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ص،ةاستسمج[

-هاصمحق
ومد...اف، رسول عل والسلام والصلاة ض، الحمد 

العالمين"،"الحاح عمل ممأ سخت ~ الملم ؤنالب ~ فدونك 
أمحبماكتت قامي، نمي ق السامة، بعدمادءلعات4 رابمت، طعة ق للت، أقدمه 

ذلث.افدعل وأخمد ل، 

جودةاجمل؟ سيط ولا الممل، مدا المفر طلأما رصا عن أسمع زلت ولا 
فأمداللهالممل، ما فئت التي والتهجيه الخالخيه واالتد٠ة تلاالثمي *ع الطاعة، 

أولأوآ>ا.
همت،حيث السامة، الطعان ق فعالته مما النسخة عده نحل ولر سا؛ 

يعصعن اإلراجعة هدا أمحمرمحتا وقد أحرى، مرة بمض"اد؛ون" بمراجعة 
عالمية،فائدة نمى أما إلا سرة، كانت ؤإن وعي والامحتدراكات، اكصؤمامته 

حاللالوصول مني محاولة إلا ذاك ومحا النسخة، هالْ منها نحلو لا أن أحست، 
محسق.أحولمما درجؤ لل النسخة 

ومحللاب،الالإء، من معزولأهله، ^نه حير، نيادة النسخة هده جاءق ؤإن 
مجعي.تواصلوا الدين اللم 

ولوسرة~علعتوالالؤيدي،~ لكلمنتوحا التي؛، ولايزال 

التوفيق،،،ؤيالله ذلك،، محاصرق من شاكرالكل أوالإلكروي، 
الخامحع



ستؤزاسعية

شرورأنمنا،من ونعوذباض ، ونتنفرْ وستعينه، ، تحمده الحمده، إل 
له،^دي ئد ومجن له، ئضل قلا اش ييا*ْ منه آعمان، صيثات ومن 

ورسوله.محمداعيده وأشهدأل له، لاشريك وحده إلااف، لاإله وأشهدأل 
3i دمحر ة ولا مائب، ص ثان>اأتمواأس اقة آه ي> 

ئءنمدبملثأث؛اللجمادئينز قن أدم! ممابماأنس ؤ مرازا• ع ]آل 
عوؤمكاف أثن إن رآ/وءام يمء ئحءؤن أثآ ثأيتوا تحتآء ^؛١؛* ؤتبما 
بمئة سدذدأ ؤبجتيأميُ أميأأثن ! ٣١٠أقن تأجل ؤ لالساء[. ه ج تما 

صثنمحئةس3يم
]الأحزاب[

ثبعد أما 
وهوالقائلإ بدوزطم؟ يتعبدالله أف للمسلم وكيف العبادة، بواية فالعالم 

[.١٩لآإكتإلأأئلآسثغزلآيخته]ىصد!ء ؤ
تتال )كتابالعلم(، اصحيحهأفيت وةدبوباليخاريفىت 

؛ِملايىناز:بصمح;لآهللأ

سانملمفيأمسآة؛^اتولهتمار:أكُ 
[.١١أأئتدبمت<ه]المجادلأ:أل ؤ

أسينءبادهالآ؛توأهتعار: نوله كماقي بالحنين ووصفهم 
العلماءض ^واْحّرحشيةاف حمحر، املوب وهدا [. ٢٨]فاطر: 



المتيمة

آسثبت ؤ تحار؛ توله كامب يالض، يشهدون بئن اثبم ددصنهم 

ألثهكيثزغثه]آلِان[.
بملائكته،قى ثم ينمه، ايتدأ - وتحار تارك - الحق أل كف وتأمل 

و٠يهضرنلأي٠ض.وثلثبآ٠لالخالم، 
توالجهلكمارثؤل الملم الماوا0بٍن الله_تمالي_ض أف كما 

ومنالكرأوما؛ ءالخرآن أ-لوبمموذ؛ي: الشضين بين المساواة وتفئ 
!^،^١٥ؤ ت وتول ]تاطر[. ه . ألي نمى مما ؤ توله: ذلك 

[.٢٢^صآلأيبجلظ>: 
،الشرينة* ءالتة في ذلك مثل وقل ، الكريمء *الكتابث في ما بعص هدا 

•والئحففيس م.أحاطفىصام، ممدوردعن 
سالنهمر نمنت ئاد؛ - عنهما افه رصي - نماف أبي بن معاويئ تعن 

.، ءأحيرا_،i^، به يرداطه ُرمن • بمول 
ثادزنودافه.:وعذابيمحْرصاشضُئادت 

نهسلاففب

الدين.*ي اي؛مءة •؛ص يرداه؛٠ من ت باب العلم، كتاب؛ ، رصعبحه، م؛ الخاري أخرجه )١( 
)\/بم*ا(،؛ُةم:)الأ(.

١(.• برقم:)٧٣(، U\A/Y>المالأ. عن الم باب: اركاة. محاب: اصمحم•، وط؟تي■■ 





المسة

تاه رحمه القيم ابن الإسلام شخ محال 
الذ>يق الأنا الث.ماآءاى,الوتمفي بممحاإل اض )الزيق 

رصاربه.إلى الموصلة 
منؤإكرامالماتحمله، ونوةيتا، تواصنا، أح|؛ء>تهاله الملأتكة ووضع 

الملائكةمحك فمن والممفلم؛ المحك على وهويدل وبملك، الموة، ميراث 
يميهونجاته، ، العال، حياة يه لما ءلالثا لأله له؛ أ-حنجها تضع وتعفليمه، له، 

وأئهعهماه حاش أصح الملأتكه فإن تناسب، وسهم وسه الملائكة، من شجه 
.(أا،ام..لنى[دم.
قالرمرلاش.تت قال ~ عنه اش رصك، " ■أمامة أبي وعن 

^٥١-^رمك؛ لآترذإلأئ.زمحا، »تنءثاإزاسد، 
أوحيرا، ليتعلم إلا لأيريذ التنحي، إر راح ئنذ معتمرثاماJئنتة، 

.^اكظهاخحاجتامانمحتهأ٢،  (٢)،

(،٥٨-٠٧)أ/العالم. *للب على الحث باب• العلم• كتاب؛ ئتبما، *»في• يائي وابل 

؛(،U/o). الماد؛ ملي الغنه محل ماجاء*ي باب؛ العلم. كتاب والرمال>ؤ،في'• 
يرقم)أها-أ(.

أ(.00أ.نظحدارالعادةا)؛/)١( 
Y) ) اص رالمّجم في: اليراتي أخرجم /A( ١ ١ )اكاسن«وأسند (، ٧٤٧٣)يرقم: ا

U/I>_li).(،)•خء>ا(،دسب:أيرنممفي: ٤٢٣)\/حسثرتم:)
و.ن>قه:)راسلله(، (، ))/١٩الطم. محاب: وأخرجهاسكمفي;

•؛رنم  ٢٠٢)ص؛ • والمنة الكتاب تعلم في يراح ا ئ• من •' باب م؛ المهني 
(١٨٠  ،)١^^_Yn،_YU_)i_^i ،)(:٣٧٠يرقم.)



اوجامعا1عتوناوديآ'١ 

ويياناليالم، طالب على الحثآ المشهورة؛ي الأحاديث من وغير 
الدنياوالأخرة.أمحله؛ي منزلة 

بإحسانآثاركثيرةتيعهم رنن الصحابة لدن من الملف محن رمحيرؤيت 
^اثسمط!اوسئا؛ 

ئاد:- محه اه -رمحي عندالدشرننئود عن 
ولأئندإئمحنذس(را،.أوظكا، )\ذوط\ص 

ئاد:آثع محه- اف -رضي الدنيا؛ أيي عن ليروى 
محسابمذس(لآ،.)الناصر: 

ناد!اش_أث4 الكلأءي_رحمه وعىحالدتنمندال 
ننا:تيذك^لأيم(ص.)اصموأ3ظأ، 

ااكاو>؛صالي: الذمي وغال شرفا(. )ءلٍ، ت ونال الحاكم، صححه والحديث 
(:)ا/١٩

بإمناد•الكر' ني: اليراتي )روا• : ١( * ٤ / والمم--ا•)١ •ااترءس، المننوؤرني: ونال 
لأاسبم(•

)إساد.أاسيصضالأطارأ>أ/بمْم(: وةالالمافي_ءنإّنادساتي_فى: 
■جث، 

بهمفي:سيانادالم«،)ا/مأا<،يرنم:)ْأا(.
(.٢٤٦برنم:)، '٩( / )١ ■ العلم ذئاب ني باب: • المنيعة ، اصنته• الدارعيرفي: أحرجه )٢( 

يمك.»الحلة«)ا/ماأ(، في: ضم وأم 
^بصاينماسرمياهبا،)إ/هآآ(،ضقم:سمآ(.

وأالأوط«(، ١٠ ٤٦١)رنم: حدث ا/مأ؛آ(، »ااك؛ءر،)٠ في: اليراتي وأخرجه 
(،٣٦٧/١سة٠)١l(ل•ساس|[،وسابرشمفي:١٩٨يم:)

دّ-دءسمصرع•ءناينىردرمم،اادىممظ' 
برهم:١(، • ٦/١فيضلاسموالالم.)باب: اوئدُة. •ت•، أ-مجهالدارسز،: )٣( 

ًامم1ب في: الذنال سل ض امملرئ الاثارالمدة، عن الكير اياب وفي (. ٣٦٣)





|اجاععكشواسسآ ١٢

لإمامالحرمن.االورتاتاأ 
ُماماص:

■الئ-نة«لأئ-ني.

ثلأمحب.؛صم.
ثياحدعليها ما رغم سق، عما أهب لاتقل التون بمص وعناك 

ك؛سصالمواصع؛ 
وُالءةونيةُللماريني، المضة، وءالدرة للطحاوي، 

أملتشيه مع ولسهولتها، لأممٍتها، السامة المتون حشرت،ع ذلك و*ع 
•اللحوفلات-وصسيرْطا-فيأناءاليروس سْ على الملم 

عدْحوت الأفرؤلة من كسر عدد خروج الدروس هلء نمار من وكان 
ذكانتمعيةوالغرب، غنمخت(فياكرق، وطارتبهاالرك؛ان، الدروس، 

فيالخارجواكينتدلأسونجمضيآبي
بزعنمانأبومممسرأحمد الدكتور: الشيح أخونامحيلة ويداقارعالي 

والاعتناءالمعتمدة الخلية المتون يعص بجمع أقوم بأذ - اه وصه المزيد- 
وذلكالمم، طلاب إعانة *ي منهتة مليمها، الوطن* ءمدار لتقوم بها؛ 

واحد•المتون؛يكتاب، يتونيرتللث، 
الجابُي، الكتب بمص وجود ثمتعتي ولم يديلثا، محن ترام ما فجمعت، 

وكلتايسسمل، من عماطبع علب مريت، الذي النهج لأءتلأفv وذللث، نمه، 



١٣اليدمآ 

واشكراوأ4 ذلك بمد فلا وعله 4 العلم خدمت ومحو واحد، طريق *ي 
المرفق•

بأمورت؛مإنسارالجا،عءامتازعئامل4 
علومالقرآن-واسدة_الأمة: حداااسحاالخلوم شمل ت الأمرالأول 

أصحابهوميرة اليي.، وءلو*ه-والفقهوأصوك-ومختصرسرة والحديث 
والحكم_وانموواضرف.والزهدوالاداب 4 انمشرْ_والوصايا 

•غيرء من للموادالعالمية فهوأجمع وعليه 
المثللملاش نخة؛ مجن أكثر على المتون أكثر مقابلة ت اكاثي الأمر 

.الواردءيبعصاتجعار4 
.انموزباسمل كامل بل الأمالثاس 
أزالاحتماملم تمهيدية ارالجا،عامباحث مقدمة »ي أدرحت4 الأمالرابعت 

وجعلتها٠ديىلآستاب.المتون، بمص فيامتبامجس.ت4 
وةدس4محدارالخاع<إرسنث

ؤيحتوي4 الخالخية، }المتون ءالجاح I د وحوالمدخل ت الأول المم 
•كالأم عليىأرب*ةماحث،؛ 

الخJر٠[.الملوم ]*مائي الم؛حث4الأولت 
إجماليةصورة تكوين على اللم طالب تساعد ^١٥^٠٠ ١٠هذه ومعرفة 

سوإاكىمرآذ؛ه.
والتاريخية[.4 والمربية 4 الشرعية اللوم ]مجرامع ت الثاني الا؛1صث4 
4الفوز على المالخية بذكرالكتم4 اهتمت4 المي الكتّ-4 فيه ذكرت 





اسة

ومنا-بمهادةا والمالة مرها، من أول وجودها أل ويرون المتون، 
للعلومعام ولاسيماإذاعلناأنه المتون، احتواءهذااالجا»عالكل المب 

والمرية.الشرعية، 

واألفيةالحاJيثا4 اكلاح• ابن امقدمة صدات اضأىالت، المتون ومن 
لابزحجر.١^١٣٠ وايالؤخ 4 للمفندصي الأحكام، واصلة العرافي4 
يكر؛يمجا بعض ءلمح4 مقدمة إثها بل أهميتها، في أحد يشك لا الكتاج4 وهذه 

غيرها4إر هدابالنية قلنا صغيرة. متون بأثها لنا نيل ؤإذا • ٠الجامع١ هذا 
.هدااالجا*عا قي إرماأوردنا0 ية بالنكبيرة وأبماهي 

—واحدقريتا كتاب4 قي وعيرهامجموعة 4 المتومعلة المتون هدء وستكون 
.ائطون اا؛ه_مجرتتاعلى شاء إن 

اطهوصلى 4 مهتدين ؤيجعلناهداة وصمعنا4 ينفعنابماقرانا4 أل اهله أسأل 
رب4المالمين.والحمده أجمعين، وصحبه، ءلىن؛ينامجحمدوعالىآله4 

وكتبه:

اسصمجءج؛،الجالهاكمواثم
(١١٦١٦(-الرياض:)١٠٣٨٧١صب:)

Email : Shamrani4S@hotmail.com



الجامعستوناردي4 ١٦

لسوبمأأأ[

لأيشكرءتى ت قادونولاه. قادت ~ منه اه ~زصي نريره أبي عن 
العسإلأئئالهأأا،.

اهعيد أبا الفاصل الشيح أشكرأحانا فإني الحديث؛ بهيا وعملا 
الأمربئربنإماموحهلمأ>حاع اه، حفظه الغانم عيداه مدالعزيزبن 

الهائية،والمراحعة والمقابلة الضيعل ؛ي كثيرا، ساعدني فقد العزيز، مد 
دؤودالضطعمل في الفجر، المشاءإلى صلاة بعد من ليالي يفدسهرنامعا 

والمثوبة،الأجر له وصاعق خيرا، الذ فجزاه النمخ، ومقابلة المحّوص، 
آمن،آمن•

•سمم»«)أ/ههآكأ-؛رج*الإماماصفي: )١( 
إليك,احن الشكرلمن ماجاءم باب؛ والصالة. الم كتاب؛ ، رسه• ت في والترمذي 

^ااآ(،يرقم:)يهاا(،دئاد:)ساسمحب(.
_هها(ا ١٥٧)ه/شكرالمعروف. قي ت باب الأدب. ت كتاب ءمنته،، ٠ رابوداودفي 

منه.ومكت ، بنحو، ( ٤٨١١برتم؛)



١٧السة 

لصمراك0لم»1بياسم،[

اافرادإدراحبمانيسمية 
العلميةوالدورات الدروس المعتمدة؛ي المتون ذلك اوراعستاني ءالجاح* 

حغئلهاوتدارمهالشمولها،علماؤناعلى يحث الني المتون وعي بلادناا في 
للمح،ءلالت١ العالم، ومحللاب< العلماء، س مجموعة على بعرصها وقت 

•أوإصا٠ةآحر متن حذف في والتوجيه 
مااحترت ثم وراجعتها، جمصت،أكثرسسةطبوءةسممتن، 

.أهربهاللصواب،  l،jlرأيت 

بعضوبلغتاعددالضخ؛ي بعيرعا، المختارة النسخة عده ثم؛ابلمتإ ٣— 
ومحاولةالمختار، التص ملامة مجن للتأكد ذللث، كل نسخ؛ حمس المتون 

الأّتدراكإنرمدطأا،.
أومككتؤ؛يشيء، علي فإذاامتعلق كاملا، اكس بقراءة نمت، تم — ٤ 
رج٠^تؤإلىالشرؤحالهليرعةليعضىءالمتوزأ.كلمة؛ 

—بقبلالله الغانمأأ،_حمفله الله عيد بن عبئالعزيز ٥—؛٠دعا^امالشيحت 
زاءةولتستقيم العالم، محللأب، على القراءة لتسير بالشكل؛ المتون هذء كامل 

و*يذللش|در؛ةعلىالقراءةانمبءة.ويةلاللحن، العنالس،علىشيخه، 

عيهابمدئلل.ماتكلم ، اليعامحت، مد• يٍن ءج؛ه روه يندوجدت )١، 
رم،تسصفي|اساسمه|,)٢( 





١٩اوسة 

مفية.أحطاء 

ب-نمتكلتمإرسٍن;
المتثورة.للمنون الأول المم 

المنظومة.للمنون الثاني والشمم 

ولاثهورطكورفىارالخاح،قدتعالىهمر0، 
حفظها.وسهولة لفراتدها، المنفلومات من وغدأكثرت ذلك، *ائدة تخفى 

تشينىحمدانميمانءظا؛اض ت الشيخ فضيلة تال 
المربالشعرعالوم ولهذاحفظ العالم، حققي وماتل من التفلم أن )عرف 

لكونهحففله، هولة لعرالعلم؛ العينة الوماتل من كماأنه الإسلام، قيل 
ولهدالكشرمنالاس، ولدلكمحإليالفوس، نمطواحد، على موزونا 

،ام.١ أوأكثرعابالذلم(ل معلوماتهم العلماءتدوين اختاركثيرمن 
وهدادورالعالمأوتعلمق، انموزمنأيتخريج، مده م-حلت 

ءالعمدةك المتون بعمى ني الأحظاءالعملية بعص موى وطلابه، 
الإملأم:الأورشيخ عر علت، وقد الفاؤيتية*، واالخنيدْ الط٠حاويةا، 

لأصيتها.تعليقاته كامل فآدرجت، اش، بازرجته همدالعزيزين 

من>ةدمته--ءمغلهاه-لأ'مجعوعالأساتواكلوئت،)صه(.)١( 
راسرا)ص٩م^ لج، نررض امعالم وامملرت 





٢١|وسة 

•؛اضتمحلآسم.مبما
^ثزذوتمبياتج؛ندلبمقمتشمثسولذ ١ ٤ ١ 

Iيقول أن يريد فالتاظم 
-الصحيح على الإجملع، لانعقاد شرطا ليس العصر, انقراض إن ( ١ )٩٣ 

العصر.انقراض اشتراط ومحوت كمافىارصامرتاتا-ومحاكملثان، 

ذلكلأف قولهم؛ عن الرجؤع لهم يجوز لا الأول؛ القول وعر ( ١٤٠)
العصر،انقراض يشترط ومحوالذي الثاني، القول أئاعلى حرقاللإجماع، تحق 

لأ0الإجماعلمبمعةدأط.مجوزلهمأنيرجعواعنةولهم، 
منقول تحتبر الخصر، انقراض يشترط الذي الثاني القول وعر ( ١٤١)

٠أجمعوانله الذين حال ومحارفقيهامجتهدامثل ولدرالصرنمه، 
عرالنوار•الثلاثة وجيزللابيات محذاشرح 

واصيمت،(، ١٤٠الست،)أول من حذنت،)لم( اكلوعا'ت، رإحدى ولكن 
انم؛ء،إرشي؛س)اللأم(الواردةتيأولاف)ا؛ا(،س 

الناظم.يردم لم 
(يتكسريءحن>ذ،)لم(١  ٤٠)ت رقم الست، أن يلاحظ I وأيصا 

وهذاناجواللحن، والقعل.، التصحيف، قي الطبعامت، بعض تشابه -٢ 
ودونالمقادمةر١،، قي لال>للث، إشارة دون المتقدمة، عر الخنآحرة اعتماد عن 

اومرمحق، مست الطعات أغي، فتكون انمل، إرباكافي لي صب الأص لذا )١( 
لأل؛ حلاقه( والموام، . . كاوا. الطعان بعض رفي ت لتولي أمع؛ة عناك فلايكون سقط، 

واحال.ث.منطعة ماحوذة القات ذ* 







ااجامعو1سوناوديأ ٢٤

■درى أن دون يكسرالست،، 

ءلمح،سيحالهلمحقي 
ملانمرضفياماتررىرت،ا:الأوو; 

و.ثا؛منإنمؤمفنيهاكذاكمنينورمذ،با ٠  ٤٨
انتمتااكردرةولكن عمر0)امم(سزةوصل، ال٠علومآل فمن 

ولكنرأيتهافيسضاسارت،)ام(اكرةفىساالمتضسْالهزْ. 
وبوصالهاانك-رالست،.لعالىحالهاالأصالي[، 

الأءكالأ;اتحقة ت م الجمروري تول ت الثاني 
من)أعحجشوحنكنه(هآ*ملاتيرحيننتةظشه 

التعرية،للضرورة وصل، ها حالها ولكن تطع، )أرع( همزة فأصل 
الذيأن والغريج، ، الست، فانكسر باعمارالأصل قطعها الطعان، إحدى وفي 
لمالجلال، ذي امنحة شرحهات صمن ونشرها الأءلفالا اتحفة بتحقيق اهتم 
ت)_TU( الشارح لقول يتنبه 

ام.اقظم( لضرورة الهمزة يوصل ))مزارع( 
موضعهامنفي حش همزة)ارع( اه_بقطع المحقق_وفقه قام هدا وح 

فلايعدربتكراروالشرحيسر، الشارح، كلام •ع تناقض ذلل!، في فكان الشرح 
ولأيقالإنهلمينتأهلكلأمااشارح.الخطأ، 

ارالدرeال٠ضيةات)مأ/د_،(قولالماريتيإيت 
كننوكئزكقُلأمحزوكزذلخ  ٠٨٦

النائيحالها باعتار الراء)^0( بفتح المخ بعض في صٍطتج)كرر( 





ااج1مءولمتىناسم ٢٦

.وغيريا..الغكرا.

ك:انمون؛ بمص يامعصهمات 
لكمل.النص آ0 مادام أمميته لعدم أشرإرذلك، ولم ، *الوامعلة* 

^^٧١٠بعض عرأ0 الأمورلشيءغيراكب ءذْ أذر رلم اش وبملم 
أدإلى*نلميرإعالعمل، لابمس ٠>، بملتمهاإلى المتون رنشرءذْ تميع 

و\كي]و^.'س
والخطأ,الئنمل محيامن عملي سلامة كماأرلاأدعي 

جثمنلأءنبفيومحإ0ئجنمحتامئاك1لأ 
انمعويةومن ونفلم، م مابين مئا، ( ٣٢) جمع الجاُع عدا أل ولانس 

خْلآ.دون مضبوطابالشكل محياالعمل بمخرج أن 







٢٩اوسة 

الأولالبحث 

]صاه|ناكلوماكدهه[

،١ العشرة^ أذيعرذالمبادى العلوم من عل؛ أرادالشرؤع؛ي من لكل يبغي 
)L_،إجمالية صورة تكوين على العلم ّنالب تساعد فمعرنتها العلم؛ لهذا 

وص:الذييقرأنه؛ 
.فيماميرة على ليكون مرتحريْه،؛ اكري اكييربم يلم 

أحوالهعن العلم ذلك قي يحث الذي الثيء وحون رموصوعة، 
غيره.تمييرادعن أ له العارصة 

عسا.صب لايكون حتى تحصيله؛ من المقصودة الغاية وص: وشمرئة، 
لزيدبصيرتهفيسااللم.ونسثإرغيرْمناللوم؛ 

الجد،من حقه ؛يوفيه الملوم، محن فتما ورتبه فدره، ليعلم وفضله؛ 
وافتائه.اكتسابه، والاعمماءفي 

وواصعة.

واسمه.

٠إله تحقيقه عندروم إمناي؛ لمحة واستمداده؛ 
وحكئة.

كهاللافإرمايتوحهإليهسانملاب.وما٥]،؛لتصورءلاابها، 

رءد*ابخهماحاوحر،،زياد؛نشا٠اكلم.)١( 



ااجامعكساوديآ*٣ 

الحدإ0ماديكثعنأصذته 
ؤالأنمُالأتتائماض

وُسدزىامحبعحاوانيئصبانمىائ،ى 
^خعفيرمااضالخيرحمهاصت

عقلاأذفيجب الاختاريآ، الياتل أفعال العلمثرمن في الشريع أن راعلم 
تصورهمن فلأيي المحضتن، فيه المشرى في والجهالة العبث عن صان 

العبثعن يمان أن عرئا ويستحسن ، اعا، مائدة والتصديق يوجه٠مااا، 
وأن•حدْاورسمه، ب فيه الشرؤع فثل يتصوره بأن وذلك العرفثتن، والجهالة 

الواير،في عليه مترتبة معتدابها، فانية له وبأن موصوعه، بموضوعية يصدق 
التحصيل؛التقديمفي أحر إرعلوم بالقياس حاله و؛مربفماسناسمومأي: 

و؛مسائالهإحمالأ.باسمه، وسميته وبواضعه، ه، نففى وسرقه والتأحير، 
الثرؤعمقدمات ومي ا، القطب ش'حواشي اليدالشريف هداماذكر. 

.االرؤوساكمانيةاا_ت المأسماةب

■ام وبحكمه( التصديقبامتمداده، وزاد؛عمهمت 

مباديءبيان في مؤلفاتهم؛مقدمة يقدموا أن \دؤذضوا بعمى اعتاد وفد 
،.٢٧يكشون العاJإالدى 

سمءقمادىاسلومالأطينرا)صأ(.)١( 
اظرنمايخص٠مادىاسوم٠؛)٢( 

^ص)\/ي(،وأاسماكهسراني«صوي-



٣١المعدّة 

٠ذلك لتوصيح مملييقيأن أمثلة ولتأحذ 
١سرةلمالم٠اتجود٠ .،(١)

ضصبطأزلاهمارضنم.

الصفاتمحن ومحستحمه، حمه، وإعءلاث4 ، من حرف كل يإخراج 
•القرآنية عن مايخرجه وارتكاب، ولائمئف، مكملا،»ن'ضوتفي، 

تءاكرأنامم*سحمثسمانح.
االقرآنالكريما.اللسانءن\لخ0ل\في صون ت مأسثمرته 

٠ومنالعلومالشرصة.ا-سنحُإليضْساسممت 
الكلام.بميربآشرف ظاح؛ ة؛ 
أJئةالقراءة.أسواصثه 

>التحسن عالمالتجويد_أيت ت يساس«ه 
•مجنءالشتة، ٠ ٨ساستمداد٠ 

نيءلىلإىرىسط»إودؤأه_حكمهت 
جزساتها؛أحكام معرفة إلى بها نتوصل الش قصاياْ مسائله: - ١ ٠ 

؛المرضين* واالتحمتات ، ٢( رص؟ خلاف الوماب لمد الغته■ اصول رأءالم ، ( ٣٨/ )١ 
صااحالنوزان)صع—٩(.للشخ؛ 

الملوم•،وءايجد خلدون•، ابن •،فدمة *ي; متنورة المقرة( )المائي _» تجد كما 
اكون■.اصطلاحات واكثاف ، اسون< واكشف 

رجبعلي ٠ للشيخ ١ عشر• الأحد الملوم ميادى تحقيق ٠ ت يامم خامة رمالة الباب وفي 
اه.اكالءيرحمه 

•ءلياكباع)صاآ-آأ( •٠ثءةذيالهلألفيشرحتحمةالأ٠لم١لا؛للشخ؛ انظر؛ )١( 
.١( ١ ١ - ١ ١ • المجودين•)ص القراءومنامج •صن انظر; )٢( 



تجمعكتوناسايآ ٣٢

،p؛_«<، وحف حجالث، ،رابغ ت حروف ■sX إظهارمحا يجب أل، ُلأم ت ممولتا 
ئدءامها؛يءءرعا•

^ىاسرةسمءأسملاس4لأهث
منها،الامتفادْ وكيفية الإح٠ااLن، الفقه آيلة عن سحث عالم حئ،: . ١ 
المتقيد.وحال 

اليرعية.الأحكام إلى الموصولة الأدلة أحوال '٢—موصوعه؛ 
المعادةمتاط عي الي الشرعية الأحكام *،عرفة إلى الوصول ت لمرته — ٣ 

•والأحروية الدنيوية 
الشرعية.الملوم عومن 1_سقثلاىغير0: 

•وغايته يأتيبمعريةمحلموصوعه، • محله —٠ 
-١٥٠)المانعي أيوعبداقه، مح٠دتىإدمر^، الإمام؛ ا*_واصعهت 

٠٢٠٤.)-

الفقه.أصول بءاممه: 
ورالأحكاموااالغةالعربيةا، الكلام،، اعلم من: خ_امتمدادْ: 

ورإرشادللأيي، الأحكام• امرل يي ■الإحكام ك: الأصوو؛ كب •قدمت امملر؛ )١( 
اسول*.

مقمادىالالوم1لأحدحر<رصام_آإ(.وامملرت 
يالكلأمممنغاتهم غالتامايغتتحرن فهم الٍاب، مدا م العالما* احرص من رالأصولون 

ءالمأاصولالم<.مائي ملي 
٠يوٌف اص دالتاصي الثياني، انمن محيبن الغته: أصول في مح_، من ارل إة وذلت )٢( 

ومرالمشهور.الأول، والجمهورءرامل صاحباامرحيتة، 
ا'أ-ا"ا(.■امرلالمالشرأ)ل/ اتنلر: 















٣٩اوس< 

محمدللدكتورI ؛ اكغات( والإنات التأويل بين وءالممرون 
•المغراوي 

متها.*حائ؛ لوامات وهناك 
التمسرا.الحديثة؛ي العملية المدرمة امنهح 

فهدينكلأساللدكتور* عشراأ الراع القرن التفسيرفي واراتجامات 
•الروم مدالرجمن 
تللدكتور ؛ الشرعية، العلوم م —أثرء أءلوارْ - نشأته القراءات واعلم 

علمأشهرال٠ؤلفات؛ي على هدتكلم إسمامل، آل محمدإيرامم بن سل 
بها.وعئ؛-، القراءات 

تالاراعهبالخدثوءلهمس رابئا 
<)سق( ، ،أبوسليمان، للدكتور؛ .،؛ القرآنية.امصادرالدراءاسات _١ 

ك؛المومعة؛ الحديث أصول كتب وستفادمن 
الخاويالدين شس ت للإمام ا الحدث٠ ألنية شرح المغيث رافع س٢ 

ت)آ،ا<م(.

للتدطي•مأ-*'ددئباراديفيصحمربمادي•؛ 
،الأئمةيعتوا0 لعليف جز؛ ماح؛ي كتاب مؤخرا—عش - وقئامحللعت — ٤ 

تالشيح لفضيلة شروءلهم٠؛ *نامجهم، ا •مطاتهم تراجمهم، المتة; 
والكتابمغيدفيموصوءه.ءLJاترهاتبنتمداسميزازيد، 

المراجعاكتبأساواأسمكا:حامتا: 
ا،صادرالدراساتالغقهيةا._١ 

كلأسا؛آ ونقانمه* الإملامي—حمانمه الفقه في البحث امتهج — ٢ 
عيدالومحابأبرسليمان.للأستاذالدكتورا 

























المقيمة

اوبادها1|اهء

اسإهمارهقم»ابياسم،[

م،لذااالجا|ع،ءالتوزاالموجودة يكل التعرف محيتم هذاالفصل ؛ي 
صاحباسم على فه وسأنتصر الكتاب، حجم يناب مؤجرا، تحرما 

الشروح،بمص ذكر مع »التن«، ووصف النت٠يل١،، ومذمه *المتن*، 
نأءتصرضشرحمنسدروداسموص.

وسأذكرست،كلارص*إحاضت
*الددللر،الممنوالرادبمملج»انمن*فيمحاب: )ا(ااسأ 

حفظ،<ُااد؛فاسم بن إبراهيم همدالمزيزبن ت القاصي الشح لفضيلة ؛ الملية* 
هذاءالمتزا،وشرود،المزيدعن لمعرفة إليه، أرادالرجؤع لن وذلك 

^نغاف،)مادة(هذاالم«صث،ستفادةوطعانه، 

اال«؛لا*عت الكتاب عدا في *المتن* موغ يه والمراد *الجامع*؛ )٢( 
للتوزالملية*.

هامش(، ٨٤ذكرص)ص وامملر٠١ لاتخني، اهب المتن نما-ب المنهي الذهب ولمعرثة )١( 

سيره'ريه اهتزالم وكؤ المتون، ذكريمض لذافاته الامعماب، يتميفعسلته ولم )٢( 
•*اس،مدمرمجددب 



أسياالجامع!لشن  ٥٢

]١[

،رمماوئنياسملاضسرا
 /)UA_«(:»االوليل[])^الجا-ع«)ص•

آيوانماص،، تيمية( عدالحليم)ابن احمدين شخالإ٠٠لأمت مؤلمهات 
اوماني)اا-أاآآس.

وشرحا،اكائا، العالماء، يها عني وتد بابها، ني نمة *قيمة وعي 
وتدرينارا،*

-V/ا٠٠َ)١Jهماكصت)٤٧سمم
وثموشو\رذذاك.(،وأخالءامحاونىدن، \٤ 

منأم الترآزام علوم م رايرمان م: ( -٠٧٩٤ت)الزركثي يلرالدين ب دنتل 
يشرإرذلك.ولم ^: ٠٣

بن«:)ا/اكأم(،>أ/اها_،أا<،>1/ْيا\لأا(،وساكض
•^^ميها،دهنالجابطاسكلأمسمالإمخم 

*الإ؛دانديءدرمت ني ( ٠٩١ادسرضت)االدين جلال : L^ILjuتمل رمث.ن 
صراح؛ذكرما تجد• بل •،ا تتل الذي المير إلى يإشارتبم سنه عمن الةرآنا،را»تاز 

المير،.اتوامدم وسماعا (، ١٩/ فياالإتتانا)ل •ماعر• ضن يمية، ابن إلى عنوية 
و>\/س- t(AU_M/\)j)\أس •الإمان•: و.نالواصعاضوسضافي: 

•محب اثن س المواضع؛التل *د، م وتدمحرج •ا(أو)أ/'اآ(، 
صالإخم،ئلنيآخو.:)امىكلأماينسة

اللغةملوم 'الز*رم • كتابه م م• محا ح ر*ذا•مق ام• جدا، ُ*رتتيس •يمحنا٠ 
واماءهأ،>آ/بما'ا<،حءثىل:

•• مذ*إرنائله وص، )س؛رئالام، 
صءرفالأسزناإليسمساس،طامما؛ه

يسنم;>ْ/إأ<،و>إ/،يا<،ولهمانمدر،صب



٢©الاس< 

وتي\و\ببلأك:
»افسرفىماعاوَاشرا]ط[اللك1فمت)هس(.

للز.ز.ّيت)ا*^ه(.و»مظو.ةاصرأ]طا؛ 
رلقابليتهالجودتها، الإسلام شخ على،ل»قد»ةا اكعويل لكن ولكن 

.•^^٠١ رللأمأنعقيدة للحففل، 

أبما؛الباب وني 
-رعي ، م(  ١٣٧٦تندي)لاين ]ط[ القران، لتسير الحسان ءالقواعد 

منتكون أن على قتركناها الإسلام، شخ *مقدمة، من آمحلول - جودتها على 
.مواداالجاعلمتونعالومالقرآن٠ 

تالضير، أصول يي *•ميمه سرٍح؛ 
الديرد المثتمين صالح بن محمد للعلامة! ؛ التفسير، مقدمة اشرح ( ر١ 

مضجعه.

تامالتي الطعة عر مفيدة اتعليقات، زرزور عدنان وللدكتور: )٢( 
بتحقيقهاوسرها.

]٢[

٠يعيه آن المآن عرتارئ فيمايجب لم.*ة ا٠ 
الجذة

١([ااس.عا)صْ، ١(/ ),_Y؛ ]«!_«; 
)تالااعدا>(بموله؛ الثاني الرمحح 

داٌرتُيدطي' دالدالزدكغي' ا؛نكمحر، •  ١٠٠٠مل ام الراضع * jlAمن رثياسمين 
إرالموقالم4مة.



ااجا.عالمضن|س

ابوالخير،٠حUJين٠حUJين٠حUJ)لأئا(، ت زمانه الغراءش شح نافلمها! 
الشاسي)اهي_صم(.،، ^٣١١١

ا.الجزية راالمقاJئ اال٠قاJئفيماكجودا، أينا؛ ونص 
الكتبيحوءكثيرمن مالم صغرحجمها- على - المقدمت _• حوت وتد 

وعددأيياتها)مائةوسعة(أي؛اتأما،.الكبارفي*ذااسم، 
الجرري؛ناءالم،ندمة ت شرؤح 

محمد،أحمدبن ت التافلم لابن كرحالم؛قدئاأ المفهمة اشي 
]ط[.الجزريت)؟هخ(، أبيبكر، 
بنالملأعلي ت للشيخ ؛ الجريئة* القيمة شرح ني الفكرية *المخ رى 
•]ط[ ، د( ١ ٠ ١ ٤ ) ت الناري ملطان 

]٣[

»اس.عاا)صبها([)صه''اا(/ 
الشافعي)كانحتاالجمزوري، ماليمانبنحسين، الشيخ؛ ناظمها؛ 

:لأ\\ح-ت

مررةوعي بيع، م)واحدومتن( ونتع اسلية، مغار طلومةحاٌة وعي 
•■جزض؛اينءمر*زببخدراسمصل•.نبإرددبملكت )١( 

،٦(.أاكالآفيشرحالهووةأ)ا/ اطر: 
وادرتإاىذسسوروسافيءوصبا.وفيآ'؛'رعا)يءتان(داس'امحزنة'، )٢( 
•*C ١ ١ حمرادمملمهاصتة:)٨٩ اتحتة فيآخر: ازد- -رحمه ايبمعزودي نص ( ٣١

رلأو»اتبم.ل٠ت^رخوس، ترجم ووم،لمءن 















٦١|وسة 

سمايازلجمالة 
م(١ ٤ ٠ ت)٩ اه< رحمه محمدالدؤيش بن عداش الحائل: رندزادعاليه 

•]ءل[ ازوامممساتلالجاحليه*، زياداتفيكتاُ_،مما0 
اءساتلالجامةءتت شرؤح 

شكري،محمود ت الملغي العراق لعلامة الجا٠اjيةا؛ ائل ماشرح )١( 
أبيالعالي،الأترست)م،مام(،تطآ.

لهذءالمسائل.عليه ونمت شرع وعرأ؛دم 
فوزانال فوزان بن صالح للعلامة؛ ؛ الجاملية* ائل مءشرح )٢( 

وئهاه،]ءل[.

•في العيد محمد بن يوصف الشخ؛ وشرحها؛ بتحقينها وتام ، ٣١
)مجلدين(

]٩[

([٠الجا٠ع٠)ص٩٥٣(/ )ص٢٦١
•محمد؛نعبدالوهابرسق( ت الإسلام شخ ت لمه مؤ 

الدين،أصول بيان ني اا٠ؤلمات أعظم ين اخصارء- والكتاب.على 
حميمة- اه رحمه - نيه أبان المشركين، شبه ودحض الموحدين، وعماتي 

•ااار»ااتاسشلءالىسأورعاه(مألة 
الذيص احرى، إلى نخأ في ئ ؤإصانآ بمص، •ع رمتايها عصرتا، م المح رحمع 

وارداملم.رالألوسي، الزياد؛ءرماذكر«اسددالثاني، __ 
ىٌدينالجاميت')ا/ا،أ،درالثخ أمل اه. مهارمحرل حالف الم السائل ٠ انيلر; 

.( ٩٨٠٩٧عدااوعابحياتهرزكر»ا)ص



|اجامعستىناوديأ ٦٢

فهوشيئامنهانمراه، صرف من وأل حوإفرادا،دبانمادة، الذي التوحيد، 
حارجصسم.مشرلأ، 

أ.١  UJbjJالأصلوب؛على هداالكتاب في الإسلام رفداعتمدشخ 
تاكشفاكبلأت1 * شرؤح 

اهمحمدنإيراممآلالثخرحمه • للإمام الشهات* كثف أشرح ، ١١
ت)ا<\ر"آام(،لط[.

]ط[.محمداك١نيالخنمينربثاه، ت )أ(أسرحكثفاكهاتاسلأئ 
محمدالعزيزبن ء؛د ت الدكتور شيخنا لمضبلة الشب٠ا'ت٠اا كثف، أشرح ، ٣١

.]ط[ الد، العبداللليفارث 

>اس.ع)صْص[)ص\"ْا(/ ]»_«: 
.رسبق( صدالوهاب محمدس الإسلام؛ شخ ت ^١٠٠ 

والولاءوالثراء،وتوحيدالألوهيت، ت تقريرتوحيدالربريية على اشتملت 
العبدمعرفة ت وعي معرفتهاأ الإنسان على يجب التي الأصول'ارثلأتة وذكر 

•المدييه. لمعرفة ٠ المدديته ومعرفة ربه، 

للكتابفدم بل •الأّول عن مباشرة يبدأبالحديتؤ لم وال>لف 
.)؛ثلأرث،(طدمار،مختصرةرأ، 

.'اكٍخٌءادينبواترئب،وان؛لر؛ )١( 
واطراسراس)صهخ_اه(.)٢( 





























ااج1.عالمئ>ن|سم ٧٦

[١٩]

المرقات«
]أااسأ:)صيىم(/أص،)ص0ه؛([

الجويتي،أبوالمعالي، عبدالاكينساه، إمام •ولمهات 
ت)ها،_\ِب؛م(.النائم 

العالمالعلماءومحللأب يه امحتم ، الفقه، ءاصول أشهرمتون و'االور؛ات'اس 
ونئلمو•.، وشرحوء ، ودرسو• ، ودرسر• ، فحنفلو• أ وحييته نديتا 

محماداريني)الحهلاب(ت)،ههم(تiالءنهالشيحت 
وءلهرتيركت4(أا،ام.وعفامشأه، وكثرعلمه، )كتابصغرحجمه، 

،1،رااهمرةاتال دروحت
المحلي،آ،يعأاواهله، محمد، بن أحمد الورءامح،،لأدثمامت اشرح )١( 

.]ط[ ^، ٨٦٤الناقم^،)
أحمدبنللشخ أ وشرحهاللحالي، الورهايت، ااكأءرعلى )أ(االشرح 

]ط[.ارشافست)مآا،هم(، المائي، تاسم، 
بعدمحيا(.رومياتي ولأشرذ،انمربمليام،لهواالتن، 

باضفيضحررغاتلءاماسمس«)صم(.)١( 
>اكءتغاتفيت محنى  KtjAAملهات؛ميلأم واهلأم وشردحها، رالورتات'، ان؛لرءن )٢( 

درحااورقاتأ)ص.0-لإْ(.





















كتىناسدأالجامع 

بممحنقالئاص وحالق منخها، انمتنة الققه رأبع حئئناشق، 
حثن(

شرحاالحديث *ذا بشرح - مثتجته اه ترد - الإسلام؛ شخ قام وتد 
صمث،الكثٍرسالأ،واتد.وافتأ، 

ا/'آْآ'-ْا"آ(،ءمجمسوعاس-اوى*)' وامابسمالسوعبىن؛ 
وءبوئالإماشاعرى«)ا/وآآ_'،آ(.

*مجمهمعط• اة علتا الغردة، الطعة ومن الفنين، من استفدت وتد 
اكاوىااكا;تالأصل.

]٦٢[

ااصوانالعأ،.)مهاثم(
([]|س٠ع|)ص١٢٦

أبوالخين، محمدبن ين علي ت الأدب المحدمث، شاعرزمانه ناءلمأات 
«؛م(.٠ ااض)،مممدحو الفتح، 

والجكم،، الأدب، روائع فيهامن جميلة، نونية محيية الحكم* ورمحوان 
والمعلمو*يمنحيرمايحئظهالآباءللأبماء، حكمك، رالواعفل،)ناصحه 

لوصوعالمتآدبرأ ؤمروء التهدب،، به يتهيب ما حير ومن للتعلم، 
واستقلالأييالجا،حشصاركلوتتؤعنصائحها، وحزالهألفاظها، معانيها، 

٠منهامثلايدانه، ييت 

أط.(، ٢١٣٥٤)»_• وانيلر: <، I_I (YYA/oم: احد الإّام ب )١( 
الءالة[.





















اسس؛رواصؤيدسادئ 



ئمدطشسواش؛ر

الإسلامضخ 
أبو





٩٩طدئمأ»سوالاسسير 

زبيموؤنييرسذ
أعناثا.دئمدباشريذشرورأمساويننقات سشياوسنغئء، الحمد 

وحد،!؟اه وأنهيأذ/١٣. وسبمللثلأناديو4 اشثلأنضدله، نىيهده 
صراخ<ُف4ؤلمأسدنا.'وونوله؛ ئحئداعبده وأشهدأ0 له، لاشرك 
قواعذممئن ل4ااثذاونة( آكئث أن الإ->وان تنص نألي ممن بمن، آمآ 

والتتي؛ز_فيثتولدلكومنامه، مسي، ومنرثؤ ا المزآن عرنهم تبين كليه 
مح،ننيتِمض:محالأناُي،

الواضحواناطل والشين، يالنق نشغوئه ألممسير في الئaنئذه الكب ثإف 
دليلتنلوم،علته ؤإئاقوت منصوم، عى ئئدثنيي الثبين. والص 

■طئامئوفلآبممآثهبمزجولأظود تردود، نزتم، ثإثا دلك بوآى وما 
والدكئأ.مزامحاكن، ^^ئامحسٌإرتيإنيآناقويئو': 

ولآيبمِالأم،الذيلأوتيِامال 3الئزالمائمإإ، المز، 
منالنلتاء. ث تنع ولأ عجاتثه، سمضي ولأ الزد، كم؛ عر يغلذأ١، ولا 

وشدءاإمنب"قاإلمح،وسحكمهعند، ؤسءبلببأجر، قادتهصدق، 
ابمسال4ذىنينيوض ومنركهئجارشهاشُ، ص>اطممص»إ، 

آصاJبمالهك.

ألأتغالق،اي;لأير.)١( 



اسهاوج1معلأ4ترن 

محألأثتيسد كلأ دداى \خ دن خدي ني يسمؤظم ي ؤ نئار: ئال 
يورآلإبمتثدصظ جثه أم ذءكيبم؛ن ص امي رس 3 بّق 
•ابماأكك يجئ ءل 3 َقث محي أنت حتميي ي ٠^ل 3 أنم، 
Jjؤ تعالى: وتال [، ١٢٦- ١٢٣ت ]طه ه 3 دئ ألؤم ^؛٥^٠ سء 

^^ثابيث3صىهصنيألإ
^جممِسصادأمحس

وقادثعاز؛، [ ١ ٦ ، ١ ٥ ت ]المائدة ه ة مستفءّ همني إق ويهديهم 
إئ^^ئهلأخأثس؛يىأظمح، 

هأش١كىثمم١نذآلثثو؛]تيوماي،3 بزي٢١٠>؛؛^آأثي،و 
^اإئىئاينأيأناكثدفيىوئادثعارت ٢[، ، ١ 

دأمحئ1لايوئف يشاءتذبماق*؛ ش ئ؛يىبم ميل همودثئقث ألإيثن ؤأ؛" وممب أة 
^^تيرثاف،ءنيآلآادأؤمحة صمم مزر 

أ'محرق4]اكورىثآه،مه[.
إملاءمى افرثمار، سير يخب تجنتْ، االئماJمها نذ0 كثق وتد 

3اسالهادىإليصالإشاد.، ١^١٥
مد

نيمبس كنا المران، معاتي لأصحابه نص اي. أف م' آذ بجب 
[تئناوثندا٤٤ماثمق1تيمه]النحل.*إلّاتد، لّكة ؤ ثعار• ثموله ألماطه؛ 
زندا.

البيآذ،مئوثا لكنوا ١^ ص:حJئثا الئ.ض ه م ثاد زئ 



١٠١فيا|صولالأسير مقيئ 

)أقهملكئواإدائنثئوات وعنر>نا اهربنمنعود، رمد صان، بن  tjU•^ك؛ 
والعتل؛العلم مامهابن  ١٠٣يجاوروناحى؛؛^لم عشرآيات  0Jالنص بن 

جبمد؛في وبهياكاثواتثرن . جميعا( والعتل الئنآن نئنلننا ؛ نالوا
.التورة 

ص«ن»آدحان«حفيأثثا(.: وداJمت 
يفرمأ منص نتايي نتل *سص، عدْ *المرة* بمظ عز عتر ابن وأئام 

نالك،.

[،٢٩هصهم]ا؛ٌءهتص:■: افJنازداJ أن ودلك 
ستلإبن،وئاد:ؤمحدمحأءته

الأبمكن تعايه مم ون وئدبرالكلا٢٩ ؛ [ ٦ ٨ ت منون لمؤ ات 
iتمحى:؛:  ٢٤^! ١٢ي، أزئ ض: ض٠ 

كهمه.ضان 
ألماظه،مجري دوذ معايه مم ث نالتقنود كلام كث أف المعلوم رثى 

.فأالئنآنا١^٨٧٠، 
فيأبما:انيمآئالاوإ،ك»اللت،أ،\ 'حأن لمخ نالخاذة 3أ:ضا 

،ثمارالذي اذ* ُيكلأم دكيمُ ولأبمثنرحوءأ وااالحناب،ُ• 
•ومامب؛نهمودثانم ؤبهنجائ4مؤطادي، 

^،*ضمحآن*يجا،دصوإذكاف
وكلمافانموثيتياصإرسبمم• زياثصأ'محشُنج،اصالأ• 

كد،زامُؤالمانبخ.











الج1سمسترذاكسآ ١٠٦

قظ•سمهمر عن نآد أغجمي نائل بذئ وخصوصه. عمومه ؛ي لانخذود 
ندالأول ذالإداركإدمعسا، ندا؛ ونيله: دسما، نأيي »امحأ 

الئغءفو-ثد•.

ؤنانحJiينزله: ج{رذ: 
[٣٢]فا»لر: تلييثؤ<ه محيميم«ثإ؛يى مثشد هميمم لفجو، ثرت ننه،ر 
للخئمات.والنتت؛ااث، للواجتات، المضيع تئنارد تقسه ال نننلوم 

يدحلرنيهوالثابق المحئ*تات. وئارق الواجهات، ثاعل رالممصدنتناول 
اك؛ن،أصحاب أولم ئالمفت>مدو0 • الواجتات مع لخننات مذنثق 

[.١١٠١٠^^^س3<]الواسن: 
القاتل:ممو-ل الئاقات؛ ٌ إةكؤبمإبممسافييعمذ نمً 

نيبملي البي وااالضذ«; اق، أول ني بملي اقذي »اوة<ايإو«: 
\ذثبذأأومود: ^^٠: 

المحسندم ثإئي ال؛مةاأ انوزة أخر ني دكرنم قد رالقالم وايئضد 
إئا؛يالآ;ر'ال، والنامئ، والخائنبالي. والئالم/1مالإثا، بالقدم، 

الئخسنبآداءاثننحثاتج،افالئابق(: ؤآماظالم١ ؤإماعادلت، مأ>سن، 
اكيت3ئيو»اممد،: أو٣^٠، و»اثابم:آبجالإ:ا، الو'امات، 

نأ;ثادسْالآئاويلؤلإك١ةالأمئرuزلأت١م١لأثا. 
النشعلثنرف يكن ]واثنا[ الأنة، ني داخل نوع ذكئ نه قول: محث 

نإنمذ؛امقنطءيننيههًضشْ؛ 
مماظذإذاأشنرأهالمف،بمامح. 











١١١مقدئمأمدواواسسر 

ضثىالننجؤ آ الشسن من اكنةأ ائتاء ما واثمحقيى 
آفلم ونسزألى ؤثيث قولث• ويدلك نعاجه، وصمهاإر حننها 

ش»ويجزذثونك،نممبم
[^^،٧٧: سمحأمحمحعإ/طةص ؤ تودُ: 

آ-[فنأشهتالإنسان: ه' >ثثي، يدُ: »ئئثاْؤخكاة«

ثهذاتئرب،لأناث، ٢[; >لأت؛1مه]التر؛: دمنثا3; 
و؛ي• نرينك، لا ما إر تريإك ما 'ئغ قادت كنا ر-مكآ، اصطزاب* فيه 

ألثكنا . احات، لأيرسه ثالث اأث4مئيظ1يحا؛ف، ت الحديث 

صساالحصنملأ/ذقش.
 :JلاكإذاذJمدا_)؛<، ندا ٢[: اتحه]اكرة: نمم

^^محجاطررمحالإشار^
ألما مضنوما ٠^^^١ كنه من كقثى ارالكتاب< وأمظ والقه، الثني بجهة 

ييموجود• ^^ ٥١١ثهذ؛ تثروءا^٠^١ناديا. كؤه مى الئزآن لنظ تقنقه 

رئادالآحرتنم-زا •ما[أتي؛ ؤآنسزه]الأنمامأ ء'اداثاوأ->اوئلمت 
وإنكانالنخثوسقدةكوثJمةكنمناغتلأفامحاد، رئخوذلأك؛ رئين، 
مدم.كنا لأنش، مث  ljUkإل تكوق، لأ وقد *رثينا، 

(.٣٤٢أٌبمرعاك1رىأرما/لأماسرعواكس; 



اوجاّعادتساسم ١١١٢

بموغهما0هإ1ةق
ش؛مقأاااختلاف ندامحلاتدمن ونغ أوهمارثن، عرالسودمذبمارآ 

:ثهب،محتربمبجدكفيالأيم.
نزمنلوم، الإ->تلأف من الناس عنوم مابمطرإلإه عامث أن ئنلم ونس 

ركرجهاوفادير \لثلوي غدد ني مما ااخا»ئة، أر الخالإ بمد ئتولإ 
والئزافوشسضوذا0، ودزاممىالرتا؛رمها، -ا، دم-وا؛ءت4

وعترذلك.دالو؛وبدرنيابناوو\مباؤ\، 
وئمحوؤ؛ي والإخوة*، *الجد ثي الصخاية احتلاذ ل0 قم 

ص،:دسا:ذاخإكقائ
ؤ;و'ترئاكخصرابي،الناس، 

آياتملاث الماهى يي أنزل اه لإو كالأزواج؛ ينبأ ومن رالأحوات، 
مح٠يالآورالآذردحوغ،شثذ؛ 

وئمثامضكاوومحرونمالآم، 
نيبمغ ثم نليدا نادر، والإ-م؛ الجد واجتناغ لأب،• أو لأبوم, الإحوء 

الإنلأمإلأ:ندنوتاي..
لندمتكوذ وثن عته، والد٠ول الدليل لثما؛ ثكوذ ثد والأخلاق 

لإغتثادمنارضرام•وئدتكون وئذبموذسأط.نيضاشئ، تناعه، 
مفيجنلالأمدولماصله.نالتعنودئنا؛ 

فيسءة؛'مفأم\ا•)١( 



١ ١٢طفةفىأبالاسسر 

مد

ض)ضامح،فإفىنىقاسض[
وثُنابمسةصئ، الأختلأمفيايضمحني: 

وال؛تئوااإماشحمق. ؤإماانتدلأت مندى، إماقٌ* إذالعلم آ يخردلك بملم 
رإماعننيالننصوم.صرالمنمرم، 

^هاهاسرنيجهاداثّ[
—■كنالنعصومأوعترالننموم ا5اداوالنثصوداأ0جنمزالمنقولنواء 

وثآمالأبمكىوالصعق، منه الفحيح منرئئ ثمنهُماينكى - وندامحوالأولث 

منهالأجزمبااندق لناإل ومحومالأريق المنقول- مى الشانئ ومحياالقحم 
الكلام.مذفضول ء؛ه والكلام ؛ه• ٠٠Jممالآناتا-عامته 

فيهالحي عر مب ثتاز افه ءإ)ا معرنه إر المانلمول نحتاج ما وأما 
ديلأ.

*كفلون ر احتلالهم ثث؛ الصحح دينعر ولا يمد لا ما عمذال 
أ،من موتى [ ]قوم به صزب الذي ُالبمسا وني ، اصب* أصحاب-، 

قتلهالذي ءالغلأمء انم ور جنيها، كال وما نوع* ارننسة مقدار ور 
لجة•دفي امح؛ا س مءس به تحدب الأ-ي *العض• أرفي ت الأمل م الجملة لكنت )١( 

ولأسمماتجاةإلأ٠ :)صرب(مبساالضبيخللافي ذكذازرزورصعلت 
بنحوماذكرته.



اسيآالجامعونمس 

وو«>وذواش.الخضئ، 

ظولأملأاصحي«محاابقاالنئئ. ، JLmJI،ويق الخموو نقايْ 
ئيذانندوم.لكنم»صإسضض،محاشئ، عزاقص.، 

عىلكلتنئول - الكثابث( *أنل مناهوحادض بزكان كيلك، ؟كى وما٣ 
مننيصص»أضالإام«رئ.>ثدننإشحايى، ووف، كف، 

طبم،ئايفي»ادس«ض
ءإداحثثةأإاخزالكتامحت،ثعؤوضا5ئوئبولامحذإوخم،ئاد: النص.أن، 

ئقمذم•(.;؟ؤل ان يإى ءإماأ0بمتممحإحيىهذير•، 
»مض آه ك تدم  jj^ الئامنأ أتض ض نحز نا زكوجذ 

•عربمْرا حجة أثوالهم بمص ؟^؛٠ لم ٠التابمول٠ امحإ،ت نص ، الكتاب،* 
ىلآ>صجيحااغاشزإكآفيى>اائغاوت( ؤمانحزفيدلكصلتجى[لا، 

أزمنلأنا■حتناد١نبمولسمشآئالأتي.، ئانحزصتجى٠الأامن٠، 
مذملأقل الكثاب،• مزالشتايوعذ•أغل ولأل تمعبمثُهمى؛ من بمص 

كتثسقاذإتمُأظةن«مؤلإنيأاضاتينمثامدُ، ،التامين«، 
وقدئيراغذمدمؤم؟الكتاب،ا، 

ولأممدمحاكيلأ/ص'س4ُ، واضوة: 
عرديز لأ الذي الحدث يذ تروى لنا ئوكالتغرنت مه، الأفرأل حكات4 

مايينذوضس:أءجممعاكاوىأ)ما/ْ،م(.)١( 

•...( فمجف.t سايترل انماب )و*عجزم 
•طينضضس:رمجمعاكاوى،)ما/أأم( )٣( 





اوج1معاأ4درناسيآ ١١٦

الع3اق«.

ز،اآناناوئاماكانواأاثهاكاتءندب، الآنرُاانويماتمبما؛ ئ_
ومحياملأبدوامحمابي،محم؛ أندعرورجهاب، 

وجعلواالأوزاجئدبك، صشُني الذي المزارئ استحق أبي محاب لناص ام 
بماالإابثخني0ضنح.اءالأضار.

١^؛؛اصحاب لأئ4لم نكآ«؛ خ»اخرن الأس  ٣١محإ)؛ وأمااشم، 
ءئاس،م موز وعكرمه رم، أثي بن دعطا؛ مجاعد، ك؛ عغس؛ 
بنوتجب ، الئغثا؛ رأبي طادومن، ف•' ءثاس؛ ابن أصحاب ثى وعثربم 

مح،نص.
مادلك ومن منعود، نن ، ٥١عند أصحام من ادكوق« ءآخث وكليك 

ثن؛روابهءزنيبم(•
صإأخن الذي أنالإ بن مورند ااشٍر«: ني النوث« زضُ»م 

بنوف.٠٥١وعندت،ُآصاابمهمدالإض،، ماوكالممست، 
اوقaنتا، الئواطآ؛ عن رحلث خأي إدا و*الصاسر؛* 

صدقاتكو0 آذ إما اقثل ءإة قفعا؛ صححأ لكنت قضي؛ شر الإ;ماق 
ننص• أزآحفأيب الكذب، تثو ؟كوذكذتا آذ ؤإما للخز، مطا؛ذا 

•كاذصنئابمم، واكطأ، شد، 
التجريدلمأف ومحيعلم أوجهات، جهتين، مى جاء الح،ديق كآذ ^٥١ 

بؤ"١^١^١ نيه الئزاعئث مع لأ مودبك آذ زي ا-حثؤ"ته، عز تئواطووا 
ماؤيدكرماصتل جرت وامحمؤ ض بمدث مونحص صحح، آثه علم محضد؛ 



١١٧م؛دئمأبلاكسير 

الآثدي_'ااذ لإ ك نحز ئذ ذخسم ظ رالآضل، ١^!؛ ثن له 
ادطكثننإقك قابل ين يوتائم؛الآرت قرم 

فييممق لم أزغطأ نهتاكيتها■^٠^١ كث لكف ف' ءإل • الجنلؤ يي خى الراننة 
علتهابلاالاثتين اماق العادة ثنع الي المماصيل منهمابتلك كث أل.خمآ العادة 
وتنظم'١٣ظم':ذا  ٣١ءإف كماِس؛ من  ٠٣
ذاتطوينث ئميدْ أنشا آئاإدا مذنهاا الآ-؛ر ؤمحذب كيته أويكدب ث، 

نعمانادْ\لني0ي؛بخاساوسمتئ، فنون، 
ؤكدلاائاإداطثلجس(طوخبلبمنمدالخادةمحسةاثُ. الفولالننرط، 

أزمنه، أوأغذة طب، يكوذواطأة ٠إةثإئاأف وغيثآحرببظه؛ نتوق، فيه 
صدئا.الحديث يكرف 

الوجهندا عز ئثنددآط\تلأ\لئ%وجث4 ما عامة صدق بمنم الفريق دبهذ؛ 
وإئاضف0ظهِ.كةاكاتا،إئالإر'نالهِ، 

صملأكمموم/تيض،ندمحثوسالأئبوالآكال 
بخئاثس،ؤهاقثث»م3ة

وعتثدةوعلئا، ، حنزI 0 أف قطعا يغنم تل ٠أ•حداا، قتل وأثها بالزاتز، ندو* 
ٌأ0حنزْقءلفتنه،علثاق3الولد، وأل والوJد، وشته.، عثه، يررواإرت 

•ظ،محنمحذلمبأذظ؟ 
بىبكمحر الجرم نج، نافع أصد ءإثه ننرذ، أف سنح، الأصل وندا 

أقوالمى قثل وتا ، وءالتنازي' وءالقسيرا ا، االحديث م؛ اوذتولآ'ث 
اقاسنأثلهم،ننيذك.



كمزاسآالجامع  ١١٨

ءتيبمحمحبمَذكضمح.صمح،لح'
لأصثتاإذاجزمب1ومحىا الأحرأ تأحدءعن أ-ندئنا٢ اابل*اإ0 

نإئ»نوااعLJط، الننثان عرأحليم ؤإئنانخاف الكذب، هثتئئ لبموامثن 
دأتمح،نءيب،لجابر، دابزصر، بنؤب، رأي اينش-مد، ى؛ >نالئحاتئ، 

يثنئنبمن قش لم نولا؛ بى الواجد أل بمخا عبم نريرئ، وأبي 
خاوئ كنانغنم نوثوئهم. محلاعش الكذبضرنولاه.أ 

وقطعأنوالالناص، منن ين ك شلة تابة خ1ن0 نن 
ونمدلك.وتنهدبالرور، الطريد، 

"زئص •إذ واليت؛، والشام، j^*، االأبولاداكدسة، وكدك 
أنلم،نن ورند بمار، بن ونلبمان والأمدج، الئئان، صالح آبي ت بئو 

نصلاإ رالحدث تتئدالكذب منن ؟^^١ لم قفعاأيهم علم وأمثالهم؛ 
أونبمدبنأدالما'مبنمحثد، سدينبرين، إل؛ 

أوئ«حويلم.أوالأنود، أوعافته، أوعثد،الئالناني، النثشت،، 
كيراماتعرضواثنيا0 العلط لإ0 ارعلط، الواحدمن عر تخاف ؤإثتا 
عزثواكنا جداأ دلك عن تندئ الناص عزن قذ مى الخماظ ومن للإئنان. 

لأسناأ وأمثالهم والورؤا، وقثادء، وعزر•، والرنرؤر، المحي، خال• 
بيابامحآ إل القائد* بمري ئذ ه رمايب؛ نج، والمحرؤا رمايث، نح، الرقرؤ 

دتوتضي.ل4عالئأعك؛ز؛لجم، الثنرؤ،لآتننف 
منذئث؛من وجهتن من ^٠ روي الشدإذا الحديث أة والسود: 















١٢٥^,ئمأمدهماواكسر 

الوطهينلآسنضفه الذي الخق بمايث ندما 
أوانهم،عإى ثأولوة ١ إر وعمدوا وأئمتها4 الأمة كنأف 4 صلأنة 

تغالننما ثأولوذ وئاره 4 فيها دلأنث ولا مذنبهم عر بايات بمتدلول ئارْ 
يخرمف؛بالكإمضماصيب•

و»الننموة«4و»الجهمثةا4 و»الئوافض«4 ؤثىقؤلأءف3يىاالخونيا، 
زوجم'•'ووارالمدريؤ*واامتيقا، 

^٠^١^مئأظإاملكلآئازجدالأ4 
4الأصم، ا5نسا0 بن الرحنن امسٍرعند مثنت مذنبهم؛ أصول ماصيرعر 

دبءلابمبُأييينظقاكيلكلبمابماثمئ• 
الهمدار4أحمد بن الجثار عند للماصي ااكبيرا وءالممسير 4 الجثار، علي 

لأبيو»الكئاف، الءثايت4 عيني ي دم الئنآن،[أآ، ؟ Liن]»الغامع 
الذاّم»إالزمخشرئ.

الننرلأو٠رأصراا االئنرلأا4 مذايب ا'ءتقاووا وأمثL١Jهز يهولأء 
النلإُ،ا4سى والال٠نزلأ و٠راJنددا4 اراووحياوا4 ت 4ولم 4 حنثه، 

و»الأ;3؛اسئوفجمقنامحر،.3»إماذالو'بموا4 
4الئمات مي مم٠رئبم الدؤ4 انجهمية م->ياو عو* را'ثوحيد،دم، 

دلثا-'تحازفيذؤإة»انيآل«نخلويى، الافلأيى4 : ^لتي[صذسئارا
ابينصضس:أىبموعاكاوىا)ما/أ0م(.)١( 
اسمبمرعاسوىا)ما/يْم(.ء\بوس4وووثمأودني: )٢( 

صذك(،راضوبستربرعاكارىارآا/لإْآ(.







لجامعسىناسدبم ١٢٨

انأساا[:»غالي;فب.وؤلإ;تمحئ3يأعأدبيه]المأ: 
دمحمديدكدألرهوآ الثم؛ يئون ءاثمحاأتين دال؛ل، دثثوأم أس اماميأؤم دؤ * طالب* 

٠غحناعالنوصوم ٠ التدث وتذكرول • ص'اءلي''ددء؛ ؤكا|ونهلاسممة؛ 
ؤلج1ةأقيبؤ ؤ'قث ركذلك . لمث0بمافنياثلآةااونرت النم، أنل 

»ظي*ثأمبتسزئ.[نزلت؛ي:  ١٠١صوئتيلهوتحة4]امة;^
مابممحث'محمحاصرينفيمبماماربساسمحامحضت 

رأأسثنغم،ىن؟لثنغتيى ث1لثنءءث؛ى دألكثيدمحى "القثنؤت ؤ ؤله؛ ن
والصادتض؛افِا، رمحوئ ٠ ت الصابرين [!>؛ ١٧ت عمران ]آل ه ئ الآرسحاي 
•ارعلي" • ، اعئنال* ت رالئئشذ ا، اعنئ ت والقانتين ، *أبوتكر، 
قلآثئآ» ؤ تكر٠١ ُآ؛ر • ؟٠ ع،دهآ إلخيا أش ميؤل محثو ؤ ت يوله مئل وفي 
>زجوابجاهص:امحائ«، : ًؤتتاثتلإإه ١^^: 

**أنوم*، مثبمض؛مت دأءجب؛ىدبم، 
[:٣١امألأص<]ال؛ن: محائاؤنثا: ه ج( جن نيئ ؤ ،صت*، 
.ي.

علتهثذذ لا بت-ا اللمظ مسيز ئارئ مممن اش المائات ذذ0 وأنئااا 
IJ^ ، وقوي:،، :^١١الأشناص نولأ؛ ض ئدق لأ \ص' نيْ ؤ)أ

(.٣٦٠احال(كفي:أسئصأ0ا/( ١١















١٢٠عسةمأصهمالاممسير 

بمابمد0مئابماش/
نلأئداالبل، ولامن نداالبل، لأمن نائو'شفوتضُ، والألث: 

jp؛_jS/j ،a ،^Jj،^فيهمئالأثانيه دلك وعالب لناقدم. وثجوزحكاث؛ ؛
مدإلمح،مبيتي•

ضريش كمحرا، ندا ثي نج، الكتاب ام ص تخبن ذبمدا 
نداأنناء٠أصحاي،مقل كناتذكئولنج، بلآ.فبمن_،لا،ذللث،، 

جم*،زااصاذوض«ئمحامحص،
الديءاكنض، وئنيص لإيرابمم، يهالمح، اُتح أحيانا اش القيورُ وءآنناء 

إل• • • Jئزغالمحةاماارظ|اشمبممص، مب/هاي؛(ئامحة• 
يعودعرئنيه بذأ٢آ لأثانيه مئا ١ ال؛رآن٠ ١ ئنارني  ٠٥١أنهنه بثا عيردلك 

سنملؤزسانؤ كناثادئنارت جائر، ذلك، ثي عثهم الخلاف ثل ويجن 
ثتثد^^٥ جماألممح خة وبمووث َممثه> ثانهم 

غ؛اللأؤئلأصبجاليأإم
ندهانثةاJc تمد . [ ٢٢ت الكهف 1 ه قمحيا. منهن نيهر ؤلأمتنتا شئأ 

ايندرتغجر (، ٣٦٧/١٣•مج٠وعاساوى٠)ت والتمحيحعن *لسب■، فىالط؛وع: )١( 

وهماينممر«)ل/آ(:)فيرأبرعاكاوى،م/ص(، : في )٢( 
دراءالحث الذين؛تكلغون *ولا* أي )المتكلمن(، رزرزورا؛ • د اعتمد• الذي الأصل في )٣( 

عن»الأعرو.



اوجاسمسخناسه ١٢٦

ءإره_ندا، مأل »ي سغي ما رئنلم التمام، ندا يي الأدب، عتز الكرينه الأيث 
د'سىتءنالأبمص؛ماامفيالأوفى، تعالي-محت4مبحلإٌل، 

بم،لإأر*ذدإزألمغض
شساوشيآمس1يإه]اساآآ[.ءدته,؛لأطاتلمح</ 

صمممار-ش،يائاد:
لآتجهذممسالأأئ: . [ ٢٢لأممرتيبجأويه]اص: 

بمونبندكإلآوجم(امحا•
أذ'محبالأماثمحدبم

الخلافنأممة وئذم ه!□طل، نقا الئجح ممَض وآذ افثام، 
•ؤذةورأإيض\لألإ ، وأ>ثٌ متالأعائد؛ والخلاف اثريغ يطوت لثؤأ ويثرت*، 

سمسماداهمبممحهنمن،إذ
'ض٠٥زط؛ئا،ُولأ الخلاف أوبمكي رى،ُ. ١^ الءثراب'»ي نكرة ئذ 

ثئتعامدا الصحيح همت تؤخ ءإل ئثو0؛صأبما. اراوءنج؛ح*ينالأماو، 
باسملآفسالأوامم0محه،أوجاهلائقذأحطأ. اممذب. ثنأت 

ممذصح• مش آوقولإن قوو حاصلقاإل يئرجع لنظا، متنددئ آئوالأ آوحش 
واادالئزءقسنانى،,ثيز»كلأسربيرولأ. ١^^، 

؛غة
امحابمبمى•[؛■'رأفوال ممسير*اشزآن« زلي 

دأزلأزبمس»اصا:ة«آ

محتحديمإزأمالُامسمأ؛



١٢٧ثعةمأصولاسسر 

^متي»اهما،ممئادسينإبخ:ك: 
عثاسعرابن ااالثنح«ن* مجامدئادت)عزمحت ص تؤآ بن حدئناأناف 

.بمسلإآكثُوّكُءا( ءنن1تج4إليحاض، 
حدسااشرئ، مهدئ نى انمنص حيننا ت ثاو *الربدئ* إل وبه 

ءالقنآزاآتآإلأوئذنمنت،)ماني ثآد؛ ،  ١eSتنمرءىقتاعى عندالرراق، 
فياتيئا(.

عن^٠، بن نثتاذ حاJسا عمن، أبى ابن حدسا ت ئ١د إلة، ويه 
آلأحج لم ننعود* ابن ار؛راءْ ئرأت محئ )لو ئادئجا٠دت ئادت ١لآءنش، 

^ظ'داينئاسضضئاانيآناثانآلأ(.
عثتانعن ، ■^١٢بن طلن قاد؛ ، \ حدساخ حريرت وقاداتن 

،المزآن، اهسير تأ'دعن مجاعدا )رأيت ثان؛ ملتكةا بي ابن عن المكئ، 
ثادابنهماسرأأ:بمُمم 

سك

ح(

تال] ، ثاد؛ ص (.) )ص٠٨٣١ ء؛يمين ابن الشخ فن'ثمح الميوئ الخن ني جاء )١( 
ءاقتمئاسرالم>يل*داالأثرءنضل'مجاماو'، .(. ...محانر'القرآن'؛ [ مجامد 

•ب،اصمضبغشمجاسفياشر 
جاءز،صاووي^١ مرسامحو، لارراة انطاالأثر.نملتادةمه، والمراب 
وصالمواتقللمدر. ( ٣٦٩/١٣رامحجمؤعالنتارى،)(، ١٠٣زرزرر)مراءتسد. 

•الاذيطلتشخالإمخمد*و'مناكوطي' 
فلبمدد•صمصمجا*د، سرمحُ، ن، ناد؛ ثالمبكدادكلأم 

•^عاكادىا)ما/لأصتصلكاينماس< )٢( 



١٣٨

رتاتيهم،سمبملم•
بميئمالآقاظ.سسلآ

؛إةذيمتنمم؟ئضسآابيلآئ، 
اليبنفتش الأنم، من ض ص واحد بمش والكث ت• المء 

باوشواهال4ادي.
)ُئ»الأامين«صامحوعص

عرحجئ محوذ لا ٌا يني؛ ءالممسير•(؟ م حجه ةكون ءكتث حجه، 
أماإدااجثتنواأا،ءرالأيءذلأأونآب*ونذاصحيخ، عيره»إمئنحاقهم. 

دلاعرئمحدبمضؤ٠(ظثضما، ه نيكو؛هحجئ، 
>كؤعثوم أز ^٠، ١٠أو ١^)،* ءلثت إز دلك ر ؤئرجع بمدنم، من 

آواأ'ماواصات«تيدك.اص،، 
لشسر*اضانأهني[

لبمرواةالإء؛أ'ظنترج يتءد»ااءايأ؛ ااافلآنأ هاشط 
حدنثاعتذالأغر،حذئتائماذت قادتألأ،->ذئثاذؤةرآ، •منتي؛•؛ رت 

انز؟ادزقادزئودافهءو؛ قادت ءناتنعثاس، عزنبمديزمحد، 

 )١( U ،وانفر:>تها،  ١٠٠١٠\تيوى اسات رخك ين«عةردنز،ادةبمءسمهاالساق
•اوما)ا/س(،)ا/بمأآ(.

في:ِاكاوىألما/.س:رابهما(.)٢( 



١٣٩«سةمأموالاصسير 

.ه\ذؤ\ولآ
بننعيب ض القي،، الأغر عنب ض نمال، -حيننا وكح، حذننا 

•سئدنيافزآنمحبمإقادJنوداادجوؤت قادت ءنشعياس، جثوا 

ينبلال،■حدييحيازأ١، بنحميي، -حينناغنت قادت وا؛1ر 
عىحاJئناأنوعنزالاله؛نجي، قادت أحوخمائعي، حاو؛نانيتة قادت 

ثثذأ ثأصاب برايؤ ^٢)، ٤١١ض ُنن؛١١، رنوياالنج.ت ثان قادت جنذيث، 
وقئثفئمينصأنلال،حيثر• 'نذا'^^■^-٠٠هريب ت الرمبؤ( قان . احطأ• 

نه؛وبنأبج،ضؤ
أيهمدعتربم، اقثي.، أصحاب ثى أندالعلم عىبمص رمحكداروي 

ثتاالأن1ن،يخوءاو،.
أمالعلم، م من ومربنا وثتاذ0، نجابب، عن زوئ الذي وآما 

\ن'غ/\خخمشبمأيئارانيتين1، 
أسمهم•بل أذبي علم، 

أب؛مح٠أمجلإمJمحائتJ وئذزريعمناطثشناممات 
ؤنلكنيناأمنيآن|يريشظنانالأيخإي، علم*، 

مى\لأبر يأت لألألم أحطا محن مما)ا الأم مس قي النش أصاب نلوآم يه. 
مح،وإنزمحساذواب

^عاسرىأ0ا/«س:سن(،ومسمف.
ني:أساكارىأرما/ص:)رض.(.)٢( 



ااجامعسترنالديبم ١٤٠

و\ظ4خنذإ.نيمىالآملآ،ا 
يآمأألئتدولتر ه ؤ مادت كاذييى، ^٧٠ ١٠ئناز اه تثى ونكدا 

ولوكافئدثالئاذذكاذب، [ ١٣ءأئلإكبمأسلإأتلهبم.هلالور؛ 
وةمم1انادُالإحتازبه، بمالأنجث لآةا<ُآني ئدذسزبىنيمسامأآ،، 

أغنم.واه لآء1وأإي، 
كناروىظسالشصشرتالآبمإفيألإ؛ 

تكرم قاد ياي: ننثر، إي عن ئئ0، تن ١^ عتد عن ننتثاذ، عن شب 
تانإإدائت؛ي»كثاماش« وآؤ(نناء:ظلي، اأؤاأر'ءيملي، الصديق: 

^نسصئي1،ضالخو،امين
دقهؤ أف?اماثذصيدم(ص المحني؛ عذإبوابيم خونب، 

زآؤأر*ضشإ0أئاىظي، 
نيكثابِاضنالآأغلزأمم.

)أ0ءننبن_i_: حنند، عن حدئتالإيد، أيوعسيابما: وقال 
تذْاثكهه٠مان: [. ٣١الشئاب،*رأ٠^،المنأرؤر،ولنعيأة.ه]عبس: 

تاعثر(.نداليوالقككث« إف ماد: ثمرؤإلمسه نناالآ'ب؟ قدعزفتاقا، 

مما؛وانمراب:)مالآمف(.)١( 
مما؛وانمواب:)فيالآ.رمه(.)٢( 
يزيدمحمدبن ُمث تحريف، وم )محمود(. (: ٣٧١النتارى■)"w/ >محجعوع في: )٣( 

^لأترفيأشارالأرآنأمفورصهيم(.



١٤١عسآمأمولاتسر 

تاد:خئ3ثاشنئ>م، رئلمت؛نمم: 
و؛يظةر؛بيبيقادت)كناعندعتزتنالحطامحا، عنأني، عذئات، زتل، 

ناالآبء؟نإقات:كاد: . [ ٣١نهئنآة.هلءص: ؤ ءإ: 
ساتيَاه،

اادعنهثا-إوناأراداانغناذ]علمأيثنا~زصي نغئودض ونداكله 
سلأ/ظرمكثالي:ممك[لأ،»الآبم 

هو ى ص . محو نمحا. فك . خ ه ٠ 

صخذننأاينعلك، : Oiiوئاوايىجريرت 
عنفابنمكملونيل نتلعذآيث ابذموص رأل أقدب'، 

إنتادصحح.. مها( مود أذ قش لثادفيها، 
ءناينلمحأملبم،عيىأ؟وب'، حلنناإنثاط<ينإمابمم، ذىلمحبج 

.ه[ أقثؤه؟]السجد؛: محمؤ ت ءثاسض )نأَنوجئايى قان؛ 
تالمعارج[أ٢،يئدارمخٍحبةألئ،تؤ يومؤ فناI ت عثاس ابن له ثمان 

محتو'ه0أفظو\اهثاناينة؛اس: دنانالئيد: 
تالأتنلم. ٠٥١١^٠^٠—، يئون ثكر»آل أءألمب؛نا(. واه ، ٠ *كتابه ني 

الأصلان طت\ المحنى عن تمرق وذا الأب( ماعتت العلهمعت)اصكشاف يي جاء )١( 
عرئانقشن (، ١٢وأشراينممر«)ا/ (، م٢/١٣١٣اكlوىا)

واهاءالم.انته، 
اكاوىأ)ما/س(،والأ؛رفي:٤٣٠م: 

(.٣٧٦أضاللالترآنأمفو)ص: 



ادآامعووترناسه ١٤٢

•حثم،بمموب~تضتاأا،
جاءمح<ين"نيأاإليثاد• ءر(نيبتيأنمنون، ؛^، ٤٠

كثتإن ءأوتااث« )احؤج ; ٠ذاد ، ءالأنآن، من و عن مال؛ اه عتل ين لجدي 

^^يناك4ح،إتملكنإداثو
-ءىمأيرمساام1ناقادت)إJااSمولتيااامTناتخثا(.

رإ'هلكللأبمئمالنسب'' ي نبمب عن دىثا٧إيثضبمءJ٠ينخيب، 
صين»امحآبم•

عزلإالثنثت، نألوجئنبمديى ئاد؛ ءىعنرو؛نمرء، • ئنه وقاله 
ونزسظبكثلأبمىشءثاد؛)لأئنأليص*انيآنا، مزارالئزآن*، 

ثأمآ(_م،مفرى-.
)كتاننالنعيدينئاد؛ ، أيي لإٍودين حدبي * ثوف اين وقاله 

ؤس\ض'ي\كص'ولكنآه؛اكس، اس؟،ضاسوواضام، 
كآذل؛سع(.»اتيأن«تكت، 

حدئئاحئادينقادت اثم، همدء أجمدئ حدبي جرير• اين ذقاله 
ؤإنهممحياءءالندتؤ• أثدأذرفت قاد:) غنت، بن حدئناعثداه قاد: ريي، 

>م«بمرعاكاوىا)"اا/ص(ت)بمتربوم: ريسوبينإيرامم<، ز,الدوعت )١( 
•تمثلداتقرت وجملة؛)بمنياينمابااسكلأمبيالإهم، بمياينا؛راعم"ا• 
اينجمض»)ا/س.

مي(:ممأفيسمهمراة،مجضالإلأم.





الجامعسيناسيآ ١٤٤

[١٨٧زآلعمران: إلتا-واويئآةق!ؤمه ؤشئك لثؤلبئتاز؛ بمكُأ بما 
أسنث}،صنمصُاأب؛م؛•٠ ليناجاءنج،الحبي"يالتردؤابنئرق 

•البا*ّثيبجامبيىدارُ 
قادت>ثؤ؛ئإأإ حيلنا قادت نشار، بى ثخئت حاوئنا وىلااينجر^رت 

أزبمؤض )اشيئ عثاست ايى ئاد ئاد•* الزئادا أبي عن نمان، حيننا 
ومسيئبمقاك، أحد يندر  Siومسٍئ كلاميا، مى ه ني وجه أوجه• 

ريؤشآلأسُ(.بمش'ض'، 



ااقد|ة

^ناضٌافرأقمحبمس
راتجررئة(

َ

َ0

َ

[١٠٩:اشك لل عر 
اهرجن : هر م 1















الج1ّعاساي١٠٢

لإثلدىتLماموف١حداوصي1اففتذا  ٠٦٨

انمو(واشتأرأ]ناب: 
—قلآممووا؟بروالت  ٠٦٩
اونيفطدلأممإذجاءث؛ ٠٧٠

اب«نناجثإنيا;بلء
وخالأ؛داشي ٠٧٢

اووننّربثاي-روغدج
اموبمتادنثمد؛

كلمسؤذنينسا 
الئكوذوقناتنيلاأوع—رص 

لس:غغرفدالإمفأ
اوثبوبمدففسئوفوبن ٠٧٣
والإسونيثم'إدن ٠٧٤
ؤنم،لنامنإ0بدوب ٠٧٥
ئقسوقظا ثالكايي ئالئام  ٠٧٦

لأ؛-اوبخبغبسميف
وحتسن

مملؤ<آوكانئئمفهبي
ولآر'د/سالآييزذناكذ
س،ايانأوهأا،

افياآاولآ>امنين

<فمحمس[الذفّ<وامحزضو ]بماث: 
نينحنخفالإمامسالأأضواغرنJنئشعؤمصJوظ  ٠٧٩

االوأ؛ن>.دو امةفأ القات: م؛عض )١( 
ايجب!دل>و-،با.ثل*ذاال؛>تمنإ"ءدىالقات،وضرفةت )٢٢ 



امحيز

اتآنلآناقط_عبمننرنمو ٠٨٠
ألنود ثاني بابني دينثذوا  ٠٨١

أنلأئولو٢لآيدإنةا
واثنااقطنوابيىثامحروf ئهوا

ئئ1كاكاوذمجثنا
متاثنءووا وانتثيج الأيمام 

وا-حةلنت«وكزناتاوئت_و« 
ظمبىحوافيئاشا
فنيمح؛وسلوومي"

وتختلمرصن لكشمحل نأَشا 
جمدإد؛نودميلآ

اونثانمحط^لأنن
3ورنونمز5الومص

٨٢

٨٣

٨٤

٨٠

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

٩٢

٩٣

١٠١٢

عرأهئنتوا تذض ممرك تشركن 
4لرهمبداظئرخطسمى

أئنائى أم الئناشس حفث 
ا>هوأنلماممرخضإةن

اوقنونمل الأقاو غئ وحال
ثرالونل بما قل كدا ردوا 

تلومناشتقت ام 
بمبمث(شباءونيؤيبلآ

الآخفواك«اوبثأمكر! 
نجلانمزنراثانواعنىئجنع 

ضسقاءسبج،برمهم؛
جمسذيالإنامطوبم
كسذاي؛ادومايالأش—ل

لناب:اثقات[

الآهم-رافرومنودغافامحرْديره باثا الرحيق ورحت ٠  ٩٤
»ام1ن«.: ستأمك«دل،مك«بخاصواردفي )١( 
القات.ماإ-ءاوى • JUالذي؛ص احرمداادٍت )٢١( 
فيإحاوىاستأسأدلأاك<را^.)٣( 



وو4تدناسياالجامع 

ْبمبمئنامحثنغدإيم
كانلمّىمر ٠٩٦

العنصمنران آل يونس ٧^١^< ٠  ٩٧
فاطرست الذحان شإنزئ ٠  ٩٨

ه؟،بيذغننيقبيص
أونطالآ>افزلإظامم١ ٠ ٠ 

اأحمزاتدئافانئمنت
وراوالنستيخراذوننعن

كةوالأقالمحفءابيأ١،
ثتثممث«واث0ونمت

التاءمرنبجنناونزداقيئ 

رناب:ضزةانفصل[

 ٠١ ١

الآمفئعارنيالأنناءمرالواني0حاداهروافث؟ض  ١٠٢
تآ؛وان،ثمامحيرؤانإونباسهمىؤاسم  ١٠٣

لس:ايسضسماصإ[
إلآإدارمتشصخك'الخزكه بكث النص وحاذر ١ ٠ ٤ 
الأسمنيرتيدضمإث—اةبوأمم أوبنت،* إلأيقتم ١ ٠ ٠ 

]__[

ذ_يفارىافتانمدف'زواوةثضىمني\صذل' ١ ٠ ٦ 
^^سات)وامىءاما•







ذ|همةالأثلوص

ايتتمخ

ءذبمذمحمحمحالأ3س
ياI١١٩٨ ؤئمححيأسف 

[٦١امحك: اعلي 
اصم:الرمح[





JUL،VI_

اص

-ون0جيوجمةاممورمب٠ 

سااظم/هميد
هدأممالآكواج• 
هأنذمعاثالآد>اب ٠

عرالجنزورييزنائضان 
ارمخثسسداوآوهرسلأ

أامنأوأالمينأن»صدام: 
اممنالذي النتهئ عن 

ازالآختؤاكردنافوآ;

وادقؤين imisyijsاكون احكام 

'٧

٨■

٩■

١٢

١٣

ولشرينننكس إل للأون '
أالإسمثلمفس:

'فزبمّخاآ
أتتسق ،اإذعام* ن: الغ و '
كن4اِسمبمتذصال '

اإذءامبمرسااالئان: ز' 
أالإلأبمثو»اص»^س:

%ائأالإمُأءثدص

ئيسينئد م اعكسا آوبع 
سقترىمحفلا،

اءمهمق—انيمني؛ح
ضطولااثوبسكث

—وانم—ام_هبع؛_ؤساذث—
تلاااصنوانأ نؤ ك»ئثاا -تذضإ 

لأماو»اذاازءكئبم
ا؛؛بالإغنايخنمن

م_ناشئوفواجاساصل
فيبصاكحالأمفأراسنىراط.؛١( 



اوجاصسوناسيآ ١٦*

ظ،ساافدنصقتقانيحنسةئبمدنيزحنا  ٠١٥
ازذضمسبرفبمادملإ|صخ\ذطسمأف'ش\ ٠  ١٦

سمناث٠نذني،اخ؛دام 
نفمحؤآداؤت__مك_لأ-مطذا ^٥٠ ٠٠٢٠٧٠^وغن  ٠١٧

آخى،إانيماج
ب0^يبلأ}وما«نااوإابمشضنواب 

^بمآهقاثأهوقإتيرّ،ىءظ بمن لأتلاثآ، آ-تكانيا ٠ ١ ٩ 
ؤتفهالئبتيرى؛سمهالإمُ«ءناوقاقءه ،لأوج:  ٠٢٠

إءإذنمنيارثاصوتسش بمي  3٠٣٢اهن: ٠ ٢ ١ 
منبيفوبماهشف'هوالغث:هالإتيرُهفيص•  ٠٢٢
وم_>.بولإفدفبفذاحثر'ودىقراو«و»ىاأ0-م  ٠٢٣

خم1لآماوولآمامح
٠ ٠٢٤J الآختفJأرلآك:إنيرُفمفلآممح٠خالأنم

ي،هآمحجاكوئتءقناآ،جك* حن عشرأ نغ اربع قتل ٠ ٢ ٥ 
انعأيماورنرنوعنتة أرح ؛ي إدعامقائانيبنات  ٠٢٦

دغنرءدر؛ززمنابمكرمبممطرجمامرب1،دايم 
لخمالأخرىطقاُدب4ههسمهاءمه*ا الارإى واللام  ٠٢٨











س؟اسطدمح





لآءءء؛ءءءًًًً^^^ء^^ء^اا

ََ

اساودإةااثهدة 

(٠٥٣٢١٠٢٣٥













١٧٢الشدةاسويآ 

التقظؤإلijدرجبتجيدالمماجحم،هبيإص.، 
ماإث وأوحى ناء، بما اه وأكرمه النلأ. يى افه ناء حيث إلى ثم الثماء، 
وطآ؛ياهُءش ننر [، ١١]١^٥٠؛;ه 3 يأة ، كدب ء ؤ أذِم، 
محِ_خة،منهالهُمماربم_بماى الذي والخزض والأول، الأم؛ 

أحدءالذي والميثاق الأحبار، قي كماروئ حى، ادحرمحاليم الش والشمامة 
•~نمار"بر(آدمويرقبحة اث 

تذحزوعددتن الجنه، تزدمددمذتدحث يمالم ~تحارن اف ندملم 
آئتالتموكيلك ثُ، قمص ولا العيد، دلك تزادني ثلأ واحده، النارحملئ 

اطيىل،والأصادئلمطووْ،ولإس-
افر،وأصلروالئقينذشهمايمصاء اّير، بالحواتيم،والقعيدمذسعدِشاء 

نيولا مقئرسث ملث دلك على يئلغ حلمه،ل؛ ني -ثعالى- اممه سز المدر 
ودرجهالحرمان، وط! الغيلان، ذريعة ذلك قي والنظر والقنص مزني، 

ئمار—— اش يإن المحيرثذدلك'ظراونكراوونونه، نالحدركث الئنيان' 
الؤ كتابه; ثنا'ر؛ي ئاد ثنا نرامه، عذ وثناهم أئامه، مذ المدر عفإ طوي 

•ثتههؤبمر يعنا، بضه ربمدق أعذا، يعمه ممنر العشي؛ _§ نر وكلامه اض، 

المخلوقة،الئت المهان مزاد، تمارالنتئدءات( الثت المهان رلاثغويه وهكذاقوله؛ 
الت،داحلأقمرالجهات لمى ذلك لأن عرعرنهءؤ نغمراعلرالأهءوءامحتراته مراد• وليس 

قيرجهةوانه سمحانه يعلو، الإيمان على عيال* رثدضراة ومحبيبه. العالم نوق مر بل 
علمرذلك،بإحان راساعجم ه الم اصحاب هن وانماع*' المنة ، ١٠١٠واجمع الملر، 
فتتيهثمرالملوصيحانه، علسرانه كلهاتدل ٠ المتوارة انمحيحة اواالمنة الكتاب ٠ تمآ والأدلة 

^،داط(كسما-وا»باال،دافدليس•





١٧٠الرشو؛|اف1لأ 

رتنا3امحك ولارانيمن ولانادس ولاثءٌ ولاترثي، ولائمب، 
اهتثوحيد والأ'ءماف الننرق، واصول الإيمان، عمد من وأوصه،وزإللذ 
كماتادسارنيكنايسالوةويمح، 

]الأحزاب[،مثدئل.ه أفثاوغ ؤؤ0أنر ووادساأىت ٢[. ]الفر؛ان; 
قلثاليه للنظر حصينال١،،وآ-نمز المدر لي -ئمالى— ه صاو لمن ثويلر 

قادمأئاكانمنا،لنياكس.>نيفيضالض-٠^١فا،يعاذبما 
أتيحا.

مجعددوئه، رنا المش، ض ننض -حة،وم دالكذبي دالعزش 
وثذأ'ءجرءنالإحاطؤحاكُ•يكراشي؛رضشُ، 

إيمائاوئنديئامحيتا، موسى وكلم اتحد^١^٢حيلا، اطه إ)، ت وموث 
ونشلاااتزلإفJالئرثJين نما،يىإمجراين،واش 

نائاذوابناسدقئاسنس، 
بمُائادُومحسين،ولأحوصز،^١^.محبي، ٠١٢
ربوسهد المزآن، ولاجائلني افر، دين في ولاثماري افف، 

،ومحوكلأمتحمدا. سدالمننلٍن قشه الأس، زدجالإوح العالمي، 
ولابحك، مود ولا التخلرمن، كلام بى شي،ء بماؤيه لا ~دتاز~ اطه 

النثلمين.جماعة ثخالث 

•اينشرح ضمن الميؤع م'المتن' والذي بمدما، واض الجمالة صنيس المخ امحلمت، ر١( 
'محؤمصاضرمحاجارومس:

.ه4نيائرقالتاسا< 



|ب.ّعاوضناسا ١٧٦

ولاصدم ئ؛ نا أف، ايؤ« |م من ص محم ولا 
مىللئخسغرإ ^،ورجو ٠٠لمى دب الإيمان نع بمر لا مودت 

دلاملبجم، لأس ولا ايبمأترحتتب، ؤيذخلهم مم بمئو أن 
؛،—،،ipونفاق لئسسؤم، وسقئمئ بالنث_ةرى، ئنهدلهم 

؛بمشذ( تاتم يذق، الملة ^ ٠١أحداعى بازثويت)ولاالعنينين ب الثخ قال )١( 
صاس(صسسدامحمان ئتاد.رحمهس; 

وا.ثالذلكتالموالتيا، نشربالغم، ١لآحرشيرتك؛٠كاوة، 
اماوذالمحارياءندينبم، ولرمحود، ثكدتألله بذلك لكون، اتءال4ممرا فإن ذك، نشل 

*أعلالأةوالجاءة<،يلكونثمن،الإبمان،ولطم
۶٠٢٠١١م جاء حبا ذللته، ومر الخلود ؤاتامة الممسق م العامي عن ئتائا؛  ١٠

نلكدس واالمعملة٠ حلائاد*الخوارج• ارثءةرالبماءة، »انل وساعوقول التفهر. 
محنمنزلا قي يجعلونه ورالمعتزلأ• باائنوب<، يكغرون *الخوارج• »إن اياطل. ننثك4م 

سرأءافيالآخر؛بمونء*الخوادج*انمبمي: المتزلين، 
وقئالبسالأمآ، صلم، وإ-بماع والتة، وثولااطاه4؛ينباءللبامام،، فيالار، ئنتر 

يباتما الخق اعل محل وامحح الله بحد اعرعا ولكن ا،رعماضسسالاسمحلتءاوه، 
•التونق وبالله 

يملىملته الله صلى الومحرل شهدل إلاس •رادءر->عهااكت ةالارشحءدالريز؛ن؛ازت )٢( 
•كعاباتيذلأق،في1حركلأعه الوعالمباتجتةكالمثر؛ونحرعم، 

ءرالعمومرالضن الشهادة والبماءة>: الة •أعل ممد؛ محن بآن الملم .ع 
،كمادل،ءاىذلكوانااكناروالمشرتمنٌالماشنسا*لاكار• انمة، عنأعل بأنهم 

•ومرآلأوعلم مليه الل ّلى الله ءنر،ول ، التوم؛ والمنة الكريمات، الايات 
وتبمدمااأ،رةولءزدجلت ؤلقآلثنيإقي،جمتيمحهتاداورت قولامحانه: رعنذلك: 

_TU، .[٧٢
أيم،ئج♦نهملأمحالكفار:قي مثعاته وثول المض، ٠^٠١^١ ممراتدل 

[.-وقوله٣٦]فاطر؛ صفشره  ٠٢مبم، عثابماكو؛وض تن ههئدءن؛يهم بعخإوي ْؤهم 
^^بثدبممسم4لاكاء:ه،ا[.ضأيات.





1اجأ4عاإصون1سه ١٧٨

واحد،والإيمان حث، كله واييان الئئ بن . اهز رسول عن صح 
وذحاJاةوالمى، بالحشيؤ بثهم واامماصث نواءأه، أصيي في وأنلث 

الآزر،رصنهمأزص'ام،_؛،، 
وكيي،ؤملأذ5تي، ياظي، الإيمان *و للقتآن،والإبمانت وأنعهم أطوعهم 
يىاادث'ااى،وحلوْوئو؛، وشؤه، خير• رالثدر؛ الأجر، والنوم ورُّبي، 

دئُنقثهممح(ض،مابزره لامريامحنأحب وثخن 
إدانائواوهمالنارلاثحلوون، في محئد. أئن الكثاثرمى رأنل، جازوابه، 

*يونم ُتؤثمحن* عارفتن اه لقوا أل بمد ثامحن، أكوئرا لم مرحدول،يإل 
ىذمءزوجئ؛يإلداء'محل4مدعناصص، _^، 

ا>ةآبمشاآئيمماقارؤرتهثاءُلأذهمحوأأه]اس: كتابه: 

•دإ-ماجانملسالإبمانصملأهمها 
•يلملئليد**؛دي ردساسمفصدسنسمحبسما، 

واهوكلام،رالمرج؛ةا الئتآ' كلام'اعل ئدير عن بمانمها ممر؛، أحكام مج* ويترب 
٠الممتاز 

\اه يازرجمه مادالعزيزين الشح ةالس٠احة 
.(:يذبم،ومم'صضخاأ.

سابظد،يلمبا'لل•
بل،دمئةتاوتونقاوئاط؛تا.ثلأ-زألإالإبمانفتوا»، 

•غدسيانالإّلكابمانمرض( 
مرمم،ليمان *ثل ء؛،م  ٥١دشي انمحابه وبمية اارابد،ن الغلغا* لسان يس انه كما 

*نالقلب، تا؛ي يغتب ومحياالتماوت إبماناسمسمنكإبم^اناف١ممن• تذالمس 
خلائاوءوةولأآءلالثاةواتجاص'، ، نماد* ومايزص وصغص، واصماص، ااعنم،ااد، 

المصان.ت١لبمول٠مواه و*ن ، لاالرجتت< 



١٧٩اوس؛|سوة 

بمتهمثم طاعته، أنو من الئانمن ير-ءنووسمانؤ بثها يحرجهم ئم ندل، 
ونمبمبمن4منيالأازينفز<ل*إأظوج؛، ثثار~ ~ اه بآن ودلك جنته، إلى 

تلييا اللهم ولأي، بن قالوا ولم بداثب، بن حابوا الذين نكتته، كأنل 
وقأضالإيمضهأبي.\لإمذٌ، 

نضسماتثهم،ءشمحبرؤضيا*مايث*، 
نلأكزذكاهمظ'3لآنا0،

النبمنرلأرى مالي، وثذوتزايولجأراخن دلك، ةم،ٌثى يفهننهم مالم 
عرالحروج ولأرى الئبمن، علته وجب إلأمن ئحئد. أئ أخدمن على 

دلآٌّمح؛بذاخولأئذعرعلتهم، جاروا،  opأنررئا، أيئثاوولاة 
تأمروالم ما نريمه، - رجل عئ - اطه طاعة مى طاعتهم ونرى طاعتهم، 
وااJجناءةاا،ارالئنه( وئى واان٠ناناة، يالصلاع لهم وذم! بمنصك، 
زئثغضنوالأنانه، العذو أنل والئتقه،ؤوحب والخلأفت٠ الثiJود ونجسن 

ءوك،'ونرىظنا اشنته مما آعلم، الله ونقود؛ والخ؛ائت، الجور أنل 
الأقر،وُالحجُم جاء كنا والتنر، الثمر ر الحمتن، عر انننح 

نيامإل دثاجربم، بريم اثنلمى؛ الأمرين أيلي مع ماصتان ورالمجهادأ 
طل4انيآولأ.صا.الئاقة، 

U3حابمى، علقا جعلهم قد الله لإل الكاسن*، *يالكرام رنوتن 
رإنداب،اهمبمنكا0لالناض، أنواع بمص م5ل ءدن1كامتا، 

عرناونوالانتكراو٠ئكمأتييعنمحوديهوبج، أنلأ، 
والمرزذصأسملاهه،رصاصاكرصوائاهضم، 



|اج1معسىناسيا ١٨•

الأعمالوجزا؛ آو-م»ءن-محثرات؛3ان، الجنة، 
والئوا٠ياواليثاب،،ونراء؛ااكثابا، والجناب، وااننض القيانة، توم 

وأئآتاواولأئيدان، لامئيان ؤال«بمثوالناومخلوقتان، والصناطؤال٠يزان، 
ثاءنيمإرثمن أنلأ، وحلذلتما الغلق، واقارقتل ^٠ ١١حلى تعالى اد 

قارعنلأب،زلإسزلمامبيلث،ثب. ضلا ؛ ٢١
لآ،حوانيهو0نضس.

آفتجوز لا الذي نحوالفيق بى المني، ييا بجب اقي زالأنتطاعه 
الشثمؤجهؤ مى الأنتطاعه وأما الفعل، مع نجأ يه، المخنوق توصم 

نيتداص،نءاهاسأثرالأنع،والأتبينمالآي، 
[،٢٨٦>ييجأئىهصه]المررة: ونو 

ماإلأ -مار- اه ؟^٥٠٣ ولب العتاد، من وتمتب امر، حلى العتاد وأنعالت 
ألآلحودؤلأبيتإلأس.نلأممئو0لهإلأنامم4ب،نئري: بجئرن، 

إلأ\ه ضؤ ض لأخي نمي ولأ لأخي >كت زلأ /؟.L؛^، تقول: 
هواقاتمحاإلأمحيقام•^نعوئهاام، 

،وثدي؛ وكاتب امئعاروعقه يتثث ثيءتجري وؤ5 
معلوماتناءؤذونيظانمأيا،ؤءألأ،محاؤءالخلكلها، الخ؛سئاتكئقا، 

؛التخامخىواسميزينيأزرح«هاهت)١( 
iJu  ،شنرجل م ولى سءامم، محرممامميم،٠ بمتون الثكلئون بل ءٍرصحح

نيواه ؤإحاى ٠< محة حرجا، حملهم يسل للم حملهم، نتتز ببماد• 
٠اكوفيق 



١٨١

دثرءءذسعيبدض،مدسعراسسوتي 
ص3بتالأنياء:مأ[.

تنشمب—تناوى— راش Jلأنوات، ننسه وصدقاتهم دعاءالأحياء، وني 
ولأبمبمُض:،نلآمحاس، 

كذفدوخاوئانمحضاهنيقمح، ءناش~مار،~يةمح،دض 
لأكآ"حببيىامحى•

ولأآحدمتهم، ولأتعرط»يحب اه.، رنوو أصحاب وحب 
إلأ^٠٣ ولا تدلإنم. الختر طهم،م ض دثغص ميم، أحد 

وطنياي،وئيتكمئؤنئاى وشيم ؤإحتاذ، ؤإيتاو دين وحبيم بمحتر، 
ئئضيلأنثمنه، اه رصي تكرالنذيق أولألأبي، • اقوه ثنيرنول الخلأيه 
لنتئافيم عثه، اه رصي الحهاب بن لنمر ثم الأثؤ، جبح ^، وئقديما 

الئاة،ثولالحاوثاء وهم عتن، اه رصي طالب ^، بن لنلي ثم ء~ه، اض رصي 
وبئر*ماذإو. رمود نثاهم ال،ني0 رأف ا، الئهتتون١١والأتمه 

 iوعتر،أبوبكر، ت لنم وةول؛الص، ^الجنةضنابلتمرنوداشه
بنالرحمن وعند وتعيد، ونند، والؤمحر، وطلحة، ومحاق،.وعلإ، 

زصنياهعن4مآإض؛،وآنومدةينالخئاعؤمأحس.الأء، •٠^٠-<، 
ندثى الئايراُتب وآرواجه اقو.، زمرل آصحام في العود أحس وش 

صطئلإرض،شيرىئامحاق.

 )١(•jjjtiJi  • ممنالمطمع المتن -رك، الغردح، أد•ع مردة الميرمة المخ ثي كذا
اسميونأ.صاينراسمأرآ/أ؟ب(ج1ءب: 



ااجامع11سرناسه ١٨٢

المآني - التابمين بى يغدنم ونى الثابمص، بى الئلف وعلنائ 
نتنمح;مبوءنحوصومح_لأبمكرونألأجم، و\ج 

محمالأبا؛ يى م ض الأويأ؛ بى آحدا مند الشتل،ولأ م على 
منيات بما وئومن الأؤلثاء، جميع من أإن3 واحد مي ومولات الثلأم، 

•كراماتهم، 
^^^ال،ةولض(ينمزبم(محالئاعة: ^٧^١>^ 

يننيبما،ومحجذاقالآرصمح<
نخالانشقا تدعي نن أياثاا،ولآ ولا كامحاأ ننديى» ولأ نزصعيا، 

واالئئبماواإج٠Lغالأةتا.
الأرضني اه ودين نيئاوعداتا، وا^مثبم حماوصوانا، ااالجناعث< وري 

آمهنئ الدثبى إن ؤ ئعارت اه تال الإنلأم، دين وهو واحد، والثناء 
هلج آلإنأم لآهأ ددء؛ااث، ؤ ت ونال [. ١٩ءمسران؛]آو ه ألإن1دز 

ويناميبواشلل،ويناتجرؤئوسناظ؛وامحسر، ٣[، ]المائدة: 
وتصالأمنوالإياس•والمدر، 

سميرلٌإلاسمضكدسخاكوتائا. ^١ نامحئائئا دقا نقدا 
لناوبمتمتم الإيمان، عر يثبما أف ثنار الله وتةا0،ونثأد دكنئا٠ الذي 

،^١١٥٥والمدام، العتقئق، والاراع الأ>ت1ذت، الأنواء من وتنصتا ؛4، 
وأالذدرةت«.و«اومة«، و»الجممةا، و،لالم،ءلإ«، االئشبجؤ«، م: 

زنغنالئلاق، نخاJئوا واسمَأ، أالثنت خالفوا بن ، ^٠٣
و؛امحابسنأؤاميق.وئلمثJناتلآتؤأزدJاء. ، مهم؛^١٠







١٨٠

-؛؟_
اسودفيلإبمن،سهِصدبجتن، 

عنوتنزه جثعنالأسا0والآوداد، ثان، عن تنثنثثال ولا ^1^، علمه 
لأئثلأاإ*مودلأمءر،وقدمحئبمنيمحابب، اثحتوالآjلأي، 

وئوألثصعّإ0ء َؤثمحء قس ؤ اثضير، يكُاشبو
^س:اس،،نائاثاش
ضزثافيءنيزث\سبماوتأمح،

ه_ص،ك>كديؤمصنممر$هلد: 
وعلتاوحمة شيء كد وويع ومحتا، عره مخلوق كد وقهز علتا، شيء 

اءموصوث١ ٠ هلمهصلوكهه.هتم ̂ ؤ
•ااكري*ا وعلىلنانئيبم سيهمه؛يكتايماثيم، 

ثنطش_محبماثلآم-ئلأاتوكلماجاء؛يُالمرآنُ، 
ورلثالمرضأهبالردوةئ؛بباشد»إوالإول، وجبالإيماذبه، الرلحض، 

هل،نايجم.
ورد،، لتعناءرورفوجبإساتحُئا، أنكزمنديك، 

دظار«الضلبالضص،ر;ركاك،رضنما»(. اتا;بملأفا، )رجب 
ءدام اداف يعيد؛ ض ان* على دل ل كلام لوحود ٠ ذلك ^١٥ المف ان اش ولا 

٠الكتابو'ءير• 

•ادح*ردم د• يشيخا )\/آ'أ-م'آ(، إ،رامم< مسدين الإمام *قاري اظرت 
٤(.• اس؛رسالأمحق1دارصهم- 



1اسءن|سهالجامح  ١٨٦

يؤدآؤ»وصن ننحاق؛ومالي: مبب •كتانه؛؛^I* *ي محم اث اثى الذين 
الأا'ويوممي دم وقاد؛ي ٧[ عمران: .إمح،متتنءتيلجثاهلش  ١٤٠١٠آيز؛وؤق 

ةإةئأ«ؤآؤعةمادكبمتيثةأتيهآثفنق دى هأر،نف،محييتّ ؤ •" لمتثاببهزيله 
علأم4الآؤيل انتثاء نجعد  tUعمران'' ]آل ه أق إلا ^؛^٢ دما؛نطم ^٥^٠ 

وقطعأملوث، عما حجتهم ئم الدم، يي الغننؤ وي؛انتعا؛ الدح، قر 
ث0بمأمةهإلأأهه.

قولاه<ُءثه-ءي ■ح~و-زص محئدبن احتدبن أثوعندام الإمام قاد 
•إناشيىمايمحأذناو: اإلالهَبجثإرسمالأسا«. اي.: 

ولأرد٠ مش ولا لأكتفن، زمدثإها، ت)رمزبها، \لأ؛ةبوذ نزه أثب 
ولأَرئءاز،رملاهه،^تمألناجاء/باصث.حم، نفانها، 

ثزكأثلُءمنح؟الأحاJؤلآءات^ؤ ^مطاوسم1،همنه، 
وصمن١٠وصنه؛[ومودكناقاد، ١١ثبموآلنيحامحيدوهتالشورى؛

كلهئومى الواصفين، رصم، تبمئه ولا دلك، مدى لأ منه، به 
ولأتتدىسصسينصماوهلثناعيشئ، ولأ شمحكبهومتناببه، 

الرنول.إلأبمندض ذلك قه كنث ننلم ذلا و»الخديقاا، »انيآ0• 
زئنت»اتي1نا(.

عنه-ت)أمنت،افه الئاقعي_رصئ بزإدؤص فتني افه آبوعتد الإمام قال 
وبماجاءضرنول— اطه، وآمنت،راداه، وبناباه، 
ام(.ونول عرراد افر، 

مقموفكلهم اهُءنهم، رصي الحف وألمه الثفن، درج ندا وعر 



\AUكعآ|لإءءار 

ردالإنمتممتينصن^ئبم•، رالإم، ؛^، 11ض

بتارهم،والإنتداء لآتار>ي، فذبو1ُه 'و

وإةا'تمموثخثئتعضواعالي؛او\هو\آج، ارراديينا^دي؛لأبمدي، 
.ءإ0ؤ|؛مخثلإيخصي الأمور، 

ايئواولأرأبإو\صدمميم(.) ؛ اشُعنه- >وتف؛-وص \ؤى* زنادعتن 
وصحنث متاة;)؛il، اشُءثا<ُ_لكدنا عند بن عص وقاد 

كانواكنبها عر وم كثوا، نافذ زثم وقئوا، جب عن لإثهم الموم، 
بمإلأJJئناأحائاإتنمح1لتمت أ-مى، مها كان 3و وتالمنل أثوى، 

وةك1ئواتنبي، ^ما وصموا ستهم، ض ورغب ندتهم، اإم« خس 
قومعنهم قصت ومد مئمر، دويهم وما محئئ، ثوئهم ننا تكفي، شُينا 
ئنمميم.لنرندى ذلك نجنابجن نإيهم ئثلوا، وئجاؤوغمآ-مو0 نجموا، 

لظيكلأىرسطمار؛ادالإمامهمصردالأو0ئ-رصياهىح 
لكبالموو(.ؤإذوآراءالئجاJ ؤإباق الناس، وإدرئنك 

يدعااقاسإمحا•لرجل؛^١٢^۶ الأذرثي الرجمن عبب ونادشحمي.*0 
آولمتننئوثا؟(.اونوثاله.ولإومؤمحوعذنانولإ، 

سُأث؟(.ئا3اظ:قاد: )لإبمنو;ا(. ثا3: 
ولأتدءواالناسقاد:)أمسنهمألآذكثئرابب، ثاJءلنوذا(. أثويت 

)نثيآز-ع'زنر3^ئا3: )ؤنوو'م ئا3: تن4؛؟(.  ٣١٢١!ك، 
كادامذث_وكانبجو:)لألأظئك؟(يإش'الإلأ، 3.ئنا;ث، 



اوج1.يراوتءن|سه ١٨٨

^^ُضشلإبمُماوسم4م(.
يإحثان،و4م وأصأحابموالأأبعص ونولاهر. ماوبع بمنه لم ونكدامن 

وثناء؛، الئمات، *آيات تلأو؛ ثى اليذ*اا والرابجما؛ي 
ثلأر>ئغاهُءأوو.وإمارناكناجأءت، أحتاوقا، 

ظرأثاتيه]الماتدةتتنح1ئهرئثالي: وقوله . [ ٢٧ت ]الرحمن 
ؤتلمتا|اميىقاد؛ آه الئلأم عش عيحى لنارإخباراص وئوأه * ء ٦٤

]الفجرتلحاء^٠^ ؤ [وقولهئن>اتم؛ ١ ١ ٦ ت ولآتذ!لتاي،ثوشه]الماتدة 
نقودُ[. ٢١٠بمّقلجيءأشم]ابمرة: ؤ محدُتنالي: ■ [ ٢٢

>لإبم؛هاا[ؤيدُثالئ: ؤبجمحءقكوائه]سة; ممار: 
ءمترهآقة رعهب ؤ الكئار؛ تنارم ^١٨ [• ٥٤ت ]المائدة دنح4محأه 

ذقول[. ٢٨ؤأنمياآمملهه]سد: ا*[هد'ممالي: ]القح: 
[.٤٦و^قفيءأمثأيثاقهلمه]اكوة: ثمار• 

،مذنئ،ئرقلآثرلإلإلإارشءءئذدام.: زسالئق؛ 
وإوئُ''ص؛و«*. له نثثت الئاب من رئف« ايتجب وقزدُ: • ١^^١٠ 

ئهداوماالبه. ثانحاؤن ثم آحذئماالاحت ق|ن الدإررجلتن *؛صحث 
ولاولايجحدء، ولاردء، ^^^٠، رعد تنده، صح مما أشبيه 

ولأسماتالمخلومن، بصمات ثشتيه رلأ ظامحزة، ثخالنن س[ولهبتآويل 
لأي'ميمأنسَنبمائهوممار، اسدنن، 

نج،ئظ، يكدنا [• ١١ت ]الشورى ءوه أثنيز محئوألثييع شح؛ َؤ-محء 



١٨٩وطةالأءه1د 

JU1 ،_ ،)يخلاثه.الله-ئتالئ— ءإة أوظتااو؛\و
دمدُ• آ زط أتتوه!وه مدأتمح، البج، ؤ مارت مدُ دلك وثى 

صك:أا[.ؤئي.:ءربمسشي
اسء.غي قالت: م »ا:ن ولي1رء ؤئاد اشنك! ص الضاء ؛ي 

وعنوئنامنراثنيمء رآمتققاءإثهامؤمنه،روا•اماغثئآنيء، اقادت 
-ة؛يتبمآ، أمإول؛اتحبم؟«ئاد: \ذي؛ُصإو: ن^اد الأث، 

فيالذي »تنيكاقوس؟،قاد: قاد: \لأرب 
ج\دو%.<واغنالوينج،القناع،وآئا١^٠^^^٠٠*مقاد: الثناء، 
•ينيدييذم(يميُ وعلنهام.أنبمود: نأنلم، 

ألهم>الكئساالمممدءات) ؤأصخاج؛ي ءلأمات وفينامزمن 
في^٥ ١٥أبو ونوى الثناء(. في إلههم آ0 ويزعمون بالأزمحي، بمغذوو 

.1.. د:»إنناثنءإزسممحظاومما. 
ثهداراشرسحائ4قوىدلك< *وئوذدلكالمس، ويكر١^^^: 

بمرصواولم دكؤلب، عرملب اه- رحمهم - سمن أجمع بثا أشجقه دما 
•ولائنشيه ؤلآئ؛سيه4، ؤلآئأوJلبم، لرد•، 

عل^ ٢٥١ؤ عتداه آبا يا لأئينم-رجمهاه-فلت 
)الأنثواتمحني4ول،^L،_نئاد: اصآنيئ$هسم. 

دمأثر؛الر'جلوالئؤادءنهبنعه(• والإيماذيوواجب، ، والكبمننيسوو 
نأخرج•



اوج1مع11سرناسة ١٩.

ضد

يسقات ثأس بمتنه جوم، *ّتىّميغالآم أٌٌ * اهزئتالى صثات ذيى 
جتويزقكوتينه ^هضششامملآمثُئنيزاث، حك، 

الثؤييتس؛يبمئم وأُبمئت1ءائه ئو؛ئؤ؛؛ذنثؤؤ*11 يى له أذن وتى الئلأم، 
ؤؤلمأقّمارت قاداه ؤمثدئق؛< لهم لتأذن ^؟^٠>^، الأخر؛، 

اب،يتيمة ٢ ' ادنبماك وئاءء• مشسنيهثا.هتاك
ادئقءآقاٍنيصصلاساد:،،ا[.نئ

دئادئبم1تم':[. ٢٠٣>بجاشمأق4صة: 
اْ[تئادههثيامحصيجبماي<تصيى;
[.١٢، ١١ؤقآص1بيىس.4وانو،4لد: 

،١ء■ؤاتيائااهلآاملآأءةمحنإ،هلاه: نُا0نبمائ،'; 
•عترافن أذيقودغذاآخى 

نىيالوحي، اه إذا -ت) اه،ُعنبم تنئود_زم اطربي وئادعند 
مس(.لدءأا؛محزكضهم.•

يومءبمئرالدالحلأص ئادت أه النص. عن أشي عنداطربن وروى 
ولميثدامة ا؛ن كلام من ماسد( ولعل السح، ميه.ن مارممت اجل( لم »خميو ماين 'ر١( 

يهدااجل( عدالم مسعود اين رم ممرد. اين م من يماك رلدا معريا اين كلام من 
د*داءا)روىذلأث»ءنال؛ماءو،• ت رُجاومحوال؛فلمدونثُك *لُيل، سدبحث اللغتل 

وارداعلم.يؤكدان،،او(الجمالةسكلأمابنكا0، 













سفزاسآالجامع  ١٩٦

ؤوقاد؛ [. ١٢٤زادململيداه]اب:ؤ وقادتعار: ثىالإيمان. 
لأإدإلأ»بمئيناشتنقاد: أ[نئاتر'نوداه.: 

الإينان<نحعن،ُماب'.، ^^٥٢

فضل

وصح؛هاقذزمح4ساؤإاماأمحت؛هايي.، 
قمثاْما ذلك ؛ى ونراء ومدى، حى أثه ئنلم عنا، عاب أو سامذئاث، 
والمعراج،الإأنتاء، حدث مقل متاه، حقيقة عر ظلمإ ولم وحهثاه، 

المنانات.ومن-يكر ؤٌُ،ؤلإ أم;ه ن1\ لإة قانا، لا تقظة نكاف 
شهووحه ليص — الثلأم عف — لقاجاءإرموتى الموت ملك آل دلك: 

همئبمفيضإليه4فيدشهمنه/
دردلبمسينمبممئز: آن3اطالثاءة؛ : دلك ومن 

وطلوعالداة، وحروج وممحوخ، يأجوج دئروج فتظُ، - الئلأم لته ع- 
وئعيئهالتبر وعداب ١ القلر به صح مثا إلك رأنجا؛ منربثا، بى الئس 

وآصتب؛يكزصلأة.نئدانتت1ذام.ضُ، حؤ، 
-ص،الموت تند والبمد حى، ودكم تنكر حى، المر ونته 

ماثلآ؛فياشولإنالمجالآس
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|وج1،ءس>تاس ٢٠٨

[.I٥٨ ؤرقود'• 

ارهضحاص[ئم1

•محح؛نثنأثئأمؤ.ه]اهمرىآ ؤ وم'لثت 
بجهؤيإفىمحصتيةإ.ه]س[.بجلُ: 

[.٣٩ئآ;أقلأض;بمأسه]اص: ؤمد'ؤ 
زيدُ:

مح؛ءصتأة؛ةهص

ى:إتحم:جصيممجصمحنلإءأ
|نأض'يمُتاتحئجه]اسْ[.

شلإأن بؤ دش محتقئ كديء يذغ يهديث آن أكث ييد ئص و وقولث: 
•[ ١٢٠بماءكأثابمكدفيآثثال«ه]الآلأمت 

ضلآؤلإادإبضذأائخبما5س[

ؤتو؛اعلآه]الغر؛[. آكبم.ه بجث ه إن هزا ؤ وملُت 
^^اهمأث-ثوالإلنآقلأ؛ثههلالخجرات[، 



















٢١٧اددد؛|رواطية 

ض(اهفنافى[^^ي*اضان< 

[.>لjأؤqهمح:اثء٩٢^^قهلاىم:
ؤ[. ٢١شؤىتنكيمحآمه]اسرت 

ثرأ١٠آق؛كك لثيث بمؤ رؤكث ثن ألمدمحن رمح نردم م زي ثثمذ 

هيغ. محيك بماة نبمتدا اكوأبجيى ثلءثم؛ى آقى تثاث 
ا.اح'ا[.]اكءل:

هاظيومحبم؛بجنميتجأ

ؤءصئ.هجأمح.]اكسما. زتولث: 
[.٢٦^راصتتجيد؟ه]يرص؛ • ظئلأ.ه]المسين[ 

صئزث:ثتيث.تقء•
ثتننن-ديأنيأنأفانسبم نجئ، بمانب'مأبمبِاهِأ 

دُ>ذالخذ.









٢٢١ااعتيدتاتراسطي< 

أوشتتص«محيىش.ولكيىصسارْ، ٠إذافيJدبج، عذبمينه، 
*البجموبالئناراتالئغ]ؤالآزءمٍر[لهوزبالرشدلإذث.ت 

مزتاشا0واوجيووانوى، ئالذالحب ضء  *ؤروورب النظيم، 
لإ'ئاكلأ«صبم(صسقا،والمرآنأ٢ا، 

وآئقثمء، بعثك شى الأخر وأئق ثيء، قبمك نلبمى ١^^ أنث 
عزاقض ثيء، ذوثك شن الساي؛ وأنث قيء، ئوقك شى الظاير 

موضِسام«زص.
»ابجاالأحازبمواعرؤصطم'مالأم: ؤمدُه: 

أنميتا^٠٠^٩ لد٠«اثذعون ولأعائأء، أصم لأيذعوو أئمئم؛ 
عش.نممى ٠ زاحك عس أحدخإمن أةتبإلءآ ثذعوهت اللي إو قريا، 

لأقز\شمروؤو»إةكم وصدُ: 
ضصلأ؛مدساضىوتلآةموردف، 

•___.ااا ئائناJiJعزوبها، 

(.٢٧١٣صثتVفيت٠ءمحمLلم٠))١( 
مضم ص-مد وص ملم، عد لص سقوض بض اتي وما •سلم•)والعينان( ني )٢( 

الذينثوله)إن رمحن (، ٢٧•*اإم')أ لرواية منا النخ إحدى مر مرجود؛ ءٍر ا<صمينا، )٣( 
موصىابي حدث مساق ضمن انممصمن مرموجودم آحرالحديث إلى •( •• تلمون 

.١لأشعريرضيالل٠ءن٠ 









٢٢٠اسنموةاش|،،طيا 

ريئ»صلبمتؤإنلأم4 ويكب ي4 الإيمان مى دكزئاء منا أبمنا يحل وثل 
الئمزترون كنا بآينارهم عناثأ اثمانؤ ترم ترزئه ؛؟؛ ٠٠٣١بآف الإيماف 

وكتاترونااذترلآتذانو0نيرؤص.بهاتلخي* صغوالخل 
االجتؤ ينديحول تتوئ4 ثم ، ١^۶ زناب م وهم نبم>ائ4~ ~ تروئه 

]«اهخدبياوضنصاسم[

لإبماذمتاسمهام.مئاكونتند3منالإيمانوااترمالآم: 
•وبتذابالمتروميمه التوتم؛ؤمنوواب؛سةالمتر، 

)ئنرئش؟وناكئاثلل3جل: سُتيةاصصذضمحم، 

نئودالآخن٠، ومي القت؛ا الماة اهبتغي بالقول ١^٠١ اادُاقذين فبمن 
دثحأد.تبءي،•والإنلأميس، )ربياش، النوبي"• 

لآمى،)ناةنال نئوث: زأئاالنر-اب، 
إلأالإناذ،نبحصنحهنتتنناكلشي؛، شربب؛رةثبىحدد، • ثكُ( 

ورإس«عقاالإسا0دعى.



|وجامعاكضن|ي ٢٢٦

ثظمولرن اقاس تممته لاأدري، ر،نا0نائ، بنون؛ النرئاب، وأئا 
إلأالإساذ،، شي؛ بمتنهاكل صيحة نبح حبيب، بى مر3ؤ محبرب • نئلتن( 

بهاالإناذك*س.
الكبرى،التيانة م؛ أذر١، إلى ءدا'سآا ؤإئا ئبمم إئا الفتة نذ؛ بمن مم 

ضائامواحإلىالأخناد.
وأ■ج٠ع، ررسوو4 لسان ومأى ، أحيرال؛ل4اها؛ي اش القتامئ وموم 

عرلأ،عرا* حنا* العالمن لرب قتورمحم مى اثاس نقوم الننلئول، عليها 
•النوق ويلجنبىأ وممئونهماشس، 

عيإلأ؛لإ،كممن، ث*ن ؤ ثورنبهاآءنادالإاد، ثن>باسماط، 
هممح٠هقمحأ١يلمفي٣

وآخذتسه، كناj4 ءآخذ الأعنال، صحاف وبئ الدواوين، وتنثر 
ؤت ئادسحاتموةتالي مما 

هن،شش

آوككساوهتابء•
كناوصفءيقئرْوذئووه، وتأ>الولأني6المؤم، الخلائق، اض ويحاسمه 

ذلكفي»ابمامج«.
أل•أيه وسبماتت؛ حتناته توزن ش محانثه ي>انثرل ثلأ الكمار؛ وآما 

'إرممارب'ةاهميىُ•• فيإ"ءديىاك~خ 







٢٢٩اوشدةاوو|سطية 

والجنؤوالعثأب والثواب الحناب مى الاحرْ الذار صمنته ما وأصناف 
^ضمج|ينس،و»الآ'ثار|ين

نا}ئ ثى ٠ محقب. ص الموودث *العلم د؛ي ، الأيأ؛ ١^^عن اسم 
•ضانثا٠Jجد٠ يضو؟تحي، 

مجس0و>اساضر[
تيماهواسبمرنيرني.

،•لكددجؤصماظن١١والإبماذباث٠رشدرمحا، 
وئمقامثو0[أآ،بماهَتحازيياش، ئالثت-بمالآدلي: 

مىأحوالهم جميع وعلم وآدا، أرلأ تب موصوف م الذي الثلم ببلبتر 
النمحئوظالمخ اهُتي لإض والايال، والأرزاق والنناصي القاعات 

•مثاديرالحلق 
اكبنانوتا١ني؟قاد: قاد: اكب. ذمحثنامحاهمقادد': 

محإر:>؟ايب
جثتاكصثُ، تكن ٢ ونتاأحط1• ليحهإشث، ذكن الإنناذلم نتاأصاب 

ؤأؤتممحأيرمتافيوضتاسن، الأئلأء، 

'•الأولى اليرجة م وتدذم • النير* دامراتب ماثرف وم اٌور، اربمة ذلك وحاصل )١( 
مد*وسمة وادنحالق. الميتة 'رسني الثانٍة؛ اليرجة ني وذم والكتابة، العلم ؛ عرتمر

اوءاسمراب، اريمة رسغهاإلى اكدر،. ارايرحات التدرا •مراب ت الأمورم 
.^١^٢ سوس، كلذلك.نالأمرالأمطلأحة، يرجض، 

•النديم' بعله ءا٠لون الخلق النحبعض في )٢( 



الجامعا1سرناسيآ ٢٣.

يهو\فط.ص[،وئد:
ُحةإإيفيءءثبينضدمأدآ

إنةموأؤِلأ.ه]اسد[.
وئنمrيالآ؛جملأ 

.ماساء التهمحموظ اللوع في ممدكثب 
بأربعق*و ، _ إله بمث نه، الريح مخ مل المحن جحد •ظذ رإدا 
ونمرسقئ!مسعيذ. وعملأ، وأجل، ررقه، اكئأ،ت ممالإهت كلمات، 

ذلك.

•ؤمتكئوْاليومقلياث ثدينا، 
رم:الشاة، وئدةُ شةاهِتجة، ض الأنة: القر.آة وآثا

وآلأنافياصانكونافيو'ناو؛تث1لإمح، الإبمان1نناشا;اقان، 
ألما ملكه في لأيكوذ نبمحائه، اه يمنينه إلأ نكون ولأ حركة من الأزض 

نتامن، واJندومامث، النويودات من كزشيءقيض ض ثبمام وآم يريد، 
ولأنيسمإلآاهُخالأهبمام، 

٠سواه رب 

•وئهاءمءنمنمسه وطاعةرثله، ئثنآمنانمادلأاض، ^•^^JJ؛،، 
صؤترصى والممسُني؛، اشتحسنين المقين نحب نبمتائن- ونو- 
ولآ:>صضامحآدلآساصنجين، اثس، جؤ\ 'والذينآنثوا 
ولأت>بالثناذ.ولأيرصىلبماد0الكم، را؟يأ*رباساشاء، الماصقين، 

ؤااااهحالقأإعالهم.والمادئاعلوزبجلأ، 





ااسرناساالجامع  ٢٣٢

تظوون4بيولا تالإّلأم[صاه، \ب)أص \ي ولاطون 
اتمقأ.موئ،كما النار؛ 

ثمثدم>مح>هؤ مله؛ كنام الإيمان؛ انم *ي تذحل الغاس تل 
يمأممانيه-م:[، ٩٢]_: 

رادثيمءايم ْقآم ضثأمدلآاكتف ثثت يكرأممه ادا ^٤٤ آل٠واضث ^١ [ؤ 
ورله.••أآ، اه]ص•■ 

قاكاوقجمتمقمحمحس،
سمفيرخىخإدبماابمدخمسم، ٧٨

:مءابجئفيذ«.
أذممةإمغاسمحرته،الإيمان، ناقص نوموبى ويئولوفل"ا؛ت 

تلأبماJنءام.نلأبمفىامَص، 
^ؤاضفانابفذنيسظهم[

لآءناتايثرأنثهءإ ئلوئ نلامه والجماعة• الئنؤ ءم أصرو ومذ 
وأأق؛محك-بجُدينسبمبنهزاهبفييجسالت افر.، ننول 

تعويامشرلأصلؤ،ضثابج

ُدرح• ص •ى مماا يمج لم الذم( •المل؛ا، إلى المشب : بمي : •الملإ• ت قوله )١( 
.٥(  ٨٣رص مثمن لاين ٠ الواصية السغ 

لمايأتي•)امالإيمان(رسرب؛ المخ; بمص *ي )٢( 
لأنالسامح،مانالضوبالآمرهاس)رشرل(رالبتيبا المخ; بعض في )٣( 

والهاية.





|اج1معاكتوناسه ٢١٢٤

ومم;رهما.ولأ؛و'أه اوأا،دبمواثي، ونكتوا، 
نإعئ.

اشالأصول مى ثنث - ومؤي عقناذ ننألأ - اان،1لأ. ند؛ لكنث ؤإن 
بمدبجور»ماه«.

ألؤزبمول أصم وذلث الخلاثؤ، ننألأ بملزمها اش فى 
رم،ومح،ممحان،يملإزصالأمحثم•

ممحلإلآءلالآثآُ"سغيمس•
ص*اضائبفاسغاد«[

رمةمهم ؤشتثكون ؤيثزلرئهم، i اه.٠ ننول ست ءآد ؤيجقول 
•*ادمحؤماللةمض؛م،ُ • ■مثىديرمُمحبُ .^١١^.، 

سم،إمحأذتجىحمبجقدصىم-
لآ؛ئبجذخممحتمامحمحمح••

0_،؛_؛ن؛ص٩^،ءإناشَابخ،ضإدنابج، وئادت 
هائم،ض ُرم بن ذامض ئريئا، يّأ بن ذاصش كائه، 

•ذاصطذانحسضةابم 
يجأؤوم*ض

سآسيووأود أولأيء، ^ ٥١أم زمحم - حليجه 'ئثوصا 
•مبمضاكخ)و(دل)أر(وممحلآ،رانمراب٠ا١ث٦ث٠ )١( 
.اينسوضلميردفيضص.)٢( 

زنر







٢٣٧اودد؛ااو|سدآ 

مات*أضاثئئواسغاغاد«[

باتاالله. ونول م اتاغ ت والجتاي الم ام طريقة بن نمً 
و|الآمارا،•النهاجرين، من الأؤلى الثامن تب؛و وامغ رظا>تا، 

وختوالخيناءيسم ءرعلممم قادت حنث افر.، رنول وبيؤ واثل؛ 
رغقوظيئيا، نطوا بمدي، من النيدمحن الرافدين 

٠إنممغئلإبمئ١زشبمئىلآلا٠وإوا'تملمومخئداتالأمر، 
،اندئمحئد.٠ وخيرالقذي امء، اكلأم الكلام أصدى أن وتنiلئول 

محئدؤتئدمون الناص، أصناف فلأم ثى عرني؛ اقرأ أكلأم ديؤيرول 
.اضنذيكدآخد٠

أصالبماص«الآ0ونئوا: »أ;والكثابٍوالم«، : وبموانقوا
رإنكانثظ»ااجماثةأثن٠ وبذت: امحائ، 

مالأسن.
•مملعمحماس»اوالأين وااالإ-جماغأ 

آقواومى الناص علته ما جميع الهدثة الأصوو بهذ؛ ونم 
بالأتن.لخنلى ما مة 

^نشاضاس،إدبمممحو»الإجماغ« 

فيبمصادحتلالإجماع،،داتجتمب■)١( 
فيمصاكح:ررامتالآ0(.)٢( 













٢٤٢كتاباصس 

]وسةؤص
رمالم.وصحبه رمرآك، مجهد، عال وصرالله الخدلله، 

'هاباامح؛د

•وه همح؛ ي آيإثألإض رثا-تقت ؤ اا—ذث اادتننول ، وآل^ 
تالاJارياتآ

تيذآغثدمحإهر؛مألآ صلإمحي بمئثاي، رثن ؤ ت ؤله ون
آلئلزثه]اسم:أم[.

^هتيلعثأإىيخقهدأiيميه• 
٠٥ى ه محإث ^ م ك ش ق _ آذ ألين 

١^^١َةهري ةآؤنثةوئل الدق محمح،ينثا■؛؛؛ -^،. ٤٥٠
]الإ،سراء[.مغةا.ه. 

ألا٥^١٠٠ونجم هماوآأثلثاكثم ^ ٤٠ؤ رثؤلسه: 
[.١٥١قثةه]الأيم; 

>ضإ: راست،،اذم*استداكانيفي ستسأفيايناسوضنادآوسآ، )١( 
بمااكامحابوقارن المجير■بثسزضكرحيائىانهاسمومةشخالإ-لأم، 

•دمرسا درسءمحابيربمر، 'سراضزالخدر، *ثل؛ الأخرى؛ الثردح 
:ئ اممتاب واضمحت لءللأ؛آ، الزياد؛ عد، تذكر لم الطبمات بمص ان يلاحفد معا د٠ 
إرآارحديثأم1ذ.. . ؤمحار؛ باب:

التوحد■.■محاب س باب اول ذلك بمد»عران الماثل■ ■ نم الأتي "  ٠٠٠اه رصي " "
محلت وعوياب *ومابمدعدا، التوحد■ امحاب د؛ باب ارل ان ~ املم داه ~ داتحواب 
_أكابالتوماو'.^*اانالهساوال• الذنوب وماكتر•،ن الترحاو، 



ااجامع1لمتساب ٢٤٤

وئزلب:ؤ
^روصةممئو.اشنيقاحاثثأوا}أ\ة؛نسمي.' 

ؤنإقزأمل<3ُناأى: 
ؤقوله: إلى ه ٠ . حج! 

ا0\-مْا[.]الأتحام:
كقهصي.شجمار،قاد: ضذن1ذتنملرماكُ، 

•ا الله؟  ٠٠٠٤٠البماي وماحى عرالعتاد، الله عاحى يامعاداأتدويه ٠ ت مماللي 
اهُويروهم/ك:
و-حىالعسادثظ، ولابمرزائه يناير• آة عر افه ررحى قادت 

أنشئأفاد ا  ٥١ثارنون I تلت ثكاء. يه لأبمرق من عرافنآلأيثيب 
»الشبممح«.١>^^: . ^^^١٠اقاس؟تال: 

نيدقثام:

تالأور 
لآةاوخنو؛ةفث.ؤيأي\ي\ !لثانة: 

أنتمثلأ ؤ ت ملب منس ئغيب ،  ٥١بمبد لم يوأ يأب لم من أل ،^؛ ٠١١
ْآ.٣، يثف:امحوجملاهارون:  اي

م

•ال؛ءكمهنيإذنالالرثل • الرابمة 
الخا.سة:

خالفمبط،الآةفيبمضاكخصبمض,)١( 



















٢٠١٢كت1بااسس 

بن^•^،j صت34 علتهم ااه<َاإمص ءأغلنهأإان لذلك؛ أطاعوك ئم 
^?٠؛؛؛؛ii لذلك؛ أطاعوك خز ه ّ ض وق أنماتهز 
.أحن->اه . واسئعو0التظلوم؛أنوالهم، 

أفزنودااد.قىدتومحمتتعررصينثرماهشُ: •' ولهنا 
افممثع ؤجقافهورثولث؛ ورثولث، اش دجلاجب ^^١ ١٠٢١١عطص أل® 

عدوانلئا آةهلمينطاناا تذوكوذلثلت4م؛ الناس دان ا. عريدنؤ 
.٠ طاف؟ أي ين علي ءأتن ت ممال بمطانا، يرجوأف ص اش.، نول يض 
ودءال<ُ،ثأزملواإك، نوبمح،محه• ت فل 
إثادتإآ،ط\»\لو\و4، وج، تكذبه لم كاف مرأ 

امحذ محميى جب بما يساممماذمأزالإم، 
ج،ربجواطامئسئصاثمء.محوالهِ؛ ماريه، 
بمحوصوف.ت أؤ؛ ؛ )تذوكوف( 
من؛مسا فقد 

•أفالدءوْإراشطريذضابعينولاه. الأول؛ 
نيلأفنيابنالناسينةاإزامحأ \يقازالإلحلآب : الخانة 

تذعوإزمسه.
آنالخمست0ئاماممى.ت الخالخة 

الننته.عن — ه—مار )ورطا( حنن دلأثل من ت الرابعة 
أةيننيانيكممم'شالخامة: 





٢٠٠كتاباوتو.حيد 

.ثضةني،زص١٥٧ت الحادينوالمشرون 
عنونيأ النن4 تلك يزكهم م الشحاتؤ لنلر والثرون الثانية 

ضمملإم'محاؤجماالإتاق,الثنرأ : Jاكضون ر٦ 
*ةازوشأاانه.الآدب؛يقولبت ت والعثرون الرابعة 

الدم؛إزالإيمم3ص.•' الخا٠ةدالثرون 
ومتلوا.دلك دعواقتل أهم ت والعشروف السائمة 
متاتجبا1ح؛رخم لقؤلوت بالحكنة؛ الدعوأ ت والعشرون السابعة 

امُجامحالإم•َ''َاسوالثرون: 
واحد.^ j-4عرتوته انثدى ض ؛واب • وانمشرون التامعة 

الثلاثون

له[ناب
إلااهإلاإثان آن شبيرالئزحيدفذهاذة 

ؤدملامسازت 
3هلالإمراءء•ةاصىساتجلنسابربمماثمحدط 

ليأقىة،نو(ؤئ/صضرصُلثممألإيثاص،،3 دمي• 
•لااز>فآ ^؛^3 

محءيندمح>أسؤ ؤيب: زن
ُأ1لهاثطّلآ1لهلي



ااجامعادتيناسه ٢٠٦

]اكوبة[

ممصش:ئصمحاقسمبجمصلإ
آظث؛اه4^٢٢ ١٠دأع؛ق 

صلأ\نوم'
•رحثاكعرالهموجل٠ حرمماوثرئ؛ة، بمابمال؛*ذددزام؛ 

الئهاد؛،رميئ الرحد، ئمبر وبي ،، وأ٠ئ٠ا١٢الننايل أكآر مه 
زبقها1ذوروسم.

بمض0؛j5i 0الأم؟ين ئر وإ بم، تئن الإ.ما؛"<; اث : بم، 
تياثائأ0ساصاذئفامئ.

ورمالهمائحذواأحتازنم الكتاب، أنل أل مها بجن آلأتناء•؛ وثنهات 
أةتع واحدا، إلها بمتدوا بأذ يؤمرواإلأ لم أثهم وبجن اه، دون ثى أزناتا 

تكوناكع دمر ٠ ياكم ترح، ١ اكخ بمص وم الءا»، ينح كذا )لشرح( ت توله )١( 
انوالمعش شه، الهرمي وكلاهايودي إسمية، البملة تكون ومراكم سلية، الجطة 

سا-بري1نضاب،ودهاد؛انلأإدإلام.
,(ولأسالاووالأورأتمرصواصا..)بسالل، فيبمىادح:)٢( 

ا.ااولمحر.فياواتل-)باكمآةالإ.ما».. : )مما: الساتلطذكرئبموك 
•فهي'غيمة - شرالتوبو...( رم رامها، الماثل 

رمذ*ارلها•وبي-خس، كذاز،اكخدرنرباىر،  ٢٣)















٢٦٢

بخثابمنمضُ.محبمدامح،آ 
ت؛\ذذوالإ،.عشرة؛ الرابعة 

صامح4إضالخاهعشرة: الخامة 
٠التعلم عظ ال^ضب I عرة السائمة 

الماءدeاظئنيلايت،رإدقاالستنؤ: السابعةعشرة 
لكؤيووحنحاأحبت.المبرة أعلام نذاعلمبى أف • الثامةعثرْ 

ألاقا.مصذواكازىفيمحآن؛ عشرة: التاسعة 
ثنازفي١^، عر مثانا البمادا0 أة ءنده،إ ؤثمأوه آلا العنرون: 

نمنزآئا)تنزةث(آ زي، آثا)شرمح؟(؛ اليُضيمام: 
إر٠ . . لناإلها. *اجعز ملهم؛ نمن دنك؟( )ما وآما ، العي، بأَثاء إح؛ار0 

.آخره 
مامممةئثةاثنركن.الخاديةوالعشرونت 

آذتؤس ئ،للألأ اص١ئة ١^ اتاطل من النثممد أ0 : والمثرون الثانية 
تالمائة؛بج؛لهم vllijشه^

لل[س

وزؤ اثلدنار• ومول 
]الأنعام[.ه 3 آذيصه لأمشقددهسإة 

ذثفييج،؟م3ه]امرثر[.ؤ ومي: 
كلنات;,.^^، ٠١٥١ونولت حدبي ت ماد اهُءنه- رضي - علي عن 







الجامع ٢٦٦

لبلائدرزجلآذشم ئادت اهُعنه- نصي ~ اضثماك بن ثابت عى 
كاذبمهِسانةنجم jilنأدام،.؟قاد: 

لأ.ئالدا: ءٍث؛ناممم؟•. ١٠٠لكنأئيو ٥^ لأ. لإ\.■ بمت؟أ. 
رلأ،انللآنمحطرم؛مءس، أارف؛ئرق؛ قادر'نودمه; 

•وإنناد»عرصنيما زوا0آبوداوذ، . لآتنلألثااينآد؛ا نما 
ى^^لحىوأطئ^نو

١[. ٠٨لأئلفوئاه]اضة: نيقه:ؤ : !_ 
وجذم/أةاصكئ-ؤيمالآير، ; ١^;^ 

ئلإادثأإكJودالإفاث.
•^قصادالئبيفيإإذاامحاجإليذك ؛ الرائعان
سياهورلآاسيمإذافلآمالأوٍ.; انالخام

•ولوبنذزوالب لإتإداكاذفوفيمأوقانالخاهiك، ت السائمة 
وإو.تتتوواي'اتإثُإداكاذفسمصدم، الساسة: 
لآةثناوتس.سبماممزفيبمابمة؛ : !_ 

ؤلوقإتسث.ستسسانيكنفيأم1دم، التابة: 
لآواور؛يمنصةة.•' العاشرة 

لأئنرلأينثدمفنالآبماك«ت ١لح١ديةءشرة 

ْراالذازكفزنيراش
•محجامثيرثاكانثثئقتلأاِخهلالإنانآ ؤ ; زمداض
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٢٠١

كنامك، اه إلامذة الممريعت تقودم أو وأذكن؛ رءلآتحقإلأله، ٠Jا
ت5زءآبيماونانيالغرا.

•*لأبمسمح،الإبمانخم• 
ريال؛يالله، قي وأمص ، أحب؛/،١٥رش ئادت وعناينعثاسأ 

3^؛تجدهمدمحإالإبمان-*إلناكادولأتئافربذبك، وعادى*يالله؛ اللب، 
الناصذؤا■حاة صارعاثئ زئذ ا كذلك تكوو حش صلاثإوصرمه- كزت وإذ 

جرير.اين روا• *نتئأ، عرأنله لأيجدي ذلك، علىأ*راااثيا، 
[؛]القرة: ه ؤ؛ أيى>4  ٣٢ؤ وئاداينعثاسفىضلها 

.٠النود٠اات ئاد 

djLfl  نو:قسا

الأور:يآءالمرة.

اكانثة^يمحؤتآثآه•
وازو.والآ;و، لوممد؛مها[شهم، زيوبأس.، 

سالإبمانلآتدقعراءوجئالإطم.الرابعة: 
•وقدلأتجدنا ئذتجن٠االإئنان حلاوة للإينان أ0 ت الخامة 
نلأَتجتافيلأككاتولآتةاهإلأةا، ^^^^^١١٢سّة: 

أخدشم'الإثانإحخا.
•ئلآواغآلءاظالثؤاحا؛عرأشالأثا ت المائعة 

ئزافيكلاونمحواكمحت)الأرذ(.)١( 
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٢٠٥

الحجر•مس،؛رآتؤ ت الثانية 
ث1ةالزهمدسنبيمافاكالثة: 
الإعسلفياكوط.شدة ت الرائعة 

ضإضآهاراس
ؤمثاهتناأى:

منمٌائضاك؛'نصىرصالإلأصيثلأاثيسئ، لأ3طأوت<أ 
زظأ(.
ااقتثانقادت أ ه رنويالله أة ^؛3؛، م ض  ٠٢٠٣*صحيح • و؛ي 

واسضاص،.اشن؛يض، »يالأصساه؛ني: 
وثى»في3,يت(سمبسرئ، نننودصئوءا: ابن عن : زلهنا 
ا*الجائلة ردعالإدموى الجيوب، 
نثعجل الحم؛ الله؛بد؛ ءإداأراد رنوياه.قاد؛ أ)، أنى، وعى 

خز_، صك أنثاك اف،؛ ت ١^١٥ ؤإدا الذنأ، م النئوةر١، 

إدائثالي~ - ؤإزاش ، ^ ١٣٤٠الجراءنع عظم •إو ؛ وقادالشي. 
.ا لعام عوا؛ق واكت، • )بالموية( المخ؛ بمص م )١( 

(.وساسي١١٩٢
م:المهني رصد )ثول؛(. ٦(: والحاكم)،/٨• ٢(، • ٥ الآث1را)■ متكل ائمح ؛ي: 

(:ّبم(.١٤٣^اكويفي:•درحسرْ



سرناسيا<الجامع 

ثاو4اللهخطا.وتذتخط؛ ظولالرص<ا، ئتزرصم؛ ^٠٢، ١١٥١
حقنه

،وو:بٌ\ض.
ألسامحالإنانبم.س:
اشنفيام،.اكالة:
ودعابدعوىوشقالجيوب، شدةخؤزيمبمتىصزبالخدود، ت الرابعة 

الجائلة.

انختن.اه<بحده علامهإرادة الخاصة؛ 
إزاد0اهباياني.السائمة: 

عالآم4-حباهشتد.ت السابعة 
ضجاس.الثامنة: 

اكامعة:توrبالئصابانلآ٠.

لْأ[؛اث
الرياءفاجاءفي 

سصتجاهمسهتاأة<لاص[.
أانا1ءزالئنكا؛ءن١^٠مو: 'ضصبي>:ر؛ننمئا: 

زوا؛س؛م.مئزدزثث«. سءملءتالآمكضسنيي؛ 





T'A الجامعلأ4ترنالدية

ub ، ،ءنءذضكاذمالجنأذب، مم5؛ئتتائ
دِ،إنافأئ؛لإبجئه،رأدني؛لإي.

م:مسا في،، 

لأالإسالأثاشلاٌ.
•هود ؛؛سترآيؤ * الثانية 

والخث.و\لآو'ب : -شغالإممام الثالة;
•بمدسخط ^)،٢ رصي، أمؤي قبيردلك٩١؛^ • الرائعة 

ار5بترواقدئ،.ت مل4 ت الخامة 
ئلأامم؛سا<.>وإداش؛اك؛ مو4: : اد،ة ال

^ئظ.اساساسفقالتمات.اس: 

لت[نآب
شاسهزازفناسذوناس.

ئادأقولت الثناء، من حجار، أذثريعلتكم وقاداينعثاسث)توثاف 
عادأبويكروعنئ؟(.ومولول: رنوداه.، 

رعجت^؛٢عرثواالإنثادوص«حتهبم*بوفوقاراالإمامأحننينجلأ 
بجيىصم»وآنتحيثبممؤ يمولI واللهإلىوأىنذيال، 

الفتهماالفتة؟ أتدري ، [  I٦٣ ]الن-ور ه 3 ليم عداب نيدمم أر يئنة 
صأذمفيفضءيناوعنيبم(■

آمحسدراؤ الأتث؛ مزأنده . ١^٠ تمع آهي حات»إ: بن عدئ 3عن 



٣٠٩

آه:ثقلت [، ٣١الآ؛ة]اكوة: ءه شنح أرمثاب؛اين وودطغيم مارئم -أ
يجلوذماثتحرموثث، اه احل ما بمرموف ارألنس ئادت • نم لنبت لسنا إثا 

أحني،نواة اناواوث،صادئهم«. قاد: تإى. إئالت: شزئث؟ا. اف حرم 
ؤحشُ.
فدسطدزة

الآدر;نىمحاهمر.
-شئلإؤتيه.اكاب:
مشسشآمناسؤ.الثالة: 

أكبم0.ونمو ذ3اضلإاس.شموني، الرابعة؛ 
حصصارمحنالآفتJبمادةنده تالخامة 

البنم*ي الأُمار وبماله الولأيئ، وتنش الأعنال، أثنل يي الرمان 
الئالخين،لبمنربن نن الله دون بمدئ أف الأحواذإل محوت ثم دالش، 

سد،اهمشمئاتجابجئ(•
لخآ[باب

ُؤ،وثرذيزدينميش^؛٠^^،آنيث٠١اك٠داالآلْكةوتيوتدخأواأن»ثكثثا' 
دلداهلمح(ثاواأقجردآهدإث،سداغ 

محق4م،رذأ ^JS 3 _\ س بمارن آصة ه ١^ 
إلاإنسنثاأرددآ إن لأي •ءآُوئ ثم ؤءييم يسماقمت< ممتة 

■)تحور،الأ-مار،( •' الضخ حدى إم 



||ج1.،عالشناس ٣١*

ثمحق\.4سآلأ/
هم،ث\واإسامحيى1رثأثهؤ وملم• 

إن-مإوثت1 دلاشسدوأفي*أمحم،تدانيهاوآدعوءؤ وووا<1 
^ة.رم]الأم\ف[.

ؤومله؛ 

*لأيؤيىأحتفمحسئاد؛ الله. زنود أف عنرو، بن الله د مهض 
روسا0ءيكةُب،حديثصحيح، ت ئادالتووؤ( تكور(ماْبتاممجئكخا. 

يإننادصحم.ا، *المحجؤ 
نsاداضئ:

بممحُلأأظالإني'-ؤتاد^١^؛<; 
نأتاأل ثامما الئشو0، تاحذون أثتم يليه اليثويأ إن، قحاكم ' الثثا؛ق 

الآة>آللمتنلدآلثثمح04ثزلث: كامثاتييجَضائاإفي، 
[(.٦٠]اس; 

*ئزكفيبجامما،3ثٍو: 
انمغ،،)هأ(ءالىانهاسكلأم إرآة;  Ujuرئ؛الأيات ملمان الإزم شرح )١( 

.أنمراضزاسأ)ص؛0ْ-ْأه( انظر: 
-٧٦ْ(ممتسالأةضسّا.بي)ص٦٦٠)٢( 
الأيتايازاصدتمم رجامع في جرير ابن كد رِرمت الخ بمص م ترد لم )لأنه(؛ )٣( 

٠المذكورة 



٢١١كتابااضس 

أحينناو4 ثدكت إرعنز، راثنا ثم الأشزفء بن كنت، إر الآ-؛مت وثاد 
ضزتهئنم• قادت ^٠؟ ٠٥١اللب.ث برنول ترص لم للذي ثئاد القصة، 

باوئتم،كأهم.
قساثل؛في،، 

بمبمينالإئا;وششاض.الآرر;فتمحص، 
نإ؛اغلصألأةزثوافيمحه-يآن؛اهم;:ؤ : اكايا 

[yAJl ١١؛؛]
ثلأشثرأ4همبمدلصاهؤ ; الثالة 

]الأعران،:أه[

.٠[ ٠ آنتكلمألإؤتبحنهلالماممة؛ مسيئؤ الرابعة 
:الخامة 

والكاذب،.مسيئالإنناناثادق، السائمة: 
ذص4عنننعالمناني.السابعة 

ثتالناجاءببتكودنوا0 لأحدحص لاتجئث الإبمابا فول • الثامنة 

لاآ[س
غذاجخذسذانيالآسءواذمات

بم|بمثوئأولإممثيلآ%الآممح
زْقلقِهص.هتارد[.





٢١٣كتابااتىس 

.نناإثثاصيسا( ت )مولول ت قسه وئاد١؛^؛ 
~ئتار ~ اه ران مه؛ حاليالذي زندبن بمدحديث ٢ أبوالنثاسأ١ وئا3 

ت)ونداكيزرقدمدم ا .،الحديث . آبخميىبمادىتك؛يركاذر•ت ثاو 
به.ؤينرق ني؛ إنةا*ثإإلي يبتف *ن نبحائه يد؛ •في*الكتامأو*اثنؤا، 

.. زالنؤ'حخاذئا.لكنت١^٥، )نزممهم: 
^كثامجارضأبأني(.

في1،مسادل:

٠واف\بذ\ مسيزمنرذالتننؤ ت الأولى 
شنرتآةساجارئىيةني.الثانية: 
افا0ي.: ■تجسا١^٢ اس: 
اجتمل؛اشديننيافن_،.ت الرابعة 

لائ[س
هق تثندث يقتم عثلواهو١^١٥١ فه ؤ \رت 3>،^ ١١وو ن

اثنل'ءنذمحب ثى أحش الئزلث، م )١^١^ تالآتت في عثاس ائ ئاد 
يايلاق،وحياتك والله، وهوأزمرد'. ةاشل، ضداءي،كم

الدار؛ني 3^'ط الكوص، لأتاتا يلألككهسا؛ ومول،: زخيايي، 
تالرحل وقوت وننث، الله ناء ما ت لصاحبه النحل وئوذ اللصوص، لأز 

الله.رحمه ابنتيمية الإسلام شخ هو' )١( 









٣١٧كتاباصس 

_]،،[
٠ىذبادJضفujآذىاس

ؤف')أ\شإك\و: 'و
.^صمإلأحن3ه]اّ[ 

تنار: iuiju*ئاد: اقثي.؛ ض بيميرْ ض الصجحء •ض 
أظئاقوواص«.ش4الاقخز، .^١^٣، 

ibjJtJالأ;ئيراالآني؛لإنالأمالألإأ. '-'؛
فيدسمائزة

اصضبمالأز.1لأور:

»مناسمحاص.خفيرلخِ: الثالة: 
٠مصذةبمابه ونوثم أو4ئاوتكوننائا، الرابعة 

رهق[ذاب

ءإيىأحخامسسني»اضحاضفييير0ضيهىد: 
لآمسإلأس.تيلآتششسالآلأك، 

ن\لا>اسمانت)مثالذ1>ار،ناْ(.
واحق«.»ئنضضسيرماتيتت، ^^^١؛؛: 

فيسخآ;رتب4:لذىاس(.]١( 



اوج1معااسساسمن ٣١٨

أزصخ.تنم: »آحع«آ قزلي: 
أسهنمم1ئل؛

ضصمالآنلأكأ.الأور: 
^وناذظأ0بخأممقادظةان.الثانية: 

تفصدنم القنب •ع وئخؤء، ندا م للقنمب المميز : الثالثة 

لرائعة:ا '
بم،[ناب

^^^ءسمافى،فضالأسلآخلذس
»لناضئوءتادلهاي.و: صآييت>تي، 

أتض،ثيء؛ ني احتلموا إدا قومي إف ثقال: الخكمء. يإلم الحكم، 
اتا١حثنلأااصا3: كلأالمربمتن. ؛رصي بجهم، نحكنئ 
.1كمخم؟اا٠^٠٢؛ قاد؛ الله• ومد ونتبم، شريح، ت قنت الوني؟*. 

ؤمرْ.دوامأبوداود، • ُءأئت،أيوئرنيُ • محال • شرح • قلت 

خ-و'ىت1ص.الأوو,: 

احثارهمامحض.الثالثة: 

ص:يلس(ارفيأ>ى:)انساالإجس(.)١( 
)T( )ذ٠UJسمامأ>س«اءالاله،ومغات١<،ولوكلأ•ألمبم(:.

















1وأاملأ4سااديآ ٢٢٦

•ثايدث١نيذمح* ت ينم تيىداتي ولأتمأحذئم؛ 
قسانو:قيئ 

اقلأءر,ملأصبيؤأني•الأورث 
أنمزه.3لآبمثل': م، لأثوداشلص: 

وئلأيي•دكا:بي، كاي، تنيزالأوJمد: : الثاك 
ومولاي.نثدي ت قول اللائي ننيم • الرابعة 

طشو\م.نئو'نمذاص، : الخ1صة 
ل،هاس

نال؛اثذْرر يرذ (؛ 
نأوءانى ت جف < ٧١رنوي ئاد ئاد؛ عنهما- رصي!ف ~ عمر ابن عن 

lUومنمحأجيي0، ونزيها"تمز؛ عأعياووة، وننان1تادباس؛ يأغطوة، <؛ ؛
ئاذعواJثحصثحاتوانائكائوئث؛ ٠j|Jاذدكاذ؛و0، ننئوئا؛ انعؤم' صخ 

•والنساتيبمثبصجم مواآمحمقذلكذأبوءا.رواْلإوذاود، 
قسانل:فيء، 

إعاد0منانتثاذُام.الأولى: 
سفة:بمشادباس.

١^١^٠.الثاك: 
.ئ٠ئيىاثن؛ الرائعة: 

بمدرإلأعلتب.لم بمي ااتءاءمكانأة أف ت ة الخام
اانيمواوتم٠إمحكاهو٠ا.ؤ'ئ*.' الادّّة 









اJجامعسرناسدآ ٢٣'

)؛15وأثي؛لث، وملامة ١^^ عر ئتقة عنده زأتث أ ثقث نى نشث ولذ 
نلأنثوثئسساك؛ سمثوسكنئ، سغيأ0فولكداوئاآ 

تابمأ؟لاأ.
وإلأئإرلآبمنج؛1(رىوى

مسيرآتتالأور.' 
اثع.؛سيرآيؤ تالثانية 

^ظ0ذفأماغلآ-مح.الثالة: 
وعزفوالمنان، الأنتاء زئ إلأنى ذلك ئ ثنلم لا أن •' الرابمة 

ُِ آ.• 
مسه.

ربمه[ذاب
WجاءهيaئتمJىاصر

أحدبؤ لأحد٠٠؛ لوكان بيد؛، عمر اين مس والذي ) عمر؛ ابن وقاد 
دمانتدثحصيؤيىبالمنو، ماءبللأاسُثُا اس؛ رنمل أممه ثم ذما، 

والنومورشك، وممه، ذنلالإكتي، ٠الإ^نانآنصىباف، بمولاهمت.ت 
•دداءننلم • دمح؛لأضدضوني الأجر، 

ظمحيأبملنبلم'الإنانمحُئادلأتنه: ؤضتيا'؛بنالئات، 
غمدم النار(. )ثاو (: o*U/Tاكمي،وا)انحنى في: جاء المت ومل *ذا بمد )١( 

ولاباثيالمخ.•زادالمعاد،، مجودث»ي: 
إرهااضكلأمسمالإّلأماينم.)٢( 





اوجامع1ا،ترناادا ٣٣٢

اكائ:بمئتمسملإمحمحبم•
^نّالآبنمإالإبمانجابجينباي•• الرائعة 

ذكئأولتاحنقاللأ.ت الخامسة 
.ةل1أالسائمة: 

يراءٍسملإمحمب•• السابعة 
الخامة:

ودلثمعاافلأمض;آبجرثا.ميص : الخامعة 
إزر'نرواه.ظ.

ل.أ[ناب

اللهاقال س؛ الله رنوذ قاد قادت عنه" افه رصي " *ريرْ أبي عن 
اولغحلئرادرة، نمحلقوا هلهؤأ'كحالقي؛ يثب أظلمثش ومن ساليت 
.أ-؛مجا0 . أولتحلئوانميرة٠ حة، 

ااأثذالغسئاد؛ رنوياه. آل عنها- اه رصي ~ عايشه عن ولهتا 
.^ةاdJينصاء٤وبيباJقاش، 

محورنجر؛ ٠۶٠مرد: . ^ ١١زنون تمت عثاس، ابن عن ولهنات 
٤١١ ،•،<•

س^رصورةنيالأيأه«أذتقخفهاولهنات 
الردخ،ذفينبماخ••



٢٣٢كتاب|اتوس 

)ألأابمأافضتا:تمئادِليئيإ: ناد: ئنبيالإ؛اج، نشم: 
رلآماضئ؛إلآه'(.شك'إلآسا، قشر',ضتسِ.; 

اشظاضذنياسرمح•ت الأولى 
»وتنيته: •>قامنعَاه؛ ونورا؛ اليضس، : الثاب 

مطندممحض«.
اظبمالةهمادر؛آويأاريمض: \ذئي<وظ : الثالة 
خلهو'ه.

الرابمة:

النعنوومبها تعذب منا صورة كز بندي تخلى  ٠٥١أف : الخامة 
جهنم•

أدا؛تكلماأنبمحمهاالروح.السائمة: 
الآ*ربطنسؤاإذارجدضالمابعت؛ 

[.٨٩ؤوأنكأتأوضؤه]المائ.ة: ؤمو(اهثمار: 
سمفثازموداه.بمود•همنشبينتئ-زِاهشُ-دادث 

أحتجاْ.. ظ4بمض، 
ىد:أسلآضُاه،ولآ

كذافيماسم،ولملالآرب:روم(.)١( 





 Jهمأ-ُلإكتابااتواصا

سث،احدبم سبذثياد؛ ميءقوم م يدضإ، م بلديم، 
وت«يئتنقاضا.

.وئ«محررصن1و( والنهي، )ىةرابمارمساعرافهادة، وثاااإتتاممت 
في1<قس1داو:

الوصةيجثظالأنتان«ت الأولى 

ولأبمضىإلأس.اىاثيثبمنلأئإمس، \س': 
اص.ملح'ثص.ي: 
ينبم1ثونؤلآبمثمحأثون.الخامست 

وذمنابمثثهظىامحونامحلإأوالأر:ث، اسسة: 
ساونم.

ةذؤ،ئو0رلأينتنهدول.د؛• ايايعة 
والنهي.الشهادة النثازض بمرثون كزذالئف : الثامة 

بمنيأهن ممقمحإ وه عتهدقن ^١ آس ثهي همأنمحأ ؤ ت 
[.٩١رضيثاه]اسمت 

.ا.بما»سالآدلةءراي: .(» . ),ا.بم1»,فيغءةالك. وقوك: )وصرك(. فيسضاكخ: )١( 
دالوئءيها•رمردهأل، وذمت الله ذمة ضنل - وجوب 



ااج1معالمساودة ٣٣٦

لكلزترثاه.إداأئرآبمراعرجنم،أرنرة؛ئادت رضثريدء، 
اللينج،ءاعزوائانم كادت وسمعهيىالئنلميىخيرا، ، أزصا٠إتموى١٧٠

ولاثئدروا،اpرواولآئئفيا، ئتلواتىكتيلأ0و، اثا؛يلالاو، 
فاذءيمإز،ئلأثوإداكثصؤسامحكن؛ ولأهلواوJقا، 

مهيم، رممث، ئملبم4م، ^٧؛ ١٥٢١ماثأق4ن جلال،، )ارن ^-١^ 
صاو\ص'

وآحتربملذظواذس،أ^،دار١^،^^، ٥٤٣٠^
منها،اذبخوؤ\ هإذام! النياجرين، ماض ذمحم بم؛اجرين، 

مارمحزاه علتهم يجري الننلمى، مب أثهم ثأمذغم 
محنهإتييِوحءمءً؛

ءإذخزءإنخزأ؛وا؛ إلأ١نبما٠ئوامعاسن، 
؛ميملغث،عيم،١٢١٠^٧؛ 

ئلأ؛وبمَنم، ^^^٧^٣^٥^١٧حفن، وإذاخاة>ثاغو 
اصحابك،نذمه دهم اجآنل ولكن ث، وذمه افه ذمه لهم تيتل 

وذمهاااله ازئخمرواذمه مى أخهم0 اصحاؤم حمروا؛هتفزوذمه او 
ئعداللو؛ محم ض، آذئأرادوك بمن، وإداحاصئت١ض ئث، 

لإنكلأميينوممن؛>^،>^، ، ٠٧١مل4؛ضمحإ 
مالأهآملآ«.ررص.

محاين٠عتوضلميردفيماسم،رالإمرك«ساءاهسث.)١( 







٣٢٩كتابااتوس 

ل1ْ[هب
جاوفسهنيفاثزك

٠اظنتفيدنمنحضإدقادت 
تك:سبجكلآثزأ. ماد: كط0. ثك: زنووسِ.، 

ولأهؤدكم، تض آو بقولكم ثئاد:٠^^١ و\قفئ؛اد'لأ. ضد، وأصك 
•جثي أبوداردبسي وواه . ١^^٧^٠ ينتجرينحم 

وانيحترئا يا ا الله ونول يا ؛ قالواتانا أف ته: اطه وصى أنى وعى 
ولأبمؤدكم، قولوا أ الأس أيها ارتا ثئااا: نثلئ١! واين ونثدئا حيرناإ 

تاأجباذرنئُنيمحوقآناماءثتعبمارأتحورفومح، 

ف،دةسادل؛

قغي،تاهسبجاسر/الأرل:
ماسضألمودس؛يلدتالثانية: 

•^ماثلايىا.شإأملإئولواإلآالخيى : الثاك؛ن
•ُتااجبألرصبجمحيىخمشُ • قوله ت الرابعة 

وأآمحاجميم-اي، نف آّت ءتو،تأ ^١ ؤ : ^١^ ٥١ناج_اةنيرو 
صآمحبمكق شيلاسكتم مبمت مح؟لك-ممتث أكنؤ محم ممتثم 

قمحك<ق4سء•







ااج1معاكتساس. ٣٤٢

الئايعؤالقنا؛ وسن شؤ، ة حنى *سمْ شنا؛  *ؤ، وكفثال تؤ، 
واهئناَرتيقضصا؛والآم، 

•أغر"بمهمدادذوعترْ • ذلك، 
ق^هماوإإطمنأ

سن-تمحيرمأصثؤهمبيرمحسارت ت الأولى 
لالزم:يا"[.

ولماتيودالإيننيزضه، وّلإابالأس ض؛ ت الثانية 
•دلمثأدلونا بمكرونا، 

حُ،ونزد»انيآن€شؤضالثالثت: 
الملمندا انم؛ دم لئا الله. ر'نرو من الشك وقوع : الرابمة 

امحم'•
الثمنى،التي ني الثناوات وآل التدين، بذكر القنرح ؛ الخامة 

•والأرصءلنجآ،الآخرى 
•ااغنؤرحبن؛سؤاالثناد ت السادسة 
اس;

ئودُ:القامة: 
ءشإ»انيطمكإراثا؛.اكاسعة: 

ذمئفيس)اسب(.)١( 
مممكون مجهايضم ان ضق شيخااين و،رى • رممنا• رزن)غلفي( •ش ، الثا• لفخ 

.( ١٧٧* أشررحالمثواسلأ0احدلهام) وان؛لر: طله1ث؛اثسي. >كةن،. 





،١ ٦!

أ
«سائواسسةأ

 َََ

ومددالإسلام، قيح 

■ظيناذالئؤيؤةمذفبدا1ذئ1م ئنئن 
(٣١٢٠٦٠١١١٥



٣٤٥ itULfJIJ^iu,

اة؛عارتعتدالوئابارحته ئحئدنى ئادالئيح 
الكثاينم ش نا اهُ. نةار'نوذ أذورٌخ1لئن نبْ 

الأباءربضدماكثي ثقثظ؛ئئنهاثق 

جاءبهالئنود.ءإنبما اش_ا إبمان عدم حطرا ؤأسئ،نا فيها ما نأنم 
ئادمما الختازة، الخايوئئت، أند ش نا انبمان ديك ر إس 
3هؤ ثنارت 

زانمكبوتا[.

دعاءاالبوع؛ادتب،في الصايحص ^^١^ أقهم اوننأل4الأوليت 
يجهرثن؛الصالجى وأف ديك ١^١٦جئ، أف يظن4>إ الئ4 عند ثثاعتنم ثريدوو 
ثثتمحنّه بجئبمم ي تا صء وؤت،وم؛ن ؤ ادئن_او_ى: وكنآ 

وقتؤ ت رقادثتال [، ١٨]يونس؛هوءئسترثابمدآده ؤيئروث 
يادآشزمحهتهمم:ص،

وأح؛رآدلأثأبىبالإحلأص، اللب.، زنود مها حاكهم نتالق \ئي* ونده 
هلآقزئالآسإلأاثض،

ؤت1واةاقار/







ا|جامعسىناودي< ٢٤٨

بمببم|لأضأ؛
أفؤلآءسصؤ رضيه: ه]الشراء[. ١3٧٥١^٠^^^ؤ ُذ*'' 

زداض/ملي:ؤألإسأئآمإضشتيه. [ ٥٣ئثؤادبمائه]الأنمام:
[،uSil]

أنيهتو1 بجلخِ:ؤ نش واص؛ الشاء متثت الأاسنة;الأناوائ 
الثانيمإذإ يأملون وآلدماي أ'لآماي تى ًْقثهأ [ن »انوأ 

بجلخت>لأصأفط(
ونكثييإ^^١ ٤٥٠دأكثأدأ مل ين صشوأ ثن ١^١؛ ئثمأ ولا *^ ٠١١ثن 

3هلالمائاوةآ.ءنم>آءألٍلي 
-حذظهأإ؛وعدم أنله أنهام فثن ثقلان عر الأنتذلاث ت انعانزة 

سسي؛ص:ؤلنمحالأ.ٍ
*لء•صإثراممت

نهمعدم منه وما لهدا والجاُع المنجح؛ القياس إفار • عشر؛ الظن؛ه 
•والمارق التابع 

بمس؛يل:ؤكأنلالئاكةَشزةَ: 
[.١٧١^^فكملوأفيدهطمولاثتدأوأ۶ث٠آؤإث٠أنجىه]الماء:

ض:'وكدنا أن 
ؤورصولئ1جاأتهالإنل.ئثعولاتي؛ىواش 



٢٤٩سعاشالجامة 

كثوله|أ؛ ١^٠-، يندم اش مااتاهم اتيع عن اعتذارهم • عشره اذحامته 
[٩١]عود:ماثئث،ءر١بمامده شئعيت ؤ . [ ٨٨:أرثت\^ii_^]؛J،_؛ ةؤ 

•ممرعم بميب القغ دأن عرئلؤيم، الئح بسب ديك أل رين اة، نآكدتهم 

١[. ٠٢، ١ ٠ ١ سبح\يوأ\
نتاْقدنأكمزله:ؤ ■'الشائنةض؛ 

^ظيح؟اتلأعنتاهدقؤلث•ؤ • ١آ ٠ ٢ • 'ّابجاهلامحة 

يونإزصَغَإتيارءممحنية:كاصإنيالأيابِ، 
رقائأاعب.

النشضتنفى فنل تنفى في عنره؛ئذح4أا التاسنآ 
وماظودواممازىنيس..إنهم، 

كراماتثى أيها وأمقايهم الشم؛ مناريق ر البنروف؛اممادهم 
الناس،

ننةد،رلمااتكاءرالغتسدتئ.: والعنرورا الحاديه 
*لهواولها ايخذوابث~هم أيهم ت والعثروف الظانه 
تدذالمن4ا غثاء' أن ^١ ٤٠ي 'زالأنا الغاة أف : المئ٢تون وص 
.^١^،^^،^]^[ ؤ كئؤلهم؛ ءلىرصاْ؛ 







ااج1.عسساس ٢٠٢

'ى.إص]\;ٌد:
ممولآل؛رءول•القنطيزأ الأزثوذت 

والحاجةكالولد نتحائإ؛ إنب اقثاتص نب ذالأزبمودآ؛ اذحاديه 
زالم،

انيففيض؛موسس.الةنةوالآن؛من: 
الأبمالآزمن:بمذاسرِ.

الأ-نتجاجعأىاضيم.اإوبنٌوالأرأ.'عو0 
اضمدره.شنع صه ئناو ت الحاْانهوالأربمول 

هألدنر إلا *أييا دما ؤ ت كثؤلهم الدنر؛ نب الثادتهوالأزصبيت 
]الجانة:؛آآ

نمثيعبفؤف ؤ إصاعئذأاضإرني0،  10والأي.صوالثابمة 
[.٨٣محثئيضثلأ؛اهلاص: 

الكذئ1:اتاض.
خدينبها.جت 

[.٩١نآآ؛زوأسعمتيتي؛ه]الأنمام:ؤ مل؛م: الخنئرو: 
3هؤاننذاايمثأؤم مليم؛يُالمزآن*• الحادةوالحنئون؛ 

]الدر[

مار.اكوحمالغس4والغنائاوبي: 
بثناخا;ت ذخ في 3الاطنة الظايت؛ الجم إصاد واسون; الأبأ 

[.٠٤ويفرأةه]آلص-ران: ؤال5نل؛شلننافى: 



٣٠٣ساتلا1جاهديآ 

ثا؛يادجهمد الإل آإكسلأءامحرأ^٥ ^٠ ١٧ؤ دمي؛ 
[.٧٢مسثلأه]آلتمان: 

قاد؛يكنا أ كتوصلوايوإردئيه الإقرانيالحى ت والحنسهمبي الرالأته 
الأتأن.

ؤمم-لخمنا: الكئئلسفأ اكاطواص٠ن: 
محئأعيمح]آلتان:سم.

فذ'وك/تيُي
س؟ئئ؛قإ:خلِصؤ ّ: 

[.٨٠٠٧٩•4]آلءمران: • 'ؤماهادافيءنددنأم• 
خويف\دؤب،ضيي<,القالأهوالءنكأون15
لأالأب1يج(ب.الةأةواسهمن: 

وال>ثوه.الهاوىاالم.ناة أنل ئنقيب •' زالحنئون التامش 
اتياثالكذبضاه.\س: 

اسةس0:صث.
مضاإزمحكسمJوك؛\ضو\كئ0: 

^درصئمحخملس٠ثإفيألآتيهؤ ت كنانالوا 
[.١٢٧]الأماف:
^^^^باصمالأيركتاتيالآء.

نادممار:كنا ^^ئئاصدينسمأ 
>لتيتاد<قوكةاJانممافي٠: [. ١٢٧ؤندنقن;سه]الأماف: 



الجامعلأسرناسايآ ١٢٥٤

[.٢٦تؤدييثسإه]ظم;
^بيماهاس،،ممنيالآلأ.

>إتيكuئ^دئتاز: ر'م4مإةاقإشلالذين، استةوالئمن: 
صفيألآضصث.تظهما•

ونفؤ ممزلهم: رمإةاضاممصس؛ \جر'\ض'\ 
ن:الآقه]الأماف:يأا[.

بماصنبيراظ؛صهم:ؤين
اا،[تعَيكه،وبم.يثآ1طىه]مة; 

*ءاشو0ء يوم كبميم أ العتادة قي الزيادة ،تهوالثفو: الءاما
•الوقود كّر؟هم ينقا؛ شنهم ت الشبمون 

همحن^>ضايؤر'غا.
ص.يكاهاتمحامحق•

تحةذلم>كزنس.ن: 
^^^مُاثاسإرئوضهإ.

صإنمإراهمَاكوإ.الخاطواتجمن: 
^محامحُ؛يومآبي•

فيمما غاJأ^^جئزإث١غابمي٠د، أنأ^ئ4لمإئا الئامةذالثبمون: 
ؤوثثبمأ؛تعثلآممرفظم؟محهإزتنه؛ ؤ ت صله 

[.UA.UOص،للأمئبلصة: 



٣٠٠صساتلالج|هإيبم 

صءسنخ-زكهمشذص، ئغو'اغلمشئ١٥٠\ي\و\س'\
[.٣١شلنَقثنجمنهه]آلتمان: و مو3ه: 

محهإ:بيالأنا;ؤاممذ:ث، \س/' 
فيثئث(آأجنهإيشمانلإار ت وملهم [. ٨٠]الغرة: اديثانأ 

[.١١١أزثثئه]صة: 
.تناجي وصالحيهم اد|حادقثووأئ؛ثاتهم، 

عز'.دنجآخما' كثا نناجات أئأتأتهم ت \ذث\لج*لأ\لأمذ 
ائحادالئرجعلىالمور.ت ااظلثهوالقت1من 

ا-خادذاأةتا.اائا0ةواثازن: 
الال.يحءناوالأثوو.الحامتهوالثنانون؛ 
3انغارتن^^اراضينضاص؛، : ٧٥١٠

كاد:. ظأظتعث برام: كناةيللئكي»إبن ؛ تد.0تاولاك< ئخت كانت 
ذمتاصار؛إلآم'نح.

النمبالآ-نثاب.
بالقسفيالآئ:اب ااةفوالق1نون: 

الأتقاءُبالآرسم.الثاسةواثانون: 
اثياحأ.! التننور؛ 

•ذكر ن، نه نذكرالله ، ١^٠^٠ أجاائناثيهم أى • ااحادةوالئسئوذ 





٣٠٧لجا،Lu< ماتل! 

آه[ؤآنثاوها.يخااهمتنشوه]الأسام: ؤ نأجاب4مبجلبت 

الكذئإ1لؤنو.١^١٩^^: 
اكاطبمالإؤ:مم.

مخما\لأنم.الثالإةبموالمئ3: 
محثش؛اس.

الأخرإ^٢ بميالإظ<ض ماأحثرت ببمض المحديب الةثشسانم4ت 
[.١٠٥]الكيف:ه تقؤم كميأ أفي،  ١٠٥٢^ؤ ت مله في كنا 

ؤ٣غايرمح٢دنيvيهلاكاس[.ضله: ومنها
[.٢٥٤ؤلأسضاته]ايرة: ؤلابيع ومله• 
بمثونء؛هتامحامف[•رملب•' 

ُاكينضنسمئام.ب: 
لإنالب1بتواثامت.الحاديهعثم0^اليم! 

.الثانتأ،عشزهبماك4ت

فين١^^.هنيأبمابت: 
ضناظخَضو.

اللوبلأ'مل،.عأى المول ريي الئلأل؛ ئاعدة سداكه'' اكامثةنمرْ 
^شاضصكائ;راسأمماقادانثادثهنيةبمسم: 

•^اجءمحاصوملهوَ،اه]ق[ ؤ ئعارت 



لأصس|يالجامع  ٣٠٨

دونمحن.ائنرل بماذبمسي اوةاإتآمثأز«ساك4ت 
مةبمابث؛

اكاسن4محت»جابتت
ضغ'امحبماي.

صثن(صنيلاهسمآمح•اسةواثرو0بمابتت 

رالقا0ةوالثاس والحاط واا،اته اله تث الألة 
والكيانن،وادئ؛تة، وال،نيى، العتاة، ت الث4 يعث والعثرون والثامنه 

^^فهم:محافين.واهآني.
وضهمرتيبزطإ.









لجامعسضوااودي4 ٣٦٢

الله.زنوت ئائلهم الذين الئشرمحت *^'١؛ أف عر الديد أردت ثإذا 
آلثكين بندقي س م ؤ • ينال نا؛رأ الئهادْ، ند؛ لله تنهدول 

وفث' 'ؤ'دتيرسآ' ه 3 ١^نمن ثئق آئ بمنألأمومن 
حثص3سسمحممصمحت

أملأم تققووس>.بمن 3 أم؛( ألت—نتف تب آلكج آلكتنه ث حمس 
إنبجتارهفيي محألأ يلأ رئو سو ًْقلي ت؛ؤث سإءمحء م إ نضك 

وعتردلك^^ئك3ه]اسمئونء، 
راص•

دعاممالرحدالذي يي حلهم ين نم وأيه بهذا؛ مقرون أيهم نثممت ثإدا 
•ثوحيدالعتانةا،جحدرءم الأرحيدالذي آة وعزنق رنويالله.، إنه 

الكَ.ثبمائ4ُ_تذنون ^محكوونيزئثاأالأممائأمملكتحا 
نمَه؛ستنةو»مج'«؛قلأزنها0. 
اعيصء،أوبيامذل ءائلأتء، أوثن■ءورجلاصالحامذل لتثمنواله، 

إحلاصإر ودعامم الشذك ندا عر ئاقهم الله. رنوي أف وعرنث 
^^؟تمحلأتحمأغأمثدا3ه
]الجن[

بحمرهلهم ب--أبمح، ^٠؛؛" ين ؤآفيزايدمن للي دم• ئ، ؤ قادئنال؛ وكنا 
[١٤]الرعد: 

وأاقدرُأسئ4ِلله. 





اوج1مء1لمتىناسة،٦٢ 

محِأتمثجم»لأهللآاه«.
قاداه،ُفي:الإي باه الئزث و>ءننق ف. ننرثث ئث ماثلث إدا 

خ؛[وعرئثدهمحثثأ٠هلافاءت حم ؤ
اسممحصإلمم،اكيلآبجامحم

•نابدش أفائق بهذا، الجيل يئ الناس؛؛٠ هائب ناأصخ وهرئث دنامّواء• 
ؤ،لقنفيأمدق؟لهكنائانئثاليت الثئبثنلاهونحض، الأور: 

الثذزاممه؛.أبمآ: وأثاذث١١٢ 
ونزئذمولهاةئئلكتومجمايرلنانه، 

اة"مري'إلى ص ققى يغو مولها وئد يالجيو، يندر جاعد،ذلأ وص 
قومض قص ما الله ألهمك إن خصوصا النثركول، تقن كا0 كنا ئناز- 
ال4اَكاهموا ؤأينن قاتلن: آئزه أئهم وعنبهم. صلاحهم مع ئونى 

^فأصصكومسضمايطنك. [ ١٣٨ءا,إهلآهلالأءرافت 
تذاولثذآبث.من 

لنالرجدإلأجنل بيدا ميا ببمث لم حكنتب مى نبمحائبم اه أف واعلم، 
صانألإني،دمحكةائانتناز: آغذات. 

لأعداءوقديكول [ ١١٢]الأنعام!أ1ةوفيع،ئه قكمبم، تتمن إق بمئيم بجم، 
يسلهمأليهم قمل ؤ ينان،ت قاد كنا رحمج، وكتب كيرء علوم الد.جد 

س.ال؛امم؛اكانة.)١( 



٢٦٠ممداكبهات 

نييابايمتثس]ظز;س.

قاعدينآغداء دُمى لأبد الله الئريذإر أف وء3ذث ذلك4 عزنق إدا 
ماالله دين من ئنلم أن علتك نالواجب وحمآ؛ وعاي نماحؤ أنل عله، 

^دبمئ4إؤماتئ4ايثكم
^همم؛نيآدلأروتيبيإدصآتير

نلكنإداأملذضإهمحأدلأيدآلإممى.هتالأماف[، 
ش٠نؤلآنمزلؤإغيJ^نيشك١ن

نولأ؛علناء مى ألثا يئلب الموحدين مى والنامي لالساء[. ه ضهئا. 
إطثو\متألأامحإمحنه]اكاس[، الئنرك؛ن. 

الخوفؤإنا 4 والتنان بالخيف الخالون محم كنا والئنان. بالغجة النالتوف 
صلاح.معه ولى 4 القريى بملك النوحيالذي على 

نبمدىسو ,ولمق تتننأ ؤ جعله الإي بكثابه عيا —وانالى~ اف تى وقئ 
ذلأتانيصاستايربئجةإلأوني. والحل[ 

إلا,ينثي اميك وئذُ ت ئهان، ئالآ كما 4 ؤتشيثئصها ما االئذآنا 
)ندءت الئمئرين بنص قاد . لالمرتان[ ه . ض؛، ولمسن الؤ جثثنلى 

ييالننركوفاحثح جوابالكلام جوابه أنياءبئايكراللهُتي وأئاادكرلك 
.قيا 

ذهل■تجتر، لمؤذن 



ااجامعا1سرنااديآ ٢٦٦

وذلكبمةصةِممحا؛ محو: )اقاالتجئ(: 

:ئاد أثي . ٥١رنول عن صح وقد • ٧[ عمران؛ ]آل ه أق إلا دأإيإبم7 ملم 
•ئاحدروخم• شكطثنأوساكينششالهُأ 

>آلآاثأنصإذائادلكبمضصكن: مث(ثئلك: 
وإةالأئأ؛اءلأمأوإلالئن1عآ-ص4 • تiوضء أتيأ؛ه ههى كلأنم ْؤينّ 

3أئقلأسيستقجشنيينسم، خاآسالالي، 
مهمء،اتكلأمالإيدمه.

نح؛؛jUشبم في ج./؛ أة ٠^١^٠ دم؛ي اه إل ئجاوكبمذلث؛ 
ذكرأل~ئناالى~  ٥١آل مس لك وماإفتت< الئشايه. رييعرل الشمحكم 

زالأيا؛الخلاذكة ض ظهي ءنم• وك بالءتوة، ممءون النشرمحث 
مندا [. ١٨]يوض: آده بمد ئثثترة ثؤثأ!ء ؤ آ ملهم مع والأنلثاء، 

ااالمذآن من آقهاالئنرلث لي ومادمJا٠ ، مز_1، لاتقدرآحوأؤ( سن، محكم 
الالق 

ي.لآبمابملكلآماسةئولإ.

ثلأئنالي~ — الله زءئ4 من إلأ مه«ا<ُ لأ وإكى جوابحمدضد، زندا 
ؤهُئانادتحار: ئن؛نج، 

.غهعظيم.]_،[ 



٢٦٧كدفاكبه1ت 

سسمضسني؛شديناصث(: الخراب )ذك 
ربم^ئولتهاالناسهثه.الرنل، 

بزسهنمحُلآظرلآيرهولأ^ثمألأثذيذإأاي ذهامل4م؛ 
بمثقممؤلآ

جاهم ؤاثلمحون مذنب، آئا ومحن الثائرأوعتر؛. عتل ض ئنلأ محذا، 
ئائلهمالذين ونوأف • مدم ذإة\وهلبح\ بهم. ، ٥١من وآطالث ، ^ ٥١عند 

ؤإئتاثقا، ئديئ لا آوثائهم أة ومقروذ يكزن، بنا نحروف افن. ونرث 
ووسشنادكزالأفيئابمِ، أ0ئواالخا؛3الثفاص. 

ئجنلونكما اf١صنام، ينثد متن نزثت الآدات نولا؛ إف ت ئاد هإن 
تم؟آمممابجنلولالأياء!تاتا؟

وآلهم^لاظارتثهدولبالإبوتكلهاس، نأجاوبهبنامثم، 
وبموتنابمهم محن بمرث أ0دأن ومحن إلأالئماعآ، دندوا مثى أرادوا ما 

الذينتدعوالأؤلياء من ونهم يدعوالأصنام من الكمارمنهم لثأل ئاذكز يكز، 
هي أهم رتومُطث إل ئبثرى دءددنق آوئ ^٥، ؤ ت داداخ،ُمه-لم 
^^١وئدقادئنارت مزبمإهم ئ عيس ويدعون ، [ ٠٧الآيثلالإم.راء؛ 

أدص ئث ص ص ؤش حف آظو أٍقلأني 
شماة صثإ لطم هته ي آم درب ؤن أثبمدوى ش مءكؤآت>. 

ؤكةذمبمئ/تمواذكزئ؛3)4ئتارت تالماتدةا. قوآشغآٍ.ه نأة؛، 



ا1ج1ءع1ساسم ٣٦٨

طجثتضىزاصأث'ه(ِس

أمد>تي محن ايثه يؤت أؤ؛اثدفي ةناءد1 قث ءأ-ت َ،يم أئ يصش آثث ئ ١٠إد نؤ 
تاقعنتمت1ة هد 

قمدمن أبما وثم الأصنام، ئند من ئن اه أن ]زك ئ: قل 
اثب،نثامنمحداس..

الئار،النا؛ع م اللت آذ آذ4او وآئ١ ثئهم■ يريدون افئار قاد؛ *إذ 
نمآس;لم

قمامتهم•الله أرجومن 

وسامذافثارتومضا؛،ثالتراب: 
رلمحأه]الزمر:٣[آم اق اه تانمبمدئم درنبجآؤيكه آنحثؤإمت 

[.١٨:ؤدمل٠ُئتاز: 
لإدازتأةآشَونمها^انن،وإ. 

عداس١بمنابيبم3^1^1 
أنالأآغبمإلآاjالآ،٠إنقاد: 

ونوحمهلله، البمادة إخلاص علتك ايوص الله ممزأأ6 أنث ت له ثقل 
دنوإخلأم،مح؛ي،ساادىهمصه، سيدك ]لإداثادئنلم. عنك: 





ا1جامعااسىوااسصآ ٣٧•

نأر*يو، ١^١٣نرس ثل لأٌرم قل: 
ؤشقأصتحار؛ قاد كنا اصَمحاه:ناز، زؤن _، 

سداؤؤ كنا ولآثكونإلأميىJندإذناس، [. ٤٤"؛معاه]الزمر: 
[.٢٠٠[لنىبمعبمو»وإلأطذهه]اكرة: 

الالأبمِ،مماث1د-ثار:مي.فيمإلأئبمأناثن 

]آوه ؤثة يمل ألإتقودياش غ؛و ديغ وثن ؤ كنانادئنالى: الئو-حيد، 
ولأزلأفوذإلأبىبمداق، لإداكانتالشماعثكثقالله، [. ٨٥ء٠ران: 

إلأ- ؤلآتأدل!ش-تنار 
صاثُئأمثراا:آشءلآ

وأاتقاد>اوا.اللهم ئ«>رنينمامح، 
أطيُطاصاحالي.اي.ضاصَ، ٠إنئال،: 

ؤ»لأ٠مادJثالى: هذا. ض وثهاق الئثاعه، اه<َأغطاة أ0 ئالجواب؛ 
ناهُزصمسممَمم.بمائة، . تءثواحأشتدا.ه]الجن[ 

ئآثلأفٍك،يشفع أل الله ممءو كنت ٠إدا آحئا، ادة lMJانذ0 ني تشرف آذ دهاق 
•ثلأتءداثعآمتدا.]اض[ ؤ ئأَبمُبجتنبت 

تشفنول،ال٠لأةكآ آن ثنح النبي.، عير أعطيها الشثاعآ ثإف وأما 
فيعاشطوصأءؤداتامخأ)ا/0أا(;)١( 

مءذانلت• ُدءلُ،• الكلام؛ محأ ولعل الميومة، رالنمخ ااس>ألولأ، لي )*كذا 
.؛إمكاناوا»دلآعنصمها'ناظو1هاأ ; رمالي،ذاننول أرجه. 















٢٧٧كدفاكبه1ت 

أوأوترمحص،  i0ذن>ثاوثع بئى ذكبما أ الصلاة ولا الشهادئان، كفنه ولم 
^^ير؟اساناهناأنمظئ4ُ

•ء اروم تلأبممحىههل ̂ ؤ
اللهعتحُ"باقاوزمحم ~ قاف أثي ين ملي حرمم الذين ؤبمادآتئات 

وJثJثواالملمؤزإمنأتمحثلإزماuهمم كئهلمئملالإغما 
^،L1،_Jترتقن، م موالامحاد ني.ءلي اغممدوا رمحن الشتاتة، من 

الصحاتهأ)، أتظقون وممريم؟ قئلهم عن، الصحاته أجنع محتقن وأتشالهنا، 
^١^نيٌؤأئثاكلآ.تي، جم ^

أيمحينمح>همح؟إ
زمنم وءمصرء ءالننوبء ممحوا ١^^؛ المداع كوصتد ت أيما ومال 

ؤيدغون^لآالأوأئسازئوتام، 
أذثا»؛ي \و1ووق4 قئاأفلاوامثالته هنأونالأئعهوالهتائ، الإنلأم، 

بلأئوأة:لاذهم، ؤ؛ثالهم، ممربم ض الشاءُ آجمخ بمي نخن نا ئو0 
طدازايلمين•حزبث، 

الشركمحن جنئوا أثيم إلأ محمروا لم الأولون كان إدا أيثا؛ ونقال، 
نمحذ.بالإثول.حي،
الئحبم؟يٌرحك،النزيل،دم• ؤاب• ائذيدكتالشاء؛يلإملم،ت 

يئذمالإمدنادُ،ئمدكئواآرامامحصمبماص بمثإنلأث>، 
دونبلنانه ثنكثعا موكلمؤ صا، مندنن بينه أنياء يكنوا ايثم حش 

ئتي،از:منضنمامضأا

















الأضوافلأثتيمةان1

دموؤئولهيومجدد سخالإسلام، 









الآمولاصت4وّ

أانا؛ةاميطم »اثرإى هأيها ؤ النيام؛ وئيد 
•سائ؛َمحن3هلصةء 

إثه^تتظغ أدمي جج مزأثابى زم ؤ موبم;ذاإى; الحج؛ وذيل 
صء؛ا3ه]شسمان[.

او>تنذااةانذث
زأذلأناذصنافيدلآهإلأاهُ، ؤئو':نىٌبجلنم'، الإ؛ناذ؛ 

سآضٌينالإثان.بم'\لأ1ىض\ءتي، 
والثومورقق، وكبه، و>ولأوي<إ ت»ابيسممناله، 

ؤ'ئصشجأ\لأوط\0\ج ونيئسرني0وني«. الأحر، 
اسءاتن آوس مولأهمث ممحأدئونلإبدالقمحي أبرأن ٠^٧ ؤ ثعالى؛ 

.[ ١٧٧منأ'يجيه]اكرة: 
^محار:ؤاجمع/م3هتامآ•

او>تذفاأئامحث

قإبيولمةكنرا0ئإثه)؛ماواف؛1^،راء، ١٠٨الإحنا0ونيزاحت، 
ئماقمإذقأ آل:!ن اوى:ؤإ0محع ئو؛وهئنواو_ثو_ل نزاك«. 

أدكا3 ؤ وملُدنالي؛ • آ الحل 3هت نحيزى 
آ.الثعراء ل 3ه إمهواشغأنير ئ ?^؛؛ هيكف،١٥يهتككةممحء3 

إلاعثل ين سإؤة  ٠٤^محاينءاي تؤإيئة رما ّتؤ ؤ، رماظن ؤ ثنار؛ ومل'ُ 





الأنممل|سوبم

ؤضلإالإاثلآ؛م،
ئصرباقرا،،ومشردلييازنولأ• وقلاث مزامحؤ، بنهاآزبمون تنئ، 

وتند»تكئاوأز»سل)،الئاور(، 
وملأقئ*ض\و:وووشمأو\م'ب بم'اهحرآضنيك، 

وألاقش3 3 زلإ،،ةحؤ)' 3 ^٠^^ 3 ؤءأنحر 3  ؤ
ص3هتسرآ-زص>لمح3ه:قنير

باتيحد•عقنه أتيت 3هت.^^٠^ دبنءوإزالخمجب• ال~رر؛"، 
3ه:د>تأمحثمح ك: : 3ه ؤَؤمحممت 

أخأوشسانيالأننام، الءيز: 
عضذزنث الثناء، إز يه عرج العشر وبني الهزجد، تذعرإر متص 

إزأم؛[بخ؛ وبنينا مسن، ئلاث نكث م وصر الخنس، الصلوات 
جممشااث>كإزشالإم.

محمح:شانيكإفىالإم،نج:يإر
أئقّهرظبيع أدلإة1 مكث؛ي أؤئ إن ؤ ثار:  ٠٧٣١قوم آن 

ةث-ةئثفث4أ؛مح،،او^ق0قؤت'ك*يبجأيأءمحأيم'قمةمحأ 
محت؛3ابممصثلإ;ايستصي
هي.صبج3مح>ء،هاهصقاثهمح

ضنتؤيى ثانوا٤٥ ٤^٢٤ ينمادى ؤ قارت رقزلع . اء[ الت1 ه ي قمتأ 
تذ؛وروو تتث اهُت) زحنه التثوؤ( قاد. • آ انمكيوت ت ه ةءثاوو>وة هض 

^^>وا،ناماهباشإالإنان(.



»لآممئابمن؛بيضصضابترةئاميٌ: 
•نمعامحبمخممحالأسمحمهُ ظم*ه 

الزلكة،: مم الإنلأم، ص بقك ي االدض« في انتقز قا 
وااان_راضئوفواميضوالجهاد، والأدان، والخج، والصوم، 

وئوش~سص، عتر ندا عر أحد الإنلأم، شرانع بى ذلك دعتر المنكر، 
ولألأحتتإلأدث١لأثآءiت٠، وسادشُ، ؤدشُثاق، ااموتلآ0ش- صلاه 

أفتحك ما وجمح الد؛حياو، عش دل٠ا الذي والحير ث، حدرمحا إلأ تم 
تنث4افاهوخا٠، ماتكن• وجمح حورناثثاذنف، الذي والئر وتزصاه، 

:إفيمحلولمجبماه]الأماف ؤ مدُتناز: 
والوودهُتحال:^، ١٩٥١ن5ئو . [ ١٥٨

و\ذ)طخو. [ ٣: 
سب.مل'ُئنالت

•ةمحنرمح3هلاسم 

يوهءث؛(اكتةأ مل<ُ;نال: والدJز يبمثو0؛ ماتوا إدا واقاس 
ؤدآثثأئقؤة0و٠ول١ثتنازت 3ه]ءك[. لمحا قيدؤأيهما٥^^٢م* 

دبمداص• هتنوحآ 3 3
ؤوبممماي،التحت؛يةناوالول؛لإمل4ثنارت محاعلوشمزمللأ'ناض، 

ٌصلأأم،3ه]اثم[.







اتيساهبع

ونمدذذعووا1دومبنيالإسلام سيخ 

هسسسسسسسسسلأ

























٢٨٩الأمولااتمحثآد1دما 

^٠٣ونو جمح ورض ^^، ١٥١^،ئئز؛ 
لُمافى:ؤآحنثفرث

ذنكواحدمن وأئأ افرمانم، سوى من وكث • الناتحت[ ] ه عث أينفيك 
النام.

سءز3قزثك؟; ؤذامزJك 
والئص،وامحاز، اللتث، ت آياتب وثن ومخلوئاته، يآتايه فئل؛ 

ومانجبن، ومن الثح والأرصوذ السح الشاوات مخلوئاته ومن والقص، 
وثمنأثلتألش4ارثأفنش ثين؛اثؤم ؤ رالدوزمو4ئثا)ى: تثين،؛ 

ثوأرى أثث ووقأ لث٠ ؤ : ودوإJهدم١فى . [ فمحالت ه] جز ةأثثوث 
عبماأواربملوم ، ؛^،٢٧مدآلممح،  ٥٣١م محّتوأثام ي، آلثتلأب 

تآياؤ ُالدظفيدُتحار; رالئبأنو'اائلإوئ، أكبةجه]الأماف[. 
ممحثنصأمس3أمحىظ
هةامحهص/بةسةتاثلإ

اشكيررجمه ئاداين • آ المر؛ ت ه ت قتيتوث أنداداوأنم مادعنلواهؤ 
صري؛(.

زالإضان،زالإبمان، الإم، مو: اشُبما م ام التاذة زي 
نااثمةُ،^٧، زصءواص، زالخرث، ااثنات، زبم:

نالأنتغاق،^؛، IS^، 13نالإنا:ة، حا.و'ص 



ا1ج1ععلأسونادكدآن ٣٩٠

اشأمرoSlوعيرذلكمىأنولع؛!*؛واقدر، رالدبح، 
•الجزء 3 لّدا أم *أده-مأع أنبذA وأة ؤ ثنار؛ 4jy  Jوالدل

وشؤ ساإى؛ والديدنهزئنرفلكلإ؛ ضصزذمنهاشفالختراه؛ 

آعئ3هلاسن[.
ؤوة١دواوووا؛رموبمئعا)ى؛ ٠ \بؤ0ا< يأ [؛ fiSliU: وفي 
سيدحأؤةبمادؤ، ءن _تخإيغلة ألرك< إة ظ أنتؤب آدمقآ ن4=ظز 

جثمدمحث3هلظم[.
ئممحادخامحإنمحامح3ه

لآلع٠ران[•

هزدءمحتوظءك\هؤ ف'ذو6ت\ز: ؛، U-^llودين
ثت»هتاو(جه]اصف[.

هثهمخم-؛أا3ه،ؤ الركل؛ وديو 
.٣[ اسق: ؤرمل،ُ؛ ]المائدة[. 

ْكايإمدُئتاز:ؤلثهلم 3الئغتة، الاعت، وذليل 
3٩ خيجت يا رًًقاكإ يثممحا وت طثتمث>تك ^ C>jTؤ دثمعويك> 

]الأساء[

و،لأعنثنمحإجظننيهالآبمقمكد\ 'ؤ3دووالحنك؛ 
[.١٥٠]البقرة: 



































٤٢٠اادو؛ادغءهضدأضامهاضفه 

ضد

دبمضماسصفيج1

ثسنا,؛عبنربماوناصحمايح ص أض ُحارقُ لكث ١ ٦ ٠ 
ودسللأ'دلبهاةننإوم|امس«م  ١٦٦
شنأتىضداهماسوالضلأو ذوي ين ص زتن  ١٦٧
م،كدنحرباطاسمالرماشب؛-ر»وبتج نإئ١4  ٦٨

ضد

^فتنكبفاسس
ضأطكبمضضؤبمننايأكنابم>•  ١٦٩
وندشذىماثالدايرازمنىد.ّزىغاوااإمى ئدل١أ:  ١٧٠

الإاباسهس

^سفدتارا
ذصددئنِىئنن'بم؟•دلآشىلآئةالإم ١٧١
وتنشم,ماالخرو*دأاشدود*اوبًتهالأذيجدود ت ١٧٢
د"ممحأُد"سمم0ُقنونتنوفأ0مكما  ١٧٣
وئغؤءوارالنرفُمبماجر'االئراجُ ااثي؛ُ رأحذأناو  ١٧٤

(١)













ءء

الحاؤظ
مِِء ء ٠ ع ٠ ،ء .ءه 

،AdY_UUr)

^^ءءأءءءءءءقأءءااا











ااج1ععاا،ديناوديأ ٤٢٦

ولمثناعدا أواثنان ، الثتن، امجهود د عنه واحذ وامرئ نص ثإذ 
أرإنا^٤^، الثدي يم ؤ،وو،االننئوها، ، الخال( ث-اانجهرل r بويق 

٠ااsؤدلأمزصاجمهاالخنهور.بئغئق، 
1لأأذر'وىء.ٌ\ةالأصح، قي ذاعثة يكن لم نن تمو 
رمءخامحورجبحافابي.يخز\كوذ(و، 

أوطارئاذرأي، باصسوءابدظاإذكافلأنناهوءالشادا 
وكداارانمت_وئا،الئتم؛رالاينظ^بر، توبع ومئى اراونحلإ_ط(، 
تبمبلبالشجئوع.١Jصازحديثهلمحثنالألالزارا،; ؤ،االئذتؤرا،

أزملب، من أزحكنا: صريخا، بجزإراي. دمالإننادإماآذ 
ك.أوإلىالمحا• أومرير؛ ؛نلو، 

رلوثحلكرد0وماتعلىالإثلآم، نزكزاي وم: 

•ساتيالشحابىنحس ت أوإلىتالتاحمآوم 
وننوالغوق»اكادغا، تيت واi٤^٧،، ١٠فالأول: 

ذوذالأادمف؛وطبم/

)مارمار؛ تشم يلأ ومب الإماد، آي: باكح، وراثرلص( >اورتل(، ثوي: )١( 
مآ*ا-أ*ا(تالتنلرا)ص مرنزعة •حاتسه سووثذاثي: ابن قول الأنة. حييتهم( 
دالإّثادتادرٌإ،،والمستور، الضميرليختلط، لأن ا مارالمديث يتول؛ ان )الأولى 

وءاىماتلتالأبمتاجاوتتديرمفاف، ^^،ماثالكونءالىوح،اكناف، والدلى[، 
لنلك(ام.

.( ْ ٤ ٠ - ٥ مرا٣ ) المكر! نخة شرح *شرح • م اا؛زادك، وانتركلام 















٤٤٢امب،مناونراوة 

-؛؟قس
الخلائقميز والأرصص، الثنوات قيوم العالمين، رب ه الحنذ 

^ُصمأبميس~م
وواصحاتاشلبمك، بالدلأتل الدين، شرائع دبجان ليدايبم، أ المكلمين 
وأشهدؤأنأدامدينكدؤوممه، نعمه، خزجميع أحميم الجرابمن، 

وأنهتأةسدائ1ةامبمزائارُ، آولأأفَإلأاهُاياص، 
،العزيز* دءالمزآن المكرم ايخلوبمت، أمحل وحيلم، د'ميبمُ ورندله، 
\حم1ولألم الشن، ثام، ض النشرة 1_>؛ 

وتلامإ،مض افد صالوات الدين، ونناحة الكلم، المخنوصبم؛اى 
ممحلأ،،وآولإ،وناتجاص.

ومعاذدءندااديننت-عود، كدرديتاأآ،صلإينرطاف، أما٧^؛ 
دبيمالك، بن دأض ءجاس، وابن ءنر، وابن الدرداة، دبي ج؛و، بن 

برواباتفئران، طرق بذ عنهم" اش رصي ~ الخدرة تبد دبي ، نريرْ 
محظءرّبيإأرض؛إنحظمنمآةرنوداه.ئادت متنوعات؛ 

ءتتكالهُونيروات؛ن: ضاءء, 

•ني:*بس)با(فش؛:رداسم( را< 
الواوعخقةبنح *رويتا٠ ت بمولرن الناس رأم ت ( ١ ٠ ~ ١ ٤ رص *التمينُ ٠ قي اللوم قال ، ٢١

وتممالراء، *رؤيتاءبمم والأ-جوذت محرم• ُثلرس، إذا سم*ردىءترديأ 
أتمتيعص اللفغلة كذاحرر_• • ممعنا تقلوالتا، ت أي رذايأثايحتا، ت أي الواو٠ت٠ئدة؛ 

م.ا. ال>اواثا. 



المسالديآالجامع  ٤٤٤

ثاث،اكانؤ ٥^٢ »وخق مياعايتا،. 
الحقأبرق أئ ين اذحز ه: ءئل نننود: انن رئاء وني وثبتذا*• 

دمْم يحبر ارغل٠اء، رنرة ءكسن؛ي عتر'• ان رواتث ديي • يئن* 
\ذضاويؤ
صتموئذ ، كرتوإل صعيف، حدث أيه على المحمانل واص 

نمىساثتثذات.ةؤدس
ايناطم'الظريئاوتاِلم'ئلمسو ينااثارك، ئثاهِ : غلأق'ذسبمِ 

نهممستئنمًال؛تذئث0امه، اوايً، 
نهمضاو؛-شنالتا؟م'، نالئار-؛فإ، إ;زامم-الآنثيائ، 

شحئيتن اش وعبد الهثابؤني، وأبوP؛J؛»lo التائي، نيئ رأبو الئلمي، 
اثنيبمسوآبوبجراؤفمي، الأنمارئ، 
دالنتأ-حرين•

اقتداءبهولأءالأئئةااأرمنخظاا؛ —ئتارى—اض وئدانتحزت 
بالحديثالنمل جواز عر النلماء اص زند الإنلأم، رحثاظ الأعلام، 
تلالحديث، عرنذا اءيمابى نلني ندا دُع الأعنال، نصاتل في الصعيف 

ومله. قاذاجذكمالثاس'ا
كناشينقاه.IaI^^نوعانا، رائائزالهُارآشخذاض، ه: 

ويمنهمنج،المروع،^نا؛سجمعالأرمحنج،أصولامح، 
ذثنن4؛فيوثنن4؛فيالآذف، دبنن4لمفيالإس، نج،ابب، ويمضهم 



٤٤٠الأربصنااسوآ 

.وكلهامقاصدصال>هرصتياث<ُعىئاصديها ، الحطس، 
ضشله حديث؛ أربموف زيي جمعأمحئأببمنسامم، 

وصنهوثل الدين، قواعد مى عيتة قاعد؛ يئها حديث وكؤ دلك، جبح 
لآا،نمُدلك،،أزنوضالإمأومح، 

دتنظن4ام،شبم،•^؛أذعوذصيخه، 
زنتملبمهدحمحا، زأذمنانخدةاس؛ زأننلإأ، «الثخارِتي« 

ويثتييأبمابماتنيتيطنحيآقاضل٢أ. الأماغبهاإلشاءاشُثار، 
لناالأحاديث، آذتنرذنذ؛ الاحز؛ واغم_اني لكت 

وذلكاطاعات، ضع ايش من ش ءت الئهثات، 
واتته،وللأالحند رإلت4موبميوانسةادى، 3ءأىاهثابادي، ^٠، 

.\ؤسإح* ِدد؛1خ\حنا1وق 

•نى:اااكسن،)صآآ(ت)أو( )١( 
موم.مدفيءوةامخالثاب الإطالة.رسأرادذا حشة الية، يي ولمأذم، )٢( 

•لاالأرسينا — الله حنفله نظرالفاريابي- 







اوج1.،عااسرناسم ٤٤٨

عير،إيىكمحإشر؛وننجرأوبث.وعنك، وأجك، 
الكاب،عش فيتبث ذولغ، وزيتهاإلأ زيك ما؟كون حش أغل'الجق بمنل 

ءةّؤمبمديممامخم، الأر م بننل سن3 
ظءصءينبقسص، تاتئوئثهوثهاإلأذتج، 

وئنلم.البمارف، رواة يذحلمها*. 

الحامسالحديث 
ئادرئويئانث: - اه<ُعنها رصي ~ عانثة عندافر، أم المومنى أم عى 
 I.اكحارؤ٠ رواة ئهورأء منه؛ لتس ما نزا أمريا ني احدث امن اف،
•مهورة* ارسطصلأنخشمئا؛ وفيروات؛بم4أت - ومنلم 

الئادسالحديث 
تممتت قاد ءنهما~ اف رصئ — بشير بن الئننان افر، عند بي عى 
١ديتهن—ذإلالح-راميس، *إراانح-لألم؛، بمري: اشز. رنوي 

^٠١،١٢لأضنيسام،ضاشاص ننيهاذلأ، 
يرضلكلرض الحرام؛ نج، دئغ الئبجات ني دئغ وس لدودعرصه، 

ألأوإةحنيىالهِ• ألأوإللئتسجم( حولالخسنوبما0يرعمح• 
ؤإداكثه، الجتت صاغ صنحث ^أ مضثة ني زل)؛ ألا محارمه. 

رمنلم.رو١ث١ل٠حارق،، • ألآويياكالبُ تدتنمدانمثاذكلة؛ 

فيبمصان--ح•)اعورثب٠اتزيائينام'محرداه'انمممنُ• ٢١)
و\دبن\سم\ضؤو\وأه\مببنا.فيب«ضالنحت)ئداسرا(. )٢( 



٤٤٩امحي؟ ا

الثاخالحديث 
ينممح-زصسُ-أني.ىد:

رلأئثةلاثواي.( ازرلكتابه، افن، ثان: لني؟ ئثات . اشجة* ^^؛ ١٠
ر'زاةذنإمٌ.وىئتسأ. اكلمن، 

\ذق»ن\إ%ةي؛ث 
أل®أمرت • قاد رسولالم. آل عنيتا" اش وصي عمر~ ابن عندالله عن 

ويمنواام، رثول، ^^١ رأى اف، إلأ لأإلا آذ ت تنهدوا حش الأس اقاتل 
ءإدالعدوادلكصننوابيدتاءئموأنوالهمإلأبحقونؤماالرؤاْ، الصالآ٠، 

زتنبإ.ر'ناُْالبمرتي، . الإشلأم،
ا)سامحالحلي>ث، 

نبتiاد: عنه- اضُ ر'صذ - صخر الئ-ض؛ن عد ءند>1>ة'، 
مكدأئعلٌا يه وما ، ئاجسو0 عك ما ه موت: ه ونولاض 

ينمذمبتمممْىاهم،ماانطنئم؛ 
'زاةالثثارى3سم.ر. 

الناشئالحدث 
اإنالهط4ئلآمحو(ئادزنوداف.ت قاد: زمراضُضُ- - ؤ}،' آبي عن 

،cثنالي:افهو،تاليىأمالنؤثنبناأميهالنزتلض، إلأطثJصا
ؤ.هَاُتادثر; [> ٠١سن؛هملإبمأهلالؤضث; 

.( ١  ٣٣٧>سلم<)لرواية مرالق رالبت، )نارا(. ت المخ بعض في ( )١ 



اوطمعوكدىنالواسآ ٤٥■

أمااآ-مذمحاررجلمحءبنصتاسأسة: 
وتشركوتذتات تارب! ا يارب إرالقناءت تاونب تنق مت، الثءرأسنث 

روا0نننم.ئأرنئتجابلأوسأا،ا. وإيتي؛\ذةوب< و*ذئةمام، حرام، 
عشزالحادي الحريث 

الم.،رنوو سط - طاف بي تن قلز تن الخض ءر,بيم،حنب، 
الذغناثريأءادافر. رثوو يى حففق محاد؛ خثهنا— اف رصي ~ ووبم؛انتب 

حننرحديث \لث*بخ وقاد والننايي، الث*بخ، ورام . نرينش، لا ما إر 
صجح(.

حشُميى ئادرنوداه.ت ئاد؛ عنه~ اه ~وصي هريرْ أبي عن 
•حنن،رواهالأثمذق،ونيْمحنا 

عشز^١ ٤١١الحدث 
س-حابمزمحلاضه-ضامح
ىلأمح4نانمبكيبم*.زواة

ومننم.

عشزالراخ الحديث 
دمتحئ ءلا ت اضِه رسوث عاد ت ثان •ته— افه رصي ~ نعود م ابن عن 

رالقي؛1لمى،راشقالقئالزا;ي، تلاث; ٩^٠ ؛،؟ مئنمبم>" 
١(.• )اه(.والميتمانيرواةا§سدرا)ْا ت في>عضاانخ )١( 
اIراالأربعرن ءٍرمتت رمي ( ٠٧١رأتير>مل لأإا<إلأاللبم، )ثهدان >افمعنازاد؛: في; )٢( 

•القات رنداثبتتهابض ٣( ١ ١ / ر١ ولام'جامعالعلوم• ، ١( ٢ ر'التعين• دلا 



٤٠١امحيآ الأربعين 

رواثاكارهؤمٌ.. ٠۶
اهامزعيتالحدث 

لأملكديقثى •_ ئادت زنرداه. أف اللآءنه~ رصي ~ نريرْ ثي أض 
محمح٢تلأمذمحمام؛؛_حمت!اوبمثن، ii^٢١؛؟■>^؛ 
رَتاةوتكرم'صق«. وسلكذمح؛امذتيمالآم؛ نل؛كرمجانة، 

اكغاره،زمممٌ.

ءلأئادت آوصبي، عنه~أفزجلأئدلأنصه؛ عر(أشخضْ~زمااش 
ال؟حارؤ،.رواْ • لأئئضب، ٠ ت ثان • ء3ددمزاوا • ئئضب* 

اكاخينأنالحديث 
قادتام. ننول عنه-ص اشُ نصي " أوس ين نداب بمر، بي آض 

كبالإث0ضلإم؛،اف-عرذجلآ- ررإد 
ولتيخثمو4، احذؤم وضح ا، \ذووغلإ ثأحسوا دزحتم وإدا القتله، 

.ديحك،.
الحديثاثضإظن

نصيمعاذيزجر- همدالإض، دأبي جناية، بن جندب، ءر,أيىذز، 
خن،ونحالأقة

ابي«)صأأ\(،ر«حأحاسا)\/مهر^ممام:
رالبتصانيرراةااطم،رههها(.



اJمامعكضJ٠اكلمدة ٤٠٢

زئادتالممنؤ٠، زوا، حنن•. بممحإي الغس وحالق سها، ١^^٤ 
'• تجمس،ونيتجر(افخ 

الحديثاكائينز
كنتحلثئاد: ءت4نا- اش وصي ~ عيدامننءثاس النياس، ي بض 

ثغمظالثه،اض احمظ كلنات: اعلئك إم عا5ما ارثا تئادت يزنا ه النص 
ثنثاذاثنباهٍ.إدانألناطواهَ، احمظافب٠جاض، 

 ١Jومتسوكإلآئدي؛ئثنوكبميء، ^^ئعلي
لأمحقضءلإيردف،'لأضءذ؛همأاا كت؛تافلك، 

\إؤ»يؤ.زواْ اضمحث، وجفت الأقلام، ر؛عت عابم،• اف ئ قد 
)حديثحننصحيح(.I وئاد 

^، ٠١٥١إر تنزف آماتك، الهَئحذ0 ،احمظ الزمذئ: عتر رواة و»ي 
وئصه، قن ن؛ آخطأك U آن واغنإ اث'، قي ينرئث الرخاء 
امج؛خوأن الصم، القنر؛خ آذ واعلم ر4<ءطثك، مأ نم أصاه 

وأر؛؛خاونانرتننا(,الكنب، 
الحديثرالنروذ

اةرصي البمرة~ الأئنارئ عام عنرونن نن عب ننعوب، ي بض 
ُإ0مثاأذركااغس؛_فلأمالسوةالاورI• قادرّرذام. ناد• غثه~ 

رزاْالثغارؤ؛.. ناصنعتاةشت،ء إدا^_^^، 
(.٢٥١٦لروايأ*ااتر،ذيا)ررإن(رالدىماش الشح؛ بعض لي ( ر١ 





والينرونالراخ الحديث 

عرعيىذمح~ بزويه ينا اقص. عن اسو- رم - درالغمارئ بي عن 
بجنكموجش شي، ض اسم يا وجن-أتبم'داد: 

دانتيتوتيستتث، نن إلأ صال ذم' صأدي يا محلاثظالئوا، محرما 
يائانشنمحئ١^^٢، ^ىمحلمجاجإلآمن١نمتك، 

إّؤم؟؟٢؛^، يا 3افكئهمتيسخم، ءباديظتملمءارإلأسفومم، 
أعفرئان«ثنفئوني جمينا، الدئوب آعفئ وأنا والنهار، بالليل ئحطئورز 

ذلسبكهماشيبممحبكواءيصردني، لفم، 
نمائواj؟^^، وإننخم، •^^، Tjjأومحم، لوأ0 يا متثئوني، 

با:بماديلذأة^جليواحبيمماراذذس؛يشيبا• 
'^١^3"؟J آم عر ^١^١ لجهم يإنثفم، دآخرفم، أدلفم، 
ذآجرؤم،أيدكم، دوأل بابم١دي با، مذشي دس مامص بسىم، 

إنتانئأغطنق'ذل واحدمنألوني صعيد في ئاثوا وجمحم وإئنثمم، 
ياطصالمنملإداأذخلاشر، منأكة، 

ثنذيجدحيراأيانا، آوقتفم ثم لكم، أحصيها \مفت\ذي' هئ إننا عبادي 
•رواْمنلمأ٠ سوبمهمردس،لأبمومئإلأفةُ ئلحمداف، 

^ر(,رالمب،مانيرواةأ«سدإا)؟يهأ(.



٤٠٠الاربمذاضليآ 

ؤال|ذرونىالخامس الحديث 
افر.رمول أصحابث ئاتامن أف ت أنصا — عنه اض رصي ~ در يي أض 

تنأوفئاض1لي،ذبأ;واشاهم، تار'نوداشأ ئالوالي.: 
افءاوفيىليجعل قادت وستدميىبمضولماهإ. وتصر*ودكماصوم، 

وك|؛صدقآ، ككأم0 زك|؛ ، 4i^u>،ثنبيحؤ ئفذ إن م>اقمر؛؟ ٠^١ إؤز 
ضوثهي زانرأاكئوف وك|؛5هلةصاوئئ، صذئآ، حميدة 

آحدىأنش افث رمود تا قالواث . صاوم4اا احدكم بمع ذ؛ي *سكرصدئه، 
عضاكاو حزام لوزصعها؛ي •آوأيثم قال؛ وتكو0لهفهاأخ؟ا نيوه، 

والعنروذالثادس الخدسن، 
ئاتزنرداهِ.:قال: عنه- عر،أنىن3يرئ-ومااض 

سذبجذا7ضظقآ،ضشظٌءمممفض: 
صدثآ،نتاعة عانهآ لت اورئع عنها، قمحمئت ، ^ ١٥في الئجل ومص 

وثميطصدئه، الصلاة إر ئنشيها حطوة وكث صدئآ، الطئة والكينآ 
ومنلم.زوا0ال؛غاوؤ(، . صدئؤ« الطريق ض الألي 

والمنئولالحديثرالثاع 
حننءالتر؛ ■ءنه-ءنالس.ئانت اث زص - ننناف نن النواس عن 
رواء• الغسُ عض آذثظلع وكرقث مسك، ني حاك ما ت والإئن ااحالق. 



اوجا.عادترناس ٤٠٦

ثئاد:ننولام. أتت قاد؛ عثه- اهُ وصي تجد~ بن وابمنة وعن 
الإناض/■ م. ٠^٠ئأذصتيوالإنم؟أك 

والإنمُناخاكنياهم،\س\6\ذ1ئ, 
ارئثوي*قي ووثاه حنن حديث وانتوك•. س الغ ازك ؤإل الصذر؛ قي 

وانمشرولاوحدسث،ال؛لأئ 
وعظنارنوياةت قاد - عنه اه رصي ~ نايتث بن ال*رباض محيح آبي عن 

امرثون يا ت ئئقا الثيوذ. ينيا وذرثث الئلوب، ينها وجلت وعظأ ن. 
والطاعة،والثش اف لأموى اوصإتمم ٠ قادت نازصنا. نودع؛ كأ؛هاموعظأ 

ممرا؛احتلائا ئث؛تى تنئي يذكم تؤس مذ ؤإئث عنت، ^؛1،؛ ثأثن وإذ 
ضواهليااممماء^سيذضيذ، 

أبورواء • بذمو ؤأ ءإذ الأئور، ومخثثا'ت يإياؤم ئالواجذ، 
)حديثحسصسع(.والثمدغاؤقادت داود، 

الحلثالأائوافنروذ
بازّوداامأ'نممحبمفي■ ئلت • ثان عنه" عذنناذننجم(~رصياش 

ؤإنذنئأكتآلقعنعظم، ثان: ^■؛^،١^، 
وكؤتيوعممالصلأ1، نقا، خ لأممرلث اش 5نبم ت عض اف نثر* عرمن 
١^١٣عش أدلك *ألا ت قاد ثم * اليث* وثيج رثصومرمصاان، الركاْ، 
الأن،اسُ بمئ ئا الخطة ظئ والماوئتُ يآ، الملام اكر؟ 





ااجاععس؛رانالديأ

َمَم 

ادحد.ثاسذالإمن
أفعثه~ اه رصي ~ الئذرتي "سان نن مالك ين محني نعيب، بي عى 

»لآصنرولأص>ات«.رَنرداه.قاد: 
ودئئن1ثتثو\.والدازثفنؤر، رؤا»اينناجه، حJيثحس، 

ضال٢يأامحئ*مثلآصضينمح، وزراْمالشبيت 
آناتعيب.ولهخيىموىJنضهامصا.ثآنمط .*رنلأ' 

الممثاسؤاثهمن
بمر»jj عاد: اه. ننول آة تهنا- اادُ زم، - عثاس انن عن 

انظظنفن قذم اتذات ريان بتفوا;م،لآض الأ.تى 
ُمح؛ونا؛اكيبي، •>دبمئ-نتن، . راد؛بمنءرننائفنا 

وثنضاثني>اثحيحتن<.عكدا. 
٠^٥اوتبيثالًاح 

بمود•دثريام. نبت عنه-ئان؛ اقه رصي - تعيدال>نرؤ( ي بض 
ءإذنزسثغنماي،  ٤٣٠٣٤٠»تنتاىممحامحقير،ث،، 

•ضثاايان*.وراْثبمأ 
ضَيثاةاصواث5ميى

>لآنءائذوا،ت ثادرنوياه. ثادت عنه- اه رصي - نريرْ بي أض 
دلآبخبجئمضتيمح،ذلاتدص، ولآو؛آعئرا، ولأذ(لجوول 

^صم،لآيج'،رلآبمه،ُلآ



٤٠٩اكممية الادبمث 

-نرات ثلاث صدوْ إز نبمير هاهذا- القوى بممحقرْ• ولا ، ؛كذبه 
النتلمعر اننتلم كث انئنلم. أحاه يغمز ال الشز يى انريء يحشا 

.ووا0تنلم . وعزمه، ونالة، دمه، I حزام 
ؤال؛ةلآدورزالثادس الحديث 

•سئئيىصصاثان اقص. عن - اضُءنه غزيتْ"زيص ي بص 
امحانة،دنذنقزيوم مذص ٧ عة اف قس ١^^١؛ كوب كو.ش' 

راف *_^، تتزنمينا رنن زالاحز؛، عاك؛ي اف نثز منبر عر 
نتاتكوتن أمحه، السدرعون السدتاكال قون دار،تح؛ي ، الذبأيالاحزْ 

هوأرومااجثنع طريئاإرالجه، يه له اف علنانهل مه نشى طريقا 
عالهمإلأئرلث ؛، ؛؛PH، ٠٣^؛^١^افر، كثاب افريلوي إيدت مى ا؛ت 

وذكزخمالأبمنسُْ،اسة، 
را0منلمباوااشظ.ر. 

الحدثاكائؤاصن
~رنه ص قزرثه نجما افر. ننول ض ءنهما~ افه رصي ~ عباس ابن عن 

ئنناإنافمحصتواتجات، ئاد: محفونح\ز- 
وإنذمباش1قالإا

وإلهمبثسه• ممن؛ تيبالإصنفإرأصناف عشرخ،تإل عق• افه 
نكهاف كتبها منيلها بها هم ؤإن كاماه، حثئه عد• اف< كتبها يننلها ئلم 

(.١٩٢٧١الما،رعيفيامثيايرم: امررلأيكاوببم(وتءد ثول: < ١١







|اج1معسىناس ٤٦٢

دو'خم'ؤتيئزتنكضتالكذطفا٤^٠نا١١باينآدمارت 
لإ\حظ/و'شإعغرتالقناء، عت0نى دئوبمف لوئئق ياإنأدم زلا 

يلأمرق دميم م حطاتا، الأزخي ندأتةّمابثراٌب نك، 
)حديثحثن(أآآ.وئاد روا0الممذتي، بمزايهانئفزءا. ^ i_jS(نظ، 

ومشتاالإنلأم، ئوامت اييرجتعت الأحاديث مذثان تاقندته آخئ نهذا 
وجر؛وناير "-؛، iSSiijوالئرؤع، الأصوو، ي النلوم أئداع بى يخني لأ ما 

٢٣١.،

لأجم-قد:قدزنرد^;اّ
مح،ثصس،لأذزدجلم«•

وكذام*كذا)ياابن،، الق)ابن، ابن يدي بض التي المخ جمح م )يابزآدم،؛ • نول )١، 
وةانم-ءالذ،اهالأنك)اين(س>فإذاجاءت. ( ٣٥٤عمالرالخويثامنال؛رطي<)٠ 

الداءلاافالق - ها - المأءاورف إن ; ومل الغض. اجتماع لكرامحت الداء؛ حرف يمو 
.؛الياء فإنهااميث، )ابن، 

•١^المرية،و للسلي)أ/اإأ<، أاكرراما.عءااىىعسأ : انفلر 
لأ4وريتيت)ابمأام،)صآاآ(.

رتحغةوقي• بثارء، وفياالرمذيا)*،ْ'آ(لءل• صحح(، )حض الخ؛ بعض *ي )٢( 
سملو،[ت)غرب(.^٠١■• غرب(، )حن ؛ الأحوذيا، 

توحلت، الألناظ غرب ياب.«خمرفيب وترذلك ألوية، ،الأربعون عنااتهت، إلى )٣( 
الله.الحاقدابنرج_،رحه ٠يزيادا٠ت٠ الأنة والأحاديث، اهراليعامته. 



٤٦٢الاربصزامحليآ 

وننلم.■>و'ج**\ؤثئ\يخج 

والأردنالرابع الحديث 
•الرصاعهنمرمنائ«حئماي.قادت عن عنها- اث رصي ~ جت' عى 

نذ1بإ.الولادة،.يابمارؤ، 

والأردنالحامس الحديث 
وهو- المئح عام تقودت ام. رمود نهع آثه اش، عبئ بن ابر جض 

رالأص؛،م،والخرير، راان1ت4، ٠رإلاشورشولثخبحامحنر، بنكئ-ت 
بهاويلهى الثمن، يفربها قإئه أ التيه شحوم أرأيت يارسولاقوا نبتل؛ 

نإقادرَنوداه.^حهااص؟ئاد:»لآ؛محخمامم. 
ثمفأحنر•، علتهم!لقحوم، حرم اش إى ااذ<ُااتهود؛ ٠^ ت دلك عند 

وننلم.■>رجهاثءارؤ، . 0عو،،

الخديث،اكادسوالأزدمن
ألعنه، الله الآشنرتيربي ئوتى أي عذأيه،  ٤٦

أوماهتي؟،ئاد:مالهعذأشربيمثع^1؟ثاد: اشي.بمهإلياصنأ، 
يدناوزرُ: يدالنتل. ناد: البئع؟ نناثمللأبي!>ذة: ابغزالمزرُ. 

حئج\الثأ>ارئ.،ر'كل؛شكرماو. ثمان: الثير. 









هده——ءءءدءءٍٍاإ

 َْ ُ َ َُْ

سماةاسةوش

الخوث

ف)مح(لأتتببج|نمم|ص'
-(٠١٠٨•محنت نة )فاد 

[rt ص]عدد  ;
[ الرجز : البمد  ]













ءء

٠•ُُْ َ ه ح 

قهساسمصاساام

[|ءدالآو؛ات;ما<مأ
[^ : لخم ا ا



















































|اجامعااساب ٤٩٨

لاق>ذثناكراتجدشس[
منرثئالننتوممرما•ريه.والتلم• رالؤشثأُتحصبيىابمإ• 

'م؛رششيخفنامحمحام•

٣،داييئ، الئتع، ; \وض اومام؛النمي، 
ؤس)*.

وظ*. سُاصثأتي: 

ذوامشدإراسإوبِأوس: 
أ'ٌقئناأظهربر،الآم•ئجريرأندين، دالية؛ 

يمينلأي'لآسشم.

نرئبجموجأججوؤو\يحآ02
J^ijJbPj  :ق4ُضنيوالإبمل،الث<

ه.

والنار\ي 'ووالأنت، اك: رأأ>ابافوو 
واقا-خوالأسات، والئ3ؤد، داطايئ، والثئ، والئيند، والخاص، 

نفيي4والإتاخآ، }١^>، نااماس، دالأيادُ، دالإجماغ، دالشثوغ، 
والننم،نصش'الأش، الأده، 



٤٩٩ااموئ0 

ا.]ا؛ظمادةلأم[
أوأوانيربمد، ثأمنابجثمغثُمحمسم. ثقاأمامافلأم، 

أوانمؤ-مذ.فنثو-مذ، 
زذذسمأبماإليوانشار. ؤح؛ر، وم، أنر، ولم6؛مإإر: 
امن،دءرص،وم•

ناتةتي؛يالأنتن«اوونجار.واكءت؛ث4ت وءىوجهمذممد:حمثي، 
^بج:ظاشوساصبىاسالإ.

ؤإئاؤإئاشرعيأ، إمالثويأ، والحقيثة؛ والنجازماله؛زضمصوص• 
يفأ.

أوانتنارة.أومل، أومنان، إئاأنةكور(يزت1دة، والنجار! 

ّفءهّؤئمح' قس ؤ اشدنؤلوئنارت دال٠جار^ارناذ٠ 
ااءتالثورى*

[.٨٢وتثفيألثنبيةه]يوسمات و مال مقلمله رالمجازباقئنان، 
^،سطسامحجينالإص•

يشسهؤ جداهمإيئن ؤ كنؤبومارت الاضعاع، والنجازي
[٧٧]الكهف،: 

اانأالآتت[
*الوجوب نبيل عن، ئودريث، مئى بالثول، الفنل انتدعاء والأنر' 











اوج1.ءالمتساب

^نابجصدهتاإذلإبمل،الأائ.
محخبمخاص؛ام،

ثءئصادتا؛لأثص.ؤإزلكنأحدغتاعائاو\لأ->ذ->[ئا\، 
واحدعنومكز كحص وجب، يى و-؛موحاصا مى  ٥١٤آحذننا لكل نإل 

ب-ينابمنوصالآنم•

-]اا)يثغ[ه.
وئضالخادلإ. مح، ض الخر شاء اكاى بجر الإجماع: رائا 
اوغادةانيعكَ.المحا;. بالشاء: 

أكمرعر*لأجنى لثؤلو.: عيرمحاإ دون حجأ الأمؤ نذ؛ يإجماغ 
si،4^ ، ..وانيغوردإيخنبسهالأئ

ولأ• لكن عنر أؤ و؛ي ^٠، ٤١١اشر مر حجآ والإجناغ 
\شثيطز\ئ%مثآ.انحزاض 
وتسولذ؛يحتاتهءز تن قوت محث نزل، العنر امزاص ئثا: لإل 

شإ!ليرجمواضذلكاضإ.
وائتثاردبمولالبمضديفنلالبمض، بمحمحلهمربملؤم، 

دلاثونكوتايجمحُ.
\و'}أصئآ

الجديد.عرالثول ، عرني؛ بمحجغ فيى الصحابؤ الواحدمى وقوت 





الجامع1لمشناسمهأ*ْ 

•نش رماس رباسيلألإ، إدبمسف، ^ ^^٣١٣
ضب'ِسإ.

ونو'أ0تفر0صضامح:سشالآض، رتتا-ئالذلآوت: 
رلآة5و0ذوبيثفكم.الملثداقثءاىامتم»إ، 

معإمكانماولأق0ن\وآمحط صامعامدذيرأضساا د؛ياساض• 
ممر/

الأصلأنم0دايمارمىشذط . المنعأ0يكونذناسا شرط دثى 
ممحمحناسم؛ن*

نلأممضرا،ثظاؤلأش.نيطادئأ0مذفيملأه، 
أتي؛يالوجيبأنثكولبجاتحل5نيامحوالإبات، الخكم•■ 

وادئثينالخالأضتتم،إ.وجدالمحكم. الملث وجدت ئإف والعدم• 

مأا.]الطئوالإذأخ؛[
!لأإلالأتيا;ضاطر، نمنالناصننمود: نأثاالخيوالإ:أخة: 

يثتئاكالإثاحت، عر تدق ما السريعة *ي يوجد لم *إن • الئريعه أناحغث ما 
بالأنل،بجالطئ.

•مطالحاصّوليوالعض حطاعفي، ولعله بالصادالمهعلة، الشح *ي؛عض 
ب،الحكم مدم •ع ما، محل في - علة انه تلص الذي - يوجدازصغا ان ٠ ومو• معروف، 

•دمسامادحاممطلبيس • وتخلغهءن٠اا 
(.١٥الورقات•.للنوزان)صه اوشرح ، ذاوان)ص'آء٥( لأبن الورفات، انظراشرح 



e،Uj_l ٠٠٧

أئهاعلىونوأيىالآصلنيالأساءا ومنافاسسشمذضت0، 
إلأماحظت٠امنع.الإباحة، 

]الأئتaنحاب[

عندالأصز، بمشثب آذ به؛ بمثع الذي الحاو انتضحاب ومش 
•عذمالدلتJالئرئ 

'*اا.توهيالأدلإ[
عرللعلم والثوجب الحفذ، عر نها الجلي سدم الأدقث: زأثا 

ؤافطذشالإاس،النو-؛بلش، 
نبممحبنإلأ - ياقطي بمنو نصما افطق يي رجي مإذ 
الخاث.

المميء-]ئروط ١ ٤ 
وندما،حلائا ونزعا، بالفقبأصلا عالنا تكوذ أذ : الئقتي نزط رمى 

انيابر إلتب بمحتاج يما عارئا الاجبماب، »ي كامل ثكوف زأذ 
رالواوية الأتأت ومسير الرجال، ومنرنت واللثة، النخو، من الأحكام، 
والأ•حأارالواردةييها.الأحكام، 

فىزسالمح:أءاسمالأصل«،وممحلأ.)١( 
راسمابماات؛؛4.، أالأدلةأ فيوعةساكخ; )٢( 





فنيواسرض؛َُء ُ ْ ِ
الزرفلأ؛؛ ٥٥في 

)؛صووانض(

الشيخ٠.ء 

(٠٥٨٩٠.حلول  ٠٠٠)

إسالآيهات.هامآا
[الرجز : لبحر ا ]

٠٠



























|وجامعالمساسدأ٠٢٢

رضي:

لآخف؛مل,ثصو ١٧٨
ُالآندمالآنينداكئ ١٧٩

ناأرثاشنغحئفْ
ولإث،لإبنديلحرن ١٨١
سواةلا الأصل ئنشمس  ١٨٢
١تيأطتيصإلأنالأ ١٨٣
وبلإ0الأطبما.ي' ١٨٤
ظالأثنحابكاكت٠ذ ١٨٥

نمربم4الأبمنخكممص
ا»<*ج؛ئ؛\خل\لإ{ثو>و

ا«ائ؛و؛مصئنودادن
شربجانيسمثمخب;تذ

امأربمنعجراوهون

بامضذسمتمJذسذ

١^٥[فزيب رباب: 

اذحمي^يراكلعلى ووئنوامنالأدلةاّي  ١٨٦
مدافننيواكتمس»إ

اثبسلأصممحؤثب
ردثياهُضامحب

ابأؤنن_ؤش_ئالأثنح_أ
^الإتجنخابسشأيلأ

ومدنوايمهانمداوعال*ا ١٨٧
إلأمعالحئ-وصواكموم ١٨٨
فتاببم عن ئدم واشلى  ١٨٩

بمنضمحبجمِ>; ٥١٩•
ااافك_قخماإدارإلأ



٠٢٢^^يلاك1رتاتمنذاماضوتات

لذاث:ماسيفاضضجم[
م\يج\لأوز']و

واكضمحع>ضمد ١٩٣
اشالنداما مى ما؛ه ثع  ١٩٤
١٩٠

^ذ0يمش1صن
نعذهِاتينيالآتات ١٩٧
ومضع'الإبماعوسف ١٩٨

صض ماو:ص'ذروج 
^ذ>إثف0يخ<صلجو\٠ * 

بمرذخآيامحابِص
اف'بناٌسركون

ميتحلاف رمى تمررت 

اربؤاليأسvخ واللن
ات_>لأ_تابمرن ن يئ؛بثلأؤ

ونيال>دثحالأالإؤاة
المدرنبكاميإندا نإن

صىزرفُفوا

[٤^]
افام^ىٍدنامثبيو ٠ ١

آ.آنفدت_زشُفماف
'\«؟ثيموضوىاثنطش

ؤمJلألآنناقتئاف•٢٠٤

مننيذمممسم

ِداصيفلطظا
سانخضملرف'

لس:األآختهد[

تجتود،مصردنصنو->اقةألتذداوذىاجتهذ ٢ ٠ ٠ 











الجامعاا4ساسه٠٢٨

٠

٦

٧

٨

٩

ضاق.ُنزالحإاصمدت١ 
السسيئالشرث محواعد من و١ 

اؤين،3بمناق1ار

مضالأمحامش>(ؤ١ 
ازاصنيثاسااس

اآنمربم4امحضءاط
يس زالأظ؛ي  ٢٢

بمثمثالأنوركائاصب٢٤
ضُزالإنياثزاكاذ

صبجت الإتلاف نع لكن  ٢٦
؟أومنئناِمصمماي

الإداوردمعمواا؛و\ذوو'ق ٢ ٨ 
ئنا-ج-دانمظووموم٢ ٩ 

نخقبالأذسياالأنابب
نفي^ملبيأ

ءأت_خاءنطتارؤلأئخ
اليُاذئوزهيثذرمامحئ

ؤ(اثئاتيينب
والأرمواثمواتجازْ
ئسوالأضاوفننوم

اذ4؛ئداقاصظلاأث
محىتجيءصاJذاجاف'

ندكورأترث *ي الذي مر 
للزوائدراحكأأيماالمحكم 
،٣١٣سُجوذوا١^

ؤذثيافأيش'زاص
و'ضبجتلأإداصن

بمننم الشرف الئئ مى حكم 
بالخسران ٠٢٧

فيإحاوىاكخ:)ءاتحؤ(.)١( 
دم• الغاب هموب س يعدا الميز، م •القاب• لواري ا حرف حركأ امحلأف يلاحفل )٢( 

ستمناكالخنرمساكرس\.
الجنثرفيسمالأJر.)٣( 





الجامع

فُاسغإنورىفدا
كالوائالئ>صنما0

والدوامام اكدءزانخئني 
طىاييوتجبواشا؛ع

٠٢.

سمب3دءسفواجما٤ ٦
انمنانض اللهم ؤالو'ائ  ٤٧
ؤسفضاشام ٤٨

٢اثLلآةبتالآمفيى٤ ٩ 













ااجامعكدوناJديآ ٥٢٦

.ودئءواسهلمنياصLءء لمنر، 
اكوث.وموجث4 وف، وظروِ\فوضوءالنم الحدث، رنع I الواح الئرط 

ؤانسابؤاثةُ، نالي، والمث، الإم، وشرلآق؛مذ>آ: 
أووانثجاء راJقطاغئوجت،، القهارة، حشئتم قطنها قوئ حكمها؛أئا 

،التشن؛ إلى وصول ينثع نا يإزالئ ؤإتاخه، ماء، وطيوريت انتجنارمم، 
.ننعر ونت ودحوذ 

والإنتشاى-وحثْ-وضُالننمة الوجه عنز وآئادروصةدسءأا؛ 
وهمنلالأدمحن، ثرثع إر وعرصا الدس، إل الرأس شنر ثايت س طولأ 

الرجإموعسو، وثُالأدئان، دننح-معالإأس، ال٠ربج، إز امحدين 
أدمكؤ£لإ( ثنار: صل،ُ ؤالدJث زالنزالأة، والتي؛ئ، الكنص، إر 

وأضما٢^١٠^٠ لق وأتوذهم إدامئتدإز'ألكاوءةعسلمأومنم ؛، ٣١٠
^ل،ءظلمإقأصتةأهالآةتالمائدة;٦[.

أاقؤوادناواوآافيبم(<.ودليلالتييبحدث; 
»آةلئانآى3جلأ

ثأنتةبالإىدة«.كمحالتنمقإ.يااس، 
اصك'الأم.وواجه: 

اقجسبىالماجش والحايج البش، س الًارج ثتان؛لآت 
أوملأكاف بالتي، المرج ونى بشهوة، ١^١؛ وص النقل، وزواذ الجند، 

آعاذئااهمنزالتد٥عنالإنالآم. زئصيز١^١، وأ5للخ،الخزور، ^١، 



٠٢٧سوانمالأماركابممام،ت،1 

ذك.

\ؤحو0امن ئلاث؛ من اثجاتة إرالث • الحاثس الشرط 
^محر:>>ممممتجب]سر:؛[.

نننلأة ماد ض ام ص أيع ١^٢. تي لئاد،ئ: ام 
والأمهالرمحأ، إل القرة بى الرجل عورة وحث بمدر• دنو عرياتا صر 

ئنار:والدليل ؛ الصلاة[ ]يي وجهها إلأ ءورْ كلها والمحرء فنفذ، 
عندكزصلاة.'؟[أي ١ نيتادمظوازقلإبخلإمجله]الأعراف؛ 

والدليزبنالثنؤحديثج؟ريد-علتويخولنالوئت، الشزطالثابغت 
أتائغئداسةكاد: نفيآحرْ، دم-محامي.فيأولامح، 

،^؛١مل '؛اثث وأ0زملهسالى: الوش٠' ندين بص 
رزلدالأوقاتنمحوذا٠يالأو^ات. ١،: ١[.  ٠٣تنمثوهتس: 

تِءانلن المجي رثنءاث أض ءسي إل آلئتسى .l؛J^ آاث1ز*م ؤ قولي 
.[ ٧٨ىمثموداج*،هتالإصاء:

سكزئ ند ؤ ينال• قول والدين انتماداضلإ، الدئلمااعمى؛ 
آل/إئآلتتجي قعن تيتدش متر ذنكج هأ4 همؤئق، *١^٠٢٠ ؤ نبميق 

[.١٤٤ئتلهمممحوفيمحملك؛ه]ص؛: 
رالذيدبيا.دئ، نالة؛ئ الثلث، ن؛طي1 ؛تق، الأاّح: 

•بمالآيتاد؛اثاج.ئ1در'.ضتا>د.: الخيّئهيررا.'ئم؛اد: 
ُبمبماميتاض'•



ااج1معسىناسيآ ٠٢٨

وقزاءةوةكييزةالإ-ماما المدرة، •ع المام ت آربمين1ن الصلاة وأرلكن 
و\صسئشاصاس، زانيُبم 3الئمع، اث:خة، 

والمتسنؤ،الأركان، جمح *ي والئمآسة الثجدش، والجلنأنص ث، 
سةضيغ،3ابيان.دمح،3اشلُ، 

شوق ؤ ه'تنار: دالدلل المدر؛؛ بع الماء ت الأول، الركن 
3ه]القرْ[,ثيتس 

وثغليالهااد«محريئقاالةك؛ير، 3اووولرالحديث،: ةزرْالإحرام، الأني؛ 
ءرشحاكالاو4مًويخشك،3بمدناامجخ-3مهفيذ: اشيإؤ 

عيرك،.ولأإل٠ ومازجذك، انمك ذبارك 
^فث،ايالأبجبميم.»تجانالث،اش*في: وتى: 

لأَتجوذنج،الأزص3لأ»ولألكعيرك،أتي: «أي: 
ءأعرذ،:إ منش الرجءمُ الئيطان 'أعوذ^افين ياأه. الثناءيخق»سوالث في 

ائئند^رود • الإجمم؛ اثطان ُمل • اش يا يلد 3أغشم وألثمي، ألود، 
3لأمحادياي•لأبمرنح،مح،مح، ءنر'حنةاش، 

»لأضلأةلننلإكنافيالخدِث: رُكنييكدهة، 3;>اء'ة»الذابم؛« 
 ®VكثانىJوءئأ؛المنآن . تهمأبماحتا.

.إو'فلأو\ءأت\% 3ه: ؤؤرآمآلقلآلقبمّي 
حميحلأنتمذاق الآم والوالأل-فن ، اء الحمدثنه: ف لحمد أؤ 

بثلالجنال3نضفاائناءُباالجبمدالذيلآءثحدُذه، 3أةاالنخامي. 



٠٣٩شرعطاسثترأرلكسماىواماءا 

الننثودالخالأكِأخهت ؤدأبآفش5اك' • لاحندا مدحا يسمى 
iiنتن ١aاثسوى من كث ت ه 3 قثؤت ؤ • باثنم الحلق جبيع مرش ذ
بمبيعهماثة زحنه ١لرهمنيهت ؤ دنور'بابيح• الم، ع

قوةوالديث بالنؤ؛نين؛ زخنه i 3 ألقمم الطوثات-ؤ 
يوم٣ّ^١ ؤ ه]الأح-_زاب[. 3 رجما إلهمبجز يتقاث ؤ نعالي؛ 

إذخننا4 بننفي ثج_ازى كؤ بوم الجزاءرالجنابث، برم • ه 3 النحنح 
>ن;آصثايمهمةلإ:آوالأيوثزدرثار: 

م،سءأوآلآصبممذه3 الإب 
]الأمطار[,

__،LUوصل >>الكبمئسذانش4، \بت/0: 'و
إبالشدعٍاوهؤ ، افرالأماني، عز وثنى محوانا، مثة آئح والناجزس 

؛؛)؛١؛^صريألأبم4أإلأإىة> لأتن4اونيك، أي: 
^ضعألأمحن\تمنيام•

وأزشاjئ١،دلا، )اندئا(: نمى ه: 3 المسنجن آلمتحئ هديا اؤ 
زالكث»االيآن«. ومل: الزنوت. وثل: الإنلأم. ز)الءئزاط(: . زتبما
أنمتآلنإيت\ بزذِ ؤ مه. لأاعوج-اج الذي _لم(: و)الننغيحز. 

أق^ دش ؤ والدلثملُئعازت طرصاثن»إبي(؛ أي؛ : ^٠؛(^ 
رألثآ،وأءو؟لونميرن السثة تن عقم أس آثم أق؛أآ خ ^؟^^، ١٥نآؤسود 

ثرألسنهثود،ؤ . لالس__سساء[ وه رفئا أينجاث وحثن وألثؤ،ء؛ذ؛ 
يجنكأن اه ئنآد يمثلواج، وق اليهود،• ونم ءثهثأب: 









ء

َ ُ َ ٠َ

آداو،ماشانملأة

التوحيدومجدددعتوة الإسلام، شيخ 

١٢٠٦-١١١٠١^





٠٤٠ادابااسمإليانملأة 

وبادابضإفىاث5ؤا،

ارإدامصأّتمءأمحنت بمنالموجإإبجا
هإنةهم،ئدثس؛إكىثذأصابؤه؛ التنحي، عا«اتاإن، حنج لم وصوءه، 

ماض،.صمصلاة، 
الهمْإءي،همدبكؤلآ-مدولأ'مءةإلآباه، ووَ:5كض،اه، 

وأف، اريجهلعدي( آوأجهل أوأظلم أوأظلم أوأرث أذأنث أصلاأذأصث أف 
س3مِمك.:

وآذقاربتىحطا٠ثامحّواء، ٢٠٤٥وما،أذركمئصالوا، ئنا الثكينه، 
^٢جتثايسا، 

وانت٠ناءنحطك، اماء ■؛رحت نننئ، ولا رياء ولأ بطرا رلأ أشرا أحرج 
إق؛لاتئفرُوأنئنفرلي،دئؤيم،ح٠يعا، أنأكآذممذت،مىاقار، •رصاتاش، 

ؤهم،بمانيئو0،راللهماجذلهم،همئو0، يبموزت أنث(. 
وعىدأماثيئو0وحلغيمرل دثيننم،مزا، نو0، بمّي في واجعل 

،ئو0 أغيي اللهم ؛ ئو0 دنمحم، ر0 دم؛ي ، ئو0 شمالي وغذ ئو0 نبمني 

ر؛نمااف،وتقولت ، ^^^١^^، دآذقدم انتجج الننجد؛ *إذايحل 
الإجم.ثىالئتطان وثنتزخالقديم، ١^^، وبوجهي باهرالعظم، أعود 
•راثحتح،أمابدتجشا درب لي اعنر اللهم محي، ض صلا اللهم 

إل.يار^ع مله، الذي مر•هدعة مل u *ذاااكتأب نر•غدعة ينال )١( 



اوجاععا1سىناودة ٥٤٦

،صلك( أبواب لي واق؛ . . . ) وتئولا؛ رجلأالبمرى بميم وعندحروجه 
•إدايغو،.: JjiJهش؛ بماي خش نلأيتبن الب، ذيل ءذا 

آزاه ذم • يمالاركتثنء حس ثلأبمبس 
صلاة،قي نهو كيلك دام ثنا ؛ حديث ؛ي تخوض ولأ تنكت،'، 

.بمدث أر ي ٢ ما د سنفئ 

ذابمساضلأة

)ءدئانياثلآة(إ0كالالإنامصب،أنئومإمحابميو١^: 
لأآدلامحرموثتيثا؟ئاد: نياتجدزإلأإذا0ْ/ 

ّلإبمومالإنا؛اص
ساذاةاكاكبزالآئب.

حشوند النأذرط، وئراص نالآؤJ، الأوو الصم1ا ككبيلر وبمن 
لملب.:الإنام؛ من الأصل زئزب أصد، صص ئد ونط الصنوف، 

يشرهاأولها الرجال صنوف وحير • والشء الأحلام أولو مامحم لأسي 
نعثانم وص ينون ثم أولها، وشرنا آخرها الثناء صفوف وخير آخرنا، 
لأنيزى<ُتينا،)افُأتي(. الئذزة: 

أزرأكتراأوقادرأكباوء؛*الهم مدننز0 قإل نتن تقوم من هظنه 
القراء؛،حكم وكدا نيسممبمني،.ولآبمفلناتُ، تفد، ث٢ 

دالمحح،دمحبنا•



٠٤٧اداساوشيإوىانماد؛ 

.■إداكثنابمم'ثنيرا« يزل,.: نبمإبجئالإنام4هم؛ 
ولك Qtjئقولوات حيذث؛ لتن اف نمع ءؤإداقال وقرل*ت ربالئنمح؛ 

الخنث«.

وبمتهبثمضنوظ الأصابع ممدودن، نديه ويرنع وئنمرد، مأموم وير 
كنفإذارْإز لرمحنا عير، أكن لم مثكأتبإذ خذل إر ١^٤ ب4قونهنا 

كوعهتقبض ثم الوحدانته، إر إنارة الئثايه أف كنا ربه، ونص ^^١^^ ١١
ومننا،دليربمتىععزوح،سلهنانمثاصته، 

الئئهدثثظئإلأقي الصلاة حالأت كن ني نجود؛ إرموصع ئظرْ ؤس؛حب 
ومعنىوبحندف(. اللهم )نبحاممتا يتقولثت سرا تنممتح ثم تئابته. إر 

بكتااشُ،بجلهمرس(،
اوكه-نادأي انئك( )وثارَف زالخند. المح تن لك أيشإ ص نل 

)ولأاوه'نيق(أتيلأتجوئق^ف(محفتمحك. بدكرق 
مزلأبياسظسر'افثااف/

بالممن)أعود نمول: سرا نتعود ثم وزد، ما بكد الإنتذثاخ وتجوز 
ولبمثلمقنمزجا، نخس، وكمناموذئ١١^١^٠ الئتطازالإجمم(، 

نياؤينكدنوتيسزىأيراآة•،
وكناكازاي.مح.ممامحاطنانطهص؛، 

ألأحندت ئاد الئتطان. ئطرد وعي الأئعال جبح اثنيا؛ يي وتذكر بمنل، 
ثممزلاكاحه،انربضلإتنددْ،نكتبأماماثرولأشنه. 



|وجامعاا،ضناب ٠٤٨

.»لأصالآةبنلإمحاسص• ييكد,محممتياس: 
اهور،،؟^، ٥٧والأنائ الإل؛ثات مها لأف و;نش»أ؛نيآن« 

الأنادض ص(.^٥ يزم ن)ناوك الإلهثاج ض تذلأن الأوتان ثالاتذان 

الثئتتىيإوالقياعرطريقامفريقالخذنمهاه، 

ثدمحآءمحا^ربجمضكفي»انيآن«،
عنزإئندين؛.ونهاإ*حادى الكرصي ايه ولقفم\إؤ؛٠٨ 

االتذآنأ،من فيت أيها لبملم لطيثؤ تكني تند ا •آمين ئاد ئئ *إدا 
جيرة،صلا؛ نجي متا ومأموم إمام بقا يجفر انثجب، الأتم ومتنانا 

ييلرمنمر•، لحديث جيرة صلا؛ ثنينا؛ي الإمام ئكرت وبمثحب 
ومىلميحسسسئاصلاص، مح لم الئذوة مع منل ءإذلم ئتلئها، الجائل 

ولأوالحندهز، اهز، ،رنتحاف آذمود؛ أرمه الئرآزا  ١٠هنئنايى بيقادلاثى 
وإلآسئاوا، ناهٌ؛ بمإلأاهُ، 

إلآآرا*أحتد*ثميقزأنورهكاةىجزىآأ، سرا، ئميفزأاادث-؛لئا 
بُالبننلؤُجير ثاء ءإذ انملأة عتر في كاذ ءإذ انثشث<آذمحوذضة، 

رأولاأ)ق(لفول^وأنياصرمذطلإ؛الاامحتلا وإ0ذ\نأحؤأ 











٠٠٣ادابالشيإاىانماد٠ 

بممحينمممتيإلآمح'لأ;ء،نلأ/مأ

غرألقب وتينث تيت، ص ؤيخرجينا البمص نتجب أل4سى، وجذ 

سأنضبمالأا<،ُلآبجالإيم
ُلمدلأبمنرفالنأئزمؤبنمجيي.* الجلوسبمذالثلأمنتقبلالببمي، 

رلأولائالمام، ا اقيوي ولأئا\إا، ^٤ ٢٧إناءك-م، 
صث،نيالإخادهيح

بمرنحاضامحذبج؛•

صوالأطث1ر'سواص/ ، ^١٠٠: زنتن 
ويمإذ\ص)الئ4مءائثاتلآم، ايننلأئا-لإ,صث: 

ولج'خزؤأو4الئلثودُاس لأه'إلأايةلآنيذدُ، زالإكرام، 
دُالسلآنمتإلآإةاُْ، لآه'إلألأ، لآمد3لآم،ةإلآم دي؛ئل.ر، 

4J3 ،^4دلوهمْ'اهُممءنقُامح لأإلَالآ الثاثاشن، زو
3لأذثعدااكو3لأثنطتيبمس، اتيمًلأناى/ثص، الكا;>وذ؛ 

3تئودئنام3ثلأثص، ثلاى وابن؛ 3ةكثركد 3بمند بمبح لم ■ الجد( ثد 
3مضكددُالنلثهاس ضلآاشُبمةلأنيذلخُ، 

مىأحدا ؟^٠؛ آذ مل التنرب 3صلأة المجر صلاة بمد 3بموث • ئدير( نيء 
.^٠! ١٥^. )ءنبمس4أوءنةمال( واكحح؛ كذاييالمخ، )١( 



اوحا^ستونالكيبم

وكداوالإ«نتاودالقعاءأضز، )اللهمآجلنيساقار(. ت الناص 
وونتت؛ووهمه ف، وحضور وحشؤع، ، ٢٠٥٩وإض0 انتأثور، بالثعاء 
س>ابالأعاءئئنج،عا؛ل(.ت لحدث 

•وجي الإجابة أوثان وبجترى والرجد• بالأنحاءوالصمات، وي؛ولإ( 
نأذ;>ائةامحة،^محنالإقا0، اللوام، نك 

ننمودعوت دعوت قد نبمودت بمجد الإجابثدلأ وبمظر الجمعة• توم 
زنعويك3ْ علة، يؤس دعا؛ إلأ؛ي منه يحص آذ يكره رلأ • لي بمثجب 
٠الصوت 

إرصورةوصلاته الثناء إز ير؛ ورفع تسير الممات الصلاة قي ويكره 
القجري،*ي ذراعيه داثتراش ولذبراجا وانتمجاذم آذإلءاآدثي، مصربة 

ولويدحرنا بد بنتيحي طنام بمجمرة أو حانب أذ حاية ذنو نجها بذحد ولأ 
ناسهالجناهم.

راعتنءادْئىتدمحنيحلوج،أصامه، وسجيلث، الحنى، نص ت ويكره 
ءإذكظنأماانظاغ، وإذوك؛ثئوته، ؤpمصشنر٠، ولصلحثه، 

ءلثهوبإبمةنيسي.
كاذآدبما ولن^_، يديه المار؛_ نيري بلاءال*ر، الماُب، ئنويه ويكرْ 

تسيزا،واونشى ناله نله ءإذآتى نرصاكانتااثلآْأوشلآ، النارأوني٠، 
قتل•"وله ني؛، له نكى لم إذ وبص نرته, وبص المناي المروربص يتخرم 

دلهوحمز_؛ووصنه، وعمامة، وثنيينرم، وثملة، وعثرم، حية، 
ر'دهوله المز، على النائم نكرة ولا لحاجة، وعم ووجه بجد إنارة 







٠٥٧اداء_vالمشيإراكطدة 

4 اكمينعأىنياثا  J والنظرإأىموصعصود0،صه، وجنبهمانمحت
والمحبالتزاءة، ومحيل بجينا، وماو-مح ؛؛١^ نج، ثدم؛ب محت 

الأصابعبجي ومص دكونالأورأنيدمحابي، بلإتا؟، 
عن^ JL،aPوئجاثاة حثادُ، رأسه وجنل ئسويا، ظهر؛ ومد الركؤع، يي 

الهيام،نج، ملهنا يديب وزثع نجوب؛، هم، يديه مد ركبجب ووصع ■؟r؛؛، 
دئجانا؛عئدمحنيبجوشصستحرمحنبجبوصييىالأزض، 

4مف* الأزض أصابعهتاإر تقون وجنل ئدمته وإئامؤ 4 تامه عن ونخديه 
ندنهأصاع تجد4 إدا الأصابع متنوطه منكسه حدو يديب ووصع 

ضالركته رتياث>إلى دجيهتب، الفنن ونتاشن؛ البملق إلمح4 شقومه 
والأيراشنيامحلوسمحس 40سفمممدايدحظىبد

نخدتمعر ثديب روصع دالأدركنج،اإغني، اصددشونياه4دالأؤو4 
د*يألئجدش، نص المله يهننا ئنتقبلأ الأصابع مصنوم منثوطض 

الذني،ؤع إبهابها ؤضمح4 البمى ثى دالنجر انمحر وبر4 التشهد، 
الشمال. مضا ٠ 4 نتالمه . ذ شنالأ ٠ تمنا الألممات ٠ سثاتتا4 لأسااَة ا٠ 

تسمح\س'سب
؛آنتآء حننه اللمي. ض نته )بممحمظ آحتد؛ الئهوثثاد نجود وآئا 

وئامو؛يالزتادةواقشنان4 ننجد4 قلاث ئ ونئلم سللمصاسشمجد4 
شاذLJ م عثد ظه )١^ ئادالثطاه مذافشنيقذ4د(. 

دأمح4نرينْ،نعيد، رأيي تسنوب، ابن خيض ؛ الحنتة(ض الأحاديق 
نزمي4،ق وتئ والنقص، للريادة، يشنغ الئهو ونجود وابن 



الجامع ٠٠٨

والخنل،، الوضوء قي وكدا مطزحه. كونزاس نصير بمر أ0 إلأ ومل، 
نيئةتاتاأزةوث^زئوذاأزالنجاتة. نإزالإ 

أإدازاذالإلأيصنيٌِ.;
الصلاةعادإررتٍب دكت ونس رواءثنلمم. نجي،. شنجي صلاته؛ 

ولأتشهدإفوتىعأىسه، 3إنزادركنأيضذم، منرتكآٍر. 
يدحزولأ مسوي، رلأبمثثيالإنمالإاتدة دلمنجدؤت1إأ، ننهي، فن لكل 
ولاالرجؤع لإمه اثنان ئتثهه أومنفردا كاذإماما ؤإذ أثهازائدة، علم من منه 

ذيقول إر يوجغ لم لأته. صوابن؛ تقس آذ 'بجهُواجقإلأ إذ يزجع 
الذنن•

أنانثزخنيو اش'بمايمة، كس. تجئ؛ محي الئلأة ممل زلا 
محرلكاقراء؛ نوضبه عتر الصلاة؛ي قي ننروع بموو أش ؤاذ ورصعها. 

والئث>4دنياكام^ظلج.المنوي، 
يلثتجذأحذلكم نثى "إدا ت مله. لنموم لمهو؛ الئجود وبميي 
قرناذكز نمً كاذ،^؛١ ^ذ ثطلئ ص إنمأبما زإنطم'ثل نغدشء. 

آوواذككللمنهوا، أوثكللمبتاJملحتها، وأنحزجيراكبل، أثئها، 
^^^ئئني»اثرمحألإظل.نإذ

إجماعا؛قهقه 

رحاءةالإنمشبمنابم،هم
نإذثال،ُأحنل• ولأنمدالأنتذتاح. رى،ُبخاؤصاتجالأنيىمصاعا، 



٥٠٩ادابااسمإوىالصلأة 

التنهدالأزلبمجآ نإن وبتابنية، عادئآزبه القراءة يي السريع م}، يكرم 
أبورواة المغتر؛. لحديث يائنا بمثم مالم به دالإمحاف الرجئ ُزتلأ ديهص 
 .sزطزماكأ'ئومي،ذاز

بمدئوبمنلوثأحدمأموم سنثنيسدالإكعاتشعلياليير، 
الإنا؛زامإمح0بمالإ؛_، 

ضىشيالتأمومبمدتدمبمديكار!تج، 
ثنهوإماملأآن تهوإلأ نجود المأموم عز ويس لثسهو، وتنجي إناثه، 

س>دسثويىبملأجئممحقهبندنجود٠، ولولممحمالئذهد، ننجدش، 
رشحلأدلاكلأمإلأإدانئلمضرذناامزدبه، وونهو0ض، 

3 سرمحنأمحبمثصتا ،J ،نإلأبماإداذيالبمين
ؤإيرئتننعود، وابن عالي، لحديث الئلأم بند ندبا ننجد بي يثا إذ ظنه 
فيهيئون الثهووما وثجوذ المنن، تطل لم نا ثه أز أوبنده السلام، مل 

تمنجودالصلاة.وبنيرف 

اضؤعضلأة يات،: 

ظ"ةامضيزماكانةإنلإش: فادأثوالعثاس 
زآضداظئ:ومكُالأصاو(. الزكاة، خديث,ؤن'ق/ه زييه أتئفا 

ؤوئاد زثنليثه، العلم ينلم لم وعترنا، ثممة؛ته بذ ثواتئه لم الجهاد، 
حتزلأ نتج اثاس يناير نواء، الأجر والنثنلم؛ي )العالم، الدرداء 





٠٦١اداباوثي|لياكاد؛ 

يخبوحلناتب التي. لخنل حاو أينل»ي كدواجب اقذيكرف ال~حأ 
والنضيحؤ(.الحاجة 

وو*؛غآحنذئضياتث. ( VJi_Us2iJi^ائظزناقولأحنيت) ومذل 
عتلأئمذبن الق عند ثُأن ممد اككرضاثلآ؛ؤاصت، 

ءاحبت حديث وي؛ؤيذء عنز الأصحايا مراد وأل الجوارح، 
ُأدسءرى•' وحديث دالبمسنيكأ• المحبمراش، ت الم 

تجب؛ياام،الإيمان، 
ثم،ن،ننةالزبِ، ^، ١٢٠\ص. ر1كثاظؤع: 

رااSضJإآخرالمجر، العشاءإرطلؤع ازئرتنل صلاة وونت * الرواتج، مخ 
ؤأكثثآإ-ندىؤأثلُركئآ، آل؛>*^، مل أور ءلأ امحلبمثمحبمابه، 

مئاذلك عتت ثنن رك*ش، ثى بملم آن منرئ، 
ويجوزوالآإذ-ثيخلآش، وأذبىالكمالمحث، صحضامر.شن، 

ؤتغوركاضربث.^؛3_، 
^بم1بجكم؛ض:دمحانتوض،

وركنثاالعشاء، تند رركتتان الننربث، تند وركنتان تندنا، ور؛نمان 
الم.

نج،يفرأ آذ الإحلاص، ب-ودتج، يهنا دبمرأ الئجر، رمح، ربمئث 
.الآةّ،[ ١٣٦صشرآأفيثلص]اكرة: ؤ الأوزبمل;ناز: 

شخالإصلأمابنسة.اي؛ )١( 



ااجاععكتوناJديآ ٠٦٢

ءسناًْقذم تاثوااق آلكم يتآنل ض ؤ ١^ دني المرة، *ي اش 
الآث.هه0لإا.[.٦٤ب: 

ئجكمن الثئئ وتجزى أوأدع، رينثان ويميتا ملفا، للجمتؤ ّئث دلا 
مناوتث،لخويث أومام بكلام والهنة المزض دُالعندنص ويس الننجد، 

الأدانسن تئنمل أ0 وسثمحب ، نه دائاث'ليءثنفاانتا>ئأ ومي 
زالإئانة.

ويجفرالإمامرفنلفاجناعأأشد، رالياريحننآننقارنوياف.، 
ارصالآْلحديث؛ ركنثن؛ كث مى وبملم الثاف، عن الحلف تفل تالقراء؛ 

ث،3ظقامومحإزطلوعمح،اشنشذز«. 
٠اجعلوآخرلمله.• الوئريمده؛ جعل لفجي له كاف ءإذ يمدنا' ديؤير 

صي'الإيمئامإذاظم'الإنامضلأهإاتيو؛>ا«. 
مضمكففبممُنلإ«.لثزلي.؛ محاء/>كن؛؛ 

.اJيمذؤ^ صححه 
ثويجب و٠وأ٠ذثمناير١لأم، ارالمزآزاإحناقا، -حمظ وينثحب 

ونسبمثر، أذ إلأ العلم، مل وليثيه الْثثي ؤتدى الصلاة، في يجن ما 
زتخئملأختاكزاءةإوحافساتمُ،وفينادووبمأ-حتاوا، أنمع، كن في حثئه 

فيؤيختم بمادة، نا وينع الإخلاص عز ؤتخرص القنا٠ة، مل وتثنود 
زفياصآؤداقفار.أضأئداثل، 

دلكسثخم0 الأمن ند0 اكرمن ص )أدركت ؛ نن طيحث ئ1د 
زإذاغثم'أزلثشمحبم'صي، اذامحزأود 



٠٦٣اداباJسيإراكدلأة 

وداْاادارئصظدينردسمش،شامحةهخمشح(. 
وتنألؤتئزأبغززوثدثر، ؤتزئاله، ٠ الئرآن ٠ • صويه؛ويحس • حس إنثادْ 

آومصلى، تجهرنس ولا و ويثعودعند \لئ-نتؤ، عند1تة لعار اش 
وiاءدا،محاتتا، يالتزاءة ثآس ولأ يحنث جيرا ثالص، أو سام، 

وماسا.و0كبا، وممشجنا، 

وة5ت0؛يالتواصعاكرة،أصم؛ حدث ولأذع ولأم0فيالئريق، 
ؤلأبمدثندنانالأ3أممةوالأنتناع/محتي، نبمإ،الأبجاغمحا، 

نشبهو،روَاوذي الألحان تزاء0 وكرة القراء؛، يي الترعة أحمد وكرم فه• 
وبمالأ/نم»كوْا»فيآن« ثادني زنن اوجع( ذلاثكر'ُْ الغناء'، 

رأحطأونزآصاب.، مذعلهي؛اثارا 

آونينمجذ4سلاف، حمله وله ، زلاضحدثنئ٠اضنحفا 
فهاوكثت، مسير، نس وته وئضْ، بمري ئصمحه وله كمه، وقي مثاغ، 

ننخه،عر وأحد مس، عير من كثابمه للمحدث ويجوز ُءرآ0ا، 
^٠^١^•>^،^،ولأيجوزانتذوارْ، الحرين، وتجوزكنوْ 

زكتجالأعشار، وكتابه فضة، آز بذهب نمحليق ويكرم ثنيبب، ئزلث فيه 
ك،سالإتكنفاىلإداذحات.الثور، 

ءإنكس1،بهأويرطام، اش ذم أزصءف ^^٠ ١٠
-if ^ رصئعثماذ— لأل أوائدرسدفى؛ وإإر^اتنيااالذضحس٠ عنله، وجب

^ناب1،،ضاكرواكر.



ارج1معالمتون|سن ٠٦٤

اض.\ن'ٌ قي إلأ \لأو'و\ب خمح قي اكلئ اقوج وض4 
دبم*امآأئصوأاقهار، صلاة ثى أضئ وبئ مها، ئرب الأ؛و دصلأْ 

وردما وقاد ئتار— — اش ذكن انثمظ ^ذا ، وند0 إلأ ةكوو< لا الناشة لآ0 
وذو'ضثدلهاكلاثهاس بم'إلأاصُْلآزذدُ، 3بم 

ولاخودولأداشُأمح، ولآإملآاضُ، ننبما0اه، _>، نيئب.ر، 
ءإذرصاوصرانئجثدُ، أودما؛ لي اغنت اللهم إذئادت ثم ئوْإلأباف، 

بمئأنا-ضوإفيِاقشورُ،؛يتول: مث. 
وس،للآهَإلأأنقبمف، 

رحتئك،.

لدئثبن لي ينب نديثي، إي بمد ئلص ئ ولأ علنا، زذيي *اللهم 
قيوعاناتي ااjحناJهاكيردءإئروحي، الوهابء. أئث إثك رحنة، 

انقثغشا; قإذ الشلأة إز ئام ءإدا بمتاف P شني« لي يأذن جندي، 
النكتوتت,اانتنت١ع 

أنم;وزاثواتؤالأرم»الايم،لاكاس ؤإذ 
ولكاذحندمح؛اص؛سمدالآرصدسيجن، لدك وسيهيى، 
^١^رالجنئ-صا ولماوفحى، ؤملاشال>ور، أنق١^>^، 

3 3^اللهمًواكأشق، \ذ1\ص 'ونايرل-نة، خئ،  ،_Tظث
ئدمتما لي ثاعفر حاكنق؛ ؤإنك وبالدحاصنتؤ، وإل؛كأست، ئوا5لت، 

وأنتأئقالئثاJم ؤماأنت وماأعاشت، وما 



o"\oادابالمشىإليانمدالأة 

صش[«اه.
ادثتواتس يإنرايد، وبمكامحت زب ُامحم يإذناءئادت 

مهلكئوا منا نص نحكم أنت والئهادة، الني، عالم والأوض، 
إرثناء من يهدي إيك ثإديث، الص ثى نجب امحبنن لنا انديي أ ينظئول 

•صراطمستةس،، 
نداوم ٤٣^أكول وأن ■حفيمسن، ^^،؛٠ تهجده بمممتح أف ؤتس 

ش،ز|ذائ-يى،/

النوم،جند ركدنالث، وود، ما والنناء الئتاغ يند تئود أف ؤثنثب 
.ومردJال^i منه والموج ، النتزو ودخول ، دالأيا؛ 

مجكانثالأكمغوُ
الاسمانؤبمس، قاذة. قيد ن؛ \ س11بالقلوع بأس ولا الجناغه، 

رلآبمحالقلوغب؛رومررنا34ُوهجدهضاهماشر، يالئحروالاكذارمنه، 
مصفمع.
الريال،محو الهم،أل ونت حروج بمن ووئبجا اشحمح،، صلاة ونس 

وأذذ'\ةثمنز
ثمعترالمريضة، من ومحقن بأمرنركع إدانم الأنتغارة، صلاة وثس 

مذوأنآلك بئدرتااث«، وأنممدرق يعلمك، آننمئف إر ءاللهم يمولن 
الخثوبِ،نؤ؛ وأنت أفل؛ زلأ وتحلي ءإةك،تئدزنلآأئدرُ، ثاكاّ 

سدم ( ٢٣٢- ٢٣١رالإياع•)ا/ : من والشن إلابك(، )دلاثو؛ : رالمح )١( 
وو\سري.











ااسرناسيآالجامع  ٥٧٠

الاهتداءلإنكان \ذميو'، نط إ0 أحيننا ين لم لو وكدا الصعوف، صل 
لمالصثوف وانقطعت طريق تثهنا كا0 ؤإذ ا كالنشاندة الةكبٍر بنناع 
•والإجنيع المص لندم ؛ الاقتداء دلك أف وعتره واختارالئرثق يمح، 

)أَللمئاداJنننعودلخديمثت لإمامآغرئالت١توص، 
JJLwj  ولأالناسءءقثادثمان. ^١؛ تر(. ئاد: دلك؟ عن أثه»إكامحواثهوف

؛نهو لحديث ثأسبجنيى*زءشر؛ 
لآفآتادريرْصرعفىولأتأسبملأمأمومأ الحدث. الميمنىونجدء. 

موضعني الإمام طؤغ ويكره الشافعي، رواه الإمام. بصلاة الننجد ظهر 
تيّةصمعا،زؤا0مداود.محنئادآحندت)لآ

»لأتنبمونيالطئومملبمٌه: تثنرذ ولأ مئآ.سنيتي(. 
مكانائحاد الإمام ويكز0لعتر ولألألأئصنافا. زلألألئجود، لألومع، 

بمهض4طانكإطاناص.سملآضجم'إلآزم؛ 
مأوما صياغماله، وخانق والجناعةمريض، الجنتؤ ئزك ويندرفي 

سءئطلاؤاببالمالخيص
أوضِفياستاصذة، محبالأ■ثاق؛ 

دلهناصاينلإاسأمنادأتح3خاْ، صأوا؛يرخالك.نإ(. النطيزةفيالخمر. 
ثاؤاش رئولث ئخمذا آل آنهذ تك )إدا I حئعة يوم مطير يوم في لئودنه 
فكآناثسصوا:  jiعء؛ض1لصلأة، ممل: 
آذكرنت ؤإر - ه ام زنود يغني - صي نوغتز نن )ننله نقاد؛ ذلك 

أوثوما، أكل لنذ انجد نضرر ونكزئ والدلحص(. الطين ؛ي أغربج؛ 



٥٧١ادابالشياراكلأة 

يلأ،

ناب:صلأةآضالآصار
قائتا،*صث ت عنرا0 لحدث يزض ش فاتنا النريص بمش أذ تجب 

دالرداءالبمارة• • قاعدا، ئنقئ ٢ فان 
ماونجوؤ؛ يرّكوعب دئدثى • ^^ثلما* ^ i_ioنم ،)؛ I٥٠ افناني 
ُابخماانملنما.• لمؤلب. أمكنه؛ 

بوحل،ئأذ حشته نائزة، أؤ واثقة، واحلؤ عر نرض صلاة وصح 
أنل JUPعلتب )انتنث وقادت ملق، الم رواة أمته، تنرنن لحديث ومطر؛ 

^٩٣١زان 3إهالفطئءيزضان، خاٍثة، الء;أءق منن زالتانز 
آزطزئهُالإ-ناءمً. 

القنز،أرينه! بالخمر ^^لمه أنيل فنز مزض آز حتن4ظز، 
والفطن.والمنح، والجنع، 

•للئنافر أحدمنا ونت ني البناءر ونص زتجوزالج٠عضاشين، 
محّأم.ضبملإىظ؛ بمدمنبم'ومحذبم، 

و*ررعٌرضا■الجشإللمنثثام، وثث ولاسمر، ، عتر من ح؛غ 
وئ1ن;)الجنعتيالخنرإذاكاذالنمر، أندمن \دز'>غوا l->_^ واحتج 

بقيى امحئ. ص الحوف صلاه )صحث ت وثان . أوشعل( محزورة مى 
دانصلاة وبي • نآئاأحثارة( نيل* وأما*حديث كلياجاتزه، أونبمة أوجه 









٠٧٠اداباJشمإلياكادة 

ناب:ذاذةالأسمء

ونس؛نالهاالبمل، صلاة صنة وصمتها ونفرا، حضرا مؤكدة منن وجي 
عثاس،ابن لحديث مضتاعا؛ متذللا، *ثحشنا، ريمج النهار، أود 

ريكثئ؛؛ها، واحد؛ حفنة تنطن، قم هم، ثملي سذي، صحح_4امم
محتااط *اللهم زتئود: زتنحثثُ، زرئعُبمتح، زتذض، الأنينفاز، 

ئاساعنتصار،مغيثانشئانريئاتريناعاJئاتجخدنحاعاماطمادايتا، 
وأحي3^؛؛،، وانس اسءبائكؤبمائك، تيم عنزآجل، عاجلا 

اللهمًئئغالالهمًانشااشثولآئايراكا;مح، _، بأيك 
الل4مًإنئاسوابلآدئ^سلآمماساص،ولآلأءولأتمولآمق، 

^لأهمي،ئااقغ،رادثث(
اللهمإثاوأوزنعالإ0منيركاوك،، وانشGمنمكاتاكناء، الصنع، 

ذأزسلاصاءظئا.1تات^.ظتكإنك،محئانا، 
مانينل رداءة بمحول مم الخك، أثاء يي المله تنتقبل أف وتننمحث، 

وانشلصخرءدازاقاستيث، ضالآبمنشامحص 
وإذاالملؤ، انتماو حاد مرا ويذعو علته، ثممى رداءة. حون ثم المله، 

رثنثمحئ،آلمن،ثةالحئنؤآصابواالآه، صلاتهم، رنثنمواعقب 
مح،أولالن>،

اابماْيإدادالّي *اللهمصسأ،؛ناء• وبموصاومونإدارأىاسرت نان، 
اللهمءالدهمحوالخازلآعئا، امتحث،آفبمولت زحيسئمةاسر؛ 









































٠٩٠ارحبيآ 

تامناعلى وئنصيث نرض الإزث لأل  ٠٢٧
لآنزصنيالإزثبغااك*نامصنيصاكاب،ث'  ٠٢٨
الشمنعنسلأص والئسؤالإالث الرح ينف ثم يربع ينف  ٠٢٩
داحمطمح_ثحماطإمامواه_انونمااشام  ٠٣٠

الأنف()ناب: 

ي؛الآولأيوالأسى روج الحننت!،^١٥ ثزض واثنغن ٠ ٣ ١ 
والأغتنيطفلإشيالين ثقل ثل الإبن وبنت  ٠٣٢

مم'وبمدءاالأئافييىاهم

رسءامحبء(

منؤكاوزويتضندس3الءعثنصالإوجإلكالمح' • ٣٤
الأولادقين—اندواع-—دم ن—ع نوءأو١^^١ ونولكث  ٠٣٥

ا"م*وذكئأولأيامحنص

'نعافيسنأوبافات؛ 'والزوجات للزوجة واشي  ٠٣٧
نلأظئصنيطانامم-ا.ينع'محلأدبىوافوإ 



سوناساةالجامع ٠٩٦

)نابءامحن(
\\ق0تتضلت ٠٣٩

زن_وىافشاتالأض٠ ٤ ٠ 

دهر/للأبجنفنزا٠ ٤ ١ 
اواإدان؟لآأوبين ٠٤٢

مارادعنواحدةنننعا
الأننءنا»ي نهز نئايي ئاتيإ 

دنىت^الآنياووامحل

واهقبيضالآ؛ضلأز٠  ٤٣
؛؛،كانشنّس

وإنبجسونجوأأدأب ٠٤٦
وغأفو\ي'ذِذبؤنحاجذ\٠  ٤٧
٠ ٤٨

وتىواإنهمواأو0ذوا ٠٤٩
وتئئريالإناذوالأض٠ُ ٥ ٠ 

اهث(
,ودولأخالإنيةجمعدرسذ
حك_مالويرمهىلإناث
شنذهاسمما:ضُ

نربا ثهني 1 ^31ئقق 
ؤ"مح_نمحسالننرمفبمدا
;—زيل—بالأمش-بثم

اضائزادنت_اوبلما
التنئورئدأوصح 

)ذاب:اوغدس(

الثوذمى تبتؤ ءرض رايئدس  ٠٥١
والأحتايم0الآسلإاتوأ٠  ٥٢

لوأمببمستهاسموفنيُّ
1ْ•ا؛المننفوالآإثن



٠٩٧اوميآ

٥٤

٠٠

٥٧

٥٨

٥٩

٢

٣

٥

٧

٨

٧١

٧٢

لآبسثحمهنعانيلد
الذيالإبن ولب ُع ونكدا 

زفوتيآبماضَالإم
راذثاقظاهمننس؛

اذقاقإخزة|لأإداك
أذبىانس4نارزجورث
ؤتكناثأزتميهاتالآس

اشالأخت نع ونكداالأخت 
اقنبم جد؛ ثزض دالئدس 

زووذالأأئادالئأنا
ابيداتسب مارى ؤإ0 

دإف'محبيشلأمجمئ
نالثولأنبالنكس ^؛٠ ؤإذ 

عرالصحيحالثندى لأئنشل 

القذم،ات اائJاJىإLJوثنمط 
المروضمنة تتانت وقد 

رئكتاالأرضضاس
ت«هنذيار{دضوإلن

منإض؛اص،ضنثس
امجذ1؛مخرزن

لأاوث«معاشدفيث
ذيزو-ثةاصوامول
ممJلاكاننيانمام
كالت،نعايتذالآبمئدى

وأب،لأم راحدئ'دانت، 
دالئزطمإنخاب؛لأبمى

اتون-سظ4-—أداون
كقاسو3نيت'

تثثوندنا ى أبثبمد أم 
قنوصاناذالم ض ف ؛ي 

وامهم(امحثفىاشتجبمح
الإامحظضام؛اوثثن

مال٠ذبالأورمحفينم،
مننيإذكاو(زلآضض



٠٩٨

٧٣

٧٤

٧٠

٧٦

٧٧

٧٨

٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

ااجا٣ستوناس٠دآ

اثنميب()ناب: 

اكنببسئ؛ي أذ وحق 
نكئننأ>ز'ماتو

VJتنئ تنصل ما كاف أز 
كالأبثوالخسفوحاوالخد
نالآخنا;نالآخناصم

اؤ،ممداشوبضين
القرب*ع التندي بذي رما 

دالآحداق--سملإءم
3الإونزامححثمالإواث
والآ-تماتإل-ضثات

ضبطرا اتتاء م ولنس 

منالمتسآوايم
الئ٠مLفوسؤ ني__وآخ_واكن_

ؤالأ;نثوتن0تص
والث4لصذيالإئنام

اأذبيئسقنبم
فيالإر'ثططولأبب

يلراشبالمدلي يس أولى 
ابمسذياسسمبخن4

اثئنن4ذستم
ألأ1بجو4■

ر؛اثءانتجب(

مالآب،نيألج؛ايحاثلآثالمٍتاث قن مخجوب والجق 
جههكز مى الجدان وننمط 
نلأبالأتن الأتن اتذ }^١ 

باكناالإحوة وئئط 
زشي.محصئاما

بالآ؛دابميجنابي
سمضاكك،ائجسحشدلآ

اروثاالآب،الآذشئسوي
>ثانفثالخنعوافيحدا0ل

يكلأ• الين، راديتي أخرى نخ رم بالواو، المخ بمض كذام ا المن( روسي •' *دله ا ر١ 
ووزئا.منا، بهاالمن يمح - راو( ، رو( - الحرشن 





لجامعسيزاسيا

قابالإضكبم؟إذا
قاركنمحثممواس

زكرك/اخلكادا؛ص
النماتنهلكنت u إدا ندا 

الالتستأخذندس وناره 

المتمعند الإئاث ونو*ع 
اإلأنح'ابم.مح4

الآمحادلأي الأب ش ؤاحنب 
يند١^الإني٠ ظى واحتملم 
بالأجدادالإحوة يي وانقط 

فافمُشبالأدى
ىنباكاشُكرلأ

دايطذاصضاتج4ام
والأرزاقالمروض بمددري 

-مممذافباثزض•
املأيخاوزين؛سن

شديضء>دامحا
;سزكسلإاسسا
زار*دصضالأمبالأحداد
محناشيمسشاس
محابمأوضالإزباد

)س:اصنمح(

نياانجد مع مإص لأ والأخت  ١١٠
ااثه_اتنزوجرأموغت١ ١ ٦ 

لأكدرةا<'اا١ ب ياصاع ترف  ١١٧
دثئرضامحم<لآاواسسلأ ١١٨
تمودانإرالأماسمهثم  ١١٩

ابماة1اتفئل4
ناغفإمحاىطئها

النجننهئنودب_المئوض حثي 
ئاظتهوانكن ثاحمظه مضى كنا 

تتءمإلأ؛وصلها•دلأبمويتيهابمرالهتا، ■ اهدط• سع1تث»لم0صز؛* )١( 





سيزاسيآالجامع 

رياذ

همآائس>قالإظبفياظ
•؛اولأذإزامحمحى,ممح

أنس^١٤١
آ،\ءئ->اثنيشآياس

ئبيأبمأكمنم-١  ٤٣
*لناىدير(بمب؛شابب ١٤٤
النخالثالشائن  ١٤٥
واحداالنماتلسن نمحدمى  ١٤٦

النواثقنج، ١^ جبح واضرب ١ ما٤ 
اشدياش-اصجميع  ١٤٨
ناحثظنهالثهم جرء ثذاف  ١٤٩
ضصاص١كىمح١٥٠
صححإذا نالمنم وامنه  ١٠١
جمزالجناص من ثهب؛  ١٥٢

اكافزلا تزيل عتر ين ١  ٠٣

:اينهأم(

ريمما نائح انبيراث ذوي ٠^، 

الحادثنأت الأصل نج، ناصرنه 
١محوانيياتجل نابغ 

نإءام،اضأسص
يمرنهاالخام١لأنم
ؤبم—دءموا؛يىنحن_ابب

المارقمميلهى عس اك يشي
ال_رائ_اواالثاسيس وحديى 

الل-ناث-_قأنهج اناف وانالكا
داصرنهراثاتم،ولأددض

هعنتزيح آل واحذرعدت 
زنايحملااانضم وأ->_مرإن
الأغجلمواشسحيمرنه 

محشثّةاص
افإبما;محمو'كافن





انم|معستىوااكسمة

ي-داثويتاتث
نسنيكإذى--

ارهزانعتأوجاث*يعنس

ومحرمائأ'لإنيابسر
الئثربمس ال اثوتنزم

الكرمالئنطمى البي على 

م'ةاهماصر

،,.ُ

وئنأنىالتوتشuث١٦٩
والإثار-;محّإر.زالثنز  ١٧٠

اسدهداثامابان
سم'ضاير ١٧٢
رءننناكالمن'اشب ١٧٣
وأمس؛نص' ١٧٤
الخافمحواخام )س( ١٧٠
رسالآساهمأر ١٧٦







مث؛امح
ءء

الإسلامضح 

(٠٥٧٢٨٠٦٦١)

ظ









٦١١نمغرى ا لوصية ا

•موجبهابأنياء ثروت دالدئوب 
)ضذا(المة.

إجاتئو4 تنفر ئد ثئاز" — الله يإف • ئوتؤ عير مى الأنتنمار و)الغتي( 
ءة3الأطامحامحاد.

نكيكنا التمدة، أالكئارآت إئا النكخ؛: الئالخئ الأصالث )_( 
آوالعج، ظظورات زنض والدكب والنظاح، رمذا0، ني المجاى 

أرينهوهي* النمدوة، المنيباضاران أوماتث نارفبمضواج؛-ابب، 
وصتأم.وصدئه، وعس، نيئ، ت أجناس* 
أنبه؛ي ١^ )نته بمن: خدبمت ئاد النلأتمهء:^١ »الكئ1رَات زإثا 

سةوامبالنلإوفوامض
المحمر؛ي ؤ»رالأخاديثاضاخ« »اتيآئ، دك قز نئدsئ النثكر(. 

اليمادوناموالي، والصثام، والجننؤ، يالصالوأتالغني، 
وضيذي(، أو)نيل٠ناقدم نيو4ُ( لعيدكدا، نادكدا، )_ مهان 

^^رحصوتنائفنيصامالأصال1.
مىالإنناور ءإ0 ال>اجهإلته، يالإننان ما أشد من العناته أد راقالم 

تنبهايير الممّات أزينؤ من ونتحوقا الأنث ند؛ يي خصوصا ي؛الح؛ جن 
ئدليمي علم أنل ين قنأ الإئتاذائذي ءإ0 مزتنغزالإجؤه، الالجاب1ئةا 

اءك1م،؛ثنرقدا؟ أساء، مدة الجاملثه* أمرر٠ بى نئلطح 
قنه:افه تجد3صتي بي حدث بذ ي. اض 

















٦١٩اام^اسى ا

اص;أارضانينا؛ُالإطضشد
رالئتاتى؟ساذَاهممآ«.

تمثاشرؤيلهتنارثدثأ، والثداذ، الثدي آذتزرئنا كنآَداهَالعظيلم 
نوإلا رحمة لئلا مى قا وت4ب سانا، إل بند قلونا لإيغ وألأ أشنا، 

•الثرنلى مرأشرف وصلوانه زالحمدشربالخالمن4 الوئاب، 

مس(،واسمابااسبم،رياسامتن،دينله
ابنسأالأمارياسمرمرماهس*

























































٦٤٧ااضيد؛|لمسأ 

لسواشا؛[
ببغالآتاضضشسظءنانامافيني؛صنهم'ى  ١٤٣
ئ؛ثنح<سوىجثةآوحئل ثندء لينر ائذي الونت دنا ئذ أنى  ١٤٤

٣يز ام ي حمآ ه؛اوالشتسبيذا 
علتهابالثواجمدثنثموعمى بناي التخيل محاك ئنئالثه؛ها  ١٤٦

اساكاّنادثأوبنتندنا اثاس أ-حدف ما3ن هنك ولغ  ١٤١^
اياأجبممناؤرترم\ذنو'>؛وح مى الندا سنع عندنا جوانا وثئ ١  ٤٨

وقدمتغزى تزف سوانم أجاب فن ثنن أنوكم لئا رنلي به  ١٤٩
دولأ,بمدبمبجمجن؛ أغظم ١^٣ نمى بى لحد  ١٠٠
-درشدساجسنمنه-ساورشنتنها نزق ثى الجنئ ذاق وبمب  ١٥١
العمادوبمنكمئثنمسزناتنى ^أ'نيإلأالعالمنبخضوْ  ١٠٢
تظلمعندللحلانق مابؤس حمه ريلث، ذلالمظلوم وناح  ١٥٣
يقلمليس الذي يالإنب ئرازبن از زئرضع الحنام وتثرديواف  ١٥٤
دلأتح7سخمةدافسم ١٥٠
ئاكضب>الأهمحستجمض ينا الني؛ أغفاآ وتنهد  ١٥٦

المىوممثطاضفالنعندنا حالك كتن بغري لين ما ١  ٠٧
أوأ'خدامحئابمأمش ١٥٨
شريىمكاضلجآويثظلمومزأفلإس؛بكث  ١٥٩

يبمربايزالج(هبمموثكناضعابيؤوثنإلُ  ١٦•
ألأكيلمأدلُضنيمئاتز ثإثك ١^^، يكن وإذ  ١٦١









٦٠١الأصدوتالمسآ 

اطمُمحزمنذبج ٦٦١
اسمزضشداضابيب4ئالهوى ؤن'ك' بالو'صو وئذناعدت  ٢٢٢
سمالص ووصاتها م اس»إ بى بجو عنقا النص وتد ثدغيا  ٢٢٣
ياضشصف;زم'وئنذكبمامذسبذ  ٢٢٤
لخأمنذقامثسلم ٢٢٠
همنىكنضياسننزئاببمؤفيُمّفي  ٢٢٦
ثواإرناراسم-هماأئامشأ؛ممبماضالننى ٢٢٢
دناداسُاسمممزقذغنسالإءم؛بماءناتآ  ٢٢٨
ما»محثاوءلآفلأنتبيءإئئ مها الرحمي بمرس دس  ٢٢٩





سس

واممأريحاثسوده ة اس 





بمًءصءءء^هءءعءمأا

؛؛!ك َ َُ َْ ُ

سنموسإإوةاّ

]رضةاهتخأ؛[

.ا"ه()ا،ه_.

^^ءععءءعءءأ























الجامع ٦٦٦

JuLjJl ،^ ،عنروين وحلتا ثآن1تاؤظدا4 ؤاساشجمذرا وننامزالأزد
مح؛ؤدبمنيضمشزنوداهِ..

نود0إر 4 البمامؤ العامرق(إلى عنروس ين تلط . افر زئوذ وبعث 
زتي،إراي.:نامحنا-سثهمنةنأئزد4 ^٠، ١٠٣ابن 

نآبم4االمي؛الأم، بمص ثاجندتح4 دأّا"؛ءببمم4دفمحنا، وأجمله، 

ءجءفم,ص,رصبجض
ئادئجاغ:الئام4 أرص بن اض نلك الخئايق 
إر^1^،دئادت ^J_؛>، ه، دننق4 

ستهمنئ.4 ذلاش 

ه.اصمحبيك'اضضإداسبب
•البمن أحدمثاولق الجمنيرئ 

المدةناوي بن المنبر إل الحمحرم بن العلاء ه الم زنوث وبعث 
ضِكثا;ابمضةإزالإم4نلكادمح3;ن4 

-الأئنارئ حتل بن ومعاد الأثنرئ، موتى آبا الُ. رثود وبعث 
أنلعامه ئأ'نللم الإنلأم4 إر داعتتن البمن، جنلة -إر ءن4ما اش رصي 

■الن٠نلوءئوضمحءائنيدال 
نملديأضا؟4

؛منهم ١ أحدعثز العنونة من 4 . 4 له ركا0 
روتددنية وبن و؛هلكل؟ش، ٨^^^١^^٢٠، الحارث: 









ااجا.ءالمتساسم ٦٧•

ضزأسضةنيضا.رنوت 
ودثثبالندنؤ، وتومث عشزه، ثنان بنت ليي ه القبي ومات 

وحنسن،تح تنه ونز وحنسيز، ئتان تنه بدلك، آزصت بالمع، 
دلإمدجسمثام.محانيغا،دصفىمحالإرخيرْ، والأودأصح، 

ينامحطاس_زصاهُتهنا_دتزوجزنوداام. 
نونيهؤ، الذ رمرل أصحاب، وكاذمن حذائه، بن عتدخني مله وكانت 

نأداْجنريز-ظتهطلثها، النثي. أل ويروى ديدنهدبم0. بالمب«ف، 
رإئهاقوامه، صوامه ءإئها حمصه، ئرا؛ع أف يأمرق الد )إة ئقاد• ~ الثلأم 

دذجتشمح،اد؟ئؤ•
عمن،ينق حمصه رنويافه. طلى قاد؛ الجيني عام يى عب وروى 

طاشُيتناشهبمزئاد: مالحدلكص3، 
)إلاضَ_عزرخت_اذنفألوئاد: كزدجتريدلأاسضاي. ندا، 

ئنانتنه I ونل • وعشرين نع نثه نونت • لئنر رحمه حمصه تراخ 
•رءنرين،عامهم.لإ 

:واننها ث0، بمام حب  ٢١ام.ت زنود يئنوج 
ناجرتعزَذجماتياشينمحينهمدنم،ينهمدقاف، 

3 _3^ث،  ،_L،أئمًاشماالإطم
اثجالإوأصدقهاعنه المنة، ديي؛انصب، ونردجهازنودالذ. 

أنصإل فيها اضر؛( أمك عنزوبى الم. زثوت بمث دناو، بأمحالإ 





ااج1ععاا،ا،ساوديأ ٦٧٢

كتابمها،ام. ونوت ممص ^ ١٤٠بناس، بن يس ين ص 4، تي 
دُردجفامحبمحابر؛،
ومدجرنوثااد.؛

صرال-ضمسينعنرافمحنا
بيابن كثانه ئبمآنمق وكائت ، الهجن؛ من نح حمرّسئ نج، السلام—ّبت 

وتؤنثوجعنعصقاتوالها، صفك، ر1p_ افر.، وصوت ثلث النقيق، 
و؛يلظحفين.

وروجزنوثاش.ت
بنحائد حانث 3ءن ينعامينسننثينسماوق، 

و؛حم،بانجث،بمرق، موج4ازئوثاه. ام؛نءباس، يمد المحيل، 
دنح،آجرسردجسألإاتونوناآضسنؤأمالسفئ، 

■وّتمآ ئلاث تنث تومئ المؤ٠نيى، 

3ئنإحدىعنر3ْصدضنحاص، محجنلئسذملأطت
لهس.'و

ذك3س.

أصينناس،ينامالأص.
ؤ3يخُينض،الآض.^س3سٌاناخارقالأشان. 

3إداأي4ةاسا، ئام إدا كاذ ئش، ناحب، تنئود اشِين مد 3كال 
محظنافيذ0مثخ،بمرم••

بمودقانح،امحذار•ينعاماص؛يصاَ،بمتي، 





اوجاععواسرنااديآ ٦٧٤

•محكتةُ،لكنضممح. 
لأبم،ظيخلينبمارينص،دمم•

أوتزوان.أودكواذ، أوبيراف، آوكبماذ، وطهتاذ، 
أنداهالنمومز.ر*ابوراكطي، 

داننهدٌنيب، يمحى؛ وآبدصمر•، رث؛، رأبيداني، دواتي، 
أجمر،دأبومحب•

أفعله ونرطت ، وأقنث< . اهمت زوج نلمه لأم عندا كاف ونفسه 
نئادتيغدمالنص.جماضُ، 

•إثنمأزبموف ت وتل نولأءالننهوروف، 
أ؛ليي أبته، بن دريا أبمى، أ؛ دبركه 0؛ع، أ؛ نلني ت الإماء وبن 

*درصوى وحضرة، ثني، بمتا وننموق زند. بن أنانة 

ذ*ذزأذزاسزخواشه

أواق،مارهسشر ش بن ١^١^ م؛ اس3اْ الئكب، ت ملكه مس آوي 
زلكلمنملأهمئاْ'اض، وكالاننهُندالأ>ابىاشرس، 

ومآودثنسةزاش.ابيض، 
ٌُر.خأو■ثتبذ، و٠والن•ينابذخت، تنته، له وكال 

ثاب،بل حربمه نبدله الذي الأمدايي اشترائ؛٢؛ الن*ي وص رالنزئجرت 
نالآ>ا؛ئتيىصثر•■

)ئاةوننولاهِهضيتلأةمض:نئدتيدئثارئأءبق: 











٦٧٩^رةاكي.وسرةأْمالأاس،وة 

فمحنةشم؛ تجاوز ؤإلأئلأ محرق، عممته امرمحث إن الئنر، رجل الهامة، 
تو؛ابغنيمرآرجال>واما، و\خش؛ي,< أزنزاللزن، أدثهإداهمزم؛ْ، 

تخنثهُسبملوم، ئور له الخننتن، أمحنى الخصب، ندرة عرى بثهما محرز، 
أشنب،صلعالمم، ^، Jl^tتهلالعثتن، آذعج ىقالل«حيه، أثم، تئأثنه 
منسدلالقصة، صماء ي ينله جيد عتمه كأن الننرتة، دتيى الأنتان، مملح 

نتنما ييد الصدر، مسخ والصدر، التطن نواء متماسكا، تادئا العحلق، 
نونودناينمحوالثئزضأمر'الئتيئد، ^١^^، صن، 

الدزاشأم ذبم،، سر'ى مئا زالبلن ١^؛؛^ قاري كالخط، بجري 
الكمنشس يحب؛^، الزندين، طويل الصدر، عريص دالمنكثين، 
مسخالأحمصنن، حمصا0 المصم_،، نتط الأطزاف، ناتل والقدمين، 

زيمثينو-ئا،وزطوه إذازادزادشا، تنثومحياد، المدنتن، 
جميعا،الممث التمث نإدا صت،، ثن شحط كآثما مشى إدا المشتت، دريع 

ئظر0جث ، الثناء إر ظره ين أءلون الأرض إر تظنه الئونح، حافص 
.ؤتتدأسيباثلآمء ثنوقأصحابه، الملاحظه، 

نمل

.صعات!؛ أشاظ عرسجؤ ممسيز 
اثبىء،النذريى والأ؛!اخالجبنت والخنادء ^^؛ ١١دالوصاءْت 

والجيم——بالهءالمثئ؛ه I والثجلت لأنهاوصن0بافزن. الحاجن،؛ ول٠إيريبه 
وص؛المهملة، والحاء بال؛ون ويروى أنمله، انتزحاء نع البش عظم 



































٦٩٦

ئد.عام.هدسآ، واصاع5ينص: 
أق4؛أإ٨^، وصتالم، دجنذر، محان، وإخوبمهولم؛ 

اشزالكلاظ.
أئ4اؤوبمءدهه، لأممك : ^^١^^ ٥١٧^

اتيشط.

محُآعاعسنمس.^١، مات^٠٠٠ت زبمصأنىي 
وممئتلأصص:لآأونم،قخ.

أمهناأ؛نملبمملر0ينمننرداشئ.وره; 
^؛،١٠٣ورئلآالم-رى، ذأمةممالفميى، دئيتبابصعريى، 

وحدبمحه،ويثوث ولمهت1ا<، زامجنفراشئقاجناة؛، ، ^١٣١٢
زس::تاتصلآماتأولآدش.رناطنآ، 

الأيام.عر ونبمثأشهررأياما، بنص أرع جلأنه وكانت 
وحننون،قنان ومر: ، ؤسر0 حس ونيل؛ ؤسف0 قلاذ ودُ محو 

ح<'ؤتجا'.عامال>ناقؤ، نخ*و'خنثو0ا •' ونل 
^^بطالخ4ينتيياش3ضاشمم:

ينٌ ين كنب بن ذرْ بن ئم ين نني بن كنب عنردين ين ^٠؛ ابن 
يلم،تيزشميام.مح،محْينتي•مالب، 

واسز\ذة0أتأإ بن العلاء أحن ^^، i>Jlينت، الئب وأمه! 
ينمحينمفينمابمينمبمينٍينالحمربي؛ 







اصطو<الثرة^رسرةاكض.ىسيوة 

د(ينمحينسدصسينضقاف.ت وآمه 
ويهد. الإنلأم( ظث ؤإر رآيثي )امد يمولت ولكف ثدينا، وأنلم 

بم0واساسمحالحجملسم•
زثُدكنيمحابممهمسرسبجانيسم؛ام، 

التدنث.ثمممرنوداه. مببمدرراغنيأؤJ نماذ، 
وفسالونم:

ست:ضسج.
ثلُُاستادينشمح•• وهمم 

عنهماالخدث.وزوي ت وثضعب وعامز، 

سوظد.وعاتقه i وضايح 
رئابمر وحبل النديتة، مي أميال عشرة عر النقيق يي بثمره مات 

ذكاورآحزا وننيص بضع ابن وم وحنبص حمى تنه الندبمة إر الرجال 
وظْ.العنزة 

:نمذينتيينمدرمتاشمم 
بنءدهأ بن دم بن  ١k'J^^٠ عيد بن يياع بن العرى عيد بن ميل ان 

بمم،لإرنرلاشم.بيمينمحه
زنومزحزاعث، مننيملم، آمه: 

محأ؛ضلبمانمي•١ينعمعنربنالحئاب، 

















































٧٢٣^يآضظمالأص|بميأت 

أ1ب:علأسالإمحاب

ابمإلأتخذناداقنر0ئكهوارف1« ئنىيماص!لأل ٠٣٢
فرمحاتالآئوجمح كآنمد تنزي انم َفي  ٣٠٣٣

ا؛يمن——رباكي رإينل وككئنلتات ئانث وجنسع  ٠٣٤
كاشايمرنبآورانمكاJمالثالم الدكوو خنع زامآوفي ٠ ٣ ٠ 

ؤنتيالي^ضضاملآ؛ص اص م أثث •^ ٠٣٦
ث_لآففيئابيا

ؤاق-وذمالأمائالنينمنالألتن تغووثذان الئثش وفي  ٠٣٨
اونمن4ن^^لونمنلبتثلآنسةنأشا  ٠٣٩

الأئماواكنة ب3ت وادتهكسنم-نينحاني ٠ ٤ ٠ 

اثسغلامان ناب: 

ثخينكنئوئاءومر0 ألما ننحه ونؤإ حنس لشنب ٠ ٤ ١ 
سخ—اشعإلآكهندار>ت، وفإ قد بضم ما بمب؟ نانمسن،  ٠٤٢

^^اا^نرجمعنآسثامرنسماالخننةالأىاب1ا 
اؤجنح3دسمشصي4؛؛.واقمثامالإن،محيقي 
كJترنا٢ضطلمابن،^^ةالآئتاJحمقصب 

































)منوي(
سحويالإمام 

1|ثش|أ1ه1ط

[ ١١٤اصت: ]علل 
[سيط : بم هإ 







الج1ععووضن|سه ٧٤٢

^^٠١٧١وئث النزذطس ثن 'ذئدي'أشامحضووّ  ١٦
^زإونثسئاللأبمالآوش الخناق خب دم طث 0ث أي * ١ ٧

ردسؤمثنثضسمما'نشئىواوعنبجخثأفوخ 
لحئوشاJدحلهجLلآحنا ثب جم ودرت وطرت ريق ٠ ١ ٩ 
كمائمنسنتإ0شالآالئيءحرئيا الدارنس وثالتا ٠ ٢ • 

ثذلأقد المحكم وندا عص مضنوم ُعبمالأابياوآؤلأمابماءبه ٢١
ذاصشآاصراكنم'لأأآ-بمانتقضممحل' 

ننةقد  ٥٥١مأ-نثلحتا>ئظقتياتي.سالبمائمئا 
بمالإ-قاقنآتضسننألآ؛ا>فيمنقاابيامحيمحاي 

ص_مضيوناص_ئنقبخدحالآإذ٢بماصنولزثنهزبمت؛او ٠٢٥
جافاكحتماكئمنمحلأحلا حتث ثعلت من همن ٠ ٢ ٦ 

؛فئدتيةاوذلإساشزلأ^ظنيأوايمإداي:با

باضنلئوناب اضسرأؤ  fUانحناو ض شن: 
فنكامناالإضارب'

قمملأالمن تلك مجايز اغض -ه 

ٌ\يو\ضباويب؛4
اسالآ١^^ وور!ظا؛ ح تأتيبالإياد؛ كآَمانملر٠٣٠
وضىؤتذاثيامح1لأاسو0ث أف؛ي ذا واسل  ٠٣١























٧٠٣غهرصاسم؛صىءات 

١٥١** •**••ءالساكنة والميم المدينين والنون الميم حكم ٠ باب 
١٥١. .................الساكة والنون التتوين حكم باب 

١٥٢المدوالئضر باب؛ 

١٥٢الوثق معرفة ت باب 

١٥٢. ..............اكا» وحكم الت>رعوالوصاول باب؛
١٥٣اكاءات باب:

٠.......الوصل.يزة •' باب  ٠..............٠ ٠  ٠١٥٤

١٥٤الكلم أواثم على الوقف • باب 
١٥٤الخاتمة 

١٥٧تجهةا|اولفال 

٠١٥٩ . .......٠ ٠ . ........١ واكوين الساكنة النون أحكام 
١٦٠ب ......اا..ا..ا....المثا.دتٍن.والنون اليم أحكام 

١٦٠أحكاماليمالاكتة 
٠١٦٠ ......................النعل ولأم •أل، لأم حكم 

١٦١. ...............وانمتارييزوانمجاتسين المثلين في 
 J١٦١أمامالا

١٦٢ JUأحكامال
١٦٢امامالداللازم 

١٦٣حات.ةاسة 

























دهرسالمودوطت

٨. ...............والتاك والظن والعالم الفقه بين المرق 
٨. ...٠ . ٠ ١ ٠ . ٠ ٠ ١ ٠ ٠ . ...٠ وأبوابه الث أصول علم تعرف 

٩؛ ا...أمّامالكلأم
٩الأم 

٠ص
٠والخاص العام 

٢والمن المجمل 

٢الفلا٠روالؤول 

٢الأفعال 

٣المح 

٤الإج،،اع 
0الأخار 

٠القياس 

٦. ..........٠ . ١ ٠ . ..٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ...الخلووالإباحة. 

٧الاّصحاب 

٧ترت؛بالأدلة 

٧

٨المتقي شرومحل 

٨الاجتهاد 



باب

اس

|وعاععلأسمحناسة ٧٦٦

٥٠٩. ..................س4يلاّفاتمتوماله)هات.

٥١١النقه أصول ت باب 

٥١٣الم أصول أبواب 

٥١٣الكلام أمام ت باب 
٥١٤الأم 

٠١٠ ض
٠١٥. ................التكلف محناب تناوله بن فمل؛ 

٠١٥العام ت باب 

٥١٦الخاص ت باب 

٥١١^والمين المجمل ت باب 

٠١٧. .....................ص:مامماءرواسل 
٥١٧الأسال ؛اب:

٥١٨المخ ت باب 

٠١٨. ٠ ..١ ^نئبملفيسرضبجنالأشوامم. 
١٥١٩لإج٠اع ت باب 
٥٢٠. .............ر......االأخارواحى>هابيان ت باب 

٠٢٠.............................القياس.باب 

٠٢١. .................رفيصوطأركانالتياس.فمل؛ 
٠٢٢الخلووالإباحة في ضل: 



٧٦٧،هرساوربماوءات 

٠٢٢واب:ترت؛بالأدلأ 

٠٢٣. ...............سيواممواو.

٠٢٣رع 
٠٢٣الأجماد واب;

٠٢٠ناهراوماء9؛اسهيق 

٠٣١خاسأ:اوههه 

٠٠٣٣ . . . . ؤ . ٠ . . ٠ ٠ . . . . . ٠ ■ ^بخالهااةياؤهاص1وواجهام1 

٠٣٠شموطس1 

٥٣٨أرلكزانملأة 

٠٤٢واحاتانملأ0 

٠٤٣. ......................مواابص|محسمه.
٠٤٦ااب؛صتةانملأ؛ 

٠٠٩صبملأةالتطؤع ت باب 
١^١٥. ....٠ . ٠ ٠ . .١ . .......... الأعذار أعل صلاة ت باب 
٠٧٢الجمعة صلاة ت باب 

٣^١٥العيدين صلاة باب؛ 

٥٧٤؛اب:صلأ؛الكوف 

٠٧٥؛اب:صلأ؛الأّئتاء 

٠٧٦الخال ف: 



اوط،ءاساسم ٧٦٨

OA.

٠٨١الأنعام بهية زكا؛ ت باب 
٠٨٣. ...................زلك؛الخارجسالأرض ت

٠٨٣:زكاةالقاJين باب 

٠٨٤بابتزلكْااموض 

٠٨٤؛اب؛زكاْالفطر 

٠٨٠؛ابتإحراجالزكا0 

٥٨٥الزكاة أمحل ت باب 
٠٨٧ىاباكيام 

٥ ٨٨مايفدالصوم ت باب 

٥٩١. ...............بغيةالماحمسٌادثاال)نيتة( 

١....... .....الميراث أساب باب؛  ٠ ٩٣. ..ا..ا.... ١
٠٩٤. .الإرث.موانع ت I باب 

٥٩٤اارارثين٠نالرجال باب؛ 

٠٩٤الماء من الوراثات ت باب 

٠٩٠. ............الندر؛فيئاباشتعالي الفروض باب؛ 
٠٩٠التصغؤ I باب 

٠٩٠الثمن •' ؛اب 





سءن|سياالجامع *٧٧ 

٦٤٣انمماصةاس 

٦٤٦,..أمغات 

٦٤٧-سلاكبما؛ 

٦٤٨بلادالأشراق 

٦٥٣. ..........٠ . ..٠ . . طط:اسيرةاسوهواكارخ 
٦٥٠. ............وسيرياسابهاسلوت.٠٠٣١١هةت9مسدد
٦٥٧نب. 

٦٥٨ ٠١

٦٥٨دلالته. 

٦٥٨. ........ .......وجيء وأمه وءا؛واللرصرلااد.، 

٦٥٩أمماته. م فمل؛ 
ض.يخوخمبحعمهأبيطافماكامت محل 

٦٦٠وزواجهخديجت 

٦٦٤مءءبموءم.جه : نمل 
٦٦٤مل:مءزه.إ 



٧٧١عهوساسنموطت 

،٦٦ضل;مممابمردد. 
٦٦٦. ...................فيأءماءهوءماتبم.و.ضل: 

٦٦٩. .٠ ١ . ١ . ..... . .واللام انملأ؛ وعليهن عليه ذكرأزواجه 

٦٧٣ذوه. 

٦٧٤ذمأراسرمرلاه|وو 

٦٧٦سلاحه. 

٦٧٧ضل:فيصك. 

٦٧٩. .ب.....ابؤ.....م.سرمبأسظئامم. ضل.' 
٦٨٢ضل:ءيأخلأق4. 

٦٨٠ضل:في»عجزامم. 

٦٩١فيمتر؛انمشر؛ • محل 
٦٩١ايوكرانمدض 

٦٩٢أبو->غصنميناسلاب 
٦٩٤. . ٠ . ٠ ..٠ . ٠ ٠ .ؤ١ . ..٠ .٠ ١ ٠ أبوعياواافيع؛نمانينطان. 

٦٩٠• •٠ . أبوالمء~نضينأبيطاف 
٦٩٦. ب..ؤ..ا..........ها.ااه عبيد بن طالحت محمد أبو 

٦ ٩٧العوام بن الزبير أبوعبدافه 
٦٩٨وناص أبولبُاقسدينأبي 



|اجا،يرولمضناسم ٧٧٢

٦٩٩. ..................ا؛رالأصرسيدينلأ"ينَو 
٧٠. . ..٠ • .٠ ..٠ ■ أمسدبهمجميىينمفينسصف  ٠

٧٠١. ب...ؤ...........أير-مدْءاصينباهيناسماح 
٧٠٣ثامتأ:ااثءوواسرق 

٧٠٥ا|إجوومية الْني؛مة 

٧٠٧الإعراب باب: 

٧٠٧ثممiتءلأماتالإعراب باب 

٧٠٩ن ضل 
٧٠٩الأفعال 

٠................مرفوعاتالأمحماء  ٧١٠. ....٠

٧١٠. .الفاعل.

٧١١. .....لمسملالل.يلممفاض)الابصاكاءل(.
٧١١انمدأوالخر 

٧١٢. ..ضاسأوالخر)ماخالأبمواء( 
٧١٣انمت 

٧١٣العطف 

٧١٤اكوكيد 

٧١٤البدل 

٧١٤الأمماء منصوبان 

باب

باب

باب

باب

باب

باب

باب

باب

باب

باب

،أس



٧٧٢اووبما>وءات مهوس 

٧١٤يه المفعول ت باب 

٧١٥.. ................المطلق( المفعول المصير) باب 

٠... ١٠٠ ب( المفعول المكان) ورف ارمان قلرف ت باب  ٠ ٧١٠. ٠

٧١٦..الحال باب؛  ٠ ٠ ٠

٧١٦امز واب:

٧١٦الأصشاء باب:

٧١٧؛اب:لأ 

٧١٧المائي ياب: 

٧١٨. .....ا......ب.....ا....المفعول*نأجاله ؛ابت
٧١٨سه المفعول باب! 

٠.. .....؛اب!مخفوصاتالأّماء  ٧١٨.. ..... ......٠

٧١٩. ....٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ . ......... الهدقالبمهيتضن}بمممجووي 
■٧٢٢الكلام باب: 
٧٢٢الإعراب باب: 

٧٢٣ءلأماتالإءراب باب: 

٧٢٣علاماتالمب باب: 

٧٢٤؛اب:ءلأ.اتالخفص 

٧٢٤باب:ءلأ.اتالجزم 

٧٢٥ضل 



1دترناسي؟الجامع  ٧٧٤

٧٢٥اومئنوالكرْ اب:

٧٢٦اذالأنمال 

٧٢٧. .........................1ماباكل اب:

٧٢٧؛اب:.رمئتالأا 

٧٢٨ب1ب:سالفاءل 

٧٢٨. .....٠ .١ . ..........؛....اسأض.باب: 

٧٢٩كازوأخواتها 

٧٢٩إزوأخواتها 

 ٧٣٠^،٧^٧
٧٣٠الس باب:

٠٧٣ الطما باب: 

٧٣١الضكءد باب:

٧٣١.الاول باب:

٠٧٣٢ ......................*اء منصوبامحاالأ«أباب: 
٧٣٢اسور باب:

٧٣٣الظرن، ؛اب:

٧٣٣اسل باب:

٧٣٤اكءز اب:
٧۴٤الأمشا اما:



٧٧٠فهرساسمبم1وءات 

WTOاب:لأاسءملإن 
٧٣٥الداء باب: 

٧٣٠الممللأحله باب: 
٧٣٦النملسه ت باب 

٧٣٦.خ4وصاتالأساء ؛اب:
٧٣٦الإضافة باب: 

J_yi_g ٧٣٩

٧٤١. ................الجردوضاربته اسل أبنية باب: 
٧٤٢ب ........ا..بفيام.التاءاك«مرأونونه؛اسل فصل: 

٧٤٢؛اب:آثةاشلاضدفٍه 
٧٤٣ضل:فيالمارع 

٧٤٣مالمسمفاءله فعل في فصل: 
٧٤٤ضل:فيّلالآم 

٧٤٤. ؤ...ؤ.........باب:أذيةاساءاكاضراسعونى 
٧٤٠الصادر أبنية باب: 

٧٤٦. ...............فمل:فيسادرمازادضاستي.
٧٤٦. .................ومعانيهما والمفعل المفعل باب: 

٧٤٧. ٠ . .ؤ. ؛ ٠ ؤ ؤ . . ٠ ^ل:مذاءاسلةلدلألةضاممرة.
٧٤٧ضل:فييماءالآلة 

٧٤١اس 

تمبح*ال.الفي
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