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 قطن هَدَسَو دش اذا ( قّطَتنإ ةسايكلا نع لضفت مسا ( سيكحأ
 ملا يَأ ناضلا نم ىثنألا (ةعنا ةنطفلاو ةفارظاا مو

 لبإل اب صاخو أ ءاشلاو لبإلا ( معنا ماللا باب

 تّوصو رده يا عم " ماها ) 8 ةماقإ دعب تا ءاحإ ىلع ةماقأ 5-5

 6 هرَجَز لئاسلا ( رسغ ناكملاب كلارا

 مستو حاترا( شه | ىّآلل ٌويهتاوهو رمشتلا ( ببلتلا
 رعارسا دعب كلا امنإ (كيْذاَذَ ١ تكتشاو تدتشما برطا 3

 دولا تاي ملاباب 0007
 ةيئذلاو ةءاملا ( ءاقرولا هامرز ( همم

 مدّق اذا هِلعو هيلا ( دَقَو رطل( ةزكل
 كَداَصَو 5 هالاو عّطقَت ظيغلا نم ( ليغ

 قّرفتو طّقسو فص ( ىو نوناا باب
 ءايلا باب دع ايث ( ىداتت

 ىلع ردصم وهو روسي» عمج 0 لاّرملا لوغلا

 لقعلاو ديلا نعم لوعف.مو دووم ؟لوفم | وديغ ىلعرعشلا أرقي ( دشني
 هه بلوه لل

 اهفذح بهي ةدايز مسقلا اذه ن 3 هد: مسن ١١ هجولا يف ليق اهو

 عي نمضت لصف اذه : لاقي نا بي ِ لّوالا مسقلا نم +١ هحولا يف ماو

 كانه لبق امضوع يلاعملا فنورح

 ضوع ثنأتلا ءات صقانل) تقحلا اذا لاقي نا ىلوألا هدو هس نييجولا يفو

 لمأل ىلع نال انيك اهو ذعل نا ىلع اهانتمو ةئاغلا ريد صقانلا لسنا اذا

 نع هزانو لاككاب مه ”عا نم كرابثو هيدنلا علاطملا ىلع ىفنتال طالغا هن و لوقأ

 لاح 0 وهسلا
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 درالا: وا

 ماعطلاو  ناسحإلا ( عينا صل
 هيلا نسحا وأ هراتخا ( ةمدطممإ

 داضا) باب

 تقدرو دلدلا نمرالاو ناقعلا ( عقلا
 ةراهتل او هعانصلاو . ةفرملا

 الخلا ان
 ينمو ىلاو دّمِبما (ديرطلا

 ءاطلا يما
 ملظلا اكس ( مّلطت

 تيعلا باب
 فدل [ رع ولع © يقباعلا
 ءايلل راعتسي مم ةبادلا نَسَر ( راذعلا
 يب
 كح

 لياخلاو لاحرلا نم ةءاهلا ( ةباضعلا
 هوحنو ليدنم 3 0 امو ريطلاو

 ةمايعلاو

 كَ يم ديدش ( لاضع اد

 1 ريعسملا قاتتبل © تفكحا

 ةدابعلل

 ةليبق وبأ ( داع

 ةعفنم كِياَع شو ا عمج ( ٍراوع

 راسا انه دارملاو ضوع الب

 ترقتفاو تبلغ يرجص ( ليع

 راذعلا عّلَخَو ةعماجلا ةمءالملا ن

 'نيغلا باب
 هب بّرطو ةتوص عُفَو رئاطلا (درغ

 ةئامالث ردق وا مهسا) ةامرم ( ةولغلا
 : ةثاعبرا ىلا عارذ

 ءافلا باب
 2 اهيل 111 ت0: ( بفانلا

 اعلا هان
 رماض ( 2

  ةهفس لبملا لبو ُءلَوا نامزلا ( لبق
 اي هَل هيلع مالسلا ار
 ةفا.ضل) باطو عبتتلا ( ءارقتسالا
 ةيكئلاو ةيهادلاو ةمالا ( ةعراقلا

 هالعا قي رطل) ةعراقو ةكلهملا
 تام همن ( ىضق

 كّرَتو برطضا ءىثلا ( م.ةعقت
 كوكملاو كك اكم ةيناق لايكم ( زيففلا
 ” راغ ليقو اقصنو اًءاص عسب لف كاك
 . ريفقلا كرحف دايحأ ةعبرأ 1 كاذ

 لايكحأأ ةناع
 فاكلا باب

 ةلذاو او ها 0

 ةسرخو ظفلا در ( منك

 7-5 لكلا

 ل ةلممق ( ناد

 هقفلا يف باتك ما ( زنكلا



 ءاخلا باب
 شحلا ( سدا

 لادلا بان

 ميغ 4 لثللا داوس ُ ةملظلا ( جلا

 ةنيزه 7 ةروص ) هل

 لوادت دعب كل اًلوادت ( 5 اود

 دعر الب نوكس يف مودي نظم ( ةعدلا

 قرب الو
 لادلا

 ةحاخلا تقول هآضف هذا( ةركد
 ءارلا باب

 الكا اطأ و رمخلا ( قيحرلا

 ءاحرلاو شنعلا عل جتفلاب ( ءاخّرلا
 ةنديللا جيلا

 ود ٍقنوذذقت ( رنكلاب ينومرت

 ايشع يا احاور بهاذلا ( ئارلا
 ءازاا باب

 ى ( رجز

 ءامسلا ديك نع سمشل) ليم (لاوزلا

 ثيسأ) باب
 تر تايم « 5

 ةتوص دك مالا مك

 داعسإ دعب اًداعسإ ) 52

 ال تاعي

 الوا عاج اذا بغس رزدصم ضد

 وتلا مالا تدك

 ِهيفو هيلا نكس 0 كسلا
 نست ناويح وهو رهلا ( د
 ناقل لك فر

 لقا ؛بشخو اد مظعي رش ( جاسلا
 سوئال ١ نم اداوس

 نيكل ا

 هرخغو ءاملا نم درابلا ( مشلا

 -نيللا ضيقن هانا نم مسا( 2

 ءاجزلا دو

 دالولا ناوعا نم ةفئأط (طرخلا
 فالغ وهو ةفاقش فاض 2

 ةسيحوأ هباخ وأ :كلقلا
 هتفش ند ةتفش فد ( هيفاش

 ِه ىلإ هق نم
 ضايبو ةرمح هيف ام ( لكمألا

 ناطاتخم

 معلا نم ةدحاولا ( ةاشلا
 قألاو

 هيطاخو هتفش

 رحزلا

 داصلا باب
 دع نانبسالا نه دمحلا («ىدضلا

 اذا توصلا نه عجري توص وأ توملا

 هسدجي ام دجوو 2

 بولا ةديدش يا ( رصرص حير
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َُ 000 
 عمي مل يذلا

 م باب

 0 مذي صج مخك ك1 ا

 ذم ه1 يو اناص

0 

 ءابلا باب

 عسوتلاو 0 0

 دّعوتو دّده (دعرو قرب

 لو.رلاو اليم ١١ ( ديدبلا
 ءاتلا باب

 ل مظع يشو ةوةلا عج ( يقارقلا
 تكاطاو قتاعلاو رغلا ةرغث نيب

 لالا ينفي , يذلا جلا ( فلخلا

 ةعصوم يف ريسفت هل

 0 عابسلاو

 نيش وا ةكع ناكدتم ( ناتدارحلا
 فو ةّكرلا ضيقن ظفللا يف « ةلازملا

 ةئاثللو ةفاصفلا ىطملا
 ةأرملا هب يطْعت اموا صرمقلا ( بابللا

 اهرامخ وهوا ود نع اجابت

 رذصلا ( دولا

 ءاخلا باب
 راقلا فدارتو ةكفرعا اا ( ةر 2

 لبالا ةريظحو

 لك دا رجلا تاذ ةضورلا ( ةقيدحلا
 طئاح هيلع ناةس

 15 تا اهو - بانك ( تسع

 مردقو ومدّدعب يا هسا وذ يا فلم فلم معوق ذو

 ةحامم

 ءاتلا باب
 عاتموهو مرا عج (لاقثألا

 فاصل
 اهدلو ةدقافلا ( لككاا

 هلا باب

 اود 0 اك ه(رخملا

 ددرتو توا دبع رعرع ) جرشح
0 
 كييصاللا

 ةبصح اّتدحاو ىصحلا ( ءابصحلا
 توملا ءاضق ( مامحلا

 كياع .انانح ( كلن انح

 ةرلا نانحلاو

 روي عراضملاو عجر ( راح

 نانح دعب



 #0707“ و

 إهظ ش7 20 "و

 ريدافملا ىلا يف
 ددعلا لاع ف

 ةيماهفتسالا 1 ريغ يف

 هيدا ؟ديي ف

 اذكري 5

 زيغو ةغيص نع لّوحلا قييمتتلا يف

 لوحلا
 ىدانملا يف

 ريدا

 ءارغالا يف

 الاب ىنتسملا مكج يف
 0 هي نكمل مكحف

 ديكوتلا يف
 لدبلا يف :
 ٍفطعلا يف

 ليضفتلا لمفال رخأ ماكحا يف

 ددعلا مال رخأ ماكل يف

 رئادضلل رخأ ماكحأ يف

 6١و سرهف

 9 دو
 0٠6 عراضملا بصاون يف 7

 ل مزاومطلايفإ 7ع

 و ثياعف ةمزاحلا تاودالا يفإ امس

 ١١8 طرشل) باوج ىلع ءافلا لوخد يفإ امه

 ةيطرشلا ناب موزولا عراضملا يفإ 7
 ل ةردقم

 ١١٠ لعفلاب ةهبشملا فرحالا ف لصف | 7+

 لراس سنع ةيفانلاال يفأ <>

 0 رهلا فورح يفإ مل

 لع فطعلا فرحا يفأ هه

 ١ ماهفتسال | يبرح يف 3

 سو باوملا فرحأ يفأ 5
 لايشل يغللا فرحأ يف م4

 وزغ5 ءادنلا فرَأ يف هو

 ليي هببنتلا فرحأ يفإ هوم

 لاس ضيضقلا ةقرحأ ىف 5

 اس لمرشلا يفرح يف“ همه
 1 ةدايزلا فرحأ فو دق ىف
 ١ ةليملايف | ٠١

 ٠ ”١١ رملا فرحو فرالا قلعتم.ىف | ١٠٠١

 0س هركذو قلعتملا فذح يف ٠٠
 ا تائكرملا بارعا يفأ ٠
 لك لييذتا ١7

 تءلبت7>7 502ج



 0 روذ

 ةدرعلا ملع يف ةّيلإا دعاوةلا باتك نم يناثلا مسا

 تاكرلاق

 هعم لعفلا ماكحاو لعافلا يف
 لعافلا بئان يف

 ربخلاو !دتبملا يف
 يفوربخلاو !دتبلا فيرعت يف

 [مريكتت
 ربخلاو ادتبملا هبتر» ف

 ءافلاب رولا نارتقا يف

 هفصلا) ادتبملا يف

 دحاو ٍلوعفمىلا يدعتملا يف

 نيلوشع ىلا دمت ف
 ليعافم ةثالث ىلا يد.الا ِف

 ةصتانلا لاعفال ا يف

 لاعفال | عم ربخلاو مسال | ةبترم يف
 ةصفانلا

 ناك ب صتخي ام يف
 بولقلا لاءفا يف
 ةيراقملا لاعفا يف

 بهتا| يلعف يف
 مذلاو حدملا لاعفا يف

 اذ ىف م

 لافتشالا قا

 عزانتلا يف 7و

 ةفايدالا | +

 ةظفللا ةفاضال | يف
 ردصملا لع يف ١

 ةببشاا ةفصلا لمع يف ٠
 لعافلا منا لمع يف لع

 لعافلا مسا لوعفم يف 5

 لونا مثا ليغ لدي

 ليضفتلا لعفا لع ينال

 لعفلا مسا لمع يف 34

 قلطملا لوعفملا يف | روس

 هل لوعفملا يف

 نامزلا فرات يف | مه
 ناكملا فران يف +
 هعم لوعفملا يف | مه

 لاحلا يف سو

 ةّيلاحلا ةاممللا يف | سس
 اهلعاؤو اهبيحاص 5 لاملا ةبثره يف | مو

 هو

 هذي

 م هه

 كب

7 

 دا

4 

 6و

 تلو

 اتاري

66 

6 

 6م

65 

 5١

2 

 اع

921 
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 شنب“ نأ داوأ نيل هم دب ال امم ةسيكرالا ماكحالا نم هداربإ اندرأ | اد *
 ًاميعص مالك 2

  20ةرابعلا ةسالسو ىنعملا حوضو : نيرخآ نيرمأ ىلإ كلذ دعب جاتحي ؟

 وا <[كترصلا ظافلالا نم هب ا اع هداريإ 1 و ىنعملا حوضو ام

 نكمأ م تالومعملاو لءاوعلا نيب بيترتلا ظفح ىل 1 . ةيبصا | تايانكلا . ٠ مل تاو
 ديذش بقتسب الإ هانعم جراتسإ ' ال اثوشم اًدّقعم مالكا < ءاج كلذ عاري

 ثيبحب ةلازجو كد ىنملا بسح ىلع ظفللا ريخت ىلع فقوتتف ةرابعلا ةسالس اأو

 ىلعو ىنعملا ةيدآتل بيلاسالا _لضفأ رانيإ ىلعو . عقو نسحأ ناذآلا ىف هل نوكي
 كلذ ىلع نيعب امو ديخأتلاو ميدقتلا ثيح نم هتغابص ةدوجو مالكلا كبس نس

 ةناتكلا لق رطاقلا ف ارضاح نرك نح هناسحإب عوضوملا روصق
 عنام كانه نكي ملام ىنملا يف مهالا وه !م مدقت ٍبجدَّنَأ ملعاو

 وف ذحب ىنملا لتخيمل نإ زاج م الكل | نم ء ءيش فذح ديرأ اذاو اذه :
 نبا لاق ا ةغلتلا هللا ١ معن لاق - نينئمؤملا ريمآ اي رِسدَأل

2 
 ري رقتلاك ةدئراف ةدايزلا يف ناك اذا هلع دازي نا روحو :

 ثيل اذه - اليل قلطنا بهذ - وه وه اج - ٌنيمالا ريمالا ّصللا دب عطق
 سبخأ سيخأ - نوقحاللا كات كان - يتلغبب ةاهقلا َنيَأ ىلا َنيآف - دسأ )١(

 ديرأ اذإو . يظفللا ديكصوتلاوه اهفدارع وا اهظقلب ةملككا راركت نا ملعا (1)
 باوملا فرحا ادع فورحلاو ل صتلا ريمضلاك اهسفنب لقت ال ةماكد يكوت
 يف - لداع ّيذاقلا َّنِإ يضاقلا نإ : اثم لاقيف هب تلصت |ام اهعم داعي نا بجو
 صللا ناتسبلا يف ناتسيلا



 لييذت ١4

 1١ 0 ذلأ مالو سرذلا لع ةلطا كح دق“ جرالا وهو اهّرج
 : بصنلاو عفرلاو رجلا اهفزاج ة ةركت اهدعب تعقو اذاو

 (7) ( اعدام الحر ) رعداخم لعراعبسالو دعا دعوي قش كح

 دنع فال عنتمس اهرج نال دنع لثم وهو ةفاضالل مزالم ناكم فرظ ىذل

 ناك ن االإ لام َّيَدَل لوقتالو ( اًئاغ ن 00
 ع ا

 : الف ىَدل امأو ( ةيشاح ه6 : ١ ق)يلاعملاو نابعالل اًقرظ 9

 ٍ مع يدل لاقيالو .ملع يدنع لوقتف . نايعالل اّلا ًقرظ نوكت
 دنعو ةيبم اناب دنع نعزاتتو ةفاضالل مزالم ناكم فرلظ وهو دنع ىنمج ندل

 ل نمو 0 تتح لاقيف : هناا ءادتبال ةمزالم احنوكب ةبرعم

 ةندل تلح نو الو هدْنع تاج لاقي نا مسيو

 راؤض انأ 0 ةيردئكسال | نع د تالحر : لكلا لا اهتتاضإز وحيو

 ه2 نذل - دود لف ةفاضال نك. اهءطقز وذو

 سعاشلا لوقك د إك ل اعت فرح تأت

 غافولا كتميشو هب تيفو نيو توملا مكح ناك الو
 ( كلل بهم ناسناب ) كلل بج“ نب تورم : ا ركن نوكت 3

 يلعال يربغ نم ىلع دوست

 يناثلا مسقلا مت

 ٠ ةدئاز امو يذلا ىلا فاضم اهمسا سو سنيلل ةيفانال ةضارتعا واولا (1)

 0 هناا ربحا عضوم يف الوصوم امس ام نوكت ٍذئَدِحو يذلا امّيسالو زوويو
 هم ل قو و يذلاو هيلا

 ةدئاز ام لعجو دامها ىلعف بصنلا اماو رياو عفرلا هحو تفرع للق (")

 ريمالا ينبجعت : اضوصخ ىعع اًفلطم اًلوعفم امسسالو نوكت دقو . ةفاضال ا نع 26

 صاصتخال ا ىلا ء ارا نم امعأ لتك ع 8 وهو ا

 م



 ١7 لد

 : نع اًروربع اًبرعم ناكةركلا هب ديرأ اذاو

 لع نم لتسلا هّطحرضص دوك
 (ىتوف نم ) لاع نمو الاد نو. لاقيو - الضأ:فاضن الو

 بر-ه وهو يتلا صتخم هبال ا1ّذبا لغم ليقتتتللا قارا ضو

 ( نيرهادلا رهد يأ )تيضت اعلا َضوَع :تكجاك# : فيضأ نإ

 : َْضوَع 1 فضي مل نا , ىو

 ىعمو اظفل اتوعنم قباطي مسا ىلا اضاع نوكك قل
 . عايشلا لك عايل انآ لجو لك كاسل ةاني أَ
 : اهانعم ةاعارمو اهظفل ةاعار زاج ةفرعم ىلا تفيضأ اذا

 دعو كل ديبعانلك- ماو نوغاق ملك

 : نوقملا ةاعارم بجو ةفاضال ا نع ٍتعطقاذإو

 ) مك 0 اونمآ لك دحاو نك ١ تنمإ لك
 ٌقثملا تس ارعإ تب رعأ يضل فا ت4 الك

 نوعا كاو ++ عي رغأ رهط ىلا تييصألا ١

 كلو ٍنلِحرلا الك ىع تملأ ٠ نيلِجَرلا الك تير ٠ نيّلجرلا الك ءاج
 5 : ىنعملا ةاغارضو راكالاوهو ظفللا ةانارم اهنعزابخالا ف

 اديهش (هالكو .٠ ناديبش سلوبو سرطب نيلوسرلا الك
 امءاكحا يف الكل ثم انك
 ابنع ينغتسي ال ام لبق تعقو اذاو . ماهفتساللو اهركذ ع دقو طرشلل تأت فيك

 وح اهنع ينغتسي ام لبق اّلاحو تنكف يكو تنا فيك و ن اًدإخ تناك
 كرز 1لمف دعي وخلو مف وأ لل كادر[

 لاقنف ال فذحت دقو-!ءو ( يْوَس ) لصالاو يو ال نم ةبّكرم ةملك اميل
 زاد ةفرعم اهد.ت تعقو اذاف . واولاب نرتقت نا اهيف لاغلاو ا

 لّوالا ربخ هربخو يناثلا ادتبملا نم ةاملاو



 لك ١5
 مكمممعسلساساهققششاُّي2ُُُْْْ 2 26222222467
 ||| ]آ يييييييبيبي

 ليبين:

 ام 1 يبأ 0 دا عال فرح نوكت

 كتم درفمل وأ رَأ ل دا حش هفض اهل ردتو دح نارك -ف ريغ ىنعع ٍقأت

 0 الا باتك يل - كبتك ألا بشك يل

 0 + ىعع نامز فرظ نوكتو

 0 كل نأ 35 نما بع ناكم فرظو

 اننحا م فيكى نعع ةيماهفتساو

 ٌرفاست نبأ: ليقتسا ا نافزلا نع اج: لاش
 ذيل يف آل ل وق: كا 3 ل الو ركل ةغض 00

 : اهتاصو نأ ىلا ةفاضالل مزالم ريغ ىنمب مسا

 ”ليخب هنأ ديب لاملا ريثكو ه
 انآ 1 الا ودطنلا نلتملا لع "٠ )ديو ءادتاب فرع نكت
 ل نا را 20

 لكشأ ةلد ءام يح ةلِجدب اهءامد ع تقلا تلاز
 كام ءوس نع عجرت ا

 ىصعهَّلِإ ثيح نم ةرثرايلا ةشمرح تيتا ثيح نم عجرا : : نم اهرج زوجي

 ةلاوعفملا ىلع 0 م رم تاذو ةفرظلا ىلع أمصن ع اذ عقل ل

 ةفرظلا ىلعوا ةقلطملا

 : ”مضلا ىلع اينبم ناك ةفرعملا هب ديرأ ناف قوف يم عما

 0 تحت نم )١( ْبهَأ

 د يخاف نأ : راخ ضي رعو نيف اذه رب دك دو ادا بخ (9)

 . ناث ًادتبم عركلا ممالاو لوا أ انس وف دعا نإ ره نع ًادتبملا كل ذكو انه اكس
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 ١ تاك رملا تاو ءا يف

 ازاوج فد اوعرر) هل لودتما تحن لل يف لصتم ريمض ءاملا ٠

 (5) ةلصاف ةدئاز فلألاو ( نوبت ام تا ةدعاقلا )

 واروثنم نم ةبارعا ديري امم تادرقملا يناعم الوا مهفي نا برعلل يغبني ٠ هيدنت

 قتلا نا هر | لوصالا ىلع ةضرعي مث تاب مالكلا نم دوصقمل يئاثو موظنم
 م امدق ءايلعلا ناش اذهو بيكرتلا داسفب مكحالاو دوهمملا جاهنملا ىلع هبرعا اهيلع
 ضرغلا طم[ م . ينك عن اذه م نمو مهثّدحمو

 ثتبلا اذه هذيلتا برعا نيسردملا ضمب نأ ماثه نأ لع

 معَ نما تاراغلاو بّسلتلا هللا دعبب ال

 كلذ ملع ولف هادي ملف تيبلا يف دهاشلا ُغ ابلط م باوج فرح معن لاقف

 دهاشلا لحيوهو هذه هريدقت فوذحل اًربخ هبرعأل ماعنأل ا دحاو انه معنلا نا عشا

 لوق نم دّلقحب فطغ م ىلع انعاتج | ضرع دقو نايح وبا يلأس ًاضيا لاقو

 دَلَمَحب الو برك يذ ةكبتب ,ةصبن راكب ل يقن يقن
 ىلع فوطعم وه تاقف قلخلا "بس وه اذاف هانرظنف دّلقملا ام فرعا قح تاقف

 ها كلذ مظعتساف ةمينغ راكع سال ىنعملا ذا مثوتم ءيش
 لا كرمات تكتاواصأ ةزاجلا هذه ابنم دارملا مهف يب عال يتلا تارا علا نمو

 نإ فاع نهذلا ىلا رذالاف ءاشن ام انلاوما يف لمقن ناز اا اا

 اغاو نوُؤاشي ام مهلاوما يف اولعفي نا مهرمأي مل ثيح لطاب كلذو كرتن نا ىلع لعفن
 لغقن نأ كرتن نأ ىمملاو كرتلا لومتم رهام طا

 مالكلا نم اهدعب امو واولا نيب لصفت امنال ةقرافلا وا ةلصافلا اهل ليق اغا(9)
 دعب ةعئاولا تق قالطالا فلآ اخاو ضعبلا ةنسلآ ىلع عئاش وه ام قالطالل تسلو

 رعاشلا لوق يف امك ت تببلا نم ديخألا فرحلا وهو ) حوتفملا يورلا

 الاوزلا 5 تارا ةنقرشم تداعل ترّدق ىعضل انس
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 تايكرلا بارع ق اه

 تاك رملا تارعا ىف

 رك ذيو ةلمملا ءازجا نم لك ىلا رظنب نأ وه تابّكَرلا بارعا : "+5
 نإل انما نيذه با كد ا ل بكرألا يف ةعقوم

 مج الا رمعلا عطقتالف ”ةنورقم شيءلاب كموس#
 "فاحت عل 12و ليل راسخ اكو قا مويه عوفرت أدم مومه

 : ( هه كنخأ باتك ةذءاقلا)
 72 ى56) ةنورتع نلعتم الا اذهو ءابلاب روربع شبعلا نج فرح هانا

 ظ 1١( عفان ملعلا ةدءاقلا)- عوتم ةرهراخ ةنورقع

 : 209+ تافدبعلا تبرض : ةدءاقلا) ةيبس ءافلا الو

 (م 05 اًدبا ايساق الق ظعولا عفنيال : ةدءاقلا) يفن ىرحال

 0 .دقت) ابوجو هيف راتسم ةلعافو عوفرم عراضم ل أعق عطقت

 (م» كاخأ ريمالا برض ةدعاقلا) عطقنأ هب لوعفم رمعلا

 سمح ةادا ال[

 (756) عطقت قلعتم زاملا اذهو ءابلاب روربع 1 نجح فرح ءابلا مس

 اوعرز ام نوعرازلا 0

 ال1 لا ملل لد ةدءاقلا) قع دنع لاسم بوصنم نامز قرط اع

 عوفر ٠ عراضم لعف دصحي

 املا ءاج : ةدعاقلا )ملاس ركل ذم عمج ُهَّنال واولاب عوفرم لعاف نوعرازلا

 ادم فخ 1100 هب لوعفم بصن لحم يف يسا لوصوم م

 : نو كاخأ

 هذهو لعاف عفر لحم 0 رامض واولا ٍضام لعف عمر لعافو لعذ اوعرز

 .. دئاعلاو (755) لوصوملا ةلص 5 بارعالا نم اهل لحم ال ةلعف ةلمحلا



 لا ىلا فيزحو قاتلا قلتم ىف

 تاه ٌرَقكْنَم نإ فيرشلا ليمالاو :: - - مكتلااج بالو
 : مزاح رم طر اذا وأ ءافلاب نابل عا طر : اج باجلاو

 ترتحخل كفرة كاعد ٌضرالا لعجي امر أش نا

 نضرالا توتزاو نطملا لت : اهل لحال ةلمسل 0

 الآ قرف ةفراظلا قاهتف يف

 ةجاشي ام وبا لذفلا يدم فيحب رولا فرحو فزظلا نه "لك ناكل : مد

 اذاف تجحرخ ون يف ءابلاكح اًدْئاذ فرحلا نكي ملام قلمتم هل ضقت مسال الا
 ءيش قلتي الف قا مرك ل حر بز و دئارلاكوا لبقم ديلا

 توهاذ 10 0 0 هي وا عب قئلاسأ) ترظن يف كل عفلا اما هلو

 56 0 ا سرطب وك دماخ م١ نم لءفلا ىنعم نمضتت اب قآعتي دقو مرج

 ل لو امنع هلل ام ضراقلا تلوةكف رح وا عاجش ليوأت يف نال دسأ ىلع

 يفنلا ىمم نم ةيفانلا ام يف ام" ةقلعتم اهتاصو ام ىلع ةلخادلا نف
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 د و قالعنملا ف َْق

 وحن هحرط بجو ء يشب د دق: ريغ قاطم دوجو ىلع قّلمتملا لد اذا : 554
 فاصوألا نم رذسوا تورو هع لداذاو ديعملا كاي تراوذ هنخا دنع بوقعي

 كلذو - .دوصقملا ملعي : نياك الك يف قلعت فدع ولف هنيملا يف كاش 1

 لا ةلمف وأ نص فوذحملا ر ونت هنو. 1 "لا وأ اًربخ وأ 52 دري ام يف

 اج 30 ْن ال ةلصلا نال العفن هل نك ثيعتبف ةلصلا يف



 ةلمحلا يف ل

 مساو لعف نم وا "نيش بزكلا ون )١( نيمسا نم ٍبّكَرَب ام ةلمملا <
 هع لع ناامإ يو (ةرنكال | ىلا ”نيعرطا دحأ دانسإب ) سنمشلا تعلط :

 هبارعا تقحتسا دزفملا لحم ت 1 5

 عبس لحما تاوذو

 هلك تل لقاعلا : !ًراخ ةعقاولا
 ثان لالا 0 14 5 لو ةعقاولاو

 1 ا يلا ءاخ ناك ةفاراو
 رفاس وه موي ةلاسرلا تمل : بيلا فاضُملاو
 2-0 0 د نم : اذإ وأ ءافلاب ةلراقم مزاج طرشل ايار هعقاولاو

 ضال دب 01 2 درفمل ةعباتلاو

 عفريو عفني ملعلا 5 لح تاذ ةلم+ل ةعباتلاو

 عبس اهل لحال يق ٍءلاو
 2 « اهلبق اع ع ةعطقنم امئانثا يف وا ةرابعلاردص ةمقاولا يو ) ةّئادتإالا

 هللا ٠ همحر بيلا تام-راصبالا روني ا ةعب ىش

 را -ا لوضولل ًةلص ةعقاولاو
 جرفلاب آن نأ هللا ىمع - ةّيلبلا نم يفق يذلا < ءاح

 هللا كتر تمر كسأ كوبأ نإ : ةرفلاو
 اًلداد 0 هللا همحر انالوم : هضراعملاو

 لالعلا علط اذا وحن ةصقان وأ نثملا لاثم يف ىةبفاكة دئاف تاذااما يشو (1)
 كلذ ىلا ةراشالا تقبس اكديفملا الا لوانتيال نال مالكل ا نه معا نوكتف هيادو

 مسقلا اذه 0



 الو

 لك ةدايزلا فرحأ يف
 0-00 3 9 و

 ربخلا عاش نأ ل : ةنملل امل دازت

 : اذإ دعب دازن
 دانو َتيِحْحار نم كرب ينب #مدقف ام اذإ ايندلا لع ”مالس
 ف 4 2
 تكور 123 نانأف نيف ا | طرشلا تاوداب هيوم دازبو

 نص ليرع تاودا ايلدضت دا

 (186* ) تربو ( 76370 لعفلاب ةيشملا فرحألاب ةقدلمم دازتو

 :دعبو تيبو راغو نمو نع دعب دارو

 اوقرغأ مهياطخ خ اسم - ىرت ليلق (ام نع)اع

 ريسايم تراق ذإ ملا نببو - كيج ا امد ل

 ضب زينب ةقوبسملا فطعلا واو دعب دازت

 قرم الو ةوادب د 5



 ةدايرلا فرحأ يف ١

 او ءلفو طرش ةادا ماعم 1 ليصفت فر اَمَأ نأ يناثلا

 1 يف قشم د ل : ءافلاب أماوح نارثقا

 5 اطورك نوط اني لاجر لاداع دعب اهأ .: اهم درك دقو

 سنت الف لئراسلاو راكف كتتر : فذحل دقو

 دق يف
 تدافا يضمملا تاخد ناف عراضملاو يضالب م نق 2 4

 * لال ناد ةلامز كرو داعم قدح
 لمعلا نه انغرف دق

 بوذكل| قدصي دق : ليلقتلا تدافأ عراضملا تلخد ناو
 ليقو ليقف عوقولا رظتنم اهعم لعفلا نركىلا ارظن اماو

 ةدايزلا فر

 امأف ٠ فاكلاو غابلاو نءوالو امو نو ْنإ ةدارزلا فقرحأ : 6

 هباب يف اهنم لكىلع مالككا انيفوتسا دّتف فاككاو ءابلاو نم
 : ةيفانلا ه كعب 3 نإ

 ويل 6 2 0

 ارارم مالكلا ىلع تمد دقاو رم وكس ل ل نإ ام

- 
0117 

 نيذلا مآ وحن (مارتلا عم تفزح اًقوذحم الو باوملا ناكح ىتم نك ()
 متيسن أ مهل | لاق اسكان « مكل انيّذه ا م < مخ 8 ءاء اورق



 3 مدح

 ولو

 لع طرشلا يفرح يف

 طرشلا قر يف
 ولو نإ طرشلل : مو ٠

 ام ناكح واو لابقتسالا نامز ىلا اهدعب لعفلا فرصن
1: 000 

0 

 دعن اودوعت نإ هر تقرع (كمزاوحلا ل

 )١( ىذاملا لعفلا ىلع لوخدلاب 0

 را ”نياكو عن ام ناسنالا هلع ولو

 : يذلا قع ناك عراضم اهدعب عدو 5

 تيم لادن ل

 ىلا ناجاتشالو نيتلصو نات ا نا لوألا ٠

 قعملا ريرتج كلذ ادع 0 دارو واولا دعب ناعّقتو 3

 : قاتلا

 : كاصع نإو َكاَخَأ عَ

 يباع تيد كاتأ واو تاك نم لكل 1

 ناك ناو - .انلّدم اكماللاب هنا رثقا بجو اًبثم اضام ىل باوج ناك نا (9)
 اذه لعفت كاك مان الكب تثقثو - اللا هنارتقا زاد اع كح

 0 ضرعلاو - يهيئ تا 51 :مهلل ول نركتو

 513 لوو دد دم اعرف باكإت ندهن 0-1 لياقتلاو انروزت

 اذكناك1 الو لكم يف ماللاب تاتو نرش دئو ١



 ضيضحت |فرحأ يف . نه

 معلا ل اق امآ عوقر رثكحأر

2 2 2 2 22 

 رمأل ا هرما يذلاو ايحاو تامآأ يذلاو كوضأو ىب ١ يذلاو امأ

 ديعبلاب ْصتْخا ريغ ةراشالا مسا ىلع ا لخدت ان كيلع - ”نتئاهو

601-539 ْ 

 ملكت انك دشتلا فاكي رم أمهتب لصفيو

 ةيراخلا ّي يش اه. اذوهاه.. . : ]ذ5[1 : مذرلا ريت 337

 .مالكلا اذ نإ اه : نإب ةاضالا مسا نيبو اهنب امضي لصف دقو

 و .٠

 ا ب

 لمعلا نم انغرف دق اه : دقب نورقملا ىذامملا عم اهلا عتسا رثكيو

 تان ان[ اه 12 - لصفمملا عفرلا .همض ىلع اه رصتقت دقو

 ضيضحتلا فرحأ يف
 اموكوالزأ رالاو. ١" دله نك جملا 51

8 ِ _ ٍ 
 ع ديرأ عراضم أملو ناف ٠ اعراضمو امضام لعفلا لخدت اهلكك

 : فينعلا لطلا

 فضلا يرقث الول - كابأ مركتالا - هنارد دفتست لَ

 : مدتتلاوأ جتا | ديرأ يضالا 5 0 اذاو

 لاا تعمساالا- ىاقل] تظيك وع
 دسس

 دصن َكاه : باطخلا فاك اهتم ُخ ىنمب لعف مسا اه نوكت (1)
15 



 ١ ننشسسنس ضب بل سيعمل سيشل

 رسب هيبذتلا فرحا يف

2 01 0 1 
 ةحوتفم مالب ر < ثاغتسمل او . هل اًناغتسم ناعملاو اًاغتسم نيعملا ىتستو 3

 )١( ةروسكم مالب هل تكانكلاف
 . مولظلل كلت اي كشأل فيرا

 : رخآلا يف فلأب اهنع ضيوعتلا» ثاغتسملا مال فذح ذوجتو
 كخأل افسوياي

 : ىدانما فر ثاغتسملا يرن امنع ءيب ضّوعب , ال دقو
 كحل يل

 : ثاغتسملا ىرج يرجي نم بحت 28 هيلث

 كعب ايجم اي 2 ٠

 هببلتلا فرحا يف

 اهو امو الأ هنتلل: ١-#

 طةف ة.لل نالخدت امآوال

 ءادنلا لش نإ لبق الآ عوقو راكحأو

 مم حاص اي الآ -ةوح هللا دعو نإ الأ

 ا

 ءادنلا لعف ريدقت ىلع تصن عضوم يف اهرورمو ةدئاز ثافتسملا مالو (1)

 فوذحلا ء ءادنلا لعفب ةقلعتم هل ثاغتسملا مالو

 نم هلع تنثا مع درت الآ: نطيل يرو الأ ضرعلا الا نوكتف

 لمعلا ءوس



 ءادنلا فرحا يف ل

 ىفنلا فرحا يف

 نإو نآو الو مو تالوالو ام يف ةنلل : " هدب

 ماني امو نالا ىلا ضيرملا مانام : رضاطلو يذاملا 8 ام

 جين ال مالغلا اذهو - دعق الو ماقال : ليقتسملاو يضاملا ئنل غل

 00 ىنيلا در درت دقو

 اهلع مالككا َّيص دقف نإو 35 لو ل تال و

 ءاددلا فرخأ يف
 0000 ايواو ةزمملا : ءادنللا:

 عجوتلا وأ هيلع مهتنلا ءادن يو .ةيدنلا ءادنلا 0

8 
 يف ةمكحو (5) ن٠ لوصوم او كانخأاو ملعلا لا بدت الو

 5 لال ماو انصلخعاو عوسباو : ىداخلا مكح ءانيلاو بارعالا

 مريغ ةناعإل ٍصخت ءادن يثو ةثاغتسالا اضيا ءادنلا لبق نمف

 ةداحاألا ءاذئلا"قجأ ني اع ليس الو

 تاخد وا اهيف لمعت مل ةركك وا ةفرعم اهردص هّيمسا دل تلخد اذا (1)
 اهراركك بجو لابقتسال ا ىلا لّرمتسي ل ايضام لمف وا ل احوا ةفصوا سبخ نم اًدرفم

 عضاوملا كلت نم لك يف

 بااغلا يف لصوي بودنملا رخآو ةلصلاب اًروهشم انعم نوكي نا طرشب م
 هالو ١ تكل) هاغ ايتن دقو ادسإو : انوتناو...ةساطلل اهل اميتفنو فلاب
 ءاعاو ةرئا ونا 15 ل عش ديو د



0 

 »١( للجو ِرِبِحَو لجو يإو لبو ْمَهَت باول
 هيقث يف ُهلَق م عبتي اب باومللو ماهفتسالاو ربخل كعب مف معنأ

 : هب اجاو

 ( نيد يلع كلل سيل يا) ْمعَن "نيد كيلع يل س لَ
 اا نيا

 < ,ى 50

2 

 (ٌنيد يلع كليأ) َلْب نيد ثالع يل نا
 م لع كار لب 7 نك

 هنوخأ < ءاجيأ) لب انوحا كا

 فوذهلل مسقلا عم الا لمعتست ال نكك منن مكح اهمكح يإو

 كب 0 2 يإ لاق الو يرو يأ : : هلعق

 لامعتسالا اليات نيلّزآلا ' نأال 000 اهمكحو ٠ لكِحَو ريجو لجأ
 لقأ ثلاثلاو

 اهنم ردنا قو ّنإو لايك ريج نمردنا يو لحب باوحلا فرحا نمو )١(

 . .اهبكار كزابو معن يأ كيلا ينتلمح َةقان هللا َكراب ل امان باوح انك 7



 ماهفتسال | 0 ف ١ هذ 5

 : يلاثلل مكحإل

 تدل لب يدرإلا سدحأ 3-3 0 لب نك بلص

 : نكلك تناك يئنلاو يملا كعد تدفو ناو

 (9) بنذملا لب والا 1 1 ل

 و <

 ماهفتسالا يفرح يف
 ةزالاو لهم اهذتشالل : ١ 5م

 :(م) ةتبثلا ةمجلل ىلع لوخدلاب ٍصتخ له
 5 ا اص تد ل لَه

 لاقي الف لعف ةدعب منا ىلع لخدتالو
 دوي ادخ )نكرم كوخا له

 * يننلاو تاشالا ْ يا علظُم ةدممالاو هد اعلا تأ ا مزال ةزمهلاو
 ع 9

 مت 1 كد تلقت ها ف يرخأ

 تا :نإف درفع اّلِإ لبو نكاو الب فّطعي الهَنَأ ملعا هدمت )١(

 ةكدلا ىف وقتي 1 كل 0 و كارما رح كلت ب كفر

 ر اهنع لحرال

 اقعض دادزا لب ضررملا ٌيرب ام -رفاسي مل يخأ نكل أر فاس
 اذاو . ةزدهلا فالخب هيد ديكوتلا نإ ىلعالو طرش د١ ةاج ىلع لخدت الو (

 نآلا لغتشت لَه لهب الف . لابقتسالاب ةتصصخ عراضملا ىلع تاخد
 رمل وسم مل لج كلذ فالخ هرهاظ ام درو ناو (.)
 روكذملا ل افلا 5 هرم : هل فو ديم لعفل لعاف تئاث عوفرم ل 5 عاب يل م
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 الو

 مسوس فطعلا فرحأ يف

 وعدم وأ قماح مسالا : ميسعتلاو

 لمفت الوأاذهلَمْكِإ : ةيوسنااو

 نيب مقتو ماهفتسالا ةزمه دعب الإ عقت الو ةصتم نامسق
 : لمجلاو تادرفملا
 سيدا ف مأ تل ادا ل تكرر

 بااغلا وه مآ ةتيلغ تن

 نيتلح نيبالإ عقتالو رق وأ ةظوتلم ةروستلا ةزش

 اسحمإالل

 تكلا

 * درفملا ليوأت يف اهتاتلك

 ةتاهأ مآ كللذ َتلعف هيلع اوس - "بع ل مآ يعم يبتأ ىلع اوس

 2 اهاتاك نيتلمح نيب 0 د ىلا يو ٠ ةعطقنمو

 قرخألا ع
 رونلاو تاباظلا ييوتست له مآ ريصبلاو ىعالا يوتسي له

 بارت وهال لاف هما الع هّنِإ. داوس هلرهظو

 * يناثلا نع هيفت ام لوألا تبثتف رمألاو باكتالا دعب اه
 ٍتلاوبال يرطب بلص -يريلاال يذلا ١

 ةيفنت ام يفاثلل تنثت ال سكع يهذ يبتاو يننلا دعب اب فطعت

 سرطب نكل سلوب 2 ام : قرألا
 دما لا ل

 باهنالا دعب تعقو اذا 'ٌظ ريغ كلذ لك 0 فطعت

 تك 1 تراسل لأ 0 بارضإلا تناكرمألاو



 فطعلا فرح يق الصفر

 تيل تلد ةلهم ريغ نم بدترتلل ءافلاو

 أ تاقدجلا برص .: : بسلاو
 ع سو نب ع حج 0 ها . مك 7
 اهنع تاحر ُمةةيردنكسالا كرت ل وي ارثلاو تركلل 50

 ْ 8 .٠ ا ل 3 سا
 اهاق مع أضعب نوكي نا هيف طرتشيو رهاظلاالا تح قىَدَف

 ا لا هلك يح دارا ل 0 وما | لأ

 نير ذآ كلذ تليف < كلل 5 (م) وأو

 نك تاو 2 ضو ماهبالاو

 َرامجلا وأ ناصخلا بكرإ :. («دريبختلاو
 داهرلاوأ ءالعلا سلاح : ةحابإلاو

 نم نيتلج نّمِضت | يف دحاو رادضب ا ءاقلا 0000 نزل

 كاوضيأ ق0 ةارما تيار وح ةفص وا رم نمؤملا ش ةهتايف ىءارتت يتلا وحن ةلص
 ايست وع رثمأل ءاح وت 00 سام موقي فسوي وحن راخ وا قرم

 تدسلاو 2 طبرل| يضن دتَةث قتلا ةيسيسأ) امتدافاب ءافلا نا تالذ هلك الا

 : هيلع فوطمملا مكحب يف اهفوطعم لعجت
 انَنَأ ملعاو م مسقتلاو ةحابإل او ريقلاو ماججالاو كلشلا قا لو

 .وأب ةيناثلا نع ىغتسيو اًردان الا واولاب اجنارتقا نم دب الو ةرزكم الا لمعتستال
 لاو راأذه 12و. ٍءاطخ ىلع تنا امو انا امإو نيممرد امإو اًممرد ًامإح تدبر : لوقت

 اال نركو اب ا فطاقلا تتلرخ دل فطع فرح نوكت نا مصيالو

 هلثم هيلع لخدي
 اهماججإ دصق:و ةقيقللا فرع: ناوهو ()

 ةحابإلا فال عمجلا عني ريبختلاو ()

 0ظذ107



 دنيسيفل ننس نض> ني يك ف

 رو فاءءلا فرحا قف

 0 000000 0 و 90
 نان بود ثم لعفلاو ةزاج ليمف يوك دما ف تئج وح يف اماو

 0 ردصم ليوأت يف اهتلص عم يو ةبصان لدور

 (1) ةردعم

 فاعلا فرحا يف
 نكلو لبوالو 4 وأو ّىَحو و ءافلاو واولا : ةهس فطءلا فرحا : ا" ه7

 فطعنف 6 ذآ 00 1 ةداشب دينعت راغ نم ْئَأ ممل قلطأ واولا

 ير تبحاضملاو قباسلاو ىداللا ع

 يدّويال نأ طرشب نكاو درا سايق نو نأ نع را فرح حرط زوجي (1)
 ىلا لام و دوضقملا فاني امم فوذخلا ريغ ري دقت لمتخ ام فاك سابتلال ا ىلا

 . هدض ىلا ىغملا تلقتيف نع زيادقت لمتد ذا ىلإ طاقسإ | ماتميف ع عنصي نأ

 ساق 00 بضنلا لمقو را لبق فذحلا دعب لَوَّوملاردصالا لَو

 هرش لع ن نكلو . ساقي ىلإ لمؤو هيي ةافنأو أ لع نع هفذح اماو ء يف

 0 ةدابعلا ف تدغر وحن يف فذحلا زوخجنالف 206 فر | تعي نا

 قمو ىلاثلا يف ناكل الو لوألا ف فرألا تيك ال1 2 عوتلا يداك

 رعاشلا لوق يف ر +1 ءاَقب , ذو ممالا بسصتي راحلا طقس

 عباصالا 2 .تلك تزاشأ لبق م سانلا يا يق اذِإ
 نعبنلا لع دعملا كطع اهتم: زوما نفانفلا رحنا رئاس نعواولا تدق

 و اهفوضوم عاّمجا عك دترغتلا تافصلا فطعو ٠ اباتكن ورشعو ةثآلث يل وحن

 هينا دن متخا اوم هب عم لا مطعو 0 مر < نالجر ين“ اح

 تررم وحن طبرلا ىلا مالكلا جا جاجا نم ىنألا للا ا كوخ
 لاغتشالا باب يف كاوقو ةمالغو تفقيشوت ماك 5 06 ةقيدصو 0 ُماَفِ م

 نوحنو ثا وكشا كللا وحن هفدارم ىلع ءيشلا فطعو . ”ءاغأو اديس 7 ادلا>



 رملا فورح يف 7

 كتايحر: 2 رهاظلاب صحم داولاو
 3 نوكي نا طرتشيو رهاظلااّلإ زالو ةباغلا ءامتنال ىقتحب

 اهسأر يح ةكمسلا تكحأ

 راقلا ملم ع يع مدلك 2, رحال يقالموأ

 انكم كالول : (9) ريمخلا الا د د لولو

 ايضام نوكي نا ةطرشو يعمل نامزلا ساب ناصتخت م اذنو ذمو
 القتسمال الاخ وأ

 ةعمدا موي ذم ةتيأز ام نم ىقع اتناك اضام ناك ن اف

 انموب لم ةيآراق : ف 0 ا آل

 كمسأ تيفخأ ميد ةيماهفتسالاا ٠«ىلع تاخد اذاالاريخالو ليلعتلل يو

 وأ ماللاب احنارتقا بجو َةتبثم ةّيمسا ًةلخ ناك ناف باوج نم مدقلل َدبالو
 أعم امج وأ نإب

 ليالاووحن ف ماللاو دقب انارتقا 0 ةتلثم ا 30 هل نكن او

 الور مكبلا تاسرا نال وحن طقف ماللاب نراقم دقو ملظ ل لب دقل عركلا

0 
 نيكوتلا نو : عم ماللاب ةئاراقإ بجو 53 اًثراضم لكفلا ناك نو

 نا وأ نإ وأ ان رانا نركي نأ اءافاقاو طيري الكاتم ةباوظا ناك ناو
 ملب ةيغادشو

 فطع اذاو . يشب قفل :ةالف دئارل ب هيبش فرح األ عفر عض دوم يف وهو )١(

 َنوِجَأ اوليتقل كوخأو يالول :رهاظلا رمال اخنال ةعفر نيعت رهاظ هيلع

 .مويلا ذم : لاذ تمن نك اسال اذا" ذم (0)

 ةقسنينا



 0 رملا فورح يف

 مو دقلاب ترخن ..ملقلاب تبك :> ةناتسشلاو

 مايللاب ناصحلا تيرتثا : ةحاصملاو

 كاذب اذه د تعب : ةلباقملاو

 ناعال اب ا لدنلاو

 يضاقلا ىلإ هب يش : ةيدعتلاو

 :(ه8) سلراح فو 0 وا [ظفل ةيضام ةفمملا ناكربخ فدازتو

 انيفع مارملا نع َنوكي ىتح هفرظ يف لماكب فير 0

 ( ممل ) سيل لم ةلماعلا ام راخ 2 ا

 (76) 2 لعاف شو

 )٠0"( نيعلاو سفنلاب دكوتلا فو

 الو ىسيمب نك: دحاو ىلا ةدعتلا ىك لود

 اًديهش هللاب ىنك- اًبيدأت براجتلاب ىنك : اهلعاف يثو

 مرد كبس : عام !دتبملا يفو
 بابلا ىلع مالخلاب اذاف ثجرخ : ةّساحتلا اذإ دعب اسايقو

 رخل تما ذا كك و

 داولاو ءاتلا كلذكو مسقتل هابلا نوكتو ”

 (3كي .كسأرب - : رخو رهاظلا نإ كراش 0

 )شام :االخل مهدنأب 2 ءانلاو

 واولاو ءاتلا عم كلذ زوي الو ميشلا لع ميرصتلإ اهم رو 0

 ن.-+رلاتو يلر اولا اعرو (")
 1 ف



 ع فورح ُِق ام

 اًرحَأ ىرأ ال كلثف : ءافلا ل دقو

 (9) هبتنأل أت فاكلاو

 ل 6 ا نيك ةاقنلا ف ةوارغلا نرك

 قلع رة ل 72 هديا 5 دقو

 دي : كلما اهناعم نم ماللاو
 لخبلل 1 : صاصتخالاو

 اضمك ع

5303 7 . . 5 

 0 ليلعتلاو
5 3 3 300 9 

 اسراف هرد هلل . سراف نم كل اي 37 و

 روحا ف شعل رعصلا قَسردلا نا مالفلل تلك“. : خيامتلاو

 ليلا 21 2 2 ةدلاو

 كلابأال : هيلا فاضملاو فاضملا نيب ةدئاز نوكتو

 اهلع مالككا .يتآيسو ةثاغتسالا مالو
 نيرطل تانكلا ١! اذه * ثاغتسملا عمالا رهاظلا عم ردكم ماللاو

 يل اذهو - مهل مك انل اذه 0 ف يم

 مالغلاب هك : قاصلالل 5-5 ءاملاو

 اقدار“ مسا فاكلا ءيبتو ةدئاف . ؟اده يمنا اوركحذأ : ليلعتلاو )١(
 عقيرال ةعاج دنع وهو ًاضايب دا لثم ٠ ٍرغث نع يا درّبلاك نع َكاتف كامي : لثأ
 دسأل اح دئاقلا وحن يف اوزوخت رايتخالا قازوع ةعامج دنعو ةدورغلا يفالا

 ةفرغلل ع اهتاتكف ةلص ا اهرورم عم ةعقاولاو ةدئازلا الا ةيفرحلاو ةسالا



 ل ضو نا فد ف

 لمهن أ لع لاومأ تحتاشولن ركل لكم 4 كلاود كا

 ل فرح ريح اياخديو قوف ىنمب اما نوكتي
 لكيلا حانج ىلع نم ُةَماقأ

 : 1 د :
 قراايرمخلا : ةرفراظلل نك يو

 موقلايف ءاح - سمشلا قورش يف تق : 2 ةحاصملاو
9 0 

 و ل
 دوع يف عوسإ اوباص : ءالعتسإالاو

 را الا هرب يف ىلع 22 ةساقملاو

 الاقريثكتلا يفأةو ليلقتلا اهأنتعم برو
 ركب رهاظ مسا اهرورجير مالكت | زد نم اهل ب الو ا

 هب تس تحلا ميكحر َس ا هاا صو نا هش بلاغلاو
 -ء

 عقر ر لوجو. 6 ل بر

 هليق نس ىدال [كياي هكلع تدل عند 0

 ظ مدالا ىلع ٍذئنح لخدتو اهلع لشطبف ةقاكلا ام بر نينو

 لشي لت اهرب لطلاب
 يدنع تاب ميدنو : واولا دعب فو 52--

ْ 5-8 2 
 ليمتد ال هرقفو ءأذ ىلع نمّؤملا وحن عم ل 2630 ا

 8 رك لاامتم راوض 00 ادن دقو ءادتيال | ىلع عفر عصوم ِف وهو 0 1

 9 - هتيقل الحر هنا 3 اًدبا اًدرفم ّنركي زيمعغلاو رمعتلا ىلع م ةبوصنم 1

 مهيقل ال احر



 الا نوكأ لو
 ارالرحلا

 ةالصلا 5 00

 ةنيدللا ىلإ ِتدَح

 اذه ىلإ اذه : 3 ىععو

 كيلا : ماللا ىنعيو

 تسيل نم الا يأ مشل الأ. - 010 دنع ىنبو
 2 كاد ل هروح كت و

 مف نع سفن يزجتال موي لدبلاو

 “1 وق نع كلذ ٌلَمْفَأ ليلعتلاو

 ىرت .لياق ن دعب ىععو

 2 ءارتفلا لا ناجألا تح (؟١ ءالعتساللو

 :رللا فرح دكت اهاخديو تناج :ىنعع 5 53
 ةفيقلا راسي نع نم تساج

 سر مرد فلآ يلع 2 . ةزيح ىلع دعص ءالعتسالل نوكن ىلعو

 اك كل ل كل ليلعتلاو

 2 2 يف رقفلا : ليضفت مس

 ةلفَغ نيح ىلع َلخَد ةيفرظلاو
 بمن لعف نم ضغب وا بحرلع د ةيأع اذل ةفو 01(

 ىرخأ نع انج اتودم دارت اذ ل نق ةفرظللو (5)

 : هفوذتع

 ع عفد# ًالهف رب دقعتلاو

 يناثلا يفك اًراجعو لوألا ل الا يف اك ةةيقح كلذو (س)

 مف دنأ كليبنج نب ن نع يتلا ًالهف : م 1 انا نإ عَرَتأ

 كينج ن نيد ىلا نب

 كيل لوو

 لو دك ح1, ىذ ةكاس ءاي ايف تفلألا تلديأ نيج اهتحل اذا ىإ و ىلع نأ

 هسا 0



 “كه

 فراق
 ل مم دحصيو ويمسلا-

 را فورح يف
 برو فو لكو نع لإ و نب : د 0 0 ركل فور يي

 يف الواو اناحو دعو لو ديمو ذو حف فاولاد ءاناو 1 ماللاو فاكلاو

 نو

 ضل 1 تَ هع 0 عر

 دكشلا قيد ةتاباقف ةفراع نم جتلوأام ومن اعوام لالا لل
 لبق ناكف لجر نم ينراز ام ومن مومعلا ىلع صيصنتلا اهتدايز نم دارملاو (5)

 الا -

 ندع ةَنِح نم 6 هللا جَرخأ : ةناغلا ءادتال كأن

 ءانلخلا لخالا قه دشرلا نك 1 ضيعبتلاو

 هقالخَأ ةءادر نهدرط : لياعتلاو

 نيترقلا يذ ردتكسال | نه دون نأ ةلباقملاو

 احلا نم لتاعاب هام ساحن نم البت عّنصو : :(1) سل ناو

 لاح مالظلا نم تنآ. لدنلاو

 لطابلا نم َّقحلاو مرهعلا نم يدإلا تفَرَع : لصفلاو

 لوزا العا دا ني لع ةداز' يجن امن معاو اذه

 نم كلم له 2: ماهفتسا وأ يهنأ ين امدقتي نا طرشب هب

 00 ءعو " نالجر لب لاقي نا عمن اذمإو ةدحولا يو سنحلا| يفنأ اليف اخ دار

 اما نافرايد نه 1 هيلرإذ ا وع هلع سلا كات وانم لود دك

 مومعلل ناعوضوم اًرايدو



 سنجل ةفانلاال يف ١م

: ِِ 2 5 : 

 صن (177) فاضملاب اهيشم وأ اًفاضم اهعما ناك ناو

 اجلب ىف اي [اهاغ ال ترق رج هحامالا : الظمأ

_ٍ 

 بحوو اهاع لطب |يعسا نيبو انت لصف اذا 0

 0 و رادلا ينال : اهراوكت

 سلوبالو اندنع سرطبال  ةفرعملا ىلع تلخداذا كلذكو
 ”ددألا تزاج أم ةلصتملا ةدر هللا ةركنلا عمال 0 اذا: 55

 ةدآلا

 ةآرما و را
 3 ”ةرماالو رادلا ف لحال

 ةرفإ ”ةآرما الو رادلا يف َلِحَرال
00 

 ص هاو الو رادلا يف لك

 ير رم الو 2 ادلا ل درك

 سل لمع ةلماعال نا ىلع ماع ءادتال ا ىلع اهعقر )١(

 اه-سا عمال لحم ىلع اًمطع عوفرم ةأرماو ةدئاز ةيناثلا ال (0)
 ا ىلوألا تلممأ م

 ىلوألا ال مسا لحم ىلع اقطع بوصنم ةآرماو ”ةدئاز ةناثلا ال (©)

 كانا كيش صضسا نواطع 2 ئنضتا ذو



 ان فس

 ندي ةفالا اليف

 ةلمادلا فالخب(9) اضن ىلا ىنل نوكت ناطرشن نأ لحم لمس
 : اَلاَتحا هنفنا ى 3 ةشاح : ”«# ) سل لمع

 دازالب تنج : َراج اهيلع لخدي ال ناو
 ا |تايو انف ناو

 نيترك اهربخو اهمسا نوكي ناو
 مي

 اهعما ناح ن اذ . ربخسا عفرتو م 0 فص ال: اندر

 ره 2 لحم يف نوكيو هب ف|صنب ا ٠ ىلع يب 0

 قمح يف ليسو الو داللا ف تلوسرال - ”ٌعاد ضرالا ىلع < ءيشال

 : ةفطاعلا نيبو اهنب ةقرفتو اولا, نرتقتو اهلع لطيف 0

 اعارذ مح 3 ناك نيو الام نايتفلا مد مو

 0-0 سن اضن نال رخآ هحو ل ا:> ١> مدع صنلاب دارملا (1)

 ب ءالا نوكح لاح الا نوكيال لا
 0 | نيتثالا يفت ”دازملا ثوكي كك نأ نكي ذااصنال لح سلا 000
 نأ راج تا اذاف هعمحو هاش مدرغم 4 هلك ساس درفملا نود

 كلذ عم يناثلا تدرا اذاو تا يدنع تشكل لوقت 5

 ملاسلا ثّاؤملا عمت مح ءانب اوزاح او: ءادتبالا ىلع 35 يف اهمساو شو (*)

 ممدنع تانموؤمال أضيا جتفلا ىلع



 قلاب شلل فرحألا ف لصف ا

 009 لماع. ا ىلع طلست قم نإ ةزيه ع

 : ايا حل ُُف 500 اهريخ م لوو

 كر ةس ى خغلد نفاس كَ ىغلب

 ا ا ل عراف كل ل

 200 قدص ةكدلكا نإ يدع

 ليوأت لعامعم مالكحلا سيلف ةزمحلا ةروسكملا امو

 0 ريغت 9 انادردصلا

 0 يودعم انه تا طال ا لا

 ًأاهرسم 5 هلا مت ضم هلمملا 0 .ه يح 2(”

 كو اكو نأ َنِآ فّدحت دقو

 لاعفالا ىلع لخدتو ماللاب اهراخ نراقيو اا نكران نإ 0

 : ةيراقملا لاعفاو بولقلا ل امفاو ةصقانلا

 0 20 نإ - 'علاط ردبلا ل
 ةفرصنأاو ةدماملا لاعفالا ىلع لخدتو ةلثمالا داع 0 ي”كلذكف ' 0

 فوسو تيسلاو دقب ٌةثيبو اهنيب لصفي نكلف رصتملا لدفلا ىلعو ةيمسالا ةلمجلاو
 9 ندا تاوداو ىلا فورحو

 اودكحي مل ةال دل ناد د نأ ربخلا عاشو ل ل نأ كل

 000 دا ا رس وا | ةروسكملا نود َنوكك الإ اهئاغل

 50 ركل منفتلا نكصامأ ِف الإ 1 ال ناشل) ريمض نأ 0 10

 2 ل سبل 0 تاكل ف دق تا لثم يف ميفتلا ل 1 . مظعتلا

 0 .ماق دق نك دقو ْمَلِ لعفلا ثيبو اهنيب لصفيو اذن لت ناك ماو

 انه ةلظح ال كانه , ,مراكك لع ءانظتحتالامو نأ. ىف اولاق ام اهف اول اقو ٠ مهي م
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 8-0 لغفلاب ةببشلا فقرحتالا ى لصف

 اع كلوق يف َنِإ

 وأ ةركك مسالا ناكح ىتمربملا ميدقت ب تييو 21
 : ريا ق قاتم ضعي لع

 امس ر ةسردملا يف نإ - بع كلوف يف نا

 د

 نم رخ أَن ام ىلع ءادتبالا مال لذدت نا زو داوف :

 : اهربخو نإ 2

 اي رغ اري يدنع نإ - ابيع تا وق يف نإ - ءافولا ىلع نومستمل ان

 ةقارلا ةحمقل ريخ وأ مسا ىلع ماللا هذه لخدتالو
 : ادماج ايضام ناكاذا َناربخ ىلع ماللا لخدتو

20 2-0 

 ذيلللا سئل ادوصح نأ

 تلق ايف َتِصَأ دّقل تن : دقب انورتم افرصتم وأ

 تباوصل) لوك كليا : اعنا وأ

 2 20 م
 : لحعلا نع يك فرالا هده رحاوا ةيقرحلا ام نع

 0 راوعو "تايه اين دلا اغا

 هدش دعب ءاخرو ا دعب 5

 : عر منال ا اهدعب قف تيالا
 جا ار ( يضاملا ) يضاملا نامزلا ايل

 : ةقاكلا اع ة ةنورقم يثنو لعفلا ىلع فحالا مده لوخد زوو

 د هقدر امك اهديك 68



 اهم بج ح وموسم” يسيل

 رفا ةييشلا فر املا يف

 ل

 .لملو ثيو كلو تاكو نأ نإ : 0 !اب ةهبشملا فرألا: ا

 . ديكرولاا نأ نإ ىنعف لاعفال | ينام اهيناعم نال لانفالاج ردن تدل
 سسعلاب اما يندتا قلفتيو ) يتتلا تيآو ٠ 0 0 هيبثتلا نك
 ]5 رافشالاو ( بويع رمأ ىذا حرتلا َلعاو « بل ديمسلا |ي امإو دوجولا

6 0 

 / ملال كب نومتمم ان

 : ربأسا فرتو ممل الا بصنت اًتاَوخَأو نإ : 557

 ةدعصلا ل اكب نو شم 3
 اع لع 3ك 21 نأ كل
 الكل اخ 0

 دق ط:بابشلا كل

 ب هو ترا لك 0

0000 

| 
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 اًرورجم وأ اًهرظ ن اح اذا ريخلا ميدعت 7 روحيو :

 20 ءادتبالا غوسإ 0 ةفرعم ٠ مسالا فرط

 1 51 ندبلا هد _موصلا يف نإ - - اب او هللا دنع نإ



 ا

 (5) ًايقاب ضرالا لع ىشالف عت
 راف الل اكل

 : ©) |هامع لطب الاب اهريذ ضقمتنا اذا : 5

 *ىراق الا بتاكل

 ا

 ةمادن ٌتقو تال

 ل مكاو رولا بصشو 0 تال 6

 اناس سيال ام" ءامسا يفالا

 ) همادق تقو ٌتقولا تال) ةمادت تَقَو تال

 ءافش نيد رعب 2 ماقسأل ي ىجسح 2 ماَقَأ ماقملا يف ف ياعم ىلعو

 1 دعب اريخ اه©دعب ا ٠ عفر 0 0 0 7 فطغ اذا . ةدئاف

 اه ريغب هياع طع اذاو ٍءادّا اف رد نكلو لب اماو . ةبصن زوج الو وع اح

 ليلك كلذ نا ريذ فوذحم !دتمل | وخ كك زا>و فوطعملا بصضن

 555 رم كسلا نب وهج اعربخ ضقت مةثنا اذا لمعلا لطبب الو (”)

 هيلا فاضم ءافذو هتفاضال 0 و ا اهريخ ثيح



 ّ ال يف : ١١م

 كدا الا تام

 :(9) اهلا.ع لطب اّلاب اهريخ ضققتنا اذا : 5
 لذا لا تاع

 ال11 دك اها راوع الا اننلاوما قو

 نيناحلا فعضأ ىلعالا دحأ -أ الوتس ع نإ

 : اهلع لطف الاب اهربخ نرتقي نا اهللاعتسا يف ىلاغلاو
 م رك كَكَم اَلا اذه ْنإ . اًرشب اذه ام

 الى
 ا لل

 نوكبي نأ طرشب ريا بصتتو مدالا مفرت 2 -

 يمثو ربألا ىلع اَمدَمُم منالا نوكي ناو نيتك اهريخو اهعما

 ارماح لحرال :() ىفقنلا قاطأ 5 2 . وت .

 :راخلا وه نوكي لي لمعلا للحي مال ىنب وه اب ربخلا ضقتنا اذا ًاماو ()
 1 راظ لومسملا نكي ملام 1 اهربخ مَّدُق اذا اذكو ْئراق ريغ بتاكام

 (ام ربخ وهو ًايلاوا فراذ ا و ا رع
 ١ذاق ٠ امومع سنملا يفنل وأ ًاصوصخ دحاول ١! يفنل نوكت نا لمتحت يو (0)

 الإ الاتي نا نكي اتغاح دحاو 0-1 بال ال نا لمتحا ارضاح لحرالالد

 0 1 نإ كك نع ارتماح ل احلا سكت نم 5 سل ناو 7-2 نالجر
 لمع ةلماعلا فال 0 | ةدحولا يفنل سنل لمع ةلماعلا ال لاق نم طلغو ”ةأرما
 تا ا | ناك اذا سنحلا يفن امج دارملا ناف نإ



 ١١7 سدا: َح تارتحلا كالوري

 ا ا إب مدرع عراضملا يف

 بسلا ءاذ كبد بصشت عراضلا نأ تا هر ل

 (ممعز ةناهل ا ةبوجالا ف ةمح اصملاواوو

 نإب مزج اود دصق لع ايم 0 اذا نكالو

 ء م و

 0 ىوملا عبتتال نإ ) ْزَْت ىوعلا عيتتال : ةردمم

 0 . ه4

 لا ( دمت بلطت نإ) دحت 8

 ا

 نحل تار كلا تالو اة فرحءالا ينّلصف

 دياب اين دلا ام

 طرشإ ربا بصتتو مدالا 0 لالا ىفنل " : 5

 اهربذ يلعاتتقت ان َ
 00 طاح لحر انك نامزلاام- ةيقان انثدلا اه

 ةيقاجب ا دلا ام

 : ةدئ ازأا ءاملاب اهريخ نارتقا زوجو ١*:
 ةيقانت اثدلا اه

 ارادي انل ءانقلا راد ادق 2 لهابات ءايطا لقا ان

 نا اهمسا يف زوو نامرلا عجار م ان دلا هيقاي أم : عم لوقتو (1) ا ايتسا ىف و نانا حاره اناا قاع 3
 كا 32 2,

 لثم اك ةرك واترك ن1



- 

 اوامع ام سئسف اوُواس أن |و مسفنآلف اونسحأ نإ

 ا كا ةكاذا :

 ,اولمع ام سيف اوُواس را

 ملفي ناف هلع يف ىفاوت نم

 4 ا وأ ناب ا ناك اذ:
 2 م نإ 0 نلف هلمع يف ىفاوت ْنَم

 طرشلا باوج ىلع ءافلا لوخد يف ٍ 5!1

 هرمآ لثتماف هللا ]| تمعك نإ

 3 اناشنا العف ن اك اذا : :

 مرآ لثنمأف هللا 2 0

 كح لجر وهف عرشلا ى تدع عرج نم

 : ةيع مما 59 تاكااخا -

 مح لحجر وم طا

 ءافلاب هنارتقا زاجالب ايفنم وا نبش اًءراضم باوملا ناك اذا لوألا ناهيبنت هههمؤاس# د
 : ّْ تناكو الاب لير اهو اهيا ينمملا يف | ابضام ناك ناو ما ةمارك روت م * عبطصي نم 0

 ا لع هنم 2 او تقدصف 1 3 هصيق ناكح نإ 1 ةردقم لو

 تبّككرشلاب < ءاح نمو ومن ءافلاب ةنارتقا زويل دعو وا دعو دب ؛ادوصقم لابقتسالا

 رانلا يف ههجو

 مو لبقتسملا ىنمم يف ناكح نافدق نم 0 ناك اذا يناثلاو 3

 ةعبات ءاحريمالا ءاح ناوحن هياع ءافلا لوخد عنتما ديعو الو دعو هب دري

 سخي قاخي الف هّللاب نمو نم : ل ابقتسال ا يفنل تاعج اذإ الب يفنملا كلل ذكو (1)
 ءاعدلاو ياو سال ا نم باطلا عاون | عيمج ين اشنا لعف انلوق تحت لدي اض

 اهعدقت بجو ةزمصلاب مايفتسالا ناكح اذا نكل ماهفتسالاو ربخلا ةروصب ناك و لو
 ضيضحتلاو ضرعلاو ٍجرتلاو يتمتلاو هزمأ لك الفأ نإ حك نإ اوحن ءافااىلع



 00 طرشلا باوج ىلع ءافلا لوخد ىف

 اما.مزج نم دب الف نيعراضم نالعفلا ناك ناف
 اهاندروا يتلا ةلثمالا هذه 0 فت

 ' باوجلا مزج ذاج اعاضم باولو اًيضام طرشلا ناكناو
 ةمحارلا ( ىتلي 0

 0 بجو اضام بأ يدعو اعراس سلا ناأاح ناو

 مَآ للاب قشّينَم 8

03 

 لامتسالا ليلق فبعض بكرتلا اذه نأ ب

 طرشلا باوج ءافلا لوخد 2

 0 ةمارك روع ف عئاطص ع ج عنتما ءافلاب ا اذا : مسعم

 كَمْذ دقف كلذ سنلاع َكَحَدَم :ن

 طرشلا باوج ىلع هافلا لذدت

 تر وأ نيسلاب وأ (”) 5 انورقم اقوصتم العف ناكتاذإا عد

 ةمادنلا تلقح كوسف كلذ تلمف نا: كذا قف كلف:نلاك كطرف

هذ هال موزجم ( عنطصي )و ءادتبال | نع عفرلا عضوم يف طرش مسا نم (1)
 

 طرشلا) وه لت ليقو ريدا وه تاوحلا لب ليقو !دمبلا ربخ 6 وهو طرشل)

 3 ا عضوم يف ةمءار ؟زودي ةلجو باول ةطنار ء ءافلا ( روجيت )و باولو

 اي | ةلمل 1و , لقت ا

 اهاكذ م طبر 2 طب ريف يفاملا يف دق ردع دقو 75١(



 نيلعف ةءزادلا تاودالا يف ١

 ( طر تر نإز 12 "ردم لسكن نإ نإ
 3 22 ل 1

 (لقاعلل طرش مسا نم ) ديت ينلطنا نم.” نمو

 ( لقاعلا ريغل طرش مسا ام ) ل ا

 (ام ىنعع اج) 0 عر

 (اعا زوو ءريغو لقاملل طرش مسا يأ ١> .:برشأ برش اي .. يأو

 (١٠قمزوجحيو ةمرالا ميمعتأ 0 2 5 هم 1

 0 رو ال 0 7

 (ّنَي ١ ىنعع نَا نيلَخأ ىلع لأ لَآ

 1 نط انوي 0 تال 0 كح ىلا نكات كالاد

 (ةنكمألا| ميمعت ا 0 م

 00 ميت افكر نسل نيلك هك قكو

 افي د1 نابي فرط 0

 اامف ني نابع طر كلا 0 0

 ارصتم اعف نوكيف كلذ همزلب الف باوجا امأو ايربخ قصت

 هن را ادا

 2و

 لفخملا نبأ صْخي نم ن ني وهلا ن و ةعاج دنع فرح اهذإو:(1)

 عسل ١ يف الا اممج مزجي الو وو اذإ ضيا مزاولا نمو (5)



 ض1 ]1010101177 ! 9 .

 3-0 نيلعف ةمزاحلا تاودالا يف

 5 7 مالغلا تام : 0.00( 1

 1 ارا كك ل 00 صضالا| مال

 ك راكفا ىلع يلوتسي ّربكلا_عدت ال :

 ٍنيَلعَف ةمزاللا تاودالا يف
5-5 
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 و هب اوج يفاثلاَو لرعل) لمف لوألا ع , نيلمف ةمزاا-ا تاودالا :

 طل 0 0

 ىتح يضاملا نامزلا عيب معي نأ مرايال لين نأ الو انو ل نيب هب قرفلاو (1)
 ناك مقا لق | اذاف ٠ يضاملا نامزلا عم معي اهيفن َناف ًامامآو . لالا ىلا يبني

 .ماق مم لاقي نأ لمتحا معي [ لق اذار ماق مث لاقي الف نآل ا ىلا مقيم هنأ نعمل

 3 او رمثلا تننح تاق اذاق ة تلوضملا عقوتماب اهمفنم ناب 6 م نع قرافتو

 نم تذرف ةلا الكو مل يفنم فالخب رظتنم هع ضن نكلو ضني مل نآل ا ىلا هنا ىنعملا ناك

 نإ لاقف ل ف فالف طرشلا تاودا دعب عقنتال املف ظفللا ثيح نم اماو ىنءلا ثيح

 رن _لياد هلع ماثاذا اهيوزيع ف ةذح زوجيو الل نإ : لاقيالو مغن | ْسِرْدَت م

 0 0 د روع ,ة لاو نكأ لو ياو ايلاو مهدالب تتأ

 ناباقي امالكو .”ةرورضف لصت ل ناو يا مل نإو َتلصو نإ هلوق يف ةطاقسا
 يذملا ىلا لغلا نعم

 7-1 ا بطاخلا ناك اذا ءاعدلل نانو 3 يبتلاالو إلا مالو

 ينذخاّون ال يبر - كنتم نكتلف يل
 امناكلا زاج مث . ءافلا وا واولا دعب تعقو اذا سءالا مال نا تلع دقر

 عسل



 مزاوملا يف ليلو

 ىلا ةنئاهلا ةروجالا يف تمعقو اذا ( ةحاصملا ) واوو

 للا كل ذو ىوملا عطق ال : اهانركذ

 لوم راغ ليلعت العمال بجاو نأ رامذاو اذه
- 

 هللا كلل رفغت 2 نال وأ نفعل

 : لوف ةيناثلال اللا تيل اذا ًايوجو رهظت نكلو
20111110 

 (9) كرلع 1 ل

 : - ا 0 5

 ممم لع فاعلا كعب اراو> نا ردمر هش ا: 5

 ع 0 و ءافلاو واول م ا نوكيالو مرفأ صلاخ

 عج

 ََسْخَأَف يتحار نم ىرخأ جيرأف يعت ب تلعأو ىامح نم راج كاحأو 3

 مزاولا يف
 ص 7 2 - 0_2 5 2 3 23

 تيلعف مز مسقو ادحاو العف مز مسق تامسق ىلع مزاوملا : سسو

 يبا الو نا مالو الوم : عبرا ادحاو "لف ةمزاوا تاودالا

 هلل أب الإ قثي : صر

 . 21 هو ا
 ال مال ف تّداو امال امتون تبلاقال نال اهلكاذال )020

 0 ماو رك 5 اما ومو دماحلا و زعفلاب لوو ودا يا(”

 تكامل نَّدِعو قيدصلا الوا وحن
 نع اذا ل هنأ و تفرطلاب ةزورلا دنع اور ْنَع ( لصفنت مل نا ملعا (5)

 .2 .٠

 لرالل ف نك ارز

 ا! ييسدس ل



 . تلف

 00 عراّصالا بصاون يف
 2 7 ً و9 سى 70 9 :

 واو ماللاو ينو ىح : ةزددمم ناب ةضانلا تاؤذالاو 20

 واولاو ءافلاو

 , ءليطتل) نيرضتا نم عساس مط و رس ا ( لل 11 نم يصتا هج .هلعلا ف وتلا
 ( ةيافلا ءابتثال ”: .٠ ممن قضوا |

2 

 (للعتلد كدفأى تحي َّت
 (نيلعتل ) هنااا نسل سك 1
 ١ (دومتل) برم ١ مم

 (نأ الإ وأ نأ ىلا ) يقح يف جمطعت : وأ كَمَا | 0
 0-0 1 واو

 0 يقح ين طعت 3 كام ملظت ا

 أنا اوح تيعقو: اذا: 2( نّنسلا) اق

 كلذُيف ىوعلا عطق ال ل يبل

 تف (م) سرذأ : مألا وأ

 هيلع ملأ ر ل ء انتم عجر له : ماهفتسالا وأ

 ل ا رو / لياخلا عل : يخرتلا وأ

 كر كلم قليل 3 يتمستا وأ

 كل قم عينصلا ا ىجم لعفتا لآ ضرعلا وأ
 ديم رذلا طع سرع ا

 كفل ور نر 7 ا

 0 اذ 0 ةيفنملا ناكدعب يفنلا دكوتل امج قري مال شو (1)

 ةفطاع ءافلا تكا دقت راتكسالا بجاو ريمض هلعافو ا لعق سر

 رااتسم اف معافا اقلا دعب 1 ةرمضم 0 بوصنم عراض» لعف عفنو

 قباسل) م الكل 00 ردص ىلع ,- اقطع عوفرم ردصم ليوأ" فالي امو نأو

 حالفاف سرد كنم نكيل رب ,دقتلاو



١١٠ 

 ا ديرما داو ال ل ل ياش رخآ نأ تعد: م

 02 ١ ق) عوفرم وهفالاو ةّمزج مزاح وأ هّبصن بصان

 دق نأ بصايأ مسقو + هسفمل بصب مسق تا ىلع بصاوالا : ل“

 ىو قدا و نو نأ لا امسفنب ةيصانلا تاودالا : 5

 5 (ليلعتلا ما يور (

 الإ لابقتسالل اعدمب عراضملا نّيمتيو
 لبن الإ ةبصتت الو. لابقتسالاو

 انل قيدص لكىلع مالسلا نم وورق ْنَأ كذلك 00" نأ
 مكن افاكم نع ردقأ نأ ةرفإ ل

 رو اج لوشن نإ ا ازعل نَّذا 022 نَّذِإ

! 
 »و ٍ 0
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 ديلا ُهَناَّبق : اصل نع لا كوش دقو



 هو 0

 لو تينالو جالو ال فاس "6٠ه

 اكذب دك وما ىباطت حادا كو ريعض ىلا اهتفاضإ نم دب
 : اعجو اذارفاو 58

 ءامج 3 ايضا ل

 0 عر نوعجأ ماك موقلا مدقو

 لكى ع عجأ ميدقت در 1 لوألا ٠ نابيبت - 7

 : امهدارفا روجيو

 2 2 تتر - مك ةذمالتا نأ

 : كولا ريض لا نيتفاضم 0 عيب 2 2 20 : ىلاثلاو

 2 ا تقر ميج ةذمالتلا ءاح

 لدا 2

 لدي نين هتسدام أ هيا قالو الع ناكٍن اث لك: 35

 لشمرلا ا سرطب 2

 007 لك نم لكل دب وهف لوألا ناك تاق ١

 كيتنأ حولا تمتك كسلا هماك يرن 00

 فا ناي ع نوكي نا زوي لكلا نم لكلا بتلذب نأ ماعاو (9)

 لح يفاثلا لول عانتءا وهو _ٍنعانص رمأل.اًلدب ل اًنايب نوكي نا اهيف نّيعتي لئاسم



 ديكوتإ هي 03
 ةننلع شام

 عج 0 2 103 -

 (1) مينيعا لاجرلا ءاح ٠ ( امهاسفن ىاامنسفن وأ) اههسفن ا نالع رلا َءاح

 : ةدئاز ءاو تيعلاو سفنلا زوو

 اهني انو تا نفس نيمإل اهات

 تيعلا رخأاتت كاذ ذاو ا: عم ناعلاو سشفنلاب كو دقو

 0010 دس الا لاو نكي لصتملا عوفرأ هيلا 0

 لاقي اللف ٍلصفنلا

 .عاا# ارفاسو هن ل م ةاسو <

 هدو و 1 < وأ و 1 ريدصلا ناك اذا 0

 ةفتالب تّزرمو ةميع هكر 1 لصفنملا ريوضلا نود 6

 اهتاتك نارا تَبهَذ - اهتالك 00 0

 5 اميتقاضإ نم دن الو فل اعل
 امهاتنا 0 تبهذ - امهالك نالجرلا لبقأ
 اييلك َكِبوحَأ د تثمأو

 0 ملام اذا ناعصني ال اهلك تيبطلاو اعلا 3

 دارفالاو 0 ا خم ىلا فضا اذا ىعملا يف 5

 ىمارو نيشبكلا كانو نيشبكلآ سوؤر تعظف لوقتف عمجلا راتخلاو ةدئلاو



 م ديكوتلا يف

 عامسلا ىلع دوصقم هيف كلذ نأ ري

 كعنسال د ا اذلو كو ةلمطاب َتِعَسَو

 ماركا نم الجر تبر 1 ةزمخلا هرشو

 دعب امقو ناو ةرككا الا ناتمشال 00 نأ ملعاو

 )١45( َتملع ا(« الاح اناكة فرعملا
 د مس هدصوو وبس

 ذك ولا ف

 دكوت وهف هلت وع اكاريرتت ركصد نأ لك

 ةمولعم ظافلاب نوكيو ٠ ركون ال ةركللا نأ ةفرعملاب (”) دمكوتلا ّن ا

 عمجأو لكو انكر الكو ثوعو سفن : ضو
 هنع كي ا مالغلا ءاح

 : كولا ري ىلا نيعلاو رفا ةفاضإ نم دب الو

 هنيع كيبأ ىلا تبتك. هسفن مالغلا ءاج
 وأ ىنثم نيملاو سفنلاب ركحؤوملا ناك اذا دئراوف : 0 62 20 3 2 5 6008

 ىلع "بم ةفرحملا دعب اًلاحو ةركللا دعب اننن اهوكو . اههبشو ةلسجلا يا (1)
 لمد كر 1 بهي فسوي و4 يف ريخ ةلمجلاف الاو نيتلضف امجدورو
 ىّلصملا يف نهاكلا

 اذه ماتخ يف ركّدي فوس ئذلا يطفللا دكوتلا ال يونعملا دبكوتلا يأ(#"9 2
 اضيا لمملا يفو ةملكلا ماا عيمح يف نوكيو ةفرعملاو ةركتلا معي وهف مدقلا



 يبسلا تعنلا يف هيا

 :0) دارقالا امزالم ثدنأتلاو ريكذتلا يف هعبتيف لع افلا
 موانا عركلا | ةملطلا ا ا مكن اذيك 2 2 مركلا ١ ٍدلولا

 اهتم ريج قئادح يف تهزات

 بسنلا ةامركلا دالوالا
 اًرظنم ةمهيلا قئاادحلا

 : يقيفللا ىرجم يبا | تعنلا ىرجاّلاو : ١
 بسلا ءامر 21 ,دالفالا
 [رظتت 2 ئادحلا

 اسف نامي ركناذيلت اه- مالا مك

 د11 2 اراك انضد ترك نإ تعتلا 2 لصألاو

 ا[ نع 1: ةزاجإلا مساكف صولاب لوو اع تعنبو
 ( هيلا راشملا لجرلا يا ) ءايلعلا

 (م) انيمَأ ناك يذلا ٌدبعلا تاه لأ ردصلما لوصوملاو

 (ددعلا اذهج نيدو دعم ي رتل : ددعلا مساب نعت

 ( ةرمضانلا ىلا توتتملا يآ يرصانلا عوسي 3 وكلا 0

 0 ارادت لعر نهج 0 لوول سنلل مساو
 : ريكذتلاو دارفالا ٍذئنمح مزايد يب ريغ يئالثلا ردصملاو

 ىّحِر لاجر - "قت فاسن كلت- ك0 2

 2 عمجي نا تعنلا يف زاج اًموهت اعافل | عقوااذا لآ ريغ )

 مابا ءامّركلا ةدلطلا تلسار

 ءفراعللا نم ا ةقرعملا ا تعئد 0 2«(



 نيزولا ىلا _تدّنكو :يداقلا تيطاح
 نيكداعلاوأ نال اعلا

 0 ىنعم نيم نيلمأءالومعم تع : اذإ : ا45

 نع رامضإ ىلع وص !دتبملا زامضإ ىلع اعوفرع تعنلاب يح

 : عابت .تالازوي الو

 (نيلداعلا وأ ) نالداعلا ريزولا ىلا ثدتكو ّي ىضاقلا ت طاخ

 ( تدع ا وأ) ناع ءركاياولابمذو يل

 ئبسلا ترعتلا ف

 0 1 تعن وهف هل وعنم قّلعتم يف ةلاح ىلع لد اموه 2 0

 )١١89( هلق امال

 ع مركلا دلولا

 وأ ترا 0 0 هك أم ناأاح نأؤف: 6

 يفو هبارعا يف لبق ام بتي توعنملا ريع هيف ام ىلا اًناضم
 مم لعفلا ىرجت هك ام عم يرجيو ٠ ريغال هريكشو هفيرعت

 لماعلا آل صاب لراس ل ا ةلل عامتالا عنم نا ملعا (1)
 نيقفتما نياماعلا يلو عم تعن اماو.. ميعتت !1 لع تومتلا ف* - زمافلاوه تكلا د
 هلرتم ال الي رات عابتالا هيف زان نامي رككا بوقعي َقأو معربا ءاج وهن المعو ىّسم
 ىنعملا يف امهداححتال ارظن دحاولا لمانلا



 قيقحملا تءللا يف هو

 تن ولإو كدحلل تعنلا مكح ف
 نالقاعلا مر مو سرطب ءاج

 وذل بنوم تتسنلا ىرع اذا : 5

 نالقاعلا م رمو سراب ءاج : كولا لع

 هراغو 0 تقلا م

 0 )ا ىرج اذ 2

 : هريغ لع

 نوعفانلا لود لاو دونملا كاله

 توعنم ن ,م رثكحأل تعنلا مكح يف
 ”لهاجو لئاع نايحاص يل ناك

 0 0( دا :*[| ١ 00 ا

 ”لهاجو لقاء ا
 فلتمو ليخبو رك“ ءارزولا نم ”ءثالث كولملا ضعبل ناك

 نالضافلا يخأ تشذدو ىقب دص ةءاج

 3 _ 2 _ ص - :0 2 52 ١

 ميتا المعو ىعم نيديغ* نيائاعغالومعم تعاادإ 6

 نالشافلا خأ أو قيدص ءاح 1 تا

 هدأ ل 57 سرظب رضحو ساوب مدق لوقتف مطقاازوجيو ١١

 ينعأ ةزيدقلا فو دم لعغن تصللاب تيع ركاوأ فوذمحم دبا اراخ عطقلا ىلع وا

ٍ 



 44 قيقملا ثعللا يف

 لقعي ال ام عمل تعنلا مكح يف

 و ا

َ 

 هع يف لّزت لقاع ريغل اعمج 0 ناك اذا : 5
 ليحلا قيقد نم ايف 0 : ةدرهملا ةثنوملا ةأزنم

 - 5 اع" 8

 راخالا اتت نه يرجت "تانج مهل - ةبيط تارمث تيراثا

 تلوام ةردأ - تاريش رع 110 8 5
 : الاس اَننَوُم امج هّتعن عم نا لقيبال ام يق لا

 ْ تاق فهرس مل

 لمعتس ام هل لمعتسف لقاعلا ةلزنم لقعي ال ام لري دق هيلذت

 : قاطُم لقاما
 نيدجاس يل مهتي أر ٌرمقلاو ّسمشلاو ًابكوكس دع َد َدَحَأ تثأر

 مكتك اسم اولخدا لمدلا امج اي

 نورفاكو فاك موق

3 

 نا راج مج َهبِشوَأ رعمج مسا توعنملا ناك اذا : ١و1

 مارك الا وعوامل

 مرا يحاضر تنك اذإ



 قيقحلا تءنلا يف م4

 مهللاو ةشثتلاو دارفالا ثح نم كلذو ريضلاو لاطاو

 ىزت ام ةلثما امل اندروا كللذلو ثنأتلاو ريكذتلاو

 لقعي ام 3- تعنلا مكح يف

 هن لال[ تنآ- نونسح لال اجرلا مدق

 د ل وا تانسحلا ٍتاَْؤْلا تيهذ د هيسح ا وأ تانسمملا ءاسنلا ت 2
 مد 7-50 ص

 د وم املاص وأو 6 7 تروعتلا ناك تم 6

 سم يل < 2

 + 15 قف ترك نأو ةمي الملا هك فراج

 قلو[ تاتا ءانلا تءاجو نسما ىلإ نونسحلا لاجرلا مدق

 د ا تاَممْوَللا تسهذو

 ”ةرينكو أ نو ريثك نال دل
 انللاتتو | لو كواملا يسأ .٠ ١انل اًقو رغم ناكد اع دهع نم

 نونسحملا نونمؤملا ءاج

 نونسحلا نونمّؤملا ءاج + كل | هفباطن

 ؟ةءاطملا هن ف زوجت مارال لاو
 ةلئاعلا وأ نواضافلا نويبلا هاب" : رع اذ رت كانا وأ



 م7

 عباوتلا يف
 عدي اهنم 5 0 عاونا هوا ماو ها: ١ هه

 اقلط ه هب ارعإ يف هلي مه

 تعا ف

 هن وعمه 2 + :ق قضم تأ هنا وعلم سفن يف فص ىلع لدام ت علل 0

 انيس ناثلاو 2 9 6

0-6 

 0 0 ءتااو 5-0

 : ثي أنلاو ريكذتلاو
 ديفم :باتك يف تارك - نيالا با يلا لاق
 جالا باوقلاو لجاعلا بيخملاب لداعلا كالا اجب انش ١

 0 تمنلا مكح فاتخي دقو
 قاطب تعناأ ماكححا نم هر دن | م لك نأ م اعاو

 )١( تعنلا ركذ ىلإ جاتنمم ع توعنملا ناك اذا 0

 ع عفرلاو ةيعبتلا ىلع ر راق 5: 1 ذيسحلا وأ دينحلا هلل دمحلا: عابتالاو

 ينعأ 0 ,كةت لَغف رامضا لع تّالاو ( وه) ا ه0 راضا )



 ءانذتسال ا.يف 45

 نيمهرد ىوس كل مل- مّدقملا ريغ موقلا ءاح

 # م ل أ 7 5 2

 "الرا هفامدلاب رورخ 019 ىوجو نك رسلاو : م1

 ردت رش دحا سلك امل تير د ىزسر ككلأ 1 مدقملا نيد موقلا ءاج

 اًشاحو ادعو ال ىداحملا مكح ف

 من نينثأ الخ اونا
 1 7 1 ٠

 هذه ربدعت لع 1 ىلا بص ١م : , 0 اثا-و ادعو الخمب 85 3

 : اىرحأ 00 00 ةمضام الل اعفا تاودالا

 م 00 3 0

 نيعتف نان 6 موكد نيعت 00 امادعو الخ ل 00

 : لوقتف |هيلع ام لوخد عنم ىل 2 نورتكملاف اغا امأو بصنلا

 0 نراغصلا اناخإ ( ادع ام ) الخ ا١ همه مصل | ماني نورت انا[

 فاطم الكب رم تايعإ ىوسو دزغ ىلع يرجي )١(

 تدل امرا كو سم هلعاف ضاع |هؤ الخ ار ةيردصم ام (5)

 نيدقتلاو ةردقلا ةدملاب دروؤر# ردصم لوا ف اهدعب امو 4 لوعفم اناا ( لصالا

 نير دا دعا لاش برص را[ واع هذه



2 0 0 
 بجوم ريغ مالكلا ١ ناكو هنم ىنتتسلا رَذ اذإو :7

 اند ةنم ىنككسملا تارعإ كسلا بارعإ

 ٍقحلا بهذم الإ بهذم يلام-كوغأ الإ 0 ١

 رابخأل ا الإ سانلا عم مّنكتت لَه -رارغألا اَّلِإ َرسالا تناجتال
: 

 (”) ءانشتسال ا ىلع همن زاجو
2 7 

 ىتتسملا ننج نم ىتسملا ناكاذاافادغودلا
 20 : لإ 2

 : لوقتف اقلطم همصن نم دب الؤالاو هنم

 قاينلا الإ ةليبقلا تءاج ام - سسك الإ ةَرلا تقرتحا اه

4 

 كح 1 لإ حمّلس ام - كاخَأ الإ تر ار ام - كوخأ الإ ءاج ام
 ءاشعلا تالضف الإ قبب اوءاشملا لعب ترم

 + بضنلا ثيعت تاذا اذهبي ةنم ىتتسملا لع ىتتسملا مدمن اذا
 مال َبهذم الا يلام



 ءارغالا يف ٠ م

 ور حلا هلع فاطم اللو روكا دقو

 ا اردو لتعملا 0 فادعلاو راركتلا عمو
2 

 أامنودب هفذح

 رعد

 000 ءافولا

 وهو ٠ ل اه موز بطاذما فا ءا ألا كم

 ( مر [) ءافولا - دهعلاو ءافولا - ءافولا افولا : 3 نودي ريذهتلاك

 ءامتسالا ق
 2 7-9 >2 3 أ

 : شو امتاوخا ىدحإ وا الاب لوألا مكح نم يناثلا جارخإ هايس و

 اشاحو 0 الخو ٍىوسو دا
 ا 0

 كاخأ الإ ذم 2

 كم مالكلا ناكو ؛ همم ل 0 اذإ 3-3

 : ىنقسلا 3 : (رراهغتسا وأ ين وأ يف قوبسم ريغ ع3

 كيوحأ الإ ملك مهلع حمّل - مدئاقألاب دونجلا ْتيَأَر - كاخّأاَّلإِب ةذماللاا ءاج

 ندع[ كت انارج فوذ# لعفل هب لوعقم ةحلا(؟)



 000071717 ز ز ز ز] ]ز]ز|ز]| ]| | | ||

 مي

 ذارتسحلا ىف ع داع بطاخعلا هسنت ريذحتلا : 9
 الاب وأ فلععلا عم ارصنن ةنم رّدحما هلي 0ك اياب نوكنو هم 7 ٍ .٠

 نشل كاسر لاو كا ا

 سر رتل نع كأي : نمي هنم رّذحتلا ري دقو ظ

 بصانلا لعفلا راهذإ دالغلا هجوألا هذه يف بيو

 0 ةَحلاَو 5 حلا ا

 : ع

 يطع الب كم ردها كحد يع ا نع ىنعتسإو

 ةيحلاو ةيلتإ+ هيحلا ميلا - 72 كلما 0
5 

 مل

-- 

 ( ةاغاب اي يف )اش اي ( ةيِراج اي يف ١ يراج اي ( ةمطاف اي يف ) مطافاي

 0 انو ( ا 1 قد رع : رجا ةثال ىلع دئازلا درفملا ملعلاو

 ,(فسوي ايي
 يِدعَم اي يف ) يدعم اي : مزبع فذحب مخيف جرم 0 بكرملا معا ءلا امآو

 سف ا

 .حاص ايديقوتلا هل تفيض بيشلاو :بحاص لسالاو» ةرك هنال حاص اي ذشو

 ىلا ردخاو كر حا( هعورقو )١(

 لعفلا نارتقاو ةراكلا نم راضإ اقدعي بحو لمف ىلع كاي تكتلخداذإ 02

 اذه ٌلعِفت نأ كايإ : ةردصأا



0 
 ىدانملا يف 2

 يحاص ا دي انلعاب : ءاملا فذح ةكوتعم ةفاضإ

 تاما يدش : لع ان : ةحوتفم وأ ةئكاس اهتاشاو

 [تاصاان ادد <.( ةدطيعات : ةرسكل ا. ثننو دعب اهلا أماقو

 ئالوءااي : ةحوتفم دا ا ع دا اك ناك 1ك

 وأ ةئكاس ءايلا تانثا 0 لق 5 دفنا ةفاضالا تناكلاذاو

 اا كا 1

 زاج ام هيف زاج ًامأ وأ اَبَآ ملكتملا ءاب ىلا فاضملا ىدانملا تاكاذا

 0 : أ امسي دا 00

 ءاملا

 (0) اع نبأ اي ةحنش 5 يق رع نبأ ب

 فاضع نال اًريدقت بوصنم ىدانمدبعو ادن فرح اي هبارعا يف لوقت (1)
 ,فاضملاب ربحا عضوم يف اقل ةلدبملا ءابلاو

 م لاوج كولا كالذو فيفنغ الل ئداعإ وعا فذ نا زوجي نا ملغ ا كه

 ىلع اًدئاَز ا كعك علك نورقلل اَلاٍمحري ال نكو

 : : ًاينالث وأ .فرحأ ةنالث
23 



 ةاضتانفل يشف او

 دا ىدانملا 2

 بجيال نول عم ثينأتا اهيف بلغيو دارفالا م 0
 ألا اج اايو مالا ابعاد

2 3 2 
 |مهيباتو ةّسعملا تاركنلا تاك ىبت ةدوصقم ةركت يهو
 )١( نايب فطع دماحلاو هيل

 نؤودب ىدانف ميركلا م 5 ةدعاقلا هذه ن نفر جرح

 ( اهعطقو ةزمفلا لضوتو فاق هاا :ةلض

 ء
 ب 00 3 -ِ

 ادم أمنع صوعب و ءادنلا ها فذح ام ًريثكو

 انب ونذ نم مّدقتام انل ريفغأ ملا سل

 ِ امأ نعءو فاضملاو مّلعلانع ء ءادنلا فذدح زوجي هسنت

 يلع اودوج مركلا َلهَأ - ينحر صلخلا ايا موسي
 ادبع اي . يِدْبَع اي . دبع اب

 ملكتملا ءاب ىلا تاما ىدانملا يئزوحي :

 : ةراغا مساب وأ انام يتيما ل رمساب ّلا يأ لصوت الو (9)
 ” هللاب اوما نيذلا اعاد ٠ لأب يللا وصوملاو . ءالوأ ابجأ [ي : عرسأ اذامبأ اي
 اذ اي: 0 ةراشا مساب لأب ل ءادن ىلا اضيا _لصوتيو
 : لأب للا لوصول ةراشالا مسا فيا لصوبو .لجزلا

 ءازحلا كل هللا ىلع ضما خءانثلا اذ هني يذلا اذ اي

 لع بم ىدانم ياو ءادن فرح ايد عرس اًذاَجا اي تارعا يف لوقت:
 معفرلا عضوم يف نوكي نازويو يا تعن ةراشا مدا اذو هد فرح اهو مهلا

 ءالوأ اجا اي بارعا هيلع سقو لحملارابتعاب بصنلا عضوم يفو ظفللا رابتءاب
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 ىدانملا يف 1

 وز رراكجألا ن تو

 اميكح الجراب

 وأ ةدرفم ةركحب ةدوصقملا ةركدلا تفصو اذا :

 ةسردلا يف ادن ان- ليحلا قوف امالغ اي - ءالعلا 00 1

 ةركتلا د رفملا ىداخملا يي
 ٍفُذَقنَأ اققاوان

3 : 00 5 2 َ« 

 ءاظفأ تدصن ةدوصعم ريع ركن ىدانملا ناك اذا : ١ /ة

 يدبب ذُخ الجر اي- ينْدقنَأ اقفاو اي

 درفملا ريغ ىدانملا يف

 املع اًبلاط اي . هلعف لمح اي . ميسملا دبع اي

 (فاضملا, هشملاو فاضملا ) درفملا ريغ ىدانملا : 5

 املع اًبلاطاي . هلعف اليم اي. يسملابعاي © ٠ ٠ لطفل بضصش

 ل ,توركملا ىدانملا يف

 لحركات

27 2 2 2 
 حلا امج اي 0 0 ةموم يأب هادئ ىلا لصوتف

 : هيلع فوطعملا مكح فوطعملا ىلع ىرج رخآ هياع ففطع اذا (1)
0 , 

 : سلوبو سرطب اي
 و : 0 2 مل 0
 ليعلاو سرطب اي : هبصنو فوطحملا عفر زاج لآب نورقم هيلع فطع اذا



1 
 ا ل نو و 1 ايم 5

 ا” . ىدانملا يف

 ةفرعملا درفملا ىدانملا يف

 نحلا نم ينْذقنَأ عوسي اي

 5و ذأ ناك الع ) ةفرعملا درفملا ىدانلا :
 سه+؟

 : ءادنلا لبق هب عفري ناك ام ىلع تبي ( ةدوصقم

 : نحل نمٍندقن | عوسلا

 .: . نكرم يف انمج انَنَأ ةعامح اياولعأ سيئ رلا مهل لاق ريخلا م سيئراي هل اول قف
 تانمؤم اي نونمّْؤَم اي. لاحد ان نادل

 بييحلا عوسياي

 اءامتإ ةفصلا مفر زاج رفع ملعلا ىدانلا فص اذا : ١

 بيلا عوسي اي 2: للا اًءانتإ اهضنو ظل
 لفل رع خا

 ا تضولا تصن درفم ريغ ملعلا ىدانملا فصُو [ د

 ءالضفلا ٌريَشع ٌنسرطب اي
 ه- 2 20

 3 2 ع .دواد ن فس هنأت

 ملع ىلا فاضم ِ ٍلصتم نبأ ملعلا ىدان | فصُر 517

 ا 1 0 1 هيف في نا .ىداتملا يف زاج 1

 دواد.. نب تفسوب أَن

 دواد َنِب تي : هيكح ىلع ىتس نأ زاجو

 ئدانملا مد بجو نيملع تاج مرا عقي ناو



 ىدانملا يف اعل

 فيضأ ام دعب مقو مس | لك ز ييقلا ىلع بصني كلذكو

 ًالقع ةذمالتلا ىذأ تنأ : لضفتلا لمفأ هلا

 هب مقاولا ادعام نب رإلا هلك اذه يف زوجيو هيبتت ٠
 ديبش نم هللاب ىنك- موي نم هل اي : لضفتللا لعفأ هيلا فضأ ام

 ئكاخلا 2

 وأ ءادنلا ءاس هلابقإ بولطلا مسالا وه ىدانل 0-5
 فلات رشات يثو ا ا ادا

 اههننب ةكراشم 5 ءاعوب علا ىداتلل اهرانأو م رقلا ىداتلا جزوملاو ىأت

 درقم اكو درتم ىداتملاو

 اذا 3 ٠ زجدت فاضل اييثم الف ناعم سيلاماتعدرتملاب دارْلاَو
 عومجملاو

 (87) نج فرح ريدقت ىلع رخآ ىلا بنار م-ا لك وه فاضملاو

 + وحت هاته ماع نم و ا ابا ةيشلاو

 الح اكار اب . ذاعلاَب اقيفر اي. هلعف امسح اذ
 هّدعب اج هانعم قّلعتباًيكارو ًاقيفرو امسح نم نكف

 52 ءاذللا لق هنع ف ذحب ا 52و اظنل ضن ىدانملاو

 هفرحأ دأب ةنع

 معلوق ىنعموه اذهو ًاسراف هنوكة لاح ل بيتا دارلا دلو ةسورتا 000-

 اليفزض ننيبتن ةيفضع نرتب

 بنروح 20

1 



 00 لولا ريغ زيممتلا يف
: 2 

 لعافلا نع 37 داب دع ناك يسلط ل

 هب لوعفملا نع امإو

 اح نعال

 - لم 2 ع يسنج لصالاو !دتبلا نع لوحي انج

 ا م - اماقم رفاكلا نم لعا نير

 انين را

 : ةلثمو . دلولا سفن تباط لصالاو ل 2 فن

 ضرألا مجم انعَرَر لصال او هب لوعفملا نع لوحي اعف
 انوع ضرالا نرش - ا

 م

 لوح ا ريغ زييقلاا يف
 انت كيخأب مركأ - امو هلا

 : يجن ىلع لد ام دعب عقو مس | لكزييمتا ىل ىلع بصي :

 < اهلا

 رادب تررم نالف.ل اق كلنع رين :نم:لؤقيو ةثالفلا راذلاب لوقت لباد ٠
 4 اذككاذكر ادب وااذك

 اسراف 7 هلل وحن ًاقتشمم عقو اذاف . ادم اًدما> نوكي نا فيبمتتلا رطورش نه )١(

 ضني | نم لاثملا يف بّيعتلاو ةهعبذو ةميطتك ءاينألا يرن اجرت فصولا ناك ١



 اك راع ىلإ

 ثينو امو يصامملا ىلا اًضكر ٌراذعلا َتْنَلَع ؟و
 ثيبتلا امو اياطخلا ىلا يطل ايف تيعات مكحو

 رياك ريثكتلا ىلع ةلالدلا يف ةّيربؤل © لثمو
5 

 كا 1 ريق
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 تبر ٍلجر نم مك نع دورت در 2 ري الات

 1 فرح طال دام 0

 0١ تر ا : ورحم يلاب دقو

 اذك 00 ١

 ناك اذكو اذكتيداغا“ : بو ا م ةرفإ اذكري 0-5

 ددعلا نع امج كيو ةراغالا اذو_هيشنلا فا ن 5 ةملك صو

 ا 0 نعو( 5) ثردحلاو

 0 ٠ نونااب اهيلع فقولازوجيو )010
 اهيبش وأ ةلسجب ةنع ربي نا بجي لب ٍدرفم رياك نع رابخال زوال هنأ لَو

 ريغ نم ديخ نييكسم نم ياك لاس الو يفراز لج نم 6 لاقبف ؟فالخب

 01 نا ناكيم ابنك نا يشو ةعبرا 0 يف 5 قفاوت اذك (0)
 موزل مدعف بيككحرآلا يو ةثالث رومأ يف اهفلانتو ريثكتلا ىلع ناتلاد ريمم ىلإ

 ي ةفطاعتم ا 00 « ف تير كد دصتلا

 0 ملكيال دعا ريغ نع اجب 0 0

 رادب الو اذكر ادب تررم ءادتبا لوقت الف ٌهنع ربخلا مالكن مال همالكن م نوكتف



 20210111 ]1 1 10ا

 ت0 ]| 1101111 زا ب

 " ةيربخلا م نيب يف
 يأ تيب يف ا -

 نا همكحو هللا اهتفاضا 0 كزيق ١

 يلَأ تيب يفدبع : ادره نر

 تنم 2 نكلو تصن دقل يرمَصَل

 ةنيدملا يف ءارقف 6 - لأ تيب يف ديبع < : اعج ىلاب دقو

 ةنيدملا باويا ىلع ٍريقف نم 2 : نم هرج زوجيو
 اباتكي نك

 5000 0 بجو أهرام نيبو ' اهنيب لصف اذا

 : ةئيرق هيلع تأداذا اهي فذدح زوجي ا

 تينتعاو ّنلا يف ثحرو ٌلهج لالضلا رحب تضخ

 طقف رعشلا يف نكلو اًروَرِع وا اقرظ لصافلا ناك اذار لآ ءاقب اوزاحأف (1)

 بصنلا بجو امهلكب لصف نإف دس نم ر 0 2 نب ف ؟ ٠ هلوق ةك يحتل وهاك

 الام ضألا م نالف نود[ يكرأل اذه لثمرمشلا ف عقب ناكو اًقلطم

 1 تفنلا ٌةتافتلا ومن ٍيفرظوا ردصم نع هيانك م تعقو اذا . ةدئاف

 اهدعب عفو ناو ةفرظلا وا ةيردصملا ىلع بصنلا 2 يف تناح تروس هليل

 تاك نآو دكماَد ةدلب ؟: لعفلا كلذل 00 ةلوعفم ذخأي لو ٌدعتم لعف

 يف نوكتو ءادتبالا ىلع عفرلاو لافتشالا ىلع بصنلا اهيف زاج اهرومض هلوعقم

 اهدعب عّقو اذا وا ةنيدملا يف رع لمف اهدعب عقي ملاذا ءادتبالا ىلع عفرلا عضوم
 ةلاخ هيدا يرد نيم موا 5 : قفا ٍلجر امرينم كاان اكاد ااه هم عفار ٍدعتم لعف وا مزال لعف
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5-5 3 
 تدخر وص م كدنع ًاباتك( 5
 تفرع اًدلب « َلْمَأَف - 0 ادلب < ىلا

 بجو دع لب هزيكو كنيب ل ا اذا هس

 : زيبا ىلع ن١ ةداز
 .ةدوص نه ب دَحَأ 7 تباتك نم تيراشا <

 هيكح ىلع قف ايدعتم اعف لصافلا نكي ملناو
 (اذه تيرتشا مرد مكب ) امترد مكب

 رطل بصنلا أهزيمع قدراح رج فرح ده [كتعقو 0000

 اذه تيراثا مرد كولا عرد مكب 5

1 

 ليلد هيلع لداذا| هزاع فذح زوجي :

 ربع لق ٠ ل لاق
 رانيد فلآ ةئام لاقف . ُهنم كيلا لصو ؟ هل لاقو

 را كز يبق يف
 5 شح 0 5 2 5 2 2

 يف ديبعلا نم ”ريثكح يأ تيب يف دبع ك ىنمف ةراكلا ىلع لدن ةبربخلا
 يبأ تيب

 فاككاو 6 ربخب لل ناكم فرظ دنع كدنعو راع 1 كو ًادتبم ؟(1)

 ب لوعفم يناثلا لاثملا يف كو هيلا فاضم

 : ها رظلا ىلع بصنلا عضوم يفك (0)



 م

 ددعلا زينك ف

 (١ما»"-١ قر
 رك قولت تا

 ا هللا 0

 رس 0 تائس د تاي لو ابنت ىف 1 ا

 : رورجي درفم وهف فلالاو ةئالا زييقالإ

 مد لا 8 6 يدنع

 قاس نوعستو دين نورشعو ىّدَحِإ و اسرف شع حا

 لاذ يجيال دومعلاو فوطعملاو كر زيبغو : 69

0 

 ةاش نوعسو هيأ نورشعو ىدحاو 52 َدَحَأ يدنعا

 ةيماهفتسالا زيي يف
 كاناتد اناتك<

3 3 31 4 
 : بوصنم ةردم هما ذا رم ع :أ ٠"

 ةحوطقم نك ملام . 1 ةئام كان ىدع: دام ةئاملا ٌذشو (9)

 ثيم سمخو تأنم ث ثلاث هذه : 0 ** دو لهملا ىلا ةفاضال ا نع

 تال يأ 2 ماهفتسا مسا (0)



 ريداقملا داع يف ف

 ا تاذكحو لالل نرعات نم دب الف ادماج العف تاك ناو
 * لوقتف:ل امضفت فأ لماعلا ناكاذا

01 

 ربداقملا زيبت يف
 0 ع
 نوزوملا صنت ةحاسملاو ليككاو نزولاك رد املا ءامسا : 3٠67

 :60 أهل اًريِمق ى . جلو حوسمماو ليكملاو
 م١ اير 35 يل - مف 0 كير[ تا ا يدنع

 تريز ٌلطر ىدنع

 : هيلا ريداقملا ا ةفاضاب ؛ 0 نسحتسلو
- 

 ٍضرأ ا 2 بدرا تب راشا - تير 1 يدنع

 تيز نم ”لطر يدنع

 : نع ريذاقما يب ّ ن 0
 2 ,ى

 ضررا نم ديرب. < م مق نم ايدرا تيرتشا - تيز نه لطر يدنع

 لاح مّدقتف رخآلا ىلع امهدحا لّسضف دق نيّبحاصل نكاح يف لماع نكيملام(1)

 0 الجار تنأ : ليضفتلا لعفأ ىلع لّوألا

 ا رك نوكي نا زيمتلا يف طرتشيو (0)

 ال دلع باح يدع : ةذيق بعاي رادقم ىل لد املك نأ ملءاو 0

 انيط“ ةنيح تاكسي نه

 ا اه نيخ الخ الر كلل انل نم: رةرياغم وأ ةلثام ىلع 0

 امالقأو

ٍ 

2 : 



 ؟ لاحلا يف

 ”دبع ًاًيكار ءاج
 1 ةضح ةكن ناكاذا أمحاص لع لاذ دقت بجي 0

 دبع كار ءاج
 ةفيلحلا الا ايشام جج ام - شام الا ةنينل أ

 : ةزوصح تناك اذا اهريخأت 2 ١66

32 

 :؟ووصح اهحاص اكوا اهيدقت
 ا محام

 : اهسيالب ام ريك أ 2 ناك اذا اذكو

 هوخأ دلاخ 2 ءاح

 0 اهريخأت بجو واولاب لاك تنرتقا اذاو

 اهل عم لاكل ةتترم يف

 لماعأا ناح نافذ »و هش وأ لعفلا وه لاخلا لماعو : :

 : لوقتف 0 0 زج ١ 00 لمقال 0 ةفص وأ 0 اعف

 ماهفتسا وا ينن دعب ةدراو الو ابكر لجر مالغءاحوحن يملا ةفاضم ريغ يا 0
 ةعقاولاو ةركت ىلا ةفاضملا ةرككلا نال اًيضار د حَأ + اح لهو اشام لجو كءاح ان رد
 ةلثمالا هذه يف تيآر اك ةرخّوم اهنع لاحلا يتأتف ةضحم نوكتال ماهفتسا وا يفن دعب

 هئيل :.يمتلاو : ادع ذيلن اذه : ةراشالا مساك اا لمفلاىمِب اج امو (")
 ؛كرللاو ؛ املاط ٌردبلا هناك: هيشتلاو ٠ اعجار انيلا هلعل : يجرتلاو . ًاميقم اندنع :

 اع منا | لعروّتسلا : فرملاب رورح او . م يقم هياعصا دنع ٌرفاسملا

 ةلثمالا هذه 1 لال ريشا سا



 لاحلا ِق ١

 2 0 تاكد

 : اعم ريعضلاو واولاب هنارتقا ن يتسم ملب م تك

 00 جيرو رفسلا نم عجر

 صا نازل تعا -

0 

 : 0 2 < 11 5 2 لما“ ١ ه+

 ايا نصل سك

 : [ظفل هب الوعفم وأ ااءاف ناكاذا اهيحاص ىلع اهيدقت زوجيو
 يلا اًرماع ترزو- للا انا ك1

 ام (0) هيلع مدقتت الف فرحلاب وا ةفاضالاب اًرورحم ناك اذا ًاماو

 لجر نم اًكار ءاج ام لوقتف لاكل ميدقت ٍنئنيح عتتجالف اًدراز فرك نكي

 دئازلا ريغ فرحلاب رورج لا ىلع اهيدقت ةءاح زاجاو روهمملا يأر اذه (1)
 دنع رهظت ةدئراف ءالوه يأراو لوقا . عيبحصلا اكل ةريككعا تدلع ول دما
 .هدنع سبل عنملاب لئاقلاف دئ از ريغ يفرجب رةرورجم ةضحم ة :نعاد لاخلا دورو

 نأ هدسألو دئاز ريغ فرحب رورج ُهنأل بحاصلا لبق ال ناكم لاحلا هذه

 بيكرتلا از ع لو دعلا ىلا مدقتت نا اهنع لاحلا كح م ةركنا

 ضراعتلا نم 0 روج نااّلا مللا

 ىلع لاخلا دقت عسب ةيظفللا ال ةيونعملا ةفابشالا انه ةئاضالااب دآرملا نا ملعا

 تفل ةفاشالا يف هيلا فاضملا

3 
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 يو لاحلا يف

 جرت دوف نم كب دقو ى< ان )١(: دقو واولاب

 كلام كنا ام فاعحا اركلم دحو ةلود تاع مايألا تنفأ مكف

 ىو امو فيرشل) سدقلا راز

 : هنودبو ريعتلا عم واولاب نرّمقا امفنم .ينماملا ناكن او
 ل بكر امو فيرشلا سدقلا دار

 كرر هملازفاج
. 22 10 , 

 هطبر نعل أم وأ الب 0 عراضلا ناك ناو

 : طقف ريععلاب
 ل او 0

2 3 

 هنم ردناو واولا نودب دق رك ردنو - دقو واولا نم 0 دقو )١(

 هاف منن ام تا 1 الا دعب تبثملا يضاملا عقيل اذا ك كلذ دق نوب واولا ركذ
 الا دقبالو واولاب نري , الإ اذنهف . باغ وأ رضح سئرلا سر جو لا

 شه دق الا وا يلابةتسال ٌنشعو الا ةتئج اموحن رودن ىلع

 دقو رفكلاب ينومرت لاوحن واولا نه دب الف دش عراضملا قبس  اذآ نكلو (0)

 ا ب



 لاخلا ف 3
 جدلا بيبالجر خرم ليللاو انس

 ةّكك اهطباضو !دتالا فان وأ لالا داو واولا هذمل لاتدو

 اهعقوم ذإ عوذو
 بسك يلو ترفاس

 : واولاب |مارتقا جرت اهيحاص ريمص اهيف ناك ناو : ”

 1 ترفاس ٠ "هتك ىلقف ؛ ترفاس

 : ١ واولا. ابءارتق ةا بيف اآصفنم يملا نكي ملام

 ضكري وهو دلولا ءاج

 ةقبا سلا ةلملا نوهتم ركون ةيلاح ٍةلجج لكن ا ملعاو

 هِفبيرال قحلااذه :واولا نع اهديرجت في

 يا يال هبل يف
 سمشلا تعلط دقو نأ رذاس

 يذ ريعط هيف نكي ملو 5 ًاضضام لعفلا ناك نأ : ١

 : دقو داولاب هئارتقا نم دب الف لاا
 يلا ف ملط كنا رك

 2 ن١ 2 : : 2 ٠١||

 ا ”مالك هنأ موأ ضكري وه دلولا ءج لاخلا اذه ىتلكادا

 دلولا ءيبع ةلاخل د ليم 0



 دب لاخلا يف

 0 شاملا صايل كلما 0 6 اك ١ تا
 0 نميامجلاز تلم 59 فر : تعا عج 2 و

 ًاقوصوم يفأت دقو ةفص نوكت نا لاطل طورش نمو دئراوف: 5
 20 0 3 1 2 0 .٠ 0 هه. 1

 ةينرام يا اياب انأب ا * ليصعت ىلع لدي امق كلذو ةفصلاب الّوَوَم

 ا 2 يا اًدسا 6ك : هش ىلع ا

 ًرعسم يا مردب اًنيفق 1 : رياعسا ىلع وأ

 هيا اضياقم يا ديب اًدي هتعياب , : ةلعاْفم ىلع وأ

 : اركتم اردصم لاذل :ي 1

 دوم 0 2 هتغب "ىلع لخد

 : ةركنلاب لووتف هن هفر ءل ظفلب عم 0 دقو ريكدتلا 7 اهلل طورش نمو

 (اًدرفتم) 0 يخأ اح - ا( ادهتجم ) 0 تا

 00 امم ) قا ا 1

 ص أم ىلع ولج هبشو ةيريخ ةاج لاح عمو : 6٠ه

 ربساو !دتبملا باب يف كلب
 ةمسالا ةلاخل 2 2

 ا نيش ةوتكسالا نكات

 اذا ماعلا اهمارتقا #ي ةّعمالا ةّلالا 1 نا 0

 6 ل 0

5 

15 

 ذل

 انوه دثع سمشلا ًةعلاط ةيردتكسالا اناخد ليوأتلاو 11
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 لالا يف

 رفاظ سرافلا عجر

 :فيكباوج يف مي 27ةلضف ةركك فصو لاما : ١ 2 ا/

 اتصان كت ( .ارفاظ : سراغلا عجر ا اًرفاظ سرافلا عجر

 نوك نا هكر بحاص نم لاهل دب الو :17

 !دتبلا مكح هلكت 0 لا كل قرالو هن
0 5 

 اًرماع 0 ترو : 0390 هر ا

 2 0 و 5-3 -2

 الوعفموا ل طرقل ةفاضال اءاروري نوكو

 2 د - ىنعلا 3

 (م) ًايضماَح بنعلا لك[ نم تَمّئس -اًعرسم ديرطلا ٍدفو نَرَس

 ما مالك ىراقلا جرف هنودب مالكلا دقعني ام ةلضفلاب دارملا ١

 انك كرش تب رض لودتف 0 لعامل يك لاخلا ٍقأَيَو (0)

 اضئاف لينلاو ترسو الماك مويلا تدضو ادرخ فوذلل 2 ردو

 نك لاح ادا دبلا فاضملا ردصلل لعاف وهو ديرطلا نم لاح اًهرسف ()

 (١ده هيلا فاضملا ردصملا غن 0 رف رد بنعلا

 ما ةنم لاحلا نايتا عنتميف ىنعملا قف الو مقم وأ ًالعات هلا فامضملا نكي مل ناف

 وأ . امستم يديس هجو يف ةعادملا لاق رح بلا فاضملا نم اةزج تامل نكي
 اغار تيطخلا ظعو داما : وحن هنم ءرك ٠

 7111 ز  ز ز] ]ز ]| ]ز] ] ] 0 ] ]11
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 5 هعم لوعفملا يف

 ال ام( هأ م له داو دسنان ا 3 :--

 : اهلبق ام عم اهدعب ام هيف كرتشي نا بصي

 ٍلبللاو داش وهز - جصلاو كوخا راس

 كاشأو ترفاس د

 لصتم مفر ريك“ را واولا تعفو اذا بصنلا نا 1

 الا مصالا يف زوجيال م يفر ا ريع لعل

 هرب انثج - كاخأو ترفاس

 هنوخإ عيبمجو هياع ا

 الذان رج ري رثا واولا تعفو اذا سدا
31 5 : 0 

 لصف ولو راألا ةداعا نودب رأسا ريع ىلع فعلا زوجي

 هن وخإ ميمحو هيلع رإحلا كراب يخا نيا : يحس ف امي

 سما ران هايإو ةيردنكسالا ىلوخد نآكو
 2 َ ع آه كم 7 5

 هش وا لعق نم همدعر ام وه ةعم كوم تضانو

000 2 
 : نيتسماهفتسالا 0 كعب لعفلا نوردمي مهن ملعاو

 (انسحاصو نوكافك )انحلت تا
 (اذهرمالاو نوكام) اذه رمال 11

 كوباو د>الا موي ترفاس . كوخاو انأ رفا لصفلا عم لوقتو (1)



 : ةباصتنا فبصتنش فرظلا نع بونو كابا

 2 0 ََ رج

 ممايخ ساسنلا ٌتَرضَو - ٍسمشلا لوف | صللا ءاج )0( 0
0 

 نا لرش كيبلح - ةياوط توك ا و

 ٍلابم ايمأ ةسمخ تبيشمو - -لايل عبد ا : ددعلاو

 ةيحانلا لاا مويلا كلذ 7-50 : ةراخإلا

 رابتلا لك ثيشم . : ُهل ةلكى لع لد امو
 ل و 2 - ع و ع -

 ةولغ فصن ترس - نايحالا ضعب هتلسار : همم هدز> ىلع كد امو

2 5 
 : نامزلل (”) فرصتملا ريغ ناك فرظ راعئمسل هنأ ملعا هيلمد

 0 اء دنع جلاب سرافلا مط

 رورغ 0 يقاوم ملعت كايف

 0 ل أوعفملا 2

 بصناا مدت طرشو عم ىعع واو كعب بوصنم ' مسا وه هعم لوعفملا : ١ ١5ك

 فطعلا عانتمأ

 نامزلا فرظ نع هتان نضكأو (9)
 يك ب ءاانوطألا لّمعتسي ال يذلا قع نت مصل ريغ فرالاو (

 : لوقتف فرظ راغو اقرظ لتس 0 فرمصتملا فالذي 06- ندلو ىدلو

 كرا دحالا موي ودل ١ 0 ع



 ب هبق لوعفملا يف

 ناكملا فرظ يف

 (9) نياب'هتع ل !ًأسيو مهم ام ناكملا فرظ : ص
 مكب ذنع لأسيو دودعمًامإو

 نّيعارذ ى وع دعب - ريمملا ءارو ريمالا نفد

 ةفرظلا ىلع ع دود د ناك 5

 : يف ريدعت

 (ِرجملا ءارو : نفد نيآ ) دجسلا ءارو ةريمالا نفذ
2 
 ( نيعارذ : ينع دعب [) نيعارذ ينع ع دعب

 هذه ةلاحلاو اقرظ مسي الو . ةعساتلا .ةعاسلا يف ساب ةّنس

 ناءزلا فرظ عم يف راهاذ اذا نم دب الف يشف نبش يضقني مم ناك نا لعفلاو
 نيّموي يف ةلاسرلا ت تدصأو نيتنس يف تببلا اذه ثينب : 6

 لاو لاّوسلا ةادآ رابتعاب انه دودعملاو مهلا نيب قيرفتلا نا الا ملعا (1)
 ناميم امهالكف

 قرد مي الَّْنَأ ريغ دو دحم ناكم لكن ع اضيا نيب لآ لس هنأ اناث ملعاو
 :وحن يب 2 مهعيذإ ذا

 ةسنكلا يف ت تكا يصلان

 * لود ةفرطلا لاسم دلع لما لمالا ظفل نء ذ ذوخأملا نكأو
 كلا لح مثدنع تالحو ٍريمالا ماقم تق

 0 َلْحَد دعب عقو اذا ذودحلا ناكملا ٌفرَظ ّضا بصب نأ 1

 : وحن امهانعم يفوه امو

 لح فرح طاقسا ىلع و لإ ليقو - توريد تدك رادلا تل

 : هب لوعفملاب هيبشقلا ىلع ليقو



 هل لوعفملا يف 1

 ريخلا ءاغتبال -ريخلا ءاغتبا كلذ ثلعف
3 20 7 2 2 
 31 راو بصنلا هيف زوحجيو افاضم نوكم هنا اهثلاثو

 ريحا ءاغتبال - ريا ءاغثيا كلذ تلعف : ءاوجلا

 فورعم َساَتلاالو ضرغ ةاغتبأ_ مّلكنا ل
 تدهعج

 هيف لوعفلا يف
 يف نعم نضتو (1) لعف هبف َتَدَح ناكم وأ نامز فرظ هيف لوعفملا : ٠

 نامزلا ٍفرظ ف

 ىتع هنع لآسيو صتخم امإ نامزلا فرظ: ١

 مكب نع لسُيو دودعم امو

 ءيشب ةنع سي الو مهم امإو

 ةيضاملا هليللا صلال جم

 200 >2 ىروشو

 لع تدشن وأ اودع وأ ناكح رمتخن هلو : 49

 : يفريدمت ىلع ةضر هلأ

 (7) ( ةيضاملا ًةليالا : ليف قم) ةيضالملا ًهليللا نعللا لَم

 ىلع بوصنم موبق اًموي 0
 ءىش هبق عقب ةب ل ذا هيف لوعفم هنا ىلعال هب كوع دنا

 رسيمخلا ةليل هللا أب ماخلا دلو 0



+ 

 هل لوشملا ف

 العافو 537 هكا ثدحل 0 روكذملا ردصملا وه هل وعملا: رم
 ..2 عع

 تال اخ تالت هلو ٠ 1 باوج يف هعوقو هتمالعو

 ىر هل ايدأت نا كبرت
2 0-0 ٍٍ 

 هن رثكالاو ةفاضالاو لأ نم اًدرع نوك نا املوأ

 : بمصنلا

 (هل ًايدأت : ينبأ 5 رد ايدأت ينبا تَرَ

 جرفلا باب أل نكلو جرلا ف ةيغرال ترا

 بفعضص ىلع 4 زوجو

 اا لأ ور

 نمو فو ءابلاو م يو لياعتلا فرحأ نم - ءرو قو ءالادو ءذللا 3 7

1 2 
7 55 .0 5 

 يمعص ىلع ةيصن روكو

 0 ًةّصاخ سرطبل لالا : ةلثمال ا ءذه يف ىرت ايككللذ ريغ يف فيو
 كب عدوملل - ًقارتعا مرد فلآ يعدل - اضيا لتقو قرس دقل - ا

 هَّنبلا هر ىلكتلا ءاكب

 . رءافلاو تقولا يف هل كراشم وهو برضلا لم روكذم ردصم يدأَتف

 طرش لتخا اذاو دحاو ٍلعاف نم دحاو 0 ف و بدأتلاو فرصا نال

 اًرغ كنم ةدئافل مويلا كشنِج ومن م لطب 2 هد



2. 

 ل خ

 قلطملا لوعفملا يف
 ا 5
 ( هتفص هنع تدان )

 606 هه حت) مالك دعم
 (هل يك ىلع لذام هنع تاثر ٍلَكا لك ةليضفلا ىلا لام
 0 رك طل فقشلا ضعب ةففش
 7 احلا لكلا ل ا
 ( ةراشالا مسا ٌةنع بان ) نظلا كلذ تننظ

 اقوقوال اًدوعق

 ابوجو لعفلا فدي هلعف نمالدب ردصملا قو اذا : ك1

 0 34 باطلا ف كاذ نوكي ام اًريثكو

 (فقت ال دعم ) فوة اًدوعك

 : مياوتلل ايا

 : ( هيلعوأ هل ) ءاعدوأ

 كل

 0 نارحأ) بيشملا كالع دقو اتناوتأ

000001 00 

 0 ا

 0 اظلم 0 0 اهل

 اهل لمفالو (1)

 وأ اًرْركم ها ردصملا ىرج تم ضيا د انقل 0

 اًدابتجا اًدابتجا ٌذيلتلا اذهو < ءاكب 5 مألا هذه: هده لك اف واسم دال
 0 الا اذه دلل .٠ كرع ىضاقلا اغا

 2 الو كحال نسل ءانو ام هاندا



 هوب

 لعفلا تاقلعتم ةّسضب يف

 قلطملا لوعفللا يف

 نإترض 0 اًنيدَح انزيغ كتاش ار

 ركع وصلا ردصملا وه قلطملا لوعمللا 1

 (8) موك تح -ابرض تبرض >2 لفات

 : هعونل بلا وأ
 عيصنلا َلوق هل ْتلق - اًديدش اًبرض ثبرض

 : هددعأ نيبملاوأ
 ةدحاو ةيللاعُم يخَأ ُبيبطلا ملا - َنيَتِبرض ثبرعض

 7 32 ص 93

 : هانعمب امو انلثم م هلماع ظفاب امإ ؛ رجحيو
 الح مَولس راس مانت تفقو كرت 1

 ا 0
 همست ام ذذأف هيلع لدي ام ردصملا نع بوشو : )”/

 : بارعال ا نم

 كب ا لاقي الف هلماع ىلع دحوم مدقت زوجي ال هنأ ملعا 0١

 لوعفملا م ماو |عافلا م او لعفلاو هلثع ردصملا بّصنيو نبملا يف كلذ زوحيو

 ربغال ةغلابملا ةلثماو



 لعفلا مسا لمع يف هخ

 مال نم ُدعبَأ و رينا ىلا عرسأو اي انثدلا يف دهْزَأ وه

 : هلعف هب ىدعت اب يدع مذاللا نم ناك اذاو : :

 ملا نم دعبأو 0

 لمفلا مسا لمع يف
 ةيغاي هصع ودعلا تاه

 لعفلا لع (١76:1١ق) لمفلا مسا لمعي : ٠

 مسا هلعافو العاف عفر مزاللا ىنعم 0 دك

 : زرابلا ريعضلا مفرب ال هاف رتتسُم ديصوأ عا

 (قدعلا دعب لوقت ك0 ودعلا ٍتابيه
 0 لو ادم

0 8 

 الوعفم بصنو العاف عفر يدعتملا ىنعمب ناك ناو : ١

 ( ةلأسملا هذه عد لوقت ك3 - ةَلاسملا هذه لب : هب

 ( كاخأ لمأ لوقت اهل كاخأ (90 ديور

 نور ارثاَقأ : اَلاحو اًركب اًديورو ركب ديور : : اًقلطم اًلوعفم ديور عقتو (1)

 اردصم نوكي نا_لدضف كديور اماو ادي ور ا عساو راس“: ع اديور

 ضيا هلب درتو باطخ فرح نوكتف لمف مساوأ هللا اًقاضم اًريمض فاكلا نوكتت
 اركب اهلبو ركب هلب لوقنق اًقاطم ا 00

 نلبس ند سف
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 اه ٠ لئضفتلا لعفأ لمع ف

 ليضفتلا لوما لومعم
 هنن نما هت يشأ نعول ٍ

 ىلع لاد ردعتم لعق نم ليضفتلا لمفأ ناكاذا:؟ :

 0 هلوعفم لا لتس

 ا مثال 1س 0 - هسفن نم هلل كلا صح

 كنف قدا دعأ انا

 1 َك ب 0 5 .٠

 ملع 2 لاد دعتم لعف نم ناك ادإو 0

 : ءايلاب يدع
 ٍهريغ نم كلذي ئردأ وه ل قحاب فرعا انا

 مريغ نم ملعلل كك

 : ماللاب يدع مد هدفت 3 ريغ ٠ لهم نس ناك اذإو وشر

 داعيا نس يل نكمل هيغل بلطأرب

 ةرايطلا نإ ىنملاو فسر كلف ترم ةراهللا هيلع ىف مع ١ اًسدق تلاار اك
 مريغ باق فاح ءوكرابتعاب | مسفن نع مظعا فسوي باق يف امنوكرابتعاب

 اىهناثو 00 ا نب داع ندب رهاظلا لعافلا اذه قي ْنَأ ا

 رهاظلل

 نم ةراهطلا هبل يف مظعا اسيد تير ام : يناثلا ريمضلا فذحي نا زوجيو
 فس ن نم وأ ٍفسوي بلق نم وأ قسرا

 رفاكلا نم هللا ىلا 5 نمّوملا : ىلإبب ىنحملاب : لدار د 4



 لاشفت لدتا لك ف 655

 2 ل ار

 اوس هلعاف فان عقد لأب و ناأح اذاو : ١

 لامس د ,يضالا نم نك
 هوخأ ت0 لا سرطب رفاس

 00 : رع دمار دق اضإ زوو

 و نينثا ىلا ىدعتلا ن ه لوعفملا مسا, ءا ناك اذا هسث

 : همصلا ء مءاروام قب لوألا ىلا فيضأو ةثالث

 اضاف كاخأ معلا م آعمو ابو خألا طقم د1

 لمض“ 3| لعفأ لم يل ق

 لهاجلا نم 0 اعلا

 ا الا  نوييال ليصقتلا لثقأ لعاف نإ: ؟
 010 [عبم اريك

 ملّظلا نم ةمسعنلا ةلازإل مرسأ ءيشال - هاما نم لجأ ماعلا

 )١( فص ليضفتلا لف عقو ىتم كلذو ارهاظ امسا نوكي دقو 0

 لع 1 تقم نهاظلا عوفر هو يراك ماهفتساوأ را يفنب ًاًقوبسم هنع اريج وأ

 :رخآ رابتعاب 4 هسفل



 66 لوعفملا مسا لمج يف

 هيلا 21 نأ توص عيمس هلل ا

 ءايدرالا ةرشاعم ٌَرِذَحربمالا اذه " مداخ : لعف

 راكا ليمم لعو لومتو لامقم لمت نم راك لاف لمع نأ ملعا هسنت

 لهف لمع نم

 لوعفملا ما لمع يف

 افلا مساك وهو لعاف بئان ذخأيق بلوه هلعف لمت لوعفملا مم
 ا

 ادد وأ نالا» هرحآ وع وا

 لاقتمالاوأ لاخلا ىنعبو لأ نم اًدَرِع ناك ن اف : ١

 : هلعاف بنان قر
 ) هوخأ سيح لوقت مي دعا نالوا سو

 (ادغ وأ نآلا) ْخَألا سوبحم سرطب 3 روكحيو

 ( سمأ) ألا سوبحم سرطب

 0 0 نكات

 0 رْخألا سوبح ا



 لعافلا مسا لع يف 0

 لأب نورقلا لعافلا مسا لوعفم يف

 هسفنل نيا ٌبلاطلا وه

 016 تع لأب انورقم لعاس هلا مسا ناكاذا :

 : لافسالاوأ لالا وأ يضاملا َىنعب ناك ءاوس
 ظيغلا تيمظاكلل تدع[ ةنح ىلا اوراس كهف ريخلا تلاطلاوه

 : هذه ةل |او هلوعفم ىلا هتفاضإ زوجنو
 ظيغلا يمظاكلل تدع ىلا اوعراس (١)هسفنل ريخلا للاطلاا وه

 (توحا !لوعفم نم رثكأ ىلا ا ادعم لعافلام 3 نك اذاة هنن

 70 هب ايوصنم ةءارو ام ل
 اماكحاو لعافلا مسأ لع لمعت هده ةغلاملا ةلثماو : "6 :

 هماكحاك

 ودعلا شيج مار توع نأ نيزاغفلا تش 1-3 : لآعف

 ةفايضلا موي ُهَمَنَع راخخل مركلا نإ ::لامفم
 مدن اذا ْىطاخلا بد 57 للا نإ لو

 نأ بلآ نورقملا لعافلا مسا يف لصالا نال ةّيظنل ةفاضالا هذهو (1)
 هل وففم بصني

 نأَي لوألا لومفلا ءارو ام هب بصن : ةيظفل هتفاضا تناك اذا ليقو يقل

 يساكو ه : اك فل دعا نك هلو ٍرَدقُم لمفب لّوَألا ءادو ايدل ردم
 هلا حالا كلدو ون ' هوسكب ريقفلا يس ير نوت ريقفلا



 0 ٍلعافلا م ا لمح يف

 ا رفاس. تر كبد

 لأ ني ةرخأ لمان ما لوعتم َّ

 ) | وا نالا ١ كاخأ عاداتنا

7 

 ع
5 

 صن لأ نم اًدَرع لعافلا م ات

 ل 0 ا
 فورص ل نامزااو هدول َ ارا اي - ( ادع 0 نالإ ١ كاخأر عاد انإ

 وأ لادا قعع وهو هل وعفم نأ هتفاضا زوختو

 0و )"ندع وأ نالزد كا ىلداتأ 1 الأ

 ةاعارم بصنلاو ظل ةاعارم َرِلل هلوعفم عبت يف زوجي هيت
 يردلا لجرل ا لتاق ىلار ظنا : ليحل

 اناس رمقلاو سمشلاو اكس ليلا لاس كا

 ( سمأ) كيخأ يئادانا

 ىضاملا ىنعي لأ نم د يلا لعافلا مسا ناك اذا : ٠0
 1 و

 رسل ل ثبجو

 نامال ا لتان ليف( ساو ل يعاد انآ

 وأ بلاملا ىنعب وهو لمافلا مسا يف لصالا نال ةّيظفل ةفاضالا هذهو (!)
 ظفللا فيفختل ةَدفاضا اوزاجا اعاو:هل وعفم بصب نا لابقتسالا



 لعافلا مسا لم يف 0

 0 مركلا- 7 ع ك1 كلما اجا

 بسنلا مركلا كلملا اجا

 د اهلا انام وأ 1 لأب و لومعملا ناك اذاو 0

 : هيلا ةفصلا ةقاضاب ني لأ

 (5) دادجالا بسن مرككا - بسنلا مركلا كلملا اجا

 بسنلا مركلآ  ةيلءافلا ىلع عفيلا هذه ةلاطلو زوجيو
 دل كا د د كوعتلاب م

 توبثلا ىنعم 4 ا اذا مزاللا نم ه لعافلا مم هنت

 يامل كيعورج

 ردعولا قداصلا يف آو -اذعو ىداصلا ىحأو -ةدعو ىداصلا

 (”هدحاو ىلا ىدعتلا وعملا | مسأ؛ ءا كلذكو
 رقزيسلا دومحم ا يف كاوا هورس داوونطا آو يرعب ةدراكل

 لعافلا مسا لمع يف

 كبر لاء امأ
 2 ف 3 5 ٠

 : ادبا عوفرم لعافلا مسا لعاف كفا

 | فصلا لغات نك و01

 طفل ةفاضال | هذهو ٠ هاما عفر لحم يف 5 0

 ايئان اليئاغاو دع عفرلا نوكيف 65



 هو ةهبشملا ةفصلا لمع يف
 بوعصم لامعا ناف لأب نورقملا لاءا نمرثكحا نَّرمملا لامعاو

 )١( فيعض 1

 كلذ ىلع ٌرادتقا يلام

 هلعف لمع لمعي فركلاب يدعتملا نم ردصللاو :
 : فرحا ٠ ل
 نامراا كلذ ىف ناطلسلا لع ةحورخ ناك كلذ ىلع نادنقا لآ

 ةهيشلا ةفصلا لمع يف
 لاوحأ ثالث هل ةهّبشلا ةفصلا لومعم َّنِإ : 3

 ةسن مركلا كلما اجي

 اًناضموأ فوصوملا ريم انورّمم لومعملا ناكنا :

 . مصقأل | يف ةّدعافلا ىلع مف افرسلال 00
 ءدادجأ ع عركلا 2 مركا ثلا اجا

 6 ”يركلا كلما اجأ

 بصني ةرك ىلا اًاَضَموُأ اًركَمم لومعملا ناك اذاو : ؟
 : زيبكلا لع

 لع ةلادلا انف اغاو: ةدحولا لع ةلادلا“ ءاتلا ةحقل "اذا ردصلالخ لل
 هلامعإ عنت الف ةبهرو ةحركر دّصملا ءانب لصآ ف نوك ىلا ءا) نم ازا راسا د1



 ردصملا لمع يف 9

 وه راعشالا داشنا فرس

 هلاصتا ناك عمد ريضلا لاصفنا ىلا يدوي كِلْدَأل

 ل[ داشنإ فرس كح ذلك قرع

> 0 5 َّ 5 4 

 امإو لعافلا ىلا امإ ردصملا فاضي اماريثكو :
0 5-7 :1 

 : هذعب ءيش ركذي الو لوعفملا ىلا

 راعشألا داشنإ مرا 0

 مقرا لعافلا عبات يف راج لعافلا ىلا ردصملا 3 5١ هت
 نيغصلا كْخَأ داشنإ 0 5 1 ةاعارم دلو 1 ةاعارم

 نطو لكلا ةاعارم بصنلا هعبات يف زاج لوعفملا ىلا 0 1
 : فلل ةاعارم
 َق ةقيشرلا راعشالا داشنإ يفرس

 د ةثمالا يف تأ اك اًفاضم 0 ١١4

 انرَعَأل ككوطس فوخ الول : : ًثونم لمعت دقو

 امي ة هقبسم يذ مود ف 0 6 لضفا نمو

 هءادعا ةياكللا فيعض 3 ًانورتم لمعي دقو

 : انّونم هلاعا نم اّلامعتسا رثكحا ًًفاضُم هنركة لاح هلاعا نككو

 )١( لوعفملا بصي و لعافلا ع عفرإف فرظلا ىلا رد فايع دقو :

 ما كرا ةعمجلا موي لك[ يفءاس



 هلعو لكلا شى
 ةلثاو _لعافلا مساو ةهبشملا ةفصلاو ردصملا لمعلا يف لعفلا هبشي : ١١

 لعفلا مساو ليضفتلا لعفاو لوعفملا مساو ةغلابملا

 رد لمع يف

 ءاحألا دل ترج

 : هلعاف ىلا فاض مزاللا ن ءمردصلا ١)
 ءاقدصألا مودقب تحرف - أبحَألا دعبل تن زح

 ناعشالا كسخأ داشإ فرد

 نا هش ركحالا ئدعتلا : نم ردصملا امأو 2 - أ

 : اروصتم لوعفملا هدعب ركّذيو هلعاف ىلا فاضت
 ا

 اككلع ناطقا ممل عفد الوا - -ٌرامثالا َكيْحَأ ذاشنإ يفْس

 كوخأ ٍراعشالا داشنإ قر

 هل لعافلا 5ك ذو هلوعفم نا فاض 50 - أ

 ا
 كوخأ راعشالا ذاشنإ قرد

 ذاشنإ ينس : ىنف اخ لعافلا نوكيأل نا اذه لمعلل طقتشيو
 , : زوجي ال رامشالا ورم



 ةظفللا ةفاضالا يف 1

 : هيلا تيا هللا حان ىلعوأ

 رفاسألا ليد براضلا مدق

 الف ةمالسلا عج ج اعود ا ال
 : لوقتف هملا تفاضل 59 هوخد هذه هل اطاو طرتشل

 اني ركراسلا ىف اساساملا لك

 فاضي الف )١( هسفن ىلا -يثلا ةفاضإزوحنال ٠ هر

 ىلا فوصوملا الو اهفوصوم ىلا ةيرملا الورحالا ىلا ٍنيفداقملا 3

 6 راح -و كلذ نم *يش درو ن راو ٠ هتفص

 مسالاب ىلاثلاو ىيسملاب لوالا ليوأت ىلع وهف توريب ةنيدم

 هقفلا ملعو انستا موي هلكمو

 (”مارككا ئسانلا»فوصوملا ىلا ةفصلا ةقاضا نف سانلا مارك وحن ا ماو

 ةّصف ماك وهف ه هسنح ليانف اتم يش ةارام لردك ليرتت ىلع وهف

 ( ةيلاب ىأ 0 'ةمامع) ماع قمح هو

 ىلوال | ةعاسلا ةالص لكأ لع وهف لوألا ةالص وح امأ

 عماجلا ناكملا دسم يا عاملا دععسم ."هلثمو

 سم هس تكضرو نوهفقتك

 نا يغذيف اًفيرعت وا اصيصخت هلا فاضملا نم ديفتسي فاضملا نآل كلذو (1)

 ملع ون ضاق ىلا ماعلا ةفاضا يع ةّيئايبلاةفانضالا نأ خلا .' قمل ف ةريغ نوكي



 كو

 ةظفالا ةفاضالا يف
 ةغصل) ةفصلاب دارملاو . اعلوسعم ىلإ ةفضلا ةفاضا يه دظفللا ةفاحالا 07

 لوعفملا مساو لعافلا مساو ةوّبشملا
 لجحلا ٌليلف ٌدلولا اذه

: 

 :”اهلعاف ىلاةهشملاةفضلا فا
 ريبذتا نسح ردنكسالا ناكو - ليلا للف كلوا

 تيبلا قراس ىلع ضيقلاب رم

 بأ قرات طولا 3

 تببلا ا تدر

 00 00 ىلا 3 50

 فاضملا نرتقي نا ةفاضالا هذه يف زوي هبت : ١

 نأ طرشم نكلو ( 4 ةيونعملا ةاضالا يف ةونم وهو 1 لأب

 : ضيا هيلا فاضملا لع ةلخاد نوكت
 لجرلا بدابخلا اج

 اي طرشب الا هّيظفل نوكت ال لوعفملاو _عافلا يكسا ةفاضا نا ملعا(1)
 قىَداَص



 ةفاضالا يف

 يذاملا تلخدواو لشتسملاب ص

 : ةعدالا ملل ىلعالا لخدت الف ةأجافملل أضيا نوكتوا
 لا اذاف ت تحد

 كو (9) ةيوضاملا ةنيلطقلا 3. ىلا آلا فاضتال نو
 : اذإب ة ةنورقم 2 قو ًاضام اعف اهءاوج

 نك مم اذا ثيمولظملا 0 ملف -قراسلا رف مهنا لَكَ 1

 رو هدم نأ ناو تاحو 0 ب م قرلغ لكو- : 59

 ذإ الا فاك ال ةتفاضا

 0 مويو 1 0 موي ع 26

 ص

0 

 عوبسال احح صوصخم رادقم ىلع ء لدي هنال  دودح] نم عوالا انتسح اغا (”)

 نمزل | قلطم هب ديرتو مويلا قلطت برعلا نآل مهملا نم ا دقو ماعلاو رهشلاو

 هبف ترقتفا يذلا تقولا اذه ىلا يا موهلا اذهل كترخذا لوقتف نيمدلاو تقولاك

 كلا

 ان راتخلاو ءانبلاو ثارعالا فقرظلا هذه عيمج يف زوبج هنا ملعاو ()
 3لاثلاق تلق كلدلو ينبم ٍلعفب ةردصملا فلا ةجلا ىلا فاض فرظلا

 ةنيدملا نم نجر موي نم : لوقتو هيف تدلو ماعل ه هنس تضم

 :بارعالا ديف راتخلاف ل ةرّدصملا ةيلعفلا ىلاو 0 حلا ىلا تكل 57

 مهقدص َتيقذاصلا عفن موو اذه



 ض)ظ)ظ))صس )ور » 4777 ا

 4 و 15

 ايلا ١ < لاب

 3“ ةفاضالا يف

 نيغال وأ ريغ سل مارد ةرشع يل

 ىف سيل وأ الب ةقوبسم ريغ ةفاضالا نع ضيا مّطقتو 2ك
 | يغسل ماردةرثعيل 2: ملا ىلع

 كلذ ريغ ىل يذلا نسل وا يل كلذ رنك سل د١

 ةوصمر هون 0 0 ا ا

 : وهو ةلمكل ىلا الا فاضي ال ام ةفاضالا مزاب امد :

 + (1) درفملا ىلا ا اللقا ثنح نا ريغ) الو اذإو ذو ك تت

 بدألا ثيح نم فسوي لّضفأ

 :ةيلعل ر ةيعمالا ىلا فارع
 تنك ريزولا ماقأ ثميح- سلاح 0 2

 0 ةداعفلاو ةرممالا ىلا فاضت :ْذاَو
 الاول وذإن اتا هتلكدسلا 0 ناك

 0 - تاخد ولو يضامماب 0

 : نيوتتلاب اهن :عضوعنو ذإ املا ف فاضت : يتلا ةمللا فذ دقو

 ( مدق ذإ َنيح) سانلا حرف ذّدديحو نيمألا مِدَق

 ا ةلميلل ىللاالا ما [لاغ طرفا نوكت اذإو

 عنقنا لياق ىلا 0 ”اذإو اتعر اذإ 2 ني

 5 00 ٍِء ٍّع 5
 ىلا هفاضم ثسيح نوكتن فوذحم هراخو ادتيم بدالا عفرت نا كلو (1)

 هبلا روظنم بدألا تيحتريدقتلاو ةلمجلا

 ذإ ريدقتلاو ةلمحلا ىلا لب درفملا ىلا ةفاضالا نم سبا كاذذإ ممأو قو ةفإ

 كاذ ناك ذإ وأ كلا ذككاذ



 هفاضالا يف 3-5

 خف عت 57 ضعبو 012 دا ف تكففاض 4 0 0

 ( مهضعب ىلإ ىلع ) ضعب ىلع مضعب اناَّصف لسرلا كلت - ( ريح لك ) تومي لح

 (1) نيبحاصتم يا أعم اوبهذ . اعيج اوُواج

 منا يأ يل لا لف وعدن ا

 نودو لوو تسلا تاهل هيلا فاضت ام اضيا فذحي دقو : 6

 اهوانبو اهيارعا هذه ةلاخلو زوجيش دعبو لبقو

 ل نمو لبق ريزولا تامو ل نام

 2 : رو ذم هيلا فانخملا ناكةَونُم ريغ !هترعأ 0 نا

 0 نم نمو ( هلبق ) لبق ريزولا تامو فيلكا تاع

 200 موو ود موقلا عمرفاسأ - ءارو نيو 2

 10 نمو درا تامو هلأ تام

 علا اع امتنب 1 ناو

 ند نوؤدو موقلا عب 0 1 ور را كار هفلظلاف ترام

 ليف رولا تاو دلل تاب ْ

 : 556 تاكا يقاكةتونم ابر 1 ترس نا

 110 ا كولا داو دهر 0 درا تامو فيش انا
0 

 يي تضيق

1 1 2 

 * ادبا مضلا ىلع قلتق ثسح ةفايضالا 0 اضرا عطقتو دا

 ( ظفللا نيدزتل ةدئراز ءافلاو ١ كلذ ىسحنل يا سف ًاهّرد تضبق

 ةّيلاخلا ىلع اوهبصنو ()

00 



 8 ةفاضالا يف

2 ًّ 5 

 ابتعش هجوو ةيونعم ةفاضالا هذه ىمساو : ٠١١
 5 2 3 32 ِ-ٍء 5 32 *

 يف كلذو فيرعتلا امإ ومو ابوئعم ارما ديفت اهنا كلذب

 كيغأ بناتك : ١ + ىف كةفرملا ىلا ةركل ل
 : وحن اهلثم ىلا ةركنلا ةفاضان كلذو صصقتلا ماو

 ةلباذ ةرهش دوع يضخا
 0-5 2 00 ا

 |هرم 2 لع لاو ال ءانإلا صعب نإ ديراوذ 3

 : لوقف (0) ىوسو ريغو هبشو لثك ةفرعم ََكا تشم

 سرطب ريغ لجرب تررم
0 

 ذاعمو ناس يهو ةفاضالا نع كلفنثال ءامما دجوت : ٠

 ريذو ىوسو دنعو وحنو هبشو لثمو انك الكو يأو ضعبو لكو عينجو عمو

 : ىهو تسلا تاهلاو دعبو لبقو ءاقلتو هاجتو ءاذإو ءاذحو ةلابشو

 تادو 0 0 ( اهانعع وه امو ) ماَدُدو فاخو لاششو نيعو تدخنو قوف

 ىراصقو لطسوو ند ل نيبو ( تاذ عج ) تالوآو (وذ عمج > تالوأو

 (2ر كيدادهو كين انو كيدعتتف كلاودو كاع كتم م ىدامحو

 تعني ال ةفرعملاو ةركتلا نم ًالكن ا ملعتنمو ةركتل امن عقت نا زاج اذمإو (1)
 هلك لا

 لماوعب ةبوصنم يو ناثكلا اهانعمو اظفا ةايثم رداصم دعي انو ت0
 اههانعم نف كبَّباو كيذاذهالا اهلئاغلا نم رّدَقَن



 3و

 ةفاضالا يف

 اًفاضم لوألا ىكسيو رج فرح ريدقت ىلع رخآ ىلا مسا ةبسن ةفاضالا : ه٠
 هيلا اقاضم يلاثلاو

 ةضف اخ

 ناك ناف .ادبا ادور 05 نا هملا فاضملا مكح : 18

 : نم ىنعب ةفاذالاف فاضلل اسنج
 بهذ ةءاس - جاس باب ( ةضف نم ) ةضف اخ

 بورغلا ةالص

 ةفاضال اذ فاضل اًقرظ هلا فاضملا ناك ناو : 5

 : يف ىنعم
 ءاسملا قرد( كوؤفلا ىف بف رغلا هد

 كخأ 0

 ماللا ىنعمب ةفاضالاف الاو : ٠٠
 0 يل ا

 قونو نوتتلاو 1 ٠.م فاضملا ديرجت تي هسنت

 : لوقت امهب قملاو ملاسلا مل عمجلاو ةيثثتلا
 هللا تو دال م - يقل عامس ْن 6 تأ نار لح



 د --

٠ 

 عزاتتلا ّق

 دحاو لومعم ىلع )١( تيلماع طياست زوجيال : +

 مريمض يف رخآلاو رهاظلا يف امهدحا لمح ٍدحاو لومسعم ىلع نالءاع دراوت ناف

 كاوخأ ينادافأ و حرش

 لوالا تاحتأ ناذ دحاو لومعم ىلع نالماع دراوت اذا :

 لوبا ريخ هب حرتملا 7 7 ٍبوصخم 0 عضرم ىلا 0

 دوريوأ اروصنموا اءوفرم

 كت 0 مولع 5 ل ا ا ا 5 ءاح - كاوخا ينادافأو حرش

 كاوخأ ىداناواجرش

 ريض هب تقلل عوذرم ىلا لوالا جاتحاو يناثلا تامعأ نإو : 5

 : هب لصوت ١ الف رو رحوأ قرف بوصنم ىلا ع اذاو ٠ ًاءوفرع لومعلا

 تاس لاثسالو َّك 500 تأ اس - ا

 راكأو ن ثيل قومهم يي ّ تالماع نم رثكأ عزانتي دقو )١(

 ناكح نافارا اذ باب يف اًلوعفم تول اذه ناك نا نكو 0س

 هأنإ امئاخ قيدصلا تفلظو نط - جاتا ء) اًرخْؤم هب نايتالا بجو

 ”هأيإ ضي رم تنكسو انللغ ناكو

 افه نم رارفلاو ٠ مدعم ه هرحذ اوزاحا ياو ةفذح اوزاجا ةءامح نآل

 لد



 لاغتشال ا يف <46
 ع ا 1
 هرادب هتلزنا َكقيدصو ءاج يخأ

 0 فطاع دعي عقد اذا ةعقرو ةنع لردشلا بصي قوئكسل

 كل ا . اه:غ ما اهردص
 مرادب 6 ا كاسقي دبدو ءاح يح

 ايَلَوألا مسالا ريض ىلع 2 ةقوطعلا نوكت نأ طرشب كأذو

 ءافلا فطاعلا نوكي نا وأ ,لاثملا يش ي درز

 كلذ هيراخأ كي 1 يخأ

 2 ام الو تبحنلا تجوب 0 اذا مفرلا عتيد :

 .-لر ءاوسلا لع نيررمالا ١ رم امالو بصنلا جري امالو مفر
 اهتسهف لاغتشالا ٌدءاوق - قيرطلا ىبع ةتتداص كرا

 اوضتم نوكيا تع هل | اذه يف 4 ةبصنن يذلا مسالاو هات : 5

 ا لعفلا “ 0 ' ٍرَدَقَم لعفت

 : اظنل امارس قفا ل لعفلاو
 6 ملعملا تيأر ريدقتلاو هيأ ملعملا

 ٍظفل نود ىعم اماو

 4 تانك مالغلا عمنا ريدك اي ا مالغلا

 ها تارك ناسا تروا: هج تروم ناسلاف

 راو مجان لعافلا نع عقب لوعتملا نع لادحألا ف اك لاف

 ٍفَّدِح كوخأ الم وحن ةيلعافلا ىلع عفراا بوجو لوألا لاوحا ةعب را هل عوفرملا

 لح ةادكو سكري لوسرلا اذاف تجرخ وحن ادنبالا بوجو ةيناثلاو ريخا ليبس
 قردسو ياكل كمل 1 تفس وب وح ىف ةلغافلا جدتتو ٠ رةءاجل اًقالخ َنَأ لوسرلا
 هيلا بهذ سرطبو ءاح يقيدص وحن يف +ادتبالاو ةلعافلا
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 عتب لاغتشالا يف

, 9 

 هيام سردلا

 : مالكلا ردص هل ف لق م اذا :

 يئالس دعلَم هل 3 3 نإ م هيت م 0

 ةنع لوعشملا بصن حجت ا

 ةعنطصأ ديقفلا

 اطلا ىلع لدي لعف “ هدعب متو اذا ةنع لوغشملا بصن خد ١:

 * ءاغذلاو يبللاو 0

 هللا هقْفو كاخأ - هربت ال لئاسا) - ٌهُعِنَطْصَأ َنيقفلا

 2 اناتكأ

 ماهفتسالا ةزمهك لعفلا ىلع اهوخد بلغب تاؤدا 0 1

 تايفانلا نإو الو امو

 ةةكردا سردلا ام - ةنادحو اهب انتسلا

 هد ك اخأ ام يا ) ٌةتمشش تن كاخأ نإ -هب تقطن : نذكلا ال تام هتسأ عادخلا ال

 ميرم كلذب ُهنَرشِب سرطبو 0 ماق

 تيب لصف لو ةماعق لح ل بفطاع كعب مقر اذا

 مال او فطاعلا

 ءاوسلا ىلع ةبصنو ةنع لرغشلا عفر زوجي : ١



 لاتحالا ف 3-7

 يراتلا نب ا يراتل نقال 00 هدا ءامب هرج

 لاغعشالا ىف

 وأ هيلا دئاع ريمض يف لماع لعف ةنعرخأتي و" مسا مّدقتي نا لاغتشالا : ه؟
 0 كلذ لإ فاضم مسا

 و هيحا كسر : لوألا لاثم

 0 تالا : يلاثلا لاثمو

 ىلا فاضملاب لمع يناثلا لاثملا يفو ريمضلاب لمع لوألا لاخملا يف لعفلاف

 : مسالا كلذ رلامض

 تالاح سمح ُهلو نع لوغشملا ىّمسي مدقتملا مالاو لاغتشالا وه اذهو

 ةين لوغشملا كر ل 2

 كمت هنيدك ءلأ نإ

 تاوداك دماإلا هيليال ام دعب عقو اذا ةئع و ما[ بص د بحر

 1 : لهو ضيضختلاو ضْرملاو طرشلا

 هللا نسحاف:هنالخو ريققلا انيخ - كَّسَفَنا 2 معلا نإ

_- 
0 

 هتفرع ٠ تالااذعف بصلا توجو له - هديرت كنت ناساف

 ةنع وعملا مفر سجد 5
0 

 5 ركع طعارلا هان يمشلا اذاف يتكلا تلخد
 ١ : م اكلا اذان دع عقر م عفر بجي < :

 .برالا نع ظعاولا اهني بعشلا اذاف ةسنكلا تلخد

 انو راو لاخلا ف.تيأر اك اهتضو ءاملا تف بح يف ذمابح زوو )١(
 ةباعافلا ىلع عفر عضوم يف ءابلاب

 1١-777--ب7ببب00000 | | | 1 1 217011710



 اطيق :سيهججهتت)
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 م اذبح َّق

 ١( )وه ةتلعف يذلا من ٌريِدقَتلاَو هتلعف ام مهن : اهل لص لعفلاو

 4 2 : ايبا

 ( )ملعلا اذّبح : دلل اذبح نأ مدقت دق : 6

 باطلا اذّبحو يلالط ملعلا فردت سردلا يلغشو

 اوس ةّيلاطا ىلع ةبوصنم ةركأ |ذبح دعب متي نأ دوج

 : َتَخأَت وأ صوصخملا ىلع ت ا

 ل ا اذمحو اسراد نفر اذ

 يناوتملا ٌذيلتلا اذّبحال

 : مذلا ةدافا يف سئبكن وكت اذّبح ىلع ال لخدت دقو

 | ملعلا : لاقي الق اذ ىلع صوصخخلا ميدقت زوحالو

 2 7-5 _ جرالا ف نم تح

 زاجو سهل العاذ صوصخللا مقو اذنح نم اذ تفذخ اذا : 5

  1١يش اهيليالو ى :ءللا يف امج فوصوم' مسا امن مدح ' دقو كلذ ريغ ليقو *

 قمع 2 ووسا هلا صولا ند 4 ًالعاف فوصوملا طفل نم ام رديف 1

 (وه قمنتلا مه 0 ) ًامعن

 روك ليك ةليتتلاو 0 ملعلاو لعاف ةراشا مسا اذو ٍضام لعف بح (9) ش



 مذلاو حدملا لاعفا يف

 يجب اربذو مث
2 : 03 2 0 0 

 ارسفم ارمضم ةثالثلا لاعفالا هذه لعاف حيو : ١

 :زيبقلا ىلع ةيوصنم ةركك

 كمالك م ا 2 اريزو معن

 ىجي ام معن

 : ١ ةركنلا ا اًضنأ رسفي رعضملا لعافلاو : ١ يدي 2 و 1
 كمالك ام سني - ىحي ام معن

 نكد (ك لعافلا ىلي نا صوصخلا يف لضالا دئاوف : +

 00 0 لعفلا ىل ع هعدقت زوو

 ةدرخلاو ةصقانلا نلاتجمألا هياع نع هما نأ كاذ دنعز وجو

 5 د ةيزاأا امو لعفلاب ةيشملا

 لمْمْلإ ءاس اذه كلم نإ - دملتلا سنت اذوع ناكل

 8 ةقذح زاج صوصخلا ىف اع لدي ام مّدقَت اذا

 000 ه1 رولا مدد يح رزوتسأ 00 ا الف

 2 | معن

 2 ,ىيل 3 1 58

 ةلوصوم تناك لعف املو اذا عا سني و معلا كعب ةعقاولا ع 0

 0 1 0 معدن نازو#<و



 7 مذلاو حدملا لاعفا يف

 اك ىلع ام لاخدا كاذ ذا جيو َلَمْفَأ ام نع ناكريخأت زوو

 د وكلا نك ان ولا : (ضيا

 :.نوكم ايم لاقتسالا ديد اذاو
 انوخإ نكي ان

 مذلاو حدملا لاعفا يف

لعاف املو مذلل ءاسو نشب 0 ادي 0 2
 ا 

 او سنو معن يي

ن - ىبحي ريزولا معن
 ناطلسلا ريزد مع

 ىحي

 1 2 ا د

 نوهنجتم |هلعاف نوكي نا ءاسو سنو من يف طرّتش :

 :لادقاملاانلسلو 4
: 

اع رول مال ءاس- كد 8
 م

 ابو ةّيلءافلا ىلع اهدععب ام َةعفار مات ناكو ةيردصم ةيناثلا امانه نوكتو ()

فم ردصم ليؤاتزف ات
 بتل لعفل لوع

 ا 00



 تجمملا ىلعف يف 2

 ضايرلا رظنب نِسْحَأ
 : 200 ةدْئاَز ءاب ارورجعهنم بمتلا هيليف لم [ماو

 را تل .ضايرلارطنب نأ

 2 ا زعم نركز نأ هم ب هلا مكحو

 طظفاح رسل لجرب مكس هلل فاخر نس م

 00 هلم ع , مالا يتلا التف نذل هسث

 0 ا

 : ليلد هيلع لد اذا ةنم بلا فذح زوجي دناوف :

 ( ربصأ ناك ام يأ )ردصَأ ناك اف كشتي مو دلل دش

 : لاقت دان ومب تح ١ نيب 0

 ّضاي رلا يح اي َلمحَأ ام

 : :لعفلاب نيَةاعتم فرحلاب اورج وأ اًمرظ ل اصاقلا نكي ملام

 اًدهتمم نوكب نا لاطلاب ئرحأ ام - ةقيدخلا هذه يقبع يف عب ام

 انوخلا ناك ام نسحأ ام - اناخ 00

 ا ا نان 0 دف ىكم مم 2-0 2

 حا 0

 ةياعافلا ىلع عفر عضوم يف نوكي 5و (9)

 نانا : اهتأص عم نأ نم بن ييعتلا ناك اذا ةدئاازلا ءابلا فذح زوجيو

 ( لوقت ناب) لوقت

 |!إآ 0 0011 ©

 م77 ز ]| ]| ]| ]|0000

 انة



 وسو بها ىلعِف يف

 (0) بركلا َلوزي نأ ىبع : اهل ايلات
 تلا رطع نإ تراك عيبرلا لبق نأ كثَوأ

 هللا .. . لبقُي نأ كاشوأ عيبرلاو - لوزي نأ ىدع بركلا ُهلثمو
 : لوقتف عيمطل عم ٍدحاو ظفلب نوكت مت نمو
 الحرب ؛« نا ى عع ناضتنااو ل ا

 أورذع نأ ىسع نورفابسلاو - انرايدب 2 نأ كشوأ حلاو

 ( روهملل دنع رهشالاو و مصقالا ره لامعتسالا اذهو

 ا
 بج | ىلعف يف
 ٍضايل ا َرَظنَم لجأ ام

 (م ْلعْفَأو لعق معتلا : بد
 0 يّجعتلا هيلبو ةيجعت | امدعب عقب نا 0 دمع

 ضايرلارطن لجأ"
 رلاعو سا ا ع 2-26 5

 هحرذ ةغالبلا يف عسواو هيلع لضفلا َلئالد َرَمظَأو 2 سكمأ م يحا رد هلل

 سنا نوكيا اهلغاف نأ لما بالا اور ىتع كارت يف وهف (1
 بركلأ لاوز ىبع لوقلا ع الف هباعو جيرملاب اَوْوم لب احيرص .

 نأ لمحو مدقتملا ممال ار مضي نم برعلا نم نال حلا مصفألا وه لاق (7) 4

 انسع ناضغملا لاقيف اء قا مدقتملا م 3 كلذ ريظيو اربخاهتلصو

 ةرايدب امر نا اوك بسأل السر نا
 اهل اي يا + سرك هرد هلل وحن ةفاتخم روصب دع اعلا دقو ع

 لِعْفَأو َلَمْف أ ناتغيص هل عوضوملا نا دي .. . ةرسح
 | مي



 ةبراقملا لاعفا يف ادار

 درالا ةّدش نم توع نأ ٌرفاسملا 36

 : ةيردصملا نان بركو داك ريخ نرتب دقو : ١
 ةرالا ةدش نم تو نا رئاسملا داك

 0 نأ ميلا ككوَأ

 : اخلي ورقم اهربخ م كنوأ يف رثكحالا| 0

 ف يضفي نأ ضيرلا كفوا
 ترو نأ قيدصلا ىرح

 . نأب اهربخ نارتقا ب يق ءاجرلا لاعفا اماو : 7
 ردع ملا ءامملا تنفولخإ - انروزي نأ قيدٌصلا ىرح

 لق ىلع نأ ن نم اهرع درع نإ روف ال
.: 

 بيرق ف كارد 0 د ىلا 3-

 152 نوك نأ طرشب 0 لعل نين ركل لما تاررخ 4

 (1) رمعلا يبي داكدقل - جيرملا توي داك نأ نم
 يقارتلا حورل | غلبت تداحو يدإص لع ٌقح كايلع تربص

 عنتمل لعفلا لدول ملتماب اّماو

 نا ٍِ رعفم راغ 51 درب قلولخاو كاشوأو ىمع نإ ةديراف :

 نوكي نأ طرشن ةيلعافلا ىلع عراضملاو نأ نأ نم كودملا وردصملا مقرا رب

 .لااثملا يف مسال او يمي ةلمجح يناثلا ينو تومي ةلمح لّوَأل | لاخلا يفربخلاو (1)

 رخ وم اهءاك يف وهو رمعلا يللاثلا يفو جيرحلا لّوَألا



1 
 ةيراقملا لاعفا يف :

 عوقو برق ىلع لدت يو ) كذأم بركوداك : 8
 (ريلا عوفو ءاحر لع لدن يعدو ) ىسعو ىو قلولخاَو ( ربا

 فى عورشلا ىلع لدت ينو ) ّبَمو قلو قيفلو عرشو َلَمَجو ذخأو

 أعراطم اهريخ نوكحي ناطرشب ناك لع لمت( ١١١

 رالا ريض التم

 رع ٌدلولا داك

 اهيضام لمع لمعي لاعفالا هذه نم قتشي ام لكو
 ردا

 ا را 0 و 0 2 07

 ظينلا نم ريت ُ ل انبحاص 1

 بيلغتلا ليبس ىلع | ذاحم ةيراقملا لاعفا اهلك تسمسو (0)

 مساو عراضم اهنم هقتننف كْشْوَأو داك الخ ام ام ةدماج لاففالا هذهلكو ٠
 ىيلاثلا فالذي اهيف ريثكل وألا لاهتسا نأ لعاف

 عراضملا يفزوجي ُهَّناَف ىسعالا ةب راقملا لاعفالا عيمج ىلع ىشمستي طرش اذهو (0)
 : وحن امساريمض ىلا فاضملا مسالا عفري نا اهدعب

 دك ناودعلا ىبسع اذام



 بوألقلا لاعفا ف اين

 لعاقت نوك بولقلا لامف نم ا ىف زوي

 ل

 2 كدت كلذ َت اعف نا - رح يف ين ع ار

 نيل وعفم ريطحاو لل تطتف ْنظ ىنعع لاق ند

 : ماهفت 5 دعي طال امرا امم نوكي نا 0

 ذختاو َبَمَّدو َكَرَتو درو رّيص نولقلا لاعفا اهتطادق ا

 ليوحت ىلع لدت اهنال 0١ ليوتلا لامفا اهلل لاّقيو لمجد
 ىرخأ كا ةفص نم فوصوملا

 ع .إ ثِطلا تداص

 00 ل هوك درو 8 ا نهرومم در

 لافاو بوللا لامفا نم الك نا ملعا ةدئاف : ك4

 "اعد ديمت ةفص ىلا رظنلا. ال لو اذا ليومتلا

 ا يدعتلاكر بتعأو لوعفللا كاذب

 َتلاطلا تذدر ران 57 د

 ف ير ا د و

 قيلعت الو ءاغلا اهلع يرحب ال ليوخت | لاعفا نأ ملعاو 0(



 ع 0

 وسلمت تول يآ - نو ثوملا تآ

 : اقلالا جرت امنع تر ات ناو + ع

 (0) نوملت توملا اتا 2 لاخلا ذاع

 5 ديم كامو اف تربط

 هلام اهيآومعمو بولقلا لاعفا نيب لصف ىتم
 يف ةلذإلا تناكو انوجو ظفللا يف امامك لطب مالككا

 م بصن لحم

 تزك كلذ تعوذ ”قدص كفالك ام ثننظ

 سر نلوب مآ تأ نسرطنأ را

 الو ءاغلا امهيلع يرجيال متهم نإ تاييبنت : 5
 ناذماجا ميتال
 مل كار عقلا دحا لومعم مدت قم فعض ىلع لاجلك ل

 فاطم ةمالغ نأ ريمالا : اهتلمجحي ةنعرتخم وا ”مداق يمالا نظن ىتم

 مناملاو عقال الم ال ًظفل لمعلا لاطبإ وه ى ٌقيلعتل اف ًاقيلغت كلذ ل ةرفز ْ

 هب وه لمعي امو لعفلا نيب مالكلاردص هل ام ضادةعاوه
 دقو . _لوييملا ةروصب الا نظلا ىنمج ىَرأ  عراضم عّمسي لو نظن يا مر 1

 ىلا افاضءوا ةرئاحلاب قحأ نيب اطلا يا ملعتأ ماهفتسا مس ! لوألا لومفمل ند

 ا ا .لمع تملاء . ماهفتسا



 . هبال

 : ةمراللا 0 لا قت

 ( هلظ يفٌرمتسا) مويلا لظ - نوكبف نك" هل لوقت ا اف اًدش دارا اذا هللا ناف 00- د 0 ا ل

 ( البل لّرَن ) اندنع قيدصلا تاد

 ةتبلا ةمات ىحت الذ صقتلا ةمزالم |هناف لاذامد قفامو سل امأو

 ىواَقلا لاعفا يف
 السا ضالخا تنشط

 دجوو بسحو ملعو ىردو ىَأرو ىنل او عزو دو َلاَخو نط : ++

 ا[ميهصتف اهلعاذ ءافتسا كعب ريلاو ًادتملا لخدت لسع بهو

 : ىداخ نالوا اع اعممج

 ءيش لكم بكحأ هللا تيار اهل صالخلا تن

 اهو دع نبق س غنلا ءافش مّلعت

 | دا: لع لع لاققألا هده نم قتشن اياك

 توملا نوملعت ابنا -تولا َنوملعت تآ

 زاج ربخلاو ادتيملا ىولقلا لاعفا تطسوت اذا :

 اوس ردح ىلع( ؟ ءاغلالاو لاما

 باقلا اهردصمو نيقلاو كشلل اََّتال بولقلا لاعفا تيّمسو ()
 رمألا ةروصباّلا نالعتسي الف ماتو ْبهالا ةفرصتم يهو

 عني ام ىرت (كلاثملا يف سلف مناملال المو اظفل لمعلا لاطب اوه ءاغل الا (”)

 لاممإلا عنتمال الاو هيوم ىلع لعفلا طلست
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 ١“ ةصقانلا لاعفالا يف
 ةيقادلا ةسمخلل رامخا ف اعريدتت 1 ناكربخ يفاهرستت نا

 ناكهب صحي ام يف
 ايشام وأ اًيكار نإ

 وأ نإ دعب تعفو اذا امهعسا مم ناك فذح ْز و : 5

 1 0 ّط رشلأ ول
 ) تك نإ اكن 1 خام نإ 6

 ( ناكولو اكلم ولو رينوةرهدلا

 ردا نأ كعب كلذو ةدئر ازلا أع اهنع اضوعم اهفدح زوجي : ها/

- 

 انيلع ترذتفا ( ١ ) لام اذ َتنَأ ام

 1 اًنقوال اللصو موزجملا أاهعراضم نوث فذح زوو :

 5-0 كآ : لصتم بص ريغص الو كاس اهّقلد

 : : ةمفنم يمحو اهربخ ف ءاملا دا لقو :

 رماظب يملا سبل : : سا راخ يف : قد م ارك

 : ص متا لمأو أم نيب اس ابق ناكدازتو : 5٠"

 ردا كر 0

 1 اع 9 تفتكا اذا ل أءؤالا هذهو ةدئراف : 203

 تفذح ع ا,مذح سايق ىلع لياعتلا مال تقدم * لاماذا تيك لصالاو )000

 "تاس و ةفوزحلا 0 5 م تديز 5 تا نآراصو ريدضلا لصفناف ن 4

110 

 7 ةدئاز امو ة هب ر دلصم نآف َت ا ميه يف ْتَمْعْدَأو ا نأ نو :

 تانك ااو ةفوذخلا ناك مسا



 ةصقانلا لاعفالا يف ا

 ١ ا يفنملاو ماد امو سبا مكملا ادكه ٠ نم كسل تل

 :ماد امو سبيل عم ضعبص د ىلع ةعدقلا ,ياع ريا | مدعت روج

 لوح ع ءاوس سلف

 مرعلاو توملا راكحإب هَئاَذَ  ةصفنم تمادام شعلل بطال

 يف لعقلا ىلع هميدقت عنتما ةلج ربخلا عقو اذاو 0
 ١١( شيوشتلا نماًرارف ججارلا
 نامزلا مول تف تصبصأف نامزلا 'مولآ كيلا تنحح

 لعافلا مكح لاعفالا هذه عم ةيكحت معنالا ماو : يب

 ل
0 

 ًاضام + يمن نكلو عراضم لاعفالا هذه اربخ عقاولا لعفلاد :

 : دقب تورقم نوكي نا ط طرشب تابو لظو ىضأو عبصأو ىسأو ناك دعب

 نم! ذك َن

 مددق مثلا يجب
 قالطالا ىلع اهل اربخ يضاملا عتب الف ةتسلا هذه يلي ام اماو

1 

 : ةرّدقم دق نوكت دقو : 6
2:6 

 هكدا تعضرأ ٠ نك فإ 32 1

 كلذزاحا نك اقالخ )١(

 07 001 ا ا ] ] ]| ]| ]| | ]| ]| ز]زذزذ| ]| ]ذا ااا
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 و ةصقانلا لاعفالا يف ْ

 لفاخ تمد ام حاملا نوجرت ال

 ردد هد رؤرحخ ردصم للا يف اهتلص عم 2 ش

 ( الفاغ َكماود ةماعلا ثنوجرت الا ١

 اهيضام لع لش لامضالاهذه نم شا ا

 لامتساك ا|هانءم يف ناك ام لاعفالا هذ اومْلَأَو : 4 ش

 ينختسإ ال لعف 1 لاجالا رو راحو داعو ضآو ٌدترأو عج ادنو ٠

 : ريا نع ٠
 رسل 9 15كلكو اًدعاس يل ادغ نّماي - الفاغ يدعب عجر 006 لاهتسإ ْ

 1 دشرلاب داع وعم هّللف مدشرب تريده نم لضم ناكو

 ا : هئوضو بابتلك الا 1

 ةصقانلا لاعفالا عمربللو مالا ةيثرم يف
 نرخ نك اضيرع -انوخا اض رع نكتار

 0 ن مسالا ىلي نا ربت لسلا 6 5 هان رمغا 9 : 2 9 - م«

 انوخا اضيرم ناك : هبلع هعدمت رو#و

 انوخا ناك اضيرم ٠ عم مدالاو لع ملا لع هعدقت روجيو

 ا يف كلب 0 13 منام نكي ملاماذه

 لل



 ةصقانلا لاعفالا يف 2

 2010110 وتلا ماد اهىنإلا نم كفن دخت ال - ايتيارم نوح ناك

 اذه لمعت ال ىف امو كفنا امم حرب امو لان ام نأ ملعا : 4

 1١( هنن اهدي نا طرشبالا ل املا

 3 ذيملتلا لازام

 رياص كرب يعن وأ يا 0 : 1:

 د تلزال : اذ وأ

 ًثوقمم ليغبلا حرإب له : يراكتا ماهفتساوأ

 ةيرددصللا  اهيلع مّدقتت نا هاد يف طرتشنو
_ 0 

 تناكو حن عمو ىسمأو ىعضأو لظو ناككراص ىعع ل م يك ةدئاف

 لرد ا
 يو 00 >2 0

 0 ىلع ىنخا ىداابط ىنخا : اولمت>ا اهلها ىبسماو ءالخ تدسما

 ًاليوط رمع سن وهو دبل كلهأ يذلا اهكلها تيبلازجم ىعمو

 ناوال يفانلا نوكي نا طرشب نكلو ةعبرالا هذه نع يفانلا فذ اوزاجاو (1

 0 مسقلا نودب هفذح شو مق باوج يف ا حراما اضملا ةر وصب يش نوكت

 رعاشلا لوق يناثلا لاثمو جال ىإ نإ كن دياعلا انفي ؛ ليجنالاو لالا
 1 حربا الو يا .٠ ادي اقطتنم هللا دم 5 قو نا مادأ ام حّربأو

 نيل احلا يف 1 ال طاقسا نا
0 

 ةّدم لو ئناخال ةينامزو ردصم اهتاص عم كّبست ات ةيردسل اهل لق(
 نامز فرا ينو



 نك ةصقانلا لاعفالا يف

 ثلانلاو ىناثلا قد 0 لع ا قدا / ليعافم

 ًاعفان ان للا كرش ع 5

 ةصقانلا لاعفالا يف

 ا ارح

 البلا يأ : نيدودنم

 لازامو شيلو زاضو تابو لو ىضأو يصأو ىسمأو نك 2 2

 ًادعملا مفرتف ريطاوإ ادكلا تس لخدت ماد امو ل امو قف ةامو كنئااب

 ْ : 2١ |هربخ دن أ ىلع ريكا بصتتو اهعسا ُهّن أ ىلع

 ردخلا ىلا جاتحت امنال ةصقان تيَمسَو (1)

 فرصتت 0 8 ىف اهو كلفنا امف لا مو 1 ندع د امو سلو 0

 ما 0 0 يقاوبلاورد صلال الو 2 هللا اهنم ل ال هنايا أاصقان 2

 ناك وحن يضاملا نمرلا يف ربخماب مسالا فاصتا ىلع ةلالدلل نكنان
 هفاصتا ىلع ةلالدلاف ىسمآو اميل اميحر هللا ناكوحن رارمتسالا ديفي دقو انغ بأ

 ىلع لظو ىعضا | يف هب هفاصتا ىلع ىضأو حايضلا يوب مقاصتا نك حل ءاسملا ىف هب ٠

 د :ء رتل 0 لعب لدن قاَضو المل دب هقاصتا ىلع تابو ارانب هفاصتا

 ل يفنأ يف نمزب ديقم ريغ اهيفنم اك نا يفنال سيلو ٠ ير

 ىلا هجوتم اهيفنف هلثم هللا َقَلَحَن سيل وحن ديقلا كلاذ بسحب يفنللف نامزأ اًديتملاك |
 لتحل نواب قلم فرصلا !هفنف معاة ورصم سيل مونأب أي مويال او حنو يضاملا نامزلا

 هيضتقي ام ردع م تالا مزالي ربخلا نا كفنا امو حرب امو 'قفامو لاز ام ىنعمو

 ماد امو اًدّدبم ا امو قالخالا مركرد_,:كسالا لازام وحن لاخلا
 راخلا رارمشسا ىلع ةلالدلل



 ليعافم ةثالث ىلا يذعتملا لعفلا يف كي

 ل ابريق لع نشا م ىنعملا يف را

 ىلاثلا لوعفملا
 اهنا رار ب ياكل تطعأ

 ىلا 5 لمغلا ناكسو 0 فرح اذا :

 همويت وق 0 0 ريفا داى

 18 ةباينلا ىلع يناثلا عفرت نا ان سانتلالا 5 كس كلو

 2 نم للا

 ليعافم كالا
 00 هدابع هللا ىرأ

 0 ا او اننا اجار كو تدعو معأو ىذأ : عه

 ىلع ةلهشلا ةامجلا كلاثلاو يناثلاو درفملا امنوأ لعافم ةثالث
 3 ع

 افلا ريو ناقشلا .لوعفملا وه ادكملاف ريطاو اذجملا

 : ثااثلا

 ا ملعلا كاخأ ملعملا ملع 3 -ارب ارياص ا لاى

 راَص كك 5 يرأ

 700 لا ةنن لسفلا ناكر لفاقلا فد اذا 45

 00 7ذأ]ذ ذأ ]ذأ ا 1 ] 204 10 120 0زة ز ز ز ز ]| ]1 ] اا

000 17 [| [| [| [ [| 



 4 نبل و عفم ىلا يدعتملا لعفلا يف

 2 7 200 0 ع 0 20 1

 ناتب رص برص - ريمالا بربك بِرض - ديدش برو برص

 : فصول اب نوكي ردصملا صاصتخاو : ١
 لا د 2 2-- ََ

 ديدح بوصرخطل

 و 2ك 2ع

 ربمألا برَّغ بِرُص : عون نايب وأ

 ناتبرض َبِرُص :. يلع صحا وأ

 نيلوعفم ىلا ىدعتملا يف

 ا فلا كار[ كت

 ِى وه أمو ىطعَأو نكسأو دَوَرو قسو مطأو َقَرَرو اسكت عام

 : نيل وعفم ىلا ىدعتت اهانعم

 هلا ريمالا | لع خ نمو هللا نر -انوت تقلا كر[

 قعملا 2 ار ام ميدقت دقت نيلوعفملا نيذه يف لصالاو ع

220 
 ىلإ مس م ا 4 0

 : زوحيو بوثلا ذا وهذا ىنعملا يف لعاف وهريقفلا نآل
 ريل (رث ةو 10

 ا

 لع هلا ردا بقا ام وف لاتخل لكر قم كلذكو (5)

 امهر كتبهو وحن يمص لّوالاو اًرهاظ اًمْسا ناكوا تارفلا



 ٍدحاو ٍلوعفم ىلا يذعتملا لعفلا يف 0

 ا

 لوعفم ىلا دست لمعلا نآكو لعافلا فذ اذا : م

 )1١( لعافلا فان هل لقو هَماقم لوعفلا اذه يق 1

 000 لو لويجلا ضرع ىلا لمفلا هن لو

 : لعافلا ماكحأ فانلا ىلعو لعافلا لعفت ماكحالا نم هانركذ
 نامهردلا 0 را

 : دا فراطلا نع تان ١ مالكا فهي لوعفم دجوب ل تاو : نك

 (: هيلا دانسالا ”مصصي اصتقع امهنم لكن وكي نا طرشب ردصملا
 راذا مص -ةعمجلا | مون مص ا 0 ص

 : فصولاب نوكي فرظلا صاصتخاو : ؟ :

 0 و -

 ةعسملا موي بص : ةفاضالاب وأ
 راذآ ميص : ةيملعلاب وأ

 ار امرك 0 فرح ةطساوب لت هيلا لصو ام وهو جيرص ديغو ج فرح

 0 عل عع وم قرهو جرص رخو 0 ناتسلا ناتسل 5 يفذ لعافلا نع

 ةعدقت ز وهيو دنج رم 5 دن ترم لوقتالف: غانا ةلعف قلت هل اًميَوم اذه ناك اذاو

 ةباوعفملا ىلع باصتنالا مزأي امردصملا ٍنوكيأل نا دانسإلا ةدصب دارملا (5)
 ادورع راند اديب "يحال امم فرظلا الو هب را
 6 مرورك و] ةيقارطلا لع ةبرتصنم اللا عقت الف دنمك ف رحلاب

 000 ا | ]| 12 1 12ذ1 1 1212 1212 ز ذ 12 ز 2 ز2ز2 ذ2ز 2 102121 ذ1ز12ذ12 2 0 2ز 2 ةز زذ2ةذزذ2ة0ةز ز ز ز ز ز ز ز|ز]ز ]| ]| ]| ا“

 ةنناةسووو نط بنفق

 اانا نير نشيل

071700 0100-7-7 



 5-0 ردحاو لوعفم ىلا يدعتملا لعفلا يف ٍْ

 هر ولا ىلتبإ

 : لوعنملا ريض لعافلاب ل اذ قم : 8

 ع 9 ْ

 كمالكينداقأ

 : ارهاظ انما لعافلاو (:) الصنم اًريض لوعفملا ناكاذا :
 انقيدص ودق هنو

 ًاروجو لع ار ىلع لوما مّدقتو :

 ا

 ردص ُهل ناك ىتم ابوجو لعافلا» لعفلا ىلع لوعفملا مّدقب : ١

 10 اذام - 0 كرر 1 تي راشا دبع ع[ - تيأر 2 مالغ تلي اذان /

 ربقت الف ميتيلا 3

 لعفلل سيلو مآ باوج يف ءازإؤل ءاف دعب ”لامف مثل
 1 مَدَقُم رخا لوعفم
 0 بَ ّرشلا اما -نقت الف تيل امأ

 ديعن كاب .

 : الصفنم اًريخ لوعفملا ن ناكاذا :
 ح ٠

 ل اصتا ناكما عم ديدضلا ل صفنال هذه ةااحلاو لعافلا مدق 0

 ميني ايلا رقت الق مويلا اما وحن فالي ءازحلا ءاف هلعف يلو قم يأ فرش

 لاصتالا مزّكارخآت ول ذا (©)

 لف راالا“



 دحاو ٍلوعفم ىلا يدعتملا لعفلا يف م

 ل كاخأ : 2 لعافلاو لعفلا لعوأ

 2 نكمل هاذه

 00 ا كمت 00

 2 لعافلا مدقتيو 006

 يخآ 0

222 

 كاذ اذه ها - أ 0 برص

 ىسوم ىنعم لا مين : ريخأتلاو ميدقتلا زوجيش ل املد كانه نكي م

 ا رألا كرا 5 ا

 : اروصخم لودفلا ناكاذا : <

 اندالب مدلا تادمفأ اغا 5- هاجر ل 0

 دِعلا تبرض

 :' ااضتم اًريض لعافلا ناك تم :
 ندا ينج 1

 انوحو لعافلا ىلع لوعفملا مدقتو 1

 كردتلالا جاجا م

 ا: اًروصحم لعافلا دكا دج ل ىل اع 00 مدقتي : :

9 



 ١١ يذعتملا لعفلا يف

 00 ولا لقوات 0

 ا ًادتم دع

 1 نولحار لها يوان |
 مشل

 هب ءادشإلا مخ اءومجحم وا قم هدعب امو ادرف مم ناك نو

 : رخل نع اينخماعوفرم هدعب أم 0

 متنَأرفاسمأ - ياَوَحَأ رفاسم ام

 ىدتتلا لعفلا يف

 ماسقا ةثالث ىلع يدعتملا نا مأم

 دحاو لوعفم ىلا ىدعتي مق

 نيّلوعفم لا ىدعتي مف

 ليعافم ةثالث ىلا د مسقو

 ٍدحاو لوهقم نا قدعلا يف

 كالا نيمالا برص

 : هل وعفم صخو >اعاذ ذرب نأ يدع 0 ع
 ل 4

 نيمتردلا سرطب دم -رمك اا دلولا ل كاين

 اثم < لعافلا يلي نأ لوعفملا يف لصالاو : مس
 يمل كاحأ برعض : لعافلا لع هيدقتزوجيو



 مرد هلف 07 يذلا
 نارتقا زاج () مومعلا ف طرش تاودأ ادتبلا أ أذا - 1

 8 0 ناك ءافلاب مزاح

 ةّنِملا هوازف هللا يقتي لجر لك - مهرد هلف ىنتأي يذلا

 ةفصلا !دتمملا ىف

 8 كنار يلا ى مذ كعب عقاولا 6 9] فصولا هب دارا 0

 لصخا اةراندلا وأ ةرهاللا ءاكذلا نكي

 كدآ اذ لع للخلا اعارام

 امو اقم نو 0 نا راح دارفالا ْف ةدهام قط ناف 5

 1: اه نوكت نأو د اك زاجو ربذلل نع ىذا ًاعوؤرم ةدعب

 احْوُم ًادتبم
 تف تما لق للك لحرب

2 3 3-8 - 

 ادا ل لوس اعبال ودموم امس ذكيا ناك قم اسيقم كلذ نوكيا ءاو()
 0 هلخذ اذا نكو ثيل اثملا ف ام ةلصلا كلت يي :.هقوصوم هك 0

 3 ا نإ 3 ءافلا تعنتما

 ١) ريا ثا ا 1 عب



 ا ريملاو |دتتمملا يف

 ١: اًقرظربخلو 017 اهل غوسمال ةركك ادتبما ناكاذا :

 فرملاب اًرورحم ربخل ناك اذا كلذكو :

 باوث لمح لكك

 اهحاص رادلا يف

1 0 
 ربذخلا قاعشم صعب ىلع اذتلا 3 0 ا

 اهست ر ةسردملا يف - اهنحاص رادلا يف

 قيرطلا نبأ

 : مالككا ردص هل ام ربخل ناك اذا : ؟

 قي رطلا َنيأ
 ريغ !دتملا مدقت يف رح تأ تيد ىوس ام يو 1

 لوقتف
 ع مى مى و

 هديل ا
 توكسلا ةمالسو - ةمالس توكسلا - ملعلا عقانو - عفان ملعلا

 ا



 ربخلاو !دتمملا يف ١

 ردبلا 0 م نسحا ام

 (9) ٍردبلا ىَأرَم َنسحَأ ام هَ ١ ناكاذا“:

 ةايملا نم 5 ىضر 1 0

 ءادتنالا مالي ورقم م 00

 كر داك نم ح هلا ىذر يف تول

 يقي دص ى.ءوه

 : امهارعا ينخ * اذا ايوجو ريذلل ىلع أدتبملا مدقتيو >6

 : يخأ اقول - يقي دص سوم

 انقل اخ هللا

 : ريكتتلا وأ فيرعتلا ياك اذا
 صر 1 0 ماعطإ - انقل اخ هللا

 1 لا

 00 اروع رق ناك 3[: 37
 . .ماجتلب هاف مملأ نم ماسلا انا - لداع الا هنآ ام

 قداس لع) هوجو 2-- هلعاف ضام لعف نسحاو ) ءئش ىف ممل ادتبم ام (1)

 هراههلتماو ام ىلع دوعي ( لصالا
 وس هل نأ ةعبرأل | نكامالا هذه يف ادتبملا دقت بجوم نأ ملعاو 2

 مالكلإ يف رّدصتلا

 ةئي رق ثماق اذااّلا |دتبملا ىلع ربخلا مّدقي نا نينا املا نيتاه يفز والف (5)
 ١ ربخلا وه مدقتملا نا ىلع لدت

 لاقث أ لمحي يذلا وحن ءافلاب اًنورقم ناكى م ربا ريخأت بهي كلذكو ١+(
 ةيلط هل ربا ناك اذا اذكو امعرذ نورتع لف ارئالا اذه



 ع ربخلاو ادتبملا ف

 5 رك وه ربمالا

3 - 

 : 00 لصنتا رشا لان

 ماعلا وه كوخأ - يركلا وه نبمالا

 : لوهتف ربوصتم كعب مو ولو عوفرملا ةروص 90 لع ريع 1

 26١0 عمجلاو ةينثتلاو دا ة يفو ثينأتل لاو ريكتتلا يف“ 1 3

 ريذلو الملا ةمر 0 2

 ريخأتلا ريكا فو ميدعتلا إ ادم 2 لسالا : 0

 روحو ادتملا مدقتيو 0

 كل مالغ - لغ لغ ا نأ ص

 ماهفتسا مسا ىلا اًناضم وأ ماهفتسا مسا ناك
 كالتع * مالغ -ر - دلع ا ينينأي نم

 ملعتي ير ٍُ

 - رطرش | نا

 . جرفلا ا 5 ملعتي 0 0

20 

3 2 8 : 03 
 بارعالا نم لح هل سيل ذإ ريمضال تفوح هذ )لإ موق بهذو )١(

 6*5 ب 2 0-602



 ربخلاو |دتبملا يف ١

 ّ رادلا يف دحا ام -نادلا ف دحا لع
 7 ماهفتساوأ انفن لت لولو مومعلا اهيدصق ةركت لك اذكو 3 2-5 1 42 - ه- 3 3 7 5 2 : 3

 - ,ى مل 3

 ناار نم راخ لش

 هانز ذ ام اهنم ةريث تاغوسم ه ةركنلاب ء 0 0 دقو 2

 ةلماع ةر كا نوكُت نا اهنمو

 ”ةق دص فو رعب 0 5 ريخلا يف 5

 رلل فرح ةطساوب مدع | ع لماع نيلاثملا يف ًادتبملاف

 فركلاب ردرجدأ فرط دعب ةعقاو و

 مرر لك روس كاد
 ' نرتقت مل وأ داولاب تنزتقا ١ 0 ةلج ردص يف ةعقاو وأ
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