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 2111 من

 ادة 112 285 موه طغعدواس 0665 مدمودعادغم لح ماتاطأتع. (0*عمع دس

 لمع رمعم ةال[غءا15 231121 145 ناهقدذانانعد 32163 لمادك 148 عاتك“ 6

 نقع ممزا]هلععد هج (0عاعصخغ, ]01155ءدغ هناتطع 1ةكاعاتت 28711111616

 ةانمم5 0165 هدتاعم غول 5غع5 تضم ةءعدع, 0111 5" 011 عصغ 1ع طحقطلع

 11166 0116 165 م55.

 11 عدغ لقضم 15 ان ةعدغتسع ةعدانعر ءع نتنع ةمصغ لهدف ]12 1163 غاتلع

 ا[مدصعملسع ! هاندرعع عغ طعصطقتتل. 00:11 5316 165 ةا1)]عا5 165 مانت

 ة10عع, ن0م11 ةطمطلع ]هم نننععغامدق 15 مانتق ةظلتتعقر 11 "6تعقتخ

 امان 0111:5 3 ءهررطلكعد» 1غ 1معغءابت هغ 3 "عغعتت هم2 ة66عطغ102. 11

 رداع نكع غماتخعع ءطمدعع ةكحمع انصح 6عهأ طمصلطعتتم هن مهلك للع ءكقعتتع

 1ناه وانغ هع نانألل 5 3 012ع. 1ع 1هعغءاتع 1ع 51115 3566 م181511 281-

 ؟ماتك ها عه ؟ةتتنولكاع ]'ءررغضملمع, 53128 م1015 1 59 32131

 ام حما صعاعع .ةحتحتتت, 15 د01 ]1دعق1 102. 1ص 6266 دع 1ةطعاتلا

 رتتق 1111 دمت عتل لقصف معقم هعرتتتد : 2”قدأ ن0 معاطقعاتت" 016 "ات

 ةسضالمغعم ءطقعسماتأ. . 302 ءعرج816 16ععتتر ءغ ةماتككعلأل 1011011, ]1

 ربمومزع 1ع ا!طمتتغومعم حقل 1 اعاتفعم 0111 1192!62231غ 565 200112.

 11 31غ ةكمع نص 1216 6ة1عدغ 0 6هجم0516102 145 0168561035 5

 رداتتخ 1غ! عوغعد هغ 1عم ماتم 5151165 نانا ها 019156 1[عو 15

 جات م1عم716عد طعاتتع5 0ع 1" طهامصتب 201عطقتطتل 16 70115011 ةز111-

 طيعا عنج ةصدعرب 1ع [[طقأت! 26. 11 م1ه10ع ةكعع ةتععقع انتطتع 281156 أ

 همام 1ع ]'هولستمات همر هلع 356غ اه دمقتتع 10226 14 19

 و5 عواتتع لع ئم2عع عماطك, 01-20111315 1ع, 15 ةرمغءاهأ166

 ]دز ةطلق, نان1 22عدوا1ع ج15 8011665 568 02115165 51286216 8 581161

 ]مذ طمم همك ج1 مء235012122946 011 ل انتع 1066 مما تطأ 5:عان, 112-

 16012 عددح عال 20265, 6015 501 61101610 3 عاد معاسمأع 15 16 ةتتخق

 (قاتما1و 1 1 هو عملا, 11 501غ 2011] 01115 ءادقتا عت" 1ع 1ععاوربت عع ]11214 61همعم
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 حلصعت هذ ماتك هع نع ]ن1 1طقرلاع هه 10256 ته11015 0115811616150.

 مه 226116 50929 >1.

 كو ماسسسفع هع قدصمأ هلك ةام5 "عام عع لعق ةهط]عوتتع لع دتعتاتل#.

 لمد ةءعقصعو لع ]9 ع مانطاتونع 011 م2166, ع5 122106818, 3

 026ع00غعع, عن 11 ةدتكر ة 1!” ةععاسمتمد لع اه مانمقتا 065 مة

 ةمموطعم, ممتع عر» 1ه 1هعصصتتاع ]5 دحتعاتت ةزدز710721166, 14 2206 ]11266

 1”: عع عودلماب ورانا. 50ه ةسحماتت لع 1ه ءمتاءتتن عهعأع ءقأ كا ن1

 نتثلا دع "هعاتلاع موق تح طععمتس 0ععمست ]'ءحرج1ن] 16 ع3 68 كلاتك 01

 وممدعز مم هن 0” ءعمد:ءعوولمصف 6ةلتقأعم هدج طمقتع 61913165. 11 همك

 هرج عع 1ع ةعدأ] مدعصت 1و ]116ه ءانتتك 218568, نتتك 3021186 ةةللك

 زرمهزغم» ]جه دمط]عدمع لكن ةزجلع ق 12 م6ءاعلم2. 0( *ءوق دبس 6ةأ1516

 ةممرتك لع 0عدععتم مصفر ءق هكمصت ]جه عع 10 غرات15ه51ع ةهلغ نقعد

 جحتعع [8:01عووع 0ع غماتك ءع ن1 معاتذ ةع2511 2 لمصتعتل 12 206 7221

 31 وعم معامل ممف.  ظععدوتتع غماتق 145 ةتتطتعف ءلهققتنانعق 8ث 601

 جا1 ءمدغعوتعع ة ةيتغع» 1 دحمماسمتع دلعمجتت6 لقسم ]عادتق 68

 رج قرع 165 م18 05غ, عأ لقهتق 145 عد11101562165 228 ع8ي 511 ءوأ 205-

 هكطا]ع لع ه:ةورمعتسعت» ةتطقت. كد انتج 2201. آك0]ة113 3:5 ]923215 58611-

 ل6, ءمرصصسع ةوندخ دج عع, 1ع ةمددع ممتتتن ]اذ 20206 6

 ]رسل عدعع 0ع ]0]ةطتق ماءدغ رصقسل 1 ءعدافع ةرتغعاول سعتتم غ عانت

 جمزسأ5 لع ردع 012 6ععمخق. 11 ه ]هلك لكمدطاع ةعماع : تسع 6مل

 لمعتسملع لع ]2 ةععؤع مممغهمتل 1ع عع تسع ةعمألع مانجعس عدا 1116-

 موزدع : ]نصف هذ ]'هدتطاع م07[ 501

 >2 نردتطرئعاتحع مضغ ]هم ةلعرج6عو لع هه لمععسسع ءللعتعاتعع 5

 زمجرلزع هع نحت ءمصقسع ة]ه ذاع معطعفع.

 11 رتعوزعمدوتأ نحف ]1 (مءورج ءعغ دنس هانز م ن0 (ةبع), ءماتحطةأغ[ةطأن

 ملردعأل ]12 ةطقمرلتع نانأ 2 م1611 موت“ 13 51116 35 115131233 011110 -

 لمدتم, مغ نحلل عمات ل علل نانع ]1ع معو همع6 هعان 2726700 (قولخع ريغ ع مدق).

 آ[]| لفزمر ل (ملع عمار [عردعرزر مررأ عمه 1ل6ممع مث ءدحصلمزع زجمانت
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 ءماطات 212216 565 ءواتخه 1ءاعاتتع 1م 1228865 ]165 ماتتق 717685 عن 5

 عممتعم 16م ماتق هقغعب ةعامدت عد طفطتطات ع5 0

 © تعاود نص طخ لعمل هتك انتج ]0112 ءمادحسعاتا 1ع (ن0هنوت 29211

 ردح ةننع همم, عا 10] ةطتق لع نموا: * * (نهدطحتط ع 1312 120103110 عر 60150133

 رصف ةعرصصتع, ءماصختمع 126 ؟ةعاطقر ءا2 12 101 ءماتطت0ع 10111 6151

 ننعاعمد ودع مجقألع هج ةعددعلاء.”'

 (عاغع نجمصعع, نحت "هي لطتتط ةه معدقغع لع طه طحقطتقتلع 19 ماتق

 ءهتععر ]ه ماصصك كنغر طنش 10162026166 مهد ةعد هلع عمون لع 12عمد

 ردم عئ1] وصنع هن ]نع مههت- م15 هد لقط ةطاتتتت 16 6.

 راسم عنص ةنعصخ 115 مده هي ههعذ 0نعج ءمدعاتتم هم لع ةررهطتع

 نار هع هرتز » نستع 1زةطتق م201عموولك نتع ]12 (نمدتوط مماتكتقتأا
 لمع مررت طوصخغنخ ننجح طمصستسع, د66 هع 1ةعدصتسعر ©. 7

 1,” ثءواع طتمأمعتلتتع لع ظوفحمانه, كمدغ آكل]ةطقق ةانهلك انت 0168 5
 وصلو معمم ممعوغوستعب ءمصققعنمتل 18 م6مغوسعع 0 فطواح 8ولت !ع
 مرعصتم» ][عطقاتتع ممعطتلتغع, 8 !"ةدعمسطع دمغةسستسعات لع 1! ةءداع
 لفتخع نأ هةموكعرمتمف هذ دمادكتعدت عمدتع نع ]18 ة6ءعققلامط 0ع
 11هطمستعأ هلت مما مز ممانخا عجل عك ةادنع 06 هع ةفمص معصب
 ةلرنب 1ع ييمفتغسع ][طقملتتع مهعطتلتاع. المهلعمم هه همصعلعالمطب
 ]دز ةطنم ةوتكتع ءعيجعرلمصسغ مص اتعدنع 3 [ةصكعصسغما» 06 هماع 0ع
 ررزورنع ةءواع, زحدنع لهصسف 1علتتعأ 20836 ةاتتعاتلت 16118815 213-611
 رتتعمح نسنع 16م مده اكدسخ 165 اسم ل6غغعحصتسم5د لع فلو ةه دصعأادنع
 مرو ]ور 1 016 165 مممت5عد 16 هع اعطقاتتع عه 8 ةدتتتع 265506125 5
 نصوم نات 1ع 06ولود تعسف هل مدعسلغاتع ]11822 0137 2ع ع11171

 لزرتوع عمد عمت 12 هيعععمعلم» لح ططممطقأع

 © مصل ةءامغد اه ينمصلع ييععالع ةحطنع 0طدقج رت 20ع5 ءان قططقق-
 ء(عو, ]0]ةطتلقر, ء2 طوعا ] ومع جك0معوكر, هات هد20562 376 126 6عدلع
 ة]وودعمعوع عن طحقسسع هكمع نصع 6عقلع لموزصحم]ختتنعر 16م 61265 6

 نوف هن لمد ةريغععم لقسم لعدع نوتطنو 0116118.

 8:ووتك-11 لع دلع عدمنا 16و 165 201112163 لع ةع]1غ هاج ةعالع
 يئط ؟ 311ىنع ندع ماتسمع ننعأ مههكلكمس مخ دتطعا 0ع !دصع
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 ود 0ع !'دسضدعع ءيتقع. ]نزةطتلق ةدلك ممعغابع عر تلعن ءأ رح ملل عصسعع

 امج ممم أعم للعم لعدحع طعاطاتق ماج عاتق.

 قاتمداب 3عق ءقمرغعتتزتمةلطق 115-202 موك تحقشواتم لع اانا عزرا" -

 ءاعر عزاع لسسهلتطن ل'مرحتستما». 1515 عدو ةغغةوانعك دع !' علموه نعم

 رمل ءمحعسع هع 11 عماتحع ]ح ؟ةردمدعف ز01ءلعانقع هذ ءعو كلغ تتعق هلل

 “ل6 ءاوعمستك ؟"ننثل]ل دع اطمصعو ءعممدعت» 1 عم ةعومسصعس أذ لع لعتع قمتم

 همزموعد, [1ع5 1وندمستع رحدضاعت" رحمت ةذ ادماتعطع, عي ”ءيرمت7* ظلغاعب ندتت

 ممم ءمصقعا عرعا انف عرط عدا 1عق هزرحتصتمدك !1عق مالك للك عرتقعع ]جوانا

 را عم 1عم زوزعع قمصصمتأع هنن ععهتل ماتطاتلع. (0نقصغ 3 عد 106ج

 ردعسمد معا عم, هزهغع-1-6], ءالعع همصغ ممعماععسعما نضل عك.”'()

 ]16 مماتق ةدككمصستخ ن1111 1ه5 لغاعملأ ةععع غمس !اع ةلعصغ لمدغ ز]

 رعا1 01520561

 ]نع طصللعسغ اطقاتتع ]ك1 ل[ةصماتسب نانت هن ةعولغ دق انس قرنا

 16 1هعرعع, عع قع ةهردرممع» 1عم العد لع طدرقطتع كان 7' م70

 (رماتت ندع ةماضكاتعأ ةماتكت عنمتس) هن 1عم كمدصسق ذ دتصه 0ع نعم طمدحستعت

 1ع ىصقحصعع. آلقمألت, كمدغ 11 همم ءاقتك 1ع ةقلس ز نععططعاا, م0

 نان 11 اتا كد 11غ انه ءمدصم عع مانععاطعأ ططقتق ةدهعأ. -11976 

 دعمت 1ممةرعدعم مهع ءع نتنع ط0 هب للك عع سصاغتنتنع ةءعاهتعم, 151 118 -

 ممم ؟؟هملتغ طعم !زمع طبتحسقمسسع عا ىبسحمونق آ10]ةطنق نونا 1نآن-

 ءككم هر هعو عمعم : “ ])عو معرومصصعف كمصغ [!'ةورتسغ زين عانت

 رنلمراق ءوأ كقدتلتت ءأ ءاذ ن111 20115 35005 ]5 رمانخ ععوصسلاع مدقممتععب

 رمانك هرجغ دصلمتتمغ نديع 708 ]عم ةعدتعسأ لعق هاتكدتت ععف لع ؟ن] عانت

 ذمتك ةكمطصق رمعصفع نفدصتسماسق نع ]5 تلغاوانع قتمالكتنلا تل نام

 [ممزت نآمعلعاتقعر 211551 270طق-0ا15 101111 125 الكع مانع - 6

 كمانف ةككمصلق متقن أع ةككعع مامتقلل“ نانع 105 همانتنعو 20651 ةن ءحأ

 مع نكوريعف ه6 نتع ! همم 6مءامكلتمت 113غ ءاتكع نانأمال هماتك كل 35ةنأ

 لمصصغم م'غاملك مع ءهعموغم6نع. ]1ةعوصتسقالاع هع الزععو هموع ]ع

 يل اع ماسك ١061 عاناأعاتج طماتق ةككودم "ععمررشت اعانع ععحسلا اطالة

 14 رب ىصغ ممع طغعفمتس ل'ةاعع مرخؤفصغع هدح 0ة1عجكلتتع رمقح اعانت" ةلتأ عانت"

 () المزع 1": نغنكدلسوأتممو لع عمو مكمل هنحنعبمع, ملأ مآ 0 1/011

)) 



 ها م31 0111 ن1 هم 5015. 115 هع عءمصحصمه20عطا 0” ءات>ت ١-١

 ظ6دستفةدنتك ةكعع انح ةعائاتجممات 1ع م9:1815 50115 168 878111226285 1

 ممامك فمك ةادنع ةطكملا165 مداتتخ ةماتفعستت 6ءالع هج ةءالع عطغماتع, له

 وع لتونس عاتعت ها لعطمتع لع 18 ةم110156 كح 1050 مهد 1[ه 201235

 ل ةؤرناع هغ مدع ]ه ءامدت6ع هن ]ه ةلسما1 6 لع !'ءععممولغامط. 8

 ةماطخ ةاتفدأ طاعص هله ممد66ع لح ممل عدتتنع نتع لع 1!' جم م ءنوطاع ر

 زمغعا 1: ععمععو 1عو مانع ةتطصاعو معدك عمك هل م0661 ءماصتمع 8

 ءورمرت65 168 مادنتق ءن]61768.”* (')

 © معتت هع معرمءاعمع» ءمرصرص]ةغعصعست ةاتتن 18 لمءاسع ع

 ]دز ةانتك هد مدع ]ةدصغ 1ع ؟ةهمذع ةعدتخ6 66 6ةهلتع لع هم 01ةءاطأعب

 لطد ىنطت هل 5010 ندت 1ع 0غوزعمع ءطهوتتع 1018 0111 م9116 لع

 ]نر عع 11 حج مونعاع ةماتك ع دكر ةمانق 1ع دم لع '' لاوطنع 228161 4 ط0ان

 0822812 (نائعوبأ انخيش).””

 آو طبفغطملع اة نموتنع لع آ0ز ةطتق, 201 0هج16ع مهن 0111511118 116661:8.-

 ندم جه طعن, خي مونت متم عاؤنع ععمعمتاعأ 1ع ةمنعت مدقذدطت ع 61

 هج ةوتمت] ]”:ةقن عدكم لح 1ععقعتتت, لع دع ز هططمتف 1هتدمعت ]قطفعانلت" 126”1-

 رمذ لع ]'هدتكوعع. (0ءاتتت لع همه لتقءعارماءد نحت !'ةءاسصتتمتف 1ع مالتقر

 جان ممسك نان هاج معاتت لطنع نتا ةككدتك ممانتخ آئ]ةطتق ان 7618114

 هداغعر 3ةطمحت طمجوعفسمس !ةحطتلت, هر ةعامدج طصمار 161881 3 164916

 هن رصغفتمع 3 16 ةيصصوممعت» ننعاوتنع[1م1ق. ]ع ةانتق طعاتتتعاتتع 0ع 208-

 ةقلعم» لع هع لعصتعم» لعاتتع عتوطلق 0ا1712ععق (27), 0

 0:جمرننم 1عو هدتعتسمتتتع 029562565 ة 85و10 هانل

 (©هديصتصتتع هز 19 معرم2170116 (ةصغتتع ةتتطلعو ال. اذةنح ا" 1هغعصلر

 1دز ةطتق, رمماتت' نردد دنع عع 1068 هن زجماتتح مجففات عال !'ةععاتعلا اناعاتم

 جمئالهسك لح مانطاتع ه تب رئععماتت# 8 احح 1086طلعاتع 8111611186 : 11

 ررماتق هككوانع [مهصعطعسعمست ن1 ةكوتت ماجاطأتغ ننعاولتتع5: 8

 عماتك 1ع دمدح ل1 عمل ةويتحوتس 1طدص ءا 210نهق5 . ةلصعأ م16-

 (1) 60 مفتش ني 11 62

 (2) آع 11 .ةساؤملاو عاتمالا كع له ظنطاتماطخورسع 1ع كلمر-آ[كحممات, عغ 1ع تاق

 رااخذلاو رئاصيلا قلو 1 18ئطانمغطغودع لع 1ةكنانم
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 هموك6م, همم هيد معمر, ؟يقدعست- خ15 طخ6ملل0ععد ةاكمد ةعصفر ةاولعطأ

 ءمرعملمصسغ جععدعأل] ]5 ةععع رغطماتعل نقلت

 رآئع همطغا مسغعتل“ 0[ عدم" هلك روف ]1مم ةكوستم عمق لع عع لللع
 دمنع ةمردعامدف ]م ؟معنع. 10زةطتم مدمعاأمتلل ه تملا عانانع معرسمم

 زراصغم هغ نع لععدتا ءدرتسسع" صقل ءاعنسعصسعتت طه لتدتانلا نع تن

 نما نصخب “11 ح'عمك مهم هز هلفع لع مع 1جلركع انت صمت زجتالل 111 011

 مدسمتغ, ندع 0نعج 1دتعع والماس نص تقلل معنع ردت" 1غ طم 110

 ه'ههأغ لفرق ةعوعان15.”*

 1]دزةطنق هع مامتسغ 0”هئالعيسو - عم ءعله صع دصقهطماتع مهق 0ع

 ماوتتقسأ - 0”ةعمت» 666غ هطاتعم لع مععماتجتم 3 ءعانع ةاتزج ع عطعتاعت

 11 ل6مامع ندع ةعد هدنحوععف ]عد رحانسق ةمزعصغم مثةهتعدك ان ؟15-3-1

 ل05 زداماتع هن عد لف وعطوانتك 0 ةدتطع مدت 116 070/76 8

 د1 قل/ 60117“ 60111171701 011

 آم ممقصسصع ةجططءيأ عع طحن ةدرصأمز6 رموت' عع ةتتكعالل8 20516-

 معك نان هايلاند عصم قة ]عدع ةماتت ءعماواغع» ]اه ءماغطتاةغ6 نع

 ]دز ةطلق ه' ةغوتك ةعوتتمعر دحقتم ]ه قع ءانذ ةهامدنع دطحماسم لع 8قانعع65.

 زةلقق 7 1 1 1[ 1[دز ةطنغ دكر 0: جتطانع مددت, 1ع ]166 وفعال 11 2 666 1ع رمادتع رجالا
[011-565 5٠ 

 ]رع جمصحط» تح ماوه وتنعم مع 1مدخ انن 061هز* لع ة”ةيحرتانه ]ج16

 نور همم | مررصعدت عمق 106عم ررجقتف نعوم همم هعرت :ةعقاقجق ءأ لعق 1م1-

 رتانلءد نانت ءمدهعا 6م معدأ ةمرج هلع لثدصع 224111016 851 111

 امور ةعللع ممممءعدموكامب هرج ءعااع هعوجتءتعع, ءعمأ 0 ةعلد

 ةواور ءنععسعمت لع 1ع ممصصتصعتل, ةدلتل 3 1م 6005 مددنعو ع6

 (0معغ لح متع“ لختسع اصه ل ععغدصسعع طغت عانمع نات 1ض15 >حمطحتسعلتأت

 موصامزع [نزةطتلت.  تسمصع ]15 ةدرحم»[ءرخق ةعق ممتماعقر, هنت ]1ع

 كغم عمص همسي لاه مح صك لن طهطتخكاتمع : هنو هاني هنن هب هيد مان

 هز 1 ةقفزعأا6. لله هصغ هرحعمصتعع قل عمو هرجرمتك ندع 6 ةاطأاع ءماتق

 نا "أل نزح 31

 لع ردع ةانلق هكامعاتك [0111 ام ىلرخع معوؤععاضسأ ل 11 0116 16

 ررمممرلأع تلتزم "كل'طنلل هلت ردانطاتلع مل املراع رعوممتأ ا" اغعه هما



 ماك هداج دتصمااق طمتتت0اع5 0111 111 هذ 666 19168, لعماتتق 1

 ]ند صقتع ن111 طع 1ع دمتتستتع 285 1126 8611164 1015 01825 559 56

 ءىاطحتمأ 1 عط1012 01

 ال1همد 0101 "عمممنتتتأل ةماتكتعاتت ع5 مو559ععق ءهدغاعتتت لدن اكلة

 الآ 180], ةدطق 120101161 3116117'1 21 10119712386. 1018501111 55

 ةدصعتم 8 ككقعدن نطع 2226ءامط102 مءعمممدعأ1م لع آ0]ةطتق, 1" هاتان

 لمو “' طوورسمو 0102 ”* هع ىطصغعمستع 01” ةعاتاتتع : 065 7150111165 8

...441 0111 17167019116 06 5700211276111 0117 

 عرج ءجمسك ال1وهد هد ءمدقدعتع 3 طن ةطقق نص ةتطاعاع 610 عانت

 هد 11 "عم طمطصستسوفعع 2 هه مائم10هد0ع 62101105 عم 3 هما 6ةهلعصأ

 هر عع[ 6101

 لع رع كملف موق نقز]1م لع كتعتت ةماتق 145 ةتتلعاتلله م0561 عانت

 نانت ةماطغ كهصف 1ع طمقتتع ءةقر ءودع 115 ةماطق 16هلم2. لع طمع ةانلق

 ءمقمدععم 0”هتا ا عجسن, لقسطف 1عم ةتطتمأ 110138 كلج م16ةعاطأ 0115138, 0ع

 معاعج عر, لقصف 1ع طحعفاتتع ك1 م0851ط]1ع, هانق 14و عططماتتتتغط ن1 خانم

 هدد 666 191655. لل ءداعر ن2 5301و 064 تعمق ةططصصاتتتأق 2 6
 37 رعاك / 1 5 : 4 1 1 مب 1 2 55 1

 هز مانا ةدصتعد م:016عمصب ةرعم جتتو طعم, هد 165م 1 م76ةعا

 آد 1ةعمصلتك6 0ع آطل]ةطلق هنأ ىمصصتتع هع 60115 ءعاتتع (111 01

 ةما016 1 !1غننوطدتع ةسضوطع.. ا! هععسغولا نع طمالوتعف]ت5 ١ ةص

 17 1هنعرج ةكحوتت ةطصماتعم عما 1214101 1ع ل1: عووعتن ]اه القاع لعق

 0ع ]12 ةطتق, 1050311 تك عاتتزما15 31* ]د 2201. لع طع 811158 46

 آه ةعاطع ةنكاسع هن 1غ عونع لع مدقق ع ضعت ةاعع مانزعأا 1126 110110-

 عمومطتع 16111166 عم لمءابس عادطفعر نانآ مدتئه16188 ط1ةطشأنر ]© 1" عزم 60.

 ١د

 نقط جلخ ]ادع طمقتتع 016 ]6 م1114 ةتتزواتت0' طتتت, 68311

 ك1مدطصغ نا1:11 ولك م8116 00648 0ات113عع5 0111 12811عانتنعدأ 18 ة6اع

 !”مادححتنتع 1ع 15 فص 215531266 ع5 طبعاا ه5 ظعوط ورز 31 مق7:6 0 عد

 متع دصع مةسغوطاو ةلتقمد مهغمصملع. له: دطتو ق هود
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 طسغتمم دسم [مرتلع ل جسغمترس وانس جرت مغعر» ]16 مدغم لع امعمد ةتففت

 "انوا مانسن نانع ممعدعاطاع. ومعماتك هال 11 ةأدلأك 216عمقههلا6, 011

 ناطحتتم» محي لغ[مست لع !معطاتسع, ج00 رجننع 1ع ةرمطفمدع عطقردل 116

 لم | ةلتامطعغ ةيهطع. ]'جل دحتف 16و رمملصطو-07عا1غعو ممانتع قدما

 اذ مرمصمس عامالمات لع غمأ هرب طعما طصخمأ ندتل م>6ةعدخمتك ندع 11216

 نيماعمدصوع. ]دع مدع رممانع !”ةصغعا 1 ععصعع لح ةععاتعب ]'ه1 6111

 |م ممرتكتعملا عكمؤفصدع لع رممدععاتقهأ102, 208266 مودع 201 ق ل0

 نرسم" ع ةرهطع. عع نونا 1ةعالالتتع اه 1ععطتسع ح له ةاطحجصأا  ةطخ

 [مع للك ك1 ممق هد مدته عدم طعم, لعمفلس نعم 3 ةعلكع» 1عم ءمصلالم

 عامصع, ةلمعأل نيع ]هه طحقهت عطعأأعق نتا ز0انعاتط انلح 101غ 6116 ]ننانل“

 رصدت وصعر» امه ءطقس ععصغعمسكع لع ةدتز عار 1ععمطك لع طحت 6011013,

 ركتفلا 1 معمر مر"قع ءمصسصماعأ عم ماعد عانف عت عاتات 016م6

 ]مع مواعع نتغلنانعع عا لمءاس عدمت 7ععر هاته ع1 عم 8”ةز هاتغعاأ

 عورت مرأ لع ممطحط ءعبفعم 2616 عررععع, مععتتعأاتنمدأط هلت 16عاععاتت

 لع 1مورتخمت» ؟معالعسد عدت طهدتهك 16و لقعوتلك ءمدصم]ةدعطأمل1عمق نتا

 من1111[ ة01181661*.

+ 

 لوك ملم ممدعف [ملخع انصع ةطقهأ جمع عيد اكهاط عدتق كدت ج16ةعرأ 010151088,

 ردقلع قام ممانس"هلأ ةطخع ان ةهعععاا عدت هدعععاعع ماتت“ 113 6

 نرتامصاما]هغع نيل هع عماتكت ع زثح مهد[ هلع عدا عاج اج عقات1خع 0ع 1ع 1ةلتكعب

 هرلعم مانح 1ص 1 عما مدع اطلطا1 هع" هردطت نلحعم ءأن هتتع 2065 هعردأا ق6

 نالع زذمل ةمووغمو 3 مد"مانعلمات 8 [180ءلثف 01 0*1.

 لع رجع ءويصغعرغ رمت لمصع لع لطخع انح حما عانت 1ع ةاتز عا اهلك اان"

]1 

 ارودع هع الكعب ] "تتعب د اماتلت دمانف [ملدخع نن ةةاطاعمتت ءمحماعأ

 لع [': تل وريعتأع هرج تفمعع ةذا]ح (؟هدتع لع 133020 ةدانق ]عه قاتاتةفع1 0ع

 هاسعت نع لي ءمممصمصتن] ةئامزأك6 مدع اعف حددت هءاعع 3ث [ةسطسحققم

 [م ردغرلع نانع تماتق ؟مزتمصف هانزداتتكل  طلأ هدحرد] وزنه 6

 نا 7*1 6611176 ع 0ع الل ك1 6 3 ]5 (نا11' لمو 25



 رع

 هرتعدتواتع 165 قطط8851065 ةاتتكوتعمت 145 2ةعاع5 ةعوطاتعف مهدن 1عو

 80553210683. (0ءع1ه ه”ءعوصاتواتع 5111”0هتتق مه 0167100

 جام6ع 0116 16و ءرودطق ة220166ءد1 م0111 20عاا1© 1و ,؛+4++2ل 5

 هات 16 ةعؤوطع. ًطعذ م18 ععو208 معجعمدن2عع5 06 !'ظصماتعي

 معوزم, 6ةغوزعطط 0” هدتعتطمم معهةد2ع. 11515 طزةطتق 20111 8

5 166101165646 9111 7286191261 20118 06 2692122201258 

218 

 لع ممع معتم عام 0 ”ةطااععتن 1'ةطاعات 102 011 14016111 8111 0

 (لكهصف 1ع ةعصق ةعطتعا كح طصم5) نتنع آ0]ةطتق م15 8 ]ن2 0ع ةعه5

 11نمؤنعد مسغعسرممعوتسف, [نطقو 1طص 1طءؤةطتس هأ 1138111. 0666

 2و( مر« دعم دج معالم 1من ةصكمططت ةغ1035 لع 205 م1115 27812015858 5

 مجمع عن. 1116 طماتق ةصتغاع ة ]5 71 اططغاتمسع 08 ][عاطقأ71 45 0228377:3-

 لعد هذ 3538551068. واتفق 388186058 8 16118 0115118582 15و

 جامع ندتثللم طوتحعمع هج ةءئمدغوصست لعن ءطهطتقمدق. 8]10ة1 6

 3 53 23223861052 565 32م16ء1وط1مدق معجسهدصعأاعق : 11 7 )0366 8

 رمؤع5 ءمرصم]ةصعم توت عور 0085 6ةدلغع اتتع ءماطلتقام2 356م 8

 موجخ016م مممدسعد لع ]”ةصغ عم 736 نجع 1ع ةرمذةطصع 016 6

 20115 5 معصا015 06 06عوععت» ع لع معرمتع ءكقتتعو (7هذتت م5865 1

 3 43 هدب 1ء>266 3286).

 10]ةط15 طماتفك >همم6ع ةةهطما11][ةطصعتأا 0116101:65-1265 8

 موا ]همم لع 6*1 ودعا ع ةدمدفس1 0ع, ةلمد8 نتتع هعو م3116ات-

 ]درت 65 ةنوتعست عع عصتتعم ةصعماسج»ه1ط1عم ةععع ]!'][ةامطت. صمت

 موجع هم 6)50غ, 11 هنطاتع طمقتسع 0”ةةانعتن 1ع طحماسق لام 46

 1*ةطاعط1م2 011 1ةءاعاتت“ ةاتتن 06 111. :

 11 طماتق :ءدقعا عع ةاتتن 12 60116656 عا 1ع ءمدؤتسع 01659 8

 جتطقا نانع ةانتن 1” قوعع ع8 مدجتلتتتسق 0111 ]عانت 6916215 هعع]1511 طع

 26معر7 65. 11 طماتق هعمطخقع ماآاتق]ءاتتف 2200165 أ كتع 1ع5 8

 طتقذؤم111؟5. 11 طماتق ةججم»:ء20 نا1:11 طع 1هتتك ]312315 3261ه 16

 ه01116ئهلل1 281 5011 2012, 591115 0825 18 م06516. 1] طماتك 10226 8

 رهتكمدم 0ع]و لتعم وعؤ عع لمدخ سعمأ همم 65 0 نع1 01168 07151518



 ]ع5 قط طوعد1 لعد عأ ماتم 06م عتست ]ع5 همهم عغطصعم نان ض15 صصص 07هنعطأت

 رماتع "ععمسو نغم 1ه ةهكععاتس لح طممدقتنولاتع 011 لعق عئوتلف للعصت-

 عومزجعد لع 1”اةمحمت»ع. 11 هماتف 06ءما6 1ع م2060ءماع نتن1 "6عات 68

 مهردرممرم5 ع5 طعاصععو ةجعع ]1ع 8هدعدنوتس. انطع !1ةععدلع ءقأ

 هععم ملت نع هج 0م عدت نحن لةرجعتسك 1ع اعطقلتتع آك1 ال[ طقماتت' ةماتق 8

 هلكد لختس ةككوتنع. آئزةطتق ءمدصطوغ ءعزنع 16ععبلم عع ةدعتعاع

 ع مرملتتتك ماتت هما عدت هد ةطغمع لعق ممعادكعم نحت ' حصص 101 ةهطغ

 رفا "جاوا عا لة.

 (نمنددمدتها ةصمامرتمث !1ههوددع ]1ع اعطهاتتع هيأ طمهانلع رز 1ةهعمسد

 لمصدخ ]عد معرموسدم عا جه طعو ةع مصمم عطق ة؟ةطق ءان 32165 1' [ةاقتتب

 وردم 16و 1عقزتسوألم هن ]هه م6جستماتق 12111268 : 7151665 8 8011576-

 ممتنع ةدتح عون لم 01 عصتوتتنعو زر ةطالكطالع لعد اعطقلتتع5 معسالمسأ

 ]مو ومص لعع ءضاقعد نسيت ةاحعحدصاعمك اعتتتف 60ةدعق, ءنع., ةنع., ماتكت

 ءماو عون ممعمف هر "عكلاتع هك 120616 21116111.

 آر رسب 06 ]ع هدم هروبع هيك ممدك-ناسع ]!'هنك»دعع هذا 2 ه

 ]ح١ ماسك لمعلم مءامكتك, مدحت 1عق م20011عذ10028 0116 20118 8

 31 15 ماسصع [ةءمرلع لع ]]ةطتق. لع ةمادعا ءمدقذدصت 01111 5 لع

 دع موك ]جموع 1ع 1ععزودت !'ةماهمتسع هدحلتسمت»نعصعمأ ءد ءالعأ ة

 ننملغع, هل مانت ممزجمد أ نتعاون علمتق طمد5 لع مئممم5ر, 1ع5 هانز اق

 اء ماسف لتوررونوطعمر 1عد رماتق ؟ةجتاققر, ءمصتسع 168 رانك 0220868 أن

 رفع 1عق ماتتق 01

 11 ءععماتودع 0: ةتالعدسس اطيتحصقسع هد دغكطملع لقصف ةمد عمم

 ممل ![ ع نعدتعع هن اصلتواتع ]عه محمورعمف لع ةععت !'”ةغاعصكلمل 3

 |ممعمدت“. 81 16 انومع, لتكاتل, عقذ لع اهصعتع طهاعتسع, ]'هتتاعاتللب

 ماتت همر عع أ عدت هج ةمعلل 1'ةغط عصفت لتح 1ععاعانتت, 01 76-

 وانس لذ لل عع ةايط عع ب ععم, ممانت اع 6011] 01175 ؟2 135ءانت' 5

 لع انا. 11 ءهغر مدع ءععسصماعر ممعوودوزعع لع مساع اعمق . هانز ءاتقر

 ةدصق مان ء[مزه لقرمدممع» 1مم انسصتغعم لي ءملعع ننثلا 8'ءقك اطت7086.

 11 وجدتك رح انتا نج0مؤ 1ع معوقعأ عوعت» م ]لصقات 6.” (')

 (1) ©(. كداب سامع, ائدلكأللا, (. 11, رن. 1314, ك 11دك دلة كر (. ع1, مرت, 50, ةاب 61 نأ ن5.
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 ل”91 م1215 مماتت' اوقع لع ءءعازانع ةلتقاماح 14 2028121151715 6

 38 18 8زط]1:هؤطغوتع 0ع '1'هم-لكهجمات, ناتع ]6 0غةماعدع م91 18

 ]هانم سو 11 مم66 16 1656 06 12210 6] 1607 ( جاتلا باك.

 ]ره ةععمزتلع ءمرزع لع هعاطع هعدكاتعي 0028567166 قة 18 81110-

 ةطقواتع 0ع 8وتستع 8همطتع, 5 م0111 616126 كولملا قالخأ ؟“ 71 صوررءو مو

 لاء ه1 هطغعدتج كهف ]12 ةاتتطع انطع همز1ع 1050 ع2ه ماتو اتع .016

 نانت ه ةعتا 3 18 ؟6ءلم1م» لع طممات 6016100, هاذ ءهل1ع لذ ص106

 م21 19 ]1هن62ع ص. ]آه5 لعاتع ةععء5, مه1826 1عاتتق 2021ءاتتك

 61 ددتكد, هع ةمدط ءمرصت71 665, عدتقعع ةاتتتانماتط 8 065 >ءعءاعتءاطعل

 مو11 625 أ ]حطم عا عتمعم نتتع ]51 ءططعم72156ع83 هقطق انصع 1011

 0ع لمءعبتسعاتطو 120221112165 66 515.

 ]ر.ع معاع 0ع '1"هم-آكهردما1 201316 11210116226285 16 6166 0

 جاتلا باك 11405 67 1007: هءاتخ لع 8ةلصخع ةممطتع مم6316 6ع 6

 ]13 دصقتس هدتعتطهت7ع 16 طةط6 06 كوللا قالخأ باك 71 جا 065 05,

 حكحعع 16 طحمأ جاتلا هز وانو مودع انتحع صقل 220062026 ةان 18 1ةاناغلع ب

 لد 126. ن1 عطقعا عم عتتنم عت 8111 198 21205628266 011 ةاتت' 8

 لوغو, 0ع ]خدصسع ها 06 ]”:ةدتطتع هممتع, 21 811 601201262662686 طق

 3 ]5 ق0. كحك مماتجاوا ناتع 16 همزج1556م 06 8وتطغع 80همطتع ه

 هزهانغ6 قل 1ج قدح 0ع مد طمقتتتت 50215 06616 22658102: ةماقس لصألاب ناكو

 “ 1”نمتوتصهأ نتتت 8 56291 8 ءعانع 267220011651012 658115 02 8

600 

 آو ءممتع 0ع 1هر-آكه زمان مم:6316 مدع ةهممصعا صعدت 1ع 1
 11105 61 100) تت ةاغوتان :ءرجنملحتتك ةطعال عطصتسعاتت عا 6656 لع 8
 ةمعمرلع. 1نوصق نتتعا1 م5 همم 1058م هعااع ةاتقع1 م1062, 6710ا2-
 مرعست دمملعتدع, ه-5-ءا1م 666 ةءوتقع دع 1ع ممهستتم عا 006 85ةلطخع
 ةوماتع 7 11286626. ]طب ةتتاعاتلل 1ع ءعتنع 12012و26102 1*ةتتتو11-1]

 ررتكع لقصف ]16 محقتنقءتا5 0 100-1320117 116252 015
 عاانع طجممغطققءع, ماتتكوتاتع 20115 26 م055600دق ةحتعاتط 12016
 خ عن معمل. 12*جئالعدسذ ءءاه هذ مع م:0طةهطاع, ةئوصغ لمدسف
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 نودع ]1ع ازطعع لع 10هم-]آعكمرجماب م:6ق5 مهق طعس هطصتغ هقطق 1

 عمت-لتدوصغ هململموننع هت هددع 1ع طءرعنع 0ع آطلزةطلق 56 56

 لقصو نص ؟هاسصع مصغعمهمت 505 080:0 0عدع 62165 1”0ط٠ص

 ءآ] 1[هو815. 11 وذ يعمدع ذ معمق وانع7 016 هع ةاانع 0' ا 1007

 ماممذ لمصصم مون ةتعاتس 045 قات ءاتتتق نانت 0م م3216 063 هعاتتتتعق 64

 ]دز ةطنق. هدف, ءىمرصصسع ]نت-صصقسممع 0 ةهتل]عاتتق, 1025 9

 عمل دحعست لخص الع ةصخاطاتلف : ““ 11 98018 065 08.“

 طور دنت 135310 طغعاتمعاتتع, 11 22:5 666 كمدنغع 01111527 ©2201

 نصع اممزعتغسصع ءممتع, طمهتف هعمل عدصدعست 8 ]18 لععصت ةنع دحاتطتتأ ع.

 [دءمستتك ةهددعم 1ههعنعسصمو 063, 1ع غععنع 0ع آل]ةطلق 35816 6

 رسم سع, عم 10مودتع لهصق 145 مرمعطلل علق ]011125 1ع 016ءعتط» أع 3

 دعو م:016عمددغمعو ةرعهطعو ءا 1عو 200161005 ءغ دصمعتع ةغولعطأ

 دق م2عقواتع 501185 م1عق3وعر ] عانق ]12 طوصسصع 10ادصع 0ع 7عععك هزت

 (©دتعع 1ه مزوزنع لع 11. ةطعحسمس. 11 ؟ءعدقهتك 0”ةعوانغتتت»" 2 (0028-

 (مصخغصممإع ]5 طعالع ءىم]ا1عععزلمس 0عق محقهستتقءعلا8 02! ةداقاتتع 6

 زك قلتو ظعوتر نص عم [ةعمرتق 1ع !' عج مدلغدس كطلسل طدصت0 11. 11

 ردع متن 0" ءعوصتسعم» ءعانعغ ءما1عععلم» عا لع ط0 ةةتعع 1ع ءةقنول0-

 جدع 0ع ]5 مومغلع ةعوطع. (0نعاا1ع طع ظتأت 2385 208 5111م1186 أن

 ةاتساماتك دمه ةهطلق1 د عاطلم» 10موتتع ]زد معدعمسأ321 نطصع 207الف
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 ا ل

 مغ (كلما) ليربج
 سل ةدح

 م17 (بيطلا) عشب نب لبرج

 د 1.أن“ (عاشلا] ثطقا

 ا
 "584 ىرملا ريرح

 14 ”ىناحصلا "|جبلا هللادبع ن.ريرح



1 
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 076 واو 4

 ©( هغ 22/0 0155 6 1 غال
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 | نب ناك
 671 نا 6 ا | مايأ

 اا

 ىف دادغب احر“ عضم 5

 نبا
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 ةحفصلا الع لدي ريغصلا مقرلاو ب بالا نت٠ نم ةحفصلا لع لذي ريكلا قرلا +: هبيم)
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 ١ م10 ٠١ ةنس كيسي ةنيدمب
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 ىوكسعلا دمم نب دمحأ نب "ىلا دبع حالفلا

4 37 1 
 رات 1111 ةرمن ةيويدحلا بتكلارادب

 |5 . 9 سوت ع عبط تنأث 1 ناحل ناويد

 سورعلا جات كك سوماقلا 2 ا عما

 ةغالبلا جبن ةغالبلا جبن حرش هعمو ريشوب ةمالعلا عبط ؛ قدزرفلا ناويد

 ةرهاقلا عبط «"ىعافخل ليلغلا ءافش راب ىف ةيمنرفل 2 5 انو وع الا سانا سدو
 0 نم كف وب [ ةنس

 هرز 2" هج

5 
 3 # ص # تفي

 ُّط لوألا ءزخبا) ىدنشقلقلل ىنشعألا حبص 2 «لوأل ْ نانا 2 نادل تاكل ذك

00 619 
 ١9( 06ه ةنس قالوب

 ١817 هنس قالوب عبط « ىرهوجل حاحصلا : 50 داي عقلا اب
 اسملاوقرطلان اب و كلاملا فك ةدناز

 :اثلاديما درع ناطلسلا ط © ىراختبلا_:ميوص :
 3 5 3 ىر 0 كل ميط « ىرهالفلا ل نس الخلا

 مص اه 0 ا 5 2ك

 رجأ ةعست ىف ١51١51١ ةنس قالوبب 1888 ةنس سيراب ةنيدمب سوار

 #«ط9
 ةرهاقلا عط« ىبسلا ةيعفاشلا تاقبط

 © س 8
 2 . ب 3

 عابتألا تاودع ىف عاطملا ناولس
 ١717984 ةنس

 ةرهاقلا ىف رجلا عبط ىلقسصلا رفظ نبآل
 ةماعلا عم © قدس ا ىريكلا تاقبطلا

 ه 1111١ ةنسنم نديل ةنيدمب هلالمزو واخ

 ن ٠| "الا ىلإ اي ر'ج هيف لمعلا لازي الو ]

 ةيزيلكنإلا همح رثو] ه1 م ةنس

 عبط < ىنايلطلا ىرامأ لشيم ةمالعلا ةفرعمب

 | ١م ه1 ةنس ةرديول



 لقألا ”ىدحجألا سرهفلا فض

 داولملاو لسير خيرات - عربطلا عيا 0
 رابخأ فرصتخمللا  ءادفلا ىبأ معيرات نتولف ناف ةمالعلا عبط ظحاملل ءالخبلا باك

 ١ كلا .١98٠.٠ ةنس نديلةايدع

 0001 0 اى تاع) ليلا نب روع عئاقو ىف روهزل 3 بآل رؤهّذلا مءاقو ق روهزلا عئاذن

 2 ه ١1١١ ةنس قالوب عبط ©« سايإ
 ارارم 2

 "0000 دك ليلا ماعاع وا حا لا اع هلقن ىسراف جعم) معطاق ناه
 6/7 | هيمآو « (ةكرتلا ةغللا ىلإ ىدنفا

 انام « عطاق ناهرب ةمج رت ىف عفان نايبت

 عبط فالقسعلا ظفاحت ييديتلا,تيرقت ه ١5681١ ةنس قالوب عبط

 م١ 75 © هنس دنها « هيقفلا نيالا ل نادزبلا باكر صتخ

 عبط « ىزودةمالعلل ةيب رعلاتاجعملا ةلككت نديل ةنيدمب هيوج هد ةمالعلا 6
 20000 7 يي ع طعوس

 ةمالعلا عبط « ىدوعسلل فارشإلاو هيبنتلا [ ةيب رعلا ةيفارغشللا

 ِ 2 م لل ٍِ 9

 ودود | ١ م8018 ةنس نديل ةنيدمب هي وج هد لوبن وحب ةمالولا عبط « ىب وقعيل نادلللا باك

 . ظحاحلل بو« اكملاو كولملا هببنت ةرهاقلا عبط « ظح اجل نيببتلاو ناببلا

 « ةبويدحلا بتكلا رادب ةظوفحم هتخسنو | مها 11 ةنس

 لب ريوكلا ةبتكم نع ايفارغوتفلاب ةلوقنم 57000

 [ ةينيطنطسقلاب © تا
 4« حا» عبط « سوماملا حرش ىف سورعل جان مل اعلا | حت

 : ه ١.310 ةنس ةرهاقلا

 0 ى ةرضاحملا نسح 050 وداخ نبأ ميرات ةرهاقلا امخأ ىف ةرضاحملا ا يطير منع ل

 حرا تلو رتفاول وح حام «قاوجسل ]نا ربعلا
 عبطلا ةنس ١

 2 ا
 0 ينم لاجل || فرت هت

 ةمالعلا عبط « ىربطلا ريرج نب دم

 نديل ةنيدمب هتالمزو هيوح هد

 ه 1١78 ةنس ةرهاقلا عبط « ظحاجل ناويحلا ١903 ل 181/4 ةنس

 ١8١م. ةنس نوب ةئيدع



 معو ” جابت 2 وا تم لوألا -ىدبألا سرهشلا

 0 "ىدجبألا سرهفلا

 ىنئاوحلا ري "نو ةعجارلل اهمدختسا ىلا بتكلا ءامسأب

 ةطوطخم ةحسن ) ”ىلكلا نبآل مانصألا م4 # ١

 /! ١-0 واخ ةمالسعلا عبط ؟ىوريبلا ناحيرلا الاوز دك قالو : :- موف قست هج راد هتك ىبأل ةيلاللا نورقلا نع ةيقابلا راثآلا ةعطم قا قت ايحوررتك ةيارخ 2 : 1 ّ
 ىالقابلا ركب ىبأ ىغاقلل نآرقلا زاجمإ كي شير عبرا يمال ورايا 6 و | مَ 7 7 6 ١

0 
 ١1١8 ةنس ةرهاقلا عبط

 ء هتسر نب رمع نب دحأل ةسيفنلا قالعألا
 نذل همانلع رح مد جالتفلا مط

 عبط « ىيوزقلل دابعلا عتود نلكأ

 ىلا نم مياسلا وهو | ١840١ ةنس . انا هي 7 لا | 8 ١ رمش اوك هن لف نإ دس همداعلا
6 

 [ ةيب رعلا ةيفارغملا ىمّدقل يلاقألاة ف رعمىف ميساقتلا نس

 ةمالعلا عبط ظحامي دادضألاو نساحنأ ةمالعلا عبط « "ىراشبلاب فورعملا
 ١ م8 م. ةنس نديل ةئيدمب نئولف ناف . ١م1/ا/ ةنس ثنديل ةيدب هيوح هد

 8-22 «ىناهفصألا جرفلا ىبال ىناغألا | ةيوهاتس ا وللب وهد | 7 -- 2 هةر ةفأ ركل كلا نة لا ةوه

 .زحلاو ءه1 ١8 ةنس قالوب عبط !ءزج  ءابدالا تاقبط ىلإ ءايلألا داشرإ

 ذاتسالا عبط هنه نورشعلاو ىداشلا

 8 و

 ها[: 6 ةيَسنادل ةن دن ؤوتؤرب كادر

 ءادالا رجحدم

 ب : هلالمز و ىدب وح ةمالعلل ىلاذألا سرا 0
 كيس

 هع +١5 كيا موه هنس ندب

 ب ف[ ١ : 7 )ع احلا هيكل“ م ا » ا
 عبط ٠ ىلاقلا ىلع ىبال ( هليذو / ىلاماللا هع ل ةباحصلا ةفرعم ىف ةياغلا دسا

 2 6! ١ ةنس ةرهاقلا عبط

 مه | "51785 هلم يذوب

 5 ١ - 8 57 ضي 1 -4 5

 ب يا ةمالعلا رس 0 نو اممكيوسلا اسفاللا دإمندسو ةماللعلا مط كيد ها قاقتشالا

 ١1 ةئس هردنول ةيدمب ثوياوج رم ١88 4 ةنس نحغوج ةنيدمب

 ٠ كِلَذْل هنف٠٠ ريدصتلا 3 ةدراولا تايم.دملا ١ ءىث مف درب ١ اهاك ةندوعالا سراهفلا هذه )1(
3 







 جاتلا باك قف

 تاعوضوملا هذهب قلعتي ام لك هنم ذخأف “جاتا” باك !إء فلؤملا اطس دقو
)1( 9 : 7 

 تامولعم ضعب هيلإ فاضأو «ايئزح وأ الك اراصتخأ هلوصف ضعبرصتخآو ابيرقت

 ديلك نو هللا كيلالا دانسإ ىف اقحااتتا“ هدفت يحلو ,ء القأ هتقرس للخل

 ٠ هبرصعلا ناطلس

 5 ء(( «6 95 مه 0 5 0 .٠
 .٠ باكلا اذه لَرأ ىف هانعضو ىذلا ريدصتلا" نم 4 ةحفص ىف تاقرسلا لودج رظنا )0(

 هد-لطسل م جعووس لن كدب وسل د ل
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 ٠ ناطللا باب لع فوقولا بدأ

 ٠ ناطاسلا الع لخاألا بدأ

 ٠ ناطاسلا دعو زم ق بدألا

 . همدخ ناطاسلا دهعت ىف بدألا

 ٠ ناطاسلا سلاجي نم بدأ

 . ناآلفلسلا ردع نع قارضألا ىف تكلا

 ٠ ناطلسلا بطاخي نم بدأ

 . همسأ نع ناطلسلا هلأس نم بدأ

 ٠ ناطلسلا ةلكاؤم بدأ

 . ريزعتلاو دودحلا ةماقإ ىف ناطلسلا بدأ

 . كلما ءازع ف بدآلا

 ٠ كولملاب ةيزعتلا بدأ

 , كلولملا ةسامم ق تدالا

 ٠ ناطلسلا ةحصانم بدأ

 . كولملا فاطعتسآ ىف تذألا

 سس بدأ ٠ ادي كلملا هيلإ ىدسأ ن

 . هردق كلملا مفر 7ك تأ

 توا

 « كلما ةحزام قؤمدألا

 عع .: - تالا  ةدلسلا تدإ

 ٠ ناطسلا 3 فدألا

 خدع - 5

 ٠ هباجحو كلملا باجح بدأ

 . ةلوسلا ى تدل

 ٠ همانم ىف كلملا د

 + يتانلا هلع[ قدا

 - ”ةلمسلا كريو ةانألا فلما لايغنا قت تدألا

 . كولملا ءاخض

 . نمأ مهمهد اذإ كولملا بدأ

 .اديعب وأ اهيرق اقلعت . عوضوملاب قلعتل تادارطتسآ باوبألا هذه لك ىفو
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 "4 ظحا علا

 « مايألا كلت َّق مولا حالطصآ نم ةهادبلابو ةحارصلاب اما ىلا ةداهشلا 0

 « ”ىرمعلا هللا لضف نربآل « فيرشلا حلطصملاب فيرعتلا ” ىف هارت ام لع

 3 ع .ه دج «ىنشعألا حبص” ىفو

 نيفورعملا كولملا ثلاث مسآب فّلؤم باتكلا فأي لوقلا اوس انل قبب مل كلذل
 ىذلا كلذ . ىبويألا نيدلا حالص ناطلسلا نبًازيزعلا كلملاوهو ”زيزعلا كلملاب"

 ه8 ةنس نم اهكلع لقتسآ مث « هتايح ىف هيبأ نع ةباينلاب رصم شرع لع سلج
 ٠ نينس تس تناك هكح ةّده نإ ىأ « هو6 ةنس ىهو هتافو ةنس لإ

 “ كواملا*هسفن مهنمآدحاولا ىمسينأ'ةمدقتملا مايألا ف نيفلؤملا ةداع,ترحيدقو

 حالطصآلا اذهو .نيطالسلاوأ كولملا دحأ اصوصخو رباكألا دحأ هفيلأتب مدخ اذإ
7 5 ِ : 

 نيس والا مايأ ىف صخالا ؛لعو.ب كيلام لا رصع ىف اصوصخ رص ايشفتم«ثراكا

 : مهلبق ب

 ةقيرطلا 'لع ْعوصُم هنأ هتارابع نمو هبولسأ نم ائري باكا اذ حفصتملاو

  ماتحلاا ةرابع نم دافتسد دق م لوقلا نكمي الو . رصمب نييب وبألا مايأ ىف ةفولأملا

 ةنسلا هذه نأل . ”0وه ةنس لّوأ مرحلا رهش ” ىف ناك بالا اذه فيلأت نأ

 ذكنيح بجوف .“ززعلا كلملاب# ىمسم ىدلسإلا اعلاف كولملا نم لل نك

 َ هقاستنا تقر نو هفيلأت تفقو نيب نانرق



 جاتلا كاك قرا

 نك انحف «ةمرصغاوأ كلؤملا رع انلدن رج نأ د2 ملف باتكلا انحفصت دقو

 . "اذه ©. رعلا كللملا ناطلسلا ” ره

 ىنب نم امهنم نانثا : مالسإلا كولم نم ةئالثل الإ نكي ل مسآلا اذه نأ انسأرف

 + كلاغلا نيطالسا نم كلاثلاو 6 فقرأ

 «ةيرسجم غ١ ةنس ف رصم ةنطاس ىلوت . ىابسرب نيزيزعلا كلملاوه ثلاثلا اذهف

 مخفتلاب "ىنعملا وه ذئنيح نوكي الف .طقف روهش » ئوس اهريرس الع سلحي مل هنكلو

 ( ةيرجم 746 ةنس ىف خوسنم بالا نأ اصوصخ ء«فازلا در وأ ىذلا ميظعتلاو

 . اييرقت نرق فص دوجولا ْىلإ ناطلسلا اذه ىنأب نأ.لبق ىأ

 يذلا فا مالا كايا ريف ورعلا تلم لا كالا ناظاسلا ان
 10 دل كاع هنآ ةافو دعب 6 +18 ةنس ق بلح كلم .ىاوألا كراع

 تراصوم . 4س ةنسو هنم كلملا لضفألا همع.عرتناف اريغص ناطلسلا اًذهيذاكو

 هال د6 6 رفقا ةنس قاف زب زعلا كلما ىونوي «.لداتلا هي ا

 و كيا رك هرج < سو د ل

 كا ا فلوق نسير كلل راب سرا دان تلد

 تكلا وأ و هدانا ةياطلملا ترفتلاو ةيناكولملا فاضوألا نإف كلذ دقو : هم

 «رصم ناطلسريغ لع قبطنت نأ نكمي الو ء بلح بحاص الع اقلطم قلطتال هرحآو

 صهألا ءايلوأ نم هادع نم امأو . «كلملا ناطلسلا” بقلب ادّرفتم ناك ىذلاوه هنإف

 «نالف كلملا”وه ديحولا مهمل ناك امنإف امهريغو ةامحو بلح لثم ئرحألا عاقصألاف

 < قالا لا تفل ةفاضإ نود ءرتغ ال «ةامخ بحاص وأ بلع بحاص نالف” وأ



 ففي ظدحاىلل

 باّككب فيررعتلا
 ”قفامامعلا ل مه

 ءالضفلا ضعبل

 ع 5 5 5 و َِي 5

 يدا قباتكادإ ترشأ ىدلا بتاكل قال امو ضر اا ذيع
 . . ع .٠ و .

 ةقالع اطل ىّبلا تادنتسملاو نويعلا عي اطي ئراقلا نوكيل هتبتك . ىئاوحلا ىفو

 5 «جاسعلا وو باك

 ّ م ا ١ و 7"

 « ةينيطنطس قلاب وبق بوط هن ازحن ىف“ كولملا نساحم ”باّكلةيلصالاة خسنلا ل عترثع

 رخآ باك الع اضيأ لمتشت ةعومم نم لقألا مسقلا نع ةرابعوهو . ”.نا" مقر تحن

)01( 

 : مهئارفسو كولملا لسرب قلعت

 1 لأب ١٠6 أهنم ةحفص لك ىفو«ةحفص ١٠١ ىف عقيف © كولملا نساحم ” امأف

 : هلوقب ةليسعلا كعب هفلؤم هأدتنا دقو . ها صعب هيج هنأ هتّرط لعو

 + فن الخلا 'إع ىلا ئاظولاب ضرألا ىف نيمتاق كولملا لعاجو : فراعملاب يملا ؛ فراوعلاب لوطتملا هللدملا”

 ماعلا لاوحأ هي راغتت ام هدلقتو ؛ ةلافكلاب قلخلل هئاضتنآو « ةلايإلا ءابعأب هماتل ناطاسلا ماظعإب مالا

 ٠ همعن لع هدا ةدايدزآو ريذلا "ل مهزارحإ ببسو « رك ان ةليسو وه ىذلا شاغملا ىق

 . زيزعلا كلملا ناطلسلا انالوم هاعسو بالا اذه هل فلأ ىذلا كلملاب هون مث

 .كاطاسلا اذه تاوعدلاب بلا م مث ٠ ”كولملاب“ هسفن فاؤملا تعن دقو
 مه تشاو 1 : وو 9 هذ 0

 . ريزعلا انالوم لاز الو" : لاق ذإ هب هبونتلا امنوضغ ىف رّركو

 هي 5 راد 28 امبمءرضح و "سلا 3 ا نساكلا نب ده .-ءر لك + هدول تله دقو )1(
 -.- ايا

 .”ةرهاقلاب'ةباوب دخلا



 جاتلا باك 6

 ؛ نيرصقلا ميه ردلا حالتم ناؤرع كاذب نع ةليضنو# .. نرصتلااب ني انبخاص

 |مب صاخ ضاق امل ناك ثيح ةطخلا هذهب نارمعلا مامت 'ِع انلدت انفلؤم ةرابعو

 ٠ : همايأ ىف

 دجأ مساب مطاوفلا مايأ ىف رهظ اعإ فيلأتلا نأ ىف ةهبش اىندأ انيدل قبب ملف

 . رباكألا مهارزو

 نم نكمي ام ةياغب فيلأتلا يات نيبعت نم نكت ىتحريزولا اذه وه نم رظننلف
 . ٠ قيقحتلاو بيرقتلا

 فعلا 6 | هلدشأو © حاصلا“ مساب لجرلا اذه ىلإ فاؤملا راشأ

 ها ال اد دقو ءاصوصح 2 كيزر نب عئالط حلاصلا ىلإ الإ فرصن.ال

 ىأ هناناق عون كلاوقأ نمااررغ (نل دونوأو: 6 ديظانرعسشتلا نومظم- اوناك نم

 ١ نار ىف هناويد

 ريبدتو رومألاب لقتسآو « ىمطافلا زئافلا دهع الع ماكحألا ىنوتريزولا اذهف .

 هلا دلل ير روق هس لوألا مواز فره تالو تناكم متاردلا لاخلا
 سد مث . هتنبآ ىمطافلا دضاعلا جقرتو همر تداود ار اصلا رقسآ

 : د ةيمافاضهر* أ ه5 هتافؤعختاكف هلك م هيلع دضاعلا

 قي رد 5 لولا ا ” باك كلوت كيولوقلا "2 ذئنيحو

 ل اب انك دفا نأو كيم طاف كلا 1

 . ةرحسهلل سداسلا نرقلا نم ىاثلا

 ٠ ءاطلا فرح ىف ناكل :نيآ ىف هتحب جراظنا (1)



 فك ظحاولل

 :ءارو ةونلأ هئلح لوتسآف كلذ قنلدلاو ةكتملا هوى قونطلا“ 7 قولت

 ىظح ىّتح هفطعتس فلؤملا لاز امو . هضارتعأل هيلع طخاسلا ةفص ىف ايلع مامإلا

 نع هنم ماعتساف «ةروكذملا ةيحانلا” ىضاق هبناجب ناكو ظقتسآ مث . ناو

 . 1 مامإلا دي تسمل اهنأل هديل ىضاقلا ىلبقف .٠ ألا هل حرشف هقلقو هجاعزنآ ببس

 « نييمطافلا مايأ ىف ةرهاقلاب ادوجوم ناك فلؤملا نأ !!اع ليلد كلذ ىفف

 «.ةعتشللا ؟ثف ناك هنأو

 : لاقف راخألا عماج هسفن ةيمسل ىلإ ("ه١ ةحفص ىفإ فلؤملا داع مث

 هذه لثمب عدي نأب هزني ىذلا هكلم هللا دلخ ”ىحلاصلا ”ىديننلا ىلاعلا ساجلا لضق ني ٍباَّكلا اَذه ”

 رباع ضف ىف كوع اذ تالراخا

 . ملت 1 16 محالم 1 ا

 : 4 ةاره مدل ١ طخ“ ااهمقسأو .ةياو هنا هر [ة فلس

 حالطصآلا بسحب فرصتي ال « ىديسسلا ةىلاعلا ساجملا ” ىنعأ :لوقلا اذهف

 كيلاملا مايأ ىف ئربكلا ةرازولا بحال الإ ءاشنإلا ناويد ىف رزفملا ”ىتسرلا

 حلطصملاب فيرعتلا ” ىف هللا لضف نبآ كاذب دهشي اك مطاوفلا وأ نيب ل

 يك حبص“ ى ”ىدنشقلقلاو "فيرشلا

 بهو ةنس ىف اهؤدبم ناكامتإ مهتاود نأل . انه ممل نأش الف . كلاما امأ

 . 56. ةنس ىف طوطخملا اذه خسن حيرات نم ةنس ١١ دعب ىأ

 نكي دف هرصم رايذب ةعيشلا بهن انعام ءاشق يق لل نا

 دوجو نع اهانلقن ىتلا ىلوألا ةرابعلا لم ائيش مهمايأ ىف نيفلؤملا دحأ بتكي نأ

 )ه١(



 جاتلا باك 4

 نمز ىف مث « نييسابعلاو 527 نيدشارلا ءافلخلا مايأ ىف مهتالاجر نموأ مالسإلا

 : 4". ةحفص ىف هلوقب هباَك متخ دقو . ىديشخألا روفاكو نولوط نب دمحأ

 ةماقإو نيدلا ةملكل ارصن دياكملا هذه نم عنصيام لك نأ عيل ! ِباَكلا اذه ىف هعادبإ دصق ام اذهف ”

 اىهأر اص اذهو © جهملاب ةرطاخملا نم ءايلوألا ةمالس دياكملاف نأل : اعرشو القع ٌنسح وهف كلملا دومعل

 بترا ثيح ةكم لهأ لع تبلغ امنإ بالك نب ىصق نإف ٠ دوصقملا ضرفلا هيف دياكملاب غلبام حوتفلا
 كولم نم هومستقآ نيذلا ىديأ نم هل عجترملا ناساسنبآ كلم سسؤم ريشدرأ كلذكو . اهتامعتسآ ىلا ةديكملاب

 هللا لص ىنلا لاق ٠ دياكملا نم هلمعتسا امب هل اهلك ةكلمما عمج نم هيلإ لصو ام ىلإ لصو امنإ « فئاوطلا

 هبا قرا 2 ناك ىلا كلاش زي كلذرزم مهيللا هيلع دك [ دقو "عدي تررحلا 7 ندا هلا ل هل

 . * ةكم حتف ىف هلمعتسآ ام اصوصخو « هتاوزغ ىف هريسم دنع هدصقم نع ةيروتلا نم نيدلا ءادعأ

 : غ8 ةحفص ىف لاق مث

 ٠ نوماسملا هب عفتني و نيدلا هب زعي ىذلا هجولا لع تفرص اذإ دياكملا نادي لقعلاو عرشلا نأ ناب دّمف

 ٠ باَكلا اذه ىف دياكملا هذه عيمج ىف موالا هجو ادهب عفترأو

 نرضيلال0

 رخآلا عيب خلس”” ىف« لكولا منو هللا انبسحو « نيعمجأ هلآو دم انديس لع هللا لصو « هدحو هلل دبلاو

 ١ , او نيعب رأ 7

 انقفوتام ةياغو . هباتك ىف رظنلا ماعنإ عه هتفرعم ىلإ لصوتأ ملف هتاذ ف فلؤملا امأ

 ءةعيشلا نم هنأ هنم جتنتسن الوهجم امربم افي رعت هسفن نع هسفنب انفرع هنأ هيلإ

 نك ا علا عصا
 لاطأو ةيرصقلا ىلاوملا قدنحب ءاروشاع ةليل ريس هنأ «رابخألا عماج“ ىور

 مييلع مهئادعأ كا ةمامإلاو ةلاسرلا ندعمو ةوبنلا لهأل ضرع ايف ريكفتلا

 )١( ىحفص ىف 565١م.



 فو ظحاملل

 . ديدم نامزب ظحاحلا نع ارخأتم ناك فلؤملا َنأ ىف ةهيش اىندأ انيدل قبب ل ذقنيح

 ء ظحاملا ةافو دعب تعقو ىتلا ثداوحلاو دياكملا حرش ىف ضافأ دقو ال فيكو

 ؟ ةرخد تايرحام 'إع اققاوءهرصع لاوحأب اظيحم ناك فلؤملا َنأ الع لدي احرش

 «جاتلا”باّك ىف ظحاملا اهاور ىتلا ثداوحلا نم ريثك الع اطس فلؤملا نإ معن
 ١ قلل 7 5 . :
 اذه ريغ ىف هارت تاقرسلل الودج انعضو دقو «هباك نم لوألا فصنلا ىف اهدروأف

 , .ناكلملا

 نيرخأتملا ضعبل لعجيف « ”لككلا وطسلل ارربم نوكي له ”ىنزحلا وطسلا اذه نكلو

 ! ىرممل الك ؟لظحاملا 011 هتمرب بتلكلا ةيس ق اعاس نرحاللا

 «فلؤملا هاخوت ىذلا ضرغلل عماجو « ديفم هنأ قو هسفن دح و باّكلاو ادع

 ةحفص لك ىف ةحفص 4", ىف عقي وهو. ةيبرعلا تاعوبطملا ماع ىف رهظي نأب ريدجو

 ٠ بيدهتلاو حيحصتلا ىف هيانعأ جاتحي هنكلو ٠ ارطس ١ه

 هر

 .(غه م ةحفص نم) مهكولمو سرفلا دياكم )١(

 3 060 ا :4 2( كيعحرلا 00 21

 . 6 د8 5001 مورلا 0 ولا]

 ةيلهاحلا ميلي نط ناك زمشاكم رمل 0 هربققا نباحلا ثم ةياعو

 ١ ١) ..ىلكلا اذه لأ ا ,دصتلا نم 4 ا .



 جاتلا باك ففي

0 
- 

 : مسيو اع لاكلا ةيتقم هده

 «اباب هيلإ فاو اذإ دبعلل حتفو « اباَك دملاب متتفا ىذلا هلل دملا : محبا 5 احلا هللا مني 7

 عوكل لجو هكا يف لعنأو فس ميق دهام اقكراوي رحم اناوطأ اوروطف هقيلخ نيب مسق

 هتئيشمو « هتكح عئادب ىف نوشهاد ٠ ابالقن [ امنع نوعيطتس ال هتدارإ ةرئاد ىف نورئاد مهف ٠ ايابسأ

 « منأو ولام لع مدمج. اباهو ابرك زي ملو « ءاشي نم قزرإو « ءاشب نم لذيرورع ءاشم نحسب« هتداوإ و

 باك اذهف (دعب امأ ) ! موو فرشو هلآ لعو هيلع هللا لص « مجعلاو برعلا الإ ثوعبملا هيبن الع ٌلصنو

 ل0 ت2 انو فرو قرد لك نم زارتحألا هتبلاطم دنع لصحتل « دياكملاو كولملا هييتت كد ع لستم

 دا د يا ل او صاج دي رج
 . 8: اردق ءاوع لكل هلأ لس دن كرما اش

 ره نكد نأ ىلع ل طخاخلا نأ لالا“ “_راشل ىفاس اهدحو ةمكقملا دوت

 . باككلا اذهل فلؤملا

 تارابعلا هذه لثمب وأ عّصرملا عجسلا اذه لثمب هماق ّىرحي نأ ظحاملا لاعت

 اذه لشمب هبتكدحأ حاتتفآل لزانتي نأ نم امدق خسرأو ابْعك !لعأ وهف ! ةقّمنملا

 ءافلخ نع ةريثك لاوحأ هفيعاضت.ىفف . هسفن باكا هديؤي كحلا اذه ٠ مالكلا

 ظحاحلا تام. ماوعأو نينسب ظحاجلا ةافو دعب الإ هللا مهقلخي مل تالاجرو كولمو

 ضعب م.ه ةحفص ىف درسي هنأ ناهذألا ىف حصي فيكف « ةرجهلل 5هه ةنس ىف

 عئاقولا لصفيف #4. ةحفص ىف دوعي فيك مث ؟ 4+7 ةنس ىف تعقو ىتلا ثداوحلا

 ىفتملاو# ىديشخألا روفاكو نواوط تأ قفا 58 ؟ مهم ةنس ىث تلصح ىلا

 ع و

 ! ! !تالاجرلا ءالؤه رابخأن م اعمل تالا نمضت دقف كلذ عمو ! ظحاحلا نيبو



 مولا ظحافلل

 باّككب فيرعتلا
 “دياكملاو كولملا هايد ع ل دو

 ظحافل بوسملا

 ىلا ىشاوحلا ىف هيلإ ةراشإلا نم ترثكأو “ريذصتلا ” ىف بالا اذه تركذ
 : ” اهم تنيلح

 ترأر كلذإف .٠ هنع ءىشب ماملإلا ىلإ فّشت دق ئراقلا نوكي نأ دب الف

 مارد نكت دق هيام رتل نأ

 لب وكلا ةنارع رو ملعأ ايف ةديحولا ىهو  ةيلصألا ةخسنلا الع ترثع 2# 2 ١ 5
(00) : 

 ٠.لعلو مقر تحن ةينيطنطسقلاب

 اده ثداح طخ ةرابع «ِباُّك ” ةظفل نم ءابلا فرج قوف معضم عصو دقو
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 ةياورلا هذه ديأف رحنآ لجر ءاج مث.“ ظحاملا رحب نب ورمع ناثع ىبأ فيلأت” .اهصن
 لإ اهوأ نم ةخسنلا طخرباغي اضيأ ديدج طخ اثلاث ارطس ناونعلا تحن بتك ذإ

 . “هيلع هللا ةمحر ظحاحلا” ىهو ءاهرخآ

 ٌتاشناف . ظحاملا اهي دزفم ىلا رردلا كلت,نم مئتي, ةزدب.ترفظ, نأ تنبظ
 و و .َ را ١ 5 2-و
 نع تعجرو محلا تضقن ىتح نيرطس هنه تأرقام ىنكلو « باككلا حفصتا

 . نالوهحلا نالهاحلا كناذ هيف ىنعقوأ ىذلا لالضلا

. 
 ةرهاقلاب يوي دحلا بتكلارادب ةظوفحم نا ىه « باَكَلا اذهنم ةخان ىسمشلا ريوصتلاب تلفن

)١( 



 د ”ةهتاان وأ ةقفاكا" ١14 يحز حس

 لا خلا مكب و اذ 0 00 خاب 5 ا 0 7 هيب 035 1 5 35

 الرب يا 4س

 3 0 اصير ع اجلا ضف د اسد علو ديا ب ار"

 | ل
 ناو“ 7 تلي فلكر 7 لترا“ ٠

 لو رايغلا لإ“ جو ب وش ىلا
 7 نأ : "امي ايي

 "1 هرم ولو معي" نال ةيئراد ع" نتا ان ١ هيجل م + 1: ب كبير هلع عر " !>ل يي لابطدبا ايير
 0000 ام بلو يبي كعب ايا“ انام تلي

 : ١ تر 3 0 11 ا يي

 مدرع اخ 5 تا را هدية“

 1 0“ ىب هلام رصعب ف:ةةرر بعت 7
 4 داق ادي انستا

 9 ةبراداققم رع خذ ديس . نري

 مافي ن رع ميال



 اي نعال وف نص

 هم ١١

 كام م

 مة جا

 ا وار ا

 اني ها اد

 ا ١

 4 ظحاىلل

 [|٠ ماهبإلا ليزتال امبر ةيبلحلا ةياورو |. “ركب الا سحنلا””نم الدب ““ريبكلا سحنلا”'

 ٠ "كني ىوقتل'” نم الدب “*كتنم ىوقتل”

 ٠ *جاتلا اوذخأف”” نم الدب ؟*جاتلا ذحأف”

 “هيلع تلخدف اقازرأ لع ىرُحِي ناك : ىعاشلا برتلا وبأ ىئثدحو”

 « لك ىف كلايع جاتحت : ىلايع نع ىنلأسو هتدسنأ نأ دعب «لاقف . اموي”

 .“ ذك نإ ااذك,نسو اذكر نيل[ بظحل (قاءو انك لإ قيفدلا درج“

 .“هلك تملعو هضعب تلهج ىلزنم نت نم ءىّس ىنريخ أو”

 نسل + قيل < ىوانكلاو نداز ”" يجب ىةدا انتج شر

 هع ىرالا تنلو عاشلا مسآ ىف الإ ريك فالخ قيبلا ةياور نيبو ةيباحلا ةياور نيب

 . [ هجوأو أ ىهف ىععبط ىف اهتدروأ ىلا ةرابعلا امأو ؟برتلاوبأ مأ قربلاوب أو هأ

 . [ ةروتبم ةيلحلا تفقو انهو] ٠ "باوصلاب ملعأ هللاو ةيافك ءانذ انو”



 جاتلا باك 1

 ماقملا اذه ىف ةطولغم ةيبلحلا ةياورو ٠] “كين نب ىسيع”” نم الدب '"كمرب نب ىسيع”” 268 س ١431 ص

 ٠ [ كيمن نب ىديع هتمسف تداء ا.منأل مالكلا ةيقب ىف ةحيحص ابنكلو ٠

 ا ؟ةعزاوب ال خا نيم” نهالدب “ردنا فوه بانو سا ١ #6 ص

 ٠ | ةرعاط هيلا ةفانغو | 5 *<ةاناسماوأ ةررهاشم”* نماالدب «“ةهفاشم وأ ةدهاشم”” ١8 س ١ 4غ ض

 +٠ نيرملا,ثايوخ#“ نسرالوز تارا قرارك وح»» 4س وقيم

 . ””ذيباوم”” نم الدب *'ديناوم” 28غ س ١ غا/ ص
 ناد

 . 21 هع نهال د < هدد ١6 نسل را نح
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 90 قاتلا كرعلا ناجل 77 قم الدب "فانملا مجنلا دوحو 164 1١4

 |٠ بيطأ ةيبلحلا ةياورو | ٠ *“هبيطأو ماعطلا ةذل*” نم الدب *“هتبيطو ماعطلا ةذل”* ١6 س ١6٠ ص

 :| نسحأ ةيئلخلا ةياؤرو | ٠ ؟"ةرم ةليلو موي”” نم الدب "ليلو اموي ةعحج7"* ١؟ سن ١68١ ص

 ناذه امأف . ةعملا مايأ نم قاوبلا ضعب ف برشن ملامبرو ةمملا” 4 س و و# ص

 . ركاز را يللا ازور ]1:10 ةتهامتمف ترسل كل ملف ناموبلا

 ه2 سلا عال رز ىذا 12917

 هكا زعااردكا 8 كاك 6 ءاقلاو ىتورلا ئتعم انهتءاىلازا 5" ض لش 6

 ةحفصلا كل: ةيشاح ىف هاندروأ أمل هجو كلانه نوكي الف ذئنيحو ٠ ةسيفلا راجألاو

 [٠ ""هتابي”” نع ةفرحم * هام” نأ لاّتحاب نظلا نم

 ل ا عيل ا ا البلا نم ماب ب ١١ شالو يع

 . ؛ هزحع ىلع لدت مسانلا نم ةدانر

 كارلا قاللخأ ” لد كوالا فقد داق 1 7س ١66 ض

 . ةعلوز ناك "دايس نا 2 اقر ينلاك نا كيلا وودا ريما" ناو عوف

 كفريعلا لهأو كولملا ءانبأ لمح ١684 ص



 ١1 تس 3 و ايو عض

 "1 ظحاىعلل

 3 ؟« اند” م 0 ؟ةفارد> نإ

2 5 
 . | ةحصح صلا ىد اسشاورو | 0 * “ لفاغتلا ”ورشيبلا 11 نم ب *“لفاغتلا انكم |

 ٠ [انتعبط ىف دمت كف ٠ قايسلا اهيضتقي ةدايزلا هذهو] < ....... ماقف ؟ سأرلا اذه

 ء.[ » » »ا ا. | ....... بوو دعقف هسلحم ىلإ داعو : هللا هحر
 ع

 <“ نارها : نك

 ٠ لضفأ ةيباحلا ةياوز لعلو ] ٠ ““ناطاسلا دنع ةوظحلاو*””نم الدب““ناطلسلاو ةوانحلاو”'

 ٠ | مظعألا كاملا هانعف ص « سس ةياور ىف امأو « ةطلسلا مب اهيف ناطلسلا نوكي و
 ١ < [طا رت” 7 الدب ««بّذك !إع ناطاإ ف .١ س 0 ص

 /١ سا ةيرص

 ليم

10 1 

 م نس

 . ا ىلا 03 521 9

 سيل " نم الدب **هنأ كش ال دارفنالا ىلع ديعب نم هئارو نمو.الإ شارف اهنم سيل
 «6 .؟

 0 هنأ كسب ال دارفنآلا 'لع ديعب نم هآر نمو الإ سشارف اهنم

 ٠ | ادج ةنسح ةيباحلا ةياورو | ا نم الدب '" ىرت امأ”

 ٠ | باوصلا ىه انئراورو]| ٠ “ىناذمملا لهاهم”” نم الدب ““ىاذمحلا لاله”
 | يلم ف ال قاوم اب حيت :*«[ذق] ر”” نم الدب "قر 5
 مقني امنإ و باوصلل برقأ ةيباحلا ةياورو | ١ “ىجي ري” نمالدب ““ ىد وو

 ٠ َ بو 9 ى |١ - -
 ةقعاثقفعفو  1ةمتحتمو ةبحو د ىفنل داد ةدايزو | ««ريي ال هلعلو | :

 7 | ه 1 8 9 .: . ت9

 هسافؤعا ةياورو | 5 ”7كلذ بستلا اداره دوك 7 اهلا "لال ملا شن م16 رق” 85 :
3 . 35 : 

 عييت“ ء هل ل

 1 90 ء- تت 1 5
 ة دع اسنان كلملا هلهحع *م 3 ىبعملا كوكي و . اهد أمع مالاو ني
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 677 نص

 مذ نص

 تاتنآورلا نائاهو | : 5 و كا ناك لا الدي 60

 3 هكص جك ها 12 ما

 ىلإ اهنم ىبشأو مرقأ مهنع ثيدحلاو”” نم الدب *“دئاوف ىلإ مهنم موقأ اهنع ثيدحلاو””18 )7س

3 

 . اوف ىلإ معلب عرقا اناوغو رع هللا ةلاور نأ كشالد] - كاف 6تاع( 3 -؟وو :

 + را عادا
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 ث اه . ض «ليزردم الا نيل هللا باكل ةلكتلا تاك فو 4 ه0 ا
- 1 َ 

 ١ أمس كى اذ لثمو ٠ (بيطلا حنا بحاص هيلاراشأ ىذلا « ضايع ىضاقلل كرادملا باَك ىفو

0 2 

 زج اردت اضيا

 انه ةنرطملاو 1 ىضاقلا اذهرابخ و) رصانلا نمحرلا دبع ريك ألا ةفيلخلا عم ىطولبلا ديعس

 0 _ 32 ١ .٠ ع ا || 0 - 5 5

 ١ 3 اضل _- 17١( ص ١ ج) ايوروأ عبط بيطلا حن صوصخلا ىلع رظناو ( اهسراهف ةعجارمب  ةروك ذملا بتكلا ىف



 ا ظحا# لل

 ( ١ ةيشاح) ١1 ةحفص

 سو دشنأ دق 4 ؟ ص) هثاديلا عئادب هت نأ 5-6-1 ردو لاوعتس نع ا ّ ٌفْضأ

 : تاي ىه ”ىردنكسإلا
. 5 ِِ 4 0 

 ١ فيم : 1
 الاله ٍلاله لك لوانو * ئحدلا ردب قربلاب عطقف ٠

 ١( ح مث «نآملا نم ١ س) ١١1 ةحفص

 لايتسأ ترث تنَكَو ٠ كلملا هيف ماني دق ىذلا ناكملا نع ** ىوحلا ”” ظفلب ريبعتلا ىلع خسنلا تقفت |

 دراو هنال انس لوألا طظنفالا ىلإ عوجرلانأ 0 نالاو ٠ ةفسالافلا تاحالطصأ نم هزل «“ ا

 ٠ كلذ نم عنمت ال ةغللا نألو « ثالثلا خسنلا عيمح ىف

 (١س) ١9 ةحفص

 ١(. هم ص ١ ج) ٠ *"نييبتلاو نايبلا”” باك ىف لادبتسآلا ةوبشو لالملا ظحاحلا حرش

 (ه ةيشاح) ١١ ةحفص

 ٠ (5 8 ص) ** ناويحلا ”” باك نم ىناثلا هزحللا ىف قيتع بأ نبآ نع افيطل افي رعت ئرت

 ( هيل امو 5 رطس) ١87 ةحفص

 دب وح باك ق در وأ امي لوادتملا رومشملا ىف سانلا ىأر نع «« جاتلا *” ىف ظحاملا هبتك ام نراق

 ٠ ىععملا كلذ ىف ٌجدنيو ةبابلا هذه تحن لخدي امن ( 85 ص ؟ ج)



 جاتلا باك 0

 ( 4 ةيشاح) 8 ةحفص

 ال دل اد كيلا هب شيال ةرصخلا“# : هزيم نبا لوق "صح ”ةلكل ىلإ فضا
 عد ىلا“ فعلا باك” قف ةفدحع هل 031 دقف هسفن ظحاحلا امأو ١86( ٠ ص ١١ ج

 كولملا ىديأ قرافتال رصاخلا تناك ”” : هصنام ( ١4 ص ١ ج) هيف لاقو “'نييبتلاو نايبلا” باك ىف

 : ىعاشلا لاق كلذلو « اهسلاجم ىف

 0 لاس ه5 ه- د

 “< همس هنين ع ىف عورأ أ فكي *« قع اهحير نارزيخ همك ىف
 هيلع قلعو ١8 ١( ص *” جا ج) نارا” قاكيلا اذه طخ الا وأ ذك 2 تالا

 ٠ معان ن ا رصتخي ال.كاملا نأل ::ةلوعب

 [1جرناعانم 106 عداو ات غربرد غيوتر هةمالءلا هعبط دقو « ذقنم نب ةماسأل“ءاصعلا*” سا اضي ار ظنآو

 (نموسم [1ططح 81ههصلعل لطر 2002 47117“ ى1/7121 كفي ةماسأ ىلع هباك رصف

 رد" مررة ءر*و دان ءأمو لعد

 (؟ ةيشاح) ١7١ ةحفص

- 8. 0 5 ٠ ٍ .٠. 

 أ تكاد كانه نأ هيلإ هيبنتلا بجي امثو : 5 ةنيذا نب ةو رع ُ شد رق ىعاش ةيشاحلا هذه ق ترذ
2-8 

 عقو حراشلا 3 كلذ ّ بئربو هادا 2 هفصوف سوماقملا بحاص طلغ دقو 0 ؟“ةيدا هع

 و. (0دارص ا هنأ حيحصلا نأ ) 'لع صنف باوصلا فرع هخيش نأ عم طيلختلا ىف

 .( كما ج ؟«سورعلا عامر 0 ةكاقلا لإ لوقلا اذه بس: ىلاغاصلا نأب كلذ الع در حراشلا

 هاو - د
 نو ةعسر ىب دح أ ريدح وهف هزياامأو : «© ةيدأ ”” هتدج الإ توكلت "تدل نب محلا

 6 مهب« همي ص كلسيل ةعبط درإل *<لماكلا*”رظ[) ةيواعنب ماي هيبأ نب دايز هلتق دقو: + ةلظنح
 ءل( هرقل

 . ناو سم نب كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا مايأ ىلإ شاع دّقف « شيرق ىعاش « ' ىعاشلا ةنيذأ ناو رع” انآ

 [33 ى اهارت ادجب ةررك هراعيشاو ةراخاو هيكسدو

 . ( اضيأ هسرهف رظنآو )

 000 ل ا ا يل ل ا ل ل ل اك اك كا تك ا
 تتار[ سل كك ب كسر  ىذلا : تدلل 0

 »+١  ١/١ ص ١١ ءزحلا ىف اصوصخ ““ ىناغال



 شطب مهشطب و « ةلالض ةقرفف « ةيما ونب امأو : حر احلا ةزمح ىبأ ةبطخ نءو”” : ةيشاحلا هذه لع فضأ 1 1 وو ا

 يدخل ا فال توك ة سلا 0 يسعنا كفش روع نيل

 . ( ١8 ص ١ ج ''نييبتلاو نايبلا”” نع) ““ . اهاهأ ريغ ىف اهنوعضي و اهعضوم ريغ نم ةضي رفلا

 (4 ١ ص « كيرلا لئاضف باك نم ) ٠ ةبربجلا كلم لع ةءاءإلا رثآ : اضيأ لاقو

 (* ةيشاح) ١١١ ةحفص

 ا 37 0 3 * ساس ء[ذ
 هدو ةقرعمو نايس و معاذ ناك ””هنأ هيف ظحاحلا ىار تاقاذ نب حابص نع امتدرو | ىلا ةصالخلا ىلع فضا

 6 | . 3 > 5 2 3 . 5 ١ 3 1 1 - هه 3-6
 5 نيستلاو نايبلا“”)٠ *تاهدلا ىح مايقو قيدصلال ةرصنو قحلا لع ريصو لهحاو ءاذت عم ةناور ةرتكو« ةزاع

 ء( م را

 ةحفص ١١5 ةيشاح) ١(

 “* نيووتلاو تايبلا ** ىف ظحاسحلا هاور ام “'"باد نبا ”* نع اهتدروأ ىلا تاءولعملا ىلع فضأ

 مه 07 قع 2

 هدروأ أه ف ك0 تاوذاع 6 21 لا ىشاوحلا ىلإ احلا

 ا ف



 جاقلا باك
 ( خف مج

 ("رطس) "٠١ ةحفصو (هرطس) +٠١ ةحفص

 ل تول حا يق ل و مهوق لع فيطل حرش ظحاسمل

 .(١5#و ؟/ ص

 (؟ ةيشاح) /٠١1 ةحفص

 هيلإ لصو ام بسحب مهرد نب دعملا نع تامولعم ٠١ 8 ةحفصب ٌتلصتآ ىتا ةيشاحلا هذهرخآ ىف 52

 تا كال د ا ىلا كافل كو دو كا تنكلا نم ردك نجا عا قاتلا

 عع هك نإالا قل ياوللا تا تيكن مم هاج طؤب هاتان آل نول ال 7: ب عبر
 و 031 3

 + هيلع تدب | ام رثك 5 ذي يك لع ىرسعمل

 (؟ ةيشاح) ٠١8 ةحفص

 ك1 ل ا ل ميلس*” مسآ نما ىف ا

 فلكل راج اوان تدل 2 نارا نأ ىتاو قكرو 5 ةسقلا ةزاوأ انف "قرانا قداقلا»"

 نساحما ”” بحاص لثم هامسو *“ ةغالبلا جبن حرش ”” ىف اضيأ ةصقلا هذه ئور ديدحلا نأ نبآ نأ نآلا

 تاليصفت دروأو) *“ةميظع ةلزنم حاقسلا نم هل تناكو ةرهز ىنب ىلوم””هنإ لاقو ؟“نايلس””ىأ **ىواسملاو

 10007 صا حق اهرظا ٠ ىوأ

 كراع لل نايلط* انيك *«جانلا#" فاتكل ةييلخلا ةحسنلا ىف هدروأ دقو

 نسيق نيبو ةيواعم نيب تراد ىتلا تابتاكملا ضعب ئور هسفن ظحاحلا نأ ةيشاحلا هذه لع فضأ
 كلذكو «( م١ ص ١ ج ** نييبتلاو نأيبلا ””* ىف ) بلاط ىنأ نب ىلع لبق نم رضمر يمأ ةدابع نب دعس نبأ

 .( 74 #8 ص ١ ج““ةغالبلا جبن حرش”” ىف ) ديدحلا بأ نبآ 6



 ع ظحاحلل

 ( + ةيشاح) م١ ةحفص

 نإ : لاقو““جاتلا””ىف اهدروأ ىلا اهظافلأ سفنب ىداهلا ةفيلخل لس نب ديعس ةرياسم اضيأ ظحاحلا ئور

 ٠ ١( ٠ ص ١ ج نييبتلاو نايبلا) **نئاحلا””ب هللا

 ٠ هريغ نود « تعنلا اذه لع تقباطت دق تاياورلا عيمج نأ ئرت تنأف

 ١( ةيثاح) مو ةحفص

 5 5 و هدو 5 5 0

 ديعس وه ىنعأ ) نافع نب ناّمع دلو ضعبل ىنغلا سيوط هلاق ام اضيأ ““ناويحلا”” باك ىف ظحاحلا دروأ

 نسحي مل « كرابملا كيب أ ىلإ ةبيطلا كما فافز تدبش لاقولو : هلوقب هيلع بقع مث ( نافع نب نابع نأ 2 6 5 2 1 ل 5 . . . 00000 م

 ١5 [ ٠ ص عبارلا ءزحلا ىف مالكلا اذه ةمّدقمرظنآو ] ٠ كلذ

 ها/ همه ةحفص

 هلاحرل ري وربأ ناحتما نعي ظح املا هاورامةظحاخلا نإ توسنملا ““دادحضألاو نشاخلا*” تاك دروأ
 3 و ٠ ه9 هه" . 3 . 2-8 1 03 . .٠

 ةنانعلا نه اهظح تذخأ دق ةندنع ىلا نأريغ «دحاو ظفلب نانوكت ناداكت ناترابعلاو ٠ مرحلا.ظفح ىف
3 

 10 كا
353 

 »6 و

 1١8٠١(. ل ١الال ةحفص نديل ةنيدمب نئولف ناف ةمالعلا عبط “'دادضألاو نساحملا”” رظنا)
 - . لل ا

 ١( ةيشاح) 44 ةحفص

 راهب ونلا”” مسي فورعملا رانلا تيب نع ةيفاح لص( اييولءرلا ىلا .نطازملا ضب لع ”ىراقلا تلخأ

 ١ ج) ““راصمألا كلام ىف راصبألا كلاسم *” ىف هنع ملكت ”ئزمعلا هللا لف نبأ نأ كلذ الع ديزأو

 ةنسسن نع ةيفا غوتفلاب اًتلقن ىلا ةيويدحلا بتكلارادب ةظوفحم اةخسملان ه١ ه 5و١ ه هص ؟ جك 5١ص

 ٠ ( ةينيطنطسقلاب وبق بوط ةنازخي نآلا ةدوجوملا ؛ خيش دي ملا ناطلسلا



553 0 

 كلملا دبع لتق ىف لاق ناعما قى مج نأ.( أنه 4# طز كيتا ويدل "اكو وب ظظيدب ئلررقف

 : ديغس نيورخ

 !رقص لع نعمتج ار يطلا نم ثاغب * هنولتقي ذإ ناورم ىنب فتنأك
 ٠ [بجعلا نم اذه نإ ىأ]

 ( + ةيشاح) 5ا/ ةحفص

 هتئيه ىلع انلدي ام هفصو دق را ءارعدلا دحأ ن
 وع : 1 :

 نايلا ”” نع امدروأ ىلا تانايبلا لع فضا

 : لاف 2 2ك

 روما. س

 ا هد 7 7 3

 :ذ « ةاَضَملا ىضاق 8 تأ ار زور 1 0

 ١١9( ص ١ ج سايإ نيآلروهزلا عئادب)

 و 7 5

 هصن ادعو دهر ل ةداكإ ""(ىرغلا تايسلا“ تحاص هلاق ام اهتدروأ ىلا دهأ )| لع فض

 لاو ةميشلاكا 6 ةغلاملا ءاكشأو َء نهرل ةنيهرلا

 ١( ةيشا-) ا/م ةحفص

 1 حرش لفكت هسفن ظحاحلا نأ ةيشاحلا هذه ىلع فض

 هم رو تك ا 1 للا م اردتت ال هصئام (ه ٠

 يار اك لاف كك
01 

 ص:؟ ج)

 ارك ىربف ناصملا بحاص تقفتايف © .هةكمر الو رج بكوملا ق سلو © نضعبل مهضعبي ةنايتسا نيب لاح لق
 0 قي ل بقا و ةيايلدلا رم قم دعو

 5 تحل نسرفلا كلت نسرفل فا اذه مش فيك : م نب واع و1 تول خ تي وحل توت 3 تاق قع هحمر و

 9 ٠
 ىلإ هللا روب رطأ تن 326 6و © كلها هتك ىح رش دنع يحتل 1 كمر ةكرضأ ناكل حاب كح الد درك

 رصم تاطاس ى امل : ةناكح تدرزروو ا ميد د ع له



 21 ظحا فلل

 هسفنل وبأن «بدآلاو لمعلا ةمدخل عطقنآ اهءرح ايلف « ةفالخل اشم ناكريمألا اذه نأ كلذ 'لعديرأ انأو

 ١ دبألا ىدم ىلع ايقاب ارك

 أو مهنطوو مهسفنأ اوعفنيل هب نودتقي رصعلا اذه ىف قرشلا ءارما تيلو
 3 !ك_ 4

. 2 

 .«ثينيتلاو نايبلا ”” ىف) قدح الا ديعس نب ورمعو ناورم نب كلملا دبع تابئاكم اضيًأ راظا - اننا

 هتيم: ةغللطل ا ايسأو «(84١و ١ه6١١ضا جر نال هيشلا مياملب ديعس بيقاتو ١(« 86 صج 3

 .( ١و١ صا ج) قدشألاب

 نأ ملعآو ٠ *« ناطيسشلا يطل لتق نابذ ابأ نإ ””.ريزلا نب لق ةيشاحلا هعمل ترك ذي د خفتلا#

 داسفل « ”ىومألا ةفيلخلا ناورع نب كلملا دبع لع بلغ بقل ) “برعلا ناسل ”* ىف موه < نايذ ابأ ”

 ماشه 9 ريشم سعاشلا لاق ٠ ف هينكي مهضعب و * موا م 2 تعلو: هف. ىف ناك

 :!ناورع نى كلا هع 1
 3 6 02 95 ١ - 0-23 ل 0 0-0

 ٠ (امدنتي نأ« نابّذلا ىبأ نبآ لع 6 ةليم حيرلا ىب تلام نإ لم

 ب ةقاكو 4 نابذ وبأ : رخبأ لكل لاقي ”” : ١8 ١( ص  ج) '“ ناويحلا ”” ٍباَك ىف ظحاحلا لاقو
ٍ 000 

 : ةبارخ نبآ لوق دشنأو ٠ ناورم نب كلملا دبع.ةينك اومعز اهف

  نسرلا نم حراق نانع علخ + نسرلاعولخم نابذ وبأ اسمأ

 ا ا اعل تقبع دقو

 .توقاينأ اك «(هه ص < ج) *“ناطيشلا ميطل*”نع تامولعم ناويحلا باك ىف ظحاحلا دروأ دقو « اذه

 قدشألاب فورعملا « صاعلا نب ديعس نب ورمع لتقمف باك هل فنخم نب طول نأ “«ءابدألا مجعم”” ىف كذ

 0٠(١١؟١ ص 5 ج ) ٠ ناطيشلا مطلب و

 - ل

 مام امرا كنه رك

 ا نع 0 رظنآو ؛ 0



 جاتا اك 301

 ةحفص  5١ةيشاح) ١(

 : لاق ثيح *“ ناويحلا ”” باك ىف ظحاحلا هدر وأ ام اهلع فضأ

 2 هيجل 2 هيتس كلذ ا ققاو_ + ؟لللا قد ةغاس ابن"كعلف « رونسلا دي ىف عقت برقعلا - ١

 .٠ ( 78ص 4 ج) هيرضتال

 0 ل الا لسا ذف ...رقصلا نأ عي لاح لع [ثاغللاوهوه] ثهألا نأ لرسم

 . ( ١٠١ * ص 5 ج) هبرهب هيف هعمطأ الو هل “ ىذختسآ ”” امل ةَوق

 ٠ ج ) "““ذختس»”” وهو هتعطقل « | ةرها | هتقحل مث ناعمإلا ةياغ برها ىف نعميّرطا نأ الولو »<

 .( 407 ص

 (5ه0 ١1 ةحفص )

 ن1 تاو ا تاسسمإ نع ل املا ءايرام طارت 1 كاتتلا"«قادضألاو نساخا "* تاك درو

 ان د1 ف ردسأ دق انني ايري در اولا نصنلا نأ لع. ادجاو تكي امهلظتل داكي ناترابشلا “6 هع رت واهاح

 .( 18٠0 ل 1/07 ص نتولفذاذ ةمالعلا عبط دادضألاو نساحملا باكر ظنأ ) قيقحتلاو حيحصتلا

 ( + ةيشاح) 50 ةحفص

 ناكل يش ااوز يول ة دايو بساولا نم تياردذقو “ مكلكلا ءاماق دك يفلاع مآ درو - الو

 هناا ءكنلا قدس “طار هفلا ةباكسس» حاط تع اذ عوز دقق +:ةيئازملا دمللا ق"ةفتثلفلا مول لاحت ّلإ

 كلا يح وشعب اعد ل ظفار ىلإ كابالا نمر يأ ميكس”هنأب

 نادل تاجا كيسرءا ماع (ريغ واع تمر ةلاقأ ملعلاو بدألا ةمدخوف ريبكلا هلضف انل رهظأدقف

 ١(٠ 55 ص ١ جنييبتلاو نايبلا)'“ . ءايميكلاو بطلاو موجنلا بتك م برت نم لون اكو . بدألا ريثك



 104 ظحاحلل

 7١( ص ا/ ج ) “ناويحلا”” باك ىف ةملكلا هذه ظحاحلا ئور دقو ٠ ““جاجعلار بنلاو جارخلاو جابيدلاو

 هبرفش ايف سيق نب فنحأ الل اهسنو ٠ «“ اجارنو اجابيدو اجاسو اجاع كتم رثك أ نحن ”” : لاثملا اذه لع
 . ىلذهلا كب ىبأ مالك نم وأ ناوفص نب دلاخ مالك نم اهنإ لاقي و : ظحاجلا لاق مث « ةفوكلا لهأ لع

 اهتبسن لع رصتقا هنكلو ( ١84 ص ١ ج ) “«نييبتلاو نايبلا ” ٍباَك ىف ةملكلا هذه ظحاحلا دروأ دقو

 0 تح ها

 ١( ةيشاح) 5. ةحفص

 ولاقت هس - .-- و 5

 - حمر هل لاقف هب ره ةيواعم نأ نم ظحاملا هاور ام عابنز نب حور نع اهبتك ىلا ةصالخلا ىلع فضأ

 - ب وررسودساس

2 
- 

 ؟ 1 يك امال لعبت“ كنا انجمو اة[ ساو تنل افوعربف رج لت

 ابي لامس ىلا هتبطخ راظنآو ١ ( ٠ م ص ١ ج نيبنتلاو نآيلا ) ** ؟ىقءاسإو لهج لع كبلح آله

 «“ نييبتلاو نايبلا ” فرظنآو ١ ( ٠ 47 ص روكذملا باّكلا ىف) ةفالحلاب حلا نب ناورم ةعيابمل سانلا

 1 كلت ىف '“ديرفلا دّمعلا“” نع اهانلقن ىلا يع ن كلل دع ةيك ١( ما ج)

 . ظحاحللا نع اهذخأ دق هبر دبع نآ نوكي
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 ( 7 ةيشاح) - . ةحفص

 5 ما و 5 و . : ١

 - لأم َ هتوم هْعْلب 0 ىعمثلا فدوب َ جاجا نأ ”ىرازفلا ةحراخ 0 ءانسأ نع هتك ذ 5 ىلع فص



 جانلا باك ١9

 ( نتملا نم ٠" رطس ) ه6 ةحفص

 اس نأشب لس نب ديعسنمب و نومأملان يب ناكىذلا ثيدحلا *نيييتلاو نايبلا””ىف اضيأ ظحافا ئور
 و

 اهفو © ١ 55ص١1ج «نييبتلاو نايبلا””رظنا ) ٠ ''مهفلا نسحو ماهفإلا نسح”” نم هيدبي ايف هل ةفيلخلا

 . (هب ةربعال امم ظافلأ الا ضعب ىف فيفط فالتخأ

 ١( ةيشاح) هع ةحفص

٠ 

 ىتلا ةياورلا لإ فضأ

 ةيشاحلا كلت ىف اهلإ انرشأ ىلا دربملا ةياورل ةرياغم ىهو « ىنعملا ال ظفللا ىف فالتخأ اهف

 2 ل
 اا ع

 © او ن7 قطر ١ املا نب ورمع هلك ىور طخاقلا نأ الإ انزع 59

 و

 ١55(. ص ١ ج '"نييبتلاو نايبلا“” رظنا ) |

 مبلا””نعرظآو ] :( 0 ج) 0 مهسلاو « ءاعلا
 )ىو 7 كل «« .00959 -
 راع مهسلا جس هديس نبال صصخما 2ع

 - ا تك ةحفص ليكت نع ١ ةه : ةحفص قدددرو ا اع ترد

 ( ١ ةيشاح ) ه8 ةحفص

 (18+ ص ١ ج )'"نييبتلاو نايبلا ””ىف هنع ظح احلا هلاقام ىلذهلا ركب ىبأ ىلع اهبتك ىى
 لع اهتبتك ىلا ةصالخلا لع تأ

 هذه: هنع لّمو 0000 ١) 10 ج) نأ دقو -ءنائالاو راض الاب اىلاعو اند املاعو أصأق 00

 2 3 هلءو 0 2 : 21

 6 هلّوأ لع هللا ىمسو « ىديالا هيلع تركو ند داع ناكاذإ 300

 نم ( ١05 ص ١ ج ) اضيأ بالا كلذ ىف ظحاملاا هلاق ام كلذ الي نمار "+ < ورخأ
6 

 جاعلاو جاسلا انل ”” : لاق ةفوكلا لهأ رظان امل هنأو رات وا الزب الكا
 ِ تع



 رصم ىلع قاححسإ نب ةسبنع ةيالو نم ةينانلا ةنسلا الع همالك دنع نساحملا ىلأ ةرابع ىنتمهوأ دقو « اذه

 رطاخ كلذ .رصم رايدب ةيقرشلا ميلقإ وه دوصقملا نأ « ةيقرشلا ءاضق اذه ”ىدايزلا ناح ابأ ىلو لكوتملا نأ

 قش دحأ ىه ”ىدايزلا دايخ أ اهعاشت كرت ا ةنيتلارفأل ٠ هنم هللا اذ ا 5+ نيعنو لالا دن

 ةيقرشلا ثيمس انمئإو ”* :. لاقف ( بتاكلا خخاون نب بوقعي ىنأ نب دمحأ ) ”ىبوقعيلا اهفضو دقو ٠٠ داَدب

 "قزعلا بنام ىف ”ئدهتا لور نوكي نأ :زع [ىوستل ارفع نبآ] مدي نأ لق نقيل نرد تا

 دجسملا وهو ٠ ربنم هيفو 6 ةعما موي هيف عمي ناكو : يكل دبل ايو 6 دفرفلا تدل ةلجد نم

. 0110 26 27 2 
 .( ١1 ةحيشم 2 ةنس ندول عبط ىبوقعيلل نادلبلا باكر ظا ٠) ةيقرشلا ىضاق هيف سلجي ىذلا

 (؟ ةيشاح) ها“ ةحفص

 ةياغ هل تسيلو رجز هينشي ال « عياتتملاف : هلوقب *“عياتتلا ”* انل حرش دق ظحاحلا نأ ةيشاحلا هذه لع فضأ

 . ١( 88 ص ““ءالخبلا ”” باك) ٠ فاتلا نود

 ( ١4 رطس) ه8 ةحفص

 . ١55( ص ١ ج) اضيأ ““ نييبتلاو نايبلا ف ””* ظحاحلا هدروأ

 ( نئملا نم ١ ١ رطس ) ه6 ةحفص

 < اةيانت“ دروأ هعباط نكلو . ١) ع ص ١ ج) **نييبتلاو نايبلا“”يف ىبعشلا ةلوقم طظحاحلا ىور

 ٠ اهلع لدي قايسلا نأل « لضفأ ةيناثلا هذه نأ مهاظلاو : _ص نعالقن انتعبط:ىف ىلا ““ادقانت”* نماالدب



 جاتا 0

 ( ؛ ةيثاح) غال ةحفص

 نايبلا””ىف:) هتمانمعو ا ةصاخللا تاناييلا درهأ ظحاحلا نر ةغاضر عي 12

 هعم معي مل ةكمب تع اذإ 0 نلت نع اولا ناكو*” : هصنام لاقف 007١( ص ؟ ج ”"نييبتلاو

 :متلاقلألا نب نئيقوبأ لاقو+ سم دبع ىنب ىف اروصقم نوكي نأ كلذ لغو ءزمشلا ىف اذكه أ

 هر #2 2 - ص

 00 مضتمم ريغ هةكم 2 «مملع دق « ةحيحا وبأ ناكو

 © هومتلاو سلال ءاقو م تاذ هلاسمنلا دم 15
> 

 5 2 82 ١ 2 8 6 هه" هع

 .مقهس لخدم رغغ كم 2 ىشمي ناك نم لع تبرع نكفم

 ل 5 , 200

 . مكحلا داح محض 3 عمج ةادغ ىريخلا ناكو

 2 1 ا و ه.دمو هامور

 ٠ ميدقلا نمزلاى كلا يرق ٍِ هك تينب ب ىذلا تلا

 29 يسطر ب
 © ! مممصلا مهرس بابل تنأف د 6 مهنم نيعرفلا ب تاوذ كل

 ١( ةيثاح) 8 ةحفص

 اند« ةلاضتاو:ايضاق”* ناك هنأ' يداَيرلا ناس ىنأ' نع ««تننزهفلا"“ كاك سكات 1211

27 57 . . - - 
- 

 تامل هسا كانو... ةريك ةتسح ةنازخ هل تناكو. © هل لمعتو تتكلا لمعي انعم علا

 6 اردثلا تاقبط باك «رسزلا نب ةورع ىزاغم تاكا 2 تينكلا ند هلو . يع هس تونأمُثو عبس هلو

 درعا نع كقتت عبلا7”"اناك نع *«تاينألا] انقل تاكا الطلا فا

 هلا نب رمح ىو لجرلا اذه ىف *“ىصاعلا ”” نولوقيف اهعباطو بتكلا ىتسان نمريثك طلغي (*)
 55 ؟لروو ع 7-0 1! : 1 ل 5 0

 صايعالا 3 َلاَعي كلذلو 0 ”كانضعلا ن6 ذل ضو 066 هيأ ةقيمحلاو .٠ تيبلا اذه ءاني نم |مهرغو

 . (بدالاو ةغللاو باسألا كك امهريغو *”ترعلا تاكل هن لب رد 0 ل عجار)

 ٠(توتخب 0 ةدام 3 ََح ناستللا رظنأ) ٍِ ىشللاو شلل عرسك د 6

0 0 5 5 : 

 . نيعرفلا نيب ةطساولا تن تتننكف تاطسوت ىأ )0



 لح ظحا ل

 (8 ةيشاح) ما“ ةحفص

 «« تيتلاو.نابلا ” فب ظننا ةدروأ امن <« نإيا "كني ايرخ يف تنم راسا كفل

 :وهو (”0 ص٠1 ج)

 : ةريبه نب ةدعج لاق

 انام
- 

 011 53 25 . ا :

 و وك موزح . نم ىف ! تيك ل ا فاح لا رداد ««ذاتلتت تيكا ءىلورح ىا قع ئأ
0-8 0 

 ؟ لعق !ءايادللا وذ ف لم لاكو هب .بكةلايضا لم “< تاورتيزغألا اذ نف

 ١( ةيشاح) ؛غ ةحفص

 «ةلاكسروت“" ةمالعلا" لف إلا ل كالا ان اير رك الا 9 12الف ةورملا ةرجتلا
 + نول وطول كتل اهدي داعسألا و ةطلعدم

 (1و 7دطن آمر ممدو : [مهآتتعك هكوفلف, هاطامص علف, آن : لوألا لاقف

 [رمععر». 1”هإنن هل محم, ةعسصتمم] ]1 عدم [ددخ10350-غهدد>ع2408م, م]1هطقب 1216218

 هاداسعمم ه] صم. 1[هلسعاتل] "مععسصل 122011113 161121113165. ]خدصتا 6ععرأ عد

 هدد عر (هدم-!نساصسمع]. لآ هعاوسا نلت ةلطتتتسمب ]و15512 ]1122113 11110 1506©

 مما سام. [”ةئله 4. نصلسامتم. ةغمصتصم 1125ةأه 7ة0ل1عوا116م عععصتستق ازد آن

11106 

 كرما. 4معول. م]زتعم ]عمرا ]1 كمرعوأطل حم  [نددتع هس أمل عاتق : ل11

 ممعمرز أعم لي رصتصسمر" عد رقما نقلت اتت ؛ أ رماتاكت عمت هدم هلت أ“

 (1>. 1*هرعواكلو [0عومر»ةرتا1 هردعد رجاعتتا هتان أ هد١ع علو وررتا 1 معو- كن" هطتمم : حرج. 68)

 كةمرعولا. 85ةعرتولل حسن 140 (زجلولتو ء) 29112088 0”1ه1:ةلك. : هصنام ىناكلا لاقو

 ( ةءاصس تصل نسلط ©... ام”مااوعأم 12/نسد ع عبتمترت ع هتننق عللويرزتأ عراب كلو ع»أ عزو

 هنا ل عدت»ءن» : رت. 115)



 0 ةيشاح ) +٠ ةحفص

 ةزكمالاو . اضيأ درفملا نولمعتس اوناك مهنكلو . عملا ةغيصب '“ةرواسألا” مهطاعتسأ برعلا دنع عئاشلا

 و 5 0 .

 ترصب ”” لاق ثيح ١( 4 ص 5 2 ناويحلا ”” تاك ىق ظحاحلا هدر وأ ام انم راتخن َ ةريثك

 ُط ها و ع 5 5 ه4 ع 5 5-3

 هللا قزر تح همزهل قاح تاطخأام ! هللاوف ٠ نوملعت كراوسا انأو « هيلإ تيعسف ؛ ةولغ باق لع دهفب

 5 *“ رفظلا هيلع

 بحاص نأ« دادغيىف هل شويحلا ةرصاحم نارإ نيمألا نواهت صوصخب ظحاحلا هاورام لع هقيلعت بجي ام

 : ىهو ( 88 ةحفص ىف ) ةين آلا ةصقلا ىور 'هئادبلا عئادب””

 .هباصأف « دادغبل نيعأ نب ةمئرهو نيسحلا نب ىهاط ةرصاحم مايأ برحلا رظنيل « نيمألا مداخ «رثوك جرخ

 : لوقيو مدلاهنع حسمي لعج نأ نيمألا كلامي لف ٠ ةحارحلا مل ال ىكبي نيمآلا ىلع لخدف ٠ هحرفب « برغ مهم

 | هوب رض ىلجا نمو 3ع ء نع ةفاوي رع

 مسخ رانا ريع يللا كا دج 56 3 - م 3 7 هل

 5 هل 2 م ء 100 0 2.
 هللأ ديع كإذل ىعدتساف ٠ نيتببلا زيي ىعاش راضحإب هرمأو عيب رلا نس لضفلا ىع دتساأو "هلع جرا م

. . . 0 

 ! هي ركح ىم هرجم * نكلو « ولح هلصو
 و َّ -

 ! هودسح « مهلع لك ضفلاهل سانلا ىأر نم
 و -

 ٠ هوخأ كلملاب مث * اَقلا دسح دقام لثم

 +. ٠ يول د . : 6 1

 : مهارد اغا هن الث قود هل نيمالا ره أف



 ١( ةيشاح) .7٠ ةحفص

 نيانلا ئأرفبتع انوي زجر ايدي هين ريت تاما رك ءابغودو نا وللا قم فدعا نقم

 .ةكانشوقماب نيا ارق نأ انم نودلعتام ءوس كعنميال ” : مه لاقن « همالك اونسحتسا دن

 (8١١م ص ١ ج نييتلاو ناببلا)

 - ١5( 8 ص اصوصخو 8١و م6 ص ) ** ءالخبلا ” باك نم 6 ؤ ظحاحلا هكذ دقو

 . مولا ليضفتو « مكلاو لخبلا نب ةنراقملا ىف ةيفاض ةملك هل دروأ ثيح

 « ةمالع ةيوار ناكو ٠ اثيدح مهنسحأو سانلا نيبأ نم  لضفم ابأ ىنكي و  ةربس ىبأ نب دوراخلا ناك

 13 و -

 30100 امامه رعاش - اذه لثم قارعلاب نأ تننظام : لاق جاسجلا هقطنتسا اىلو ٠ ةعيشلا لاجر نم ن

 ١ 4 . . ٠ (ةدرب نأ نب لالب ىنعي) ىدوبلا اذه الخام 6 هيلع تبلغ الإ هنذاأة عكاز 0
 بهوهشل تذل وو .٠ ميه

  707ىي

 هيببصخ ىف رتولا لعجو هقاس تقر ىح (الالب ىأ) هقهو (جاجما ىأ) هنأ هغلب الف ٠ الماحتم هيلع ناكو

 :.لوتقي امنأ

3 1 - 2 
 - يف . و 5 ١ ه7 0 0 3 .: 5 2 5

 قرسميل ةضيبلاف راوالا ىوف لاو د: افر هيف انش كا ىيع ٍِش 10

 ضر سدقملا هللا كال 2 3-5 ةنايثلا تعحات د تاع

 دست 3 قرع راجنلا هجحلاعي < هفروح سودلا برج ءوس عذج اف

 - لوك ايما دلولا هنا لاوعت :ةعاطلا قال «عرشيلا ةينطلبا 513 كفو

 2 2 ل را ج نيبتلاو ناييلا)

0 



 جاعلا باك 4

 6 ةيشاح ) ١٠١ ةحفص

 ةصق (؟ 8٠0١ ص ا: ج ) ««ةغالبلا جن حرش ”” ىف ئور ديدحلا ىنأ نبأ نأ ةيشاحلا هذه لع فضأ

 . املا ءاضق هيلوي نأ لبق هنحتمب نأروباس دارأ ىذلا لجرلا

 (؟ ةيشاح) ١9 ةحفص

 6000 ل ل ل ا لا يم ا

 : لاقف نديل عبط “كلا تاك

 يا ل لح اد نأ ران كنار شال تيكلاذإ توكتربنأ هيف نك سيتا د

 .(؟10 صر ٠ مالاسلا مكيلعو : كل ابجي

 : 007 دوس 0 7 6
 ! ْ 1 / ؟ نينه لوقت تأ تحبو, ١ له غلو قافزانأ ادي أ ناووهر .. لآ نيآ انهاهف« لك 1 تنك نإ وز#- 5

 .(؟4 ص) ٠ فاصنإلا نم سيل اذهف « لك أب لوقو «لاعفب مالك ّمأف ٠ مالكب مالك نوكيف

 3 7 3 0-8 » .٠
 ةمالعلاكو « ةمتاخلاو ةقاعلاك لعح (منإ و . ةعيفرلا دئاوملا نبيآ نم ءىش وه امنإ ىدخلا راضحإ - * - و

 . ”١.7 ١( ص) . بيرختلاو قيزمتلا رضح مل هنإ و ٠ غارفلاو رسبلل

 رم 0 0 أ تسرهفلا نع كاف 6 ة ص ( ءايدالا رجبعم ند ىباثلا ءزدلا َّق توقاب 0 دقو رن

 «"تالاقملا ىف نيبآ باك ىف تادايزلا باك ””و *'نييآ باك ”” فعلآ فهلا رصن نبأ

 ةحفص .٠١

 طقق .نيتبلك ةدايز عم اهصقو اهصنب ظحاحلا اهدر وأ دق ةحفصلا هذه نم ىف ةدراولا ةياكحلا

 05 ص) «“ءالخبلا“ تاكا ق تأ اهدر وأ مث ٠ 0 ج '"نييبتلاو نايبلا"” ىف )

 ؛“ ري رفلا دقعلا ”” ىف هير دبع نبآ اهلقن هنعو

5 

 ع روض .. ىف ظحاحلا هب ع ىدلا مالكلا اضيأ هلق ليلدب

 . دارطسالا تاي 5 4

١-_ 



 ظحاهل 14١

 ةحفص ١١ ةيشاح) ١(

 هنإ *«ةفالحلا دن ةماعو كلا بقانم” ةلاسر ىف لاقف « كهاش "ىدنسلا نب ميهاربإبب ظحاملا انفع

 لاجل تي ظافلألا مفش « ناعما مفن ناكو ... ... ةوعدلا ءانبأل بحل اديدش ةلودلاب (ىلاع ناك ””

 . عقر الع: كيذ تاكل لإ ل اناس ريع تيس تالا هزدع نم كالا اذه !زع درا نأك

 : هلوقي ( ١58 ص ١ ج ) *"نييتلاو نايبلا”” ىف اضيأ ظحاحلا هب فّرعو

 «رعشلا ةيوار « ثيدحلل اظفاحو ايضورعناكو « اقف ناكو « ابسان ناذو « ابيطخخ ناكو « هل ريظنال الجر ناك

 « ةب ور مالكب ملكتي ناكو 3 لمعلا بتاك « ملقلا بتاك ناكو . ىناعملا في رش « ظافلألا مفن ناكو . |ىعاش

 نار نيستا هور هيك زر ءابنا اود ول تفرش م

 : رهسلا ىلع مهربصأو « امون مهلق أو 6.عمس (مل سانلا ظفحأ ناكو ٠ ةوعدلا لاجربو ةلودلاب

 ةحفص ١5 ةيشاح) ١(

 ل تساشت دزدنو ةيرفاسرب +« وويل »د ليال اا نا راو تاو

 : هسفن ظحاحلا

 كتيفكتسأ دفو 2 املي ءاخأ عك كابأ نإ : ناسارخ ىلع هالو نيح دايز نب ملسل ةي واعم نب ديزي لاق

 ٠ كنم ىايإ : لوقأ نأ لبق + ىنم كايا - فلل ةياقك )ليغ تلت دنض اغلا سؤفط )لع :ناكس الذ ء رشم

 « كوبأ كبعتأ دقو ٠ هاصقأ بلطف « كظح ىندأ ىف تنأو ٠ كيف ىنم فلخأ 6« كنم فلخأ اذإ نظلا نإف

 ! هللا ءاش نإ ٠ دعست «كدغ ثيداحأ كموي ىف ؟ ذآو ٠ كل نكت «كسفنل نكو .٠ كسفن نحيرت الف

 ١٠١(. 84 نص مث ١:9 ص ١ ج نييبتلاو نايبلا)

 ممم- سلا لب



 جاتلا باك 0

 حرش ىف) صن ديدحلا ىنأ نبأ نأ مالسإلا ىف لكألا ةرثكب نيروهشملا عوضوم ىف هنايب بجي ام 5

 ىلع نب نسحلا ركب نأ نب نسحلا وبأ ”وه مهنم ىذلا نأ ىلع (085 774 ص غ ج « ةيالبلا جن

 **نايعألا تايفو”” ىف اًضرع نبآلا اذه كذ درو دقو ٠ فالعلا نبأب ريبشلا ىعاشلا نبآ ىأ *"قالعلا نب

 هنع لاق مث ٠ "“ كولملاو ءاسؤرلا سلاجم ىف « لكألا ىف مّدقملا لوكألا وهو ”” : هنع لاقف ناكلخ نبل

 ١075 ةنس قالوب ةعبط ه١0 © ١94 ص ١ خ) ““ لكألا ةرثكب روبشملا وهو” : رخآ عضوم ىف

 .٠ (تارفلا نب ىلع ةمحرت ىف مث « فالعلا نب نسفلا هما ةفخر قف عا

 ملا ا ا ىذلا سف وهو “رمش نب لاله ”” .اضي أ ديدحلا نأ ني ؟ذ سه

 كل مزود ةدام فو -ر عم هةفاحاف *6 سوزملاكئات** اش ) ٠ ةلمهملا نيسلاب ةحأ ةص نأل

 لاله”” : جاتلا نه ١١ ةحفص ةيشاح ىف هانيمس ىذلا وه وهو ٠ ( *'تايفولاب ىفاولا”” ىف هتمحرت رظنآو

 ٠ ةيشاحلا كلت ىف اهيلإ انرشأو اهنع اناقن ىلا بتكلا نع طلغلاو “رعسم نبآ

 مل نإ “دايز نب ةسبنع ””وهو هناوخإ ىلإ همض بجي اديدج (ىسآ انل ديدحلا ىبأ نبآ فاضأ - 1

 0 لا هيب 0 لإ 0 فيرجن نإف 5 ريس اك دايز نب هللا كينغ و وه دك

 ظحاحلا انل ئور ىذلا “ ةحراخ بأ ”وهو «رخآ اديدج.امسآ انل ديدحلا ىبأ يآ فاضأ # ٠

 .(١غ7 صه ع ٠ لثملا هب برضي هنإ هنع لاقو هرابخأ

 تا ل ل لال نك الا ءاعأ نو هك 3 ىذلا ""ادوتمت*نآ دقتعأ[ انآواذه 2
 ب 2 5 : 3 ٠

 **سورعلا جات ””رظن آو .٠ اهنع همسآ تلمتت ىلا بتكلا كلت ىلإ عجار في. رحتلاو ٠ خامثلا نبرارض بقل وهو

 . ةلك ألا نم هنأب انريخي ل ناكنِإ و ل درز هدام

 1 ةيغايلا كلت ت] ىف ءانك در ئذلا تىنئادلل “ 2ك ألا” باك نعديدجلا ىأ نبآ لقت دقو سه

 . ( "85 م 4 ص) '“ةغالبلا جهن حرش”* نم عيارلا ءزحلا ىف اهارت ارابخأو الاوحأ



 1/04 ظحافلل

 نبكي اند يازجي ييسر ام سو فطر ل اباوزا قاب

 مسونلا وأ صاخ ثحب ءافيتسا مهيتعي نمل 'هدئاوف دادزت نأ ليكتلا اذه نمادضقلاو

 . ظحاحلا ملق هب ئرح ام لطم ىف

 ةحفص ١١ ةيشاح) ١(

 بَل هيف هتعن ظحاحلا نكلو ) م” مم صاب ج ) ''"ناويحلا“” باك ىف 'ةرسيم'” مسآ در و هك هأو

 ديدحلا ىنأ نبآ كلذك . ةظكلا هتدهجأ اذإ عنصي فتاك اذ امو « هلك أرادقم فصوو «“ سايل”

 قالي “نفر ف هويدا ل نا مك مة يع سضرعدعل

 انريتعآولو ٠ ةدحاو ةّدام نم دحاو بقل نع ةفّرح اهلك ظافلألا هذه نأ كشالو .. “«شاربلا””وأ “6 سارّتلا”

 . نيخاسملا نيخاستلا لامهإ اهردصم تافي رحتلا هذهو ٠ ةروصلاو لكشلا ىف ةيراقتم اهلك اهدجن اَهباَك

 + قنعلا لوطب هفصو دقو ٠ هبتك ىف هب ثبعلاو هتبعادمب و ““راّقلا مساق ”” كذب ظحاملا علوأ - ؟

 : 2 ناك ىذلا « هنياو وه « هلاوحأو هرداون ضعب ىلإ راشأو

 . هل ارصاعم ناك هنأ ظحاحلا مالك نم دافتسيو

 6 ص ؟ ج) '' نييبتلاو نايبلا ” باكو ؛ ( ٠١١ و م8 ص ) ''ربودتلاو عيب رثلا ” باكر ظنأ

 59١5و 15١6 ص) *“ءالخبلا'” باكو ؛(١1 ص ه ج) '“ناويحلا“” باكو ؟(١51١ ص اصوصخو

 . (راتلا مساقلا : هامس ثيح و ص) ““دادضألاو نساحملا””و ؛ (امهلك أ

 ٠ طومسلا هامسو ٠ (1 8 ص) ؟“ ,الخيلا ”* باك ىف * طونسلا مامه ابأ ”ظحاحلا ىيذ ع

 ء(هو ص١ ج) ''ناوبحلا“” باك ىف اضيأ ه5 ذ دقو ٠ لاكألاب هفصوو
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 جاتلا باك |(65

 يقلى كارب ىو شابا زكا ءادكب ناك وم عضوملا اذه ىلإ انهت[ دق ذإو

 ىلع انَعب نم كذب اذه اَنباَك متخلف ءانتقاط عسو ردقب ءاىلل اهاياعر الع بحي امو

 . هعمح و هفيلأتل احاتفم ناكو « همظن

 هذهالإ اهمايأو اهي راتىفالو ةيسابعلا ةكرابملا ةلودلا هذه ردصفرن ملا ُللو
 يشاه نم ءالول ٌراخ ءاهمقانمو اهمراكمو اهادآو كولملا لئاضف هل ثعمتج نك ةياغلا

(10 

 هتوخإو هلا مصتخملا نم ىببتلاو «نييبطلا سابعلا ىنب ءافلُح نه ىصيصحلاو

 نكاح 3 حتفلا ريم الأ ادع «نييبنلا متاخ ةثروو نينمؤوملا ةمئأ نم راربألا

 . نينمؤملا ريمأ ىلوم

 000 ا 0 0

 نم ةمالسو رمُعلا نم لوط ىفءاهتاجرد ىعأو اهتورذ ىنسأو اهعافبب عفرأ هب غابي
 ! مي رك ميحر هنإف ! هتارثعو هتابكتو هريغو نامزلا ىداوع

 ل عسل ةياطاملا ةعرتلا اق

 ! هدحو هلل دملاو . هقمفوت نسحو هنوعو ْىلاعت هللا دم كرابملا بالا مت

 ! لكولا رعتو هللا انبسح

 : ل ضقلاب صاصتخالا أ (ةل



 امه طظحاىلل

 اك ايف لحداف ةبوقثم اع لإ دمعو . هدي ىلإ كدي نم هيلإ اهعفدأف ءمورلا كلم

 ٠ اصعلا هتعدوتسأو اده ىباك كيلإ تبتكىنإف دنت امأ *”:زارب رهش ايلا هنم اعف

 لا مالا بنو« ةيرذلا بسآو« ةلتاقملا لتقأو  مورلا ةكلمم راد قرف« كءاج اذإف

 920 ىآ راوي ا ناك الإ ع ىب الك الو ممسنا انذأ الو فرطت اًنيع نكرت الو

 « . كح ام هيف لمعت ىذلا كتقو اذه نكيلف . اذكو اذك موي ديل ا

 م خا #7

 اذ سا 0 ازع نجر لاقو . هزهجو لامب ىنارصنلل صأو: لاق

١ 
 و ! كلذ نم «زار وي لإ اصعلا عقدت نأ كانإ مث كابإو 2

 تقو مم هروبع ناك نأ قفتأءناورسملا بع ايلف ٠ قارصتلا ىتتتو ةعدو م

 : لاف مانع تامشاف هرثك [وأ سوقان فالآ ةرشع عرق عمسف . سيقاونلا برض

 !ملاظلا راتبا اذه سمأ تعطأو ةينارضنلا نيد الع تنعأ نإ ءانأ لججرلا نش

 . قرح ارح زب وربأ ةضقبب هَريخأف . هل َنَذَأف ءهياع نذأتسآف « مورلا كلم باب ىنأف

 .رختف ٠ هباع ٌىرَقف اهنم باككلا جرختسآ مه اهيف رظنو اهذخاف ءاصعلا هيلإ عفد مث

 ! هلت هيلع ىنبع ه١ !زارب رهث ىنعدخ : لاقو

 7 اص تضل

 ىولي 7 جرخو ٠ ليحرلاب سانلا ىف ىدانو: هتعاس ن 17 هتيننأ تصضوقف صاو

 . دحأ لع

 5:5  ىضم دق كلملا نأ هربخاف هيلإ فرصنآف .هربخي هعيجي هل اًثيعزي وربأ هجوو

 تفلآ ةئاعب رأآ ثمره ةدحاو ةيلكم دال هدو كعينف قفل ثدتلب
 0و

 !اهكذ ع عيفرو 5 ليل

 ١58( ص ١ ج"“ديرفلا دقملا”") 000 2010 لوقت 7 )0(
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 ىتح ىتكلمم راد ىف مق لب: لاقو «مورلا كلم هيلع ىبأف ٠ هلا وكر دق م

 ير ىلإف لع كنا لاو نوع لاقف . ىسفنس هب راحم ل

 . اهلثتمآو اهيف امي لمعاف

 ىتبنبا كرانملا لاو لك ةفيارط قري وزب أ نيبو هني هزني لزنم لك ةلرّوص مث
 1011 نع ةماقأ دا ىح اضام ًاريبسو اقيررط اهلعحي اييأو.ءادبف عقل دل

 ا أف ٠ ناَورلاب ترص اذإف : هل لاق «راهتا حو لثم

 .ةيلإ«قل ؟ اشغعو كتبوا حو ككل
00 

 سد هص

 هيلع ترو ٠ هعرذ هب قاضف ربح لاٌريوربأ غا و .٠ هوحن مورلا كلم ىضش

 مد بحي ناك/ام راس ونقا كلطا| ما
5 

 2 كد هي تا 2

 عرش لح ..مثك الزت تيملاك دنج ف بف ٠ مهقاز راو مهتاعاطقإ تو

 ويا يق ا م ما رسام رع احل مقولات فكم
 4 4ج

 هدونج قب هعوم ْهْلَق هغاب دقو 520 ءاقلا تت علم ملا اع

 كايين كاجبلا ل فاقت د قاليعفل ةناهبوأ ق:ناكو :ةطماوب نم لاح ءولكو

 ههب رمظلا ىف اكس لو زيا ورتأ لتقف عمن
 هذةنتسآو ”ىنارصنلا دج لع معنأ دق هدج ناك ئراصنلا نم الجر زي ووبأ اءدف

 دق :.ني ور امل لاقف بل اوي اختسإ نيدلا هباحأ, نم ناكوءىنام لتق مايأ' لحتقلا نم

 ! كلما يأ لجأ: لأق ايدو كقدق"تزبلا'لهأ دق اتندابأ نم مكشنام 1

 رارقف هتف ريش الإ امض اواصعلا ذه : دفن : لاق . كئابآلوكا كلذرك اشلْلإ

 ٠ هتاردغو : 5

 مر ةعم 6

 وس

 | ارضو نا ىف ىذلاو | : 5 نولوزهم ىأ ع



 ه ١

 اوس ظحافلل

 عفدف ٠ 7 الو رطاخ الو مزع جورخا ىف زارب رمشل سيلو : ىناثلا ٌلوسرلا مدقق

 زار روش ةسضيلح ناك لني تليمك لك لأ رداد لاف نيالا ايلا نإ

 بناوجنم:ناك امو. كلملل ةتنسو لوقا نم ناك اعلا :بعك دق كلملا باب

 زارب رهش نإ بالا ةداعإ ىلإ ةهرش هاعدو هسفن زيوربأ ثعزات مث ..هل كلملا

 ٠ هيلع مودقلاب

 .رهظ دقق مويلا امأف ءانطاب مويلا لبق سمألا ناك, لاق ثلاثلا هباتكز ارب رهش أرق اًملف

 1[ يدل تامحاما تار رار تيل اكدوا
 كل مس إف .مورلا كلم َةبراحمو شيما كلذ ّسمأ كستيلو دق نإ”: زارب رهش

 4 هب راخ الإ وءكتيلو ام زارب رش

 هزتماو تهل طوم ءالذ قرشالللا نانو رصيد »د رسب 1في مي طا لاك انآ نلت

 0 وه . كنم زي وربأب ملعأ انأ : زارب رهش هل لاقف .هالو ام هيلإ مسي نأ ىبأ نإ هتب راحت

 نإ اان كتف «مويلا ىتلتق نإف . كلو ىىإ هتنبا تدسف دقو «دياكمو ليح بحاص

 .اىوقأ ادغ ىلتق ىلع ناك «مويلا كلتق

 نعمت سلب رك ينو روزا نماقت قممورا كات لاو رايت لإ ١
 قاف هتب راح ىلوتأ ىنعا :زاربر هش هل لافقف :زيوزبأ ةبراحم ىلع اعمتجأو ٠ هيحاص

 ردقي : اهتياورف _س امأو . _ض ةياور هذه 6(

 ىرسك ةباجإ نع عنتمآ امل زارب م ايليصخا ٠ نتبأو نسحأ عوضوملا اذهىف ريثألا نب ,1 ةياعر (؟)

 ناحرف دارأ ابلف + هلتقب همأو « « هعم ناك ىذل لا ناطنرف هزح اب ةلزس نا هلوينمفلالا أك تأ اين هياط دعب

 همي ىرسك نم بنك ةثالث جرخأو اجرد رضحأ مث . ىيصو بنك أ ىتح ىنلهمأ :زارب رهش هل لاق « هلئقي نأ

 ٠ ةدحاو ةرم ىف ىلتقت تنأو « كلتقأ ملو تام عبرأ كيف تعجار انأ : هل لاقو « اهيلع هعلطأو « هلتقب اهف

 ( 48 ص 7 ج ١) ىرسك ىلع مورلا كلم ةفاوم ىلع اقفنآو . ةرامإلا ىلإ هداعأو هيلإ ناخرف رذتعأف



 جاتلا باك اا

1 

 (فف .ًاقداص لإ كن ام : هل لاقق ءُهَتْسَر لاق ام زي وربأ سفن [ ىف ] عقوف ٠ ةببصت

 هترواشمو هترظانم ىلإ ةجاح كب نأ همهوتو مودقلاب هيلإ ٌبَمكَت : لاق ؟كدنع ىأرل

 ىرديال ناك ذإ«هءارو كلي ام 0 «مدق اذإ هناف.هب ةياتكلا زحجت مل مأ ىف

 تادف كت هي 5 لك نوكين: المأ كانه ام ىلإ عجيربأ

 قدي سمأ ىف هترواشمو هترظانمل هيلع مودقلاب . ا هم خل ا دعح
 . ال ربطات لع

 كيلإ 'تبتك تنك دق ىنإ””: هيلإ بتكو .رحن 1 لوسرب هفدرأ « لوسرلا ىضم املف
 ىف ٌحَدقأ كانه كماقُم َّنأ ٌتْملع مث. ىرمأ نم مهم ىف كرظانأل مودسقلاب كرسآ
 5 كودعر نم 7 مقا“ .دكلجلا لع رفوأو كللل ل هل يد كّودع

 1-3 فلتلا الع هسفن لايح يلام نود رع هنإف ٠ ظقيت ىلع هتزغ نمو

 «!مالسلاو

 كلذ رظو ىلإ جورفل بهأت دق هتبأرف ٌتمدق ْنِإ : ىناثلا لوسرلل لاقو

 دقو كيلإ ثبتك ىنإف ءةعبامأ ” : بتكو . باكا اذه هيلإ َمقدأفءهركسعف

 كس سحأ نم هحلصت مألل كلْذَّنأ 5-5 . كتكرحو كِفْرَسَم باوج تالفقيسآ

 جرت الوريسلا دعو كِلَمَع 'لع كاخأ فلفت اذه ىباك كاتأ اذإف . كودع ةديكم وأ
 عفدأف « هل بهأت الو جورفلل ةعتسآ هرت مل نإو . “ !هللا ءاش نإ .هريغالو يعاالع

 . لوألا بالا هيلإ

 | لل ريل عا : نسوماتلا 3 لاق دو هبت”: ةءاوسلا لفلز زادي نع -جالمف 6

 رص ىف اهلبق ىلا الو ةيلكلا هذه درت لو 5٠ ٠ اريقح ائيند

 هلام بهذب ىذلا نا ىنعملا نوكيل نما ىف امب تحصص دقو ٠ كلتا < مص ىو« حتفلا : سم ق-(6)

 011 د يللا عفت سب ةلاح نوكينأل حج و رفظب نأ مإ و فلي نأامإفبك ارملان رعاك
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 اما طحاملل
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 هقتحممب ذخأو هر ادرا ارقإ مورلا ]كلم لع قيض دق زارب رهش ناكف ٠ ةبيقثلا نيو ةلانيلاو

 زار دب ع فلك 3010 كا بلطو 1 هتنداهع ريح

 . رحبلا ىف هئاقلل بهاتو :ةكوش دحأو لآ متأو ةدع.لضفأب مورلا كلم هل ذعتسآو

 0 لام نم هيلإ جاتحي ام لكر حبلا ىف كب لما هنتذع لمح ال مع ءمح ىف هءاخ

 انك يقع لحب جو 51 دل يسر هدام نهسلاو« كلذ ريغو ماعطو دلآو عمو

 زال اج مىلاعي هلي ءاهتكحو ايلك نفسا كلت داتوأ تعلق ىلايللا كلت ىف عر

 لاومألا نم كلمي ناك ام رثك أ بهذ دق:مورلا كلم َسِبصأو . هكله ىف ٌتراصف

 ملف :زيؤزيأ نلإ لاومالاو نئازملا كتب نارب نمش ةجوف .حالسلاو ددعلاو ئازحلاو

 بيَطِب قحأ سفتام : لاقو ٠ هبلقىف ظعو هنيعو ريك ارب رهش هب هّجو اهي وربأ أر
 هب وحس ال ام انل داج !زارب رهش نه سهاظلا لعفلا الع ركشلاو ءاعدلا عيفرو ءانثلا

 ٌتعضوف نئازملاو لاومألا كلتب سمأو هءارزو عمفب ! بولقلا هب بيطت الو سوفنلا

 . هلا طر ساو أم ةلاماز دل مظعأ الملا دوام ندا حوا

 اه قيووعلو نو لاوس نأ دعب ءمهنم دحاو لك ملكت ءارزولا تاق ؟ذا ري

 هفافعو زارب رهش ةبيقت نمي نم كلكا هب هللا ا الا

 . نئازحللاو لاومألا كلت ءاصحاب مأ ءاوغرف اذإ تح. هتبانع ميظعو هلبثو هتراهطو

 ىألا «يَس ناكو هس هل لاي مالغ كلل ناكو ٠ هئأسد ىلإ لخدف زور أ ماق مث

 هفاتو + ربك نم ريغصو  ريثك نم ليلو كل لم دق ! كلملا اهيأ : لاقف .زارب رهش ىف

 بقاثلا هنأر عم . كلملا ناك ا*«<رلو . يضف هب رثآو زارب رهش هبف كناخء ميظع نم ١

 سو قحلا نم هنظ دعب دفل «ةنامألا ىدأ زاربرههش نأ ني ؛ لماكلا همزحو

ازف : سطس ىف 6 (
 ٠ هراد ر



 ريو رب أ دياكم

 جانلا باك 1

 هوريخأف ؟اذه انودع ريح نم كدنعام :لاقف .ءاظعلاو ءارزولا هيلع لخدو سانلل دَحَ
 قر 8 .:

 . .٠ ةنملا فيعض «نآشلا ريغص هنإ كل لوقأ ٌتنكدق : لاقف . مهنع هفارصناب
0 

 . ىفارتضن [وفردلعلا 50000

23 

 كودعلا ق

 3 ِ 0 2 م
 ةدحنلاو ىارلا ىف هدنع امدقم ناكو« مورلا كلم هب راخن زارب ربش هجو دق ناكو

 )١( ةوقلا ىأ ٠

 نساحم ”” بحاص اهصخلو « ( 8 *  4 ص) '“كولملا هيبنت”” بحاص فرحلاب ةياكحلا هذه لقن (؟)

 ب نر

 في رحت اهيفو « ظحاحل بوسنملا "دياكملاو كولملا هيبنث** باَكِبحاص اضيأ اهلقن ةينآلا ةباكحلا (م)
 700521[ ضررستلا ف بارططاو رار امش

 ربث الا نبآ وخان فحص دقو راي ربش : مص ىفو «خسانلا نه فيحصت وهو . دازي ربش : مس ىف (4)

 راي رهش مص لثم هولعشل '“'بهذلا جورم” خسن ىف هوفحص اك «رازي رهشو زارب رهش هولعف مسأآلا اذه

 ٠( مورلا يراوت ىف دراولا ممالل اقباطم نوكيلراب رهش هلعفب هتمج رت ىف رانيمود هيب راب ةمالعلا هححصص دقو)
 «« سرفلا كؤلم رابخ زر مغ” ىف ”ىلاعثلا اصوصخو نيخرؤملا عيمج رظنأ) .٠ هاندمتعآ ىذلا وهف حيحصلا امأو
 ةصق دروأ دقو( ؟؛4 - +45 ص ١ ج) . ريثألا نيا رظناو ٠ (ةصقلا هذه دروأ ثمح 7١١ ص)

 رح ارا و7 كيمو افرااتسلاو ور اينما نفر كابتن اقاووارب ريغ ضاحعتا بتل دا

 .(9١او ١5 ص '"'فارشإلاو

 **زارب ربش ””دْئاقلا 2 1 0 ص**ىواسملاو نساحملا””ىف ىرخأةباورب ةصقلا هذه دروأ دقو

 . نملا ىف هاندمتعآ ىذلا حيحصلا هجولا لع



 | /4 ش ظحاحلل

 « ماهمسلا هذه نم ىعم ف 6 فو نأ ٌتدرأ «تذدصام 1 ل ا 5 3

 ٠ فرصنأ مث

 نيب ئبرف !ىدي نيب مزا : كلما هل اقف. هتصقب هريخاف كلما ىلإ هلمَخ- هذخأف
 لاطو « كاملا تف . دارأ ُتيح هباصأ الإ هريغ الو رئاط هّمهس عضبال ناكف . هيدي

 : لاوعرارج كحنجت .؟كتامر امري نم كلما ونمو ! كلوت لاعف بلجتا

 : لاق. ةفاقّل 0 مهرقحأو ةيامر 0 انأ ! كلملا امأ

 «عرذأ ةرشع لع اهب ئرف ةربإ ذخاف . اب هل اعدف .٠ ربإب ىل عد و

 قلعت دق ةلسلس اهلعج ىح «كلذك اهكشف ائرخأب اهعبتأ مءاهكشف ارشأب اهعبتأ مث

 ىنأ لعب امأ ! ٌلساج اذه 5لم -! كليو + هل لاقق يعز هبلق نمو كلا تب

 . هتحصن «نامألا كلملا ىناطعأ ْنإ : لاقو « مارب كحضف ؟ هراد رارق نم تبرك دق

 10 ل اع رص م ف نك كرس« عصا
 . اك ذ مهلمنأو هتكلمم راد ىف ْنِم سخأ ىنأ كلذو. هتَضْبق نم جرختال كنأ اماعو

 هلو «كلملاب كظ اف ءلْجر قلأ مس فلاب لتقأ  لاحلا هذهب انأو - ٌتنكاذإف

 ايف ىتقَدَص: كلملا هل لاقف ؟ٌقم ربكأ أش مهرغصأ «هراد رارق ىف دبع فلأ هام

 . تكد اَمل الإ كلم نم مضوملا اذه ٌهْبأ ىنكرت امو

 ىوليال جرحت مث. ليحرلاب سانلاوف ئدانو . هتعاس نم لحب نأ هشيج مظع َيَم

 «حبصأ اماف . البل هراد . دجوعتل ةثلاث دعب فرصنآف ٠ مارم قلطأو « ءىش ىلع

 ٠ ةنطفلاو ةفخلاو قذحلا (1)



 جاتا :باك 0

 قرف كب

 1 ٠ ماو ولع ودع انداللفا وج دصقلاو هقدعل دمصلا نوديلع بيان

 هفينعتو كلملا خيب وتالع مهلييب اورمآتف انعام دعا كنا لهاا روع اوؤولا

 نم ةيراج قئام هاف .ريخلا هغلبو . .ةكّلَطاو راوبلا نم هيلع اوفرشأ دقام همالعإو

 ليلاكأ نهسوؤر الع نعضوو ء« ناولألا ةفلتخلا ةغبصملا بايثلا نسبلف. «هي راوج

 ٌبكرو « ةفوبصملا نيبايث نم سيف - ناعف م مارب لعفو . بصقلا نيكر و« ناحيرلا

 «نرطخي نراقب ىراوحلاب حاص «مهآر املف» ٠ هيلع اولخدف «ءارزولل نذَأو . ع

 ا كلذ ئأر (ثاف ٠ نيعلي و نحصيو « هع نينغي نعل عنيف ارجو

 :لاقو « هيراوج 2 ص ير ادور هغلبو . هعاخ !لع اوعمتجآو هنم اوس

 «هسأر قلحتنأ اهرمأ مث !لمفأ نأ ديرَأ ام ةكلمنأ لهانم دحأ لع نإ ليولا كا

 رتل ا ا ل لا هنقلخا

 ريادو لم

 هال لو ابملإ وه دولا ليلع هنأ رهظتو هسمأ َىَفُحم نأ ةيراحلا لإ مدقتو

 ئاط هب رمي ال لعفب ٠ قيرطلا رهظ الع رام ىف َنكف .ؤدعلا عئالط نإ ئبتتآ تح
 للك عمي لعجو ٠ ّبَحَأ ٌثيح هنم هَمْبَس عضو الإ «رباا ف شحو الو ءامهنلا ىف

 ٌبحاص هب رف : لاق . مظعلا ءىثلاكر اص تح هيدب نيب هعمفب «كلذ نم داصام
 نيأن يو َتنأنمو َتنأام !كليو : لاقو هذخأف ٠ هل تهب سمأ ىلإ رظنف قدعلا ةعيلط

 ناس مالغ انأ : لاق !نامألا َكْلَف : لاق ! كّيربخأ «َنامألا ىتتيطعأْنِإ : لاق ؟تنأ

 تل قلحو ىبايث عزنو 2 ىنعجوأف كَ ىل ناكو - "لع بِضغ : ىالومنإو

 هديصأ ائيش ٌبلظأ تجرفت « هَنافَع تيل 01 ىنعاجأو ةعردملا هذه سلاف

 . فطعلاواوب هدعب ِبلْوملا هرسف م دصقلا وه دمصلا )00
 و

 7 ةباور تادمتعأ دقو 0 2 )0(



 مس سا 9س سى طىطى يي ِإِِطس حيي يب حيييي يي بيب ههه ب جري

 .: اهي عت ىف عدباكملا كولملا قاله[ نقم

 ةقفنلا نإف . هليح رح ةيراخلا لعجي نأ ديعسسلا كلملل ئغبنب لاقي ناك كلذلو

 نانا تسأل طا اهبل و ةنفثلالب كاوضلا هوم دله نام لقا

 امه شارح مانج قتحكو ملاك ُجر ذإ «كلملا ةداعسن كلذف « ةبقاع دوم ليل ناك

 . كلذ ءارو نم هب راحلا تناك «دباكملاو ليلا تيعَأ نإو

 0 ا 1 دي نجل

 برخلا» : هلوقب هدكٌوب و اذه ققحنام (رلسو هيلع هللا ىلص) انيبن نع انيور دقو
 ا

 كلو . ةريثك مهنع كاذ ىف رابخألاو . مجاعأل كولمل ام عّدجللا نم دحأل سيلو

 . َنيِبدَح وأ ثيدح لع كلو ىف رهو

 ةحبان نأ هل ء قرح دز هثمأ دقيت كلم اعلن روح دل نع ب لبا كلذ

 0 ايبا هولك ءاوملع 000 دق هفارطأ ىجاون ن

 هلأ, يفخيتس] ٠ ملام ويش اذ[ ناكفرتةيكوش متيتتش [وتدعلا كاذ ىف يوت لح

 اقف فلرادوارقللا هشومج هعوؤئ كالا بحت دفعا كف تسون اج سلا

 هتاعحلو ويم صاع همر 3 دا انس ا

 ريبدت الو كلملا ةسايس نم سبل هودع نع كلملا ىحارت نإ : اولاقف هيلإ اوعمتجآ هب

 لاقف . 0 ىف موي لك هرهأو ٠ كلملا ا ٌةدعلا اذه 2 دقو .:نكلملا

 كلرتو ٠ : بعللاو وهللا الع ل اقماكب جنيب هنأش عضو هفعض ملعأ انافءهوعد : مارت

 كولملا ةدياكم

 بورحلا ىف



 جاتلا باك ١

 ل 0 كلا
 4 ع هله رك هس ا

 ! قنخلاب هنم دخ دق مرج وبأو ءرصَس فجر ناسا وتر م كلا الو

 . ىناساركلا ملسم ىبأ ةوعدلا بحاص ديىللع ةفالخلا مهلطو نييسابعلا روهظب ةنتفلا تعقو ىتح هيلع ايلاو لي

 20 1 51 د1 دس ني ومالا ءافللا عأ ىدعملا تاورم لإ رص بتكر
 و 2 7-2 -و “أ ءءء 9

 ٠ مارض هل نوكي نأ.كشويو 3 هانا صقور دايرلا لكل قرا

 و 3 --_ 5 1 هر 1 - 3

 . مالكلا اهّررأ برحلا نإو # ىذت نيدوعلاب راشلا فرإف
 1 5 يي

 .مالغلا امل بيس ةرمشم 0 0

 دع هى 7

 ؟ماين مأ راسك ا كسلا ن2 لرفأ

 ! ماعلا ناب دقف ةايوموقإ: لقع 2 < ماين او انموق ا
 20 هذ

 ! مالسسلا برعلاو مالسإلا ىلع د: : ىلوق مث كلاحر سرع ىَرفَ

 *«نايعألا تايفو””و ةبدتق نبآ '' فراعم””و *“بهذلا جو م ””ىفاهارت « ةفورعمهرابخأو
 + ةكفاولبلا ةسكم و نزيدلح ننآو.“ قاع الا 2و :ءادفلا ىنأو

 3 ع اب 2 1 ع 5 »6 . ءوو :

 ىدلا ىناسارحلا ملم ىبأ ىلإ انه ةراشإلاو . محانلا نم في ر#< وهو ٠ موزخم وبأ“ 1-1 0

 ىلىبأ نم الدب رجم ىبأب ناورم هبقل دقو ٠ ةقباسلا ةيشاخلا ىف روك ذملا راس ضنا لع فاق ىض دق نك

 6.6 ا 95

 نادلبلاحوتف“ و

 : لويد نافل ةطاخ وعملا ههنا كار ةلودلا ىف لا اذه 3 دقو .٠ ءارنإلاو بالا قمع

 را قت ا ا نأ تع

 ١> ت16 2 يو وت تك ىلا ع
 تو يل ل ولا ا ا تي حلا * .ةالاوااو

 ! كلا ا رس حال و16 تك( ايوا ةلوداقل

 !درر يحال قل ا كارل بى .لقلا وع مسا

 م١ صرظاو|( 995١و ١98 ص ١ ج ) ''بهذلا تارذش ””و « هنمج رت ىف ناكلخ نبارظناو
 000008 نييبتلاو نايبلا  ”رظنآو ٠ | باتكلا اذه نم

 : لاَقف « ةياكملا هذه ا ٠١5 ١(. ص) «“كولملا نساحم ”” بحاص كلذ صخل (4)

 او : اه لاقف« هيراوجج نم ةيداج هل تارت لك نأ ىلا ءاسنلا نم وديال همايأرثك أ تاور 0
 ل لال عرجوبأو «رايسنبر را رو « ةدقع كل تللحالو « كنمتوندال

 (قالوب عبط ١١5 ص ؟ ج ؛ ابوروأ عبط 54و ا *بهذلا جوم””)

 و 5 .٠ ع 001



١ 

 الع سانلا اوضرَحو ربانملا لإ اوعزف  سمأ مهمهد اذإ ءارمألاو ءافلحللا تناكو]
)010 

 5285 عد ع 5 ووري . 595 "0 2 2و - ل ع

 الو اولحالو امىصشالو ال نيفص مايأ تقذام ::لاق هنا هب وواعم نعركذي امفو

 نيمو 2 .[هورأ اميىل مت نأ ىلإ للا نشسو نيللاو يك الإ ناك امءاضماح
 كاملا هيعالضاع ... هك ةيزاج دينا يدها يعور ريحا نايناموم نب كلملا دبع نع ىكحيو

 هلبادسمألا " .ايلإ رع تاو رم نر كمل بخلع تيلحح ف[ عا لاق ا يش نم

 هيدر تا ير مث ء هب وصو أملإ هاضصخ دعصف «نار ٌريَخ 00 اب ىثو

 25 لآ ةيمأ 0 ترج ًةلبقُم هن ا اش لا 1

 ٌلطْخَألا هلاق 3 تلاع كادت نيكس تح تناك ذإ يريمؤلا ريثأا 325

 : و 2 لا مهرز آم وذا مخ 2

 كاف ل! لل أ مث.ثعشالا نابل قرا يدع ورع انطق

 ا 0 اة ع هيلع حن اماف. لو

 : م

 ناوريريلضا» نأ ىلإ ةيراج أطب ل ريش نين الز ةحاقل هنأ ىدعملا د ثنا را

 0 أ نم تود إ انقل اع 1 هبلإ ثفدهتسآ اذإ ناكو. لع

 )١( ص) *'كولملا نساحم ”” نع ةدايزلا هذه 10

 ة اهاندز ىلا ةلما هيلع فاعل ليلق راصتخاب ريخلا اذه ةلوللا] نسا” بحاص دروأ )0(

 (1دعت - ميرا

 ٠٠١1 ةحفص ىف كولملا نساحم” بحاص اذه دروأ ()
4 - 

 . | باتكلا اذه نم ٠١5 ةحفص * ةيشاح رظناو | ةيما ىنب ءافلخرخآ (؛4)



535 0 

 00 الو . رك اسع زيهجتو هبرح ريبدت لفات و كالا عفر م 3

 دخت نأ سم هاتأ اذاف . بحيام قدعلا كلذ نعو « هفتريام قتفلا كاذ نع هيتأب تح /

 0 ا وعلب ةماثلاو ةيصاخلا ساو ككل الاقل لل يل هل

 ءاويضطلا مث لكتن لولو ماق مث . هل رصنلاو هيلع حتفلاب اللاعت هلل ديمحتلاو هل ةئهتلاب

 . + ةاوقف اذإف مهنا رم ل [١ ةمعطألا لإ مهيدبأ سانلا دم مث .ءابطخلا مالك نم وحن

 ةطرشلا لام امرك | ةرضح ةنحص ف ةصاخللو .ناويإلا رهظ ىف ة ةماعلل طسب

 . ىهالملا باحصأو نينا اعد مث . ةصاخل كلملا دوعقك< ةقاعلل

 ا ع نا ةمعنلا ركش 1 نإ لوا وع اوناكو

 |! .١ 3 از 85 6.6 5؟ م. . ١١ اهرصوا د
 لس اي(درو) هدام سوما دل 6 ه ىذلاو + ايهمو ريسمو هناك سح رت ارمس و 6 :ةلاو ناسارحن تح

 86 . لعش ءو (درو) هدام هحرش دعوو ٠ فورعم ءاود درو امزلا نإ(در مزز هدام ىءلاق هل مالكلا اذه

 1 هع 0 2س م نسل 22 11 0 3
 كد د يلا 0 3 2 م لاعيس هيلع لدي 5و عضاف لاشهر تحاص هن ديس اك ةيلكلاب هن ديل ءاثلانأ كأم ١ | ذه .*م صخحلس و

- 

 نأ لوفل لأ :ةعمر وجمال كلذ نكلو هيةيكللا لَو | نم ءابلا اندم ل تورد ضان ع . ظحاحلا

 . 1 5 2102 0 تيا 01-2 منا د تح تارت

 ن الا ىهف ىضأقلا هم م (ةتفكلا)ن الا هيمس امعةرابع ماعطلا اذهدوكيبو ٠ ةماعلا مالك نم

 .  5 2 500ا / 3 1 1-50 . ١ 3 0 ا ا ع ولا

 نمسلاب انوحعم قيقدلا نم لح ىولحخلا نم فىلص نع هرابع رصم 5

 ا ا و 4
 هدرا 1 3 اس ا ا 5 كال 2 م ا ا 3 0 3 9
 ١ ه نبال ةغللا ىدام تاكا 3 تاارو © ةهلصفلا نم هعضق اهفوف دولت امير هعدوص اه هرب دسم صارقأ

 تصعب 2س

 3 ىمأتملا ضعب لاقو .رسيملاو انهملا وه دروامرلا“” : هشام 5١< ةنس: قاوملا قاما بيطخلاا

 0 تافيس الو عاطتسال 7 7-5 ل 557 57

 (1 30 ماعطلا | ده «يفاع الاف تت ساكا ذوب

 الموس

 3 مقل كولم نأ داز مث « ناكملا انهم تقفز انكعلا وباع هتف كلذ ىنتيا9

 0 : سن وك كام كلروللا اهي تس تانسأتا اع



 |١ا/» ظحاعلل

« 
4*4 

 رع هذ 0 م تك ع يع 85

 هوه اههف ىتلا تاعاسلا كرتي نأ «ئوانم ةّق وأ ةلملا فالخ ىلإ وعدي ودع روهظوأ

 كرصنلأوءةشوو هدونج زبهجنو هايم ةدياكم ريبدت ىف ينال كاس اهلعجيو

 » 0 . 41 5686 ةىهج+ر#

 ( اهريغو مجاعالا كولم نم ىضم نم لعف اه لثم ىلع) هغارفو 9و هلغش كلذ ف

 3 5 - و 0

 .ابيصن مايألاب نظلا نسحو ىتقلاو في. وستلل لعجي الو

 . كالا ىلع لخدي نهوو كلملا نم رح اذه إف

 لكى ف عضوت تناكى تل دئاوملاب ثرمأ ءاذه لثم !هبَرح اذإ  مجاعألا كولم تقل
 5 100 ت6 9 - 5 . 7-20

 0 ء مد مدخلا ميو كرم ينم ل روما
 حلملاو زيحلاا الإ املع عضوي الف.ةرواسألا سارو ديريدلاو ديوم نادي وم 0

 8 مر 20 :
2 

 لك ايف .قبط ىف در وامزبلاب زاب هيتأ, مث. هعم نمو وه ًايش هنم ذخأبف .ُلقبلاو كا

 اذه نه ١5٠ ةحفصو الا/ ةحفص ١ ةيشاحلا رظنأو | ءرسرلا : ص ىفو.زبومدلاو : سمح ىف )١(

 . | باتكلا
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 5 6 ب ِِء أ ريب ىو 0 ري ىو 0 ماه د

 لع بجيف ؛ ىنوربحت مل متناو.امذ ىنبسكي الو ؛ةعال ىنمزلي ال هماظو ىبأ روج نإ

 نأ ةكلملا بلص ىف داسف اذه نإ : لاقف .هاضرن الجر اننقأ دق نإ : اولاق . مذوأ مح
 جخحسد 1 9 ص : 5 - دك

 . ةكلملا بجوت ٌةَنحم ّلجرلا اذهو ىنونحتماف « متاعف ذإف .اهلهأ نم سيل نم اوكّلَم

 يرفع كناس تاي 2 ا :
 .امهنيب نم هذخاي ؟سمأ هومتكلم ىذلااذمل نولوقتو ءامهنيب ةكلم ا جات نوعضتو

 رام عا + يأ هي و 2 ع كايف 201 ملا

 قحأت نك «كلذ انأ تلعفو « لعفي نأ ىلأ نإ و. وأو كلملاب قحأ وهف لعف نإف

." . 

 . اده هيلع ضرعن : اولاق . هنم كلملاب

 دا ا )0(

 (ه غ + ص سرفلارابخ أر رغ ) ٠ ظحاحلا نم اًراصتخ آرثك أ ةرابعب ةصقلا هذهىلاعثلا ىور )0

 . هتمتال ىمزليال : ص (6)

 .٠ هتمذه : ص (:(



 جاتلا باك 4

 0“ 1 ظ

 ىلإ دصقي كلذ لالخ ىف وهو .هادرأف هحمر الإ دحأ هنم ونديال لعف . هنع هعفدتل

 اال ِِء رخو ع سوس -

 .دصقي ىلإ هنإف «هوعد : ةرواس الل لاقو يع

120 0 

 5 00 هال اح هففع مث ءاطخ هب اَطَخ

 اس ها

 تلاقتف . هلتقف « هباق ةبح ا مرق دجو اذ[

 ع درحذزب لتفلهثعبف ءسرف ةروص ىف هللا هلعج «ةكئالملا نم 5 و

 هي ل ةبعرلا مظاح

 هع هوبأ هعضو . ةريخا كلم ءرذَملانب نايلاوخ قريد ند مارهم ناكو

 ا ا ا فاينل اهرابخأو اهمايأ رعي و برعلا بادآب بدأت

 . تكس وارسل نجلا صوخس يك 0 الع تكلم

 تكلمو تام دق ىبأ ناو. ةكدالوأ دحأ 3 م17 0 لاقو

 ىذلريعتسا امبرو ءرفاح ىذ لكو راماو لغبلاو سرفلل كلذ لامي ٠ هيلجربوأ هلجرب هسفر ىأ )١(

 ( سورعلا جات ) ٠ فخلا

 . هرادأف : ص ىفو . هكلهأف ىأ (؟)

 « ةقرع) : ملت ع(

 .لاخ : ص (4)

 .هب وش: ص (هز)

 ٠ قالتخآ عم اهليصافتو ةيضقلا هذه نع (سرفلارابخ 521000 ىلاعثلا هدر ا كير كلذ تراق (1)

 هيت و ةحفص )



 ١م ظحاحلا

 - م و هر 5

 :لاقو هتصاخو هتماحو هتارق ىلإ ال ثلا رع لع ن مسلجو هسار لع

 هلق ناك 0 ىف عماط عمطي الث الإ رع 1

 « .هريغب .اقإ و حلصب انإءهتماهمصخ لإ حرخسلف ق وجا

 . هفعض | ! أك مهاوقأو . مهدعبأك [ قحلا ىف ] كلملا ىلإ سانلا برقأ ناكف

 نع كلل ف مح ب 0 كلاي 5 , ريشدرأ دهع نم اده' لعن سائلا ل

1 

 12 ا تاتا اناس ابل ! ناش رس يناثلا 2

 ٌظتن 8 قو الو ء ىعارلا نم فضصتتت نأ ا
0 5 

 “«.لطاب لو قح ُْى عيفرلا ىواسس نا ءيضولل الو . كولملا ن
22 

 ةينايرلا ةبوقعلا الع سانلاو ناويإلا ىف 10 وه اند هنأ اهكولم ريسو كا ف ةرحاعألا تاكذف
 ءاطلا كلل 2 اون هدفا عمن

 0 7 مم رام نر ناويإلا بأب 3 لك - مهتأ مهو مهتاقبط

6 

 ةروأس لا هيلإ تت مهاقق .؟ك.راملا درحدزب وحن ئوهأف .ةأدأ لم" أالو ءارظنم كنه نسحأ

 ىضاقلا ىلإ كلملا ءرم سانلا لظت ىف اهلك بادالا ل ا ا يا 5

 ) َ 1ك و ص ٠١) ظحاحلا نع اس رقت دحاولا فرحلاب 3

 نم ١١8 ةحفص ىفوه اي ث الا درحدزي و« ميثألا ملا درجزي ىمسد هنأ رويتملاو بس قارقم

 1 128 تايلكلا هده در 0 )ه عة تا ةحفص ىل اعئلل ريثن رساس وو سرفلا رابخ اررغرظنا)٠ باكلا اذه

 ا قتالنلا

 : ىداأتس : تا د

 ييثألا درحدز : مك )0



 جاتلا باك ْ 3

010 

 <« ةكلفاا او حدقو كلا نيش ار نم

 طقسأو ءانبلا كلذ مدهب مكح « نيدلا نع خيششلا دنع اذه تبث املف . كلانه برضت تيقب و « هاناخلبط ءانب -

 اذه نأ هريغو نيدلا رفخ نظو ٠ ناطاسلا دنع خيشلا ةلزئم كلذب طقستملو . ءاضقلا نم هسفن لزعو « نيدلا رف

 .لصو اهلف ٠ دادغبب مصعتسملا ةفيلملا ىلإ هدنعنم الوسر ناطلسلا زهجْنأ قفتاق . جراخلا ىف هب مَأل كملا

 ةلاسرلا هذه تعمس له : هلأسو هيلإ جرخ هل ةلاسرلا ىدأو ةفيلخلا دي نيب فقوو « ناويدلا ىلإ لوسرلا

 .: ةفيلخلا لاقف . هراد ذاتسأ « نويشلا خيش نبآ نيدلا رفن ناطلسلا نع اهنلحنكلو ءال : لاقف ؟ ناطلسلا نم

 ماا فات نامل ىلإ لوسرلا عجرف + هتياور. لبقنال نحتنف « مالسلا دبع نبآ هطقسأ راك دلل نإ

 مك كلارتأل اكو ةلواللا نا ءاضقلا نيدلا نع خيشلا 5 كيءاهاذأو هاد ىلإ د

 بلطملا رظعف « كلذ مهفلبف ٠ نيملسملا لام تيبل مييلطبحصتسم قرلا كح نأو «رارحأ مهأ هدنع تبثي مل هنأ
 كلذل مهلاصم تلت ر : اماكن دلو ءاش الو اع 0 ححصيال مصم خيشلاو « م الا مدتحآو < رهدنع

 ىدانتو « اسلجي 5 نفع : لاف اهلل السر أو | عمك اف : انضعأ طا متشاو 6 ة:اماكلا بئان مهتلمج نم ناكو

 هظاشلا 3 هل سر 0 ل يح الآ اوعفرف ! نيءلسملا لام تيبل مكيلع

 ! ضر الا كولم نحن انعيبيو « خيبشلا اذه انيلع ىداني فيك : لاقو ء بئانلا عزف . هيف دفي ملف « ةفطالملاب

 1 ل الا كيني هاير طاطسو فاو كو مايد جكس سلا
 لب 0 كام . كادإ ت ةكك اف : لاخلا هلحرشو ئاررام ةنطاسلا سان نم ىأرف خيشلا دلو جرف . بابلا

 َ 6 ع ُثء 3

 جاوع بئانلا دي تسبب « بئانلا ىلع هرصب عقر نيذ٠ جرخ مث .! هللا ليك لدش فا ص لقأ كوبأ

 يلع ا لاق ! لمعت ف 0 لاقو « هل وعدي نأ | خيشلا ا 0 هلصافم تدعزأو « ا
 5 ا

 م !.نا : لاق ؟ةضبقي نم : لاق ! .نريياملا لاصم ىف : لاق“ ؟اننمه فرصت يقف : لاق 0

 هوحوىف هفرصو هضبقو « قاولا ن هان الإ 'مهعبس ملف مارت اغرب ةعاز/ اذه ءارمألا سعدان دارا

 ىوردقو ٠ ( ةرهاقلاب رجلا ىلع ةعورطملا ةحسنلا نه ه9 و 8ص ؟ ج 1 ”ةرضا# ا نسح””) .رخلا

 8١-0 ١٠١( ص ه ج) '*ةيعف ةيعفاشلا تاقبط*”ىف زيزعلا دبع خيشلا ةمج رت ىف ليصفتب ةياكحلا هذه ىكسلا

 « مالكلا قايس انه““كولملا نساحم””يحاص عطتقا | ٠ لطابلاب ايف حدقلاو ةكلملا ّرش دارأ : ص (1)

 لعف نييمطافلا نبي ولعلا ءافلخ دحأ نأ ري ذو”” : اهصن اذه« نلت نم تسل الأ لع هنن ةيشاح فاضآو

 لل -. دردملل هلك" دنع ىضاقلا هل كر مو مصخل يرام ةاضقلا ىضاق ىدي نيب سلجو اذه لعف ثم

 سلجم نود اسلاج + ضرالل ب ا تب اهلف همصخ نيبو هنيب قحلاب ىضاقتلا مكحو

 10 ا قحلا كح نع جرخو الأ ىل كرحت و !:هللاؤ"< لاقف,- كفيل |



 ظحافل 5١

 ءازجب اذه# هيلع دوو هب لكتو الط هيلع ع نم سبح هل[ هب هذخأ وش

 نوواسب اوناك هئارزوو كولملاو متي لآو ءافلخلاف ٠ ليبقلا اذه نم ةريثكررغ مالسإلا ٌجراوت ف )١(

 ىبأ نب ىلع مك احت دقف ٠ سانلا رئاس ىلع ىرجي اك ”ىعرشلا مكدملا مهلع ىرجي و ىضاقلا سلجم ىف موصحلا ّلقأ

 حيرش ىضاقلا مامأ "ىذ عم ةفياخ وهو م احت مث ١١8(« ص١ 2 نسل باع نر مامأ بلاط

 نيإ ) ةفالخلا راد ىف ىضاقلا مامأ هسرح بحاص عم "ىومألا ماشه مك احتو ؛ (حيرش ةمجرت ىف ناكلخ نيإ)

 سلجم ىلا اعم اهجوتو زي زعلادبع نب رمع ةفيلفنا ريدم ناولح نم لجر مصاخو ؛(8”7 84 ص ٠ ج هبر دبع

 عئاقو اهلي انفو امفو6 هه ص ىواسملاو نساحملا ) هيلع لجرلل ىضقو ءىثش لك ىف امن ىواسف ىضاقلا

 بغارلا ““تارضاحم””مثك نب يح ىضاقلا ىدي نيب نومأملا مكاحتو ؛ (باطحلا نب رمعل ليبقلا اذهنم ىرخأ

 نب مههاربإ مكاحتو ؛ ١١ ه ص ١ ج *'فرطتسملاو*””ه 0 ص ““ىواسملاو نساحملا””و ١١4 ص ١ ج

 نيآريزولا مكاحتو ؛ مم ص ١ ج *'ديرفلادقعلا””داؤد ىبأ نب دمحأ ىضاقلا دنع بيبطلا عوشيتخب عم ىدهملا

 ثعشألا ماحتو؛ ١١ 4و ١ ؟ "ص ١ ج بغارلا“"تارضاحم””ةرازولارادىفو « ءاضقلا سلجم ف تايزلا

 .رضحن نأ نم رثك أ عئاقولاو «رك ذي نأ رع 6 معصا ج' 'دي فلا دّمعلا””ىضاقلا حرش دنع

 ةرجهلل 57. ةنس ىف هنأ ىطويسلا ىور دقف نيب وييألا مايأ ىف ةرهاقلاب ىرجام هلك كلذ نم عدبأو

 ناكو ٠ ليقلا هجولاو رصم ءاضق ءاملعلا ناطلسن ر وبشملا مالسلا دبع نب نيدلا زعب فورعملا زي زعلا دبع ىلوت

 ةعلقو اديص ةنيدم هاطعأو حترفلاب ناعتسأ ليعا#سإ حاصلا اهناطلس نأببس ىشمد نم ةنسلا هذه ىف مدق

 نيدلا لامج خيشلا كلذ ىف هدعاسو ٠ ةبطخلا ىف هل ءاعدلا كرتو نيدلا نع خيشلا هيلع كنأف ٠ فيقشلا

 ىلإ ناطلسلا لسرأف 6 ةيرصملا رايدلا ىلإ اجر 6« امهنم ناطلسلا بضخف ٠ ىيلاملا بجاحلا نيورمعوبأ

 دي رثا» : هل لاقو « هنيالو هب عمتججاف ٠ قشمد ىلإ دوعلاف هب تطلتي ادصاق(قي رطلاف وهو) نيدلا نع خيشلا

 ىدي لبقي هاضرأ ام” ! نيكسماي : هل ّحِيشلا لاقف . ريغال هدي لبقتو ناطلسلل رسكتت نأ الإ أيش كنم

 «“ ! هيكدلت ((م انافاع ىذلاهللدملاو ! داو ىف انأو داو ىف منأ6موقاي ! هدي لبقا نأ كرع الضف

 ناك ذاتسأ نا دف ع ءاشق هالوو همك أو بوي.أ نيدلا خ حاصلا امناطلس ءاقن سر لصو ايلف

 5 هرهظ ىلع لمعف ء رم دحسم ىلإ درع ( كلما أ هيلإ ناك ىذلاوهو) خويشلا خيش 2 نامع نيدلا رخخ

0000 



 كلا نم لظتلا

 ىضاقلا ىلإ

 بابب نوفقيف هباحصأ تاقث نم الاجر لكي نأ ٌدوملا ىصأيف . كلملا ىلإ هنم ظني
 تاع لراس م ا

 الجر سبح نم” :هيدانم ىدانيو . كلا لع لوخدلا نم ٌدحأ عت الف« ةقاعل

 فرخ لدا ادهيعاسا] شع نموو كلما ةبس فلاخو هل طع اقتل امحالظم عفر نع

 << كلل نمو هنم

 - 1 00 ا ا رب راو وب هو هد
 « كلملا نم هيف لظَن ئش اهيف ناك نإف . ايف رظنيف « مهعاقر دخؤتو سانلل ذؤي مث

 اهروبوهإ را 611 ل را ل لل 4 ُِ رشي ضال

 ةندسس ارو ذيرييدلاو ريبكلا ذيوملا كلملارض# و. ةملظم لك لع مدقو ءالَوَأ هب ىدب

 203 - م 0

 ٠نوزاتمف ا ملظنت نم لك لزتعيل 0 ا اجلا موقب مث ءرانلا توي

 رم 1 ا 2 2 0
 نمام هنإ«ذيوملااهبا ”: هل لوقيف دب وملا ىدب نيبوثجي ىتح هموصخ عم كلملا موقيو

 اهنع عفدتل اهاياعر ىملاعت هللا اطَوْح امنإو ! كولملا بنذ نم هللا دنع مظعأ 5

 ةملاظلا ىه تناك اذإف .نيملاظلا مّظو نيرئاخلا َرْوَج كما ةضيب نع بدو لظلا
 2 . راو 1 هر 0 00 ِ

 .نافك الا نم سيواونلا ىف ام باسو« ناربنلا توي مده اهنود نمل قش« ةرئاخلا

 2 1ث نا نأ نو كيل دبش  ليلذ دنع اأو ب كتم: انه سلو
20 

 211|0 ةفاسس ءارأ اذإ هللا نإ . دي وللا هل لوقيف < .كيذع كلملا ترتدنإو

 ئرحأ ام هناسل لع ئرحأ «هدنع هردق مهفزعي نأ دارأ اذإف .هضرأ لهأ ريخ مل

 : كلملا ىلع م نإف . لدعلاو قحلاب 0ك نمو هسهأ ىف رظني مث <: كناسل 'لع

 ١18 ةحفصز ءاهنم ١ ةيشاحو باتكلا اذه نم ا/7 ةحفص رظأو |. درمدلا : ص ءمض (1)

 . | اضيأأ هنم

 (م 4 ص) ٠ كلملا ال < ىضاقلل مالكلا كلذ لوقي ىذلا وه مصخلا ل كرا ساعت”



 ءاهركذ انمدق ىتلا للعلا هذه نم ةّلعل اًدحأ روزتال ناساس لآ كولم تناكو *

 لزت اذإ ناك هنأ ريغ. . مالغ وأ ةيراج نم ةيده وأ ةفحت وأ بيط وأ 0-0

 .فارصنألا دارأ اذإهبلإ مّدقف مات ة ةادأوٍبهْذُمَج جرس اعئار اس 0 ل ًاطو« كلملا

 لهأ ءانيأ نم ةرواسألا مدانب ناكف .٠ . درحدزي نب مارت كاين صماالا ناكف

 ةصاقزلاو :ةينغملاو ةسارلا'بتشوء ةدديغ ةعلخ ةعاس لك ىف هيلع عي فرعا

 .هاوه هراثيإو هيلع وهللا ةبلغلء كلذ ىف هدب قلطأ 1مم اتكلم اهدنباف

 1 0 ىلا ةياكيلاو انركذ ىذلا ىمألا ' إف «هلبق مهكولم نم ناك نم امأف

 ب

 بجعالو هزواردللا ف موي اوم ناكر يول] ىف امو ةَعاَْلل اداوطلا ةنالل !:قالحلأ نيو
(0) 

 رش الو ٍلهاج الو ءريبك الو ريغص نم نيموبلا اج سلما هنع

 لجرلا ىهمف .كلذل سانلا َبِهأَتيل « مايأب هدوعق لبق ءادنلاب سهأي كلا ناكو
 ب ا - 2 3 دارو الجل :قعع 2

 همِصَخ نأ ملع اذإ هبحاص رح آلا طاصي و «هتماظم ىف حلا رت آلا ىو «ةصققا

 نوكي و ردقم لعافلا لعلو كوللل عجبري انه ريمضلا نأ ىلع لدي مالكلا ةيقبوو ٠ فرصنتف : هلعل (1)
 . مهنم كلملا فرصنيف : عملا

 .رئازلا كلملا لجرلروزملا أطو : ىأ (؟)
 را ىأ (0)

 . _ض نع ةلوقنم * * نيتمت نيب ةروصحلا ةرقفلا هذه (:4)

 . سرفلا نسي ,آ نع ظحاحلا تالوقنم نم اضيأ اذهو ) 1

 سانلا لايقتسا

 دايعألا ىف 3

2 



 جالا باك ١
 دسم

 امهئاظع نم امظعوأ امهارزو نم ًاريزو اراز اذإ ناورشونأو ريشدرأ باكو

 قافالا أب مهيتك ميراتلا كلذ كلو هاا كرت سرفلا كح هريغلال جعل

 . فارطألاو
)21 

 هس وع

 الثل هناودو ةليخ مسوتو ةعايض رغوت نأ ميظعتلل كلملا هراز نم 1

 اقر
 رقاد هر

 ةئامو بكار ةثامالث عم موي ٌلكف هلل د لاص هما هس[ ل

 ا 0 0 سمسا تورغ نا هبان نوكي « ٍلجار

 دحأ لع كي الو ب اهات ا ع 0 عل ا

 58 0 ك4 هجوء دج هتناطي نم دحأ الع بجو نإ وب .كحب هديبع نم

 ل يا تال ويح هضرأ جارح نم هيلعام 0 9

 هل ندي نم َلَقأ نوكي و كلا لع ضرعتو ةيده ّلك لع ساجرهملاو زوربنلا ىف

 دل ا كلو كال اج هنو صو كولا اريشاركلا كرة درك | جانب
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 ١ ها/ ظحاولل

 كلل

 ليح نم نوكيف « هتناطب رث ئاس ىلع همدقو هصخوريزولاةبترم كلملا عفر اميرو

 .هل هراثإو 25 هتمكتو هدنع هتلزنم ةماعلا ريلكفع كاملا ه هذوعبف للاغتب نأ ريزولا

 00 5 د 98 ت8

 هياجأ الإ هتراي زهئاظع ا هشيج كاك طاح هريزو هلأس كلم لقف ءاضيأو
000 

 .ركذلاب + هيونتلاو ةبترملا ىف ةدايزلا كلذ ىف هّضرغ نأ م ايش[ال] و« كلذ نإ

 ناك ةلزام ىهف « ةثالثلا ماسقألا 52 0 لع كلك 1 نع هنااا تناك اذإف

 4ع هع فدك

 . اهكردأف اهبلط ةينماو ءاهغلبف الواح ا

 قالخأ نمسيل ناكذإ .روزملا ةدارإب الويل وسب عقتتال اهنإف؛ ميظعتلل راب زلا امأف

 ىِرك ذ نم سانلا ىف عفرتلو ( ىتمظعتل َفَرز ناكل ل ةكأ فيرش الوريزو

 . ىرذقو

 لضقأو « ءارزولا بتاسه مفرأ كلت نأ انملع دقف يءادتنآ كلكا نم 5 ناك اذإف

 ارشألا تاجرد'

 بمرور سس ا(9)

 . [باّحلا اذه نم 4ه ص م ةيغاحلارظتأ | (0)

 .اهلمأي : ص (م)

 ٠ هتعينصو هدبع لع ىناثلا ع سامع جاحلا مانعملا ويدحلا اضيأ هب م ككام بابلا اذهىف لخد (:)

 لمرف هلزنمب هراز دقف ٠ "ىلاحلا ةيلخادلا رظانوراظنلا سلجم سيئر اشاب ديعس دمحم ء هتلود مداخو « هتمعن سرغو

 : دحاو نآق نيس نم ةرايزلا هذهّتعمج دقو. (181 1 ةنسريمتبس م) 17 ةنسناضمر ١6 ىفةيردنكسإلا

 .٠ ةتبلا راظتارغ قعةرايزلا هذه تتاكد قلو . ظحاملا اميلإ راشأ نينللا ةدايصلا ةيرمو ماكتلا ةيزع

 . همون ىبالمب ناك ء ةتهيك يللا في شت لبق نأل - كلذب ليالوهو ءرزولا راد ىف اهيل اًرْسأح تنكر
 . ىئاقدي كاذدس تناك دقو . ةليلحلا ةرايزلا هذه ارشبم « توفقلاب ربما[ أجاف نأ الإ وح اق

 ٠ مهلود تالاجر ىلإ رصمىف نيطاللاو ءافلخلا اهادسأ ىلا ءاضييلا ىداي آلا نم اريثك هياشن ىرمعل كاذو

 لملا ةمدحت ةليلخلا هرثآمب ريوشلا ىابساق ناطللانأ كللذو . ةمورك الا هذه عراضيددحاولاثم رك ذب ىقتك أ

 ءيكلا راداودالا كبس ريمألاةراي زله م17 ةسناضمر ربش ملقا هرصق نم لت ةليحلا نونةلاو بدألاو

  ىمو ء دهلا كلذ لعتفوفلا تئاظو ريك ًامديق عجدقريمآلا اذهنأكو ٠ هدح ىق الصح ىدلاكعوتاةسانمب

 ص آم” - سأل نأ هيفلاق حا دج »رعأ ظعدقو - فاتكلاتووتكو «ةر ارولاو « هدر اداودلاو « ةيراداتسالا

 ١٠١8١( -ال ص ج' روهدلا مئاقوقروعزلا مئادب ا هلبقءا مألا نمدحأل تمد دق ضئاظولا هذهنأ



 كولملا ةرايز

 « رطاجرل امي رك
 اهعاونأو

 جاتا باك 5 ١
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 هني

 ةاور .
 .ةبترملا عفر و ةلزتملا هورثآو مهنم ةمزكتلاب صخ نمل ةراقلا كولملا قالخأ نمو

 ةرايزلا امموب ةمدانملاو ةمعاطلل ةرايزلا اهنف :ماسقأ ةعبرأ 'لع كلملا ةرايزو
5 )00 

 . طقف ميظعتلل ةرايزلا اهنمو؛ ةبيصملا ىف ةيزعتلل ةرايزلا اهنموب ةدايعلل

 ا ٠ ميظعتلل ةرايزلا اك ذ اهعفرأو ماسقألا هذه رك أو
 فكن

 . كلذ ىفهفطلتو َكاَلا روزملا لاؤسب قمتتو عقتامرثك أةثالثلا ماسقألا هذه نأل

 0 ا نا دج سارع ٍجاحلا مظعملا ويدللا انالوهدب لضح اهلل انك.

 000000 ربا كا نإ دبع افا ةيراتتا ظائو راطلا سلخ 0 00

 لإ ت1 تو واو نا كوع نا طر ىتستملا مادي ه0 سرا

 000000 شادو نسفلا درا شيع سوو ( ىارق ا )نفض ١1 قف هام تقع ةرجاقلاق ةلاخفلاب ديقفلا راذ

 ٠ هتيعر فونص عيمب هتيانع ليمج نع بررعأو ؛ لاخلا ماعم كاد فئفخن

 ناطاسلاوهو « لينلاكولم نمنيقباسلا دحأل < ليبقلا اذه نم ثداح ىف « ليمجا عينصلا اذه لثم قفتآ دقلو

 ه ه0 م, ةنسنابعش ١ ١ نينثالا مويىفهنأكلذو . ةعلقلا نم بيرقلا ربشألا عماخلا بحاص نسح رصانلا كلملا

000 

 05 فاو ى رانا رددعتماب ر لدافتكا15 ذإ ممفيظو تتاؤإو «ريكرسأ مسأ 07-5 لوأوهو) 0

 الا اذ 2111 درت. تارت تالق ده و قف قبلا كرما ءونب ف تاويالا فور رق ء ( هذي
 ىلاتلا مويلا ىف ةعلقلا نم ناطلسلا لزنف . هتاحارج اودعض كلانهو ٠ قمر ضب هب و هتنب ىلإ ا ل

 ل ا ا ل 8

 نبا عجار) 7ر1 و هلع لصرف اهرضحو هناك ناطلسلا لفتحاف . ةروك ذملا ةنسلا نم ةدعقلا ىذ

 (1 و ك0 نص 1 حج نئابإ

 .٠ هظفلت : رح ءاس ىف )0(



 ١و ظحال

+ 
+» + 
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 كولملا بيطت نفل ةيلاغلا للفتو بيلا نمو رطعلا ىف كولملا قالخأو

0 

 ماد ام بيط سم ىلإ دعي مل ةيلاغلاب للغتو بيطلا سم اذإ نم كولملا نف
 .٠ رس ل

 . هب و ىف اهقبع
 2-5 قولا

 تقلعو هنم تعّوضتف ةبل ااغلاب للغتو بييطلا سم ماد ناك نم كولملا نمو

 مر

 052 2 .كلذلثم لعف؛دغنم ناك اذإف . ليسن ومن هتف ل6 رولا نام تل بل

 0 -ِ مس هع -

 كباب نب ريشدرأف : هبايث ىف بيطلا قبع دي مادام ابيط سكي ال ناك نم اهأف
 : برعلا كولم نمو؛ ناو رشونأ ئرسكو زب وربأ ىرسكو درحدزينب [زوريف نب] َدابقو . 11 2 . . نارا

 ٍِ و و و و 0

 ؟[دمح نب] ناؤرضو ماشهوزيزعلا دبع نب رمعو ناماسو ديلولاو كلملادبعو هب واعم

 ا ل
 .نؤمأملاو رفغج وباو سايعلا وبأ : سابعلا ىت ءافلخ نمهو

 .٠ ١ . . . 38 - 106 ظ

 هتناعإو هدب هي وقت ىلإ كلذ ىف بهذي اكو .بيطلا سم املق مصتعملا ناكو

 !دص ةحئار دجو هنم اند نم ناكف « هب ورح مايأ ىف امأو.ديألاو شطبلا ةّدش 'إع

 .همسج نم ديدحلاو حالسلا

 كنأ تدرأ نإ : لاق ؟ةيلافلا ند تلفت زوجي له ىعصألا تلأس ؛رصن وبأ”* ؛ رض ةيشاع ىف (1)

 . حاصم . ةرثكلا ددش ؛ لل اهب تلا كانقو. .رئاغ « كن راش وأ كتبحل ىف اًلخدأ

 2 0 ٠ ٠ 5 سو 3

 “3 قولا تالا وزيت لغو « هرعش لوصا ىف هلخدأ هسأر ىف نهدلا لغ : سورعلا جان ىف 6

 | اهنم ١ ةيشاحلاو باتكلا اذه نم 17 ةحفص رظنأو |

 ٠ | ىدروأملا ؛ اولاقف هيلإ اؤبسنو ىحزملا بيكرتلا اذه ٍباّكَكلا لمعتسا دقو |١درواملا: ص ()



 جالا باك | نك

 لسع اذإف ٠ 0 0 ا 0 0

)21 

 نم تلا أل هوسبل دق ام 0 0-1 مو 9 او 0

 1 عَطقت ل عاملا امأف . الإ مسموزواجنال«ةّصاخ ةكلملا تيب لهأ

 0 كا كبتف « سانلا رئاسو تاقبطلل

 ةيواعم: تالَسَع هل لسفيو انام صيمقلا ا ب را

 سايعلاوبأو دن نب ناو مو يلم زيرعلا كديع نفع ٌناولسو كلملا سو

 و ٍُع ع

 . نوماملاو رفعح ونأو

 ىداحلاو ىدهملاو ديلولا نب ديزيو ديزب نب ديلولاو ةيواعم رب ديزي امأف

 «ةدجاو,ةسبل الإ صيخنلا نوبت, ال اوناك مِحإَف قثاولاو مصتعملاو ديسشرلاو

 اع احم ان نوت

 مي بلا مايأ رثك وأ ةحسلا:اهيييلح كولا عل مق ةيدرألاو بابحلا امأف

 صيمقلاك ةيدرألاو بابحلا سيلو ٠ ::ةريثكلا دم همنا ناك نم :

 اال 1 11 باق راسو ءزاعشلا انهي لي وارسلاو ضصيقتقلا تألم لي فازسلاو
2 
0 

 اهتسبل ةراعإ هزك نم

0101111111111 
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 8 *تزرعلا يع تارثلا ءامسإ ما 10071 ىرووذ 3 مو : مالعأ هل معن ع لح 0 ءادروه 0(

 ٠ ةداعإ : سس م١



 ١ ه*“ ظحافل
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 ءاموي ناعدي و ء اموي نابرمسا ىداهلاو 'ىدهملا ناكو*

 8 هنأ الع. اهرحخأو همايأ مّدق اهدار نيترم ةعج لك قا برش ةيقنزلا ثاكو
2 . 2 20) 

 :ةتامنبل ريميل ىنتق ه06 ةناك دبا كلإ | عال نر لق دحأ
ْ 1 : 

 .هجورحخ دنع برشلا نمدأ مث . ةعملاو ءاثالثلا ترشد همايأ لوأ ىف نوماملا ناكو

 ع وع : ١
 ل ن2 ريا نريح سس هبل ى ماشلا ل

 . ةعمللا موي الو سيما موي برشلال مصتعملا ناكو

 ةعجللا ةلي ىف برش نكي مل هنأ ريغ .هعباتو برشلا نمدأ امبر قثاولا ناكو

 *.اهموي الو
* 
 هم. <

 .بيبطلاو ةسبللا ىف فلتخت كولملا قالخأو

 هعزن اذان ةدحاو ةعاسوأ ادحاو اميل :ىمييلا هيل دال قا فلا
 ىو ةهركس

 ٠ هسبل ىلإ دعب مل

 قل هدو سي. عج. خسرو رق سه 4

 ملف هب ئمر هقتور بهذ اذإف ءامايأ ةبحلاو صيمقلا سبلي .فثلاك نم مهنمو

 ظ دب هنن
 4 4 - 7 جار اعع 1 5

 ناورشونأ ىرسكو زيوربأ ىرسكو مارهبو درحدزيو كباب نب ريشدرأ امأف

 )١( _ص نع ةلوقنم * * نيتمن نبب ةروصحملا سمخخا تارقفلا هذه .

 تاتكلا اذه نم 807 ص ه ةيشاح رظأو (؟) ٠

 | ىر هئاهب ضعب و : هلعلو | . ىرهلام ضعب و هقتور : ص (©)

 كولملا سبل



 جاستا كا ١

21 (1) 1 

 « ظفحلا ةنم ةيوقتو « لقعلا قارشإ ىلإ اذه ىف دصقأ (انإ””: لوقي و« ءاملا ىف وأ
 3 اا نع تنل 7 : 4و

 ىتح هندب ىف ناك ام غرفأ كسلا اذه رح[ غلب اذإ ناك هنأ ريغ “ .ركفلا عضوم ةيفصتو

 ليلا يللاو ندقلا 5 دنا فقخ حرصا . تهم ناضعأ ى ايقيبال

 5 ىوق :قرعلا

 ١ 2 2ك ول 2

 اموي عديو امويب رشد كلملا دبع نب ديلولا ناكو

 «ةليل لايل ثالث لك ىف برشي [كلملا دبع نب] ناولس ناكو

 ار اف نال فدا هلإ تصفأ دسم ري رعلا دبع نير برس لف

 ك2

 م

 «ديلولا نب ديزي امأف * . برشلاو وهللا نانمدي ديزي نب ديلولاو ديلولا نب ديزي ناكو
 5 دال 0 حج ا هو 2 -

 . نيتاه ئدحإ هعمو الإ ادبا دجوي الو راحو كس نيب « نيلاح نيب هرهد ناكف

 .ثبسلا ةليلو ءانةلثلا ةلثل برشت "دمت نب .ناو ع ناكو
 1006 0 2 ١ لاري دلل 1 3 -3

 .تبسلا نود ءاهدحو ءاثالثلا ةيشع برش [حافسلا ] سابعلا وبأ ناكو

 . نرد . رص 0(

 ٠ ةيفصتو ةيوقتو : ص (؟)

 ب 5 ودور 0

 . ص نع ناتلوقنم * * نيتم نيب ناتروصحلاناتلمجا ناتاه (4)

 ٠ ةعمج لك ىف اهدحو : ص )(



 ١هأ طظحافلل

 .ايندلا ّذالم عيمج اذه العو 2#

 ةليضفلا هذهلعةليللاو مويلا نم اًدحاو اًدقو داللل ٌتلعج امنإ ةيضاملا كولملاف

0-0 

 « هليلبتو هميظعتو ىلاعت هللا ركذل هلواف . اماسقأ هموي مسقي نأ ديعسلا كلملا اعف
 هدا ونمو : 6 رع

 ٠ هلغشو هوهلل ةفرطو «هماثمو' هلك أل هطَسو و ءاهرمأ حالصإو هاياعرل هردصو

 ءاهعضاومب ماسقألا هذه ثلاط نإ ود موي لك ىف لغسشلا نامدإ 'اعرباتنال ْنَأو

 .هبوه ىذلا هعضوم ميعنلا الو هتذل وهلل دحي الف

35 
+ 

 الإ ءاموي مايأ ةنالث لك ىف ترث ةرباك الأ نع ةنضاللا كرا حا

 0 1 1-0 2 هر 3 0 2 ١ 03 هد

 .موي لك ىف برشلا نونمدي اوناك مهناف .روباسو رمحألا ناودرالاو روج ماربم

 لك ىف برش اهرثك أ«بفئئاوطلا كولمو ةريلاكولمو(نامعتلاك )برعلا كوامناكو

 هر 3 م و ىنرك -

 نمدي نم مالسإلا كولم نم ناكو
 اكو. هب واعم ني ديزي ؛ هبيرش ىلع

 ا 4

 "ل يفي نع و - 35

 .ارومم الإ حبصي الو« ناركسالإ

 3-0 ّ 2 - 2 >> 2( هم

 وه ءامسلا ىف لقعي ال ىتح ةرم رهش لك ىف ركسن ناورم نب كلملا دبع تناكو 4

 . (باتكلا اذه نم ١8 ١ ةحفصو « ؟ ه:ةحفص +: ةيشاعت رظنا) ءنغصالا.:تاوضلا ”لغل 1()

 ةليلو اموي ةمح لك ىف: ص ()

 ٠ هللا دبع ::ررييص 6

 كولملا ةريس
 برشلاق ءافلختاو



 ءاولملا و

 نامدإلا كرت

 ذالملا ىف

 جاعللا باك ١

 ةوسك ق زفت مث. مسلما يشولاو ركنا نم ديدحلا ناجرهملا موي ىف سبل ناكف
 3 .انرك ذام لع فيصلا

 اهلك ءاتشاا ةوسكب ؟, صأواهقبقر و باششلا فيفخ سبل «زورينلا موي ناك اذإف

 . تقّرفف

 د. نم تعم ىنإف  رهاط ْن هللا دبع الإ «رهراثآ اوفتقأ مدع اًدحأ نأ ماعن الو
 نك

 ْ هر ص
 كرترال ىتح « ناجرهم او وزورينلا ىف ٠ كلد لعشب ناك هنأ كب يعصم ن 0 ا

 : هلئاضف نه انل ا نحل نم م اكحاو و هنئازحت 06

5 

 ني نإ

 وهللا كولملا قالخأ نيو

 «كلذ لعف اذإ ةنإف . كاذب هسفن ذخأو ء اًدحاو أتقو هوهلل لعج نم مهدعسأ نأ ريغ

 ا ني يهل بيير كلن نسدأ نإ و .ةهك«اقلأذ لزشلاو وهللا باططسا

 ار ا كسا كا م دج هلع

 دعما كلل ةفص اذه سلو

 . قايم - مرقلا ةودكو هذللا نم هل د 1ءايندلا دام نم ايش نمدأ مو

 ؛ديدش عوج لع اك راك انه ةييطأو ماعطلا دلأ نأ تذع انأيع هارت دق اذهو

 بقعي ناك اه هانهأو مونلا لوو تلاطو قبَسلا دش اذإ « هببطأو عاما ذلأو

 نيدو بحل

 .روياس باي : رمل 6

 . هتعص ىلع“ * نسحلا ”ظفلب انهسالا مسآ دروأ لقو تاتكلا اذه نه 205 ص نم 1 ةيشاح عحار )0

 ٠ مونلا ةدوجو رعطلا ةدوحسو ةذللا : ص (؟)

 ةوجلا بك رح 5



 44 ظحاحلل

 ةيدحلا كلمت نإف جرم وأ ةحاقتو أ امهرد وأ ةباّنت ئيدهأ نم لجل ناك نو

 ءابيلع هتناعإ كلملا 'لعف . ةبئان هّنبان ْنإ كلملا ريح و«ناويدلا ىف هل َتَبْنُت اهمذق اهنإ

 باش ناويدلا ىف هل نأ كللل عفر اذإف .هيثّدحموأ هتناطبو هترواسأ رم ناك اذإ

 ةموظم ريناد ام هجر ١ هه كلملا ف كيف وأ َةَجمأوأ اههرد وأ

 .ةجرتألا ٌبحاص ىطعب امالإ هير ا تارإل حا ب ل ك0

 بصف . همسآ اسيلعو ةنازيللا نم هنا رحم تناكف ةنانلا بح امأو

 ليم كنآوأ لع سرا اذإف . ءاسكلا رئاس نمو كلما 0 ا عضويو

 . ةوسكلا كلت هبلإ ْتسقَدَ اهبحاص عد“ ةباّشلا

 ا يا توْعَص) ناجرهملاو زوري 8 1 اخ 0 7

 ىتأي نأ هيلعف «همزلي. أ هب ونت ةبئان دنع هلَص كلملا نم هل جرحي ل منع (ْتْل

 لفغ نإو. ةعيرشلا مل ةسنل ماس رد ]يس ال تارا ركنا نا

 هقازرأ ه مرحي نأ كلملا ة 0 نفف دمع !ع كلذ كرت ناف ( فدع ضراعب هسه نع

 ةسضوعلا الع كش هيف ايش اي كن تاير را ايمد نأو ءربشأ ةتسل

 و

 مهنئازحن ىفام جارحنإب نورمأي ناورشونأو روج ماربمو كباب نب ريشدرأ ناكو

 ةناطب ىلع مثءهتصاخو كلملا ةناَطب مع اهلك ٌقرفتف ىمكلا نم زورينلاو ناجرهملا ىف
 مههتا سه 'لع« سانلا رئاس 'لع مث ةناطبلا

 ءاتشلا ةوسك نعو « ءاتشلا ف فيصلا ةوسك نع ىنغتسن كلملا نإ : نولوقي اوناكو

 ةقاعلا ىواستف ءاهئئاَحَت ىف اهتوسك ابحت نأ كولملا قالخأ نم سيلو ب فيسملا ىف
 .اهلعف ىف



 جاعلا باك ١8

 كا اضرار ماع نا نأ ار سلاما ع ناك ان تلك
 اكل ا ايا

 ةروكك ايلاو.ةقرطلاو ةقحتلا عدتلاووةيطلل ابي ظلت وع لعل ضاشلا دش نكو

 «تاوارضللا نع

 0 52 هترب وياه كلملا ىلإ نيدهي نأ هيراوجو كلكا ءاسنةصاخ ملعو

 2 اعد تناك نإ تكلل ءانخ نم .ةأرملا الم سن يه اصلا ف

 0 ار لففأو اتالاح لك بديلا اشي نأ تاع سو اهاوم كلتا نإ

 ل11 ابيصخو هئاسن الع اهمدخي نأ كلملا لع اهقح: نف .كلذ تلعف اذان . ااه

 هب سفنلا دوجت ال ام هل تلذب و اهسفن لع هترثآ دق اهنأ ملعب و: ةماكلا ىف اهديزيو

 هيرو يملا علو: قب سيلا 4#

 موقتو هيلع ضَرْعَت تأ ايادحلا هذه ىف كلملا لع ةّصالناو ةناطبلا قح نمو

 .ٍلَدع ةمق

 01 هما ناو ىف تنبت ءىالا رق د كنج تكول

 1112 1 هم مدا تيت ت1 بهذيو لصفلا ىف بع نم

 لإ َرظ؛ ايلول ةنبآ ءادهإ وأ نب نأ جدن سزوكي ريو 2 2

 اذإف (٠ هذهعتب و هاا هءاتع عر لحل ل1 2 نينو تايد 5 دال

 . هتبئان لع اه نيعتسيل هل ا ل1 44 هيدشا ةمق عن

 دفيع دس و

 ص قى تليلوء اهددح : كج ق (2)



 ١غ ظحافحل

 سدو 2غ او 3

 لجرلا ناك نإ و« بايثو ةوسك ئدهأ «ةسبلو ري بحاص ناكنإ و ب ارينع ئدهأ

 لما ؛افيس وأ اعروأ اسرق ىدبي ْنأ ةئسلافءناسرفلاو ءامَجشلا نم

 ايهذ ىده - نأ يتلف ءلاومألا نان تدل ناب اعل سلس نأ ةنملا
 قولا

 اهمعب ءةََضاملا ةنسلا ذيئاوم هيلع تناكو.« كلا لامع نم ناك ن[ؤوةضف وأ
2) 

 .اههجو مث ربنع ميتاوخو مسير طوبخو ةضف تاحبرشو ىيص ريرح ٍردب ىف اهلعجو

 ٠ بايو ةوسك بحاص : ص 0(

 . [لامعألا باحصأ اهلعلو | .٠ “لاهعلا باحصأ” : ص (؟)

 ةعجارم دعب) ليلغلا ءافش ىف اهاندجوف « (ذساوم) ازكه رص « س ىف هلمهم ةيلكلا هذه تدرو (؟)

 َنكَنو ([ 2 ض)“© "برع فدزرفلا عش اباه :ةلوقب اهو دياز”: اذه (ةنللا تك نازي
 مالكلا نم ٍبّرعْلا”ِباَك ىف اهتحص ىلع ةدراو ىهو . نونلا نم الدب ةيقوفلا ةانثملا ءانلاب اهلعج عباطلاوأ خحانلا
 دقو(١ 47 ةحفص قف 1 81/ ةنس كسيبل ةنيدمب واخ ىناملألا ةمالعلا عبط) "قيل قيلاوحلا مامالل لا

 ٠ قدزرفلا لوقب « اهيلع دهشتسآ

 *“قئاوعلاب مهيديأ اهلدش * ةريثك مهءلع ذيناوم جارخ”'

 نقلا ل ىلا قديرفلا ناهد عع لول را نيرمع حم قالي رطةنيض وسلا عج ار ون

 1 م١٠10 ةنس سيراب ىف (18. 13001 07) هيشوب ا قرشتسملا ةمالعلا ةيسنرفلا ىلإ .همح رتو.ةيب رعلا

 ناكامر ةيلكلانأ ملاعلا اذه نظ دقو ٠ (ىسنرفلا مسقلا نم يآ © و ىبرعلا مسقلا نم عرب ةحيفضرللأ)

 برملا نإ لوقأو ٠ ةيسرافلا““هدنام”* ةيلك بيرعت اهنأ نظو « ةمجعملا نمالذب ةلمهملا لادلا اَهباَك ىف مصألا

 امأو .(1ا ذورااورم ؛ ذاولك « ذا دغب « ذالوف « جذولاف « ذيملت « ذاتسا لثم) بيرعتلا دنع الاذ لادلا نولعجي

 "“ذيئاوم””ىلع اهب رعت دعب ةيلكلا اوعمح و ٠ ءاقبلا ىعمب "*نديئام””ردسس» نم '*هدنام'' وهف ىمرافلا لصالا

 ٠ بيرغتلا ىف مهتداع ىلع اب نجح الاذ لاددلا لعجب

 ٠تبب : مص (4)



 جاتلا باك 05

 هه
 »م

 م
 2 انا دو سو ل

 : ةنسأ| لصق املأ كلذ هلخلاو
05 4 - 03 

 دال د لل نذإ رفا ويودلا لمقال رك كاك ل

 ةيلوتو جارحلا جباتتفآو ةنسلا لابقتسأ اهنف . ناجرهملا ىف ٌثسيل الاوحأ زورينلا ىف

 بيرقتو اما بصو نارينلا توييب ةيكذتو ريناندلاو مهاردلا برضو لادبتسألاو لايعلا
 (ء( ةرفإ

 .كلذ هبشأ اهو ٍناينبلا ةداشإو نابرقلا

 . ناجرهملا لع زورينلا ةليضف هذهف
 رس 20 - 2 0

 .ةماكاو ةصاخلا هبلإ ىدهب نأ كلملا قح نمو
(0) 

 ةقبطلا يف ناكاذإ« هكلم نم بعام لبجرلا ىدهم نأ مهدنع كلذ ىف هك

 «ريسلا بحي ناك نإ و ووريغال اسم يده« كيسيملا بحي براك نإف , ةيلإعلا

 )١( حورلا ةبحم امهانعم ناتيسراف ناتمك .

 . ةنسلا سأر ىأ ديدحلا مويلا اههانعم ناتيسراف ناتهك (؟)

 دقشإلا تآءيصدرا شقرا ىزيكنإلا ب رملاىمرافلا ميعملا ىف ىذلاو] . دضسالاب ذجآلاو : نح ()

 ربشلا ناك (ىلو ٠ ةنسلا نم رشع ىناثلا رهشلا رش ال سرفلا اهفيبضي ىتلا مايألا ةسجنخا نم ثلاثلا مويلا ممآوه

 امب رو ٠ ةيسمشلا ةنسلا ةلداعم اهولعجيل ةنسلا نم ربشلا رخآ ىلع مايأ ةسمن نومضي مهف اموي نيثالث مهدنع

  [نابر قلا بيرقتب مويلا كلذ ىف سرفلاب ةصاخ ةلفح ىلإ ريش ظحاملا ناك
 ٠ اهنم اوكرت وأ نوم لا ذخأ امل ةظجالم ريفب « مهنيرآ نع ظحاملا اهلقن ةيسراف موسر هذه لك (4)

 ةقباسلا ةيشاخحلا ىف هيلإ انرشأ ام ديؤي هيلي امو اذه (ه)



 عه ظحافلل

 و

 كولمةس ١ نلإو ةياغلا هذه نإ 1 مهل قب العف العف اذه ىف نولعفي ناساس لآ كولم تناكو
 11 تا املا ةذم اهنا

 فارسإلا نيب , اًطسو اريدقت هتناطب و هتصاخ نم لجرلل رقي مهنم كلملا ناكف

 ةهجلا لع ريدقتلا ناك اذإف ٠ اهنتاعو اهصاخ هجئاوحو « اهلك هنّوم ىف داصتقآلاو

 هنلإ مقدي نأ مآ ةعبض لجرلل تن دو ايش انفصو ىتللا ءه
00 

 : كلما هل لوقو ٠ هجئناوحو هتاقفنو هلازنأل « هرد فالآ ٌةَرْشَع ليل نيثالث لك ىف
)0 

 انام انين د وو كل اهالي م كلك قف اهتلفأ ىتلا ةعيضلا نأ انماع دق“

 0 و كتقف نوكرو ءانتمقَعلف نوكت نأ لدعلا- نم سيلو ب كنم ةمعنلا

 بئاونل ايرهظ كستعيض كل ترمثأام نكيلف» ا

 (9!و ورعو 2
 صاخ ىلبعكفلكو كنوم نكتلو٠ توملا ثداوحو لودلا بالقتنأو مايألا مرتو نامزلا 0

 « . نلاومأ

 000 م11 ا ا

 )غ7

 . لاما ئوكشو راكذتلا نع
 دلال

 ١  6سورعلا جات ىفاك « هيلعلزني نأ فيضلا "رضا انا لع نولزانلاموقلا : 05 عم ) لاز الا .

 )( .اهتذحأ : ص
 ) )0هتذخأ : مح .

 ) )4نؤملا ثداوحرو : ص . توملاو مايألا ثداوحو : سس .
 كلكو : ص (ه) :

 هاضتفا امب اهانحلصأ كلذإف « ماقملا اذه ققاوي ةغللا ىف ىنعم اطل سيلو ٠ '"اطشنتسم”” : ص ىف 1 )١(

 ظ : _ض اهب درفت ىلا تايلكلا نم ىهو ٠ لاحلا

 .لاحلا مشو راك ذتلا نم ىتكامب : ص (0)



2 

 ذِي(
 راوح

 معد 0 ةناطبلا

 . كولملا نم ظقيتملا قالخأ نم سيل اذه نإف .ضيرعتوأ راك ذإ وأ

 ةيلاعلا ةقرطال هيلع ّلخدتال ْنأ مولا ءانتسملا هل َنَدَ اذإف ٠ هإ تنأي اعدت

 لع كلم ل اهربغ را اعمل ةقبطلا هذه نم هيلع ةاكينا الو ءامنود ا

 2 هر ىو

 اذإف ٠ ةلمح املعلل 38 مث ءاهخم رضح نموأ اهلك ٌتالثلا تاديلطلا ضحي نأ بحاحلا
 - ه-

)11( 

 هنأ تمالع اذإف ؛مالسلا در ىلإ هجوحتتف هيلع 0 ايا ع تر تاكا تاكد

 تلا تلخدو .تكيرخ دم 0 ءاعدم] تعدءاهظحال دق

 00 2 رات ذلك د تعكر نلوألا مان ل لفأ اما

 0 ا رم يي وب او رع قب ب

 11 نال لو لإ كطعو دل عنو كللا لمأت

 مويلا ىف الإ هلحر ىلإ تاقبطلا هذه نم دحأ فرصني ال ْنأ كلا قج نمو
 ىننر#

 .هكلامو هع ءانف : حرببال ْنأ ىغبني ئرتحأبو ٠ 3 ل

 مو ا 6 هبل نم هتقافإل الا

2 
2 

 كلذ ناك نإ ءمهمتالصو مح 'اوجب ا هتناطب 1-0 كلك ' 0 0 نا

 ةعقر عفر ىلإ ىلإ مهمه 50 جوخحيالو؛ مهالص ةراكاقا 1 نأ كلما قولخأ نمو

 ٠ بنجي : ص م

 . ““حرب””ظفل نع باتكلا اذهنم ١ ةحمص ١ ةيشاحلا عجار )0(

 ٠ىىصخحتو : ست هولا



 ١غ طظحاىلل

010) 

 . نهمع ىنب نم كيبن لآ نم ةثالثو علا دآو نم ةثالثب هيلع ثودغف : لاق . مهنم

 . هلام نم تيقادنلم لمي نأ سمأو : مهرد فلأ نيثالث !لع ّنهنم ةدحاو ّلك جوزف

 9 نهقاملو كوكب هانم قطن أ انما فرتشا نأ" قفا

 كزند : دع 1 ِ

 نأ اندرأولو ؟ىمجحوأ ىبرعل مراكملا هذه لثمب نئاحللا لهاا اذه عم لهف

 .رابخألا ةيف ثيرتكو بالا آبب لاطل ىصفتلاو ليصفتلا لع روصنملا نساحمرك ذن

 ٌلقأ ناكذإ .ديلقتلل اًراثبإ ريتا ةّضاخلا نم ريثكو ةماعلا تامعتسآ امّلقو
 ا او جيو .ٍ : تي ال ا هسا

 ليضفت اهنا ةماعلا لهج نم كبسحو. ةنوؤملاق فخاو لهجلا ىلع لداو لغشلاو

 ل و 57 و

 هن اع فخ عدرعا اشار ب اني / ةاوعي م حا 5

 لب وطلا لضفتو ب لئاضف اد فيصحنلاو انوفأ نيمسلا ناك نإو فيحنلا لع نيمسلا

 با اك وب 2 0 1 | ١
 ىلع هنادلا بك ار لضفتو ب ودام ىردنال رخآ عمل نكلو لوطلا ال .ريصقلا لع

 لبعتأ' نك دإ ديلقلا "12 اراصتقا ءرابلا“ بك ار لع لغبلا بن ارو لتبلا ككاو
 7-3 3-3 2 د 5 3

 .رابتخالا ىف نوهاو ىناملا ىف
034 

«#03 

 .راهنالو لباف هيلع لوخدلا' هتضاخ بلطتال نأ  لطك اذإ بهزيلالملا ساق
 1 ا ه ع 000 - 5 4 - .
 مههءمأ بجاكلا هيلإ عفري ال نأو برضح نمل نذإلاب ماي ىذلا وه نوكي ىتح عاج ىةلأ || د : 6 ' 20 -_- : -_

 و 7 1 1 2 0117 ١
 و١٠ لارح !ءر وصل ءههاحجت - ىدذلا ىجعل محصح نب ,لد يم وش اه ول كح ىعلادل اش )01(

 6 7 0 ١ ا 5 .
 * 5 ؟ ص  هللس ىراعلا رتداإ روبصصسألا ءايلرا نم لذا وهف ٠ هزت م روصنملا ع لع 51 هللأ دع يع

 )١( ض ا ةلسلس) . افرح افرح ةباكجلا هذه ىرطلا ىور ١.7 #8(

 ٠ تذاكلا بعدل ال ةتاوعلا /! 0

 احح ىف

 و 0 محب ىو ىبيصص نوفأل (ة)



-ٍ 2 

 تلق لاياون هيو | ياك لاو ا زا رعأ ( اهلك كارو ةلييووط فاه
01) 

 مظعتساف لاق. هام ىف دلع اتقفنأ؟ كلفن ” ىه نيأف : لاق اهوحن وأ راند مك

 م فّلَخ ك :لاق مث ناسخ !اييتمتيلا ةعاشوب كما دقلة وع كأن

 تيد فل ا هلع نإ نع اقف هلو عفر الم قرطاف انس: تلق ؟ كادبلا

 5 فرددأ م ومربخال يك ناضج 000 507 ”لاغب كعم : ىل ليقف

6 2 

 تانب نم ها مفدأ أ تا ,: راند فلأ 5 ننام ٌتيطُعأ : لاق
 - 2-0 ه-

 هب 0 ا نا روصتملا ىف اعد مث . تلعفف .رانبد فلأ ريثالث ىسيع

4 
 ل

 نيدو يا مل |اق' نينموملا ريمأأب معن: تلق تال

 ا ! ميس اه: همذاغل لوقا ءف ارش أ لا ةمنخ أ دان اكف ٠ 2 ربلل عقوأم ل
 ّك - 4 :

 رو

 كاد ناك ةشرلا كلو لا نكي ا يقفل نام 1 هلع ف م! كالتاق اق ألو « كرات نك مث
 . ا وم -_ ١ ا 2

 ] ج2 هرضاازلاا موحتلا او 59٠ نح )] ب "ىمهدلا تاراس و 0 2 نَح تا رب ٠) هلتق بيس <« ةككرلا 117 آل
 02 رو 117 هم . - و -_-- 07

١ 
 9 ا ١] رمال * 50-7 / | 535

 .( هو ص)رديشرلل هيبأب دلولا ةياشو ىف ىرخأ ةياور ”ىواسملاو٠نساحلا ”بحاص ىورو(ه ؟ 4 ص

 نم كان اذإبانالف نالف كنا :"لاقي مادقإلاو هارد ريو هذ اولا ا ا ل ا

 0 5 ّ و 6 ذآ ِء 5 دو 4
 * اَنلادض ةعجاو دو هل ومع هحبعاو 6 هن ترص داب عا ةابمو © مراح تلاتسملا| ٠ كبه « 42+ 51 رقد تا اد ا كا انا | . 3 - 0 :

 (١ تر ا لا ا ا ل و ال 00

 هزيوخ ”” كولملا ءاسن بعل راص ءاصوصخ رصم فو« قارعلا ىف ةيكرتلا ةلودلا تيلغت أسلف . رباك آلاو “٠

 اذه رس ور نيون ادار نوط بام تدك 2 نا و ف وا

 نك لو عبد ةلبا دايوبتم رفا هللا 0 كل قر رتل
| 

 د راي ىف عوبطملا "*كلاملاو قرطلا نايبو كلاملا

“2 



(10) 

 فيكو . هيلع درلاب لعاشقلل الو تعم هركذل ْنكِي مل اذه لهج نعرابخإلا لإ انجتحأ
 73  مالسإلا ءافلَخ نم ادحأ نأ ملعي الو .لوقلا اذه ةلمج ىف لخد نمث روصنملا نوكي

 فقلا

 لهأ نم ةعامج ىلع قزف دقلو !هريغ دحاو ٍلجرا فلأ ف لأ, لَصو ملا كولم الو
 ع ًّء 2 رعود ا / 1 إ

 صضعب ىثثدحو . ىنبادملاو ىدع نب مثيهلا كلذ رك ذ. هرد فلا فال ةرشع هب
 ع( 20

 ىالومت وم دعب روصنملا ىباعد : لاق كيبننب ىسيع ىلوم ديز نع هنأ نع انباحصأ 3

 .انجتحاولو : بص ()

 )١( ص## ةلسلس ىربط)ةعبر الا هتمومع نم لجر لكل فلأ فلأ ىلمعأ ةفيلخ لأ وهروصنملا ١ ١ 4 (

 عفرب أف « ميضعتلاوقأ نسجت اه باج ءارو نم هودشن افهيلعاولخد ءارعشاانأ روصنملا مراكم ف لخدياممو

 ( 8 ١ ص ىل املأ ىلام لي د)نيعل أ ني نيفام ىطعاور ءداف ةرشعت مهدح ال مأو مطرهظو باج دعو: نع خانه لإ تامل فال ول الا نيل اولا

 ةي.ظرد فلآ ةنانماللا: ناعم له قرضتمال غيب رانا ::لاقف هنالك سعت مالا ل مذ هير امد ١
 - ذه 6 35 0-70 5 3 8

 5 . ري

 (٠ 7١م ص ىلاقلل ىلاءآلا ليذ) هعم تملخ

 نم مع امرح ق 326 ناك صوح لل ارعشهدشنأو ةهوش ةيعأ ا وش هلعفأم هل ؟ ذف مرح ىّي نع ىف هيلع لخدو

 بالغ مهئاطعإ و مهلع مزح لآ عايض درب هلامعىلإ بتك مث ء مرد فال 1 ةرشههل نمأف < نس نيتتس فمزطاومأ

 ٠ هتنرو ىلع رفو مهنم تأم نءو ٠ ختانتلا ىلع هللا باك ىلع مهيب رطاوم | ميسقتو ٠ ةيم أ ىنب عايض نم ةنس لك ىف

 (8 ؟١ ص » ةلسلس ىربط) .. سانلا نم دحأ هب فرصني ملامب ىتفلا فرصناف م

 . "ديزي ”” كولملا نساحم ىف هامس . (ع)

 لمعتسا « ةيدنوارلا نتف ىف .٠ 4 ١ يس تام.املف .ردوصنملا سرح ىلع كين ْنب نائَعريمألا ناك )4(

 برضب هرمأو ىدهملا .هلممتسار خآك يبن نب(كلانهو . ةيمشاحلاب كلذ.ناكو ..هسرج لع اذه ىسيع ةاخأ ةفيلخلا

 ركمرملا رفع لتق ىلع يكب ناك هنأل:ديترلا هلتق دقف كيت نب ناثع خ مهارإ امأو . هلق ىتح در نيزاَثي
 نن



52 
 لخبلاب روصنملا

 جاتلا باك 1

 هيلع هللا ىلص)هيين هب ىلاعت هللا بدأ امع نوُلفْعي و «قافنإلا دح نم دعو دصقتا
 هاما مقلع 6 ياود اس اذكر وير 21 تس رهد | هد دضصرءاا ودل ودود 3 3

 .«طسبلا لك اهطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجم الو“ : لجو نعدلوقب (ملسو
 لاوحألا ىضرأ نأ مهملعب « مهيديت اذ ىف دصقلاب هدابع نم نييملاصلا هحدمب و

 28 اور لو 0 0 اوقفنأ اَذإ َنيِدَلاو: ه1 تاصقالا بابو لخدام هدتغ
 ال سوس

 : « .اًماوق َكلَذ نب
 راالا - 2 0

 نب ماشه نأ (كولملا نه ءالخبلا ىف ملأ باك ىف) لعب ال نم ٌضعب ركذ دقو
20 

 5 الولو ٠ منه « هريغو روصنملا رفعج ابأو ديمح نب ناو ناو نب كلملا دبع

 قرشتملا ١ 4. . ةنس نديل ىف هعبط دقو « ةّماع ءالخبلا ىف ظحاحلا هفلأ ىذلا باتكلاريغوه )١(

 ور دقو .رصم ى تاعويطملا ةقرم لع فتوتفاهملا:ةدلق مث“ 79: 701662 نتلوف ناف ىدنلوملا

 .٠ 2 .هباحص أ هعمو رامثوراجشأو ةهك اف هيف هل | اناتس |اظئاح لخد* اذه اماشه نأ ( ١ 5* ص) هيف ظحاحلا
 الع لدي كاذف ٠ < نال ناك رغآو « اذه عاقا ! مالغاي : ماشهلاَقف ٠ ةكربلاب نوعي و تولكًاياَراَعَخ

 طئاح ءاج اذإ ا حاسب للي و ةكراملا ةرجشلا وه نوتيزلا نال « هباعصأ ةوعد قيقحت دارأهنأ
 تل ترم" لحام ىف هارقو هني ان لع تناتآلا لإ ةليس ةبابصأ دي م 01

 هرج علقإ ”” : ناتسبلا مقل ماشه لوقب اهمئخو ٠ ماشه لخب ىلع لدي امي ةياكملا هذه ١ صا١ج)

 ١ باك قروصنملا نع ليبقلا اذه نم ائيش ظحاحلا ذي ملو . “أيش هنم دحأ لك أي ال ىبح انوتيز هيف سىغأو
 ةههيتكلا ق

5 

 هنكلوراصتخآلاب وأ دحاولا فرحلاب ظحاخلا نع اريثك لقن' 'كولملا نساحم *كيياس نإ ةكاوعلا وم 8

 ىلإ ءاج انيح هنكلو ٠ نيد أتملاو نيْخيرْؤملا نم ريثكر فنو ّىدوعسملا لثك هلثم ناكف « هباكىلارشي ملو همسي مل

 ءايبغألا فصو امبر : ظحاحلا لاق”” : هصنام ١ ١ ؟ ةحفص ىف لاقف « ظحاحلا مسآركذ داحتو روصلا 5 د
 ١ ١ رأيا لك كنتو أ كولملاو ءافاخلا ن٠ دحأ نع عمسب م هنإف . كلذك سم'الا سلو 6 لكلاب رودتنملا
 كيب نب ىسيع ىلو» ديز نع ةينآلا ةصآلا ىور مث ٠ فلأ فلأ ةدحاو ةليلف هتيب لهأ لع قّرفو ٠ هريغفلأ

 «« © دامي لعفلا اذه لعف نه دعي نأ ز وجب لهف : ظحاحلا لاقو'' : ةرابعلا هذبب اهمتخو راصتخ هس تسل 5 1



 ١م طظحافلل

+ 
+ + 

)1١ 

 تع 7 7 ءاخسلا كلَلا قالخأ نمو

 كولملا ىف ابكحر امهنإ لئاق لاقولو . ضرألا هجو ىلعناك كلم ّلكانيرق امهف
 نمع افلم لو دهاشن مل اك د. لوغي نأ هل ناك ء حراوملاو ءاضعألا َبُِكرك

 . ٌلخبلاو ةحقلا ؛ مهريغو فئاوطلا كولمو « مهلبق ناكن مو رجعلا كولم « كولملا نم لضم

 ناك نإ ءباستك ابنوكي نأ تح ا ف أ نكيمل ولف ءاخسلا امأف

 لك ةفص هذه تناكاذاف» قام ]مفر هنأ كلذو .زبيُقلا لهأ نم كلملا
5 

 ةتم اندوأ َهَنَع !2ان نم ْللِإ ناس>إلاو نئملا معو عئانصلا احن نم هيلع اف« كلم

 . ةجاحلا لهأ ىلع ةدئاعلاو ء نيكسملاو ريقفلل ةمحرلاو « هئايلوأ نم

 ظذ111100111]1

 11 متوملا الع قر ْنأ(مامإلا ناك ذإ و)« ةتيعر محبب نأ(ىاراناك دإ) كللل قيقحو

 ٠ هدبع محب نأ (ىلوملا ناك ذإ و) « هب

 مئاسمسأ ريب مهتومَسي تح كولملا ف ةضاخلا رد ريثكو ةقاعلا ُئيطخت دقف
 فعلا

 نم ننس لع كلل او ل اذإ «كاسمإلاو لخبلا مهنولحتو هتاف ريقب مهتوفطيو

 - هس سل سل

 ىلإ و.هاخسل عوضوم ىلإ مسمن ىلاتلامالكلا نال. مسأ مس ةياورو ٠ ءاخسلاو مىلاكلملا :يبخ يزل

 . ّنللا ىف اهتدمتعا كلذلز . ءانحلا 000

 (سؤماقلا نع)  دحاو ىعمب هديفتو هدافتساو هدافأ. (؟)

 *: ممعلو : ريك (6)

 مضوملا ىف ةلمجلا هذه تقبس دقو . ““ةجاحلا لهأ ىلع ةدئاملاو نيكسملاوتريقفلل“* : انه سس ىف داز (4)

 . اهراكتل ةجاح الف 6 قناسلا زطسلا ىف اهل بسانملا

  0١لاب الإ: بم .



 3 ةاوشوأ ةيلك

 2 ةلوثمأو

 ةنهدو

 جاستلا تاك ١ ب

 نم هضجاحل ؛ ٌةرورض هباكأ ىلإ كلما جاتحي 0 1 تاعملا هذقو
)10( 

 ديك لاق ةعانصلاب قدحلا اللا بيبظلا نه هتخجاحفو «ةناهألاو هقفلا كل ةاضقلا

 6 بتكلا 6 زاجيإلاو مالكلا جراح ةفرعمو ظافلألا ريبحت لإ باكلا م هتحاحو

 قولا

 اند نه 0 « مهببشأ نمو ىهالملا باككأو نوثدحملاو ءاوقلا اهأف ٠ كاذ ةيشأ امو

 . 05 ندو ناك نم 1 هب قلعو كلملا نم ممم

 .اهكولمو مجاعألا رك ىف دعو

 ا ول ا ا اا

 مك أب قّلعتيال ىذلا مأكلا لثم» كللملا نأ «ةتمدو ليلك” لاثمأ ىفاندجو اذُكَو
0 

 رابخأو رقذ لك ىف انايع كلذ قادصم دجن دقو ككفتم انذام ق هءاعإ رجشلا

 .نامز لك

 بوصألا تناك امب رو ٠ هي.نانئمطآلاو ثلا ىلإ نوكسلا ىه““سورعلا جات””يهف امىلع « ةناكرلا 022

 . نيقيلا ةلزنمب نوكي ىذلا نظلا ىهو «“ةناكرلا”

 ٠ نوثّدحلاو ءابرغلا امأف: رض (؟)

 بالا اهعبط ىلا ىهو ه0 و اك تاك نم نادل ةفو رعم ةخس مدقأ ص ةرابعلا هذه تاقن )9(

 ا 1 لا كيالسأو ( هال ةحفص ) ١ ٠4ه ةنس ىعوسيلا وحيش سيول لضافلا

 2 ل 01 11 اكس شرد اجود نع رابلا ةددلتلا اهننط ىلا فضلا تامل هلع تقر

 ابنع قالوي ىف ةعوبطملا ةخستلا ىف كلذك ىهو ٠ ( م0 ص ) “ رجشلا ماك أ, الإ قلعيال ىذلا مكلا

 ةياور اهذي ون « ةلوقعمو ةنيتم ةممدقلا ةخسنلا ةءاؤر و « ادج ةفيخو ةروتبف ةياؤرلا هذهو . ه١ ١85 ةنس

 نكلو «راجثألا ركأب قلعت رولا ةؤيملاو كيب مس ىف ىهف. اهخسم دق اهخس ئذلا ناك نإو ظحاشلاا

 <“ اهم ترق امت قلغتي امتإ «راجت الا ماك أبقلعتي سيل ةرجشلاك ”” : ك2 6 كلا



 1“ ظحاوولل

 [امل] مث. هنم اب وهرم هيلإ اب وغم ناكو «يجنو يمأو ةعتمو رع ىف ناك هنأ اهنمو

 نم هافجو ءاعيطم هل ناك نم هاصعو : فرعي ناك ام كنأ « كلما ةوفج ٌتئدح
0-7 

 .ار 3 ناك

 1 ِ ل :
 0 ٌرفجلل ثدحمنو ؛ مم ةفارو ةماعلا لع ةقر ثدحم كلملا ةوفح نرا ابنمو

 ب“ 5 - ى رك

 ٠.ةين نسح

 مهام لع ىلاعت هللا كش قفحملا !لع بجو« ةوفل لاب قعي ناك اذإ ءاضرلا نأاهنمو

 . لصو ماصو ئطعأو قدصتف هيف كلملا

 9 -6 . ب 6 5 َ
 لدبلاو . عنملاو دخالاو « طخمسللاو أاضرلا قى نسح كلملا سهأ نم ّئش

 عسو ّلكب دهجي نأ زيملا يكحلا لع بحي هنأ ريغ.ءاّرضلاو ءاّرسلاو :ءاطعإلاو

 ءةمعنلا ماودي لزانملا ئرحأ اهنإف . نيتلزنملا نيب ةلزنملاب كلملا نم نوكي نأ هتقاط
20 

 .ةاشولاو دسحلا لهأ ةعراصمو سفانتلا ”هلقو ءلاحلا ةماقتتساو

 و.

 ١+

2) 
 ةظ_ ءل ' و 2م ور 24 هذ 5 ع ا 2 0

 هب رقملا تافص . هبك سم باطو هملع عسنآو هردق ٍظع نم ىندي نأ كلملا قالخأ نم سيو

 لي ع ١م

 . هيادآ تاكوأ ها ترهظ وأ

 2-5-7 ىأ )1

 . “*ةضاشم"" : بت قو. "ةنزاشلا" سابو 4

 ىلإ جاتحي كلملانإ كلذ دعب هلوق نكلو ء ىغنلا ىنننت امب رءالكلاة تب نإ معن . رح ء رس ىف اك (ع)

 0 وس ألذ دكؤي لو مهمل ميس أح نم نكلو كولملا عابط نه سيل مجوعلإ رقت نأ ىلع لدي هر ورص ةقبطلا هده

 . اوناك ثيح نمر ون مك ند انئاك نيثدحملاو ءانرملل ب رقتلا نأ همالك



 ١ باك 6

(10 

 «صضيأللاو دوسالاو 3 برغلاو قرشلا ا 5 فكف . م هلكشو هس رقو

 ؟ليلذلاو زيزعلاو  عيضولاو فيرشلاو . دبعلاو زخلاو

 و

01 

 مذاب هلاصت نم بحاصلا تيدأت حلصأ كلما 0 تناك اع 0 هنأ لعو

 ١ ا ا | عارف ايف نأل ومما ةقفاومب عقبال كلذ ناك فاو

 0. . 111 دنا عن اوتو يفوح 4 نم هل غارفلا هنكم ال نأك نو

 م ا زا دق مملح دي ضانأ نئرحلاف يتافاكملا باك و: رمجلا لهأ

 رهو كا ليف هتكي د ماك أ عروض ةاهالملاو طالت ىأ اهتكازدو تتكتلاب اهل

 هنا كاذو .ريبكلا ّبدألا بحاصلا تبدأ امبر كلملا ةوُهج نأ اهنمو. هلغش ىف
 قرف

 ا ١ دس رو اا سا 2

 يلا 7 كارا 4 امك. هسفن ةدارإل ةولطعاو حارا صالة

 تا 5 ا امو 0 لغشلا بلطو . حرطأو

 سوفنلا د رطفلا تي 1 هذيبف

 هسفن تبلط . اهردقي مل ىلا ةهحللا نم هانت و هبلطي ناك ىذلا غارفلا هءاج اذإف
 يري روم

 . ةنه بربع ناك ىذلا لْغشلاو 03 ىذلا عضوملا

0 
 - قابلا بيع تويم دق ءلعتم بلا ضاخلاا مرح هلع ةارعأ_نفلخو نم" (8)

 كلذلو .٠ اطىعمالو | ٠ ** سفن ”” : رص ء اس ىقو. اسيفن هعم هسولجو هساجم دج كلما نأ ىعف -(©)

 ا ٠ ىدامحا هللا لصو امتع نملا تحمد



 ه ١

١ 

 ١ مو طظحامىلل

 قولا "0

 .قأعم دهعسم / اع برغملا ةالض بون دق نّدؤم اذإ « قي رطلاىف انأ انيبف ٠ ثنسمأ

 : لاق ؟اذاه ناكف «ءاعسلا تؤلف: 0 لاق. ١ اتيدعص مث تدعيم مث تدعصف

 1 ممالكب ار مولا مالا ا انو يلتمس امإو ىحي و امإ «ٌناسنِإ مدقتف

 هدرز 2

 ةرم 1 كيري «هددقعو الامر هره للكل ليو” : : لاقف [اهفرعأام ةغلو]

 عم الف اكس لقعيام 00 7 هفلخ اذإا و. لاق. «هدشعو الآم , عمج ىذلا ةّرَل

 لكرد ىكع إ !لكرد ىكعريإ” لوقي لعجو هيلجر و هيديب برض ةئءارق

7 )0 

 دمحم [ابأ] اي 0 اقر 00 تحل الا مرح ىف

 « اي دس بتانملا ملا ” : لاقو ةعلجب هل اعد مث !نخ بيطأ تنأف
3 2 9 

 * هدنع هتالاح شبلا ىلإ داعو

(000) 

 م : اك ذإ «مهقالخأ نواجلانأ تحي سلو اهمهف نمل كولملا قالخأ هذهو

 هفلإ نع لو حلو ( ىوتسن الو نولتن فلإلاو كيرشلاو ىواسملا ن ءرقلا قالخأ

 ن0 [ذيف حرا فالوب, ىفراي عبط ىقوعسملا فو ٠| نامل امك 5

 :| 3 دو عقوأ مص ةياور نك رهاطرم

 *'نالمط وأ ىد؟امإ * : قالوب عبط ىفو *“ىناطمط امإ و ىدكامإ”” سيراب عبط ىدوعسملا ف (؟)

 رداظ وه اك نيخاسنلا نم ةفرحم اهلكو ٠ الوب و سراب عبط ىدوعسملا ف ىرخألا تاياورلا رظنأ )5(

 | باكلا اذه نف /ه ةحفص 4 ةيشاح رظنآو | ٠ ىدوعسملا مجرتم كلذ ىلع هبن دقو

 دحاولا فرحلاب ىدوعسملا اهدروأ ةياكحلاو . ص نع ةلوقنم * * نيتمن نيب ةروصحما ةرقفلاهذه (ه)

 ©1785-1848 ضو ج سراب عبط“ “بهذلا جورم””عجار ) هيلإ ريش نأ نود ظح احلا نع اب رقت

 *٠١١( نم ؟ ج قالوب غبطو

 . امهف نإ : ص ()



 جالا باك كنود

 نم يام اهورت ةرزح 8 رت : ” : اقف[ جاح نب ] دم ىلإ تفتلآم؛ هبلقىف 7 أهبهذو ءاللء 00
: 

 قرف )2
 انور ل6 اع لف ب 5 2 تاك نإ ! نيئموملا ريمأاي ع تاق تلق. ؟لتإلا

 ةضف نم عبرأ فاح 2 نيب واس ىدب تتوحد ةئاع ىلممأف : لاق !هللا 8

 0 1: تسجلا) !ناسمل -. نين هما يم ثيدهأ دق
 ا ا يح 2 3 ع 3 : 3 1 3

200 (0) 

 فج ادأ نت ناذلج ناكو «ىنادمحلا لهاهم نب كلملا دبع سمألاب لعف اذكش
2 20 

 سيل بحاحلا هل لاقف نأ دقت ةريجطاو « ةريهظلا مت اق ىف اموب هآتأف . هافح دق

 : هل لاقف « هملعأف هيلع لخدف٠ 5 ةملعأ: هل لاقف ٠ ريمألا لع ل نذإ تقوب اذه
 هد رو يو رع

 لخدف. فيقختلاب هضأو هل ردا را م

 [ دق ]و «ىلزنم وحن سمألاب ا ! ريمأل | هللا حلصأ : : لاق مث امئاق ٌمسف

 ريرج ان ديس فل ]تقدما سودا كلل ف كات ل او ب تب نع 01(
 ع ل ؟) هع يضرت مث ةدايسلاب هبل اذا ىردأ الو ٠ «؟هنع هللا ىضر
 . كاذك سيلو « ىباحصلا ىلجبلا هللا دبع

6 (0) 

 اهاور د. ص 9

 .(ة0و 55 صال ند ص هيفو ةدايز هيف فالتخأب ةصقلا هذه ةروقلا7 ككاق ىون (3)
 راصتخأب اهاورو (4 4 - #4 ص) ''ىلاقلا ىلامأ ليذ””ىف ةيفاو ليصافتب ةب و ض |هتيغن 4 ةصقلا رظنأو
 يا ل 010 رل «ىواسملاو نساحملا””ىف ظحاملا ظافلأ

 ىةلريمز نكران عبط ”ىدوعسملا ىف ايسخ تحصص دقو : ىالل لاله نب كلملا دبع: مص (ه)
 (؟ 5 ص ٠ ج بهذلا جورص) ٠ ىداحلا ىسوم داٌوق نم ناكو «روصنملا رفعج ىنأ نب نايلسوه ()
 .ريجلا مادتحاو : بهذلا جورم ىفو٠ اير كك هلع كاك ىأ )0020

 هيف يع ل هيام جنس ) ()



 ١س طظحافلل

 : لاق ! هيكراف ف ءانحدام َتنأو انرعاش تنأ : لاقق . َمبأو داجاف هدشن فماقف !انحدم
 قولا 0(

 نهضت نم كلذ ءاسو: لاق تقال نب اال ! اح ِ 50 قارضتلا 'رقلأف

 امحتتس - اف هيلع رهظب الو« ِلسملا 3 طل أ 9 59000 3 1

 ءرم تير (مل« الاح هللا قلخ ىيزخنأ ٌتفرصنآف : لاق ! ةعد : لاق كلملا دبع
 7 32 َْ عر 3 5

 ء عادولل حاورلا موب ناك اذإ ىتح . ىودع لع هلابقإ و ؛ ىنع نينموملا ريمأ ضارعإ
22 

 « نينسوملا ريمأأي : جاجا نب 1 للام هلع لخف نمر: آ ٌتنكق : هعدوأل تاخد

 كرعاشو : تلق ! جالا رعاشا ذه ءال : لاقف . نينمؤملا ريمأ َْق يدم 2 اذه

 _ 1 راو 3

 ؟ حاص ريغ كداؤف ما وحصتا

 ( كايا كاذ لا
 :ىلوق وهو« هرس ىذلا تببلا تغلب ىتح هتدشنأ مث 5 نب تدب 2 لش 25 ً ه:؟ 2

 هس سه لس نر دع

 ؟حار 7 نيملاعلا ل اياطملا بكر نم ريخ متسلأ

 هلول رف أف . ثدعاف ! ُدعَأ ءكلذك نحن مب : لاقف « اًمكّتم ناكو ءاًسلاج ئوتسأف

 ١ 5 , --8 ١  8 5 5تا 3 ٠

 ىبعمب ةيبجتل نم نك قلم حا هب كر ن م نكمتيل ضراالا ىلع وأ هينيكر ىلع هيدي عضوب هرما )1(

 ةالصلا ىف هبتكر ىلع هيدي عضو 1 جا هصن أه ى ب ج ةدام ىف ' «تبرعلا ناسل** ىف لاق . ءانحمألا

 : ماقملا اذه لثم ىف نآلا لوقن رصم ىف ةماعلاو . ““ . ههحو ىلع هبابكتآ اضب 5 ذب أ وهو *”” . ضرالا لعوأ

 . رخآل تور را ف ريام 3 َْق كلذو .٠ سارلا هلصنلاب كونعي و 00 ةلصبلا ىطاط”'

/ 2 2 , 7 8 
 نإ لبقو ٠ هل امهنم لك ءاجم ىف كلذك اهايمس لطخخ الاو قدزرفلا نإ َليقو هزي رج ءآ ماوه اذه (؟)

 انمسد الا 2 . وك ذم كاملا لمع ىلع ع رس دوفورو . ريح باوصأ مهن ال بياك ىتب هل ريبعت كلذ اسف ترق قر

 هارام ن 3 11 ن1 .تسارام :يصعاو قوأ م ظحالاةياور :كلو .( ١ ن١ نص | رسز "لبا ملا لقحلا كف "ناسا ذأ



 جانلا باك ف
 ( ١ر١ 3 /

 *الاح نسحأ هل داع مث. ههزكن 'ىشنم كاذام !هللاو ال : لاق .اهتبقاع وجرأف ةلالمل مأ

 قول

 م فو دقو اكمل دبع اك لشد ةكيح نوط قل اريبرخ «قح ك4 اذه وحنو

 . لخدي نم رخن 1ىف نك: ريرم لاقو جالا نب دم لخدف . فسوي نب جاجا هيلإ
 7 ا ولا رم دم افا رح لكح امان

 ندي نأ نيموملا ريمأ ئأر نإ :تلقق : ري رح لاق .هرعاشو_حاخحما حدام لب: لآق

 : لاق !نينمؤملاريمأاي كبلب : تلقف : لاق !جاجلاب تاهلاق ؟هعبدم داشننإ ىف ىل
 : جاجا ىف ىلوق هتدشناف ! جالا ىف تاه

 ؟اياوثلا ىرت فيكف «ةَظَفاحح + ليقع ىبأ نبآأي سفنلا تربص

 .اباضغلا ةكئالملا رصنلا عم « ْلّزَتي ملء كبر ضرت ل ولو
 :ايابش اهيقثأ حاصلا ىأر « «برح ران ةفيلخلا رعس اذإ

 تاهف 7 هأرآ ل انأو صد هدا لاق مث !كلذك وه« تقدص :لاققف

 فلل ل لقن دقو . مص نع ةلوقنم * * نيتمجت نيب ةروصحملا سما تارقفلا هذه ال

 ةدايزو ىرخأ ظافلأب اهدروأ دقف ىدوعسملا امأ ٠01717 7 ص) اب رقت دحاولا فرحلاب ةياكحلا هذه

 << قدألا نتف :كررألا ةيات”2 قعر ؤنلا كلذكو 1 "5 د2 21 4 سم ج ) ىنعلا ف صقنو

 رو 25 - 3

 مهر ابع نكلو . ( حلملاو تاهاكفلاو رداونلاو نودلا ف قاتلا قفل ند تلاذلا مسقلا نم ثلاثلا بابلا ىف )

 ٠ ظحاحلا ةرابع ىف هارت ىذلا فيصرتلا لامح و ةجابيدلا نمسح نم ةيلاخ اهيف مهلك

 ٠ وهو فطملا نم ناذوخأم امهو . عيرسلاوهو « دحاو امهانعمناظفللاو ٠ ىئْطيْا ““حاحصلا””ىفامس .()

 هك الا وه ظحاملا هلمعتسآ ىذلا ففخما مسآلا نكلو ٠ هرعش ىف هلاق تيبل 20 ل تدلل

 200 ا للا تاتا عر ل ل د يشرف درر دقو ءاعوب#

 (بد'الا ن واود نم اهريغو ؛ ١ ١( 4 ص) ىناخاص نْوُطنأ لضافلا بألا هرشنىذلا““لطخ الا ناويد””

 اذهنإ هل ليقف ٠ اضي أ هسفتوهو امهمأوامه « نامثل امبأ مسقأف هيلإ اك 1< نينثآ نأ طخالا ةنسييع (9)

 (؟7 4 ص ١ جرلاقلا للاجار“ رلكتالا مسن . كلوق نم لل



 طظحاىلل ١١

 ءردبق اننءأ كليل تترقواملا ه«شيعت اقمح هلذلا لجأ

 .رما ىفو ةيناز لك ىف + مثنحم ريغ كلام تقفنأ

 جو نيييبلا ترده دعا هاف ويل بجاص قع أو ءآ ناكو : لاق

 هذهىف رظنأ ! نمحرلادبع ابأ اي: لاقف ءرمع نب هللا دبعب وه اذإف . امهب جرت < ةهقوبف
 قاجم نميف ئرتام : لاقق» هللا دبع عجرتس ٠ اهأرق اًملف . اهبف كيأرب لع رشأو .ةعقرلا

 ريدم. ع

 تسل نول نمحرلادبع ابأ اي هللاو لاق حفصتو وفعتنأ ىرأ : هللادبع كيم . 00 | ع 1 . + ١ | لاق ها

 7 م 7 06 ميس اب ١ "ل 2

 ' كليو : لاقو هنول ديرآو ٠ لكفأ رمع نبا ذخأف ' اديج الين هنلينأل اهلئاق

 نمو ربقلاب : لاقف . ههجوب رمع نبأ ضرعأف . هيقل . مايأب كلذ دعب ناك املف . اقرتذأو
 م١

 لاف 5 ةهدحوب هةنع ص ررعاو فقوف ؛ هللأ كيع بّوحتف ! ضدك تو 7 الإ ٠ كف

 7 3 )010 3 ع -

 . هب طبلو رمعنبا قعصف ؟هتلنف رعشلا كلذ لئاق تبقلىبأ نمحرادبع انآ اب تملع“'
 م

 ٠ ةيلبع نسام لبقف رمجن ,آ ماقف وما ايناءااللقف هنذأ نم اد« هن لحام ئأرااملف

١ 

 0-0 ! حوراب هللاكلتاق : لاقو هلجر,, صخ ىتح كلملا دبع كحضف

 رذتعأف بنذلأ« نينموملاريمأ اي : لاقوهفارطأ لبقو هيلع بك أف 32 ماقف هيدي هيلإ مو

 ؛تناكتلا 5 هما وأ ض7 ةيئاحلا رظا )١(

 .ريسفتلا فظع باب نه. ”ةدنيررو لكف 0 'ىدوعسملا فو . ةدعرلا اكفالا (١)

 مدع ل لحو ى بحت . ملسو 0 هللأ لص ىنل وهو اهل تكوفدملاب و ةفي رشلا ةضورلاب هيلع 5 (؟)
5 

 ٠ ههح وب هنع اصرعم نكلو فقوف ءامثإ فوقوأ



 ر١( (020

 انا ع كيحا» ؟كليو لاقو طل 2 كلما كضت  !كحضبملا رايزام اذه

 هيلع ملحم نأ سمأف . كاكا لع بضغ ام ءارامحو ابئذو ابلك ىنخسم هللا نإ : لاق

 2 وم ىلإ 37

 دلع رع ليج ميلك فارشألا اماق لغسل ةقيطلا لهأ لي لمع ال اذهو

 : . مهرادقأ 2 ا

 ناومنب كلملادبع نم ئأر .برعلا ةاهذ دحأ ناكو ب عابنز نب حور لعف اك *

 ع نت لا فأسرع ترم. هيف نأ اق رش هلا ”دلولل اتق اصا عا و ةوخ

 هلا هر يحب ككل 0 اهمااوقأ ىلا لاير دراما ع الجو

 نع ىاسف «سلهلا انب نط اذإ : حور لاقف ! هكحضي ثيدحىف لتخا :ديلولا
 ١ فا ديلولا لاقق ؟ حا نم عمسلا و حرك ناك لهءرمع نب هللا دبع

 : حورا ديلولا لاقد ساهل مس تاطأ ملف حور هعبتو لوخلاب ةَقسفمدقتو

 كفي رقكفاععستا| حا لأ مع نان ا دلتا لاق“ حازملا عملا ايعأا ناك له

 0 وو ع

 77 ايرشإ 2

 37 كح. 1ص ام

 مع 2 مه 2 اكد م ٠١) ةناكملا هذه هعسملا لن 0(

 تالا وو هدوم 7 ا 2 5 8 2

 تاقبطلا““ ىف هتمحررو) ٠ لع ىلع ران نم ربشأ هاوقتو هعر وو ٠ باطخلا نيرمع نب هللا دبع وه (4)

 ( ةباحصلا مادعإ ده كلا ضار ” ةاكادسل“ ىر هع 5 < ءركلا ل 1 م ١ 35 4 نك 1

 سد 1 6-5-5 بد عر
 مهئافرظو شي رق كاسن نم ناك ٠ ةفاخىب ناقدفلا رول نأ لاذع ا شع أ نا هللا دبع وه (ه)

 9 هيلع تبلغ دقو . قوسف رغب فمر 3.55 ريغب ةعالخلا ىف ةركك راح هلو ٠ افرط هذي دق 0

 «6© : كلاود 0 ريع 21--
 قاغالا و درملا '““لماك ”عجازو 0 ا دا رملا دمع ك6 ١ « كالو ةناعدلا

 .٠ 6 0000 534 7 /ب ا - .

 ( اهسراهف ىضتقمب را 5



« 
> ©» 

(010) 

 بحاصل سيلف . طقف لادبتسالا ةوبشل هلام كلا قالخأ ىف ٌثدحت دقو

 نأ« ةراروزآو ةوبثاائأو ءاذإ الو: ةلكثم :هضراثي هنأ اقل .كلملا تحل اذإ كاملا

 هتعاط تداع هتين تداسف نمو . هتين تدسف كلذ لعف قم هّنإف . هلثم تدحي
 - 3 4 5 هيلز ع

 ٠ ناهأ اهأاإو ىداع هسفنف . كلملا ىداع نمو. ةوادع هّنالوو ةصعم

 لاتمت نأ« كولملا رثك أ ةنب هيلع ىذلا قلنا كلملا َتَنْحَأ اذإ«هيلع نكلو

 ةردانب هيهليف هنوْلَخ بلطي نأ وه امن :ةريسي كلذ ىف ٌةليملاو .هيلإ هبلق فرص ىف
 . هَل هعشُكيف « ىطغم ةنع ناك ربخ وأ ردا لم برض وأ ةكحضم

 ئأر املف  طقف دالك ةوُفَج هل كلملا رهظأ . رجاعألا كولم رام ضعب لسعف اك

 لاغبلا جنو كويدلا 1 وا يو وع بالكلا حاَبش ّلعت .كلذ

 ىفُي هشارفو كلك رس نإ برقي اعضوم لخد ىتح لاتحآ مث. ليما ليبصو
 15و

 ! اذهام اورظنآ : لاقف : بلك مر كلكا كسب لف. بالكلا حا 55 حبنف ٠ هرهأ

 . اراه كلملا يو نايل خم قينق + يمرس نع كلل قف ءيااتنلاةءاوش ا ف

 هنع اومجحاف ءرخآ ىعم َن ثتنساةنئينما وك لف. وريفلا نوع هناناغ ءاحو

 كلللا اولاق ن هملإ 1 يع نايم را ل اوهتدسلا 3

 . داديتسالا 0

 اية < تارصلا رح ذهول" : الرب ع قيال ا ل ل
7 

 (هحرشو سوماقلا رظنا) ٠ كيردلا
 سلجت نم / ص قف : مآ 1 باوصلل بوقالا لعلو  هرثأ ضخأو' ا 99

 0 دهام ممول

 |( طحال

 لادتسآلا ةوش

 اهحلاعم ىف هليحلا

 راي رام هعتنص م
0 

 دهحاأ عم كحضملا
 ١

5 1 

 مجعلا كولم



 جاتلا باك ١

 .كملا نود ؟ اذا وه ناك كاذب دّوفت قم هنأل. هيارو كلا نْذإ نعل ان
0 

 : لأ ف فعضو 0 اذه ىفو

 ناك ْنِإ و« ماكحألاو جورفلاو مارحاو لالحلا ىف < نأ هل سيل اضيأ كاذكو

 .هيارو هسعأ نع الإ ءةعاطلاب هل موكحماو هيبأ َتْرإ َدَلمْلاو كلا دهع َّلو
0 

 6 [نأ] الو كلما لكمال لك ١ نأ ب ةدهاو راد كللاو هسح اذ هل سيلو

 .ةمانع الإ ماي [نأرإ الو هيد لإ كرت

 هحكرذل و انوا هل روكي نر هدانعلاووأ ةزاشلا مزومأ نما وشب لك هلع كيلاذكو

 اكلات

 م .آ نذل. نير واط وي متناسب نم كلملا ن نياءانود[ قف ه]'إء اذه سيلو

 ٠١ د طل ك عرفلاو ب عرف ىلا وأ كلملاو هئازحأا نم ءزحو هئاضعأ نم

 هي

 ت1 اقرأ زح فيدل هفافلحا ظررس نع تدر نا هفرتلا عيقزالا رخل

 ىداعيو« كلملا ىلاو نم ىلاوي نأ هيلع قللاو لدعلا نمّأل.هدنع هل ٌبنذال

 تزل ولت ل كلي وح دع ةدارإو هسفن ظحبللا اذهب ف وظني الو - هاداع نم
 (غ0

 6م . اهكلمل ةماعلا ماظن نوكي نأ ىغبني ادهىعو٠ ل نأ الايبس هتايغ ىلإ دجو نإ اق

 ٠ ةعضو : ص 6

 . ةيعملاواو انهواولا (؟)

 همنا رظ قر هلع طوخملا لع دوعي اغريمضلا (8)



 ١و” ظحا لل

 دعا يع دش 5 1 يع 3 01 ع راس

 .فرصن | مث

1100 

 بحاجلا ءاعفقام نأ هل نكي عمدا ذ امنا 3 ةامحىف قناولابوصب خاتيإنأ انل ركذو

 مصتعملا دلوب سر

 م ام كنب رضلا كلذف كيلإ مدَعأ ل أ الول هتلاوف ! حنت : لاقو هرب . هيف
 ع(

 كلا نيشابجاو الو: عوشملاو عوضالاو ةناكتسالا نم هديعل ام الإ كلا نم كلا نبآل سيأو
 0 ع كا جرعا ج 14

 نم طسوألا طّمْلا يف زوي امنإ اذه نإف .ةثارولا عضومو ةوبألا ةلاد رهظب نأ هل
 (هذي 1

 .هب تب ئش لك نع ىقرتك كول اماف مهني نيذلا مث سانلا
 000 تكبِحْوأ نإو « امد كفسي نأ كلملا نبآل سيلو

 حيي 2 جيلا شام

 )١( ““تسرهفلا باك ”” خسن ضعب ىف اكو س ىف اك (خايتإ) ءايلا ىلع ءاتلا ميدقتب مسآلا اذه دري دق .

 ةيتحتلا ءايلا ميدقت باوصلا نكلو ٠ ناك ** عطاق ناهرب”* ىناك « لضافلاو ىزاغلا ةيسرافلا ةغللا ىف هانعمو

 مايأ فرض نمحامو ةلودلا كد صوتا مدمر نأ لإ لاح الادب تفر م اهياظ لجزا:اذهلهأ

 مصتعملا ٠ ٠ لاي ىلا هاب رهو هخابط ىح « هيلإ هب هجو الإ ادحأ هيدل قس ب مل مصتعملا نإ كباب لاقكلذلو

 كهحو ىف سيان « هيلإ جورخلا د ناف”” : هل بتكو « هقانخي ذخ أو هقياض انيح ةفيلخلاب هيرفي« مورلا كلم

 ىبتنأو .ربانملا ىلع هل عدو ةنيدم او ةكمو ةماهتوزاهملاو ةفوكلاو نملا ىمأ خاتيإ ىلوت دقو . “'كعنمي دحأ

 .راسد فلآ فلا بهذا: هل قلم ايم ةتنامإ وهزم يبل دعا مكروه دكا ال نا خا

 “بهذلا تارذش””و «ءامبنزاهف ىف ريثألا نبآو *“ةرهآزلا موجنلا”رلظأ ) . 74 ةنس هتافو تناك
 نسا 5(

 ٠ مّدقتْأ ىنأ : بس 69

 بيرتلا اذ. و دّحاولا فرحلاب ةلوقم. آهلبق لا فو ةخفصلا هذه ىف ةدراولا تاياكحلاو بآد الآ (6)

 .(١ا ب ١ا/..: ص) **"ىئواسملاو نساحلا”” ىف

 .حونحلا : ص (4)
 امم كاف قى هلادوا ةلزحر أ ةلازقإ لكشف لّسوتلا وه تحلآو  **تريت»ا سس ىف )هز
 0س 500
 ٠ هبلإ تمب ءىش لك نع فرق



 عم هب وأعم هلعفام

 ديزي هنبآ

 عم ىدهملا هلعفام
5 00 

  نومأملا دلوب

 م

 جاعللا باك 17

 و 2 5 0 هه ا

 ا د ع تانج ةعفد هردصو دم دارأ عفد

 32 يي

 .هبلإ نسحأو هيلع علف« صدر اعدف « دحر كلذ غلبف ٠ : ىلع ةيانحلا ىف

 ا 1 وو ِِع 1 5 1

 هيلع لوخدلا دارا اذإ 0 هسأ نيبو هنيب نأك ةيواعم نب ديزب نإ لاقيو

 يح [ةرم] ةيراخلا تءاخ 1 ا د ترف[! ةرذراجل ازعل لاق

 0 نوال دل او كفل وز نما 0 اذافأ: ةضابلا كك

 َتاَعَج ان هاك ىأ : هل لاقف . ةيواعم الع لخدف ديزي ءافب .كاذب ديزي تربخأف

 ؟نذإب الإ بابلا نم لخدي ادحأ رت لهف.. ةتاعلا نيب و ىنب اك« ابي كنيبو ىنيب
0) 

 0 اذإف 0 لاق .ال : لاق

 ريا ا آ

)6( 

 0 ا
 كرام

 اخد نأ تل القاسم 2 كأس عجولا هب رعتسآ ل نومأملا أ انل ذو

 00 ل تك دلو ل يسقط لإ اما تاو : اق د1 هع

 0 ل ارا راع ا درع ىرغلا 2 ةقرلاو كردك كلي تجأىأ

 هكا روت كار 3 هربنا كلر ظن قلو
 (1107 م5 ص) '*كولمللا نساحم”*” بحاص فيفخ صيخلتب ةياكحلا هذه ىور (؟)

 .هربتإ (؛)
 ٠ (م10 صر *كولملا نس ما و )هز

 | رمسآ : ةياورلا قار لفت | ”ةفرتسأ: 22 قو“ رانلا راعتسأب اهب « هيلع دش يي
3 

 ا م رامات قو



 طحائىلل .”١

 سقنألا ىه كولملاسفنُأ تناك ذإ .انرك ذام الع ةميخا مضوأو ةلدألا ربكأ اذه ىفف
 هلي

 .ءاربغلا تأقأو ءارضحلاا تّلظأ نم لك ن سوفنب نزوت ىتلا ةعفرلا ةريطخا

00 

 .دلاولا عالطإ نادلاولا اّلِإ همانم عضوم لع ملط نأ كمل ئنبذهاال »لو مجاعألا تناكو
 كلا امام زع طقف 3 و 2

 ركوأو ٠ مزحلا باب ىف غلبأ هب ةققثلا َك أرتو هم ةسالا اميتوك . نى امأفب طقف

 ا 7 قثل

 ءانطللا عقوأو. ةعيرشلا ىف بجوأو . كلا ةسايس ىف 3

+ 
4 

 كلل نبآلا ةلباس اَّلِإ هلْخاَدَم لخديال ْنأو « هدبع هلماعي اي هنبآ هلماعي نرأ كلا قح نمو
 كلملا ةناطب نم ةيرم نه لع هنم ظلغأ هيلع باجلا توكي نأو+ هنذإ نع

 7 لع ةّلادلا هلمت الثل  همدحو

 درج دزب هلام ؟بحاملاب تورم لاقف ء هل نكي مل عم طمعا ار - ىأر دحر نإ 2 هنإف ١

 57 نينال هب رضأو هيلإ جرف: لاق. . منو لاق ؟ :كلوخ دي لءو: لاق. معن : لاق

 6 كاذ ذإ وهو مارب + تلاد لل 6 ةباحأب لكوو . رتسلانع هحلو

 دلك واو 0ا وم رع

 ( ١) ءاهملا ٠

 ):( .ضراالا
 (ه © ص) ظحاحلا ظافلأ لاعتسآ عم راصتخ آب '“كولملا نساحم””بحاص ماكحألا هذه لقن ()

 . عفدأو : م ا

 ٠ قفرلاو ةدوتلا (د)

 اه 1

 *“كلولملا نساحم”ىفو . ظحاحلا رغيف ةياكحلا هذه دجأ ملو « بجاحلا اذهب قلعتي ْىش ىلع رثعأ م (0) 5

 كايف ا ايو ىاوع



 كلملا طايتحا
 هليقمو همانم

 سرفلا كرلك هك

 مونلا ىف

 ةيرلاوعكسلل
 مونلا ىف

 د

++ 
 وللا

 ةماعلا 0 رامالو 00 همانمل نوكيالذأ كلملا قالخأ نمو

 0 0-1 لآ كولم نإلاقيو

 « ايرتوأ قرشو دورا ودكاو دكار و ماربمو روباسو كباب نبريشدرأ امأف
 1 ع 2 00-2 ٍِء 21 . 0

57 
 هزقاو . | هيف مئان ا كلملا شارف هنأ 3 3

 . مانف : هعارذ سو اعرو٠.قيقر سلجم ىلع مان هّلعلا لب“ اهنمدحاو ١غ نوكبال نأ

 ممست َندأو فرطت نبع لك نع هتئايصو مهمانم ٌظفح اخولم خلع بحي ملولو
 ٠١ هالك نم صوصخملا هناك<ب هللا نم وهو  هلعف ( للسو هيلع هللا ىلص) ىلا نأ الإ

 دقو . هلعف اولثتع و هباودتقتي نأ مهيلع قحي ناكدقل هل نيمألا حورلا ةسارحو هايإ
 «كاذب(هؤانث لج) هقلا نع (امهملع هللا ىلص) ليرربج هربخأف« هلتقب اوسع نوكرششملا ناك
 هيلع هللا لص) وه مانوءهشارف ىلع همانأف ( مالسلا هيلع) بلاط ىنأ نب "ىلع اعدف

 ءاهنع اوفرصنآ« لع 5 ضيف « هشارف 11 نوكررشمملا عاج اين ناكم (ملسو

 ١ | زيحلا ىتعمب ةفسلفلا تاحالطصآ ن مدل طاطا خضار < قرت“ اك يظ 5 

 .امتزع: ص (؟)

 راق ىلع وعلو“ مارس قطا (80)
 - ””كولملا نعام 7 نعي ةداناولا ( 5

 . لنا كشال شارف دارفنآلا ىلع ديعب نم هئارو نمو الإ : تم (ه)



 ١م طظحاحلل

 كيان لامب هءاكخ . قرشلا كولم ضعب ىلإ الوشر هجو ردنكسإلا نإ لاقيو

 ء«ددسمو موقم نمولختال كولملا نإ! كليو :ردنكسإلا هل لاقف . اممم فرح ىف

 اًقرح .اهنف نأ ريغ. ةزابعلا ةندب :ظاقلألا ,ةحيض ةلاسرب .ىتتحح دقو« تنام اذإ

 ىلع لب : لوسرلا لاقف ؟هيف كاشمأ فرحلا انهي... :ره تنأ ني“ لمفأ. اهضقن

 لوسر عم كلا الإ داس و افرح افرح ةظافثأ 2 نأ ردنكسإلا مأف٠. هلاقهنأ نقي

 . هركنأ .فرحلا كلذب زيف كاملا 'لع بالا ّىرَق املف . هل مجري و هيلع أرقيف رحغآ

 فرحلا كلذ م ملا ضعاف ةاهعيند رف. فرلبا اذه لع ىدب عب سَ ل :ثؤنلا لاك لاف

 ةرطف ةحص كلما مر نإ :ردنكسإلا ىلإ بتكو . باكلا نم عطف ا

 ع هند لِإو قط هامل نع ناك ذإ« هلوسر 1 ار

 . اليبسكلوسر ناسا عطق لإ ٌدجأ مل ذإ :ىتالكن م نكي ملام ىتيكسب ملم دقو

 ةماك 'لع كلمحام : لاقف لوألا لوسرلا اعدءردنكسإلا ىلإ اذهب لوسرلا ءاج اماف

 .هيلإ هجوم ا ىم هآر ريصقتل ناك كلذ نأ لوسنلا د أف ؟نيكلم داسف اه تدرأ

 َتلعج . ٌتلَمأام ضعب كتاف اَملف !انلالء« تيعس كسفنل كارأف :ردنكسإلا لاقف
 فول

 .هافقنم عزتف هناسلب صمأف !ةعبفرلا ةريطخلا سشنألا ىف ار كلذ

 لاقوب ثنؤيو اك ذينيكسلاو « اتويشرثك أ وبخأ لو الا مس لاو . ةنيكسو انيكس برعلا ايمسيدملا 0(

 هللا طحين ين اا حيصفلا حرشف ءاجدقف . كلذك سيلو ٠ أطخ ةيكسلا نإ مبضعب

 ٠ ىرب سيئ ترق نم اهياصن 2 ورم فيس عبط . نوم ةنيكَس رعاشلا لاق ٠ هديس

 يد ن كل س ىف*“ سورعلا جات ””رظنأ)ةنيكسلاب ىتتنا : هنطب قدام كلكا لاق : ثيدحلا فو
 .٠ باككلا اذه نم ٠ ١ - ةحفصقف ىتاثلاو انه! اههدسأ نيظنقلا نم الك ظحافبا لستسآ دقو 017 ةحفص

 . سأ حس (0)
 )5 ١ ص) ** للملا ئساغا" فاح ةناكحلا هده ةجوأ دقر ٠ ةشالا ةحفصلا نم ١ ةيشاحلا رظا )م(

 9 ايده اح احلا ظاقلأ 1معتسأو



 مجعلا كولم 2

 مسلاراتخاق

 هل ةيناث ةيلك

 جاعلا باك دقي

 ضعبئلإ الوسر هلعجت نّم اهتيعر نم راتخحتنأ ترثآ اذإ مجاعألا كولم تناكو .

 راوق ىف نمو كلا ةصاخ ضعب لإ الوسر ههجوت نأب ءالوأ هنحتمت  مألا كولم

 كوسرلا عجر اذإف. همالكب تكي و ةتلاسر رضحي هيلع اًنيع.مّدقت مث.اهلئاسر ىف هراد
 كر طاق تالا 1 رو هطاقلا 6 305 ا نوما ءاح كلاس

 كلملا هلعج مث. هتجمل قدصو هلقع ةح كلملا فرع ءاهيناعم تقفتآوأ تقفتآ نإف

 . كلملا ىلإ اهعفري مث ءاهبتكي و هظافلأ ظفحت انيع هيلع لعجو «هؤدع لإ الوسر

 ملو هؤدع نع هقدص دق هلوسر نأ ملعو كلملا نيع مالكو لوسرلا مالكق فتآ نإف

 كلذ دعب ناك مث.هب قئوو.مألا كولم ىلإ هلوسر هلعج ءامبنيب ةوادعلل هيلع ديرتي
 2 عسسل

 كدا مأقم ةريخ معي

90 00 0 0 
 نم 5و اح لوسزلا 0-1 ا 5 ”:لوقي كباب ني ريشدرأ ناكو

 ها

 دفعت بمن ثا دق لامو كيتا دقة محو ترهدف انو تأاتق دق يوي

 «!هسذاكأو لوسرلا ةنامح 5 دق

 هجو نإو .رحن آ, هفدرينأ ءرحخخآ كلم ْىلِإ الوسر ها كلما الع: لوقي ناكو

 ةاقالم الو يتيرط ىف نيلوسر نيب. عمي ال ْنأ هنكمأ نإ و. نينثآب امهعبتأ :نيلوسر

 ريخىف كلم نم ةلاسر وأ ب اَتكب هلوسر هاتأ نإ« هيلعمت | لعف | اطاوتيف نافراعتيالو

 هل يح رختآ لوسر عم هيلإ 0 ا ىف ٌثدحتال نأ وأ

 - + - م >< - م 2 4 :

 :لمأ ام ضعب مرح امير لوسأزلا نإف ٠ ىعم ىعمو ؛ افرح افرح لوألا هناك ىاه

)1( 

 هيلع بَدَكو هب هارغأف ء هبلإ ٍلَسرلا ىلع لِما ضرحو بتكلا لعتفاف

 فرصت ضعبب ' ” نة روضسكب منرالن ولاا ارذلا حلا ىف ةلملا هذه ةماعلا روق 2

 هاخلا 7 حلاع كلذكو .(م9 ص) **كولملا هييت”* بحاص ةياكحلا هذه درو اهيوطدطات الآ ى

 ة (ةيكاكا كارل ةييراؤض)"؟ىواتتملاو



 اا طظحاعحلل

 رحخآلا دارأ ءائيش اذه دارأ ايم ناكو . ةكلملا رع ىف دكوأو كلملا ماظن ىف َتبثأ

 اهرثآو .اسأ مأ آش« كلملا ةحيصن ! لع اعمتجآءامبسفنأ تاذ ىف انيابت اذإف : هفالخ
 لل (

 . همأ هل متو هرب لت كلل رظتنآو © هسفن ىوه لع أمهم 13

 هذهل هتناطب و هئارزو نيب ءارغإلا هضرغ نوكيالو اذهل دصقيال نم كولملا نمو

 طاسبنآلا نعريز ولا عطقت كلذ ةفرعم نإف . اممم دخاو لك َبياعم فرعيل لب « ةّلعلا
 2 3 ع .

25 

 هع

 ءةرابعو نايب اذءجازملاو ةرطفلا سيخ هلوسر نوكي نأ كلملا الع قلا نمو

 ليعال ةجهللا قودص ءاهناعمو كلملا ظافلأل اهتم تتوج و مالكلا جراحي ريض

 200110 ل عمط ىلإ

 .الوسر هلعجي نأ لبق هلي وط نم هلوسر نحت نأ كلملا لعو

 : هلبقي ملو ائيش رخآلا ىف امهدحأ نم عمسب مل« هتناطبو هباححأ نم نالجر ىداعتاذإ « حافسلاذاك (1)

 ٠ هيلع الو هحاضل امبنم دحاو ةداهشلبقي مل نالجرلا حلطصآ اذإ و . هتداهش ىف الدع هدنع لئاقلاناك نإ و

 تكرس اذإ ىلا 'ىفألا ايو ةملاسملا راهظإ ىل ع لمجخو ةضخحملا ةوادعلا دلوت ةمبدقلا ةنيغضلا نإ لوقيو

 ) ١١١ صر جبهذلا تارذش ٠) قب م

 نب ةورع هذحأ ٠“ عمط لإ ىدبم عطب نم هللاب اوذيعتسا”” : ثيدحلا هنمو ٠ بيعلاو نيشلا : عبطلا )0(

1 

 : لاقف شرق رعاش ةنيذا

 . ىنيفكت شيعلا ماوق نم ةفغو * عبط ىلإ ىدبي عمط ىف ريخال

 (سورعلا جات نع) ب
 ٠ شيعلا نم ةغلبلا ةفغلاو

 ريفا با دآ



 جاتا باك 4

 .هرضح نه ماقلعنلا بحاص نإ رظن اذإ مصتعملا ناكو
 رع سو

 . هراعم ماق « بءاثتو 1و 1 اذإ قاولا ناكو

)10( 

 ٠ هرضح نم ماقع هشارف , لع قاما اذإ نومأملا ناكو

 ام[ و« مالكلاو تالا اج ماق امب ر ناك انك ذ نم صعب نأ ريغ

 هيلع تنك هلاعفأ يلعأ عم دحاو لك ىلإ انفضأ

 ها

++ 
 و عسر اذ

 وم ثقب نأ كلما عبو

 . امهنيب ءارغإلاو « نينثآ نيب سي رحتلا اهقالخأ نم نأ ريغ

 ناك لق لادن كاذوةسايبسلا ىف تي اريدت اذه ىربدي نم كولملا نف
 ٠١ ناكلإ ءاقفتآف ناطلسلا دنعتوُُظَحلاو رعلاو عبتلاو هالباو كلما دنع ةلزنمىف ايوتسآ

 امهوءاقفتآ اذإ امهنأ كلذو .هريبدتف اًداسفو« كلملاو ةكلملا الع انهو قانالا كلذ

 دك أام ايهويو دقعام اليو كلملا مربأاه اضقني ْنَأ آ اش ىتم اناك «كلملا اريزو
 ابكت جراكسو أننا قست دق[ دز هكدتازكاو نافكلا "كلذ“ 5غ ارك

 اذه لبق ىأ« ديشرلا نع مالكلا دعب اهبناكف ةحيكص تناك اذإ و ٠ ص ىف ةدراو ريغ ةرابعلاهذه 6

 8 ٠ ني رطسد عضوملا
 نوفرصني ةرامأ هئامدنل لعج نم لّوأ نأ ( ١84 ص ١ ج ) “رورسلا لزانمف رودبلا علاطم””ىف 6

 . كولملا هعبتو ٠ نوفرصنيف « مهمايق ديري هنأ نوفرعيف « هلجر دمي نأ وهو ٠ ىرسك «دارأ اذإ هسلجم نم اهب
 : لوقي ةنواعم مالسإلا كولم ىف ناكو . ءاهسلا كك هسار عفر ماربم ناكوءةنع كلدي رغصألا زورفف ناكف

 م و : عءو 0

 - كلاما ء هيزان اان لطسو فكل[ نع تدخل (!١ ذب خلوا - هذين نم حاملا, قليا'كلملا ديعو .! هتلدزغلا

 "6 ) ازد ا 2 <« تعال تاريصاخم“ ام رظاو“ :_ ماعطلا تاه مالغاي ””تلق اذإ



 لدلحا ظحامفلل

 8 ماق “ ! كنيعأ تزق” : لاق اذإ ناورشونأ ناكو

 رمسلا نع لئهنب ناكر هراسمس ماق  !ةالصلا#*, لاق اذإ باطلا نب رمع ناكو
 . ءاشعلاة الص دعب

 . هراعم ماق “< !هلل ةزعلا*”: لاق اذإ ناّمع ناكو

 008 نمو هرامم ماق “ ! ليللا بهذ”, لاق اذإ ةيواعم ناكو

 يك نم ماق صحا لأ اذإ كلملا دبع ناكو

 اا نس ماق “ ! هللا ؟عدوتسأ” : لاق اذا ديلولا ناكو“

 ٠ هريصحح نه ماق ل يلع مالس““ : لاق اذإ ىداحلا ناكو

 وجاب ان 3
 .هرامس ماق « !كدمح و مهللا كناحبس” : لاق اذإ ديشرلا ناكو

 مرخ : لوقي ماربم و ؛ (ليللا ىنضم ىأ) دعم ىلع لوقب درح درو ؟هليع كلدي قكساشيك ناكر )10(

 ””بغارلا تارضاحم ””نع) ٠ ءامسلاىلإ هسأر عفرب ذاقو ؛ هيلجر 1 نك ىأ) داب شوخ

 ( **تارضاحلا ”* ةيشاح ىف اشاب فراع دم موحرملا نع لوألا ”ىل رعلا ريسفتلاو هسناتالا و يرس او

 “نخاف ج **بغارلا تارضاحم”” ىف ) ٠ ةالصلا تماق لاق اذإ (؟)

 فورعن ةمالع انل لمجمت نأ دي رف « كتتوهش رادقم قوف كدنع انسلج امبر انإ : هلةيواعم باحصضأ لاق (©)

 ““ ! للا ةكرب ىلع””تلق اذإ : لاقف « دي زيلكلذ ليقو ٠ ““ ! متئش اذإ”” لوقأ نأ كلذ ةمالع : لاق ٠ كلذ اهب

 (88١ور55١1ص ١ج ؟*ديرفلادقعلا””) . ةنار زينا تعضو اذإ : لاقف ناورم نب كلملا دبعل كلذ ليقو

 ٠ كولملا راعش نم كلذو ٠ اهوحنو اصع نم هكسمأف هديب ناسنإلا رصتخآ ام لكو « طولاك بيضق (4)

 **متلش اذإ '' : لوقي ناك هنأ « هنايب قباسلا عضوملا ف بغارلا قر(؟ها0 صو ج ) ىدوعسملا ىف )ه)
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 كولملا تاراعأ

 فارس الا 1
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 - هل و - ٍِء 0
 الو« هتوص عفري الو. هتدعق نيب حواري الو « هسلحم نم فحزب كلو فسار كرالو

 نأ هّضرغ نوكي الو« هتظحالمب كلملا ريغ الع لبقي الوءالا#ت الو اني, تفتلب هع و - 2 32 كا < 1
 ع تا م

 .هأوس هنع مهفي وأ هئيدح عمسل

 و

 هم

 ه 2 ناكوأ كنا وأ ىطمت وأ هيلجر دموأ ةحورملا لأ وأ بءاثت اذإ  كلملا قح نمو
(1) 

 110010118 همايق تقو وأ هلسك ١ع لدي امم اهريغ ىلإ راصف لاحىف

 0 ماق؛ 0 اذا كباب ب رع رأ ناكو

 قولا

 ءاح « تضم اذإف٠ 5000 تاعاسو لكلا 0 تقو هل رحألا نا يح
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 0[ . هرضح نم مأق« هينيع كاد اذإ 0 ناكو“

)2 
 و هدا ه7 تملا :

 .هزاعم ماق. “دس يشم هبلاق اذإ مثالا درح درب ناكو

 مو 0 2 0 0 1

 . هرامس ماقع راتفخ مرخ :لاق اذإ ر وج ماربم ناكو

 000 5 هاي ع )20
 .هراكت ماق .ءامسلا كَ هسأر عقر اذإ ذابق ناكو

 . هرامم ماق “ !ناسفإاي كبسح” : لاق اذإ روباس ناكو

 1 (هلالك ىنمم) ٠ هلك : مص (1)

 | باتكلا اذه نم ١ ه١ ةحفصو ١ 8 ةحفص نم + ةيشاحلا رظنآو | ٠ “"رغصألا”” : باوصلا لعل (؟)

 . ليلا بهذ لوقي : ص شماه ىفو ٠ ليللا راص : اهانعم ةيسراف ةلمج (؟)

 6 آر ورسم مان : اهانعم ةيسراف ةلمج (:(



 ظحافلل /١

 هل وعدي ناكف ضم عاسز نب حور نأ ىحي هن هاد اج ع
 - ١

 .اكتم ناوررع كب كللا دبع

4+ 
© > 

 (20)و

 سيربح ١ الو هظافلأ 2 نأو «همالك ىف لجسإال ْنأ كلل ثدحملا لعو ٠

 .«« كل رف نوال نأ تيفال يع نع تب الوككلل النيل يخل كلما نحو ل لع :

 مالع الإ نم يلو  ىداطا هلو مد اهكرف« يبقا باحلا هلك اش ار ايد فلا نادل ةزرج دق نو

 اذهو ءاليسغكب وب ىرأ”” : هل لاقو كلذب هل ضرع هيلإ لخد ايلف ٠ هيف ةمعنلاروهظ مدع هيلع ذخأف غ دحاو
 : لاقف_؟كنأش حالص هيفام كيلإ انفرسم دقو < بيكو: لاقف ريصق ىعاب :,لاقف < . ديدحلا ىلإ جاتحي ءانش
 : هنذي نبي اهلمحو راس فلأ ن 'ريث الثلا رضحتس ماو لاقل ته تعاص اعده 7 لصوام

 نع ثندح اهنم)رابخألا هل ىوري ناكو ٠ برعلا تلاقام رعشأ نم تايب لا داسنإ هلأس و هوعديام اريثك ناكو ٠

 > ىواسلاو َن احنا >- مح اجو اوم 0 75 #2 5 5 ىف ىدوعسملا هقاس « هالوم عم 001 مالغ

 **دياكملاو كولملا هيننت" ”بحاصو «( 80 ص٠ ج)' "كتواعما ف ”ىهشبألاو ؛ 0 يع ص)

 اضيأ ىدوعسملا هقاس « ةفوكلاو ةرصبلا لئاضفو رصم بويع نع ثيدح اهنمو ١١07(. 0 115 ص)

 بجعلا”” : هيف لاقف ةوفه رحألا فلخ هياع ذخأ دقو ٠ (717717 ىلإ 707١ ص) سداسلا ءزحلا ىف

 حيصفلا رعاشلا رذانم نب هاجم دقو ** . هنم لبقي' اذه نأ نظ نيح ةفالخلا ىف عمط دقل هللاو !بأد نبآ نه 06

 عيشتب ناك هنإ اولاقو ٠ بذكلا هيلإ بسني رمح الا فلخناكو ٠ احيبق الوق هيف لاق هن'ال « ةغللاب ملعلا ىف مّدقملا

 ١٠؛صمجو١ ه مص وهج )““ىناغألا*”و ؛ (9 ١ ص)““تسرهفلاب اك ””رظنأ) ٠ مشاهرىبل ارابخ أع ضي و

 + (7 80 ص) + جريث الا نب ارظنآو ؛ ( 4 مص ١ هج !؛4 نع ١07 جر 59 ص ا١جو ١٠و

 ةبدتق نبآل'* فراعملا”رظن آو ؛ (؟ 57و 1١18 ص 5 جو ١١8 ص ه ج)''بهذلا جو رم ””اضي ار ظنآو

 .٠ )ص١7؟(؛ ص) ديرد نك ) فاقت 21 تناك و ١5 ١(؛ ص) **درملا لماك *”و ١8 75و 5١(؛

 ض) **"ىواسملاو نساحلا””و ٠٠١7 **ةساملا حرش””و ؛(ه مه ص) + ةلسلس ىريطلاو ؛(؟١ م

 بأ د ىف ؟سورعلا جانو” 4 ص١ ج«"نييبتلاو نايبلاو”” ؛ (؟١ . ص) ٠ رت هلو 301

 4 ص) هيمسن نود لنخاكلا ريالا فرار اسال ا

 "1 لاقت ءإكتم هل اعد مانام لمحل « ةليل تاذ نومأملا ىلع نارمع نب دمحم لخد )١(

 ندراف + ةنوومو القت كلذ نم كبلق الغ تإ؛ هل لا !كلجت قف 'ييتأل كتكك اه !نيمللامأاي قلبا 0٠
 و, 35

 ١١( ص ١ ج ''رودبلا علاطم”” ) . كبلق انل غرضيل كندب حيرتسي نأ

 ( سو رع جانا نع) . ةقر ىفاهلتف كحأ 2770 املا دا : ىههلوق م )0
 ذ 1. 0-3 - 0

 ثيدحت ىف بدألا
 كلملا



 جالا باك 115

 يه )١(

 ةلياقلا َْى ةفملع هداعأ «ثدحلاب نيمو اقم 4 ىسوم ثدح اذإ باد يآ ناكو

 01 ا
 بأد نب ىسيع ناكو .هنم اًرذقو ةبيأ َظعأ الو اساجم دكفأ الو اظافلأ َنسحأ الو
 ما 0
 .نينموملا ريمأ سلجم ىف ىكَتب

: 

 حلصأ : لاقف ؟ءرملا قْؤي 5 : هلأس دقو . ىدهملا هدلو لعل روصنملا رفعج وبأ همدقأ رمس بحاص ح

 ل فرطم معوأ را للا هلثم وأ « فلس دق فورعم ىلع ا ةفيلخلا هللا

 <  كهدلا عوزرم# قادقاس لاني ردلا نع همي رط تيد لاهل اهلتتلا هلو © ىزاب ةفلح نيَخ الهلا

 و كالو 1 نع ج ''نادلبلا مجعم”” ىف ىرخأ ةياورب توقاب هدروأو* 505801 ص

 3 - قي ثلا يديه ذو كر ددللا) توافر ىدوسملا اهتعائززا» كاضألاو حيراتلا ىف بتك هلو

 : لجرلا هل ٍلاَمَف ٠ ىردأ ال : لاقف . اهاتوم ىلع اهتالص ىف برعلا هؤرقت تناك امع موي تاذ لجر هلأس

 : نرقي اوناك

 تاو ل د كت و و

 20 ولا 4 لك رهفلا جاك ””رطلا ) . ةممحلا ءوي ةوصقملا كايت دغ

 .١ ك1 21 3رو داق “«تارعلاانلل*” عتيل تحاك دعو. + + ض4 كوواملا ”” ىتبينق نبآو 4 دن 7 نض

 هبأد اذه لازام : مطوق نم ذوخأم بادو) . ديلولا بأ ىنكيو « باد نيركب نب ديزي نب ىميعوه (1)
 ناكو . مهراعشأو برعلا رابخأب ءاملعلا نم هوخأو هويأو وهناك. (هقرافيال ىلا هنيدو هتداعوهنديدو

 فز راك أ اكو كو رار هي ولا تداعأو رغشلا ةنيدملابعضي ناكو ٠ كلذ ف 00

 بلط عدمت املا نينل ناكر: :١ ماي 1و سانلانناخ أب ةفرعتو ظل دي وذعو العو ادأ هيرضاعتو لب زاجل

 00000 الا اتي راس كاد مو هل عاج الا هجر( ردسلا دج.« ةرماتلا ريتك م ةيالللا

 هل ليقف ٠ هعم ىدتج الو همداخ لي ةفيلختا لع هبت نم غاب و ٠ هلبق دحأال نكت مل ةوظح ىداهلا 0

 0111 2 ا كالا 0 ةلانف . هه عذب لشأأل ناكم ىف ىدغتأ ال انأ : لاف ء كلذ ق

 ناك ةفيلخلا نأ اضيأ هيلع تلاعب هين نم عبو ٠ ٠ ةفيلخلا َه ةرضحب هيدي لسفي باد نبآو « مهيديأ لسفل اوت

 . ( كلذب هنم عمطي دحأ هدنع نكي لو هريغب كلذ لعفي ناك ار هيا و هن هل وعدي



 ظدحامعلل ١١6

(10) 
 ع 3 5 - 0 مجاميع 0

 ةداعإ . طاوم ديداحارتك ١ بيلا كلذو .ارارم ثيددحلا 1 ىاطقلا نب ىقرشلا ناكو
 كولملا ٍلع ثيدحلا . لا

 .هديعتسيف ىدهملا بجعت تناكو ؛ كيحاضم

 ضرع نأ هل نيني ةيفارغحلا ةطي رحل ىلإ رظن نم نألو « ةقياسلا ةيشاحلا ىف انركذ اك لئاو نب ركب ىنبل

 مايأ ىف تعقو برحلا هذه نأ ىلع لدت ةيخيراتلا تامولعملاف كلذ قوفو . جلثلا هيف عقي ال امم ناكملا اذه

 : مهرمأ 2 ىرسك هراشتسآ اهيح « لئاو نب ركب كاله ديري ىذلا يلغتلا لوق كلذ ىلع لدي .٠ ظيقلا

 ريثألا نبا) ““ّتْيِش فيك مهذخأتف .رانلا ىف شارفلا طقاست «راق ىذ ىلع اوطقاستيو اوظيفي ىتح مهلهمأ”

 دروأ دف ١7 ١( ص ؟ ج ) ديرفلا دّقعلا بحاص هاورام هحضويرو كلذ ديوي .(م هال ص ١ ج

 : اذكه ىرسك عم ىلغتلا ثيدح

 ؟ ريع 2 كلدأ الأ !كرللا زهاب اذ

7 

 ملل امب كيلع اوطقاست « اوظاقول مهنإف كنم اهينديو ظيقلا الحي ح ابنع بارضإلا رهظأو ءاهرقأ
 < .رانلا ل نما رغلا لضاس راقد هليل

 ةديدش هتليل تناك م « برحلا مالطصآو لاحلا جرحو سمألا دادتشآوهروصنملا هيلاراشأ ىذلا امنإو

 . اهرطمو اهدعرب

 ٠١ ج“ىناغألاو*” + ١١ ١١ ص ؛ ج نادلبلا مجعم ىف اهببسو ةعقاولا كلت نع ليصفتلارظنأ )

 ه8 ص ١ ج“رمثألا نبآو**4 ١1١ ١١5 ص م ج'“ديرفلا دقعلاو*”؟ ١4 م با "1 نض

 ( .٠ رو ىف ىف “سو رعلا جاتو” ؛ ١5 ص١ ج ""اوشعألا حبص””رظنآو ؛ ؟ 8

 حتفب ىاطقلاو ٠ ءارلا حتفب هنأ ةغللا| لهأ ضعب نع هحرش ىفو ٠ 'ىماطقلا نب قرش سوماقلا ىف امس )١(

 ٠ مضلاب برعلا رئاس دنعو سيق ةغل ىف فاقلا

 6 بد'الاو للا رفاو وك ٠ هسيبأ بقل َىاطَقلا نأ اك «هبقل قرشلاو ٠ لكلا نْيَصحلا نب ديلولا وهو
 تناك: ءافعشلا نم دودمم ثيدملا ىف هنكلو . ّيواؤدلاو رانبخ الآ ةياوز تا تاننن الآ ةفرعلب رش

- 



 ىنعملا ىف ىعشلا ةبلك

 فافشا هلك
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 دلل

 جاتلا باك 1

)10( 
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 لم هنيعب لجرل 0000 تلك كرف ىبععشلا ناكو

 ها و 3 3 03 عام 0 2

 لع دعب ملء ىلدهلا ركب ىبأ نم املع رزغا ادحأ تءأرام : لوقي سابعلا وبأ ناكو

 .طق امثيدح

 1 50 1 نا
 لاقف .ثيدح فالآ ةرشع نم رثك أ روصنملا تثّدح : لوقي شابع نبأ ناكو

)0 
 2 5 ص عر وب ع ا و 31 3 0 3 و

 ! شايع نبأ اي ءراوكتلا لإ تررطضا دق:راق ىو م نع ه_شدح دقو« ةليل ىل

 03 ع ١ د! ص قى ًُء ٍِء 0 24 5

 تاو .راطمألاو دعرلا هليل 5 اما: لاق . نينموملا ريهأ ا ءاهنم اذنه امادأتلق

 1 ل )0( 0 5

 ؟:ةليللا هده نم بعصأب راق ىذ موب.ام : كل تلقف ءراق َىَذ موي نع ثدح

 . ركذي نأ نمربشأو قارعلا هيقفوه )١(

 ٠ ةيسابعلا ةلودلا سأر حافسلا ىنعي (؟)

 ءتتكلا اذه نمل ةرشعتم 7م ةفاسمر للا (١

 مجعلاو برعلا نيب ةلئاه ةكرعم هيف تثدح ٠ ةفوكلا نم برقلاب « لئاو نب ركب ىنبل ءاممسآ وه راق ىذ (4)
 1 2 000 هد هد 8 _

 مهؤارعش هب ىغت ارهاب اراصتنأ مجعلا ىلع برعلا اهيفرصتن! ٠ دحاو ردب ورع نيب ليقو « ةيوبنلا ةثعبلا لبق
 5 05 5 د ل 5 روع ل م حد

 .راقىذلوح عضاوم نهلكو ٠ مورجعلا تاذ موي و © تابابجلا موو «رقارق قا «راق ىذ ءاحطب موي و

 دال[ فوك اللد ناكر
 8 20 ١ هو َْم

 ص رش وهو « نفسلا هب لطت ىذلا (تفزلا) دوسألا اذه برعلا ةغل ىفوه (ءارلا فيفخت) راقلا ()

 ؟ (دادضألا ءامسأ نم مهدنع هن ال) داوسلا ىلعو ضايبلا ىلع لدي سرفلا ةغل ىفو ٠ (سورعلا جان نع) اضيأ

 ظحاحلا اهدروأىلا ةياكجلا نه دافتسي سيلو ٠ امهينول ببس تفزلا ىلعو جلثلا ىلع عسوتلا باب نم ه وملط أدقو

 ةقالعراق ىذ مويب اهتيمستل ناك امر هنأالو « ءاتنشلا مايأىف تقو ةكرعملا نأ (هسلج لع روصنملا ةظحالم عم)

 س ءام مسآ هن ال مص ىبرع ظفللا نأ ةقيقحلاو ٠ ةبسانملا هذه مسآلا اذن يه اير عطؤملا نأ ديلثلا لوزن
 | 1 1 0 8 ان



 ظحاىف ١

 .ثيدحلا نم غرف اذإف .اليلق همالكط قسو ؛ةَلصَتم ٌهبْذع هلظافلأو « دله اًمالك

 َّنأ ئري ىتح«لقألا ثيدسحلاب اهيبش ناكْن و ءرحْنآ ثيدححب لص ْنأ هل سيلف
 ءأهل ضرعي لغشل [ضرعأ نإف]“. هثيدح لإ ىنصأو ههجوب هيلع لبقأ دق كلملا

 جاتحي و هيلإ ءاغصإلا ىلإ كلملا جاتحبف ؛ همالك لصي نأو هثيدحىف رمي نأ ( هلسيلف]

 جوزرختو  هلعاف نم“ فحم اذ َّنإف نيرمأ هيلع عمجيف . هل ضرع امب لغاشتلا لإ 8

 نإ وب ثيدحلا كرت« كلما 0 - لصتت ا نإف : اًقرطم ثصنيل كلو. بدآلا نم

 ماا و هما هل َنْدَأ دقق «هيلإ رظنف عطقت أ

 هو

000 

 كلملا ةرضحب كحَّضلا نأل؛ٌتّدَح اذإ هثيدح نم َكَحْضِيال نأ كلملا قح نمو

 نم كلاَكحض ْنإف . كلما ىلإ اذه امنإ و . هثيدح ةدئافب بجسعتلا رهْظب الو هيلع ةج 5

 راي رم خشم زاب هاج طلال كاذفءهب رورسلا رهظأو ثددحلا

 1 د1 ىلا ع نم لس دق ناك «ٌةدئاف هنم ديفتسي وأ ا هنهلب ام ثدحلا ىف
| 

 ٠ بجعل مو كحضي

25 

 هج

 ْترِبَعَو سهدلا امهنيي لاط نإ و « نيتّص ثيدحلا .هيلع داعي ال ْنَأ كلتا قح نهو 22
 : 1 دمج هع ع

 . هتداعإ ىف هنمذذإ وهف ءهرك ذ نإف . كلملا هو ذب نآ.الإ «مايالا امهنيب

1 

 « همايأ نم ةنس ةرشع عب مم كلما دع عم َتقأ: لوع عاب َحْوَر ناكو

 اننا ملع تنلغ 3

 "و

 .باتكلا|اذه نم .+١ و ١١ و 5٠ ةحفص ١ ةيشاحلا رظنا )1



 رك امدنعبدألا
 | كلملا

 ثردحن ىف بدالا 3 ل
 كلملا

 جالا تاك ا

 قط هثيدح ىلإ خيشلا داعف ! كثيدح الإ دع! فيرش سارغو رح 8-6 كنأ

 دقلو ! هيلإ ةجاح نم ىبام « نينموملا ريمأا, هتلاو” : لاقف هذخأيل لاعب هل اعد « غَرقاذإ

 :هدعب دحأ باب اع فوقو لإ ىنجوحأ افءافنآ هركذ ىف ثنكن م نع تام

 ليف مى ةلويدتط دحأل شيم ةتشالف رامبو هكر نراها ع ةلذلج الولو

 00 تما ف تكلا فارع كمر نكي ولن تيا يدا تب نرريغ منو اعنا
 نار

 ا ند لكيلحلا نإ كافور ادم مه

+ 
000 

 ع ِ كس ع -_ٍ 1 2 1-0

 هيتمش مم» 0 َ دك  هولدحموأ هرامع هرصضح اذإ كل كلملا قح نهو

 مهضرغ نوكي نأو ءايرش اردان ناك نإ و. هيف ضارتعآلاب هّكيدح طق الو ءاَدتبم
 .٠ 2 نلإرظنف ثدحلا نم غرف اذإف.هشدحب حراوملا َلاغشإو. عاقسألا نْسَح

2 : 211 . 
 دخاي نأ هل سيلو .ثيدلا نم سنحلا كلذ ريظنب هثدحي نأ هل نذأ دقف ؛ مهضعب

 عساف” : هثيدح : لوقي نأ, :همالكو هظافلأ دسفي نأ كاملا ثّدح نمل سيئو
 ىو - ع 5

 وشحو هلئأق ند 8 هسكثأأ| مو اذه اذه كفا "< كر مك كاز 0 ت0

 44 م١ 7 00 3
 ١ ه 0 ةناثغلاو ةمادقلا ىلع علنبلدو فاسللا ظل ند جورحتو هه 55ى

 دحأولا فرحلاب اهلمتو ٠(5488١و 517 ص < ج) ريس فرصتب ةياكحلا هذه ىدوعسملا لقت )١(

 6 هلاعفأف ماش أعيتم هتسايسو هربددبو هزاوماركلا قو ةضدملا ثاكو ١(. 5 ص)'" ىواسملاو ندا

 ١8١( ص ١ جبهذلا تارذش) . ترسو ماشهرابخأ نم هنسحتسام ةرثكل

 ٠ ناسللا طبر جد نحف: كا امزلا طس نه جد 5 مك 8

 - مهف هلقو ةواخرو لجديد مداولات خاين ع ىلا هال 0

 و
 ٠ توتغ ناللف اهنمو ٠ ةناتغلا 0 [ف 1 ى ةفاعلا ا بعل و ٠ ملخللا ءوس ىه (5)



 ا

١-0 

 ظحاهي ١١١

 0 ش 1
 دومعب سأرلا برضف ةيدي ورلا كئلوأ ضعب ءاج« هيدي نيب عضوف هللادبع نب ميهاربإ

 1 عز 7

 [روصنملا]لاق مث. هَمْنَأ بْيَسْملا ٌقدف ! ههجو قد: بْيَسْلل روصنملا لاقف . هدف ناك

 هب رضت ( عفنيالو عفديال لاحىلإ راص دقو) ىمع نبآ سأر ىلإ ءىجت ! ءانخلا نبآ اي : هل
 و نانعزز] يدر اد هي اع او -ِ ِء

 ! هياذع ميلأو هللا ةنعل ىلإ ججرخأ . ىنع هتعفدف ىسفن ديري وهو هتيأر كنأك كدومعب

 هلأسف «ماشه ةناطب نم ناك « مأشلا لهأ نم خيش نإ هجو رفعج ابأ نإ لاقيو

 لصف” : لاقف «رث دام خيشلا هل فصوف . جراوحلاا هيو ضعب ىف ماشه ريبدت نع

 عَ !هللا ةنعل كيلع ف : روصنملا لاقق “ ءاذك( هللا همحر ) عنصو اذك(للا همحر)

 ةدالقل كودع ةمعن نإ 1 وهو لاقف « لجرلا ماقف ؟ىؤدع لع محرتتو . ىطاس

 ٠ بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب مهاربإ وه (1)

 روصنملا ىلع اوماق مهنأل ةيدنوارلا نع ةفّرحم ةيلكلا نوكنت نأ نكمي الو . ص ء مس ىن,إذكه (؟)

 بيتل ةرثكو ثحبلا ةَّدش دعب نكمتأ ملو-٠ ١ هه ةنس ىف هلتق ناك هللا دبع نب ميهاربإ و « .١4٠ ةنس ىف

 رودلا باصصأ ىنعمب ““ةيرودلا”” نوكت اهلعلو . اهمبوقت وأ اهانعم ىلع فوقولا نم ةغللاو خراوتلا بتك ىف

 نبا ىف ىذلاو . كلذ نم ةقث ىلع تسل ىتنكلو ٠ درزلا ىسال ىنعمب ةيدرزلا وأ « سرحلا بابرأو رك اسعلا نم

 لجرلا فصوو رخآ هجو ىلع ةياكحلا هذه ىربطلا ىورو (٠ 4717 ص ه ج ) سرحلا نم لجر : مثلا

 .( 4١5 ص »+ ةلسلس ) ةفايسلا نم هنأب

 ةطرش لع ناك ٠ (ةبض ةداس نمرارض ونب و) ورمع نبرارض دلو 50017 ب ةييسملا وه (؟)

 نيم الاو نوراهل هئانب أ ىف ةفيظولا هذه تناكو ٠ ىداهلا قماؤم ةطرش لوو ٠ ناتلازخ يدها ءالوو ءرفح ىبأ

 (؟ . . ص ةبيتق نبأ فراعم) ٠ نومأملاو

 هوس : مص (:)

 دهمشأ: هل لاقف . مجيرف ! خيشاي حرا :روصنملا هل لاق . ىلساغ الإ اهعزني ال قنعف



 براضلاو رؤصيملا
 هيلع جراخلا ا

 هلق دعب

 جاعلا باك 0

 هلم : بجاهلل هيو ريش لاقف .“ ئوهلاب لمعي و <ىربلا فيخي و« نظلاب لصقيو رو ٠
 5 ل لاقط < لإ

 ؟ زي وربأ ةايح ىف كقاز رأ تناك م -

 : شرعلا نور ةراقك لف تنك 2

 ” محلا كفار أ قدير هد 5

 .مر فر ىف دير ان أ
0" 

 ع -
 ؟كمالك نه تعم ام هنم ترف اة را كرو لهن -

 ا

 ؟كسفن ىف كرتوالو كقزر ةّدام كنع عطقب ملو« هيف عوقولا لإ كاعد اف لاف

 ؟ةبعر مهو كولملا ىف عوقولاو ةتاعلل امو

 نايبلا 0 سرا نإ لاقي اه قب لاقو«هأفق نم تك ع صأف
 غ2(

 66 0 إ اهف

 فرق

 00 ا 0ك [روصنملا] رفعجابأ نأ ىبأ ىث :ة لح: لاق «ناقاخ نب حابص قدحو

 | راو ىف ةيشاحأ] (حاصص) .اهصقن ىأ هَقَح هرثو 0(

 . (4 ١ ١ ص) ““ىواسملاو نساحما””ىف فرحلا,ةياكحلا هذه ىور ()

 . بدألاو لعلاو ةءورملا اشم نم ناكو « ىريزلا بعصمل اميدن ناك ىرقنملا ناقاغنب حابصوه (©)
 .(١٠.واهوصا٠ جو ١١4 صال جفاغأ) لطخألا ىلع امهلضفي ري رو قدزرفللامصعثم ناكو
 . (4 5. ص درملا لماك) نامراصتي نا داكي ال نيلصاو تم نيقي دصو ناقرّتفي نا داكي ال نيسيلج بعصمو وهناكو

 .(" ١١ ص ىهذلل لاجرلا ءامسأ ىف هبتشملا) ميدنلا قاحسإ هحدتمأ دقو



 م ظحاحلل

 ةدعادع ضاع

 هاعد نيح نايفسىبأ نب ةيواعمب [ ىراصنألا ]ةدابعنب دعشن 0

 : دعس نب سيق هيلإ بتكف . هتعاط ىف لوخدلاو بلاط نأ

 لوخدلاو بلاط ىبأ نب "ىلع ةقرافم ىلإ ىنوعدت َّلِإ بتكت !

 هللاوف !كيلإ ملافجإو كيلع سانلا لابقإو هنع هباحصأ قرفتب 10 كتعاط ىف
0 

 2 تنأو ءادنأ كلانا دعت قبسلو ىريغ هل قبب لول ! هريغ هلإال ىدلا

 ناطيشلا بزحالو هيلو 'لع هللا ودع ترتخ الو مودع ككاو َكَتَعأطَف كحد الو

 5 ' ماللسلاو . هللا بزح ىلع

 نم ةعام هاقلت « سر اف وحن دصق امل 3 نئرقلا ىذردنكساإلا ةرباس فو

 3 0 و َ ع

 مهكش ةلقو ميهبعر ءوسل مهلتقب سمأف .هب هيلإ نوب رقي : مهكلام سارب اجي
 - - ةع

 .ردغأ هريغب ناك هكلع ردغ نم: لاقو. مهملع معنأ نمو مهكلم

 نم عجر دقوءامو 1سم سلو نأ هب وريش

)2( 2 

 هب قحأ تنك 15 ككلمو « كيدي / نعزي وربأ لستق ىذلا هلل دنا”: لاقف :ناديملا
ّ! 

) 

 «ةبلاب دخأي نم ناك هْنإ .هدكنو 7 ظ هنن راج نم ثاّسأ

 نع ئكحي اهفو

 هن ل1 حارأو 4: ه

 )١( غم ص ه جز امن ترج ىرخا تادتاكم ىدوعسملا فرظنا (.٠

 نمو ةحفص ١ ةيشاح رظنا| (؟) باتكلا اذه

 ع 1 26 اا 5007 7 ةاض هو
 3 رم د |مأك ىو سوم 2 اعود قي اب منو » ةيلغلاو زهقلا ةيريظوأو د « هيررنج » :

 نكت مل هنإ و هي
. ِ-. 

 ”ةبرج أ اضم ان الا ةويس :تناوزغ ن هدع هيلعخ 1و

 ءا| | الالام اع 1
 رهضحكحاارز لاسلا

 ةحإلاب: ص (:)

 رطنأ | ٠ عرش دول و

 دعس نب سيق باك
 لإ ةدايغ

 هب واعم



 جالا باك َ ١٠١م

 ىلع اوراشأ نيذلا ٌمسلأ ! لل هللا كحبق ءاوتكسآ :لاقف ! راوبلل كسفنو انتْضرع

 ؟ ركشلاو ءافولا لهأ لعف ريغ كلذ ىف تلعفف « ناو نع فّلختلاب نارتحب سمألاب

 ىوب ارم كتان انأ انإف . هذه الإ ةلعفلا كلت راع ىنع كلما ناك امو

 ا ل ا لا لا

 1 قلاع ا كلل طنا يشل اذكر ةعأ ارا كما لذا كاز

 يوم هوقو رجم هاو وكر ١ نك ب را

 وشو .ءافولا الإ خيشلا نم مالكلا كلذ جرحأ ام ! هتلاو”: لاقف « كنم ناكام ةليللا
09 

 ! هللاو« لجأ كاهن للا" اةيحنأ نإ «ناورك ةنم الراب عملو + ةئارق اخ :تناقأ

 : 0ك ل ٠ هربق ىف ريصن, ىأ 1 برعلا لوقت 50

 5 ٠ داجتلاب ال « كنع ولت قدرت وول عدتوأ سفننلا كنعّلسم نإ

 0 5 : هر 0 ريالا ع 2

 تلاطاذإ ل راك و ساذإ خيشلل كلذلاقي و٠ د ا فك رع « دغوأ مويلاةماه نالف : لاقي

 فلن القز ىراتصلا]| نقف تناثل' لاق ناملاا ياهي دح ايأ نأ ثنادحلا ىفو ٠ لاجآلا ةدملر قتحملاو « هتلع ْ

 ا يو تر اي

 ؛ ©8101 ١ ١ نص دربلل““لماكلا*”مجار) . ةماهلا ةلأ م ىف برعلا داقتعآل كلذ رت كا دق اناكو)

 1 ج *«ىناغألا*”رظنأو

 <« ناو لك . _ص نع ةلوقنم ** نيتمجت نب ةروصحملا ةرقفلا هذه (؟)

 (7 211 صر



 ١١و طحافمم

2 (01) 

 5 اولاقو ء هلهأو هوس همالف . همالكب سانلا ثكحنوع هلاذثم ىلإ ةدعح نبأ فرصنآو

 بع مههرد نس دعجلا هبدؤم يلاعت (ةريزحلا لع ايلاو ناك نيح) هذخأ ىلإ ةبسنف ”ىدعملاب هتيم امأو 3

 ناؤرع:ةفؤيئاسازملا ليزا ا ..اهلحأ كم ةلاح :هيأرج ان اغيب نقب كإ (لجرلا اذه عقو ٠ ةَقَع نب لي وس ١

 خويش نم دعجلا ناكر . دعحلا ىلإ هتبنب تا ضن نا شاول 0

 عاملا ناكاذإ”” : هلاوقأن مو . ماشه مايأ كلذريغو ةعاطتس لاو ردقلاو نآرقلا قلخي هلاقم رهظأو ةلزتعملا

 . “وحال انام هنلح هلأ نإ لاقي امتإ و « ىريغهل لعافال « هلعافو هربدمو ىدلو عناص انأف « دلولا هتم دلو

 ٠ امي دنز ناك هنإ ليقو ٠ *“اهل لعافال العف ةفرعملا كلت نوكت « ةفرعملاب جوي ىذلارظنلا ناك نإ ”” : هلوق نمو

 * ! كلتاوهو « هللا كلتق : نارهمهل لاقف ! هب نيت اممىلإ بحأأ ذاق هاّسلل”” : لاقف « نارهم نب نوهمهظعو

 هرمأو « قارعلا ريمأ وهو « ىرسقلا دلاخ ىلإ هلسرأف . هب رفظ ىتح ماشه ةفيللا هللطف .نارهم هيلعدهشو 20203٠

 دلاخ هجرخأف - هلتقي نأ هيلع عزمي و همولي دلاخ ىلإ بتكف اماشه ريخلا غلبف . هلتقي ملو دلاخ هيف ٠ هلتقب

 ىناف كم هللا لبقي اوصَضو اوقرصن!”” : هتبطخ رخآ لاق ىحضالا موي ديعلا لص ايلف ٠ هقاثرو ىف سبحلا نم

 لوي امع هللا ىلاعت ! اليلخ يهاربإ ذآ الو ئموم هللا مك ام : لوقي هنإف مهرد نب دعملاب مويلا مَ نأ ديرأ

 . هحبذو لزن مث““ ! اريك ولع دعحلا
 قاغألا رظآو ؛(18075 140001816 و 058١و 44٠ ص) ٠ ةللس ”ىربطلا رظنأ 7

 للملا ىف لصفلاو ء(9 ص) ؟“ىواسملاو نساحلا””رظآو ؟( مال 3 را يش ازيا ١م ج)

 ١45 ص ه ج) ريثألا نبآو4(١7١ ص) ىناعمسلا باسأو ؛(١ ١ ؟ ص + ج) لحنلاو ءاوهأالاو

 عافت دبمل قرفلا نمب قرفلاو ؟ ( ١ ص) برعلا لئابق ةقرعم ف بهذلا كئابسو 4(م74 و ١. وباب و

 ١511١4(. ص) ١41٠٠١ ةنس ةرهاقلا عبط « ىدادغبلا

 . هنبآ ؤساب ء ىدعحلا ناورم ةينكوه (1) 7"

 - تح )0(



 جاتلا باك 3

 ىذلا اذه نإ ّنَسُحن : دابق عقوف دابق ىلإ همالك ئهتنآو ٠ هسبف ةطرشلا بحاص . ا 286 َّ - 7 5 0-3
2 8 1 )10( 

 . هئاطع ىف داري و « هتبت سم مقرتو هب لعف اناسحإ كش
 ٍِء و 5 : (؟)و 38 "0 5

 سار لمح نيح« [ىوزخلا] ةريبه نب ةدعج نب ورمع نب ديعس لعف اذكهو
 قرف

 اوءاجو اسلجم هل دقعف . ةفوكلاب [حافسلا ] سابعلا ىبأ ىلإ [”ىدعحلا] ناورم

 نارام لاف تعال طابا ليل بك فدان نيززرع نيديعتسلاعق نسأل

 7[ 1 + ضر يراقاو وساخن (1)

 ٠١ ع نص » ةلسلس ىربطلا) . بازلا ةعقو ىف هعم كرتشآو « ىدعحلا ناورم تالاجر نم ناك (؟)

 .( 4١ه ةنس ثداوح ىف ريثألا نياو له ص ١ ج ىناغألاو ؛ 11

 1 قيما هياراوب داقطارتا بح (9)
 دال نان رذأو ةنيموأو ةريزملايناقلخلا ند ة لس نمو ءاشمل لوك ثيح يس لغد وعسر

 ماشلا ىلإ 7 اق را 2 ء دولا ندر لع الخلا ارهظأ رحل ةنسلا هذه ىفو ١155 ٠ ةنس

 0 ل و لال قف يعدل سيلاال تعو: هكيابل الإ ضصابلا اعذو مامه“ن نايس تراك

 ٠ | باتكلا اذه نم ١7 0 ةحفص رظنآو | ٠ ةي رجم ٠ ١ ؛ ةنسىف رصم ضرأب هتافو تناكو ٠ صقانلاب ديلولا نبآ

 نويسابعلا هامس ٠ ”ىدعللا ناورمو «راجلا ناورمو « سرفلا ناورمب حيراوتلا بتك ىف فوردملا وهو

 ركل اكتححل ناك ال راقكا تلت[ لفو + ورفلالا كامرى زاقعاب هنود ويطو هل او رخ ئذلا

 نالف”” ١ لثملا ىف لامي و ٠ بورحلا هراكم ىلع ريصي و ريسلاب ريسلا لصي ناك ) ٠ هيلع نيجراخلاا ةيراحم ىف

 كلم 6 ا | اناج 2س 21 لل مس ىرعلا نإ ليقو + ( هلا بقل كذا. < -تنورفلإ قزاخأ نم ربصأ

 0 ل نر لاك الل كاك ناك ايكرأر كاد راغب تاور يقل نس ةئام ةيسإ ىب
 : حافسلا حدم ىف جاجعلا نبآ

 « هراس ُلظو +. نيملا نعد اتالقل وعادل و لادا

 م وسلا أ يسم وتساب م

 ِت ( . هرامح ىلع ناورم رفو



 طظحامإل ٠

 كلا طوس فاخ ْنإف .هيأر ءوس نإع هنيعُي نأ ءافولا نم سيلف ٠ ىأرلا ”ىتس هيف 1 الا 007 ع

 لعنلاب لعتلاو مهردلاب مهردلا همساقي ىح لاملا ف بحاصلل ةاساؤملا  ابنمو

 ٠ بوثلاب بوثلاو

 هلايع ةوسإ مهلعجي ىتح ءايندلا ىف ناك ام« هلايعو هفّلَخىف هل ظفحلا  اهنمو

 . حراوملاو ناسللاب هلركشلا  اهنمو

 00 اهتقاعو انما انحأ عنم ال اهرخآو الق اهلك رجاعألا كولم تناكو

 دق ةعيرشلا تناك نإ و« هناسحإو ةيمفو هظيرقتو اهنم دحأ !إعوأ اهيلع رعتنأ

 ع 2ع د - - َِ

 نورمايو هنم كلذ رهظ نم ةليضف نوفرعي اوناك لب . هيلع طخ دق كلملاو هتلتق

 .هدهعتو هتلصب

0 5 7 
 ىلع فقوف . لتقف . ةكلمما نِلع نينعاطلا نم ناك ٍلجر لتقتب سمأ دابق نإ لاقي و

 . رن هريس 1 - 1 م 1ك 4

 راما موكل  تماعام تنك !هللاكَحر”: لاقف هناريج نم ناك ٌلجر هسأر

 0 ' ةبئانلاب موقتو« ةجاحلا لبَهَأ ىساوتو « هاذأ 'لعزيتصتو

 ةضورفملا هتعاط نم ٌتجرفن« ككلم نايصع 'لع كلمت ىّتح اغاسم كيف ناطيشلا

 لح .اهرغ برشطاو هوو ىف ليس وه نخ نحف دوو . ةتلصعه فإ ]جرا دخان “ءاًمْزَع كببار نوعان ده وهات نمت ل! ةييلكلالإ

 . [باتكلا اذه نم (78) ةحفص (؟) ةيشاحرظنأ] (1)

 ةكلملا لع



 جاسعلا باك 15

 !لطرمفلالل“# ”ىارعألا لاقف !كيلعام يأ هب حاصف « همشح ضعب هب رصيف .٠ ةيلإ

 قدضص :لاقو ناملس كديضف .«هتعّلخو ريمآلا هك نلوم !ةماك الو هنفلأ ال

 . يرلا راصعإ هلأكرف ةيجاطك انأ

 قرس لجربّرثع دقو. سمألا ىلع نب ناهلس نب رفعج هلعفام | د قم 0 نايلس نبرفعح
 ةددلا قراحو

 «دادغس لجرلا اهعابف٠ ا هي نم هس ةكلاز 6

 ب مو املف رفعج ىلإ لمتو ا سهوا باحصأل تفصو 6

 لال اوم رحتأل : لاق. 0 لاق ؟قل لوف .ةردلاهده تا لاقو هنم

 . مهرد فلأ تاب اهعابف
 نة

 هما

 ةمدقتلاو مهي ةقثلاو مهيلإ ةمانتسآلاو مهرب و ءافولا لهأ ماك كلملا قالخأ نمو 2 ةولالمأ ماكإ ًّ ِء - 0
 . ىدابلاو رضاملاو ماعلاو صاخلا لع ملل يع

 ا ل رد ملح و رك | ةليبضت .نامجإلا يف دج ال نأ كاذب

 . ةنوؤم هنم دحأ لع سيل ناسللا ركش نأل« طقف ناسللا ؟ش ءافولا سلو. ءافولا

 00 لمت ءافولإ مش

 فول

 كللا ناك نإف . هنود نق كلملا ةرضحب « هيلع معنأ :راصا ه1 ل

 . (ه . * ض) '"ىواسملاو نساحملا”” ىف اهاور (1)
 بارطضآلاو « ةلملا ىف شيزؤشتلا عنمل ءافلا رقم ج | 35 ناو : ص نات 69

 [ ٠ قايسلا ىف



 6 ظحاسيل

 <! لقأغتل ورسلا” : برعلا تلاق كلذلو

 نعو « ني : اق هسا 0 « خرخ اذإ هلام نع لفاغتب اًدحأ دي دمجنال تنأو

 اهعفد اهعقد 'لع ردقتام ًةلالجو ًةليضف كبلق ىف هل تدجو الإ ءسمجب اذإ ىصقتلا

 (29  ءعبيلا لبس ءءارشلا َلْبَس هللا محير ”” : لاقق(لسو هيلع هللا ىلص) انين نبدأ اذكو

 21 اغلا لي
 4 11 4 و 0 ع .

 « .روحام الو دومحال نوبغملا“ : مهلوق نم جراخ بدالا ادهو

 2 0 عج 2
 ة واسم ةلك « . عئادحلا لع ىليذرحأل ىبإ””: اذهنم وحن ىف ةيواعملاقو

 نسحلا ةلك «. اًساكم نوكيال نمُؤملا”: (مالسلا هيلع) نسا لاقو
 9 نر 2 . 7[

 كقادع.تايلس هل طبق ءههرتمل هيبأ ةايح ىف جرخ هنأ كلملا دبع نب ناملس نع كح اهفو

 ادب دحآ ءايسو لامعا هناماغ لايت يتإ منايا املف٠ هبامصأ )قل دا ا 86 ١

 رظني ٌنايلسو  هقتاع الع 4 ئىهرف 3 2 ةقا مهم دج وف فاول

 0 اذه نم هال ةحفص نم ه ل ل (

 : مهىعاشلو

 ب 5 0 ل

 . ىناغتملا هموق ديس نكل خب هموق ىف ديس ىغلا سيل

 .نعالو : لصألا ىف )0(

 الحرمه محر”” : ىراخبلا يس ىف هتيأر ىذلاو ٠ *“عيبلا ل بسو ءارشلا لهس نم هللأ مر“: ريو )2(

 1١*1١( ةنس قالوب عبط ء ها/ ص + ج) .٠ ““ىضتقآ اذإو ىرتشآ اذإ و عاب اذإ احمس
 .٠ ههزتنمل : _ض (:(

 © ضقئدرت موق 8

 هيلع هتك ام رظآو ٠ هب رضملاب ن الا ةامسملا ةفحلملاب هيش لعلو .٠ سبلي ىذلا فاحلا وه جاّردلا (ه)
5 2 , 7 

 مال دو : رودبلا ملاطم ىف لاق ٠ ىتعملاح رشي ليصفت هيف سيلو ( ١85 ص ) بايثلا سوماق ىف ىزود

 1١(. ص ١ ج ) رايد فلأ نمرثكأب جاد دا موقف ؛ نهلمعتست تناك واود ةثالث ز عملا



 - مهطوق ليع درلا

 دوال توها

 روجًأعالو

 جاعلا باك ”*'. ١

 قلل و

 ةزجحو هنطب نيب هعضوف اسيك ذخأف٠ ساجملا هب ئهتتآ ثيح دعقي لجل اود: لاق

 ! نينمؤملا ريمأ هللا حاصأ: مداخل لاَقف .٠ هكا ةحأ رس ملقا . ماقو« هلي وأرس

9006 

 كا رب ماو ةظفالاا : لاف. ريفاند سيك لاملا نم صقتن دق هَّنِ

0 1 00 
 . مهبتكو هريس ىف ةفورعم كولملا قالخأ هذهو

 ره لجبف « كلما امان كلا نود ره نم اذه لم دنس اكإو
ًَ 

 ناطيشلا هاقلأ ئث وه امنإ و. هعضوم ريغ ىف ههبشأ امو اذه عضت ةقأعلاو

 نوبغملا”: ىرتشملاو عئابلا فاذهنم وحن ف اولاق ىح موتسسلأ ع ارجو مهولق ىف

 ةةقوسلاوةلَتملل ةعاشملاوءةغابلل ةعزانملا 'لع ةّلهَللا اولمفس < وجأم الو دوال
 نس

 ذخأو«نازيملا ناسأل قى عالطآلاو «ةبح ة هميق ىو رظنلاو ءءاقحملاو عاعرلل ةقداقملاو

 . ىديألاب ريع

 : هل لاق نوكي نأ الإ مهلا ٠ ا 0000 نوكي ف عدأ ىركخلابو

(0) 0 

 لئاقلا رصنع ماك ىلع ٌلدت ةليمح 2 ةليضفو -- تناك ءاهلاقول لب. ىنْغا

 ٠ لي وارسلا نم ةكتلا عضوم 0(

 (5 ٠ 5 ص) "'ىواسملاو نساحلا”” بحاصراصتخاب اهاور (؟)

 ٠ *“ءاعضولاو عزاعزلل ةقرافملاو** : ص. )2(

 ٠ رايعم عمج (4)

 |١ دحاو ىنعم امهو |. **ةماكم”” د ىس (



", 

 ظحافل ٠١

(10) 
 5 اع دعوا

 تعضو و «ناجرهم وأ زورين ىف موي تاذ دعق هنأ َناورشش ونأ نع ىكحي اذكهو

 دئاوملاب نولكوملا ماقو . مهبتا صو مهتاقبط لع َناويإلا سانلا هوجو لخدو «دئاوملا

 اورئاج ماعطلا رم سانلا غرف املف . ,هاري تحب رشكو ءسانلا سوؤر لع
 ةيلاعلا ةقبطلا لهأو ةرواسألا برشف . بهذلا تاماجو ةضفلا ةينآ ىف بارشلاب

 بهد ماج موقلا صعب ذأ «لئاوللا تمفرو سانلا فرضنا .ازغ اذيم بهذلا ةينآ ْق

 ورث رت اس ساس رك 290

 0 هياكل < 3 هنع 8 1-1 . هظحاب 0 د

2 

 هاى اندقف دقاتإ ! كلكا 07-0 بخئاص”لاقف . اوفرشتاف ا

 منيال نم هآر دقو « كيلع اهدري ال نم اهذخأ لق 0 كلملا لاقف ٠ بهذلا
0 

 : مايا للا كف راستالا هغالع

 دئاوملا تعضوو « سانلل دعق دقو  ديع موف ناضل / هب واعم لعف ازكهو

)0 

 دعقف « نولكأب سانلاو « ةعاملا نم لجو ءافب« تالّصلا ثا ريئاندلاو مح هاردلا رش و

 عا ب 6 ا 2-5 :: مدكلا هب حاصف ءريناند هيف سيك الع

 . نس دراتترا ىرلكيإلا ىمراغا يجعملا هيلع 1 يك «ربشأ حتفلاو « اهرسكب و يملا حتشب علا هده 01(

 نيب رصملا ةئسلأ ىلع هناي رحل حتنفلا انرتخاو (158 ص 4 ج) ردكلاب توقاي اهلطبضو

 هذه ىلع ”ىدنلوطلا ىزود ةمالعلا هدروأ ىذلا ديناس الاب نوخشملا ديفملا لي وطلا لضفلا رظنا )١(

 اذه اوذخأ نييدنلوطا نإ هرخآ ىف لاق دقو (554 ه7 ص) برعلا دنع بايثلا مجعم ىف ةداكلا

 ىذلا بوثلا ىلع ةلالدلل (1051<1) اولاقو'مهتفل ىلإ هولقتف ىسرافلا بتراسللا ف( ىابق ) نع ظفللا

 «]1لمطع لع كدويصات»"ع ثويسرفلا هيمس

 .(ه.* ص) ؟“ىواسملاو نساحملا'” بحاص اًدج ريس راصتخاب اهاور ()

 ءرذب و.: مص قو ء| "0 ص ١ مقر ةيشاحلا عجار | ))

 ماخلا ةقرس نع

 ع ةيواعم لفاغت
 تالا نك



 هال مارب لفاغت

 ماحللا ةقرس نع

 جاعلا ناك ١0

(010) 

 ىلإ عقو نح هسرف هب راعف ديصلا بلطل اموي جرح هنأ دوج مارب 7 امفو

 لش تح هاف: ناكتع لع ظفحا: ىعارلل لاقف٠ نقاح وهو «ةرست تحت عا عار

 لل نظيارف اسق ل همام ناكو . سرفل ناك هاكر ذخأف

 كي ب عقرف ماسلا ةنايلط ا ووعف طق 0 لد ا تان كراعل

 لعارلا ذل ءازقتتلا,ناطأو » ضرألا ترابا روم ل ور ال د رافناو

 هلا ال فت 58 هنأ قلتي ذإ لك هدا هئاطبإب حرفي ىعارلا لعجو . ماجلا نم هتجاح

 . حيرلا هذهىف ام ىيع ىف لخد دق هناف ىف ىلإ مد ! ىعارأب : لاقف مأق « ماهللا نم

 قالا كرا د عي يقل اقم رق اهينيمتعلعو اا

 ؟اذكو اذك عضوم ىلإ ذخآ فيك ! ميظعلا هيأ : ىع علال لاق لئاللتز هبكر ف هسرف

 تّءطو اهو « ىلزنم كانه : لاق ؟عضوملا اذهنعكلاؤسامو : ام لقد . (ديعب ضو

 نطقو « مارب كحضف . ٌةيناث 0 ا ه ىنوي ريغ طق ةبحانل 8-6

 . ىنم مث. ا يقم الإ درع ال نأ أ نأ لأ لاتف تار[ ااذنإ

 ٍلئاسل مهو دق ماخللا قبلاعم نإ :ةيكاا[ضو هيلو كل حلا يات" لاق هتشرف عزت

 ٠ هسرف هتراعف : ست 1 لا بهذو « انهاهو انهاه بهذ ىأ ار 0

 نع ةيراع ص ةياور : ناوب 7 . | هب بهذو هذخأ ىأ هريعيو هروعي هراع : حب : هشماه قو |

 كاملا اذه ىاشلل لال ل ةماشأ ىف هيشاخ نآو < تاوصلا

 < نار ل دق كارلو :اثندحلا هنمو ٠ هفي رصن ىلإ ةديدش ةحاحىف وهف « هيف لوب وبلا عمتج [ىأ )6

 "ا 11 م وو والا ها نق جارتنا ةججاحلا هب دتشت نمب ىأ

 | باتكلا اذه نم +١١ ةحفص ١ ةيشاحرظنأ | (؟)
 - هلت بس(

 .(ه ٠ 5 - ه ٠.65 صض) *"ىواسملاو نساحلا”” ىف اهفرحي ةباكحلا هذه ىور )هز
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 4 طح افا

 اذإ «كسانلا سلجم نع لججرلا فرصني نأزي وربأ نيبو هنيب ايف ةمالعلا تناكو
 ساج تم «كسانلا سلجم رضحت انويع عضو دق زيوربأ ناكو . كلملا ةصق ىف أدسآ

 لجرلاهرضتحو ؛ ةرعخآإلا ىف برو ايندلا يف درو ةمافلا لعضو. كسانلا كبف

 نويع تءاجو لجرلا صن« كلملا رك ذ ىف ذخأو هِصَصق نم غرف املف.نئاىلا

 كَعِكَم ناذإلا صضعب ْىإإ هييبر سأل هنعلاز ذإف . ناك اع هتريخأف زب ورأ

 .اذكو اذك ىن اذه ىباَك دعب كيلعمداق وهو الجر كِبلا تهجو دق” : هلماع لإ
 رغوروص

 تلم أم 2 ةلتق هلتقاف ءرادلاهب تن أمطآ اذإف ٠ هتيححاس ةقثلاو هب سأل هرب رهظأف

00 5-0 

 «ةماعلاو ةسالاق دلع ريغأ هي تاني م هنإف ٠ رامونلا ة نو ان لستر ءارالا

)0 

 : « .ةأعب حآصي م
 15 ه* +

 نم عصي الو لاملا حرحي الو كلملا ىف حدقيال اَسع لفاغتلا كالا قالخأ نمو
 :ةبسالاف ديزي و ءزعلا

 .ناساس لآ كولم ميش تناك كلذ معو

 فاو حرشة غو ةكمب مارحلا تييلالاثم ىلع لب ةنيدمب سرفلا هانب ٠ 200 :رانلاتويب نم تيبوه )١(

 *«عدلط ألا دصا ىم””ىفو (سيراب عبط 4 4 407 ص 4 ءزج)ىدوعسملا فو (نونلا فرح ىف) توقاي ىف
 (م؟4 87و 1١٠0 ص) ىنادمهلا **تادلبلا باك ”” ىفو (؟7؟١ ص) ىقيوزقلا فو (نونلا فرح ىف)

 [دزءنمصصتم مممرعسرسطتومع لع له 1”هعععي منن رظنآو ١٠١7( ٠ ص) '*ليلغلا ءافشو”

 [خورعادز رع لم 8[ ةوردنسلب ردم. 122561

 ؛( 4 1غ ١ ص)'“كولملا هيبنت””بحاصةياكملاهذهدرو أد قو ٠ 'اهفالخي تحلصةلعريغل”* : ص (؟)

 “'ىواسملاو نساحلا”” ىف اي رقت فرحلاب افدروأو 6 (؛ه ص)' ؟كولملا نساحم”” بحاص ادج اب .هىحلاو

 .(١هال ١هه ص)

 . جرخي الو بلقلا ف: بص (م)

 نع كلملا لفاغت

 رئاغصلا



 فتاكف . ةكلمملا ىف نمَطو هتين ْتَدَسَف نم هب نحتمي الجر َبصَن دق ناكو
 اها دوو جلا وهدم ل اا وا ساد يمقاو 6 ؤرلع لج

 ضيرعتلاب همالكك لذ لالخ ىف بوش و مههكبيو سانلا لع صب ناكو ٠ كولملا
 ىذلا لجرلا اذه ناكو .ةئابآ سيماونو هنيد ننسو هلم مئارش هكرتو كلما مذب

 ىذلا اذه لجرلا اذه ملكت اذإ ناكف ءابصلا ىف هبرتو ةعاضرلا نم هاخأ اذمل هبصن

 كنز يشوع الخ هةطاعا كنا را دسك داو ورا واسف

 ىندصقيال هنإفكلذكن اك نإ و . هب ملعأ اأو« ٌمُعَص هلقع ىف ٌَنالف”: لوقيو «زيوربأ

 .هيلإ ةنينأمّطلا نم ةقثلاو همأب ةناهتسآلا رهظنف .«اهتهوي مب دكلملا الو ءوسب

 نمل ىفبنيال :لوقيو هيجي نأ ئيأيف« هيلإ هوعدب نم كلذ لالخ ىف هيلإ هجوي مث
 رتل لما دلل زك عاطل ن5 موس اذحأ فام رآها تاع

 اا كلل و ان عب سا ااورعلل دارا افا لكلا اذه وللا

 هعياشو كلذ 'لع هقباطو ئئاهللا هناعأف .ةكلملا بلص ىفو كلما لع نعطي كسانلا

 كل لمتحيالهنإف ! كمالك لع راجملا اذه رول نأ كلا : كلفاتلا هل لوقف هلع

 ملع اذإف .ةقث هبو ٌةمانتسآ هيلإ رح آلادادزيف “ ! كم هنم نصح .ىل هلمتحتام

 : هل لاقء ةعيرشلا ىف لتقلا هب بجوتسدام كلملا لع نعطلا نم غلب دق هنأ كسانلا

 كا ا ل ملا سال ادلع ادع طنا

 َتَرْضَح دق كّوأر اذإ سانلا نإو . توصلا ديعب « حيرلا نك اس« ةينلا نسمح «ركذلا

 فاحأ ىإ : لحرلا ه1 لوغف .ىاجتسا لإ اوعراسو ءاريغ ميتا ثداز ءىملحت

 .كيلع ترمحيلا 00

 ادا ككص 6
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 4ب/ ظحافلل

 ىو 2 ع

 هريَخَأو ماقّملا تخف ءهعوجر نلإ انهه ماقملا وأ كئاسن رود لإ فيلر كر

 كدنع ٌتبلو ليللا لو 0100 ىلإ كباجأ اذاف . كيلع قادس للالا وأ

 هتريخأف كلملا ىلإ ةيراحلا تفرضن آو« ةّسنألا هذه نإ 0 « .رخآ ىلإ

 . كلا هاعد« هيف كللا جرخينأ هّندعو ىذلا تقولا ناكاماف . هنيببو اهنيب رادام لك

 اذهد لاقوو راو( مست مريول شرا الفم للا عإتأ هيغل قلوتي ال هلا

 دينا انا مالا للعم قه زمللا بوف لِمف . ةفحمب هيلإ هجوف .رشلا لؤأ

 قررا «للاقف . دج كلملانم اند املف . مستو ٠ ىناثلا رشا ٌةباَصعلاو : لاق ديعب نم

 ؟ كلا 07 03 5 لاق. ةليللا هذه ىن:لاق "دعا :هنرع بزل شيقل ىف

 انه: لاق ؟ىعوجر تقو نإ انهه ماقملا وأ كنضرمل كئاسنو كلزنم لإ فارصنآلأ
 :انهه كتكرح_ ! تقدصاه :لاقو ءزيوربأ ا 3 0 كلملا أ

1110 

 هرشلاب لجرلا أف .ىل قف 0

 نأو ءاورضح اذإ سانلا لع أرقيف ءافرح انرخ هرهأ نم ناك ام بتكي نأ سأ

 0 خر سأر ىف اصعل ٍلصعو تكلل احب هقأإل د

 7 :لاقو 0 تما بشعوق نيذلا ١١ ناوعألا ضعب عد 3 ةياللسم لخخأ
 .٠ . 5 . - 5 . د 5

7 : 75 3 3 3 - 0 
 0 . ٠  0ّخ 0 ١ 7 1 77

 .اهراكو اهراغص ؛ اهلك هءاضعأ هناء دا ايا دس“ هياضعأ ٠ هراوم6 ءاطأ
 2 07 - - - >خ يتلاب و 1١

 : كحال هس تياحلا
7 

 )١( 4م ره هلع يدلا هل ى>- فتاقق ” ع ١ ىل يوب هايس | رح ( - ضن 46
 د 3
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 جانتلا "باك 1

 الخو لجرلا لوحت اذإف « .ًةليل ليل سم ٌلكف كئاسن لزنم لإ كقرصنم لعجأف
 . ارهشأ لالا هذه /إع هكرتيفءهدنع نم فرصني نم رحآ ناكو هسنآو هب

 ضاوخ نم ةيراج هيلإ ٌسد مث« مرا ىف ةنحملا هذهب هتصاخ نم الجبر نحتمأف
 . هيتاتام لأ ىف هدنع دعقتال ْنأ اهرمأو .ايادهو فاطلأب هيلإ اهعم هّجوو هيراوج

 «ةيناثل هرملا تناك اذإ ىّبح . ثفرصنا نأ ْتَبلت لف . ْثماق « كلملا فاطلأب هتتأ املف

 يو ا ل يلب اج و اللا كعب يد نأو :ةيه دعت نأ اهرعأ
 للتو تاع دعم نأ اه رعأ( ةقلاثلا ةرما تناك املق:تفرصتا مث اهامأتو لجرلا

 لجرلا لعجو . تلعفف . هتباجأ ةثداحملا نم ةدايزلا لع اهدارأ نإو « هثداحتو دوعقلا

 نم ضرغلا كلذ دعب بلطت نأ سفنلا نأش نمو 0 اهيلإ رظنلا 9

 ىعد نكلوءانيلع رتعي نأ فاخأ ىنإ * : تلاق :هدنعام ئدبأ املف. ةبباطملا هذه

 د رف. امرترب واداع لكي كلما تريخاف : تفرصنا مث < .انرمأ هب تام اذه ا
 0 ل ار تاق هي راوج صا نما حا
 لا تلق 6 دع دوما لطتمل 5 لسا نو ديراف . تلتعا: تلاق ؟ةنالف

 ضعب تدأو لوألا رادقملا نِمرثك أ تدعقف « كلذ دعب هتدواع 0 ةزملا ىف

 0 را ا ل ماقا زل ىف ةندرطوا ايلف ىحاهماع
 'لع كلملا نم اّنإ ” : تلاقف . ةوبمشلا نم سفنلا بيكرت ىف أم لإ اهاعدف . ةلزاهملاو

 ىذلا هناتسب لإ ثالث دعب ىضمي كاكا ٌنكلو ب ةدحاو رادو هعمو ؛ ةريسب ا

 نإف .ضرامتو « ٌليلع كنأٌرهظاف « هعم باهذلا الع كدارأ نإف. كانه ميقيف « اذكع ضوم

 120 ا مم

 هت ةوعلا تلع ىأ رس(



 1 ظحافلل

 .هدنع نم هجورحنو هيلع هلوخد ىف هقيدص ةظحالم هرس ةعاذإ ىف هتنم لعج م
 نأ ملع. هلاوحأ ىف هلوأكه يمأرخخآ دجو نرإف . كلل هئاقلو ههجو رافسإ ىفو
 00 سيتم عفرو هابتجاو هبّرقف ء هيلع هرهظي ملو هرسب هسبلإ ضي ملرخألا
 ه سهأ ع . هنع ىنغلب 6 ناللف ّلتق ٌتدرأ تمارا لاق الج مث مش

 « . الطاب هتدجوف

 دق هنأ 24 ضارعإو بناج راروز و سعن روقن هبحاص نم ىأر نإ

 نيمو اطلق هتنحم دارأ هنأ هبحاص ربخأوهافجو هحرطأو هاضقأف 0

 مأ «ءامدنلا نم ناك نإ وب هتبت رسم عضو« بتارملا لهأ نم اذسه ناك نإف .هرس

 نإ و. هب ناعتسم [ ال ] نأ ىمأ « لاسمألا باحصأ نم ناك نإ ؤايدبنع بجحينآ
 أصيل نم ”:لوقيو . هقازرأ طاقسإو هلزعب سمأ :نارينلا توييب ةَنَدَس نم ناك
 نوف 121 يلع الف «هسقتل لص ل نمو هسفنل حاصياال . هكلل
 ع

 : نينيعلا ف ةرهظ الإ بلقلا قانركتع ئش لقو ؛ناسللا ل ةارشع بلقلا ىلع لدعأ 0

 “ . ضعب ا ا ةكرتشم ءاضغألا تناكك ذإ

 كاع ناكو ءهسفن 0 هبلقا لع لح ذأ ناكف# ملا ف و هتنحم امأف

 7 مسا 'إع لاومألاو جورفلاو ءامدلاىف ةنام الل حاصي, نم هدنع ناكو٠ 104

 رجلا ضع هل عرفو هرصقلا لوحي نأ هب سايق ةنطاب ةنحمب هنحتتمي نأ بحأ

 نحأ ىلإ”. هل لوقيو ةمرح الو دراج الو تاما ايلإ لوك

 . كنع ىنعطقو ىنع كعطق . كمرح ضيعب كعم ناك ىتمو .ئرابنو قبل ىفكب سنألا

 ( هو هع ص .٠) .راصتخاب ةراملا: هذه« كولملا نساح”” نيساص:ئور:(1)

 ٠ نيديعلا ىف هيفام رهظيل بلقلا نإ : سس (؟)

 م ردا طمح ل



 هزارسا كلما مك

 3 ناحتمأ

 رسلا ظفح ىفهلاجر

 جاتلا باك 4

 انقئاطب نم دحأ لع انبضغ اذإ « كولملا رشعم انإ !دمحاي : ديشرلا لاقف . هل هطسن ىف
3 

 و و ري ل ف مع 2 ٍ
 .راهن الو ليل هجرحبال رثأ ةبضغلا كلتل قب« كلذ دعب هنع انيضر مث

3 
+ 

 3 و 0 0 8 ء وع 28 0

 ٠ قيدصلاو ةجوزلاو خالاو مالاو بألا نع هرارسأ مكي نأ كلملا قح نمو
090( 

 نأ مهدحأ ةفص : ةثالث لمتحي الو فونأمو صوقنم لك لمتحي كلملا نإف
 م

 ا ا © 2 لإ تع تعب 0
 . همرح ىف هنوحي نا رخ اللا ةفصو ؛ هرارسأ عيدي نأ رخ الا ةفصو؛ هكلم ىف نعطب

 - - - هس اص 3 5 2
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 ابيح الأب تدلثل تافضلا ه نم اوملس اذإ مهنه عمتست نأو « مهفاه *تهلثلا تافيقلا دهسا داو وع دا ْ

 ناحتمأ ىف هلك همه لعجي نأ ديعسلا كلملا 'لع بحي”: لوقي زي وربأ ئرسك ناكو
)0 

 رس ع - 3 5 8 ٍِع

 .“هماعدو كلملا ناكرأ تناك ذإ«تافصلا هذه لهأ

 : 000 عدضحلا اس 4810 00 ودم
 اربع كير اهح ا نإ اضف .كاوقإ: نأ !لئاقإلو الف نع دسلا ةعاذإ ىف ةععب تناكف

 وذ 00 كه هم 1 ١

 . كولملا نمءاكملا نحب امنإ لوفي نارحت اللوبروحلاو ملظلا باب ىف ةلخاد «لدعلا

 شخ 0 2 3 ب 8 2 5 ها

 لك ىنقافتالاو ةفلالاو باحتلا ةتضاخو هتناطب نم نيلجر نم فرع اذإ ناكو

 ١ 1 ع 20 كرام 0 10 يف هني ر د27

 ىلع مزاع هنأ هملعأو ءرخآلا فرس هيلإ ىضفأف امهدحأب الخ ء(ىش لك ىلعو ئش

 .هديعوب كلذ ىف هيلإ مّدقتو . هريغ نع الضف« هسفن نع كلذ ناّتكب همأو« هلتق

 .(ه #9  ه 1١ ص) ''ىواسملاو نساحلا””ىف ةصقلا هذه لمن )١(

 . _صض ىف ةطقاس ةيلكلا هذهو . هوكملا لجرلا ىأ )0(

 الر ل ةلوقملا هذهو ٠ 3 نم١ ١(. :بغارلا تارضاحم ىف امب كلذ نزاق 6

 7 2112 از جا او يع د مالو تاشا ف اهراقا ) ييتاملا ى وسلا نفح

 ءاقبببسو ةكلمملا ماظنو مألاك الم وهفناطاسلا رس ناك امأو : هصنام( ه ع ص)'* كولملا نساحم ” ىف )(

 0 اذ. عاد ع 0 طواشلا 2 7 تِحِئاَصَو 5 هلا نلهض اذان قريأ تناك ؟ ةلؤدلا

 2 0 ع - هر 5 ه4
 هرسد هةّصو ارو سيل هن مل دإ ذو نوكي-ةلغلا ىمح رئاتمل عفر ن صا « دحأ 6 ضواف « اهءارو دحا دآ لع اذان ٠ اهءارو ن دع داتملا مقرن :



 0 ظحاملا

000 
 هللا دبع هل لاقف .اهحيرب وأ اهاكن ام لك ىف اهَقوسأوأ « كسفن ةياقو ىسفن ناعجأل

 لكي نأ ع هدعوف . هيلع نينمؤملا ريمأ ةدجوم ىف هرذعب هربخأو هيلع قا ا

 . ٌبكرف «نينمؤملا ريمأ لور هافآو لمح خبصأ انلق ٠ هزاذتعأب هربخيو َنينموملاريمأ

 «نينمؤوملا ريمأ اي كدبع :لاق ؟ةليللا هذه ىف تيتأ نم: لاقءهيلع لخد املف

 ني رشع عم هلام قو هكنلامم قتغو هئاسن قالطب فلحي وهو « كلامي هنا دبع

 ناك ْنِإ نينمّوملا ريمأ ةيالو نم ةءاربلاو « الاجار انفاح مارحلا هللا تيب لإ ادهم ارد

 هرمضأ وأ هب ”ره وأ هيلع علطآ وأ كلام نب هللا دبع نم هللا هعمس نينمؤملا ريمأ غلب م

 ” دام 0 ديس قرطأف : لاق .هرهظأ وأ

 هتلمأز قر ملل لحد نيح زا لاغ دف تاكو: هاجر أل هلأَ) ىح قر

 ؟ نينمٌوملاريمأاي هعم نوك أو : لآق . بابلائلإ حاورلاب هرق . دمعاي ءاقداصعبسحأ :لاقق

 .اًحاور بوكرلاب هسمأو .هسمأ ليج هشبف هللا دبع ىلإ دع فرصنأف . عن : لاق
 مفر مثءادجاس زفت ةلبقلا وحن فرحت أ ديشرلاب هللا دبع رص املف .اعيمحب الخدف

 هطاس و لجو لبقف هيلع بك اذ :ةتالمهت هاتيعو:ةدق ,ٍديشرلا مللدتمأف -ةطأر

 «رذتعت نأ 01[ ةجاح كيام: لاق راذتعألا ف هل نذأي نأ باطم فيمذق عطومو

 ضعب هيف ئأر ؛ديشرلا لع لخد اذإ دعب هللا دبع ناكف : لاق . كرذع تفرع ذإ
 نإ ! نينمئملاريمأاي : دمح لاقف ٠ ريهاربإ نب دمت كلذ اكشف . ضابقنآلاو ضارعإلا

 ةدايزلا لأسيو « نيينموملاريمأ نم تناك ىتلا ةوبنلا كلت نم ايقاب اًرثأ وكس هللا دبع

 )١1( اهب ةياكنلا عوقو بجوأ ٠

 ٠ ةحارجتب اهيباصأ (؟)



 أ 0

 هلاحر دحا ىلع

 ف

 ديشرلا بضغ
 هداَوق 1 ىلع

 000 1 اح حل ل ل وح ها سانا ه0 ا اذكهز

 هللا قلخ ةعدعأ ءايرو تو ! نينمؤملا ريمأأي: 0 هل لاقف ٠ ىلايللا نم ليل

 )ع0(

 : لاق . هملع نينموملا ريمأ بضغل : لاق ؟كاذ ملو:لاق.هبلق هل رصعنآو همحر ء هل

 « نينمؤوُملا ريمأ اي« هيلع ّنَمَف : لاق ٠ عضوملا اذه ةب وقعلا نم هب غلببام بَل نم هلام

 ” فير وتس انا حولا اايناكلا كلف لاق !ةلاذ تركو اتهام لاف كاضر
 رت هد

 نسحي مله « ةليوط ةّدم هاضرو هبضغ نيب نكي مل نم هنإ : لاق. 2 كار تل

 عضو أ تس

 . مهعينصو كولملا قالخأ اذه نلعو
 كلا

 هلهأ - هيلع بضغ نيح «ديشرلا عم ىعاز آنا كلام نب هللا دبعل ئرح اذكو

 0 هسفن ىف كاذ رَثَأ تح هتاطاعمو هتمدخو همالك اوبذتحي نأ هتبارق ميمحو همَّشَحو

 دك ىدحأ ةيود ملف لهأو دلو نم هنم سانلا برقأ هاماحتف .هندبو

 : هل لاقف « ليللا فوج ىف  هْئاَدِوَأ دحأ ناكوهو  "ىمثاملا ميهاربإ نب دمحم هءاخ

 7 0 0 "0 كا ام افورعمو اهايسشأ ال ادب ىدتع كل نإ !سايعلا ابأاب
 اولا

 سيل درسا فرق !كينيع بصنو كيدي نيب. اذ ان: هو٠ . ك مأ ىف نينموملاريمأ

 ١ ه : تايلضفملا قو٠ رص هوو بن رمع هقللا قدِلاَعي / ١)

 ٠ رصعت 0 ىبع 0 :ادرأ سس فلا

 : ةاحنلا دهاوش نمو

 انصح تمل بز د ١ سس هرك ها 0 : 0 ةدامور فو <

 .٠ رصعنأ « كسملاو ناللا اعمرصع ول 5 رزوملا اسبم عرفلا ىطغلي دوحخ

 للا ول نالوا وكر ناكر نكرألا هه كتقلا راسم ظخاذلا كو
 ع هتناثنعأ
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 3 ١

 .| باتكلا اذه نم ١ ةحفص نه ١ ممر ةيشاحلا رظا | 0
| 

 ليلغلا ءافش ىف م « نونلا مض ىلع برعلا رثك )6( ١ ا 6 هلا 006



 5 ظحاسمي
+ 

>» + 5 
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 . هتارقو هتيب هتيب لهأو هتتاحو هتيشاح نيلدحأ هب زعب ال نأ كلملا قح نمو

 ناطلسلاو ْرعلا ىف كلا براق نمل وأ ؛ةبيصملا نع باغ نمل ةّيزعتلا تلعج امنإو

 .يبلا دشأ ةيزعتلا نع نوببف .ءالؤه نود نم امأف٠ راو

 ديلولا هءافب ءريغص وهو هينب ضعب تام هنأ َناورم نب كلملا دبع نع رك ذي اهفو
 َتيأر ىتمو ! كيخأب قتبيصم نم ىندب ىف حدقأ كيف ىتبيصم 0
 ب اي كاذ : لاق كلذب ىنتسعأ ىأ نسوا يسااب : لاق ” ةءابأ ىّزَع أنبأ

 !ءانلا ةروشم نهىرمعلاذهو! "اع ٌنوهأ

4 
00 

 ءاضرلا ة ةعرمس هقالخأ انف! نيبال, بطن ةعرس كلملا قالخأ نمو

 روديال هنأل كلذو . ةعاطلا ماود ةهج نم كلملا ىلا 1 ةعرس اهأف

 .امتافص يارا مدي اذه سفنلا تملأ اذاف .هرمع لوط ىف كل هعمس ىف
 هىدطنلا نلت اساس رايشت هنم تره ء اهقلَح ىف هفرعت ال ام سفننلا سح عرق'ىتف

 . ةيحو هنأ
 نع همقدتو« هلعفي نأ سفنلا هعنام عش هنأل» ناعم كلملا اضر امأو رن رس . ع5 5 7 0

 . ةماعلا قالخأ نم قاخو ءاذختسآلا سانجأ ن نم ا كلذ ىف ناك ذإ . اهسفن

 . ةبارقلاو : شق 0(

 نساحم””بحاص اهاورو (ه 85 همه ص) ةصقلاهذه *'ىواسملاو نساحملا'” بحاص ىور (؟)

 كقوبق نم "لي نوهأ ىايإ كتي زعل هللاو ” : هنبآل لاق كلملا دبع نأب اهمتخو (؟ 4 ص) *“كونملا
 زي زعلادبع ني .رمحو ب واعم نب دي زي'””نأ كلذ ىلع فاضأ مث | . انام نم نسحأ ىضو]“ ! ءابنقا ةيوشم

 **  اًسأب كلاذب نو ريال مالسإلا كولم نمن امرضو

 هن هيج سف

 كاملا ةي زمن مدع

 بضغلا ةعرس
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 5 مدعو

 هتاعد لع .

 رع ا ال نم دحأل سييلف ٠ ءأ ودلا 1 تما ةماجملا اهنف

 كانت هك ١ نأ ةكلملا راد ةبصق ىف

 كلملا قارأ اذإ ” : لوقتو هيلع بقاعتو اذه نم عنك مجاعألا كول تناك

 هل: ةلغف أ كالا ىواشل يح ةويلا كلذ قادمد قرر نأ ادحألل ليل« همد

 (هتيفاح نهظو هدام طلاق لءاقتلا كاكلرأل القا /ق رفا ةقاحلاول ةيماقغأ

 « هب كياعيأم ةبقاع دجو فيكو.

 تحصو هتعاط ْتْت ْنَم لعف نم ههبشأ امو اذه ىف كلملا لعفبءافتقألا سيلو
 و 70

 كلما كلل ل هناا كلذ ىف نآل هوت تقسو دنع

 ل 1 د ا ئث ىف كلملا كا نأ لإ لاصق مو

 دل را صاع وهف« ةدودملا مايألاو ةطوسبلا

 ىدانملا ناكو. تبسلا موي ىف تحي انارتك أ ناك ناو كونا ائريك نإ لاهو

 ةماجلا كرت كتم.نكيل .!ةعاطلا لهأاي”: دان .تبس موي لك ىف حبصأ اذإ -

 « !عميايث لَو مكئاسنل مويلا اذه اولعجا !نوماجحايو ! ركذ ىلع مويلا اذه ىف

 : ءاوددلا دخلو قرعلا د دصف موي ىف لعفي ناك اذكو
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 . هئاعد لع نموي لءاعذ اذإو 4 تمساللأ . سطع اذإ - .كلملا قحن نمو

 ءةحلاصلا ةبعرلل وعيبنأ حاصلا كمل لع قيقح”“ لوقت مجاعألا كولمتناكو

 ءاعد هللا ىلإ ءاعدلا َبرقأ نأل : حاصلا كسرة[ ت1 اعلا ةضرلل قيقحب سيلو
 «. حاصلا كلملا

 مه ١



 جعم ىف ىوملا توقاي هاكحام بالا اذه ىف لخدب امو )0(

 ظحاحل ٠ 4/

 ؟ةلمعتسات« بدألا ىف لا وحألا نسحأ ىلإ صلت فيك (هللا همحر) هارت الأ
 قا

 ةماعلا غبص ريغ مهتغيص تناك ذإ ء كولملا ةبطاخمن وكت نأ بحي لاثملا اذه لعو

 . كولملا ىلإ هدهع ىف كباب نب ريشدرأ لاق اك
«*+ 
 1 انك

 ْنأ ىف عماط عمطي الفءءايسشأ ةثالثب هراد رارق ىف دّرفتي نأ كلا قح نمو
 روم هم

 .اهيف هكرشي

 . ديزوبأ : لاقف .٠ همس [نع هلأس 0 لبس نب دمح أ لع لخدامل ىخلبلا دي زابأ””نأ(ثويلوحج م

 كرت ؛ جّرخ ف“ قالمقس نت ناتو هيك ها ب لا :.ددهجأ نسلق

 1 شو ل هن 1 ها «© لهم نب دح أ رصف هدنع هسلحم ىف همتاخ

 دحأ هنآو ثةمسأ نيب و هنيب ةعقاولا ةقفاولل هتينك نع باجأ امنإ هنأ ذئنيح معف ٠ لبس نب دمحأ : هيلع اذاف

 ريمألا مسآ ىطاعتي نأ ىلع « لاحلاو تقولا ىف الخلا م اذتلأ ةضوراتحاو ء ماشتحآلا دح نا رواتلمألا قدي

 «“ .لاذتيآلاو لابعتسالاب

 تنأ « ربك أ اكيأ : لئاو ىب ال ليق هنأ اضيأ عملا اذه ىف ( ١7 ص ١ ج) هبر دبع نيآ ىورو

 -- ىنم ريك أ وهو ءانس هدم ربك أ انأ : لاق ؟ مثيخ نب عيبرلا مأ

 . نينمؤملا ريمأاي « كمأ سرع ىف تلك أ دقل : لاقت ؟ تنأ مأ ربك أ انأ :”ىودعلا مهلباىنأل ةيواعم لاقو

 بضع بضخ هناف ! ناطلسلاو كايإ « مهحلا ايأاي : لاق ٠ ةريغملا نب صفح دنع : لاق ؟ اهجاوزأ ىأ دنع : لاق

 : لاق © تنأ مأ لوطأ انأ : بلهلل جاجلا لاق ١( ٠ 17 صا ج هبر دبع نبا ٠) دسألا ذخأ ذخأي و ّىصلا

 (4و ٠ ص ىواسملاو نساحملاو « 0١ ص دادضألاو نساحلا) . هنمّدماق طسأ انأو « لوطأ ريمألا

 : لاقت ؟ نشأ اننأ : نآفع نب نع, نيديلس هلأس قفا رويغفلا تملا نم راس ئدسحي ناب قزلألا نكي

 هبر دبع نبا) ٠ أرمأ مهوب العا ““. بما كيب أ ىلإ ةكرامملا كمآ فافز تدبش دقل ! تنأ ىكاو ىنأ.”

 قاعو صعد ظحاحلا دروأ.(١ ١17 ص ١ ج بغارلا تارضاحمو؛ ١7/8 ص 3 ١

 ةييطلا كمآ فافزب . ”* لقي ل فيك ! مالكلا جرا هتفرمم ىلإ و هقذ> ىلا راغآن : لاق « افيلمل اقيلمت اهلع

 ١٠١4( صا ج نييتااونايلا رظنا) *“«كراملا كيبأ ىلإ

 ع ٠ ةماعلا عينص ريغ مهعينص تناك ”: دلل )0(

4 0 

 ذاتسالا عبط 4١ه ص ١ ج).ءابدالا



 جاعلا باك 8/

 9 4 1ع 9

 0 1 لف ال ل ا را ع ل طع
0 

 : 2 ناظودتللا
 ا 5 2ص ٍُء 0 33 -ع -

 كا ب راق _ هسإ نع فعال امل دكستر كا وطأ :نيدشلا لاو
 ١ انا م ع تل ِ ِِع

 را ريو ل كم سب يك

 ه  (ملسو هيلع هللافص) هللالوسر مع ٍبَلملا دبعزب سال نع ربما انءاج اذكهو
 ل روك ع : ء 5

 ! هلبقانأ تدلوو« ىنم ريك أ وه: لاقف ؟هللا لوسر مأ ربك |تنأ : هلليق . هيبأ ونصو

 ٠ سالا نم ىندرش ناك دق * عزف ن٠ كيلإ تأكل ىلإ

 دل ل ةرغ تعا ا ناترطتسا

 < العلا يذل اج والاول كريم تر

 ١ ري عت نكس فك ىذلا ليلحلا نب ىلع : لاق ؟ يشلا نوكي نم : لاق « اهرخآ ىلع ىتأ اهلف

 ٠ مرد فلأ ةئامسع هل أو

 0 1 الل تطل ىآ !ىيتلا يسأا وأ هيلا اأن لكط ءءارعشلا ىوس نمامأو

 ! نيملسملا ريمأاي وأ

 كرس ةعلحا لاق ! دل كل كلاذ نزع كيللاظ شا ةقيلعلابود اهنع نلت ىضرزرمعل ةزيتملا لاق

 ١ه 2 :لاق !لوطي ىمأ كاذ:لاق !هللا لوسر ةفيلخ ةفيلخاي :لاق !دوقفملا كبحاص كاذ: لاق !هللا

 , 0 ا الس ات دوش ! هفرش ىاقه:سخيتال : لاق !رمعاي

 011 سرر ولم لاو نتا او اها و راع ( 9: ص < كرام انس اع ات ياش كلذ كد 9

 (4 18 ضر كاملاو ساخنا“ قو
 111 2 ل عازل تارماخ ىف أ هن هداه ا رظأ (8)

 م00 نسال ل م كلا ايا صراي حول بعابلا تاق د ا هابط

 .(5 .٠ ص)*“ىواسملاو نساحملا”و (؟١ ص)



 ما/ ظحافيل

+ 
+»>++ 

 ع : 5
 مس : عوكل دحأ لخادلا لجرلا كلذ مسآ تاكو: لجر هيلع لخد اذإ «كلملا قح نمو ةلاح ىف بدأ 7

 هيسآل وأ كلملا ديعس لعفاك. هيبأ مسأب ع هنع ىنكي نأ« همسأ نع كلا هلأسف « كلا تافص تافص ىدحإل تس د

 . ىليصسس هيدا رسب و هور (رياع6 5 -

 هنبني لووسملا فقاولاو * هنح تايطعالا نوكت موي

 . ةتجامإ ران ىلإ امإ
 سوعر . و 2 8 9

 ! مويلا كلذ ةنحاذه : لاقو « هصيق هنع هللا ىضر رم دبنف

 3 0 - تاع دل تع 8 ١

 خيشلا ماق « سلجحلا ضو اهلف ٠ ةئيهلا نسح ايش سانلا ىف ىأرف ملاظلا اموي سلج ديشرلا نأ ىورو

 . ىطخت اريبعت نسح أ ىنإف « اهتءارق ىف ىل تاي نأ نينمّؤملا ريمأ ىأر نإ : لاقف . اهذخاب اف 6 هتصق هديب و
 ىل نذأي نأ نينموملا ريمأ ىأر نإف ٠ مظع ماقملاو « فيعض ريك خيش ىنإ « نينموملا ريمأاي : لاق ! أرقآ : لاق 2 ا . 4 < . 3 9 ّّ - 38 : 0 5 7 7 ٠

 : لاق مث . سلخ ! سلجأ : لاقف ؟ سولحلا ىف

 هم امو رءد رغو < ها ياض --

 ! سلج همهمب باكرلا بحت * هتلحرل تدج نم ريخاي

 ه5 2 . «ث < و .1

 ٠ سمشلاة علط كهجول تدحيس # « ةعلاط سمشلا كنار 1

 .1 - م و

 « سما ىفو ىدافلا كموي ىف # مهلك تنأ ةيربل اريخ

 ور

 . ىنمت م قوف حبصتو « ىس 3 مهريخ كقنت / كاذكر

 دا 0 ا م و

 لا طاب امرت تلا # اي

 ُ (“ نوراهاي هلل ” هلوق ٌتدرأ)
 : رعشلا ةيقفب و

 ه رق 5 - 5 موس رآغ 2

 .سدقلا ىبمس٠هوفافعلا لهأ # «اهتمورا تباط ةرتع
 ١ سل 5كسو

. 

 1 د - 5 أ . م

 مسح سمش بعاصم جايا ىدلو # مسهترسا لع زيللهتم



 جاقلا باك 3

 قول )010(

 ريمأابو !هللانيمأايؤ !هللا ةفيلخاب : : مهتبطاخم ىف لاقي ا
 را

 ! نينمؤملا

 الضف (401/ ص ٠١١ جبرعلا ناسل ىف اك) هللا لوسر ةفيلخ ىمست نأب قيدصلا كي وبأ صرب / (1)
 نآز اج : جاجا لاق - كلذ فالخ لع مهحالطص ىرب ءارعشلاو ٍباّكلا نكلو . هللا ةفيلخ ىمست نأ نع
 أ عب كلا دال“ شرألا ىف ةملخ كاس نإ ةوادان”" : لات هلرخ "يسر أ ى هتلاءافلك”” هنن دال لاقي

 5 ا لاو 0 نما اذان قا هلع" رج لاقو# ( 481 ص

 : (مكبتلا باب نم تاك نإ و)راَنب لاقو

 ! دوعلاو قرا نيب هللا ةفيلخ 0 اوسلاف « موقاي « متفالخ تعاد

 ةفصب ناك كلذ لعلف ٠ هللا ةفيلخحب بقلت نم لّوأ وه ديشرلا نب مصتعملا نإ لئاوألا ةرضاحم بحاص لاق دقو

 7 الف اًدَوحْوَم ناكتتقللا اذه نأ هه الار اشد 20 از ادقف اللا" ون هن اودع ةرداصلا تانتاكملا قب ةيعسر

 نامه ن فار كان نات لاق )م(

 ::زفكلاوفلا دجال تلا تمر ن نمل اديطتطاسا توما أن قإ

 : معن ام ( 77 .زايول ضل زةيساملا هذ «ةكولملا نباح” " ىف لاق (ن)

 لوقك ٠ مهيلع كلذ كني الو« مهئامسأب كولملا نوح دمي ءارعشلا تلاز امو ٠ ءارعشلل كلذب عاسن امنإ و»
 ١ : ناتح وهو 6 كالا

 ؟لا هلا كاذا وت[ داسعور قي طادغ توعد

 هبطاخت ةأرملا لوقكو

 ! قرعم ل ل لحفلاو اهموق ىف * ةمبركح ءنض د كن دلو « دمجأ

 يا ل يسال مدق هنأ ىور

 هاهو ةدع

1 
 م

 هدد و رم

 -_ هلل استل ىلاح نع توكي



 مه ظحاحف

 .بدألا باب نم اجراخ افيعض الهاج . ناك هعأب هبطاخي وهو ةفياخ وأ
 (؟) )010(

 ٠ بحي ام لوأ نم ناك « كلذ نم عنملا باحيإ انعنم حالطصآلا نأ الولو

 تيضرو اهكولم هتزاجأ مل ىردأ ال ىنأ مه «كلذ ءامدقلا لعف مل ىردأ الو
 قولا

 هيلع هَللالص) ىنلا اونأ اذإ  اهبيكرت ظّلغو اهيدأ ءوسن برعلا نم ةافخلا تناكو
 راو ع

بطاخم تناكف « هياهصأ اف. هتينكو هريس هوعدو هوبطاخ - (ملسو
 5 لوسراي” : هايإ مهت

3 
 « ! هللا ىناي””و“<! هلل ء.ا مر 6١

 . حالصالا : مس ىفو . “*حالطصالا” اهبناجبو '**"عالطضالا”' : يصر )

 هوداني نأ سانلاعنم نم لّوأ وهف ٠ ةدعاقلا هذه ريرقت ىلإ ىومألا ةفيلخلا كلملا دبع نب ديلولا قبس (؟)

 موقلا داعف « دهعلا لواطتب ئخارت ىهألا كلذ نأ رهظي نكلو . (رخاوألا ةرساسمو لئاوألا ةرضاحم) . همسأب

 ٠ هيلع اوناك ام ىلإ

 ارم الاو ءافلحلا دحأ ىلع دئاصقلا داشنإ دنع نورحم اوناكراعشألا ةاورو بدألا لهأ نأ لع: ()

 . ( 1 4 صه جيفاغأالا)ةجوزوأت خأوأ ةنبآوأ هل مأ مسأ هبا ةقوشعم مسآ هيف نوكيال ىلا نم اهنوريختيف

 قابطأ هل ْتيدْهاَ ء ديشرلا دنغ تنك : لاق :ىدهملا نب ميهاربإ نأ ( 84 ص ) *«كولملا نساحم”” ىفو

 ةّاده اذه : لاقف ؟ كب رطأ ىذلا ام < نينمْملا رمأاي :تلقف  برطلا هزفيس [«اهأرق (مّلف . ةعقر اهعمو

 + كتمعن هرعت« نينمّزملا ريمأاي « تلخد”” : ةلمسبلادسب ايف اذإف « ةعقرلا "ىلإ بن مث. اص نب كلملادبع

 نابضَقلا قابطأ ىف هتريصو ( ةهك افلا نم اعاونأ ددعو ) .ىش لك نم تذخأف . هتهك افو هرامثأ ثعنبأ دقو

 « نينمملا ريمأاي : تلك ريتني هر نم زا قسرا ا ني لس نسا ركل ككل

 نع هب ىنكف ؟“'نارقلا” : لاق فك + ههرط ىلإ ىرت الأ :لاقف ؟رورسلا اذنه ىصتشي اذه ىف امو

 5 56 م

 . انما ميما هب ىرم ناكذإ ؛؟ نار 0

 أ 1 م



 جاعلا باك 4

 اكلم روثنملا همالكىف ءارعشلاو ءابطحلاا نم دحأ ىكمول هنأ كلذ 'لع ليلدلاو 2----- 0 ع دا 03

 « ناتسبو ةيداب و « لبحو لبس ٠ فلظلاو فخ حلصت ٠ اهرهاظ ةهزنو « اهئام بيطو « اهئاوه ةحصب
 13 رو 33 8 8 لح : ؛ َ 1 ِ

 ادا ك2 هللا كلما د اممدق دقو ٠ مهاوثمو مهتكسمو « هرا نمو كولملا لحم «رحنو ربو

 ل ريب هَ تو ع

 ؟ا20 كتراضأف دلخ ا تقزور

 ه © لشفلا دمر اًتمسوام ترض فكك

 132 ةردلا ذل روح | ال لاو ء شيعلا تاذل نم تنشام عدا مث« ىلإ ريشت انأب
 ها ص

 .٠ كلوق نم جرحاو"6 | ندع 781:16 06 م]1دزة: | اعينص انل عنصاف 0

20 

 لوي
 مك 1 : 1

 ٠ ىرابحو بناراو ماعنو ءابظ نم : اهشحو نم ديص امو اهكمسو اهزيخ نم مهمعطأو « اماعط مط عنصف

 دو 1/7 5 0 2و 01 2 . 7 : 5 - ص

 5 ٠ ةفي رظ ءايشأ شارفلا نم اهب ذخت ناكو « اهقر ىلع مهسلجأو ٠ اهتينآ ىف اهرمت و « اهطالق ىف اهءام هاقسو
 2 5 - -- و2 09 5 - و

 . اهلهأ ةغل مهتفل «ؤلوالا مهنأك فئاصوو مدخ نم ء اهتادلومو اهيدلوم نم الإ ادبع الو ارح مل مدختسي مو
 3 7-0 هلا م1 5 2 وك < رع 5

 ٠ اهنيحاي رب ماكو مودا نادم ىشعاو ؟ جزعاش دير ني تعوم قف هياكحأو هيما م

 : لاق مث . اههك اوفب  اوب رش دقو  اهرمخ ىلع مهلقنو
 5 3 2 07 10 . و تا

 ؟'ةريحلا ىفاه ريغب « تعمسو تمهشو تشرتفأو تب رشو تلك أو تبأر امم ءئش ىلع تنعتسأ ىتنرأر له

 -- ه- و رع وسو هس - 2

 5ك هللا كرابف . هتنمضت ام جورالاو هترصن تندحأف هترصنو « كدلب ةفص تنسحأ دقلو ! تار وذ -

 « ! < دلب ىف

 َُط 1 3 2 20

 ١( ٠ 5 ص ىنادمهلل نادلبلا باك ) ٠ *"نيتنس ءاود نم ريخ ةريحلاب ةليلوموي”” : لوقي ةمريش نبأ ناكو
 هس نيآل ةسيفنلا قالعألا) مالسإلا رفب ىف ةباتكلاو « ةيلهاملا ىف ةقدنزلا شيرق تذخأ اهلهأ نءو

3 

 0 - قلراعرمو طسامف حالا كلذكوبنانتلا ةوكتانلع أ دقوس هلا باردتابت ةةوكتلا رابع تاكو

 كيهانو ٠ نيتفالخلا دهع ىف قارعلا راصمأ ربك أ ىه ديلا قعر اكو ةرصبلا هيلإ تراصامب يلع نأ

 دالنبلاب كفر هتلا !:ءاينلاو:ضرألا (تنوكتلل هانت قم اناس  !,نانم لعأ ةراضحل تقر. ناصمأ نمااهن

 ! ءام_ م دابعلاو



 مع ظحافلا

 : يع دشنأ ذإءهيف لتق ىذلا مويلا ىف رفعج ىبأ لإ
 «مهرحو داع فاك أ ىف لح امو * «ٌتضم ىتلا َنورفلا 'ىففأ اه كيتأيس

)01 0( 1 
 . م صرعلا ماهللا شيحلاب اذ ةاركفلو اررع كنم ئاأنأ ناك نمو

 00 د “4 عل م17 066 1 دإ

 نإ كلمأ ام قتعأ : ىسيع لاق ؟تيطعأ ىذلا نامألا عم اذه: ماسم وبأ لاقف

 ٌرطاحلاا سئبف : لاق . ىناسل هادبأ رطاخ لإ وه امو .!كرمأ نم ئثل اذه ناك
“0 

+ 
© 

 4-0 .ًَء هد 8 5. طرو هالو 0 20

 . هريغ الو سنأ الو لزه الو دج ىف ىنكي الو ىمسنلال نأ كلملا قح نمو

 0 . 02 وو -ِ ش ا

 كلذ تداحأو اهرانتكا3 مهتعسو كولملا تنك ءارعشلا نم ءامدقلا نأ الولو
 - < عرس علا اي 8 م
 كولم نأ لع ٠ ةبوقعلا الإ ةفيلخ وأ اكلم ىنبك نم ءازح ناك اه: هيلع تحلطصأو

 و 3 3 ع 1 نأ 1 18 ام :

 ظيرفت الو ةبطخم الو رعش ىف اهامس الو طق اهاياعر نم دحأ انكي ل ناساس لآ
 7" 22 3 - (غ)

 .ةربخلا كولم ىف اذه ثدح ام! و.هرغغالو

 0 يبس )1(

 )١( هئابعأب مايقلاو شيحلا ىمأب ضوبنلاوأ دوهلا ريثك .

 .(4 ه8 ص) **ىواسملاو نساحما”* ىف اهلقن ()

 مايأ ىف اهنع ائيش انل ذي لو « ةيلهاحلاىف اهرطاسأو اهاوحأو ةئيدملا هذه فصو ىف توقاي بنطأ (4)

 انعءاحاماه تنثنانأ انيأر كلذلو . فجتلا ابرق اينأ هنم اندفتسآ امنإو ٠ مالسإلا دهع ىلع اهتمظع

 : لاق ٠ ناكر بخ ىف الا تلخد ىلا اهتاكم ئراقلا فرعيل ( ١١٠ ص مل ج) ىناغألا ىف

 : امي رظ القاع ناكر ليطلا مرام رتف اج مقيم ىنب مايأ ىف ةريحلا مذي ةفوكلا ةالو ضعب ناك »

 ؟ مالسإلاو ةيلهامللا ىف لثملا برضي اهب ةدلب بيعتأ -
 مس ف

 - سيم اذ اما
: 00 



 ىبأل ”ىمش اهلا هلاق ام
 ىناسارخلا اسم

 . جاعلا باك 1

 !دمم ابأاي ء كدنعام تاه: د سايعلازوبأ لاقف «هانب دق ءانب ىلإ رظنب وهو نامألا

)010( 

 : هدسن أف (هنم 0 ثيدحلا همعطتسا وهو)

 لف لا هيي داما نب كليهما مول
 7 رعت م 22-2 ١ ورث هور كا كامو

 11 تدع كنا صو 9 «حيون رمع رمعي نأ حري

 1 ارامل وك يسمو

--" 

00 

 (6) كول

 و و وفا ع1

 357 م00
 قالا ياَط اضيأ اهاورو ء(م4ث/م ص ) ةصقلا هذه '*كولملا نسا" 0-0 56

 : ازكه لوألا تيبلا در وأو «راصتخاب ( ؟ ١ ص ١م ءنج)

 هليقت ىنيل هعفت ءانب د: ىنبب ىسمأ ابشوح رت ملأ
 . ليفوه ام ةدادلا هذه نم دو ىذلاو ؛ مراشأ قدر م ذإ' ةفاعألا قو" اغا ف.فيحصت ةليقو

 نينسونب (برعلا ل ديرد نبآ لاق ٠ خنالابتكي ةغللا توتمىف دراو |احيحصلا مسالم ةلبالاو

 نإ 0 هر را دل اقر ىلا رصلا بحام ليم ةوحلاب مه

 كاس وع كيك ىذلا وهو نير محملا نم ه0 يكل دلاخ حلاص ىذلا ةللقب نبأ

 : هللا همحر ىتابز رأل « ةارعنلا ايو فذ 20 ذو '* . ثيدحهلو « ناذيوملا ايدقروف ماعلا خلطت

 ا هل ا ل دال رع 00 كر لا يضلل
 .٠ ءارضخ ةليقبالا تن ا 1 تاع 0 مخ ن0 با ىمسو ٠ دورا لاقي

 + ل ق ب ىف سورعلا جاتو ؛ امبسراهف ىفريثألا نب آو 'ىربطلا عح عجارو ؛ ؟مه ص قاقتشآلا)٠ هيلعتيلغف

 دقو .(* . هص َقوقعيلا نادابلاباَكَو ؛ ا 10 بما ور لاو كلوكاو
 . ءافلاونونلاب “ةليفن ”” : ةعوبطملا ةخسنلا يف ءاجو (" 54 ص * خردل دّقعلا بحاص ةياكحلا هذه ةررأ

 طلغي ملو ©( 4 4 / ص ) '"ىواسملاو نساحملا”” ىف اضيأ اهدروأو ٠ عباطلا وأ < ايلا نم اتقي أ طلغ وهو

 : لقب” هعباط

 . (ىناغألاو ريثألا نبآ سراهف عجار ) ىمشاحلا هللا دبع نب "ىلع نب دم نب ىموم نب ىسيعوه (؟)
 . | اهنم#ةيشاحو باتكلاا ذه نم 17 صران آو | ٠ ناسارخب ةيسابعلا ةوعدلا بح اصناسارحلا موب أوه (:)

١ 



 ما طحامل

 ف )10(

 دان ع ششي 21 تعور در وطار مقا ىعازجلا] كلام

 هللأ دعو يمارتلا نيس سا نع ادي كومو كلذ ديال ادعت 0١ هحو

 كلذ نم هلان «هاذاح اذإف . هيذاحي نأ بلطيف :هعضومو ىنموم ظحلي كاذ لالخ ىف

 «بارثلا كلذ ىذأ امو انو « قا دسعا رح كاف 35 نإ وحلا هيذويام بارثلا
 قوفإ

 ! نينموملا ريمأي : :لاق ؟اده انريسم ىف نئاحلا 306 امأ : :ديعسل لاق
 )ع

 .قيفوتلا 1 مو اة كلو كفا تشكل و مقا هللاو

 ش6(

 ني هللا بعدلاقام ةنيدم_مهاظب [حافسلا] سابعلا ابأر اسي وه انيب هنأ نسحنب هتلادبع نع ركذي |يفو
 ل لا تتم --32---- تس 1 نيس

 ةينيمرأ ىلوتو داّوَقلا رباك أ نم ناكو . ديشرلاف ىداهلاف ىدهملا مايأىف لم ردا م ا ناك )١(

 نبئحي نيب و هنييب ناكو 7١( ٠ و ١+7 ص < ج) ريثألا نبآ اهكذ ةفي رظةياكح ىداهلا عم هل ٠ ناي رذأو

 هناس) مي الن تيل ثيخ نم نيدو دحأ دي لع امها عتب تيتو م ةسساحتو ةوادع ىلا لاخ
 : اهاكتشآ ةاكش ىف ءارعشلا دحأ لوقي هيفو .(4 4١٠ ١5 ص ىواسملاونساحملا ىف

 ..اكعو دع قادم 1: لق ذاب 21 ةيدلطم ضيالا رح كلل

 ! اكل هاذ لو ! كلاذل لهن. +: كفلتأ نإ وعى اكبام تيلي

 ١اهكراه8را4هر1452141ر2184ر116و 656 ص < ج رثألا نيآرظنا)

 .| باتكلا اذه نم 41 ةحفصرظناو | :(5107١ص ١١ جو ١٠١6 ص مل جو ه صو ج ىنااغألارظنأو

 (5 ص ا جىفو 50 ص 5 جىف) ريثألا نب مالك هيلإ افاضم انه ظظحاملا مالك نم دافتسي 6

 رابط لك ذب نو هياط اعملو نان قرا ىلوو ةفيلخلا راعش نم نأ

 *؛ىئاملا”” : لصألا ٌلعلو ٠ ىواملاو نساحملا فو ديرفلا دقعلا قو ء ص ءاس ىفاذك (م)

 (؟0 ص ١ جدي رفلا دقعلا) ٠ اهردصم ىلإ رشنإو اهتمدقمىف راصتخأب ةياكحلا هذه هبردبعنب( لقن_ (4)
 ( 4 ه7 صر **ىواسملاو نساحلا”” ىف فرحلاب اهلقنو

 : روصنملاو حافسلا عم ةريثك عئاقوو رابخأ هلو ٠ تلاطوأ لعن , نسلسا نب نسخ ا نب هللا دعوه )ع (

 سفنلا دمع هيدإو نكلو . روصنملا لمف كلذكو . ةفالخلاب بلاطيال ىتح هيسّسرت ف دهتجأ حاملا نال

 ١م ج ىناغألاو "54 نم ج هبر دبع نبآل ديرفلا دقعلارظنا ) .روصنملا ىلع اجرخ ميهاربإو ةيكزلا

 . (امهسراهف ىضتقمب دربلل لماكلاو ىربطلاو 7 ١ وه + . م ص



 اخ اطورش متل هده ع ام" كولملا بانه نه تكتل ريذحت

 نوكي ىئح كلم ةاسع أ ىفح الق .اهف ظطيو اهلعتسمب نأ اهلط نّملع 6

 وللا ا

 اك ع رع فاك الك مجاعألا نإف«ةلصمتملا كللل ةرياسملا سفن أمأف ١ نم مجملاريلت
 كال اير اب

 ه نم ملعي ناك امل« هنيعب هتناطب نم دحأ ةرياسم لع رباثي نكي مل كلكا نإف اضيأو 2-2 ةلصتملا

 . هل مهتهاركو كلذ نم مهتريط

 قل نم لصحام

 را ولا ىمسوم رياسن وه انيب ءس نب ديعس نإ لاقيو ةطرشلا حتا

 ىدع نو رضاع
 ىداملا

  ناكو « هدعب ديشرلا نمو ىداهلا نم ةميظع ةلزنمب ناك ٠ ”لهابلالسم نب ةبيتق نب لس نب ديعسوه (1)

 هومزهف هيلعرزملا جرف ٠ ةينيمرأ ىلع مث « ةري زحلا ىلع مث« لصوملا ىلع ديشرلا هلمعتس دقو ٠ ةدحاو ةبق ىف هعم بكر

 لل 0 هلو م هدانا امامأ ناطر ديفا لوف 4 الا اهب عمسب مل تلا ةركتملا ليعاف الا اولعفو

 ١ ١ ٠ ةنس كلذ ناكو . هعضوم نم ديعس كرحخب ملو « اوفرصنآو نينلسملا نم اوباصأو (بلع مورلا تراغأف

 : امهنم نسحأ عمسب مل نيتيبب هحدم ايبارعأ نإ ديعس لاق
 2 ورور»ه

 ٠ دالب 2 لس نب ديعس ع !هلَم ندع ال لش ناحل

 هر 2 5 22 م هل

 تاج 6 هر ىاخ داع ٍِ « مرقم لك ىلع برا مرقم (نل

 | : امهنم ىخمأ عمس مل نيتيسب هاجهف هتلص لفغأف

 نازت كسا ففي نيو ف «هبلع باوث ح طع حا
 ا ال فود دس و

 ٠نارث هيلع ناوفصك ناكف 4 « ةزهم حيدملاو هي

 م06 ص١١ ج''ىناغالا”و١41911١4+و 1 دباب نع < ج ريثألا نبا )

 (؟107 ض ٠ ج “'ىلاقلا ىلامأ”و؟ ١ ه ع نص ١ ج ««ءاينألا نويع””وب مم 4 ص ١ جد
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(010) 

 طمسلانب لييحَرشو ريسب وه انيب هنأ نايفس ىبأ نب ةيواعم نع ىحي اذكهو
 ةبوواعم نطفف . ةماقلا طبسن ةماملا مظع ناكو« لسحر ةباد تشاو وف« ايبا

 ةاحلا ىإ لاَ هن[ 1ليآل' | ؟©ةناوانس لاق اعز وع تع عالق فمي ةئالنلا كح
 !« نيينمؤملا ريمأاي معن :لاق . ىلقعلا ةكصو غامدلا روفو لع تلد: َتمظع اذإ 35 5 32 و ماس 5 1

 هللو كلذ فيك : لاقو« ةيواعم مّسبتف . صقان فيعض ىلقعو « ةميظع اهنإف ىتماه
 ع(

 :لاقو؛ ةيواعم كحضف»٠ مس 5 اولا اده ا لاق 8
 سَ

 رومألا ىل الج ىف هريشتسي ناكو « هتلود ناكرأو ةيواعم تالاجر نم ناك. ىدنكلا حمسلاوبأوه )١1(

 ةيضق ىف ىرعشألا ئموم ىبأ ةاقالمل صاعلا نب ورمع عم هلسرأ دقو ٠ ماسخلا تالكشملا لح ىف هيلع لوعيو

 تحف ىلا شويحلا ةساير ىف كرتشآو « نيدودعملا ناسرفلا ديدانص نمو شويحلا داّوق نم ناكو . يكحتلا

 تل نب نامع ةلتق مهلإ عفدي نأ مالسلا هيلع ىلع نم بلط دقو ٠ نيدانحجأو ناسي و ةيسداقلاو  قارعلا

 نسحي اممو . اهلهأ نيب اطزانم مسق ىذلا وهو « ةيواعمل اهالوت مث صم حتف ىذلا وهو . لتاقلا وه نكي م نإ

 : مل الاقو  ةقدصلا عنم ىلع اوقبطأ انيح ةي واعم نب هدلو عم لزتعآ هنأ هموقو هسفن هتلالجب في رعتلل هذ

 « اهنم ضوأ ىلل اولقتني نأ نومركتيف ةيبشلا ومزيل ماركلا فتنإ ٠ لقتتلا| رارحألا | رارحلاب مييقل هنإ”

 انموق ئلامتال انإ مهللا ؟ مييبقلاو لطابلا ىلإ « قملاو ليما نسحلا ىعألا نم لاقتنآلا فيكف .راعلا ةفاخم

 مملوء لا0غر 84ر41 ص ١ ج رثألا نبإ) ٠ 45 ةنسوأ 4 ٠ ةنس ىفوت "* ! كلذ ىلع

 قافشآلاو« مع مم 140214 .ر 10ر15 .8ر 1[ ص +جر ؛ ؛ ركن ءراروخب

 ( ماللا باب ىفو ءابلا باب ىف سورعلا جاتو« ١١8 ص ديود نبأ

 ةعباملا ف ”نحجافللا باهشلل سلاجنلا زارط باك عباط »/  ةحفض ىف هلعف امب عضوملا اذه ىف ثيدنقإ (؟)

 .| باكلا اذه نم ١١ ةحفص رافناو | . ةرهاقلاب ةيبهولا

 .(4 410 ص) **ىواسملاو نساحلا'' فو ؛ ( 88 صر . "“ كولملا نساحم ”ىف راصتخاب اهاوز ()

 لييحرشل لصحام
 ةيواعملهترباسءءانثأ



 ذب وفل لحل اذ
 ذابقلهترباسم ءانثأ

 كلنا هوت لأ 0-0 لك ناكو ٠ هباود بحاصو كما ةضار لع

 . جام وأ راثع وأ روفن ةرثكوأ ةدالبل هاد ةاناعم ىلإ جاتحبف « ةثداحماو ةرياسلل

 باود نم ةَاد ٌةباد نحيت ضئارلا ناكو .هركيام صعب كلذ نم كلملا اع نوكيف

 رع ناس دست سو فرعا

 هر ع ب اسم اذإ «كلملا قح نم نإ اضيأو
220 

 الك ار ةهنم كاد دارأ نإ و كلما ةباد ريسأ ةاذاحملا بلطي الو تشتت هلو

 تثار ذإ « هرياسي ذبوملاو ريس وه 5 نأ مجاعألا كولم نع ىكحي اهفو

 لؤأ ام :امهنيب مالك ىف هل لاقق «كلذب ذبومللا متغأف .ذابق كلذل نطفو ذبوُلا ةباد

 1 ا و د ا ا ا

 ! ّتنأ هلل . لاقو .هذجاون نع رفآ ىنح ذاب كحضف . كلما اهتحيدص ىف بكري يتلا

 ةمزأ اواعجو كولملا كمّدقام قل! اسم كتلك تحاول

 نع لوح : هل لاف دكا صاخب نم ةنادب اعد مث فقوو !كدب ىف مهماكحأ

 كا عئاطلا اذه رهظ ىلإ كيلع ىناللا اذه رهظ

 درك لا ناقل لع بل ل كلا لا يللا < تلد فك ا ذإ 2" اك راس نسرفا ص 1
 هعمو 760+ ةنسس مرحم ىف بكر ذإ ئابتباق رصم ناطلسل عقوام لثم ثدحي الثل ٠ لحفلا لعفي اك اهمادق
 سرف ٌبش قير رطلا ءانثأ ىقف ٠ رطانقلا نيبيش ىلإ ةرهاقلا نم نيهجوتم ( ةيكبزألا ئثنم) كيزأ ىياتألا

 ةياغىفوهو نيبيش لزنف « ترسكن آف ناطاسلا قاس ةبصقىف ةسفرلا تءاف ٠ هشفر و ناطلسلا سرف ىلع ىياتألا

 114 حمال رسما مودل الط درعلا : رهاقلا ٠ هه تالملسلا رحيم 2ك مألا

 هلله ناولح نإ لوقأو ٠ نورزاكو نآولح ىتيدم ىنب هنأ “« عطاق ناهرب””باّك ىفو ٠ دابق برعم )0(

 دادغب و ةرصبلاو ةفوكلا دعب قارعلا ىف ةئيدم ريكأ تناك امنأ توقاي نعو ٠ ةرهاقلا نم برقلاب ىلابغ ىه

 . |[ باتكلا اذه نم ٠١ ه ةحفصرظن او 0 ٠|

 نسال” قرشا اهاورأو ©( لسا راصتخاب “كولملا نسامح” ىف'اهاور (9)

 ء(6 هاب كه 455 لص) ””ىواسملاو
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+ 
+ + 

 0 نم هنم كلذ بلط نإو.ةرياسع دحأ هثدتببال نأ كلملا قح نم نإ انلق دقو لا 02220 ا ا ل م

 © ًامْوُأ نإ. هل ىدصتيو هارب ثيحب فقي نأ كلذ نم ُهئزجي ىذلاف «ةرياسملا قحتسي

 راش ف 23 لكلا كرو 5 اش نأ ملء .ءامإلا نع كسبنا نإ[

 . ذباح نم هنيتباد قالو كلا نيود وك نيلع ال نأ رانب ان[ هقح نمو

 :هبلإ تفتاي نأ هفلكمال هنأ ريغ كلما جرس ءازإب هتباد أ نو

 . مالكب هئدتبب نأ هل ىغبني الو

 هل ىأرلاف - ب8 دق يي 0 نانع نيلب قش ال 0

 لإ جانحي هنإفءهيلع اًمأ .كلملا العو هيلع ٌةمضو هترياسم ىف َنإف . هرياس ال نأ

 ةءورملاو بدألا لهأ ّدح نع اهب جرحي و «هتبادو هسفن اهب بعتي ةرتاوتم ةكرح

 نحو هنإف كلملا الع امو .ديري ام ببال نأ اضيأ كلذ لالخ ىف هلسعلو .فرشلاو

 دريس انف ناك( ندي 14 ناس ىلعو هيلع ربصلا بلط ْنِإ .كلكا ّنأل . ةكلملا ىف

 ١  0 7ع ع 018

 هنود وه نم ريس رظعألا ريسي نأ ةكلممل نيبآ ىف سيلو .هريسب كلذ .
 5 ع اي و اس ش ب ع ع

 مجسلا ربأك | ةنس هبشأ نمو دوم ناذيومو ذيرسدلاو ةرواسألاو ةرساك آلا ءاسؤر تناك كلذلو

 ةرياسلا مهني دنع 3
 310 ع ع سد 5 ته - : ها

 مهماود اوضرع ؛هرومأ ضعبأ وأ ةهزن ىريسملاب كلملا مه اذإ: كلملا ةصاخ نم ءالؤه

 ٠ باّكلا اذه نم الاب و "0و ؟وزلو ضص ” مر ةيشاحلا رظغأ )1(

 باَكلانم دوصقملاو ١ ١( ٠ ؛ ص ىدوء.سلا فارشإلاو هيذتلا) بالا ظفاح اهريسفت ةيسراف ةيلك (؟)

1 

 ةيسراف للرالا نقبل نم 1 سد" : ماقملا اذه ىف باوصلا ناكامب رو ٠ سوح | دنع سّدمملا باتكلا

 هيلإ بهذام ققاوي ريسفت ىلع ةيسرافلا ةغللا تارجعمىف رثعأ مل ىن' ال كلذ . *“ديلا بتاك ””ىنعمب ةيبرع ةيناثلاو

 . | باكلاا ذه نم 1و1. ةحفص رلظن و | . فيقحت اىلإ جاتحتو ةفرحم ةيلكلا نوكت نأالإ مهلاأ ٠ ىدوعسملا

 ةمالا ىهو ؛ هي ولهفلا ظافلأ نم ذب ومو ٠ ًءاضقلا ىضاق وه ذب وم ناذب ومو : ىضاقلا وهف ذب وملا امأ )0

 ء( 0780 ص <” ءزع بهدلا جورم) ىماقلا اهانعمر ةمبدقلا ةيسرافلا



 ةالصلا كلملا ةمامإ

 .مهتااكم لع ا اولص «ةالصلا ىف لخد نإو . مهافاون الصف ءمهاري 10

 لّذع نم ماس نإ و وهو ءاقيرط هسفن ىلع كللل ميكحلا لعجي نأ مزما نم سيلو

 'يرط د بيلعب نتطيصأوأ كلل نشوف كاذ حدف ييشو, كالا مكل هتموت كما

 دن للعم لالا

03 
(2) 

 أ اهنم : لاصحل «ةمامإلاب وأ كلملاف  ةالّصلا ترضح اذإ  كلملا ّقح نمو

 ةالصلاب وأ هنأ  اهنمو ؛دييعلا مهو «لوملا هنأ اهنمو ا ةيعرلاو «مامإلا

 . مهماعأو والا دهرأ هسا رح ولو: ةطاشد ! ئطومو هراد رارقىف

 : عرذأ ةرشع هفاخ لصي نم نيبو هنبب نوكي ْنأ هّمح نف «ةالصملا ماق اذإف

 ٠ مايق الو دوحج الو عوكر الو ريكس 0 همدقتال نأ

  عيضو وأ فيرش وأ ريكوأ رخص نم اموق مأ نم 00

 ةبحوأ كللل وهف

 ديربأ نوردب ال مهنإف ٠ امئاق هفلمخ لص نم لك موقينأ هّح نف«كلملا مس اذإف
6 

 ةاةملح 8 اًدوعقوأ لود كات

 ظ عطقي وأ مهقتس نأ هلمل نورديال مهنألا : اولمتتي نأ هي سيف « ةلفانل ماق نإف

 دك لا ا 0 مهو مهقبسل نأ ىلإ جا تحب نوكيف « ثدُخ هلع

 لإ انرعا ديس هالو ازودطا ىتح مهلا اونوكي اعل نكلو

 ( _ص ىف ةيشاح) . همالو هفنع : ابيت هنأ )0(

 . ةماقإلاب : ص (؟)

 ٠ ءافلاب هنأ ىلع لدت قايسلا ةيقب نكلو « فاقلاب “"القنت** : س ىف (")

 نساحم ا ةداي زب تادآلا هذنه تدرو دقو ٠ ( سوماق ) ١ كلم دنع ةلزنملا ةناكملا 6

 ( 78 صر ** كولملا

١ 



 7 ظحاهلل

 0ع( و كالو ٠

 هيلع نإ بتالدا ةدعق املف» د ةنللا رش م محلا

 6 هيلع هلا كرت ! موزع و مي تلق غر

”* 

 6 كلملا دبع لآ نم لج نٌدوتسأو 7-55 موزع مرخ ىف« موزع ن يآ اي اهذخ

 «دعقو ف تامل لخد نيم نذإلاب صأف « سايعلا ىنأب ياخ ناكو اص نبآ

 رغسس

 :4 ب 70 موو يا 0

 ا
 بو

 .هسلآو هبرقو راند هنأ مسه هلرصأو 1 يس 3 ا © ءارحخاقأ

 هع

 هن هج

 اذا ءامدنلا بادآ ةكرحم ؛ ريبكوأ ريغ نم" هرضح نم ضو نأ «هانيع تبع اذإ « كلملا قالخأ نمو

 ةسكللاتذحأ 0-07

 مونلا نم .هّشنأ اذإ هن را فرع نك وع بلغ ارق نغ ىراوت , تح «ةفيفخ

 تع نأ هّلعلوأ « ىنع لأسال هتئنم. نم بضل كاملا الف ناينإ ناوقيالو

 .اينناتكلا انه ير هل صعب وأ وتلاقي

 ٠ ةفصلا هده ىف الجر كولملا ضع , لق دقو

 دعا نهر“ ع لف تدر ريرج ضاقت ىف لاق . نال ناهس قو راتخ لا رعلا 0
 .* هلاح لإ هوعديل سانلإ هنم راين

 نود « ىنعمو اظفل متشلا ىلإ اولام نيقلذحتملا ضعينأل « ىبرعب سيل ظفللا 0 )0

 : لود ىف كلما لسلك ةئقا قرنم لك هسا و ضدوللا كوجلا 1/0 انبي قرفلاىلإ اونطفتي نأ

 | "ص ؟ جْيِستلاو نايبلارظنآو | ممشلا نم ةميتشلا اوقتشا مهن أب حرصدقف لز ه ةداءىف سوماقلا حرشاضي ًارظنو

 ٠ نآسارخ نم جنشوي ةليد ةثاسن ىلإ ةراشإ 09

 . ةميتش وهو ٠ رهاظ ىنعملاو ٠ ةينالا نم فلألا فرح فذحو ٠ نيتياكنم ايفاضإ ابيكرت ةيكرم ةيلك .(4)
 جات رظنأ)“«هملي و ”* ؛ لوقو ع كا نأ ال ىأ «“ كلل نال"#: امرفلا لوق ؛ فلألا فذحىف كلذ عراضي و

 . | باكلا اذه نم ”١ 6 ةحفص رلظن او ١] ( ل ىو ةدام ىف سورعلا

 . اهف ثحي هنأك ىتح اريثك هيلجرب ضرألا برض ىأ (0)



 جاشلا باق /4

(010 

 رتفي الو هظح سكنأل نأ ىف هدهج لمعي نأو« كلملا نال وصارت هنا وصو ؛كلملا
 .اكلذ همشأ امؤاةيابتو ةماعلا تس الو ةرك فاقت الو ةضك |نم الو ةقباشم ىف

 ه سو

 .جيرطشلا بعلو ديصلا بلطو ضارغألا ىف ةيامرلا ىف لوقلا كلذكو
 ووو 0

 0 ا ا لة

 و . ع - تعا 3 5 3 2 75 54

 «هب تودغف . بدألا ريثك افرصتم ناكو . ساعلا ىبأ ءاقلل ايت : ىوزخلل تلقف

 ربغ نم فرصنآ مث« ديعب نم هآرف . فقو « هيلع سامعلا ىبأ نيغ تمعقو املاف. لخدف

 درسع تربح هبعالو هب .دفأفءبدألا لما نم ّلُجِ اذهاج لاق نكح شأ

 الو : ركتص 5

 لماك ىفكلذكو““نيسحلا*” : س”ىفدروف . بدألاو خيراتلا بتك نم ريثك ىف بألا مسآ برطضا (؟)

 كلذكو 0 را درو“ نيرا 5 ص و ا رو اا أ غبط ريثألا نب : ا

 امهنيي قرفو « نيمسآلا در أف ىربطلاامأ ٠ | باتكلا اذهنم ١ ه- ةحفص ىفىأ |رخآ عضوم ف" ىفو ىناغألا ف

 ىربطلانئم ناف « ةقرفتلا هذه هل ن قيبأ نم ىرذأ الوم ا راز 18 رشا قدا لاب وبات كار

 . دحاو صخش امن ىدتعي هاطلاو - اهاذيفي ال

 تسرهف بحاص عزي يك  اياور ناكولو « اقلطم ىناغألا ىف درب مل بغصم نينيسحلا نب دم نأل الوأ

 < ناعألا تاك ىف همشآ عوقو حءارلا نم ناكل  "ىربطلا

 مع نبا هنأب هفصو مث ( اونو خلو تبغا اهو هينا نسما ل , دمج رك ذريثألا نب آن ا

 الب بعصم ةطم سلب نا نودع عال نأ ا نومأملا مسأب ل ىذ رِهاط

 0 2 ل لو كم نى نطل ندع وه لمحلاكلا هل راشأ ىذلا اكس نركف“ لفذاَح

 سوه © ةادْغبي هلتف دعب نيم الاس أر. ناسارخ نومأملا ىلإ رهاط ةلسرأ ىلا قع اذه تعم نت نسحلا

 ٠ نينحلملا نم ناكو « مقا اا داك هلرع قرة واوا تايوتا ماع قات كتبا يضع

 + جريثألا نبا) ٠ ريمألا بقلب هتعني و « ناسارخب أشن لجرلا نإ لوقي ىناهفصإلا جرفلا ابأ نأل كلذو

 01 ا ل ل ل ل تل ل ا ا



 نر طظحافل

 هديب ثفر تمالك "1 هعم نوكيال كلذ َّنأ ريغ .هدودح ىصقأب قحلا نم
 وي(

 نع جراخ وهام الو 9 ليد همالك ولعب حايبضالو كلما قح ليزي ان

 . لدعلا 5

)0 
 هلا 2 مدعو

 هرمقف ٠» عقم قم جيرطشلاب هل فراك ءابرت بعال هنأ روباس نع حت امفو

 لاقف . ةنتاعلا باب لإ كب جرحنأ ىّتح ككرأ : لاقف ؟ كم ام :روباس هل لاقق . هيون 0

 . ىلظفل ئرح اذهب : لاقف .اذه ريغ ْدرَق ءكتعضو ةلادلا عضوم سب : روباس هل

 رهظ ولع, تأ عنتمأق « هبرتل انج مث. عقربتف « عقربب اعدف ماقو روباس كلذ فسأف

 هل دا البال ةعالا 4 ةسن كلذ دعب روباس ئدانف .اماظعإو هل اًلالجإ : كلمل
0 

 نعم "8 --

 رده هعدق لعف نفب ئاغ كح لع

 ءرعش ةضراعمب انرك ذىتلا ماسقألا هذهىف قحلا بلطالع ةحاشملا تناك اذإ اهأف ٠

 ءهل بينأتو بعاللا ٍبعَل ءوس نع رابخإ و مالكلا نم ردانو ٍلثم ىف خيب وتو

 باب ىف لخدف؛ ادي نع جرت اذإ اماقا هيف او كلا هب بّطاخي امم اذهف

 . هكلم | هيأ رعوبلراق نم ليتحو دلما زم المج دلال روئابت يد ل

 . ىعارلا ىلع ةآيل ةيعرلل سيلو

7 1 
+ + 

 ةباد لع 0-0 مدقتب نأ ءةكلاب هعم برض اذإءكلملا لع دوب قي نو

 (سوماق) ٠ يشايحلا ىف توصلا دم :ريخنلا 00(
 ةعاطملا ةرمالاو . ةعالطم هرمأ ىلع الإ جي رطعشلا بعليال نأ هنديدو هنداع تاكخرتلا 010 نأ 11 )0

 . ماكتحألا ىه

 ( 778 ص).راصتخاب ةصقلا هذه *“ كولملا نسا '" بحاص ىور () د



 ءامدتلا ٌلالَح

 كلملا ًءاواسم

 بعالملا قح
 كلملا لع

 جاقلا باك 0

 ع 920 00 كك ِ- ١

 صهأ نع الإ هقرافيال نأ ءاذه باصأ اذإ اراب و هتاقص هذه تناك نم ىلإ ةجاحلا
20( 

 .ةمقنلا هب بجتو ةمصعلا هب عطقنت
0 
 دو يع

 و : ع 4 هع 3 5 ب

 لاو أو ءاسكلل مخ هقرافيال نأ ءةهْرت وأ رفسل جرخن اذإ « كلملا قح نمو
 ه 2 و 0 و 0 ٍِ
 ره نونوكي ةاحو.ءادع الل حالسو « ةاصعلل دو.يقو ٠ بد لإ طايسو « تالصلل

 و 7: 0 0 : رو د
 ةنسو همها ثداوح نع هلأسل ملاعو « هرمسإ هبلإ ىضعي سل ومو« هيدب نيبو هئارو

 وع هر ص تارا هو

 . هدئاوف رثكيو هليل رصقن هلمو « هتعيرش

 اه ان اطل مجاعألا كولم تناك اذه لعو

 و - 00 و

 ىلع صقن ابيف سيل . ةرورض كلملا امف نوواسل لالخ هتناطبو كلملا ءاددنلو

 مكب يعل 0 مغ 2 - - -84: ١

 «ضارغأللا ىف راو« ديصلا بلطو « ةكلاب بحللا : اهنم ٠ كلملا ىف ةعسض الو « كلما

 .كلذ هبشأ امو. يرطشلاب بعالاو

 هذهفف ةَفصْنلا بلط نم هل بحيام هبعالم عنمي ال ْنأ كلملا الع قملا نمو

 . اددع ىتلا ماسقألا
 0 و لل و كلا ويش 4

 دخاللاو ءاضغإلا كرتو ةعناملاو ةاواسملاو ةبلاكملاو ةحاشملا هل بعالملا قح نمو

 21 عسل لو 3 0000 هيذو ٠ قيلخلا ارز ١ ةكشوماقلا#“ ق 20(

 تلدطلا دن ا دا يد 00 000

 لا _ٍ س )(

 ”ةشانمللا ٠ كرس )0

 ه ١



 48 طظحا#لل

 كيرلا ءاملخ ةقيدرسصاق

 حراوجلا ميلس؛ طالخألا لدتعم  ةعيبطلا لدتعم كلملا ميدن نوكي نأ ىغبذي

 هوب رثكي و هرهشب مفلبلاو ةب وطرلا الو« هتكرح رثكتو هقلقت ءارفصلا الع قالخألاو
 دنفتو .هينامأ رثكتو هركف ليطتو هرجضت ءادؤسلا الو« همون-ليطيو هب واثتو هقزب و
 هل. هنا نع د[ مولا ملنقألا هذه ىف لخدب تميلفع يومنا انف ٠ هجارع

 . هتمالسو هبيكرت ىلإ هتجاك ةجاح

«+ 
+ 

 قيرطلا لزانم افراع نوكي نأ - هتناطب ضعب هلماز اذإ  كلملا قح نمو
111 

 لاعّسلا َليلقءساعنلاو بؤاثتلا َليلق. ههايمو همالعأو هتبادبب اليلد «ةفاسملا عطقو

 ةموايملا ريصق « ةئداحملاو ةهك افلا َبْيط«ةينبلا حيحص ء جازملا لدتعم ع ساطعلاو

 رئاسلاو رعشلا نم ردانلاب املاء« مهقالخأ مراكمو سانلا مايأب اننا اناا

 سر شالا الاب اتي سلو دس ماتا 6 00000

 ؛هدنع اهف هبغرف «باوثلا نم همعاط لهأل نملاعت هللا ّدعأ امم هثّدح «ةنلا لهأ

 مظعأ كلملاب نإ .ئزحأا ةلجغر و( ةرظ هلهزف '. ةهنلإل ايندفاح مرد ةكؤانلا 4و

 ظ .نيدلا : لص )١(
 ين رات" ف نويل هلا “نإ ذو عراب

 . هرانمو : ص (6)
 . ةلالملا ريصق : ص (4)

 فيضع بت 16)

 ميدنلا قلخ ةقفص

255 
 قمدنلابادأ

 ٠ همولعو .٠ ةلمازملا



 سلاجم ىلع ءابقرلا
 دنع رجعلا كولم

 مهايغ

 تاقاكملا نطاوم

 ١ اع 0 انهبملإ ةايطمع نك أه 2-5 كاسحإ وأ ف ءاضق وأ تالاخ

 جالا 0 .١/٠

 0 4ك
 ا ذك اماما اذمزو يرقملا كاطسال !اعداغا يمن ويمك ملل ناكو

 َُ 5 َّح و 2

 اذإ نوكي ام لثم الع  هسافنأ ىّح  هيدأو هظافلأ نسحو هتكرح ةلقو هتراشإو

 هرهظي ام فالخ هنم رهظو هميشو هقالخأ فلاخ نمو . هجو د صايل سب

 قولا
1 

 أصوقنم كلملأ دنع ناكو « نيهجو اذ يس« كلك أ ةرضحن

- 
 اني

 ل ع اذ ورك هيلع :لخدأ نم لع لع ملخي نأ كلملا قالخأ نمو

 هيلع علي نأ كلملا لع هّقح نف؛ هسفن ىف هسفنل رورسلا ناك ّنِإف . هكلم دبكوت ىف

 هَمح نف«هكلم ديكو ت ىف ناك نإ و . هتضاخو هتناطب ةرضحي و« هراد رارقيف ةعلخ

 عك ف تجار د ا كالذي هل رشتل« ةئئاغلا ةرضحم هيلع عاخب نأ

 ماك هيكل دانا سكود ماع كرد انا عيبطتلا لع

 دك

 92 - ةكلخا نوكأ نأ لإ ع طقق ةعاجب نسمح درفب نأ لدعلا نم سيلو

 نوكي هنآ ةلاكملا نم ءامهاك ذ انمّدق نذللا تك أ كاك اذ[ رامأف وَ وأ

 ع

 لمح وأ أ كفو[ قفا ءارحإ وأ عاطقإ 3 و ا اج اهعم

 .ءابقب ىأ (1)

 لاك ال د1 6 ماه كنيس نكت نأ بحااولا» قرذلا اذه ةصص ضرف لغو | ٠ اضف : بص” ()

 [ و ص ق ةدا٠ ىف هحرشو سوماقلا رظنآو ٠ لوعفملا مسآ ىف“ ردد



 4 طظحافل

1 0 

 توصلا ضغ ىلا م تلا ل مع 7. 4 هني 5 1

 . هناطلسو هزعو هئاهب ىف رثك أ كلذ ناك ذإ« هترضحم تاوصألا ضخ

 : هس هدم رلث رتلسوم دس سي ,) هذ هول هش هه هوم تن ص 7 غ6 -

 ره لوقلاب هل اورهجت الو ىنلا توص ٌقوف محتاوصأ اوعقرتال اونمآ َنيذْلا اهم” 0٠
 5 2 عامعو رز ناس 20غ

 هتوص عفر ند نأ نسا : ةاوؤرختشلاول مثأو ءلامعأ طبحت نأ ضعبل ضع

 5 دف هللا ئذآ نمو« هللا ئذآ دفف هاذآ نمو «هاذآ دقف ىنلا توص قوف

 دهعاب : اولاقف ( (ملسو هيلع هللا ىل ايم) ىبنلا اونأ مما ءاهفس نم موق نكد

 ءوس نم 4 هءاسو(ملسو هيلع هللا ىلص)هللا لوسر كاذ فق . كملكن انيلإ خرخأ

 مهر 5 1ث 8 ءارو نم كتوداتي َنيذْلا نإ” : لجو نع هللا لزنأف « مهدأ

 ا 1 5 5 كا مه ندا لاو
 ا ع اا دي

 يو
 هك ه رك كاسح د هركلس عوج

 :هللج الو با رنج قيم ا 2 لفيف الت ١

 كلملا ساجب ةمرح .رضحاذإ تع تقاتل 7 نع لوقت م هير يمت
 هتنبع ىف 58

 .(15 ع سال “شع الا حبص' ”ىر« ةيوبنلا رسلا بتكف دفولا اذه ةسقرلغأأ 7

 .( "ف ص ؟ ج) ””نييبتلاو نايبلا ””ىفو

 (١ ج) **بغارلا تارضاحم”” رظنا :(؟) ١ ص ١١0(.



 جاسعلا باك 5/8

 - هِ 0 : 3 5 5 -ِ : ١

 بلطي نأ«قبيقرلا ءاملا اذهو«قيقدلا ميسننلا اذه ءاقبل بحلا ميكحلا ىللعف
5 5 0( 

 هل كيلوت لكل اهيركزاعم قطر هذانؤتلابلإ هك هلا لكي دنقل امهماود
 0 يالا لا ا /

 ٌتيِفَح ةنايخ نع لكتب الوو ففلثي بطع وأ ىجت ةمالس نم نيرمأ نيب لي وأتل

 ل1 د 0 007 نإ دابا هعدلا له“. ب دع 8“ رح قسمت
 0 , 59 7 ١

 مايالا روم دعب اهيلع رهظ دق ةلعف نم كو. ةمايقلا موي( ةمادنو ةرسح ىهامإ

 )010 ب 3 - 2 0 قس َ

 «بهاذلا سمأك هتكرت ىتح نظلا اهب نسحأ دق ناك نم تدرفء« اهب ةنمزآلا لوطو

 ! ماعلا ىف نكي مل ْنأك
7 

 7 هاج هع رو : جدي طا تاع عج 3 5
 د رعسلل هبلإ ىضعيو هلزامو هكحاضي ىتح ناسنإب سا اذإ ك كللملا قح نمو

 3 هد - 5ع 2 5 و ١ 2 كاد

 « هفزط هنلإ عفري ال نا كولو هراز وأ لخاد كلملا لع لخد مث“ هلهأ نود هصحخ و

 هداج 0 الو كلملا ل كحضب الوباريقوتو اليم و ءاماكإو اماظعإ

 ' 3 ساكت - - ع 00

 يكلم أ كلود تمحصلاو قارطإلا هضرغ نكسلو

 )١( مدلا نع قيقرلا ءاملاب و ؛ نقلا نع قيقدلا ميسنلاب نكي .

 : باتكلا نّتمىف هانعضوام بوصألا ناك امبرو | ٠ لكب اهتقرافم : ص . لكب امهتقرافم - سا )0

 ةمالسلان يب اهيف اكوكشم هتبقاع نوكت أ اع د لرب أ '“لنا ّىش لكل امهتفراقم عفدي و”'

 «2 لا ءايش الا ىف الإ ةفراقملا نوكت الو ٠ هيراق : افارقوةفراقم هفراق”” : سورعلا جات ىف لاق ٠ | كالخلاو

 ٠ بضغ :.يدرص 6

0 

 تدر واف رص قو كلعأ تع ءقورأ لك ىّدر ئه انه لغفلا )هز :

 و 3 1 0 3

 (ر ب د ىف برعلا ناسلر ظنا ) ٠ دحاو ىنعمب اهلك : ناكر بخو «ربادلا سمأو ©« بهاذلا سمأآ 000



 1 ظحاحلل
- 

)01 

 لع ةمي رك تناك ةيراج نم كو ؛ هتششمتو عابسلا هتق لص دق موق زي نرعو فب رش

 قا نم و؛ءاملا ريطو رحبلا يح اهتلكأ دق ابسسدان ىف هر اع اهمزق
 507 0 قولا (0 عع

 هللا لتر ادلب يور, تأ نابلاو كسملاب 0

 ثيحب هاري تح طق باب نم اًدحأ ناطيشلا تي لو !ءايلوألاو ؛ مجكناو «ءاسنلاو
)0( 7 

 نم هتينمَأ هيف ئري نأ ئرحأو هتديكم ىف غلبأ وه «ءاضعألاو مللا مسقنم ىو
)30( 

 ! هنيبزت 'لحأو هسواسو قدأو هدياكم فطلأ نم ناك ذإ ءبابلا اذه

 . “هتششمتو عابسلاهتقزم”* : مر ىفو “٠ هتشمشمتو عابسلا هتقزمت”* : لس ىفو . همظع تصم ىأ )01(

 .تئشيو م“ دادضألابنسانكا””قو
 -_ و - -. 0[ 0

 ةبيطملاةأرملا ةليلعلاو ٠ ““دربلل لماكلا””هلعي و هلعي ءانحلاب هلع « لنا كسملاب ىرخا دعبة سم بيطت ىأ (؟)

 : |دغت « لمت « لغت : *“دادضألاو نساحما”” خسن ىفو ٠ ىلعت : _صض قو . ؟* سوماق”” بيط دعب ابيط

 |انه5و ١ ةيشاحلاو باكلا اذه نم ١ هه ةحفص رظآو |

 1 8 ع - . . 8 .٠ .٠

 ىلا ىهو « فالحلا ةرجشب اضيأأ ةامسملا ىه ىلوالاف ٠ نيتفلتحم نيترجش ىلع نابلا ممأ برعلا قلطي (؟)

 اسكس نياع# فاالحلاو .رصمب ةزيثك ىهو . اهناضقب بوبحملا ماوق :روهشيو ءارعشلا اهب يع

 درولا لثم اغمق دو واط مني اسم ةرهز ىلعرصم ىف فالحل مسآ نوقلطي و ٠ هريغوه وأ ( ةونط]م)

 ٠ ( ةرضاحملا نسحو ؛ عبارلا نفلا نم لوألا مسقلا نم لوألا بابلا ىف 6 برألا ةياهن ) رفولينلاو نيرسنلاو

 اهانع ىلا ىه ةيناثلا ةرجشلاو . 311 10 جون[01305 وهف تابنلا ءالع دنع نابلا اذه معآ اهأ
1 1 5 8 

 نابلا نهدب روهشملا نهدلا نوحرختسن هنمو « قتسفلاك بح هيف زوحلا هنأكرمت اهو لثالا هبشت . ظحاحلا

 . ىلاوغلاو راطعألاو بيطلا سافن بيكرت ىف لخدي هنهدو ٠ اًضِيأ عوشلاب ىمسيرفلا اذهو ٠ ظقفابلابو أ

 جيرفلا دع روبشملا ىئاعلا همساو ( (1 نز]ةص لندن دود اد وعنا) ىللعلا همعاو ٠ برعلا دالبب هرج دجوتو

 (اهانرك ذىتلا تاملكلا ىف ةيسنرفلا ىلإ هت رتوراطيبلا نبآ عجار) ٠ ةيب رعلا نع ذوخأم (1361)
 :تادبنومنص (4)

 . طمس ىعمت برض باب نمد 9

 هقئاوب لجأ « هنيرازت لجأ (؟07/4  ؟/»ص) **دادض "الاو نساحملا” خسن ىف )5(



 جاقلا باك 3

 ًّء هو رم د هد )01

 مدي " ىرخأو رجح و 6 هب رك وم ف هلتق لوازي ننس عضب

 ؟هالاعب د أ الجم هلت ع
 11 فق 05 0 2

 د :لاق : مداها رورسم قدح : سو دعب 0

 0( ! هحماربلاب
 لك ا ا يا كلا ناس نادك دعو نيش را سي وعكل ناب

 ةلتقا مث“ . ىلح نب رفعج لتق ىف كريختسأ ف 0 هتاجانم ىف لوقي
)5 

 . 0 نينس سم كلذ دعب

 ا
 61 رفا

 ٌترغص؛ هل ةمرح كا 3 هتناطبو ا تا مفري ال نأ كلللا قح نمو كلملا مرحة اعا ىم

 هاسؤلم

 نم و ؛هؤاعمأ تدب ىتح هنطبو ميظع ةما ه ئطو دق ليف نم كف. تربك مأ

 ٠ اهيلع انيبن ىلا نطاوملا ىف ليصافتلارظنآو ٠ قدشلا لئام ناك هنأل قدشألاب ىمس هنإ (4 4 ص ؟ جرح

 *«نييتلاوناييلا””اهّفم ابيطخ ناكه نأو قدشألاب هتيمست ببسي ظحاحلا اهاور ىتلا ىرخألا لاوقألارظنآو |

 .[هه1١-84١86 صاضيأرظآو 1١١١-١١5 ص رج

 هدام حسون(

 ىلع اريمأو « ةسنيدملا ىلع لماع ناك . سابع نب هللا دبع نب ىلع نب نايلس نيرفعج نب مكوه (؟)
 (انير انف قاعألاو فو ةةلئاوطازوكدأز لع سلاجم اهيف هلو ٠ ةرصبلا

 ووبشملاهمداخ .ءانلدب أكل ذلو.٠ مسآلا اذني اضاخامداخ ديشرال نأ رقاب ةنيحت : لصألا ىف (")

 ٠ ةحفصلا هذه نءه مقر ةيشاحلاىف ةدراولا“'دياكملاو كولملا ةيبنت””ةياتؤر ابك !كلذانيب و © “ووزسم”” وهو

 .عم:لس (4)

 دلع او: هرسل مهمتك أو سانا هدأ ديشرلا ناكل هصنام '"دياكملاو كولملا هيبنت”” ىف (ه)

 ايش |ههتارفع ك ف بح سيب ويش لايم تيك لاق 6 ةمداخر ورش لن ةحدحي اج كاذ

 لبق ىف كزتتتسأ ىإ مهللا** : قوقي وقزو تيفي لل ةيعكلا زاتسأ نيبةثمتكو « الامشو اني تففلي:و هو ةبعكلا
 لي نيج هاج موك عا سقف تيشخو قعر « هتعت اسلف اب

 تقولا 1ع يع مشاه وبأ لاق راتسألا نم تالكا ب لاجل قرأ و درعا كعأف
 و

 (9١م1891-8/ ةحفص) .' <نينس عبس هلتق نيب و ىحي نب رفعج لتق ىف هيف هللا راختسآ ىذلا



 ه ظحاحلل

 هنإف كلكا مَ ضزعت نم اّلإ؛ « لتقت ضرألا ىف : لعتلا اهيلع بجو سفن 0

 « .ءامسلا ىف لتي

 يع ندع هو ا

58 
 . كولملا ريص اهم مايألا ةلواطمو دقحلا

 قلل

 ضضم مع ربصت 0 ضرألا ىف سيلف

 اهيلع لمعلا ىف زييقلاو اجلا ىوذ ءارآ ثهجوو . مهقالخأ لع سايقلا لطب كلذلو

 .. فلتؤم مظنبو دحأو نزو لع جرخت ىتح اهم ةلباقملاو

 ماقأ هنأ ؟قيلتألا دلي نبورتعو ناوزرع نت كللاادع خ :نغ ىضن كاذكو
(0 

 فرحلاب ةدراو ىهو 2( 4 +. ص) ظحاحلا نع ةصقلا هذه **كولملا هيبنث”” بحاص ىور )١(

 (؟0٠8 - ١1/7 ص) ““ دادضألاو نساحملا*”* ىف

 )١( سفنلا ىلإ دوعي ريمضلا ٠

 وهو « قدشالاب فرعي صاعلا نب ديعس نب ورمع : هصنام (4 4 ص) ديرد نبآل “'قاقتشآلا” ىف (6)
 هللا دم رينملا دعص ( ةكم ىف ةفالحلاب بلاطم وهو) ريبزلا نبآ ىلإ هربخ غلب امل. ناطيشلا يطلب بقلي ىذلا

 ** َنوبسكي اوناك انمي اًضعب نيملاقلا ضعب لون كلاثكو”” ناطيشلا يبطل لتق نابذ ابأ نإ : لاق مث هيلع ىنثأو
 ه ج ) ىدوعسملا لشم « ليصفتلاب نوخّرؤملا هركذ لي وط.بطخ ىف تاورض نب كلملا دبع هلق
 دّدرت ىلع لدتال ريثألا نبآ ةياكح نكل .(1 8 ةنس ثداوحىف) ريثألا نبآو غ(©8 44 و ١ هم ص

 ةغالب و ةحاصفو ةمابش اذ لجرلا ناك . قحلا وهو « ظحاحلا هب حّرصي اك نينس عضب هنأش ىف كلملا دبع

 نأ ىلع هعم قفت[ نأ دهب « ناورم ةعيابم ىلع سانلا لمح ىف ىعس . امل ةياهن ال ةمظعو ءاي ربكو « مادقإ و
 'لع« رس يع لعجو طرشلا ضقتن « ناورمل نم" الا مت اهلف ٠ دي زب نب دلاخ دعب هدهع ىلو هلعجي

 وهو ورمع أ 3: مسأب دلاخ. نم صلخت كلملا دبع نكلو ٠ هب

 عمطل كنإ** : كلملا دبع هيلإ بتك ٠ ةفالحلا نأشب تاثداحمو تابئاكمكلملا دبع نيب و هني ناكو ٠ هرباصي

 ةردقلا ةحئار و « ىغبلا كدافأ كايإ رعنلا جاردتتسإ”” :ورمع هباجاف ! '«لهأب اط ّتسلو « ةفالسمللاب كسفن

 1111111 هليتن اتكرتام لآ :كيدنزلا# ةنش اع واوا ا كومو ةلفغلا كتروأ

 .وسأو يب عي رص نم نيب بيرق نعو .زيزع ٌلذالو ناطلس لقتن[ ام ؛ بلاطلا

)©( 

 نبكلملا دبع ةبك)
 8 تاو

 (كلملا هعزان

 - فرطتسملاؤ لاق ٠ **هلفغ



 1لاد تالا لئاسم د | هدو ةزوضلا ىف افهايتأ اذه كوكلا نس هحاؤ ةروصأف

 انوا مث. مالا ىف امئاق هتروص دجوف ءامئاق هلكمأتف . ماقف ! رق :لاقف . هفرعأال

 البقم ماك ىف هتروص ٌلمأتف ٠ َلبقف ! لق لاق مث. اريبدم ماها ىف هتروص لمأتف ريد

 هلاسإلا 0| ئرتجي ملو كلملا كحضف . دحاو طيطختو ةدحاو ةياكحن اهدجوف

 م  ناسنإلا نع لقعأ ةاشلا : مورلا كلم لاقف . اماظعإو هل ًالالجإ ءدكحض ببس نع
 0 ك0

 كلت دل لاقمث ا اننلإ تيدهأ تنأو « اهنفدتف اهتيدمب ذحأت تناك ذإ

 ديعلاو ليلك دنع نأ !كلملا اع أ :لجرا لاقف .اماعط هل اوب دق : لاق .ال: لاق

 هوم“ 3 اعلطتم مورلا كلف كيع ا 0 أ :لاقف . كلملا ةرض لكأال

 مج . ده ووح |. سر دالب تمهدق دإ كلم ميدنو كلم تنا لب ؛ هرارسال اعبنتم رع سر وت ولا فال امن ع نا ا ل 52 -

 5 لعأف سيساوكلا لتقت نأ اًكولم ننس نم نإ : لاق« لمث اذإ ىتحرملا قسو ١ : 0 3 : ا ا اا كك اع

 جرص نإ هن لعصل . نأ اق .ناشطع الو 0 هلتقتال نو لع ردقت عضوم

 تيقلل و 5 كانه 0 ير .دعص اذإ ءةندملا ىف ىف نم لك ع هم كر ناك

 . سانلل هقئاز بصنو حرصلا كاذ 01 هسا

 و

 ةسارخا توصي دزغملا 7 نأ سرخلا بحاص هما دك كلاذ غلب | املف

 1 : هيراوجو كلما هش و ود 1 اذإ كوع نأ ك2 سارحأب تر

 مغْلا نم ن نيسار دخلا كقاو ناجح كان توم ىأر امداخ نا رهاطظلا دبع نب نع ىرزيرمملاىور (١؟) 5و كك : دعو

 ا
 ٠ ةعولابلا قا اهأم ر و ةمش َنيكسلا ذخأورخآلا غلا 8 ق“ هتحاح ضَميل ىصمو هني دس ىصرو اهمهدحا « ذف

 رهأ ةيضقلا هذبم علوطو ٠ 101 خرصتسآ هناف ٠ مداخلا | مر اهدح رف نيكسلا ىلع فوطي رازخحل ءاك

 8 8 عماجن مويلا فورعملا وه ءماخلا اذهو - (؟ ه ” ص ١٠ج ططخلا)'' أعماح هلمعن او رماق« صقل
 .٠ 3 هم. 2 0 . د . - 7

 كنس ضقاش وعلا سايد وج !(0



 + ظحاسب

 لوطب هسمأو مهدالب ىلإ هدرو هرب ىف دازو همودقب رشبتساف .كلذب ناورشونأ

 هلاح كلت لزت ملف. هرك ذ ضافتسآو فرع ىتح لعفف . هتراجت لطب دق ان لبلا

 لجبرلا ةراوص روصت نأ كلملا أ ةفقاسلا ةتنسنلا ىف:ناك اذإ:ىقتحنا نيتشش تس

 بطاح نضرب تلال اورد ءازإب 1 َلْعَو ءاهف ار ىتبلا هتاماج نم ماج ىف

 هنأك ةروصلا ف كلكا سأر نم هَسْر ىنديو « هتكلمم لهأ نيب نم هيلإ اًريشمو كل

 اذه ىف بغرت كولملا نإ : هل لاقو«همدخ ضعبل مالا كلذ بهو مايك

 نإ هنإف . هترا< مورلا دالب وحن جرح اذإ و 1 مدان هةيعس تدرأ ٌنِإف. ماخلا

 نمو هريز و نرم هعاب كلملا نم هعيب هنكمي مل نإ وب كعفن « هسفن كلما نم هعاب

 ار 12 للا عضو دقو اليل ماخاب كلملا مالغ ءافب “ . هتقاح ضعب

 كلذ مّدقي كلملا ناكو . ادي هدنع كلذب دخت نأو. كلملا نم هماج عيبي نأ هلأس

 ىلإ ماخلا عفدب هرمأو . كاذىلإ هباجأف . هبارش بحاصو هناملغ صاخ نم ناكو ٠ مالغلا

 هضرعأ |يف نكيلف . كلملا باب الإ ترص اذإف !هظفحا” : لاقو  هتنازح: بحاص

 ضرعي ايف هلزعف مالا هيلإ ةنازحلا بحاص عقد« مورلا كلم لإ راص املف “ . هيلع

 ىلإ و هيف ناورشونأ ةروص لإ رظنو هيلإ رظن « كلملا ىديىف ماها عقواملف . كلملالع

 روبي له ىربخأ ” : اقف: ةحراج ةعراجو اوضع وضع: هبيكرتو لجرلا ةروص

 كلل اا ىو لهف :لاق.ال :لاق ؟لصألا سيسخ لج 25 6 عم

 ذاماشت. ناثآ كلملا راد ىف لهف : لاق . ال : لاق ؟ةّلع الوامل ّلصآ ال ةروص

 . هراي : ص (5)

 )١( زورخحم دلج نم باك رلا وه ررخ .

1 



 (همي رح ىف هناخ نمل

 جاعلا باك 3

 "نال كر امر اوال امس ئطخقلا قير دراقلا!ةكط ني
 "كورا كتاف

 تاو كي ل ا ل

 0 لتقلا بجوت ةيانحلا كلت ةب وقع تناكو . هنع 1 لاو داو ا

 هم هب كفسيف ماكحلا دع ا م دل عال : هلتقي فيك ردي ملف

 هسفنل دجو الوءةكلمماو كلما الع نهولا را ةقلازب قارا هناا ةللافكا اع ردق الو

 دعب هب اعدف. مهفلس ةثاروو مهيد هاري نيدو كابا دع لحواارام

 ىلإ ةجاح ىبو« مورلا كلم رارسأ نم ار ىيزح دق: لاقو هالختسأف ة ةنسدل هتبانج

 ىذلا لحمل يلق نم َتللح ذإ « كيلإ قركسا هلا 1 سبأ انو كاهنلعأ نأ

 مولا دالب َلخدتو ةراجت كانه ىلإ لمحتل الام كيلإ عفدأ نأ تبأر دقو . هب تنأ

 تابقأو يسن ةيهسسوس مسح اذإف . كتراجتل اهم مهقتف
9 

 ب هكنلإ ا انام ملط علّطتو مهرابخأ لإ ىغصُت < كلذ لالخ قو. نإ

 . مهرارسأو مرومأ

 ناقل كلهن كال علب نا رتل لا قاف

 اى رتشاو عاب ح مرلا دالي ماقأف ٠ ةراجن جرو لجرلا رهو لاح هل سمأف

0) 

 لا ةفوصنآ ممم ا أ ضعبو مهتبطاخم هب فرعام مهتغلو مهمالكن م نفل

 ا هيلع دتشآ ىمألا بر )0(

 . هتفرغم ىلإ ةجاح ىف نحن ىذلا مهرمأ رم ملعتو : أ (9)

 . ةعرسب ظفحو مهف ىأ )م(

 "1 كم )(



 ظحاحلا 5١

55 

+ 

 لكم رانوتتارفقو هلزاب ىنح هب سأ وأ اناسنإ بزق اذإ ؛ كلملا قالخأ نمو

 هل لالجإلا ن نمرهظت نأ 15 ىذا اهلج يصل حاتم ارك نام هيلع
 ف

 . ماظن الع تسيل كولملا قالخأ نإف٠. لبق هملع ناك امم رثكأ ءاذختسآلاو ميظعتلاو

0:5 

» + 

 ا وعمسع يو | بيسفااو أ ع
 . اب نولماعي و اهيلع لثمتيف ةفورعم مهقالخأ نوكت ال نأ مهقالخأ نمو

 : هتناطيو هتنتاح نم لجرلاو« هنامح نم لجرلا' لع بضغي دق كلملا نأ ئرت الأ

 ءاليوط ارهد هتب وقع رخؤيف« كلملا ةمرح ةنايحت وأ ء لام بلص ىف ةيانمل امإ

 .كلذ هبشأ امو ةراشإلاو ةماكلاو ةظحللا ىف كلذ َقّسِي ىتح هّسجوبام هل رهظب ال مث

 لّوأ ىف راصتنلا شانلا مئابط نأ ملعن انك ذإ «سانلا رئاس قالخأ هذه تسيلو

 ٠ تضقلا رداوب لَقأ دنعو تايانحلا| تاقوأ

 ضدي نك دا« ا : مهقالخأ ك0 اسيا . مهؤانبأو كولملا امأف

 ةدمل كلذ. لوطتف٠ 0 هاو هنذأ نع هل هللا قل ئدعأ عضب

)2 

 .كي مل رثعي ةرثع لوأ دنعو نوكت ةثداح لأ ىف هلستق ول وهو: ةنمزألا هب زمتو
 ايس

 ْ ١ ع صاب ج)؟ هل ىذختستو عوضحلا اذه : اذه مضخم تنأ : ''ىناغألا””ىفو ٠ دايقنآلاو عوضحلا 01(

 ٠ لماع: مرا (90)

 نع اقأ نمو ) ةثناط تلاق» اس وهو : هيذاحيام انه هب دارملاو ٠ ةئرلا وه (حتفلاب) رحّسلا 05

 ٌهَدش دوصقملاو ٠ اهرحتو اهردص نبي ىنعت '* . ىرحبو ىزرح نيب (لسو هيلع هللا لص) هللا لوسر تام”

 (سورعلا جات نع) ٠ هرصب و هعمس نيب ؛ اضيأ لوقن ك « قازتلآلاو بارتفآلا

 ٠ لولوقي رو : سس .هلوهو : ض (4)

 كولملا قالخأ كن



 2 (مسأ ةيلكز

 (ىرازفلا ةحراخ

 (ةيراغم ةلك)

 جاعلا ناك ش 3-3

 دوو 5065 5 لل فطام
 تدرأ نإ : لوقي[ ىاذحلا ةمالس نب حور نب]علبز نب 8 [ةعرز وبأ] ناكو
 )0 ا
 00 اذإ هيلإ ءاغصإلا ن ند 0 نكمأف هند نم كلملا كنكمي نا

 قولا

 د ا روف لومي ( يراسل حنا 3 . ءامسأ ناكو

3-0 

 و 6

0 

 هناف « مساقلا نإ مر الإ يتفلاب رهف نيتدحلا ن 0 "حمر ا د ل <سورعلا جات“ ”ىف لاق )١(

 ناو رع ةقْيلل نيطسلف ىلع ايلاو 5 4 ةنس ىف ناك ا 2 نب حفر ٠ مغلاب

 حور د م هوة هايد ريح 0 لباب هيلع بوف « حلا

 0 نب هللا دبع نود مكحلا ن 2 تاور ل سانلا اه لح ا ا نأ دعب « ابملع ايلاو

 0-1 (* ؛ ةنس ثداوح ىفريثالان آى اهْرلشأ) رسزلانب هللادبع ثودو

 ثالث عم هنإ هيف ةفيللا لاق بح هريسثمو هريمصو هميدنو هسينأو هسسيلج ناكو ٠ ناو رع نب كلملا دبع هنبآ

 + ص ١ جديرفلا دقعلا) . مأشلا لهأ ةعاط ىف ؛ قارعلا لهأ ءاهد ىف «زاجا هقف : هريغف عمتجت مل لاصخ

 اهدروأ ةفي رظ ةياكح ةيبارعألا هتحوز عمو ةفيلخلا اذه عم هل تعقو دقو .٠ ( ةباغلا دسأو 07١٠و

 . |[باتكلا اذه نم 0١و 1107و ١١8 ةحفصرظنآو ] -( 4 ١4 ص)““ىواسملاو نساحملا””ىف

 ةياكح هل تعقو دف « ءاك ذلاو ءاهدلاو لضفلا نم هيلع ناكام عمو ٠ كلملا ديعنب ديلولل قم اق

 “«بهذلآ جورم””ىف اهدر وأ املاو ناو من كاالادبع جن أر شب عم ةيكلاو درع ءاناتع كا

 (8١١؟ ص ١ ج فرطتسملا فو 55٠4-5508 صه ج)

 00 ص 1 ج) ىدوعسملا اهلقت (؟)

 ا ع امئدو خام وحا ابا يدع اسس عا نتاعن جز

 تظن ا هكراخ نيءاعأ لن مو0(١ 4 ص ١ ج)''تايفولا تءارون””ى ةيخحار فلو قر ةعطب تنام

 (ه ١ ص ١ ج ديرفلا دقعلا)

 نإ



 .عاقسآلا نسح لثمب ةناطبلا الوءةمدخلاا لثمب ديبعلا الو. ةعاطلا

 كا ظحافحلل

 ار : :

 هب فيطتال اعبض كنم نعفرأل؛ كل تيب نبل : سابعلا وبأ لاقف . نينمؤملا ريمأل
)0 

 . نابقعلا هيلع طحمت الو عابسلا
 ةوفإ ير

 شايعنبأ ةلك ) لشعب كولملا نإ ةقاعلا بّرقتي مل: لوقي فوتنملا شايع نب [ هللا دبع ] اكو
 (فوتملا ع(

 . (ةغالبلا ساسأو سوماقلا رظنأ) ٠ كمساب نهون ال ىنعمب « ةياح انه ةلمجباو ٠ دضعلا(ءابلا مضبإ عبضلا )01(

 ٠ | هاظ في رحت وهو | . '“ابعص”” : ىدوعسملا فو

 1 ج بهذلا جور ) فنراصقنو ةدايزو ظافلألا ىف ليدش ةصقلا هذه ىدوعللا دروأ )0(

 ريسي تفي رحت اهلقثو (٠ ؟ ٠ ص ) راصتخاب “*كولملا نساحم”” بحاص اهدروأو ٠ () 77 1:5 ٍص

 .(4 ه5 ص) **ىواسملاو نساحملا ”* بحاص

 ٠ هتيحل فتني ناك هنأل فوتنملاب فرعي و ٠ نيباسنلا نم ناكو « "ىمابعلا روصنملا تالاجر نموه ()

 .١ه89و 4١#ا/ ىنس ثداوح قريثألا نبا هر ذ . 4 ص* * فراعملا”” بات ىف ةبيتق نبإ)

 ادم جراوخ ثالث تلت « نيدلا ىلع مهذامسأ ءافلخ ةناللث فرعت : هل لاَمتف «اموي هعمر وصنملا كر

 لتق كلملا دبعو « (اوبذكو) ناْيع لتق ايلع نإ ةماعلا لوقيام الإ فرعأ ال : لاق ؟نيعلا ىلع مهئاسحأ

 < دم نب هللا دبع همسآو ءروصنملا ناكو | ٠ تيبلا هيلع طقس ىلع نب هللا دبعو « ثعش الا نب نمحرلا دبع

 :روصنملا لاقف ['. تاف هيلع طقف هساسأى ءاملا ىرجأو « حم هساسأ تيب ىف اذه ىلع نب هللا دبع نجس

 قرأ ليصي ةتدامغلا هذه ةومسلملا ير دقو . اننا كلل نإ تلف انا: لاق 015 ىذا © هيلع الفقس 13

 ١١(. هص ؟ ج) قايس فطلأب ةتارضاحم ىف ىناهفصإلا بغارلا اهقاسو ١١(« 5107-8 ص 5 ج)

 دحاو لك لن« نيع امهنم دحاو ّلك ممالزأ ناّمالسإ ناكلم : (؟ 10 ص ١ ج) ئشعألا حبص ىف

 هللادبعو « ديعس نب ورمع لق « ناورم نبشكلملا دبع امهدحأ ٠ نبع مهنم دحاو لك مسآ لت كولم ةثالث امهنم
 ىناسارحلا لم ابأ لتق (هللادبع همسآو) ر وصنملا رفعج وبأ ىناثلاو ٠ ثعشألا دمح نب نمحرلادبعو ءربزلا نبأ

 ِ 1 و هن - 78

 ١ ١ « صرظناو | . ناسارخ ىلاو نمحرلا دبع نيرابحلا دبعو 6 "ىلع نب نمحرلا دبع همحو  (نمحرلادبع همسأو)

 . [باتكلا اذه نم

 ١١4(. 117 ص ١ ج) ىدو.لملا اهلفن (4)



 هن داحانيح ىلذها

 (حافسلا

ُ 

- 

 سابعلاوبأ ثّدحت ذإ سابعلا ابأ ماسي وه انيب هنأ -- ما كب ىبأ نع يح كا

 سلجم ْىلإ حطس نم 0 ترذأف«خيرلا تفصعف . سرفلا يدم

 نع ديس ا ول نمو عاتراف « سابعلا ىبأ

 «نينمؤملا ريمأ اي: لاق !انعار امن عر ىلَدهاب كاش يرعأان# هل لاه“ ساعلالأ

 ّبلق ءرلل اغإو : “هفوج ىف نيباق نه جر هلآ لمجام”: لوقي لجو نع هللا نإ
 ش5

 « هللا نإ 0 ثداحل ا رم و هرم املف .٠ دعو

 ناسل لع فكم ا ايكو هل ىقي نر بحأو دحأ ةماكب درفت ] اذإ

 1 ما بالا 1
 (ه)و ((

 ىسفن ىف ىنمزل اهب لإ اهل تمحو الو اهم تسسسَحام :ءاربغلا لع ءارضللا يلشا ران

 اهأ ريهاشم ع 0 ةسيفتلا قالعألا) هللا دبع نب ناولس همسا 0(

 ىلع ةرصبلا ليضفت ىف ةعيدب ةرظانم هترضحب هلو « حافسلا سابعلا ىنأ ءاسلج صخأ نم ناكو ةرصبلا

 ( لالا جملا يفتر كلكلا نتمعف ه2 فرز زر فووتملاب شاع نب ! هرطانم تاكو اهله ارو ةفوكلا

 ءافعضلا نموهو -( ٠ ضاق الكب )02 2 50 ص) تكلا 53 نبأ اهدر وأ

 »9#١9(. صا ج بهذلا تارذش ) <1/ ةنس تامو « ثيدحلا ىف

 “رودبلا علاطم”” بحاص اهاور دقو « ““اتسط تدروأف”” : ص ىفو.اتسط حيرلا تعقوأ ىأ (؟)

 يكسر حطسلا ىلعأ نمر الا نم انفو ابار ثرذأف”” : ىدوعملا ىف ىذلاو +( ١4 نع ١ ج)

 ١ 0 "دنا 2اغ قف ناهيفنضصالا 2عارلا يور دقو : (07 111 6 ”نهدلا تاردكش ركاز

 ناسارخ ريمأ ساجم ىف رلكتملا ىبعكلا مس الاوبأ د كلو هذبم ةببش ىرخأ ةعقاو( ١7 ١ ص

 حلصيال ريمألا لاقف . رمألا نع مساقلا وبأ تفتلي لق .رالا ةصرع هنن تلزلزتق تسلط بطلا نم طقسف

 .وه الإ ىنرازول

 هي هيا تكة ىدؤالاللا قتلو

 «ءايكلا ةاككص )4(

 ولا - رص 6



 سمسا سسمسممللا 00

 ها/ ظحا لل

 ا رو تع ل ا :داري 4 يسد ©
 ىيبن ىتح ئثب ترعش اسف ؛ ىلق ىلع ىطغو ىركف رمش ىح ىناهللأ نينموملا ريمأ
 كجرخأو :ءاطعلا نم فلأ ىف كلعج نم كملظ دقل :ةيواعم هل لاقف . نينمّؤملا ريمأ

)1( 5 
 3 - :٠ رن ع

 هدازو  مهرد فلأ ةئامسمم هل مأف ! نيفص لهأ ةاكو.نيرحاهملا ءاشأ ءاطع نم
: 8 2 

 . هبوثو هدلج نيب هلعجو« هرد فلآ هئاطع ىف

 0 10 7 ., 5 . ١ 5 ١

 .ىراجي الو عداحيال نم ةيواعف هذه ىف ةيواعم عدخ ةرش نب ديزي ناك نئلف

 ناك اه6 هسفن هب فضوام هج ةلقو ةرش نب ديزي ةدالب نم غلب ناك نلو

 / 7 هنكلو« ةيواعم نع ىفخ- كلذ ْنظأ امو . هئاطعف فلأةداي زو فلأ ةئامسمم ريدجي
 . هتسارر قح هافو أل« ةفرعم !إع لفاغت

 (0ه) :
 رو ريو 2

 نما درس بدؤب يد ماب وعجيب

 : ةأانخحي: . رض )01(

 ** هزولملا نَشاَحع”” تحض اهاورو « (؟ نأ ص) ظحاحلا ظافلأب ب هكلزللا ةننن””ىف ةصقلاهذه ئَور )0(

 4(٠ 45 4960 ص) دحاولا فرحلاب **ىواسملاو نساحملا“” بحاص اهدر وأو ١ ١(. ض) راضتخاب

 .ئراع :٠ ص )2(

 ماعق اذ نك ٍِ :

 رطض اميح هنكلو ٠ هنداع ترجح م همس ملو © ظحاحلا نع اها ةياكملا هذه ىدوءدملا لشن )0(

 مر

 قب رطب هيلا ةراشإلا ف ادب دج م 0 . ةرت ف ليزي ناك نالف“ هوَق دن هريدقتو هكف لمنل

 **هريغو ىنعملا اذبه ىف بتكلا َْغنُص نمت بد'الاو ةقرعملا لهأ ضعب لاق *" : لاقت« ميمعتلا»و فصولا

 * ءزج بهذلا جورم ) ٠ اهعضاوم ىفوأ ظافلل الا ىف ليلق رييغتا عم اضيأ اهتمرب ةيناثلا ةرابعلا لقت مث

 اع كا خف

 هده نم ةارملا ءروكف : ةءررم ىف ءاحسلا ورسلا ىنعمو | ٠ مص تادايز ند هلا هذه ))

 اضيأ ةلومالا هداه درتسو . ةءورملاب جوزمملا ءاضسلا لئالد و كوو هلفغلاب رهالفتلا نأ ةلوقملا



 جاتلا باك 5

010 

 لبق اذه ناكو٠. . سررقو موز# ىنبو ةعازح مول نع هثدح ةبواعمو « نايفس ىبأ نبآ

 عفترأ كاف جا ممءاج ىتح ةكلمللا لع ناقيرفلا هيف فرشأ 5 ناكو. ةرجملا

 001 ل أموأ مث ةيبار لع هريعبب

 فكلنا عيناك قوخرا كايتو دش ورلطم اةرااررأل اظ تلو يدان انيق لاق

 كسا فعمل يرد ع هيو اههيشفملا# هداج 1 ا

 0 ل ا

 أ:
)6 

 يا 21 7 5 6 : : /

 تاسست ضعاف در اع نا غو موزحم ىبل ناك موي ناعرج نع هثّدحي”” : قدوعدسملا ق )1(

 .| ص « مس ىف دراو وه م ةعازخ باوصلاو | . **ناعزج”*

 . | *كولملا 7 ع حيحصتلاو | ٠ “هفكب”” : ص د )0(

 بحاصو ىدوعسملا لثم هنع اولعذ نيذلاو ظحاجحلا ريغل اهدجي مل ًةصقلا هذه 6
 لا 6 5

 كل را دي رج رقلا قروركذ تملا لع نإ ةاكشب 52 ةظفالؤلا هز فل را كدلزلللا ع دان فا ذكو

 قالوب ىف ىسابعلا .اشاب تمحر ريبزلا موحرملا عبط #١4 ص ١ ج) ةيلحلا ةريسلا ىفو « ناحصلا

 (م ١8858 ةنس كسبيل ةنيدم ىف دلفنتسو ةمالعلا عبط 78 ص ١ جوه 1146 َةنس

 نوعضي ةراتف ٠ نوعباطلاو نوخاسنلا اهفحصي ام اريثك ةيلكلاهذهو | ٠ رياع ص ىو اع كس )(

 ٠ ةزومهملا ةانثملا ةيتحتلا ءايلاو ةلمهملا نيعلاب *"رئاع””باوصلاو ٠ **رباع”“ ير ««رباغ”” ىرخأو هلا

 . ةراجملانم اذكو هيهار ىرديالاه ماهم.لا نم رئاعلاو : 2 ةدام ىف سورعلا جات بحاص لاق

 | رئاوعلا عمجاو

 عقت الثل ةياكحلا ليبس ىلع بئاغلا ري ملضلا لعجي درفنأ س نكلو : ل ؟ىدودمملا ف ) ه)

 ٠ باّكلا نم ريثك ىرج كلذ ىلعو ٠ “'كلمي ام قتع”” : ازكه ةرايعلاهيف تدروف ٠ ىراقلاو أ ماكمما ىلع نينا

 ىوري نم نيم ىفعقي فيكف «رفاكب سيل رفكلا لقان ناك اذإو ٠ جرحتلاو مثأتلا ف ددشتلا باب نم كلذو

 نامالا هذه لثمب ناسللا ناي رج مدع ان دان مهلعلو ؟ هربغل مالك درجم



 هو ظداول

 لك أو« لجرلا لع تقف« هتوسك ص اخ نم بابثب اعدو . كلذ هعضوم ىف ىدغت
 نإ !كلملا أ”: لاق ؟كتباد رفاح عيطوم نملإ رظنلا تلفغأ فيك, هل لاقو . هعم

 .نحلا نوكت رعنلا ردق لعو . ةيلبب اهضراعو ةنح اهلباق ء ةمعنب دبع ىلع رعنأ اذإ هلل
5 1( 

 اذه نيب نم ههجوب "ىلع كلملا لابقإ : امه« نيتميظع نيتمعنب ىلع منأ هللا تإو
 غ2

 ريشدرأ نع اهيف ثّدح ىتلا برحلا هذهريبدتو ةدئافلا هذهو ؛ مظعألا داوسلا ّء 9 1 7 6| ٠ / كلل
 5 م 39 5 رغ 5 0 و : : 34

١ 
 1-1 5 7 7 . 1 59 هيلا 8 1

 هةمدخو كلإملا ةرواسا الولو . ةنحلا هده امهتلباقء[دحاو] تهفو ىف ناتلملج ناتمعن

2 8 6 5 
 - ع ث و 4 7 و ٌ

 ديدج نع بهذأ ىح تقرغ ولف « كلذ ىلعو . ةكله ضرعمب تنك ؛ [هدج نسحو]
 3 عامر سدو 3- 1 م 000

 ! هه تنأ ىذلا رادقملا اذب كتفنظام: لاقو كلملا رسف
 (2 1 * 7 9 : 2 ها رغسر :

 .هرمأ رثك | ىلع بلغ ىتح هنطبتساو ءانيم اعئار اردو ارهوج هث اشخ
)6( 2 3 

 اًيح ىواهزلا ةبواعم راسل وه انيب هنأ« ىواهزلا ةرحن نب ديزي | ةرج ىبا] نع ىح ازكهو هي ل جيم ند هرخخ ىن ذ عقوام)

 ( هن واعم هي ل د>

 723مل يوم تحصم فو “ايهم نع اني زج بنا: رض( قت (1)
 .ءلو ا هو رم لول ف تارا يحرق يع رينا
 . ىدوعسملا نع ةدايزلا .(")

 كولملا ريسبتك ىف اهدجو هنإ لاقو ٠ ةليلق تاماك ىف الإ « اهفرحب و اهماَت ةياكمحلا هذه ىدوعسملا لقن. (4)
 2( 5 ١ 4 ص « ءز) ديشرْسنِبرادنب ىهلمتزلات[ةنلاقفا زيف رب أن هب وريش ىلإ اهبسنو ٠ مجاعأ الا نم

 نساح”” :نحاص اهرصتخأوغ( ١8 ب صار“ دياكملاو كولملا هيبنت ”” ناك بيحاص اضيأ اهلقنو

 . ع 4 0 هه 4 ص "“ىواسملاو نساحملا”” ىف دحاولا فرحلاب اهاقنو (.٠ 7 م١ ص ) ** كولملا

 ىلع لماع درطي,و ةعيبلا هل ذخأيلو جبحلا سانلل يقيل ؟و ةنس ةكم ىلإ هلسرأ ٠ ةيواعم ةلود ناكرأ نه (0)

 ةليبق ىلإ بوسنم وهو (٠ ةنسو 4 ه. ةنس) نيت م وأ ةرم رحبلا ىف مورلا وزغل كلذ دعب هلسرأ مث . اهنع
 ىف ئرغصلا ايسآب ةروبشملا ةيدملا ىلإ ةبسنلا امأو .( ماهر ةّدام ىف سو رعلا جات رظنأ ) برعلا نم

 ٠ ءارلا مضي ؟ "”ىواهرلا



 0 ماقأف . كانه هل ظس و4 هتبأد رع لزنو ناكرشولا كلذل متع ا

 الو سلجم ىف اًدقانت دشأ مهلثم تيأرام# دعب نيا 0 تامحام

 0 نع انيق نوحأ

 ا را ماو يوما نوفل رمال[ لعالو لم نب دعس لاب

 كلذ ناك دقل « هفرطب ىلإ هتراشإ و ثيدحلاب "ىلإ هدّصق نم نينمؤؤملا ريمأ ىنالبأ ام
 ا ا ومالا 4 هكر ةيخيوتو ةسيررتقلا ميضؤفتام مظعأ نم

 هدجي مل ام تثدَح اذإ مهَقلا نسحو تحت اذإ ماهفإلا نسح نم كدنع دحي هللاو

 1 اقلام عملا اعلا 0

 لك 5 هرياسإ ال ناكو) هل ريسم ىفوه كي هن زارا 5 امفو

 اند اني تنفتل [ نإف« مهمته لع هرهظ: لح ةيلاعلا تنازملا ٌلهأو امدسعبم قلما

 0000 110121ذ1 د د ذ ز ز زد زد ز ز ية ةءة ية

 : لاقف,# سوما بحبابم هنمياندف « [انيع] اذه هريكم؟ى ب تمفتل اف - لاف 6( هتربابسم

 هلا كلم عقاو نيح كباب نيوشقوأ نع هد . لاينر فطال نصل

 . هفرعيال هنأ همهوأو هياع مجعتسآف . رم ثيدحلا اذه ناورشونأ نم عمس دق العلا

 الع ايهريسم ناكو + اهلك هحراوج هيلإ "لك را منشان" تتتلطعا .تاوأرسوافقخ
 . هتبأد 0 ئطاوم الا 1 هلابقإل - ٌلججرلا كرتو :ربت ئطاش

 يف ركل عقوف رهنلا الإ لجرلاب تلاف«ةئادلا مئاوق اةدغلإ تل

 لأ نايل رع هل ١ نع انقل نافع هن روكللا ةيخاع اهردحات

 ) 20 ىلحأ), درطأ علمك 0 ةلكلا نر ةياور رظنا هم

 . رص نع ناتلوقنم * * نيتمت نب ناتروصحلا ناترقفلا ناتاه (؟)

 ٠ توقاي رظن آو ٠ ءاحلا مض جرفلا دنع نالا فراعتملاو . (سوماق) ليج مسا ىازلاو ءاحخلا حتفب وه 2(



 فل ظحاحلا
 كت 0 دس هه ي بهي يي يِِِِِِسس هب |سيبإ إي يبي يييصبتشدش7ل

 اهي ةحيصنل امإءاهيلا رص عيضو وأ لماخ ةهفاشم لإ كلملا جاتحآ نإ
 ءالَوُأ شفي ا هنود ادحأ 12 الأ كلملا قح نف«هنع هلأس 0

 لبقو هدنعام ت77 اذاف . هلام نع رحالاو هني نع اه ريسأ + ناثآ هيَكسحَ دخأب مث

 ٌرظنلاو هيلع ٌةدئاعلاو هيلإ ٌناسحإلا كلملا الع هّقح نف هب ءاجاه كلملا هنم

 بّرقتلاو مهكولم ىلإ اهعفر ىف متاصنلا ووذ بغريل - هل تناك نإ  هتجاح ىف

 هنا لا
5: 

+ 

 .هوحن هنتهذو هركف:هرضح نم فرصي نأ ثيدحم ثدحباذإ4 كلملا قخ نمو
 2 0 هركثس دق حب اهو ىلا نسا ل 15 1 م. 17 ١

 ةساحىف ني عاّهسأ هعمسأ . كلملا هب ثدحن ىذلا ثيدحلا فرعي ناك نإف
 - م - - - 3 ميو 1 4

 كلذ 5 نإف ٠ هدم راشبتسالاو كلملا ةدئافب 2وارسلا رهظاو 6 ةفرعن موطق هع

3 
0 

 2--- كلما نلطعي "هنأ نحت لاو «اهئذأ نبسح ند ه رهظيام (اطمذخ اة ما

 53 اا لاو كاولملا دئاوف ىلإ سفنلاف . هفرعي مل ناك نإ و . عامسآلا
5 

 . مهبمشأ نمو ةقوسلا دئاوف ىلإ امم

 . ٌتيثتلا مث ٌبلطلاو ماهفإلاو مهفلا . ىرحيب اهيلإ ىتلا ةياغلاو سمألا رادم امنإو"
 2 و , - ١ 2 رغم ع - "9

 ىادوب ىنرتسام ىب وثوب ىنع مهفام ىسلج : نهلمأ ال ةثالث””. صاعلا نب ورمع لاق

 تحومىصو ضايلا مصرع تلك"1 دقو . 0 هفرعي مل ناك نأو عامتسألا 7 ع ىلا“ ّق )0(

 6 لبيلق رييغت 3-5 امو ةناكحلا هذه لمن هلاف٠ ىثددوعسملا هكراو] 5 لعو 02 ىف ام ىلع ءانب « ةرابعلا

 نع ظحاحلاو وه اهلقن هلعلف ٠ نانويلا ءاكح هلاق انمم اهنإ لاقو « مسقتلاف بارطضأو « ناصقنو ةدايزو

 ا نم: ج بهذلا جورمرظنأ) ٠ وثإ بلك

 . | باوصلا نع ةديعب ىهو |. *«برقأ” : ب ةياورو . | رض ىف ةيشاح | .اصرح دشأ ىأ' (؟)

 عايسألا
 هل

 كلملا ثددحل



)0 

 لا ع شنلا الو#ةقوسلا ةرضحم بنذلاك كلملا ةرضحم بنذلا سيلو

 هترضحب بجو اذإف .هدابع نيبو هللا نيب وه كلملا نأل. لهاملا ةرضحم بنذلاك

 طا 0 1-00 :
 . داسفلا ف عباتتلاو ةثايعلا نع اياعرلارحدزيل هيلع ةبوقعلا هقح نف.بنذلا 5

2-5 

 هع ع

 .كلذب هتصاخو هتناطب هقبست نأ  مايقلل ةكرحلاب مه اذإ  كلملا قح نمو ةناطبلا تادآ

 1 1 0 5 5 كلملا مايق دنع

 . مهنيعأ نع ىراوتب ىتح مهنم داو دفعا« اؤيحر ال نأ مهيلإ أموأ نإف

 . مايق مهو مهيلع هنيع عقت نأ هقح نف. جرح اذإف

 . كلت ملاح لع اوناكءدعق اذإف

 تدعق اذإف .الؤأ ىلوألا ةقبطلا دعقت لب . ةلمح اودعقي مل ءاودعقيل مهيلإ رظن نإف
 . ةثلاثلا ةقبطلا اهتعبتءاهرحن 1 نع تدعق اذإف . ةيناثلا ةقبطلا اهتعبت ءاهرحتآ نع

 اذ ةعلطد 3< لد كا طيني اولا قف !ةالكتتاز بأ ر شعل رعد ينال او

 :ةلؤأ الأ ةقبطلا بتارم لع ارحب له مث

5 

 ني

 5 0 7 “ 3 . ّء 0 و 1 و 3 9 :

 الإ هبوث هبوث سعي ىتح ربك وأ رغص  دحأ هنم وندي ال نأ كلملا قح نمو نم ندا مدع

 ! 7 س١ 12 ا ة طورش الإ ء كلل

 . لوهجم الو كذلا لماخ ريغ« بيسح بك ص ف:«نيوبالا فورعم وهو

 “يللا ”” وأ “يكحلا” : باوصلا لعلو . ص « س ىف اذكه 01(

 ٠ (سوماق) ّرشلا ف عارسإلاو تفابتلا : ةيتحتلا ةانثملاب عياتتلا (5)

 ٠ (سوماق)تبنملاو لصألا مظعك بكرم و



١ 

 ا ظحامل

 < هئافوو ةكش دقو هدنع هءالب هرك ديو « هيلإ هناسحإب ًالَوأ هيلع ّنَ نأ هقالخأ

 .هنيلو هظأغ ىف بنذلا كلذ قحتسدام ردقب هتب وقع [كاذ] ءارو نم نوكي م 7 4
409 

 لصف لبشال , نسحلا سلج : الاق دواد ىبأ نب دوادو مهلا نب دم قثدحو*
(02 

 ١ ءامسلا نم مظعأ ىنذ لوقي وهو اغا فاح معن لبقأف « مزاخ نب معتل ةعاملا

 كم ديم منزلا لاقف# 0 ىنذ ايقاع د

 2 ِع

 يلا م 0 بونذلاف كينذ سيلو

 ذا
0 

 7_1 هر

 ةيقاعملا مدع ةيمدعلا بايع ولا ديعسلا كلملا قالخأ نمو
 بضتلا لاح ىف

)0 

 دا 11 ماو ودسوررادب فولو

 بونذلا ظيلغ نيب ةطساو بنذلا كلذ ةب وقع لعجي نأ لدعلا قف «ةينذ هر وقع

 . لاب ىلع هنم صاصقلا رك ذو ةبيط هسفنو . هيف هيلع محلا لعجي نأو ءاهنيلو

 (ه)

 . كلما ىلإ اهرمأ عفر اذإ وجت الف ةبوقعلا اما

 ,بتلاو نايبلا”” اناكفن ««تاويملا»" باك ىف ناسنإلا اذه نع ظحاحللا ىو ريام ارثك 1 ١(

 م راصو ٠ هليل نر رشعو ثالثب هنافو لبق دوراه هوبأورم كا هلسانل يح نومأملا ةيعم ىف ناك 0

 ٠١١( 78و 41و 07 غ4 ص »# ةلسلس ىربط) ٠ ةفالحلا هيلإ تضفأ اًنيح هود لاجرو هدازق

 (4هص ١1ج عج نييبتلاو نايبلا* ”ىف ةدراو ى هر مص نع ةلوقنم" " نيتمحنلا ن نيب ةروصحل | هام | هذه (؟)

 .٠ د مذلا ..يرالا ()

 ءْمّضلاو ٠ ةيغئاو هَجْو اًمَبأ ةناوآلا ةدطو ا *“ كيلا لإ: هزم عفر اذإ زوجي الف وفعلا امأف”* : س (ه)

 . ىناهحلا نع وفعلاب ةعي رشلا ليطعت هلزوجي ال كلملا نأ ىنعملاو . بنذلا ىلإ محار |
 0 0 4 نب ايا ع ” لي . 1



 اعلا باك 5

(10) 

 نإ . هيلع بجي ايف هيل مقفت «كلذ ى هزل ام دحأ لهج نا .كلذي ىدتبملاَوه

 نكي يع «لوحلدلاىااذإ"ندايخل ثاؤديدأ "نسي نأ رادلا بشاب لكوملا قف داع

 . كلملا طاسب أطي ملف هتبت رم تلاعتنمأ كلا نانانأ ايلا زحؤتا م: دن كال

 دنع كولملاىلإ اهجئاوح عفرب ةناطبلا ردع ا : لوي زيوربأ نب هيو ريش ناكو

20 

 د 0 ةوفج دنع وأ «نوكت ةَقيض
 مهرومأ ملل اص ىتح هتضاخ نم كلذ ٌدهعت كلملا عف . كلذ ناكاذإف ٠ مْ 0 ب 03 هع
 يطل يع نور ناكالودحا رمقأ ف ةيانكتلا نم اوك اذإفإ  مهتلخ ديو

 هاف دحأ حتف مث ءاهتافص متأ ىف اياطعلا زاردإو ديلا تاذ نمو« هصئاصخ عفرأ ىف

 ترهظ نمو . ةسفانملاو ُهَرّشلا كلذ 'ِلع هادح ىذلاف ؛ةجردلا هذه قوف اه بلطب
 ةقبطلا الإ لقت« هريغ دب ىريصتو هدي نم هتبافك ع ّرتت نأ اريدج ناك هنه ناتاه

 لف هانا كدا كلف ةشيسللا

5 
 نا

 معنأ نم ةعاط د عاقب سس نيس نابع < دع الان[ كيلا قدا: قلعَو 2 ماع . ِ 22 2 0

 ني 2 ةعاطا نم جرحت 1 : 1 تا را ان 3 م وللا هال عمد رع نأ ذلإ تش الو" د "تناول

 ىسلج ىف مككتت نأ بجعلا نم” : لاق مث مالسلا هيلع ةفيلخلا ةرف سو ديشرلا ىلع ىهفاشلا مامإلا خد (1)
 رصمب رج عبط ىزارلا نيدلارخفل' ' ىعفاشلا تقانم/ :ى َ نه 7 ص 6 ةصقلاحرشرظنا) | ىلع ريغ

 ناورم نب كلملا دبع هيلع دعوتو هيف مدقتو ءافلحلا دنع مالكلا نم سانلا عنم ةفيلخ لوأو ١(. 5379 ةنس
 قوتملاداؤدىبأ نب د أىضاقلاءاج ىح « مالسإلا ءافلخ ىرج ماظنلا| ذه ىلعو 0 ١٠ج نيييتلاو نايبلا“ 5 0 00 1 0

 - 5 و د 5 ع

 « هتمح رت ىف ناكلخ نبأرظنأ) ٠ اومكتيىح نوباكيال اوناكو ؛ مالكلاب مهأدب نملقأ ناكف «ه ؟ 4 ٠ ةنس

 (ةننك يصمت حج - اهدا[ يباوقعلا "يلعن

 .ةب وقع: سس (0)



١ 

 4 ظحاحل

 ديرب ام مادلال«بخاويخلا لاق - ل ترضح اذإة ةوسنلق لع اًدغ متعتال

 لإ ديس ىنأ نب نيسللا ءافجا جيمتا صو مهتاقبط ىلع سانلا ان . كلذ

 اوعزتاف ءةوسنلق لع "متعب و مويلا اذه ىف دعقي نينمؤملا ريمأ نإ :لاقف رادلا ف نم
 ] ! كمامع

 «ديشرلا نب مساقلا تام أمل : لاق شيرق نب نسما نع انباحأ ضعب قثدحو
54 

 3 1 ولام رن كا نال ل مع ل حل 11 هنو

 بكر اذإ ناكو : لاق نأ ةياكشلا كلتىف ناكف . اذك لعفيو اذك لعفي ناك الوعي
 1 اهيناز عدو ةيلايخ

 جل مع بان
« 
+ 

 كلملا الع نأو برشلا ىف هدوهجم ةياغ غلب دق ءاهدنلا ضعب نأ ملع اذإ كلملا قالخأ نمو“
 بارشلا سلجم ىف ا م :

 قوف فلكي ال نأو« هنع ىفكلاب ىمأب نأ هحراوجو هنديب رضت كلذ دعب ةدايزلا
5 9 )00) 

4 

 هده قاتل للم لضفلا ن ل ورع َكلَمِح ةمقاولا نأ لع لدي باكو ٠ ةفالخلا رصق ىنعي ناو

 : دادغب ىلإ نومألملا هدوع دنع (نسحرس)

 ارش م2 :جوإل

 كوللا ءامدنل

 نم ناكو . لجرلا اذه مسآ هيف در و دقف (8 6 5 ص »+ ةلسلس) ىربطلا راقأو ٠ سرف : ص ()

 ١ ماب ص ىزاتملاو نساحنلا) ٠ اذه رشا نع ةفيلحلا هثدح دقو نونا 57 3

 ' أ ىه ىلوالاو ٠ ذو ارم ال ناججاتلاو يع هب نودي , امتإف © مس آلا اذه تاكل قلطأ ىّتم )4(

 ٠ هس ول اسلع اللمأع ذومأملا ناكر « نلارش اد

 5 | ١ .- وي 0 ١ «.فل (١ يم
 0 جت ع ى هفاصرلا درهس هلت ىف بحاولا عاريمو ؛ هب هبشتلا دمعتي ناك ها> ل كوهأملا فق (ه)

 : ةفيلحخللا نئآ اضيأوه هن ال امم اه ئ 00 مءاقلل نأولو يلم

1 1 

 رك نع هيوقنم 8 ”ءتمحلل نس ةروصخلا هلا هده (5)
 ها



)02 

 اجلا لل وقح و [لع قيز داقد ىبأ نبأ [ننحأ] ] ىلع لخد 59 ”ىدسهملا نب ميهاربإ اذهو

 ةماعب ةيفاصر هسأر 7 دقو« ضرألا ىف بوث نسحأ نم ةنولم ةنطبم هيلعو
 ا 5 0 كَ و

 حام سونبآ ةزاكع هدب قو ءرفصأ فخ هيلعو « همامأو هفلخ نافر ُط امل ءادوسزح

6 

 ناكر هلق تذلمو ةئيه ىلإ ر ظنف .٠ . هنه هدب ءىضن تا ا قو « بهذ

 2ه)

 « . قلخلا نم دحاول الإ حلصتام ةئيهو ةسبل ىف ىنتئجدقل "يفر: لاق ءايسج

 ها سل لل عا

03( 

 0 :لاقو 6 محرتف لس نب ّلضفلا م َدو) ”ىدايزلا ناسا

 :نيتسايرلا وذ. كل لوقي :لاقف 0  ىشارف ىلإ 0 دقو ّك هلمل ق لإ

 | باتكلا اذه نم 1559١١830 7و1, ١ 6 صرظو | . فلؤملا نم بيرق دهع نف ىأ (1)

 ٠ قئاولاو مصتعملاو كارمأللا ةلود مقا اضوسحو سافل ىصخالايربراك أ نم (5)

 دنع بايثلا مجعمل هفيلأت ءانثأ هياع فوقولا 120نيزم ىز ود ةمالعلل رسيتي ملام انل مصوت ةرابعلا هذه (6)

 انه ظحامحللا مالك نم دخؤيف ٠ 6011© للعم ؟ةعورسعمكد طغت 1من 3 وادوم برعلا

 مالك نم ذخؤي و ٠ هدهعّى لو وأ ةفيلحلاب ةداخ ةوسنلق :اق لع ةمعاةعيه ةيفاصرلا نأ ًاارطس ثكع ةسوأط هليانو

 نا نولخ نا د اهيا نطاااذه من ناك مشاه ىنب راك أ نأ (ىكربلا رفعج ةمج رت ىف) ناكلخ نبأ

 ذه ىناغألا بحاص ىرور دقو ٠ ةيفاصر هسأر لع ناك هنإ لاقو « اذه رفعج سلجم لخد حلاص نب كلملا دبع

 ةيفاصرلا نأ ىلع ليلد كلذف ٠ هتيسنلق عزت كلملا دبع نإ لاقو ١8 ١( ص ه ءزج) ابيرقت اهفرحب ةياكحلا

 ٠ ةممعملا سنالقلا نم صوصخم عيون

 ٠ ةبيبم هيلإ رظنف : لص (4)

 .ةفيلخلا ىنعي (ه)

 هآلو دقو ٠ ةياورلاوىوتفلا لهأ نم وهو ٠ نآرقلا قلب نومأملا مهحتمآ نيذلا دادغب ءاهقف رباكأ س (5)

 (07مهو 588 ص ١ ج“ةهازلا موجنلا“”ىفنساحملا ويأ) ؟ 4 ١ ةنس رصمب ةيقرشلا هب ريدمءاضق لكوتملا



 ا ظحاهملل

 ل

 كلذ ىف سرفملا
 .دطم نع طرأ نوعي ايت عرا 2 رمس اي

 عضو و اذإ لو >يرلتو ءابباعإق حو لن ناكو« كباب نىويضيرأ كاذربا

 3 + غي ايششلم ناحير بيضق يا اع ةكلملا ى دعجأ ميل هسا لا

0( 

 املأ رع مايل م .اهلثم دحأ لعري مل“ «ةسبل ىف بكر اذإ ناكو

 . هباشنلا ىف دعب نإ و صقل كلو لثمع رع 7 كلملا

 برملاتاداستتس' 5719 كاملا ىز رثك أ ىاك ْنأ ةكلملا لهأ ةعاطو . كولملا لئاضف نم هذهو
 كلذ ىف ءافلحلا

 : همن اانا تجاور طفلا

(6 8 

 قر أ 1 ا هسأر ىلع عم ءضو اذإ ناك 8 نب جاجا اذهو

 0570 هللا قلخ

 نم 4 قا م ءرفصألا ل سبل اذإ ا مر اول نب كلملادبع اذهو
|| 

 . لعفي : رص ءاس ىف )١(
 < لئمأ : ص )0(

0 
 ةنازخي اعلا ىف ةفورعملا ةديحولا هتخسن ةدوجوملا مانصألا باَك ىف ىلكلا نبآ كلذ ىور نم لقأ. (4)
 .ةكم ره دخلا وبا نمانلا دس تاك ايا 1 رك ال اراك قوم نك
 ا ول كلذ ىورو٠ مي ٍدحأ معي م معة اذإف

 حاحالاو ةحالا و . نزحو ظيغ ةرارح نم هبلق ىف ناسنالا هدجياموهو أ ةعيسا” نإو ةماعلا وذ

 8 ةرهما باك ىف اذه انيصقتس دقو دحاو

 ّلدت ) اضيأ ةاضقلاب و ؛ءارمألاب اًصاخ سنالقلا نم عونلا اذه نافو : ةيلاع ةلي وط ةوسنلق أ )ه١
 .(7 ١7 ص “'ىواسملاو نساحلا”” ىف نيبلا ةرابع كلذ ىلع



 جالا باك 5
 هامش

 ٍفَذ لكل لاف. مهمئارح هب وقع مئارهلا لهأب ز واحيال ْنأ كلملا اع قلعا نمو

 كرت نف . حالطصآلاو عام الا ىف امإوء سيماوتلاو دقت راقلا هقيلم] ب اتع

 اذإ) ةبوقعلا كرت نيب سيلو ..هل بنذال نم بقاع نأ ىَرَك اب « اهعضوم ىف ةب وقعلا

 ةعيفرلا عضاوملا هدنم كولملا هللا عضو هقدر 1 ا نم ةبوقعو 5093

 ' .ةماقإ لك اومتْديو ليم لك اوم
55 

 هيل
 ل

 اذهّنإف رم الو بيط سم ىف هءامدنو هتناطب كراشال نأ كلملا قالخأ نمو

 مانيعأ ةاواسم نع هبف كلملا عفترب هلي امو
2 

1( 

 كَل درفتبل ؛ 2 اذإ ابيط 0 لن هتارقو كلملا ةناطب لع 5

 1 ٠ امبمق ءاندنلا ع نم دب دل نيدللا بارشلاو , هاعطلاك كيلعلا سيلو

0( 
 نأ كفا يو هدقاحو هيكضاح نتالي درفن نأ كنا مكس تلا

 ةةفاذحأ كرا ل

 3 3 5 4 ع 5 : 0 د رع

 نع ىكحي ماعلا لهأ ضعبو . نايفس ىبأ نب ةيواعمو ناورشونأ نع ىكح اذكو

 0 د ل نإ ارطاو الا دونا ةكنأ نحلل تذاع جووع ألا فكأت

 ىرهلا فعال اولوعلاو ماجا نان ؟ ادحأ

 كي بنو + براقألا دي ا ا نال

 د ” لاقي نأ بجاولا نأ مب 0 38 صا وغلا رد ” ىف ىريرحلا مومو كو رك ذل امهمذاوو

 . تاكلااذه عيحب قظحاملا ىرج هيلعو « في رشلا ثيدحلا ىفئعملا اذهب درو ظفللا اذه نكلو . '“ةيارذلا

 5 (بر قى ةدام ىف سورعلا جات ىف ايصفتلا رظناو 2

 1 اوف دو دورا نم لجرلا ءاصخ أ اضيأو © ةماعلا 1 6



 : طحاملل

 + د هءاىفب .ةعاسلا رضحي :لاق .قاحتإ : ىدييسساي: حرطللا وجل كدبع : لاق
 هنا ناسا اديداس عم نإ هنأ لَ دق. ةدعسم ف ةامتإو

 ندآ : لاق مث هنلإ ندد ل ا 59 لوسبرلا هءاخ

 )؟ 7

 .هب ازؤربسُمو هنلإ انعم ههعبوب يلع لقا ئاندأر ثيماملا ةنفح او مع وكلت

1:5 
+ + 

 .٠ هيامدت الع ظفحتلا دلَقو « ةمدانملا ىف بقاعتلا 4 كعب كلملا قالخأ نمهو
 سو

 [ةنمن اهيلجمت نكالعأ طيف ناكو. هلقع ١ الع مجلسا: يلعانإ امس "ال 1

 هذخاؤي الأ هقالخأب اهارحأو ر ومألا لمجأف كلا دن هغلب اذإ دح ركسللو

 يلج هج اكتم الو هّْنآسل “تبلغ نإ ةظفلب الو قيم نإ أَ

 سب » ع 1 3 5 1١ و سا 5 : 8 3 8

 هلتاق سام لح ليج مار اذإ ناكوءرذب أمو آن اه فرعل نم 0 ناك اذإ امأف

 )0ع(

 تناك اذإف : هَطَقَس ّلقو حصفأ لكن اذإو« رض او ث بضع مش : اذإ ناكو : هنود

 هبقاعي نأ دج كلملاف٠ يله دصقبو اهاتأ دمع "افك هنه تءاج مث هتفص هده

 الو ع ل سل لا نمو اده هب وقع د كرت ْنإف . هشدر 5

 )١( نسم هرصتخ ريضاللا ظافلأب ةصقلاهذه'*كولملا نساحم ””بحاص قىفر ١ .
0 

 لوَغب اودبشتساو ابب وجو ىلع اوصن دقو ٠ ظحاحلا 1 نم تطّقس دف (ال) ىننللا ةادأ نأ ناشال (©)

 لييستلا رظنأ ) ٠ أطخأ دقف اهلمهأ نم نأ ةغللا ةسمئأ رك أو * لجل ةراذب موي اهسالو # سيقلا ىئرمأ
 رظااو | (ىرو سةدام)'*سو رعلا جات ””يف يفاولا نايبلا رلظآو ء ءاننَنسأْلا باب يف ا

 . | باثكلا اذه نم [ هال ص اضيأ

 ةسسفل ىأ )0(



 جاتلا باك 3

 ايلا
 هل ض0

 ؟دودسمم ريغ 0 كيلإ ا د «هدراومتدسدق ءاماةحرساي

 35 22 كا )0

 .دورطم ءاملا ليبس نع ال + هب كارتنلا حت ماح محل

 ؟ اذه نم ! كليو: لاقو. هحراوح هل كّرحو دلك يدق رطأ و زور هر هانغا انف

 رك 1“ «ءابدالا ريسعم”و"ىر ربطلاو“«ىناغألا*”ىفو ص « س ىف““ةحرس” : اكهةيلكلاهذهتدرو (1)

 كف تا و هه سرلا قمل ل اور اماورب فلولا! !نباخ اهتننؤرع انذل تضرر نلت ذذل | ئشك

 ٠ ىنعملا ةهح نم 212 ا ا نر يوم نواس لا هيلدا ةياورلاو ٠ ”ءأملا عرشم 7

 1 ا وابا يل رمش حرا

 ةيرب ربلا ةغللا مهدنع 8 عضوموهو “حرا وذ” هراعش أفو ٠ (ليت5) طيقنش لهأ اهمسدو] ٠ رظنملا
 لثمو | ٠ ىطيقتشلا نيمألا نب دمحأ خيشلا ذاتسالا نمكلذ تدفتسا . ىرت اك هل بيرعت وهو ««ليتاونإ”

 ه|+ © صادب ج توقاي رظنأ) - حيرسلا وذو,« خرسلاتاذو « ةحرتسلا لثم ةريثك عضاوم برعلا دالبىف كلذ

 ميل ل ا شل تل ل شط 5 ل كن

 لاق ءاسنلاب اوببش ه اذإ دلحلاب ازرع علل قنا أ تاطخلا مراارمع نأ ةحئرسلا ًارملا 0

 3 3 هك هَ وو هَ م .دلو

 و ص ِ السدس عع ره ك9

 فور - هاضعلا تاحرس 2000 ا ةحرس نأ الإ هللا ىلا

 . 7١( ص ج توقاي رظنآو)

 1 ع 1 ا ل

 0 ا ا وك كل رو

 ١٠١5( صه جا ““ماوح”” هيفو «( ١+ ص هب ج ) ىناغألا ىف كلذكو ““مايح”: ص ىف (؟)

 0 اكو : ىرح أ تانايب فاضأو رزرز نم الدب هي ولع مساب ةياكحلا هذه دروأ دقو

 . دورطم ىأ عونمم (؟)
 دا م طا » : تملا نابل و ورك تضاف كلذكو م *6 قرط” ا نيرؤك دمل|نيعضوملا فى اغألا ف. (4)

 1 * "اعل «يككلا آر ىف كضمتح ا ول أ الكا هذه نأ يغت“ - لاقو عقلا ءاَذَه ما عا )هز

 531١( صا 1911 ةنس ةرهاقلا عبط « ىطيقتشلا نيمألا نيدمحأ ذاتسألا 0 1 محارتىف طيسولا نع)



 3و طظحافل

 «هّميأر دقلو .رانيد فلآ قام هل سمأف . هطاسل نم هالجر تئطو ام لبقف ميهاربا,

 «ْنأ ىلإ جاتحت هذه كبايث !كلي و :لاقف هيلإ رظنف . هناملغ ضعب هسأر ىلعو ءاهويرو : 9 - 5 0 م - ." :1 : ٠ .٠
 هع مشع 2
 «كبايث اس لسخأفءةردم نيئالث دقت قلطن| . لَسْفَت

(10) 

 هنجآ| بوسع نإ ت1 بج نيرو نشل أ وهو رسعألا ] هْيَوَلَع ىثدح دقلو

 ءاردباهل هي راج هئكتف هددع اخ ع هطاننإل قيتجتملا ةرامج تغليو هي. طيحأ مل. لاق

 تلد !اهوتم اكلك يبت“ هيارابج تاب ةعاكدت هلم ل اهدعااكت

 . اهم دهعلا رحت آ ناكو

 ؟نومأملاف : تلق

 «ءارو ن ه هعمس مث.ءانغلا نم ارح عمسل مل ارهش نيرشع همودق دعب ماقأ,, : لاق

 « .نينغملاو ءامدنلا رهظ مث. ججح عبس كلذك ناكف ل باج

 “فلم قنباو حيا لهأ 41 مطل تدلاوو ,١
 يل

 اي مشن نا نع زيت حرسرلا مح ارإ نب قاحصسإ نع لأس هنإ لاقيو
(6) 

 6 قاحنإ أب : هل لاقف اموب 4 ل لاق هذ نع كشفأف ا ,داغب ام

 :رمشثا اذهب ونشفو قاححسإ لاقف نموا رمأ دنع ىلا نع

 . حرفلا أل ىلاعالا باقكزع | | نيب ىلا ةدايزلا (1)

 ةفئاط ىف هبلع لخدي نم لأ اذه قاححإ نراكف « قازرألا قي رفتل اسلجم دقعي نومأملا ناك ) 0

 ليذ نع) . فدا ةامرلا مث« نينفملا مث م | مث« نيلذعملاو ٠ اهقفلا مث ةاضقلا مث « داؤقلا مث

 ( ه. ١ ص ىلاقلا ىلامأ
 : "ىلاطلا متاح لاق . هيتلاو ريكلاو رخفلا وه وأبلا (*)

 : عملا انباسحأب ىرزأالو ءانانغ * ةبارق ىذ ىلع 7 انداز اف

 .(؟4+ ص + ج) ديرفلا دقملا ىف اضيأ ةصقلا هذه رظنآو



 (نيمالا )
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 ةدوجو برطلاو ءاخسلا عم اتوص تبأرام» : لاقو« هليل ةقاع داس ا ىط رط

 ول! نيسؤملا ريمأايد» : لاق « يهاربإ لبقأف «! توصلا اذه ريغ فخسلاو ةعنصلا

 تك وثم مهرد ىلا دنا تدعو ل وأ مهرد فلا ةئاكد وامل ةكلاصعو

 هل لا كرطراال ا و رطل ب د ا تو ولا

 و لا تاتا لاك ىلا نام كلا تي نم تقف ولقب لاق « !تقلأ تفلأو
 و 03 3 ع ع ع 17 . .٠

 نوهأ فلا فلاو« فلا فلأ لب» : لاق «؟رورسلا اده كتافو توصلا اذه تدقف

 3 امم 2 + نإ ِِء 7 ع ل زد كحال بح 2 2 >َ

 فلأ ىفلأ دقف ئّسد كاتأ نمل فلأ قئام وأ فلآ ةئام بهتال ملف » : لاق ٠« ىلع
210 2 

 ع 1 ع

 ”.مهرد فلآ قئامب [هل] عاف «؟هنم كيلع نوهأ
7 1 2 
 ؟ترك ذ نمث ناك نيأ « عولخماف : قاحسإل تلق

03 5 ٍِ ًٍ : 3 - 

 “ .دعق 5 1 لعق ل للا ناك اف هلدبت امأف ! هلك ىرمأ بجحأ ناك ام, : لاق

 5 ههجو نع اماقلاو اهلك اهقرخ « باح كنا ةكاملت نيبو هنيب ناك ول« ناكو

 ع ع : 7 0 0 ١
 “اذإ لاوم الل مهعاوت ةضفو بهذل قلحلا ىطعأ نم ناكو .اؤدعق ثيح دعقب

3 0 2 3 
 3 5 3 0 ِع رع ع مه -_

 000 فروز رقوب "هليل ى هتبب لها ضعتبلأ سها دقو هتءار دقو ٠ اهلوأ برط

 ب هما.« هعيش ظكاو | 0 1

 “اقف . هسار لبقف هيلع بك أف هسلجم نع ماقف. هضترأ مل ءانغ يدهملا نب مههاربإ و

 . ص نع ةلوقنم * * نيتم نيب ةروضحملا ةلمجا هذه (1)
 نيذلا وأ هل ني رصاعملا نيخّروملاو باَحَلا بلغأ هيمسي بقللا كاذب و . ىسابعلا ةفيلخلا نيمألا ىنعي (؟)

 ناطلسلا نرد كارتألا ناف « نآلا انيديأنسب كلذ ا مهني هراهتشآو هعلخب مهدهعبرقل ؛ ليلعب هدعب

 . عولخلا”” مسأب الإ مهثي داحأو مهتاباَك ىف ديما دبع

 (7 ١ ص وب ج ىناغألا رظنأ ) . ةفيلملا "رع ىدهملا نب ميهاربإ ىلإ ةراشإلا (؟)
 ٠ لصوملا يهاربإ نب قاححسإ وهو ةياكحلا ىوار ىلإ دوعي ريمضلا (4)

 هه ١
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 ا طظحافلل

 لع لزاز ةليضف فرعو هلوق نم ديلا َبجَصف .دبعي كلقم؟ لمعتساو نهتم
 .هدلب ْملإ هذدرو ةلصب هل صاف. ىسرافلا

 دقو + موق نأ هَ 2 لو '.مهمك ار نيالا أ نيرا سل

 * .ةكرلا هيلع تنس ولت . ةاكزلا ذخأ مل لحي ناك

 «لاقف ءهمزل اموي ديشرلا برطف :لاق . ةيناثلا ةقبطلا ىف اًموصرب قاحصإ ناكو ..
 «لوقي : لاق. ٌلعفأ ال: لاق. عماج ن :ربآ ءانغ 'لع ّصْرَأ !قاحسإلاب : ةراتسلا بحاص هل..

 “ .اهملإ عفر« ةيلاعلا ةقبطلا الع سمزأ ت تنك نإ :لاق ؟لعفتالو« نينمؤملا ريمأ كل.

 «”بخاصل ديشرا لاف! لسفأ الف ءازوألا "لع سسْرآَو ةيناثلا ةقبطلا ف نرك [ نأ امأف,

 «.هيلإ مهسلجحمف ىذلا طاسبلا عيقداف تق اذإف ب لوألا ةقبطلا ىلإ هعفرا : 0

 «نلإ هلمح املف .رانيد فلآ ىواسن ناكو: طاسبلا ذخأو ةيلاعلا ةقبطلا ىلإ قاحسإ عف
)2( 

 “ هلزنم نع اموصرب جرش. اكل ةيطب أ تناكوو هتاوخلأو أ هي تيشيتسأ 5-9

 2ع هوة:

 د ال, نوعديو هياضأ ةود دن نضحاع 0_7 هناريج ءانمن ءاجو . هجئاوح ضعبل

 “اع تتأ ىّتح ؛ طاسبلا نم ةعطق املع لخد نم لكل عطقت ة: تلعجو اًنيكس تذخأف,و

 «*«تسصام 1 كليو : لاقف نك كيرلا يصدق طاقنلا نان انيس ءاف.هرثكأ.,

 “» 3 هل بهوو كحضف«كاذيديشرلا 0 اذكدنأ تننظ «ردأ 0
00 

 .٠ من نع ةلوقنم * * نيتم نيب ةروصحخلا ةراعلا هذه )01

 . (سوماق) ٠ ابناسل ةمجعل ةيب رعلا قتال ىلا (1) 'ىس ىأقأا > اساسا 6 ةس ىلا ةمال كا

 ةداتحأ ,مهنأ) ٠ نومأملا 9 أىف بأمه ٠ اعوضم أرع 5 ناك. ىيرصلابسو 3 ديعس نايعوبأ وه ع(

 جيناغالا ىف  6١ص +١١ ١١٠١(



0 

 عدلا

29 

 را لا كمال ناطقا هيلا ارق اة كسلا مجاري

 0 هللاو 2 1 00 لاق ال

0 

 0 .اعغ ب اهاذأف ؟ىلاح 000 هك اة تنرمحلا

 لاق ٠ أطْخَأو ميهاربإ َبدكو.كسفن تفصو كتنأ !ٌتقدص: هل لق:ديشرلا

 ىدقتم . نينمملا ريمأ غلبأ : ةراتسلا بحاصل تلقق ءكلذ ىمشف# كفار

 نسحأ الو دوع 2 كح رم الجر ة نأ فالاومو
 روج

 نإف . 0 هلضف فرع همك نايسوملا كف هللا نع نإ اع

 رق صمو ع

 لمجف رافال ديشرلا هجوف : :لاق٠ ندا قلو ضاصقلا 155 يداك كر

 نا انذخأو انرضحأ ١ ىسرافلاب 3 تلق 3 ا كبلز

 ل مفدي اوشن لعوب ل تك كاك : تمس نوصل اًواحو
05 
 م

 دل الا فاما كلل تحسد امنأل كري نأ الإ جاتحيف هدوع دحأ

 1 ل ا امل ىسرافلا دو عضوت اماف : لاق . ظلفلاو ةقدلا لع

 ةزاتتكللا ف حعاض 201 هانا طي ينور . هنول قرشأو ههجو رفسأف

 نه تو نأ يع كلام ام «دوعلا 9 :لاق ! برضا: روصنماأب : كرلول

 ب ! كازو تلح كتم : : لاقو«هفارطأو ِلَرْلَر سأر لبق ىّتح تذإ ريغب هساجم

 اك ظحاحلا تادارطتسآ نم ةصقلا هذهو ٠ هسفن نع ةياكح لصوملا مب مهاربإ ىأ (1١ ١)

 .٠ ض ىف ةدراو ريغ ىهو٠ ةباكحلا هذه دروب هس هر ذي م )0(

 ٠ (ترطلا دوع ىف)ا 0 كدلا يول وق ياو و كيد سان 4

 انما ىهالملا ٍباَك ىف ىوحنلا ةيلسب لضفملا لاق. كل يل تمل كات فلزلا تأكف

 هيلي ىذلاو «ريزلا ابنف ٠ ةعر : اهتدحاو عَرشلا ىهورن ذبح اهدحاو ضياحما | دوعلاىأ | هراتوأل لاقي و”

 + عالم جة بلادم اب لاعأوج لاو « ثلاثلا هيمسب نم مهنمو تاعك زر 6 قالقلإ همسي نم مهنمو ى ل

00 

 م

 . رعشلايف ءا ءاح لق كلذلكو 0 بتعلا



 نك اه

 .امههبشأ نّمو ب وكلا هتلاديبع وبأ 1اس نب ل يللا ةقبطلاو

 مهزئاوج جرخت تناك كلذ ردق/إعو .ريبانطلاو متولاو فزاعملا باحصأ ةثلاثلا ةقبطلاو

 لعج « ريطحلاا ريثكلا لاملاب ىلوألا ةقبطلا نم ادحاو لصو اذإ ناكو . مهتالصو
 اضيأ هنم هنايلت نيتللا نيتقبطلل لمجو «هنم ابيصن ةقبطلا ىف هعم نيذللا هيبحاصل

 (289  ةقبطلا نم دجاو لبي" تلقت نييرعألا نيتقبطلا نمبادخأ لصو اذإ و. اًبيصن'" 6
 . هيلع كلذ ضرع نأ ىرتجي الو امه رد هنم ةيلاعلا

02 

 «كت[ ىف لو اما! قاع اي هل لامار ةيدشب اموي ديشرلا لأسف,, :لاق

 «+لاق .لّقَعلا بهذيو لجرلا لقعي لبرطق رم :لاق [و] هسأر كرش ؟ عماج وو
 4 رنمو 4

 .بونرخنو كوشو حافتو ئرتكو خوخ هيف ناتسن : لاق؟ ”ىلصوملا ميهارب /قلوقت اف

 “لوقت (فف : لاق !هباضخ نسحأام :لاقف ؟ مالس نب ميلس ىف لومت اف :لاقو, ٠

 «!هنانب نسحأ ام : لاق ؟لازغلا ورمع ىف.

 سَ اَذِإ ناكف. ا ا : نم كازو 000 لاق
(0) 

 . برطي ىتح هسفن كلي ؛ هلك هردحللا نإ مخ رهو فنحألا عبس ولف دوعلا

 1 ا 7 -_-

 . لصوملا ىنعي « يهاربإ ىلع برضي ناك الزلز نأ ١( 47 ص ١ ج) ديرفلا دقعلا فو 18

 . (ةياكحلا ةيقب ىف اذكهو) ةمالس نب , ناكس : ص 0

 هدرزأ انت دمت دقو (ةياكشلا ةلبَعب قاَذكعو) ةلمهملا نيعلاب ““لازعلا” : ص ءمس ىف (0)

 .(060و "4 ص١٠ جو “بو +4صا١ج) ىناغألا بحاص

 ٠ ظحاحمل ةياكحلا ىوار ”قصوملا 72 9 6 ىأ (0)

 نبآو لصوملا ميهاربإ رك فذ ازا انور نأ (76 صيد ج) فئغالا فو.“ و لا 1
 نبآو ؛ اذ نمو اذ نم هنم لك أتف « ضني مل اي رطو احلا لح هيف دجت نان صوم”:

 |سع جرخ هدي تحتف نإ ر؛ ا لك جرخ هبنخب تقوخنإ و ولح لص: جز فا تع نإ« لس قز عاج

 ؟ لوس كن م

 ناكو ٠ حلا ف لثملا هب برضي وحاب ملاح 0

 (اهريغو ىناغألاو ناكلخ نب ىف هتمرترظنأ) . راقولاو دبا ىفةينآ 20



 جاتلا باك 0

 0غ( ِء

 و

 لزلز ناكو .نوألا ةقبطلا ىف [ براضلا روصنم ] لزاز و عماج نأ [ مساقلا وبأ
 (ك) كو

 . هيلع ٍناذه ىنغيو « برضب

 اال را يللا ا ده ىف | ]نيب ةعوضوملا باقل لاو ىكلاو ءامعألا ()

 ٠ جرفلا ىب ال

 مايأ ىف ربتشآ دقو . داوجألا نم ناكو دوعلاب برضلا نسح ىف لثملا هب برضي نم اذه لزاز ناك (؟)

 ترا نا 1 اير تاو امان اك مس ايما هين ورح دعبل كمال نئدإللا

 : ىوحنلا هب وطفن اهيف لاق ٠ اهمسأب اهف ةئئاكلا ةلحملا ترهتشآو : همسأر

 لول ةكرب هيو ام ةحالم * ارصبأ سيقلا (يمآو اريهذ فتنآول
 .ل1 لوك دل 6 تك الر 4 تدع الر ىلع انمر اك

 ا 1 امك د كا عنعلا رك كفو

 ؛ هيف يهاربإ لاقف « لصوملا ميهاربإ تحت هتخأ تناكو . نينس هسبف ديشرلا هيلع بضغ
 4 لا ردم ايس لإ < كرر ع ني ضد اف
 .؟ ُلَِقُم انيلع عيستم ريحلاو 5 نم آ هراكملا نم تنأ مايأ

 ؟ ل اذ ام * ؟ برقر مانإلا دقت نم سرا

 . لكشم ىنأك ةسبرأب ىكبأ * اددرم مومهلاف كدعب َتلز ام
 ١ ا 2و لكلا ج توقايل نادلبلا مجعم رظنأ) ٠ سبحلا نم هجرخأو ديشرلا هنع ىضرف

 (” * ص ه جىناغ الاو4 ١07 ١ ص "ىحافخت ليلغلا ءافشرظنآو؛ ١51١و

 (4.ضصه ج) د ا ىذلاو ٠ عماج نبأو 1 ميهاربإ امهو نارخ الا هابحاصىأ (8)

 : ميهاربإ 3 ا لور رض شرا يدب نوب اوعمتجا اموصربو الزلزو لصوملا ميهاربإ نأ

 . لهج تيسنو لطاب رصقأو * ىلقع ىلإ غارد ىبلق احس
 - 2 < هر 3 مو

 ٠ ليح نعطقو ىنتنمرص « ىلإ * ارزخ ىركو « تايئاغلا تءأر

 س سلج مث ! كرسل « مويلا كدل و نم ىنرضحي نم تيأر ول ! مدآ اي : حاصو هيلجر ىلع بثو ىبح نور اه برطف

١ © 



 ما ظحاحلا

 ماو فرو الرا كفل لاق رق قبلات ؟ذخأت ك: لاقق لاملا

 « هضرغ تفرع ا هضأو فنزأ الإ لاف .اال': لاق . نينايثق: ٌتلق : هرماؤأ تح: لاق

 يقل كالا نفزاطسناف لاق ايلا لاق . نوثالث كلو ىل نيعيس دفنا دل تلق

 رانا مما
04 

 (ديشرا) ”اياطعلا ىف الإ اهلك اهلثتمي ءروصنملا رفعج ىنأ قالخأ ىف ديشرلا ناكو ,, :لاق

 «هآر هنأ كربخ نمو. ىدهملاو سابعلاىنأ لعف وفقي ناك هناف . عللاو تالصلاو
20) 

 7 ًّ 5 ور ا رو / 5 3 ُحد

 امرو. هي راوج صاخ د هب رش رضحبال ناكو. هيزكف « ءامللا الإ ب رس وهو طق,

 « . ةرثكلاو ةَلَقلا ىف نيتكرملا نيب ةكرح كّرحتف ءانغلل برط ..

 وحن ]لع «تاقبطو بتارم نينغلل لسعج نم سابعلا ىب ءافلخ نيب نم وهو

 اوقلطأ مث« لاومألا اهف نوعضي اوناك- (ةنعاملاوأ ةنئاضلا دلو ىأ) ةلخسلا دلجلصألا ىف ةردبلا )١(

 مرد فال ةرشع وأ مهرد فلأ هيف سيك ةردبلا نأ ةغللا بتك نم دافتسملاو . ازاجم هسفن لاملا ىلع اهمسأ

 . مرد فال آ ةرشع ناك نييسابعلا مايأى اهرادقم نأ ىلع لدت انه ظحاحلا ةياورو .رانيد فالآ ةعبسوأ

 (ه و 5" ص م ةلساس) للا كناشن « قحلاب ا نآلا لاق” : ىربطلافو٠ كراش : ص ءمسىف )0(

 (م١ و +. ص) .٠ ظحاحلا ظافل أ راصتخاب ةصقلا هذه *“كولملا نساحم”” بحاص دروأ (6)

 ٠ فلؤلا اهلك ةياكحلا هذه ىوار "ىللصوملا ميهاربإ نب قامحتإ ىأ (4)

 اهانمسبانه "الإ ”*.نأ.كلذو .(1 4. ص) هلدقم ىف نودلخ نب( ىأز ديوي حيرصلا صنلا اذه (ه)

 هاري ىل : ليحاهلا ثّدحم هدازأ ئذلا:قمملا:نوكيف'. "ىرتتتلت تديإو ةينآزق ةيآ اعرذ قف تلدرو 1١ رن“

 مناف « برشلا دارأ اذإ ناك« ديشرلا 00 عاف « ءاملا ريغ ابارش برش وهو نوراه ىأرهنأب ناسنإ

 رامخإلا هل زوجي ىتح « ءالا ىوساثيش ترش دحأ هرب /ثيهّ « سانلا راس نود هيراوحج صاخ ةرضحب برش

 0 3 2 - 8 هل عقوام كلذ دي وب ٠ | باتكلا اذه نه ١67 صراظناو | هنع كاذب
 ا ا لا ناسف 2 فا
 5 (.٠ رج 2 37

 (١؟ه ص ١ جءانالا نويعو؛ 7٠.6 8١5 ص ١ ج بهذلا جورم) ٠ اهلك أ نه بيبظلا هعنم
 ١7 0 7 4 ١



 كيبطلا ن 0 لصوملا مي هار إو عماج ل هدنعغةءامو لاق هنإ لاقبو

11 

 موبلا قيرطأ 0 اع افراع ىباغالاب اقذاحن اكو 6 هيلع لخد مول لَو أ ناك و

 د ! ناكو . هكّرحي مل ءانغ عماج نبآ هانغف - 2 ٠

 نك 8 م
 5 اوم ع تعب عفر و دلع براطف

0 

 نب كلملا كيع اجب يفلان اريإ لاقف «مكتحاف ىحاص تنأو» ! :لاقف

0( 

 اكفكلاملا راص لا 0 اق! ! ةنيدملا ”ةرازللا ههيعو ناو رس

 رغد

 كعك نون تو رظأ كن أ م أعلا عمسلا نأ تدر ! ءانخللا نيآ ايد : لاقم كاترح

( 

 .ء ك كفو كلقع حيجص / نع لا كلج رداي الو |[ هللاو امأ] ا ا

 عدد سزخ

 0 اعاق توملا 2 ميهار .[ لاق» م را علا تا م

 .لهاسلا أده دس كر ا نار ميهاربإ اعد مث. هسأ رظتن هنيبو ىنيب

 م ل : مريع هيدا
 تيب ىب لخد ىتح ىديب نارا ذخأف « !ءاشام هنم دخأيلف ءلاملا تيب هلخدأف

 نسم (0)
 يك دخلا 1بال ركل هادف تلد دعو دلع خالط بلت” ننس اه فا طوتتت7 11(

 ١5 ريغ هو ليلق فالتخاب (ه و ه ص * ةلسلس) اضيأ ىربظلا اهدر وأ ظحاحلا اهكذ ىلا ةصقلا هذهو

 (١٠:صدو رج رظا).اهكأب تفاح الاءاكرأ قررت اراك كالايسا اسف ازا ع قاض" الا قسةدرأو

 م ىأ )0(

 : هؤام قفدسإ لود كنه م ىدلا عوبنيلا )(

 .(هو5 ص »* ةلساس) ىربطلا نع ةدايزلا (ه)

 ١ را نبآ مالك نم رهظيو ٠ دهعلا 0 ىداحا ءامدب نم ناكو . كيرلا وراه ليدع وه 00

 1١07( ص 17 جاو 50 ص 5 ج ىناذ الا) . ىداحلا مايأ ىف لاومألا نئازت ىلع اًيق ناك هنأ



١7 

 م ظحاحل

 ”اهرتخ (َفءءازو ءآزؤ نم امأق ىنرس نمموندلا فو رورسلا ةدهاشم ىف ةذللآ امن

 « هرؤرتسلا يدار كيلا ىنأ الإ ناوخإلاو ءامدنلل روهظلا ىف نكي ملولو ؟ابتتأو
 رو حر

 م ل مهدئاوف نم ىوطعب ىذلا لثم ىقدهاشع
)10( 

 “ « ةعب رشلا ا كيرلا نمل نأكو ٠ هانغأ لإ | ةرضح نم لق» .اهرتاوب ءاياطعلا ريثك ..

 < قا عيطق: ةرورض نع الإ 03 الو اهذدن لَم ام( ةمواتملا نشف ةمدانلا ذيدل,

 «؟ءاّدللاو ئذألا ٌلِئِلق ءنشلا كحاض . سولخلا ىلع اروبص

 ب 2 ٠ ع 3 3 / 8

 «ّلق . ّنظلا ىس «ءاضغإلا 0 رملا بعص «قالخألا سكش ىداحلا ناكورب

 3 اا ضبا جرح أك امو مانغا لإ ةقالخأ فرغ هاقوت نم,

 « هيطعبف  «أيش اهدعب ىنيطعي الد» : لوقيف « ليزحلا ريطملا لاملاب ىنغلل سعأي ناكو..

 2 .ةيطعا كن لات مااقلا

 ب و  نولوطن عدا لا ءاضفلا ضرألا ىف 0 ءذلا وهو ١85 ٠ ةنسولإ

 + تقولا كلذ نم ؟سعلا | مسأب هلكن :اكملا ىمس كلذلو ٠ .ركسملا عماجي فرع ادجسمو ةزامإلا رآد كلانه وه

 ةرخاللا ىدامج ىفبرغملا ىلإ هجوتملا شيلا سأر ىلعحافسلا سابعلا وبأ هلسرأ مث . ةىماع ةنيدم دعبايف راصو
 ماقأف ٠ ةوزغلا هذه نع لودعلاب روصنملا رفعج ىلأ ديدحلا ةفيلخلا ىعأ ءافب ٠ تام ةفيلحلا نكلو . ١ ةنس

 ٠ اريفغ امج مهم لتقو مهمزهف ٠ جراوحلا برحل نيطسلف ىلإ بهذذف هشيجن رصمىلإ داع مث٠ ارش ةقريب لنوع وأ

 ناضمر ١ ١ ىف ديلقتلا هءاج ىح ةبايثلا قبب رف اتالم رم عاري را سار فال ةثالإف رصم ىلإ ازلزأو 9

 تا.

 ةعقاؤ هعم رضحو روصنملا ةبحاصم ىلإ داع ٠ .ريشأ ةسالا 'يدس ثالث ةيناثلا ةيالولا هذهىف ماقأو ١ ٠ ماا/ ةنس

 رظنا)٠ ١ + ١ ةنس ابنع هلزع مث ١ ه و ةنس ناسارخ ىلع هلمعتسا « ىدهملا ىلإ ةفالحلا تضفأ ايلف ٠ ةيدنوارلا

 (اهسراهف ىف ء ىدرب ىرغت نساحخا ىبأورثألا نبأو ىناغألا

 اهرفاو : ص )١(

 ٠ ةليالملاو ةموايملا يصق: سس (؟)

 .٠ رظنلا: س (0)

 (ىداها)



 جالا باك 1

 20[ باش دعاس الو طق ميدنل رهظي نكي ملفءروصنملا رفعجوبأ امآفو, ١ (رومنلا)

 «ءاشغ اذإف :اهلثم ءامدنلاو ةراتسلا نيب و ءاعارذ نورشع ةراتسسلا نيبو هنيب ناكورر

 «ةراتسلا ٌبحاص مداخل هيلإ ملطف ىراوحا صعب ةراتسلا تكرح « هبرطاف ىلا

 « نع موقيف .هيديب قفص نأ دارأامب رو “ ! كيف هللا كراب ! تنسحأ: هل لق: لوقيف

 0 كلل اجا 00 لنك لاهو قركن ءهئاسا رخ ضي لخدي و هسلح

 “يلم ىلإ فاضي ناك نم اًدحأ طم ملو.ناويد ىف اثر هل نوكيف ءامهرد هريغو و
 07 كا ىطعأ 4 لك ظنحي ناكو . ضرأللا نم مد عضوم ٍلزه وأ كو وأ.

 ”. وك يودي ام لل

 3 ينمي نسف افك هبلإ عنَص أم لثم عنص نم“ : لوقي روصنملا رفعجوبأ ناكو*

 0 لسا عد نىلإف عنصام نأ ملع نمو اب رك ناك ركش 1200

 ىلإ هضينأامركش كريغ نم سمدلت الو. مهتّدوم ىف مهدزتسي ملو هركش ىف سانلا

 نع ههجو موك مل ةجاحلا كيلإ بلاطلا نزأ ملعأو . كضرع هب تقدر كنق

 ور نع كهل مرك افءكتلأسم

 بنل :سارف وطاب اهقتا ءابدبلا قع تحس هطأ لوف ئىدهملا نكي" (ىبيلا)

 ا عر داق عه رسطم نازك ورا هلنيعراماف لاول
 )١( ثيدحلا عوضوم نم ٌنننحأ ٌدارطتسآ ىهو . ص نع ةلوقنم **نيتمجن نيب ةروصحملا ةرقفلا هذه .

  (0)وعدا, نتمئاقلا ةنيشلا هوست سوأ ىازلا اها لا ققرألا ىناسارحلا ديزي نب كلملا دبع وه

 ىناسارملا لمسولأ داَّوق نمو < ةيسابعلا ٠ هدونجي لخد . سابعلا ىبل ألا ديهمت ىف نسح هالب هل تاكو

 هلتق ايفو « اهيلإ هب ره دنع رصم ىلإ ىدعحلا دم ن ناورم بقعت مث ناسيك باب نم ةونع قشمد ٠ ايف قب و
  0-9اي 3 ١

 قيقرلاو لاومألاو حالسلا هعمو ٠ ةنس نابعش نهىلوالا : نيتىم حافسلاس ابعلا وبأ اهلع هالوف 2988# 3



 3 ظحاس

 (ريزعلادبع نيرم) ؟ريازفلا دبع نترتتن كل

 «.ايندلا قراف نأ ْىلِإ هيلإ ةفالحللا تضفأ ذنم « ءانغ ا نطام,: : لاق

 « . ليما ىمألا الإ هنم رهظي الو ءانغلا عمسل ناكف ةنيدملا ريمأ وهو  اهلبق امأف,,

 «نأ اماف.'ٌبرطو هّيلجرب برضو هشارف ىلع غزمت امير و: هيديب قفص امير ناكو
 3 5 هلي فاعلا نإ رورسلا رادقم نع جرحي, 0:

 (1)و

 ؟انءافلفت : تاق

 هوو 1 بجتحأ 3 ءامدنلل رهظب همايأ لأ ى.نماسعلا بأ ناك :لاق

 (حافسلا) ” "نم حيصيو جيتني و برطي ناكو ٠ [َىعازللا] هللا دبع ن 1 7 اشأ.
 « . اهلك ىف لوقيف . ارارم هل داعبف“ ! توصلا اذه ٌدعأ ! هللاو نت ٠” ةراتسلا 5

 7 5 الو مدن هرضح ال 2 دحأ ىف اهدجتال ةلمضف هبف تناكو“ ! ! تنسضنأ# 7

 «نانحلإ ٌرثوال 1 يقيم 6 تلق ةوسكوأ ةلصب الإ فرصنبف هلم ءلر

 ها دسو هع

 «نم باو لعجيو رورسلا ٌلجعتيف؛ ءاناسلإ حرش نمم ب جعل ا”:لوقيو ءدغل 1-1

 : لخإ فرصننال « هلغشل هيف دعقي ةلياو موي ب ناكف « ! ةدعو افي وسن هرسوو

 رق ع سوس

 «ر وج مارب نع حي هنأ ريغ . هلبق ىمج الو ىبرعل اذه نكي ملو» كا
0 

 نايك 5 ١

 سابعلا ىنب ءافلخل : ص )١(
 كو ع سا 8 0 )0

 هلوخد دنع هتمّدقم لع ناكو « ىناسارحلا لم ىنأ تالاجر نمو ةيسابعلا ةوعدلاب َنيمئاقلا نم ناك ()
 (رب ملا ,آ فو ىربطلا ىف سراهفلا رظظنا)٠ ٠ ٌناسارخرتمأو هو ه1 ةنش قوت ٠ ورع

 (م ٠ ص) كلذ عراضي.ام ذل 22غ يام درا )5( .

 .(١١؟ 2181 ص + ج) "بهذلا جورم” بحاص هلقن امي كلذ نراق ()



 ةه- 50 وع 1 يد و 5 8

 «ناوصضو ماشهو ناملسو ديلولاو كلملا دبعو فتلاورمو هب واعم امأ,: لاق

 فس 1
 11 ١ .٠ 1 5 م | 2 05 .٠ 5 5 2 3 5 .٠

 هلعفبام لع ءامدنلا نم دحأ رهظبال ناكو ةراتس ءامدنلا نيبو معيب ناكف « دم نب 5

 ه _ م 0 ْ وع سه و 6١ه -
 443 5 0 ٍ 0 - . 8 ... و - . .

 «ةراتسلا فلخ نم عفترآ اذإ ناك هلأ آلإ .هيراوج صاوخ الإ هاربال ثيح دزجتب و
 7 5 0 متل ١ يلاياع ء

 0 ”ةراكبلا تحاص لاق ءرادقملا زواجت ريفزي ةكرح وأ صقر وأ برط ريعن وأ توص..

 00 00 ا . 1 و 6ع : 03 2 21 3 | حا د
 صعب كلذل لعافلا نأ ءامدنلا 2 ! ىبتنا! ىفك ! هب راجابي كبسح.

 كى ىراوحلا

7 ِ 4 
5 5 0052-0" 0 20 5 . 5 411 

 لاح لئم 0 _ دحا نكي م. كلذ لعو 3 نينغملاو ءامدنلا ةرضخ ةارع اورضحي و

 3 22 كي
 ١ « :درختلاواءامدنلا ةزضمحم ثفرلاو نوحللا ىف ديزي ني دلولاو كلملا دبع نب ديزي و

 ايام 0

 نع ظحاملاهاور دق ثيدحلا اذهنأ انضرفاذإ الإ « تاياورلا هذه عيمج نيب قيفوتلا نكميال هنأ ىدنعو تح ٠

 بساني و هعم قستني امم هيلإ اهمض ئرخأ تاياورو هدنع نم تادارطتسآ, هاشح مث « ”لصوملا ميهاربإ نبقاحإ

 هتف أو .هتعيبط هتداتعآ ام لع«دارطتسآلاو و شحلا نم ىببتآ اذإ ظخاشلا ناكف.. عوضوملاب طبتري وأ ماقملا

 ا. واكل الا كشف كتمت لطذلا ظل 512 هنو هيك لكى ةرهتلا وح طم
 ماقملا ناك اني ٠ (ىصوملا) يهاربإ نب قاحسإ هب هثدح امل افانئتسآو لصفنآ ام لصوو عطقنآ ام عجر ىلإ

 نع اربخ هدنع نم رك ذيف ٠ “لاقي و”” ةظفل عضو « (ثيدحلا بحاص)ق احا سفن نعمالكلل ظح احلا وعدي
 ائيش_لصألا ثيدللا تيعاضت ىف رشح نأ كافل ضرع“ اذإ امأ,- هتعبةتادحملا بشاغلاةغيضب قاس ' سفن

 ةظفل لمعتس ناكف « ثيدحلا ىف نيروك ذملا ضاخشألا دعا نيكو سلا دلل لقوم

 5 ه1 7 *«نالف عزو” هلوقب ربع < ىرخأ ةباورب فاؤملا ىأناف . “«ناكو”” وأوهو”

 قايسلا ىتلد مالك ابف درو ىلاروطسلا نمرطس لك“ ”” نيتح ودم نيتلوش نيب تعضو هلك كاذإف

 ةراشإلا ةروغو نم ع 5 طظح اكل لصوملا مهاربإ 0 قاوعإ ثردح نم هنأ ىلع ءاصقتسآلاو ثحبلاو

 71/315 2 قل« هيرزبع نيف نع هنزل «دتادارطتساو ظحاخلا وقح نم هنأ ىدتع دك انام لك



 ا ظحاحلل
 مدلسسلللا

(010) 

 . (كلشالو ٌةئاذ ءربأر)  ”لسوملا يهارا ني قاحا ىأل هو

 نب قاحسإ”* دمعأ نم ّلك تيصقتف - اهتكلس الإ مسآلا اذهب في رعتل ثحبلا قرط نم اقيرط كرأ م
 ردابتي ىذلا وهو) امهدحأ : نيلجر ىف الإ رلا اذهردصم رصحأ نأ عطتسأ لف ظح احلا رصاع نم < مهاربإ

 نب قاححإ ىناثلاو ؛ ةياورلاوبدألاو ءانغلا ىف ديعبلا تيصلا بحاص ”لصوملا ميهاربإ نب قاححإ (هيلإ نهذلا َ

 بدألاف ةيلاعلا ةناكملا بابرأ نم وهو (قثاولاو مصتعملاو نوماملا مايأزف دادغب مكاح) ”ىبعصملا يهاربإ
 . ءانغلا دقنو ةاورلاو

 «نيلَلا نارهاط ةبارق ىوذ نت هنأل «  يمصملا قاحسإ وه ىوارلا نوكي نأ لمتحما نم نيل هنأريف

 لوخد دعب الإ دادسفي اورضحي لو « ناسارخ نم جنشوب ىف اوشن مهعيمب تيا اذه لهأو ٠ نيمألا لتاق

 ساجم دبش دق ىعصملا قاححسإ نوكي فيكف ٠ ا 0 ٠ لك كلذ فوعي 1 0 ٠

 . (باّكلا اذه نم 6 م ص رظنأ) ؟ تالا ,ئاومللا هنم ذخأ و أ مالسلار اذ ىف نب :يمألا

 ثيحب َهْشْوُمم ةيرطضم ظحاحلا ةرابع نأ الول رخل ىوارلا وه نوكي نأب هبشأ اف ”لصوملا قاححإ امأ

 نودي ىأ ةيبرعلا ةباكلا ىف هب ةداعلا ترج امكو) _صض « مس ىف ةدراو ىه م اههاح ىلع تيب ول ابنإ

 :تهقلا 01 كادر“ هما إ تدل! ةيس رأ لاربع هجو ةفرعم رذعتملا نم ناكل ( ميقرتلا تامالع

 ريخ ىبتتم اهنأ نع الضف ( 4 .. و. ه. نع ىف هارت )هدر يتضو ديبالا مقبولا وقل هَل ل ١

 مكب ال شما بتل نس لوتس قا ,ءىلاا اذهو. (4 4 و ؛م# ص ىف) هسفن كصوملا قاححسإ

 الفك. ابك ايت هسأر هل عفريد اقتو اقدشت هف هب الم ْنأ ”لصوملا لثم ردجي ام هيفو ٠ هسفن نع ناسنإلا

 1 يللا ' : ابجعم الدم ىوارلا لوقي نأ متحتملاو لوقعملا ناكف ٠ . هلبقو قاححإ مض نومأملانأ هين

 ىور دّقَف 5١٠١ ٠ ةنس ىفوتملا ىربطلا ىلإ هدهع لّرأ جري ٠ ميدق ثيدحلا اذه ىوار ىف كشلا نأ لع

 هصنب ريخلاو ٠ ( هوو ص م ةلسلسلا عجار ) ىداهلا عم (لصوملا قاحسإ دلاو) يهاربإ ةعقاو نيخّرؤملا مامإ 0٠

 5 ذر" : هلوقب هرّدصو بئاغلا ةغيصب هاور ”ىربطلا نكل ٠ ( 85 ص ) ظحاحلا ةرابع ىف دراو ابي رقت

 نيمأل | عم ىدهملا نب يهاربإ ربخ“ 'ىلاغألا'"” بح اص ىور كلذكو . "“هريغ نع وأ ىلصوملا يهاربإ نب قاحمسإ نع

 ةسن نع ايلكتم لصوملا قاححس[ نع امهادحإ ء ادج نيتفلتخم نيتياورب ( 4 »" ص ظحاحلا ثيدح ىف دراولا)

 قاعسإ نع اًضيأ درأو هسفن رحلاو.( 7+ صو ج ىناغألا عجار ) ريخشب نب ثراحلا نب دمه نع ةيناثلاو

 “؛ءايدألا رجعم”ىفو (؟ 4 4 ص م ج)هبر دبع نبآل“ ديرفلا دقملا”ىف هسفن نع ثّدحلا ةجهل لصوملا "

 - 5٠١5(. ص ١ ج) توقايل



 جاعلا باك م.

 تقولا اذه ريغ ىق:لأتم] مف عما ىكفو مسيح لقعو  ىسأ هنبلإ جرختيو
 .ائدتبم ىطخي الو“ ًالئاس در ال ناكو . اذه حتف نم لأ وهو . هقنع تيرع هدا

 وتم راوي راسل هلو ةجاد راف راو ا ءارزل كمدير فالق اكزد قفار الزي لف

 ناكو “ . ؟جئاوح اولسف « لزحلا باب ىلإ دا باب نم تجرخو َتْبِرَط دق ىوتبأر
 ه  اهذخأف«مهعاقرب مهيديأ سانلا ةمءركّس اذإ ناكف .ةراتسلا ٌبحاص مهجئاوحب 3
 نأ ريغ نم ابب ضر مثءاهيلع اهكصو هديب اهذخأف . هيلإ اهذفت أف« ةراتسسلا بحاص

 ةليل ىف غلب امير كاذ ناكف «.اهفام لك اوذهتأ ”:لوقيوءاهنم ءىت فرظني 09
 يا

 الإ .رثك أ وأ فلأ فلأ ةحنم باط وأ نيد ءاضق وأ عاطقإ ىف ٍلاؤس نم ةدحاو

 .اعابت نكي مل كلذ نأ

 000 ل ع جر د ا اا ل
01 

 2 مو .الهاج ل جادا نمفت ليش طرفا بايت لخدأو

 ارنا اهينع

 نب ديزب كلم , ىتح برعلاو مجاعألا 0 رم وللا قالخأ ىف دعب كلذ نكي ل مث نيب ةيوسنلا

 212 بلعو 6تتارملا ماسقأ دسفأو لفسلاو العلا ةقبطلا نيب ىؤسف كلملا دبع كلملا دع 0

 ١ هسلحم ىف لزهلاو كحضلاو مالكلا ىف ءامداتلل َنذأو «ةكلملا 6 وع

 كيل دزلاو

 نع لاو لزملا ةهجب ع ءافثمنا نم ههجو ىف ميش نم لوأ وهو مش ةفيلخ لأ
 ا

 02 نالوا

 ٠ اضيأ ةحنملا ىهو . “ةحينم” : سم (1)
 ْ : لكع ومد صا

1 

 "0. (باتكلا اذه نم اال نع وز 07 نص ور ب نع © قر ةيشاخلا رظنا) -قيئاوقي : مح ع(



 م ظحافلل

 نم دحأ ىرتحي الو وهل كلملا هيف ساجي موي لك ىف [مهلعف ] اذه ناكف
 و همر تا سا 2 َْ 0 ع 3

 579 هيلع مئاقلا ملطف ءةراتسلا كرم ىتح .هريغ الو ريخب هيف ىف هناا ريدي نأ هللا قلخ
 قف قولا

 .اذكو اذكن الفاي تنأ ميو ءاذك نالفاي لعفا : لوقيو « هذقنيف سمأب َسصْؤِ

 دع نيو همفرخو كالا مرج اذ كلون هان از فار هاوار ءالطملا سانتا رقاكم

 زال" قنوكسو انجح افازللةدحأوت تاع قفا للعيو كافيا عوز
 . ةكرح دّلقو

5 
 .ناكف« رمحألا ناَودرألا كلم ىتح كلذك مجاعألا نم كولملا سعأ لري ملف

0 

 اهمفام مهفأ ل للكف اهعفرلو 1 اهمتكيلف « ةجاح - هإ فاك نمو :لو

 )١( ضيفي : لص ٠

 ٠ صّقيف ةراتسلا لوحت : س (5)

 ( الحلا نعةياوعسملا هلك ان جوهتي :انجوت) "تاكتلا فج نم ننس ةيقايطراظا ((0)

 ..ديلاؤأ اله ىف : بس ىو... ح ريظو نيلثم ناك ىأ : دا وبباه ىفاناك : ةغالبلاتءاس[ق لاف (4)

 ٠ اعضاوتو اعوضخو اعوشخ ىأ (0)

 هرك ذ امم دافتسىذلاو ٠ [ باتكلا اذهنم ١6١ و ١١84 ىتحفصف مث | انه ص « س ىئاذك (5)

 ل ا ىلع لع وه ناودرألا نأ ؟"فارشإلاو هينتلا”ىو*“بهذلا جورم””ىف ىدوعسملا

 .ن'الا هليبسب نحن ايف نأش ملل سيل ءالؤهو .ردنكسإلا دعب فئاولعلا كولم نم اوناكو

 اذه نأو .رغصألا ىناثلاو رك ألا ناودرألا همسآ امهدحأ ناكلم اهيلع ماق سراف نأ اضيأ هنم دافتسيو

 نب ريشدرأ هلتف ٠ ةيناكشألا كولم رخآ شالب نب ماربم نب ناودرألا وهو . اكلم ركأو انأش ملخعأ ناك ىناثلا

 انه دارملا وه ناودرألا اذه نأ حسارلاو ٠ ”ىلاعثلاو ريثألا نبآ كلذ ديزي ٠ هدعب كلملا ءابعأب ماقو كباب

 . “< رغصألا*” ةظفلل خخئانلا نم فيي رحت *“ رمحألا”” ةيلك ن أو

 .لبقتت» سأ (0)



 جالا باك ؟/

 مس ةالل و

 ةبترم زقأف « دحبدْرَب نب روج مارهب كله ىتح مجاعألا كولم كلذ ىلع لزي ملف
 0 ل رسولك ان ع نارك كو دس كيرالا انو تاكل

 ةجردلا ىلإ تاجردلا عضوأىف ناك فت بإ و  هَبَرطأ نم عفرو نيّسغملاو ءامدنلا
 لكلا 2 داو الا قنابل لل هنن ار 2 دا حو وألا

 ةرف «َناورشونأ رسك كلم ىتح كلذ 'لع ملا لزي ملف .ةّصاخ ىهالملا باحضأو

 .الوألا اهمتا سم ىلإ تاقبطلا

 'طظ11101]11101 1 اهلك مجاعألا هلو تاكو

 ةراتسلا نأل.اعارذ نورشع تاقبطلا لأ نيبو هنيبب نوكي ناكف . ةراتسن ءامدنلا

 . عرذأ ةرشع ىلع لوألا ةقبطلا نم ةراتسلاو« عرذأ ةرشع ىلع كلملا نم

 ,«شاب 0 هل لاقي ةروواسألا ءانتأ نم الجو ةارايطقلا طف لكوملا ناكو

 نكن: يمال اذان يتم هزابالا بأ قتزعت هوك لجيل ذك تانااذإز
 نيم 0 ند تيدا دحر طا هلطشو متاع كلما نيس اد نا مي

0 
 ور .٠ -

 !ناسلاب” : لوقيف رضح :رم لك هعمسل عيفر توصب درغيو كلملا راد رارق ىف

 00 كل
 مزيكا اكوا كلم مويلا اذه ىف سلاجن كنإف« كسار ظفحا

 0 مهريسسو نسا ا 7 اك ىف وس لا رعاه سا ن تاع مز

 .(ه 4 ؛ ةحفص)

 *< 0121 1 كاد سف ودت لاقا ىذلا ىدوعسملا نعور مص نع اصو . «شات مرت" سس 2 (0)

 . ”ىدوعلسلاوعو اا نع جحيحصتلاو . *«مفري"” تس ىف. .()
 مك م حو 2 نع حيحصتلاو ٠ **برعي ”” : 0 )(

 ماا )هز



 "ا ظحافلل

 نم نيهألا ساف# يفرش قلب يا دلكذ بلغ ار انة ماكل

 هنإ- عننا كلع يأن ءنلوألا ةقبطلا نم ىنغملا لع صب نأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةقبطلا

 ىبرض ناك نإ :لوقي نأ هراذتعآ نم نوكيف ٌباَذَملاو حوارملاب مدخلا هيرض امبير

 .قعرحي سول اف لقلا ن تشلار اطام او نم اكل عدا

 دنع هظافلأ ظفحب  هسلحم ناقرافي ال_ نيبكذ نيمالغ لكو دق ريشدرأ ناكو

 اذإ نامت (نقإ انه اظن بتكي رخالاو 0 ترجل

 لك بتاكلا هيلع أرق.َّباجا ههجو نع َمقَرَو َحَبصأ اذإف . كسلا هيلع بلغ

 «هّرمأ مازلا ةفلاخيو سمازلا هب سمأام هيلع أرق اذإف . مان نأ 'لإ هسلجم ىف هب لعلام

 ايف كلملا أطخأو َتلعف ايف َتبصأ# : لاقو : ريما هازحبو هيلع مافن ىمازلاب اعد

 مص زن ال ْنأ قبوقعو ٠ أطخ-أ نمل ةب وقعلا كاذكو 2 دلل اذهف .هب كرمأ

 .امهريغ كلذ هموي ىف ممْطِب ملف « . نيكو ريعشلا زبخ الع الإ مويلا

 ةقاتلا ةسايسلاب ةقاعلا ذخأو مهسيماون ظفحو مهتكس موزل الع اًمح الإ كاذ امو

 . مزاللا ىمألاو

 رظأو « ةفورعف حوارملا امأ ٠ ةشنملاب رصم ىف اهيمسن ىتلا ىهو « بابذلا درطل ةلآ ىهو ٠ ةبذم عمج )0(

 ٠ ”"رورسلا لزانمىف رودبلا علاطم””باتكحفف اهدعب امو ةيسابعلا ةلودلا ماي أى اهعاون أ نع ايفاشالي يفت

 6-05 ص آخر

 .للمي : نص (0)

 ١  27ك١ رغب .- 97 3 ا .

 مس نع نمملا ىف اهانرتخأ ىلا هباس ةحيحص ةياور ىهو . "هترمث هذه باوص اذهف” : س (م)

 . ةديفم ةرصتخم امنأل

 موو



 جانلا باك ىف

( 0 

 باصحصأ نيكحضملاو تاهاكفلا ا نم ةئإتلا ةقبطلا لباقي ىذلا ناكو
 قرف كاكا

 نم قداحلاا ىلع الإ نيسازلاب قم ه قداحلا 0 ناكو .رببانطلاو فزاعملاو جّبولا

 0 جتحأو هعجار « كلذ كلملا هرمأ ناو نما

 هك دل لا ار نإ ما فلماع قال فرو تاك لووزاةذاو 02
 ع بييرتلا اذهب

 © هك ىلإ ةعيضو,ةقط نم اد ارا نأ نا نب نكي ا نإ دعا يراسل

 . باعصأو : ص كدر )00(

 ليقو ٠ برطلا تالآ نم ةلآ « جنصلا ىهو ٠ نونلا يدشن نولا لوقت برعلاو ٠ ةبّرعم ةيسراف ةيلك (1)

 5 ىهالملا تاك قيئقرت .(ىز راوخ مولعلا حيتافمو « سو رعلا 5 راع مذ جنصلا هنإ

 :وهو « ىشع الل

 7 ارت اماذإ بص هيزواجح دن طب ريو انوو قلص قشمو

 كلو ا نأ نم رظناف ٠ « "برعم « بيطلا دوع وه جيولانإ ”” : ليلغلا ءافش بحاصلاقو

 ٠ عباطلا تتافو خحانلا اهفحصف ة . برطلا دوع

 1 نا او ور ال نكمل 1 نقلا[ نت ندا ىو كردلا نع ىلا دال ءامسأراقأ 09

 مهن نم ىرودةملعلا هْنْعَر اه امأ + | سرفلا نعالقت | برعلادنع ةفورعملا ءامسألا نم اتلاف فرك

 ١ : هفالخ ىلع ليلدلا موي ع وهف« (11[10[061© ةيتلسلا ةغللا نع ىمآلا اذه اوذخأ

 3 رجلا ٠11 ( 170 هيفائرملا رادخلا ىف رت ىطقللا اذه درت الَوأ

 03--- برعلا تاغل نع هن ف لمت هّتوص ىهزي ريبانطلا نم”

 طفللا كاقحال ناموا كاوتش ع نكي الو" ها ه © شق ىلآنألا مه اوؤدخ [ترعلا نأ مولعمو

 د لا ب تلاع ل انك عر تح اح ولع رمال اوزإ كورعلا' سنى

 5١ 2 ةادأب ىبرعلا مسآلا نع ذوخأم ظفل وهو ٠ خ[ه15 طم نآلا ىلإ نولوقي نيينابسالاذإ  ًايناث

 ةروصلاه ذب مهتغلىف قب أمل مهدالب فرعلا لود ليف. مدنع انتاج هل نا ده تا ناك ولف .ةيررعلا فب نعل

 ]ع مدر016 ![علاقطع 6 ا همجعم ىف ىنايلطلا ىدرانيل 3 9 اذهو : هن رع

 تابوا فا فابلاا قاتلت« علت 2 ىرد < ميحص رعشب هانديأ 6 حيجر ىأر وهو 08110

 ( اهلي امو ١١١ ص 77 اخلاق راطا] ١ كلاو موصيقل نيب



 ه ظحافل

 يل

 ةعبر نعل

 ب كولملا ءاننأ نم ةرواسأللا لؤألاف
 ذا

 ؛ناريتلا توي 217 كاّسنلا قاثلا مسقلاو

 ؛نومجننملاو باّككلاو ءابطألا ثلاثلا مسقلاو

 2 ناهملا و عارزلا عبارلا مسقلاو

 لاقتنآ نم ةكلملا بارخو لوذدلا لاقتنآ ىف عرسأ ل 7

 كتيرشلا طخو « اهي ليتلا ةيوعافا عيضولا 2 اهبتارص نع تاقبطلا هذه

 0 «. عيضولا ةبترم لإ

 هين لكالاتم 7“ ةفاذلا لجأ كارل اح اوف ءاسالا "+ ١ والا ةعطلا “ل فلل لك

 .نسلعلا يدا تاكو كذا وانا نافارا و يكس لا

 بائحأ نم ةيناثلا ةقبطلا هتناطب و كلملا ءامدن نم ةيناثلا ةقبطلا لباقي ىذلا ناكو

 . ضب: يول )1

 نم ةِكولملا بادآآلا ىف بتكلا مط عضو و تاقبط ىلع ةيعرلا بتر نم ٌلّوأ وه كباب نرعسدرا 07

 ةاضقلا ريك ىنعي ذب وم ناذب وملا بصنو « لودلاو تن اويدلا ىف قلحلا بتارم لو « اينادلاو ن نيدلا لاوحأ 1و

 (رخاوألا ةىعاسمو لئاوألا ةرضاحم نع) . كسعلا ىضاقب مويلا ريهشلا

 . ةمالخ ىأ ع

 . ةنهملا بح اص ىأ نيل عم ةيلكلا ذيب نكت هلو لي دست رغب ٠ اهلا حتفو ميملار مسكي سس ىف اهطبيض (4)

 هجول اذه لعو ٠ [ عاّنصو عناصو ناهكو نهاك لثم ' ؛ناوب# ذئئيح نوكي هعمج و ٠ دبعلاو مداخلا اضيأوهو

 . م ىف اهلعض ىاثلا 17



 جالا باك 10

5 0210 7 
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 ةقبطلا هذه سلجم ناكو .الوألا ةقبطلا ىف كولملا ءانبأو ةرواسألا تناكف
 .ةراتسلا نم عرذأ ةرشع ىلع كلملا نم

 كلملا ةناطب ١ مهو) عرذأ ةرشع لع ةقبطلا هذه نم اهمسلحم ناك « ةيناثلا 0

 : ؛ (ملعلاو ةاررخل نا 86 هوثدحو هواَمَدَتو

 لهأو نوكحيسضملا او عرذأ ةرشعالع مهسلجم ناك «ةثلاثلا ةقبطلا مث
 الو 0 لصألا سيسخ ةنثاثل ةقبطلا هذه ىف نكيمل هنأ ريغ٠ . ةلاطبلاو لزملا

 00 0 9 لوطلا شحاف الو حراوللا صقان
 .الثم بيغلا ملعب ناك ولو« مأجح وأ كئاح تاليا هدا 2 يلا

 ةبطاخ وأ فيخس ةرشاعم نه كلم لسا زغارفأ يت 1 نر اكوا
 كلزك ”بيسمللا ثددألا فيرشلا ةبطاحم ١ع مأصت سفنلا نأ يك هنأل . عضو

 نأ او. اهتليضف نع اهليزيو اهبف كلذ حدي ىتح « سيسحلا ءىندلا ةرشاعمب هل
 انيبوك ل نيك اول ايلا رفق الاجل ادي ايش كر ط كله جبطو تنزل ا

6 

 « مات اا وا هيف ىلا ج1

 مجعلا نم موق اضيأ ةرواسألاو « ناسرفلا مه: ديوب لاق - سرفلا ةرواسأ نم دحاولا  راوسألا 00(
 مجعلا نإ *مولعلا حين باقم ””ىف ىزراوحلا لاق .[ ص ع ةيشاح | (حاحصلا) ةفوكلاب ا اك ةرصبلاب

 . (126721162 : ةيضرفلا ةغلل ا ىف هلب اقم نوكي كلذ ىلعو ٠روهشملا لطبلا عاجشلا لجرلا لعالإر 0 آ عضتال

 . | ةفآب باصم اهانعمو | ٠ طَمف 2 ف سدر و ةيلكلا هذه )(

4 
 (سوماق) +. بيلا + ةألا )5( 

 ال ىف ب عضل تدالا“ ىف عفقملا نبأ نع ةلوقنم ةرابعلا هذه (:)

 ه ١



 فو ظحاحلل

 كّلملا فنيناوق انذخأ مهنعو «كلذ ىف لوألا مه اوناك ذإ ءمجاعألا كولع ًادبنلو
)1( 7 5 0 1 0 4 

 راصتقألاو اهظح ةقبط لك مازلإ و« ةيعرلا ةسايسو« ةمأعلاو ةصاخلا بليرتو ةكلملاو

20( 

 .اهتليدج لع
 الر

 مهلعشل . مهتسايس مامزب ذخأو 22 529007 لَوأ كلاب 55 يا ناك

 . هتمدقم ىف ىناهفصالا ةرابع هيلع لدت أ ةيسابعلا ةلودلا ردصيف ةلوادتم تناك ىلا ىناغالا رافسأ نم بس

 رخآ ءىثب هديقي لو ىلاغألا باك ىلإ ١ ١٠( ص + ج بهذلا جورم) تدوعملارأشأ دقو اذه

 نم غرف ىىدوعسملا نال . ظحاحلا هيلإ ريش ىذلا باكلا سفن وه هلعلف ٠ هريغ وأ فلؤملا , ذ ثيح نم

 ىتدوعسملا هفرعي مل وهو . ةنس نيرشعب ىناهفصألا جرفلا ىنأ ةافو لبق ىأ 087 ةنس ىف بهذلا جورم

 ٠ انتغلب ىلا هبتك ىف اقلطم هتافلؤم ىلإ الو هيلإرش مو

 ىىدهملا ن, يهاربإ نأ الأ : عوضوملا اذهىف ىاهفصالا جرفلاوبأو ٌىدوعسملا هركذ ام صخلتيو

 ٍباَك لّرأ وهو . ىناغألا ىف اباَك فنص (ىدهملا ةفيلللا اهشرتفآ ةيسراف ةيراج نهو ) ةلكش نيب فورعملا
 ًلصوملا مهاربإ عأ ديشرلا نأ  ايناث ؛ ىدوعسملاو ظحاحلا هيلإ ريش ىذلا ريغ « هريخ 5 ىنهملا اذه ىف

 نأ  انلاث ؛ ةراتخما توصلا ةثاملا هونمضو ىناغالا ىف اباَك هل اوفلأف ءاروعلانب حيلفو عماج نب ليعامسإ و

 ىناغألا بحاص ىوردقو . هعيسوتو هبيذهتب ”ىصوملا مهاربإ نب قاحإ ىمأف « قثاولاىلإ عقو ةثالثلا ءالؤهباَك
 دين اجحجح دروأو « هيلإ بوسنمو هيلع عنطصموه لب قاحإ فيلأت نم سيل باّككلا اذهنأ (جرفلا ابأ ىنعأ)

 . هفيلأت نم هنأ رابتعأب ه5 ذ ىدوعسملا نكلو . هباَك ةمدقم ىف كلذ

 .٠ باتكلا اذهنم “0و #. صو ١ ه ص ١ ةيشاحلا رظناو |'“ةكلملانيبآةذخ أ مهنعو : ص” ()

 .** ازك ”' ةيلك اهقوفو . “مل دح”” : اذكه طقنلا نم ةلمهم مس ىف تدرو ةبلكلا هذه (؟)

 هم زر . سومأَقلا نع لوقنم ريسفتلا اذهو . “'اهتلك اش” : هلوقب اهربسفت هيفو ٠ ص ةياور اندمتعأ دقو

 جو رم '”ىفّىدوعسملا هلقن باّكَكلا اذهنم ١ هه ص ىف ““اذكو اذك نالف اي تنأ*” هلوق ىلإ انه نم (م)

 3 ث) 1 3 ةريعو وس ىرح دقو ٠ لمجد اخ حاتلا نع تانايلاهذه لعن هنأ 5 رسد ملو 3 أس رمت دحا ولا فرحلاب '"يهذلا

 و 32 ةدامسعلا ددش 5 هر . ىشاوحلا نم كيلع دري ايف هارّتس اك ©« تارابعلا نم ريثك ىف ةداعلا هذه ىلع

 ” - رصرأب عبيط بهذدأ ب ورم رظنا) يعل تامولعم ايلإ مصو ءاحوضو ىعملا دي رت اظافلا اهددصن

 1١١0-١١8( ص ا ج 58١م5 ةنس قالوب عبطو غ١ هو ١6 ص



 جورخلا بادآ
 كلملا ةرضح نم

 اهلاع وجرلاو

 برشلا يك
 ناتلوكوم هتيفكو
 لدعلا هيلعو « كللل

 جاعلا باك 3
 03 09 و مع باحضعك ع 0-0

 «كلذ دارأ اذإف . ةجاح ءاضقل الإ هسلحم نمدحأ ع نأ كلملا قح نم سيلو

 .هيلإرظن لف . هظحال مث هيدي نيب ماق.كلملا تكس ُنِإف .هظحالي نأ بجاولا نف

 هيلإ موي ىتح«كلذ لاط نإوء ادبأ هيدي نيب ًالئام ماقك عججر اذإو هال نعم

 يكفل ديفا ريف ودوم دع ةيلإ رظنر و إف. ابتاجوأ ايفف يدعم اذإف ءادوقفلاب

 .هدوعق ف

 001 كلا لااده اما ءابعك الوز كفاعيتك راجع نأ هل دلو

 جدو رز قا تح هل رواحي الو هل ةعصتلاو هيلع لدعلاب عاب نأ كلما 'لعدتح

 اسف فلتن نأ نما ال هنأل : دصفلا دحو طسقلا نازيم نم هب جرخبف « هتعاطتسآ

 .اليبس اهتايحإ ىلإ دجي وهو

 ءابحإ لع هصرح .هتناطب ءايحإ ىلع صرحي نأ ديعسلا كلملا قالخأ نمو

 . هماظن مهم ناك ذإ ء هسفن

 بتاره نع رابخإلا ْىلِإ ةجاح انبف ءلوقلا نم نوناقلا اذه نإ انيبتنآ دق ذإو
 مدعو 0 1 1 ع

 . كولملا قالخأ ىف ةلخاد اهنألءاضيأ عضوملا اذه ىف اهرك ذ بحي دقف : ةروصحم

 )١( نمب حربي ةيدعتب 'هسلجم نم دحأ حري ”” ص ء س ىف اذ ٠ هسفنب هتيدعت ةغللا بتك ىف ىذلاو .
 درو يقل انهالتج اذن[ لص <[ كوتا فرك لعألا اة نوني دق تتداللا لقا راك أ شع نأ 'لع 0

 درء( قرود [فوصتناملا عامر "اك ناك نارا“ ا

 *«ىواسملاو نساحملا””ىفو . ( ١) "07 ص * جا) «“اهباب نم حزاب انأ ام””ىناغألا ىفو ١( ه . و ١١ 4 ص
 ٠ | باتكلا اذه نم ١ 4 4 صرظناو |.( "١5 ص) دادغب نم حربأال : هلوق

 . | باتكلا اذه نم م ص ١ ةيشاحلا رظنآو |. اعنقم دعق : س (؟)

 رظكاولا اوريدم ١ ناهبحالا حرقان ال عنا ةربتتلئاغألا كاك لإ انه ةراشإلا تسيل (*)
 2-5 6ع 5 كارت 3 ع

 تح رخآ ارفسوأ سرفلا اباكىنعي ظحاحلا نأ دب الو. 5< ةنسىف جرفلاهبأ ةافو تناكو 6 ه ١ ه هةنس



 " ظحامفلل

 م

 ةييسس ل

 كريو كو نش نأو؛ كبتاررجو تنص اا نأ كلملا قالخأنمو

 .تاودأو ماسقأ لع اوناكذإء عضب و عفريو «دعابيو

 ؛هسأبل عاجشلا ىلإ جاسحي اك وللا عيضولا ىلإ جاستحي كلملا ئرن دق
 لهأ نإ جاتحيو ؛ هتظعل كسانلا لإ جاتحي اك :هتياكدلل كحضملا لإ جاتحيو
 لإ جاتحي اك « برطملا سعازلا ىلإ جاتحيو ؛ لقعلاو دحللا لها ىلإ جاتحي اك «لزحلا
 . مشل لالا

 ىلإ ّدج لاح نم نوفّرصتب اوناك ذإ« ةقبط لك مهرضحب نإ كرما لحل

 . ةظع ىلإ و نمو ريك ذت ىلإ كك نمو «لزه لاح

 ءرخأ مرح ةرع اىطختو ء ىرخأ طحو م عفر تاقبطلا هذهنم ةقبط كف

 ةزيملا نم طسسقلا ءاطعإ و ةبترملا ةعفر ممل بحي ىذلا إف ..ءاماعلاو قارشألا الخ

 .ايدح يحرر ةعاطلا ا ل

 )١( بئارملا ىنعم ىضتقي قايسلاو ] . س « ص ىفاذع ٠ [

 لاننا م ايس )0(

 لاجرلا عانطصأ ىلإ اجاتحم كلملا ناك املو”” : (4 »" صر **كولملا نساحم ””ىف لاق . ىفملا : ص ()

 ؛ قالخألا مراكم لع اثعاب « قا رعأألا بيط نوكي نم هتماسمل ري ْنَأ بج و « لاومألا ءافطص ىلإ هتجاك
 دحلاو لزملا نيب فرصتي نأ ىلإ جاتحي هنأل ٠ ىتفملا ملاعلا ْلإ جاتحي اك ىهلملا برطملا ىلإ جاتحي دق هنكلو
 ش . '”روهجلا حالا ى ابيلغا نم هددصب وه مل

 . ةبترلا : مص (:)

 كولملا جايتحاو
 تاقبطلا عي

3 



 جاقلا باك 5
00 

 5 ىأ نب رس ير رس ١ لاق : لاق نيئدحملا صعب قثدحو : كاف

292 
 سدو <

 : ةربس تان دوراخلا لفوت تذل

 ؟هدنع ميك اذإ ؛ [ [ ىشرقلا زبك نب نعاغ ني . ينال يعم اذام

 هبا نب لابس كلبطلا نإ يقم كسلا نرحأو تيذح نجلا دهاشت : لاق
 ٍ . اذك ءاولللا نمو ءاذك ةجاجدو ءاذك نول ىدنع : لوقيف ؟كدنعام : لوقيف

 ؟كلذ نع ٌلأسي ملو : لاق

 نايات م لاق. 6. ىهتشب اب هينأيتحا .يتنإل م يجد لكرصقي لاق
3 

2 1 007 

 000 لا 3 ناكل وسم هلاك قدلا وع انكم دو راطاو دف
00 

 ةادعتا قادس فز. كوت هناك انقل او راج نت اود دمام فاك بما ع ازبأ ةاكبتأ)
 عم ناكو ٠ (رخاوأ الا ةيعاسمو لئاوألا ةرضاحم) ٠ هل ىضقأف ءرخ .هذلا نم لق ىلع فخخأ امهدحأ دجأف ىلإ

 هلو 2( :ه* ص١ ج) ىدادغبلل بدألا ةنازن ىف هتمحرت رظنآو ٠ تاكل نإ دست اك كلذ

 ١ اياه طار كو كاك ل رك دو < ناقل“

 ( نيم قاتلا طوال ضنبلا ضر ايديتي فوت ٠ قودص - ىرصلا ل ذملا (0)
 ٠ ىريطلا نمرهكو ذيررفلا دقعلا"” نع ةدايزلا' (10)
 ٠ اندهاشف : ص وهو لصألا ىف )5(

 عباتل : ءاوحو يوك [ةوكوبم جويس سس انردق قارعة اوكباوا ورتلاو وتقر وايزعاو 5-5
 0 فاقع . (سورعلا جات ن ء)عقي نأ دارأ اذإ كلذو « هيحانجج طسب ةيوخحت رئاطلا ىوحتو ٠ عوجلا هيلع

 . ريطلاب ماعنلا قول. نوت بكت هنأل « ظحاحلا دارا كلا ىهاحألا

 - ماعتلا نمزكذلا._.(5)
 (م ١8 ص م ج ) ىناعملاو ظافل الا ىف صقتنو ةداي زب “«ديرفلا دقعلا””بحاص ةياكلا هذه ىور (10)
 . لضا نع ةلوقتم <" ندي نإ ةدوصخ تارعقلا هذه .(م)



 1 طظحافلل

 لعمي ْنأ ناسنالا ىغبنيف .لاعلا اذه ةايح اهب ةمعطألا هذه نإ”: نولوقي اوناكو
 4ك. ع 2 5

 نم اهطسقب ةحراج لك ذخات نآل« هيف هحراوجو هحور لغسش و همعطم ىف هنهذ

 .دبكلا ىف ىتلا ةعيبطلاو بلقلا ىف ىتلا ةيناوبحلا حورلاو ٌندبلا اهب ىذتغيف « ماعطلا 115-2 ع 110 3 2 و

 “ ءاعماج الوبق ةعبطلا هلبقتو ءامات ءاذتغآ
 ىلإ )01(

 تناك ذإ ءاهرك ذ افكرت مهنيبآ ىف ىه ةريثك لئأضف ماعطلا الع مالكلا كرت ىفو :

 د 0 نم تسل

 . لئاضف مالكلا كرت ىو دا
 م«. و 87 ص رظنآو ) ٠ ةداعلاو نوناقلا اهانعمو . اهولمعتساو برعلا اهرع ةيسراف ةيلك نيالا )١(

 (باتكلا اذه نم ا, و
 دلوملاو ليخدلاو بّرعملا نم ةماعلا هلمعتسنام حيحصت ىف طاهقلا فل” ىف ناخ نسح نب قيدص ديسلا لاق

 . نودتلا ذب رع دخأ . ةميلتع 2 ف نيدرتتملا ةنابسلا البرسا :ةداعل يدم نب 4: لا

 ةروس ىف ىأ”” : هصناه نسحلا رون ديسلل هشماه ىلعو “© .رفظلا قارتسآ كولملا نييآ نم سيل : فاشكلا ىفو

 : هلَدديصقىف زايهم لاقو .رفظلا قارتسأ كولا ضي ىذل لق ٠ لفلا

 “هنآ هل دحيه * هرمأ الوح تيرخلا م عمجي

 ٠ قي رطلاب رصبلا ليلدلاوه تّرحللاو . "ىحافخلل ؟*ليلغلا ءافش””نع هيبنت نودب ناتلوقنم ناترابعلا ناتاهو

 . كار لاو سرّ دنع ىلا اني ]تال لب ةلسلطيسا الا عال وقرا رك

 : هصن ام كف ةرامتو فيلأت ىزيلكت الا ىب رعلا ىسرافلا ميشا قو

 نيبآ - مح 1151011, 1, ءاتهاملللاب 01“ هخللطقلا ع0, كاطع

 نسمع, زعمت لمت.  (نمسسسمتب انك (لب مضغ" هنلتعغلاندعاعلمص ام انانع

 اهح» لعازدءععل طرت ةمطقسسمعلب ةسس دئطتعات ةننع فللعنا عرشإ

 اكلنا, [تاكنلب 1111111

 هنمض هنيعب باتك ىلع لديانه ظحاملا مالكو ٠ تسرهفلا بحاص هركذ مسآلا اذهب كثيبلأت عفقملا ني

 فا« ةزيلا# الا نيب ؟ىلاو دنع ةررثملا تاخالاطص لاو اتداعلاو ننيماونلاو ند اقلاع ومع رفا

 (7؟8١7م صر '*ةلاحللا نورقلا نع ةيقايلا راث الا ””ىف ىنو 1



 كلملا ثيدح

 ةدئاملا ىلع
 انه[ ان لاهو د :كرع اا هوكردع ال كفرا كلملا قحح نمو

 «هثيدحل عاتسألا نم رثكأ هيف سيلو . هلع ضراعي نأ هقحح نم سيلف « ثيدحب

 0 يكل اع

 . ةعشاخ راصبألاو

 ملف ءاهيلع اوهزسصز  مهدئاوم تميم اذإ ا كتالاور كورفت عرش
 تث آ و / و تردد رر»# تقلا 07

 لدب ءامإ و ةراشإ هناكم ناك « مالك ىلإ اورطضأ نإف . عفرت ىتح فرحب قطان قطنب
  5ٍِء ١ 20

 هنكل ؛ مهمالك ىف ةفشالو اناسل نولمء سال « ٌتومص مهو « مهلك أ ىلع جولعلانطارت : ةمزمزلا (1)

 « لك ألا دنعمالكلا فلكت اذإ « جلعلا ملم دقو ٠ ضعب نع اهضعب مهفيف « اهقولحو اهعش اين ىف و

 قفاخ رطب هز نيالا فيبر ادارتنا ىلكتيأ دلك نموها املك ةلؤزللا + عرعؤالا لاقو . هف ٌقبطم وهو

 ٠ 1[ س0 مد نييسرفلا لوق فداري كلذو . (سورعلا جات نع)

 ار ا ل ا
 اريبدت ءاضعألا نم وضع لكل ربدتف « كلذ دنع سفنلا نكستو ٠ ءاذغلا نم هيلإ دري اهب ندبلاحلصيف « اهطسمب

 ةلباقلا ءاضعألا نم هريغو دبكلا ىلإ دري ىذلا نوكيف ٠ ماعطلا ومص ذخأ نم مسا حالص هيفام ىلإ ىّدْوُي

 طسق فرصنأ « بورضلا نم برضب هماعط نع لغش م ناسإلا نإ و ٠ اهحالص هيف امو اهسانيام ءاذغلل

 ىوقلاو ةيناويحلا سفنلاب كلذ ّرضأف « كارتشآلا عوقوو ةمطا بابصنآ ثيح ىلإ ىذغتلا نم ءزحو ريبدتلا نم

 اطل اوك كريما ةقطاللا» راتنلا هتزافت ىإ اةللذ<ئد ا كن أد كلذ ناك .:ةئاطإلا

 ل جالا مز نهارا ج سراب عبط بهذلا جوم) “ . ٍباوصلا نع جورخو ةمكحلل كرت كلذ ىفو

 ٠ كلذ فالخ ىلع ترج دق ترفإلاو برعلا ةداع نإ لوقأو

 ظحاحلا نع ( ١4 ص ) ** تسرهفلا ”” ٍباَك ىف ميدنلا نبآ هاكح ام ىورن « ةمزمزلا ةيسانمب و

 لاق هههاشو كلذ ىأر نم نإ و « مهتغلب و مههذم ىلع ةغالب و ةباطخ تزل” نإ ''نييبتلاو نايبلا ”” ىف

 هبشي امب ملكتو « قرطأو ضرألا نم العام ىلع مهييطخ سلج « دئادشلا مهتزاو رومألا مستب زح اذإ

 هنزل نأ قالا ىارلا ةبانيطا كف مل رهظظي امنإ و : ظحاملا لاق . نوقابلا هنع مهفيف « ةمهمطاو ةمدمدلا
 ٠. ""لعأ هللاو ٠ هيلع نولمعيف



 ظحاىلل /١

 قلل

 نأ الإ « هتناطبو عمات ع هدب رايس هلأ اس قل كلملا قح نمو

 ها كدلوأل بجئام نيد ةدالولاو تيبلاو رملاو هانم ةيوأطل نم هع نوي

 ةعبرتش نوكت نأوب اهقح ةقبط 00 دحأ لك كلملا ىطعي نألدعلا 2

 هيلع بجت ىتلا لفاونلاو ضئارفلا ءادأ نم هب ىدتقيام ةعيرشك هقالخأ ىف لدعلا
 ينج ماعطلا ف مييديأ طيس يف شابا ساننإ واب كل سمل] العا ةربانلا واير

 «ةقاطلاو طيموألا طمتلاو كولملا نس فات فسم

 ةرثك نسحن نايف نوهسنال اوناكو . ةناعلا قالخأك كولملا قالخأ سيلو

 امأف . ةعّضلاو ةعفرلا نم ايندلا لزانم ىف ىواسُملاو ريشعلاو قيدصلا عم لكألا

110 
 ل

 هس هند هع

 فاذا نم لك هيدئام نع صين نأ  ماعطلا نع هيدي عف عفر ادإ - كلملا قح نمو

 نوربال ثِحب كلذ ناك« لوخدلا دارأ نإف .هريغ لئاحوأ رادجب هنع اوراوتب ىّتح اهب

 .ناث نذإب هيلإ اولخد ممل دوعقلا دارأ اذإو؛ ههابق
)6 

 َنأو« ضايبلاو ءاقنلا ف ههجو ليدنك هرمغ ليدنم .نوكي نأ كلملا نيناوق نمو
 رث ه ع

 .شتمرأ ليننإ السلا فايبال

 ١  0ىداهلا ةفيلخلا ةرضحىف هدي سل : و ؛ ص قايل راق .

 . ص ىف ةدراو ةرقفلا هذه تسيلو ٠ ؟؟هطسقب ”” : س ىف (0)

 . ص ىف ةدراو ةرقفلا هذه تسيلو . "؟ءىش ىف نوهتشال” : س ىف )ا

 ريدك كلذ لقلو + شتلف ىلا*41*» لايعلم(« عيبا عضو ىاةزفملا مضزخ«؟لقاشلا»*كازآ-()
 ٠ ءاغللا تارابع ىف

 داب قاعي امو محلا حر كب رحتلاب رمغلاو « ةمجعملاب هباوصو ٠ ةلمهملاب 0 00 َْق )هر 9_5

 ؛ ضاق ةذرآو ةرابعلا هذه تسييلز :رفذلا ةطوف ؛ناطنما ف:نآلا هيمسرام|]:م وطار ءاهعجد نم

 نمل كولملا ةئيابم
 رفيف

 كلملا مايق

 رفذلا ةفشنم



3 

 "هاك اوم دنع

 كلملا نيب ةيوسنلا
 هن وعدم نسبو

 جالا باك ١

 هذه نم لك نأ هيلإ أموأ مث. هيدي نيب اهمصنو لجرلا ىذدي نيب اهفصن عضوو

 عا عين اناني همس نويت و هرباام اركأ اوتو انا رز

 :رولس عارف لقينا نويل »وق اركان اسويتص رم ارحم
 هدانا وواسوركا ماعط ندفلادب مث

 ه  كولملا نم انَفَلَسو انءابآ َنإِف ! كدلب لإ فرصنآو عدو: هللاق ةدئاملا تعفر املف

 ةقينلاو هيما لاوفأتللا ناك ماعطلا ىلإ كلملا 3 نيب 3 نم”: نولوقي اوناك
2 2 

 هل هرضحأ ناكام الع هفاكتس ملف هيي ءادمزلاو
20-0 

 . ةفككف كهيعد هدب ك حالو لكأ أذ هقرط دلإ حا عفريال لأ كلملا ع نمو

 ع : 0 0 0 ا
 كلملا ىدب نيبىذلاك ايف ةندك لجر لك ىدب نيب عضو نأ كلا نيناوق نمو

 2 0 0 0 0 0 3 ا :

 0 . هياذكأ لود مامتكل كسب كلملا صخ الو.ّزاق وازراحوأ 2 وا ظيلغ 0 نم

 5 3-2 .٠ 5-0 7 ١
 ءناكمألا لع اليلدو كلملا لع ةعض كلذ ىف نآل

 اررثكو « لمعلا ةنوؤا هتيافك بلطي مل هنأ ىنء ““هفكتس1””نعةفرحم اهلعاو . هفكتتسمل : س ىف )١1(

 نيرتلاو نايلارظا |هالو ىعمب همكم ٠ هرعو ظحاحلا لمعت ب م

 ء| باتكلااذهن ه١ ١ “سو . صرنا | . هب ضوبلاو لمعلا ىلع ةردقلا لهأ لامعلا مو *“ةافكلا ””ةداملا

 يدع نس ةورعل 12 2 كلذ ديو َِ ٠ ةيمالسإلا ةلودلا ف 00-0 ريك ةقيظوأ َِى ةاقكلا ل َه اضنأ اممو

 هللاو :.لاقق ٠ فرعت نهم لحد داو فر رع ل ءانانلاب 0 ماد 0

1 2 3 3 2-6 
 اوك ذه لو اذه. د 1 ص ىحافللاب ابقلل كل ااحماز زارط) ! ماعطل نعسانل عنم هيفكتسأ ئثلو نوكيا

 لسفب نأ الإ هيلا ةدئاملا تءعفراملف'* : ست ىفىذلاو . *“اؤفك هدجي””ىأ *“هئفكتسن”” نع ةفرحم نوكت نأ

 |٠ ىرت 5« ةهّوشهو ةروتبم ىهو ٠ ةيمب ةلمل سيلو | ٠ "*ددحت و

 0 ءارزللا هادتظو اك د ماو او ويح ىاظانل بضع اذعام اهنورخ ةصقلا ةةده تدزو 6

 اهيلاك د وو زعم كوكو لإ هرضحأ تاك (ىل هققكتسم له”* - ةرابعلا هاذي ةيشتخت هو 2*نياكملاو

 (6 5و 050 ضر كوللل نياق ف ةروحم م١



 :مدق الف .هيلإ هّجوف . ةنامألاو هلأتلاو ملعلاف ةاضقلا ءاضفل حلي ءرْخْطصِإ ةروك

 ظحاحجميل ١

 /, 0 و / 1 5 دلل
 ا و مل ةيواعمو . امهنم دحاو لك بلق ىف حرق دق امهنيب راد ىذلا مالكلا اذه َنإ

 : دبل لدم هلع طع ناك هنأل .لوقلا اذه لقي
0623 

 ماعطإب قارعلاب داب ز ىلإ و هلامعو هفارطأ ىلإ بتكي وهو . كلذ نوكي فيكف
 ا

 نع هين 1 َنوُفناَرَأ 2 لك ىف هلو. ةحاحلا ىوذو ءارقفلاو ةلباسلا

 ريقوتلا نم سيلو . هميظعتو هسلجم ريقوت كلملا قح نم نأ ملع نكلو ؟ماشلا
 . اهترضخح و كولملا ىدي نيب عبشتلا ٌبلطو مَّنلا ذو مرَقلا راهظإ و ديلا ده يظعتلاو

0 
 لاهم

 . درح دز ل نإ كباب 3اس ُندَل ن ٠ ,جاعألا كول تناك اده لعو

 0 + هر لعل رو 0

 لجرا روباس راسا 0م 1 هل فصو .ذيوم ناذيب وه تام اىل .فاكألا ور لاقيو

72 7 - 
 ةاصشلاءاصخغ هححر

 هر لاح د 3 لكأف اندف. هبلإ هاعدو ماعطلاب اعدو٠ هيلع لخد

00 28 

 حدف ”' 2 فو . حرج هانعم )00(

 خي راتلا بتك اهب تافكت ةمولعم ةروهشم هرابخأو . هتيبب دي واعم هقحاتساى ذلا هيبأ نبآ دايز وه (؟)

 ةرضاحم ) رجعلا نوناقي سانلا ذخأ نم لوأ وهو ١ 1 ( ٠ ص  ج «“ديرفلا دقعلا”رظنآو ) : بد الاو

 ايدألا رجعمو تسرهفلانع) هتوعدو هدلوىف باكو « هرابخأ ف باك ىنادللو . (رخاوألاة ىماسمو لئاوألا

 فيحصت كاذو «ةعأ دايز ( تسرهفلا ىف حي ايا 6 + متيهلاو ٠ (توقأيل

 وس ما هنأ فالخ الف الإو « عباطلا و أ خحسانلا نم

 رسكلا تاوصلاو .٠ نشاؤرلاب لوك 001 ب مسآلا اذه طبضي مهضعب (؟)

 ع اًسو هه اا كلزكو « '“ءاىمألا قالشكملا ينتاك ىهذلا مامإلا هدي ىدذلاوهو ء هاوس نود

 ىزيلكنإلا ىب رعلا ىسرافلا همجعم ىف
 مهفاك أ علفم مهلع رصتنآ هنال فاك ألا اذ برعلاهامسو ءروب هاش بيرعت (4)

 ةلودلا رخاوأ ىلإ ىضاقلا ىأ ذب وملا ةفيظو تيقب و ٠ مالسإلا لبق سرفلا ةلودؤ ةاضقلا ىضاق ىأ (ه)

 ٠ ةمذلا ىف اولخد نيذلا سوجملارومأب مايقلل © ةيسابعلا



 نأ هيلع كاملا قو هسفن لع هّقح نف ب ةماعظا لجرلا طس نإ - كلملاو

 بجيل ةرّشلاب فرع نم هّنإف . هيعيبط ئىوهتاه ىلإ ليي الو بدألا.لامتسآ هلوقيإل
 .زيبقلا مسآ هنع لازعمهّلاب فرع نموه بألا مسآ هل

 0 ارا كلذ لعيلف ءاماعط دحأ ىئدي نيب كلملا عضو اذإو

 نروكي نأ  هتسناؤهوأ همارك! ىلإ كاذب دصقي مل ناك نإ  هلعللب هيلع أب
 .امل هطسب نم ىبتشاام ئأر اذإءهسفن هطبض فرعي نأ دارأ

 كلذ نإف ٠ . اهيلع هذي عضي نأ - هتدئام 'لع ةفحشب كاملا هفحتأ اذإ 0
 ول قولا

 روب هر

 . هبادآ ىف ديزي هتزحي

 مالسلا هيلع نسما ىدي نيب عم 0
 (0)( ١

 هل لاف ؟ةوادع امنيبو كيس ناك له: لاقف ةبواعم هلإ رظن ءاهكفف ها

0 

 0 هنأ ني ا ني ناك له د

 ٠ لجرلا لع بجيو : ص )0(

 هيفكب ىأ 6

 ١) ه نص) . كولملا هلك اوم فاما ةرصتخ ةمدقتملا بادآلا هذه كلل سا حام درر 6

٠.6 

 ةجاجد ليلج ديس ىدي نيب" : مس (4)

 ةءاهحأ قم“. بص .()
 ا ل 1 تار ادم داو أ#ا ةفاوق الوعر“ راح اتبع اس ةباكم اودع ىروواقب

 عا ت0 ةنسحتسملا موسرلاو:باذآلاب هنم لعأ نسحلاو ء كولملا سلاجم

 يام رمان سيرلا هل لاَمف ٠ ةقاكم / لسمشب ايدج هيلإ مدقف ٠ اسؤرلا ضعب عم 1 6

 رودبلا علاطم””رظنأ ) ٠ عطقنآو لجفن ٠ كتعضر :5ةاادل اللحاق تنأو تاتا لم ا

 (6ه 37ص 1 2 **رورسلا كزانم ىف



 ل

٠ ١ 

 ه ١

 ١س ظحاحلا

 مك 7 21 ع

 قا ةدئ ام ناعرضحأ تنك ”*/. لاق. ىنازللا نحرلا دبع نيد ىثّدح
 قولا فقل

 نيثالث هتدئام ىلع 3 كيك ”ىدقانلاو دربألا ىبنأ نبآ مثاهو انأ « يهاربإ 0
 (( 6١م

 كلذ نم اء الف. هيد نأ نم داك انعتاتاوزاطاو ضم اوواملا امأف ٠ ٌ ءاط

 ؟ كلشي ناك اف: تلق «:انزافظأب نيلنا يمكن (من] .رئاظلا لكأبام رادقم الإ هلك

 دلع نأ تو الو مهماعط ْىل !! 1 ا عدل هارللل بع كلذكو

 «ر

 «همعننآ وأ همعوأ هنبآ وأ كلملا اخأ لك ل نأالإ داحودل [نقرش

 )غ3732

 نيل عةقئاملا | يو 1 هلا د رست نع انا نك وكل حا نم وأ

8) 

 ا. مسيو خيم كارصنالا ةنكم ال ناك ذإ هتلملو هموي ءاذغ لكأ ام

 معطملا هرش نم انفصو ىلا لاخلا هده ىف 1 ع اذإ ضراف 1 1

 راقتحألا باب ىلإ ميظعتلا باب نمو.لزحلا ةقبط لإ دحلا ةقبط نه هوجرخأ .مملاو

 "م .الاانم دل د بر ”يربطلا يذ دقق «حصأ تناك امبر ص ةياورو ٠ ٍمحرلا دبع: سس (1)
 ٠ ىوارلاب هقصوو 0 1١" ص ؟ ةلسلس)

 دريس ىذلا وهو قثاولاو مصتعملاو نومأملا مايأ ىف دادغب م اج ىعصملا ٍمهاربإ نن قاحسإ ريمألا وه (؟)
 - | 3 . 02 .٠

 . بالا اذه ىف ارثك اي

 : ص نع ليكتاو ٠ *؟ يدلي ةدئام ىلع دعأ تنك لاق ىنارحلا””: س (م)

  : 0 (0درابلاو ٠

 سورعلا جات ) . هنم ةباصإلا ىللق ىأ ٠ ماعطلا بر“ 2| للف كإ لاقي هع ليحل ذك 6

 | ههي ()
 . "“لكألا دعب يقي نم الإ نوكي الو .الزه”” ص (0)
 دياوم" ': مظوق ايف دروأو ( ١ ص) «؟ءاولملا نساخم“ ىراصتخاب ؤ ةدايزب بادآلا هذه ىور )0(

 ع .٠ فرسللال فشلا كولملا



 جاعلا باك ١

 1 رد
 نما باش لخد : لاق« هيبأ نع ع [كهاش نب ]ىدنسلا نب ميه هاربإ قدحو : لاق *

 قولا

 لاقف . هدأ + ' فلل لاقو ئادخ عدو 0 1 يوما قوشلا 0
 ل لل ني 121 كاطع ميرا نع فكنا تيدكت دق: 0

 كلذ باصخا ئيأر الف : ءافق ىف عفد:رتسلا ءارو نم ناك انمف ٠ هلهمأ جور

 ما ل و لحلف نرادلا نفادوجيزسا نكن ءانق ىف اوعقد دنم
 جم هدي ىفو الإ ءاذه لثم ىلع مدقيال عيب ,رلا نإ :روصنملالاقف .روصنملا ىلإ عيبرلا

 امره اولاق .٠ يا مدع كوبر يا نع مسا قش نإ

 ها ةعسم اف فرصنيو ديعب نم لس ناك ى فلا اذه” : عيب رلا لاقف . هتصق ةاوصقو مسرلا
2 

 ةيترملا ةليضفب لدبت مث. . سولملاب ل مث ء بيرق نم هيلع مس تح« نينمؤملا ريمأ
20 

 نعل هدفا اربيل اذإ و نك دف لإ 2 ” ةفاعط لإ .داعد ىنح لاق نأ اينق هربت ىلا

06) 

 . ”"«لعفلا نود لوقلا هموقيال اذه لثمو . عوجلا يول نينمؤملا ريمأ 0 لكأ

 روب تداولاوص ؟ ج" ىلاغ 007 م اا دبا لك جب صاح

 تلاَقلا مسقلا نم ىناثلا بابلا نم سداسلا لصفلاو ؛ 1,070 ص ١ ج "بهذ نمرابخأ ىف بهذلا تارذش”و
 لبر ر "41ج فراجسدملاو 2 عر وللا كد الا نزف ف تر الاي ةياهت”” نم. ىاثلا نقلا نم

 م ةلسلس ىرتطلاو ؛ 847 ص ١ ج “'بغارلا تارضاحم ””و. ه0 ص ؟ ج ''رورسلا لزا:مىؤرودبلا علاطم””و

 507 ص ١ ج ىش رشلل““تاماقملا حرش” و (لا/ ص١ ءزج) سايإ نبآل'روهزلا عئادب“ و .4١:1 ص

 كارا كقول ذك . (اهاندروأ ىلا ٠ ءامسألا ضعب نع هسرهفىف) ' «قاغألا”* كلّدكو ؛؟؟4+و ١741و

 ٠ ملعأ ايف همسآ ىوس انيلا لصي مو ٠ 6-0 تش فلا حاصلا 1 القا قاناك

 :ناردتما عر ىاق و كان[ دامب 'سورسلا حان” *”ى وك ذ (1)

 1ْ . | '"ىواسملاو نساحلا”* ىف اك | ىمئاهلا ىلع نب ىسيع نب دمت وه (؟)
 تاك ىف ايلا نع ىدنسلا نب هاربا نع ظافلألا هدم ةناكخلا هذه ظحاطلا ىووو | ٠.ىقلا أ :(5)

 |[ 1 نمر ج نييبتلاو تالا"

 . ةفيلخلا ىأ (4)

 *«ىواسملاو نساحلا””بحاص اهدروأ دقو ٠ ص نع ةلوقنم* *نيئمجنلا نيب ةروصحملا ةرقفلا هذه (ه)

 ١(. نض) را ةرابع



 طظحاوفل ١١

 طم

 هذول ملا ةحعالعم ف

 نبي طلسم نأ - همعاط وح هب نأ دحأ عم للابت اذإ  كلملا قح نمو 3 الا فيفحن

 : ةمومذم الالخ كلذ ىف َنِإِف . همعطم ىف هيدب

 ؛ههرش الع لدي هطاسبنآ َّنأ ءاهتم

 ؛ زيممت ةلقو بدأ ًءوس كلذ ىف نأ ءاهنمو

 .ةكرخلا ةرثكو اهدمَو ديلا طسنب كآللا لع ٌةأَزح هيف نأ ءاهنمو

 مهم ٠ سارا ةَرَسيَك لك آلا نوكي نأ الإ . دمي عم كلملا مه لكألا ةرثك ىف سيلو
 595 اد

 ذالا ا نهأ لمان ف طتخ لك لا, ةرتكل هنوزطتع الأ .اذاريقلا فلاكلا صفح وأ

 ىذلا سنألاو ايبلإ مهمفر ىلا ةبترملا كلملا ةدئام نم مهظح امنإف«ةعورملا ووقو 0٠

 ىهشبالا عباط ىسو . . قايل تاع 0 ذاق ردي" : ازكد نيمسألا ني يحل وللا ل ) 59

 : شالاب نيتك ةلك الا .هاشا ةفيطلةريثكر داون « ىناهفصإلا بغارلاو امه ء ادروأ دقو . "*شاربلا ةرسيم“ ”املوأ

 غافلا ىالقلا كب ناوتسشلا و بأ: مهن «نييرتاب ره (مسأ طقف ؟ ذنو . املإ عوج رل ابطاوم ىلإ

 . لوح" هلا ّة د © ىاملا قالا | « داود ىلأ نب . , دمخأ لوخ هلا دلاخ ىبأ ني دم اك ةسلولا « ةلاعلا وبأ ١

 ."نزيف## تانق 0500000 فسم نب جاها «ةدرب ىلإ لدي

 نيورمع ٠ هيبأ نيداي ز نب هللاديبع «( رصم ناطلس) ىف وبألا لداعلا ء (”ىومألا ةفيلخلا ) كلملا دبع نب نايلس
00 : 

 ةفيلخلا) ناسف نب ةيواعم ١ دو زم ؛ ىبعصملا يهاربإ نب قاحسسإ نب دمحم « مقمملا فق ءراقثلا مساق « بكي دعم

 ىميتلارعسم ني لاله ٠ ىنز املا دعس ني لاله « رعس الا نب لاله « ( راقلاوأ س اردلاوأ شاردلا) ةرسين : (ىومألا

 هبط““بهذلا ءورم*”و؛ م1744 صال جا“* دي رفلادقملا''رظنأ) . (ىسابعلا ةفيلخلا)قثاولا «هتجوزو 20

 مي إال. صال حو م 25١6-١8 نس ( حريب هي ياعدذ ا نع © ج2 امرا
 ذه +٠ يا © ١ ١ي



 من هزم ء معلم اأو ظ
 اهبل راحت لال ةيل د كل لدن ثم حاملا نا ةهلاتم هله 1

 "ا ع يعم نما اتدب | ظ 0

. 

 يبيح اهايلع لاعادماعم أ بااجتف' بدم (١ 7 ان 3

١ 



 ظحامولل ٠

 ب ةسايسلا هذهب و . مهئانبأو كولملا نم ناساس لآ قالخأ تناك اذه لعو

 دتعا امم ناكف. .اهينفزي وربأ رك, كَم ىتح مه ل ملف» . كباب. نب ريشدرأ

 م هبلاثم رك ذ ىف« هنبآ« هيو ريش هيلع

 ءرينع الضحأ نان :دزتتلا مدجدع داو [ بطلا نارا كيم كيلا كا
222) 

 ناك« مق ملف كلذ فرع اذإف . هظحلي ْنَأ فارصنآلاب هل كلملا ِنْذإ ْنِمَقء كلذ ىف
 . هسفنلو هل اًملاظ كلملاب لسور ىذلا ناكو بدأ نإ جاتحي نمم

 هيلط اعذق “© ىدعوهو « اذه. ىل بكي” : لاراب كرت يلصق ول ىنلا هبناك اذه زيوربأ )01(

 هيلع ىعني هيلإ لسرأو هسيخ (ىريش اضي أ وهو) هيوريش 1 ا راع د هكلم قي زج "ىنلا

 هب وريش لسرأو ٠ هع م <هليعافأب هعي رقت ىف مدلا اهنم رطقي .ةنشخ ”” ةلاسر ف بياعملاو بلاثملا نم هبكترآام

 سرافل ابضغالإ هلتقأ ملو « ىرسك ٌتلتق ىنناف دعب امأ”” : هتلمح ىفىنلا ىلإ باك كلملاري رس ىلع سلج نأ دعب

 ىلإ مهعاجرإ مدعو ٌردعلا ضر أ ىف مهسيحاك اسعلاريجتو |“ هروغن ىف مهريجتو مهفارشأ لتق نم لحتسا ناكاملا

 . اهفصووف نوخّرؤملا ضافأ ةلعب تاف ربش *أ ةتس ىوس هيبأ دعب كلملاب رفظي ل هب وريش نكلو اذه. | مهنطو

 ريس كلف ىف هيلع ىضعال ءانآ ليقي يلا كلملا نآ وتلا بتاخ ايلتس تا تانزتسالا فرع

 ”ىمابعلا رصتنلا لصح امو« ”ىومألا كللا دبع نب ديلولا نب ديزل لصح اي « طقف رهشأ ةسس
 ىذلا ةروخ(ملاب فورعملا عضوملا سفن ىف لكوتملا هابأ لنق اذه رصتنملا نأ اضيأ تاقافتآلا بيرغ نمو

 . شوقنلاب نادزم رخاف طاسب ىلع مايألا ضعبىف سلج رصتنملا نأو « زي و ربأ ئرسكهابأ هي وريش هيف لق
 رب وربأ هيبأل لتاقلا هي وريش ةروص”” : هبي رعت اماهتحنو قطني هنأك جاتلا هسأر ىلع هي وريش ةروص هيفام ةلمح نمو

 فم تف م « كلما دبع نب ديلولا ني ديزي ةيوس ضي روصلاةلمخ يرضاه[ ا

 نيب َرقملا ضعي مأ دقو - ““ربشأة تس كلم. ديلولا همع نبآ لتاق كلملا دبع نب .ديلولا نيديزي ةروص"* : هب رعتام

 . ةثالثلا ثلاث نوكي نأالإ هتلاىبأ نكلو « ةريعلا نم هيفامل ةفيلخلا نطفتي ال ىحح سيفنلا طاسبلا اذه قارحاب

 اها٠5161١١461. غ#”صا ةلسلس ىربطلاو ؛ 77 م١١01 ص*“سرفلارابخأ ررغ””ىف ليصافتلا)

 نساحنلا””ىفو ؛ ايلي امو ١ 4 ©" ص ا! ج ىدوعسملاو؛ 81١ ص١٠ ج ريثألا نبآو؛ 4 45 ص# ةلسلسو
 بتكو ةقح ىف امم عضوف تومينأ لبق هسفنل مقتن آرب و ربأ نأ اضيأأ هيفو ٠ (0 8  ه 4 ؟ص*“ىواسملاو

 (١؟8 ص) هكاله اهبقعأ ىلا هتلع تناكف اهنم ىطاعت هي وريش اهآر املف ٠ اهف امم لوانتلاب ناسنإلا ىرغيام اهلع

 | باتكلا اذه نم ٠١ صراغأو |
 ٠ مالكلا ميقتسيل ةياورلا تحصد و ٠ "*هلئلي نأ فارصتالاب كلملا هل نذا نف”' ؛ ص ء سس ىف ()



 جاقلا باك 8

 1 ب مط دنسا ناو مدسأر عفر مث قرطم وهو ىلمخ اند« ءاندتسأ نإ و. مالك الو

 عضوملا كاذف) فقو «ةكرح وأ ةراششإ[نع كلما كسمأ اذإ ىتح هسأر عفر مث اضيأ

 .ايثاخ وأ ايعقم دعق دوعقلاب هسلإ ًأموأ نإ .اَحئاق (هتراشإ هبف كلملا عطقي ىذلا

 «همالكك لملا طق اذإف . عامتسآ نسحو ةكرح ةّلقو توص ضافخمنآب هباجأ ء همآك نإ

 هيذاحيال كلم وأ رادجب ههجو نع رتتسد نأ هنكمأ نإف . ئرقهلا عجرق ماق

 ءاس ا تقلا 0 اذإ

 ةدالولاو ّرعلاو عبتلاو ناطلسلا ىف هيواسن نم هيلع لخد اذإ -كلملا نلعو

 ة تاح قف هدعقبف دب دخل ا 0 هيلإ وطخبف موقي نأ" تيبلاو

 زار اذإ تسيل قحادلا نم اهلثم نإ كلما جاسم لا هذه َنأل هو نلحيو

 ل د ا اللا ا نا صاب دموع دع تح

 كل آوت «عئارشلاو يمال 2 رحاب هيحاط امم دحاو لك لك

 اذإ و . دساحتلاو ىداعتلاو ضغابتلا اهببسب .عقي كولملا نيب ا

 . براحتلا ىلإ ةيعادو راوبلل اببس ناك« ةكلملا ىف كلذ عمتجآ

 اذإ هعم موقي نأ _فارصنآلا هَتفص انمتق ئذلا اذه دارأ اذإ  كلملا ْلعو

 «ٌةريس طخ هب وكر لبق ايشام هعيش و هارب ثيح بكريل هتبادب وعديو ءماق
 22غ( 2

 . هند نيب ىعسلاب همشح صايو

 الامش الو انيمي تفتليال وأ هبصن هسار لجرلا عنق أو ٠ اهملت ىلا '"ايئاج” داربإ نودب يا د )0( 5 3 وع 9 ا

 .| باتكلا اذه نم ؟؟ ةحفص رظنآو ] - (صوماق) - اي زاوم هترط لعو

 د ةسيرشلاباج حو(« )

 2 همدح -" نص )0(

 ه ١



 7 ظحاف

 5 و 3

 هيلع ّلجرلا لخد اذإ كلملا لع بجي امفو كولملا لع لوخدلا ىف
1 

 نادالا هنم فقي نأ كلملا قح نف «ةيلاعلا ةقبطلاو فارشالا نه ٌلخادلا ناكنإ
 مدرس يس يمان دعس نإف .امئاق هيلع مسي نأو هنم بوقي الو هنع ئانيال ىذلا عضوملاب

 ةبترص ىف فقي ىنح اًمئاق هنع ىحنت مث . اهلي هفارطأ لع بك اف هنم برق

 ّلقو توص ضافختآ, هباجأ .همأكُن إف ؛ دعق «دوعقلاب هلإ ًامْوأ نقف . هلشم

 ناث ياست ريغب هسلجي هب نكفي نأ لبق هتعاس نم ضه:.تكس نإو. ةكرح
 : . يمأ راظتنآ الو

 را نإو فقي تأ .هآر اذإ كلملا قح نف ئطسولا ةقبطلا نم ٌلخادلا ناك نإ و

 مدوعتومهملس هان دعسآ نإف ءاضيأ فقو مث . اهوحنوأ اثالث ىطخ اند ءماندتسآ نإف .هنغ ًايئان ناك ٠
 ذ ٠ 3 5ك

 .ةحراج كيرحن وأ ةراشإ ىف كلملا بعت لإ رظن الو« لقالا هّوند نم اوحم اند

 57 4ك ل يل

 . هميظعتو هقح نم وهف؛«ةاناعم كلملا لع هيف ناك نإ و. كلذ َنإف
2 

 قب رط هل ناكو  هيذاحيو كلملا هجو لباقي لقألا بابلا نم هيلع هلوخد ناكنإو
 9 00 111 .٠

 ساهم وحن فرحت مث ههجوب هيف هلباقيال ىذلا قيرطلا وحن لدع هلام وأ هنيمي نع
 مالس ريغ نم اجار فرصن[:هنع تكس نإف . كلل اظحالم (مئاق لضءكلملا ٠

 يلا يح اا لاا لا
 كف: نلف 6

 كادار . كلل هيحر ايام بأ لَو نم نوكي لوخدلا نأ ىف تاو ىنعملاو . ص ء مس ىف اذكه )ع

 . "*لّوألا"* ناكم هعضو وأ '“ىذلا”' ظفل ةدايزا اهججورن مل

 ٠ نع: ص (4)



 5 : |0000 |( يف 1 . 0 ,

 4 ولم اهلارط 0

 / 5 ١ ب "دو 0-5
 7و3

0 1 

 +0 نمت وأن ابيات انغياث امش

 0 0 ع 4 5

 تبا 2



 . مظعألا كلملا نود نم ىلع وه امإ باّككلا نه و اندلع رت 18غ دمر

 نمو ول هل بحيام ةيابن نع زجعنب لب « هقالخأ فصت نأ انتعاطتسآ ىف نكي ملذإ

 نعذ روُغَأو فلكت ىصقأب سانلا نم اندس كلذ طي نم نان اضاد ١ هجين

 . انراذتعآ لثمب رذتعي نأ هلعلف ءاكف دحأو

 0 ل ع ل د ع 37 57

 اهارت تنآو.ركف اهم طيح الو مهو ىف موقت هيام مظعالا كلملا فالخال سلو

 ءنئدملا اذه ىصقأ غلبي هنأ نظ نمو . ةياغلاهذه نإ ايندلا كَلَم كلم لوأ ذم ديزتت
 #_ث

 .ةضراعم مسحلاب وءالتم هيبشتلاب لاق نك اندنع وهف

 نضاملا كولملا قالخأ ضعب اذه انباكى انْيَكَح دق انآر اذإءلوقي الئاق لعلو

 سيل هنأ معز ذإ «باتكلا اذه عضاو ضقان دق ” : برعلا كولمو َناساس لآ نم

 ءاولملا كئلوأو . لاقلا ىف ىدتعي و ظفللا ىف ظيف « .ةيابن مظعألا كلملا قالخأل
 ل انايع كلذ دمت تنأ .ْلعألا طمتلاد نع ' طسولاةقبطلاك اًكولم دنع مه

 . دهاش نم ريسو ىنعم نم ريس ىف رظن نم املوقبال ةلاقملا هذه نأ لعو . انايب

 *!قيفوتلا هللابو

 . ص نع ةلوقم اهلكو * *نيتمجن نيب ةر وصح هل ةيلانلا تالثلا تارقفلل ناونغلا اذه انعضو (1)

 . : .ض وهو لصألا ف (؟)

 ٠ اناب كدع ديكو : مس ووو لصألا ىف 6



 جالا باك :

 ةكح اييف َّنإف !ىلاعتو كرابت هللا نع ٌتلصو ىتلا َةب وجعألا هذه ءاكحلا مهفيلف

 . بلق هل ناك نمل اهيبنتو ةغيلب ةظعومو ةبدع
 0غ

 هلوق ىف دهاجم نع حيجت ىأ نبآ نع ءاقرو نع ةبابّت نع انباحصأ اَّشتح
 ١ 1 00 جس سوس رئلس هس ملل

 .هاينك :لاق “انيل الوق هل الوقف“ :لاعتو كراس 0

 هللا ىلإ اعدت نأ اهقح نف  اهرثك 1.ىص نإ و_ كولملا نأ كاذب امه أ امإو
 نم ىصاعلا ىف هللا كح اذه ناك اذإف .ةبطاخلا نسحأو ظففللا نيلأو لوقلا لهسسأب

 للا عاطأ نمب كّيظ اهفءَّلِسْرلا اوذناعو تايآلا اودحجبو ب وبرلا اوعْذآنيذلاو كولملا

 َضَرفو « هج دعب ةحا 2 ماقم و ماع ظفحو ءاهتم

 ؟ اسو هيلع هللا لص  هلوسر ةعاطو هتعاطب 0 ل

 ناقل يش اين نك نإ و ؛ةلاطبلا لها داعا ذه ق انا دا سار
 عضوب انم طرفام التن ْنأ - قالخألا نساحم نم فرشلا لهأ هيلإ جاتحي اهو

 انبات عضوب صحت نأو ءاهسفنأ ىف امل ىه ىتلا اهضئاصخو كولملا قالخأىف باك بكن ءاسإ
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 ظحاحلل

 مالعألاو تاملكلا طبض 4

 طبضلا دمتعأ ىننإف «(تاكرحلا نم ناتروص ىأ) ناطبض ةماكلل ناك اذإ - ١

 ناك اذإ الإ مهللا «لاعفألا نازوأ قف لايلا كلزكو. ءةعللا بتك ىف درازولا :لؤألا

 كيد 2 لا وتاب ايف
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 ماقرألا -آ

 ةسمخ «روطسلا ددع الع لدت ةيلخادلا شماوهلا الع ةدوجوملا ةريغصلا ماقرألا
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 تاحفصلا ددع الع لدت ةيجراخللا شماوهلا !لع مإ ةبلعلا ىف ةب وتكمل ماقرألا

 ٠ ( عبطلا ىف اهتدمتعآ ىتلا ةيناطلسلا ىأ ) ةيلصألا ةخسنلا ىف

 ءاهلغأ قئرنادمللا, !سضغ ان.اعيلنينو دج ةلشلستملا اقنالستلإللا داعم انآ
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 اق اب لا! اقر صاب ةنازخأ قياما ةوحوملا ةخسنلا . » - بِ

 ةمكلا نأ-! علوي دقو ) دادعألا يع ءاوو عضو اذإ وكم 2( مم

 .( رثك اف نيترم ةحفصلا ىف ةراكم

 ترشأو «نتلل لكملا مالكلا امهبف ترصح نامبرملا ناسوقلا ناذه | ]

 امجوتسد ىدنع نم تافاضإ اميل يمحأ دقو .٠ لقنلا عضوم لإ ةيقالل ف
1 
3 

 ىئاوحلاىف ا امني روصحم ا مالكلا #5 ةيشاحلا ىف ءىش ىلإ ريشا ال دئذيحو « ماقملا

 ا 1 3 1 2-6

 مدل ايو د



 جل اا ١١ م مع اي ا

 111 نكي 1 لوا تسلا ف

 6ع انا ومال ع 1 ا

 ١7 ص ام ح 21 لا اع ا

 76١.نصال | لا تسال د 11 نمل ع

 ١١١ صا حا غوص حا )55ص اج
 ١١؟ صو حا هم نم 2 ح اني لاك

 نراا ةوؤي 2 16 ف

 تف د ا ف و ا ل ا
 ا هن ١18 ص ؛ ح

 نو 1 ا م

 ١101 تك اذ ا ا 1
 11 20000 ني

 را نع اح اة انما

 انيك 06 ملا ج ١1 نعت ع

 ين دنيا 00 نك

 اننا دل 11 نح كح

 :يزرك ياا شحال و مم نا

 الا يل ةم 1 ا ا 1 ح انك مالا ظ

 11 م١ ص ؛ ح

 معلا ع

 فرطتسملا | ةغالبلا جين

 ١4 صو ح |ة٠9 نع

 نكون عع

 « ساتلا رو 50
 تت

 ْ زفر "مدا ك

 انوا



 ظحاحلل

 لال هم هموو عم للصم من4 و همست ى ةعردلل ةحلاقم'عْي راثالا نعيع

 هيوم أ 0-2 رس د. ةويددس يطل و دك امم 2

 ي انتي دع معبط يتلا هتالحر مي 2مم ه5 همت طير ورا قرتستسملا

 لاف عه مجعج هع +: للبم هميم 3 مص دمر مطعم. هلم هيم م

 بص هم هج 374 ة هر همس ب 1الافز| ' مّمدُي ء ر هذهي 117

 قع 0 9-4: يدوعشلا ةركذأ يذلا عم سنن باتكلا اذه قعفو

 سس 1 بلا | دول اوكا هقمايلعوو كاستل لاو هضنتلا بانك

 تحارأ ءرظؤي# كك اتتسكاللا جاور ل لهفلا 5 كرر رقكآر راملشإ التت ١

 0 اك ري حج 0022111 ديم لا وكت هكا قش الو ا

 . هيب ريدجلا

 ا لع اية ةورا عجن جسر لف قط رادع اا
 ب هو 8

 هع" ديننا ىاةيكوت ر اكذم هللا رم كل بلطار ةلامجلا هديب

 1 04 0 م 1 2
 0 7 ند ةمردخ ١) اهب مىروس دم

 هود يح

 لو اس 0 تع 10 0 طاح 1 7 <: ورسب

 4 هر هصسمأل#: / مدام و

 نا لصالح اكرم ل هود كام ا 20



 . جاتا باك

 لماكلا عوّمدملا ملاعلاو لضافلا ناتسحالا باَسِح

 لت هنا يماسلا مكماعغمل ضرعا رطاملا وذل! ر.نضاولا |ارتحالا دعب

 ىلع رسحاقتا مل ةلرقلا عربسحاي ب ةرداغيب غورإلالا يلع هتغق

 كك تطسب دف اذ انتاه . دمولا قياس بسح ٌةيناث فنيرخال مكرطاخ جاما

 لويقم نسسانلا مارك دنع رةدعلاو ىرذع

 عبسح دِبررَخ وا اًروَض امبهو يتماقا لوطت و توربج ىلا تلصو د

 .* وتتسبب يايجت »دبي يوغا يزال جيش ع وللا
 ىنئوضربخا ى ذللا جاتلا باّتُك عرع يئاكما ردق ىلع مايالا مده ب تنص و

 0 كالا 0 ايدخ. هل عل تيار. ةرمخالا :انترواحع يب هفاشتتكا, نع

 تعويطلا هيما وكل او ظن ط4 21١ مائدلان بد ؟اتلا ءرلقبك مج عار له و . لولا

 تعب لاو (11 8ر8 ابوروا ةعبط) عراوشملا ١ذه تحن مثَقملا ىمج دل اًماتكر ك ني

 مسالا ادييبيدعك ةيلخد ود دوو د يار دكهم نوكي نا

 / 800,0 تمرهفلا مج كيرا متملا 1 ا مربح هنفقخ

 ىلع (نيدكنقسمم عفقملا ىنبا و ظحايلا اباتك نكي ايزرءعولا اذه لغو

 ناكي ةليموالا ىم دافولا ىنَه ذ ىلع ينج 8 برك ١ قه م ىلا باتكال

 طمحلإلا اك م "متم لا ىتع اني ديا نين ىبلف لاحلا ىاك اهفيكو

 نريع (ي هبستك (نما هرك ذيف يسمراملا جاثلا هياتك اما مفقلملا نبا و

 عبط كبحع رار عر نورابلا مرحرملا انداتسدا هتاقرغتم ا هو كثر رابخللا



 طظحاحلل

 ويتم

 ذاتسألا وهو ءايسورلاب نيقرشتسملا ءاملعلا لضافأ دحأ ىل هلسرأ باقكل

 “ جالا ” نآش ىف ةتضوافو ةرهاقلاب ىنلباق ناك دقو . ىكسووُسْث وك سويطانغأ

 ٠ تافصملا نئافن نما هريغو

 : تساوت رضع والمال هيوم الغ لالا نيج ل بكا قال

 ىنإ و .٠ اهنع ثحبلا ىف مهنافتو اندادجأ راثآب جيرفألا ةيانع رادقم انموق فرعي ىكل

 .كرادلا دل اول ملال ةلاوا نو ندعوا لع ةيعأر ةدلاثلا ده لع كم

 ( نيتيلاتلا نيتحمفصلا ىف هارت م )



 ذه نأ الع الؤأ لدت اهنأل . قيقدتلا ىف ةريبك ةدئان اذ ةريخألا ةرابعلا هذهف

 ةركؤم تعءاج اهنألو «ظحاحلا فيلأت نم هنأب مخ ةنس ىف افورعم ناك باكل

 . كولملا قالخأ ىف اباك ظحاجل نإ ثيح نم نورق ةثالثب كلذ لبق توقاي هلاق ||

 ْئراقلا هارب ام الع انتاقيقحتو انثحابم ىف هانليحت ىذلا ىحيراتا دنسلاوه ادهف

 ظحاحلا هيلأت نم باّككلا اذه نأ !إء ليلدلا ءارو ليلدلا انقس اهنيح“ريدصتلا”ىف

 . لاكشإ الو لادج الب

 ريآ الو "عاق" مسأ جت لا قوولقل عضي مل "ىبلحلا مسانلا نأ ظحلا ءوس نمو

 كاذب وأ مسآلا أذبب تقولا كلذ ىف افورعم باتكلا ناك ءاوسف . “ كولملا قالخأ”

 بالا اذه نأ ىف امساح اتويث ةتاثلا ةيحيراتلا ةداهشلا هذه دعب بير الف ناونعلا

 قطانلا ليلدلا اذه انل تلسرأ رادقألا َنأكو . هاوس نود هظ>احلا بتك نم وه

 نم هطسق هائيفوأو ىلايللا هيلع انرهس ىذلا ثحبلا دييأتل عطاقلا ناهربلا اذهو

 هد ادمالة فككمم هياط هنا ةزاباتإا 37و قوق فنا
 . نيقيلا ةبابنو عانقإلا مام

0 

 ات ما.



 ظحاحلا

 اذه نم ىهذ « ةريثك ارابخأ هنع انيكحل هيقانم (اذك) انيكحو هرك ذو قاحإ ىف انساك لوطي نأ“

 ا رلعأ هللاو ٠ ةيافك هانرك ذ ايفو سنجلا

 مسانلا !هملإ فاضأ امتإو . انتعيط نم ١/١ ةحفص ىف ةدراولا ىه ةرابعلا هذهف

 ةيبلحلا ةخسنلا نوكت كلذ العو . باّككلا مت>يل “باوصلاب ملعأ هللاو” هلوق ىلحلا

 ةحفص ١ ىأ «ةيناطلسلا ةخسنلا نم ةحفص 107 ىأ «انتعبط نم ةحذص ١6 ةصقان

 مهملا سمألاو . ناونعلا نم وأخ ةخسنلا هذه نأ هيلا هيبنتلا ةداعإ ىغبني امثو

 ار عر اريكال "الإ باكلا هين ارا فعلا ف نمكخ ااا

 ٍ ةرابعلا هذه ةلمسبلا

 ظحاحلار 0 نامعو أ 0 يح دصاقملا و ةديفملا فياصتلا وذ ةمالعلا ملاعل أ مامجا خب م 0

 يا

 . *“ هللا هجر

 عضومو ا بتاكلا مس نمِضُتن اهنم ةحفتص/جا + تأ انينعي اهف مهألا صألاو

 : دحاولا فرحلاب هصنام امف درو دقف .٠ اهب تناك ىتلا ةنازحلاو اهخسد

 كام ل تل 7 ا جاوا اا ١ ةفور كا ةسردللا باّكلا اذه نم ةلباقملا غل

 ا

 ثالث ةنس لقألا عييبر رهش نم وقم داو نورا باح اسوقناب

 . «©يفاشلا مع 8 راع عكر ةئامتامتو نينامتو

 4 اكل ا سال ا 0000 6
 تناك ةريك ةيرق ى م( نرآلا اًكاس هب نوقطني اهلهأ نكلو « توقاي ىف م نونلا حتفب) اسو ا (0)

 - ةّللدملا نم اهرب نآلا تراص ىتح امه.يب ةراعاا“تلصت ا دقو ٠ زاوهتم'متدق عما اهفو بلح روس جراخ
 . ةروجهملا سرادملا نم ىهو - ةسماط اهملاعمو « ةسراد اطالطأ نكلو ةسردملا كلت راثآ اهب لازت الو
 - نامرش ويدملا هبحاص نذإب لصألا نع ةانلتت دقو م* ةحفص ىف ىفارغوتفلا زومارلا رظنأو

 ل ا ا ا ع اجار“ ىلطاسلا نك (0)



 جاتلا باك

+ 

 رم

 . لوقأت ةيبلخلا  ةميسنلا نب رغتلل ىزح ا ةنلك صفع كارلا 121551)

 . ناونع امهدحأ ىف سيلو «نيبا* لع لمتست ةعو# ىف ةدوجوم اهنإ

 . “جاتلا” باك وهف ىناثلا اأو : مهحناصن و كولملا بادآ نمضتبف لؤألا امأف

 زبر" ةيون ق"ٌتلخد اهنأ ديفت ةرابع ةعومجلا هذه نم لوألا ةحفصلا 'لع

 امبنع ىمع ىدلالا ىئدنتشقتللا ئدنفا.ذواد خيشلا رورملا موحرملا لن دمحأ ديلا ةيدنيثقتلا ءارقفلا

 1 ءإب هس لاو

 بتك ةنازخ ىف ميراتلا كلذ دمب تلخد دق ةعومجلا هذه نأ نيقبلا ماع ملعأ انأو

 نإف . اذه انرصع ىف عولخملا ىناثلا ديما ليغ ناطلتملا تالاجر كم كب نمل

 1قأوأ ةنسم ذم اهسانعوأ قنا لك منش اورج[ نق وملك قو بيات هيلا

 ٠ هبلإ راثملا كب صلاخ نم ةّجس ن“

 لؤقأف “ ةيبلحلا ” ةعومجلا هذبه ىف ةدوجوملا “ جاتلا ” ةخسن فصول دوعأو

 ءاممتمضت ىتلا تادايزلا نم ريثك ىف (بص) عم كرتست اهنإ : لامإلا هجو لع
 خلا هذهف ذئتيحو) . اهب تدرفنأ ىتلا تارابعلا ضعب ىف ( ) عم كرتشتتو
 . ( ةراغتم ةيلصأ تأفأ ثال؛ نع ةرداص ىه ىل تعنو ىلا كثحاعا|

 0 0 / : : 75 5 ب 300 224 " 1 03
 ناك ىذلا ”ىداعلا خلا مَع هب وتحكم ىهف ةييباحلا - هدا 22

 ةحفم لك ق“ ةئافض'“+. 3" ى ات هؤلاء ارجملا زشاتلا نازقلا' ىف الهنغتنيم
 د تت

 :.ظحايللا لوق دنع قبتنت امنأل كلذ .. اهرخآآ نم ةروتبم. اهنكلو .٠ ارطس 11 اهنم

1 



 ظحاىلا

 3 ةيباحلا“ ّق تيد . افرح انرحو 21 ىعبط ع ةحردلا هذه تعكر

 ىلا كت ارابعلا فر 0 اضع أمف 6 . ةدلعت تافي رو « ةريثك تاطولغأ

 * تيل ىانع 00 تسلو . ايفوص ا.آ ةخسن نع القن « ىّتعبط ىف اهتدمتعآ

 0 مع ا لو « دحاو طلب ْ ةدحأو ةدوص هنم ولحن املق ىذلا في رحتلا نم

 ىذلا نإف ٠ ولا تارايعلا نع كو ةعافقانلا أ ةدئازلا تاكفلاو فورحلا ند

 دقوا و هيارمو لا ةائاف: اناا فاركتلا قاادانأرلا- مهتم عتابا وهف ومها[ نش
2 : 5 2 

 باب ىف اهر رحم. تيفتكلا,نْزلا نها تادايوزلا طذه © ةيضرع هيه مش اهلا نوكي

 «ساتلا“ وك 0 « تاحيعصتلا ”باب ع هد « ا نسا 7 مسا -

 ٠ لاكلاو ل راما نم نحف ءام لكب الحتم

4 
7 

 ةخسلو 58و ؟لا/ ةحفص ىف ( س) ةيناطلسلا ةخسنلا فصو ىل قبس دقو اتأ

 لوقأ نأ نم ىل دب الف ءريدصتلا أده نم مابو م١ ةحفص ىف عكس ايفوص انآ

 يك او را نحلل فها وأو فرك ماقملا اذه ىف

 نمو «تالالضو تاقامحو تافافم نم نافساملا نافتنانلا اهيف هعدوأ ام حبحصت ىف

 . تالاهجو تاليدبتو تاموشسن

 1 1 تاهل 015 ترو ولا كونا ا ف

 ' مم هغلو دهملا هعسو امب لطألا حالصإو حوعملا حرقت نوط 301

 'لع نيتروك ذملا نيتحسناا ىف ءاجام لكل ةعماج “جالا” باكل ىّتعبط تءاج

 « قيقحتلاو ماعلا ل رع . أع ه>و لك نم ةيفاو تحبصأف: يسم ساطسق

 . نيدرفنم وأ نيدحتم نيلصألا نع ئراقلا امي ىنغتسو

 هيدر إلا ذك



3 - 

 000 « جاتلا” باك نم ةئلاث ةذسنب فيررعت هيفو
 "َ 95م

 /آ
 7 ءايهشلا بلح ةئيدم ىف ةبوتكم

0 7 
 |تم#. ةنس مرحم ١ا/ موب ىف ةيلهألا ةعبطملا ىلإ “جاتلا ” باك لاسرإ ناك

 . ةيمومعلا فراعملا ةراظن نم ”ىمسر 9 ١811( ةنسريانس /)

 ثحبباا مامنإو هتارابعو هظافلأ قيقحتب هتمدخ الع ترفوت دهعلا كلذ مم

 باكل ٌتعطقن آ مث « هبراجتو هتاذوسم حيحصتو هيشاوح ةيلحتو هيناعمو هينابه ىف

 موب ف هلك كلذ نم ٌتغغرف ىح سراهفلاري رحنو ىشاوحلا لكتو ”نيتتصلا7

 ةعبطلل تلسرأف . ( ١418 ةنسريفون 14 ) 1١81 ةنس ةجمأ ىذ _. ءاعبرألا

 ٠ ايئام عبطلا داعب نذإلا ةيريمألا

 رضح دف . راظتنا ريغ الع «جاتلا” نم ةفلاث ةخسن ىل تقاس رادقألا نكلو

 فئئاحتلا ةراجت نوطاعتب نيذلا نم 8 ١و1" ةنس ربثون 55د موي ىف ةىهاقلا ىلإ

 ©. ه1 مدد ه2 نامرشش ويسملا بانجوهو ءايلاطيلامعأ نم« ةسنارولف ةنيدع فئارطلاو

 نم هارتشآ امم ةيسرافلاو ةيكرتلاو ةببرعلا ةغللاب ةيطحللا بتكلا نم ةفئاط هعمو

 ةدداشم ىنم بلط دقو . كب صلاخ ةنازخن اهتنمضت ىتلا ةعومجلا نم ةينيطنطسقلا
 ىلا[ نأ نأ . سو ق ليلو ؛ ادعاو ادعاو اتم :ءراقشألا زك اةيتاف

 . ”جاقلا” باك نم ةخسن ىلع اهتلمح ىف ترثع انيح ىرورسو

 لإ سراهفلاو ريدصتلا عبط قاقيإ ةعباطملا نم ٌتبلطف ٌتعرسأ كلذل
 «ةل |ىسأ ىتلا ةثلاثلا ةخسنلا هذه حفصت !



 جاتلا باك

 اق انأش لجرلا اذهل نإ نآلا دعب لوقي نأ ناسنإل حصب  سيلف كلذ ىلع ءانبو

 . بدألاو لضفلا لهأ نإ مويلا همّدقن ىذلا باذكلا ىف

 هلا ع آو انتقاط هيلا تلصو امم هقح ثحبلا انيفو دق هللا دمت « نحن اهو

 نم ( ؛ ص ١ ج«نييبتلاو نرايبلا ىفإ ظحاملا هطرش اهف ادهج لآن مو : انعسو

 لوقعلاو ليمأ هيلإ قانعألا نوكتل ةلالدلا حوضو ىف ةغلابملاو ةجلاب حاصفإلا ثيح

 . قيفوتلاو ةبادحلا ّملو هللاو ٠ عرسأ هبلإ سوفنلاو مهفأ هنع

 ىر دحأ

 نيا طال كاع ىو اوبك ةكرلإ نازل
 لك ناك

 : ةيبشاح

 ىدادغبلا ىدنفا هللا تمعن لاضفملا قيدص ىل اهلذب ىلا ةنيقلا ةنواعملا كشلاب ك ذأ نأ ىجياوب نم ىرأ

 ةضاع ف لانش ٠ انثأ ىتدعاسمو ىمدخ لع افقو هسفن لعج دقف ٠ ةينيطنطسقلاب ةاماحم ا ةنهع لغشلملا

 هتالماعم لك ىف ناكو ٠ ““ةيب رعلا نادآلا ءايحإ”” عورشمل اساء تناك ىلا ٌداوملا عمج ةيمال-ملا ةفالخلا

 لمس هال «صخأ عونب باكلا | ذه ةمدخ ىف ىلوطلا ديلا هلو ٠ ةنام الل اناونعو صد الخالل الاثم ىعم

 . ةيفا غوتفلا اهتروص ىناصت نأ لبق ايفوصاي ىف ةظوفحملا ةخسنلا لع ةعبطملا براجت ةقدلا ديزمب عحارو

 . رفسلا اذه فيعاضت ىف ركشلا نم ةيآ هلرطسأ نأ "ىلع امح ناكف

 مرت



 ظح اإل

 باكي هيرصت اذه انباك لبق اباكك انفلأ انإ” : هتبطخ ىف لوقي «جاتلا” فنصم نأل - اسماخ

 2 انيهذم ىف ىتحأو انب ىل وأ كلذ ريغ ناكو .٠ ةلاطبلا لهأ لئاضفو نايتفلا قالخأ هبف

 .«اهمشو اهقدلأ كذ نم كوللل بخيام لإ اتءانع فرصن نأ اءرخأو

 انمغءدك أ ,بقالتيأ انعدقتف انأطخأ ذإ انيأزف” : هلوقن كلذ زكؤف دوعي تفلؤملا نإ. اسداس

 نساحم نم فرشلا لهأ هيلإ جاتحي امو بادآلا ضعب اهيف ناك نإو  ةلاطبلا لهأ

 ىه ىتلا اهصئاصخو كولملا قالخأ ىف باك عضوب انه طرف ام ىالتن نأ  قالخألا

 : «اههسفنأ قاف

 ةلاطبلا لهأ قالخأ ىف ابك فلأ ىذلا نأ ىف ناحيرص ناصن ناذهف

 دحأ دنع ةيرم الو . “ كواملا قالخأ ” باك فنص ىذلا سفنوه

 ةلاطبلا لهأ قالخأو نايتفلا باك فنص ىذلاوه ظحاحلا نأ ىف

 . ( رك اش نبآو ىدفضلاو توقاي هب دبش 5 )
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 كخاو ةيتلا اذه بحاص وهوه ظحاملا نأ, محلا مربنو لوقلا مزجت نأ ذئنيح انيلع بجوف
 . باتكلا

 قالخأىف اديش بتكهنإ طق دحأ لقي ملف (ىلعثلا وأ) ىلغتلا ثراحلا نب دم امأ

 . ةلاطبلا لهأو نايتفلا
 هتك سال - 9 دلل مص مل مسيشسليصصضص

 .(4 5 س م ص) جاتلا باكرظنا (1)

 1 - ١ . نم 6 ص) جاتلا باكر ظنأ )0(

 مس ه4 د



 جاتلا باك

 +( 107 ص) كولملا درفت الع همالك ىف - د

 ؛(مو4 غو 08» صر هتيفيكو برشلا ةيككل هنايب ىف -

 ؟(١١1١ هم ص) كولملا ثيدح عاّتسآل هحرش ىف - َ

 ؟(11176118 غو ص) كولملا ثيدحت ةقيرطل هركذ ىف - +

 ؛ ( ١١١ صو غم _م» صا برشلا ىف كولملاو ءافلخلا ةريس هدرس ىف - هه

 ؛ (4651ص) ةكحاضملا دعب ىئلزلا لهأ بادآ الع هنايتإ ىف - <

 ٠١(. «ىم#"ص)هنموندلا دنع كلملا !إء طايتحآلا بوجو الع هتلالد ف - 7

 باتكلا ىف ةثوثبم اهنأل اهركذ نع انبرمذأ «ليبقلا اذه نه ئرخأ عضاوم كلاهو

 "دعوتك له اجلا اها

 هبتك ىلإ هتراشإ
 ةمدهتملا

 : هند نم ه ةدحفص ّق لوقي هسقن فلؤملا نآل -_- اعار

 كولمو ناساس لآ نم نيضاملا كولملا قالخأ ضعب اذه انباك ىف انيكح دق انآر اذإ © لوَقي الئاق لعلو

 ىدتعي و ظفالا ىف ملافيف . *“ةياهن رظعألا كلما قالخأل سيل هنأ معزذإ باّككلا اذهعضاو ضقاندق”” : برعلا

 هياع دبشتو انايع كلذ دجت تنأ . ىلعألا طفلا دنع ئطسواا ةقبطلاك اًكولم دنع ره كولملا كئلوأو ٠ لاقملا ف

 ! قيفوتلا/هللاب زو «دهاشب نفورينلاو ىضم ؟فرف نيب طنب نمر اكو مال ةلاقملا ةدهب نأ لعو'٠ انايب

 ةثالثلا هبتك نأل ةماكلاهذه لثم لوقينأ هلحصبال ثراحلانب دمحم نأ ىهيدبو

 اعوضوم نوكت نأ لمتحتال «ناتسبلا”و:“ىهزلاو ةضورلا*”و ««حراوحلاو ديصلا“

 قلت ايبا ىدل ا راع“ برغلا كولو ناساس ل نم :نييماملا كولملا قالخأ””ضعبل
 بتكىه اهو . هبحاص نود ظحاحلا وه امنإف لوقلا اذه لثم ىتأي نأ ىف حارصلا : 1 ا ع

 ؟نامزلا اهله او نع

 - هر



 عم ةقفنم اهدجن  جاتلا * بحاص اهيلع لع ىتلا رداصملا ضعب نإ  ايناث
 . ”ظحاحلا”رانآ نم اهنأ ىف: تيرال تلا بتكلا ىف هآرتام

 (؟١ر 00

 دمحم الءو كهاش ن 9 ”ىدتسلا نب ميهارب| ىللعو حيجن نبآ ىلع ظحاحلا دمتعآ دقف

 ع د 8

 . ناقاخ نب حابص العو مهلا نبأ

 ا دليلك ” نى .رعيلتلا ىةياش كاذكو

 ٠ هبتك لك ىف اًدج ريثك مهنع لقنلاف «”ىئاطقلا نب قرشا مثيهلاو ”ييبادملا امأ

 دعم نع |يف 3 لالدتسألاب ليطن الف

 باك ىف اضيأ هدهاشت ىمأ وهو . دادرتلاو راكتلاب روهشم ظحاحلا نإ  افلاث

 هارتام كلذ الع انليلدو ”جاقلا»

 .(١١و9 ص 5 ج) “'ناويحلا” ىفو(4 صر **جاتلا”” ىف )0(

 ه جاع هان ذه كوع اا جر كرياؤدمل"*:فف' ا(" .لع) “جايا "يف لك)

 ١ ج)

 (ه ٠ و غ7 ص) “كرّثلا بقانم”* ىفو (١١:ركؤص؟ج ب96١١ الو 6*.«هو26غ١ ص
 " نييبتلاو نايلا ” فو (55 ص) “؟ءالخبلا ” فو ١١( صال جء #١١ 6 ١١ ص

 ١(. 510 صر) ؟* ءاسنلاو قشعلا ”” ىفو

 "؟ءالخبلا"'ىفو (ءازججأللا عيمج سم ةريثك عضاوم ىف) “"ناويحلا” ىفو (ه ١ ص) *“جاتلا” ىف (م)

 كولا فام" قو(١ ؟١ وز 5 ض 1١ج «4ه ص ١ ج) * نيبتلاو نايبلا“” ىفو ١( ؛ م ص)

 .(2هرا8 4 ص)

 (1١؟7م 4م ص ١ جر 'نايبلا'' ىفو ( ٠١٠١ ص غ ج)*"ناويحلا””ىفو ١١١( ص) «“جاتلا” ىف (4)

 .(؟0 4194 صال ج؛ ١٠١م ص 5١ ج) ""ناويحلا”” ىفو ١( "م ص) ؟*جاتلا”” ىف )ه١

 هس مة ار// دب

 هرداصم مصعل
 ل

 ام احلا رات
 ددا'درعو



 جاتلا باك

 « باد الل طايسو « تالصلل لاوم اى« ءاسكلل ملخ هقرافيال نأ « ةهزن وأ رفسل جرخ اذإ « كلملا ل

 هلأس ملادو « هرسن هيلإ ىف سنؤمو « هيدي نيب و هئارو نم نونوكي ةامحو « ادع دلل حالسو « ةاصعلل دويقو

 . هدئاوف رثكي و هليا رصقي د ره رت ثداوح نع

 : ٠١٠ ةحفص ىو

 « مهتسلأ لع لع هارجأو مهب ولق ىف ناطيشلا هاَقلأ ءىش وه امنإو . هعضوم ريغ ىف ههشأ 1

 ةعزانملا الع ةلهجلا اولمخ ٠ “'روجأم الو دوم ال كوبغملا” : ىرتشملاو عئابلا ىف اذه نم وحن ىف اقلاع

 ناسل.ىف عالطآلاو « ةّب> ةميق ىف رافنلاو « ءاعضولاو عاعرلل ةفذاقملاو « ةقوسلاو ةلفملا ةمتادملاو< ةعابلل
 . ىديألاب رياعملا ذخأو « نازيملا

 تتاك © (هلاقول لب ٠ ىئبغآ: هل لاق نوكي نأ الإ مهلا ٠ اروح امو دوت تورطللا ناكل نأ 71

 . هيكرم بيطو لئاقلا رضنع ماك لع لدت ةليمج ةلعفو « ةليضفو ةموكأ
 : 6ع! لفافتلا ورسلا»”ةابرملا تلاق كلذلو

 « نحت اذإ ىصقتلا نغو © نيغ 13إ ةتغيابم نعو 6 جزع اذإ لا مو تا كا وبا اراك كار
 لشد كوسا دلل ةلكعتسإ ةاوردإ تيرا

 نأ دعب « لخبلاب روصنملا رفعج ابأ فصو نم ىلع هدر دنع « 8١م" ص ىف لاقو
 : دهاوشلاو لئالدلا دروأ

 «توصنملا نساحم ذن نأ اندرأو او ؟ ىمح وأ ىبرعل مراكملا هذه لثمب نئاخلا لهاذلا اذه عمس لهف“
 «رامخ ألا هيف ترثكو ٍباَككلا اهب لاطا ىدقتلاو ليصفتلا ىلع”

 ““لهجلا !لع لدأو لغشلا ىف لقأ ناك ذإ . دياقتلل اراثيإ «زييمتلا ةصاخلا نم :م ريثكو ةماعلا تلمعتسأ اهلقو”

 «"انوفأم نيمسلا ناك نإ و « فيحنلا ىلع نيمسلا لضفت اهنأ ةماعلا لهج نم كبسحو . ةنوؤملاف فخأو”'
 «« !مفتو ؛وهام ىردنال رخآ ءىشل نكلو لوطلل ال ءريصقلا ىلع لي وطلا لضفتو ؛ لئاضف اذ فيحنلاو”'
 «*:ق11ق لبسأ ناك ذإ ديلقتلا 'لع اراصتقا «راهلا بك ار لع لغبلا بك ارز لغبلا بك ار لع ةيادلا بك أر”

 لا

 بك ازثلا هذه ىف ةيراس هحور ئرت الهو ؟ ظحاملاا ةجاببد هذه تسيلفأ

 ؟ ةعرابلا ةقينألا بيلاسألا كلتو ةعصانلا ةقيشرلا

 د مس



 رج وأ
 ا ا َ ساس ع يس

 ْس هل هللا قلخ ئدعأ عضي مهدحأ ناكذا ٠ ابلع رباعيالو مهقالخأ ساقت تسيلف « هانبأو كولملا امأف

 دنعو نوكت ةثداح لَرأ ىف هلق ول وهو « ةنمزألا هب ٌرمتو َةَدملا كلذب لوطتف ٠ هرحضو هرحح نيب و « هقئاعو هنذأ

 ءارأث فاخيال ناكذإ ٠ قرف ةنس نيرشعب اهدعب ئرخألا نمبو ةلئقلا هذه نبب نكي مل «رثعي ةرثع لأ

 : اهوا الو

 : 58 5 ةحفص قو

 ليقوم ف ٠ تربك مأ ترغص « هل ةمرح لإ هت هتناطب و هتصاخ ديم عفربال نأ كلما قح نمو

 كو « هتششمتو عابسلا هتقزم دق موق زي. نعو في رش نم كو « هدام ةطئاقم روق هنطب و يظع ةماه ئطو دق

 تناك ةمج# نم كو « ءاملا ريطو رحبلا ناتيح املك أ دق اه.دان ىف ةزيزنع« اهموق لع ةمي يتناك ةب راج نم
 « مدخلاو « ءاسنلاو « مرا ببسي ئرثلا ىف اهتش تبيغو « ءارعلاب تيقلأ دق « نابلاو كسملاب لعتو ناصت

 غاأوه « ءاضعألاو مهلا مسقنم ىوهب ثيحب هاري ىح طق باب نم ادحأ ناطيسثلا تأ مو ! ءايلوألاو

 لحأو ةنرانو قخأو هدياكم فطلأ نم اناكذإ ©« بابلا اذه نم 5 هيف ىرب نأ ىرحأو هتديكم ىف

 ! هنت

 دجي هليح لكب هسفنل امهماود بلطي نأ « قيقرلا ءاملا اذهو « قيقدلا ميسنلا اذه ءاقبل بحما يكحلا لف

 لكتب الو ٠ فلي بطعوأ ىحتم ةمالسنم نيرمأ نبب لي وأتلا هيف عي ءىش لكل اهتفراقم عفديو « اليبس اهلإ
 ىه ام:إ لب « ةمالس ىمسال كلت نإف : ةلاطبلاو هفسلا لهأ نم دحأ اهب ىظح ةرفب وأ تيفخ ةنايخ 'لع

 ناك نم تّدرف « !هب ةنءزألا لوطو مايألا رورم دعب اهماع رهظ دق ةلعف نم كو. ةمايقلا موي ةمادنو ةرسح

 !. لأنلا ىف نكي 2: ناك ثفئاذملا ناك كر قطا نأفلا اب نكشف

 : ال١ ةحفص ىفو

 هتيادم اليلد © ةفاملا عطقو قي رطلا لزانمب اذراد نوكي نأ  هتناطب ضعب هلماز اذإ  كلملا تح نمو

 ةهك افلا بيط « ةينيلا حيص « جازملا لدتعم « سااوعلاو لاهسلا ليلق ساعنلاو بزاثتلا لياق « ههايمو هءالعأو

 رئاسلاو رعسلا نمردانلاب املاع ٠ مهقالخأ مراكمو سانلا مايأب املاع « ةليالملاو ةمواوملا ريصق « ةثداحملاو

 د2 امب هل « ةنحلا لهأ يعنو ةرخآلا كذ نإ ٠ بيصنب رشلاو ريحا نم اذخآ « نف لك نم اذّرطتم « لثملا نه

 هعرو + ةرم هدهزف ٠ املإ برقام هر لح ةزانلا هذ نإ و ؛ هدنع ايف هبغرف باوثلا نم هتعاط ل |هأل املاعت هللا

 نع الإ هقرافيال نأ ء اذه باصأ اذإ ئرحلاب و . هتاذص هذه تناك نم لإ ةجاحلا ملظعأ كلملا نإف .ئرخأ

 ٠ ةمقنلا هب بجتو ةمصعلا هب عطقنت ىعأ

-_- 60 | 



 جاتلا باك

 : 7غ ةحفص ىفو

 رصقلاو لوطلا شحاف الو حراوملا صقان الو « هعيضو الو لصألا 0

 ناكولو ؛ ء ما لأ كئاح نأك ةثيند ةعانص نبأ دلو ناوي كوه هلو نأ "رع الو فارم الو

 . الثم بيغلا معي

 : عه ةحفص قو

 ةظفلب الو « هتتيس نإ ةلزب هذخاويال نأ هقالخأب اهارحأو رومألا لمجأف « كلملا ميدن هغلب اذإ ةحركسللو
 ١ 0 ل ل تكا و لو هنالقل تبلغ كإ

 0 ال ا قو و قانا لوا لب 1 131 كاد قادخلاو

 . هعنامي مل هبايث

 بضغ « متش اذإ ناكو ؛ هنود هلتاق « هعمام ذخأ دحأ مار اذإ ناكو ؛رذي امو ىتأ, ام فرعي نمب ناك اذإ امأف

 دصّب و اهاتأ دمع 'إعف « ةلز هنم تءاج مث هتفص هذه تاك خال طقس ل حصفأ « ملكت اذإ و ؟ رصتن © رصّس

 ٠ هناطاسو هع ىف حدق « هش زغلول ةيؤتع كرها هبنذ ردقب هبقاعي نأ ريدج كلملاف ٠ اهلعف

 : 68 ةحفص ىو

 نيلخأ نع ةنوللا ةنظيخ ةيلعو ( لع نإ, دازد[وأ ني علمحأ) الغ لخد ٠ سمألاب 'ىدهملا نب مهاربإ اذهو
 « رفصأ فخ هيلعو « همامأو هقلح نافرط اهل ءاذوس زخ ةمايد ةيفاصر هسأر ىلع معآ دقو« ضرألا ىف بو

 < هيلق ت'الم ةئيه 'لإ رظنف ٠ هنم هديءىضت توقاي صف هعبصأ ىفو © بهذب حلم سونبآ ةزاكع هدي فو
 ملف فرصنآف ٠ '«قلخلا نم دحاول الإ حاصتام ةئيهو ةسبل ىف تح دقت ! ميهاربإ اي”” : لاقف « ايس ناكو
2 
 ٠ تام ىح هاي

 : 5١ ةحفص ىو

 بلم الكا دا ايدل يي و كولا« هبات ىف كراع زل حسي لق كرام قاتلا

 ةدلكلاو ةظحللا ىف كلذ قي يح « هشحويام هل رهظبال مث ءالي وط ١ هد هتبوقع رخيؤيف « كلملا ةمرح ةنايحنوأ
 . كلذ هبشأ امو ةراشإلاو

 لدا 1 ردح الل تاقوأ لدا قراضتالا كانا عئابط نأ معن اي ذإ 6 سانلا رئاس قالخأ هذه تسيلو

 1 رقاب

 دل هه



 ظح 6
 تك ذآ 13 20 3 077 اااددصسا

 وه مك ظحاحلا عباط اهيلع ةعنصلا كلت . رودصلا ءالجو نيعلا ةزق هيفو «قنورو
 . ىناعملا ةذباهجو ماظنلاو راثنلا ةفرايصو ظافلألا داق دنع دوهعم

 نظني ام دنع لح لأ ىف نابل .لوقتام 'لع ةمطاقلا ةحلاو قداصلا دهاشلاو

 . اهماقرأ لإ ةراشالا.تقيس ىلا تاسفنلا قف ةيراقلا

 ىلع لخدت ىتلا «ناذآلا ىف ةنسحتسملا ظافلألاب هعمس ئراقلا فنسش كلانه

 لايح ةداؤف جمتبي و ةوالحلا كلت رطس لك ىف قوذي كلانه . ناذئتسآ ريغب ناهذألا

 هنع فورعم وهام ىلإ « “ ظحامللا ” ام صتخآ ىتلا ةقاشرلا كيتاهو ةوالطلا كلت

 ءلفللا فاست نسما دع كله ٠ شوملا لإ هيب ىلإ هيوتسإاو ةلويلسلا

 حاترتو «لوقعلاب مجتنتو « عامسألا الل شت ةقيرطب : عملا ىراجي ظفللا دهشنو

 فرق قراررمت وعيعتسل| ةنينت اف قحاع للا ةلبخ كفرا !مكقل ذاق

 . ديقعتلا نم ائيرب .لوضفلا نم أملس مالكلا قرت كلانه

 ٍء 01
 ئرافقلل كرتنو « انيار قدص الع ةجح انه اهلقننوءانلوق ام ديؤن ةلثمأ كيلإو

 ٠ اهملإ هانهمن ىّبلا نطاوملا رئاس ىف قابلا ةعجارمه

 : ١” ةحفص ىف "جاتلا“ بحاص لاق

 ؛ هتباكحل كحضملا ىلإ جاتحي و ؛ هسأبل عاجشلا ىلإ جاتحي اك « هوهلل عيضولا ىلإ جاتحي كلملا ئرث دق انإف

 صازلا ىلإ جاتحيو « لقعلاو ّدحلا لهأ لإ جاتحي اك لالا لهأ لإ جاتو هتافعل كسانلا املإ جاتحي 5

 . نقلا ملاعلا لإ جاتحي 3 .٠ برطملا

 )١( حز ىف ١ ريدصتلا اذه نم(م ص .

 همس قال د

 هغاص نس ةلغمأ



 باَكلا ءاتمتسا

8 

 جاتا باك

 ةماكلا تفحصت مث ”كولملا رابخأ” همرتو هبا بتك لجرلا كلذ نوكيال ملف
 © نيرا © سورا يطبق هردمتا (ىل الصأ تناك ىلا خسنلا اوأ ةحسذلا ىف

 هال و را طقم كك ل لمح نك

 ا.ديأب ىذلا باَقكلا اذه نأ ىف امساح اناهرب هريتعنال لاقي قحلاو كلذ نكلو

 ٠ تراخا نبذل سبل

 .هسفن باّكلا نم ةقيقحلا عالطتسآل ةدحاو ةليسو 0 انيدل قبب ل هلك كلذل

 ف
5 

 بايترآ لك هعم لوزي امب َىيقلا هفلؤم رع وه انربخيل هلئاسن انب اولاعتف
 . باجحم نود ةعصان ةقيقحلا هب 1

 . طضاخلا تفلت نم هلآب داهشألا سوؤر لع ىداتنو هبخاص ةَجحم' لدي بالا

 بولسسأ : را ككاور ةياكلا نو, ضوصخ بولسأب زاتما دق ظحاللا نإب - ًالوأ

 جراخملاو«ةبذعلا ظافلألا هيف لأ بولسأ ؛ةقاشر هلوةوالط هسيلعو «ةوالح هيف

 رودصلا تقرط اذإ ىتلا ىنملاو « نكمتملا عبطلاو «ةميركلا ةجابيدلاو «ةلهسلا

 'لع ترح اذإ و «ميدقلا داسفلا نرم !تحلصأ بولقلا ىلإ تراضاذإو 6 اهتزنع

 : ةغالبلا تاؤيأ دل تحتف'ةنمللأإلا

 نويعب ايلاح هاندجو« هفاطعأو هايانثو هفيعاض7ىف رظنلا انلجأ اذإ ”جاتلا” وه اهو

 هغءاصو « ىهاملا هعناص نأب ىدانب امث «داحلا فتنللاو «ناسحلا رقفلاو عئاورلا ملكلا

 دام ىذلا مالكلا 2 «ديحلا كيححلا بحاص 6 ظحاملا ” وهوه 1 قداحلا

 - (4 م ص)ةمدقتملا ىثاوحلا ئدحإىف هيلإ انرشأ اك ء اريثك افي رع امف نأ توقاي نع 'نلتيئ دقو :(1)

 دل ماو“ ل



 ابتك نوفلؤي نيرصاعتملا ئرنام اريثكف . هسفنريزولا لإ همّدق مث ناونعلا كلذ سفن

 . دعأو ىرس ىلإ امنومدقي و دحاو ناونعب

 فييلأت نم وه انيديأب ىذلا بالا نوكي نأ عنمت ةيوق ةهبشكلانه ئرأ ىنكلو
 . ثرالنا ندم

 : ةكلد و مان

 « هلئاسر باك اههدحأ . ميدنلا نبآ ةدابممد نيرخآ نيباَك فلأ لجرلا اذه نإ

 «ةضورلا* باح ىناثلاو

 باّحكلا سفن وه نوكي الفأ م هنأش يف نيدؤرتم « ىناثلا بالا اذه دنع البلق بفقن
214 

 ناع ذكع ةاغ نركف * يىهزلاو ةضورلا ” ناونعي حتتملل ميدنلا نبآ هبسن ىذلا

 ! حتتفلل سانلا هبسنو لغبلا سأد هفلأ ىذلا ”ناتنبلا* ناك

 ةاعراملا نكل بوما " كيلا الحلا " نعننا نوفي عجرن اننكلو

 . انيديأب ىذلا ريغ وهف ؛هدوجو مح اذإ هنأ الع لئالدلا نم اندنع امب ىتأنو

 ىلعتلا ثدراحلاا نب . دمحم“ ىلإ انلشا سراب 3 عوبطملا *بهذلا جورمم“ نإ معن

8 

 نكلو .“«نراقاخ نب حتففال فلؤملا كولملا قالخأب فورعملا باتكلا بحاص
 31 ءوو 3

 ةطوطخم ئرختأ ةخنن اهلثمو ( كولملا رابخا." هبمست قالؤي ىف ةعوبطملا ةخينلا

 0 ابها ّك

 ”(ل ساما 3) كرا للمكووأ .ابدألا ريو« تسهل باكرظنا (1)

 1 ؟ ج ) سراب ةعبط )0

 ١(. ساو ص ١ ج) قالوب ةعبط )ب(



 هس ركاعلا تاك

 قالخأ” وأ “ كولملا فالتخآ” ميماب اباّكري زوال نأ اورك ذي مل “ تايفولاب ىفاولا ”

 نأ زوجي هنإ انه لوقن اننكلو .ناكنإ اذه« مهتاف دق نوكي امبر هنآل . “ كولملا

 . ظحافلل وأ «ثراحلا نب دم وأ :حتفلل باّتكلا اذه نوكي

 الع وهف ”كولملا فالتحخا*”وأ ”كولملا قالخأ“ مسآب باك حتفلل ناك نإف

 حتفال احدم هرخآ ىو هلَوأ ف نمضتتي «جاتلا” بات نأل .انيديأب ىذلا سيل ابيل
9907 

 نافاح ب حتما همدق 2 هتريقع لعأ أ هبحاص ىدانو ءد : 5 م وو ناقاح نب

 راسل ل 2 حتفلا | ىلع مالكلا دنع -ارأ اعإ اطر بحاَص نأ 5-0 نأ انلو

 5 ليس كيرالا ١ ١ دع دقلا ىذلا كوللا ىذلخات مج ل اكلنا ا

 همالكد نع لعف اك "ىللصألا هفلؤم انل ركذي مل ميدنلا نبآ نإ لوقتف عسوتن مث « حعفلا

 سفن سس لصح لامهإلا ناك اذإ ع فبكت كفو ٠ وِ تاتقلا ه5 5 0

 هللا ةخسنلا ىف دوجوملا ريثكلا صقتنلا بجبل 50 « مدنلا 9

 . هددصب نحن ايف نأش ناقاخ نب حتفلل سيلف لاح لك العو

 ًأنل دكؤي ىذلا (ىلعتلا وأ) ىلغتلا ثراحلا نباب قلعتب امع ثحبن نأ انيلع وب
 0 5 0 ل 0

 “.٠ كولملا قالخ أ” مساب اياك فلأ هنأب ميدنلا نبا

 ربارؤلا كلذ نلإ .هماققاو مي اةعاناك فلا لجحلا انه نكي فأ عنمأ ةلبانأ

 َّق راظنااو دقن'ا لهال ةرثك عضاوم تسرهفلا باد ةحسن ىتف (؟) 731 توك هكللذ هلانما 2 وا

 20 0 ع جز ءابدألا جعمر 00 قوكلا فيلات نم اهنأآ تنك ىلا بتكلا نم اك ردع تاج نوح

 30 م ص)) تسرهفلا تاك 1

 تكتل (>] تكتل



 ظحاحمل
 كت 00010 تت

 . انثحبو “انصاصتخآ” ةرئاد نعو انعوضوم نع جراخ وهف «لقألا باتكلا امأف

 ءاولملا اهفلأي «رومأب قلعتي هنأ امسال ءريزولا اذه فينصت نم هنأ ىف انل ةبمشالو

 « ادسأ لتق هنأو امادقم اسراف ناك هنأ ملعن نحنو . تاداسلاو ءارزولاو ءاوعالاو

 . ”ىرتحبلا ام هحدم ىلا ةنانطلا دئاصقلا ئدحإ هب دبس ام لع

 . ثراحلا نب دمحم ركذ دنع هيلع مالكلا ىتأيسف :ىناثلا باّككلا امأ

 نم عاونأ ىف هفلأ هنأب ”ىدوعسملا حّرص دقف (ناتسبلا باك وهو) ثلاثلا مو

 ع 01 : 8 . 0 ٠ و لل ع

 هنأ لل لك او.بكلذ ىقن (نوؤشلا هداهم فرعا وه ىذلا) ميدنلا نا 6 . بدألا

 غ0(

 . “ لغبلا سأرب بقليو هبر دبع نب دمحم فرعي لجر هفلأ ىذلاو هيلإ بوسنم”

 باك مث (حراوجلاو ديصلا) لوألا باّككلا ئوس حتفال رك ذي مل هنإف ىدفصلا اذكهو

 سأرب بقليو هير دبع 0 دمحم فرعي لجر ةفنص“ - ةنع لاق دقو ءاده نايا

 .“ هلإ هبسنو « لغبلا

 دق ٠١ «همسرب ةفنصملا بتكلا نم َنأ اهنم طبنتسن نأ انل حصي. ةبيش لأ هذهف
 و 3-2

 ٠ هعضو نم هنإ سانلا لاق ىّتح « همسأر هدعب ربتشا

 دهشتسن الو .“كولملا قالخأ” نع افرح درو همسآ نأ ىهاظلاف« عبارلا بالا 5

 ا ويحرر انبي لولا فاو هنا دارا و هني ايكلا مجعم ” بحاص نأب

 سس | -_ 3 تيس سل

 )١( صال ج) بهذلا جورم ؟١9(.

  (0'تيسرهفلا تاج تجار نفل :

 : ٠ ( لبق اه؟ ذ قباسلا ةمطقلا نع) تايفولاب ىفاولا ىف هتمحرت ىف (0)



 جالا باك

9 7 00 : 

 « ةريثك حلادم هيف ّئرتحمللو ٠ هلاثماو دربملا عم تايالا ريسفت ىف ىرابتي حتفلا ناكو

 فق

 مراحل ولا هرعت دا كلا اك نم ةءاخ كفتلطو < هناوي ارارع قل ىح

 ناتو رد فللا بدع نب 02 شتا ربقلا قلما ةفازكو كلتستاملا
022 

 ىلا ا ا لا تراب نيد بهار ا بوطتو هك ريكلا: لفابتلا

 ٠ بيرق امع هيلع مالكلا ىتأيس ىذلا ”كولملا قالخأ”

 مل هتكراشمو ءاملعلاب هعاتجآو بتكلل هتبحم ىف حتفلا لثم الجر نأ ةبارغالف

 بحاص هل ئور دقف .٠ نيفنصملا ةلخ نمم اضيأ وه نوكي ةقيقدلا ثحابملا ىف
 : ىهو ءىكا ةعورأ كما يفلح

 «صهزلاو ةضورلا باك ()

 (ءافللاو ءاتلاب اذكه) . كولملا فالتخآ باك )ل

 ١931(. صال ج) بهذلا تيل ارع# )0(

 ٠ ةرصتخم ةئلاثلاو « ناتبياشتم ناتعساو ناتنث « ةيويدحلا بتكلارادب ةطوطخم خسن ثالث هنم دجوي (؟)

 . ةريكة طم طالخأ ايفو '«باوللا“” ىف ةعوبطملا ةخسنلا فالح كلذو.. (تدألا مق 2 :رهفلا طر

 -.دطيضلاو ةحصلا تح نم لوألا زارطلا ١ تاطراخإا و

 ٠١0( ٠ ص) تسرهفلا باك (6)



+ 

++ 
 ٠ع كح 100 3 مع 9 ِ 7 و 2 0

 ملا سكنا هل حالا نأ ىلع  توقاي لبق  حيرص صن الو« حمص دنس انيدل قيل دئنيح

 0 6 كا لا

 ربخلا ادعه لهو قداف'لهلا اذنه لَه مرا ةيدع تقلا الع اقع لاكف
 / عقاولل قباطم

 سانلا فررعأ نم ناك ىذلا توقاي ةنامأ ىف ةقاتلا ةقثلا نم انل ام ايناج كرتن

 : لوقنو « |مفنصمو حلا

 سمأألا نأ رن “ كولملا قالخأب ةامسملا بتكلا نع انيإإ لصو اهف انرظن ام اذإ

 ىلغتلا ثراحلا نب دممو « ناقاخ 1:ر حتفلا : مهوغ سأنلا نم هثالث ىدعتال

 . ظحاحلاو ؛(ىلعتلا وأ)

 00 . اديدش اهأررغ بتكلاب نيمرغملا نه ناكريزولا اذه . ناقاخ نب حتفلا - ١

 ' رضي ,اةلطسلا|ههلخ ة انضحو ةرثك : اهتم 5 سانلا ري مل ةكح ةنازحن هل تناكو
 نا

 با عدا هرادر ضحي ناكر ءءابلعلا .اكأ نمابخل تالا لمس ل

 .«فورملا ديرالال دل نس لضملا هتامح ّق ناك نممو ٠ ةنوكلاو 2 ءاملعو

 : ةيوبدحلا| ب ةلضوفحملا ةطوطخلا ةملعقلا نع) تايفولاب ىفاولاو « تيرا ا )01(

 ٠ (ناقاح نب حفلا ةمحرت ىف

 . هت رت ىف تسرهفلا بار ظنأ )0

 . (لبق اهركذ نباسلا ةعاوذلا نع) تايفولاب ىفاولا (")

 . 008 ص) تسروفلا تاكرظأأ . (4)



 هخانو
 ىذلا مسقلا نأ * مدي و . ةلزتعملا ىلع مالكلا اممف رودب ىتلا ةلاقملا كلت ناونع ا

 '!ع لمتش هنأل : روكذملا ىطساولا الع اضيأ مّدقتم وه امستوه ةمالعلا هيلع رثع

 . ظحاحلا مهتلمج ىفو «ةلزتعملا راك نم ريثك ءامسأ

 سأر ىف هلِب لؤألا فصنلا ماتخىف ءاج دق ظحاحلا الع مالكلا نوكي نأ دب الف

 ليزت ىتلا تاقرولا كلت ىه ِْىأ نكاو . ةنيعلا ةخسنلا هذه نم ىناثلا فصنلا
 اور هد ا اع

 لك ليف ةريهج تا يقتعأاو ثحبيبلا لخأل لوقتو 4 ترابا كاققلا

 1 ا

21 5 00 5 5 : 3 : 1 1 

 .٠ ا 2 ١  00ع .

 نم هجرك ا رادقالا ال حبل نأ نإ صيرتا ناو « ءانعأا نم هتمشخ

 هل هدروأ ام فرعنو ظحاملا نع هبحاص هلاق ام لع امله فقنف «تسرهفلا” باك

 . ال مأ «جاتلا# لإ ةراشإ ايف لهو « تافنصملاو بتكلا ءامسأ نم

 ري 1220 00 ك2 ل رطل كلا ىديحوتلا تتاح وأ ؟

 3 ءايدآلا م 7 ُّى 0 الوصف هنع لقنو -ىومجلا توفأن هآر دقو 6 ظحاحلا

20 

 ااه الإ لاف يا اذه نكلو .٠ ناح ىبأ طخ نم لقنام لقن هنأ اندافأو

 نع 2 هبف وسر دق لجرلا نأ 0 1 توقاي هع هلق ىدلا نأ ريغ

 < نما 00 نر لي 64 لواظملا بك نم ع

 0 ل فر ع عر واحتلال 0



 طظحاحم

 بالا كلذ نم ةيقابلا ةخسنلا وه (ةطساولاب) هيف ثخبلا ترشاب ام ّلَوأ ناكف
 (نبنأ فتم كتر © زورا حتما ا موحرملا ةبتكع سيفنلا
 . ةدوشنملا ةلاضلا تمضتن ال

 ةظوفحم اهنم لوألا « ةينيطنطسقلاب ةيقابلا ثالثلا خسنلا ىف نأشلا ناك كلذك
 فول

 ٠ ليريوكلا ةبتكم ىف ناينألاو ؛ ا ةنازحب

 عملا تالعأولا ؟ ىتيزع دعقت مو ىنح طبت مل ةيلشلا ةبيقلا هذه نكلو

 نم ىناثلا فصنلا الع ةينيطنطسقلا اشاب ىلع ديهشلا ةنازخن ىف ٌترثع ىتح بيقتتلاو

 ا هما كيم ادأ ان نتؤرداللا ءر صحا ايأ هادو ىلع يني ايظا "31

 ةيفا غوتفلاب اهتلقنف ٠ كيد ةحصلا ةياغق محاو ليز ا ةليلج ةخسن ىهو

 افق قحتن ال ْنأ 'ىضق ظحلا ءوس نأ ريغ . ةرهاقلاب ىبتك ةنازحت ىلإ ةرخاف ةّرد اهتمهصو

 مالكلا نم ئدتبب فصنلا اذه نإف . مارملا غولب نود الئاح مالظلا اديب نو « ةينمألا

 . باتكلا رح آ ىلإ ىبتنيو « ىلرتعملا «"ىطساولا» الع

 ه ةرشأبم « ةسماخلاا ةلاقملا ناونع تا ريل [ةضيالا ف زحف مسآلا اذهو

 هياع مّدقترخآ مالكل لات هنأ الع لدي امب ةحفصلا سار ىف ايحييف فاةآح هنكلو

 . ؟“ةميدقلا مولعلا تسرهف”” ناونعب ( 417) مقر تحي 000(

 . “رالف عماجلا راك ذتلاب ىمسملا نكلا قامإ““ اهناونعو (81 0) مقر تحت )0

 . **مولعلا سرهف ”” هناونع امهم لكو © 65 ١7 1) ىقر تحن )0(

 . نال عوبطم ريغ اهسرهفو (:4)

 ١81( ٠ 4) مقر تحن ةظوفحم (ه)

 ) )5ص ١/١ .٠

 نوكن تناك اهنأ بجي ىتلا لوصفلا ضعب طوقس لع ةيناملألا ةغللاب هتاقيلعت ىف عباطلا هبن دقو (19)

 ** ”رامساولا ”* الع مالكلا لبق ةلاقملا هذه ىف ةدرار

 مدل همه



 جانلا باك
 تا بل

 ميدنلا نبآ هبنك ام مبا ةلمح لع رثع 8[هدتهدد8 امسضوه ًةاحفلان ا

 « "ىب رعلا اهصنن ةيقرشلا مولعلل هيواسغلا هللا ىف اهرشنف (ةعوباملا ةحسنلاف ةدراو ريغ ىهو)

 دحأ الع ديزي ال ظحاحلا رع اهيف ءاجام ٌلكو . ةيناملألا ةغللاب اهيلع ةصالخ عم

 هتلاسر نم ةفثن الإ ىه امو .رخالا نمو طسولا نمو لوألا نم ةروتبم ءأرطس رشع

 تاكلأرتا نط عامس ةزازوم لزب اسف طل ومزازلا هةئادل ةكزلاةررق ىدن هاوقلا

 . لبوط ريبك لصف ىف ةثوثبم

 نم سداسلا ءزحلا ىف ظحاحلا ةمح رت درو دق توقاي نإ"

 59 نيك فاز هنإ لوفي حام نأ تفترهفلا تاك ع امك لقوا ءامألا
 عم

( 

 5 1 22 ُك

 ةرابعلا هذه 7.22 لئاط ريغ ىلع ثحس,ب نو ٠ هقارو طحن ظحاملا كمل

 ا ل

 أفي رعت هب تفرعو ةاظح اذان رمجرت مدنلا نباينا برر 'ىحاسكلا نع قبب ملف

 . امضعب وأ اهلك املاوحأ حرشو « هبتك ءامسأ درس ىف ضافأو ءايفاو

 ةطوطخما خسنلا نم هملعأ اهف هئاصقتسآو ثحبلا ةاصاومب ىتمه ٌثقّلعت كاذل

 رنا ةقاعللا نيئاوللا صمم ةطوفع ات اليتلا

 - 2-0 . م 39 || ||

 « ىدنوارلا نا « داؤد نيأ « ظحاحلا « سرشأ نب ةهامت « ماظنلا « فالعلا « ءاطع نب لصاو 2 6

 08 ه٠ 9 1 كارلو 5

 ٠ قاطلا ناطيش « مكحلا نب ماشه «ربز نبا « ىنامرلا « ىنايحلا ىلعوي أ < ىشانلا

 ٠ 1889 ةنس قرداصلا (11215231) ةروك ذملا ةلجخلا ن (* ج نم ؟8ه ١١8 ص) عجار (؟)

 . - 5 ع 17 و 5 5 2 3 3 ١

 طع نساكلا نبذه ان تيأرو”” #:ميدنلا نبا لاق :: هن اذهو «(/ ة 2 جر ءابد الا جعمرظنا 0

 . "'ظحاحلا قاّرو « حي ابأ ىنك و « ىحي نب اي ركز



 ظحاحلل

(1) 

 اذه لثمل عطقتملا  عالطآلا عساولا« ىصاصتخالا ةمالعلا كلذ نأ لقعي لهف

 ؟ ظحاحلاك الجر لم ؛ناشلا

 نم لقأ مه ن يذلا نيفتنصملاو ءاملعلا ن 22287 2 ا ال هللا

: ً 6 : ّ 2 1 8 
 مو لثم كلذ تبث دقو. ةروتب» ةعوبطملا ةخسنلا نأ وه حارصلا قحلا نأ درب

 - هن الث روما «راهنلا

 دروبو « ءاملعلا نمرعك ءاوسأ «“ ءايدألا مجسم ىف 0ك توقأب كا اهَرأ

 باك نع هلقنب حرصي مث « ةعّو و توات ل نيو حا وعلا

 لوصفلا كلت ْىلإ وأ) ةعوبطملا ةخسنلا لإ انعحر ام اذإف .٠ ميدتلا نآل تسرهفلا

 ٠ قالطإلا الع ارثأ كلذل دحن ال ( ايبرق ءىجيس ام امسوه ذاتسألا اهيلع رثع ىتبلا

 ع 4 5 ع3

 ٠ اهب فيرعتلاو بتكلاب قلعتي ايف قيدصتلل لهأو لقنلا ىف ةجح توقاي نأ مولعمو

 ٠ صنلاب ةدراو ريغ اهنألو « ناهذألا ْملِإ ردابس ىذلا طلخا نم ةظفللا هذهىف ال١ ىئاصخإلا لوقأالو )١1(

 مسآ لعرارصإلا نوديري اوناك نإ كلذ دعب اورظني و““ىصخملا” اولوقي نأ اهوراتخأ نيذلا لع اقح ناكو

 هلت - ادعاو الع لعت لجرلا ىصخأ” : نولوقي مهنأ سوماقلاح رش ىف ام ةياغف ٠ نوري اك وهو « لعافلا

 دحاو لعب دارفتاآلاو صاصتخألا ىف عربي ىذلا ىصاصتخآلاب دير نحن الو ٠ “زاجم وهو .٠ "ىناغاصلا

 كلذلو .زاجما ال ةقيقحلا ديرن اننأ نع الضف اذه . هب ةقلعتملا فراعملا نم اضعب ادش دق كلذ عم نوكي و

 جات ىف لاق دقو ٠ تادلوملا نم مايألا هذه ىف عئاشلا ىيمملاب ظفللا نوكي و « صاصتخآلا ةبلك لإ هبسنأ

 ىلإ ةبسملا نودي رب ءاصخإلا ءاصخأ ناك نإف . “درفت اذإ هل صصختو صألاب ناللؤ ضصتخخ ا” : سورعلا

 : مهرايتخأ قلاعلا سبالا انعفد اننكلو ؛ مهاني راج دقف ءردصملا

 ومال ص)ىشاوح (١ج)م81(١4هرا 47را4١ارا؟الر4”ص) ىثاوح(١ ج) رظنأ )0

 ر4اةر١٠1ر6 رار رار هر "ار الا“

 رآ١7٠ر1؟؟١اره "ص) ىثاوح (ه ج) مث ١(4 4 ءره5ر ١ ص) ىثاوح (؟ ج) مث ؛(هله

 .(4١١راؤ4راةالرا؛ار9١4 ص)ىثاوح( 5 ج) م4(؛عهر 4ر5



 نو ويعلا عج ره

 ةييراقلار

 هاك 2 نم عوبطملا

 جانا تاك

 فرحلاب ةرات: ابي رقت هلك هلقتف ”جاتلا“ د اطس .“كولملا نساحم” بحاص اذهو

 رخآ ىف اهس هنأ ريغءّطق ظحاحلا ركذيال ْنأ هسفن دهاع دق هنأكو . راصتخآلاب !بلاغو

 ٠ اها فل هلأ درؤأو ةيتورج دعس هاعساوإ هك ضف ألا

 لقعلا ىف امناق :ظحاحلا لوقب اي ام ليلدتلا ناك نإ و  دهاوشلا هده نأ الع

 ٌدح لإ انب لصت ملء لاقي قحلاو ءا مر يل ىف اًدرَطم
 ليلدلاالو عنقملالوقلا نمضتتال | 0 توكسلاو هب ملستلا نسحي ىذلا نيقبلا

 ةرهاظلا جاو « ةعصانلا ةريذلا تاناهربلا سماتن امن إ نحنو .رودصلا هب جلثت ىذلا

 < نإ لا اددنع فش و م اعلا املإ ىمملن ىتلا «ةعماللا ةعاقلا تت ذا 0 لا

4 

 اني انف

 ايوا انور أول 117 اذ هعمل ةلوتماو ماممإلا ةلازإل ليبسالف ذئنيحو

 هيف ضقتنال ىذلا لصفلا وه |لوق نأل ء بابلا اذه ىف قيقحتلا ةدمع امه نيلجر

 ارعشلا فتكا ةئذنحوتلا تان نوع ميدنلا قاحإ نب دمت : امهم عا ماربإ الو

 . نيقيلا ربخلا ةنيهج دنعف ءامهلئاسن نأ انيلع اقح ناكف

 :اقلأ اعيعتس فاني ةسدفلا قا قرن «كعوبحلا اقع نإ لسأ»
 هنف ائرنال انكلو :ايناملأب ملعلا ةنيدم « كسبل ىف 1410/١ ةنس (17111861) لج ولف

 ."ةارطتسالا َتناب نمو نضرعلا قيرط' نماالإ « ظحتاملا نعااكيش

 . ايف (؟ ح)و جالا نم(١1١ ص)رظأأ (1)
 ١١07(. ص »ج) “"ناويحلا”” باك (؟)

 ةاادلا ه7 د



 ظحاملل

  ةدحاو ةمموأ اضرعولو راشأ دق ناكل .ظحامل.ا ريغ الجر فلؤملا ناكولف

 . لقنلا ديفت ةمهيه ةرابع لمعتسآ ناكوأ « حيملتلاوأ حيرصتلا ةقب رطب هنع لوقنملا ىلإ

 . ناك هجو ىأ 'لع

 ترالا نولقالا اذه 'لع اوطس دق نيفلؤملا نم ةعامح نأ انبأر ءئرحأ ةهج نم نآلا انرظن اذإو

 دقو . ظحاملا نانب اهجيد ىتلا راثآلا ةرقب نم ريثك لع مهريغ راغأ او « بالا

 ءةقنبطلا هذه تاما السما هارد لكتلا انس نيك ليو هنإ غلق

 لودج ىف هلك ك لذ عمجأ نأ  ةقيقحلا صيحقتلو ةدئافلا ةدايزل  تبأر ىنتكلو
21) 

 + رم وفل, ةقجوبلاا قفا صانع

 اسومام اسوسحم ارثأ اوكرتف نيلقانلا ضعب نا دق ملقلا ناك اذإ ايف ثحن نأ انيلعف

 . ظحاحلا عارب تاثفن نم وه امنإ اذه انباَك نأ لع احيملت وأ احبرصت هب لدتسن

 رطضآ (ىلو .ةيواعم عم ةرجش نب ديزي ثيدح الع ذوحتسآ دق«"ىدوعسملا اذهف
 5 5 2 ِ 5 . . . . . ' | ١١

 : هلوقن ىفتك | لب هسفنل هبسني ملف هريمص عجار و هتمذ بساح ؛ ظحاحلا مح لقنل

 0 , : 1 ع

 .“هربغو ىعملا اذه ىف بتكلا فنص نمم بدألاو ةفرعملا لهأ ضعب لاق”

 ظحابلا ؟خ لق ام دنع طبخت هنكلو : ”ىدوعسملاوذخ اذح «وييبلا اذهو
000 

 . هيلإ هاقلأ نمع هيورب ىذلا ثيدحلاو

 . ايف (4 ح) و جاتلا نم ( ه١ ص)رظنا (؟)

 ءايف/4و ؟و ؟ ىثاوح)و ( ١07١ ص) اضي ارظنآو « اهف( 4 و ؟ ح )و جاتلا نم( ١0١١ ص)رافنا )ع(



 جاتا: كاك

 .ع 8 3 - 01

 روبشم ظحاحلا نآل كلذ . هفلؤم ىلع مني باكلا 0 اننا وهو «رخآ ليلد انلو

 ةمّدقم ىف وه راشأ لب «هنامز لهأ نم ةداقنلا هباع دقل ىّبح ريثكتلاو دادرتلاو راوكتلاب
)01 0 

 ! نسكت هقللسب ازع ةرانرز زل تاب ايزو فاريض ورع

 هب هباع ىذلا داقتنألا اذه عمو هبتك ىف اشاف هارن ىذلا راكتلا اذه عم هنكلو

 “ناويحلا ” باك سفن ىف هتداعو هندددو هنيد نع عجرب مل« هنامز لهأ ين رع موق

 ىلإ هوعدت ىتلا ةكحلا رى, ذب امهفيعاضت ىف هارت دقق . “”نييبتلاو نايبلا“ باك ىف مث

 هر ع 3 9

 ةزهم هل تناح نك ةراعشألا نم تاعطقمو مالكلا نم الضر ددقوة6غكإد

 5 د : 2 2 4 500 0
 حبسف ناديم ىلإ هب ىضفي لكَ قش هل ىآ ارت اسماك ل ب «ةصرفلا هيدإ تددجن وأ

 . ريبعتلا ىف عسوتلاب هل حمسل

 إل فر ل ا دق دفاع هك ندب اق لتخ كانا قون 1ع

 ,الءأب هيف. ةدوجتوم ةقيلسلا هذهأ هنم نيبعل اذه-هراكف رظنلف « هلك كاذانماعاذإف

 . غلبأ وهام دجت هلب ءكلذ دحن نحن
 0 4 ِء ع
 »و ؟ «نيبتلاو ناببلا” ىف هذروأ امم اريثك ائيش “حج جاتلا” ىف لقنب هارت اف

 ا ايل دحأو عضو» ىف ” جاتا” ىف هنع لقن دق ” ناويحلا ” تاك اضيأ

 ل ءادلا“

 ٠ (4 س م ض) “«ناويحلا*”ةمدقمرظنأ (1)
 هتدروأامرظنآو.( ١٠١ و ص م جو ه9 ص١ جو ه١ ص *ج 4١ ص + ج )رظنأ 6

 ١537 ص )ىفو( 47ص 4 ح نع ١55 ص)و ( ٠١ ص نع ١57 ص ) ىف تاياورلا ليمكت ىف

 "ار ا ل را 6 حا نع

 .(مو ص ١ حنع ”٠١ ص) ىف تاياورلا ليكت ىفرظنأ (0)

 اهانة لا سوو مس ىلأ نب , دوراللا نع( ص ) *“جاتلا”” ىف اهدر وأ ىلا ةياكحلا نإف (4)

 ١1١١( ٠ ص ١ ج )''نيئيتلاو نايبلا"”ىف اهاور دقو ١4(. ص)“ 'ءالذبلا””باك ىف ابي رقت اهفرحو اهصنب

 دل واد



 ىجت هبواسأ رن :تارابعل ضعب نم «جاتلا” هنمضتاهىلإ كلذدعب انرظن اذإ و

 دق هب اذإ ءمهكولم لاوحأو سرفلا بادآ نع لقني وه انيبف .لاثم نسحأ الع اهيف
 عقو دق ناكامث !مسناجيام وأ لاوحألا هذه لئامي امب بقعف ةيبرعلا ةرعنلا هتذخأ

 «لاسرتسآلاو دارطتسآلا ليبس اء هلك كلذو . مالسإلا دعب وأ مالسإلا لبق برغال

 .٠ دأب ا صخشنأ نم |ه نيدللا

 6 ١١1/4 ةن- قالوب ةعبط "8ص ١ ج ؛ نديل ةعيط هوو ص ١ 3 © بيطلا حفن ىف كيدازتي كك >2 «١ا م م 6 - إ هم يك “اب . تت

 ::| جليل الإ رصف جر النع نضلفلا لوك

 رو مه ع

 5 2_0 ع3 ع جذ ..., فيلا لها - هان“ نم تبل دعا

 هجولا نم هانعف « ناب نم : سانلا لاق اذإ و ؛ هطرش ىأ هتباب اذه ”” : هتدالخام *“سورعلا جات ”' ىفو

 2 : حاصي و هذب رأ ىذلا

 ٠ "“ةياغلا هوحتو دودحلاو باسحلا ىف ةبابلاو

 ١17(. ص) ... مهنم باب وه ايف لوقأ هببس و : *دنهللام قيقحت ””ٍِباَك ىف ىورببلا لاقو

 ىلا هماسقأو ليثلا عاونأ نم مسقو عون لكل ىأ] ةباب لظلا لايخ بعلل نولوقي مهنا **ليلغلا ءافش”ىفو

 دايصفت كانه ىحافحللا دروأ دقو ٠ لافلا لايخ تاباب نولوةيف | 5عنردع تك ةياورلا لوصف نآلا اسمن

 ٠ اهرظناف ٠ ةقئار راعشأ ىف ةعيدب ةيروتو افيطا

 ** وري ءىشو «ىجي «ىثف : لظلا لاي تآباب لثم ارثاكف””.:.ئيرصملا:خّرؤملا-نسانإ نبك ل وق كلذ لغو

 (٠ 547 ص ١ ج ؛ررهدلا عئاقو ىفروهزلا عئادب )

 ءيمك4 41ه ماوي معكرونه و2 صرظنا ()

 0 ا ل لا ا لا ل ل ل ا ل

 كلل 2 01 ل ل ا ل ل

 كا و يش ل ل لا طا ا را ب رك

 ول م ا ا ما ع ال مة ع

 . ظلال ءاال ع ضلا



 ,ىلا بادآلا نم هقارام لقني نأ باككلا اذه ىف ظحاحلا ةفيظو تناك دةلذ“ مع

 هنازقأ نم.هعمس وأ هخويش نع هاقلتامزظس ,نأو « مهمين أوقو 0 سرفلا اند

 'إع ارصاق هلمع ناكف . تاداسلاو ءافلخلا لاوحأب قلعتي أمم هتباحص نع هفقلت وأ

 طمني ناديم وأ ءحرسيو هيف طسبتي لاي ل نكيملو ءضعبب اهضعب راكفألا طبر
 عوضوم الع مالكلا اهيف رصق ىتلا هتالاقمنم ةفئاط ىف هنأش ناك كلذك . حرم و هيف
 ةريثكلا هلوصفو ةديدعلا هلئاسر نم اهريغ ىفو “ةعيشلا ةلاقم“ ىف لعف أم «دحاو
 :انلصو ىلا

 - ةوش هته وأ ةحئاس هل تءازت اسلاك« جاستلا ” ىف هارن كلذ عماننأ لع
 دحاولا !نعملا ىف ىركلو « هجاردأ دوعي مث كردتسيو درطتسيف هعبط هيا دق

1١ 
 تارا اقلا فو

 و

 )١( ص) ةيشاح ىف « جاتلا باك ىف ةاكلا هذه حرشرظنا ١ ١( .

 نيينعملاب وه انه اهل انلاعتسآو . عونلا « ليبقلا « طرشلا « ةلصخلا « هجولا «ّدحلا : اهانعم ةبابلا 69

 هرواس نإ هنأل <« باكلا ةياب نم كيردلا سياف 5 ) ه ص ؟ 3 ناورحلا ىف ظ>احلا لاك را

 اضيأ ىور مث .٠ ““ هتباب نم اسيإ ام انه ألو 7“ ( غم صال ج) اضيأ لاقو ٠ ** اعيرذ التق هلتق
 : اهم دهاشلا لحم اذه < لبقم نب ميعل اتايبأ ( 8 صال ج)

 ت١ 2 هَ 5 - 2

 , 9 اياغ بامكلا تااب رخت د صاش بترو ضأت ام 6 ضاعف

 حيحصلا نكلد“ تايب ربحي 8 ازكه هكر رأت ( رصحن الو دا ىلإ عضاوملا نم رثك ىف هٌوُدو مو

 اور لشم (بو ب) ةدامىف لوألا تيبلا ىور سورعلا جات بحاص نأ كلذ ديؤيو ٠ انه هتدر وأ ام
 . باَكلا تاباب نم ىناجم ريخت هانعم : هلودب هرسف دقو

 هذهلازم وهف لجلاا اذه تتدحرئاس امأو 4. ةيابلاىذ نم تناك: ءالخبلا باّكىف اضيأ ظحاشلا لاقو

 لح #١1( © ؛ه صر *'ةبابلا



 ظحافلل

 هبحاص هام دق انيديأ نيب ىذلا باككلا نوكي نأ عنام ال هنأ نم انيهتنآ انه نإ

 خطين انريغ دنع الو اندنع كش الو ٠ *”جاعلا“ مس هدعب نم اوؤاج نيذلا 5

 ..«كؤلماةقويقلا »جا

 .. نعلو
+« 

/ » »*» 

2 
 اذه فلوملاوهنم .٠ تراكم ةلالحخلا نم وهو ءرخخآ ىمأ انيلع 3

 © تالا

 0 هريغ مأ ظحاحلا ... 58 باّكلا دش فلؤملا وه نت :

 دبش ىف ايدرقت اهلك ئزوملا نبك طبس 'اهآرةافلوموغ + قم اوه هل طا للنإ

 .«نامزلا ةآرم” ىف اهئامسأ نم ائيش انل رك ذي مل ناك نإ و« دادغبب نامعنلا ةفينح ىنأ

 نم اد ريسد ءىثثل الإ «ناويحلا*” باك ةمدقم فرش مل ظحاحلا ناكاملو

 يف لاحلا كلذكو ( “ كولملا قالخأ ” با الو “جاتلا* با اهيف سيلو ) هفيلآت

 : تيزرع الش و نمأإلا كال رمان بيف هائلا هزاقاب احا هيأ افقي
1 , 

1 

 بولسا 3 ةراغن دوهعم وهام قفاويال دق هعومج ُّق بتاّككلا بولسا ْنَأ أانلق ىم كشلا اذه دادي و

 م باكل ْ 1

 ءسولا ثيح . بابسألا ئهوأب كسلا نم هنع فورعم وهاموأ  هتناحمو هتفارظو ظحاملا ياك نه

 ٠ بابلألاب بعالتلل

 لاح نم لقنتلاو «لاسرتسآلاو دارطتسآلا ىف هتداع انه فلاخ دق هارن اننأل كلذ

 ع ل و راس و 3 5 ١

 .٠ ثاحبالا نم هددصب نحن 5 ةجح هذاا نكمالو هب هب ال مف ع مهللا « لاح

 هنأو «ناس و نيد رتفد ال قالخأو بادآَرْفس َباَمكلا اذه نأ انررق اذإ اننكل

 ىذلا باّسرآلا كلذ َلْوَر دقف ءم دوحأو ره 6 روصحم نيعم عوصوك نها

 . ناهذألا ضعبس قلعي امر
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 رغوتفلا زيماورلا دحأ ف هارت اك «وبق بول ةنازخب ةظوفحا ةخسنلا ةرط الع بوتكملا وه هنأ عم (6)

 اوما قدم اتا سروتحي اينو دن لع نضر ملا رطل لوا كارت هنأ عمو ٠ (7مص) ريدصتلا اذهل ةيلاتلا

 دوم ب ةدروحفما ؟ويوبصلا تسألا ” ةييفوقا فاض تعم رق | ٠ ةيلاتلا (76 ص ) عوبطملا

 . | وبق بوطب ةظوةحما ةعومجما



 طظداه

 ةئايسح هوك النقل زقاق قا توج هاندا دبل ءلاولا و راما راسا
0 

 : لمألا ليأ زوفأ لاوخعأللا ن صعب 6 32 ىنأوءخرانلاو بدألاو ةغللا ىف ناوبد

 . <! !:لفعلا/ ةكلا دعب ةملسعلا+ررلتت فلق 7 كنك ناجيتتالا 26714 ككل

5 

 ىلا ذي

 نشب قيقحت ن“ بدألا لم املا ملطتي ىتلا عئاورلا عئادبلا كلت بحاص وه ظحاحلا

 دحأ فيلا الإ ايف ل

 ىردأ الو  ةزيملا كلت. م نييقرشلا نيب : , "رخل نيمدقنملا رم درع

 ةيزع ةغبانلا اند 1 كلو 8 برعلا ريغ نمو برعلا

 نأ يساعدنا تان اولا 9 5 ئدازك ةقاطبم ةنمكتلا هدف

 انشا مدعاو تكلا نإ دازكو ةباكلا نانو 02 يلق ايبذوأ اعاقس عانت تحيا

 احابم اكلم لازتال : انيلإ ٌثلصو ىتلا اهاياقب هذهمث؛ مالقألا بابرأ نه نومذدقتملا امملع

 نافلاق 1كم لطاج ولكل ةنرلسابتو | هاش ادوار رك

 9 هعأاو 700 ََق

 !هدعبنم دحأ املا لصي مل ىتلا هتناكم كيهانو . لضافلا ىضاقلا اهرزق ةدعاق

 ىرحلا لواحوأ هب ئدتقا نمل دروملا اذه عرشو + هسفن لع هفارتعآ لج دق هارت افأ
 ا 3 ِع 3 --

 2 الإ باّكلا رشاعم افاق «ظحاحلا ناو ةروب أملا هتماك لاق دنم ؛ هنئس 05

 فر

 3 هراكلا كلم 00 2 رخو «هراغلا ا و ءهراد 40

 تافنصملا درس ىلع باكلا اذه ةقحاملا 0 يلزقلا يبدي, مها 0

1301111 برع 25 هللا لضف سس مرغلا نو عرب# ىور )
 10 د 

 0 , - 1 ١ زل - تإ٠ء 66ه ” 01 افي 0 5" 7 ١ ١

 نم هرهظ ىلع لدرلا هلمجأ٠ ةراكلاو | ٠ طحاخم مهبمح ر "مي راوتل بويع بحاص اى اش نباآو ”"تايفولاب
 0 ءو

 | ةلكع ىحصفل عزو مث هك ةيلك ةحّش) مهم ق نالا اهم شمل براش ىهو كتااشل



 ِ ١(1١(

 ةلمج ىف بتكلا نئازخ لقن هنإف : ىنائعلا ناطلسلا اهيلع ىلوتسآ ىلا مئانغلا نم ىف

 ٠ هفئارطو هفحنو اننطو ر ماحد ن م روفسورلا فافض ىلإ لقنام

 ىف امهتناكمب قيليام ىلع امهعبط أ 503 عفقملا نبآل دك اهأو

 : 007 كلذ ناكو ٠ هل عطقنملا امهفلؤم ماقع و «تفنصتلاو بدآلا
 : 2 ا دو ويس رو جب ١ 0 ل

 ةيعمج هيه امتمدق ١ تبسش | اهيلإو ِ كاع رع أبمفو ٠ تحرد أ ىلا ىليدم

 . هيلع ونحأو ابيلإ نحأ ضرأ ىف بيذبتلاو ملعلا رشنب ةمئاتلا ” قولا ةورعلا *

 1 هل -ىحس طخ ةحفص ١68 ق عقب هنإف ءاذه وهو "جاتلا | امأ
 ل هنم ةحفص لكو ٠ ةرجهلل عساتلا نرقلا ىف 0-5 5 ءزلا ىرصملا

 ىو

 و دم هناك . 1 هتماخ[ءوأ ةترط 'لاغ سلو : ارطس ١6
 ها ا

 اذه ةءارق 'لع لدب امث !ممَمَكف وه ىتلا ةدلهلا ةّرَط 'لعام ئوس اهرخاوأو تاطواطخملا

 ."ةيلع مالكلا انل" قبس ئذلا «ىلاعا فتوي ”وه' هل ئراقلا"نأو مو 6" ةنس ىف تاككلا
-]| 

 م تاصو ىو 0 نيلماك نيلوح ايةنقحن لإ تلم او ةخلا هدايح تدمع ا

 د حو 0:
 1 0 ىدم هغلبو ل ,هنلإ 0 6 ىف بصن امتاعج ىلا ةباغلا ىلإ

 م

 ةب ردنكسإلا لمرب ىفيصع لع نوددرتي اوناك نيذلا ىف صخ أن مريثكلا دمشيو - هللا

 ليزلا فاقض لع 0 5 لييسلاو ةيه السالا نونفلا ىلع ةيسهرفلا ةغللاب ناعم رلغأ ( ١)

 ]رم 1>نجعن هل ]'* لح نرزر' لع !'*ةخبسأ لآ نهال صنت هد اظكوجردأاع ( 81 ةدتماسع ةاتتن ل
 نورفعم مغ ]له 84نروتجمر» لع !'نرخأ طتتسان]7لن17 تأ عايلع 16م 2207:ع25 ]6'01]010خ

 خ10 لوكرتم مموتحسسم هج 18جماعل. رح قلما يفلكت 2ةعطقم

 116 1ع 1513 رتل

 ١ وى. - ءاا 0 ىلا 5 ١

 وح هراثشش لاو ءو لإ ضو -ه د ل ورلط ؟شسراإذدع 5 تا ةيمومع
 م ف

 ١! فراعملا ةراظن تررق دقو (؟) ن -_ لس -5

 دقلا امهفل ؛م لصفب قياخ



 دقو !ةوسصشْلآر و صتلا, اهرشآ لإ الورم هذا ةدطتّلشل تَدرَهتأم قاهر

 رخافم نم دا ةلمج ىف  ىلدلا فافض قلع ليصألا اهّرقم ْىلِإ  ىعم 0

 . رافسألا عئاورو فيناصتلا در نم مالسإلا زونكو برعلا

 تانايبلا نم ءىث نلء  اهرخآ ىف الو اطوُأ ىف ال  ىوتحتال ةداهلا هذه نأ ريغ

 لإ شاملا رأى جد راهب ريق. ةلكوطللا تالا و داب ا لو

 ءةخسنلا هذه كلام مسآ الع وأ ءاهمسرب ثبتكتىتلا ةنازملا مسأ الع ثحابلا لدت

 لع وأ ءاهتباك عضومو اهخسن ةنس الع وأ ءاهيتاك الع وأ «مهيلإ تلآ نيذلا !لعوأ

 نوكي دق ىلا ةّيضرعلا وأ ةيترحلا لصافتلا نم كلذ ومنو ءائرحأ ةخسسي اهطاقم

 : فاو هك رعي ةهناحلا حيرات ةفرعم ىف ةيرهوج وأ ةيلكة دئاف اهئارو نم

 < ةعومجلا َةَرط لفسأ ىف ةيوتكم ةقيلعت وه ليبقلا اذه نم امهف دجوي ام ةياغو

 كلذ نأو ءاهرخ آ ىلإ ملوأ نم اهأرق “ ىبحلا فسوي ” همسآ الجر نأ ديفت

 امسفن بلح ىف ةيوتكم ةخسنلا هذه نوكت نأ زوجيف . ه مو ةنس ىف ناك

 . ةرهاقلا ىفوأ

 ام طبل اذهوأ زع , تورش اهرعا نإ اة ل

 : لاوحألا تلف لقن مل نإ «نارحألا نم ريثك ىف هيلع دانعآلاوأ هب دادتعالا حصبرال

 تقولابتللك قا ماك يبل نأ دا راس لاحق وما تلا هنأ يود

 تنقب و. ٠ (زوهشملائدؤتمعلا: ئابتي اق ناطلبسلا وهور) لغم ناطاببا ةسان ةلاصع

 ىروغلا هوصناق ناطلسلا نم ىنامعلا ميلس ناطلسلا اهعردأ.نأ 11 تالف زن ىف

 ةذديطنطسقلا لإ تاصو دق ةعومحملا هذه نوكت نأ دب الف . ةرجهلل 48٠ ةنس ىف



 "تسسنا

 5 مشاه ةلالس نم هدعب انتي ةناوو لم هلبق ناك نمو «روصنملا رفعج ىنأ

 ريم ىف اموتكم ارس نآلا ىلإ لازي ال وهو« عفقملا :بربآ هرسفىذلا باقكلا كلذ

 لا 27 ٠

 و 3 ََ .

 ملق ريغ ملق هب ىرحي داك: الام زيكفتلاو نيعتلا بيلاسأ نم نمَضَتب : باّكلا اذه

 لكلا ديمعلا كلذ ريغ هيف حبحب« وأ: بدألا خيش ئوس لجر هيف عتري وأ ء ظحاحلا

 ١ دبفتسمو داهم

 هو

 جيلا +

 3 ظج "يذلا هلا
 ةدلحم ىف ةنيطاطسقلا ةاددك وق بوط ةنازحخ ىف هنم ةطوطحم ةخيضش ترفظ 6

 2 . 50-7 55 .٠ .ٍ * 2 7 - تح

 0 ل 0 ا ا 2 ١

 : ها ع ا

 ص كال - 8

 3 م نال )م بادالا باك ت5
8 53 

 : فرقا 5

 ؟ اضيا هل « ريغصلا بدالا 0

 .٠ ظحاحل 3 جاسلا ا

 . (بدأ ١80 مقرو 54110 مقر) تحن )0(

 ىدلا ريدصتلا َّى هاني و ل انتعبط 3 هيلإ اَنْ 3 ع ةئنيعل ا بدألا 8 هنأ انممح دقو 0

 .(1914) ةنسلا هذه اهرادصإىف ةيرداكسالاب قثولا ةورعلا ةيعمج تعرش ىلا ةيناثلا انتعبط ةمدققم ىف هانعضو

 ظحاخلا رز< نتورمع نام عبأ مامالل 8 جانلا 7 تاكو : ١ ضار ةحتتس خو ع(

 00 5 ب

 ا نيملسملا عيمج محرو هللا هنحر



 ظحاحلا

 نيماسملا تاداسو« نينموملا ءاصأ لاوحأ ظحاملاا هيو انل حرش : بالا اذه
0097 

5 000 
 < هه

 34 مهرهمس ىف مهرمس «.اإغ هبف اًندَقْوو :ةيمومعلا مهتيدنأ قو « 0 ميتوحأ 8

 . دوم حراسمو :ئيهظح ىلاجم ىف نوعنصي اوناك ام ىلإ ؛ مسنأ ىلامل ىف مهفصقو

 ةبعالملا ىف مهعماجمو « ةمدانملاو ىناغألا ىف مهسلاجت 3 7 هيط عتارمو

 ٍإ ةطسابملاو ةدايمملا 6 هدهاشمو :ةيعادملاو
 و

 موسر منافق بشل لوكا وها بلا رباط هيأ بالا اده

 5 مالسإلا لعب ايفو“ برعلا مايأ ّق لئامألاو ةارسسلا ىدل رام تناك اولا بادالاو

 ىلا ف.ئاصتلا ضعب ١ مدختسآ ظحاحلا نأ لع هتارابع 5 باّحلا اده
0) 

 الإ اهنع لقتلا ىف رارعشألا لماعي قاسنآ دق هارن لب ٠ اى ا بوس ناعم"
 قول

 ا #20 0 0 م

 ةيوحألا“ حاشا انعم[ دتو .٠ ادخلا 00 | ىهو ٠ تاكا ارو ءاَر - 'هدرفم )١(

 _ ةوار هاج ادإ ريالا زو بمال حاس قإوت ؛ لاه ( 8م: صر ««ءالزبلا" تانيقةةيلنألاو

 تاةلاقلا يرام هاو اف ميل نالف ماعط كانابسلاد لاقذ ت مهتيدنأو مهني وحأ 5ظظ

 انس كريو (اضس اعدف ٠ نالفاي < تنأرتو «تاللفاي6 تنأ ف : لاقف « رفتنا اذإو ٠ دومحملا وع كلذن

 ا ا وا ا تالا ىف ا

 . لاحلا هذه ىف نيعتملا وه لامهإلاو « ماةملا اذه ىف ماحتالل هجو الو

 6 جاتلا باد نم (١؟؟واو ص)رظنا (؟)

 باك نم/6١..-48١ ص)رظنأ | ٠ مهنيناوتو سرفلا نيبآ نم ةلءاك تاحفص ظحافلا لقت (6)
 ,دارطتسآلا نيذبب لسوت دقف . | ١78( ص مث ١١8  ١هوو١هم ص) اضي أ رظنآو « جاتلا

 ٠ نيرطس مثرواعس ةثالث داريإل نيضي رعلا نيلي وطلا



 مهتالمح ىفرباكألاو د 0 آه طخاللا هلك دق: ناكلا اذه

 سبتقآ ةيسايس تابيترتو ةيكولم قئارط نه كلانهام ىلإ «ةققاعلا مهدوشحتو ةيمسرلا

 برعلا ىةملكلا تمتاز مدلعإلا ضال كلذ [خكوشرلا نم اهضعب فورعلا

 مهسو ؤر ىلع تقفخو؛« نسا كنف ا تداس ا. دعب امسال : ماركلا

 فال كلر ل1 نقلا نومنللا«مهيياس ةفالطتا ريرتس 'زع نملجو« العألاو دولا

 تا لعأ نم هتالوأر عاش قضي قلد نيو ..نوراغ نيبنرماملا -

 ::مولعت و هامز الع اهالاورامو

 را وة اهلا درابيل تاك عدلا ريكا هال يفوتنا ياتكلا اذه
 هه وو

 صعب درمسف هجاهنمو هت ظحاحلا ىسب ل ىتح « نييسابعلا دهع لع ةيهالسإلا

 نأ نكمبال امم ىهو «مايألا كلت ف ةفولأم انأك «ةميدقلا مهموسرو سرفلا تاداع
 قرف 2 5-5

 ليللاب هرهس نإ لوقت نأ انئش ولو ”” : ظحاملا لاق. ءاغلبلا لوف نم رثك اهامعتسا دق ةبسنلا هذه )١(

 تاكا 1 كاذب كرلملا تناكل : ةناركلذ ند ناكولو ٠ اناَقل « ةيكولم ةلصخ راهنلاب ههونو

 ةكولملا ةسيفتلا ري رحلا هلآ اهب و : **برعلا ةري زج ةفص””ىف ىنادُمْطا لاقو ١( ٠ 87 ص ١ ج) «٠ ناورحلا

 ذل كولملا| كفي ريفا دانس اباك فلأ ىنج نبآ مامإلا نأ مولعمو  (؟ ويط)

 « يورد جيراتلا ماع كلذلو ٠ 20005 . مهعارشأ ناكو « نساعلا ىبل اراعسش داوسلا ناك 6

 <. ما مهووذو « ضايلا مهراعش نا نا 1 .| ةدّدشملاوا لارسك ]

 لا : ”اولوهي نأ الع نوخرؤملاو باكلا حلطصآ دقو ٠ :[ ةدّدشملا ءايلارسكب |

 ىنب ىلإ مهما ضن[ وأ نييسايعلا ٠ اول تحن مهئاوضنآ ىلع اليلد ' 1 7

 0 ١(: 45 ص نم ه* 4 مقر ) ىيشاح رظنأ )0

 + لفل اذه. نم ةردك ىرخا مضار هفو
 9 احح



 باّحلا اف  ىه فيي

 د و و 5 ع 3 5 09 ١ م و

 ىدب ام ءاهحاتمتسآ لبق دملاب ئدتبي نأ ةلاقم ىذ لك لع بجاو”
 غ0

 ٠ “اهقاقحتسا لبق ةمعنلاب

 0 . ”كولملا قالخأ”باكباضي ا روهشملاودو .“ جاتلا”باّ« بالا اذهف ءٌدع 3

 . مالسإلا ةقو أ ماك دادع تناك مايأ ظحاحلا هعضو : بالا اذه

 بابرأ أشنمو < فئارظلا ندعمو « اعلا بطقو «ضرألا ةنجو «ةفالحلاا صو

 هارقو هراضمأ تناكو :نملاعملاو تقّزاعملاناؤنأب [هاز انانس َقاَرعْلا ناك مايا: تاياغلا

 . بادّلاو مولعلا بالط اهبلع محد ةيذع لجانم

 .هدهعالع ةيسابعلا ةلودلا تاماظن نم ةريبك ةفئاط ظحاحلا هنمضدق : بالا اذه

 جدني امم هّملغ هبلإ لصؤام هعدوأ دقلو . هرصع ىف اًقراعتم ناكو أ هسفنب وه هاّرقت ام

 ةعئاش وأ برعلا نيب ةيشاف تناك ىتلا تاالطصآلاو موسرلا نم بابلا اذه تحت

 .نيمألا ةقثلاو قداصلا ةحلا نع لصتملا دنسلا فؤملا خلبام الع. مهتاود ردصف

 كاو نايبلا** رظنا ٠.١ ظخ ال ارضاعم ناكو ٠ ةبتك دحأ نوراه 5 ا 01( الجن

 )جاص١86(.
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 2 + اند دلما هين مياعغلا» لاييح 6 7

 ها 1 هيأ 9-5 ا

 ش : ليالي نع



 باّكلا تايقحلب ن2

 امك ا ا يا د ب دي ”ةيداعتتالا تاظوسللاب تااورل زك

 ا ا 0 ا اا ا رو ةسظ الخل تابت

 ثادايزا ل ةخسنلا ةياور ىف فالتخآلا نم مهلل كاردتسا

 حلاو 7 ا دولا ىلا

 0 ار حا اياك ترم كمل كولملا ةيبنت ” باكي فرعتا

 ا ا رالئسفلا ضكيلك لوألا ناخبا تك ردا

 «اتلا” باّككل ةيدجبألا سراهفلا -

 ىثاوحلاريرحتو ةعجارلل ةمدخةسملا بتكلا ءامسأب لوألا ”ىدجألا سرهفلا

 ل ا تل ا ل ا

 00 ءامسأ, ىناثلا ”ىدجيألا سرهفلا

 معمب هل كتو هيشاوحو باّككلا ىف نيروكذملالاجرلا ءامسأب ثلاثلا ”ىدحجبألا سرهفلا

 ؟هو 2 ...ًاهوحنو تويبلاو بوعشلاو لئابقلاو متألا ءامسأب عبارلا 5 -

 عضاوملاو سن دملاو دالبلا ءامسأب | ريخألا وهو ]| سماحللا د 5

 ا ل نم كلا يا عت ا اهوحنو نك امألاو

- 

 باكلا رخآب برعلا كد بدألا ماع هماقمو هب رسايمو ظحاحلا نع ةيسدرفلا ةغللا ةملك



 نكس عا سرهف

 ملاافلا كلل ةينابرلا ةب وقعلا

 هينأ كلم ذخأل روج مارب هعنصام

 ... هتيعر لاوحأل كلملا ءاصقتسا

 '.. كادي ازريمشأ ندا ءافلللاو كولملا

 ءادعألاو ءايلوألا نيب زييقلا

 را كلو اذا
 ةريطللا ترون كرا كلو

 مئاظعلاو ثراوكلا مهتسهد اذإ مجاعألا 2

 نيفص مايأ هي واعم هلعف ام

 ٠ هيلع ثعشألا نبآ جورخ دنع ناورع نب كلملا عدل

 نييسايعلاروهظ هنعمل نإ ناوزد كات

 بورك ىف كولملا ةدباكم

 : هككلمزادادصق ىذلا ودق مارم ةعدخ

 مالسإلا ليبق«مورلا برح ىف (سرفلا كلم)زب وربأ دياكم

 1 د اا

 ”ىسابعلا ريزولا «ناقاخ نب حتفلا ريمألاب هيونتلا

 (*'تاقحاملا”” هيلي)

 املك



 ياحلو تاكا سرهف

 مجعلا كراندملا عم كحضملا راي زأ» هعنصام

 هيلع هاضر ةداعتساو ناورم نب كلملا دبع كاحضإل عابتز نب حور هعنصا»

 هتزااح قالو هيضغ م صاختلا كلملا كيع م ىعاشلار بن

 قرصا فسوفا نلالسءاعرسال ىلإ ةمحلا ولي كالا الا

 ءاولملا قدلحأ نولت

 ةوقحلاب بدأتلا تاع

 سي زقملا تافص
 نيم 1 ءناودر اد

 هتحوو كلما لك

 لاب رشا فصت نم لع دل

 ...تافيرشتلا ماظنو ؛ كلملا لالتعأ ىف بدأل

 مهتالصو ةناطبلا زئاود

 مموج ا

 . هلو كلملا نم « زورينلاو ناجرهملا اياده

 ةزيكا ب زتعافجرتلال اقلك راما
 ىلا كهل

 ذالملا ىف نامدإلا كبرت

 :..ترعلا ىف ءافالعاو كارلا ١
 كولملا سبل

 كولملا 57

 اهعاونأو« اجر اهاكع ةلمللا عر

 دابعألا ىف سانلا لابقتسا

 اقلا 'لإ كلملا ٠ نم ملظنلا

 ىداطلا مايا



 اا باك سرهف

 ١ كلملا كادع ى تدألا (كا دوع)

 ؟ ايها ءاسنالل كالا تارامأ

 كلملا ةرضح 0 بيعلاب دحأ 5 مدع

 هلاجر نيب كلملا سرحت

 ريهتيبلا باد

 +. نيفسلا راك قا جملا ةلولماةس
 ريفسأا قح ىف رشدزأ ةيلك

 'وعملا ىف هل ةيناث ةيلك

 هيلع بذكر يفس رد:كسإلا هلعفام

 سيد ىلا طاش

 ... مونلا ىف سرا كولم نس

 مونلا ىف هوبا ةنسلا

 كاملا مانم لع طقف نيدلاواا عالطا

 كللل نيآلا ةلماعم

 55-5 0 1 ١
 اضي مارب 6 بحاخلا هلعق امو« مارب هس ع كلود هلعداأم 5

 تر د كبَر اآ عم هن وأعم هلعفام

 ىداطا هنبآ عم ىدهملا هلاك

 نوما دلوب ب>احلا هلعئام

0 | 

 كولملا دع لاقل 10

3 7 
 اهحلاعم ىق ةليحلا

- 



 جاتا” باك سرهف

 ... رياندلا سيك نع هب واعم لفاغت

 الرع نعل رطوق لع درلا

 3م وفلل نسف مادا هلك

 : اضيأ ىنعملا ىف بلاط ىنأ نب "ىلع نب نسحلا ةيلك

 هءادر ذخأ ىذلا با عألاو كلملا دبع نب نايلس

 ةعئارلا ةردلا قراسو: تاس ارق

 ...هاكشو ءافولا لهأ مارك |

 ةكلمملا ىلع ىناحلا حدامو ذابق

 هلتق دعب « ىدعجلا دمحم نب ناورمل حاقسلا ساجم ىف "ىوزخملا ورمع نإ ديعس ءافو

 ب واعم ىلإ رصم ىلاو ةدابع نب دعس نب سيق تاك

 .. مهكلم لتقب هيلإ نوب ٌرقثملا ةرواسألاو ردنكسإلا

 نيو ربأ هيبأ لتق ىلع هحدامو هي وريش
 ةلتق.دعب « هيلع جراخلا همع نبآ سأر تراضلاو ّيمابعلاروصنملا

 م ماشه حدامو ئسابعلا روصنملا

 ...كلملا ملكتيام يت بيدا

 :... كلما تيبنغ ىف بدألا

 ...كلملا ثيدح نم كحضلا مدع

 ... كلملا الع نيته ثيدحلا ةداعإ مدع

 ىععملا ف عابنز نب حور ةيلك

 اولا عشا هلك

 ازعل سطات اعلام

 : . يملا ف فوقللا 0 نبأ ةيذ

 ]ولما لع ثدحلا ةداعإ نطاوم



 “ سانتا“ باك سرهف

 اقل ةترياسم هاش نا ليك

 دال را اق نا كا رصكا

 كولملا رياس نم ريذحت
ُ 

 ةلصتملا كاملا ةرياسم نم مجعلا ريطت

 وش داما, ضلك كدي ني ريس وهو ةطرشلا شل رسل

 ةرياسملا ءانثأ ةرداب هنم تطرفام دنعحافسلل نسحلا نب هللا دبع هلاق ام
 5 د ا

 ةرياسملا ءانثأ ةرداب هم تطرفا» دنع "ىناسارحلا لسم ىبأل ”ىمشاحلا هلاق ام

 هتينكت وأ كلملا ةيمست مدع
 هعسأل وأ كلملا تافص ئدحإل مسآلا ةهباشم ةلاح ىف بدألا

 هتصاع ىف كلملا اهب دّرفتي ىتلا رومألا

 ءاودلا برش  دصفلا  ةماجلا

 هئاعد لع نيمأتلا مدعو « كلملا تريمشلا مدع

 كلملا ةيزعت مدع

 اضرلا ءطبو بضغلا ةعرس
 هلاجر دحأ الع حاقسلا 9

 مداد الما :له ديشرلا بع

 هرارسأ كلملا مك

 ردا نع ةلاجز ١ ناكحا

 مودا قس ىف ةلاجو هياكل

 ةكلمملا ىف نعطي نم هناحتما

 ... راغصلا نع كلملا لفاغت

 بهدلاب لحنا ماحلا ةقرس نعروج مارهب لفاغت

 بهذلا نم ماج ةقرس نع ناورشونأ لفاغت

1 
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 ةمت» باج لتلرَه

 د0 ا و د عارم وكل الل نام يل مح يحس كلملا مرح ةاعارم

 ت00 0 ع حو سرس ياو يي 00 كرم كل

 35 يسوع تف مسا ل كب ا ل
 ف 0170 اا ا اول سواي إلا ل لع يرو 'نءملا اذهيىف ةباحصلل هللا بدأت

 ند ا

 ا لا ا حا ا سا يسأل يرسم ل ا

 ١/٠ 0 .ء.6 .٠.. ... .ه.. هء اهموهعو اهعوصحو ©تافاكملا تاع

 كاملا ءامذك ةفص 86 باب

 مهب بيع االله داينم #ةهوتهلر ناو د اولا لا
 1 اج "ىشوصوسلا ا حل الم 6 هحورح ىف كلملا ةَدَع

 "1س طوول د و بلا نال ينسي ا ءامدنلا لالخ

 ل1 ييسر يوملاب ب ا ل لل
 لإ . تبوس هيام جد نيج اللا

 ا وو س هو ااا ايبا سما خم سمأ ىلع هميدنلروباس ةبعالم

 07١ ةايهيفسا بل يح ا يابا صفا اهرشو كلاب ةعاللا بادآ

 ا دينو وا يي هام نب هللا دبع ةرضنح حترطَشتلا ةبعل

| 

 + ويس راني يي اع كلل ايس لا ا دلع ساب تو سل للا

 ليغ لاب اوس بوي سه اذ 15( مدبب سرا

 اا سس يي ساو طايع ب7 8 مسام باح رس
| 

 ً ا نب ساللاو

 لولا تاع يدور اادخ د ءاادعم ةعبح قالملا تالا 4 ل ا



 ”حلا تاك سرهف

 باينشلا نملع ىف كلملا لدع

 كوللل ءامدنلا ةملاكم

 طقق ةرورتشا يح كا
 بضغلا لاح ىف ةبقاعملا مدع

 كلملا مايق دنع ةناطبلا بادآ

 طورشب الإ «كلملا نم وندلا مدع
 كلملا ثتيدحل عاوسألا

 (هنبادو هب وثو هسياج نع صاعلا نب ورمعل.ةماك )

 ( نومهافتي و نودقاش م موق ( نع ىعشلل ةك)

 0 ةموف ناحل هم اهفإ ند 8 !هايلا لس ن 2 درعسل نريجألل 2

 هراس ناورةونأ ١ ناكا لجرل ل مك

 هب واعم هثداح اي ةعيراحلا نق نيآل عقوام

 ب حاكدلا هذاك يو دحر ا

 مدع تاولو ظنك شاع نادك

 (عوضوملا اذه ىف عابنذ نب حور ةملك)

 (عوضوملا اذه قيما ةجراخ 57 ءامسأ ةيلك)

 (عوضوملا اجو ةيبابعك) ب

 كلملا عم ةكحاضملا دعب زل لهأ بادآ

 وللا تدل

 . ماقتن الل ةصرفلا نيحن 0 دقكلا ضضم ىلع كولملا ربص

 همب رح ىف هناخ نمل ناورشونأ ةبقاعم

 :. كالا هيانوع تامرم نب كلللادع ةيكن

 ةكماربلاب ديشرلا ةبكن



 « اعلا“ ناك سرهف

 اغيل بري .ةفاسملا نادقس ءءامشنلا نع .سرغلا فيلا ع هنو
 -ىومأللا كلملا دبع نب ليزي مايأ ىف تاقبطلا نبب ةيوستلا

 اله ههجو ىف ميس ةفياخ لؤأ
 وهللاو تنرشلا "ف نميومألا,لاوخأ

 ..: ىدعملا ناوصو « ماشهو ©« ناملسو « ديلولاو < كلملا دعو« ناومو « ةيواعم

 دي زي ني ديلولاو « كلملادبع نإ ديزي

 زيرعلا ديع .ن ربك

58 
 عع مخك لل
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 هتانتدنل ةكلملا ةليسابم
 تال نع ءاضغإلا دح

 أملع ةبقاعملا نطاوم

 3 ةبوقعلا ىف داصتقآلا

 امهومنو لمجتلاو بيطتلاب كلملا درفت
 اسيا 07 007

 كلذ ىف ءافلحلاو برعلا تاداس ةنس



 عا باك سرهف

 هتكلمم دعاوق رئاسو هتمصاع ىف نواعم تافايض

 اكمل هول قرع نم ئر واتا امعا

 . هتلك اؤم دنع كللل رظنلا مدع

 هب وعدم نيبو كلملا نيب ةيوسنلا
 .. هكللملا ةرضع كلا لع

 هي وعدمل كلملا سانيإ

 ماوس نمل كولملا ةنيابم
 ماعطلا نع كلملا مايق
 [ْمَّذلا ةفشنم ىأ| رمغلا ليدنم

 ةدئاملا لع هتثداحو كلملا ثددح

 مدلك قلطم نع مهعانتمآو « ماعطلا لع قرف ةه هز

 .. هفويض مارك إل ”ىشرقلا العألا دبع هلعفي ناكام

 ةيكانلا 6 يان

 .. اهيلإ عيضقلاو ف كللالجرضحلل نم عمرا 3
 ... ءامدنلا نيب لدعلا هيلعو « كللل ناتلوكوم هتيفيكو برشلا ةيك
 مالسإلا فو « سرفلا دنع نينغملاو ءامدنلا تاقبط
 ةيرأ مردلا لع نيالا لأ
 اهلثم ءامدنلا نم ةقبط ّلك ةلباقم

 بيئرتلا اذبب صرقلا ظافتحا

 ... نوناقلا اذه هتفلاخم « هسفنل ريشدرأ ةيقاعم

 هل تاورشونأ ةداعإ و «روحج ماربب مايأ ماظنلا اذه لالتخا

 م



 ”جانلا“ باتك سرهف 01 :

 ظحاحمل

 ةيهالت ملا

 -ىسابعلا ري زولا ناقاخ نب حتفلا ريمألا ىلإ بالا ءادهإ

 ةحنأفلا

 كولملا 'لع لوخدلا ىف باب
 هيلع لجرلا لخد اذإ كلملا خلع بحي اهف

 .. مهفارصنآو مهدوعقو مهمالسو فارشألا

 1 مهفارصنآو مدر مهمالس : طاسوألا

 5 مهايإ هعييسو هل نب واسلل كلملا لابقتسا

 كلملا ةرضحب ةماقإلا رادقتم

 كولملا ةمعاطم ىف باب

 كلملا ةرضحم لكألا فيفخت

 1 ”ىسابغلاروصنملا بحاح هلعفأم



 66 د 0. 11 مما !خجاسس »ا - ...كراخا نوع لع تلك

 نرصد ا ل 1 ل ا ةفرعمل هيوق باكا كما

 مه 000 ١ الي مسمي 1 نإ ويس هن ا

 نام "00050107 6 يا ا ا يل ل

 ها/ م 000 6 6 ..6 33 6 00 06 هرداصم صعد

 ها/ ىو اج 1 اا يل رب ا ل هدادرتو ظحاحلا رات

 50 0 يدم د نيا ا يا الل اد نال

 ه4 ا ب تزنه 21م1 د لا م

 دلل ب نورس : - 5 جو م وبس

 ل روسو ع ةبووتكم ا ةثلاث ةخسن فيرعت) رب رحتلا دعب

 0 ل دة نع تله ىلا تافلؤملا ضعب ناس لودج

 ىلا د... ا .. :ةعرطلا هده ق هلمعحتسما زوسرلا ناك

 مس بم ... ةيلصألا خشنلا ثالثلا نع ةلوقملا تاحفصلا ضعب ليثقل زيماور



 ريدصتلا سرهف ١

 باكلا اذ ىف ندع انا نر دعا

 ( تاحفصلا لفسأ ىف ةعوضوم سرهفلا اذه ماقرأ )

 هتاومو تاكل ىف ةقاع لق

 (اهب فيرعتلاو اهفصو ) باّكلا اذهل لوألا ةطوطخلا ةخسنلا

 ... باكلا اذنع نآسن قيقحت

 باتكلا اذه مسآ ام

 « جاتلا“ مسآ ىف قي

 ( اهب فيرعتلاو اهفصو) باّحلا اذهل ةيناثلا ةطوطخلا ةخسنلا

 هب *«باتلا*” مسآ ىف قيقحتلا لإ دوع

 مسآلا 1 ةاّسملا سكلاو يانا” م آ الع مالكلا درع

 باتكلا اذهل ىئاوملا وه نم

 ءانإلا يي نمباخكللا بولسأ ىف ةرافن

 نوقراسلا نولقانلا

 ... ةيحراتلا نويعلا ةعجاسح

 .. هباّك نم عوبطملا نأشب قيقحتو « ميدنلا نبآ ءاتفتسا

 ..."ىديحوتلا نايح ىلأ ءاتفتسا

 .. ”كولملا قالخا»# ايما بكلا نع كن

 .٠ ناقاخ نب حتفلاب فيرعتلا





 ظحاجيل

 (شاب قز دم أ قيقُ





 ورم
 ران الجير اناا

 : ( لوألا ةعبطلا )

 1. ره : | 7١

660 







7 0 

 لانا ١

 ب

 0 ا ١

 1 0 دع
 1 ل

 ا

 1 ا 0 1





 2 1789126-81 'ةس» ذطد 8و

31-53 151585 017 
12 
1914 

 كاغطفمع 00 ١07 معزبولع

 (مظاط5 08 5ال55 عموزم 1815 50017

1217 1 م
 

 انالاا/عا5ا17 0ع هعمجبرم 6 ك8ا/

 يي م و اا



 . لج

> 

05--5-3 

- 


