحو ىزفلا ةاح

 دسك سلا“ :04

0 005 080 0 

 0 ظ 1
0 

0 3 3 

7 

 :لوزنلا بابسأ دئاوف رحال

 نمؤملا ريغو نمؤملل عفن كلذ يفو «ليزنتلاب هعرش اميف نييعتلا ىلع ىلاعت هللا ةمكح ةفرعم :ىلوألا ةدئافلا

 هذبم تطين يتلا ايازملاو حلاصملا نم هل ىلجتي امل «هباتكب لمعلاو هللا ماكحأ ذيفنت ىلع صرحلا لك صرحيو ؛هناميإ ىلع اًناميإ دادزيف نمؤملا امأ
 .ليزنتلا اذه ءاج اهلجأ نمو ؛ماكحألا

 ىلع ال «ناسنإلا حلاصم ةياعر ىلع ماق يمالسإلا عيرشتلا اذه نأ ملعي نيح ءاًمصنم ناك نإ ناميإلا ىلإ ةرهابلا مكحلا هقوستف رفاكلا امأو

 .هيف لزن امو رمخلا ميرحت اذه ىلع اًدهاش كبسحو .دحاو عوضوم يف هجردتو عيرشتلا كلذ ريس ظحال اذإ اًصوصخ «نايغطلاو مكحتلاو دادبتسالا

 ثروي ببسلاب ملعلا نإف «ةيآلا مهف ىلع نيعي لوزنلا ببس ةفرعم» :ةيميت نبا لاق .اهنع لاكشإلا عفدو ةيآلا مهف ىلع ةناعتسالا :ةيناثلا ةدئافلا

 .«ببسملاب ملعلا

 مكسْحت الق ولحم مل اأو دمحم نأ َنوُبحَّوأوَأ مينو نزلا َنإَسحح ال » :ىلاعت هلوق ىنعم هيلع لكشأ هنأ مكحلا نب ناورم نع :ىنعملا حضوي لاثم

 يف يقبو .نوعمجأ نيذعنل اًيذعم لعفي ملامب دمحي نأ بحأو ىتأ امب حرف ئرما لك ناك نئل :لاق .[188:نارمع لآ] 4 ٌديِلأ ُباَّذَع ْمُهَلَو ٍباَدَحْلأَنّي ْوَراَمَمِي

 مهلأس امب هوربخأ مهنأ هورأو «هريغب هوربخأو هايإ هومتكف ءيش نع ِةِدَي يبنلا مهلأس نيح باتكلا لهأ يف تلزن ةيآلا نأ سابع نبا هل نيب ىتح اذه هلاكشإ

 .هديعوو اذه همالك نم هللا دارم مهفو .هنع لاكشإلا لاز كلانهو .اولعف ام ىلع مهدمحي نأ هنم اوبلط يأ «هيلإ كلذب اودمحتساو «هنع

 اس ديال قل *١14[: :ماعنألا] ةروس يف لاعتو هناحبس هلوق لثم :رصحلا هرهاظب ديفي امع رصحلا مهوت عفد :ةثلاثلا ةدئافلا

 .4 وي هلأ ر يعل َّلِهَأ اًمسف ذ وأ سحر هَّنِإَف ٍريِزي َمْحَل َوَأ اًحوُفْسَم اَمَدَوأَةَميَم نأ هل هكمل و عالع

 ام اومّرحي نأ الإ اوبأ نيذلا رافكلا كئلوأ ببسب تلزن اهنأب ,همهوت عفد ىلع ناعتساو ءدوصقم ريغ ةيآلا هذه يف رصحلا نأ ىلإ يعفاشلا مامإلا بهذ

 ىلإ اًدصق ال ِةَي هلوسرو هللا نم ةداحمو «مهل ةداشم يروصلا رصحلا اذهب ةيآلا تلزنف «هلوسرو هلل ةداحمو «مهنم اًدانع هللا مّرح ام اولحيو هللا لحأ

 ,رصحلا ةقيقح

 يف كلام ةفلاخم زيجن انك امل كلذ ىلإ يعفاشلا قبس الولو «نسحلا ةياغ يف اذه» :نيمرحلا مامإ لاق

 .بيرملا أربيو «ءيربلا مهتيف يف ؛هريغب هبتشي ال ىتح ؛نييعتلا ىلع ةيآلا هيف تلزن نم ةفرعم :ةعبارلا ةدئافلا

 20 جب نبع ا م اتم ةشئاع ثيدح :كلذ ىلع لاثم

 .(©3)ةصقلا كلت رخآ ىلإ «هتيمسل ةستسأ نأ تعش ولو :ةناوهام هللاو) :تلاقو .[11/ :فاقحألا] 4 آَمُكَّل

 «تاببسملاب بابسألا طبر نآل كلذو .اهببس فرع اذإ ةيآلا عمسي نم لك نهذ يف ءيحولا تيبشتو ؛مهفلا ليهستو ظفحلا ريسيت :ةسماخلا ةدئافلا

 دنع اهراكذتسا ةلوهسو «نهذلا يف اهشاقتناو «ءايشألا ررقت يعاود نم كئلوأ لك .ةنكمألاو ةنمزألاو صاخشألاب ثداوحلاو ؛ثداحلاب ماكحألاو

 .سفنلا ملع يف ررقملا «يناعملا يعادت نوناق وه كلذو ءركفلا يف اهتانراقم راكذتسا

 .يحولا هيلع لزني ىتح اًنايحأ باوجلا نع فقوتيف ءيشلا نع لأسي يبنلا نأل ؛ىلاعت هللا نم لزن نآرقلا نأ نايب :ةسداسلا ةدئافلا

 .مهمومغ ةلازإو مهتابرك جيرفت يف هدابعب هللا ةيانع كلذكو «كفإلا ةثداح يف تايآلاك «هنع عافدلا يف هلوسرب ىلاعت هللا ةيانع نايب :ةعباسلا ةدئافلا

 .٠ يعي ع
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 ميركلا ناآرقلا عمج
 :ناينعم هل نآرقلا عمج

 رع ل9 :ىلاعت هلوق يف درو يذلا وه ىنعملا اذهو فل :نآرقلا عامجو هظفح ىنعمب هعمج ١-
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 .اهعيمج تايآلاو روسلا مضت ةعمتجم فئاحص يف هلك هتباتك ىنعمب هعمج -17

 :رودصلا يي هظفح ةيحان نم لوسرلا دهع ْث نآرقلا عمج مت فيك

 (50)) دوب َلَجَحَل َكَلَسِل -وب كر ال# :هل لاقو ىلاعت هللا هنأمط ىتح «هتءارق لجعتيو قوشب نآرقلا لوزن بقرتي - ِِكَي لوسرلا وهو - ظافحلا لوأ ناك

 تلزن املكف «نآرقلل مهظفح يف لكي هللا لوسرب ةباحصلا ىسأت مث «[17-15 :ةمايقلا] 4 هنا الع نإ مم (18) نار يي هَ اذ (010) هنأ نكو :هعمج العن

 .بولقلا اهتعوو ءرودصلا يف تظفح ةيآ

 يف مهلثم نوعبسو «ةنوعم رثب يف اًنراق نوعبس ِةكَب يبنلا دهع يف لتق هنأ :ثيداحألا تور دقف «ميركلا نآرقلا ةباحصلا نم ريبك ددع ظفح دقو
 بامتلاك ع

 :هتباتك ةيحان نم لوسرلا دهع جب نآرقلا عمج مت فيك

 ...نايفس يبأ نب ةيواعمو «تباث نب ديزو ءبعك نب يبأو «بلاط يبأ نب يلعك «ةباحصلا ءالجأ نم يحولل ابان يي لوسرلا ذختا

 .اهتروس نم اهعضوم ىلإ مهدشرأو اهتباتكب يو لوسرلا مهرمأ ةيآلا تلزن اذإف
 .فاتكألاو باتقألاو عاقرلاو فيناركلاو فاخللاو بسعلا يف هنوطخي اوناكف ِِهْكَي لوسرلا مهرمأي نأ نود نآرقلا نوبتكي ةباحصلا ضعب ناكو

 .ةباتكو اًظفح نآرقلا نم مهيدل ام ِةكَي هللا لوسر ىلع نوضرعي ةباحصلا ناكو

 لِ لوسرلا يفوتو .نآرقلا عمجل هناراتخي نافع نب نامثعو قيدصلا ركب ابأ لعج امم ِهِةلَب هللا لوسر ىلع اًرخأتم هضرع تباث نب ديز ناكو

 يحولا لوزن بقرتي ناك لوسرلا نأل ؛دحاو فحصم يف عمجي مو «ةدراولا ةعبسلا فرحألاب روطسلا يف بوتكمو ءرودصلا يف هلك عومجم نآرقلاو

 .لوألا عمجلاب ىمسي ام اذهو ءدحاو فحصم يف روسلاو تايآلا بترم نكي ملو ءىرخأو ةرتف نيب

 :نآرقلل يناثلا عمجلا

 :برعلا نم ديدعلا دادترا يف ةميسج ثادحأ هتهجاو «ةفالخلا ركب يبأ يلوتو ب لوسرلا ةافو دعبف «قيدصلا ركب يبأ دهع يف يناثلا عمجلا ناك

 نوظفحي اًيباحص نيعبس نم برقي ام دهشتسا امك «ةباحصلا نم ريبك ددع ةماميلا ةكرعم يف دهشتساو «نيدترملا ءالؤه ةبراحمل اًميظع اًشيج زهجف
 ءرمألا ئداب يف ةركفلا ضفر ركب ابأ نأ الإ نايسنلاو عايضلا ةيشخ هتباتكو نآرقلا عمجب قيدصلا ركب يبأ ىلع ريشي باطخلا نب رمع لعج امم ؛نآرقلا

 رمع ردص هب حرش امل ركب يبأ ردص هللا حرش ىتح هدواري رمع لازامو .«ريخ هللاو كلذ :رمع لاقف !؟دَِي هللا لوسر هب مقي مل لمعب موقأ فيك) :لاقو

 عايضلا نم هللا باتك ظفح يف لمعلا اذه ةيمهأ هل نيبي ذخأ قيدصلا ركب ابأ نأ الإ ءرمألا ئداب ضفرف «نآرقلا عمجب هيلع راشأو تباث نب ديز ىلإ لسرأف

 .ميظعلا لمعلا اذهل اًضيأ هردص هللا حرش ىتح «نايسنلاو

 مث «لاجرلا نم عمسي نأ هجهنم ناكف ,لاجرلا رودصو فاخللاو ٍبّسَعلا نم نآرقلا عمج تباث نب ديز عبتت :نآرقلا عمج يف تباث نب ديز جهنم

 .ةباتكلا ىلإ عوجرلا نود طقف عامسلاب يفتكي ال هلي ناكف .فاتكألاو بسعلا يف اًعومجم ناك ام ىلع هعمس ام ضرعي

 .نآرقلا ةظفح نم ناك ُهَتَكَ هنأ عم ديكأتلا يف ةدايز كلذو «نادهاش هيلع دهشي ىتح اًئيش دحأ نم لبقي ال هنأ :نآرقلا عمج ين هجهنم نم كلذكو

 خسنت ملام ىلع اًرصتقم «ةعبسلا فرحألا ىلع المتشم ؛تايآلاو روسلا بترم ءدحاو فحصم يف قيدصلا ركب يبأ دهع يف نآرقلا عمج مت ةقيرطلا هذهبو

 ركب يبأ ىلع هللا ةمحر ءركب وبأ فحاصملا يف اًرجأ سانلا مظعأ» :ركب يبأ نع ُهَتََد يلع لاق دقف «ةفصلا هذبب نآرقلا عمج نم لوأ ركب وبأ ناكف «هتوالت

 ام اذهو ءرمع ةافو دعب باطخلا نب رمع تنب ةصفح ىلإ مث ءركب يبأ ةافو دعب باطخلا نب رمع ىلإ فحصملا اذه لقتناو هللا باتك عمج نم لوأ وه

 .يناثلا عمجلاب ىمسي

 :نآرقلل ثلاثلا عمجلا

 اهاقتلت يتلا هتءارقب أرقي راصمألا نم رصم لكف ؛نآرقلا ةءارق يف ةمألا فالتخا :وه كلذ ىلإ يعادلاو «نافع نب نامثع دشارلا ةفيلخلا دهع يف ناك

 فحيصلا انيلإ يلسرأ نأ :ةصفح ىلإ لسرأف نافع نب نامثع ربخلا غلبف ءاًضعب مهضعب رفكُي داكو ؛هدشأ فالخلا اذه غلب دقلو ءيباحصلا كلذ نم

 .فحاصملا يف اهخسنب شيرق نم رفن ةثالثو تباث نب ديز رمأف «تلعفف كيلإ اهدرن مث ءفحاصملا يف اهخسنن

 :عمجلا اذه ْ# نافع نب نامثع جهنم
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 .اهيلإ فحصملا نامثع در ةصفح دنع يتلا فحصلا نم فحاصملا خسن

 .نآرقلل ثلاثلا عمجلا ىّمسي اذهو ءفحاصملا عينج قرحو ؛ةخوسنملا فحاصملا نم اًمحصم رصم لك ىلإ نامثع لسرأو

 :نامثع عمجو ركب يبأ عمج نيب قرفلا

 .ءارقلا لتق رثك ثيح «هتلمح باهذب هباهذ ةيشخ نآرقلا عمجل ه5 ركب يبأ ىدل ثعابلاف :ثعابلا ثيح نم نامثع عمج نع ركب يبأ عمج فلتخا

 .اًضعب مهضعب اَطَحو راصمألا يف فالتخالا اذه دهاش نيح ةءارقلا هوجو يف فالتخالا ةرثك ه5 نامثع ىدل ثعابلاو
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 :قافآلا ىلإ نامثع اهب لسرأ يتلا فحاصملا ددع +

 :اهددع يف ءاملعلا فلتخا

 .ةنيدملاو نيرحبلاو نميلاو رصمو ةرصبلاو ماشلاو ةكم :ىلإ تلسرأ «ةعبس اهددع ناك :ليقف ١-

 .ةفوكلاو رصمو ماشلاو قارعلا :ىلإ تلسرأ «ةعبرأ اهددع ناك :ليقو -؟

 .ةسمح اهددع ناك :ليقو -1

 .روهشملا وه اذه نإ :يطويسلا لاقو

 :دلَع يبنلا دهع ىلع نآرقلا اوعمج نيذلا ءامسأ

 نب ذاعمو «ديز نب رميوع ءادردلا وبأو .نامعنلا نب ديبع نب دعسو ,تماصلا نب ةدابع :مهو ةباحصلا نم ةعومجم لَك يبنلا دهع ىلع نآرقلا عمج
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 .يراصنألا بويأ وبأو نايفس يبأ نب ةيواعمو «ديز نب تباث نب ديز وبأو «ةيواعم نب ديبعو «سيق نب بعك نب يبأو «تباث نب ديزو «سوأ نب لبج 0 ا < 20

 . رقاد
 «يراقلا ديبع نب دعسو «تباث نب ديزو «لبج نب ذاعمو ءبعك نب يبأو «ديز نب رميوع ءادردلا وبأ :مه «ةباحصلا نم ةتس نآرقلا عمج يف كرتشا 1 6 :ةنكد ركب يبأ قيدصلا دهع ىلع نآرقلا اوعمج نيذلا ءامسأ

 دك دم .بلاط يبأ نب ىلعو
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 فحصملل ينامتعلا مسرلا

 ؟يحالطصا وأ يفيقوت فحصملل ناثعلا مسرلا له

 :يناثعلا فحصملا مسر يف ءارآ ةثالث كانه

 الو هب ذخألاو همازتلا بجيف «لوبقلاب ةمألا هتقلتو نامثع هاضترا حالطصا هنكلو هِي يبنلا نع اًيفيقوت سيل ينامثعلا مسرلا نإ :لوقي لوألا يأرلا

 .ينالقابلا ركب يبأو نودلخ نبا يأر اذهو «هتفلاخم زوجتف هيلعو «يفيقوت ال يحالطصا فحصملا مسر نإ :لوقي يناثلا يأرلا

 اوبتك دقو ءيحولا نوبتكي باتك هل ناك ِِكَي يبنلا نأب كلذ ىلع اولدتساو روهمجلا بهذم وهو هتفلاخم زوجت ال يفيقوت هنإ :لوقي ثلاثلا يأرلا

 .ليدبت الو ريبغت هيف ثدحي مل ةباتكلا هذه ىلع نآرقلاو ٍةَي هدهع يضقو «مهتباتك ىلع ٍةِلَي لوسرلا مهرقأ دقو ؛مسرلا اذهب هلك نآرقلا
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 ميركلا نآرقلا روس ماسقأ +4 «
 .لصفملاو «يناثملاو ءنوئملاو ؛لاوطلا :يهو «نيعم مساب اهنم الك اوصخ ءماسقأ ةعبرأ ىلإ نآرقلا روس ءاملعلا مَّسق :روسلا ماسقأ

 اًعم ةءاربو لافنألا يهأ ةعباسلا يف اوفلتخاو «ةتس هذهف فارعألاو ماعنألاو ةدئاملاو ءاسنلاو نارمع لآو ةرقبلا :يهو روس عبس :لاوطلا روسلا

 .سنوي ةروس يه مأ «ةلمسبلاب امهنيب لصفلا مدعل
 .اهيراقت وأ ةئام ىلع اهتايآ ديزت يتلا روسلا يه :نوئملا

 .نوئملاو لاوطلا رركتت امم رثكأ رركتتو «ةيآ ةئام نم لقأ يتلا روسلا يهو :تايآلا ددع يف نيئملا ىلت يتلا يه :يناثملا

 :الوق رشع ينثا ىلع هلوأ نيبعت يف اوفلتخاو «نآرقلا رخاوأ وه :لصفملا
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 .«تارجحلا» هلوأ نأ :يوونلا ححصو

 .ةلمسبلاب هروس نيب لصفلا ةرثكل ؛لصفملا يمسو
 .اًضيأ (مكحملا :ىمسي اذهلو .هنم خوسنملا ةلقل :ليقو

 !ناضن ني ةطاسوا) .لاوط :ماسقأ ةثالث لصفملاو

 .(جوربلا» ةروس ىلإ «تارجحلا» لوأ نم هلاوطف

 .(سانلا» ةروس ىتح «ةلزلزلا» ةروس نم هراصقو .(ةنّيبلا» ةروس ىلإ «قراطلا» ةروس نم هطاسوأو
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 هباشتملاو مكحملا

 .داسفلا نم هعنمو هنقتأ :يأ ءرمألا مكحأ :لاقي .عنملا ماكحإلا :ةغل مكحملا فيرعت

 :اهنم ؛لاوقأ ىلع نويلوصألا فلتخا :اًحالطصاو

 .ليوأتلا وأ روهظلاب امإ هنم دارملا فرع ام مكحملا نإ- ١

 .اًدحاو اًهجو الإ ليوأتلا نم لمتحي ال مكحملا نإ-؟

 .خسنلا لمتحي ال يذلا ةلالدلا حضاولا وه مكحملا نإ -'؟

 .نايب ىلإ جتحي لو هسفنب لقتسا ام مكحملا نإ- 4

 .لاكشإ هيلإ قرطتي ال يذلا نقتملا وه مكحملا نإ-

 يف سابتلالا ىلإ ةيدؤملا ةلكاشملاو ةلئثامملاو ةكراشملا ىلع لديو ء«رخآلا نيئيشلا دحأ هبشي نأ وهو «هباشتلا نم ذوخأم :ةغل هباشتملا فيرعت

 .بلاغلا |!

 | َهَبَقَم رَمْلا َقإإ :ليئارسإ ىتب نع ةياكح.لاعت هلوقة نمو «سابعلالا ؟مضلاب هبشلاو' ءاسبتلا ىتح رخآلا امهتم لك هيشأ :يأ ءاهبتشاو اهناشت :لاقي
 .[ا/ :ةرقبلا] # اًمِيِلَع

 :اًحالطصاو

 .لاجدلاو ةبادلا جورخو ةعاسلا مايقك هملعب هللا رثأتسا ام- ١

 .هريغ ىلإ هدرب نايب ىلإ جاتحاو هسفنب لقتسي ملام-؟١

 .هجو نم رثكأ لمتحا ام -'

 .خسنلا لمتحيو ةلالدلا حضاو ريغ ناك ام- 5

 :هباشتلاو ماكحإلا ثيح نم نآرقلا عضو
 ”ةباشعلاو ماكحإلا ثيح نم نآرقلا

 .مكحم هلك-١

 .ةياش لك"
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 .هئاشتم هضعبو مكحم هضعب-'

 كك رلا# :ىلاعت لاق «بيترتلاو مظنلا يف نقتمو .فالتخا وأ هيف لالتخا دجوي الو ةمكحم هيناعمو هظافلأ نأ يأ :؟مكحم هلك نآرقلا نأ ىنعم ام
 ًِِ ادا "هي ربا ضو روب 2 عرس |

 ا :دوه] 3 ريح كح نذل نم تلصق من هديا تنكح

 قدصي امك «ريخلا ىلإ ةيادهلاو قدصلاو عفنلاو ماكحإلاو زاجعإلاو لامكلا يف ةبماشتم هتايآ نأ دوصقملا ؟هباشتم هلك نآرقلا نأب دوصقملا ام

 لَن هللا# :ىلاعت لاق ءرخآ عضوم يف هب رمأي ل ءيش نع ىبن اذإو ءرخآ عضوم يف هضيقنب رمأي ل رمأب رمأ اذإ ثيحب ؛يهاونلاو رماوألا يف اًضعب هضعب |

 1٠[. :رمزلا] 4 َناَتَم اهتم ابنك ِثيِدَحأ َنَسْحَأ
 2 روك رس روس مس ب روس رس جو رودس دس ود اد يل ري و و
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 | | يه تامكحملا تايآلاو ؛هيلإ عجري يذلا هلصأو باتكلا مأ يه ةمكحملا تايآلا نأ :دوصقملا :؟هباشتم هضعبو مكحم هضعب نأب دوصقملا ام

 .ملعلا اوتوأ نيذلا اهملعيو ؛سانلا نم ريثك ىلع ةلالدلا يف تاهباشتم يهف «تاهباشتملا تايآلا سكعب ؛دحأ ىلع اهيف سابتلا ال ةلالدلا تاحضاولا

 نا وه 9 :ىلاعت لاق .قحلا نع مهدعبو سانلا ناتتفا نوغتبي «هنم هباشتملا نوعبتي نيا مهف ادرس عراقنا ىلاعت هللا مهفصوب نبذل انآ

 .[1/ :نارمع لآ] * ولو عبوة اعتب هن هب ام َنوعبَتِ يق ِهيشتم أو بنتكلا أ نه تك نيا هني بككْلا َكَيَع َلْزَأ

 ةلماك عنلا حضي زوج عكحملا لإ ري هياشملا هسا 7 سل ووياسسملا عي قفا

 :امه :نيينعم لمتحت ةبماشتم ةيآلا هذه [* :رمزلا] © اعين َبَودلََرْفَْيهَنَّوإ» :لاعت لاق :كلذل لائم

 :«بات نمل اكح كتللا نارفغ لوألا عملا

 .بتي مل نمل اًعيمج بونذلا نارفغ :يناثلا ىنعملا

 .[87 :هط] © اَسلَص َلِمَجو َنَماَءَو بات نمل رافَحَل ّقِإَو # :ىلاعت هلوق يهو «ةمكحملا ةيآلا ىلإ اهدرن ةلاحلا هذه يفو

 .ىدهلا قيرط عبتاو نمؤم وهو بات نمل اًعيمج بونذلا رفغي ىلاعت هللا نأ ةمكحملا ةيآلا نم نيبتيف

 .[4 :رجحلا] © َتوُظِق مَ َنِإَو ركز اَنْ ٌنَحَحاَنِإ # :ىلاعت هللا لوق :رخآ لائم

 .نيينعم لمتحت اهآل ؛ةبماشتم ةيآلا هذه

 .قح وهو هسفن مظعملا دحاولل لمتحت نحن انإ) :هلوق نإ :لوألا ىنعملا

 .ثيلكتلاب اولاق نيذلا ىراصتلا اهب كسمت ةهباشتم ةيآ يهف «هريغ هعمو دحاولا اًضيأ لمتحتو « لطاب وهو «ةعامجلل ابنأ :يناثلا ىنعملاو

 .[1؟ :لحنلا] 4 ديو يَلِإْمَّهَلِإ » :ىلاغت هلوق لغم «ةمكحملااةيآلا لإ ؛ةباشقملا ةيآلا هَذه درتو

 4١[. :نونمؤملا] © يلو نم هلأ دحام # :ىلاعت هلوقو

 1 سواك كلا هلأ وه #5 للاعف ةلاوقو

 .هسفن مظعملا دحاولا هللا وه ((نحن انإ)ا :هلوقب دارملا نأ ةمكحملا تايآلا نم نيبتيف

 :يهو «رومأ ةدع هباشتلا اذه ًأشنم ؟هباشتلا اذه ًاشنم ام

6 ١ 

 هر م

 لمتحت نيميلا ةظفلف [97 :تافاصلا] # نيس ارض مَع عارم #9 :ىلاعت هلوق لثم كلذو «ظفللا ىلإ عجري ةرمف «همالك يف عراشلا دارم ءافخ- ١

 اهفلح ىتلا نيميلا ببسب ناك برضلا نأ لمتحتو «نيتحراجلا ىوقأ نيميلا نآل «ةوقب ناك برضلا نأ اًضيأ لمتحتو «لامشلا ريغ نيميلا هدي لامعتسا

 .[00 :ءايبنألا] 4 وكمت ندي هََّبَو » :للاعت هلوق وهو «ميهاربإ

 .رانلاو ةنجلاو ةعاسلا تامالعو ةمايقلا موي لاوهأ نم هملعب هللا رثآتسا ام لثم «ىنعملا ىلإ هباشتلا عجري ىرخأ ةرمو ١-

 ] وأو عنا نم ريل ّنكلَو اهروُهظ نم َتوُجَحْلااَأَ نآب ٌريْلا سْيَلَو# ىلاعت هلوق لشم «ىنعملاو ظفللا يف ءافخلا ىلإ هباشتلا عجري ةرمو -'"

 .[184 :ةرقبلا] 4 اكهباوبأ ّنِم تموُيَل

 اذإ ةيلهاجلا يف ناك لجرلا نأ اهانعم نأ نيبت ثيح ؛اهريسفت ىلإ عوجرلاب الإ ةيآلا هذه ىنعم ةفرعم نكمت ال ذإ ؛اًعم ظفللا ينو ىنعملا يف ءافخلا اذهف

 .تيبلا ءارو نم لخدي وأ ءاقرخ قرخي لب «تيبلا باب نم لخدي مل مارحإلا سبل

 :هباشتملا ةصالخ

 .بيغلا ملعو هتافص قئاقحو ىلاعت هللا تاذب ملعلاك «هيلإ لصي نأ دحأ عيطتسي ال ام- ١

 .ةفرعملاو ثحبلا قيرط نع هفرعي نأ ناسنإ لك عيطتسي ام-؟

 .ملعلا يف نوخسارلا وهو ؛مهتماع نود ءاملعلا نم صاوخلا الإ هملعي ال ام-1

 لآ] 4 وألا يف َنْوُحِسّدلاَو # :ىلاعت هلوق يف فقولا يف فالتخالا ببسب هباشتملا ةفرعم يف فالتخالا عقو :هباشتملا ةفرعم يف فالتخالا عقو اذامل
 هو ذأ

 .4 هلا الإ :ةليوُأت ُمكْياَمَو# :ىلاعت هلوق ىلع فوقولاو «فانئتسالل واولاو © َنوُلوفَي © هربخ ًأدتبم وه له [ا/ :نارمع
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 1 (٠ هرف# 691 رف 16ر01 1607 69 637 1607 67 0
 .# وهلا يف َنوُحِسّرلاو #9 :ىلاعت هلوق ىلع فقولاو ءلاح  َنوُوُمَي 8 و فوطعم وه وأ

 ملعي امو» :أرقي ناك هنأ سابع نبا نع مكاحلا هاور امب نيلدتسم ...سابع نباو دوعسم نباو بعك نب يبأ مهنم ةفئاط لوألا يأرلا ىلإ تبهذف

 مذ نم هيلع تلد امبو .«هب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو هللا دنع الإ هليوأت نإو» دوعسم نبا ةءارقبو .«ملعلا يف نوخسارلا لوقيو هللا الإ هليوأت

 هنإ :لاقف ؛ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا هديأو دهاجم مهسأر ىلع ةفئاط يناثلا يأرلا ىلإ تبهذو .ةنتفلا ءاغتباو غيزلاب مهفصوو هباشتملا يعبتم

 .هتفرعم ىلإ قلخلا نم دحأل ليبس ال امب هدابع هللا بطاخي نأ دعبي هنأل .حصألا

 :ناعم ةثالثل درو ليوأتلا ظفل نأل ؛نييأرلا نيب ةافانم الو قرف ال هنأ حضتي ليوأتلا ىنعم ىلإ عوجرلاب :نييأرلا نيب قيفوتلا نكمي فيك

 .هب نرتقي ليلدل حوجرملا لامتحالا ىلإ حجارلا لامتحالا نع ظفللا فرص :لوألا

 :ريسفتلا ىتعمت" اي واتلا ؟يناقلا

 تافصلا قئاقح نم اهل امو ةسدقملا هتاذ ةقيقح وه هتافصو هتاذ نع هب هللا ربخأ ام ليوأتف «مالكلا اهيلإ لوؤي يتلا ةقيقحلا وه ليوأتلا :ثلاثلا

 يأ «ثلاثلا ىنعملا ليوأتلا كلذب اونع امنإ ءاقانثتسا ايلا دري #0169 نراتجيو 4 لال ليرات فياتوإل :قاغت هلوق لع'فقؤلا/ةولوقي نيفلاف

 يف َنوُحِسّرلاو 99 :هلوق ىلع فقولاب نولوقي نيذلاو وه الإ اهملعي ال هتافصو هئامسأ ةيفيكو اههنكو هللا تاذ ةقيقحف «مالكلا اهيلإ لوؤي يتلا ةقيقحلا

 .نيبهذملا نيب فالخ ال هنأ حضتي اذببو .ريسفتلا يأ «يناثلا ىنعملا ليوأتلا كلذب اونع امنإ فانئتسالل تسيلو فطعلل واولا نأ ىلع * لهل
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 يظفللا هباشتملا

 .ءابنألاو صصقلا داريإ يف رثكيو «ةفلتخم لصاوفو ىتش روص يف ةدحاولا ةصقلا داريإ وه :لاقف ناهربلا يف يشكرزلا مامإلا هفرع :يظفللا هباشتملا

 وأ لادبإلا وأ ءصقنلاو ةدايزلاب اهظافلأ نيب فالتخالا اهيف هباشتلا ىنعمو .ةهباشتم روصب دري نّيعملا ينآرقلا ظفللا :ةدحاولا ةصقلاب فيرعتلا يف هدارمو

 .لكشألا عونلا اذه ٌءارقلا يمسي اذهلو «ظفاحلا ئراقلا ىلع لكشي امت هلك اذهو «تايآلا نيب اًقالتخا بجوي امم كلذ ريغو «راركتلا وأ «ريخأتلاو ميدقتلا
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 حوسنملاو خسانلا
 .باتكلا تخسن هنمو ؛عضوم ىلإ عضوم نم ءيشلا لقن :ىنعمب قلطيو .هتلازأ :يأ لظلا سمشلا تخسن :لاقي ةلازإلا :ةغل خسنلا فيرعت

 .[؟9 :ةيئاجلا] © َنَوُلَمَهت ا كسل امان :ىلاعت لاق

 هلك كانا دوف ضاق يعرف وحلا عقرازم نا كوالكطاو
 ١ .عفترملا مكحلا وه :خوسنملا وهام

 ٌتَوَمْلا كد حار صَح اد مِكَيَلَع بيُك » نيدلاولل ةيصولا مكح تخسن ١[ :ءاسنلا] © مك ردكؤأ هلأ دو َيِصْوي 7 ثيراوملا ةيآ :كلذ ىلع لاثم

 18٠[. :ةرقبلا] 4 َنيقَنمْلا لع اًفَح فوُرعَمْلاب َنِيْوَأْلاَو نيََِوْلِي هينا اًْزَح كرت نإ
 :خسنلا طورش

 .اًيعرش خوسنملا مكحلا نوكي نأ- ١

 .همكح خوسنملا باطخلا نع اًيخارتم اًيعرش اًليلد مكحلا عافترا ىلع ليلدلا نوكي نأ - ؟

 أوُحّمْصَآَو اوُهْعأَف 99 :ىلاعت هلوق لثم .اًحسن اذه دعي الو هتقو ءاهتناب يهتني مكحلاف الإو ؛نيعم تقوب اًديقم همكح عوفرملا باطخلا نوكي الأ -'

 ١٠١9[. :ةرقبلا] ورمي هلأ قي ٍّضَح

 .هللا رمأ ءيجمب ديقم حفصلاو وفعلاف

 :خسنلا هيف عقي يذلا ام

 .يهاونلاو رماوألا يف خسنلا عقي- ١

 .ديعولاو دعولاك حيرصلا ربخلا يف عقي الو ءرخآلا مويلاو هبتكو هتافصو هللا تاذك ةديقعلا يف خسنلا عقي ال- ١
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 .[1 :نامقل] 4 أًعَرَم ِضْرْلاِف شالو ساد َذَح ٌرَيصاَلَو » :لثم مالسإلا هيلع ثح يتلا بادآلاو قالخألا يف عقي ال -؟ هج جر سد

 اَم ِننلَأ نم مك ] َعَرَس# لوصألا هذه نم ولخت ال عئارشلا عيمج نأل ؛تالماعملاو تادابعلا لوصأ يف خسنلا عقي ال-

 1 :ىروشلا] 4 ََسبِعو ئَموُمو َمِهرَِإ هب اْيَصَواَمَو َكَيِلِإ آَنِبَحو

 ملعلا لهأ دنع ةيمهأ وذ وهو «طلتخت ال ىتح ماكحألا حيحص ىلإ ءادتهالا ينو «مالسإلا مهف يف ميظع نكر وهف ؛ةميظع ةيمهأ خسنلل :خسنلا ةيمهأ

 .نييلوصألاو ءاهقفلا نم

 وكمل لإ كيري أوقلك الوم بس يف اوفو :ىلاعت هلوق ريسفت يف سابع نبا لاق
 .هلالحو همارحو «هماشتمو همكحمو ؛.هخوسنمو هخسان :لاق

 :خوسنملاو خسانلا ةفرعم قرط

 باحصأ ةصق يف سنأ لوقو .مكاحلا هاور «اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيبغ تنكاا : ا ول دك ملا رع رمل نا ١

 .(هانأرق نآرق مهيف لزنو» ؛ةنوعم رئب

 .خوسنمو خسان اذه نأ ىلع ةمألا عامجإ-؟

 .خيراتلا يف رخأتملا نم مدقتملا ةفرعم -٠؟

 .ةاورلا دحأ مالسإ رخأت وأ ءارهاظ ةلدألا نيب ضراعتلا وأ .نيرسفملا لوق وأ «داهتجالا ىلع خسنلا يف دمتعُي الو

 .ماسقأ ةعبرأ ىلإ خسنلا يف سانلا مسقنا :خسنلا يف ءارآلا

 ىلع لاحم وهو «ءافخلا دعب روهظلا وهو «ءادبلا مزلتسي :اولاقو .خسنلا نوركني ءالؤهو «دوهيلا مه لوألا مسقلا باحصأ :لوألا مسقلا باحصأ

 .[196 :ةرقبلا] # َنيِنِسَحَمْل 2

 .ةريثكلا مهتاضقانت نم اذهو ...اهلبق امل ةخسان ىسوم ةعيرش نأ نوفرتعي مهسفنأ دوهيلاو هللا ||

 .ضفاورلا مه يناثلا مسقلا باحصأ :يناثلا مسقلا باحصأ

 لهأو بلاط يبأ نب ىلعو قداصلا رفعج ىلإ اهوبسن لاوقأب اولدتساو «هللا ىلع ءادبلا هيف اوزاجأو «هيف اوعسوتو «خسنلا تابثإ يف اولاغ ءالؤهو
 ريس سلس و م و

 .تابثإلاو وحملا هل رهظي هنأ :يأ [*4 :دعرلا] # وكلا ار ثيعيو ءاَنْماَم هللا ازحمي# :[لاغت هلوق'ىنعمااقرسفو ءاناتببو اًروز تيبلا

 .يناسارخلا ملسم وبأ :مهدوقي ثلاثلا مسقلا باحصأ :ثلاثلا مسقلا باحصأ

 ءاَذبأ لطبت ال هماكحأ نأ :يأ .[4؟ ؟كلضف] 4 وَيْلَح قودكَو هيدي نب نم لطك اة يايا »:3ملاعت هلق هليلدو ءاَعَرش عنتميو القع زئاج خسنلا :لاق

 .روهمجلا مه عبارلا مسقلا باحصأ :عبارلا مسقلا باحصأ

 :يتأي امب اولدتساو اًعرش عقاوو القع زئاج خسنلا :اولاق

 .دابعلا حلاصمب هملعل رخآ تقو يف يهنلاب هخسنيو تقو يف ءيشلاب رمأي نأ هلف ؛ضارغألاب للعت ال ىلاعت هللا لاعفأ نأب- ١

 .هعوقوو خسنلا زاوج ىلع ةلاد ةنسلاو باتكلا صوصن -؟

 ٠١١[. :لحنلا] 4 رمي امي ملأ ُهّلأَو هيا باكحت َهَياَءاَنَْدب اًذِإَو # :لاثم

 .خسنلا نم عاونأ ةعبرأ كانه :خسنلا عاونأ

 .رشعو رهشأ ةعبرأب دادتعالا ةيآب تخسن «لوحلاب دادتعالا ةيآ لثم .هعوقوو هزاوج ىلع قفتم وهو «نآرقلاب نآرقلا خسن :لوألا عونلا

 :نيعون ىلإ مسقنيو «ةنسلاب نآرقلا خسن :يناثلا عونلا

 .نونظملاب مولعملا عفر حصي الو ءنونظم يداحآلاو «نيقيلا ديفي رتاوتم نآرقلا نأل ؛هزاوج مدع ىلع روهمجلاو «ةيداحآلا ةنسلاب نآرقلا خسن -أ

 ٍرْيَحب ِتآ اينو ٍةَيآَء نم ْحَسنَن ام :ىلاعت هلوقب اولدتساو ؛ىرخألا دمحأ ةياورو رهاظلا لهأو يعفاشلا هعنمو «ةرتاوتملا ةنسلاب نآرقلا خسن -

 1١5[. :ةرقبلا] © آسهلَقِم ْوَأ آت ظ

 .روهمجلا هزاجأ دقو «نآرقلاب ةنسلا خسن :ثلاثلا عونلا

 # ٌراَرَحْلا ٍلِجَسَمْلأ رم كلهجو ٍلوُق# :ىلاعت هلوقب خسُن دقو «هيلع لدي ام نآرقلا يف سيلو «ةنسلاب اًنباث ناك سدقملا تيب ىلإ هجوتلا :لاثم

 .[ ١45 :ةرقبلا]
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 .هيتياور ىدحإ يف يعفاشلا خسنلا نم عونلا اذه عنمو

 :يهو ءروص عبرأ هلو ةنسلاب ةنسلا خسن :خسنلا نم عبارلا عونلا

 .زئاج اذهو رتاوتمب رتاوتم خسن :ىلوألا ةروصلا -أ

 .زئاج اذهو داحآب داحآ خسن :ةيناثلا ةروصلا -ب

 .زئاج اذهو رتاوتمب داحأ خسن :ةثلاثلا ةروصلا -ج

 .روهمجلا دنع زئاج ريغ اذهو داحآب رتاوتم خسن :ةعبارلا ةروصلا -د

 ٠ .ةثالث لاكشأ خسنلل :خسنلا لاكشأ

 .اًعم مكحلاو ةوالتلا خسن :لوألا لكشلا

 ةوداو اًيكش ةكيسلارنإذ ةكاصطعو رفع هياء علا اهل لكيو

 .ةوالتلا ءاقبو مكحلا خسن :يناثلا لكشلا

 أَ ةّيِصو َوْرَأ َنوُرُدِيو ُكحنم رويت َنيِدَلاَو# :ىلاعت هلوق يهو ءابتوالت ءاقب عم ؛لوحلاب ةدعلا ةيآ يف مكحلا خسن :لاثم
 .[1 5١ :ةرقبلا] © ٍجاَرْخِإ ريع ٍلوحْل

7 1 

0 

2# 

1 169: 164: 64 
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 .مكحلا ءاقب عم ةوالتلا خسن :خسنلل ثلاثلا لكشلا

 .(ميكح زيزع هللاو هللا نم الاكن ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خبشلاو» :مجرلا ةيآ لثم

 .[ امال :ةرقبلا] 4 كيان لإ تفل اًيِضلأ هلل مُكَل ّليأ# :ىلاعت هللا لوق :فخأ لدب ىلإ خسنلل لاثم

 .[47 :ةرقبلا] 4 كنق نم تيل َص بيك اَمَك ماَيَصلأ ْمُكَحْيلَع ٌبِيك# :ىلاعت هللا لوق تخسن

 11 كيوت ةمتلاو كتم تاك يو نك # علاعق لان مارحلا تيبلا ىلإ هجوتلاب سدقملا تيب ىلإ هجوتلا خسن :لئامم لدب ىلإ خسنلل لائم

001 

 تةداطام)» اس هل 1

 ١44[. :ةرقبلا] © اًهلسصَرت

 .ا1 9. فاسلا] + عطحيباست نو ةكيشلا تريب يكاو» :تويبلا ف سبحللا غستك.:لقثأ لدب ىلإ خسلل لأكت

 .نصحملا ريغل دلجلاو .نصحملل مجرلاب

 :ةقدص ةنوزنب ىلإ 6 وسر يرو ياني نيب ةقدصلا كنك لاب ريغ لإ خليلي ريع قل عاسللا لام
 :خسنلا ةمكح

 .دابعلا حلاصم ةاعارم-١

 .سانلا لاحو ةوعدلا روطت بسح ؛لامكلا ةبترم ىلإ عيرشتلا روطت-؟

 .همدع وأ لاثتمالاب هرابتخإو فلكملا ءالتبا-"

 .رسيو ةلوهس هيفف فخأ ىلإ ناك نإو «باوث ةدايز هيفف ؛قشأ ىلإ ناك نإو ءاهيلع ريسيتلاو ةمآلل ريخلا ةدارإ-؛

0 

 نورسفملاو ريسفنلا

 مصب تاك وو ويني توأم اَل لعل اذه لم أون نأ لع نِْلاَو شالا تمسح ل لق ] :ىلاعت هلوق هنمو «راهظإلاو فشكلا :ةغللا يف ريسفتلا
 .اليصفتو انايب :يأ ء[9"#“ :ناقرفلا] * اريهظ ضع

 هماكحأ جارختساو «هيمارمو هدصاقم نع فشكلاو «هيناعم كاردإو «ميركلا نآرقلا مهف هب فرعي يذلا ملعلا وه :يعرشلا حالطصالا يف ريسفتلاو

 .ةرهاظ ةلالد هيلع لدي ظفلب «هيف تلزن يذلا ببسلاو اهتصقو اهنأشو ةيآلا ىنعم ركذب ؛ةينآرقلا تابآلا ىنعم حيضوتو ءِهِوكِحو
 عونتو اهعاونأ فالتخا ىلع ةيمالسإلا مولعلا نم ملع لك هنود ءاّنأش اهالعأو ءاّردق ةيمالسإلا مولعلا عفرأ ربتعي ريسفتلا ملع :ريسفتلا ملع ةيمهأ

 امهم هتمدخ فرش يف مولعلا لكو .ديمح مكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا هللا باتك :ريسفتلا ملع عوضومف ءاهدصاقم
 .نيملاعلا بر باتك وهف .بجع الو «ميركلا نآرقلا ةمدخل ةرخسم اهلك ءاهنأش العو ترثك 1
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 ترمسسأو هلا لريسر, لع هور الألم «رارسأو هيناعم عا شكلاو ميركلا ةآرقلاريشطي نسا ملا ةيادع كَ :ةحبردتو نيسفتلا اختاه 3 4
  نآرقلا مهف يف جردتلا اذه رصحن نأ عيطتسنو .اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإو «ميركلا نآرقلا ماد ام ةرمتسم ىقبتسو ءاذه انموي ىلإ ةيانعلا هذه ظ

 .لحارم ثالث يف ميركلا

 .هتباحصو ِةَْك يبنلا رصع يف :ىلوألا ةلحرملا

 .نيعباتلا رصع يف :ةيناثلا ةلحرملا

 .اذه انموي ىلإ مولعلل نيودتلا أدب ذنم وأ «نيعباتلا رصع دعب ام :ةثلاثلا ةلحرملا

 عضوم يف هنم رصتخا امو رخآ عضوم يف رسُم دقف عضوم يف هنم لمجأ امف هسفن نآرقلا نم اًلوأ بلط «ميركلا نآرقلا ريسفت دارأ نم :ريسفتلا قرط
 .رخأ عضوم يف طسُب دقف

 .هل ةحضومو نآرقلل ةحراش اهنإف «ةيوبنلا ةنسلا نم بلط كلذ نم دارملا هل حضتي مل نإف

 .لوزنلا بابسأ اودهشو .يحولا لوزن اوشياع مهنأل هللا باتكب ىردأ اوناك دقف «ةباحصلا لاوقأ ىلإ عجر ةنسلا يف دارملا دجي مل نإف

 دجي مل نإف .نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا فراعمو مولع انيلإ اولقن نيذلا مهف «نيعباتلا لاوقأ نم هبلط «ةباحصلا لاوقأ يف دارملا دجي مل نإف

 ريسفت لوانتي نأ دحأل زوجي الف هلبسو ريسفتلا قرط يه كلت .برعلا ةغلب لزن ميركلا نآرقلا نإف «ةيبرعلا ةغللا نم هبلط نيعباتلا لاوقأ يف دارملا

 .اهنومضمو اهلالخ نم الإ ىلاعتو كرابت هللا مالك

 جهانملا هذه عمجت يتلا ةماعلا يحانملا نأ اندجو اهتاهاجتاو اهجهانم عونتو ءاهنامزأ فالتخا ىلع ريسفتلا بتك انعبتت نحن اذإ :ريسفتلا عاونأ

 يف رصحنت داكت تاهاجتالاو

 :ىارلاب ريسفتلا به" .روثاملا ريسفتلا- ١

 :ىعوضوملا ريسفتلا 4 :ىرانشإلا ريبسعلا ل

 حيضوتو نايب وه ام لك نم «مهنع هللا يضر هتباحص نع لقن امو هِةِلَي لوسرلا نع لقن ام :روثأملا ريسفتلا :راصتخاب روثأملا ريسفتلا ةقيقح

 .ميركلا هباتك صوصن نم ىلاعت هللا دارمل

 معاك ل قا يقال ل كاو وداد هيما وق :هانعم ىلقعلا ريسفتلا وأ يأرلاب ريسفتلا :زاجيإب يأرلاب ريسفتلا ةقيقح

 تايآ نم خوسنملاو خسانلاب هتفرعمو «لوزنلا بابسأ ىلع هفوقوو «يلهاجلا رعشلاب كلذ يف هتناعتساو ءاهتلالد هوجوو ةيبرعلا ظافلألل هتفرعمو «لوقلا

 .هللا ءاش نإ اهنايب يتأيسو ءرسفملا اهيلإ جاتحي يتلا تاودألا نم كلذ ريغو ..ميركلا نآرقلا

 تارابعلا ءارو ام اهيف هل فشكني ةجرد ىلإ لصت هسفن يفوصلا اهب ذخأي يتلا ةيحورلا ةضايرلا نأ يعدي نم ةفوصتملا نم :يراشإلا ريسفتلا ةقيقح

 رماة راق ا رويل اذه نسير ينال فراصلا# ١ تايآل| هيج اه ببكلا يسقا 29015 لف" امتار «ةيسدك تاراشإ يم ةيلارقلا

 يراشإلا ريسفتلا اذهو «كولسلا بابرأل رهظت ةيفخ تاراشإ نم كلذ ءارو ام :وه نطابلاو ؛هريغ لبق نهذلا هيلإ قاسني يذلا وه :رهاظلاو «نطابو

 هتحصل دهشي دهاش هل ناكو ةيبرعلا رهاظ ىضتقم قفاوي اًئسح اًطابنتسا ناك اذإ نكلو «ليهجتلا نم اًبرض راص ةيفخلا تاراشإلا يف لغوأ اذإ كلذك

 ريسفتو ؛نورخأتملا هيلإ وحني يذلا وهو «ظفللا ىلع ريسفت :لوصأ ةثالث ىلع رودي سانلا ريسفتو) :ميقلا نبا لاق .الوبقم نوكي هنإف ءضراعم ريغ نم

 :طورش ةعبرأب هب سأب ال اذهو ؛مهريغو ةيفوصلا نم ريثك هيلإ وحني يذلا وهو :ةراشإلا ىلع ريسفتو ,فلسلا هركذي يذلا وهو «ىنعملا ىلع

 .هسفن يف اًحيحص ىنعم نوكي نأو - ١ .ةيآلا ىنعم ضقاني ال نأ - ١
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 دوا هل

 .اًنسح اًطابنتسا ناك ةعبرألا رومألا هذه تعمتجا اذإف «مزالتو طابترا ةيآلا ىنعم نيبو هنيب نوكي نأو - * 2 .هب راعشإ ظفللا يف نوكي نأو - '*

 ةماردلا نوكت اماًبلاغو هثحبلاو ةساردلاب ميركلا نآرقلا بناوج نم دحااو بئاج لوانت وه :يعوضؤملا ريسفتلا :يعوضوملا'ريسفتلا ةقيقح
 ريسفتلا نم نوللا اذه يرجي ام اًبلاغو «ماعلا ريسفتلا يف اهلوانت حاتي ال امبر تايئزج نم هيف ام لكل ةعونتم «هبناوج لك نم هل ةلوانتم نيعم عوضومل

 بناجلاب لصتي ام نآرقلا تاعوضوم نم اولوانتي نأ - ثحبلاب مهفغشو «ةساردلل مهبح مهاوهتساف «مولعلا نم ةئيعم حاون يف اوعرب لاجر يديأ ىلع

 اًياتك درفأ :ةديع وبأو .(نآرقلا ماسقأ يف نايبتلا)) :هامتس قارقلا ماسقأ نع مالكلل هتافلؤم نم اًباتك درفأ - اًلثم - ميقلا نباف :هيف اوعرب يذلا يملعلا

 .. نآرقلا ماكحأ يف اًباتك درفأ :صاصجلا ركب وبأو «نآرقلا لوزن بابسأ يف اًباتك درفأ :يدحاولا نسحلا وبأو ؛نآرقلا نم ع اي

 .ثحبلاو ةساردلاب هنودرفيو «هنم قرفت ام نوعمجيو «نآرقلا يف صاخ عوضوم ىلإ نودصقي نمم ريثك ءالؤه ريغو
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 تكاوزسو» 7-21 ع ا تي دات وس دمج هسا دمج د هع دج ه1 5 هكدا دس د ا ل هعحجو

 ةلمجب اًملم نوكي نأ حيحص رثأ هيف دري مل اميف هيأرب نآرقلا رسفي نأ ديري يذلا رسفملا يف ءاملعلا طرتشا :يأرلاب رسفملا اهيلإ جاتحي يتلا مولعلا

 لوقلا نم هيمحتو ءأطخلا يف عوقولا نم رسفملا مصعت تاودأ ةباثمب مولعلا هذه اولعجو ءالوبقم اًيلقع اًريسفت نآرقلا رسفي نأ اهب عيطتسي يتلا مولعلا
 :يه مولعلا هذه «ملع ريغب هللا ىلع

 .نايبلاو يناعملا - ةثالثلا ةغالبلا مولع - ٠ .قاقتشالاملع- 4 .فرصلا ملع - "٠ .وحنلاملع-” -.ةغللا ملع-١

 .صصقلا ملع- ٠١ .لوزنلا بابسأ ملع- 4 .هقفلا لوصأ ملع - 8 .نيدلا لوصأ ملع- ١ .تاءارقلا ملع - ” .عيدبلاو

 رول بخ .ثيدحلا ملع - ١ .خوسنملاو خسانلا ملع - ١١

 مهضعب داز دقو اذه .[187 :ةرقبلا] 4 هلأ مك 0 :لجو زع هللا لوقب ةراشإلا هيلإو ,ملع امب لمع نم ىلاعت هللا هثروي ملع وهو

 باتك نم ءيش ريسفت هيلع فقوتي ملع لكف رمألا ناك ام اّيأو ؛هانركذ امم صقن مهضعبو «نادلبلا ميوقتو خيراتلا يملع مهضعبو «رشبلا لاوحأ ملع

 ”ريظفتلا طورتكل فوتسم ريغ ناكالإو :هتقرغم وسفملا لغات لاعت هللا

 نآرقلا ريسفت لمهي نأ لاوحألا نم لاحب هل زوجي ال هيأرب ريسفتلا يف لوقي نم لك :اهيلع لوعي نأ هيأرب نآرقلا يف لوقي نمل يغبني يتلا رداصملا

 ئأرلانب:نيرسفملا:نمدعل- هنم ذخأي ملو هيف رظني لو كلذ نم اًئيش لمهأ اًرسفم نأ ولو هباحصأو ِةَِي هللا لوسر نع ريسفتلا نم حص ام الو «نآرقلل

 ةغللا لوصأل همالك ةقفاوم عم «ةباحصلا نع حص ام لفغي نأ هل يغبني الو .لوبقلاب قحأو هنم ىوقأ وه امل اًضراعم نوكي ذئنيح هيأر نآل «مومذملا

 .ميركلا نآرقلا ةغل اهنآل ةيبرعلا

 يف لاق نمم نوكيو ءأطخلا يف عقي ال ىتح هريسفت يف اهبنجتي نأ رسفملا ىلع بجي رومأ كانه :هريسفت يف اهبنجتي نأ رسفملا ىلع بجي يتلا رومألا

 :رومألا هذه كيلإو «دسافلا هيأرب نآرقلا

 .ريسفتلا اهعم زوجي يتلا مولعلا لّصحي نأ نودبو «ةعيرشلا لوصأو «ةغللا نيناوقب ةلاهجلا عم همالك نم ىلاعت هللا دارم نايب ىلع مجهتلا - ١

 نم اًرس ىلاعت هللا هلعج نأ دعب بيغلا ىلع مجهتي نأ رسفملل سيلف هللا الإ هملعي ال يذلا هباشتملاك كلذو :هملعب هللا رثأتسا اميف ضوخلا ١-

 .هدابع ىلع ةجحو هرارسأ
 .هناسحتساب حجري الو «هاوهم رسفي الف :ناسحتسالاو ىوهلا يف ريسلا -'“

 يأب هبهذم ىلإ هدريو «هتديقع ىلإ هفرصي ىتح ليوأتلا يف لاتحيف ءاعبات ريسفتلاو الصأ بهذملا لعجي نأب :دسافلا بهذملل ررقملا ريسفتلا - ؛

 .ةبارغلاو دعبلا يف ةياغ ناك نإو «نكمأ قيرط
 .[159 :ةرقبلا]  َنوُمَلَعَ ا امون َلَع أوُلوُمَت نآوإ :ىلاعت هلوقل ءاًعرش هنع يهنم اذهو «ليلد ريغ نم اذكو اذك هللا دارم نأب عطقلا عم ريسفتلا -4

 :ت «ريثك نبا ريسفت ءيزوجلا نبا ريسفت «يربطلا ريسفت :مويلا انيديأ نيب يتلا ريسفتلا بتك رهشأ

 .يدعسلا ريسفت ءبطق ديس ريسفت «يبطرقلا ريسفت «نيلالجلا ريسفت
 .(نآرقلا يآ ليوأت يف نايبلا عماج) :يربطلا ريسفت نع ةذبن

 يف ركذيو .فعض وأ ةحصب ابلاغ اهيلع مكحي الو اهديناسأب تاياورلا ركذيو .مهنعو هنع هللا يضر حلاصلا فلسلا ةديقع يه يربطلا ةديقع

 نع تكسيو ءاهضعب ىلع هبني تايليئارسإلا نم اًصصقو اًرابخأ دروي هنكلو «هريسفت يف تاءارقلاب متهيو ءاهنم حجارلا نايب عم ةيهقفلا ماكحألا هريسفت

 .اًردق اهمظعأو ةروثأملا ريسافتلا لجأ نم وهف ةلمجلابو «هريسفت يف رعشلاو وحنلاو ةغللاب مامتها هلو .اهنم ةفئاط

 .(ريسفتلا ملع يف ريسملا داز) :يزوجلا نبا ريسفت نع ةذبن

 أرقن :نولوقي نيذلا ةضوفملا بهذم ىلإ بلاغلا يف ليمي وهو !اهضعب لوؤيو ءتافصلا ضعب تبثي وهف !هبتك يف بارطضا اهيف يزوجلا نبا ةديقع
 امأ «بيغلا نم ابمأل هللا ىلإ ةيفيكلا ضيوفتو ىنعملا مهف :يه حلاصلا فلسلا ةديقعو ؟ةيفيكلا نع لأسن وأ ىنعملا مهفن نأ نود طقف تافصلا تايآ

 وحنلاو ةغللاو تاءارقلاب متهيو ءانسح اًبيترت اهبتريو «دانسإ نودب ريسفتلا يف فلسلا لاوقأ لقني يزوجلا نباو .مهتغلو برعلا مالك نم مهفيف ىنعملا

 :ةتايليئارسإلا نم اًرَدق هريخواىدتتلا نع لقني:هنكلو ءزعشلاو

 .(نآرقلا ماكحأل عماجلا)) :يبطرقلا ريسفت نع ةذبن

 ,يسولألا ريسفت «يفسنلا ريسفت ءيرشخمزلا ريسفت

 ظ رثكي .باتكلا نم عضاوم يف مهتافارحنا نيبو ةفوصتملا ىلع در دقو ةديقعلاب قلعتي اميف ةرعاشألا ةمئأ ىلع هلقن يف دمتعي «ةديقعلا يرعشأ لوؤم

 0 يوومرج داعب ويدلك تاي 02كم طاقم 10 2 1113 ثيداحألا داريإ نم
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 #4 0 ديحدمج ١ دسم ١ وسادسل ١ نما ١ وس ادم ١ ندسازع

 0 ا ل فو ا لا
 ظ .( يعل نا ريستتا رق رار يسم نم ةذج
 نآرقلا رسفي وهو .ديناسألاب راثآلا قوسيو ءاهفيعضتو تاياورلا حيحصتب هريسفت يف متهيو «مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا ةديقع يه هتديقع

 ريسفت باتك رسيأو دوجأ هنأ ةصالخلاو .هيلع هيبنت ريغب اهنم اًئيش قوسي نأ ردنيو «تايليئارسإلا نم رذحيو «حلاصلا فلسلا مهفب مث ةنسلاب مث نآرقلاب

 .اًراشتناو الوبقاهللا ةقؤر كقؤ ءةعبظملا ريسافتلا نب روتامْلاِ

 اًرذح نك١) :يبهذلا مامإلا هنع لاق ؛ةلزتعملا ةمئأ نم (ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا) :يرشختزلا ريسفت نع ةذبن

 نم مهو «ةلزتعملا بهذم ةحص ىلع اًليلد اهنم ميقيل اهفيرحتو تايآآلا ليوأت ىلإ كلذ هعفديف «هبهذمل رصتتني هنأل كلذو ؛هريسفت نم يأ (هفاشك نم

 يف ةعوضوملا ثيداحألا هريسفت يف ركذ دقو ,هبهذمل بصعتم ريغ يفنح وهو «عسوت ريغب ةيهقفلا لئاسملل ضرعتي وهو .«ةمألا هذه يف ةلاضلا قرفلا

 .!يهتنملا هرذحيو ئدتبملا هبنتجي باتك وه ةصالخلاو ةروس لك لئاضف

 .(«ليوأتلا قتادحو ليزنتلا كرادم) :يفسنلا ريسفت نع ةذبن

 نم اًليلق ركذي !يفنحلا هبهذمل يفسنلا رصتنيو .يرشخمزلا لازتعا اًبنتجم (فاشكلا)و (يواضيبلا) ريسفت نم هريسفت رصتخا ءيرعشأ لوؤم

 .ليوطت ريغب تاءارقلاو بارعإلا هوجو ىلع هبنيو ءاهيلع بقعي الو تايليئارسإلا

 .(يناعملا حور) :يسولألا ريسفت نع ةذبن

 يف ددرتيو «ةيفوصلا تاحطشلا نم اًريثك قوسيو !ائطابو اًرهاظ نآرقلل لعجيو «يراشإلا ريسفتلا مدختسي ؛ةفوصتملا ةالغ ىلإ ليمت هتديقع

 وهف اذه عمو «مهيلع دري اًنايحأو هل رصتنيو ةرعاشألا بهذم ررقي ابلاغ هنكلو !لوؤي ةراتو تبثي ةراتف .فلخلاو فلسلا نيب تافصلا يف هتديقع

0 0 
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 دك دم 542

 .مهريغو ةنسلا لهأ دنع ةديقعلا لئاسمب عساو ماملإ هل نم اهب عفتني ةيريسفت ةعوسوم

 .«يطويسلا نيدلا لالجو يلحملا نيدلا لالج) :نيلالجلا ريسفت نع ةذبن

 ليوأت هيف عقي ريسفتلا اذهو «ءءارسإلا ىلإ ةحت ةحتافلا نم يطويسلا هلمكأو «يفوت مث ةحتافلا ًادتباو ءسانلا ةروس ىلإ فهكلا ةروس نم يلحملا رسف

 الو ديناسأ ريغب راثآلاو لوزنلا بابسأو ثيداحألا قوسي وهو .راصتخاو ةلوهس هيفو .ءارقلا كلذل هبنتي نأ يغبنيف ةرعاشألا بهذم ىلع تافصلا

 هبني نأ نود ةفلتخم عضاوم يف تايليئارسإلاب رثأتي هنكلو ءراصتخالا هجو ىلع تاءارقلاو بارعإلاو ةيهقفلا لئاسملل ضرعتيو .اًبلاغ ردصمل اهوزعي

 !اهنم رذحي وأ اهيلع

 .(«نآرقلا لالظ يف :بطق ديس ريسفت نع ةذبن

 همحر - هلاغشنا ىلإ كلذ ضعبلا عجريو «ةديقعلا لئاسم ضعب يف هريغو يرشخمزلاك اًنايحأ نيرسفملا نم هقبس نمب رثأت .تافصلا ضعب لو

 تاعمتجملا ضارمأل ةاوادمو ءنيصر يبدأ بولسأب باتكلا اذه زيمتيو .بابلا اذه يف فلسلا ةمئأ مالك ىلع علطي ملف ؛ةكرحلاو ةوعدلاب - هللا

 تكس امع تكسيو ءصصقلاو تايليئارسإلا ركذ نع ضرعيو «راصتخاب ةيهقفلا لئاسملل ضرعتي وهو .نيدلا نساحم نايبو «ةرصاعملا ةيمالسإلا

 .امهوحنو .فهكلا لهأو ةيرق ىلع رم يذلاك ةمهبملا ءامسألاب قلعتي اميف نآرقلا هنع

 .داقتعالا لئاسم يف حلاصلا فلسلل ةفلاخم نم هيف امل هيبنتلا عم ةاعدلل ديفم باتك هنأ :ةصالخلاو

 .(«نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت] :يدعسلا ريسفت نع ةذبن

 ركذي ال تادرفملا ظافلألا ىلع زيكرت نود نآرقلا يناعمب مامتهاو «ةحيحص ةديقع هيف ءاهدوجأ : :لقف تئش تكشرنإو «ةرضصاعملا ريسفتلا ينك دوججأ نم

 نأل تاءارقلا ركذي ال ءفالخلل ضرعت ريغب رسُيو ةلوهس يف تايآلا يف ةيهقفلا ماكحألا حرشيو «هريسفت قايس يف اهانعمل هركذ عم اًردان الإ ثيداحألا

 .هتءارقو هئانتقاب حصنن روسيم لهس ريسفت باتك هنأ ةصالخلاو ءاهضفريو اهيلع دريو «هباتك يف تايليئارسإلا ركذي الو .هافك هقبس نم
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 ينآرقلازاجعإلا
 .زجعلا تابثإ وه :زاجعإلا

 1 150: 1501 50: 50: 501505 .زجعملا ةردق ترهظ زاجعإلا تبث اذإو «ءيشلا لعف نع روصقلا وهو «ةردقلا دض :زجعلاو
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 .ةضراعملا نع ملاس ,يدحتلاب نورقم «ةداعلل قراخ رمأ يه :ةزجعملا فيرعت

 :ةزحعملا طورش

 .هريغ لعف نم قراخلا نوكي الف ؛هلوسرل هدحو ىلاعت هنم قيدصتلا نأل «ىلاعت هلل العف قراخلا كلذ نوكي نأ - ١

 ةذوعشلاو رحسلا جرخي طرشلا اذهمو .ةوبنلا ءاعدا بذاكلل نكمأل ةداعلل ةقراخ نكت ل ول اهنأل «ةداعلل ةقراخ ةزجعملا نوكت نأ - ١

 .ةساردلاو ملعتلا قيرط نع فرعت لب :ةداعلل ةقراخ تسيل اهنإف «ةبيرغلا تاعرتخملاو

 يعدم دي ىلع رهظت ال اهنإف جاردتسالاو ةنوعملاو ةماركلا جرخت طرشلا اذهبو .هل قيدصت ةزجعملا هذه نأ ملعيل ةوبنلا يعدم دي ىلع رهظت نأ-

 .هب اًركمو ةعيدخ قساف دي ىلع رهظي جاردتسالاو «ةدش نم مهل اًصيلخت ماوعلا دي ىلع رهظت ةنوعملاو «حالصلا رهاظ دي ىلع رهظت ةماركلا نإف .ةوبنلا

 .لاق امك قشنيف ءرجحلا قاقشنا يقدص ةيآ :لوقي نأب «يبنلا ىوعدل ةقفاوم ةزجعملا نوكت نأ - 4

 .اهلثمب نايتإلاو ةزجعملا ةضراعم رذعتت نأ-

 وأ ؛هاوعد قدص ىلع اًليلد ةرشابم ةوبنلا ءاعدا بقع ةزجعملا يأت نأب :ةقيقح اهل ةبحاصمو ةلاسرلا وأ ةوبنلا ىوعدب ةنورقم ةزجعملا نوكت نأ- 1

 .ةوبنلا ىوعدل ةنراقم نوكت ال ةماركلا نإف «ةماركلا نع ةزجعملا زيمتت اذببو .اًريسي اًئمز ةرخأتم ةزجعملا يأت نأب :اًمكح

 .ةزجعم تسيل نمزلا اذه يف قراوفلا نإف ءاهبرغم نم سمشلا عولط نمزك ةداعلا صقن نمز يف ةزجعملا نوكت الأ-

 ١[. 15 ص] يروجيبلا حرش 1١171« 7/71 دصاقملا رظنا

 .ىسيعل صربألاو همكألا ءاربإو ءىسوم اصعو «حلاص ةقانك ءايبنألا تازجعم :لثم :ةيسح :لوألا عونلا :ةزجعملا عاونأ

 ظ .ةدلاخلا لذ لوسرلا ةزجعم ميركلا نآرقلا يهو :ةيلقع :يناثلا عونلا

 نم الإ اهدهاشي ملف .مهروصع ضارقناب تضرقنا اذهلف «ةيسح ءايبنألا تازجعم :ءايبنألا نم هناوخإ تازجعمو ِةِكَي لوسرلا ةزجعم نيب قرفلا
 .رشبلا هيلع نمآ هلثم ام يطعأ الإ يبن ءايبنألا نم ام» 55 يبنلا لاق امك كلذو «ةمايقلا موي ىلإ ةرمتسم يهو «ةيلقع ٍةْدَدَب لوسرلا تازجعمو ءاهرضح

 .(يراخبلا هاور) .«ةمايقلا موي اًعبت مهرثكأ نوكأ نأ وجرأف َّىلإ هللا هاحوأ اًيحو هتيتوأ يذلا ناك امنإو

 .لحارم ثالث ىلع نآرقلاب برعلا ىلاعت هللا ىدحت :ميركلا نآرقلاب برعلا ىلاعت هللا ىدحت فيك

 نول لق 8 :ىلاعت لاق ؛نيعمتجم نجلاو سنإلا لك لوانتيو ؛مهلوانتي ماع بولسأ يف هلك نآرقلاب ىلاعت هللا مهادحت :يدحتلا يف ىلوألا ةلحرملا
 .هلثمب نايتإلا نع اوزجعف [84 :ءارسإلا] 4 اريهظ ٍضَعَبِل ممْصْعَب تاك ولو ءوِلْممِي نوني ال ناقل اذنه لم أونأَي نأ لع نِجْلاَو ىضالا ٍتَعمَسحَأ

 رستكتا ساقنا عهتنلا هز رانج راقت أوك ّلث ةلقلآ تروق أ» :لاعت لاق ؟كآرقلا نماروس رشعب قاذتتت :يدختلا ىف ةيناثلا ةلحرجلا
 يا 06 0 2 دحب م 5 تعا 24

 اوعيطتسي ملف "١4.1[ هوه]# توُمِلَسُم رّثأ ْلَهَق وهال هلا نآو هللا ملعب لِزنأ
 سس 9رس ك7 >

 امثأ أوملعأ مك أوحي لَم 057 َنوٍدَص متمكن هنأ نوذ ني

 .روس رشعب نايتإلا
 را سرس مرر

 4 وم نم ْةَروُسب أوف انبَعّلع الر امم بر يف منك َنإَو# :ىلاعت لاق ؛هنم ةدحاو ةروسب ىلاعت هللا مهادحت :يدحتلا يف ةثلاثلا ةلحرملا

 :ةلاسارلا تعبت !ذَه مهزجعبو .هلثم ةروسب نايتإلا نع اوزجعف .[ "١1 :ةرقبلا]

 نع هرابخإو هعيرشتو هفراعمو همولعو همظنو هنايبو هبولسأو هظافلأ يف .ءيش لك يف زجعم ميركلا نآرقلا :ميركلا نآرقلا ين زاجعإلا بناوج

 ' يقحتملا

2 2 2 

 يددعلاو ىبيغلاو يعيرشتلاو يوغللازاجعإلا

 نم لوحفلا ةنسلأ سرخأو ؛ءاحصفلا نيطاسأ زجعأ ثيح ؛يوغللا هزاجعإ يف ةمقلا ميركلا نآرقلا غلب :ميركلا نآرقلل يوغللا زاجعإلاب دوصقملا

 .ركفلا همامأ فقوو «بالخلا هبولسأ نم تشهدناو لوقعلا تريحتو «رثنلاو رعشلا لاجر هرمأ يف راتحاو «نايبلا ةرقابع

 نأ نوديري كموق نإ مع اي :لاقف .لهج ابأ كلذ غلبف هل هبلق ٌقرف نآرقلا هيلع أرقف لي يبنلا ىلإ ءاج ةريغملا نب ديلولا نأ الذ سابع نبا نع

 72772 لاق ابل نفر يعم عينا كنف مق رطعلا نلت لمح
 .الام اهرثكأ نمىأ يرق تملع دق" لاق
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 وُقَّمَت ْمُكَلَمَأ ب يل ذل يلو ةويح ريح ٍصاَصِقْلا يف مُكَلَو آ#' ةليذرلا نم عمتجملل ةراهطو ةنايص ؛دودحلاو تايانجلا يهو ,ةعدارلا 1 . 2

3 07 

 2 . ل

 1 . (١ لو

 9 | |( رم زك نزلا || 1
 | [ييكيتنالال 7

 ل ال ١

 97 1697 1641 69569 597 60 6 0 22ه جه 2س 9سشظشصسصشس 6

 .هراكو هل ركنم كنأ كموق غلبي الوق هيف لقف :لاق

 هللاوو ءاذه نم اًئيش هلوقي يذلا هبشي ام هللاو ...نجلا راعشأب الو هديصقب الو هزجرب ال ءينم رعشلاب ملعأ لجر مكيف ام هللاوف ؟لوقأ اذامو :لاق

 .هتحت ام مطحيل هنإو هيلع ىلعي الو ولعيل هنإو «ةوالطل هيلع نإو «ةوالحل هلوقي يذلا هلوقل نإ

 ... اًديحَو ٌثَقَلَح نمو ٍفَرَد # :تلزنف «هريغ نع هرثأي «رثؤي رحس :لاق ءركف املف .ركفأ ينعدف :لاق ؛هيف لوقت ىتح كموق ىضري ال هللاو :لاق

 ناسنإلا ِبَّلق امثيحو .ملسأف هعمسي نأ هللا ءاشو هك لوسرلا نم نآرقلا عمسي ال ىتح اًنطق هينذأ يف عضو يذلا ليفطلا ةصق اًضيأو 1١[. :رثدملا]
 اهاصاوفو اهدودمو اهتانكسمو اهتاكرح عمسي ىتح هفورح سرجب عيدبلا يتوصلا هماظن يف هبذجي ؛يوغللا زاجعإلا نم اًرارسأ دجو نآرقلا يف هرظن
 :هلاعناو ههيقكر طع اومو ةملظن ف بيكم نكرقلا..”.ةرم"لؤالا وأرق هناك رق ذر 2 اق لحي الاف ءاوعط اول

 [87 :ءاسنلا] 4 ارك اًدلِيْخَأ هيف أودَجول هَاِريَع دنع ّنِم َناكَولَو# هللا دنع نم هنأل ؛ةغالبلاو ةحاصفلا يف اًبسانتم هترثكو هلوط عم نآرقلا ءاج دقو

 ِهِيَلَع كرت الو اولاَمَو# :ىلاعت لاقف كو لوسرلا قدص ديؤت تايآ اوبلط امنيح نيكرشملا ىلع هللا در دقو .مهيلع ةجح هعامس نآرقلا ربتعا دقو

 6٠0 01١[. :توبكنعلا] ©. . هيلع لتي بتكحلا َكِيلَع اَنْ آن :وِنْكَي رو (0) كيث ٌريِقنأَآدَتإَو ومآ د هع ُْتْنيَآْلأ امن لع وير ني تي

 .ميركلا نآرقلل يوغللاو ينايبلا زاجعإلا ىلع ةلئمأ

 :كلذ ىلع ةفيفخ ةلثمأ ذخأن نكلو ءزجعم هلك نآرقلا

 كليتشا ثالثلا تاملكلا هذهو «تاملك ثالث نم نوكت ءزجلا اذهو.ءةيآ نم ءزج اًذَهِفا[44 :رجنحلا] © ٌرَمْوَت ام عدِصأَف 9 :ىلاعت هلوق كلذ نم- ١

 .ةلاسرلا يف ام عيمج ىلع

 ينوه ةملكب ءاج [ ءارعشلا] # نب نق مل ره رو # :هناحبس لاقو[“١ :ءارعشلا] 14 نيت مت نكس ىِّلَأَو 00 :ىلاعت هلوق كلذ نسوا

 قانا اناسنألا قلخيتحا يعدي خل لوألا يف امنيب ؛ماعطإلا تنس نت[ عوعدملا فرصو «يهلإلا لعفلا ديكأتل ؛ىلوألا يف اهب تأي ملو ةيناثلا

 .ديكوتلل ةرورض نكت ملف «هءايحإو

 ىلع قراسلا مدق ةقرسلا يف امنيب ينازلا ىلع ةينازلا مدق اذامل .[3 :رونلا] 4 ودل هنأ امني ديو َّله اودِلجأف ىنازلاو ةيِناَرلَأ #9 :ىلاعت هلوق كلذ نمو - ١

 ؟ةقراسلا

 .لجرلا ال ةأرملا ىلع رهظتس انزلا راثآ نأ امك «لجرلا رود نم رثكأ انزلا عوضوم يف ريطخ رود اهل ةأرملا نأل :ةباجإلاو
 هررحو «ةعبتلا هلمحو هنادجو ريرحت ىلع هاّبرو «عمتجملا ةنبل هنأل .الوأ درفلا ةيبرتب ميركلا نآرقلا أدب :ميركلا نآرقلل يعيرشتلا زاجعإلاب دوصقملا

 .هلل اًصلاخ اًدبع نوكي ىتح تاوهشلاو ءاوهألا ةيدوبع نم هرسأ كفتو «كرشلاو مهولاو ةفارخلا ناطلس نم هصلخت يتلا ديحوتلا ةديقعب

 هحور تجزتما بحو صالخإب ملسملا اهادأ اذإف .عمتجملاو درفلا حالص اهيفف ؛تادابعلاو ضئارفلا نم نآرقلا عئارشب ذخأ كلذك حبصأ اذإف

 .ركنملاو ءاشحفلا نم هل اعزاوو هل اًسراح ضئارفلا هذه تحبصأو «عرشلاب هتايحو

 ىروشلا ماظن سسأو «ةيمالسإلا ةلودلا ئدابمو دعاوق ررق ثيح .مكحلا ماظن مايقو «عمتجملا ءانب ىلإ يعيرشتلا هزاجعإب ميركلا نآرقلا لقتنيو 2
 (ّينيط ىوقتلاب الإ يمجعأو يبرع نيب قرف ال ؛ملسملا عمتجملا دارفأ نيي ةيقيقح ةاواسمو ةلداعلا ئدابملا اهل عرشو [*4 :ىروشلا] 4 ميرو مهر ,ظ ]|

 - م و و اننيعةردتلا ررق من7 ءاسنلا] # َنيبْوَذْلَاَو نيدو وأ كِيفنأ لع ولون ءاَدَهُس طسِقْلاي َنيِمكوعأ | م

 .[ 10/4 :ةرقبلا]# َنوُف

 ىلإ يعيرشتلاو يملعلاو يوغللا هزاجعإ لظيسو «لاثم ىقرأو ةروص لضفأ ىلع ةيناسنإلا ةايحلا ميقي الماك اًيعيرشت اًروتسد نآرقلا نوكي اذكهو

 .باوصلا قيرط نع اهتدعبأو اهنينقتو اهلظب ةيرشبلا تيقش يتلا ةيعضولا ناوقلار؟تاعيرشتلا لك هماعأ كقفابت ثيحيأآلا

 | يسال شبل مع يلع دقي الامم كلذ «نيضاملا صصقو بيلا لع لع لمت أ دوصقملا :ميركلا نآرقلل يبيغلا زاجعإلاب دوصقملا

 .هيلع مهل
 لميا لا نيرو هل 17 كفرا 0 ترجل يا را

 .هئيد رهظأو كلذ لعفف [8 :ةبوتلا] * ورسم

 رصنلاب اوقثيل ؛هنيد راهظإ نم هب هللا مهدعو ام مهفرع هشويج ىزغأ اذإ ناك 5 لوسرلل هقيدصتو قيمعلا هناميإب ُهْنَد 0 1ةددسلا ي
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 5 :قاعتياقاعم دمع ةيمالبسإلا/ةناختوتبلا[تعسالا :ىتح.«مهفيلح ٌرصنلاو وعلا ناكف «شويجلا ءآرمأ ضحي ,هتفالخ يف كلذ لعفي رمع ناكو

 .ةُكط نودشارلا هلوسر ءافلخ قدصو ب هلوسرو هللا قدصف [1؟ :نارمعلآ] 4 ُداَهمْلاَسْفَو ٌمَئَهَج لإ وُرَكُْتَو توفُمَس امك دز م١ٍ
 .[0/ :لافنألا] © ْمُكَلاَمَأ ِنيئفأطلا ىَدَحإ هلأ ُُكْدِعي ْدِإَو 98 لعفو رصنلاب ردب لهأ هللا دعو دقلو

 ةساردلاو ملعتلاب الإ اهتفرعم ىلإ ليبس ال رومألا هذهو هِي هتثعب نيح ىلإ ..مدآ هللا قلخ ام نيح نم ةقباسلا ماوقألا صصق ىلع نآرقلا لمتشاو

 ىوتسملا اذه يف نوكي ىتح هرصع ةرقابعو ءاملعلا لحاطف دي ىلع هسورد قلتي لو ؛مولعلا هذهل عماج باتك هيدي نيب عقي ملو ملعتي مل لوسرلاو «ةيفاولا

 .يملعلاو يفاقثلا

 .[48 :توبكنعلا] 4 توما بَل اذ تكلني بهم الو باككن م وَ نع اوُلتَل َتُاَمَو ل يحولا قيرط نعالإ كلذ لك ملعت نكميالو
 ٠١8[. :ماعنألا] 4 َتَسَرَد اوُلوُمِبلَو ِتن ِتنيَأْلا فرص َتَلدَكَو #

 .[15 :صصقلا] 4 تيت نيتك ٌرمأْلا ىبوُم لإ آيَصص ذإ نول ا
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 يملعلازاجعإلا

 هعضخنو ءزاجعإلاو ةيادهلا دودح هب زواجتن نأ قيلي الف ءزاجعإو ةيادهو ةديقع باتك وه ميركلا نآرقلا :ميركلا نآرقلل يملعلا زاجعإلاب دوصقملا

 «سانلا نم ريثكلا دنع دئاس أطخ اذه «ةيرظنلا قفاوي امب اهلوؤنو نآرقلا تايآ نم ةيآ يف المحم اهل سمتلن ةديدج ةيرظن ترهظ املكو «ةيملعلا تايرظنلل

 :يهو قولخم نع اهلثم ردصي ال تارابتعاو رومأ ةينوكلا مولعلا ىلإ ةبسنلاب نآرقلا يف تيعور اذهل ءفارسإ هدعب ام ليوأتلا يف فارسإو

 0 .ءاقترالاو ءوشنلا ةيرظنل ةعضاخ اهنأل كلذو ؛نآرقلا عوضوم نم ةينوكلا مولعلا هذه لعجعي مل ىلاعت هللا نأ- ١
 0 67-5 الح

 ١- :سنوي]# ٍضْرأْلاَو تَومَّسلَاف ادام اورظنأ لق 7 ربعو معن نم نوكلا يف امب عافتنالاو ثحبلاو رظنلا باب نم مولعلا هذه ىلإ اناعد نآرقلا نأ ٠١١[.

 ةهلآ اهومهوت نيذلا نيلاضلا ناهذأ يف قلع ام اهنع ىفنو «هفرصتو هدارم تحت ةروهقمو ىلاعت هل ةبوبرم اهنأ انرعشأ تاينوكلا هذهل ضرع نيح نآرقلا نأ -'"
 4١[. :رطاف] « دريم اهنا يلام سيلا بؤعتلا كينان هناطلسو هلل ةعضاخ يه امنيب ؛ناطلسو ريثأت تاذ

 [4/ :ميهاربإ] ©... لي اوَرَبَو ةومعلاَو ضال ل موب ]© ([8/ :صصقلا] # ءهَهَج يول كال اهو رق ىط ةكلاح انمأ انرعشأ كلذكو

 هثح يف هزاجعإ امنإو ءرظنلاو ثحبلا يف يرشبلا دهجلل ةرمث نوكتو «لدبتتو ددجتت يتلا ةيملعلا تايرظنلا ىلع هلامتشا يف سيل يملعلا نآرقلا زاجعإو

 امدنع ةسينكلل ثدح امك «مولعلا نم ةدازتسالا نيب لوحي وأ ؛هريكفت يف لقعلا ةكرح لشي الو «نوكلا يف رظنلا ىلع ناسنإلا ثحي وهف ؛ريكفتلا ىلع

 .مولعلا تمجاهو لقعلا ةكرح تلش

 .نآرقلا يف ةريثك يهو «ةيادهلا قاسم تقيس ةيملع تاراشإ هيف ميركلا نآرقلاف

 .لوقعلا رهبت ةقيرطب يواستلاب اهدادضأو ظافلأ يتأت نآب كلذو «ميركلا نآرقلل زاجعإلا عاونأ نم عون اذه :ميركلا نآرقلا يف يددعلا زاجعإلا
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 ماقرألاب فيرشلا فحصملا اسي:

 .ناضمر نم ١1 يف ٍةيَِي يبنلا ىلع ميركلا نآرقلا لوزن أدب

 .(ةنس )4٠ يحولا لوزن تقو ِةِكَي يبنلا رمع

 .هتلاسر ةرتف يهو «ةنس (11) ةدمل ٍةِدَب يبنلا ىلع ميركلا نآرقلا لزن

 .اًموي (11١)و روهش (0)و ةنس )١7( ةكم يف ميركلا نآرقلا لوزن ةدم

 3 .مايأ (4)و روهش (9)و نينس (4) ةنيدملا يف ميركلا نآرقلا لوزن ةدم

 4*» .ةروس )١١5( ميركلا نآرقلا روس ددع

 5 .ةيآ (1715) ميركلا نآرقلا تايآ ددع
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 .ةيأ (5 51/65) ةيكملا تايآلا ددع

 .ةيأ )١17/71١( ةيندملا تايآلا ددع

 .ةروس (164) ءاملعلا رثكأ يأر ىلع ةيكملا روسلا ددع

 .ةروس ١ ١ :ليقو (9١)ةيندملا"روسلا دذعو

 .عابرأ (5) بزحلاو «نابزح ءزجلاو ءاًءزج )٠"( ميركلا نآرقلا ءازجأ ددع

 .اًبزح )1١( ميركلا نآرقلا بازحأ ددع

 .اًعبر )١5٠( ميركلا نآرقلا عابرأ ددع

 .اًرشع )5/٠( ميركلا نآرقلا راشعأ ددع

 .ةملك (91/519) ميركلا نآرقلا تاملك ددع

 .اًظفل (21975) ميركلا نآرقلا ظافلأ ددع

 .ةطقن )١65785( ميركلا نآرقلا طاقن ددعو

 .اًفرح (17751/1) ميركلا نآرقلا فورح ددع

 .ةدجس )١5( ميركلا نآرقلا يف ةوالتلا تادجس ددع

 .ةروس (79) فورحلاب تأدب يتلا ميركلا نآرقلا روس

 :يه فورحلاب تأدب يتلا روسلا

 .ةدجسلا - نامقل - مورلا - توبكنعلا - نارمع لآ- ةرقبلا ةروس :يهو # ملا فورحب تأدب روس (1)

 .رجحلا - ميهاربإ - فسوي - دوه - سنوي :يهو # ركا# فورحب تأدب روس (0)و

 .فاقحألا - ةيثاجلا - ناخدلا - فرخزلا - ىروشلا - تلصف - رفاغ :يهو # محو يفرحب تأدب روس ()و

 .صصقلا ةروس - ءارعشلا تروس :امهو # َرَتط# فورحب اتأدب ناتروسو

 .ميرم :ةروس يهو # صعيهكإ# فورحب تأدب ةروسو

 .دعرلا ةروس :يهو © رّملا# فورحب تأدب ةروسو

 .لمنلا ةروس : يهو # سط# يفرحب تأدب ةروسو

 .فارعألا ةروس :يهو 4 صمَلا## فورحب تأدب ةروسو

 .هط :ةروس يهو (هط) يفرحب تأدب ةروسو

 . ص :ةروس يهو (ص) فرحب تأدب ةروسو

 .ق :ةروس يهو (ق) فرحب تأدب ةروسو

 .ملقلا :ةروس ىهو (ن) فرحب تأدب ةروسو

 .سي :ةروس يهو (سي) يفرحب تأدب ةروسو

 ؟ثلاثلا هعبرو «ينثلا هثلثو ؛لوألا هثلثو .هعبرو «نآرقلا فصن نم لك عقي نيأ
 .[15 :فهكلا] 4 كح َنَرِعْمُم اَلَو ْفطْلَتِْلَو# ةملك دنع نآرقلا فصن عقي :باوجلا

 ١54[. :ماعنألا] 4 محي ومحل نول ةملك دنع نآرقلا عبرو

 ٠٠١[. :ةبوتلا] 4 ميِظَعْلا روَمْلا كلذ ةملك دنع لوألا هثلثو

 را اما ع :ءارعشلا] 4 ْمحقيدَص الو( نيس نم اَنلاَمَه ا دنع يناثلا هثلث عقيو

 .[86 :رفاغ] © نورفكلا كلام ريكو# ةملك دنع ثلاثلا هعبر عقيو
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 نآرقلا ةوالت

 ليل َةَئِاَنِإ # :ىلاعت هلوقل رجفلا دعبو برغملا دعبو ليللاك تاقوألا لضفأ اهم اًيرحتم «ةلبقلا لبقتسم ءاًرهطتم لاوحألا لمكأ ىلع نآرقلا ةءارق بحتست

 هلوقل ءاّبكارو ايشامو اًعجضمو اًدعاقو اًمئاق ةءارقلا زوجتو «[1/8 :ءارسإلا] # اًدوَمْسم سكر جَمْلا نار َّنِإ 9 :ىلاعت هلوقو «[* :لمزملا] ابق موو نطو دَسَأه

 الا :ثيدح تبثو ًءاسمو اًحابصو اًراهنو اليل نآرقلا ةءارق نم راثكإلا بحتسيف ؛[١14 :نارمع لآ] 4 ْمِهِبوُنُج َلَعَو اًدوعفَو امنت هلأ نودي َنِدَلأ 8 :ىلاعت

 .يراخبلا هاور « راهنلا ًءانآو ليللا َءانآ هقفني وهف الام هللا هانآ لجرو ءراهنلا ًءانآو ليللا ًءانآ هولتي وهف َنآرقلا هلا هانآ لجر :

 ام لضفأ هتيطعأ يتلأسم نع نآرقلا هلغش قفل :يسدقلا ثيدحلا يفف ؛ ركذلا رئاس نم لضفأ نآ رقلا ةءارقو «تاعاسلا :ءانآلا ١ :دسحلاو

 .بيرغ نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور .(هقلخ ىلع هللا لضفك مالكلا رئاس ىلع هللا مالك لضفو «نيلئاسلا يطعأ

 توصلا نيسحت يغبنيو «[4 :لمزملا] © التت َناَءْرَْلا ٍلْيرو# :ىلاعت لاق ,بلقلا يف اًريِث أت دشأو ,فورحلا نييبت عم ةعرسلا نم لضفأ ةءارقلا ليترتو

 نإف .مكتاوصأب نآرقلا اوئسحا :نسح دانسإب يمرادلا دنع ظفل فو .حيحص هدانسإو «هريغو دمحأ هجرخأ (مكتاوصأب نآرقلا اوني :دِيَك هلوقل ةءارقلاب

 انسخ نآرقلا ديزي لسحللا توصلا

 ةبحتسملا ةءارقلا رادقم

 ناضمرك ةلضافلا ةنكمألاو ةلضافلا تاقوألا يف اًنايحأ عوبسألا نود اميفو نآرقلا نم اًعبس موي لك يف أرقي عوبسأ لك يف نآرقلا متخ بحتسيو

 لك ىف 1رثأ) وررمع نيهللأ دبعل 346 ىنلا لوقل نسحف ماي[ةئؤلك لك نآرقلا [رقأ نإو «ناكملاو نامزلل اًنانغاةجحسلا يذ رشعو نيقيرشلا نيمرسلاو

 .هنايسن فاخ نإ اًموي نيعبرأ نع نآرقلا متخ ريخأت هركيو.دمحأ هاور ثالث

 لييتخيالا» ا ا ل ا وا :دمحأ مامإلا لاق

 .هنئس يف يذمرتلا هاور (نآْرفلا َنم ايش ُبُتجْلا اَلَو ٌضِئاَحل اَرَْت ال١ :ثيدحل لستغي ىتح نآرقلا ةءارق بنجلا ىلع مرحيو «[14 :ةعقاولا] # َوُرَهْطُمْل

 .هلهاوشب نسح وهو :طوؤانرألا لاقو

 نارقلا عامتس ١

 1 ري م ءاك وام و م0 راح يح 0 3

 كلذ ىلع دعوو نآرقلا ةءارقل تاصنإلاو عامتسالاب هللا رمأ 4 :فارعألا] 4 َنوُمحْرُ كَّلعل اويِصنَأو هلا وعِمَسْسَف ناَنفْلا كئرْفاَدإَو# :ىلاعت هللا لاق

 .دمحأ هاور «ةمايقلا موي اًرون هل تناك اهالت نمو «ةفعاضم ةنسح هل تبِتُك للا باتك نم ِةبآ ىلإ عمتسا نم» :لاق ِِي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نعو «ةمحرلا

3 0 

 نآرقلاب عافتنالا

 هنم هب ملكتي نم هبطاخي نم روضح رضحاو .كعمس قلأو .هعامسو هتوالت دنع كبلق عمجأف «نآرقلاب عافتنالا تدرأ اذإ :دئاوفلا يف ميقلا نبا لاق

 13 ن4 قيس َمَمّسلا َىَلأ وأ ُبلم مه ناك نمل ئركنإا َكِلَد ىف َّنِإ # :ىلاعت لاق ؛هلوسر ناسل ىلع كل هنم باطخ هنإف «هيلإ

 هللا مالكب فيكف «هيف ام ذفنتو همهفتو هأرقت ىتح لاب كل أدهي لو رارق كل رقتسي مل ؛كاهنيو هيف كرمأي ايندلا كولم نم كلم نم باطخ كءاج ول

 متبت ال ؟اهعدصل لابجلا ىلع وأ اهعطقل ضرألا ىلع لزن ول يذلا ةواقشلاو ةداعسلا بابسأ نمضت يذلا كولملا كلم

 .هللا كقفو كلذل هبتناف «هيناعم

 مهفو هتءارق ىلع صرحت الو هب

 ضارمأ نم هب ءافشتسالا رجهو ؛هميكحت رجهو (هب لمعلا رجهو ؛هربدت رجهو هد ناميإلاو هعامس رجهو .هتءارق رجه :عاونأ نآرقلا رجه

 ديل م در لذ م 4 ةطي جلل رس »رح 27 د ةكيدعال رس كدر كيت رس )رح 2 0
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 نحوك هرمنا 1 نابض ماريتا وقوة نموريورسم ان زم يل قار كل. ف داقف كلارا ارقي قمن هلئاذأالا ص ااوبمأو ب تنراقلا 0

 ا و رع ل حر ص

 ٠"[. :ناقرفلا] # اروحُهَم َناَءرَمْلا اذنه أند ىَرق نإ بَري لول كلا 8: لاعت هلوق يف لخاد

4 ١ 

0 , 4 1 

 كك 2-7-7

 (ةعيرشلا ةيلك) ميركلا نآرقلا 0
 هللا ىلإ قيرط ال هنأو «رئاصبلاو راصبألا رونو ةلاسرلا ةيآو :ةمكحلا عوبنيو ةلملا ةدمعو ةعيرشلا ةيلك زيزعلا باتكلا نأ ررقت دق» :يبطاشلا لاق

 قاحللاو اهدصاقم كاردإ يف عمطو ةعيرشلا تايلك ىلع عالطالا مار نمل ةرورض مزل كلذك ناك اذإو «هفلاخي ءيشب كسمت الو «هريغب ةاجن الو هاوس

 «نيقباسلا يف هسفن دجي نأو «ةبلطلاب رفظي نأو «ةيغبلاب زوفي نأ كشويف ءالمعو اًرظن يلايللاو مايألا رم ىلع هلعجي نأو «هسينأو هريمس هذختي نأ اهلهأب

 فلسلاو نيقباسلا ةمئألا مالكف الإو ؛باتكلل ةنيبملا ةنسلا نم كلذ ىلع هنيعي ام لواز نم الإ هيلع ردقي الو - كلذ ىلع اًرداق ناك نإف ؛لوألا ليعرلاو

 .«ةفينملا ةبترلاو فيرشلا دصقملا اذه يف هديب ذخأ - نيمدقتملا
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 ءيش لك نايب ميركلا نآرقلا

 مول :ىلاعت هلوق لثم ةينآرقلا صوصنلا اهنم رومأ كلذ ىلع ليلدلاو «ةعيرشلا ةلمجب ملاع قيقحتلا ىلع هب ملاعلاف «ءيش لك ذايب هيف ميركلا نآرقلا

 :هلوقو ["8: ماعنألا] و ْىَّمنِم ٍبمكْلافاْطرْفاَم# :هلوقو [84:لحنلا] 4 ِءَىَّش لكل اًنَيِنَي بتكْلا كلي اَنلَرَبَو # :هلوقو [* :ةدئاملا] * مُكَتيِد ل تلك

 ةقيقح هيلع ىنعملا اذه قالطإ حص امل اهيناعم عيمج هيف نكي مل ولو ةميقتسملا ةقيرطلا : ينعي [9 :ءارسإلا] * موُقَأ مه ىَلِل ىدهَي َناَرهْلا اًذه َّنِإ ©

 نم ءاج ام اهنمو ؛ءيش لك نايبت هيفو الإ رودصلا يف ام عيمجل ءافش نوكي الو ,رودصلا يف امل ءافشو ىده هنأ ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ هابشأو

 ٌةاجنو هب كّسمت نمل ةمصع «ّمفاَّنلا ءافشلاو نيبملا ثلا هور, اح قارقلا اذه ّنإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك .كلذب ةنذؤملا راثآلاو ثيداحألا

 ىلع ليلد عفانلا ءافشلاو قالطإب هللا لبح هنوكف ؛ثيدحلا 'درلا ٍةرثك نع قلي الو هّبئاجع يضقنت الو «ٌبّتعتسُيف غيزي الو موقيف وعي ال ؛هعبت نمل

 نعو ةعيرشلا ةلمجب ملاع نآرقلاب ملاعلاف هللا ماكحأب ملعأ هنأ الإ كاذ امو ,ملسم هاور (ِهّللا باتل ْمهّورقأ موقلا مؤيلا :ثيدحلا يفو «هيف رمآلا لامك

 نعو «َنيِرْخآلاَو َنيَِّوألا ُمْلِع هبف نك ءنآزقلاب ْمُكيلََف ملعب ُْتدََأ اَذإ) :لاق ه5 دوعسم نب هللا دبع نعو (دحأ هقوف سيلف نآرقلا أرق نم١ : ايي ةشئاع

 .«اًميظع اًرمأ لمح دقف ؛نآرقلا عمج نم» : اكو رمع نب هللا دبع
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 نآرقلازاجعإ 1
 ميركلا نآرقلاو «هل هتابثإو ريغلا ىلإ زجعلا ةبسن هانعم ةيبرعلا ةغللا يف زاجعإلاو «ةضراعملا نع ملاس يدحتلاب نورقم ةداعلل قراخ رمأ ةزجعملا

 اذنه لْثمي أونأي نأ خلع ّنِجْلََو 2 ار ل لبا قوت تيوس أ طر رسيربأ ني ورس راس دالي اوان نس الازد

 .[8 :ءارسإلا] © اريهظ ضع مصعب دعب كراك ولو ءدلقمب ةونأب ال نايم

 :نآرقلا زاجعإ هجوأ

 .برعلا ناسل يف دوهعم مظن لكل فلاخملا عيدبلا مظنلا - ١

 .ةيبرعلا بيلاسألا عيمجل فلاخملا بيجعلا بولسألا ١-

 اهلثمب يتأي نأ قولخمل نكمي ال يتلا ةلازجلا -

 .رشبلا تاجاحب يفي يذلا لماكلا قيقدلا عيرشتلا - ؛

 .يحولاب الإ فرعت ال يتلا «ةلبقتسملاو ةيضاملا تابيغملا نع رابخإلا -4

 .ديعوو دعو نم نآرقلا هنع ربخأ ام لكب ءافولا -5

 .هلثمب اوتأي نأ نع نيقولخملا زجع -1/
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 لا 3 كو دمج دك دك او

 ادْلَو نكاد #9 رييغتلاو ليدبتلا نمو: ناصقنلاو ةدايزلا هم اًظاوفحم هنوك -/ ٌركِدلأ ان .[هب:رجحلا]* توظؤحمل كانَ

 1١[. :رمقلا] * ركَّدُم نم لَه ْذَّذلل َناَدفْلأ اسي َدَقْلَو 9 ظفحلل هريسيت -4
 توْمْمَل ُهاَْعَأ َّنإَو «ٌقِدْفُمَل ُهَلَمْسَأ نو ٌَواَلَطل َِْلَع نو ٌةَوالَحَل هلأ ا هَللاَو) :ةريغملا نب ديلولا لاق ىتح ءادعألاو عابتألا بولق يف هريثأت ٠-

 .ارَسَيُهَلَوَقَت امو ههْيَلَع ىَلْحُي اَمَو وُلْحيَل هنو
 .مالكلا رئاس فالخب ديدرتلا ةرثك ىلع هعماس الو هئراق هلمي ال هنوك ١-

 ردصمو نيدلا ساسأ وه ميركلا نآرقلاو هزاجعإ هدحو اذهو «ممأ ةداقو بوعش ةساس منغلاو ءاشلا ةاعر برعلا ريص يذلا وه اًرخآو الوأ نآرقلاو

 0 و لا ب يلا

 .[40 :توبكنعلا] 4 بْنكلا سم كَل ! وأ آم ُلَثأ #9 «[ :فارعألا] 4 ب رنيم متل لأ آم أوُعَِتَأ 8 بولسأ ريغبو عضوم ريغ يف ماكحألا نم
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 اهماكحأ نايبب نآرقلا اهلوانت يتلا ةايحلا بعش

 :يتأي ام كلذ نم ةفلتخملا ةايحلا يحاون نم ريثك ىلع ميركلا نآرقلا ىوتحا

 .رفكلاو ناميإلا نيب لصافلا دحلا يهو .هرشو هريخ ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللا يف اهب ناميإلا بجي يتلا دئاقعلا - ١

 بولقلا ئلتمتف .هقلخ يف هعادبإو هنوك يف هللا رارسأ فرعتل ,ءيش نم هللا قلخ امو .ضرألاو تاوامسلا توكلم يف ركفتلاو رظنلا ىلإ داشرإلا -؟

 .ةاراجمو ديلقت نع ال لالدتساو رظن نع هتمظعب اًناميإ

 نيحلاصلل ةاجن هقلخ يف هللا نئس ىلإ دشريو «ظاعتالاو رابتعالا ريثي يذلا صصقلا نم ريثك نآرقلا يف درو دقف ءاّممأو اًدارفأ نيلوألا صصق -'

 .نيدسفملل اًمكالهو

 قالخألا نم ريذحتلا عم ةنامألا ءادأو ءافولاو قدصلاو ربصلاك «ةعامجلاو درفلا نأش نم حلصتو سوفنلا بذب# يتلا ةلضافلا قالخألا -

 ...دهعلا ضقنو دعولا فالخإو ةنايخلاو بذكلاك ءاقشلا اهل ببستو «ةلضافلا ةيناسنإلا ةايحلا يناعمب يدوت يتلا ةئيسلا

 .ةيآ نيعبرأو ةئام نم برقي ام كلذ يف ءاجو ,داهجو جحو موصو ةاكزو ةالص نم اهعاونأ فالتخا ىلع تادابعلا -4

 نم برقي ام كلذ يف ءاجو ءثرإو ةيصوو ةدعو بسنو عاضرو ةناضحو ةقفنو رهم نم اهعبتي امو قالطلاو جاوزلا ماكحأك ةرسألا ماظن -5

 :ةيأ نيعبس

 .اًضيأ ةيآ نيعبس نم برقي ام كلذ يف ءاج «ةراجتلاو ةنيادملاو نهرلاو ةراجإلاو عيبلاك ةيلاملا تالماعملا ماكحأ -1

 .ةيآ نيثالث نم برقي ام كلذ يف ءاجو ءهضرأ يف هللا ةبراحمو فذقلاو انزلاو ةقرسلاو دودحلاو تايانجلا ماكحأ -

 .ةيزجو دوهعو رسأو ةمينغو داهج نم كلذ عبتي امو ملسلاو برحلا ماكحأ - 9

 .ةعاط نم مهل سانلا ىلع بجي امو «هللا لزنأ امب مكحلاو ةاواسملاو لدعلاو ىروشلا نم ماكحلا ىلع بجي اميف مكحلا ماظن ١١-

 ليقو ماكحألا تايآ ددع ىلع ءاملعلا قفتي ملو «سانلا نيب يعامتجالا لدعلا ققحي اميف ءارقفلاب ءاينغألا ةقالع يف ةيعامتجالا ةايحلا ميظنت ١١-

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءاهنم بيرق وأ ةيآ ةئامسمخ :اهنإ

 00# ا

 موقأ يه يتلل نآرقلا ةياده

 ىلع اًحيرص اضن صن يذلا ميظعلا لصألا اذه مكحأ امو !ةدعاقلا هذه مظعأ ام [4 :ءارسإلا] 4 مْوقَأ ىه ىتَِل ىو نارا اًدَه َّنِإ ]» :ىلاعت هللا لاق

 لامعألاو تاعانصلاو تاسايسلاو لامعألاو قالخألاو دئاقعلا يف موقأ يه ةلاح لكف !لاوحألا نم لاحب ةيادهلا هذه دييقت مدعو نآرقلا ةياده مومع

 .رومأالل اًحالصو اًمايق مظعأو ةماقتسا لمكأو حلصأ 4 ِمَوَقَأ# ىنعمو ءاهيلع ثحيو اهب رمأيو اهيلإ دشريو اهل يدهي نآرقلا نإف «ةيويندلاو ةينيدلا

 نم درجتلاب اهروعشب ةماركو ةزع بولقلا المت اهنإف ءاهلامكو اهتايحو بولقلا حالص اهيف يتلا ةعفانلا دئاقعلا يهف نآرقلا دئاقع امأف

 كاجأل راحل نك ١ كلا رم ىدملا اذهو قئانإو ا ةجير اهناتو هل ايظع هللا حلل اع فطعتع اهنر و ءاهاتم قرلحتال ١"

 لذلا .

 لا روس كك وكلا سب
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 دكه دا تا

 قلخلا عمو هللا عم قلخلا نسحو بدألاو وفعلاو ملحلاو ربصلا نم ؛ليمج قلخ لكب يلحتلا ىلإ وعدي هنإف اهيلإ وعدي يتلا نآرقلا قالخأ امأو

 اهيف ىتلا لامعألا نسحأ يهف اهيلإ يدهي يتلا ةينيدلا لامعألا امأو «قرفتملا عمجيو بولقلا فلؤيو قيرط لكب اهيلع ثحيو «قالخألا مراكم عيمجو

 ' .دصاقملا ىلإ اهلصوأو اهلهسأو اهّلجأو تالاحلا لمكأ ىلع هدابع قوقحو هللا قوقحب مايقلا

 ىلع رواشتلاب رمأيو .دسافملا عفد ينو ةيلكلا حلاصملاو دصاقملا ليصحت يف ةعفانلا قرطلا كولس ىلإ دشري وهف ةيويندلاو ةينيدلا تاسايسلا امأو

 هباحصأو همداخو هلهأو هجوزو هدلو عم دلاولا ةسايس يف ىتح ؛لاحلا بساني امب تقو لك يف ةحلصملا هيضتقت امب لمعلاو هتحلصم حضتت ملام

 لكو «ةيلكلا هدعاوق نم ةدعاق تحت الوخد وأ اًرهاظ اًّصن اهيلإ دشري نآرقلا نإف ءاهريغ نم حلصأو موقأ اهنأ ءالقعلا قفتي ةحلصم لكف «هيلماعمو
 وأ حيحص ملع دجوي نأ نكمي ال هنأ كل نيبتي هريغو اذببو ؛طيحملا لصألا اذهل اليصفت حلاصملا هيضتقت امو «ةنسلاو باتكلا يف ةدراولا ليصافتلا
 .نآرقلا هدري حالص قيرط وأ عفان ىنعم

 هلل نوكي نأ يغبنيو «هاسني الئل اهريغو ةالصلا يف هراهنو هليل نآرقلا ةءارقب هسفن ذخأي نأو «َْبِو هلل هبلط يف صلخي نأ :نآرقلا بحاصل يغبني اممو

 ل 1 1 رك لاو امتع هيو ءانعاو ةيلإو انيعشلم هباو 'ةلاكرتما ةيلعاو ليكاذ ةلؤء[ةقانق ةققلو ءادهاح

 هسفنل اًدهاجم «هايند ضرع نم هيلع ردقي ام هيدي نيب اًمدقم هتجهم ةاجنو هسفن صالخ يف ايعاس «هبر وفع ايجار «هبنذ نم اًفئاخ نوكي نأ يغبنيو

 بنجتيو «ءارقفلل عضاوتي نأ يغبنيو «هنع هاهنو هب هرمأ اميف هتبقارمو هللا ىوقت لامعتساو «هنيد يف عرولا هرومأ مهأ نوكي نأ يغبنيو «عاطتسا ام كلذ يف

 نأو ؛هرض نم ملسيو .هريخ ىجريو ؛هرش نمؤي نمم نوكي نأ هل يغبنيو ءبدألاو قفرلاب هسفن ذخأيو «ءارملاو لادجلا كرتيو ,باجعإلاو ربكلا
 .هنيشي الو هنيزيو «قالخألا مراكمو قدصلا ىلع هلديو «ريخلا ىلع هنواعي نم بحاصي

 هضئارف ولتي نأ نآرقلا لماحل حبقأ امف «ولتي امب لمعيو أرقي امب عفتنيف ؛هيلع ضرف امو هدارم هللا نع مهفيف نآرقلا ماكحأ ملعتي نأ يغبنيو

 يذلا رامحلا لثمك الإ هلاح هذه نم لثم امف «هيردي الو هولتي ام هقف نع لأسي نأ حبقأ امو ؟هانعم ملعي ال امب لمعي فيكف «ولتي ام مهفي الو «هماكحأو

 لي هنايبك كلذو ءنآرقلا ماكحأ هل حتفت يهو «هباتك يف نو هللا دارم ىلإ بلاطلا لصي اهبف دي هللا لوسر نع ةتباثلا ننسلا يف رظني مث .اًرافسأ لمحي

 لاق ا ا او اويواكخأ تاو ام دوو راهم وكرر ايت 52 يف مخلل كاولمفلل

 نعو «[44:لحنلا] 4 مهل َلَرت أَم ام ساّنلل َنيبنل ركزلا كيل آنلنَأَو# :ىلاعت لاقو .«يلصأ نونو كرون :لاقو ؛اْوكَكِاَنَم نع اوُذحا : للك

 ناك نآرقلا ئراقل بتارملا هذه تلصح اذإف .هخوسنمو هخسانو ههماشتمو همكحمو هبارعإ اوفرعت ىتح نآرقلا اوملعت» :لاق ُهَتَيْلَذ ضايع نب ليضفلا

 .(هب لمعلا صلخيو هسفن يف هللا يقتي نأ ملعلا بلاطو نآرقلا لماح ىلع بجيف ؛هركذ لج هلل هيف ةينلا صلخي ىتح انركذ امم ءيشب عفتني الو ههب اًرهام

 رشع اوملعت اذإ ِةِكَي هللا لوسر باحصأ ناكو «هيف امب نولماعلاو همارحو هلالحو هماكحأب نوملاعلا مه نآرقلا ةلمحو :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 ميكحلا لاق ؛هتمرحو هميظعت نآرقلا ئراق مزليو ءابب اولمعيو اهيبنو اهرمأو اهمارحو اهلالحو اهيناعم اوملعتي ىتح اهوزواجتي مل نآرقلا نم تايآ

 نم هللاب ذيعتسي نأو «هتءارقب ةلبقلا لبقتسي نأو «هقيرط وه ذإ هاف بيطيو كاتسي نأو ءاّرهاط الإ هسمي الأ نآرقلا ةمرح نمف :لوصألا رداون يف ءيذمرتلا
 نأو ءليترتو ةدؤت ىلع أرقي نأو «ةرورض ريغ نم نييمدآلا مالكب اهعطقي مل ةءارقلا يف ذخأ اذإو «ةءارقلا ءادتبا دنع ةلمسبلا أرقيو «ميجرلا ناطيشلا

 .هنم هللاب ذيعتسيف ديعولا ةيآ دنعو ؛هلضف نم هلأسيو ىلاعت هللا ىلإ بغريو دعولا ةيآ ىلع فقي نأو ؛هب بطاخي ام لقعي ىتح همهفو هنهذ هيف لمعتسي
 الأ نآرقلا ةمرح نمو «تانسح رشع فرح لكب هل نإف ءاّمامت ظفللاب مالكلا زربي ىتح ءادألا يف هقح فرح لكل يدؤي نأو ءاهب ربتعيف هلاثمأ ىلع فقيو

 الأو «ةءارقلاب ضعب ىلع ضعب رهجي الأو غيز هلك كلذ نإف «ةينابهرلا حونب الو ءىراصنلا عيجرتب الو ,قسفلا لهأ نحلي امك ءانغلا ناحلأب هأرقي
 :كي لاق ,ديدشلا ديعولا هيلو زوجي ال كلذ نإف «يأرلا درجمب رسفي الأ نآرقلا ةمرح نمو ءفحصملا رغصي ال نأو «نآرقلا يف لداجي الو يرامي

 .«رانلا نم هّدعقم ًاوبتيلف هيأرب ِنآرقلا يف َلاَق نَم١

 ال َكاَدَه عت نمل :هلوقب ةرخآلا يف ىقشي الو ايندلا يف لضي الأ هب لمعو نآرقلا أرق نمل هللا لفكت دقو «هب لمع نمل عفشم عفاش نآرقلاف

 نامل ادله أوُدَكَكأ ىو َبَركَي ل :هرجه دقف هب لمعلا يف رّصق وأ همهف يف رّصق وأ نآرقلا ةوالت يف ملسملا رّصق اذإف [111“ :هط] 4 فَي اَكَو لِي
 انرضاحو انيضام اهب ركذتتف «هتايآ ربدتنو :هميظعت قح همظعنو «هردق قح انبر مالك ردقن نأ نيملسملا رشاعم انيلعف ٠”[ :ناقرفلا] © اروُجُهَم

 :رعاشلا لاق «نيزئافلا نم نوكنو «هب عفتتنل هربدتّتو هتوالت قح هولتن نأ انيلعو «ةرخآلاو ايندلا ةداعس هب كردنلو ءانبر دنع انل ةجح نوكيل انلبقتسمو

 دملج لثم اًيساق اًّبلق نيلي 2هنإف نارقلا سرد ىلع بظاوو

 نآرقلا ربدت تحن ملعلاف ىدتشا تحفر نإ.نآّوفلا ربل
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 يسدقلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نيب قرفلا 1

 0 يسفاثبدحلا 23 ا سوست

 00 افيعضلا هنمو ءنسحلا هنمو حيحصلا هنم يسدقلا ثيدح غلب نمم ريفغلا عمجلا هلقن «رتاوتم نآرقلا ثلاثلا هجولا
 0 35 يبنلا ىلإ .مهلثم نع طبضلاو ةلادعلا يف ةياغلا

 ا[ تاس لا فرقنا ةلاووز جك عبارلا هجولا
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 هلا ثيدحلا ةءارق بنجلل روجي نرركملا ةءارق كحل 0ك ال سماخلا هجولا

 فحصملا سمالو 6
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200 6 
 4م كد 2 22

0 7 
20 
 طك تدك ك3

 ةعبسلا فرحألا

 كتمأ ئرقت نأ كرمأي هللا نإ» :لاقف تا ليربج هاتأف «رافغ ينب يف ريدغلا ىلإ ءاملا ليسم ةاضأ دنع ناك ِيلَي يبنلا نأ بعك نب يبأ نع ملسم ىور

 ."فرح ىلع
 هللا لأسأ» :لاقف ««نيفرح ىلع كتمأ ئرقت نأ كرمأي هللا نإ :لاقف ةيناثلا هاتأ مث .«كلذ قيطت ال يتمأ نإو «هترفغمو هتافاعم هللا لأسأ» :لاقف

 نإو هترفغمو هتافاعم هللا لأسأ» :لاقف ."فرحأ ةثالث ىلع كتمأ ئرقت نأ كرمأي هللا نإ) :لاقف ةثلاثلا هءاج مث ««كلذ قيطت ال يتمأ نإو .هترفغمو هتافاعم

 .(كلذ قيطت ال يتمأ

 .اوباصأ دقف هيلع اوؤرق فرح اميأف فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا كتمأ ئرقت نأ كرمأي هللا نإ :لاقف ةعبارلا هءاج مث
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 :ةعبسلا فرحألاب دوصقملا

 .الوق نيثالثو ةسمخ ىلع ةعبسلا فرحألا ىنعم يف ملعلا لهأ فلتخا :نابح نبا لاق ىتح اًريثك اًفالتخا فرحألا هذه ريسفت يف ءاملعلا فلتخا

 :ةتس لاوقألا هذه مهأو

 فلتخت ثيح هنأ :ىنعم ىلع .دحاولا ىنعملا يف برعلا تاغل يهو تاغل عبس :ةعبسلا فرحألاب دارملا نأ ىلإ ءاملعلا رثكأ بهذ :لوألا لوقلا

 يتأي هنإف فالتخا كانه نوكي ال ثيحو «دحاولا ىنعملا اذهل تاغللا هذه ردق ىلع ظافلأب اًلزنم نآرقلا يتأي يناعملا نم ىنعم نع ريبعتلا يف برعلا تاغل

 .رثكأ وأ دحاو ظفلب

 ىف

 0 07016 ا ع 0 ل 1

١٠00 #١ 

0 

006 
 ده

5 290 
 .عبسلا تاغللا ديدحت 2 ءاملعلا فلتخا دقو

١ ' 

| 0 1 

 ا

| 

 ..نميلاو ميمتو ةنانكو نزاوهو فيقثو ليذهو شيرق تاغل يه :ليقف :
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 .عبسلا تاغللا ىلع هعومجم يف لمتشي وهف «نميلا وأ ميمن : وأ ةنانك وأ نزاوه وأ فيقث وأ ليذه ةغلب وه ام هنمو «شيرق ةغلب هرثكأف «مب#

 0ك وع رج هوي و هند فلج ياعم دك ان جابوا لوبا

 .يناعملا قافتاب

 ةقحسلا فاعلا هك كداتلا قوقل

 .لثملاو ء.صصقلاو ؛لدجلاو «ديعولاو .دعولاو «يهنلاو «رمآلا :ةعبس هجوأ ةعبسلا فرحألاب دارملا نأ ءاملعلا ضعب ركذ

 .لاثمألاو «مارحلاو «لالحلاو «هباشتملاو ءمكحملاو ؛يهنلاو ءرمألا :وأ

 :ةعبسلا فرحألا 4 عبارلا لوقلا

 .فالتخالا اهيف عقي يتلا ةعبسلا رياغتلا هوجو ةعبسلا فرحألاب دارملا نأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذ

 .«ثينأتلاو عمجلاو ةينثتلا» اهعورفو ريكذتلاو دارفإلاب ءامسألا فالتخا :لوألا هجولا

 .دارفإلاب «مهتنامأل) ئرقو ؛عمجلاب «مهتانامألا ئرق [4 :نونمؤملا] # َنوعر ْمِهِدِهَعَو َمهتتمأِلره داو # :ىلاعت هلوقك كلذو

 .بارعإلا هوجو يف فالتخالا :يناثلا هجولا

 .نآرقلا لزن اهبو ءزاجحلا لهأ ةغل يهو ««سيل» لمع ةلماع «ام» نأ ىلع بصنلاب روهمجلا أرق ١"[ :فسوي] © اَرَسَب اذنه امإ# :ىلاعت هلوقك

 .(سيل) لمع (ام) نولمعُي ال مهنإف «ميمت ينب ةغل ىلع «عفرلاب اًرشب اذه ام١ :دوكسم ندا ارقو

 أ َنِْب دب اير ًاوَلاَمَف# :ىلاعت هلوقك ءفيرصتلا يف فالتخالا :ثلاثلا هجولا

 .انضنأ «ًايرذ عم ةةليشف نيعلا حتفب هب (لعيا ئرقو «ضام لعف هنأ لع حتفلاب (دعاباو ,عفرلاب «انيَر) ئرقو .رمألا ة ةغيصب

 .داصلاو نيسلاب «طارسلا» نم «طارصلا»و «ءاتلاو ءايلاب (نوملعت»و «نوملعي» لثم ءفرح رييغتب نوكي ام كلذ نمو

 .(سيأي ملفأ» :ئرقو 1١[ :دعرلا] # يأ لأ :ىلاعت هلوقك ءفرح يف امإ «ريخأتلاو ميدقتلا يف فالتخالا :عبارلا هجولا

 .2نولمقَيو نوُلَئْقُيفا سكعلاب ئرقو ١١١[ :ةبوتلا] © َتَروُلَكّفَو َنوُلدَقَيِم# :ىلاعت هلوقك «ةملكلا يف امإو
 و رس ب

 [| 64 :ةرقبلا] هك تبح ماظل كل طن :ىلاعت هلوقك ءرخآ ناكَم فرح لادبإ ناكأ ءاوس «لادبإلاب فاللبخالا :سماخلا هجولا

 لاك :ىلاعت هلوقك ءظفلب ظفل لادبإ وأ .«اهرشنُت» نونلا حتف عم ةلمهملا ءارلاب ئرقو «نونلا مض عم ةمجعملا يازلاب ئرق * ٍوُفنَمْلا ِنْهِمَ

 .(«شوفنملا فوصلاك» هريغو دوعسم نبا أرق [© :ةعراقلا]

 :ةيوتلا] © ٌركهتألا اهَتَحَح رحت ِتنَج أو 8 :لاعت هلؤقك ةذاك لاق .«ٌضقنلاو ةذايزلاب فالتخالا :نسداستلا هولا

 ادلو ُدَشأ ٌَدَسَغأ اوُناَفَو» :لاعت هلوقك ناصقنلاو .ناترتاوتم ناتءارق امهو «نم) ةدايزب «رامنآلا
 .4 انو نأ كيا

 .كلذ وحنو .مامشإلاو ليهستلاو زمهلاو «ماغدإلاو راهظإلاو «ةلامإلاو حتفلاو «قيقرتلاو ميخفتلاب تاجهللا فالتخا :عباسلا هجولا

 :ةعبسلا فرحألا 23 سماخلا لوقلا

0 

 .ددعلا اذه يف لامكلا ىنعم نم برعلا هلأ ام ىلإ زمر وه امنإو «هل موهفم ال ةعبس ددعلا نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ

 :ةعبسلا فرحألا 3 سداسلا لوقلا

 .عبسلا تاءارقلا :يه ةعبسلا فرحألاب دوصقملا نأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذ

 :ةعبسلا فرحألا ْي لاوقألا حجرأ

 ءملهو «لاعتو «لبقأ :وحن ؛دحاولا ىنعملا يف برعلا تاغل نم تاغل عبس ةعبسلا فرحألاب دارملا نإ :لوقي يذلا «لوآلا لوقلا وه لاوقألا حجرأ

 .ءاملعلا رثكأل ربلا دبع نبا هبسنو ريرج نباو ةنييع نب نايفس بهذ لوقلا اذه ىلإو

 :يه هجوألا هذهو .فالتخالا اهيف عقي يتلا ةعبسلا رياغتلا هوجو ةعبسلا فرحألاب دارملا نإ :لوقي يذلا عبارلا لوقلا يرزجلا نبا راتخاو

 :ثلاثلا هجولا .بارعإلا هوجو يف فالتخالا :يناثلا هجولا .«ثينأتلاو عمجلاو ةينثتلا» اهعورفو ريكذتلاو دارفإلاب ءامسألا فالتخا :لوألا هجولا ظ

 ةدايزلاب فالتخالا :سداسلا هجولا .لادبإلاب فالتخالا :سماخلا ةح ولا ىيجاتلاو ميدقتلا يف فاللتخالا : عبارلا هجولا.فيرصتلا يف فالتخالا 1
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 (ذعاب»و .ءفاضم ىدانم هنأ ىلع اانّبر» بصنب ئرق 69 :أبس] 4 ائِراَفَسُأ ني دع ار

 اهتحت نم» ئرق[٠
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 تاءارقلا

 ةتباث يهو .هريغ فلاخي اًبهذم ءارقلا ةمئأ نم مامإ هب بهذي نآرقلا يف قطنلا بهاذم نم بهذم :يملعلا حالطصالا يف يهو .ةءارق عمج :تاءارقلا

 تباث نب ديزو بلاط يبأ نب يلعو بعك نب يبأ :مهنم «ءارقإلاب مهنم ددع رهتشاو «ةباحصلا دهع ىلإ ءارقلا دهع عجريو تلي لوسرلا ىلإ اهديناسأب

 .ريثك مهريغو ...يرعشألا ىسوم وبأو دوعسم نباو

 :تاءارقلا عاونأ

 .جردمو عوضومو ذاشو داحآو روهشمو رتاوتم :تاءارقلا :يطويسلا مامإلا لاق

 داس داححاوررتأ وتم :ىلإ مسقنت تاءارقلا :ينيقلبلا نيدلا لالج يضاقلا لاقو

 .ةروهشملا عبسلا تاءارقلا :رتاوتملاف

 .ةباحصلا ةءارق اهب قحليو رشعلا مامت يه ىتلا ثالثلا ةءارق :داحآلاو

 .باثو نب ىيحيو شمعألاك نيعباتلا ةءارق :ذاشلاو

 :ةعبسلا ةمئألا
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 تصعد ةضادسلا 1 ل
 1 ١ 2 16 يندملا نمحرلا دبع نب عفان

 (ديعس نب نامثع) شرو -؟

 (دمحم نب دمحأ) يزبلا - ١ كا يكملا ريثك نب هللا دبع

  (نمحرلا دبع نب دمحم) لبنق - 3

 . (رمع نب صفح) يرودلا - 5 ها يرصبلا ءالعلا نب ورمع وبأ
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 (شاّيع نب ةبعش)ةبعش-١ ١ ها يفوكلا دوجنلا يبأ نب مصاع 3
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 :رشعلل ةلمكملا ثالثلا تاءارقلا

 جاور ءامسأ مهعمو لودجلا يف كنس ةيتآلا ةمئألا تاءارق يه رشعلل ةلمكملا ثالثلا تاءارقلا
 م 1 0 0

 ماس
 7 (نادرو نب ىسيع) نادرو ا

 ها (ملسم نب ناميلس) زامج نبا - ١

 01 (لكوتملا نب دمحم) سيور - ١

 ه4 ظ (نمؤملا دبع نب حور) حور -؟

 (ميهاربإ نب قاحسإ) قاحسإ - ١ يدادغبلا راّزبلا ماشه نب فلخ
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 :رشعلا هذه ىلع 2١7 تاءارق عيرأ تاءارقلا ءاملع ديزي

 .ه ١١١ ةنس قوت :يرصبلا نسحلا ةءارق - ١

 .ه 177“ ةنس يفوت :صيحم نبا ةءارق -'

 .ه 7١١ ةنس ىفوت :يوحنلا يديزيلا كرابملا نب ىيحي ةءارق -"

 .ه7/ ةنس يفوت :يذوبنشلا دمحأ نب دمحم جرفلا يبأ ةءارق -

 :ةحيحصلا ةءارقلا طباوض

 .هوجولا نم هجوب ةيبرعلل ةءارقلا ةقفاوم - ١

 :ةءارقك الامتحا ولو «ةينامثعلا فحاصملا دحأ ةءارقلا قفاوت نأ -؟

 1 اواو وو ويم دا عجل يوي و 0 حام

 .فحاصملا عيمجل

 .دانسإلا ةحيحص ةءارقلا نوكت نأ -

 .ةلطاب وأ ةفيعض وأ ةذاش ةءارقلا تراصو «تلتخا ةقباسلا طورشلا نم اًطرش ةءارقلا تدقتفا ول

 :ةحيحصلا ةءارقلا 4 فالتخالا دئاوف

 .ةريثكلا هجوألا هذه ىلع هنوك عم فيرحتلاو ليدبتلا نم ةءارقلا ةنايص ىلع ةلالدلا ١-

 بوءرب اوحسماو# :ةءارقك «ظفللا رركت نود يعرش مكح ىلع ةءارق لك لدت ثيح ؛هزاجيإ يف نآرقلا زاجعإ -1

 .نيفخلا ىلع حسملا مكحل رجلا ةءارقو ءلسغلل بصنلا ةءارقف ؛بكلجرأ يف ماللا رسكو بصنب [5 :ةدئاملا]

 اهفيفختو ءاطلا ديدشتب [717 :ةرقبلا] 01 .ىرخأ ةءارق يف (لمتحم ريغ) نوكي نأ لمتحي ام نايب -

 1 ا ع ا ودم ال انيس ألا شلال امج تقرأ اقرا ند سرد مر

 4 ِنيبَعَكْلا لإ ْمُْكَلْمتَأَو م

 ةيناثلا ةءارقلا تناك اذإف (1 اي

0-0 
921 

 امهنيب قرفلاو "”لوصألاو شرفلا فيرعت
 تا يحصل يارا رادع اكان رتل "تاورج ل هوان ري فاللخ قم ناك اهتتاج قاظتماو :لظاسلو رشن ” عمت سرق ردصت ةوسرفلا

 ةملك أرقت ثيح # ْمُهَسْفنَأ آلِإ َنوَعَدْحي امو # :ةءارق يفو ءاهتابثإبو فلألا فذحب «كلام» ةملك أرقت ثيح # 2 بِِيلأ موب ِكِلَم #9 :ةءارق يف
 عضوملا لثم «نوعداخي» لادلا رسكو اهدعب فلأو ءاخلا حتفو ءايلا مضب ًارقتو ؟نولعتي زو ]ع لادلا حتفو ءاخلا ناكسإو ءايلا حتفب «نوعدخي١

 الّرأف» ماللا ديدشت عمو يازلا دعب فلألا فذحب «لزأف» ةملك أرقت ثيح # ل كل يف وأ ««ةلعافملا» باب نم لوألا

 نآرقلا روس يف اهيف فّلتخملا تاملكلاو فورحلا كلت راشتنال اًشرف يمسو .اذكهو «...َلاّرأف» :ماللا فيفختو يازلا دعب فلألا تابثإب أرقتو

 ةرشتنملا منغلا راغصب هل اًهيبشت شرفلاب عونلا اذه يمس :ليقو ءلوصألل ةلباقم عورفلا :اهل لاقي دقو .ترشتنا :يأ روسلا يف تشرفنا اهنأكف «ميركلا

 فالخلاك ؛اهيلع ساقي الو ءابتءارق يف فالخلا عقي يتلا تايئزجلا يه ةيشرفلا تاملكلاف :رجنشلا ناغصب اهل اًهيبكن وأ كاتهوء انه ءاضق ضرأ لع

 :ىلاعت هلوق نم ءاسنلا ةروس يف ءاج ام اهيلع ساقي ال نكلو «نوعداخي»و «نوعدخي» أرقت ثيح ؛ةرقبلا ةروس يف # توعدخي امو :ةءارق يف عقاولا

 .دحاو امهمسر نأ عم ءاسنلا يفامال ة ةرقبلا يف اميف عقو فالخلا نأل 4 هلأ نوع

 ام لك يف راج يلك مكح لك :اًحالطصاو .هريغ هيلع ينبني ام وه وأ «هريغ ىلإ وه رقتفي الو هيلإ رقتفي امع ةرابع :ةغل وهو ءلصأ عمج :لوصألا

 عمجلا ميم ةلصو «ريمضلا ءاه ةلصك ؛ةلثامتملا تايئزجلا اهتحت جردنت يتلا ةدرطملا تافالخلاو ةيلكلا ماكحألا ىلع قلطت يهف ؛هطرش هيف ققحت

 لوصأ نيبت ةيلاتلا باوبألاو ...ةلامإلاو حتفلاو ءاهفذح مث اهلبق حيحصلا نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن وأ ءاهرييغت وأ تازمهلا ليهستو .دودملاو

 .اههيجوتو ةءارقلا

 .ةحيحصلا ةءارقلا طورش نم اًطرش اهدقفل ةذاشلا تاءارقلا نم عبرألا تاءارقلا هذهو )١(

 تسد د ١ ع اط يعم د د77 هتافات ناسا
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 هد دم + وع دم ١ وع دم ١ وج د وس دما + وم دم د دمج حج د جس د 7 يل

 (ةذاعتسالا باي) م

 ُدوعَأ بر لقو# :ىلاعت هلوق ليلدب ةيناطيشلا تاغزنلا نم هللاب عانتمالاو نصحتلاو ةمصعلا يهو «ةراختسالاو ةناعتسالاك ةذاعإلا بلط يه :ةذاعتسالا ا 1

 .4 ِوِصَبيلأنطِمَّشلاَنم هَل ٌدِهَتْساة نقلا تف ادإَو #9 :ةيآلا رهاظ بسح ةءارقلا دعب ليقو .لاوقألا حجرأ ىلع ةءارقلا لبق نوكتو«# ِنِطمَشلا ٍترَمَم نَِكِب |1005“

 هريظنو «ةءارقلا لبق ةذاعتسالا نأ ىلع عامجإلا كلذ ىلع لدو «هللاب ذعتساف نآرقلا ةءارق تدرأ اذإف هانعم نأل ؛ةيآلا رهاظ فاللخ ىلع ىنعملا نكل

 راها تيبح ةءارقلا لعب": ليقو «ةالصلا ىلإ مايقلا مقدرأ اذإ ىتعملاو :ةيآلا# عوف اودِيْغََم ةؤلَصلا لإ متم اًذإ اوثَم|َع تريلا ابكآي» :ىلاعت هلوق |

 نإو 4 ِقََمْلا بري دوعأ لك# نآرقلا يف درو امك .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ راتخملا اهظفلو ءضام لعف أرقو 4 هاب َدِعَتْسأَ نامل ترق اذَِو »* ةيآلا ||

 © ًاوداطصأت ملح اًدإوإ :ىلاعت هلوقك بدنلا ىلع ةيآلا يف رمألا لمح بابحتسالاب لاق نم هجوف «ةبجاو :ليقو .ةبحتسم يهو «هيزنتلل ةدايزلا تزاج |

 - اهب رهج نم هجوو «ةيآلا رهاظ بسح بوجولا ىلع ةيآلا يف رمألا هلمحل بوجولاب لاق نم هجوو «ةيآلا # ِهََسْيلَأ َنّم مكل باطاَم أوحكتاف# :هلوقو ظ

 ذوعتلا ىفخأ اذإف ءيش اهنم هتوفي الف اهلوأ نم ةءارقلل تصني عماسلا نأ هدئاوف نمو :ليق «ةءارقلا رئاعشل رهظأ :لاق - عمتسي نم ةرضحب ديقم كلذو 1

 ركل سل ليه هر فنالاو حاصلا كلوت ةرك مامإل اطعام علامك اهورارسإلا هجوز ءأهتم ءيه هتاف نأ دعب الإ[ ةءارقلاب عماسلا ملعي 1. ١
 .كلذل اهافخأف نآرقلا نم اهنأ ناظ نظي الئلو ءابب رهجلل يعاد الف «نيتلاحلا يف ةدئاف هيلع ا
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 (ةلمسبلا باب)
 هللا مسي هيلع لزنت ىتح ةروسلا ءاضقنا ملعي ال مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ؛ريبج نب ديعس ثيدح يف درو امل «نيتروسلا نيب ةلمسبلا تابثإب ئرق

 يف ةيآ اهنأ ءاملعلا ضعب لوقلو (.فحصملا يف ام اوؤرقا» :تلاق اهنأ - تع ا جاو نا

 ُهتَتَو - يعفاشلا لاوقأ دحأ وهو «ةءارب» الإ ةروس لك لوأ

 لصو وأ عطق تازمه نم ةيلاتلا ةروسلا لوأ يف امو «ءانبو ا مال سلا رع قانا كلذو «ةلمسب ريغ نم ةروسلاب ةروسلا لصوب :ئرقو

 لك نم ةيآ اهنأ ناظ نظي الئل ؛ةروسلاب ةروسلا هلصو يف اهطقسأ كلذك ءاهقفلا ةعامج دنعو ؛ةروس لك نم ةيآب تسيل هدنع تناك امل اهنأو ءكلذ وحن وأ

 يف اهتابثإ امأو «ةروسلاو ةروسلا نيب اهب لصفي ال كلذكف «ةيمستلاب اهضعبو ةروسلا ضعب نيب لصفي ال امكف «ةدحاولا ةروسلاك هدنع نآرقلاف «ةروس |

 .ىرخأ ءادتباو ةروس غارف ملعيل كلذ امنإف فحصملا |

 .رصعلا نيبو ءدلبلا اذهب مسقأ الو ءرجفلا نيبو «نيففطملاو ءراطفنالا نيبو «ةمايقلاو «رثدملا نيب :يأ رهزلا عبرألا نيب ةلمسبلاب لصفي هجوو

 .روسلا يقاب نيب اهطاقسإ هبهذمو «ةزمهلاو |

 لاو وتلا لْهَأ وه# :لوقي هنأ ىرت الأ .هنأشل اًميظعتو نآرقلل الالجإ كلذ هركف «ظفللا يف حبق هيف عبرألا هذه نم ةروسلاب ةروسلا لصو نإ :لاق

 بقع ليولا ظفل عقيف 4 َنيِدْفطُمَلِب دو 4 هَل ِذِمْوي رمأْلاَو# :لوقيو «عمسلا يف حيبق كلذو ةرفغملا ظفل بقع ىوقتلا ظفل عقيف ءمسقأ ال 4 ةَرفْغْلأ |
 لك نيب تكسلاب لصفي ال نملو «ةلمسبلاب روسلا هذه نيب لصفي نأ نيتروس لك نيب تكسلاب لصفي نمل ريتخاف ..رخألا روسلا كلذكو «ةلالجلا ظفل ا

 هلوسرو زعو لج هللا عطي نم» :لاقو امهدحأ دهشتف ِةَب يبنلا ايتأ نيلجر نأ يور ام كلذ يف مهتجحو ..تكسلاب روسلا هذه نيب لصفي نأ نيتروس

 باجيإ يف رفكلاب ناميإلا نرق ذإ .هفقو يف هظفل حبقل كلذو «تنأ بيطخلا سئب» :َِي يبنلا هل لاقف امهصعي ىلع فقوو «امهصعي نمو دشر دقف ٌدَْي

 .ىوغ دقف امهصعي نمو :ئدتبيو دشر ىلع فقي وأ .ىوغ دقف امهصعي نمو :لوقي نأ هقح ناكو امهل دشرلا

 فقولا نسح ةفرعم يف بغري هوحنو اذهبف «رشلا نم ءيش ىلإ دصقي ملو ريخلا بيطخلا دارم ناك نإو .هظفلو هفقو حبق دي يبنلا هرك فيك رظناف

 .ماتلا مالكلا ىلع هللا باتك يف

 ةزؤعلااو..ةروسلا نم ريق لاا او رانا دي مخزون وحاب :لاق دقف ةلمسب ريغ نم ةءارب لوأب لافنألا رخآ لصو هجو امأو

 مسبلا ةءارب لوأ يف اوبتكي نأ ىضم نم كرت امنإ :لاق هنأ كلام نع يور ام فحصملا يف اهفذح ةلعو .راشعألاب ءادتبالاب لعفي امك يفكي اهم ءادتبالا يف

 دحأ دنع هدجن مل ءيش اهنيب طقسو «لافنألا ةروس نم ةءاربح هنع هللا يضر - نافع نب نامثع لوقلو ؛خسن ينعي اهلوأ طقس اهنأل "ميحرلا نمح نمح لا هللا

 لك لوأ يف انرمأي كَ هللا لوسر ناك :بعك نب يبأ لاقو .ءيش اهلوأ نم خسن هنأ نامثع ديري 'ميحرلا نمحرلا هللا مسبا اهلوأ يف بتكت مل كلذلف ,تبثي |

 ساد عي طاف وعن وتاج 330 نار تت طاش ارحل تاس ا
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 0 هكا دك ا وما كفا ا وسما دكت ا وسما كفل ا وما دكا ا تا وي و ا

 .ملعأ هللاو كلذ يف ليق ام رخآ ىلإ ءٌباذع ةءاربو «ةمحر ةلمسبلا :يأ :اهنأل ةءارب لوأ «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» بتكي مل :مصاع لاقو «ةءارب

 نأو «ةيناثب أدتبا هنأو ءتمت ىلوألا نأ امهنيب تكسلاب نيبي نأ دارأ ةروسلاب ةروسلا لصو مث «ةروسلا يف أدتبا امل هنإ :ليقو ءامهنيب تكسلاب :ئرقو

 .ةروس لك نم ةيآب تسيل ةلمسبلا

2 2 2 

 (ماغدإلا باب]
 ةدارإل ماغدإلا هجوف ءبرعلا نع ناتدراو ناتغل راهظإلاو ماغدإلاو «ةنابإلا وهو راهظإلا هلباقيو ءيشلا يف ءيشلا لاخدإ وه :هماسقأب ماغدإلا

 نويوحنلا ههبشو .كلذ بعص هلثم رخآ فرحب ظفليل هنيعب جرخملل ىرخأ ةرم داع مث هجرخم نم فرحلاب ظفل اذإ ناسللا نآل :ليقو .فيفختلا

 وبأ مغدأ كلذلو ؛عماسلا ىلع ليقث كلذو نيترم ثيدحلا ةداعإب مهضعب ههبشو .اهنم بيرق وأ اهعضوم ىلإ اهديعي مث الجر عفري هنأل ديقملا يشمب

 :مهضعب لوق برعلا مالك دهاوش نمو «هريغ نونسحي الو اهتنسلأ ىلع يرجي يذلا برعلا مالك ماغدإلا لاقو «ءالعلا نب ورمع

 ُمرحملا ٌراتسلا كِتوؤي ةكمب ةمامح َنوكت نأ ىَنَمَت ةّيِشَع

 .ماغدإلاب الإ تيبلا مظتني الو

 لخد امنإ ماغدإلاو «رثكألا هنأل ؛فورحلا يف لصألا وهو ءاهقحتسا يتلا ِهِتيْنب ةكرحو هبارعإ نم هقح فرح لك نايتإ هيف نأل :اولاق راهظإلا هجوو

 .ملعأ هللاو .فيفختلا ةدارإ يهو «ةلعل

2 2 2 

 (ةيانكلا ءاه باب)

 نكاس اهدعبو كرحتم اهلبق نوكي وأ «نينكاس نيب عقت نأ امإف :تالاح عبرأ اهو ,بئاغلا ركذملا درفلا نع اهب ىنكي يتلا ريمضلا ءاه يه

 .رخآلا ضعبلل ةروصقمو ضعبلل ةلوصوم كرحتم اهدعبو نكاس اهلبق وأ «عيمجلل ةلوصومف نيكرحتم نيب عقت نأ امإو «عيمجلل ةروصقمف
 يف ةملكلا سفن نم يتلا ءاهلا يف ةلصلا هذه لعفي مل مِل :ليق نإف .هتكرح سنج نم فرحب ةلصلاب هتيوقت ديرأف ءيفخ فرح ءاهلا نأ ةلصلا هجوو

 || مسا ريمضلا ءاه نأ وه :اهتلص يف رخآ لوقو .ريمضلا ءاه فالخب اًعنج وأ ةينثت مهوت دق كلذ لثم يف ةلصلا نأل :اولاق .اًلثم © اًريِثك ُهَقْفناَمإل :وحن

 ا د كة ا 2 مالو هن كل هناكولا ملا عناكو ىلا رهقلا جاز ةلضلإب رقة اعلم نارا ركام

 يف لعف امك تنكسأف اهتلص تلقثتسا وأ ءتنكسأف «هئايو هواوو ريمضلا فلأب اهل اًهيبشت :لاق .تاملكلا ضعب يف اههناكسإ هجوو .طخلل اًعبت ظفللا

 .ةنكاس ءايوأ اًرسك اهترواجمل الإ رسكت الو «هنعو هنمو هل هلوق يف امك مضلا ىلع ءانبلا اهلصأو عمجلا ميم

2 2 2 

 (رصقلاو كلا باب)
 0 لا عسل ل ناعما اجلا هجرت فايل لا كلش كل د ومو ةرصقلا ةليلقيو وكم وا ره هاقال دلع مل :فرجش كوم ناكر ةلاط | قمتادملا

 زمهلا نأل ؛ءافخ زمهلل هتقصالمب دادزي الئلورهظيل ّدملا فرح يف هدعب زمهلا ةبوعصو هئافخل عارسإلا دنع هطوقس نم افوخ ّدملا فرحل اًنايبو اققحم

 .دكيدش يوق فرح

 فقولا ةلاح يف لاوزلا ددصب ناك امل زمهلا نألو «هيلع ةدايز ريغ نم ٌدملا فرح ءاقب يف لصألا وه :ليق لصتملاو مزاللا ادع يف رصقلا هجوو

 .فقولا يف اًمكح طعي مل لصولا يف لاوزلا ددصب ناك امل نوكسلل ضراعلا اذكو ءاّمكح لصولا ةلاح يف طعي مل لصفنملا يف كلذو

 قطنلا ىلإ لصوتي الو نكاس هدعبو نكاس ّدملا فرحف .اًمقوو الصو دملا فرح نع يلصألا نوكسلا كاكفنا مدع مزاللا دم ىلع عامجإلا هجوو

 ددشملا لبق يذلا فرحلا نأل ىلوأ ةدملا تناكو ؛ددشملاب قطنلا ىلإ لصوتيل قطنلاب ةكرحلا ماقم موقتل ةدملا تبلتجا كلذل ؛هلبق نكاسب نكاسلاب

 .لكم فرح

 مدقت ىلع اًسايق اقلطم ةدحاو ةملك يف ٌّدملاو زمهلا عامتجال 7 ةدباذن جيو ياارب هربنا مع رسما سلام :لم يفدملا هجوو

 مو ةملك يف زمهلاو دملا فرح دوجو ىلإ رظن هطسو نم هجوو .هلبقاةللبلا ىف وهو دنقلا "كرك دعب زماهلا دروجو.دملا بنس نإ :لاق هرصق نم هجوو
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 ةقباا لازم مدكور هكالاك ةيحاو.ةهلك يف دما فوحو مهلا ةلاضتا اعارملف ودل ىورش)ايف طسوعلاواذعلا هجو ًامأ:«هرخأت وأ همدقت لإ رظني

 .ملعأ هللاو «ءارقلا رثكأ هيلع نآلو ءطقف نيل فرح هنأ

2 2 2 

 (ةملك نم نيتزمهلا باب)
 فرح ةزمهلا نأل ؛فيفختللف ةيناثلا ليهستب أرق نمو «ربخلا ىلعف ةدحاو ةزمبب أرق نمو «ماهفتسالا ىلعف 4 ُمْبَهَدأأل لثم يف نيتزمب, أرق نم هجو

 ةرثك عم القث دشأ كلذ ناك ىرخألا امهنم ةدحاو لك تمزل اذإف ءالاقث مظعأ كلذ ناك اهريغل تمضنا اذإف ءليقث بعص هب قطنلاو يوق ديدش

 لهأ نم برعلا ةغل هيلعو «قطنلا يف اهلقثل فيفختلا يف ىلوأ باب نم ةرركملاف «ةدرفملا نوففخي اوناك ذإ افافختسا اهقيقحت اوكرتف امهل لامعتسالا
 ةملكلا ةزمهو ماهفتسالا ةزمه نيب لصفللف امهنيب فلأ لاخدإب أرق نمو «لصألا ىلع كاذف نيتزمهلا يف قيقحتلاب أرق نمو ؛تاغللا نيب اًعمجو ؛زاجحلا

 اهدمو اًهلأ ةيناثلا ةزمهلا لادبإ اذكو ءاهعامتجا نم عنمي لئاحب نيتزمهلا نيب لاح دقف فيفختلا عاونأ نم عون هنألو «ةغل يهو ةلهسم مأ تناك ةققحم

 :اضيأ ةعل نينكاتسل

1 3 

 (نيتملك نم نيتزمهلا باب)
 يبأ ةقيرط نألو «لقثلا اهب لصح يتلا يه ابنأل ةيناثلا طاقسإب :ليقو .ةملكلا رخآ يف اًمئاد نوكي رييغتلا نآل ىلوألا يه :ليقو .امهادحإ طاقسإب :ءورق

 :ئرقو «تاغللا نيب اًعمجو اًفيفخت ليهستلاب :ئرقو ..طاقسإلاب ففخف نيتزمهلا عامتجا يف رذعت دقو ءاًفيفخت ماغدإلا زاوج نيلثملا يف هعم نمو ورمع

 ىلع# ىفو ١*[ :ةرقبلا] 506 نإ ٍهكلْوم# يف ةصلاخ ءاي اهلادبإب اذكو دم فرح ةيناثلا لادبإب :ىرقو .فيفختلا دصقل الإ ِءَوّسلابأ يف ماغدإلاو لادبإلاب

 .ةملك نم نيتزمهلا يف ةمدقتملا للعللو .فيفختلا يف ةغلابملل فذحلا :ليقو ؛تاغللا نيب اًعمجو فيفختلل كلذ لك[: :رونلا] © نأ َنِإ اعل

2 2 2 

 (درفملازمهلا باب)

 يف كلت ىرجم هذه ىرجأف «يتأي امك اهب أدتبملا ةزمهلا ةكرح لقن هلصأ نم شروو ءابب أدتبم اهنأل لادبإلاب لعفلا ءاف ةزمه شرو صح امنإ
 ٌدارم اهريغ وأ لعف ءاف هريغلو شرول اقلطم زمهلا لادبإ نإ :ليقو .بابلل اًدرط انه اهلدبأ # َناَءَو و نسال :وحن يف اهلدبأ بجو امك هنألو ؛رييغتلا

 هتقفاوم عم ئراقلا ىلع فخأ وهو ءزاجحلا لهأ ةغل فيفختلا نإف اًضيأو «نيتزمهلا يف للعلا نم انمدق ام ىلع اهففخف لقث اهقيقحت يف نأل فيفختتا هب
 هولمعتسي ملام اهيف اولمعتسا دقو اهدلجو اهتدشل اهب قطنلا لقثتست برعلا نأ ةزمهلا يف انمدق دقو «لصألا ىلع هنأ قيقحتلا هجوو «ةياورلاو برعلا ةغل

 لهسو هيلع كلذ فخو فورحلا رئاسب لعفي امك اهرهظأف لصألا ىلع اهب ىتأ هنأ - همال وأ هنيع وأ لعف ءاف - اهققح نم هجوف .فورحلا نم اهريغ يف

 ففخ ول ذإ ءلصألا نايبلو ىوقأو فخأ ةدرفم يهو اهقيقحت ناكف ءاهرركت عم اهنوققحي ءارقلاو برعلا نم ردك نالوا هرشاو الا سلتا حرم
 نايب هزمه ىفف «زمهلا يف هل لصأ ال امم نوكي نأ زوجي # ايرو# زوجيو «4ٌةدصْوُم زمه كرت نم نأ ىرت الأ ءزمهلا يف ةملكلل لصأ ال هنأ َناَظِل زاجل
 .فيفختلا ةدارإل ليهستلاو فذحلا اذكو .زمهلا هلصأ نأ

3 2 3 

 (اهلبق نكاسلا ىلإ زمهلا ةكرح لقن باب)
 دعبو ةزمهلا لقث يف لوقلا انمدق دقف ؛هلاح ىلع زمهلا ءاقب نم فخأ لقنلا نأل ؛فيفختلا دصقل اهلبق حيحصلا نكاسلا ىلإ زمهلا ةكرح لقنت

 كلذ رثآ اهظفل ةبوعص بهذتو اهماقم اهتكرح موقتف اهلبق ام ىلع اهتكرح ىقلت نأ نكمأو ؛مالكلا يف ةزمهلا ترثك املو ءاهب ظفللا ةبوعصو اهجرخم
 ةزمهلا فذحتو كلذل كلذ رثآف ؛هزمه يف يذلا لقثلا ففخو «مالكلاب لخي مل اهلبق ام ىلع ةزمهلا ةكرح ىقلأ اذإ وهف «هتمئأ ىلع كلذ هتياور عم شرو

 «لصألا ىلعف لقنلا مدع امأو 4 ملف دم رسول و اهتكرح لقن دعب
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 .اهيف تاغل كلذ لكف ؛هوحنو هواو زمهو هريغو ماغدإ هجوأ نم اهيف ام لكف 4و داع امأو | 0

 تبثت ال يهو ءاهكيرحت زوجي ال تكس ءاه اهنأل .همدع حصألاو ءفيعض اهيف لقنلاف «ةقاحلا» يف (ينإ ...هيباتك ...امأو)

 .اهتوبث لاح فقولا ىرجم لصولا يف تيرجأ دقف «لصألل ةفلاخم وهف لقنلا لاح انه تبثت نإف .فقولا

 فورح ريغ زم# هلبق نكاس لك يف لعفي امك اهنوكسل ةزمهلا ةكرح اهيلع ىقلأف ءزمهلا لبق عقي نكاس لك ىرجم اهارجأ هنأ اهيف لقن نم هجوف

 اهلصأو اهمكح نأل ؛اهيلإ لقنلا حصي ىتح زمهلاب ةلصتم ريغ يهف اهب ءيج كلذل ءمزال ءاهلا ىلع فقولا نإ :لاق ءاهيف لقني ل نم هجوو «نيللاو دملا ظ

 الولو ءابب ءيج هلجأ نم يذلا فقولا كرتو اهدعب امب اهلصو اهيلإ لقن نمو ءفقولا يف ةفاضإل ءاي ةكرح اهم نيبتيل ةدئاز اهب ءيج دقف ءاهيلع فقولا

 .راتخملا ريغب ىتآ دقف اهيلإ لقن نمف ,فقولل دئاز فرح يهف ءاهيلإ جيتحا ام اهب ءايلا ةكرح روهظل ةجاحلا |

 7ص 1
07 

 يف ةملكلا رخآ يف الإ

771 

 تنل نقال

1 ١ . 4 4 4 

 (هريغو ةزمهلا لبق نكاسلا ىلع تكسلا باب)

 نكاسلا ىلع تكسلا هجوف «قلحلا ىصقأ نم جرخت ثيح اهجرخم دعبل كلذو «ةزمهلاب قطنلا نم نكمتللف :زمهلا لبق نكاسلا ىلع تكسلاامأ 2 4
 جرخملا ديعب ليقث فرح ةزمهلا نأ وه - صفحو ناوكذ نباو دالخ اذكو «ةزمحو فلخ بهذم وهو ؛(ىلوألاو ةرخآلا) :لثم كلذو «ةزمهلا لبق 1 ْ

 كرت هجوو ؛اًروهجم اًديدش زمهلاب قطنلل اًدادعتسا ةوقلا غرفتسيل ةفرعملا مال ىلع تكسف ةدئاز ةفرعملا مال نأل ؛هب ءادتبالا ءايشألا هذه يف همكحو |[

 فحخأ هنإف اًضيأو .تكسب اللصتم اًفقو اهيلع فقوي الف اهدعب امب ةلصتم اهنأل ؛فورحلا رئاس عم اهارجمك ةزمهلا عم ةفرعملا مال ىرجأ هنأ تكسلا

 نكل .مهتلادعو مهتقثل لوبقب هعم نمو ةزمح هلقن ام الإ فيرعتلا مال ىلع فقو هنأ مهنم دحأ نع يور امف «ءارقلا عامجإ وهو تاغللا رئاس هيلعو

 تاودألاك تسيل فورحلا هذه نأ نايبلف اهتاوخأو ميم مال فلأك روسلا حتاوف يف فورحلا ىلع تكسلا امأو ءانركذ امل فقولا اذه كرت رايتخالا ظ

 لماع الو فطاع ريغ نسم ةدرفم تدرو دقو ؛للاعت هللا رارسأ نم رس اهنم دحاو لك يفو ءاًمسر تلصتا نإو ةلوصفم يه لب لاعفألاو ءامسألل 02

 ءاهلصو نم رثكأ اهيناعم حضوي تكسلا نألف 4َّنار لال و 4ٍقارٌنمإلو 4 اذه اندم و 4 امسي () اجره تاملك ةعبرألا ىلع تكسلا امأو .دادعألاك ناقل

 لصو نم مهوتيو . .لاح وه لب كلذك سيلو 4 ايو ل ةفص هنأ 4 اميل لصو نم مهوتيف اهنم دارملا ىنعملا ريغ ىنعم اهلصو نم مهوي دقن ظ 2

 مالك نم اذهو «ىتوملا مالك نم هلبقام عم 4 ئِريَرَت :يأ هنأل ؛هلبق امل اًمامت سيل أدتبم مالك وه لب كلذك سيلو 4« ئيقرَتطل ةفص هنأ «اًدنم» |[

 سيلو اذكه ةقارم ةقانو بورهلا وهو قورملا ريثك :يأ قارم لجر :لاقي بورهلا وهو قورملا نم ةغلابم ةغيص هنأ 4يقارإلل صو نم مهوتيو .ةكئالملا

 لصولاب تاملكلا هذه أرق نمو .ضام لعف 4 َناَرإْلو بارضإ فرح لب نإف ءكلذك سيلو رحبلا َّدِض رب ىنثم هنأ 4 ناري لصو نم مهوتيو .كلذك ا
 .يناعملا كلت ظحالي ْنَمِل لمأتلاب رهاظ ىنعملا نإ :لاق تكس ريغ نم |[

 ا 00 لذ

 (زمهل ا ىلع ماشهو ةزمح فقو باب)
 نيونتلا هيف لدبأو «نيونتلاو تاكرحلا هيف تفذح كلذل ؛ئراقلل ةحارتسا لحم فقولا نأل :اولاق :فقولا ةلاح يف زمهلا اذه يف ليهستلا هجو

 هب ديرأ كلذ لك هوحنو نيب نيب وأ لادبإ وأ فذح نم ريبغتلا قلطم وهو ؛ليهستلاو ؛ةفورعم ةغلو روهشم بهذم اذه :مهضعب لاق املأ بوصنملا

 .فيفختلا

 .اهقيقحت يف فلكتلا ةبوعصلو كلذل اًبلط اهففخف ءاهظفل رييغت يف برعلا فرصتو اهجرخم دعبو اهتدالجو ةزمهلا لقث نم اًمدقتم انركذ امل

 يف بعص فرح زمهلاو «هفقو لبق أرق اميف هتوصو هظفل ةوق تنهو دقو الإ فقي ال ئراقلا نأل :اولاق ءلصولا نود زمهلل فيفختلاب فقولا صخو

 فيفختلاو ليهستلا ىلإ ةجاحلل فقولا يف زمهلل فيفختلا بسانف .فعضأ زم# هيف اميف ناك زمه ريغب ئراقلا توص هيف فعضي فقولا ناك املف ظفللا

 .تاقثلا ةمئألا نع كلذ هلقن عمو «برعلل ةغل اهنأ عم «ئراقلا ىلع

 ظفاللا ةوق يهتنت اهيلإو ءتكسلاو ةحارتسالا عقت اهدنعو «ئراقلا ظفل رخآ يف يه ةفرطتملا نأ وه ةصاخ ةفرطتملا فيفخت يف ماشه هجوو

 .تاغللا نيب اًعمجو هفقو يف رسيأ هيلع فيفختلا نوكيف ؛ئراقلا ةوق فعض دنع ةققحم اهب ظفللا ةبوعصل فيفختلاب اهصخف «ئراقلا سفن عطقنيو

 ةاناعم ىلإ جاتحي فيفختلا نأل ؛ةزمح ريغ ءارقلا نم عامجإ هنأو هريغ فرح يأ «ققحي امك زمهلا قيقحت يف لصألا ىلع ءاج هنأ قيقحتلا هجوو

 200/0 ب وا رست روس دمي روع سوات روع سيت روي 2 ا 0 7 1-17 ةظمصحمتا
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 راًضيأو ءاًدج ليلق تاءارقلا ملع ةبلط يف فنصلا اذهو «ةففخملا ةزمهلاب ظفلتلا لع بردو «ظفللا ماكحإ يف نرمتو «ةيبرعلا ملع يف ىهانت نم الإ ١

 .ملعأ هللاو راتخم الو ميقتسم ريغ كلذو .فحصملا طخ ةفلاخم ىلإ زمهلا فيفخت يدؤي |

 كفا 601

 ب ال رمأ كلذو ,ىلصأ وأ دئاز هلبق امو ,ءيش هيف مغدي الو لدبي امو «هلبق ام هيف مغديو لدبي امو «ةففخملا ةزمهلاب ظفللا ماكحإ يف ةفلكو ةديدش

7 2005 5647 645 647:68: 645 645 160: 681: 695 
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 (نيظفللا نيب ةلامإلاو حتفلا باب)
 لصألا وه حتفلا له فلتخاو .نآرقلا امهب لزن ناتحيصف ناتغل امهو ءدسأو سيقو ميمت نم دجن لهأ ةماع ةغل :ةلامإلاو .زاجحلا لهأ ةغل :حتفلا

 .ةغللا ءاملع نيب فالخ ؟نالصأ امه وأ .سكعلا وأ. عرف ةلامإلاو

 نأ : :اهنرم ة رقك ايناتسأو .ىربكلا يهف : اًريثك ناك نإو ءىرغصلا يهف اًليلق ناك نإف «ءايلا وحن فلألابو «ةرسكلا وحن ةحتفلاب وحنت نأ يه :ةلامإلاو

 ام ريغ (ىترسحك) ءايلاب ةملكلا مسرت وأ ءىدحإك يزاجم وأ يقيقح ثينأت فلأ ةملكلا فلأ نوكت وأ «(ىدهك) ءايلا تاوذ نم فورحلا نوكت |5015“
 لصاوفلا بسانتل وأ «هبابو (قاح)ك هفيراصت ضعب يف ءاي لدبت لعفل اًئيع فلألا نوكت وأ .ىرتشا :وحن ادعاصف ةعبار ةملكل تقلا ةوك وأ ءىفكما»

 نزو ىلع ناك امم فلألا اولامأ اذكو «(هانإ) ك اهلبق ةرسكل عابتإلل ةلامإلا نوكت وأ «ىلعف وأ «ىلعف وأ «ىلعف نزو ىلع ةملكلا نوكت وأ ؛.«ىحضلا)ك  6 6 5 3 : 0 5نعول 1 .٠ 1 : 0 6
 يواولا نم . ها ا اا ع وع علا اح 2 ها يو 16

 ام الإ بسانتلا كلذ هجوو .لاعفألا وأ ءامسألا يف ةيواو اًريدقت وأ اًقيقحت ةفرطتملا تايآلا لصاوف ضعب تافلأ اولامأو ؛فلآلاب مسر اًيواو هنوكل اهلل

 ؛هبابو (ىماتي) نم ةيناثلا فلألا اولامأو ؛ىنثتسا أ

 حتاوف نم (ار) ظفل اولامأو ؛ثينأتلا فلأ تهبشأف هءار دعب ةعقاو اهنوكل ةاروتلا فلأ تليمأو تاغللا نيب اًعنج مكاردأ اذكو |

 مهمألو .ةعطقتملا تاوصألا نم هب ظفلي ام ءامسأ اهنأل (احوايواهواط) ا

 .تاغللا نيب اًعمج (ىركذو ىرقلا) :وحن ءارلا دعب ةعقاولا |

000 
20 

/ 

/ 

 1 ىو هو و

 بابو (ىرشب)ك فرطلا ءار دعب ةعقاولا تافلألا تليمأو «ةيعبت ةلامإ يهف ىلوألا فلآلا ةلامإ لجأ نم

 اذكو ءاًعيمج ريوسلا

 تافلألا اولامأ اذكو ؛ىلوأ دك سدا هذه ةلامإف .فرح ىئهرو ءادنلا ف (اي) اولامأ

 2 و 7. 24

 (فقولا 2 اهلبق امو ثينأتلا ءاه ةلامإ باب)
 ةاحيتاو امهئافختاو اب ةلامعلاب اههبقل قلألا ريغ كورحلا نم اهلبقام.ةلآمإو اهتلامإ اوللعو «ةقوكلا لهأ ةغل ابنأل ؟تقولا ىف ثينأتلا ءاه تليمأ

 .ةلامم ثينأتلا فلأ نألو ءامهجرخم

 (تاءارلا باب)

 بابسأب ضعب نم هضعب بيرقتو ظفللا لادتعا اهقيقرت نم ضرغلا نإ :ليقو .ةغل اهنأل :ليق .مهضعب ريبعت دح ىلع تليمأ وأ ءارلا تققر
 .ملعأ هللاو .لصألا اهئيجم ىلع كلذ ادع اميف اهميخفت هجوو .اهتملك يف ةمزال ةرسك وأ ةنكاس ءاي اهلبق نوكت نأ :يهو .ةصوصخم

2 0 

 (تاماللا باي)

 .لصألا ىلع تققرو برعلا دنع ةليلق اهنكلو ةغل يهو |
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 95 (ملكلا رخآ ىلع فقولا باب)
 24 ًءانب وأ ابارعإ ةكرحلا ىلع ةلالدلل فيعض يفخ توصب ةراشإب فقولا وهو مورلاب نوكي دقو «ةكرحلا نع هلزعو هفقول نوكسلا :فقولا يف لصألا

 ©08)/ اهروص ىلع كيتفش لعجت نأ و .توص ريغ نم ةكرحلا ىلإ ةراشإلا يهو مامشإلاب فقولا نوكي دقو ءروسكملاو مومضملاو رورجملاو عوفرملا يف

 ْ ثينأتلا ءاه يف مامشإلاو مورلا زجي ملو ؛عوفرملاو مومضملا يف الإ نوكي الو ءرصبلاب الإ كلذ كردي الو ءالصأ توص ريغ نم ةمضلاب تظفل اذإ

 امهالكو «نينكاسلا ءاقتلال وأ ةلصلا لجأل الإ كرحت ال اهنأل عمجلا ميم يف اذكو ءلوصولا ةلاح ةكرحلا ةبحاص ءاتلا نم الدب ءاهلاب اهيلع فوقوملا

 مورلا زاوجب :ليقف ريمضلا ءاه ىلع فقولا يف فلتخاو .ةيلصأ ريغ لصولا ةلاح يف ةكرحلا نأل ءلكشلا ضراع يف اذكو .فقولا ةلاح لصأ هل سيل

 .اهريغ نود ءاهلا ءافخل :ليقو .فيفختلل اًبلط امهعنمب :ليقو .لصألا ىلع مامشإلاو

12 , 3 2 2 

 (طخلا موسرم ىلع فقولا باب)
 ةيتآلا رومألا نم ءيش يف هفلاخ نإ :يحالطصا وأ .ظفللا طخلا قفاو نإ :يسايق امإ :وهو .طخلا هرثأ ام طخلا موسرمو ءرثألا هلصأ :مسرلا

 يف رخاوألا رابتعال كلذو .ءاجهلا يف اهمسر قفو ىلع اهيلع فقويف .تاملكلا يف مسرلا عابتا :هنم دوصقملاو .ةدايزلا وأ ءصقنلا وأ ءلصفلا :يهو

 لك ىلع فقوي نأ زوجي الوصفم اهنم بتك امو ؛امهنم ةيناثلا ىلع الإ فقوي مل نيتلوصوم نيتملك نم بتك امف ءضعب نم اهضعب تاملكلا كيكفت
 فلتخملاو هيف فلتخا ام هنمو «هيلع قفتا ام ؛هنم موسرملا ىلع فقولاو .رخآ يف لصولابو ءعضوم يف عطقلاب اتبتك (ام نع) :وحن كلذو امهنم ةدحاو

 :ماسقأ ةسمخ هيف

 نم اههبشأ ام عيمجو ءاهعضاوم يف (تمحر)ك شيرق ةغل يهو ةبوتكملا ثينأتلا ءاه ىلع ءاهلاب فقوف ءرخآ فرحب فرح لادبإ وه :لادبإلا ١-

 .ءيط ةغل ءاتلاب فقولاو «ءاتلاب تمسر يتلا تاملكلا

 لوخد لجأل ةفوذحملا فلألا نع اًضوع كاذو ءاههبشأ امو (مع) ىلع قاحلإلا ءاه :ىمستو .تكسلا ءاه وهو :هفذحو هتابثإ يف فلتخا ام -1

 ةكرح نايبل :ليقف «ملاس ركذم عمج لك نم هب قحلأ امو (نيملاعلا)و (نه)و (ىلع) لثم ىلع تكسلا ءاهب فقولا امأو .ةيماهفتسالا (ام) ىلع رجلا فرح

 (مث) ىلع ءاهلاب فقولا امأو «عجفتلا ةدايزلف © قرح« يلوي 9 ىلعءاهلاب فقولا امأو ءاهب فقولا ةلاح ةحارلل اًبلط :ليقو .هيلع فوقوملا فرحلا

 .ةحارلل اًبلط وأ ةكرحلا نايبلف ؛ةيفرظلا

 .لصألا ىلع اهحتفب :ئرقو «ءايلا ةمضل اًعبت الصو اهئاه مضب :ىرقو ,فحصملا مسرل اهنودبو لصألا ىلع فلألاب اهيلع فقويف (هيأ) امأو -

 اهعضاوم يف (لام) امأو ةدحاو ةملك امهلاصتال (ام) نع ةلصفنم اهنوك زاوجل نيونتلا نم ةلدبملا (ايأ) نم فلألا ىلع فقويف (اًمايأ) امأو - 5

 .اًسايق رهظألا وهو اهلاصفنال (لام) نم ماللا ىلع فقولا زوجيو .اًمكحو اًظفل ةلصفنم اهسأرب ةملك اهنأل (ام) ىلع فقوف

 ىلع فقولا حصألاو «قبس امل ةزمهلاب ءدبلاو فاكلا ىلع فقولاب :ليقو .ةلصفنم نأكب ءادتبالاو ءايلا ىلع فقولاب :ليقف 4 كراكيو# مأو -ه

 .اًمسر اهلاصتال ةملكلا رخآ
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 (ةفاضإلا تاءاي باي)

 ةبوصنم نوكت فرحلا يفو .(ينرطفك) لعفلا يف ةبوصنمو «(يسفنك) لحملا ةرورجم هيف يهو ؛ءمسالاب لصتتو ةملكلا رخآ ةدئاز ءاي يهو

 هنأل اًضيأ لصأ حتفلاو «ءانبلا يف لصألا هنأل ؛لصألا وه اهيف ناكسإلاو ءبرعلا دنع ناتيشاف ناتغل اهيف ناكسإلاو حتفلاو «(يلو «ينإ) لثم ةرورجمو

 (هيلإو «هيلع) يف ءاهلاكو (كيلإو .ءكيلع) يف فاكلاك اهنأ ةكرحلا اهلصأ نأ ىلع ليلدلاو .فيفختلل ةحتف تناكو ةكرحلاب يوقف دحاو فرح ىلع مسا

 كلذ زوجي ال ناك نإو ءفيفختلل اهنيكست زاج امنإو .ةفاضإلا ءاي كلذكف .«تاكرحتم الإ نوكت ال تارمضملا هذهو ؛«(تيأرأو «تيأر) يف ءاتلاكو

 املأ بلقت اهنأ ءايلا ىلع ةكرحلا لقث ىلع لديو ءالققث دادزا كرحت اذإف «ليقث فرح ءايلا نأل ؛ءايلا ىلع ةكرحلل اًلاقثتسا ءاتلاو ,ءاهلاو ,فاكلا يف حتفلا

 .تاكرحلا فخأ اهنأل ؛حتفلا اهوطعأ ةفاضإلا تاءاي يف اهوكرح املو «مالكلا رثكأ يف اهلبق ام حتفناو تكرحت اذإ
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 فقولاو لصولا يف اهتابثإب :ئرقو ءمسرلاو لصألل ةاعارم اًمقو ال الصو اهتابثإب :ئرق (تأي) لثم لعفلا يفو «(يعادلا) :لثم مسالا رخآ يف ءايلا

 ةغل :يهو اًفيفخت اًفقوو الصو اهفذحب كلذك ئرقو «تباثلاك ضراعل فوذحملا ذإ اًريدقت مسرلل قفاوم وهو «نييزاجحلا ةغل :يهو لصألا ىلع ||

 ةفاضإلا تاءاي نم مسق :ماسقأ ةثالث يهو «هيلع ةدئاز يهف فحصملا طخ يف تبثي مل دئاوزلا تاءايلا نم هيف ءارقلا فلتخا ام عيمج نأ ملعاو .ليذه |[ ْ
 .(يريذنو يريكنو يديعو) :وحن نونلا اهبحصت ال مسقو .(ينوشخاو .ينوقتاو .«ينادهأ) :وحن ءامسألاب تلصتا اذإ كلذو «نونلا اهبحصت يتلا |

 :ثلاثلا مسقلا .ةدايزلا اهلصأ ةفاضإ ءاي امهيف ءايلا نامسقلا ناذهو |

 ينءاجو ضاقلاب تررم :نولوقي ةروهشم برعلل ةغل يهو .اهيلع اهلبق يتلا ةرسكلا ةلالدلو .فيفختلل فحصملا طخ نم ءايلا اهيف تفذح اهلكو |'

 .ريذن اذهو «ديعو اذه كلذكو .افرط اهنوكلو ءاهيلع ةرسكلا ةلالدل ءايلا فذحب ضاقلا |

 (داولاو .دافلاو «عادلا) :وحن كلذو لعف مال :ةيلصأ هيف ءايلا نوكت نأ ذئاوزلا نم

 نم هجوو .ءادتبالاو فقولا ةاعارم ىلع بتك طخلا رثكأ نآل ؛فذحلاب ىلوأ فقولا ذإ ءفقولا يف ةصاخو فحصملا طخ عبتا :اهفذح نم هجوو

 .فحاصملا رثكأ يف طخلا نم فذحت نيللاو ٌدملا فورح نأل ؛ءايلا يف كلذ لهستساو .فقولاو لصولا نيب فقوف ءاهلصأ ىلع اهم ىتأ هنأ اهتبثأ |

 ةفوذحم تناك نإو ظفللا يف اهتبثأف .فلألا ىرجم ءايلا ىرجأف .قاحسإو «ليعامسإو «ميهاربإ :وحن يف امك .فلألاك عامجإلاب قطنلاو ظفللا يف تبشتو |

 .ملعأ هللاو ءطخلا يف |
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 ىنسحلا هللا ءامسأل رصتخم حرش

 ؛مويقلا ءيحلا دمصلا ؛هللا :لثم لامجلاو لالجلاو ةمظعلا توعن نم هلام نمضتو «لامكلا تافص نم هلل ام عيمج ىلع لد ام وه :مظعألا هللا مسا

 .ةوعد هل درت دكت مل - هيلإ اعرضتم هبلق اًرضاح اًنقوم ةميظعلا ءامسألا هذه نم مساب هيلإ لسوتو لجو زع هللا لأس نمف .ماركإلاو لالجلا وذ ||

 .نآرقلاب ةرم ؟) رركت .هريغ هب ىمسي الو «هللا ءامسأ مظعأو صخأ وهو «لطاب وهف هنود دوبعم لكو «قحب دوبعملا برلا ىلع ملع :هلل

 ...حبذلاو ءاعدلاك هللا ريغل ةدابعلا نم اًئيش دبعلا فرصي الف دوبعملا وه :هلإلا

 .دحأ هنع ينغتسي الو نيملاعلا نع ينغتسملا عاطملا ديسلاو كلاملاو ربدملا وهو ؛مهايإ هقلخب نيملاعلا عيمج يبرملا وه :برلا

 | :ميحرلا .ةعساولا ةمحرلا وذ :نمحرلا .ديحوتلا لهأل الإ ةمحرلا نوكت الو ؛ميحرلا نم ةغلابم دشأ نمحرلا «ةمحرلا نم ناقتشم نامسا :ميحرلا نمحرلا

 .هقلخ نم ءاش نم ىلإ هتمحر لصوملا ||

 .مهيلع بيقرلا مهلامعأب هقلخ ىلع دهاشلا :نميهملا

 .هيبش وأ ليثم هل نوكي نأو «بويعلاو صئاقنلا نع هزنملا رهاطلاو كرابملا وه :سودقلا

 .هقلخب هبشي نأ نم ربكأو «هتمظعو هئايربك هنك فرعي نأ نم ربكأو «هتاذب ءيش لك نم ربكأ وه :ريبكلا

 .للخلاو بيعلاو صقنلاو توافتلا نم اًئيرب قلخلا قلخ يذلا وه :ئرابلا

 .قلخ دعب اًقلخ قلاخلا وه قالخلاو «قبس لاثم ريغ ىلع هل عرتخملاو قلخلل عدبملا وه :قالخلا قلاخلا
 | .كلذ يف هعزاني نأ دحأل سيلف «ةمظعلاو ءايربكلا وذ ربكتملاو «قلخلا تافص نع ربكتو ؛ملظو بيعو صقنو ءوس لك نع ربكتملا وه :ربكتملا

 ا ةردكتنلا برا رطب لا وحو ةووججو ل رهق تحترف مع و راج لكو هتهظعو قوريج مهي ةياجلا رهي يلا ده :رابحلا

 .ءيش لك ىلع يلعلا رابجلاو «هيلإ ًاجلو هب ذال نم لكو ةزجعلا ءافعضلاو

 .ىتش روصو ةفلتخم تائيه ىلع اهلكشمو اهبكرمو ءايشألا روصم وه :روصملا

 .هيلإ ريصت امو اهلآمو رومألا بقاوعب ربخيو «نوكي امو ناك امبو ءاهايافخو رومألا نطاوبب ملاعلا وه :ريبخلا

 .ةانآلاو حفصلا وذ ؛مهتالز ةرثكو مهيصاعم عم ةاصعلا قزري ءاوبوتي يكل مهلهمي لب «ةبوقعلاب ةاصعلا لجاعي ال يذلا :ميلحلا

 .هباوثو هؤاطع ليزجلا هلاعفأب ليمجلا هتاذ فيرشلا «لالجلاو ةمظعلاو ءايربكلاو دجملا تافصب فوصوملا ميظعلا ريبكلا وه :ديجملا

 علا 7 ك1 1 ٠ اك 2-1 0 7

 د هدوجو ىلع ترهاظت .هراكنإ دحأ عسي ال يذلا وه قحلاو «توعنلاو تافصلا لماك .دوجولا بجاو وهف «هتافصو هتاذ يف قحلا وه :قحلا

 .ةرهابلا ةنيبلا لئالدلا |

 .يزاجملاو بيسحلاو تيقملاو «هدمحو هتمكحب ءاشي فيك بورشمو لوكأم نم هتوق قولخم لك ىلإ لصوأ يذلا وه :تيقملا

 .اهليلجو مهلامعأ قيقدب هملعو هتمكحب رشلاو ريخلاب مهل يزاجملا «هيلع نيلكوتملا هدابعل يناكلا :بيسحلا

 .ةنيبلا هتايآو هيلع ةلادلا هلاعفأب رهاظ وه لب ؛هقلخ ىلع ىفخي ال يذلا وه :نيبملا

 .يفاكلاو ظيفحلا وه ليكولاو «هيلإ ضوفملاو لكوملا «مهيلع مئاقلا «دابعلا قازرأب ليفكلا ميقملا وه :ليكولا

 .ةيفخلاو ةيلجلا تامولعملا عيمجب هملعو «تارصبملا عيمجب هرصبو «تاعومسملا عيمجب هعمس طاحأ يذلا وه :بيقرلا

 - نم ةبانإو اًصالخإو اًدو هيلإ | مهتلئفأ تيذجناو «هيلع ءانثلاب , مهتتسلا تجهل اذل و «نوحلاصلا هدابع هبحيو «نيحلاصلا هدابعل بحملا :دودولا

 .دار هءاضق دري الو «بلاغ هبلغي الو ؛لاوحألا نم لاح يف زجعلا هيلع يلوتسي ال يذلا ةوقلا ماتلا وه :يوقلا

 .بعت الو ءايعإ الو بوغل هسمي الو «ةقشم هلاعفأ يف هقحلت الو «هتوق عطقنت ال يذلا يوقلا ديدشلا وه :نيتملا

 .مهءازجو مهءاوث باسحلا موي ىلوتي امك ءمهداشرإو نينمؤملا رصن ىلوتي يذلا وهو «ةنوعملاو رصنلا يف لومأملا وه :يلولا
 اعفأ ين دومحملا وهو «هناسحإو همعنل هلك دمحلل قحتسملا هنأل ؛هدمحب ةقطان تاقولخملا عيمج ذإ ديمحلا وه هللا :ديمحلا

 .هوجولا عيمج

 ةتافيصو هتامساورل

 .هرلقو هعرشو |

 أ توملا هضرتعي الو «توملا دعب ةايحلا هل ثدحت مل ءافوصوم ةايحلابو اًدوجوم لزي مل يذلا ةلماكلا ةمئادلا ةايحلا هل يذلا يحلا وه هلل :ىحلا
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 هل ديبعو ميلك لقسلاو:يررلعلا ماعلا عيمجنللو .ءازجلاو رمألاو قلخلا يف قلطملا فرصتلا هل يذلا ؛هكلم يف رمألا ذفانلا وه :كيلملا كلاملا كلملا

 .هتدارإو هملعب الإ كرحتم كرحتي ال «هيلإ نورطضمو كيلاممو |

 يف هدابع ىلع ملسملا وه مالسلاو ؛هعرشو هردقو هئاضقو هلاوقأو هلاعفأو هتافصو هتاذ يف بويعلاو تافآلاو صئاقنلا نم ملس يذلا وه :مالسلا

 .هملظ نم قلخلا ملس يذلا وهو ةنجلا |

 .ةنينأمطلاو ةنيكسلا هدابع بولق يف لزنيو «ربكألا عزفلا نمو «هباذع نم نمألا هدابعل بهو يذلا وه :نمؤملا
 .بلاغي الو لاني ال يذلا عينملاو «هبلغو هرهقف ءيش لك زع يذلاو «هئادعأ نم هماقتنا يف ديدشلاو «ءيش هزجعي ال يذلا زيزعلا وه هللا :زيزعلا

 .بالصلا دئادشلا هتوقل تنالو «باعصلا هترعل تلد

 هنم رثكي يذلا وه روفغلاو .هحضفي الو بنذملا دهشي الف «رتسلا يف غلابملا وه رافغلاو ءبنذملا ىلع رتسي يذلا وه رفاغلا :رافغلا روفغلا رفاغلا

 .هتلخاؤم ىلع هوفع ديزيو هدابع نم نيبنذملا ىلع رتسلا

 هلالج ةمظعل تعضاوتو «قئالخلا هل تنادو «ءيش لك رهقو «هوجولا هل تنعو «ةربابجلا هل تلذو «باقرلا هل تعضخ يذلا وهو :راهقلا رهاقلا .

 .ءايشألا هتردقو هئايربكو

 هتمحر نع قولخم هل ولخي ال ءاياطعلا ليزج تاريخلا ريثك تابهلا مئاد اًلضفتم اًئسحم لزي مل ءلضفلا رتاوتم .ناسحإلا رمتسم وه :باهولا

 .نيع ةفرط هناسحإو

 يفسخ تدل صراف رحب اذ اهلاحر بحالك ناكو يأ وق اعرق يدرك قرن يذل وع :قزارلاو قازرلا

 :تانيجلاو لعلب ةفايلوأ تّرلق ىز رو ينل

 ةمحرلا باوبأ هدابعل حتفو «هتبحمو هتفرعمل مهبولق حتفو «نيقداصلا رئاصب هفطلب حتف يذلا وهو «هردقو هعرشب هدابع نيب مكحي يذلا وه :حاتفلا

 .ةعوتتملا قازرآلاو |

 .ةداهشلاو

 .نيعادلا نم ةاجانملا عمسي يذلا وهو «تاغللا هطلغت الو ءتاوصألا |

 قوفام رصبي امك «عبسلا نيضرألا تحت ام رصبيو ىري «تاوامسلاو ضرألا راطقأ يف تارصبملا عيمجب ب هرصب طاحأ يذلا وه :ريصبلا
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 | هملعب مهنيب مكحي ةرخآلا يفو «هئايبنأ ىلع هلزنأ يذلا هيحوب ايندلا يف مهنيب مكحيف «ةرخآلاو ايندلا يف هدابع نيب مكاحلا وه مكحلا :مكحلا ميكحلا

 .هئاضقو هلاعفأو هلاوقأ يف لدعلا مكحلاو .هيف اوفلتخا اميف 1

 قلخ يف امف «هنقتأو هقلخ ءيش لك مكحأ يذلا ميكحلاو .اًلطاب اًئيش عرشي ملو ءاثبع اًئيش قلخي ل ؛ثبعلا نع هزنت يذلا ةمكحلا وذ ميكحلاو

 .توافت نم نمحرلا |

 أ مهحلاصم هيلإ لصوملاو «نينمؤملا هدابعب فيطللا «ةقيقدلا رومآلاو نطاوبلاو ايابخلا كردأو ءايافخلاو رئارسلاب هملع طاحأ يذلا وه :فيطللا

 هي تا اا ل اخ 0-0 رس طوع وب كذب -

 .نيركاشلا ١
 .عفتراو الع يأ ,ىوتسا شرعلا ىلع تاقولخملا قوف هنإف .هتاذب ىلعلا وه هللا نأ ينعت ”ءامشألا هذعو :لاعتملا ىلعألا ىلعلا

 . كلل ىلع قدر يشل ناسمإب دارج لق قا دل سال تيرم زك اذه يرحل هر ىلا نسر ا عتل

 يف هكرشي الو هدابع نم نيبئاتلا ةبوت لوبقب درفتملا وهو «نيبينملا بونذ رفغيو «ةبوتلل مهقفويو «نيبئاتلا ىلع بوتي لزي مل يذلا باوتلا وه باول

 كل رس رح 2
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 نع زواجتيو ؛تائيسلا وحمي يذلا وهو «ةباد نم ضرألا رهظ ىلع كرت ام

 .مهيلع هتمحرو هفاطلأب مهيلع فوطعلا هدابعب ميحرلا وه :فوؤرلا
 .مهركذو مهتاجرد عفريو «هعاطأ نم مركي ,دوجلاو ةمحرلا وذو «ءايربكلاو ةمظعلا وذ وهو :ماركإلاو لالجلا وذ

 نمو «ةرخآلاو ايندلا نئازخو ءضرألاو تاوامسلا نئازخ هديب «نيع ةفرط قلخلا هنع ينغتسي الو ؛هتردقب قلخلا نع ىنغتسا يذلا وه :ينغلا

 .اًدلو الو ةبحاص ذختتي مل هنأ هانغ لامك

 .ةاجنلا ليبس ىلع مهلدو «هتيهولأو هتافصو هئامسأو هتيبوبرب هتفرعم ىلع هقلخ لدو «هدابع نم ءاشي نم ىلع هتيادبم نمو ىده يذلا وهو :يداملا

 .هنم رارفلا ىلع دحأ ردقي ال يذلا وهو اًرهقو ةمحرو ةردقو اًملع ءيش لكب طاحأ يذلا طيحملا وه :طيحملا

 .هيبحمو هيلئاسو هيدباع نم بيرق وهو «ءايشألا عيمجب هتطاحإو هتدهاشمو هتبقارمو هملعب بيرقلا وهو :بيرقلا

 .هللا دنع نم الإ رصنلا نوكي الو ,مهئادعأ بولق يف بعرلا يقليو «مهمادقأ تبثيو .مهئادعأ ىلع نينمؤملا رصني ريصنلا وهو :ريصنلا

 .قزر بلط وأ ريخ بلج وأ رش عفد نم اهلك رومألا يف هدابع هب نيعتسي يذلا ناعتسملا وه :ناعتسملا

 هنأ عم هقفرو هتمكح بسحب اًئيشف اًئيش جيردتلاب اهلك تاقولخملا قلخ «هلاعفأ يف قيفر وهو «ةاصعلا ةبوقعب لجعي ال يذلا قيفرلا وه :قيفرلا

 .ةدحاو ةظحل يفو ةدحاو ةعفد اهقلخ ىلع رداق

 .ضرألاو تاوامسلا يف نم هحبسي يذلا كيرشلاو «دلولاو ةجوزلاو ءبويعلاو صئاقنلا نع هزنملا وهو :حوبسلا

 نأ عطتسي مل هءافش دري مل نمو «يفش هءافش دارأ نم «تاهبشلاو تاوهشلا ضارمأ نمو «ةيسفنلاو ةيندبلا ضارمألا نم يفشي يذلا وه :يناشلا

 ١ كيا لشكر

 «هلامج راثآ ضعب نم نوكلا يف لامج لكو «هتاذ لامح ضعب نع ربعي نأ قولخمل نكمي الف «هلاعفأو هتافصو هئامسأو هتاذب ليمجلا وهو :ليمجلا

 .ميعن نم هيف مه ام اوسنو «هلامجب اوعتمت هللا هجو ىلإ اورظن اذإ ةنجلا لهأو
 .ليثم الو ريظن الو هل كيرش ال يذلا دحألا دحاولا وه :رتولا

 نم هئادعأ نم ءاش نم رخأو ءتاجرد ضعب قوف مهضعب عفرو .هئايلوأو هئايبنأك هدابع نم ءاشي نم مدق يذلا وه هللا نأ وهو :رخؤملاو مدقملا

 .ةقسفلاو ةرجفلاو ةرفكلا

 تانسحلاب هدبعل ديسلا نمو «ملاظلا نم مولظملل صتقي يذلا ,مهل بساحملا .داعملا موي دابعلا نيب يضاقلا مكاحلا يأ نايدلا وه :نايدلا

 .تاكسلاو

 ةصاخو لسرلا لاسرإب نينمؤملا هدابع ىلع نم يذلا وهو ءروصلا نسحأف روصو «قطنلاو لقعلاو ةايحلا ىطعأ هنإف ءبهاوملا ميظع وه :نانملا

 هدبع كته نم ييحتسي «لالجو دوجو ربو مرك ءايح وهف «لوقعلا هفيكت الو «ماهفألا هكردت ال هللا ءايحو ؛ءايحلاب فصتملا ييحلا وه :يبحلا

 .نيتيلاخ امهدري نأ هيدي هيلإ دميو هوعدي نمم ييحتسيو «هتحيضفو

 ةرهاجملا هركيو «مهسفنأ ىلع هدابع نم رتسلا بحي «دهاشملا يف مهحضفي الو ءحئاضفلاو حئابقلا نم اًريثك هدابع ىلع رتسي يذلا وهو :ريتسلا

 .ةشحافلاب ةرخافملاو ةيصعملاب

 ضبقيو «كرشلاب اهباحصأ ثولت يتلا بولقلا ضبقيو «هقلخ نم ءاشي نمع قازرألا ضبقيو «توملا دنع حاورألل ضباقلا وه :طسابلا ضباقلا

 .ءاشي نم بلق ىلع مولعلا طسبيو «بولقلا ىلع ةمحرلا طسبيو «هتمحرب ءاشي نمل قازرألل طسابلا وهو «ةمايقلا موي ضرألاو تاوامسلا
 .كلملاو ملحلاو ىنغلاو توربجلاو ملعلاو ةمكحلاو ةمظعلاو فرشلاو ولعلاو ةدايسلا هل قحت يذلا وه :ديسلا

 .لاؤسلا لبق يطعي يذلاو «دبعلا هانمت ام ىلع داز ىطعأ اذإ يذلا ريخلا ريثكلا هؤاطع دفني ال يذلا يطعملا داوجلا ميركلا وه :مركألا ميركلا

 .ميرك هيزاوي ال يذلا مركألا وهو «تافآلاو صئاقنلا نع هزنملا ء«تافصلا لماكو تاذلا فيرشو ردقلا ميظع وه ميركلاو

 تانكسلا يف مهب فطلو ؛«تاكلهلاو بونذلا ين مهعوقو نم هءايلوأ ظفحو ؛هدجوأ امب هملع طاحأو «هقلخ ام ظفح يذلا وه :ظيفحلا
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 .لدعل قب ارا راج تنير ها رج يوناو يأ ماب هام نمو راب به يكل بلا < نع سلا دالة يول

 .ةمكحلاو ةمحرلاو ملعلاو ناسح لاو لضفلا عساو ؛كلملاو ناطلسلاو ةمظعلا عساو «توعنلاو تافصلا عساولا وه :عساولا

 بيقرلا وه ليفكلاو ...مهتاهمأ نوطب يف ةنجألاو باودلاو سانلا نمو «هقزر قولخم لكل نمض يذلا «دابعلا قازرأب لفكتملا وه :ليفكلا ظ

 :ليهتتلاَو ظفاحتلاو نماضلا 1

 اًصوصخ نينمؤملا هدابع ىلوتيو «مهيف ردقلا ذوفنو هريبدتب اًمومع هدابع ىلوتيو «نابرقلاب هيلإ برقتلاو هتعاطو هتدابعب هدبع هالوتي يذلا وه :ىلولا ْ

 .هفطلب مهتيبرتو رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجارخإب | (؟27
 هب تماقو هريغ نع ىنغتساو هسفنب ماق يذلا هناحبس وهو ؛مهباسحو مهظفحو مهقزرو مهئاشنإ يف هقلخ رمأ ريبدتب ءيش لك ىلع مئاقلا وه :مويقلا /

 .نهيف امو ضرألاو تاوامسلا |

 يذلا وهو «هتيبوبرو هتافصو هئامسأو هتيهولأ يف دحوت يذلا وهو «كراشم اهيف هكراشي ال ثيحب تالامكلا عيمجب دحوت يذلا وه :دحألا دحاولا

 يا ١ جدت
 لكم

 : نىدع »و 9 1 4
 ا 1 مي 0 ١

 1 ١ ل

 .هقلخ ءانف دعب يقابلا وهو ءاهرسأب تانئاكلا لك هتدصقو تاقولخملا عينج هيلإ تدمص يذلا «هتافص عيمجو هتمظعو هتزعو هتردقو هملحو هتمكحو 12 2

 .برشي الو معطي ال يذلا وهو ©

1_0 

 -- 1 موه صا

4 7 ), 

1 

0 

 وهو «ةردقلا لماك ريدقلا وهو بولطم هتوفي الو «ءىش هزجعي ال يذلا رداقلا وهو «هيضاقو ءىش لك ردقم يأ رداقلا وه :ردتقملا ريدقلا رداقلا

 .ءيش هيلع ٌمثتمِي ال يذلا ةردقلا ماعلا ردققملا ا ظ

 هللاو .هقلخ ءانف دعب يقابلا (ءيش هدعب سيل يذلا رخآلا وهو .ءيش لك ىلع مدقتملاو ءيش هلبق سيل يذلا لوألا وه :نطابلا رهاظلا رخآلا لوألا

 .هتضبق يف اهلك ملاوعلا .هسفن نم هيلإ برقأ نوكي ثيحب ءيش لك طاحأ يذلا نطابلا وهو «ىلعألا يلعلا هنأل ,ءيش هقوف سيل يذلا رهاظلا وه 1 ظ

 .هتمحرو هدوجو هلضفو هماعنإو هناسحإب هقلخ رمغ يذلا وه :نسحملا

 .سودقلا ىنعمب وهو بويعلاو صئاقنلا نع هزنتملا بيطلا وه :بيطلا
 .هيلع دحأل ضارتعا الف اهيلغيو ءايشألا صخري يذلا وه :رعسملا

 رفاكو ملسمو رجافو راب نم لاحلا وأ لاقملا ناسلب نيلئاسلا هدوجب صخو «ضرألاو ءامسلا لهأ هدوجب مع يذلا قلطملا داوجلا وه :داوجلا

 .هناحبس ع ةيصئشن دفن اميسح 1

 .ءيش لك هقلخ ىطعأ «ةطساو مدقتب الو دبعلا نم ببسب ال .هناسحإو هلضف ضحمب يطعي يذلا وهو :يطعملا

 .هفاطلإو هماركإ يف غلابملاو «هدبعب ينتعملا .فطللاو ربلا ريثك ميحرلا فوؤرلا وه :يفحلا

2 2 3 

 ةنجلا لخد اهاصحأ نم يتلا ىنسحلا هللا ءامسأ ءاصحإ بتارم

 .حالفلاو ةاجنلا رادمو «ةداعسلا بطق وه اذهو «ةنجلا لخد فال نم يتلا كايا ءاصحإ بتارم ناك اذه

 هوعدأف وسلا كاس ور رت مب مورا ا و لآ هيو :ىلاعت لاق امك اهب هؤاعد :ةثلاثلا ةبترملا .اهلولدمو اهيناعم مهف :ةيناثلا ةبترملا .اهددعو اهظافلأ ءاصحإ :ىلوألا ةبترملا

 ءالعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأب الإ هيلع ىنثي الف «ةلأسمو بلط ءاعد :ةيناثلاو .ةدابعو ءانث :امهادحإ .ناتبترم وهو ١18١(« :ةيآ «فارعألا ةروس) © اهب 1

 .بولطملا كلذل اًيضتقم نوكي مساب بولطم لك يف لأسُي لب ؛ينمحراو يل رفغا تاذ اي وأ «ءيش اي وأ .دوجوم اي :لاقي الف ءابب الإ لأسي ال كلذكو

 نم ةرابع نم ىلوأ ةرابعلا هذهو ءاذهل ةقباطم اهدجو ؛مهمامإو مهمتاخ اميس الو «لسرلا ةيعدأ لمأت نمو .مسالا كلذب هيلإ السوتم لئاسلا نوكيف |
 «ناهرب نب مكحلا يبأ ةرابع اهنم نسحأو .ةقاطلا ردق هلإلاب هبشتلاب ةفسالفلا لوق نم ةعزنتم يهو «ةديدس ةرابعب تسيل اهنإف هللا ءامسأب قلختي :لاق |

 .هبشتلا يهو ةفسالفلا ةرابع اًراكنإ اهدشأ ةعبرأ اهبتارمف .لاؤسلاو دبعتلل نمضتملا ءاعدلا يهو «نآرقلل ةقباطملا ةرابعلا اهنم نسحأو «دبعتلا يهو |

 نسحأو .دبعتلا :لاق نم ةرابع اهنم نسحأو .قلختلا :لاق نم ةرابع اهنم نسحأو أ
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 .نآرقلا ظفل : ةطخاتما عيمجلا نم
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 تونس دم دس دما 0 دس دم 0 وس دم 0 وص دس © وص حم © وس دم

 ىنسحلا هللا ءامسأ ةفرعم رارسأو رامت

 سأر اهيف هقفتلاو هتافصو هئامسأب ملعلاف ؛هؤامسأ تسدقتو هلالج لج هللا وهو :مولعم فرشأب قلعت ام قالطإلا ىلع اهلجأو مولعلا فرشأ نإ

60 
 1 كك --7-

 هه 5-7 2

1 31 0 

 عيمج نأ امك ؛مولعم لك لصأ هئامسأب ملعلاف ؛هنم رداصو لوألا ىلإ عجار رخآلا و .هعرشو هرمأب ملعو .هللاب ملع :ناملع ملعلاف ؛ هساسأو ملعلا 1
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 :لاق ثيح طاقنلا هذه يف - هللا همحر- ميقلا نبا هالجو كلذ نّيب .ءامسألا هذه يناعم ىلإ عجرت ةيعرشلا رماوألاو ءتادوجوملاو تاقولخملا |

 وأ ؛هنوك امب ملع امإ ءاّرمأ وأ ىلاعت هل اًملخ نوكت نأ امإ هاوس تامولعملا نإف ؛مولعم لكب ملعلل لصأ اهب ملعلاو ىنسحلا ءامس الا "ءاصخ اف: الوأ

 اذهو «ىنسحلا هئامسأ نع هردصم هلك رمألاف ؛هيضتقمب ىضتقملا طابترا اهب ناطبترم امهو «ىنسحلا هئامسأ نع رمألاو قلخلا ردصمو ؛هعرش امب ملع ْ

 فلو ةمكحو ةحلصم هلك هرمأف «هنع مهابنو هب مهرمأ امب مهليمكتب مهيلإ ناسحإلاو «مهب ةمحرلاو ةفأرلاو «دابعلا حلاصم نع جرخي ال نسح هلك |

 هقلخ يف توافت الف ءىنسحلا هؤامسأ هردصم ذإ ةمحر لاو ةحلصملاو ةمكحلاو لدعلا نع جرخي ال هلك هلعفو .ىنسحلا هؤامسأ هردصم ذإ .ناسحإو |

 ءاهب ةطبترمو اهاضتقم نم اهنأل ؛مولعلا عيمج ىصحأ  قولخملل يغبني امك  هءامسأ ىصحأ نمف ءاثبعالو ىدس لو اًلطاب هقلخ قلخي ملو ءثبعالو

 .اتوافت الو اًللخ اهيف دجت ال اذهلو «ىلاعت هتمكحو هملع نع رمألاو قلخلا رودص لمأتو

 نم ةلظعمالا| نأ تملغو» ىشحلا ءامسألا قئاقحيو تافضلاو.توعتلا لع ةلاد اهلك اهرَسأب اهتدجو تارومأملاو :تاقولخملا تربتعا اذإو :ًايناَن

 :(95 ”تايراذلا) < قرن نأ :؟َِسّمَأ ؤَو# ىلاعت لاق امك ةصاخ كيف عنصلا دهاش روهظ يفكيو .ةرباكمب ىّمع سانلا مظعأ

 لدتو اهيلع يدانتو ءاهقئاقحو ىنسحلا ءامسألا ىلإ ريشت اهلك يهف «هئامسأو هتوعنو هلالج لج برلا تافص دهاوش اهرسأب تادوجوملاف :اًثلا

 روف

 لاسر ىنفألا كلتملا نق

 اا زيه اس ع كلا

 ىهف ءاهعونت بسحب اهتلدأ تعونت دقو «هتامسأ قئاقحو هلامك توعنو ءاهقلاخ تافص ىلع تاقولخملا ةلالد نم ءىش ىلع لدأ اًئيش ىرت تسلف

 اتيان كاناعلا ريطتس ]فأن

 اهطخ تلمأت ول اهيف طخ دقو

 اير تانهلا تا[ كاع شف

 هذه رارسأ نم رسو «هتافصو هئامسأ ىلع دهاوشلا لدأ نم مهل هللا ريدقتب مهيصاعمو ديبعلا تايانج لب ؛اًرابتعاو اًرظنو ةرطفو اًّسحو القع لدت |

 "ا

 ىفعي مئارجو لبقت ةبوتو رفغت ةيانج نم دب الو «تاقلعتم نم ءامسألا هذهل دب الف ءوفعلا باوتلا رافغلا «هناحبس هئامسأ نمف اذه فرع اذإ) :اعبار

 امو كلذ نم هاضريو هبحي ام لوصحو «هتافصو هئامسأ بجوم نم هحماسيو هيلع بوتيو هنع ملحيو هلعاف نع وفعيو هرفغي ام ريدقت ناكو ءاهنع ْ

 نأ هل نيبت تافصلاو ءامسألا راثآ نايرس لمأت نمف ...هدمح ىضتقمو هلامك تابجوم نم وه هضرأ لهأو هتاوامس لهأ هب هلمحيو هسفن هب دمحي

 هتيبوبر ىضتقم وه امك هدجمو هدمح ىضتقم اًضيأ اهتياغو «لاعفألاو تافصلاو ءامسألا لامك نم وه اهريدقتو ديبعلا نم تايانجلا هذه ءاضق ردصم

 ةاكرقو ءانسألا درفاف»ا دك اس ةةأبع لإ هللا فرعت ةميظعلا تاياغلا هذهلو («ةرهابلا تايآلاو ةغلابلا ةمكحلا هردقو هاضق ام لك يف هلف «هتيهلإو

 أ ءامسألا عيمجب دبعتملا ةيدوبع سانلا لمكأو ءالاحو ةفرعمو اًملع هب صتخم دبعت هل اهنم مسا لكل نأل الإ كاذ امو ءىرخأ اهب متخو ةيآ اهب حتفتساو

 (...ميحرلا ميلحلا همساب دبعتلا نع ريدقلا همساب دبعتلا هبجحي نمك «رخآ مسا ةيدوبع نع مسا ةيدوبع هبجحت الف «رشبلا اهيلع علطي ىتلا تافصلاو

 18١[. :فارعألا] 4 ابي ةوغداف ٌىَسْلْل اعمال ِهَييَو# :ىلاعت هللا لاق ؛نآرقلا بلق نم ةقتشم ةقيرط يهو «هللا ىلإ نيرئاسلا نم لمكلا ةقيرط هذهو

 اني هيلع رحنا ستاندر هتان بأي هوق رعيرشا لإ هدانغ وحدي هتاخبس وهو ةليعتلا ءاعدو:ةءانتلا ءاعوو#ةلأسملاءءاغد: لوانتي اب ءاعدلا ور: سما

 .ارتولا بحي رتو ؛داوج لك بحي داوج «ميلع لك بحي ميلع وهف «هتافصو هئامسأ بجوم بحي هناحبس وهو ءاهتيدوبع نم مهظحب اوذخأيو

 ال ام ةيكازلا ةديمحلا راثآلا نم هل لصحو «ةميسج مكحلا نم قئاقحو «ةعيدب ملعلا نم ضاير ىلع كلذ هفقوأ ملعلا اذه رارسأ لمأت نمف :اًسداس

 "هس اقتب كيلزر قود ابل[ كر ديالو «فسولاب طخ
 هب هبلق قلعتو «هعرش عبتاو هرمأ مزلو هعم بدأتو «هللا ىلإ هريسو هكولس يف ةليلج تارمث هل ترمثأ هتفرعمب هبلق ًالتماو هبر دبعلا ملع اذإ هنأ ١-

 هللا ريغ هبلق يف قبي ملف .بحم هلل ةبرقلا لمي داكي الو ؛هدهج ةياغ هتاضرم يف عراسو «هل ءاطعلاب هديو ؛هركذب هناسل جهلف .هحراوج ىلع هتبحم تضافو

 :ليق امك
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 7 تكف ن0 دف ف يف ف6 ف6
 نإو هذه نأل ؛دلو وأ لام وأ لهأ بح كلذ نع هنثي ملف «ةذل ايندلل هللا عم دجي ال بحملاو «هللا ٠ نم رثآ ءيش هدنع نكي مل هللا بحأ نمو - - 5 ا

 .معنملا ىسنيو معنلاب لغتشي فيكف «هيلع هللا لضف ضعب اهنأ كردي هنأ الإ هبلق يف اهتبحم تمظع ا

 تلدع فيكو كيم همالك يف ةيآ مظعأ اهنوكب يسركلا ةيآ تصتخا فيك يعم لمأتف «هب هتفرعم ردق ىلع هناحبس هدنع دبعلا ةلزنم نأ :اهنمو -“

 لدأ كلذ ببسب هديبع لضافت ناك هئامسأ ةكربب همالك لضافت اذإف  همسا كرابت  برلا مالك ضعب هيلع لضفملا نأ عم «نآرقلا ثلث صالخإلا ةروس

+ 6 
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 .روحج وسي
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 موسم
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 - دج يح -

 .ىرحأو
 مظعت هادهل هعابتاو هب هملع ردقبو .ههلإو هيبرمو هالوم ةفرعمب الإ هل رورس الو بلقلل ةداعس ال هنأ فيرشلا ملعلا اذهل ةديمحلا راثآلا نمو - ؛

 .[1/8 :ةرقبلا] 4 نرحب ْمهالَو مولع ُفْوَح الق َىاَده َمِيَي نمَه# :- ىلاعتو كرابت  قحلا لوقي «هتداعس |
 املف ءصالخإلا ةروسب متخي ناكف هباحصأل يلصي ةيرس ىلع ِةلَي يبنلا هثعب يذلا لجرلا ةصق يف امك «هللا هّبحأ اهّبحأ نم نأ :اهراثآ نمو -ه

 تارومأملا لُعِف نم هيضتقت ام ققحو ءاهب لمع نم نأ امك «(هبحي هللا نأب هوربخأ» :ِةيَي يبنلا لاقف ءاهب أرقأ نأ بحأو «نمحرلا ةفص اهنأل :لاق هولأس

 .مهالوتو هللا مهبحأ نيذلا نيبرقملا نم ناك تاروظحملا كرتو |

 فازات فقاص ةا نم بر معشر ةايسي ىلا تافصلاب فصتا نمةيلإ قالا بح ناك ةفافضووسبلا كانا يتاح نوسخك ١"
 «ديبعلا تافصل اهتافانمل ؛ هنم نسحت الو تافصلا هذه هب قيلت ال ذإ ءملظ اهب هفاصتا نآل ؛ توربجلاو ةمظعلاو ربكلاب فصتا نم ضغبأ امنإف ءاههركي

 ةمحرلاو لدعلاو ملعلاك تافصلا نم مدقت ام فالخ اذهو ؛هذحو هروط هيدعتو «هتبترمو هبصنمل هتقرافمو «ةيدوبعلا ةقبر نم اهب فصتا نم جورخو

 نم اهب جرخي ملو ؛هروط دعتي مل ديبعلا نم اهب فصتملا ذإ «هتيدوبع لامك نم اهب دبعلا فاصتا لب «ةيدوبعلا يفانت ال اهنإف ءركشلاو ربصلاو ناسحإلاو

 .ةيدوبعلا ةرئاد

 ىلع هللا دبعي ريصيف «هل رسكناو «هنم ايحتساف ؛ هتريصب نيعب هبر دهاشو هتبقارم ماود هل كلذ بجوأ هناسلو هبلقب اهركذ مادأ املك هنأ :اهنمو -1

 لامكلا تافص نم (هناحبس) برلا هب فصتا ام علاطي داكي هنأك ٌّدح ىلإ ةفرعملا ماقم يف دبعلا غلب اذإو» نيدلا تاماقم ىلعأ يهو «ةبقارملاو روضحلا

 ١ت
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 ١ ١
 كلذ هنع هللا عفر دقو .هسفن وه هباجح نإف «هبر نيبو هبلقو هحور نيب باجحلا عفر دهاشي ىتح ءصاخلا برقلاب هحور تسحأو «لالجإلا توعنو

 .«هاري هنأك هدبعي راصف «برلا ىلإ ٍدئنيح حورلاو بلقلا ىضفأف «هتوقو هلوحب باجحلا |
 هّبر فرع ول» :ميقلا نبا لاق امك .بجعلاو ءايرلاو «ربكلاو ءدسحلاك :ةريثك تافآ نم ناسنإلا ملسي (ىلاعت) هللا ءامسأ ىلع فرعتلا نأ :اهنمو -8 ظ

 دقو هدبع ىلع هللا ةمعن هركي هنإف ؛هللا ةاداعم نم عون ةقيقحلا يف دسحلا نإف ؛ هللا هاتآ ام ىلع اذحأ دسحي ملو ربكتي مل ءلالجلا توعنو لامكلا تافصب

 .(هتهاركو هتبحمو هردقو هئاضق يف هلل داضم وهف «كلذ هركي هللاو هنع اهلاوز بحيو «هللا اهبحأ +. يي يي ع

 برل ةيدوبع مهلمكأو ؛ديحوتلل اقيقحت سانلا مظعأ ناك هيرظانل اهيناعم تءارتو ءءامسألا هذه قئاقح هبلق يف تماق نم نأ :اهمظعأ نمو -4

 داعم كالؤكحلت ؟ ىكحلا هئامسأب دادنأل ب كرشلا قالطب لغ هالع ىف: لج انبر لدغسي اذلو .هالوم ريغل ايش هلامغأ نم فرصي نأ لاحمساو «ردلاعلا] |
 هك يد

 ل دل

 ربخلا كلذب حص امك ؛ىمظعلا هللا ةبدأم قحتسا ؛ المعو ءاّمهفو ءاظفح اهنم اًضعب ىصحأ نم ل

 .(«ةنحلا لخد اهاصحأ نم ء(سا ني

 :هلكي يبنلا نع رع
 ١ كارما ل
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 .نانئمطالاو ربدتلا نم اهيف امل ءبتارملا لضفأ ىه ةبترملا هذهو .ةضراعلاو ةمزاللا تافصلا |
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 .احالطصاو ةغل ديوجتلا ةقيقح ام :(س)

 قيقرتلاك كلذ ريغو ٍدوُدُّملا وأ تافصلا نم 217هقحتسمو ١2)هقح فرح لك ءاطعإ هب فرعي ملع :اًحالطصاو «ديجلاب نايتإلا :ةغل ديوجتلا :(ج)

 .ديوجتلا ملع ةياغ ام :(س)

 .ىلاعت هللا باتك يف إطخلا نع ناسللا نوص هتياغ ليقو «ةيحصفألا ةيوبنلا ةرضحلا نم ىقلت ام ىلع نآرقلا ظفل ناقتإ يف ةياهنلا غولب هتياغ :(ج)

 .ديوجتلا ملع 4 عراشلا ُمكح ام :(س)

 .نيفلكملا نم ةملسمو ملسم لك ىلع نيع ضرف هب لمعلاو «ةيافك ضرف هنأ يف فالخ ال ديوجتلا :(ج)

 .ديوجتلا ملع عضو يذلا نم :(س)

 .الترم اًدوجم ىلاعت هللا دنع نم نآرقلا هيلع لزن ثيح هِدِكَي دمحم انديس وه :ةيلمعلا ةيحانلا نم :(ج)

 .ديوجتلاو ةءارقلا ةمئأ نم مهريغ ليق و ,دمحأ نب ليلخلا ليقو «مالس نب مساقلا ديبع وبأ ليقو «يلؤدلا دوسألا وبأ ليق :ةيرظنلا ةيحانلا نمو

 .-ةمضلا ؛ةرسكلا ؛ةحتفلا- ةكرحلاب قطنلا نوكي فيك :(س)

 .حتفلا ةكرح فطختو (اًيسأر) اًيلوط نيتفشلا حتفب ىدؤتو :ةحتفلا -١(ج)

 .رسكلا ةكرح فطختو اًيقفأ نيتفشلا رسكب ىدؤتو :ةرسكلا -"
 .ةكرحلا فطختو نيتفشلا مضب ىدؤتو :ةمضلا -1

 .نوكسلا فّرع :(س)

 .فرحلا تافص رهظتف قطنلا وضع يفرط مادطصاب ىدؤيو اًمامت ةكرحلا مادعنا وه نوكسلا :(ج]
 .دذشللا فرحا فرغ :(قس)

 نكمي الف ,نكاس امهلوأ نألو ؛ةمضلا وأ ةرسكلا وأ ةحتفلاب كرحتم امهيناثو نكاس امهلوأ :نالثامتم نافرح ةقيقحلا يف وه ددشملا فرحلا :(ج)

0 

*-- 

 .ديوجتلا ناكرأ يه ام :(س)

 .فورحلا جراخم ةفرعم - ١ :(ج)

 .فورحلا تافص ةفرعم -؟

 .فقولاو ةوالتلا ماكحأ ةفرعم -7

 .(؟راركتلا ةرثكب ناسللا ةضاير -

 .ةوالتلا بتارم يه ام :(س)

 .ردحلاو ريودتلاو ليترتلا :بتارم ثالث ةءارقلل :(ج)

 نم هقحتسمو هقح هئاطعإو هجرخم نم فرح لك جارخإو يناعملا ربدت عم ؛ةلجع ريغ نم نانئمطالاو نأتلاب ميركلا نآرقلا ةءارق وه :ليترتلا - ١
0 

6064 
 2 هي رار رحم

 .افرح افرح هذبني ناك :تلاقف كي ىبنلا ةءارق نع اهي ةشئاع تّلئُسو . التت َناءرَفْلا لّبرو# :لاقف ءاب كي هيبن ىلاعت هللا رمأو

 .فرحلا تاذب ةمئاقلا تافصلا نم كلذ ريغو «ريفصلاو ءالعتسالاو رهجلاو ةدشلاك هريغ نع هزيمت يتلا ةيتاذلا هتافص وه :فرحلا قح )١(

 .قيقرتلاو ميخفتلاكو .ءءافخإلاو بالقإلاو ماغدإلاو راهظإلاك ىرخأ اًنايحأ هنع كفنتو اًنايحأ اهل ضرعتي يتلا ةضراعلا هتافص وه :فرحلا قحتسم (1)

 .كرحتم ىلع فوقولا الو نكاسب ءدبلا نكمي ال ةيبرعلا ةغللا ين (”)

 .يقلتلا نع ينغت ال بتكلا نم ةساردلاف «خياشملا هاوفأ نم يقلتلاب الإ نآرقلا ةوالت ناقتإ نكمي ال (؟)
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 دا دك رق فاق 00106066
 .ماكحألا ىلع ةظفاحملا عم «ةعرسلاو نانئمطالا نيب يأ ءردحلاو ليترتلا نيب ةطسوتم ةبترم وه :ريودتلا -؟ 0

 .ماكحألا ىلع ةظفاحملا عم ةعرسب ةءارقلا وه :ردحلا ٠- ا 4

 ىتلا ىهو «ليترتلا ةبترم نم اًنانئمطا دشأو ةدؤت رثكأ امنأب اهنع اولاقو .قيقحتلا يهو «ةعبار ةبترم ءاملعلا ركذو «ةزئاج اهلك بتارملا هذهو

 0 .تانغلاو تاكرحلا عابشإ يف طارفإلاو طيطمتلا نم زَرَتَحُي نأ دب ال نكل ...ميلعتلا ماقم يف ٌنسحّتست |

 .نحللا ام :(س)

 .باوصلا نع ليملاو أطخلا وه نحللا :(ج)

 .نحللا ماسقأ ام :(س)

 .يفخ نحل -7 .يلج نحل ١- :نيمسق ىلإ مسقني :(ج)

 يف ءاتلا مض «ىنعملاب لخي يذلا لاثمو .ْلِخي مل مأ ىنعملاب لخأ ًءاوس ءاّرهاظ الالخإ هب لخيف ظفللا ىلع أرطي يذلا أطخلا وه :يلجلا نحللا ١-
 كارتشال اًيلج َيّمُسو ١[. :ةحتافلا] 4 هَل ٌدَمَحْلا 8 :ىلاعت هلوق يف ءاهلا مض «ىنعملاب لخي ال يذلا لاثمو .[1 :ةحتافلا] 4 لَ سَمَأل :ىلاعت هلوق |

 .هتفرعم يف مهريغو ةءارقلا ءاملع

 اذه لهأ صاصتخال اًيفخ َيّمّسو .ىنعملاب سيلو هقنورو ظفللا نسحب يأ «فرعلاب لخيف ظفللا ىلع أرطي يذلا أطخلا وه :يفخلا نحللا ١-

 .هتفرعمب مهريغ نود مهدحو ملعلا

 .يفخلاو يلجلا نحللا عاونأ ام :(س)

 :يلجلا نحللا عاونأ :الوأ :(ج)

 .رخآب فرح ليدبت - ١

 .ىرخأب ةكرح ليدبت - ١

 .فرح ةدايز وأ فرح طاقسإ -

 .ةكرحيب نوكسلا وأ نوكشلاب ةكرخب رييغت -4

 .اًددشم ففخملا وأ اًففخم ددشملا لعج -ه

 .يعيبطلاو بجاولاو مزاللا دملا رصق -1

 :يفخلا نحللا عاونأ :اًينا

 .بالقإلا وأ ءافخإلا وأ ماغدإلا وأ ةنغلا كرت - ١

 .تانغلاو دودملا ءادأ دنع توصلا ديعرت -؟
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 .ةيبطاشلا قيرطب مصاع نع صفح ةياورب تاكرح ؛ نع زئاجلا دملا رصق -

 (اًئيس حبصتف داصلا قيقرت يف امك) رخآ فرح ىلإ لوحت نإف .رخآ فرح ىلإ لوحتي ملام (ءاخلاو نيغلا قيقرتك) ققرملا ميخفتو مخفملا قيقرت -؛

 الج مللا نإك

 .كلذ ريغ و ءسكعلا وأ قيقرتلا لحم ريغ يف اهقيقرت كلذكو كاّيوغل اًريركت ءارلا ريركت -
 .يفخلاو يلجلا نحللا مكح ام :(س)

 .هلعفب ئراقلا مثأي مارح يلجلا نحللا :(ج)

 .ةءارقلا ءاملع دنع بيعم هوركمف يفخلا نحللا امأ

 .ةحيحصلا ةءارقلا ناكرأ يه ام :(س)

 :يه ناكرأ ةثالث ةحيحصلا ةءارقلل :(جإ

 .هوجولا نم هجوب ولو ةيبرعلا ةغللا ةقفاوم - ١
 أ ولو)ب دارملاو .ُهكلَذ نامثع نمز يف فحاصملا هب تبتك يذلا طخلا :وه ينامثعلا مسرلاو ؛الامتحا ولو ينامثعلا مسرلا ةقفاوم -؟

 | يف ةبوتكم اهنأ عم فلألاب «[4 :ةحتافلا] 4 تيار َِكِلَم 9 ةءارقك .ءفحاصملا هذه يف بوتكملل ةقفاوم ةءارقلا نوكت نأ :(الامتحا
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 .فلأ ريغب ةينامثعلا فحاصملا |[ ا 5

 .هاهتنم ىلإ دنسلا لوأ نم بذكلا ىلع مهؤطاوت نمؤي عمج نع عمج ةءارقلا لقني نأب كلذو «ةضافتسالاو ةرهشلا عم دانسإلاةحص -" ١

 .ةحيحصلا ةءارقلا ناكرأ دحأ دقفت يتلا ةءارقلا :يه ةذاشلا ةءارقلاو ؛ةذاش ةءارقلا تراص ناكرألا هذه دحأ لتخا اذإف

 .قيرطلا امو ةياورلا امو ةءارقلا ام :(س)

 ءمصاع :لثم ؛اًئراق هيلإ بسن نم ىمسيو ( كلامو كلم) لثم- هيلع ةاورلا عمجأ امم ةمئألا نم مامإل بسن فالخ لك :ةءارقلا :(ج) 0

 .عفان نع نولاق .مصاع نع صفح :لثم ؛مامإلا نع يوارلل بسن ام لك :ةياورلا

 . .ةيبطاشلا قيرط :لثم ؛لفس نإو يوارلا نع ذخألل بسن ام لك :قيرطلا
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 ةلمسبلاو ةذاعتسالا ماكحأ #4 لصف
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 .ةذاعتسالا ام :(س) دك دك دك د2

 .نصحتلاو ماصتعالاو ءاجتلالا :ةغل ةذاعتسالا :(ج)

16 
60 0 

 .ةذاعتسالا مكح :(س)

 | .[48 :لحتلا] 4 ِرِصَبلَأ نطِمَّشلأ َنِم هَل ْدِعَتْسَف نقلا تَرَ اذَِو # :ةيآلا يف دراولا رمألا اوربتعا مهنأل ؛ةبحتسم اهنإ ءاملعلا نم روهمج لاق :(ج) 5

 .راتخملا لوقلا ئه اذهو ءاهكرات مثأي ال كلذ ىلع و - بابحتسالا :يأ- بدنلا ىلع اًلومحم 1

 .اهكرات مثأي اذه ىلعو .بوجولا ىلع الومحم ةقباسلا ةيآلا يف درو يذلا رمألا اوربتعا مهخأل ؛ةبجاو اهنإ نورخآ لاقو ١

 .ةبجاو ليقو «راتخملا لوقلا وه اذهو «ةبحتسم ةذاعتسالا مكح اذ

 .ةءارقلاب ءدبلا دنع ةذاعتسالا تالاح ام :(س)

 .ءافخإلا وأ اهب رهجلا امإ :ناتلاح ةءارقلاب ءدبلا دنع ةذاعتسالل :(ج)

 :نيعضوم يف ةءارقلا ءدب دنع بحتسيف «رهجلا امأ

 .هتءارقل عمتسي نم كانه ناكو ءارهج أرقي ئراقلا ناك اذإ - ١

 .ةءارقلاب ئدتبملا وه ناكو «نآرقلا نوؤرقي ةعامح طسو ئراقلا ناك اذإ ١-

1 26 

200 1 

2-2-0-6 

» > 
 :عضاوم ةعبرأ يف بحتسيف «ءافخإلا امأ و 5 22-2

 .اًرس أرقي ئراقلا ناك اذإ - ١

 .هتءارقل عمتسي نم كانه سيلو ءاّرهج أرقي ناك اذإ - ؟

 .اًدرفنم وأ اًمومأم وأ اًمامإ ناك ءاوس «ةالصلا يف أرقي ناك اذإ -

 .ةءارقلاب ئدتبملا وه سيلو «ةعامج طسو أرقي ناك اذإ - 5

 ظ .ةلمسبلا مكح ام :(س)

 نيب فالخ الف (ةءارب) ةروس ءانثتساب فحصملا يف اهتوبثل كلذو ؛بوجولا ءارقلا ةماع دنع ةروسلا لوأب ةءارقلا حاتتفا دنع ةلمسبلا مكح :(ج)

 فيسلاب تلزن اهنأل نامأ اهيف سيل ةءارب و ءنامأ - هاضرأو ُهَتَفَذ بلاط يبأ نب يلع لاق امك - ؛هللا مسب» نأل كلذو ءاهلوأ يف ةلمسبلا كرت يف ءارقلا 0

 :فيسلاو ثاكألا يب فساكتالو -داهجلاب رمألاب يأ- أ ١
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 .اهيف اهجو مكف ةروسلاو ةلمسبلاو ةذاعتسالاب ئراقلا ىتأ اذإ :(س 0-0-6 00# ]|

 .عيمجلا لصوو «طقف ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصوو «طقف ةروسلاو ةلمسبلا لصوو عيمجلا عطق :هجوأ ةعبرأ اهيف :(ج

 .اهيف اهجو مكف نيتروسلا نيب ةلمسبلاب ئراقلا ىتأ اذإ :(س
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 .زئاج ريغ دحاوو «ةزئاج هجوأ ةثالث :هجوأ ةعبرأ اهيف:(ج) 02

 ةروسلا رخآ لصو اذإ ام وهف زئاجلا ريغ امأو .لكلا لصو ثلاثلاو .ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصو ناثلاو .لكلا عطق اهنم لوألاف ةزئاجلا ةثالثلا امأ 7

 .ةروسلا رخآ نم ةلمسبلا نأ مهوي هنأ هزاوج مدع هجوو ءاهدعب امب أدتباو فقوو ةلمسبلاب |[

 .ةروسلا ءانثأ ةءارقلاب ءدبلا نوكي فيك :(س) ا

 .(١١طقف ةذاعتسالاب أي وأ «ةذاعتسالا دعب ةلمسبلاب يتأي نأ امإ :رييختلا ٍذئنيح ئراقلل :(ج) 6157

 يف ةلمسب الف اهلوأل ةلمسب ال ةبوتلا ةروس نإ لاق نم مهنمف «ةبوتلا ةروس ءانثأ نم هتءارق ئراقلا أدتبا اذإ ةلمسبلاب نايتإلا لوح ءاملعلا فلتخاو |[

 .اهطسو يف زوجت نكل طقف اهلوأ يف زوجت ال ةلمسبلا نإ لاق نم مهنمو ءاهئانثأ |

 نيتروسلا نيب لصولاهجواام:(س) |
 :ةزئاج هجوأ ةثالث .هجوأ ةعبرأ اهل ةلمسبلاو «نيتروس نيب ةذاعتسا ال :(ج)

 .ةلمسبلا ىلع مث ةروسلا رخآ ىلع فقولا - ١

 .ةروسلا لوأب ةلمسبلاب ةروسلا رخآ لصو ١-

 .ةديدجلا ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصوو ةروسلا رخآ ىلع فقولا -

 تسيلو روسلا لئاوأل ةلمسبلا نأل كلذو ؛ةديدجلا ةروسلا لوأب ءدبلا مث اهيلع فقولاو ةلمسبلاب ةروسلا رخآ لصو :زئاج ريغ هجو - ؛ ظ

 .اهرخاوأل 6

 س) |
 :ةزئاج اهلك هجوأ ةثالث هل امهنيب لصولاو ءامهنيب ةلمسب الو ةذاعتسا ال «ةءارب و لافنألا تروس نيب لصولل :(ج)

 .امهنيب لصولا ١-
 .ةءارب لوأب ءدبلا مث لافنألا رخآ ىلع فقولا -

 سيلو لصولا تالاح نم ةلاح وهو «ةءارقلا يف رارمتسالا ةينب ةملكلا رخآ ىلع سفنت نود توصلا عطق وه تكسلاو .امهتيب تكسلا -

 : .ناتكرح ينمزلا هرادقمو .فقولا
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 نيوئتلاو هنكاسلا نونلا ماكحآ # لصف 4

 .نيونتلاو ةنكاسلا نوئلا ام :(س)

 # َنْوهنِي - نوت - مُهْنَع - نم# :لثم ةملك يف ةحارص ةموسرم ةنكاس اًنون نوكتو (ليكشتلا) ةكرحلا نم رس هج رس دج سس ل 4 1 ةيراعلا يه ةنكاسلا نونلا :(ج

 ل ةصم اهتيزف رججو ةلناكلا وليك ةةنارلا مرسوم ريغ ةلظوأللا# 34151 نون وح نيوتتلا .اهلوأ يف سيل نكل.«تاملكلا رخاوأ وأ طساوأ يف ةدوجوم

 اح :لشم «( د ”) ناترسكلاو ناتمضلاو ناتحتفلا فحصملا يف هتمالعو .# يوكل - اًمََنل# :هلك نآرقلا يف طقف نيلعفو ءامسألا رخاوأ قحلت |

 .تاملكلا رخاوأ يف الإ نوكي ال نيونتلاو .# راه ٍنّرِج# :لثم رسكلاب وأ 4 يلع عيت :لثم مضلاب وأ «َتاَبتو |
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 ىلع ريمضلا عوجر ماهيإو ةعاشبلا نم اهيف امل «ةيآلا لوأب ةذاعتسالا لصو زوجي ال انهف «ىلاعت هللا ىلع دوعي ريمض وأ ؛ىنسحلا ءامسألا دحأ وأ «ىلاعت هللا مساب أدبت ةيآلا تناك اذإ (1) ظ
 لصو زوجي الف هيلع دوعي ريمض وأ ناطيشلا مساب أدبت ةيآلا تناك اذإو .ةلمسبلاب نايتإلا ةلاحلا هذه يف بحتسيو «ةيآلا لوأب ءدبلا مث ةذاعتسالا ىلع فقولا انه لضفألاو «ناطيشلا
 ةيآلل ئراقلا رظني نأ لضفألاو .ةيآلا لوأب ةلمسبلا لصوو ةذاعتسالا ىلع فقولا «ةيآلا لوأب ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو :امهب يتأن ال ناهجو ةلاحلا هذه يف نوكي و «ةيآلا لوأب ةلمسبلا

 لهأ نع وأ ناطيشلا نع ثدحتت اهم أدتبملا ةيآلا تناك نإ امأ « ةلمسبلاب مث ةذاعتسال|ب ي قأي نأ لضفألاف ...ةنجلا لهأ نع وأ «ىلاعت هللا نع ثدحتت تناك نإف ءاهب أدبي فوس يتلا

 .ايبادتسلا بالا صح ةركي ةلمسبلا راق جمالا يو طم امالاب ناناواخ طقف ةذاعتسالاب يتأي نأ رمزا :راثلل
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 .نيونتلاو ةنكاسلا نونلا نيب قرفلا ام قرفلا ام (س)
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 ل
 .اهرخآو ةملكلا طسو يتأت-١ 2-62

 .فرحلاو لعفلاو مسالا يف ٍتأت-١

 .اًققوو الصو تبثت-“
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 ١ .ةدئازو ةيلصأ نوكت-ه

 دك دك دك ك2 هك هك

 كرر 5

6 
 .امهل ةلاح مك نيونتلاو ةنكاسلا نونلا :(س

 .ءامخإلاو بالقإلاو ماغدإلاو راهظإلا :تاالاح ةعيرأ امهل :(ج

 رسم

 6 2 ميل 7 تب 006مل

 5 رسل >2 - 0 -> 1

 025 ىلإ ] ١ 2 ١> (4 /و ١4

 بر

0 269: 164 
 < .احالطصاو هغل راهظإلا (١)دح ام :(س

4> 

7 
 .يه امو راهظإلا فورح مك :(س

 .ءاخلاو نيغلاو ءاحلاو نيعلاو ءاهلاو ةزمه لا :يهو ةتس هفورح :(ج

 :لاقف تيب فصن تاملك فرحأ لئاوأ يف مهضعب اهعمجو

 رساخ ريغ هزاح لع كاه يخأ

) 

 .ةنغ ريغ نم هجرخم نم فرح لك جارخإ وهف اًحالطصا امأو «نايبلا وهف ةغل امأ :(ج)

) 2 6 5-0 
 يبا مس

1 2 
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 02 د عج 5
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 .بيترتلا ىلع كلذ ةلثمأ ام :(س) 1-6

 نم نيونتلا وأ نونلاو راهظإلا فرح ناك اذإ ام لاثم اذهو «# ُنيِمأ ٌلوُسر # اهدنع نيونتلا لاثمو «# َنَماَ ْنَم ا ةزمهلا دنع نونلا لاثم :(ج)

 (4 َنَوهْنَ# ةملك يف هلاثمو نيتملك يف اذهو «# ٍراَه ٍّرُج# اهدنع نيونتلاو «4 ٌوُه نإ ءاهلا دنع نونلا لاثمو .# َتَوَْنَيَو # ةملك نم هلاثمو «نيتملك |

 ٍةََسَحْنِمأ ءاحلا دنع نونلا لاثمو «4 ُنِعْنَي# ةملك يف هلاثمو «نيتملك يف اذهو ؛# ُهيَِع ٌعيبَت ا اهدنع نيونتلاو © ْمَلَعَتأ نيعلا دنع نونلا لاثمو |

 0 روف ريع # اهدنع نيونتلاو «# ْلْع ْنِّي# نيغلا دنع نونلا لاثمو « َنونِحْنِي # ةملك يف هلاثمو «نيتملك يف اذهو .4 ٌمْيِكَح ٌميِلَع# اهدنع نيونتلاو |

 يف هلاثمو «نيتملك يف اذهو «# َن َنوُمِصَح مو 59 اهدنع نيونتلاو «4 ٍريَح َنّم# ءاخلا دنع نونلا لاثمو «# نوضِخسسَف# ةملك يف هلاثمو «نيتملك يف اذهو ظ

 .كلذ ىلع سقو 4 ٌةَقِيَحْنمْلاَو# ةملك

 .نيونتلاو ةنكاسلا نونلا راهظإ مكحل ةلثمأ ركذأ :(س)

 ريحا وملك ل ةوئلارامقإل ةلثمأ :(ج)

 .4ةقيَكَتُمْلا نوضفتُيسف َنوُيِحْنَت ُقِعْنَي َنَوُهْنَي نْوَكَي»
 | :نيتملك يف نونلا راهظإل ةلثمأ

 زك ني عوف نو دكيَخ نيدشو نم اق نو قات نت
 :نيونتلا راهظإل ةلثمأ

 .4 ربح ْنْي ٌىيِلَع ميكَح ِراَم ِفْرُج هفاَقْلأ سّنَجا
 .احالطصاو ةغل ماغدإلا دح ام :(س)
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 ةعافترا هدنع ناسللا عفتري اًددشم افرح ناريصي ثيحب كرحتمب نكاس فرح ءاقتلا وهف اًحالطصا امأو .ءيشلا يف ءيشلا لاخدإ وهف ةغل امأ :(ج)
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 5 0 رم 7 نفسا تا ساس تاه سخ ساشا
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680: 4 
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 0 ءاصقان ىمسيو ةنغب نيمسق ىلإ :(ج

 .بيترتلا ىلع كلذ ةلثمأ ام :(س

 نأ طرتشيو ءايلا يف نيونتلا مغدا 8 سيروم سوق 0 نيونتلا لاثمو «ءايلا يف ةنكاسلا نونلا تمغدأ د 4 1 0 ءابلآ لتع ةئكاشلا ع لاثم 6

 ني ا واولا يف نونلا لاثمو 4ْمِهَي نم ىَدُه نيونتلاو 4 اَجْلم |(23ب
 مالا يف نونلالاثم ءرلاو ماللا يف نونا وأ نكاسلا نونا ماغدإ وهو ةنغالبهاثمو ةنغب ماغدإ هلك اذهو 4م ا 5

 .كلذ ىلع سقو 4 محي ٌروُمَع 9 نيونتلاو 4 مهي نما ءارلا يف نونلا لاثمو 4 َنيِنَل |1211
 .ةنغ نودبو ةنغب ماغدإلا مكحل ةلثمأ ركذا :(س) ا

 .4مُهَلَو ةَولَشِغ ٠ 13 نم ؛نْم ءاَرِج جرام نم ٌةَمِعاَن لَم ٍلِيَمَوَي معي نم ؛موي اباَطخ لوفي نس :ةنغب ماغدإ - ١ ١(ج)
 ير مهر نم ٠ َنيِقتمِل ىٌّده نذل نم :ةنغ ريغب ماغدإ -"

 .احالطصاو ةغل بالقإلا دح ام :(س

 .ةنغلا ةاعارم عم رخآ فرح ناكم فرح لعج وهف اًحالطصا امأو .ههجو نع ءيشلا ليوحت وهف ةغل امأ :(ج)
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 0 ككاو اا اابااد-١ّالثظللمملا 0

4 0 

 تينا ميملا»يادورتلا لائم اهبعانشملا نايا نم اًفوخ :4ناّوْنِص ناو راين يذلا : لثم هئاهظإ بجي ةدحاو ةملك نم اناك نإف

 ىَدُه # نيونتلاو 4 ان نب

 و هي

 . قيخت له

 .بالقإلا فورح مك :(س

 .ءابلا وهو دحاو فرح :(ج)

 .تكلذ ةلثمأ ام :(س)

 ب #9 ةملك نمو © ٍدعِب ْنِم# نيتملك نم نونلا دنع هلاثم :(ج)
 .بالقإلا مكحل ةلثمأ ركذا :(س)

 .4«ٍتاَّذب ّمِلَع -ءاَيينألا -ِدَعَب نم :(ج)

) 

 .4 أونا اَمي طيِلَأ - رص عيمسأل نيونتلا لاثمو 4 ركل تب

 .احالطصاو ةغل ءافخإلا دح ام :(س

 ءاقب عم ماغدإلاو راهظإلا نيب ةفص ىلع ديدشتلا نع (ٍلاخ يأ) ٍراع نكاس فرحب قطنلا نع ةرابع وهف اًحالطصا امأو ءرتسلا وهف ةغل امأ :(ج

 .نيونتلاو ةنكاسلا نونلا وهو «لوآلا فرحلا يف ةنغلا

 املاظ عض ىققت يف دز اًبيط مد

 ىمسيو «نيونتلاو ةنكاسلا نونلا تيفخأ «نيونتلا وأ نيتملك وأ ةملك نم ةنكاسلا نونلا دعب فورحلا هذه نم فرح عقو اذإف

 .كلذ لاثم ام :(س)

 فرحألا يقاب كلذ ىلع سقو 4 َنيِحِلص اَمْوَه# نيونتلاو 4 اًنَرضصنَأو# ةملك نمو # َمِمالَّص نع# نيتملك نم داصلا دنع نونلا لاثم :(ج)

 .ةروكذملا

 .ءافخإلا مكحل ةلثمأ ركذا :(س)

 .اًيقيقح ءافخإ

 تانك 6ك ل ا حل ١ 20 0 7 كرات .
 25 ءاذ اماعط اذ نم ,مهَر دنا صّرص تك اّيِص نمءاروصنم# :(ج)
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 ةنكاسلا ميملا ماكحأ يف لصف ظ -(
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 ظ ظ .اهل ةلاح مكو ةنكاسلا ميملا فرع :(س)

 نيلثامتم ماغدإ ىمسيو «ميم اهدعب دجو اذإ ةلماك ةنغب اهلثم يف مغدتف ,راهظإو ءافخإو ماغدإ :تالاح ثالث اهلو ءاهل ةكرح ال ىتلا ىه :(ج)

 هبشو © ةَرخأْلاِب مُهَو - َوَراَجحي مهِمْرَت » :هلاثم اًيوفش ءافخإ ىمسيو ةنغب ءابلا دنع ىفختو 4 َرْشَبَكاَم مكَلَو - ِضْيَْلا فام مُكَل- اََنَم لإ :هلاثم

 .4 نيل اَضلآ الو مهيلع - هيف مُهَو# :هلاثم ءاّيوفش اًراهظإ ىمسيو اًراهظإ دشأ ءافلاو واولا دنع اهنكل ءفورحلا يقاب دنع رهظتو ؛كلذ

 .ةنكاسلا ميملا ماكحأل ةلثمأ ركذا :(س)
 20 سا #4 يي ا و 0 38 0

 .4مكني مه ام .ىرم مك ءاج# :يوفشلا ماغدإلل ةلثمأ -١(ج)
 ور ا و مق ع يوي” ردص ل

 مكداحاب مكسفنا قدّوملاب مهلإ يوفشل 2 .* مك ذاخاب ةذأ .ةدوملاب مّيلإ# :ىوفشلا ءافخالل ةلثمأ -؟

 .4مكتسفنأ َمُتُمَّلَظ» :يوفشلا راهظإلل ةلثمأ -
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 نيتددشملا نونلاو ميملا ماكحأ يف لصف 1 1

 1 .ددشملا فرحلا ام :(س)

 اذنه قاكلاع ناوي كيحيب ةلردحملا يناثلا يف نكاسلا لوألا" ضديق ,كرحتم.ناتلاو نكاس لوألا نيفرح نع نوكتي ةلصأ ددشملا ف رخلا»(8)

 .نيتددشملا نونلاو ميملا مكح ام :(س)

 .امهل ةمزال ةنغلاف © امل - ّمُثظ وحنو # سالو ةَنِحْلأ ني وحن امهديدشت لاح نونلاو ميملا ةنغ راهظإ امهمكح :(ج)
 .نيتددشملا نونلاو ميملا ماكحأ ةلثمأ ركذا :(س)

 4م - نإ :(جا
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 .اهل ةلاح مك ءاجهلا فورح لبق تعقو اذإ ةفرعملا لا :(س)
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 1 رحل
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 .ةيسمشو ةيرمق ناتلاح اهل :(ج 77

 .ةيرمقلا ماللا يه ام :(س)

 - نا - ميسلل - ماَمَهْلا- ٌريلأ- مهلا :كلذ لاثم (هميقع فخو كجح غبا) يهو فورحلا هذه نم فرح اهدعب عقاولا يه :(ج)

 مال لثم رهظت اهنأ ىنعمب ةيرمق امال ىمستو كلذ هبشأ امو 4 ئّدملا - ُلاَمْلا - َموَيْلآ - َرَمَمْلا- َنيِفاَعْلاَو - َةَنْنِقْلا - ُرْيَحْلا - َندلوْلا - َرَثْوكْلا

 معلا

 .ةيرمقلا ماللا ماكحأل ةلثمأ ركذا :(س)

 000 كورولا فهلا - يكققلا ابجي فكاقتا_زتقلا ربل لبتلا» اي
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 .ةيسمشلا ماللا يه ام :(س

 .تيبلا اذه ملك فرحأ لئاوأ يف ةعومجملا افرح ةرشع عبرأ اهدعب عقاولا يه :(ج

 معن اذ فض زفت امحر لص مث بط
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 .كلذ ىلع سقو 4 ُهَمآَّصلأ - ٌةَماَطلا## كلذ لاثم

 .ةيسمشلا ماللا ماكحأل ةلثمأ ركذأ :(س)

 .4ادلا -ٍساّنلا -َنيِلاَصلا -توُبِيتلا نحيل - ِتَحِلَّصلآ -ِتَرَمّثلَا -ةّماطلا» :(ج)
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 .ةيسمشلاو ةيرمقلا ماللا ةمالع ام :(س)

 .ةدشلا ةيسمشلا ةمالعو نوكسلا ةيرمقلا ةمالع :(ج)

6 2 

 لعفلا ْث ةعقاولا ماللا ماكحأ أ لصف

 .لعفلا 4 ةعقاولا ماللا مكح ام :(س)

 56 191ج ب هر يتسلل ادأ لسير يبا نمو تاز وأ ايدام لمثل كتيبات ان ينل 3

 .# مَعَت لك 8 رمألا لعف لاثمو «© َقَتْلا- انالص

050 08 ٍ 
3 3 5 

 (نيسناجتملاو نيبراقتملاو نيلثامتملا) ماغدإلا ماكحأ #4 لصف

 .ماغدإلا وه ام :(س)

 .رخآلا يف امهدحأ لاخدإو نيفرحلا طلخ نع ةرابع وه :(ج)

 .مسقني مسق مك ىلإ :(س)
 :ةيسلاجتمو نيكراقتمو نيلئامعف :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني : :(ج)

) 

) 

١ 

 .نيلثامتملا ماغدإ وه ام :(س

 .2(١)اجرخمو ةفص نافرحلا قفتي نأ وه :(ج

 .نيلثامتملا ماغدإ مكح ام :(س

 كلذ [نو# هدو اكن دو توفاكت ال لب- َكلاَّصَعَي بِرْصَأأل وحن اًبوجو ماغدإلا همكح :(ج)

 .نيبراقتملا ماغدإ وه ام :(س)

 .2")ةفصو اًجرخم براقت ام وه :(ج)

 .تكلذ لاثم ام :(س)

 .4 فلي 8 فاكلا دنع فاقلا هلاثمو 4 انعم بكا يبي ميملا دنع ءابلا هلاثمو 4 َكِلَّذ تَهْلي ثَهلي# لاذلا دنع ءاثلا هلاثم :(ج)

 .نيسناجتملا ماغدإ: وه ام :(س)

 (7)ةفص فلتخاو اًجرخم دحتا ام وه :(ج)

 .تكلذ لاثم ام :(س)

 ءارلا نع ماللا هلاثِمَو © ََسآاَوعَد تلقْتأ لادلا دنع ءاتلا هلاثمو *ةَميَط تلاَقَو # ءاطلا دنع ءاتلا هلاثمو 4 َتطَسَب نيل # ءاتلا دنع ءاطلا هلاثم :(ج)

 مذ ءاظلا دنع لاذلا هلاثمو 4 بر لق 00 .4 أومل

 دق» :لثم ءاكرحتم يناثلاو اًنكاس لوألا فرحلا نوكي نأ :ريغصلا - ١ «قلطمو ريكو رخص لإ مايو زا اج دللا :لثم .ةفصو اًجرخم ادحتا نافرح امه :نالئامتملا )١(

 يناثلاو اكرحتم لوألا فرحلا نوكي نأ :قلطملا -” .راهظإلا :همكحو .4(ِكِلَم يِحّرلَأ 2 هيفإ# :لثم ,نيكرحتم نافرحلا نوكي نأ :ريبكلا - -؟ .ماغدإلا :همكحو ]ل

 .راهظإلا: همكحو . «اققش ,خسن ام" :لثم ءاثكاس

 ريبكو ريغص ىلإ مسقنيو .(س عم د) :لثم :ةفصال اًجرخم ابراقت وأ (ج عم ذ) :لثم ءاّجرخم ال طقف ةفص ابراقت وأ (ز عم ذ) :لثم :ةفصو اًجرخم ابراقت نافرح امه :نابراقتملا ( 1 )

 .قلطمو

 .راهظإلا امهمكح :قلطملاو ريبكلا -5 .4تر لقط :لثم ,ماغدإلا :همكحف (ر- ل) الإ ,راهظإلا :همكح :ريغص - ١

 بجي عضاوم سمخ راهظإلا نم ىنثتسيو «راهظإلا :همكح :ريغص ١- :قلطمو ريبكو ريغص ىلإ مسقنيو .(ت عم د) :لثم «ةفص افلتخاو اًجرخم ادحتا دق نافرح امه :ناسناجتملا ) 1١(

 .4 َكِلَذ ثَهلَيه :لاذلا يف ءاثلا -؛ .4رتَمَلَظ ذإ» : ءاظلا يف لاذلا - تا .4ٌةَقِيأَط تم - -اَوَعُذ تلقثأ» : ءاطلاو لادلا يف ءاتلا - -5 . نيب دق» : ءاتلا يف لادلا . ١ :يهو ماغدإلا اهيف

 .راهظإلا امهمكح :قلطملاو ريبكلا - 1 .4 انكم بكتا» ما -6
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 هوس د 1 كا ط7 2-0 طك شل كلا تف 7 كا دك 7 دكا بي مج

 اهماسقأو دودملا ماكحأ #2 لصف

 هه©
9 

4 5 2 
2 

| ' 
 ( .احالطصاو ةغل دملا دح ام :(س

 .اهركذ يتآلا دملا فورح نم فرحب توصلا ةلاطإ وهف ءارقلا دنع اًحالطصا امأو .ةدايزلا ليقو طملا وهف ةغل امأ :(ج)

 ١

 ل 04

 .دملا مسقني مسق مك ىلإ :(س 260

 .يعرفو ٍلصأ نيمسق ىلإ :(ج)

 .يلصألا دملا وه ام :(س)

 .هب الإ دملا فرح تاذ موقت ال يذلا يعيبطلا دملا وه :(ج)

 .دملا فورح يه ام :(س)

 .اهلبق ام حوتفملا ةنكاسلا فلألاو ءاهلبق ام روسكملا ةنكاسلا ءايلاو ءاهلبق ام مومضملا ةنكاسلا واولا :ةثالث يه :(ج)

 .اًيعيبط يمس مل :(س)

 .هيلع ديزي الو هدح نع هصقتني ال ةميلسلا ةعيبطلا بحاص نأل :(ج)

 1 ا 07

 دس دس 4 وع دم
«7» 

 .هدم رادقم ام :(س)

 .© َليِق# ءايلا لاثمو 4 ُلوَُي ل واولا لاثمو 4 َلاَث 9 فلألا ُلاثِم ءاًعرش مارح فلأ نع هصقتنو هاّققوو الصو ناتكرح وهو فلأ هدم رادقم :(ج)

 .مسقني مسق مك ىلإو يعرفلا دملا وه ام :(س)

 زئاجلا دملا يناثلا ءلصتملا بجاولا دملا لوألا :اّمسق رشع ةثالث ىلإ مسقني وهو ,نوكس وأ زمه نم ببسب ىلصألا دملا ىلع دئازلا دملا وه :(ج)

 ففخملا مزاللا دملا عباسلا «يملكلا لقثملا مزاللا دملا سداسلا ءضوعلا دم سماخلا «لدبلا دم عبارلا .نوكسلل ضراعلا دملا ثلاثلا ءلصفنملا |( 1

 ثلاثلا «قرفلا دم رشع يناثلا «ةلصلا دم رشع يداحلا «نيللا دم رشاعلا ,يفرحلا ففخملا مزاللا عساتلا «ينرحلا لقثملا مزاللا دملا نماثلا ؛يملكلا 3 ّْ

 .بيترتلا اذه ىلع الصفم كلذ نايب قأيسو ؛نيكمتلا دم رشع 006

 .هدم ردق امو لصتملا بجاولا كملا وه ام :(س)

 .تانأ بق 6 4 3ر6 >1 جركل[ 1 كرز لاق ف كج رهان رلقو عقدا ةملك يف ةريتهلاو حلا نوكر أ رعت

 ظ .مدسريبقا] مو ليصقتلا ةقاعتقا سك وهاس !(ىل)

 ًايوفا“ هده بفن كاع تاوسوتللا عزاز يسرختدب زو ةبكل و رح نلكى ةزمهلارأ ةكلك قادملا فرح ناكاق ره(

 كلذ نشأ اقر تما: - و - انماء ا ْ

 .هدم ردق امو نوكسلل ضراعلا دملا وه ام :(س) ظ

 .نايدكت او ىءابلاو واؤلاو فلألا يه يتلا يعيبطلا دملا فورح دحأ هيلع فوقوملا فرحتلا نبق اكو, «ةملكلارخآ لع فقولا وه (ج)

 رصنقلاو هتانكرح عيرأ وهو طسوتلاو «تاكرح تس وهو لوطلا :هجوأ ةثالثددم يف زوجي «ُفْوح - توعوي نط -ييجرلا -باقيلا |(
 .ناتكرح وهو 007

 :نوكيمتك هراخا ف ومس مل سلا

 .اًيعيبط ادم ناك هيلع فقوي مل اذإو ءفقولا ةلاح يف نوكسلا هيلع ضرع هنأل :(ج)

 ا

0 
0 

 د 1 "0#

0 2 
«- 

»- 4» 

 هك دكا" 0- هت هك كل ا دك >1 006

 د 1

 .لدبلا دم وه ام :(س

 .«نيم.إلاب - َءاَميِإ - أوذوأ - أوتوأ- نّماَء- ناَد# :لثم دملا ىلع ةزمهلا مدقتت نكل «ةملك يف ةزمهلا عم دملا عمتجي نأ وه :(ج)

) 

 ف
 .هدم ردق امو ضوعلا دم وه ام :(س "0

 ,4ءام - اًرِدَجَقُم 8 كلذ لاثم ناتكرح هدم ردقو «ةملكلا رخآ يف بوصنملا نيونتلا ىلع فقولا وه :(ج

 .يملكلا لقثملا مزاللا للا وه ام :(س)

 كلذ بنا او كصختكلا- نيلاتعلا- اولمتي لردك ةدحاو ةكلك قويشي فرجا ةهلا تلح نقب قوكيذأ رع (8)

 .هدم رادقم ام :(س)
0016 1 
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001 

 ء 000
 تامطا» 1 41>-- - - دسك طسقك -0 ١

 .تناكرحلا تلو تافلأ 75 هلق رادقم 5

 .يملكلا ففخملا مزاللا دملا وه ام :(س)

 .سنوي نم نيعضوم يف 4 َنَعْلَعآأل وحن نكاس فرح دملا فرح دعب نوكي نأ وه :(ج)
 .هدم رادقم ام :(س)

1 

 :قناكرحت تسب اغلا عاف هد رادقم :(ج) 0#

 .عبشملا كرحلا مزاللا للا ةه اه :(ىم)

 القثم ناك دملا فرح دعب يذلا فرحلا مغدأ نإف .نكاس ثلاثلاو دم فرح اهطسوأ فرحأ ةثالث هؤاجه روسلا حتاوف يف فرح دجوي نأ وه :(ج)

 .كلذ هبشأ امو 4 نامل ف - ٍملَقلََو 8

 ل 1 5

 .كرحلا مزاللا دملا فورح مك :(س)

 3 ميرم ةحتاف نم صقعيهك - ٍناَءرَملاَو ص يهو فرحأ ةعبرأ اهنم فلألل (مكلسع صقن) كلوق اهعمجي فرحأ ةينامث يه :(ج)

 دحاو فرح واوللو 4 سط# - *نسي# نم نيسلا - 4 ملا 8 نم ميملا نافرح ءايللو * ملا نم مال - ىروشلا ةحتاف نم قّسع - نال |
 | طسوتلاو «تافلأ ثالث دملا 0000 7 نذل هج رسلالر ندعي ةبم دل جنو دل 6.1171:

 .رهشأ دملاو «نافلأ |!

» 7» 

 ا 53
 .هدم رادقم ام :(س)

 .تاكرح تسب تافلأ ثالث هدم :(ج)

 .كرحلا ففخملا مزاللا دما وه ام :(س)

 ةيفرح كتف فرحلا ناكام ره(
 .هفورح مك :(س)

 .4 رلا# ءارلا لاثمو * هط ءاهلا لاثم عم ءاطلا لاثمو *نسيإ ءايلا لاثمو 4متح # ءاحلا لاثمف (رهط يح) ظفل اهعمجي ةسمخ هفورح :(ج)

 .هدم ةكرح مك ىلع :(س)

 .نيتكرح ىلع هدم :(ج)
 .نيللا فورح مك :(س)

 .كلذ هبشأ امو * ِتّيِب # وحن امهلبق ام حاتفناو امهنوكس طرشب ءايلاو واولا نافرح امه :(ج)

 .ردق ةكرح مكبو ةلصلا دم وه ام :(س

 .هرسكو همض لاح نيتكرحب ردقو «ريمضلا ءاه دعب ردقم دئاز دم فرح وه :(ج

 .ةلصلا مسقنت مسق مك ىلإ :(س

 .ةليوطو ةريصق نيمسق ىلإ مسقنت :(ج

 ا ةعن

 ةملك ةدعاقلا هذه نم تجرخو «هيف دم الف اًنكاس هلبق ام ناك نإف «# ِتوَمَّسلأ فاَمدُمَل - َناَكِهَّنِإإل لثم اكرحتتم ءاهلا لبق ام ناك اذإ :(ج

 ىلع ةلص اهيفو كرحتمو نكاس نيب تعقو ثيح ناقرفلاب 4َناههُم تديِفإل ةملكو .اهيف ةلص الو ةلصلا طورش تفوتسا ثيح رمزلاب كلاس |(
 و لمنلا يف 4 ةَقَلأَقو اًفافتا دمي ال هنإف 4 نيلا هلو - حل نإ 9 : :ىلاعت هلوق وحن ؛هب اًلوصوم هدعب ام نوكي ال نأ اًضيأ طرتشيو «صفح ةقيرط |

 .نكسيف 4 َةَْأ | ١

 .اهدم ردق مكو ةليوط ةلصلا نوكت لحم يأ 4 :(س)

 :ةُرو احتل هلاثم ,ردحلاب لصفنملا دملاك فلأ رادقمب زوجيو «فصنو نيفلأ رادقم اًمبشم ادم اهدم زوجي هنإف عطق ةزمه ءاهلا دعب ناك اذإ ؛ :(ج)

 ا .كلذ هبشأ امو 4مُكتمَأ ٠ وذم انآ |
 ٍ .ةلص دم يمس ّمِل :(س)

 790 6069: 269 097 م97 6169756 910697 2697 2697 2697 697 0-ددٍدٍن

 عه مهم
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 عادم ” دس دم 7 0 وص رس "وص رس” دك ١

 .صتقتن الو هيف ةدايز ال ميظعلا نآرقلا نأل ؛اًبدأت :(ج) ظ

 .قرفلا دم وه ام :(س)

 مّرَح ٍتَرَكَدلآَ لق :نيعضوم يف ماعنألا ةروس يف ؛عضاوم ةعبرأ يف وهو ميظعلا نآرقلا يف عوقولا ذاش وه :(ج)

 .[09 :لمنلا] * ترميم بَ هَنآَد :لمنلا يفو [0 :سنوي] © كل تؤ همم ٌلث :سنوي يف ||

 .قرف دم يمس مل :(س)
 .ماهفتسالل هيف ةزمهلاف ؛ماهفتسا ال ربخ هنأ مهوتل دملا الول هنأل ؛ربخلاو ماهفتسالا نيب قرفي هنأل :(ج)

 .نيكمتلا دم وه ام :(س)

 .كلذ هبشأ امو * َنتِيَبلأ - ْميَيْح# كلذ لاثم ٌددشم اهلبق ام روسكم نكاس امهدحأ نيءاي لك وه :(ج)

 .نيكمت دم يمس مل :(س)

 .نيكمت دم هل ليق كلذ لجألف هتنكم ةدشلا نأل :(ج)
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 .اهماسقأو فورحلا جراخم فرع :(س) 0

 .هريغ نع هزييمتو فرحلا روهظ عضوم وه :اًحالطصاو .جورخلا لحم :ًةغل جرخملا :(ج)

 «نيتفشلا وأ ناسللا وأ قلحلا ءازجأ نم نيعم ءزج وه ققحملا جرخملاو .ردقم وأ ققحم جرخم ىلع دمتعي توص وه :اًحالطصاو .فرطلا :ًةغل فرحلا

 .نيتفشلاب يهتنيو قلحلا ىصقأ نم فوجلا أدبي و .هنم جرخي نيعم عضوم فرحلل سيلف ءفوجلا لثم ؛كلذ فالخ ردقملاو .موشيخلا كلذكو

 : يه «عضاوم ةسمخ ىلع ةعزوم «راتخملا ىلع رشع ةعبس فورحلا جراخمو

 .ناسللا -:قلغتلا "9 .فوجلا -1
 .موشيخلا - 0 .ناتفشلا - ؛

 .(ي - و )١- :اهطورشب ةثالثلا دملا فرحأ هنم جرخيو «مفلاو قلحلا ين لخادلا ءالخلا وه :فوجلا - ١

 :جراخم ةثالث هيفو :قلحلا -؟

 .(ه- ء) :هنم جرخيو ,قلحلا ىصقأ ١.

 .(ح -ع) :هنم جرخيو ,قلحلا طسو .؟

 .(خ - غ) :هنم جرخيو ,قلحلا ىندأ ."

 :جراخم ةرشع هيفو :ناسللا ٠'-

 .(ق) :هنم جرخيو ؛ىلعألا كنحلا نم هيذاحي امو ناسللا ىصقأ ١.

 .(ك) :هنم جرخيو .فاقلا جرخم تحت ىلعألا كنحلا نم هيذاحي امو ناسللا ىصقأ .؟

 .(ةيدملا ريغ ءي - ش - ج) :هنم جرخيو «ىلعألا كنحلا نم هيذاحي امو ناسللا طسو .

 .(ض) هنم جرخيو ءاًعم امهالك وأ ,ىرسيلا وأ ىنميلا ةيولعلا سارضألا نم اهيذاحي امو ناسللا ةفاح .

 .(ل) هنم جرخيو .داضلا جرحت دعب ايلعلا ةثللا نم |بيذاحي امو ناسللا يتفاح نيب ام .4

 .(ن) هنم جرخيو «ىلعألا كنحلا راغ نم هيذاحي امو ناسللا فرط ."

 .(ر) هنم جرخيو «نونلا جرحت دعب اًليلق هرهظ ىلإ بيرق ناسللا فرط ./
 .(ط - ت--د) هنم جرخيو ءايلعلا ايانثلا لوصأ عم ناسللا فرط .6

 .(ز - ص - س) هنم جرخيو ءامهنيب ليلق جارفنا عم ىلفسلاو ايلعلا ايانثلا نيب ام عم ناسللا فرط .9
 .(ظ -ذ- ث) :هنم جرخيو ءايلعلا ايانثلا فارطأ عم ناسللا فرط رهظ.١٠ 7
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 :ناجرخم امهيفو :ناتفشلا - 5

 .(ف) هنم جرخيو ءايلعلا ايانثلا فارطأ عم ىلفسلا ةفشلا نطب ١.

 .واولا يف امهحاتفناو «ميملاو ءابلا يف نيتفشلا قابطنا عم «(ةيدملا ريغ ءو - م- ب) :امهنم جرخيو :اًعم نيتفشلا نم ."

 .نونلاو ميملا مسج يف ةبكرم ةمزال ةفص يهو (ةنغلا) :هنم جرخت دحاو جرخم هيفو :موشيخلا -

 «فرحلا جرح ّمّنف توصلا كب ىهتنا ثيحف «ةزمه هلوأ يف درو هددش وأ فرحلا نكَسف فرحلا جرخم ةفرعم تدرأ اذإ :فرح يأ جرخم ةفرعمل # |

 .(مأ) ««قأ) «(ْبأ) :لثم |

 فورحلا جراخم يحيضوت مسر

 ع

 - : ناتفشلا
 ءاللا تأ ناسللاطسو فرطلارهظ ناسللا ىمأ ش
 1 هيا ا وع
 5 1/72/7607 بقئلافنل

 ناسللا ةفاح
 ناسللا فرط
 ةيقب هنم جرخيو

 اهني توافتب فورحلا

 5+ ةرجينمللا ' 0

 فاورحلا جراخنغ يحيضوت مسر

 كك
 كل

 *ةووخووا فورحلا تافص نايب # لصف
 .اهماسقأو فورحلا تافص فرع :(س) 0 02

6 
 3 ١ ا 5

 ل 2 ك0 2 2 للا 0 -

 امون هللا سمار

 :ةضراعو ةمزال :ناسق فورحلا تافصو

 .سمهلاو ءالعتسالاك فرحلل قح يهو .هنع كفنت ال فرحلا تاذ نم يتلا يه :(ةيتاذلا) ةمزاللا تافصلا :اًلوأ

 ميخفتلاك ةدئازلا ةقحتسملا تافصلا يهو «هتاذ يف رثؤت ال هنع تكفنا ول ثيحب فرحلل ةلمكملا ةفصلا يه :(ةدئازلا) ةضراعلا تافصلا :اًيناث

 .ءافخإلاو ماغدإلاو

3 
. 

5 0 

0 
 روس دي
07 

 :نامسق يهو «ةفص ةرشع عبس ةمزاللا فورحلا تافص :(ةيتاذلا) ةمزاللا تافصلا :الوأ

 :ةداضتم ريغ تافصض"- ؟ .ةداضتم تافص ١-

 :يهو :ةداضتم تافص-١

 .ةواخرلا امهدضو طسوتلاو ةدشلا -١.رهجلا هدضو سمهلا - ١

 .حاتفنالا هدضو قابطإلا- 4 .لافتسالا هلضو ءالعتسالا -

 .تامصإلا هدضو قالذإلا -5

 .ءافخلا :ةغل سمهملا- ١

 .(تكس صخش هثحف) يف ةعومجم ةرشع هفورحو «جرخملا ىلع دامتعالا فعضل فرحلاب قطنلا دنع سفنلا نايرج :اًحالطصاو

 .نالعإلا :ةغل رهجلا

 +. يي وع
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 5 ةواخرلاو رهجلا نم جرخملا يف هلوصح دنع فرحلل ةضراع ةيفيك اًحالطصاو .داوسلاو ملعلاك يناعملا نم ءيشلاب ماق ام :ةغل ةفصلا :(ج)
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 .ءاجهلا فورح يقاب يهو ءافرح رشع ةعست هفورحو ؛جرخملا ىلع دامتعالا ةوقل فرحلاب قطنلا دنع سفنلا سابحنا :اًحالطصاو ب : 1 +4 1-2

 .ةوقلا :ةغل ةدشلا -"

 .(تكب طق دجأ) يف ةعومجم ةيناث هفورحو ءجرخملا ىلع دامتعالا ةوقل فرحلاب قطنلا دنع توصلا سبح :اًحالطصاو

 .لادتعالا :ةغل طسوتلا

 .(رمع نل) :يف ةعومجم ةسمخ اهفرحأو «ةواخرلاو ةدشلا نيب طسو ةفص :اًحالطصاو

 .نيللا :ةغل ةواخرلا

 .افرح رشع ةتس يهو «ءاجهلا فورح ةيقب هفورحو «فرحلاب قطنلا دنع توصلا نايرج :اًحالطصاو

 .عافترالا :ةغل ءالعتسالا ٠-

 .(ظق طغض صخ) يف ةعومجم ةعبس هفرحأو .فرحلاب قطنلا دنع ناسللا ىصقأ عافترا :اًحالطصاو

 .ضافخنالا :ةغل لافتسالا

 .ءاجهلا فورح ةيقب يه هفورحو «فرحلاب قطنلا دنع ناسللا ىصقأ ضافخنا :اًحالطصاو

 .قاصلإلا :ةغل قابطإلا - ؛

 .(ظ - ط - ض - ص) :يه ةعبرأ هفرحأو ىلعألا كنحلا نم هيذاحي ام ىلع ناسللا رثكأ قاصلإ :اًحالطصاو

 .قارتفالا :ةغل حاتفنالا

 .ءاجهلا فورح ةيقب يه افرح نورشعو ةسمخ هفورحو «فرحلاب قطنلا دنع ىلعألا كنحلا نع همظعم وأ ناسللا يناجت :اًحالطصاو

 .هتقالط يأ ؛ناسللا ةدح :ةغل قالذإلا -ه

 .(ب - م- ف) نيتفشلا نمو «((ن- ر- ل) ناسللا فرط نم جرخي ثيح (بل نم رف) :يف ةعومجم ةتس هفرحأو «ةلوهسلاو فرطلا وه :اًحالطصاو

 .عنملا :ةغل تامصإلا

 .(دجسع) ةملك الإ قالذإلا فرحأ دحأ نم ةيلاخ لصألا ةيسامخ وأ ةيعابر ةملكب نايتإلا نع ملكتملا عانتما :اًحالطصاو

 :تافص عبس يهو :ةداضتملا ريغ تافصلا - "

 .فارحنالا - ؛.نيللا -٠.ةلقلقلا -١.ريفصلا - ١

 ا .ةلاطتسالا -/.يشفتلا -؟.راركتلا -4

 ١ - .(ز - س- ص) :ةثالث هفرحأ «رئاطلا توص هبشي توص :اًحالطصاو ةغل ريفصلا 000

 0-24 .بارطضالا :ةغل ةلقلقلا -

 6 | قدص# :لثم «ةيوق ةربن هل عمست ىتح اًنكاس فرحلا ناك اذإ ةحضاو رهظتو «فرحلاب قطنلا دنع ندم يف بارطضا :اًحالطصاو

 4. .(دج بطق) :يف ةعومجم ةسمخ اهفرحأو .4طي جل ءْقَحْلآ اَئبَجَتَسَآَف |
 26 .ةنوشخلا دنت ةةقل نيللا -

 4 ا .امهلبق ام حوتفملا نيتنكاسلا (ي- و) نانثا هفورحو «ةفلك مدعو نيل يف هجرخم نم فرحلا جارخإ :اًحالطصاو

 .لودعلاو ليملا :ةغل فارحنالا - 4

 .(ر - ل) نافرح هلو «ناسللا فرط ىلإ فرحلا ليم :اًحالطصاو

 .(ر) وهو دحاو فرح هلو «ةداعإلا :اًحالطصاو :ةغل راركتلا -5
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 .عاستالاو راشتنالا :ةغل يشفتلا -5

 .(ش) وهو دحاو فرح هلو مهلا يف ءاوهلا راشتنا :اًحالطصاو

 .دادتمالا :ةغل ةلاطتسالا ٠-

 .(ض) وهو دحاو فرح هلو جرخملا يف لوط :اًحالطصاو

 .يلاتلا لصفلا رظنا :قيقرتلاو ميخفتلا :(ةدئا 0 را تافصلا :اًيناث
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 قيقرتلاو ميخفتلا #4 لصف 1
4 1 
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 .هماكحأ امو ؛هفورح امو ؛ميخفتلا دح ام :(س)

 :نامسق ةمخفملا فرحألاو «ةدئاز ةفص وهو فرحلا مسج ىلع أرطي نمس وه اًحالطصاو .نيمستلا ةغل ميخفتلا :(ج)

 .(ظق طغض صخ) :ةعبسلا ءالعتسالا فرحأ يهو اًمئاد مخفم مسق - ١

 .ةنغلا -4:فلألا 57 :ماللا < .ءارلا ١- :ةعبرأ يهو اًنايحأ مخفيو اًنايحأ ققري مسق -1
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 تت 6

3 
20 

00 
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- 
 :بتارم سمح اهلو ءاّمئاد ةمخفم :ءالعتسالا فرحأ - ١

 .«نيِفيآَطلِلل :لثم .فلأ هدعبو حوتفملا :اهالعأ ١.

 . عبط :لثم ,فلأ هدعب سيلو حوتفملا ."

 .«تبِرض# :لثم ؛مومضملا .؟
 .4ٍحاَرَخِإ - َنوُحَّمقُم - ٌعِلَظَم# :لثم هلبق يذلا فرحلا ةكرح ةبترم ذخأيو :نكاسلا .4

 1 .«ٌتلْخّد# :روسكملا .0

 .ةنغلا - ؛. فلألا -” .ماللا ١- .ءارلا ١- :ةعبرأ يهو :اًنايحأ ققريو مخفي ام - ١

 :ءارلا مكح :الوأ

 ريغ رسك وأ «ةمض وأ ةحتف اهلبق ناك اذإ مخفتف ةنكاسلا ءارلا امأ 4أوٌرفك - َتَمْحَر# :لثم ؛ةمومضم وأ ةحوتفم تناك اذإ :ءارلا ميخفت ١-

 تا 1 ل ل و تاكو[ » لكل يرك 2 تاهت قرح اهدعباوأ ةملكلا سنن يف اب لصتم ريغ رشك وأ «يلصأ
 .4ًاداَصرم تا ا

 .«ريصتي ذل «ترّوعرف# :لثم «ةنكاس ءاي.وأ ةرسك اهلبق ناك اذإ ققرتف ةنكاسلا ءارلا امأ .كاًبرمأ# : لغم ةروسكم :تناكاذإ :ةأرلا ققرفا-

 4رْذُتل .#قّرف - ٍرَسوُأَف - ٍرَْسَأ نأ - ِرَسَي اذِإ - رّصِم - رطقلا9 :يهو ءاهيلع فقولا ةلاح يف ءارلا قيقرتو ميخفت اهيف زوجي تاملك :هيبنت

 ١ : .رمقلاب عضاوم ةتس يف واولاب ةقوبسملا
 :ماللا مكح :اًينا

 .ه(هّللا - ِهَّللا ُلوُسَر - ُهَللا ناك :لثم ؛ةمض وأ ةحتف اهلبق ناك اذإ هللا ةلالجلا ظفل يف هللا ميخفت :ماللا ميخفت - ١

 .4وّلل - للاب ُنِمَؤُي - َهَّللا قتيل :لثم «ةرسك اهلبق ناك اذإ هللا ةلالجلا ظفل يف ماللا ققرت :ماللا قيقرت -؟

 :فلألا مكح :اًثلا

 .َلاَق - ترناَظلا# :لثم .مخفم فرح دعب تءاج اذإ فلألا مخفت

 .فلألا ققرت كلذ ادعو

 دل موكا

 :لثم «ءالعتسالا فورح دحأ دنع نيونتلا وأ نونلا يفخأ اذإ ةنغلا مخفت

 .ةكحاَض ةَرِفَسُم - ٍدوُضم - يفْعَص نّي اونو ليِخَخو -ٍماّيوص نّه - تارَصنُي
 .ةنغلا ققرت كلذ ادغو
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 ةلقلقلا نايب أ لصف

 .ةلقلقلا فورح مك :(س)

 :(انكك قلمُت) كلوق ايعمجي ةسنخ ىه(ج)
 .مسقنت مسق مك ىلإ :(س)

 ©8251 | نوييطُي - تنوعطمَي# ىرغصلا لاثم ءىربك يهف فقولا يف اًضراع اهنوكس ناك نإو ءىرغص يهف اًيلصأ اهنوكس ناك نإف ءىربكو ىرغص نيمسق ىلإ :(جأ
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 .رورملاو لصولا ةلاح ال .فقولا ةلاح لقلقت هذهف# ٌديِدََس - جيهب - فتادعحا وع ٍقلَخأ# ىربكلا لاثمو «# تك نم ول نا

 .م
- 

3 2“ 

 لصولا ةزمه ماكحأ # لصف

 .اهعضاومو اهتيمست ببس اًئيبم لصولا ةزمه فرع (س)

 .لصولا يف ةطقاسلا «ءادتبالا يف ةتباثلا «ةملكلا لوأ ةدئازلا ةزمهلا يه :لصولا ةزم# (ج)

 .(ناسللا ملس) تيمس كلذلو ؛نكاسلاب قطنلا ىلإ اهب لصوتي هنأل كلذب تيمس

 .رثكألا وهو ةيسايق نوكت ةراتو ؛ةيعامس نوكت ةراتو «لاعفألاو ءامسألا يف يأتف :اهعضاوم امأ

 .لصو ةزمه اهيف يتلا ءامسألا ركذ عم ءامسألا 4 لصولا ةزمهب ءدبلا ةيفيك حضو :(س)

 .© نمي :وحن «ةحوتفم اهب أدبيو «ةيسايق هيف لصولا ةزمه نوكت فيرعتلا مالب فرعملا مسالا - :(ج)

 .ةروسكم اهم ًأدبيو ةيعامسو «ةيسايق هيف لصولا ةزمه نوكت فيرعتلا مال نم درجملا مسالا -

 .# ٌراَفْعَيَسا# «# اًرايكيسأوم :وحن ,يسادسلا لعفلا ردصم يفو «# ةآرتْفأ :وحن ,يسامخلا لعفلا ردصم يف نوكتف ةيسايقلا امأ -

 يه هذهو «# مآ 4 ِنيَسنأ» 4 نينأ» .4 ءأرا» 4 انرنا» 4 هبا» 4 َنأ» :يهو «ءامسأ ةعبس نآرقلا يف اهنم درو دقف ةيعامسلا امأو -

 .لصو ةزمه اهيف يتلا ءامسألا

 سني :ىلاعت هلوق يف # م مسالا ةملكب أدبت فيك : 0

 : نيهجو دحأب اهب أدبي :(ج)

 .(مسلا) ةحوتفم لصولا ةزمه, ءادتبالا.١

 .(مسيل) لصولا ةزمه كرت عم ةروسكم ماللاب ءادتبالا.؟

 .ماللا رسكو لصولا ةزمه طاقسإ وهو ءدحاو ٌةجو الإ اهيف سيلف لصولا لاح امأ

 .لاعفألا ع لصولا ةزمهب ءدبلا ةيفيك حضو :(س)

 .[١١:تارجحلا] © نيالا لعب ٌقوَسْفْلا مسالا س

 :وحن «يسادسلاو © بدأ :وحن ءيسامخلا يضاملا لعفلا يف الإ لصولا ةزمه دجوت الو ءعطق ةزمه الإ نوكت ال عراضملا لعفلا يف ةزمهلا :(ج)

 .# َرِفْغَتْسأ# :وحن ءيسادس وأ .# اوفلَطنأ# :وحن .يسامخ وأ #2 برْضَأظ :وحن يثالث هيضام يذلا رمألا لعف يفو «# ٌرِفْغَتْس 0

 .طقف مض وأ رسك امإ لاعفألا يف لصولا ةزمه ةكرحو

 ١ - وبهذا 4 ضر 04 بلقنا# :وحن ءاًروسكم وأ اًحوتفم لعفلا ثلاث نوكي نأ طرشب رسكلا 4.

 تما #2 أاوظفحُمسا# :وحن لوهجملل اًيئبم اًيسادس وأ اًيسامخ اعف وأ ءاّمزال امض اًمومضم لعفلا ثلاث نوكي نأ طرشب مضلا ١-

 .4 ارجرخا» 4 لتا» :4 ماج 4 ليج
 © اننا 98 #0 أوضَفأ © : :يهو ءطقف تاملك سمخ يف تدرو دقو «لصولا ةزمه رسكب هيف أدبيف اًضراع اًمض اًمومضم لعفلا ثلاث ناك اذإ امأ

 «نبا ءرضقا) اهلصأو ءاهب تلصتا يتلا واولا ةبسانمل ضراع وهف مضلا امأ ءرسكلا لاعفألا هذه ثلاث ةكرح لصأف «4 ْأوُْضَم

 4 َنَن

 .(... «شيما

 .برعلا مالك ْ# لصولا ةزمه دورو ببس ام :(س)

 .نكاسلاب ءدبلا نسحي هلالخ نم يذلا ديحولا ليبسلا يه لصولا ةزمه نإف انه نمو «نكاسلاب ءدبلا زيجت ال برعلا نأ اهدورو ببس :(ج)

 .لصو ةزمه تيمس مّن نمف هايناث افرح ةملكلا ةيادب يف ناك يذلا نكاسلا فرحلا حبصيو ؛ةكرحتم حبصت ةملكلا ىلإ لصولا ةزمه ُبلج نيحف

 .نيتزمهلا نم لك مكح امف ؛لصولا ةزمه ىلع عطقلا ةزمه مدقتت دق :(س)

 :يلي امك كلذ ليصفتو ءءامسألا ينو لاعفألا يف لصولا ةزمه ىلع ماهفتسالل يتلا عطقلا ةزمه مدقت عقو :(ج)

 ١- ْمُتْرخأ إم :يه .لاعفأ ةدع ميركلا نآرقلا يف درو دقو «لاعفألاب صاخ كلذو «ةحوتفم ماهفتسالا ةزمه ىقبتو لصولا ةزمه فذحت 4.
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 :لاةنزلا ملح ىف[ لقؤلا ره عند كرو ظ

 يهو لصولا ةزمش :ةيناثلاو .ةحوتفم الإ نوكت الو ماهمتسا ةرم كوالا :نيتزمب 00 ,علطاأ متذختاأ) تانملكلا هذه لصأ نأ 6
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 .نيتزمهلا نم لك مكح امف ؛ةنكاسلا عطقلا ةزمه ىلع لصولا ةزمه مدقتت دق :(س

 ءدبلا نيحف 4 باد 4 انغام 4 اذا 4 نّدَشأ :4 َييُمْوأأل :وحن «ةصاخ لاعفألا يف الإ نوكي ال عطقلا ةزمه ىلع لصولا ةزمه مدت :(جا
 ةزمه ةكرح سنج نم :يأ ؛اهلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح ةنكاسلا عطقلا ةزم# «لدبتو لصولا ةزمه تبثت ةزمهلا هذه اهيف يتلاو تاملكلا هذه لثمب | 5
 .(ينوتيإ ءاتثنا ول :كلذ#لاثُم ءلصولا |(

 .ةنكاس عطقلا ةزمه تبثتو «جردلا يف طقست لصولا ةزمه نإف ءاهلبق امب ةملكلا هذه لصو لاح امأو
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 .لوصوملاو عوطقملاب دارملا ام :(س) 0-2-2 4

 . اًرايتخاو اًرارطضا ةملكلا هذه ىلع فقولا زوجيو «ينامثعلا فحصملا مسر يف اهدعب امع لصفت يتلا ةملكلا :عوطقملاب دارملا :(ج)

 ةياورب الإ ضراع يأل هب تلصتا امع ةملكلا هذه لصف زوجي الو «ينامثعلا فحصملا مسر يف اهدعب امب لصوت يتلا ةملكلا :لصولاب دارملا

 :ليصفتلاب لوصوملاو عوطقملا نايب كيلإو .ةحيحص |
 000-3 1و ع 000 ظ

 .[159 :فارعألا] 4 َّيَحْلأ الإ هَ لع أوُلوُشَي ال نأإ# ٠ ٠١[« :فارعألا] 4 ّنَحْلأ الإ مم َلَع ٌلوُقأ

 .[118 :ةبوتلا] # هيل َلِإ هَ

 1 :دوه] © ْجُكَتلَع ُفاَ 0 1 يي

 يم (ةقونيشلا

 1١[. :سي] # َنطَيَّشلأ اوُدْبعَت ال

300 0-4 

 .[17 :ةنحتمملا] اًهيَس ِهَّلآِب كرْمي ال نأإ#

 .[1 4 :ملقلا] #ٌنيِكَسَم يلع لأحد ل نأ

 اهضعب يفو ءلصولاب فحاصملا ضعب يف بتكف [41 :ءايبنألا]# َكََدحَبَس تأ الإ هلل ال نآ# :وهو ؛ ؛ءايبنألا يف دحاو عضوم يف فالخلا عقوو

 كلا لكي ؛عطقلاب ١

 ١*[. :لمنلا] # َنيِمِلسُس نوثأو لع ولعت لأ # ا[ مجنلا] 4 قل َرْزورِزاَو رز الأ :وحن ءلوصوم وهف كلذ ادع امو

 4٠[ :ةبوتلا] * ورضا[ غو .[9/# :لافنألا] # ُهوُلَعْعَت الإ :وحن ءاقافتا ةلوصومف ةزمهلا ةروسكم امأو

 ءلوصومف هادع امو 4٠[ :دعرلا]4 ْمُهُدِعَت ىِدَلَأ َضْحَب َكَسيِن ام نإَو# :وهو ؛دحاو عضوم يف «ام» نع نونلا ةنكاسلا ةزمهلا ةروسكملا نإ عطقتو
 . [ه8 :لافنألا] # ََرفاَحَت اًمِيَو 8# :وحن أ

 .[147 :ماعنألا] © نينا ماَحْرَأ هيلع ْتَلَمَمَْآ اًمأإ# :وحن ؛كلذك ةلوصوم يهف ةزمهلا ةحوتفم تناك نإف

 .[ 15 :فارعألا]# ُهّنَع ا اكن وهو .دحاو عضوم يف ةلوصوملا (ام» ٠ نع ةراجلا نعال عطقتو
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 11١[. :فارعألا] # َنوُكِرْشي مَع :وحن ؛لوصوم هادع امو

 .مورلابو ءاتسلاب [18 :ءالتكلا] # مكَدمَيَأ تكلم اَم نمد نيعضوم يف (ام) نع ةراجلا (نم) عطقتو

 .عطقلا هيف لمعلاو 01٠١ :نوقفانملا] 4 مكرر اًمنأوفِفْنَأَو# وهو نيقفانملا عضوم يف فالخلا عقوو
 ضو :وحن ؟؛لوصومف كلذ ادعو

 َمِهْيلَع ُنوُكَي نَم مأ# :عضاوم ةعبرأ يف (نم» نع (مأ) عطقنتو

 ١١[. :تافاصلا] # آمقَلَحنَم مو 4٠

 :[539 : لمعلا 4 اعد اَدِإ ٌرطِبْصُمْلا بيجي نّمأ :وحن ؛لوصومف كلذ ادع امو

 .[9 :دلبلا] © دس هَل نأ ٌبَسْحِيَ »و 1١١[ :ماعنألا] # َكْيَر نْكَي مل نأ َكِلَد #9 :نيعضوم يف «» نع نونلا ةنكاسلا ةزمهلا ةحوتفملا «نأ» عطقتو

 ١5[. :دوه]# ْمُكَل أوُبِِحَتْسَي لإمام وهو دحاو عضوم يف ةلوصومف ةزمهلا ةروسكم امأو

 .[؟ 4 :ةرقبلا] # ًاوُلَعْفتْمَل نِإَد # :وحن ؛عوطقمف هادع امو

 .[4"1 :ماعنألا] © ٍتآَل ودعوت ام بِ وهو فالخ الب دحاو عضوم يف ةلوصوملا «ام» نع نونلا ةددشملا ةزمهلا ةروسكملا «نإ) عطقتو

 65 ع نير :وهو - لصولا ىلع هيف لمعلاو - فالخلاب عضومو

 هلِإ هللا امَنِإ 8و 4 :هط] # حس دلك اوعتص ص امإ# رحت ؛افالتك ذل ةلوصومف كلذ اَذَع او

 :تلصف]# قايم مأ# 01٠١ :ةبوتلا] * سم نم مأإ#و ٠١9[ :ءاسنلا] 4 اليكحَو جبت

 ترودو م <11 هو ه1 ةانتمتلا] 00 ٠

 (| :ماعنألا] ١ [.

 َنوعَديام نو" [17 :جحلا] 4 ٌلِطِْبلا وه هنود نم تسروُغْنسي ام < كرأو# :امهو ؛فالخ الب نيعضوم يف نونلا ةددشملا ةزمهلا ةحوتفملا «نأ» عطقتو

 ١ :نامقل] © ٌلِطَْلا هنود نِم 1"

 ل ا وع 0

 لصولا ىلع لمعلاو 4١[« :لافنألا] 4 مُتَمَِعاَمَنَأ اوُمَلعأو ]# :ىلاعت هلوق يف فالخلا عقوو

 .[ :ةدئاملا] # ٌنيِبمْلأ غلب انلوسر لع اعّنأ ارملعات# :وحن ؛لوصومف كلذ ادع امو

 # هَرطَس ْمُكَموُجُو و د ا 1 :امهو نيعضوم يف «ام» نع (ثيحا عطقتو مديد ديس 000 :ةرقبلا] #4 َّنِإَف قرط 0

 ْ :ةرقبلا] ٠6١[.

 ع .[74 :ميهاربإ] © ةوُمْتْلَأَس اَم ٍلُك نّي مُكسَتاَءَوف وهو فالخلا عضوم يف ؛ام١ نع

 هم َكَجاَم ّلك## ء[8 :فارعألا] # ٌهَمَأ َتْلَحَد اط## 9١[« :ءاسنلا

 "لك» عطقتو

 أدر ام لم :يهو - لصولا ىلع لمعلاو - عضاوم ةعبرأ يف فالخلا عقوو

 .[4 :كلملا] ## وم اذ َىِقلأ املط## «[4 4 :نونمؤملا] ||

 هدب .[؟0ةرقبلا] + اوقزر املك# :وحن ؛قافتاب لوصومف كلذاالغ امو

 0٠ :فارعألا] © ٍفوُيمْفْلَح اَمَسْنِب 019٠ :ةرقبلا] # ْمُهَسْفَنَأ ةوي أوركَسأ امسنب#

 .[947 :ةرقبلا] # ْجْكَشنَميِإ ددب 0 وبا و ع جاسم

 ١[. 45 :ءارعشلا] # ينم مهنه ام ىف نوكرتتأ 9 :وهو ؛فوخ الب دحاو عضوم يف «ام١ نع «يف» عطقتو

 أ :امهو ؛لصولابف :نيعضوم ادع عضاوملا عيمج يف ام نع

 هج

691 
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0# 
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 ْ # كلتا آم ىف## ء[ 4 :ةرقبلا] # ٍفوُرَعُم نم كرهسمنأ ف ترَلعَم ام يف# : :يهو - عطقلا ىلع اهيف لمعلاو -عضاوم ةرشع يف فالخلا عقوو

 7 :مورلا] # ْمُكَحتفَرَر اميفإ## 5 :رونلا] © مُسْضَفَأ آم يفإ# ٠١1[« :ءايبنألاب] *# تهت ام يفإ# ١45[« :ماعنألا] # َلَن وأ آم ىف 6 :ماعنألا] |

 1١[. :ةعقاولا]  َنوُملَعتاَل ام فل «[47 :رمزلا] * توُقِلتحي هيف أوناَك ام يفإ# «[7 :رمزلا] 4 تويتي هيف ْمُهاَم فل |(
 .[3/ :لافنألا] © كهيِظَع ٌتاَدع متْدَح َممْذَحَأ آميؤ# و 0[ 4 :ةرقبلا] © ٍفورعَمْلاب َّنهسْمنَأ ف َنْلَعَف اميف# :وحن ؛قافتاب لوصومف كلذ ادعامو

 تاجا م :وحن ؛نآرقلا عضاوم عيمج يف (ام١ نع (نيأ» عطقتو

 وب امَسيَأ## ١١8[« :ةرقبلا] # هلأ نو مق اول |

 و

 .[1/5 :لحنلا] * ريجيني ال ٌدِهجْيون امس

 ام ناوهو «[1/8 :ءاسنلا] # ُتَوَمْل 0 أونوكت امَنيَأ # : هير عطقلا رثكألاو - تيوس ا
 هدول + ل

 0 :بازحألا] 4 أيدحأ أ اوفَمَت ه1

 «نأ» عطقتو

 6197 16167 م19: 66: 86 0

 [947 :ءارعشلا] # َنودبعَت ا واو ع

 ١١[. :حتفلا]# ُلوُسَرلا بَِقني نَل نأ :وحن نآرقلا

 20 ل

 6 هد 8

 عضاوم عيمج يف (نلا نع

 1 اَمَتيأَد# :امهو ؛اقافتا لصوبلاف :نيعضوم ادع ام ١[ 4 :ةرقبلا]# ُهّشَأ مك
5 

 «ه هع. يع يعل يعي يك



١ 1 647 26405 647 :645 5645 7695 2645 647 26475 2685 0 8 
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 .[*" :ةمايقلا] ُهَماَظِعَمحي نأ و «[ 48 :فهكلا] * اًدْوَم كل 6 فر ,؟لصولاب :نيفضاومم ادعامو

 ١4[ :أبس] © ًاوُناَكَوَل نأ## ١"[« :دعرلا] # ُهَقأ كَم َوَل نأإلل 21٠٠١ :فارعألا] 4 مُهَتْبَص

 0 م يي
 .ا/ :رشحلا] © ةلود نوي ال و :وحن ؟نآرقلا عضاوم عيمج يف "ال) نع (يك» عطقتو

 51/ | «15 :جحلا] # ايس مْلِع رحب ْنِم ملَعَي اليكحل# «[167 :نارمع لآ] # ْمُكََتاَ ام َلعاَونَرَحَت الّْيَكِل# :يهو ؛لصولابف : عضاوم ةعبرأ ادع ام

 .[؟٠ :ديدحلا] © ْمُكَتاَقاَم لع أَوَسَأتاليَكَل و ء[٠ :بازحألا] © جرح كليَلع َنْوكَي اليكلا# ||

 1 :مجنلا] اَنْ نع ل لون نم نع و «[ 47 :رونلا] # ُهَشِي نم نع :هفرصيو# :- - امهريغ كانه سيلو - نيعضوم يف «نم» نع اوتو

 1 لا

 نيد ج2 كح 2 <

0 

----- 
0 

 1١[. :تايراذلا] © نوفي ِراَلَأ لع مه موي ١7[« :رفاغ] © ورب مه موي :امهو «نيعضوم يف !مه) نع !موي عطقتو 7 عع دك 2

 1١[. :تايراذلا] # َنوُدَعَوب ىَِلَأ مهمْرَب# :وحن ؛لوصومف امهادع امو

 لوم لام ## .[0 :ناقرفلا] © ٍلوُسَرلا اًذنَه ٍلاَم8 و .[14 :فهكلا] * بنتكحلأ ادم ٍلاَم# :يهو ؛عضاوم ةعبرأ يف اهرورجم نع رجلا مال عطقتو

 .[7”" :جراعملا] 4 رت نيل لام «[0708 :ءاسنلا] © ِرّوَمْل

 77٠١[. :ةرقبلا] * تريِمِلنأَطلل امو" «[14 :ليللا]# ,هَدَنِعِدَحأِلاَمَو# :وحن ءلوصومف كلذ ادعامو

 ءادنلا ءايو هيبنتلا ءاهك ءاهيف لصولاب ليقو «['" : ص]# 1( ٍصاَنم ٌنيِح َتالَّو# :روهو - ةريغ سبل -ذَجاو عضوم يف "نيح) نع "تالا عطقتو

 00 || حصيو :ةلوصفمف «نيساي لإ) امأ .(سايلإ»و ,(مهمويلاو .(ذكيح»و .(نأكيو»و ««امنأك»و «(ذئموي١و ءاامهم»و .(معناو .«امبر»و «ةيفيرعتلا «(لا»و ا

 .ةياورلا هذهب اهالت نم دنع «لإ» ىلع فقولا
 .لوصومف اهادع امو «ةرورضلا دنع اهيلع فقويل ةعوطقم ةينامثعلا فحاصملا يف تمسر يتلا تاملكلا نم ءاج ام ةصالخ اذهو

 يف فلتخا ام امأ «قافتاب نيتلوصوملا نم ريخآلا ىلع هبوجوو «قافتاب نيتعوطقملا نيتملكلا ىدحإ ىلع فقولا زاوج بابلا اذه ةفرعم ةدئافو

 يا راب را لكل اميلالل د ف الكلاب لعالترل يووجف كلك وو علت

 ب عج

 علل رس د 52

 7 يي هي يه

0 
 11 د

0 5 1 1 

 تبت 0_

 .نآرقلا 2 ثينأتلا ءات مكح ام :(س)

 :نيعون ىلع ميركلا نآرقلا يف ثينأتلا ءات تدرو :(ج)

 .ةطوبرملا ءاتلاب موسرم وه ام اهنم - ١

 .ةحوتفملا ءاتلاب موسرم وه ام اهنمو ١-

 فال ايلا و لال 1 2 كورملا ءاإب بر اهقوفلكسلا موسم فقرلا نأ كي نأ صفح مانإلا كرصأ قف فؤرعملاو

 :ليصفتلاب اهنايب كيلإو.(ءاتلاب) اهيلع ||
 | ولأ تمر # 101 :فارعألا] # ٌبِرَق للا سمي َّنإإ» 11١ :ةرقبلا] 4 هلأ َتَمْحَي َنوُجْرَبأ :يهو ؛عضاوم ةعبس يف ةحوتفملا ءاتلاب تمسر :(تمحرااف

 # ريَح َكْيَر تحبو «[7 :فرخزلا]# َتَمحَي َنوُمِسَفَيَرْهَأ 8 6٠ يل را وتبث 3و :ميرم] © َكْيَر تمي رْكْؤ #9 «[0» :دوه] # :هئكرتو

 . :فرخزلا]

0 + 
 ٍِظ

 و دج ١
1 

 6 غب 2 مع فك 8 كك
+ 

 ولا
8 7 

 رسما

 0 »م 0-2-7-8
+ 

 ظفر رت

 .[41 :ءارسإلا] # كلير نم ٌةَمَحَر اَّلإإ# «[01 :سنوي] © َنيِِمْؤُملِل ةَحَبَو#' :لثم ؛ةطوبرملا ءاهلابف كلذ ادع امو 0

 د ْمُكيلَع هَل َتَمَعي أوُرُك ذآوإ# 11١[« :ةرقبلا]# لأ آَمَو ا أوو ذاو# : :يهو ؛اًعضوم رشع دحأ يف ةحوتفملا ءاتلاب تمسرف :«تمعنا امأو 1[

 :ميهاربإ] 4 ِهَلَأ َتَممي أوُدْسَت نإَو# «[14 :ميهاربإ] هلل َتَمَميأوُلَدبإ ١١[« :ةدئاملا] 4 َّمَه د َمُكَحَيَلَع هلأ َتَمْعِ أوُرُك ذأ 9 01٠١ :نارمع لآ] 4م

 | هلا وهي رحل لف 1١[« 4 :لحنلا] * هلأ َسَمَقِن أوُرُكْشَأَو# «[87 :لحنلا]4 هلأ َتَمَعن َنوفِرَعَي #9 0117 :لحنلا] # َنورفكي مه هللا ٍتَمعِيبَو# «[1' ؛ 5

 .[19 :روطلا] # َكِيَر تاون تأ مق رك رو # [ :رطاف] # هلأ تمعن أ 7 ل١ دم
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 1 :لحنلا]#7 اهوصخت ُّظ 2 لص ةمشناو سوو .يهو ؛لحنلاب لوألا ةثالثلاك ؛هيلع فقويو .ءاهلابف كلذ ادعام
 ورع

 20001 7-0-1 وٌ

 ١/[. :لحنلا] * تود هلأ َةَمَعْنِبفْأم ء[0 هل

 :اهنم ؛عضاوم ةعبس يف كلذو ؛ةحوتفملا ءاتلاب يهف اهجوز ىلإ تفيضأ اذإ :«تأرما» امأو

 :ميرحتلا] © جون تأرمأ## «[19 :صصقلا] * توعرؤ ُتاَرمأأل و 1١ :فسوي]# ٍزِزَمْلا ُتآَرمآم و «["ه :نارمع لآ] # َنْوْمِع ُتآرمأ ِتلَف ْذ 9
 .[17 :ءاسنلا] 4 َتَقاَح رم ِنإَو# :وحن .ءاهلابف كلذ ادع امو ٠١[. :ميرحتلا] © طول ترم ١

 :يه ؛عضاوم ةسمخ يف ةحوتفملا ءاتلاب تمسرف :(تنسا امأو

 4 اليوت هلل تنسب دج نآوإ# «[ 49 :رطاف] © اليد للا تنس حي نلفإل# «[ 47 :رطاف] 4 َنيَِوَدْلا تنسَ 0114 :لافنألا] * تيلوألا ُتَّدَس َتَحَم ْدَفَق#

 .[88 :رفاغ] # وِداَبِع ىف تلح د ىلا تنس «[ 4 :رطاف] 7 42

 .["/ :بازحألا] © ُلَبَق نم اَوَلَح َنيِذْلا يف ِهّللأ ةّس# :وحن ؛ءاهلابف كلذ ادعامو

 .[3 :رونلا] 4 لأ ٌتمَعلَّنَأ ةسِيئخْلاو# 1١[« :نارمع لآ] # تييزاكحلأ َلَعوَقأ َتَنَمَل لكَجتّم# :نيعضوم يف ةحوتفملا ءاتلاب تمسرف :(«تنعلا امأو

 ... يود يسود سبب 78 «[ ؛ ؛ :فارعألا] # َنييِليلَطلأ َلَع هّسَأ ُهَْحَل نأ## :وحن ؛ءاهلابف كلذ ادعامو

 .[94 8 :ةلداجملا] # ٍلوُسرلا ٍتْيِصْعَمَو# :امهو ؛نآرقلا يف امهل ثلاث الو نيعضوم يف ةحوتفملا ءاتلاب تمسرف :«تيصعما امأو

 .[181/ :فارعألا] # ٌَيَسْحْلَآ َكِيَر ُتَمِلَكْت متو" :دحاو عضوم يف ةحوتفملا ءاتلاب تمسرف :«(تملكا امأو

 همك تمنوا 5 'ميهاربإ] 4 قّرَجكَوئيِح م 16 ؛ :ميهاربإ]# ٌةَبَيَط ٌهَمِلط# :وحن «ءاهلابف اهادع امو

 ل هللا ُتّيِقَي# :وهو ؛دحاو عضوم يف ةحوتفملا ءاتلاب تمسرف :«تيقبا امأو

 .[7 44 :ةرقبلا]# كوم 2 امك امم ةّيِقيو## "1١[« :دوه]# َةَيقب أولو :وحن ؛ءاهلابف هادع امو

 .[14 :صصقلا] # كلو يب ٍنْيَع ٌترقإ# وهو ,دحاو عضوم يف ةحوتفملا ءاتلاب تمسرف :«ترقا امأو

 .[ا/ 5 :ناقرفلا] © يري ادق : رحت (ءايلانق ءاننع امو

 .هل يناث الو ٠*[. :مورلا]# هلأ َتَرْطِف# :وهو ؛دحاو عضوم يف ةحوتفملا ءاتلاب تمسرف :«ترطفا امأو

 .[4 :ناخدلا] © و وقرأ ٌتَرَجَع كِإ# :وهو .دحاو عضوم يف ةحوتفملا ءاتلاب تمسرف :«ةرجشا امأو

 | [18 :هط] 4 نادل قركش# ١ وحن (ءاهلابق هادعامو

 .[84 :ةعقاولا]# ريمي ُتَّدَحو# :وهو ءدحاو عضوم يف ةحوتفملا ءاتلاب تمسرف :«تنجا امأو

 .[*8 :جراعملا] # ويمن َةَّنَج# :وحن ؛ءاهلابف هادع امو

 .هل يناث الو «[١؟ :ميرحتلا] © َنرَمِع تنبأ مو وهو ؛دحاو عضوم يف ةحوتفملا ءاتلاب تمسرف «تنبا» امأو

 تسرع رش را هك املك ل مر يقال رس ا تير دارا و ىلا ار عاطاو

 تدل لع كير تم اك تَّقَح َكِلدَك ## 6 يضل لك َتِّمَتَو © :يهو «عضاوم ةعبرأ يف (تملك» :اهلوأ

 .[5 :رفاغ] # أَورَفَك نزلا َلَع كليو َتَمِلك ٌتَقَح َكِدكَو إ 47 :سنوي] 4 نبوي ال َكْيَر تملك مَع ْتَّنَح هنأ ّذإ»

 .رفاغ عضوم يفو سنوي نم ٍناثلا يف فالخلا عقوو

 .[07 :فسوي] © َنيِِيآََسِل تيا :يناثلا

 5!١[. ىل١ :فسوي] # َيجْلَ ِتَب'يَغ# :ثلاثلا

 0٠[. :توبكنعلا] © مير نم ٌتنياَدأ :عبارلا

 . [00/ :أبس] # ٍتقرْغلا فو :سماخلا

 6١ :رطاف]# ُهْنم تيب :سداسلا

 .[ 4 سموا رمت نيإ# :عباسلا

 . ["# :تالسرملا] © رقص تلنمجإ## :نماثلا

 :هلوقب يلوتملا ةمالعلا كلذ ىلإ راشأ دقو

 رداف ءاتيفاًدررفواعمج نر فقالا بشان اقأز
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 :تاملك تس كلذك ةحوتفملا ءاتلاب مسري اممو

 4 ٍتاحصرم» «[» :ص] # َنيِح َتاَلّو#ل «[40 44 4 :47 :ميرم]# تأتي # 7١[« :لمنلا]# َدسهَب تكئادوإلا «["5 :نونمؤملا]# َتاَبَْع تايه

 .ملعأ هللاو 5 :مجنلا] © َتَللَأ#' ١ :ميرحتلا] ١١14[« :ءاسنلا] «[370 01 :ةرقبلا] |

 مس

 رمل

5 
4 2 

 7 ٠ رم ١

 نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلا ةيفيك لصف

 .نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلا ةيفيك نيب :(س

 .فذحلا :لوألا :نيرمأ دحأب نينكاسلا نم صلختي :(ج

1 

 دم فرح لوألا نكاسلا ناك اذإ :كذحلاب نكاسلا نم. صلختلا :الوأ

 ١[. :ريوكتلا ] 0(4) ْتَرَوك سمت اًذإ## :وحن «طقف قطنلا يف اذهو الصو دملا فذح لصو ةزمه دملا دعب عقو اذإ

 < قبلا ىتث» "قاف ةلوق يف (يحت) ةملك نم (ءالا» فّذح وحن ىتسولا يف هفذحل كّلذو لصولاو فقولا يف دملا فرح فذحي دقو
 .[؟٠5:ةرقبلا] |

 .لوألا نكاسلا كيرحت :اًيناث

 :نيتلاح يف كلذو «حتفلاب -أ

 ١ - لأ حرّم :لصو ةزمه اهدعب عقو اذإ ةراجلا (نم) يف نونلا 4.

 4 ميسا - رستم 9 :
 و7
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 41ص 4. ) لصو ةزهاهدعب عقوذإ عجل مم
 .# َّت ة#9 :لصو ةزمه اهدعب عقو هيو

 .ماقتام ريغ كلذو«رسكلا <ج
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 فقولا ماسقأ نايب ث لصف

 .ميظعلا نآرقلل يلاتلا اهيلع فقي يتلا فاقوألا مسقنت مسق مك ىلإ :(س)

 .حيبقو نسحو فاكو مات ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت :(ج)

 .ماتلا فقولا وه ام :(س)

 4 صشرلللا» لع لقولا< لومار عن ذل اهلبقأ امباذلو اهمااهتعبان قلعتي ل. ةعلك لع تاقولا رهاأ#)
 .كاكلا فقولا وه ام :(س)

 ا :هلوق ىلع فقولاك «طقف ىنعم لب اًظفل اهلبق امب الو اهب اهدعب ام قلعتي مل ةملك ىلع فقولا وه :(ج)

 .نيرفاكلاب قلعتم 4 هلأ مَن ما

 .نسحلا فقولا وه ام :(س 3

 هل ةفص برذأل ؛ةحتافلا يف 4 َهَّنب ُدْمََحْل# ىلع فقولاك «ةملكلا كلت دنع مالكلا مامت طرشب اًظفل اهلبق امبو اهب اهدعب ام قلعت ةملك ىلع فقولا وه :(ج)

 الدب أ نينا ةفص ينل فعالا ألا 4 ت١ لم تقولاكو قفا هَ فقر ملا ةملكا دنيا قلعت

 .حيبقلا فقولا وه ام :(س)

 سف هدم نع راجل دج روسو هسا دم شم أ هن ! هلع 1 تن نو ديما جب 20:5:
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 يس ا و و و رو عمم هرج سووا و < هب ل 1

 1 .صفح تكسي عضوم مك ل :(س)

 © 51| | يناثلاو 4 امَنيفإل :لوقيو سفنت ريغ نم ةفيطل ةتكس تكسي مث 4 ابوعلي ٌملو# :ىلاعت هلوق فهكلا ”راوس ياللا ١ كارم ةعبرأ يف تكسي :(ج)

 || كلذك تكسي مث 4 َنَمَليِقو# :ىلاعت هلوق ةمايقلا يف ثلاثلاو «# اذنه» لوقيو مدقت امك تكسي مث 4 انيَقَرَم نم اًمشعَب نم# :ىلاعت هلوق سي ةروس يف

 .4 نأ :لوقيو ركذ امك تكسي مث © لب الك ) :لاعت هلوق نيففطملا ةروس يف عبارلاو ؛4يقل :لوقيو ظ

0 
6 
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 لكل
 0 3 6 7 +ي

 هتاهتناو هثادتباو هتغيصو هببسو ريبكتلا نايب # لصف
 .نآرقلا متخ دنع ريبكتلا مكح ام :(س)

 .ةنس نآرقلا متخ دنع ريبكتلا :(ج)

 ؟ريبكتلا ببس ام :(س)

 ظ هعدو اًدمحم نإ :اًناودعو اًتنعت نوكرشملا لاقف ءاّموي نيعبرأ ليقو رشع ةسمخ ليقو رشع انثا ليق ءاّمايأ ديلي هللا لوسر نع رخأتو أطبأ يحولا نأ هببس :(ج) /

 امل اقيدصت « كأ هللا؛ اهل ليربج ةءارق دنع يو يبنلا لاقف اهرخآ ىلإ 4 ليلو (8)' نحصل اوإف هيلع ىقلأو اكلت ليربج هءاجف جهز هبكبأ ىأ الكوب |[

 ظ .كلذ ريغ ليقو رافكلل اًبيذكتو يحولا نم رظنني ناك ||
 ؟ريبكتلا ةغيص ام :(س) ظ

 | ريبكتلا دعب ديمحتلا هل مهضعب دازو خلا هللا مسب ربكأ هلو هلل لإ هلإ لا :لوقتف ريبكتلا لبق ليلهتلا ةدايز ىورو «ةلمسبلا لبق نوكيو ءربكأ هللا هتفيص :(ج)

 ْ .خلا «هللا مسب دمحلا هلو ربكأ هللا الإ هلإ ال” :لوقتف 06

 ناي لك نبال يصلان اضم نيا نم ء(س) 7

 4 نال برب وع لقول روس دارت لكي نوكلالو او حصا رؤس #ةازقائم عارفلا دبع + اةطييريكلا 8
 .نآرقلا متخ دعب فلسلا لاوحأ ام :(س)

 | هلا نيم قرحلا هيلع بلك نم لاح دهو ءاّيحلاو لجحلا "قم رافعتسسالا لع لبقأو ءاغذلا نع كش متخ اذ]. ناك نم مهنمف «كاوحأ ةثالث لع س1(غ) أ

 .امهنيب لصف ريغ نم ءدب ىلع اًدوع ةحتافلاب ةمتاخلا نولصي اوناك موق مهنمو ءاوعد اومتخ اذإ اوناك موق مهنمو «ريصقتلا دوهشو ىلاعت ع

0 + + 
١ 0 

 نور 2-22 د6

2 2 2 

 فيرشلا فحضملا ف فقولا تامالع :

 .بفخولا يزلالكعلا
 .فقولا نع يهنلا ديفت

 .فقولا زاوج عم ىلوأ لصولا نأب ديفت
 .فقولا زاوج ديفت 0:

 .سفنت نودب ةريسي ةتكس

 .لصولا زاوج عم ىلوأ فقولا نأب ديفت
 .|مهيلك يف سيلو نيعضوملا دحأب فقولا زاوج ديفت

 ١ رس برج 'ىيياحي

0600 

 ل يب
 ىف | سل

 فيرشلا فحصملا #4 طبضلا تاح الطصا

 .هب قطنلا مدعو فرحلا ةدايز ىلع ةلالدلل»

 .دئازلا دملا موزل ىلع ةلالدلل -

 .نيونتلا راهظإ رب
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 .لصولا نيح فرحلا ةدايز ىلع ةلالدلل ظ

 .فرحلا نوكس ىلع ةلالدلل 7

 .ءافخإلاو ماغدإلا ىلع ةلالدلل““

 .ةكورتملا فورحلاب قطنلا بوجو ىلع ةلالدلل» د ' -

 .لصولا ةزمه ىلع ةلالدلل

 "الفلا ترجو ةزَك هلال"

 .ةلامإلا بوجو ىلع ةلالدلل*

 .ليهستلا بوجو ىلع ةلالدلل ٠

 .طخ اهقوف عضو دقف دوجسلا بوجو ةملك امأ ,دوجسلا عضوم ىلع ةلالدلل ©

 .اهمقرو ةيآلا ةيابن ىلع ةلالدلل 2
 .داصلا لدب نيسلاب قطنلا بوجو ىلع ةلالدلل

 .اهعابرأو اهفاصنأو بازحألاو ءازجألا ةيادب ىلع ةلالدلل #
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 هن قل 1#

 ةيبطاشلا قيرط نم مصاع نع صفح ةياورب ئراقلل اهتاعارم يغبني تاحيضوت
 ١57[ :ماعنألا] # ٍنيركذلاَء# :هلوقو 9 قوبل «َنَعلاَد# :ةلرقو .[ 29: لهتلا]و ء[هف قوبل "4

 هللا #9 :ىلاعت هلوق ةوالت يف ١- 0 <

 :ناهجو ١ < وأ

 .ءادأ مدقملا وهو ءاهدعب نكاسلل اًعبشم ادم اهدمو هاَفلأ ةيناثلا ةزمهلا لادبإ -

 .رصقلا عم فلألاو ةزمهلا نيب يأ «نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهست -

 .ةرسكلا وحن ةحتفلاو ءايلا وحن فلألا بيرقتب كلذو ءارلا دعب ةعقاولا فلألا ةلامإ 4١[ :دوه] اثر :ىلاعت هلوق ةوالت يف ١-

 :ناهحتو [11تفسوي] © نكات » :ىلاعت هلق ةوالت فا

 .ةددشملا نونلاب قطنلا ليبق نيتفشلا نيب ةطيسب ةجرف ءاقبإ عم .توص نود واولاب قطني نم ةئيه ىلع نيتفشلا مضب كلذو :مامشإلا -

 .اهمظعمب قطنلا يأ «ىلوآلا نونلا ةكرح يثلثب نايتإلاب نكلو «نيونتب قطنلاو ماغدإلا كفب كلذو «مورلاب هنع ربعيو :سالتخالا -
 انقر نايل[ :لمنلا] © نلتاَء#9 :ىلاعت هلوق ةوالت يف - ؛

 .نونلا ىلع فقولاب ءايلا فذحو «ءادأ هدشملا وهو «ةنكاس ءايلا تابثإ -

 .ةحوتفم ءايلا تبثت لصولا ةلاح يفو

 أ ةيآلا أدب نم نأ ةاعارم عم اهمض زوجيو ءادأ مدقملا وهو داضلا حتف زوجي [04 :مورلا] © ٍيفَعّصل ةملك مورلا ةروس نم 44 ةيآلا ةوالت يف -4
 ظ .نيهجولا نيب طلخلا زوجي الو ,سكعلابو حتفلاب اهلمكي حتفلاب

 .ءاهلا نكست [5 :ءارعشلا] يفو ١١١[« :فارعألا] ين# ةَحَرَأ# ظفل يفو .ةلص نود ءاهلا مضت [ :رمزلا] #هَّصَّرَي# :ىلاعت هلوق ةوالت يف - 7

 .نيتكرح رادقمب دمتو ءاهلا لصوت [14 :ناقرفلا]4 يف :ظفل يفو ؛ءاهلا نكست [18 :لمنلا14 َةَقّلَأَفط ظفل يفو

 .فلألاو ةزمهلا نيب ةزمهلا لهست [44 :تلصف]4 ثئِمَجَعَأ إ» :ىلاعت هلوق ةوالت يف ١-

 :ناهجو لصولا لاح يف زوجي [14 :ةقاحلا]4 َةَيِلاَم» :ىلاعت هلوق ةوالت يف -

 .ماغدإلا زوجيو «ءادأ مدقملا وهو تكسلا عم راهظإلا -

 الل | ١[. 4 نيففطملا]# َناَر لي /؟١ ةمايقلا]# قار نم 01 :سي]# انِيقرم» ١[. :فهكلا]4 اًجَوع» :هلوق يف الصو تكسلا نيعتيو

 ' :اًفقو ناهجتو ١[ 4 ناسنإلا# أئاِسلَس# :ىلاعت هلوق ةوالت يف - 9

 .فلألا فذحتف لصولا لاح يف امأ «ةنكاس ماللا ىلع فقولا عم اهفذحو «ةريخألا فلألا تابثإ -
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 ميركلا نآرقلا عم لماعتلا بادآ

 راسل اوهيفنو ءاقتخ نزلا أ نيب هنأ اوذبتتل "لقمع او » < قاعت هللا لاق ؛ىلاعت هللا اضر كلذب ادصقي نأ ئراقلاو ئرقملل يغبني ام لوأ - ١

 .يراخبلا هاور «ىوئام ئرُما لكل (َّنإو .تاّينلاب لاعألا (ّنإ» :ِِلَي هللا لوسر لاقو .[0 ةنيبلا]# َةَمَيَمْلا نيد كِل وكلا أوي 06

 يني لميإا بعش هيف الفنالو عع اوني الو ديوك الو رق ادق: لا لوسر لقد

 مهتاين ردق لع سانلا ىطعي امنإ؟ ريغ نعو «هتينردقا لع لجرلا ىطعي امنإذ لاق 3 سابق“ ربا :نغو

 جل نيا اي ا ريوباو جس يجوب :صاللخإلا :- ىلاعت هللا همحر - يريشقلا مساقلا وبأ لاق ا

 .قلاعت هللا ىلإ برقتلا ىوس يناعملا نم ىنعم وأ قدما نم حدم وأ ةبحم وأ سانلا دنع ةدمحم باستكا وأ «قولخمل عنصت نم 06

 انهن نيو :يوونلا لاق «قيرطلاو مامحلا يف ةءارقلا موق هركو ءدجسملا هلضفأو «فيظن ناكم يف ٌءءارقلا ْنَستو :نآرقلا ةءارق دنع ناكملا رايتخا-؟
 .«انبهذم ىضتقم وهو» :لاق «رودت يهو «ىحّرلا تيبو ءّشَحلا يف يبعشلا اههركوا :لاق ؛"امهيف هركت ال 1

 .هاري هللا نإف هاري نكي مل نإ هنإف «ىلاعت هللا ىري نم لاح ىلع أرقيو ؛ىلاعت هللا يجاني هنأ هسفن يف رضحتسي نأ يغبنيف :نآرقلا عم بدألا ةاعارم - ظ

 امأو هرغصألا ثدحلا نم ةراهطلا :انه دوصقملا - ةراهط ىلع وهو أرقي نأ بحتسيو «هريغو كاوسلاب هاف فظني نأ ةءارقلا دارأ اذإ يغبنيو - ؛

 زاج اًندحم أرق نإف ,-بلقلا ىلع هرارمإو ءفحصملا ين رظنلا امهل زوجيو «ءاملعلا روهمج بهذم اذهو ةءارقلا امهيلع مرحّتف ءضئاحلاو َْْجلا || 19

 .مميت ءاملا دجي مل نإف ءلضفألل كرات وه لب اهوركم بكترا :لاقي الو :نيمرحلا مامإ لاق «ةفورعم ةريثك هيف ثيداحألاو ؛نيملسملا عامجإب 0 9
1 

 .[4/ لحنلا] 4 رمل نطيل نم هللا ٌدِعَمسأف َناَرفْلا تأرق اذإف :ىلاعت هلوقل ؛ذاعتسا ةءارقلا ين عورشلا دارأ اذإف -ه

 .ميجرلا ناطيشلا نم ميظعلا هللاب ذوعأ ٠- .ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ -؟ .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ - ١ :ةذاعتسالا غيص

 ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا ميظعلا هللاب ذوعأ -0 .ميلعلا عيمسلا وه هللا َّنِإ ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ - 5

 .هثفنو هخفّتو همه نم ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ -5
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 .ةءارب ىوس ةروسلا لوأ نم أدب اذإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي نأ - 5

 هلأ بتكك# :ىلاعت لاقو «[7 5 دمحم] «* امرا نوري الَفَأ # :كو هللا لاق «ةءارقلا دنع ربدتلاو عوشخلا هنأش نكيلف ةءارقلا يف عرش اذإف -

 للا للا

 ١[. ص] # قديم اوربت كرم َكْلِإ ا

 .[ ٠١9 ءارسإلا] 4 اًموُسَح َرهُديِريَو بوبي نادل تورو # :ىلاعت لاق «نآرقلا ةءارق دنع ءاكبلا -/ ظ

 .هتوقرت ىلع هعومد تلاس ىتح ىكبف ءفسوي ةروس أر قف حبصلا ةعامجلاب ىّلِص هنأ :ه5# باطخلا نب رمع نعو
 .انك اذكه :5# قيدصلا ركب وبأ لاقف .نوكبيو نآرقلا نوءرقي اولعجف «:5# قيدصلا ركب يبأ ىلع نميلا لهأ نم سان مدق :لاق حلاص يبأ نعو

 .اهرصح نكمي ال ةريثك اذه يف راثآلاو .ةالصلا يف وهو ليللا يف نيريس نب دمحم ءاكب تعمس امبر :لاق ماشه نعو

 .اهدنعو ةءارقلا عم بحتسم ءاكبلا :يلازغلا دماح وبأ مامإلا لاق

 مل نإف ءكلذ يف هريصقت لمأتي مث ,دوهعلاو قيثاوملاو ديدشلا ديعولاو ديدهتلا نم هيف ام لمأتي نأب نزحلا هبلق رضحي نأ :هليصحت يف هقيرطو

 .بئاصملا مظعأ نم هنإف كلذ فك ىلع كبيلف صاوخلا رضحي امك ءاكبو نزح هرضحب

 .[ ؛ :لمزملا] © التت َناءرفْلا ٍلبَرو# :ىلاعت هللا لاق « «ليترتلا بابحتسا ىلع هللا مهمحر ءاملعلا قفتا دقو .هتءارق لتري نأ يغبنيو -4

 .يذمرتلاو دواد وبأ هاور (اًقرح اًقرح ةرسفم ةءارق ِةِكَي هللا لوسر ةءارق تتعن ابنأ» : هيي د ةملس مأ نع تبثو
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 .يراخبلا حيحص ؛هتءارق يف عجري حتفلا ةروس أرقي هتقان ىلع ةكم حتف موي ب هللا لوسر تيأر» :لاق *5# لفغم نب هللا دبع نع ء5# ةَرَق نب ةيواعم نعو

 .ةوالتلا دوصقم وه يذلا عوشخلا يفانت ءانغلا عيجرتب ةءارقلا نأل ؛ءانغلا عيجرت ال ةوالتلا نيسحت :عيجرتلا ىنعم

 .يققيبلل ىربكلا نئسلا هير هالك نارقلا ارق نأ نمولإ تعبأ اهيلترأ روس ارتأت نألا :لاق اَكَْذ سابع نبا نعو

 ؟ءاوس دحاو امهسولجو امهدوجسو امهعوكرو امهنمزو اهدحو ةرقبلا رخآلاو نارمع لآو ةرقبلا امهدحأ أرق نيلجر نع لئس هنأ دهاجم نعو

 .لضفأ اهدحو ةرقبلا أرق يذلا :لاقف

 هماوجرعا كاوا لآرقلا اوكر» :هريغو ةابح نبا كيدخلا# اهتييركو ةءارقلاب وصلا نيستت نسر :ةءارقلا ظوضلا قيس باهل
 ع 22 : : ريف سلس

 . اًنسح َنآرقلا ديزي نسحلا توّصلا نإف ؛مكتاَوْصأب نآرقلا اوُنَسَحا :ي روم عالي وعاد .دواد وبأو ءاقلعم هركذ يراخبلاو 3 ١

 ا
20 96-667 667 6676976 > 197 26067 2667 2667 66976 66 

١ 
 تةفاطاو» س4 00-

١ 50 

  1كل ١ 6) ( تلكم | 0 ١ راني ١ / ) ٠

/ ١ 

  35ها 1 جل 0008 ]ً 6 ه#> 82 5 0 ص

  01 8 4١ل 0 ١ 41 ١ ب ١ ف ١ 1 ١

31 

 ١ اسهك جست

7 30 

 - 1 - دوما ل وو را سس 7 00 1 1

 ١ ١ ١

2006 
 0 9 هع اععب

 شلل املا

 نع 7 »ٍِ



15 -- - 

 ص رجح تع 1 -
 1 / لذي
 5 5 سلا 4 22 : 7 مم

 ص و خب زن 0 5

 كح د / 7 كح / /نأ 2

 ( سجس 60 . «ىسنتخا ) 7 4

 . كن د4 ر ل ١
 رح 7 / و /

 جرس 1 / 4( ١

 1 3 1 5 4 0١

6 41 1 

 يا

0 

 را 2
7 7 

 4 موس
 2- تت /

00 

30 

07 

 رم ص

 ااا

2 0 

07 
4 7 

 رس

7 

| 4# / 

 انا

 2_6 ل ل 2# سوا ل تس م ل ل ا ا اا ال ا د ا ب ب ل مص سس سل تم تش ع سس سس + سنس سس 2 ف كن صنع همه دع لة م تك فه هنعمل

 ١-1 ردم )د

 11 4( ١١
 ىلإ

1 
4 

. 
2000 7 

 9 مج ئ : 9 2

2 

 ادبي ص ب سسمسصسمسصسصسمصعطصمصمصمصعصعصطمصمصمصعصمصممممعم 6 667

 سس ع -

6 
 كلا,

791691697 

 0” يا ها يا لا 0
 يا م

.2 

 ا ا ا ا ل ا

 0 و

 .ةهوركم اهنأ :ناميلس نب عيبرلا ةياور نمو ءاهب سأب ال هنأ «رصتخملا يف يعفاشلا صنف ناحلألاب ةءارقلا امأو

 ىلاعت هلل هيزنت ةيآب رم اذإو ء«باذعلا نمو رشلا نم هللاب ذيعتسي نأ تاذع ةيآب رم اذإو .هلضف نم ىلاعت هللا لأسي نأ ةمحر ةيآب رم اذإ بحتسيو - ١١

 00157 لاحصب كالافيب ىدعما مقاالاملا دبع عكري ةكلقف' «ةرقإلا يتفإاناهارطج ا يكرر يذلا مدخولصا :لاق اَكفِلَك ناميلا نب ةفيذح نع حص دقف ءههّزن

 رم اذإو «لأس لاؤسب رم اذإو حبس حيبست اهيف ةيآب رم اذإ ءالسرت أرقي اهأر قف نارمع لآ حتتفا مث ءاهأر قف ءاسنلا حئتفا مث : ءاهم عكري :تلقف ةذ .ىضمف ةعكر

 .دمحأ مامإلا دنسم «ذوعت ذوعتب

 | ٍةِلَك يبنلا ىلع لصي 4 َيّتلََلَع َنوُلَصَي .هنَكِِركَمَوهَلاَنِإ 8 :ناسنإلا أرق اذإ :هل ليق هنأ يبعشلا نع فيعض دانسإب دواد يبأ نبا هاور ام اهنم -7 دس د ص 2 هر رم ]ص آذآ

 .ةبيش يبأ نبا فنصم .معن :لاق

 ىلب :لقيلف 4 نييك كَ هم سنلأ ا :لاقف 4# ِنورلو ٍنئلاو# أرق نم» :لاق هنأ ِْكَي يبنلا نع هذ ةريره وبأ هاور ام لوقي نأ هل بحتسي هنأ :اهنمو
 اذبم ىوري امنإ ثيدحلا اذه : يذمرتلا لاق «5# ةريره يبأ نع يبارعأ نع لجر نع فيعض دانسإب يذمرتلاو دواد بأ هاور ؛َنيِدهاشلا ّنم كلذ ىلع انأو

 ,نهسي الو :لاقا#ةريره ىأ لع ىازعألا نع داننإلا

 (مكبر ءالآ يأبف :أرق نمو ,ىلب لقيلف ,ىتوملا ىبحي نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ «ةمايقلا مويب مسقأ ال .رخآ ارق نمو» يذمرتلاو دواد يبأ نبا ىورو

 .هللاب تنمآ لقيلف «نونمؤي هدعب ثيدح يأبف وأ «نابذكت

 .ىلعألا يبر ناحبس :لاق 4 2 َلَذْلا َكْيَرَمْسأ حّيَم# :مهدحأ أرق اذإ اوناك مهن ََْذ يرعشألا ىسوم يبأو ريبزلا نباو اً

 مث ؛ليئارسإ ينب ةروس رخآ :ًأارقف ىلص هنأ 5# دوعسم نب هللا دبع نعو «تارم همم ها مي داع ويد
 .ملعأ هللاو هانعم يف ناك امو هانمدق ام ةالصلا يف لاقي نأ بحتسي هنأ ىلع انباحصأ ضعب صن دقو ءاَدلو ذختي مل يذلا هلل دمحلا :لاق

 ١ - لآ] 4 َنوُدْجْسَي ْمُهَو ليلا ن1 أ تيا َنوُلَتَب# : :هبأد كلذ ناك نم ىلع اينثم ىلاعت لاق «نآرقلا ةءارق نم راثكإلا بحتسي عمران:١١7 [.

 0 وهف ءالام هللا انآ ٌلجرو هراهنلا ًءانآو ليللا َءانآ هب موقي وهف «َنآرّقلا هللا هانآ ّلجر :نيتتثا يف الإ دّسحالا :رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفو

 .هيلع قفتم ( راهنلا ءانآو لبللا ءانآ

 .«اهلاثمأ رشعب ةنسحلاو ٌةنسح هب هلف هللا باتك نم اًفرح أرق ْنَم١ دوك خبإ ثينح نم عدسرتلا ىورو

 ]| ىطغأام لضفأ هنيطعأ ىتأسم نع ىرفذو ُنآرقلاُهلمَش نم نام ب دل نوت :لان لو يلا ل نبق يا يطل للا
 فيس قايل الاه لاَقو ؛يذمرتلا ننس (هقلخ ىلع هللا لضفك ؛مالكلا رئاس ىلع هللا مالك لضفو ةيلئاسلا

 .(هباحصأل اًعيفش ةمايقلا ماو ني هنإف ؛نآرقلا اوءرقا» :ةناامأ ا ثيدح نم ملسم جرخأو

 .ةروهشم ةريثك كلذ يف ثيداحألاو نيمآ :لوقي نأ ةحتافلا نم غرف اذإ اهريغ يف وأ ةالصلا ين ناك ئراق لكل بحتسي - ١4

 بانتجا :كلذ نمف .نيعمتجم نيئراقلا نيلفاغلا ضعب اهيف لهاستي دق رومأ نم هلالجإو نآرقلا مارتحا :هب رمألا دكأتيو هب ىنتعي امو :نآرقلا لالجإ -65

 4 نوح كلك اوتصنأو هلو عميس ناءْرَفْلا كى رف اذِإَو # :ىلاعت هللا لوق لثتميلو «هيلإ رطضي اًمالك الإ ةءارقلا لالخ يف ثيدحلاو طغللاو كحضلا

 اوم

 ُثرح ُكوآَسِن# :ىلاعت هلوق يف ريسفتلا باتك يف هركذ «هنم غرفي ىتح ملكتي ال نآرقلا أرق اذإ ناك هنأ اكيد رمع نبا نع دواد يبأ نبا هاور امب دتقيلو

- 

 ١ و
 .نهذلا دّدبيو ىهلي ام ىلإ رظنلا كلذ نمو «هيدي نيب ثبعي الف ىلاعتو هناحبس هبر يجاني اهنإف اهريغو ديلاب ثبعلا كلذ نمو © مك

 مالكلا ىلع فقي نأو ءضعبب هضعب طبترملا مالكلا لوأ نم ئدتبي نأ اهرخآ ريغ ىلع فقو وأ ةروسلا طسو نم أدتبا اذإ ئراقلل يغبني ١5-

 .طبترملا مالكلا طسو يف نوكت دق اهنإف ءازجألاو راشعألاب ديقتي الو طبترملا

 .ءاطع نع هريغو دواد يبأ نبا هاور اذك «ةءارقلا ىلإ دوعي مث ؛اهجورخ لماكتي ىتح ةءارقلا نع كسمي نأ يغبنيف حير هل ضرعف أرقي ناك اذإ - ١

 ديعس ىبأ نع تبث ام هيلع لديو ءنسح وهو :دهاجم لاق ءأرقي مث بؤاثتلا يضقني ىتح ةءارقلا نع كسمأ بءاثت اذإ هنأ اهنمو ءنسح بدأ وهو

 .ملسم هاور ؛ّلُخْدَي َناطيشلا نإف ؛هيف ىلع ُكسْمْيَلَف مكدحأ بءاثت اذإ :١ هللا لوسر لاق :لاق ُهّكلَذ يردخلا
 .باجيإ مأ بابحتسا رمأ هنأ يف اوفلتخاو .ةوالتلا دوجسب رمألا ىلع ءاملعلا عمجأ دقف ؛هب ءانتعالا دكأتي امم وهو :ةوالتلا دوجس -

 مقار يبزوبد وحسم وردزتملاههيع سناعه بزل يدذأ يقين يهز كا ضال هن يل لزوم يللا عيتوتسلا الجب اهب ليلو جواتي وب» عيل إ-4
2 8 

 .هيلع ىسلي هتإفاالكو ذك ف بكا م ا :اولاق 5 دوعسم يبأ نب ريشبو يعخنلا |

8 6976767 
 6 3س در هيلا ري 0 0

6686:6616 6 

25 

 . ا

0 

. 
7” 
0 

0 

١ 0 

2 

 نيم 4



 4و

97 
 ا

7 

2 

1- 

7 

0 
 تع

2 
 28 ظ

00 7 

 ير

0 

709760976976976: 6067 66:6 

2 

6 > 39126915691569: 09: 697 

000 
 و دم - دسك دس 2 دك دس 0و دس

 متفلتخا اذإف ,مكبولف ْتّملتتا ام َّنآرقلا او ءرقا» :َِْي هللا لوسر لاق :لاق يلجبلا نب هللا دبع نب ٍبدْنَج نع :فالتخالا دنع نآرقلا ةءارق نع يهنلا ٠-

 .رشلا ىلإ فالتخالا مكب ىدامتي الئل اوقرفت :يأ (هنع اوموقف) هيناعم مهف يف :يأ (متفلتخا اذإف) :ظفاحلا لاق .ريبكلا مجعملا (هنع اوموقف

 رتسلا فشكف ةءارقلاب نورهجي مهعمسف دجسملا يف يَ هللا لوسر فكتعا :لاق ديعس يبأ نع :ريغلا ىلع ةءارقلاب شيوشتلا نع يهنلا ١-

 .ينابلألا هححصو هدواد وبأ هاور (ةالّصلا يفا :لاق وأ «ةءارقلا يف ضعب ىلع مكّضعب ٌعفري الو ءاّضعب مكضعب َنيذؤي الف ُهبر جانُم مكّلك نإ الأ» :لاقو

 ؟لزَنأ كيلعو َكيلعَرقأ هللا لوسر اي اق يلع أَرفا١ :للك بلا ل كاق :لاق ©6د وعسم نب هلأ كلغ نع ؟نآرقلأ انا تا 7

 هلاقأ[ 83 -ءاجنلا] 4 اًديِبَع ءالؤته ّلَع كي اَنَعِحَو ٍديِهَّس م أ ل نوران اذإ فيكم 2 آلا لهل نإ فك تاكل روض تأرقف .(معنا :لاق

 .يراخبلا هاور «نافرذت هانيع اذإف هيلإ ٌثفتلاف .نآلا ٌكبسح

 دم لك نم انفصياإ كَم :تغلب اذإ ىتح :ملسم ةياور يفو

 .ليست هعومد تيأرف يسأر تعفرف
 اكس لانة بيكو توك ةئبآ تيت :لوقي نأ مهدحأل أم سبا :ٍةكك يبنلا لاق :لاق هللا دبع نع :تيكو تيك ةيآ تيسن لوق نع يهنلا - 7

 ا .يراخبلا هاور

 "يب ل ا

 بنج ىلإ لجو .يزمغ وأ ي دارا ةيبك ملوك ع كا توبه

 .يراخبلا هاور .ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفاسي نأ يم ِةيَي هللا لوسر نأ :اَنَكْكْنَذ رمع نب هللا دبع نع :ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفاسي الأ - 4 يا

 .«(هيلع نومأملا ريبكلا يف اوفلتخاو «هيلع فوخملا ريغصلا ركسعلاو ايارسلا يف فحصملاب رفاسي الأ ء ءاهقفلا عمجأ» :ربلا دبع نبا لاق :ظفاحلا لاق

 .ملسم هاور .دوجسلاو عوكرلا يف نآرقلا ةءارق نع َِِي يبنلا ىبن :لاق نيذ يلع نع :ةمادق نبا لاق اهديوتلاو لكلا قؤارتلا ارتيالع 2-8

 نأ مُكل باجتسُي نأ نقف ءاعّدلا يف اودهّتجاف ُدوِجَسلا اّمأو ءهيف َّبرلا اومّظعف ٌعوكرلا ام اًدجاس وأ اًعكار أرقأ نأ تيهن ىّنِإو» كي لاقو

 .ملسم هاور (مكل باجتسي

 .توفت ال ةءارقلاو ءتوفي هنأل ؛لوقي ام لثم لوقيل اهعطق ةءارق يف وهو ناذألا عمس اذإو :ةمادق نبا لاق :ناذألل ةءارقلا عطق -75

 لامعتسا هبشأ هل وه ام ريغ يف هل لامعتسا هنأل مالكلا نم الدب نآرقلا لعجي نأ زوجي ال :ةمادق نبا لاق :مالكلا نم الدب نآرقلا لعجي ال -

 تن »# :لوقتف هتقو ىلا ءاجسدق الجر ىرت نأك ةارتءيشلا دنع هب ملكتت ال :هانعم :ليق (هللا باتكب اورظانت ال) :ءاج لقو «هوحنتو دسوتلا ىف فخصملا

 .هوحن وأ 4 سوُمي ردق لع
 «طبترملا مالكلا لوأ نم ئدتبي نأ ءاهرخآ ريغ ىلع فقو وأ ءروسلا طسو نم أدب اذإ ئراقلل يغبني» :يوونلا لاق :فقولاو ءادتبالا نسح -

 نيلعافلا ةرثكب رتغي الو «[7 4 :ءاسنلا] © ِهآَسّيِلآ ّنِم تنكصحَمْلاَو# :هلوق يف يذلا ءزجلاك مالكلا طسو يف نوكت دق اهنإف ؛ءازجألاو راشعألاب ديقتي الو

 ضعب ةءارق نم لضفأ اهلماكب ةريصق ةروس ةءارق :ءاملعلا لاق ىنعملا اذهلو ؛يناعملا هذه يف نوركفي الو «بادآلا هذه نوعري ال نيذلا ءارقلا نم هل

 .«لاوحألا ضعب يف سانلا ضعب ىلع طابترالا ىفخي دق هنإف «ةريصقلا ردقب ةليوط ةروس
 .«افالخ هيفَرأ لو ءاضيأ فلسلاو انباحصأ هلاق اذكه» :يوونلا لاق «ةبولطم ةدابع هيف رظنلا نأل ؛هظفح نم ةءارقلا نم لضفأ فحصملا يف ةءارقلا -

 ظفحلا نم ةءارقلا راتخيو «ظفحلا نمو هيف ةءارقلا يتلاح يف هربدتو هعوشخ ىوتسا نمل هيف ةءارقلا راتخيف «صاخشألا فالتخاب فلتخي هنإ :ليق ولو» :لاق

 .يوونلا مامإلل «نآرقلا ةلمح بادآ يف نايبتلا» .«اًنسح اًلوق اذه ناكل .فحصملا نم أرق ول هربدتو هعوشخ ىلع ديزيو .هعوشخ كلذب لمُكَي نمل
 ميركلا نآرقلا لماحل يغبني ام

 .نوحرفي سانلا اذإ هنزحبو ؛نورطفم سانلا اذإ هراهنبو «نومئان سانلا ذإ هليلب فرعي نأ نآرقلا لماحل يغبني :لاق 5 دوعسم نب هللا دبع نع

 .نولاتخي سانلا اذإ هعوشخبو ءنوضوخي سانلا اذإ هتمصبو ءنوكحضي سانلا اذإ هتاكببو

 .راهنلا يف اهنودقفتيو ليللاب اهنوربدتي اوناكف مهبر نم لئاسر نآرقلا اوأر مكلبق ناك نم نإ :لاق ه5 يلع نب نسحلا نعو

 .مهنود نمف ءافلخلا نم دحأ ىلإ ةجاح هل نوكت الأ نآرقلا لماحل يغبني :لاق ضايع نب ليضفلا نعو
 قحل اًميظعت وغلي نم عم وغلي الو ءوهسي نم عم وهسي الو وهلي نم عم وهلي نأ يغبني ال مالسإلا ةيار لماح نآرقلا لماح :لاق اًضيأ هنعو

 .ميركلا نآرقلا

 .سانلا ىلع الايع اونوكت ال تاريخلا اوقبتساف قيرطلا مكل حضو دقف مكسوؤر اوعفرا ءارقلا رشعم اي :لاق هنأ 5# باطخلا نب رمع نعو

 الالجإ هنع نآرقلا ىبن ام لك نع هسفن عفري نأو لئامشلا مركأو لاوحألا لمكأ ىلع نوكي نأ -نآرقلا لماح يأ- هبادآ نمو :يوونلا مامإلا لاق

 نيكاسملاو ريخلا لهأو نيحلاصلل اعضاوتم ايندلا لهأ نم ةافجلاو ةربابجلا ىلع اعفترم سفنلا فيرش «باستكالا ءيند نع اًنوصم نوكي نأو نآرقلل

 .يوونلا مامإلل «نآرقلا ةلمح بادآ يف نايبتلا» ...راقوو ةنيكس اذ اًعْشختم نوكي نأو

 ب و جن رو
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 0 دكا حتا 2 جسم دفا جلا دفا وسما حتا 2 جتا جيو م ها حس تو د و ا و ا و ا و ا و ااا

 ميركلا نارقلا روس تاعوضوم |
 تعال بوس

 ةنيدوبعلاو ةسيبويرلابرارقإلا | ١0-4١
 .هدحو كلل ا

 .ةيادهلا بلطو ءاعدلا -7-ه

 كبل م
 ناميإلا نأو ؛نآرقلاب ناميالا بوجو -ه-١ |(
 .نيقتملا تافص نم هب 1

 .نيرفاكلا تافصل ضرع -7-- ([42"
 .نيقفانم لا تافصل ضرع 21 | -2١-

 هدحو ىلاعت هللا ةدابعل ةوعدلا 0 (|| 14-1١-

 نآرقلا قدص ىلع ديكأتلاو ؛هب ناميالاو | اب 3
 .نيدناعملا نارسخو ميركلا |(
 .كنجلاب نينمؤملا ريشبت 65 ظ 1 5 7

 نم سانلا فقاوم لثم لا برض -74-5 02

 .مهففاوم بسح مهفينصتو ةلاسرلا ظ 2

 .قلخلا ءدبل ضرعو ||[ 515“
 ,مالسلا هيلع مدآ ةفيلخلا ةصق -1-. |[ 2520

 ينب نيب مئادلا عارصلاو فيلكتلا ءديو |

 .هتيرذو سيلبإو مدآ ! ظ
 .ليئارسإ ينب نع ثيدحلا -48- 6

 نوعرف نم ليئارسإ ينب ةاجن -57-49 |
 مهتدابع ركذو ؛مهيلع هللا لضفو 1

 ؛ليئارسإ ينب ىلع هللا لضف 11-1

 ببس مهتيصعم نأو ؛مهثبخ نايبو ||!
 مهاطعأ ام نود ًالكآم مهبلطو ؛مهئاقش |

 هللا بضغل اببس ناك ىلاعت هللا 6
 .مهيلع |

 .نينمؤملا ءازج -"”7 |

 .هللا دهعل ليئارسإ ينب ضقن 55-5[

 .ليئارسإ ينب ةرقب ةصق 7-07 |[

 .ةثيبخلا ليئارسإ ينب تافص -94 4 ظ

 ينيب تاءارتفا ىلع درلا-41-٠

 نل ةنجلا لوخد نأ نايبو ؛ليئارسإ

 .حلاصلا لمعلاو ناميإلاب الإ نوكي
 مهضقنو ليئارسإ ينب دانع 18-8 |

 .ةرخآلاو ايندلا يف مهتراسخو ,دوهعلل [[8

 ةلاسرلا نم دوهيلا فقول نايب 5-14[
 .تالاسر نم اهقبس امو ةمتاخلا

 ةايحلا ىلع دوهيلا صرح [|94-١١-

(01 

 ب

0 

 - متت لل , <> 22 3 527017 |[ و ه7 اينتارملا 8 - 1

 4ل 2 0 ١ 4 ١ 4 /-

20 0 
3 

4 

1 4 ١ 

0) 

 - تح 307 برع د 9 ١ ١ " + >ظ0 2 دح ةةدصح د 3 ا 2 كم ب + 7-5 3 - 1 د 30

 1 ١

 -< - - / كي | اج م | 0 اخ 00 مي م ين < 3

 0 4 5 د / , 7 / , ١ -ٍ -ِ / - ند [ مي
 لإ - 7 <> ١ - ١ 9 ١ 7 ١> بل اي 1 - 2 7 رأس 3

 ماو ث 211 ل2 11

 1 01 ١

4> 

3-1 
00 

 2-1 ١ ><  0ىحج

١ 

 يجد

 2 6 ا

 ا
 ل ضحي + 0 َِ

_ - 

211- 1 51 21 

  4١هيج -- .|

 مم حسا ١

 ١/7

- - . 

 د

- 

71 
53 

0) 

8 
6 ١ 

 ثدحتت يتلا تايآلا ماقرأ يه ماقرألا هذه ظ ها / -

 2 اك ا : - شا
1 1 3 7 

7 

 ا 0 04

 مهضقنو ةكتالملل مهتوادع نايبو
 .هل ادسح ل هتلاسر مهراكنإو ؛دوهعلل

 مالسلا هيلع ناميلس ةمصع -٠١5-

 ناك هكلم نأ نم دوهيلا هيلإ هبسن امم

 .رحسلا قيرط نع

 نع دعبلل نينمؤملل هيجوت -٠١١-

 .ةميمذلاو ةثيبخلا دوهيلا قالخأ

 ةردق نايبو ؛نآرقلا يف خسنلا ٠١17-5

 .هللا

 دوميلا لاعفأ نع يهتلا-١١-

 مهتاءارتفا ىلع درلاو :ةثيبخلا
 .دجاسملا ةمرح ١١5-1-

 نايبو :نيكرشملا مهتاءارتفا - ١1١9-5

 .لي هتمهم
 دوهيلاعابتا نم ريدذحتلا-15-1١١

 نع هل مهتفرعم ركذو ءىراصنلاو

 .مهيلع هللا لضفب مهريكذتو
 ليعامسإو ميهاربإ ءانب ةصق ١19-565-

 .هللا تيبل

 ةلم عابتا ىلع ديكأتلا - ١4-0

 .مالسالا يهو هتيرذو ميهاربإ
 دوهيلا ىوعد نالطي 5-١11١

 قحلا نيدلا نأو ؛مهنيد عابتاب ىراصنلاو

 .ءايبنألا وبأ ميهاربإ هيلع يذلا وه
 .ةلبقلا ليوحت ةيضقل نايب -١110-

 ,ِلِلَع هل باتكلا لهأ ةفرعم 57-10١-

 .مارجلا دجسملا نع تيدحلاو
 ةمألا هذه ىلع هللا ةثم ٠١-"١5-

 هركشو هللاركذبرمألاو دي هتثعبب
 .ةالصلاو ربصلاب ةناعتسالاو

 ىلع نيرياصلاو ءادهشلارجأ 1١1508-4-

 ىلاعت هللا رئاعش ميظعت ركذو ؛ءالبلا
 .ةرمعلاو جحلا يف

 ركذو «ملعلا نامتك ءازج 48-١

 هللا ةدابع ىلإ ةوعدلاو .نيرفاكلا ءازج

 .هدحو ىلاعت

 .نوكلا يف هللا تايآ يف ركفتلا -14

 عابتألا نم نيعوبتم لاؤربت - ١517-6

 .4مايقلا موي

 ؛ناطيشلانمريذحتلا-١7١-4

 .ماعنألاك نيرفاكلا ليثمتو

 لالحلا نايبو ءركشلاب رمألا ١-1١75

 نومتكي نيذلا ءازج ركذو ؛مارحلاو
 .ملعلا
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 .هلهأ تافصوربلا ةقيقح ١7-

 عيرشت ركذو «صاصقلا دح -185-

 .ثتاريملاو ةيصولا

 .هماكحأو مايصلا -184-17*

 لزنأ هنأو ناضمر رهش لضف -185-6

 .ءاعدلا لضف ركذو ؛نآرقلا هيف
 نع يهنلاو مايصلا ماكحأ -188-1/

 .لطابلاب لاومألا لكأ
 فرعتي اهنأو ةلهألا ةقيظو -1911-8

 يف ماكحأ ركذو :تادابعلا تاقوأ ىلع اهب

 مارحلا دجسملا ةمرح نايب :داهجلا

 .مرحلا رهشألاو
 يف داهجلاو ةقفنلا ىلإ ةوعدلا -65

 .ةاجنلل ليبس امهنأو هللا ليبس

 .ةرمعلاو جحلا ماكحأ 15-"2١1-

 .داسفلاو حالصلل لاثم 5 -3١17-

 هللا ةعاط ىلإ نينمؤملا ةوعد 4-35٠١

 .هقرطو ناطيشلا عابتا نع دعبلاو
 .ليئارسإ ينبب ريكذتلل لثم 0١-5١١

 ءرشبلا ىلإ لسرلا لاسرإ -5١1-

 .ىلاعت هللا نئس نم ءالبلاو
 .اهوقحتسمو ةقفنلا ماكحأ 6

 .داهجلا يف ماكحأ 15١8-5

 .رسيملاو رمخلا يف ماكحأ 8

 ءريخلا لعفو حالصإلل ةوعدلا-1"5-

 .حاكنلا يف ماكحأ ركذو

 ةراهطلاو ضيحلا يف ماكحأ 7١10-1

 .نيميلاو

 ءاليإالا يف ماكحأ نايب - 77-57

 .قالطلاو

 .ةقفنلاو ةعاضرلا يف ماكحأ

 ءاهجوز اهنع ىفوتملا ةدع - 70-5

 .حاكنلا يف ماكحأ ركذو

 .قالطلا ماكحأ نم -7737-7*

 ركذو ؛اهيادآو ةالصلا ماكحأ -717-

 .ةقلطملا ةعتمو ؛ةلمرألا ةدع

 نم اوجرخ نيذلا ةصق -710-7

 .قافنإلاو داهجلاب رمألا ركذو :مهرايد
 اهرثأو تولاجو تولاط ةصق -307-65

 .ىلاعت هللا رماوأ ىلإ ةباجتسالا يف

 لسرلا ليضفت ىلإ ةراشالا 3504-0

 يف قافنإلل ةوعدلاو ؛ضعب ىلع مهضعب

 .هكللا ليبس

 .كللا تافصل ضرع -06
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 نينمؤملا نأ نايبو ءرابجإلاب الر يكفتلاب |

 ءايلوأ نيرفاكلاو ؛ىلاعت هللا مهالوتيأ'
 .ناطيشلا |

 هيلع ميهاربال دورمنلا ةلداجم -16|

 .ىلاعت هللا ةردق ىلع ةلثمأو ,هالسلا
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 نيقفنملل رجألا ةفعاضم - ؟17/1- "ها ا

 ام نسحأ نم َقفافنإلل ةوعدلاو هللا

 نك رت وسما هقالكص نأ نايبو ةكلعبا
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 :ةينداعلا /

 .كللا نم ةيادهلا "07" |

 نأ ةقدصلاي ف ةمكحلا -774-77|

 .قحتسي نمل ىطعت |
 .ابرلاب ةصاخ ماكحأ 18١6- ع

 .نيدلاب ةصاخ ماكحأ
 مالسإلا يف نهرلا ةيعورشم -7 |

 نمو لوسرلا ناميإ ةقيقح -585-15 1

 .كللا عم مهلاح فصوو «نيئمؤملا نم دعم ا
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 .هب تتأ امد تالاسرلا ةدحو |١-4-

 هباشتملاو مكحم لا ركذو ؛هللا ةردق --5

 ؛نارقلا يف /

 .هلل عرضتلاو ءاعدلا -1-|/

 قلعتلاو نيرفاكلاةبقاع-4١-١٠|
 .تاوهشلاب

 لاح نايبو :ةرخأآلاميعن - [١6-١7

 .هيلع اونوكي نأ بجي امو نينمؤملا
 .ةجحلا ةماقإو هللا ةينادحو -5١-

 باذعلل ببس لتقلاورفكلا-١755-1

 .لامعألا طوبحو ١

601 1687 2605:6897 1645 645 645 2685 685 6895 

 هيلع ىسيع حيسملا ةصق -0-060

 .كنم يئادعلا دوهيلا فقومو ؛مالسلا

 .نارجن ىراصن عم ةلهابملا تايآ ١-55

 هب صخو ؛«باتكلا لهأ عم راوح -4-5

 دقو يندملا عمتجملا يف مهدوجول دوهيلا

 يخيراتلا مهئادعل قحلامهدعوت

 يحولا ليوحتب مكحلا ءاجو ؛تالاسرلل

 ...مهدوحجو مهرفكو مهدانعل مهنع
 .باتكلا لهأ قالخأ نم -ا/ا/-ه

 .باتكلا لهأ لالض نايب -60-

 ناميإلل ءايبنألا نم قاثيملا ذخأ ١-87

 نيدوه مالسإلانأ نايبو دي يبنلاب
 .اعيمج ةيرشبلا

 .لسرلاو هللاب ناميإلل ةوعدلا - 68-4

 عاونأو ؛نيلاضلا ةياده نم سأيلا -11-57

 .مهياقعو رافكلا

 تاءارتفا ركذو ؛ربلا قيرط نايب -50-5

 :مالسلا هيلع بوقعي ىلع دوهيلا

 .هسفن ىلع ماعطلا ضعب هميرحنو
 ىلع درلاو ؛مارحلا تيبلا ةناكم -491-45

 ...مهرفك نايبو باتكلا لهأ
 .نينمؤملل تاهيجوت ةدع-٠١١١

 ركذو ؛باتكلا لهأ لاوحأ-١0٠١-١

 .نيقفانملاو نيرفاكلا ءازج
 نحاوو ذي ةوزغ م41

 نم ريدحتلاو ايرلا ميرحت - ١١١1-1

 ع لوسرلا ةعاطب رمألاو رانلا
 نيقداصلا نينمؤملا تابجاو ١41-37-

 .مهناحتماو

 ركذو ؛نينمؤملل باطخ -155-17

 .دحأ يف مهتميزه بابسأ
  داهجحلا يف بيغرتلا -158-1617

 .ِلِلَك لوسرلا تافص ١51-4-

 نيملسملا ةميزه بابسأ عبات -158-6

 :ادحتأ يف

 .مهرجأو ءادهشلا ةلزنم ١75-64-

 ناطيشلانمريدحتلا ١71-00-

69 695 
 م 0 1/4

 .ءاعدلا اهنمو بابلألا يلوأ تازيمم

 .ىثنألاو ركذلل رجألا 65

 ءازج ركذو ؛نيقفانملا ةبقاع 57-5٠١-

 ...ىوقتل اوصل ١ 2 ِإ دع او ؛نيقنملا

 .محرلاو 0 07 ةدحو-١

 تاجحوزلا ددعتو ىماتيلا يف ماكحأ "1-7

 .روهملاو

 .ميتيلا لام لكأ - ثيراوملا- ١12-17

 ةيبوقعو ؛نيعئاطلا باوثش -14-1

 دامو دمحلا دس دمج ,

 .هللا رمأ ةغلاخم ريذحتنو ؛نيصاعلا

 .خسنلا لبق انزلا ةيوقع -11-65

 .هللا ىلإ ةبوتلا عاونأ /186-1١١-

 ...روهملاو ءاسنلا قوقح 5١1-6-

 رجلا جاوزو ؛ءءاسنلا نم تامرحملا -290-77

 .ةمألاب

 .هدابع ىلع هللا ةبوت -18-5

 ؛مهسفنأو نيملسملا لاومأ ةمرح ١1-64-

 .ةريبكلا بنجن باوتو
 ىتلع.داكمتعالا نع يهنلا 70-7

 .ينمتلا

 .ةرسألا ماكحأ -170-5

 ديحوتلاو ةدابعلا ىلإةوعدلا-””

 .ناسح هلاو

 لدع ركذو «نيثارملاو ءالخبلا مذ -4 7-77

 دن لوسرلا ةداهشو ؛ىلاعت هللا
 .ةالصلا طورش ركذ - 47

 .دوهيلا تافصو حئابق نم -4!- 5

 ةيكزت نع يهنلاو ؛كرشلا رطخ -20-
 .سفنلا

 .دوهيلا تافص نم 56-61١-

 .نينمؤملاو نيرفاكلا ءازج -07/-7

 .اهتيمهأو ةنامألا ىلع ديكأتلا -34-

 .4لئ وسر ةنسو هللا باتكل مئادلا عوجرلاو

 نيقفانملا لاح ريوصقت -75-

 .يناميإلا فصلا ىلع مهتروطخو
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 .مهعاونأب نيقفانملا
 .دمعلاو أطخلا لتقلا مكح -91*- 47 |[

 لضف ركذو :داهجلا ىلع ثحلا 7 [|| :1 -٠٠١-

 .ىلاعت هللا ليبس يف نيدهاجملا |ا7

 ةالص رتكذو ةالضنلا رصف ٠١6-110
 .طسقلاو لدعلاب رمألاو ,فوخلا |7192

 .مهلاوحأو نيقفانملا تافص [٠-١١١-
 .لِلَي لوشرلا ةمصع [| ١١١-

 ركذدو؛ريخلاى لإةوعدلا-5-614١١

 .هلَع لوسرلا ةقاشم ءازج |(
 ةعاطو كرشلارطخ ١19-1١١1-

 .ناطيشلا | ا
 ؛حلاطلاو حلاصلا لمعلا ءازج -115-17 |
 .ميهاربإ ةلم عابتال ةوعدلاو || 27

 ءافعضلاب ةصاخ ماكحأ -1:-56
 .ةرسألاو ءاسنلاو أ 0

 رمألاو ىلاعت هللا ديحوت - (|| ١15-1١

 .ناميإلاو طسقلاب |(© طم
 يهنلاو «نيقفانملا صئاصخ /١45-17-

 .نيرفاكلا ةالاوم نع |( ب
 .ةبوتلل ةوعدلا 147-147 |

 ,ءوسلاب رهجلا نع يهنلا 151-1489

 ؛,مهئازجو مهتافصو نيرفاكلاركذو |!97
 .مهئازجو نينمؤملاو |(

 باتكلا لهأ نع ثيدحلا - ]| ١56-1١6

 .مهمرج نايبو |[5
 ؛حيسملا بلص ةصق يف قحلا < © | 1١55-١5١

 . دوهيلا ىلع ىلاعت هللا مرح امركذو | ([ 522

 .باتكلا لهأ نم نينمؤملا ءازج -7 ظ ا

 نم هاقلي امل دلي يبنلل ةاساوم -155-5 0

 .ءادع 0

 باطخو نيرفاكلا ءازج ' ١611-١7٠١

 .ناميإلل مهيدنو سانلا |[
 ىراصتلاو دوهيلا باطخ ١١-1١١ || 9ك

 مهتوعدو ؛مهفقاوم نع لودعلاب |1707
 .ناميؤات 16

 .2لالكلا ثاريم حرش (| | 1١07-

 الكيال قروش 0 تاك ع
 7 نواعتلاو ,دوهعلاو دوقعلاب ءافولا-١-١]|
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 .مرح امو ىلاعت هللا لحأ ام “٠- | ا

 ...حئابذلاو ديصلا نم تاحابملا 0-4

 .مميتلاو لسغلاو ءوضولا -5

 ؛,قيئثاوملاو معنلاب ريكذتلا -11- 7

 يد هيفا نينا فاز لإ ل يل 001 يل 6
 نينمؤملاريصم ركذو ءطسقلاب رمألاو

 .نيرفاكلاو
 باتكلا لهأ لاوحأ ضعي -14-

 .نآرقلاو ْددَو لوسرلاب مهريكذتو
 يف ىسوم عم دوهيلا ففاوم نم -5-0"3

 .ةسدقملا ضرألا لوخد ةصق

 .ليباقو ليباه ةصق ١7"

 ضرألا يف داسفلاو ؛لتقلا ءازج -10-

 ىلإ برقتلا هليضف ركذو ؛(ةبارحلا دحر
 .حلاصلا لمعلاب هللا

 ركذو ؛ةرخآلا يفرافكلا لاح -40-*

 .كيوتلا ةفيكو ةفرسلا دح

 نم هتاساومو ديت لوسرلا باطخ ١:-
 .رافكلا ءادع

 دوهيلا نع ثيدحلل ةدوعلا-47-١

 نم ىراصنلا فقومو «ةاروتلاب مهبيذكتو
 .مالسلا هيلع حيسملا

 ركذو.ُةدَي لوسرلل تاهيجوت -20-

 .ليزنتلاب مكحلا

 ,نينمؤملاريغ ةالاوم ميرحتن ١-5-

 دع هلوسرو هللا ةالاوم بوجوو

 .نينمؤملاو

 ,.مهبر عم باتكلا لهأ حئابق 48-7١-

 .ليجنإلاو ةاروتلا مهتمافإ مدعو
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 يف ولغلا نع باتكلا لهأ ىهن -85-1/

 .مهتوادع رادقم نايبو نيدلا
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 .ةرمعلاو جحلا يف ماكحأ -48-4
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 .لاؤسلا يف فلكتلا
 لهأ تالالض ىلع درلا-4١٠-*
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 ىلع ججحلاب ٍةْئَي لوسرلا ديوزت ١-11-
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 ةمايقلاموي دهاشم نم 181-11
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 .سيلبإو مدأ ةصق ْ ٠-2506
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 .مهنم نيبذكملا كالهو هموقلو
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 .مهيلع
 .ةلضافلا قالخألل تاهيجوت 84-"3١-
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 نيقفانملاو رافكلا داهجب دي هرمأ 0 ظ

 .مهؤازجو |

 .نيقفانملا تافص -/4- 1

 .نيقفانملل رافغتسالا نع تع هيهن ٠-
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 ىلاعت هللا ءايلوأ نع ثيدحلا -50-7

 .دْنَي لوسرلا ةيلستو ؛مهباوثو
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 .كهموف كالاهو ؛هل مهبيذكتو

 .مالسلا هيلع حلاص ةصق 56-1١-
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 ريركذو ؛نينمؤملارجأ ةفعاضم -"١1-
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 هتردقو هللا دوجو ةئدأ نم -١؟-4 | 506 ةنجلا يف نينمؤملا باوث "58-6

 .قلخلا ةصق .ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ١-24 .متهج يشرافكلا
 د نيرفاكلاو نيكرشملا ديدهت -11-18 .كرشملا ةعيبطو ؛هللاب فيرعتلا 4-1 للي يبنلا نع مهتلا يشن [541-١

 .دومثو داع ةبفاع .تابثلاو ةيادهلا بابسأ ٠-5١- ؛.4همعنو هللا ةردق رهاظم -ا/"”-ا/١| ا

 .رشحلا دنع هللا ءادعأ ةيوقع 64-19 .نوكلا يف هللا تايا نم ١- .مهدعوتو هللا معن نم نيكرشملا فقومو ||(

 :نيرادلا يف نيميقتسملا باوش -"”- نييرفإاكل و نددت اح ا هللا ةردقو ثعبلا تابثإ ةلدأ نم -87-ا/| 1
 1) 35 -- 66 .٠

 .ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا بادآو لضفو نابل نام دا رص .ىلاعتو هناحبس أ

 .ىلاعت هللا ةردق تايآ نم -"4- :.نيكرتسما ىلع ةجتيل اماقإ 7 ينال ا
 0 8 رافكلا فقوم - هللاب فيرعتلا 6-1 1

 - هيف اوفلتخا اميف هلل مكحلا - مهبر ن | .نارقلا يف نيدحلملا ديدهت -44- : ظفحو هتردقو هللا ةينادحو ©١٠١4
 ركذو :ةاروتلا يف سانلا فالتخا 4-45 8 : ا .نيطايشلا نم ءامسلا |
 ١ 2 ءازج ؛ناسنالا ةعيبطو لاح -4-57 مهؤازجو ثتعبلل نيكرشمل ذا : 1 .لامعألا ءاز ؤازجو ثعنلل نيكرشم ا راكنإ "9-11

 بيغلا ملعي هللا صاصتخا -41-07 .ةمايقلا موي ظ
 .بيهرتلاو بيغرتلاو ةبوتلا 11-01 :١

 يف ناسنإلا ةعيبط ركذو ؛ةعاسلاو .ةيبويرلا لئالد بول مهركذتو ةنجلا باحصأ ميعن -02 ٠-1

 عارسلاو ءارسلا سانلا ماسقناو ةمايقلا دهاشم -/0- ءءوسلا نيرفل
 .هللا تايآ يف لمأتلا -5 01-4 .ةكئالملا فصوو ؛نيترمزل ايندلا يف ثعبلا ركنم لوق -51-7

 توتا وش ل 2 .هيرل نمؤملا ركشو «هتياهنو |'
 .لتسرلل قبولا ةدحو ١-5" :ىلاعتو هتاحتس هللا تافص --3 ببسو نيملاظلل موفزلا ةرجش - 5-7

 فقومو هتفيظوو ميركلا نارقلا -4- ممألا بيذكتورافقكلا لاح - 4-75 .مهبافع
 .كذم سانلا .ةقياسلا ميهاريإ ةصقو حون ةصف 05-١11 ار

 ةدحوو ىلاعت هللا ىلع لكوتلا ٠١-١١ | مهحيبستو شرعلاة لمح ١١0 | .ءامالسو ادربرانلا بالقنا ةزجعمو [[؟
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 .ةعاسلا مايق تابثإ -7-11 .هللا ةردق رهاظم 1-١6- .قاحسإب |(

 .نيرفاكلاو نينمؤملا ءازج 7١-15 | رمألاو :ةمايقلا موي لاوهأ نم 5-11 .سايلإو نوراهو ىسوم ةصق 11-1
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 دجوت 10-5 |

 ةرصنو ءاهتبقاعو رافكلا ةالاوم [| 1١4-7١-

 .مالسلا مهيلع هلسرت هللا |[

 .مهؤازجو نينمؤملا تافص © 71١-

 م41 ةروش كك

 .ريضنلا ينب ءالجإ - 6

 .ءيفلا مكح -1-”
 .راصنألاو نيرجاهملا ءارقفق لضف -٠٠١-

 دوهيلل نيففانملاةالوم.-!١ال-١١

 .مهؤازجو مهنالدخو |[
 نمريذحتلاو ىوقتلابرمألا-"١5-6 0

 لهأو رانلا لهأ نبي ةنراقم ركذو ءقسفلا |
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 . داهجلا ىلع ثحلاو «نينمؤملل

 . ىسومو ىسيع ةصق -1-5
 .ةحيارلا ةراجتلا سسأ-5١-٠

 0 و
 .ِيَع هنمهمو ؛هللا حيبست ١-4-

 ةجحلا ةماقإو دوهيلل لثم برض -1-4

 .هعمجلا ةذلص ماكحأ نم - ١ 1 ظ

 يرقفالا 1
 .مهيلع درتاو نيقفانملا لاصخ ١-/-

 .نينمؤملل ت

 ناتجنلا و
 همعنو هللا لضفل ناسنالا ةلياقم | ١-/-

 نم نيرفاكلا ريصمب ريكذتلاو ,دوححلاب |[

 دمع نمسح سسك كلا
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 مهباقعو ثعبلل نيكرشلاراكنإ /-٠١-

 .نيئمؤملا باوثو
 .نينمؤملل تاهيجوت ١-16-

 قدا كقلا وش ىلا سو
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 .ةقفنلاو
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 .ىلاعت هللا ةردقي ريكذتلاو

 .هجاوزأ | ضعبو لَو هتصق - ١-0
 .نيرفاكلاو نيئمؤملل ءادن -8-5

 ٍِنَع هل ءادنو ؛:ةيوتلا ىلع ثحلا -5-/

 .رافكلا داهج بوجوب
 تارفاتك ءاشتنل قيلثم برض ٠-١١-

 .تائمؤومو

 لالا
 .ىلاعت هللا ةردف رهاظم نم ١-0-

 :مهبنذب مهفارتعاو رافكلا ةبقاع -17-5

 .ةيشخلا لهأ رجأ ركذو
 ديدهتو ؛:همعنو ىلاعت هللا ملع ١-11-

 .نيكرشملا خيبوتو رافكلا
 .رشحلاو قلخلا يف هللا ةردق -707-7
 .هللا ديب قزرلاو ةاجنلا -10-

 بلا ووش مو

 ميظعلا هقلخ ركذو 5 هدييأت ١-15

 .نييذكملا تاغفص ىلإ ةراشالاو

 .كنجلا باحصأ ةصق 3 -7”-1/

 .نيمرجم لا ىلع ةجحلا ةماقإ - 47-4

 .ربصلاب ِةَِكَع هرمأ -07-

 اقتل وش 2

 كالهركذو ةمايقلا موي لاوهأ-١١؟-١

 .نيبذكملا
 .ةمايقلا موي لاوهأ نم “186-1١1-

 نيميلا باحصأ ءازجو ريصم -/-4

 .لامشلا باحصأو

 .4هيزنتو نآرقلا ةقينقح -07-

 الكلام
 .ةمايقلا موي لاوهأ ١-16-

 .ناسنالا ةعيبط 1١1-4-

 نيرفاكلا لاعفأو نينمؤملا تاغص -44-

 .مهؤازجو

 .هموف ىلإ حون لاسرإ ةصق ١-4-

 ...4موف نم حون ىوكش 4-72١-
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 نيل و
 ميركلا نارقلاب نجلا ناميإ - ١-١7

 .مهدئاقعو مهعاونأو
 .نَو هل ةيهلإ تاهيجوت ١-1١0-

 .هللا الإ بيغلا ملعي ال -18-75

 ككل 1
 .ِهَلِلَع هل ةيهلإ تاهيجوت ١-٠١-

 .نيدلا مويب نييذكملا ديدهت - ١19-1١

 تاهيجوتو ليللا مايق لضف ٠-

 رثكشلا وش
 ديدهتو زل هن تاي هدا
 .ةمايقلا موي لاوهأي نييذاكلا

 :.ههديعوو ةريغملانيباةصق - ١-0"

 .اهتنرخو منهج فصوو

 .نيمرجملا باذع بابسأ -07*-

 .نارقلا ةقيقح -05-4

 انما روش 2

 ركذو .ثهعبلاعوفو تاشإ ١-1١9-

 يحولا ظفح ىلع هِي يبنلا صرح
 .:بت هنيمطتو

 (ةمايقلا موي سانلا لاوحأ ١-40

 .ثعبلا تابثإو ءراضتحالا نع ثيدحلاو

 الا
 دحأل هتيادهو ناسنإلاقلخ ١--

 .نيليبسلا

 موي راربألا ميعنو نيرفاكلا باذع -11-4
 .ةمايقلا

 هك ميركلا لوسرلل تاهيجوت 11-١-

 .نيدنمؤمللو
 تكا 2

 .اهلاوهأو ةعاسلا مايق ١-١65-

 كالهلاب نيرفاكلا فيوخت -7-5

 .ىلاعت هللا ةردقيو

 موي لاوهأ نم نيرفاكلا ريذحت -40-64
 .ةمايقلا

 .نيبذكملا ةبقاعو نيقتملا ءازج ١-20-

 ايلا 1
 ةردق رهاظم ركذو ؛ثعبلا تابثإ ١-١1١-

 .كهمعنو ىلاعت هللا

 .ءازجلاو اهلاوهأو ةعاسلا مايق 40-1١١-

 ِقناَعاَتلا بوس
 .ةعاسلا لاوهأ ١-١5-
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 .1- ١ 78 : ةالصلا يف عوشخلا ْ

 كا زج ا "٠ / :ةوذلتلا تادجس ظ

 "6 ,الالو 18751" ١ “و١١ -٠٠9 / هد

 كضيف سا ل ا ل

 .ا5 و5 ١85-1١" ىلا هل" لثل | 8

 .هم 75 ١٠١ :ءاشعلاو رحفلا ةالص 6
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  0ةلبقلا ١ ١١6 و"١5 وه١4 1548و و15١.

 :اهلضفو اهماكحأو ةاكزلا |

 ا/ا/ ؛4 ,كالالو ١الالو ١٠١١و ما"و 4" ؟ :ةاكزلا 0 2 ْ
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 ١-91:5 ١-0. ؛؛ردقلا ةليل ||

 :كاصضقو هماكحأو جحلا |

 0 تا

 955١و 1894و 158 ؟ :هيادآو جحلا ةيضرف

 ؟ قالو 94و ؟و ١ ه قالو 95 "#76 ؟هدو

 * ,؟"/-"ه ”048

 .-90١/و 9١ا/و ١ ٠١8 :هرهشأو جحلا تيقاوم

 10/ ١ :ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 198 ١ :تافرع نم ةضافالا

 .78 17172708 7 :تادودعملا مايألا

 .55و 95و ؟-١ ه :مرجملا ديص

 .40 ١ ه :ديصلا ءازج

 "و 98و "777 الو ١ ه:رحنلاو يدهلا

 .3و١ ٠١8 الو

 ؟؟ 1515 0..7و195و17987:كسساتملا

 ."ا/و "4و

 219591081 :ةرمعلا

 1١10-9471:175- ه :مارحلا تيبلا لضف

 594 فال 58 31 ؟ا/ لا/ل-؟ه ؟""« 35 قال

 .3 946 7ا/ ةىمل كألا

 :كهلضفو هماكحأو داهجلا

 -144و ١ 19١-7١59190 :هلضفو داهجلا

 تاهو ١5و "و م "هه لكو الثسال؛ ؛ ك5

 ١4و "4و "8و 9١و 74و ؟؟-19و 16-48

 قلل١ 15 ل117"و 9١١١و محو 88و الو الو

 5و "هو "١و ١7و ؛ ؛!/ المو هذو هر 1

 ها يأ تو ىووبا ءاقأل لكنت

 45 ٠١-15.

 1947750765019٠0 ؟ :ءادتعالا نع يهنلا

 مم

 4١ 94 ا/ا”-الا ؛ :داهجلا نع فلختلا

 مالو 85و 4815و ماو ه١ا-4ةو :”-:؛وؤ'و

517 1191159 

 4215و 1١١ م6:ةكرعملا نم رارفلا ميرحت

 اكس 7” فال

 45و ١91-8/و الا ؛ :داهجلل ةمألا دادعإ

 +94 الو 5أول١و 5-45 ٠ "4و "خه

 ١١و 717١و ؟98"-ؤ1و

 ه ١ 7١1/9194 :مرحجلا رهشألا يف لاتقلا

 "ساو شال ا

 ,197و 19١ ؟ :مارحلا دجسملا يف لاتقلا

0000 

 / 817 ؛ ؛ةيبرحلا رارسألا ءاشفإ ميرحتن

 ١5٠١ 78و اال

 <. 9 417 ؛ ؛:ةضرغملا تاعئاشلا لقانت

 اللا

 سا < < < « 
 + 0 ا و 20 م

7 
 دا 5-1

 | 19017 " :ةميزهلا ببس نايصعلاو عزانتلا
 ١. 6173و

 / 17-175" :ناميالا لهأل هللا دادمإ

 17-4 ١

 || 48:19و ١4و ١ 6:مئانتنغلاو لافنألا

 .لو ” 049

 |ا6١ا/” 2161 ”:ءادهشلا ءازبج

 ١١11١1١459 419هواالا-54١و 4١و

 .4-1 ؟/ 6و

 815-1٠١. :ىرسألل ناسحالا

 :تالاماحملا

 ١١. ١١ هال 145 ؟١؛نسحلا ضرقلا يف بيغرتلا

 4-١١. 57179 519/8 ؟ :ةراجتلا ةحابإ

 ه١٠52011-1 ١54 1:14 :ةغعارزلا

1060-7 

 1١١ 1:5 ١١. "ه5 3ة9-5ئ4و ١ ه:ديصلا

 .7187 ” :نهرلا

 ١ 11١. :هقيثوتو هتيانكو نيدلا

 7/7١. ؟:رسعتلا دنع لاهمالا

 :اهلضفو اهماكحأو ةراهطلا
 ١ ه8:4١5201“* 1247“ 217!١:ريهطتلا

2 

 .160 57 5: :مميتلاو ءوضولا

 "1 80414 117* :لسخلا

 :ةيئاضقلا تافالعلا

 أ لدأ؟ 5 44و" ؟4:785 ؟ :هنسو فيلكتلا

 ./ 560 فقخو هر 71 241*753

 509 1٠١0 ١545 ه :ةيصخشلا ةيلوؤسملا

 1/1 اه م: "وا

 ١ 159/805 ١1“هو ه8 ::هكيرمألاو لدعلا

 | .8 50:4 ؛ة4 ل8 4؟ ة.والا 1 14 ٠١

 .1 49 :عئافولا نم ققحتلا

 ظ 1١5 511١"7. 5 هب نخألاو نظلا

 |5١ ؛ 1819 18191819180 ؟:ةداهشلا
 آل ٠١ 7 6 الا ؟ه لع "خه له

 :دودجلا

 1١6. ؛ :انزلا دح

 "9و "8 ه ؛ةقرسلا دح

 .هو ؛ ؟4؛ :فذقلا دح

 ١١. ه :كيراجملا دح

 0 | هيقفوم 2195و ١الوو 78١؟:صاصقلا

 0 هكا لم ا

 .1؟ ؛ :أطخلا لتقلا مكح

17 
5 07 

1 31 - 

7 0 
«0 

 ١ 52 0 حر

 ل 0 2

5 
1 1 

0# 0 4# 1 1 

5 
 تكاد

١ 

 »ا
0 

 الس دم

0 
 مط

0-0 

 ل

 دي 1 0 نك 5

 م ج١ : ارم | 0-2 » ١ 1 31

2 
0 

 0 'ه
  80169769: 6197697 69مر, 66:16 :106 ١ هه كد



 هبل

 ا

 خي كي ثيدخ
 راسم

500-00 0 

١ 
1 

1 
 ا

0 
7 

 كر )رح

1 
 ريع سجن

07 1 

 دل ا 17

١ 
١ 
ِ 

0 

211110 
000 

 ريس

07 

 ا

02 

 و موت مول 0و 09 6

160 
 مهام د 007

 لها <4هو75011087:دمعلا لتقلا|

 3 بسلا

 :كهلضفو هماكحأو ءاعدلا

 "7" 4 185 ١ :هبادآو ءاعدلا ىلع ثحلا

 هدو هدو 1910 57و ه1و 485-18 "هه

 م١ ىلا ؟ا/ ءالال؟6 لا١٠ ١ا/ ,ىءدو اهو

 5١8057 5تهو 15 403٠١ "هلك

 91758١1١٠وا١ا/ 7 ءال-ه ١ :نآرقلا ءاعد

 "مو ”"5و اكو وو م81 ؟لكو ؟م0و ؟ةدو

 /٠ اللهو "5 195-١91١و ١ا/ا"و 5١الو ةلوا

 مه 3٠١ ,لههو ا١ها١و ١؟5و مهو ؛الو "*" |[

 والو نو 11 لأم نق كن كو

 مالو 7" "1115و 75واه 7٠١31١1١8 فكو

 ءا/ل5و 560 "5 84١1و 9١٠١و 98و "9 75 فخو

 لك 18 ت1و 19 ا/ يح خالو مه-4 5

 ١ ٠ هذة لق :5 لا 5:5 ة4ؤو ة-ا/ ٠١ل ١«ة

 لاو ل5” فوآ ١لا8م١١1" 5 ١-ه 5:1١ ١-.
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 رمخلا ميرحن يف يعيرشت زاجعإ
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 :ةايحلاو ءاملا 7١ 3٠١
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 0 يل ا
 .فوؤرلا دبع ا

 .ةفرعملا راد نآرقلا عيضاوم مجعم - | /
 .يمويب رساي نآرقلا تاملك يناعم فحصم - 7

 0 ١

 اههيجوتو رشعلا 4 يف بذهملا- ْ 5
 هو عسل 1(

 دمحم رشعلا 0 عئالط - |
 .يواحمق قداص 0

 يبأ تاءارقلا هيجوت ين ةيادهلا حرش - 5

 .يودهملا سابعلا
 .هللا دبع دلاخ رتاوتملا هيجوت يف رهاوجلا -
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 اك ملم ها ىلإ نيئاتشملا ليل -
 .يمويب رساي نآرقلا

 نآرقلا تابءاشتمل لصفملا نايبتلا فحصم -

 .يمويب رسأي
 دمحم ميركلا نآرقلا نع لاؤسو لاؤس فلأ -

 .نيدلا ريخ

 .يوونلا نآرقلا ةلمح بادآ يف نايبتلا -

 .ينيبرشلا ميركلا نآرقلا ظفحي فيك -

 نآرقلا ةلمح بادآ ين نانملا ميركلا حتف -

 .باهولا دبع نبا ميركلا نآرقلا لئاضف -

 .هللا راج نب هللا دبع ميركلا نآرقلا لئاضف -

 بغارلا نآرقلا بيرغ ين تادرفملا -

 .يناهفصألا
 باتكلا ءوض يف ىنسحلا هللا ءامسأ حرش -

 .يناطحقلا ذك

 باتكلا يف ةدراولا لجو زع هللا تافص :

 .فاقشلا ا

 .يدعسلا ىنسحلا هللا ءامسأ حرش -

 .ميقلا نبا نيكلاسلا جرادم -

 هئسأو هللا تافص يف ىلثملا دعاوقلا 3

 :نيميثعلا نبا ىسحلا
 .ميقلا نبا دئاوفلا عئادب -

 .يدعسلا ةيفاشلا ةيفاكلا حيضوت -

 .ميقلا نباميقلا ريسفتلا -

 .ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةيرمدتلا -

 ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا رصتختم -
 .ميقلا نبا ةلطعملاو

 سارهلا نيبملا حضاولا قحلا -

 سارهلا ةينونلا حرش -
 نبا ديحوتلا باتك حرشب ديجملا حتف -
 .باهولا دبع

 .ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف -

 .ىقهيبلا تافصلاو ءامسألا -

 .ميقلا نبا دابعلا ريخ يده يف داعملا داز -

 .ةميزخ نبا ديحوتلا باتك -
 .ةيميت نبا ةيرمدتلا -

 .نيميثعلا نبا لئاسرو ىواتف عومجم -
 .يدادغبلا بيطخلا تافصلا ىلع مالكلا -

 .يدعسلا ناميإلا ةرجشل نايبلاو حبضوتلا-

 يقفل نأش -
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 .فرش يدحب نآرقلا يف نعلعل زاجعإلا - 56
 .ىبحي نوراه ملعلاو نارقلا -

 أ .راجنلا لولغز يملعلا زاجعإلا تابآ نم -
 .نينيغلاوبأ نمنح هللا تابآاعم -

 .بايد ديمحلا دبع نآرقلا يف بطلا -

 .راجنلا لولغز لابجلل يملعلا موهفملا -

 .بوسنملا دعس ةرصاعملا ةيملعلا قئاقحلا -

 ميركلا نآرقلا زاجعإ يف ةيبهذلا ةعوسوملا -

 .ىفطصم دمحأ ةيوبنلا ةنسلاو

 نارقلا لوقي ملعلا :

 ءافقس وب

 1 أ دئاقتعلا ملع يف مالعلا كلملا ميحرلا حتق -

 ظ نم ةطبنتسملا ماكحألاو قالخألاو ديحوتلاو

 .يدعسلا نآرقلا

 .ةيتوبكنعلا ةكبشلا نم تالاقم -
 .يشكرزلا نآرقلا مولع يف ناهربلا -

 .يطوبسلا نآرقلا مولع يف ناقتإلا -

 .ناطقلا عانم نآرقلا مولع يف ثحابم -

 .ينوباصلا دمحم نآرقلا مولع يف نايبتلا -

 1| | .يطعملا دبع دمحم نآرقلا مولع يف زيجولا -

 .ميقلا نبا نيترجهلا قيرط -
 .ميقلا نبا نيكلاسلا جرادم -

 .يرثألا هللا دبع رفكلا عاونأ -

 .رجح نبا يرابلا حتف -

 .يوونلا ملسم حرش -
 يرئازجلا ملسملا جاهنم -
 .نآرقلا يف ىفطصملا باتع تايآ -

 .ريثك نبا ءايبنألا صصق -

 .ماشه نبا ةريس -

 .ءاملعلا نم ةعومجم نآرقلا صصق -
 .ءاملعلا نم ةعومجم ةعونتم تالاقم -

 .ءاملعلا نم ةعومجم ةعونتم ىوتف -

 |نم ةعومجم ةعونتم بطخو سورد -
 .ءاملعلا

 | داهباركلاو مَع لوسرلا دبيأت تايآ-

 .ضئاع

 ا راب يملعل مل ءرت كنك ملم يبنلا -
 .نطولا

 ريودوجا جهوي ددعت -

 رتع رفعج نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا -
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 ينآرقلا زاجعإلا
 يبيغلاو يعيرشتلاو يوغللا زاجعإلا

 ماقرألاب فيرشلا فحصملا

 نآرقلا ةوالت

 ةبحتسملا ةءارقلا رادقم

 نآرقلا عامتسا

 نآرقلاب عافتنالا

 اهماكحأ نايبب نآرقلا اهلوانت ىتلا ةايحلا بعش

 موقأ يه يتلل نآرقلا ةياده

 تاءارقلا

 امهنيب قرفلاو لوصألاو شرفلا فيرعت

 (ةذاعتسالا باي)

 : روج يلح روس ات رخل رد

 6 شع ديس ديس يح يي

 ,-- تاقحلملا تسرهف

 + ميركلا نآرقلا مولع يف ثحابم
 (هريغو ةزمهلا لبق نكاسلا ىلع تكسلا باب)

 4.7 1 ظ ظ (زمهلا ىلع ماشهو ةزمح فقو باب)
 7 (نيظفللا نيب ةلامإلاو حتفلا باب)
 42 ١ (فقولا 2 اهلبق امو ثينأتلا ءاه ةلامإ باب)

 - ملا ||

 37 ظ (تاءارلا باب)
 ْ (تاماللا باب)

 (ملكلا رخآ ىلع فقولا باب)

 (طخلا موسرم ىلع فقولا باب)

 (ةفاضإلا تاءاي باب)

 (دئاوزلا تاءاي باب)

 ىنسحلا هللا ءامسأل رصتخم حرش

 ةنجلا لخد اهاصحأ نم يتلا اتسع دلل امش ةرصخلا يتررم

 ىتسحلا هللا ءامسأ ةقرعم رارسأو رامث

 ةلمسبلاو ةذاعتسالا ماكحأ ث لصف

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ماكحأ ي لصف

 ةنكاسلا ميملا ماكحأ ي لصف

 نيتددشملا نونلاو ميملا ماكحأ شب لصف

 ةفرعملا لأ ماكحأ # لصف

 لعفلا 4 ةعقاولا ماللا ماكحأ #2 لصف

 (نيسناجتملاو نييراقتملاو نيلثامتملا) ماغدإلا ماكحأ كي لصف

 اهماسقأو دودملا ماكحأ ّ# لصف

 فورحلا جراخم نايب ْ# لصف

 فورحلا تافص نايب أ لصف

 قيقرتلاو ميخفتلا ب لصف

 ةلقلقلا نايب ع لصف

 نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلا ةيفيك ب لصف

 فقولا ماسقأ نايب ل لصف

 هئاهتناو هئادتباو هتغيصو هببسو ريبكتلا نايب ع لصف

 فيرشلا فحصملا 4 فقولا تامالع

 فيرشلا فحصملا #4 طبضلا تاحالطصا

 قيرط نم مصاع نع صفح ةياورب ئراقلل اهتاعارم يغبني تاحيضوت

6 5 

 "+ + 6 7 حلوب ج1 اجت م 1 1 هنن رح هدر

 ني ا.ه« حلا + 3 ه«< يع 20 1 6697606 اا ع ا ع 4.4



4 

 ادا يبا ا كتبا

 يس

 "< هالو ير اقل 000 و

 همم مم م6699 98968968968888 96898989

 هم م م6668 9099898989868 98

 همم م6680 9696999986898

 ه6 ه6 ه6 8968968989688

١2 

1 / 

  27 0حول 17
 - 5 20ا ١

 : هوو وعوموعو وو ووو ع..وو م... و.وو . الو > 80و / تدك سب /1

 يا ل ل 1 0

 5+١ صنج١ا 5

 ا ءانيبالا ووش
 رد عش لاا جدل و

 0 لولا وُ

 المكلا ذا
 رتل 1

 ا د ص 3 3

1 
01 , 

0 
 2و

5 1 
 0 ما

- 

 منح 6

 ١ .  7ا اني 9

 ميحلا محمج 0 00

3 3 5 1 
 24 5 نمي كا 5

2 3 
 ضر 5

 ١ ا 0
27 

 « يعينا وت عيب يي يعي يعي يمي يب

 - د ا و د م د ا و حا

 «> هه ه0 ه0 ه0 ه0 هه«

 ميركلا نارقلا روس تاعوضومل سراهف

 ا اعووتلا وش

 ان ةققلا و

 7 ولاا و تنال و
 10 000 . تف و ىلع كلا

 0000 ...... تاكل

 20 5 ,........ مولا لش

 ن1 ........ فقل و

 1 ةونعلا دوم

 0 م 0 لا ملل و

 قكلذلا
 كن 8 3 عاكس

 د ريض

 ملكقلا

© © © © ©5© © © © ©:0© © © © 66 © © 

 هو ودوعم معو هب * 85968989989898١

 هو دوم وع م عجب م5996 8868 8898# * ©

 ه ووو مم هم «# 5696899898 8*8 8+

 ه هو هه ه6 © © هه. 69969969 © 999669865986

 ©«6ه:ه:ه © © © ه0 ه6 6:09: ه©: © © 04 ىف“ <

 د ملا تيس . قو

2 
 اكو

 هاو وو وهوه م" ه9096969086 © 8989696 96 © ©

 همه 66ه 6 © 6 © 0 © © © © © © 2408© © رب“ نسا

 يسابق وُ

 0 اي ا لقتل وُ

 ل ل يل تتكلم و

 نتا اسبلا دروس

 هوو ووفق عع م89896898988 8 89

 | ١
 01 [1 ١

 4 7” يبي دح 7 يبيح ٠ وسام ريح مح روس سا , -

 0و دحر در 17 و 1 ا
 4 ١ 1 نا

 1 00 20 ١ هيه ه- - ه---4-:
١ 

00 1 1 

-- 

 د

 ك1

 نم بيوك 1 رس تاكل يو

 م

 57 زيوت

 لاطفال دوش

0 

 اور صين ا كولا روش

 ل قرانا وش

 للا كم

 ا ل ا سيمت وش

 : نهض دا فد ف ليلا دوش

 0 ا نقلا و

90 1 

0 

/ 

0-06 

 هو ودعم وع معمم م6688 88 8 ©

 د
# 

1 

050-86 

 0 ينآرقلا صصقلاو خيراتلا

 يي ميركلا نآرقلا شك اوركُذ ءايبنأ

 520 ميركلا نآرقلا د دمحم

 ا ميركلا نآرقلا 4 ةديقعلارومأ

 2200000 ميركلا نآرقلا 4 ناسنإلا

 2 ميركلا نآرقلا ُي ناطيشلاو نجلا

 ظل ميركلا نآرقلا ك تادابعلا

 0 ميركلا نآرقلا ي يملعلازاجعإلا

 د اس ع ميركلا نآرقلا 4 ملعلا

 هد نآرقلا نع ميركلا نآرقلا ثيدح
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 100 ميركلا نآرقلا 2 ةرسألا ماكحأ
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 نيملتسملا جب وع جدو

 ميركلا نأرقلا ناعوضوم رشل سرهفطا فحصطا
 نع نآرقلا ثيدح «نآرقلا يف يملعلا زاجعإلا .نآرقلا يف ِْلَي دمحم «نآرقلا يف اوركذ ءايبنأ ءينآرقلا صصقلاو خيراتلا

 ؛ةحلاصلا لامعألاو ةماعلا بادآلاو ةديمحلا قالخألا ,ناسنإلا قوقح «ةرسألا ماكحأ «هللا ىلإ ةوعدلا «نآرقلا

 .نآرقلا ين ناطيشلاو نجلا «نآرقلا ين ناسنإلا «ةديقعلا ؛ةمرحملا لامعألاو ةميمذلا قالخألا

 :ب ًاليذم ...ربعو سوردو دئاوفو ماكحأ نم تاعوضوملا هذه ينام ركذو ...ءاعدلا ؛تادابعلا

 نآرقلا ءازجأو روسل ةسرهف «ميركلا نآرقلا تاملك ريسفت «تايآلا تاعوضوم روح
 هحورشما تاعوصوملل ينوللا ريمرتلا مادختسا كم

 ((ميركلا نآرقلا ظفح ريسيتل ) ) ملعطا فحصطلا
 | مع ةرصتخم ةذبن ركذ مث «نوللا زيمرتلا مادختسا قيرط نع تايآلا نم ةعومجم لك ديدحت مت :فحصملا ةركف ١

 ءاهل ينوللا زيمرتلا عم تايآلا نم ةعومجملا هذهبب تابباشتملا ظافلألاو تايآلا ركذ مث ,تايآلا هذه هنع ثدحتت

 ...هظفح اياونو نآرقلا لهأ ادا حلم عن طفحلا ةيلعع لثوستل هاك كلو ,نآرقلا تاملك ريسفت ركذ مث

 ميركلا نارقلا مولعل ةماجلا ىكصطا

 ميركلا نآرقلا مولع نم مولع هرشع نم رثكأ ىلع يونح ظ
 مادختسال ةيغالبو ةيوغل دئاوف .«تاماشتملل يغالب هيج وت ؛نآرقلا لوزن بابسأ .ىنسحلا هللا ءارسأ حرش .ميركلا نآرقلا ريسفت ْ

 زاجعإ .رشعلا تاءارقلل يغالب هيجوت «ةيظعو دئاوف «تايآلا نيب عمجلا دئاوف ,ةحلاصلا لامعألا دئاوف ,نآرقلا ين ظافلألا

 ين قحالم ةدع عم ءاهلضفو اهعيضاومو اهئامسأو اهت|ملكو اهفورح ددعو ةروس لك لوزن ؛يددعو يخيراتو يعيرشتو يملع |
 نآرقلا ديوجت ماكحأ «ميركلا نآرقلا روس تاعوضومل سراهف «ميركلا نآرقلا تاعوضومل سراهف «ميركلا نآرقلا مولع

 ميركلا نآرقلا مولع نم ملع لكل ينوللا ريمرتلا مادختسا 6م

 ”تاهباشنملل رصنخم“ نأرعلا تاهباشتنم 3 ناييبثلا ىكصم
 ميركلا نآرقلا لئاضف ين قحالم ةدع ركذ عم .هرصقو لصفنملا دم دنع صفحل ىعارت يتلا ماكحألا :ب ًاليذم

 هليوجت ماكحأو هتوالت بادآو هظفح ةيفيكو

 ميركلا نأرفلا تاهلث يناعم فحصم
 ءامسألل نايب العلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ ةفرعم رارسأو راث قحلم عم ,ىنسحلا هللا ء(سأ حرش :ت الكلم

 ةروس لك نع تامولعم ءالعلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأب ةصاخ ىواتف ءامهل دعاوق ركذو تافصلاو ىنسحلا

 ميرثلا نأرعلا تاهباشتط لصعفطأ ناييتلا ىكصم

 قحلمو ءريسفتلا ثيح نم هباشتملا هيجوتب قلعتت دئاوف ركذ عم ؛«تاهباشتملا ظبض ةيفيكل قرط ةدعب ًاليذم
 ءايبنألا صصق تابباشتمو ءاهسفن عم ةروس لك تابءاشتمل

 ميركلا نآرعلا عيضاومل سرهفطا ىحصطأ
 فحصملا شمابم ةدوجوملا ةسرهفلا لالخ.نم كلذو «ةقشم الو ءانع نودب نآرقلا عي عيضاوم جارختسا هلالخ نم كنكمي
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 0 ا د امو دج رد هد د

 ميركلا نآرقلا قف راركتلا رارسا] رسفطا فحصطا
 نم ةجرختسم ظعاومو مكحو دئاوف ركذ عم ؛ميركلا نآرقلا تايآ نم سبتلاو رركنو هباشت ام رارسأل نايبو ريسفت

 مالكلا رئاس نع زجعملا مظنلاب هزييمتو نآرقلا زاجعإ قحلمو «ةينآرقلا تابآلا
 ميركلا نآرقلا تايآ]إ يعوضوملا ريسفتلا قحصم

 حرش ىلع يوتحي فحصملا اذه .نآرقلا تاعوضوم حرشو ؛نآرقلا تاملك ريسفتو ؛نآرقلا تاعوضوم روحم :ن الردم ً

 ناسنإلا قوقحو قالخآألاو للي يبنلا ةريسو صصتقلاو تادابعلاو دئاقعلا تاعوضومل

 ...سوردو دئاوفو ماكحأ نم تاعوضوملا هذه يف ام ركذو ...زاجعإلاو ةرسألا ماكحأو

 ميركلا نآرقلا تاعوضومل سرهف قحلم عم
 ةهحورشما ناعوصوملل يوللا ريمرتلا مادختسا كم

 ميركلا نآرقلا ظفحو ملعت ةيفيك ىلإ نيقائشما ليلد
 لصف لكل ةينهذ طئارخ م ميركلا نآرقلا مولع 3 أرصف رشع دحأ ىلع باثكلا اذه يونك

 هظفحو هنوالت يف تاينلاو .هملعمو هلماحو هملعتمو هئراق بادآو هلئاضفو «نآرقلاب فيرعتلا .ىحولاب فيرعتلا

 .هديوجت ماكحأو .هروسب فيرعتلاو .هظافحل جذانو «هتعجارمو هتيبثتو هظفح ةيفيكل دعاوقو .هميلعتو

 ةينهذ طئارخ عم .هب ةصاخ ىواتفو .هئارق عدبو .هتءارق دنع ةعئاش ءاطخأو

 ينارقلا ظفللا هباشتم طبض ق ينابرلا ةذفلا
 ةرصتخم ةقيرطب ظافلألا تابءاشتملا تايآلا هب تعمج

 داع داع

 عبطلا تحن تارادصإ

 ميركلا نارفلا ظافلا هباشنم طبض ق نيبلاطلا ليلد
 ءاهسفن عم ةروس لك تابءاشتم ءاهريغ عم ةروس لك تابءاشتم :ىلع يوتحن اهعمجو اهتدام يف ةدرفتم ةعوسوم نع ةرابع

 «صنلا سفنب ةرركتملا تايآلا تاهباشتم «ءايبنألا صصق تابءاشتم «نآرقلا يف ةدرفتملا عض اوملا تابباشتم

 د61 داما داع

 هحيحصلا هءارعلاو ديوجتلا ملعم فحكصم
 ميركلا نآرقلا ةءارق دنع ةعئاشلا ءاطخألا :ب ًاليذم

 د دداعدإ دا

 هبركلا نآرقلا شماهب نيرسفملا 8ناور ماج
 ظ د دا د داع

 ميركلا نارقلا 3 يوغللا زاجعالا فحصم
 624|2 د|؟ د! إم د6 د

 ةينارقلا فئاطللا قحكصم
ْ ١ رميا -<-  ٍ 
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