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 ِ ىلا دلجييارب لوصا

 حاكنلا باتك

 9 5 00 دل 2 5

 نم عْيَبلا فالخب حاكبلا يفرط ىّلَوَتَي َدِحاَوْلا َّنإ (1)

 6 زاَجَمْلا ُقْيِرَط َةّيبَبَّسلا َّنإ (1)

 0 ةداَهَّشلا لَ ْنِم ُنوُكَيةَياَلوْلا ٍلْهَأ ْنِم اك ْنَم ()
 78 اًدهاَض اَذكَو اَدَلَقُم ٌحْلْصَياَدّلَقُم َحْلَص ْنَم َّنِإ (")

 ا ىَلَع ال ليلا ِتاَبِإ َراَتْغا ىَّلَع حاكتلا ىِف ُتَطِرْشََداَهَّشلا َّنِإ (0)

 رُْهَمْلا بْوْجُو راَبتْغا
3 

 و اًمُكَُح ٍرمالا َنِم عقاَولاك َةَقِيقَح ٍرْوُماَمْلا َنِم َعِقاَوْلا َدَقَعْلا َّنِإ (1)

 تامرحملا نايب ىف لصف

 2 ِبَسنلا َنِم ُمُرُحَي اَم ٍةَعاَضّرلا َنِم ُمُرْحَي هَنِإ (©)

 2 امك َءَْوُطْوَم ةَحْوكدمْلا َّنإ (8)

 0 ارح زهاب تنعش نإ (4)
 وس ةيكِلاَمْلا ىفانت ةّيكوْلْمَمْلا َّنإ(٠*)

 0 ةَمعِبلا ٍفْيِصنَت ىف ارث ٍقّرلِل نإ )١1(
 2 هْيَلَعَةداَيَزلا ُعَنْمَيِدَدَعْلا ىَلَع ٌصْيِصْتلا نإ (15)

 ما يَناَعَمْلِل ِدْوَقُعْلا ىف َةَرْبعْلا ّنِإ (1)

 2 ٍلِطْبُمْلا ِردَقبُرَدَقتَي َنالَطُبْلا نإ (1")
 م ماَرْلإْلا ٍِفالَخب ٍءاَضَقْلا ىَلِإ ٌرِقتفَي ال َعْفَّدلا َّنإ ( )0 ١

 ءافكألاو ءايلوألا ىف باب
 2 هع ا و

 مو رظنلا ىَلَع ىبببت حاكبلا ةّيالو نإ )١1(



 1 ىلاندلجيارب لوصا

 اهريغو حاكنلاب ةلاكولا ىف لصف

 هيل“ حل ىلا ا و د ل 5 3

 م* بِناَج ْنِم اًيِلّْوضف وا ِنْيَبِناَجْلا َنِم اًيِلْوْضف ٌحلَصَي ال َدِجاَوْلا نإ (1<)
3 0 0 2 1 1 

 ٍنْيِفَرْطلا دنع بِناَج ْنِم الْيِصاَو

 رهملا باب

 مم َفْسْؤُي بأ َدنِع ِدْقَعْلا ىف ضْوٌرْفَمْلاَك ِدْقَعْلا َْعَب ٌضْوُرْفَمْلا َّنإ (18)

 مسوس ٍدْوْصَقَمْلا ٍلّوُصَخ َدْنِع بَبَّسلا كالي َْلاُي اَلْهنِإ )١9(

 م َّنِإَف حاكنلا ٍِفالَخب ٍةَسْكاَمُمْلاَو ِةَقَياَضُمْلا ىَلَع هاَمْبَم ٌعْيبْلا نإ 0

 َةَحَم َةَحَماَسُْمْلا ىَلَع ُةاَنْبَم

 مه مل تالا ةةباَقلا طوب ُلُطْييال حاكيلا نإ("
 هس و 200 >2 - -

 ما ةَقيَح بأ دنع ُةَراَشإْل رَب رك يسار ارامل نكس اًذإ (” 5١

 سَ ٍلْثِمْلا ِرْهَم َبْوَجُو ُعَمَي َّلَك ْنِإَو ىَّمَسُمْلا َبْوْجو َّنِإ (")

 م دَلَوْلِل ًءاَيْحِإ ها ذإ ىف ًطاَْحُي بسنلا نإ ("0)

 مو هيأ مْوَق سنج ْنِم َناَسْنإْلاَّنِإ (" )

 رع ٍنْيقَرَطلا دنع ٌرهاظلا ُهَلُدَهْشَي ْنَم ُلُوَق ىَواَعّدلا ىف َلْوَقْلا ّنِإ (25)

 ما َفْشْؤُي ىبأ ددع ِنْيِمَيْلا ٌعَم م ركنُمْلا لَو َلْوَقْلا َّنِإ 04

 6 5 َمَيَب لبَقَت رهاظلا فالح ُةَنيَب تناك ْنَم (08)

 4 نيرا دنع حاكتلا ِباَب يف يِْأْلا بجُْمْلا وهلا َرْهَم نإ 6 5)

 َفْسْوُي يبل اًفالِخ

 مع امُهَل اًقالَخ اَمِهِتْوَم َدْعَب َدنِع ٍلْئِمْلا ِرُهَمِل مك ال ُهَنِإ 20

 قيقرلا حاكن باب

 0 ه اَمُهَلاَقالَح َةَقْبَح يأ دنع َرئاَجْلاَو دِاَقلا ُمِظَْنَي حاكنلا ىف َنْذإلأ نإ (”1)
 64 َساّبيْحإلا لباقت ةقفنلا َّنِإ 5

 م اًالثإ َلِعُج اًيْنَُّدلا ماكخأ ئف َلََقْل ا َّنِإ يا



 0 لاني ارب لوصا

 6< يذلا ماكخأ قح فة ُْيغ سفن ىلع ةََنج ّنإ 0-0

 44 ِهِسفَن ِءاَقبِإ ىَلِإ َنْوُد ِهِلْسَن ِءاَقْبِإ ىَلِإ ٍءْرَمْلا َةَجاَح َّنِإ (”4)

 كلي اًهُيفانَت ُةَدِعْلا الو ٍءاَقَبْلا ةَلاَح ىف اًطْرَش ُتَسْيَل ا َةداَهَّشلا َّنِإ (7)

 ها حاكيلا 1 رح َرْحَمْلا َّنِإ (”<ك)

 هلو ىَلْعُياَلَو َولْعَي مالَسِْلا َّنِإ (28)

 هلو هحِلاَصَمِل َلَبِهِييَعِل ] عرْشاَم حاككنلا ّنِإ (”9)

 عاضرلا باتك

 هوك امك ٍدّْوْجْوَم ُرْيَغ َبْوْلغَمْلا َّنِإ (”*)

 هه ِبْوُلغَمْلاَك عباَتلا َّنِإ ("1)

 هد ّسدجْلا ُبِلغَي ال ٌسنجْلا َّنإ (”)

 هله ٍءوّشنلا ىَنَْم عاَضّرلا ىف َمَرحُمْلا َّنِإ (”)

 قالطلا باتك

 ةنسلا قالط باب

 ُض ُةَْيعْوْرْشَم يايا ْيَغ ف ىنغَمل يشل | نع َىُهتلا َّنِإ (”6)

 ه8 ُهَلاَرْجَراَمُكُح ايِقاَب ُلَعْجَي ةيِصْعَم عم َوُه ِبَبَسِب َلاَز اَدإ ىَبَّشلا َّنِإ (”)

 قالطلا عاقبإ باب

 3 اَحيِرَص ُنْوُكَي اَلاَفْرُع الَمْعَتْسُم ُنْوُكَي الام (”7)
 46 ةَرْثكْلاَو َمْوُمُعْلا ُلِيَتْحَي َرَدْصَمْلا َّنِإ (”<)

 | َدَدَعْلا ٌلِمَتْحَي ال ظْفّللا نإ 08

 4| اَهْيَلِإ هيَقاَضِإَك ِةَلْمْجْلا نع هب رّبَُي ام ىَلِإ قالّطلا ٌةَقاَضإ َّنِإ 699

 ؟ ُدْيَقْلا هيف ُنَوُكَياَم قالطلا َّلَحَم َّنإ (00)



 : ىلا دلهي ارب لوصا

 ورع لكلا ركِذك ىَّرَجَتي اَلاَم َرْكَو نإ (01)

 ” ِبْوُرْصَمْلا ةداَيِز ىف الءاَرجألا ريدك ىف ِبْرَضلا َلَم نإ 00

 1 َعَم ىَنْغَمب تأت ىف ٌةَملك نإ (0)
 " اًْرَط ٌحْلْصَي ال قالّطلا َّنِإ (0)

 4 اَهَلُك نكاَمَألا ىف َمَكَو َعَكَو ىَتَم قالّطلا َّنِإ (24)

 نام 00 قالطلا ةفاضإ ىف لصف

 4 ْرَجْنَسَي ال ُفاَضُمْلا اًذَكَو ةَفاَصِْلا ُلِمَمْحَي اَلَرَجَنُمْلا نإ (01)

 ول َباَعْيِتْسإلا ىِضَْقَت ال ةّيِفْرَطلا َّنِإ (42)

 4 لاَحْلا ىف ٌءاَشنِإ ىِضاَمْلا ىف َءاَشْنإْلا نإ (08)

 ٠ لعب َنقاَذَِو راهنلا ُضاَِب هب داري دَمْمَي لعفب َنرَق اَِإَمْوَمْلا نإ (8 9
 ِتْقَوْلا ُقَلطُم هب ُداَرْي ُدَعْمَي ال

 ءا ٍةَلْصْوْلا ةَلاَزإل اَهَّنِإَف ِةَناَإْلا فالَخب دْيَقلاةَلاَزإِل قالّطلا َّنِإ (18)

 2 ٍدَدَعْلا ركِذب قالّطلا ٌعَوُقُو َناَك ِدَدَعْلاب َنِرُق ىَتَم َفْصَوْلا نإ (11)

 م حاكتلا كلم ىَفاَنُي ِنْيِمَيْلا َكَلِم َّنإ (19)

 <" هِبقُلَعَي ْمُكَحْلاَو ِدْوُجْوْلا ٍرَطَح ىلع امْوُدْعَمُنْوُكي ام طْرَّلا َّنإ (1)

 هفصوو قالطلا هيبشت ىف لصف

 | د َداَعْلا ىَرْجَم يف ِدَدَعْلاِ َمْلِعْلا ُدْيِفُثعِباَصآْلاِ ةَراَشإْلا َّنِإ )3 2, كالا
9 
ِّ 

 موو

 مهمل ددَعْلاب ثا

 ءءء يس ُىَأ هنا ْعَقَي يِنَضِب قالا بَ هنأ ةَقْيَح بأ دنع ُلْصَأْلا (18)
2 

 َرَكَذ ْنِإ َفْسْوُي بأ َدنِعَو رك َذَي مل وأ َمُظَعْلا كد ءهِب ُهَّبَضُمْلا ناك

 ُفَضْوُي امم هب ُهّبَسُمْلا َناَك نإ َرَقُز َدْنِعَو القالإو اب مَرْخَب مفعل مَعْلا
 324 و

 8# وم عع

 ىعْجَر َوُهَق اّلِإَو انئاَب ُعَقَي سائلا َدْنِع مظَعْلاِب



 2 ىلاةرلج ارب لوصا

 لوخدلا لبق قالطلا ىف لصف

 5-2 ٍداَهِب اََترق نإ ِفْرَطلا ُفْرَحاَمَُنْبَبَلِحذأَو نيس َركُذ ىَتَم ُهَنِإ 05)
 لَو 0 اًرخآ ٍرْوكْذَمْلِل ةَفِص َناك ةّياَتكْلا
 0 ميلا َعَم ِنْيِمَأْلا َلوَق َلْوَْلا َّنإ (14)

 قالطلا ا

 ما ِسِلجَمْلا ىف اًباَوَج ىِضَنْقَت ٍتاكْيِلمَتلا َّنِإ (1)

 ما ممل اًريْفت حلضيال مهما نإ 19)

 م1 ٍلاَبقإْلا ىَلَع ٌلُدَياَمَو َراّيَخْلا | ُلِبُيْوُهَف ضاَرْعِإْلا ىَلَع ٌُلُدَياَم َّنِإ (<*)

 لطب الَوُهَق

 ةئيشملا ىف لصف

 . ْغْلَيَُهف اّلإَو ٌحِصَي ٍضْيوفتلِ اَقِفاَوُم ناك ْنإ ُباَوَجْلا ( 1١
 مه مزال ٌفّرَصت َنْيمَيلا َّنِإ (2)

 م مزال ٍفَّرَصَعب َسْبَل َلْيكؤتلا ّنِإ (<)
 م1 ِرْوكذَمْلا رْيَغ يف ٌلَمْعت ال هيلا َّنِإ (2")

 1 ٌرْيجنَت نئاك ٍطّْرَسب َقْيِْعَتلا َّنِإ (20)

 14 ٍلاَعفَألا َاَرُكَت ْبجْوْقاَمَلُك ةَمِلَك نإ(

 م هِلْضأَ وجو َىيدتْسَي ٍِقالّطلا ِفْضَو ْيِف َضَيوُفَتلا نإ (<4)

 ٠ اَمِهب ُلَمْعُيَق مْيِمعَلِل اَمَو ضيعت َةَقْيِقَح ْنِم ةَمِلَك نإ (20)

 ةالطلا ىف ناميألا باب

 | 0 هيل ةَقاَضِإْلا ِةَلْزنَمِب كلما بَبَس ىلإ ةقاَضِإْلا َّنِإ (29)
 م.

 و

 لو مفي فاو دمحم ةنعو مخك كالأل عزف انمي نفل جول نإ ه١

 وو جْرَقْلا ىف حْرَمْلا ُلاَحْدِإ َعاَمِجْلا َّنإ (81)



 0 ىلاةرلج ارب لوصا

 ءانشتسالا ىف لصف

 لوف ءاثتسإلا َدْعَب ٍلِصاَحْلاب ملكت ءاَنعْسإلا نإ 0

 هه ثرَتَراَفْلا ةََرْها َّنِإ م

 01 ووقف ضَرَمْلا غم يِفَوْغاَمِب تقي ذق رفا عك نإ 00
 ٍبلاَغْلا يالَهْلا

 ةعجرلا باب

 9 يليلا ُةَماَديْسإ ٌةَعْجّرلا َّنِإ (60)

 4م َةَعْجَّرلا ُبَقَعُي ٍدَكاَتُم يلم ْيِف قالّطلا َّنإ (07)

 ءاليإلا باب

 هو | ُهُمَرْلَي يَ الإ رْهْشَأ ةَعَرَأ ُنابْقْلا هنِكمُياَلْنَم ُىِلوُمْلا نإ( 04

 6 َدَيَقُمْلا ٌلِمَتْحَي ُقَلْطُمْلا (08)

 علخلا باب

 ا*ا  اَلاَم ْنُكَيمَلنإَو هَنَع طاَيْغإلا ُرْوْجَياَمِم حاكتلا كَل َّنِإ (09)

 م َناَمّضلا ُبِجْوُي ِدْقَعْلا ٍنْمِض يف َريرغتلا نإ (9*)
 ا. ٍلوْحُدلا ِةَلاَح ِفالَخب مّهَقتُم ٌرْيَغ جوُرخلا ةَلاَح ْيِف عَضْبْلا كلم َّنإ 01

 | ٠ نايل نوي اَّلِإَو ضيعْبتلِل وكي “ني” ندب مالكا ُحِصَي عِضْوَم لك (9

 0 ٍةَدِماَقْلا طْوُرُشلاِب ُلظبي ال علل (4-)
 اءه ٍضّوَعُمْلا ىَلَع ُمِسَقَنَي ٌضَوعْلا (0)

 م لارج ىلع وره مورست نإ قدر
 اء ُلالَقِيْسإلأ ِةَماَتلا ِةَلْمجْلا ىف َلْصَألا َّنإ (95)

 ا *<  ٍلْجّرلا بِناَج ف ِنْيِميلا ةَلِنمِب هو ةاََمْلا بناَج ف عيل ةَلَِْمب حل نإ هك



 0 ىلاةرلج ارب لوصا

 راهظلا باب

 ةرافكلا ىف لصف
 1 نت لو ا ه« عع هيض < انبي + ع نإ

 افالخ ةفيبدح ىبا دنع ىزجتي قاتغإلا َنِإ (18)
- 

 م١ اَمِهْل
 3 3 وف لا ا عا

 ا|٠ ماَعطلا نم نّيكمتلا ىف ةقّيقَح ّوُه ماَعطإْلا (19)

 ا٠٠ ةَرَبَتْعُم نّيَسدِحْلا ىفَو ٌوْغَل ٍدَِحاَوْلا سدجلا ىف َهّيِنلا نإ (9*1

 ناعللا باب
 خكو عل 2 0 م ان ع د  ى عمم

 اا ةَنوُرَقَم ناَمْيالاِب تاَدَكَوُم ٌتاَداَهش اندنِع َناَعْللا ّنا لضالا (1* 1١
 2 1 م ا 02 . ةمدف“ ر دا و

 اَهَقَح ىف انزلا َّدَح ماقَمَو ِهِقَح ىف فذقلا َدَح ماقَم ةَمئاق ٍنعللاب
 ا باذكأإلا َدْعَب ىقُبَي ال نغالتلا مك نإ( ٠١ 1 2 و ع تورت ا و دس د ته 1 1

 هر لن

 ا حْيِرّصلاب ْقَلَعََي َناَعْللا َّنِإ )*٠1(
 2 و 3 < م و ب2

 ٠١ ( طّرشلاب ُةقْيِلْعَت ٌحِصَي ال َفْذَقْلا نإ 6

 )٠١4( ااه ِدَقَعْلا ماَمَت َدْعَب اَنَدنِع حْسَفْلا لَبَقَي ال حاكبلا ّنإ

 ةدعلا باب

  1٠ْوُجَياَل ِلَدبُمْلاَو لَنا َنْيَبعْمَجلا َنإ |
 2 5 رم 7 ل هيرب ا

 ا 1< محَّرلا ْغاَرَق ْنَع ُفّرَعتلا ِةَّدِعْلا َنِم َدٌوُصُقَمْلا َّنِإ ( )< ١٠١
 ام ٍروصتلا عْضْوَم ىف يطَوْلا ماقَم ماقُي حاكبلا نإ )٠١8( 038 ت2 فاش مو هوا 6“ يافا وع د لا دع ل

 ام ىناتلا حاككبلا ىف الْوخُد ُنْوحَي ٍلّوالا حاكبلا ىف لوخّدلا نإ )1١9( 1 ا 1 م م رد شعل هَ 211 00 90 3
 ديل ع 4 و

 | مآ ْىنَب َقَحاَهيف َناَك ْثَبجَو ُتْبَحةَدِعْلا نإ ح٠١
 ام٠ عقاَوْلاَك َبِلاَعْلا نإ ( ١١1

 ينل نو قر كان واق 3 ل توا دوق عمق قو 0

 ااا حاكبيلا ٍةَمْعِن ٍتْوَف ىَلَع فساتلل اًراَهَظِإ ٌبجَي داَدحلا نإ )١١(
 أ 2 0 220

 اا” راذغالا اًهيف رثوت ثاَداَبعلاَو ( | ا



 .٠ لان لج ارب لوصا

 هب قحأ نمو دلولا ةناضح باب

 ومس ِتاَهَماَلا لبق ْنِم ُداَقَتْسَت ِدَّلَوْلا ةناضح ةّيالو نإ )١١16( ” ته

 ةقفنلا باب

000012 2 

 موس ساّبتخإلا ْءاَرَج ةقفنلا نإ ١29 ١(
 3 يقال فذ دلك الة ينع تعوم 015 - ف يع

 ا” ه الَقاَلَو َةققَنلا ُقِحَتْسَت جْوّرلا ٍلَبق ْنِم ناك اَّذِإ ساَبيخإلا َتْوَق نإ <١ ١(

 | "* حاككيلاب ٍقَحَتْسُم ِدْوُضْقَم ىَلِإةَلْيِسَو ُنْوُكياَم َبِجْوُمْلا ساَبْحإلا نإ ١1
 ام ٍدِجاَو ِضَّوَعُم ْنَع ناَضَوعْلا عِممْجَي ال( )9 ١١

2121110 0 
 امم ِتْوَمْلاِب طْقسَت ُتالَّصلا 181١

 مو ِتْوَمْلا َدْعَب ٍتالّصلا ىف َحْوْجُر ال("

 ام َقاَقَتإلاب بئاَعْلا ُلاَم عبي ال( 0١ ١

 06 ُرْوُجَي ال ِبْئاَعْلا ىَلَع ُءاَضَقْلاَو )1١(

 86 ُرْوُجَي ال بجاَوْلا ٍلْعِفْلا ىلع ةَرْجَأْلا َدْحَأ َّنإ )4 ١ ١(

 سو اريك ْوَأ ناك اًرْيِغَص ِهِسْفَن ِلاَم يف ناَسنِإْلاَةَقَقَت نإ( 5)

 سوس صتلاب ِثْرِلاب ةَقَلعتم ةَققَنلا نإ < ١١(

 0 يشكي نوع بكل ىلع راق نإ 14
 ل منغْلإب مْرْغْلا )١9(

 قاتعلا باتك

 ا نو ا و الا ا وو

 امم  ٌةَقْوَف َوْهاَمَع ال ِهِتقْيِقَح َنْوُذ َوُهاَمَع اًراَجَم ٌحلْصَي ظفللا نإ( 15٠
 2 ا د62 وله ويمد

 رسب ديكاتلا ِهْجَو ىَلَع ٌتاَبثإ ىفنلا َنِم ًءاشتسإلا( 11١

 هضعب قتعي دبعلا باب

 06 ٍةَفاَضِإْلا عِضْوَم ىَلَع ٌرِصَعْفَي فّرَصقلا َّنِإ (17)



 1 ىلاةر لج ارب لوصا

 اس ُةَدنِعِدْبَعْلا ةَياَعِس ٌعَْمَي القعمْلا َراَسَي نإ ( ١و

 ارم هدد مَوقُ ُرْيَع ِدَلَوْلا مدل اَم َّنِإ ( 1١

 ناميألا باتك

 كلذ ريغو بوكرلاو نايتإلاو جورخلا ىف نيميلا باب
 (م* رمالا ىَلِإ قاسن رزتملا لهن أو

 |مو ٍفْرُهْلا ىَلَع ناَمْيَألا ىَتْبَم بم نإ (157)

 برشلاو لكألا ىف نيميلا باب

 اما ٍيقَرطلا دنع روصو يَا ِداَِهْإ طش نم نإ )1٠(

 اما نقل يعاد نكن مل داو راحل ىف ةَنِضلا نإ 10

 موس اًسايق ُكَردُت ال ُتاَعّللا (129)

 مهاردلا ىضاقت ىف نيميلا باب

 نم ّسنجلا ُمِدْعُي ال ُبْيَعْلاَو (16)

 دودحلا باتك

 م ٍراَرْقإْلا َنْوُد َةَداَهّشلا ٌعَْمَيِدُهَعْلا َمداَقَت نإ (16 1١

 ام ُفِلَتُم اَلٌرِجاَو َّدَحْلا نإ (16)

 اهنع ع وجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب

 امد مُداَقَتلاب ُلطبَت ىَلاعتِهْلِلاًقَح ٌةَصِلاَحْلا ُدوُدَُحْلا عا مو

0 

 ا 0ع ٍركسلا َعَم ُقَقَحَتي تي الف ٍداَقتْغإلا باب ْنِم َرْفكْلا َّنِإ (167)

 فذذقلا دح باب

 ام4 قاَقحتْسإلا َةَيلْهَأ ْيفاَني الُرْفكْلاَو )١6(



 س ىلاةرلج ارب لوصا

 مو ٌىعفاشلل اًقالخ اَنَدنِع ُتَرْوُي ال ُةَوُدَحْلا (167)

 ريزعتلا ىف لصف

 اه» ٍدْوُدُحْلا ىف ِساّيِقْلِل َلَحْدَم ال( ١164

 اها ةمالشلا ٍطْرَشي كيبل رؤمأملا لغف ا 60

 اها ةَمالَسلا طْرَش ْرَسِب ُدّيقتَت ُتاَقالَطِإْلا (109)

 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب

 ١ ىرع عباتلاب َراَبتْغا ال١8١2

 ريسلا باتك

 | ها“ َناّيَْأْلا ٍضْوُرُف ْقَح يف ُرَهْظَي ال حاكبلا َكَلمَو نبيل كلم نإ (81)

 لاتقلا ةيفيك باب

 اه صاح ْرّرَص ِهْيِف ناك ُنإَو ُعَقْدُي ماعلا ٌرَرْصلَأ ( ١8
 اهو َيِعفاَشلِل اًفالخ ُباَرِحْلا َوُه اَنَدْنِع ٍلَْقْلِل ُحْيبُمْلا 0 ١(

 اهتمسقو مئانغلا باب

 اه" 2 اَنَدْنِع مالُسإْلا ٍراَدب ِزاَرْحِْلا َلْبَق ُتْجَياَل َنْيِمِناَعْلل ُئلمْلا (100)

 ساه مع

 هد اه< 2 بْرَحْلا ٍءاَضِقْنا ٌةَلاَح ُهَدْنِعَو ِةَرَواَجُمْلا ٌةَلاَح انَدنِع

 ُرَبتْعُمْلا )١00(

 ا فر فلس قلم يلا ام كا اجا دهب

 جارخلاو رشعلا باب

 اهو ِرْفكْلا ىلع اَهلهَأٌرقُي نأ ِهِطْرَش ْنِم جاّرِْلا ْعْضَو َّنِإ 44 ١(



 لو ىلاندلجيارب لوصا

 ةيزجلا باب

 ٍدْوُدُحْلاَك ُتَلَخاَدَت ُتَعَمَتْج اَذِإ ُتاَبْوُقْعْلا )١08(

 نيدترملا ماكحأ باب

 دنع ِهِتٌدِرب ِهِلاَومَ ْنَع ُلْوْرَي ِدَتْرُمْلا كلم َّنإ )١49(

 طيقللا باك

 ِبلاَعْلِل َمُكَحْلا َّنإ (118)

 ناَمَضلاب ُجاَرَحْلا (111)

 دوقفملا باتك

 قاقختُس اًقْحَيْسإْلا ىف ٌةَّجَح ٌحْلْصَي ال ٍلاَحْلا َباَحْصِتْسِ َّنإ ١( دللضأ
 ق

 ةكرشلا باتك

 ٍقْوَفْحْلا ىف لضالا َوُه لْيكَوْلا (17)
 هدي َّعَم ركدُمْلل ْلْوَقْلا ( ١ كف

 اَنَدْنِع لاَمْلا َنْوُد ِدَقَعْلا ىَلِإ َةَدَِتْسُم حْبّرلا ىف ٌةَكْرْشلا (15)

 ةكرشلا ىف لصف

 لِطاب حاَبُمْلا ٍلاَمْلا ٍدخَأ ىف ُلْيكْوَتلا (155)

 َتْوَمْلاِ لطبت ُةَلاكَوْلا 2 ١(



 04 ىلا نر لج ارب لوصا

 حاكنلا باتك

 © .عْيَبْلا ِفالَخب حاكيلا يفَرَط ىَلَوََي َدِجاَوْلا نإ (1)

 -1 ف الغم جالك بل وتتاكب هاج لوفد حراكف داو ضم

 تيروكروادرم جب تس نيج لن ركن ضني كيك سب بطم اكل وص روك نرش
 ردوا حاب تم نايج دى ليا ل جنك 8ث فاالغرب انك ب ليو تس فرط كنود

 تل وا فرط كل بوق وقتمانق م تكل للا« انك نب سل يبوس فرط كل فود ىرتشم
 رول ابدآ تكياركاب اء لوم قراوممذ كل يوم هريضوانركل وصي نذل نركلاوحاكخ واش لإن

 ضو لاك [مزالانغب بكاطعقدوا بلع ئاكدعاو صوت اب نب ليو سس فرط كل وفود ىرتشم
 < ردد ايكوم لطب قلك ترلاو سس نائنأج لن علا ذهبل عسل نب بك مروا بل ماكد عاد

 ليلا لم راك نايا هس ىلا وان كل ا دواججس قتلا ونس كل ا. دخ أب ليو سي سوظفل
 لأب ءاتدمت لائئمذ كس ليئوانركاداوريورمم الشم لول لاب فرط وكل يو قوت نراك لتويك

 حج نب ليك تس ناجاجدعاو ضلال ماكل ذبل كهوف تسر جوش باطما تسد
 هس تسرد تاكو نمئأج ل راكلا ذهبا عز لاني بلاط مروا بلاطم اكرحاو ضخ و

 تروى كذ_ض نر لو هد التبوكت اب لاك كرك ذ لوصا و روك ن بادب بحاص

 قايدرك اناس ا تدوخ فس تدي لاء دك اكن اره اك. ىييج وو” كبري تس

 ورم ني |انب لبو اك حراك وكت سروتة ورم لبي ترروصو روك بكل لاك اوم د قعنم حرا

 تفرط ريمروا لتس سف رطبا اك بكب س تردوك اركاب *' ىسيج وزن يوك

 حراكللاب ليك ردا« لوتس نليمأج حراككلاب ليك نيلي دارك اكل دختاس ةيسا اريك نب ليو
 09 اك اجومرقعتم اا ذيل ع تسرد نائئأج

 اجرا ط 0 ه ص ١ ج ءحاكنلا بابك :ةيادهلا#

 - سيل حاكنلاب ليكولاو «ليكولاب قلعتت عيبلا ىف قوقحلا نأ عيبلاو حاكنلا نيب قرفلاو(9



 اه ىلا غر لج ارب لوصا

 © ْزاَجَمْلا ُقْيِرْط ةّيببّسلا نإ (7)

 -ه تءاراكز ا تيبس مج

 سا زايم ليث انيل وارم بيرك وب بسمك سب بلطم كل وصا هروكرن شت

 كب بس ل دوج و نيس بيس كر وطلاب ء بس فوت تيسانم نايمرو كح ببسمو بيسك

 ده تسرد ازيل ارم ببسمركل وب ببسا زبي اتومتاتخ

 كح سبب روا كيلمت طفلك ب جر ااتبوكت اب لاا كركر كذ لوصا هروك ن يارب بحاص

 كح بقر لكم كيلمت ككل ساء اناجوب رقعنم حراك كيو نكس فازحا دتاسس كس ظافلا

 كل لاو يك بكل اءاكرقر كم قرني شك لوركا |لشنء ع ببس كت لكم تس لح او

 اندم لص تس راك فاقت تم للماك اج ناب ى كلل اءاكرعضب قت عم لكم لعن نحن

 ببس اك ىتم للم لوصت ل يمت اوك قلم ايدو حس كيلمت ل وصح كا لبي كرب كم

 لوب لساعروا تبان ًالصاعسس حراكزوج( .ىتح) كو لص حرز وع لاازاجج قر طبر وا ربت

 راكذ هرينو كيلمت قاس اق العاكز اج تيدسروا قرم ببس كمت كلي لوصت ليام بج ا ذبل«

 عتوزنروا رات شنط غافلا او ذ_ركاوا تس قت حررط وب كس نوب نتاج تورو

 روا كلمت الشض ]غافلا لاو فس ركاوا تايم كس راك حررط ىتا جس انج منافس حراك تس

 6-9 اجومرقعنم حراز قيس هروب

 .هريغ الو رهملا ميلستب بلاطي ال هنأل كلذك -

 ةيملعلا بتكلا راد :ط «ع ص هج «حاكنلا باتتك :ةيانبلا

 الو «ىفاَنَلا ىلإ ىَضقأ عيبا ْقَرَط دجاَوْلا ىََوَْولَف ليكولاب قلت عب ىف قوُقحلا نأ اهو
 ٌريِفَس نال ِهِقوُفُح ْنِم ِِرْيَغ الو ءِرْهَمْلا ميِلْسَعب ٌبِلَطُي ال جْوّرلا َليكَو نإ ءعاكنلا َىَلَّذَك
 .ةَياَعلا ىف اذ اهنع رَّبَعُمَو ٌريِفَس َوُه ْلَب اًهيِلْسَتب ُبِلاَطُي الَةَجْوّرلا ليكَو اذَكَو هيف
 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط «57 ص !ج ءحاكنلا باتك :قئاقحلا نييبت ىلع ىبلشلا ةيشاح

 يتاجر: ط ٠ ه ص ١ج ءحاكنلا بابك :ةيادهلا©

 - (حاكتلاب) تباثلا وهو ةبقرلا كلم ىأ (تباغلا وهو) ةعتملا كلمل ببس كيلمعلا ©



 0 ىلا نر لج ارب لوصا

 © .ٍةذاَهّشلا لأ ْنِم ُنْوُكَي ةَياَلوْلا ٍلْهَأ ْنِم ناك ْنَم ()
 كوم قارس ل تدابش لباد وذل / تس لال تبي الو للا ضجه

 ب تاذ باوك م قيوم للا اكتييالو ضتوج هع ي بلطم اكل وصا هروب جرت

 كوم قل باك ءاوك ماكو قا تد ايش. ىلا وذو: لاساح تييي او

 كيد نك فانحاركل و ب دركت ب انوكت اب لا كركر كذ لوصا روك نيا بحاص

 كس ار وجبو قضي ق ساكس ءاك اجو رقعنم حراكز للي كووج وم كل ويمدآ قس اف دو

 دوجإب كس قف اذ تدير كس جد م لن ل تس لا كو ركيد سدود كت تناذ

 حراك ىو رينو ىدناب «مالغ غيس ارواج اذكرك ا انيادوخد و كن انام س لبي تمي او لبا

 كوم تاغ اى تسداهيش حررط ىلا ءس تب اف تييااو كل كس قاف حررط ل نع انك

 تجلرش بج ءاكوم قا لاي تداببش لبا هو دختاسدت اسكس دوت تس لث تيالو ٍلباروا

 لا ءاكوت ليم ورتسس تمي ااو ترب ر يغدو قايل يت مورس تهب الور تاذ باوك اف نس

 اكتب الو يوا خيسا نانا بج لءجس لمت كلاس جو ىك ف #وم نارلسم قير يش وكل

 69 -(وب كل ءاكت يي الو أب لاتحتاج كلا

 ةهج نم الاصتا نكي مل نإو (زاجملا قيرط ةيببسلاو) ببسلا رابتعاب لاصتا امهنيب ناكف -

 .ببسملا ىلع ببسلا قالطإ باب نم نوكيف ةراعتسالا تحصف .ىنعملا

 ةيملعلا بتكلا راد :طءا ا ص هج «حاكنلا باتك :ةيانبلا

 َىِعْرَّشلا عِنَمْلا ِمَدَع َدْنِع ِةَعْتُمْلا يلول ٌّبَبَس َطاَقْلألا َىَلِت َّنَأ تبت اًذإَف هيِببسلاَو :َُلْوَق)

 .ٍراَجَمْلا ٍقُرَط ىَوْقَأ ْنِم ٍبّبَسُمْا ٌةذاَرِإَو ءبَبّسلا ُقالَظِإق

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط 23 2 ص ١ج «حاكنلا بانك :قئاقحلا نييبت ىلع ىبلشلا ةيشاح

 ميئامر: ط 77 ص ١ ج ءحاكنلا باتك :ةيادهلا©

 هللا همحر ةفينح ىبأ دنع لودع ريغ اوناك نإو دوهشلا روضحب حاكنلا دقعبي :ةلأسم©

 .نيقساف ةوضحب دقعني ال ىعفاشلا دنعو

 -ريغ نم" دوهشب الإ حاكن ال:ملسو هيلع هللا ىلص هلوق قالطإ : هللا همحر ةفينح ىبأ ةجح



 52 ىلا نر لج ارب لوصا

 © .اًدِهاَس اَذَكَو اَدَلَقُم ٌحُلْصَياَدَلَقُم َحْلَص ْنَم َّنِإ (”)

 قبلك هاوكر وا ب ضاق ووخ وو ونس انكر ترحالص لك ف ائب ىضؤن ضخوج :مجر

 -<اتكرةيحالص

 انكر تيبحالص لك ف انب ىو سدو ىدآو جك يب بلطم كل وصا هوكي :عقرشت

 نت تيبس انانب ىنتاقر لكل لاء انتكر تييحالص ىكنفب_ هاوكر وا نب ىنتات ىو هو تن

 كك عيحالص لوا جردب الك ىل دال انتكر تييحالص كى كا بجال: لكاس خل

 كيد نكس فانحا لبي ات دقتع كل وج سد اقري كس ركركذ لوصا روك ن بادب بحاص

 انتر تيحالص كنب ىو ود نوم مك احرك قد اذ لقيه تكس نب هاو دق اف

 نب تما ب جب « بانل نب تان ىتووفخو و اتكر تيحالص كف .انب ىتتاقوك عرس ودوج واس

 تس باب قت كيا للود ءاضقروا تداهشلك ل ساء انلس نب قت (ماوك )باش قل انك

 69 < اناجابإب نثثك “ ريغلا ىلع لوقلا ذيفنت“ لم لووول لس لاء ل

 اناطلسو امامإ حلصي هنألو ةداهشلا لهأ نم نوكيف ةبالولا لهأ نم قسافلا نألو دقق -

 .ىلوأ قيرطب ادهاشو ايضاق حلصيف

 ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم :ط ء ا!" ” ص «حاكنلا باتك :ةفينملا ةرغلا

 اَلِهِسْفَن ىَلَعُهَياَلوْلا ُمُرْحَت مَلاَمَل هند اَذَهَو ِةداَهَّشلا ٍلهَأ ْنِم ٌنوُكَيف ةّيالولا ٍلهَأ ْنِم هنأ اَمَلَو

 نأ اهل الَمَأ هنْوَك ٍةَروُرَض ْنِمَو ىَربكْلا ٍةَماَمإلا لمَ ِْم ُهنألَو هين ْنِم ُْنأِل ِهِرْيَغ ىَلَع ْمْرْحَت
 .ةذاَهَشلِل الَهَأ نوُكَي نأ هن ُمََْيَو ءاَضَقْلِل الْمَأ نوي
 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط 259 ص !7ج «حاكنلا باتك :قئاقحلا نييبت

 مشار: ط + ص ١ج ءحاكنلا باتك :ةيادهلا#

 نإف «ةفيلخو اناطلس ىأ ءماللا رسكب (ادلقم حلص) دهاشلا وهو قسافلا نألو ىأ (هنألو) 9

 سدج نم هيلع دوهشملا ىأ « ْنَع ْمُهْنِم ٌدِجاَو وُلْخَي اَمَلَق ةعبرألا ءافلخلا دعب ةمئألا روهمج

 روكذملا مكحلا ليوأت ىلع ةيالولا نأل ىأ هنأل .ملسم امهنم دحاو لك نإ ثيح نم قسافلا

 - 2 فكلذك ناك اذإف .ميظع داسف ىلإ ىضفي قسفلاب ةمامإلا نع جورخلاب لوقلاف هوحنو



 1 ىلا نر لج ارب لوصا

 ٍراَتغا ىَلَع ال يَلمْلا تاب َراَِتغِا ىَلَع حاكتلا ىف تْطِرُش َةَداَهَلا َّنإ (0)
 © رْمَمْلا ٍبْوْجُو

 بجاووكر يمك ش تس دايتطا كس هذ ركت ب انوكك أم هس طرش تدابش لي را :دمج رت

 سيرا ةنرك

 يبس ناكل طرشفج كت دابش لبي باب كس راك دك سي بلطم كل وصا روك :نرشت

 يئس دابتظا لاء اجو تب اخ كلم ري حت تروكل سرج وشبك ت#دابنا لا

 -ة اجوجبجاورسرير بشل <

 ودهتس تروي يم ذ فس ناطر كاك سالب كس ركركذ لوصا »روك ير يارب بحاص

 اكل 1562 اجومرقعنم راف ب كيو زن نيت“ نايك حراز لب كووجوم كن وضد ىذ

 تبان تيل قرم وشي حتا كلل كح ترو كاتس تس جو للا هوس طر تداهشج ل

 مارتحا ٍلباق عار واو مازحا لباقوج هس ىلوم ك- كس زج ىما تداهشمك كل لا« ةاجوم

 بتاج يك درك ناكل لام تتفو ل حرائر كا كا سا شئت سمو مازحا لول يب لام مورا

 ساو كسر بوشولجوزلا لع ضب لكم قناوأل بي عراك لا ومب مولعش كاجو قعنم حراز قت

 رب وش لكتاوكي رك اوم مولع لبي ء كك لس نس ركب عجاووكل اء رج وشيك كل كس كعب 5

 < لاج لكل وقلم نقاد نامل ىتاوك رفاكر وا فالخ كس تروي يمذ جس لش قال
 ةداهش نأل”ككاجومرقعنم اون ىتاوكى كن ويمذوداذبلا ىلاج كل وق فالغج دكا

 ''ةزئاج ةيمذلا ىلع ةمذلا لهأ

 لاك سا اوم د رقعتم حراير رد وتوم ىز| راس كو ود[ وي مو ترروغرلا عي

 نأل ءادهاش اذكف ىأ (ادهاش اذكو) .امكاح وأ ءايضاق ىأ «ماللا حتفب (ادلقم حلصيف) -

 .دحاو باب نم ءاضقلاو ةداهشلا

 ةيملعلا بتكلا راد :ط ءا ه ص هج «حاكنلا باتك :ةيانبلا

 يئاصرنط 220 صاج ءحاكنلا بابك :ةيادهلا#



 9 ىلا نر لج ارب لوصا

 69 - كس لوب هاو ذ فال كس توك ارسم ل بي ترروص

 69 امك رمالا َنِم عقاَولاك َةَقْيِقَح ِرْوُماَمْلا َنِم َعِقاَوْلا َدُقَعْلا نإ 5

 -جدتئا كن ًابطتسرم 1مووم خل اوي حيس_ روصا,وج رقكو و: جر

 تفرط رع اماعير جس اتركدقعوجرومام ليك رك سيب بلطم كل وصا روك: عترشت
 -ج انركدقعاكر مآل يوكن ركدقععاكر وما, ئمءاتومراش

 اوعي لا لو هس رركت ب اثوكت اب لا كس كرك لوصا »روك يو يادب بحاص

 كدا يأ رات كلا نس ليكو ءليدارك اكن اك ب غل ران قرير كن ب ليو بارك يد مت

 لي تروصل اوك 6غ اجومدقعنم حاز قئاوقرضاح ىكي ابكى شاول يداك يي كووتج وم

 مآ ًايلعرقعالاو دس ومرد اصعتس ر وار لكوج روا س روضاب ليورواهرعآروا لكوم ياباكى ذل

 لا ءاكوم راش قت تايالاو ذك اكئ د قتع نر شابم ىكلابييا ذبل لتس اتت لاو سو داص تس

 ده اتم نام رتروار فس كل يو ء نت خد وا فرط كل كوم ق ونت لمج لب اكن رقع ككل

 دوجومواوكو ودل يوك ءامتدوجومداوكل يآروا( ليو )ر وصار كياو والعكس فاعلا وج تاب دفاع بج

 ىَد َّلَحَم ىَلَع ِهدوُرُوِل يلمْا ِتاَبْنِإِرابْغا ىَلَع حاكنلا ىف ُتْطِرْش َةَداَهَّشلا ٌَنَأ امه
 .ِلاَمْلا موُرُل ىف طَرتشُن ةَداَهَش ال ْذِإ ِرْهَمْلا بوُجْو ٍراَبتْغا ىَلَع الر طَح

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ع5 ص مج ءحاكنلا باتك :قئارلا رحبلا

 دورول ىأ (هدورول) ةعتملا قلطم يلكلملا تابثإ رابتعا ىلع حاكنلا ىف تطرش ةداهشلا نأ)

 وه لجرلا نوكيف «عاضبألل اميظعت ةداهشلا طرتشيف (رطخ ىَد لحم ىلع) ىلملا
 اصوصخم ناك مَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص هنأ ىرت الأ ءعضبلا كلمي هنأ لجأل ةداهشلاب بطاخملا

 هيلع اهل (رهملا بوجو) رابتعا ىلع داهشإلا طرتشي ال ىأ (رابتعا ىلع ال) دوهش ريغب حاكنلاب
 امهو) هريغو عيبلاك دوهش الب حصي لاملا باجيإ نأل (لاملا موزل ىف طرتشت ةداهش ال َدإ)

 .ةزئاج ةيمذلا ىلع ةمذلا لهأ ةداهشف «ةيمذلا ىلع ىأ اهيلع نادهاش نايمذلا ىأ (اهيلع نادهاش

 ةيملعلا بتكلا راد :ط ءا 8ص هج «ءحاكنلا باتك :ةيانبلا

 يئاصر: ط ءانا ص ١ج «حاكنلا بابك :ةيادهلا#



 2 ىلا نر لج ارب لوصا

 09 - ع اجوبرقعنم اكن ىكل ابها ذهب انومدقعنم حراز ل لووج وم كل وما وك و ددوا لإ

 تام رحملا نايب ىف لصف

 ©9 بسلا ّنِم ْمُوْحَيِاَم ٍةَعاَصضَرلا ّنِم ْمُرْحَي هَ 2

 - لإ سوم ماتت ود بسنوج ل سوم مارت تش لوو تل تعاضر مج

 تعاضر »و ل سو: مارتتسس جو كب سن تش روج كسي باطم اكلوصاوروكي:رشت

 : ىئاركداشرااكم ور ياعرشلا لص ميركىن تقيقترو لوصارر ء لإن تس وج مارت تس جواك

 (© .ٍبَسنلا َنِم ُمُوُحَيِاَم ٍةَعاَضّرلا َنِم ُمُرْحَي

 ترجو ناك اضدء لاما اضرك و هس انتي كس ركركذ لوصا »روك نادي بحاص

 كوم مارتدو تس تعاضر ل سوم مارتعتس بسن تش روجر ككل لاء لاب ماج اك

 69 - لبر اج حراك قبس نا/, لا ىاضر قفلت اج حراك تس نا« لام بتلك دوا لان

 نأ ام ولَحَيالَف ٍدِجاَو ٍلجَر ةَرْضَحب َهَجَوَرف ةَريغَصلا هنا َجَوَري نا لَجَرَرَمَأ ْنَمَو©
 دْقَعْلل اًرِشاَبُم ُلَعْجُي َبَآَلأ ٌنآل حاَكَللا َراَج) اًرِضاَح َناَك ْنَِق ءابئاَعْوَأ اًرِضاَح ُبَأَلا َنوُكَي

 ةقيِقَح روُمأَمْلا نم عِقاَوْلا دفعا نوُكي نأ َراَجَق ءدحتم َسِلَمْا نأ ادهاَش (ليكولا ُنوُكيَو
 .اَرَبَعمَو اًريِفَس) حاكنلا ِباَب ىف ٍليكَوْلا نوكِلامُكُح ِرِمآْلا ْنِم عقاَوْلاَك

 ركفلا راد :ط «” ٠ "ص "ج ءحاكنلا بانك :ةيانعلا

 اَمُهاَوِس ٍدِجاَو ٍلجَرِةَداَهَشب ٌرِضاَح ُبََو اَهَجّوَرَف ةَريغّصلا ُهَنتِا َجّوَرُي نَأالَجَرَرَمَأْنَمَو
 ىَقَبَيَق اَرَبَُمَو اًريِفَس ٌليِكَوْلا ُنوُكَيَو ٍسِلْحَمْلا ٍداَحَنا اًرِشاَبُم ْلَعْجُي بألا ٌنل حاكنلا َراَج

 .اًدهاَش ُحَوَرُمْلا
 ةيريخلا ةعبطملا :ط 2” ص ١٠ج «حاكنلا باتك :ةرينلا ةرهوجلا

 مشار: ط ء17 2 ص ١ ج ءتامرحملا نايب ىف لصف «حاكنلا بابك :ةيادهلا9

 مقر «ةدالولا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي ام باب ءعاضرلا باتك :ملسم حيحص ©

 ا 66 ه:ثيدحلا

 -  اَذَهاَمُهَنَع هللا َِضَرَةَشْئاَع ْنَع ةَوْرع َرْكَذَو بسنلا ْنِم ِمٌرْحَي اَم عاضرلا ْنِم مْرْحَي



 ا ىلاندلبي يارب لوصا

 © .امُكُحَة َءْوط عة نإ 00

 3 لوي ءوطوم العجول: عن

 تدابتقا ل مكي اج نرجوا تعدو كل < يب بلطم كل وصا مروكي :ترشت

 كوول ماكو موطوبب لا بناس لكيم ىدتت اس كاك يوك تنس لوو وطوم
 رئابد موطوم ىفبا ضنك ل سالني كح ركركذ لوصا» روك نييادب يبسحاص

 فرط غلاب وا اع نم ىلا خيبسا يكل ويك س تسرد حران يف ايلرك اك تس ناك

 واد ضير نايا و ف راك كل لاء اوم تاو لن ران لكبؤتل لتي ركوب دداص
 كل سا ىو قاس كدت ابك لمد تس ناب حواس ىكسأ قتدنر واس انكسر كو تس قرن ركل

 ىو سرك لوو رك باء هس ل جسد كس د ءوظوم ارلعو دروس نام لك ارحولتشك بج ماج

 قوى دنإب لولبي ضي ركاشبلا_بسايرآم زال“ ًافطو نيعخألا نيب عم ا

 تكفا رك لفرز اس ديا بروف ل 0

 باَبْسَأ ْنِم َعاَضّرلا َّنَأ ىَلَع ٌليِلَد ِهِيِفَو ءِةَداَلولاِب ْمُرْحَي اَم عاَضّرلاب مُرَحَي:َلاَق تبِدَحْلا -

 ةيِضعبْلا ِةَقيِقَحْل بسنلاب ةَمْرُحْلا توُبُ نذل ةَمْرُحْلا ٍتوُبُث ىف بَسَنلاِةَلنَمب ُهنَأَو ءميرخشلا
 ىف يملا 'ءْرج َوُه ىِذَلاِنبَللاب ْلْصْحَياَمِب ةيِضَبلٌةَهْبَش عاَضّرلا ىَفَو ةيِصْعَبلا ٍةَهبْشْوَأ
 ا حالا لق مَلَسَو هلع لا ىلا لوس راَغأيلَو مطَعْلاِزاَمُِإَو مخّللا ِتاَبنِإ
 تامل بِناَج ْنِم ُتْبَت امك عاضّرلاب ةَمْرَحْلا َّنَأ ىَلَع ٌليِلَد هيفَو َمُظَعْلاَرَم َرَضْنَأَو َمخّللا َتَبْنَ

 هْيَلَع هللا ىّلَص هللا َلوُسَر نإ ءِهِطَوب اَهَبَ َلّرَت ىذا حولا َوُهَو ءاَبآْلا بناجج ْنِم تن

 .ٍعاَضّرلاب كِلَذكف ٍنْياجْلا نم تبنت بسنلاب ٌةمْرحلاَو ءميرحتلا ىف بسلا بش َمْلَسَو
 1 ةفرعملا راد :ط ء “٠ ص هج ءعاضرلا باتك :ىسخرسلل طوسبملا

 تكلا ٍةَمْرْحِب ٌرَبعَْت عاَضّرلا ٍبَبَسِب ةَمْرُحْلا نأ اَْعَمَو بَسّنلا ْنِم مُرْحَي اَم عاَضّرلا ْنِم مُرْحَب

 َوْهَو عاَضّرلا ٍبَبَسِب اًدُكَف ِبَسّنلا ٍبَبَسب ُماَرَح اَهّنَأِل عاَضّرلا ْنِم ِبّذَلأَو ءنْبالإ ةَليِلَح َلِمَسَف

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ء "78ص ج ءعاضرلا باتتك :قئارلا رحبلا

 شامر: ط 178 ص ٠١ ج «تامرحملا نايب ىف لصف ءحاكنلا باتك :ةيادهلا#



 0 ىلا نر لج ارب لوصا

 © ايكوم لئاز ارك كل سا انككأو

 © .ماَرَح ِءْرَجْلاِب َعاَتْمِتْسالا َّنِإ (9)
 دبس مار انام اهئ اف تسع خييسا :مج

 هداف تس ءانج كاتس لاي ءاذججا نيس اكن امنا دك سب بلطم اكل وصا هروكري ترش
 دهس مارت انركل ساو

 كس مراه حس هرباصم تمرتك ين سدر اتي ب كركر كو لوصا روك ن يارب بح اص
 ترروكو ءوطوشي او بايك انزعس تروق لن ضن كرا قيم نإ تاج وج مارح شد

 حس انشا روك يءس مارت يدير وا ابك ىلازذاىتاوريب تروي درر وا« لين مارت: نت دوا كام كك

 لب تروعروادرم تنس برس اكتر زج سلخ او كس دلو ىو نايا ناك

 ليف اكد رمل يبق كت روكروا < .ليبق كت ررو#ل يبق كور عكا ابوك اجركاريي تبيضتار وا تمزج

 زوأوريشو قداذ لاب تل لوعا ك ترروك نا حررط سا قك ع زي عاج لا ث روك نيب روأ

 راك حس لامإب ب كو ءوطوم ىكتاو رك با« لن تكس نب ءاج كس درع »ريو ىلول ب كتم عرورف

 مارت انما هدماق تس ءاجج رول كة سآم زا انام هداف تس ءامج يتم ءزجلاب عراتسا ف كعك

 اوَُمْجَت نَأو) :ىَلاَعت هلْ هانْطَو ٍنيِمَي كلميب الو ءاحاكب نيالا نيب عملا زوجي ©
 الق رخآلا مْوَيلاَو للاب ُِمْؤُي ناك َْم:ُالَسلاَو هاا يلع َلاَقَو (َفَلَس دَقاَم الإ يملا َنْئَ
 َداَرُمْلا نأ ءءطَوْلا َنوُذ يلملا ىِفاَمُهّنْبَب َعَمْجَي نأ ُروُجَيَو ٍنْيَمْحَأ جر ىف ةءاَم ٌنَعَمْجَي

 ٍهروُدَضِل ؛حاكنلاَواَج هنأ جور ءاَهّتِطَو د ةمأ هَل ناك نه .اعاَمِإ ء طول ُةَمْرُح صاب
 ةَحوكدمْلا اطَياَلو .اًمُكَُحةِءوُطْوَم ةَحوُكَْمْل َّنآلِةَمآلا اطَياَلو .هّلَحَم ىلإ ِهَِقاَضَِو هلأ ْنِم

 َءِطَو َةكوُلْمَمْلا َءِطَو ْنُكَي ْمَل ْنإَو .ةَحوُكدَمْا َءِطَواَهَمَرَح اَذَِف ءِهْبَلَع ملا َمّرَحُي ىّنَح
 .ةحوكنملا َقِراَفُي ىَتَح ٌةَكوُلْمَمْلا ِتَمّرُحَو ءةَحوُكنَمْلا

 :ط « 2807 ص اج «حاكنلا تامرحم ىف لصف «ءحاكنلا باتك :رانخملا ليلعتل رايتخالا

 ةرهاقلا سلجملا ةعبطم

 ياصراط 05 ص ١ ج «حاكنلا بابك :ةيادهلا#9



 ريوس ىلا نر لج ارب لوصا

 69 - كوت مارت ركن تس يروا لام كو ءوطوم كل كس قانا ذبل

 ©9 .ةَّبكِلاَمْلا ىفانث ٌةّيك ْوْلُمَمْلا نإ 0 ١(

 < لازم ذم كل انو كولي مج

 كيا« لت لي زج داضتموو انو كل امو انورج كوم ب بل طم اكل وصا و روك: قرشت

 هو اكو لولوج روا سم سل وموو كوب كل اء دوج لكوبل ءانلسومم شبتكلا روا لوم

 ناتو ني قزفسن ا اقف انو تقو كيب رخو نمت از سب سلا

 مالفروا تس ىدناب ىقيااق اكل و جد التبوكت اب لا كركر كذ لوصا هاك نو يادب بحاص

 تاج نا: ديت ىدناب رك با« لب كول الغروا كدت, كل ساءت اك تاكل با

 صضْأ زيبا لانه كت ييلكا تيكولمسلبج لبن اج نب كل دل اج نر جوش كلكم قي مالظروا

 اذهب لا اج نوت كل مروا كولمماكدحاو ض رولا ؟مزنالانوب: كك دول انو كولا كدحاو

 ّبَبَس طولا َنَألَو .اَمُهّنْبَب ْلِصْفَي ْمل ادَحَأ َنَآل ؛حاكتلاب ةَرَهاَصُمْلا ِةَمْرُحِب ُتَّْياَم ٍرِئاَسَو

 .ماَرَح ءْرُجْلاِ ٌحاَْمِتْساِلإَو ءهْبَلِإ ُفاَضُي اَمُكاَهَْلِإ كَضْياَدَهِلَو ءِدَلَوْلا ةَطِباَوِب ةّيئْرُجْلِل
 .ٍةَمْرَحْلِل اًطاَيِحا ُهَماَقَم ماَقْيَف ءءطَوْلا ىَلِإ عاذ ٌرَظَنلاَو ٌسَمْلاَو

 ةعبطم :ط « 88 صاج «حاكنلا تامرحم لصف «حاكنلا باتك نامل ليلعتل رايتخالا

 ةرهاقلا سلجملا

 ُبجوُي اَلاَنَرلا ىِِفاَشلا َلاَقَو (ِقَرَهاَصُملا ةَمْرُح ُبجوُيِةَوهَشِب ُرََنلاَو ٌسْمَلاَوانولاَو هلْوق)
 لَوْ ٍةَطِساَب ةُِئْحْلا ُبَبَسءطَولا نأ انو ءِروُطْحمْلاب ُلاْئالف ةَمب هنأ ةَرَهاَصُمْل ٌةَمْرَح
 فيدو هوو ِهِلوْصأك اَهعوُوْهَو اَْوُصأٌريِصيف المك اَمُهْنِم داو ل ىلإ فاَضُب ىَّح
 'ءطَولاَوةءوطْوَمْلا َىهَو ٍةَروُرّصلا عِضْوَم ىف ال ماَرَح ءْرَجْلاب اَتْمِعْسالاَو ٍسكَعْلا ىَلَع
 .ءطَولا ىلإ عاذ ٌُبَبَس رَظْنلاَو ُسْمَللاَو ان ُهَنِإ ُتْيَح ْنِماَلِدَلَوْلا ُبَبَس ُهَّنِإ ُتْيَح ْنِم ُمّرََحُم
 ش ديا دهلا ىف اد طابالإ عِضْوَم ىف ماما
 ىمالسإلا بائكلا راد :ط ١ ٠ ه ص ج «ءتامرحملا نا ل لا باتك :قئارلا رحبلا

 ميئامرن ط هسا ء ص١ ج «حاكنلا بابك :ةيادهلا#



 1 ىلا نر لج ارب لوصا

 وج لب تار دما فتي اك كس يب للطن« لاسر لك حراك حس انشا دوك

 بم ىلا لكسر هوك ب وشفط لباس راكان انج« لن مشوا كوتش ايسرد كس كويت لايم

 فرط ىرسوو قب لب تس وج لسا خف انه كس هرينو تعاضرو تيب زتروالو وص, حرورخلا نع

 لمت حفلا مناسب عر ايخ لن تروص كف وج نايت بوب كسر شرود وسك,دقفأ ربها بج

 رواج ى كلاب فيارب ت لن ىوبت لايمر ظن ب كس عفازم كارت كس ساء لإ سوم

 69 شتر ورقع اكن اك ساه نانمكس تيكولمتييلك رواد قلو

 )١1( .ٍةَمُعبلا ٍفْيِصنَت ىف ارث ٍقّرلِل نإ ©

 ىّلَع عاَمْجإلِ ديس اك ِدْبَعْلا ىلع َمُرَحَو ِهيَمأ حاكن هيلع مْرَح ىأ هيَديسَو هيمو
 اًهْيَلَع ُهَل ب ُبِجوُي ِنْيَحكاََُمْلا َنْيَبَةَرَتْشُم ِتاَرَمَن رغم الإ ٌحَرْشُي ْمَل حاكنلا ّنألَو ِهِئالَطُب

 ةَقَقَنلاَو َرْهَمْلا ِهْيَلَع هَل ُبِجوُيَو ِتْيَبْلا لاذ ٌةَمّدِحَو ِهبَْب ىف اَهَراَرَقَو اَهِسْفَن ْنِم نيِكُمتلا

 ةكرشلا ىلع ةرمثلا حرف غسمتل ةئكيرملا فاقت بيرلو َمْسَقْلاَو َةَوُمَكْلاَو ىتكُسلاَو

 ذوُضْقَمْلا َنَلَو اًعوُرْشَم ُنوُكي ال ُهُدوُصُفَم ِهْيَلَع ُبْئرَتَي ال ِفرَصَن لك ّنَأ َفِرُعاَمِل ٌحَرْشُيالَف

 الق ٍرفُكْلا ْنِم هنِم َقَبَس اَم بسب ُرُهَقْلاَو ُناَهتمالإ ْقّرلا ُدوُصُفَمَو «ُناَسْحِإْلاَو داَوَلا حاكذلا ْنِم

 ص ج ءحاكنلا ىف تامرحملا ىف لصف «حاكنلا باتك :قئاقحلا نييبت 8 ١ ٠ ةعبطملا :ط ء

 ةيريمألا ىربكلا

 اًرِعُم الإ َعِرْشاَم حاكنلا نأ :حتَفْلا ىف َلاَق .ِنْيَملَأْسَمْلا ُهَلِع (غلإ ةّيكولممْلا َنَدِبهْلْوَ

 ىراََقْلاَو ءنيكمتلا بوُجْوَك هكلِب ره ٌصمْحَياَم :اَهْنمَو «نْذِإب الإ ِلْزَعْلا ْنِم عْمَمْلاَو
 عاَتْمِتْسالاَك اكَرَتْشُم اهنِم ّلُك ىِف يلوا ُنوُكَيَم :اَهَِمَو «ِهِرْيَغ ْنَع ٍنٌصَحَشلاَو ٍلِزْمَمْلا
 ٍدَقَع َمِزاَل تان دَقق ةّيكِلاَمْلا فانت ةّيكوُلْمَمْلاَو ءةَفاَضِْلا ٌقَح ىف ُدَلَوْلاَو ةَرَشاَبْمَو َةَعَماَجُم

 .موُرْلَمْلِل ِفاَُم مِزاَللا ىِفاَمَو «حاكتلا

 ركفلاراد :ط 2”” صج ءحاكنلا ىف تامرحملا ىف لصف ءحاكنلا باتك :راتحملا در

 ج ءتامرحملا نايب ىف لصف ءحاكنلا باتك :ةيادهلا# ١ ص ١ ميئامر: ط



 م ىلانرلجي ارب لوص ١

 -< لوم روم ل ثنا يصتت يق رنج

 فيتالي تاي وقخعتس جو كت يقر عررط لكس ب بل طم اكل وصا هروب : نرش

 تاداعنا حررط اء ىلاج ىدازرمفضن لب اقتلاب كدا آوكى دنا اي مالغ كس ٌلاجو م ىكروا

 د تسرك اكتوو م لف لبج جس تاجا كفك اكد ايوكءاذ آكل ون كل

 دازآ ل ب حراز ل ضن ىلركار ل حر البري كركر كو لوا هروب يارب بحاض
 ١  4م لاب 1 كيما لكم ل ارك حراك تاس كس قىدئابر رازآ كك للا و ترروع
 ىارواجرثّوم لبي فينك ت قي تيفو ءانكسرك باك دجت اسكس ىدئ اب لم كد وم
 تءائدئاببج قوم تفو لا فيصتتي روا لوب فن قيل جب نوب لالع اس لب تدوو

 لس روصو كنزا قارق ا مانا تتلاركم نسل ىداش ليرارفلا كتل

 لا لج اكس ركل بيث رات ديتاس ك كدت اب لبي قكووجوم ىكدازأ | ذبل ومب ترب ان فص

 كو لي راك كح ىدناب روا جس اذكرك اكز ىتوارفا تلاحب سس تروطاز آل باتل اب كح

 حراكذ لدار فأا تيلاح فر صوتا سكس اىدن بلع جس انكسر كان قتيل ينم اظن تلاح تن سلو

 69 - فييعننا لبي تاءاتنا حرر كتاب وج كاومن مولع قيس تسرو

 «ُقّرلاب اًطوَُم َرََتْسا اَم ىَلَع ايْرَج ٍلاَوْحَأْلا ٍفيِصْنَتِةذاَرِإِل ِْثيِدَحْلا اَذَه مكن ّنأ ٌرَهَْي
 ناك اَذِإ ٌفيِصَْلاَف هع ٍداَرِْناَو ِةَقباَس ٍةَّرُح حاكن ىَلِإ ماَمِضَنا َُمَلاَح اًهجاكي َّنَأ َكِلََو
 ىف ِةّرحْلا حاكن ٌحيِحُصَتَو ةَلاَح َنوُد ٍةَلاَح ىف اًهجاكِن حيحُصتب اًمِئاَق ِنّيَتلاَحْلا ٌُناَكُمِإ

 ىلإ ماَمِضْنالإ َةَلاَح عِنَمْلل ٌعْرَّشلا َنّيع ٌمُن ِةَقِباَس ةَمَأ ىَلِإ ماَمِضْنالاَو داَرِفنالإ ٌةَلاَح نّبَتلاَحْلا

 كي ِةَبَساَنُم ْنِم ماكحّألا ْنِم ريبك ىف ٍةَّرُحْلا ْنَع اًهِصْقَت ربحا ىف اَمِل ٍةرُحْلا
 ركفلا راد :ط 2” 78ص ج ءتامرحملا نايب ىف لصف «حاكنلا بانك :ريدقلا حتف

 ىهو (مامضنالا ةلاح نود) ةرح هتحت نكي ملو ةمألا جوزت اذإ ىهو (دارفنالا ىف ةيلحملا لح)
 ةقيقحلا ىف نأ اذه ريدقت ةرحلا ىلع ةمألا جوزت وأ ءحاكدلا دقع ىف ةمألاو ةرحلا نيب عمجلا امإ

 ةلاح نود دارفنالا ةلاح ىف لحلا تبنيف ءاهنع دارفنالا ةلاحو .ةرحلا عم مامضنالا ةلاح :نيتلاح

 لبقي لعف لك نأل ءمامضنا ةرحلا ىلع جورتلاو ءةرحلا عموأ ةرحلا ىلع اهجوزت وهو ءمامضنالا
 .قيرطلا اذه ىلع مامضنالا لعجيف ءكلذ نم حاكنلا مكحو .ءادتبالا مكح هئاقبل ىطعي دادتمالا

 ةيملعلا بتكلا راد :ط ءه"” ص هج «تامرحملا نايب ىف لصف ءحاكنلا باتك :ةيانبلا



 2 ىلا نر لج ارب لوصا

 © .ِْيَلَع َةداَيَزلا ْعَْمَيِدَدَعْلا ىَلَع َصْيِصْنَتلا َّنإ(15)

 < اه تلد ايزي لا ثحارص ورع: مج

 وأ « َّلاج كت حارص ورع يخت بج كيب بلطم اكل وصا روكي: عرش

 < لات سرودفاضاري سا كت قكوروكذ كف اضا بدرع مولتم لاا عرص

 حرا تس لؤلروك ام فواداز اكل و ب ااتتوكتابس |كسركركو لوصاةروك نيا يحاص

 تنذو لين ايم لومج لايدناي ضتبرواوازز[ ناي لو لايدئاباي لود از آر ايد دهس ايس انكسك

 :+ تحارص ورع او لش مركن آر قون يل اكلك ةئودايز تداول
 (# :ءاسنلا) .َعاَبْرَو تاتو ىنْعَم ٍءآَسِنلا َنّم ْمُكَل َباَطاَم اًوُحكْناَف

 تتوكي كل لاء كى وكت حارص ودعم اء“ عابر” اظفل ليس كت يبأ

 حس دايز ب لا تحارص ورع لوك كوم ليت سرد انكر ل حراز وكدا ز تس لاقروكر اي

 © لوما

 © .ْيِناَعَمِْل ِدْوْفُعْلا ىف َةَرْبِعْلا نإ ا")
 < اتومرابقطاك ىلاعم لبيد وتم مج 2

 رايقعا اك افلا لمي هر غو اكل دقعم عت رقتع [لشعو وقير ب بل طم اكل وصا هوكي :نرغت

 يامر: ط اسال ص ١ ج ءتامرحملا نايب ىف لصف ءحاكنلا باتك :ةيادهلا#©

 ْنِم رتكَأْروُجياَلَوِءاَمِْلاَو ِرئاَرَحْلا ْنِم عبرأ ٌجُوَرَت لح أ (ىاَمِْلاَو رِئاَرَحْلا ْنِم عئْرَأَو ©

 ىَلَع ُصْملاَو ابو تالُكَو ىَقَمِءاَسلا نو ْمُكَل باَطام اوُحكئاف) ىَلاَعَتِهِلْوَقِل كِل

 هَراَوَج آل ةَدِحاَو الإ ءاَمْلا ْنِم ُروُجَي ال: ُهَّللاُهَمِحَر ُِعفاَّشلا َلاَقَو هيلع َةذايرلا ُعَمْمَيِدَدَعْلا
 َرِئاَرَحْلا ُمظَنسَي_ءاَسْنلا ظْفَل ذِإ ءانْوَلَتاَم ِهْيَلَع ُةَجْحْلاَو ٍةَدِحاَوِب ُتَعَفَدْلا َدَقَو ُهَدْنِع ٌقِروُرَص

 .(ْمهِئاَسِن ْنِم َنوُرِهاَظُي َنيِذَّلاَو) (مِهِئاَسِن ْنِم َنوُلْوُي َنيِذَّلِل) ىَلاَعتهلُوَق ىف امك ءاَمْلاَو
 ةعبطملا :ط ا ١ ١ ص !ج ءتامرحملا نايب ىف لصف ءحاكنلا باتك :قئاقحلا نييبت

 ةيريمألا ىربكلا

 تامر: ط 0 ص ١ ج ءتامرحملا نايب ىف لصف «حاكنلا باتك :ةبادهلا©



 ىلا نر لج ارب لوصا

 لن سوم ىلاوم لص ووصقن كويك ع حس اتت برمي ىلاعم مك شع اتومر ابنا ميل اعملك 0

 “ىنابملل ال ىناعملل دوقعلا ىف ةربعلا”روا« لو وبك اس زنيظافلا

 يتم ران )هس للاب تذوم عراك كلن رالي كس رك لوصاو روكي يارب يداص

 لكل وناوك وو لب“ مايأ ةرشع نيدهاش ةداهشب كجو زتتأ يل لول تاثروكن اسالك -.

 هيتس تراث ى ورم كس اناجابكمعتح راك دوا لوجاتركا الت قل هس نون لل كووجوم

 ةدم اذك كب عممنأ”لوءاتباياناماهدئافعس مدل وفد تما تكيس لات شك
 محتل بج ستون ودنا راك ظفل ليي تفهم حراك كي قرف لي لاوأود لا“ لاملا نم ذك

 رمفل وت ليج طرش ني رباش ةداهش لب تفّوم حرا زين ء لإن سوم ظافلا ل عراتختساروا خننل

 ليي لولو لتوبللب رتتنيسسسرايفا كس ف“ معضروا تذّوم راق ( < اناووبرقعنم لس تراب

 حس مات رام الاب لكتب تاكد تاك تندم عراك كور اكرماكعن كج ب ججس لوم نر كتسد

 69 - طنافلا_ل هناك ىلاعمرابنطا سو وقكروا ليد وقكل وفور كويك ء كرم مارح اتت وم ياكل و

 ؛حاكنلا ظفلب ةعتملا ىنعمب ىتأ ىنعي (ةعتملا ظفلب ىتأ) تيقوتلاب حاكنلا ىأ (هنأ الور

 «هيف نحن اميف دوجوم وهو ءحاكنلا دصاقم دصقل ال ةأرملاب عاتمتسالا وه ةعتملا ىنعم نأل

 ةلافكلا نأ ىرت الأ ظافلألل ال (ىناعملل دوقعلا ىف ةربعلاو) ةليلق ةدم ىف لصحتال اهنأل

 .ةلافك ليصألا ةبلاطم طرشب ةلاوحلاو «ةلاوح ليصألا ة ءارب طرشب

 دعب اليكَو َكَلعَب َاَقْوَلاَدِلَو (ىناَعمْل ٍدوُقعْلا ىف ةَرِعْلاَوةَعُْمْلا ىتْغَمب ىَأ هنأ الو هلو
 ةَبَراَصُم َلاَمْلا ىطغأ ْوَلَو ةَلاَكَو فَلا ىتاَيَح ىف اًيِصَو ىَمَأَعَججْوأ هيِصَو َدَقَعْلا ىتْوَم
 .ًةَعاَضب ناك ٍِلاَمْلا ٌبَرلْوَأ اًضْرَق ناك بِراَضُمِْل َحْبّرلا َطَرَشَو

 ةيملعلا بتكلا راد :ط ء00 ص هج «تامرحملا نايب ىف لصف «حاكنلا باتك :ةيانبلا

 َدعَب ايكو كَفْلَعَج َلاَقْوَل اَذِلَو (ىناَعَمْلِل ِدوُقُعْا ىف ِةَرْبِعْلاَو ِةَعُْمْلا ىَتَْمِب ىَتأ هنأ انَلَو ُهَلْوَق)

 ةََواَصُم َلاَمْلا ىطغأْوَلَو ةلاَكَوَدََعلا ىتَيَح ىف اِيِصَو ىلع وأ ُةّيِصَو َدَفَعْلا ىتْوَ
 .ًةَعاَضب َناك ِلاَمْلا َبَرِلْوَأ اًضْرَق ناك بِراَضُمْلِل َحْبَّرلا َطَرَشَو

 ركفلا راد :ط ء" "9 ص ج ءتامرحملا نايب ىف لصف ءحاكنلا باتك :ريدقلا حتف



 و6 ىلاندلج يارب لوصا

 © .ٍلِطَبُمْلا ِرْدَقِبُرَدَقتَي َنالَطْبْلا نإ (10)

 -<س اتوب تب اغرزقب كس لطب ن الطب: مج

 تاك تنباغر قل ع لطبضول ااطب ل نر بلطم كل وصاو روكي :رشت

 كوب تب اكل كس ىا كن الطباك اجايإي لطلب ل

 يأ ذكى لركن عز ركت باقات ناب الرد لوضا رك ويا باع
 كرش سودروأ ا لكسر لأي لا ايل رات ت لؤلروعو تجلس رقع

 انتى ا بدل رز لل روت نا ل مل رو ل هدو فتق دقو | تبا رث نت

 لابي هلتويلءاكومم لطب حراج هيتس كس تروى رسود دوا اجو: تسدد حراكط تاس كس لا

 للبس قبا ن الطب ىتيل اهيا ذهب: اتم تبباخ لطم ذقن الطب رواج اناج ياي لبي ليا لطبم
 69 - هوم لك, عراك دخت سكس قسد درو كوب تسدد حراك جت سكس كيرا ءاكومب تيرا

 © .ِماَرْلْلا ِفالَخب ٍءاَضَقْلا ىَلِإ ُرِقتفَي ال عدلا َّنإ )4 ١(

 ك2 مازلا الضمان لبث اتفكء اضق حطو: هجرت

 بآن يسا قنوت ليثع ذل غو زج ركع بلطم اكل وصا»روك رقت

 ما مارا سدو فاالرم « لوب ليئتسرورض كى نق اتق لع سا ون ارك فاو وكررض يس

 -قكوب ترورض كى قءاضق لله لما نوب انك

 تامر: ط اس0 ص ١ ج ءتامرحملا نايب ىف لصف ءحاكنلا باتك :ةبادهلا#

 جْوَر َتاَذْوَأهَلامّرْحَم تناك نب هاك ُهَل ٌلِجَي ال اَمُهاَدخإ نأمل َجْوَرَْهّنأ هَنَروُصَو©

 ىف لِما نأ ءىرخألا احكي َلطََو لح نم خاكيٌحَص اهحاكي ل ُلجَي ىو هنو وأ
 اَاَمِف دفعا ُوْبَو«ةدِساَقْلا طوُرْشلاب لطي هنأ عيبا فال هرم ُرْئَقَتيَ امُهادخإ
 .اقَرَفاَف ةَدِساَمْلا طوُرْشلاِب ُلطِبَي الح اكنلاَو روُجَياَمف ٍدقَعْلا ةَحِصِل طْرَش ْروُجَي
 ةعبطملا :ط ١١6 ١ ص ١٠ج «ءتامرحملا نايب ىف لصف ءحاكنلا باتك :قئاقحلا نييبت

 ةيريمألا ىربكلا

 يتاجر: ط مان و ص ١ ج «حاكنلا باتك :ةيادهلا©



 4 ىلا نر لج ارب لوصا

 «جس طرش تاق ءاضنق لب عروب رايطرك ل ون حسد ااتب ري كركر كذ لوصا و روك ييارزب بحاص

 هس اجءاكوم لصاع غروب ايخدعب كح توب وجايك اك لاي نيكس كرك والعكس واد يب

 لاك: مس لصف ل ىنضتن حران يت نكي سورك اج اسدوا ليس قاب دك ناك ياهو

 مارتلارب لاا ا نارك يزول نش مر وللا ل قنل اهةوويعرا ا

 بصنماكى ثمات مارا عفورواءاوه ريغلا لتعاليم اوت لايجب سام حراك اريدك و سك
 ءاضنق لب سارق نر ايخ فاخر -كد موك نار يفك راكل نس جو ىك غراب رايخا ذب جس
 كل اكل وقااطودربوشاكس اونو لوم لبنا ز آل بسج كدت دك كل ساء لارا

 تدك ىدازأب رزتتمايوك رلءك احم كل هاك وقالط نفت با زف قكومواز آب ج وا اخت

 وكىدتاب قت ايخ كل ساء ليتم مالغ لوري كدت اب كلم ىلدإي ز.لكوج را ءايكو تمف اضا لي كم

 لم زنلا جس ررض عفو فرص لبي 23 تر ىكق تر ايخ بج روا « ليتكم الغ اكدت لسا

 © - كوب اتم رورض اق اضنق لاك اس لايفلا

 ةقتعملاو ةريخملا راّيخ فالَخب راَيخْلا ُهَل لَعْجَي نم لوق ىلع ىِضاَقلا هضقني ىتتح هلْوَق

 روُصُق َوْهَو ىِفَح رَرَص نع عْفّدلل َناَك غوُأبْلا راّيخب ضقت آل ةّرلاب حاكتلا عقترب ةّمئ نإَف ه4 سعدت 3

 قتعلا راّمخ امأَو ءاَضَقْلا ىَلِإ رقتفي مازلإلاو رخآلا مصخُلا قح ىف ًامازلإ لعجف َِلَوْلا ةَقَفَش

 . ءاَضَقْلا ىَلِإ رقتفي ال عْفّدلاَو اعفد َناَكَف اَهْيَلَع كلملا ةذاّيز َوُهَو رهاَظ رّرَص عفدل َناَك

 «نيريغصلاو ركبلا جيوزت باب ءحاكنلا بانك :ريغصلا عماجلا علاطي نمل ريبكلا عفانلا

 بتكلا ملاع :ط ءا 2" ص



 2 ىلا نر لج ارب لوصا

 ءافكألاو ءايلوألا ىف باب

 )١5( ٍرظْنلا ىَلَع ْيِبَتبت حاكبلا َةَياَلو َّنِإ . ©

 -ه قي تقفشتهالو كال مج

 ري تقفشو اينب كر ينغخاروا تييااو لك ارك اكلك ب بلطم اكل وصا ه روكي: قرش

 - لوم تبان راك تيااو كك سا كوم قت تنقفش سس ضل قع
 كح ألا حرر فيطولا مامارلكل و جسد التتوكت اب لا كس ركركذ لوصا روك يو يارب بحاص

 قب تنقفش راك تب او لتوبك هس نكساركا از راد نشر ىعرت ارسود» والعكس بصع لي 7

 وو لا نجت سس ىراد تشر ىيادج ع قكرم قف ذيب درل وري شكا تقشر وا

 تقفشر واه ب تنقفشورظنو ينب ىك توزن تبي الو بمجا ذيبءوب ىلاو ذك ا ضاقت كت نقفشو#

 لكي كدب لص حوت ابصع ريغ ىكب جت زن تيالوا ذيب قكرب قت تكس تابصعر بن

 كووجوم مدع كت ايصع كل سا قى تقفشروا جس ىكتبارق لبي هرهتو لاش دوا لوما

 69 - كوم تسرد انرك ار اكنلإ روا كس لون كل ام كس تراك تءالو كول ب ل

 اهريغو حاكنلاب ةلاكولا ىف لصف

 اليِصَأَو بِناَج ْنِم اَيِلْوُصُ وأ ٍنْيِتاَجْا َنِم اًلْوُصف ُحُلْصَي ال َدِحاَوْلا نإ (1<)
 ©© ٍنْيَقَرَطلا َدْنِع ٍبِناَج ْنِم

 كياروا ىلوضتس باج لبا يل وضم نضع رعاو يوان نفط عز

 - انسب لال تس باج

 يامر: ط 20 ٠ ص ٠١ ج ءءافكألاو ءايلوألا ىف باب ءحاكنلا باتك :ةيادهلا©

 ْنَم ىَلِإ ضيوُفَتلاب ُقَقَحَتَيرَْنلاَو ةيِرَطَنةياَلوْلا نال ؛ٌناَسْحِتْسا َوْهَو (ماَمإْلا دنع ٌجيِوُرتلا©

 دهَقَفَشلا ىلع ةَفِعَبلِةَبَرَْلاب ٌصَمْحُمْلا َوُه
 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط , 28ص اج ءءافكألاو ءايلوألا باب ءحاكنلا بانك :رهنألا عمجم

 تامر: ط 06 ص ١ ج ءاهريغو حاكنلاب ةلاكولا ىف لصف ءحاكنلا باتك :ةبادهلا©9



 ا ىلا غر لج ارب لوصا

 ليا كم لوضفدسس نيب ىدآاى كيك سيب بلطم كل وصار نر
 انكسار كل يب اكن ركن ب لتتم س بشاب كياروا ىل وظن سسس باج

 ةناالاب داش عسر القالب نارك لوصا راك ناب بفاس
 بنا لك تسروكل مب للا نايم جس ايلرك اكل فس لث تس ترد“ ىل الفاء اج نب هاوكم وكول

 4 قفط 9 قريز تاه ب قاروا كر قلك نزوعرعب كل نتانارك شر ون لع

 جد ككزاوج مدع لاب لس نفر طب ماج كيد زنك فسول ولا ماءاروا هس لل حراري فيد

 حس بنابب وودي وضايسس بئاج رودرا لسا س بناجب ليل ضيا كس لوصايي
 © _ خب سو وض

 تجوز دق ىْنَأ اودهشأ َىِلوُضُمْلا َلاَق اذإ فالخلا اذه ىلعو خَلِإ فُسوُيوُبأ َلاَقَو هلْؤَق

 فّسوُي ىبأل اًفالَخ دّمَحُمَو ةّفينح ىبأ دنع زرجي مل زاَجأَفرَّبَحْلا اهغلبف نالق نم ةّنالق

 بناجج نمًاليكوو بناجج نمًاليصأ وأ نْيِناَجْلا نم اليِصَأَو اليكَو حلصي دِجاَوْلا نأ لِصاَحْلاَو

 نم ًايلوضف بناجج نمًاليصأ وأ ٍنْييناَجْلا نم ًايلوضف حلصي لَه دِجاَوْلا امأَو دقعلا ذفن ىَمَح
 هتّراَجِإ ىلع سلجملا ءاَرَو دقعلا فْقَوَتي ىَتَح بناجج نم ايلاوضف بناَجج نم اليكَو وأ بناج
 نا فّسوُي ىبأل حلصي فّسوُي ىبأ ددعَو حاصي ال مللا اًمهمحر) دّمَحُمَو ةّفينح ىبأ دنِعف
 اذه َراَصَق فْقَوَتي نَأ بجَو ًايلوضف َناَك اذإَف حاكتلا باَب ىف ِنْييناَجْلا نم دقعلا ىّلَوَتي دجاَوْلا

 اَذَه نأ اَمُهَلَو اَذَه اًدكَف سلججمْلا ريغ ىف اًهلبق ىلع فْقَوَتي ىَّتَح لاَم ىلع قالّلاَو علخلاتك

 رطشَو ًارطش َناَك اِئاَغ َناَك اذإَف عيبْلاك سلجمللا ريغ ىلع فْقَوَتي ال دقعلا رطشَو دقعلا رطش

 ةّياَلوْلا مكحب امكح ادوُجْؤَم دقعلا لك راَص اذإ اّلِإ عيبْلاك سلججملا ءاَرَو ام فُقَوَتي ال دقعلا

 اذإَق نيصحشلا َوُه َراَصَق ٍنْيَمالَكلا ةلِئَمِب راَصِرمّأَو ةّيالولا مكحب همالك نّالرمألا وأ

 .ةَقيِقَح درف مالك َوْهَو هتَقيِقَح ىَلِإ رمألا داغ رمّألا ةَياَلوْلا تمدعنا

 :ط« ١ 24 ص ءءافكإلا ىف باب ءحاكنلا باتك :ريغصلا عماجلا علاطي نمل ريبكلا عفانلا

 بتكلا ملاع



 3 ىلا نر لج ارب لوصا

 رهملا باب
 © .َفْسْوُي بأ َدنِع ِدْقَعْلا ىف ضْوُرْفَمْلاَك ِدْقَعْلا َدْعَب ٌصْوُرْفَمْلا َّنِإ (1)
 هج حررط كركر لب دقع انكر رق مدح كس دقن كيد ئه فس ولا ماما: حج

 وج لير م كيدز كس دقلا حر فسول هبا ماماك سب بلطم كل وصا مروكزن :قرشت

 - اايكررقمتتفو - راكد قع كا هيب جس قت اريباه وب انج ايكررقضدعب كس راكت قع فاضا

 رعإ - نافرقعز_ضكولرلا نو <سالتب تاب ي كركر كذ لوصا »روك يباب بحاص

 52 نا تروكروا يدرك مرو تااسزب# انتم تردوس عرار هاك تسر [لشايدركفاضا ل بيربم

 كس نفط وكوب لوخردلا لبق اطركاب اءاكوت مذا ىكيفاضادختاسكسرب/ل صا ير وش يركب

 فس وب مامي م لوم شئ ف ينتاك قعف رعب ضر غمروا كوب فنتك د تحل ىف ض رغم ليد
 ضرغمروا رقتعلا ىف رغم اب كس نا« كوب فينك وفودمفاضاروا ربه كيدز كس شلع

 فرص ىتكوك رقع رعب ضررفم ول كوب ف ينكر قتعلا ىف ضربه « لإن مارب لافود دقحل دع

 ىف ضورفملا نيب هيف لصف الو”ثوا“ متضرف ام فصنف”ليميركن آر ككل لاء كوب
 فرصتي تيبآ ““ كلذ فصتتي امك اذه فصنيف دقعلا دعب ضورفملا نيبو دقعلا

 69د ىراجري ل ووو ل الطاريا ذيب ع لاش م>ارص لوك قعل عبروا رقعا

 مهام: ط 220 ع ص ١ ج «رهملا باب ءحاكنلا بابك :ةيادهلا#

 ٍدقَْلا ىف ٍضوُرْفَمْلاِب ٌصوُصخَم َبَبّسلا َّنآِل ٍ؛ُفّضَنَتَي الو (ِلوُحّدلا َلْبق َقَلَط نإ ةَعْممْلاَو
 ىبأ َدنِعو)ُةانْعَم ىف َسِيلُهَدْعَب ُصوُرُفَمْلاَو مُتْضَرَقاَم فضي ىَلاعتهلْوَقَوُهَو ٌصّملاِب
 ىبأ ْنَعَو َلوُقي نأ ىَلْولاَف ٍتاَرْبَعمْا رّتُكأ ىف ِهب َحَّرُصاَمَك لوألا ِهِلْوَق ىِفاَهَل (َفُسوُي
 اًضوُرْفَمَراَص هن َِِفاَلا ُلوَقَوْهَو دَفَعْلا َدْعَب (َضَرَفاَم ٌفضن) ىَفْحَياَلاَمك َفُسوُي
 . صَل هوَ
 ىبرعلا ثازتلا ءايحإ راد :ط ,0 9 ص ا ج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :رهنألا عمجم

 .دقعلا لصأب قحتلت اهنأل ؛لصألا عم فصست :فسويوبأ لاقو
 ةيملعلا ةبتكملا :طءاال ص "ج ءرهملا باب «حاكنلا باتك : باتكلا حرش ىف بابللا



 مسوس ىلا نر لج ارب لوصا

 © دما لص دنع بسلا تاليا نلاَياَلَنإ 9
 - ىلاج لكل يو ا ورب لوك فوم فاكس بس تتنو ك لوصت وصقل“ جرن

 لدب ب بس ركأت فو لا اجو لس أروصقلا بج تيب باطماكل وصار وكري :نرشت

 دهس لكضروا هل رذ كيا بس لوصتيووصقنمول لمس لكويكم لوم ادري لوكس ا اج

 يرو كتوم ةس ثروتك ون سر انت وكت اب لا كس كرك لوصا روك يارب بحاص

 هب حس لوفد[ توك لارج شرم ءاي درك بموكب وشةتيساوك كر هما نس لاك تيك عت
 تح تروج وش ىلا نت نكسرك بن عردج راكزتج قلي ردد كلبا لوك نا« كريد قالط

 ام فصنف” ترو ب تروص كل وخدلا لبق اطل ساءت روتين رواه انك ت اربهفضن

 ىكلوخرلا لق الطاكزبب ستر بوش باء انور وشر[ صاروا هس لوب نى“ مهضرسف
 هش ىتووصقنروا ع ىجب كيلا لي تروص كرب رظفتسش قت دييعبات ثلا تروص

 ءافوم لاورب لوف ازتخا ك- ببس ل ح_اجوم لصاووصقنابج رواه انني نيعباك نش"

 هس وصاروا ءايكل ليي تروص ىلابب ىروا فنضنر ينم يكب ل قا صح فضن اك اوك, جوش لابي

 وسي رايس ريز تح 0_0 دوصقملا لوصح دنع ببسلا فالتخاب ىلابيال”

 هي هروصودولريزركب و اوخ با ءايل راب ور 010٠ )ووو تدي سكر 1 ص رتب 01*«)

 رباع نتروص ل ولوو #دارأ و وروس انيارك هدب وروسرم ب لس لبباو يي وروس اناراعت

 قلص لاثم كا ىلاو لكل يثواوري كب بس فازتخا تو ووصق/ ل وص 202

 تنبت نارك بيدك اب وتو ذ ىرتشم ا يكاضت ب لي تروص كد سان عيت خس ىرتشنك جس
 09 سرابتعااكب بسيف التخارواايكو لص ووصقتما كل ساكو لاين ءاضاك

 اصر: ط 20 ٠ ص ١ ج ءرهملا باب «حاكنلا بابك :ةيادهلا#

 ِْم يم ةءاَََوُهَو ِلوُحُدلاَلِبق قالّطلابهفحَحْسَاَمُنْيَعَِْإ َلَصَو هنأ ناَسخِسالإ هو
 َضَبقَو ادا اَعَِب عاَب ُريِظَن ٍدوُصَعَمْلا لوح دنع ٍبَبّسلا ٍفاليخاب ىَلاَُيالَف رْهَمْلا فضن
 .ِببّسلا ٍفالَيخاب راي الو ٍدوُصفَمْلا ٍلوصُحِل هَميِق ُنَمْضَي العال بهو مْ عملا ىِرَتْمُملا
 -  ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط ء6٠ < ص ١٠ج «رهملا باب ءحاكنلا باتك :قئاقحلا نبيبت



 م ىلا غر لج ارب لوصا

 ةاَنْبَم َّنإَق حاكيلا ٍفالَخب ٍةَسُكاَمُمْلاَو ةَقَياَصُمْلا ىَلَع ُنْبَم ٌعْيَبْلا َّنِإ ("*)

 © .ٍةَحَماَسُمْلا ىَلَع

 ده مفاسآرولا بل مرادك اك راك: فالغرب عسب لوطمل اول لت ينب ككل: دمج رت
 لج هس ب لوم ل انروا لب تنقشمداينب كتبك سب بلطم اكل وصا روك :عترشت

 سب شاورب لباق لل عقدج ل ىلا ليز بج ضن قلن سب كلوب وار سي دايفب كَ

 -< م لاسأد اينباك اك ككل لا لن ىلو تشاور لش راك ناي لتعم
 حرا سس تروي 1 شك ل لإ هد |اتتب لس ركركذ لوصا و روك نريارب باص

 نوم كدر انو طسوت انو ىلع الشم ايكن اب لبا صو نايل ايكررقم ناويح بر مم نري ناوبح يك
 لورسوتضرم رج وبا ء كبت تسرد حراك مورو كاي ى ركب الش يكن اب نااويح لكنا رهو

 َك از لقدج نكي لان ايب تنص ناوبحذ رم وشي ركل ء اكد مالي دناومحاكعهسد

 نايب فصو لبن تركن ليك اج لكتشادرب تلاه ل ف صو تس جو قاسي تودين

 لاك اجايدانولوك وعسر بد كب يعمل ومس ك لابيب « كوم لبا تسسردد عن قوم يك يكدت

 لاح كتشاورب تلابج كل ساسي ىلاسآروا ىرداينب ى اكتددا هس ب كاينب كعك

 وكت نايب ىلا قرورض ذكي ايب لب عراف كس ددإي د تلابتج لي 52 راه

 فصو اي بلا ءانكسوم ليت مولعم ىففصو تومي ن مولعم سك بسج ككل سا اكرم لينا

 9< ىروضتمح اشو نونو سووا قر ل اك فالف« لى روض

 جاَرغم ىفاماَهّمُاطَلَوِدوصْفَمْلا لوضخ دن بسلا فايا ىَاياَلَو رؤملا ضب
 ْ .هنم بوُضْغَمْلِل َبوُضغَمْلا َبَهَو اَذِإ ُبِصاَْلا َِياَوَدلا
 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ا "9 ص "ج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :قئارلا رحبلا

 يامر: ط 207 ص ٠١ ج ءرهملا باب «حاكنلا بابك :ةيادهلا#

 امَلةَلاَهَجْلا كليف ٌلَكَأ أ ٍلْثِمْلا رْمَم ِةَلاَهَج ُلْثِم ٍفاَنْصَأَل ِهِذَه ْنِم طَسَوْلا َةَلاَهَج ٌَو©

 -  َعْيْْلاَنآل ؛عْيِبْل ىف اَمَ هَتَيمْسَت ٌحِصتال هلأ الإ هِذَه اَذكَف «لَدَبْلا ةَيِمْسَتةحِص عمت مَ



 م ىلا نر لج ارب لوصا

 © .عْيَبلا ٍفالَخِب ٍةَدِساَقْلا طْوُرْشلاب ُلُطبَي ال حاكلا نإ ("1)
 لطب حس هدساف لي ورشو و ) ك عت فاالخرم اتوب ليك أي حس هساف ورش حرام : دمج

 (ح لاجو#

 كس رقعة _اضتتقنوج لكل طرش ىلا كا لبث حراكل كس يب بلطم اكل وصا هوك: عرفت

 قت فالغرب كوم لطب ووخرساف ليرشو وملب ومعمل, حراكت تس سا قدس يرش قتتنومم فال
 اك بج جانب لا, دوصقل ب عاكس ييدجد كس ا- < ىلاج ومد ساف حس دس اف طر رك
 - انو لايكل روق ع

 ملاكي يزن اي بارش ف نارلسر كاك ث جسرالتنيب كركر كو لوصا روك يياربب بحاص

 نفع لرب اتا تروا نا سوو 1 اقرأ ن اف رو كاب

 اتوم لاكرس اف سس دساف طرش راكت رواه دساف يرش ناكل طر كك منشد وا بارك كل لا كس

 لاء لامك يلصتروا ككمتاكي زن اي بار ليي قتيل نارا كبس د قار روقسدب حران ذبل

 رم لابي كس لاس انوه مزال لش رهو لبي ترروص كيتو اسفرو كوبر ساف يمن كسا كل

 ةَلاَهَج َلْثم َةَريِسَيْلا ةَلاَهَجْلا ُلِمَعْحَي ٌحاَكَنلاَو ءُثَرْثَك ْوَأ ْتْلَق الْضَأ ٍلدَبْلاَةَلاَهَج ُلِمَمْحَي اَلَ-

 نوف ٌَلاَهَجْلَف ءهَسُكاَمُمْلاَوةَقِاَضُمْلا ىلع عنب ىنبَم نأ هكِلَذك ناك اَمْنِإَو لمْ ِرْهَم
 ال هيف ٍلِمْلا ِرْهَم ةَلاَهَجَف 3 ءوُرُمْلاَو ٍةَحَماَسُمْلا ىَلَع حاكتلا ىَنْبَمَو ٍةَعَرانُمْلا ىَلِإ ىِضُفَن ُتْنَق 3# ناو دع 9

 .قرَفْلا َوُهق ٍةَعَرانُمْلا ىلإ ىِضْفت
 ةيملعلا بتكلا راد :ط ء! 8ص ١ ج ءرهملا باب «حاكنلا باتك:عئانصلا عئادب

 ماَرْلاانْلَعَجَف ٍلاَم ِرْيَعب لاَم ٌةَصَواَعُم حاكَلا نال ؛َلاَهَجْلا هِذَه ٌعَمةّيِمْسَتلا ُتحَصاَمْنِإَو

 اَلاَم ىّمَسُمْلا َنوُكَي نأ انْطَرَضَو ريِراَكاَلَو ِةيَدلاَك ِةَلاَهَجْلا ٍلْصَأب َدَسْفَي ال ىَّنَح ءاَدِعْبا ٍلاَمْلا

 ٍءىِدّرلاَو دّيَجْلا ىَلَع ُلِمَْمَيْهّنّأل ءسئجلا مالغإ َدْنِع َِلَدَو ٍنْيِناَجِْ ٌةياَعِر ٌموُلْعَم ُهَطَسَو
 ِساَنْجَأْلا ىناَعَم ٍفالَيالةَطِساَو هنأ ؛سْنجُلا ِةَلاَهَج ٍفالَخب امهم ظَحوُو طَسَوْلاَو

 .ٍةَحَماَسُْمْلا ىلع هاَنْبَمَق ٌحاكَتلا اًمَأ ةَسْكاَمُمْلاَو ةَفْياَضُمْلا ىَلَع ُهاَنْبَم نأ ؛عَْبلا ٍفالَجِبَو

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ١ 24 ص ج ءرهملا باب ءحاكنلا تاع قارا رحبلا

 ميئامر:ط ء 17 ص ٠١ ج ءرهملا باب ءحاكنلا بابك :ةيادهلا#



 مس ىلانرلج ارب لوصا
 ت6 ١ يق ١ 6/6 ١ تبق ' 6 ١ تبق 666.١ ١ رزيق ' ت05 ١ رزيق * 05 ١ متنقل : 615 ١ تيه ١ 15 ١ رتنق ١ 6:55 ١ تبق ١ 66 ١ تبق

 عت ضرر يخانج «س قاوم ساف حس هدساف طورشمو ك نت فاالخرم ايوب مزال لشن
 لج هس ب تققشمروا كرا ماك برك كل ساء كة اجومدساف عت ايانب نك يزني

 ابر ل طرشك جس لوم كل لارساف تس دساف يرش أس ب قرروا تكاسصرا مرادك اك

 لي راك ليج حس اتوهدضت اسكس لاا سلداههاكل اء ل جيت جس اتي دكر س اف تس أوج اتوب تناك

 لج اتوج تسرد ى كت تفو لأ قف عراك« لائق لد بمانيفح وف لبي عراك لكب ء اتم لاي

 69 بح اتت مزال لشرب/ لبي تروس ما« <. اج ناكل طر شك سوت ضرب لي للا

 .ةَقِبَح بأ دنع ُةَراَشإْلا رب 7 ربحت ةيِوْسَتلاَو ةَراَشِإْلا ٍتَعَمَجا اَذ اذإ (" 5)

 -اكومرايتظاكمراشا كب وزنك فيولا ماءاقآل يت اوت حمل واووبمعترواو راها بج : مج

 و: حر هيمتروا هر اعالي داب كح زب كيا بج كج سي بل طم اكل وصا روكي: رشت

 ومب بنترعرب انج كس داشنا كت ,هيمنك ناك مرتتحم رانا كيو نكس بحاص ماما ليا

 ةرافاتنب تعزو قرب ين اقري لللو لقوا بحاص

 ءايكوراشا فرط لك روا لوم اترك كف تس يآ يي ساس دكرسوج لي هك لاابكرواايك

 مال لشريع بيرج وتلبي تروا قي ىتب ارش يامن لكس لي لا يك اعلي دوك كش سا بج

 ٍطوُرُشلاب ُلَطبَي ال حاكلا ّنَأ الإ دِساَف ُطْرَض َرُهَو ءِرْمَحْلا َلوُبق اطَرَس اَمُه :ُلوُقَن اًنِكَلَر»
 مل هناكَ ُةيِدْسَلا ْتَلَطَب نكي ْمَلاَذِإَف اَلاَم ىّمَسُمْلا نوي نأ يمس ٍةََحِص ْطْرَهَو ءِةَدِساَقْلا

 .نّمشلا ةّيِهْسَت مَدَع َدْنِع ُدْسْفَي عْيبْلاَو

 ةفرعملا راد :ط ,89 ص هج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :ىسخرسلل طوسبملا

 َناَكف ِمِلْسُمْلا َقَح ىف مَوَقَتُم لَم َسْيَل ىّمَسُملا نق ٍريِْمح وأ ٍرْمَح ىلع اَهَجَوَرَتاَذِإاَمّوُهَو
 وُفلَيَو حالا ٌحِصَْفٍةَدِاَقلا ٍِطوُرُشلاب لِي ال حاكتلا نأ َرَْغ ادِساَف اًطْرَم ِهِلوُبَق طَْض
 .ٍدِساَْلا ٍطْرْشلا ُدْسْقَ هن عْيَبلا ٍفالَجب ٍلْغْلا ُرْهَم ُبجَيَو طْرَشلا
 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط ءاه ا ص ار باب ءحاكنلا باتك :قئاقحلا نييبت

 يئاصر: ط 2017 ص ٠١ ج ءرهملا باب «حاكنلا باتك :ةيادهلا#



 ١ ىلانرلجي ارب لوص َّ

 بحاص ماما دللي اجبت حريم رواد رانا بسحب رو تكس وم عي: لوفوورهيمتندوا هراشا لابي ليك كوم

 كح تخانشروا فرامتر وا عرامتجااكميمتروا داش لابي« اتت رابتظا اكد رانا كيد نكس

 رواج انعكر ديت هي ززج لأ ايوك< اهيا انركهراشا ككل لاء انتو بلل اغرب هيمو راش تابت

 نيل. مان فالضرمءاتبر ليل امن ار يغ ليي ساروا ىلا جومانا تس سود تس سس تكد

 69 انزل - هر دامس لاروع اتوب لاعتتسا اكفنا تااقوا اسبر كَل ساكس

 ©9 لكلا ِرهَم َبْوْجو ُعَمْمي لَك نِإَو ىّمَسُمْلا بوو نإ("
 دهس اتزان تس بجو هس لرت»ا لج ركاب وجاك ريع: مج 2

 رج دكا اج ايدركر رض رم انتج تفو ك- رقع بج كج يي بلطم اكل وصا روك نرش

 انو لكم ز لش رتاج انك هروب جو كس لشي 7 نايم ل مددركر رقم

 قع مال نيختوو لذ ىلركاك و جسد الب ب كس ركركذ لوصا هوك يارب بداص

 ءامتواز آكل يأس لب نادلبج لوبن اترك الب لوضالغود لا هس بآل بيدك بكري نايك ا

 لو تمت كم الغ لا ليج اكو ىتن مالغ كيا هو فرص مل كس تدوخ لا لبي تروص لاا و

 كل 4 بوجوه لشنرب ىكريروااهت يكرر مذ كسك سا ءوجمارب كس مئادد

 اك ىلع ءاكوم علا كل كس بجو كس لري مغ نىك بعيب قلل ابيب اذهل« سلا

 لو مريم لقا مااغارسوو كل سا سوم لاب حئترجتاس كيا لديسروا دب دوا جس اتت لاب
 ءانلس نب لائرصدازآروا هس دازآلكوج مالغارسود -اكوم بجاو ىو ساكت يلام كمكدد

 اهب ُلْصْحَيَو «ِءْىَّشلا ىلع ديلا عْضَو ِةَلِْنَمب ةَراَسِْلا َّنأل (ُكيِرتل َرُهَو ٍدوُصْقَمْلا ىف َعَلْبَ
 ٍلاَمْعَتْسا باَب ْنَِف ةَيِوْسَلا اَمأَو «ِةَعَِْمُم َرْيَغ ٌةدِراَو ءْىَّشلا ىَلِإ َةَراَشِإْلا ناز يمَتلا ُلاَمَك

 هل عِضْو امري ةداَرَوِطفللا قالَ ُوُجََو طل
 ركفلا راد :ط 2859 صج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :ةيانعلا

 كيرلا َوْهَوِدوُصُقَمْلا ىف عَ اهنْوكل ةَراَشإا رحت ةَبوسَنلا َعَم تعم َقةَاَهإلاٌنأةَبَح ىو

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط ا ه ١ ص ١ ج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :قئاقحلا نييبت

 يشار: ط ء” ها ص ١ ج ءرهملا باب ءحاكنلا بابك :ةيادهلا#



 0 ىلانرلج يارب لوصا

 كيو 1 مال سوو ركوب حراك ايوكء كوب وغل ركركو كلا لس نكلاوور ل للا

 69 - احوبب لب عمدت اسكس موك كل سكوب لبيع ال لشرب: اكوت مزال قاما ذيب

 © .دلَولِل ءاَيْحِ ابْنِ ىف طاَمْحُي َبَسَنلا نإ (70)
 -< لاجل مطايتطا س بنيسو كله قكرنز شئازفا ىو نجت

 لام لم طايتعا لي ذك باف بسن ملوك سي بلطم كل وصا مروكي نشأ

 4-4-2-2 انب كانءاتروا ار ونسوكل بت لس ساروا يسد كنز كنس

 تبا بسن كب ل دساف راكل كل ون جسد التنري كس ركركذ لوصا هوك نو بارب بداص

 تس تاو سا بسن اكن لا قاوم ديب يب تس ساروا ايكدساف حران نس ضن لركا قارب

 بيرس كفو ىاءاكوت هس تتفو ل لوثورابتظا اك تدم كت وبس بشر وا كوب تبر اذ

 < ساذج ركا راك ب لكويك كوج تبان بسن كك كس تروكل ا ترب وش للا كوم رابعا اك

 داينبوكيش لاا ذبل بش ى اك 5 ران لب لا كل لاء دوج وس لوقو ب ايبا لب ساركك

 ءاكوم لائجل م لوك 1 جت 3| اناءدن تبر افوكبسنركا اكو بح ناك بسن ب شارك نب

 ةَرَّشَع ىَواَس اَذإ ةَفيِبَح ىِبأ َدْنِع ىِْعَي (ُدْبَعْلا اهُرْهَمَف رح اَمُهُدَحََو نْيَدْبع رَهْمأ ذو هلْوَق
 للا رْهَم بوجو ُعََيََقنِإَو ىَعَسُمْلا ُبوُجْوَو ىّمَسُم هنأ ُهَرَغعْلا هَل َلْمَك الو هاو
 ْنََرَجعَو ِنْيَدْبَلاةَمالَس اَهَعَمطأ هنأ ءاَدْبَع ناك وَ را َُمِِقَو دبل اَهَل فُسوُبوُيأ َلاَقَو

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ا 8١ ص ج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :قئارلا رحبلا

 ىلإ ةراشإلاو «ةراشإلا ربتعي ةفيدح ابأ نأ هذه نايب ءناعمتجي ال لثملا رهمو ىمسملا نأل

 اهل سيلو ءدبع ىلع اهجوزت هنأكف ءًاوغل ىقابلا دبعلا ةيمست تناكف ءدقعلا نع هجرخت رحبلا
 .ناعمتجي ال امهنأل لثملا رهم بجيالو ءكلَد الإ

 ةيملعلا بتكلا راد :طءا <49 ص هج ءرهملا باب «حاكنلا باتك :ةيانبلا

 مشاجر: ط ا ها ص ١ ج ءرهملا باب «حاكنلا باك :ةيادهلا#



 سو ىلا نر لج ارب لوصا

 69 - اجو ليرات ل يقنتاك ساروا كه اجو اضرب

 9< انتم تس لاكمال يب نيس ناسا :مج

 «هبس اتوه تس لبي لات م دقي اب سا نان امك ب ب بلطم اكل وصا روك: قرشت

 ل لشرب لاب« جس لور: فرط كيسا وم تسير واس انجاب كساب لي تيسنج
 -«ومرابتعا اكل زقروك ديت كح يابو

 ىكسرابتمااكل شوا تروكل ل ب عسر التبيي كس كركذ لوصا هروك يارب خاص

 لك ا هس ليبقوج فرط لكي اب ثم ءاكومت دختاس كس لون دا اييب دوا لايموخي روا لو

 لير ابقطااك ةنروك لكس اس .لينقوج حس فرط كام دوا كورت رابقطااكل شر هدجت اسكس لاروع

 لام لب تروص لا قوموا ابي كي اب لا. بجو سلي دق كس باب كلاسك تبلد كوم

 رج دواس توج لمت اكم وق كيسي نيس ناس رج لكك لت رو كوم ابق ىحباكل شن وحك

 راد تبارق ككرلاو كح ساء ىلوم مولعمسس نس ركر وفل زج شيت كا تدق كش

 تاب ىف ُطاَعْحُي بسلا ّنل ٍدِساَقْلا حاكْلا ىف دوُلْوَمْلا ِدَلَوْلا بسن ىأ (ُبسنلا ْتَيَو ©
 دمحم دنع ٍلوُحُدلا ٍتْقَو ْنِم بسلا َُدمُرَبعيَوِهْجَو نم تباثلا ىَلَع ُبَرَعَق ٍدلَولِل ءاّيخإ
 .ىَوَفلاْيلعَو هللا ُهَمِحَر
 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط ءا 4" ص ١ ج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :قئاقحلا نييبت

 تاب ىف ُطاَمْحُي اَمِم َبَسَنلا َّنل ءدِساَقْلا حاكتلا ىف ِدوُلوَمْلا ُبَسَن أ (ُبَسنلا ُتََْوُهلوَق)
 يقل ىف اَمحح ورغد رعب تين دقق هقَلظأٍْجَو نم ٍتبَذلا ىلع ُبَئَرَعيفٍدَلَوْلِل'ءايخإ
 حالا نأ ؛ىَوَْمل ِهْيَلَعَو ِدّمَحُم َدنِع ٍلوُحُدلا ِتْفَو نم رُهْشَأ هَنِس َىهَو بَسَنل ُةَدم ٌرِبتُْتَو
 ُءاَدتْبا َفُسوُي ىو ةَفيِبَح ىبأ َدْنِعَوِةَباَدِهْلا ىف اذ ِهِرابعاب ةَماَقَِْو هْبَلإ عادب َسْيَل دِساَمْلا

 ةحُحِص مدع مهل دبل دمحم ٍلْوقب وأ ُحياََمْلاَو حيحّصلا ىلع اسي فَلا ِتَْو ِةدملا
 ,روكّذَمْلا ِساّيِقْلا

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ا 86 ص "ج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :قئارلا رحبلا

 .يئاصرن ط 00 ص ١ ج ءرهملا باب ءحاكنلا بابك :ةيادهلا#



 2 ىلا غر لج ارب لوصا

 لوف لاك ندا ب اكوا سف 6 هروب تي تعا نان بلدنا م اق

 © روم حل تكس دلاو لوم شرقى وا

 © نْيقَرَطلاَدْنِع ُرهاّظلا ُهَل ُدَهَْيْنَم ْلْوَق ىَواَعَدلا ىف َلْوَقْلا نإ (09)
 رمال ل قت ضن اوبر تعمل وقاكض نكس أ لع لووك كيد ءن كس نفر طنب

 بح توما ل اع

 هك ست كو رايقفا كل قي ضنا سن ووكر اكسب بط اكل وصا روك: عرش
 وب قاوم جا ل وقاكس تن قسوم اش لحرب انك

 فااتخا لبر بماكى ديت لايم كاك ب عسر انت يب كس ركركذ لوصا هروكن يارب بحاص

 ل تروص لا أمس حركات اك ىلدايز لارج وشروا لدى وف كريم دايز تروم ايكوم

 ربوش لبي تروص ىو دايز لس روا اوم تحمل وق كروت ك تدع كن م لمكتع 0

 مْوَق سئج ْنِم ُناَسْنِإْلاَو هسنج ِةَميِق ىلإ عوُجرلاب ُفَرْعَتاَمْنِإ ءْىَّسلا ُهَمِيِق :ٌلوُقَت انكر

 اها ةيِهَرف نوت كئِاَوهَمأ نوت دق ملا نأ ىَراأ دق عوق سنج ني الوب

 مُر اَمُنِإَو ءاهِبأ مَع نب اَهّنأل لَ اهم اهنا الهرم ربعي حف هْمَع كنب ثئاتك ا
 ُفِلمَتَروُهُمْلا آل ِةَراكبلَوٍلاَمْلاَو َنَسلاَو ٍلاَمَجْلاَو ءنْسُحْلا ىف اهل هةر اًهترِِشَع
 .ٍفاَضْوَألاهِذَه ٍفالَيخاب
 ةفرعملا راد :ط 200 ص هج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :ىسخرسلل طوسبملا

 ىلإ عوجرلاب ُتَرْغناَمْنإ ءْىَّشلا ةَمِق نو ءِْيَلِإ َبَسَنلا َنآِل بألا براقأ ىلإ ُفاَضْي اَمْنِإَو
 ُةَمَأ نوُكَت ذق ملا َّنَأ ىَرَ الأ هْمَأ مْوَق سن ْنِم الهيب مْرَق سنج ْنِم ُناَسْنِْلاَو ِهِسْنِجَةَمِيِق

 َنوُكَي نب ماهل نم نوت ملا اَيلَحَو اهب رَبي الو) اهل اََبيِضَرف ُنوُكَتةَالَو
 هلق ىلإ ةَراَشإ منيا َلْوَقَو .اهلببق نم ُنوُكَناَهَلاَحَواَهَمأ نق ِهمَع تْنب َجَوَرَت اهو
 .هِسدجِةَميق ىف راب فرغت اَمْنِإ ءْيَشلا ٌةَمِِقَو
 ركفلا راد :ط ,5/8ص ٠ ج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :ةيانعلا

 يتاجر: ط 2201 ص ٠١ ج ءرهملا باب ءحاكنلا بابك :ةيادهلا#



 ١ انرلجي ارب لوص 1 0

 رجاظروا هس قفاوماسر جان لقاك تدك تذل: مانت لركوب كو جراب اكل

 تروا هن وا تورت ققزرا جش تن تح نو كاجول ميرا غ كار نت لع

 كوبر تحمل دقاك ترو ككل يك لك شما ذبل ب جس انتم رتتت ل قا كى اوه باش ل اعرج ان كك كس

 كرب ل وقاكس تروا قفاومكسلاعرب اين ل وق كرب وشن ليي تروص ىو دايز تس لرسول

 69 ير تحمل وقاكرج وش لب تروصىك لدي زري لشرمما ذيب انوبر بتم ل وقاكى ومب نقفاوم

 69 .َفْسْوُي ْئبآ دنع ِنْبمَمْلا َعَم ركدُمْلا ُلْوَق َلْوَقْلا َّنِإ "4

 -كومرتخمويت اسكس مكس أ لقاك كك ليو نكس فسد وبا ماما: دمج

 كح قكالبج كيد نكس لا عر فسإل وا ماما كه بيب بلطم اكل وصا روكي: قرت

 س صر رظؤتل, كوب نيم عم قا رمق ك تاب كرت لبي تروص لا وف لوبن هاوك اي

 كوم اسكس نايعرصي

 ممر فعسول وبا ماما لبي لئسم الابد روكر نكن سراي كح كرك لوصا وراك ويارب بحاص

 تروص كل وخدلا دعب قالطاي وم لي تروص كل وخرلا لبق الطف النخب هاي كيد زن كسلا
 اك واي سارجوشروا لركىوقاك لدين تروعكك لا ءاكومرابتعا كل وقس قارب وشم لع

 6-_ تعم نوما عمل وقار وشى كل اهيا ذباب نوبت نيا عمل وقرروا كم

 .ٌرهاَلاُهَلُدَهْشَيْنَم ُلْوَق َواَعَدلا ىف َلْوَقْا نأ امُهََو اَركَيَوْهَو ايزل ةَيِعَدُم أَلا ند
 َراَضَو حاكنلا باَب ىف ّىِلْصَأْلا ُبِجوُمْلا َوه هن ءلْدمْلا ٌرْهَم هَل ُدَهْمَي ْنَمِل دِهاَف ٌرِهاَشلاَو

 1 .ْغْبّصلا ٌةَميِق ُمُكَحَنِرْجَأْلا ٍراَدُقِم ىف اَقلَمحا اَّذإ بْوَقلا ّبَر َعَم غاَبّصلاك

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ا 38 ص ج ءرهملا باب ءحاكنلا تانج قئارلا رحبلا

 يتاجر: ط 2201 ص ٠١ ج ءرهملا باب «حاكنلا بابك :ةيادهلا9

 الإ ءهنيمي عم ركنملا لوق لوقلاو ءركني جوزلاو «ةدايزلا ىعدت دق ةأرملا نأ فسوي ىبألر©

 «هركني عرشلا رهاظ نأل ؛مهارد ةرشع نم لقأ ركَد نأب (هيف رهاظلا هبذكي ءىشب ىتأي نأ
 .هبذكي لاحلا رهاظو

 ةيملعلا بتكلا راد :طءا 97" ص هج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :ةيانبلا



 1 ىلا نر لج ارب لوصا

 4 لوم ل وبقشو اوك شاول و ف الغر م اظواوك كس نت ع

 لكن أ وقل وم فال دسر م اذ اوك ىدآل رك يب بلطم كل وصا هروكرن :قرشت

 ديب اك دمروا كوم قدم» و كس لومرم الق ف الغ ماوك ل ضل ساء كة اج كلو تاك

 < اتوم لوقت

 للي ترروص لبي كل يسم الابهروك يكل ب سر التت ري كركر كو لوصا مروكي يارب بحاص

 نايم ل وفوورواءوب ىف رك د اكرارنب ود ىدبت رواوم كعسرارنب كيل يومرازنب كيا لش بج تي

 اقوال بط لكل د نا ايل لوقا كر عقر قرانا قل

 كح ضروا لن سرس د قئاوكى رج ال فالغب اق ليد قتاوك رار ود هاوكر وادب تس لا[

 لوم لوبقنضو اوك ترروكل بي ترروص بي ا زيلع لو توم لوبقضو و لوب ف الخ كسر جاظغ اوك

 روش وأو سرك ى وك رداد انبر ةدد نأ بع أل لبي تروص ىرسودروا كس

 09 _ ىر زك اج حس ىاورجو« كس لوم لوبد اوك

 ٍنْيَقَرَطلا َدنِع حاكنلا باب ىف ٌىِلْصَأْلا ُبِجْوْمْلا َوُه لشمْلا َرْهَم َّنإ(09)

 © .َفْسْرُي يبل اًفالخ

 اكضسو وبا مادا« لسا بجوص وت لشرب كيد ئنكس نفر ظلي باب راك مب 2

 < فااتخا ليي لا

 اصر: ط له - 200 ص ٠١ ج ءرهملا باب ءحاكنلا بابك :ةيادهلا©

 ٌرْهَم دهَش اد امِِفَو جْوّرلِل لمْ ُرْهَم دهَش اَدإ اَمِيف ىأ (نْيَهْجَولا ىف هنا ماقأ مهي ©
 اًدِهاَش ٍلْثِْلاٌرْهَم ناتك اًذِإ اَمَوُهَو (ِلّوَأْلا ِدْجَوْلا ىف هيلا اَماَقَأ ْنِإَو ءُلَبفن) ةَأَرَمْلِل ٍلْثِمْلا

 اًدهاَش ٍلغمْلا رُهَم ناك اَذِإ اَمَّوُهَو (ىِنلا دْجَوْلا ىِفَو َةداَيزلا تبناه اهي لَبْقتِ) جول

 ركفلا راد :ط "20 ص ٠ ج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :ةيانعلا

 .يئاصر: ط 20" ص ١ ج ءرهملا باب ءحاكنلا بابك :ةيادهلا©



 موس ىلا نر لج ارب لوصا

 بيجو لع تارا ران كي دن نفر طك س ب بلطم ل وصا مروكي :ترشت

 ماما ليج < توم بجاو ىكرم تكنو لاوم ر زعتح لصيف ب لش نحل 0

 تنذو لا اجور زعتم كرهه بج تنس ىلا بجو كرب كيو نك هألا حر فسدلولا

 نوتة نطل ل

 لب ىلا كى دبج لايم كارل ب سر الب ب كسر كرك لوصا روك ب يارب بحاص

 ساو ليو نكس نفر طل كو اكرم بججاو لشريم عرامتج الاب لبي ترروص لنا وف. اجوب ف اً ا

 مااروا جس قت لش بم ىلصا يوم لبي حراك يبساب كيد زن كس نارك كدب بتجاو للشر كل

 رزوخ كبه بتج كيو نكس نارك اكو بجاو لوم كل لسا كيو كنك هلا محر فسولولا

 ىتلشريما ذيبلسر زهاب كل صيف ب ريع دكدج قل ابيب روا س اتزبن بججاو لري ل اجو

 69 اكون بجاو

 © اَمُهَل اًقالَخ اَمِهِتْوَم َدْعَب ُهَدنِع ٍلثِمْلا ِرْهَمِل َمُكُح الَهنِإ 2

 «كيد ل بحاص ماما دعإ كس همك ند لامك لولاك لشسرم 2

 -<ج فالنخا اكن اص

 دعإ كح تافد كنا لب اجرم ديت لايم بج كس ب بلطم اكل وصاو روكي :قرشت

 رم قت ةافولا دعب كيد زنك نايتس لبج ءاكوم هنرابقتا لوكا كل شم كيد زنك بحاص ماما

 -ومرابتعااكلش

 لا لج لب اجرم ىدبت لايمركأرلك ين جسد القبي كركر كذ لوصا هروكذن يارب بحاص

 هال اَمُهَدَنِع امَأ ءبُكَرُمْلا (عاَمْجإلاب لِما رهَم ُبجَيَو» ةَيِمْسَعلا ٌركُْي ْنَم َلْوَق ُلْوَمْلا
 ةيبسنللا ترق ذهل قسنلاب'ءقلا راقت لوف تشرب يأ ةنعاناو :يكحتلا ىف وتم

 ركفلا راد :ط ,” 22 ص "ج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :ةيانعلا

 ميئامر: ط هع ص ٠١ ج ءرهملا باب ءحاكنلا بابك :ةيادهلا#



 3 ىلا نر لج ارب لوصا

 كرب وشو ورك دايتطنا وكء افرو كح تدوخ ل بي تروص لا ف هت اهكر ررقض رب كل كس ترد“

 سات اه ايكل بيتر رقم يم كل ك- ترروعر كاوا ل رك وصور بع اكت مروعا تس لب ثار

 كس نبيا صج اكد لابتي كيد نكس بحاص مادا كك ء ارو كس تردوكل بي تروص

 دعب كح تافد كاتو كيد نك بحاص ماما. لكوبكء كوم لسريم لبي ترروص لا كيد زن

 كح ندب صروا ءاكيبج نر ايقعا لوكا كل شع ةاذولادحب ىتلابهيا ذيبلءاتومم لبر ارتعا لوك اكل شن

 روا كوم رابعا كلم كابي ذبل نوم رابعا لل شس يم نيوز فو دحب لك كيدز

 69 كس سر كلوصو لش كت روق سا تسلق يسر ج شر و كس تمد

 ْنَِو جلا ِثاَريِم ْنِم كلذ اوُذحأَي نأ اهو اًهَ هَل ىَمَس دقو ِناَجْرلا تاما 9
 ٍْيَهْجَوْلا ىف ُرْهَمْل اَيْئََول :اََقَو«ةفيَِح ىبأ دْمع اَهلَرَوِل ءْيَضالَقارْهَماَهَل ىَّمَس ْنُكَي مل
 ىَمَساَِإاَمَُهَو (ِلوآلاِهجَوْلا ىف ىّمَسُمْلا ِنْيهجَوْلا ىف ٌرَْمْلا او ِهِلوق ىَتعَم ىأ كانغ
 َنالق) ىمَسُمْلا ُبوُجبْوَوهَو وآل ام ْمَسْيْمَادِإاَمَوْهَو (ىباقلاِهجَوْلا ىف لْعملا ٌرِهَمَو
 «هبكِر تنم ىَصْقُيَق ٍتْوَمْلاب دكت دقَو) ٍقُداَصقلاب وأي ِِيوُبِب امِإ ميم ىف ٌنْيذ ىّمَسُمْل
 هنأ َمِلُع اذ اًمأَوءالوَأ َتاَم َجْوّرلا نأ َمِلُع وأ اَلَوَأ تاَم اَمُهَُّأ ملعب ْمَلْوَأ اعَم اَناَم اَمُهَّنَأ َمِلْعاَذإ

 يم ىف اني َراَص لدا َرْهم نأ اَمِِلوَقُهجَوق ىلا اًمأَور َكِلَذ نم هبِصن طفيف الو تنام
 .َنَسْحَمْسا نكل ِهِلْوَق ُساَيِقَُهَو (اَمُهدَحَأ تاَماَدِإ امك ِتَْمْلاِب طْقْسيالَف ىّمَسُمْلاَك
 ركفلا راد :ط 25 ص “ج ءرهملا باب ءحاكنلا باتك :ةيانعلا



 6 ىلانرلج ارب لوصا

 قيقرلا حاكن باب
 © ممل قال ةَْييَح َِ دنع َرئاَجْلاَو َدِاَقْلا مِظَْنَي حاكبلا ىف َنْذإلأ نإ 1
 ىلومت لاشوكل ووو اج رواد ساف حراك تاجا لبي حراك كير نك دفييطعولا ماما : دمج

 < نارثخا لي لاكن يك اصء هس

 خيا اق [ بج كيد نكس دقلا مح هفيطولا م اءارلك بس ب بلطم اكل وصا هروكر : قرت

 قوم لاشوكل ونوودسافروا حي حراك ب جس فوم قلة تسزاجا قلع ديو تزاجا لك راك مالغ

 -ىرساف حراك كمن لوب كت حراك فرصتس زاجا ب كيد نسا امك ني اص دلبج جس

 سالك مالغ خيا اق" آركاك لن سد الترب كركر كو لوصا روك يارب باص

 لرب كيد كس بحاص مادا ايلركرساف اكل تس ىدتاب لا نس مالغ لا لب ءولرك أ تائب

 6 اجايلرمثعتس لانك اهومداز آم الف بست كيد نكس نايم ص ليج اك اج اجيوكمالغ للا

 <ئكدتزاجا ذاق اوك اكا كة اج اهب كس لا لير مالغ كيد نكس بحاص ماما

 يس قلم جرو فإنا ساء لئاش ىتوكدساذ ةراكن تاس اكن تازاج ا يلكجدا

 | ذهبا. اءاج ات لير مموكم الغ قاس لك اك تس تازاجا ىل اق آم الغ بج « < لل اشوكل فود

 جم عراك فرص تس زاجا بلكت: كيد نك نتا صروا اك اج اجيوكم الغ قلبي تروصو روك

 مالغروا اي اكتر خب ك- تزاجا ىكااق آملا يوكو ايكرسافحراكت ذس مالغبج قس لون ىك

 «< اتاجايلدعب كح ىدازآ ل م الغرممل ب تروص لاا قلك اك يغب كس تاجا ىك اق [بسج

 69 - كَ اج ايل لا اك اجومدازآم الغ بحر م كلب تروضروك ا ذب

 ميشامر: ط 1 ٠ ص ٠١ ج «قيقرلا حاكن باب «حاكنلا بابك :ةيادهلا

 ةَفيَِح ىَِأ دنع اًذَهَو «َحيِحّصلا ُلَواََياَمك أ ضي َدِاَقْلا ُلَواََتَي حاكنلا ىف ُُذلاَو :هَلْوَق ©
 ُنيِصْحَتلاَو ءٌفاَفعإْلا ٍلبَْتْسُمْلا ىف حاكتلا ْنِم ذوُصُقَمْلا َنَأل َحيِجّصلا الإ ُلَواَنَتَي اَلاَلاَقَو

 - ٍدِباَقْلا حالا ىف ٍدِصاَقَمْلا ُسْعَبَو ءهقالَظإ ىَلَع ىِرْجَيق ْقلْطُم طفلا ّنأ هلو ٍزئاَجْلاِب َكلَذَو



 48 ىلا نر لج ارب لوصا

 © .ّساَبتْحِإلا ٌلباَقت ٌدَقَفتلا َّنِإ م١

 اصر: ط 21١ ص ٠١ ج «قيقرلا حاكن باب «حاكدلا بابك :ةيادهلا#

 ف انوه لب هيس اقمكس كك كس درج ماج

 قويت لاري اتت بجاورظقفل نانوج كادي رب و < يي بلطم اكل وصاو روكي نش

 - اتم لابس جاور قفل سس حراكذ دق فرص اتوب لدي اهتمدوا كبس تكرر كسر ليك

 راك ضن كيدئاب بان ركام و هسا كر كركذ لوا هداك بادب حاص

 اقم اظتنا اك كروان ناناكى دئاب تنفو لا ةاكس_ر كور كل <- تصد قياوكئ غابوا درك

 هوما رنسا قالنيارواهدركللا لبي ناكم كيادجتاسكسر ب وشوكى دابق أ 212

 اتم توفل اهتحا فأل كل ساء اكو مز الري جوشو شو كو ادقفف ناناكى رغب تنفو لاق

 69 _رر شاي دءاق اج اهاكد# مزال يبى أدقفناكه اجايإب ل ااهقحا سس فرط لش لبس

 9 .اًفالتإ َلِعُج ايلا ماكخأ ىف َلَقَل ا َّنِإ 0”

 -< ايكايكراغ ف التإ للي ماكحا ىوايندوكل مج ن

 راهث ف الا للي تاداكحا ىوايندوك ا انركل قلى اكسب بلطم اكل وصا روكي: جرت

 لطلاب لكبجاو تيدي لا لي الخ لوا صاصقري لمان سي للسل

 فال كر بمر وا اكوبب فاح وو قلي قلت سرب حررط ا حس فلنا لبي دس لس هرمي اتق

 ُرَهَظَت فالحل ُةَدِئاَقَو ٍءْطَوْلا ٍدوُجُو ٍراَبيا ىلع ِةَّدعْلاَو ءِرْهَمْلا بوُجُوَو بَسدلاك لصاخ -
 ُهَدْنِع ِرْهَمْلا ىف ٌعاَبُي هن اهب َلَحْدَو اًدِساَق اًحاَكَ َةََرْما َجٌوَرَتاَذِإاَمِِف رْهَمْلا موُرُلَقَح ىف

 .يتتعْا َدْعَب الإ ُبَلاَطُي اَلاَمْهَدْنِعَو

 ىمالسإلا باتكلا راد :طا” 8١ص "ج «قيقرلا حاكن باب ءحاكنلا باتك :قئارلا رحبلا

 نأ ُهَلاَدَبْوَلَو ءسابيحالا ُلِاَْتََمَقَتلا َّنَأل ؛ىَنْكُسلاَو ةَقَقَلا اَهَلَف الْزْنَم ُهَعَماَمَأَوَب ْنِإَف

 .حاكتلاب طْقْسَي اَلاَمَك اَهِب طْفْسَي َلُهَّقَح َّنَآل كَ ُهَلَقِةنوُبَملاَدْعَب اَهَمِدْحَتْسَي

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط ء 7*٠ ص !ج ءقيقرلا حاكن باب ءحاكنلا باك :قئاقحلا نبيبت

 ميئامر:ط 0" ١ ص ١ ج «قيقرلا حاكن باب ءحاكنلا باتك :ةيادهلا(9



 ع 1 انرلجي ارب لوص ١

 -2 اجوهطق اسد دامت اوم بجااوروا تب انس حراك كي دتج وا دل دنع تتبوأ ا قزك سس ب

 - ىكىكى تاب با اتركك بدالتي "د لوصا هروكرن يارب باص

 سا ذاق آلام ايك يكل وفد رج وشمس لا كيك ما دخت سكس ىدئ اب ارم ىداركى داش

 اكد لام اك دتاب لا كل كس انآ تق سا كيو زنك بحاص ماما بؤ الا ذكى دتإ

 لذة[ بحب رواه انركف لت ايند ماكحا لقوا 4 اجو مدر سرب لاري نتن

 هس ف راوي م وشوك عفا كل تبدع ض وعم لسا يوككؤت يورك فى رئاب سا لوخرلا

 اطقاس ىجر بم كتم لدباكس أ قف ايكو كلب حنا لكم نك ضوعمروا لربه بج ءايدركك الب لي

 تس تبحسروا ترولغرجإ لس حراكز توك نارطسم رطل اكدت مور تسرب اقروا اك ت اجو

 حررط ىاءاك اج ايكم ورحت تسرم# شم لدب ىلا عتسأ تسجد كل دبه حن ول اجو ترم عي

 روت رم توم قبر ترك ين تس فري نيت لب ءاكدت مور تسمح اق قل ابي
 «هس قرعري رقم تقو طيبا هورك كل سادت لق اربع تتسلل عررط ىلا اندم لائق اس

 وافر توي بلا اكل 0 نمي” ص ء ايس و" اق رمم» وروا اكو مز الروسي ربوشل لا

 تيد لم ءاطخ لئروا صاصقري لتاق لمع ل رطل جس ايكا ير فالقإ لي تاءاك ا
 © اكل تروا وكل ماقول اوم راهخ فالح ايي لي لس كسر بم حررط تاس يلو ماا

 69 .اًينّدلا ماكحأ ّقَح يف ٍةَربَتْعُم ْرْيَغ هِسفن ىَلَع ِءْرَمْلا ةّيانج َّنِإ (”0)

 لبق َلَدُْمْلا عتمه ُهَلَو هِلَجأب تيم َلوُعْفَمْلا ٌنَالاَذَهَو ءاَهفنَأ َفْمَح اَهِتوَمِب اًراَييغا اَهاَلْوَمِل
 «ميلشتلا َلْبَق َعيبَمْلا ٌعِئاَبْلا َلَتق اذِإاَمَكَو ٌةَّرُحْلا ُتّدَْرا اَذِإ امك ِلَدَبْلا عنَمِب ىَراَجُبَق ميلشتلا

 رَْمْلا قَح ىف ذك ةَدلاَو ءٌطاَصِلا بجو ىتح اال ليم الا ماكخأ قَح ىف لمَن
 هعِيمَج در ُهَمِرَلاًضوُبْفَم ناك ْنإَو جزلة ْنَع طَقَس اًضوُبْفَم نكي ملاذ هنأ هطوُق سب ذاقأ
 .جْوّرلا ىَلَع

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط «” "١ ص ج «قيقرلا حاكن باب ءحاكنلا باتك :قئارلا رحبلا

 ناصر: ط 201١ ص ٠١ ج «قيقرلا حاكن باب ءحاكنلا بابك :ةيادهلا#



 لكل 1 انرلجي ارب لوص ١

 جس لائرتتللي قتل ماكح ا ىوايندانركت يب انج ب تااذ قب اكن: مج

 نيا الشي كت يانج ب تاذ با بج ناسن اك سي بلطم اكل وصا هر وكن :قرشت

 ماكحا كس لب سا تاتو لا ابقفا لوكاكت يانج لا ليي ماكح ا ىوايند قاس د كلك

 - كوت لييزاب كسا لي ترخ الوكت لوم كراج

 لا فرج وشك تروطا زر كاك و سد الب يب كس ركركذ لوصا »روك ن يارب بحاص

 تاكو ربه كل كس تروا لبن تروا يورك يس نيس ليي تس لوفد تاس
 ناسناروا < كت هانج ري تاذ يا فس ترو الكوكا كلر هاك اوكن انرو كس تدوكلا
 وكل او ذك وخل لاء لتعمل قتل ماكحا قوايندانركتييانجري اذا اك

 ناش .رم توم بل انك دوغ: بس ىلاج ىت ثب»ه زانج امك ارواح اناء ل

 لم ترروصل ةسرأ ىشووخ ا زيبلءاتوم لبر ايسر# ل ترروصو كنب م كل تروكروا

 69 - كم ركضت ب لات بتاج كا لاك ارو اكدمج لات اسرع

 69 .ٍهِيفَنٍءاَقْبإ ىلإ َنْوُذ ِهِلْسَن ٍءاَقْبِإ ىَلِإ ِءْرَمْلا َةَجاَح َّنِإ (2)
 ده كد مس تججاح لك ضي اقبا تججاح لك سي اقبل: مج
 < لوم »دايز ترورضكءاقب كب اوكن اسناد سيب بلطم اكل وصا هر وكري :عجرشت

 لسكس قاب دوف تن ءاقب كن اج لكي هلكوك سس ترورض تكرر قار وكل سا تبن

 هسا

 هيفَو اَهِب ٍلوُحُدلا َلْبَق اَهَسْفَن ةَّرُحْلا ٍلعَقبْرهَمْلا طْقشَي ال أ هلق اَهَسْفن ِةَّرحْلا ٍلْمَقِب ل9

 ىَلْوَمْلا ٍلْثَقَك ُلَدَبْلا ُتوُفَيَق ِميِلْسَدلا َلْبَق َلَدْبُمْلا ُتَنَوقاَهّنِإ ُلوُقَيَوُه هللا ُهَمِجَرَرَفُر ٌفالَخ
 ُهَسْفَ لَ اذ اَدَعِلَوالْضأ ربع ريغ هسْفَت ىلع ملا هان َنأ انو اَهجْوَر نبا اَِلَْتو هم
 ُنوُكَياَمنِإ رْهَمْل نيت ربع ول اَهَسفنةَرُحلا لق نأ َوهَو ُرَحآ ةْجَوَوِهيَلَع ىَّلَصْيَو ْلَسَعُي
 .اَهَل انو هن طفيل اَهتَوَو ىلإ ٌرْهَملا لِقنَي ِتَْملاَو اَهَْوَم عَ يفت
 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط ء ٠ 14 ص ١٠ج «قيقرلا حاكن باب ءحاكنلا باتك :قئاقحلا نييبت

 .يئاجر:ط 21١ ص ٠١ ج «قيقرلا حاكن باب ءحاكنلا بابك :ةيادهلا#



 4 ىلا نر لج ارب لوصا

 كب نيا ذس ىوآ ىكركاك و جسر القبي كركر كو لوصا هروب يارب بحاص
 سول نب تم ويتاسك تبق نايك اج نب كل ماك ى دئ اب سا باب قى كو تدب

 نامكاك ب كل كس تكرهدنزروا ذاهب وكيسآ سا ذس باب ركروا ءاكعسد تبق كداب

 لا وكاني ١ ترورض فرط كن اكد كويك هريغو تمت ماكو تن مز اديب سا ايلاعك

 2 ككر قاب وكل وبا ترورض كت رشابمدجتاس كس ىدتإب دواس لوب كك - كر

 لب تروص كن اهكي اب ك- لا ء<س هدايز ترورض كشك لاي وكس ثني ا رواء

 © - كو بجاو تبق ل ترروص كى ورحت اسك ىدئ ابر وا كوم بجاو»هريغو تبق

 اَذَهِلَو ٍلْسَنلا ءاَقْبإ ىَلِإ ةَجاَحْلا ْنِم ُدََأ سفنلا ءاَقبإ ىَلِإ ةَجاَحْلا ّنكل ِهِلْسَنءاَقْبإ ىلإ ةجاَحْلا
 هَل لحي الو ةَجباَحْلا دمع ماعلا ُلْواََْل َِحَبوِةَميِقلابةَيِراَجْلاَوِءْىَش ريب ماعلا ُكَلَمَتي
 ٍلْجالَق ُبَل اهب ىَرَسَعيلِْيَلِإٍةَيراَجْلا عفذ ىلع ُرَبْجُي الو ِهْيلَع ِهِقاَفْنِإ ىَلَع ُرَبْجُيَو'ءطَوْلا
 ٍلاَمِ!ةَناَيِصَةَميِقْلا هيلع اَنْبَجْوَأ اً ٍةَروُرّصلا ِمَدَعَو اَهِروصُقِلَو ٌّلَمَكلا ُهَلَرامج ِةَجاَحْلا
 .يفَحْا اهي انيعَق ٍلاَوَو الك لَ لاَوَْومَرَْحُم هلم ْذِإ بآلأ ٍدوْصْقَم لوح عَمِدَلَوْلا
 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ا "9 ص ١ج «قيقرلا حاكن باب ءحاكنلا باتك :قئارلا رحبلا



 4 ىلا نر لج ارب لوصا

 فكرشلا لهأ حاكن باب

 © ايفان ُةَدِعلا لَو ِءاَقَْلا ةَلاَح يف اًطْرَس ُتَسَْل َةَداَهّشلا َّنِإ (25)

 -< لانم كءاقب تلاع تىدع نشروا سئ شلي ءاقب تلاع تداهش : مج

 ك- كح تفرصتمد اش لي باب كس راك كي بلطم كل وصا »روكي :قرشت

 حرا قت بن لبن اج رع داوكر كا لب دعب نس لات مرش كل كس ءاقب ىك حراكذ وا < طرش

 ةكعوم حرت ل وفود تنس لان ىانم كءاقب كراك ىيانر ا زكتمدعررط ى ارو كس ددارقرم
 -<س اتم ناب كراك اك ارواس لوم ىو زتعم تروكل ب تروص كوس بش بت لإ

 رات تروكورف كندر هرك نو بد اانبب كس ركركذ لوصا »روك نبادب باص

 هور ات ئاج لبن نيب دكس نا انرك ايا لبج تبر تعم لكرفاكى تسوي ءايك اكن كس لوماوك
 رواكس لوب رار قرم ينال خيساو كيد نكس بحاص ماما قف حسوب نارلسم ويت لايم لوفد

 ءهس لائرشكل_ك ءاقب - حراك انوم» زعسروا تدابشلكوكه س لايت ورضاك يدب

 هداك ةتيسدرارقمارتؤك اذ كس ريفلاةرتعم_ كس ل ررارقرم بركن غيس ايي قاس ايلا لماعم بج:

 مارتتساري روس روز نت (!)-خ. اج ايورا رقم ارت تس ارك نب نتا كتر ش «)١( لن ليتر وص

 تاره روطلس رش يل سيب نك تتر وص لوظوو روك لبس ليس ير روصروا حاج ايدرا رو

 ىلاو روز يقدروا لين لئكىت بط انبكس عرش يف وتر افك سئررلمتل_ سانيورا رقم ار

 بجاذيبل ع لائرقتماكع مرتك حراز تس ريفا ةزتعم رب وشن سراويل لاا ثرروص

 كيش التدار ين ىلوكىراوج مدعايد زاورداين لوكاكت مرت قلل دنب ا ذاورد لونود كس كرت

 2-69 اج امج تسرد حراكذهروكرئاكنلإ لبي نتي رافكر وا كت اج

 مئامر: ط 00 ص 7٠ج ءككرشلا لهأ حاكن باب ءحاكنلا بائك :ةيادهلا©

 ٍةّدعْلا ُتوُبتَو .ِهجَو ْنِم ةَحوكَدمْلا حاكب ِهِنوكِل ِةَدِعْلِل َيهاَمْنِإ حاكتلا ةَمْرُ ّنَأ ةَفيِيَح ىبو©
 اَلاَدَمِلَو مِقوُقُحب َنوُبْطاَحُي اَلْمُهنَألِ) ٍلَوَألا ىلإ َليِبَس اَل جْوُرلِلْوَأ عْرَّشلِل َنوُكَي نَأاًمإ

 - كيد ىَلَع ٌعْضَوْل اذه َّنآِل (هُدِقَمْي اَلُهَنأل) ىناذلا ىَلِ الو ري نْلاَو ِرْمَحْلا ىف ْمُهَل ُضّرعَتُي



 ها ىلا نر لج ارب لوصا

 © .حاكيلا َءاَقَب فانت ةّيِمَرْحَمْلا َّنِإ <

 < لانمكسءاقب ستراك اندم مركرقر ىذ : دمج

 نإ هت لن مارترب ناسناوج تش روو نك“ تيدر ب بلطم اكل وصا هر وكري: عرش

 ود لبي لب رات روا تبيح لانه كس حراكذ تيم ًءاقب نواس اًنكسوم حراك ارتب سس

 بخ واكو لارا وق كوب ترمب دي قلو نايات سلا اوفو لب ب زج دان

 - كوم تيم ناكر قابس

 تس نا ايلاماىقب ا فس قدر كاك و هس ااتب ري كسك كذ لوصا روك يارب بحاص

 «لا. لكك كة اج كلر فق نائم كس لوفودأر ف ايلركل وقم السا نس لوو دري اياك أ

 لولووا ذبل, تلح ومب لب ع لوفوو ءجس ىلانم ىكءاقب كس راكذ تييمرروا لن مررت ىذ نا“
 كاوكاو ولحم ءاوتعسس هرهغص راك اكرر سن كك اج كت قرف نايسدو كس

 69 - < لانه كاك اقب تيت ككل سااكوبت لطب رات قاس نا« ىئاضر

 هلأ ْنِم ٍنكرلا ُروُدْص َوْهَو ىِضَمفمْلا ٍدوجْولِلًحيِحَص ءادهنا َعكَو حاكنلا ٌنََتَكَو ٍضْرَفْلا -
 مل دوُهُشلا تاَمْوَلاَدَهِلَو اَهِف اطْرَش تمل ُةداَهّملاَو عِناَمْلا مايو هَلَحَم ىلإ اًفاَضُم
 اَْيَلَع ُبجَي َقَهْبْشِب ْتَنِطْو اَذِإ ٍةَحوُكدَمْلاَك_ءاَقَبْلا ةَلاَح ىفاتث ال ُةَدِعْلا اًدَكَو) .حاكنلا لطي

 .ْمِئاَقْلا حالا ُلطَبي اَلَو ٍِءِطاَوْلا ّقَحِل ةَناَيِص ٌةّدِعْلا

 ركفلا راد :ط ," ١ ه ١ ”١ 6” ص ج «قيقرلا حاكن باب ءحاكنلا بانك :ةيانعلا

 ميئامر: ط 0 8 ص ١ ج ءكرشلا لهأ حاكن باب ءحاكنلا باتك :ةيادهلا©

 َىِضاَقْلا نق ٍرفاَكْللاًمَرْحَم ُةَأْرَمْلا ُتَناَك ْوَل أ (َمُهّنْبَب قرف ُهُمّرْحَم ثناتك ْوَلَو :ُهُلْوَق9

 ْمُهَنبَب مف نالّظَبلا مُكَح ُهَل ِمِراَحَمْلا َحاَكِن َنلاَقاَقَتا اَمُهُدَحَأ وأ اَمَلْسَأ اًذِإ اَمُهَنْبَبْقَرَقُي

 ىف ٍةَْحَضلا ْمُكح هَلهدْنعَو قوق مالسإلاب ُصْوعتلا َبَجَوَو ِةَدِْلا ىف اَنَْكَذ اَمَكاَمْهَدْنِع
 . قري حاكذلا“ ءاَقَب ىِفاَتةيِمَرْحَمْلا نأ لإ حيِجّصلا

 ىمالسإلا باتكلا راد :طا' /- ص ج «قيقرلا حاكن باب ءحاكنلا باتك :قئارلا رحبلا



 م ىلا نر لجي ارب لوصا

 © .ىَلمُيالَو وعي ماسلا نإ 00
 د اتوب لاب ولخمجج اتم بل اذ مالسا مج رت

 مر ب ولخضر فكروا كسل بل انش مالسا رك يب بلطم اكل وصا هر وكري :ترشت

 -(د:ن:اج سآت يبولغم كم الساس لس نيد م اجضارس لخنايبا لوك
 قويت لايمركا ل بلسم الأبهر وكر نك وذ سد .التتريب كركر كو لوصا روك ن يارب بحاص

 ل اوفو لك لك اج كلر فقل يي لوفوو قب ايلركل وق السا فس كي قلت لي

 كه [ت يب ولغم كم السا سب تروص اول اج كد قر فترك تس نس |١ مالسا كيا

 توم تك ررظتل ثول ل مالسا ا ذيب ءاتج لبكبس وشر وا جس اتم بل الشيب مالساملبجج

 ©9- كد اج قبر فتم لود
 © .ِهِحِلاَصَمِل ْلَبِبْيَعِل عرش ام حاكذلا َّنِإ (”9)

 حس لوغو ٌعراصم نيس قد وللي جايك يك ير ورشملل_ هس ناي نيس عراكن دمج

 -< ايكا يك ورش
 اروا وأى اسف تاشماوخ فرص حراك فس تدار رك ب بلطم اكل وصا هروكرن :عترشت

 ك- راك هاي يك رورشم ل - راك عاصم راكد لأب يك يعور شم حس نسل
 عمار: ط 0 8 ص ١ ج ء«كرشلا لهأ حاكن باب ءحاكنلا باتتك :ةيادهلا©

 ىلع (ولعي مالسإلا نأل ءملسملا مالسإ ضراعي ال) لطابلا هنيد ىلع (رصملا داقتعا امأ 9

 ولو) .هنيد ىلع رخآلا رارصإ هضراعي الف ء ءىش (هيلع) ىلعي ال ىأ (ىلعي الو) ءىش لك

 امهتعفارم نأل ؛عامجإلاب امهنيب قرفي)مكاحلا ىلإ امهالك عفارت ىنعي /عفارت

 ىضاقلاف ءامهنيب قرفي نأ هل مالسإلا مكح هنم ابلطو الجر امكح اذإ ىنعي (امهميكحتك
 .هنيالو مومعل كلذب ىلوأ

 ةيملعلا بتكلا راد :ط ءالا"  ,ال ا" * ص هج «قيقرلا حاكن باب ءحاكنلا باتك :ةيانبلا

 يامر: ط 0 © ص ١ جا «كرشلا لهأ حاكن باب ءحاكنلا بابك :ةيادهلا©



 مس ىلانرلج ارب لوصا

 < ريو لس ةتورلا قلب جراوو زا ينك راسم

 كسور نزل كد قرار لو سالت ب كح ركركذ لوصا» روك ن بادب بحاص

 ناس لال اشوك اكن عاصم ماكل تاس نا دلتوكه سرفاكى لتر واهس قكك ا
 تس تينت كراك تاذ حراز لقدج وا توم لائأل ساح وو لإن رات حراك ناب كس

 رك روف وكانك اج يك بلم رم ءعس عرورشمتل راك عاصملكي سس ل رورشم

 ا كم ورك ثا ذر رووا تصدخ رج وشراء« كر ود تاب تيس اكس

 لال صاح نايمرو كس ناتو عراكل عراصم زي ءعس لب عرورشم حران لب قتل لا ك-
 رام حراكط رواء عرور شمل كس ٌئراصم حراك دللي جس لا عر ورشا ذل حراك انكم

 69 هريو لك نتورلاوتي نك

 ,ُحلَصَم مهمين هع اَهّلَعْعَت جول ٌةَمدَو ٍلمَِلةَسوُبخَماَهّوَدَترمل انأو©

 ُجوريالق موُمعْلا يي يفنلا قابس ىف ٍدَحأبَرْبعو هجِاَصَمِل لب هَعِل عرش ام جاكت
 .ٌدَتْرُم اَلَو رفاك الو ْمِلْسُم َةَدَتْرَمْلا ٌحَوَرَتي لَو َةَدتْرُم الو ةّيباتك الو َةَمِلْسُم ُدَنْرُمْل

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط 76 ص ج «قيقرلا حاكن باب ءحاكنلا باتك :قئارلا رحبلا



 هز ىلا نر لج ارب لوصا

 عاضرلا باتك

 © .اًمُكَح ٍدْوْجْوَم ُرْيَغ َبْوْلْغَمْلا نإ (”*)
 تح تومووجو سري الع ولم: جرن

 كرسود رواوت بل انرلا كاح 52 لوز هدمك< ع بلطم كل وصا روك 1

 كوب ]ع بل اذ ناحل كوم راش مورعم سس رابقت ا مكب ولن وتوم بولخم

 كوم لاو مكتب ب ولخ خسروا

 لت اسكس لاي حدود هروب لو بدالتيو كراركو لوص اهروكرنري ارب يحاص

 زاك ىلإ تبشوم دايز حدود ثوب بل ان حدودك لاحروا اج ايالي كك يروا اج

 بولغم ىلإ رواه بل انددود بج لوب كد اهوم تباغتعاضر تمرتل مب تروص للا

 لييووجوم ىلإ يوك ليي تروصو روك وف لوم لبيزوج ومس رابقنا هس مكب _#ولخششس دواس

 ركاروا « كَ اجو تبا تعاضر تمرت ل ب تروص ىيلا لع تددداراس اكاراسرلكي

 لا 0000 اةثعاضر تمر واو بول ووو وو رواوبت بل امل نك هاو كر كمان

 توج < اتم دوج وري روا مورعم هو ارلعرك نوم روجوم انقح ب ركا بولخم لك

 69 < ىرورضدوج واكل اس رابنغا لونود مروا تقيل تمرح

 ميئاصر: ط 221١ ص ١ ج ءعاضرلا باتك :ةيادهلا©

 ىف امك «بلاغلا ةلباقمل رهظي ال ثيح ءاًمكح دوجوم ريغ بولغملا :لوقن نحنور(9

 بيجي نأ مصخلل نكل .ثدحي ال ءامب اًبولغم انبل برشف «نبللا برشي ال فلح نأب (نيميلا

 نبل بولغملا ىمسي ال فرعلا ىف هنأل ءثدحي الف ءفرعلا ىلع ةينبم ناميألا نإ :لوقيو هنع

 ةروصب قلعتت ال ةمرحلا نإ :لوقن نأ ىلوألا نكلو «نبللا دوجو ىلع ةينبمف ةمرحلا امأ

 تابنإو ءمظعلا زاشنإ رابتعاب قلعتي لب ءعامجإلاب" ريبكلا" ىف امك نبللا دوجوو ءعاضرإلا
 .هب ىذغتلا لصحي ال هنأل «تابنإلاو زاشنإلا لصحب ال بولغملاو «محللا

 ةيملعلا بتكلا راد :ط ء" < + ص هج «ءعاضرلا باتك :ةيانبلا



 هه ىلا نر لج ارب لوصا

 © . بْوْلْغَمْلاَك َعباَتلا نإ(" 1)

 < دئئا كب ولخم حلات: مج

 لا اهرب وبن روصقل كيوم 1 را باطم اكل وصا مروكر 1

 حلات ذيبلج اتم مودم ارب ولخشروا ليد نكس بحاص ماما دنئا كبس ولخم ولع اجو

 كوم مورحم الع قت

 طل قتاس لس ةنافمدوورلال لو تل اتت كك رركذ لوصا هروكرن يارب يبحاص

 مدود ليد زنك بحاص ماءارج ركا كوتش تب ثتعاضر كىسمرت ل مي تروص لا وأ اهو:

 رواء حازف قلم ارفووثلرواء هس ف وقومي انو وشر ارموراو معمم لاا ءوم بلا

 اك علاتروا ع حلاتروا حرر ف دوور واس لصت ناك ب دسلسكس افرك يس ماسملج قب تاب

 داوم نثار كب ولخمر لب حلات دود « < انامكل صا لبي اهفو وشر وا تينا ذنوج لير ايا

 2 رو لن ان تسع ناك لاس لات هدول قلع ىنو وشن

 ” عباوتلاب رابتعا هل” /لكح لوصا قاخت ل عل انروا ايكوم اتت جو كف اج لدية اسك

 69 - نوبت ليتر ارنا اك حلا ولين ماكح ا يتسابق

 © .ّسدجْلا ُبِلغَي ال ٌسنجلا نإ (”)

 -ىلوم لبس اذرب كرنب مج

 يامر: ط 22421 ص ١٠ج ءعاضرلا باتك :ةيادهلا#

 ًنِلاَع نَبَللا نْوك َنْبَب قْرَف الهنا َداَقَف هَقَلظَأ (مّرَحُياَل ماَعّطلاِب طوُلْخَمْلا ُنََللاَو :ُهُلْوَق©

 مالا نأ اَلْوأاًحوُبطَم ٌحيحَصلا َوُهَوةَيبَح ىبأ دع اَلْوأةَمفْلا عفر دن ُرَطاَقَعَي تْيَحب
 ريم امنة ّنألَو ميِرْحّملا ُطاََمَرْهَو ىذا َوُهَو ُدوُصْفَما َوه اَميِف ٌعباَت َنِبْلاَو ٌلضأ
 قلعت ايِلاَغ ُنّبْلا َناَك ْنِإ اَلأََو ُبِلاَعْلا َوُه ُماَعَلا ٍةَلاَحْلا كلت ىِفَو ءِهَدِعَمْلا ىَلِإ ٍلوُصْوْلا َةَلاَح

 .اًقاَلا الق ٌحوُبْطَمْلا اّمأُراَلا ُهّسَمَْمَلاَذِإ اًميِف ُفالَخْلاَو ءِبِاَعلِلاًرَطن ُميِرْحَتلا هب

 ىمالسإلا باتكلا راد :طا ” ه4 صج ءعاضرلا باتك :قئارلا رحبلا

 يامر: ط ع1 ص ١ ج ءعاضرلا باتك :ةيادهلا(©



 41 ىلانرلج ارب لوصا

 عمت ىقيا سكي د زن كس رف ماءاروا جنم مارك بس ب بلطم اكل وصا هروكزن :قرشت

 ليو وصقل وفود لوبا لوب لي متسروا كالب كرسدد تس كليا شم لآل ابل ان ب

 - لو ومرت

 لبي نياعوور هن رك لو هدالتو كارلو لوصا هدو نيادب بحاص

 قلختوتا سكس سا اكرم بل اذدوج سس لب نا مريد نكح دألا حر فسد وا ماما قلع اج

 رف ماماروارمحا ماما ليج #- كوت قلب نإ ندا لاو عووواف تيرا نتن ءكدم

 تراث تعاضر تمرس لولروكل ووو نتن كوم قاتم لوثوو 01 امهر

 زج لام قب سلب قآل أبل اني لك تروا ءجس لك لن لب ادد لقتل
 ماب بج هدور لؤثودا زيبلع لوب ليتم ورعمروا بولخش قو مات روارل درك جتا كس

 ك كيا ىلروا كوم قطتي سس لوفوو تمر لا كومتاديبب تيب وقير لا نا أك ل
 69 لكم ل اخ ديتتاس

 © .ِءوُشَنلا ىنْعَم عاضّرلا ىف َمّرَحُمْلا َّنِإ (”)

 ب اتوتكح اىنو وشن قل 6 ثمل أب تءاضر : مج رن

 هس امفو وشنو وه تلعوج كت عاضر تدرك ب بلطم اكل وصا» روك ب :قرشت

 انو وشن اذن ل اف لع نر هيطرتم نأ لد وم ردا انو لب ازغ سم

 5 00 انتهت لون

 سنج ْنِم نيل نأ ٍدّمَحُم ٍلْوَق ُهْجَوَرَفُو َلْوَق َوُهَو اًعيِمَجاَمُهْنِم ةَمْرُحْلا تبي ِدّمَحُم َدْنِعو
 ُليَِمْلا ٌريِصَيالَق اًكالَهَبْسا سدجلاب سدجلا طْلَخ ُنوُكَيالَق سنجْلا ٌبِلْعَي ال ٌسْدِجْلاَو ٍدِجاَو

 َدَسْوَأ مظَعْلِزاَْنإَو خللا ٍتاَبإي هدف امهم ٍدِجاَو لك ِّبّصلا ىّذَعيف ريكا ىف اكَلْهَمْسُم
 ركل يحلو ستحل طلخا ىلع لرالو هرخال هزل كاني الا هقتسأ نأ وكلا
 .اقيَِج هلق ىف هيف ارا َرخآ تي هطَ نو َرَحآ نم بَصَح نم نأ هلاكالفيا
 ةيملعلا بتكلا راد :ط ءا ٠ ص 06ج ءعاضرلا باتك :عئانصلا عئادب

 يامر: ط ء ها” ص ١ ج ءعاضرلا باتك :ةيادهلا#



 0 ىلا غر لج ارب لوصا

 تس ناتتيل كس تروى كركاكل ون جسر الت ب كركر كذ لوصا هوك يارب يحاص
 ابك يايتا# لبن ثيبب كك سس ماقم كك تح جن كور سينتج ل اوك دود ل: ل
 ىرورضاناج يايا امنووثنكل_كس تعاضر تسول كل سا« كوم ليتم اةتعاضر تس للا
 رواء لاو لع لوس موا كر ذك دم بج كوم تفو قادوجو اكارضو وشلر واس

 ل ا ترا ل نامل فر
 69 - كوب لتس ان كتم رقت لاك لاس دادلاكت مرتب لا لك دوا كوب

 قاللطلا باتك

 ةنسلا قالط باب

 © .ُتيِعْوْرْشَم فاني لِ ِرْيَع ىف ىنْعَمل يِبشلا ِنَع َىهّنلا نإ (”)
 كح لاوج ع تسمو كوي ا كيا تعامل تيسد قف الط لي( ضي' تلاع ) :مج

 - كوم ليم ورعم تييئورشم ىك (قالط) زب © ليه والع

 كر يغوم عرور شت تس رابقظا كح تاذ جك يب بلطم اكل وصا روك :ترشت

 تسرايتظا كح تاذرانوم عرونم تسجد كرين ىلالبآ هريغلدع قب ولوب عر ونمت رابعا

 هس لاب ل انما ذو عرورشم

 لكلب ى ديب نب اذ شى كرك رالي هس ركركذ لوصاه اكو يادب بحاص
 و 4 ا و نس او ماس 2 ا وُ 0 8 هك 0

 َوُهَو ِءاَذغلاب ُدَجوُي اَمْنِإَو ِهِراَبيْعاب ميرُحلاَو هيف ُدَجوُي ال ءوشدلا نال «ِنَبللاب ٌناقبخالا اما

 ْقَلَعتيٌرظِفْلا اَنلُق مْوّصلا ِهب ُدَسْفَي امك ُةَمْرُحْلا هب ُتْبتَ هنأ ٍدّمَحُم ْنَعَو ءِربُدلا ْنِم ال ىَلْعَألا ْنِم

 ٍفالَخْلا اَذَه ىَلَعَو هيف ُدَجوُي الو ٍءوُشدلا ىَنْعَم عاَضّرلا ىف ُمُرَحُمْلاَو ءِفْوَجْلا ىلإ ٍلوُصْولاِب
 ُةَمْرُحْلا ِهِب تنال هليلخإ ىف َرَطقأْوَلَو ةّمآْوَأٍةَفِئاَج ىلإ َلَصَوْوَأ هدأ ىِفَرْطَقَأْوَل
 .اًمهب ٍءوُشدلا ٍلوُصُحِل قاما ُميِرْحملا اًمهب ُتْبَيُروُجَْلاَو طوُعّسلاَو
 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط ءا 87ص ١ ج ءعاضرلا باتك :قئاقحلا نبيبت

 ميئاصر: ط عه ص ١ ج ءةدسلا قالط باب «قالطلا باتك :ةيادهلا(9



 4 ىلا نر لجي ارب لوصا

 «بس ورثت دابا تاذ قالط كوك كك اجوم تاو قالط ل ىديد قالط لي تلاع

 دنع تسمو كر بج رواه عروس مجد كف م لي ولسا لب نا تلاعب

 يانيد الط لي تسل احا ذهبا, هس لبيت لانه كس نوم عرور شنت رابتقا ل تا هوو

 الط سب شيث تلح -ىككاجوم تاو قالط كل سا لب لانه تييعورشن كق الط
 لير اش اك ا للي تدع رجا اكعد ق الط لب لتس ناس مكس رون ل لاانيد

 كل ساء ليي خرا زك نتن ري زم والعكس ضن روكرن كل كح تدع ماقد اكو
 نايك بس ايكدنييانوكظ يسد قئالط لي ضي تلح ذس تدير شرطا كفاه حس درضاكت د

 © - كد اجوم تاو ق الط ةناكمدقالط لم ضبجتمل اح لوركا دوج واب كس ىلا

 ©9 .ُهَلاَرْجَر امك اّيقاَب ٌلَعْجَيةّيِصْعَم ةيِصْعَم ّوُه ِبَّبَسِب َلاَز اَذِإ َىِيَّشلا ّنِإ (4)

 وضسا كوب قاب دوارلعوب تيصحضوج ع اهو لئاز سس بدسم !بج ل جت

 نول ل ةييقااو

 هوك ركب اكترااكم اكتمل ا كى دآ وكب تبرك سيب بلطم اكل وصا هروك نعت
 اًمأ «(اَهَعِجاَرُي نَأ هَل ٌبَحَتْسُيَو ُقالّطلا ّمَقَو ٍضْيَحْلا ِةَلاَح ىف ُهَنَأَرْما ُلْجَولا َقَّنَص اَذِإَوو©

 ليو ْمّرَحُمْلا َنل :هلْوَق ْنِم ىِبَي :اَنْرَكَذ اَم َوُهَو ِهِرْيَغ ىف ىنْعَمِلُهْنَع ىَهَنلا َنالَق ٌعوُقُوْلا

 ُبِحاَص َلَقت .اَهلع ةَدِعْلا لوقا ةَبوُسْحَم وكت ال قالعلا اً ُعَقَي ىلا ةَصيحْا َّنِ ٍةدِلا
 هلْوَق ىف روُكْذَمْلا ِرْمَألا ّدِض ْنِم ُداَقَتْسُمْلا ْىِهَنلا وه انُهاَه يِهَنلاب ذاَرُمْا نأ هَحْيَش ْنَع ةَياَهَتلا

 ُةالّصلا ِهْيََعهِلْوَق ىف ٌروُكْذَمْلا ُرْمَألاَوأَّنِهَتَدِعٍراَهْطأل :ىأ َنِهتَدِعِلَنَموُقَلَطَق) ىَلاَعَت
 ِضْيَحْلا ٍلاَح ىف عِقاَوْلا قالا عفَرب اروُمأَم نا ُهّنأ امل اهْعجاَريلَق تبا ْرُم مع ُمالّسلاَو

 يْهَنلاب ُداَرُمْلا :َنيِجِراّشلا ُصْعَب َلاَقَو .ٍضْيَحْلا ٍةَلاَح ىف ِهِعاَقبإ ْنَع ايِهَْم ناك ِضْيَحْلا ٍلْبَأِ

 ُعنْمي ال ِهِرْيَغ ىف ىَنْعَمِل َناَك اَذِإُىُهَنلاَو /اوُدَمعتلاًراَرِض َنُهوُكِسُمت الَّو) ىَلاَعَت هلْوَق

 .ِلوُصْألا ىف َفِرُع اَمَك ةيِعوُرْشَمْلا
 ركفلا راد :ط 2” 8١ ص ”ج ءةنسلا قالط باب «قالطلا باتك :ةيانعلا

 يئاصرن ط 2 2- ص 7٠ج ءةنسلا قالط باب «قالطلا باك :ةيادهلا#



 0 ىلا نر لج ارب لوصا

 2 < 8 ةورجز اج نب بس اكذب تروا لكك ثس قل ماكد ورواد ماك اكدانك
 -6 م اجاعكر ناب الععسأ

 هس وآل اوكل نتن نارك ككل عسر الت ب كس ركركذ لوصا ع روك نويارلب بحاص

 رشنروا < لوم لئاز حجو كشن_ لقى اكس كويك كك اجو تاو قالط كريد قالط

 ك- مك و انك بسد ومكة اجو لئازس برست اس بج راع: انكروا تييصعم ارك

 لثاع بج روا كوم لاب لقتيسس رابتنا - مكوك ابهيا ذبل« لوم لاب خس هو تابت

 © - كد اوم تاو ىكقالط كن اركسا ذبل ىلاجوب تاو قالط لس ايد قالطىدآ

 قالطلا عاقيإ باب

 ©9 اَحْيِرَص ُنْوكي اَلاَفْرُع الَمْعَتْسُم ُنوُكَي اَلاَم (”7)

 كوم ليي تر صو وولي لكل متت( كك قالط تس ) لبي فرك اظفا» درج: مج

 افلا هو وت لون لانلا نات فراعتم افلا جك ب بلطم اكل وصا هوكي :نرغت

 كوم رماد متي لانكا نافلارب نا كتم ك لوم افلا فانك لب كس لوم ندير ص
 ِتنأ”اكهساىدبت ابا سرج شرك كل ب جسر القنري كس ركركذ لوصا روك نييارب بحاص

 كويك كونت عئااو قالطكس تيينريفب ليي تروص اان( ريتس كس نول ءاطإ“ ةَقَلظُم

 لي ترصد وون لمس ب فرو ظفل »ورب وا جس لال ممتلي فرع اطلا نوكأ
 ملسملا لوق نأ لصألا”لككل_ ساء اتاجومادا موهفمك الط سس لا هلكت نايات

 تاه مة تب اضم“ هريغ رهظي مل ام حالصلاو دادسلا ىلع لمحي

 َنَآِلَو ءفيلكَتلا مك هَل َسْبَ هن جْنَبُمْلا فالخب ءناَرْكَّسلا ِرْبَعَك ٌعِقاَو ٍفَلَكمْلا ُقالَغَو

 .رخَو قاب لَ ةيِصغم وه بسب لع لاَ ديْاَوِرْمَحْلاب نارك
 ةرهاقلا سلجملا ةعبطم :ط ءا "6" ص مج ,قالطلا بانك :راتخملا ليلعتل رايتخالا

 يامر: ط 28 ص ٠ ج «قالطلا عاقبإ باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا



 7 ىلا نر لج ارب لوصا

 رك كيب كدي لق الطفل لا تين نورك 8 ليل وير وا كس نسر كف وضرب تين

 © - كد اجوب تاو قالطرواكهاجايوركلصيف قلاطم كس لا توت تركت يبن كك الط عراقيارب وش

 ©9 .ةَرْثَكْلاَو َمْوُمُعْلا ْلِمَتْحَيَرَدْصَمْلا ن0

 < انتكرلامحااكترثكر وا مومتردصم : مج

 لامخاكترثكر وا مول ب نلا لن رداصم تتح كسي بلطم اكل وصا روكي قرت

 ترثكل مكى ككردصما زيلع اتوب لا شوك ب سرشكروا لبنت توت ل كرد صم لكوبك س وم

 ب نوم

 قلاط تناك سوي ةرووشرل ال لو <دالتتيي كس ركركذ لوصا روك يباب بحاص

 لب اسوم تاو الط نت وكت ين كن رك مالكا ةيساروا““ قالطلا ِتْنَأْوَأ قالّطلا

 اذهل تنكر ل( رثكروا مومتررصعروا جس ردصم“ الط :لخفل ل مالكدس و

 < لد انه توكل حاكم زج وجروا ككل [تااكتسرثكروا مومو الط نفل

 ررص»“ اطل تسرك ل اتيبناكن يت كلن اجو عت او الط نعت تين اذبل

 ساري حرر لسن تع ار دصم_ جانب لاب لاح اكمومتروا ترث يبرد صم واس

 ( نت كلن ) لكل اتخاييرولاكومم تبي لا حرر ط تا حس انج لامتح اكتييمومتروا تشكل بي لانج
 (9 -(مءرابتعااكى أ كوم كت يين لك رج وشب اء لاش ىلا( كيك نثل) يل دادجتاس كس

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط ء ٠ 18ص !ج «نابرض قالطلا باب «قالطلا باتك :قئاقحلا نييبت

 ميامرنط 29 ص ١ ج «ءقالطلا عاقبإ باب ءقالطلا باتك :ةبادهلا9

 ٌةَدِجاَو َىهق هِي ُهَل نكي ْمَل نق اًقالَط ْقِلاَط ِتْنَأَو قالطلا ُقِلاَط ِتْنَأَو قِلاَطلا ِتنآ ُهُلْوَقَور9

 تن َاَقاَذِإ اًدكَو «(ُتاَ َِهَ اما ىَوَن ْنَِو اضن ةيِهْجَ هدا َىِهف يلا ىَوَن نَِوةيِهجَ
 ّنآل ءهيف ِثاَثلا هن ُحِصََواًيِعْجَر ُنوُكَيَو بِ ىلإ هيف ُجاَمْحَي اَلَو اَضْبَأ قالطلا هب ٌعَمَي قالَط
 .ِنْيَتلا هين ُحِصَن اَلَو سنج ْمسا ُهْنَل هةَرَْكْلاَو َموُمُعْلا ُلِمَمْحَيَرَدْصَمْلا

 ةيريخلا ةعبطملا :ط ءا”ا» ص 05000 قالطلا «قالطلا باك :ةريلا ةرهوجلا



 7 ىلانرلج ارب لوصا

 © ِذَدَعْلا ُلِمَمْحَي اَل َظْفللا َّنِإ (”8)

 -اتكر سل ا(حااكدرعاففل: مج

 لكؤ شور فم لب فاو رغب انتكر لكل امحا كددعاظفا كس ب بلطم اكل وصا »روكي :قرشت
 رف كياروا ليا قت قرف كيا« لإن تس ومدرفود كس تمم تبا جس ّلاج كر تيباعر
 -< اندم تباثتس تينا فروا جس توم تباث تيم ل ور فروا لكؤت

 ود لبر بوشركا لير لتس الاب هروك سك لإ هسدالتإ كح ركركذ لوصا و روكي يارب بحاص

 < ررص“قالط” لك لا كلوب سعتاو لق لطووروا لوم شاعر وبال ينك

 ليز جود لي تااومش كس لاا تس جو كفو: لك ارك سيب لوصا لاي دلع لس ردصعروا

 صر فركارولا كوم عت او الط كيا وم تين قرر فركا باء ىف( 0) قت رف (1) ل
 تاك تيم اويراك ضل ساء جس لتس و انركت يبن كود« كل وم حئاو لق الط نت قلوب: تيبناك

 لكقحاكس ليأ لي نادع غانا رواه تس لش نادح ةانافلاردصم زين ىكتتر واهب قرف
 روا تيب رف روا «عس تبجي كوم لاح تس تييدرف فب قت دوا ءعس ىلاج كت بياع

 9 _ شأنك وكس لي طئافلا نإ كل ساس كراع تس لوفوو تينج
 © يل هيَفاَضِإَك ةَلْمُجْلا نع هب رّبعُياَم ىَلإ قالّطلا ٌةَقاَضإَّنإ (”9)

 لكل كي اه اناج ايكيا كرفت سكس لن نك فرط ىك زج برا تدن ىكقفالط: مج رن

 كامرا ل وك عيش و رل

 كح شرك نرك فرط ل زج يبا تدب كف الطدك سيب بل طم اكل وصا روكي: قرشت

 < كك فرط تيضضروا تاذ لكتسبن أ يوك تاما يس اناجايكر مجال كاس
 ميئامرنط 29 ص ١ ج ءقالطلا عاقبإ باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا ©

 هيف َسْيَلَو ٌةَدِجاَو ٌةَمِلك اَهْناِل ذَدَعْلا ُلِمَتْحَي ال طْفّللا اَذَهَو ْدَدَع هيف نّيَمَشلا هين ُلوُقَن انك

 لمعت طفللاتالَمَمحُم نم نكمل ديلا دل لاما
 ةفرعملا راد :ط «2 + ص 1ج «قالطلا باتك :ىسخرسلل طوسبملا

 مامر: ط 25 ص ١ ج ءقالطلا عاقبإ باب ءقالطلا باتك :ةبادهلا(©9



 7 ىلا غر لج ارب لوصا

 «ٌقِلاَط ينكر ”اب/ذس ىلا و سد التبيي ك.كركذ لوصاهراك يباب يحاص
 قالطس ب لوتروصم انمنازت““ ٌقِلاَط يندب 'ي“ ٌقِلاَط كسار” اي “ٌقِلاَط يقنع”

 بس كف رط كازا كرا تدين كق الط ذر جوش لي لا نروص روك لكك كه اجو عناد

 ومب وضم فرط زج يا قالط بحب رواه اناج ايكر يت دب دول دخت سكس ءاذجا نادك
 ننروصو وكذا ذييلعس دتئاب ك نكت سين فرط كل كق نوب قلك مريس نا

 نك لكت سن ىكق الطروا كوت دننام كسر[ ت دبن فرط كل كانركت دب فرط ىكءاذججا ل
 كس اظافلا روك نرى اء اجو عئااو الط ربشو كت اب ذل اج لك فرط كن ادب دول

 © - كد اجوم تاو قالط ىتكدجتاس

 © .ُدْبَقْلا هيف ُنْوُكَي اَم قالّطلا َّلَحَم َّنِإ (5*)

 _ومدوج وم“ ديق'”ل م لس زج »و لاك ق الط : مج

 “راف ديق*” لي نست كوب تس ورب لاك لطم ك سب بلطم كل وصا هروكن :نرشت
 -< قالطم اناكذ كاوا نام اوك اكن يقل أ ومدوجوم

 بذاك كويس 0 لو بالتي لسركركذ لوصا هروكر نيارب بحاص

 ىءريق لم سعب ثم لاكن اطمن تاو ق الط“ ْقِلاَط يلج راب “قِلاَط
 رتريق ل لسا يبل شرق لا لاي روادجتاب رواه ي ذك روكريقدايفب ىكق الط لكك

 ابر ىلكاوج سيئعت او لكاب سقس سل ككق الط بج ةنء انك نب سوق الط لوو

 - كورت تاو لئإب ىو ااط

 بهن جْرَمْلَوةَبرلاَوِهجَوْلاَو ِسْرلاك اَهْنِم عِماَج ءْزَُج ىلإ قالّطلا َفاَضَأ َدِإ هنأ فال
 ْنِماّمَْر اًذَكَو اًذُك ٌكِلْمَي ٌنالَق :ُلاَقُيِنَدَبْلا عيبج نع اَهبرّبعُي ءاَضْعألا ٍهِذَه َّنأل ءقالّطلا

 .ةَبقَر اَذَكَو اًدَكَو ٍقِِقّرلا
 ةيملعلا بتكلا راد :ط ء ١ 0” ص مج ءقالطلا باتك فال ادب

 ميئامر:ط 8٠ ص ١ ج ءقالطلا عاقبإ باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا ©



 8 ىلا نر لج ارب لوصا

 لاما تلج سأ اكن ديقرواءجس مان اكذاهناوك "اكن د يق*”قالطك  يص الغ

 رتب سرج وشد بلطم ايكا كا فوجدت قتدوج وك أ لابجج رواوع دوج وضدو لابجج كك اج

 ديت يرش« لك الط لكي لكالاح ايكودارا اك ةتيسد قا لطكسكت بن فرط ل واب
 سن كوم لئرقعنم ىو الط حررط ا اتم لئئقتنم حراك حس فرك دين فرط كلاب
 ٍلر_ 1 لوهك لوم لق الط ذ كت دين افرطوك شابان“ ل وخت” كس تدوخ ررط

 ماك تذكرك تدب فرط كس رك ك رتشنر ول حن اش زج فالظرب «هبس لين الط

 روارس ندب «مستسج كه اوم عقاو ىق الط كت دن فرط ىك اس اناج ومد قعنم

 © هيو كورك

 © .لكْلا ٍركِذك ىَّرَجَتي الاَم َركِذ َّنإ (01)
 -هسدتئا كفك كذ كس لك هون ى زوج نكرة اكس ىلا: مج

 ىياوم لرد لوبقوم يؤتي جرت ىرتزج جلع بلطم كل وصا مروكي 0

 ساو قرك يوت لوقا يشدو بحب لوك جس انكر كذاك كاريبج جس ىتاميب انكر كذاك

 قم سا لبا هية رار
 تن تموت 500 لإ بل التبر لس ركركذ لوص اورو نيبادب بحاص

 او قالط ل يأرب تروكل بي ترروصرا قدري“ ةَقَبلْطَت تْلُش'”ا““ ٍةَفْبِلْطَت فضن ٌقِلاَط

 ساه ركت لوبقول ميج شح هورب روا فرك يل وبقول معيض تبع ىر تري ىف الط لدي كم

 :لاقو هللا همحر ةفينح ىبأ دنع قالطلا عقي ال قلاط كدي هتنأرمال :لاق اذإ :ةلأسم©

 اوغليف هلحم ريغ ىلإ قالطلا فاضأ هنأ :هللا همحر ةفينح ىبأ ةجح .هب عقي هللا همحر ىعفاشلا

 عفر نع ةرابع هنأل حاكنلل الحم نوكي ام قالطلا لحم نأل اذهو قلاط كرعش :لاق ول امك

 .هيلإ حاكنلا ةفاضإ حصي ال اذهلو رعشلاو ديلا ىف دبق الو حاكدلا ديق

 ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم :ط ء ا 28 ص «قالطلا باتك :ةفينملا ةرغلا

 ميئامر:ط 228٠ ص ٠١ ج «قالطلا عاقبإ باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا9



 7 ىلانرلج ارب لوصا

 رك اك يغو ثلثي فضن قلبي قالطا ذبل, ع ات دن اء كف كرك كس لكان كك ناك نكس

 < لوم تاو قالط كيا تسهر“ ٌقِلاَط تنأ”,وااكومرثشا, كف كرك: قالط لكنك

 © _ كوم تاو قالط كيا تس ضرك وق

 © .ِبْوْرْصَمْلا ٍةذايز ىف ال ٍءاَرألا ريت يف بْرَصلا َلَمَع نإ (01)
 - لبث فدي ذا وكبس ورحمه اتت لب ترث ء اجا لكبر ضن مج

 تيد بر لاو او ابد برضاك قاب كسي بلطم اكل وصا روك: ترش

 كح بورنعم ىلوج لبيت ىلد ابرز لبي بور عماش« اتهم فاضا لبي ء اج اك بورش حس

 -انركئاضاقناك لو إيرز لبي بورن ب ىف ايزز لي ء اجا

 تي قويه ا لو بدالتي ل ركركذ لوصا هدا نب ارب بحاص

 تاو قالط ىت كيا كت يمناك يسد برش ل دوك يأس لارا“ نيب ف ٌةَدِجاَو ٌقِلاَط
 ايلول لي ب ورضميش_ هن اترك فاضا ل ءاجا كس بورش لكبر ضي كوب

 روا كوم ىلوايز حس برضا ل ءازجا كس قالط قفل كت يبن كبير ضف لا بج لابي
 للبي كوم تورعش قالط لابيبا ذبل, رك با ضانت درت ل قالطري لدايز لع قالطء ازا

 نقولا ورفاهية را و رو ين دم اول الط قلبا فرص

 كليا عررط نجر وا اكو لاب رخل وا ترث ب قالط تس ترك ا نايل, قكومادهبب تنك

 عقاو الط قت كيا ف رصيسس يسد قالط رك ورييغو لردسروا عر« ثدي فض قاظط

 الو ِدْبَمْلا ْْفَر َقالّطلا ٌنَذاَذَهَو ءرْفْظلاَو ٍقيرلا ىلإ ِهبَقاَضِإك َراَصَق َِّلَحَم رْيَغ ىلإ ُهَفاَضُأ ُهْنَاِ

 انيَب اَم ىَلَع عِئاَّشلا ٍءْرَجْلا ِفالخب هاَهَِْإ حاكتلا ٌةَقاَضِإ ٌحصَي ال هنأ ءءاَضْعَألا ٍهِذَه ىف َدِبَق

 .قالّطلا عي اًرهاَظ اًقْرُع ندَبْلا ٍنَع اهب رمي يلا نأ ْمْوَق َفَراَعت لَو

 ةرهاقلا سلجملا ةعبطم :ط ءا " ” ص "ج ءقالطلا باتك :راتخملا ليلعتل رايتخالا

 ميئامر:ط 8١ ص ١ ج ءقالطلا عاقبإ باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا#



 74م ىلا نر لج ارب لوصا

 © _ كرم تاو الط وت ليف رص” ابي راء لو

 © .َعم ىَنْعَمب ات ىف ةَملك نإ (0)
 انى قتل“ عمن لل“ ىفن رك مجر
 جس اتوب لاهتسا لن تمس ““ عمى “* ىف” كنسي بل طم اكل وصا روكي: عرش

 -< لاوس“ ُىِوالَبِع عما“ ْىِداَبِع ىف ئلخذ اق“ ل مرن ارق
 ىف” #ر جوش لل لتس ايه روكد ركل ب سراديب كس كرك لوصاوروك دياب بحاص

 '«ىف”لكويم كل وم لاو قالط نت ناك تينت سئ شس“ نييتدش عمال“ نتن
 تييناك اومن لاعتتسا لبي تكس ظففاعرسودوج فاو ورم روا اتم لاعتتسا لبي يتتنلس“ عم

 دارم لبن وتس“ عمال“ ىف” لبي ماكو راك يذيسا اير جوش ذهبا عس تسردازيل دارصرو لانك

 كياروادختا سكس هد ليم وهذماك ©“ ِنْي عَم أ نين ف ٌةَدِجاَو ٌّقِاَط تننأ' اكو تسردانهي

 كي وم لكفرظتييتركار واكل بن اوم حتاو سبق الط نتا ذهل نوبت اترك ل ئريتت سكس ود

 (©9-كوبوغلىرسووقكوم سبت او فظل قالطءقالطك كلا سا كوم قا وقااط

 © .اَقْرَط ٌحُْلْصَي ال قالّطلا َّنِإ (20)

 ريثكت ىف بْرّصلا ُريِئَتَو «قالّطلا ىف اَلٍتاَحوُسْممْلا ىف ُنوُكَياَمْنِإ ُبْرَّضلا ُلوُقَت اًنَكَلَو9
 ٍةَدِحاَو ْنِم َرْثكَأ ُريِصَتاَل اَهُواَْجَأ ْتَرْمَك ْنإَو هُةَدِجاَوْلا ةَقيِلطَتلاَو ِلاَمْلا ٍةذاَيِز ىف ال ٍءاَرُجَأْل
 .ةدجاَو الإ عقم اهو اَهَسْدْسَوةقيِلطَت فض قلاط ِتنأ :َلاَقْوَل امك
 ةفرعملا راد :ط ءا ”< ص اج ءقالطلا باتك :ىسخرسلل طوسبملا

 يامر: ط 281١ ص ١ ج ءقالطلا عاقبإ باب «قالطلا بانك :ةيادهلا9

 ّنل ُلْحْدَي ْمَلْوَأ اهب َلَحْذ تالا ُعَقَي نَْنعَمةَدِجاَو ىَوَْوَلَو هِنْيََْو َةَدَجاَو ْقِلاَط ٍتنأ©9
 هُةَدِحاَوُعَقَي َفْرطلا ىَوَْوَلَو (ىِداَبِع ىف ىِلُحْذاَق) ىَلاَعتهَّللا َلاَق َعَم ىَتعَمِب ىْأَت ىف ةَمِلَك
 .ىناثلا ىَعْلُبَق ٍقالَّطلل اَكْرَط ُعَقَي ال قالّطلا ّنَل

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط « ”٠ ص ١ ج «قالطلا بانك :قئاقحلا نييبت

 يامر: ط 8١ ص ١ ج ءقالطلا عاقبإ باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا69



 7 ىلا نر لج ارب لوصا

 -_ قت, سي تييحالص كني فرظق الط: مج

 تيحالص كنب فرظ كل ك1 خس ىكقالط كس ب بلطم كل وصا هروب : جرت

 -ابموغل نانب فرط الطا ذهب قتمكر يبن

 باح رج وش لبعليسم الايد روكي رك اك نو تل ااتت لس ركركذ لوا ه روك ويارب باص

 ىتفيا قل تروصرا واوكت يبنك ف رظيتس“ نيني يف ٌةَدِجاَو ٌقِلاَط تناك“ مالك
 كَ فرط زج وجر وا قر ليث يحالص لك نس فرط قاطرك ل ساء كوم تاو قالط

 ٌقِلاَط ٍتنأ”فرصبلا ون ايكوموغل ىلانم الكب دج ب انيتوغل انانب فرط اكس ردن تيحالص

 قالط ليا ى ليلي ال ابهروك نا ذهب جس ىلوم قالط ليالي تروصى يلا ايكمر ىلإب“' ٌةَدِجاَو

 © كرب او

 © .اَهَلُك ٍنكاَمألا ىف َمَكَو ََقَو ىَتَم قالّطلا َّنِإ (04)
 - كوم تاو لي سبكيم انقل كوم عت او قبب قالط : مب

 بج لوم لال اخ دجتاس كس ناكم ىكق الط ب باطم اكل وصا هروكري :جرشت

 كن اكد صان ى تدب كارب هشه ركام كوم تاو ليي تاناكم مانت كوم حتا قط ىب
 كهنقرلا فرط

 ابكري تس ديب قا ذس قلركام لك ب جر التبر ي كركر كو لوضتا هروكر يارب بحاص

 كس ناكم صاخ ىق الطلوع كوم تاو الط لالا ىلوت“ كَم ئف /ةكَمب ٌقِلاَط ٍتنأ”

 مق اوروغلا لوو وورد لاح تان ناكع اخ قلوج كس ةوروت دوا وج اب ع ين يئن

 حلصي ال نيددعلا دحأ نأل (اًفرظ حلصي ال قالطلا نأل ةدحاو عقت فرظلا ىونولو)©

 «ةدحاو عقي فرظلا ىون ولو «هل ريعتساف ةئيهلا نم فورظملاو فرظلا نيبو ءرخآلل اًفرظ

 .ريغلل اًقرظ نوكي نأ حلصي ال ىهقف ىنعم قالطلا نأل

 ةيملعلا بتكلا راد :ط 2” ٠ ص هج «قالطلا عاقيإ باب «قالطلا بانك :ةيانبلا
 يامر: ط 8١ ص ١٠ج ءقالطلا عاقبإ باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا9



 4 ىلا نر لج ارب لوصا

 روا لولاك مترج قالط_ كك اجوبب عت اوروفلا ىل قي الط لبي ترو روكذنا ذبل« اجو

 تشر واس لا اخ ختاس كس ناكمو ناز قالطمك كك ساء ىلاجوم تاو لي عسا

 ىقاذبلء ومرت ل ضتنرواوب حلاو لب ضب زايننا ل لا تس لسانك تاداقم ني

 © كرم عقاو قالطروفلا

 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف

 © ْرَجَنَي ال ُفاَضُمْلا اًذكَو ٌةَفاَضِْلا ُلِمَمْحَي اَلَرَجَمْلا نإ (01)

 لاحلا فرش فاضمروا قمت, سبل اتحااكتفاضا قالط ىلاو نوم ع او احلا ىف :رمجت

 -_ كب سكلاو

 فرط كارز ىكق الط قلم تى يجف اطلس ب باطم اكل وصا روك :نرشت
 رك يوك, قرم شى زيجق الط دوم نار رزلا ىلا ب وضم الطوج حررط ساروا قرب لبي وضم

 _ تكرم لبن حتر اس كيا لب ل زيج داضتتم لاوفوو ناس زلا ىلا ب وضم الطروا ىيجق الط

 مْوَيْلا ٌقِلاَط ٍتنأ””اباذس ىلركا كل و جسد القبي ك.كركذ لوصاهراك ويارب حاص
 ِراَدلا ىف ُةأْرَمْلا نكت ْمَل ْنِإَو قالّطلا َمَقَو َةَكَم ىف وأ ِراّدلا ىف ٌقِلاَط ِتنأ ِهِتَأَرْمال َلاَق ْنَأِب9

 نكاَمألا ىف َمَقَو ناكَم ىف َعََو ادق ناكم َنوُذ ناكَمب ٌصَقْحَي اَل قالّطلا ٌنآلَةكَم ىف الو

 ٌقِلاَط ِتْنَأ َلوُقي نأ ٌوْحَن ٍلاَحْلا ىف قالّطلا ََُياًِضاَم َناك ْنَق ناَمّرلا ىَلَع ُتَلَحذ ْنِإَو ءاَهّلُك
 اًراَبخِإ ُلَعْجُيَف ُرّوَصَتُي ال ىِضاَمْلا ناَمّزلا ىف قالّعلا ءاَشْنِإ نَا ىِضاَمْلا ماَعْلا ىف وأ ِسْمَأل ىف

 اًرِضاَح ناك اَذِإ ٌكِلَّذَكَو ٍلاَحْلا ىف ُعََيق َقِلاَط ِتنأُهَلَْق ىَقْبَيَو ىِضاَمْلا ىلإ ٌةَفاَصِلا وُعْلَتَْأ

 قي اَلالفَتْسُم ناك ْنإَو ِلاَحْلا ىف ُعََيٍةَعاَسلا هده ىف وأ ِتْفَولا اًدَه ىف َقِلاَ ٍتنأ َلاَق نأ
 ٌصاَصيخالإ ُلَِمْحَي قالا نأ ىبتا ِرْهَّشلا ىِفْوَأ ٍدَع ىف َقِلاَط ِتنأ َلاَق نب أَي مَع
 .هَلبق ْعَقياَلُهَل افْرَط ُدَعْلا َلِعُج اَذِإَق ٍتْقَو َنوذ ِتْفَوب

 ةيملعلا بتكلا راد :ط 2” ه ص ج «نيميلا نكر طئارش ىف لصف «ناميألا باتك :عئانصلا عئادب

 تامر: ط 281١ ص ١٠ج «ءقالطلا عاقبإ باب ءقالطلا بانك :ةيادهلا©



 <98 ىلا نر لجي ارب لوصا

 دعي ماك تاس .رم وشم ومر ابغا كدلك دي لي تروص لاقت“ َمْوَيْلا اًدَغ اي اَدَغ

 < !اك كي“ 'موسيلا سده كس لادلكوج لي تروص لبي تلءاك جايك سب ىاهس الك

 كن ا الك دبي“ ادن” لكوج ل تروص سودا« كم او لين مول يق الط كك لس ١

 الطير رك يوك نابلسي“ موسيلا” نس لا بج لبي تروص لبيد كوم عت او لورنس[ الط

 الط ىلع ترروص روان ا زب ء قمر سيل محا كت فااضا ىرب قالطروا < ىزبج

 اك«! دغ بج لب تروصىرسودرواء كك رن لاح كف وج بوضع فرط ىك ادخل
 لبج_قكرم سفعقاو لاحلا ف زج ورش ب وسمر وا كوم دغلا ىلا ب وضم الط وف يك ايكر ايتن

 سا ءاكومو غل ئفلارسووروا كوم عت او لاحلا ىف قالط ون امكر مدقمول “مويلا” خرب وش ل تروص

 تروص ىرسوو- نك نس تست اوشا لام اورب روطىر وفرك

 سا .لتويكم قكوم سيت او لايلا يف زججو رش ب وسسروا ع بوش فرط ىك 'دسغقااط ل

 قالط كك سا سشسردوج اك آم زال انركل ا وا و اوخوكت فاضا نمزج كادت نع

 © - كوب تاو لع لكو رس ركوب وشم فرط وك“ دخل“

 ©9 .َباَعْيِبْسإْلا ىِضتْقَن ال ةّيِفْرَطلا َّنِإ ه2

 اجرك يئأض اتاك ب اعيتتسا نوبت فرظ: مج

 كح لإ فرظي قوم عق او فر ظهشس لوب تبرك سب بلطم اكل وصا هروكدن : نرش
 - اجرك ل بياض انت كبس ايس

 ىَلَع اَمُهُدَحَأ ٍفوُطْعَم َرْيَغ ِنْيمقَو َركَذ هنا مولا ٌقِلاَط َىِهَق اَدَع َمْويْلا ٌقِلاَط ِتنأ :َلاَق ْنإَو©

 ءاَدَع تقل مويا اَدَع :َلاَْوَلَو مويا َوُهَو ءاّركِ ِنْيَمْقَوْلا لَو ىف ٌعوُقُْلا ِهِلْثِم ىفَو ءرحآَلا
 اَلْرجْتُمْلاَو ءِرظَمُْم ِتَْو ىلإ ةَفاَضِإ اَدَع :ُهلْوَقَو ٌريجنَت َموَبْلا ٌقِلاَط ٍتنآ :ُهَلْوَف نا هَدَهَو
 ِتْقَو ىلإ قالّطلا ٌةَقاَضِإ اَذَه َناَك ءاَدَغ اَلَوَأ :َلاَق اَذِإَو هاَوْفَل اَدَع ُهَلْوَق َناَكَف َةَفاَضإْلا ُلِمَثْحَي

 .اًفاَضُم َقْبيْملَمْويْلا هِرْكِذب َرُجَتْوَلف ءِرَسُم
 ةفرعملا راد :طءا اه ص ”ج «قالطلا باتك :ىسخرسلل طوسبملا

 يشار: ط 228٠١ ص ٠ ج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف ءقالطلا باتك :ةيادهلا©



 98 ىل اغلي ارب لوصا

 ابكي تس اديب با ذس ىكركارك و جسر البري كس ركركذ لوصا روك يارب بحاص

 نادك لكون آس مالك ا خيساروا < قنالط لي لكو دم آكل“ دع ْيف ٌّقِلاَط تن“

 لم كه اج ىكقب رمق ء اق كى د[ ا كيد زنك بحاص ماما ل كت بين كح كن أكس

 رواج فرط“ دع يف” لي مالكا لا تويم كوب تاو لي تح ىرخ دس لكودتس[قنالط
 رواه ات[ كك تيفرظ“' ىف: كب اترك يئأضاقت اك ب اعيتنسا ف رظروا < فو رظم الط

 روش لع دج لتس“ دغلا ىف” زيلب ىل رك يا ضانتاك ب اعيتسا كفو رظم ريفر لظ

 60 كوم تاو قالط ت فو ىأروا كورت خ تيتو داكيس كت يينكقالط

 ©9 .ِلاَحْلا ىف ٌءاَشْنِإ ىِضاَمْلا ىف َءاَشَنِإْلا َّنِإ (08)

 9< مالكلا ل ءاشنا لي لاعوي مالكلا ل ءاشنا ليم تتار دشام اذ مج

 احا ايلركم يلع اشنا ى ليي لاحوكء انا كس نت لكس يب بلطم اكل وصا هر وكري نرش

 ىكبج ل نسا ذفانروا تباث كلي لاحوكمكى لل او سوم تبباث لش ىتمر تن
 رواه اندم ءاشنا هورمجب قاوم ناك ناب هتيسحت اج كف رط كلا ىفانم يلا تدبن كس
 < لاجلا قءاشنا ىضاملا قانا

 ِتنأ”اهآك تى قيد 00111 نإ بل ارتب كس ركركذ لوصا روك ن بار بحاص

 لازال ليفت ترروكل ا ف ضخ ليج ع قالط ل كشك “ سْمَأ قِلاَط

 رج دواس ينال ف ءاشنا مالك ارجو لكوكب قالط تنذو ىلا نىك داش لب لح

 راَهْملا َرِخآ ِهِب ُتْيَوَن َلاَقْنَق ِرْجَمْلا عوللب قالا الع َعَقَو ِدَع ىف ُقِلاَط ٍتنآ َلاَق ْنَو9
 هللا َنْيَيَوُهَنَْب اميف ُنيِدَيَو ِءاَضَقْلا ىف ُقَّدَصْي اَلاَمْهَدْنِعَو ءاَضَقَو ةَئاَيِد ةَفيِدَح ىبأ َدْنِع قّدُص

 ىِفةَْلَطُم اَتْوَك ىِضْفَي اَلاَفْرَط ُهنْوكَو هبف قالّطلا عوُفُولافْرَط َدَعْلا َلَعَج هنأ ةَفِيَح ىبأل
 ال َناَبْعَش ىف تمص تْلُق اًَذإ كُنأ ىَرَت الأ َباَعيِتْسالِا ىِضَنْقت ال ةّيِفْرُطلا ّنآل_ءهِئاَرْجَأ عيِبج

 .هِعيِمَج ىف اًمِئاَص َنوُكَت ْنَأ ىِضحفَي
 ةيريخلا ةعبطملا :ط «706 ص ١ ج «قالطلا باتك :ةرينلا ةرهوجلا

 مامر: ط 28٠9 ص ؟ ج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف «قالطلا بانك :ةيادهلا#



 2 ىلا نر لج ارب لوصا

 ماي لكي وك ساكو لاحلا ىف ءاشناا ىم الك اكسل ذيبلء جس اهم لااحلا ل ءاشننا ىنمارلا ىل ءاشنا

 تن” جاشنا ااو ضار حل“ سم ٌقِلاَط ِتنأ”اذبا_<ابرعد الطول ا لي تذو ىا

 © كد يوب اوقالط كفو ىاروا كوم لبي قتل“ لاحلا ىف''إب' نال ٌقِلاَط

 ال لعب َنرق اَذِإَو ِراَهْنلا ُضاَيب هب داري ُدَتْمَي ٍلْعِفب َنِرقاَذِإَمْوَملا نإ (09)
 ١ ٠ © تقول طم ريدم

 رواه لوم ارم ىريفس كن د حس لا اج لوتس لس رمل خنبج مو مر

 -< اتمدارمتنفو قل سس ساق اج ليت سس محبي ل طبع

 اجو نرقمديتاسكس لسير ا بج مه نقلك سب باطم اكل وصا روك: نرش
 ركاروا اكد كددارمسس مول تنفو لاو انت فو لبي نيد م اجنارسوكس ا نوم رتل ورك

 -وتدارم تنفو قطة يس_ مول تنذو سا وتاج وم نردد سكس لن جري موي

 َمْوَي”ابكيب سس ترد سى رك كل سرالقبي كركركذ لوصا روك بادب بداص

 -< الط كس ركى داش آل ب ند لل.“ ٌقِلاَط ِتْنأَف يحجوَرَم
 ضوى كاجو عقاو ق الط فكك داش لب تاروت اسك لاذ ضاري

 مول وت نلرزتقنم وت سكس رت يف لتول بجج رواه 5 رقد ويت سكس رتبي لن مول لام ماكس

 بنج ءاكوم تنفو قلاع سس موب تيب مالك ىدآ اا ذبل, نومدارم تنذو قطن

 - ريغ لك سرداب ىكوكتاردوا < لءاش قون دي قلت دارم تنذو قلطم مو

 -هرهثو نورث« لوفد يت وم نكن توداي لب ىتد ماها كنس ماكر وا لش يا دارم
 ساكس مون ك_ لاءنك يكتقفوهوإيز لي ذك ع ق او قس اروا هس تس ليكى ا قطط

 ةُحيِحْضَت ُنكْمُي الو ةَيِفاَنُم ةَلاَح ىَلِإ ُهَدَنْسَأ ُهَنأل (نآلا ٌمَقَو سُمَأ َلبَق اهَحكَن ْنإَو :ُهُلْوَق ©
 .ًةَعاّسلا عبق ٍلاَحْلا ىف ُءاَّشْنِإ ىِضاَمْلا ىف ءاَشْنِإْلاَو ءاَسْنِإ َناَكَق اًضَيَأ اًراَبْحإ

 راد :طا” 98 ص ,ج «نامزلا يلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف «قالطلا باتك :قئارلا رحبلا

 ىمالسإلا باتكلا

 يئاعرنط 1" ص جا «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف «قالطلا باتك :ةيادهلا9



 9 ىلا نر لج ارب لوصا

 خرا ستقول ناو ثنا زوزو اكو ارت سنفو قلتو سر روض لنقل ىو وتعز نا

 كس سجوم لصتتيتاس كس ماكر وا لتسير ا مهي ظفل كادوا كك اجوم تاو قالط #لك

 ككل ساءاكوت “راهن لضايب' دارس مول ليي تءروص لا وقءو زور بوم نكت فو لي سك

 69 - ور ايعمدارمعس مول كفو لاا

 ٠ لولاة فالي قالا نإ ©
 كَ ل ساء لس تنابإ فالظرب + ك- ل نحل ئازوك( حرا )يق قنالط :مج

 ج2 هس ركل كوكو وجروا قلتتسما

 لوم كك كل ازا ك- شنب رواديق لا قالط كج ب بلطم كل وصا روك :نرشت

 كك لارج قت تنابا فالغرب « < ىلومدتاع تسجو ىك اكل ب ترروكديقروا لشدنب دج«

 ب احاجوت و انو ثوجر وا قلختج نا ايمرد كس ىوبي لايم لا

 انأ”ابك تى قياذس 10 لو هسدالتبيي كس ركركذ لوصا »روك نو يارب بحاص

 ربشلا ومع اوت الط ل بي ترروص ا وفل وم الاو قاطع جت بيرل ٌقلاط ينم

 فوت ليث تروكدج جس انركل ثا زوكريق سا قف الط لكويك م وب: كت يبن كل الط مالك ا ةيسا نس

 نال تدايدوا نا ود اجيبك كيا كل درب وشيك مولحشك يآ ايل ليل مرج شبس

 مويلا نأل تقلط) ليللا ىف ىأ (اليل اهجوزتف قلاط تنأف كجورنأ موي ةأرمال لاق نمور©

 دتمي لعفب) مويلا ىأ (نرق اذإ) راهنلا ضايب ىلع ىأ (هيلع لمحيف ءراهنلا ضايب داريو ركذي

 هب داري هنأل) نالف مدقي موي كديب كرمأ هلوق ىفامك (ديلاب رمألاو) دتمي هنإف (موصلاك

 لعفلا ردقب اًرادقم نوكي نأ رايعملاب دارملاو ءدنمم لعفلا اذإ رايعملا مويلاب دارأ ىأ (رايعملا

 نأل ءدتمملا لعفلاب قيلأ مويلا نم اًدارم رايعملا نوك ىأ (هب قيلأ وهو) مويلا ىف موصلاتك

 فالخب ءهنع ةرابع رايعملا راص ىذلا راهنلا ضايب وهو دبؤم تقو ىلإ جاتحي دتمملا لعفلا

 .تقولا قلطم هيفكي لب ديدم تقو ىلإ جاتحي ال ثيح ءاًدنمم لعفلا نكي مل اذإ ام

 ةيملعلا بتكلا راد :ط 7٠ ص هج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف ءقالطلا باتتك :ةيادبلا

 مشار: ط 2280 ص ؟ ج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف «قالطلا بانك :ةيادهلا



 4. ىل ان لج ارب لوصا

 تاجا ىك عراك تس درعروا ىل_ وب خسر لب راك هرج شوكت دول ج حس تاذاجا اك

 لاند يق.كاوم مولعش حس ئتسزاجا كدلك سكر يغب ك- تاجا كر وش ررط ا لب
 كسا سك“ حاكنلاب تباشلا ديقلا عفر”ٌنالط توت رواه لاي تدا*

 وك لخلروا يال لبي تناك ت ابا فالخرم ء كوم فرط ىكى بو فرصروا فرص بت سدبن

 لكك ناباا ذهل كرتش لب لوثود بت لايم قلتتواء< ايلارب عم كح تح قسرا لار

 69 - ب تسرو فرط كل ووو تدبن

 © ِدَدَعْلا ركِذب قالّطلا ٌعْوُقُو ناك ِدَدَعْلاِب َنرُق ىَتَم َفْضَوْلا َّنإ(11)

 -(وم عركة رع راك الطول اح لمحت اسكس ورع ف صو بج : مج

 الط و اجوم نقم ويت اسك درعبج فصوركج يب بلطم اكل وصا هر وكري: قرشت

 # كوم لبر اتناك ففصو كوم ع اوريت سكك كدرع

 ِتْدأ“ ابتدي ليا ذس قرا كل و عدالقرب كرك لوصا روك باب بحاص

 ةدحاو يتورع الط“ فصول ترروض رولز لول( 12 9 اوقالطوت“ الز ٌةَدِحاَو ٌقلاَط

 ورعب ج كوب حلاو تذو لاا الط ومب نر تقمويت اسكس ورع فصو بج رواج صنت سكس

 يوك ىوركى أك ةدحاو ئتنورع نارك“ “هل وأ" ل مالك يسا فرج وش لكوج دوا جايك

 تاو لفالط لبي ترروص ىيلارواايكر كو كورعركذ اليود رعااب نر تقم قط لب تمروصا| ابهر وكن

 ءِدْيَمْلا ِةَلاَزإِل قالطلا ّنَآل ءاقالَط ىَوَن ْنَِوءْىَشِب َسْيَلٌَقِلَط ينم انآ ِهِتََرْمال َلاَق نو

 نم ءاَشاَم ىلإ ُقِلطَْ جْوٌولاَو ٌجوُرخْلاَو جوملا م ةَوُمْمَمْلا يه اَهَنَأ ىَرت الأ هنود اهي َوُهَو
 قالّطلا ىِوَْماَرَح يِيَلَع وأ َنِئاَب ىنم انأ َلاَق ْنَِو ِهِئاَمِإب ُِعُمَتْسَيَو اَهاَوِس ِثالَثب جوُرَملا
 َُرَتْشُم َوُهَو ّلجْلا ِةَلاَرإل ُميرختلا اًذُكَو ءةَكَرَتْشُم َىِهَو ٍةَلْصْوْلا ِةَلاَإل ةَناَبِإْلا ٌعْدْتَقْلَع

 :ط "١ ده ص ؟ ج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف «ءقالطلا باتك :ةرينلا ةرهوجلا

 ةيريخلاةعطنلا

 مئامر: ط 86 ص ٠ ج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف «قالطلا باتتك :ةيادهلا9



 َ ىلانرلج ارب لوصا

 ايةدحاو قلاط تنأ” ضن وكركا_ىوم تحت او قالط كل ب ترو روكا ذبل لوب لابن

 “ قلاط تت فصوء كوب <“ ' ثالث” ي“«ةدح و” "الط عروق ل تروص لاا سل“ ثالث

 “ اثالث قلاط تنأ”ت ىو: ل وخسرت هل او كا كوم لتس

 هزهزلا نعي فصو قلناه عروقو ى#”ل ابيب كتكي دء كلمت اجو عقااو قالط نات لا ابك

 هو لش ترروصل ا وق ابوب تس قل اط نسف صو قلت عر قو رك ككل ساء سس "اال

 69 - حاج وبوغارك اك “اثاث 'روا لاو دس اب قيس“ قلاط” ترو“

 ©9 .حاكيلا كَلِم ىفانُي ِنْيِمَيْلا كلم ّنإ (؟ 0

 < انما راك لكم ناكل مج

 داضموو لي لأ ندم لكم روا ناك كليك تن بلطم كل وصا مروكرن رت

 كاجو حررت اسكس حرا كاكا نايت للم لوك تكرم ليت حئتريتاسس كيا لي لزج

 د لائاتسر دوج اك آم الانوبب كولا كل اراكدع ا

 اب اج نب كل هاك دير ج وشر كا مك  سرااتت ب كس ركركذ لوا هر وكن يارب بحاص

 ىبأ ُلْوَقَوُهَو ةَباَوِر ىف ِدّمَحُمِل افالخإ ِنْيَحْيْشلا دنع مالْؤأ َةَدِحاَو ٌقِلاَط ِتنأ َلاَقْوَن
 .ٍطوُسْبَمْلا ْنِم قالّطلا ٌةَياَوِ َرُهَو اَلْوَأ ءَفْسوُي

 هنأ هَل ءناَتئاَوِر ِدَمَحُم ْنَعَف لكلا َلْوَق ريِغّصلا عِماَجْلا ىف ُروُكْذَمْلا َناَك ْوَلَوِةَياَدِهْلا ىفَو

 فل ةدحَوْلا راي طقس يَا نو اَمَُيَ فرح لوْ ةَداَوْلا ىف ُكَّشلا لح
 ىف ّكَّشلا َلَحْدأ هال الْوَأ «ُقِلاَط ٍتْنَأ ٍفالَخِب لا ْنَع امِلاَس ٌقِلاَط ِتنأ ُهْلْوَق ىَقْبَيَو

 ٍفْضَوْلاِب اَلِدَدَعْلا ركب ٌعوُقُوْلا َناَك ٍدَدَعْلاب َنِرُق ىَتَم َفْصَوْلا َنأاَمُهَلَو «ٌعَقَيالَق عاقيإلا ٍِلْصأ

 اان قلاَص تأ اهب لوُحْدَمْا ِرَْلَلاَكْرل اَدَهِلَوُعَقَيالَف عاقيإلا ىِفاجاَو ُكَّنلا ناكَف

 .ةييتأ انو َنعقَو امل ٍفْضوْلاب وفا ناك ْوَلَو هَنَقَو
 راد :ط ,”97ص اج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف «قالطلا باك :رهنألا عمجم

 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ

 مئامر:ط 288 ص ؟ ج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف «قالطلا باك :ةبادهلا
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 لب لولو قلء كح ليأ لرب وش ب اج نا, دلك ام قرب وش يس ىديت اياك كح كيا كح دبي

 يس ويبلضر اضتطوو لبي ليم روكد نر واس يلا مكس حراك كل ناكل لكوكب ناو تقف
 ترو ياضاقت اك اك كليك ل ساس لك عاتب اك كك داضتم وورد اوم راج
 تروكل < اضاقن مندل نق ل دل م هرم ءارشرو اوم اولكر وش

 حراق اكن لا تس دجو ل عراتج ا لح تيك لكروا تيكا كل ساء لن نامت لوفووري رو ءوبج نك

 ساء كه اجوم تقرف لي لونود ى الخ. اجوم: كل اك ديتر جوش حررط ى تا اك اجوبب مت

 نازآ ى ويك لاء كترورض اني هوه تماث نك بلموج كك تربشك

 ملا وقيتسرورض قرير كك ومواز أح دئبو ريتك رطرب رازآروا < ترو خلاب ء لقا

 مك <- ي ءطئاض دوا هت لوب تاغ تيل رج وشب ترو ل ايف فالخ تك لسان

 لاء لوم تباق قت رورض زج ىلاو ذم لايق الغ“ اهردقب ردقتت ةرورضلا“'

 لي تيك لكى ا بج ترو تيسر ذ سهرت ريم ءارشروا جس ىرورض ران كن قرب شكك
 كى < رج اظروا جس ىوقكليدج ء لوم لص ح نييك كليب سا تاق ك اج

 ىرورض لكم قت و: لسا ناكل ىوقءل_ ساء قكمر سبق اب ىرورشض كلي لي كيس اقم
 © - كد اجوم2*اكأ كم نت“

 © .هب ّلَعَتَيْمُكُحْلاَو ِدْوُجٌوْلا رَطَح ىلع امْوُدْعَم ُنْوُكَياَم طْرَشلا ن1
 نب هرم ٌجْوَّرلا َكَلَمْوَل ىْعَي (ُدَقَعلا َلَطَب هَصْفِش وَ ُهتكَلمْوَأ اهَصْفِش ْوَأ اهكَلَم ولو
 امَأَو .حاكتلا َلطَب ِهِئْزُجِل ْوَأ اًهجْوَرِل ةكِلاَمْلا نه ثناك وأ اًهْنم !" ءْرَُج َكَلَمْوَأَةَمَأ ثئاك

 الإ َعِرْشاَمَوْهَو ُحِلاَصَمْلا ُمِظَسَيالَف ةّيِكوُلْمَمْلَو ةَّيِكِلاَمْلا َنْبَي عاميجاليَف هاي اَهْكْلِم

 ٍتوُبعِل ىَوقأل هع ىنْغتْسا دَقَو ٌئِروُرَص حاكنلا كلم ٌنالق اَهاَِإ هَكْلِم اَمَأَو .هِحِلاَصَمِل
 .هب ٌّلجْلا

 :ط ل ٠و ص "ج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف ءقالطلا باتك :قئاقحلا نييبت

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا

 مئامر: ط 84 ص ٠ ج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف «قالطلا باك :ةيادهلا9
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 سا مروا < لوم مورعم وجت اسد لاقخا كس ون يي دوج وج حس زج هد طرش نجر

 < اهم قات ت اسس

 لالا ىف دخت اسكس طرش لوب ام ورشم كل وكبسج كس يب با طم كلوصا روك: ترش
 ىلإ طرشمل < ناكل حوم لاا كة ن ذي دوجو لح لادبلا < لوم مورعم طر

 كوم راو رتل كح اج لاي طر شت اتوب قختويت اسكس طرش وتركوا اج

 بكسي تاكو لا يارب وشرلا كل و جس دالتت ب كح ركركذ لوا هر وكن يادب بداص

 هك ثامر“ ابإ يدل قع عم ني قِلاَط تن” د ىدناب كراك
 نتاكت عج وكر وشو ايدركو ا زآوكى داب لا ذاق ارم < ىلاوّق الطود قدعإ لس فدك وا ذآ

 رواه طرشىدازآءايكق لت ىواز 1ث“ قاع” الط رجوي كك لا ءاكوب لسع

 كس مكرواومب نكمضوج واكل ا نايت مورعم تقفولا فوج لن تكور بج سا طرش) + طور: قط
 ود« طورشدعب - ىدازآ اك اج لاي ىدازآ[ب جطرش لابي قت ( وم ىلا ك ادت

 عروجر وري وشكل لاا ىلوم لبيك ظ لغم سس قالطوو تروكرا زآل توج ول كلب اجلي اي نق الط

 69 -«رمرايتغااكق الط كياروااكةسلك

 هعَجْوَرل لُجّرلا َلاَقاَدِإ ْىأ ٌةَعْجَّرلا ُهل قمع كاَيإ الوم قمع َعَم نين قِلاَط تنأ)9
 ٌحْوّرلا ُكِلْمَي امَيَو ٍنيَنل ُتَقَلَط ةَلَط ىَلْوَمْلا اهَقَمْعََف يايإ ىدلْؤَم ٍقاَمغإ ٌعَم ِنْيَِ ٌقِلاَط ٍتنأِةّمَأل

 قاَحْغإْلاب نيتَقْلَطلا َقّلَع هَل ءَةَعْجَرلا ُكِلْمَي منو ِهبَسِل َريِعْتْساَف قاتغإلا ُمُكَح قنعلاَف َةَعْجّولا

 منو ةطيِلَ ةَمُْ نيل مْخَتالهَرحْلاَو ةَرح َىهَو قلق طرا َدغَب دَجوُي قلَعُمْلاَو
 ُمكَححلاَوٍدوُجْوْلا رَطَح ىلع اًموُدْعَمُنوُكَياَم طْرَشلا َنآل اَدهَو انعم دوو هب قلم َُنأب انْ
 ُريصَيِهب العم َراَصاَذِإق هيف دجْو دق ىَتغَمْلا اَدهَو هبوُجُو ال ادوُجْوهْيَلِإ فاَصْيَو هب ُّلَعَتَي
 هَلَسْرَأ هناك ٍِقاَْعِإْلا َدْعَب قيِلطَتلا ُدَجوُيَق انَدنِع ٍبَبّسلا ىَلَع ِهِلوُحُدِل ٍطْرّشلا دوج َدْنِع اًقيِلَطَت
 قالّطلا اهيل َُقَب مث هب هر ٌريِصَتَف ٍقاتغإْلا ُمُكَح َوُه ىلا قلل ائِراَقم ٍتْفَوْلا َكِلَذ ىف

 .ًةَطيِلَع ةَمْرُ هب مُرْحتالَف ةّبّرُحْلا َدعَب قيلظتلا مك َوُه ىلا
 :ط ا ١٠ ١ ص ١ ج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف «قالطلا باتك :قئاقحلا نييبت

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا
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 0 0-0 ل 6 0

 © قلل ِدَدَعْلاِب

 -< ايدو ئافاكتاءولتم ورع»وانداعا_اجومم لست مب ةرعرك م راشاك ويلا مج
 تاع قل. اج ايله راشا حتا كس سيلا بج كي بلطم اكل وصا هر وكر :نرشت

 كح درع مب راشارب بحب ليطر شب ءس ايدو دئافاك ف اتدرع»راشا يك < كراج ب تاب للا

 - انج اليو لفرط كم راشارمجب قوم مولعشورعركا كويك ومب نرتقي أس
 ابكي تس ديت اهيا سرج وشر كاك ب سد الت ب كس ركر كو لوصا هوكي بادب بحاص

 0 نا 000 ايمرو شوا ىتريتاسروا“ اًَذكَه ٌقِلاَط تنأ“

 كف التدرع»و آل عاج لدتا مور ع بج انركراشا تس سبا لكك كوم ناو

 “اذكه”*“م و رعوراشايرواهساايكءراشادجت اسكس سبكلا قذر وشروا < ايدودتاف

 ءلكلن اوم عقاو قالط نيترو اك دود افاكذاظتبدرعاكن نت كيا ذبل ء سنار تقرت سس
 «قكوم تاو قالط ى تلي فرص ونابكن فاك ١" ذكه"ثرواايك  ٌقِلاَط تنأ”فرصركا دبا

 لاش ورا زيبلء اون ل زتقنم روت اسكس درع مور اشا لم كتروص نكن“ اذكه” ل

 69 - كوم او قالط كياروااكوت ناد قرت جو كذاب

 مئامر: ط 80 ص ١٠ج .هفصوو قالطلا هيبشت ىف لصف «قالطلا باك :ةيادهلا#©

 ِدَدَعْلاِب مْلِعْلا ديت عباَصّالاب َةَراَشْلا ّنآل (ُتالَن هَ َعِباَصَأ ِثاَتبَراَمَأَو اًدكَه ٌقِلاَط ِتنَ©9

 اًَذَكَهَو اَذَكَهَو اًدَكَم ُرْهَّملا مالّسلاَو ٌةالّصلاِهْيَلَع َلاَق مَهْمُمْلا مشالإب ُْتَنَرَعقا اَذِإ اَعْرَشَو اَقْرُع

 ىف ُهَماَهْبِإ َسَمَحَو اًذَكَهَو اَدَكَهَو اَذَكَه ُرْهَّشلا َلاَق اَمْوَي َنيِئالَن ىَِْيِةَرَشَعْلا ِهِعباَصأب َراَمَأَو

 ُْتَقلط نقلب َراَمَأْوَلَو ةَدجاَو ُتَقلَطٍةَدجاَوْلابَراَشَأ ولو موي َنيِرْشِعَو ةَعْسِت ىلا
 .ةَُسْلاَو فرع ِةَموُمْصَمْلا نوذ اَهنِم ِةَروُشَملاب عَ ةَراَشِلاَو ني
 :ط ا ١ ١ص ؟١ج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف ءقالطلا باتك :قئاقحلا نييبت

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا
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 اك ْيِنَض أ هنئاَبَْقَي ينشب قالآطلا هّبَص هنأ ةَقِبِدَح بأ دْنِع ْلْضَآْلا 10

 انِئاَ ُنْوُكَي مَظِعْلا َرْكَّذ ْنِإ َفُسْوُي بأ َدْنِعَو ْرُكْذَيْمَلْوَأ َمظَعْلا َركَد هب ُهَّبَسُمْلا

 انئاَبْعَقَي سائلا َدْنِع مظِعْلاِب ُفَصْوُي امم هب ُهبَسُمْلا ناك ْنِإَرَقُر َدْنِعَو هالَقاَلِإَو

 © .ٌّىِعْجَر َوَُف اََِّو
 تس لاني ديب سس تس ىلوكق الطلي لوصا كيو نك بحاص ماما :رمجت

 كح فسوي وبا ماما ومش ايو روكرن“ مشل لفل ر واو زج قت لوكمادخب يش كوب اواي قالط

 مرشمركأك يو زنك فز ماماد لينرو كوم ختاو ناب قط س ذ# ركل "مم انف كيمو

 و انا يكتف نصت تاس كس تمص وك ملوك إب كس وكدلك وب تس لب لاو زب ناب

 - كوم تاو قجر قالطشرو كوم عت او ناب قرط

 هس ىو الط ىكبتج كيو نك بحاص ماما سب بلطم اكلوصا روكي :ترشت
 رواد زيج لكلوك واخر بشع ىلوم عقاو نب قاطع ذي يبا اون اج دريس

 مامات كد اوم حت او ناي الط تس يسير اقاطم لاو: ناي ومرور 'مظسع لفل
 قوم تاو ناب ق الط ل“ لبا مط” :ًلشمايكرك ذاكر ين ارك كيو نكس هللا عر فسيوإ

 0010 لع لززق نايدبشلااكب وز دشلاعررفز ماما كوب جر قالط رو

 -كوم جر قالطدرو كوم عقاو ناب ق الط زل كف صتخلوإ لب فكي تطلع يك

 راب تس اىويت فيا سرج شر كاك ب سد الت ب كس كر كو لوصا هوكي يارب بحاص

 قالط ليو زنك بحاص ماءا بوم قالطل كذاب كلل“ ٍلَبَجْلا َلْفِم قِلاَط تن“

 ةروكرن كيد ئنكسمللا حر فسول ولا ماما ليج كليو ئنهسمألا جرف ماماروا كوت حنا نب

 مكاو تاو كس سا ناب قالط كيد زنك بحاص مايا_ كوم حئاو قر قالط لبي تروص

 نئاب قالطعس ساديقو طر شاب وم لمت رشتزج قالط» ورب رواه لتشب بيشت و الط »روك

 كيو زن هسمللا عر فز ماءارواء كوت تاو ناب الط ىلا ترو روكا ذهل, يفوت او

 ميئاصر: ط 286 ص ٠١ ج ءهفصوو قالطلا هيبشت ىف لصف «قالطلا باك :ةيادهلا©
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 هييشتاس زج ماو الط لش تروص» روك يلى وم عمو نق الط كل لسا لبي ترو روك

 تهت للوزن" لسبجأال 2ك سو ليث ريظ اب فصول اثوج © ىد

 قوم حلاو ناب ل الطعتس الط ىلا لب مكس لوصا كس نارواءجس مشكل ب فوتيل وكول

 هروب كيد نكس دطلا حر ف سول وبا ماماروا كوم حت او ناب الط ىل يي تروص» روكا ذيب

 11 رع وكب يشم لع ترروصوروكرن ككل لا كوم حقاو تجر قالط سس لا لب ترروص

 هس لوم تاو قجر قالطتس اظفاعملا قلاطمكس لوصا كس ناروا يك كف صنم تنم

 - كوب تاو جر ق الط قلبن روصو روكا ذبل

 كوم تاو نتا قالط كيده بست“ ٍلَبَجيلا مط فم” لايك سرج شركاددا
 69 - نإ تاج < ايو دبق وطور ش لكما ركيو لبي تروصو روك كتر

 داير هب ُهّبَشُمْلا ناكر ءْىَش َىَأ اَنِئاَب ْعَقَبٍِءْيَشِب قالّطلا َهّبَس ىَتَم هنأ ةَقِيِبَح ىبأ ُلضَأَفه

 ةيبَْشل آل هب هبَسمْلا ناك ِءْيَش َىَأ َِعجَرَ اَّلِإَو كلذ مظل َرَكَذ نإ فْسوُي ىبَأ دْسِعَو
 هب هّبَعُمْلا ناك نإ رز َدِْعَوةلاَحَم الدار مظل ٌرْكَوَو ديرختلا ىَلَع ٍديحْوَملا ىف ٌنوُكَي دق
 ٌبِرطْصُم دمحم ْلْوَكَو .الوَأ مظل َرَكَ عَ اانا عقب سانلا َدْنِع معلا ُفَصوُي امم
 َمَطِعْوَأةَمِسْمِس َلْدِم قط تن ِهِلوَق ىف ُرَهظَ ُهنَرَمْلَو َفُسوُي ىبأ َعَمَوةَفبَح ىبأ ٌعَم ىَوْرُم
 .ٍلَبَجْلا َمُظِعْوَأ ٍلَبَجْلاَك ْوَأٍةَمِسْمِس

 :ط ١ ٠ ؟ ص ١ ج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف «قالطلا باتك :قئاقحلا نييبت

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا
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 لوخدلا لبق قالطلا ىف لصف

 ءاَهب اََنَرَق نإ ٍفْرَطلا ُفْرَح اَمُهّنْبَب َلجْدأَو ِنْيَْمَش َركُذ ىمَم ُهَنِإ 05)
 © .الَوأ اَّلِإَو اًرخآ ٍرْوكْذَمْلِل ةَفِص َناَك ةّياَنكْلا

 اوك( معي «لمث) فر ظفر نايمرد ع ناروا اج ايكركذوكل وج ود بج : مج

 سا ف رظي فرت قلي ورك صسوهتا سسكس( ريمي لبق اثم ) انك ا, ف رظ يفرك قناع

 وم تنص دمت هدركركذ ل عرور شاف رظيف نو بس دول لع ظ اج كوب تنهى

 نايسرد كس ناروا لبن اح كرك ليج ود بت كس ب بلطم اكل وصا هر وكر: عرش

 اوكف رظ اذ ملكت لاك اجاعكي د باءهريو“ ' دعب «لبق: شم اج ايااوكف رظي فرج

 ارك لأي < ايك اضم فرط ترميم ار وكفر تت لبس ايك ل رقندجت سكس انك
 روكي لبر آوج كوم تفص كم لا فرظيب تنفو لاا قف ايا دضت اسكس بانك ء اب وكف رن

 كل ساه لتس فريف تريكو لابي“ و رمع هلبق ديز ىن ءاسج“ لشن: جس
 ركارواءايآرمتيلجي سدي لاي ريم كوب بلطمروا اوم خت او تفص كلك ل اودعب فرظ

 ىكدحت هوركركذ لي عرورش ف رظي تظفو لاا ايالع لاحت اسكس عينك روكف رظ فرجن ملكت

 كل سا للصرف رظ كو لابي“ ورمع لبق ديز ىن ءاج“ لشن كوب تف

 -ايآدي لكي تورم اب رم كوم بلطمروا كوب تندد دعي

 تن "باب تى ويت فيا ذر م وشر كل ب جسر اا كركر كو لوصا وراك يباب بحاص

 تاتاوقالط ىرسود كك اجود اب تروكسس قالط تلبي“ ٍةَدِجاَو َلْبَق ٌةَدِحاَو ٌقِلاَط

 رميروا < ايك فو“ لبق” فرظيف رتل نايعرد كسك لي زيج ود نر جوشو كوم
 لولد روكي فرط ل يب تروص لا قلو تاكن امس ساوج مالك هرج دولا يالم لائجتاسس كس ييانكء ابوك فرط

 تضم 'ةدحاو “لاري ه فرظاكوج“ لبق” لي مالك سرج شا ذهبي سات تفصل
 يدك ل سا كك اجوءداب تروكيسس الط لب قاس ايلا لماعم بتج جس لي تس لج كو
 .يئاصر: ط 2288 ص ٠١ ج ءلوخدلا لبق قالطلا ىف لصف «قالطلا باتك :ةيادهلا©



 /ُْ ىلا نر لج ارب لوصا

 © اه. اط رمد هاجس سلي لك الط قرود ب ءجسابب لودر

 © .ِنْبِمَيْلا َعَم نْبمألا ْلْوَق َلْوَقْلا َّنإ 14
 < انومر تمل وقاكن ايادختاسكس منج 2

 ءاكوجرتعميتا سكس مل وقاكس اومب نايا ىدآوج كيب بلطم اكل وصا هوك نرش

 تنابا ناسنا لير اهلا كس لو زج ىفسواء جس هديشو للم لو كسر وشوج عس زج فلي تين

 < لو مرتتعسربت اسكس ناكتس بكن بي اروا هس اتزتراد

 ابكت قويت با سرج وشر كاك ين سد القبي كركر كذ لوصا هروكرن ادب بحاص

 تحس يانكانافلار واج تس لي بانك افلا ي)_وركرا “دس ئَدتغإ ىّدتغا'
 ت لوادك ا بكفر جوش( وم ديرقاكل اح تلااد اي تيبنبج هس لوم تاو تقو لا قالط

 زاءوركر امم ايا كس ينيب متت ىك ضيعت ثلا اهوا ىل انوا سكت بنك الط لي

 كن يياروا < نايا ل تيسدرتعتس رضا ىلارعربوشلكديكء كك اج كل رقت اءاضتق رج وش

 (9 _ وبر تمول وقاكر وشل زب انومرتتم ندمت عملاق

 ى ءاجج ُلوُق وال ةَفص ناك باتا ِءاَهِبنَرقَبمَْنَق ٍنيمسا نيب ناك ىَعَم كرا نأ ُلْصْدو9
 ديو ىل ءاجج لوقت نال ةَفص ناك اك ءَهب نو نو فَ ةَفِص هِيَ ورم لَقَدْ

 ويك عل در م و

 َُمتالَق اهب ُتنَبقَِيَقلا َلْبَق ىلوألا َمَقْوَأدََق ةَدجاَو َلْبقَةَدحاَو ٌقِلاَط تنأ لاق ادق وُرْمَع ُهَلْبَق

 .ىَلوأاَذَهف ْعَتْمَلِهباَهْفِصَيمَْوَلَوةّيِدْعَبْلاب هَ َفَصَو هن َىِلَذكَ ٌةَدِجاَو اَهَدْعَب َلاَقْوَلَو يلا
 راد :ط ,” | ءص اج «نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف لصف «قالطلا باستك :قئارلا رحبلا

 ىمالسإلا باتكلا

 يامر: ط 28 ١ ص ١٠ج ءلوخدلا لبق قالطلا ىف لصف «قالطلا باك :ةيادهلا#

 عيِمَج ىف َكِلَدَكَو ءَفِلْحَي نأ دب هنَرْما َىِهَف قالّطلا وأ مل َلاَقَو ىَدَعا اهل َلاَق ْوَلَو©
 ُلْوَقْلاَو هِريِمَص ْنَع ُرِحُي اَميف ٌنيِمَأ هل ُنيِميْلا ِهْيَلَعَق قالّطلا ونأمل َلاَق اَذِإٍةَمَدَقَمُمْلا ٍظاَقْلَأل

 مَلَسَو ِهْيَلَع هلا ىَلَص هللا َلوُسَر نأ ىَرَ الأ هْنَع ةَمهتلا يفَنِل ُنيِمَيْلاَو ءنيِمَيْا َعَم ٍنِِمألا ُلْوَق
 .هظْفَل ٍِتالَمَتْحُم ْنِم ُثالُثلا َناَك اّمَلَةثَبلَأ ِظَْل ىف ةَناَكْر نبا َفْلَح

 «25 ص "ج «قالطلا هبشي امم ةقرفلا هب عقت ام باب «ءقالطلا باتك :ىسحخرسلل طوسبملا

 ةفرعملا راد :ط



 ما ىلا نر لج ارب لوصا

 قالطلا ضيوفت باب

 © . ٍسِلجَمْلا ىف اًباَوَج ىضَمْفَت ٍتاكيِلمعلا َّنِإ (10)
 - ل ل كاضاقتاكباوج قتلي للكس اكلم” جن

 ىلاعصسد دك ياتي تاعي لوى اكس يب بلطم اكل وصاو روكي :قرشت

 تذو لاس اق للجلب عب ثم لب فرك اضاف اكب دج لب للي قلي دانب كل اك

 -6 اجدع اننا وأ قكلدب للكس ج ناي ءايظظ فسد ردوا ذك ل ويقولك

 كابلي تاون قياذرج شكا كل م اتي لس ركركذ لوصا» روك ن يارب بحاص

 فساد روا يسد ق الطول ا وقوم لبي لل بج تروكباءهسايتفا كلل“ ىراَمْخإل'

 تاكيد ل يللا يكل سك امومة يتضااكس اتق اج لرب للجبس نايك ر ايظا

 كباب لي لاكوو لي تاكيلص و ول ةروا ب دانب كل ماك قف الطوكى ديجر ب وشو

 ساجىا كل كس قت مانا ومب باهتيا لبي لجل سن لبن عيت حرر لن لإن ىل ومر ظتغروا نت نم
 ماشا ذبل ل جس روك هدعاو تعاس لوتس مان كل لكل توي طش ركل وبق شب

 © كداب اوق الطرب سا كد د قالطوكي آيا تروى بج ليي ليي سلك

 © .مَهْبمْلِل اًرْيِسْفَت ُحَلْصَيالَمَهبْمْلا َّنِإ (19)

 يئامر:ط 9 | ص ١ج «قالطلا ضيوقت باب «قالطلا باتك :ةبادهلا©

 ُتَناَك نق اًهمْلِع سِلْجَم ىف اَهَسْفَ َقَلَطت نأ اَهَلَق قالّطلا ىونَي .ىراتحا :اَهَل َلاَق ْوَلَو©
 ةَباَحّصلا عاَمْجِإِب ُسِلجَمْلااَهَلةَريَخُمْلا ّنآلٍراَخِإلبف ةَئئاَغ ناك ْنِإَو ءاًهِعاَمَسَِةَرِضاَح

 عيبْلَك ٍسِلْجَمْلا ىف اًباَوَج ىِضمْفَت تاكِْمَتلاَو ِراَبحالإ لف اهل َُّناَلَو مهن هللا َيِضَر
 .اَمِهوُحَنوةبهْلاَو
 ةعبطم :ط « ”١ ص ج «قالطلا تايانك ءقالطلا باتك :راتخملا ليلعتل رايتخالا

 ةرهاقلا سلجملا

 .ميئاصر: ط 229 ١ ص ١ ج «ءقالطلا ضيوقت باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا©



 هلو ىلا نر لج ارب لوصا

 -اتكر سئ ديحالص لنيل مب جر
 نب شئريضالل_ك ظفامم سود انف ”كياك سي بلطم ل وصا مروكي: ترش

 مب اكس كر ودرس ماهببا كس م” سودان م اهب ا دون لب لا بسجج لكتويك هاذ

 رك يفك اوورواءوتن ماهباردنا كس لش انتكر تييحالص كنب قتورضنتل_ كس

 رجوشبج ثم لبي باب كد ايظا كل ب سر التبر كس ركركذ لوصا روك نو ياربب بحاص

 ىرورضانركرك ذاك«: :لنذل لي مالك اع ورايغااك الطوكى ديب حس ففا -““ ىراستخا””

 وغلماك 3“ “ ترتخا' "ايس ىديت ليي باج وا“ ىراتنخا لاي سس كويت سرج وشركاء
 رواج منت“ ترصخا' مالكاكى ويت ر واس م“ “ ىراتخا””مالك كرب وشيك كل لا اكد

 ن0 اذ لع كدر ل ةح وم فخار نان نايا -اك كد لات يحالص ى نب

 69 < ايكدريرايتغا اك جج سكيس ولعم كل ساء كوب

 وه ٍلاَبقإا ىلع ُلَُياَموَراَيجْلا ُلطْبيْوُهَف ٍضاَرِْإلا ىلع ُلُدياَمَّنإ (*)
 © .ٌلْطْبْي ال

 ىراَما :َلوُقَي نَأ َلْثِم اهمال ْوَأ هِمالَك ىف ِهْيَلَع ُلدَياَمْوَأ ٍسْفّنلا رك ْنِم دب الو

 ترغ كلَ نأ ىبفت ثا :لوُكق ىرتما اه َلوَُيوأ ثا وفق يفت
 «مَهْبُمْلِل ًريِسْفَت ُحَلْصَي ال ْمَهْبْمْلا ْنَِلَو ِنْيبناَجْلا ٍدَحَأ ْنِم ُرّسَفُمْلا ُهّنَأَو ةَباَحَّصلا عاَمْجِإِب

 قالّطلا ٍِطاَفْلا ْنِم َسْيَل َراَيتخالإ َّنآل ءْىَشب َسْيَلف ُتْرَمحا ِتَلاَفَف ءىراتحا :اَهَل َلاَقْوَل ىتَح
 ّنآلَو ئَْش هب فَي ال كِلَذَك نكي مَ اَذِإَف ءاًرّسَفُم ناك اَّذِإ امي ِةَّسلاِب َلِعجاَمِْإَو ءاَعْضَو

 ُسفنلا ٍتَرِكْذ اَذِإَف «قالّطلا ُعَْيالَف اًهِب ٌصَّصَحُم ُهَل ّسْيَل ءُتْرَمْخا اَهَّلْوَفَو ءىراَما ُهَلْوَق

 .ُعقَيق اَهَل زايتخالِإ ٌصَّصَحَم
 ةعبطم :ط ء ٠١6 صج «قالطلا تايانك ءقالطلا باتك :رانخملا ليلعتل رايتخالا

 ةرهاقلا سلجملا

 مئاصر:ط 250 ص ١ ج «قالطلا ضيوقت باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا



 موس ىلانرلج ارب لوصا

 ري ذم جوتشوج ر واس قي ورك طب وكر ينطغا هوس فرك لل ااورب ضار ا زج وج :دمجرت
 - لك يللا وكر ايفا هوس ىلا كتل اد

 هاهي رايت ااكزج ىاك عود ىدآك يب جدك سب بلطم اكل وصا روكدن:عنرشت
 للاب رايظففا تس لا قوم اتركسل الوب ضارعاوج خ_.اجاياي لنا ريبا رك سس فرط ريكا و

 واترك ااورب نوم جوتن ريكو ةساجايإي لنا رياركار و نومك سس للجان اك اجو

 - هك دبر مج ادخا دعك خاشع اكدت لاب رايت ا تس سات

 ِْقَلَط” ابا ىو ذر وشركاكل ب عسر ااتبيي كركر كو لوصا »روك نر يارب بحاص

 ركاب ىراوساي كرب كاك كى دي ليج يدرك ريس قوه رايتظااكق اطل“ يَسلفَت
 ايبا عتس توكل بي لال روص ل وفود نأ ل كوك كد لابد اينخا لبي تروص لاول ايل كورس

 تلااوري نوم .جوتضج لو ورب رواه اترك ااوري ذوب: .جوتم لاق هوك اومرواص لن
 يس اتركتلا ااوري ضارعاوججاومبرداص ليلاس تمروكركاروا اترك يكل ار وكر ايفنا و ووماترك
 لوغش/ل بي ماكروا كأي اناج الجر كأس للجاكت مروع حرر لب اك اجب ل وكر اينو

 قلب اووزا عسر وشم اناعك نام ناكل بااضخء انك سلس س اتركتلل الدرب ارك ياناجوب
 69 -(خ_اجوم تر ايتخا تس لانك اق

 ُبَبَس هنأ ءىأرلِل ُْعَمْجَ ُدوعُقْلا ذإ ٍلاَبْقإلا هلال هن ءْتَدَعَفَف ةَمِئاَق ثئاك ُرَئاَدَكَو©

 ّدجلا ٌةَلاَلد هَل َةَدِعاَف ُتَوعْساَف ةَنِكَتُم ُثناك ْوَأ ْتآَكَناَف ًةَدِعاَف تناك ُوَل اًَدَكَو ءِةَحاَرِتْسالإ

 اَلِداَهْشِْلِل اًدوُهْش ْوَأ ٍةَروُسَمْلِل اَهاَبَأ ُتَعَدا اَذِإ اًذكَو ْتَعَبرَتق ةيَِحْحُم تناك اّذِإ امك ٍلُمآَتلا ىف

 ٍةَرَواَشُمِبةَسِئاَعمَلَسَو هيلع هلا ىّلَص ل َرمأادَِلَو باَوّصلا ىَرَحَمةَراَسيساِإ َنآل ءُلَطَنَي
 ُتَعَدا اَذإ ام ِنالَتخب ٍلاَبُقإْلا َليِلد َراَصَق ٍدوُحْجْلا ْنَع ِزُرَحَنلِل ُداَهْشِإْلاَو ةّبيجت نأ لِ اهْيدِلاَو
 ُلظْبَي تْيَح اَهجْوو اَهَعماَج ْوَأ ْتَبَصتْا ْوَأ ْتْطَمَتما وأ ْتَلَسحُها وأ تَماَقْوَأ ثلكأف ماعطب
 .ٍةّهجْلا كَل ْنَع اًضاَرْغإ ٌنوُكَي ِْيلِإ ٌجاَمْحَي اَلَرَحآ ٍلَمَع اًهِلاَعيْشال اَهُراَيِخ
 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط ء 7” ص ١٠ج «ديلاب رمألا ىف لصف «قالطلا باتك :قئاقحلا نييبت



 م4 ىلا نر لج ارب لوصا

 ةئيشملا ىف لصف

 93 كوموغلد روعه 2 لوم ّى اوملس لضيوفلاب اجركم

 هدرا ةرهرايظااكهشس ىلا سوو ضن فياركاك سي بلطم اكل وصا روكي :نرقت

 ءاكوجوغلباوج لوب ف الخرب ك- لاركار واكو تسرو قلوب ل اطم كس ضؤفم سا باوجركا با

 -< ىرورضتنقلاطم لبي باوجروا ميو فكك لا

 رايتفا اك الطوق ديت سرج وشركاك ب رات ري كركر كو لوصا هوكي يارب بحاص

 نف)“ يفت كنب ل ابك ع باج ور وا" كسفن ىقلط:/ ليو لاغلاق

 ]“ ْيِسْفَن ُتْرَحْخِإ ذق”ل ابكي ذ قوي ركارواكةاجوب تاو قالط ل( ايلركءايولو وخذ

 لوب عقاو ك_- سا ق الط لب تروص بيل كوك اجوموغلا بس اوج ريدا كوه ش حق او قالط

 «< قلاطم 1“ سف نقل" لضؤفمر ء حس ص اطافلاك- قالطير““ تاب”
 رئاز كارلا “ تنبأ” ىوي بلا اتم تسرد الوم لإ طم كس لظؤفم باوج بج

 ب فلاؤ/ كس يوغا س ل ادد لاا مالكا كى ويت كس لاء ايدك ف اضااكت نوب كثف

 كوم تجر قالط كياركن اءربتخمتسس ١ لي قالط لت تي قفاوم لي لس مالكا كى دينا ذب
 قلاطم كس لتيوفتي كاك هاج ايدركو رس! « للي تندوزب فصو ننس فل انجي زج نشروا

520 

 ك قالطيرايتغا ل ومد عقاو ساق الطلب تروص شكل“ ْنِسْفَن ُتْرَعْخإ وا

 ريتا“ ىسفن تررتخا”” قلع لكس لم ظافلالس قالطرب بج جس لتس لي ظافلا

 < اتيموغلباوج قاوم رش لإ طم كس وفم ب اوج بسدب روا ءاومندن لإ طم كس وفه اني و باج

 .يئاصر: ط 229 ه ص ١ ج ءقالطلا ضيوفت باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا©



 مه ىلا غر لج ارب لوصا

 © - كوبر د عقاو ىو الط قاوم وغاب اوج بج ةئءاكومجوغل ى كب ا وج يا ذبل

 69 .مزال ٌفّرَصَت َنْيِمَْلا نإ (2)

 -<ه فرقى زال ليا ناك مج

 قالطا كن بكاس ىرورضنيلر كن يشن ذ تاب بي لي تس تت لوصا هوك : ترش

 ردوا طمورشمي رشا مككليأ بنج ائنلءجس انيج بيب قت رطىا جس انجب مرر
 متر روصإ اي ناتي بلطم اكل وصا هروكدن باء لن تلك نيك ىتاوكس ا ف اج ايكق لحم

 كفك روجر لب ساس ات منال ب ىدآدتج جس فرضت ايبا كي وم لت تروس وم

 لوب سلتك
 أبي تس اكوبت با ذر شكا كل و حد التت كح ركركذ لوصا هر وكب يار يبحاص

 تمكن دك ل يمل لا لديك س لاي ئاجانرك روجر كل رج وشب“ يَسفت يقل”

 ٍتنَأَف يقال ِتْذَرَأ نإ لاب ول رم وشرلايوكاكق تاو ح نان تثجس اتاجاإب
 قرع تروضو روك نا ذيبلي © 5 ركع روجر تن اه مزالن ذرصأ نايكروا““ ٌقِلاَط

 © -وند تسرداجرك_هربوش

 ىَقلطِلاَباَوَج ٌحْلْصَي ىِيْفت تنبأ نأ ىِيْعَي (ثْرَحْناب ال ُتَقْلَط ىِسفَت ُتنَبأبَو :ُهلْوَق ©
 هنأ ٍقالّطلا ٍظاَقْلأ ْنِم ةَناَبإْلا نأ مهب قْرَْلاَو هَل اًباَوَج ىِيْفَت تْرَتحا ٌحْلْضَياَلَو كَسْفَت

 وُقوْلا ٍليِلدب ةباَمك الو اًحِيِرَص اكل ِهِظاَفْلا نم سَ ُرايبخالإَو ءقالّطلا اَْيَلِإ ُضَوَُمْاَو ةياَمِك
 .قالّطلا ىَوَنَنِإَو «ىِراتلا َنوُذ كنب
 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ,” 2 ص ج ءةئيشملا ىف لصف «قالطلا بانك :قئارلا رحبلا

 يامر: ط 9 د ص ٠١ ج ءةعيشملا ىف لصف «قالطلا ضيوفت باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا#

 ال ىَّنَح كَسفَت ىقلط هلق دَْب عومججّرلا ٌجْوّرلا ٌكِلْمَي ال ىأ (عوُجُرلا ُِلْمَي الور
 ٌحِصَيال مِزاَل فرص ُنيِمَيْلاَو اَهِقيِلَطَعِب ٍقالّطلا ُقيِلعتَوه ْذِإ ٍنيِمَيلا ىَنْعَم هيف ّنآل ُهّبْهَت ٌعِصَب
 .اهْنَع عوججرلا
 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط «7 ١ " ص !ج «ةئيشملا ىف لصف «قالطلا باك :قئاقحلا نييبت



 اهله ىلا نر لج ارب لوصا

 © .مزال ٍفّرَصعِب َسْبَل َلْيكؤَملا َّنِإ 4
 دهس لائم | فرق ل يك: مجد

 لاف رقت زال اناني ليو اني اوى لشن ليك كس يب بلطم اكل وصا هروكرن :جرشت

 كاك روتر وكرب وش لاس يعز ا) ليك بج انكسر كي روجر تس لا لكم لي دعب كس

 ده ان

 يمن نو كلبا روف التت لح كرك لوصا روكي يارب بحاص

 طوى ويب كل كؤمجرايغاوكل يلو بادي د قالطوكى دبي كرمك“ يره ْقّئط بك
 روا- لوب ليرصخ لك اكتمل كور ل ساء ىترعب كس لطكروا انك د قطط ىلا
 رواج ايانب ليواكق اطذ#_رموغؤتنعس ليك يكل ساس لاح نتى كاك روجر وكري وش
 تاكد كل اه اه بجرب وشكل لا هك ومدن روجر هتس لكس لان ا فرقت لك
 9_9 اتطكعرجرت تاب هك

 © ٍرْوْكْذَمْلا ِرّْبَغ يف ُلَمْعت ال ةّيلا َّنِإ (27)

 لكل رو ربف تيم دمج
 روك نريهغ لا وكر كاوتش وكن لبي ترابع زج جك سب بلطم اكل وصاو روك ن:عنرشت

 لب زج لا تيينلكوبكء اكدت تر ابننا لوكا كس اروا كوت دن تسرد انركت يي قل حس اترك ين كس

 ومدوج و ستس عي دج سلوم ركراكروا شرم

 يامر: ط 9 ذ ص ٠١ ج ءةئيشملا ىف لصف «قالطلا ضيوفت باب «قالطلا باتك :ةيادهلا#9
 اَذَه َنأل (عجْرَيْنَأ هلو ُهَدعَبَو ٍسِلْجَمْلا ىف اَهَقَلطُي نأ ُهَلَق ىِأَْما قَلَط ٍلُجَرِل َلاَق ْنِإَو) ُهلوَق© و ل

 َناكَف اًهِسْفَنِلةَلِماَع اَهْنَأل ءسِلْجَمْلا ىَلَع ُرِصَعْفَبُهَنإَق لقي ْمَلْوَأ تْدِش ْنإ اَهَل َلاَق ءاَوَس كَسُفَن

 ةيريخلا ةعبطملا :ط «"” < ص ؟ج «ةئيشملا ىف لصف «ءقالطلا باتك :ةرينلا ةرهوجلا

 يامر: ط 9 ص ٠١ ج ءةئيشملا ىف لصف «قالطلا باتك :ةيادهلا©



 م4 ىلا نر لج ارب لوصا

 تنل "بك قويدر شرك( لإ بد النير لس ركركذ لوص اهروكز نب ارب يحاص

 نإ تْنِش”اهكل م باج ذسحتد# بق: اي ةركا جس قالطل“ ِتْدِش ْنِإْقِلاَط
 دوا لوجاتباج لشدك ' تفنن بكل وب ذرب شرم جس انيايقركا لوم: قتال“ تْفِش
 نذربشلك نساء كوت تاو قالطروا اكو لطب راينا ب ون ىلركت يبن ىكق الط تس لاا

 كرب وشتسا فس ترو كام ايكف وقوم تديثم قلي تنل سرع تديشموكق الط كت دو

 قئلاوتلسرم تيشهوجوى دب ذ#ر ب وشم ايوركدقفاعم تريم سرم ترديثم كس رك لحرب تديثم
 كقالطك_ ساي درك لاض هس أك رك قاعم تليه كس رك قلتو تديثم كر وشه أ سويت
 روك ظفلاك ل الط لبي مالك وبجد ن لاي تروصال ب هروكن - اة اج لك ستيت كس لارين

 « فوم لشئاصسرو تيبن كروكر روا كت يبن كروكيت سرج وشد لي مالك سرج شتا«

 لوب تسرد ثيبل بح « كوم ثسرو نركت ين ىك قرط كرب وش قل ترروصو روك ازيل

 © كرب تاو ىكقالط

 © .ٌرْيجَنَت نئاك ٍطْرَشِب قْيِلعتلا َّنِإ (24)

 < لام ومي قطز ىلبطرش لوم قر ذك مج
 مشاء تس دعو ايكق لحب طر شى مملوك كامكس ب بلطم اكل وصا هوكي: عنتر

 كوم تن او لاحلا ىف مكي لي تمروصل اا قوم دوج وم لبي ىف
 لب باوجر كا ل بي تروصال يدر وك يدك ب سر التت ب كس كرك لوصا روك ب يارب بداص

 رموش قوي ةلدمايكر زكلاعم لالفركاب اي ذس لش“ ىَضَم دق رمل ناك نإ تفشي

 ىونَي) ِهِنْوَك َلاَح (تْمِش) ٌجْوّرلا َلاَقَف تئِش ْنِإ تْمِش ُتَلاَقَف تش ُنِإّْقِلاَط تن,
 ْرمَألا ٌحْرْخَبق ةَقَلَعُمْلاِب تَنَأ َىهَو ةَلَسْرمْلاب ِةَيِشَمْلاب اهَقالَط َقُلَع ُهَنَأل (ٌءْيَض ُقَياَل قالّطلا

 ىف الو ِهِمالَك ىف َسْبَل َذإ قالّطلا ىَوَن ْنِإَو ِطْرَّشلا ْنِماَهْيَلِإ ُضَوَمي ُمَلاَمِب ٍلاَعتْشالاب اَهِدَي ْنِم
 .روكْذَمْلا رْيَع ىف لَمْ اَلَيَلاَو ءاَمَهِبُم ٍتْمِش ُهلْوَق َىقَبَق قالّطلا ُرْكَد اَهِمالَك

 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط 2” ١ 6" ص اج «ةئيشملا ىف لصف «قالطلا باتك :رهنألا عمجم

 يئاصر: ط 229" ص ١ ج ؛ةئيشملا ىف لصف «قالطلا ضيوفت باب «قالطلا باتك :ةيادهلا ©



 44 ىلا نر لج ارب لوصا

 ريا للي تروصل ا واج ويوم لبي نتا. دنام زوج ايكق لري زجج ىو[ تمديشم ىقب ا لي باوج
 ربط رشوو حرك قلت ررشيي ماك مرش عت او سب ىف ككل ساء كك اج وم حق او قالط
 فروا كه اج نب ملكي كس لايقل رش كق الط قتلت لاابيا ذهبا ع لا نب

 كس ميشا ىلا بير قت كك اجوم تاو قالط لاخلا ىف ىكل ابيب ذبل < لاجو معن او ق الط لاخلا

 او الط سرك “ اَدْوْجْوَم ءاَمَسلا ناك اَذِ ُتْئش” اكن تروكسمب لامك

 قالط وقرة ىويرك لاء كك اجوب او قالط ةجسدوجوم ناسآر لا دوج قت اياك
 رماد لاحلا ىفووووم لحرب شح ىيراوج مك ورب رواج دوج ومس لي دج ايكق لش تس ىياوك
 69 - كوم حئاو الطرو كوم رماد لاحلا ىف لتكن الط عروقو تك بي ترو روكذنا ذهل, جس ان

 © .لاَعفَألا َراَرْكَت ُبِجْوَتاَمَلُك َةَمِلك َّنِإ (27)

 -< تركت بافوكرارككلس لاعفا“ املك لك دمج
 ب لفه بج وماكتاب لاري“ امل ئفإ لكسب بل طم اكل وصاروا : ترش

 هلك كو حرك ضانث اك نس ركعكير دعب 3 وارفنالا ليث لوك نم نك وع رارلا

 -2-.اماييرارلكر م لاوابحب كو تباةتقو للا مرداس ميش اَهلُك"
 0 ا رموشرل ا( لإ بل الترب لس ركركذ لوص اورو نيبادب يبحاص

 ياهو كج دايظاوكى وي باء جاي كبج ب قالط#لل  ِتْدِساَمْلُك ٌقِلاَط

 رموش لكل س قكسد لق الط ناك تل ابي سد قالط كارم «#د قالط كياوكسسآ

 «ساتركتسب انوارار لكس لامفا“ ملك 'روا < ايدرايتغااكق الطدجت اسس“ 'اَملُك ذكى ديب نس
 نيا ركودعب كيس قويا ذبمل كم كت يانوكرارككك قالط ل خ “املك” كلابياذبل

 مَلِر مل اَذَك ناك نإ تْنِش ْوَأ «ىبأ ءاَش نإ ُتْنِش تَلَق اًذإاَمُك (موُدْعَمب ٍقيِلْعَت ُلُك اَذَك©

 ِدوُجْوَمْلا ِفالخبوُرمألا ُلطَِيَو قالا ُعَيالَةَلَعُم ةَئيِشَم هب مل نأ رم اَمِل دْعَب جي
 .ٌزيجنت ٍنِئاك ٍطْرَشِب َقيِلعتلا نال ُتَفْلَط ىَصَم ُدَق ِرْمأِل اًذَك َناَك ْنإ تش دق ْتَلَقْوَلاَّنِإَ
 0 1 مس ص | ج ءضيوفتلا باب «ءقالطلا بانك 200

 يئاصرنط 229 - ص 7٠ج ءةئيشملا ىف لصف ءقالطلا ضيوفت باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا ©



 8 ىلا نر لج ارب لوصا

 ©- قكم_و لق الط نكي

 © هِلْصَأ ذْوْجُو ُيِعْذَتْسَي ٍقالّطلا ٍفْضَو ْيِف َضْيوُفملا َّنِإ (<4)
 -< لوم ضاقت كذ ومدوجوماس الط لص ضيوفك الط ضصو: مج رن

 وكوريغو تنؤنب كتل فصول قط ضن وكر كاسب بلطم اكل وصا روك :عجرشت
 لولى بدوج وست ككي لص اك ففصو شارك نترك ضان كتاب لاري قاتس اترك درجت اكدت

 مب فصو اى ابي لج اترك ضاقت اكدوج و ل عروتتم سا حل تر دوا اترك وب حلات ففصو
 -(مدكاضاقت ووجود لش

 ٌقِلاَط ِتْنَأ ابي تكويذس رموشرلا اكو <سالتتيي كركر كذ لوصا روك نديار يبحاص

 كرب وكى م قتايداىويدكاكى وم تاو تجر قالط لي( لش تروصل ا“ تنس فنك
 فرب وش قه انآ كك ذك فايرو فصوروا تلاح““ فييك واس“ فييك نفل ل مالك

 ولون دوجوم ا لص رك جركا ضاقت اكدوجو لس نا فضوروا< ايكو ري فصو كف ااط

 دعبل ات كة اجو# حلاو ىن دعي تس تديثم كى ديب قالط ل صاروا اكو: تيك بنر ا[فصوري لا

 ساروا لوب حلاو قالطتس“ ٌقِلاَط تن ”ل يوك لابيياذب_كك وم بح ناكف صوري لا لش

 هع اوىجر قرط قرب تروضتور وأرنا بلس لوم 9 اوقمر ل ااطمس_ دم

 اغلاثو اّيِناَن تلخد وّلَو .قلطت ٍراَّدلا تلخدَق قِلاَط تنآَق راّدلا هِذَه تلخد املك َلاَق وَلَو#

 .لاَعْفَألا راّركت بجوت املك ةملك نل ةَدِجاَو ةَفْلَط ةلخد لك دْنِع قلطت

 ةيملعلا بتكلا راد :ط ,” ١ ٠ ص ١ ج «نيميلا ظافلأ باب «ناميألا باتك :ءاهقفلا ةفحت

 يامر: ط 29 2ص ٠ ج «ةئيشملا ىف لصف «قالطلا ضيوفت باب «قالطلا باك :ةيادهلا9

 ةَنيشَمْلا اَهَل َتْبَِل َيَئيِشَمِب ٍلْصَأَلا قيِلْعَتْنِمٌدبالَق اََلطُم ٍلاَحْلا ْنَع ٍلاَوّسلِل َفْبَك ةَمِلَك َنَّذِإ9

 نأ ةَقيبَح ىِبألَو .تنش نبأ ْوَأ تْئِش ُتْيَح ْوَأ تْئِش نإ ْقِاَط ِتْنأ َلاَكْوَلاَمَك «ِلاَوْحَألا عيبج ىف
 ٍةحَّصلا ْنِم ِفْصَو َىَأ ىَلَع َْأ :تحَبْأ فيك ُلاَقُي ءِلْصَألا بَلِ ال ٍْصَوْلا بطل فِي َةَمِلَك
 ىَعْدتْسَي ِهِفْضَو ىف ُصيوْفَتلاَو ءقالّطلا ِفْصَو ىف ُصيِوُفَسلا َناَكَف هَكَِذِرْيَعَو مَقَسلاَو
 .ٌرِهاَظ َوْهَو ِهِعوُقْوِب ٍقالّطلا ُدوُجُوَو ءكِلّذَك َسْيَلَو هِبأَطِل فيك ناكل اَِّإَو ءهِلْصَأ ذوو
 ركفلا راد :طءا 8٠ص 0 ج «ةئيشملا ىف لصف «قالطلا باتك :ةيانعلا



 0 ىلا نر لج ارب لوصا

 60 اَمهِب لمعي ميِمعَلِلاَمَو ٍضْيِعلِةَقِْقَح نم ةَمِلك نإ (<0)

 ضاع م كرو عروضومكل_ كس يتقي تقيرو““ نما للك: جر

 -ةاجايكل ب لؤنودا ذيب

 1 شيت“ نس” ركليو زفه بحس ماما اك جس يبل طم كل وصا روك نعت
 قش كب جا ذبل, زاجل امتتسا اكل سا ل ىلا عمر كيد وو العكس ليتكو ا ح تاقيقتت لب قتم

 دهس لاش رورض كف ساج فرط ىذا وم ننام ركل ومير نتم

 رايتغاكقالطوكى ويب قياس ريشا ل سالب كركر كذ لوصاو روك يارب بحاص

 وجاح ىف سس لع نت مثل“ ِتْدِشاَم ثان نم يكَسْفَن ْيَقْلَط دك ا يلدريم ظافلا نا

 رايقغا اذ ركع تاو قالطودروا قالط كياوكى ديت لم تروص لا قود #د قاطو يآ نيس

 روا““ نم“ لثفل لب مالكه سرج وش لب تدوض دوك نك كل ساءاكوت تراي ااكقق الط نتن كيكو

 لولو ناارواهبس كل كس وم“ 'امث رواج لقشر لل اطقم نو رواد اقل

 لاءوم قالطودروا اع ع لبا تح لب نأ بج كوم تفو لا لس يروا موه

 ضن يس اوو جوه تكا < دوك اد رواج ماع درعاكو دعس درابقغا كح يأ لب تروص لا كس

 فرط ذاب مب م ناكر نموت “امو “٠٠ نم” لول وفود بجا ذيب

 69 لكسب تاو قالطود و: تس ركل مر قت "2 نورد باب نك اهون

 يامر: ط 29 2ص ٠ ج «ةئيشملا ىف لصف «قالطلا ضيوفت باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا©9

 دنع ثالغلا عاقيإ كلمتالف (ثالغلا نود ام قلطت تئش ام ثالث نم) كسفن (ىقلط)9

 نمو مومعلل ام نأ امهل «تئش ام ثالث نم ىراتخا فالخلا اذه ىلعو ءامهل افالخ مامإلا

 نكمأ دقو مومعلل امو هنم قالطلاو ضاعبأ ىذ ىلع تلخد اذإ ةقيقح ضيعبتلل اهنأ هلو نايبلل

 ىلإو ماع ةدحاولا ىلإ ةبسدلاب هنأل كلذك ناتنثالاو اماع اضعب دارملا لعجي نأب امهب لمعلا

 .ضعب ثالغلا

 ةيملعلا بتكلا راد :ط "86 ص ١ ج «ةثيشملا ىف لصف «قالطلا باتك :قئافلا رهنلا



 9 ىلا نر لج ارب لوصا

 قالطلا ىف ناميألا باب

 © لإ ةَفاَضإْلا ِةَلْزنَمِب يّلِمْلا ٍبَبَس ىَلِإ ةَقاَضِْلا َّنإ (29)

 هس ل جدك فركب وش فرط ت لَ انركب وس اف رط ىككأم ببس مج رن

 ايلاانركب وضم لفرط وك بسس تيل ىرك سي بطم كل وصا روكي: عجترشت

 كك كما ىلا ب وضم رلتوج ول, حس ايكب روضنم فرط كت يك قي وكس لا ذس لاك اهي

 ٌلوكركا لش كوم كف تروص كك كملا ببس ىلا ب وضم كى تو انو برم لمي ترروص

 لاق ساو دازآ ووادي نس ليركا“ ٌرخ تقف ٌكَفْيَوتشا نإ كس ب تس مال

 جس ببساكك ل ءارش كو © نرخ تْنَاَف كَقكُلَم نإ دل كس مالكل ال زن م الكرياك

 فرط ىك ناذوكق الط ذس ىلا كل جرالي كركر كو لوصا هروك بار بحاص

 شرك ل ْقِلَط ٍتنأاَف يَذْجْوَرَت نإ لاهي تروى تا ى للم وركب وشم

 و كمر اق ح تيرا نا كتر عع لا قالط كلون ايل اكل كقتاس رمت نس

 - كك هوم تاو قالط

 هس بيس عراك لكوكب يك روش فرط ككل ببسوكق الطن ضار[ ئلح لا
 كف وب بوم لفرط كت يم يوك وب بوسنم اف رط كك ببسوج ُهورب رواءاككل

 ىيلاروا كوت نثا كفو ب وضم افرط كت يل[ الطب وكلبي ت روصو روكذ با ذبل جس دنا

 ناي كوم حلاو اكتلادعب الط ى كل ب تروضوروكذنا ذبءعس ىلاجوم حل او ل الط لي تروص
 رعإ لس لاء قالط سم“ وأ لوب لظاد لع ك مكابس ترو بنج ىلز_ضكول

 ا« وج ليت او قالطرب سا ف قوم لظو لب كو ورولايكع اكن تس تدوك اذ ضنا
 لا فرط ككل ببسؤتو تت كل اء اركر وامس ىرورض انو: كل اكد يلع فول اك ف نلاع ركل

 تبنى فرط ىك علان نم كلي ببسروا جس لاو كل اء فلاح لابي « سكت دبن
 ينام: ط 298 ص ١٠ج «قالطلا ىف ناميألا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا#



 و ىلا نر لج ارب لوصا

 © - كوب سنعاو قالط كل لاءعس كل يق

 ٠١ .مِيْقَياَلَرفْرَو ِدمَحُم دْنِعَو اَمُهدْنِع ثالثا َنْوهاَمْمَُِي نتا جول نإ ©
 ماماروا م امارو اس ايتيركمدحلاكوك الط مكس نيت ىلا روز كي وون نيتي مج

 حرك يئاسدعلاك (وكق الط لس نذ ىلاغ نو ) كيد كلف
 سقالط د اب كيال اى وي با ىدآ لوب ج كي بلطم كل وصا هروكز :ترشت

 هور «ت ديد ٌنالط ىلاربوشيي رج كى داش ح 5 ل و

 رافال قط وقل ارب غون نيران ودة كوشي لور ظ عنو
 دقلا محرم اما لج « ليد نكس ني اتيدرك وتوك وقالط مكس نادت ىلانرج وشنت«

 كور ايظخااك أل فرست بس اوكل وار وشن كيد ئنكسهشلا حر رف ماماروا

 ابكي تس ىديت اهيا سرج وشر كاك ب سد الت ب كس ركر كو لوصا هوك يارب بحاص

 رعب ل لاء لا ري وأ يجب ااطوووك ا ذرب وشر“ َراَّدلا ٍتْلَخَذ ْنِإ اًنالَث قِلاَط تن”

 ترعري ءىد قالطوك ا ىكذ لافرب شري ىىداش ف ضكسوو 0 كثروا

 نا رانا نب القرم لفرط ذو قدا غنم لاو زو تال نوت ل جزا ل
 كوم تاو ق الطلب قت ىقثل كيو زنكسشلا امر فز ماءاروا رجم اءادليج كل وم عت او نق الط

 (©9 < لوصاوروكر يرجو كف انا

 ٌقِلاَط ِتْنأَق َرادلا ٍتْلَحذ ْنإ :يأَرمال ِهِلوَقَك اُكِلاَم ُفِلاَحْلا َنوُكَي نأ الإ قيِلعَعلا ٌحِصَي الو
 ينور نإ :ةّيِنْجَِلِهِلْوَقَك يلم ىلإ هْفيِضُي وأ رح َتْنَقاَدْيَو َتْمّلَك نإ :ِِدِبَعل ُلوُقَيْوَأ
 ال يلي ُلاَوَْو رح َوُهَق هيَ ٍدْبَ لح وأ ُقِاَط َىهَ هجوما لك أ «ُقِلاَط ٍتنأَ
 يلم ٍرْيَغ ىف دجْو نَِو «قالّطلاَعقَوَو ُتَْحْلا بلم ىف طْرّشلا دجُو نَِف يميل ُلِطني
 .ءْىَض عقب ْمَلَو ُتْلَحنا
 ةرهاقلا سلجملا ةعبطم :ط "٠ + ص ج «قالطلا قيلعت «قالطلا باتك :راتخخملا ليلعتل رايتخالا

 مئامر: ط 2" ٠ ٠ ص ١ ج «قالطلا ىف ناميألا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا©9

 - جْوَرب ْتَحْوَرَمف ًمالَن ٌقِلاَط ٍتْنَأ َلاَقَو اَهَرَجَتمُناَنالَت َقِلاَص تن َراَّدلا تْلَخذ ْنإ َلاَق اَذإ#



 رس ىلا نر لج ارب لوصا

 ) )0١.ٍحْرَمْلا ىف جْرَقْلا ُلاَحْذِإ عاَمجْلا نإ ©

 9< امج م اناكف سرك ظاو لي داكم رش ىرسددولو كري مج

 هاكمرشا كت روع اك اكمرش رج وشنجس مان عرامتج هك بس ب بلطم اكل وصا مروك قرت

 نوار ركاعوركل فاو ليو كرش كتر وكول كمر ىف ارجو شن بسجج نعم ولك او ع

 كوم بعرم متاك رامجب بب سا قو

 اًذإ””ابكيب حس قوي ةربشرلالكل ب بالتي 82 لوصا هر وكري يارب باص

 كس لاءقالطن نت ققايكرامج تاس ر تن لير كاك اًدالَث ْقِلاَط ِتَدَآف ٍينغَماَج

 لجاكمرش كوم هاكر كت روك شن اجو نا انخ ل  اذنذل نجت نايك رامجب نر م دعب

 سا اكدت بججاو لشي قمر تع وربى كك يرجو شركاء كاجو عت او قطط ل. اج

 هد لوو ترثابهدج وم عت اورعإ ل قالطوج كل و بجاو تس عراف لادعإي لش لك

 رهعبب للا قاس اترك او وراي ووركل اوكوضعةب_ ضخ رك لابس تس جو كن اكن دقعي باس

 تو كذا امج دعي - قالطروا ايكيا يرعب - قالط عرامج لكك كوم بحباو لشن

 لكتاررج (2) دع (1) ءلوم لاك ا ح لو زج هد مارت رول لوم اج انروا مارت ىو دوك

 9 كدت ما لشرب نادال: نايك اجو طقس دع تسجد كبش لابي د لشرب لي ترروص

 اًَناَبَْوَلامَأِلْوَق ىف َىِعِفاَشلاَو َرَزِل اال اَنَدْنِع قلْطَتْملَراَدلا ْتَلَخَدَف ِّْيَِإ ثّاع ٌمُنَرَخآَد
 ُْتَقَلط َراَدلا ُتَلَخد ٌمُكَرَخآ جْوَر َدْعَب اَهَجوَرت من اَهِلاَحِب ةَلَأْسَمْلاَو َراّدلا َلُخْدَن نأ َلْبَق نين

 ثالثلاب بَلِ ُدوُعَتف اَمُهَدْنِع ثالَّعلا َنوُداَم ُمِدُهَي َىِناَثلا ٌجْوَّرلا ّنَأ ُهَْلْصََو ِنْيَحْيّشلا دنع اًنالث

 اَهَوُداَم جوا مهبل ٍةَمِلأَوَرَقرَودّمَحُم دنع اال تَقْلْط َراَدلا اًهِلوحَدب مَ
 .َىَقَب اب ِْيَلِإ دوُعتَف
 راد :ط «” 7 ه4 ص اج «قالطلا قيلعت ءقالطلا باتك :رحبألا ىقتلم حرش ىف رهنألا عمجم

 ىبرعلا ثارعلا ءايحإ

 هينامحر :ط «” + ١ ص !ج «قالطلا ىف ناميألا باب ءقالطلا بانك :ةيادهلا©

 - ُبجَيال هنأ اَّلِإَدجُو ُدَقَو ِنْيَجْرَمْلا ةّساَمَمِب ٍداَديْلالا ُلوُصُح عاّمجلا ىَنْعَمْذِإ ِةَمْوَحْلاَو9



 ٠ ىلا نر لج ارب لوصا

 ءانشتسالا ىف لصف
 © .ٍءاَشيْسإلا َدْعَب ٍلِصاَحْلاِب ملكت ءانثيسإلا َّنِإ (8)

 _يءانام ناكل رادقمو رش لسا عدعب كس ءايثنتا: مج رت

 وج رحب كس ءاثنسا ننال« جس ماناك قالا مكنت يشنن الكسب بلطم اكل وصا هروكدن: ترق

 < اهيل“ ٌةَدِجاَو ال مهاَرذ ُةَرَشَع نال يلع لثه_اكوج بتمر عا تاج دب

 “مهاَرذ ٌةَعْسِت الفل ّيَلَع ابل ولذ لاقل ايو
 ِتنأ” اهرب تى ويت ةرب شكا كل وسم اان ب كس ركركذ لوصا و روك نويارب بحاص

 كبروا ف رع شردتول كوم نقانق لطوو نك كروس اوت" ةدعتو لإ اًمالَث ٌقِلاَط

 ال ايوك يس ايلا مالكي اكرب وش قس ماناك لاراب مك ارواب ايك انت او كليا تس نش
 تلاع رم وشرلاروا لو لوم 9 اوس الطود لب ترروص ياو“ نين ٌّقِلاَط تأ” ابل واذ

 قالطديا ذبل ىتر قاب قالط ليا سكى مك قق لطوو حس نات“ نَا امال َقِلاَط
 «<ايكءايشتااكل سس لكرتوي لش تروص لا“ انها اّلِإ نال َقِاَط تن ”ركارواء كوب حلاو

 ٌدَحِب وَ ٍرباَج ناَمَصِب الإ ُناَصْياَلمَرمْحُمْلا ْعْضْبلا ذِإٌرْقعْلا َبَجَوَ بوو عفاف دَحْلِل بجوُم
 نأ ةَياَورلا رهاَظ ُهْجَو ٍةَهْبشلا ٌعَم ُبجَيهْنَذُِرْهَمْلا َنّيَعَتِوَهْبْشِل ُدَحْلا ٌعَمَعْما اًدِإَف ٍرِجاَر

 َلاَحِْإْا نذل «ِقْمِعْلاَو ِثالُقلا ِتاَقلَطلا َدعَب َكِلَد َدَجوُب ْمَلَو جْرَفْلا ىف جْرَمْلا ُلاَحْدِإ َعاَمِجْلا

 هيف َىهَو َلبَطْصِإلا َُنباَد جدي ال فَلَح ول ادَهِلَو « ءاَديبالا كح ِِماَوَدِل َنوُكَي ىّنَح هَل َماَود ا
 توب 1َبةَقيقَح هيف ٌحاَمجْلا دو هنأ جلو مك جر دام الجب هيف اهكاَسْفب تنحَي ال
 ادق ِةَوْهَشلا ءاَضَق َوُهَو ٍدوُصْقَمْلاَو ِسِلجَمْلا ٍداَحَنا ىلإ اًرطَنُدَحْلا بجي لهن اَّلإةَمْرَحْلا

 .اًنَرْكَذ اَمِل ْرُهَمْلا َبَجَو ُدَحْلا َعَنتْما

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط 2" ١ ص ١ ج «قيلعتلا باب «قالطلا باتك :قئاقحلا نييبت

 يئار: ط ء" ٠ ” ص ١٠ج «ءاشتسالا ىف لصف ءقالطلا ىف ناميألا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا



 و ىلا نر لجي ارب لوصا

 © كسب او ست الطن رب ىو تمجد“ اًنالَن ٌقِلاَط تن” زل لكسر وريروا

 ©9 .ثِرَتَراَمْلا ار َّنِإ م

 - كوة ثراد كويت لكىلاو فس دك موريس ثار: مج

 دك ديت ىف الب تدوملا ضم ضب تير افثًار عاكس. ب بلطم كل وصا هر وكري: عجرشت

 اء لو تنك راف” لسا كس لاء ابل ايد تقارورلا ب قزق لنقل

 كل ساق وقت ءافرو قاوم النبع توم رم ىو آرب بج لك كلن تغاروولى وبي

 لكل ير ايتخا لاا ياكل اح« جس اتباج انرك منول قتلا ب ب تكس وب قلخت يت سكس لاا

 5 17 كنز اوىويتا باء

 توما ضمعوكى ويب يا فس قرارك ب سراديب كركرك و لوصا هروك يارب بحاص

 وكشروكل ب تروص لا قاس لأب ثراع تروج ايكم عد هرمي كربيد ناب الط لبي تلا 501

 تبر نجف نافاس قف تعا رونا وب كر افرق سلاف نأ ردا كل كتثارو

 نت فاروو كت روع و اك دعب ل ذر زلك تدعلدآي 56 تروضور وكر ركا بلا«

 وهو نونلا نوكسو ةفلثملا ءاثلا مضب (اينغلا دعب لصاحلاب ملكت ءادغتسالا نأ لصألاو)©

 ءاششتسالا ءارو امع ةرابع ريصي ءانثتسالا دعب مالكلا ردص نإ هانعمو « ءانشتسالا ىنعمب مسا

 ةئام عست مهيف ثبل :هانعم (ماَع َنيِسْمَح الِإِةَنَس فلا ُمهيِف تبلَق) ىَلاَعَت هلْوَق هيلع لدي

 وهو «ةضراعملا ىنعم هيفو ءجارخخإ هنإ :ضعبلا لاق امع زرتحا (حيحصلا وه) ًاماع نيسمخو

 لئاقلا لوق نيب قرف ال َدِإ ءهنم ىتضتسملاب ملكت هنأ) اينثلا ىدعم ىأ (هانعمو) .لوصألا ةفص

 ىقبي هنأل «ةلمجلا نم ضعبلا ءانغتسا حصيف ةعسد الإ ةرشع هلوق نيبو ءمهرد ىلع نالفل

 املكتم ريصيل ءىش هدعب ىقبي ال هنأل ءلكلا نم لكلا ءاننتسا حصي الو هدعب ضعبلاب ملكتلا

 « ءىش ىلإ عجري هب :ىفو «لكلا ءانشتسا ىلإ عجري ءهدعب :ىف ريمضلا (هيلإ ظفللا افراصو هب
 .ءانشتسالا نالطبل ًاثالث قلطت ًاثالث الإ ًاثالث قلاط تنأ :هنأرمال لاق اَدإ امك اذهو هيلإ :ىف اذكو

 هج ءءاضتسالا ىف لصف ءقالطلا ىف ناميألا باب ءقالطلا باك :ةيادهلا حرش ةياعبلا

 ةيملعلا بتكلا راد :ط «6 7 < ص

 يئاجر:ط 20 ”٠ ص ١ ج «ءضيرملا قالط باب «قالطلا باتك :ةيادهلا9



 3 ىلا نر لج ارب لوصا

 69 كيوم تس وجولا لكن حراك لان تروص الويب كس

 ياهل جوت يف ٍضَرَمْلا ىَنعَم يف ره اَمب تبي قالا مك نإ(
 ©9 . بِلاَعْلا

 روا < اتت تبانتسس نوب قلخت ل نق تركت لاء سرج وش تار ار : دمج رن

 -- اتومرشي داك تكابر ثكا عس ست اتوب قلت هس ضرع سا نت

 اكرارف دلك اج لاي تدلع كركرارف ب جك سي بلطم كلوصا و روك: ترش

 تلكم ل الطوكى ديت قب ا لم تلاح ىلا ىو امك سيب تملع ىكرارفلكوج رول كوب تب انت

 لاب كل ابتج تملعيب با اكدت تب رار ف تس الط لبي تلاح ىلا وب: قر بل اف تود لبي

 لي سن تملا حو ف الضرب كس سا_ كوت تب اف تارو كل كس ىويب ئثن كايرارف ف كساب

 كوم لائاتسب اةرارفسس يسد قالط لبي لاوب بل ان تماس

 ةيئاقنا رتوش ترن ةيزراقوا هر د لرش لاو جهان

 ىاروا اج ايكمجراي<ةاجايكلش اساصق كات ايككس اوكا اي ءايكك آب ناديه كس
 بيس ا ضو ورك« عبس لا شسارو قوي كريد الطوكى ديت باه ضم لع تلاع

 تلاع ىيباوكى ديت با فس ىدآ ا لبي تروصو روك نركض ل لا ءايكر مس بدسروا ىلا يس

 لق وأ هجَولا َكِلَذ ىف تام نإ ثَنَا مجَروَأ ٍدَوَقِب لفي َمِدَقْوَأالَجَوَرَراَب ْنَمَو©
 ٍةَّدعْلا ىف ّىهَو َتاَم اَذِإ ُتِرَراَفْل ةأَرْما نأ ٌرَماَم ُهَلْصَأَو مال ٍلاَعقْلا َفَص ىف ْوَأ اًروُصْحَمْوَلَو

 ٍلثَمْلاب اًمُكَح ةَموُدْعَم ةَبَلاٌةَباَرَقْلا تلج امك اًمُكَح ٌةَموُدْعَم ةَنوُِببلا َلَعْجَتنَأب اناَسْحِعْسا

 ُكاَخُي ضَرَمِب هب اَهقَح لَ اَمنَِو ِهِلَمِب اَهفَح َقّلَعتاَذِإ ٍراَرفْلا مح ْتْبَياَمنَِوِهِمْلُطِل ءاَرَج
 هداَمْعياَمك ِتْيبْلا ىف ِهجِئاَوَحب موُقَي ال ىلا َوُهَو ٍشاَرِف َبِحاَص َنوكَي نب اَيلاَع كالا هن
 ال ىكَتْشَي َوُهَو ِتْيَبْلا ىف ُهَجْئاَوَح ىِضْقَي ىِذَّلَاَو ٍفيِلكَتب مايقْلا ىَلَع ُرِدْفَي ناك ْنِإَو' ءاَحِصَأْل
 .هْنَع ولْحَياَم لَك َناَسْنإْل نأ .اًراق ُنوُكَي

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط 2" "8ص ١٠ج ءضيرملا باب «قالطلا بانك :قئاقحلا نييبت

 رئاصر: ط ء” "٠ ص ١ ج «ضبرملا قالط باب «قالطلا باتك :ةيادهلا#9



 4 ىل ان لج ارب لوصا

 لإ تنلع كرار ف بحبا ذهبا تلع كرارف ىمروا بل اذ توم ارك س قد قالط لي
 للي لسن ىو قالط لي تلاع تا رك وا « كوب ثيراو تدوكروا كدب تب ان ماكر ارف نك
 روصخردجب ,اكوم بكت رب هرارف سس يسد قالط لاروا قوهرت ثرراو ترو بل ا قضم

 هك نثر لق كوي هس قار بلان قئالس ل م قتل صخروج وم سس فص كل اقروا شك
 يس اتوب ركل رول لن ىدنب فص كلج عررط ا« جس اناج ايكرميقتيل_ كس تظازح سس ولم
 بلا ىتنألس لبي ققاكس لوفود نالكوج «< اني اكذ لبي تظافح كل وبجتاس ةييسا تطورت #ج

 69 - دم لائكتسب انرارفتس تسد لق الط ل تتفو كرا ذبل

 ةعجرلا باب

 ©9 .يليلأا ٌةَماَدِتْسِإ َةَعْجّرلا َّنِإ (80)

 هس تحترم اناكفتكر ىل ابوك ات كل مج

 توك ركب لطءاقباروا ماود كس كلم روج راك ب بلطم اكل وصا هروب :قرشت

 م اناك شكر قاب وك ات كمل ل ساء قرورظءاقب كت ردع كل ك- تدعجر تنس لإ

 لا ءانلسومت ليث روجر دعإ ك- تدع قرورضءاقب كت دع كك تعجر تقي رول

 < قرورضرو طر شتر عاقب كك تعجر تحرج ع اتاجوم لكلا براك

 فكالهلا هجوت ىف ضرملا ىنعم ىف وه امب رارفلا مكح توبثوه روكذملا لصألاو

 ىف بكارلاو ةعبسلا ىف لزانلا لوألا نمف ءةمالسلا هنم بلاغلا ناك اميف هتوبث مدعو بلاغلا

 تبرطضاف ةديفس ىف ناتك هقفلا عماوج ىفو طيحملا ىف اذكو ءحول ىلع ىقبو ةديفسلا

 لولسملاو عبسلا مف ىف عقاولا اذكو ءتوملا ضرمك وهف قرعلا هنم بلاغلا ناكو «جاومألا

 ةحرقو حرج بحاصو «لوألا نم وهف الإو ىناغلا نم وهف هب ام دازي ماد ام دعقملاو جولفملاو

 .هريغو قالطلا ىف حيحصلا ةلزنمب شارفلا ىلع هبصي مل عجو وأ
 ةيملعلا بتكلا راد :ط «"” ع ص هج «ضيرملا باب «قالطلا باتك :ةيانبلا

 يامر: ط 2" + هش ص ١ ج «:ةعجرلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا



 4 ىلا نر لج ارب لوصا

 ٌنااكت رعد هذ عرج رك( لإ بد التي كسر كرك لوا ه روك نيا بحاص

 تمي عروجر لع كوم لاب ى كلك جو ننقل كوم قاب تدع بترك ءل- لاا ىرورض انو

 0 لاا 0 0 فا را را

 منا تبباث قحماكءاقباروا تمارا رمي ف قكوم تضيلكلاب كلن بج <. اناجوم ميل براك كا

 69 - وترش تسرد قت عر وجر ا زي اكو

 © .َةَعْجّرلا ُبَقَعُي ٍدَكاَتُم يلم ْيِف قالّطلا َّنإ (67)

 -ج لوم تاو تعجردعب - قالط سرك م كلم: مج
 قالط ىدآ لوركا لب كل ددخي ئيدك م لكم رك سب بلطم كل وصا »روكي: رقت

 ىكىجر الط لوخرلا رعبا ذبل« اتاحوم نخب ح لود كلم دوا انك عوج له ايو

 هس تسردروجر ل تروص

 ىد الطول دبب ىباذ_ صر ب عسر القرب ككركذ لوصا راك يارب حلص
 ساس لكك انبارب شيولات انجب نس لا نثق باوولومو واب لاح هورك ب لاح سا

 ربشتصل ممل ترروصو روك ب لتوبلا كوم تياث 011 رم وش وأ ايل لود ميتا س كس

 ُدَلَوْلا' ج لي ثيدعلَك لاءج ب المك ايكش راج ذل كس لق لاك

 بج لأ تروضوروكربا ذبل هس لادري ل وخد كي انوتلاحاك كروكر ط كارو“ ِشاَرِفْلِل

 تب ان عروجررحإ ل لقالط لي لاروزا لاووبركوم كك توي ل لو اوجاع نلوش

 الط جو كون طاع اكو تب ان عروجر كك كرب وش كلبي تروضو رولا ذبل نوم

 يا انركتعجر تدع ارودروا هس لي تدع قرب ثوبي لمي كي تلك عصر

 نذل هةّدِعْلا ٍءاَضِقنا َدْعَبةَعْجَّرلا ٌحِصَئالَق ِةَدعْلُماَيِق اًهْنِمَق ةَعْجَرلا ٍزاَوَج طِئاَرَش امو
 ْذإةَماَديْسالا ُرّوَصِْنالَف ءةّدعْلا ٍءاَضِقْنا َدْعَب ُلوُرَي ُكْلِمْلاَو يلم ٌةَماَدِيْسا َةَعْجّلا
 .ٍلاَوّزلا ْنع ِهيناَيصِل مئاَقلِل ةَماَدِْسالإ
 ةيملعلا بتكلا راد :ط ء ٠8 ص ج ءةعجرلا زاوج طئارش ىف لصف «قالطلا بانك :عئادصلا عئادب

 يامر: ط 2" ٠ 8 ص ٠١ ج «ةعجرلا باب «ءقالطلا باتك :ةيادهلا



 98 ىلا نر لج ارب لوصا

 < لوم تح تاب ا ت>اضو كا« لركت باوك عججر الط ليدل م لكم كل وصا

 ناصحا لبي بوجو كس هرييغو تب وقطرولازسروا اك اجوب تب اضناصحا تس وو رول رج وشبك

 © - كوب تبا هامجردب تدحر قس اب روج تب اق ناصحا تس ىو ابا ذباب جسوم

 ءاليإلا باب

 © .ُهمَرْلَي يب الإ رْهْشَأ َةَعَبْرأ ُناَيِرَقْلا ُهنكْمُي ال ْنَم ُىِلْوُمْلا َّنِإ م2

 توي كاد ايرينا ماكس زج كك احالبكض و والاو فس ركء ليا: مج

 وماهي لاو جتا سكس تس ىلا ركوب ومن نام زر كتر

 12 كت البكض نو الاو دكر اليا نتن ىل ومكه سرب بل طم اكل وصا رولان: عرش

 زا اج لاي ك ىويبركا قتنءوءرن نانا كس هرافكم وزن نخب كتدام داي لاي كس كويت با

 -اكوت مزالهدافك

 < انبي تس اىابت فب لوك كاك ب هس الت ب كركر كو لوصا هروكرن يارب بحاص
 لاس ليلا وآل بكب ير قس بآل م مك شلال موي لإ ةَنَس يبَرَفأ ال هَّللاَو“'

 راجانركت يرق كل كس لح اتدتدو ىلو مكوك ماك ابك يل ومضر لي ناو كياركدت
 تب ركوب راي كك ضبا لن ترروصو وكن دبر ن نامل هرافكم وزر خب كل ونا

 < رول ر واهس ندين ندد و« ايك ايس اك ناد كيأ فس لا تويكس نايس مرافكم وزنا

 هرافكمورتاج حاج اهكوكض نسا ىفوصروا دايت اك لموكب وشل كدرجرب لح لاس

 رب تسدجو ءايثتسا كس مول ليلي نر روص ل كال اح ءهككس ركن ىو حس ديت كتم دار مخإ

 عَ وأ ٌلِماَح َىهَو ههنا َقلط ْوَل ىبعَي (عَجاَر اَهأَطَأ مل َلَكَو ءِدََوْوَأ لمَ اد َقَلَطوََو ُهلْوَق ©
 اًمُكَُح َتَبَن ُدَقَو ءِلوُحُدلا ىلع ةّييْبَم اَهْنل َةَعْجَّرلا هلق اَهْعِماَجأ ُمَل َلاَقَو ءهيَمْصِع ىف ُتَدَلَواَم

 مل هلق ىلإ تقلي مل ٍرْهْهَأ هَ ْنم لقال ُثَدَلَو نب لْمَحْا ِروُهَطب تي هنأ بسلا توب 2 هددمقو وعم
 .رْيَغْلا ُقَح ِهِراَرقإِب قلعت مَ اَم هَمْعَر َلطَب اَعْرَض اَبَدَكُم َراَص ْنَمَو ءاَعْرَش اًبّذُكُم َراَص ُهَنَأِل اه

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط 238 ص ©”ج ءةعجرلا باب «قالطلا بانك :قئارلا رحبلا

 مهام ط 2917 ص ١٠ج «ءاليإلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا9



 5 ىلا نر لج ارب لوصا

 ليئأب جاو هراغك وكري لا كه رك ووو ى نو لتر وا ءهس رايت اك سكى و تأ ند

 69 < اكيبركء اثنا اكن ينخر يغ ناد كيه دمك كل ل ءاكدب
 © .دّبَفُمْلا ُلِمَتْحَي ُقَلطُمْلا (08)

 -< انكر لامحااكريفتم قلمي هجن

 ريقموكم كا وتوم ىلا خس دوبق ئموب قلم رككوج كي باطم لوصا روزي :ترشت

 < اتكرل ات ااكذ#ومديقم قلمي ك ل ساء تسردانرك
 امر لوي ا نو تل انبي كسر كرك لوصا هروك يريد باص

 تنلاكي الا ةناباجإ مسا عيد كراج ف مازولا 7

 لوي و مراه لوز نشا بت ندي يس راهلظس لاوارم كريس ابكر شرك ؟سدارم

 حس وقير طك وجر وا انكساج ايكيقنوكق لة عسس تبين ىكمتروا بس اوي مارت قلن لا
 باول, لب وابي قلك تمرتل يب سا با ون اهبل مرحب مدار دقلطم هو لشن جس قكوم مارت

 ىكليراهظءاكوم تباظراهم قست ين كراهلرجوشركا سلا« كوم ننساك اس تييناكرج
 اكريقتم قلم رولا يور كوي هديتاسسكسراهيلن تسمرتؤكمارج قل سار يوك وتب تمت كما

 (9 هكر لات اكذ_ريقنعساارلظ مرت ق لطم ارت كبي تروصو روكا ذهبا انكر ل ما

 ركن موي ىََتْسُملا آل ههمَوَْيرءْيَش ِرْيَع نم ُنَبقْلا هنكمُي انهو ُهُمَْلَيرءْيَشب الإ ٍرْهْشَأ ةعبزَأ
 .ىَنكتْسُمْلا َوه هلَعْجَي نأ هك اَِةَمَّسلا ما نم ُمْوَيلَعٌرُمَي الف ءاَش مْوَي ىَأُهَلَعْجَي نأ هَل

 ع

 ضال

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط 74 ص ١ج ءءاليإلا باب ءقالطلا بانك :قئاقحلا نييبت

 اصر: ط 27 ١١ ص ٠١ ج ءءاليإلا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا#

 ىف امك ُماََح َىَلَعِتنِهِلَْقكَوْهف نعل َمَرَحُم ناك اَمْوَأٍريِْحْاْوَأٍراَمجْاَ ّىَلَع تن ُهلْوَقَو©
 بشل مادجنالراَهِظب َسْيل دمحم َلاََو هَمُهَدمِع اذََوءراَهَطلا ىأ(هاَننَِراَهِظَو هَلْوه ةّيِاَوَبلا
 ديم ٌلَِحْحَي قكطُمْلَو ةَمَْح حو ِراَهَظلا ىفَوهةمْرُحْلا قط امَُلَو هيف ْنكْرَوْهَو ةَموَحُملاب
 ىمالسإلا باتكلا راد :ط «2" ص 0 ج «ءاليإلا باب ءقالطلا باتك :قئارلا رحبلا



 5 ىلا نر لج ارب لوصا

 علخلا باب

 © .الأَم ْنُكَيْمل ْنِإَو هنَع ٌضاَيِتغإلا ُرْوُجَي ام حالا كلم َّنِإ (09)

 -< لئلا يده كاع اجانب ضع اكن تح لاي لوززتج كار اكن لكم: مج

 شك نت ليك ءايشا نارا كلك ب بل طم اكل وصا »روكي: نرش

 كدب كراون طيب اروصب ن يع لالا, عراكت لكم هريتو صاصتق بج هس اج نيل لام
 هس تسرد ايل ضل م

 كدب ك- لاءاكى وت روش كل و دالي كس كرك لوصا هروك ويارب حاص

 شو مرورازب لاذ لن“ مهد فلا ىلع يدْفْلط بي الش« ىريد قالط لي
 لكم رورارنب كياري قوت دوا كك اجو تاو قالط قنايكل وقس ا نس ىويروا ىد قالط

 ايل لام نتن كب دب ك- حران كل خرج وش لع ترو روك لكك ء كدت مذا كيا
 رك لئلا دج دكا ران < تسرد ابل كدب كح نت تس لك ايشا كا حراكتروا

 ماج انه ىضواعم ضوه صاصتق بج جس :راج حل نسر وصب اني ضعت كس ن_ كمت

 69 شكلا اق لكالاعء <

 ©© .َناَمَّضلا ُبِجْوُيِدْفَعْلا ٍنْمِض ف َرْيِملا نإ (9 0
 دهس اتركتب افوكن اماني داكوتا لم ناك دقتع مج رت
 يأ مان تبع داكوتدوكاى لقت ضن وكراسي بط اكل وصاروا: تر

 كوت بججاو نا امضرب كس او تيس د اكو لا قنوت ف الخ كس للا هولي كك ذاك

 .يئاصر: ط 2" ١6 ص ٠١ ج «علخلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا©

 نو ُهنَع ٌصاَيتغالا ُروُجَيَوُهَوِهب الإ هكْلم ْنَع عْضُبْلا جوٌرُحِب َضْرَيْمَلُهَنأِل (ُلاَمْلا اَهَمِرلَو©

 هَل اَهِاَرِيْلِب َبَجَوَف ٍصاَصِقْلا َقَحَك الام نكي م
 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط 2” 75 ص ١ ج «علخلا باب «قالطلا باتك :قئاقحلا نييبت

 يتاهر:ط ءةرت شاع «” ١6 ص ٠ ج «علخلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا©



 3 ىلاةرلج يارب لوصا

 لاك ا بك روش ىويرلالك ب بالتي كرك لوصا هروكرن يارب بحاص

 بارث»و ف اعيد لبي دعب ءايدرك ضرب وشم لوم ىلركع شيت بلآ كن نت كس لا

 كويك امت ايدوكى ا ذر وشربعوج هس بحجااو اني درهم وب كوت كيد نكس بحاص ماما لمى

 الم اناك لا.( كرس ) نس لا لكوكب ايد اكون لعب شدو كرب وش فس ىوبج لي تدوصهروكو

 هروكزب اذهل اجرك سب اخوك ناهض اني و اود لبي رقعر وا باشا نك للا هو رليج

 لاره كوم بجاو لام رزق لس د 70 اتوا نيسدركو وت لس توكل بي تر وص

 © لحد ةلَح فال مو ُرْيَع جور ةلَح ف عضل كلم نإ 01
 لا) كس لود تلاح ف الغرب < موق ريغ لبي دورت تلاع لهل :مجر

 -( هس موق لع

 قرش حلب قالط قلم حرورخ لاح ضب لكم كس ب بلطم اكل وصا هروكر : ترش

 هس موقت لبي لا( را تلاحم ) لوغو تلح ف الخرب جس موقت ين لبي تروص

 ايل ل لضوك هس مخ اب باشر كًسلك ل ين سراقب ب كح كرك لوصا هداك بادب بحاص

 كثي جرورخ تيل حبت لكم كل لاء ىكوم لب ب ججاوورشو بار كيلاك اجو عونا يك

 شبس يزتفاي بارشف_ ضنك ف الغرب هس لوقت لام لي تدوص ورب علب قااط

 لل نان وو بقول م لرب نت ورد اع نق نايل نات 50

 كلم روم لب ضك لس لا كل ساس موقت ىلا, لي (حراكت تلحب) لوغو تلاع حرت لكم

 (ف - كرم بج او لرب/ لحس لدباكو ريش بار

 ُهنَذَحَأ ىِذَلاِرْهَمْلا در اَهِيلَع هُمْ هَنِإَف مرْمَح ره بيع َّلَح ىَلععَلَخ اَذِإ ام ٍفالَجبر©

 ُْتْمَس اهل 'ءاَوَس ُقاَدّصلاَو اَذَهَو ءِطَسَو َلَخ ْنِم كلذ ُلْدِم ليك اَمُهَدْنِعَو .ةفيَِح ىبأ دنع
 .َناَمّضلا ٌبجوُيِدْفَعْلا ِنْمِض ىف ريا نأ ةَماَض ثناكف كِل َُنوَعَو الام
 ركفلا راد ظ لس 59 6ج «علخلا باب «قالطلا 0 :ةيانعلا

 ميئامر: ط «" ١ 6 ص ١ ج ءعلخلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا ©

 - ةَميِق الامم اَهرْيَ وأ ةَمْيَمْوَأريزنخ وأ ٍرْمَح ىَلَع ٌمِلْسُم َوْهَو اََقلَط وأ اَهَعلاَخاَذِإ امك ©



 38 ل ةدلييارب لوصا

 © نايل 2 لَو و ضْ وك زب” نشب مالك ص حصْي عِضْوَم لك (9

 كلا كس شيت نمل” لحس انت تسرور بخس“ نم" ”يفل مالك ابهج م اقنعه ورب : مج

 -اوم كك كح نايب ثدواكو

 مالك تتوب تسرد م الكر هخإ كس“ نم”ليفل ل ابج كسب بلطم كل وصاو روكي :قرشت

 مالك يتإ كس“ نم” "ل ابتج روا كوت كك شيت“ نمل لبي سا توم اتت ن ع او للغرب

 كوب كلك نايب““ نمثل ابو قوم حتاو للظلي

 ب تربش ىويي كاك ب تلا التت ب ل ركركو لوصا هدو ييادب بحاص

 وج شكل مارد ناورك طرت عر هبال“ ٌمهاَرَد نم ْىِدَي ْيِفاَم ىَلَع يْعِلاَخ'

 الامن لابو اوبكب لع دياب كس كوبي قف اعيد لحب يلرك ع لظين_ربوشب لب لن لي يتب سري

 نمتورف لقاك يروا < ايكركذ حيت مترو فس قويت كك لاء كس لون: مذال مترو نان كويت

 لاء كك نايب““ نم” دللي جس لائأتل_ ل شيخ“ نمثل بي“ مها رد نم واس

 مالك تاك“ نسم لابتج واس اوم حلاو للري ماكر ميخب كس ني تروج روك نك

 عب زيصب_رطكاك ' "مها ردن” ولكون ايب“ < نص بسب« انوه كل ل ناي“ “ نم” قلوه ت تسرد

 69 - كس نوه بجاو مارد نام كويت سمو لكم نان كس عا لقاروا كس نا

 ٍفالخب ِهلَباَقُمِب ءْيَش ْبجَي ْمَلَق جوُرُحْلا لاح مّوَقَتُم ُرْيَغ عْضِبْلا كلم َنَالالْضَأ هَلَ-

 .ٍلوُحُدلا ٍةَلاَح ىف عطب اَذَكَو مرقم ىل ْوَمْلا كب َنَآِلِرْمَحْلاِب ةَباَتكْلاَو حاكتلا

 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط «27 ١ ص اج ءعلخلا باب ءقالطلا باتك :زهنألا عنجت

 يامر: ط «" ١ ه ص ١ ج ءعلخلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا©

 هَالَناَهَمِرَل اهدي ىف ءْىَش الز ُلاَحْلاَو َمهاَرد ْنِم َىِدَي ىِفاَم ىَلَع) ىيْعِلاَخ (ْثَلَق ْنَو ©
 ُلاَقي ال كلَ هَل رتخأ ناك ْنَو مهارات مامي ُرَمُْنْمَهِْد اَهِدَي ىف ناتك ْنِإَو (َمهاَرَ
 ْنِم َىِدَي ىف َناَك ْنِإ عِماجْلا ىف َلاَقاَمَك ٍضِعْبَتِل ْنِم َّنَل ثالثلا ُهَل َنوُكَي اَلْنَأ ُبجَي
 دقو ضل خوكت ذك ليو اًنناَح ناك َمهاَرد ةَعَبْرَأ هدي ىِفَور م ُهُدِبَعَف ةَنالَت مِهاَرَدلا

 - مالكا ٌحِصَي ِعِضْوَم لك ىِفق (َناَئوألا َنِم ٌسْجّرلا اوُبيَمْجاَق) ىَلاَعتهلّوَق ىف امك ةَلِص نوت



 م ىلا نر لج ارب لوصا

 © ةَدِساَفْلا طْوُرْشلاب ُلُطبَي ال ُعلُحْلا (3
 - انومب لايك اب سس هرساؤ ورش علت:

 وج طرش ملا نكت اج ناكل دساف طر ليم عطرك كس ب بلطم اكل وصا هوكي: نرش

 حراكزروا علغ ل ساء كوم لطب لورد وروا اكومب ترو حلب وقومه ىف الخ ك رقت انضتن
 -< لاجومسافووخرساف مر شبللي سوم لارساف ع هدس اف ورش

 ليرلا بل تربشف قويا لإ بالتي لس ركركذ لوصا داكن ريادب باص

 لوبن كرب تس ف ركل اوت لالي ليطر شباب مان و كامب خيبسا لوب ىلرك تيس سآ
 مزالانركلاع مالغ قو يحبس دداقرب نك اوتكس مالغ لاك ويت رول كوم تسرد طخ قب ىك
 هس تروكل كي تروص» روك .لتوبل ء<س مذالهي لاانيد كتمت 1 مالغ ع ليرواقركاروا <

 كس تروثتببلا_اتوم لال عي سف ايرشر وا ناكل دساف ارش ( كفك نك ات مااغ)
 شه ضواعمدقع ضل ل ساء نهرب شتم ىلا إي مالف كا كوب منال سذ
 ك قويت وكت ميك ىك عراك يسار جوش س فرط قرود قل قيد ضخ تسروخ تس فرطلإيأ

 ىتالس كل ناكل طر شك مذ تس ءارب « جس ىرورضىق السى فكل يي ضو اهم دقوا اتركه وح

 واهس و عطظابج ءاكرم ج5 عطروا كوب لطب طرشي كل سا عبس دساف ٍطرشروا هس فلات
 (9-# د ثبت كل اايعس كوره مالغدد جس اجاكومت منال للاكل اري تدوخ

 امك ةَلِص ناك هنوُدب ٌحِصَي اَل عِضْوَم ّلُك ىِفَو عِماَجْا ٍةلَأْسَم ىف امك ٍضيِعبملِل ناك هِنوُدبح
 .الم ماكل ناك َمهاَرد ِدَي ىف ام ىَلَع ىيِلاَح تَرَ نإ علا ِةَلأْسَم ىف
 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط «20 ١ ص ١ج «علخلا باب «قالطلا بانك :رهنألا عمجم

 اصر: ط 27 ١ د ص ١ ج «علخلا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا6©

 ٍةَضَواعُم قع هَل (رْبمَ هناَمَض مهيب اَهّنأ ىلع اَهَ قب ِدبع ىلع َهعَلاَح نإ ُهَلْوَق©
 ُْتَرَدَق نإ ِهْيع ُميِلْسَن هيلع ناك َلطَق داق طْرَشةاَرَبْلا َطاَريْشاَو ءضَوْلا ةَمالَس ىِضَنْفَ
 َلاَقاَذِلَو ءحاكتلاك ٍةَدِساَقْلا ٍطوٌرْشلاب ُلطْبْي َلَعلُحْلاَّنأ ىَلِإ َراَشَأ ترجع نإ هَمِق ٌمِيِلْسَنَو
 طفلا لَو للا ٌَصْهدْنِ هلل كمي نأ ىلع اَعلَْر ةيِداَمعْلا ىف
 ىمالسإلا باتكلا راد :ط 84 ص ”ج «علخلا باب ءقالطلا باتك :قئارلا رحبلا



 م ىلا نر لج ارب لوصا

 © . ْضّوَعُمْلا ىَلَع ُمِسَقَنَي ُضّوِعْلا (90)

 - حس انوه مهيب ضوعم لجن

 ءهس تسرد انركم ين ءازجا ك ضوعموض ب ب بلطم اكل وصا هروكرن :عجرشت

 اج ايكرميتن ما زجا كس ضوعموض وت

 36 ترش لل ىو كاك ب تملا التت ب كركر لوصا هدو بادب يمحاص

 ىد الط كياوكس ا ذر وشل ب ود سب الط نان ضك براري كاك“ فل امان َىَبْقَلَط"*

 هدوكر يك ل لاء لوبن مزال مترو (مسوساس) يت ةيوس نات كلم ثمل كر ارنب ب ترو ف
 رب ايدك اك تساج ايكريش ضوعمو ضعوا < وعم ّقالط نر وا < وعر رن لدي ترروص

 ءاكوم ناك ضو تنس اكو لق الط ىف بون با ء لكل وب مارد ( ساس ) ضع اك ا

 اس اتم مهيب ضوعم ضوكروا حس لضوعاكش الخ فنا يوك جس انزبج لغو رب وضوك باب فرت
 69 - وت فلا تلبس ح اك الطرب رواء اكو معيب تاغ افلا كل

 © ملا رج ىلع عيال طورشمْلا نإ (1)
 كوم لائطعيتبم ءازجا كس طر شط ورش: مج

 اضان اكتساب لاط رشم كوكس لي تسسرو انركم ين ءازرجا كس طرشو ور شم: جرت

 ابايءزج لوكاك طرشي اكوم لا يا ءومدوج وضدجت اسكس ءاذججا عت خيسا تو كيب طر شبك اترك

 تامر: ط 2" ١ ه ص ١ ج «علخلا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا

 ِءَبْلا فْرَح ّنأل ءٍفْلألا تل هلَقًةَدِجاَو اَهَمَلَطَف مهد فلاب اًنالَت ىِيُقَلَط :ثّلاَق نق

 ٍفْلأب ُتلثلا ْتَسَمَنْلا اّمَل َىِهَف ءضَوَعُمْلا ىَلَع ُمِسَقْنَي ُضَوِعْلاَو ءَضاَوْعَاْاَو َلاَدْبَْل ُبَحْصَي

 ُتَيِضَراَهَْأل ءاَهَلةَعَفنَم جْورلا ٌعَنَصاَمِيِف مث ءٍفْلَأْلا تُلئَةَفيِلظَن لك ٍءازِإِب ثَلَعَجْدَمَف

 يفلأْلا ْتْلُث بوجوب ىَضْرَأ ُنوُكََف اَهِجْوَز ْنِم ِصَْحَتل َِلَباَقُمب اَهيَلَع فأل عيبجج بوجوب
 .هْنِم ُصْلَحَتَت ةَدِجاَوْلابَو ءاَهجْوَر ْنِم ُتَصْلَحَتاَذإ اَهْيَلَع
 ةفرعملا راد :ط ء ا 2” ص ؟ج ءعلخلا باب «قالطلا باتك :ىسخرسلل طوسبملا

 ميئامر: ط «” ١ ه ص ١ ج ءعلخلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا©9



 5 لان لجي ارب لوصا

 -انوم ليعيرءازج اكس طرشطم ورشنككل- ساءت اجايإب قط ورش قب

 ْىبْقَلَط' "ايي تاكويذس را لؤ تل التي ل ركركذ لوص اهروكنيبادب يحاص

 الط ليا رب وشب ءود لت الط نشك مارب ليك ال“ مهرِد فَلا ىلع اًنالق
 هدو .لكوبءاكدمت كل اك عرج ر رج وشر اكدت لاى تب رب تردوكك يد نكس بحاص ماا ل ء قد

 اهبل توم لايعبر ما زج اك طر شط ورشسروا مس طر شرار دوا لن طور شن بق الط نات لبي تروص

 فرص لاب واكو وخل“ هارد ِْلَأ ىّلست”واء كل وم لات يدان لي الط نفت كابي
 هكاريبج هانز لاهتسا كلك مرشح“ ' ىلع”: للك كوب تاو تجر قاطع“ نفل“

 حب آياطرثا شروكي“ ميش للاب كر ْشْماَل نأ ىَلَع كيتي اج رندا ضواشرا
 باس حس كوبي فيا ضن وكل ب الا ماك الشم ايء لكى رك يأ رتويت سكس طلال يكتب

 ءاكوم طر شلك قالطانوم ل فاو للبر كى لابي“ رادلا ىلخدت نأ ىلع قلاط تنأ”

 كيآك ارش: م ناكءاذججامانقطرشروا ع اتم لاهتتسا كل كس اور“ “< ىلا عن: لكل اوبن مولعم
 اج لاي لموت ءاذججا مانتطر شباك اجاب سئ زج كيك م ورشنسس اج تسيء

 اكو ورشمب اج تساي كح ءاج كيا طرب كا كوم لا ايبا كج اياب لمكو كر ورش نك

 69 - نوم لميا زج اك اطر شط ورش لوصا ككل سا« اج اياب عج كيا

 © .ُلالَقعْسإلأ ةّماتلا ِةَلْمُجْلا ىف َلْصَأَلا َّنِإ (95)
 رضا ل لم تال ع7

 وب لفتت وكي لسا ليي لاومت م اتنلمتب جلل سيب بلطم كل وصا» روكي :نرشت

 لل كسر م اتي كوم ناتج سود لم رك كوك ومد نان سرسد ع

 ىل نأ ىَلَع ْوَأ ٍفْلَأ ىَلَ نال ىقَلَط اًمِلْوَق ىف ىأ مناجَم ٌنِعْجَر ََقَو ىَلَع ىِفَو ُهلْوُق 9
 اَالَعَج اَمُهَفاَمُهَل اال مَا دنع اًهيلع ِءْىَشِرْيعبيجَرعقَوةَدِجاَو اَهَفْلُطَف اَفلأ َىَلَع
 .ِطْرَّشلا ٍءاَرْجَأ ىلع ٌءّرَوَمَي ال طوُرْشَمْلاَو ِطْرَّشلِلاَهَلَعَج َوهَو ءِهاَبْلاك
 ىمالسإلا باتكلا راد :ط «88 ص ”ج «علخلا باب «قالطلا بانك :قئارلا رحبلا

 ميئامر:ط «" ١ ه ص ١ ج ءعلخلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا9



 3 ىل نر لج ارب لوصا

 دوم دنآناتاكر ين لا موه نتيس اه وملك س كرورض ل كس م اتلمج اء البكم

 ٍِتنأ”اهاري تاكدتاقب اه را اللب <سالتبيب كركر كذ لوصا هر وكر نويارب باص

 دايك ل دف وق باءجس منال اربي تروا هس قالط ل. فَلا كِدَلَعَو قِلاَط

 لمت“ ٌقِلاَط تنازل لاءاكوتن ماا كيري قويت دوا كك اجوم تاو قاطع

 روا ءوبج لقت ورجح يب لسا لب مان لمت وا حس لبق لتلبي حس دبا كا يس مات
 لوس“ ْقِلاَط تنأ”للا كساء ماتا اردو رواه تارت“ فلا يدَلَع

 وم طوبر مس لأب لاهي دول اتوب لائطمور مس لير ريغ ليلو ماتم نيبكت قلت

 ىويت كس ساء لو ةسومادرج لاء لوفود قاطو قالطك ل ساء لال يد لوك

 60 - ومدن بجاد ب كا و ءايكدن لوبقول يسد لاء نس مالغإي دس

 69 .ٍلْجّرا بِناَج يف نية ئَمَوٍاَرَمْلا باج ف عيب ةَلَِْم لحل نإ 9
 هس كح ناكل زنك فرط ور مروا سكس عقل زنك سس فرط كت مروع لمن

 ليز يجوجا ذه هس كس خل نيل بي قاس ترو علخكي ب طم اكل وصا »روكي:

 مل زنك لي قتل ورسولك نلوبعسرو عن :رط لب تروكق لب علو نب لزب ولو ل 5

 6 اجاعكر طاح ىلابيياكماكحا نا لت كس نالكم اك>اوج س باج كح درم ذهبان كس ناك

 كل نيا لي عطظف_ر بوشر كاك ث جسد الت ب كركر كو لوصا هروكرن يارب بحاص

 كلل ٍراَيجْلاب ىأ ىَلَع فلاب قِلاط تأ” ابي تقوي ةرم شاول يبهر راينا

 :ُلاَقُي ةَضَواَعُمْلِل ُلَمْعَتسُي مالكا اذه ند ءاَهْيَلع ءْيَس ال اَّلِإَو ءفلألا اَهْيَلَعَف تَلبَق نإ :اَلاَقَو

 ٍدإ ُهَلْبَقامِب هَل طاَبِتْرا ال ٌفْلَأ يِيَلَعَو ُهلْوَق نأ ُهَلَو ءمهْرِدب هِلْوَقَك ٌمَهْرِد َكَلَو اًذَه لما
 ٍةَراَجْلاَو عْيْبلا ٍفالّخب «ِلاَمْلا نوُدب ُدَجوُي قالّعلا مل طائل ىلع ةَلاَلَ الَو كِل ُلْصلا

 .ٍفالَخْلا ىلَعَق ْفْلَأ َيِيلَعَو رح تن :ِِدْبَعل َلاَقْوَلَو ءِلاَمْلا بوُجُو ْنَع ناُكَفنَي اَلاَمُهّنِإَ
 ةرهاقلا سلجملا ةعبطم :ط ء ٠ 89 صج «علخلا باب «قالطلا باتك :راتخملا ليلعتل رايتخالا

 مئامر: ط ء"” ١ * ص ؟ج ءعلخلا باب ءقالطلا بانك :ةيادهلا©



 0 ىلا نر لجي ارب لوصا

 لظا رايننما لب نت رم قف ايلركى كل وبق فذ ىوبت روااكومايقنا كم ليطر شبر ير ارنب < قالط

 تسرد اناكل طرش ىرايننخا لبي ناكر وا هس كس ناكل زن سس فرط ىكدرم عش نلوم

 قِلاَط تن” يرجو اب اج ناكل طرش كرايتغا كك ك- تدوكرك رواه لأ

 << قدرتك فرط طتمر# نتلكويكء جس تسدد“ ٍراَيجْلاب يت ىلع فلاب
 تس اروام تر واحس اندم انرك روجر لن نت حرر لج جس تسدد اكل طر كر اينا ل قرا

 هب سلك_.ارواس ىتك حضروا حت انرك روجر قتيل حلبض ررط ا نوم بف وقوع لج
 تسرو اناكل ارش كرايخ قبب عظل_سا ع تسرداناكل طر كر ايخ لي تس ليف قوم

 3 بناج كرب وش.لكوء هس شئت داوم رش ايخ كل كس .رموشركاف الغرب حلا <

 ملكي ساب ررصخ لك وت شر وا حس انكسر روج دعب لس نحرك ضرب وشل لاس نان

 نوع عع رع نو بئاهرك اوبن مولتش ابر ىكف وقوع لج اروا لي قدر ش

 69 كوب لا يخل كرو وشلل سا ءانزم لير ايخ لب نوصل, وا نامياروا

 اَذِلَو ءهتَهج نم نيِمَيَو ءاهتَهج ِْم ةَصَواعُم هنأ انْمََقاَمِل (هلاَلاَهَل طْرَشلاُراَي ٌحَصَو ُهْوَق ©
 ءَرَواَم ىلع ُفقَوََي الو ِطْرّشلاب اهُفيِلعَتَو هَهُمَقاَضإ ٌحِصَماَلَو ءِلوُبعْلا َلِبق اَهُعوجُر ٌحَص
 «نيِمَيْلا بِناَج ىَلِإ اًرَطَن اًضْيأ اَهِيِناَج ْنِمُهاَعََم اَمُهَو ءِهبناَج ْنِم ماَكْحَأْلا ُتَسُكَعْناَو ءسِلجَمْلا

 ُلِئاَسَم ٍلْصَأَلا اَدَه ىلع ٌعَرَََيَو «ِلاَم ىَلَع قالّلاَو َعلُحْلا َلِمَشَ ُهَقلظأ ماما ُهَلاَ ام ٌقَحْلاَو

 .ىالطلا عَ ءزايجلا لطب تلق مة رايجلب ىنأ ىلع فلا ىلع قلاط تن لاقل
 ىف قالّطلا ْتْدَر نإ تل مهمات ٍرايجلاب ىَنأ ىَلَع فل ىَلَع قِلاَط تنأ َلاَْوَلاَماَهْنِمَو
 «ُهَل ُفْلَألا َبَجَوَو مَقَوةنااُثلا ِماَّألا ىف قالا ُتَراَمْخا ْنِإَو ءقالّطلا َلَعَبِةَمالَلا مايل

 .ِنْيَهْجَوْلا ىف ُلِطاَبْراَِجْلاَو هلع مزال ُلاَمْلاَو َِْهجَوْلا ىف ٌعِقاَو قالّطلا اَمُهَدْنِعَو
 ىمالسإلا باتكلا راد :ط «5 7 ص ”ج «علخلا باب ءقالطلا باتك :قئارلا رحبلا



 4 ىلا نر لج ارب لوصا

 راهظلا باب
 ةرافكلا ىف لصف

 © .اَمُهَل قال َةَقِيَح يأ َدْنِع ىّرَجَمَي قاَمعإْلا نإ (9)
 ىر# ل انعا ليد زنكس ني اصروا < اتوم رت لاتعا ليد نكس مفيزحولا ماما مج

 -_ ان لب

 دازآوكم الغى“ قانغا كيد نكس بحاص ماءاك سب بلطم اكل وصا هروكرن :نرشت

 انركواز اوكف صاع وورمي انركوا ز اوكف ضنا ذبل ل انت لوما كو ل نحرك

 اك فص اذهل ل انت ىررج انعا كيد نكس ناك اص رلبج < كسرو

 -مقاتعااكلكقاتعا

 مالغ فض سل اولكر اهظر كاك ب جرالي سرك كو لوصا هروك بادب بحاص

 ايلركواز[ ضن لارج ءات ايكراهبظرختا سكس لن يك ع رامتب تس ىاديت كارما يكدا ذآ[ ياهظدافك
 كيو زنك دل امه نامت ص لبج ءاكوج لأ داهرافك انك كوم لات ئاج ب كيد زنك بحاص مامات

 دازآ اكل كانر لدا[ اكف صن تن اتم رت انغا كيد نكس بحاص ماما جوها داهافك

 ليكم الغسول لج اومواز ار عل لس امج مالغفصأ لي ترروصو روكربا ذيله سبأ رك

 كح نايك ا صروا هس تباثعتس“ (* :ةلداجملا) اًناَمَي نأ لبق نم” صل ركاز حراما

 09 انركداز آكل كن ركاز 1 اكففضنا ذبل لاب ري قاعات كيد

 ريئاصر:ط ء 7 ١ ص ١ ج «ةرافكلا ىف لصف ءراهظلا باب ءقالطلا بائك :ةيادهلا#

 اذه ِزُ مل ُهقاَب قتغأ منام َرهاط ىلا ْعمَج مترك ْنَعٍهدبَع فض قتغأ ْنَِو لوف
 َلاَق ٌصّنلاب سيما َلْبق َنوُكَي نأ قاما طَْشَو هد اَرَجََي قالا آل «ةَفيبَح ىبأ نم
 اَمُهَدْنِعَو ٍسيِسَمْلا دب َلَصَح فضلا ُقاَمَِْو سامي نأ لبق ْنِمةَبقَو ٌريِرْحَق) ىَاََ للا
 ْمَلاَذِإَو سِيِسَمْلا َلْبَق لكلا ُقاَمِْإ َلَصَحَف لكلا ُقاَمْعِإ امُهَدْنِع ٍفْصَنلا قاَمعإ َنَ زوجي

 ةيريخلا ةعبطملا :ط 20 2 ص ١ ج ءراهظلا ةرافك ءراهظلا بانك :ةرينلا ةرهوجلا



 1 ىلا نر لج ارب لوصا

 © .ماَعُطلا َنِم ٍنْيكمشلا ىف َةَقْيَِح َوُه ماَْطإْلا (9 ل

 -انيد تد دقي ل امك ب قت ماعطا : مج

 ةييسد تر دري ذ امك و تك ل تققيقف”م اعطاك يبل طم اكل وصا روكي: قرت

 ثنو جس اجاجوم تبان قحماكم اعلا ايس اب ديد تد دفرنس اهلك ىدآ وكب سحب تنك

 -< اناجايإب ى كلم تحاباانيد تد فري نس امك

 كلاس ةس كس او ذكر اهظر كاك و هس التجريب كس ركر كو لوصا هروك ب يارب بحاص

 رواه انيد تر دقو نامكوثماكم اعطال كج وادا هراغك د ايالحكانامكم اشو جوك ننس
 لب تح اياروا يدرك اهمكل_ ك- نا اناهكذ سال يوك ناي الحك نامكوكن بكام نر ج اظنه بج

 قش ماما لوصا رب تقيقدرو -اك_ اجوم: ادار اهي هرافكا ذيبلب جس اناج ياي قتماكم اعطالكوج

 تسرك يقر يرطق قرروا ةوكزوكماعطاد ثلا مصر قش ماما لقوله س تجب فالخ كس هلارمعر

 لي ميركن أرق ل م رابظو راف ب تلف انحا لج عس ىرورض ليلتك ةس رفا

 69 -انيد ترد دذرب ماعط لن تنقش كس ماعطاروا« جاي“ اًئيكسم َنْيِيِس ماَعْطِإَف"'

 © .ةَرَبتعُم ٍنْيَسدحْلاىفَوَوْغَل دحاَوْلا ٍسْنجْلا ىف هيلا نإ ح٠٠
 5 "ربت تبن لع نوض#و ورواه ىلاجوموغلتييث لج 5 2

 انركت يينكلا كلا لبي لو زج هد ىف ل كيال سيب بلطم اكل وصا هروك :ترشت

 «هس لوم كل كح زم ايمرد كس لانجا تينرك ل لا كوم وغل تيلي جس لايت

 يامر ط «"17 ١ ص ١ ج ءةرافكلا ىف لصف ءراهظلا باب ءقالطلا باك :ةيادهلا#9

 وه هيلع صوصنملا نأل (ًاريثك وأ اولكأ انم) ناتك (اليلق ءزاج مهاشعو مهادغ نإفر©
 فالخب ءكيلمتلا ىف امك كلذ ةحابإلا ىفو ءمعطلا نم نيكمتلا ىف ةقيقح وهو ءماعطإلا

 .ةقيقح كيلمعلل امهو ء ءادألاو ءاتيإلا هنإف ءرطفلا ةقدصو ةاكزلا ىف بجاولا

 ةيملعلا ةبتكملا :ط «ك" ص مج ءراهظلا باتك :باتكلا حرش ىف بابللا

 يامر: ط ١ ١" ص ١ ج ءةرافكلا ىف لصف ءراهظلا باب :ةبادهلا(©9



 1 ىلا نر لج ارب لوصا

 لح كاضدرع_ زل نق ىلا كوب مادا لبا كيا كيم 3و سنين وفو وراك

 انتا فرصرا ضير وجرت ما حس ذ كس ساه وردوا لوك والعكس لاا لوب زور اق

 هس شقر ورضي هك د اظفلاكناضمرج ركاب اى ك قه زور ءاضق كه كتيب
 ة.اضقق ب ىدآ ى للشمس رم انركت بيه لب نا لوم كيلا كلا ليز دورك شبا

 يشر تيفو لخزان كيا قم ورلا باو نعجة ور و طروا طيز قار

 4 لؤقارا قس فوز وق طعس تيتزوا كوم

 شعل ءابظو رافكو د ذرب ظهرك ل سد التتري كح ركركذ لوصا هدو يييارب بحاص

 ليي رافكف ياسلكالاحم ىد مدن راص 9ياوكن كسر جملي الحك ناعكعررط ساوك ابك سم اس

 راهظودكت اكو ءادا تس فرط راهب ليا ف رصو ر اذكى كرب نايس ىلا كءاداع اص فصأ

 وفاتيبثبج < ىلوموغلتييث لي دعاو لأرواءكتيبن ل سائر يتنف_ وك الكيك مح

 افك اص فضاكَ كساء قر تيحالص كدرافكل يارا قمددركادا لكم اعط لقب

 ساء هس لايت ضنا مم ىودإي زعس لاا نكي كوت هرافل ارزق كس للا ذبل ء عسدادقم لوا ىك

 69 - ون كرب تع دافكك يأ فرض وتس تيس اص باك

 زيبمتل وأ ةفلتخملا سانجألا نيب زيمعلل ةينلا نأل (وغل دحاولا سنجلا ىف ةينلا نأ,

 ناك نم ىرتالأ (ةربتعم نيسدجلا ىفو) دحاولا سنجلا ىف كلذ دجوي الو كرتشملا

 ءاضق ىفو نييعتلا ةين هيف بجي الو ءزاج ءاضقلا موص ىونف ناضمر نم مايأ ءاضق هيلع

 .امهسدج فالتخال ةينلا نييعت ىلإ رقتفي رذنلا موصو ناضمر

 ةيملعلا بتكلا راد :ط «.409 ص هج ءةرافكلا ىف لصف «راهظلا باب :ةيادهلا حرش ةيانبلا



 اس ىلا نر لج ارب لوصا

 ناعللا باب
 ٍنْللاب ةَئْوُرُفَم ناَمْيَالاب ٌتاَدَكَوُم ٌتاَداَهَش اَنَدْنِع َناَعَللا نأ لضألا( 11١

 © .اَهَقَح ىف اَنَزلا َدَح َماَقَمَو ِهّقَح ىف ِفَذَقْلادَح َماَقَم ةَمِئاَق
 دقي ريتاسس كس مسج س مان اكل وتد اهش كيما نلاعل لاب دامت مك نس ب لوصا :رمجرت

 كرو” واهس ماتم ماك ف"زقرع لا 0 ل ا ا نتلزثفار وا لوم

 هس ماقم اق كانزدح لبي قت

 < ماقم اق ك- ف ذفدح لبي نقدر بش نااعلاك سيد ص الخ اكل وصا هروك ب :قرشت

 م اهتم اق كس نزرع ل نال تروكروا كون قراج ف دفاع ير بوش لب ترروص كراك

 5 اكون ىراج انزع ترو ل بث ترروص كر كنا كش

 كح تروكل ا اب لاك تمت ان ذرب ىديت قا نس درم ىكركا كس ب تققيقن> كن احل

 نولود كوت لايمروا« اكروا كلب هس لاير تيب دك اهكروا يك حنس يس اوبن

 هدروا بس ناد كأي تروح جن ء لم لائىدتاب مالغروارجاف قلساف كس« ىو لبا كس تداش

 الم لايك كل اطمرمخب تروا تاك روع اعلمك ل شا ء# رك بل ايم 6 ناحل تربوش

 روش لون لصوت اسكس ناحل فل وا لن دك مديت سكس متأكدطلا لتدخل ناحل اترك

 69 < ماقم اق كانزدح لبث نقل تدوكرواءس ماقتم اق كس ف ةفدع لب قدح
 هينامحر :ط 0 ١ ص ؟ج «ناعللا باب ءقالطلا باتتك :ةيادهلا9

 هَقَح ىف ِفْذَقْلا َدَح َماَقَم ةَمِئاَق للاب ةَنوُرْفَم ناَمْيَلاِب ُتاَدَكَوُم ٌتاَذاَهَش اندم َناََللا َّنَذ9

 :ءاَدَهْش ْمُهاَمَسَف (مُهْسْفأ الإ 'ءاَدَهْش ْمُهَل نكي ْملَو) ىَاََتِْوَقِلاََقَح ىفانّرلا د ماَقَمَو
 مدح ةذاَهَشَ) ىلع َلاَقَو ٍسْنجْلا نم نوُكياَمنإ" يسال ٍءاَدَهّشلا مج نم ْمهَْساَو
 َمُث ِنيِمَيلاِب ةَدَكَومْلا ُةذاَهَّشلا َوُه ُنُكُرلا اَنلقَف ِنيِميْلاَو ٍةذاَهّشلا ىَلَع صن مّللاب ٍتاذاَهَض ٌعَبْرَأ

 َوْهَو ِبَضَعْلاب ًهيِناَج ىِفَو ِفْذَقْلا د ماََمئاَق وهو اًِذاك ناك ْوَل ٍنْللاب هيناجج ىف َنُكّرلا َنَرَق
 .انألا ةعماقت ىف
 ةيريخلا ةعبطملا :ط « 7 ص !ج «ناعللا باتك :ةرينلا ةرهوجلا



 وس ىلا نر لج ارب لوصا

 5١+ ١( .باّدكإْلا َدْعَب ىَقْبَي ال نُعالشلا َمُكُح نإ ©

 -اتبر ليم اي دعب لذ الج تكن اع كش ج7

 تمرتدحإ لس تتفرف لب ناتو نم مكتاكن اهلك يب بلطم اكل وصا روك نرش

 ير موش وف ايد اجو يآ ييسا فرج وشركا تن كوم ليت باندحب كس ذ انجي ءانوماكى دبا

 طريب للم ناحل كدي س ماج رات تس قويت مقباس كل < لا باردا كون كراج ف دفدع

 للاي قوم لوم ىراج حرير بوش بج ل دعب نايل وبن تس لاي تاه ىلا ديت لايهمك

 وج نايهرد ك لاا ذبلءايكوج متن تت لوب مق تسيبا بج « كوت متيم ءبدردن تدابش

 كوم رام مرعل اكو وات اومن لاهل

 ايكمداعاورابوددعب كس ناحل ذر جوش ل و جد الترب كس كرك ذ لوصا هروك ب يارب بحاص

 وكيآ نياك كسربوش لا باردا كعك ى راج ف فدع ب لا ىذا الكب ييزلك قياروا

 اف باق قتردن قاب تمر” بجج« كس دن قاب دبا تمر تن ماك اعادعب كس انجب

 9< :ءاجانرك

 يئاصر: ط 27 ١ ص ١ ج «ناعللا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا©

 وُبَأ َلاَقَو ءاَمْهَدْنَع اَذَهَو ٌدُحَو ءُهَسْفَن بَُكَأ اَمَدْعَباَهِب َجَوَرَتي نأ هَل ْىَأ (اًهَحكنَي نأ ُهَلَو

 دُواَد وب ةاَوَر اَدَبَأ ناَعوَحْجَي ال َناَمِعالَحُمْلا ماَلّسلاَو ٌةالَّصلاِهْيَلَع ِهِلْوَقِل كلَ ُهَل ّسيَل فُسوُي

 «عوُجُر باَدإْلاَنأاَمُهَلَو «َىطْقَراَدلا هاَوَر ٍساَّعِنْئاَوٍدوُعْسَم نْاَو ىلع َْع ُهَلدِمَو «هانعَمب
 ُبَسَن تو َدَحم َذَهِلَو نال ْعفَتَْيَف عجاّرلا َقَح ىفاَهَل كح ال عوُجّرلا ٍدْعَب َةداَهَّشلاَو
 َعَم َناََللا ىَِْي ال اًدكَو «ناَعَّللا 'ءاقنا َدَحْلا ِةَماَق ْنِم مِرََف ُناَعَللاَو ُدَحْلا ُعِمَسْجَِاَلَو ءِدَلَوْلا

 اَماَداَم ْىَأ اَدبَأ ناَعِوَمْجَي الن اَمِعاَتُمْلا ْمالَّسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع ِهِلْوَق ىَنْعَمَو بسّنلا ٍتوب

 ل ىَّلَصُمْلا ُلاَقُب فام َماداَم أ اّدَبَأ َتاَم مُهْنِم ٍدَحَأ ىَلَع َّلَصُن الَو) ىَلاَعَت هِلْوَفَك ِنْيَمِعالَتُم

 َىَمْس منَ اًرَجَم الو ءهب ٍلاَتْشالإ ِمََعِلةَقيِقح الانعام قمل ايْلَصُم ماَداَم ىأ ُمَلُكَتي
 .َقَبَي لَو ءاًمكح اَمُهنبَب ناعّللا ٍءاَقَبل انعالَتُم
 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط ءا 5 ص ٠ ج «ناعللا باتك :قئاقحلا نبيبت



 ]ف ىلا نر لج ارب لوصا

 )٠١( .حْيِرّصلاب ْقّلَعَي َناَعللا نإ ©
 8 نوب قلت وت سسك تم>ارص حل احل: مج رن

 تمر ىويير م شبح اكو تب اف تذو لا ناحل ب بلطم كل وصار وكري :ترشت

 اذبل رك كة يك تمتلك ان ري لا اثحارصتس ناب نت كت حارصىك

 كتحارضورعروا ب م انتم مئاق كس دع ناحل كس عيدجو لكل ءاكودن تب ان نناعل تك ع #راشا

 -<ج ىرورشتيحارص ل ناعلا ذبل لت ةساج ومقاس تس مبشر وا لو سوم تمب انت

 هساثناب كويت ىقبا ىدآ اوك كاك ب سرااتبري كس ركركذ لوصا ه روك نويارلب بحاص
 ى كسور وا 20 تموت [ةءارص قلته ناحل_لكوبك اكعد تباث ناعل وف كل تسع

 نار نب نامل تبت كلما ذبل 11 لوب ليي ءارصعسمت

 تابدودعروا جس ماقنم تاق ك دح ناعلروا < بش لب #راشا كس لاك يدا كرسد

 2 كو طق اسس جو كبش أ اعلا ذبل لت ىفاجوماق اسس

 © .ٍطْرَّشلاِب هُقيِلعَت حِصَياَل َفْذَقْلا نإ ( ا١ 6

 < لاكسسروانركق لحم ارشوف زف: مج
 لكويك لائاشسروانركق لحب ارش سكت موت س ب بلطم كل وصا روكي: عرش

 اذهلء ع لات سرو انركق لح وس ا لحس نب رب فولؤج وجر وا ءانكس نب لئن فول ف رف

 -اكوقدت تسرد انرك( ل ىتنزن

 ناصر: ط 27 ١ ه ص ٠١ ج «ناعللا باب :قالطلا باتك :ةيادهلا#

 هنأ انَلَو ءحيرّصلاك ُهَتَراَشإ ناله ُناَعَللا ُبجَي ُىِِفاَّشلا َلاَقَو (ٍسَرْألا ِفْذَقِب َناَعِل الَور©

 ْنِم دب اَهّنَِلَو ءاَهب اردت دوُدْحْلاَو هةَهبُش ْنَع ىَرْعَياَلُهفَْقَو هَّقَح ىف ِفْذَقْلا َدَحماَقَم ٌمِئاَق

 نوت هئَراََِو ءووُجَي ال ُدهْشَأ ناكَم فلخأ َاَقْوَل ىَمَح ِناعَللا ىف ٍةَاَهَشلا ِظْفلب تاي نأ
 رْثَعَل وأ ُهُقَدَصَناَهّنأ ٍلاَمِيْخاِلَدَحْلا ُبجوُي اَلاَهَقذَق قل ءاَسْوَح ىه اك اَذِإ َكِلَذَكَو ةَداَهَش

 .ةَداهشلا ظفلب ناينإلا

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط ء" + ص ج «ناعللا باتك :قئاقحلا نييبت

 يتاجر: ط 27 ١ ه4 ص ٠١ ج «ناعللا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا ©



 ااه ىلا نر لج ارب لوصا

 َسْيَل” اهأهساكديتاقياذس ل نإ بد التثب كسر كركو لوصا ه روك ييبارب بحاص

 ربوشتنفو لاءافق لينك قم نوماكل متنفو لا قلع حس لاس جب لمت تاكا“ نيم يَلْمَح

 كلي َسنَل”ل وقار وش بج ءاكوم تبان ناعلرواف دف لايك سرع لاذ نك ف ذاق

 ُلْمَح كب َناَك نإ ””اب/ة رم شك ءايكو مر ط ل طرش ا لأي واع لاف كاتبا“ بِ

 هس شاسسروانركق أثر طرشكف زفرواء < لات هوقو لمت كاك“ نيم سبل

 © - دم شان دقي لي دحب ف ايكوم نيش انوه دن ف داك الك ا لبي قتءادتبا بج كلا

 69 .دْقَعْلا ماَمَت َدْعَب اًنَدنِع َحْسَفْلا ُلَبَقَي ال حاكنلا َّنِإ (١ه)

 -انتكر سلامك يرعب نسم تك دقع را كيد زهد اه مج

 سلاما لية اجوج مات راك دقت بج كس ب بل طم اكل وصا هدول : نرش

 عراك ةردكد كوم ق الطي قة. اجوج قبر فقع نيج زركادعإ كس ذب ماتكسدقف تم اتكر

 -اتكر سلاحا دعب ل ذو, لكس دقع اكلك
 17 ايس اناووم لمكتب راكإ لل نسر الب ب سر كركذ لوا روك ينادي بحل

 ّلآرعب - قبر فت امم ىويب.ج كا ترف ء كوم لن ع كفي كل سا ءاترك سئل

 هدوء نآس فرط ورب وش تقر فيرالصا كل ساس ىقرب وش ىلا بيساكريلاطم اركب

 فرص تاجنيي ردا اج لت اجنمسس مل اظنه كسر م وشوكت رويل احم كوم راش نب قالط ترف

 رواه ركتمعتجارمرب وشر وق ليل نام تجر قف الطوكس ارك متلك بس نايس ىت نئاب قط

 مَ هنا َرَقْوَو ةَفيبَح ىبأ ْلْوَق اًَدذَه َناَعِلالَق ىنِم كَلْمَح َسْيَل ُجْوّولا َلاَقاَذَِو ُهُلْوَقد©
 وَ َوُهف ِرْهشَأ نس ْنِم لقال هب ثءاَج نإ اَمُهَدنِعَو) ادق ْرِصيْمَلَق ٍلْمَحْلا ِماَيِقب ْنّفَيتي
 طْرّشلاب قماح َراَصٍلاَحْلا فاو نكمل ِفذقْلا دنع هوجو نقَينأِ الي
 هب ثءاَج ْنِإَو ِطْرَّشلاب ةُقيِلعت ٌحِصَي ال ُفْذَقْلاَو ىنِم َسْيَلَف ُلْمَح كب ناتك ْنِإَلاَق هنأَكَف
 .ٌَّشلاب ُنِعاليالَف ِفْدَْلا َدْنِع ُهَدوجْو ُنَهََعي اَلُهّنَل َناَعِلالَف رُهْشَأ ِةَنِسِل

 ةيريخلا ةعبطملا :ط «2 7 ص ١ ج «ناعللا باتك :ةريدلا ةرهوجلا

 يتاجر: ط 20 ١ < ص ٠١ ج «هريغو نينعلا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا ©



 7 ىلا نر لج ارب لوصا

 اوم مولعم“' دقعلا مامت دعب ع ديقرر لش لوصا_اكوب سبأ ص ىووصقنوا كرر لتر وع

 69 لب تروص مك قانغرايخروا عرولبر يذبجء ب انركل وقول 2“ دقعلا ء امن لبق

 ةدعلا باب

 © رْوْجَي ال ِلدْبمْلاَو ِلَدَبلا َنْيَب عْمجلا َنإ 7*1
 -<س لائأراج انركيودم لربسروا لدي : مج

 تو كيب بج ل, عراق كل ديهدوا لرب كسب بلطماكل واه روك نرش
 قر لت رورض كل دب لع اجل ريم بحجب لكوبكم ِح لتس رد انركعيوارم لديهروا لاب

 ب حاج و توغلو وخسدوخ ل دبل

 ريما انس توج ترروكو رعت ر كاك ب ع رااتت ري كس كرك لوصا ع روك ن يارب بحاص

 ايلا م عرطدو تاو نازل نان قررا ذك ترهق تاهت لدا كوكا

 تتلو كه راكع رعتس باح لونا با ف, كوم ديم ا[ سن ؟ت

 < لدباكض ينو لع نكس ترو” ريها انس

 آم زالعرامتجااكلديمروا لدب قل _.اج ايكر ايعااك تى تكل يب تدع كسل رك با

 « لات سرو انركح ين اك وفود مير واوضو بج ءعس لب اج عراتج اكل ديسروا لدب ردا اك

 فكلَد لبقيف دقعلا مامت لبق امأ ءدقعلا مامت دعب ىنعي (اندنع خسفلا لبقي ال حاكنلا نكلر©

 ةقرفلا ىأ :(عقت امنإو) ءدقعلا مامت نم عانتما كلَد نأل «ةقانعلا رايخو غولبلا رايخ ىف امك

 ول) ةقرفلا نأل ىأ :(اهنأل) ةنئابلاب ىأهب الإ لصحي ال اهنع ملظلا عفر وهو دوصقملا نأل «ةنئاب)
 لوألا امأ .ةقلطم الو جوز تاّد نوكت ال ىسلا ىهو (ةعجارملاب ةقلعم دوعت ةدئاب نكت مل

 «ملظلا عفر ذئنيح لصحي الف جوز تحت اهنألف ىناغلا امأو .ئطولا وهو ءدوصقملا تاوفلف

 .نينعلا ةقرف نم دوصقملا وهو

 ةيملعلا بتكلا راد :ط :480 ص هج «هريغو نينعلا باب «قالطلا باتك :ةيانبلا

 ميار: ط 2" ١ 9 ص ١ ج ءةدعلا باب «قالطلا باتك :ةبادهلا 9



 < ىلا غر لج ارب لوصا

 69 كوم اجا اكل دهر وا لديك ل سا

 )<٠١( .مِجّرلا غاَرَف ْنَع ْفّرَعَتلا ةَّدِعْلا َنِم َدْوُصُقَمْلا نإ ©

 < انالتتوكت غارفبىكمترووصقاس ترعارمج 2

 اتم ووصقلمس ناك لو تدعوج ب ثروتك يب بلطم كل وصا روكي نش

 - اج ايكمولشكت غارفروا تءارب كرك تدك

 دايفب كيشديتاس كس تروج تعصر لي سدالتبيي كس ركركذ لوصا هوك نوبارب بحاص

 كويك كوم لا زن لعب ناقرع لاو تبا« كوب بجاو تدر وا لياري ابا اجو وري

 كح لاب اناجومب ل ساء هس تدع كياووصتسي رواء نالت وكر تغار فووصقهس تررع

 ل لرع ل وفودروا اك #اجايكل يي فاضا لاب راظتنا - تروككس ركب جاو لخترعودرجو الب

 (© كة اءانا ظنت
 وُ م ظ ا ا ل نر و نو ا وُ ول

 ٍروُهشلاب اَهَتَّدِع ْنِم ىَضَم ام ٌصِقَتْنا تَصاَحَف ِساَيِإ ْوأ ِرَعِصِل ٍروُهشلاب ٌدَمْعَت ثناتك ْنِإَفه
4 

 اَمَنَِوةَسيآ نكت مل اَهَنَأ نبت ثَضاَح امانا ٌرهاَظَف ٍةَسيآْلا ىف اًمَأ ٍضّيِج ُتاَناَْيَلَع َناَكَو

 لوُصح َلْبَق ٍلْصَأْلا ىَلَع ُتَردَق اَهَنالَق ُتَضاَحاَذِإ ٍةَريِغّصلا ىفامأَو اَهُرُفُط ادَمْمُم ُثناتك

 اَلاَمُهْناِل ٍلْضَأل ٌعَم ُلَمُكَي اَلَو ِلَدَبْلا َراَبتعا ْعَنْمَت ٍلْصأْل ىَلَع ةَرْدَقْلاَو ٍلَدَبْلاِب ٍدوُصَفَمْلا

 .ٍفانئسالإ ْنِم ٌكُبالَق ناقتي
 ةفرعملا راد :ط ء«* ص ”ج ءةعجرلا باب «قالطلا باتك :ىسخرسلل طوسبملا

 ميئامر: ط ء" + ص ١ ج ءةدعلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا#

 ُْتَضاَح ُنِإَف ءنالَحا َدَعْيَو) بَبّسلا ٍدوُجْوِل (ىَرْخُأ ٌةَذِع اًهْيَلَعَف ِةَهبْشب ةَدَتعُمْلا ِتَنِطْو اَدَو©

 ةَقلتلاَو لوألا ُلَمكُتَو ِنيََدِعْلا َنِم ناَمَضْيَح ُبَسْحُنَو ,(رَخأ ٍثاَتب اهتلَمَك ْثقِطُو م ٌةَصِيَح
 ٍةَدِجاَوْلا ٍةٌدِعْلاب َلِصاَح ُهنَأَو ءمِجّرلا ةءاَرَب ْنَع ُفْرَعتلا ٍةَدِعْلا َنِم َدوُصْفَمْلا نذل هناا ٌةَمِيَت

 اَهَجوَرَعيْنَأ ىِناَِلَو ءمجّرلا ٌةءاَرَب ُفَرَعَِهِبَو ىِناَعلا يِْطَوْلا َدْعَب ضي ِثاَن ْنِم ٌدْب الهنا
 .هَتدِع ىف اَهّنّل لوألا ٍلاَمُكِْسا َدْعَب

 ةرهاقلا سلجملا ةعبطم :ط ء ا ع2 ص ١ ج ءةدعلا باب ءقالطلا باتك :راتخملا ليلعتل رايتخالا



 م ىلا نر لج ارب لوصا

 © .ٍرُرَصتلا عَضْوَم ْيِف يطول ماَقم ْماَُي حاكيلا َّنِإ (1*)
 < ماقم اق كس قواك لشروص عرؤم : مج

 ىو لابج ب انام تنفو لاا م اقنم اق اكو اك كي بلطم اكل وصا »روكي: نرش

 ىو لابجج رواد كدت م نم مان اكىلو لا نت لا حرا قب روصتن ولو س ضنك وم روقناك
 -اكومدن م اهتم ما اكوا قنوت وص

 اىويت لك البت يكرم غل ابانركأ لن سر الب ب كركر كو لوصا هوكي يارب بحاص

 مئات اكو ووك اكن مت ل تروص» روكذن ءاقت مئات حراكل لابي دج دك اوت دن تبباخ بسن قلما
 روصتن كو لابتج تس اتم م ام مان كاكاو لاب وراك لوي تلح كل ايات اوك بسسن كس كم اقم

 ليم اقم مئاق اكو لبن نت ربخس ىلع اف اذهل جس ئروضتن كو لكوج سرت رواد
 09 ومد تباخ بسن كل نا, تلح انب

 َدْنِع ىناَعلا حاكيلا ىف اَلْوخُد ُنْوُكَي ٍلَوَأل حاكيلا ىف َلوْخُّدلا ّنِإ(9*1)

 © .ٍدَمَحُمِل افالخ ِنْيَحْيَّشلا

 اكرم اراء جس انركل وفد لي ىلاغ را انركل وخد ل لوا حراك كيو زنك نيم

 دهن الخلا

 كس كويت ذرب وشركا كيو زن كسلا امهر نيتك ب بل طم اكل وصا روك: عرق
 نوغنلا نا نا نا زا ةورتك دعب لس ناد قري داق الط هلك وزع لح ا قا

 ميئامر: ط «” + ص ١٠ج ءةدعلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا©

 َوُهاَم ىلع اًدِعاَصَق ٍرُمْهَأ ِةتِسِل هوم َدْعَب َدَلَو نَأِب (ىبَّصلا ِتْوَمَدْعَب ْتَّلَمَح ْنَِوو©
 ّىبّصلا ِتْوَم َلْبَق 5 اَذإ اميِف ْىَأ (ِنْيَهْجَوْلا ىف َبَسَناَلَو اًعاَمْجِإ رُمْشَألاب اًهئَدِعَف) ٌحَصَأل

 ىف ّىبّصلا ِرْيَع ْنِم تبن ْواَعش هيِفَو قولا ُرُوَصَمْيالَف هَل ءاَمال َيبّصلا نال َُدْعَبْوَأ
 .رُمْشَأةَمِسب عْضَوْا َلْبَق اَهئاَضِقناب ُمُكَحُبف ٍنْيََنَس ْنِم َرَككِّ ُتَدَلَواَذِإ الإ ٍنْيَهْجَوْلا
 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط 777 ص ا ج ءةدعلا باب ءقالطلا بانك :رهنألا عمجم

 مئاصر: ط 2” ١ ص ١٠ج ءةدعلا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا©



 9 ىلا نر لج ارب لوصا

 راك سدد نسر وشمل يوك نركل وو ل ىلا نك اوخو لن لاو راكز فن ىريد قالط

 -<ىد الط ل وخلا عبرعب

 واى ويتابب لوخر ىفيا ذرب وشركا كل ب عسر التبر كس كرك لوصا ه روك ن يارب بحاص

 لس نيت“ وق ىديو قالط ليي تس لوفدروا لكى داش تس لارج دعب كس لا كدي د قالط

 نيكول كوم بجاو كت ررع لت ارسزارب تروكرو كوب بجباو ى#ممارول ب لا كيد

 ل ىلاذ راك ج ركا با رولات ايك نددت اسكس سا لبي لوا رات سرج وش بسج كيد نس

 فرب وشيك يوك لاه ماقنم اق لوغو لي ىلاخ حران لوغو لب لوا راك نايا يكس كل ضد

 ترعروا هس انت بجاو ربع اول لبي تروص الط لوخرلا رعب روا ىد قالط لوخرلا دعب

 رج ىف لس لب تق خيا كب صف ىرل كيس ديزل ردسي لام كاد ل
 هك قب قر ادي ز تع سدي فرص ىل ديار و سد ف اي قت بص اذ

 م اقم مق كس دلت ل اوءارتا ىل وادق لك « كوم لتمر ورضى ودي رجة روا كج ومالاو
 اق ك لوخد ىلا رات لوخد اكل وا حراك ىلا لتحل او اك عررط اك اجو

 69 - اك اجانب لوخدلا رحيوك الط ىلاو ىلا اكتر ولك اجو: ماقنم

 اهب َلُحدَي نأ لق اَهَقَلط مل ءاهتَدِع ىف اَهَجّوَرَت مهنئا ةَدِاَوهَنأَرْما ٌصيِرَمْلا قلص اذإَو9
 َلوُحّدلا ّنَأ رابعا ىَلاَعت للا اَمُهَمِحَر َفُسوُي ىِبَأَو ةَفيِبَح ىبَأ ٍلَْق ىف ةَلِقَتْسُم ةَدِعاَهْيَلَعَف

 ْرُهَمْلا اَهَلَق حاكتلا باك ىف اَذَه انبي دَكَو ُهَدْعَب ٍدوُجْوَمْلاَك ُلَعْجُي ىناثلا ِدْقَعْلا ىَلَع َقِباَملا

 ىف ُلَوَألا قالطلا ناَحْرَل كلذ هةدِْل ىف َماَذاَم ةَعْجّرلا اَهْيَلَع ُهَلَو ءُتاَريِمْلاَو ءالباك

 ال ىَلاَعتهّللا ُهَمِحَر ٍدَّمَحُم َدْنِعَو هللا اَمُهَمِجَر َفُسوُي ىِبَأَو ةَفيِبَح ىبأ ُلْوَق اَذَهَو ةحَّصلا

 حاكنلا ىف قالّطلا ٌنآِل لوألا ٍتالّطلا ِْم اَهِتدِع هَ مِنَ ءرهَمْلا فضن اَهَلَو اهي ُهَل عَ
 هللا ُهَمِجَر دّمَحُم دْنع ُهنِم اَهَل تاَريِم اَلَو ءثاَريِمْلا مك ني ْمَلَو ءِلوُحُدلا َلْبَق َلَصَح ىِنَّثلا
 تبقي اَلِراَرفلا ُمُكَُحَو ِلوُحُدلا َلْبَق ْقالَط ُهّنأل ءىناَثلا قالّطلاب ةَدعْلااَهْمِرْنُي ْمَلَُنّاِل ىَلاَعَت

 .ٍلوُحّدلا َلْبَق ٍقالّطلاب

 ةفرعملا راد :ط ٠ ** ص ج «ضيرملا قالط باب «قالطلا باتك :ىسحخرسلل طوسبملا



 |مو ىلا نر لج ارب لوصا

 © .َم31 ْىَِب ُقَح اَهَبِف َناَك ْتّبَجَو ُتْبَح َةَدعْلا نإ( 11
 -< تاك دأب ل سالك لوم ب جاو كلا تدع: مج

 ريوسا تح فرط كت دي شانرا كت دعب ترو سي بلطم اكل وصا د روكرن:عترشت

 مس آقداص ىف دآى ب لما ذيع وةدتءامطاليخاك ا تس ناك دأب لي لاك بج اوت

 - لان أو كوم بحجاو تدعي لاك

 تب فرط كراع كرر نير ال نإ تلا التت قرر لوصا »روكي يارب يبحاص

 0 « كوم دت بجاو تدعي لان ْنآركن نارلس فرط لكم الس ارراد

 قل ابتج تدع كوت بجاو ترعري لا قومي لءاحركا تبا ءاكوبب تسرد حراكذ جتا سكس لا

 وآل ا زين اج كت ظافت ىك ىلإ كح ارك نجس اتوب نت كرجوش لابو هس ىلومت بججاو

 تسربف كل وف ساروا لوو نوحامىل تروا ءوب مركوززعمج حس ىلاج كت ظن افتىك ىلإ ب كح
 ىكارواه سئس لوى ىلإإ حلاك ساء نتا دخت سكس تادامج. ردا سس

 دراج انك راك تس لاا ليي حس لمت رو قو لماع برك تلا كوم لابستجاو تدع كوي

 لمت علو كل ساء تبا ثارفر واس بسلا تبا لمتاكض اس درع يلتبس ليش

 69 شراب ناك تيب طي ح

  11١.عقاَوْلاَك َبِلاَعْلا نإ 9©©

 هناك تاو بل غنم

 ميئاصر :ط ,7 27 ص ٠ ج ءةدعلا باب «قالطلا بانك :ةيادهلا©

 اَلَحَم ناك ىّتَح ِداَمَجْاب حل ُِبْرَحْلاَو ذآ ىبب قَحاَهيف ناك ْتَبجَو تْبَح دعا نوه
 اََوةّييْرَحْلا حاكي ُراَوَج ُهْنَعَو بَسنلا تبان اَدَلَو اهب ىف ّنآل ءالَماَح َنوُكَت نأ اَّلِإ ييِلمَتلِ
 .ُحَصَأ ُلَوْلاَو َيحَْكلا راح َوهَوَلمَحلا َْعَصَ ىّنَح اعو
 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط 2” < ١ ص ١ج ءةدعلا باب «ءقالطلا بانك :رهنألا عمجم

 مئامر: ط «" 2 ص ١٠ج «لصف «ةدعلا باب «قالطلا باتك :ةبادهلا©



 اا ىلانرلج ارب لوصا

 ا لوم رتل ليش اوووم بلاؤ شسوجرل < يب لطم اكل وصاو روكي قرت

 هش ارو حلاو لي سرعان كوب بتم كوري مشردوجولابل ان لا زيبل وم تب غرو عنو

 لكذ_كل اعتسا لب تروج تعمر كاك ب سر اطيب كركر كو لوصا روك ن يارب بحاص

 فيك وادرد لرسوم كل اعتسا ليترك لوبي شيرتا ىوقاكتساب سوك اركاب كدا

 بل انروا هس نابل ء اكسر رد بج لكك هس :ءاجانال لتلك لا لبي تروص راقي كوم

 ©9-(:+:اجاناكل لتلك لارواكةاجايدجداك ع اووكبلا انا ذي جس دنناء كت و

 )١١6( .حاكيلا ِةَمْعَب ِتْوَق ىّلَع ٍِفّسََتلِل اًراَهْظِإ ُبِجَي داَدجْلا نإ 9©
 -توو كس ركوب القوارب وم تفس تنتاك راك جس بجباو كوس: مج

 كل اه بجباو انانم كوس ؤشسوادعوج ب تروكل ب بلطم كل وصا»روكرن :قرشت

 ناانوكت روك تسجد ىك اكل كتبك انركر اه اك وسفر ب وم تفس تنك راك تلع

 هانم لسا ذيب هس تنق ثب كل كس تردي ركز قف, لن سوم لسا ح ريغ تضع وارقفأ

 هس لوس اهي اري نوب تكس تنتأوا تدلع

 تروص كر ساف اكتر وادلو مارك إذ سر التت ب كح ركركذ لوصا روك ن يارب بحاص

 ماء اتوب لاوز كس تنتاك رات كوسك كس ساء ليئاب جاو انركك وسب تروكل ع

 لوسفار ايظا كل ساء بس لوم لايك ئاز عراك تمن بي قت تروى اوس اف راك رواد

 ري لا نيا مكي ا ذهل جس لسا ثحابا كت نب ذو بي ز لقد «س لائبسج او كوس ل كس

 وأ «نهدلا هيلع تبصف اهنيع وأ اهسأر تكتشا نأب اهب سأب الف رارطضالا ةلاح ىف امأ©

 «نهدلا تداتعا نإ كلذكو «ةنيزلا هب دصقت ال نكلو سأب الف ةجلاعملا لجأل تلحتكأ

 ىذلا ررضلا نأل «لولحلا اذه بلاغلا ناك اذإ هب سأب الف لعفت مل ول اهب لحي ًاعجو تفاخف
 .انلق امل ةديزلا هب دصقت ال نكل هنع زارتحالا بجيف ققحتملا ةلزنمب ًابلاغ قحلي

 ةيملعلا بتكلا راد :ط «” 2٠< صج ءنورشعلاو ىناثلا لصفلا ءقالطلا باتك :ىناهربلا طيحملا

 يامر: ط ء” ١ ص ٠١ ج «ءلصف ءةدعلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا#9



 ل١ ىلانرلج ارب لوصا

 © كسلا

 ©9 .ْراَذعَْلا ايف ُرْثَّوت ُتاَداَبعْلاَو (ا 13

 - لو ومر وشرازعا لبث تادايع : مج

 لوم روم لاي كادابكب ل قب تح ريل شرا رعاك يد صالغ كل وصا هروكي 0

 -< لاجومططقاسزام لي ليات لح لشن: ىلاجومطقاس تمدابعريءانب كر ذغ سوط ياي لإ

 كح تبمهصحاك اهدج و زابينع قف وتضركاك ل ب سر الترب كركر كو لوصا روك نر يارب بحاص

 حس 2 ني اوكا لس ءافروروا هس لاب اك كس لا تسمو كت لقو ودك اننا لبي 78

 لااقنا سا لوك ع قلك لختنب ىرسوو ىلسس نابي تروكب لبي تروص ا ةفءايد لاذ

 < انوه روم لبي ترد ايعر عطروا ء جس تابحيران رك تسرع نارود 522 كك تيمعهد زعل

 اطقاس انرهمل بك قل توابع هس مو لك ساروا اهو وشر طع ب اكت ددوك سا قي ابي اذهب

 9-< تسرد ارا زك تدعي ماقمرادودرمروا ظ وفك 7 كل لس نازواء اكتم اوم

 ءةَرفاَكْلا ىَلَع َبِجَن ال ىّنَح ٌةذاَبِع اَهّنلَو باَطخْلا ِمَدَعِلِةَئوُنْجَم الو ٍةَريِغَص ىَلَع ذادخنإ الو
 حالا ٍةّدِع ىف َسْيَلَو ىَلْوَمْلا َقَح ُلاطِبِإ اَهيِف َسْيَلَو ٍتاذاَبِعْلِل لأ اَهّئِِْةَمَلا الخب
 .ٌةَمع ُهَلاَوَرَق ةَمق ُهنّالَو ِلاَوَزلا ُبِجاَو ُهَنِِهِلاَوَر ىَلَع ُفَسََتُي اَلُهَنَِداَدُحِإ ِدِساَقْلا

 :ط ١ 28ص ج ءدادحلا ىف لصف «ةدعلا باب «قالطلا باتك :راتخملا ليلعتل رايتخالا

 ةرهاقلا سلجملا ةعبطم

 يتاجر: ط 2010 ص ٠١ ج «لصف «ةدعلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا9

 مهبيصن نم ةثرولا اهجرخأف) هقيضل (اهيفكي ال تيملا) اهجوز (راد نم اهبيصن ناك نإف)ا©
 امك راصو «راذعألا اهيف رثؤت تادابعلاو ءرذعب لاقتنالا اذه نأل ءت ءاش ثبح ىلإ (تلقتنا

 .هيدؤت ام دجت الو رجأب هيف تناك وأ «لزنملا طوقس تفاخ وأ ءاهعاتم ىلع تفاخ اذإ

 ةيملعلا ةبتكملا :ط « 81 ص مج ءةدعلا باتك :باتكلا حرش ىف بابللا



 م ىلا نر لج ارب لوصا

 هب قحأ نمو دلولا ةناضح باب

 © .ِتاَهَّمألا ٍلَبِق ِْمُداَقَعْسُن ِدَلَوْلا ةَئاَصِح ةَياَلو نإ ح11

 < لآ[ تفرط ل دام تيبالد كسك ش ورب كنس :مج

 وكل قلروت نا ليي ناك ذلك شوب قوس عي بلطم كل وصا روك 6

 #هريغو نايروالاخء ىلا: الشمم لن راو تشر قر قس فرط كن اء كك لاوج جس لسع

 لارج قاس لئلا كن ككل ب جدال يب كركر كو لوصا هروكن يارب بحاص

 هي ملكوبل ومش لويكى ديب ىلا: هورج ركا « كح قدا تبسي رار دإيز كذلك دري

 تشر قبر قالك نس لاوج حس فرط ىك لام هس حس فرط لكلام يب هس تهب الد الري

 تشر كس ين لات فرط كي اب تج كس لقرون لا تبن بس لسع نقد داي ززوكنلا لث راد

 تبي كومرازتح»دايز لانا ذهل. راودتشرععس فرط كل اء كك سادت لان قم لين راد

 ©©-<بت- فرط ايدشر اكن سادت اسكس داو لتي كس كداد

 ةقفنلا باب

 )١١4( .ٍسابيإلا ءاَرَج ةَقَقَتلا نإ ©(

 هلا انكر كس وررقفف : مج

 لاري بس اتت بجباورقفن نانو كى ديت برج وشملك < يب بلطم اكل وصا مروكي ترش

 قاوم لبس وو كووصقن تيسر يغ ىلى كى دآوج لكدبك توت تس رج لك سوت لوبا

 ميئاصر: ط «"” 9 ص ؟ ج هب قحأ نمو دلولا ةناضح باب «قالطلا باتك :ةيادهلا©

 ةَمَدَُم ملا ةَهج تناك هادف اَمِل ِتاَهّمأل لبق نم ُداََعُْ ةَياَلَولا هَ ّنَأ كلذ ىف ُلْصْدَْوه
 .ِتاَمَعْلاَو ِتالَخْلا َنِم ُبَرْقأ ِتاَوَحّأَو ءتاَوَحَألا نم ُبَرقَأ ٍتاَدَجْلا َنالَو بألا ٍةَهج ىَلَع

 ةعبطم :ط ءا ه ص 22ج ءةناضحلا باب ءةقفنلا باب ءقالطلا باتك :راتخملا ليلعتل رايتخالا

 ميئاصر:ط ء”"0 ١ ص ١ ج ءةقفنلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا(©



 را ىلا نر لج ارب لوصا

 لاح لوم لوكس جد كن تكسر شلك ىقىوييروا انوه بجاو ري ريش لارقفن كلا

 اوم بجاد روش تقفل ىو

 بجاو برب وشكل كس قوي قف لكل و جسد القني كس ركركذ لوصا هروكرن يارب بحاص

 هقفأ لوك ورك اوت ليم كه سرج شوكي آن يسا» ومليطرشب «دباي ومب كيت كويت درك ماع

 اكابر م وشو كك لوك مم كسر م شوكيسآ يس تروج ذهل سهل اباكذ سوا لم
 روما لس لوثارلسمر قش للاع الاو ل ركل وصو ةوكز روا ىضاؤت حررط ىلا ءاكوبب بجااو فت

 نونارلسم اع تمل افك ب رثو فن كس ناروا لن تتكسر دينمو لووك يسآ يس لب تال اهو

 وبوس لآ خيا كل كس سسوووتج كاومب مولقم_ا جس ىلوبت تس للاملا تير للام لك تشم لس
 69 - كوت بجاوب ىارقفن اكل ا اكسل

 )١11( .ِهِسْفَن ُيِف اَعْرَض ُرّدَقتي ال ةَياَفِك َبَجَواَم نإ 9©
 لوم لشئردقم امر شممابتناك- تاذ ياهو لوم بججاو تيب افكر وطب زوج: مج

 سن تدار وم بجاو تييافكر ولعب زج جك سي بلطم اكل وصا هر وكري: عرشت

 535 5 لك اووخزأ لوم كرر قشرارقم لوك كس

 توم ب جاو كل - لوبي رقفنوج ب رم وشلل بالتي لحركركذ لوصا هراأ يريادب يحاص

 يمول هي رادلام مكث نس هر فرةلا امر قش اراك اريبجء كك اج كرر تا دم لوك كا

 ُباَرَّشلاَو ماَعَطلا ْىَأ /َمِهِلاَح ٍرْدَقِبُةَوْسَكْلاَو اَهِجْوَر ىَلَع ٍةَجْوّرلِ ُةَفَفَنلا ٌبجَت هُوَ
 عَ ْنِمِةَعَس وُ قيل ىلا هلْوَق َكَلَذ ىف ُلْصْلاَو هيلع ىتكُسلاَو ٍةَوْسكْلا ِفطَع ةَئِرعب
 ىف مالَسلاَوةالّصلاِْيَلع هلْوَقَو (ِفوُرَْملاب َنهئَوْسكَو نقر هَلٍدوُلْوَمْلا ىَلَعَو) ىلاَعت هلؤقو
 ةَقَلاَنالَوهةمألا امج هْيَلَعَو ٍفوُرغَمْلاب ُْهتَوْسكَو نفر مِنَ ْنُهلَو عادوا سَ
 ىِضقل ةلضأ هيلع فق كذاك هِي ءوُضْفَم قب اسوُبخَم ناك نم ُلُكَف سانيخالإ' زج
 .ىتْفُمْلاَو ِتاَقَدَّصلا ىف ُلِماَعْلاَو

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ءا 88ص 06ج «ةقفنلا باب «قالطلا باتك :قئارلا رحبلا

 مئامر: ط «" 006 ص ٠١ ج «ةقفنلا باب ءقالطلا باتتك :ةيادهلا9



 م ىلا نر لج ارب لوصا

 رواع بجاو تيافار وطب ارش فن اك ى ويب لول« هس دم ليا ي تسدّلكروا دف ث يؤ م طسوتخ رو

 ىيادقم لقفل كويتاذبل < نك تو نركررقشرارقمووخز أكل ا اوم بجاو تيبافكر وطب زج وج

 رمل ساكو بجاو قتلنا هك وم رول ترور اك اس ةتح كب كوه تسسروانركن يا

 ©- ا 0 سال لاء جاتني رانلدب تفتر جتا سكس لا دب ك- تنكروا موش

 © .الَق لَو ةَقفتلا ٌقحتْسَت َجْوّرلا لبق ْنِم ناك اَذِإ ساَبِبحِإلا َتْوَق َّنإ( <١ ١

 3 ديرو كوب نت قف قوي زو تل فرط ورب وشنو تناك اتحاركا: مج

 طقاسقفن وأ اجوم تفتت مجو كرب وشل ابقحاركك سب بلطم اكل وصا و روكي :عنرشت

 ل اهتحاركاروا روض قويت لبي ترروص لا لقول كوم بجاورقفأ كاك وتي رموشلاب كوم يأ

 ع يىوييروضر ب كترروصل ا تو احوهطق اسفل ون امو توفوا قوي

 كرب وشوكيسآ يس ذس تروى ركن جالت كركر كو لوصا روك يارب بحاص

 لاوكيسآ ة يساهواكعسد لائم اكل رج وش لكبح كى داك طرشي دوا يدرك ركنات نكاح

 دقفن اكتم لا كس لاه بئاجم نتي كس دركي سآ آيس توكل لم سام

 ركروا «س بآل تح فرط كرم وشوج تروي كبس ا كيا يلو كوم مزال ير بوش

 لكك ولك كب جل اج لصر يغب تاجا كسر كد ومجم كا كرب وشرواو# نار فان ترو

 (9 < ت بناج كتر انو: تاك بقعا لابي كوب ليتل لرقفاتتفو لا كت

 ٍبَسَحِب سانا َلاَوحَأ هيف ُفِلَمخي امِم هنآْل_ماعْرَس ست ىف ردت اياك َبَجَواَم نال
 .اًراَرضِإ ٌنوُكَي دق ِريِدَقتلا ىِفَق «ِنكامّدْأَو َتاَقْوَذلا ِبَسَحِبَو مَرَهْلاَو باّبْشلا

 ركفلا راد :ط ,” 8 ص 06ج نةقفنلا باب «قالطلا باتك :ةيانعلا

 يتاجر: ط 20 0 ١ ص ٠١ ج «ةقفنلا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا9

 دوعت ىتح اهل ةقفن الف) هرفس دعب ولو قح ريغب هنَّدإ الب هتيب نم تجرخ :ىأ (تزشن نإورا©
 اَذِإ ام فالخب «ةقفنلا بجتف سابتحالا ءاج تداع اًدِإو ءاهنم سابتحالا توف نأل (هلزنم ىلإ

 .اهرك ئطولا ىلع ردقي جوزلاو ءمئاق سابتحالا نأل جوزلا تيب ىف نيكمتلا نم تعننما

 ةيملعلا ةبتكملا :ط <57 ص "ج «تاقفنلا باتك :باتكلا حرش ىف بابللا



 2 ىلا نر لج ارب لوصا

 © .حاكيللاب ْقَحَمْسُم ٍدْوْضُفَم ىلإ ةَْيسَو ُنْوُكياَم َبجْوُمْلا سايل نإ( 107 ١
 واووصقلو رش تبان كس د ذ ل راكل وج < اتوب ل اهتحا هو الاو فذ كب مج اووكد قف : مج

 وليسوا« ركل ص

 قف يجوصرلب هس شئقفأ بجوم ل ارتحا اقاطم كي بلطم اكل وصا »روك: عرش

 انين تبل اكرب وش اكل ورجل ر ذر وا ليسو فرط كو وصقنساوج سس لا ابحا هو

 مو أوم ثرليسو فرط كو وصقم ليلو ول ل ايتحا ر كر وا ءومج رجل رذ روا ليسو فرط ىك عرامج يحن

 ومدن بججاود قف رب وش سجد كل ابها نجس لائق بوم
 تحس لاركوم ىلوج قنا قويت ركل و سد التقريب كركر كو لوصا هروك ب يبارب بحاص

 لكوكء هس لاب ج اوقفت رب وشكل كس لاقت لب اق كس عرامج ئثم نكح اج اياحلا شئ دئاذ

 كراك« ضنا: سابتعاد كوكس لاف بوم لاابتحا نيت تقل ابتعاد ج رك لابي
 لبيد لئسم ير روص_ اتم ليقف بجوص ل ايقحا ايلا « سس لئهل رذ روا ليسو اك عرامجج ئتمدوصقم

 ءكوم سنن ىدقفنوو كسا هرهخم ورك تفرط كت دوك تسد لذ مدع يرام

 روا ىو كتم حراز وصقل نزح اكل يب سمر واومت لاك سس اتم بجاو تس لا ابتحا لادن ل توك

 9< شو”قفن بحوض ك- ساجس لاك ابتحا لاك يلا لابي دوام تسد فري عراضتسا

 )١9 ١لا .ٍدِجاَو ِضّوَعُم ْنَع ناَضَوعْلا عِمَمْجَي 9(

 _ قلع وم لاب حرار كس ضوعم كيا: مج

 لير امتجا كشكول دب كح وعم ىب ليا كس ب بلطم اكل وصا هروكب :عقرشت

 - لومود شور واو ليأ ضوعم< ج نيس انا توم

 يامر: ط ء" " ١ ص ٠١ ج «ةقفنلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا©

 ىلإ ةَليِسَو ٌنوُكَي اَم ساخالإ َنِم َداَرُمْلا نال اَهبُعِْمَتْسَي اَلةَريِعَص ةَأْرَمْلاَق ىِناَلا اًمََو©

 .مَدَعْلاَك َراَصَق اَهْنِم ٍبَبَسِب ٌعَمْمُمُهّنَأَو حاكتلا َنِم ٍدوُصَُمْلا

 ةرهاقلا سلجملا ةعبطم :ط «4 ص "”ج «ةقفنلا باب «قالطلا باتك :راتخملا ليلعتل رايتخالا

 يتاجر: ط 270 ١ ص ٠١ ج «ةقفنلا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا ©



 م ىلا نر لج ارب لوصا

 اكل اهتطارقفن كيو نكس فانحا رك و جسد التي كس كرك لوصا هروك يو يارب بحاص

 شاك تيك قف كابا« رت 6 رات لكم لكويكء ضع 6 را بكسل هسلدب

 رواء ةسآم زال دقففر وار بم نكد شدد لس تريك نكت ضوعم ليا لبي تروص لاا ول اهو

 69 - اكول دباكس اتعاب ومد ضو اكت ياك قفأ ازيل, قلع وب لاب وتو و لس ضوعم لي

 © .اَنَدنِع ٍضَرِعِب ُتَسْيَلَوةَلِص ةَقََنلا نإ(

 -_ لين يطع دقفأ لاب دامت: مج

 2 نلارحاو بطعن لص كيا رقفن ن ناوي تعري يبطل كل وصاو روكي: رم

 كلب ىويي لايم لع لجأ اب ركن ررقم ىف كيب نت سس لات كيد ندا ب

 كوم سيرك مري كيت تفو لاا ليك تكلا صم رام

 روش لي ل قر ذك تسد كيرا كل و عسداالتب يي كس كرك لوصا عراك بادب بحاص
 قبب كل ك- ساؤ ايكبلاطمم اك فن كس تام تش زكا نس قويت رول ايد ليت ظفوى ديب نس

 رادقم ليا ل لج آس ىدبت لايم ايات ايكررقم فأكل كس سا ذ ىنناركا بلا ءاكدج لاثأ

 طع قتل كوبل كوم بجاورقفأ اثر لوم ىر زك رب وشل تروص راق كني قف

 ليئبجاو تفو لا لي ركن تح صم ناتو ز لع لج اب رك ررتقم ضم ليكبسج هس

 له ذوج جس .يطع قيدلأب وم مزال لسمك س ليك قفف لابي دامت ككل لا - اتوب

 نيوزلا نيب تحلاصمروا نمت ح_.اضق كل ك- ماكتساروا تومث ىف كس للا نداءات ليت

 َعاَِما نذل َعاَمجْلا ٌقيِطْتاَل تناك اًذإٍةَريِغَصلِلةَقَفَن الأ (اطوئالٍةَريِغَصَو ُهنْوَقر9

 َقَحَمْسُمْلا ٍدوُصفَمْلا ىلإ ةَليِسَو ُنوُكَي ىذا َوُه ُبجوُمْلا ُساَِيحاِلاَو ايف ىَنغَمِل عاما
 ْنَع ضَوِعاَّناَلُهَّلاَهَّلٌىِفاَشلاَلاََو ىتأَبَس امك ٍةَصِِرَمْلا فالَجب دَجوُي لَو حاكلاب
 الو ليلا ْنَع ْضَوِعَرْهَمْل ٌنَأاَنَلَو ِنيِمّيْلا لوب ٍةَكوُلْمَمْلا ىِفاَمَك ُهَدْنِعيَلِمْلا

 .ةَققتلا َنوُد رُهَمْا اَهَلَف ٍدِجاَو ٍضّوَعُم ْنَع ناَضَوعْلا ٌعِمَتْجَي
 ىمالسإلا باتكلا راد :طءا 58 ص 0 ج «ةقفنلا فاي قالا 5 :قئارلا رحبلا

 مئامر: ط "006 ص ٠١ ج «ةقفنلا باب ءقالطلا باتتك :ةيادهلا©



 م١ ىلا نر لج ارب لوصا

 < يطع فن لابي رام لكدج ءاكوم لابتما قفنري تحل اصمد ءاضق ودب ء كو تدور ضىك

 © - قاسم زروز ساح ايطعروا

 © .ِتْرَمْلاِب طقْسَت ُتالّصلا (11)

 - ل ةساجوم طق اس تايطعسجو كتوم: مج

 اكن ردت ىلا وكاني لن تالص قت تح اكس ب بلطم اكل وصا رولر :جرشت

 - اتم لاب جاوورتو ضرقاكن لا لت ةساج ومقاس سس توضيب ءهبطع اناني كل

 رواامت ايكررقمظفأ عل كس كوبي رك كلن رالي كس كرك لوصا روك ن يارب داص

 طقاس فن ف اكرم لوكس لبي كويت لايماكاهت ايد لج رخخؤ# رب وش لع نت كر زك نييك دنج

 رقفلا ذبل لو ةساجوم طق اسس جو كت دم تسايطعروا < يطعروا ل صافن كوك كاجو

 رع لل بوهوضروا كرب زج لوو( ّىن 1 8 0-1 احومطو اسس ريو كروم قب

 لاءب اتاجومطقاسبم لس لقروص وفود ل اجو لاقت اكبسماداباكس الهي تذل"

 89 - لإ تاج وم طق اسس تدماتابطعم امر واتس ل ت ايطعييركك

 َنوُكَي نأ الاهل ءْيَسالَق َكِلَدبهَباَطَو ايف جوا اَهيَلَع قفني مَ هدم ْتَضَماَدِإَو هلْوَق ©
 ّنآْل ««ىَضَماَمَِقَقَ هَل ىِضَْق اراه ىلع َجْوّزلا ُتَحَلاَصؤَأ عقلا اَهَل صرف ىضاَقْل
 ّضَرَف اذ اّمَأ ٍءاَضَقْاب الإ اهيف ُبوُجّوْلا ْمُكِحَمْسَيالَف اَنَدْسِع ضَّوِعب ُتَمِبلَو ةَلِصَةَفَقَنلا
 انيذ ٌريِصَن اَهّنّأل كبَر َُبَلاَطُمْا اهل َناَكٌةَدُم ُتَضَم ىَّنَح اَهْيَلَع فني ملف َةََمَلا اَهَل ىِضاَقْلا

 «مكاحْلا ضْرَف ْنِم ُدكآ ُهَضْرَف ّنأل ءاهجالِطْصاِب ِهِسْفَن ىَلَع ٌحْورلا اَهَضَرَف اَذِإ اًَكَو ِهِتمِذ ىف

 .ِهْيَلَع ىِضاَقْل ةَياَلو نم ىَوقأ سفن ىَلَع هيا نا
 ةيريخلا ةعبطملا :ط « 84 ص ٠ج «تاقفنلا باتك :ةرينلا ةرهوجلا

 متامر: ل ء” 060 ص ٠ ج ,ةقفنلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا

 ٌّىِضْقَمْلا ةَقفَلا طْقْسَت ِنْيَجْوَّرلا ٍدَحَأ ٍتْوَمب ْىَأ ةّيِضْفَمْلا طْفْسَت اًمِهِدَحَأ ِتْوَمبَو ُهُلْوَق©

 .ةَيْرِجْلاَو ةَيَدلاَو ةَبهْلاَك ِتْوَمْلاِب طُقْسَت ُتالَّصِلاَو ٌةَلِصََمَقَتلا نَا اَهِب

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط «" ٠ ه ص ”ج ءةقفنلا باب ءقالطلا باتك :قئارلا رحبلا



 مو ىلا نر لج ارب لوصا

 © .ِتَْمْلا َدْعَب ٍتالَّصلا ىف َعْوجْر الحا" )
 -انومت لا روجر دعب ل توم لبي تاييطع : مج رن

 سم كح بهاد لبي كا لو تايطع قت نتح كس ب بلطم اكل وصا هروكرن :قرشت

 فرك لوك نع يرو ارك روجر تل بويول 0 غرو كس به اورعإ ل

 -<- جوك ابتخا مكس توضروا تس

 تدي وأى ويت قبا نرجو شرك اك و بد التي كح ركركذ لوصا هوك نر بادب بحاص

 تس ترو ابا كيد زن هسدشلا امهر نين“ نر ايكوم لاف ااكرج شرجي ددج رخاك اس ليا
 ارك روج ردعإ كس تلوض لبي ثم ايطعروا ع لصروا_طعدقفت ل كوبل اجاب ليل جاوج رضوو

 ت-ةركاشقم ايطعءاكو مرت تسرو وجر دعإ ل روم ىلا لب يؤ اباء نق

 كل سا نقثوتك توم كرب وشروا جس دوجوم كت لع ليس روس لإن تس اجب: لمك

 ل عروجر لب لا با ايكوم لمكرهتا سك تاءزااول مانت نيس اقف ايكا يوت بنا كرب وش

 69 انكم شل دب هور لوك ضارب احاحوم لمس تروعروا لت بب سم

 ١3 .ٍقاََتإلاِب بْئاَعْلا ُلاَم ٌعاَبي ال( ©

 -انلساج اجب سقافت الاب لاماكب م ان: مج

 كسا لب ىكووج وم مدع كسا وقوم: بت اذ ىثد اوجد ك سيب بلطم اكل وصا هروكدن : زرت

 يامر: ط 2000 ص ٠ ج ءةقفنلا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا©

 ءانبلاب (عجرتسي مل) ىه وأ وه (تام مث ةنسلا) عيمج (ةقفن) جوزلا (اهفلسأ نإور©

 ىف عوجر الو ءضبقلا اهب لصتا دقو ةلص اهنأل (ءىش) ةفلسملا ةقفنلا ىأ (اهنم) لوهجملل
 لاقو) فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع اذهو.ةبهلا ىف امك اهمكح ءاهتنال «توملا دعب تالصلا

 :ةفحعلاو ءاهقفلا داز ىف لاق (جورلل) درتسي (ىقب امو ءىضم ام ةقفن اهل بستحي :دمحم

 .امهلوق ىلع ىوتفلا :ريدقلا حتف ىفو ءامهلوق حيحصلا

 ةيملعلا ةبتكملا :ط «58 ص "ج «تاقفنلا باتك :باتكلا حرش ىف بابللا

 مئامر: ط "0 8 ص ٠١ ج «ةقفنلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا(©



 ١ انرلجي ارب لوص 1 2

 لي لام كح بغئاغ ليي ساروا جس ناصف اك بحت اذ ليي شارك كل لاك اج اهب شكلا

 د لئعسردو# نركف رت

 «ضصسودرول اه باغ قدك يار كاك ب جسر المت يب كركر كو لوصا روكي ويارب بحاص

 روأ اكو: قوي اك اك ترروكروا اكل ام سك شا وأ ارسودرواامت لاءاكل ا لاي كس وأ

 لاي وتحل تس ل لب كس نأ 8 انس ىنتات لب ترروص لان وم اترك كرار اكل وي

 كس سالف لاباكض معاذ نالف لوم ولحس وفوكى ناقل عررط ى كه ركررقضقفف اكن لارا

 اكم_ركتتفو سأل صيفاكل ا ىنضات نكي كركم اكل دج كويت لكاس اى ب قاس لي

 نأتي كح لاي وم ملغ اي لوم لي هيسور هو كم واكل جاك تك تدك موو بج

 نر قناك نر يخإ كك تخورفاس رواه لاس لي كجوز قتلا دورك ليم لونك
 لي كووجوممدع كى أ ل اءاكب مت انك لوصا. كهل ساء! اهتب لكل اءاك ارم ومن

 كد ثا بك كبت اند لتجنيب لادا وو جو مروا ضاح بج ءانكساج ايك شخ ورف

 9 - اج ايك ياسو رفاكب من افرك قفل اب ك- بس ناي اصروا بس> اص مادا وصي

 " ) 1١.ْزْوُجَي ال ِبِئاَعْلا ىَلَع ُءاَضَقْلاَو 9©

 -<س لات اجرلصيف قلخت ل ب ا :مج

 2010 ليم اج انركل صيف فالك بنت اكسب بلطم اكل وصا هر وكري: عترشت

 00 لاا ل

 بْئاَعْلا ُلاَم ابي الو عْيبْلا ىلإ ٌحاَعْحَيُهّنل ءهيف ٌةَقَقْثلا ُصَرُفت ال اَهفَح سدج ٍفالَخ ْنِم َناَك اذ

 نلف اَمُهَدْنَع اّمأَو ءِبِئاَغْلا ىَلَع اًذَكَف ٍرِضاَحْلا ىَلَع ٌعاَبْي ال هنالَق ةَفيِدَح ىبأ َدْنِع اًمأ «قامتالاب

 .ُهَعاَتْما ُفرْعي اَلُهنأل ءِبِئاَعْلا ىَلَع ىِضُقَي الْهَعانيْما فرعي هّنَأل ءرضاَحْلا ىَلَع ىِضُقَي ناك نإ

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ء" ”١ ص 60ج «ةقفنلا باب «قالطلا باتك :قئارلا رحبلا

 مئامر: ط 2" 09 ص ٠١ ج «ةقفنلا باب ءقالطلا باتك :ةيادهلا©



 مسا ىلا نر لج ارب لوصا

 لصف ورك كو لبي لوصا هروكر نك ث سد التبويب كس كرك لوصا هروكر يارب بحاص

 كلن كنار رك مولعه ازور خو سلا و ءئويصي ل[ ل تان نق قام

 بجاو سى ء اضف كريو تنم لام ايت الشعر او تش ردك ويك ء كم كسير تقف
 يولل_الصفاكذ كب جاور قف سلا كس دأبت اذ نتا كل كس نارك با« اتا

 كس بت ان قتل هس تارخيركيدا ذبل لا اج بم اغلا كب اقروا ءاكوم بم اغلا لكي اضتق

 تان كلبي تس ىنتاق ءاضتق قف اكن لاوروا لدين ىدبت -اكدم لت اج لصيف كفن سس لا

 كل كح تناعافرصلصيفاكى تاق لابي ء لن تلح لج رظرواد قف اني اوو ريفا كس ءاضتق ءس

 ايكم زال برموش تهلرش قف ب وجو اكد فن اتم لات تب انس للا مدنا بروج و اكدتذن جس
 كل ساء لن لاق ك- توت مدعكس لاا هريغو فاو سيف فلل كوج دف اكم راح كيو <

 بئاغلا لب اضتقروا ب بح اذ ضو و لكوكب ف وسر ىنضات < اضق ب وجد اكدقفأ ل نا

 © < لكتسرد

 ©9 .رْرْجَي ال بجاَوْلا ٍلْعفْلا ىَلَع ةَرْجْأْلا ّلخَأ نإ (1؟)

 9< لات اجاني ترمجاري بجاو لفي هجرت

 كح ك1 لشاوب بجاو رك اك لوي صج ركن يب بلطم اك وصا هوكي :عجرشت

 كس ترجاركاري ساروا بصجاوأمرشم اكو ورب لا بج هلئويكء هس لا ئاج اني تجاري لا

 كوم :ءاع ان عل كس لا لامتسا اكس اانا

 ٍءاَلْوَ ةَقفَتق ُروُجَي ال بِئاَعْلا ىَلَع ءاَضَقْلا ّنآلٍءاَلؤَمِل الإ بِئاَعْلا لَم ىِفَةَقَقَتب ىَصْفُي الو

 ىف“ ءاَضَقْلا ُنوُكَيَف هاَضِر نوُدب ٍءاَضَقْلا َلْبَق اَهوُدْحْأَيْنأ هَل ناك اَدَهِلَف ٍءاَضَقْلا َلِبقَبِجاَو
 همر عد

 لبق ٍةَبجاَو ُرْيَ ْمُهََققَ َنأل بِراقألا ْنِم ِداَلِولاِرْبَع ٍفالَِخِب ىِضاَقْلا ْنِم ىَوْققَو هنا ْمِهَفَح
 ىف ءاَضَقْلا َناكَف هب اوُرِفَظ اَذِإ ٍءاَصَقْلا َلْبق اَنْيَس ِهِلاَم ْنِم اوُدُحَْي نأ ْمُهَل َسْيَل اَذَهِلَو ءٍءاَصَقْلا

 .بْئاَقْلا ىَلَع كِلَذ ُروُجَيالَف باججيإ َءاَدبا ُمِهَقَح

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط ء7 + ص ٠ ج «ةقفنلا باب ءقالطلا بانك :قئاقحلا نييبت

 مئاصر:ط "6 ح ص ١ ج «لصف ءةقفنلا باب «قالطلا باتتك :ةيادهلا©9



 ل ىلا غر لج ارب لوصا

 ترجاولو رتعماياىويت يا سرج وشبك و جسد التقرب كح ركركذ لوصا» روك نوي ارب بحاص

 لكوبكء جس لات اج انه تجاري كل كح تدك اا قل, سالي حدودوك نس كح للا هددك نايلي

 َنْعِضْرُي ُتاَْلاَوْلاَو :ىلاعت هلوقل' ب بجاوأتنايدانالي هدودوك نس يساري تداولا

 ٍلعراو وركب اء مزالانالي حدود ًائايدري لاءقلن جس كرما تم ثلابيي““ نه دالَوَ

 انبي تررجا ىك سالي مدود كح كح تروكل اا ذبل ء هس ليت سروري الد ترا ري بججاو

 69 - كو: تاج

 ) )1١7.اًرْبَك ْوَأ ناك اَرْيِغَص ِهِسْفَن ِلاَم يف ناَسنإْا َةَقفتَّنإ ©

 -اذبايوم انوي دس ايه اتمتع لاىفاذ كس لادقففاكناسنا مج

 ركل تاكو حس لاء نيس لارج رخاكن ان اكس ب بلطم اكل وصا ه روكي :عنرشت

 اكسارمروا ىلاكة.اجايكس لا. قا ذك ىا قت رغب سا ل دوجوملاء لاي كس ناننا

 اذا وم انوي وه اهاكومدن بجاورقفأ

 بجاو رقفت اك اذوار خصم باب رك و جسد القبي كح ركر كو لوصا هروك ب يارب بحاص

 لا وري ربمجاب ثساريموكر خصرك «وهن لام لبي تيل رج جسسدج سلي تروص لايك بس
 كو ءاكوم بجباو تس لاء كس ىاادقتفف اك ا لي تروص اتوب ىلا ذ قب اكس اد ورواوم الع لا
 لج لاء إب كسر بجا ذيلءاك اجايك سلام يس كس لارج مناك اس امك سي لسا

 ٍقالَط (ْنِم ُهنَدَُْم وأ ِةَقَْلَطُم َرْيَغ هَتَجْوَر ّىه) ْلاَحْلا () مالا ىأ /اَهَرَجاَتْسا ٌوَلَو©
 همما1ع كب مة واف

 اَهِيَلع ُقَحَتْسُم عاَضْإْلا نأ ءةّرجألا َقحَمْسَ لَو ٌراَجْنيْسالا (ووُحَيالاَهَدَلَو َعِضْوُمل يعج
 دكا َوهَو ِرْبَحْلا ٍةَعيِصِب ٌرْمَأَوُهَو ِنْيَلْوَح َنَهذالْوَأ َنْعْضْرُي تاَدَِوْلاَو) ىَلاَعَتِهِلْوَقب ٌةَئاَيِد
 ثَرِذعف اهِْجَع ٍلاَميحا هيلع ُربجناَلاَمِْإَو ْووُجَي الهيل َقَحَمْسُم رمال ٍصْخّشلا ُراَجْمِْساَو
 .ُرَدْعئالَف اَهْنَردُف َرَهَظ ِهْيَلَع ُتَمَدقَأ اَذإ

 راد :ط ,” 9 2ص ١ ج ءةقفنلا باب ءقالطلا باتك :رحبألا ىقتلم حرش ىف رهنألاعمجم

 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ

 مئامر: ط "68ص ٠١ ج «لصف ءةقفنلا باب «قالطلا باتتك :ةيادهلا9



 سوس ىلا غر لج ارب لوصا

 ©9 - كَ اجايكج راقت لاب كس ىارب لا قب اطم كس كي اض

 69 .ٌصتلاب ِثْرِْلاب ةََلعتم ةََقَلا َّنِإ ( < ١٠١

 _ قلختس ثارهم قف صل ورز: مج

 هس ثرا قلت /قفذك ع تبافتاب بس ضنك يب طم اكل وصا »روك ترش

 - و 0 ىلا كفوو لب 21 ات شارووجر واكو قم( ىلا واكب قم اكتشارووج ّ

 قف اك امي نارلسمبم ىوآ لارشاك عم ارتب كس ركركذ لوصا هر وك يريارب بحاص

 :ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل' < لب جاو ىكقفن اك امج لارض نارلسم حررط ىاروا لبئبمججاو

 كج ايكايدور اشار كس رك لختهتاسسس ثار ظفأ تس“ كلذ لثم ِثراَوْلا ََلَْعَو

 ملكوت «س اتت بجاوب سود ليا كفن لبي ناس ىلو م كراج ثار لي لوك لوو نخ

 روا كت شارو كن ارسم ىلار صن شم ءىلوبج لاب" راج ثار نايمرو لس ىلارضتروا نارلسم

 وت اك فنووومد نكت غارووج رواء لن كت غارو ىك ىلارصن نارام

 (39 - كومان بجاو ىف كامب نارلسم ىلارصنر ول اك ىلارصنر ب نا راسم ذيل اكو
 نيرمألا دحأ نأل كلذو (اريبك وأ ناك اريغص هسفن لام ىف ناسنإلا ةقفن نأ لصألاف)©

 ةقفن نيب قرفلاو «هيلع هبحاص هقفن باجيإ نم ىلوأ ءهبحاص ىلع ةقفنلا باجيإ ىف سيل

 «ناك لام ىأب اًينغ ريغصلا ناك اذإ ءبألا ىلع ريغصلا ةقفن بجت ال ثيحب ةجوزلاو ريغصلا

 اذإف «ةجاحلل ةبجاو ريغصلا ةقفن ذإ «ةينغ ةجوزلا تناك نإو جوزلا ىلع ةجوزلا ةقفن بجتو

 «عاتمتسالا نم نيكمتلا ءازإب ةجوزلل ةقفنو «ءمداخلا ةقفنك ءبجتالف «ةجاحلا تمدعنا

 .ىنغلا دجو نإو دجوي لدبلاو «ةلداعملاو لدبلا هقيرط ناكف
 ةيملعلا بتكلا راد :ط ء1938ص هج «ةقفنلا باب «قالطلا باتك :ةبانبلا

 .يئاصر: ط 270 9 ص ١ ج «لصف «ةقفنلا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا

 دَلَوْلاَو ِتاّدَجْلاَو ِداَدُجَدْأَو نْيَوبََلاَو ةَجْوَّرلِل الإ نيّدلا ٍفالَيحا َعَمَهَقَفَت ُبجَئاَلَو ُهْلْوَق9

 ٌيناَرْصَنلا هيجأ ةَقَقَت مِلْسُمْلا ىَلَعاَلَو ِمِلْسُمْلا هيأ ُهَفَقت َيِناَرْصَنلا ىَلَع ٌُبِجَناَلَو (ََّولا دَلَوَو

 . كل لك تالا ىلع ىلا للا ناو تبعة نأ
 ةيريخلا ةعبطملا :ط 25” ص ؟ج «تاقفنلا باتك :ةرينلا ةرهوجلا



 اركزك ىلا نر لج ارب لوصا

 © .هبشكب ْىِبَع بشكلا ىَلَع َرِداَقْلا َّنإ (158)

 5-3 اتومرادلاب بسس قالك يا ضخرداقري لاك مج

 ِث |]رواوم سرر قترموو اقري اكقدأوجرلع ب بلطم اكل وصا هدول: شت

 نتنرواءاكومر اخر أراب نضر لوم ووتتو موا تسلا روأ تنيخ لص كاك وا كد وورد واو كسلا

 -اكدم لان الرب ىلتفناك

 كح مقر ىذ لح لرب داك و جد التت ب كس رك كذ لوصا هروأكرن يارب بداص

 هود كل ”راعابيلا لاحر مم دم ابان اي ومن ايا نايم غل باي ومر يفي وم ريغمج ولج اكرم ققن
 ركأروا جس ايكوم قت ذع لع قبح ناتو كوم مز اا قف اكل ا قاوم رن رواق ي بسلو و تس

 لرد اقدلكوبكء اكو تن بج وظف اكل ا لبي تروص لا وقوم راقب ذاك وردي لوم شرا ذعا كرا

 09 - < انتر لاب جاورقف كك كدادلا, رواه اتومرارادلاب بسللا
  ) 1١9.منغلاب مْرْعْلا ©(

 ده توم بجو حفر ذبل ناو تن مج

 عفوكن اواتبي ساس اتركل صا ع انفب صوب كس ب بلطم اكل وصاو روك ن:نرشت
 كوم بجاد لابتي ىكيلاداتبب سا يبس ان لابتي فترك لشن تومر قب لس

 كه مقفل يراد قم ىاوكم كتر ذدك و سد الت يب كح كرك لوصا و روك نوار بداص

 4“ َكِلَد ُلْفِم ِثِراَوْلا ىَلَعَو لي يركن آر قدكوكء ع قأث اره ل ئرادقم ل
 توه بجاو تس باح لا ناواتتك كس لاكن ثاارهض رزقي فنك اك يد التت يب تس نمر

 ل رارقم ىلا له لي ثاريهرارقعوجوكث وروما زيلء اهنا حفنى وس لاس نإ  ح

 .يئاصر: ط 27 0 9 ص ٠١ ج «لصف «ةقفنلا باب «قالطلا باتك :ةيادهلا6

 «ةثونألاو رغصلاو ةجاحلا نم دبال مث (كلذ لثم مرحملا محرلا ىذ ثراولا ىلعو)©

 .هبسكب ىنغ بسكلا ىلع رداقلا نإف ءزجعلا ققحنل ةجاحلا ةرامأ ىمعلاو ةنامزلاو

 ةيملعلا ةبتكملا :طءا * 2 صج ءةناضحلا باتك :باتكلا حرش ىف بابللا

 مئامر: ط 2" 6 9 ص ١ ج «لصف ءةقفنلا باب ءقالطلا باتتك :ةيادهلا(9



 سم ىلا نر لج ارب لوصا

 ©- انو بجاو شتر قي نادال لس 1 كوت بجاوريرادلا, انيورقفتروا ارك 00

 قاتعلا باتك

 © .هَقْرَف َوُه اَمَعاَلِهِنَقْيقَح َنْوُد َوُهاَّمَع اًراَجَم ٌحّْلْصَي َطْفّللا نإ (1)

 زاجل هسدنلب ذي ناك ان زاجل 2س تقي” قي اظفل: مج

 -تطب سي
 وج اكوم تسرد اهل دارم ىزايم تس فا لارج مكه سب بلطم كل وصا »روكي :نرشت

 ري اشم ىلعاركل وب ىل واكدت ءعس تسردانيل دارم ىلواركل وب ىلعا قبو لدا سس قش شيبس

 < اناجاياب دايز لسد سا تنك ايش ل كويكر زركل وب رسارك نس تسدد اني دارمدس اكل وب

 - ابل د ارم ىلعاركل وب لدا كنس تسر دانيل د ارم لداركل وب ىلع ذيبلئ < اناجاياي ميدي زروا

 2ك ع تقي” يا فالكل ون سدااتبيب كركر كو لوصا »روك نو يارب بحاص

 تنأ”زاعل_رذلس“ قلاط تنأ“” ذبل السنن ليزا كل كنب نايم كنزا

 تنأ””أزاهبل ا“ ةرح تنأ” "ع ةئاج لكي هس لا متاتءاتكتاجايل ليام“ ةرح

 (9 انك ب زاك مل نيس ظفاك ع لوصاك كل ساء نكس اج ايلوارم““ قلاط

 ىلاعت هلوقب هيلع صيصنتلا نأل ىأ (رادقملا رابتعا ىلع هيبنت ثراولا ىلع صيصنتلا نأل)©

 ىلع مكحلا بتر هنأل ءكلذ رادقم ىلع هبن عراشلا نأ ىلع هيبنت (َكِلَذ لثِم ِثراَوْلا ىَلَعَو)

 ول اذه ىلعو .هيلع (صوصبملا) ردقب مكحلا تبغيف «ةلعلا وه هنم قتشملا نوكيف «قتشملا

 (منغلاب مرغلا نألو).ثاريملا ردق ىلع مهل ةيصولا تناكف ءتانبو نوبب هلو «نالف ةثرول ىصوأ
 .ثاريملا وه ىذلا مدغلا ةلباقم ىف قافنإلا وه ىذلا مرغلا ىأ ءامهيف ةمجعملا نيغلا مضب

 ةيملعلا بتكلا راد :ط «2 ٠ ه ص هج «ةقفنلا باب «قالطلا باتك :ةيانبلا

 شامر: ط «" 4 ف ص ٠ ج «قاتعلا باتك :ةيادهلا(9

 َوُه مَع اًراَجَم ٌحْلْصَي ُظْفّللاَو ىَوَقأ هَطاَفْسإ َناكَف حاكتلا لم َقْرَق ِنيِمَيْلا كلم نأ انو

 يك تزول ىف َعَنَعْما اَذَهَِ ُهَقْوَف اَمَع ال هِتَقيِقَح َنوُذ

 نيرفلا تاتا ابقز رادو طة عام ا ج «قاتعإلا باتك :رهنألا عمجم



 6 ىلا نر لج ارب لوصا

 © .دنكأتلا ِدْجَو ىَلَع ُتاَبنِإ يفنلا َنِم ُءاَْشِيْسإلا 11

 ده توه تايثارب روط ديلا حانركء اثنا سس فل مج

 ايوورتاف كت اياب روط ىريكاتءايقتنا حس 0 بلطم اكل وصا رول 1

 دعإ كس اإإ قلو تايثا لصي تسال دكاروا كوم تائادحب كس اذ وم قا دمي ت-آذإ نتن <
 اكرم ل مالك

 كا ابكي 2 مالغ يس سى ركل لو هس الترب كح ركركذ لوصا »روك ن يادي بحاص

 < اتم تايئادج حب كس قلو اك اجومداز آم الغ لب تروص ال“ رح لِ تنال“
 طلال قتلوا دك مت ا ادعإ كس قرب“ هلل الإ هلإ هل” سس لو مديلات لي لا

 رواوع قدازآ ل ٌلاكوم قتماك““ رح الإ تنأ ام” ”حررط اء ليو بتم لوك والعدس
 لج ىريكا تكس ركءاثشتا سلة يس اناجومداز مالت“ رح تنأ” بج «رماظ

 09 -كومدازآى وا قير طا قدمت اسكس

 هضعب قتعي دبعلا باب

 6© .ةَفاَضِْلا عِضْوَم ىَلَع ُرِصَمْفَي ُفّرَصَتلا نإ حا

 -< اتي دوور بلكت فاضا تم فرقت : مج

 ككل اب كس دوج كيدي ا فرضتناكر اكتمل ب با طم كل وصا هر وكر: عرش

 #وم تدبن كادوا ذافن اكل ا ككل ابهجب جس انتي رر صلي لو فرضت # ركب وش طك

 شت لولميروا بوضم لابج بس اتوب ىرعتم تنفو ىا فرط كك آه والع 1 تفداضا حم

 كود ىزأ كتيإك
 يئاجر: ط 2" © ف ص ١ ج «قاتعلا باتك :ةيادهلا©

 ىفاَمُك ٍديِكتلاِدْجَو ىَلَع ُتاَبْنِإ يِفنلا ْنِم ءاَمْمْسالإ نأ رح اَلِإ تن اَمب َقَمعَو :هَلْوَق ©
 .ةذاَهّشلا ةَمِلك

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط "< ص ”ج «قنعلا باتك :قئارلا رحبلا

 يئاجر: ط 2" 8 ع ص ١ ج ء«هضعب قتعي دبعلا باب «قاتعلا باتك :ةيادهلا©



 ص ىلا نر لج ارب لوصا

 وار وكم ااغ ضن يس ف اق آكل ب سد ااتنيب كس ركركذ لوصا روك ب يياربب بحاص

 وكاق 1ك ركب سكمالغع تلق ىفا“ن كت دآ قاب رواة اجومدازآل م رادقم قات يدرك

 لب كت فاضا فرضتروا جس ىكت دن ىكى وا[ فرط ىكض تبا مالغ ذاق التو اكعد

 تس اجوموا آت فم صح لن وتم اكو رصخت فرضت اك اق لبي ضن اهيا ذبل ء جس ات رصنرب

 ل تيك ىقبا ناسنا قت لوك اك ع دالا فآ تهق كسا كس كت نجم لب 2ح لاب دوا ك

 ناسناك بس نام زج لي تي كن اسن دوا« لب كلم كاتم الغ «هس انكر كف رقت
 كوم تن تسيإلىت قت اكد ركم توك ت يبكى ىف اوه وقم ومن اك تر واوب: كل اح اكزتج ضن

 حررط سموم تدين ىك ساروا ذافن اكلنا ككل ابهج < انني رر صحن كتم لو فرضت اك انا

 ملكايوكو يس انكر كى وا ذآ جو حررط ىلا ءعس انكسر كديبب < [نكع نوكم الغ ففض خيا الوم

 كك فرضت ومو و كه كف رن ىلوج هو لبي « بس داي 6 حررطرب نم كل قياوكالوم

 © -ددودك

 © .َُدْنع ِدْبَعْلا ةَياَعِس َْنْمَي القِْعُمْلا َراَسَي َّنِإ ( 1

 دهس لاعلان تس بسك لا لاهي كس دفيعولا ماماانوببلانشوخ اك قوت مج

 كا مالغ كرتش' ليو نكس بحاص ماءاك ب مب بلطم اكل وصا مروري :نرشت

 نأ ّلك قيغَي :الاَقَو مالم يمة ىف ىََسَو قمع هِدبَع صْعَب َقَمعأ ْنَمَوو ٌلضف ©
 َدْمِعَو ءقالّطلا ىف امك ِهّلُك ىَلِإ ِهيَفاَضِإك ِهِضْعَب ىلإ تدع ةَفاَضإَف ءاَمهَدِْعاًرَجَعَي ال قاَمغإْا
 اَمّنِإ ُفّرَصَتُمْلاَو ءهكلم ُهَلاَرِإ قاَمعإْلا َنَلَو .....قتغَأ اَم ىَلَع ٌرِصَمْفَي يي افي ىبأ

 ىَلَع ُرِصَمْفَي َفْرَصَملا نأ ُلْْألاَو.هب ُرَدَقََق هلم هلا َُهَوِهِياَلَو تحَت لدي اَمِيف ُترَصَمي
 اَمُك ْءّرَجَُم هناَلَق ُئليلا اّمَأ ءْوُرَجَتلا ِمَدَعِل ٍصاَصِقْلاَو ٍقالّطلا ىف ىَدَعَتلاَو ٍةَفاَضإْلا عِضْوَم

 .اًراَجَم اًقاَتْعِإ ىّمَسُيَو هَبِهْلاَو عْيَبْلا ىف

 ةرهاقلا سلجملا ةعبطم :ط 2!" ص "ج ءقتعلا باتك :راتخملا ليلعتل رايتخالا

 يئاجر: ط 2" 88 ص ٠١ ج ءهضعب قتعي دبعلا باب «قاتعلا باتك :ةيادهلا



 ١ ىلا نر لج ارب لوصا

 كري ناياومرادلام اق آج ركا قت« لنا كس كس ذكى سىكم الغ انوجرادلاءاك لوم
 وهدا آر كه سلادا تبق صح لوكات آسر د كس كى ملغ

 ضنك مالغ خيسا فس اق آر كاك ب جسر القنب كركر كو لوصا هروكرن يارب بحاص

 2ح لاب كيو نك بحاص ماءاروا اك اجومدازآت فم مالغ لم رادقم قنا يدركوا اوك كح

 مصت فلا ذيل قلور ليتل لكم الغ ىرادلا, كى خم لكويكء اكس ركادا تبق كى رق

 272 قمه ل_ ساء تسرك اي ومرادلاءالاو ذكرا, كم ق ملغ  كداذآى

 تيل قب اوو ب ايكف رت ىكوج فس لا لكوك تاج الا نامضاكصح ريق ب شاك س لبيت

 هس ماافوكى اف ليشكل ساء .انتركف رن اكرم لعب تيك ىفب ا نان دوا << ايك

 © ب نت ارواكذ اك اك

 © .ُهَدْنع ِمّوَقَُ ُرْيَع لَوْ م ةيِلاَم نإ 10
 < شم وقت تبا دلو ماكي وكس هفيطولا ماما : مج

 ليم وقتل ام دلو ما كيد نكس بحاص ماداركه بس ب بلطم اكل وصا هروكرن قرش

 حررط وا اتت لئئابسجاو نامت لبي تروص كف كك الب وكم وقتي لاء لنا ذهبي جس
 -6- 1 نات قتكيسروصب يك الب ىتوادلو ما

 نكايعرد ل نوي وورلو م 01 نو هدالتنو را لوصا هروكرن يارب بحاص

 هب لا كيد زنك بحاص ماما ةقءامترادلام هيلبج ايدركو از اوكا ذس يرش ليام وب الرتشم

 ك1 لادعب  تاذو ىكالومانكساج يك با تمخور فس اس موقت ريغ لو مالكوبك س لاكن لا

 اذه ٌىيئَمَو (ِنْيلاَحْلا ىف ٍقيعُمْلا أ هل“ ءاَلَوْلاَو َنِمَصْوَل ِدَْعْلا ىَلَع قيما ْعِجْرَي الو
 اّلقُْمْلا َراَسَي نأ ىِناَتلاَو ُاَنَْرَق اَم ىلع ُهُمَدَعَو ٍقاَمْعْلا ْوُرَجَتاَمُهُدَحَأ ِنْيَلْضَأ ىَلَع ٍفالَخْلا
 ش 1 .مُهدْنِ منيو هديل ًءاَعْسِتْسا ُعَْمَي

 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط «ه ١ ع ص اج ءضعبلا قتع باب «قاتعإلا باتك :رهنألا عمجم

 مشار: ط 2" ١ ص ٠١ ج ءهضعب قتعي دبعلا باب «قاتعلا باتك :ةيادهلا©



 سو ىل اغلي ارب لوصا

 ءاجآل اكن اضرب ذك ك الب وكم وتر يغ لا قكرك يبقا كلك ثراورواهاوخ ضر ىلا

 69 -(2 ليرات سلك اذىككدلو مأا ذبل

 ةفينح ىبأ دنع ىأ (هدنع ةموقتم ريغ دلولا مأ ةيلام نأل ءاهتميق فصن نمضي الاقو)©

 اذه ىلعو) امهلوقك ءاهقفلا رئاس لوقو ةلأسملا ىف لصألا وهاذهو (امهدنع ةموقتمو)

 مويلا “ىهتنملا ةيافك”و (“ىهتنملا ةيافك” ىف اهاندروأ ىتلا لئاسملا نم ةدع ىنتبت لصألا

 تام اذإ اهنم ءبتكلا ىف ةروكذم ةروهشم لصألا ىلع ىنتبت ىتلا لئاسملا نكلوءدوقفم

 امهدحأ هاعداف كلذ دعب تدلو اذإ اهنمو ءىعست امهدنعو «هدنع رخآلل ىعست ال امهدحأ

 هكيرشل نمضي امهدنعو «هددع هكيرشل ًائيش هتميق نم نمضي الو «قشعو هنم هبسن تبغي

 هبصغ ول اهنمو ءًأرسعم ناك اذإ فصنلا ىف دلولا ىعسيوأ ًارسوم ناك نإ هتميق فصن

 هدنع نمضي تابقرلا ىفوك ىفو .امهدنع اهنمضيو هدنع اهنمضي ال هدي ىف تتامف بصاغ

 نامض هنأل نمضي اهسرتفاف عبس ىلإ اهبرق ول ىتح ءرحلا ىبصلاب نمضي امك بصغلا ىف

 اهملسو اهعاب ول هنأ اهنمو .ةيانج نامض هنأل «قافتالاب لعقلاب نمضيو ءبصغ نامض ال ةيانج

 تعيب اذإ ىلبحلا ةمألا نأ اهنمو ءنمضي امهدنعو ءهدنع نمضي مل ىرتشملا دي ىف تتامف

 نأ هيلعو ءحلصي دلولا عئابلا ىعداف ىرتشملا دنع مألا تتام مث رهشأ ةتس نم لقأل تدلوف

 .نمثلا نم هصخي ام سبحي امهدنعو ءهدنع نمثلا عيمج دري

 ةيملعلا بتكلا راد :ط ,.25 ص ”ج ءهضعب قتعي دبعلا باب «قاتعلا باتك :ةيانبلا



 16 ىلا نر لج ارب لوصا

 ناميألا باتك

 كلذ ريغو بوكرلاو نايتإلاو جورخلا ىف نيميلا باب
 © .ٍرمالا ىَلِإ ٌفاَضُم ٍرْوُمأَمْلا َلعف َّنإ (10)

 ده اتووب وضم فرط كرم[ روما: مج

 فرط ورم أوو ماع ايي دم اجينارس قم اكوتج روض ردك سيب بلطم ل وصا» روك: قرت

 -.يد م اجضارم لير وخر آل يوك ايلا لاك وما, تس رابقنا كس مكن, حس انوه بونم

 نسلم نق لل كالو ركل لاوس ورا ذو بحاص

 وكف لاح لسا ف رومي سارولاكنل_ اذ ايد متوكى وى فلاح لارج اكن ولك بسسس

 روما, لاكمنل_ اكذ لابي كتوي ك #.اجوبب ثهاح فلل اعيد ايد لاك: تسديتسرك هناي تس دنك

 لا يوك ناك اكرومام قتيل ابي ققء جس لتناكر ع آل ايوك باميلا لخاكر وهام روا حس اوم رواص تس
 (9-اانلكع ره خاكمأ

 ©© ِفْرُعْلا ىَلَع ناَمْيَأْلا ىتبَم نإ(

 - يفكر اياك وم: مج

 رادماكن امبأ كل« قبري فرعرادسوراداكم دك سيب بلطم اكل وصا هروكد ترش

 6 اج امج ل م ور كف رحم وهفشروا قم اك سب تاورروا فرع

 ”ج ءكلذ ريغو بوكرلاو نايتإلاو جورحلا ىف نيميلا باب ءناميألا باك :ةيادهلا©

 يئامرت ط 0 81 ص

 لف َّنأل يح ُهَجَرْخَأَوُهَلَمَحَف اًَسْنإَرَماَفالَثَم ٍدجْسَمْلا ْنِم ٌجرُخَياَل َفَلَح اَدِإَف9
 .ُتَجَّرَحَف ةباذ بكر اَذِإ امك َراَصَف رمآّلا ىَلِإ َكاَضُمِروُمأَمْلا

 راد :ط , "4 ص ”ج «خلإ جورخلاو لوخدلا ىف نيميلا باب «ناميألا باتك :قئارلا رحبلا

 ىمالسإلا باتكلا

 يتاجر: ط 20 8 ص ١ ج «جورخلا ىف نيميلا باب «ناميألا باتك :ةيادهلا©



 ما ىلانرلج ارب لوصا

 ايكددارااكذاجرجاب ذى ويت كاك و جد القبي كس ركركذ لوصا روك ب ويارب بحاص

 ةاوكسمكرعب رد زوروا قك نيو وري“ قِاَط تاق ٍتجَرَخ نإل اباذر ج شنوا
 هس ف امك لي تلاع ىذا لل فرعا كويك كوت دن حت او ىف الط تم اكوم لئاش اعرب وش

 ساء بفرع اينب كم رو ات كم دارا ذس قويت اكل نس اتت انك رعت كلك تنفو ىادارم

 2 ناك ترو 5 لوم قاطو َّ وي تنفوى ارك عسر نك لير لتسم

 © - انتانكور تقوى أف رصرصقنماكن ينك ا لكويك كوم سين الط كل سا لئرعب

 برشلاو لكألا ىف نيميلا باب
 © ِنْبَقَرَطلا َدْنِع ٌرُوَصتلا ِهئاَقَبَو ِنْيِمَيْلا ٍداَقِعنإ ِطْرَش ْنِم َّنإ ( 1<
 اىرول مك سي طر شك سد لاب ك- لاروا نوم دقعنم يو ننس نيفرط: جت

 _وبروض منك

 كح ءاقب رواد اعنا كس ناك كيو زنك نفر طل ب بلطم اكل وصا مروكي :ترشت

 5 الل امك 0 ىابج كوم رقعنم_ض نييك نتلموبب نامل نركارو 221 الكيل رم

 توه و رقعتم زبك روب نك انركارولاك

 ضرك لاك رطل اذ ىلركأ ب عسرالقبي ككركذ لوصا هداك اد يحاص

 هتدوجوم الاي لي لس اهب لالج «ٌقالطوكى ديت قرم ايب نس لس ل اهب ىاوجوك لاي سا نس
 داقتعناك نايل تو كوت قالطوكى ديت كا نتن ءاكو تن ثءاح د آي كيم: ن هس نفر طالبت

 ىتهس لاب لش ل اهب هلكوج لي تروصوروكر نايم نام نركارول اكسال سيطر شل ع

 ةْرَمْلا تذاَرَأْوَل ىبْعَي َرْوَق لف جوُرْحْلا ٍديِرُمِل الثَم تْجَرَح ْنإ ىف ِثْنِجْلِلِو طش ©
 هو تي مل تجر مكةعاَس تسحق قل تاق ٍتْجَرَح نإ جلا َلاَقق الم جوخ
 رجول ملكَمل ذاَرُم نأ هَهْجَوَو اهراَهظإب ىَلاَعَتهّللا َمِجَرةفيَِحوُبأ ذّرََتِرَْْلا ُنيِمَي ىَمَسن
 .ٍفْرعْلا ىلع نامل ىََمَو اًفُْع جوُرْلا َكِلَذ نَع
 068 ص ٠ ج «ناميألا باتك :ماكحألا 0 ماكحلا ررد

 يتاجر: ط 2" 8ع ص ١ ج «برشلاو لكألا ىف نيميلا باب «ناميألا بانك :ةيادهلا(9



 1 ىلا غر لج ارب لوصا

 اذهل لوم سيقعنم نييكوو قوم رد نم جركارولاك منج ورب وا ءاومرن نك نرك رولا كس اق سببت

 6 ورد قتل اح ضر وكوب نرقعنم نبك بج, كوم نرقعنم نبكي و كترروضو روك

 ©9 .ِنْيِمَيْلا ىلإ ةَيِعاَذ نكت ْمَل اد ٌرْغَل ٍرِضاَحْلا ىف ٌةَفِصلا َّنإ (18)

 وامن لك او فرط ديك تفصو ولج غل انك ايب تفصل ئيرضاح : مج

 رايتقا اكل اء ب وغل انركن ايب تفص كر ض امك ب بلطم اكل وصا مروكي: قرشت

 دوش كاد فرك بيك تفك ورك ك تب ج اكونت

 اًذَه ْمّلكأ الل لامك تان ىلركا نث جسرالتترب كس ركركذ لوصا روك يارب بداص

 لج كك اب تاس لاذ فلاعر مج ءاك ورك ب تساب تس نااوج وف لا لئررل “ ٌباّشلا

 كل باغ كريلع فول فلاح لكك اجو ثعاح ضحي قامت اك دعاس ثوب ناوج فدو

 تروصور وكر ا زيبا, وخل انركن ايب تفص كر ضاحروا اختر ض حريات فول بج كرك تفصويتاس

 تن لك اج نام يلع فولُكتساذؤ فرص نب لك _.اجوبوغل “بايخ تفص ”لكر يلع فول تل
 هال تقلاعنا زل نكرم ىلا جينس كد كب لتس را كيمو زععتاذ كن نازي

 تلج ومدن اىئاو تفصو ورك سيب طرش ل كس لوصا للا نايا اج وت ثشاح لبي تروص

 اوم فصتغس بابش تفص»و بس اح جس دارم تا لأب بس شئووصقن تفص كب ابش لاهي

 ىلا بررشو لاك لوك علل ساكو رايق كا لير ضاح ةقوب لاو تصر كرو # مر تيفص
 ٍفِلَحْلا َدْنع ةَقيِقَح ٍدوُجْولا َرَّوَصَمُم َنوُكَي نأ َوُهَف هْيَلَع ٍفوُلْحَمْلا ىَلِإ ٌعِجْرَي ىذا مو
 دب هَقيِقَح دوج َرْوَصمم ضي اهواَقَبو ِلَفَتْسُمْلا ىف ٍرْمأ ىَلَع ٍنيِمَيلا ٍداَقِعْا طْرَمَوُه
 ىَْياَلَوهقيِقح دوو ُيجَسسُم ره ام ىلع يَا هَ الى نيل ِءاقَب طْرَض نبل
 اذَه َفُسوُي ىِبَأ َدْنِعَوَرَفُرَو ٍدَمَحُمَو ةَفيِبَح ىبأ ُلْوَق اَذَهَو هُدوُجُو َليِجَنْسَي لاب َراَصاَذِإ

 ٍلقتسُملا ىف ٍرمأ ىلع نيا نوُكَت نأ طُْشل اموال الو نيمبلا دفنا ٍطْرَسِب سي
 َسِل :َُنالعلا نباَحْصأ َلاَق.؟نيِمَبلا ٍداَفِعنا طْرَض وه ْلَهَ ٌةذاَع وجو َرَّوَصَتُم هوك امو

 ريق كوبر نيستلال داك اهب 16 كوفر جتنا نع اكل لجو
 ةيملعلا بتكلا راد :ط ء ١ ٠ ص 7 ج «نيميلا نكر طئارش ىف لصف «ناميألا باتك :عئانصلا 5

 ميئاهر: ط 089 ص ١ ج ءمالكلا ىف نيميلا باب «ناميألا باتك :ةيادهلا9



 58 ىلاةدلج ارب لوصا

 69 - (ومرابقنا كا وسكن ايب تفصروا < امك أش فصتنتس تلفت لضخ

 ©9 .اًساَيِق كَرذُث ال ُتاَعَللا (129)

 اج لكل يي مولخمات اغلعتسس لايق :رمج زن

 لئيم ولعمل_رذ لس سايق نثمىوغل اك فل ىلا ب بلطم اكل وصا هروكرن ترش

 فل لب لارا __امكم أضن ىلوكر كا ادم وارم ىتو جس اي ينو مج ف تخل حو اكسو

 فولي سلس سا فلا حر فييطولا ماما قل امال طعقا ةطربلا رمق“

 لدار تدم ىكدامدج وم سك يقرب“ نييح””“ ناهزسلا* سا فس نايا صدلبج ءجسايك

 برت كل لا ليتك ىك يي ولتشتسسس لايق تاغ كل ون تس رف بس> اص مادا ترض جس

 (89 - --اجايلن دخت قت لوكس 2 ارروا لاا يقء اجيك اين توكسروا فق أك

 دق ءاححيش راص دق هنأ لاحلاو ىأ (احتيش راص دقو هملكف باشلا اذه ملكي ال فلح نمور

 «ثدح) فذحي دقو ءدق ركذ نم اهيف دب ال اًلاح تعقو اذإ ةيضاملا ةيلعفلا ةلمجلا نأ ملع

 تناك اذإ الإ ءةربتعم بئاغلا ىفو (وغل رضاحلا ىف ةفصلا ذإ «هيلإ راشملاب قلعت مكحلا نأل

 لكأي ال فلح اذإ امك ءةفصلا كلتب نيميلا دقعنتو .ربتعي ذئنيحف «نيميلا ىلإ ةيعاد ةفصلا

 ديقتل ثنحي ال اًرمت راص ام دعب لكأف اًبطر لكأي ال فلح وأ ءاًبطر راص ام دعب لكأف اًرسب

 . نيميلا ىلإ ةيعاد ةفصلا كلت نأل ءةبوطرلا وأ ةروسبلا ةفصب نيميلا

 ةيملعلا بتكلا راد :ط ا" "٠ ص ”ج «مالكلا ىف نيميلا باب «ناميألا باتك :ةيانبلا

 مئامرن ط 2" 9 + ص ١ ج «مالكلا ىف نيميلا باب «ناميألا باتك :ةيادهلا9

 ُحيِحّصلا وُ اَذَهَو ءنيِحْلاَك َوُهالاَكَو َوُه ام ىرذَأ ال ةَفيِبَح وُبأ َلاَك دََق اًرُكَُم ُرْهَدلا اًمأ©9

 ُلَمْعَتْسُي اًرْهذ ّنَأ اَمُهَل اًضْيَأ ٍفْرُعْلا ىف ْمُهَْبَب تاليخالا َّنَأْنِمْمُهصْعَب هُلوُفَياَمِل اال
 ىف َفْقَوَتةَفيَح وُبَأَو ٍدِجاَو ىَنْعَمِب نيج ُدْنُمَو ءرهذ ُدُْم هنو ُلاَقُ ناَمّرلاَو نيج َلاَمْعيسا

 ٍلاَمْعَتْساِلا ىف فايا هَراَرْمِيْسا َفِرْعَيْمَل ُفْرُعْلاَو اًساَيَق ُكرذئ ال ِتاَْللا نَا ءهِرِبِدُقَت

 .ٍلاَمَكْلا ْنِم حجَرُمْلا ِمَدَع َدْنِع ُقْقَوَلاَو

 6ج ءمالكلاو سبللاو برشالو لكألا ىف نيميلا باب ءناميألا باتك :قئارلا رحبلا

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط "99 ص



 م ىلانرلج ارب لوصا

 مهاردلا ىضاقت ىف نيميلا باب

 ©. سْنجْلا ِمِدُعُياَل ُبْيَعْلاَو (10)
 - اترك( ليو ردو يبيع :ممج

 هد كب يع اجو. دهب بيل زج كرك مكه سب بلطم اكل وصا روك :نرشت
 -كهس لاب توك نلوم لو عن هت

 الفل تاك لامك لول ذى كاك ب سراقب كركر: لوصا ورك ييارب بحاص

 اعلرد ذهاوخ ضرب ج ناي ايكاوا ضر قاكس اذ فلاح لارج ءاك ورك ادار ور ضل رق قرآ

 بيرو بيع وكل بي لوبيدت لوب اوت رن ثداح فلاح ل, تنس ُح# وحكم تارو ضن لبي ناو

 3 ذبل كوم رن مورعم لذ كيلي سيو كش وحكى كل ابي ذبل اترك يم ورعموك كش

 6 - كدت ثاح فاح تسسجو لاى امكم تين سلا كاد لكنت يدرك ادا لاا مكادد

 دودحلا باتك

 © ٍراَرْفإْلا َنْوذ َةَداَهَّشلا ُعَمَيِدُهَحْلا َمُداَقت نإ ( 161

 < لئرارقا لامع ةاشسد اش حاب تما دف كة اء : دمج

 جياناج ر كاك اءذروا تقو»دايز ئكتثدبعم داق كسب بلطم اكل وصا هروكرب :ترشت

 ساكويا اجايك تل وقلق ناوكى  وماوكد عب كس لا نتاج ا تس تيلوبقىك تاك
 ميئامر: ط 209” ص ١٠ج ءمهاردلا ىضاقت ىف نيميلا باب «ناميألا بانك :ةيادهلا#

 ل ةَقوَتَس ْوَأ اًصاَضَوْوَلَو ٌرَبةَقَحَتْسُم وأ افوُيُ وأ ةَجَرهَبت اقف مويا هني َنَيِضُقَيل هلْ ©
 َراَصوب ْوَجَتْول اَذَهِلَو ءٌسْنجْا معي اَل ُبِيَعْلاَو ٌبِيَع ةَجَرْهَبلاَوةَفاَيزلا نأ ريال كأ

 29” ص ”ج «كلذ ريغو لعقلاو برضلا ىف نيميلا باب «ناميألا باتك :قئارلا رحبلا

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط

 ميئامر:ط «ه ٠ ٠ ص ١ ج ءدودحلا باتك :ةبادهلا©9



 مه ىلانرلج ارب لوصا

 رار كمر خيا مرجبركاككسمارقق اف الخرب« ىد لال ويك نادك جي كس دوج وس مارا ب ل

 سا« لوم ذفان ماكح ارب ساروا ءاكومم لوهقرار قا اكس ا قرت #ركد عب كح ذارو صرع ليا

 لبي نق تاذ اك ارا رق اكس اردو اتت ليتم لب ذس كرار قارب تاذ قي نانا كك

 نا كنقو لا كل تدابث بع مداقل ل تروص لبيك سددإب نا اتوم تنجب

 ىئاوكل بي ترروص لا وت خ_.اجوبتر خاج لم ةييسد قئاوك سس لاوقتسرذع ىكركا ورع الب بج

 بج وم تفاسم كد دايز تس للاايداب كيا نايمرد ل تنذو م اء روا لوماوك الشم كوم لوبق

 هدب ب ريلطووبموقاب لون قكوتدجو تود كا وأي ركريخ اجل وقمر عالي لي يسد قتاوك اوك
 هد قتلو عإ ل ذر زكص رع ل يا بج باء كر اتهجو كلاب يداي« تجد كب

 فالغرب ل ساء قوم سيكل وبقى ئاوكىكق ساروا ايكو ترج الخ قتسفاك ل ومجاوكل ب ترروص اوت

 -ه< شئتم اشم ناءز مداقت ليرارقا كلا ىلاج لاي لائاسسلع يدلك لير رقا

 اك انزببوا خيبسا ىلا زديترمر اج بحب لج جسد الت ب كركر كو لوصا روكي يارب بحاص

 هاب كس تيفيكر وا“ ؟ وه نسيأ””كهتتنوا لبيس داب ك- كاكم تس لاا اقري قاس كر ارق

 لاب كس لوعفشروا“' ؟انزسلا ام””ككلت ول ل #اب كسانز'' ؟وه فيك ”ككتول لب

 هذ ناك اك كقراجدعرب لا ةليسدالتب لقت كراسي هو بج“ ؟ىنز نمب لانو

 ال ءرملا نأل”لاثاهدناءز مداقت ل يرارقال كويك ء كدت ول لئن ق تس ريل داب

 ساه ناوي اج ايلركل اوس وك يي سل اكس رتب مئات“ لبقيف هسفن ىلع مهتي

 69 - لآ يرحل نلاروص ا قوت يكل بم نا ونجج تلح اب دايك مي نيج ننس

 َلََس ٌمُن) ٍدَمَحُمِل اًقالِخ َفْسوُي ىبأ دنع ٌَدَحُي اَلُةَعبْرَأِْيَلَع َدهَشَو نْيتَرَم ىتّرلاب ٌرَكَأ ْرلو

 ضب ىف امك نوما ٍةلاَح ىف وأ هاَبِص ىف ىَتَ هَ ِزاَوَجِل ُهَلأسَيهنأٌحَصَألا نك واول اَلَةذاَمَّشا

 .ٍلاَوُسلا بوجوب ٌراَعْش ِهِيِفَو ِتاَرَبتعُمْلا
 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط «2884- ص اج ءانزلا دح ءدودحلا باتك :رهنألا عمجم



 مس ىلا نر لج ارب لوصا

 © .ٌفِلتُم ال ٌرِجاَر َّدَحْلا َّنِإ (160)

 < لائاىلاوذ كك الب هتاذ عنج

 2 ىلوم ك كس يمتتروارجز تييتورش كوو دعك سب بلطم كل وصا مروكي: قرش

 ب ليتووصقلانركك البو لوو رحب م ووصقنركرج زرول انكر فر صروصتق سس دع

 زاك اج لكى راجدع بت يدور ل و جسد الريب كس ركركذ لوا روك يييارب بحاص

 لي اجرام لا لج تت كيا علوم انقءاك اجار ب ءاضعا كل اكل كس لوك وذاك

 قلاب وجت للا زل اه سرا أنك لج ىن كارلا تاقوا اسب كل لاء

 69 _يروصقلج زروا بر ضدي لاك ركالب دوصقنيسس صدك امءجس سوم

 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب
 © .ِمْداَقتلاب ُلُطْبت ىَلاَعتِهْل اًقَح ٌةَصِلاَحْلا ُدْوُدَحْيْلا (ا 0و

 - لإ ةساجوم لطي حن م م« فل قت اكى اتتدشلا صل نوجد ورعو: حجزت

 : لل لمحو لوو دعك سرب با طم اكل وصا روك: عشت

 دولاب يانبع دعا

 نيد اوك عب ل ذر ذكاء كيان دار مداقق ألو دشلا قوق” لي زاوودعوج و

 دهس شلال تتدابش وقم داقت ليدايعلا ق وفروا ل تس اجوماطق اسس

 يامر:ط «8 ١ ٠ ص ١ ج ءهتماقإو دحلا ةيفيك ىف لصف ءدودحلا بانك :ةيادهلا©

 ههَكروعُرْْسَ اما با هع َعَرتَو أ (ُهَجْرهَوههجَوَو سَ الإ هنََب ىلع قّركَو هَ عَرَنَو©
 اذَهَو هيَ ملل لاَضيإ ىف ُملْبَ ديرما أل ءدوُدُحْلا ىف ٍديرّْتلب رمي ناك ُهّنع هللا ىضَر يَ أل
 َبْرَّصلا ُقَرَُياَمْنَِو ءهاَقَوَيق ةَرْوَعْلا ُفْشك ٍراَزإْلا عزت ىِفَو بْرَضلا ىف ٍةّدَشلا ىَلَع ُهانِبَم ُدَحْلا

 .كيتم الٌرجاَو ُدَحْلاَو ءِفَلَتلا ىَلِإ ىِضْفُي دَق ٍدِجاَو وضع ىف َعْمَجْلا ّنآل ءهئاَضْغَأ ىَلَع
 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ء ٠ ٠ ص هج ءانزلا دح باب ءدودحلا باتتك :قئارلا رحبلا

 ميئامر:ط «ه ١ ١ ص ١ ج ءاهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب ءدودحلا باتك :ةيادهلا(©



 ص ىلانرلج ارب لوصا

 هةر زكص ريا ةس لوباوك كاك وت سر اقري كس ركركذ لوصا هر وك يويارب بحاص

 ء كفا كل وق ىءاوكي زق ىد قتاوكى ان اي يي بارش اي ىروجي فالك ىلدعب

 تدجو داء مداقترفلا ق وقتروا لن ثلا قوق” ضل نير بسر شعروا ان دح« قرسدع كوك

 طقاسروا لاب تس جو داء مداقن قوقتي قلبي ترروص روكذن اذهل « لن ةساجوج لل

 هو قئاوكم وؤني(١)ءامترايتغااك يا ليي لاق ايودوك ومنو سيرو كى ا- كس لبن اجو

 هدري ف هاوك كابا« ليركل صاح باو اكر تسرك يسنج وك اوكي( 970 ليك صاع بارك

 وقايكم قاري تدابشادادحب نام فيارب كل ادا تدابث لب عرورشمتس تيبناك
 507 مث لم تاابش ةادادباش تس جو لا كوم بم توارعروا نيكو ضخما فاو

 كراع سا قرب ئكى ري نجد اإب رواومترتسروا قول ه دري تسجد كرت تل سرك ا تدابش

 نول عل ساء لين لاب تس تدهش اا لطتروص ل وفود هي ءاكوبت راك انكر وا قاف باش سجد

 69 - كوب شل بقة تسد هش كادت سكس

 برشلا دح باب

 © .ٍرَكّسلا َعَم َُقَحَتَي الف ِداَقيغإْلا باَبْنِم َرْفكْلا َّنِإ ( 1"
 كوم لبق قست سكر شن ء تسدازنعا قلت يرفل مج

 ْوَأاَّزلا َوُهَو ٌدَح ٍبَبَسِب اوُدِهَش ىَأ (ُدَحُب مل ِفْذَقْلا َدَح ىَوِس مِداَقَمُم ٌدَحِب اوُدِهَش :ُهُلْوَق ©

 نأ ُلْضَآَلاَو ءهّبَيَس مِداَقَتُم ُاَْعَم ِمِداَقَتُم ُهلْوَق َكِلَّذَكَو ّدَحْلا سْفنب اَلِرْمَحْلا ُبْرْشوَأ ةَقِرَّلا

 ءِةذاَهشلا ”ءاذأ ِنْيَتَبْسح َنْيَبَريَحُم َدهاَّشلا َّنآل ءمْذاَقَتلاِب ُلطْبت ىَلاَعَت هَل اًَفَح َةَصِلاَحْلا ذوُدَحْلا

 وأ ُهْنَحِّيَه ٍةَيِغَصِل كِل َدْعَب ٍءاذّذل ىَلَع ماَدْقِلاَف ِرَّْسلا ٍراَيِبخال َناَك ذإ ةيحاشلاف كشلاو

 .عناَمْلاب انيق مِن اًهِاَف ٌريِصَي ِرْثّسِلاٌَريجأَتلا ناك ْنَِو ءاهيف ُمَهَّب هْنَكَرَ ةَواَدَعِل
 راد :ط ,” ا ص هج ءاهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب ءدودحلا باتك :قئارلا رحبلا

 ىمالسإلا باتكلا

 يتاجر: ط 24 ١ ١ ص ١٠ج «برشلا دح باب ءدودحلا باتك :ةيادهلا9



 0 ىلانرلج ارب لوصا

 ىرب اكدت ع تداقتتعا قلخأكم السار وار فكك ب بلطم اكل وصا هروكري :قرشت

 رواداقتعا كيكبتب لس قاتم مالساوتج عاج ومر واص لحنا يبارك سى تس لاما

 2-هل ست رف سا ون تس لو

 ترم لي تل اح شن ضن وكر ل هس دالتبي كس ركركذ لوصا و روكي يارب بحاص

 كس داقتعاوج مكوورج هس تس لك باب ك دات ءارفكل كوك كوم هند اباكديت كاف ايكو

 داب و دبت اك اق اومن تبر انرفكب مج ءاتوم سبق ب تلا كش هوو سس لش بإب
 © - كرمت

 فدذقلا دح باب

 © .ٍقاَقْحِيْسإلأ ةّيِلهَأ يِفانُي َلُرْفُكْلاَو (1")
 -< شب'لانما قاقختلا تيلبارفك مج

 ف ركل اطم لبث هسراب كس قى لردنا يد "لكس يب بل طم اكل وصا هدو عن 7

 و تييلباهو تسجد كرك قس ليت انم اكل ارك لوب تيلباروا تيحالصوج ّك

 اكساروا < ناملس فو زقمر كاك ب سر التت ب كركر كذ لوصا هروكرن يارب بحاص

 ا كو انكركبلاطم اك كى راج د عرب ف ذاق كس اب تيبس ببر فاكي تع رفاك ان

 تمت فزاقء < لبنى انمك- قاقختنا تيلبارفك دوج وم تلا كف كك اطم لي

 تدع قاقتنارفكاك ب «<ساراكللوت ريغ ى اروا لال در اعوك ب ك1 فو ذقمكك

 وكن عررطىكدلاو جاوب لين تشر اكل إ حس فو ذقت تسجد كرفك ديك جس لالا
 َعَم ُنَقَحَتي الف ٍداَقِيْعالا باَب ْنِم َرْفكْلا نذل ءهَنَرما هْنم ُنيِبَتالَق حيِحَصب َسْيَفُهُداَدَتْرا و0

 عقاَوْلا ىف ناك نق ىلا هلل َنْيبو هَ امي امأ محلا ىف اَدَهِريِدَقْلا حنق ىف َلاَق ٍرْكّشلا
 1 الق الو رف هنعمل اٌركاذ هب ملكي نأ دصَ

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ,” ٠ ص هج «برشلا دح باب ءدودحلا باتك :قئارلا رحبلا

 ميامر:ط ءه ١ ؟ ص ١ج ءفذقلا دح باب ءدودحلا باتك :ةيادهلا©



 م ىلانرلج ارب لوصا

 ككل ساء انكعركبلاطم كدع ري دوج واب كسرفك ل ساس لوم نق راع حس تسبق

 © < سبل انمك قاقتلا تيلبارفكلك  لوصا

 © .َيِمِفاَشلِل اًقالخ اَنَدْنِع ُتَرْوُي ال ُدَوُدَحْلا (1069

 -< فالخا ل سااكق فا شم اما قب لب شاربم رحدودح لابي سام: دمج

 ركأ كل ساء ىلوم لبث راج تشارو لي دودعرك سيب بلطم اكل وصا هر وكري :نرشت

 _ خر كل لاطماكل اء افروؤل اجر فو زقم

 لطب دع ول ارم فو ذقنم ركل و جسد القبي كس ركركذ لوصا هروك يارب بحاص

 ركل سا« نيب ركدبلاطم اكم ايق كس لا ءاضرو ل وم لاى راج لي تغارو نث كاجو

 نتلكويكه كوم ليث ى راج تغارو ل لا كل ا جس عررشلا نتف دف دع لابي داع
 9 - كك اوم طق اسدع سس توم كفو ذقن زيي فوم لبى راج تغارو لم عررشلا

 ٍرايغاب اَهَقاَقْحِيْسا َنآلٍةَموُصُحْاّيِلْمَأ قاَقحتْسا أ (ِقاَقْحِْسالإ هيله ىِفاْياَلٌرْفكْلاَو ©
 .رْفُكلاَو قّرلاب عطف اَلةَبشدلا ّنآل كوُلمَمْلَوِرِفاكلاِدلَولا ىف ٌدوُجْوَم َكِلَدَو ِنْيَّشلا ٍقوح
 ركفلا راد :ط ,"”” ه ص هج «فذقلا دح باب ءدودحلا باتك :ةيانعلا

 ميئامر:ط «ه ١ ؟ ص ١ ج ءفذقلا دح باب ءدودحلا باتك :ةيادهلا 9

 دحلا (لطيي ال ُهّللا ُةَمِحَر ىعفاشلا لاقو .دحلا لطب فوذقملا تامف هريغ فذق نمور©

 افالخ اندنع ىقابلا لطب دحلا ضعب ميقأ ام دعب) فوذقملا ىأ (تامولو) فوذقملا تومب

 دح نأ ىلع ءانب فالخلا اذه ىنب ىأ (هدنع ثروي هنأ ىلع ءانبإ ُهّللا ُهَمِحَر ىعفاشلل ىأ مل

 قح) فذقلا دح ىف ىأ (هيف نأ فالخ الو ءثروي ال اندنعو) ىعفاشلا دنع ثروي فذقلا

 اماع عقي هعفن نإ ثيح نمف عرشلا قح هنوك امأ .هيف فالخ الاذهو (دبعلا قحو عرشلا

 ةنايص هيف نألف دبعلا قح هنوك امأو .هب صتخم ىمدآ ةمث سيل هنأل ءداسفلا نع ملاعلا ءالخإب

 هيف ىرجي الو ثرإلا هيف ىرجي ال ىلاعت هللا قح مث فوذقملا نع راعلا عفدو ضرعلا
 .دبعلا طاقسإب طقسي الو لخادتلا

 ةيملعلا بتكلا راد :ط "ع١ ص ”ج «فذقلا دح باب ءدودحلا باتك :ةيانبلا



 17 ىلا نر لج ارب لوصا

 ريزعتلا ىف لصف
 ١16 .ٍدْوُدُحْلا ىف ٍساّيِقْلِل َلَحْدَم ال( ©

 -< سلف لولاك ايق ليدودح : مج

 لن لب ا زم ىوج لبي نارا لؤت دودح ىف كس ب بلطم اكل وصا م روك نرش

 تدر ث جس لائاتسرو انركررتسدع لوك ير ذكس لايق ل در قاس بناج كتل شوو
 ري ناوكل ومرت كيد «س لا دخت سكس نا اززسدو تس قدرك يا زس كل وعر نتج نتخذ

 - لل لولاك ايق لي دو دع. لكوك هس لائاتسرد انركى راجا زك كل يق

 ناد كاي ىلز_ ضل لو سد القبي كس ركركذ لوصا هروكرن يارب بحاص

 سل“ ايده فاك“ ةايءايودبك *”قساف#”:ألثعي قال تت ا لوكو واله انزرب ضخ

 « كه اج كيزقت كس فرب ء كوم ىراج ف ٌدفدعرب لاق ايدك نو ه٠” ثييبغ

 تايث اكدودععسس لايقروا كوم انركت باس سيق لي درك راج ف دق دعري لاك لكك

 دع وكم اعس لايق كك لاء كييك بخ دع لوا نس تدبر شلبي تاهت لا لتوببء اتم لايت

 كر ذ كس ةساردوا لو لوم لب اس بخ سس فرط كت جار شد ودعك ليك يقم

 ضقت كل ساء كوم تباغيمؤخن قا تسع بج «لتكاج ىكررتقم لب ب زم نب لو ودح

 #09 دوو كل بس انمازسوج تفو

 امر: ط 281 ١ ص ٠١ ج «ريزعتلا ىف لصف «فذقلا دح باب ءدودحلا باتك :ةيادهلا©

 ٌرجاَف اي صل اي ُيَِح اي رفاك اي قِاَق ا امِلْسُم وأ انا اًِفاك وَ اكوُلْمَم فذ ْنَمَو لوف ©
 ُئاحح اي ُتمحُم اي ُتوُيذ اي ِرْمَحْلا َبراَش اَاَبّرلا لكآ اي ِناَيبَّصلاب ُبَََ ماي ىِطوُلاَ ُقِفاَماَ
 ةَئاَنج نال نزع هدا ماَرَح اَي ٍصْوُصُللا وَ ىِناَورلا ىَوََم اي ُناَبطَْق اي قيد اَيَِبْحَقْلا با اَي
 امِفَوُريِزْعَتلا َبَجَوَق ناصخإا ِدَقل دَحْلا بوو مما دَقَو ءِنييلوألا ٍنْيلأْسَمْلا ىف ٍِفْدَق
 تبان َوُهَو ٌريِزعَتلا َبَجَوَف ٍدوُدَحْلا ىف ٍساَيِقلِل َلَحْدَم الو هب َنْيّشلا َقَحْلَو اَذآ دَق اًمُهاَدَع

 .ةّمالا عاَمْجِإَو ةَنسلاَو باَتكلاب
 راد :ط 277 ص هج ءريزعتلا ىف لصف ءفذقلا دح باب ءدودحلا باتك :قئارلا رحبلا

 ىمالسإلا باتكلا



 اهل ىلا نر لج ارب لوصا

 © .ةَمالَّسلا ٍطْرَشب ُدّيَقتَي الر ْومَْمْلا ُلْعِف (108)

 - انو لايق ديت سسك طش ىك تضؤلس لفكر وما هج رت

 يم ركروما 3 ماك ى كس ىلىرآج كي بلطم كل وصا روك ر

 ليي للكس روما, كويك كس الاجمل اس و تنجو[ لب يتعد سك طر لا لغفروم

 -لائرادممذاكل او وس للم لكس لاو رواء جروب كادت #

 دعوكد الجرب ضثىلوذ_ نمتلك ع رالتبيب كركر كد لوصا روك يباب بحلص
 تس داب كروم, سا ضو ورواءايد مكتاكي يزني ايد كذاك ذب كى داج

 اكروماء رواه لحاكر وما, دي لكويكء اكون نان لوك وا كة اج الج لاكيار ناوخاك اق ايكرم

 دختاسكسديق كى تالس تبل تشي ى فض اي الج سا ذم اتوب ليفت دخت اسك ديت ىكتنالس لخ
 ذ/3 اهكمرؤناج اي ىدآدوروا اياكل رش وناج اياك انتو ى لذ ىلركا بج ءاكوج سيئريقم

 ليتم هتاسكس طر لك تاس لتشاكر ومار رو ءامتر وسام هو .لكويك كورن بجاد كبري كساو

 دريوشل ل لاءاكوب بجاد نافضريريوش 3 قكمورواارامدكى وت نس ضن ىلا ناي

 69 ريقموتاسكس د يق كى الس تزاجا كف اًاييدات

 © .ةمالّسلا ٍطْرَشب ُدّيقتت ثاَقالَظِإْلا (109)

 - ل تس وم ريقمويت اسكس طر ءالس تاق الطا : مج

 تاس كس طر كى السو ومب تاجا كج لسمك سب بل طم اكل وصا هروكذ :قرشت

 - ومريم

 شامر: ط ءه 2 ص ٠ ج «ريزعتلا ىف لصف ءفذقلا دح باب ءدودحلا بانك :ةيادهلا©

 لعفو «ءعرشلا رمأب لعف ام لعف هنأل (رده همدف) هنم (تامف هرزعوأ مامإلا هدح نمور(
 قلطم هنأل «هتجوز رزع اذإ جورلا فالخب «غاربلاو داصفلاك ةمالسلا طرشب ديقتي ال رومأملا

 .قيرطلا ىف رورملاك ةمالسلا طرشب ديقتت تاقالطإلاو هيف

 ةيملعلا ةبتكملا :ط 2” ٠ ٠ ص "ج ءدودحلا باتك :باتكلا حرش ىف بابللا

 ميتا: ط ءه ٠١" ص ١ ج «ريزعتلا ىف فذقلا دح باب ءدودحلا باتك :ةبادهلا©



 اه ىلا نر لج ارب لوصا

 اراأبي داتدكى ديب قباذ ضن كرك كن سم انبي لس ركركذ لوصا »روك نييارب بلص

 وجولربوشلتوي ءاكدا ما ضرج وشب كن اج لابأل اكيار نو اك اوت لك هس وو كرام او ورا

 نامضرب لا لي توصلك سرع ا ذيب« جس ديقمديتاس كس طرش كى السدو جس كى د تاجا
 نماضالاو ذا. ةتايكرمدوروا قرا, لولى ل_ضخي_ وب لع لاي ةسارعررط ا كغ

 69 ب ريقدويتاسس كس طرش كى سهو ناي جس رابع ج رك ذلج ل تس ارك ن ل ساء اكرم

 ىف رورملاك) نامضلا مزلي ةمالسلا تتاف اذإف (ةمالسلا طرشب ديقتت تاقالطإلاو)
 طرشب اديقم هنوكب نامضلا مزلي ءىش هجولا كلذ نم فلتأ اذإ دايطصالاو (قبرطلا

 ىبأو ةفينح ىبأ دنع نمضي ال ثيح اهاضفأ وأ تتامف هتأرما عماج ولام فالخب .ةمالسلا

 رهملا نمض هنأل «ةمالسلا طرشب ديقتي نأ ىغبنيف «حابم هنأ عم طيحملا ىف هركذ فسوي

 .دحاو لعف ةلباقمب نانامض بجي ةيدلا تيجو ولف ءعامجلل

 ةيملعلا بتكلا راد :ط "98ص ”ج ءريزعتلا ىف لصف ءفذقلا دح باب ءدودحلا باتك :ةيانبلا



 موس ىلا نر لج ارب لوصا

 ةقرسلا باتك

 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب

 )*١8( .عباتلاب َراَبتغا ال ©

 -<س لارابتتا لولاك حل اح رمج

 رابقعا لوكاك حلات« حلات ارسودروا < وتتم ليا اكس ب بلطم كل وصا هروك قرش
 - لاب لاتهجس نوم بتعب عروتن نتن لأ

 دوا ايلى ردي وكدا فس ىكركا لن عسر التبر ي كركر كو لوصا ه روكي ويارب بحاص

 رت وبيلا ككل لاك اج انك ائاجت باكر وجب ى كرب وم دوج ضر ذ اضن فقبل ب كس لا

 ىكير مج اتوب سيئر ابطا ىلوكاك حل اتروا < ل انو < دول زوج ب ساروا« لكل امر ةروا

 هك سات لغايات ايها 2ك < نركب جوك لا ذس شك سردج ب ناك

 ليي اهقروي زووصقناكروج_ 1غ اجابي رك ى كرش لء امتار راج لس لاي كس ييادإي ني دلاو

 زوجي وا حاج لدول زوج تمت ايبا ركل سيب باوج اكل اقع ليتل تروي ك# ساق

 69 < ايان اوككدازآذس لاداكالاعءاتاج

 ريسلا باتك

 69 .ناّيغَألا ٍضْوْرُف ّقَح ف ُرَهْظَي ال حاكنلا ٌكَلَِو ِنْيِميلا كَل نإ (101)
 - اتم لايت الغ رثااك حراكأ لكمروا ناك كم لبي ندع ظرف : مج زن

 يامر: ط «1 < ص ٠١ ج ءعطقي ال امو هيف عطقي ام باب «ةقرسلا باتك :ةيادهلا©

 الق لحل وه دألا نم هَدوصُفَم نوُكي نأ ؤوَجَي :ُلاَقُباَل (ٌباَتىلحلا ْنِمِهِبََع امو
 .ّىبّصلا َكَرَتَو ٌىِلُحْلا َدَحَأل ُهَدوُصْقَم كِل ناك وَ نأ اَعِباَت ُنوُكَي

 ركفلا راد :ط ,” 75 ص هج ءعطقي ال امو هيف عطقي ام باب «ةقرسلا باتك :ةيانعلا

 مئامر ط ءه012ص ١ ج ءريسلا باتك :ةيادهلا©



 اه ىلانرلج ارب لوصا

 ربوشروا اق آت جوى عراك لكمروا ناك لكمال ب بلطم كل وصا و روكي: قرت

 اهلل سب ند ضف نت ءكس لوب لارج اظن لين قت نان ضف لإن نومك قت: كس
 لدن ثزاجارج وشاياق اكو كة اج

 هذ لون رش لوف ارضك لو سد التبري كس ركركذ لوا هروك ب يارب بحاص

 تاجا كرب وش ةيبسا ىويتال ئج بجادانرك رافد لوكدل مانت تتفو لاق ايدك متلك ايحا

 انك اك وكول مامن لبي تلاح ىلا كس ليك فإ ك- تزاجا كان ةيبسا مالا خب ك

 ملل نايك فو زوروا هذ اسبح ءاتومم لبرج الخ قت اكرج وشر ول اق ؟ل بم ناي ضف واس نادت ضف

 دابج بحب حررط تا« قوم لات مرورض كى دنماضر اب تاجا كى ككل كس ياا ىلا
 بام ء كوت مالكي ادا لكلاب بسروا ءاكدم لبر جال ناكر وا ىلرجي ول اجو نايك ضف

 69 - مالغإب وهدا زأء تدوخ ايو درم

 لاتقلا ةيفيك باب

 69 . صاح ٌرَرَص ِهْيِف ناك ْنَِو ُعفَدُي ُماَعْلا ُرَرَّصلأ 20 ١(
 دوت صا ررض ل بي لا ج رك كة اجايكر ودوكم اعرض: مج
 رج ركأ6اجايكم تك اققوم ماع رضي ى رك كسب بلطم اكلوصا روك: ترش

 ررضل_ كس نس ركرودوكم اعرض كل لا ءوب قرر لا نساك خف وكس ماع يرض لا

 -< اناجايكتشادربوض اخ

 ببنت اضم لوك لن نس العرتترب رافلكل و عم اان لس ركركذ لوصا هر وك نييبارب باص

 وُصُفَمْلا نأ يِديَسَو اهجْوَر ناب دَْعلَوْرَمْلا جُرَقٌودَعْلا مَ نإ ٍنْيَع ٌصْرِفَو ©
 ٍضوُرُف َقَح ىف ُرَهْظَي ال ىَلْوَمْلاَو جْوّزلا ُقَحَو لكلا ىَلَع ُبجَيَف لكلا ٍةَماَقِإب الإ ْلصْحَياَل
 .مهفَح لاطنإ ىلإ ةروُرَصال افك هيب نال ريل يقام الب ميل ةالَصلاَك ناي
 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط «"” ١ ص ج ءريسلا باتك :قئافنتلا ني

 يئاجر: ط 220 ه ص ١ ج «لاعقلا ةيفيك باب ءريسلا باتك :ةيادهلا



 اهو ىلا نر لج ارب لوصا

 وكماعررضروا < حنداكم اعرض ليم ىرملتويكم وبرج ات نارلسم ايا ىريق ناارلسم لوك ب نادج كاس

 ككفاسربر متي اب نس الجر يت كارود ل دابتج ركأ نتن ءاناج اعيد ليي اخ ررض لبي نارك خو

 < انركرودوكم اعرض نائمه قة يفسروا انراموكر اكو وصتنيسس لا قاس لآ ترورض

 ليركتشاوربوكض اخ رض كس ذكر ودوم اعررضا يبل جس لعاغي رض لناس

 كرافكر وك اجومدنب»زاورداكدابج نايك يكد نلت رافك وكر تياعر كل وفارسود كيال

 < ئرورض] مي ناك كن كتي لص تكس نا ذب كه اج ذب تمت

 لوري ني ربا قلك م اب كوم كرك ايراني ىديق نادل نارود كس ىرري افكر كا

 روان او انتل بم كارا كشر فروا ء < ضر نركابج كمل لا ءاكوبت لير يغو نااداتروا تيد

 رثع كر وارب روما,« اتآري دع قلن امضلبج لتر روما, تار ف_لكويكء اتم لئابمجج او نامت

 < طلاض ب جو ىفذتم نلاوات يب نإ رباع _ تلح وم لبي عم لوأود ب << داضأ لي

 لر توم سيق لتس ضار ف ناواج““ ضْوٌوُفْلا ُنِرَعقَت ال ُتاَمَرَعْلاَو"

 © .َيِعِفاَشلِل اًفالخ ُباَرِحْلا َوُه انَدنِع ٍلدَقِْل حْيبْمْلا 0 ١(

 دهس نركب زج ىلا سك ابهدكلأ يو رف داع دمج

 رابموك نك كس رافكك يد زن كس فاازحا كس يب بلطم اكل وصا هروب عرش

 كعلم لوفارطسسركل ويتسع كس راغكى وج كت ءعس انكتب كت بارت زج لاو سك

 ده لاير ابم لاكن ا تلح رك يتلا الكول حس ليراكر واس رابع انركل أك ا

 رابعا ْنع عمال مِلْسُم ْنَعْنضِح وأيام هَناَلَو صاح ْرَوَص مِلَسُمْلا ُلَقَو مالسإلا
 َنوُد يّمّرلاب َراَقُكْلا ُدِصْقَن ْنكأ َناّييَصلاَ َرجاَقلاَو َريِسألا َلِمَشَف اًضْعَب ىف َقَلطَأ ُهَباَب َدَسْناَل

 اَمامَأَو ءةَقاَّطلا بسحب ٌةَعاَطلاَو ءاًدُصَق َنكْمأ دَفَقالَِف ْرِمَلا َرَّذَعَت ْنِإُهَنَذ َنِيِمِلْسُمْلا

 .ضوُرُفْلاِب ٌنِرتفَت ال ُتاَماَرَعْلاَو ءٌضْرَف َداَهِجْلا ٌدةَرفَع الو ْمهْيَلع ةَيِد ال ْمُهنِم ُةوُباَصَ

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط «27 ص هج ءريسلا باتك :قئارلا رحبلا

 ميئاصر: ط هه 0 ع ص ٠١ ج «لاعقلا ةيفيك باب ءريسلا باتك :ةيادهلا9



 اه ىلانرلج ارب لوصا

 وكل ويس كل ولروك راكم السا نبا كل و جد القبي كس كرك لوصا» روك بادب بحاص

 وفارس وا تلت ركل ارا ماشا روك لكي كس نيكي ىلاذ تر واوا تناك

 كج دج "نركب تمل لستا_لاوج مولت جس لا حرام لاكن ا تسرك بلا لدتا سك

 رواج نفك ترلع لاب كلا ر قتفاش ماما لب ئاج لنكن ا شئت كج اي شئ اة
 كلر يحاص لرب ل نارك اك ددإي 1 30 2 لا اوووف لم بس نا

 رافكاك وكول مكس سارواومتراورمىك قاع خيسا تردد اي واناجايلور وشمس ىلا لي لا رواد

 6-60: املا ! لبي تروص لا فوه شي رئااكذ سكن وامتد وا يسدد اسكس

 اهتمسقو مئانغلا باب

 )١00( .اَنَدْنِع مالُسِإْلا راَدب زاَرخإْلا َلْبَق ُتَْياَل َنيِمِناَعْلِل كلما ©

 - لوم ليتم اف تيك كل كس نان دعي زارا لاي مالسال اراد لاب مت: مج

 مالسالارادوكل ام كس ر افكت ارطخن إب ربات لك يكبسج كسب بلطم اكل وصا روكي: رشت

 كح دقلا احر ىقئاش م امادلبج ءطوم ليكتب اف تسيل كيتو لا كس ليك يئن وتر اج لس

 -< لاجوم تبافتياكى اتا للاب

 راو تميل ام نايمرد كس نإ دايك و د اان ب كس ركركذ لوصا »روك ب يارب يبحاص

 ىف ىَأَراَ ْمُهْدَحَأ َنوُكَي نأ الإ اًدَعْفُمَو ىَمْعَأَو ناق ْحْيَشَو ٍفْلُكُم ِرْبَغَو ٍةَأَرْما ِلَْقَو :ُهَلْوَق 9

 ُقَحتي اَلَو ُباَرحْلاَوُه انْ لعمل حيبمْلا آل ءءاَلْوَه ٍلذَق نع اين ىأ اكلم ْوَأ بْرَحْلا

 ىّلَص ّىببلا نأ ٌحَص دَقَو ءَساّنلا َنوُطِلاَحُي اَلَنيِذَّلا ٍسْئاَكْلا ُلُمَأَو لِتاَقُي َْل ىِذَّلا ٌبهاَرلاَو

 ملَسَو هيَ هللا ىَلَص هللا ُلوُسَر أَو َنيِجَو ِءاَسَلاَو نايا لق نَع ىََنَمُلَسَ ِهْيَلَع هللا
 .ُثَلِق َملق ُلِتاَقُت هِذَه ُتَناَك اَم ُهاَه َلاَق َةآوُعْفَمٌةَأَرما

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط 286 ص هج ءريسلا باتك :قئارلا رحبلا

 يامر: ط هه ها" ص ٠١ ج ءاهتمسقو مئانعلا باب ءريسلا باتك :ةيادهلا



 < ىلا نر لج ارب لوصا

 كممالسالاراو لديكم سير كن لتتم سال رادوك كك بج اك اج ايك يئن باح
 راووكت ميا كل ىلع ىلوم لائتسب اني تميل اد تيك كن يربابب دعي لن فرط

 كمي اب ل برحلاراو لاب كهلامر قفا شمام البجا اج ايك يادي رب برحلا

 طزوفكر اج لس لبي مالسالا رادوكت ميُعلام لابي دامت دك .طاض اقندرجو «<س ريت

 لب ابيب كسدطا دمر قفاشم الج قوم لائتسب اف تيك كل وي ذاغ لب سا لكي تانك

 © < لاجوم تباغ تيك ىكزارتالا

 ©9 .بْرَحْلا ٍءاَضِقنإ ُةَلاَح ُهَدْنِعَو ةَرَواَجُمْلا ٌةَلاَح اَنَدنِع ُرَبتْعُمْلا )00 ١(

 تل لاب ك- قفاش ماءاروا < رابتغااكت لاح كف دكر إي دعرس لاهي دامت :رمجرت
 -<دابتظاكت لاح كس

 مالسالاراد لب تلاح ل سن ى افرك وج جس دالتتري كس ركركذ لوصا هوك ن يارب بحاص

 َّنَأ ىَلَع ءاَنب اَذَهَو ِةَميِرَمْل راَرْقتْسا َدْعَب بْرَحْلا ِراَد ىف اًهَتَمْسِق ُروُجَي ُيِعفاَّشلا َلاَقَو عاَديإلا

 ُلْئاَسَم ٍلْصَأْل اَذَه ىَلَع ىَتتْبُيَو ُتْبَي ُهَدنِعَو اَنَدْنِع مالسإْلا ٍراَدب ٍزاَرِْإْلا َلْبَق ٌتْبَْي ال كلما

 نأ اهْنِمو مُهَتوُكِراَشُي اَنَدْدِعَو دنع ْمُهَتوُكٍراَُياَلَو ٍراَدلاب ٍزاَرحإا لبق َددَم ْمُهَقِجَل اًدِإ اَهْنِم
 دلو مَ تَراَصَو ُهَدْمِع هلم ُهُبَسَن ُتَْْ هداَعأَف ْتَدَلَوَق بسلا ْنِم ةَمأ َىِطَوْوَل َنيِناعْلا ْنِم اًدِجاَو

 اَهنِمَو َنيِمِناَعْلا َنْيَُرُفُعْلاَو ُدَلَوْلاَو ةَمَلأ ُمّسَقْنَو فعلا ُبجَيَو يليلا ِدْقَقِل ثبتي اَلاَنَدنِعَو ُهَل

 هَببصَن ُتَروُيِراَدلاب ٍزاَرحِإلا َلَْق دِحاَو تاَماَذِإاَماَهْنِمَواَاَنَدنِعَو زوجي هَدْنِعَف هع ْواَوَج
 اندم ٌنَمْضَي اَلةَمَِعْلا ِْمانْيَش ِةاَرُعْلا ْنِم ٌدِحاَو َفَلنَأ وَلاَ اَهْنِمَو ُتَروُياَلاَنَدْنِعَو ُهَدْنِع
 اندم ٌحِصَي اَلٍاَرغْلا ِةَجاَحِ الو ِداَهتْجا نع ال معلا ماَمِْلا َمَسقْوَلاَماَهَِمَو ُنَمْصَيةَدْمِعَو
 .حِصَيُدنِعَو
 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط «” 4 ١ ص ج ءاهتمسقو مئانغلا باب ءريسلا باتك :قئاقحلا نييبت

 ميئاجر:ط 240 + ص ١ ج «ةمسقلا ةيفيك ىف لصف «مئانعلا باب ءريسلا باتك :ةيادهلا9



 هم ىلا نر لج ارب لوصا

 هو هس باص للا لابي هداك كوم لئاو لبي برر ا راد تس تبين كل اق هاكر اي عرسك

 اكس ارمي نكيلاوب لئاو سس ضخ كف رك هج كل ا زوحكض وكر كاين انج ادب تدين

 لوكركارواءاك ساي كود تس تميل ارو وروا كلل صح اك راف تس ايكو كالب وحك

 كد او دلع لريب ل لمار ووو يلوي رخا وحك ساره اوبب لشاو لبي ب ارا لوب

 ترروص ىرسوو روار صح يأ لم ترروص لبي هو لاب كس قفا ماءادلبج اك سي رصح ليا ررط

 هزرل ير فكس تلاع ىاءبساكذ دكر اي دعرسرايتغا لسا كيد زن دامت كساب كد ل

 ماا ليج دابق اكدوجو « لير ابق كم اووروا «س لكم اود وتل اح كد حب « جس اتا ىراط

 تتذو لأ امتار لتس نود و لي سترك دانا اكتللاح كل انقلاب كمارو وا قفاش

 60 42 اج املي د تأ شلل ايلا

 © َةَقِرَسَو اًسالَيخإ الَةَبَلَعَو اًرُهَق ّدخأ اَم ةَمْييعْلا 09 ١(

 وأ هراعتسا ءاوسو (سراف مهس قحتسا هسرف قفنف اسراف برحلا راد لد نمو هلوقر©

 روظحم هجو نم همهس قحتسا هب رضحو هبصغ نإو هل مهسي هنإف هب رضحف لاتقلل هرجأتسا

 ىنعمب هلك ريعبلا لبنتو ناسنإلا تامو ةبادلا تقفن لاقي تام ىأ قفنف هلوقو هب قدصتيف

 وأ ودعلا هذخأ وأ هب لخد نيح تام وأ ةمينغلا تلصح ىتح هعم هسرف ىقب ءاوسو كله

 .سراف مهس قحتسي هنإف اهدعب وأ ةمينغلا لرصح لبق جرع وأ رسك
 ةزواجملا ةلاح اندنع ربتعملا نأ لصألاو لجار وهف لاتقلا لبق هسرف تام اذإ ىعفاشلا لاقو

 نإو اهب فوخلا مهقحلي هنأل ءلاق عون ةزواجملا انلقو ببسلا وه هنأل ءبرحلا ةلاح هدنعو

 مهس لطبي ةياورلا رهاظ ىفف هراعأ وأ هبهو وأ هرجآ وأ هنهر وأ هسرف عاب مئ اسر اف لخد
 هدصق نكي مل هنأ ىلع لدي تافرصتلا هذه ىلع مادقإلا نأل لجار مهس ذخأيو سرفلا

 مل هنأل ههسرف قفن اذإ كلذك سيلو هقح طاقسإب اضر هل هعيب نألو اسراف لاتقلا ةزواجملاب

 .هقح طاقسإب اضر هنم دجوي

 ةيريخلا ةعبطملا :ط 2" 58ص ١ ج ءةمسقلا لبق مئانغلا عيب ءريسلا باتك :ةريئلا ةرهوجلا

 يتاجر: ط 2211 ص ٠١ ج «ةمسقلا ةيفيك ىف لصف «مئانغلا باب ءريسلا باتك :ةيادهلا9



 0 ىل اغلي ارب لوصا

 هت ئردت رواركك اكد نومن يك يلوجتاس كسك روا قرب زوج جس لاموو تمي, مج رن

 وايل
 قرب ز تدافكن ايس < توم لاموو تملك ب بلطم اكل وصا هر وكي :قرشت

 ليكتمل اء لا الاد ذاج ايكل صار كلين إب لس ركى روج - لير كل وصوب روك بلظروا

 -«ةسالبك

 ل برحلا راد ىد ود اي كياركا رك ب سد التت ب كس ركركذ لوصا هوكي يارب بحاص

 اك ناكل نما بر سانب نا. يكيروا ني رلر ار تنولزلوم لاو ,رمخإ ك- تاجا لكم اما

 توم لاموو تميس ليت سمكا, ب« ايل كس كرا ثول لاء نس لوب كتويكء كساج

 < لااماكرام ثوليي دلكوج تس لح اروا روج كدت اج يكل صاح تس بلغ رواروز ءربقوج

 © 2 اج الكت سبأ أس س سا كلا

 جارخلاو رشعلا باب

 © .ٍرْفكْلا ىلع اَهلهَأ رقي نأ هِطْرَض ْنِم جاَرَحْلا ْعْضَو َّنِإ 54 ١(
 وهم مر فكرا بحاصرك يي طرش كنس ركررقم ار: مج رن

 كل < ساق. اج ايكر رقمك نطز سترك سي بلطم اكل وصا هوكي :عجرشت
 -62-اجايك زر قنر اك وم تايياركا وماومان يرفع ز لل اك سيطر

 11 9 ٌقوحر وار يقوج نم زهورب ملل و تلا التت كح ركركذ لوصا هر وكب يارب يبحاص

 «مامإلا نذإ ريغب نيريغم برحلا راد ىلإ نانثالا وأ) نيملسملا نم (دحاولا لخد اذإو)ر©

 ًارهق ةذوخأم اهنأل ةمينغلا هجو ريغ ىلع ذخأ حابم لام هنأل (سمخي مل .ًائيش اوذخأف

 ناك اذإ هنأل مامإلا نذإ ريغب هنوكب ديق «ةمينغلا ةفيظو سمخلاو «ةقرسو ًاسالعخا ال .ةبلغو

 .مهترصن مرتلا دقف مهل نذأ امل هنأل ءسمخي هنأ روهشملاو «ناتياور هيفف نذإلاب

 ةيملعلا ةبتكملا :ط ء ”٠١ ص ”ج ءريسلا باتك :باتكلا حرش ىف بابللا

 مئامر:ط ءه 20 ص ١ ج ءجارخلاو رشعلا باب ءريسلا باتك :ةيادهلا 9



 4٠ ىل ان لج ارب لوصا

 لوقمالسا لوم و: لذ قييرفكت لعد وروا اج كيس لورششاب لا ابءةساج

 ككل لاء اج يك وصو جرارفسس ناروا كك ج اياره#ل م نين ىسا لاا قلم ليس ركد

 ارغب نا ىكبتوب شراواد يب جدلا« ا نرختل ب ساروا مس قتماكت ب وتثل  جرار

 تتذاط ناي زهد اب لب اجومت مالسا رب فرشنم_ رتشاب ك- لابوك لا فال < مزال
 ءكة الب غر قر وة لو ورك لوزاز قروب ل تق
 ناسآروا فخار شكري ءبدوجوم قثناك توابع لبي لاروا جر شكل اح بسحلس لوناراسم

 69 - (وءن مزال قرش وت شراوا ديب كاس تسد اداري قلخأكس اكس

 ةيزجلا باب
 © .ٍدْوُدَحْلاَك ُتَلَخاَدَت ُتَعَمَتُجإ اَذِإ ُتاَبْوُقْعْلا )١58(

 اوم لأ زن حررط كوورص لالي ناو ل "امو خم” تاب وقسم مج

 كوم لأ رن لبن نا أل اجدبج حرت لي ازيس كبس كس ب بل طم اكل وصا روك: عنتر شت
 5 226 اكرم كيارلوم لاري لي كالي "اجو عتابج دور بج كوب ىراجازمل ْىشس

 كوم حت لاسووب ناب ز ىبارخركا كل ب سراالتت ب كركر كو لوصا ه روك يوياربب بحاص

 تبا م اكوم لا دن ليي نا باذن ايكوم عر ورش ل اسارسوودك ا هن ايد لي زج اكل اس دلعي تشم

 آل ةئرْشُع ىهق َنيِِاَعْل نب َْمْسْقَوةَوَْع ثحبُف وأ اََلَع اَهَلهَأ َمَلْسَأ ضْرَأ لو ©
 ىف ُهاَنيَب ام ىَلَع ٍةذاَبِعْلا ىَنْعَم ْنم هيف اَمِل جاَرَحْلا َنِم هب ُقَيلأ ءاَدنا مِلْسُمْلا ىَلَع ٍرْشْعْلا َعْضَو

 حيف اَمَو ا او هٌرْشُع َبَحَواَنْيَش ُصْرألا تَرَ إف ءجراَحْلاب قب هّنأِل ُفَحأ هَل ءؤاكّرلا

 ضر ةَيِطَو َنالىَلعَنهّللا اَهَقرَش َةكَم ىو ةيجاَرَح ئه ْمُهَحْلاَصْوَأ اَْيَلَع اهل ٌرِقاَوةَوْنَع
 اَدَع اَمِِفَو ُهَل ةَمِركَتَو ِهْيَلَع اًفيِفَحَت مِلْسُمْلا ّقَح ىف ٍرْشُعْلا ىَلِإ انْرِص اَمْنَِو «ٌُجاَرَحْلا ٍلْصَأْلا ىف

 هْيَلع ىلا ُةكَم اَمَأَو ءوب يأ ءاَدِتُبا رفاكلا ىَلَع ِجاَرَْلا ٌعْضَو ّنَألَو ةّيَجاَرَخ ىَقْبَت كِلَذ

 .َحاَرَحْا اَهْيَلَع ْعَضَي ُمَلَو اَهَكَرَتةَونَع اًهَحَمَتْلا ُتْيَح هنّ َكِلَدَوءاَهَّضَح ماَلَّسلاَو ٌةالَّصضلا

 ةرهاقلا سلجملا ةعبطم :ط ءا 0" ص "ج ءجارخلا باب ءريسلا باتك :راتخملا ليلعتل رايتخالا

 ميئامرنط 208١« ص ٠١ ج ءةيزجلا باب ءريسلا باتك :ةيادهلا



 1 ىلانرلج ارب لوصا

 مكس يي ماكل قا زسروا < اززس كنس لذا يرفكك- ناد ياني يذجج لكويكء اك اج ايليت

 تبت لوك قه دش كارا < لءاعم اكد ورع بت هس حوب ل رو نب اماكيرلا

 دودعروا كَ اج ٌلاكل دع تأريترم قت ليا فرص سئ ب بحباو ف فدع قل ساروا لنك

 69 - كوم لغات ل نا فكس لب اجو عبرت قكبسدب از زج عررط ىتاءاكومج لأ هن لبي

 نيدترملا ماكحأ باب

 )١09( .ُهَدْنِع تدرب ِهِلاَوْمَ ْنَع ُلْوْرَي دَتْرُمْلا كلم نإ ©
 لئاز تمجد كت قي حس لاوما كس لا تيك كر ترم كيد نكس دفيفعولا ماما :مج

 -< لاو

 ماما قت (رثلاب ذايتلا) خاج وبج دير ص لور كاك ين بلطم اكل وصا مروك:عترشت

 نا دلال لفوق سلا لاكر كيل حج هد كدازقز كن نتا نإ 312 نفاد

 - كاجو لاحب تبكى كسا لس 2ل وقم السا هدابدد

 دير ايهم ضورفوي وج رترمدكل و سد الت يب كس ركرك لوصا »روك ن يارب بحاص

 500 لور فوقوم تافرضن نم امتي كس لاا ردع لل كج ازآ م الغإ

 كويك كس لوبب لطب ترو كس لوم فان قت كلن اجو تسرو فرضت انتو ايآ كس مالسا

 ُتَعَمَحلا اَذِإ ىَلاَعتِهَللا ٌقَحِل ٌُبجت ىلا ُتاَبوُقْعْلاَوِةَبِوُقُعْلا قيِرطب ْمِهْيَلَع ٌبِجاَوْلاه»

 هنِمِةَدِجاَو ِةَيْرج ِءاَفيِبْساب مِيَي ىنعَمْلا اَذَهَو ةّرضلا ْنَع ٌفَلَح اَنقَح ىِفَو ٍدوُدَحْلاَك ثَّلَخاَدَت
 رفاكلا ُلاَلُذِيْسا ُدوُصْقَمْلا ْلَب َلاَمْلا َوُه َسْيَل ذوُضُفَمْلا َّنَآلَو ىَضَماَم ٍءاَفيِتْسا ىَلِإ َةَجاَحالَق

 ىِرْجَيِراَعَص ْنَع ُكَفنيالَف هيج ٍديجْوملا راذ ىف كْرَّشلا ىَلَع هَراَرْصِإ نَا ةُراَعْصِعْساَو
 لإ كلَ ُنكَي ْمَل ٍذيِناوَمْلاب هاَنْذَحَْوَلَف ٍةَدِجاَو ٍةَيزج ٍءاَفيِتْساِب َلُصْحَي ُدوُصُفَمْلا اًذَهَو ِهْيَلَع

 .هِمالَسَِو ِهِتْوَم َدْعَب ىَقبي ال اَذَهِلَو ٍدوُصُقَم ُرْيَ َلاَمْلا نأ اْيَب دَقَو ِلاَمْلا ٍدوُصُفَمِل
 ةفرعملا راد :ط 8١ ص ا ١٠ج ءجارخلا فيظوت ىف باب ءريسلا باتك :ىسخرسلل طوسبملا

 هينامحر :ط «288 ص ١٠ج «نيدترملا ماكحأ باب ءريسلا باتتك :ةيادهلا#



 ١ ىلا نر لج ارب لوصا

 مالسا»و.لكدت « لن ةساجوم ف ةآرمت فرضت لركوب لئاز تنيك كاس لاوما كس نم

 كسك ساه عقوتعروا نكن وم ةسباو تس مالساهرابوداك ارواج فققاو سنابك
 هوك اة جمب لهل روا كاجو لاحب تيكن ل كل وبق م السا رك كوب ف ةرمتيإك

 رادإي جرم توم قبل ب لاح سا اب دركراكنا تس ذس ال مالسسا وركاروا اوت لو رم

 © - ك2 اجوم لئاز تيا اروا كة جوه نفيد تراك اق اج اله بررح ا

 لامج لاق .هلام ةمصع اذكف ءهمد ةمصع لاوزل (هتدرب هلاومأ نع دترملا كلم لوزيو)©

 «مامإلا لوق حيحصلاو «لوزي ال :دمحمو فسويوبأ لاقو «ةفيدح ىبأ لوق اذهو :مالسإلا

 ةفينح ىبأ دنع هكلم لوزي امنإو .حيحصت ءامهريغو ءىفسدلاو «ىناهربلا مامإلا ىشم هيلعو

 ىلإ دوعيف ملسي نأ نيب ددرسم هلانح نأل ءهلاح نيبتي نأ ىلإ افوقوم ىأ (ىعارم الاوز)
 (اهلاح ىلع) هلاومأ ةمرح (تداع ملسأ نإف) لتقيف هتدر ىلع تبني نأ نيبو .ةمصعلا

 مكحو برخلا رادب قحل وأ (هتدر ىلع لتق وأ ءتام نإو) دتري مل هنأك راصو «ءقباسلا

 «ةدرلا لبق هدوجول ٠ (نيملسملا هتثرو ىلإ همالسإ لاح ىف هبستكا ناك ام لقتنا) هقاحلب

 ثيروت نوكيف «هتوم ةلزنمب هتدر نأل «هنمالسإ ءازجأ نم ءزج رخآ ىلإ ثرإلا دنتسيف

 «لاملا تيب ىف عضويف «نيملسملل (ائيف هتدر لاح ىف هبستكا ام ناكو) ملسملا نم ملسملا

 .ىبرخلا لامك ائيف ناكف ءدحأل قح هيف سيل مدلا حابم بسك هتدر لاح هبسك نأل

 ةيملعلا ةبتكملا :طءا ه٠ ص 6ج «ريسلا باتك :باتكلا حرش ىف بابللا



 يس ىلا نر لج ارب لوصا

 طيقللا باتك

 © .بِلاَعْلِل مُكْحْلا نإ (11)

 انكم كي بلاغ: مج

 بولخم لوك هس توم رب بل اع راسو راد همك بلطم اك لوصا هروكر 0

 كوري تيرثكاو بل انرامموراداكم كتل ساس توت لا مكس مودم

 ماك واز آف تبت ديب يقلك ل ون سد الت ب كركر كو لوصا هروكون يارب بحاص
 لضالارترمو ةونب ككل ساء انكي بل اذ مكروا هس بل اذ تمي” ب طيقل ل كويك اك جايك

 اون كا اكنوكولوازآمالسال اراد ءكتس داززآم السلا ل وجو موت ررض> يس اب لام دامت ل

 كح لاء كومدازآى ”اييقلرلوم حلاتك نلاا ذببلء ل وهدا ز آه دنش اي رثكا كس لايور وا

 9 < كبل اةرابتاك

 (©9 .ناَمّضلاِب ٌجاَرَحْلا (111)

 < اتركأدا ىيئنلانص تو ايل فلج : مج 2

 وج نكن ات سجد كه ائاف نانض “تبارك سيب بل طم اكل وصا هروكرن:عقرشت

 < انآري ىسا ىكن اد تس اترك صام أ

 ءاكوم ب لاما تبيب .ج راك ا يقلاكل و جد الب ب كركر كذ لوصا هروك ب يارب بداص

 ميئامر:ط «296 ص ١٠ج «طيقللا باتك :ةيادهلا©

 َوُهَق اهيف ناك ْنَمَف مالْسإَو ءةَيّرَح َراَّدلا ّنآلِر الا ٍراَبيغاب ام ْمِلْسُم رح هنأ ُبَهْذَمْلا َوْمَوه

 ٌراَرْخَألا مالَسإْلا َراَد ُنكْسَي ْنَمِِف َبِلاَعْل َنَاََِلَعْلا ِرابيعاِب ْوَأ رهاَظلا ٍراَيعاب ْمِلْسُمٌّرُخ

 السلا اَمِهْيَلَع ءاَّوَحَو َمَدآ ُداَلْوَأ ُساَنلاَق ٍلْصَأَلا ٍرابتغاب ْوَأ ٍبِلاَعْلِل ْمُكَحْلاَو َنوُمِلْسُمْلا

 .اًرُح طيقّللا َناَك اَدَهِلَف نْيَرُح اَناَكَو«

 ةفرعملا راد :ط «” ٠ ١ ص ١ *ج ءطيقللا باتك :ىسخرسلل طوسبملا

 مئامر: ط 2890 ص ١٠ج «طيقللا باتك :ةيادهلا9



 0 ىلا نر لج ارب لوصا

 لاءاك ا ييقلابسج:ا ذبل انو بدسكس ناض جرار كوم خم” لن املا تبيبب تغئارو كا لتوبك

 مرغلا ككل لا-اكوتتسلاملا تيري ى قف اناكل از كك كس لاملا تبي تشاروروا

 -<س آي لامما تيب كن انخاكت يانج ىديقلاك جو بم «<دوبلباضاك“' مدغلاب

 لالا تيبب حفاب جب قب قلك اهلا تبيب ثارعهه كا وق اترعرك وجي لام دكا يقلك وم يدصالخ

 60 -كءءعدل املا تيب ى وو للي تييانج روارظففن ن نسر روصإ ناو اح ون اك

 دوقفملا باتك

 © .ٍقاَقْحِيْسِإْلا ىف َةَبَح ٌحْلْصَي ال ِلاَحْلا َباَحْضِتْسإ نإ (117)

 نسب سئس ك < قاقختلا لاح يب اصتنا لج

 مكن مفاد تت لاح ب ايصتنا ىلإب راهب دك سب بلطم اكل وصا هروب :ننرشت

 كاع زج وكري ىكن ياك اج ايكرود تكرر ضاتحس جو ىكل اح ب احن هما تن
 نلكةلع

 ووقف مس لا ثراو لوكا ووفر كاك ب سر التر كس كر كو لوصا ع روك نر يارب حاص

 هرتز ولو وقفم لبي تفو لا توب اكتب لبشراوكى ووقفمر الغ اج رم لبي تل اح كف سوم

 ليئتيحالص كب تجج لي قاقتنا لاح بر احصتاروا سس جو كل اح ب احن انركر اش

 تحب كل 1 قاقتنا ناي انس نرب تحب كك ند لاهيب رام لاح ب احصتا انكر

 تاك روك لاد اون رع دعي تحك توم كو وقف لابن مك ساء انك نب لأ

 جاَمْحُم ٌرجاع هنا اَمُهْنَع هللا َِضَو َىِلعَوٌرَمُع ْنَع كلو َىوُو (ِلاَمْلا تْيَب ىف قف 9
 اَلَوُهَل َلاَم ال ىلا ِدَعفمْلاك َراَصق هلغم ىلإ ٍفْرّصلل َدَعُم ٍلاَمْلا ِتْيَب َلاَمَو بيق الو هَل لاما
 .هيف هاج تناك اّذَهِلَو ناَمَّصلاب َجاَرَحْلا آل ةنِم َُمَففَل ُبِجَتف ِلاَمْلا ِتْيَيِل نام ّنآلَو َببِرَق

 ةيريمألا ىربكلا ةعبطملا :ط «" 5 ص "ج «طبقللا باتك :قئاقحلا نييبت

 ميئامر:ط 0 ٠6 ص ٠١ ج ءدوقفملا باتك :ةيادهلا©©9



 4 ىلا نر لج ارب لوصا

 © يدرك قاقتتسااكس اس ثاريم كن وكول نادول يدرك فد تس ثارعيم كلا

 ك ىئالسا قف“: فيلاج ىك مار كل 1 ثد>ابم ىلم يصفق لتس لاح يب اصتنا : ثسوف
 ل نرلا لاما# 26 لو

 ةكرشلا باتك

 © .َقْرُفَُحْلا ىف ُلْصَأْلا َوُه ُلْيِكَوْلا (17

 دهس اتم لص ليو لم بلاطم كس قوق: مج
 هس اتوب ليلو للص لب تافرصتنر كيو رواء ارشد تلا ك سيب بلطم كلوا هرولي ترش

 .يلاطماكن شنوا نركل وصر زل عق تس قراورمذاك ىاء لو تشل ول فرط ىأق وتتم انروا

 -< اتاجايكهسىار#
 جب نع نط ف نع قناة رقفلا لو سد التبري كس ركركذ لوصا و روك نو يارب بحاص

 هلو هس كيرشم رس وداك نا مل ىابل اطمن مل ب ناك دير لوك ايش

 نيا ليو يري ء لو فرط كل بيو قوتك جس يب لسا للي تلاكوروا جس ليو اكء ارش
 (9 كي ركيلاطماكن سس لكم

 ناك ام ىلع ناك ام ءاقب نع ةرابع لاحلا باحصتساو (قاقحتسالا ىف ةجح حلصب الر

 ربتعا اذهلف .قاقحتسالل ال عفدلل ةجح اندنع باحصتسالا حلصيف ليزملا ليلدلا مدعل

 نع دوقفملا ثري الو ءهدقف لاح ىف دوقفملا نم ثري ال ىتح هريغ لام ىف ًايح دوصقملا

 ىلإ هلجأل فوقوملا دري هتوم ملع وأ ةدملا تضم اَدِإف ءهثروم لاح نم هبيصن فقوي لب دحأ

 .هلام نم ثرو ىذلا هثروم ثراو

 ةيملعلا بتكلا راد :ط ,”” 2ص <ج ءدوقفملا باتتك :ةيانبلا

 مئامر:ط 20 ١١ ص ١ج «ةكرشلا باتك :ةيادهلا9

 نمضتت اهنأ انيب امل (رخآلا نود هنمثب بلوط ةكرشلل امهنم دحاو لك هارعشا امو :هلوق)(9

 .قوقحلا ىف لصألا وه ليكولاو «ةلافكلا نود ةلاكولا

 ةيريخلا ةعبطملا :ط 2588 ص اج «نانعلا ةكرش ءةكرشلا باتتك :ةرينلا ةرهوجلا



 6 ىلا نر لج ارب لوصا

 © ِبْيِمَي ٌعَم ركدمْلل لْوَقْلا ١( فا

 -اكومرتحمربت اسكس مل قار لكم مج

 ركأ وأ اجوم فانا كي لع لكرمدوا ىد كاك س ب بلطم اكل وصا هروكري :ترشت

 :س ثييدعرر لصا كا ءاكومر عم ندمت حمل وقاكرك ل لوبن اوك اي كس ىد

 ©9 .ِهْبَلَع ىَعّدُمْلا ىَلَع ُنْيِمَيْلاَو ْىِعّدُمْلا ىَلَع ُهَنَْْل

 ته سود كباس نس نادل شرك لإ بل ااتتب لس ركركذ لوص اورو نييادب باص

 ا 6 لاير هَ انبكارسدو لج < كدي 2 نافيالع 58 كك 13

 كرك جس لوصاروا هس اتركراكت اك اارسودروا جس اترك وئذاكل ام مول سود تش لبي لا

 09 كورت اس ل وتركم ول ب ترروصو روكا ذيله انومرتتعم نما تلو

 69 .اَنَدْنِع ٍلاَمْلا َنْوُد ِدَقَعْلا ىَلِإ ةَدبَتْسُم حبَرلا ىف ٌةَكْرَشلا (114)

 فرط كل ايدك نجس بوضع فرط وكرت تكرش لي عفن يد ئه دامت مج

 رادموراداك عزرا ف تكرش ليو زن فانحا دك ب بلطم اكل وصا مروكي :ترشت

 ماما هس سس لاء سسرقعق لأب فل ىركرش نايمرد كنب رفاعتم نتن سب دقع

 -< يلا. داس وراداك حزرلا ف تكرشب ليو :نكسشلا امر فز ماماروا قفا
 ل علا تكرش ليو زنك فازحا1ل و سالت: ري كركر كو لوصا راك يباب بحاص

 كيو: كسلا امهر قا ماءاورفز مادا نايا اجر وا تسرو تكرشدقع ىريفإ طولك
 مئامر:ط 2" ١ ١ ص ١ج ؛ةكرشلا باتك :ةيادهلا

 ارسم ١ :ثيدحلا مقر «خلإ ىعدملا ىلع ةئيبلا نأ ءاج ام باب ءماكحألا باوبأ :ىذمرتلا ننس(#

 لام نم دقن اَذِإ امأ هسفن لام نم ىدأ نإ ىنعي (هنم هنصحب هكيرش ىلع عجري مث :هلوقر©9

 هيلعف هلوقب الإ هسفن لام نم ىدأ هنأ فرعي ال ناك نإف ىفصتسملا ىف اذك عجري ال ةكرشلا

 .هنيمي عم ركنملا لوق لوقلا نوكيف ركنم وهو رخآلا ةمّد ىف لاملا بوجو ىعدي هنأل «ةديبلا

 ةيريخلا ةعبطملا :ط 2" 88ص ا ج «نانعلا ةكرش «ةكرشلا باتك :ةرينلا ةرهوجلا

 ميئامر:ط «* ١ ١ ص ١٠ج ءةكرشلا باتك :ةبادهلا(9



 ل ىلا غر لج ارب لوصا

 هس لتس لاب تس دقع قلت عفأ كرش لابي دام -<س لا تاج تكرشالغ ناب
 هس ف ركن يش ليي دوق ئاندو مت روس سيب تاب كرسود هس تاروت: ماناكد تع لدلك
 لبس لاءاكوم قلتم رقع عفن او نوم لاك كتراجتيسس نا ذهب تو لاي بخت

 سب عفا ذيل, تسرو ترش رف ل وود فرضت هب ر ذب <. الء لاء نودب لب تكرشدقع زين

 69 شاك ا. اكدقتعرابققا ل صااك تكرم عفا لاوممولعم_ كوب ترش كل وفود

 ةكرشلا ىف لصف
 © .ٌلِطاب حاَبُمْلا ِلاَمْلا ٍذَحَأ ف ُلْيكؤتلا (117)

 دهس للاب انانب ليلو كك تيل لاه ةرابمن مج

 لوصو اك ا كل كح كير توم حرابم زج جك سب بلطم اكل وصا روك ب: عرفت

 تأاكو لبث سا _لتويكم لاب ت سرد اناني ليوم وو ىلكل__ لس لوصو اوم :ئاجانرك

 < ود اذ لولاك

 هرو راكظروا رك عت نسف اكل بسدالتو لح ركركذ لوصا هروكرن يارب بحاص

 راك اب رك قت نتبي ا نتي انكم لا يلا نت« لاي ءاج تكرش لبي نحرك

 فسر حي فرص نيا لكي دمج فير لبي للا داني لك ىل ارز تكرار وو لوك وا سك

 كلج مكى اك ف اتا روا ثلا دك يج حرابمرج كدب اك اى راكتت فر صراك رول اكدت اكل او

 ىلإ ةَدَعْسُم حْبّرلا ىف ٌةَكِرّشلا أل نْيلاَمْلا اَطِلْحَي ْمَل ْنِإَو ٌحِصَت أ (ِطْلَحْلا ِمَدَعَو هْلْوَق 9
 نكي ْمَلَق هيف مسالإ اَذَه ىََْم ٍقيِقْحت ْنِم ُكُباَلَو ةكِرَش ىّمَسُيَدُفَعْلا َنآل ءِلاَمْلا َنوُذ ِدْفَعْلا
 ُةاَقَتْسُياَمنإَو ٍلاَمْلا ٍسْأَِب ُحْبَّرلا ُداَفَتُْيالَق ناَيَعَتياَلَرينَنَدلاَو مهاَرَتلا ٌّنَدَو ءاطْرَ ٌطْلَخْلا

 ِفْوَصُنلا ف ةكرشلا تفحتو ٌليِكَو ٍفْصْل ىف ٌليِصُأ فضلا ىف ُنِِفوَصُفلاِ
 ٍةَيَراَضُمْلاَك ُتَراَصَو ِهِنوُدب ُحبَرلاَوُهَوِِب ِداَقَتْسُمْلا ىف ُتَفَقَحَت طْلَحْلا نوُدب
 ىمالسإلا باتكلا راد :طء ا 9 ١ ص هج «نانعلا ةكرش ةكرشلا بانك :قئارلا علا

 ميئامر: ط ء0 ١١ ص ١٠ج ءةدسافلا ةكرشلا ىف لصف ءةكرشلا باك :ةيادهلا#



 08 ىلا نر لج ارب لوصا

 لبي اناني ليلو ك_ تمل د اهم يلا .لكالاح بس لوم نام ول ق تسل تاكو تكرش

 © - < :,اجانيل وك اهم لاء كتل اكو لودب لترك

 © .ِتْوَمْلاِب ُلطِبَت ةَلاكَوْلا ( 114

 -< اجو لإ تجي كتوم تل كونج

 رود كتوم كل يلو تلاكو ل. اجرم ليو ركل هس ب بلطم اك وصا هروكرن:عجرشت

 لولاك لاكو بادروا س لات ييحالص كت لاكو لاث درع لكوبكءك اجو لطب
 تطل يشار ماك 0 000 الكوي < هدئاف

 يأ حس لي نوليرشوو ركل ب سد ااتب ب كركر كو لوصا روك ب يارب بحاص

 ولي وركل صيف كف ساج برحا راد كس لا يضر وا حاج الح بيرحما راد كونج طير اب اجرم

 تحس روي كت وم تل اكوروا جس لوم نم وكت لاهو ترش كوب ء كاجو لطب تكرش
 الكوم لطب قو وج نمزج وج وكت لاكو سات قلوب لاب تل اكو بج روا جس فوت للاب

 © - كد اجوء لطب تلك شا ذبل

 ةنمضتم ةكرشلا نأل (شاشدحالاو دايطصالاو باطتحالا ىف ةكرشلا زوجت الو :هلوقر©

 ليكولاو ءحيحص ريغ هب لكوملا رمأ نأل لطاب حابملا ذخأ ىف ليكوملاو ةلاكولا ىنعم
 الف ذخألاب هذخأ ام كلمي امهنم دحاو لك نألو «هنع ابئان حاصي الفهرمأ نودبهكلمب

 .ليبس هيلع هبحاصل نوكي

 ةيريخلا ةعبطملا :ط 279 ٠ ص اج ءهوجولا ةكرش «ةكرشلا باتك :ةرينلا ةرهوجلا

 يئامر:ط 2" ١ ه ص ١ج ءةدسافلا ةكرشلا ىف لصف ةكرشلا باتك :ةبادهلا©

 اهم دب اَلَو ةَلكَوْلاٌنَمَصَتتاَهْنَأِل (امُكَحْوَلَو اَمهِدَحَأ ِتْوَمِب ةكرشلا ُلَطِبَتَو ُهَلْوَق©
 بْرَحْلا ٍراَدب ُقاَحِتْلالا ٌئِبُكَحْلا ُتْوَمْلاَو ءِتْوَمْلاب ُلطْبتةلاكَوْلَو ٌرَماَم ىَلَع ةكرّشلا ِققَحَعِ
 .ِتْوَمْلا َِلِنَم هنأ هب ىِضاَقْلا ىَصَق اَذِإ اَدَتْرُم

 ىمالسإلا باتكلا راد :ط ء ا 39 ص هج «ةدسافلا ةكرشلا ىف لصف ةكرشلا باتكك :قئارلا رحبلا
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