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 ةمدعم

 ةفرعملاو ناميإلا ةمعنب مث دوجولا ةمعنب انيلع معنأو ءىدس انكرتي ملو انملعو انقلخ يذلا ميلعلا هلل دمحلا

 داشرلاو دادسلا لهأ «نيفراعلا نيبيطلا هتباحصب انزعأو E ىفطصملا دمحم ملعلا لوسرلاب انمركأو «ىدهلاو

 :دعب امأ ,ناسحإن مهعبت نم ىلعو «مهيلع هللا ناوضر یدفلاو

 ةمئاق ةلأسم يهف .تامهلا مئاظع نمو ایاضقلا یربک نم ةيمالسالا دالبلا يف میلعتلاو ةيبرتلا ةيضق نإ

 ةوعدو ةلاسرو «ةديقعو ًادبم تاذ ةمأ ءاهفادهأو اهجهنمو اهتعیبط يف ةصاح ةمأ مالسالا ةمأ نأل ؛اقاذب

 وأ ةيبرت لک و «اقوعدو اهتلاسرو اهتديقعو ةمألا یدابل نيعضاح ميلعتلاو ةيبرتلا نوکت نأ بجي «داهجو

 .ةمذلاب ردغو «ةمألل ةنايح يهف هنمضتت الو كلذ لمحت ال میلعت

 مهرسأتو ,ةدروتسلا یدابلا مهيوهتست نمل الو ةتحبلا ةيناسنالا تاداهتحالل كرتت مل مالسالا يف ةيبرتلا

 .ةرات لامشلا تاذو ةرات نيميلا تاذ مه ذعأتل ةدفاولا راكفألا

 ؛اهولق يف ةرقتسلا ةديقعلا دسحب ءاهلیبس يف تومتو ءاهلحأ نم شيعت يلا ةمألا فادهأ دسحب ةيبرتلا

 .هیلع راغت يذلا خیراتلاو «هيلإ علطتت يذلا ىلعألا لثلاو ءاقراضح ام جسنت يلا ةغللاو

 اتديقع يف ایلعلا اهلثم عم ریستو ءاهتعيبط بسانت ةيميلعت ةسايسو يوبرت ماظن ىلإ ةحاحب مالسالا ةمأ

 .اهداجأ درتستو ءاهزع امل دوعتل ؛ةيداهجلا اهحورو اهتعیرشو

 هفورظ لک يف هعم شيعتو ,هتاقبط لكب عمتحبا لمشتو ءاهرخآ ىلإ اغوآ نم ملسلا ةايح اهیلع موقت ةيبرت

 نح لافطألا ضایر نم «ةساردلا لحارمو رمعلا تاونس لک مظتنت ةيجهنم ةيمالسإ ةيبرت .هلاوحأو

 فادهآ قيقحتو كولسلا ةنايصو لوقعلا ةغايصو «لاحرلا ةعانص ةفيظو ةيبرتلا ءايلعلا تاساردلا ىلعأ

 .ةيماسلا هتایاغو ةليبنلا هفادهآ قفو ةايحلا هذه يف ةريسملا نسح ىلع ارداق ناسنالا نوکیل ؛مولعلا لك

 لک يف ةايحلا حالصإ ىلإ يعسلا يه ةيبرتلا .هقلخو هتدابعو هتديقع ف حالصإلاب ملسملا دهعت يه ةيبرتلا

 .ةرخالاو ايندلا يق ةداعسلا غ ولب لحأ نم اهبناوج

 ناو ءامهقيرطو ملعتلاو ميلعتلا بادآ ىلع يوتحي ملعتلا قيرط ملعتلا ميلعت كيدي نيب يذلا باتكلا اذه نأو

 - امهتارمث ليصحتو «ةدافتسالاو ةدافإلا قرط هيف عمجو «ةيساردلا بادآلا لئاسم لح هدهم يف طاحأ باتكلا اذه

 باتكلا اذه ةيمهألو ؛ملعتلاو ميلعتلا بادآب قتعی نأ ملعلا سرادل دبالف ملعتلاو ميلعتلا بادآ ةياعر ءوض يف

 هنم ديفتسي ثيحب «ةثيدح ةعابط يف ديدجلا هبوث يف هحارخإ ىلإ رمألا جاتحا ملعتلا قيرط ملعتملا ميلعت

 .ةمهملا هذه ءادأب یرشبلا ةبتكم - هقيفوتو هللا نوعب - تماقف ةدافتسالا قح بالطلا

 نازيم يف هلعجيو قماعلا هلضفب عضاوتملا دهجلا اذه لبقتي نأ ءاجرلا لماك ىلاعتو هناحبس هللا نم وحرن

 .بیجب عيمج هنإ «ةصاخلا هتمحرب انتالز رتسيو ءانتانسح



 باتکلا اذه  انلمع جهنم

 هاعفن لمشأ نوکیل ؛ديدح زارطو قینآ بولسأ يف هعبط ثادحاب انمق باتکلا اذه ةيمهالو

 :ةيلاتلا تازیلا انعبتاف

 اعیدق تئراوت لا ةيونعلاو ةيظفللا ءاطحألا نم ةرابعلا حیحصت يف اندوهجب انلذب ۰

 .میقرتلاو ءالمالا دعاوق ةياعر عم ةيناتسک ابلاو ةيدنفا تاعبطلا يف

 .سرادلل الیهست ؛تاحفصلا سأر يف ثحابلا نیوانع انعضو *

 .ةبعصلا تاملکلا نم لکشی وأ سبتلی ام انلکش ه

 .اهتيمهأ ىلع اهیبنت ؛رمحألا نوللاب ثحابلا نیوانع رئاس انیلج هن

 .نتلا يف "قماغ دوسأ"ب باتکلا ةيشاح يف قلا تاقیلعتلا ىلإ انرشأ ٠

 ٠ .ةعوبطلا خسنلا عيمج ىلإ باتکلا اذه حیحصت يف انعحار *

 ماعلا هلضفب عضاوتملا دهجلا اذه لبقتي نأ ءاجرلا لماك ىلاعتو هناحبس هللا نم وحرن

 .بيحب عیمس هنإ ةصاخلا هتمحرب ءانتالز رتسيو ءانتانسح نازيم يف هلعجيو

 یرشبلا ةبتكم

 ناتسكاب «ىشتارك



 ةمدقم ۵ ملعتلا میلعت

 میحرلا ن نهحرلا هللا مسب

 لس اصل ملا عوج یّع علم دي لصف ىذا نا

SSمکحلاو معلمی هباحصأر هلآ . 

 او ا ر و و یه 3 7م 000 ی

 ملعلا ىلإ نودخی اتناّمز يف ملعلا بالط نم اريك تار الف بو

 اوك رتو هقئارط اوؤطخأ مهنآ امل ؛َنُْمَرْحُي ِهِتاَرَمََّو هعفاتم ْنِمَو نصیب الو
 تورا جرا نق ةوضصقملا لانی الف ا قیرطلا ًاطخ نم رك و هطئارش

 نم ُتْعِمَسَو بثکلا ىف تیر ام ىَلَع «ميلغتلا َقْيِرط ْمُهَل نی نأ ْتَبْحَأَو

 َنْيِضِلْخُمْلا هيف نيبغادلا نم ىل ِءاَعدلا ءاَجَر ؛مکحلاو ملل نر اأ

 همسر «هیف یلاغت هللا ُتْرَحَتْسا ام دعب نیا 2 يف ٍصالَحْلاَو زوفلاب

 :ال وصف هتلعج و " ملا قرط معما میت

 .هلضف و هقفلاو ملعلا ةيهام يف :لصف ١-

 ع 8 و رها _
 .ملعتلا لاح يف ةينلا يف :لصف ۲

 او هلال اش يف :لصف ۳
 .هلهأو ملعلا میظعت يف :لصف ٤-

 هلو ِةَبظاَوَمْلاَو َدَحْلا يف :لصف -ه

 .هردقو هیت ٍقبَسلا ةیادب يف :لصف -5

 .لکوتلا يف :لصف -۷

 .لیصحتلا تقَو يف :لصف



 ةمدقم 1 ملعتلا میلعت

 الا لم

 لا لاح ع رولا يف :لصف ۱

 ایا تروي امیفَو ظفجلا روی اَمیف :لصف -5

 نم تو مین او از را تلخي اني :لصف -۳

 كف اهو ا 2 لاب الإ يقف مو



 ملعلا ةيهام يف لصف ۷ ملعتلا ميلعت

 هلضف و هقفلا و ملعلا ةيهام يف لصف

 هنأ معا وتو میم لک یلع ةضْرف ملا بلط 5 هللا ُلوُسَر لاق

 ؛ِلاَحْلا ملع ُبَلط هيلع ضرتفی امن مع لك بلط میشم لک ىلَع ضر ال
 یلَع مر «لاحلا ظفح ٍلَمَعْلا ُلَضفَأَو ِلاَ ُمْلِع ملعلا فأ :لاقی هناف

 قالا نِ هَل دب ال ناف ؛َناَك ٍلاَح ّيَأ يف ههلاَح ف هل عي ام بل میم

 بحیو اصلا ضف هب يدوي اَم رذقب هتالص يف هل می ام ملع هيلع ضَرَتفي

 هاضوف ُنْوْكَي ٍضْوَفْلا ٍةماقإ یر هب سوی ام نِ ؛َبِحاَوْلا هب يدوي ام رذقب هيلع
8 2 

 نإ و اک لا مْوّصلا یف كلنکو هابجاو نوکب بجاَوْلا ةماقإ ىلإ هب لسو امو

 رجني ناك نإ ع ولا يف كلذکو هُيَلَع َبَحَو جلو ام هل ناک

 ناميإلاك «هتايح يف ناسنالل ضرعت نأ دب ال يلا نووشلاو لاوحألا هب ديري :لاخلا ملع

 لمعلاو «قزرلا ىلإ يعسلا قئارطو «ةيرورضلا تالماعملاو «تادابعلا ماكحأ ةفرعمو

 نم ناميإلا ىلإ هب لصي ام ملعتي نأ بجي ءانمؤم نوكي نأ لحألف ,قمرلا ظفحي ام باستكال

 ملع يف رظني نأ بجي «تابحاو نم هيلع هللا هضرف ام فرعي نأ لحألو ؛نيدلا لوصأ ملع
 ىلع لوصحلاو قزرلا ىلإ يعسلا لبس فرعتي نأ لحألو «كلذ دودح فرعيل ؛هقفلا

 .هملعت عيطتسي ام ةايحلا مولع نم ملعتي نأ بحي «شاعملا

 قرحالاو ايندلا يف ةداعسلا ىلإ ناسنالاب لوصولا وه «يمالسإلا نيدلا هيلإ يمري يذلا ضرغلاف

 ريك هللا اوُرُكْذاَو لا لضف نم اوُعَتاَو ٍضْرَأْلا يف اوراق ةالَّصلا تّیضق اذ :لجوزع هللا لاق

 :لاق ی يبلا نأ فيرشلا ثيدحلا نم يقهيبلا هاور اميف ءاجو ٠ ١(« :ةعمحلار نول مکمل
 باتك هب نوبرعت ام ةيبرعلا نم اوملعتو ءاوهتنا مث مكماحرأ هب نولصت ام مكباسنأ نم اوملعت

 .اوهتنا مث رحبلاو ربلا تاملظ يف هب نودت ام موجنلا نم اوملعتو اوهتنا مث هللا

 .هللل فسوي يبأ ذيمالت نم وهو «ةبارق ةلص هلي ةفينح يبأب هلصي :نسحلا نب دمحم



 ملعلا ةيهام يف لصف ۸ ملعتملا ميلعت
 ۳ 0 2 و و مسد ؟ 3 3 ی ورا 2 9 3 ه 9< هوو ۰

 يف ِتاهورکملاو ٍتاهبشلا نع زّرحتي نم وه دهازلا ينعي «ع ویبلا يف
 7 مره رم 3 : 8 مر رو ٩ 7 00 ۳ نو ی

 ءيشب لغتشا نم لک و «فّرحلا و تالّماعملا رئاس يف كلذک و «تاراجتتلا

 ٍلاَوْخأ ملع هيلع ضَرتفي كلذك و ههیف مارا نر مع هّلَع ضرب اهم
 >© شم م 00 ,ek ر ر ر هو

 .ٍلاَوْحَأْلا عْيمَح يف ٌمقاَو هناف ٍءاَضّرلاَو ةيشحلاو ةبانإلاو لک وتلا نم «بلقلا

 ةعاجشلاک ءِتاَناَوَيَحْلا ُرِئاَسَو ناسنالا اهیف ُكرَتْشَي ملعلا یوس لاصحلا
oو کیو 4 2 ۳ ۵ و 3 ۳ 2 مر و ۳ ١ هر ر  

 لضف ىلاعت هللا رهظآ هِبَو ملعلا یوس اهريغو ةقفشلاو دوجلاو ٍةوَقلاَو ٍةأَرِجلاَو

 هنوکل ملعلا فرش امناو هل ٍدْوُجَّسلاِب ْمُهَرَمأَو ةكئالملا ىلع ةع مآ
 تماس ۳ ی ن “© 2 و ۳ 18 2 مل را و اس ی 58 و 7

 ةداعسلاو ىلاعت هللا دنع ةّماَركلا ٌءْرَملا اهب قحتسِی ئتلا ىّوَقَتلا ىلإ ةليسو

TLدر لا وع نب نسحلا نب رحل : 
 2 ی اف رهو را ىف ه تر خت ف: رف سا ي

 ٍدِماَحَمْلا لكل ناَونعَو لضفو . هلی نیر ملل دف ملت
 و و و و ۲ و ب و قم نا ۶ ناو رم و ر

 دئاوفلا روحب يف حّبْساَو ملعلا نم ةدايز موي لك اديفتسم نكو

 دصاق ُلَدْعَأَو ىّوقَتلاو ربا ىلِإ ئاق ُلَضْفَأ هقفلا ناف هفت

 5 ذو :ىلاعت هلوق 52 هل دوجسلاب مهرمأو E © نیقداص مک نإ ءال وه ءامسأب

 «(۳:ةرقلو نیرفاکلا نم ناکو َرْبكَتْساَو ىبأ سیل الإ اوُدَحَسف مال اوُدُحْسا ةكئالملل
 .ةدومحملا عم. يميم ردصم - منا حتفب - ةدمحم عمج :دماحملا .عوضخلا هانعم دوجسلاو

 .ةدومحم لاصحو ةميرك قالخأو ميظع لضف وذ هبحاص نأ ىلع ليلد ملعلا نأ نعي

 :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ هيفو ءامظعو ةرثك روحبلاك قلا دئاوفلا يف يأ :دئاوفلا روحب

 .لداع :دصاق .(١0؛:هط) هأملع ينذز بر لقول



 ملعلا ةيهام يف لصف ۹ ملعتلا میلعت

 دئادشلا عْيمَج نم يجني نصحلا وه یدهلا نس ىلإ ْيِداَمْلا ملا وه
 باغ يآ نی نا ىلع نا ترو انجو اد

 حلاو َلْخْبْلاَو ربکلا ناف هاهریغو رفتار فارسالاو ةفعلو عضو
 ~g و قم

 نطفه اهدا ملعو اهملعب 5إ اهنع ُرُوَحَتلا نکمی الو مارح َفاَرْسِإِلاَو

 نْيدلا ت ُدْيِهَسلا احلا مامالا دّیَسلا فّتص دقو ءاهُملع ٍناَسْنِإ لك ىلع

 .اهظفج ملسُم لک ىلع بجیف ءَفَنَصاَم مْعْنَو قالخ ول يفتك و
 يف ضع هبماق اذإ ءةيافكلا لس یلع نضرفق نیا ا لا

 يف اعْيِمَج اوك رش ۱ هب مو نم دل يف کی مل ناف «نیقابلا نع طقس دل

 .هيلع دل لهأ ربجیو تلذب مه رمان ما ىلع بحي أملا

 لک دل ماعلا رب وه لاول عْيمَج < ينقل عامل : ق دقو

 «ددعلا ديدحت فلألاب دارلا سيل :دباع فلأ نم .قيرطلا :- نيسلا حتفب - ننسلا :ننس

 نيدباعلا نم ريثك نم ناطيشلا ىلع دشأ دحاولا عروتملا هيقفلا ناك امنإو «ةرثكلا نايب لب

 امأ .هلضی نأ ناطيشلا عيطتسي الف مارطاو لالحلا نم ةنيب ىلع هيقفلا نأل ؛ءاهقفلا ريغ

 يف هطروي نأ ناطيشلا ىلع نیما نمف «ةريصب ريغ ىلع هللا دبعي وهف «هيقفلا ريغ دباعلا
 .كوكشلاو هبشلا نم ةكباشتم لئابح يف هجقوي نأ لهسلا نمو ءرعشي نأ نود لالضلا
 هيلإ جاتحي ام كرتب «ةيصعملاو مثإلا يف نيكرتشم عيمجلا ربتعا امنإو «ةيصعملاو مثإلا :مثأملا

 «نايحألا ضعب يف اهيلإ درفلا ةجاح تعطقن اذاف ةماع ةحلصم هنأل ؛نایحألا ضعب يف درفلا

 نم نأ يف ةرابعلا هذه نعم صحلتی :خإ لكل دب ال .عطقنت ال ةمئاد اهيلإ عومجملا ةجاحف

 امك «هب الإ ةيويندلاو ةينيدلا هتابحاو يدؤي نأ عيطتسي ال یرملل يرورض وه ام مولعلا

 = اعرش بجاو مولعلا هذه لثم ملعتف «هقمر دسيو هدوأ هب ميقي ماعط نودب شيعي نأ عیطتسی ال



  ملعلا ةيهام يف لصف ۰ ملعتلا ميلعت

 نيج هل جات یاردل لب نیسیاح هل ٍضْعَب يف عي ام ملعَو «هنم اجا
 ري مهل كاد يد لل

 «عفنی الو رضي هل مارح مَعَ ءِضَرَمْلا ةلرتَم مؤجل ملعو ءطقف ٍضَرَمْلا

 لی نآ ٍمِلْسُم لکل يي «نکمُم ريغ هردقو یلاعت هلا ءاضق ْنِم بره

 بسا را ةارقو رس ءاعدلاو یا وا رک ذبهاقرَأ بخ
 هلا هنوصل هورح لار ايندلا يف او فعلا یلاعت هللا َلَأَسَيَو یالبلل ةعفادل

 الا ناك ناف تباجالا مرحي ل قزز ْنَم ناف ؛تاقآلاَو 0 ل

 E هکر رَسلا هل يالا هی 4 کل ,ةلاحم ال تعب
 ص

 وس

 كلذ زوجیف ةالصلا تاقا ةلْبقْلا هب فری ام ۳

 ىلإ ناسنالا جاتحي امك «نايحألا ضعب يف هيلإ جاتحي دق ام اهنمو «هنيعب درف لك ىلع =
 نأ بجي نكلو «هنيعب درف لك ىلع بحي ال مولعلا هذه لثم ملعتف «ضرملا نيح ءاودلا
 ال الثمف ءاهيلإ ةعامجلا هذه ةحاح دسل يفكي اه نيفراعلا نم ددع ةعامج لك يف نوكي

 ءابطألا نم ددع ةعامج لك يف نوكي نأ بجي نكلو ءابيبط نوكي نأ درف لك ىلع بحي

 .مهنم ضرع نم جالعل يفكي
 نم برهلاو" :هلوق ليلدب .كلفلا ملع موجنلا ملعب دصقي ال فلؤملا نأ رهظي :موجنلا ملع

 وه امنإو لا ءاضق نم برملا لئاسو يف ثحبي ال كلفلا ملع ناف ؛نكم ريغ هللا ءاضق
 تاقوأو ءاهنيب ةيبذاحلا دعاوقو اهريس ماظنو كالفالاو بكاوكلا ملاع يف ثحبي ملع

 ةينيدلا نوؤشلا نم ريثك يف جايتحالا دشأ هيلإ جاتحي ام كلذ ريغو اهورغو اهقورش

 قلا ادجاس رخي نأ الإ هعسي ال «ةقيقدلا نييكلفلا ثاحبأ ىلع علطي نمو «ةيويندلاو

 كاواَمسلا قلح يف ن :ىلاعت هللا لاق «بابلألا شهدیو لوقعلا رهبي يذلا ماعلا اذه

 اوملعت .ةلفك لاقو «(۰٩۱:نارمع لآ) بابل يلوأل ِټايآل الو للا یفالتحا و ٍضْرَأْلاَو
 هللا باتك هب نوبرعت ام ةيبرعلا نم اوملعتو ءاوهتنا مث مكماحرأ هب نولصت ام مكباسنأ نم

 .اوهتنا مث رحبلاو ربلا تاملظ يف هب نودتمت ام موجنلا نم اوملعتو ءاوهتنا م



 ملعلا ةيهام يف لصف ۱۱ ۱ ملعتلا میلعت

 اسك ملت رو ال نی بس هاب هوم بلا ملت ائ

 ملعلا :لاق ُهْنَأ للم یعفاشلا نع يکخ دقو كع بنا ىَواَدَت دقو بابا

 .سِلْحَم ةع َكِلَذ َءاَرَواَمَو ادب بطلا ملعو ادا قفل ملع :ناَمْلع

 ره امک زوم yy :ملعلا ري هو اما

 ةفرعم هَل :هللم هديك وبا لاق“ .جالج عن َعَم معلا ي قئاقد فرم :هقفْلا و

 لجامل كرت هب لمعلاو هب ُلَمَعلا الا ملعلا ام :لاقو .اهیلع اَمَو اهل ام سفتلا

 يف اهرط اتو اهن امو ويف نَع لب ال نأ نانو نفی لجل
 © رر و و و ا جاه اع ناد و۶ رز

 هلقع نوکی الك اھ ا بنتجيو اهعفنی ام بلحتسیف ءاهاّرخأو اهال وا

 8 5 الإ وح ا م م اور o شو ھم م

 .هباقعو هطخس نم هللاب ذوعن «ةبوقع دادزيف هيلع ةجح هملعو

ص ٌراَبْحَأَو ٌتاَيآ هلئاضفو ملعلا بقانم يف َدَرَو دقو
 لفتشن مل ةَرْوَهْشَم ةَحْيِجَ

 مه 2 زی ساهرا

 .باتکلا لوطي اليك ؛اهرک زب

 يعفاشلا مامالا نأ حص ولو سلحبا يف هب ثدحتلل يفتكي يأ «سلحب ةيافك :سلج ةغلب

 يف هب ثدحتلا یوس هنم ةدئاف ال نیملعلا نیذه ريغ نأ هنم دصقي سيلف ءاذه لاق هم

 هب میقتسی ام هقفلا نم فرعی نأ درف لک ىلع اینیع ابوجو بحي هنأ دصقي امنإو سلاح
 ام وهو «ضارمألا بابسأ يقنيو «هتحص هب ظفحي ام بطلا ملع نمو «هتدابع حصتو «هنيد

 .ایئافک ابوحو بحاو وهف نيملعلا نيذه ادع امو "ةحصلا ريبدت ملع" یمسی

 یعلاب هقفلل فيرعت اذه :ع ون .هتقيقح ىلع يأ :وه امك .ملعلا هب قلعتي ام يأ :لإ روک ذلا

 نیل يوتسي لَه لف :ىلاعت هللا لاق :باتكلا لوطي :مولعلا لك لمشی يذلا ماعلا يوغللا

 یا لا عفت :لحوزع لاقو «(۹:رمزل» های ولو رک ذی امن | َنوُمَعَي ال نیل َنوُملْعَي
 هک يتؤي» :لحوزع لاقو ١ ١(« :ةلداجملا) 4ٍتاَجّرد ملعلا ریو لاو تا

 = ۰۲۹ :ةرقبلا) بابل ولو رک امو ريف ربع يتوأ دقق ةَمْكِحْلا تب مو ء اش نم



 ملعتلا لاح ةينلا يف لصف ۱۲ ملعتلا میلعت

 ملعتلا لاح ةينلا ىف لصف

 ؛ِلاَوْحَأْلا عْيِمَج يف لْصَأْلا یه ةا ا یف لا لذ الّت

 مک: وللا لّوسر نعو «ٌحْيِحَص ثییح تالاب ُلاَمَْأْلا امن :تلع هل
 رجال ٍلاَمْعَأ نِ لا نسحب صیاد ٍلاَمْعَأ ٍةرْوُصِِرَرَصعي لمع نم

 وسي ایلام نم ربع من «ةَرحآلا ام ٍةَرْوُصِب ُرَوَصَي مع نم كو
 ترحلا رادلاو لات هللا ءاضر ملعلا بلطب معما يوني نأ يغبنيو يلا

 ناف ؛مالسا]اءاقو ندا َءايْحَِو «ِلاهُجْلا راس نعو هين نع لُهَجْلا لاَ
 ذاَتْسُأْلا يندشنآ (ِلْهَجْلا عم ی دهزلا حصي الو ملعلاب مالسالا ءاقب

 :مهضعبل "ةناذهلا" بحاص بدلا نا رحال مامالا خيشلا

 كم هاج, هئم کاو كهم ملاع هیبک  داسف
 سمی هند یف امهب نمل ةمیظع نیملاعلا يف ةنتف امه 7 ی 2 م ۳

 ۳ نط دا اه ري فار 6 ب 7 هوه 9 ر ه ر

 بیل سانلا لابقإ هب يوني الو ءِندَبلا ٍةَحِصَو لقعلا ةمعن ىلع ركشلا هب يونيو
 ]أ ۳

 بم يب ر

 نب دمحم لاق «هريغو ٍناطلَسلا دنع ةّمارکلاو ءاّيندلا ماطح بالجتسا الو

 «مهئالو نع تازربت و مهتقتعال يديبع مهلك سانلا ناك ول : یاسر نسحلا

 .سانلا دنع امي بغٍری املق هب لَمَعلاَو ملعلا ةذل دج و نم نأل كلذَو
 َلْيِعاَمْسِإ نب مهار نب دامح نیدلا ٌماوق ذاتْسألا لحأال ٌماَمالا خیشلا اندشنا | و و 9 م و او فا و ۶ سم 2م شم و ی و
 :اًرعش هلي ةفينح یبال ءالما يراصنألا ٌرافصلا ۲ تا 3 7 ۳ 3 2 م 9۵ 2

 ايندلا ريح «نيدلا يف ههقفي اريح هب هللا دري نم :لاق دلي يبلا نأ "يراخبلا" يف ءاجو -
 .لهحبا عم ةرحآلاو ايندلا رشو «ملعلا عم ةرحآلاو



 .ملعتلا لاح ةينلا يف لصف - ۱۳ ملعتلا میلعت

 واشر نم ٍلّضفي راف ِداَعَمْلِل ملعلا َبَلَط ْنَم

 دال َنِم لصف ليل هییاط ٍنَرْسُْحِل ايف
 ۱ حل فتو ركنُمْلا نع يهنلاو فْوُرْعمْلاِب رنج َبَلَط رم

 فعلا رم هب مقام ردقب كلذ زوج و فله اف
 م لَ هنو كلذ يف رکن نأ ملا بياع نی : و کنم نع يهتلاو

 و تفریح يلى فرط یک دف

 لیلا نه 5 اهقشاعو لييلَقْلا نم لق دلا يه

 ليد الب نورم ْمُهَف ییغئو اًمْوَق اهرخیپ مصت

 ذم وچان رخو يتطع رخ یف طار تل ليل لال نی هی

 فرو فعلا هلو رک عمو نت زن و لی

 مالْسالا نكر دسر ؛ مامالا میشل یو باّتک يف كلذ

 :هیفتل ارغش كم راتخملا بيوألاب فعل

 يقترب نت ىلإ به ویو تلا لاضج نی قد
 یو و یو وه نم ُبَجُع ٍِبْئاَجَعْلا مو

 ترم ذأ نفسم یو مَن ةحؤ زا ةزنغ من نیک وأ
 يقتاو اَهْبَتَجَتف ن ر ا و

 eR ا اع 59 اصل كلي ةفيتح وب لاق

 هبسكي يذلا رهظلاب رهظي نأ ملعتملل يغبني هنأ اذه نم دوصقملا :خ ۱ مکمئامع اومظع

 .هنأشل ارابكإو ملعلل اميظعت ؛مارتحالاو لالحالا



 ملعتلا لاح ةينلا يف لصف 1 ملعتملا ميلعت

 َلُصْحَي نأ ملعلا بلاطل يفْو لو ملعلاب َتفحَتْسَي ال ؛َكِلَذ لا امن
 دن كلم يِتْمَّسلا لاح نب سر هس ةفبيح وأ اهبكك نی هولا باك ىلع
 ناهز مالسالا ُحْيَش انذاَسُأ ناك دقو یی ْنَم هدجَی هلأ ىلإ حر

 ىلإ ع وحلا دن هباتکب برم را هحور لا دق ركب بأ نب يلع هل
 .هنم سالا ِتالَماَعُم یف یتفملاو سرم دب الو هتک و ی



 ... ملعلا رايتخا يف لصف ۱۰ ملعتلا میلعت

 نو را ئ هل جاَتْحَي اَمَو نسخ ملع لک نم را نأ ملا بلاط ْيِني
 فرعی فرار ٍديِحْوَلا ملع دف لآملا يف هل جای ام من ءِلاَحْلا يف
 امِئآ نوکی نكل هاندنع احیحَص ناك ْنَِو ِدّلقُمْلا نامی ناف ؛لیلدلاب ىَلاَعَت هللا

 قلاب مکیلع لا :تاندحملا نود قلا راتحیو ,لالدتسالا كرتب

 ضارلا بره يَا لَا اهب لیفت آلو «تاكدخملاو ماير
 ةَسْحَوْلا تروي ملا مْيِضيو ِهَقِفْلا نع بلاطلا دعي هنإف ؛ِءاَمَلُعْلا نم رباك ألا

 .ِثْيِدَحْلا يف َدَرَو اذك قفل ملعلا عافتزار عسل ٍطاَرْشأ ْنِمّوُهَو ةوادحلاو .

 «تافالخلاو تاشقانلا نم صلحو «هحيرصو هرهوج نم ناك ام ملع لك نسحأ :هنسحأ

 :رعاشلا لاق

 هنس فلا هسرام ولو ال دحأ اعيمج ملعلا یوح ام

 هنسحآ ملع لک نم اوذخف هروغ دیعب ملعلا اغنإ

 كلذك ءاطيسب ايرطف ناك ام كلذ يف ةلدألا لضفأو «لیلدلا ةفرعم يأ :لالدتسالا كرتب

 لدي رثألاو «ريعبلا ىلع لدت ةرعبلا :ةحيرص ةيوق ةجهل يف يبارعألا هلاق يذلا عصانلا ليلدلا

 .؟ريدقلا يلعلا ىلع لدت الفأ جاربآ تاذ ءامسو ,جاحف تاذ ضرأف «ريسملا ىلع

 ديريو «هتحص ىلع عطاقلا ناهربلا ماق نأ دعب هيلع قافتالا مت ام قيتعلاب ديري :قيتعلا

 اهضعب ضقني «هيف ةمداصتملا ءارآلا ةلدأ كفنت ۸ و ءامدتحم هيف فالخلا لازي ام ثيدحلاب

 .هتحص ىلع ناهربلا موقي نأ لبق ائيش دقتعي نأ ملعتملل يغبني ال هنأل كلذو ءاضعب
 .ةمايقلا موي تامالع يأ مالعلا - ءارلاو نيشلا حتفب - طرش عمج :طارشأ

 اوملعت :لاق ب يبلا نأ هن دوعسم نبا نع يمليدلا هاور ام ىلإ ريشي :ثيدحلا يف درو
 مكايإو «ملعلاب مكيلعو «هدنع ام ىلإ رقتفي نم يردي ال مكدحأ ناف ؛عفري نأ لبق ملعلا

 .قيتعلاب مكيلعو «قمعتلاو ع دبتلا و عطنتلاو



 ... ملعلا رايتخا يف لصف ۱۹ لا میلعت

 راتخا امك نسل عزل ملل رای نأ یفبتیف ِذاَتْسُأْلا رایتخا اّمَأَو
 رم

 مس

 ها لاو رک لا دعب هل نامل ىب دام هو هی وأ هرأع

 تیم نامش ن دامح دنع تک :لاقو هروبص ام اقای

 ملال نم اذجاو نإ لوق دنس ءامکح نی ام + تعفمس هم لاق

 - ملعلا بلطل ىَراَخُب ىلإ باهذنا نع اًمِزاَع ناک و لی بلط ی یواش

 ةرَواَسُمْاب 95 ُهَلْوُسَر َرَمَأ ىلا هللا ناف هر لک یف رواش نآ غنی اذكهَو

 ی

 ناک و ةَرَواَشُمْلاِ 7 كلذ م عمو هنم نطفآ دَحَأ کی لو ما نك يِ

 هدو

 بلا جِئاَوَح ىَنَح روم عِيمَج یف هباحصا رواشی

 تی سانلا :ليقو ةروشم نع ورما كله ام :ههخو هللا مرک يلع لاق
6 
£ 

 هل مد :لحرلا فصنو .رواشیو ٌبئاَص يي ار هل ْنَم :ْلُحَّرلاف َءيش الو لر

 ال نم :َءيش الو هل ير ال ْنكَلَو رواش اشي وأ واشیال نکلّو ٌبْئاَص يار

 .رواشی الو هل

e 

 َنْوَسْحَي َنيِْلا كرما یف رواش :هفس رول نايف هد قلا ْدَفَْح لاق

 مه هيف ٌةَرَواَشُمْلا تناکف اه روم ١ ىلعَأ نم ملل ْبلطو یلاعت هللا

 فالتخ الا يِف ْلَجْعَت الف ىَراَحُب ىلإ تّبهذ اذإ :دشر میکحلا لاو ا

 . ته ار كإف ذات َراَمْحَتَو لات یّتح ES ل

 انه هقاس «فلؤملا مالك نم لب «ميكحلا مالك نم سيل نيتطرشلا نيب ام :خلإ ةرواشملا تناكف

 مهنع ملعلا ذخأل مهسلاحب ىلع ددرتلا وه ةمئألا ىلإ فالتحالا :فالتخالا .ةروشملا ةيمهأ نايبل



 ... ملعلا رایتخا يف لصف ۱۷ ملعتلا ميلعت

 ىلإ بمذَتو هك رف سرد َكُبِجْعُي ال امیر هدنع ٍقَبَّسلاب َتْأَدَبَو ملاع ىلإ
 ال ین رِواَشَو اما رایتشا یفیرهَش مت لا يف کل كرا ااف رح

 اکرام ملت َنْوُكَي یثح ُهَدْنِع تُم لع ضارغالاو كت ىلإ جاقحت
 نما میمج يف و ما تاب دل 9 ملعاو اینک كملعب متن

 :لیقاّمک یر هتک
 لب اجرا يف زیرع نکلو ثاکرخ الفل وأَش ىلإ لکل

 و ا E ل ا يع
 نفتی نأ لبق رحآ نفب لغتشي ال ىتح نف یلعو «رتب هک رتي ال ىتح باتک 1

 ۳ مس >5

 لک كل نإ ؛ةَرْوُرَص ريع نم رخآ ِدَلَب ىَلِإ لی ال ی اب یلعو لوألا
 ربي نأ یی ملعملا ْيِذْوُيَو تارا ُمِيَصْيَو ءَبْلَقْلا لمسی روم قرع
 :*ءاشلا لاق اوو سفت هدیرئامع

 نام ُعْيِرَص یه لك عرصو  ِهعب ُناَرَهْلا هَل یّرهل نإ
 .نحمل رطاتق ىَلَع نما نئازحخ :لیق دقف بیبر نحملا ىَلَع ُرِيصَيَو

 : هذ بل يبآ نب يعل ! :ليقو .ت لاو ا علل: زیقو تذل ۲ 3 7 ° ىلإ

 نایب اهعومجم ْنَع َكِئِنْأَس ١ ةتسب الإ ملعلا لاتت ال الأ

 ناَمز لؤطَو ٍذاَنْسَأ داشراو ١ ةغلُبو ٌراَبِطْصاَو ٌصْرِحَو ٌءاكذ

 .صقان :رتبأ .رایتخالا نسحو «لمأتلا لبق هنع ملعلا ذحأب تأدب يأ :هدنع قبسلاب تأدبو

 .شيعلا نم هب غلبتي ام :ةغلبلا :ةغلب



 ... ملعلا رایتخا يف لصف ۱۸ ملعتلا میلعت

 مبل بحاصو َعرَولاَو دحمل راتخی نأ یخی لیلا رایتحا ام مو

 ناتو دِسفُملاَو راثکملاو «ِلَطَعُمْلاَو نالسکلا نم ریو يق ملا

 :هءاشلا لاق

 ْيِدَتمَي ِنِراَمَمْلاِب نيرو لکف  هتيرقزصبأو لاست ال ِءَْمْلا نع
 مه و 4 2 ر ۳ ۳ رم حج هه مس

 یدتهت هنراقف رخ اذ ناك ناو ةعرس هبناحف لش اذ ناك ناف

 تب رخآ اسف حلاص مک هنالاح يف نالشکلا بحضن 7 ال

 دّمخیف دارا يف عضوی رمجلاک . ةَعْيِرَس دّیلحل ىلإ ۳ ىَوْدَع

 000 كلا يف لاو E تناك

 نأ
 نر هك كر وم ی 1

١ 
 يي

 دمصلا هللا كاي تاذ قح دب رام زا دوب رتدب دب راي

 ميعن ىباي ات ريك وكين راي ميحج ئوس ارت درآ دب راي

 .سانلا نيب تاعزانملاو نتفلا ريثي نم وه :ناتفلا .مالكلا ريثك :راثكملا

 :هلوق وه رعشلا اذه ةياور نم هفرعأ يذلا :خإ لأست ال ءرملا نع

 يدرلا عم ىدرتف ىدرألا بحصت الو مهرایخ بحاصف موق يي تنك اذإ

 يدتقي نراقلاب نیرق لكف هنیرق نع لسو لاست ال ءرلا نع
 سائلا اوربا :لاق ا يبلا نأ هذ ةريره يبأ نع هحام نبا هاور ام نیعلا اذه نمو

 .هتقيرطو هجهنم يأ هوحن هبجعي نم نداخي لحرلا ناف ؛مهفاوحإب

 رعشلا اذه نعمل انايب باتكلا اذه ليعامسإ نب ميهاربإ خيشلا حرش يف ءاج :خلإ دب راي
 .اررض اهنم رثكأو یادوسلا ةيحلا نم أوسأ ءوسلا بحاصلا نأ يعي :يسرافلا



 ... ملعلا رايتخا يف لصف ۱٩ لا ميلعت

 :ليقو

 بئاغ ْنَع ريخي ادهاش زا  ِهِلْمَأ نم ملعلا يغب تنك نإ

 بحاصلاب ٌبحاصلا ربتعاو  اهثامسأب ضرألا ربتعاف

 ءاهيلع قلطت ىلا ءامسألا "اهئامسأ"ب دارملا نإ لاقي نأ نكمي :اهئامسأب ضرألا ربتعاف

 اهنأ ىلع لدت "ةقيدح" ةملكو عرضو عرز تاذ ضرأ اهنأ ىلع لدت "ةعيض" ةملكف

 تعاش اذإف ءاهينكاس ءامسأ "اهئامسأ"ب دارلا نإ :لاقي نأ نکعو «رامثو راجشأ تاذ

 رجش اهيف رثكي ةيلبج ضرأ اهنأ ىلع كلذ لد «مرادو ظراقلاو رجحو «رخص ءامسأ مهنيب

 ىلع كلذ لد ءالثم بالك وأ بلكو بلعثو «دسأ ءامسأ اهيف عاش اذإو مرادلاو ظرقلا

 .اهيف رثكت تاناويحلا هذه نأ



 هلهأو ملعلا میظعت يف لصف ۲٠ ملعتلا ميلعت

 ِمِيِظْعَتو ءهلْهَأو ملعلا مْيظْعَس الإ هب عفت اَلَو ملعلا لاني ال هلعلا بلاط نأ ملعا

 طقس نم طقس امو تم لصو نم لَصَوام :لیق دقف هوریقرتو داسال

 هرکی ل ناّسنإلا ن قرت ال ,ةعاطلا نم ريح ا :لیقو ا كرت الإ

 یتملع نم دبع انآ :ههخو هللا مَرَك لع لاق «ملعملا میظعت ملعلا میظعت نمو
 يف تدشنا دقو «قرتسا ءاش ناو «قتعا ءاش ناو «عاب ءاش لإ ءادحاو افرح 5 و 6 سا ا 2 9 زا رونو ع وم ذاق زا دار ی e ف

1 

1 

 ست ۸

 :ارعش

 مهری ُفْلَأ دحاو ٍفْرَح ميلفتل  َةَماَرَك هيل یدهب نأ َّقَح دقل
 ناک و نا يف رم لا فِ الن لكل نق دم
 نم :دففم اتخياشَم لاق :لوقی هلم ْيِزاَرْيَّشلا نیل دیدم مامالا خیل انداَتْسأ

 مهمرکیو ا ا یعاری نآ بني ءاملاَع هنبا 00 نأ دار

 .اًملاَع هدیفح ب ناك اٌملاع ECA مهیطعیو مهم دك همی

 هدنع مالکلاب عدسی الو ,هناکم سلخ الو هما َيِشْمَي 1 ملعَملا ریقوت نمو

 هتل یعاربو هلام دنع ايش لاسي الو هدنع مالکلا ری کی لو «نذاب ال

 ال يأ :تقولا يعاريو .ماسلاو رحضلا :ةلالملا :هتلالم .میظعتلاو ةباهلا :ةمرحلا :ةمرحلاب

 .هل بسانلا تقولا يف الإ ائيش لعفی



 هلهأو ملعلا میظعت يف لصف ۲۱ ملعتملا ميلعت

 جوی ىّنَح َرْضَيْلَب بال قدی او

 هفت رخ يف رت ليو خش تحبو اطلس يفز
 رش نز لك دا لاق اَمَك ءقِلاَحْلا ةيصعم يف ٍقْوْلْخَمِل ةَعاط ال ةن ؛ىَلاَعَت

 .هریغ اند هيد ا سال

 نامه مالسالا خيش نُداَتْسَأ ناکو ب قلعي مو هدالوأ زیقوت هريقوت نمو

 ناك یزراحب ةَ رابک نم ادحا و نَا یکجی هل 2 "ةيادهلا" بج رحاص اص نیل

 تند هاتف انا سرد لالج ىف عرق ناک و «سردلا لکم اجب

 ] باب ىلإ انا یو يکشلا يف نان غم بعلي باس نبا د :لاقف

 نیل رخف مامالا يضاقلا ناک و «يذاَتْسْأل O هل مقا هثیآر اذاف .دجسمل

 مارتخالا ةياغ همرتحی نا لکو ع يف ا سیئر يدنباَس رگ

 مدخأ تنك نف ؛ِاَتْسَأْلا ةَملحب بَصْنمْل اذه يف دو امن :لوقیو

 با ماع خمار هم تنكر ا ديزي , اَبأ ماما یضاقلا دال

 ا هنم لکآ الوةنس

 «یراخب نم فى دق نم یناولحلا هم مش سش لحل مامإلا خیس هك

 خيشلا َريغ هال ؛ هراز دقو هل ْثَعَقَو ٍةَنِواَحِل مايا یر ضب يف نكسر

 ؟ینزت مَ مِ :هيقل نيج هَل لاقف فب يا ألا سش ْئِضاَقْل نو
 5 فردت لو AR :لاقف ِةَدِلاَوْلا ةمدحب الْوْعْشَم 9 0 ا

 ال وب یو للا کر ب مرحي ها هیت نم« هل مملو «یرقلا هک يف نكس ناك فلک َناَكَو زد



 هلهأو ملعلا میظعت يف لصف ۲۲ ملعتلا ميلعت

 امرکی ْمَل امه اذإ ِناَحَصْني ال اًمهالك خفض عملا نر

 ملعم توفَح نإ كلهجب غتقاو . ُهَييبَط توفح نإ كئادل زن

 ملعلا ملل ؛ةوعَمْصألا ىلإ ها :تعب دیش نوراه ةفيلحلا نَا ˆ 37

 هلخر یلع ءاَمْلا بصي ةَميِلَحْلا نیا لو صو مزية تدل
 هرم مل اداملف بدو ملل کلیک هيَ امن ورمل ب سطل را و رو

 ؟كلخر یاب لغو هیدی یدخاپ ء املا بصي ناب م 9 ع

 الآ ملا بلاط يب باتکلا میت معلم "

 تلن امنا :لاق اق هنأ هی فا سن عید يع کو زاب

 ْمامالا میل قراهطلاب الا َدَعاَكْلا ُتْدَحَأ ام ین ؛میظفقلاب مع اذه

 يف اضف لل يف ری ناکو هافوطبم ناک هس خرس م ما مش ۷

 توت ما نا اذهو اه لإ رك ال ناك ل رمت لجل لب

 همی لاو

 قو ريفا بک ْعَضَيَو «باتكلا ین هل دمی الأ بجا میانی
 ھه رم نا لى ر ماس م رار را نع ن2 55 0 ۶ 5

 خيش انذاَتْسأ ناکو ءَرَخآ اًئيش باتکلا ىلع عضی الَو ءاًمْيظْعت ؛بتكلا رثاس

 عضو ناك اهب نأ خياَملا نم خيش ْنَع یکی هل نیل ناب مالسالا

 و هو يباين رب الا هل لاقف «باتكلا ىلع َةَرَبْحِمْلا

 .هنطب يكتشي نم وه نوطبلا :انوطبم .ساط رقلا :-نیغلا حتفب - :دغاکلا

 هذه نعم نأ ليعامسإ نب ميهاربإ خیشلا حرش يف :يباين رب .ملعلا ةركاذم ديري :ررکی
 .كملع نم عفنلا دحت ال :ةملكلا



 هلهأو ملعلا میظعت يف لصف ۳ ملعتلا ميلعت

 هب ناخ یضاقب فْوْدْعَمْلا مالسالا رخ ف حالا مامالا ْيِضاَقْلا اَذاَتْسُأ ناک و

 .هنعَرّوحنَ نأ ىَلْوَأْلاَو هب سال فافختسالا كلذب ذ ري من لی

 بیا ریو طِمْرقُي الو باتکلا ی درجي نأ بجا ميلا نو
 مل :لاقف تباتکلا يف ا ؛ اتاك لب ةفينح 3 ۳۳ ترول دنع 1

5 
 سا ع سل 7 7

 كّرَصَب فعضو تخش اذإ ينعي تک ته تم نإ او مدل تشع نا ؟تلطخ طوق

 ام :َلاَق هنآ يكَحْرَّسلا نْيَدلا جم ماَمإلا خْيَشلا نع یکخو كلذ ىلع تمدن

Oنكي نأ یو اتمیت لا باق مل امو هاتمیت الإ نیا مو شد الإ  

 نوار ا رهو هس فش اف بانكا يطق
 ينم میس اهنا ؛ةَرْمُحْلا ّنِم میش بالا يف نوکب ال ی ل

 نو بكرا نت تر نیو بل غیب

 هم لب ْنَمَو ٍسْوّدلاَو ملا بلط يف هکر شلا ميغ معلا ميغ ( نمو
 ؛هئاک ر شو "ا نأ یغبنی نا ؛ملعلا ب نع یف ل ام قلما

 دحج دمحم مامإلا خيشلا :یرحآ ةخسن يف :يكحرسلا .اهرغصيو ةباتكلا ققدي :طمرقي
 انكر ت ام ىلإ انجتحا الإ ائيش انكرت ام يأ ءانصخل :خلإ انبختنا امو .يكحرصلا نيدلا

 ةلباقمو ةعحارلا يف انطرف ام يأ :لباقن ۸ امو .هيف اعسوتم الصفم انعم ام ناك ول انددوو

 يف طالغأو ءاطخأ ىلع انروثعل ؛انمدن الإ ةححصملا ىرخألا ىلع اثیدح ةبوتكملا ةخسنلا

 فلكتملا وه مومذملا قلمتلاو «فطلتلاو ددوتلا :قلمتلا .دادملا :بكر لا .ةثيدحلا ةخسنلا

 .راغصلاو ةناهملاو فعضلا ىلع لدي ذئنيح هنأل «ةيدام ةدئافل ابالجتسا ؛عنطصملا



 هلهأو ملعلا میظعت يف لصف ۲ ملعتلا ميلعت

 عمس ناو «ِةَمْرْحْلاَو میظعَاب ةّمکحلاو يلعلا َعِمَتْسَي نأ ملعلا بلاطل يبو
 يا ۳

 دعب 5300 :لیق قم َفْلأ َةَدِحاَوْلا ةّمِلَكْلا وأ تدحاولا ةّلأْسَمْلا

 الأ معلا بلاط غب 2 دو ملعلب لاب سیف رم لوا يف همیظفتک ورم م لأ

 نخ ذهن هتل ىلإ آه فلج عزت زا

 طب تئاتر دج لكل یخی امب فرعا ناکف ءَكِلَذ يف تااجتلا

 يف ملل ةّلط ناك :لؤقي لاب لا ناب دات حلا ٌماَمإلا ُحْيّسلا َناَكَو

 ۱ ىلإ نولصَب اوناکف نِهْذاَتْسأ ىلإ مَعَ يف ْمُهَرْوُمَأ نوضَرفی لوألا ِناَمّزلا

 نم مهدّوصَقم لصحت داف تهسفناب نورا نآلاَو مِهِداَرَمَو ههدصاقم

 قفل ملعلا

Eىَلَع ٍةاَلّصلا ِةَباَتكِ ادب ناك للم يراخبلا لیعاَمس نب دمحم  

 OT ا هه : هيلو لا نم ِنَسَحْلا نب ِدَمَحُم

 7 م

 یلع دقت هراس بنی علم بل یی نی لی كه ی 1 1 ر

 E نم ابرق سیا ملعلا بلاطل یو حل ی

 هناف ؛سوقلا ردق ذاتسألا نیو هتیب نوکی نأ یخبتب لب قرورض رعب قب ۱

 ۱ طلا ىلإ برق

 . . یوم بالك اهن 3 ۱ هم قالخ لا عزت نأ ملا بلاطل بی

 يابس تاقباَسلاف :تاعزانلا ةروس يف ىلاعت 00 هنأكو «سردلا عامتسا :قبسلا

 .يحولا عامتسا ىلإ نوقباستي اوناك نجلاو ةكئالملا نأب هرسف نم يأر ىلع (4:تاعزانلا)



 هلهأو ملعلا میظعت يف لصف ۲۰ ملعتلا میلعت

 ملی امنو رو وأ بلک هيف اب هکنالملا لحد ال :25 هللا لوس لاق دقو
 «قالحألا باتک یف فّرغت ةمْيمذلا قالحألاو ملا ةطساّوب ناسناا

 لصخی ال ربكتلا عمو نکا نع اًصْوُصخ تی ههنایی لمتخی ءال اذه انباتکو

 يِلاَعْلا ٍناكَمْلِل ٌبْرَح ليلك .يياعمْا یتفلب ِبَرَح ملل

 :دحب لك دجب ال .يماصع انأف يطاشنو يداهتحاب الغلا تغلب يأ :ميحلا رسکب : | يدجب

 :میبا حتفب :دح لهف .ایماظع تسلف «ياوس داهتحاو يريغ يعسب يضرغ ىلإ لصأ ۸ يأ

 ضرفو «داهتجاو دج كانه نكي مل اذإ اثیش ديفي ال تخبلاو ظحلا نأ يأ ,تخبو ظح

 رئاطلاك يهف ءاهزهتني نم مهنم لق نكلو .مهرثكأل وأ «سانلا لكل حنست دحجاو «ةداعسلا

 .ادماج همامأ فقی ديلبلا لوسکلاو ء«هسمبو هيلإ بشي طيشنلا ظقيلاف ءسوؤرلا قوف قلحي

 ءداججألا ةداسلا ماقم ىلإ ءالذألا ديبعلا عفري لمعلاو دخبا نأ يعي :خلإ موقي دبع مكف

 .ءالذألا ديبعلا ضيضح ىلإ فارشألا ةداسلا طحي لومخلاو لسكلاو



 ةمهلاو ةبظاولاو دجلا يف لصف ۳۹ ملعتلا میلعت

 ةمهلاو ةبظاوملا و دجلا یف لصف
 نا ىف ف ةَراَسِإلا هو ؛ لعل بلاطب ِةَمَراَكُْلاَو هوم دحام د

 هلوقو ۰5۹: توبکنعلا) هک انس رام ايف | ودهاج نیو :ىلاَعَت هلْوَقب

 د 5 كلط اد 5 دقو ١(« ۲ :عرم) 4و وقب باّتکلا ذح ییحی ايا : یلاعت

 : ليق «یتم ام لات ىنمك ب امردقب لقو جلو جلو بالا عرق نمو حر

 هلن جا یل هر معلا يف جان

 مامد للم يزاريملا نْيّدلا ُدْيِدَس دال ُماَمِإْلا خیل َيِنَدَسْنَأ ایل

 يف ناك نإ ُبَأْلاَو ذاَتْسْلاَو
 ماو 9

 و رح ل نإ ٠ کا رم ل د

 ٍقلْعُم پاب لک غنی دجلو عياش ٍرنآ لك يندب دجل
 5 ف ول 0 ا ١ 9 اع ال

 قّيض شيعب ىلبي ٍةمه وذ ؤرما مهلاب ل ا

 ناقرَئفَي نادض يف م جل فرو نم

 بيطلا نیغلا وه تيبلا نوكي نأ بجي ناك ثيح : ۱ ليلدلا نمو .لخد :جلو ددشو أ :ج

 نأ انفرع اشيع بيطألاو نيغ رثكألا وه يغلا قمحألا انيأر املف ,هئاكذو هلقعب هقوفتل ؛شيعلا

 يه ةوقلا كلتو «قطنملاو لقعلا هيضتقي ام تسكعو ءرمألا تبلق ّيلا يه ىرحأ ةوق كانه

 :يبتملا لوق نسحأ ام نكلو «همكحو هللا ءاضق يأ ءاضقلا مكح رعاشلا اهيمسي يلا
 معني ةواقشلا يف ةلاهجلا وحخأو هلقعب ميعنلا يق ىقشي لقعلاوذ



 هادم احلا كا كلا
 نکن فک ملعلاف اهلَمَحَت 2 ةقَّشُم نود لاملا باَستکا سلو

 :بیطل وَ لاق

 منش یلع ننرباقل صقک اع سلا بويع يف آمل

 یا رهن ىلا بع نمو يلع بتن دکل ٍردَه

 ۶ عا

 يلاللا َبلط ْنَم َرْحَبلا صوفی اليل منت من زعلا مورت

 يا رهس يف ِهْرَمْلا زعو . ْيِلَوَعْلا متهلپ بفکلا ول
 لاخيملا بلط یف رمْعْل ماضا . ٌدَک ریغ نم -یلعلا مار نمو

 رتل یلزت تسر لخاب نیا يف یر ملل تک
 يلاعملا یصقآ ىلإ بو ملع لّیصحت ىلإ ٰينقفوف
 مظن يل فتا دقو :هفس فصل َدُمْلا لاق هام هب كردن المح لیلا ٍذِحَنا ليو

 المج اهکزرد یف هليل ذِحتيلف المخ لاما یر نأ اش نم

 | غلبت نأ یبحاص ای تقش نإ ارت هب یظخت یک َكَماَعَط للقأ

 . ... ملعلا بلاطل دب الو ناهتلابهّبلق حرف دقف لا هفت َرهْسَأ نم :لیقو

 نم الانم بعصأو انأش مظعأ هنأ عم ةقشم نودب ملعلا باستكا نوكي يأ :نوكي فيك

 اميف ةياغلا عولب نع مهريصقت وه نيرداقلا بويع مظعأ نأ يأ ج! يف رأ و .لاملا

 .نأشلا عافترا نعي :بعكلا ولع .لسكلاو طيرفتلاو لامهإلا ببسب «هيلع نوردقي

 .لامكلا هب ديريو «لماكلا :-میلاو فاكلا حتفب - لمكلا :المكلا .هسفن ديري :فنصلا لاق



 ةمهلاو ةبظاولاو دا يف لصف ۲۸ ملعتلا ميلعت

 نیءاشعلا نی ام ناف ههرجآ آو لار يف راکت سردلا ىلع ِةَبظاَوُمْلا نم

 :رعش ىَنْعَملا يف لیق كلام تق ِرَحَّسلا ِتقَوَو

 بتا كراو مولا بّنجو اعرولا رشب ملعلا تلا

 افترا  ماق نر لات ملعلاف هقرافت ال سردل ىلع مواد

 :لیقامک باشلا ناوفنغو ِةَناَدَحْلا ما منتي

 موی الت ىتملا مار ْنَمَه مر ام ىطغُت دکل ٍرذقِ
 دا ال
7 7 4 

 نإ اهمتیغاف اد حل مایآو |

 ور وا ی اد لا
 لأ نفع لاق هءايشألا میم میم یف میظَع لصأ َن قفل كلذ يف قفل

 ناف یا هلا ءدابع لس لع ق و ,یفرب هيف اولغوف تم نیل
 .اهب قفزاف َكّديِطَم سفت :التفع َلاَكَو ءى ارهظ الو عطق اضزآ ال تنم

 ريطلاَك هيس ر ءَ «ملیف يف ةا ةه م ملا بلاط دُ الو

 ؛بّیطلا وبا لاق ییحانجب ْدْيِطَي

 ْمراکمل ماّرکل ردق ىَلَع ۳ مئاَرَعلا ۳۹ له ردق ىَلَع

 مودنال ةّئادحلا

 ۳ نه

 .بعصتو لقثت :ضغبت .اوقمعتو هيف اوبهذا :اولغوأف .هتدحو هتوق :بابشلا ناوفنعو
 ةدارالا يهو ةعزع عمج :مئازعلا .تقفن يح هتیطم هداهحال رفسلا نع عطقنلا :تبنملا

 رادقأ تناك اذإف ءاهيلعاف رادقآ بسحب نوکت مراکلاو مئازعلا نأ یعلاو .میمصتلو

 مهمئازع تناك ةريغص مهرادقأ تناك اذإو ءاضيأ ةميظع يه تناك «ةميظع اهيلعاف

 ةريبك ةريغصلا رومألا ىري سفنلا ريغص ةمحلا فيعض نأل ؛اضيأ ةريغص مهمراكمو
 .ةنيه ةلهس اهاعصو ةريغص رومألا ىري هنإف ؛سفنلا ريبك ةمهلا يلاع امآ «ةميظع



 ةمفاو ةبظاولاو دا يف لصف ۳۹ ملعتلا ميلعت

 ماظل ميلا نبع ین رفت". اهزافصم ربا عمو
 عن ظفج اکو ثناک نم ةيلاَعلا لاو دجلا هاش لا لیصخت يف ذ آلا

 هماظا و دج كل نرتقاو نم حلا تو اش

 ناک وأ دخ هل كيا ا ا

 .یلقلا الهلع هل لصخیالف ياع هَلْ لو دج هل

 باتک يف هلي يروباسيتلا لا يضر ۹9 ماما حل میشل رکذو

 قرشملا ىلع يلو اال نأ دا ات نقل اد نأ "قداح ْمراکم"

 ؛كْلُمْلا 2 نم ردقلا اذهل هوسا كيك لاو كلذ يف هاَمکحل رواش «ب غم

 لاقف هه و نم ادم سیف نیقحزتآ دا لو ي اقلیم دا نر

 لا تا اذه :لاق هر رخآلاو يذلا كلم كل لصحَیل ؛رفاس :ٌءاَمكَحْلا

 :ليقو اهفاسفس رک رو روم يِلاَعَم بحي یلاغت هلن 2 هللا لوسر

 ا كفك یلص انك“ ر رناب لجفت دلت

 كابو ةَبَظاَوُحْلا كجا ادلب تلك :هی 3 شرب نو و ا لاق

 طب ي ِراَصنألا املا رصن وب آمامال میل لاق ,ةَمْيِظَع ةفآ موش هناف «لسکلاو

 لهم يف ناسخالاو لذا ربا يف ِنَع جز ال سفت ای يفن اي

 : ىَتْعَملا اذه یف يل فنا دقو :هفس ُفْنَصُمْلا لاق

 ؛رانلاب اهنيل يأ :كاصع ىلص .ريقحلا ءيدرلا :اهفاسفس .ساسألاو لصألا يعي :سأرلا

 .رارمتسالاو ةمادتسالا دسافلا حالصإو جوعملا موقت لئاسو ريح نأ یعلاو ءاهيوقت لهسيل



 ةمهلاو ةبظاولاو دجا يف لصف ۳ + ملعتملا میلعت

 ناوهلا اذ يف يتبئاف الاو يناوتلاو لساكتلا یسفن يعد

 املا نامزحو مد یوس . ىَطْعُي ظَحْلا یلاَکلل َرأ ملق

 :لیفو

 تک ڻي ٍناَنإلِل دلو مج ْمَكَو رخ مکر اح نی مک
 لس كنَع ذش ْدَقاَمَو تملعامف . ْنَع حل يف لس ْنَع ی
 ا o ا aS ل ی رک و
 ملعتملل ىَْغَبنَيف هلئاضف و ملعلا بقانم یف لماتلا ةلق نم لّسكلا :ليق دقو

 :ههخ و لا مرک بلاط ی

 لاك هلدغاللو لع الا اف ل ا
 ر ا 8 3 8 و مکرر هک 206

 لاز ال یقّیی ملعلا ناو بيرق نع ینفی لاملا ناف

 هيأ حق ؛هتافو دعب كلذ یقییو کل نسخ هب لصحی فَلا ملعلو
 فعلا يلع نب نسح ةَمئألا يتفُم نيدلا E ماموا میل اَنَدَسْنأ

 :كلس يا

 لسکلا نأ نيعي «لجخلا انه ءايحلاب دارلا :خإ ءايح نم مک .ناوحلا اذه يأ :ناوفا اذ

 .لسكلا نع دعتبا :لسك نع كايإ .امدان ازجاع فقوو «هببسب ناسنإلا لجح ام اريثك

 رثعت نح بیقنتلاو ثحبلا يف طرفت الو ناوتت ال يأ .كيلع بعصو كنع دعب :كنع ذش

CELمی یا اس لس یا سا ع ازال نر یر  

 .هب ملعلا لهأ هنع لأساف «هیف باوصلا ىلإ ءادتهالا كيلع بعص يذلاو ۱



 ةمهلاو ةبظاولاو دجلا يف لصف ۳۱ ملعتلا میلعت

 و ۵ 1 و ۶ رم ۳ و عود ۹ ا ىل اسف

 ءایحاف اوتام ناو نوملاعلا و مهیوم لبق یتومف نولهاجلا

 :هلللم نیذلا ناهرب مالسالا خْیَش اندشنآو
 و ۶ ۵ هاو هه نم و رب ۵ ی

 روبق روبقلا لبق مهماسحاف ی ی رد

 م ا < و 1 ما هوم و

 روشن روشنلا نيج هل َسِيلَو تیم ملعلاب یخی ْمَل أما و

 :هریغ لاق و

 ْميِمَر بارتلا تخت هلاصؤأو هتم دْعَب دلاع رخ ملعلا وخأ

 میدع وهو ِءاَيْحَأْلا نم نظُي ىلا ىلع یی وهو تیم لهحل وَ

 هينتجاف لهج بلقلا ٌتْوَمَو همنتغاف هلع بلقلا ٌُةاَيَح

 :هللظم نيدلا ناهرب مالْسالا خيش تل خیشلا اندشنآو 1 e 0 و او 9 يا هد

 بكاوملا يف ىلعلا زع هنود نمو اوما يف هب 5 ا ملعلا اذ

 برايتلا تخت ِتْوَملا دعب لهجلا وذو افعاضتم هزع نفي ملعلا وذن

 .یتوم مهف نولهاجلا امآ يأ مالکلا يف "امآ" ریدقت ىلع ءافلاو «تيم عمج :یتوم :یتومف

 .ةينافو ةيلاب :میمر .ثعبلا موي يأ روشنلا موی :لاقی «تعبلا :روشنلا :روشن

 ةعامجلا وهو «بک وم عمج :بک اولا .ضرألا انه هب دوصقملاو «یدنلا با رتلا :یرثلا

 لزانلا ىلعأ هتلزنم ملعلا اذه نأ نيعي «ةعامجلا قلطم دوصقلاو «ةاشم وأ انابكر ةرئاسلا

 .ةعفرلاو فرشلا يف هنود تاعامجلا يف تاسایرلاو يلاعملا لک و ءاهفرشأو

 ىقبي لب «هتافو دعب هدجبو هزع لوزي ال ملعتملا نأ نعي «بارتلا وهو بريت عمج :برایتلا

 ناف لهاجلا امأ «ميعنو ةداعس نم ةرخآلا يف هلاني اع فعاضتي دقو ءصوقنم ريغ الماك

 .بارتلا تحت هنفد دعب لوزي هزع



 ةمهلاو ةبظاولاو دجلا يف لصف ۳۲ ملعتلا میلعت

 باكا يلاو ملا ّيِلَو يقر  یقترا ِنَم ادم ْوُجْرَي ال تاهنهف
 جرم 6 7 ر ی < م 0۳۳ هوس و ن ی

 ِبِقاََمْلا لک ٍرْكِذ ْنَع ٌرّصَح يبف اًوُعَمْساف هيف ام ضب مکیلع ْيِْمْأَس
o 5 2 5 ۳بهایغلا نی رهدلا رم لهجلا وذو . یمعلا نع يدهب رونلا لك رونلا وه ر ^~ نم 13 رك مل ر ےگ سام  

 بالا يف انِمآ يِشْمَيَو اهل اجْلا نم يمحت ُءاّمَشلا ٌةَوْرَذلا وه

 بنارتلا َنْيَب ٌحْوَرلاَو يجتري هب مهتالفغ ْيِف سانلاو يجتني هب

 بقا رش را كرد ىلإ اَيِصاَع حار نم ناسنولا عفشَی هب
 بلاطَملا َلُك َراَح ذق ُهَراَح ْنَمَو اهلك َبراَمْلا مار ُهَماَر نمف

 ٍبِصاَنَمْلا توف ْنَّوَه هلن اذإ اجحلا بحاَص ايف ْيِلَعْلا ْبّصْنَمْلا وه

 نأ نعي دونجلا نم ةميظعلا ةقرفلا يهو «ةبيتك عمج :بئاتكلا مکاح :يلاو «هتياغ :هادم

 غلبم دحملاو زعلا نم نوغلبي ال «ةريبكلا شويجلاو ةديدعلا دونحلا باحصأ نيطالسلاو كولملا

 :ةبقنم عمج :بقانملا .يعو زجع :- داصلاو ءاحلا حتفب - :رصح .ءامكحلاو ءاملعلا

 .ديدشلا مالظلا بهیغ عمج :بهايغلا .رهدلا ىدم :رهدلا رم .ةليضفلاو ةرخفملا

 ملعلا نأ يأ «ةيلاعلا ةعفترملا :ءامشلا .هتمق :لبحلا ةورذف هالعأ :ءيش لك ةورذ :ةورذلا

 ءاهيلإ أجتلا نم ةيلاعلا ةورذلا يمحت امك بطاعملا نم هيمحيو .كلاهلا نم هبحاص يجني
 يحبني ملعلا نأ عي ءردصلا ماظع :بئارتلا .ةاجنلا بلطي :يجتني .امب مصتعا نم يجنتو

 نأ ةافولا هرضحت نيح ءرملا وجريو «ةرحآلا يف باذعلا نمو ايندلا ةايحلا يف لالضلا نم

 تام نم تانسح ىلإ هتانسح ضعب ماعلا مضي يأ :ناسنالا عفشي .هبونذ هل هللا رفغي

 يهو «ةكرد عمج :كردلاو .هنع وفعيو هللا هلرفغيف «هتائیس ىلع هتانسح ححرتف ءايصاع

 عمج :بقاوعلا .نارينلل ةفص رجلاب :رش .دوعصلا يف ةحردلا لباقت طوبفا يف يهف «ةلزنملا

 .بلطملاو ضرغلا :برأم عمج :برآملاو .هبلط :همار .ةياهنلا يهو «ةبقاع
 تاوف ربتعا :لإ توفب نوه .لقعلا :اجحلا .ماقملا - داصلاو ميملا حتفب - :بصنملا

 .هب متهي الو هل هبؤي ال انيه ارمأ اهنم نامرحلاو اهعايضو ىرخألا بصانملا



 ةمهلاو ةبظاولاو دحلا يف لصف ۳۳ ملعتلا میلعت

 ٍبِهاَوَمْلا رخ ملعلا ناف ْضَِمْعَف اهمیعن ُبْيِطَو اًيندلا كتاف ناف

 زازتطاب  یلوا هقفللا ملی ملعب ملع وذ طا ت ب
 نایک الو طب يع کو كنيک الو خزفی بی مکن
 :اًضْيَأ ثدشنأو

 رام تل ملا سن هرجاد تنا ئش سفلآ هقفلا
 ورم ی رس ماو

 هرحخآ و لابقا | ملعلا لا دی هم ام كييف بسکاف

 اسکلت دو یی لیصخت یلع لا او اعاد ِهِفْلاَو ملل 11 : یفکو

 بد نی و لی ماعلا نفت هیت قیر طو و بل ة رک نرم

 رک نم مبل ةرنکو ما ةرنک نم ناینتل رک نآ ىلع ماسلا ٌةالَّصل مه

 علیا ٌعطقَي م بابل ُربْحْلاَو لكلا ةرتک نم ِءاَمْلا برش رک و املا برش

 املا بوش ىَلِإ َجاَتْحَياَل یّتح هنم ريك الو قیالا ىَلَع بیل لکا كلذک و

 لضف نایبل امهنم لک برضی نیرئاس نیلثم نمضتی تیبلاو ءرشتني :حوفي ج ح وفی

 :هنم لضفأ هریغو «ء يشلا

 هاذش لامجو هتحئار بيط يف هنکلو «ریثک وحبا رطعتو هتحئار رشتنت يذلا بیطلا نأ يأ

 ۱ :كلذكو «ىكزأو هنم بيطأ كسلا نأل ؛كسلاک سيل

 يزابك الو ريطي ريط مکو
 .اناريط اهدشأو اهلك رويطلا ىوقأ يزابلا نأ هانعم

 نم .هذصتقمو هرخدم يأ :هرحادو .اقلطم ملعلا تيبلا اذه يف هقفلاب دارملا ا هقفلا

 .هدب يعاودو هرخف بابسآ حمنت مل يأ «هرحافم سردت ملو أرقي يأ :ملعلا سردي



 ةمشاو ةبظاولاو دا يف لصف ۳ ء ملا میلعت

 ف ا معلبلا للقی ُكاَوّسلاَو يغلب ديف

 مغلبلا للي ةي عرقا كلذكَو نا ةءاَرَقو ٍةالَّصلا باو يف دی 1

 ةَحّصلا يه ٠ کلا ةّلقعفام ئِ مالا لک لات نرو تار

 اًعطلا لجأ نم هه ها راع من

 0 :مْرُج ريع نم یلاغت ثلا مهي رفت الت :لاق هنأ ةا ی نع

 ةلالکو ٌضاَرْمَأْلا يهو لكلا ةرثک ٌراَضَم ئف ملا نکتسلو لب

 .ةنطفا بهذ ةتطبلا :لیق « 1

 لیتو لک ررض ل ههلک منا :لاق هل سویا ْرع (يکح)
 عبَشلا ق وف لک لا «لاملا فالثا اضیآ هیفو املا ا ريبك نم ريح ِكَمَّسلا

 يف ٌضِيْغَب لوک لاو «ةرجال رادلا يف ُباَقِعْلا هب َّقَحَتْسُيَو «ٌضْحَم ٌرَرَض

 لک ف ةمسدلا ةمعطلا لک نأ لكلا لیفت قيرطَو بقا

 هک يف خبحص نضرغ هل ناک اذ الإ عالم لک الو ىَهْشَأْلاَو تل

 .كلذ هلف ققاَسلا ٍلاَمْعَأْلاَو اصلا ماّيّصلا ىلع هب یو ناب لک

 ناك اذإ امك ءاهتحلصمو سفنلا ةعفنم عم اهضراعت دنع هتحلصمو ریغلا ةعفنم رایتحا وه : راثیالا

 .هسفن هنم مرحيو هقيفرل همدقيف ءالا نم هدحو هیفکی ام امهدحأ عمو «شطع ةلاح يف نانثا

 ليلقلا نأل ؛هلجأ نم هسفن ناسنالا يقشي نأ قحتسی ال هدحو ماعطلا نأ يأ :ماعطلا لجأ نم

 ىلإ دیحولا لیبسلا هنأل ؛ملعلا وه امنإ هلجأ نم هسفن ناسنالا يقشي نأ قحتسی يذلاو «يفكي هنم

 .لكألا ةلق عفانم يف لمأتلا ىلع فوطعم هنأل ؛مفرلاب :لمأتلاو .بنذو مثإ :مرج .فرشلاو دحما

 .ظقیتلا و ءاک ذلا - ءافلا رسکب - :ةنطفلاو «لكألاب نطبلا ءالتما - ءابلا رسكب - :ةنطبلا



 هردقو قبسلا ةيادب يف لصف ۳ ۵ ۱ ملعتلا میلعت

 هبترتو هردقو قبسلا ةيادب يف لصف
 «ءاَعيْرَأْلا موي ىلع سل ةَءاَدَي فقهی هش لنز الشوا خیس د ناك

 "دم ام لك هللا لوُسر لاق قو هب لدو هی َكِلَذ یف ْيِوْرَي َناَكَو
 و
 م5

 سس ی سای بر الا رد ی ید رش

 TT أ نب تنیس هس دورا

 موی ِءاَعيرَْلا َمْوَي نأ اذَهَو ابر مْوَي ىَلَع ریحلا لامغآ نم مَع لک فق
 م م هوف یار و ی ا ۳ و و نم ماه ۳ جی وه

 .نینموملل اك رام نوکیف .رافكلا یخ يف سحن موی وهو نونلا هيف قلخ
 ا

 ْيِضاَقْلا خيشلا نع ْيِكْحَي هش هر ةف ا ناک دقف یادتبالا يف قبلا رذق ام

 بنی لص اتخیاشَم لاق :لاق هنأ هل یجْررلا رکب يب مامالا نرم ماّمإلا

 «قفّرلاب نیر ةداعالاپ زور ی یدّییملل بسلا رد نر نآ

 رم ةداَلاب طب ْنكْمُي کو لاط نوه ی همك موب لک ني
 ةداعالا ىلإ جاتحاو یادتبالا ىف قبسلا لاط اذإ نأ «جیر ؛ردلا و قف ةدلاي دیر

 هه ورال رم © 6

 ES «كلذ داتعی هل ؛تللذک ُنْوَكَي اًضيأ ءاهتنالا يف وهف تام رشع

 نأو «هللا دنع يوتست اهلك مايألا نأ قحلا :خ! رافکلا قح يف .رصقیو رصح :فقی

 ۱ .ءيش يف نیدلا نم سيل تاعاسلا وأ مايألا ضعب مؤاشتلا وأ لؤافتلا

 ىلع ديزي نأ يغبني ال عامتسالا لوط نأ ينعي «ءادتبالا يف قبسلا لاط اذإ امأف :ءادتبالا

 لوط داتعي هنإف ؛كلذ نع داز اذإ امأ .دحاولا عوضوملا يق نيترم حرشلاو نايبلا داعي نأ

 .هلقع دلبتيو همهف ؤطبيف «حرشلا راركتو عامتسالا



 هردقو قبسلا ةيادب يف لصف ۳۹ ملعتلا میلعت

SSتل رارکماو فرح بسا :لیق دقو  

 سا ماما میل ناک و «همهف یلا برق 0 ءْئشب ًائدَتْبَي نآ یی

 رب ایام هل ام اذه ْيِف ْيِدْنِع ُباَرّصلا :لؤقي كس يا نيدلا فرش

 مُهفْلا ىلإ برق
 م

۳ 

 هنآ | ٍ؛ِطْوْسْبَمْلا تاراغص ئدتبملل نوراتخی اوناک مهناف

 .ساتلا نيب عوامل نع دو سل
eبتکی لَو دج عفان هنإف ؛ارییک عداعال او طب 09 ۱ قلی نأ ی :  

 نر عمو ةي بذر ينا داك رز تی هه تمل

 کت رک رکن از ات ی

 ری نيقْرَح ظفح :لیق ذقف یهفیو كردي لمأتلاو ٌراَرْكَتلا رک ُقَبّسلا لق اذإ

 لا يف نواه الو «نلرفو ظفج نم ربع ی مه نيرو عام نم
 نواه الأ یخ يبني هری مالكلا مهي الف كل دارم هرم دهن ملو

 هام نم تب ا هی عَرَضَقَيَو ىَلاَعَت هللا وُْدَيو ُدِهَتَْي لب مه يف

 .هاجر نرم بيي الو

 لس رافصلا ليِعاَمْسِإ نب میهاربا نب نیل مارق حل مامالا میل اندشنأ

 :كلذ يف يرزُجّسلا َدَمْحَأ نب لحا يضلل عالم

 باتک ةءارق :مشوق لثم اذهو ءاريثك هتملعت ام ررک و الیلق ملعت يأ :خلإ فرح قبسلا

 ةريغصلا بتکلا نعي :طوسبلا تاراغص .ةدحاو ةرم نیباتک ةءارق نم عفنأ نیترم دحاو

 .ةلوطلا بتکلا تاصالخ نمضتت يا

 . يرويسلا صحللاب نآلا یمسی ام وهو «سردلا ةصالح ةباتك قبسلا قیلعت :قبسلا قلعي

 .يسحرسلا خسنلا ضعب يف :يرزجسلا .ليقثلا لمحلا - واولا رسکب - رقو نثم :نیرقو



 هردقو قبسلا ةيادب يف لصف ۳۷ لا ميلعت

 ديمح لقعب REE دو ِدِئفَتْسُمْلا ةمدح ملعلا مدحا

 دیک 5 ةياغ هدکآ ۳ اش تظفح ام اذإو

 ديلا ىلع هسزد ىل و لب دوعن يک َُقّلَع من
 دییج میشل ُهَدْعَب بدین  اَناَرَف هم تئمآ ام اَذِإَو

Re 2يمل مج  
 دیلبو لهاح ريغ ىّرت ال یتح تیسنأ مولعلا تمَتک نإ

 ِدْيِدَشلا ِباَذَعْلا يف َتْبِهلَتَو اران ةَماَيِقْلا يف َتْيجلأ 2 نی رم ا رل

 َنْوُكَي نأ یی ءِةَحَراَطُمْلاَو ةرظامْلاو ٍةَركاَذُمْلا نم ملعلا بلاطل دب الو

 ةر نَه ؛بضقلو بعسل نع ُرَرَسَيَو فو نشو بفاضنالاب
 من َكِلْذَو باّوَصلا جارختسال نوکت امنإ ةرواشملاو ةرواشم ةَركاَذُمْلاَو

 تناك نا .بغشلاو بضعْلاب لصخی الو «فاصنالاو ناو مال ل صْحَي

 یون لا راهظال هدب منو فرا ل الف ٍمْصضَحْلا م مار هی

 .ٌقَحْلل اًبلاط ال انعم LS ةلْيِحْلاَو

 0 كازا واطي لو ,لاکشال هی هو هاب ناب ني دلع ناو

 ملعت ىلإ رداب «هنايسن نم تنمأو هظفح و ءيش مهف نم تقثوت املك يأ عراس :بدتناف

 موی مجلأ همتكف املع ملع نم :ٌک هلوق ىلإ ةراشإ نيتيبلا نيذه يف :۱ تمجلأ مث ۶ .هريغ

 .ادحأ همتكي الأ قاثیلا هيلع ذحأ الإ املع ادحأ هللا ىتآ ام :هلَو لاقو «ران نم ماجلب ةمايقلا



 هردقو قبسلا ةيادب يف لصف ۳ ۸ ملعتلا میلعت

 ةدئافو يلع ملع ْيِذ لک قوفو ان هيف انآو مزال هر ام

 دایر رارکت اهین نَا سس ی

 میلس یفصنم ِ ٍفِصْنُم عم ناک اذإ نکلو هه رازکت نی ری وَعاَس ةَحَراطُم لو دقف

 توس ةا ١ ناف عطا مو ربع بن را و طا

 نب لیلحلا هرکذ ی لا يفو رام هر راس لاو ۱ قالخ لاو

 :لیق دقو درک دئارف كح دمخآ

 همدخت مهلک سال لعجی نأ د نمل هطّرش نم ۳

 ملل قناقد يف تافل عیوح يف ا نوح نآ رفت بلاطل

 كردت ات اه اذَهِلَو لب ی وئاقدلا كردت منا ؛َكلذ ُداَتْعَيَر

 همنوفت نم دب الف مهَسلاک مالكا 1 زی مت وكف

 ی ی ی وا ریو a راه هنن او 00
 ؛ٌريبك لصأ اذه :هقفلا لوصآ یف لاق ءابيِصم نوکی ىتح يُمّرلا لبق لمأتلاب

 مالكلا نوکی نأ لقعلا سأر :لیقو لّمَتلاب رظاَنُمْلا هْيِقَمْلا مالک َنْرْكَي نه

 :لئاقلا لاق لّملاو تيتا

 اعیطم قيفشلا يصوملل تنك نإ ١ ٍةّسّمحب مالکلا مظن يف كِْيِصْوأ

 اعْيِمَج ناکملاو مکلاو فیکلاو هو مالکلا بّبَس ناف الا

 هقیرط يأ :فیکلا .فدما وحن هبیوصتو هدیدست :هعوقت .ةبعصلا ةلأسملا :ةقيقد عمج :قئاقد

 رادقملا :مكلاو .فنعو ةدش وأ فطلو ءوده نمو (هعفرو توصلا ضفح نم مالكلا ءاقلإ

 .لاحلا ىضتقم بسح باهسإ وأ زاجيإ نم



 . هردقو قبسلا ةيادب يف لصف ۳۹ ملعتلا میلعت

 ضي ر

 لاق صاَحشْلا میم + نم تافل ِلاَوْحَأْلا عْيِمَج يف رک وكيد

 ام ذش :لقو ءاهنخآ اهدحز انتا نموملا ةهلاض ةمکحلا 15 ونا دك

 ردك معو اف

 ةيِراَج تناك :لّوقی ركل نبذل رخف دال مراحل ع

 يف َنْيِظفْحَت له :كنم اب دّمحم اهل لاقف مس دّمحُم دنع هن ما طس سو یی

 ناك هنأ الإ هال :ثلاقف ؟اَنْيَس ها يف كس َفْسْوُي يأ نم بول اذه

 ةلکشم ةأسَمْلا تناکو ءاهنم َكِلَذ ظفحف طقاس رودلا مهَس :لْوَقَيَو نري

 نم ةَنكْمُم ةدافتسإلا ملعف ملل هذه لک عرف س ٍدَّمَحُم ىلع

 ام :لاق ؟ملعلا تکرذآ مب :هل لیق نیح هش كا ( لاق اذهلو ءِدَحَأ *اک

 تکرآ مب هه ساب نال ل وب تلحب اَمَو ةدافتْسالا نم تفكنتشا

 .لوقع بلقو لوّوس ٍناسلپ :لاق ؟ملول
 :لّوألا املا يف نو اوناک ام ةرکل ؛"ُلْوَعَت ام ملل بلاط يمس ام

 9 ريك 0 عَ 0 :؟ِةَلأْسَمْلا هله يف لوقا

 قو معلا لْيِصْحَ a ا ا ا

 ناک ناف نیکو بسك هل كلم ریبکلا صفح ْوْبَأ ناك و .بشکل ام ُعِمَتْجَي

 زک ذی رر بک مر هلا قتل بسك ی لیبی نا

 ةروهشم ةيهقف ةلأسع صاح وهو «بسحبي الو طقسی رثادلا مهسلا يأ :طقاس رودلا مهس

 .تاحوسنلاو بايثلا عئاب :ازازب .ثاریلا يف



 هردقو قبسلا ةيادب يف لصف ۶ ملعتلا میلعت

 نوکیا هلن هر معلا كر یفرذغلفعلا ِنَدَبلا حْيِجَصِل َسِيَلَو ءلسكُي لَو

 ا ل ل هعتمی ملو كنب َفُسْوُي بأ نم رقفآ

 مب :ملاعل لبق معلا قبرط نف بفرصنملا «حلاصلا حر حاصل املا مغیف

 نإ ؛ِلْضَمْلاَو ملعلا َلْهَأ هب ْعِبَطْصَي نا ؛ییغ پاب :لاق ؟ملعلا تکرذآ

 .ِةَداَيَّزلا ُبَبَس وهو معلول معن ىَلَع رک هل «ملعلاةداي بیس

 ايش ثنهق َملکف یکشلاو ِدْمَحْلابمْلعْلا ثکرذآ اَمَنِإ :ف كم ةفينح بأ لاق

 «یملع دادزاف ءىَلاَعَت هد ُدْمَحْلا :ثلق ِءِةَمكَحَو هقف ىَلَع ٌتْفَقَوَو ملل نم

 ٍناَكْرَأْلاَو ناتجْلاو ٍناَسللاب ركشلاب لی نأ ملعلا بلاطل یی اذكهَو

 هللا رم ةيادهلا لطي «ىلاعَت وللا نم َقْيفْوَتلاَو َمَلعلاَو مهفلا یریو لاملاو

 تلا له ةادهتسا نم دا ۳۳ نا هی عضو هنم هاعدلاب لات

 َيِداَمْلا َنْيبُمْلا َّقَحْلا ءىَلاَعَت للا نم َّقَحْلا اوُبَلط - ةَعاَمَحْلاَو ةَنَسلا له مه
 م 2

 ارج ناسا لأ قّلالضلا نع ْمُهَمَصَعَو یلاعت هللا مهادهف ماعلا

 لا نأ ؛ُلَقَعْلا وهو جا ٍقْوَلخَمْلا َنِم َّقَحْلا اوُبَلطَو 0و مهيأَرب

 اًوُرِجَعَو اًوُيجحف شل َمِيِمَح ٌرِصْنُي اَل رَصِبلاَك ياّيْشألا َعِيِوَح كردي ال

 نس 7 بز هو

 یا وا یّلع لیلی هلقعو هیفت یلع دمی لو حول هدف فر

 هلوقل ؛ةدایزلا ببس وه رکشلاو يأ :ةدایزلا ببس .مهیلا نسحيو مهربي :هب عنطصی

 هنم اورسو هب اوحرف :مهیآرب اوبجعأ .(۷:میهاربا) کندی زأل مترکش نت :ىلاعت



 هردقو قبسلا ةيادب يف لصف ١ ملعلا ميلعت

 طارص ىلإ هندي بس رهن هللا ىَلَع لکو ْنَمَو كنم حلا بلطي
 . رحب الف رنک لام هل ناک مو ميسم

 لخْبا نم ارد اد يأ ۳5 يا لاق لا نم ىلع للاب دری نأ فَي

 عیب ریقف یناولحلا ا ا ماَمإلا خ ۹۹ با ناو

 هدوج ةک رب «ينبال اوعدا لو یاران الا ی اکو لل

 نوکیف بتکتسیَو بک ٍلاَمْلاب يرتشب يو لا ها لا ویرضتو اقا

 فَلاَ معلا ىلع وَ

 نم ةئ ثالث هل ناک یتح دينك لام هلم نّسحلا نب دملا ناك دقو

 آره ,نسیفت بو هل نبی مو هقفاو ملعلايف هک ةقفنأف يام ىلع ال

 :لاقو هاب ملف سفت ابی هل لس هل بز هستش َفُسْؤُي و

 یأر امل + بلا نو ناك ناو ۳ 7

 .ُهَسْفن لذي نأ موم سی 2 يل لاق دقو ءهِسفنل

 هال طبل روشق عح هب ان ْيِدْنباَسْرَألا مالْسالا ٌرْخف ف خيشلا نأ ۳۹

 ذختاف ءاَماَلْوَم كلذب ثربخأف ةیراج هئارف ءاهلکأو اَهَلَسَغَف لاح ٍناَكَم يف
۴ 

 .اذهل لبي لَ اهل هاعدو ٌةَوْعَد هل

 .اماعط هل دعآ يأ :ةوعد هل ذختاف .نآرقلا نم سابتقا اذهو «هیفاک :هبسح

 .هسفن لذي العل يأ :اذهه



 هردقو قبسلا ةيادب يف لصف ۲ _ ملعتملا میلعت

 لاق ءِساَّنلا ٍلاَوْمَأ یف ْعَمْطَي ال لا ٍةَّمِه اذ نوکی ن املا بلاطإ يب ااف

 طاق EE 325 وللا لور

 2 يلا لاق ورع یلعو هبفت یلع قني ل لَمْ نم هد مبل الو

 من ةفرحلا ۳ لول ٍناَمَّزلا يف اوناک و ءرقف يف رقفلا فو نم سال

 لامپ ىَنغَتْسا نم ل يفو سال را دارا یّتع ملعلا نو

 اذهلو «ٌقَحْلاب لوقی او ملعا ةمرخ هل ق 7 ملاعاَمط ناک از ُمِلاَعْلاَو نقتفا سال

Nتم ین طناز 0 تی ی  

fرهظو لات هثم الا فای الو «یلاعت ها نم الا و وحرب الأ نِمْؤُمْلِل ی  

iقوم نم افوَع ىَلاعَت هللا یصَع نمف ءاهمدعو عسل َّدَح  
 َبقاَرَو «قولخَملا فول یلاعت هللا صْعَي ْمَل اذإف ءىَلاَعَت هللا َرْيَغ فاح دّقف

ikبناج یف اذکو «ىَلاَعت هللا فاح لب زنم تر  

 ناف ؛را رک يف ارْيِدَقت هی رو دعي نأ ملعلا بلاطل يغب سيو ءءاَجَرلا

 .َعلْبمْلا كلذ علي یتح هلق وقس ال

 لج لا مولا قو ام نخ سما 7 رك نآ ملعلا بلاطل فی

 مع سا

 ا سل لو مر تال يِ قيسا ر عسل

 یجتلی وهف .رضاح رقف عمطلاو ؛عقوتم رقف نم هفوخل عمطي امنإ ءرلا نأ عي د :عمطلاو كايإ

 ىلإ ةمكحلا هذه بسنت :سانلا .رانلاب ءاضمرلا نم ريجتسملاك رقفلا نم افوح ؛رقفلا ىلإ

 .بيعلاو سندلا - ءابلا حتفو ءاطلا رسكب - :عبط .ههجو هللا مرك يلع نينمؤملا ريمأ

 .هللا ريغ جري مل عقاولا يف وهف «قولحمل ءاحر هللا صعي مل اذإ نعي :ءاجرلا بناج يف



 هردقو قبسلا ةيادب يف لصف ۳ ملعتلا میلعت

 .ظفحلا ىَلِإ ىَعْدَأ اذهف دحاَ هرم هل ْيِذَلاَو
 توكي نآ غنی رارکتلاو سزدلا نأل «رارکتلا يف ةتفاحُمْلا داعي و

 هرز راز کلا نع مطلب اليك ؛هسفن دهی ارْهَج ْرَهْجَي الو ِطاَسَنَو ِةَّرقب

 رم مر

 .اهطَس وأ رومألا

 َناَكَو ءِطاَّسَنَو ٍةَّرَقب ِءاَهقَفْلا َعَم هقفلا رکاذُی ناك هب سوی ابأ نأ يكح
 7 , لب ع ه و و و ۳ اما را و٥

 افت و

 رع هّتفآ هن ؛ةرف مولا ب بلاطل نزكي الا ی نیو

 لا يف را يل عت مل یاب يئاک رش ثقف منا :لؤقي هلم نیل اهر

 یر نو ۸۳ ا مالسإلا خيش 2 0 0

 طنین هکنرخ عم جف ءكلشلا باس ةرفع یار ا

 ا اعم هناسردپ الظو لعل ب بلط يف زارمتسالا حب نكح < ىلإ

 يارجل ينو خیر سارت

 يغني : لر 1 ناخ یضاق مالسإلا رخ ماما يضاقلا میل داش ن

Eبا ی  
 نقل مش اه طقم

 ان ةركذملا اوکرتب الأ ملعلا بالط ىلع ابحاو ناك اذه لجأ نمو «ةلطعلا :ةرتفلا

 ۱ .فیصلا ةلطع



 لک وتلا يف لصف ۱ ٤٤ ملعتلا ميلعت

 لک وتلا يف لصف
 نزول یی بت یخی

۹ 

 یافت عت طخ وة برا رزم

 غ رف مَ ءةوسكلاَو تا نم قزّرلا به لعَتشا نم ناف 2 ال

 لیق هرم يِلاَعَمَو قالخ لا مراکم ٍلْيِصْحَتل

 یساکلا یا و اهن لر ا ی

IEمهارهب لنتشث ال یّتح لا لامعاب هسفن َلَعْشَي نآ  

 ي لب قني الو ةيِصُملا در نر جهل ار الا رمال لقال هب الو
 قني هنأل ؛ةرجالا رمل منهو حلا لامغأ لجو دلو ِلقَعْلاَو بلقلاب

 هدق هم هارماف نكمل دم ال اهدمک ال بید بول مر + 5 هلرق اّمَأَو

 يف بلقلا راضخاپ لجُي الغش بلقلا لَعْشَي الو حل لامعاب لج ال مه

 .ةرحالا ٍلاّمْعَأ نم ٍدْصَمْلاَومَهْلا َنِم دل كلذ ناف ؛ةاَلَّصلا

 َهَبُْعلااوُراَمْخا اذهلو عسل ردقب برید قاع لیفت ْنِم ملعلا باطل دباو

 عيطتست ال كنإ :هل لوقي هنأل ؛هرقحيو تيبلا اذه هطلاخي نم رعاشلا رخسي :خلإ مراكملا عد

 توسکلاو ماعطلا ءارو يعسلا يف روصحم كمه نأل ؛دماحاو مراكملا لاحم يف يرحبا

 ليصحتب هبلق لغتشا نم نأ نم هلوقی ام ديؤي نأ تیبلا اذه هداهشتساب فنصلا دصقیو

 .رومألا يلاعمو قالخألا مراکم يق رکفی املق «قزرلا



 لكوتلا يف لصف 1 لس يع
 ارامل لاقاّمک « ملا رس فوفو بش لحن

 نم هري يف كل هل مو ملا رس رفَس یف - سس

 ملا رفس نأ میل .00:فيكت» هکابصن اذه انرفس نم انيق دقلإف :رافس لا

 رک دنع داهجلا نی لصف وه ُهْيِظَع دن مْلِعْلا نر بم نم ْوُلْحَي ال
 نحو ی یلع تم نم را ۱

 ی َرِهَس اذإ هلل نَسَحْلا ْنب دَّمَحُم ناك اَنُهِلَو ءايدلا ِتاَذَل رب

 .؟ِتاَذََلا رزم فق نا نا نر تاک تلا هل تلح

 بس

۰. 

 جم 0 ۵

 لاق قفل نع ضرع الو ملعل ريع رخآ ءئشب لغتشب َلِغَتْشي الأ ملعلا بلاطل يبي

 هدر ی هيكل لإ هوما و ساشا نإ :كلم نَسَحْلا ّنْب دمحم

 .ةَعاّسلا هک هثیلف َةَعاَس اذه اَنَمْلِع ی

 ةر يمرر ف هه رک مر ام

 ی ما ا

 3 و و 8 ا و ا

 فرعی ملف ؟الحار ما لضفأ اًبِكاَر رامجلا يمر :هل هل فسوی وبَأ لاقف

 تاقا میبح یف هب لفّشی نآ هیقفلل یی اذکمو دف ب َباَجاف کک

 تقو يف هب لاغتشالا كرتي نأ يوني وهو «هقفلا ملعت يف عرش نم نأ ديري :ةعاسلا هك رتيلف

 لمع يف عرش نمو ءاعزعزم هميمصتو ةفيعض هقفلا ملعت يف هتدارإ تناك «تاقوألا نم
 ناك اذإ اميس ال ءائيش هنم غلبي الو هزجني ال «ميمصتلا عزعزم ةدارالا فيعض وهو «ءيش

 ريغ ذكنيح هنأل ؛هب لاغتشالا كرتي نأ هل يغبنيف نذإو «هقفلا ملعك ردقلا ليلج نأشلا ميظع



 لكوتلا يف لصف 45 ملعتملا ميلعت
 ٍلاَح ْيِف تنک فيك :هل َلْيِقف هتافو دْعَب مانملا يف هلل دمحم يور :َلِيقَو

 جوري وأ مَ بناکمل ٍلاَسَم نم وام يف الام تنک :لاقف ؟عزتل

 دادغتسالا نع بتاکمْلا ُلئاَسَم یّشعَش :ورمع رجخآ موف لاق هنا :لیقو ؛یحرر

 .اعضاوت كلذ لاق امناو ءمْوَيلا اذهل

 عم دقاعت يذلا دبعلا وه :لوعفلا مسا ةغيصب :بتاکلا .هكللد نسحلا نب دمحم وه :دمح

 .هدیسل هدادس دعب ارح ريصي «لحم لالا نم غلبم ریظن هقتعي نأ هدیس



 لیصحتلا تقو يف لصف ۷ ملعتلا میلعت

 لیصحتلا تقو يف لصف

 ًر مس “ھو م 7 7 2 قرار 7 ی

 .بابشلا خارش ِتاقّوالا لضفأو .دحللا ىلإ دهملا نم ملعتلا تقو :لیق

 .نیئاشعلا نی امو ءِرَحّسلا ُتَقَوَو

 ملعب لفتشی ملع نم لَم اذاف یار عِیمَج َقِرْفَتْسَي نأ ملعْلا بلاطل يبن

 نیافدلا ُهَدْنِع عصي ناك و لیلا منی ال هس نَسَحلا ُنْب َدَمَحُم ناكَو یارمشلا >3 42 ا هم رم وو و < ۹
 3 و o۵ نیس 7 ےس

 .رخآ عون يف ر ظني ع ون نم لم اذإ ناک و

 .ءاشعلاو برغلا :ناءاشعلاو «حبصلا ليبق :رحسلاو «هلوأ :بابشلا خرش



 ةحيصنلاو ةقفشلا يف لصف 4 ۸ ملعتملا ميلعت

 5 ۱ لاو ةقفشلا ىف ۱

 فني الو رضي دَسَحْلاَ هبساخ َرْيغ اَحِصَن اَفِفْشُم ملعلا بحاص نوکی نأ يبي

 نؤكي ملعملا نبا نإ :لّوقی هلم نيدلا نام 00 2 اًنْذاَيْسَأ ناک و
 فن ر هداف دع ف یاملع هدو نوکت ذآ دیر للا د ع م 8۵ 2م

 .اًمِلاَع هنا نوکی

 هل قّبّسلا َتَقَو لع كم تن ناو َلَحَألا َرْدَّصلا نأ ىَكْحُي َناَكَو

 و تقو الج يذلا جات دولا ردصلاو نیا ماسح ِدْيهَسلا ردصلا

 يف لمتو لكَ انتعیط :ِنالْوَي اناکو قابل عْيِمَج َدْعَب ىَرْبكْلا

 ۳ راطقأ نم یو ءاربكلا داَلْوَأَو ءاَبَرُعْلا نإ :كلمس اَمُهْوبَأ لاقف قو

 ٍلْهَأ ءاهقف رثکآ ىلع هاب قرف هتقفش ةك ديف بقابس مدقأ نأ نم دب الف

 .ٍرْصَعْلا كلذ يف ٍضْرَأْلا

 ردت ی لك وأ عيسي هنأ ل عزان الآ نو

 مالْسالا نکر 0 میل یندشنآ یهیواسم 4 هبفکَتَس لاو هناسحاب

 یندشنآ :لاق e فْورْعَمْلا ركب ْيِبأ نب دّمحُم

 ینادمهلا فس ?r زي هرس ناطلس

 هلعاف وه امو هيف ام م
 :ثدشناو عسل اذه دكت یژدع فن مغزی نآ دارآ نم :لیقو

J o تر م ۶و مر A E 
 امه هف رحن و امعغ هلتقتو امغار كّودع ئقلت نأ تئش اذإ



 ةحيصنلاو ةقفشلا يف لصف ۶۹ . ملعتلا میلعت

 مغ هدساح دار اّملع دادزا نم . نا ملعلا نم ذدراَو العلل مرف

 لیفت حلاصتب تنق وَ رهقبال تفت حیاصتب نفت نأ َكِيلَعَو
 كمتر يضر كحضفت اه ؛ةاَداَعُمْلاَو یو كّودع رهق كل نم

 بت ىلع لا اول - ميرمن یسیع لاق یاهفسلا نم میم ال لمحَتاب لی

 :مهضع ُتْدِشْناَو هارشع اوخبزت یک ؛ةدحاَ ِهْيِفَّسلاَنِم اوُلِمَتْحا : - ِْيَلَعَو
 يلاقو ِلاَتَع ريع زآ ملل نر دعب ارق سس لب

Ss, Baلاحول  

 لاّوْسلا نم هاش امف ا اأ ةر قو

 25 هلوقل ؛َكِلَذ لحي الو ةوادعلا أشنم ناف «نییمومْلاب ارش ٌرظت نآ لا

 لاق امک قریرسلا ءوسو هل ن نم كلذ اش مر ری نیم ول اونظ

 :بيطلا وبأ

 هه ر ر ر زر رم و نو . ق و ۵ و

 مهوت نم ةداتعي ام قدصو هنونظ تءاس ِءَّرملا لعف ءاس .اذ)

 ٍمِلظُم كشلا نم ليل يف َحَبْصَو  هتادع ٍلوقب هّییجُم یداعو

 هدزف انسح هتل نمو هدر الو حیبقلا نع حتت

 .ع داخ :يلاقو لاتخ .هبلط :ءيشلا مار نم رمآ لعف العلا بلطا :االعلل مر :العلل مرف

 .ماهوأو رطاوخ نم هنهذ ىلع دريو هباتني :ةداتعي .ههرك اذإ هيلقي هالق نم راک :يلاق

 .ودعلا وهو :يداعلا عمج - نيعلا مضب - ةادعلا :هتادع



 دكت الف ون لک دل دیک لک كودَع نم كتم

 :هفس يتلا حفلا يبأ ٍدْيِمَعْلا خيشلل ُتْدِشْنَأَو
 اًناَنْعِإَو ET لهاج ف نب رع وذ

 اتاص نإ تاصنإلا مزليلو هبّرح ىلع ملّسلا رتخیلف

 . هنم جورخلا عيطتسي ال اميف هعقوأو هج رحأ اذإ هتنعأ نم جارحإلا :تانعالا :اتانغا

 فلألاف ,حاصو اتوص ثدحأ نإ يأ :اتاص نإ .توكسلا هب ديريو ءافصالا :تاصنالا
 .عابشإلل هيف



 ةدافتسالا يف لصف
 لطفا هل ل صحت ىح ءِتْقَو لک يف اًدِيفَعْسُم ملا بلاط وكي نأ نم

 نرش ام كت ىلع فرخ وز ترک قر

 نم ذی ام ملا :لیقو يق اي بك ْنَمَو رف ظفَح ْنَم :َلِِ دف دئاوف
 و احول نالوا سفرا

 بیدألاب فوم مالشال ن نیز ر دات بیل مامالا 1 تعِمَسَو

 نم ايش ِهياَحْصَأ لوي 95 لا تیر :ِراَسَي نب لاله لاق :لوقي تخم

 كعَم له يل لاقف هل تلق ام يلدعآ !هللا لوس اي :تقف و

 ريحا ناف ؛ةَرّبَحَمْلا قرافت ال !لالمای :لاقف ر يعم ام :تلقف ؟دریحم

 .ةَماَِقْلا موي یلا اهلهآ يف و هاهیف ,

 ايش موی زك ظني نأ نْيدلا سْمش هتبا نیل ماسح دنهشلا ردصلا يعور

 ماضصع یزتشاو هارییک نوک بیرق نع نا ؛ةَمُكجْلاَو ملا نم ایی

 نیک مور 7 طرف الا يف ُهَعِمَس هر روبل نسوي

 الا يلا یو «ِتاَعاَسلاَو تقول میضب الأ بی

 او كانم هفت الت لو بلا: لاق هزار ِذاَعُم نْب ىَيْحَي ْنَع

 لك سو هني دينو حزيشلا میل آیت یاب دكت الف ٌءْيِضُم

 همك ردا یک خيش نم مک: كلم مالشإلا خيش ادا لاق امك كردي اقام

 .هبتك ام هدنع نكسو رقتسا ائيش بتك نمو «هظفح ام هنم رف ائيش ظفح نم يأ :رف ظفح نم



 ةدافتسالا يف لصف ۲ _ ملعتلا ميلعت

 هت هبخّتسا امو

 :ِتِبْملا اذه امشنُم ِتْوَمْلا اذه ىلع لو

 ىفلُي یتفیو تاف ام لک ام اھل ؛ يقلل تزف یلع يَ

 مع ْنَع ضارغالاب یفکو هيف نکف رنا يف َتْنُك اَذِإ :ههخ والا مک لع لا
 .اراهنو الی هئم هللاب ذعتساو هاراسع و ايرج هللا

 مومن نامش معلا بلط یف هاو هم لا لمَحَت نم ملا بلاط دب الو

 داف هر کر شو دلت ی ملا بل یف

 :لئاقْلا لاقو هيف رع ال لذب ذب اإ كردي الو هّیف لذ ال زع ملعلا :ليق « مهنم

 51 یّتح زعلا لاثت تشلف اهزع نأ ْيِهَتْسَت اًسفن كل یرآ

 م
 ها

 ةقشمل

 .هليصحت يف دهتحاو هل غ رفتف مآ بلط يف تنك اذإ يعي :هيف نكف .دجوي :ىفلي



 ملعتلا ةلاح يف ع رولا يف لصف ٠ or ملعتملا ميلعت

 ملعتلاةلاح يف عرولا يف لصف
 يف غيم نم :لاق هنأ 7 هللا لوس نَع بال اذه يف قند مه یو
 يف ُهَعِقْؤُي وأ ههبابش يف هتيم نأ ام :ءایشآ ةت ٍدَحَأِب یلات هللا هال ا

 ملاک علیا بلاط ناك اهم اطلس ةد هيل زآ ق قیتاَسرلا

 عَبشلا نع َررتْحَي نأ لیاکلا َعَرَوْلاَ نمو رکا هدئاوفو هرس آل لاو فأ

 رإ قْوّسلا ماَعْط لکا نع َرّرَحَتي ناو عفن ال امف مالکلاةرتکو مولا ةرنک

 بزفآو لا رکو نع دو هاو ةَساحَلل برق قوس َماَعَط نأ ؛نکن
 نود نم ِءاَرَّشلا ىلع نوریقی الو هل عق ءارقف را 1 لا ىلإ

 .هتک رب بهذ كلذب

 لکا اک لغت لاح يف ناک هب لس دم لی 50

 هل لی َماَعط هل یهو ءِقاَنْسملا يف نکنی هو ناک و قوسا ماَعط نم

 ع اطا ُهْمّلكُي ملف موی ٍقوّسلا ربح هنا تّیب یف یآرف تعمجلا موي

 هَل لاقف ,یکیرش ُهَرْصضْحَأ نکلو هب ضر ملو هيرش ها ام :لاقو ها رذّعاف

 ۳ ئ رتُ مَ هلثم ْنَع ع روو طاتحَت تنک و :ُهوْبأ

 .ةَماَيقْلا مْوَي ی مهُمس اي یتح لَو ملل اوفو كيدل نت اوناك
 ةَِيِغْلا نع َرّرَحَتت نآ َكِيلَع هَل لاقف لع بلاط ء ريس داهژ نی ا ور

 ی

 .عوضوم ثیدحا اذه نأ رهاظلاو ,یرقلاو فیرلا وهو :قاتسر عمج :قیتاسرلا



 ملعتلا ةلاح يف عرولا يف لصف 4 ملعتملا ميلعت

 َنِمَو كنار یو َكَرْمُع قرسی مالكا ركي ْنَم 7 :لاقو راتکیل

 دن انسا رواجیو ِلْيِطْعَتلاَو ْيِصاَعَمْلاَو داسفل لهأ بیتجي نأ عَرَول

 E ام نرخ نان اون الا

 .نيِمْولظَملا ءاَعُد نع َرِرَتْحَيَو یا له ءاعد منتفی كلي بل

 َدْعَب اعجرف «نیکیرش اناکو تبرع ملعلا بلط یف اجرخ نخر نأ يك
 اش و یدلبل ءاهقف ما کلا فو اًمُهْدَحَأ هقف دقو امهدلب ىلإ نيس

 لاح يف هقفن هع يذلا ول نأ اوربا ءاَمِهِسْوَلُحَو امهرارک و امهلاح نع

 ناك هخالاو هْيف ملعلا لصح ل َرْصِمْلاَو لیلا ًالِبَقَتْسُم ناك راک ۱

 هقف هیقفا نآ ءاهقفلو معلا َقَمَناَف سصملا ريع ین ههجوو لب اریذتسُم

 اعد ةر بيو ورا دنع الا سرلجْا يف ةتسلا ره د لئلا لابقتسا ةک رب
 نم ابا ذأ هواظلا ّحْلا لو ٍداّبعْلا نع ولی ال ٌرْصِمْلا نی تل

 نم نإ ؛نتسلاو بادآلاب نوه ملا بلاطل نيف للا يف هل اعد دالا

 نواهت ْنَمَو «ضئاَرفلا مرح ۳ نّواهت ْنَمَو َنَتسلا ْمَرْحُي باَدآلاب نوای

 .ةّرخآلا مرح ٍضْئاَرفلاب

 ىلع هل نوع كلذ ناف ؛نیعش ل

 ومع ریل مجت جاححلا دمازلا جا خب 3 ! تدشن و نيت لْيِصْحَتلا

 ١ .ةنيدلا :رصملا لي يبلا ةنسل اعبتم :انتسم.مالكلا ريثك :رافكملا



 ملعتلا ةلاح يف عرولا يف لصف ۵ ۵ ملعتلا میلعت

 اضفاحمو اًئِظاَوُم ِةاَلَّصلا یّلعو اًظِفاَح يِاَوَنلاَو ٍرِماَوَألِل نك

 اظفاح ایفا ْرِصَن تالاب دهخاو عرش مولع بلطاو

 فاح هی لاف هل يف اغار َكِظْفِح طقج له لأْساَ
 ۱ :هدللم اضيأ لاقو

 نزفجوت مكبر ىلإ مو السك الو اودجو اعطا
 درجه ام ۳ نم الیلق  ىَرَوْلا رایحف اوغجهت الو

 رق نك لن :لیقو علال ٍلاَح لک ىَلَع اًرتفد بِحْصَعْسَي نآ ْيِبْنيو
 تشکیل هرض و یو یو یبلق ىف ةمكجلا تب مل همك ف

 دقو مسی ام بک ؛ًةَرَبْحَمْلا بِحْضَتْسَيَو ٍلاَحبلا ِهاَوْفَأ نم ُهَعِمَس ام هيف

 . هذ راسي نب لاله ْتْيِدَح انزکذ

 نو «قلخلا :یرولا .ةروسکلا ءایلا دیدشتب ريخ عمج :رایخ ءاومانت ال :خلإ اوعجه ال
 .بیحا دارلاو بوثلا نم اهجرخو ديلا لخدم :مکلا :همک .نآرقلا نم سابتقا رعشلا



 ظفحلا ثروب امیف لصف 2 ملعتملا ميلعت

 ظفحلا ثروب امیف نصب

A E Eنآ ةَءاَرِقَو ی كلو ءاذغلا لقت و ةبظ  

 هعارقو «ارظن ]9 0 :لیق ظفحلا باّبسأ نم

 :لاقف میاد ما يف هزار ضْعَب ميكَح نب داَدَش یار لّضفأ رظن نالا

 هللا مشب :باّتکلا عفر دنع لو هرظن نآزل َُءاَرق :َلاق ؟عفنآ هتدحو ءىش يأ
 سس

 ا

 هل اب الإ وف الو لوح الو ريك لاو هللا الإ لإ الو ولن دمحلاو هللا َناَحَبْسَو

 لويو نيرهادلا رهدَو َنيدبآلا دبآ بیو بیک يفرح لک دعا میل من 3

 هل كیرش ال ُهَدْحَو حل ٍدَحَألا ٍدِجاَوْلا هللاب ُتْنَمآ :ِةَبْوُعَكَم لك دعب

 ES لک يتلا یلعةلص نوار

 َئِصاَعَمْلا كر ىَلِإ يبدشزاف 0 وس عْيِكَو ىلإ ث
 يصاعل ىَدْهُي ال هللا ُلْصَفَو هل نم ٌلْضَف ظفحلا نإ
 نیرضعو ىدخِإ کو هرکسلا َعَم ردنکلا لاو ِلَسَعْلا ُبْوْشَو كالا
 ٍضارْمأْلا َنِم ریثک نم ْيِفْشَيَو ظفحلا رب قلا ىلع موي لک ارح بیبر
 تری امام ظفحلا یف ديزي ور ما ام لک ءماَقْسَألاَو

 ۱۳ روم یف نا رخ ُمْوُمهْلاَو تو ةرتک و ٌيِصاَعَمْلاَف َناَيَسَّنلا

 نایاب معمل يف دز ام کو ءيبالَعلاو لاغش هریک و
 و ا ا

 5*2 مشی الو ده هایئدلا Oe يغبني يال هنأ ان هکذ دقو

 .ةضورفم ةالص يأ :ةبوتکم .فحصلا يف ةوالت يأ :ارظن

 ." رک ذلا نابللا" كلعلا نم عون - لادلاو فاکلا مضب - : ردنکلا



 ظفحلا ثروي امیف لصف 2۷ ملعتلا ميلعت

 رؤنلا نع لخت ال ٍةَرخآلا ٌمْوُمُهَو بل يف ٍةَملظلا نع ولحت ال ايندلا مور

 ةرخآلا مه یا نع ُهُعْمَي ال مهر اصل يف هر رهظيو ءبلقلا يف

 مهلا يفي ماعلا ٌلْيِصْحَتَو ,عؤشخلا ىلع ٍةالّصلاب لاغتشإلاو .هّیلع هلمحی

 هل ةدیصق دّیصق ٰيف ينانيغرملا ِنَسَحْلا نب رَصن مرر كنا ماع تخل
oو  

 نرتب ملع لکب نسخ َنْب رَت نّمع
 ا ل و ْنَرَحْلا يفي ْيِذّلا كاذ

 هل دوم يف فسا ِدَّمَحُم نرم نیل مجن لحألا مامإلا حشا لاقو

 مفرط ةَحْنلو اهیدع ٍةَعْمَلَو  اهفرطب می ْنَم ىَلَع ٌماَلَس

 نو هک يف املا ترڪن حم هَ يتيصأو بس
 اهفشک ملل ٍلْيِصْحَتِب تفغُش بنا ینیرذغار يييرذ كف

 اهِفْرَعَو ِتاَيِتاَْلا ءانغ ْنَع ینغ  یقتلاو ٍلْضَمْلاَو ملعلا بالط ْيِف يلو
 ىلإ رظتلاو ءضماحلا حال قط لاق كلا کف ملعلا ن نا

 حل لْمَل ءاقلاو «لاّمجلا راطق نيب ورم بقا حول هعارقو .بولصمل

 نا تراک اقا نیل ةَماَحَحْاَو ضایع

 - هيلإ حمل :لاقي :اهفرط ةح .امهتراضنو اهقيرب :نيدنلا ةع .ابح ينتفغش :خلإ ينتميت نم
 ةقاشرو رظنلا نسح انه دوصقملاو «نيعلا :فرطلاو .هيلإ رظنلا سلتخا يأ - ميملا حتفب
 .ابصلا ةوشن يب تحاهأو يتقاش :ئتبصأ .یترسآ :یتبس :ْخا ينتبصأو ينتبس .تافتلالا

 ؛اهفصو ةقيقح يف لوقعلا تريحت امنإو ءاهفصو ةقيقح :اهفصو هنک .لوقعلا نعم. انه :ماهوألا

 .ئيكرتا :ينيرذ .اهيلإ رظنلا عیطتست الف .سمشلا ءوضب نيعلا رهبنت امك اهامجب ترهبنا اهنأل

 - :ءانغ ,بلط :بالط :خلإ بالط يف يلو .كبحب لاغتشالا نع ىلختلاب يل يحمسا :نيرذعا

 .ةبيطلا ةحئارلا - نيعلا حتفب - :فرعو .تاليمجلا :تايناغلا .یغتلاو نيحلتلا -نيغلا رسكب



 قزرلا بلجي امیف لصف هم ملعتلا میلعت

 صقنی امو رمعلا يف
 له ف تا هج هت ام فرغم ترقق نم ملا يبطي ل[

 ابنک اوفَتص كلذ لک ْيِفَو هضرغ ىلإ يعَسلل ملعلا بلاط خیل ؛ةَحَّصلاَو

 دا رب: را لوس لا هراضیخال لی یلع اهن هه در
 یی ل داب قزل تل لجن هما قلل يف دیر الو اد ل

 الکل او مخ مق رولا نامه مس بل تاكينإ نأ ككل اذهب تب

 َقْرَلاُعَنْمَي ةَحْبصلا مون اَذَكَو صاح ُتْيِدَح هيف درو دقو قفل ترو ها

 :لئاَقْلا لاق ءاي ملعلا دقفو رقفلا رو مولا هریک و

 سال رَت يف ملا عنحَو سالا سل ین يا رور

 ص م

 یر نم ُبَسْحُنَو عفت الب رم لای نأ 2 نم سی

 نوا و «بنج رس ۳1 لک الاو, نی 0۳ تاير مولا

 6-99 لیینملاب تی کو «مزلاو ل صبا رش ة قو قدئاَملا ةطاقْسب
 رس

 وه ةدئالا طاقسف «ناوخلا :ةدئالا .ةداع هنم طقسی ام :ءيشلا ةطاقس :ةدئاملا ةطاقسب

 .هوحنو زبخلا تاتف



 قزرلا بلجي اميف لصف ه4 ملعتملا ميلعت

 خياَشَمْلا َماَدَق يشَملاَو تیبا يف ٍةَماَمَقْلا وتو 5 يف تیبا نسْنكَو

 نیطلاب نيديلا لسغو قبشح 038 لالخلاو ؛اّمهمشاب نیل مادنو

 ۳ اب يعاّرضم ٍدَحَأ یلع ُءاكَنالاَو بل یلع ن لاو بارش
 كرو باب هولا ُفِئِفْحَتَو هندب ىلع بلا ةطايِجَو نّربَملا يف

 9 ٍدِجْسَمْلا نم جورخلا ٌعاَرْسِإَو اّصلاب نواهَلاَو تیبا يف ٍتْوُبكَنَعْلا

 ءاَرِشَو تنم عجل يف هال و ءقْوَّسلا ىلإ باهذلاب راکبالاو رجلا ةالَص

 رّیمخت كرو ِدَلَوْلا ىلع لا ٌءاَعُدَو ِلاَوّسلا ِءاَرقفْلا نم بلا ِتاَرْيَسُك

 ءرائآلاب كل فرع قفل تروي َكِلَذ لک «سقتلاب جاَرّسلا ءافطو ناو

 ءاعدلا تو , میکنم طشمب طاشتمالاو یر ملقب ةباتكلا اذک و

 فاّرسالاو لر لخملاو هاّمئاق ُلُوْرَسَقلاَو ءاَدِعاق ُمّمَعَّتلاَو ِنْيدِلاَولل ریحلاب

 ۱ نا يف نوار ناو لسکلار

 عْيِمَج يف دیر رب ُرْوكْبْلاَو ءةَقَدَّصلاِ قول اولرثتسا : وللا لوسَر لاق

 هول طب «قژلا حییاقَم نم طلا نحو ِِقْرّرلا يف اًضْوُصُخ مع

 سنك نامه يلع نب نَسَحْلا نَعَو قزّرلاو ظفحلا يف دری مالکلا ُبْيِطَو

 وال طلا ةّماقإ :یژولل ةَبِلاَجْلا با یّوقأو ءىَنغْلا ةَبَلُجَم ءانالا لشغو ها

 دوعب للختی نأ بحاولاو «هدجي ءيش ياب هنانسآ للخي يأ :لالخا .ةسانکلا :ةمامقلا

 .ضاحرلا «زربتلا ناکم :زربلا .ررض هنم سیلو قيفر هنأل ؛لالخلا
 .هلامعتسا نکمیل ؛ءيشب طبر مث ءرسك يذلا ملقلا وه :دوقعلا ملقلاب .اهفیظنت :ئباوألا ریمخت

 ۱ .لاورسلا سبل :لورستلا



 قزرلا بلجي امیف لصف ۳ ملعتلا ميلعت

 ةالصو ءاهبادآو اهر اهتابجاو رتاَسو ناک لا ُلْيِدْعَتَو عوشحلاو ميظعَلاب
 تقر و لیلا E و روش عرق رو هل رم كلذ یف ا

 روضح و كل ت مو ىَسْعَي اذ ۳ لشزمو ِكْلُملا روس ةعارقو مو

 يف رتولاو رجفل و قراها یلع همر دل و هند ل

 دنج اإ ءاَسَا ةَسّلاَحُم ریکب الو يوا دعب دل مالکب ملكتي اأو بی

 ال مبل نم لی ايدو هنیدل غم غول مالكي ملکی الو ةحاَحْلا

 نقیتساف مالکلا ركي لَا 537 اذإ خو اف «هینعی ام ا وف هلع

 لاقو مالكلا صقن ُلَقَعْلا مت اذإ :ههخو هللا ْمَّدَك يلع لاقو هنوئجب

 : ىَتْعَمْلا اذَه ىل فتا :هللس ُفّنَصُمْلا

 اریکُم ناك نإ ِءْدَمْلا قْمْحِب ْنِقْيَاَو مالک لق ِءْدَمْلا قع من دل

 :رخآ لاقو

 ارارم مالکلا ىلع تمدن دقلو هرم یتوکس ىلع ُتْمِدَن نا ام

 والا تقو ىلإ رجفلا قاقشنا دعب وی : لک َلْوَقَي نا قلا يف ديزي امر

 قم ةئام ءويَلِإ بونا هللا رس ییُمحبو هللا ٍناَحْبْس ؛ميِظَعْلا هللا ناجح

 قم ةئام ٌءاَسَمَو اًحاَبَص ی احر 00

 .ةدئاز "نإ"ف تمدن ام يأ :تمدن نإ ام .همهي :هينعي



 قزرلا بلجي اميف لصف 1۱ ملعتملا میلعت

 َدْعَب هرم نعرا هللا ُرِفْغَتْسَيَو اضیآ برغملا ةالص 3 و يل ات

 یا ّيِ لا هاب ۷ هَ الو لوح ال لوف ن رو خفل ةالم

 كِالحب يبيع هللا هرم نیس ةعُمْحلا موي زق هل حبلا ىلع اصل
 لوس نم كلضفب ینفک او كمارح ْنَع

 ُكِلَمْلا هللا ا یک ریمل هللا تن: 7 ءاتلا اذه لزقیو

 قلا للا َتْنَأ یشلاو ریل قلا هللا تنآ میرکلا میل ا هللا تن سرد

 کل هللا تنآ ءىَمْحَأَو كسلا ملاع یداهشلاو بغل ٌدِلاَع ؛ راتلاو ةَتجل
E, 0و م ٩ و ورم د و” هاب  

 موي نايد هللا تن بت أ ییش لک دوعی هلو « يش لک قلا هللا تن تنا «لاعتمل

 } کا et :1 أ الإ هلإ ال هللا تنآ ا يع ها م مار < 8ع را تضرر اه ضل ها ا

 هيج َّرلا محلا تن ال ال هللا تن حول نكي ملو دل جلو ذل
 ن رت يتق زرنا كا د فلا كلا تنأ الإ هلإ ال هللا تنأ و تار رگ تن هرو وس ا ا الذ 2

 ام هل حس ءىَبْسْحْلا ُءاَمْسَأْاُهَل َُّوَصُمْلا ئرابلا ٌقِلاَحْلا تنآ الإ

 .ميكحلا زيزعلا وهو ضْرألاَو ِتاومسلا يف
 ۰ ۳ موم مو ه مر و نثرت و

 نأو ءمِحّرلا ةلِصَو ,خؤيشلا ُرِْيقؤتَو «ىذألا كرو ٌربلا :رمعلا يف ديزي اَمِمَو
 0 : 7 ۳ ر ل 6 همّ ه ور 9 گم ی دم
 «نازیملا ءلم هللا ناحبس :ٍتاَرَم ثالث موي لک یسمیو حبصی نیح لو

 يف ءاج براقألا و لهألا رپ :محرلا ةلص .مهميظعت :خويشلا ريقوت .راهقلا :تايد

 تاومسلا قلخي نأ لبق باتکلا مأ يف بتك هللا نإ :لاق د يبلا نأ "ريغصلا عماجلا"'

 اهلصو نمف «يم ا نم امسا اه تققشو محرلا تقلخ «ميحرلا نمحرلا انآ ین :نیضرالا و

 .هتعطق اهعطق نمو هتلصو



 قزرلا بلج امیف لصف 1۲ ملعتلا ميلعت

 ءلم ريكا هاو اهل الو هد ُدْمَحْلاَو شرع ةئزَو هاضول بم نيف قنا

 راحش الا عطق ْنَع َرِرتْحي نو شل ةنزو ءاَضولا َعلْبَمَو معلا ىم یهتنمو «نارْيملا

 جَحلا نب ناَرِقْلاَو ميظْعَلاب اَلَّصلاَو ِءْوُضْوْلاعاَبْسِإَو ةَرْوُرَضلا دنع اإ ةبطَرل

 .ةَّحّصلا ظُفِحَو هةَرْمُْلاَو
 ۳ طلا يف ةد راّولا راَنآلاب كريو سا اه ملت ا

 ايب یا اتك ئف 4د یریفتسشف سلا وأ نوا »ات
 هلی نم هد ل 2

 و «بازكل لسا صفا E یلع ور دنخلاو

 نسیآ الا بقا روهدلا هم ىَلَع مال تل هخَصر



 ها هلضفو هقفلاو ملعلا ةيهام يف لصف

 22000 ملعتلا لاح ةينلا يف لصف

 تابثلاو كيرشلاو ذاتسألاو ملعلا رايتحا يف لصف

 صقنی امو رمعلا يف ديزي امو هعنمب امو قزرلا بلجي اميف لصف .

 هوو وم مومو هو ه ۵

 و و و مو« سف و دق ۵ ۵

 هه و و و هه هج ا« ۵

 و و و و و و و وه عم

 و و و و م.« و »و

 هوو هو ه و ها ۵ ©

 هه هه هم و وقف ©

 هوه وم م عامه عاق ۵



 مرش ع

 (لمت) مالسالامي 2 ( موس موو«لوا) نآرقلا ناس
 ( صحوس) روب ز ی یرنرت لا عرش یون لام
 (رلب۷)یناریفق (يبيعركديبم) ملا بز
 ماعلا ت مت ماك الا تايطخ

 رور
 قطنمأر سيق ( يبيح کد یہ )( ییہ ) ملا بز
 غا شياب (!كلانهتي) دلل
 نارقلا لام ( ن خو نتلوا) فرصلا م
 تايباحتلار يب رواصملا ةوفص لع
 ىرتيما لیست هدعاتناسآ اكى رع

 ميلاف هدعاق ناسآ کی راف
 RA ( مود« لوا) مک کی رع

 ptt لوسرلا ثيرح ىف لوصال ار

 ریعسااواز بذ الا :ضور

 نام ترش اعلا بادآ
 لامعالا ءازجج نیم جم
 ما موج ( مك مورو ميت

 روك راک
 شی داحا بت لامعا لكشف

 مس ماركا ( موس: مود«لوا) ن آر قلا نال حرام

 راحل مي“ نک نصح
 اضف قف لوصا نلاسآ

(EAنا عم  

Other Languages 

Riyad Us Saliheen (SpanishXH. Binding) 

Fazail-e-Aamal (Germon) 

To be published Shortly Insha Allah 

Al-Hizbul Azam (French) (Coloured) 

 عربطملا
 ةدلجم ةنولم

 , يماسحلا بختنم (تادلجم ۸) ةيادهلا

 حاضيإلا رون (تادلجم مر ملسمل حيحصلا
 يشاشلا لوصأ (تادلجم ”) حيباصملا ةاكشم

 برعلا ةحفن (نيدلجم) راونألا رون

 دئاقعلا حرش ثيدحلا حلطصم ريسيت

 ةغيصلا ملع بيرعت (تادلجم ۳) قئاقدلا زنك

 يرودقلا رصتخم نآرقلا مولع يف نايبتلا

 بیذهت حرش (نيدلجم) يناعملا رصتخم
 (تادلجم ۳) نيلالجلا ریسفت

 يوقم نوترک ةنولم

 نیبلاطلا داز ةيواحطلا ةديقعلا نتم | .

 تاقرملا (نیرامتلاو ةصالخلا عمر وحنلا ةياده

 ةيفاكلا (لوادعملا) وحنلا ةياده

 بیذهت حرش لماع ةئام حرش

 يجارسلا ةغالبلا سورد

 يجوغاسيا يتفملا مسر دوقع حرش

 ریبکلا زوفلا ةحضا ولا ةغالبلا

 يوقم نوترک /ةدلجم ةنولم یلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس

 وحنلا لماوع يريرحلل تاماقملا
 بكلام مامإلل ًاطوملا يواضيبلل ريسفتلا

 يبطق دمحم مامإلل أطوملا

 ةسامحلا ناويد مظعألا مامإلل دنسم

 يذمرتلل عماجلا حاتفملا صيخلت

 ةيديعسلا ةيدهلا عبسلا تاقلعملا

 يماجلا حرش يبنتملا ناويد

 حيولتلاو حیض وتلا
Book in English 

Tafsir-e-Uthmani(Vvol. 1, 2, 3) 

Lisaan-ul-Quran(Vol. 1, 2, 3) 

Key Lisaan-ul-Quran(Vol. 1, 2, 3) 

Al-Hizbul Azam (Large) (H. Binding) 

Al-Hizbuli Azam (Small) (Card Cover) 
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