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60 

 يعمل



 ءارعشلا ةروس بارعإ

 يجي رمل اه لاي سب

 ةلمجلاو ؛"تنأ" هلعافو ,ةلعلا فذح ىلع يتيم رمأ لعف (لتا)و :ةيفانشسا واولا : لتاو

 .ميهاربإ ةصق - لوسرلا اهيأ - نيرفاكلا ىلع لتا يأ ؛ةيفانئتسا

 .(لتا) لعفلاب قلعتم رورجمو راج : مهيلع

 .فاضم وهو ءةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : أبن

 .يمجعأ ملع فرصلا نم عونمم هنأل ؛ةحتفلاب رورجم هيلإ فاطم : 2 ميهاربإ
 اننا دبل



 ذإ

 لاق

 هيبأل

 نودبعت

 وأ «(اين) نم لامعشا لدب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينيم يضام ا نمؤلل فرظ
 .(أين) ردصملاب قلعتم

 .هيلإ فاضم وج لحم يف ةلمج

 .(لاق) لعفلاب قلعتم رورجمو راج

 .ةرسكلاب رورجم (هيبأ) ىلع فوطعم مسا

 .«نودبعتل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف ماهفتسا مسا

 ةديع مهنأ ملعي - مالسلا هيلع - ميهاربإ ناكو ."لوقلا لوقم“ بصن لح يف ةلمج :

 .ءيش يف ةدابعلا قاقحتسا نم سيل هنودبعي ام نأ مهيريل مهأس هنكلو «مادصأ
# #* 



 © َنيِفكَع ا لَظَنَف اًماتَصُأ ُدْبْعَت أوُلاَق

 ًامانصأ

 .ةيفانثتسا ةلمجلاو «لعاف ةعامجلا واوو ,ضام لعف

 ."لوقلا لوقم“ بصن لحم يف ةلمج

 .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعقم :

 همساو ,ةمضلاب عوفرم (ناك) تاوخأ نم صقان عراضم لعف (لظن)و ,ةفطاع ءافلا :

 :ينآلا (نيفكاع)ب قلعتم رورجمو راج



 20 .بصن لحم يف (دبعن) ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ,ءايلاب بوصنم (لظ) ريش : 2 نيفكاع

 د 6

 نم هودصق ام ىلعو ؛ميهاربإ باوج ىلع تلمتشاف نيرختفملاو امب نيجهتبملاك «ةلماك مهرمأ ةصقب ءالؤه ءاج ')

 ىلع اورصتقي ملو ؛(دبعن) ىلع (نيفكاع اهل لظنف) فطع كلذل ؛راختفالاو جاهتبالا نم مهسوفن يف ام راهظإ

 .(عدبعن) لعفلا نود "مانصأ" اولوقي نأ نوعيطتسي اوناك مهنأل ؛هدحو (دبعنإ) ةدايز

 3 و --- 2 3 ع ه7 ي 7 5 8

 .ةيفانثتسا ةلمجلاو ميهاربإ لاق يأ : لاق

 .نوكسلا ىلع ينبم .ماهفتسا فرح 0 له

 هب لوصعقم لصتم ريمض (مك)و ؛لعاف ةعامجلا واوو ؛عراضم لعف (نوعمسي) : مكنوعمسي
 ."لوقلا لوقم* ةلمجلاو



 .(نوعمسي) يف لعفلاب قلعتم يضاملا نامزلل فرظ : ذإ

 ذإ مكل نوبيجتسي وأ ,مكءاعد نوعمسي له "ىنعملاو .هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمج : نوعدت

 ؟مهفوعدت

03200 

 1 سد وَ ء هع

 ©22 نورضَي وأ م وعفني وأ

 .نوكسلا ىلع يتيم فطع فرح : وأ

 .(مكنوعمسي) ىلع ةفوطعم بصن لحم يف ةلمج :  مكنوعفني

 .نوكسلا ىلع ينيه فطع فرح وأ



 هب لوعفملا فذح دقو ؛(مكنوعمسي) ىسلع ةفوطعم بصن لحم يف ةلمج نورضي

 اذإ عفتلا هوجو نم هجوب مكنوعفني له :ىنعملاو .ةلصافلل ةاعارم (مكتورضيح)

 ؟مقدابع متكرت اذإ مكنورضي وأ ءمهومتعطأ
#6 

 (© َنوُلَعْفَي َكِلاَذك اَنءآَباَء آَنَدَجَوَلَب أوُلاَق

 .ةيفادكسا ةلمجلاو ؛لعاف ةعامجلا واوو ءضام لعف : اولاق

 .نوكسلا ىلع ينبم فرح يلاقتنالا بارضإلل : لب

 ردم ايوا لوقم" ةلمجو «ةيفانئتسا ةلمجلاو ءلعافلا ريمض (انرو «ضام لعف اندجو

 ."..لب كلذك اهدجن مل“ يأ



 انءابآ

 كلذك

 متيأرفأ

 .هيلإ فاضم لصتم ريمض (ان)و هب لوعفم

 ءدعبلل ماللاو ,فاكلاب رج لحم يف ةراشإ مسا (اذ)و ءرجو هيبشت فرح فاكلا

 .فودذحم قلطم لوعفمل ةفص رورجماو راجلاو ءباطخلل فاكلاو

 لفم امنودبعي انءابآ اندجو :ىنعملاو .(اندجوإل ناث لوعفم بصن لحم يف ةلمج :

 .تحبلا ديلقتلا ىنعم ممباوج لمحي كلذل ؛نولعفي اوناك اميف مهاندلقف ءانتدابع
 #8 ا #

 .ةيفانكتسا ةلمجماو «ميهاربإ لاق يأ

 ريمض (مت)و ءضام لعف (متيأر)و ءردقم ىلع ةفطاع ءافلاو «ماهفتسا فرح ةزمحملا :
 ."...متيأرف متلمأتا" يأ ؛"لوقلا لوقم" ردقم ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو :لعافلا

 .هب لوعفم "يذلا" ىنعمب لوصوم مسا



 .(ناك) مسا (مت)و ءصقان ضام لعف متنك

 يأ ؟فوذسحم دئاعلاو ؛لوصوملا ةلص ةلمجلاو ,(متنك) ربخ بصن لحم يف ةلمج : 0 نودبعت
 ."هنوديعت متنك"

 سلس وعادت صو دك ععدرر يوت

 .(نودبعت) يف لعافلا ريمضل ديكوت عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبه لصفنم ريمض : متنأ

 عوفرم (نودبعت) يف ةعامجلا واوو ىلع فوطعم مسا (ءابآ)و ,ةفطاع واولا : مكؤابآو

 .هيلإ فاضم لصتم ريمض (مك)و «ةمضلاب

 .ماس ركذم عمج ؛واولاب ةعوفرم ةفص : نومدقألا

### 



 ردع

 لإ

 هبار

 ءاقلا او (نإ)و ءةيفانثتسا دعلا ؛ (ن .اهمسا ريمضل

 و اب عوفرم (نإ) ربخ او ؛ةمض ١ ةلمجلا .ةيفانعتسا ةمضل

 رورجمو راج فوذحمب قلعتم ةفص .(ودعرل

 ىلع ينبم ءانثتسا فرح .نوكسلا

 قف روصنم عطقنم ىننتسم وهو «ةحتفلاب بوصنم .فاضم



 2).ءايلا هرج ةمالعو رورحم هيلإ فاضم : نيملاعلا

 فلز

 انين طين

 ؟هتدابع ىلع نورمتست ءيش يأ متملعف تركفأ :مهل ًاتيكبت ميهاربإ لاق" :#/وا0+واثه ةميركلا تايآلا نعم
 نم مهودعبت ام نإف .نيبملا لالضلا يف مكنأ متملعل متلمأت ول ؟ال مأ دبعي نأل لهأ وهأ .نومدقألا مكؤابآو متنأ
 برقتأو «هدبعأ يذلا وه مهظفاحو مهرمأ كل امو نيملاعلا قلاخ نكل مهدبعأ الف .مكلو يب ءادعأ هللا نود
 .849 :بحتنملا ."هيلإ

08 000 

 © ِنيِدََّوُهَف ىنقلَح ىذلا

 :لحم يف نوكسلا ىلع ينيم لوصوم مسا
 .(نيملعلا بررل ةفص بصن -

 ."يذلا وه" يأ ؛فودذحم ادتبمل ربخ عفر -
 .طبرلل ءافلاو (نيدهي وه) ةلمج هريخخو أدعبم عفر -



 ءهسن لوعقم لصتم ريمض ءايلاو :ةياقولل نونلاو ”وه" هلعافو ,ضام لعف (قلخ) : 2 ينقلخ
 .لوصوملا ةلص ةلمجلاو

 .ادتبم لصفنم ريمض (وه)و «,ةفطاع ءافلا : وهف

 ,ةياقولل نودلاو ."وه" هلعافو ءلقثلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف (يدهي) : ١ نيدهي

 أدتبملا نم ةلمجلاو ,(وه) ربخ ةلمجلاو .هب لوعفم (ينيدهي <) ةفوذحملا ملكتملا ءايو
 «حورسلا هيف خفنو هقلخ متأ نيح هنأ :ىنعملاو .لوصوملا ةلص ىلع ةفوطعم ربخلاو
 ىلإ هداشرإو «هنيعيو هحلصي ام لك ىلإ عطقنت ال يتلا ةلصتملا هتياده كلذ بقع

 .ايندلاو نيدلا حلاصم

##* 



 2 ٍنيِقَسِيَو ىنمِعطي وه ىِذلاَو هوك و 3و 2 5

 .قباسلا ىلع فوطعم لوصوم مسا (يذلا)و ؛ةفطاع واولا : يذلاو

 .ًأادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض وه

 ةلمجلاو هب لوعفم ءايلاو ,ةياقولل نونلاو "وه" هلعافو ءعراضم لعف (معطي) : ينمعطي

 .لوصوملا ةلص ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلاو ,ربخ

 ماعطلاب ىلع معنأ يذلا وهو :ىنعملاو .عفر لحم يف (ينمعطي) ىلع ةفوطعم ةلج : نيقسيو
 .يايحل ًاظفح ءام عافتنالاو اهوانت ىلع يرداقأو ,بارشلاو

##* 



 وهف) هباوجب قلعتم بصن لحم يف نامزلا نم لبقتسي امل فرظ (اذإ)و «ةفطاع واولا : اذإو

 نسم ًاريتك نأل "ينضرمأ" نود (تضرم) لاق امنإو .هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمج

 مث نمو كلذ ريغو هبراشمو همعاطم يف ناسنإلا نم طيرفتب ثدحي ضرملا بابسأ
 .مختلا :اولاقل ؟مكلاجبآ ببس ام :ىتوملا رثكأل ليق ول :ءامكحلا لاق

 .ًادتبم (وه)و «(اذإ) باوج يف ةعقاو ءافلا

 نسم اسهل لحم ال (اذإ) باوج ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلاو ءربخ عفر لحم يف ةلمجلاو مهي لوعفم ةفوذخنا ءايلاو ؛"وه" هلعافو ,ةياقولل نونلاو ؛عراضم لعف (ينيفشي <) :
 .بارعإلا

 ا #



 (8/8) ةمركلا ةيآلا يف (يذلا) ىلع فوطعم لوصوم مسا (يذلا)و «ةفطاع واولا : يذلاو
 .عفر وأ بصن لحم يف

 هب لوعفم لصتم ريمض ءايلاو «ةياقولل نونلاو ,"وه" هلعافو ءعراضم لعف (تيع :
 .لوصوملا ةلص ةلمجلاو

 .حتفلا ىلع ينبم فطع فرح

 «يلجأ لح اذإ ينتبمي يذلاو :ىنعملاو .لوصوملا ةلص ىلع ةفوطعم ةلمج (ينسي -) :
 .ءازجلاو باسحلل ىرخأ ةرم ينييحي يذلاو

 *او#



 و

 9 يزل ْوَي ىيِطَح ىٌرِفغَي نأ ُعمظَأ

 .لوصوملا ةلص ةلمجلاو "انأ" هلعافو ,عراضم لعف :

 .نوكسلا ىلع يتبم بصنو يردصم فرح :

 قسلعتم رووسجماو راجلاو :ةردقم (يفرب رج لحم يف ردصم ليوأت يف لعفلاو (نأ) :
 .(عمطأ) لعقلاب

 .(رفغي) لعفلاب قلعتم رورجمو راج

 .هيلإ فاضم ءايلاو هب لوعفم (ةئيطخ)



 .(رفغيرب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : موي

 .هزواجتو هنارفغ يف عمطأ يذلاو :ىنعملاو .ةرسككلا هرج ةمالعو رورجم هيلإ فاضم : نيدلا

 .باسحلا .تقو ءاج اذإ ءايندلا يف تاوفحلا نم ىنم طرف امع

 ع

 هل تمحيطلاب ىو امسح تهتز

 لاق يأ ,هيلإ فاضم (يبراي <) ةفوذحملا ملكتملا ءايو ءفوذحم ءادن فرحب ىدانم : بر

 .ًايعاد مالسلا هيلع ميهاربإ

 نم اهل لحم ال ءادنلا باوج ةلمجلاو ؛"تنأ" هلعافو ,نوكسلا ىلع ينبم ءاعد لعف : به
 .بارعإلا

 .(به) لعفلاب قلعتم رورجمو راج : يل



 ينقحأو

 نيحاصلاب

 > 1 ىف قّدِص َناَسِل ىل ِلَعَجآَو

 لعجاو

 :لسيقو :قحلاب سانلا نيب مكحلا وأ :ةمكح (امكح)و .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 .هللا دابع نيب مكح وذو ,ةمكح وذ يبلا نأل ؛ةوبنلا

 هب لوعفم ءايلاو :ةياقولل نونلاو "تنأ" هلعافو ءءاعد لعف (قحلأرو «ةفطاع واولا :
 .ءادنلا باوج ىلع ةفوطعم ةلمجاو

 يف هب مظي لمعل هقفوي نأ :نيحلاصلاب قاحلإلاو .(قحلأ) لعفلاب قلعتم رورجمو راج :
 .ةنجلا يف مهنيبو هنيب عمجي وأ ءمهتلمج

3000 

 هم 5

 - ا أ 0 تك

 .(به) ءادنلا باوج ىلع ةفوطعم ةلمج

 .(لعجا) لعفلاب قلعتم رورجمو راج



 .فاضم وهو ,ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناسل

 .ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلإ فاضه : قدص

 .نوكسلا ىلع ينبم رج فرح يف

 .(ناسسل) نسم لاح وأ ةفص فوذحمب قلعتم رورجملو راجلاو ءءايلاب رورجم مسا : نيرخآلا
 .ةمايقلا موي ىلإ يدعب نوتأي نيذلا نيرخآلا يف انسح ءانل يل لعجا :ىنعملاو

 ا #

 . تع .٠ 3 #-ِ هه خواص 5 ص هم اكل م5

 20 ميعنلا ةنج ِةْنَرَو نم ىنلعجاَو

 لوعفم ءايلاو «ةياقولل نونلاو ,"تنأ" هلعافو ,ءاعد لعف (لعجا)و :ةفطاع واولا : 2ينلعجاو

 .(به) ءادتلا باوج ىلع ةفوطعم ةلمجاو ,هب



 ةثرو

 ميعتلا

 .نوكسلا ىلع ينبم رج فرح

 .(لعجا)ب قلعتم رورجماو راجلاو «(نم)ب رورجم مسا

 .فاضم وهو ؛ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم

 .ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلإ فاضم

 ينل طين انين

 2 ل ول
 ©©9 نيلاضلا َنِم ناك مهنإ بال ٌرِفْغاَو
 رفغاو

 يبأل

 .(به) ءادنلا باوج ىلع ةفوطعم ةلمج

 ءاسيلاو «(رسفغارب قلعتم رورجماو راجلاو ,رورجت مسا (بأ)و ءرج فرح ماللا :
 .هيلإ فاضم



 ناك

 نيلاضلا

 .اهمسا ءاهاو ءبصنو ديكوت فرح

 .رتسم "وه" همساو ,ضقان ضام لعف

 :جفرحخ

 لحم يف (ناك) ةلمجو (ناك) ربخ فوذحمب قلعتم رورجماو راجلاو ,ءايلاب رورجم مسا ناك ن ف و
 ”.ليلعتلا ىلع لدت ةيفاننتسا (نإ) ةلمجو ء(نإ) ربخ عفر )3

 ان نيل اي

 :رحدملا نم ناك هتأل ؛هقراف موي مالسإلاب هدعو دق ناكو ؛مالسإلل هقيفوتي ةرفغملل ًالهأ يبأ لعحاو :ىيعملا نيفرحنملا نم ناك هتأل ؛هقراف 01 د

 , .086. :بختنلا .داشرلاو ىدهلا قيرط نع



 الو

 ير

 نايل

 نولعيي

 ت< 2 02-7 0 52

 © َنوُغَعَبُي ْمْوَي نزخ الَو

 .ءاعد فرح (ال)و ,ةفطاع واولا

 ,"تنأ" هلعافو ,ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو (الدب موزجم عراضم لعف (زخت) :

 .(به) ءادنلا باوج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو .هب لوعفم ءايلاو ,ةياقولل نونلاو

 .فاضم وهو (رخت)رب قلعتم نامز فرظ

 الو :ىمعملاو .هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلاو ءلعاف بئان واولاو ءعراضم لعف :

 .ءازجلاو باسحلل روبقلا نم نوجرخم موي «سانلا نيب ًالجخ وأ ًاناوه يب قحلت
000 2 



 نعي

 عفني ال

 لام

 الو

 نونب

4 

4 

 © َنوُثَب اَلَولاَم عقال موي 2 م قالت لس 2 م و هدد

 .فاضم وهو ,لوألا (موي) نم .لدب نامز فرظ :

 .عراضم لعف (عفني)و «ءيفن فرح (ال) :

 .هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلاو ءلعاف :

 .يفنلا ديكأتل ةدئاز (ال)و «ةفطاع واولا

 .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ؛واولاب عوفرم فوطعم مسا :

 د #6



 .نوكسلا ىلع ينيم ءانغتسا فرح : الإ

 «لصتم ىتتتسم دنأل «بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينيم 'يذلا" ىنعمب لوصوم مسا ا نم

 ىنتسسم وأ .ىتأ نم الإ ادحأ ..لام عفني ال موي :ريدقتلاو ,فوذحم هنم ىنغتسملاو

 .(نوبو لام) هنم ىحسملاو ؛عطقنم

 ةلص ةلمجلاو ,رتتسسم "وه" هلعافو ,رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبه ضام لعف 5 ىتأ

 .لوصوملا

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ةلالجلا ظفل هللا

 .(ىتآ) لعاف نم لاح رورجمو راج

 2).ةرسكلا اهرج ةمالعو ةرورجم ةفص : ميلس

+ 

 بلق وهو «حيحصلا :ميلسلا بلقلاو .هبلق ةمالس هعفني نكلو ءهتبارق الو هلام هللا دنع ناسنإلا عفني ال :قيعملا

 .4/© :ريسفتلا ةدبز .ناضيرم ققانملاو رفاكلا بلق نأل ؛نمؤملا



 ٌّ >5 هم 0011

 © َنيِقَتملل هن ٍتفِلزَأَو

 تكرح دقو ثينأتلل ءاتلاو ؛لوهجملل ينبه ٍضام لعف (فلزأ)و ,ةيفاشتسا واولا : تفلزأو
 .رسكلا ىلإ

 .تمدقتو تند :(ةنجلا تفلزأ)و .ةيفانثتسا ةلمجلاو ,لعاف بئان : ةنجلا

 ,ءادعسلا فقوم نم ةبيرق ةنجلا نوكت يأ ؛(فلزأ) لعفلاب قلعتم رورجمو راج : نيقتملل

 .اهيلإ نوروشحنا مهنأب نوطبتغيو ءاهيلإ نورظني
 ا



 نيواغلل

 9 اًملل ول 920 ىلا وسكل
 (©2 نيواغلل مجتجلا ٍتْزَربَو

 .(تفلزأ) بارعإ لثم (تزرب)و «ةفطاع واولا

 .اهلبق ام ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ,لعاف بئان

 ىأرسمب ءايقشألل ةفوشكم ةزراب رانلا نوكت يأ ؛زرب) لعفلاب قلعتم رورجمو راج :
 .اهيلإ نوقوسملا ممنأ ىلع نورسحعي ؛مهنم

 ع د



 © َنوُدّبَعَت شك ام َنْيأ مه َلِِقَو

 لبقو

 نيأ

 نودبعت

 .لوهجملل ينبم ضام لعف (ليق)و «ةفطاع واولا

 .(ليق) لعفلاب قلعتم رورجمو راج

 ريسصخ فوذحمب قلعتم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبه ناكم فرظ ماهفتسا مسا :
 .مدقم

 ةلمجلاو «لعاف بئان عفر لحم يف ةلمجلاو ,رخؤم ادتبم "يذلا" ىنعب لوصوم مسا :
 .(ميحللا تزرب) ىلع ةفوطعم

 .(ناك) مسا (مت)و «صقان ٍضاه لعف

 يأ ؛فوذحم دئاعلاو ءلوصوملا ةلص (ناك) ةلمجو ,(متنك) ربخ بصن لحم يف ةلمج :

 هللا نود نم افودبعت متنك يتلا مكتهلآ نيأ :ًاخيبوت م ليقو :ىنعملاو .هنودبعت
 !؟ىلاعت

 ان ينل



 - ع ينقع ش مل ني

 (©© َنوُرِصَتَنَي وأ مدورصني لَه ِهّللا نود نِم

 .ةرسكلا ىلع ينيم رج فرح : نم

 يف فوذحملا دئاعلا نم لاح فوذحمب قلعتم رورجماو راجلاو ,ةرسكلاب رورجم مسا : نود

 .فاضم (نود)و ,"هنودبعت"

 .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم ةلالجلا ظفل : هللا

 .نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا فرح : له

 .هب لوعقم (مك)و ,ةيفانغتسا ةلمج (نورصني) : مكورصني

 .نوكسلا ىلع ينبم فطع فرح : وأ

 وأ مكل مقرصتب مكنؤعفني له ؟مكتفآ نيأ :ىنعملاو .اهلبق ام ىلع ةفوطعم ةلمج : نورصتني

 .رانلا دوقو مهتفآو مهنأل ؛مهراصتناب مهسفنأ نوعفني له



 ح9 َنواَقْلاَو مه ايف أوبك 8 روص 6 1
 ةلمجلاو ءلعاف بئان ةعامجلا واوو ءضام لعف (اوبكبك)و «ةيفانشتسا ءافلا : ١ اوبكبكف

 .ةيفانكتسا

 ءمههوجو ىلع ميحجلا يف اوقلأف :ىنعملاو «(اويكبك) يف لعفلاب قلعتم رورجمو راج : اهيف

 ليلد ظفللا يف "بكلا" راركتو ءاهرعق يف اورقتسي نأ ىلإ ىرخأ دعب ةرم نوبلقتي
 .راجتسم ريخ اي اهياذعو مهنج نم انرجأ مهللا :ىنعملا يف راركتلا ىلع

 .لعافلا بئانل ديكوت عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه

 مهولضأ نيذلا :(نوواغلا)و .واولاب عوفرم ةعامجلا واو ىلع فوطعم مسا : نوواغلاو

 .لالضلاو يغلا يف مهوعقوأو
 و



 هم وج 2 و عرب ار

 099 نوعمجا سياَتِإ دونجَو

 .ةمضلاب عوفرم ةعامجلا واو ىلع .فوطعم مسا : دونجو

 .يمجعأ ملع فرصلا نم عونمم هنأل ؛ةحعفلاب رورجم هيلإ فاضم : سيلبإ

 .واولا هعفر ةمالعو عوفرم ديكوت : نوعججأ

 اننا نا دبل



 مهو

 نومصتخي

 م
 و

 َنوُمِصَتْح انيِف َمُهَو أول

 .ةيفانثتسا ةلمجلاو ؛لعاف ةعامجلا واوو ءضام لعف :

 .ادتبم لصفنم ريمض (مه)و .لاحلل واولا

 .(نومصتخي) يف لعفلاب قلعتم رورجمو راج

 زوجي (اولاق)و .لاح بصن لحم يف ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلاو ءربخ عفر لح يف ةلمج |:
 نيب كلذ يرجي نأ زوجيو ,مصاختلاو لواقتلا حصي ىتح مانصألا ىلاعت هللا قطني نأ

 .نيمرجماو ةاصعلا
* # *# 



 هللا

 نإ

 لالض

 © نيم ٍللَص ىنل انك نإ ِهَلأَت 5-5

 «ةرسكلا هرج ةمالعو ءاتلاب رورجم مسا ةلالجلا ظفل (هللا)و ,مسقو رج فرح ءاتلا :

 بصن لحم يف ةردقملا مسقلا ةلمجو ,"مسقأ" يأ ؛ردقم لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو
 ,ةقباسلا ةعركلا ةيآلا يف (اولاقرل "لوقلا لوقم"

 .ةلماع ريغ ةلمهم ةليقثلا نم ةففخم

 ريمض (ان)و «(ان) نون يف ةمغدملا نونلا ىلع نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :

 .(ناك) مسا عفر لحم يف لصتم

 .رج فرح (يف)و ,ةقرافلا ماللا

 اهلل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلاو «(انك) ربخ رورجماو راجلاو .(يف)ب رورجم مسا :
 .بارعإلا نم

 .ةحضاولا ةلالضلا ىلع اوناك مهنأ اوسقأ دقو .ةرسكلا اهرج ةمالعو ةرورجم ةفص :
 ا



 .(نيبم)ب قلعتم يضاملا نمزلل فرظ ذإ

 ريمض (مكرو "نحن" هلعافو «لقثلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف (يوسن) : | مكيوسن
 .هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمججلاو هب لوعفم لصتم

 .فاضم (بر)و .(يوسن)ب قلعتم رورجمو راج : برب

 20 .ءايلاب رورجم هيلإ فاطم : ١ نيلاعلا
 ان نيل

 .هستردقو مكزجع عم «ةدابعلا قاقحتبسا يف نيملاعلا برب هللا نود نم - نودوبعملا اهيأ - مكيوسن ذإ :نعملا : 0 1 اذ
 .هه1 :بختنملا



 ساد يب ه. رك نب -رك عع عار

 ©© نومرجملا الإ اًءلْضا امَو

 .يفن فرح (ام)و ,ةفطاع واولا : امو

 .هب لوعفم (ان)و «ضاع لعف (لضأ) : انلضأ

 .نوكسلا ىلع ينبم يغلم ءاننتسا فرح الإ

 مهولضأ نيذسلا نيمرجملاسب دارسملاو .مسقلا باوج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو لعاف نومرجما

 .ممب انيدتقا نيذلا نول وألا (نومرجما) وأ .مهؤاربكو مهؤاسؤر

 وا #



 .يفن فرح (ام)و ,ةفطاع ءافلا

 .مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج

 .نوكسلا ىلع ينبم دئاز وج فرح

 نسجلا فوسح ءابب لحما لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم واوب عوفوم رخؤم أدتبم :
 .بابذغلا نم انوصلخي (نيعفاش نم)و .مسقلا باوج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ,دئازلا

 .مهير نذإي ءاعفش .نينمؤملل امك
00 



 () مح قيدَص الَو

 .يفنلا.ديكأتل ةدئاز (ال)و ,ةفطاع واولا : لو

 .ةرسكلاب رورجم (نيعفاش) ىلع فوطعم مسا : 2١ قيدص

 هل هتأل ؛ءاقدصأ مهل ىرن امك (قيدص ال)و .ةرسكلاب ةرورجم (قيدصإل ةفص : ميج
 .ضغابتلاو يداعتلا مهنيبف رانلا لهأ امأو ,نونمؤملا الإ ةرخآلا يف قداصتي

 ب

 8 يدوعص 7 - كي 2 16

 © َنييِيْؤُمْلَا َنِم نوُكتف َةَرك اكل َنأ ولف

 29."تيل" ىنعمب نوكسلا ىلع ينبم فرح ينمتلل (ول)و ءفطع فوح ءافلا ولف



 .حتفلا ىلع ينبم بصنو ديكوت فرح : نأ

 .(نأرل مدقم ربخ رووجمو راج : انل

 لحم يف ردصم ليوأت يف اهربخو اهمساو (نأ)و ؛ةحتفلاب بوصنم رخؤم (نأ) مسا : ةرك
 .اهلدلا ىلإ ةدوعلا :(ةركلا)و ."لصاح ادعوجر ول" يأ ؛فوذمت هربخ أدتبم عفر

 «ةيببسسلا ءاف دعب ةرمضم (نأرب بوصنم عراضم لعف (نوكن)و ؛ةيببسلل ءافلا : نوكنف

 ."نحن" هريدقت ابوجو رحتسم هعساو

 .رج فرح 0: نم

 .(نوكن) ربخ رورجماو راجلاو ءءايلاب رورجم مسا : . نينمؤملا
 ان دن

 نأ وسل :زيدقتلاو «عركلا قايسلا نم هيلع لدتسي فوذحم اهاوجو «ةمزاح ريغ ةيطرش (ول) نوكت نأ زوجي ')
 .تيكو تيك انلعفل ...ةركانل



 نإ

0-5 

 ةيآل

 امو

 ناك

 مهرثكأ

 ا «(نإ)ل مدقم ربخ رورجمتاو راجلاو «(يفرسب وج لحم يف ةراشإ مسا ماذ) :
 .باطخلل فاكلاو .دعبلل

 .ةيفانتتسا ةلمجلاو :ةحتفلاب بوصنم رخؤم (نإ) مصا (ةيآ)و ,ديكوتلل ماللا :

 .يفن فرح (ام)و ؛ةيضارتعا واولا

 .حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 .هيلإ فاضم (مه)و (ناك) مسا (رشكأ)



 ©7.ةيضارتعا ةلمجلاو ,ءايلاب بوصنم (ناك) ربخ : 2 نينمؤم
 ان نبل ديل

 ولت يذلا كموق رثكأ ناك امو «ريتعيز ظعتي نأ دارأ نمل ةربعو ةظعل ميهاربإ أبن نم هللا ركذ اميف نإ :نيعملا

 .ه81 :بحتتنملا .كتوعدل نينعذم أبتلا اذه مهيلع

 © ُميِحَرلآ ُديِرعْلآَوْه َكّبَر نإ
 .بصنو ديكوت فرح (نإ)و «ةفطاع واولا : .نإو

 .هيلإ فاضم فاككلاو ؛(نإ) مسا (بر) : .كبر

 .ًادتبم لصفنم ريمض (وه)و «ةقلحزملا ماللا وف

 .ةقباسلا (نإ) ىلع ةفوطعم (نإ) ةلمجو «(نإ) ربخ عفر لخم يف ةلمجلاو ربخ : زيزعلا

 .هئايلوأب (ميحرلا) هئادعأل رهاقلا نيزعلا)و ,ةمضلاب عوفرم عوهرل ناث ربخ : 2 ميحرلا
 ا #




