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 تاونس عب عبرا ل 0 مهتفإ ةينرعلا ةعللا تناك نع ة ةصصخم : 1

 ديرب ف ش ٍ : ماج قاس 7 3

 2 قي ةيلتل هطشوتمسررد |0: ٠,ىاث»و ةادعا سورد ِ ا

 ا 5 00 . ملعملل و 4 "1. و همادتاس ورد 6 ١

 ٍ ( عبطلا يصاب سورد 31 2 5 .لعملل 04 ع ْ

 ةفللا دغا يلع يوتحي نانكي نآلا ىتد عيطلا رك :

 كلّذلو , يبرعلا ناسا نيملكشلا ةب'ادلا قئاوت ةق رط ىلع ةيسن رفالا

 نييسن رفالل ةب 11 تتنكلا قوس هةيدب نإ دخن ال ملعملا ىرت

 يك اميظع أ افرصت اهم فرصتي نا ملل: يروافو فيدال باتكك

 نم ذنملتلا جرخ ىتف ٠ ةيبرعلا ةغلاا ءانب' ناهذال ةقباطم ابلعجي

 | اهنم ريثكلا يبن هذائئسا خورش ىلع مايالا ضع ثضمو ةسرإللا

 5 ىلع ىوشب ال يلا 7 ضماوغلاب ودق هد ف يدلا باتككتلا حصاو

 ا يف بتككلا كلت 0 0 لاخ تراآل كلذ“ اك اردا

 دانه حالصإلف: مش تفل نم دذع 0 ةلهنس ظمنلا هيو .اهتاذ

 | :امضقو سوزدلا هله سوف تيسوت ملعلا ١ عمود كل كا لاخإ؟

 فاي ىنعملا ا اهدغاوق لع ا د ىزولفو فرال ةقئر ر ىلع

 ةئيرعلا . ةنان1 مهئاهذا فلا ئذن: سرادلا ةبلط اهسبترت

 قيس طيس ردم فلم .اهبيل ابسا

 كلذ ليو ان 0 د ص حا اي م1 رف

 ةعودتلا جور و ضورفلل 5 ةربزغ ةدام اهنف ن نوكت

 نا ”سكرتلا 5 ةقدب باثتكلا ازه زاتتما دقؤ '
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 تنك مراحل نع ( عزو ش

 هّران جيرخا دنزناو و رك ١ أ( ىرو

 عاستالا ( ةعسلا

 عرسا وا اند ]ذك نوكيا نا ( كضْو)

 يذاللا نس راك عراضلا لافتسماف

 اول حلا دقو للف لعاعلا مسا لامعتساو -

 كايشو وهف اكسو كشو انذات ايام

 طقاس يا عيصو وهذ همس ِق ) عضو

 ( ةعضلا) ) مالو هل ردقال

 ىيملا ستلا ( لعولا

 برخلاو ةبلإلاو توصلا ( يغولا
 ققوت هرءا ( قفو

 يراقلا ىلع ىنختال طالغا ضءب 0 اذه ف 0 دقو اذه

 نم نامييسف . ا

 ا ا ا يل وار ارا

 بش مالغلا ( عقيا

 | 0 دالادش نم رمت دقو هعفر
5 

 ءاطخطلاو ويلا نع هرام وه نم

241 
 00 برش باكا ( غلو

 ١ حرق نه هلقع بهذ ( هلو

 موو طلغو عزف ( لهو
 فعصض ( نهو

 طقسو فعض ( شو

 00 الا تان
 )07 ا رابلا تاذ دنا عرش

 1 ثاملا تاذ دا ) نا

 ماو 1 ادع
< 

 مايالاب 1 موأي

 عنا



 لدي

 را نول دا هيلا م ن8 0

 0 مزيمضو موقلا دهاش ( بقنا

 مفيرعم

 كك ميتا باب

 ةوبشلا طارفاوهو م١ كلا وذ ( مينلا مامطلا يا ةديملا عج ( هلا

 ءاها باب صلاخو مظعلا يف يذلا كرولا ( جنا

 10 غامدلاو ٠ ءيش لك
 لوكألا « علبملا هسا

 اًلوط هّقش بوثلاو هقزخ رتسلا ( كنه ليست ءاودلا نطل

 ةمدلا يرش كلل( رق 5
 هر( ره ريعبلا ( ةيطلا
 لاس ( م باقلا تيللا ديلبلا ( ناتوملا

 ةتئيه تاسح ( ويه نوثلا باب

 تئدو هل رمض نم ( فهالا دعابتلا ( يءانتلا

 هترصاخ ىوبنلا ممالاو تروا

 فاقلا نا مقسا (لتا
 ديلا( قاتلا ةأشنلا مدالاو ةثدحا ( هتاغنإ
 فاخ(لجو يقارصتلا ( نارصلا

 اراك نم ههدق تر يذلا ( يجولا ريضت وهف نسج .هحولا( 0

 يملا توص بارغلا ( بعت

 عرساو رصقو اند( ْ 2 ١

 6 | ردك (صغن

 ظ
 لوخد ريغ نم 0 2 ءاملا ( درو ؤ



 طفل

 ةريكلا ةرخاكب رملل ءانا( ةّأقلا ! تنالو ةقنع تلام مالفلا ( ديغ
 لالقو لق عَ هفاطعا

 ناينصلا امج بعلي نادوع ( هللا ١ ءافلا باب

 لمعتسيو ريدحلاو قيقحلا ( نهقالا تتوص ىفالا( تحن
 لاقيف اًقلطم دحاو ظفلو هانمب نمّق| اًنسح اًكحض كعضو مّسبت ( رتفا
 ”نمق ّنهو مهو مهو يشونوه أ هيف قرفي ثيح سارلا نم ( قرفلل
 فلخ ىلا عوجرلا( ىرقهقلا رعشلا

 صاصقلا ( دوقلا هينعي ال اع لغتشي نم ( يلوضفلا
 راهنلا فصن مان 0 ًاليق ( لاق | قل لبق ناك يذلا نامزلا ( لطفل

 كفالات نافوطلا نامز وا سانلا

 اذا وا ىنثا اذا 0 ( كلا ةملا(ىفالا
 هتيعابر تجرخ ةنيفسل) ( كلفلا

 لكرلا نم لكلا (بتكلا كلهملا عضوملا ( ةزافملا

 مالكلا ري 0 فاقلا باب
 ةنكلا ( ةهكلل ..| ””رمش رثكح يذلاربعللا( ىرثمبقلا
 سك يذلا بيرقلا راملإ ( 0 هقاخ مظعو

 كتيب سسكىلا هبناج ياهتبب | ودملا ىلع مادقالا ريثككا ( مادقملا
 هل لس (فلكت ءابولا « ةأرقلا
 هلوق ةرثكك ريكلا ميشلا ( قنكلآ | معطق اذا ضرق نم ةلا مسا (ضارقملا
 5 6 فيعضلا قيقدلا ( ناوشقلا

 ماللا باب لمح هل ( بوث )راثد ( ةفيطقلا
 هساسإ تملا( ةدعاق

 حاتفملا يا دالسقملا عج ( ديلاقملا
 ةنازملاو

 - ع

 لَكُم جهالعا ءيش لكن م ( ةلقلا

 الدو سلسح وهف مرك دبض © مول
 كاذوحنو نيمو سفنلا

 اء لكدبللاو دوبللا عئاب ( يدوبلا
 فوص وا رع نم دبلتي



 نملادالب ةيصق(ءامص 0

 نينو ومستف اهفونا 1

 ءانقلا نان 1

 نادوصلا( نادوضلا ٠
 ءاطلا باب 0 4

 قلي جرا رضخا ل ) لكلذكإ 1

 عيرملا داوحلا ( بوىبعيلا / 5

 لّلاو سانلانم قرفلا(ديدابعلا "٠
 ذسالاو سويعلاريثكلا سال
 ةللا(قذعلا

 نم بلصلا سبأي لكح (ناحوصلا ٠

 لهاملا وا | ليستف لبالا بيصي ءاد(دّيصلا ٠

: 16 

 رحسلاو ناتببلاو ةقرفلا( ةضعلا

 سعتلا ريثكلا ةحئارلا بيطلا ( راطعملا
 هل دلوي ال يذلا ( ميقعلا

 قنمعلا ةبصع ( ءانلعلا
500 

 ريقملا ليقو نايسنلا ريثكلا ( نآلعلا

 ب

 هللإ ىوس ام عومجم ىلع قلطي (ملاعلا

 تاقواخلا فائصا نم فنص لكل عو ىلاعت
 ءااقعلا عال ا لاقرال. نوملاملاو هتدح لع

 ةنملا ىلعأل مسا ( نوّنعلا

 هب قفري مل هيلعو هب (فنع | يف
 نم نا_سنالا ام لع قلطت ( يلناعملا

 ةدمحلا فاصوالا

 هب عفتني مل ءاودلاب ( جاع اه

 تراغوا تصقن ندعلا ( تروع

  يننلاب صم وهو رهدلاوا اًدبا (ضوع
 : ةعس يف هنيع داوس مظع ( نوع

 تيغلا باب
 رابغلا نول ( ةربغلا
 ْ كاب ( ىداغ

 )0 هديري مع يتيال يذلا ( مثغملا

 1 1 هتعاجمتل هاوحججو

 هب ماقا نأكملاب ( ىنغ

 لضو باخو لهما يف كنا ( ىوغ



 لح

 بهذو ءيشلا نع.داحو لام ( غار
 هعب دخو اًدكم اذكهو اذكه

 ءازلا باب
 هردص نم تاص ةدالا (رآزا

 دسالا : رفح ( هسرلا

 نينأب سّفَنلاو توصلا ( راحزلا
 اموكرم هلعج هللا ( هككزا
 حالصلو ةداب زلاو ءائلا ( ءاكزلا

 نيلب ريسلا (ليمزلا
 وهو رانلا هب حدقت يذلا دوعلا ( دنزلا

 امل لاقي ىلفسلاو هب برضي يذلا ىمعالا
 ' ل

 ماعيلا لع

 ربكتو هات ( مر

 نيسلا باب
 لاس ( مها

 راجل مويلا ( نائل

 مركلا بيضق ( غرسلا
 _:_ جي ءاعولا ( طعسملا

 فنالا يف بصب ءاودوهو
 ناكم مسا ( ايعس
 باععلا (بوكسالا
 نفلاو قيرطلا ( بولسالا

 لولم وهف للاب مرا هنا (هلسا

 مصل (ملجللا

 طوعشلاه ف

 دالا

 ”هضعببط لصاب ملكتي يذلا ( يقيلسلا
0 

 حرلا لصن ( نانسلا
 ةفيظفلا هلا (دوسألا

 ليوطلا لجرلا ( نافيسلا
 تيشلا باب

 آعم هيدي عفر سرفلا ( تش
 ىرفتملا ( تيحتلا

 هدلج قش ( هنن
 نيرزحلا ( يتلا

 ملع مسا ( ليحارش

 راح 5 ف ( طش

 تدعب راذلا( تلق

 برجا رومالا يف يضاملا( ريمشلا
 9-5 207772 7-0-- عر ني 3

 ١ هعب رس رامش هقانو

 ل 0 غلا نم ةدحاولا ( ةاشلا

 ١ هدجوش هراغصتو ءاش ج ىثئالاو ركذلا

 قرفو قفص

 ” لعآ ىلا نيملا ظل نيب ام ( غدسلا
 ندال

 ننال < سس

9 

 ا فراصلا

 ال ] نسف عدلا 01 لعبعلا

 مدور ثيح 7506 ده نشديكا ل

 س

0 



 لحلف

 لاذلا باب اغاو تعش (لقوح
 + كلا لا ( ةورذلا هب كاكتحالا رثك يذلا( كّكَحْلا

 ريكذتلاو راكذالل مسا ( ىركذلا ا
 ةرشع ىلا أ ثالث :ننا (دوذلا ١ ضرالا يف ةرفح ( دو دخالا

 كلذ ريغ ليقو | تيداحالاو رز طال( ليش

 ءارلا باب ةفرظتسملا ٠

 نم .مجيرلاو سفّنلا عضوم ( ةئرلا كّكفتو لقاثت اهيف ةيشم ( ىلزوخلا ٠
 ناويحلا كرحتو برطضا ( قفخ
 ةلوحوا ماعنلا دلو لائرلا نطلارماصل) ( ناصنخلا

 ةسببض ( بابرلاو ) ةقرفلا ( ةبرلا ةعدقلار ملا ( سيردنلا
 يدعو روثو مَمَو لكعو | هل لاقي طقن وذ رئاط ( ليخالا

 نم وا مظعااذا بجو نم ( ثِجرلا قاّرقشلا
 ةعركلا ةلثلا لوح ىنبي نا هو ةبجرلا ربكلاو بجلا ( ءاليشلا

 د ا ا 0 0

 ومو رجلا نم ةديصتلا (ةزوجرالا .١ ةلفاج يحس ةيد ا
 رعشلا نازوا نم 1 ماظملا م و 8

 ٠ رمال ملع (دعد 3 0

 هب غبدي لمرلا يف تبني رج 0 ضيبألا ريرملا ( سن ءدلا

 مدالا 2 يق لجرلا(؟ مد

 نهدملا (٠١ دضعلاّنِم عارذلا لصوم,( قفرما نهدلا هيف لعجي
 مقرلاك طقن اهيف يتلا ةبحلا ( مقرالا ديقلا ( مدألا

 وحن يفنلا يف دحا ىنعمب لمعتست ( رايد ١ هحلص | ( همرو ) ىلإ ؛ مظعلا ( مر

 لاجرلا ني ةرشعلا نود ام ( طهرلا رايد رادلا يف ام

 ا ارما مف سدل رم هذه ةتدخأ يدبالا (ةتاوادت

 روهرلاب بهما عضوملا ( ةضورلا ةرم كلتو ٠



١ 

 لبالل _بّصني يذلا دوعلا ( لذنلا ريغ ( ديب
 هب كتمتل ىلرحلا ةزافملا ( ءاديبلا

 ناد (مراجا ءالا باب
 ليلا نم مخضا| ( لحدّربحلا ةرللا يا ةراتلا عج ( ركتلا
 ىرتسلا ناكل( عرجألا ةنيدملا مسا ( برتي

 طظاغو ع بطملا ( لزج 6 ( الث

 ةّدشلا يا ةدالّخلا فلكت ( دلت | زاجلا ةيداب نم بيرق عضوم ( ءابت
 تايثلاو ءاقليلا قي رط ىلع ماشلا ىلا اهنم جري

 كرام 0 ادع ىزمجح ( نجح : ءاثلا باب

 . عيرس يا ىّرج فاخي يذلا عضوملا دالبلا نم ( ر هلا

 ةآرمال ملح ( لمج 1 : هلا موش هنم

 يه لاقي ةيصانلا رعش عمم ( محلا أ ايامذلا
 نيبكتملا غلبت يتلا ماقملاو لزاملا ( ىوثملا

 0 ا 00 دارا نم برض (بدنحلا ميلا باب
 هعطق دلبلا ( باج دلي ىشغم طفس ةنوملاو ( ةنوحلا

 نالَوَدا نينكلا ( ةلاوملا رآطعلا بيط هيف عضوي
 ءاحلا باب 2 ةزيرغلاو ةعيبطلا ( ةلبملا

 | ك1 عملا رعشلا نم(كابملا | ىافالا' نم ةلسطعلا ( شرعا
 موجلا قئارط ءامسلا نهو هلئسلا رود وح

 ءىلتمللا وا نطبلا ريبكلا ( نالبملا | ىلع عقووا حربي ملف ةناكم م 00 منج ب 0 . 3
 اظيغ ضرزالاب ديلتوا هردص

 ني دسلا < ةلاّدملا لع هعرص ( هلدنجو ٌهلَدِح
 اهدلواو١ 6 كلل مسا ( رحاضح ضرالا يأ

 نو ةهلاقحلا هباضا سرفلا ل رقصلا ( لدجالا

 بارآلا لكا نم هنطب يف عجو ريغصلارهنلا ( لودحلا



 2 1 امرك ملق ةسئارفت رطب( 7 1١
 اكوا 111 وا هاب ليم ءامسلا نمو ضالا نم ةيحانلا ( قفآلا .

 (1) هللا مسب ؛ يشلاو 7 ا ةئوص عفر 4

 طرشملا ( عضبملا قرب

 قاقد هيف عساو _ للم (معبالا .ةيلآلا ريبكلا ( نايل

 ىضانا| ١ ٠ قبو كو َنيآن مو نياق |
 هَقُد ( هرطب سعي
 ةئضلا ةآرملا ( زلبلا 45 م

 2 م كك

1 

 ا وفلل اق ىو وعل تر د ضع

 5 00 ١ ١5١

 ةييرغلا ظافلالا نم مسقلا اذه يف ام ريسفت 0

 فنكلاو راهظإلا ( ثيل فلالا باي
 نطبلا ميظعلا ( رجلا سلدنالاب ةنيدم (شا يداو .

 هبلا عراست َرمألا ( ردتبا هطبإ تحت هّلج (ةطبأت 23

 بايثلا نم عون ( بلا قرفلا(ليببآلا 1
 :رادح اد قلت ضرإلا ا ىرألا 16 ةقئاطلا ( لوطسألا 1 ٠
 0 نزحلا ( ىَألا 3

0 . 2 5 1 5 



 م
 ردصللا

 نامزلاو ناكملا مسا

 ةلالا مسا

 لوعفملا مساو لعافلا مسا

 ليضفتلا لعفاو ةهبشملا ةفصلا
 ةعلاملا لاما
 فوصوملا مسالا
 ملعلاو سنملا مسا

 كثنّوملاو ركذملا
 ندا

5 
 اهشنأتو ةفصلا
 ةفصلا عمج

 حلل

 ريغصتلا

 بارعالا
 تاكرملا بارعالا تامالع
 فرصناا برعملا

 بفرصنملا ريذ برعملا

 فورملا بارعالا تامالع

 ءانيلا

 ري

 سربف

 ةهفص

 ةراشال ا مسا 0

 | دل
 لوسولا سا

 ةيانكلا
 آم

 ؛ فرع 6 ٠

 لانا انا

 ددعلا مسا

 ةعاوناو فرثلا .٠
 هيه

 نك الا ءادكإلا 5

 لصولا ةزمه ةكرح
 نينكاسلا ءاقتلا

 0 / رار نكاسلا كيرحت| .

 اظفل لدم” فرحا ضعب| . 51

 ارتي الو بتكُي ام 2

 ربتكي الو أرقي اهأ [٠

 هلبق اج لصوي ام
 فقولا

 تكحلا ءاه

 ةدّرجلا ءاممالا ناذوا
 يئالثلا لعفلا نيع ةكرح

 قالثلا ردصملا نم ساقي ام

 تادرفملا بارعا



 سرهف

 ةيبرعلا ملع يف ةيللل دعارقلا باقم لّرالا مسقلا
 سس ا #

 ةوفص | ةفص 5

 | عراضملا ةغص]| [٠ هيث:

 1 سالا ةغيص | .م م

 1 ماللاب ىمالا | .م فورملاو ةيرلا
 م لعفل اب ةلصتملا عفرل ارئاض 1 نوكسلاو تاكرطا

 1 ملاسلا فيرصت | .- نيوشتلا '

 ا فعاضملا في صت | .., ةزمسلاو طارشلا ١

 5 زومبهلا فيرصت 1 دملاو يللا فرح :

 م لاثملا فيرصت 0١
 : 0 . .-لضفلس

 "/ فوجالا فيرصت 2 |
 ا ديرملاو درا لعفلا
 ْ ا 3 صقانلا فيرصت | | فدا تا

 5 ديكوتلا نون 0 0 ل 0

 : ل 0 او ملاسلا لعفلا

 3 لالعالا| ع نحلل لش

 5 فدخل[: عار 17 لوهيجلاو مولعملا .
 5 ناكسال [[ ضاوخ هتئمد لمتلا لوضا

 5 اهتباتكو ةزمملا لالعا| 14 ىضاملاةفيش

5 6 
2 

 رخ 5 00072 ا ا ا



 ةمتف 10م

 : تادرئملا بارعإ يي

 < فرح مأ لمف مآ ١ يه أ ةملكلا ىلارظني نا وه تادرفملا بارعإ : ”و
 عوبصجم مأ ا ل مرا ومر رمال :اك نا مث

 .مآ ملاس- ديزم مآ درجت - - أ م | عراضم ٠ مَآ ضام وه العف تناك ناو

 ِ 1 00 1 موللعم - مزال م لعنم - لتعم مأ 6

 - جلا ةيماهفتسال | مأ ةفطاعل ةفطاعل | م ةراخا نمأ وه ةفئاط يا نش ورح 1 و

 : هيلع سقت كاتم اذهو

 يلام تعّيض تلعف نا نإ ىبحي فك احناصم يفارتال

 . نيعلا زوم درع بطاذعا عراضم لعف (يرت) يف فرح «(ال)

 (اًفاصم» ملكتملا ريم (ءايلاو) ةباقولل (نونلاو ) مولعم رقت صفا
 7 | ( ىي) درغم ثوم فوصوم مدا ( َكد» درفم 5 لعاف مسا

 يم! «ءايلاد نونلا) لعفلاب هسشم فرح (َّنإ) درفم كده لع فوصوم
  (ءاتلا) مولعم ردعتم 0 درع ٍضام لعف (لمف) طرش فرح (نإ)
 .مولعم ردعتم فوجا الثلا ديزم ٍضام لعف ( عّيْض ملكُتلا ريض

 000 ياك (ءايلا) درفم ذم فوصوم مسا (لآم) ص اي «ءاتلاد

 كوالا مسقلا م
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 يو يرو لوقو درو مق و ل هردصق ايدعتم لعفلا ناك نأ

 ةيالول او ةياتكلاو ةطايث اك ةلامف ”هردصمف اههشوا ةّقزح ىلع لدي ملام :

 سشأو لّدَجِو حرتك لعق هردصُفا لعق ىلع ناك ناذ مزال ناك ناو

 2 را ل لع نم نول ىلع لدي 98 31 ش

 موُدَقو دومصك ل وعف ردصملاذ لعاف ىلع هنم فصولاو جالع ىلع ”لديؤا 3

0 

3 
0 

 شح

 قدغو روُكبو دوعتو دو دصو دوم لوف هردصق لَمَف ىل !ء ناك ناو

 رافنو ءابإ 2 لعق عانتما ىلع 0 هنااا

 ناغورو ناققخو 000 ىلع ءاج 5 ىلع 2 ناو

 ءاشمو ماكرو راحزو لاتسوح لاعف ىلع ءاج ءاد ىلع لد ناو
 ءاومو خارصو فاك 2 لاف ىلع . ين توص ىلع لد ناو

 نينرو ليوعو نينآو نينطو ليهص وحن ليعق ىلعوا

 ليمذو ليحركل يعَف ىلع < ءاج ريس ىلع لد نأ

 يتدعتملا يف امي ةلامف ىلع ردصملاف بصنموا 0
 ةباقنو ةرامإو ةرافسو ةراخن

 مرتك ةلاعذ ا لامف وأ لق ىلع ٠يجي نيعلا لتعم نم ريثككا
 ةحاينو ةمايقو مايقو مايصو حوت

 ةماركو ةنوُدْلو ةبو ذعوجم ةلاعق وا ةلوعف ىلع ينآيف لْعَك ىلع ناكن او 2 4 7 1 2 ا



 درطي

 31 هم

 ةمثث 6(

 (1) ريل دعو د هك فارغا يفوا يدعتلا

 خل اح فرح همالوا هنيعاوف حتما بجيو

 7 ادد رعشلا ثايو" ى أي فو :ارتبف شكا ( 0-3 34

 (5) دويو ضعي ىف زاجو ( فتلاو

 معئيو سني ؛ سيبيو بيحي يف ركل ازوجيو لفي هعراضم

 ( معني ) معيو يلبو ثريو مربو عريو هرما قف و ىع ٌذشو

 دنزاايريو نمو لهويو لجويو غلويو هلوي |مأ |: خا يريد

 تاغلف

 (؟) مْزكيو لشني ومن موهضم الا ةعراضم نوكءال

 قالثلا ردصملا نم ساقن ام يف

 50 هل سدل ذا( 70# عامداب دعي قالتلا ردصلا نا انرك د دم 0

 هردصع اوقطن فيكح ملعت ل لعف درو اذا نكلو ري رار دل هل 2

 انه سايقلااب دارملا وه اذهو لع هرئاظن ءيجع بلغي ام نزو ىلع لعجين

 ثيدحلا ميو لعبد و 0 يف طشيو رمجو ذشيو رسكلابف بسجحياما (1)

 ه نييجول اف دصيو باذعلا لحيز اهجوز ىلع ةآرملادحتو مريد حل دو تير

 00 لحركح مضلاب قا ع زاكس كاب ماللا وا ثيعلا قلحلا ءيجصو «)

 جريكث لشاب وا نمو مك جفلاو مضلابوا حبك متفلاو رسكلأب

 ف يف الا ثععلا ياي تاب مو )00



 هيوم اطباوضلا نم ةئللا لما هعينو امانه دانون نأ اسهم نك ةغللا بتكسإلا

 لوم كرام ااا اخ نم .يشل ًنيفنتو ناعذألا

 لعتو لمقو لَك نازوا ةئالث هل مولعملا قالتلا طاف ض

 سلي وحن اًرتخا جتفلاو رسكلا هعراضم نيع يف كل لق
 يق ركلا نيسها»,ن رخل ديل عمل لذ نيلي

 لثقي يف مضلاو بٍرضي

 فوجالا يفو دم يواولا لاثملا يف كلا تمص د

 مزاللا 0 يفو يريد ب نيالا صقانلاو 0

 00 3 فعاضملا نم

5 

311 

 فعاضملا يفو 20.ةقبساةتقبسف ينقباس وحن ةيلغاا وه ايفو ٠
1 

 دنع سدكلا نيعتي لب ليقو امهدحا راهتشا عم تارمالا زوجي لب ليق 0 3
 ,دابتشالا مدع

 بشيو ءرعا يف دجيو مضلابف رعد لل نمبضالا
 6 حنو رطملاو نبللا ردي و لجرلا مديو يتلا يو سلا رتل لا

 تاهحول ابف ىفقالا ف را: 5

 مدخا هترعوف قدحاو شكلا وف بع اب نين

 وزغيو موقيك ني واولا صقانلاو فوجالا يف مننلا بيو

0707 
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7 
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 ظ هد تا
 لن هك :

 ىاالثلا نازوأ

 كبحو قلع َّك 1 2 را
 لع نزلو لإ 0. لحن
 2 2 3 لعف دوعو روح .٠ لعف

 5 لعف قعسكو ل للعف ا

0 
 للاعف مهسحسو يرض للعف

 0 السا فازوا
 21 2 0 الكرد وع ل

 م

 : لالثلا لعفلا نيع ة يف

 افرلخا 000 ب را لل نا انفلسا دق : موسع
 اهعبش يف مجري هنال اهنم"ي ثا طباض ركذن لو هعراضمو هيضام نيب نيعلا ةكرح

 | 2ق ةنل) لعوب لد الا لعق ىلع يب لو ليلق نزولا اذه (1)
 00 لوف لعف نان

 ع (لاجرل نم مخعضلا ١ طبكعك ذاشف كلذ ريغ ىل إزء ءاح امو (7)

 (ةريثكلبا)
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 هرم اس 5 ا ٍ

 تءاضتقا لومتف افرح ناك اذا اناسحتساو اما را ا ناكاذأ ٠
 ءاملا

 ١ ءزحت همك

 هميفو منو طقف

 ةئ انب ةكرجب كرحت* لكب تكسلا ءاه ءاه قالا زوجيو
 َكمالغو يهو :سمّأو فيك ىلع فقول | يف لوتتق يضاللالا"»ةمزال
 0011 ةكمالغو هيهو هسمأو هقك

100-06١ 

 01 راج يللا ار 17 ا د 00 7 7 7

 2؛ذ04

 فلاروا .اك ةروصقم فلاب متُح ينبم لكب كلذكو

 (؟) ءادبعاو وحن نود

 د اندالا تاور 2

 م يعارز وا دْررك ىفالث اما درا مل الا : 7
 ها

 ل 0 ناروا ةرشع 0 جرت ىمامخ وا

 لودحلا اذه يف ىرت 20 يمامخلو :

 مل نأ يضاملا قملت ليقو اضراع ءانب "بلا الو برعملا قيمت ال املا يِإ
 3-20 الو 1 ل اقيف رومضلا ءامج هيتشت 00

 شكل تلق امأ وحن نيشلا ةبطاخلا فاكب نوقحلا برعلا ضعبو ([)
طاخإ نيبو اني ريع ىلا ةرسكلا ىلع ةظفاحملا كلذ نم ضرغلاو ٠

 زمعت :و ب

 يلاو يفلا قابس يف يف سالو افقوو ًالصو انئامز لها نم ةماعلا ضعب ثيشلا

 سايتلا عقي مل ام ًاصع لوقتف فقول ا يف ةروصقملا فلالا زمهز وو (؟)

 دئازلا هيلا غلبي ام ةيافو راكحاو ةئام ثالثف تاديزملا نازوا اما (5)

 ءايمالا برعم انه دارملا فرحا ةعسم



 كر
 - ]تك

 ماوصأ نم يفرح ىلع يتب دق ناكنا ذرلا بهكيو ينان
 ل هلق يلاقف
 ةالصلا تماق ومن ٌةنكاس ءاه لدبأ ةطوب رم ءاث ناك ناو

 | م ربتالا ف نوكحللاب هلع ومالا فنما»
 (1) ( تانموملا ١ تانمؤلل

 تكسلا ءاهب هيلع فقوي ام يف

 رف رعألا فوذحم اعف هملع فوقوملا ناك اذا

 زاجو ةلعأو هني م لوقتف تكسسلا ءاه همت نا زاج طب لو طعأ
 طغأو طنب ١ لوقتف نوكساا, فقولا

 الف رو فد ع لثم ٍدحاو فرح لع قي دق ناك اذا الا

 رد هفوذ لايف تكسلا ءاهياّلا هيلع فقوب
 في لو عي ل لثم دئراز امهدحا نيفرح ىلع قب اماماو

 ةروكذملا ءاملاب هيلع قولا راتخلاف
 لوجو ءامملا اهتحت ةرورجلا ةيماهغتسالا ا ىلع فقو اذا

ك ةطوب رملا ءاتلاب موتحل اك ءاه لاسلا تنّوملا عمج ءات تادبأ اعرو 1١(
 ف ا

 4 تامركملاو تائيلا ( دامركملا نم هانيلا نفد مملوق

.ً 
2 

0 
5 

1 

5 

1 

8 
7 
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 00500 و م د لم هودي مو قا

 000 م 0

 1 نأ لضالاو

 ري 1

 : 3 كلا 0 فرح 77000
 فقولا يف

 ةملكلا رخآ دنع قطنلا مطقوه فقولا : ل
 0 وت ةنكارغا ذك ناف

 لاقف فوذحملا در درب دقو (1) ( ضاق) ضاق ءاجو (ٌدسأ ) ْدَسَأ ع دنا د 74 ا

 ١ . ) )1نم دنع نذإ نونو ( نسردا) اسردا وحن ةفيفخلا دكوتلا نون اذكو ١

 ٠ فلالاب اهلع فَ .
  23تيأر وحن بصنلا يف باي تابثا بجو نّونم ريغ صوقنملا ناك اذا

 ( يزاغلا) يزاغلا :

 وه وحن فذحلاّلقو يزاغلاب ترر.ءو يزاغلا ءاج وحن رحلاو عفرلا يف جرتو ف

 قالتلا موي رذنيلو لاعتلل ريبكلو ظ



 همعلا 16

 1 يف مل نم لصولا ةزمهو . ٠1١ هلإلا لسا ناذ مركحلا
 ّ يف نيل نيب ةفص اًدرفم نبا نمو ٠ : ةصاخرقم كلا جاوسللا

 ف 7 ماللا دعي لأ نمو . بوقعي نب فسوي اذه وهن هلاو-ا ضعب

 - ماهغتسالا ةزمهدعب ةحوتننلا ريغ لصولا ةزمت فذحتو . لجَدَ
 : تبتقنأو َترِصَسَأ وحن

 ٠١ قم جلا وحن رج فرح دعب ةّيماهغتسالا ١ فلاو

 ْ هلمق ا لصوب ام يف

 0” تحلو ا رك 1ك نأ نسألا : 8

 ا ال ءابناو مالل اك نحال: ف رح ناك اهاذكو أاهدعب ام لأ ل

 اكو ةيداأك وحن ابق اج ةّيفرحلا ا“ لصوتو . نام يف لا
 0: ًاعو ايو اف ازكه نيتكَف فو نعو نم يفرحا ةثالثب ةممالاو

 |” 1١ يف اهطق بجو نريخالا يف اماغداوياّعم نونلا لادبأ

 ل اامعيمجخو قحّلقام نأك ومش كلذ الخ

 0 يلا لاقي الث تامه وحن الب ةردملا نأ لصؤفو

 هللا يفو هللا 0 0 0س اذ ل ةيققم هللا ةملكظ فلت ( ١١
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 بكي الو ارقي ام
 ةملك يف اهترودب ةزمه دعب فلذلل كتنممو اذإ < 17 ْ

 تاوربمو ذخام وحن ةزمهلا دع اهيلع لدول تطأ ةدحلو ٍ

 ابطاتسإ زاج ةملكيف اهتدوصب ةزمه واولا تيلو اذاو ٍ

 سوقد يف م اهتباتكت اجو سثد وحن طخ '
 وحن امهتاتكن م دب الف نيتماكيف اذكه اتم اذاو

 اهناف ماهغتسالا ةزمه دمب املا ةبولقملا لآ ةزمهاّلا اهون اًاق
 ماق لجّرلآوغ ذم يف مك طخ طقست

 ظافلا نمو ميركلا منالا نماطخ فلالا طقستو 20
 اذهو ةكتللاو تاومسلاو نمحرلاو ليغمساو نورهو قحساو مهرباك و 1

 كلزكضو )١( نوثثو كلثو كئلوأو نكلو كلذو الهو ناذهو «ذهو

 سواطو دوادك فلاب نيتقوبسملا نيواولا يناث .

 اًطخو القفل فذحي ام يف

 اد دالا نم 12 13 مطقلا ةزمه كدي 27 1

 نكو اذهو عركا ممالك ويف مكر ام يف الا فلالا تثق نا ك او(
 حلا مرخآ ىلاو ها ىبتنا مهن لك لم رع تاجات 3 .انكلل نأكل

 ملص مل هيل قل صو .ح ذبح
 ب لا 1 يد كي نو د ا ين سو لا لاس تو تيب ا دانا يه : 1 / 1
4 

0 

: 1 4 

 1 هلا 19



 ا ا

 همثن ١4

 1 دازب نا ءدجو نعفلا ف عملا واو تفرط اذا : كارلا

 اوماق وحن )١68( ةلصافلا فلالا ال لاَ فلا اهدمي

 00 1 ًالاذاز نارا هيم ذوخأملا منال يف تفّرطت اذاو

 فلألا فيضلا اومركمو تل نودب فيضلا ومركم ءاج

 | دوم يفالودودمم يفال نكل خش نيونت دعب دازتو
 قف اذمو ايم تيأر وحش (1507) ءاتلا

 ةدنلاو دارفالا ةغمصب ةثام فو

 تاوذو يوذ 3 تالوأو ولوأ ف و ولاو

 كّنوُأو ىوأو ءالوأ راسا 1 ٍيفو

2 

 ١١( بوصنم ريغ در يفو
 ه 5 8 2 0

 جردلا يف لصولا ةرمخ ليبتلا اذه نمو

 بتاكلا ىأر اذا لوقن اذلو سابتلالا عفر ًارقيالام ةباتكّن م ضرغلا(1)
 ناك اذا ورمخواوو ياك فلاك هكر نا هيلع جرح الف هريغ نساتاالا الي زم

 التم الركشم



 8 ٠ ع /4(

 اًريثك نبش لاثمالاو كلا ّنم ثيعو 2

 د 200 ع .

 أظفل لدتت ففرحأ ضعب يف

 ىسعث فرح هلوا ام ىلع ةاخادلا لأ مال لدي : 8

 : (م) ةسناجي اًمرح

 تذبشو تدعق وحن ءايلا لبق هات ةتكاسلا لادلاو ظ

 تلشنو ْتْضَصَح حض نيتنكاسلا ءاطلاو داصلا دعب ءاط ءاتلاو

 دهعلا تّصضقن وحن ءاتلا لبق ءاط ةنكاسلا داضلا لديتو

 دم وحن ءايلا تقيس اذا اي“ ةنكاسلا نونلا لدبتو

 و - 5 0

 أطخو أظفت اهلادبإ بجو ميلا لق نونلا تمقو اذا

 ىغا وخنو ال نوال ْنَأ ىف اًراوجو اعوام 5 ْ

 ظفانا لست ِهلكك لذ نم ضرغلاو

 يف اواو ةاكّتملاو ابرااو ءاككرب ةامحلاو ةالصلا فلا مسرت . ةذئاق )01(

 لدي 2 ابابحتسا هريغ يف كلذك اهمسري مضعب و ةفاضم ريغ ةدرفم نآرقلا
 ٠ تيأر اك ءايلا ةدوصب مسرتت يتم فلالا طخ 6 :5

 انيا امتروصب بتكت يبجعالا مس الا رخآ يف ةعقاولا فلالا نا ملعاو
 قمو رد ىسع يف ال! انرفو اشابو اباب وحن تو



 هل 1

 ْ رانو رون يف منانكاس عمتجي | أهيلع فقو ىتش ى ا

 ' نكأس 0 ةرحلو 0 ا نوكي نا ىناثلاو

 ةدردو هادو سر رخو ةّصاخ وحن“ مكدم فرح هده

 كسا كر ف

 نانكاس نيروكذملا نيعضوملا ريغ يف عقتجا اذا : 5

 اا تارت ومش لوالا رك 270 امهدحا "فذ زوجيال
 : كبرت يف لصالا وهاذهو دال تحد ب ٍددَعالو مالسلا مهلعو رابتلا

 1 0 1 ل اذ وا ةحت ف دعي اواو ناك اذا نكلو

 1 0 9 محموم ةسغلا ءاهوا باطما ريعس دعب عملا

 000 امو َنوَّسِْإ وح ضيا رس دقق ةيبغلا ا ءاه دعب
 0 0 م ةاضقلا معو مالسلا

 116 امن ويشد هنو يول يف ا لن ددسلا 00 دورا ءملع تيفو مول و

2 0 

 4 0 هكا لا نوجا اهدعبو نم نو ناك ناو

 0 بجو نيتلوصوم نيتءلكيف كلذ لصح اذا ةنال ةدحاو ةملكيف انلق (1)
 77 هلصا َنبرضا ومن ةبسانت ةكرجب اقوبسم ناك, اذا ا[ عوامل لاا ندع
 8 اكس لب فوذحلا ىلع 0 دا 0 0 يف فذحالو نوبرضا

 " يطفلاا فذحلا ىلع رصّقا نيتاوصفم ناتملك يف ناكن او ٠ داق ةكر اك رخ
 ٍ ةنيدملا يضاقو ديمأل | اعبات هاج اك

 (303 وج ااذح ف ايوحمن دم فرح لالا نكي اذ 'يا(1)



 هةيضديمات زب يؤشر لاو هيت تن رص

 أ ةمدث

 هيف ةعوطقم ىهف لعفأ ةزمه ادع ام اناطقنأ هن عطقنأ يآ يش

 مارك كابا مركحأ ومن هردصمو هرعأ يفو

 لصولا ةزمه رع يف
 يسامخلا ينام يف مضلاب لصولا ةزمه كرمت : "1

 موهتضملا ينالثلا سما يفو (» مطشقأ وحن اّل وهج يسادسلا

 ع 0

 عجرألا يف ادن نأ يف اذكو لا يف متن و

 يامل يضام مولعم يف يا كلذ ادع ام

 وحن امهردصمو امهرما يف اذكو رفغتساو قلطنإ ين ينادسلا

 651) ةرشعلا ءايمالا راش فو رافغتس | هرفغتسإو قالطنإ ءقلطنأ

 نينكاسلا ءاقثلا يف

 ينال ا نانا برعلا مالك يف قنلال : كوسا

 اهرخا لبق ام ةملك ل ك يف كلذو فقولا لوالا نيلاح '
0 

 هثل ا رعاك ةبسانم ةزمهلا رسكف وجالا نم لمقتاو لعتفا يف راتخلاو (1)
 دينقإو ديقنإ وحن ف

 يزغأ وحن سدكلا زاج ضراعل نيعلا 5
 و١



 نكاسلاب ءادتإلا يف

 اذأو نكاسلاب ءادتالا ةييرعلا 2 زوجيال 5 ا

 قطنلا ىلا الصوت ةزمهه لع تديز لّوالا ةيكاس ةلظنفل تك

 ءاممالا نم لكو لآ ةزمه يمحو (4)لصولا ةزمهامل لاّمو هن
 ةآَرهاف 6( ٌورماو ةئناو مناو 6 مسا يخنو 0 امو ةيرشعلا

 )١( ناتثاو نانثاو (مسقلا يف) مياو نعاو

 َه 20 2 0

 (9 هرماو هردصمو ىضام أ لوا يف ةدناز ةزيه لكو

 فورح نسامح ا رخو ةكرح اهل سل ”ىرما ءارو مبا نون نا (1)

 رءاو بأ ءاج وحن يف ةّمض نوكت تكتب ناكرخف امهدعب ام نامبتي لب ينابما
 ًاعرماد دأب تدرم وحن يف ةرسكذ او ايا تارك فدو

 مكح يف لخد ة ةسبرعلا ىلا لقثد مجاعألا دنع نككبب أدتبا ام لك 00

 ملقا و سنافتسإ يف | ةروسكم ام عط طق هَ زم هلبق عضوي ام نم اذلو برعلا مالك

 ةكرحب هلا كّرحي ام راسل ل سا د سل
 ةيسو ربو سابارطو ةمئرف يف اك هينا

 احتزم عطق بجو اهظفل دصقوأ لآب وا رمألا وا يضاملا صف يمسول (5)



3 0 20 * - 

 : لدردالو ماللد ْنِإ فرجأ ةسمخ مزهلل : 8

 مضت الو ريشا تنَج

 ' لعفلا بصاون يف
 0 6< 1 0 بو 2

 ه١ قو ناد تذإف نأ فرحا ةعبرا لعفلا يصنل :4

 3 نايل فورح عيمج نعت لصف اذه:

 ميلا فورح ىلع

 7 -الآ الآ.لأ ٠ ندا ءاذإ :ذإ . لجأ . 1١ ةزمملا .افلالا
17 2 2 20021 01 2 4 

 0 انا نا ١٠ما.ىلإ

 ٠ تال .1لا © ماللا ٠ 1 ديس نأ 0 فاكلا. 5 يف . ءافلا . ْنَعَلك '

 . نم - 6. ميلا . تي . امك .الؤك .ول ٠ نك كا
 اي. ءايلا او . واولا . له . ايه . اه . ءاملا . معهن ٠ توتال

 ىنباو اعد داو نعت اما ادعي نم مت

 شم تيتو جه رجبجسم

 11 ا ا ف

 د

 7 7 .٠ فسح دربال يل



 فرملا يف 1

 عقوتلا فرح يف

 عراضلاو يضاملاب صنت يهو دق مقوتلا :

 قشصحتا تدافا ىضاملا تاخد ناف

 ٍ : ليلقتلا تدافا عراضملا تلخد ناو
 لمعلا يفّدج ْدَق ْنَم َقْزِرلا مرحي دق

 عدرا 4

 3 هيشو 0 فكلا وهو عذرلا : كل

 : الك وهو دحاو فرح هلو همالكن الطب ةدش ىلع

 الك تيلصلا تركت نأ

 ردصملا 01 ف

 لاتبو ولو امو يو أو نأ ةيم ردصملا 0 :”

 ردصمب هتلص عم كبس اهنم لك ةيفرملا تالوصوللا ام

 0 اوموصنت ا

 ”محر ردا هذ ليلر تلو



ٍ 

! 

1 
 ش

1 
 و

 لثلا يف تن ازاي هفورح نود
 نينا ديلا ديلا

 امم
 اصاختو

 ا ٠ فرحلا يف

 ريسفتلا ينير يي

 (1) ْنَأو يأ نافرح هلو مهبل حا أذا وه ريسفتلا : نال

 دسأ ىإ تل ادع

 اذكَلَمْفَأ نأ هلا راشأو

 ليضقتلا يفرح يف
 : وو امإ نافرح ليصفتلل ١

 قطان ريغ م 2 قطان اك ناوقل

 لاصتسالا يثرح يف

 عراضملا اهو تفوسف نيسلا لابقتسالل :

 لاشتسالل هن

 ضل بع (نامَو لوطأ فوسو

 0 مقا تم

 ةأجافملا يح يف

 ذإو اذإ اا واس

 رادلا ف عيسلا اذإف تجرح

 طقق لوقل | ىعم اهيف هلمح دعب عقت نا اممكحو لّمملا ريسفتب صتخت نآو ١١(



 فرحلا يف 146

 مي فرجا 2

 : نإو ناو الو مو تالوالو ام ظل فرح 5 0 : 56

 رهدلا فورص ىلع ىنيعب 20رح نم مكن له موقاي

 هيبنتلا فزحأ يف

 - اهو امآو 7 ف

 لطاب هَللاالخ ام ءيش لك الأ

 ضيضخ ا

 ةعيرأ هلو يفنعي ىلطلا وه ضضحتلا :
 : ()) امْولَو الْولو الو لَه

 تاع يفذَحت اله
 0 دب

 طرشلا يلرح يف

 :ولو نإ ناؤرح هلو هنودب ؛ىشلادجوبال اموه طرشلا 68

 ار كاك



 ا ع و ام و ود هم

 13 سرا قف 0

 ءانثتسالا_ فئيحأ يف

 لوألا مكح نم يناشلا جارخإ وه ءانتسالا 9
 : (1) اشاحو ادعو الخو الإ ينو فرحا ةعبرا ل

 كاخأ الإ ةذمالتلا ءاج ٠

 فطعلا فرحأ يف
 اهدعب ام كرش تاملك ي* فطعلا فاسأل: :زوي

 الو مَآ ار و ءافلاو واولا عسل يمهو )0 ابإقام مكح يف .

 : كو لبو
8-0 0 

 يداغي وأ .قرطي 0 قاتت ف لك دكا :

 ا يتلا بلطوخ مايتسالا ١
 ناو ع كاب مهه وجو نسح َنايتفلا عي

 باول ا ف

 :لكجو ديو لجو يرو َلَبد ْمم فرح ةَّنس ناوهلل : 94
 مهن لاق ملعلل اَلالجإ اذه لعفت َتنَأ َتنمْؤملا ريما اي لاق

 مسلسل

 هاش تاكخ تدم اذار انور مقا اك تأ اهو الغ 1 8



2 

5 000 

 731ي37يتتلا

5 

 بسسس وهيه سل

 4/١ اهربغ 2 قعم لع 9 اة 5060

 ولو نك :
 اماو مزمل فورك لعفلاب ٌصتخم ماو ري ا فورك مسالاب صنت ما وهو
 ا ماهفسملا نورد ا

 دلل فورح يف

 ا 1 بم فينطت ,تاملكي رطل فوز
 أمم ضوفخما مه الا ىلا هانم وه امرأ

 70 00 فاككاو برو فو َّلَمو نو لاو ْنِم : 00 0 ينو

 ٍِظ : لا 03 07-0 حو دعو 2 ءابلاو ماللاو

 هادا هر

 0 فر 2

 .. ءاقلو ءابلآ فاح أ ةالثألو فال وه مست ١

 را فورتم نم يو ئاولاو
 كل احوال لاقف رمح نِطَتَق . ٍناحي ديشرلا لاق“ بلا فوه لاق

 از ن1 فو رجالا ىلا بهما فو رح انهت فور طابردارملا نأ ىتكال ([)
 فرح ةملك اهنم ةذيملا .ءافلاو ءارلاو ءاملاك ةملكلا اهنم ىنيت قلا فورحلا



 11 0 عسا سايق ش

 انْ اك ارم نوكيو ٠
 سمع ٌمسأتو رشع ناَعو َرَّشَع ثلرانو َسَّشَع يباب رَشع يداك اًبكرمو

 نيعستو عساتو نيعن راو ثا ابو نيثالثو يف او نير شعو يداح رون اًفوطعمو

2 

 000 ممكذي لاوحالا هذه عج يول

 ةنل انلا ةماقملاو يناثلا ّلصفلا تأ : لوقت ثنا عم ٠

 رع ةيداحلا ةيطخلاو م يداحلا باطخلاو

 نورشعلاو هثلاثلا ةماقملاو نورشعلاو ثلاثلا ماقملا اذهو

 لوقف فلألاو ةئاملاو دارعالا دوقع ىبترتلا ددعلا نمو
 نيتالشإ :ةماقلاو تيعسنتلا لَصفلا توق

 داما تيبلا ثدشنأو

(0 0 

 نرد صا قا 0 الو ادا ا جلا د

 (ه0) دّرفملا ريض يللا اًدنسُم دكوتلا نونب وا١(40)ثاثالا

 6 0 فرألا اماو ٠
 ةسسمالاملا 0

 ًةعبرا سسماخ وا ةعب را سماخ نأ وحن لعاج ىنمم ايا در دقو دالبلا اوخود ةثال 1
 ًةسمح ةعبرالا لعاج انا تيتروصلا يف ناو



 ددعلا مسا يف 1

 ةئاكالا دع فد ايا

 فاآلاو ةئالك وملاو ,لملا نيب ةكرتشم دوقعلا» : 6

 ] ةأرما نورشمو الحر نورشع : لوقف

 0 ةنم لوألا ٠ ءز او فوطعلاو : 5

 هر ا د

 كو 0

 : نورشعو ( ةدحاو وا) ىدحإ نورتو حارا داو

 نورشعو نانا ٠ 2( نورشعو نانثإ

 )1١( نوعستو عست نوعستو ةعسن

 ىدترالا ددعلا يف

 ثلاث ناث (22لوأ 18٠( ) ىبيترتلا ددعلا ظافلأ : 5 4 31 ٍِس 35 نبأ 1
 شاع عسات نماث عباس سداس سماخ عبار

 تع تفطعو بيكذالاو دارفالا يف عْشتو ةعشن مكح عّضبو ةعْضبل (!)
 دك عفو م ةعضبو تائس ةعض و ماوعا عضب لوقتف انيلع دئاوخاو

 نف فيلا اما ٠ 0 ىلا ثالث نم طدو ةعست ىلا ةئالث نم ةعضبب داريو

 وحن دقع عم لا رك" ذي الو ءان الب ثنّوملاو 0 00 ةعيسش ىلا دحاو

 فينو نو رشع
 كلذ ىلع اعضو ناسا لب تيفصوب .اسل ا مالا ةدحاوو داو ًاماو ©

 نانوكيالو ان اناكم الق ءلف ةدحاوو د>او نع نا. ولقف ةيداحو يداح اماؤ مآل لوا ن

 0 ف الإ 5



 1 0 7 فيديا : دع
 ها 7 ذه -- 11 لا

 ا د لاو ع "ا ل
5 . َ 2 7 2 9 7 

 كنولإ عمان ناثنويو دل 1 2 ناحل نساولا نإ" ٠١

 لومتف كنَّوملاو دل جاف ظدلب نانوكيف فاآلاو ليا امو ٠

 ٍةأرما فلأو لجر ةّام

 (1) هشينأتو كرلا ريكذت يف

 ةروسع تسع رع سع همس )0( ةرشع ىدحا رشع دحا 0

 50 م 8 0 6 ا 37
 ه ت 3 سهل ثا ا 3 م

 (9) ةرشع يلام سثع ةيناع ةردع ثالث سشع هنالك
 كا يأ 0 كيما 2.226 م 4

 رع رسع هسا ةرسع عبرا مسح ةقئانإ
 9 حا , 1 0 1 2 ر

 00 هس هذ ه 1 و ا ١ 1 .

 0 تآمَمْسا اذا ةّرشَملا نارك امم لصحتتو

 سايقلا ا ةدرفم تل اذاو سارقلا ىلع

 َرثَ ١ نم لذألا .ربل الا تقلا ىلع نايم ب 260

 أمهنم نونلا 0500 50-0 ىلا بارعأ نابرعم امهئاف ةرْثع يلو

 لقا[ ديف نا اقلطم (ولضفأل بيكرتلا يف نيئشب لّيمملا ددعلا يح
 قباسللف دقف' نك . الجو ةيراج ةرشع سمخو .ادبعو ةيرايب نثع ةسخل و :

 نراع ر ة و ا م رت لات ال

 0 0 نيدليمم ىلا ةنسنملقا ددم فاشيالا ١ كي

 لأ عيبا لقاف عج
 ةرشع ناغو 9 درع فلا فشل 0

000 



 هثنأتو درفملاريكذت يف م

 اق ار ا يد
 دتس |(ىدحإ١ةدحا»و )١( (رحأ) دحاو

 ل ناتنثا نال

 ةعسلا عبرأ 0

 0 ل 1 تح ةسمخ

 نإ هذاا نم درفملا ددعلا نأ ىرت لود هذه نمو

 : لوقتف توما عم اهنم در ريو زكذملا عم اع | نوت ةرعثملا

 (1) ءاسن عبداف لاجر قرأ

 نط ل لب ذي وبلا

 5 ين دعب الا قآي الف مسار رع هلل فص و | لكدعب عقي ملوافضي مل نادحا(١) 5
 001 وف سامقلا ن نع جراخي سلف اذه لوقيال حا معوق اماو ماهفتسا وا يف وا 1

 00 ةرشع ىدحا لوقتف ةبكرمالا لمعتست الف ىدحا انآ . ذا اذه ٍلوقيال ريدقت 00
 1 3 ربكلا ىددال انآ رح ةناضم و هقان نورشعو ىدحاك اهباع افوطعموا ٌةأرما

 1 00 ادت و فرح اذا نكلو ددعلا مسا دعب دودعملا ركحذ اذا اذه' (م)

 تروس لوقتف ةاغلا نم ةعامح نع 0 امكقالطالا ىلع ناهجول.ا زاج ددعلا مسأ
 0 ةعسا وا عسن لاجرو ا ا لت

 3 ةئالث لوقتف عمجلا نك نود ةشينآتو درفملا ركزت رتتعملا نا | ملعا

 . اركز ناك ام لكو لسو مام درفملا آل ءاتلا قاماب تآلعس ةعبرأو تامامح
 - ناهجولا هددع يف زوين نكمل اب وا ىنعلا يف اني طفلا فار 2 زم ناك كو وا

 0 . امب اًدارم صفشأ ثالثوا صنخا ةنالثو رقبلا نم ثالثوارقبلا نم ةسالث لوقتف
 ةاراجرلا اهب ادرج سفن حدا نقار ةقدانو ءاسللا



 ةدودعملا ءايشالا ةك ىلع لدي ام ددعلا مسأ : 41

 ةفصلاو يببترتلا هل لاقي ) اهتّير لعوأ ( يلصالال لاقُيو) 1١

 / (ةيددملا ْ ١

 ىصالا ددعلا يف

0 5 5-2 

 نانثإ دحاو يو ةظفل ةرشع اتنثا ددعلا لوا : أم«

 >-ههى ظ--.- 2جخ-.292- + ل < 2

 فلو (13 ةعامؤ ركع ةعسف هناَخ ةعبس هنسوَسح ةييوأ 3 ١

 كلزكو ةرّملا ىلادحاولا نم وهو درمم اماددملاو 22
 فلآلاو ةثالا

 قع ةعسلا ل1 نعوض ا امإو كَ

 نيعستلا ىلا نيرشعلا نم وهو دوقع امإو

 نيعش و ةعس ىلإ ني رشعو دعاو رم وهو فوطعم ماو

 لأ اههف اوداز معنا ريخ ةّمفكف لأ نودب بّتكُت نا ةّئام يف لصألاو 3
 0 الو بنكي ام و عمجلا ةروص يفال ةيثتلاو دارفالا ةروص يف



 ضراعلا ءائبلا يف ع

 ضراعلا ءانبلا يش

 ” ةيحاص قرافي ال اموه مزاللا ءانبل اف ضراعو مزال ناعونءانملا نا معان

 ضعبو تايانكلا ضعبو لوصوملا ممالاو ةراشالا مماو ريمضلا ءانبكك

 رم كل اعفال | ءامماو )١( فو رظلا

 راك اننا ةيضتنملا ةر ولا قراف 28 هيحباض قراقي ام وه نضراعلا ءاننلاو

 الح اراو ورع اب ار مكرم درألا ىذاكلا

 رادلا يف لحر ال وحن درفملاال مساو

 او تسع اذكو ٠ مامَأ تفقو 2 نال دع تالا كسار

 لدم ةضوعو دهوك شو كداد نودو

 كتفرع ءوي نم يالوم كتحا وحن ةلخ ىلا فاضللا فرطلاو

 ىَأ) ءاسم َحابص تدتَأ وحن جزم بيكر لاوحال او فورظلا نم بكر .امو

 (ساكم ]زا تن ىراخ انهو ( اسمو اناس

 2 هل

 ملعتس اك ابرعم عجر ءانبلا يضتقيال بيكرت يف عقو اذا تأينبملا هذه نم لكف
 يناثلا مسقلا يف

 نام الو ناكمل تسيل اال فرظن كسل احانألا انك( اذكو (0)

 ” ةيييفروللا 5



 يوت توا ا ا ا + 4يكيش رس تيس ا ف ا

 لقي لاعفالا ءامسا يف

 عرس أ“ يأ كامل | لأ ْيَأ (1)َديَوَر
 5 - ه رخ 06

 ذح* : ءاهود 2 ٠ هص
 0 هر 9

 يرضحاوا تا 010م ذدخ كَدَتَع

 را عت اه 000

 رخآت 4 كءادو فنكتإإ ٠ هَ

 ملوتوأ مزلإ ٠ اجيو رظتاواثسبتا . كناكم

 حامس_عامس لاق 0 قرا

 يدانتلا موي عر ام ىلا ملك يداني وهو

 ديعولاراتب قدصلا كَقَرَحَأ هنأ ولو قدصلااب كلم
 ص ا

 كاخاديور

 اهلهأ نم تن ااه ةلأسللا هذه َهْلِب

 هيومن يغب ميا لاقو يشل | ىلا يضاقلا ا

 كاخا َكاَديَو ر لوقتف فاكلا ةقملو (1)
 ملك لجرايملَع لاقيف ف فب رصتلا ف ةدحاو هروص مزال مل نأ ملعأو او 41

 0 نيام اهله دلع ودلك بلك لع ”٠ ضلادب قي صقل . غءاسناب -

 ووابلا ريمصلا قرر 0 ولا | نال رمآ لعف ذّشيح

 ها تاك نيلمف َلاعتو تاه نو كا ارثكأ مجردق كلذلو

 «ةزمه ءاتلا لدبتو) نيا ايناه نه اوت اه ابا تاأه تاه ٍتلوقتف

 نيل امم 11 ١ اس اونا اهله لاكي 1ر ناس 1



 ل اعفال ا ءامسا يف 1

 عراضملا ىنعب وه يذلاو :
 ع 2 . 5 ا ع 2

 نسا ** ىآإ 2 1
2 5 5 2 6 : 2 
 كب .٠ (])طقو دق ردا فا

 و +4 9

 بيجا 0 ءاه 8 لحب

 كاوا فزنا .يوو 0 او 0 دبو 2

 0 0 ا هل لاقف

 ”مّرد كانأدَك

 م2 و
 انين م0 ِِء

 'نماآس لخوبو لاعت نزو مالا ىنعع يذلاو : 3/١
 اهيبإ

 00 0 مانا الثا لف لك
- 0 - 

 : عد َ 00 لزتعإ يأ كتل
 ش لمآ ٠ خدبت ودي مدقت كّمامأ

 : لكقوا لأ: ص ىع بمتسا . َنيمآو َنيمأ

 0 كنود كلثيدح يف ضم| هيل
 ةربخأ ٠ َكَنَأَوَ تكَسا ا!

 ظفللا نييرتل ءافلاو ينكي ىنعم رلعف ميا طقف )١(
 ةدادنو (كِردأ) كاردو (سعلا راعرعو ) تاوط 0( رآقر 5ذشو ([)

 ' عاّدكايو ثاَبحاي ومن ءادنلا مرني ىئثالا بسلةفص نزولا اذه نوكيو (ردابل
1 

 هديت ضرملا نيه: سوح 1: ىو نسا ١ وشما

| 4 

 ا

 اله يو ًاله يحو لرعَو فرق



 قا لاعفالا ءاسا يف

 لاعفالا ءامسا يف

 يف لامفألا َماَمَمموَمت ظافتأ يححلامفألا ءامسا: 004
 () لماوعلاب رثأتت الو اهلمع يفو اهانعم لع ةلالدلا ٠

 ا عاونأ ةثالث يهو
 ىضالإ يني وهام
 عرامخلا ىنعع وه ام اهنمو

 00000 ا سألا مج وهال
 َناكَّش وو َناحْرسو (أطبأ ) َناَطِب يضاملا ىنعع يذلاف :

 : (دمب ) اتباهيقو َنآَتْشو (َعرأ»
 ه2 هل 2 2

 ىلا لإ نيم أ دري نسفل تنايبع < ١ يذي تبَدَقفاام ىلع درب كنان

 لك اذهو اذه لثم انآ
 كر ناك انا ناحل

 لفاعلا ريغ باطخ عضو ام يثو تاوصَلا ٠ ءاسسا لاعفالا ءامسأ ليبق نمو )١( ش

 0 كتبا لافأ دا سرت زال 4



 فرالا ْف د

 00 ما : أمم 0 اذكو

 بيع الإ ا ةدر ممم اهلامعتساردشو ةناعاج رك

 0 لاقف ارتند اَذَكَو اًدكيدنع

 الا نالمعتست الو 5-0 0 0 000

 تام لو تت

 فرطلا يف

 ناكم نم يف ىنعم نمت ام ىلع 1 ام فرظلا: 5

 ذو تك نامز وأ انهو ثيك

 ّن د نالا هك
 0 2 57 0 3 دإ ىدل ني ّظ 3 0 0-7 -"َ 538
 دم اذإ انه م
 رو هع

1 0 

0 
 ى ىفا | | ندل 2 7 َءَء

 لاعقالا ءانا اًبذبا تاّننبملا نمو



 1١ا/ ةيانكلا يف

 اذ نيكو ماهفتسالا درع امهعرمجم دصقنو اهلق ام 2

 مُمَألا تحترا اذا ا

 اننم! , ١ . رحم (عااشيالا
 ةنرتلاب ةيراشالاو ةاغلملاو ةلوصوملا تب قرثلا فرس انف

 تاكل نس خجلا اقالا

 دقو توي مج مروج

 ةيانكلا يف
 حيرص ريغ ظفاب قا ءىش نرد نأ ةيانكلا د

 / )1( هيلع ةلالدلل

 َتيَدَو تيك اَدكَو ني اكو ْمك ةّنبملا تادانكلاو

 انإلا ايعااسأ نم نياك تذدخأ ارتند مك

 ناو نر اكد لقاعل ملع نع ةيانك اهو ةنالفو نالف تايانكلا نم )١(

 اي ا ةنالفلاو نالفلا تلق لقاع ريغ ماع نع ةيانككأ تدرأ
 لجرل | نع امي ىنكب ةيسنج مالعا يو يف نا ناد تا ةعملق نب ةعملص

 هوبا الو وه فرعي ال يذلا لوهجلا



 لوصوملا مس ا يف ١1

 1 سه هس هم

 ا اه اها ردشو لقاعلل ص نم

 كيلإ | َرَدَتَعأ نم ردع لبقإ

9 

 اعل ردشو لقاعلا ريغل لمعتسنو امو

 كس دق ام انل رفغإ

27 0 

 0 يما اذا كحال ي

 0 ا

 حدو لعاقلا مس ( 1 اسادألا لرسول ا نيكو

 ممول تاصاخت“ 1١( ةخلاملا ةلثماو لوعفللا

 ماهفتسالل اضيا لمعت 5 يو اعف نيو 21 :

 اك هريغل امو لقاعلل ؛ 3

 ان دث هنلغو هنا ف 0 5 ينم يراشإ نم

 ا 21 16 نم كافوخ اق لوقت اف اقدام تنك ناف كعاشما عساه
 راع تي ا م
 م” ةدئاف يأ

00-2 

 : نمالاب قحأ نييزحلا يأ

 0 كر

 قنب ردت اهيلح ةلخادلا لآ نا جرألاو اما ةبسشلل ةفصصلا لع ليقو (9)

59 



 |ظؤط(إ/,إ 2 +11ل/01أذ1ذ#]1]|]1]1ت#]0|0|/0/|1| | 0|0|ز ]| ]| ]| | | |

 لوصوملا مسا يق

 فوذح لا لعفلا يف رئتسملار يضل ا دئ.اعلاو

 كرتشمو ذا لوصرلاو

 صامل لوصوملا يف

 فالتخاب هَظنل فلتخا ام صاخلا لوصولا : ١
 عممجيو ىنشو تنّويو كذِض ثم

 ضوفخلاو بوصنالا و
 يذلا يذلا درفملا |

 نب َدلا ِناَذَلا 1 2
 َنيِذَلا 4 ودل 6

 ا | 5 3-7

 نيَتَللا نآتللا ثلا ْ ُُس
 يتاوللا ْ

 كرتشملا لوصوملا يف

 هلك :ىلتم ال ةمررط كك فضلة
 )أو ىغملاو درفملا عم ٍدحاو ظفلب ب نوكي لب م فالتخاب

 0 ةضرأ وه يملاو

 ءالقعلا عمجلال نيذلا لمعتسال )١(



 لوصوملا مسا يف 1(

 لوصوم ا مدالا يف

 9 رو بكأس

 دعب اال انعم تال اموه لوصوملا مثالا :
 هيلا مجري ريم عم 2١١ اههبشوا ةلمج نم

 ظ ةلصلا هدعب امل لاقيو
 اًريتسم وأ اًرراب نوكت لوصوملاب اهطب رب يذلا ريضلاو

 دئاعلا هل لابو
 ىروسف ىلُك يذلا هن دل

 كارا يفام تقرع

0 0 
 هدعب ةمقاولا ةلمإطاب الا هأثعم متي ل لوصوم ميسا يذلا |
 ( هلعاف عم ) قلخ

 َقّلَح قارسملا يلا دئاعلاو

 ةلمإا هيش كردص يفد لوصوم مسا ام قاعلا لاكملا فو

 قدصلا ل ام وهرخلاو ا نكت نا هللا قطار اقاو 1

 ةردقت وا لأ ةلص يف اك" اهانعم يف ناكام ةلمخلا هبش دارملاو ' هتّذل تذكلاو

 نيّمأت انوكي نا ايف طرشي و رج فرحب رورج لا مسالاو فورظلا يف اي هلبق



 تاس ل ل ل لع وو وي

/ 
 ةراشالا مسأ يف

1 

 ديعبلا هللا راشملا : ١54

 ضوفخلاو بوصنملا عوفرملا

 كلذ درفملا
 كلذ

 كا كَناإَذ ىنثملا

 ل

0 1 5 
 - -و

 َكلالوأ تلال تل
 كلت . كلت درفملا

 َكعَس َكَنََ تا :
2 2-1 

 َكلالوأ َكِإ الأ مخل

 تو ةوْذذم يذب سرقلا نم ةئئّوملا ىلا ضبا راشنو
 اًدرفم يأ اًفلطم سرّقلل ام ىلعاًراوج هينتلاه لخدتو 2023
 ءالذه ناتاه اناهو ناذه اذهم لاق اعومجو ا 3

 كيئاه لاَ
 كاذه لاَمُف هنم درفملا كذلل ام ىلع املوخدردشو :

 ديعبلل ام ىلع املوخد عنتميو

 لوصوملا مس :الا ةينبملا ء ءاممالا مو

 تنسج تجر مج جس

 طسوتملا نم ةذرفملا ةثئوملل ام لع هينغلااه لوخ د رثكيو

 اللب! دل كن ا نما
< 3 



 ةراشالا مسا يف در

 بدرقلا هيلا ازال تالا

 ضوفنملاو بوصنلا عوفرملا
 د د درفملا ا

5 | 13-3 1 0 6 9 . 

 - 5 0 ىف“ 2

 7 5 درفملا

 ص 3 ىلا 58

 طسوتملا هيأ راشملا :

 يىخضوفخلاو بوصللا 0
 َكاَذ (مو َكاذ درفملا

 َكَكيذ كنا ىلا 3
2 700 

 كناوا َكنلوأ عمجلا

 ١ كبت درفملا 3 8

 كنت كنا عكا 5
 0-2-2 2 ع

 ُُ - وإ كمناوا عمجلا

 وا ة ع ناّننم ناثو ناذ د لهو انوااذ الا ةراشألا ءانأ نم ا 2001(

 امهانب امركلا نمو امجرعأ : ةيثثتل اب لاق نف نالوق نينثال ا ىلع ةلالدلل اتعيضو ناتغيص
 نيّتللاو نيَّدَللا يف لوقلا اذكهو ار ارجو اه ءابلأ و انقر تل ل1

 يا ةسالا اكلك لع نا ابيف مصقالاو باطخ فرح فاككا (0)

 باطخ يف ياابو ىثملا باطخ يف فلالاو ممل ةقحطو ةتنّوملا تاطخ يف ةروسكم
 1 هاا لحرا ١كاذ لوقتفا تانالا كاطخ ىف ةددشملا نونلابو ركحدللا عمجلا

 ءاسن اي ىتفلا ّنكلّذو لاجر اي مالغلا مككذو نالجر اي ةأرملا امكتو

 00007 فال بة ن7
 هل 5

 2 0770/7509 ا

 ند انما رق اوبل



 ف ىننق سيفك ع دج + يو

5 

 هن

 .. مهلثي». ثؤييرش ن1 ن7 ةة5تبسشب

 صك نأخذ 1| | |ز|ز ]1 1 |[ | [ 1 “““““ب ير 17 | ١]

 1 73 4 و

 11 سا ا ]ذ ] ز 0 000000000ز ز ؤزؤ#ظ | >< خذ"

 4و
 ان ةراشالا مسا يف

 ةسغلا ءاه يف

 : ةئكأس ءايوا روسكم دعب را ءاه:

 ٍهفطل نم تبت هيلاوب تررم

 هاوه ىلع 0 و كلذ ريغ ف مو

 ايلمو اب وحن قالطال ا ىلع تناك ائيح تفنف فلآ اهدعب عقي ملام
 فاآلا تلدبأ ريم امقمل اذا دلو َلِإَو ىلع نأ ملعا هيك

 ٌمْيَدَلو مهْلمو كيلا لوقتف ةنكاس ءاب نيف

 ةراشالا مما ةديملا ءاممالا نمو

 ةراشإلا مس ئق

 ةيسح ًةراشإ هيلا راش ما ميسا :

 ىلا هيلا راشملا ىلا رظنلا مسقشو 00 ا

 (1) ٍدعبو ١

 000 ميو ماللا نود فاكلأ عمالا ديعلا ىلا 0 ا

 فاكلاو ماللا عم الا هيلا

02 57 



 ريمضلا يف 1

 لان نوني ايوجو امشي لصُم ملكت ٠ ءاب لعفلاب تلصتتا اذاو

 ( 102 رمكلا نما لعفلا ةمالس ىلع اصح تاقولا نون اهلل

 ينِمَنَْآ تمصلاو يباب ر ربصلاو ينب دارهدلا
 ءانثلا ليم ىلع يلو دعاس

 - الآ اف لمنلا 01 ةعرؤرلا مقل لاضالا ل١
 يني اب رضي وا يلاب رضي نالجرلا

 ل6 ناكر ىف نإ اا هذه ءايلا تلصتا اذاو

 : اًرباج الصف نونلاب ءايلا نيبو اهنب
 يلام تعض ثلعف نإ يننِإ ىبحي فنك اًحناصم ينارتال

 (ينكي ىنمب) دقو طقو ندَلو ثيلو نعو 0 ءايلا تلصتتا اذاو

 نعو نم عم ًاءوجو نونلاب اهتم فرح لكح نيو اهنب ل ف لعاو

 (7) ليلق ينلعل ناف لملالا يقارب عم ايثكو

 كابوط كاب ينَتْيلاَب كاب وط اهل تْلَقَف ريط اًرعس انب ْترَم

 اجو نونلاب _ لصفلا هني زاج ملكتملا ءاي هتقحل اذاف لعفلا مسا اماو 1١(

 ) ينك دا ١ ياردو ينكارد لوقف لاصتالا

 ؟ ليضفتلا مس او لعافلا مساو ءايلا هذه نيب لصفلا 1 اييسبل كشف (1))

 دوخأو قيفاومو 2 ينوق داصو ىملسم



١ 

0 

 ا
1 

1 

ْ 2 

 ؟ 1١( يدعنملا لعفلارخا قش انا يههو بص راض ان لاقي رئامضلا هذهد ٠
 ينتنهأ دق ٠ كتمركأ دق ٠ هب ذه مالغلا 1

 5 لعلو تلو ّنكاو تاكو أَو نس ينو مدالا بصوت د وأ

 هسلف ىلا جاتحم كنَأ ىري نم دولا جرت الو 9

 ملا 0 ١ك هذهو : 38

 ديبكتيمت

 ماكان

 ها

 نيت يور ها عك دا
 ا ريض يف

 0001 ا

 انيسن نإ انذجاَوت الابر

 كلاغلا يف قد ديعتو يئلاثلا يف يبصن ريكو لالا يف جيش مدقق

 نو نو و وي يع حل

 ءاملا ريم يف

 : اهلبق امرسكس يو متفلاو نوكسلا اهفدوجيو ملكتلا ريك م ءاملا :

 يرقفل 0 موقاي

 بيرالا بلل رابعا هيف بيع ثيدح موقاي يدع 01١

 خان ايلا ا هاا

 ني

 ريمض نم مزاللا لعفل اب لصتا اع ضقتنيال يدعتماب لعفلا دييقت نا (1) 6
 راع هب لصتيال ل تم ماتلاوغردص ٠

6 5 
 3 3 - 3 2 3 نيس 5

 0 اك و ار ار ال و



 1 .ء افلا قى 3١م
 ب -

 صولا فضلا راهم ق1

 طر
 كوم كرتشملا ركأذلا

 06 يابإ 0ر6 درفملا 1

 4 ثان : عمجلا 5

 0 ا | ديفا

 / .ءا ."٠ ٍ درفملا
 ءدا 0 )

 2. 0 اعله ابإ . ىلا

 هم خد وَ تس

 ع ةلصتملا َرِكلو بصنلا .رئامض يف : ١

 007 توما كرتشملا "ل
6 1 

 3 » در

 امه ا
 3 5 ى 1 َ



 117 بديمضلا يف

 رت ف ةلعلا مفرلا راض ىلع مالكلا رم دقو

 ل 1

 مج ىد دب فضاقلا تلالا 5 لَآ ن نوديزيب مهنأ ملعاو : ٠ ١

 يعم را اير عراضملاو ل

 اوبرضإ .اوب رضي مل .اوبرض

 فلألا فذحتف لصتم ٌديضواولا قحي ملام
 موب رضا .انوب ضب ل. كوب رض

 ويمص ريب تلصتا اذا لقاعلا ركدملا عمل ةمالع ميلا نا ملعاو

 دو امم دلوتيف اهتض عبشتو "مضت
 مومتب رض م

 ةلصفنملا عفرلا رئاض يف : 1649

 وَلا كرتشملا رك ذملا
٠ 0 5 2 1 

 نكح عمجلا| 5 .٠

 تنا 0 تناأ درفملا 5

 0 امك ىلا

 فلل لست مش ع 202822 ع 4 اع
 د وو

 يه .٠ 2 وه درفملا 1

 0 7 58 يشل 8
 ند : مم عمجلا



 سيمصضلا ف ا

 ءانلا يف

 واعر دعو ةلاس هك رخآ ول ءأنبلا

 ثيح ون نك 001 عفو من ةعبرأ هعاوفاو لالتعا

 00 و سمو أو

 ريغشلا ام ة ريتك هانم ءايندلاو

 ريضصلا ىف

 58 |طاخموأ انأك كم اريصلا.: ١ ها/

 رك دا

 هورس بوصنب وأ نفر وهو

 لصفتمو لصتم ناب رض عوفرماو

 لصقتمو ل م نانر رك بوصنلاو

 ةلمّماْلا ل رورجملاو

 ١ كار ناكوغ فرملا يفو ندلو َنيَأ وحن م الا يف ناعقي  نوكسلاو جتفلا (1)

 1 ةيسانل الا لعفلا يف .ناعقيال ركلاو | مضلاو مآسو ملس وحن لعفلا يفو نمو
 يهذاو اود ةطاقلا ا را واو 0

 03 1010100بب-د-1



 ١6 بازعالا ف

 : ءاملاب را واولا ملا راكدملا عمج مفر 5

 ند نم وخل تميس نيم 5 نو

 : الاب رو فال بّصنتو واولاب ةسخلا * ءاممالا فز

 كيخا ىلع تمّلسو كاخا تيآرو كوخا َمِوَق

 (هميم لاوز طرشإ ) هفو ةيحاصلاوذو مو خم بأ : ىهو

 ةءرتم' ترجو نا طب الا فدل
 ملكتملا» ءارريغ ىلا ٌةفاضم

 امكامبنون تفِذَح ماسلا ركدملا ممجو ىتنْلا فيضأ اذإ
 هذه نال (؟ : ١507 ةفايضإلا يف درفملا نم نونتلا فدي ظ

 لاق درفملا م ءالا ف نوتتلا نع ضوعيحم قولا
 ا كاب وتكم يلا درو

 مامجحلا كيبل لثم

 ٠ ءايلاوءانيم نوكباماينألا ٠ بارعالا ضن )١54(

 االول / ١ 5 :0



 بارعالا يف 114

 ةوودمم وا ةنوصقم ثننأتلا فلأب موتا فرص منتي : 7
 -2- 0 2 2 ك0 2 7

 ءاب ركز و ءامركو ءارعصو ضو ىحرجو ىرشبك اقلطم
 ريثكتأل الو ءابطو ّطْراك قاحلالل ال ةدئاز نوكت نا اهف طرتشدو

 م 3 0 ء 00 7

 بقرصتملك 22ج فضا وأ لأب لح اذا فصتخلاريغ : 54
 6-2 3 3 0 م

 يجاتلا ماردب ثيرتشاو .مهاردلاب تب رشا لاَقسف

 0 مو 5 /: : 2 3

 لاقي رمشو رمحو ناحرس يف اك عونمملا فرص يف ريغصتلا ببستي دق هيبنت
 0 1 2-0 هو 0 2 18

 . وحن ف فورصلا عنم يف ةرات ببستي دقو ريميمشو ريمعو نيحيرس اهروغصت يف
 هم 3 7 1 ع

 بتي رت هريغصت ف لاقبف الجر هب تيمس اذا ( تباثلا مقملا ءيشلا) تتر
  بوجو يف ايس ن وكي ار وطو لعفلا نزوو ةبملعلل عنتميف رطبّبت لاثم ىلع نوكيف 1 1 . ا ا

 00 06| رككاك رسما قف انش رتؤيال دقو دنه ريغصت ةدينه يف اي ملل
 3 5 3 ع 32 6و 1 3 هم

 يف اك اونمم ًاميو ةأرمال سلع بيرك ناهجولا هبف اًرئاج امو يَونك
 ةجيلطو دميحاو ناريكسو ءاريّصَح

 . اواو فلآلا ثالث فورألا بارعالا تامالع : 5
 00 ظ ياو

 ماسلا ردا عجو ىلا ةثالث فوركلاب ةبرعملا ءاممالاز

 ةسمللا ءامسالاو
 ح

 ٍنلِحَر نالجر :ءايلاب رجم و بصئيو فلاالاب ىنثملا مقري 0 عم "” 2 4 2
 3 ١ 1 3 تكس



 ا

9 ” 

9 

 ١ بارغعال ا يف

 1١( ةلمرأو ةناَمْدَت امهثت وم نال ريقف ىنعي لمْرَأو © ةهداخلا نم )

 (0 رخآ ثوم ىرخلأ عج رخأك ةودعم تناكاذا : *

 ءانقو دح ومو .ذاحأ رح ددنعلا ْث 3 لا ىلع ءاج أم 57

 رحاو دحاو اهانعمو َرْشْمَمَو ٌراشع ىلا عب رمو عابدو ثّدو ثالث نمو

 0 رع الا كيرا ةتولن هقولك نانا ناكل

 ةعصلا هت لارا نتا

 عومجلل ىهتتم ةغيص ىلع ةاج اذا ملل فرص عنتمي : 60

 (©) ةلقايصك ف رصنف ءاتلاب مَ ا
- 

 دش دقو لعق هوم نوكب نالعف ىلع تافصلا نم ءاجام نا كب ٌرم دق (1)
 ” ناقل . نان. ناشد .ناصمع .ندلح نآلأ هملك ةشغ لس ل

 اما ٠ نارصن ٠ نامدن .ناتوم .ناصم ٠ ناوشق .نآلع . ناجوض . ناجوص .نايعثص

 ناهجولا هيف زوجيف ناطش اماو اهمعنم عيعتسل او امل ثنوم الف نايحلو نامحر

 دارفالا مزلي ريكتتلا ةلاح يف ليضفتلا لمْ ركمم ليضفت لا وهرخل ()
 اًمارخإ كلذ ناكك ماعتس اك ل ررقملا لصالاا فالخ ىلع عمج * و َتن اكديكذتلاو

 دافعا وع نر |امإ ا

 ليضفتلا لعفإ باب نم تسدلف رخآ اهركذم نال لدعلا ءافتثال
 امآو .اتمن اما عقتف رّكّذملا ظفلب ٌةركتم الا لمعتستال ظافلالا هذه (؟)

 َةلاصا فاصوا يبف اربح اماو ال اح

 ةحعالاوا ليحارشو رجاضك ةّييرعلا تادرفملا نم امجزاو ام اذكو (2)

 ايجعا اًدرفم ٍهنوكب لوقلا ىلع ليواسك
 رب 5

 ورخآ نع ضوع ةنيونتو فورصم ديغ وهف رازك امرتس اهنم ءاج ام اما
 هفرص ىلع ليلدال



 )١( رفاز نع

 ةفصلا فرص عنتمي : ١

 نآبصعو ناركسك نالعف نزو لع تءاجاذا : ؟

 (© تيعأو جَرعَأو رمخأك َلَمْفَأ نزو ىلع تءاج اذا : ؟

 ادوصقم د لف .وأ نالمق ىلع تناك ءاوس اهف طرتشنو

 6 10 ثياروح اقصو عقو نإ عب َرآ فرص 0

 ناجح قع أ أ كلذكو ناعم ددغل عوضوم دج

 0( ساْمَألا رؤعلل ص ضوم ةنأل ن اق قع ناَوْقَص كاذكو

 ةاكدت فرصت مث نمو ٠ ءاكلات قال ن | ًعاطم اذ ل طراشدو

 ٍةفو رصم ريغ ل ا ءاج امسسا يشع ةسمخ الا ةغللا يف سيلو (1)
 علب يهو ردقم - مانع 2 6 ةاهغلا ردقف ةيملعلاالا 2 اع سلو

 حزفو َمَقو رم م و و لع فلذو مجتمع 5 ىجو لمشو

 ٠ لّبهو رّضمو 0
 ١ رس هاثلثلا موي تنجو نعم موي 0

 . 00 لدا وتم اكو ءامصبو هام امتكو ءاعج عمس عّصبو عّنكَو عمج كلذكو
 : ةسلعلا

 3 معو ا 0 مداك علا كا لقت ام فرص ال كلذك ()

 (ةراخالا ةثالثلا فرص برعلا ضعب نع لقنو ) قربأو عرجأو

 اعرو اهيف هنسالا هل اصال ةفو رصم اما جارااف ىفأو لدجأو لبخأ اماو

 ةقمرل ليش تح



 ىنيم وهف هب َوَّزْرِبو هِي ويك هيو آء ملام

 لجد مسا ةلك ثنئاتلا ءاتب متو 2 تاك اذ

 ميهرباو دؤادو مَدك يفزحا ةثالث ىلع ادلذ (ا ايم عأ ناك اذإ : ه
 يف فالح الف ٍطو و روك لمدنولا واس امالغ ناك اذا نككو

 عني ليقو فرصي م كرما اماو هفرص بوجو

 اعد ت1 سولو سم كك ل يدل كا

 (7) ًةمطافو داعسك 0

 يم ريغ طسولا ن .كاس | اندلع تاك" اذا وتعمل اك : وملا ملعلاو
 مل ٠

 دنهو دنع وه 1 فرصلا هيف زاج

 ةندمل اًملع يل يك ةعنم تحت اًسجيأ ملعلا كلذ تاك ناو

 يناثلاو ماع نع لوقنم لولا رو رع عم لك

 مجاعالا دنع الع ن وك نا هطرشف 0

 ايف مأشل اك دالبلاو رضاك ندملاو شي رك لئابقلا ءامنا البق انركُذ دق ([)

 ةليبقكثّنّوم اهليوأت ىلعالا اهتننأتب مدي ال لوقنف نال او ىنمماب هثينات ىلع لدتسي
 ةرَكذم نوكت وا بأوأ ناككي اهتاؤأ نا نكلو ةءونمن وكت ٍذنيحو ةعقبو

 قدك تمد دادغبو نادمجو بلغت يف امكرخآ عنام امم ناك اذأألا فو رز

 نم فيقثو بلكل ثم رَّكذ الا هليوات ز وجيالف اًوو رصم منع درو ام كلذ نم

 نيضرأل | ءامسا نم نينو ردبو لئابقلا ءامسإ



 فرصنملا ريغ برعلا يف
َ 

 2 3 ٠

 الو نيونتلا هلخدبال فرصنملا ريغ برعملاو 1١4:
 5 .٠ 27 ...٠ - .. هم ما م .. 3 4

 يف لوقتف نونم ريغ هرج ةمالع ةحتملا نوكت لن ةرسكل اب رجي

 يرطب نيرا در تورطت تيكر ضرطب نما

 مارب ثيرتشاو مارد ثضبنو مارد يل 9 ا|زكو

 فرصنملا ريغ ةفرعم يف
 فأي موتخموأ مج وأ 2 مّلع امإ فضلا رع 195

 ةدودع وأ ةروصقم ثنأتلا

 فرصلا نم ملعلا 3 : 6١ه

 1 َناَدْمحوَنآَمْْسو َنارسسك نيت دئاذ نونو فاأب متُح اذإ : ١
 (5) َدَّمحَأو َديِزيك لعفلا نزو ىلع ءاج اذإ : "

 برك دعمو كبك 40 ا كرت اكرم ناكح اذإ : *

 عنيو نونلا ةلاصا ناكل نسملا نم ٌهنا ريدقت ىلع فّرصْيف ناحوحن اما (1)
 ظ هبف نيتدئاز نونلاو فلالا نوكتف سلا نم ذوخأم هنا ريدقت ىلع

 ظ اك ارودن لا مديغ يف قال لحباب اضع قاكام كلذب داوم او )02

 الو هب صتخم ريغ ناكن اف . َدَمحأكه ب ىلوأوا . لعفل اب صتخع وهو لّدف ىلع ُهناف
 . ممالا يف دجوي نزولا اذه نال الجر هب تيمَس اذا بصك فرص هيف باغ

 3 2 ع ل حارا



 م بارعالا يف ]

 ذيلتلا بانك . نينا ٌباكلآ ويت نيوكلا

 رّدقت كلذاو ادبا ةنكاس فاألا نا تلعدق : ع
 لاَقيف تار 1 - رح عيمج اهب متْح ام ىلع

 00 ل

 رخام بعناو علا يف ةدياو ةروصب
 ىلع رئالتثتسي رسكلاو من ١! نا ضيا د تع دقو :

 : 5 كلذلو ءايلا

 يِضاقلاب تررمو يِضاقلا ءاج

 تَمِذَحخ يفاشلا يف يياقلد لوالا يف ياا لصالا»و
 ْ تار (6 الاقثتسا اءهنم ةرسكلاو ةمضلا .

 ةحتفا) رابط يات تير بصنلا يف لوقتو
 ملكتلل ءاب ىلا ف ذاشما فايع طر :

 : : لوئتقاياق ام ريك عدن ءيلا نال

 يل انكم تمهفو يب اتك ثظفحو يل اتك اذه

 نيونتلاو يه نينكحاسلا ءاقتلال اًريدقت ةفوذح انال ظَنلُت ال اصع فلا( 1)
 اتروص لع ةملكأأ قبتا بتكت ناو .

 هنا ط 0 انشا ير وو

0 / 7 01 



 ل
000 

 ا

 فوصنلا برعملا

7 2 

 ردو (0) نيونتلا هلل ام فرصتملا ترعملل 5

 معلا بصنو 0 فري يأ تارعالا تاكرح ع هيلع

 : وحن لصالا وه اذهو . ةرسكأب رو

 0 اباتك تارقو باتك اذه

2 13 

 بصن هتاف ملاسل ثنو 'واا عج لصالا نع جرو

 0 و ةرسكلاب جيو

 تاميرع ترر»و تاميرم ثيآرو تاء رم هذه

 دئراوق : 7
 0 0 مسلس | سب

 يف امةدئاز فلا نونملا قوصتلا مدالارخا قحط

 ١ اورتك اَقلَح تيارا ديقم اياتكت تلأرق

 ةطوبرملا ثننأتلا ءاتب امتع ناك ام كلذ نم ىنككسلو

 3 0 3 دودنملا كلك . ديك ركل ةديك 0

 ظ ةزسلا دب فأ نودب ا هن رت

 اا فذ لآ هئاعف وا مدالا كرداانا



 كف 2 ف

 التلال ةيلكلا زك وش يس ضال

 اهيلع ةلخادلا لماوعلا .
 نإ را رق فو سف بلسم اة 7

 مسالاب ضخ اوهو ( انآ 2 لاقو ! لعفلاو مس

 ائاو )5١( هلع مالككأ رم دقو لعقلاب صتخي وهو مزجو

 ا تارعا َّ نآلا اتمالك

 فورح ماو تاكرح اما تارغالا تامالعو

 تاكرملا بارعالا تامالع

 ثالث تاكرلا بارعالا تامالع :
 مفرلل ةحضلا

 بص ةققلاو
 ريل رك

 يبرعمو فرصنم برعم ناعون تاكرلساب برعملا مدالاو

 يبفرصنم ريغ



 ريغصتلا يف 3

 كزذكو تاني ومو نوع ومو نانع وم ثانهؤمو نونمؤمو نانمؤم ىف لوقف
 للا 520 0 ا 2 سا 2

0 
 لال و 320 5 0 3 ٍِ ٠ ا ا

 00 لو حرا را لو
 ارك 0ع ١

 اننس ىداع يل امك أ

 5 ا ا هع 2 ١
 مث درفملا كلذ رْغصيو هدرفم ىلا دريف ةرثكلا عمج اما

 7 2 : 7 3 5 و

 عمج) ناغ يف كإومكل قاع ,ذمل ناك نا نونلاو واول اب ممجي
3 2 2 27 5 

 نوري وش ( رعاش عمج ) ءارعش ىفو نومييلغ (همالغ
03 ْ 27 ّ 32 

 كزومك لقعبال ام ؟ذمل وأ ثنومل ناك نا ءاتلاو فل ًالادو

 : تامصجرذ (مْرد مرج) مارد يفو تايريوجم ( ةيراج عمج ) راوج يف
3 0 : 6 

 اموي انل دوعت تمرصت دق يتلا تآليبللا لغو

 : ةليدصت هه قف ضانقلا تلاح فارسا طور هلت نا هيلث

 4غ و 2 و <

 نايسسناو نايشعو ناب ريذ.و رحيباك لاععتسالا يف ةذاشلا ةروصلا ىلع رصتقاو

 ءاشعو برغمو رحب راذصت يف ةلَعأو ةيِسْيصأو ةيشيشعو لاليصأو لِ يَو رو

 عي ردو نسر لييبقلا اذه نمو ةملغو ةّيلصو كو ل ناسنإو
 ّ 0 : 8 5 هم
 ءاتلا اهيلا درت نا سابقلا ناكو ديوذو سيرعو لْيعنو بيرحو



 8 ريغصتلا يف '
_ 2 - 

 (©501) لالعالا باب يف تدلع ام لع ةرثكر ثإ ةكاس امنم لك
 : (1) نيطيلس ن ناطلس يفو ديِفّصَع روفصع يف لاف

١ 

 ا ١

 2 ىف فنوزهلل هيلا در ءاوصأ نمنيح نعت تروا لا ْ ١

 امهف لاش مدو أ هلثمو ني أ) يب اد ريغصت يف لاش با رتصلا ِ 7
 مل ى- 0 ىلا ه 0 0

 0 اصو ةزمه فوذحلا نع هيف ضّرع دق ن نإو :

 د
 ( وم ( يمسو (ويَدب ) يب ل 5 فيا ذو ضربا فلل ملأو

 دريف ةَفّشو ةّدعو هنز ُ 39 ثننات + 6 ضّرعلا ناك ناو : :

 : مقشر ةدنعوو وو مف لايف ضرع فدي "لو ا

 مانا ةظعو نم كيل

 عمجللو ىنثما ريغصت يف
 لل ىع ماسلا لاو ىلا نم لكي: * 1 2 ل

 دعب ام هيف قبب رغص اذاف ىش هش أو كاك ص قانلا نم ليضفتلا لمقأ اماو (1)

 لسعلا نم ىليحا وهو ءبَحَأ ام لوقتف بتل ١ لمفأك هحتف ىلع ريغصتلأ ءاي 2

 لاح ىلع زبعلا قبو ردصلا ءسب اح زم ىاافاشا :كرلا ناكل
 قدم الف ايداشإ تك نارا 55 هللا ديبع لاقبق ٠



 ريغصتلا يف 1

 ريش ر يش ريغصت ايف لايف هيلءو سايتثالا ىلا اهروهظ دري لام ا 2<

 دودعملا هب اًدارم سيخ ريغصت فو ٠ هر صح ني قدا

 وكدملا دودعملل ةسمخ ريغصتب سائشلالل اعفر ةَسْيَمخ ل ثنا

 م فرح هيف ام ريغصت يف : ١

 ىلا در 0 اناس قلع فرح رّفصملا ممالا يف ن ءالاذاأ : ١

 00 لا (ابق ) بان قف بي وب( بوب )بأ ريغصت يف لايف لص

 هللا بث يف ملل
 براض يف لاّتف اًناو اهلق بجو ةدئاز اَهلا هيناث ناك اذاو : ؟

 ع

 1 بقي وكب تاك ينو برب وض

 ةبترملا نم ابي رق مانو مدي وح ءاجو

 5 اب انهم ةدحاو وأ هلك تبلت امو 1 5 داما | 01  دا نع

 : 01 ليج زوحت يف ّيَصَع امع يف لاتبف ريغصتلا ءاب اف تحندأو
0 

 مت رش حرت يف لوقتف ريغصتلا .ةاياهف تمغدأ ان هثلاث ناك اذاو : ؟ - 2
 : لح ليصح شر رك عك فو

 ناسللا يصف مالا اذه

 عوقول ءاب امهنم ةدحاو لك تبلق اَهلَأ وأ اواو ةعباد ناكناو : *
 اهلق ز زوي ذي امال نكت لو (ركم عمجوا درفم يف )واولا ت تكرمت اذا الا(
 ادا 2 تار رويدا لَودِجَلا ٌةبسن لوي دجوليدَج لوقتفا ا



 م ريغصتلا يف

 : مسرد مزدو ديقد دافَد ريغصت يف لوقتف ريغصتلا ءابرثإ
 رت نْيصْعلا لع ليلا
 2 رأت ةمالعن موتحأ ا

 ف لا هف كن كي ةمالعب موتخلا نإ ١٠

 2 لوقتفريخصتلا لبق همكح 0 ىلع ةمالعلاب لصتلا
2-7 

 6 اق ءادب يفو ىَرَش 0 يو ةدإت ةرمت ريغصت

 ءاريعص ىلا ريَيسلا ام 2

 نيتدئاز نونو فلأ موت 35و

 ةفصوا ناك اًدع ني دئاز نونو فلأب موتخلا كلذكو

 : ناعي وج ناءْوج ىفو نامت نامْقَل ريغصت ىف لوقف
 ٍريَمْخ الب ليقع َناَرِيَك

 ا و

 : االول

 هريعص) ” يف ررظت العلا يونلا كلا 9 ملعا هس

 نع 0 قي دار هنن 0 رع ثنأتلا 5



 ريغصتلا يف

 ةلالد مسالا ين نأ دعب ةنكاس ءاب ةدابز ريغصتلا : 5-١
 لوقتق هيناث نم رتهاو ا 0 , نا صلا مكحو 0 ليلا لع

 : ديبع دبع ىفو ليجر لِجَر ريغصت ىف

 ا 111 راها لح اقلب ١ يبد يرق راح تاز

 اولا فركلا هفرسكي !دعاصف امعابز مس :الا ناك ناو

 موتي امريقحتو لسح - ومن ريبك هنا موتي 4 را ةعبس روخصتلا دئاوف ١١(

 هنا موتي 6 ةنو تا مردود ةكةنا مونيا ام ليلقتو عييس وحن ميظع هنا

 كاذ نيدو اذه قب َوفَو برغملا ديعبو معلا ليمون اردقو ا ةلحموا انمز دعب

 5 دقو ثآملا يف هيلع ىصتقا اذملو لنلقتلا ىلا عجار كلذ لكو كنم ر تصف

 رعاشلا لاق ينب ا ا

 دهز نم كايذو يداولا كلايذب لأ لو مي هأ يداولا كلايذب

 ادخوأ|.ةداش نم ريغصتلا فرحا هب دك ل

 يحرم اهتنحو كلكحلا ايدج انآ وت ميظعتلا فأي دقو

 روبشلا ءاسا ىلع يريال كاذلو ليلقتلا ريغصتلا نم ضرغلا نا تلع دق

 ىلع ناك ام الو. ةيظعلا اغا ملام كارد ةملظعملا ءامالاا الو عوبسالا ماياو

 دعو ضعبو ريغو لكألو ينلا قابس يف عوقولاب ةصخل ءاممال الو رغصملا ةغيص

 كلايذو كابذ 1 ينمملاو ياو كنتو دغو ةحرايلاو 0 طسوف نيبو

 بيتل لّمفَأ ريغصت دش اك انللاو ايذللاو



 ١ ةيسنلا يق

 نبل بحاص ا ساكو معاطو ص اتو نبالك ءىثلا بحاص هب !دوصقم

 0 اربح فارثحالا ص ادوصَقم قاع 1 ىلعوأ

 طاق غابصو

 ارك لرش نم ان اا مضاف 36 يملا نر نأ ملعاو

 01( نيتسامض ش

 ريغصتلا ممالا ماكحا نمو

 .يرجاه ٠ يرشد ٠ . لس وحن داش وهف هبسنلا دعاوق فلاخام لكو (1)

 .(لرم) يقاثأ ٠ 0 قاردس» ٍقارعش . يفاحور . نا نعي ٠ . ماش

 ا لجل (11/) يش رماه . فاح . قايقر. فار |

 00151 يفاراد» يوذدب .٠ ينايحل )1١(. يناحوَر . يناعنص .ينارمجب .يرورخ ١
 ٠ يقيد ١ (1؟7) ْوَعَت ا يدع يريم . يميلس ٠ يعيبط . . قلص 1
 00 .(15) يلم ٠ اوقف, كده تاركا يرد ا سا
 -.طابن ٠ يعاب ٠ ارحب ٠ رح .0156) يوْمَأ يزار“ نان 5

 ىردبع يشبع ٠ يقبع ١ يزمرع يار . يرضح ٠ ( 17 يدوهرف

 نيل“ مآشلا رمق. زهد ١ . لهس ىلا ةبسنلا يف . نك: يدقرم لعيت . يلدبع

 3 طخ ةيفو + ةوضات“ لاكرتسلا1 016 بز ٠ 7-00 يي وش هر
 ه ا 5 ءارهجج ٠ ءارورح . ءالولج ٠ ا 0 . . ةميظع ةمح :

 ء بلك ةرامع . دزالا ةميلس . ةعيط . ةقيلس ٠ ا ةيداب - ةميظع ةيحل ٠ ءاحور ْش
 0 ا ا ا ا ل :

 د 1 ا ديمارقلا: طايالا . نيرعبلا
 يك ىدقلا عزنا" تاللا ميت . هللا دبع .نادلا دبع . سمش دبع

 3 2 ِح
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 ةبسنلا يف 0

 ىلاو ”يقارع ( ةرضبلاو ةفوكلا ) نّئارعلا ىلا ةمسنلا يف لاق (1) هدرفم

 يرْثَت تارك ىلاو قدمو يول ةكيالم ىلاو يعي نيم
 نم 9 دحأو ال امو ديدابعو لا ل درعم ال يذلا عمد أماو

 .أوقتف هظفل ىلع هيلا بسنيف رَطَح عمج رطانعو م 9 050
 ىساحمو يريدك

 يشكو ي ةئارف لاقيف هظنل ىلع رسككا ىلا ا 0 زاجاو
 0 يئكالنو يبث انكو :يدوجلو

 يش مه وقد < اع ىزج امو رسسكلا ولعلا اضيا هظفل 0-10 مو

 (؟) يراصنأ راصنألا يثو يدك بدلك يفويادم نيالا يفو يِرانَأ رابنألا

 لئاف لاثم ىلع ءاج ام ةسنلا ٠ ءان نع يغب ذرأ هيما 54

 هظفل

 يف يدراو يرشعو يوت وا ين دا وحن امج قلل ام ىلإ دسنااذا كالذكو )١(

 ةدكلراو نيرشعوأ تيثثا ىلا ةيسنلا

 د / وأ هردص ىلا ور رجزم بكرت بكرملا معلا 0

 5 لوقتف ( هابتشالا نع. 0 يدع حارا رعرر ) فذح نود هيلا

 يدانسالا اماو ترك ىدنبو كيلي لإ ةسننإ ف يب د ىبعبو يود

 م كل ةمسنلا يف ىل 15 0 نا م كارد

 يف ناري دو يب رعاكم ردص ىلا هش هدا ةفايأل طوررما كف رمل اذلو
 ةقانمو يركبو لبكاك هز ىلإ تشن هصقو رمقلا ب 0 ىلا ةيسنلا

 بابش تيبو فانم دبعو ركب يناو لبشألا دبع ىلا ةبسنلا يف ينابشو
 كلوولا توسل لع لدت هني رق مايق دنعالا هيلا بسني ال نا ىوألاو لوقأ

 نولوقي اك جزلاكيقاضالا اوربتعا مّأك اهتمرب اهيلا بسني ءامسالا نم بناج ىرت

 روخ نيعو شا يداوو لبإ نيع ىلا ةبسنلا يف .يرو> نيعو ينا يداو و يل يبا تدع

1 - 
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 بحمل

 14 للا د

 00 ا مكح ّرم دقو يلع ىلا ةبسنلا

 ةنم فوذحلا ىلا ةسسنلا يف: 57

 فوذح ا هيلا د هلوصأ نم نيؤرح ىلع ةنم فوزحلا قب 0

 ا ال ا رخال 0 0

 لئنحو مصفالا رهو قوزهل ةرث نأ ,مدو دي لثم يقادوجيف :

 يَودَيو َيَوسم انش لاتش اواو بلع هل لك

 ايدو يِدب لايف ظفالا ىلع ةسنلا زوجتو
 1 يف ملصو ةزمه فوذحلل نع هيف ضّوع دق ناكناو : *

 0 ٍيوَمَسو َيِوَنَب امهف لوقتف فوذحلا درو ضوعلا فذح زوجي مو
 يمسأو يننبإ ٠ لاقيف ظفللا ىلع ةبسنلا زوو
 ضوعلا 201 ثنات أ فوزحلا نع هيف 00 دق ناك ناو

2-8 

 0 يوتس ملون يق لوقتف فوزغلا َدْرو

 عمجلاو ىنثل ىنملا ىلا ةسنلا يف

 ىلا امهنم لك در بجي ملاسلا عمشلل وا ىلا ىلا نس اذا : 9

9 9 : 11 0 
 ضعبلاو ىتنبو ىتخا لاقيف ء ءاتلإ تابثاب املا بسنيف تنبو تخاامأو (1)

 ايوب دا يبا الا لاقي الف ةنا يف اما يوب و يوخا نولوقيف ءاتلا نوفذحي

 مان مسرعا 0 ةريملا قدر ول

 :* .بيكورملا توا اين



 سلاف 1

 قيلسو ئيلك طظاقلا ضعب يف ءايلا تاثا دش
 00 نا ا فعاضملا نم ناكح ناو

 يلياجو يبيوط ةليلجو ةليوط ىلا ةبسنلا يف لاف

 لكن 0 للا ةسنلا يف

 هب مكحي ةبسنلا يف ةيمأو ليم هب مكحلام لك لعل

 20 يليَلقو يوصقو يومأو يي لرتك هنو
 دبا سرا

 ورك رمل ةليلثو يعنو

 واوب موتا للا ةسنلا ف

 تفذح نم اهلمق اًدعاصف ةعبار واو هيف ملال ع : اذا: 1١6

 لوقتف هيف داولا تتثالا يسلق ةوطللت للا سسنلا يف لوقتف والا

 (() ودع لل ةسئلا ف يَوُدَم

 ةدّدشم ءابب موتا ىلا ةمسنلا يف

 نم رثكا | امامق اك .ناف ةددم ءامن 0 مسالا ناكاذ

 ةيردنكساو يرملاو يفاشلاو يسركلا ىلا ةسلا يف لوقف اهفذح بجو نيفرح

 بسننلا ءاب عضوو م مرخا فذحي يردنكسإ و يرعو ”يفاشو ”يمرك

 اواو هلا" ب باقو مسالا ي الاي منث بجو 1 رفرجب ا ناو

 5 يووط لوس ابل 3 واولا نعا ولعه يلاثلا ن تاك ناك "يويح لوقف

 اك الد اعدم ةروكم هان هلا بوسنملا رخآ 0 ناك اذا كلل
 تل د يلا ف يلب رو يسمو 0 لاف ةررشكلا فذمت

 هكا سافل ناك 'يبط ىلا ةبسنلا يف يئاط خو لب زغو



 41 سلا

 1 ناو يءاَّرُق ءاَرُق ىلا ةسنلاف اهتاثأ بجو ةي لأ اا
 خو يوامو ينامو يوامتو يءامم لوقتف اواو اهيلقو امتاشا زاج ةيلصأ نكت

 يواش الر سب م 1 ءاش

 صيوقنملا ىلا ةسسنلا يف

 يف لرقتف اهل ام متو اواو لع عل 6 هوان تناك نا : ١١

 يوجَولا يجولا ىلا ةمسنلا فو يوَصْتل يملا ىلا ةسنلا
 للا ةلللا يف لوتس تكلا رضو اهفذس زا هر ١

 ' يضاقلا يضاَقلا

 يِوَص اف لوقتف اهلبق ام جت ٍذئنحو اواو اهلق زاجو

 يبتتسملا ىلا ةسنلاف اهفذح بجو اًدعاصف ةسماخ تناكناو
 5-5 يدملا ىلاو يتسلل

 ةليعقو ليف ىلا ةبسنلا يف
 ةسنلا يف ةلكخفا زخآلا 2 نم 'لينعف ناك نا : 5

 قييرش ليلو ليوطو فيرش ىلا ةسنلا يف لاقيف ءاممالا يقاك

 يليلجو يليوطو
 ىجألا ىلقكو نيءانلا ىدحا ةنه فد نتا نم انك

 يولعو يح لِعو يع ىلا ةسنلا يف اتش اهلبق ام تفنو اواو
 منا اهلبق ام متقو ءايلا فذجب يمك ةليمق ىلا ةسنلا يف لابو

 ةنيدم ىلآ ةمسنلا يف يندم وحن نيعلا لتعملا نموا فعاضملا نم نكي

 .؟
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 ةيسنلا ف 01

 لوتدف اهفذح اهب ناس هناث مسا يف ةعباد تناك ناو

 زاجو يم ىرم ىلاو يِرْكَذ ىّركذ ىلاو يشن ىتن ىلا ةيسنلا يف

 (!ديومرمو يِوَرك ذو يومن هان, ذ امم ىلل ةسنلا يف لوقتفاواو اهبل

 دازي نأ رثكياًواو فلا تبلق ىتم ثنأتلا فل اب موتنا نكلو

 ىَرَحَ ىلاو :يِدرَب ( قشمدب رهن) كدب ىلا ةبسنلا يف

 تربح

 .٠ *+اأه * ٠ _ ل0 م .٠

 ىلا ةسنلاف اهفذح بجو ادعاصف ةسماخ تناك ناو

 يرابحو يشرفو قطصم ( رباط ما ىارابخو ان ردو لطم

 ةدودمم فلأب موتخلا يف
 ٠ هه . - 3 1 7 ب 0

 يف لوقتف اواو لقت ثنأتلل هفلا تناك نا :

 يوارذع ءارذع ىلاو ُيِوارْمَح ءارمَ ىلا ةسنلا

 يف لوقتف اواو لدبت نا هبولقم ةعبار هفلا يذلا روصقملا يف ششكألاو (1) .ٍ 7 ا 7 5 2 -. . 5 .
 ايوه رع كرم يف و يوَبْعَم ىعم



1 
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 هيلا ايوسنم نيصلاو اوسنم
 ييرلأ رهشلاو ةيحور ةءارقو َيِرْبَح ساّدقو فانبل لجد هلثمو

 2 ا را ثالث هللا بوسنملا ناك اذا هنت

 يلم يدك ك لهو ديك 2 لاَعُه ةيلفلا دع هلع

 لوقتف اهرسكل ع هنبع ءاَقب مصفألاو اعابر ناك اذاو
 جملا روجيو يبرايو فِرشمو يلٍر غم ب رايو قرشمو برغم ف

 ثنأتلا ءاتي موتا ىلا ةسنلا 2

 كثنأتلا ءأن هللا توسمملا ممالار 3 1

 0 كنار رع يالا 0
- - 

 و يِرَدلَأ هجولأ اذ يصتتاو بأي مق

 ةروصق نعل موتك ىلا هللا ف

 2 ع 4 5 : 03 : 2

 ةسنلاف اواو تبلق ةئلاث روصقملا فل[ تناك اذا 0

 يوصءاصع ىلإ

 ةملكلا مال درو ءاتلا فذحب َيوَوَذ تاذ ىلا ةبسنلا نا مضعب لاق )١(
 ىنمب تاذ اما ةبحاص ىنعمب ةفص تاذ تناك اذا اذه .طلغ قاذو اواو اهنيع عاجراو
 يلبجو قل يا يئاذ بيع لوقتف ريغال يئاذ هيلا ةبسنل اف ءىشلا سفن
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 ةشنلا يف 1

 لوقتف يحد امج ممجت نا عرمللل ىهتنم ةغيص يف ازاجأ» هيت
 لضافأ عم نيلضافأو تداوم عع تابراوص

 ىلع ترجاذا ةمصلا 0 ماك>ا كب تر - نك 1

 ا 1 تملا ىععاذا : لوقنف نآلاو لقعي نم ه عج

 : كلذ ليصفت ىقأيسو ثننأ كاو دا رفآلا مزالب نات نا

 ا مهلا

 ةووددم كسافناو ةبوسحم كر ا كسا بكا رأا كلم هل لاقف

 ةيوتكم كتاقوأو

 -_ هه

 ةبسنلا يف

 ةاالدإل هك م ءان مسالا رخ د 1 نا ةسكلا :

 ” 1 ان اما لماع سك نانو 000 ع
 اسما[ وعلا نم هاربك ايت ءر 11 كلت اكار

 ىتسمل يصل اف نيصلا للا دوعلا هلال لد يببصا يف ءايلاذ



 : اا اها عمج موناو دب و و2 ايضا لحال متاارغت لعفو
 ع ه1 85 ل َُى

 وج ةارع اوعض ا هينصو اعدم شع تاكل

 اعجأ أ ىريك كلُ ُهّعب ام

 ةبهارو ةبحاص 3 5 بهاورو بحاوَصك ةلعافل 0 لعاوفو

 قاع عمج لماوحو نكاو وك تاللقاعلا تافص نم لعاف ىلع < احالو

 لماحو
 كاوب 202 هذه

 : مل اذه تعجو وسلا تافص نال كلام دهاوّشو سراوف شو

 لاطبألاو سراوقلا 7 2 او دبشأو

/ 

 000 رصف 8ع ا ل م لعافلا قعت ليعفل ع ءالمفو 1

 عءام دو 3

 6 0 ول ع لضافا نم ديشرلا ْن : م 10 + يصف ءافلشلا انآ ليس 1 اكو : ١

 ءاّدشأ م ماللا لكخعملاو فءاضملا نم ليعفب صتخ وهو

 للا كلذانأ مش ا اونوكك 8

 5 ٍ 2 موقلا ولضفا وحن الاس اَعنْج

 1-2 يعل ل 1 2
 انيق رغاصالاو رياكالا جرد

 ا تاّلْسقا وحن الاس عمجي 05-0



 نضل 9

 صخانلا نم لعافلا مس "و

 اسناد وف ل نزو لع مف 5 0“

 ةاعسلا تقم ةاعرلا هَنيِز

 لوعفملا ىنعع ليمف و

 عجوت وا كاله ىلع لديامم لوعفللا ىنعمب لبعفو : 0

 :تيتشو ليتقو حي رج ل 0 نك ىلع مهجن عت وأ

 قشمد ىلا اهرّدسو ىرس "الا يدي عطتق

 ءر لعاف ىنعمب لبمف نم ىنعملا يف ههبشا ام هيلع لمجو 7-0 عت علت م تلا شا اه ةلع لج
 ىنمز نيزك لعف نمو

 ا ١ ىكله كلام لعاف نمو 2 ى 5 -

 يتآب ام اضيا ةيسايقلا عورجلل ةلثما نمو : "9
 لايك ماللا يحص نم لعاف ىلع ءاج امل ناعم امهو ةَّمَقو لَّمُق

 : ماصو لهاج عمج ماوصو

 تانكلا لَم أ ءاننالا ٌةَبتك نإ لئاق َلاقو

 ىلع لدي ام .فوجالا نم لهاذل نرككس نا مق يف لاغلاو
 7 غئاص عج اةعاضو كلثاح عمج ( ةكيش) 2ك وحن ةءانص

 ةّيعرل او ةعآبلا نم مهريغو فت اوطلا عيمجل تانامأ ةّدِ كك

 5 هيلا



 0 ةفصلا يف

 فالخ الب هتيثتك اهتننثتو 2١١ اممجو
 لقاعال ةفصلا عمج يف

 انج مج تالقاعلاو نيلقاعلل ةفصلا تناك اذا :

 تضم ضو لوول ا 5

 سالملا َرخَأ تاسبالو يسارك ىلع تاسل اج *ئاسن اهل وحو ظ

 ءالْئَق لَمْفَأ نزو ىلع ةفصلا ١ الا

 سايق ءالف لمفأ بأن ع نم ةفصلا تناك اذأ:

 ٍجَرعأو رمح عمج ح جرعو رمح وحن لف ىلع أمعج

 ادوس ك اداع يذلا مانأو 9 اضيب , مايأل | كل تلاَزالو 'ء

 َّلْعَف نآلُم نزو ىلع ةفصلا 1و

 ساّويف كتف نالثق يابن نم ةففصلا تناك اذا : 7*

 : شاطعو باَصضْغو عابجو ىرايخو ىراكش ون لاف ىلاَعف لع اهه ج

 ىَرابح اوماهف ِءاَوَد مهتكَد مكاو ىراكسب ممامو

 صالدو بْن عمم او ثينأتلاو ريكذتلا يفدحاو ظفلب بي ام تافصلا نمو( !)
 . ع

 ف نادماج امجو اظفل نم درفم امل سل ذا هب ناتيمف تالواو ولوا اما (7)

 ةفصلا باب يفامه انلخدا اذلو ةيبحاصلا و ذكق تشملا ليوأت

 غابلا 0 رد هلا ةلضاد 0(

4 4 7 
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 ةفصلا يف 1
 هو

 ةناقمم دسو لاّصفم ةأرماو لاّصفم لحجر وحن لاعفمو -

- 

_- 5 / 0 6 
 مش ةأرماو مّتْخِب لجر وح لعفمو 4

 رس .وك 5 : 2-7 0 0

 ةّكحض ةأرماو (وهيلع كوعضم يا) ةكحص لجر وحن ةكمفو ه

 ةكحض لجر وحن لعافلا ىتعع نوكب ةّلعف تلقو نيعلا تح ناو
2 : 

 : ءزخاو عرصلاو كولا ريثك يا ةازهو ةعرصو

 9 ٠ .٠ ٠

 فرع ىم كلذو (م60 ليلا قعك ليعفو لعافلا ىنعع لوعفو 1

 2 1 0 رك 2 -ِ 00
 ةودع دسو ليتق ةاتقو ليتف مالغو روبص اا ل لوقتف فوصوم لا

 ءاتلا 0 تفوصوم ا فرعي 5 ناو

 :فوصوملا ةفرعم عم ءاثلاب اَْنَوُم لوعفملا ىنعي ليعف يي دقو

 ةديح َةيقاَحو ةديعس ةعاشاانل نسب ميلا

 مير ٍضو ماظعلا ىحي وحنو ميقع ةأرما وحن ءات نود لعاف ىنعمب ليعف يحي دقو

 مل نا ءاتلا اهقحتل ال نأ بلاغلاف ثانإلاب ةصتخلا تافصلاو هيبتت

 : عضرمو قلاطك ثودهل ىنعم اهف دصق

 ليماح يو اهكري سرف هل ناكن اسنا
 0 ١

 5 2 اع اهل تر قعم ليصق ناذ

 ةعضرم يف تمّضرَأ

 ةنثتو اًدارفا اهفوصوم فالخخا». فاتت ةفضصلاو



 عوج ناعوجو . ىّركس ناركس

 ىضَع نبعب يضاقلا هيلا َرَصَف
. 

 لمفأ نزو ىلع ةفصلا "و 1

 جَرعَأو ٠ ءاَرْمَح رمحأ وحن ا 0 ش

 ءادوس هقزام ايف ةاشتنا دحاحوب هاج ْنَأ تتبلاف -

 ليض ع لمقأ "و

5 

 مركسألا ون قف نزو ىلع ثَمَّوِي ليضفتلا لمن لعفأ :
 1 : ىرْخُصلا رغضألاو ىركلل

 ىلا ةدعاقلاو ىَرْبكلا ةنيِدَكَأ بآح ىلا ترس م
 الخلا وح 0 اب د ا يواولا قانا ن هم ناكنإو

 3 ىذا قاوم اين دلاو لحألا تنم

 بكا ىلا ًاقيرط اينْدل أ ةآبحلا لَمَج يذلا ْن دمحلا

 : (.8:77 رس ايك ىَولْشاو ىوصقلا دو
 ةدايزل ا نم ىَوْصَقلا ةيآغلا ليلا غولب دنع كلذو

 «اج ام رهو ثنومْلاَو لف كرتمو ان كانا نم :

 نازوالا هده لع

 ةمالع ةأرمإو ةمالع لجر - وحن (1) هلاك |

 ةمالع هللا لوقت الف ءانل ابتسمت ةفص ىلاعت هللا ءامنا لع برعلا يرجتال (1)



 0 ش راى

 0 عججلا ودم نكت وه عملا ؛ هاش 0

 9 0 ا ءاتل اب هدحاو

 عسسل | نلْعَر كا لك 5-5

 ةفصلا يف

 ىلع ْتَمَلَع ٍةلاح ىلع لد ام يمه اًفلطم ةفصلا : 5
 تاذ

 ةهسشملا ةفصلاو لوعفملا م راو لعافلا م | لبقشلا يش

 ةغلامملا 0 0

 ايناتو اريكذت ا,فوصوم فالتخا فاتح ةفصلاو

 ةفصلا ثدثأت يف

 وحن اهرخا يف ءاتلا عضوب ةفصلا ثبنأت نوك : 6
 : ةنمومو نمومو ةقداصو قداص

 ةريبك ةقاطو اًرييك ءاطغ ُهل َلَمَجو قودْنَدلَأ ةروص ىلع ُهَلعِجو

 نال نزو ىلع ةفصلا ١ الا
 ا 2068 0 : 0

 02 ف لع تون نلف نارو لع ةمصلا - 15
 ةينأتلا نالبقي ههبشو عملا مسا ناملعاو .يورو موركةبسنلا ءابب قرف ذقو )١(

 راّغاو نارعو ماوقاو ناموةلوقتفا,ءاون|فالتخادنعكلذو تادرفملارئ اسك عمجلاو



 7 كرطولا

 روُقضتو اروع د ساطرت 2 ريفاصعو ريه امحو

 تثناوحلا َرياَصن دّفَفَتيو تيرافعلا يس سي لازاف

 ِ ةردمو درتم 0 ةلعفمو لَمْفَمِ 2 وهو لعافمو

 26 3110 اهناقم تم ( ةيردنكسالاو)

 اهينابم ماكحإل او ةماضضل أ نب تعمجو

 ريداقمو نيكاسمو جافم وحل لوعفمو ليعقمو ل امْفمل 2 وهو ليعافمو

 رودقمو نبكسمو 2 عمج

 هرب ل . نأ ريواقتلا ةَلَجاَمُم فْوَمَت م
 و جباصم اودقوا 2 3

 ةنم قيرف ل ويتعأ ىقىم كاذو عمملا ةملشت ارا مخ! هيا

 ناديبعلا لوف 92

 (1) ةعاس ناحامرلا ّففتلا اذا ريصب

 (ع) ليواقأو لاودأو تالامحو لاح وج ُةعم اوزاجَأو
 يل ا 1

 ايل ٠ نكحلو ممأا ىنمم نك "هوه عملا منا 1

 : طهرو ٍبْمَشو موقو لْيَخ وحن هظفل نم هل درفم
 هقيشك ف ناس مط لعج م

 نيشيملا حامر نه ”لكت غتلا اذا يا (1)
 عيجلا 20 عا لدب م لقاو ه'الث عمجلا + هماع 18 م لقا نا ملا 00

 ةعست علاضأ لولدم لقاو ةثالث كولدم قا دل مصاف سن 3



 فوصوملا يف 21

 َماَوَحو رهاَوَج وحن واو وا كلا هللاف دعب ديز قالثل عمج وهد لعاَوقو

 : 0 م عماوصو

00-0 

 مرد عج لبالو ماَرَد وحن دري 2 يعابر 6-00 3 للاعفو

 قرح ل
 0 ع

 0 ةقيقح 0

 ها رغلاو فاامتلا هيف

 لمانأو عياصأ وحن < نيعلاو ةزمهلا ثيلثتب) 1 عج رشد لعاقأو

 2 لّدِجَأو لأ عبص| ا

 + يجارأو دشيشانأو ردا ةرثلأ دأ لوثفأل م ليعأفأو

 0 در دورغا

 لا دي اور دك او كلا اذ 6

 سيطارق وحن دم فرح هرْخآ لبق ديز يتابرل عمج رهو 1

 فرايصو فريَصك ءاي هئاف دعب ديز قالث . مسا لك هش عتجيو ( 0(

 لعايق نزروم

 يف جرافَس وحن هديزمو دّرهْلا يسامح اًضيا سايق لل امك ىلع عمي ا
 سردن> ِف نيرا لحرس



 9 7 3 37 5 0 ند 7

2 1 37 

 صبا با اب 17ر7 7726

 3 سَ و

 نافرح هعج فلأ دعب مقوام لك ةغيصلا هذهب دارملاو : ٠
277 26 َ< 3 3 
 ةنكاس اب ابطسوأ فرحأ ةثالث وأ قرافتو دب امك ناك ريق
 : جير اصمو جاك

 تيقاوبلاو ضاوحلاب عّصَرملا قْوطلاب راسو

 ةرثكلا مج يف

 ةلام:ىلا قوف ف ةثالث ىلع لدام ةرثكلا عج 25

 : ىرتاك اه ليقالا سقالو ربك دازوأو 0: لم

12 
 ةقثو ةروص 2 ةذقل عج وهو لق

 رمهرد اتئام ةرص لك يف اًرَرَص دعي بكر اذا ىحي ناكو

 : ةَكَسو ةعطق عج ككسو عطق وحن (5) ةلئفل عمج وهو لعفو

2-0 
 ىلعف ةياحن نودب ةرشعلا قوف ام ىلع لدام وه ةراكلا عمح نا ليقو )01(

 اههنب قرفلا نوكي يناثلا. ىلعو ءاهتنالا تسبح نم نيعمملا نيب قرفلا نوكي لوالا
 ءاهتنالاو ءاذتالا كي

 ىلا ٍرظن ريغ نم عمجلا قا لآ 000 0 نأ ليقو

 00 هيكل
 ىقانعأو لجو أك ةرثكلاو هللا نقب عاش داو نزولا هل سيل عج لهو

 داّوفو قو لجر عم ةدْئتفأو

 ةيأحو ةيمل عمج حو لك لمه ىلع ةلعف عمجي دقو ([)



 فوصوملا يف 1
 2 هر ا

0 
 ةرثك ممجو لف عمج ناعون وهو تلا عن ران رواق كراع مل

 ١

 ةلعلا م 2

 ىلا اهقوف اف ةثالث ىلع لد ام وه لقا مج : 5
 )١( : نازوا ةعبرا هلو ةرشعلا

 رْفظ عمج راقلظأك : لمآ

 عاش عمج علْذأك لعثأ
 0 عمج ةَقْغْرأك ةلعثأ

 : ةرثكلا ىلا نقترب ننام نامتجي نالوَألانانزولاو

 ريفا لع لع لاعفأ 00

 علاّضأك ٠ لعاقأ لع لعفأ + حيو

 عومجلا ىهتنم ةغيص لعاقأو لبعاأل_ لاَمُيو
 حنا قا ارغتسالا| لأ ةتاخد اذأ نازوألا هذه ن٠ الك نا ملعاو ( 1١

 | ةراكلا عجويلع 1
 ةيتفل اك اونوكتال خويشلا اما وحنو مكسفنا اوظفحا موق اي وحن كلذو



 ١ فوصوملا يف 1

1 
: 

 0 هدرفم 1 2 ا ازه عج اذا نيعلا 2 ىلالثلا ن | هش

 يفو كاذدعد دِعَد ُ لوقتف انوجو 45 كل هئيع توىضغ ريق قت نزو
 م

 تاع ةمحر

 ارايتخا نيكسنلا امهف زوجيف تالمأك ةفصلا هشو تايقك مالا لتعم اما
 زاجو اهمكح ىلع نيعلا ءاقب 315 ةلْعف وأ لِ نزو ىلع ناكناو

 تالتجا تادتع لل د يف لوقتف تق اد ةكرأل يف املبق ام عبتت نا

 تامّلظو تاماظو تالق ةلظو ةَمطَق يفو 2

 هيف عاتتا الف ةّيزو ةرذ وح ماللا ل 0 نكي مل ام

 ل ًاقلطم اهنيكحس ىلع نيعلا هيف ىقبتق نيعلا لتحمل اما
 تان وه هتوه قو اتت هيد يفو َتاَروَح ةّروَج

 ام دحاولا ءانب + رعت 000 ىلا 1

 0 : 2 اج لاديإ

 لوسَر مج لسرك هفورح دحأ فدذجب امإو

 0 هلع ةدابز امإو

 اذه ىَسُن كلذلو درغملا ءانب يف ٌريغت كلذ نم لكف

 0 ناب هعج ىلع كيف كلفك هعمجو هدرفم ظفل هِف ير

 ريسكتلا ىضتق 3202



 فوصوملا يف "ل

 م 1 وما مبا يف

 داي دبر ام رهملاتلا تنولا مط اس
 ةيرضو ةميخ عمج تابرَّمو كك لوس ءانو

 ف كالا 3 تركو :

 الو عملا ف 0 دا ا 1 ةحكالا ءاعلا نا هسن

 0 00 ف
 تافوصوملا نم ملا اذه مخير ١ ١

 0 هاو ةلقو ةاخو ةأر لا كاوقعو تارعو اوال

 تاآمطاقلاو تاد ةملاو تامعرملاك ًافلطم ثأإلا مالعأ :

 تاناسحإو تاماّو اك ل ةثراكا رواس اذ) "ار اصلا

0 

 تاور عصك ةدودمم وا ةروصقم تناك ءارس تلات ل موتكل : 0

 د: تامحو

 ردنا 2 هل ل اذه ف دودمملاو روصقملا 21 لاك

00 

 هيدا عاونا لع 31 اذا الا هع الو ردصلملا ةيلخل زوجي 0

 هانا تالعمو ل تاواهمك ع امسلا ىلع كلذ ادع ايف صصتقيو ([)

 كا اذه -# 5 هن يىمجعالا فوصوملا اما ٠ تاو تالاشو ةافناشو

 ةلداركو ةكراطبو لصانقو 11 امج ع اه هنمو تافارغاتك"



 ملأ فوصوم ا يف ا

 كقنشسيسصسب شيش“

 ذسسلف يه غيل زول

 ية. طه عيممل

 يالسو ثوسرطبلا ْثبَأَرو َنوفسويلا هاب ةحوتذم نون امهدعب ( رأاو

 )01 6 ىلع

 ”يمؤتلا 0 الإ تافوصوملا ن مم ملل اذه مسج الن

 كرمال اًدرغم نوكي ناد ثمنا 0 ظ

 انلثم اك
 فلات كود لحل امل كارا ل رح حش اذه جن لف

 ىرتس |يجلاسلا تي عمج عمجي افاو هيف

 قس لب اكرم هنركك قرا دعي كلما ددعو برك يدعم لثمالو

 500 0 وُرَذ لاق 0 وذ هيلا فا هظفل ىلع

 مدالا اذه ٍباعصا يا كلملا

 ةونو زد هبابع تويسو نولغأفو تويلعو ثول كفي نر
 نيعستو نيثالثو نيرشمك دادعالا دوُمعو

 : هطورشل اهعايجتسا مدعل ةنمال ملاسلا كدملا عمجب تاتمم يو

 بيع َتيملاعلأ َبَر عصف ملم َكْدكَردَأ ام اذإ َرِيضِإ

 راَصبألا لول ةريما كلذ يف َّنإ

 لوقت تناك ام ىلع اهليق ام ةكرح قبتو هفلا فذحت روصقملا مسالا(

 َتيَقطصملاو َنْوَفطصملاو سيلا َنَويِيلا
 سكت لو ثيناتلا ءان ابنه تضوعو اهمال تفذح ةيثالث ةملكل كيا ([)

 نوّمو نوئرو نولقو نوضع وحن



 فوصوملا يف 4

 203 لاق اًضيإ» وصب ىش فوذعلا نعأ هش لضوع امو
 ١١( ناسأو ٍنانبأو ٍناتس مسأو نيبو

 ىتثملاب حنا يف
 الكور ناتو نآتنثإو نانثإإ عاجال 1 نت ىنلاب تارا ا

 ملت ال نال ةقيقح ةانشم اهوربتعي مل انو ريخخلا ىلا نيفاضم انو
 هم فالخم اهيلع اهاثم فطعي الو دير

 كلذ ىلا ليس الو. ار ل هلثم هيلع. 1 1 لوقش

 ٍ _ ص اكس تاتا 0 ءىس يف

 م الا راو كالا تالا ام دارا يوب ألا "قلتم اماو

 تفرع امل ةَقيقح ىنثمال ىتثملاب قحلا نم هنأ مجارلافرمقلاو سمشلا

 دل و 1
 17 ماس ناوسق عملا : اذ

 ملاسلا كذا عمد يف
 تا لا 5 ٍ

 موعمم واو هرخا يف ديزاه وهملاسلا ركذملا عما 4

 بصنلا يبل اح يف)اهلبق امدوسكم او (ميلا اس يف)اهبق م

 ظفلب الا هب اوقطني ل مناف (لاقعلا افرط ) نايانث درغم هل ظفحي يم لاعو (1)

 ةضتلا



 8 فوصوملا يف

 ُةنع تبلق يذلااهلصأ ىلإ ةثثلا يف تَدؤ ًةيولق. ثلاث تناك اف

 نابت هيف ليقتف "يَ ةلصا قو ناوّسع هيف لوقتف رع لص اش
 نارقبق دو نآي ٌركسذ ىرك ذ وح ءان تبلق !دعاصف ةعدا» تناك ناو

 اب اهفلا بلقت نا سايةلا ناكر ىلززوخو ىرقبق ةينثت يف نالزوخو

 دودمملا ةينثت يف

 ١ ةدئاز فلأ اهليف ةزمه موتخل برعلا مدالاوه دودمملا: 06

 ناواَرعص لاس اواو تملك 2 ثأتلل جره تناك اق

 ظفنا نيس اهتاثا بجو هرقك فلألا لبق واوب تقبس ناو ١

 نا اوسع اف لوقت

 ناءاَرق ءاَرق يف لاقيف اهتاثا بجو ةّيلصَأ ت تاك

 لاقيف نارركأملا ناهجولا اهف زاج ةيلصأ الو ثنأتلل ال نكت مل ناو
 ِناَواَمَسَو ناءامم ءاَمس يف

 ةنم فوذحلا ةينثت ةنثت يف

 مو ةمال تفذح' مع أو 2 لثم ناح ام ىث اذا :

 ِناَوَحَأَوإ ناوبأ لوتف فردا كو 1 ضرع

 نافو نادكامهظنل ىلع + ناسف (يدي) ديلاو ( ا مفلا الإ

+ 0 0 

 5 قيض 20 لك

0-4 70 



 فوصوملا يف 7
ِ- 
 تك

 ني ربو نقسويل اك نينا لع لقا أموهو ىنثم 0 م

 راججو نيقسويلاكرثكأو ةثالث ىلع ّلدام وهو عومجام

 نك

 و

 و

 كلذو) اهل اندر دز 00 َتدرَأ اذإ : 1

 يتلاح ف كلذو) ابق أما 00 ًِ ايوا ( مفرلا دا 2

 ا ةزوكل و : (مهدعي ( رطاو صتلا
 روق ط نال مَ ا انك ناكيذ

 5 هب 2 مخ 52

 نب روث 1 جرخ ةرم 10

 صوقتنملا ةيلمد ف

 وحن ةرسكح اهلبق ءايب موتخلا برعملا مسالا وه صوقنملا 4

 يف لوقتف ةنسثتلا دنع هيلا تّدر ةقوذحم هاب تناكن اذ ىضاقلا

 نب داوو نايداو داو يفو نإ ضاقو نايضاق ضاق
 روصقملا ةينثت يف

 ادعاصف ةعباروا ةثلاث نوكت نا اّمِإ فل.ألا هذهف ةزمه

 يحلل اما كلما اديحح جرالا يف لوالا ورح تر فاصألا ملعلا (1)

 يدعم | او ذك نو ال اتاوذو ركذل اوذ اهملا فاضيو اىظفل ىلع نايقمف يدانسالاو

 : راو هر عَو 000 ءافجو ميكو نعل ال امو كبيلعب اتاوذو برك

 ١ نياحِرا ١ نم لضفأ ناديلا و لعفاو ددعلا ءايساوب



 في فوصوملا يف ١
0 

 ةمالعلا هف تردق ام يونعملاو

 سفنو رادو ضرأ وحن ءاعلا هلا ردق الو

 00 16 هتازاب ناكام وهو يقيقح أم ثول

 الاعوام: 0 هلباَق ذم مسا نكي ل اذا .يزاهو.ةقانو ةآَرما

 يمه عملا اهننأت 0 يتلا ءامسالاو

 داعسو دنهو مرَمَك ثانإلا مالعأ ١

 ”مأو تناك ثانالاب ةصتشملا ءاممالا ؟
 ضراو ىسنو مثلك لئاقلاو ندملاو .دالبلا ءاينل

 نذأو لبثرو نيك ةجودزملا ءاضعالا ءامسا
 خصال 1 كه يوهاام ادم نال ايف 7 اذه ناالا

 ا َدَكلاَف هحاللو قّفرملاو

 تحت جودني ل ام ريثك يونعلا ك ثنّولا نم درو دق َُناديغ 14

 ع

 مع

 ةضورعو سفجو نس مليجحو رشو فرو ضر راك اهانركذ يقلا طباوضلا ّْ

 ( حورلل ) ع مودّقو ا

 طب الك ثينأتلاو ريكذتلا هيف زوج ام ءامسالا نم ل ملعاو : ب

 تويكسلاو قثملاو برقعلاو ناسللاو قيرطلاو مّلسلاو حيرلاو رمخلاو لاحلاو
 كلدفات 2و1 صقان تاك دل لوقتف اهظش ديرا اذا تالكلاو ءامتلا فورحو

 رججو فسوك ٍدحاو ىلع لد ام وهو درغم امإ منالاو : هك



 فوصوملا يف 01

 001 و ثنأتلا تامالعو

 1 رد اطول هانا
 ةماَدَتلا ةلعملا رمت

 03 11 لالخ ا 2 ةررصمملا فلالاو
 ىَوْقتأ دلي لَ

 : ءاديو ءامنتو ءارعص وحن (01) ةدودمملا كلا

 ءاليسخاب 0 0

 1 لف 2 دار 0 تامالعلا 50 ةدحاو كو

 م 3 اهنم ةمالعب متخ مسا لكف مس ال

 دنت ةماللعب تقح ولو ةرسم ركل .امادأالإ
 لاجر م مالعأ ٠ ءارطخو ل رآو هع

 يونعمو ىلغفل ا

 يرنعملاو يلخفللا ثنّزلا يف
 ثنأتلا ةمالع هبق تربظ ام وه يل افلا ثَنَا : و

 ةلثمألا يف امك

 لاف اك لطم توم وهف ءانا هيف ناكناف هرم نع هرك ذم زيستالام00)
 يكحاثلل توغربلاك اًقلطم ركذم وهف ءاتلا نم اًدرع ناك ناو تنّوملاو ركّذلل
 تنّوملاو



 7 فوصوملا يف

 0 1 ام ةنكلاف بقلو ةينكو مسا ىلا مما 0

 0 لد ام بّمَللاو يق 0 0 ماو

 كاذ قوس ام مسالاو ٠ ةقانلا فنآ ينبو نيدلا

 00 ىلع لد ام وهو ٍيصخت مّلع ىلا مّلعلا اضيا مسيو

 نسج دارقا نم دوف لك ىلع لد اه وهو ينج ملعو ىحيو عوسك

 نِعلاو ةموزو رمعم كولم نم كلم لكك عّبُتو رّصْيَفَو نوكرف وحن مولعم
 سرطب و دنهو ميرم وحن درفم ملعلاو هو

 يدانسإ وأ يجزم وأ يفاضا أمإ وهو كرو

 يناثلا ىلا امهم, لوالا 0 نيعسا نع ةرابع يفاضالا ىكرماف
 قالا دمك دانسالا ةهج ىلعال

 ٍكنكا دبع هل 0 ةفيلخلا براقأ ا

 6 ةلزتع امهم يلاثلا ربع نيعسا 3 ةرابع يجزملا بّكرملاو

 :ةيوطقتو هب َوَرَمعو كوم اضحو ةتلطلخا وحن ثننأتلا

 هناوو لهل اعلاغ بألا ٍلقعلا لماك بيدا رلجرب هاتإ مث

 ًاهوبقاعو ( يك طك 1 لج نع لوقنملا وه يدانسالا بكرملاو

 بارعالا يف العالا هذه مكح ىلع مالكلا ء يبيسو ٠ اهانَرَق باسو

 تنمو 0 يكسر

 ل وااو ركذملا يف

 لع لدت ندع دل تحي م 16 مدالا لك

 هثبنأت ىلع لدت ةمالع نم هل دب الف ثنوملا اماو . وريكذت



 ةفوضرلا ف 7

 سن مسا يف
: 0-0 0 : ١ 

 اف سنا 5

0 0 0 

 داّدملا وحن فيرعتلا هيف ريوق سن م دا لع لأ لف 2
 اس

 00017 فيرست لآ هلع لخدتف رككت ةتعجوأ ملعلا تيت اذا

 تيا

 وانيع مساوا ردصم نع ةلوقنملا مالعالا ضعب ىلع 6 لا

 عيبرا او نامعنلاو لْضقلا لثم فررعتلل ال لصالا كلذ محلا نوكتف ةفص

 مير عيِبرلْأَو لضف لضقفلاو ىلا مرطضأ اذإ سابع سابع

 ب 2

 دحاو هب صتخي املطم هامسم نيعي ام وه ملعلا 14

 08 ١ هريغ نود

 بلا ةراجت لب ىلإ تضم لاق ,ماشه 5 ا

 لومعفملا , 00 مسا ىلع ت تلخد اذا اًلوصوم اًمسا لأ نوكتو 1١(
3 1 

 نسحلا بهذ 2[ كرم سل اذا ال كلو رحل او راقت اك"

 كلك نم ىوقا 0 ردا يدل نال اخي نوكتو . املسا الامر زك نورك



 722 فوصوملا يف 5

 0000 اح اًدماح منال نا ملعاو ٠ تاقتشلا يف اذه ْ

 10111177014 11-61-0١ 101 | 1 [|[0 1020 1 2ز02ز2ز ذة >زة ز>ة>7 ز<ز7 ز ]>< > زذ + + < 0010

 م -
82 

 ةفصافإو فوصوم امإ انين

 ناكملا مسأو ردصملاو ةلكدمإملا وه فوصوم او - 6

 تاقتشما نم ل الا م او نامزلا معم

 ةشلا ةفصلاو لوعفملا م او لعافلا مس م

 ةغلامملا 9

 و 20 اهفل 3 3 .٠

 مالغم لجرك طمذ تاذ لعلد أاموه كفوصوملا 2

 : يرلاو برص اك ططَدو )١( ىنعم لعوا سرطبو

 (ريراسو انكر انع ع ل 2 ان
 رمأ ريبدت اًدغو سَ برش مولا

 ملعوا سنج مسا امإ فوصولماو

 عاق هلوادم 56 نيعلا مسا هل لاقبو تاذلا مسا ْنَأ ملعإ 00

 2 :هقلاكماسجال ا نع ةدّرجلا حاورأل اك آلقعوا ريش رب اح كرد

 عادولاو ء ءاطعلاو ضخنبلاو بلاك فعالا كَرديألو هسفنب ةلولدم موقيال ام وه ىنعلا 2

 طقف ث ره: قلطم ىلع ةلالدلا فردصملا هباش اموهردصملا مساو» هياؤر ديلا وك



 دعا ل 2 ا ع ور ه- ه

 ةمون ةعبص هثفل ]و ةمثح ةذعق هن دحو

 : محو 11 لعثو

 شعب ال ِهِرَلا

 مق ما ل
 ذوداوو رت لوغو

 ةببصم كَ اذإ اًروبصو دب تيب اذا اميبلَح نك

 اك لعاف ىنمع فرات نابي لوقو ليبق ايا ماو
 0 لور قو ا( وحن ل ا انكم

 : نآعامس امهالكو امهنيب نيكرتشم انك كلذأو
 ناعتشلا هءاقل بات تناك هناسل ليتق نم رباقا يف يك

- 

2 010 56 
 ىنالثلا نم الآ ةغلاملا نازوا ىننتالو

 يمه ةغلابملا ةلثمأو لضفتلا لمْفأو ةهيشملا ةفصلا هبت
 هبحاصب لعفلا مايق ىلع لدي اهنمالك نال لعافلا مسا ليبق نم



 ١ ةقتشملا ءاممالا يف “7

 لمفأ ْذُخ ةنم غاصي ال امم ليضفتلا لمفأ َتْذرَأ ناو
 ل 74 30

 روج 9 أمردصم هرثإ م و روجي امم ل يضفت

 زيستلا ىلع ئوصنم هنم هغوص
 اناو انشأ ىو كد

 ٠ مديغ نم ًاًقالطنا ٌرْيَكَأ وه

 ةغاامملا ةلثمأ يف إ

  : 5فاصتا ةرثك ىلع ةلالدلا ايم 0 نازوا يو

 :باّذكو بارشك . لآعف

 و موا ا

 قافآلا ةلاوعو كالا تاوحلاتأ

 :راطعبو . مادقمك لامقمو

 اراتكم نكت الق َتْفَطَن اذاف

 :سدقو قيدصك ليعفو
 لكي ال ريرشلاو رواش ال مايل



 هس | ءامسالا ف 14

 ا لا نم ءاج اه نيو هند ةقرفت

 10 2 يذلا لسفلا فاطمشد

 اًدعاصف يعابرلا نم ىتب الف ثالث نوكي نأ : ١

 ىنب الف٠ لفف انالو ىلع هنم فصولا يتأرال 0

 فصولا نال ةيلحوأ ل اطل

 (م5) تلع مك لتفأ نزو لع اهنم
 الو مه نم مَتَأ لاقي الف ام ا

 6 نا
 (ءاودلاب جاع اهو برضاك اف ا

 00 ال لاك ال ١ لحاف لتتم نأ ه

 1١ مولعم نوكي نأو : 5
 فرشلا نم فرس أ فرشلا يف عضاوتأ
 هناَسا نم ْبَرُحسَأ وكلا لك

 هدم مظعَأ ثنآو ا كنا د

 (دمح) دمحأ دومل اك ذو ذش الا طورشلا هذه هب عمسجت مل اسم هب الف (1)

 ( ضطعأ ) كنم ىطعا يخاو ل كاذ نم صخأ انس ادعو

 35 يل ل خالو مالا لع نالممتل قو رش اف راخا اضاف رخ تو راخ اماو



 0# ةقتشلا ءامسالا يف ظ 37

 ل ةفصلا يف 1

 ىلع تع لاح ىلع لد ام يم ةهبشملا ةفصلا : :

 ا نا ىفالثلا نمو (”افلطم تاذ ٠

 دك سلا لج تاك نبل ويح دحرتناب مرسلا نال 1

 ىلع ءانبلا مْرلتِف 7 ةيلح وا يسعوا نول ىلع لداذااُلا

 آو جَرعأو رمحَأ ون لمثأ نزو ٠

 رمخألا مَدْلَْنم رطقي ةئانسو رجب ألا ءداوجي ضكر ٌمجرو ْ

 لعافلا مساك ايوجو عراشملا نزاوت يثالثلا ريغ نمو 2
 7 ميل فال ْ

 مزالا نم الا ةبيشملا ةفصلا ىبت الو ش

 ليضفتلا لعتأ يف ا
 لع ْتَملُع ةلاح ىلع لد ام وه لضفتلا لمفأ : مخ

 ليضفتلا لمفَأ هل لاّمثو رخآ يفوصوم ىلع ةدابزب يفوصوم
 نامزلا رابتعا نودي فوبصوملا ىلا:ةلاخلا بسن انه قالطإلاب دارو ل) 0

 لمافلا مسا فالي
 ةيلحلاب دارملاو ٠ ىمعأو روعأك ةميلسلا ةرطقلا لا ة سرت ام ا

 قطو او اع اج نا اناوأ هب اضعأ ةّئيه نم أيشلا هب فصوي ام :

 ا
١ 

 ئى



 ةقتشلا زي <

 . لوعفللا ماو لعاقلا من 0 م1

 6 سس < 56 هش 2 مع هارلا خا هدو 3

 العفو هللعف فما :للقش 0 يعاب رلا درجملا

 010 ل ىو موا مل 11 ا 0 2

 دلما للمتسا '. لاسخ | للدعم |للطتم | درع تايقن رم
 1 0 0 قل ل4 ١ ه1

 دا .لكسم] (لكم | لتعم لاك يعابرلا
 هد ا ا ا للا م ا

 ال لْعف| 0 للك هم :
- - 7 

3 

 2< - - مى سمو :. 2 ىلا 0 7

 ةلعفت و المعفت ىل.ءفم لعشفب لعفم لعفي

 مال 2 اا ا كالا كا
 الاَمْثَو َةلغاقمأ لعافم| لعاقي | لعافم| لاقي

 2 ما 70 قل دون
 الاعفا لعفم لعش لعفم

 / 0 0 02 ل ل

 العفت| لعفتم| لعفت | لعفتما ىلءفَس
 حل خد لإ ميغا دال ل ا ل ا احا 0 ع للا |( 2

 ًالعافت| لعافتم| لعافَت | لعافتم | لعافَتي |. درجت تاديزم
 000-0 مش سهو دن تا لار ما 2 | 0
 ناسا ا لا م تل ىنالثلا

 ا 3 لل م2 00ا مى 0و ع 1 1

 الانا||| لكم |( لهش | لمتنا لفش
 00 مي 2
 الالعفإ «هءوووأ هوووو 0 لكم

 206 ىلك عود وو ا مه عا م 2 4 ١

 ذل أ .ةمسأ دعم .- بلا لعفقتسم لعفتس

 0 3 2-0 7 مااا 2م

 ج١ اعيعفإ أع سعف لع وعفا لع وعفم لعوعقي

 50707 سرد يضف
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 ا ةقتشملا ءامسالا ف

 2 2 عمد ءوج 2

 * )١( يوقمو ىضرمو لوقمو دوعومو هو رقمو لوّوسمو ذوخامو

 توي دوقنم شل اُطَحَو عطقب لوصْوم رم الب

 فرح لادبا لومجتا عراضلا فدو ىلع هريغ نمو

 لاقي نم لت اقمو جَرخي نم جرم وحن ةموعتم اهم ةعراضلل

 : فرصتي نم نقر

 22 هع م 202 92 3 الا

 5 تن او ايندلا ىلإ تلزن اعِإ كلناف ايدلا نع درحت

 اكملا مساو يلا ردصملاو لوعفملا مسا نا ملعاو : +
 نع اهّسعب زاتميو ٍدحاو ظففب ”يئالثلا ريغ نم نامزلا مسساو
 (0 نئارتلاب ضعب

 اًدرم هلعف نم لوعفملاو لعافلا مسا ذْحْوَي نا سايقلا نا خيال . ةدئاف (1)
 لحام وبف دلبلا لحما اولاق محنا اهنم ظافلا كلذ نع دش دق نكآو اًديزم وا ناك

 ةّبحا .اولاقو بشاءوبف ناكل اا روف مالفلا عف ختيأو ماما

 وهن ُهَلَأو عوكحزم وهف هكذا 00 ةمحأو نونج وهف ُهّنجآو بويكا
 اههنب ام سقو لسمو لحم لاقب نا لصأل ا ناكو لولسم

 اوال اف نوعديو َنعب لثم كلذ ريغ يف سابتلالا اذه لثم عقي دقو (1»

 ةعامللواروكّذلا ةعامسمل نوكي نآل حمصي يناثلاو ايضام ًالعفوا ارم نوكي نا ملصي
 دارملا نيعت هني رقلاو صقانلاو فوجال | في رصت يف تبر مث انالا

7 2-2 : 
 ل
-52 595 



 ةقششملا ءاسالا يف 7

 او رار طا ةدمو 9 0 ل

 سأتو مودق وح نيمار نوك ام ةل آلا 0 | نمو

 امان 3 :ال ةفاتخم نازوا لع قأف
 لعاقلا مس

 لمان قلم ىلع له امو ماا ما
 ذخاو دامو براض ومن لعاف نرو لع يالغلا 0 1

 مادو لئراقو دعاوو َىراََو لئاسو
 - اع ع 3 تعيش 202

 يراك نأ ماض نأ مي انآ نيالا راش نأ ماك انآ

 رع ل 1

 فرح لادباب مولملا عراضملا نزو ىلع موف امو

 ع نم جين و 1 لا رسكو ةموعتم امم ةعراضلا
- 0 

 : ف نم فِرَصَتمو لتاَقُي نم لئاقمو

 كد كمال ع ري دام للا

 كل

 لعفلا هيلع مقو ام ىلع لد ام وه لوعفللا مسا
 م و هد 7 * : نفا :

 دودم»و بورضم وحن لوعفم كذا لع ىنالثلا د هزاثو



1 
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  7-7ا 0

 76 ةقتشملا ءاممالا يف

 نزاوبف هقوف امم امو ينال شلا نم هناث مك اذه
 (نس) ةئم ع ردصملا

 بعشلا 0 ا تيكا رك ف 0

 نزو ناكحلا مسالف ناكملا يف ءيثلا َرْثَك اذا هيبن 0 ءا 2
 قيس هكمو ةَسرَدَم وش )١( ةّلمْفَم

 لعفللا رثا لاصيإل ةطساو ىلع لد ام وه ةل المد“

 نازوا ةثالث هلو يدعتملا ثالثلا تي د 3 لوعفملا ىلا '

 0 َكاَدَي تنك امجاوبأ 'تَقْعَأ مراكلأ اّذِإَ
54 8 04 

 اغلا نكلو ٠ اهيلع ساقي ال نازؤالا هذه لكو

 00 ربغ ردنو ةاوّسوو ةاوطم ين ةَلعْف نذو ماللا لتعم

 ةرثكل ببس يأ ةلخي“ ةنبجت دلولا ون هامسم هاك كمل ةاضم قايد 493

 قالخالا داسف ةراكك بس يا ةدسفم لاملاو لخيل | ةرثكك برحلا نع نيملا

 "ايلا 46+ 7



 ةقتشملا ءاممالا يف 3

 اذا لمْفَم نزو ىلع يثالثلا نم يمه» ةدحاو ةغص امهلو

 دو وعر اطل نع تناك
 مام ا هعراضم ن اك اذا لعفم نر لعو

 جم جْدَي نمو خت جت نم لوقتف صقانلاو لاثملا نم نكي
 : سلك سلي نمو

 ااف مانولا كلا ام تلمس ٠ الم كنك تنصت مراكللا كنب

 رجزلاو تبنملاو علطملاو قرفملاو نكسللاو ترو رسما رشو

 امال سافل فاالخ ىلع نيعلا ترس دم سملاو طقسملاو

 عرا راضملا يف نيعلا موهصم

 قررا قام ل4 َءاَرَو ينيااناو تلح ل و

 دجومو عقوم وحن ادبا ليفت نزو ىلع لاثملا نم امهتنيصو
 : لجْومو

 لشفلأ ٌفقوُم انهاه

 ىَوَأَم وحن ادا لعفم نذو ىلع امهذ صقادلا نم ماو

 ىواكلا 2 مي + َناف ايند - دل هر رثاوا ىط نم

 ل ا ا ا ا ا

 دول | عضوم اماو رول موا هيف دهنم ةدابعال يئبملا تيبلاوه رووسلا ا

 ريغال قلاب



 5 ةقتشملا ءاسالا يف

 ةلعف نزو ىلع يئالثلا نم ة ةَّرملا كَ :74

 اهأبإ هتلنو ١ نسكن ا

 : ومرحا يف ءاث ةدازب مردصم نزو ىلع ٌقالتلا ريغ نمو

 ةقالطن 1 قلطاإ

 نم دب الف ءاتلاب اموتح هرلغو ىنالثلا نم 0 تك هش

 لوقتف امهشد ةقرفت ةدحولا ىنعم ىلع لدي اع مدس

 ولقلال ةكتاقل كئاقو : ةزخاو دحر هكر

 | هب 0 امو طق باح هسا اك امس اكل

 عونلا ف

 ةلعف قالثلا نم عونلا نازيمنل©
 بغل ضع لطف

 هن هزل نزلو قالك ع تاك
 دوما تاع تقلا ش

 نامزلاو ناكلا مسا ُي

 ماو لبملا عوقو عيضوم لع لد ام ناكسملا مس

 لعفلا عوقو ت 0 9
1 



 ةقتشملا ءاممالا يف 0

 ثا

 ا مكوه لب هصوصخ ةعص لويخا ردضأ سلو

 ل ا
 اب يضخ برضو اب رض برض لوقت مولعملا

 ينارصلاى ا ا لعق 1 قتسن ا كلو

 يد برش را لش نكرر لقا قداطقلا نم داو 5

 : يواولا لاثملا ن 0 أم اذه سو

 م ولا ىف سل كلف كن هاا 5

 : ليقملاو قفركلاو بيشّكاو ريصّملاو ديسكو عِجْرَللو هيجل 2

 00000000000 كفو ناح نأ لأ

 ل ب ا در 1 0 1 0 يف نيعلا 00 0

 هدعوج قوي ال بوذكلا

 فرح لادباب (1) لوهجلا عراضملا نزو ىلع كالثلا قوف امّسمو

 ةمرم 3 ةعراضملا

 لسا نب ردع دبعلا اهنف

 ىلع لد اذاو ةّرملا هل ليق لعفلا عوقو ةَك ىلع ردصملا لد اذا

 حونلا هل لبق هتنمه

 ل



0 
 .١ و

25 

 1اس كارلا دج

 <( ةقتشملا ءامءالا يف

 ردصملا يف

 نم وهو لعفلا ىلع يراجلا ثدملا مسسا ردصملا : /؟
 ننإ هريغ نمو يعامس يالغلا

 لي كنتم اناع ليعمل ل يا نمَلستودصف
 الق ليمتتو لاو ةلمفت ماللا زومهملا نمو

 ةلمت صقانلا نمو ليمنت فوجالا نمو

 0 لاعفو َةَلَعاَقَم لعاف ردصمو

 000 اف 11 ردصفو

 000-0 ردصمو
 لعاقت لافت ردصمو

 لاعتفإ لعتفإ ردصمو
 ُ اعفن | ل ا ردضمو

 لالعثإ  لمفإ ١ ردصمو
 (١5!لايتعسإب نا لفتسإ زذدصقو
 للفم 22
 للمتَت َلَطَفَت ردص»و
 ل ًالئعفا للعفإ ردصمو

 نو ل 1
 ءدتسللا

 اهيلع ىّتمتي ةدعاق هل ناف يسايقلا فالخب اييلع يرمي ”ةدعاق هل نكات كالا
 ماوي وو مان ةرساس وح ءاب ”هواف ايف ةلعافم تاع و للاعف عنتعي (0)

 دات دا 0 هماقتساو ةماقا وحن ءاتلا ةداب زب فوحالا يو 49 ]



0 
 دحأب نرتقم ريغ هسفت يف ىنعم دافا ام مدالا 0

 فرست رع اميو فرصتم امإ وهو ةنالاثلا ةئفزإلا
 و 3 21 م 2 >2 7 1-0 ءأأ[ 2 تيا

 ةدحاو ةروص مزاش كازخ سد ام فرصتملا ريغو

 هيلع مالكلا قاسسو
 امإو لعفلا ظفل نم دوخام ريغ يأ دمأج أامإ فرصتم او 3 ٠ ٠ «أ 5 ع ٠ 3 ٍٍ .٠ و0

0 5 0 
 لعفلا ظفل نم ذوخام يا قتشم

 لعفلا نم ةقتخملا ءاكنألا ف

 ناكملا مساو (!>)ردصملا ةعسن لعملاء لل ءامنألا ا

 _رقآو ةَيشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا مساو ةلالا مساو نامزلا مساو
 ةغل املا ةلثمأو  لضفتلا

 2 ا
 نم أهتشم أبضعب ناك نإو ىضام لا نم قش اهلكو

 ينل ىلا عيملا عجرم يضاملا نم قتشم عرااضملا نال عراضملا

 اماو طقف يقالثلا ردصم هب دارملا نا ملعاو ردصلل ةلاصالا لب ليقو )١(

 درملا ردصملا نم اماو لعفلا نمم اما عامحالاب قتش٠ وبف هقوف امردصم



 2 لالعالا يف

 و. ٠ : يناقبو يءاقبو يتارلاو يءارلا وحن ءاب ةروصب وأ ةزمه
20 01 

 يءاعد لبقت يلر
 قَدْشَو ياحَر يف ناَجَر اوناكق

 رك امضلا نم ءالا ريغو ةنلأ نيك: اتمقو اذإ : ه
 ناو ابتكر رك عك ةما وأ هر نع

 0 هءاقبو م اَعبو ه هوب قم كلا هر 2000 --

 اهوانف كيشو اهواقب يكاد نأ اتعو

 ع ء[ككر ا نإ كسفن حدم عد

 تنك ا اك ل ذك ةزمهلا رف رطت اذا : 5

 0 2 ةمالع ةروصب
 كل ءيشال

 املا ده ىلع :٠ اهابق ام ةكرح فرع الاو
 ناك ناف ثنأتلا ءان اهتقكو قرط ةزمهلا تمعقو اذإ : 7

 ناكن او ةرِتم ةأشن وحن املأ تنك انكاس [ًئيحس اًدرح اهلبق ام
 :ٌولؤاو ةثف وحن |راق ام ةكرح سناجي فرحب تيك كر

 ءانلا دعب ءابلا ةروضصي تتنك العم البق ام ناك نأ

 :ةءوارعم ةءارقو ةّئيطخ ومش واولاو فاّألا دعب ة زمهلا ةروصيو
 +: قدحأ وهف هزاع انهلع مالو “1 1-ل نم ةءوس يدب! ركل

 د

17 
00 3 



 لالعالا يف ©راب

 - د هاهم ناك ىم كلذو واولا

 هت ءارق يف يل ْنَذأو . باتكلاب ينتأف

 لأ بوحصم ىلع ةلخادلا ماللا دعبو
 ريذلل كلذ ثلعف

 0 ةكاسا يب رشطا ىف ةزيملا تعضورا ذا:
 : سأرو بنو مْوُل وحن اهلبق ام ةكرح فرحب

 لارا تاك تيصلا كالا

 لا تدر , مث ل ا ةزمه دعب ةبولقم تناكاذا اّلا

 هيلا تق يذلا ف | ةروصب مسيرتف م مالكلا ءانثأ يف ابلصا

 تأ تلقو نذث أ لجراي وحن يف ء ءايلاب تكتف ةنم اهلاقتنال

 هيلع كعوأ يذلا اذه ومن يف واولا 0

 00 2 أو :

 : فوذرو 00 مئسو 1

 لمت 0 0

 : انو رامو ااا و ا داّوفو 0 رح[ ف4

 كد 0 3 نم ا 3 0

: 2 0 

 اك نا زاج ءاو فلا نيد ةزمهلا تعفو اذإ : 34



 ها/ لالعالا يف

 سنامجي ارح تي ةزجم ثإ ة ةزممما ت تكس

 نذاآو ناَعِإ ا ناعاإو ع ل نمو وحن ةزمهحلا كلت ةكرح

 أ هل

 ةعقر كهاج نيو ةَمفَد كب نم نمآ خو
<2 

 0 "أنا نيب ريح تنأف ةزمهب قبس ل ناو

 : ا 2 وحن اهاقام نا
 2ص 2

 ا موش جال نإ

 ءابوا اواو ابابق ام ناكو فرطلا ىف ةزيملا تكرحت اذإ : ؟

 *يج وحن اهتاثا دا قال ا م 0

 وضل رعت نتف

 فذح يف ليق ام ذومبلا فيرصت يف جارو اذه
 ( 8و ةا/) ةزمهلا

 ةزمهلا هاك يل : 5

 ناآلا ةروصب تيك الو ةزمهلا تعفو ىتم:١

 ماركو ةنغرأ وحن قلطم
 فول ةثاغإ فوُرْعَكَأ لَصفَأ

 ! وا ءافلا بقع تفذح لصو ةْؤيض 2 اال



 لالعالا ف | 5

 0 تا يلا 00 فذملابامإو

 أم ىلع ءايلاو واول اوه ناكرالاب 1 امن ملعاو

 اذدبا ةنكأس اَهنلذ فلألا نود انتم

 لاوحا ةءرا حا كتاب فرألاو
 ةلثمالا يف مءاّقبلا : ١

 ىلا واولا ةحتف تآقن فونت هلبصا فات يف اكفلقلا : ؟
 ةناوعال | 5 تلق مث« فك ١ اهلق ام

 اولا ةص تن .اليرش داس 0 ف 6 قزلل ع

 عيبسص هلثمو ديك اا 0 ا لا

 ةراك تل درأ هم ناالا رشم هلصا

 قت هانا لص ن6 يف كفذملاو بلقلاو : ؛
 ماقد 10 .ذايعل 5 تبق مث (ماوقإ) الكام ىلا ولولا ة

 راف تمل أن هان ع ب كارلا 1 20 0

 : ةءاقتسإ هلثمو َةَماَنِإ را

 ةزمهلا لالعا يف:

 0 تالا اهل هلملا فرحا هذ ةزممملا نا تلك لق



 5 لالعالا يف

 ةرسكو ةحوتفم ءاب نيب اهعوقو لامثتسا كلذو

 لم لع ءاح نا ضيا ةواكلف# 0

 يا ل ال لا اال نان هلع كرحتو
 (1) قو هلصأ قد

 دمت يذل لاقُم فالخ ْرّدحأَو امج تْيَقَو اَلا َةَدع دعت الف

 ناكل ق3

 ىلا القت مآ كلذو هتكرح فرط كس ناكسألا
 عيني 6 ءيبو لوُقب ا ل

 نكاسلا عت 1 ىناعلا يف ةرسكلاو لوألا يف ةضلا تأ

0 

 امال 0 يف يواسلل ةدلو ةشحوملا ضرالل ةَّشحو َةّضفلل ةقر 5

 ا ةعس يف نيعلا تف اذكو ٍرداصم تسيب

 ءا لتصأ فر انك اس نك عاود ا كلا ىلا الا لقتلا نكعال ()
 فاوجال ا قالث ن + لوميا يضاملا يف كلذو ةتكر ةتكر رح تحرط مم اكرم وا ةملكلا
 نثدعلا ةرسك اهيلا تلقنو ءافلا ةمض تحرط عب ؛ لوالا لصا نيصو عبب وحن

 اذكو دّوساك ةهبشم ةفص لعفا | يف الو بيطأك ل ضغيلا لف يف لقتالو اذ

 فعاضملا يفالو هب موقأ وحن + لمفأ هيلع لمحو تيب امون بدهن | لعفا يف
 لعي مل ام يف الو ىوبتساو ىوهاوحن ماللا لتعملا يف الو ٌدّوساو ضيا وحن ماللا
 دّوقم وحن فوجالا نم ةلآلا مسا يف الو هرّوعا وحن ٌهيئالث وا رّوعي وحن هيضام

 ليوحت ون ليعفت نزو يف الو نيعا وحن لعفا نزو يف الو ٠ لابكمو



 لالخ : يف 3

 (ءالا مصتل نيعلا
 مراحتا ١ كابتن نم اوّاتو مزاكملا دوب اول

 موتفملا صقانلا ي 010 ٠ ءانلاو اولا تدخ ؟

 0” ىف فاسو هي انلا ريع لصلا يم نيعلا
 ترلق) اتوعدو توعد لصالاو انعَدَو تعد .اَنبَرَو ْتَمَر لصألاو

 (اتنذح مثالا ءايلاو واولا
 ملك نم َلَحنَأ دام يح مومعلا ةترب دق مشل َناكو

 نيتكاسلا عامجال امنماًونم صوقنمل ركتلار أ فدحي:م
 الإ ةفهرطت اهنال ءان'واولا ت تلق «نْدنَ ١ دِزاغ هلصا اع

 د نيزاغ راصف ايف عطا تفحم ير 00

 اع رقي ( نيوثلاو وه) نيكاسلا ءاعلال ةلغلا فرح

 (") ةكرملا مس راركتب نيوتتلا
 داو يف تناو داو يف انا

 ا فاك عياشلا يف نيا دوكل يواولا لاثما

 ل هللا ها 1 نا ىنالثلا يف



 0 لالعالا يف

 فذ يف : 54

 اكسو هاف يي كح هللا فرح 0

 : ميبو ْفاَحو لوُك لصال او حيو ْفَتو لد وح فذ هدعب
 هيلين هن 1 تكلا لش

 تدع اًحاضيإ ٍنْدز هل "تاق

 ا 1 هلا نفل اا سس درتلا ف لل

 .: وُزغَأ ها غو ير ل مدإو ىّتْخِإ 0 شح

 مكر كام مة ا

 نع دّرجما عراضملا رخآ ن سلفا سدا
 : زعل لور مرت لو شي | وحن أاموزجع عوفرملا زرابلا ريما

 نوع تاثداحلا يدنعو روبَص يَنَأ رذي لو يرهديل َرَكَك

 ءاملاو واولا فذح يف : 8

 لصتا ىتم صقانلا لمفلا نم ءابلاو واولا فَذَحُت : و
 1 و وحن ةبطاخنا ءا وا ةعامجلا واوب

 تفزح)) َنيوعْدَن ل نيعدتو ( ميلا 0 يب مث ءأب ءالا ةرك

 تركو نيتكاسلا ءانعلا مفدواولا تف مثواولا ة 3



 لالعالا يف 6[

 بجو ةحضش دعب اًدعاصف ةعبار امال واولا تمقو اذا : م

 تيزغتساو نايّضريو 1 0 ا د اهيلق

 كرك ةوالث تيغل ا[ الو كس بايح --

 ىلالثلا د ردصم يف فلاو ةرسك نيب واولا ثعقو اذا :
 وحش ءاب واولا تت درفملا يف نيعلا ةثكاسلا ةنم ءامسالا عمج قرا

 داود ابهلصا ضايرو بايثو رايد وتو ماَوِص ُهلصا مص ردصم مايص

 هبف ىقبت كلذ ىوس ام يفو .ضوّدو بوّتو راذ عج ضادرو باوثو

 نال ليوط عج لاوط و نادرغم امهنال راوسو ناوِص وحن واولا

 ديزم هنال فاك ردم ماوق حنو درفملا يف ةكرحتم ةنيع

 نوكسلا امهدحأ قبسو ءالاو واولا تمعمتجا .ىم : ه
 'امأ ل وحن ءالا يفءالا تمندأو ءان تناك انح واول تيلق

1 00 2 

 : يدر نصا دل

 تلق ةملكلا لوا يف ناكرحتم ن انا
 ةدعاو عج رج دعاوأو ِقاَوَو ةلصأ ةيفاو 7م قاوأ وحن ةزمه 3

 ندع

 (دعاوو)

2-2 

 ةيور يف اكبلق الف الاو ادصا نوكي نا مدقت امميأ يف طرتشي )١(

 ناودو ةيٌّؤر اولصاف نآويدو



 _ لالعالا يق 1

 تنك ثلاث تَمَقو اذا واولا نع ةبولقملا فلالاو : “

 امَدواًصع وحن فلالا ةروصب

 ةلمملا ءانلا ةدوصن تدتك اًدعاصف ةعبار تقو اذاو
 3 ني

 كاملا الا ةروص خت ءانلاوع ةراقلا ىذا
 ىرو يَ وحن

 هانابانق ام ناك اذا ءايلا وأ واولا نع ةبولتملا فلالاو
 اليف داع قآل ةروص بكت ريض اهدعبوا

 اههاوجت ْنِم دوزتآو امهاونم فرعال امستعبتو /ش

 واولا ىلق يف : 7

 نعزا كانت عرقي يو اول[ هس لك نإ
 نيرانملا ىلع هل يعدو : وضر ابلصأ

 500 تقسو برعملا مدالا يف َتَفرَطَت اذا : ؟
 : وجرتلا 1 5 ءاواولاو ًةرسك ةمضلا

 لا نشل لم سول وك ل كبح

 عراضملا لعفلا نع هل اًريِبَم ءاي فلا مسرتف املع ىياماو (1)

. 0 1 

 ا ا ل لا تب "5



 لالعالا يف 6#«

 :رسنإ هلصا سدإو قفتفإ هلصا قفن إ ورحل لعتفإ ءاَي 0 ا

 برش اندالا 0 اهبلاو بدأ اب ظني لقاعلا

 كد || ك1 را ”لافاناولا تكرحت ىتم : عز

 مي هلصأ عم َمَدَك هلصأ مات وحن
 عاض ساطرقل اب سيل 5 عاش نينثالا زواج سس لك

 يوت 0 اواو تيل ءاب تافوصوملا م 05 مال كاك اك

 تافضصلا نم ىلعف مال تناك اذاو ايعَسو ايفطو ( ةحئارلل ) اير دسو ىوتقو

 ىولحلاو ىوصقلا دس العلا ةجردلاو .ايندلا ءامسلا وحل ءان تبلق اواو

 ا نر ا 1 روت ١ نا عقي الف طورش ةعبسب ديقم محلا اذه )١(

 )و ءايلا ةرسكحو لضفلا وكن ال وش ىف وارلا ةينكا ةليع ( كج

 واذ روشو نايت 2 اك تيعلا عضوم يف اتناك اذا اههد.ع ام ن مسا الأ نأ 1 هللا

 تال ال | نم كلذاىف ام قالو نين كاملا عاتجا عن من« اهفذح مزل الا امهف ءايلا ت

 مال عضوم يف اتناك اذا ايف 0 ل ءاي الو فلا اعلن ال نأ ؟ شر وشتلاو

 ال نأ يولعو يِوَسَحو ناوّصعو نايتقو اوّرَعو اقر ف 0

 لاف هيلع ًالمح ضيا هردصم يفو هبف ناصصتق لف ىلع هكعافمس | ء يحب لعف تدع اعقت

 نا قوتسي امنه لك ة لع افرح ةملكا يف عمتجيال نا 0 دو دعو روعو روع

 لولدم نك نا 1 ىوقو فرع ل 5ك هلع حاتفناو دكر افلا تلقي

 اقباطم ظفللا قبيل كري ةناف ناّجعلاو نالوّدلاك بارطضالا يضتقي ا ةملكلا
 ءابلا تادبأ ولف "يب يف اكعراضلا يف للا فرح مخ نم مزايال نا 1, ىجرلا

 2 3 ءايلا لع ةينفا تايثاب يا هعراضم يف لاقي نإ عوام ىلوألا

 0ك نو حلاو ور كك 2 وهو نندكاسلا



 4 لالعالا يف

 ءايلاو واولا ىلق 2 3

 (:ّةزمه اتبلق لعاف فلأ نإ ءالا وأ واولا تمّمَو اذا : ١

 عيب دا عئابو ٠ لواق 0 0 '

 مئاَض سانلا يف مهل ١ ليلق َلكَو

 ةزمه ًاقربسم ناكحو للاعف نزو يف ةلعلا فرح فرطت اذا: ”

 امهلصا اياضتو اياطم وحن أَلا وه بلقيو (0) اًحوتفم ءاب ةزمهلا ىلقت ةماقنم

 امهف زمهلا اع ربو اياطخ ْدُسو يئاضقو يئاطم

 اَنََق ةدئاز فلَأ دعب ءايلاوأ واولا تفّرطت اذا : *
 : ”ىاقب درا *اقبو .داضز 2 ةاضر رن 0 ةرره :

 0 هع

 ءافشل ا تقثإو يم هعدو ءادلاب ترعش ام ءاودلا يف غلاب

 يف مغدتو 45 ا ع َلَضِإ نوَو ىلع لاثملاو ع

 َنيعو روع اههضام ىلع ًالح العب ملف نياءو رواع وحن اماو (1)

 كر حى اناف هدرقم يف ّلعت لو 0 00

 كلا 0 الا دنع سكلأ ب نيعتو يوا اتذو ىواتفو يواعدو ىواعد : 20

 هيواعدو كيواتف التم لوقتف ريمضلا

 اقرطتت 5 اممجال هبق ناملستف ةواقشو ةوابغو هياردو ةياده وحن اماو (؟)

 يف ناك لالعالا نآل 59 0 ةءانبا ا يف ءايلا لالعا كلذ يف حدقيالو

 تاعج دقف ةياده لثم يف ءاتلا اماو ثنأتلا ىلع ةلالدلل ءاثلا ت تيلثجا م ركذللا

 وكم ابوصتل سيل ا عضإلا 07

١5 

 ٍِ تميل



 لالعالا يف 5

 : (1) حاب اصم هلصا حي اصمو . حاث افم

 د 2

 ا 5 الهام ركأو ودحلا يف واولا تنكس اذا : ©
 : قاثوم هلصا قائيبو ةموق اراصا ةمبت وحن |

 .مانملا تآقيم َناَحَو مالطلا حاج َرَمَدن

 (© اواو تبلق ةضدعب 6-2 يف ءابلا تنكساذا : 4

 0 ا سب ومو ظقتيإ ابلصا ظقوي ون

 روزغ يف الا تنك امانق وم ملعت كاننف

 ناكو لعاقم ا ىلع يذلا عمل فلأ كعب كلا ف اذا :
- 

 بااخم اهلصا رئاوعو فئاطتو بئاعس وك ةزمه 0 هدرفم يف اًدئاز
- 

 نمو شياعمو زو اف وحل هظفل ىل ع تن ألما ناك ناو زواجمو فياطقو

 لعألا ل ع ان ءرو 0

 داء ين ينآث عقو اذا ةزمه ءانلآو واولا نم لك لادبا

 دئايسو م فلا 0

 .لازغ ديغصت ل ري سل رثا ا اذكو 01

 0 0 0 اذلو واولا ىلع انه 00 معئاف اهظفل ىلع هيف قيتف

 م ومف 'يواول ا نم لعافل اح لصف يف



2 

 3 لالعالا يف

 3 العال ا ف 0

 فرحأ ءالاو فلألاو واولا ةيعست نأ تفرع دق :

 هل لام ابيل واللا نيتتلاوريشتلا اهنوبتل تح
 نك خل لكلا نيد سل ملعاو لالعالا

 د ها لع اهثم رصتقت ةدبدع لالعالا دعاوقو

 لوقنف اعوقو

 ناكساو فذحو باق ةثالث لالعالا عاونا

 باقلا دعاوق : ١

 تلقابإق ام مضو وشْللا يف فلالا تمقو اذا : ١

 : 0 ليا هلصا ليو وحن اًواو

 روهزلا نود فطقلاب تاجوعو ْتَحَر ٍضور ةرهّز ىلع قل

 هلصا جام وحن هاب تباق ةرسكرثإ تقو اذإ :؟
 براوض وحن لعاوف ىلع نيعومج لءافو ةلعاف يف اضيا اواو بلقتو )١(

 سرافو: هب راض مح سراوفو



 لعفلا يف 2

 لوقتف ريضلا عم نافرصتي ىَسَو سيل نا ملعاو
 710 6-2 مآ 2 ه- ذآ 0

 ئسا اتسلا تسل اوسُيل اسيل سل
 اي لا 3 هلو ب م خر را

 ا 3 0
 اه 03

 عمل

 ملا َتْيَسَع ا ا اوسع 0 ىسع يف لوقتو

 اده ربتعيو ةراشا مسا اذ نمو ضام لعف َبَح نم ةكرم اذّبَحَو
 0 ا ةروصب قبو حدملا ء ءاشنا اهب د ةدماةلكبكرل ْ

 ]0 اتت ءذلا ءاتنال ءاسو ننبد ضي حلا ءاقنال
 نسر دا لا 0

 علا مالا هيانو ةرتلا ام دعب عقبف يضاملا ل

 ا نيا هر ا

 ءانلاب اًنورع ُةنم سجتلا مالا هيليف ىمالا ظفلب لمفأ اما
 ١ ضارلاب سحا رك ةدئالا

 كَ انل غاسف لعفلا فب رصت يف انمالكى هتتنا دق : هم

 انارد 1ب همدق نا انأر نكلو مالا ىلع مالكلا يف عرشن

 1 امهيلكى لع يرجت يتلا لالعالا



 34 لعفلا يف

 تناكنإ بارعالا نين فذحتو قت فلالا 'هلعاف ناكنا
 بارعالا نون ّ نافذجي ' ةطاخلا هاي اب وا تك ناك ناو ةعا

 هكر ىلع خآلا قبو
 ةعامجل واو هيف تيثتف نيعلا حوتفملا صقانلا كلذ نم حرم هيت

 تيت اَلَأَو َنْوَصْرَت له لوقتف ةروسكم ةيطاخلل ءادو ةمووطتما

 يفلأب ديكوتلا نون نيبو اهنب هيف لصفُي ثانإللا نودب لصتتلاو 6
 لضم اه لكمال ةئبتل نوتا نا رت تيرس

 'ٍ ثانإلا نونوا ىتملا ركل
 ل دعب تعقو اذا ةددشملا نوئلاو

 (تكصاِس تقال اذا ةفيفكل نوثلا نا هيلع هيبنتلا نم دبال امو
 0 ل مخ ة ةروسكم اهتاشا سايقلا ناكن او ابوجو تفذح

 ريقفلا تيت ال هلثمو كصلا نال هيف لاقي نا سايقلا نك

 : رق رإ تعقو اذإ فقولا ف الا لدفر
 ( نمط اق ) اقطنأف قحلا تفرع نإ [

 دمام هل لاف فّرصتيال ام لاعفالا نمو

 دمام لعفلا 2

 الو اهريغ 5 ل الف ةدعاو و مزلب م دماؤل لعفلا : 7

 امثو بتل يلهفو ءاَسَو َيئيَو مو اذّبحو ىعو سك ثدح ىلع لدي
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 ةنيذكت ال : وح يهدلاو . ةََلتْفَأَل كن ابو :وم مسّقلاو

 لمعفلا يف

 0 ( لوصحلا رسعلا وا ليغ نلط رع ىنلاو

 هللا ليس يف َنَدِهاحي رفاكل تل
 ىلا و دكوتلا نون ل حلا 6 اضم فد رص هر ص هذهو : تت 5

1 
 نا 0

 ل 00

 :, ارتتسم اري عراضملا لعاف ناكنا 21 :
 دكوتلا ن نوت 0 ولا

 ىلع 'هخآ يف



 - ء سس و ايا ء ع ل

 لعد ابعد تنعد " اوعد ايعدأا نو
 0 3 0 ع
 تالعد امتعد تعد ةعدامسعد كنعد

 3 ا ل 2 2
0 0 

 هده و 26و 2 6
 3 نابعدت ىذا َنوعَدي متايعالا ذي

 0 ًِِ ا
 تعدت نايعدت نع دنا نوعدَت نآيعذت 0

 ىذا 2

1 2 

 ىضري يضرو ىّنخي 0 ىري ير هيلع سفو

 ضر 2 تلق اهلك 0 واولا 558 ”ىَأ (يد)

 ةروصب تنك اا تبلق اهابق ام تو واولا تك وعر ةلصا (ىتذي)
 ىضري هلثمو ةثلاثلا قوف اهنال ةلمهملا ءانلا

 ينمو يري ءايلاب امهلضاف ىريو ىتخي اماو

 ديكوتلا نون 0 لعفلا فيرصت 5

 ”ةددشم امإ يمو دكر نون اهل لاقي ”نون لعفلارخآ قمن 1

 ةكاس ةفيضخ اهإو ةحوتفم .

 لابقتسالا نعي ام دعب عقاولا عراضملا» سمألاب صتخت اهنكك

 َنبِرص له وحن ماهفتمالاك

 َنيَضرَت كلل وحن يجرتلاو

 كليخأ ىلا تيَتكَت الا وحن ( نيللاب ىلطلا وهو ١ ضرععلاو

 لغشلا ىلع َتّبَصنت اله و2 © يفنعب ىلطلا وهو ١ ضضحتلاو



 لعفلا يف ع

 كر يف اك ةمم ءاب ىتكت ءايلا نع ةيواقملا فلألاو

 * يضرو يِذخ وحن ءايلاب هيضام متي لعف ىلع صقانلا ناك اذا

 رسكو واولا 0 اهلصأ 1 يضرك داولا نع 0 هوَ نوكت دقو

 ناوضرأا وهز هردصم 01 واو هنا فرعتو ءاب تسلقف اهلبق ام

 0 "0 3 2 قل آل 0 تلق اذإف

 ءاملا ل 3 ةراقم ا ف فاآلا هل م 3

 اضرتساو ا 0 دا راق ةثلاغلا قوف ا

 ]30 اضاه ةمال_تكذح ل واوب صقانلا ل اذا ( اوك

 و اًديزم وا ادي الوهجم وا اًمولعم ائاب وا لغفلا ناكاي واو ارماو

 نوير 0 اهلصا اك را و اوزغو اوُضَدَ 0 0
 0 0 هدو <.

 اووضرتسأو اووِزَْعَو اىُوضْرأَو

 ا ةطاخلا ءام لضا اذا ماللا ُهنم فذت كلذكو 0
 (؟56 ددع عجار) يتحد نيشتو "يعادأو نيع دتا

 اهمكح 01 تعب م نيعلا تناك اذا 00 فذح 5

 ىرت ا ةسااوحا ءاملا 2 تررسكو داولا عم 0 م لاو

 حوتفم ايضام ناك ن اذ اهانشمو ةئئاغلا ريضب 0 0

 رو سيروا دو تف 2 ةمذل كفاذح نيعلا

 ضر ا ماللا ترعب ا نيعلا ن نكت ناو



 يالا .راضملا

 تيد[ يع كا
 انضر ناشي نايم ري ناوعدي

 نوضري |" نوُشْحي نو نسا تود
 - - 00 وع ع

 رسل سل اس ص م 2 3 2

 نايضرت | نايثخم | نامرت | ناوعدت
 - 6 7-0 ” تا يوم

 0 0 5 عه َ_ 52 ها

 ضر | ينج دا ملا ىطتأ ىلا ىذا
 ع اوعدأ نايصر| نبتت نيرا

 اصر اوسخ | اومَرِإ| اوعدأ| نوصرت | توست | تومرت | توغل

 ا | تدع 3 َنيضرر| نيت تو ا
 ا اا ثا اًوعدأ ا نا ناس | كا

 تيرا نيم | ةعمزإ | توعد | "يصر | تيتا تصر |(
 2001 _-َ هَ 8 2و

 0 ىسخا يرا 0

 . 2 3 3 زو ع

 ىصر 1 0 وعدد

 ايلا نع ةيلقنم يف فلالاف ْثَِمَر ابمَر كر يف لوقت
 قالطالا ىلع ءاب ةقلا ب يف ةقوف ام اماو ٌقالثلا مكح كلذو

 تقرا يف < 1 تيزغأو تْيِعْرَْسإ يف ام اواو اهلصا ٍناك اوس

 تعقو اذا (اعد) فلالا ةروصب بسك ” واولا نع ةبولقملا فلألاو

 َوَصْرَأ لصالاو ىَترَأ وح ةطوقنملا يغ يا ةلمجملا ءايلا ةروصبف الاو ةثلث



 7 و 5 2

 ل يدب 7 0 1 اعد

 0 0 0 اًوَعَد ١ فافلا
 امضرا امسح مز 0 :

 6 0 ١ 3 اوعد

 اوضر اوشخ و

 2 20 م 1
 ةضصر | تددسح تمر 2 0

 احضر ةاسح همر 2 6 م 6 اعد ١ ةقادلا
3 - 6 2 -4: 3-8 5 

 تباصر تحح تامر توحد /

 كر ل ع توعد
 0 -ٍ 1 ا
 اًكعصر مك فر 55 | ِ 0 0 2 1 ا

2 0 0 2 
 در 6 مي0ر م6

 -دضر تيشخ تيمر توعد
 0 0 6 ا ّ قد د ةطاخلا

 كمر ا امشمر ون و

 2 2 هك 5 26 >2 2
 تاضر تايسشخ تايمر نت وعد

 ع 1 1 را د 4 ١
 تسدضر | تدي تيكر 0

 ل 2 ا ملكتل
 ءاضرا اننشخ ر وعد

 يمثر فلل مح َلَمَك باب نم ناكاذا صقانلا يضاملا نا : 5
 ىَر يف امعءايلا نع اماو اعد يف ايواولا نع اما ةبلقنم

 ةزراملا مفرلا امض دحا هب قطأذ هنا لصأ فرعت نا تدر اذاو

 ليما 0 ذا ةنع ةماقنملا فرللل كل رهظف

 داولا نع ةملقنم هيف فلآلاف تعدو اًرعد امد يف لوقتف



 11 لعفلا يف

 0 ًاعابر وا ناك خلك يداولا فوجالا نم (لوهجملا يضاملا 0

 داولا:ةرسك تتلأ درسا ا-ملصا َفيشو لبق وحن ىلقلاو لقتلاب
 اراصف اهلقثا واولا ةمض 0 َفوخو 3 اراض ابلق أم ىلا

 .فيخو لبق اراصف املبق 0 ةسذاجم ءايواولا ت تباق مث فو لوقأ

 موقعنا دوُدَأ امهلصا م .ةئساو ديِفأ وحن ديزلا 2

 طقف لقنلاب َلَمْيَف اديزم وا ناك ائالث يئايلا لوهجلا يضامل اما

 كل ملا عفرلا ريمضب لصتن 5 اذا فوحالا نم « مولعملا عراضملا )

 يف نيعلا حوتفم نكي مل اذا اهلبق ام ىلا ةلعلا فرح ةكرح لقنب لعب
 نيعلا حوتفم ناك اذاو.عيبيو لوي امهلصا عيسي و 0 1 عراضملا

 لقنلاب ريصتق ْفَوْخ املصا ْفاَنِي وحن ىلقلاو لقتلاب لعب عداضملا يف
 لَو املصا لاقي : و ( لوهجلا عراضملا) ةلث.و . فانك سلقلابو وحي

 وح لمتفاآو لَعَفْتإ يرو نم طقق نلقلاب لعيف كي زال اها
 يفزو نم باقلاو لقنلاب وا هرقل املصا داَمْقأَو د ِوَقْنَي املصا دا

 0 ل امهلصا عابّتسيو 'ماقيإ رش لمحتلا لعق

 فرح فذجم دي زملاو دّرحلا درفملا فوجالا يف 5 ( رمالا )

 لوك اهلصا لق وحن نيئكاسلا ءاقتلال ةلعلا
 عئابو لئاق» وح ةزمه ةلسعلا فرح هيف بلقي « لعافلا مسا )

 في اخو عيابو لوآق 0 فئاخو

 فذ مث م ىلا ةآعلا فرح ةكرح لقش سس , « لوعفملا مسا

 عويبَمَو لووقم امهاصا عيسمتو لوقم وحن 5 ءاقثلال

3 



 لعفلا يف را

 6 ايلضا اللشم لاَق ناف ردصلا نم فرعي فرحالا لصا نا
 عْيَبلا نم ابو فَلا نم فاو لوَقلا

 يف لوقت ىاتلاب لعب يئالثلا فوجالا نم « مولعملا يضاملا )
 ( ءابلا وا ) واولا تر ميد فوخو َلَوَق اهاصا : عابو فاخو َلاَق

 و2 لَعتفآو َلَمَمْنإ يلزو يف ديزملا يف هلثمو . الا تبلتف اهلبق ام حتقو
 باقلاب مث ةكرللا لقنب نالاعُيَف لعفتساو َلَمفآ ازو اما . داو داَقْنإ

 : كل ا مفراا ريمضب فوجالا نم نم مولعملا يضاملا لصتن ا اذا اذه

 مومضم ناك اذا 01 5 هنيع تفذح ينالثلا ف هب ل | اذاف

 مناع يفاهروسكموا ناعلا ريم ناكااذاتر دكر عزاضملا يف نيعلا
 ةكفردو  تلَوَق اماصا كو 2 تلق قة لغم لوقت

 تعابو تقفاجَف تل اقاعلا كك ةامق ام حتفو ةلعاا فرح كرخ ٠ تعب و
 تّمْض م. تعبو تفخو تْلَق اراصف نيكاسلا ءاقتلال فلالا تفذغ 5 5-7

 مومضم لوالا عراضم نال ثلاثلاو يناثلا يف ترسكو لوالا يف ءافلا ' 3 .٠ : ع :
 )١( تعبو تفخو تلق لومتف روسكم ثلاثلاو حوتفم يناثلا عراضمو

 وح تاكرملا يف رييغت نود نيعلا طتف فذتش ديزملا يف اما
 لحعفآ زو يف ةكك ندَوَقْنأَو تبَبَتَدإ امهلصا َتَدَقْنَأَو تدتدأ

 2 مال 9 0 3

 البو و دان[ ل لمعفاو د

 كر عفر ريمضب هلاصتا دنع لوهحلا يضاملا يف ءافلا تاكرح 50
 سايتلالل هلازا كلذو ُهنم ملكتلا يف تعبو لوهجلا بطاخلا يف تلة



 الا

 يسب | يف اَح |يلوق || تيعيبل
0 

 5 5 ا قي 2



. |! . 

 0 7-2 رع

 ب 2 تدحو
 ادع نادم ادعو ) تطاخلا

 5 تي ىل# :

 اودع نودعت مدعو

 يدع نيدعت تدعو
 2 ا ا م

 ادع ادعت امثدعو ةطاخلا
 ه- - - 53 ا لو اعل

 ندع ن دعت نت دعو

 2 ع -

 هاا فدخ عراضملا يف نبعلا رروسكحللا يواولا لاما : هذ

 دعو دعي لوقتف ارمأو اعراضم
 لجو ْ 5 افلا تشب نيعلا روسكم ا ناو

 ل رس 1

 أهنم تفز و رو عسيو 1 عّفيو أطيو رديو عدبو عضي و

 نيعلا ع عم ءافل

 ءاب تباق اهليق اءرسكو را نم اك كارلا لاقل نا 00
 آ | نرد نجا لعب ليد لوقت ةركا ظنا
 أحوإو لحف

 ةسناحغل اواو تبلق امامق اه مو 4 ل الك ينايل لاثملاو

 نبقي ةلصا نقوي و )١( نمي ةلضا نموي رك ةبخلا
_ٍ - 

 نسيلا ل يا َنَمِيَأ عراضم 6



 6 لعفلا ِق

 ايَرأ ىرأ لاش اًيضام لمثأ نزو نم كنك نوفذحيو
 . . ىآْزَأ لصالاو ١

 ةزمهلا ىلق لافادلابك 0 يف اوزاجأو

 ا فاقك لَم لاي لاَ لوقتف فوجالا ىرع

 براغملاو قراشملا يف ع 0

 ماللا زوم فد رصت 2

 ىرت ا« ماسلاكماللا ذومم 8 5م

1 
 ّىارتامت ارتتارت .> عارت اناث تأ ىضاملا

 انارق ا 5

 ناش تاارق ارك َنوُؤرَْي / نارع ارك
 َناَرْعت ناار يي رع نو رش ِناَآَرْعَ رقت عراضملا

 ارقن ارم

 َنأَرَقِإ اًارثإ ينرثإ اوُوَرَقِإ اًارقإ ْأَرثإ الا

 كعب دعو

 نادعت ُ 7 فتئاغلا 3



 لعفلا يف 0

 ةكحسا غم ناتزمه ءافلا زوملا يف ىقتلا اذا هنا ملعا 32

 كدلف  نذأ رح اهلمق ام ةكرط سنام اًوزح ةئكاسلا تاق 2

 تك مث داق تدلع ةزمهلا امه 1 د ند امهلصا

 َنَّذآو ند دملا ةمالع ةروص

 - م 22 و

 ةزمهلا تبلقف نامْأإ و نِمأأ امهلصاو نايإ و ْنمدأ لوقت *كلذكاو

 امهلمق ام ةسناحل ءاد ىلاثلا يفو اًواو لوالا يف

 ءافلا زومهلا نم ةزمحملا فذح 5

 يال لك لوقت َدَخَأَو لك ردا نوجا ةزمهلا فدع

 ا وأو 0 لكذأ ( لكرأ لصالاو
 دحأ ليَ 5 / ضو كيل 0

 0( 0 رزان 1 لصالاف رع « لوقتف َر 1 م آر

 َبتكَي نأ هرم

 نيعلا زومهب فيرصت يف

 1 ا ير صتك نعلا روس رص 1
 لاق ىََر عراضم نم ايوحو ةزمهلا ن نوفدي 3 ملعاو

 1 نار ثدر ' ناري

 نير نابت نير ١ تورت نانرتا ىَرت

 ىد | ىذا

 عر اد يرادر اد د سلا يف لوقتف
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1 

١ 

 د
4 
: 

0 

ًِ 
1 

 3 لعفلا يف
 رخآ يف كلف ةمرتخم ةنبع تناكنا مدت يذلا لعفلا نا هيلث

 8 ب 0 تسلا تاكردلا 6 0 5

 3 ص -

 سم سمي نسب - نما نم رفق رغب يل

 يلا ' 027 ماس

 1 لانه حر وجو وسم مس منش

 2 ع 10 ل رم

 نذيإ نذات تكاد
 0 ا 2

 ندب نانذات امتذأ ؛ طاش
 اذ ٍ 4 مع 2 1 7

 د

 يلذيإ تين ذأ: ٍّ ذأ

 0 نادل اًمتذأ 7  ةيطاخلا
 نذيإ د 2
 د ب ع 3

 نذأآ تحد | 5



 لعفلا يف 00

 دابق متل ىلا نازوالا كلذ لثمد 0 دوم | لص ماو دع

 نكس اذا ا سوك 0 امبلصا 0 0 م ردم فرح

 ناهغدي مث ابق ام ىلا لوالا ةكرح لقنتف نيكرتملا نيسناحتلا لبق ا
 ١١ تدم: م ماغدالا كم كلذ ريغ ىفو 2 ايلصا ع 0

 موزحلا عراضملا , مكح يف

 كلقلاو ماغدالا هيف زوي فعاضلا نم موزملا درفلا جاضلا نا
 0 دَدَع 0 0 ماغدالا. دع مل وا كقلا ددع 2: لوقت

 و ميد م د ا م ا ل رجلا هك 2 ير يلاثلا
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 دحاو ىلا يدمنملا هب دارملا ()

 ابلا نوح دقف لعافتو لسفتو لعتفا يف درطع مكملا اذه سل () 3

 تردتاو وطلاء ىف]و هت رتغاو عرسلا تعرقتلا .لوقتف مرلي الو يدعتملا 1

 َسَمألا ايلوادتو د 2 دللا 7-0-5 : رتل 2 ونال :



 لمعفلا يف 15

 مزال اماو دعتم اما لعفلاو

 فرغم لعفلا ف

 :رج فرح ريغب هلوعتم ىلا لصو ام يدعتملا'١
 1 تالاف ا ل

 5 2 ريحا هاه لصتت نأ ىدعتملا ةمالعإ .( هسشث)

 ةانآلا : « هتروص ىلع ناسنإلا هللا 0 را 8 2 كلوقك هب لوعنلا

 :ةهيووصا لع هللا هناح

 ىوقتب ُهنرقي ملعلا لثمك ءيب ايش ىفلا َنرَّقاف
 مزاللا لعفلا يف

 هناوخإ ترك“ د هقلخ قست نمو ةناصدا تعا 0 نال نم

 0 1 فر الا هيلا لصب ال لوف فاك وا

 هب َنفَظو ودعلا ىلع شيلا جرخ

 َلَءاَفَو لعْفآو لعَف نازرالا هذه دحا ىلا مزاللا ثيل رد اد

 : 00 ريدم تكا ا
 0 ا : 0 : .

 حير ىلدا هكرحي يذلا شدملاك ةلزتم ىلدآ هرطبت فيلا
 نونجم وهف ُهملاست مايالا نا ْناظ نم

 ناسحالاب قيدصلا ةدوم مدتسإ

 نازوالا هذه ىلا لقتنت ةريثك ”لاعفا ةفللا يففاالاو ”يبلغأ مكح اذه (1)
 ازوتساو كدحضتساو زفاسو و لباو رغاو تا د تاك



 16 لعفلا يق

 :فقوو ىشوو ىشوكه مال عم هواذ تاتعا اذا قورفموهو 57 3 59 ا 3 كلا 3
: 100 

 هرد.5 ىو ءاهفسلا قفار نم
1 

 : ىوك و ىوطو ىوش وحن همال عم هنبع تاتعا اذأ نورقمو :

 يح ٍإ

 لعفلا مسمت يف ف هان أم ن - 2 لودج اذه: 16

 لتعمو + يو مامن ىلا درجت

 جّرحد . ملس 10 . ملاسأ

 , لزرادي 0 ٠ ٠ ٠

 ِء - ١

 ذخا ٠ 2 ٠ ءافلا | هه
53 

 ع 0

0 000 

 و 2 لال اا 'درجلا لمفلا
 0 ل

 كد. .٠ .٠ (ضقان) ماللا»ل
 قت (قورفم فيفا )ماللاو“ دا

 ىرط (نورةم فيفل) ماللاو نيعلا



 لعفلا يف “ 1

 و سد لد رف ىلا ملا
 نر كر مثل | نمروُتسلا اندف

 0 كر ا

 هرم 5 0

 ريفا نع عب 0 0 هر لاش

 1 <اشو ا تم

 طيف امل نمو طق ءاسراك يذلا اذر نم

 تلا ف
 0 ملوصأ دحا ناك م وهف لتنلا اما

 ها

 لاقيو )هوو رم رو ا املا لتعم اماوهو

 علو

 جود نم ا

 ( فوجالا هل لاقي و )راضو مانو لاكن يعلا لتعم أ أماو
 نه هاك م

 : (صقانلا هل لاقيو) يضروأقو ىَرسك ماللال ا

 ليال قدلا بوث

 فيفللا ىعست# ةلعلا فرح هيف جودزي دقو :



 1 ! قتلا

 قالطالا ىلع ةحوتفم يمهو (9) مطق

 (4.) لصو ةزمه يمهل مفأ نزو ريغ يف ةدئازلا ةزمهلاو

 لموتفإو لنَْسِإ و لتفإو َلَضِإو َلكِإ :٠ ةروسكم يثاو"

2 لاس ىلا مسقن درجلا لمعفلاو
 لمَ 7-

0 

 ءا) لعل ل ا تاخ ام ملاسلا : 5 .ٍ

 لوصأ يف نوكسي نا وهو ) فيعضتلاو ) زمهلاو ( يه

 رو ترض : : ادحاو نس نما ةماكلا ٠
 َملَس تمص ل

 ا

 9 1 ا
 طقم ةلعل فرح 3 ا ع 3 ظ 4 ) ]م ف داعلا نق كل 0 أو: :

 ازوءم اماو امعاضم اما ع !نوكيو
 ا ا .

 رو 12 0 1 ىنالثا || فعاضملاو 1

 لَر ملاع نس كو لذ ةزع يذ نو 6 1 3 ا

2 2 2 72 9 7 

 هثعو 1 ماللا هوأف ةكساح 0 يعابرلا فعءاضملاو

 5 ملاسلا ىلع هنوقلطيو (1)

3 
 ه4

1 

 .. رووحست وويل" وما

7 



 لعفلا يف 1

 (1) لعومفإو

 رد ىداعلا تادب ز٠ نزاوم

 00 0 ا نك

 كرتقإ ١ ٠١ لفإ + :لقاتت 6 لعات ؟

 لمفتسإ 4 لعفنإ 1 لعفأ ؟

 يعابرلا تاديزم نيزاوم يف
 3 ع 3

 داو فرح هنيلع دازن نا اما درا يعابرلاو-: 6
 00 للعفت : دحاو لاثم ىلع ءيجيث

 0 َلَكَفِإوَلَدَسْمِإ : نيلاغم ىلع يجف نافرح هيلع دازي نا أماو

 ةنالث د للا الا تا ةلثما نا لصاخلاو

 0 هزه د ذأ نزو يف ةدئازلا ةزمهلا نأ ملعا هد

 نادجوللو 64 |[ بيشو ا تيعستسا : يم
 0 يعع ىجي دوو نيطلار عسا : ل ةفاصرا | يح تاسع وس هفص ىلع

 0 00 7-5 :رقتسا
 الح يارمثلا ىلولحا : دارا و : يحل ا بدودحإ : ةغل ابلل

 جرح يلا تحير: 7 وا از

 ةدك(رتم ثعمتجاب يا لبالا تمهترحا : ةغلابإا نانزولا ناذه (؟)
 ةدعرلا هثدخا يا ةدلغ راو



 ش
ٍُ 

 1 لعفلا يف

 0-2 2 8, 3 و 0

 2 لمفإو 3 |عَتفِإو لعفنِإو لعافتو
 هسه معد ع ع 1 0 -_ 93

 ”لعفتسإ : نيلاثم لع 1 فرحا هئالاث هيلع ذأ 0 أماو

 يشو ) بلاغلا يف ةكراشملا ىلع ةلالدلل َلَعأَف ىلا لقنيو . موقلا مخ
 : ال وعفمو اًلعاف امه: 0

 2 و ا 0ع هتدعان : َلَعْفَأ ىنعع 0 دقوادلاح ال

 تهدأ ةيدعتلا اهبلاغ ناعم لعق ىلا 0 هترخاف : ةيلانلل نوف

 ئأآ رجا: ناكلا دصقو .رفاساا حبصا : ءىثلا يف لوخدلا اهنمو . لوسرلا
 : ةروريصلاو . 2 هفص ىلع ع ءىثلا هباصاو ٠ هلغشا : هغلامملاو ٠ زاعحلا دصق

 ضرالا تّرفقآ

 رثألا لوصح ةعواطملاو ) لع ةعواطمل امملو | نكي ]فاو ل هَ نا(إ )

 ةتعج : لف ةءواطل يناثلاو 5 ةددعل : ( هلوعفع يدعتملا لعفلا قلعت دنع

 0 ذاختاللو دلت : فلكل ءيهف لالا اما .اهيف بلاغلا وه اذهو عمتجاف .

 ٍ ا ةياكشااو ودبلا ىلا سنا قا عدت باتناللو ةداّسو ذختا يا

 بسكلا يف غلاب 2 تك[ الحازم ايا تطخحأ : ةغل امملاو ذاتالل يفالاو

 0 اولتنقاو 0 ةكراشلل ءاحاعرو بذتجإ : درجحلا يعحدر

 0 ل دشو لعف ةعواطمل الا قاب الف لعفتا امإو ارنا
 : ةكراشلل همم ا اغ لعافتو ٠ .ريثأت وا جالع هيفامالاىنب الو جرا نر رك
 : جقاولا يف سل اع رهاظتلاو دعابتف هتدعاب : لعاف تاو نالجرل ا لسارت

 0 10 اودرو ىنمع موقلا دراوت : و عوذوللو ىلاغتو ىاعتو لهاجت

 بورعلاو ناولالاب صتي لعفاو امم يا ىاسو الع يإ كاش درجلا ىنعمب قاب دقو :

 : ةغل ابللو ةرمحلا يف لح يا سف رع هفصلا ىف لرتاا ةلالدلل دريو

 هداوم دخان دوس

0 
 نيب دو ظل 704 07590- -



 لعفلا يف 0

 9 معا هد لمت ينالثلا دارجعلا تازيمإ هييلت

 0 نوزوم لك نم لؤوالا فر 0-0 , لع يعابرلا

 ا كاغلاو نع يناثلا

 ىرخألا ماللا عبارلاو ىلوألا ماللا يعاب رلا يف. ثاثان لابو

 كلاثلاو نيملا ىناثلاو نازيملا يف ءافلا لباب لؤالا نال
 ىرخألا ماللا عيارلاو ىلرالا ماللا

 ديزملا يف
 رقكاوا فرح هيلع ذيز ام ديزملا : : ١

 سينا و ل اوم اوحن يئالثلا دي زم اما وهو
 جرخدتو َكَراَرَ وحن يعاررلا دي زماماو

 ٌلالثلا تادب زم نيزاوم يف

 لع ٠ ىجيش دحاو فرح هياع دازي نا اما قالثلا : ١

 ار ناو لكم نت ادد
 لع فو وك لوغفو 5 0 لعوفو كتيلجك 1 حس

 دة 0

 كح رفو 20 بلاغلا وه اي دعتي يآ لف ىلا درجملا لقني

 نم لمفلا ذاختال ٍقَأبو .لبللا تعّطق : رينكتلا ىلع ةلالدلل اماو.”مزال 0 0



 9 لعفلا يف

 لعفلا ف

 دحأب نرتقم ثدح عوقو ىلع لدي ظنا لعملا : ١
 : لبقتسملاو رضاأاو يضاملا يمو ةثالثلا ةنمزالا .

 ملاعلا هللا َقلَخ

 قلخلا ثكْلساو لعاذ مركا مالاو لمبتلا قل

 (ٍ :س اك لعاف نم لعفاادبال هبت
 مخصب نم تينذأ اذإ 9 قلع لش كيذا اح عفصأو 1

 ديرو هريخ ةلصالا فورس كح 0 ٠

 درا يف
 دبا 5 هيف سيل ام درجملا : ١

 ني لع 35 5 لال ماو

 05 لل جرحدو ل و يعابر 36

 دي زف ايثالث ناك ام وهو قحلم هل لاقي ام ةيعابرلا لاضضالا نمو (1)
 : لعفلا مال ندع 0 مآ دئارلا فرحلاو . . لَلْمَف ىلعاقيطت دحاو فرح هيلع:

 قاملالا نازوآو.لَدِح هلصا لد : ”ىجراخ ا 26 3

 000000 م77 7 ذ 0 202زةز0ز 0 ز2ز20ةزة2ز20202>2ة2ز 7 020 1

 سلا ده نا هينش د



 را م.

 ةمالع نكت مل ام فرملا قوف نم ةزمحلا ةمالع مسزتو

 : هم نم مسرتف ةرسك اهممو فلالا ةروصب ةروصم مطق

 0006 ا ل ١ [*ان[اه لوفي نم فلا نإ

 دملاو نيللا فرح ف

ِ 

 ال رآ  نلا فرح وهف ةلعلا فرح كس 6
1 8 2 0 26 5 3 

 بانو ريطو ليئرو رونو بوص : وحن هسناجت لوا هلق ةك رج

0 2 2 
 لثم ردم فرح ناأح هل ام ةكرح هتسلاح اداو

 ' نينوةراتو روت

 : سكس الو نبل دم فرح لكف
 يوذو يناوخإ ود 0 لماحلا يخأ اي

 0 كي. :نكفلت يسما  كءاس نكي نإ

 دلو ىركش حرطأو اذ كاد رفّتغاف

 تادرغفملا 2

 فرحو لعفو 30 ثالث تادرفملا



 ب ةمالقم

 طباوضلا يي

 فلالا ىلع نا دش ميرا طباوضلا :
 لمو

 فلا نع ةراع كملاو < تفرللا قو نم دلاو ذقلا مسيو

 قي الها سَِعةلَو "نير مدل لب تن رتل

 رمل يي

 يف ةلعلا فرحا هبشت اهنكلو يحس فرح ةزممما : #
 لالغالا نان يف قأس 6 ا

 مالكلا ءادتبا فالطفل تدثتيتلا يثو ةأوصوم أما يو

 محدإ ةزمه ظفا_ف بدي محرإ وحن ظفل جردلا يف طّقستو
 نم محرأ ةزهه طقسف محراب راي لوّقتو ءادتنالا يف ابعوقول

 :محربد ؟ ظَمْلتَف مالكلا ءانثا يف ابعوقول ظفللا
 : تمقو اْيح تبغ ىتلا ينو ةعوطقم ًاماو

 كنا هلمعأ امكن الإ هلا 5

 111111 ااا



 همدقم 1

 تاكرملا لك داق دب را اك اس امهلش ام نكي ملام

 : رخآلا حيرصصلاك
 رتو الب/سوق  ةّدع الب ”يعس

 0 و الامل تا اوخ ا

 نا 5 هب رعم .ءاهسالا تاكا اذاو

 نيودتلا اهقحلب
 نيو ف

 00001 د رجا ىف ةدئار ةكاس نو. قولا :

 « نياتك » اك ردو 4 ضل امم

 « نباتك » باتك نم ةرابع هذهو

 ” ءةكاس نوت“ ثالقلا روصلا يف ناتك نمءالا دعف
 كلاغلا يف ةرسكلاو ىناثلا يف ةحتفلاو لوالا يف ةمِضلا راركتي اهنع

 راكي هنعربعب اناو ةناكلا ةكرطلا ال فرح اذا نيوتتلاف
 رح 6 كر

 اهاوس ل دحت ال كل رضراب عر را كنف

 يتبف كلا ةمالغو تارا تامالغ انك د دق

 الدوا كارلا ين ا



 تاكرللا يف

 حا ةلالدأل ضو مق 5 نايم تاكرطلا الا 1 00 ١

 عضو مو .مْزاو ضْفْخلاو بْضَنلاو عفرلا منو بارعإلا
 ةحتفلا»و  اهتمالع هذهو ةّمضلا 0 ءانبلا ىلع ةلالدلل .

 كم اي و ةرسكلاب  اهتمالع هذهو

 نم ةحتقلاو لا ع ميو ابل بقل هات وشح ف ١

 دك نم ةردكلاو فرملا قوف ٠
 0 00 يا

 ةمضلاف ةلعلا فرحا ن م 0 5 00 ا

 0 00 ل بساتث : ةحتتلاو داولا بس ٠

 1 ىسف رقت نك -

 | واولا عا اهطن تاكا 0 ناآلا يل ملعا : 5 و

 الا فرايف اءهياع رهظبال نكلو تاكرملاّلكنالبقتف ءايلاو .
 ناروظت الف انيللع نالقتست ةرسكلاو ةمضلا ْنأل ةئنا
 ناكساب يضاقناب تدرمو يماقلا ءاجو ءاملا يتب ”يضاقلا نار لوقف

 ,يضاقلاب تدرمو 'يضاقلا ءاح لوقت نا لصالا ناكو ءابلا .



 ةيرمسلاو ةسسلا قورللا يف

 نق لأ ا مال يف فلا اذ ة عسا: فورطا ©

 : اف ركع ةعبارا [0رغو ةددشم تح كن

 00000 لك 1 د لج. ص: نع ١ نع هز ءر هذ د ١ تاد كف

 ميما يف ماللا ءافخأب . . . رادلاو كارلو سس دا لاش

 : (ضدارشع ةعب رايمهو لأ امال اهعمتدربظامةيرعقلا فورأعاو

 يءوءد عم 2 ٠3 ءاف» ل جءبدأ

 ماللا رابظاب 15 تالا لليطاف تالإو رمقلا لاق

 ايدال لبقلا اذه ع نم ءيش يف تسسلف ةنيللا ا

 02 او دانس اما فورْلاو نكاسلاب ادتبالو كا

 ةييحصلاو تملا فورحلا يف

 تعم اهناو "الو داولاو فلألا ةثالث لتعمل فورا :

 ا ا ما لال اعالا ىاب يف ناك اك 0 0

 يقاويلا ىف

 د11 ركل رك نانا واج ال فرألاو



5 
 ةيرعلا ملع يف ةيلا دعاوقل

 لّدالا مسقلا

 تاديرفملا ُي

 ط0 سو

 تاملكلا لاوحا اهب فرعت ةعانص ةّيبرعلا ملع: ١ ظ
 ملكتلا 2 0 ضدرغلاو 0 هك ةدرفم ةيرثل 3

 ةباتكلاو مالكا يف طنطا نع بتاكلاو ا
 فورا نم غاصت ةملكلاو ةملكلا نم غاصي مالكلاو

 فورملا يف ١
 يف اًمرح نورشعو ةعست ةيرعلا ةئاجشلا فور: 7*5 0

 0 رقاماو ةسع: اما يموءالأ اهرخاو فلالا املوا؛ "دي مصالا

 ةفداريو طقفوحنل او فرسعلا يحل ء يلع ١ ةّيرعلا ملع قالطا لع دق( 0
 هانفرع ام لثع فّرعيو ضيا اميلع قلطي دق ٌةناف وغلا اًحالطصا ٠
 لاقيو هيث ايثل | فورحلا مدقت يتلا يو ةكرحتم نانسق فلالا نآأل(0) 7
 الب اهنع اًريعم ءابشللا فو رخ درسس يف ءايلا لبق عقت : يتلا يو ةنّيلو ةزمملا امل ٠

 رانا ل امج ظّقلتلا ىلا الصوت. ٠



2 2 

 ٍْ ا 0001 181971
 7 3 7 /ر

 5/7 مع 0

 بتكت نا انيآر هئادتنا دنع دعاوقلا ضعب ملعب نا بلاطلا ىلع ٌقشي ناكل
 001 2 الا اهنرد فلكي ال ىع هيلع تعصت ةدهاق لك طسوتلا فرملاب
 داق هفصدسو ناكام هلع ناه دك نوك:ذا

 لاحلا ةدعاقلا مدقتي يذلا ددعلا عضوب ةعجارملاب كيلع وحن نع انينغتسا دقو

 نعال ل فقكلإ كورس ل كلذ ى 1 تيمون كيب يلع



#2 

20 

 تب رعل !ظ ملع 2 ا دعاوفلا
01 

 تق

 : لوالا مسقلا

 ١68 ةئم توريب نيعوسلا نيلسرملا ابالا ةعبط» .يف
 ةعبطملل ظوفحم عبطلا قح

 ةليلملا ةيروس ةيالو يف فراحلا نجم نم ةسسرلا شا
 ةحّحصم ١ ةعرط

ِ 3 
 ةدئافلل ةعسوت .شاوح ضعب اهيلا فيضأ







 5 10ةهطو 71
 606 0553114-51 51-زةتثجوط 21 'ذدس

 1 81 - ! ةطو 0378م
 1ؤظ00 ش

 ا

 ماغفؤكأع 00 ل01 5معالما/ع

 6 مظالا05 01 5125 عاملا 1815 7

 انالاا/عكؤأ 107 0 1001010 | 8خلال



 نيصوسلا نيلسرملا ءابآلا ةعبطم يأ 0000.٠
 موس ةيلجلا ةيروس ةيالو يف فراعملا سلجتم نم ةيمسرلا ةصخرلاب 7
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