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 مس

 متأو ةالصلا لضفأو ءنیملاعلا بر هلل دمحلا

 دو

 یف ملاعم) ةلسلس نم ةسماخلا ةقلحلا ىه هذه

 .ميركلا ئراقلا دي ىلإ اهقيرط ذخأت «ةوعدلاو ةيبرتلا

 وبآ) رانید نب ةملس مامإلا ةقلحلا هذه بحاصو

 ءالؤه ةمجرت ىلإ دصقت ال ةلسلسلا هذهو

 مهتارظن نم ةدافتسالا ىلإ دصقت ام رادقمب «نیبرملا

 ةيفيكو ءاهنوجلاعي ىتلا ءاودألا ىلع فوقولاو .ةيوبرتلا

 .ةجلاعملا هذه

 ىف ةدحاو نيملسملا باتنت ىتلا ضارمألاف

 .اهرهظم نمزلا رورم عم ریخت ناو اهلوصآ

۳ 



 نیبرملا ةذتاسالا ءالوه ىلإ عوجرلا ناك اذلو

 هذه رمأ همهی نمل امزال ًارمأ مهتاربخ نم ةدافتسالاو

 هنيد ىلإ ةوعدلا ةمهم هيلإ هللا لكوأ نم وأ «ةمألا

 . ةمهملا هذهب همّركو

 تظعوم لكل ناونع عضو ىلع تصرح دقو

 لك ردصم تركذو .اهيف ةسيئرلا ةركفلا حضوي

00 

 . وم

 .لوؤسملا معن هنإ هل ةصلاخ انلامعأ ہللا لعج

 . نیملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 ھ۸٤١٢ ىلوألا یدامج
 م۱۹۹۷ لولیآ

 هاش رم الص

 ظفاحلل ءايلوألا ةيلح باتك نم وهف هعجرم ركذأ مل امو )۱(

 ۲٥۹. ۔ ۲۲۹/۳ ىناهفصألا
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 مزاح يبآ ةمجرت

 خيش ‹ظعاولا «ةودقلا مام الا «رانید نب هدول

 .مهالوم «يموزخملا ينيدملا مزاح وبأ «ةيوبنلا ةنيدملا

 .دهازلا صاقلا .جرعألا

 .رمع نباو ريبزلا نبا مايأ يف دلو

 .هنع ىورو دعس نب لهس يباحصلا نم عمس

 . نيعباتلا نم ريثك نع ىورو

 نبا لاقو «متاح وبأو «دمحو « نیعم نبا همثو

 . هلثم هنامز يف نكي مل ةقث :ةميزخ

 مهيلإ يتأي الو «ماكحلاو ءارمألا نع ًادیعب ناك

 . مهاياطع لبقي الو «یعد اذإ الإ

 مامإلا تيب نم ًابيرق ةنيدملا يف هنكسم ناك

 مل ودبي اميف - يرهزلا نكلو «هل ًاراج ناكف «يرهزلا
 .نزو ريبك هل ميقي نكي

 ركذف «مزاح يبأ نم عمسي ةنييع نب نايفس ناك
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 ناك :يرهزلا لاقف مزاح يبآ تاملک ضعب يرهزلل

 هلصآ مزاح وبآ :يريبزلا هللا دبع نب بعصم لاق

 رقشآ ناکو ثيل ينب ىلوم وهو تیمور همأو « يسراف

 رصعلا دعبو رجفلا دعب صقي ناك :دعس نبا لاق

 .هتافو ةنس يف فلتخا دقو

 دعب ؛رفعج يبأ ةفالخ يف تام :دعس نبا لاق

 .ثیدحلا ريثك ةقث ناكو :لاق .ةئمو نيعبرأ ةنس

 . ةئامو نيثالثو ثالث ةنس تام :يذمرتلا لاقو

 . ةئامو نيثالثو سمخ هنس :ةفيلخ لاقو

 نيعبرأو عبرآ ةنس تام . نیعم نب ىيحي لاقو

 .ةتسلا بتکلا ىف هثيداحأو : یبهذلا لاق

 توملا هرضح امل جرعالا مزاح يبآ یلع انلخد

 ؟كدجت فيك :انلقف



 ءهب نظلا نسح لل ايجار ریخب یندجآ :لاق
 ةرخّألا دقع رمعب عار وآ ادغ نم يوتسي ام لاو هنا

 یتح «توملا هب لزني نأ لبق همامآ اهمدقیف «هسفنل

 يف حار وأ ادغ نمو «هل موقتو اهل موقیف ءاهيلع مدقی
 ظح ال «ةرخآلا ىلإ عجريو «هريغل اهرمعی ایندلا دقع
 . بیصن الو اهیف هل

 ىلإ اهقیرط ذخأت «ةرثؤم هظعاوم تناکو
 .بولقلا

 تیر ام :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق

 . مزاح يبأ نم هيف ىلإ برقأ ةمكحلا ءادحأ

 لاني - ایندلا رفرفي ًادحأ تيأر ام :نوع نبا لاقو

 ابأ ينعي «جرعألا اذه ةرفرف  اهرطخ نيبيو اهنم
 . مزاح

 نسحو «ءاکذلاو ةنطفلا نم ةجرد ىلع ناك دقو

 هئاقل يف حوضولا لك حضاو كلذو «ةرواحملا

 . ''”كلملا دبع نب ناميلس

 )١( ءالبنلا مالعأ ریسو .۲۲۹/۳ ةيلحلا :ةمجرتلا عجارم ٦/
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 مزاح يبآ دنع ظعولا رواحم

 اعیمج ظاعولا دنع ةكرتشم ظعولا رواحم

 دصاقم حاضیاو «يوسلا قیرطلا نایب ًاعيمج مهتياغف
 ضارمألا ةجلاعمو «ةرخآلاب ریکذتلاو .ةعيرشلا

 . ةيعامتجالا

 ةفاضإ هب ةصاخلا هضارمأ عمتجم لكل ناك املو

 ظعاو لكل ناك دقف ةماعلا ةكرتشملا ضارمألا ىلإ

 اهريغ ىلع اهميدقتو بناوجلا ضعب راثيإو «هتامامتها

 عمتجملا هيلع هضرفي يذلا «تايولوألا ملس بسحب
 ظعاولا ملاعلا ةفاقث كلذ يف كراشي ءهيف ظعي يذلا

 . ةنطابلا ضارمألاو ةرهاظلا ضارمألاب هتربخ ىدمو

 يبآ ظعاوم نم هیلع فوقولا رسیت ام ةسارد دعبو
 رومالاب هدنع ظعولا رواحم دیدحت يننكمي «مزاح
 : ةيلاتلا

 :ادندلا نع ثیدحلا - ١

 یتلا رومألا ةمدقم یف ایندلا نع ثيدحلا دعي
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 لوانت يف هترظنو هتقیرط لکلو «مهمامتها ءاملعلا اهيلوي
 يذلا لوألا ضرغلا اهلعجی مهرثکآو .عوضوملا اذه

 . هماهس هل ددسپ

 : نیراسم يف اهنع مزاح يبأ ثيدح هجتيو

 . اهب سانلا رتغي ال ىتح اهتقيقح نایب يف :لوألا

 امم ءيش هب قزلا رسیامم اهيف ءيش لكف

 ىلع نزحي ملو یاخرب اهيف حرفي مل اهفرع نمو

 . لئاز ضرع يهف . .ىولب
 .ةرخآلا نم ريثكلا نع لغشي اهنم ريسيلاو

 . ينامآ وهف يقب امو یلح وهف اهنم ىضم امو

 اميف هتمعن نم ربكأ اهنم ىوز اميف هللا ةمعنو
 . ىطعأ

 .اهيلع ءوضلا مزاح وبأ طلس قئاقح اهنإ

 وهف اذلو «هنم دب ال رمأ اهعاتمو ايندلا نإ : يناثلا

 يلجيو ۷9 حضوی امناو ءاهتاذل ایندلا مذي ال

 : لوقیف ءةقیقحلا

 و ۹ ر يف ا ایج چ هلا نإ
 .يلإ ىلاعت هللا هببح ءيش بح ىلع يسفن بتاعأ
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 :لوقی ؟بولطملا امف «كلذك رمألا ناك اذاو

 يف يأ اذه ريغ يف انسفنآ انتبتاعم نکتل نکلو
 ایه دعا نأ ىلإ ابيع اعد ال نا الا هج رھ
 . ىلاعت هللا هبحأ اثیش عنمن نأ وأ «یلاعت هللا ههركي امم

 ءاهتاذل ايندلا هرك نع رظنلا فرصي اذكهو

 ام هركو هللا هبحأ ام بحب ًاطبترم رمألا لعجيو
 . لمعلا ةحاس يه امنإ ايندلاو « هللا ههرك

 :فورعملاب رمالا ۲

 مهفادهآو ظاعولا تایاغ يف تباث روحم وهو

 تایالا هب تءاج «نیدلا اذه ناکرآ نم رمآ وه لب

 . ةفيرشلا ثیداحالاو ةميركلا

 لوبق نع تضرعآ سوفنلا نأ مزاح وبأ ىريو

 يهنلاو فورعملاب رمألا يقلتل ةلباق دعت ملو «حصنلا

 . رکنملا نع

 لوآو ءرمألا اذهب مايقلا ىلع ٌرصم وهف كلذ عمو
 ناف ءاوضرعأ دق سانلا ناک اذإف هسفن ىلإ ههجوي ام

 :لوقي . . ةلباق هسفن

 دیرآ امو ًاعضوم ةظعوملل یرآ امو .ظعال ينإ
 . يسفن الإ كلذب

۱۰ 



 :رقفلا ۳

 سیل رقفلا نکلو «داهزلا نم رانید نب ةملس دعي
 نوکی نأ دهازلا تامزلتسم نم سیل ذإ .هل ًابلطم

 .اريقف يب

 يتلا «ناسنإلا ءادعأ ةلمج نم رقفلا دعي هنإ لب

 يف ةحارلا نأ ىريو ىوقتلا حالسب اهبراحي نأ هيلع
 . سانلا ىلإ ناسنالا جاتحي ال ثيح «ینغلا

 .«ضرغلا يدؤي ربصلاف ىنغلا هل رسيتي مل اذإو
 قوسلا يف ةهكافلا ىلع رمي نيح هلوق مهفن اذهبو
 /'' یل كدعوم : لوقیف اهیهتشیف

 دوجو مدع ببسب ناك امن ةهكافلا نع هعانتماف

 .اهارتشال اهنمث دجو ولو ءاهنمث

 مل ذإ .دهزلا يف حیحصلا كلسملا وه اذهو
 .تدجو اذإ ةهكافلا لكأ نع ةي لوسرلا عنتمي

 :ءاملعلا نم هفقوم

 حصنلا ىلإ مهريغ نم جوحأ ءاملعلا ناك امبر

 )١( ءايلوألا ةيلح ۲/۳ ۲.



 نم درف يأ فارحنا ههبشي ال ملاعلا فارحناف هیجوتلاو

 ملاعلاو «ةوبنلا لمعل دادتما ملاعلا لمعف «سانلا ةيقب

 هلاعفآ ىلإ سانلا رظنی ةودقلا ناکم ىف ًامئاد

 . . هلاوقأ كس

 ةميركلا ةيلاعلا تافصلا هيف رفوتت نأ يغبني ملاعلاف

 ايندلا نوكت الأ :اهتمدقم يفو «هتمهم ءادآ عيطتسي ىتح

 .اهیلا ىعسي يتلا هفادهأ نم

 .ايند هملع ىلع ذخأي ال يذلا وه ملاعلاف

 .ايندلا لهأل هملع لمحي ال ملاعلاو

 .ءارمالا بحأ نم ءاملعلا رشو

 اقيرف نمز لك يفو ًامئاد ءاملعلا يف نأ امبو

 يتلا ةناكملا مهيوهتست وأ «ءارمألا باوبأ مهيوهتست

 عونلا اذهف . .ةطلسلا لاجر وأ ءارمألا مهيلع اهيفضي

 هب قحأ مهو «هیجوتلاو حصنلا ىلإ ةجاحب سانلا نم

 . مهريغ نم
 نم اهب سأب ال ةحاسم ةيضقلا هذه تذخأ دقو

 يرهزلا مامالا ىلإ هتلاسر تناكو مزاح يبآ مامتها

 .ةيضقلا هذه يف هفقوم لثمت

 ناك هنكلو «قحب ةنيدملا ملاع يرهزلا ناك دقو

 . .مهتايطعأ لبقيو مهيلإ بهذي ءةلودلا لاجر نم ًابیرق
۱۲ 



 هذه يف هست لا راكفألا ىلإ ةراشإلا عيطتسأو

 تالا ةلاسولا

 وه امم هیفاعی نأ هللا ىلإ ةوعدلاب ةلاسرلا أدب -

 . ضارمألا رطخأ نم ضرم هيف وه امف
 : لاؤسلاو « هججحاو هيلع هللا معجب هتفرعم نایب -

 . ةمايقلا موي هفقوم نوكيس فيك

 ملاعلا لدجف «ررغی ال ىلاعت هللا نأ نایب -

 .مويلا كلذ يف هفعست ال مالكلاب هتربخو

 .هل ةسناوم هيف مكاحلا نم هبرق نأ نايب -

 لعجو .مهنم هوندب يغلا قيرط مهل لهس هنأ -
 ‹ميقتسملا قيرطلا ىلع مهنأو «ریخلا مهب نونظي ةماعلا

 . ریرغتلا نم هيف ام اذه یفو

 ىتلا لاومالا هذه رمآ یف لطابلا ىلع هتوكس -

 .اهناكم ريغ يف عضوتو اهلح ريغ نم ذخؤت

 نيذلا ءاملعلا ىلع كشلا تلخدآ ةطلسلا نأ ۔

۱۳ 



 نأ هنم بلطیو ةرخآلا رادلاو هللا هركذي مث -

 . هراسم هوس هللا ىلإ بوتی نأو ( هسفن بساحی

 ةبترتملا رارضألا نايب يف مزاح وبأ بهذي اذکهو
 ىلإ نوكرلاو مهب سنألاو «ماکحلا اياطع لوبق ىلع
 . مهسلاجم

 اروتسد يرهزلا ىلإ مزاح يبأ ةلاسر دعت اذهبو
 يف اهل راوهظلا ةرمتسم ةرهاظ جلاعت يه ذإ .اهباب يف

 .اهءاول لمحيو اهزربي نم نامز لك



 ارم
 رایو ہں ہہ اس مالا

 ( مزاح يا )



 : یلاعت لاق

 .4 بس دیر ونک قیر لیک کر غلط
 [۱۲۵ : لحنلا ةروس]

 : یلاعت لاقو

 .4 کی الت میش تف دن لو میت
 ٦٦[ : ءاسنلا ةروس]



 هصلاخلا ةدابعلا

 : مزاح وبأ لاق
 ءائيش هلأسأ نأ لجو رع يبر نم ييحتسأل ينإ

 ينكلو «ةرجألا بلط لمع اذإ ءءوسلا ريجألاك نوكأف
 او ا

 نمؤملا لاصخ لضفأ
 : مزاح وبأ لاق

 دشآ نوكي نأ «نمؤملل ىجرت ةلصخ لضفأ
 . ملسم لكل هاجرأو «هسفن ىلع ًافوخ سانلا

 ہلاعلا
 : مزاح وبآ لاق

 ذوخأم . مزاح يبآ نم كلسملا اذهو ۰۲۲/۳ ءايلوألا ةیلح )١(

 ؛یيردخلا ديعس یبآ نع يذمرتلا هجرخآ يذلا ثیدحلا نم

 يركذو نآرقلا هلغش نم : لجو رع برلا لوقي» : روح هلوق نم

 .[؟9757] «نیلئاسلا ىطعأ ام لضفأ هتيطعأ ىتلأسم نع

۱۷ 



 :لاصخ ثالث كيف نوکی یتح ًاملاع نوکت ال

 . كنود نم رقحت الو -

EEN۳ اتو هال  

 ةرخآلا نع لغشی ام

 دجت كناف «ةرخآلا ریثک نع لغشی ایندلا ريسي

 نم ًامامتها دشآ وهل یتح «هريغ ٌمهب هسفن لغشی لجرلا

 رئامضلا حصت امدنع

 : مزاح وبآ لاق

 مزع اذإو «رثابکلا رفغت رئامضلا حيحصت دنع

 .''*حوتفلا هّمأ ماثآلا كرت ىلع دبعلا

 ناسللا ظفح

 : مزاح وبأ لاق

 ۹۸/٦. ءالبنلا مالعأ ریس (۱)

۱۸ 



 هنم هناسلل ًاظفح ّدشأ نوکی نأ نمؤملل یغبنی
 ۳تو عضومل

 فقوملا نم فوخلا

 :مزاح وبآ لاق

 نم ضرالا لهأ نمأب ءامسلا نم ٍدانم یدان ول

 .مویلا كلذ ةنياعمو «فقوملا

 اذک ةنيطخ لهآ اي

 :هسفن ًابطاخم مزاح وبأ لاق
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 وس موی ی ريد جرعا ا اي : ةمايقلا دام ےس تری مع ضا ان

 : یداش و هتف ءاذكو اذك ةئيطخ
 , تپ سوم 2 ١

 نأ ديرت - جرعا اي  كاراف ‹ مهعم موقتف .یرخآ ةئيطخ

 ۱ ةئيطخ لک لهآ عم موقت 20000 5

۱ 

1 

aE 

 نأ ديري يذلا عضوملا نم تبثتي امك ناسنإلا نأ :هانعم (۱)

 . .هلجر رسکنتف همدق لزت نأ نم ًافوخ تیس ےہ

 يف ًاببس ناسللا ةلز نوكت دقف دکآ رمآ ناسللا ظفحف

 .ةرخآلا ىف وأ ءايندلا ىف ناسنإلا كاله

 ٢) اهفنعیو هسفن بساحی وهف «ةریثک عا نآ كلذب ديري .
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 ناسنالا ءادعآ

 :- ددشتم كنا : هل لیق دقو مزاح وبآ لاق

 رشع ةعبرآ یندصرت دقو «ددشتآ ال یل امو : لاق

 ۱ ۱ :ًاودع

 ‹يندسحي نمومو «يننتفي ناطيشف :ةعبرآ امأ -

 . ينضغبي قفانمو «ينلتقي رفاكو

 رحلاو «شطعلاو «عوجلا اهنمف :ةرشعلا امأو -

 ءرقفلاو «ضرملاو ءمرهلاو «يرعلاو ءدربلاو

 دجأ الو مات حالسب الإ نهقيطأ الو .رانلاو .توملاو

 .یوقتلا نم لضفأ ًاحالس ّنهل

 ةيلبلاو ةمعنلا

 : مزاح وبأ لاق

 ىهف لجو رع هللا نم بّرقت ال ةمعن لك
 ۱ '”ةّيلب > )۱( ١

 ایندلا ةقيقح

 : مزاح وبآ لاق

 )١( يزوجلا نبال ةوفصلا ةفص ۰۱۰۷/۲

۳۲۰ 



 ("”ينامأف يقب امو ملحف ايندلا نم ىضم ام

 : لاقو

 نزحی ملو ا ا
 .یولب ىلع

 را ام و ًاعضوم ةظعوملل عزا امو ظعأل یا

 رس ہت

 ةرخآلا نازيمب رظنلا

 : مزاح وبأ لاق

 ترخالا يف كعم نوكي نأ بحت يذلا رظنا

 Ed نأ هركت يذلا رظناو «مويلا همدقف

 . مویلا هکرتاف

 :ینعملاو ۹۹/٦ ءالبنلا مالعآ ريس (۱)
 «ةركاذلا يف الا دوجو هل ذعي مل هنال < «ملحلاک حبصی یضم ام

 ال دقو ققحتت دق «ينامآ وهف دعب يتأي مل يذلا وهو يقب امو

 ةلباقلا سوفنلا تسيل ذإ .بجاولل ءادأ ظعي هنإ يأ )۲(

 .هسفنل ظعولا یقبی اذلو ةدوجوم ةحيصنلل

۳۱ 



 توملل دادعتسالا

 : مزاح وبآ لاق

 هکرتاف هلجآ نم توملا تهرک لمع لک رظنا

 تم یتم كرضي ال مث

 ام نم ھما «دحاو هجو هعناصملو

 اهلك هوجولا تلام ہللا تعناص اذإ كنإ .اهلك هوجولا

 هوجولا ا هنيبو كنيب ام تدسفأ اذاو كيلا
(o)يلک . 

 ۹۸/٦. ءالبنلا مالعأ ريس (۱)

 .مدهیو دسفي هنأ :دارملاو ءروعأ هريص :هرّوع (۲)

 .ةارادملا :ةعناصملا (۳)

 )٤( كتضغبأ يأ :كتأنش .

 ٠٠١. /5 ءالبنلا مالعأ ريس (0)

۳۲ 



 راعسألا ءالغ

 مزاح ابآ اي :هل اولاقف هوتآ مهنآ : مزاح يبآ نع

 .رعسلا الغ دق !!یرت امآ

 انقزري يذلا نإ ؟كلذ نم '''مکمغی امو :لاقف

 .۳"ءالغلا يف انقزري يذلا وه «صخرلا يف

 ءوسي امو زسی ام

 : مزاح وبأ لاق

 ءيش هب قزلآ دقو الإ ءكّرسي ءيش ايندلا يف ام
 ۱ ۱ ۱ . كؤوسي

 ایندلاو نيدلا ةنؤم
 : مزاح وبأ لاق

 .ايندلاو نیدلا ةنؤم تدتشا

 ؟فيكو : ليف

 ءايندلا امأو ءًاناوعأ هيلع دجت الف نيدلا امأ :لاق

 .نزحلاو بركلا : مغلا )۱

 ۰۲۳۹/۳ ءایلوألا ةيلح (۲)

۳۳ 



 ءاملعلا ءاقل

 نقلا الا توام رب ی اضيف راک هاجت نا
 .ةمينغ موی ناك ملعلا يف هقوف وه نم مهنم ملاعلا

 .هرکاذ هلثم وه نم ىقل اذإو

 . هيلع هزي مل هنود وه نم يقل اذإو

 .  سانلا كلهف نامزلا اذه ناك اذإ ىتح

 ءاملعلا رشو ءارمألا ريخ

 هدنعو هاتف مزاح يبأ علا ءارمألا ضعب لا

 .امهریغو يرهزلاو يقيرفالا

 . مزاح ابآ اي ملكت :هل لاقف

 ۰۹۷/۲ ءالبنلا مالعآ ریس )١(

 .۲۳/۳ ءايلوألا ةیلح (۲)

۲٤ 



 ّرش ناو ءاملعلا حا نم ءارمألا ےک نا
 . ءارمألا ّبحأ نم ءاملعلا

 ءاملعلا ىلإ ءارمألا ثعب اذإ ؛یضم اميف ناك هنإو

 مهولأس اذإو .مهنم اولبقي مل مهوطعا اذإو «مهوتای مل

 . مهل اوصخ رب مل

 مهتویب يف ءاملعلا نوتأي ءارمالا ناکو

 . مهنولأسيف

 ملعلا اوبلطف «ءالوه لثم نوکن یتح ملعلا بلطن

 اولبقف مهوطعآو مهل اوصخرف مهوئدحف «ءارمألا اوتأف

 ءاملعلا تؤرجو ءاملعلا ىلع ءارمألا تورجف « مهتم

 .''”ءارمألا ىلع )۱ 5

 ايندلا بح

 . يننزحي ًائيش دجأل ينإ :ًاموی

 )١( ءايلوألا ةيلح ۲۳/۳ - 5 ۲.

۲۵ 



 ؟يخآ نبا اي وه امو : لاق

 . ايندلا يبح : تلق

 ام ءیشلا اذه نأ - يخآ نبا اي ملعا :يل لاقف

 يلا یلاعت هللا هببح ءيش بح ىلع يسفن بتاعآ
 ۱ .انیلا ایندلا اه حج صا و نال

 ال نأ :اذه ريغ یف انسفنأ انتبتاعم نكتل نكلو

 ہللا ههركي یس سا قا نآ یلا اهبح انوعدی

 انلاعف نیت ا ہللا هبحأ ءيش نم ًائيش عنمن نأ الو

 .؟"اهایا انبح انرضی ال «كلذ

 ةوخألا ىلع ظافحلا
 : مزاح وبأ لاق

 .هايند يف هتطلاخم لقأف هللا يف ًاخأ تببحأ اذإ

 ىلاعت هللا رذحا

 : مزاح وبأ لاق

 ( هيصعت تنأو .كيلع همعن عباتی كبر تتار اذإ

 اا

 .۹۹/۲ ءالبنلا مالعآ ريس (۱)

 ٠١١/5. ءالبنلا مالعأ ريس (۲)

۳۹ 



 لاملا سأر

 ؟كلام ام :مزاح يبال لیق :لاق نایفس نع

 يديأ یف امم یسایاو «یلاعت هللاب ىتقث : لاق
 ١ ١ ١ (۱ لإ

 ` ای

 قیدص كولملل سیل
 :مزاح وبآ لاق

 رظنلاو « ةحار دوسحلل الو « قىيدص كولملل سیل

 .؟!لوقعلا حیقلت بقاوعلا يف

 ؟توملا یصاعلا بحي یتم

 بحت :هل ليق اذاف یصاعملاب لمعي لجرلا دجت
 ؟یدنع ام یدنعو فیکو !ال :لاق ؟توملا

 ؟یصاعملا نم لمعت ام كرتت الفآ : هل لاقیف

 ۴ی 3
 . هجرت

 )١( ةوفصلا ةفص ۰۱۰۷/۲

 ) )۲ءالبنلا مالعآ ريس ٦/۹۷.

 ) )۳ءالبنلا مالعأ ريس ٦/۹۹.

۳۷ 



 كلبق نم كلذ نظت ال

 ام مزاح ابآ اي :مزاح يبال ردکنملا نبا لاق

 امو .مهفرعآ ام ؛ریخلاب يل وعدیف يناقلي نم رثکآ
 . طق اریخ مهيلإ تعنص

 ؟كلمع نم كلذ نأ نظت ال :مزاح وبآ هل لاق

 نا کت هرکشاف هلبق نم كلذ يذلا رظنا نکلو
 ل

 و لا مه ل اما او و لا
 . بک

 ايندلا نم يوز ام

 : مزاح وبأ لاق

 نم مظعأ ءايندلا نم ينع ىوز اميف هللا ةمعن

 اموق اهاطعأ هتيأر ىنإ ءاهنم ىناطعأ اميف ىلع هتمعن

 .اوكلهف

 قلخلا ءوس

 نيب يتلا هسفن هب سانلا ىقشأ قلخلا ءیسلا

 )١( ةيآلا :ميرم ةروس ۹١.

۳۸ 



 یتح .هدلو مث هتجوز من ءءالب يف هنم يه . هيبنج

 هتوص نوعمسيف «رورس يفل مهنإو هتيب لخديل هنإ
 امم ديحت هتباد نإ ىتحو هم ًاقَرَف «هنع نورفنیف

 « رادجلا ىلع يوزنيف ها ریل هبلک لاو «ةراجحلاب اهيمري

 ."۳هنم رفیل هطق نا یس

 رشلا لهأ وأ ریخلا لهآ

 ریمآ ىلع مزاح وبآ لخد : لاق ةنييع نبا نع

 . ملكت : هل لاقف فةنیدملا

 ریخلا لهآ تیندآ نإ «كبابب سانلا رظنا :هل لاقف

 لهأ بهذ رشلا لهأ تيندأ نإو ءرشلا لهأ بهذ
۳ 

 ناطلسلا قوس

 : مزاح وبأ لاق

 هدنع قفن نإ :قاوسألا نم قوس مامإلا امنإ

 . قحلا هءاج قحلا هدنع قفن ناو لطابلا هءاج لطابلا

 . هنم افر يآ )۱(

 ۰۹۹/۲ ءالبنلا مالعآ ريس (۲)

 ءء٦ ءالبنلا مالعأ ريس )۳(

۳۹ 



 لمع ریغب ملعلا
 : مزاح وبآ لاق

 لعفلا نمو ملعلاب لمعلا نم سانلا يضر

 . لوقلاب

 .ربخلا كيتأي توملا دعب : مدآ نبا

 : مزاح وبآ لاق

 . ''”كتائيس متكت امم دشآ «كتانسح متكا

 نيدلا ىلع ظافحلا

 : هئاسلجل مزاح وبأ لاق

 امك .هنيد ىلع مكدحأ يقبي نأ مكنم تيضر دقل
 ع نا نی

 ءء٦ ءالبنلا مالعأ ریس )۱(

 ۹۸/٦. ءالبنلا مالعآ ريسو ۰۲۳۹/۳ ءايلوألا ةيلح (۲)

 وو



 مهب یدتقی ال

 . بیشلا دنع حلصي الو «بیعلا نع فعي الو

 یوهلاو ملعلا

 الا ی قت ما رب ا
 يف نابلاغتي مث هاوهو هملع هيف مدآ نبا ىلع ودغي

 منغ .مویف هاوه هملع بلغي مويف «نیتبادلا بلاغت هردص

 . هم رج مرج مويف هملع هاوه بلغي مويو منع

 : لاقو

 .كودع لتاقت نمم ٌدشأ كاوه لتاق

 وه امناو «نيدلاب ًافافحتسا سیل «مزاح وبآ هدصق يذلا اذمو =
 وبآ ربع یتح «سوفنلا يف نیدلاب مامتهالا ضافخنا یدمل نایب

 مهمامتها عم مهنيدب سانلا مامتها ىواست اذإ هاضر نع مزاح

 . مهبايشب

 .ةرسحو فسأت ةملك ةملكلاف

۳۱ 



 : مزاح وبآ لاق

 ال نحنو «بوتن ىتح تومن نأ ديرن ال نحن
 ےس نو و روپ

 نإ كتومب قاوسألا عفرت مل تم اذإ كنآ ملعاو

 . كسفن فرعاف « ریغص كنا

 كتجاح يلا عفرا
 : مزاح وبآ لاق

 يلإ عفرا :مزاح يبأ ىلإ نينمؤملا ريمأ بتك
 . كتجاح

 نزتخي ال نم ىلإ يتجاح تعفر «تاهیه :لاق
 اهنم ينع كسمآ امو «تعنق اهنم يناطعأ امف «جئاوحلا

 . تضر

 : مزاح وبآ لاق

 «كيفكي كشيع ىندأف كيفكي ام كينغي ناك نإ

 ءىش ايندلا ىف سيلف كيفكي ام كينغي ال ناك نإو

 بيب ف

۳۲ 



 ءاعدلا عنم فوخ

 عنمأ نأ نم ينم فوخأ ءءاعدلا عنمأ نأ نم انآل
 ا

 : مزاح وبآ لاق

 ايندلا ريخ امهب تبصأ امهب تلمع ادا نائيش

 . كيلع لوطأ الو «ةرخآلاو

 ؟امه امو : ليف

 ام هرکتو ( هللا هبحآ اذإ هركت ام لمحت :لاق

 . لجو رع هللا ههرک اذإ بحت

 ةرخآلا ةعاضب

 : مزاح وبأ لاق

 ىف اهتم اورثكتس ام ةدساك ةرخآلا ةعاضب نإ

 ۷۳/۳ نییبتلاو نایبلا )

 ۹۸/٦. ءالبنلا مالعآ ريس (۲)

۳۳ 



 د بج بج ےہ اهداسک ناوآ
 ا ريتك ىلإ الو ليلق ىلإ ال

 ةنسحلا ةئيسلا

 : مزاح وبأ لاق

 عفنأ طق ةنسح لمع ام ةئيسلا لمعيل لجرلا نإ

 ا

 ءاهلمعي نيح هرست ةنسحلا لمعي دبعلا نأ كلذو

 «هريغ ىلع الضف اهب هل نأ یریو ءاهيف ربجتیف

 ءاهلمعي نيح هؤوست ةئيسلا لمعي نيح دبعلا نإو

 ةحصلا تقوك ءاهليصحت ناكمإ تقو داسكلاب دارأ هلعل )١(

 امأ ءاهليصحت ىلع ةردقلا ناسنإلل نوكي ثيح «غارفلاو
 هعم ناسنإلا یس ال یذلا تقولا وهف ءاھقافن تقو

 هعم دقفتو توملا قبسي يذلا ضرملاک . كلذ ليصحت

 .لامعألا ليصحت ىلع ةردقلا

 نیح يردنكسإلا هللا ءاطع نبا مکح يف ىنعملا اذه درو (۲)

 تئروآ ةعاط نم ریخ «آراسکناو الذ تئروآ ةيصعم :لاق

 .ارابکتساو رع

۳ 



 ناو هللا یقلیف .الجو اهب ثدحی یلاعت هللا لعلو

 . قاب هفوج يفل اهفوخ

 رکشلا عاونآ

 ؟نینیعلا رکش ام :مزاح يبأل لجر لاق

 تیر ناو «هتنلعآ ًاريخ امهب تيأر نإ :لاقف
 . هترتس ارش امهب

 ؟نینذألا رکش امف : لاق

 فیس نخ هو نه ا تحس لا لاق

 002 ارش ام

 ؟نيديلا رکش امف : لاق

 عنمت الو .كل سيل ام امهب ذخأت ال :لاق

 .امهيف وه هلل ًاقح

 ؟نطبلا ركش امو :لاق

 .ًاملع هالعأو ءاماعط هلفسأ نوكي نأ : لاق

 ؟جرفلا ركش امو :لاق

 مهجورفل مه نيل : یلاعت هللا لاق امك :لاق

 ما می تكلم ام زآ مهجوزآ قلع الإ © نوع

۳۵ 



 بام I 7[ > د م گم وح
 ازت فلک رو یا نمک بول بیول ريَ

 ؟نیلجرلا رکش امف : لاق

 های اس تلعشضما طع اتم تارا : لاق

 هلل رکاش تنأو هلمع نع امهتففك هتقم ًاتیم تيأر ناو

 . لجو زع

 ملف .هسبلي ملو هفرطب ذخأف ءاسك هل لجر لثمك هلثمف
 .رطملاو جلثلاو دربلاو رحلا نم كلذ هعفنی

 ةحارلا
 .ةدوملا :لاق ؟ةبارقلا ام :مزاح وبأ لئس

 .ةقفاوملا :لاق ؟ةذللا امف :هل ليق

 .'''ۃدجلا :لاق ؟ةحارلا امف : لیق

 رجافلا بح
 : مزاح وبأ لاق

 ۰۷ - ۵ تایالا :نونمؤملا ةروس )۱(

 .لاملا ةرثكو ینغلا :ةدجلا (۲)

۳۹ 



 با تل ات قاب

 هللا یصاعم

 ىلإ رظنت یتح .هّنبصانث الو «الجر َنيداعت ال
 تنسح ةريرس هل نكي ناف هللا نيبو هنيب هتريرس
 ةريرس هل تناك نإو «كتوادعب هلذخيل نكي مل هللا نإف
 رثكأ هب لمعت نأ تدرأ ولو .هئواسم كافك دقف ءةئیدر

 ."ردقت مل هللا يصاعم نم

 سانلا ىوفتو هللا ىوقت
 : مزاح وبأ لاق

 دشأ «سانلا ةيقت نم هللا يقتي ال يذلا ىقلي امل
 . هتاقت نم لجو رع هللا يقتي يذلا ىقلي امم

 ./ ءالبنلا مالعأ ريس )۱(

 نأ ناسنالل نکمی ال ذإ «ةيلکلاب سانلا ةوادع كرت ديري هنأكو

 نسح اودع هتذختا نم ناك اذاف .نیرخآلا رئارس ىلع علطی
 ءىس ناک ناو رشلا نم هعنمت ةنسحلا هتریرس ناف «ةریرسلا

 .هاذأ فكب ةليفك هیصاعم ناف ةريرسلا

۳۷ 



 ءا رقلا

 هفرعتف الجر نیسمخ يف نآرقلا لماح یرت تنك

 یارقلا مه نیذلا ءارقلا تکردآو ۰*"نآرقلا هعصم دق
 .ءارخ مهنکلو ءارقب اوسیلف مویلا امأف

 ایندلا نم ةاجنلا

 :- ایندلا رکذ دقو - مزاح وبآ لاق

 ام رضیام «اهنم انبصآ ام رش نم انوجن نقل

 ایندلا لهأل ُنْيَّدلا لمحي ال

 نم سلجم يفو ''”ةفئاصلا يف مزاح وبأ جرخ
 ىتح انتئا نأ :ريمألا هيلإ ثعب «قيرطلا ىف سلاجملا

 : هيلإ بتكف .انئدحتو كلئاسن

 نيدلا نولمحي ال ملعلا لهأ تكردأ ءهللا ذاعم

 . هفوخو هتيشخ نم لازهلا هباصآ يأ :هعصم (۱)

 .ودعلا لاتقل فيصلا يف جرخت يتلا ةيرسلا يهو (۲)

۳۸ 



 ناف . كلد لعف نم لواب نوکآ نلف ءايندلا لهأ لا

 افلام هاش كل ناك

 تددزا دقل : لاق مث هنم عمتساو هلأسو هيلإ ءاجف

 .ةمارک اذهب انيلع

 نيقيلاو كشلا
 :- كلملا دبع نب ناميلس ظعي وهو مزاح وبأ لاق

 نیقی ال كشب هبشآ ؛هیف كش ال انیقی تیار ام

 هظعوم

 ابأ اي ينظع :مزاح يبأل زیزعلا دبع نب رمع لاق

 مث ؛كسأر دنع توملا لعجا مث عجطضا :لاق

 هيف ذخف ءةعاسلا كلت هيف نوكت نأ بحت ام رظنا

 هعدف «ةعاسلا كلت كيف نوكي نأ هركت امو ءنآلا
۰5 (۱) 
 نال ا

 .۳۱۷/۵ ءايلوألا ةیلح (۱)

۳۹ 



 هل ظنلا

 .ةرخآلا ریثک نع لغشي ایندلا ريسي

 ًاداسف ناك ناو هب لمعاف كحلصي يذلا رظنا
 ًاحالص ناك ناو «هعدف كدسفي يذلا رظناو «سانلل

۳ ۱( 
 د دة

 0 ةن رثآ

 : مزاح وبأ لاق

 هل ناك دقو الا ايندلا نم ءيش سيل هنأ اوملعا

 ىلع ةحيصنلاب ءرملا اهيأ كسفن رثاف .مکلبق لهأ

 : نیلجر دي يف كلام فلخت امنإ كنأ ملعاو .كدلو

 .هل تعمج امب ىقشيف هللا ةيصعمب هيف لماع

 نل قو « هللا ةمحر مهنم تمدق نمل جراف

 (۲) ني مار ۰
 . هللا قزر مهنم تفلخ

 ۹۸/٦. ءالبنلا مالعأ ريس (۱)

 .1۳۸ رثالا مقر ۱۸۳ ص يقهيبلل ريبكلا دهزلا باتك (۲)

5 



 ايندلا همدخ

 .""هیمدخاف ينمدخ نمو «هیبعتاف

 ؟بوتن یتم
 : مزاح وبأ لاق

 ال نحنو «بوتن ىتح تومن نأ ديرن ال نحن

۱ 00 
 یب ھر یہ

 توملا دنع ةينمأ

 نیح لاق ""كلملا دبع نآ :يدزالا ریشب نع

 تنك ا تددو :- هديب هبوث يولي الاسغ ىأرو - لقث

 .مويب اموی بستكأ امم الإ شيعأ ال ءالاسغ

 ام نونمتی توملا دنع مهلعج يذلا هلل دمحلا

 . “هيف مه ام توملا دنع ىنمتن الو ‹ هيف نحن

 .۱6 رثألا مقر 50ص هلبق ردصملا (۱)

 ١75. /۳ نييبتلاو نايبلا (۲)

 . يومألا ةفيلخلا .ناورم نب كلملا دبع (۳)

 ۰۱۹۱/۳ نييبتلاو نايبلا (4)

٤١ 



 ههک افلا قوس

 كدعوم :لاقف ةهكافلا قوسب مزاح وبآ ّرم
 . ''”ةنجلا

 ىسفن رخؤأ انأ

 مزاح ابآ اي :هل اولاقف :نيرازجلاب مزاح وبأ ّرم

 لام سأر
 ؟كلام ام :مزاح يبأل ليق

 «سانلا نع يدي يف امّب ىنغلا :نالام :لاق

 . ""سانلا يديأ يف امم سأيلاو

 )١( ديرفلا دقعلا ۳/ ١7.

 ) )۲ديرفلا دقعلا ۰۱۲۱/۳

 ) )۳دیرفلا دّمعلا ۸/۳

4۲ 



 ةلوخدملا ةدوملا

 ."ةلوخدمل ءاقللا اهيف ديزي ةدوم لک نإ

 لوقلا نامز
 : مزاح وبآ لاق

 .لمعلا نع لوقلاب هيف ىضري نامز يف تک اذإ

(YT). 7 
 . نامز رشو « سان رش یف تناف ب

 ءارمألاو ءاملعلا

 مهنوتأی - نیطالسلاو ءارمألاو  ءاملعلا تكردأ

 انيأر :مويلا ناك اذإ ىتح «دیبعلاک مهباوبآ ىلع نوفقيف
 ءارمألا نوتأي نيذلا مه دابعلاو ءاملعلاو ءاهقفلا

 . ءاينغألاو

 :اولاقو مهورقتحاو مهوردزا مهنم كلذ اوأر املف

 .۳۱/۱ ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا (۱)
 ..۸۱ هلبق ردصملا ٢)

 و



 ءاطعلا یف ةيفاعلا
 : مزاح وبآ لاق

 يوز ام انرضي مل ءانيطعأ ام رش نم انيفوع نإ
Eg 

 ايندلا رورغ

 املف «قحلا ريغب اهيف اولمعف ًاماوقأ ترغ ایندلا

 اوراصو .مهدمحي ال نمل مهلام اوفلخ توملا مهءاج

 .مهرذعی ال نم ىلإ

 يذلا ىلإ رظنن نأ انل يغبنيف مهدعب انفلخ دقو

 هيلع مهانطبغ يذلا یلاو «هبنتجنف مهنم هانهرک
 ل نأ

 .۱۲ ۱/۳ ظحاجلل نييبتلاو نايبلا (۲)
 .۱۲۷/۳ ظحاجلل نييبتلاو نايبلا (۳)

٤٤ 



 لالحلا بانتجا

 : مزاح وبآ لاق

 )هلغش ةرثکل لالحلا نم ریثکلا اوبنجت ًاموق نا
 اوبکریل لالحلا اوکرت نيذلا ءالوهب مکنظ امف

 .مارحلا ۳

 لهاجلاو ملاعلا

 : مزاح وبآ لاق

 . ""صاقرلاو ءاّنبلا لثم «لهاجلاو ملاعلا لثم

 هتدیدح هعم صقلاو قهاشلا ىلع ءانبلا دجت

 ىلع هقتاع یلع نیطلاو نبللا لمحي صاقرلاو ا

 فلکتی مث .هسفن تبهذ لز ول ءةاوهم هتحن ةبشخ

 ىلإ اهب یتای یتح .هتحت ام لوه ىلع اهب دوعصلا

 لمعلا نع مهلغشیف مهتاقوآ نم ذخأي ام ةرثكل يأ )١(
 . ةرخالل

 .۲ ۶۱/۳ ءايلوألا ةيلح (۲)

 موقي يذلل ًادعاسم لمعي يذلا لماعلا وه :صاقرلا (۳)

 عمو «ءانبلا دهج فاعضآ لماعلا دهج نأ :دارملاو . ءانبلاپ

 .ملعلا بلط ىلع ثحلا هدصقمو . ربکآ ءانبلا رجأف كلذ

٤ 



 هيأربو هتدیدحب اهلدعی نأ ىلع ءانبلا ديزي الف یانبلا

 . هریدقتبو
 ذخأو ةرجالا راشعآ ةعست ءانبلا ذخأ املس اذاف

 .هسفن تبهذ كله ناو ءأرشع صاقرلا

 .'''ەملعب رجألا فاعضآ ذخأي ملاعلا اذکف

 عومدلا
 يف صقی مزاح ابأ تبار : رشعم وبآ لاق

 هتباصأ ًاعضوم بیصت ال راتلا نأ ينغلب : لاق

 . شا ةيشخ نم عومدلا

 هلحرمو ةلحرم

 : مزاح وبأ لاق

 موي لك اهنع نولحري رادل نولمعي موقل ابجع

2( 1 
 : رم

 .۲ 1۵/۳ ءایلوالا ةيلح (۱)

 ۰۱۰۸/۲ ةوفصلا ةفص (۲)

 ۰۱۱۲/۲ ةوفصلا ةفص (۳)

٤٦ 



 سیلب]

 امف َعيطأ دقلو ؛ٌرض امف يصع دقل ؟سيلبإ امو
 ١ تپ
 0 تہ

 دالوألا مه

 ؟ًانیزح ًابثتکم كارأ ىلام

 .يدعب نم يدلو ترکذ : لاق

 فخت الف هلل ءايلوأ اوناك ناف «لعفت الف :لاق

 اوقل ام لابت الف «ءادعأ هلل اوناك ناو «ةعيضلا مهيلع

 ل

 ۹۹/٦. ءالبنلا مالعأ ريس (۱)

 « ءيش رضلا نم هبيصي نل .سيلبإ يصعي يذلا نأ :ىنعملاو

 . عفنلا نم ًائيش سيلبإ هل بلجي مل «سيلبإ عاطأ يذلا نأو

 .۲۳۲ /۳ ءايلوألا ةيلح (۲)
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 كولملا شيع

 .؟ةکئالملا نيد انتیدو «كولملا شیع انشیع

 . رسلاب ةينالعلا نم «ةينالعلاب كلمآ ٌرسلا

 ."۳"لعفلاب لوقلا نم «لوقلاب كلمآ لعفلاو

 نانیش ايندلا

 .۲۳۳/۳ ءایلوالا ةيلح (۱)

 مهماعط نيمأت نأشب مهلا مهبيصي ال مهنآ :كولملا شیعب دارملا
 اذهب مهلاب نولغشی ال هللا ىلع نولکوتملا اذکو . مهتاجاحو
 هذه نم ءاوس كولملاو مهف «هب یلاعت هللا لفکت يذلا رمألا

 برق نع هللا اودبع نیذلا مهف «ةكئالملا نيد امأو .ةيحانلا

 كنأك هللا دبعا) فیرشلا ثیدحلا ىلإ هلوقب مزاح وبآ ریشیو

 .ةكئالملاك وهف یوتسملا اذه ىلإ لصو نمف (هارت
 ةينالعلاب رسلا ةقالع نأ :ینعملاو ۰۲۱/۳ ءايلوألا ةيلج (۲)

 لوقلاب لعفلا طابتراو رسلاب ةينالعلا ةقالع نم یوقآ

 .لعفلاب لوقلا طابترا نم رثكأ

۸ 



 : نیئیش ایندلا تدحو

 هتبلط ولو «هلجأ نود هلّجعأ نل يل وه ًائیش

 . ضرألاو تاوامسلا ةوقب

 هلانآ الو .یضم امیف هلنآ مل «يريغل وه ًائیشو

 . يقب اميف

 يريغل يذلا عنم امک ؛يريغ نم يل يذلا علمی

 ی كلهأو ؛ يرمع ينفأ نيذه يأ يفف « ينم

 اوقفنا

 مهنإف مکدالوآ ىلع ةعيضلا اوشخت الو اوقفنأ

 ناو .باسح ريغب مهقزري هللا ناف نينمؤم اوناك نإ
 .""مکلاومأب قسفلا ىلع مهودعاست الف «نيقساف اوناک

 ةوخإلا ةاساوم

 )١( نیییتلاو نايبلا ٠١۹/۳.

 قافنإلا :قافنإلاب دارملاو 1۳ص ىنارعشلل نيرتغملا هيبنت (۲)

 .ربلا لامعأ ىف

۹ 



 ءايندلا يف هلماعت الف ءهللا يف خآ كل ناك اذإ

 ؛كلذ ىلع هنم ضوع بلط ريغ نم هتاساوم نم رثكأو
 حو كل مودتل

 رقفلا فوخ

 ىلإ لمع هل عفري مل رقفلا نم فاخ نم
 لجو رع هّبرل ةمهتل الإ رقفلا فاخ ام هنأل ءءامسلا
 . شا ودع هلل مهتملاو

 هللا هرقح ام

 موی دبعلا فقوی هنأ :ينغلب هناف ءايندلاو مكايإ

 ام مظع اذه :لاقیف ءايندلا ًامظعم ناك اذإ «ةمايقلا
 )۳) ن 5
 . هللا هرقح

 ؛ ۱۳ ص هلبق ردصملا )۱(

 .۲۰۷ /۳ نیدلا مولع ءايحإ (۳)

6۵ ۰ 



 كلملا دبع نب نامیلسل هتلباقم
 عبس ةنس قشمد نم كلملا دبع نب نامیلس جرخ

 ةنيدملا لصو املف ءجحلا كسانم ءادآ ًادصاق نیعستو

 .يرهزلا مهنمو ءاملعلاو ءارقلا هلبقتسا «ةرونملا

 . ةفيلخلل نیرئازلا دادع يف مزاح وبآ نكي ملو

 نم ةنيدملاب له :لأس ءةفیلخلا رارقتسا دعبو

 مزاح وبآ ءمعن :اولاق ؟ةباحصلا ضعب كردآ لجر
 . رانید نب ةملس

 هءاج املف . .قفرو فطلب هتوعد ناميلس بلطو

 :لاق مث هسلجم ىندأو هب بحر

 ؟ءافجلا اذه ام «مزاح ابأ اي

 ؟نينمؤملا ريمأ اي ينم تيأر ءافج يأو :لاق

 . ينتأت ملو ينوتأ سانلا هوجو :لاق

 ‹كتيأر انأ الو ءاذه لبق ينتفرع ام هللاو :لاق

 ؟ينم تيأر ءافج يأف

 خيشلا باصأ :لاقو يرهزلا ىلإ ناميلس تفتلاف

 .انأ تأطخأو

 ؟توملا هركن انل ام «مزاح ابأ اي :لاقف

 ها



 نوهرکتف «ةرخآلا متبرخو «ایندلا مترمع : لاقف

 . بارخلا ىلإ نارمعلا نم جورخلا

 - يرعش تيل مزاح ابأ اي :لاقف .تقدص :لاق

 ؟ًادغ ىلاعت هللا دنع انل ام

 . لجو رع هللا باتك ىلع كلمع ضرعا :لاق

 ؟یلاعت هللا باتک نم هدجآ نيأو : لاق

 ريب ی راْشلا نإ :ىلاعت هللا لاق :لاق

 ۳ 65 ریَع ى مقل و
 ؟هللا ةمحر نيأف :ناميلس لاق

 . 4 َننيحُمْلا تری ٌبِرَقأل :مزاح وبأ لاق

 ضرعلا تگ یر تیل لایا لات

 ؟ادغ هللا ىلع

 ىلع مدقي بئاغلاك .نسحملا امآ :مزاح وبأ لاق

 .هالوم ىلع هب مد قبالاک ءيسملا ام و لم

 .ہؤاکب دتشا ىتح نامیلس ىكبف

 .۱6 ةيآلا :راطفنالا ةروس )۱(

 1 ةيالا : فارعألا هروس )۲)

o۲ 



 ؟حلصن نأ انل فيك مزاح ابآ اي : لاقف

 نوکسمتو ۰" فلصلا مکنع نوعَّدَت :لاق

 . ةيضقلا يف نولدعتو «ةيوسلاب نومسقتو ۳*۰ ةءورملاب
 ؟كلذ نم ذخأملا فیکو یزاح ابآ اي : لاق

 . هلهآ يف هقحب هعضتو «هقحب هذخأت : لاق

 ؟قئالخلا لضفأ نم «مزاح ابآ اي : لاق

 . " یهثلاو ةءورملا ولوآ :لاق

 ؟لدعلا لدعآ امف : لاق

 . هفاختو هوجرت نم دنع قدص ةملک : لاق

 ؟ةباجإ ءاغدلا عرسآ امف : لاق

 . نینسحملل نسحملا ءاعد : لاق

 ؟ةقدصلا لضفأ امف : لاق

 ال فال يالا یا انا ل
 . یذآ الو نم اھعبتی

 )١( ربکتلا : فلصلا .

EDقلاب تا  
 . لقعلا :يهنلا (۳)

 .لاملا ليلقلا :لقملا )٤(

or 



 ؟سانلا "" سیکآ نم «مزاح ابآ اي :لاق

 مث ءاهب لمعف «یلاعت هللا ةعاطب رفظ لجر : لاق

 ل قمحأ نمف : لاق

 ہل ملاظ وهو هیخآ یوه يف ظاتغا لجر :لاق

 .هایندب هترخآ عابف
 بیصتو «انبحصت نأ كل له «مزاح ابآ اي :لاق

 ؟ كنم بيصنو «انم

 .الك :لاق

 ؟ملو : لاق

 ءاليلق ًائیش مكيلإ نكرأ نأ فاخأ ينإ :لاق

 ال من تامملا فعضو «ةايحلا فعض هللا ىنقيذيف

 . "٠ ریصن هنم يل نوكي ۲ ا 00

 )١( القعو ةنطف سانلا رثكأ يأ .

 .لقعلا ليلقلا :قمحألا (۲)

 تدك دقل كانتبث نأ الولو# :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ اذه (۳)

 فعضو ةايحلا فعض كانقذأل ًاذإ اليلق ًاثیش مهيلإ نكرت
 :ءارسالا ةروس 4ًاریصن انيلع كل دجت ال مث تامملا

 .۷۵  ا/5 ناتيالا
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 . كتجاح يلإ عفرا «مزاح ابآ اي : لاق

 . رانلا نم ينجرختو «ةنجلا ينلخدت «معن : لاق

 .ّيلإ كاذ سیل : لاق

 .اهاوس ةجاح يل امف :لاق

 . يل هللا عداف «مزاح ابأ اب : لاق

 كئايلوآ نم نامیلس ناك نإ مهللا «معن :لاق

 ذخف كئادعآ نم ناك ناو «ةرخآلاو ایندلا ریخل هرسیف

 . یضرتو بحت ام ىلإ هتیصانب

 !؟طق : نامیلس لاق

 تنك نإ :تبنطآو ترثکآ دق :مزاح وبآ لاق

 نع يمرت نأ كتجاح امف .هلهآ نكت مل ناو «هلهأ

 ؟رتو اهل سيل سوق

 ؟هیف نحن امیف لوقت ام مزاح ابآ اي :نامیلس لاق

 . نینموملا ریمآ اي ينيفعت وأ : لاق

 .ّيلإ اهیقلت ةحيصن لب : لاق

 سانلا اورهق كءابآ نا .نینموملا ریمآ اي :لاق

 نم ةروشم ريغ ىلع ةونع كلملا اذه اوذخأو «فيسلاب

 ةلتقم مهنم اولتف یتح .مهلاضر الو نیملسملا

۵ ۵ 



 امو هولاق ام ترعش ولف ءاهنع اولحترا دقف .ةميظع

 ؟مهل ليق

 . تلق ام سئب : هئاسلج نم لجر لاقف

 ىلع ذخأ یلاعت هللا نإ .تبذک :مزاح وبآ لاق

 . ينصوأ مزاح اأ اي : لاق

 یلاعت ہللا ہزن زجوأو كيصوآ فوس « معن : لاق

 .كرمأ ثيح كدقفي وأ كاهن ثيح كاري نأ همظعو

 يدنع كلو اهقفنأ «رانید ةئام هذه مزاح ابأ اي

 فيكف «كل اهاضرآ ام هللاو :لاقو اهب ىمرف

 يايإ كلاؤس نوكي نأ هللاب كذيعأ ىنإ «ىسفنل اهاضرأ

 .ًالذب كيلع يّدرو «الزه
 امل «مالسلاو ةالصلا هيلع نارمع نب ىسوم نإ

 رْبَخ نم لا تر امل نا بر :لاق نيدم ءام درو

 «لجو رع هبر مالسلا هيلع یسوم لأسف ٠4 ری

 .۲ ةيالا : صصقلا هروس )۱(
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 ةاعرلا نطفت ملو ناتیراجلا تنطفف سانلا لأسي ملو

 مالسلا هيلع بيعش وهو .امهابآ ایتأف ءهيلإ اتنطف امل

 . ربخلا هاتربخأف

 لاق مث ءاعئاجت اذه نوکی نأ يغبني :بيعش لاق

 تطغو هتمظعأ هتتأ املف «هیعداف ىبهذا امهادحإل

 ام رجآ کیری كوُعَدي ىف کا # مث اههجو
slت1 ص  

 ام رجأ تر حج TTT تیقس

 كلذ نم ادب دجي ملو اهعبتی ال نأ دارآو بانل تبقس

 ءاشعلاو بیعش ىلع لخد یتح ءاهعم جرخف

 . أيهم
 . لک : لاقف

 9 ال :تبن اهآ 7 تكل و: ىلع لا

 نوكي نأ ىشخأ ءًابهذ ضرألا ءلمب ةرخالا لمع نم

 .امهل ٌتيقس ام رجأ اذه

 ىتداع اذه نكلو باش اي ءال :بيعش لاق

 .ماعطلا ماعطإو فيضلا ىرق :يئابآ ةداعو

۷ 



 . لكأف یسوم سلجف : لاق
 «كتثدح امع اضوع رانید ةئاملا هذه تناك ناف

 لحأ رارطضالا لاح يف ریزنخلا محلو مدلاو ةتيملاف

 ءاکرش اهیف يلف «نیملسملا لام نم ناك ناو «هنم

 .اهیف يل ةجاح الف الاو ءاننيب تیواس ناف «ءارظنو

 یقتلاو یدهلا ىلع اولازی مل لیئارسا ينب نإ
 يف ةبغر مهئاملع ىلإ نوتأی مهژارمآ تناك ثيح
 یلاعت هللا نيع نم اوطقسو اوسکن املف مهملع

 ىلإ نوتأی مهژاملع ناك توغاطلاو تبجلاب اونمآو
 يف مهعم اوكرشأف .مهایند يف مهنوکراشیو مهئارمآ

 . مهتتف
 ؟ينعت يايإ مزاح ابآ اي :يرهزلا باهش نبا لاق

 ؟ضّرعت يب وأ

 . عمست ام وه نكلو تدمتعا كايإ ام :لاق

 ؟هفرعت «باهش نبا اي :ناميلس لاق

 هتملك ام .ةنس نيثالث ذنم يراج معن :لاق

 . طق ةملك

 ولو «ينتيسنف هللا تيسن كنإ :مزاح وبأ لاق
 . ينتببحأل هللا تيبحأ
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 ؟ينمتشت «مزاح ابآ اي : باهش نبا لاق

 فست قاومت رکا ملا اه: نامیلنم لاق
 ."۳ةبارقلا قحک انفع راجلا ىلع راجلل نأ تملع امآ

 يرهزلا مامالا ىلإ هتلاسر
 جرعالا مزاح وبآ بتک :لاق ءدابع نب لایذلا نع

 :۳"يرهزلا ىلإ
 كمحرو «نتفلا نم - ركب ابآ  كايإو هللا انافاع

 . راثلا نم

 نأ اهب كفرع نمل يغبني لاحب تحبصأ دقف

 هللا مِن كتلقثأ دق ءأريبك ًاخيش تحبصآ .اهنم كمحری

 .كرمع نم لاطأو كندب نم ّمصأ امب «كيلع

 هباتک نم َكلَّمَح امم ىلاعت هللا ججح تملعو

 . لَك كيبن ةّنس نم كمّهفو «هنيد نم هيف كهّقفو

 ءانثتساب ىمرادلا ننس ىف اذكو ۲۳۶/۳ ةيلحلا ىف هجرخأ )١(

 ED ليئارسإ ىنبب ةقلعتملا ةريخألا ةرقفلا

 ظافحلا نم ناك «نیعباتلا نم «يرهزلا باهش نب دمحم (۲)

 ماكحلاب هتلص وه «مزاح وبأ هيلع هذخأ امو ءًاميرك ناكو

 هذه هيلإ هجو اذلو «مهايادهو مهاياطع لوبقو ءافلخلاو
 . ةلاسرلا
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 ةجح لکو كيلع اهمعنآ ةمعن لك يف كب یمرف
 كلذ يف یلتبا .یصقالا ضرغلا .كيلع اهب جتحی
 نیل :لاق دقو «كيلع هلضف هيف یدبآو كرکش

 زع هللا يدي نيب تفقو اذ| نوکت لجر ّيأ رظنا
 نعو ؟اهَتْيَعَر فيك : كيلع همعن نع كلاسف «لجو

 الباق الو ریرغتلاب كنم ًایضار هللا ْنبسحت الو
 ءاملعلا ىلع ذخأ .كلذک سيل تاهیه «ریصقتلا كنم

 موتك الو سال میل :یلاعت لاق ذإ هباتک يف
 .ةيآلا 4 مور هنر ود

 تلداج دق یلاع رهام ""لیج كنإ لوقت كنإ
 كنم الالدا مهتمصخف مهتمصاخو مهتلدجف سانلا

 هللا لوق نع بهذت نيأف «كيأرب كنم ًارادتقاو «كمهفب

 يف مع متلدنج له تال جو رسض

 . ةيآلا ۳ وَلَا موي مبتع هلأ ليج نمک ايالا

 )١( ةيآلا :ميهاربإ ةروس ۷.

 .۱۸۷ ةيالا :نارمع لآ ةروس (۲)

 . ةشقانملاو لدجلا نف ىف رهام يأ :لدج (۳)

 .۱۰۹ ةيآلا :ءاسنلا ةروس )٤(

 و



 "تبقتحا ام مظعأو «تبكترا ام یندآ نأ ملعا
 نيح «كوندب يغلا قیرط هل تلّهسو یلاظلا تسنآ نأ

 ءوبت نأ كقلخأ امف .تیعد نيح كتباجاو «تیندآ

 كئاضغاب تدرآ امع لأست نآو .ةمرجلا عم ادغ كمئاب

 . ةملظلا ملظ نع

 ال نمم توندو ‹«كاطعأ نمل سيل ام تذخأ كنإ

 ٌتبجأو كاندآ نيح الطاب كرت الو ءاقح دحأ ىلع دري

 ًابطق كولعج كاعد نيح كايإ هئاعدب سيلدتلا دارأ نم

 ىلإ كب نوربعي ًارسجو «كيلع مهلطاب ىحر رودت
 اکلاس « مهیغ یلا ًايعادو ‹ مهتلالض لإ اشو ‹ مهئالب

 كب نوداتقیو «ءاملعلا یلع كشلا كب نولخذ
 الو «مهئارزو صخآ غلبي ملف .مهيلإ لاهجلا بولق

 حالصإ نم تغلب ام نود الإ مهل مهناوعأ ىوقأ

 . مهيلإ ةماعلاو ةصاخلا فالتخاو یهداسف

 .كنم اوذخآ ام ریثک ىف كوطعأ ام لقأ امو .كيلع

 . هتبيقح ىف رخدا : بقتحا (۱)
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 اهبساحو «كريغ اهل رظنی ال هناف .كسفنل رظناف

 كاذغ نمل كرکش فيك رظناو .لووسم لجر باسح
 .ًاريبكو ًاریغص همعنب

 يف هنيدب كلعج نم رمأ كماظعإ فيك رظناو

 كلعج نم ةوسكل كتنايص فيكو «الیخب سانلا
 نوكت نأ كرمأ نمم كدعبو كبرق فيكو ءأرتس هتوسكل
 اوقاف

 نم لیقتستو ؟"كتسعن نم هبتنت ال كلام

 هل یبحآ ًادحاو ًاماقم هلل ُثمق ام هللاو : لوقتف «كترثع

 ۱ .لطاب هيف هل تیمآ الو «ًانيد هيف
 كعدوتساو «هباتک كلمحتسا نمل كرکش امن

 : یلاعت هللا لاق نیذلا نم نوکت نآ كنمؤي ام هملع

 اذه ضرع دودی اي بتکلا أ اورو فلع مهدعب 7 تلخف #۷

 .؟۳ةیالا هک قا

 ام «لیحرلاب تنذوآ دق ماقم راد يف تسل كنإ

 ىلع ايندلا عم ناك نمل ىبوط ؟هنارقأ دعب ءرملا ءاقب

 كنإ .هدعب نم هبونذ ىقبتو تومي نم سؤب اي .لجو

 )١( كساعن يأ :كتسعن .

 ) )۲ةيالا :فارعالا :روس ۱٦۹.

٦ 



 دعس نم یقشآ ام تعبتلا تیقبو «ةذللا تبهذ

 . تيهدأ دقف صلختو «تيتأ دقف رذحا

 ال كيلع ظفحی یذلاو . لهجي ال نم لماعت كنإ

 . لفغي
 هلخد دقف كنيد وادو سس كنم اند دقف زهجت

 كرييعت وأ اتو تونا ينأ نبسحت الو دیدش مقس

 «كيأر نم تاف ام شعنت نأ تدرآ ينكلو 2« كفينعتو

 هلوق تركذو .كملح نم كنع بزعام كيلع درتو

 ۳۹6 دین مک ی زره : ىلع
 «كنارقأو اا د یض وک تلفغآ

 لثمب اولتبا له رظناف تیا نرقک مهدعب تیقبو

 لهو ؟هیف تلخد ام لثم يف اولخد وأ ؟هب تیلتبا ام

 ؟هولهج ًائيش كملع وأ «هوعنم ًاريخ كل رخدا هارت

 رودص يف كلاح نم هب تيلتبا ام تلهج لب

 )١( ةيآلا :تايراذلا ةروس ۵۵.

 ) )۲كرمع لثم ىف اوناك نم يأ :كنانسأ .

  (۳)عوطقم يأ : بضعأ .

۳ 



 نولمعیو كيأرب نودتقی اوراص نآ : كب مهفلکو ةماعلا

 يف اميف مهتبغرو «كيلع مهبابكإ نکلو «كدنع كلذ

 مهیلعو كيلع لهجلا ةبلغو «مهلمع باهذ «كيدي

 سانلا امو «ةرغلاو لهجلا نم هيف تنأ ام ىرت امآ

 مهبساکم نع لغشلاب مهتيلتبا ؟ةنتفلاو ءالبلا نم هيف

 مهسفنآ تقاتو «كيلع ملعلا رثأ نم اوأر امب مهتنتفو

 يذلا لثم هنم اوغلبيو «تكردأ ام ملعلاب اوكردي نأ ىلإ

 ال ءالب يفو «هرعق كردي ال رحب يف كب اوعقوف تغلب
 . ناعتسملا مهلو كلو انل هللاف «هردق ردمي

 : ناهاج هاجلا نأ ملعاو

 هئایلوأل هئایلوآ يدي ىلع یلاعت هللا هی رجی هاج

 مهتعن ءاج دقلو «مهصوخش ةيفاخلا .مهرکذ لماخلا

 ءايفخألا بحي هللا نإ» :2ع هللا لوسر ناسل ىلع

 اودهش اذإو ءاودقتفي مل اوباغ اذإ نيذلا ءايربألا ءایقتالا

 لك نم نوجرخي .ىدهلا حيباصم مهبولق ءاوفرعي مل
 هللا لاق نيذلا هللا ءايلوأ ءالؤهف "«ةملظم ءادوس ةنتف

 )١( ءايلوألا ةيلح ىف هجرخأ ۰۲۸/۳
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 ہئایلوأل هئادعآ يدي ىلع ىلاعت ہللا هی رجی فیت

 ںی روپ ,مھل مهبولق يف هلا اهفذقي ذقن ا یک

 ی لا ره م نیک ب ست

 لا ب ا ںیم

 ةلوزعم هقزر ىف هيلع ًاروتقم ؛هنيد ىف هيلع ًاروتسم

 یهبابش ناوفنع يف نتفلا هنع ةفورصم ءايالبلا هنع

 ىتح «هرهد كلذب ینعف هنوهش لامکو وال روهظو

 تعطقناو .هتوف تفعضو همظع یزو هنس ربك اذإ

 تفضو كهترهز هبنیع ثمعَأو اهتنتف هتقلعو كهتعبت

 اذه رسخأو «نیغلا اذه نیبآ ام هللا ناحبسف

 . رمالا

 .۲۲ ةيالا :ةلداجملا ةروس (۱)

 . ددوتلاو بحلا : ةقملا )۲)

 .۱۹ ةيالا :ةلداجملا :روس (۳)

۵ 



 نینموملا ریمآ ترکذ ءاھتنتف كل تضرع ذإ الهف

 هيلع فاخ نيح - دعس ىلإ هباتک يف هنع هللا يضر رمع
 : دعس ىلع هللا حتف امدنع هيف تعقو يذلا لثم

 ىتح «هيف تنأ ام ةرهز نع ضرعأف :دعب امأ
 مهنوطب ةقصال «مهلامسأ يف اونفد نيذلا نيضاملا ىقلت

 مهنتفت مل «باجح هللا نيبو مهنيب سيل «مهروهظب
 نأ اوثبل امف ءاوبلطف اوبغر ءاهب اونتتفی ملو ايندلا
 .اوقحل

 كنس ربك يف اذه كلثم نم غلبت ايندلا تناك اذإف
 تدحلا مولي نمف «كلجأ روضحو «كملع خوسرو

 ءهيأر ىف ؟"نوفأملا ءهملع ىف لهاجلاو ءهّئس ىف

 ۱ ٠ ؟هلقع يف لوخدملا

 دنعو ؟لوعملا نم ىلع «نوعجار هيلإ اناو هلل انا

 هیلا وکشنو ءانتبيصم هللا دنع بستحن ؟بتعتسملا نم
 امم انافاع يذلا هللا دمحنو «ثكنم یرن امو .""انغب

 . "هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو «هب كالتبا

 . لقعلاو يأرلا فیعضلا :نوفأملا (۱)
 .نزحلا : ثبلا (۲)
 .۲۹ ۔ ۲۱/۳ ءايلوألا ةيلح (۳)
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 ةحفصلا عوضوملا

 ۱۳ ت00 ةمدقملا

 ۵ رانید نب ةملس همجرت

 ۸ هدنع ظعولا رواحم

 ظعاوملا

 ۲۷ مرید ةصلاخلا ةدابعلا

 ۱۷ . نموملا لاصخ لضفآ

 ۲۷۰ رت سصہس ملاعلا

 ۱۸ ةرخالا نع لغشی ام

 ۱۸ رئامضلا حصت امدنع

 A Seed ناسللا ظفح

 ۱۹ فقوملا نم فوخلا

 ۱۹ اذک ةئيطخ لهأ اي

 E یر ناسنإلا ءادعأ

 ۲۰ نشو ةيلبلاو ةمعنلا

 ۲۰ یم ايندلا ةقيقح

 ۲۲ تم سفنلا ةظعوم

 لوىوتخملا|

 عوضوملا

 . ةرخآلا نازيمب رظنلا

 توملل دادعتسالا

 دحاو هجو ةعناصم

 ءوسي امو ٌرسي ام

 یس رے ءاملعلا ءاقل

 نت سس

۷ 

 ةحفصلا

۳۱ 

۳۲ 

۳۲ 

۳۳ 

۳۳ 

۳۳ 

۲٤ 

۲ 

۳6 

۳۹ 

۳۹ 

۳۷ 

۳۷ 

۳۷ 

۳۸ 

۳۸ 



E و 

 e ناطالا قويت

 زس ةرخآلا ةعاضب
 تر ةنسحلا ةئيّسلا

 ۱۳۳ ةحارلا

 ةحفصلا عوضوملا

 لهأل نيدلا لمحي ال
 ۲۸ n ایندلا

 OC sees نيقيلاو كشلا
 ۳۰ dy ةظعوم

 E س۶ سفنلل رظنلا
 ۲٩۰ ی كسفن رثآ

 ۲۱ els ايندلا ةمدخ

 ۲۸۰ ی ؟بوتن یتم

 ٤١ توملا دنع ةينمأ

 EN! ac ةهكافلا قوس

 "و ىسفن رخؤأ انآ

E E 
 8” ....  ةلوخدملا ةدوملا

 ۳ ۳ لوقلا نامز

 1۳ ....  ءارمالاو ءاملعلا

 3: ءاطعلا ىف ةيفاعلا
EE n. E 

 ۶۵۰ iss لالحلا باتتجا

 "ھ0 ٣ لهاجلاو ملاعلا

 EV سن ماكو 0 عومدلا

 E سب اه سرو ار
 ۲۷ ی لنا

 ۶۷ alia دالوألا مه



۹ 

 O یی پو رقفلا فوخ

 9 شه هللا هرقح ام

 ه4 2... يرهزلا ىلإ ةلاسر



 عجارتملا نم
 .نوراه مالسلا دبع قيقحت .«ظحاجلل «نييبتلاو نايبلا

 . ىقهيبلا ظفاحلل ءریبکلا دهزلا
 .ينارعشلل «ىربكلا تاقبطلا
 ناسا نامعتبر
 . ينارعشلل «نییرتغملا هيبنت
 .يناهبصألا میعن یآ ظفاحلل «مایلوألا لع
 .۱ط ءةلاسرلا ةسسوم يبهذلا ظفاحلل «ءالبنلا مالعآ ريس

 .يزوجلا نبا مامالل «ةوفصلا ةفص

۷۰ 



 . (تادلجم ٤ر نيحيحصلا نيب عماجلا - ۱

 .(تادلجم ۷) نیحیحصلا ىلع ننسلا دئاوز - ۲

 .ةريسلا نيعم نم 9۹

 . لئامشلا نيعم نم - ٤

 .(ةلود ءانبو ةمأ ةيبرت) ةيوبنلا ةريسلا - ٥
 .ةريسلا ةسارد ىلع ءاوضآ - 5
 .فلسلا مهف اذکه ۔۷

 .(لایخلاو مهولا نع ًاديعب) ةفصلا لهأ - ۸
 .(نیملسملا مالعآ ةلسلس) يلازغلا مامالا - ۹
 . (نیأزج يف) ًاباسحو ًاھقف ضئارفلا ۰
 . (عادباو مازتلا) يمالسالا نفلا- ۱

 : ءازجآ ةثالث يف ةيلامج ةسارد ۔ ۲

 .مالسالا يف ةيلامجلا ةرهاظلا - أ
 .لامجلا نیدایم ۔ ب

 .مالسالا يف ةيلامجلا ةيبرتلا - ج

 . (نیدلجم يف) يلصوملل نیحیحصلا نيب عمجلا قیقحت ۔ ۳

 .(تادلجم )٤ ینالطسقلل ةيندللا بهاوملا قیقحت - ٤

 . يبساحملل ةف رعملا حرش ةلاسر قیقحت ۵

 . (نیدلجم يف) نیدلا مولع ءایحا نم بذهملا ۳

 . میقلا نبال «نیترجهلا قيرط» بیرقت - ۷

۷۱ 




