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 عوضوملا ةحفصلا
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 لادبالا ماسقا . لادبالاو لالعالا 9
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 عضاوم ةثالث ىف رفتغي . نينكاسلا ءاقتلا 5
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 ,ةحفصلا

 اك

 عوضوملا

 لا فاز ل نال مسا لوحي . لعافلا 21
 لوعمملا

 ةصاخلا_نيباملانيب هكرتشملاناز 060
 بحعتلا العف هنم غاصإ ام

 تالامعتسا ثالث هانءم راتعابهل ليضفتلا لعفأ

 كلذك هظفل رامشعابو

 لا لوعفملاو لعافلا مس با غص . جذوع
 ثينأتلاو ريكذتلا ثيح نم ثلاثلا ميسقتلا
 خا دودمملاو روصقملا ىف عبارلا مي علا

 ةينثتلا مك

 انا 0 عمج مسالا عجج نك

 لوعفملاو لعافلا ىمساب تا جذوع

 املاس ثن وم مج مسالا عجج ةيفيك

 عوجذاز هان ةلقلا نارا نملك لولده ب ريعكللاا عج

 ء . جذوع ٠ عمجلل ةموتم دك ءاوف ٠ ةرثكلا

 0 هنامالع . ا هطورش . ريغصتلا

 ريغصتلا . ميخ رتلا ريغصت ٠ ا ىلإ درب رغصملا مسالا ىلا

 نبرغ . جذوع ةعاخ ةنكمتملا ءامسالا صاوخ نم
 هلا فاح ف ارخا 1 فدحن ام . هب ثدحم ام . بسلا

 ردصلا ىلا سلا . دودمملا ىلا بستلا كح ر لاب الصتم
 , ةعاجج ىلع ةلادلا ةملكلا ىلا سنلا.فوذحملا در . زدملا 5

 خلا لاف ىلع مسا غ وصل بسنلا نع ىنغتسي



 442 دعرض

 متم # سس

 عوضوم ا

 ”قافويا فرضتللا "فى رمتملاو كيفاحلا

 نزولا عمةيت الا لاعفالا مو عراضم تئا-جذوم

 ! : مزاللاو ىدعتملا

 باوجلا . ىلاي امم ىدعتملاو مزاللا نيب . جذوع

 : لوهجملل ىنبملاو مولعملل ىنبملا
 باوجلا_لوهج.ال:ةين آلا لاعفالا نا . جذوغأ

 راسل اهدانسإ دنع لاثخالا -

 هباجالا كلذ ىلع جذومن
 تالاح تش عراضملل . لعفلا ديكوت

 0 ةكاولا لمعلا رخآ كح

 باوجلا . ةيث آلا لاعفالا دك أ . جذومن

 ميساقت دع هيفو مسالا ىلع مالكلا
 ظ

 ظ ةدايزلاو درحتلا ثيح نم لوالا ميسقتلا

 ىبصالا نم دئازلا هب فرعل ام

 قاقتشالاو دوما ثيح نم ىنثلا ميسقتلا

 ةناسقأ هتف رعم قد رط . قاقتشالا

 تدزتلا كامن د ردضملا

 قالثلا نغ وكان

 ىميملا ردصملاو ةعيطلاو ةرملا مسا  ناندئان

 للا ةرثكي غاصن  ناكملاو نامزلا امما

 نإ ذي الا لامقألا رداسن ركذا جذوغ

 ةل الا مسا



 تل 4 اد

 عوضوملا ةحفصلا
 هعوضومو فيرصتلا فيرعل 0
 ةباكلا ى

 ليثعا يءسإو قرصلا تالا 04

 ءايشأ ف ءاملعلاءارآ- هن ف دامو قاكملا باقلا ٠

 ةينالا تاملكلا نازيم ركذا_- جذنؤوعتأ 5
 امينانقاو لتمملاو حيحصلا ٠١
 ا امتلتعملاو حيحصلا نيب - جذوع ١

 اهيماسقأو ذيزملاو درا ٠١
 ؛هتعذش امو هطاضو لوالا فالأ ٠
 هنعذش امو هطباضو ىتاثلا بابلا 1

 ا ا ا ا ١4

 مه عبارلا 0 1م

 هذ طا ١ نسالا) 19

 ٌةروص ةاعارم ىتالثلا ف بجي - سداسلا » 25
 كل عراضملاو ىضاملا

 هراصتخال بكم نم غاصي دق . ىعابرلا درجم 0
 يئالثلا ديزم نازوأ 5

 تاه..نت : هتاقحلمو ديزملا ىعابرلا نازوأ

 هطورشو هدئاوفو قاحلالا ٠

 باوجلا  ديزملاو درجملا نيب جذومنب 01





 8و

 .ضعو در ون اقلطم حتفلا تاغل ثالث هيفف مدقت ام هب لصتي ل اذاو
 ءافلا ةكرخل عابتالاو اقلطم رسكلاو رفو

 .كف بجو مفرلا ريمضب هلاصتال هيف مغدملا ف رلا نكس اذاف
 دقو )١( مرسأ انددشو - تالض نإ لقو - تالح وحن ماغدالا
 اتسلا للاو هنيع (؟) تح وحن اذوذش كلذ ريغ ىف ماغدالا كفن
 .ةرورض وارعشلا )١( ططقو ناسنالا (5) ببدو دلبلا (4) ببضو )م
 ىلجعلا مجنلا ىلا لوقك

 لزجلا بوهولا لضفلا عساولا للجالا ىلعلا هلل دجلا
 .قيفكاو ليلجلا رفسلا كلذ ترده نم نان دصقام هلأ نوعبل 3 دق

 هلهانم بذع درب نأ اريدج حبصأ ىتح هتاردخ هوجو نع باقنلا

 نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل قورواطلا هسمش راونأب ىدتمو قود
 ءايبنالا متاخ ةرحه نم فلأو ةئاهلثو نيرشعو عسنةنس مظعملا ذاضمر
 هللا اناده نأ الو ىدتيم انك امو اذمل اناده ىذلا هلل دجلا

 صم وهف لاس ناق نيءلا ىف دماملا حسوااوهو سمرلاب تقصل (؟) مهتلخ )١(
 هندوءجتدتشا (1) هنيبجىف هرعش تبن (9) هبابض رثك (4) هتحنار تريغت (*)



 ل او.

 " الموز اعراضم ًافعضم العف ةملكلا نوكت نأ ( ةثلاثلاو ةيناثلا )

 ارقي . هنيد نع مكنم ددترب نمو وحن هيلع اينبم امعأ وأ نوكسلاب
 .ضضغاوىلاعت لاق ميت ةغل وهو ماغدالاو زاجملا لهأ ةغل وهو كفلاب

 ظ ريرج لاقو . كتوص نم
 ٠ :(1) ابالك الو تغلب ابعكالف ريم نم كنإ فرطلا ضف

 اهرخآ ىف اومزتلا مث نمو بيكرتلاب اهلقثل مله ىف ماغدالا مزّتلاو

 عابتالل ملا نم د_شو در رخآق ةوداحا ْط هيف اوزيحم و حتفلا

 .يف لعفأ ىف كفلا مرتلا اك نينكاسلا نم صلختلا ل صأ لعرسكلاو

 . .نينسحملاب ىلاعت هللا ىلا ببحاو نيقتملا هجو ضايبب ددشأ وحن بحعتلا

 ا
0 

 11511 أأا - +14 1 04“

 / ,هدنع هنال مك هغل ىلع لوالا ءانثتساو مالا لعف نم نان دسم اهيَك

 هنواعبحي مهاف نوبزاجملا اما (؟) رئامضلا هقحلت فرصتم ريغ سأ لعف

 الإ لع ىلاعت لاق ليذتتلا ءاخ مهتغلب و 'ىش هقحلب ال (©) لعف مسا

 ضام ةقيقحلا ىف هنال ةروصلا بسحب وه امنا ىناثلا ىفو ؟ءادبش له

 ةبئاغلاءاهبههبشو موزجملانم مغدملا لعفلا رخآ لصتا اذا 14 ةمئاخ

 ول هيج ةخو تئاغلا ءاه وأ اهدرب لَو اهدر وحم هحتف سحو

 ,ةوقلا ديك هريك 000 51 ب لدفلا خاب لصما قلو هدرب لو

 هلوق نم ىور دقو ملا ىنج نا كح دان هجن ا 0

 ( ري نم كن فرطلا ضغف )

ناليع سيق نم ميما حافو نونلا مهب ري ) (
 .تسأف ةناههوالذ فرطلاضغ ىنعملا 

 يقتمبا ىهو ((#1 ) .نيملهوىملفو وماكو امله لوقتف ( ؟ ) فرشلاو دجلا لهأ نم

 5 مزاللا ف تأ ىنعمبو ىدعتلا ىف رضحا
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 تلقت ماغدالا تدرأ اذاو لثنفاو رتسا لولا :وأكفلاو ماغدالاب ”ىرق

 ةكرح اهنعءانغتسالل ةزمهطا تطقسأو ةملكلا ءاف ىلا ىلوألا ءاتلا ةكرح

 لمقيو ريسيو لدقو رس لوقتف ءاتلا ىف ءاتلا تا ذ]
 لاق واراد

 هناا لنا ثالثا ماغدالا 00

 00 لجن وحن عراضملا لوأ ىف نيتذئازلا نيواتلا ىلوأ نفاذ

 - ثار ع لصولا تئج تمندأ اذاو ا لمنال

 0 ناك نا نيءاتب حتتفملا لعفلا نأ.ىلع روهجلاو كلام نبا ىأر

 عباتاو عبتا لايف لصولا ةزمه بالتجاو ماغدالا زاج عباتتو عبتت

 بالتجان م هيلع مزايامل هب'ئىدتبا نا ماغدالا هيفز#ي مل اعراضم ناك نإو

 ناكو هلبق اب لصو نإ زوجيو عراضم ىف نوكت الىهو لصولا ةزمه

 -(١)ن جربت الواوميت الو) لصول اىفىزلاًارقنيلوأ ك رحتم فرح هدعب

 ايهالوأتحدانءاب نجس دارا لصالاب جمل 3 منكو

 نءءاتلا ىدحإ تفذح ءادتبالا ىف فيفختلا تدرا ناف امهارخا ىف

  (؟) ىظلت اران يلاعت لاق ًاضيأ لصولا ىف زئاج وهو ةيئاثلا يهو

 عزراسملا نم نوتلا ىف فدملا اذه 'ىجح دقو لا قون : منك دقلو

 ةيناثلا ونلاحتفب يبت هما نينمؤملا ي م ا ةءارق هنموب
 لصالاو (؛) ةناجأو (*) ةصاخ اكتمغدأف اميركا ىجحت لصالا لف

 فرعي داك ال 0 فق ذنونلا تا ةءاممناو ةصاختأ
 م م سس سس سيب ماس هس نه امانه أ عال ع ع ع

 ايف نجعيو لسغب 00 ىبو ا لد ةدحاو



 ك1 ل

 )١( ندد وح اردصتي الآ ىتاثلا
 0 ساج عمج سسج 18 مغدمب امم وأ لصتي الأ ثااثلا

 عاونأ ةثالث ىلع اذهو هريغب قحام نزو ىف انوكي الأ عبارلا

 .ناف (*) لليه وحن نيلثملا لبق دئاز قاحلالا هيف لصحام اهدحأ
 ةدايزب قاحلالا هيف لصحام اهمناث جرحدب قاحلالل ةديزم هيف ءايلا

 اهملاث جرحدب قالالل ةديزم هرءاب ادن نأف بيلج وح نلت ا

 نلف هلاث سسنعقا وحن هريغو نيلثملا دحأ ةدايزب قاحلالا هيف لصحام
 عنتما اعاو_نونلاوةزمطابوةيناثلانيسلاب هيف لصح قاحلالاو محن رحاب

 قاحلالا نم دصق ام تاوف همازاتسال

 0 مسا يف انو كب آل١ .نماثلاو عياسلاو سداسلاو يضا
 دبدج عمج ددجو (4) للذ وحن نيتمضب لعف واددمو لاطك نيتحتفب

 هيناث حتفوهلوأ مضي لعفو أ اكو ( ( ملك هيناث حتفودلوأرسكب لعف 0

 ماغدالا عنتع ةريخالا ةعبسلا هذه ىفو (5) ةدّج عمج ددجو را

 ففكاو ىلا صصخا وحن ةضراع امهناث ةكرح نوكت الأ عساتلا
 00000 0 سلال م لالا نوكي تفكاو صصخا اميلصأ رشلا
 نك اننا ءاقتلال ءافلا تكرح و داملا ىلا

 و ىو اا 2 ارز نءابتالثملا نوكي الآ . .رشاغلا

 ا فو لتتقاو رقت 71 دتفا ىف نءات انوكي الا رشغ ىداحلا

 ةنيب نع ىح نم ايحيو يلاعت لاق كفنلاو ماغدالا زوج ةريخالا ثالثلا

 5 اة ا ل ةصخ ءشاا سوا مسمل ”يعلا نشد نم( ؟.) بسلا ( ١
 دضلولذ عج( 4) هللا الاهلاال لوق نمرثك أ ( + ) ريخلا ىف اسومان واسوساحورشلا
 لبيحلا ىف قيرطلا ىف (1) نذالا ةءمحشل زواجلا رعشاا ىهو ةمل مج(: ه ) فصلا



 < ار

 زئاجو بجاوو عنتم ءاتيق اقبال وها

 قدا و تلاط ون قاتلا نكسو نيلثملا لوا كرك اذا عنتميف

 فقولا نالتكس ءاَض لالا قاكو سكملاب اناك وا نسل كا 11
 نع ىودو  هيناطلس ىنع كله هيلام وح تارزكلا ك0 اهماع

 2 رخآلا ىف ةدم وا سايقلا ةهج نم فيعض وهو ماغدالا شرو.

 ءاغدالا ببسب دوصقملا دملا بهذي الك دقاو وءديو رساي ىطعن.
 بجو ةلصتم تناكولف دل 7 مل وحن ءافلا نع ةلصفنم ةزمح وأ

 لاس وحب ماغدالا
 الو رخألا ايف ةده لوألا نك 1و نيلثملا لوأ س٠

 امزالال اذنا هربغ نمال دبم كلا ناك وأ مدقت ام ءافلا نم ةلوصفم ةزم

 ةمومضم 0 ب”والوقتف مب الاثم ىلع )١( تو نم تينب ول -

 َْى تمغدأو اواو ةيناثلا لذي بو ١ كما ةمومضم ةددشم 8

 ايرو (؟) اثاثأ وحن ماغدالا زاج ًامزال لادبالا نكي مل ناف ةيناثلا واولا
 ةرمجح فقو ىف

 اطرش رعغ دحأب :كلذو امم ارك اذا ادن

 حتفلاب ددش نهاصا بحو لهو ”دشك ةلكىف انوكي نأ اهدحأ
 زاج كلل 'لبمج لثم نيتك ىف اناث نأف مهلاب ببحو رسكلاب للمو

 قددلا قارا قوك لأو ةبآ أرق و نيتزمح ان وكي الأ طرشب ماغدالا

 فاورعملاب ضاوومتلاذخ وت و ناضمر هش نيل

 ًاجارس سمشلا اناعجو وحنو

 رظنملا ىرلاو ثيبلا عاتم ثاثالا (؟) بآ ردصم عوجرلا ( )١



 و

 (؟) دومو(١) هصيوخو  نيلاضلا الو وحن ةدحاو ةلكف عيجاو

 ةيادو ةدامو لمحلا

 فاق وحن دادعالا درسك اهدرس دصق ىتلا تاملكللا ( ىتاثلا )

 ا لج ةلك لك نآل انييف كلذ غاس امئإو اذكهو واو ميد مج

 ظ ايلا ف تلصلا ناو ىعملا قراهدعت
 ورمعو بوثو لاقو ركب وحن اهبلع فوقوملا تاملكللا (ثااثلا)

 ورم و ركبكح يحص فرح هرخآآ لبق امف نينك اسلا ءاقتلا نأ الإ
 ةرسكب كرحم رخآلا لبق ىذلا حيحصلا ةقيقملا فو طقف ىرهاظ
 هيف نينك اسلاءاقتلاف لاقو ب وثك نزل هلبقام امأو  ًادج ةفيفخ ةساتخم

 لاكفلالا فقولا يف نيللا فخأو - لقث نإو هب قطنلا ناكم ال ىتيققح
 00 اوكا دم ز) ناتسللا مث ريو روسك نيدم ءايلاو واولا مث

 4 ماغدالا 2

 ” اننا, نيفوكلا طاقلا نم ىلو الاو اهدمو لادلا نوكسي
 .كرحتف نك اس نيفرحبنايتالا ًاحالطصاو لاخدالا ةذل وهو نيبرصيللا

 نوكيو ةدحاو ةعفد امهم طحغيو ناسللا عفت رب ثيحب دحاو جرخم نم

 0000 رالئامظ نول وأ ةذحاو ةلك نم نيب راقتمو نيلئاجم ىف

 00001 نمو ١ دلك نم نايراتتملاو هل لقك نيتلكن مو لك
 0001/01 فرخ الا للا ف دحأ تلق نمنيراقملا ىف دب الو - بر
 فورحلا عيمج ىف هلوخدل عساو باب وهو نيلثامم نيب الان يكل

 ةنمالا فلالا ادعام

 ضعب نم انضعب هدملدملا انددامتنم هلعاف مسي ملام لمذ (7 ) ةصاخ ريغصت” (1)



 -وولم١ 

 ينك اسلاءاقتلا نم صلختلا لصأ لعرسكلابامإ هكي رخو - بلاط أ

 نيعضوم ىف ًابوجو مفلاب امأو سفنلا هيلا ليمت يذلا هنال
 وحم موزجلا: هعراضمو نئاغلا ءاظ هب. لصتملا فمضملا سل 1١

 رسكلاو حتفلا نوزيجي نويفوكسلاو هدرب و هدر

 مايصلا م 0 1 قدرشفلا مط و مومضملا ريمضلا «؟»

 ايما 0 حوتفملا عاما واو ىف رسك- !| ىلعمضلا حجرتيو

 ريكا نما اهلا ىلع ةيدالا قال دي لضعلا اًويينَت الو ل هللا

 وحن روسكملا ريمضلاب ةلصتملا ةعاملا مم ىف و مفلا و ريبكلا ىرتشم د

 ب جرخا تلاق ون ةيسانملل رسقا ناو لصاةينات مش 00000 مع

 را نه اوجرخا وأ مست اولتقا نأ ) و - ىرغا تلاقو

 عضاوم ةثالث ىف ًابوجو حتفلاب امإو

 تاتكلا نمو هللا نم وحن لأ هيذام ىلع ةلخادنم ظفا »1١١«

 نمرتك اسكن لاربع ا عم اهفالخب نيترسأ ؟يىلاوت نه انارف

 كنب | نمو حم حتفلا

 عم م ودا هعراضمو نيعلا مودهضم فعاضملا سأل

 نال نك اسلاب مح فل الا لاصتال اهدرب مو اهدر قمن ةيئاغلا رحت

 ( هللا لا ) ىف حفلا ححرتيو دوجوم ريغ هناك ىنخ فرح ءالا

 هعراضمو فعضملا ىعأ نم نيعلا مومضم ىف رسكسلاو حتتفلا زوجيو

 'مدقت ام ىوس

 عضاوم ةثالث ىف نينك اس ١١ ءاقتلا رقتفنو

 هلثمىف ندم امهيناثونبل فرح نينك اسلا لوأ ناك اذإ ام (لوالا)



 2-2 اح

 ميضعب قللاو (تررس) 00 تر لكم اناء م كملا

 .نال نرقإ سايق ىلع'نضغ نضضغا ىف زاجأف ززدكملا 2 مومضملا

 ,نينك اسلاءاقتلال فذكلا امأ - روسكتملا كف نم لقث أ مومضملا كف

 .ناحبرو مدودي نم ءايلا فذح وحذف ىمايقلا ريغ امأو دعب ركذيسف
 00000 رار لو !١) لسحاو ديدقتلاب ناحت رو ىدو ىدي اهلصأ
 2 | سا ظاواوتشو وعسو ونب اهابمأ هفشو ممساو نبأ ود نم واولا
 نيه>و. كا عاطتسا لما عاطسا نم ءات )او هتس 0

 م نينك اسلا ءاقتلا

 د ناك ناف الوأ ةده ابطا 00 نأ هاف ناك ام ىقتلا اذإ

 00 ا د نع ناثلا الا نك ا ءاوس اطخو ًاظفل اهنذح نجاو

 .نيمرتو فوزغت وح ةملكلا نم ءزكك ناك مأ عبو لكو فخ يق

 دزهاي <. لدنلو نرتل)  و نيم تنأو لاجرا نهرو 0

 نشيل هرمي عوقلا ىب مال رحم نيتك ىف اناك نإ افك اما فذحتو

 .سمأألا وأو ٠ هردق قد هللا اوردق امو . هلل دجْلا الاقو لجرلا يربو

 « اهيف امو ايندْلا نم ريخ رجفلا اتمكر » وحنو جنم

 0 ا ا رك بجو ةدم امط وأ نكي ل نإ

 0007 اهاهلوادإ نحت انا ةنيفطا ديكوتلا ن وأ (امهدحأ)

 عير نب طبضالا لوق
 ةسفردق دل انو عكر ا كلغ رقعلا نيالا

 هن, ىلع وحب ملع ىلا ًافاضم نباب فوصوملا ل ءلا نيونت ( امهمناث )



 حل

 اننعاولا قارق قارأ ىف مهوقك ءاهلمفأ ةررم تلدبأ ول ( هييبنت ل

 قارهلوقتف ىضتقملا مدعل فذحن مل اهاهنعلبالا (١)لهخأ قوطوقك

 اهاهنعي لب الا لهنعو عيا ىف ءاملا حنش قارامو قرم وهف قارم-

 ةلهنعم ىهو.لهنعم وهف»
 لاثملا 9 ىف فاو ليصفتب تمدقت ( ةيناثلا')

 همالوهنيعو نيعلاروسكم ًايثالغ انضام لحفلا: ناك اذإ ( ةثلاثلا ))
 ىلع كرحتملا ريمضلا يلإ هدانسإ لاح ىف لمعتسإ هناف دحاو سذج نم

 ةلوقنم ريغو ءافلا ىلا اهتكرح لش دسن نيملا فود ا هس[ 0
 ىلوالاماللا فذحي تاظو (؟) تالظ هدانسا دنع لوةت لظ وحن كلذو»

 مالظف ) ىلاعت لاق لقت نود ماللا فذحب تلظو الفال ايتك ع ل
 وحن ماهتالا نيعت ةثالثلا ىلع داز ناف  نالظ ىف كلذكو (*) نوهكفتا

 نيعلاحوتفم ناك نإ مامتالا نيعتي يا ا ا تر

 تالنم نإ لق ةنمو تلا 0

 .تاهجولا زاج ةوسن نونب لصلاو ارحاوأ اهرايصت نات نأ

 ىلاغت لاق نرقو نررقاو نررقيو ( ؛ ):فررق, وحت طقف نالوألا
 دكاور نالظيف وحن ىف مامنالا (ه) نيعتيو ( نكتويب يف نرقو )'
 نيعلا حوتفنم هنالا

 حتفلاو ىضاملافرسكلاب رقأ تررق ةغل ىف انيلثلا لوأ حتف ناف

 فيفختلان ال( نكت ويب يف نرقو) مصاع أرق اكلقنلا لق عراشملا ىف

 رقا حتفلاب ناكملا ف تررق روبشملا نالو نيعلا روسكم ىف نوكي امنإ:

 رقأ (4) نومدنت (؟)رابملاب هتلمع اذا اذك لمفأ تالظ(؟)بزرغتا ءاملا اهدروأ )١(
 ىضاملاك افيفخم فذحلا نسح امهوأ رسكو نالثم عمتجاال هن "ال () هب ماقأ ناكملا



 11 ا

 ةرّقا فصي مثرعاش لاق مدنع درطم كلذو لويكمو

 فان سانعلا لاقو 51 لم سايقلاو * ةيويطمةحافت اه كو

 (١)نويعم ديس كنا 0000 اديس كت وسم كتوق ناكذف

 نوددم نالف مطوق ىف اذه ىلع نودرصملا ىرجو

 (؟)نووصم بوث عمسواولا تاذ نم ًاًئيش برعلاض عل ححصاعبرو
 دووقم سرفو(") فوودم كسمو

 *« فذحلاب لالعالا ©

 فيفختلا ىوس ةيفيرصت ةلعل ناك ام وهو ىسايق نامسق فذحلا

 هل لاقيو اطل سيلام وهو ىمايق ريغو نك اشلا ءاقثلاو لاقثتسالاك

 (ة)لئاسمثالث ىف لخدب يءايقلاف ةيفيرصت ةلعلال ىأ اطابتعا فذحلا
 لعفلانيعب و هردصمو لاثملا لعفلا ءافيو لعملا ىف دئازلا فرحلاب قلعتت

 دحاو سنج نم همالو هنيع ىذلا ىتالثلا

 نذزو ىلع ناك اذإ ىضاملا ىف دئازلا فرحلا فدذح بحي ( ىلوالا )

 نيت زمطا عامجا ةها ل لويسملا و :لعاقلا ىفن-صوو هعراضم نم لعفأ

 مركنو مركيو رك ا وحب هريغ هيلع لمحو ملكتملا ةزمم ءودبملا ىف

 قابلا اذكو مركاؤنو مرك وأ اهلصأو مركمو مركمو مع مركتو

 (مد نال نعأ هناف) ى معقفلا نامح ينأ لوق ذشو

 كلذىلإ فاضي 02 لول م(8) أ مالا ساد ةلاو نيءلا 46 ا لو. م4 )00(

 1 ريمضل هدانسأ دنع فوج هيلا لعفلا نيعفذحامو اهنم نين ”| ىلع مالك |مدقت لئاسم ثالث

 ايضامناك اذاثدن اعلا ءانوأ اقلطمةعاججلا واول 8 اذإ صقانلا لعفلا م ال كرحتما مفرلا

 ماغدالا ىف حضنتسو لعافتتو لعفت نم نوءاتلا يدحإ فذح ةثلاثلاو فلأ همال



 ا --

 العف هنوك مموتل لعأ ول هنال 00 نشل ةدايزلاو

 العف ناك نيح لعأ نأ دعب ةيماعلا ىلا لوقنُف ماع ديزي ون انآ

 رسكي لعفلا ناب هناف لوقم و طي. وحن امهيف هفلاخ نإ اذكو

 طايخمو لاوقمو لايكمو كلاوسك ل امفم هلثمو ميما ةدايزو هلوأ
 ماوقتساوماوقإ وحن لاعفتسا وا هلاعف ال قزاوملاردضللا | كلانا (

 تلقت مْ هئاف ىلا هنيع 1 0 لالعالا ىف هلعف ىلع لمحي هناف

 حيحصلاو نينك اسلاءاقتلال نيفث الا ىدحإ فذح كلا ١ ل

 لاقيف اهنع 0 ءاتلاب ىو مْ فرطلا نم امرقو اهتدايزا ةيناثلا هنأ

 مهضعب لوقك عمسام ىلع هيف رصتقيف ءاتلا فذحن دقو ةماقتساو ةئاقإ

 ءاحو ةالبغلا ماقإو وحن ةفاضالا عم كلذ نيك و اياخا طاع اء

 الاوعإ )١( لع انه كا الأف اهعورفو لاعفتساو لاعفإ جعل

 ىصلا (*) ليغتساو اذاوحتسا ذوحتساو امايغإ ءايشلا(؟) تعشاو |

 ذاش هلك كلذو الايغتسا

 ند واولا تاوذ.فالخلا دك بيو لوعفم ة ةغيص ( عبارلا )

 واولا فذح ءايلا تاوذ ىفو ةيناثلا أ حيحصلاو نيواولا ىدحإ

 تاوذب واولا تاوذ سيتلتف اواو ءايلا باقنت الثل ةرسك ةمضلا بلقو

 غووصمو لووقم (؟) لصالاو غوصمو لوقم ىواولا لاثف ءايلا

 نو.دمو عويبم اهيلضأو تم ىلايلاو

 دويصمو طويخو عويبم نووي ىئايلا ححصل مع ونبو
 ةحايلسسسلالل

 لماحلا نمئبالا وهولبغلا برش(؟)رعف تاق راس )علا هلوص عفر(١)

 ا نانك اس يقتلاف اهلقامىلإنيعلا ةكر> تلقن (4)



 د موا

 تدرإو كقراو كنالو كانإ هلصأ ةاذلا تحرهو ءىعلا تدرهو

 فح

 6 لقنلاب لالعالا ل ظ
 فرحلاىتبيو هلا ا اذلا ىلإ كرحتملا لحمملا كرت كد

 للم لرش امهلصأ عيبيو لوقي وحن ةلوقنملا ةكرملا ضئاخ نإ لتفلا

 اهسناجي مل نإ ةكرملا كلت بساني ًاقرح بلقيو - برضيك عسببو لتقي
 لقنلا عنتميفمركيك فوخيو بهذيك فوخي امهلصأ فيخيو فاخي وحن
 0211 جست لمف اول دو قارعو عيابك التعم نك اسلا ناكذإ

 وحن ماللا لفدفولا دوساو(؟)ضيب اوحنافعضم ناك وأهب نيبأو هنببأ ام

 نالالعا ىلاوتي الث ىوهأو ىوحأ
 عضاوم ةعبرأ ىف لالعالا نم عونلا اذه رصحتيو
 عيبيو موقيك ًانيع لتعملا لعفلا ( لوالا )

 نأ مرش هندابز نود هنلزو ىف عراضملل هيدحلا مسالا ( ىناثلا )

 ” اييلصأ شاعمو ءاقكل ءامالا نم هنأ ىلع لدن (*) ةمالع هيف نوكت

 نيبمو ميقم كلذكو اوبلقو اولقنف بهذم ةنز ىلع شيعمو موقم

 لاثم ىلع امما عيبلا لآ ار رو نت ناك هقرو نود هتدايز وأ

 عيبتو ليقت لوب كناف ماللا دعب ةزمحو ءاتلا سكب (5) ل

 يك دوولا ف ههشأ نا حيحصتلا بجيو ةقكااس ءاب امعدعإ نين ربكم

 سيتليف لاثع لاتم سلال لعأول هن ال( ) لس. الوه وهلنز ا وأ ليضفتلا مساىلع هلالمح(١)

 دسا|نمديدغقلاب داسب دوسا اذكو ةرشبلا ةموعن ىهو ةذاضيلا نمديدغتلاب ضايب ضيبأ

 ّْ * رعشلا تبنم نم دلجلا ىلع يذلا رشقلا (؛ ) ميقمو ماقم ىفميملاك (؟)



 ل االول

 از وأ الاذ وأ الاد لاعتفالا واف تناك اذإ (لادلا لادبإ )

 ماغدالاو لادبالاب نادا نادنم لعتفا ىف لوقتف ةلمهمالاد هؤات تادبأ

 هيف كلو ركد ذا ركذ نمو ماغدا الب رجدز ارجز نمو نيلثملا دوجول
 7 ناو داون كهذا لوقتف ٍلطظا ىف ةمدقتملا ةنالثلا هجوالا

 رك "ذم نم لهف اذاش
 ليلدب هدوف لسا مف ىف ًابوجو واولا نم ميملا لدبت ( ميلا لادبإ )
 ءاطلا اوفذ_ةخ اطو الا ءاي_شالا درب ريسكتلاو هاوفأ ىلع 0-0

 واولا نم ميملا اولدبأ مث ًافيفخم

 كوفودمحو ف لاقيف لصالا ىلإ ه عج رمضم 2 هاظ لإ فيما ناف

 )١( فواخا ه سو هيلعللا رصهلوق وحم ةفاضالا عم لادبالا ىن : اعرو

 * ةيؤورلوقو « كسملا حيد نم هللا دنع يطأ متاصلا مف

 * "هف رحبلا فو نأ امظ حبصي * 'همقلي ءىث هيهليال توملاك
 يف اتناك أءاوس ءابلا لبق اهعوقوو اهنوكس نيطرشب نونلا نمو

 انثعب نم » وحن ىتاثلاو « اهاقشأ ثعبنا » وحن لوالاف نيتلك مأ ةلك

 ةءؤر لوق ىف اذوذش نونلا نم ميلا تكدباو « اذه ان دقمم نم

 )0 ماقبلا ب ضخلا كرفكو ماتعلا قطنملا تاذ لاهاي

 (م) متاقهلصأو نتاقدوسأ مطوق ىف كلذ ل ءاجو نانبلا هلصأو
 ىلع فقولا ىف كلذ درطيو ءاتلا نم ءاطا لدبت ( ءاملا لادنإ )

 ةمحرو ةمعن وحن
 ءاملا تقرهو ما كنطو كايه ١ يف ع ومسم ءاتلا ريغ نم اطادبإو

 لاه (؟ )هيلع هللا :ءانشب هتيتحأ هتببطأو ذاشابحتف وو ءالا مفب وهو ةحئارلا ريغنا )1(

 ةرجو ةربغ هيفنوا مقالا(؟)ءاتلاري رك: وهو ةمت يل ماتقلاو.'ةأرصا م اه ةلاه مم



17 

 ةنالع ن ةمقلع ددهم ىشعالا لاق قابلا اذكو رستياو راستيا لصالاو
 !١١ ]اسراوتلاتاقابلا ديز[ف وسو: . اهلثع كدم أ دمت ناف

 تلا رع هلإق جاشو جاتا دمتإو دعلا لثمو

 ((؟)رتأالا اهجل ون نأ اهنع قياضت اجلاوَم نجل دب قاوقلا ناذ

 نجات وو كا وأو ندمت و انيلعا

 'اهماغدإ و ءان ءايلا لادبا زوجي الو_رزلءار ازآلا . نملعتفا ىف لوقتو

 ف مطوق دشو ةلعأ كسلاو ةرمع نم لدب ءاملا هذه نال ءاتلا ىف

 ْ ككل ل لعتفا

 ءاط وأ اذاض وأ اداص لاعتفالا وذ تناكاذإ ( ءاطلا لادبإ)
 هفيرواصتلا عج فعاط هّئات لادبا بجو قابطالا ف 121 بلا ءاط 1

 ,لطظا ملظ نمو برطضا برض نمو ربطصا ريص نم لعتفا ىف لوقتف لوقتف

 رهطا ىف بجيو رهتطاو ملتظاو كما و رتصأ لضالاو رهطا رهط نمو

 راهظإه جوا ةنالث ملطظا ىف فلو اطوأ نوكسو نيلثملا عامجال ماغدالا

 :لوقتفمافدالا عم ةلمهم ءاط ةمجعملا ءاظلا لادباو لصالا ىلع امهمم ا

 هلوق نبي ىور دقو ملظا لوقتف ماغدالاو ءاظ ةلمهملا ءاطلا لادباو ملطا

 نانسر نب 1 علا

 09 ملاظ يف نايحأ لظي 0 ههلئان كيطعي ىذلا داوملا وه

 .جواولانمعلتا (؟) ةيذؤللاةملكلا ىهو هضراقعمج ضراوقلاو رثلاب هتدعوأ دعنا (1)
 .هلصأقياضتو راعشالا اهبديري ىناوقلاو جولولا مضومجلوم عج جااوملاو لوخدلا وهو
 :(ىنءلا) امنع نملدب رورجللاو راجلاونعوهو رجلا فرحهنم طقس اهجلوت نأو قياضتت
 نيش 0 نأ قيض -- لك نم اهنلإ برمتتو سوفنلا ف راو راع "الا نأ

 اهمف 0 هلغم 7 تاقو'الا ق ا نمدرالو 1 نم كلذ



 بح 1

 نءءايلاو دوسا اذا وح ردصم ىوملا وحن نوواولا عامبجاف رييغتلا لحم
 ”ىملاو ووحلا نيف : لصالاو ىوطا وح ءايلاو واولاو ثسغلل ايلا قمت
 ارو نالالعا ىلاوتل ًافلأ نيعلا تبلق ولف املأ نوءال تبلقف ”ىوطاو

 (؟) ةءاطو )١( ةلاثو ةباغ وحن ةيناثلا اوححصو ىلو الا اولعأف اوسكع
 3 كرت اذوذش يملا تلعأف ةبصاقك ةيبأ او ةيبطو ةيطوسل ا ةناو

 هوجولا 3 اذهو ةبآو ةءاطو ةلاثو ةناغ راصف اهلبق ام حاتفتاو ءايلا '

 ةريخالا ىف

 ل نلالاكما.ستالاب تخت ةداي وم رشا ال انيعانؤكمالا © فانا و
 ىف لضالا وه امب ههش دعب ةدايزلا كلتب هنأل ثينأتلا فلأو نونلاو
 (4) ناَمِيطاو (#) نالوا وحن ىف اتحص كلذلف لعفلاوه و لالعألا

 (4)ناهامىلالعالاذشو (7) ىديحلاو(5) ىركوضلاو (ه)ناليسو

 ناهومو ثذارود امبسايقو (4) نارادو

 *”« هواتولاعتفالا ءاف

 لاعتفالل ءافءايلاوأ واولا تناك اذا ( ءايلاو واولا نم ءاتلا 0
 اولا ىف كلذ لاكم هنم فرصت اهو لاعتفالا ءات ف تض داو

 لاصت وا لصالاو هه لصتمو لصتمو 'لصت او لصتيو لصتاو لاصتا
 ارستمو رستمو رسااو رستءو نستاو راسنا ءابلا ىف كا ||

 تارجش تال سوءعر نيب عمجي وأ اهدنع ىوث, ىعارلا اهعضي راغص ةراجح 010(
 اذا لاح ردصم (*) ناكدلاوهيلعمانيىذلا حطسلا (؟) امم لظتسيف ايوثأ اهيا ىقلي مث
 راخلا (7) داو مسا (7)لاسردصم (5) قثعلا ند بهذ اذا ماه ردصم (4) فاطط
 نائمحأ امهليقو راد ةينثت (4) ءام ة هند )8( عني رسما

 )؟1١-نفى(



 _ اطالب

 ماللاو اه دعب أم كرحتل بانو بابو عابو ماق ىف نيعلا اعاد و

 ةادك ةحيفبا ءاب الو رنا اعدم سيل ذإ ىكبو واط دور اوكف

 - مث نيفلأ اتبلقف نووحميو نويشخي امهلصأو نرحعو نو هكر

 ا نيك فلا ءاقتاال اتفدح

 ىلع هنم فضولا ىذلا لعفل ًانيع امهادحإ نوكت الأ ) سداسلا (

 ذإو هناف فاخ جرف روعأ وهف روعو )١( نفل وهف فيه وحن رس

 لعاف ىلع هفصو نك. ل هدض . نقلا للك ا كم ناك

 اغإو روعلاو فيهاا اذه 00 انيع ا و الأ ( عبا- || (

 هأذعع هنال ”ارعأو كو فصولا ىلع المح لعفلا حيحصل عزتلا١

 حيحصتلا َْق هيلع لعفلا ردصم ل#مو

 لعافتلا ىنعمىلع (؟) لادلا لتفال انيعواولا نوكت الأ.( نماثلا )

 اوروتشاواو>ودزاو واو ةيلوعفملاو ةيلعافلا ُّق كراشتلا أ

 هاف لعافت ىلع الاد نكي ا اف اورواشلو اوحوازتو !هرداحت ىعع

 طرتشيالفاءايلا امأف زاج ىنعع زانجاو ناخ ىنعمي ناتخا وحن هلالعا بجي

 كيذلو واولا نم لالعالاب ق>ا تناكف فل الا نم اهءرقل كلذ اهمذ

 00000 قا اوال يدي اوعاتاو اوزاتماو اوفاتسا ىف تلعأ

 اورابتو اوزاكو فوينلاب
 الراعألا اذه قحعو فرح ةواتم امعادحا نوكت الآ ( عساتلا )

 وهو فرا هبال لالعالاب قحأ رد لاو ةلك ىف نالالعإ مدت الل

 'كراثتك حتفلا نم اهاصخل هنيع حم صت ىذلا لعافت ىلع الج 6 نطملا روءص 6



 دمها ا

 -هايلا ملستل ة ةرسك هتمض بلق بجو ةضحب ةفص لمف تناك ن اف ايظا
 كلام نبا لاقو (؟) ىكيح ةيشمو )١ ١( ىزيض ةمسق الأ هنم عمسإ و

 ..لدنت و اواو ءايلا باقنتف ةمضلا مست نأ ةفض لق تي قر

 .ىبيكلاو ىموكلاو ىيطلاو ىبوطلا لوقتف ءايلا مستف ةرماك ةمضلا

 قيضلاو قوضلاو

  ءايلاو واولا اهيتخأ نم فلالا لادنإ 9

 طورش ةرعس املا ءابلا وار لذ

 .ىردصم عييبلاو لوقلا ىف اتحص كلذلف اكرحّن نأ « لوالا »

 امهنوكسل عابو لاق

 :(8) ليج ف اتِحبَص كلذلو ةيلصاةةكرللا نوكت نأ, « قاتلا ١

 مسي لصف 07 ننال فو موتو لثيج ينفخ (5 )09
 .ليخلاو ضوعلا ىف اتحص كلذلو امهلبقام حّتفي نأ « كلاثلا »

 (5 ) روسلاو
 ءاتحص كيذلو امههتلكى ىأ ةلصتم ةحتفلا نوكت 30 عبارلا + 5

 انيمسأب فلطقو ةقرر كا كلوق ىف

 .فلأ امهلي الو نينيعاتناكنإ امهدمإام كرحت, نأ © مالا |
 .ليوطو نايب ىف نيعلا تحص كلذلو نيمال اتناك نإ ةددشم ءاي الو

 ”ىولعو ناوصعونايتفوإاوزغو ايمر ىفءاللاو(5) قت 'روخاو رويغو

 )١( هعم دلو دلولاوهو (4) عب ءعأا ( ) نايكسنملا امذ ك ردت )2( ةرئاح 01

 .قارعلاب ربك الا نامعنلا رصق 2 ةروس مجج (» ) نامأوت امه لاقيو دحاو نطبأ ىف



 د اح

 وضقو لجزلا وهنك لذ مال امإ يهد ةناننا نع عفت نأ (0)

 موتخم مسا مال وأ هامرأ امو هاضقأ امو هلقعأ ىأ دارنا ام :ىعف ىو

 لوقت كناف ةردقم لثم ىرلا نم ىنبت نك اهماع هياكعلا تيش ءاتب

 الساكت لساكتك مغلاب ايناوت هلصأ ناف ةيناوت ىتاوت فالخب ةومرم
 ةدحولا ةدافال ءاتلا تديز مث بلقلا نم ءايلا لستل ة حرك هيض كاديأت
 نم ىلت نى قوتلاو نفلالا موت مسا مال 54 هلاحب لالعالا ىتبو

 ان لوقتف عضوم مسا ناعم ّس لثم يعرلا

 ىوقت وحن ةفصال امسا ءافلا حتفب ىلعفل امال نوكت نأ (0)

 (4) ايفطو (*) ايعنسو (؟) اي رىف حيحصتلا ذشو ىوتفو )١( ىورشو

 تناكاذإ اذه نايدصو نايزخ ىتنؤئم ايدصوايزخوحم ةفصلا ىف مستو
 (ه)ىوشنك ةفص وأ ىوعدك امما اقلطم ملستف اواو تناك اذإ امأءايماللا

 وأ باطلإاردصم ىبوطك امسا مغلاب ىلعفل انيع نوكت نأ (:)
 ىموكلاو ىبوطلاك لعفأ 0 تناكو ءامسالا ىرجي ةيراح ةفص

 ةيراج 35 ىلع لدي ىذلاو تاو سيك أو ثيرظا تاثنؤم ىروحلاو

 لمفأ ناو 0 امايرج مدعو لماوعلا اهؤالبإ ءامسالا ىرجم
 لضافأو لضفأ لاةيف ةدماجلا ءامسالاك (5) لعافأ ىلع ممجي ليضفتلا

 ييككلاو يللا ل لاو لك افأو 2 00 : 0 3

 ىثحولا رقلادلو(4) عصوم 69] ةيئارلا مسا (9؟) هلثم ىأ ا غال لاش ا )0(

 نيتمن اناك اذا ءالمذو لمفأ حايصملا# ىف ك ىبارافلا لاق (5) ىركس ىوشن ةأرما (ه)
 0 عجامسأ لف [نكاذاو رخامجلاو ءاردحو رجأوحت نوكسف مكب لعف ىلع اممج

 قرابالاو قربالاو حطابالاو حطبالا او



 ساق ١ رول

 حيحصتللا هيف للاغلا نأالا ناهجولا هيفزاح ادرفم ناكناف )١( وو

 ( اداسف الو ضرالا ىف !ًولع نوديربال) ( اريك تع اوعغو )و

 خيشلا اتع موق ىف لالعالا ءاح دقو اومس د لل وا ولالا اكو

 8-1 هماق اسقو تع

 عوجو ميزو ميك ماللا حيحصاعج لعمل انعووكك نأ 0( :(

 منو موص لوقت حب يحصتلا هيف ربك الاو عئاجو ماو ماستاولا

 ىوتشكن الالعا ىلاوتب الثل ماللا تلتعا نا حيحصتلا بجيو عوجو
 ماونو ما وص وحن نيعلا نم تلصق وأ واغو (؟) واش ىع# يوغو
 مجنلا ىنأ لوق ذشو فرطلا نع ذئنيح اهدعبل

 ١  3رذنم ةني هيه ٠ اهمالس الإ ءآينلا قرأ اف )8(

 : ءايلاو فلالا اههتخأ نم واولا لادبإ
 اهلمقام مني نأ ىهو ةدحاو ةلاسم ف نوكي فلالا نم اًطادبإ

 امهنع ىرووام يللا ىو بروضو علوا وحن

 لكاس علرأ ىف ىف ءايلا نم اعو

 وحن عجج ريغ ىف اهايقام امومضم ةدرفم ةنك اس نوكت نأ

 اهتمالس بحتف رسوبو نقوبو رسيمو نقيم امهلصأو رسومو نقوم
 لثم عيبلا نم ىنبت ناك ابلثم ف ثمندأ وأ (؛ 4) مايه وم تكرم نأ

 عج مكة رسل ةيقلا باق تحبو عمج ف كنك وأ عايد لوقتف نس

 ءاضسو ضيبأ مككدحا ضيدنو هز ءامهو ميهأ

 قراطلا (*) ىوغي ىوغو ىوشي ىوشب, يوش لاف ى با (9) ةيبسلا لاذ عج(١)
 ءالاءرسكي مايهاب ةباصم ىأ )٠( شطعلا ةدش (؛) ريسلا 0 الل ل

 0 لو شطعتو "يعرالو ضرالا ىف مي لب الإ باصلإ ءادوهو اهو



 د الاس د

 ذإ عيونو اود لضخ ناوددو ةيؤار فغ# ةيور 1 تاذلا ضراع

 كلا لفأ ذإ ىوقوحم نوكمس )| ضراع وأ عيان لآ نم لدب هواو

 طوردلا وعلب موءنقأ عون عاونأ ةثالث انو د اع نسوا قدك

 عونو ماغدالاو )١( لادبالاب ( نوربعت اي را منك نإ ) مهضعل ةءارتك

 .ىوعو 00 مونأ مودو ا قروض و2 ظؤرفلا 0 عم ححص

 واولا عد أ اواو ءايلا هيف لدن عونوةويح نب ءاحرو ةيوع بلك

 ةرطاو .كذملا نع اىهنو ةوعبلكلا ىوعو ةدعاقلا سكع ىلع اهمف

 4 كرماو دو د كر نم لعاقم ىلع رسكي ام ريغصت ىف

 نيدو ارنا دلو كروس 1 لودح لوقت او لالعالا

 رسكب لعق 0 ةينضام ىذلا لوعفم مال واولا قوكت نأ )0(

 كشو  هنلع ىوقم وهف مساق ىلع ىوقو ىضرع وهف هيضر وح نعلا

 بجو ةحوتفم ندفلا ند ناك نانا ( 8و طم ةيضاو) مهضعب ةءارق

 نب ثوغي دبع ل وقل ذاش لالعالاو ”وعدمو ”وزغم و جيحصتلا

 ىتراحلا صاق و

 اا لعام يللا ٠ ىتأ دكبلم درع ثءلع دقو

 ان ايفر ”وقو ”ىصع وح امج لوعف مال واولا قؤكت نأ :(5)

 .ةريخالا اوءلقف اولقثتساف وولدو وومقو ووصءلصاالاو ولدو افةواصع

 )١( وبنو خأو تأ ىتج وأو وأ كي ماغدالا لصخ ىل والا مث ءاي

 هيف لصح (* ) رك ذلارونسلا (؟١ز مهلا نمةففخا,ممالةضراع واو ١١ نأ عم 0
 هبادسلا )3( دسالا ك ثيالا و ريغصتلاب ا ه«ة>وز لدحرلا عع ) 6( ةمحلا )؛ ( ةدش

 ا 1 ىءام قار ه ىذلا



 والو

 ()تاركزو ترظعف وقت حتف دعب ادعاصف ةعب ارافرط عقت نأ (؛)
 17 صو ٍنائلعَمو تيكزوتيطعا تلق فيعضتلاو | ةرملطاب تكا ذاك
 مسا ى ع لوعفملا مساو عراضملا ىلع ىضاملا اولمح مهنال لوعفلا مسا ةغيصب

 ربك هرخآ لبق ايه الم نا لخأ ١

 نازيم وحن اهلثم نع ةدرفم ةنكاس ىهو ةرسك واولاّلت نأ (ه)

 كرحتل راوسو (؟) ناوص فالخي تاقومو نازوم امهلصأ تاقيمو
 ةدرفمال ةددشم واولا ن ال(4) طاواعاو (") ذا واجاو واولا

 (ايندلا ءامسلا انيز انإ) وحن ةفص مفلاب ىلعفل امال نوكت نأ 0(

 ذاش ىوصقلا ةفاسملا نييزاحألا لوقو ايلعلا ةجردلا نيقتمال كلوقو

 ىف كلذ ىلع هبن اكو اولا وهو لصأالا ىلع هب هين الامعتسا حيصف اسايق
 ىلعف تناك ناف سايقلا ىلع ايصقلا نولوقي مك ونب و دوقلاو ذوحتسا

 ةمرلا وذ لاق عضومل ىوزحك ريغت ل امسا

 (ه)قرقرتي وأ ضفري ىوطلاءاف ةربع نيعلل رتجه» ىوزحب ارادأ
 ةلاح ىف ىلتيك ايكح فام حاز ف ءايلاو يه ىتتلت نأ (0

 ماغدالا بلقلا دعب بحير انوكسو اتاذ لصأتم امهنم قباسلاو عفرلا

 امفو تويمو د :وسامباصاكيمو ا عايل هيفا امف كلذ لاثم

 ىو امهلصأو تيولو تيوطاردصم ىلو ىطط واولا هيف تمدقتت

 وعد وحن نيتملكؤ انذاك وأ نوتي زكايقتلي ل نا حينما بحيف ىولو

 5 رويغو ليوط ص را مي قيادلا ناك دقاو ىو رضا

 ريعيلا قئعي قاعتاا )4( ةعرسلا منبرا ١ انك 08 0 7 7 5 1 ١

 ا نبءااىف يقي قرقرتي و ليسي ضفري و هعمد ىوهلاءامو ممدلاةربعلا (ه)بوكرال



 نارا ف

 0100 هو راوس فالخم ةايتعاو .دايقتاؤ مايقو مايِصك فلأا

 داعو الو> لاحو لعفلا نيع ةحصل اراوج رواجو اذول ذوالو ةيردصملا

 ايق ملهللا لمح وحناهمدع امف لالعالا لوو فلالا مدعل ادوع ضيرملا

 ءافيتسا عم حيحصتلا ذشو رسكلا مدل: راوع' روعو احاور حارو.
 جاجعلا لاق ترفت ينمع اراو رونت ةيبظلا ترا موق ىف طورشلا

 . ريظن هل عمسإ لو( اراوذلا دانا طلح ةوشل شصلا

 دحاولا ىف ىهو ةرسكا,ابقو ماللا حيحص مه انيع عقت نأ (5)

 همك 2 ةميقو ميدو ةعدو ليحو ةليحو رايدو راد نر ا

 ةهميش اأو جوحو ةجاح شو قابلا اذكو لوحو راود لصالاو مقو

 طوسك فلا عجلا ى اف ٠ نركب نأ طرشي ةنكاسلا ىعو ةلمملاب

 تححعص .فلأألا تدقف ناف ضايرو ضورو ضايحو ضوحو طايسو

 ةريث_ مطوق ذشو ةدوعولب الا نم نسملا د'وعو ةزوكو زوك ون واولا

  لاوطو ليوط و لاا قف ترج نا واولا ححصلاو روث عمج ىف

 ْ ٠ هلوق ذشو.

 "001 لاح ادا عانأو ٠ ةلؤر ةءام هلأ "قايل نيت

 000 لاقل ديدعتلاب (لرحو (؟)ناير عمك هدرغم مال تلعأ وأ

 (4) نالالعا ىلاوتي الثل حيحصتلاب ءاوجو.

 ءالاو اوآولا تعحتلا“ قايور ةلظألو ناشطعأ دش ( ؟ ) رصقلا ةءامقلا( ) ١

 ءامسلا نيب غارفلا ( ؟ ) ءايلا ف تمغدأو ءاب واولا تياقف نوكسلاب امهادحأ تقيسو.

 0 1 هرم ماللاو يلا ركل ءاي.نيبلا لادا 612 ) , ةماملاب ,ةدلنو: ضر الاو
 ةدئاز فلا: ؛



 مؤ

 مَسْأ ليسألاو أ لوقتف ءانلا حتفو ةزمطا

 :مؤأ وحن ةعراضم ةزمه نيتكرحتملا نم ىلوالا ةزمحلا تناكاذاو

 :ةيناثلا ةزمحلا قيقحم زاهبا ذك لم تننأو موقلا تثعأ ل راطم او

 ) م :رذدثا1) وع ماهفتسالا ةزمهم ىنعهىلع اهنالدل لكتملا ةزمط اهميشت

 # ةلعلا فورح ىف لادبالا وأ ىلقلاب لالعالا لي

 .نيتلاس قف فلألا ف لد (,اراو فل الاابتخيا م 1 لان

 حاتفمو حابصم عجج ىف كلوقك اهلبقام رسكتي نأ ( ىلوالا ) ظ

 رينين دو حيتيفمو حيبصماهريغصتىفو ريناندو حيتافم» و حيباصم رانيدو

 3 زغو مالغريغصت ىف كلوةكر يغصتلا ءاب اه مق عقت أ ( ةين املا )

 ل ميغ

 .ىهو ةرسكد مز عقت نأ (١)لئاسد رقع ىف واولا نم ءانا لدحر

 ووقو وضر اهاصأف ىعادلاو ىزاغلاو يمن ءو ىوقو 5 فرط امإ

 وزملاو وقعلاو ةوقلاو  رارط رلا نم ينال ىعادلاو ورانا 1

 ةيقيسعوةيزاغو (؟)ةيسك او(١)ة رح شك ثن تلا الق وأ ةوعالا

 .ءاوس عمج ىف (:) ةوساوس ذشو (*) ةوقرتو ةوقرع ىرغصم ةيقبرتو

 نار طق لائم كلوقك نىيدئازانوئلاو قلالا لبق وأ (ه) راني

 ناوجشو ناوزغ لصاالاو نايجشو نايزغ وحشلاو وزثلا نم

 0 0 اهلمقو هيف تاعأ لعق ريبيعملا اد 2 نأ 00

 ادب 0 ناسن الل لإ 7 الو يقارتلا 1 نين 005

 ةمدخلا ىف وهو وتقلا نم وتقم مه"( ) نسلا قف



 كلا 1-٠ كلل

 وه ةموجنللا دعب اواو لدتو مهفالئإ مهضعل ةءارق تذشو اناعا

 ليج اينع نقرأ

 ةبناثلا ىف ىلوالا تمغدأ نيعلا عضوم ىف اتعقو ناف ىلاثلا ناك ناو

 00 و () سارو (؟) لآلو )١( لاس وحن

 غارت 0 006 ) رط مقر لثم ءانب فلوقتف الوأ أافرط اقلطم ءاي ةيناثلا

 ' ةزمه نه ةلدبم ءاي امهنيب نيتزمهم ًايأرق لجرفس لثم ءانب ىفو
 د1 ايتاثلا تناك د! يف رطلا ىف اتعقو ناف كلاثلا ناك او

 نر وأ جرن وأ رفعج لثم ًارقنمىتدت ناكل والاف اقلطم ءاي تلدب
 ءابلاواممضوًأاهرسكو أ ةزمطا حتفب عم دا لعمب مآ نم. ىبت نأ قاتلا

 لقنت مثةنكااسف 00 ةزمه ممأأ لوالا ىف لوقتف هروب نوف

 مث ةيناثلا ىف ىلوآلا ميل | مغدت مث ةيناثلا ةزمملا ىلا ىلوالا م ملا ةكرح

 قاثللا قاانكو م ريصتف ءاي ةز 0

 باوأ ومن اقلطم اواو تادبأ ةمومضم تناكو ةرط نكت م ناو

 دلل ا لوا رح ادق سافأ نزوب ببأأ هلصأ ى ءرملا وهو بأ عج

 للا دج يعدو اواو محا اولذبأو ةزمملا ىهو هلبق نكاسلا ىلأ

 مالا
 لوالافاوا او تدبأ مضناوأ اهلبقام حتفتا ناف ة ةجوشنم تناك ناو

 هلصأف مدآ ريغصت مدي وأ وأ ىناثلاو , مدآ أ هلصأ مدآآ عمج مداوأ وحن

 رسكي كي عيص] ل زو ىلع (ه( ا ن اك ءاي تادبأ رسكتا و مدي وأ

 بتكلاا ءاعو ( 4 ) سوعرلا مثار( * ) ٌؤاؤللا 'مماب ( ؟ ) لاؤسلاريثك ( ١
 نست عا



 ا ايلا

 ءايلا تيلقناف ىءاره راصف ةحتف ةرسكلا انبلق مْ 21 راصغ

 انباق مث نيفلأ نيب ةزمهم اءاره راضف اهلبق ام حا_ةفئاو اهكرحتل افلا"
 لامعأ ةسمخ دعب ىواره راصف هدحاوو عملا لكاشتيل اواوةزمملا:

 ثرحلا نب ةديبع لوق ىف فلالا دعب ىلا ةزولا حيحصن ذشو

 ردب ةوزغ ىف هل ةديصق نم.

 (١)ايئانملا اورنزأىتحانةةالث . انناكمىفانمادقأ تحرب اف
 يل رقغا زنا ف ركع مال ىع قتلا ةز هطلا حيحصت واهبحيحصتو

 هيضتقبال افرحفل هلا دعباملادباو ىاالطخ. .سايقلاو نيناز هم (ي ءثاطخ.

 اياده سايقلاو اوادهو ةيده 2 سايقلا

 امهنم لدبت ىتلاو ةدحاو ةلكى نيتيقتلملا نيتزمهطلا باب ( ىلاثلا)
 ةلك ىف نانرمه تعمتجا اذا اب لصحي لقثلا طارفأ نال ةيناثلا ىع

 ةكرحتم لو الا نوكت نأررم ناتريجلا نلخعال هبال لاو اننا
 تادبأل والا نكن اف نيتكرحتم انوكت وأ سكعلاب وأ ةنكاس ةيناثلاو

 رمت ةحتلا دب اهتأ لابنقا:ىلوالا ةكرح ينج نعل ١
 ىف ناك: اينغ هللا" ىطر ةقئاغا لوقا ةلهو تنمأأ لتعم الاد تنمأ(

 ةرمص وافق قارأل ا: نم لمتفا:هن الوزن نأ تضح اذا (؟) الوش

 وم ةريكلا دعب ءاي لدبتو . ةحوتفملا ةعراضملا ةزءه دعإ ةنكاس

 العو ةز>و هسنن مب ىنعو انناكم ىف ريمضلانم لدب انتثالثو ايانملا سايقلا ( ) ١

 ىبنلا عت ( 7 ) رافكتلل هريمضو توملا ةئيماو اودروأ' ىأ. لوبجملل ءانبلاب اوريزأو



 ه4

 )١(1 لس "سو ىنثم ىف ىرادملا لضت . ٠ العلا ىلاتارزشتسمهرئادغ

 ١ اهلبقا» حاتفتاو اهكرحتل املأ ءايلا تبلق مث ىلوأ انه كلذ لمعف
 ثالث هيش عمتجاف فلأألا همشل ىهو ةزم امهنيب نيدلا اءاطخ راصد

 لامعأ ةسخ دعب ايناطخ راصف ءاب ةزمهلا تادبأف هركتسم كلذو ت امتلأ

 ةليعف ءايىلوال |نبءايب ىلاضق انك اباضق ةلضأ ءاب همالام لاثمو

 0 راصف فئاحص ىف ام ةزمم ءايلا تلدبأ ةيضق مال ةيناثلاو

 عمتجاف اءاضق راصف املأ ءاملا تباق مث ىءاضق راصف ةحتف ةز 1 نكز رشا

 اياضق راصف ءاي نيفلالا نيد عورتا ة ةزمطا تملقذ تافلا ث وو

 1000 0 دعب

 0001 السا نأت لم ءاي درفملا ف تبلق واو همالام 00
 دح ىلع كلذو اهبف ءايلا تمغدأو ءاي واولا تلدبأ مث رهظلا وهو اطملا

 اهعججو تيمو ديس امهيف ليق ذإ تويمو دويس ىف ماغدالاو لادبالا
 اة ق1 ةركلا ذهب ايف رطتل هاب واؤلا تبلق وباطم اهلصأو اياظم

 فئاحص ىف ام ةزم ىلوالا ءايلا تبلق مث نيءايب ىلاطم راصف ىعادلاو

 افلأ ءايلا تلدبأ مث ىءاطم راصف ةحتف ةرسكلا تلدبأ مث ىنأطم راصف
 لامعأ ةسم دعب اياطم راصف ءاي ةزمهلا مث

 اهعمجو (؟) ةواره_ دحاولا ىف تماس ةرهاظ واو همالام 00

 ىف بلقلا دح ىلع ةزمه عملا ىف ةواره فلا انبلق وواره انما فارع

 "د لإ دعت« ايف رطتل هان .واولا انلدبأ مث وثاره راصف لئاسرو ةلاسر

 بيغن لض' وتاععفت سس تازشتسمو رعشلانم بئاوذلا ىهو ةريدغمجج رئادغ ( ) ١

 ةم>ضلا اصملا (؟) هفال لسرملاو لوتفملا قثملاو طغملا يردم مج ىرادملاو



 دة ,

 ةزمطا تعقو اذإ لعافم نزو ىلع ىذلا مجلا باب (امحدحأ) 2

 ءاب وأ .ةرمح ةمال تناكو عملا ىف ةئلف راع 9 كلن“ تنل فل ادلع

 ةرمطا ناف ةآ سم عمج ىف ىل رام ةزيطلا ضورع طارتشانو جرخ ادار

 عما ىف ريغت الف ةيؤرلا نم ةلعفمر ةآرملا نال: لاف رف

 ةزمهلا ريغت الف لئاسرو زئاجخو فئاحص وحن ماللا لالتعاب و

 ةحتف ةرمطا ةرمك تلف نالت ةيق لض ظوزملا عمتجا امو

 ةيلصأ ءايوأ ةزمه دحاولا مالذ وكن نأيهو لئاسم ثالث ىف ءاي اهملق م

 نوكت نأ ىهو.ةدحاو ةلئسم ى.اواو اهلقو ءا نس ل4

 ءاي بلقلا نم ظفللا ىف ةمللاس ةرهاظ اواو دحاولا 0

 ةروسكم ءايب 'ىلاطخ اهلصأ ةئيطخ عجم اياطخ ةزمم همالام لاثم

 ىلعةزمهةروسكملا ءايلا تادبأ مث اهءال ىه اهدعب ةرم و درفملا ءاب ىه

 ةيناثلا ةرمملا تلذيأمث نيتزمهم ”اطخ راصف فئاجم ماتا

 نكت ل ناو ءاب لد ةرم دعب ةفرطنملا ةزمطا نأ نم ناساف

 ةحتف ىلو الا ةرسك تدك مث ةروسكملا دعب اهب فيكف ةروسكم دعب

 ىرادم ول ةديحص همال امف كلذ نولعفي دق اوناك ذا فيفختلل

 سيقلا وما لاق ىراذعلاو ىرادملا ىف ىراذعو

 )١( لّمحتملا الحر نم ابجايف ىئيطم ىراذعلل ترقع مويو
 اضل ا لاقو

 ءارذع عج ىراذعلاوتريترقع ( ) ١



 ا

 نيعضوم ىف ازاوج واولا نم ةزمطا لدبتو

 "00 ةددقف ٠ ةنرال ةبض ةمومطملا واولا (امهدحأ)

 رونأو رودأو هوجو لصالاو ران م را راد 0 رؤدأو و عمج

 اروؤغو اروغ روغي ءاملا راغ ردصم روؤغو قاس مج قوؤس وحنو

 ا الداتا 0٠و ولد هذه وحم تارغالا ةئض' تحرك
 0 لاو د وعتلا 2 ةد دهملاوةمرال ريغ ابنآل ( ةلالضلا"!”ورتشا )

 ةداسإو ةدافإو 30 وحن ةردصملا ةروسكملا واولا ( امهناث )

 قي 0( اذحأ ءاعإ نم) ريبج نبا ارق ةداسوو ةدافوو حاشو ىف

 ا[ 1ط لت ٠٠١ ا وعنلاو لي وطوحم ةردصملا ريغةروسكملا

 ةدادقم ءانو لأ نيب ةرودكم تناك اذإ ازاوح ءايلا نم لدبتو

 ىاغو ىنار لصالاو ةياغو ةيار ىلا بسنلا ىف نفر ناو

 1 هأم لصال او ءام موق ءا ءاطلا نف نيعلاو ءاطلا نم ةلقب لدبتو

 الهو تاعف له ىنعع تالعف الأو تانف لآو هبومو ءازنأ ليأذدب هوم

 ظ الرد ردلا مو . كليف
 (5) قوره كلحاض رحب بابأ قيدولا الم تاءاس جامو
 هباشو ةباديف ةبأشو ةبأد طوق ىف فلالا نم املادبا د لش بايع هلصأ

 « ةرسكا نم ءانلاو واول لادنإ 9

 نيباب ىف عقبو

 دوصقماو ءادال بايبص قورهو قروذ كحاضو جوابا .ءلاورح لا هش ةقيدولاوب ارسو

 ريثكلا عماللابارسلا جومةالفلاب ةرجاشاةدش ىف برطضا ىنءلاو بارسأا ردا



 | مس

 سيواوطك ليعافم وهفرا و ععمج هناا ريواوعلاب هلسأت كزنبا ريقي
 شالا الح هسكع و ححص كلذلف دحين لعافمال

 * ركو 00 ليئايع اهمف *

 عج ليئايع ند لعافم ةلضأ نال لعام ءاي نم ث طا دال
 واولا صت# و  لعا كلذلف عابشالل ةدئاز ءايلاو لايعلا دحاو ىلء ء

 ةردفم كو !!تا نام عمتجا اذا هنأ كلذو ابوجو ةزممح اهلقب

 ةرمح ىلو الا واول تلذبأ ةءواولا ىف ص اتمةنك اس واق تمام[ ةيالإر

 قاوو لصاووامهلصأو ةيقاوو ةلصاو ىعج قاؤاو لصاوأ رخو 1

 الهلبم ىلرب ىدع لوخ

 (؟)قاوألا كتقودقل ايدعاي ٠ ثلاقو "ىلإ اهردص تيرض

 اجسالوأ نيوان ىلوو اهيلضأ لوألا نأ ىلوالا إد نا

 لوبحملل ءانبلاب ىرووو يقوو وحن فالحب ةنك اس ةيناثلاو ةمومضم

 يراوو ىفاو وهو نيعلا حتفب لعاف فلأ نع ةبلقنم ةنكاس ةيناثلا ناف
 نواوت ىلوولا اذكو ةدئاز فلآ نم لدي ابم ال ةيوارلا لسا 0

 ليضفت لمفأ لأوألا ىنأ ىهو ةزمهف ةمومضم واو ىلا

 وحن ىنف ةزمه نع ةبلقنم اهنأال اضنأ ةيواولا لصأت مدعل ال اذا.لآو نم

 هبوسنملا ف ىوونو ىووه وحن فالخبو بجيالو بلقلا زوجي نيده

 ةزمم لدبت الف ريدصتلا مدعل ىوهو ىون ىلا

 ةفاضا )١( فيقختلاب لحكو ديدشلا دمرلا وهو ديدشتلاب راوع عج رواوعلاو ىلتا
 مجج يقاوالاو ىنم ىنمب ىلا (؟) فوصوملا ىلا ةفصلا ةفاضا نم دوسأ ىلا ليئابع
 تبرضوبورألا نم تيقلام عم ىلاجت نم تبجعت ىنءملاو ظفحلا ىهو ةياقولا نم ةيقاو

 لوهم ةيؤر دنع ءاسنلا ةداد يه 5 اهردص



 دس ض5

 ع ظ لعافلا مسا ىف

 ةلعاف وا لعاف ىلع ناك اف. راج لادبالا اذه (لوالا * ناهسنت)

 لاق (؟) رئاحو )١( ةزئاح مطوقك لعاف مها نكي ل ناو

 (م) لمت اهلي ميرلا 00١ 1 ف شاة اطم

 "كايد تا ةزمه ءايلاو واولا لادبأ ةعامحو كلام نبا ىرب ىلاثلا

 ترسكو ةرمم فلأالا تلدبأ مث املأ اتبلق لوقي نورثكالاو انركذ

 دز املا ءاقتلا نم ضلختلا لصأ نع ةدرمخملا

 يف ةدئاز مده تناكدقو لعافم قل دعت امهادحإ عقت نأ (©)

 [ | نواف فالخي فاكمو ةفحضو ع رو رحم دحاولا

 .شلاعمو ةشيعمو زوافمو ةزامفم وحنو واولا ىف دملا مدعل رواسقو

 .بئاصم كفو ةنيلخا درغملا ىف ةدملا ناال بواثمو ( ل ةناوثماو

 كلذ و انيكراشتو ةملكلا وع ةذملاةروانمو بياصم لصأالاو رث 0

 7 0 لئاشإو ةلاسرو دئالقو ةدالف رم قلالا ك1

 ءءاوس لعافم فلأ امهنيب نيئبل نيفزح ىلاث امهادحا عقت نأ (4)

 نيفلتخم وأ لئاوأك نيواووأ ( 1 عج فئئاينل دك نبءاي نانيللا ناكأ

 دوايس لصأالاو دئاص عج دئاوصو دويس طا 1 علا دئابك

 رهدلا فصي ىنثملا نب لدنج لوق امأو دياوصو

 "0 داودلا بدلا لكأو ىرثاث ءارأو ىاطع ىح

 .نامطملا ناكملا ( ؟ ) تيبلا بشخ لمحت فقسلا طسو ىف ةبشألا ىه ) ١(

 .جاتحم ال كاذك" تينت ةيوتسملا ةانتلا ةدعصلا ( " ) هنم جرخم الو ريحتمفءاملا هيف موت

 ,يرئاث (7) دقملا ىلعتداي زلا ( 5 ) باتعلا دض باوثلا ( » )دس"الا ( ؛ ) فيقثتل



 حاكإ

 الخ مهتشكشكو كنأ ىأ مئاق كنع تننظك مع ةنعنع كلذكو

 ايرس شتحم شبر لعج دق "”ىرقو شب ءاج ىذلا ام ومن كثنؤلا
 كمأو كوبأ ىأس مأو سوأ ةثن ملل مه زقك ركن افلا ةيك كل

 ف رع ةعسلا كلذو موق تود موقب صتخي الو ىرورض امأو ٠

 (ايطوم تأده ) اهعمجي

 « املادبا وأ ةزمهلا ىف لالعالا 9

 لئاسم عيدُ ىف ةزمه واولاو ءايلا لدبت

 ءاعدو ءامسو ءاسك 0 ةدئاز لا دعبل امهادحا 528 نأ 0(

 ئىاظو ىنانبو وطدو وابمو واسك ابلصأ )١( ءانفو كال 00

 وحنو فرطتلا مدعل ةيادهو (؟) ة وادأو عيب ولو ورحم فالخت كا
 امههف فل ألا ةلاصال (*) ىآو واو و<وفلالا مدقت مدعل ىظو ونمت

 ةدئاز فلأ دعب تفرطت اذإ اهناف فلالا محلا كلذ ىفامهيكراشتو .
 احلا لبقفلا تير رك 5 فرد انما ناف ءارمح م ةزم تادبأ ظ

 ةزممه ةيناثلا تلدبأف نافلأ ىتتلاف مالو باتك فل اكدملل
 لئاق وحن هيف تلعأ لعف لعاف مسال انيع امهادحا عقت نأ 0

 رواع وهف روعو نياعوهف (ة)نيع وحن فالخب علابو لواق امهلصأ عن ءابو

 تحص راعو (5) ناعب كابل الا 12 ش

 518 ااك ءامال ذختتي دلج نم ريص هانإ (* ) زادلا بناوج نم دتمام )١(
 ىف هنيع داوس مظع ( 4 ) ةروسلا نم ةعاقلا وأ ةقالملا."ةؤمعأ لآ عج(* ) اهوحنو
 موقل راص ىأ نا نيء نينا حابصملا ف ) 9 7-1 نا ةعدسع

 (قفانأأ



 كبح ا 0

 مدعلت(*) مكعلت يفو دضح )0 دا> ىفو رطع رطخ ىفو 0 0( 2

 ه1 ) |بعمح افرح قورشثعو نانئا وهو :انئاش الاذبإ لدس امو

 0000 00 را مام
 ١ الع ًارصاقموق دنع عشب ؛ ناب ىرورض ريغ امإ نامسق كلذو

 لاليصأ رم 6 مهفلاب نالضأ ريغصل نالصا ث مطوقك كلذو

 اى ذلا ةعر اعلا لاو

 . -ٍ 6 ع 5 د 1

 (ه)دحانمعبراابامو ب اوج تيعا اهلئاسا الاليصا 6 تفقو

 0 فص قىدسالا روظن» لاق عجطلا ماس :

 ) را فة ةاط: راىلالام عيش 2 *هعد ال نأ 1 ا

 قفار : لاق جلع ها رجم ىرج ام وأ فقولا ىف اماع "ىلع وحن ىفو

 ١ خشرعلاب محللا فامعطملا ! جاع أو هس وع 0

 كلذ حقو ةعاضق ةحوج ةغللا هذه ىمسلو ىشثعلاو ىلع انا كبارا

 قالطالان ورخآ ىريو تيبلا قى م” نيعب ةقوبسمةددشم مجلانوكت نأ

 هلوق ليلدب
 جع كيتأي جحاشلازي الف ٠جتجح تابق تنك نإ ”ماهال

 0 2 3 ”رقأ

 هلاح ريمغلأ نع ةيانك 0 بوك ِظ اولا ) 0 فرد ىنعللا

 انايحأةبيوحلا رادب تفقو ىنعلاو برغملا ىلا رصماادعب تقولا ليصالا ( ه ) دملا لحال
 ةاطرالاو شيلا ةعس ة_عءدلا 69 ىنح دحأ | مامو باو ىلا نع تزدءعف 6 ع ءاأسو

 تاق تنك لأ مهلا ديرب ( 300 مان عجطضاو ل رلانم جرعملا 1 لمزلا روش نم

 تاردنلاو ضن رثالاو لغبلا جحاشأاو هئفص هذه ىلإ ك.: / جحا لازب الف ىدحح

 نذاللا ةيعخ ىلا رعشلا هرؤ ةولاو ًِك ر+ ىزن قاب: ضب



 هن: وس: يفتت. ءهعا-

 ا 68١ه -

 .وأ نيكستلا وأ بلقلاب فيفختلل ةلعلا فرح رييغت وه لالعألا
 , عملا ىف ةزمه ةفيحصو ةدالق ىف ةلعلا فرح نلقك لوالاف فذحلا

 ثلاثلاو ىمربو وعدب 0 6 ماللاو عيب 3 ءهوش ق قزنيعلا نيكستك ىناثلاو

 .لعج وه لادبالاو .نزو دعو دعبو نزب وح ىف لاثملا ءاف 9
 .ةلعلا فو رص اخ هنال ىلقلا قالطالاب جرخف رخآ ناكم فرح قلطم

 .نوكي هنذ ضوعلا ناكملا:ذيقبو ,داو(١) ربط ىف لاطيألا 0٠
 , نعاضوع نوكيو )0 نا م0 زدهو ةدع ءامك 4.م ضومعم ا لاك ريغ ف

 لوامضو ةز زمطا عطقب عيطسإ عاطسأن ينك ةكرخ:ن غو رك ذ اك فرح

 نال هكر نع اضوع نيسلا هيف ديز عيطب عاطأ هلم ناف عرامما

 عوطا عاطأ ىلصأ

  لادبالا ماسقأ»

 عيجف امكاش نكي لوالاف هرمل و١ أ ءاغدال نوكي ذأ ما لادبالا

 ةثالث ىناثلا وأطخلا ىف همدع عقوب اد رطم سايق ىأ ةنيلل فلالاالا فو را

 فاقلاو نيعلاو ءالطاو ءاذبا وقعا ةتسكالذو ارو امءاسقأ

 ىفو نحأ (2) نع ىفو هلقر ( | ةنكاو ىف مط وقك لاذلاو داضلاو

 ش نغأ داو 5( ليجلا ىف اطقلا تدب ( " )وذب واو نع لدب ةيئاثلاو دعو واو نع لدب

 بشعلا ريك



 ع ارسل

 .تفذح ةروسكم تناك ناف ماهفتسا ةزمه دعب تعقو نإ (اهفذح)

 "لع كايسا اذه كنبأ . مل ترفغتسأ . ايرخس مادا وح
 00 ا] ساب | الل لجرلا رطضأ وحجم ةموضملا كلذكو
 حجرتي نكل ربخلاب ماهفتسالا سبتلي المل فذحال ةحوتفم تناكذإو

 نسا لوقت رصقلا عم ةزمطاو فلالا نيب لهست دقو املأ لدبت نأ

 هلوق ”ىرق امهبو احوجرم ليهستلابو احجاردملاب هللا نعا كدنع
 نمو ( منع هللا ففخ نآال1) كل فنذأ هللا ( نيركاذل 1 ) ىلاعت
 هلوق ليبستلا

 ا 0 كلت نالبح بضاوأ " تدعابت ,بابزلا راد نإ قملاأ

 .نب سيق لوقك ةرورضلا ىف الا جردلا ف لصولا ةزمه تبثث الو

 ىراضتاالا ميطحلا

 ]١( نق ةاشولا ريثكلتو كنب. هانا نينثأألا زواج ااذإ
 لق وحن مالكب تقبس نإ اطخال اظفل ةزمطا فذحم (ةمئتاخ)

 لكن الغ ءدعب ملعب قوبسم نا ىف اطخو اظفلو قملا ءاحو قدصلا

 هللا مس ىف اديك واط سلا لوو عقب ملام هل نأ ىاثلاو لوالل ةفص هنوك

 ةزمث اهلثمو قلعتم اهعم ركذي الأو اهلكر كذت نأ طرشب محرلا نمجرلا

 "0 ىفسسا هل تلتحا ىذلا نكاسلا كر اذاو٠ ماللاب ترج نا 'لأ

 .فوذحم هباوجو طرش ملا بايرلارادنأو رئاط كبلق نأ هربخ أدتبم قلأأ )١(
 كلاذعلا ةاشوااو رسلا ءاشفا ثنلا (5) عطقنا تيناو هتبوبح بابرلاو روكذملا هيلع لدب

 قيق-حو ريد> نيفو



 زن  نسضغ يي لى ال جي س3 يضل 2 خيو 2 "اهيا يت بح ل ست #

 /اإاه١ 

 ةزمه نود مساو نبا ف ىمسو ىنبك ريغصتلا ىف اهاطوقسب 5

 خأو ف 6 ارا ىلأك ملعقلا

 الو ريمح ةغلف عا ايلعمو لأ راق سف توكتالا [ 0200
 ضام ىف الو هيف اديزم وا ادرحم ايثالث وا ناكايعابز اًقلطم عراضم ىف

 قلطناك ىساخلا ىف لب ىطعأو مرك اك ىعابر .الو ذشاو سانا

 هعراضم ىناث نكاسلا ىالثلا رمأو(١) امهر مأ ىفو جرختساك ىمادسلاو
 مالا نداسم ف مسا ىف الو لقو دعو به فالخب مهفاك اظفل

 مسا ىهو ةظوفحم امسا رشعىنثا فو جارختساو قالطناك ىمادسلاو

 ضروِصخلا نع أو فاتنتاو نانثاو ةأرّماو ؤرماو ةنباو مباو ناو تساو

 ةلوصوملا لأو هيف ةغل مأو مسقلاب

 بوجو تالاح بس اهتكرح ىلا ةبسنلاب لصولا ةزمط (اهتكرح)

 نييذبم ج رختساو قلطلا ىف ملا بوجوو مأو لأ اهم ا حتفلا

 فالخم تتكاو لدقاوحت ةلاصان يملا, ءومضملا ىتالثلا باو 00

 ةمض لعج ضرع امف رسكلا ىلع مفلا ناححرو(؟) اوضقاو اوشا

 مياو نعا ىف رسكلا . ىلع حتفلا ناححرو ىزغا وحن نم ةرسك هنيع

 مامشالاو مضلاو رسكلا زاوجو مسا ةملك ىف مضلا ىلع ربك ناعيس

 قب ايف رسكلا بوجوو لوبجملل نيينبم داقناو راتخا وحن ىف

 لصألا وهو

 هه 1 لءهبف 02 ,>عمسا و قاطنبو 2 احوتفم عراضملا لوأ ناك اذا )1(

 ةرورم ف © عطقلا ةزاه 0 الو مطقف ىطعو مركيك اهوءضمناك ناو لصو

 واولا ةيسانمل مضاد ال1



 ا م

 ,لصالا ريغ ىه ىتلا ةلامالا يلا راصيال هنأل ًاقلطمرث يف مناملا امأو

 نإو ءالعتسالا فرح دوجول مساق باتك و لاعي الف ىوق ببسب الا

 دايما نك

 ةثالث نم فرح لبق ةحتفلا لات ( ةعاخ )

 0000 ]| لن وكت الا ام ىو تفدقت انقو ىلألا ( اهدحأ)

 ,ىفتقملا ببساا عمىلا الو ىلعالوالأ لامي الف هبشب مسا ىف الو فرح

 امجالكو ىتاثلا ىف ءايلا لإ عوجرلاو لوالا ىف 5ك ا! .وهاو: لك قف

 قيس دنع امهولامأ دقؤ انو اه ىريمض كلذ نم اونثتساو ثلاثلا ىف

 )اد الا راثنو اعو انب سس اولاقف امطامعتنما ةزثكل ءايلا وأةرمكلا

 اوهعش منال ةمعلو ة ةمج ؟؟' ةضاخ فقولا ىف ثينأتلا ءاه ( اهيناث (

 هفرطتلاو ةدايزلاو ىنءملاو جرخلا ىف امهقافتال هفلأب ثينأتلا ءاه

 هيباتكو اضلأ تكسلا ءاه ةلامإ ىئاسكلا نعو ءاممالاب صاصتخالاو

 0002 ل ةحسفلا نكد ةروسكم اهنوك طرشإ ءارلا ( ائلاث )

 000 ا رع ياني نيلمفنم وأ ريكلانم وحن نسم اجو

 ةحتفلاذ ال ريسلا حبةنمو )١( ريغلا نم هللا درعا وح قالثخ و رع

 ءالا لااا نوكل كريغ نم فالخميو ءابلا لع امييف

 * (؟) لصولا ةزمه

 جردلا ىفةدوقفمءادتب الا يف ة 0 ةقباس ةزمح يِ م لصولا ةز

 رىذو ةريس ع ريسلاو ةريغتملا رهدلا لاو>أي هو نيغلا رسكب ةريغ عن 2 ريغلا )1(

 ارك سال 6 يان ادنسأل أ ةل ا ةعللاا لودخأا نم ( 1 12و, رطلاو ةنملا
 لصولا هزه ىه ةملكلا و ةدئاز هزه ل أيدس كالذ نفق ل ردععم



 ا

 فلالابالصتم.نوكي نأو (؟) بالغو )١( بالطو حت اروبكم نوكت .
 فرح اهنع الصفنم وا مساقو دلاخو بلاغو بلاطو نماضو حلاصك
 حالصصإو حابصم وحن جرك ةرسك دعب انكاس نورك لاو كاع

 وحن جرخف ةرواجم ةزودكلم ءاو كاسم تروكل عاوطمو

 وأ لاصتالا رخأتملا ف طرتشيو ( راغلا ىف امهذا) و: ( مراصبأ ىلعو )

 (5) حفانكو ( 8 ) بطا>و( 4 ) رخاسك نيفرح وا فرحب لاصفنالا
 (ه) طيشانم و (8) قيئاوكو () قءانو

 اهيبس نوكي الا عناملا ابكي ىنلا ةلامالا طرش 6 ناتظحالم

 هةية كا نع ةيلقنم هفلأ ناف ناك ردكم 1

 ةردقملا ةرشكلا لوالا ةلامإ نيسف ءاي نع ةيلقتم هلا ناظا

 تبنلا نم ىوقأ انه ردقملا بسلا نآل'انلا تبلشا ىلاءايلا 0
 ءاملاو اك ىف ةرسكلاك فلألا ىلع مدقتم امإ رهاظلا نآل رغاظلا

 و فلالا سمن ىف ىذلاو عيابو منأغ 3 9 رخ هام ْق

 ءالعتسالا فرح مدقت عم باطو كفاح وح ليم كلذلو نينثالا نم

 ةرخأ عم )1١( غازو )٠١ ١( قاحو

 ةلامالا مدع نال ةملكلا ىف ناك اذا الا رثؤيال ةلامالا ببس ( ؟)

 ىف فلالا دوجول لام ركل لامي الف رك ىداناهبلا راس 0 ١
 : ةلك ىف ةرسكلا ولك

 ءيررتسم (4) عواط نم ةنلابع ةحرصا(0) لإ ندص (( 00000 ١
 مسا(9) رانأا ىف خفن نم لعاف مسا (5) بطحلا عم ىنمي بطح نم لاف مس ءا (هال

 طاشخنم مج (9) دومعلا وهو قاثو م عج )0( اهر>زو همئغإ حاص ىعارلا قءن ع ه لعاف

 هريغو قحلا نع لام )١١( لزن )٠١( دج اذا طشن نم ةغلابم



 كعمل ١١ه

 000 ا لإ داسإ كلم لو كب لعف نيع نم ةلدنم فلالا توك (©)
 )00 داتانو داكو فاك و باعو لاكو عابك رسكتلاب ( تلق ) ظفلا
 والخ جملا 0 ةغل ىلع تمو 21 تفخو تدهو تاكو تعب

 مضلا ةغل ىف تامو لاط وحن

 هترباسو هتعلابك ءايلا لبق فلالا عوقو ١)

 00001 فرح لش« وأ نايك ةلمتم ءايلادعب اهعوقو (8)

 | تاه ك نم ءاطا امجدحا نفرح

 بتاكو ملاع )2 ةردكلا نتف لالا عوقو (5)

 نيف وا الس و تاتك: رك فرح اما لس عنم اه دعب اهعوقو (0)

 (5)حادرسو(١)لالمش وحن نكاس وأ ا.دوتي نأ ديرب وحن ءاه امهدحأ
 كامهرد ومن ءاملابو نذهم 5

 00000 ف ىلا دعب لالا تنتو اذا كلذو تنسانتلا .ةدارا ..(4)
 (عل) ىحضلاك ىناثلاو اباتتكت أر قو ادام تب أرك لوالاف اهتن راق ةلك يف

 نائيش اهعنعو القو ىحس ةيسانمل ةلامالاب

 )١( فلالا املاكاو ةروسكم ريغ اوك طرشب ءارلا: 0000/15
  5يشل فلاآلا 000 لا راد |تننو رادجلا اذه وم اهدعب

 اذ الازا رحم عنمت مل ارواج ناف

 داضلاو داصلاو نيغلاو ءالا ىهو ةعبسلا ءالعتسالا فورح (؟)

 ًالاراش مدقتملا ىف 07 ٠ ءرشانم وأ ةمدتتم قاقلاو ءاظلاو ءاطلاو

 ةوحضلا واو نع ةباقنم اغلا نأ عم (؟) ةميظعلا ةقانلا (5) ةنيفخلا ةقانلا )١(



 _ قاس

 © ةلامالا

 'اهيف وه يتلا ةهإلا ريغ ىلا هب تادع ءىشلا تلمأ ردصم ةغل ىف

 ءابلا وح فلألا :ليمتف ةرسكللا رحب ةحتنلا هنا 100

 فل اهدعب ناك نا

 .ةرسكلاو ءايلاب قطنلا نال اهمراقتو تاوصالا سانت اهنم ضرغلاو

 نم ريصت ةلامالاب و ءالعتساو دعصت فلالاو ةحتفلاب و لفستو راد

 رادحالاو لفستلا ىف دحاو طغ

 .ةنكمتملا'ءامسألا اهلحتو _هتلامإ كرت ز وجم لام لكف زاوخلا اك
 اليلق الا نويزاجحلا ليمي الو دجن ةماعو ميك اهءاحصأو ابلاغ لامفألاو

 ةينامث اهبابسأف عئاوملا هذه عناومو عئاومو بابسأ او

 .ىدهلاو ىتفلاك ةقيق- ةفرطتم ءاي نم ةلدبم فلالا نوك )١1(

 .لاصفن ال اربدقت ىف ثدنأأتلا ءان نالةانقو ةاتفك اربدقتوأ ىرتشاو يدّهو

 فرطتلا مدعل باين أ ليلدب ءاي هفلاذأ ممبان ومال

 لبو طرأو سلم كتلك ضن راسنلا ضس ىكابتاخت ا 0
 :قو ناليحو لاق زا 00001 كا مطوقل ىجسو التو ازغو

 .كلذ نم ىنثتسرو لاو ىجس و ىرخ” لوعمسلل ءانبلا فو ١ عما

 .دنع ءايلا يلا افقو اصع عوجرك ةذاش ةغلب صتخم ءايلا ىلا هعوجر ام

 ريغصتلا دنظ وأ 2و ”يبصع و ماكتتملا ءاي يلا امج وفاضأ اذا ليذه

 .لاعالف ىفقرو ىصع وحنل وعف ىلع عما وأ ىنةوةّص ع قاهملا امهعوجرك

 كلذ نم 'ىش



 ما

 دا ل ىف ةيريخلا ام نيبو ابتدي اقرف تكج م ءيجو ميو مع وح
 لع ةلادلا ةحتفلل اظفح ءاحلا اهتقحلأ اهيلع تفقو اذاف هنع تلأس ام

 حجرتت و همءاضتقاوهمءىج كلوقك امنا ضفاحلا| ناك نا توفل لإ

 ةءارق ىف نولءاستي, همغ وحن ًافرح ناك نا

 ملكتملا ءايك برعملاهبشي ملو ًامئاد ءانب ةكرح ىلع ىنبم لك ( اهئلاث )
 ناسح لاقو هيهامو هيناطلسو هيلام ليزنتلا فو وهو ىغكو

 (١)هوه'نم هل لاقي نأ اه مالغلا .انيف عرعرت ام اذا

 هنال مهفي ْلو مهف ىف الو برعم هنال دن ءاج وحن ىف لخدتالو

 .ضراع نهءانب نال دعب نمو لبق نمو دلاخايو لجر ال ىف الو نكاس

 ةلصو ةفص هعوقو ىف عولملا هتماشل 1 مالا لعفلا ىف الو

 ْ : اطرشو الاحو ًاربخو

 ريثك مالكلا ىف ليلق كلذو فقولا <> لصولا ىطعي دق ( ةمئاخ )

 هاه تابثاب ٠ ىلق هدتقا مهادهبف ٠ رظناو هنستي ل لوالا نف رعشلا ىف

 ةبّور لوق ىلاثلا نمو جردلاف تكسلا

 1 اًيستلا قفاو قيوملا ثم .. اًبدنَج ىرأ نأ تيدخ دقن
 مظوق دح ىلع اهددشف اهيلع فقولا ردقف ءايلا فيفتت بصقلا هلصأ
 .ىبوفلالا وهو قالطالا فرب ىتأ مث ديدشتلاب دلاخ اذه فقولا ىف

 ءالا قيس

 ةروورض هيفد.دشتلاب فقولاو بصخلا دض بدجلا (*) امتو كرمت عرعرت )١(
 دهاشلا هيفو ةءرسب رانلا هيف لعشت ام بصقلاو نونم هنال



0 

 وحن ةكرح اهلبق ناكنا ءاه اهملادبإو اهؤاقبإ زاجو... تنبو تخأك
 الواو تلانلذمو ةاكزو ةالبم وحن لتفم نك ان 0 ه1

 عجل مسا وهو ههبشأ ايفو تاماس؟ حيحصتلا عج ىف حجرالا نكلا
 10 تافرعك ًاقيق عمجلانم هب ىبس امو . ل

 ءاتلاب فقولا . لعفلا اهب ىمس مث ةيهيه عج ريدقتلا ىف اهناف تاهيهك

 ملوقو هاوخالاو هوخالا فيكم طوق ءاه لاعالاب مقل

 فقولا امهريغ ىف حجرالاو هاهيه ”ىرقو هامركسملا نم هانبلا نفد

 مجنلا يأ لوقو ( ترجش نا ) ةرمح ةءارق هكرت نمو لادبالاب
 (١)تتّمردعب وامدعب وامر دعب نم *تماسمت 20 كامنأ "هللا و

 تما يعن نآةرلا تداكو. "تمم !ةلادنعموقلاسو نا
 اهطو7تكسلا ءاغ بالتحا فقولا صئاصخ نم ( تكيسا ءاغ ا

 ٠ ظ ٠ عضاوم ةيالث“

 مزجلل فذملا ناك أ ءاوس هرخآ فذخي لمملا لغفلا (اهدحأ)
 وحن ءانبلا لجال وأ (+) هنستي ملهنمو هعخ ملو همري لو هزي / 2

 ةزئاح هلك كلذ ىف ءاطاو ( هدتقا مهادهبف ) هنمو همراو هشخاو هزغاا

 كناف (*) ىعل ىعو نم ىمالاك دحاو فرح ىلع لعفلا تب اذا سحنو,

 اذهو همي مل وحت دئاز امدح نيفرح ىلع وأ كلام نل لاقو مال >>

 ءاطاكرتب قت و كأ و 1 ىلع فقولا بوجو ىلءنيماسملا عامجأب دو د سم ش

 ترج اذا ابل فذح سجي هناف ةزو رجلا ةيمايفتسالا ان (ابنأل |

 نيب قلالمجاو ةرحل اتداك امدعب نك ىأ أمدعب نمو لجر ماع ةملسمو كب صاخ كامم ١١(

 لظفح (؟ ) ريغت م(؟) موقاحلاةمصاغلاو ءانمث ءاهفلالا تاديافامدعب ىأتمدعب.و ديكو ن كلذ



 ندد ا

 1 زهءه هيلع فوقوملا نوكي الأ هطرشو ةيدعس ةغل اذهو لعج

 ايلات الو ىقخيك املأ الو وعديك اواو الو ىضاقلاكءاب الو )١( أشرو

 ٠ ْ ريو ورمعل نركسل

 مهضعب ةءارقك هل.ةامىلا 00 فرط ةكرح لقش فت نأ (6)

 نا ةلوام نا دبيع لوقو ( زي فلاب وضاوتو )

 0000 نا ليلا مانو ري هنلا دج ذإ ةيوام ناانأ
 0000 2 دعتالا ١ اس رخ الا لبقام نوكي نأ هطرشو

 ريظنلا مدع يلا لقتلا ىدؤي الأ و ةحتف ةكرحلا ن رك هلو لفتت

 0 دنلو لانا قالو هلقام كرحتل رفعح اذنه و ىفاز وجم الق

 مومضملا واولا نال عيبيو لوقيىفالو امهكي رع ردع مغدملاو فلالا

 0000 و اسيلع ها را لشنتست ايلف ام رودكملا ءايلاو. ايلبق ام

 ةيبرعلاف نسل هنال لع اذه و< ىف الو ةحتف ةكرطا نآل معلا تعمس

 وحب ىف لقتلا زوحيف زومهملا ريفي ناريخالا ناطرشلا صتخيو لاءفر

 ) 33 ءدرا ذهوجىفو م52 1تن اكناو 6 (ءبحلا جر ىذلا )

 ّْ لطف دا لارا فحق

 فر<ةلصتم تناكنا ءاتلابامملع فقو» ( ثيز اعلا ءان ىلع فقولا )

 حيحص 207 اهلمقو مسأب 3 تياتكا لعف ل قلعلو :تدازو تمثكا

 ناسالا قصلي نأ كاذو ينل سرغلا 4بب جعز ثتوص نقلا 2900 ريملا لح )000(

 ءاف د نك مقل ةيدئأ عج تاعاجلا ىباثالاو 4ه تون م حتفي م كنملا ىلعأ

 4 عاجش وأ لطب قدم نم ةراعوبا ف ام ذإ 1 لماعلاو 5 لص ز "ل صزو ةدوشم

 دعاسلاو نوءلا(:) ىفتخاو ءىبخام



 و١

 ىعوو ىفون اميلصأ نال تايئالاب سب اذهو اذه ل كل

 ةاححأ فاعل انيمال تفدحل لف اعوام تفدح

 ا ن* لعاف مسا رم ايش لاملا فوذمح نو 0(

 تفذح مث ءارلا ىلا ةزمطلا يهو هنيع هكرح تاقن ىعرم نزوي اك

 انركذ امل فقولا ىف ءايلا فذح زوج الف ضاق لالعا لعأو فيفختلا

 وأ ( ايدانم انعم انن[انير ) ضلال اب رنه ًايوصنم ا ذأ |
 زاجاروزج وأ اعوفرع ناك نات( قارتلا ثناب اذإ الآ )| رح قر

 ترظن و دان اذه وحن فذحلانونملا ف حجرألا نكللواهفذحو هئايتابثا

 . (ىداهموق لكلو)'ىرق كلذبو سنو هححرو تايئالازوجيو دان ىلا

 اديك تاننالا قاودملا ريغ ىف حجرالاو ( ىلاو نم هنود نم مط امو )

 فذحلاب ( لاعتملا ريبكلا وهو ) روهجلا أرقو ىعارلاب تررمو يعادلا
 نم اهريغ ىلعو ةشئاعو ةمطافك نوكسلاب ثينأتلا ءاه ىلع فقودو

 ةحوأ ةشمخ اكل لا

 لع فقولا ىف كلذ نيمو لص الا وهو نوكسلا سدا ن1
 تعش 7 ثننأتلا ءان

 ىف زوجيو ةكرملاب تصلا كلفَحا وهو ةورلاب فش نأ

 اهلك تاكرحلا
 ةراشالا هتقيقحو :عومضملاب صتخو مايشالا فلا ذآ

 ريصبلا هكردي اإو ثيوصن ريغ نم ناكسالا ديعب ةكرحلا ىلا َنيِتْمْشلاِ

 ىع الا نود

 وعو دلاخ اذه وخت هلع فوقولا قرط اقيمت ا |
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 * نباتعلاو لذاع موللا ىلقأ * هلوق ىف فقولاك

 ةحارتسا فقولا نوكيذ لمع وه ىذلا ءادترالا فقولا لباقيو

 نم ضرغلا ماَعَل امإ نوكيف دصاقم ةئالث ةحارتسالا دصق نع عرفتو

 عجبلاب مايل وأ مظنلا ماهل اماو مالكتلا

 هلوق ىف ةعومج ة ةعبس ىلا عجر ' تاريغت همزلي فقولا ىلاغو

 لدبلاو مامثالاو مو"رلاو فيعض_تلا اهعبتيو ناكساو فذحو لقت

 دعب هنيونت فذحي نأ اهرثك أو تاغللا حراق نوبم لع فقو اذاق

 ةحتفلا دعب افلأ لدم نا دم“ ىلا تاظنو دمع اذبك ةيسكلا و همنا

 ىنعع لعف ىمسا اموو اهم 8 ا 5 0 تأ 0 ةيد أ رعإ

 فقولاىف اهني ونت اولدبأف بوصنملا نونملاب نذا اوهعشو بو فنكنأ

 نونلاب اهيلع فقولا مهضعب راتخاو افلأ

 ىهو اهلص تتنث ةحوتفم تناكن اف ريمضلا ءاه ىلع فقو اذاو

 0 وكم وأ موقف تناك ناو اهم تررمو ابن أ 5 فلالا

 زوجيف ةرورفلا ىف الا هب ترممو هني أرك ءايلاو واولا ىهو اهتام

 ةبور لوقك اهنابثا

 ا نا هصرا نراك هقاعرا ةريغم .همهمو

 ١ .: رخالا لوقو :

 (؟) هرانءوضيلاوشعأ كلم ىلا هلاك نع ةغراادنه تر واخت

 0 ثالث ىف هئاي تامثإ بحو صوقنملا ىلع فقو اذاو

 د ىو عراضع تيمس اذا امءافلا فوذحم نوكي نأ )1(
 00 ص

 نول ةربغاا نم هنئامس نول ناك ىأ بولةمه..شتلاو هءاونهؤاح راو ةزافااهمهلا )١(



 ا

 * نيرغ ©

 ةنئالا تافلكلا ىلا تا

 رّدق ٠ ”ىرده ٠ضاق ٠ ىنطصم» ءاقس ٠ ماما ٠ رفعج ٠ لغت

 ٠ ةفيحص ىصق ٠ ىنغ ٠ ةظلرق ٠ ةزغ ٠ تار ء + ودع« ةريظن * كل

 رقت دع ٠ جحر ذم ٠ ةني رع ٠ ةديدش ٠ يغ ٠ ىداد ٠ م رهت

 | 5 ٠ نيرسنق

 # لعفلاو مسالا رمت ماكحا ف

 # فقولا
 انهد وصقل ىرامخالا وهاد نيك لارخا كلذ قطنلا عل )ا مطق

 معاوج لك فقولا نسحب له صخشلا هب ربتخي ا نود

 لاق نلونم وحن ميم نييعت هب دوصقملا وهو ىتايثتسالاو . مءاضتقاو

 راكنا هب دوصقملا لاؤسلا ىف عقاولا وهو ىراكنالاو . لجر ىنءاج
 ةنونم ةملكلا تناك قاف'ركاذام فالخ لع سلا قرت وأ 0

 هينادعا وح اهدمي ةدكاس ءاكيلتجاو ةروسكل الإ | مسر

 نونلا رسكو لادلا حتفيو دمحم ىتءاج لاق نمل نونلا رسكو لادلا مغ

 نكت مل ناو د- © ىلا تان لا ركب و ادهم تملكل اق نمل

 ها رمأو مخلب هور ةملكلا رخآ ةكرح سكر تين ا

 ملعلا بلاط تنسحو رميت رتخاو ر 2 افلا لا نمل هيما دج

 0-1 ىف ىن يف ظفللا ىقاب ل هب دوصقملا وهو رك ذتلاو . مادخل

 ىمنرتلاو.ىرادلاىفو ولوقتوالاق و اهرخا ١" ةكرح سنج نمة ده ةملكلا



 ةليبقلا وأ ملا
 بقلا )١(
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 ٠4 ح7

 ةودكو نيلو رك بحاص ىأ اذك بحاص *. ًادوصقم ساكو مماْطِو
 ةئيطخلا لوق هنمو

 "ىصصرات فيصلاب نبال كنأ تمم زو ىت'رتمت 3

 اضيأهلوقو
 ىساكلا معاطلاتن أكناذ دعقاو اهتيغبل لحرتال مراكتملا عد

 لمعو رامبو نبلو ماعط ىذ نا لو رهعو نبلو معطك لع ىلع وأ
 هبوسسس ط0 هنمو

 ( ركب اكل وراق 1١ ريم سلو نيلي

 ريضح سرفك ليعفمو رطع ىذ ىا أ راطعك لاعفم ىلع اهغوص ردنو
 اوه ًامطوتق ة؟ ذاشفبابلا اذهىفهانررقامتج رخ امو (؟) رضا> ذأ :

 رهدلا ىف مفلاب(#) ىرهدو ةرصبلا ىف رسكلاب ىرصب و ةيمأ ىف حتفلاب
 يلواجو ىرورحو ةيدابلا ف فلالا فذحب ىودبو ورم ىف ىزورمو
 ىتارعشو ىتابقرو (5) ءارورحو (:) ءالواجىف ةزمطاو فلالا فذحب

 ةيحللاو رعشلاو ةبقرلا مظعل ىقاطسسا

 « جذوع ١
 ةيئ الا تاملكلا لا 8

 برع - مثاه باتك _.ءاضق -ريخ : ديس _ ماشه نا
 ملغ يسوم ب رافتأ - ايفد بابي باب  ءاوه - ا ,
 نانا دحاسم ُُ ىرسك

 اركيم رابلا ونا (قفلا) اذ 7 ١او ليلا لوأ ريس جلدلاو راب 1 ليطرم(1)
 ةفوكلا ةيرق (08) سراغب ةيرق(4) ريبكسلاخ .ثلا() ىرج (؟) ليل ؛ئرش عيطتسأالو

)0( 



 ا

 لبلدي له وو هقدع اهيلبمأ ةدعو هس ىف لوقتف كلذ ريغ يف درلا عنتكو

 ةحيحص امهمال نال ىدعوال ىدعو ىهتسال ىهس دءولاو هاتسا

 ىف لوقتف بسذلا لبق فعض ىناثلا لتعم عضولا ىانثب ىمس اذاو
 اذاف دملاب ءال اماعال ىف لوقتو امبيف ديدشتلاب ىو "ول نيماع ىو ول

 بسنذلا ىف لوقت ا" ىوال وأ تالي مر ىول تاق نهملا تبسل

 اك الا 2 توم ىاوةفاسكلاو يملاو ودلا يلا

 ادا ىلا ا نا ابطقل لع ةعاج ىلع ةلادلا ةملكلا ىلا بسنيو

 نيس عجج 3 ىرجشك سنج مدا 5 يطهروىوقك عج مسا ا

 تالك وح .امأو .٠ ىراصتاك ملعلا ىرجت ايراح وأ ليباب اكهل دحاو ال

 نم هظفل ىلع هيلا بسنلاف دحاو هنال هيف نحن ام سيلف نيماغ راغأو

 لوقف هيلا نسي م(1]هدرفم ىلا رسكملا درت .كلذريغ فو كش ريغ

 .ىضرفو يرح لئابقو شكا 0 عملو نيم رشلاك قنملا ىلا ةسنلا ف

 ظ ىلبقو

 زو ىلع هيلا بوسنملا نم مسا غوصب بسذلا ءاي نع ىنغتسي دق

 0107 فركطا ىف لاغ كلذو ( *) جا وغو راطعو راحتك لاكف

 سيدقلا را

 7( )لاه ىيلو فيس ىذبسيلو هب ىد طبق حمر ىذب سيلو
 نبالو صاتتك لعاف ىلع ع ( ديبعلل م الظب كيرامو) موق هيلع لجو

 0 ا سلا ال
 ةفر< نسب وهف 1 ىذب 220



 | مسد

 كلذ 0 م” ىونبتنب فو ىوخأ تخأ ىف لوقت .نانفأ اناوذ وح

 تاوخأ اولاقف عما ىف اهودر مهمال امهفوذحم تددر اذا خأو نبا ىف

 نأب احتحم ىتنبو د امهيف لوقي ساوبو ءاتلا فدح دعب )١( تانبو

 فقولا ىف لدبتال اهنالو حييحص نك اس ابلمقام ن آل ترين املأ ريغ كلا

 امه ريغ ةلماعم قاحلالا ءان عم اههتغيصا| ولماعمهنك 1 0 كاذو ءاه

 لف شا ا داو مهماف ءاتلاو فل لاب عج ةلئسم ليلش تين اعلا ءاث عم

 ءاتلا فذح دعب

 ىوديلوقت ةفشو مدو دي وحن كلذ ادعامف اهكرتو ماللا در زوجيو

 ىعساو ىبا مساو نبا فو ىهفش وأ قشو ىد وأ ىومدو ىدي وأ

 نب عمجال ىح ةزمطلا طاقساب ىومسو ىونب تلق ماللا تذدر فاف

 ٠ هنمإ ضوعملاو ضوعلا

 ماللا تناك اذا ايوجو تدر هنيعوأ هؤاف تفدحام ىلا بسن اذاو

 واولا ريكي ةيشو اهباصأ( ؟) ةيشكو ىار هلصأ الع 300

 1 درلا دعب هكرلا ءاقبإ ىلع ءانب ةرسك.ف نيتحتف ىر لوقتف

 ى'رب نسحلا ىلا نعو فل الا فذح ذئنيح بحيف ىزمج زو: ىارب
 3 - 3 : ع ع 0

 تددراملكن ال ىو شو ةيش يو . ىوبام وا ىهام لوقت ام”ىوارب وا

 لبا ىف لعفت اي ةحتف ةيناثلا تيلقف لباك نيترسكب ىثولا راص واولا

 ءىشو شفخالا نسملا ىبأ دنعو .اواو فلالا مثافلأ ءايلا تبلقناف

 ىقتلاف افاأ تبلق ابلبقام حنت او واوا ت تكرم املا نك تاون لش |
 ةيلامعتسا رب م سا ل اناا 0 كالذ لثم لعفيب و فلل هذه تف دح ناك 1117

 هريغو سر هلآ نوا مظعم فلام نوا م 69)] فذحلاب هوننذف



 1 حس 2

 ين ومر ضح و ىرصنت# لوقتف كلا لام ريغ امجلا 0

 000 ال ى .دأ قرا لوقت سقلا ”يرماك افاضأ وأ
 '”000 01 |, ندقع -. تانيل به ىف ىلا اذا

 "رمح نب اك ةبلغلاب اماع ناكو أ موثاكم أو ركب ىلاك ةينك ناك نأ الأ

 'ىرممو ىوثلكو ىركب لوقتف هزع ىلا يسذت كناف ريبزلا نباو

 رادلا دبعو فانم ديعت سشدللا هيف فيخام امهم قحلبو ىريبزو"'

 ماو ءاشن هيف دشو - ”لدقاو ”ىرادو ىفانم لوقتف لهشالا دمعو

 اىقدغو .ىست و ىردبعو لميت كلذ نم ظوفح او:امهنم اتختنم

 دشو سمش دبعو سدقلا ؟ىرماو رادلا دبعو تاللا مت ىلا بِسنلا قف

 (©) ءارم ىف ىنارمو (؟) ءاعنص ىف ىناعنص

 000009 تدر همال تفدحام ىلا بأ اذا .(ٍفوذخملا در)

 ا ا وش ابلضأ ةاقك ةلتعم نملا نوكت' نأ ( امحادجأ ) نيتلئسم
 دعب ةملكلا دربال هنال هيوبيس دنع ىهاش لوقتف هايش مط وق ليلدب

 ا وتقسم 1 دبل لي ليخأالا اهتوكس ىلا اهفوذحم در
 باقلا عنتميف درلاب ىهوش لوقي شفخالاو . اهلبقام حاتفتاو اكرحتل

 ف 11 ناونأو 0 ىف تدر دقماللا 500 نأ ( ىتاثلا (

 1 يو تسد وبأل ا تابوا تاوسو ةننكو حيحصا عمج

 تاذ هتينثت ىفماللا درو نيعلالالتعال (ه) ىووذ تاذووذ ىف لوقتو

 تفذح (؛) ةعاضق نم ةليبق 0 نيل دل, (©) راغلاو ىلا ةيدك ةما(6)

 مث اهل ال امنوكس دعب واولا تحتفف اهنع ءاتلا ضيوعت دصقو اهيفخم ءافلا ىهو اهمال

 دنع واولا نوكسب ىهوش لاقيو بسنلا ىف اهمال درتف اهليقام حاتفناوايكرحتتا املا ت

 ناوهنيع حتف”هدنعروبجلا نالىهاشهيو يس دنعو قوكساهلض ًااماق نكس نال 0 ءإ
 نيدحتفب لمفهلص نالوا وااولاذلا حتفب (ه)ا4 اقام حات ةاوايكر 3ع املا 1 .ذلهالا ىف ت 57

 "00 اواو فلالا مث افلأ ب بتالقثو همال درتف



 23: هل

 ةلو وق ىف كلذ زوجي الو ةحتف ةمضلا بلق مث واولا مث ءاتلا فذحب ىئنش
 قيعضتلا ةلوام ىف الو نيعلا لالتعال

 لوقت لعو ىنغ وحن اواو 3 تناك ءاي ماللا لتعملا ليعف ءاب (ه)

 ءايلا بلق مث ةحتتف ةرسكسلا بلق مث ىلوالا ءايلا فذحب ىواعو ىودَغ

 (؟) اواو فلالا بلقو )١( افلأ ةيناثلا
 . ءايلا فذ ىوصق لوقت (©) ىدقكماللا لتعملا ليف ءاي (5)

 ليعو مال تحص نان وأو فلالا لقو "انا ةيناثلا لقو لإ

 ذش و ىلي ة ءو ليقع لوقت ليقءو ليةعوحنءيش امهنم فذ مل ليءةو

 ىثرقو ىنقث شلرقو فيقث ىف مطوق
 تناك ناف ةينثتلا يف اهكك انه اهكح ( دودمملا ةزمج كج )
 ءارقك تملس الصأ تناك او ءادوسو ءارحصك اواو تباذ 0

 لوقت ناهجولاف ءاملعوحم فان كلل رح لصأ نم الدب تناك ناو

 ىوابلع وأ ينابلعو ىواسك ف أ ناش و ىلا ردو ىوادوسو ىوارحص

 ناك ن!:نكرملا دص للاب س00 تلاوأ ردشا 000

 1 انحف 2ك 00 ريو قحلا 3 ان ادسل 20

 ىلا بذي ليقو ىرضحو ىت#و ىق ريو ىداج لوقنف تومرضحو

 لوقهيلعوامسكرتالازخ اييالا وأ قوموىيزضت لو 001

 نصره مار ىلا بدنلا ىف

 قررا مريمالا ىلطعأام ةلضشا  ةيرامره هيب 06

 نيترسكلا عم تاءابلا عامبجا ةهارك ( ؟) اهابق ام حاتفناو اهكرحتل )١(
 مالسلا هياع ىبينلا دادحا 5 ١



 0 ع

 0009 لو ىتيه لوثتف ةنك اسلا ءانلاب رخ آلا نم ةروسكملا
 ايلا (ولق فدملا دعب مهنكلو او ىّيَط ءىط ىف لاقي نأ سايقلا ناكو

 دا اولاقف ان ىكنل ضايق ريغ لع افلا وإلا

 ا دكا هاش ١ نملا ةحص طرشب ةيعق ءاب (0)
 003000 ذخ 21  قدمو قنح لوقت ةفيحصو :ةنيدهو
 (4) قتيلس ةقياس ىف مطوق ذشو (ع) ةحتف ةرسكلا بلق مث (؟) ءايلا

 لاق يك

 (ه) برعأف ل نحأ نا كل 000 هلال كلا يوك تشو

 1 فذح الف . ىميلسو ىريمحدزالا ةميلسو بلك(5) ةريمءىفو

 اهلبقام حاتفناو اهكرحتل املأ اهبلق مزاي ناك ذا نيعلا لالتعال ةليوط
 00 د1ف افيعضتلا اءاح ىف الو. رييثتلا رثكيف اهدعبام .كرحمو

 لقث لصحيف نالثم فذحلا

 ىنهج لوقت ةظيرقو 6 نيعلا فعضم ريغ ةليعف ءاب (*)

 ةعوقو ةنييع ىف ىوقو ىنيع لوقت امك ءايلا 0 فذحمب ىظرقو

 ذشو و دييغتلا ا اهيلقلجات< الف امطوأ  ايمنال نيملا نسما

 نيعلا فيعضتل ةليلق ىف ككدح را )0 ال ةندر ف نقر

 لوقت اهتفعضم ريغ نيعلا ةحيحص (4) ةءونشك ةلواءق واو (4)

 ىفيرشو قينحك رك ذملاو ثنملا نيب اقرف ( ؟ ) بسنلا ءاي عماجتال اهنال ( )١
 كيل 00 0 يلا ك0 ا دك نلاوج القا (80)  فيرشو تفتح ىلا .بسنلا ىف
 مم حامرلا موقت ةأرمايم ( ؛) اهدعب ام اذكو ةليبق ( 5 ) هكلع'ىعلا كال ( ه )

 نملا نم ىح (4) اهجوز



 | )مو

 ءايلا موز ىف )١( نيلسغ ىري عجل ئزحأ ىو

 عذملا ف نوداب 5 00 لاق ةنونه ناوثلا لع تاع الاى

 اهموزا ىف نود 0 ولاءوزل عم ةمجعلا هبشو ةيماعلل فرصلا نم

 ىتودبأع عت جا ىف لوقي ةنونم

 ىلا سنلاف هتيعمح ىلع ايقاب ناك نا تارع وحنف ثن :وملا عم ج امأ

 ناكس الاى 0 هدرفم

 دعي اح وفم هلظفل ىلع هليلا سن. هبارعا يح نش اهع ناك ناو

 فاو كم ال مف عت لون فرم عنم نمو اعم ءاتلاو قلالا قدح

 اضيأ حتفلابىره" لاتو اح ردب ايبقدح ىرجتا ةلزم

 هقلأو ىإتلا نك اس ناكاه لك نم تادنهو تامحت 0

 قومخض لاو مخض لوقت فذحلاو ىلقلا اهيفف ىلبح تلك هلأ ةعبأر.

 ادعاصف ةسماخ عنج انه عا نى قدما بجو ىودنه وافدا

 لرش كاقدا 0 ةذاشلا وأ تاما ةيسايقلا عوملا نم قا اءار

 (5) قدارسو ىماسم امهيف

 اًضنآ ةتسك يح الاب ةليضاملا ىلا

 لور يا ى ا ءاب اهيف ةمغدملا ةروسكملا ءايلا (1)

 ءايلا حاتفتال خيبه وحن فالخب ةيناثلا ءايلا فذحب ىتيهو ىنيط
 ءايلا لاصفتال (4) ميدبمو اهيف مغدمال ةدرغم اهنأل (©) ليغمو

 1 ا وا 1 ووك 2-3-3

 ملا نمرادلا نحص قوف دعام( ” ) رانلا ىف رافكلا فاعلا نم ليسام )١(

 هتعضرأ اذا دلولاوهو نيغلا ن م ل ميلا مهب (بزىدللا د لثم ىهف

 ند وأ قشيعلا ند بهذ اذا 4ه>و ىلع ماه نك“ مايوه ريغصلا ) 1 ( لماح ىهو هم

 شطع اذا ماه



 - امم

 باقلا اهيف زوجيف اهيناث نك اسلا امأ ( ١ ) ىرمك تنأتلا فلأ ىنالا

 . رو .٠ يرايح لوقت باقلا ل ليما نع ة-لقنملاو خا 8

 قوبامو. ىوقلعوا 3 قىتلعو م ىوابحوا . ىليحو 1 ىرز#جو . نطصمو

 ِء 1 3 7

 واولاوماللا نيد فلا ةدايز زون و فاقت نم نسحا باقلاو ىهاموا

 ع ىوالبح وحن

 حجرا فذحلاو ىوعسموا ىعسمو ىوبلموأ ىهام لوقت اك ىوضاق
 35 ويح ً

 صوقتنملا ءابو ىدعو ىعمد روصقم ا ل نه كاكا قى سنو

 نه دبالف واو ايلا انماق 0 ا للا ا ل مك ٠.م ةاوا ءاملا 1 ا 0 | س6 ع

 ىوحشو ىو#و ىوصعو ىوتف لوقت اهليقام حتف
 ع

 000 ات ولدك لعذو كلك لفى ةحتف ةرثكلا ىلق بحبو

 "راو لدور ىف لو

 نيدباعو نينسح ىف لوقتف نك دملا عمججو ةينثتلا اتمالع (5ووه)

 1 لمقم نبا كودك للا ةدايزو ةساعلل

 (*)ناولملا لملاب اسلع لمأ ناعتبسلاب ىملا رايداي الأ
 |[ لا 0 سب ب بسس بت

 لالم أ نم لمأو عضوم ناءبساا ( : ) نيز> (") لهاج (؟)عيرسلا راجل )01(

 رصقلاو الار سكب ىلبلاو ءاملار ها دعف 5 قمم هادعو هنع تلكَ لوش 51 وهو تاتكللا

 راهلااو ليالا ناولماو قلخ اذا بوثلا أ ىلب ردصم»



 فشل 00-7 ١

 .دحتيف ىعفاشو ”ىسر 7 امهيلا بسنلا ىف لوقف ىعفاشو ىس 1 وح

 رهظن اذه ةرعو ريدقتلا فلتخحي نكلو هيلا توسل بوسذملا لفل

 ع وجا ىهتنم ةغيصل فرصنم ريغ هناف لجرأا اماع )١( ىناخي وم 0

 .بسنلاءايب عمجا ةغيص لاوزا فرصنا هياا بسن اذاف ةيمستلا لبقاهل ارظن

 تعمتجا ىومرم هلصأ ىرص وحن ةيلصأ ىرخالاو ةدئار اههاذحا

 ءايلا تمدأو ءاي واولا تلق نوكلاب امحادحإ تس

 ”ىرص تلق هيلا تين اذان الشام كونا

 اهملقبو اتلافال ةبن اغلا قسواهم دايز يلو الا فدحن برعلا ضعلو

 نير هدا فما ءالا تق و ناذ -ىومرس لوقتف ًاواو.فلالا بلقب مث اذا
 لوقتف اواو فلالا 9 املأ ةيناثلا تءلقو طقف يلوالا تفدح نيفرح

 .دعب تعقو نأو ىوصقو ىودع ىصعقو ىدع ىفو ىوم ١ ا

 ناك نا واولا يلا درتو يلوالا حتفت لب امهنم ةدحاو قدح ل فرح

 ”ىورحو قىواوط ىحو ل ف كونت اواو ةزاثلا بلقتو اولا اهاضا

 ”ىمطاف ةمطافو”ىرهاق ةرهافلاو”ىكمةكم ىف لوقت ثيناتلا ءان(؟)

 نحل ىتفيلخ ةفيلخلا ىف ةماعلا ل وقو ىناذ تاذ ف ند ٌّ و

 ىنلاذخو ىووذ امءاوصد

 تان اكرحتم ةمبار وأ ةغيرالا ةزواجتم تناكنا فلا 1

 (؟) ىكريك قاحلالا فلأ فو ىرابك ثيناتلاش لأى لوالا ا

 عقبال ىاثلاو نْطصُك لصأ نع ةيلقثملا فلالا فو لج ريس نحل 0

 .ليوطلاو دارتلا ) 5 ( ه4 ينالاو قى هدحاو بارعم لبالا نك تخبأا )000(

 نيل أ ريصتلا رظلا



 دم

 © نيرع #*

 م و 3 .٠ ا امام 6 ٠
 3 ضو حر ريعو نكمأ نا ميح ر' ريغصل هكسدث اللا ءاننالا رعص

 0000 لاجل كعس دنسا - رابمت. . ذاعتم . ةيواغ .:اناطم
 0 مأع - دوس . طاولعا . ةحاحد : فخ ١ 3 كعش ةنواعما

 00000 دارو . للطلت . ةعد . ةماه : ظقوم . لضتم : دبع
 000 0 كتم ءطر قرتسا . تويكنع ؛ ةافحلس , ٍفارطضا
 نانر . ءايميس

 « ةمرالا ةفاضالا وأ تسنلا 9

 عا ىماوأ هلا توسل ل1 ا للا لج نا اينم نكرفلا

 0و لقفل تاريقن ثالث هب ثدحي و ( 9 ) ةيبقلا وأ دلسبلا كلت
 الم روكم هيلا بوسنملا رخلا ىف ةددشم ءاي ةدايز ىظفللاف . ىكحو

 اهملا هبارعا لوقنم اهنم درجلا يلا هتبسن ىلع لدتل اهلبق

 «ةيلابوسنملل امساناك نأ 0 بوشملا امسا هنرو ريصوه ىونعم لاو

 رهاظلاو رمضملا هعفر ىف ةهمشملا ةفصلا ةلماعم هتلماغم ىكملاو
 ةيكر همأو هودأ ئرصم دمح كلوقك دارطاب

 000 ]1 كشف رردإو رجالا ىف رومأ ءايلا هذه فذحبو
 ةتسف يلوالا

 نيتدئازاتنك ا ءاوسادعاصف فرحأ ةنالثدعب ةددشملا ءايلا )١(

 .ليذهو ةغارصو مشاه لآ ىلا ىلنهو ىغارصو ىمشاه كلوةك )١(
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 3 ف فصو ريغصتلاو 3 00000 7 0

 ةيتقىفو 5 ل اجا ف لوتكالأ عوج 000 3 د ريس ةأرس يو

 دنعف امهنيب ةافانملل ةرثكلا لاثمأ نم لاثم ىلع عمج رغصإ الو ةّنتف

 نا نونلاو واولاب مح مْ رغصلو هدرفم ىلا عمجا درب ريغصتلا ةدارا

 1ك لا ءاثلاو فلالابو نوم 1غ ناماغ ف كلوقك لقاع ك ذمل ناك

 ةّئيتف نايتف ىف كلوقك هيلا هدر زوجيف ةلق مج هلام الإ

 * حذوع »

 00000 كار ا دوج لكلا ب رهمتتم - اروممع  مامح
 - قازيم  بهاذ لادن.  راتخم - ىفطصم - رئاط - عئاب  ىما
 ىعذول- ماقم 5015 1 لودح 1 روجت ل لج رفس_حلاس



 ا

 هراو ب دف ةنالثلا نع 000 مادقو مامأو ءادو ريغصل ق

 ةع ردي 33 و هتحارم 1

 نكملتلا ريغ نم رخص الو هيلا ءامسألا 8 3 0

 70 أمهم رك 0 0 امه أني نم ةغأ َْق

 كلذ عنسو نسل هبوممدسو كيليعلو 10 ام 0 نكمتملا

 كوصاللا ممالاو ءالوأو نانو ناذو انو اذ ىهو تاس قالا

 ىذلاعمجو امهتينثتو ىتلاو ىذلا يهو اضيأ تالك سمح ىف هنمكلذ عمسو
 مازالاو ةنكاسلا ءايلابالتجا روما ةنالثؤف نكمتملاريغصت ننفا

 ثالث ىف هنفلاذو . ةنالثاا نع اهنم صقن ام ليكتت موزاو اهلبق ام حتف
 تس 0 23

 نع اضوع رخآالا ىف فلا ةدايزو ةيلصالا هتكرح ىلع هلوأ ءاقب ًاضيأ

 معقل لو ءايلا ناو ا 1 ةينشت ةدايز» موت ا ريغ ف كلذو لوالا 2

 هنموادتو (١)ايذ لوقت :.انأو اذ فة

 ىصلا كلاند نأ ىقأ ٠ ”نعلا كبر دل ١

 نانتللا و: ناب ذللاو ا ءتالاو ايذللا وا ءادل وأ لوف و ناتو. ثاَذَو

 تعم ظ * ايتللال وقتف يلا ت رغ عص ياللا ريؤصت تل اذاو(؟ 9 نوذللاو

 ىاللاو ىباللا ريغصل ن ٠:..يع كذب اونغتساو تاتللا تاقف ءاتلاو قل ١

 ةراشالا ريغصل غاس و كل ا ءانك سال ىاالو اذب ساملالل ىذ رعصل 0

 ةئلاثااو ريغصتا ةيناثلا نأال ىلوالا تفذح تاءاب ثالثب ايدو امذ لصالا )١(

 ىذلاوءالوأونا:وناذ ريغصل ىف (؟)ف لالا ةيسانم ريغصتتلا ءاب حاف مزاي ال ىتح اهيلاجاتحم

 نيذلاو ناتالاو ناذللاو قلاو
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 نكي 7 ةنزلاب اطالخال امهيف ةدايزلا ءاقم , عانتمال مت رو جرحدتم وحن

 ىف ءاتلا نه ًادر<# لوصالا ىتالثلا ىف ليعف امهو طف ناتغيصالا هل

 8 نودمحو دامو دمحمو دومحو دمحأو دماح ىف كيلا ذملا

 ىف ةديوسو ةليبك ثن ملا ىف ءاتلابو ةنيرقلاب ةقث سايلالل تافتلا الو
 شي > لاقيف قلاطو ضْناك ءاسنلاب صتخلا فصولا الا ءادوسو 1

 000 قيلطو

 ْ روفصعو ساطرو ىف رفيصعو سطل رقك لعيعف ىلعف يعابرلا امأو

 ممسو

 ريغصل صتخالو محو ' ريغَل ليعيمسو مجمدو امرت لعيمسو م

 ءارغال افالخ مالعالاب ميخرتلا

 اكو الما ىلنلا ثينأتلا ةمالع نم لاخلا ثنؤملا ره هادا

 | رفصتلاب راص نأب الام وأ 000 أ وأنيعو نذأو نسو رادك

 | ناك ام ىلاثلا ءادوسو ىلبح وحن نم اهخرت رغص ام ناعون وهو يئالث

 5 ودل وقتف سبللا نءأإ ءاتلاهتقح_ءاممكةتمملا همال لبق ةدد ايعابر
 ١

ىلع ليعءامساو مهارإا ريغ هل !داوك بس
 و سادقلاو ميمو 0 

 تك ار ضف قير حج تايم

 1 يمس هلصأنال ة هيمسو ةديوسو ةلمساحو ةيبددو ةنيمعو 1 ةنينسو

 ' ةرمطا لدب ةثلاثلاو ةدملا لدب ةيناثلاو ريغ_دتلل ىلوالا تاءاي ثالث

 ١ , ذانمألا يلاوتل ةيناثلا هنم تفذح ومس امس ٠ نم هنال واولا نع ةبلقنملا

 درفملاب اسيتلي الل يي نميف ءاتلا امهةحات الف رقب و رحش رح فالح

 1 ددعلاب اسبتلي الثل تسو سمح فالخبو ريقبو ريحش لوقت

 ابر ريغصل ىف ءاتلا كرث ذشو ةئالثلا اهزواحتل داعسو بنيز فالخو

 [التجاو سبللا مدعو نهتيثالث عم نهويو لعنو عردو برعو

 ع
 ١
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 هبجو ال هيوخ هريغصت ىف لوقت ةهاجولا نم هاح وحن ةجاحلا مدعل
 (؟)كاشك ف رحأةثالث ىلع ىتب ناف هلوصأ دحأ فذحام رغص اذا

 تييمو ريوهو كيبوش لوقتف "ىث هيلا در ل فيفختلاب تيمو راهو

 ذخو لك ءافلا فوذحلاذ نيفرح ىلع ىتب نا فوذخحملا در بجوو
 ماللاوءافلاو أرجو مدون وحن ماللاو . عبو لقو ذم وحن نيعلاو . دعو

 لوامالعأ اهلك ن وكتذا طرشب هر وحن ماللاو نيعلا وأ هشودق
 هندبو نيعلا درب عيب و ليوقو ذينمو ءافلا درب ديعوو كا لك

 نيعلا درب ىؤرو ماللاو ءافلا درب ىثوو ىقوو ماللاا درب جرحو ىدو
 ليعف ءانب نكمل ماللاو

 دز ل و لهو احيحص هيئات ناك ناف ايئانث عضو اع ىمس اذاو

 لاقيف .ءاي هيلع دازب 2 دا يع د ديو رغصل ىتح“ ىث هيلع

 لبق فيعضتلا بجو التعم ناك نآو تلي وأ ليلبو "لك أ ليله .
 كالذو دملاب ءاموديدشتلاب كو ول امالعأامو ”ىكو ول ىف لاقيف ريغصتلا
 ترغص اذاف ةزمم ةيناثلا تلدبأف نافلا قتلافافلأ فلالا ىلع تدز كنال
 لوقت 6 ىومو يكو ىول لوقتف () ىحو (؟) ود مكح تيطعأ
 اهيلا درفءاه همال اذه نا الا 4 ( هيومو ىبحو ا

 هتقإ 1 < هيف ديزملا لا هتقيقح ( مخرتلا ريغصت )

 ةيصتلا عقوت مث اهفذحتف ءاقبلل ةحلاصلاةدايزلا ىذ م تالا ملا نممعلا نأ
 ىف الو امهدرحتل لجد مسو "راج رحل قأتي 33 منمد هلع ع :

 و 58 ار 0 ريغ ا ور تفذك ا و 0 57
 بورشالاءاملا ىف (5) ةليبقلا ىحلا (*) ةيدابلا 0 !
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 فراك تنس امه أتفذح ةدم اهممدقت ناف 0 قرة ةدماهبمدقتن

 ثدارق وأ اني رقو ريبح وأ ىريبا> لوقت (؟) اثير و

 'ابلقتمانيلناكاذا )0( للقات ىلا درب رغصملا مسالا قاث نأ (ملعاو)

 الحا ام كلذ لمش واطوص أ يلإ ءايشالا درب زيفصقلا نال هريع ع

 ' تاب وحن افلا تبلقن ا وأ ةعوق هيف لوقتف ةميق وحن هاد تيلقناف واو

 نيينم لوقت نقوم وحن اواو تيلقناف ءاد لسا امو - بيو هيف لوقتف

 د11 تيلقأف هزم ةلعأ اهو. بيين لوقت بان وحن افلا تيلقتا وأ

 كطاريتورانيدوحن ةزمم ريغ حيحصص فرح هلصأ امو بيؤذ لوقتف بيذ
 ظ

 ريئيند ا ولملا لَو نملدب امهمق ءايلاو ظادقو راد اناا ناف

 ةنل وأ ةر ذودب دعيتم لوقت دعتم وحن نيلب سيلام ج جرخل . طلربرقو

 ىف ةدئازاا فلالاكاوأو فلقت هيفف مدا فل أك ةزمه نلت رمح نما ديم

 ((5) باص فل اك ةلوهجلاو شيومو بريوض لوقت شامو براضوحن

 هنآل ديوع هسايقو دييع ديع ف ذشو جيوعو بيوص لوقت 07

 داوعالا دحاو دوع ريغصتب سيتلب الث ءايلا اودرب لف دوعي داع ن

 هبابوبان وحن لوالا هيف ريغتي ىذلا ريسكتلل تش محلا ادعو

 000 ةعيدو ميفو ةميق فالخب نيزاومو باوأو باينأ لوقت نازيمو

 هلأ ىلع ال هظفنل ىلع رغص بواسقم مسا رغص اذإ ( هظوحلم )
 سجس تي عي ع عم

 رعاشلا لاق مَطوَم 00(

 ريغلا اهمالعأو امون ىرقرق ىلأ ارظان تسل نأ هللا داع اقحأ

 اهلصأ ناك اذإام ىهو ةدحأو ءاي اهبلقو ةعبرأ اواو اهباق عضاوم (*) رّقلا بيطأ (؟)

 هلوز: ةلعا لدبأ امرهلصأ ىلإ درب ال ريغصتلا, لوزنال ةلءا لها ءام نأ مناقل ءايلا

 تن : (5) درب
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 نيريكسو نيطيلنس نيملع نا ركسوب
 اب ليميمفو لعيمف ىلاثم ىلا لصوتي. انلاوق نم اضيأ ىنئتسيو

 ىف تءاج لئاسم ىامث ليعافمو لعافم ىلاثم ىلا فءاحلا نم هب لصوتي
 ردقو ةينبلا نع هلاضفتا ردق "ىشب ةمتتخم اهنوكل: كلذ ريغ ىلعرهاظلاا
 نييك دععل قوام كلذو 'يثلا اذه لبقام ىلع ادراو ريغصتلا'

 (زىرتمك سس ةمالعوا أ ةلظنك هئانوأ اعءاصق رقك ةدودمم ثينأت فلأ

 دثت ةمالع وأ (؟) نال حاجأو نا رفع زيك .نيندنااز نودو كلارا

 تانك يول نرسل 0 سم نا
 ةتراث اهلك هذهذ كبلعبك بكرملا زبعو سيقلا ”ىرماك فاضملا زج 31
 ىرقيبعو ةلظينحو ءاصفيرق ريغصتلا ىف لوقت عم ا يف فذحتو ريغصتلا ف
 نور فيعج وأ ن رفيعجو نامايسم وأ ا نالجحيلجو نارميعزو»
 لظانحو صفارق ريسكتلا يف لوقت و كلب ءايعب و سيقلا ل

 فالخياريسكت اهدئاوز فدح ف سبل ال ذإ ل>الجو رةاعزو رقابعو
 نيح<صملا نيعجلاو ةينقتااريسكت غاس ولو اهنم درجلاب سابتلالل ريغصتلا

 فاضملا ىتثتسي الأ ىغبني ناكو . فذملا ٍبِجول ككرملاردصو فاشل
 ا ل6 يقل ءمرامأ لوقت رغصي 5 فخ الب ريت ١

 .!بارعا :تاذ امهم لك ناتل اهل نذل

 كايدو لك ةسار تن ةروصقللا ثين أتلا فلأ تيثتو
 مل نا ةسماخلا اذكو (ةلإلاد هيكل اولا يت تناك

 0 1 ١ ١ نما نالدحاجلا 00 ز لا دإب مع ا هنأ 0 مر ) 3 ١

 عضو٠ (4) ىمعملا مالكا“

 (ىل-و)



 د ا

 فنراديعسو ناريمتو نامثع اهريغ_صت ىف لوقت ناو'ئطو ناءاسو

 ىرابحلا خرفل سنج مدا نابع امأ  نايرمو ناملسو نافيطغو

 نيديعسو نيميثع امهر يغصت ىف لاقيف تينل )١( نادعسو

 نم ذزو ىلع سيل سنج مسا ىف ةعبار فلالا ذوكت نأ ()
 : ةبت "آلا نازوالا

 00000 | ا ناعياسو تان راطكا ("نالعف تنالعت  نالئعذ)
 ا رطو ناميشلا ست

 ةسماخلا <> ىف 1 مسا ىف ةسماخ فل كنوكت نأ (4)

 |0011 دعو نارغعز وتلا ( ايلبق ىلا فرح الا ضعي فذحت كلذو )

 اهريغصن يف لوقت ( ه ) . نارثوبعو ( 4 ) ذايلصو (**) ناوعفأو
 00000 تدار لان نأر 22 نايليلصو ناضيفأو نايريتغو ناّوقيعز

 اهريغصت ىف لوقت ( نطبلا ةميظع هيبودل مس | ) هن لع سر تفوح

 مسا ىف ةعبار تناك اذا امذ ريغصتلاءاي دعب ,امربكل ءاب باقتاو ٠ هبعل رق

 ( تبنل مس ا | ناموكل ٠ قران وأ نالعف وأ نالعَو نزو ىلع سنج

 اهيبشت نيحبرسو نيط.لسو نيعوحاه ريغصت ىف لوق:(1)ناحر سو .ناطلسو
 سيطيرقو ليزيلز اهريغصت .ىف لاقي ذا لابرسو ساطرو لازل زب امل

 هك ةفص نعلقن ناذ هنعلقنام ؟>هكخ لوقتملا معلا ار
 اناا قلو سضنخلا مدا كح 1 سذج مسا نعلقن ناوةعرملا 9

 ركاذ ( " ) براقعلا رك ذ (؟) لب'الا يعارم نسحأ نم كوشوذ تبن ( )١
 تأب لثلا قو بناذلا ( 1) راتب تابن ( ه ) تبن ( .4 ) تانحلا ىهو يعاف الا

 ناحر دس ىلع هب ءاشملا



 الا 4 وعم

 -ةيشيشع لعهيشعو نونيبأو ةمايغأو ةيبيصأ ىلع نونب و ةماغروةيدص و
 نع لمبم ريغصتو ريسكتب هيف ىنغتسا ام هوحنو اذه نأ ذورب موقو

 مث لوطب أ وأ ليطب أ ىلإ ريغ الطاب نأ نوريف لمعتسم ريغصتو ريسكتت
 يقايلا اذكو وم مْ نابرغم ل ريغ ابرغمو 0

 زواجت امف.ريغصتلا ءاي دعبام راكي ليلوق نم ىنتس هنأ

 ش لئاسم ا ل

 ةرحشكافلأ مأ ءات تناكأ ءاوس ثينأتلا ةمالعلبقام ( اهادحا )

 ليبحو ةريجش ا ريغصن يف لوقت ىلبحو
 ىف لوقت ءارمك ثينأتلا فلأ لبق ةدئازلا ةدملا لبقام ( ةيناثلا)

 ءاريمح اهريغصل

 ريغصتلا يف لوقتف نسا رفأو 7 16 لاعفأ ىلا لبقام يلا

 سا ل و لايك

 لوقتك «كراتعم قاركشك نالت فلآ ليسا 000

 نامثعو ناريكس

 باقتال فل الا نأ ناندئاز نونو يلا هيفام ريغصت ىف ةدعاقتلاو

 ىنأي اهف هاب
 (لصالاوهو)ءاتلانمايلاخارشت عملك ١ ءاوساقلطم تااغعلا قا ١

 ةيناثلاو ناعوحو ناركس وف "لاذ اهنم ةيلاحلا ىلع المح ءاتلاب مآ

 ىف لوقت ("ىطبلل) ناوطةو (عاجشلل) نايّمصو نامدنو نابرع وحن

 نايطةو نايمصو ناعدنو نايعو ناعي وجو ناريكس اهريغصت

 نافطغو نادعسو: نارمتو :ناع وم ةجترملا العال! لا 1١
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 0001 را! اراد لأك ناو ليدينقوليدنقك ةزسكلا اهنيسانمل نيغصتلا
 حيبيصمو حابصمو ريفيص ءور وفصنتك امهلبقامراسك_: اوامهم و كسل نءءاي

 رصح هن دصق بالا اذ م صاخ حالطصا غيصلا هذدبم نذزولاو

 امريكمو ارميحأ ناف فيرصتلا حالطصا ىلع ايراج سيلو ماسقالا

 ريغصتلا ىف اهلكو لليعفو لعيفمو لعيفأ ىنيرصتلا اممزو احريفسو

 لصوت اع ليعيعفو لعيعف ىلاثم ىلا بابلا اذه يف لصوتيو . لعيعف
 لجر ةس ريغصت يف لوقتف ليلاعفو للاعف يلاثم ىلا عمج ا باب ىف هب

 وأ رو ج ريفس نوزي>و ددنليو ددن و عرتتصو قدزرفو

 ىدنلعو ىدنرس ىف لوقتو نيبيزحو ديلي وأ: ديلأو جريخمو قزيرف

 ددلعو ديرس و دنيلعو دكني رس

 نكت ا الالب 1 5 ان ءا هفذح ام ضوعت نأ دوجبو

 معحزح ماحثرحا ريغصت ىف لوقتو ضيوعتلاب جي ريفس لوقتف ةدوجوم

 .مدقت ا فلالا نع ةبلقنملا ءايلإ هلحم لاغتشال ضيوعتلا نكع الو

 ريسكتلا قف كلذ لدم

 اناكم مهعجج ريسك لاف هلاثم ذاشف ىخم امل اهلاخ نيبابلا ىف ءاح امو

 ىلع اثيدحو الطابو عراك او انهارأ نع طار؟و | د 1 ىلع

 (؟)ذاب ريغم ىلع ءاشعو ابرغم ممر يغصت ريغصتلا ىف هلاثمو ثي دا او قطان

 لجحيور ىلع الجرو ةيلييلو تايسيئا ىلع ةليلو اناسناو نايشاعو

 ةماكلا نبع ءاقبأو ةدئازلا ميلا فذحي ريا ةةزب نوك أ ايف سايقلاو ( )٠١
 ناننناو ةيشعو بريغم ف 620 ثدخوأ ةئدحأو لطاونو 1 طوهرو

 عينج ا ىف لوالا مضب ةيشعو نوينبو ةميلغو ةيبصو ل.جرو ةلييلو



 ل

 ذل لوألا ميظنعتلا تويفوكلا-دأزو كب ركصاو

 )١( لمانالا اهنمرفصت ة ةيماود . مهيب لحد فوس نسأل 0

 يطل كلوقك ةخالملاوأ يشااو نبا كلوقك ةقاقلا 200 0

- 
 ءاي ىمستهدعب ةنك اس ءاي ةدايزو هيئاث حتفو هلوأ مخ ( هتامالع)

 . رىغصتلا

 وخله ع ةورقو لقوا 1 ليعف(؟) ةنالث هتف أ (هتينبأ)

 ريغصل لك ىف ديال هنال كلذو رشين د ع ليعيعفو رفيعد>و مهدد

 فرحلا حتفو امومضم نكي مل نا لوالا فرحلا مض لامعأ ةثالث نك

 كلذ ىلع رصتقا ايثالث رغصملا ناك نإ مث ةثلا ثا اس ءاي بالتجا وقاثلا

 ) ؛) ىوبنلو )0( ليسز و نكي ل من مب نمو سلفا 1 عق ةيلن هذهو.

 ةغلاث ريغ ءايلاو حوتفم ريغ ىبناثأا نال اريغصلا

 دعلام رم كوله عبار لم ىلا جيتحا ةنالثلا ازوا>::م ناك ناو

 رخ آلا لبق نيل فرحروسكملا فرحلا اذه دعب نكي ملذا مث ريغصتلاءاي

 ةينب ىهف رخأألا لبق نيل فرح هدعب ناكذاو رغيعك لعيعف ةينب ىهف
 ف تشم ءاب 0 نا ركتلا 3 1 دا زذيللا ن نآل ل للا

 نم دصقملا ٌّكأ 0 طقف ل 9 ىلع هوغاص مث مَ نهد»و 0 0 هتشأ ن«

 كالوق ل ةيفصوأا ةاطد الم 0 عجاو ةينثتلا ن 3 دصتقلا وه 5 نا اولا بسنلاو ريغصتلا

 7-00 ضنا 00 ةفاوكسلا ىلاب وسذملا نم رهمخ 1 ريغص ل>ر كلوق ن ..م ا ليحر

 ىمعملا مالكا وهو زغللا (( ناءدحلا
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 ىرجلا ةعرسب هتقان فصي قدزرفلا لاقو
 قي اراتتملا داقنت مماردلا 1 ةرحاه لك ف ىصحلا اهادب قف

 © ريغصتلا

 دعب امث نيبتسإ صوصخم ريبغت احالطصاو ليلقتلا ةْمْل وه

 ةعبرأ (هطورش )

 )١( نالافرذلالو لثقلا تمت الق انما رغصملا ثوكي نأ 0000)

 ا” 70 لعلوق وح بحعتلا لمفأ ريغصت دشو ىتعملا فق صو
 رمسلاو لاضلان كئاًءلؤهنم انلذوطع انالزغ حايمأ اماي )١(

 نم الو تاروضملا رغضت الذ فرحلا هبش ىف لغوتم ريغ (؟)

 000 ا داناو تالوعرلا صن ريقضا ذيشو امنو متو قكَو

 الو تدك كك وح رغص)١ الف اهههشو ريغصتلا غيص نم ايااخ (")

 : 1 0 رطيبم

 هئايبن او يلاعت هللا ءامس اك ةمظعملا ءامسالا رغصت الف ريغصتللالباق (؟)

 عمج الو ميظعو يك الو دحسملاو فحصملاو هددكو هتكئالمو

 ىوسو ريغو عوبسالاو روهشلا ءامسا الو ضعب الو لكالو ةرثكلا

 مهوتن ام ريقحتو ليبج وح ريبك هنأ موتي ان رعطا) ( هكئاؤف)

 ياسا تامه ردا وف نينبك هنأ موتي هنأ ليلقتو عيبس و مظع هنأ

 اده تلازفو رصحلا ليش رح ' دك والخ وأ انمز دنعإ هنأ مثوتي ام

 ليمتام ليخلا نم (؟) رجشلا نم ناعون ر.سلاو لاضلاو انيلا 55 نوطع )١(
 ثّقرلا (4) ليليلا (؟) داوسلا ىلا هنرمح



 سل مس

 لعق ظ 0 000 | ا 2 0 ل ْ 0

 لوعف» | لات" لوكا 000 لا 00
 2 ظ 2 ( ىده ءاده دل ىده

 ظ للاعف "قر 0 قنروخ
 ْ لاف ” 1 كلَعف 0 كه 01 0 م ةنصحأ ناصح

 يارا عم ةيث "الا تالا ف ىلا 0 تاذ رقما ند

 لاقفر.ثءةعبس يهولامعتسالا ةريثكلا 0 اعوجج موضعي مظل

 نع راحملاو بواقلا ىحخ ص روصأ ةاغبلا بهشلا نفسلا ُْى

 هلَيَملا لجال نايضق عاطق هلم ءايقشالل م-ماماغ

 ىهتنا رشعلا و عبسلا ىف مهعوجج 2 يعتنمو درك ءالج الا

 موثلك نب ور< لاقو

 كوسهحوأ الع نويعاا ترا (' للع هلوما طا 000
 ةشيعملا بلطل رافسالا ىلع ثب ىنارعأ لاقو

 دوعق هيلع ئدجي نم رآىلو. ١ ارشامم ىم)نادلبلا قاس

 رخآ لاقو

 عداور ميرك-ال ايف شحفلا نع عبرأ قث الخ يناهنتل ىلإو

 عئابطلا هتبح ام الإ ءرملا امو ةفعو بيشو مالساو ءايح
 لاقف رعشلا ةاور نم طوق ةصفح ىأ نناو ضال

 رعابالا مل فك الإ اهدي 02 مع ال راعشالل لماوز
 رئارغلا ىف ام حار وأ هقاسوأب ادغ اذا ريعبلا ىردي ام كرمعل
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 .قرفيام يعمللا سنجلا مسا ناو . ردقءذئنيح هدحاوو(١) با رعاكهيف

 ةلكو ملكو ةزوجو زوجو ةرمو 10 امناق ءاتلاب هدحاو نيبو هنيب

 ءاب وأ سنجلل ةأجو 2و ذحاولل عضو «كوحن سك 1

 هل دحاو الام عمجلا مسا نأو . ىجنزو ذو يورو مور وحن بمنلا

 (*) طهرو موقكاهبف بلاخوأ عاوم1لاب صاخ نَرولغ سلو هلا

 ةسنلاب بحتمو نك عوف !اتارو ال فلاخ هكذا

 دحاولل واسمهنكل عومجلانارو ال قفاومدحاو هلوأ خاص 0
 01 هللاب هقوتول رضتنا قر لرش زاغ عمج مسا ىزغ 5 ريك دع

 بع اولا نأ ا يباكرا ولاق ةبوكر راعمج مسا | ناكر ورحت يل

 سل اذهو هدحاو لممأ 0 ملعلا 0 ىرجخلا اذا الا هظفل ىلع هيلا

 3 عمج سياف امهنم ادحاو

 .ليلقاا ىلع قدصياموهو ىدارؤالا سنحلا مسا وهو عبار كانهو

 0 ءامو نبل 0 ريثكتلاو

 هو
 ىهوا مرو ذأ مث ةيسايق ريسكت عوج ةيت ل تاس مج

 ضيبأأ )5(  ذرج_اصع_ (4) ةنيمظ- 0 هني ةجح_رأ
 . تويكس (4) قامعادس(#) شحلأ راح( 000

504 
5 

 ولد - ناصح  ىده  قاثرم_-(١) قنروخ د تاك شا

 نودام طهرلا (؟)اءطق ةرسكم راشعأ ةمرب ءنمو درفلاىف ردان حتنااب الاعفأ نال )١(
 رآفلا نم عون (5) جدوحملا ىف ةأرملا (ه) ةنسلا (4) نادهربلا (©) لاجرلا نه ةرشعلا
 ناءعتلا رصق )١١( ءاودلا )٠١( هيدلاوا صاع (؟) ديم ىعاش مسا (8) ديدح (1)

 ةريملا كلم رذنملا نإ



 م

 د ورلد فو ذباعأ ديغأ قوطوتك ةريكلا ققريكلف

 ا راو )0 مرح ١ ) فاوسأب اهل ابيبشت لنؤاقأ

 0 مل ليعافم وأ لعافم ةنز ىلع عونا نم ناك امو ريصاعأو (م)

 عمج دق الو هلع راك دل داحاالا ىف هل ريظن ال ةنالا هزيشكت

 00 00 5[11) نمايأ نفو قوتك ون شك اون ىق 00 ا

 .تايحاوص بحاوص ىفوتادئارخ دئارخ يف مطوقك ءاتلاو ل الاو

 ( فسوب تابحاوص "نتن أل نكنإ ) ثيدحلا يفو
 هيف لبق لقعل ام ءانمأ نم ناوأ وذ هردصأم عمج دصق اذا هز

 ىفو ةدعقلا تاوذ ةدعقلا ىذ عج ىف لاقيف اذك تام اذك تاوذ

 وحن ةلمج نم لوقنم رلع عج دصق اذاو سرع تانب (ه) سرع نبا عج

 داج ووذ مث لاقيف ًاعومم وذ هيلا فاضي نأب كلذ ىلا لصوت قحلا داج

 اوذ ناذه لاقيف ىرملا اذكو قحلا داج اوذ امه ةيزثتلا ىفو قحلا

 ,ىعسم هدح ىلع عومجلاو ىنثملا اذكو هيوبيس ووذ ءالؤهو هيوبيس

 نذلاخ ووذو ندمت اوذ ناذه لاقيف ًاعمج وأ اينثاذا امهم

 عملا مسا حسو واه ريغ ةيعمجلا ىنعم ىلع لديدقو عما ناز 1007 0
 ادا ا سرمك أ لعلب اين أعم ةثالثلا ني قرقلاو يعن سنجلا مس

 نوكيال وأ .القأ و هقك هن نم دحاو لونين 0

 تااغوأ ( )اراك ليباباك عرقا ماع قانأو ه1 اوفو دنعاو

 و هرج "1 لآ لع لدلل نابسلا ل( +) تايحلا نم ريظملا ( )

 ١ 0 ورش ةيود ه ) نميأ عج ( 4 ) باحسلا ريثت حيرلا ( 5) درفم ال

 ليخلاو سانلا ن 0 ةقرفلا )ال( ريطلا تاعامج (3(



 امم 717 اذ < 2 ز 2 1 رود

 و١ |

 قم 51 0 كا رب ل اد از دان اك العا فادح

 لئامع نم ايفذح و لعافم لئامت ىف ءايلا ةدايزر نوفوكلا راأ ١
 لوألا نمو رفاضع ريفاصع فو ريفاعمج رخافج قاف 00

 الف لعاوفالا ( بيغلا جئاقم هدنعو ) ىتاثلا نمو ( هرذاعمىتلا ولو )

 )١( *لبنلا اهقرخيال ضيب غيباوس# هلوقك اذوذشالا ليعاوفلاقي.

 ل وهفملا و لعاقلا عسا نملغقلا لع ىرجامريسكت مج مجال 09 :

 اظفل لعفلا ياعم داقنمو رات#و مركمو بورضم وحن ميم هلواوب

 عضم وحن ثن ملل امصو لعف ىثتسي و حيحصتلا عمج هسايق لب ىنعمو

 نيعالم موئشمو نوميمو نوعلم وحن ىف اذوذش ءاحو عضا موب
 ىعو ريل صوحأاللا لاق مئاشمو نيمايمو. ش

 اهار م موشبالا بعات الو ١ ةريشع نيحاصم ما ا

 قو ريطافمو ريسأمم رطفمو ردا كدا ند ىفاضشاءلا ْ

 ا ركبش ل

 نم نيتعاج لاقي اك ةهتينثت ىلا وعدتك عما عمج ىلا ةلالاوعدت دق 03

 ( رفص تاالارج هي 1ك 4نمو تاللارج تاعامجج فلاش كيذك نالاجج لاجلا

 قاطنيالوب رعلات ان وين و شل رقتالاحرنولوقيف اتويب والاجرذوعمجيو ْ

 داح الا نم(؟)هلك انشنامىلا رظن رساكم ريسكت دف اذا وست نم لق ىلع

 تانكسلاو تاكرملا قلطمو فورا م10 10 ددع ىف(9) ةيفاا مرد وهو يا )000(

 تولع ل ةحتف عم دبعأ ةمضك ةكرح لا عون ىف هفلاخ ناو



 - ام

 رهو>و دحاسمو دحسمو لضافأ و لا هريغ د قاملالا رخآ مأ

 اهيلع دازام فذحيو . قالعو ىقلعو فرايصو )١( فريصو رهاوجو
 0 2 نم ناتثثاو قاطنم م ..م ةدحاو ةداز فذحتف

 000 ل3 ةظفلاوأ ل دو ةلاظفل ةيزم هلام غاقبإ نيمحو ؟ذتمو

 قلاطم لوقتف قاطنم ىف ملاك ل 00 هريغ فذح نع هفذح ىنغل

 اهصاصتتخاو اهربدصن و لعاقلا ىلع اهتاال دل ن ونلا لضفت محلا نال قلاطنال ٠

 لخم امهءاقب نال ءاتلاو نيسلا فذحب عادم عدتسم عج فو ٠ مسالا

 ريغ هءانب نآل عادت الو قالا مدقت اع ملا لضف عم عمجلا ةينس

 لا لوقت ددنابو (؟ )117 ىتردصملا ءا لاو ةزمطاكو  دوحوم

 لعافلا ىلع نيلاد هيف ناعقي عضوم 6 اني كلاود امهردصتل دالبو

 «نيكسلا فذحب جيراخم هع,ج ىف لوقت اماع جارختسا نم ءاتلاك ىناثلاو

 دوجو ال ذإ حيراخس لقت الو ليثامت وهو ًاريظن هل نال ءاتلا ءاقبإز

 باقوءايلا فذحب نيبازح لوقت (*) نوءزي>و اوك ثلاثلاو . ليعافسل

 )0 آلا جوع كلد نآل واؤلا بدمي ناز اح لقت الو ءابرواؤلا
 ا 0 د! فرحأ ةنالث ريثكتلا فلا دعن عقي ال ذا نبازح لوقتو ءايلا
 ةيزملادجوت ل ناف ليدانقو حيباصم لثم لتعم فرح وهو الأ نكاس

 0000000 لوثتف | بقلاو ىدنلعو ىدترم ىوت وحن رايجلاب ثنأف
 دالعو دارس وأ (ه) دنالعو

 ةموصخلا ديدشلا ددنالاو دلالاو وه (؟) مهاردلا داقنو رومالا ىف لاتملا(١)

 مخضأا ريغبلا (0) ىوقلا *ئرجلا (4) زوجعلا (5)
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 ةدايزلا فورم اهيشم عيارلا ناك نا سماخلا و عب ارلا فذح ىف رايملاب

 يبنتملا لاق )١( قر 'رادكل ؛ اهنم هنوكي امإ

 ()قنردحلا جنكهيفتمقواذا اهدنع ٌدواد جسن ضاوم ضاوق

 فرطوهوءاتلا جر نم لادلا ناف (*) قدزرفك هجرخ نم هنوكي وأ

 اذهو دوجأ وهو دزارفو نرادخ وأ قزارفو قرادخ ل.هقتف ناسللا
 (4) لمعذقك هفذح نيعنالاو ظفللا ىف دئازال اههشم سماخلا نكي مل اذا
 (5) خّيبهو(ه) رو ماكو جرحدتمج رحدم وحن ثلاثلاو معاذق لوقت
 دئاز فذح بيو ىرثعبقو (4) سيردنخو (7) سوبطرقك عبارلاو

 بطارقو يابهو رهانكو جراحد لوقت سماخلا عم نيعونلا نيذه

 نا مث تيثيف رخألا لبق اعبار انيل دئازلا ناكاذا الا ثعابقو ردانخو
 وحن نبءاي ابلقافلا وأ اواو وأ ليدانقو ليدنق وحن ححص ءاي ناك

 سودرفوقثارغو قين رو حيدارسو 3 حادرسو ريفاصعو روفصع

 سل دارفو
 ىف هقلاخ ناو ةئيهو. ًاددع هلئامام وهو . للاعف هيش ( 5 )

 ام ريغ ىالثلا ديزم ىف درطي وهو لعاوفو لعايفو لعافك نزولا
 هناف ىركسو رق تانز مارو مأصو ناركسو رمحأ م نم مدقت

 دئاوزلا نم عمجلا ةغيصل لخم ام هنم فذحيو . ريسكت عوج اط مدقت

 اطسو مأ الوأ تناك أ ءاوس ةدحاو تناكذا هتدايز فذحت الف طَقف

 اهي يمس نيجعلانم ةمطقلا(9)ةدلاو ءاضملاب فويسا فصي (؟) توبكنملا )١(
 «0ه) دبع ىف ل دبع وم نم قدس م دازت دق ماللا نأف مد>ضلا للا (؟4)'روردملا يغاشلا

 هديدشلاةقانلا(9) را (8) ةديدشلاةقانلا (0) امنع *ىلئءملا مالغلا (5) لاجرلا نم مذضلا



 ت00

 ىناثلاو ءارحصك امما ءالء ف“ لوالا اولا ىف ىل انهو لات رقلو

 (؟) ىرفزذ وحن ىلء ف ثلاثا 5000 كغ خاسر
 ىلعف عبارلاو

 اقصو ءالعف سماخلا لبح ومن لمفأ ىث الال ايمو
 لككا ريغ ىف ال

فع وهو (*) يربم عمج ىو ءارذع وحن
 ١ عما قلوقت نبريخالا ف ظو

اذعويلامحو لاب>و ىرافذو رافذو قالعو قالعو قراحصو راحص
 ر

 ش ىراهمو رابمو ىراذعو
1 

رخت نيعلا نك اس الث لك ىف درطيو ىلا ءّق (؟1)
 ْ ةدئازةددشمءاي ه

اقو ىمركو (م )ىتخبك بسنلل (4) ةددحتمريغ ةئالثلا ىلع
 ' الك ىر

 ١ دشو بسنلا ددحتل ىرصل و ىرصمو نيعلا كرحتل ىمحعو يل رع وحن

ابوقو ءابلع وحن يف درطي اذكو - ىطايقو )3( ىلمبق
 : )0 ايالوح و ء

 ' ل ال انج اننلو (4) نابرظو ناسناو ءارذعوءارحبم ومن ا

مغدأوءاب امهف نوذلا تيلق نيبارظو نيسانأ امباصأ لب ىلرظو
 .ءايلا ت

 ءابلا ىف

ديزمونيدرج ىماماو ىعابرلا عاونأ ةعبرأ ىف درطيو للامف (؟0)
 ا

 ”جرابزو رفاعج لوقت (11) ناربو )٠١( جربز و(5) رفعك لوالاف امهنف

ش رمجحو لجرفسك ىلاثلاو يش هنم فذدحال اذهو نئارو
 )2 

: 
 ِء

0 اورساححو جراغس لوقتف هب لصد لقثلا ا ما فدح بجنو
 

. 
 1 11 ا

5 
 نعلاب ةرهم ىلا بودنم ربعب (7) مهردب قحلم ريعبلا نذأ ف اخ مظع (؟)تنن

)١( 

 فالخب ىنءم ىلع اهفذح دعب ظفللا لدب بسناا ءان (4) لبالا نم فتيحالل امسأ راص

 نات" نم قإقر ضب باي“ ىطابقلا (1) برعم لبالا نع تخبلا (ه) ةيلصالا
 )٠١( وأ بهذلا

 ) )10رغصلا ىوبلا (ه) خرا ةنبم تكلا: هيشت ةباد (8) عضوم
 ققرلا باحسنا )١1١( عبسلا بلخم )١7( ةجمسلا ةنسمازوجعلا
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 )١( ةباؤذو لئاسرو ةلاسرو بئالحو ةبول>و فئاحصو ةفيحصو

 زوجعو لئادشو ( ؟ ) لامثك ىنعملاب مأ - فئارظو ةفيرظو بئاوذو
 (م)ءال وك ةدودمملابمأ_رئابحو ىرابك ةروصقملافل الاب مأ  زئاجو
 رئارخ ةرحو نئانك (4) ةنكو رئارض ةرض قدس كا
 ' تايئالث ع ل

  ماومو (ه) ةام و 2 ةمبس ىف دزطيو ىلاعف ( |١١

 * اسجخ ىلاغسلا لثم ارئاجت * لاق لاعسو(3) ةالمسك هد
 (ه)ةوةرمك ةواعفو راذحرو(ه)ةيرذحو رابهو( )هي ريق ةلدنم
 طاخو )١١[( طخ وحلا“ ةنئازلوا فذح امفو  قارعو

 لادعو 0 ىل و دعو رافعو )١١( ىنرفعو سالقو ةوسنلقو
 ىراكسو ذاركس رح نال ىلعمفصو ىف درطلو ىل اعف م(

 (١©)طبح وحن فظفحيو ىضغو ىركس و ىلعفوأ يلاضغونابضغو
 ىاتيو ىطابح لوقتف سيئر ( ١9 ) ةاشو رهاطو (18) مج و منيو

 نيفصو ىلعفو نالعف ىف مضلاب ىلاعف' هو ىمادو ىراهطو ىايأو
 - هدعل امو طبح ىف عنتشميو لك اما لل اك ميدق ىف مزايو

 طوسلاو ةمامعا فرطو ةصيقع ىهف تيوط ناف رعشلا نه ةلسرملا ةريفغضلا 'ْ )١(
 سرافب ةيررق () ىلامشلا بطقلا ةيحان نم بهم حير حتفلابو نيعلا لباقم.رسكلاب (؟) 1

 ل نيدطلا ةلاخم لثم ( ) لوغلا (5) ةعساولا ءارحصلا (ه) نبالا ةأرما (4)
 «١١)وادلا سأر ىلع ةضرتعما ةبشحلا (9) ضرالا نم ةظيلغلا ةعطقلا (8) 0
 0 دسالاوهو نونلاو فاالادعازلا )١١( لجرفسي قحلل فلالاو نوتلا دئازلا
 نم ي١؛4) عجوأ خا خفت ١|: ريعلا )١7( نيرحبلاب ةيرق ىهو قالا واولا هدئاز
 اضاو 8 ه) اه جوزال وأ هل ةحوز
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 :ةفيلخو ءانبج قابج ىف شو ءارعشو رعاشو ءاحلصو حلاصو ءالقعو

 لعافالو ليعف ىلع تسيل امنالءاددو دودوو ءاحمس حمسو ءافلخ

 .فيعضتلا طرشإ مدقتملا ليعف ىف ءالعف نع بئان وهو ءالرعتأ 01(

 يينفو الواو ىلوك ماللا لالتعا 3 ءارغأو زيزعو ءادشأو لب دش و

 (00 لدسأو قيدصو ءأصلأو ريكا ضاع رف ىف دهؤ ءانعأو

 انشا

 .ةئطاخ ةبذاك ةمصاخ 5 اهسا لك ف ةعيسقدرطل ولعاوف (10)

 دارو رهو لاعوة ىلع مم | ىفو - "يطاوخو بذاوكو صاوناهعمخ

 عياوذو ا ملول سر ل اممم 1

 ا جاوطو عباطو بلاوقو بلاقو متاوخو مناك حتفلاب لعاف وأ

 0017 لعصظوأ ١ قفاوتو ءاقفانو عصاوقو ( © ) ءاعصات وحن ءالعراف

 ا(00 لول لعن لع فصو.قوأ - لهاوكو لهاكو رئاوجو
 .لهاوصو لهاصك لقاع ريغ ركذمل وأ - قلاوطو قلاطو ضئاوحو

 أ” وحم لقاغ 0 ل-ءاف ىلع فصو ىف ذشو  قهاوشو (5؛) قهاشو

 قدزرفلا لاق سك اونو:(0) سك انو سراوفو سراف
 'داسإلا ”سكراون باق للا عاطخت مينو د اان لحنا اذ

 اا[ تناك انلأ ةدم هثلاث ثن ثم ى عابر لكى درطيو لئاعف ( 14)

 000000 اسك الأب هئينأت قاك أ ءاوسو ةمص وأ انما ءان وأ اواو

 «هكراصنلل ةدايعاا تيب (؟) ةنجلا ىف رهنو ريثكتلا رابغلاو لاجرلا نمادسلا )١(

 عضاخ (ه ) ىللاعلا )0( عوبريلا رحجل نامسا ءاةفازااو ءاعصاقلا ()



 هم 1

 دروسأ لاقيف 5 دو (*9) ف د 1 نش نسأل لذ لال

 1 رول و بودبو نوحشو

 ناب رغو بارغو ناماغو مالغك ل اع ة ىلع مسا ىدرط و نوادنا (()

 ىف لافتا نع ء ىنغتسإ هبوناذرجو ذرحو ه نادرصو درصك لف ىلع وأ

 نازكو و زوثو ناتيحو تو ىواو لع عد درةملا اذه -

 راجو ناليخو (* ! لاخو ناجيسو عاسو ناحيتو جات ا وأ

 فورخونالزغ لازغو ناونق ونق وحن ىف لقو ناعيقو ه4 ناريجو

 فيضونادنعدبعوناوسأ و ناطيح طئاحو ناماظ ميلظإ و نافرخ

 ناوخإ خأو نذاخريش خيشو نآأءحش عاجشو ناقل

 رو و نانطبو نطبك ىلءذ ىلع مسا ىف سيتم وهو نالعف (14)
 1 نالمجو لمحو نا ؟ و7 3 07 حيحص لمق ىلع وأ تار

 نايكر بكار وحن ىف ظفحيو نافغرو فيغرو نابضقو بيضقك ليعف

 ناقز قاقازو قايمع ىمعأو ٍنادوس دوسأو نالجر لجارو
 مذ وأ حدم ةيحس ملاذ لقا رك تم ةتصو ىترطلو 0

 ءافرظو فيررظك ماللا لتعم الو" فعاضم ريغ لعاف ىنععب ليعف ةنز ىلع
 3 00 0 و عيمسك لع فم يع تأ ءالخو 00 وءام مرو

 قع نسج 20000 لعافم ياعع وأ ءالاو ءانيلا مومو

 ءالخ او ءاراس ا ليقول ذدشو ءاسلجو ءاطلخ لاقيف سلاجو طلاخم

 لقامك ةزبرغلاك ىنعم ىلع الاد لعاف ىف 0 لوعفم ىتمع امهنال

 ةطقنلا 00 نع مقترب لل افأ حرملا رثأ ١ قرإ ارا 7 ١

 ندياا نول ةّةيل ةنلاولا

 (ف-4)



 هل

 ماللا لالتعال

 نيماللا ىجيحص نينيعلا ىلواو اناك اذا هانثأو ليعف ىف اومزلاو

 الدو لك ىاعاشو ٠ لاولمو ةليوطو ليوطك لاعف. ىلع الإ اممم الأ

 تاضغو ىضغو باضغو نايضغول ةيدامق لعب هيثن ومو نالف ىلع

 1 ةناصمح و ناضة وح ةنالخو هاعن "ا مادنو هنامدنو

 رمنك ل ءّذو حاقلو ةحقلكة لأ ء ذو فارخ.و فوركك لوعف ىف ظفحيو
 ا( |ع فصو ىفو ءابعو ةءانعك ةلاعذو راو ةرمثك ةلعفو راكو

 وأ بابرو )١( ىرك ىلءف وأ مايصو ةماصك ةلعاف وأ مايصو مئاصك

 فمن اك لمفأ وأ عملاو درفملل ناجبك لاعف_ وأ دايجو داوك لاع
 و عابرو عيرك لغة ماربو ةم ريكا لة لع مسا يفو فاجتو

 لاحرو لجرك

 لعو و دبك و حن لعف ىلعمسا اهدحأ .ءايشأ ةعبرأ فدرطيو لوعف )1١(

 رلا مكح لاق 1 هيف عدو روكو لوعوو دوك لوقت رو )0(

 #* ردو أ عر لييايع اهمق *

 .بومك و بهك و ءافلا ح وتفمنيعلا نك اسلاىئالثلا مسالا ةيقابلا ةثالثلاو.

 ٌدنِح وحن ايموعضمو سورضو سرضرو لومجو لج وحن اهروسكمو

 طرتشلو واحو فاجحو كشك كعضولا جر داوراو )5( درو دونخو.

 ال فوحو ضوكت اواو: ماومضملا وأ حوتقملا نع توكتالأ
 ا ا عاق لو (ه) ىون ىف ذشو ا ءاب مومضملا مال

 لايعلا دحاو لمع عج ع ىليحلا نكتكملا (؟)اهدلو تام اذا ةاغلا ىبرلا )000( :

 رطملا هلذ دب العا ءايخلا لود لمحت هريفح (ه)بايثلا نم 2 0



 ظ
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 ,ىدزغو زاغ و املتعم ىف ردو عكدو ماوصو برض لوقت ةمك ارو

 ,لجرو سفن ءاسفن و درخ (؟) ةديرخ وحن يف ردن اك ىنعو )١( فاعو

 (*) لّزع لزعأ
 .متاصك لعافىلعماللا حيحص فصوى هقباسك درطيوهو لاق )٠١(

 .ىاطقلا لوقك ةلعاف ىف رذنو ماوقو ءارقو ما صام ماو ”ىراقو

 د1[ نع ْئَع 0 دقو  ةلثام نابشلا يللا نضر

 ءارسو راسو ءازغو زاغك لتعملا ف ردن ا

 مزالو ة-+ ىف عئاشو فاز وأ ماع ىف درطم وهو لاذ(

 ةعصقو بانكوةصكو مكاو نيحتس ا ةلمذو:لغف ىفدرطيق 30

 يقايؤ ردنولادخو (5) ةلدخو باعصو بعصو< نيفصو وأ عاصقو

 ةعيضو فايضو فيض وحن نيعلا وأ راعيو ةرعيو (5) رعب و ءافلا

 لبج وحنا,يفعضمالو ماللا ىلتعم ريغ نيمسا ةلعفو لع ىفو . عايضو

 ىصعو ىف جر . راثو ةرمثو باقرو ةبقرو لامحو لمحو لابجو

 بائذو بئذو حادفو 3( حادقر 0 ءاندمالو اواو امهمنأان نيع تسل

 وا>و فلح_ وح فصول هاو ناو حضوو داهدو نهدوراكبو ريبو ' اخ سي مل ا ذاهددو .ضدو راك

 لعاف ىنمع ةليعفو ليعفىفو (/) ىدثك اللا ىئابوت 0 نيعلا ىواوو .

 ةعركو مىيركو فارظو هفيرظو فيررظ 0 امهمال ةحص طرشب ةلعافو
 ةيوقو ىوذو لو_ءقم ىنعع اميمال ةح رحو حيرج عمج الف "1

 ىدحجلا (ه 'نيعارذلاو نيقاسأا ةئتم( ؟)هءمعالسال(؟) هسا( ل سل

 ياشاا زيفقلا (9) شا لبق مهلا (1) اهيف عقيل دسالل ةييزلاىف طبرب



 تا 011 كك

 لا ةفصلا كح 8و هنا رفاؤ. راس و ةرس و جحجو

 ارا | ذو ةحافرخك ىف لسمو ةنازو ةدك ءاللا نمقانلاو

 00 اكو وعضو باردو عصقو 0 جاوح(؟) ةهصرو )1( ةبارذو

 يو ىلحو ةيلح كولا نم نيكو كلاب لعف نع مهخلاب لعف

 .درطم وهو ةلعف () ىوقو ةوقو روصو ةروص يفاثلا ندو . قلو

 "ةامر لوقت ضاقو زاغو مارك ماللا لتعم لعاف ىلع لقاعل فضو ىف

 اورو لح د ( ) مهافأو قيرطو!(+) راتخودأو جر ةاضقو ةازغو

 رحاسو 8-5 لماكو حن . ماللا حيحص لقاع نك دط شياو انف د رلطم

 « ةرحسلا ءاجو ) ىلاعت لاق ةرربو رابو ةرف_سو رفاسو ةردسو

 ىلع فصو ىف درطموهو ىلف ) 7 ) ةررب مارك (؛) هر هس ىديإأب /

 الو ليت وك تنست وأ مجوت وأ كاله ىلع كلذ لوعفم ىفع ليج

 لعف نمىعم ا ىف ههبشأ ام هيلع لم و ىرساو ريساو ىحرجحو حيرجو

 قمجاك لعفأو نىنيومو تيك 4و ىيكاهو كلابك لعافو ىنمزو 0س

 .سانلا ىرتو ( قاننكلاو ةزمح 00 ىزكشو ناركتك نالعفو تمحو

 «ىدلج (5) دلجو ىسنيك (5) 0 يف ظفح و (ىركس مثامو ىركس

 ليلقو بدو زوكو جردو (0) طرقو لف ىف ريثك وهو ةلءف_ (4)

 درق وحت لء ف ىف اذكو ةجوزو جوزو ةدرغو (4) دأرغ وحل لءذ ىف
 عم فصو ىف درطم وهو ىلء ف (5) ةلسحو (4) لس>و ةدرقو

 لا 3 راحو مكاو متاصو براض وحن ةاعاف وأ لعاف'ىلع ماللا

 بضلادلو (5) ةأنكبلا نم عو(1) (قاحلا) 0 ةمحش ىف قاعيام (17) رباصلا(5 )مزاحلا
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 لعاف ىنمع لوعفىلع فصو ىف نيئيش ىف درطم وهو ىلءذ (؟)
 مسا فو. بوكرو بوا> عمجب الف رفغو روفغو ربصو رويصلا

 املأ ةدملاتناكنإ ةفعاضم ريغ وأ ًاقلطم ةلدعم ريغ مال لبق ةدمت ىعابر

 . عرذو عارذو رمحو را وحنو . نأو ناتأو لذقو )١( لاذق وحن
 (2) بيثكو بضقو بيضق وحنو :٠ عركو (؟) عاركو درقو دارق وحنو
 روسو رربم وحنو . صلقو,(5), ضواقو .دنمعو دوم وحنو 50

 لاله وحنو ماللا لالتعال ءابق و ءاسك وحن جرخل : للذو لولذو

 جححو(0) جاجح ونثءو(5)نانعذشو فلالاعم اهفيعضتا(5) نانسو

 ل431 ية يع نيكس روجحملا | هيمو ريذنو نشخو رء ىف ظفحو

 نإ نكل كوسو كاوسوروسو:راوسو# بجيفآواو نكتملام رمحو
 (م) لايس عمج ىف ليأسو لاس وحي اهلبق ام رسك بجو ءاملا تنكس ٠

 ضييب أ مح ىف ضيب ريظن اذهو

 ةرتك مف نزولع مسا فج فدرطم سد
 ىرغصلاو ىركلاكقعفالا,ى ا ا ىبعفلاؤو ةدمو ةححو ه.دمو ةفرغو

 60 ) ةووةيردصمللابورو فصوهنال(9 9) ةمهب ىفذشو. ىل بح فالخم

 همخت ىفو ةثالثلا ىف مغلا ءاقتنال كلا ةيطمالا حتفب ةيرقو

 ١) 0002 مسال عج وهو لع (ذ (: )يناثلا كرحتل حتفف مغيب
 ع ل ل ع ار ع نك ار ع نك ا ل ا ا تل 0 111 يس يس سجس ع رص ع حم ع عع ع ع عع ع اسم

 عم.طف عاركلا دبعلا ىطعأ لثلا ىفو قاسا قدتسم 0 سأرلا رخؤم عاج(1)

 ممتجلا لمرلا )0 يراك 1 يل هو>رب نكي ل هش :ئطمأ نمل باش عارذلاىف

 (7) سرفلا هيداقيام (5) هوو نيكسلا هب د>ثي ر>> (ه) قونلا نم ةباشلا (4)

 ىف ةبونلا )٠١( مواقيال ىذلا عاجشلا (5) كئاش رجش (8)نيءلا لو> ربدتسملا مظعلا

 ةنسأ )١١( هريغو ءالإ
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 . وحن رخآلا لبق ةدعع ىعابر ركذم مسال عجج وهو ةمفأ ()
 ” ا ذآو ةرمخاو ةيعطأ' لوقتف دومعو فيغرو تارغو راحو ماع
 | ماللا ىفعضم رسكلاب لاعفو حيتفلاب لاعف ىف مرتلاو هدام ا

 - لوقتفءانإو (؟) ءاماقك ىناثلاو مامزإو )١( تاتّبك ل والافاهيلتعم وأ
 ا | 2015 ةئقأو ةمراو ثنا

 | لبءىث ىف درطي اال وهو هيناث نوكسو هلوأ رسكب ةلعف. (؟)
 ىبصو مالغو لازغو روثو خيشو ىتفو دلو اهنم ظافلأ ىف عمس

  ةماغو ةلزغو ةريثو تيل ةدلو امعرج ىفاولاةف ليا>و ىصختو

 ٠ عمجال عج مسا هنإب سا رسلا نبا لاق هدارطا مدعلو . ةلجو ةيصخو ةيبصو

 ظ ةدكمللا 0

 ظ هننؤم ىذلا لفأ ( امهدحأ ) نيئيشل عج وهو - لع 1(
 اذا ]ردا رك اكقلخ عنامل هل تنم ال[ اجا فاو
 000 اا احل ؟ ذم الوأ ءاضننو ءارمك لعفأ اهرك ذم ىتلا ءالغق
 - رثكبو ضيب وحن ءاي هنيع ايف عملا اذه ءاف رثك نحو (4) ءاللغعو
 77 تيعضتلا 0 1 ماللاو ىف 0 حصن 1 طرق هنمع 0 ض رعشلا َْق

 1 ورا نيعع قل لودر
 / (6) لحتلانيغالاتاوذ وتركت أو  هرشنأ تنك دقامناذيدجلا ئوط

 ظ و ىمعو (1) وشعو دوسو ضيب وح مضي الف
 3 ةأرءالل افعلا ( ) جرذالا دادس |لوتزلا )0 (ناطفقلا) ه.يشي (؟) تيا عات م(١0)

 5 ىثعأ لحرو رضا فعض ىغفلا ا 1 0 ةعساواأ ءالدنلا نيعل هلا )ع هز لدحرال ةردالاك

 ءا وشعءةأرصاو
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 رخآ لاو

 1 رلا امم قاب امراضم بضع ةيناع ضيب نسبا مهلا

 (")قا 3 رخآ لبقو ةمالع الب ثن ومْلا ىعابرلا ) امهمناث (

 ناو بقعأو غرذأو قنعأ اهعمج ىف 19 نيعو (*) باة'اءعو عازدو

 مسلم ييرضو بابعو تام رحت لل
 ىلع هنال امأ ا ند ال ىنالث 9 قدرط» وهو لاعفأ(؟)

 وع نتفق ريغ لهدملالا ولأ كيم و الون ىض نيعلا دم هنكلو ال
 لاغلا نكللو ٠ قاثلعو لغقو لاو تنعو لاجاو دضغو رعو لاق

 ذرجو (4) دسك نالئءف ىلع'ى جي نأ لعق ىف
 لام و حناهنك اسلا نيعلا حديحصلا ءافلا حوتفملا لَو ىف ذشو

 ةعيطملا لاقو ( لامحالا تالوأو ) يلاعت لاق دانزأو خا مو

 (ه)رجشالو ءامال لصاوحلاب غاز خس ىذ خارف ال لوقت اذام

 ا ىثعالا لاقو
 ع ء ع

 (4) اهدانزا بقثأ كدنزو مهريخ اوحلصا اذا :تدجو

 نه ريش 00 وهو برضم عج براضألاو مطاق بضعو ضيبأ مج نتي

 ريال 2 لكاط 9 خئدفلا و هك [8) ةرلا هع ىقبا 52 أ رثالاوهفرط

 نمدنغزو مالوالا حارفالا (6) و ,اغلا نم برد درجلاو 0 ذاطمص,سأأرلا مذ
 ةلصو> مج 00 حشا ريثك داو 8 رموذو شورأا نه تيئيام لدا بغزلا

 دالواىفكيأر امهلل وتيو ردن نب ناقو ءزلا | >عه |1 هتئحس دق 6 باطخلا ن. رم فطاخم

 دوعلا ةديزلاو راثاا هب 3 ىذلا ىلعالا دوءلا دئزلا (0) م هلاح كلا اوكش اذا 0
 ديرب بقان نيا زاهنمو هرأأ ترهظ حدف اذا ىأ اهدقوأ ىأران || ع نم بقثأو لفسالا

 ةزعلا ىضام هنا



 ل أ كنب

 اا دي نك ن رطب انفايسأو .١ ىجضلا ىف نعماب ةرغلا تاتا انلا
 |0000 ادسو ةدكلا الج نع ةلقلا نبأ ضعت ىنتس دقو

 ةياينلاب ىعسلام ادهو بواقو كانو كل كقو )م ةدق قانعاو

 | ىلاعت لاق مالقاك الامتسازخ الا نع امهدحأ ىتغي دق كلذكو - ًاعضو

 1 ريثكتلاو ةغلاممال ماقملا ذل 6 ةلقلا 1 لمعتساف ماللثأةرخشا 4 ٠

 5و ما نأ 5 كلا ه1 نم ال وءذ ناف ءورذ ةن الث 9 نكمل

 ام سا ةبامذلاب اده ىمدسل و ةاقلأ#

 ءانب ثذورشعو ةءرس ليينكتلا ع

 قري لاو رتكعاو ةبالثو ةلقلل ةعبرأ أهنم

 ايلا عرج
 ل ءّف ( امهدحا ) نيعون ىف درطي وهونيعلا مغب لعقأ )١( 306 ِِء هد - ع 50

 تسدلو واولابعا ءاملاي ت 2 ادعا ما همال ةيم ءاوس نيعلا 00 امل

 بطأو ىبظو مبحأو ممنون قر 5 هنمعل ةلثام همال الو نعال 16 اوا و هواه

 ةفذدح و 5 01 ايسس تلد و ا ايلا د ا ورحو

 اعاو 5 قط هناؤ مخض فالخ ٠ ءاب ىلاثلا َّق واولا باق كعد: | مهمق ءاملأا

 (0 | افذشو نعلا لالتغالكدبو طوسو٠ ةيمسالا ةيلغل دنعأ اولاق

 كو 0 ًاعامسو 1 ا عمدلا نم ضيفت مهنيعأو ىلاعت لاق

 نم را دبع نإ فاو رعم لاق

 ا |اعاق سارلا ىستك ١ قح 1 وأ تسلا به نهد لكل
 دج لاو ءاض. ملا يهو ءارغ 0 رغلاو للام" لب ميا حشفب ة.فج مج تأ هلا )ع (

 در لهو ا «.) شالا مركنلاب هموق تغطو ( قيملا (ّ ةدشلاو ةعادشلا

 داؤفو قنعو ءارلا



 ا ١١ه 0#

 هماغدإ كفتا كرح ول هنال )١( تاج > وحن نيعلا مغدملاف (ه )
 ماغدالا ةدئاف توغتو لقثيف

 5 ريسكتلا 00

 رثقم نإ رهاظ نيس نال فتك ١ ل ةلاغلا م
 000 ونصو ونصك ةدايزب امإ هنال ماسقأةتس رهاظلا رييغتلاف
 ليدبتو ةدايزب ا الا ا لكش ليلا 5 مخكو ةمختكا

 وأ بضقو نيضقك لكش ل ليد تو صقش وأ . لاجرو َلِخر كش
 .(4)ناجهو (“)ص الدو . كا ة وحتى ردقملا رييغتلاو ..ناداغو مالك نإ
 ةمضلاطدتو دحاولاةمض لاوز كلف“ فر دقيف(5) ا و(ء)لاهشو

 هتاوخأ ىف لوقلا اذكو ندبكممجلاولفققك دحاولا نزوف عمبجلابق رمش.
 عجج مسا اهمأ ليقو 33 ىأراذهو

 لوالا لولدف ةرثك عججو ةلق عمج نيعونىلع ريسكتلا عمج 3 ملعاو
 0 ةرشملا قوفام يتاثلا لولدمو . ةرشع ىلإ ةنالث نم ةققيقخلا قدرطل
 . حيحصتلا اعجج ةلقلا ىلع ةلالدلا ىف لوالا كراشيو . هل ةياهن الام
 فرصنا الاو فضي : وأ قارغتسالل ىتلا 0 اهنم لك نرتشي 0: اذا

 ناسح ل وقنبىمالا عجج دق وتاسسلاونيسسملا نإ وح ةريكلا 0

 ىو هدد عج ىضلابو جحا نم عم اا هج عج نييكلا ,جحلان 9 رااةج> عج حتفلاب ( 1(

 قاربلا ع) ونص نوم ا لك تفس 10 نم ةنالثااوأ ناتل>إلا .ازيل )نه هريااو ليلدلا

 دلايش لع ا نا لاق نم نسل لاك عبطلا هر لبالا نمعمت جاودحاولا (؟) عوردلانم
 ىفناملا يوقلا «(1) لئامش عمجاو ىرسيلا ديلاب لمعلا ىعبط نم سيل يأ



 م

 دع ب نم ىنارعأ لوف امو
 )0 (1)نادب ىخملا تارةزىلامو  اهتقطأف ىحضلاتاراقز تادنو
 ١ دارفالا عم ةرورغلل نكستدق نيعلا نال ةنسح ةرورضف ءافلا نيكستب

 هلوقك ربك ذتلاو

 )0( ا كايلع ديلا سحب دق ' اين نيمركالا ناي ورمعاي

 3 وحن اهروسكم وأ 9 لل+و ةوطخ و ءافلا مومضم ذاك ناو

 عا.تالاو . ًاقلطم ناكسالاو حتفلا هنيع ىف كل زاج . دنهرو ةرسك
 - ةروسكمالو ةيبزو ةيمادك ءاي ماللاو ةمومضم نكت مل نا ءافلا ةكرم

 قرييغتلا عنتعو .رسكلاب تاورجرذشوةوشرو(4) ةورذك واوماللاو

 . (5)تالبكذشو (ه) تالبعو تامخض وحن فصولا ىف )١( عاونأ ةسمخ
 "ا لعساولا 0 تابنيز وحن ىعابرلا ىف () حتملاب

 00 مج طس ولا تاكد نمال تاررتو تاراثسو تارجش وح
 5551 الدرفملا ىف ًازئاح ناك 5 (4) تارعو (7) تارمس ىف ناكسالا

 " لاق تاضيو تازوج وح نيعلا لتعملا ف (د ) عمجلا ةلاح ددح كح

 مهضعب ةءارق هيلعو كيذوحم كرح ليدهو (تانجلا تاضاورى ) ىلاعت

 .هلج حدم ىف ىلذحلا لوقو . مس تاردوع ثالث

 1 ا( حوبسأ نيبكنم ا حسعب قيفر ا 4 تاضتسآ وأ

 3 تندم رك 'ةشاميشلمرتت 2 8 سلا ل

 0 :٠ يوعبمو د 7

-_. 1 
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 ظ ا مايهلا ىو , هنا ال نبت ولان دهىلا افاضأ و نيناب سفنلاجور+ةرفزلا 01

 3 0 0 ادنأ رذنلا تكالذ ىغقيال ذا كليازب 0 دجملا نأ ردا بحنلا (؟) ةقاطو

 ا 0 نيثالغلا تزواح ى لا 11 6 3( مسدلا ةمهانلا )هه ( مانسلا ىلعأ )ع( ءارضا

 ' لوا ”ىحع ىذلا بوآتلاوساذلا ٌتارا((5 1 2 رمت ممج (8) خلطلا ةرجش

 | لعل ىرجا!نس> حوبسلاو ريسملا َْق ا.مكيرحتب ماعلا وه نييكنملا 0 ق.فرو لالا

 8 لا لص ارامنو اليل ربل تاضيس هل ىذلا ميلظلاك هريس ة ةعرس ىف



 تت | م

 امأي و عمج مسالا عمج ةيققأر

 ا ا 7 لف نأ ١ عمج ىف لوقتف ةينثتلا ىف 006 أم مجْلا اذه ىف ملل

 او عما ف ئذح 'دءان قاف تيِباقلل ءانن محام - نادنه لوقت امك

 ىف لوشن هدغو كتل تس نه الدب , أ را هولا ءاز تناكأ

 ناتماسم لوقتف ةننثتلا ىلستو تاَدغو تانيو كازحاو تاماسم جلا ٠

 نيغل'ام انهةف' ريش دوديلاو ار سيما مجو ناتدعو ناتنبو ناتخاو

 تاوارحصءارحص عمج يف وءايلاب تايدعس ىدعس عج ىف لوقت ةينثتلا ىف

 لبق ام ناك اذاو ناوارحصو نايدعس امهتينم# ىف لوقت كنال واولاب

 ارح ناك ول هقحتد ام ءاتلا فذحت دعن هيلع تفرجلا هلك فا
 ءايلاةمالسب تاوزغ ةوزغو تايبظ ةيبظوحن ىف لوقتف عضولا لطفا ل

 5 0 )فلالا باقب تايتفو تايفطصم ةاتفوةافطصموحن يفو  واولاو

 تاونق (؟) ةانقوحن ىفو ( ءاغبلا ىلع <تايتف اوهرك تالو) ىلاعت لاق

 ريغ ال زمطاب تاءاكرق»ةءارق رح ا

 نيعلا نك اس ًايئالث امسا ءاتلاو ٌفلالاب عومجل ناك اذا < لكم

 حاف مزل ةحوتم هؤأف تناك نا ءأ ءاتب متتخا اهمغدم الو ايلتعم ريغ

 مير كلذك ) ىلاعت لاق . تادع 0 دعدوةنف> 0 0

 ح رعلا لاقو مهيلع تارمسحت مهطامجا هللا

 ندا نم نم ىلبل م ل مأ عنا ىالب انل نإ د تاييبظ اي هللاج

 ابلصأ ذا ( 3 0 ةثالثلا ىلع اتدالراو ةاتف ىف سن ىلا 0 (١

 مال ةلداعما ماهفتسالا ةزمه هنم طقس ىالئاؤضرالا نم ىوتساا عاقلا (؟)واول)
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 ناروشاعو ناسفنخو ذاصفرقو ءاب ةزهطا بلقب نابارمح ذشو

 لالعالا ىلع حيدضصتلا هيف حجرتي ام ( ") اعم ةزمطاو فلالا فذحت

 ىايحو وامكامهلصأ ءاي>و ءاسكو حن لصأ نم لدب هتزمج ام وهو
 نم لدب هتزمه ام وهو حيحصتلا ىلع لالعالا هيف حجحرتيام (؛)

 ةدئازءابب ىابوقؤ ىابلع اميلصأ (؟) ءابوقو (1) ءاملعك قالسالا 0
 ةزمم ءايلا تلدبأ مث (ع) سان'رةو ساطرقب امهقحاتإ

 2 1 عج مسالا عج ةيفيك

 هنال ىنثللا دح ىلع ىذلا عما نءاحه ىلع ىذلا عما 92 :

 ةفاضالل فذحن ةدئاز نوش مخو دحاولا ءانب ةيف لسو نيفرحب برعا

 واولا لبقام مضيو |مرسكو صوقتملا ءاي عملا اذمل فذحي هنأ ملعا

 نيعادلاو نيضاقلاو .نوعاذلاو فوضاقلا لوقتفءايلا لبق اه رشا

 مث تفذح امهنف ءايلا ىلع ةمضلا تاقئتسا نويعادلاو نويضاقلا امولصأ
 نينك اسلا ءاقتلال ءاملأ تفذَح

 نوس و مىسوم عج لوقتف اهتحتف نود روصقملا فلا قدح
 (رايخالا نيفطصملا نمل اندنع مهمإو) - ( نولعالا متأو) ليزتتلا فو

 نوءاضو ءاضوىف لوقتف ةينثتلا ىف هكك عجلا ىف دودمملا 5و

 نيماع ءاسكو ءالع ىف ناهحولا زوختو نوؤارخج ؟ذل العا 0

0 

 مدقتيام (5) فورعم ءاد )١( فرعلا تينماءمدب ناوايلع امهو يقنعلا ةبصع ( ) ١
 فنالاب هيبش ىلبلا نم



 00 ل
 1 وأ فرح ىف نوكتو ةيلصالا يهو ةلدبم ريغ نو كت نأ (0)

 ظ كليمأ دقو هلصأ ل ب ال مسا ىف ىتلا يهو لصالا ةلوهجلاو ههمبش

 : ةيناثلاو نايلب وذاءةملوقت كناف امهب )١( تيمس اذا لبد ىلا ل

 7 ةيمجالا ءامسالا كلذ نمو بعالا وهو ىتفلا نزون (؟)اددلا وحن

  ةبلقنم مأ ةيلصأ مأ ىلبح فلأك ةدئاز هفلأأ ىرديال هناف ى ا

 نيتلثسم ف كلذو اواو هلأ للك نحت امن( ىلا لا

 0 لوقتف 09 انموا امقو اصع رع واول نم ةلذبم 3 وكت نأ )1(

 ى#

 دبا ةءيماوز 171011110 1

 لاق ناونمو ناوفةقو ناوصع

 ناش نم هنأ عم نايضر اضر ين مطوق ذشو
 ش

 اذإو ةيحاتهتسالا الاو ىدل 10 [و ةلدبم ريغ نوكت نأ (؟)

 ناوذإو ثار ناودل مم تثتيمس اذا لوقت

 را ع 1

 عاونا ةعيرا وهو دودمملا (ه)

 ا 1 00 2 كة زمام وهوهيزمح ةمالس بحام )1(

 ثاءاضوو ناءار 0 امهدنثت 2 لوقت )(

 ْ دل لم لذ 4 زم ام وهو اواو اهملقب هن زم ريدعلا بمن ا(9)

 ١ ناوارغو ذاوارحصو ذاوارمح لوقت ءاترغوءارحصوءارهج و ثنّأتلا

 )١( ءدميب ام اذكو هئانل ارمقلاب فضوب الو يقشيال ةيملعلا لبق هنال )19(0 0011|
 ةدصأت سالو قاقتشالا َق هيلإ 0 لجأ هل سبدل هب >2 ءاب و داو ن ٠ع ىها يردبال ١

 ريترو ىذلا نمل ىف هغا (5) امههددأ نع ةيلقنم الا نك ةتارغللا [ىداع 1 هلل ودل

 نامر نزوب هلبةامو وهو هجولا نسلا (0) دبعتملا (4) هن ٍ

0|101 000 



 ا هيو

 )١( ءاهذلاو لعسملا ف بشن: .ءاشيشر نمو رع نم كلاب

 ةينثتلا ةيفيك
 عاونأ ةسمخ ىلع ةينثتلل لباقلا مسالا

 ةيراجو ءالغك حيحصلا ) / ١
 ولدو 09 وهرو ١) ىهوو ىلك حيحصلا 0 لزتملا ( ب)

 الأ ب ةثالثلا عاونالا هذهو ىعاسلاو ىدانلاك ص قانلا 22
 نايهوو ذايبظو ذاتيراجو نامالغ لوقف ةيذثتلا دنع اطاح نع ريغت
 ءايلا فوذحم صوقتملا ناك اذا الا نايعاسو نايداو ذا ولذو ناوهرَو
 ةيصخ' ةينثت يف نايلأو نايصخ ذشو عاد ةينثت ىف فايعاد وحن هيلا درتف
 ظ 0

 ةينثتلا ىفءاي هفلأ بلق بجي ام امهدحأ ناعون وهو روصقملا (د)
 لئاسم ثالث يف كلذو

 ىفشتسمو ىطصمو حلت فرحا ةبالث هفلأ زواخ نأ ) ( ١
 ( 4 ) ىرقوق ةينثت ىف ذشو نايفشتسمو نايفطصمو نايهلم لوَقَتف
 فذحلاب نالزوخو ذارقبف (0) يلزوخو

 ىلامت لاق ىحرو ىتفكءاب نم ةلدبم ةثلاث هفلأ نوكت نأ سا
 ناومح() ىح ىف ذشو نات ئاد نايحر ناناهو .ذنايتف نجسلا هعم لخدو ظ

 - ممسسسلا ا

 !دتباريخ كلو كنم بحءتيل رمتاب رضحا لبق هناك ازا بجعتلا ىف المعتسا ماللاوأي 00
 قاحلا نم لاعسلا عضم لعسملاو قلعتب بشنيو هاون دتشي مرقلا ءاشتشااو فوذحم ٍْ

 ليسإ ةرفحلا 66 قرخلاو ا 60 كنملا ىدنا ىف ةقءطم ة 0 ةأش عج ايللاو
 تيمح نم ( 1 ) رتخبتب ةيشه (9) فاخلا ىلا عو+رلا (4) توببلا لوح رطأا اعف

 ةيامح ناكسملا ٠



1 , ِ 

 داو ةج ر( حالا لات نمو ةحلسأو المو ةرمأو .رامح امس يظن
 '”اعج الإ نوكي ال اذهو ناروضقم أمقو ىحر نال نيدلوملا مالك نم

 1 دودممأل

 ' وأ لاء ىلع تافصلا نمو لاعأ 5 ىلع رداصملا نه غوص ام ()

 ا لت نآل ءاطعملاو(؟) ءاذنملاو )١( ءادعتااك ةغلامملا دصقل لاعفم
 ظ راذهملاو (*) زابخلاو راك ذتلا حيحصلا نم

 عامسلابهدمو هرصق كردي اغإ اذهو ريظن هل نوكي الأ (اهللاث )
 '”دارلا ىرثلاو ءوضلا انكيلاو نايحدلا ددحاو ىفلا اعامس روضقملا نش

 نملا ةثادح ءاتافلا اعاننم دودنملا نمو نيعلا ىق اشعلاو لقعلا احلاو
 ءاذغلاو لكلا ءادجالو لاملا ةويك ءارثلاو كرعلا ءانلاو

 عوجردال ةرورضلل دودمملا يدق زاوج ىف فالخ ال ( ةمتاخ )

 هلوقك لصالا ىلا
 (4) ردو دوع لك ىنت# ناو . رفسلا لاط نإو اعنص نمد ال

 : هلوقو

 (0) ميدقو ثداح نم افولا الور هيوفومتا ىدلا ضانلا ل دق مهف
 '0 . راعاو ءاقلطم نوررصبلا هعنث روصقملا دم زاوح ىف اوفاتخاو

 > هلوق وحن اوحتحاو نويفوكلا
 00 الو عودي ل الفا :ىع كانغأ ىذلا يشيع

 : هلوقو

 «(ةزيبلا) 1 ىراجلا فهو ىرزلا ضرع ترن(ب) ودعلارثك (؟ | ادعردصم (1)

 وةعىاربد ن٠ ربدو لبالا نه نسملا حتفلاب دوعلاو بدودحا هرهظ ىنح ن«ىنم (؟؛)
 ,مدق نع ءافولاو ريخلا ىف لثملا ممم برضي نيجودما'ءالؤه نأ ديري (5) هرهظ



 ا

 ريغلوأ ىصق ًالاكناكليضفتل ةفص لعفأ (ه) جرتيتفتمو راو مركم
 شمجالاو دعبالا حيحصلا نم امه ريظن ناف يقع 0 ليضفت

 ىدلاوان دلاو ىضتلاو ىو مللا# لعق" الا ىثن أ ىلأء فلل اعج ناك ام ()

 ناك ام(؛)رخ الاو ىرخالاو ربكلاو ىربكلا حيحصلا نم امهريظن ناف

 ةدحولا ىلعو ءاتلا نم درجتلاب ةيعجلا ىلع الاد سائجالا:ءامسأ نم
 رجلشو ةرجش اخر يظن كراك [طقو ةاطفو ىصخو ةاصك اذ

 ىعسمو ىهلم 1 5 3 ًانامز اأو ضم (8) ردمو ةردمو

 ناف(١) ىدبمو يع وحن ةل١ 1 0 ح رسمو بهذم امريظن ناف

 (*) لزغمو (؟) فصخم امحريظن
 نم ريظن هل ماللا لتعم مسا لك وهو ىسابقلا دودمملا (انذ |

 اهنم ةلثمأ هلو هرخآ لبق فلأ ةدايز هيف مزتلم حيحصلا
 ءاوعرا ىوعرا وي لصو ةزمه 'ىدب ىذلا لعفلا ردصم )١(

 ردتقاو ارارما رمحا اهريظن قاف ءاصقت لنا ىصقتساو ءاغتنا ىغتاو

 نزاوب ماللا لتعم لعف لكر دصم (؟) اجارختسا جرختساو ارادتقا

 نسحأًا واما رك ١ مرك أ امهر يظن ناف ءالمإ ىلمأو ءاطعإ ىطعأ وحن لعفأ

 (ه) ءاغثلاو(5) ءاغر لاك ضرع وأتوصىلع الاد لعف ردضم() اناا

 (4) ماكزلاو راودلاو () ماغملا حيحصلا نم اهريظن ناف (7) ءاشملاو

 ًاءارض ب راض امهر يظن ناف ءادعىداعو ءالو ىلاو وحن لعافردصم لاعف

 نا ةندَرَأَو ءادرو ةييك ل وحن ةامفأ دم (ه) الاتق لتاقو

 د توص 062 َلَر غلا ةلا )2( داما نرخ ةلإ )0 ةبدغا انو

 ةيبظلا تون (7) نطبلا قالطتسا(5) ةأشلا ت0

 (ى-«)



 00 داما ةمزالبو يدل وخ يملا فلا هءارعا قررمو. ىفسيك لمفلا
 بصنلاو رحلا ىف ءاب باقنت ههلا.ناف ناملاعلا

 ءأب ه 7 ا 0 1 ءاب هنأ رعا فرح ءذلابو ىوذو 2 لعفلا

 9 ةلاح قى ةحأ ءامسالا ةمزاللابو روصقملا

 001 وحل ةدئا زاهلأ ىلت ةزمخ هرخآ ىذلا مالا وه دودعملاو

 ١ ءاع لما الا

 تانكو ملقك كلذ ادع ام حيحصلاو

 فرصلا ة4فيظو وهو ةئمأق كليرص 3 دوصققم لا ند لكو :

 0” اناضو اشك كلذ ف اوعشو دقو ىوفللا ةقيظو وهو ىامسو

 ١ ا امدح ( ا فلالاب لتعمل مسالا نأ نبد وحنلا كلُنَع

 : تف 4.ف مزعام ميحصا ند و هأ ماللا لتعم مآ :لك وهو 0 امقلا

 )0( قولا وح عزاللا لعف ردصم 6 ا 0 0 هلو 5 را ىلسق ْم

 0 هير د ةلعفأ عج لعف 6 0 ركل ح رملا امه ريان ناف ىوطاو

 )م ( ب رقو ةنار رق معودصلا ند هريظل ا ى صو ع( ةبليمو قىرذو

 0 1 و ىزو ه( ةيدزو ىدمو )( ةردم 0 ةلعؤ عمت لعف

 لوعم د مسا ) ب ركؤو هب ردو 007 و هةدد> لا نم له اهريظل ناف

 حيحصلا ن 7 دريان لأف 0 0 ى 12م و يلع ءم 0 3 : الأ ىلع 08 3 0

 (0١) ه) ع / 3 50 6 ا 0 هريغ 00 - ب ةقرملا 3

 دسدلا 0 ةريفأخ |



 كنف ا ونا

 .نيتمضب ءاللعف (7) صاصقلل ءاصاصقك ءافلا رسكي ءالاعق (5)

 .() ءاروشاعو امارس[ ءال وغاف 6 )01( ءاضقرتك قركسامل :

 ناركشك رم هال ) ٠ ١ ( ع ونريأأرح> ىنايلءاقفانو ءاعتماقك لعل

 ءالاعف ( 5١و٠١ وا١؟) خوش عمج دك ءالرلا 5 ءاند 1

 .ءاساربلا ىأ ىردأ املاقي سانلا ىنعع ءاساربك هيناث ثيلثتو هلوأ حتفب
 .ءالعف ( دمنا دا 2 ذات ردا ببطال مسا ءاشرقو ةردعلل ءاقودو وه

 ططخ زَح توثل ءاري_سو عضوأ ا نيعلا ح وبعمو ءاقلا ثاثم

 1 ١ بحدملاو ربكتلل ءاليخو

 راك خف (١)ةعيس تيناتلا ىقلا' نيب هرسشملا نزولا (ةلاطلا
 ىركسكى عف () عضومءانغجو ودعلا ةءرسل ىزمك ىلعف (؟) ءافنحو

 ءارذيو ئرفكك نق (8) ءارخبو ىنيلك لسلا[ ١0
 اهلطابب ىأكرومأ ءاليخدب ملط وه لاشي ءاليخدو نطيلك ىلا

 او ةماعلا ةوعدلل ت0 ىلفحاك ىلعفا )7 اهفالخ م و

 حسيحصلاو نضوقنملاو دودمللاو ووضقلال عبارلا ميسقتلا

 ًاحالطصاناةلطي الف نكمتملا مسالا نم ناعون دودمملاو روصقملا
 ىلع 5 هد ا ءالٌوه ىف مطوقو افركاو لعءفلا ىلع الو ا ىلع

 ةهغللا حالطصأ ىذتقم

 ,يتحيو هنطبب هب ذذف قصانو هيلا 'ىلع صخشلا سام نإ وهودوعقلا نم عض 06

 مرلغاق لاق ىرقئلاءدضو اضيأ ىلفجلاو (؟) هديب
 رخل أئمف بدالا ىرال ىلذعلا وعدن اتق 3 نأ



 3 .: ْ ا

 'يرطسسك اهوتدم ةعلاث ديدغتو ةيان حتفو كر] بكا لطفل 0)

 1 ظ ردا ل (1) نعول ادد
 امج 2 اعوأ ئرك لل ودم اذإ ن وكس نسكب لعق )0

  اهتحئارةرحلاك ةيبود مس نابرظل اعجب رظو رئاطل مسا نيتحتفب لجحلل
 | الأف اردصم الو امج نكي لاذاو  عوجلا ىف اطل. ثلاثالو ةبمرك
 ْ ا ىأ ىزيض ةمسق 2 ثوم ْ اذا كلذو ثن الل نوكت نام

 هين اناوهلوأ سكي ليعف (9) ووليي ال نمل مسا يهزعو<ينون اذاقاحلالل وأ

 ْ /ىريخو يديصخو قيلخو لح 0 اردصم الا ءىح و اد كنشم

 ” ىلعف )٠١( رخفلاو صاصتتخالاو ةفالخلاو (ةدشب بلطلا ىأ) ثحلل ءامما

 - ىرذبو ىرذحو علطلا ءاعول ىرفك وحن ةئلاث ديدشتو هيناثوهلوأ مغ
 ٠ يطيلك اددشم ةيناث حتفو هلوأ ذا ىليعف )11١( ريذيتلاو ندفخا نم

 - فطانلاب ىمسي ىواحلا نم عونو زغللاو طال_تخالل ىطيبقو ىزيغلو

 " نتدنل ىزاسخو ىراقش او ةناث ديدفخو هلوأ مشب يلاعف( ٠؟ )

 ] رئاطل ىراضخو

 0 يقع ةحيضسا د ١ دما تست اتلا فلأ ناتو روهشمو

 000000 ار دصماواءارجتكك ايناننوكسف متم ءالعقا (1)
 ثيلث'و ةزمطا حتفب ءالعفأ ) ةو“و؟ ) (؟) ءالطق هعدو 0

 - نيتحتفب ءاللمف ( ه ) ةثالثاا نازوالا هيف عمس ءاعب رالا مويك نيعلا

 قرب الو دعر الب رطم ةميدلا (؟ 'عارسإو قفدت هيفىناثلاو رت>متهيفلو الا ١١(
 رطملا ع ع لطولاو



 ويس

 ١  0يو ةروصفقمم نسف ىلا مب 2م ءامسالا ع ( فلالا ١

 فلا يشو ةدودممو ىدعسو لليل و ةحتن اياق قفز الاه م

 نازوأ امهنم لكلو ءانسحو ءامساك ةزمم ةيناثلا لقتف فلأ البق

 روبشف - اهيلعملكتن ىتلا ىهو ةروهشم نا رواؤاط ضرتخ ال

 انزو رشءانثا ةروصقملا ثينأتلا فلأ تازرأ )١( ) حتفف مضب ىلعف

 ربرج لاق عضا وم ىءشو ىفنجو ىحرو ةيهادلل ىف راك

 ةلبارتغاو :كلابأ ال اهولأأ . ابيرغ عش ف لحال

 لكلا رايكلا سجو نيالا هب نيق 252

 نسال 61 ةفصاوا كيل 7 نك امسا 22 ف مغل لعف (؟)

 قشمدب رهن ى دربك ناك اتساتاحتفي ىلعف (ح) ىرشبو حرار دش!

 لبق (6()4) ئديك ةفصوأ يرجو يفنو () طرك ا 1 ذ
 اكل و ردو لتقل اذ اه نورك نأ طرشإ نكمل حتفب

 5 انك تاثن وم ىنيسو 6 ىركسك ة هةهص 6 ىو#و ىوعدك

 نال اص وبف (ه) ىتلعو (:) ىر ًاكامسا ناكنا (*) ناقسو الب

 نودي ل نمو قالسإلل اهريتغا نوت نك قاملالل وأ تين اتلل هفلأن وكلا

 قانسأو 'ىرابكب انما: نك 1ك ولو مغ ىلاعف (ه) ثينأتال اهلج

 لطف (<) لبالا نم ديكشلل قدذلما ةمبم وا ىف م1 مأ نير

 لطابلل مسا ينك ةحوتمم نيكل ك0 مب

 يشي" تكشب و: ىلع ص قالا :تطصش لاق ردنا .نرم عاونأ هدعب امو ود (1)

 ىك رهودلا لاق هطاخنل هلا نع د42 ىأ يد. را 6 خفارتم] اذا ىز# تزجو

 تبن (ه )هب غب دب رجش (1) ليوط (؟) هريغ ىلعف ىلع رك نما توعن_ ىف ' ىجي ملو
 ايزي



- 5 

 ا راك نأ ةديدج ةفحلم ذشو ليسغ ةفحلمو بيضخ ف هفوصوم

 : ل وعفم ىمع ناك و1 ءاطان هثن وم ناك ةفي رظو(١) ةقيتع وحن لعاذ ىنعج

 . رك ذملابسابلالل اعنم نالف ىنب ةليتق ترظن وحن فويصوم لا رك ذب نابل

 فزرحءاح دقو روخو روكشو ومص ةأرسا وحن لعاف ىنعع ( لوعف /

 هقيدصل ةودع اوهمش هيوبيس لاق هللا ةودع ىه اولاق ذاش

 )001 ةيوكرلاو ةلوخلا ود ءاتلا هتقل لوعمم لي وأت ىق.ناك اذاق

 موتلو 5 ًاووهتب وكر لجملا اذه لوقت

 :(5) قاما ىف لابو ماسيمو د زادكم 0 ( لاعفم )

 0000 1 وهو رثألا رم ريفكمو ريطعم ةأرءا وح ( ليمف# )

 71( لعفم ) ةريقفي اهوهسش ةنيكسم ل اولا/ق فرح ذدشو (*) ريضحم

 ٠ رذهمو سءدمو (؛) مم

 : انالك اهدكأ اتلو ةغيبانو ةيوارك ةغلاسال )١( ءاتلا نوكت دقو

 «*) ةنسك مال نع ا ةماقاك نيع وا 26 اف نع ضوعلل (؟) ةباسنو

 وا رهشأ عج ةرهاشاك بسنلا ىلع ةلالدلل عوبلا ىبتنم ةغيص قحلت دقو

3 
1 7 
1 

1 
1 

 : .(ه)ةفرام 5 ع قانإللو اكرر عجةقدان زك ةفوذحمءاي نع ضوعلل

 )و روك اريثك هسنج نم دحاولا زيفل (4) ةيهاركي ةقحلم ابناف

 الو الملق ةككعلاو ةلغو لغو
ليكفا 0 برع ) لة و

 ” ةع

 ظ ظ ْ قارعلا لهال لايكمل مسا جايك ىف

 )١( عاجشلا مشغملا () ىرجلا ريشك (*) ةنيمس (؟) لالا ىف ةءراب 0 ْ
 .لاتحما وهو فريص عج ج (5) راذبملاك ىذاحلا رذهلاو ناءطلا سعدملاو ديرب امع *ىثدنثي

 ووم الا ىف 00
 ي

9 



 (١)عيصإو عرذأ ثالث يهو عمججأ عرف ىهو اهيلع مرآ
 نمةمالع هيفو ركذمل الع ناك ام وهو ىظفل ىلا كن ؤملا مسقنيو

 الخ م وهو يوذنعم يلاو -ءاب و ةنام 5 ةفرطك ثينأتلا تامالع

 ىوغذعمو ىلغفل 01 ءوثلك م أو رحاج < تزول اماع ناكو ةمالتقلالا نم

 ءاسند>و قدعسو يك ةمالملا هيقو 00 اماع ناكم وهو

 فالي هئيبث ةمالعل ركذملا ستحمل تينأتلا لضأ ريكذتلا ناكالو
 00 -- 0 ثن أَلا - ءاتلا ا ) هل 5 ا ظ

 ىفّكن ماو رك ذملا ناب قرغلل 5 1 0 0 0 2

 . 1 20 ةهمدنو 0001 اهب 4 1 ةقتشملا فاسو

 مر 0 ثماطو لماحو قلاطك اسنلاب ضيا ىلع لخدت الخ

 ىانحالا ءانثنا ىلع 00 )3 ( رداو ( رك اك لاحرلاب 59 )ل سناعوب

 ةلمطو لقطو ةمالغو مالغو ةاتفو ىذو ةلحرو لحر دشو ةدماحلا

 دلوم هن اك رعش ف مهس و ةناسااو ناحل ةيبظو ىظو

 لحخ امنه ىجحدلاردب د* هاتف 7 ياكل

 عبت نإ ل وعفم ىنءع ) ليعف ( ا ةسمخ ف ءاتلا هده لخدت الو

 ماسالا ىفاذه ( ؟) هعز> نال نضعأا فرط نم تام اذا عرذ سوق *لاقن )19

 هوحنو نه قاك نوالاب امإو تنأىف ا رسكتلاب امإ هثينأتىلع لدن دقفئبلا امآ نكيللا

 ةل_غلاك ثنؤف ءاتلا هيف ناك ناذف هرك ذه نم هثؤ» زيمتي' الام ( ةدئاف ) كاذ ريغب اماو

 قلاركءلا (4) اهجوزل ةضغبملا (9) نا هلاق ثروغربلاك ركذفاهنم درت ناو ةل.ةلاو

 ةمصملا خافتنا ةردالا(5) لبةلاةفشح ءارااو ميااو فاكس حتفب ةركلا (0)جاوزلا اهناخ



 : ةيت ألا تارابعلا ف ىتلا تاقتشملا عاونأ ني

 نع ذل | ل 1 ًاداقتم كئامز لع 7 كنأش ىلع اليقم ع

 ةلومحم تسيل غارفلا ىف ةقلعم ةرك هيشت ضرالا . ءافعضلا ىلع ًاننحتم

 نم سانلا رع . ةطوسم ىأ ةوحدم ا نا ضعب نال و 0 ىلع

 ةمرلا وذ لاقو قء.دصلا باط ىف رصق

 رداقملا كيدي نع همن "شب 2 هتسفنأ ردجولا مخابلا اذهثأ الأ
 نامكلا 0 جلف قح ةل وقىف ساذلاةمولفاخ نمل ذ*هريغ

 باقتللا(١)هفرصنم عزاج الو يس رهدلااذاح ارفع ت-او*هريغ

 مركت مراكملل كراغم لعجاف مندل ريغينمسراوفلا ىدا#هريغ

 * ثينأتلاو ريكذتلا ثيح نم مسسالل ثلاثلا ميغ 5
 الا كن وللاو لح رك ذا تن عمو ذم ىلا مسالا مسقني

 وهو ىزاجحمو ةلضافو ار نأ ىلع لدام وهو قيقح هد ثنا

 رادملاورانلاو برحلاو ل ةيقيقألا تاثن ملا ةلماعم ب رعلاهتاماعام

 راثلا وم ةيلع ذئاعلا ريمضلاب كلذ ىلع لدتساو لقنلا. ىلع اذه ىف

 ةراشالاب و 9 اضرار 20 عضت يح .او رفك نذلا هللا اهدعو,

 0 د ةلذأو ةئييع 0 هريغصل ىف ءاتلا توشو م هذه 1 هيلا

 هددعنماهطوقسب و . (") ريعلا تاصف الو وح هلعف ىف 1 ا نيع

 4 رع أسوق فصل طقرالا دريم لوك

 ةريأا لمى لبالا ( ع ) هوو حالسلاكامتالا ( ؟ ) فورص هعجو. هنثداح (1)
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 هلال ل ا دلال

 ' اههدحأ ناككح هل بجي ةلاحلا هذه ىفو لآ ف قوكت نأ )0

 ” تادماو ىلضفلا دنهو لضفالا دمُح وحن هفوصومل اقباطم نوكي نأ

 | اميبنا" ”دشلاو !تانلعنلا ثاديطاو نواضفألا نودمحملاو نالضفالا

 ظ | هيلع ' 10 ةلضفم' ةيتلع طاخ ىقعالا لوق اًمُأو نع همم قولا

 ْ )1١( .رثاكلل ةزملا امنإو ىّصح مهنم رثك الاب تسلو

 000 نود ةركت نيك ايةقلعتم الأ لعوأ لآ ةدايز لع جرخ

 | كل ىلإ هتفاَضإ تناك ن اف اضم نوكي نأ (8) روك ذملا رثك أ نم
 | كنتلا ىف امهبئاوتسال درا نامزاباكديحوتلاو ريكذتلا ناعأ همزإ

  نودمحملاو نيلجر لضفأنادمحملا وحن قباطي نأ هيلأ فاضملا ىف مزايو

 0000 كنالو ) لات هلوذ اماف : ةأرما لضفأ دتهو لاجر لضفأ
 )أو هب رفاك قب رف لو ل فوصوملا فذح ىلع ربدقتلاف ( هب رفاك

 . (اهيمرج رباك أ ) ىلاعت هلوقك ةقباطملا تزاج ةفرعمملا ةفاضالا تناك

 6 ركلو )'لامت لاق لامعتسالا ىف عئاشلا وهو | ارو ( انلذانا مر

 دلأ تيدا ىف زةلافسسالا عمتجا دقو ( ةايح ىلع سانلا 0

 | اا ةيساحأ ةمايقلا موت لزانم ىنم كيرقأو يلا كبحأب ري

 : نوفلؤيو نوملأب نيذلا افانك أ (؟) نوئطوملا

 ١٠د ةةجتحس» ١ نيو ع

 )١( نا هحرخو .هلغ هزثك مود ةرتكللا قاح ااا رثاك_لااو ًاددع ىعح 0

 ا م لاق هناك_ةرح سانلا .نم تنأ كاوق ىف اهلذم هيف م نم نأ ىلع صخئاصخلا

 هذه ىف بييوحتال هطيلغتو هب هكشك ف .ظحاجلا ىلع باعو ىصحلا ريثكلا القاعدة 

 )( باوجلا فانك الاو هلهسو هدهم اذا ه ّطو نم لوءفملا ةغيصب نوئطوملا
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 لأ نم ادرج نوكي نا( ١ )ا | التف هللفل ايد ا

 ارك ذمادرفم نوكي نأ اههديحإ ناكح ه ذكنيج متو ةلاس

 رخآ ىف ليق مث نمو (انم انني الا نجح أ هوحاو فضول رد
 دقو لوضفملل ةراح نع هدعب ىلؤي نأ أمهينان : ا لودعم هنإ

 (؟) باو ريخةرخ لاو ) وش |

 الام كنم ريك )1١١ لاول ةلرقأ ىف فذدللاو تاثألا ها دقو

 اربخ ناك اذإ اهرورجم عمنم فذحت ام رم 5ك 1ك ئأ (ر 2

 هلوقكالاح ناك اذا فذملا لقيو ةنآلا ىف ملاحلا وأ لصالا ىف

 (*)اللضم كاوهىف ىداتف لظف الجأ رديلاك كانلخ دقو توند>
 ةيأ لوقك ةنص وأ ليم كابل ادقو ردلا ملمس فد

 نا كج 3

 9 ليلظدراب ىنحي ًادغ ل ذأ ا ور

 4يق ىليقث نأ هريغ نم أ اناكم ىذخو ىحور م

 0 0 دوال ناك نا 4 ع اهرور<و نا بو

 لّضفأ نم مالغ نع تاآو ماهفتسالا كَ افابطم 5 لعل نم تن

 ربرج لوةك ةرورض كلذ ريغ ىف مدقتت دقو

 (4) حلمأ ةنيعظلا كلت ندي 7 امو 5 تراس اذإ

 كال نإثلوعفم رديلاكو ةطاخلا ءام 11 ) 0 |.:دلا 77 نم ىأ ( و

 اهوع نع ةلولةلاب لك لاط تينا حور" و لذناا راغص نه*وهو ىل و غال باطخلا يفر

 ليلظ ناكمو دراب ءام ىلا لصالا لدظو دراب ىلا فاضم بنج هينن“ ينجو اهوهزو.
 نسحلا ىهو ةحالملا نم حلمأ وجدوهلا ىف تمادام ةأرملا ةئيمظلا ( 4) فطاعلا فذخ هيفو
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 ريع نم ةرج بك ١ وهوا* دئاوفللا

 هظفل ةهج نمو تالامعتسا ةثالث هانعم رايتعاب ليضفتلا منال و

 كلذك

 ا الوأ) هم رمل ف هدشاما( اهدحف ) هانعم ةيج نم اقأ
 'داداكلا قلاق هتفضو شا ءىث لعهسفت ةفصيف داز اعيش. نأ ةب داري
 2 (9) لخانم 0 لسعلاو )١١( ؛ءاتشلا نم 1 تيما ميمالك زيجو نم

 000 هل داري نأ ( اهلا | كرتفما فصو امهنري.نوكي ال دتنيحو
 (4)جشالاو (©) صقانلا ممل 15 ليض لا طل ريغ نم هل تيدولا

 هلوقو مث الداع يأ ناورم ىنب الدعأ

 8-5 أوارغصأ وقمألا ارمت ديز لآ اي 'متحبف

 طوق هنموأ ريق و انفع عا
 ا

 عونلا اذه نهو ةقباطملا 2 لا 0 قو مف هريغ رعاش ال ذأ

 مثرعاش ىا ا شيحلا رعشأ ”تيصن

 رجلا كسر ف ارا نا كف

 (ه)بهذلان : ا ىلعردءابصح  ابعقاقف نم ىراكو ىرغص ناك

 قدزرفلا لوقو( (مبلعامعبد) - ( هياعزوهاوهو ) ىلاغتهلوقو

 ل نالوا نأ ةعاطخ ان "ابل ىب ءايسلا كنس ىذلا نإ

 دئاز لسءلا نأ دصقلا ( 7) هدرب يف ءاتشاا نء هرح ىف غلبأ فيصلا ىأ ( ) ١

 كلذ ىدسو ناورم نب كللملا ديع نب ديزوب ) 2 هةضو# ىف لخلا ىلع هنوالح ىف

 "ولعت ىلا "تاخافنلا مقاقفلا ( )٠ زويزءلا دبع نن رمح وه ( : زامل قاَيرَأ هصقنلا

 ' ةماعد عج مث اءدلاو ةيعكدلا تنبلاو .اعفر ءامملا كس (9) ىصحلا ءا.صحلاو رخلا هحو

 تيبلا.طسو ةناوطسالا يهو رسكلاب



 ميس

 اواو كنف ىطعا وه مطوق دش يعاررلا لعفلا ند )1( ىذه الق

 ىف مطوق ذشو )١( لوهجملا نم الو (؟) 1 ىلععلا نم فورعملل

 (4) سيلو ىصوختدماجلانمالو (* م) ىثالث ريغ 3 نوك عم رصتخو

 الف نديم تب رغ أ تعلطو ىو تكا لثم توافتلا لقي الل ارم الو

 1 علطأ مويلا نيل الو 4م : 1 0 نم تومأ اذ- ه لاقي

 نعد الو (5 < 0 نأك لثم صقاخلا ٠ نم الو )هز ا نم: بارغإ

 عفتن | امىأءاودلاب ىلع جاعامو تاك ام وحب اموال ىفنلا ناك ولو ىب لا

 لد اف كلذو ءالعف هثنزثم ىذلا لمغأ ىلع هنم فصولا امئالو () هب
 لامفالا هذه نم ىنت ةبسشملا ةفصلا نال ةيلح وأ تيع وأ نول لع

 ىلا قمن
 ىلعفىف هيلا هب لصوتي اع طورشلا (:) مدءامىلا( *) لصوتيو

 اجارختسا دشأ نالف وحم ٌرييْقْلا لع بصنب رديصملا نأ ني بال |

 صقتلاو ةدايزلا هيف روصتي ىت> هب لحي ىذلا لعفلا يف هل ريثأتاللوءفملا نال )١(
 ءادتبا>ا نا هانعمولهذ نم ةاتف ةيطخ ىلا داع امح ىميمتلا ساخ نب شادخ هلاق (؟)

 رءاشلا لاق هنم دمحم نأب قدح دوءلاو دوءحم

 دجحأ د ءلا ف تنأ الأ تدَعالَو ١" اقناش رخلا ىف تلح الأرمم ماف

 طورشلافؤوتسا امذ زو>» لب طورشلا ضءب دقف اعدشاب لصوتلا صتخيال ١+(

 ةلئسملل همهف لججأ ام لوقت“ بجءتلا ىف هلثمو نالف نم ةلئسمال امهف رثك أ وه لوقت
 نالف نم ا وه لد هباو> ا عمسو

 كانو آ نشأ نافذ تاينالا دقافو لعافلل غ وصلا ديؤاذ كللذ نم ىئاس 020

 ريكنتلا بحاو زيبعلاو ة ةفرعم ردصملاب لوؤملا نال ايد ىنأتبالو
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01 

0270 

 ا 07 ا

 00 ١

 او لأ انو يف الأ رك أام وحن احيرصال

 ” عونلا نف(١) ا ا رع ناف نفقاتلا لعفلا اماو

 ” ناك ام رثك أ امو اليج هنوكد أ ام لوقت ىناثلا نف الاو لوالا

 ' | كاتعم توافتي. ال ىذلاو دماجلا اما كلذ دك 11 1 ف ارا

 : توافتلل لياق ريغ ىلاثلاو لو الل ردصم ال هن الة تملأ أمهمم بجعتن الخ

0-0-2 

 اهمف رخ الا ىلع 0
5 

 6 5 لمفأ وح تنل | 1[ ف هو 11 د اا ) هسايقو

 000 ف دنهو هلم ريك أو ميهاربإ نم لضفأ دم لاقيف ىربكو ىلضفو

 2 بحورشو ريخ ىهو ظامتلا ةناالمث . ع ل ةزم قر دقو ام 1

 :١ بي فا

 ٍْز
 5 ضصاشلا لوقو . ه4هنم رش و 4م ريح وه 8 لاه علا 3

 ا ا ناسنالا لل ءىش بح>و 4 ع ولولا ترثكأ اذ ائيش(*) تعنم

 ” تاذكلا نه ادغ نوما ءيس ( ةنالق ونأ ارق 1 ىلع تءاح دقو

 : ةيؤرلاقو ( شالا
 5 ِء 7 ١

 00 ْ (لق ناو اهمودأ هللا ىلا لامعالا

 ْ هلا بحجعتلا ىلعف طورش قوتسا لسكن : م اللا عاصي الو

 (١ (. نم 0 دك تلق اذن )0 حدصلا ' وهو ثدحلا ىلع لدب هنأ 1 ءانب 1

 ْ امامك [ ادع قكشا كادعذلاو ةارملا قا اكرشا اننا 1 ناك ةيخأ

 ةرورضغلل فرصلا مم لالي ئ ( 4 ةقدكلا ءىشأا ءواولا )ع



 ف

 نإ سانلا نع ىتانغأ امو هللا وش ىلا قرفااقو ) دامأو 0
 ناينبي الف ًافرصتم نوكي نأ ( * )نيت و رقتفا نم امهنال كي

 (4)هعضول ضقت فرصتي. الامف فرصتلا نال عديو رذيو سنب و معن نم ٠

 ناينييالفحبقلاو ندملاو لهجلاو ملءلاك توافتتلل البا هاتسم نك

 نوكيالأ (5 ه)ض عل ىلع هيلعاف ضعبل هيف ةيزم ال ذا تامو ىنف وحن نم

 ايلع سبحأ ام لاقي الف ىلع سي> وحن نم ناينبيالف لوعفملل ًاينبم

 نسح نم نديعتلاب "ست ةاكلا ةكلع عقا ولا سيملا نم بحخعتلا ديرت

 ةنالثلا نع هلعذ ةدايزا نيهحو نم مالكلا اذه بقل م هقول

 تابو لظاوناكو حن نء«ناينمب الف امأن رك نأ ( 5 ) لوعفملل ءائيلاو,

 وهو اعاق ادم ن1 ام ليق ول نيئيشن لمفأ بصل موزلل داكوراضو

 ىئللامزالم ناك 1 يننم نم ناين الف اتيثم ن 0 نأ )0 عنتمم

 سيتلي الثل دممماقام و مزالم ريغ مأ هب مفتن ام ىأ ءاودلاب جاع اموحت

 نم ناينبي الف ءالعف لمفأ ىلع هلعاف مما نوكي الأ (8) تبثملاب ىقنملا
 ليضفتلا لمفأ ىلع بحفتل/ المح هتفش 2 رفح و ليو جا سع

 فدولاب سا.دلالل كلذ هيف عنتمملا

 ءالعف لمفا ىلع ةقضو امتو.ةثالثالغ داز امنت هتلا ىلا لش

 ماو دكا 1 هب الوعقم هدعب امهرد_صم بصتيو هوو دشأ اهب

 هقالطنا 3 هةحرحد مظعأ وادع اهل وقف ءاملاب هدعب امشردصم رحنو
 ش ا ء
 أهم مظعا وا ددشاو هنارمح وا

 الوم 00 ارد صم نأ الا لوعمملل ىدلاو ىفنم ا اذكو



 3 .كدرحو دجامو هنو هءانك ةدحاو ةغيص 2 ليعذو

 . لوح اهنأ لابلا نمطمو ىأرلا مقتسمو ةماقلا لدتعم وحن توبثلا
 'ىلاعت هلوق هنمو ًاعرذ هب )١( قئاضك ددحتلا اهب ددرأ اذا لعاف ةنز ىلإ

 هلوقو ( كردص هن قئاضو )

 :# بحعتلاالعف هنم غاصي أما

 3 / 0 ع ٍِء

 ١ ناينس اعإو 3 لعفاو هلعذا ام 4و ثاتغص هل بحجعتلا نا مدقت

 |مدالا ا الف الضال ١ نأ (1) طورخ ةئاع هيف تمم امن
 .عرذأ "03و هرجأ امالو ها ام لاق, الف نامخلاو.(؟)]:قلخلا وحن

 اا ىف اهدي نمسا اهب ىاردإلا
 0ك عارذ ةأرما مطوق نه هون لز

 ا |

 ١ اهون هب هلأ 0 ىأ 0 دا امو اذكم هنقأ 0 هلثهو ٠ ديلا ة هفشضخ

 'ناينبي الف ايثالث نوكي نأ (؟) هب ريدجو اذكب نق وه مطوق نم
 ١ ضعب ا ند هيلع مرمي آل ج رختساو براضو ممر 0 نم

 ةكراشملاكهريغ ف دوصقم ىنعم ىلع ةلادلا ةدايزلا فذح وأ ىعابرلا لوصأ

 | زوجيفلمفأ الأ حرختساو قلطناو برا لثملاق تلللاو ةعواطملاو

 داق 00 0 بهذ 6 مأ ىلل-قنلل ( م ةزمطا تل أ ءاوس قل

 رقلا اما امو هلا هاقثأ ام ل هيهو ءاجشلا ليل لظأ امو هرونت 5 أم

 0 وةوالعمل ركذ سوماقلا حا اصو ىاحلا ظ.اذ غاالحرلا 2 هل كراك 02

 5 قيمت 7. نموأ ىدعتلا 314 موزالا نم لعفلا لقت ا 05 لقنلا 0 69 0-0

 .ءاّضأو م لعفلا عضو ىلا ىف لقناا ربغا قلاامأو اهقوذ ام ىلا ةمثر



0 

 نازوأ )١( ةثالث ىلع مزاللا حرف باب نم ىثو 4

 ةل مهن مو ح رفو رجضك حرف وأ نزح ىلع لد ايف لع )010

 روحأو جوعأو بدح أك ةيلح وأ بيع ىلع لد اهف لعفأ (؟)
 ءالعف هثنؤمو ْ

 نايرو ناشطعو نايدصكءالتماوأ واخ ىلع لد اهف نال« ف (*) ١١

 ىلعف هثنرثمو. '

 كك عفو نسل ناو ةعل 1 ىلع فرش باب نمو .

 ةشئاع نينمؤملا مأ حدع تباث نب ناسح لاق نادحو نابك لاعفو |

 لفاوغلاءول نم ىئرغ حسصتو ةبيرب نزتام نازر (؟) ناصح ٠

 عاجفكلاعذو

 0م (َسز زينك لد )١( هو نازوأ نايل ىلإ 0

 ا طع بع

 كلوز يك لعق 20 حام و رةصنمحلمو رفصك 0 )0

 بلصو رر> لاو نم
 (4) صاضو رهاطو لضافو(#) لايك ر ودنلا ل يبس ىلع لعف ( 5 )

 بحاصوب

 لعاف كل رشا اعرو . مركو لخب نم مركد ليك للا 0 5

 لوزي و أ رجضلاو ارا عرس ام امم نأ ىرن تافصلا كل“ يلإ رظنلاب ( 1١١

 ةراك بويماو ناولالا نيب رئاد وهو تباث.وه وأ ىرلاو مبثلاو عوجلاكءظرلا
 ةنظلاو كشلا ةسرلاو مهنت نزنو روقواا نازرلاو ةفيفملا ناصحلا (؟) قلو ديغلا

 ريصقلا () ة..غاا نع اهغاسا فكو راقوااو ةنءااب ارفصي ةلفاغ عج لفاوغلاوةدئاح يل رغو 8

 مالا لياقلا (ه) عاجشلا 0

 (ى-5) 9
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 هب رورمتو ىوؤطموقومو يرمو وعدمو 200 لوةمو دوعومو.

  ووعدموعويممو لووقما+ اصول العالا لوالاةثالثلا دعبام لخد دقو

 '00 نوكي دقو . لالعالا ف قابس اك ئووطمو يوقومو ىومرم وم

 حيرطو لي هلو هز ريمأو بيبح وخحم اعامس ليعف ةنز

 ها ىف ال 0 لتسصك لع ىنعع ليعف هل 8 امف ساني ليقو

 م ارو رداق ىنءمب مدد ريدق اولاق مما محدد ردق وحن كلذ.

  نايتالا طرشإ )١( هعراضم ظفلب قالثلا ريغ نم ىبسسو (؟)

 1 تاق تش ناوهرخآ لبق ام حتفو ةعراضملا فرح ناكم ةمومضم ميب

 : | ىمللاد جرختسم لاملا وحن لا لشام حتف طرشب هلعاف مها ظفاب

 هيلع ناءتسمو هب قلطنم.-

 ارك لومتملاو 1 00 7 دتتلا ينحت ةحلابم ظاقلا كاتعو

00 7-777 

 ْ لوهجملال ءانلا و ل 1 لا الامزاللا نم 5

 ةدحاو ةقيرط راجلا هل مزلب ل ىذلا رورجملاو

  ةهبشلا ةفصلا ف

 ١ ار أههمأب ( توع تامو دودسلا 00 نك تيمو 0

 ١ 11 ه1 ا لا فا لك الفشل ٠.٠.5 11:1 5 11 د الك لا 1253 ان كام

 8 وف هسأو مو وهف مو لنون+ وهف هللأ هنجأ مم .ظافلأ كالذ نع دشو )00(

 ٠ كولسم قورطم باجنم ناكم (؟)لولسم-:



 الو ٠

 ريصن و ميلع و ليمف (:)

 (؟) هرشو )١( ممنوحمن لعف (5)
 ه6 لامعتسالا ةلياق

 () قوزاف وحم لوعاف 50(

 سيدقو قيدص وحن ليعف )1٠(
 ةماهفو ةمالع وحن ةلاعف (4)

 ةمدشر (5 ) ةكحض وشل 1 (ة)

 ريطعم وحن ليعفم ( ) ٠١
 .ىلاعت هلوق هنم ءاجو لقب لوعفملا مسا هب ادام لعاف قاب د

 ردب نب ناقررب زا وجم ةئيطحلا لوقو . ةيضص ىأ ةيضار ةشيع

 .ىساكلا معاطلا تنأ كناذ دٌءقاو اهتيغبل لحرت ال مراكملا(ه) عد

 هبان ىف نايس اك بسؤلا كصقل ءاح دقو ىسكلملا 00 ١

 تفي لوعفاذكو رداق ىنعع ريدة كل عاذ هب. ًادارص ليعف اب دقو

 رفاغ ىنمع ومعك 00

 * لوعفملا مسا »

 ,عقو نم ىلع ةلالدلل لوهجملل ينبملا عراضملا نم قتشم مما وه
 هريغو ىتالثلا نم ىنبيو لعفلا هيلع

 لوصنمو لوتقم وم لؤففمةلز ىلع ىتالثلا ني ىبيف ١

 ظ

 .كحضلا ريثك ( 4) رومالل لصفلا ريثكك (") صيرحلا ( ؟ ) لك الل ٌجبحم )١(
 .تنأو مسها ىلوأ نأش نم كلذ ناف املطن ال لئاضفلا كرتا ىنءلا (ه) عاجطضالاو

 ىدكتو معطل كربغ ىلع ماللا ديدشنو فاكلا حتفب قش ١



 لعافلا مسا
 ,لعفلا نم غاصلو . هب ماق و أ لعفلا هنم عقو نمل غوصم مسا وه

 تناك نإ ةزمحخ هئدع باقتو رصانو مهافك لعاف ةنز ىلع درجملا يبالثلا

 . نم بئاعو لئاقك ءايلا مأ واولا نع ةبلقنم تناك أ ءاوس ًافلأ ىضاملا ىف
 0 اواو اصقان هلعف ناكذإ رجلاو عفرلا ىتلاح ىف همال فدو باعو لاق

 ىرو اعد نم مارو عادك ايئايوأ ناك

 - ةعراضملا فرح لادداب هعراضم ةنز عر وك ذملا يئالثلاريغ نم غاصنو

 | خاضلا ف اروسكم ناك اءاوس اقلطم رخ الا لبقام رسكو ةمومضم ايم
 عمم و قلطنك ال مأ

 ظ )١( ببسم ىل هو رخالا لبق ام حتفب تءاج ظافلا كلذ نع دذشو

 ٍ هئيجم ذش اك() جفلأ نم جفامو نما م (5) نصحمو بيشو

 وهف مالغلا عفيأو بشاع وهف ناكملا (4) بشعاكل عاف ىلع لعفأ نم
 بدجأ اذإ لح ام وهف دلبلا لحأو سراو وهف (5) سرواو (ه) عفاي

 " ةلالدلل ايدتعم وأ ناك امزال ىثالثلا نم لعافلا مما لوحي دقو
 يه وةيعامساهلك ىتش نارا تالق ةغلامملا ىلع

 4# لانعتسالا ةريثك >

 راضنو مالع وحن لام )١(

 لاّسكمو مادقم_ وحن لاعفم (؟)

 روبصو بورط وحن لوعف (*+ )

 دنا سيلا هقرو رضخا 0 (4) ليوط 252 الكسلا بمشءإإ

['[0170010[1 01000000 



 ةلذم لع هدطوب ال نع لك ٠ قاذملا ول>- قدصلا . ىلمحلا ةليقث مثلا

 نم دمتسا .ةبعا لانمي بدالا . ةلذم لقع لقع هديؤب ال لع لكو

 ىلءليلد ةمالا مدقت مدقت : ةلَكَمَم نيحلاو ةياقو ةعاحشلا . ةنوعملا ن :بييجح هللا

 ليللاب مام هنايا نمو ٠ ملا ةلكإ لكأ . مم ءانبأ ة ةمد ريد اهتانتعا نسح

 00 مهتاممو مهايحم ءاوس . راهنلاو

 عماجلا دحسملا ىف هنأف 0 عدخلا ىف ناك ام

 ةلالا م

 لجفلا ليصحم ىف لغافلا نيغت ةادأ لع لاد قتشم ظفل هللا مسا

 ىدعتملا مولعمال ا ىلالثلا نم الا غاصت الو

 0 ورا راشنمو حاتفك_ لاعفمر ةنالث ةنادواو

 ةافصمو ةعرقمو ةسنكش هي طرشمو )1( مدجف صصقم هلصأ

 لخنم'و ( ؟ ) طاءسم' اهنم ظافلأ كلذ نع دشو . ةلمرمو ةرطسمو

 دقو عيبا َْق ثااثلاو لوالا ا ةلحكم#"و ل صنمأو ”نهدمأو

 3 يلم ىلع ةيراحن ريغ تلال 1 قيقشتلا د . لخنملا ءاخ حتفت

 ةيعوأ ءامسأ يه لب . هللا مسا عوضوم وه ام ةلآ لك ىلع اهقالطإ
 ١ ةصوصخم

 مودقلاو سأفلاك اط طباض ال ىتش نازوأ ىلع: ًادماج ىتأ دقو
 روطاسلاو نيكل

 وهو حتفلا , 07 هيف عضو ىذلا انا 2 تاب ىلا )1(

 فنالا ىف بيصل ىذلاءاودلا
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 ْ « جنون )
 ' 12 ملاو نامزلا ىمسا اهم م غص مث ةينألا لاعفالا رداصم ركذا

 ش ةعطاو ةرملا نيعاو  ىنبملا ردخألو

  ةئيحلا ةرلا ةيميلارداصلاا ناكتلاوذام زلا رداصلا/لاعفالا .

 1 .ةسبلا ةسبلا سبام د سينام السلا لل سبل

 هن رح هن 'رحآ 0 : ل 7-5 ّْ ْ أنارحر ذكرح

 )0000| ةدحس | اددنم 0|  دحتم (ادوجسأ دعس
 ةيقل ةمقل قلم 20 4 ام ىتل

 هديعإ ةبيع ااه | تضمه | "انيعأ اع
 00 ةةقالضا وق 200 ٠ فافع .| ةفاضإ فانا
 000 ل 2 د تام 1( نوم كا
 0000 هكدا الو قرع اللزا 1لو
 ةفيخإ| ةفوخ |( ١ فاخم 20 فاخم | طوخ فاخ
 030000 ةلوج | لاحم + لاجم | انالوجا لاج
 000 لسا ا ساعا سلع (.اسولحأ نلح
 1 هدعو| ةدعو |  دعروم | دعروم 1 ادعوا دعو

 ليرع

 ' قلابات ةئيطاو ةرملاىمساو ناكملاو نامزلاو اهعونب رداصملا نيب

 ؛ :ةلمقلا اجا ملتق اذا ) ةيذاك اهتعقول سيل ةعقاولا تعقو اذإ ١

 ِ 2 ةدسفم غارفلاو ٠ ةدهجم لمعلا . ءوس ةتيمر رفاكلا تو



 ل و

 ةدحاو ئميملا ردصملاو ناكملاو 11 ةقيص نإ ملع نايبلا اذهبو

 نئارقلاب ن وكي ذئنيح زييفلاو ىئالثلا نازوأ ضعب ىفو ىثالثلا ريغ ىف
 اهنم لكل ةحلاص ةغيصلاف حضتت مل ناف

 يو نعل تءاح اظفل رشع 1 نيعلا مومضم ند ىنثنساو

 تبنملاو (؟)رزدلاو (؟ )1 ) قرفملاو برغملاو قرشملاو علطملاو )١( كسنملا

 لاقي اذا هنامز 1 كسنلا 1 هل دحسملاو نكسملاو )ل طقسملاو

 ىف نويفرصلا هزوجو سايقلا ىلع اهضمب ىف حتفلا عمضو ام

 ا : ناو عيمجا

 تسيل اهنأل اروسكم ةلثمالا نم مدقت ايف ذودش ال لاق ا

 لب لعفلاهذم اهم اوبهذي 5 ممال ةيحالطصاذاك-اونامز رال اغيص-

 ةصوصخم 0 )ه ( ةنمزأب تضخ!

 0 ةلعقم نزو ىلع ناكم مسا دماحلا مسالا نم ةرثك غاصيو

 ةدسأك ناكىلا كلذ ىف ءىثلا كلذ ةرثك ىلع ةلالدلل حتفف نوكسف
 خيطبلاو عابسلاودسالا ريثكسلا عضوملا ىأ ةأئقمو ةخاعبمو ةعبسمو
 هدرةمو ةع.ضو لاق الف درطم سايق نكمل هترثك عم وهو ءاثةلاو

 ناكملاو نامزلا ىمسا قدلت دقو . دوزقلاو عابضلا ريثكلا عض 0

 ىمايق ال ىعامس كلذو ةسردمو ةعبطمو ةريقم 0 ءاتلا'

 طوقسااناكم(4) لبالا مبذ لحم (*) سأرلا طسو (؟) ةدابعلا ناكم )١(

 لمعفلا بهذم دحسملاب اوبهذي مل هب وبيس ن ٠ع الق ةيفاشلا ح رش ىف ىضرلا لاق (» 0

 "ا د ةئيه ىلعذوكي نأ طرش هب موجسلا او عقب ال امسا هولمح ممم ال

 دودحسلا م مص و ىو سما تدزآ ول ذلو 00 لود ةمم اطصاصتخا ال ذا عضاوملاءامسأ

 اينيم اذا تزكيل نيعلا تحتف ريغ وأ دحسأا ىف ناكأ ءاوس ضرالا نم ةهبجلا عقومو

 همم امو قرفغملاو ك كدسنملا ىف لاقي اذكو ة ةئيعم ةهمذ ضاصت الا مدع ىف لعفلا ىلع



 هد

 ٍ العأ ال مما لجحايل ةاعارم هكا لح لحومهو لجويل ةاعارم حتفلاب»

 فذحلاب لمملا دعو واوب هوهيش باقلاب»

 دقو تيدملاو ةرفغملاو ةفرعملاو ريصملاو عجرملا لوالا نم ذشو

 المو ةدمح رسكلاو حتفلاب ءاح دقو سايقلا ىلع حتتفلا اهمف دروع

 ءاحوةرذعم ارسكلاو مفلابو ةنظقو ةسسحمو ةبتعمو ةماظمو ةزحعمو.

 دامو 2 امم ثيلثتلا+

 ”امو مدقتمو مركل د لومفملا مسا ةنزب ىئالثلا ريغ نمو

 نوكيو ىعانصلا ردصملا ىمس ردصم ظفللا نم غاصي ( ةمئاخ )

 ةينطولاو ةيرجحلاو ةيناسنالاو ةيرحلاك ءات اهدعب ةددشم ءاي ةدايزب

 ةيندملاو ةيحمطاو-

 ناكلا و: نام لا اعدل

 نم امهو هناكم وأ لعفلا ع وقو نامزا ناغو_طم )١( نامسا امه
 نيعلا م ومضهع راضملاناك نإ نيعلاو ميملا حتفب لعفم ذزو ىلع ىلالثلا'

 0000 برمو بهذمو راك اقلطم مالا تمم وأ اهشوتقم وأ
 ىضرمو فاخمو ماقمو ىعدمو.

 ا أ ةروسك ع راضملا نيع تناك نا نيعلا رسكي لعفم ىلعو

 رسيمو دعوهو عيبمو سلجك ماللا لتعم ريغ اقلطم.

 هب ناعتسمو ج رخةسمو م ركش لوعفملا مسا ةن ز ىلع يقالثلا ريغ نمو

 وانامزلا اذه لاقيف ناكملاو نامزلا ظفاو لمنلا ظفاب ىتكو نأ لصالا ناك )١(
 ناكسااو نامزملا مسا لعفاا نو اوقتشا و كاذ نعاولدع مك ] اذنك هيف نك ىذلا ناكسلا
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 .ةرم لعفلا لوص> ىلع ةلالدلل اياحسلا لاعفاك همزالم ةفص ىلع لاد

 ظ فرظو ملعو ىسعو داكو حن نم غاضي الف ةدحاو

 .لك أو ةسبل سلو ةبلح سلك حتتفلاب ةلعف ةنز ىلع يئالثلا نم وهو
 ىلع ديف ةدشنو ةوعدو ةمحر ك ةلعذ ىلع ردصملا ءانب ناكاذا الا ةلك أ
 ةدحاو ا ةغيصلاب ال اهوممشو ةدحاولاب فصولاب هنم ةدحولا

 ةدرف ةدشلو

 -ةجارختساو ةقالطن اكىسارقلا هردصم ىلع ءات دايز, ىلالثاا ريغ نمو

 ةماقا لاقيف فصولاب هيلع لديف ةماقاك ءاتلاب اضيأ ردصملا نكي ملام
 ةدحاو ةخحمردو ةدرف ةلامساو ةدحاو

 -ةلالا ىلع ةلالدلل ةمدقتملا طو رشااب غوصم مسا وه ةئيطا مساو ظ

 -ةسلجلاك رسكلاب ةلغف ىلع هتث زو لعملا دنع لعافلا ابيلع نولكل ىلإ |

 وأ فصولاب ةعيطلا لع لّذيف ءاثلاد ردصملا ناك اذا الأ ةلتفلاو ان 0

 فورلملا ةدشن وأ ةميظع ةدشن ةلاضلا دشن و2 ةفأ | |

 نم هنمقو ةمعوةدقتو ةرمكك (1) ذاغف قالغلا ريغ نم هقان ان
 (4) صمقتو لجرلا مععتو (©) تبقتناو (0) ةارلا ترا

 .غاصيوةظاز مع ”ىدبو ثدحلا ىلع لد ام وبف ىم.للا ردصملا امأ
 حتفمو ب رضمو رظنم وح نيعلا حتفب لعفم ةنز ىلع اقلطم ىتالثلا نم

 ناك الاو ع راضملا ىف هواذفذحت ماللا حيحص الاثم نكي ملام قومو

 لجوم لجو ردصمو . عقوهو عضومو دعوتك نيغلا رسكي لعفم ىلع

 كاذ بنتءاف هنابنإ دصتام فذحب ةءاكلا ةينمده هيلع مزلي هنم ةلمفلاءانب ذا )١(

 امهجو تطغ .(:* ).( ةحرطلا ) راخلاب اهسأر تطغ(؟) ىلسالاردصملاب هنع ىنغتساو

 سيمقلاب همسج يطق (6) باقنلا ١
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 هلوقكو

 اًديص(١) ةلهش ىرتت مك ايزنت اهولد ىزنت تناب
 ملا دشو ءاحلاو ءاتلا رسكب الا مع لمحت مطوقو ةبزنت سايقلاو

 ديدشتو ةددشم مملاو ءارلا رس 34 ايمر موقلا ىارتو المحم سايقلاو
 ايمارت سايقلاو ءايلا

 هلا ءاتلا حتفب وهف لاعفت ةنز ىلع ءاج ام لك(١) (ناتشاف)
 ” كاقلتو ناستامحو ردصملا ىنعع نانثا اهنم صصخلا ىف امامسا رقع 0
 .باعلتو حاسو ماما تيبل دارو ريصقلل لاينت اهنم ءانمأ ىتابلاو
 هنم ةعطق ليللا نم ءاوهتو مالكلا ريثكل مالكت و بعللا ريتك

 وحن اليلق ىتالثلا ىف لوعفملا مسا هلو لع ذصملا نحيي (؟]
 * هلوقهنمو اريثك هريغ ينو ادواجمو ادلج 0

 * بروجلا دنع(؟) ءرملاذايب معو
 جاف وت لعاقلا مسا ظفاب يئالثلا ىف ءاج اعرو ةبرجتلا دنع ىأ

 : هلوق هنمو (54) الاف
 ةوكلهأف ) وحتو ةنافك ىأ د فاكءامسأ نم م (ه) ىأنلاب يك

 0 ىأأ ( ةيغاطلاب

 ىميملا ردصملاو ةئيملاو ةرملا مس
 ريغو ىق دب م ف رصّخت» مات لعف نم عوصم مس اوه ة ةرملا مسا

 هذه ىدب هيش كَ رح ىزنتو زودعلاو ةءاشنا نب داملاو نوناا حتفب فصنلا ةلهشلا 00(

 مركك (9) ايبص صقررت ةأرصا ئدبب رملا نم هجرختتل ولدلا اء تدخأ اذا ةأرما
 ديبلا ىأتلا (م) جلافلا هباصأ « 4 ا خيصقلا هقطنم ماع ىأ (؟) ىوق ىأ



 دعا دع

 .اماو )١( همواي ذشو طقف ةنمايمو ةرسايم لايف نمانوب

 ةلزاز لزازو ةجرحد جرشلا اللطف هب قطاف للعف شافو

 ناك نا رسكلاب لالعفو . ةببلج ببلجو ةلقوح لقوحوةرطيب رطيبو»

 ىعامس فعاضملا ريغ ىف وهو (؟) شاوش وو ساوسوو لازازك افعاضم.

 افاهرس (م) تهوس

 نأ .رثكألاو : فيعضتلا لقتل ايهم فعاشلل لاوأ حتف زوجمحو 00

 ىأ ساوسولا رش نم وحن ردصملا ال لعافلا مسا حوتفملاب دصقني

 لصلصملا ىنعع لاصلصلاو سوسوم أ

 جرش دلك ارذصم ريصبفةفلا رم نأ هدعاز ءاتب ”ىدب ام شافو

 التاقت لتاقتو انكسمت نكسمتو انطيشت نطيشتو المحن لمحو اجرحدت

 ىلاوتلاو ىناوتلا وح ءاي ماللا تناك نا ةرسك  ةمضلا لادبا 30

 مسالا رخآ ىف عنتمم اهدوجو ناف اواو اهيلق نم ءايلا ملستلا

 كلان وسكت نأ ىسادسلاو ماشا نم لص رمح كلوا اي

 راكتقا ردتقا وحن ازدضم ريصيخافلا هزخآ لق دينو هيا 0

 نزاومناك ناف اجار>ّسا ج رختساو اقالطنا قلطناو ءافطصا ىنطصاو

 نم نيعلا لتعم لعفأ ردصم ىف لمع ام هيفن لمح نيعلا لتعم ل

 ةذاعتسا ذاع: ساو ةماقتسا ماقتسا لوقتف نيمدقتملا لقلاو لقتنلا'

 برئاف نيطاو زءاطا وحن :لكفت وأ لماع هلضأ ناكاب 0 ىكتسو

 مضي لب هثلاءر سكت الامجاد

 انذكت سايقلاو . اناذكب ذك طوةكذاشف هانرك ذ امج رخامو

 ءاذغاا هل ا ىبصلا ثتفه رس )ع طالتخا هيف مالك#) الإ ةلماعملا 6



 كك م

 عمس ام الأ هيف زوجي ال هنأ هيوبيس بهذمو ةئزجت أزجؤ ةئنبت انهو
 ركفو ةبرجت ب رج هنم عمسو ةلعفت ىلع حيحصلا 'ىجب ردنو

 ةرصبت رصد و 0 رك ذو ةركفت

 أماك | مرك اكل اعفالا نيحلا حيحص ناكاذا لعفأ ردصم سايقو

 اا القس نكلو كلذك اهلتعمو اداعبإ دعواو اناسحإ نسحاو

 فتزآالا اهلبق ام حاتفتاو لصالا بسحم اهكرحتل افلأ بلقتف ءافلا يلا

 اماوقًأامهلصأو ةناعإ ناعأو ةماقا ماقاكءاتلا اهنع ضوعتو ةيناثلا فلالا

 واولا تفذح مث ابلبق ام ىلا ةكرملا تاقن لاقي نأ ىلوالاو . اناوعأو

 ليلا اع الج ردصملا ىف الآ باقلاب تاعأ لاقي وأ نينك اسلا ءاقنلال
 آل ك1 سل اهدعب ام نآل املأ اهماق ىلع لوالا هجولا ىف ليلد ال هنال

 املأ اهبلق طربش وه اي

 اهفدحب مهضعلو ةالصلا ماقاك )١( ةفاضالا دنع ءاتلا ل نع

 هن ومس وءاطع العار ناين تيناك لاعف ىلع لمفأ (؟ ”) "ىحي دقو اقلطم

 هلعف فورح نع هناصقنل ردصم مسا

 اماصخ مصاخو ةلتاقمو الاتق لتاقك ةلءافملاو لاعفلا لعاف سايقو

 (س) رسايك لاعفلا هيف 0 نزولا اذه نم ءاي هؤاف تناك امو ةمصاخمو

 هل عامسلا ا رو ا ماقمامتاق هل قفايضما" ناكل ءارقلا أد ادهن ١

 اهدعب م بسال جاودزالل 57 تفدح لقو ةفاضاللا عم اللا فا عسل , هينا

 بدأ لأق (؟) طقال لصالاو ةطقال ةطقاس لكل وحن 5 هل نك كلا ا ءاحلأ تر

 تح (؟) ىنعملا ىف ةدحاو ىهف ام تفلتخا ناو لاءفالا نأ كلذ لياعت ىف بتاكلا

 هنيالوأ هراسإ

 نك اهنا ت2 سن متنوفش اطفال

 ظأ111010اأ10ا]| | ]|]101إا]اإ]إاز|]|ز]ز]1]|]|] ]| ]|]ذ ]
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 هدا: ا :

 مهفو نماكو رصنو كك 6 ٍْ

 | ةرددصم سانقف رثكلا لشرق باب نم ًامزال ناك ناو 051

 ضلتملاو ىوجلاو حرفا نتش |.
 ىلع هرد_-صم سأ.مف حتتفلاب لعق باب نم امزال ناكناو ) 5 (

 هردص»#» سامق ناف نيعلا لتعم نكي لام سواملاو دوعقلاك مفلاب لوعف

 مايصو مايقك رسكلاب لاعف وأ ماصو مان نم موصو مونك لعف اهإ

 ةحارصو ةحناصقو ةغالبك هلامف و[ ةنودَضو لورد ١
 ىمطوقك هياع ساةءالو عامسلا هنأمف هأزهدق ل اهلاغ ءاح ام 9

 ادحجاولاةواناركشواركش هركشو ادودح ددع> قدما حتفلاب لتعف

 محو ازوف زافو انوم تام رصاقلا حتملاب لعف 6 مطوقو سايقلا ىلع

 ىدمعتملا رسكلاب لعن مط وكف و اناهذ نهذو هح وختم خالتو 85-5

 مطوقكو الخب ليو اضر ىضرو ة هءوغر ٍبغر هنمارعاقلا قو

 ًاحبق حقو 1 نسح مقلاب لعف يف

 ىنالثلا ريغ رداصم

 ديدشتلاب ىلءف ردصُف س14 صاخ رد صعد ىلال' ريغ ىلعف نكد

 كلذك اهلدعمو ريهطتلاو مياكتلاو ماستلاك ليعمتلا ماللا حيحصلا

 ةيصوتلاك ةلعق5 هنزو ريص.فءاقلا اًهنع ضوعتو ليعذتلا ءاب كدحما نكد

 ةئطخ طخ 0 ايلا هتاماعم زوهيم ا لماع دقو : هما زنلاو ةيمستلاو

 خونلا ص وم ةحانأاو حاونلا مسالاو تيما ىلع ءاكملا ةحامتلاو حونلا )0(



 ' ردصلا نوكي نأ دارشلاو غانتمالا ىلع لد ايف بلاغلا (؟)
 ءانإ نأو احامج 0 ارامث ربا رسكلاب 0 ىلع

 نالع ةىلعهردصم نوكي نا باقتو بتارطضا ىلع لذ مف 00

 ناريطو نآلوجو نايلغك

 عادصكم غلاب لاعف لع هرد هن قوكت قا هاذ: لغلد امف .(4)

 لاعسو ساطعو راودو

 )١( ليم ذك ليعف ىلع هردصم نوكي نأ ريس ىلع لد اهف . ( ه )
 ليحرو مسرو

 اد ا لامك ل لغ هردصم دك ن١ افوص ىلع لد امف ()

  اباعن بارغلا بعن وحن ناعمتجي دقو ريثزو ليهصو ءاوعو خارصك
 ع 4 0

 ازازاو ازيزا ددعلا ترا ا

 ل لعق ىلع ةردصفا قولا 11 نول لع لذ ايف بااغلا 606

 ةمهشو ةقرزو 00

 |0017 لوعت لعهردصم نك نأ تبان ىعم ىلع لد امف ()

 ةبوطرو

 هردصم نوكينأ لعاف ىلع هفصو ثاكو جالع ىلع لد ايف (5 /

 دوعصو مودقِك لوعف ىلع

 )٠١( نم ًايدعتم لعفلا ناكناف مدقت ام ءىش ىلع لدي مل ذا. "
 02 لعف ىلع هرد_صم 0 ساسةف 0 لعف وأ حتملاب لعف باب

 (١) اوملكش فيكم لعب مو'ىث درو 21 كل ةيساق ىنعم (؟) نيلي ريسأا 00

 عامسلا دوجو عم سيق“ كنأ ال كلذ ذ ىلع هسيق: كناخ
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 | ةارب

 لالعالا يفهل مبان ردصملا نال )١( لعفلا لص الا نويف وكلا لو

 نوبرصبلا مهمف اع نييفرصلا عيمج نأ ىرت الأ رهظأ اذهو ةماقإ ماقأك

 نولوقي مناف ردصملا ال لعفلا ىلا تاقتشملا ةبسن ىف مهنيب فالخال

 لعافلا مساو اذك ىلعهردصم نوكي الثم نبعلا روسكملا قالثلا نا

 طاضنالا ءدمل زدصملا ىلا فونسني الواذك +٠

 « ردصملا

 ةيسادسو ةيسامخو ةيعابرو ةيئالث لعفلا ةينبأ نأ مدقت امم لع دق
 ردصم اهمد ءاش لكلو -

 ٠ ىاالثلا رداصم

- 0 5 3 6 

 ناف عامسلا اهمف رعم يف هياع لوعملاو ةريثك نازوا قى الثلا ردافلا

 ًارصح اهيف ناف ةيناالا طب اوضلا ةاعارم نكميف لعفلل ردصم عمسي مل

 نأ ناك (؟) باب يأ نم اههبشو فورحلاىع لد امف بلاغلا ( 1)
 مهنيي رفسو ةطايخ طاخو ةراجت رجتك رسكلاب ةلاعف ىلع ردصملا نوكي

 ةكايح كاحو (؟) ةفارع موقلا ىلع فرعو (*) ةرافس .

 ناكسملا ىلعو هتغيصب نامزلاىلعو هظفلب ردصملا ىلع لدي, ناك المفلا نأ ماعا )١(
 ثدهحلاو ثدحهنال هانعم لعافلا ىلع لدب ناكاملو ذيل ماسقالا هذه هنم قتثا هلحمب

 لعفلا ناك اذا لاش هلثمو مايصملا نم ىومت | لعاف منا 4م قتئشا لعاف نع الأ ردادصاا د

 تاقتثأا ةمقب ىف لاقياذكهو لوعءغم مسا 4م قتشاف هءاع مق لوءفم نمل ديالف ادم

 صخن ال :اهريغو #اوّصالاو فرملا روايه نال ىضزلل اغن ميسقتلا اذه انرثآ (؟)

 مونعرايئان مويلع ملكت (؛)علصا (*) هنيعب اباب



 0 ا م

 | ىمرتلأ نم ةنيس ذخأ وه ليبسنلا نرش يف لات. ( قاقتشالا )
 ' وألا مم لع ةناثلاب لدل بيكرت ةئكهو ةبلصأ ةدامو ىنعم امهقافتا

 ةئيه 3 انورح افلتخا انجل ةديفم ةدابز

 - هضيراصت بيلقت هتفرعم قيرط رهزملا ىف لاق ( هتفرعم ةقيرط )
 ' لاذ .هناف برضك غيصلا لصأ ىه ةغيص لا اهنم عجرب ىتح ةملكلا

 اهلك ةبرضاو برضيو بورضمو براض امأ طقف برغلا قلطم ىلع

 00000 10 ظورحاواشم كالا تاضو ظورج ربك او ةلالد رك أ
 ريغملا قاقتشالا وه اذهو اهميكرت ةئيه فو بر ض يف ةكرتشم اهلكو

 ةئيطا نود ةداملا هيف ظفحتف ريبكلا امأو . هب جتحلا

 )0 هين ناتمكلات دنا اموهو ريغص ةثالث ماسقأ قاقتشالاو

 ةنييفرصلا دنع ربتعملا وهو مبفلا نم مهفو ملعلا نم ملعك ًابيترتو
 هيميسق فالخ

 ازا ةناو ىعلا لحمضاك اييترت ال ظورع هيفاندحا ام رييكلاو

 نا ]ذأ تثنو محللا تذدو سرد اذا مدطو قيرطلا سمطو

 ' .يقابلا ىف بسانت عم فورملا ربك أ ىف هيف اتدحنا ام ريك الاو

 . جلفلاو قلفلا هلثمو جرخملا ىف ءاملا بسانت نيعلا نال قهنلا نم قعنك

 ْ ريغصلا وه لوعملا هيلع ىذلاو ريحنو شهد ىنعع هلأو هلدو

 ردصملا نويرصبلا لاقف تاقتشملا عيمج ل ف فلحلا دل

 00| ٠ مدلقم طيسلا لادو انك رم هريغ ىعمو اطيسب هانعم نوكل

 ظ بكرملا
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 هما

 هيلع بترتي ال الصأ نزولا اذه انربتعا اذا هناف نكاس امهنيب نيتمضبل
 ةملكلا كلت ريظن ىف كلذ بترتي نكل نئزك للاعأف دوجول زيظنلا مالع

 موزاف للعلا داوحتاو الذ ىرخألا ةغللا ىف ءاتلا ةحوتفملا لفتت يهو:

 لصالا نال مفلا ة غل ىف اههدايز ىلع ليلد حتفلا ةغل ىف ءاتلا ةدايز

 ةداملاىف داحمالا

 وأطنحر تانونك ادئاز الا .هيف عقب ال ٍعضوم ىن هدوجو 60
 تيفحلا زحل رادو ٍوأدنس و نطبلا ميظملل

 ريظنلا نع ٍجورخلا موزا دنع نيبابلا عسوأ ىف لوخدلا : )0٠١(

 ثاونلا ةلاضأ رثدقت ىلع هنزو هيوبيس لاق )١( لئهسأك ىف كلذو امهيف

 ايارعر للعتف اهدايز ريد ىلعو دوقفم وهو لاخر هك ل

 هيلا ريصملا كب رك ديزملا هدأ نكلو دوقفم

 * قاقتشالاو دوجللا ٍثيح نم ىناثلامسقتلا ف ْ
 0 تاذ ىلع لد ام دماحلاف : قتشمو دماج ىلا مسالا مسقني .

 رعيشو دسأو ناسناك.ةسوسحملا سانجالا ءانس ا ةئص ةظحلالا 0 0
 متو ةيعاجلا ١ مبفك ةيونمملا سائح الاءابساو 00

 نمو ٠ بيدأو ما هاك ةفص ةلظحالم عم تاذ ىلع لدام قتشملاو

 تسجراك ةسوسحلا سانجالا ءانيا مردنوقافتشالا دك ل | مسا

 اتبرقعوا راجش الا تقروأوضرأالا تعبسأو ماعطلا تالف |

 كليخ فأن رتلاو ل رولاو عبسلاو لفافلاو سجرنلا نم غدصلا

 ب رقعلاك غدصلا رعش تاعجو ماعطلا ىف لفافلاو ءاودلا ف سجرنلا

 حلطلا نم بفاص )0(

 (قم)



 . لظنحو لبنس ىلون طوةسك عرف نم ةملكلا ضعب طوقس (؟)

 للطنملا لك ا اهاذأ اذا لب ألا تلطحتو عرزلا )١( ىلسأ مطوق ىف

 ةدايزب كح كلذلو اهف ورح ةلاصاب انّكح ول ريظنلا مدع موزأ ع(

 ١ ءامد كل (*) لفتتو (؟) تا يءانوتان وهو علدنهو سحر ا

 بابلا اده يف ةدمعلا ىه.

 (٠ لطيأك ىرخأ ةيثالثو ةرات ةيعابر ةملكلاب مكتلا ()
 لفل مق ل راما ةطوقم ا 0 ١

 هندايز هيف مزات عضوم ىف قاقتشالا مدع عم م فرحلا 0

 (ه) سفنفمك ن اذ رحاهدعب ةمتدم ريغ 105 ةثلاث وعل لاك قاقتش 0 عم

 نوكت ال عضوم يف اهمال (7) رصنصعو )١1( ثبدرشو لتتروو

 )0( ندع مدل 1 قدشملا عم هيف“

 | عم هتدابز هيف رماكب . مصانم ف قاقتشالا 0 هنوك 3(

 | (ه) لكفأةز زمبكف رحأ ةلالئاهدعإو لرأ تعقو ب زوطاك قاقت شالا

 رمجأو ضيب أك قتشملا عم اهدايزا بنراو.

3 

 ردغتسم ن م ءاتلاو نيسلاو لعاملا)

 د تح فضل لل 20

1 

 - لفتتك الصأ اهتربتعا علا ةملكلا ريظن يف ريظنلا مدع موزل (4)

 ” نينكلاظيلغاا( 3) سرشلا(ه)ةرصاخلا( :)باءثلادلو (*)رجش (؟)هلبنس جرخ (1)

 ةدعرال (5) ناسناللةفثااك رذاحلا ىذل ىهو ةلذ>+لا نمةعشاظياغلا( 8) لبج (/) نيا>رلاو-
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 هش ا

 .نودو ةياتولا نونو هدح ىلع ىذلا عمجاو ىنملا فو نابضغو نام

 و مهفنك عراضملا لأ دارتو قامو ناموو نامآ فدا نك

 مار حالاك لالنعفالاو رسكناك عواطملا

 رادئةقالاك لاهتفالاو:نسكيلا# لففعلا باب ىف ءثلا ةدامرإ و

 دادرتلاو ديد رتلا ومن لامقتلاو لجتلا| فو نيءوؤوفو مصاختلاك لعافتلاو

 توكلمقاعاممدازنو . .موقتكعراضملا ينو تماقو ةعاقك ثدن أ الا ىفو

 توبكنعو توبهرو ثوربحو

 رافغتسالاو بارغتسالاو جا رختسالاك لاعفتسالا ىف نيسلا دازتو

 عيطسأ عا أوي قاملاللر وفصعةئز زب )١( سوم'دق ىف ططاممو اسايق

 عييطل عاطأ هيف اذتع كرما اف عراضملا 0 مضو ةزمطا مطقب

 5 )ءاملا قارهو كاع لاممتسالا قالط عاطل 0

 لدبعو لسد طوخ ةلق ىلع ماللادازت اذكو ةقارالاوةموءالا ىف اهطوقس
 مح دويقلا هذه نم الخ امو )( قيهو دبعو 09 سديط ىف لقيهو

 ةرثء ةدايزلا ةلداو ةدايزلا ىلع ليلدلا ماق نا الا هتلاصأب

 مط فلا: طوقسك ابلصا نم ةدالكملا فورح ضب طرا

 ()ًأطنب>او(ه)لأمش قزم ةدايزب 9 كردلو ردع رو 0 نم

 نيسو نيعلار سكب ثيرفعو توكلم ىءانو مباو (7) صمرالاد ىميمو

 هصالدلاو طبملاولو.هثاايهواهرداصءنم اهطوةسل عاطسأو سومدق

 ةعاطلاو مدقتلاو (4) رفءلاو كلملاو ةونبلاو

 ,ىطنب+لا(1) لامثلا عر( ه )مامنلا رك ذ (4) ا بص (؟) هموقىف مدقتملاديسلا )١(



 ظ 0

 ْ وحن ةسماخو ١( 3 م ارو ليصلك ةثلانو مغيضك ةس نانو

 ١ اذكو (م) ةيناو' 1 ءلاس و سطانغم وح ةسداتمو (؟) ةيفحلس

 .(0) ىواعؤرأو هوسنلقو(؟) هوةرعو زوجعو رثوك وحن واولا
 000 رساتتو ردصتت نأ ىو اضن طورت ةنالثب ملا ا

 دومحو (1) ج جينمأو دحسم وح قاقتشالا يف مزات الز تن كا

 نعررم_و )١( شوج رامو دهمو (17) ماغرضر وحن فالخب قلطنمو

 قاقتشالا ىف اهوتيئأف نعرم بوت اولاق مهناف (5)

 كود ةنالث هدب عقب 1 اة ردع زمطلا ةدايز و

 - ءافتنال ليبعزخ ةنزب )٠١ ٠١( ليب ادك فال # العف ملعأو انا

 ١ اس رأو لو الان ىف قالا رخآتملا ناذ ليطصاو. لكاو .'نيدضتلا
 ءفلالا كلت قبست نأو فلآ اهقيسن نأ امو نيطرشب ةفرطتمو ىلاثلا
 "005 ةرمج فالثخم ءاشق دو ءابلغو'ءارح مب نلضأ نم رثكأ أت
 انو ءانو

 اهطسوت نوكي نأ . طورش ةئالثب ةطسوتم نونلا ةدايزب ؟4و
 للم ذم ريغ قوكتن ا ةتكاس نوكت نو ةيوسلاب ةعلزأ ناد

 فالخي لتتروو(١1١؟) ىطنبحو لمت رقو )1١( لقنقعو دسك كدت

 )١4( سنو (18) قينرغو ربنع

 32 وصلا نم 0 / اهقيس لان ةقوقيسم تناك نا ةفرطتمو

 ولدلا مذ ىلع نيتللا نيت اى زنكقلا(؟2 )تفوز الرا ,مظم غلا )١(

 نال ام (9 ) ةحئارلا بيط تاين(م)دسالا(7)عضوم(5) عبرئملاةدعق () بيلصلاك

 (4١)ءاملارويطنم(١؟)ريصقا( ١؟)لمرلابرثك(1١)ن 0 )٠١( فوصلا َن
1 



 ا

 ببلج وحنكلذك ماللا وأ )١( لج: حس ومن دئاؤب لاصفتالا عم وأ

 (؟)سيرع "رم وحن رركملل ماللا ةنيابم عم نيعلاو ءافلا وأ (؟) تابلخو

 لئاماموأ لجرغسذزو (4) حمحم سك افلا ةنيابم عم ماللاو نيعلا وأ

 درذكبلضأب ةلوصمملا نيل[ و (4)فقرقو (ه) ساخك اشد | ١

 مسمسك ه ثلاث طاقسإ حصي ال يعابر ىف نيعلا وأ رفعج ةنز لجر مسا
 1 نويفوكلا لاقف ةمل لاقت هناف ةمالك هطاقسإ حص اذا امأ ىلصْأَف
 ىلصأ نويرصبلا لاقو ىناثلل لئامم فرح نم لدبم دئاز كلاثلا

 ةعو#ت فرحأ ةرشعب صتخ وهو راركد ريغل ديز ام (امهينان )

 (اهينوقلأس ) فورح ىف
 ناوكت الو نلبمان مرتك تعدل ةدفلالا ارد فلالاةدايز)

 ةعبارو دامعك ةثلاثو مهافك ةيناث لب نكاسب قطني ال هنال لوألا ىف

 ()اياردربوحنةعباسو ىرثعبقك ةسداسو(7) السك ةسماخو يبضغون

 ازغو لاق وحن فالخب
 نأ وهو فلألا فاك داح اهي ورش ةنالثب ءايلاو واولا دازتو
 ةملكلاذ وكت الآ ىاثلا .تاوصو تي جرح نيلصأ ند يك

 ىف امك امهتلاصاب مكحي اءهناف ةولولو (5) "'وبثيك فعضملا ىعابرلا نم
 ريغ لوصأ ةملر ]لق ءايلا الو انالم وازلا ر دست الأ ثلاثا .مسمس

 (1؟)عمايكيل وأ ءايلا دازتف (11) روئعتسيو )٠١( لتنروجرخل عراضملا

 عضوم (8) ل-حرل اوديلا نم عب اصالا لصاغم نم نياصغم نيب ن 2 ىتااماظعلا ىهو تايمالسلا'

 كاتسإ ردشو لطابال مساو ةنيدملا ةر> دنع زادحلاب عضو« (١١)رسنلا(١٠١) رئاط(5)

 بارسلا(١؟)هثادعد



 مد "خو اشل

 | -راسناو )١( لامث وحن ادج ةريثكهنازوأف هيف ديزملا امأو
 0 .ةدايزلاب مسالا والو )ل لييساسو 09 نيل رحل )0( رفنضغو

 ادق دلزملا ىالبلاظ ل رواج ال لمفلا نأ اي فرحأ ةعبس

 ردصم ماجن رحا 00 لوصالا ىعابرلاو ”باهشا ردصم )هز تابيهشا

 ' الإ هيف دازب الف لوصالا ىساخلا امأ .٠ تءمتجا اذا لبالا تمن رحا
 هع : م

 .نونرطاو ءاضيب ةسودل طوف رضع وحن هدعب وا رجلا لمق دم فرح

 هب وبسس نع لقن ام ىلع ةئاملثو اهن غلبت هيف ديزملا نيزاومو

 ” لقت ال 'نكمتملا مسالا نا مدقت امم نابتسا دق ( ةظوحلم )

 ذا دك عر 0 مدوديك هال ا اللا هب الث نع ةياصالا هفورح

. 

 دعوو ىدو ىدي اهلصا
 * ىصألا نم ٍدئازلا. فرعي ام

 '” الا لوصأ ةيقب ديزت ىح ةدايزاب فرخ ىلع كن ال هنا معا

 )0 ام اعدحا نيعون لع (5) ةدايراو نيلضأ لع ايف ددرتلا دنع

 ْ ةلك قاملال وأ يزو سدقو حترفك ىنعم ةدافال ىلصأ فرح أ رعت

 . كلذصتخم 09 رام ليج سا ددرقو جر>دب ببلج قاملاك ىرخأب

 00 م دام 0 انيس توخلأب

 وأ ةعراضملا ا 7 ةلالدال امإ ة ةعمس نم 0 نو ا ) 3 0 ضامي هلا

 ظفالا ريثكشلو أ ةماقا اع صرءاو أكان كفل | ا 2 رفع قاحلالل ر ,”وكواو ,”قاحلالل

 0000 ءاهكنايباوأ نك اسب ءادتبالا نكمال هنالل صولا فلاك ناكماللوأ مباميك

 ةحتفلاىهو كر لال لام

٠ 
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 ظ
ْ 
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 ١
ْ 
 ئ
ْ 
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 هد مة اد

 ردصلا هاعوام الإ ملعلا ام رطمقلا ىوح ام ملعب سيل

 ةبور لاق ةنيفسلا نم نم حون جورخ نمهز وهو ل ةطفرو

 لولا نيطك لتبم رخصلاو لحافلا نمز حون را

 ديدش ىأ رطق_ موو ليوطلا وهو رطبس وحن ةفص ءاجو

 لوكالل ةفص علبهو ردك ( لآلعفر )
 4 0 مسا بادخج وحن ( لّاعف ) نويفوكلا دازو

 م رع ل سيل ءانبلا اذه نأ فوري نيا نكلو مومِضْلا |
 يب ميضلا هيفا ب حتفلا هيف عمسامنأ ليلدب ًافيفخت حتفف للعف' عرف

 (؟) دجربو نئرب قف عسل و عشرجو مقربو )١( ب باحطو بدخج
 ناكسإ نم دبال يعاب انآ دسإلاب رخل ملا الا (*) طفراعو
 0 مخضلل طبلاع 0 لاعق تيك مل مث نمو هلا وأ هينا

 لفت رك نان رع هللماف كي مسا نئ رع امأو لله الو .لااعفت لسا
 لذانج هكلصأن (4) لدنج افأو ل
 ليولعلا لذز مشو امسا لجرفسك( لاعف ) ةعبرأ ي ماخلق

 عمسي لو ةميظعلا ةأرملا سلبهقو ةنمملا زوجعلا شرمس ( لل ١
 فضو الا هلك

 نم مخضلاو هو لحدرجو ريقملا "يش هلأ وهو بعطار ةك ( اعف. )

 لسالل ريعيقو لطام 0 ىلبعز >و ريقملا ء نإ لمعذقك (لاَسف 0 للا ظ

 اونو درجملا م ءالل اهيلع قفتملا نازوالا ةلمف-

 عضوأا (4) ةيداباا فرجش (*) ططخلا ءاسكلا (؟) نمزلا ءالا ولعت ةرطخ
 ةراجحح هيف-



0 

 نم يمف اهتحص ودقت ىلع )١( كال |تاذ ءامسلاو لامملا ىلأ ةءارق
 )فاق كو امبمضي كبعن لاقي هنال ةماكلا ىأزج :ق نيتغللا لخادت
 ظ ةءارقلا هذه امينم فران
 ابنانداو اريك لمعتبش نين زولا 'نيذه ادع اهو

 '000 | لطو رمقك ( لعد ] لبسك ةفصو سفك امما ( لثعف )

 سكنو لج وحن ( لاء ) ظقيو دضع وحن (لاعف ) رذحو دبك وحن
 ةرصاخلا ىهو لطإو لبإوحن ( لعرف.) قرفتم ىنعع ميزو بنعك ( لف )

 انك تأ نب أ ساول ولو ى) دبإ نانأ تافصلا ف عمسو

 الدإ الا ءامسالاو تامعلا قف منال هءوبيس لاق ىتح ليلق نزولا

 / وحن( لعف*) مطحو درص وحن ( ل5 ) واحو لفق وحن ( للعف')
 اق أ م رس ةقانو تنجح 4.م ظوفمم لاو تكادعلا ف ليلق وهو قع

 ءافلا حتف مهن 0تفك قا ا هلع كنك اذا لعق قدرك

 لعفلا ىف ةزئاج عبرالا تاغللا هذهو اهنوكسو نيعلا ريسك عم اكو

 بدك اضل

 20 ا ع 3ث ءف) ةسمخ ميلع قفتملا ىعابر 5 دارواو 00 111 ( ل15 ) ةسش الع ىدتملا ىابألا مسالا تازوأ

 ظ (7)قلدو (5) لهرحو (ه)ج ربك( لاعف) (؛) 000 (*) بهلسو

 . ىعاشلالاق رطمقك (لّمف ( 5) عشرجوجلمدو (8) رب وحن ( ل اعف )

 )١ ( قئارط وأ حيرلااءمب ترص اذا ءاملاو لمرلاك ءىث لك رسكت كبحلا النجوم 

 انآ لقا باحسا(ه) .ءىزملا ,(4) ليوططلا (*) ريغصلا رهنلا (؟) كابحلا اهدحاو
 | داي )زبعلا نم !منانسأ تلك أ ىتاا ةقانلا يه () ءاقملا ةأرملا (3) بهذلا وأةنيزلا
 لامجا نم ميظعلا(5 ) ريطلل باحنلاك

 يرمي جوج <
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 ,ىهو باطخلا رئامض ىلا اهدانسإدمب ةين آلا ةلجلا لاعفأ دك أ (؟)
 امهتم خاوت الو (؟) احول رواجت الو املح )١( حالت ال

 ةدايزااو دردتلا ثميح نم لوالا ميسقتلا

 نوكت نأ امإ ءافلا نال ةرشع اهيلع قفتملا يثالثلا مسالا ناز ا

 عم نيعلا ىف ىرح كلذ لكشف ةمومضم واةروبكم 100

 امو نانثا اهنم طقسي ًانزو رشع انئا كلذ نم جتنيف نوكسلا ةدايز

 | مسا لثاد هنم ءاحو لوهدملل ىندملاب هصاصتخال رسكف مب لعفأ

 .شفخالا دشنأو ةنانك نم ةليمق امم تيمس سرىع' ناب ةهيبش ةسود

 كلام نب بعكل

 لئ أدل ”س رعمك الا نأك ام ه4دس "رع سيقر ول شجن (*)اوءاح

 ليلق هنكلو برعلا دنع لمهب سيل ءانبلا اذه نأ
 اننا مضلاىلا رسكلا نم لاقتنالا رسعل لمحأ مظف رسكب لاو

 فص (؟) ةمودالا ىف يداملا (؟) كاداع دةذ كاحال نم لثأا ىفو مال )1(

 .ناكم حتفف نوكسف مغب سرمملا ٠ ةراقحلاو ةلقلاب ةنيدملا ازغ نيح نايفس ىلأ سيخ
 لوزتلا



 دك

 # يناثلا باوجلا و ظ
 لامراو لسكلا ةبقاع ”نيفحتو دهتخملانيحاصت لعاب كتيلارك تملادرفملا : 01 0

 ةداعسلاب زوفتف منش حلصلا مل كناوخا 'نوعدبو هءادر

 هتايشختو دبدجملا ”ذابحاصت ( نادنهاي وأ ) نا دما, لإ هيعونب ىنثملا
 0000 نارخا ناوعدتو در نليمرتو لسكملا ةنقاع
 ةداعسلاب ازوفتف مهنأش حلصيإ

 ةبقاع نانيشخلو ةدتجملا قانبحاصت تادنهاي نكتيلا ثانالا ةعامج

 .نم اش حاصإ ال نكت اوخانان وعدتو هءادر نانيمرتو لسكلا

 ةداعسلاب نزفتف

 لسكلا ةبقاع ناوشختو دهتجلا نيحاصت نودنمحاي. <تيلا روك ذلا ةعاج

 اوزوفتف مهنأش حلصي ال مكتاوخا نع ذيوهءادر نم راو

 ةداعسلاب

 .نمرتو لسكلاة بقاع نيشخنو ةدهتجملا نيحاصت دنهايكتيلأ ةتولا ةدرفا
 ةداعسلاب ىزوفتف اهنأش حاصل ا ةليخأا نعردو ةهءادر

 نبع

 رك ذم مجلاو ةثنؤملا ةدرفملا ةيتآلا ةرابعلاب بطاخ )١(

 : ىهو نكمأ ىم نوثلا لبق ام طبضو اللاعتل ذيك عم ًاثنثمو

 هبابرأ عدو كريغ نم اه هاضرت ام كسفن نم مط ضراو 0



 ساّلالا رذح 'اهطكاش. امو ةماكلا هذه ىف.كلذ.اولبقت
 ركد برعلاذا (1) مهنكلوةدحاو ةلك قف تاسناكتم رثكا
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 هد ه6 ب

 فولعإ - ىثبي, - يعسي - نامطي - بغرب ىهو اثنؤمو اركذم عججلاو

 نظلإ هع  هار لق - ىني  ومسل -
 أره هيعونت عججاو 0011 له الا ةراسلاب طا (0)

 وعدن 0 ىبرثو لسكلا ةبقاع يشخنو دهجلا سام لمان هلكت

 ةداعسلا نومتم مهنأش حلصي امل كناوخا

 دج 0/916 3>ةهس:
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 ىلع لموذونلا رسكي هنأ سنوب نع كلام نبا لقن و الصو فلالا دعب
 نونلاو نينثالل رمأ هنأ ىلع ( اريمدت 3 ارتمدف ) مهضعل ةءارق كلذ

 تيفخت نامتتالو تارك ذل | 8ك قو ةعضش دك ند

 يقاب ةءارقك اهرسك بيو اقافتا فلالا دعب عقتف ةديدشلا امأو نول

 ”ناعدتت الو ةعبسلا

 نابرضالوقت الفمدقت ا نينثالا فلأ دعب عقت ال امنأ ( ىباثلا )

 عير نب طبضالا لوقك نكاس اهيلوأ اذا فذحم اهنأ (ثلاثلا)
 ةئكإ هيف ركدلاو امون مكرت نأ كلع ريقفلا )١( نهب ال

 ةحتف دعب تعقو ناف نيونتلا كح فقولا يف ىطعت اهنأ ( عبار )

 نوميم ىشعالا لوقو ان وكتتلو اهفسئلا وح افلا

 اديعافهللاوذاطيشلادبعت الو اهمرقت ال تاتيملاو كاياو

 ةفيفحلا نونلاب نديءاو نيوكيلو نعفسنل نهف لصالاو

 ارا فلس اندرو سك ١

 دعداي نرصناو موقاي "نرصنا لصولا ىف لوقت اهلجال ءابوأ 0
 اهلع تفقو اذاف امهبف فتونلا نوكسب نيرصناو نورصنا لضالاو

 نينكاسلا ءاقتلا لاوزا ءاملاو واولا عجرتف نيوذتلاب اههبشل نونلاتفذح

 ىرصناو اورصلا لوقتف

 * حدوع 9
 ىثملاو دحاولا ريمص ىلا اهداتسا دمي ةينالالاعفالا دك ١ |( ١

 نم نيت ال هلصأو اهيلع اليلد ةحتفلا ىقبأو نيب نم ةفيفخلا نونا فذخ )١(
 لعل ىف ةغا لعو لاحلا طاطا نع عوكرلاب ىكو ةناهالا



 تال

 0000 لا نوف ند وايتع فلا ديز ثانألا نونلا دسسأ اذاو

 00000 1 كا نونا ربك نايعدتلو ناتيمرتلو ةوسنا "ناترصنتل

 فلالا دعب اًرعوقول

 00 را[ أماف ةطاخلاءاب وأ ةعاجلا واو ىلا اذنسم ناك ناو
 ىلاوتل وأ مزجلل عفرلا نون تفذح ًاحيحص ناك اف التعم دا

 00 شنشل رحم نيتك اسلا ءاقثلال ةطامللا هاب وأ ةعاجلا واوو لاثمالا

 دنهاين سلحتلو موقاي

 "ار ودكم وأ ةمومضع عراشملا نيع تناكو اصقان ناك ناو

 ىلع لدت هكرحب نونلا:لبقام كرحو مدقت ام ىلع ةدايز لعفلا مال

 , نعردتلو دعداب ةنمررتلو ناعدتلو موق اي ”نمارتل وحن فوذحملا

 اهلبقام تبيو طقف لعفلا مال فذحتف ةحوتفم هنيع تناكاذا اممأ

 00 ] رحت ةردكتلاب ةيطلخملا ءاب و ةمضلاب .ةعاتلا واو كرو اهوتفم

 نيعستلو نيلبتلو نوتءستلو

 نيمراو داب نرصنا وحن مدقتام عيمج ف عراضملاك مالاو
 نايعساوناوءداو نايمراو نادمحاي نارصناوحنو نيءساو ”نوعداو

 ن'وعساو نو شخا وحنو نعداو نمراو موقاب نارصنا وحنو

 ماكحأ ةعب رأب ةفيفحلاد رفنت و ةليقثلاو ةفيفحلا ىف ةماع ماكحالا هذه

 ثانالا نون نيبو اهنيب ةقرافلا فلالا دعب عقت ال اهنأ (اهدحأ )

 ا اكل لق و ناتيمسا لوقت الف هدج نيغ لع نيتك اسلا ءاقتلال

 ءايلا نوكسب ىايحمو عفان ةءارقب هل ارظنو هتزاجإ نييفوكسلاو سود



 أ
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 . املأ فقولا يف ةلدبملا ةفيفحلا ةيكوتلا نونب نماغل مل ىذلا دارأ
 هلوقك ىناثلاو

 )١( يناش ةبيتق ىب لتقو ادبأ - سيلف ممم 'نفقثت نم

 لوقك ةلق ىلع امهم دك “وب دققف باوجلا امأ أ . ريثك امه طرشلا ديكوتو
 ىمعقفلا ةبلعت نال

 (*) اعنمت ةرازف هنم أشت امهعو مبطعل *ةرازخةننم اشكال
 هلوقكةرورضالا كلذ ريغ يف نينونلا ىدحاب دك وي الو . نعني ىأ

 (م) تالاثىبون 'نعفرت معى "تيفو ا ار
 «« دكّولالعفلا رخآ مكح )ف

 لعن ىلا و رفا مسا ىلا ادنسم ناك ناف نونلاب لعفلا دك ًااذا
 ناك اءاوس ”ىثهنم فذحي لو هلذونلاةرشابمل ه رخآآ حتف رك ذملادحاولا
 درب عتيل توجديلو ني لو اح ترضي رخال

 فلآ ىلا ةفنسملا 0 كيذكو ابلسأ ىلاريخ لا يف لمفلا
 لاثمأألا ىلاوتل وأ مزاجلل فذحم عفرلا نون : نأ ريغ ناثثألا

 نادمم اي ”نارصنتل و معفرلا نونب اهبشل ديكوتلا نون رسكتو
 نايعستلو ناوعدتلو نايمرتلو

 ناسللا ىف اذك هضانيل انمعم 2 هنظ دعب نم م لهاجلا 4 اذا
 ةرازن(؟) ةلدأب نم ةبيتقونمبو عجارلا أ ءالاو دم ىنعم ةغم هاا نونلاب ن 0 00(

 ةيناثلاو ا ل 35 دلا ىأ ىلقعال محا 44ه ريمضو ءاغن لعاف وهو ةلمق 9 مسأ

 ىلامعلاب طقلا ةيحاث نه بهغحخر لاق مج تالامث 0و لبجخلا ع اعلاو تارن تيفوأ 69 امنع
 ىلع ىنعمب ىفو نءفرت لعاف وهو



 ضي ما بطاخي رخل لوقك عببارلاو

 تاه كن ومما ىأ ىتلعل ل 0 ' ىقتتلملامون )١( كتيلف

 * اليبق نحردع : ةدنك (؟)دعبفأ * هلوق وحم سماخلاو

 اام وأ ةيفانلا ال دعب كلذو اليلق امم هديكوت نوكي نأ ( ةسماحلا )

 ةنتف اوقتاو ) ىلاءت هلوقكل و ألاف ةيطرشلا نأب قبست مل ىتلا ةدئازلا

 ايبشت ةيفانلا ال دعب لعفلا دك اف (ةضاخ كنم اوماظ نبذلا ةنييصت ال

 ' امظن لثملا يف مطوقك ىف نايلاو ةروص ةهانلاب ال

 اك كش نينب امة طع نمو  .هنبآ قريش ديسوهنم تام اذا

 ىناطلا متاح لوقو

 (4) امم عمج تنك امتلان اذا تراوكا دمحم ام هب البلق

 |ا00 كاديم ام ىأ انع ننلا عم لع ىهف ةدئاز تناك ناو امو

 ىف ني انهو

 اا 1 ديب كلذو:لقأل ايي. ديكوتلا نوكي نأ ( ةسدانلا)

 ا” كسل ىسقنلا نا ىكأ لوقك لو الاظءامإ ريغ ءازح ةادأ

 (ه) اممعم ا خم اماعل 1 أم لهاجلا هيسحب

 )١( اطاشن اه طشنم'ناك براحلا نال رك ذلاب هصخو برملا موب وه قتلملا موه ١

 ةرورضال ةل.بت مم الببقو نالهك ىف ةل..ق مسا ةدندك ( ؟ ) هتبويحم رك ذب امات

  (0ا ةرعش ةلطملاو هاش اك 11 تيبلا نم ىناثاا رطشلا 00

 از نث هتافص عيج ىف هنبا ههبشأ بالا تاماذا ( ىئعلا) عورفلا نم ابلصأ ىف تدشن

 هلبق (4 ١ناسالا ىف اذك قورسم ها اذه دن انه

 أمستم 5 املا" قاف كف 1514 ةناذ ب ىو ىذلل نهأ

 ٠ ىفعملا (ه)ءاومت امف كلام قفنتا نأ كب ”ىلوأف هثرو نم ثراولا دمحي املق (ىملا)



 كبر (؟) كيطعي فوسلو ) و سيفنت فرحب وأ ( تورش هللا

 اذإ كلذو بجاولا نم ًابيرق امهب هد يكون نوكي نأ ( ةئلاثلا ) ا
 ( ةنايخموق نم نفاخ امإو ) وحن ةدئازلا اع ةدكؤملا نآل ؟طرش ناك

 كرت نمو ( ادحأ رشبلا نم ”نيزترت امأف )ب( كي نيه مف )
 , | هلوق هديكوت
 ىميش نم نآلحلا نع ىلختلا اه ةّدج ىذريغىل دجت ام (*) حاصاي

 رثنلا ىف ليلق وهو
 اك عقو اذا كلذو اريثك امهم هديكون نوكي نأ (ةعبارلا )

 يلاعت هلوقك لو الاف . ماهفتسا وأ نع وأ ضرع وأ ءاءد وأ يهن بلط
 قنرخلا لوقك يتاثلاو ( نوملاظلا لمعي امع الفاغ هللا ”نبسحم الو )
 ناداه تنب

 ردزإلا ةفآو ةادءلا مس مهنبذلا وق (؛) دعب ال
 ةآرصا ىطاخم ىضاشلا لوقك كلاثلاو

 ماس ىذ مايأيف كتدبعا# ةفاخم ريغ دع و (هز' نعت اله

 نورشحت وهو باودال ةدكذم ةياثلا ماللاو فوذحع مقل ةئطوم نثل'ف ماللا )0غ(

 بحاص م> ص حاص 0 كير كعءدو م وهو مستلا باود ىلع فوطعمم كطعيف (ع)'

 هتاقل ىلاع كدعاسأ مل نا (ىنملا) ليلخ عج نالخلاو ىنغلا فيفختلاو رسكسلاب ةدجلاو
 - ةادملاو حرف باب نم ةفيفخلا نوثلاب ندعس (4) ىسفنب كترصن نع ىخنأ الغ
 ربك نع (ه) ءامركلا نام>هثلا ىنوق ظفحا مهالا (ىنءمل) روزء عج 200 داع
 ةليقثلا مه !هفذح يلع المح ةفيفخلا مم عفرلا نون تفذ- ناين هلصأو .ىلوالا نوتلا
 زاجحلاب عضوم ملس يذو نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذح من تانونلا ىلاوتل

 (ى-؛)



 1 1 نقل

 : | ةادكوتا نأ ع ١ سدا ىف ةنكاالا ةدرتملا يهو ةفيفخو

 نمات وكيلو نئجسيل ىلاعت هلوق ليلدب ةناثلاب ديكوتلا نم غلبأو دشأ

 | 09 نفاةيجم ىلع اصرخ دشا تناكزيرعلا ةأرما ناف نرغاصلا

 ١ علا ىف ةقايزلا انلاعأ دق ظفالا ىف ةدايزلا نالوب

 ا ١ ةللدو  ثحلت ديكوتلا نآلا ىعمو اظفل ىضاملا امهم دكؤ. الو

 ظ هلوق امأو ىضاملا عم أتي.

 انها ةبامصلل كب م كالو اهتم تمحر نا كدعس<نماد

 ىنعم لبقتسم هيف لعفلاف
 000 اذكأد ليقتسم هنال طرق ريغ نم اراوح سالا امم دكر

 ئ دمي ندهتجيل وم مالا مالي نرتقملا عراضملا اذِكو ندا

 تالاح تس هلف اهنم درجملا عراضملا امأو

 ادابقتنم ١( )اتبثم ناكاذا كلذو ٠ آبجاو ان دك نورك نا نرألا
 ا ادغ 3 فال او وحم لصاق ةمال نم'لوصفم (9) ريغ مسقل ناو

 انثاو وح | ده وا اطنل اينبم 000 امثل ةيكو عانتما ةيناثلا

 عراضملا لآ انحاأل ورا دا( فسوب و ذنأ اتفت هللات ) موقأ ال

 ىعاشلا لوقو ( ةمايقلا مويب مسقأل ) ريثك نبا ةءارقك لاحلا

 1 اذ ليش الو الوقف رز "ىرنما لك ضفينال انيع

 ِإ
1 

 .نونااب ديكوتلا ىفانيف نيتيفاثلا امو الك لاحلل لءالا صاخبام ىفنلا تاودأ نم نال(١)
 مدع ىلع لدبي لصفأا ذأ )0 تابقادراع قايلا ف م#و لا دلل لعفلا صاخب يذلا

 لوخدل لاحلا اهانءمتيملا ف ضغ أود لا ىف قاف (؟) بيك وتلا فان كالذو لعفلاب ماههالا

 ا 0 امهئديف لات ةالطألا صلح: نود لاب دك وأ لعفلاوامهءلع مسقلا م ا



 «(؟) باوج #
 ىعست ىهالملا اا ىعدو ريخلا ىف ةبلاط اي ىتءسا ةدرفملا

 ىلاعملا جوأ يلا

 باحصأ امدو ريما ىف (ناتبلاطاي) نابلاط اي ايعسا  هيعونب ىنثملا
 اعلا عا ىلإ اومست ت0

 ىهالملا باحصأ اوعدو ريملا ىف نوبلاطاي اوعّسا  ركذملا عم
 يلاعملا جوأ 0 38

 نومست يهالملاتابحاص نعدو ريخلا ف تايلاطاي نيعسا ثن رثملا
 يلاعملا جوأ يلا

 *« نيررع 9

 اعراضم وأ

 5 ةوسنلا )ون ونو ةعاملاواو ىلا ندنسمةيت "هلا لاعفالا مأو ناتج تلا

 ئىزأ مان: فام ىوتنلا قو رابس رك د فأل 0
 ءارملا كرئاو نا لك" يطل ايراور كك و

 نأ هلمعب ىشخم ءىش ىلع مدقت آل ( ل) مثال ةمول كلذ ىف شخنأالو
 ئارا فعم دعبف ام ام

 اجاوءارتام داو ةنم نت الو ءوشلا حاجا نع انا اذه |١

 نيحلفملا نم نكت كيلع
 لغفلاديكوت .'

 ”نيهذت ال 0 ةحوتمملا ةددشملا يهو ةلمقن و نانون لعفلا دكوتل ٠



 7 لاحرلا لوقت ىوطك ضقانلا مال مكحدمال 0 انورقم اك قا

 ؟جنرتو
 ا مجلا 7 نتالاو ةدرفملا كلا ةيناآللا ةزايعلا ىف داتسالا.لعجا' )١(

 ىهو هيعوطب

 لاني هلبن ماهسب هيمرب وممودع وزغيف ريخلا يف هناو>ال ىعسي ىذلا

 ءانثلا ليزج مهنم
 1 ل عما ىتملاو 2١ 11 ةليكالا ةؤاسلا كطاغ (؟)

 ىهو اثن مو
 يلاعملا هدآلا مست ىهالملا باحصأأ عدو ريا ىف بلاطاي عسا

 * )١( باوج ف
 هيمرتو نهودع وزغتف ريخلا ىف امناوخال يعسن ىلا - ةدرمملا

 ءانثلا ليزح ممم لائت اهلمن ماهسب

 مم 0 راد را ىف اميءاوحأل نايمعس ناذتلا - كذملا ىتنملا

 ءانثلا ليزج مهنم نالاني امهلبن ماهسب هنايمريو
 نومودِع ناو زغتفريخلاىف اههبتاوخال نايعست ناتللا  ثن وملاىنثملا

 ءانثلا ليزح نوهنم نالانت امهلمن ماهسب هناي رلو

 مهودع نوزغيف ريحا ىف مماوخال نود نذلا 15 نمل عج

 : "01 لارج عهنم قولانب ممابن ماهسب هنومربو

 ,نهودع نوزغيف ريخلا ىف 0 نيعسي ىتاللا  ثنوملا عج

 املا نارا نينه قالب نهلثن عاهسإ هنيمريو

 5*'5353ضه +7 4



 ا

 كلذك ءاب ما 3 افلأ همال نوكت نأ اماقع راضف ناكل

 ىقبو تفذح ةئطاخلا ءاب وأ ةعاجلا واول دنسأو افلأ همال تناك اخ

 دنسأ اذاو . دنهاي نيعستو نوعسي لاجرلا وحن ىضاملاك اهلبقام حتذ
 وحن ءاي هفلأ تبلق ديكوتاانون هت وأ ثانالا نون وأ نيثالا فلال

 دحا» ”نيعسالو نيعس ءاسنلاو نايعس نأ د

 اتفذح ةطاخشاءاناوأ ةعاجلا واول دتساو ءابوأ اواو هلمال تن نأ

 نول لاجل رحم ةطاخملا 2 زيقام سيكو ةئاطا و 0 مظو

 نيمرتو نيزغت دنهاي تنأو نومروو

 لوقتف ”ىفهتم فذحم مل تانآلا قون وأ نررثالا كلال دتسأ اذا

 ريظن رمالاو  نايمربو ناوزغي نادم#ىلاو نيمربو )١( نوزغي ءاسفلا

 ايعساو دنهاب ”ىئءساو دممتاي عسا لوقتف انمدقام .لك ىف عاضملا

 ئرا لوقتو ةوسلاب نيهضطاو نودمحاماوعساو ناكل وا
 اوعداو موقاياومراواوعداو نادنهاي وأ نادختاب ايمراو ىعداو دنهاي

 نوءداو ةوسناي نيمراو

 محو لاثملا ءاف كح هئاف مك اقورفم ناك نا ( فيفللا كح )

 اوقولاجرلا لوقتو (؟) هق م قو لوقت قوك صقانلا مال كح همال
 امهسقتأ اتقو نادنهلاو اهسفن تقو دنهو مهسفتأ

 )١( ناعش هنزوف لعفلا م 5 واولاو ةوسنلا دوني هلاصتالا 5 انه لعفلا 0

 لثمو نوعفي كاذ ذا هنزوو ةفوذحف لعفلا م ل "مآ ةعامجلل داولاو برعم هناف لاحرل|

 ىحسا هق' ىف 0 )2( يعسإ وحم ن ..م تاندلا ةعاجو ةدحاولا باط+خ ىف قورفلا هذه

 ىج يس 0 دحاو فرح ىلع قب اذا انو>و لعءغلا قداتو تكسلا ءاه



 1 ل

 هانبل وأ مزجلل هرخآ نكس اذإ هنيع فذحن نأ ( فوجالا كح )
 هلاصتال نكس اذا اذكر فحو عيومقو فخي ملو عبي ملومقيل ون رمالا

 . نفخو نعبيو نمقيو معبو انفخو تمقك كرحتم عفر ريمضب

 لعفلا ناك نا )١( اهتكرح ىلع ةلالدلل ةرسك وأ ةمضب هاف كرحمو

 هناف اهحوتفم فالخم تو تفخو تالق اهنر وبكم 5 نيعلا مومضم

 .كئنيح ةكرالا ىلع لالالا 203 تاو تلقك فزحلا لع امهادحاب لدن

 هنيع تلعأو همال تنكسزإ هنيع فذح ىف هلثم ديزملاو درجملا ىف اذه

 فذحنم نيعلا ل عت مل ناو . تدقناو 3 كا لا تاط أك ب اقلاب

 ا

 وأ افلأ همال نوكك نأ اما ولخي الف ايضام ناكاذا (صقانلا كج )
 ال الا دان هئقلنو اةعاخلا واول دنساو اعلا ةمال تناكناف. ءان وأ اواو
 لذا و تع وأن او رغ وت هيلع ةلالدلل ايلئقام حتف ىقبو تفذح

 ا” لا نونو نيمالا لاو انو لغافلا ءاتك ةزرانلا رئامشلا نمو اولا ريغل

 لا ذل تناك نإ الضال انناءان وأ اواو بلقت اأو هقثأ فذحت ل

 تيمرو ذوزغو اوزغو انوزغو توزغ لوقت اقلطم ءاي تبلق تداز

 - نيطعتساو ايطعتساو انيطعتساو تيطعتةساو نيمرو ايمرو انيمرو

 مضو اتنذح ةعاطاب وا ]1و .ءاب وا اواو اهمال تناك نآو

 ولؤلا ريثل دتسا اذاو :اوضرو (؟) اوم وت واولا ةبسانمل امي
 اا و ةلصأ ىلع ىقس لب "ىش هنم فذحب ل ثينأتلا ءا هتقحل وأ

 ايضرو انيضرو تيضرو توورسو فوارسو اورسو انورسو

 تيضررو نيضرو

 وندو وك ذو لجرلا وم ورس لثم (؟)اهب ةئيفا فالتخال ,هأ ةكرملا نال )١(



 تينا 61 كح

 : [دريشأو ادر 0 مدقتام 8 ىف موزججلا عراضملاك رمالاو

 . ددرتساو درتساو. ددراو درو .ىدرتساو ىدرو . اودرتساو اودرو

 ةوسناي نددرتساو نددراو

 ناكاذإ رمالاو عراضملا ىف هؤاف فذحم هنم ىواولا ( لاثملا 5->)

 ناك اذا اما ذزو دعو نزيو دعي وحن عراضملا ىف نيعلا )١( روسكم

 (؟) لبوو ٌوضوي وضوو هجوب هو وحن عراضملا ىف نيعلا مومضم

 (*) ءىش هنم فذحي الف علون علوو لجو لجوك اهحوتفم وأ .لوت
 عنيي ردا (5) عنيو عقيب مالغلا (5) عفيك ايئاي لاثملا ناكاذا اك
 (7) نقيب رمالا نةيو نميب لجرلا (5) نع

 نسب سند و( ارم مدل وه دعل 1 ربل ريعبلار ماسلا هيوسس ححو

 )٠١( بيو . غليو . عقيو . عضو . رذيو . عديدشو (ةلول
 دعو لوقف ه4مدعو (01١ 3 هيف زوحيف ىواولا رد

 امهيف واولا رسكي انزوو ةئز نز,نزوو ادعوو ةدع دعلا

 هريغ هيلع لمحو ءايلاب ءودبملا ىف ةرسكو ةحوتفم ءاي اهيثودع نيب واولا عوقول ( ) ١
 دعوأ عراضم دعوب وحن ةحوتنم ءايلا نكت مل اذا اذكو (*) لقث ناكملا لبو (؟)

 اذه (ا/) اكرابم راص (5) هينح كردا (ة) مفاي وهفبش (؛) لوبجمال اينيم دعوي وأ
 يلاوبو 7 ىلاو و ؟ىث هنم فننحي الف ثالث نع ديعازا) اذأ ىتالثلا ف لصفتلا

 ىف نيعلا رسك ىه ( 5) دايقنالاو نيللا اهحتفو نيل نوكسب رسبلا (4) ىفاونو
 رسكب لمشي ذزؤو ىلع اماصأذا ذوذشال ليقو )٠١( حتتفلاب سب ىرخالاو عراضملا

 عبسإ و أطيب ىفا فدحلا امأو عدب ىلع رذب ل*و قلحلا فر> ةسانل تحتف امتاو نيءلا

 نأ الا ىف لاق )١١( حتفلا عرابلا ىف سايقلاو نيعلا روسكم امميضام اذا اقافتا اشف

 ةبتع نب سايعلا نب لضفلا لاق ام ءايلاب تكبو ىدعوةدعليقءافااتفذح اذا ءارفلا لاق

 اودعو ىذلا س*الا ىدع كوفلخأو 1ودرجتاف نيبلا اودجأ طيلخلا نإ ىبللا
 ها ةفاضالا دنع ءابلا فذخل ص'الا ةدع دارأ



0 

 اج نادم ةيناثلا لقت ارعشن ال تنيكسو نانزمح هلوأ ىف ىلاوت اذإ

 0005 اود انك رعألا ذشو (نموأ_ تنما) وح ىلوالا ةكرح

 0000| لهل ده فذدحاف لاسو رمآ نم رمالا اذكو اتلطم هترمخ

 فذحلا زوجيو ليئارسا ىنب لسو . فورعملاب رمو . ذخو لك لوقتف
 00| |سهلت لاو )١ ر١ رع هل ثلق وح ءىقباقبس اذا همالعو

 عراضملا قلوقت ا نيعلا فذحتف ىأ ر نمرءالاو عراضملا 5 0

 اا و افرخ لع هئاقللاهت كسلا ءاغ قوحل «رارمالا قو.(١) قري
 "وقرار لوا نومت أ في راصت نم ةزمطا فذحتو

 دحأ لاخداوهو ) مافدالا هيضام ىف بحي ( ىثالثلا فعضملا كح )
 ا اوديتساو اوس كيتسااو 5 رخال ف نيلث املا نيفرحلا

 درك كفلا صيف كرم عفر ريمض هب لصتي ملام ادمتساو

 ( ةدضس]) ةوسلاو تددستساو نددم ةوسنلاو .تددمه,وحم لغفلا

 ادرب مل ومن نونلا فذحي مزج اذااضيأ ماغدالا هعراضم ىف بيو
 ملاذا اذكو ىدرتست لو ىدرتملو اودرّتسي لو اودرب لو ادرتسي لو

 درتسيو دريك اموزجم نكي
 ا0) 11و هدريهلو درب لنارمالا زوجيف نوكتسلاب عرج اذا امأ

 وحن اهانقام نوكسل كفلا بحي ةوسنلا نون هب تلصتا اذاو ددرتسإ

 نددرتسي و نددري ةوسنلا

 اا اب اتانلال تلح مالوم ىلا ةربملا رخل كله ار هلصأ ()
 الب هيضام ءاج اميرو ىرأ فيراصت ىف اذه لثم لاقيو عراضملا ىلع لو سمالاو اهدعب
 قايحالا دشناو ةزمه

 بالحلا 0 ىرئام عرضلاىف در عارب ثحعودس وأ تدير لد حاص

ْ 



 كه 1

 *« نيرغ 9
 لوبجملل ةين الا لاعفالا نبا )١(

 ْب قي - ىأن - ثيغتسي  دعاقت  لتبت  مصاخ دش  ءاج

 الجخ هبجو رافصا  اذك ءالهجلا نم ىنلاث  فوطي

 ىتأي امن مولعمال ةيذبملاو لوهجملل ةينبملا لامفالا جبرختسا (؟)
 ا ىغقو ءاملا نط ءامماب و كءام يعلبا ضان ليف (

 جرخأ فول تمام اذئأ ناسنالا لوقيو - ( ىدوجلا ىلع توتساو
 ,ىشخي ةنوملا  حيباصملاب اليل قرطلا ءاضت  داهنجالا يلإ ببح  ايح

 كوف ضال - مريخ ىجري الو مرش

 رئايشال اهداتي دنع لاغفألا كح

 مهف ىف لوقتف رهاظلا ممالل وأ رئامضلل دئسأ اذآ ماسلا ١

 رئامغلل اهدانسا دنع الثم

 فئاغلا بطاخملا ملكتملا

 تمهف .اومهف. امهف. مهفا. متمهف٠ اممهف٠ تمهف٠تمهفأ .تمهف

 نموهف ٠ اتمهف نامهف انمهف
 .نومهش ٠ نامه . مهن[ تاهيل . نيم مهفت مهفت . مهذا

 نءهفي + نامهفت ٠ موف نمهفت . نومهفت| .

 . ىمهفا . اومهفا .امهفا . مهفا

 ندهفا
 هنأ الا ملاسلاكز ومهملاو



 ا

 5 باوملا 3

 00 ربيعا 7 رييغتلا لوهحملل ىتمه | ا يعسسرا 0 ىنيبم

 اهلبقام مهل اواو فلالاتباق هيخاعم كروشنا هيخأ عم دمت كر امثل

 ىلوالالادلا تمغدادر كا كلجأىف 0 كلل ىف هللا دم

 (035 رح لس دعب ةيناثلا ىف
 ْ قراسلاب قلطنا قراسلاب يلم رش *)| قلطنا

 00 لهل وش هلضأ ١١ قطللاق | ٠ قللا لع لوش'
 مث اهلبق حيحصلا نكاشلا لل
 ملأ واولا تلق

 تالاف را 11 تابنلا ف طلت
 ىف ليقام هيفلاشإ عيد :* هلصأأ ثانالا عابي ١ ا رفاسملا عيدي

 لوي

 اي واولا تبلق وعاد 2 هنيعل نمىعد| هنيعل نم مولظملا اعد

 "را ايف رطتل

 مشوتل رسك ول ذا طقف مضلاب ا "نعل' ىراوجلا| نهديس نهعاب ىراوجلا
 عيب ءلا تالعاف نبمأ ٠

 موتلم واذا طقق رسكلاب "تمس نلف | كديس كماس له“
 موسلا لعاف هنأ 1 ١

 ,حتفوءايلا مضل واولا عوجربا هوخآ دع ون هاخانالف دعب

 اهدعب ام

 هنعىضأر هنع هللا ئضر

 0 صاالا هللا ىضق ىلإ لالا فيغو

 ااهلمقامر.سكل ءاي فلالا تماق
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 7| سس 0: نيج يب ب ظبي نع يع نا ىيتنستاا ل نفي يدم كينيبتضسميج طل: ساي سشمم ع ا

 ل

 ( ميغ هتيور َنوُذ لاجل لالهلا مغو (هلقع بهذ ) نجتساو

 . وبللاب (©) علوأو . همد (؟) لطو . رفك ىذلا (1) تهب امأو

 (/) طققسو . كعوو (5) . مكزو انيلع (ه) ىهزو . رمألاب (4) ىنغو
 ةقانلا )٠١( تحتتن و . ةأرملا (4) تسفتو . ةبادلا (8) تصهرو . هدديف

 ةينمم تءاجدقف . (1) تكنو (1؟) سكوور.(61) نيعو هبال |
 لرعةةغيصل ةمزالم تسواف لوعفملاو لعاذللا

 # جذوع
 هنبسو ايلخد ىذلا نيغتلا ندؤ لوبجسلل ةينالا لامفالا

 قطرشلا قلطنا  كلجأ ىف هللا ذم. هبخأ مم دمم كرافت

  هناثأ رفاسملا عيبي  تابنلا ىف وجلا رثأ قحلا ىلع لوقي - قراسلاب
  كديس كماس له  نهديس نهعاب ىراوملا  هنيعي نم مولظملا اعد

 لظلا مءاس  رمالا هللا ىضق  هنع هللا ىضر هاخأ نالف دعي

 هتباصا )3( نيكت (» )هب مل :هأ (4) هبفغش باز ردهأ )١١( ريحت و شهد 01(

 نطاب ىف ةرقون تبيصأ 9 (8) ريحت وأ أطخأ وأ مدن اذا طقسأ اذكو (؟) ى جلا
 أ نيكول اذكو (١؟) دسخل نيعلاب بيصأ (١١)تدلو )١1٠١( تدلو اذا (5) ل

 ةبيصملا ةيكنلا )١7( هتراجت ىف رسخ



 ل ل

 درججملا ذود

 تءسك مض 3 كدن و تكل سك نم مالا ا كلام نبا عنمو

 اذك نع ىقاعو ىماسو دلاخ ىعابو ىديس ىفاخ لصالاو تقعو
 مفلاب تقعو تمسو سكلشلا تفحو:تعفا تلق وافل 2 نهتيفي- مث

 امبلك اش امو نيلوالا ىف نيعتيف عملا سكعلاو لعافو لعف نهم 00( )١( مثوتل

 رد ةيرييس امأو ..امجاعاش اهو نيرخ الا يف رسكلاو مامثالا وأ مفلا

 لعافنل حلاص لوألا ذا رابّضألو راتخم ىف هلوصمل سابلالل تفتاي
 ىريدقتلا قرفلا ءاقتكإل افلا ءايلا بلقب 0 لاو

 كلو لماع اهم نورك نا: لسع هوك عم مغدأ ىلاثلاو

 رك|و .ذهو دش وحن قيلضملا قالثلا ءاف 1 20

 تدر انتءاضب هذه) ةمقلع ةءارق هنمو زئاح تكلا نفوكلا لوق

 امهمفرسكلاب (هنع اوه ال اوداعل اود ر ولو) (انيلا

 ًاردصم لعافلا ىئان ناك اذا الا لوهجمال ىنبيال مزاللا لعفلاو
 ةقيرط هل راجلا مزاي ل ارورجم وأ كلذك افرظ وأ اصتخم (؟) افرصتم
 هب حرفو ريمالا مامأ بهذو ندح لافتحا لفتحاك ةدحاو

 ىلع تءاج لاثفأ ةعبس ىلع انرثع ةغللا تك قف ثحبلاب (هيمنت)

 نالف جافو ( ىجلا هتباصأ ) نالف : م 2 ل وردخلل ىبملا ةروض

 ريغت) هنول عقتناو ( ىنخو مجعتسا ) ربخلا هيلع ىمنأو ( هقشب بيصأ )
 نالف نجو ( فوحخلا نم بهذو دب ) هداؤئف جاثو ( قزح وأ مث نم

 ىلا و ا.,ءاون اب بطاخلاو ماكمتملا ريمض ىلا فوجالا دانسا دنع سبللا كلذ لص4(١)

 لوالا ءزجلا ىف لعافلا نع بئانلا باو مجار (؟) تاءئاغلا ريمْض



 سل سس ١

 « لوبجملل ىنبماو مولعملا ىنبملا ٠١

 ارق وحن هلغافنهننم ل اة اهاوو ةداضلاو ممم ىلا لعفلا مسقني

 : ةفيحصلا ىلع

 هريغ هنع بيناو هلعاف فذح ام وهو لوهدمال ىنبم ىلاو
 ةفيحصلات رقمك

 ايضام ناك ناق لوهجملل ءانبلط دنع لمملا' ةروص ريش تأ

 تاسلكا ملعت و سردلامهف وحنةلبق كرحتم لكم ضو هرخآآ لبقام رسكا

 لمعلا نسحتساو

 نصغلا مطقيك هرخآ لبق ام حتفو هلوأ مض )١( اعراضم ناكذاو
 عييبيو لوقيك دم هرخآآ لبق لاك لاو.:لمملا ندع لمت

 لاثك دلتا فو يضاملا نيع تلتعا اذاو « عابيو لاقيك ًافلأ بلق

 مامثا وأ صالخاب اهلبق ام رسك كلف داقتاو راتخاكى الث ريغ وأ عابو

 ديقن اواذهريتخاو عاتملا عيب و لوقلا لية لوقت اههمف ءاي بلقتف مفلا

 هبّور لوق يف اى اواو بلقتف ملا كلو هل

 تيرتشاف عوب .ابابش تيل تيل ًائيش عفني لهو تيل
 ةوقلا هتقان فصارخلالا ل

 () كامت الو كوفل[ طينخمل .كاختذإ نري ضن
 ديزملا يف اهعانتما مهضعل عفا ىدب ميك : ضعبل ىزعت ةليلق ةغللا هذهو

 تكوح ناسالا ين (؟) اًمئاد مولعم هلعاف نال لوبجءلل مالا ىبيالإ ةدئاف) )١(

 قوجلا ايم .ذؤيالىأ كاشنالو هلك أت كوشلا طربتخم وةزاتكم ة ةيوق ةم.يدش|مم اىأ ليرين ىلع

 نارينلاو ها انيتم اقيفص نوكي هنأف نررين ىلع جسني ىذلا بوثلاك ةيتف ةيوقاهنأ (ىنعلا)
 بوثلا ةمل وهو رين ةينثت



 كسل لا

 (نينمؤملا رجأ عيضيال هللا نأو لضفو هللا نم ةمعنب دوركدتسل)

 اذاو نيمعلا تاذ )2( موفبكن ع 01 رووا "را تعلط اذا سمشلا ىرتو )

 نم كلذ هنم (4) ةوخ يف مهو لامثلا تاذ (م) مهض رقت تب ىغ

 ( ادشرم:ًايلو هل دن نلف للضي نمو دتهملا وهف هللا دب. نم هلل تاي

 * باوملا ):

 للضل - ىدهي - ضرقت - ىرث - عيضل - دعتم

 برت - رواز/ - علط - رشبتسي - مزال

 * نيرع ف

 0 امف ىدعتملاو مزاللا نيب

 (5) ةلخ هيف نوكف نأ (ه) ابغ ءرملاب ىنكهنع هللا ىضر رمع لاق

 الام ةيضانم هل ودبي وأ هلثم اذ 2ك فلا لل تر

 .دابعتسالا ىلا ىدكو لهوا ٠ (7) هينعيال امف هسيلح ىذأو و نم

 كالا ملا نأ ملعت
 (9) اناهرب لاق ام ىلع تايئانلا ىف () بدت نح مهاخأ نولأس ال

 ىكتشا اذا دسملا لك متل مهمجارت يف نينموملا ىرت ثيدحلا ىفو

 يملا و رهسملاب دنلطا اكاد ىاذدن وضع

 ةجرف (4) ممنع لدعت (©) فوبك ماو لبجنا ىف روقنم تيب (؟) ليم )١(
 همهم (1/) ا ةلصخلا حتفلاب (11الالض وأ تاوبشلا كك ايمتأ ( (ه) هلم ةعستم

 رفهدلاثرا ا بوطخلا تان“ الا (5 )ل هنأب ,و مهوعدب (8)
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 جرختسا وحن ًايجالسع فناكو لعفتسا ذذو ىلع ناكوأ (4)
 ْ بهذلا لامعلا

 10 60 رم هم كيرالا هز

 ًريرج لوقك ًامسوت راجلا
 مارح اذا ىلع ”مكمالك اوجوعت لو رايدلا نورع

 ثاديغ وع 01 0 دول الو رايدلات ور 0

 )0 ( مير نم ركذ نم مكءاج نأ م 2 (وهالإ هللال هنأ
 اق هنالعتق هتدعات رح ةلاتم لا 00 رصن بايىلا هلي وح ديف 3

 ىدعتيف دعتم لغف يعم اا اندعتم مَزإلْلا زيصن دقو 0000

 ىلاعت هلوق وحن لوالاف ايضيأ نيمضتلاب امزال ىدعتملا ريصي امك هتيدعت
 . اوونت الو ىنمم ( هلجأ باتكلا غلب ىتح حاكنلا ةدقع اومزعت الو )

 نوجرخي ىنعع ( هرمأ نعذوفلاخنذلا رذجيلفإ).يلاعت هلوقك قاثلاو
0000 

 ىنأبامم ىدعتملاو مزاللا نيب

 2 71 00 رك هعصل زكا ىفذاجبرغ نايم هي 00(

 قيرطلا ؛ هتنشمم دنع 0 50 5 هنملو 7 ةدّشلاو 1 برطضباحر

 تايتلا» قيرظلا ليتع 61 هنثم 'لصي بفكلا» لع لا
 ابيلك وجم قدزرفلا لوةك اذوذش رجلا قبسو راللا فذحي دقو قيرطلا ىف ىا

 ا
 عباصالا فك الاب بياك تراشأ ةلبق ريث سانلا ىأ ليق اذأ ش

 عباصالاب فك "الا بياك ىلا ىأ



 اهتاوخأو ٍنظ وهو ربخو اذ ايلا نلرمفف سن مسقو

 ١ داو انو اشو معأو :ىرأ وهو ليعافم ةنالث بصني 0

 ثدحو رخو

 رطب و شطعو حرفو جركك هب لوعفملا بصنم الام وهو مزاللا ( ثلاثلا )

 مءوضوو ير مرك باب نم ناك اذإ )١( امزال لمفلا نوكيو

 وأ بيع وأ نول ىلع لدو ع دن ناكوأ (؟) لجو نمو

 اة دايعو سمو رمكلا ءالتما وأ واخ وأ نزح وأ حرف وأ ةيلح
 و كلج اول خعدفتمل اعواطم داو م عيشو ىدصو نزحو

 نزو ىلع ناك وأ 0 جرحدتف هتجرحدو رسكناف رجحلا ترسك
 مظأ اذإ لسيللا مط .داكهب قلأ امو للنعفا وأ هب قحلأ امو "للعفا
 نأىأ اذإ لما صسنعقاو موقلا عقن رفاو دعترا اذا خرفلا دهوك او

 (ه) لاتقلل شفتن ١١ اذا كيدلا ىنرحاك ىلنعفا نزو ىلع ناك وأ داقني

 لجراا .مهفك مذلاو حدملا ىف لف ىلا الوحم نك وأ

 ةيدعتلا )١( ةزمم 0 تلخد اذا )١( ايدعتم مزاللا ريصلو

 0 معارف
 كيلا تح رق اوم ةيئان ل )0

 ءانلعلا لمح سلاج ومن ةلعامم لع: لد وأ"(

 اهدي مو -اندعتم» اه درج ءاجس ايضا بحناض اهيرك 3: العق رفع " ةثالث .كلذ . نع”ذشو
 ءىعأا ض رعأوهنرهظأ "ىشلا تضرعو رئاطلا شور لسناورئاطلا شير تاسن اهنم امزال

 عشقأو باد>ساا حيرأا تءشقو 0 ىلع وهبك اوهه>و ىلع ىماعلا تديذو 4 سقم رهظ

 : مجحاف همححو علقأف هللأ هءلقو ريسلا تفزنأو رثبلا أم تفزاو نافل
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 5  عنطصا افص  "ىصو  ثرو نال _ لصتا  داقنا

 اد ةود ئراد ردها

 ىينأي امف ةفرصتملاو ةدماجلا لاعفالا نيب. (*)
 اهّودع ربق سفنلا ءافش للعت  مرجي مل هنأ نهاو ءاعأ نق

 ةعدلا ىلا دالخالا رذ هبه الو هيفسلا عد العلل ًابلاط حربت ال

 هلثم ىناتو قلخ نع هنالك ةأر |

 * مزاللاو ىدعتلا»
 عاونأ ةثالث لفل

 ايتاوخأو ناكوهو موز الو دن يمي الام( اهدا

 هب لوعفملا ىلا لعافلا هثدح زواجن ام وهو ىدعتملا ( ىناثلا )

 ناتمالع هلو . هميفو ةسردادجت ١١
 لوقتف ىبغ رديسملا ريغ لع ه0 نيس هب لعل ذا ( ىلوالا )

 ماللا فيفتع هتسلج لوقت الف: سلج ففالخي . هين

 لاقيف ىدعتملاو مزاللا نم لكب لصتيف ردصملا ريمض امأو
 ظ اك ءسل سواجلاو لع هموف مهفلا

 فرظب نرتقم ريغ ىأ مان لوعفم مسا هنم ينيب نأ ( ةيناثلا )

 سن هكحو.روصنمو لوتتم لات ذاررصلو لتقك |

 ماسقأ ةعلرأ ىلع وهو . لعافلا نع بان نإ الإ هب لوعفملا

 هعابو بوثلا دم سبلكر يثك وهو ادحاو الوعفم بصني مسق

 لاسو ا انفو ًاديام املطأ سيل نيلوعفم بصني مسقو

 سبلأو اكو حنمو عنمو

 (ىق-)
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 1 هنزاوا 7 يحأ ١ |( ١ ةلزو , عراضم ضام |

 لقأ | ءىضأ , لرعفي | ءىشي ءاضأ |
 ظ لعق ا نمآ ْ لع ا نم نم 1

 لعفا | نرسحا  لعفي نسحم'  نسحا 1

 ْ ها. (0) هر لعد في ىأر 1

 ( مقا | تبا للعش | ياي ىلا
 ٍْ لف ظ 5-5 ْ لعب | بيغلا باع |
 | لوفتسا جرختسا لعفتسل جرختس جر ختسا

 ظ ”لعا 2 ظ ًارادا عافت ا دا 1 زاكا
 قا دش | ترب تل
 هع هل 1 لعل | ىلد و ٠ْ

0 
ٍ 
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 لعتفا | رثّصا | لعتفي | .رادي (؟)رئدا
 عقاإ ءنا | لسفي | ىأني ىأ
 در وس موجب بروحيو» جيا حب زابس مج + حصوع دارو و يعنون ىسعسووإ ور ممم + نسمع سم لحفا '(؟)لحيا لعمري ' لجون : لجو
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 ايرو# هيل هلا لاعفالا ممأو ا تا )0(

 ممم دحأو فرح ىىلد اهنم سلا أ  لامخا تدرو 0 ءامل 90

 ا اا كارا ىلو برجوا . فق عد ىدو ب قو كافل - فاو د ىدو - ىعو
 هتميزعترتذو بوثلا شقنو ظنحو دهعلاب يفدو هيخ دعوو ةيدلا ىطعأو ميق بد رتلا

 لعق لكاذكهو دقتعا وأ ا هريغأ ناكىذلا لمعلا.اذه ىلوتو ةدوأا لبحعطقو

 ينوالا هب دعح# ىهو هعراضم نبع حشفل هر تر رهالا 00 أبلكو ماللاو ءافلا لدعم

 واولاتإا ؟ بو ةلبعأ (* ) هندبل قصالملا توثلاا ىأنرإث لا 0 عع

 00 نقلا اع كسلا عاف



 ل

 .حوتقم هناف مرك أ نم مالا امأ بتكاو رصناكةمومضم نوكتف
 قدح و : ليمؤل مطق ةزم# اهنال كلذو هرخآ لبقام نويكم هدا

 نزو دمك, عراضملا ىف اهفذح ىلع المح ىمالا نم لاثملا ءاف

 0. جدوع

 : ىهو نينوزوم ةيئ'الا لاعفالا نم ىعأو عراضمب َتْنا
 ”أرادا ٠ جرختسا ٠ باع ٠ ىتأ ٠ ىأر ٠ نسحأ ٠ نمآ * ءاضأ

 َ م .

 لجو ٠ ىأان ٠ رثادا ٠ ىلو ٠ فاط

- 

 « باوحلا»



 ا

 ”0 دا ىلالو : ىللو قلظلاو طفش ومم ريثك اذهو ةثالثلا لاعقالا

 011( وسار لازام )ا را زمعسإلا لامفأ هتمو: كلذكس يلاماوغو

 2 ىف'ىرقاماالا  يمأو كرت دق امهيضامنال ( رذيو عدب)اتلكو كش وأو

 .دايز نباهللاديبعف مين ز نب سين !لوقو( الق امو كبركعدوام) ذاوشلا

 هعدو ىتح مويلا ىللصو نع هريغ ىذلا ام قرم لس

  فرصتلا ةيفيك
 (301] قرحأ نم فرح ةدايزي ىضاملا نم غراضملا ٍدْخَوي

 مركب وم ًادئاز مأ جرح ديك ايلصأ ناكأ ءارع يابا ف انوي

 رفغتساو 0 ريغ ىف ا وتفم

 ةغللاهيلع صنت اع هنيع كرو هٌؤاف نكست ايثالث ىغامل ناكذاو

 عراضملاىف هؤاف دش و ل رس 4 ١ دعقيكمض وأ وا بهذيكح تف نم

 ' ثرونم ثربو دعو نم دعيك افلا ىواوالاثمناك نا نيعلا 0

 كلذل فاك ناد ا و

 كراشتيك ةدئاز ءاتب اءودبم ناكنا هلاح ىلع قتبأ ىتالث ريغ ناك ناو

 تناك نإ عراضملا نم ةزمهطلا فذحتو . هرخآ لبقام رسكالاو ملعتيو
 ءودبملايف نيتزمم عامتجا لقثل مرك أو اهنع ءانغتسالل رفغتسيكىضاملا ف
 هريغ هيلع لمحو ملكتملا ةزمهن

 مفك طقف ةعراضملا فرح فذحب عراضملا نم ىمالا ذخؤئيو

 ةروسكملصولا ةزممتئجانكاس فذحلادعب قابلا ناكناف كراشناو

 عراضملا ىف نيعلا مومضملا يثالثلا لعفلا ف الا . سلجاو برضاك



 مي

 بواق (4) تزامشأ.هدحو هللا رك ذاذاو ) + ( اق دقف ةنحلا لخدا

 افؤخههحو رافصاو هبر نم ةيشخ عومدلاب نمؤملا اذيع (ه) تقرورغا .

 يقتا : تعفن رفاو نبالا ا 5 ةيعل نم لماعلا دة .٠ هاقع نعد

 )3 رحدزا

 3 كفكرضتلاو دماحلا 0

 ةدحاو ةروص مزال ام دماحلاف 2 فرعهتمو دماح ىلا لعفلا مس

 كلدك نبل م فرضتلاو

 ةيرمالل مزالمو ىغملل مزالم ( ناعون لوالاو )

 . اذم> و اذبحو ءاسو سس مدنك مذلاو جنتل كنق لوالاف

 اشاحوادعو لك اندةسالا 0 مق 1 نوفا دا ام) بحجعتلا العفو

 ًالأو قلواخأو ىرشو صوان رو ناك تاوحأ نه 000

 ملعا ىنعع (8) ملعت و (؟) به ةيرمالا ةروصل مزالملاو

 ' هنم ىأت ىذلا وهو 'فرصتلا مان 4 اضنأ قامت قرضتملاو را

 ةسيق (١ 1 ؟) انيبارابمن راص ىتح دتماو ءاضأ و ريدأ ( ) ١

 الو ةبطا نم ىمأ ال نظ ىنمب ( 7 ) ىهتناو منتما ( 5 ) عومدلاب تآلتما ( ه )
 فرص امنا ىلا هريغ بهذو ملعالا بهذم اذه ( 8 ) نافرصتم امال ةبيفا نمال

 جراخ انالفذأ تءلعتتيكسلا نبا يكح دقف حيحصلا وهو



 ا

 امدايزوةملكلا عون فان ٍ نازيملا تاملكلا

 فلالا فر< ىنالثلا ديز» لعاف | معان ] ع َُ دل ْ 2 ٍْ

 نيعلاطيعضتت © |« لعف ِْ بدا

 ةزمطاب «

 نيماللا ىدحاو ةزمملا نيفرحي ©« 4< | لّمفا رخل
 نيئيعلا ىدحاو 2[ 5 » لّففت سدقت

 فلالاو 510 47 6 <80 لعافت ظ

 نملالاو ك1 26 تنم هيد لعافت

 ًّي 66
0 0 

 0 00 ءانلا 47060076 6 4| ليعف | فيرشإ

 نيماللاىدحاو ةزمهطلا نيفر< ىعابزلا ديزم للمفا  نأمطا
 ءافلا دعب واولاهيف ديزم درا ىعابرلاب قحلم' لعوف بروج
 ءاتلاب ىعابرلا ديزم للعفت جرح

 درجت ىعابر للعف | بلقس

 در ىلالث لعف | قد

 * نيررع +
 2 ةيثاآلا لاعفالا نم ةدايزلا فرحأ نيعو هيف .ديزملاو درجملا ند

 ةيناثلا ماللا هيف ديزم درجلا

 راحبلا اذاو (؟), ترثتنا كاوكلا اذاو (١)ةرطقا ءامملا اذا )
 000000 فدك ام نمل 2ع (4) ترمب روقلا اذاو (:) ترك

 ( 4 ) اهحلمب امذع طلتخاف اهزجاوح تلا ( + ): تطشش (09)تقش ا( ( 5١

 ضع ىلع اهضءعبباةو تآرف



 نال فلا

000 

 2 .كراشت ٠ سدقت ٠رضخا ٠ 1 86 . مثاس 00

 ٠ كوهو )*( ٠ (؛ ) فيرش ٠ نأمطا ٠ بروج ) 0 ( ٠ جرحدت ٠

 ةينننب

 (7) ببلج ٠ ىر ٠ (1) بلقس

 « باوجلا ©

 اهدايزو ةملكلا عون 17 نازيملا ن تاملكلا
 د < ىلالث 211 لعق رهظ

 ءاتلاو ة زمط ا نيف رحب ىنالثلاديزم ' لعتفا | بجتحا

 نينيعلا ىدحاو واوئاوذ :ديطابت رجا ةنالثب « "؟ عودا شوف

 نيماللاىدحإوفلالاو ©« < < ع« ء« لاعفا | رافصا
 ظ ءاتلاو نيسلاو « » 6 د ميفتسا ْ

 نونلاو (« نيفرحب « « |لعفنا ردحلا ' ّْ

 ف تمعدأو الاد ءاتلا ت لق كرادت لا (9 ) ةرشع ا بثوثعا ( ١)

 مطق عرزلا يرش ( ؛) عرسأ هتيشم ىف كوهر(*) لصولا ةزءهس ىتأت لادلا
 0 50 روا هسبأأ هبرو> (5) هدسغيال ق> عفو لاط اذا هقرو ىأ هفايرش

 سيمشلا ىأ ( بابلجلا هسبلأ هيلج ()



 ا

 في راصتلا نم'ئثىةفلالاو ةالعف وهو الامءتسا رد كالا د ْ

 قاحلالا مدع ليلد.

 سللا ىف اهتسوع لغم ف قحاملا فنوكت نأ (*)

 عضوم قامهيفواولا نال 2 رحاب قاحلالا ذولجاو بشوشعا ىف ةدايزلا
 هيف نونلاا

 لالعا الو )١( ماغدا ق-املا لع ىرجي الو ىعامس قاحلالاو اذه

 (م) اهريغو (؟) اهنوملأش فر أ ن نم هفورح> دازتو

 كلذ لثم ىلا جات دق ذا عجسلاو نزولاك ظنفللا ىلا عجر 7 ( هتدئاف )'“

 ةغالا ىف عسوتلا باب نم ًاذا وهف رثن وأ رعش ىف ءانبلا

 قالث ماسقأ ةعب رأ ةندام رابتعاب لعفلا نأ مدقت ام مع ( ىناثلا )
 تانكسلاو تاكرحلا نم ةلصاحلا هتئيهرابتءابو ىسادسو ىسا#خو ىعابرو»

 اياب نوثالثو ةعبس-

 الخو سيل لئن ديزم هل لمعتسي نأ درجم لك ىف مزايال ( ثلاثلا )
 00 كهل ليستسي نأ دنع لك ى الو ةدماخلا لامفالا نماهوجتو
 مف الو لنعفا وأ لتوعفا لعذاك ام لك نم امو و ىدنرغاو ذواجا»

 ةدمعلا لب رخالا ضعبلا هيف لمعتسي نأ تاديزملا ضعب هيف لمعتسا
 ةيدعتللهلوأ ىف ةزمهلا ةدايز درطتف مزاللا ىثالثلاالا عامسلا ىلع كلذ لكى ف

 هتحرخاو هن دعدأ جرخو دعق ىف لاقيف:

 رطب ف ءايلاو روهدو لقو>ىف واوااك( ؟( في راصتلا ىف داحالاوهو قاحلالا ض رغ

 : بياح ف ءابلاك ( ١0 سلق 35 نونلاو ريثع وب



 ةكرإ -  اقل

 ,ىنعم ىلا ىلصالا اهانعم نم ةملكلا لقنت دق لب ( عضوم مسا ) دحاو

 ,ىنعم هدرجل نكي ملاذا ديدج ينم ىنأت دقو ريثعو )١( رثع ىف اكرخآ
 ديزملا ىف اهفالخم بازو بكك بيكرتل يعم ال هناف بكوكو بنيك
 دئاوزلا غيص ىف مدقت م ىبصالا ىنءللا ىف ةدايز ديفت اهناف

 هدئاوفو قاحلالا

 ل لاك ةيلكسلا كلت زي ممل 511 فرحة قة
 اهتلماعم لما ذككحو نيصوضخملا اناكم و ايقورح ددع 00

 امنا تناك ا: ريسكتلاو ريغبصَتْلا فو ًالعف ثناكّنا كترراصتلا

 ىحلما نيشتسكاو لخ مسا 03015) ددنلاو رفعجب قحلملا 5

 رفاعج لاقي اك رثيوكىلع رغصيو رئاوك ىلع رثوك عمجرف م رحاب
 ظدانلا وكت لو محنرحا تافرصت رئاتك سيفا فرش ا

 طورش ةدع تفوتسا اذا الا قاخلالل

 ةدئازا ظدممللا تاسلف ىعم نافآ ىف ةدوطم م قركا

 نامزلا ىمسا ىف ةدئازلا ميملاالو نسحأو نك او فال مسا ىف

 :ةصوصخ ىلاعمةدافال تديز اهنال قاحلالل ريئصتلاىفءاءلا الو ناكملاو .

 ىونءملا ضرحلاا اهتدافا ناكمإ عم ىظفالا ضرغلا ىلع اهليحم الف ٠

 رسكمي و العف ناك نا لصالا عم قحاملا ضيراصت رئاس قفتت نأ )0

 .نود لالعف وهو دحاو ردصم ىف الا هقفاوي : هاال جرحدب قاحلالل

 ةجحلا ىوق ( ؟ ) "باتل لاثأ نيذع ىدمو هانجبو هلظارتف للا



 هلا

 ادا ى ةمدتنملا ضو قازوأ ةتسدب قحليو ٠ .ءاغلا ةدايزب شعبتو

 .نوكتو عمس مل هنافليعفت نزوادع ام لوالا ىف ءان ةدايزب د رجلا ىعابرلا

 نانزو هل نافرح هيق ديز ىذلاو ةعواطمال ذئنيح اهغيص

 توتلاو موس ةدايزب (؟) عقن : رفاو مجنرحاك(١) قلتمفا١ (لوالا)

 رطبساو تأطاو ترعشقاو (؛) نحجراك(*) للعفا ( قاثلا )
 (3)س سنعقاك(للتعفا)لوالا. نانزو هب قحلبو (0) ركبساو ربفكاو
 .لاتقلل شفتنا اذا كيدلا ىنن رحاكىنعفا ىناثلا . مالو نونو هزم هدايزب

 ةقين اثلاءاللا نأ للمش و جرحد نيب قرفلاو هرهظ ىلع مان لجرلا ىتنلساو

 سسذعقاو عقت رفانيب قرفلا ف لاقياذكو جرحد ىف ةيلصأ للمش ىف ةدئاز

 4 تاييبنت»
 1١١ تاتحلللا نم نازوآللا هذع دنغل :ىاد ل: لاقياال ( لوالا)

 هباونأ نوكتف فرح هيف دنزملا يتالثاا نم دعي درجملا ىعابرلاب قحلملا
 هيف ديزللا ىلالثلا نم دعي فرح هيف ديزملا ىعابرلاب قحلملاو . ةرشع

 نم دعي ناف رح هيف ديز امي قحلملاو . رشع.دحأ هباوبأ قوكتف نافرح
 فارس ١ ةلازلخ هيف كيال .قالثلا

 .ديفت ال قحلملا ىف ةدايزلا ناف ديزملاو قداملا نيب اقرف كانه نال

 ىعع امهو رفمج قل هناف دهم ىف د 000-5 0 اعيش

 )1١( ا مالا لطف ) هدر ةعواطمل ناسضا نزو:نوكي 0

 تعيجناف اهتعج ىأ ١ مدلج رعشقا وحن ةلابمال نوكي لمفا ( * 9 مج رحا دض (؟

 زن رطأا نحجحرا ( 4 ) رعشق هلصأو بصتتاو ماق هرعدرمشقأو ض.ةنو دعترا ىأ

 .دازو .فاخ .ىلا محرو ا سسنعفا( < )  تلدتعاو تماقتسا ةبراجلا تاكا ) ه)

 قعسه٠ .بدحلا سكس رهظلا لوخدو ناسنالا ىف ردصلا جورخ سءقلاو
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 هي

 (١) ءاتلاو ةزمط)

 كفب (*) ىوعرا هنمو ”ضيباو رفصاو ًرمجاك(؟) لعفا (ه)
 ماللا فيعضلو ةز.طا ةدايزب ) للعفا ( ماغدالا

 نازوأ ةعب أ ىلع ىنأي فرحأ ةلالث هيف ديز ىذلاو
 ءاتلاو نيسلاوةزىطاةدايزب ماقتساو جرختساك(4)لعفتسا (لوالا)

 رعشلا (1) ندودغاو . رهظلا بدودحاك (ه) لعومفا ( ىناثلا)

 نيعلا ربركتو واولاو ةزمهملا ةدايزب بنعلا ىلولحاو

 ةفعضمواولاوةزمطا ةدايزب ذ ولجاو (/) طولعاك ل وعفا ( ثلاثلا )

 ةزمطا ةدايزب راضخاو باهشاو رامحاك ( م ) لاعفا ( عبارلا )

 ماللا ربركتو فلالاو

 ( هتاقحلمو هيف ديزملا يعابرلا نازوأ)
 نافر>هيفديزامو دحاو فرح هيف ديز ام نامسق هيف ديزملا ىعابرلا

 جرحدتك (4) ( للعفت ) وهو دحاو نزو هل فرح هيف ديز اف

 جاجزلا ت رسك وحن ابلاغ لمف ةعواطمل ناثوكي ( لمتفاو لمغنا) انزو ( ) ١

 ناواالا ىف ة اا ابلاغ نوكي ( لمفا) نزو (2 ١ ) ممتجاذ هتمججو رسكناف

 رارفصالاو داو لاو ةرخلا ىف لخد اق راو دوساو رجا وحن اتم ىف لوخ للا ْ'

 وق قف هومدق م :ةذخ ماغدالا ىلع لالعالا مدق ووعرا ىوعرا لصاو 0

 اذكو ( نارفغااهنم 5000 9 لعفلا باطل الاغ نوكي (سفتسا ) نزو(؟)

 أ بدودخا وحن ةنلابملل. ابلاق نوكعأ ةرعرشا )5 ( ه) هحضوتساو هنطنتسا

 عرسأ ذولح او هكرف «ةنعب قاعت ريعبلا طولعا ( 7 ) لاط ( 5 ) ةدئاز ةيدح اذ راح

 ىف ةئلايأا ىلع لدب ( لاغفا) نزو (4) لمعلا ىف فلكت ىلع لدي لوءنا نزوؤو

 وحن هدرجم ةعواطمل (لاءذت) نزو نوكي ( 5 ) لمفأو لمف نم رثكل ناولالا
 جر> دف هتج رح دو شعء.ف هلا رشعلا



 دكا نشف

 فرحأ ةنالث هيف ديز امو ذافرح

 - 2 ىهو نازوأ ةثالث لع ىتأي دحاو فرح هيف ديز ىذلاف

 نيعلا فيعضتب كزو ىلوو ارو حرفك ( ١)ىلءق )١(

 ةلعافملا فلإ ةدايز كاوو ذخاو لتاقك(؟) لعظ :(ب):

 ةدايز ماتأو رقأو قلو نماو 0 مرك اك( لمفأ (-)

 ءاملا لق ةرق

 نازوأ ةسمخ ىلع ىنأي نفرح هيف ديز ىذلاو

 ةدايزب ركذاو رهطا هنمو سدقتو ىكزتو مدقتك(4) لمت )١(

 نيعلا فيعضا)و ءاثلا

 . لقاثاو ًارادا هنمو ك رابتو دعابتو لتاقتك(ه) لعافت ( ب

 ةلعافملا فلو ءاتلا 0

 000 داشاو ىرناو ققلاو رسكتاو فرصتك لمتا :(+)

 نونلاو ةزمحلا

 ةدايزب ربطصاو ققتاو لصلاو راتخاو ىمناناو م00 0
 00 هس وص هم تامل بند - مسح جن 2. مصحح يصح 2م مسج مامي همدسا ١ تصصتسو ل 0#

 (لعاف ) نزو ( 0 هارد وح اناغ ةدمتللا نوك ! لعف ١ نرو (9:)

 ةردعتا (لمفأ ) نزونوكي()هءساقو هكراشو اياع دمع لتاق وح ايلاغ ةكراشمالن وكي
 2 ايلاغ لعن ةءعواطمل قوكف لعفتا) نزو )ع رع لا همك 1و أمل اع

 اقاقتشا هقالي 7 لعف لعاق ع لعف لعاف لودق ىه ةعواطملاو ماعتف «ةملعو م دقتف هم دق

 لصاو اكراشتو التاقتو ىلعو دمع براضتو ابلاغ ةكراشملل نوكي (لءافت )نزو ( ه )

 ترتجافنالثاامغدأويناثافرحلا سنج نم امهيف ءاتلا تباق كرادتو لقاثت لقاثاو كرادا

 رك ذ اورهطا هلثمولصولا ةزمه



 د86 ش

 1 هل طباض الو

 وامللاو ءالتمالاو هعباوتو حرفلا ىلع ةلادلا لاعفالا هنم يأت امناو
 حرفك ناسنالا ةيلحتل ركذت ىتلا ةرهاظلا قارخلاو بويعلاو ذاولالاو
 ركسو ىورو عيشلتو لزحو بضغكو (؟) رشأو رطبو )١( برطو
 شو 2 تاو 2 (4) م فو )0 ىدصو ءىمظو ش شطعكو

 (8) ىو (0) فيبكو 9 ديغكو (5) رهجو
 اذوذش رسكلاو اسايق حتفلا نيهحولاب تءاج لاعفأ ة ةعسل هنم ذشو

 اذااضيأ رحوو . اظيغ دقو اذا هردص رغوو . نظ ىعع بدح ىو
 قس . مع دض ةدحوملاب سئب و هلاح نسح نالف منو ٠ كفا نم التبلا
 تيبح دقفل هلقع بهذاذا هلوو . هٌواحر عطقنا اذا ةيتحتلا ةانثملاب
 عزف ىعع نالف لهوو ٠ هتبوطر تدهذ رحشلا سبو

 ىهو ريغ ال رسكلاب تءاج لاعفأ ةيناكو

 ك مسأ تقفوو .بضغ# أ او خفتنا ىأ حرجلا مروو ىلوو . ترو
 . هنحأ هتموو . اهنع فع تاهبشلا نع لجرلا عروو اتفاوم 3000

 زنتك او دتشا خمملا ىروو هيلع . متعاو هنمتكا اذا هب قثوو ٍْ

 ( سمامحلا بابلا)
 فراقي فرشو حنس و بانسءاملاب ذعو مركب مركل لو 0
 دش كالا ورطتلا ) نزعاوأ حرفا ناسنالا بيصت ةف> برالا ع
 لبالا رسكسلاب مايطاو شطعلاة دش مغلاب مايطا ( ؛ ) شطعلا ىدصلا ( ؟ ) حرفلاوهو
 تلا ىف لا ىذلار والا (ده) شاطع ىأ ميه مو هنمو نامه هدحاو شاطعلا
 ارا نطيلا روض فرش ) ١ ( ةداغو ءاديغ ةارعا لاقي ةموعنأا ديغلا )3(

 ناس سلا ةفشلا ىف ةروس ىمللا ( 60( ١



 تس

 « ثلاثلا بابلا 9 .
 . ارقي أرقو عضل عضوو بهذي بهذو حتفي حتفك لعفت لعف

 ا نوكي الآ طرشب ءاللا وأ نيملا )١( قلح نوكي نأ هطباضو
 حصا حص اوم ءادعم مضو هفرال زك نه قباسلا هسايق ىلع وبف الاو

 70 ريتشالاف ةرسكب ربنا الأو هعفد اذا مضلاب هعادي هعدو رسكلاب .

 هعزتي هعزأو عجرإ عجر وحن اننا هحنتف ف عبتا درك انرملا

 هشر ىأ هحضن ءاملاب هحضنو

 لخدي لخد 0 اضأ 8 ةمضل رهمشا ناف ةمضل رهمشا الآو

 ,سمشلا تعلطو كح هدكأو دعشي دعقو حفني خفتو خرصل خرصو

 مرو ةلكش قيقدلا لختو هغلبي ناكملا غلبو غزبتو علطل تغزبو

 همعزب اذ

 ايا ىلأب ى اك ذاشف قلح فرح نودب بابلا اذه نم ءاح امو

 يضرب ىضرو . حيصف ريغ ىلقي ىلقو . نكري نكرك تاغللا (؟) لخادب
 ذكر افرق اهوحتف مهنكل 7 ىداملا ىف نيملا 0 لصالاو «يبط ةغل

 ْ لعق ىلع صقان لكى مهدنع درطم سايق

 ( عبارلا بابلا )
 ىضر )00 ا 0 «فد ىلرعف

 ءهبرشل هبرشو هبحصل هبحصو مأسلإ من مسو نك . وب ريعيلا (2) ىجوو

 نينلاو نيعلاو ءاخلاو ءالاو ءاملاو ةزمهلا ىهو ةعس قالا فور> 065

 ١ ىرخالا عراضمو اهادد ًاىضأ» دخٌؤو ناي 3 لعفلا ىذام ْق 0 نأ 2 م( و (

 1 هفخ ىف ضرع بيصأ(؟ )



٠. 

. 

 ههه توهمت فيقال و

 ده

 ف عرشأ لح دشو . هيف يبانرا سمعاالا ْ كشأب : نمدك عزف ْ

 قشو . رفسلل ًايبن لجرلا (؟) ناو قبو عمل فيسلا )١1( لالا

 : تنسحموقلا شقو. لخد هيف لغو سعاالا ىف شخو هب رض مالا هيلع
 (ه) نك ء:امو رطمأ ب احسلا ش رو لظأ ليللا هيلع نحو . سوي دعب مطاح

 همد لطو ثار ناويحلا ةءلثو .شرلا نود افيفخا طم رخال

 ( لخنلا كو. ةعارمسل نانتاسلا» ريفا ىف عرس ذاصحلا خو . ردغأ

 تاهو اهدا تع 65 ةقانلا تسءو .هعلطل ةرئاسلا هماك ا علط

 عراضملا 2 مخلب اهلكف حرا

 هنمدرو دقف رسكلاو مضلانيهحولاب ءاحام وهو ىاثلاّبرضلا امو

 ىهو العف رشع ةينامث

 ركيو..فتلاو ريك رمملاو رجقلا تاو .هنغ نضرخا ىشلا 00

 ررغ نافل تكرثو . ةيلا كب رار تدعو ولع نم طقس 00

 تراط ةاونلا تترثو : ةمهو مزعل هدصق هلمت ىف لجرلا دو . اهؤام

 اريك ءاملا مجو(4)ةاشلا تكردو: تحن اضل تارطوب سطل نم

 تتوصو اهمفب تخفن ىعفالا تس و . رهظ *ىشلا نعو . بعل ناصحخلا يشو

 محللا سن و دعب رازملا طشو . لخب لاملاب حشو . درغتا ةعانإلا نع ذشو

 هسمش تيمح راهلا رحو . هتبوطر تءهذ

 ليو لوب فرسلا لأ سشوماقلا ىو هتمءال ىف كلام نبا ءركذاه اذه 3
 00 من ةلا 8 طف ا |! لئي اعراض هتوصوفر . نينملاو ضيرملا لأو نيبجولاب

 0 ٠ نيود وا » شطتو طنا



 نك

 سايقفءاي ماللا وأ نيعلا وأ اواو ءافلا تناكناف امهف عراضملا نيع مظل

 دشو ٠ هيمرأ هتيمارو هعيبأ هتعبابو هبث أ هتبثاوك هنيع رسك هعراضم

 ا نهاد لاعفأ ةسمحنيهجولاب ءاجو . مضلا الكر رمكلا
 (١)اللع داقس هلغي بارشلا هلعو هقث وأ هعاتم دشو ههركء ىشلا نالخ
 داسفالا هجو ىلع هاشفأ ثيدحلا منو . هعطق لبحلا ”تبو . لهن دعب

 * يناثلا بابلا وي
 بئو وحن ايواو الاثم نوكينأ هطباضو . برضي برضك لعرفي له

 فرح همال نوكت الأ طرشب هدمل هدعوو بجي قحلا بجوو ب

 اك تاعو' نحب اكس تو عضل موو عقب عقوك قاح

 هامرو ىوأي هرم لام ل 6 هعس هعابوب

 د 1 أبن يس ١ ىعسك قلح فزح هنيع نوكت الأ طرشب هيمرب

 تيم ا ىعنو (*) ىغسب شو ا ةدح وما ق أهل كنقاو .ىأن هنع

 ا قر بابا ٠ 2 هيا نك امزال انهلضتا وأ هيس هيعنب
 نيب رض ىلع هنم ردانلاو . كلذ ريغ ىلع مزاللا فعضملا ' ىجم ردنو

 00 ا دردشلا هه كرطو يقف ةوفعلا 1 ف ءاسأ ناش

 "لجو ص ىهو العف نورشعو ةينامث هنم دروف لوالا برضلا امأ
 اذا مياظلا جأو . عولطلا دنع اهءاعش ضاف سمشلا ت رذو لحترا ىنعم
 معو ٠ هيلع مزع هب مو عجرسرافلا رثو < < كوة دع ىود هل عمس

 هريس ىف 1 كب لالا سو. ريكت ةقااأ مزو . لاط تبنلا»

 لكلا هسايقتف (؟) ىناثلا برشاا لاملاو لوالا ب رشلا اكرم لهلا( )١

 قلحلا فرح 00 حتتفلا هدد 2«(

1 
 و



 ا

 ةيفي رصن ةلع ريغل ةملكلا
 ةيلسالا هورس هلا ةىأ رست 4.1: د
 ىعابرلا درجمو ىنالثلا درجم نامسق درجملاو

 ىعابرلا ديزمو ىتالثلا ديزم نامسق ديزملاو
 ةكرخم ماد ءافلاذال ناز وأ ةثالث ىضاملا:رابتعإب هل قالثلا درجف

 نوكن الو :ةروسكم وأ ةهريسلمم واب ةحزعتم اما (1) نيفلا ١ حتفلاب
 عفرلا ريمضب لعفلا لاصتا دنع نينك اسلا ءاقتلا هيلع مزاي الثل ةنكاس
 ناللاوحأ نس هلعراضملا عم ىضاملا رابتعابو م رفو ماركو رمدن وحن
 اين وشتم وأ ايمويضم ن وك ٠ اها هع رابضق ناقل حوتفم ناك اذا ىغاملا

 اهمومضم الإ وكي الةعراضمل نيغلا مومضم ناك اذإو اهرو

 وحن اهروسكم وأ اهحوتفم نوكي هعراضف نيعلا روسكم ناك اذاو

 .ىتالا بيت رتلا ىلع ىهو بسحو حرفوحنو ل وحنو حتفو برضو رصن
 ترنلا ةنل ىف دورولاو لاعمتسالا 21

 # لوالا بابلا و
 هيك ايدمتم اناضم نوكيا ةطلاضو برص رسما لل

 ومسي امنك ايواو (؟) اصقان وأ لوقي لاقك(١) ايواو فوجأ وأ هدمي
 اوأ ةتنع وأ اواو هواف نوكشت الا طرعب .ةرشاتلاو ةلملا 0

 0 0 انف هتقبسف لع باس . ءاي همال

 نه هاف 70 لاط هنم دشَو ( * 10 رثعو ا 5 رثخو ءمعلا ىف

 دحلا وا يغطي ىغط واه سإ اهاحطب ضرالا احط حتفلاب 4هيم ذش ( * ) فرش باب



0000 

 ساطسقلاباونزو(١)نيرسخلانماونوكتالوليكلا اوفوأ) ىلاعت لاق
 .ضرالا ىف () اوثعئالو مهءايشأ سانلا ا الو مققتسم ا 5

 اندفداشر ىلا ىعدو ىعوف كح عمس ا مأ هللا محر ٠ ( نيدسفم

 («)اطز ةرغ نعاقلز الع نف اهعضوم وطحلا د كلجحرا ردق

 (باوجلا)
 - قورفم فيفل  ىفوا . صقان ضام ىلاعت ..فوجأ ضام لاق

 عراضم_سخبت ' ىواو لاثمذزو نم سعأ  نز . فوجأض ام ناك
 00000 نوقا ل 1 حرام نأ - ماس عيب غ
 - صقان لتعم اند . صقان لتعم - ىعد : قورفم فل -ىعو . لاس

 لاس ضام - 2 صقان ضام. الغ - لاس حيي>ص ردق نم نأ نى

 ( نيرع )
 015 لمسلاو حيصلا عون نيب

 نم حلص امب لفنت مث القاع نكت هضئارف دأو هللا مرام بنتجا
 ابرق كبر نمو القع ايندلا ىف ددزت لامعالا

 بلطم لك ىلا تقان اههني ملو# تهشا املك ه سفن ىطعأ ءرملا اذا
 (نولمءياوناك امعنولأستالو متبك ام كل و تبدك اماما تاخدق ةمأ كلت)

 ( ديزلاو درحلا )

 ديم ود رح ىلا لعفلا مستني
 فيراصت ىف فرح اهنم طقسال ةيلصأ هفور> عيمج تناكام د رجلا

 اهرسكو فاقلا مهب وهو نازعملا ( ؟)ءارلا حتفب نساك هصقن ليكلا يح )َ 1(

 ثاع وذ ا دليلا ىف ادع 2 ساطع | سو هه # برعم ىمور ودو ةعيسلا ىف *”ىئرق اممو

 قلز جلزو ةلفغلا:رغلاو "يه ردق (4)



000 

 ءدعت 6 فارما ثالث م دتلا
 كلذب ىمسو ىعسو اعد وحن ةلع فرح همال تناك ام صقانلاو

 اسي أ ىتساو تدجو او ردك نر راشتلا صس ىف هش فدل اهنا
 تيمروت ومسك قرح ةفجرا ]همر يصب ءاتلل دانس دع الذيل الا

 ىعوو ىلو وحن همالو هٌواف تاتعااموهو قورفم نامسق فيفللاو

 ةلعلا فرح نيب قراف حيحصلا فرحلا نال كلذب ىمسو

 ىوقو ىوعو ىور وحن همالو هنيع تلتعا ام وهو )١( نورقمو

 خنت الابانع دح أ ةلعلا ىف رح نارتقال كذب ىس

 ىف صقانلاو زوهمملا عامجاب قباسلا ميسقتلا ىلع ضرتءياال هيبنت ع
 بوجو ىوعدب (؟ ) ملظلا جأ لثم يف زومهملاو فعضملاو ىأر لثم
 ىرابتعاو ىتيقح نامسق ميسقتلا نال ماسقالا يف نبابتلا

 ميسقتك جراخلاو لقعلايف ةنيابتم ماسقالاذ وكت نأ هيف طرتشي لوالاف

 كلذ ريغ ىلا قهان رامحو لهاص سرفو قطان ناسنا ىلا ناويحلا

 نأ زوو لقفلا و ةئاشما ةهماشقا ؛نوكتوا هيف طراشت فا

 .ىرايتعا مسقتلاا ذه وةلثمالا هذه ىفاك دحا وء ىش ىلع جراما ىف قداصتت'

 ىحو ًابنو مترو صأو رق وحن :ءامسالا ىف م.سقتلا اذه لثم ىرجيو

 وجو ىحوو ىظو ولدو ريطو موقو نمو هجوو دهدهو

 (جذوع

 ىف ايام لتمملاو حيحصلا عون نيب
 ماعنلا ركذ ( ؟ ) ماللاو نيملاو ءافلا لتمم الو نيملاو ءافلا لتعم لمذ درب مل ( ( ١

 ودعلا دنع هوص ىوذ جيجتالاو



 ةنالث حيحصلا ماسق اف

 زومهمو فعضمو ماس

 رثتلو بتك وم لس هتلاو زيطا نم هلوصأ تلخام ملاسلاف

 هديزمو ىعابرلا فغضمو هديزمو ىتالثلا فعضم نامسق فعضملاو

 وهو درتساو در 0 دحاو سذنح نمهمالو هنمع تناك ا لو الاو

 ليلقوهو وه ىنعع ندد 0 دحاو سنجح نه هنيعو هّواف اكل

 ةيناثلا همالو هنئيعو سند نمىلوالا همالو هّواف تناكام ىلاثلاو : اذدح

 لوازلا# رضرطو لزآإ؟ :سنح نم

 «9؟) سؤورو (١)ف لاو صا وحن ةزمح هلوصا دحأ ناكام زوموم لاو

 (1) ءينهو (*) ارقو لاسو

 فيفلو صقانو فواد لام

 ىمس امناو سئيو سبيو دعوو ضو وحن هاف تلتعا ام لاثم اف

 لالعالا نم هيضام ولخ ىف حيحصلا لثامعي هنال كلذب

 اهيبشت كلذب ىمسو فاخو عابو لاق وحن هنيع تلتعاام فوجالاو

 اريثك هنيع باهذل كلذو فوجأ قبيف هقوج ىف ام دخا ىذلا  ىشلاب

 00 هنال هي الغلا اذاّضيأ ىساد ع و لش و تعلو تلق وحن

 ادم باتا قر انا اس دال لور ( و تاره ناأءودلا فلا )١(

 هتمردلو تدشنو تت رق لعب 2ك زوم“ 0 لي ذزو ل لعفلا ناك اذأ ةزمهلا

 طخأو ارقأ عراضملا ىو انش *المو ًأدبوأ أثنو أرق ىف عاتملا تيبخو ءانأالا تيلمو

 حرف هب "نه ( 4 ) رصم لهأ ةماع ىرج كلذ ىلعو



 ارض متيقب ام مثيقل الو ارش ميقو (١)ىنغملا اذ لهأب

 |ةزيغم' اثرعتك (*) هر نءىلا . (؟)ا<ربغك ١ ىذلا ليللا عفددق

 ا رفصم() 3: ى طاع وثتاى حل ١ (ه)ا“طبسا و لاط ( ل رانشاسا

 الا امو(7) ىلولحا اب ىذرب ا” عوف ارض مجنودف

 ةددكالا لاعغالا نم ضالاو عراضملا تازم 5 ها(
 لزاز  ةلم  نسحتسا  ءاح .مادق - ىرا

 * امبماسق أو لتعملاو حيحصلا

 0 ىلا لعفلا مسقني
 ىلاآلا و واولا "يه ىلا هلملا كاردلا نم هلؤصأ تام حيحصلاف

 بهذو مهف وحن ءايلاو

 تيبس اهناحن ةكرح معلن تكس نا( ىاو) فورح نأ معاو
 قار دما تنكس نإو لا ]وطلو لاطك دمو َنيلو ةلظ ف

 نإو (4) قينزغو سودرف وحن نيلو ةلغ فورح تيعس اهنا

 سكع الوةلع نيل لكو نيلدم لكف روعو ىددصت طقفةلعف كك
 الخ اسوعمم الإ نوك الاف ام نال اعاد ده قرح فل

 مدقت ام ءايلاو واولا

 ىعسولاقو دجو وحن ةلع فر> هلوصأ دحأ ناكام لتعملاو

 الس(0)ايدودحم(5) لاط (ه)رفس ( ؛ ) مكتاكم ( " ) مظأ ( ؟ )نامل( ) ١

 ءامارويط نم ريط ( 4)
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 س8 مك تف

 ىف تزمبف ةليبق ءايك ةدئاز امهءاي نأ ةقيعمو ةبيصم ىف موت ام ءامسأو

 شلاعمو بواصم سايقلاو شئاعمو بئاصم ليقف عج
 اهعنعو يلاعف ىلع عمجمي ال الامفأ ناف ئوانشا ىلع اهبمزع هيلع درو

 هيوبيسو ليلخلا بهذم ىلعةيلصأ ةزمطاف )١( ضتقم نود فرصلا نم
 ىفاسكلا هذ ىلع ةدئاز

 مانيب أو نييك ديدشتلاب ءىفل مج اهنأ لاق . ءارفلا بهذم ( ثلاثلا)
 9(4):ءايش أت راصفىل و الاة ملا تفذح ءالعفأ نزو ىلع ءائيشأ اهلصأف

 نابو (") ريغصتلاب هيلع دربو هلحم ىف اذه ىلع فرصلا نم عنملاو

 ا ل م هنأعم عرفلا نم الامعتسا ريك ١ لصالا

 -(4) هيوبيس بهذم يلوالاف عاد الب ةزمطا فذح هيف نابو ةريكللا

 فرصتب ىضرلا نم ىهتئا

 (جذوع)

 ةنالاةتامطلا ناو

 عيدي - فوطل  فورعم ءم_ملاع ع ردمتسا_ لا فرش

 -05)شرتشج بام يدا ىتاس رضا مل 4

 قر هر -هقد(0 مث رجا ىوعرا_رافصا-(5)ىرو عا - نأمطا

 ةرسك بلق دعب ( ؟ ) حيحص لمش دجو قت * ةمكحلا نه ديعب مهوتلل اهمنمو )00(
 ةرثك عن ج ءالعفاتناك ولو ءائيش ثأ ىلع اهورغص مهناف (؟) فلالا بسانتا ةحتف ءايلا

 نال 0 أىلع اهمج .هبوقي ذا (4) ءيبش ىلع ترفصو دحاولاىلا ريغضتلا ف اهدر سجل
 .زوجعلا ةأرما (ه) تاوارحصو ءارحص وحن ًادرطم تاوالءف ىلع عمجت ةيمسالا ءالعف

 اوءمتجا موقلا مث رجا (1) ةنايرع اهكر ةبادلا ىرورعا (1)



 ديرو اخ

 .قطني لال سماخلا ىف باقلا | غنمو هطسبل ماقملا عستي ال مب )١( عبارلاو

 ىهاكءاي اهيلقب ةيناثلا تاع لب :نقثلا لصحي ىتح فرطلا ىف نيتزمطاب

 هل كلذو عاف كلذ ىلع ءاشو ءاج نزوف ضاق لالعا لعأ مث ةدعاقلا

 .نانكاس هيف عمتجا هناف لوقلا ةدام نم لوعفملا مساك مهمالكى ريظن
 00 دغاوهوابلق حيحمصلا نك انبلا ىلا لوألا 1 هكرج لشن

 ها دج ىهوةدعاقلاىلاعجر لب بلقلا هلخدي لو نيتزم عامجا نم

 نينكاتلا

 00 2| فدح وأ نسم قوش فرملا عنم(؟)دوجو سداسلا

 ه1 ملول عاد

 1 ل اهمف نأ لوقلا ىراصقو

 اهريغصت ىلبادب عمج مسا اهنأ الاق هيوبيسو 0-1 عار (لفال]

 ماللاتمدق ءالعف نزو ىلع ءاوشابلصاو ىواشأ لع اهعججو اقأ لغ

 نيصح ريغ زجاحامهنيب نين زمخ عاممجا ةيهارك ءافلا عضوم ىف ة ةزمحللا ىهو

 "009 لضألا ىلا ارظن فرصلا نم اهعنف ءاغمل نروّلغ اغا ثراشع

 طقف ىناكملا بلقلا :4> نم رهاظلل ةفلاخم

 نم اهعئنمو لاعفأ اهنزوف 'ىشل عجج اهن :1 لع قايكتلا لمانم للا
 ءانباك ةيلصأ اهنأ عم ءارمك ثيناتلل ةدئاز اهنزمم نأ مهوت ىلع فرصلا

 27 ءاوريما نكلو ىداملاو اوراجنإ لاقي نا امبتحا ناك ىأقدمملاو اوروتجا فاك
 لالا رهام اهدسم .[مالالاةضاخ 2 ذانؤب ىدبملا ءايتاو ناوكسلا مكح ق'اهناك ءاثلا
 لسا ةركك و. لحر عج نوكسف جتفب ةلجر لامتسا ةلق ناف )١( 7 نهد يلا
 .نيروذحلا دحأ مزاللا نأ يأ (؟) ةاثاا نع ةبولقم ىلوالا فا ىلع لد. ال لاجر
 نيبعتلا ىلع اال



0 

 كلذك ىلوالاو اهفرطتل ءاي ةيئاثلا واولا تبلق عواف نزو ىلع ووسقت

 فاقلاو ةسائنللا نيننلا تونك انتغداو ءاشلا عم ةنكاس اهعامجال

 0 7 نم لاقتنالا رسعلا

 نكي عمن ىف ملالعالا بجوم دوجو عم حيحصتلا مر

 ليلداهلبقام حاتفتاو ءايلا كرحم وهو بجوملا دوجو عم حيحصتلا ناغ
 لفع نزو لع سأف ةيناثلا نع ةي راس لو لانا

 لايمتسالا ريثكلا ماراعم ١( ١)مارا فاك لامعتسالا ةردن ( عبارلا )

 حتفو امنوكسل املأ تبلق وءافلا عضوم ةيناثلا ةَرِمْطلا ىهو نيعلا تما
 لافعأ هتزوف اهلبق ىتلا ةزمحلا

 كلذو فرطلا ىف نيتزم عامجا بلقلا مدع ىلع بترتي نأ سماحلاا

 مسا قاف ءاشو ءاك ماللا زومهملا فوجالا لعفلا نم لعاف مسا لك ىف
 ةزمه ءايلا لق ىلإ جاتحنف“ىلاشو ”ىلاج لصالاو ءاشو ءاج امهم لعافلا

 رفنف ليث كلذو نيتزمه ”ىلاشو ”قاج ريصتف لعاففلأ دعب اًيعوقولا

 نوكيف ضاق لالعإ هلالعإو ةزمه اهماق نودب نيعلا ىلع ماللا ميدقتب هنم

 لاف ءاشو ءاج نزو.

 عوجولاوهو لوالاىلا عبارلاو ثلاثلاو ىناثلا ىمالا درب ناو

 هنم يبت ىذلا درفملا لخديل ردصملا نم معأ وه ام هب داربو لصالا ىلا

 (*) ثلاثلا ضننو لوالا ىلا يناثلا عجرأ هلاف ىضرلا لعف علا

 ةحصنأ عم ةدرطم نوكت نأ ةمالملا ق- لاق هنأف ( ؟ ) يظلا وهو متر عج ( (١

 رخأ ءايشأال نوكت دق ذإ ةيولقم اهنوكى اصن تسيل لالعالا بجوم دوجو مم ةماكلاا



 مس اش

 اليلق امه ريغ ىف ءاح دقو ىداحو شال ومع نئمملاو زومبملا ىق قفت ام

 01 ناز لسنا "تهكر لعسما رغ
 يزول نانو تتر ل ع

 / ١ ىأني ىأت ى ءانب ءانك اريثك هواتم ىلع رخآآلا يدقتب نوكتو

 ىأر ىف ءارو

 )ل او ع نسأو هاحو نأ ف امك ءافلا ىلع نيعلا مدقت دقو

 (ه) رابآو
 ماللانع ءافلا رخؤت دقو حصالا ىلع ءايشأ ىف امءافلا ىلع ماللا وأ

 دحاولا هلصأو ىداملا ىف امك
 . رومأب بلقلا فرعيو

 تل اخو ناف ىأنلا عم ءاني ءانك (1) لصالا ىلا عوجرلا لوالا

 افلا ءايلا تبلق مث 1 عضوم ماللا تمدق ىأن بولقم هنأ ىلع ليلد

 اشو ءاشو ىارو ءار هلثمو - هنزوف

 هوجحووةبجووهجولا دورو ناف هاحىفاك (7)قاقتشالا ةلثمأ ىتاثلا

 مث نيعلا عضوم ءافلا ترا لاو بواقم ةاخ نأ لع ليلد ةهاحوو

 ةدحولاودحوتودحاو دورو ناف ىداح ىف امكو . لفع هنزوف افلاثملق

 ءايتببلق مث ماللا عضوم ءافلا دحر تولكم ىداخ نأ لع نكد

 س وقو سوق دورو ناف ىسق ىف اكو . فلاع هنزوف ةرسكر ثأ اهفرطتل
 ناطقا نيملا | عضوم اللا ل كو ضو وق بواقع ل1 لع لبلد, سوقتمو

 انساب 2 عجءارآ (4) ةقان عج 1 35 (*) ماظا ليللا (؟) لزه )١(

 ا بولقملا هنم قتشا امم ةقتشملا تاملكلا ىأ(7)ردصملا ىأ (3) رابأ اهلصأ (ه ( ًاءارآ



 دس خجشدل

 تررك ةملكلا لوصأ نم فرح ريركت نم ةئشان تناك ذإو (؟)
 للعف ببلج ىفو ىلءف خّرأ نزو لوقتف ذ نازيملا ىف هلياقب ام

 نزو ىلع ببلج لاقي الف ديزملا فرحلا سفنب نازيملا ف يوي الو
 ربركتب تلصحةدايزلا نأ ىلع هيبذتلل لر'ءف نزو ىلع خرأ الو باعف

 ىللصا فرح

 (اهينوتلأس ! فور> نم رثكا وأ فرح ةدايز را تناك ناو )0

 مهاف - نزو ىف لوقتتف نازيملا ىف هنيعب ديزملاب تّنِج ةملكلا لولا

 قزو قو لاعمتسا رافغتسا نزو ىو لاعف راع نزو ىو لعاف

 اودصقفهعورف بعشتل ريغصتلا ىف الإ كلذ نع اولدعب ملو ىلءفت م دقت

 لوصالا ةلباقم ىلا نيرظان ريغ 'ىجيس ام ةثالث ىف هنيزاوم رصح

 دئاوزلاب دئاوزلاو لوصالاب

 )١( لصاللاعبت هنع اهم ربع لاعتفالا ءان نم الدبم دئازاا ناكاذاو

 لمطفا ال لعتفا ريظطصا ق0

 نازيملا ف هريظن لصح نوزوملا ىف ىناكم ب اق وأ فذح لصح نإو
 لفل نزو ىف لوقتف ىفرصلا لالعالاب لصحب ىذلا ريغتلاب دتعي الو

 لع ازغو ىرو عابو (؟) لاق ىفو عولف ىسق فزو فو

 (هءفرعيامو ىبكسلا ىاقلا )

 اك ضعب ىلع ةملكلا فورح ضعب ميدقت وه ىناكملا ىلقلا
 مسمن ل ا ل نع مصاص اس نال ل سس اح ل اسصسص٠7٠٠س صصص ماصسسل ه هذ ان اه ماس امانا لذ ل ل اذ امال ان ام اسس مال اصسس7صصسم٠سس ماسالا لح ل اماما اما نايس ام

 لمطفا برطضا نذزو لوف: ملدملاال لديلا ىلع نزولا ةيفاشاا ف ىذرا زو> )01(

 أعفةن زب يمرولاف ةن زب لاق لوقتف هيلعو هم لديملا ال لديلا يلع نزولا رهاقلادبعزاحأ(؟)



 كي

 اذ و ةساغو ةسا رو ةئالث لوسالا مسالا ةينبا ١ (هيبك)
 ةتسىلا ىهنياهدب زموةيعابروةيث الث لعفلاةيذب اليضأو ةعبس ىلا ىهتني

 وردا هنالك نع هعضو لص دقت ال(١ ١)لعفلاو مسالا نم لكف

 (ليثعلاب يحبو :قفرصلا ناذملا)

 رومأ ةينامثى ملكا ةينب أ لاوحأ نايبل هب ىتوكي ( لع ) ظفل وه
 ااا مدقتلاو دئاوؤلاو لوصالاو تاتكسلاو تاكرملا ىهو

 همدعو قفدللو

 نأ ا( ةرشلا ريتعا(؟) اتاللاةيب رعلا تادرفملا رثك نك ذإو

 ماللاف نيعلاف ءافلاب نزولا دنع اهواباقو فرحأ ةثالث تاملكلا لوصأ

 00و لعد لظ) نرواق داثم نولوتبف نوزوملا ةروصن ةروصم

 لوألا ف رحلا اومسو اذكهو لعف' عمس“ ىفو لعف ح رفىفو ىلأءف م 3
 هدأ ا لع ةملكلا تدازناف 0 ثلاثلاو اهنيع يتاثلاوةملكلاءاف

 د ىلع ةملكلا عضو لاا نم ةب الم داير تناك اف )0(

 لوقتف ( لع ف)فرحأ ىلع نيمال وأ (م)امال نازيلا فتدز ةسمخ وأ

 هينانثوهلوأ حتمي لاعف لج ر فس فو للعف جرحدىفو لم ف“ رفعج ذزو ىف

 ةحوتفم ىلوالا همال دشتو

 ىلعوأ عابو لاق ع نم أ علو لق < نيف رح ىلع هريص» ىذلا لالع ال |هلض رعي 5 نكل 0

 نم ص أر يسكملاب هعاذكو ا ءاه ةدايز م قا ند ا ارلا حتفو هر 0 فرد

 وا هنالو ه هريغ نم افرصت رثك أ ىتالثلا قاف انو 220( اك ىجيساك ظفح ىنععي ىو

 جايتحالا دنعماللاترركوايثالم لعجف طاقساب الا هب ىنالثانزو نكي مل الثم ايعابرناك

 نيعءلاو ءافلا ديد ماللا ترركا اعا )ع( افلا ند لوسا ةدايزلا ا هريغ نرزومىلا

 ْ برأ اهنا
 توم د يسشضمب 25و
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 اهعججواهتينثتب نوكيءامسالا فيرصتو . ضعب نم اهضعب قاقتشاب نوكي
 ”ىجيس امن كلذ ريغ ىلا اهريغصتو اهنبسنو

 سئئب و معأ و سيلو ىسعك ةدماجلا لاعفالا نم ههشأ امو فرحلا امأو

 نفلا اذه تاوو وم نم نلف ناو فيكو نم لثم ةيزبملا ءامسالاو

 نايقيقحال نايروص امهعمجو امهتينثت و ذاش ىذلاو اذ ريغصتلا قوحلو

 ةفلتخلا قانملا لوصح و كابالا أطخلا نع راربخالا 10
 مدوتامو ب رعلا موظنمو ثيداحالاو نارقلا نم هدالمشسا
 0 7 مامالا ليق 20 ملم نب )١( ذاعم هعضاوو

 مما لك وحن انمض و [ ضرس هيف رك لت ىلا طناضق هلا

 8 0 ءاي بالتجاو هينان حتفو هلوأ مضب رغصإ ناكمتم

 ءالبلقت ةريك را ةنكالس د |

 ( ةملكلا سقت )
 هنم مهف ظفللا كلذ رك ذ ىتم ثيحب ينعمل عضو درفم لوق ةملكلا

 فرحو لعفو مسا ىهو . هل وه عضو ىذلا ىنعملا

 وحن هنم اءزج نهزلا سيل مهفلاب لقتسم ىنعم ىلع لد ام مسالاف

 ملع وحن هنم ءزج نمزلاو مهفلاب لقتسم نعم ىلع لد ام لمفلاو
 : ًارقاو موفيو

 ءابلاو نره وحن موفلاب لقتسم ريغ ينعم ىلع لد ٠١ فرحلاو

 ةروهشم تامالع لكلو

 ةيرجم ١81 ةنس ىفوت امتا مدقأو ةنوكلا ءاماع لوط نم )١(



 ( فيرصتتلا )

 ((١)ةينبأب ملع ىمسالا يندملاباحالطصاو رييغتلاة فل فيرصتلاو فرصلا

 0 ]رو فدسو 241 و ةلاضأ نم اهفو رك قواك اعو ةيلكلا

 فقولا نم ءانب الو بارعاب سيل امم اهرخ آل ضرعي امبو ةلامإو ماغدإو

 اعل ةماتخم ةلثمأ ىلا دحاولا لصالا ليوم ىردصملا ينعملابو . هريغو
 ,مهفاو مهقيو مهف يلاالثم(؟)« مهفلا» لي وحتك اه الإ لصحم ال ةدوصقم

 ل الا شل رلشتم , ةنكمسلل ءايدلالاو ةفرضتللا لامقألا هعوضومو

 ىهواهريغ مف كرا هنأ ن نك ىلا امئوه امغيصو اهمازوو ةملكلا ءانسب دارب 6

 ةلمالاو ةدئازلا 0 رادعا عم امنوكسو ةنيعملا امتاكرحو ةيئرملا اممورح ددع
 0 ىلع هنوك ىهو نضع اهيل كر اشم ة هفصو ةئيه ىلع ل>ر الثف هءعضوم قلك

 ئ 1 انلقو ءانماا ىف كس وةك رد رياعتا الف ريخالا فرش اما مو.ضم امئانو حوتفم اهوأ

 ةينرااهفور> ائاقو ريظنلا مدعل مظفر سكب كيملاك دوجولا ىف اهكراشي ال دق هنال نكع

 يف لك ساو لعق 0 سّئ.لوآة7 6 نزولا ريغل بيترتلاو مظنلا ريل اذا هن'الل

 .لاقيالو لعف نزو ىلع مر " نالاقيهنالةلصالاو ةدئازلا فاو ر ايتعا 0 أاناقو لفع

 0 00 نوب" 0 0 مارا لع 5 ىلع

 شامل ف مهغلا ىنعم نف ( ” ) نيعايلا عضوم نكح تارولا قف ني رخ 0 فااخم

 .ىلإ مهفلا وه ىذلا لصالا ليوحتب الا لصحي مل لاثملا اذه ىف امك ىلقتسملاو رضاحلاو
 ةثالثلا ةلثمالا

 1 مك ## نيج 2245 سيف مسيعر كا نسي ية يي ]| ياا



 ىلع ماس دمت 000
 ىعرششلا ءاضقلا ةسردع سردملا ةراحتلا ةسردع سردملا

 *( بارعالاو تاقيبطتلا ىف ةماه تادايز اهلا فيضأ ةيناثلا ةعبطلا 9#

 ة«رصعيةديدجلاةكسلابةيرهزالا ةبتكم للا بحاص ىعفارلا ديعسدم ةهتفند م

 ل ةئلم 45 ١ هى. 2 هةر

 : فرصلا ىف ىباثلا ءزجلا 9

 حبيبه جبس شجي إب 9 يي ييييبيييب بيب ب ب ب ب بابسسصتسل

 « رصم ةظفاح راوجي خداعتنلا ةعبطع عبط 2



 تس الب حل

 ا ةحفصلا

 ةيعلاواووةيبيسلا ءافدعب بصنلا طورش رع ةرمضم ىهو نأ

 مزاوحلا ماسقنا ٠ امهقارتفاو املو مل كارتشا ٠ لعفلا مزاوج

 تاودالا ماسقأ ٠ امقال ىق مزجلا تاو ٠ اهزيغو فورظ ىلا

 طرشلا نارتقا عضاوم ٠ طرشلا تاودأ بارعا ٠ ةمزاجلا ريغ
 ا ل وأ ب وحلو .ءاقلان

 ليصفتلا ىلع امأ ةلالد ٠ ول ماسقأ ٠ امولو ٠ الولو امأو ول 8

 ان راركلل 1“ كب اهم تارعإ ٠ ديكوتلاو

 ظافلأ ٠ اهكرتو ةدعاقلا ءارجا زاج ددعلا مسامدق اذا ( ددعلا )
 . لعافغوص زاوج .نيئيشب زيمملا ددعلا كح ٠ عاونأ ةمبرأ ددعلا
 ٠ ددعلا في رعت ٠ خراتلا ةيفيك ٠ ةرشعو نينثا نم

 ٠ ؟بارعا ٠ ةيئاشنالاو ةيربخلا م نيب قرفلا ٠ ددعلا تايانك9
 تيكو ثيكي ةصفلاو كردحلا نع كب

 نمو ىأ ني قولا « 011865

 لججا ا ١ لمعاط ىب هلا ٠ ام لحم ال ىتلا لمخلا ٠ دئاوف اهيفو ةمتن ”.#

 : ةبترو اظفل رخأتم ىعريمضلا دوع ٠ فراعملادعب و تاركنلا دعب
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 “٠ مت *



 تس لال

 ةفحصلا
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 فرصذملا ريغل ضرعي ام ٠ فرصلا
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 : ةحفصاا
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 لاملا نيب قرفلا يف ةمتاخ * لماعلا ىلع زييعلا دقت عانتما ٠ نع

 زييملاو
 قلعتملا ىف ةمئاخ . راخلا فذح دارطا ٠ رخلا فورح

 الا ارت دا راوج ٠ ٠ عاونأ م لعلنا ايضالا . ( ةفاضالا باب ) "8

 لا ستسا تسل“ ؛لاوخلا ثا هَ عضاوم 7 ياش الع

 نيف اضتملا نيب لصفلا ٠ هللا فايظملاوأ فاضملا فذح

 ملكشتملا ءاي ىلا فاضملا م1/

 00 | ةاضملا لم ٠ ردصملا لاا طوزشق ٠ همساو ردصملا لامع 14

 ٠ ةغلامملا غيص ٠ لأ هيفام لامعإ طو ريش ٠ لعافلا مها لامعإ 9

 لروعفمللا مدا لامعإ 6

 ةمتاخ٠ ةفصلا] ومعم٠ روما ةسم/اهصاصتخا ٠ ةبيشملاةفصلالامعإ . ١56

 ناتغيص بحعتلل ( ( بجعتلا باب ( 55

 امهلعاف طورش ٠ حدملا وأ مذلاب صوصخملا ( سئيو معن باب ) 5
 !كرخأو مم اذدح هيف فلاختام» معن ةل وحلا لاعفالا هيف فلاخ ام

 ليضفتلا مسا لمع

 طورش + هب تعتن ام + هعوبتمل هتقفاوم ٠ تعنلا * عباوتلا 0

 كارت ,توعتماو) حملا نما لعام قدح + ةلخلاب تمنلا
 ريمضلا ديكوت ٠ تاركنلا ديكوت ٠ تادكؤملا ماتت ٠ ديكوتلا
 ديكوتلاو تعنلا نيب قرفلا يف تامهم ٠ ىظفللا ديكوتلا



 ا ا

 ةفحصلا

 نإ لمع ةلماملا ال باب 4٠

 ١١ ) امتاوخأو نط وهو. نزلا. بصن ايف ( كلاثلا لصنلا :
 ءاذلالاو قيلعتلا نيب قرفلا . ةيبلقلا لاعفالا هب تصتتخا ام

 نار ا ئىَزَأ وهو ليعافم ةنالث هب بصني ام “٠
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 تالاح سمح واولا دعب عقاولا مسالل . هعم لوعفملا 1١

 تانيتعنملا“٠ الان اركمم “٠ عطقنملاو لضتملا * ىنثتسملا باب )مخ
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 ةيلاملا ةلمجلا ىف واولا عانتما ٠ تعنلاو ربحلاب



 د ساب

 حيضوتلا بي ذهن نم لوالا ءزملا سروف

 ) عوضوم ا ( ةحفصلا

 . ءاماعلا ةلج نم ضعبل ظيراقت 2"
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 هنم لاح امو مالكلا حرش 8

 بارعالل عورفلا تامالعلا . هبشلا عاونأ . ىنبملاو برعملا حرش
 ظ او راخملا ماسق أو .ةفرمملاو ةركنلا .: ف

 ابوحو ريمضلا لاصفنا "0 دا ناوجو ريمضلا راتتسا عضاوم ا

 بقلو ةينكو مسا بكرمو درفم . لوقنمو لجتىم . للعلا مم
 ةراضألا ةفيكشل ناجل لودح ..ةراشالا مسا 49

 اذةيلوصوم طورش . كرتشءو صن . ىمساو فرح . لوصوملا 44
 . لوصوملا فذح . ةلدلا فذح . دئاعلا فذح طورش

 اافأ؛ ضار اةاذأب :فرتملا ١ ه؟

 و دلع ريدصلا زارإ ٠ هدعب ا[ كضولا ةقباطم . ريخاوادتنملا .٠
 . ابوجوربملا وأ ًادتبملافذح عضاوم .هبصنو فرظلا عفر.سابلالا

 .' نارا لوأ عفرب امف لوالا لصفلا . ربخماو ًادتمملا ساو 6

 رومأ ةسم#ناكصاصتخا . ماسقأةثالث ىلع فرصتلاىفلاعفالاهذه 4

 قنلا ف سلب تاهشملا ناو.تالو الواام مو

 ةبراقملا لاعفأ ىتاثلاعونلا 4

 : ن.أزجلا لوا بصني امف يتاثلا لصفلا 9
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 “يش نع اريخ نوكي نأ نكمي ال ذا ركب
 قاوم هناا مدقت |م ىلع ةدايز ط رتشا ماللاو فلالاب رايخالا ناكذاو

 اقرصتم اهلعف نوكي نأ (؟) ةيلعف ةلجج نم هنع رخلا نوكي نأ )١(
 مدعل كوخأ دلاخ كلوق نم دلاخ نع ريخي الف ًاتبثم نوكي نأ (©)

 كلوق نمالو فرصتلا مدمل مدقتي نأ دلاخ ىسع كلوق نءالو ةيلعفلا
 هللا ظنفح طاورتقلا هيف تفاتقلا ام لاثمو . ثايثالا مدعل دلاخ - ام

 لوعفملا نعو هللا ةفيلخلا ظفاحلا لعافلا نع رادخالا ىف لوقتف ةفيلخلا

 مدقت 6 فذحياللأ دئاعذ الءاطا فذ> زوميالو ةفيلملا هللا هظفاحلا

 مو ةلصلا ىدرقتما لآ نسف كا احا رازيسم لأ كس تق
 ندمحملا يلا كيةيدص نم تغلب نم ءاتلا نع رابخالا ىف لوقتف زرس

 هن ال مس مالا ىف انأ ةم ند طك ىلا تكرس ا 9

 اهرهشال مكتملا لأو ملكدتملا ديمض نقاتل 3 "ال لال ىنعملا ىف ظ

 ريا نم نشكو ملكذدملا رش

 نضاتااخأ اذا هلاصفناو هزورب بجو لأ ل ل

 00 دعلا نع رابخالا يف لوقت ! مدقتملا لاثملاءامسأ ةيقب نم 'ىث

 ن* انأ غلبملا ل ندم نعو كاقيدصة يي نىد_دحما ىلا امهنم ان

 00 تلدص نم ها افلم ة لالا مو نووي ةيحن موملا كيقيدص

 نيش 6. ماكت 000 ماكتملا لعف غيل كان ال كلذ وةيحن نيدمحلا

 اعلا (ةعالةمنضاو قوكيل تايلا اذهان را قل هترخأ ىذلا ريخلا

 امتيامهنيملائدبم نموحنلابا وأ عج لع ةنارهماوهو

 (:فرصلا:ىف ىتاثلا ءزجلا هيليو وحنلا ىف لوتالا ءزجلا ت) 3



 ا

 ىمدتسإ رابخالاو رهاظلا الإ نري ال نهم أل ذنم وأ ذع وأ تحي

 013 هللا دبع ابأ ترد - كلوق ىنف مدقت ام هنع ريا الأ 1 ةناقإ

 ريمضلاْ ال قابلا نع عنتعو هللا دبع نع رايخالا زوج سيدالا دنت نم

 قات الريمضلان الف برقا |اهآو فاضب الر مضملا ن الف بالاامأ اهملخت ال

 فصوب ال ريمضلاو فوصوم هن الف دمحامأو هريغالو رورو راج هب
 م0 آل رمخلاوةنصع الف يدالا اماو

 ال 0و لفاعلا نع و اامم هيلا فاضملاو فاضملا نع تريخأ نإ مين

 )000 1 تلعجو كلذات حاف اعم هيمصو فويصاوملا ,نعاوأ ًاعم
 فاضملا نع رادخالا ف لوقتف ريمضلاب فةذيح ءانغتسالا ةحصل زاج

 اذكهو هللا دبع وأ تيدالا دمت نم برق هريس ىذلا هيلا فاضملاو
 .ناحبسكب صنلا زال نع ريخ الق اعوفرم هلامعتسا.زاوج“ (0) ' قابلا
 بر رعو د نع ريخي الف تايثالا ىف هدورو زاوج (1) دنعو

 ىلءاجام ىذلا لاقي الف ىننلا ىف لامعتسالا نم اهمزل امع جرخ الثل رايدو

 ةيبلط ةلمج ىف مسا نع رخ الف ةيريخ ا 09 0

 00 0| هلع نوكن ال ةلطلاو ةلض لمح رابخالا دمي ةلمجلا نال

 بو ىلع رفاس كلوق نم ىلع ون نيتلقتسم نيتامج ىدحإ ىف نوكي
 هنأ :رقتسا ىذلا ىلع ةلص سيل ام فطع رايخالا دعب مزأ الأو دا

 ةدحاولاةلمجا كح ىامهنكلو نيتلقتسم ريغ اتناكاذا انا ءانلا نب كك

 0 ٠ طا ءاقتلال راع دانا طفلا ناك وأ ةارطاو طرشلا قلمك
 اانا 1 (4) ظباز نم اهدا لعد قو رفاس ىذلا لوقت

 ىلأ نم ركب و مالعالا ىلاوثكد يفي ال مسا نع ريخي الف ةدافتسالا



 ا

 لأب امإو هعورفو ىذلاب امإ رابخالا : هئع ربخي ام طورش . (ٍب)

 الناتنوكي نأ: (1) ١ طورق ةنسن هنع ريختلل طرتشا لولا لآ

 رادلا ىف مهمأ كلوق ن م ماهفتسالا ىف ١( ) مهيأ نع ربخي الف ريخأتلل

 هّشنردص نع ماههتسالا لي زتف ممر ادلا ف وه ىذلا ذئنيح لوقت كن ل

 ةيبحعتلاام وةيربخلا كوطرش ةلاو ماه:ةسالا ا | عيجف 6 اذكهو

 لاثسا نع رع لق قرت ابق 'قوك قا )0( نأعلا ريِمْصَو

 رشبتسم هأيأ ىلع كءاج ىذلا|رشبتسم ىلع كءاجى تلق ول كن ال زيبقلاو

 ءانغتساللالب اةذوكي نأ (*) عنتم كلذ و لاملا ىلع ريمضلا تيصن دق تنكلا ْ
 ىنج اياعتج ءاتغتسالا نوح 01م نع ربخي (؟) الف ينجألاب هنع

 ىنغتسإ ال اهنأل هتلك دوم نم ءاماكر يمضلات ارهاظ وأ ناك 10

 تربخ ًاولكن ال هلثمىف رابخالا عنتما اعاو مهارباو دلا“ ىنج هلا

 الضتم ناك يذلا وه لصفنملا ريمضلاف وه: هتلك دم ىذلا تلقل هلع

 ىذلاريمضلا كلذ نع فلخ نالإ لصتملا ريمضلاو رامخالا لمق لعفلاب

 ربخال اطبار هتردق نا لصتملا اذه مث هنرخأو هتلصفف الصتم ناك
 ربخلا تب لوضوملا نع ادئاه هلردق ناو.دئاعالب لوصولا ف

 زيك كلذ يوقنلا نمانل ١١ ىف حراسألا مساك رهاظلاو . طبار الب
 (4) قباسلا روذحلا مزأ هنع دلال هناف طب رلا هب لصحام لك هلثمو

 رورجملا مسالا نع ربخي الف ريمضلاب هنع (م) ءانغتسالل الباق نوكي نأ
 كلذنك (؟)طسوتاا موز نم هلام جر الثا لصفلا ريمض نع ربخي ال اذك )١(

 اهنع ىنذتسي ال هنال رقبلا ىلع بالكدلا وح لاثمالا ىف ةمقاولا ءام.الا نع ربح ال

 راهضالا ل بةءامنال ىناثلا طرشلا نع نغه طرشاا اذه (" ) ريغت ال لاثمالا نال ىبنحأب '

 نا.ءااو حاضيالا ىف ةدايز رك ذ اناو فيررعتلا لبق

" 



 دا جوس

 كبسلا باب هيمسإ

 هباونأ ىلع هون دقق ودالا باوأ نه ملعتملا هفرع ام ربت هلو

 ماكحالا راضحتسا ند بلاطلا اونكمل لعافلاو ربأاو ادتيملا بابك

 نارعأ هب قلعتيو اهبف رظنلا قيقدت نم هيف ام عم
 )١( ا رد نم دمت نع ربخ كلك كل لثق اذاهتقيقح ناد ىف 0

 نأ ( اهدحأ ) لامعأ ةعب رأ هيف لمعاو مالكلا كلذ يلا دمعاف بدؤم.

 نأ(اهمناث ) ىذلا و زيكا هدارفأ ىف دعج قب اطم لوصوع هئدتبت

 هلآ لغهمفرت نأ" ( اهلاث )' ثكذتلا هلآ ىلآ ادم رهو 1 000
 :) اهل اهاطم اريمضةتع ةتلقت ىذلا هناكم قل معجت نأ ( ابعبار 006"

 ًادتمم بدّؤم وهو احم ىذلاف دمت بدؤم وهىذلا لوقتف هارعاو

 دم نع ا هتلعح ىذلا ريمضلا اهنم دئاعلاو ىذلل ةلص ةلبخاو ربخو

 مالكلا لاي ولا وه ىذلا:

 املا ناو ةنع ال هن ربخم م نأ هانحرش اع كل نابتسا دقف

 ىنعم ىلع مهمالكل يأت بجوف لاؤسلا رهاظ فالخ كلذو سكعلاب

 ا |ذ[ ام هريظنو ىذلاب هنع كريبتت لاح اذ 7 نع ربخأ
 مساق يلرملا ه.دأ ئذلا لوقت امماق ىبرملا بدأ انلوق نم مساق نع ل

 نذلاو ناذللا ىذلا لثمو ىلرحلا امساق د ىذلا لوقت ىنرملا نعو.

 ١ ل! افرع تالز م ولل ةبك نماعريغ نوداهعجو اهانثمو قلاو

 ناذللا لقفةيح نيروضنملا نايدهملا غلب نم نايدهملا نع ربخأ كل ليق
 ناب دهملا مهغلب نيذلا لف نيروصنملا نعونايديملا ةيحل نرروصنملا اغلب

 ةيحن نيروصنملا ىلا نايدهملا اهغلب ىتلا لقفةيحتلا نعو نوروصنملا ةيخم



 ما هي

 .نارتال خب اها ند (قنلا فرحأ )
 امأ ب امون ل اليل كل ممذإ تانإ (طرشلا

 )١( اًمول الو _ الع الا الآ (نييضحشلا ف
 امول ول كك نأ نأ ( ةيردصملا فرحالا)

 له نكت نإ بنا رس نيسلا( لاق كلا 0

 ااه امأ الآ [ةيلتلا و
 أ دق ءادجألا مالد يرونلا+ نا نإ .( ميلا

 .همزاوجو ع راضملا بصاونو  ءادنلاو راو فطعلا فورح كلذ نمو

 امايب م دقو
 فرحأك ةلماع ريغو اهتاوخأو نأك ةلماع ىلا فورملا مسقنتو

 باومحلا
 دضحعو نييضحتلا ىربا لانفالاب ةنصتخ لاا مدقنتو

 .نيئفطاملاءاملاو واولاو نيتبقاتلا الو اك ةكرتشمو رطلا فور ف
 قورملا ياعم هب ركذن عضو رصخأ اذهو

 « كبسلا باب . سيردتلا باب #
 « ماللاو فل الاو هعورفو ىذلاب رابخالا »

 باب ريظن ةيوحنلا ماكحأالا ف بيردتلل نونودنلا هعضو باب وه
 مهضعبو ةيفرصلا دعاوقلا ىلع نيرمتلل نويفرصلا هعضو ىذلا نيردلا
 تناك ايضام ناك نأ اريدقت وأ اظفل لمفلا ىلع لوخدلاب تاود الا هذه نمت ()

 انيتأت ام ول وحن هل بلطلاو هيلع ثحال.ىبف اليتتسم ناك نإو هك رت ىلع موالاو خييوتلل

 ةكمئالملاب



 د سا

 هيبنتلا“ىجن دقواهلئاق وه ةلكابما الكوحن رجزلاو عدرلل (الك)
[ 

 نودوجحمل ذئموب مبد نع مهما الك وحب حاتفتسالاو

 لدتعإ ولا لعل ومن عقوتلاو يجرتلل ( لعل )
 "0 |[ وانوشأ + ومم ىفملالاهلقو همزجو عراضملا ىننل. (امل)

 كاقيو مهعاضب اودجو مهعاتماوحتفال ورحت طرشال ”ىمنو *ةليل ريغ يل

 ,نيح ىنعع فرظ اهنأ اذه وحنىفرهشالاو دوجول دوجو فرح ذئنيح اط

 الولو ) ( هللا ذورفغتسن الول ) وحن طرشللو ضيضحتلل (الول)

 فرحذتنيح اط لاقيو ( ضرالا تدسنل ضعس موضعل سانلا هللا عفد

 طرقلا دوجول تاؤوملا قش ىأ دوجول عانتما

 (”ةكئالملاب انيتأت امول) وحن نيروكذملا اهينعم ىف الولك (اموا)

 هلوق وحنو

ِ 
3 

ْ 

 ءاحر كاضر ىف كطخس دعب نم ىل ناكل ةاشولل ةخاصالا امول

 كقيدص ىلا لسرت اله وحن ضيضحتلل ( اله)
 ا دبسإلل هو نكلل الا ابم تأب ريغ ( ةيساملا امآو)

 قباسلا مالكلا نم شن مثو عفر كاردتسالاو نابج هنكل ملاع نالف

 فورالانأ ملعمدقت منو ميهادبا ن كل دلاخ ج رخ ام 0 ففخن دقو
 ءبسنت ا ىعم ىف خا اهه ةمئاطا لكتف ا ىلا مس

 لاف "1

 )0( 0 > _للج  لجا  ىا  ىلب - معن ال( باوجلا فرحأ)
 أربخ ًانايثا وأ أمفن ارابق ام توصل قيدصل ئأ رزقا معن نأ اهندب قرفلا )غ0(

 ' نأ وريجو لجأو فوذخما مسقلا وأ ماهفتسالاب صتخم معنو ىفنال باوج ىلبد ااط وأ
 ايفنوأ اباجحما ريخلا قيدصتب



 هنا

 لهو_رمؤتاملعفاو مدن هر 0 ىغبلا باوح ىف معن لوقت لئاسلل

 ىو لك "كلذ ف اليل كيلع ام تيدأ

 انمحرا انبر ايه وحن ءادنال (اًمه )

 : الإ. لأ“ مذا ضو رفع ةنيزاك-( ةلعا )|

 العا . لاول... نمل . الك قال وس ال
 قترت قتت ام ذا وحن طرشلل ( امذا)

 ةوخالا قح متيعر الأ وحن ضيضحتلل (الأ)

 توملا الا ءاود ءاد لكل وحن ءاتثتسالل (الا)

 نوماعيفاونمآنيذلا امأف . وحنديكوتلاو ليصفتلاو طرشلل (امأ)

 مهبر نم قملا هنأ

 (ارومكااماو اك اش اها رسما مان (امإ)

 ًادحاو اشاح )١( ناتوملا ىلع اومدقأ وحن ءانثتسالل (اشاح)

 (رجفلاعلطمىتح ) وحتليلعتلاوأ ءاهتتالل رج فرح عقت (ىتح)

 جاجحلامدقر# ةباغلل فطع فرحو ( ضيبالا طيخلا 1 نيبتي ىتح)
 قدزرفلا لوق وحن ءادتبا فرحو . ةاشملا ىت>

 | عفا اج وأ لشن اهابأ ناك * ىبشل يدلك "كج ل

 ةكيشيبا قا اك ونتلا ردلا هلظفل ناك وحن نظللو هيبشتلل (نأك)

 0 ل

 ةديصأ ند تن ءااو قدزرفلا دادءأ ْن * عشاحمو لشرب )20( تدكينلا ءارتنا ) 1(

 روبشملا تيأا اممو هطهرو 2 ىلع اف درب

 عماجلا ربرجاب انتءج اذأ مه ىند ىلانآ كغاوأ



 ظ ن7 ظ

 هبر_ةينم تبلج )١( هيلا بو رم رثكتلاو ليلقتلل (بر ١
 ”ىرصا لوق وحن اهلمع ىقبيو واولا دعب فذحم دقو  دعاقل ( ؟) عاس

 مدقت دقو سيقلا

 ل الا عاولاب ل ٠ هلودس ىحرا رحبلا جوك ليلو

 بر واو واول لاقيو

 ىرب فوس وحن لابقتسالل ( فوس )
 نينئاخلا ادع سانلاب نظلا نسح وحن ءانثتسالل ( ادع )
 ىنتملال وق وح عقوتلاو ىجرتلل ا

 (*)الثمىوطا ىف ىنت ريص ىتلا ىلإ  ىل عفشيف ىلذ ىرب ريمالا لع

 . ( نوام# كلفلا ىعواهملعو ) وحن ةيحاصملاو ءالعتسالل ( ىلع )
 ( مهماظ ىلع سانال ةرفغم وذل كبر ناو )

 وجم سيك ىنلل- .( تلد

 (4) مخو هيغتبم علرص ىغبلاو ٠ مدنم ةعاس تالو ةاغبلا مدن

 وحن ىنمتلل ( تيل )

 الاطلال لمغ اعتمربجافا امون دوعي تادثلا ثيل الأ
 لب اقألو ةنس دم 'هتلك اما وحن ذك ةضرظلا وأ ءادخالل ( َذَنَم )

 انمو: دنم

 امالعإو بلاطلل ادعو لرتكلا اهي نيمت 3 باودلل ( معن )

 'لوصحلا ىف دجي نأ برضي لثم (؟) هك اله ىف ابيسز وكي دقو ناسنأالا 1 01(

 مج ةاقبلا (4) هصصقب نونثدحةيو سانلا هب لث (*) هريغ بيصن نم نوكي 0 ىلع

 ىعرلا ىأ مترلا ناكم عترألاو لاح لا تال ةلجو مدن ل مدخهو ملاظلا وهو 4

 م ا ريخ ةلجاو عل ص ريخ وهو ىنعمو اظفل ليقتلاك مخ !او هللاط هيغتممو

0051-0 



 ]سوو

 هيا فال لا (امأ)
 ل قسم هلال ةيرايخ و ةيردتبمل]و ديكو تلل (نأ)

 محملا أ ىلإ ىحوب امتإ لق ) وحن رصحلا ديفتو لمعلا نع فكتتف ام '
 (دحاوةلإ !

 فكنتفام اهقحلت و (ريدق"ىش لك ىلع هللا نإ ) وحن ديكوتلل (نإ)
 باوجلا'ىجتدقو ( بابلألا ولوأ ركذتي امإ ) ون رصحلا ديفتو ًاضيأ

 تايقرلا سيق لوق وح
 )١( 4ن1تاقف تربك دقو ك - الغادف بيش نلقي

 ليل نوذجم حواملا نب سيق لوق وحن ءادنلل (ايأ)

 (؟)امميسن ىلإ صلخب ابصلا مسن ايلخ هللاب نامعن ىلبجاي ايأ

 دعب عقت ام رثكأو . ( ىبب اولق مب رب تملأ ) باوحلل ( ىلب )

 تيار م يننلا دعب اهب باجيو ماهفتسالا
 . خويشلا م نامشلا جرخ وحن ىخارتلا عم بيترتلل ( مث )

 «نلج تلق ردلا دوقع تملن اولا « ومن عنك باوجلا (للج)
 وهو ريجت اقف نونملا () محتقتأ وحن ًاضيأ باوجلل ( نمسا

 لعف مسا هلعج ثيح رهاقلا دبعل افالخ حبحصلا ىلع مساال ف رح

 فرتعأ ىنمع

 نيلضملا الخ سانلا قفار وحن ءاتئتسالل (الخ)
 هم هم ل د هلل ل م ذل ا ا سس اسم7صسم7ستسْسسسستسملا نا اد دا امام م ما همس همم

 ءدهم ولأو ىنديحلم ىلذاوع ىلع تركب هلبق )١(
 اهميمضالا قد مل ديك ىلع 3 أص قم فشلا 3 أهدرب 5 هدملو 64 ظ

 برحلا رامغ ىف لخدتو كالهلاف مقتأ ىأ (") فئاطلا قيرط ىف داو نامعتو



 ل سعال

 نآالو يلاح عراضم الو طرش الو ىنن ىلع لخدت ال

 هانيسحاو وح ةبدنلل (او)
 "0 ان ١ سانلا امان وخل ةينتللو ةيدتالو ءادسلل (1)

 ( ىلر ىل رفغ اه نوماعي ىوق تيلاي )
 الو ناجسيل وحن هديكوتل لعفلا ىلع لخدت 6 ةليقثلا نونلا )ف

 دبأ يضاملا قحلت

 ا00 د1 . اذإ . لخآ - ىأ فو نورقعو ةسمخ ةيئالثلا امأو

 .فوس . بر . الخ . ريج . للج. مث . ىلب ا تن ل

 ايه . معن ' قم تسل تدل < لع» لغات ادع

 ن1( دعاص ىا ومت ءادتلا ( ىأ)

 وح باوحلا ( لخآ)

 لع اهفاصوأب اىدنع لجأ ريخ اهقصوت تنأف اهفص يل نولوقي.

 1| ليوو رضاع أ اذا ( ةاغ سبط رح ةاحافلل ( اذ1)

 . ( نوطنقي ماذا مهدي 1 تيدفامع ةئيس مهمصت 3و ) وب طرشلاب

 ليتل كلل و لفتس الا فرطعاينا ربش الاد

 الثم دهتج أس باوج ف دصقلا غلبت نذإ و ءازجلاو باوجلل ( نذإ )
 هلآ ) رح قفرب بلطلا وهو ضرءللو حاتفةساللو هيبنتلل (الآ)

 انيدانب لحت الأ . ( مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ

 دا ىعالل هدبعي ىرما ىذلا ناحس:) وم ءايقالل ( كإ)

 ( ىصقالا دجسملا ىلا مارحلا



 د مس سل

 * )١( اريصلا قعلت ىتح دجملا غلبت نإ * هلك ١ تنأ ارعدججملا تع 1

 .'ىضاقلا حارتسا سانلا فيص) ]ول وحن هيردمللو طرقلل ( ل

 فرح لوالا لاثملا ف ام لاقيو 3 ) م فلأ ردعلا ول مدحأ داون (

 طرشلا ءافتنال 37 ءافتن | ىأ عاذتمال عانتما

 لا نارقاسا اه 6 ) 0 تنل هللا نم ةمحر ا 0 اذهام)
 تقولا:ظحاب دقو ( (؟) تبحر اع ضرالا مهبلع تقاضو ) ( توملا ]

 .ةاكزلاو ةالصلاب انس 0 ةيكرظ ةيردصم امل لايف ةيردصملا خم

 را ' حيحصلاو ( ايك تيكاام

 ةتلراق الو ةئس دم وتلا اء وح ةيفرظلا وأ ءادشالل (40
 دش .يااظاطح -- ٠

1 
 انمون ذم ا

 ىرسأ ىذلا ناحبس ) وح ليلغتللو ضيعتللو ءادشالل ( نإ
 ملك نم ممم 1 ( ىدق لإ 0 ل مار + دحسشألا نم اليل ةهدمعلإ ا

 يمنلاو ىفنلا دعب ةدئاز وار مهماثيطخ امم ) ).( هللا

 نم له) . دار نك ل ماههتسالاو

 رئامضلاو هذصهو مل ,ك ةراشالا ا ىلع لخددو هيسنتلل ) اه (

 بايلاب كيحاص نإ اهوحن ل مث اأو اذن 1

 م 1 هز 9 قرامتو راهعلا علط ليه 6 ماهفتسالل ( له)

 هريص هن دحاو م رش ةراصع ءابلا نللا ريصلاو حرف هنايو هني ىذا قءعل(١)

4 

 كت

 0 ا ب>رو ءاراام كل بدر اهمجوتوببلا نسب هضم 4 4عقم !| ة.>رلا 5 رووص هعجج وأ

 منا



 د سا

 بهذ ىأ دحسع اذعا- فر اع يعلو ءادما ىأ)
 قح كن وئبنتسو )وحن اهاد مسق هدعل ركذيو باوجلل (ىإ )

 تير 6 ماهفتسالا دعب اهعوقو بلاغلاو ( قمل هنإ ىبرو ىإ لق وه
 هنعتوكسملا كح ىف هلعجو اهلمق راو انما نع تارضالل )لي )

 ش لي ردب ههجو . فسو لي دلاخ بهذام وحن

 .يزج ال ) دلبلا نع 0 وحت ةيلدبللو ةزواجمال..( نع )
 ( ًائيش سفن نع سفن

 اواخدا )ن وعوتخدإبلا ف وحن ةييبسالو ةبحاصمللو ةيف رظلل فو
 ْ اسبح ةره ىف رانلا ة هادم ةلخفا .( مأ ف

 ؛( اهاكز نم ملفأ دق عقوتللو ليلقتللو قيقحتلل (دق)'
 ةليللا رفاسملا مدقي دق . ليخبلا دوجي دق

 وحن ١" ندعم ليوا هد ام عما نو لتلمتلا )3
 تايردلا ىلعأ اولانت ىك تاينلا اوصلخا

 .. هللاةمحر نم اوطنقت ال وحن ةيفانو ةدئازو ةيهانا نوكت ل
 « ىلص الو قدص الف ) ( دحست الأ كعنمام)

 .تلق 2 اولاق وحن نالمع ةلماعو ةفطاعو اباوج ةيفانلا عقت دقو
 نايكشلاا د نسجل نيمش ال حاطلااال لاصلا مركأ .ال

 (دلوب أو دلي[ ) يم ا يلا ةياقو همزحو عراضملا ىفنل (1)
 0 الل هصيلختو عراضملا ينل (ّنل)



0-0 

 ليلعتللو امندبو انيب دعب ةأجافملل ( ذا ) هللا دعا وحت ءادنلل (1)

 ىرزعلا ديبل نب ريثع لوق وحن
 )١( ريسايم تراد ذإ ريسملا انيك 20ه, نييض راو اح سلول 0

 مدقت: دقو قدزرفلا لوقو

 رشب مهلثمام ذاو شيرق مث ذا مهتمف هللا ذامأ قا ره

 وحن نيعم هنم درف وأ هدارفأ عيمج وأ سنجلا فيرعتل (لأ)
 ( انما نيدلا الا( * )رس ول ناينالا نا) ءارملاىس م ل

 حوصتملا .. ىاالا وهدا تحبو (هووش ل || مانآامو )
 مأ بيرقأ )وحن ةيوستلا وأ ماهغتسالا ةزم دعب ةلداعمال (مأ )

 ىنعع 'ىجتو ( مرذنت مل مأ مهترذنأأ مهيلع ءاوس ) ( ن ( نودعوت ام ديعل؛

 (وونلاو تاماظلا ىوتسن له مأ ريصبلاو يمالا,ىوتس له ) ومب لي
 ا نم ةلففخمو دارنا ةرسغمو ةيردصم نوكت (نأ)

 اماف ) . ( كلفلا عنصا نأ هيلا ا[ واف )4 مل ريخ اوموصن نأو )

 ( ىضرم مكنم نوكيس نأ ملع) ريشبلا ءاج نأ
 رت نإ ون ةدئاز "يجو نأ نم ةففخمو ىننلاو طرشلل ( نإ )

 ( نييذاكلا نمل كنظن نإو ١) ( رورغ ىف الإ مث نإ ) مرا

 ًارارم مالكلا ىلع تمدن دقلو ةرم ىتوكس ىلع تمدن نإ اع
 امأ ةلئاقم' ىف ينو كاذ:وأ اذه دش ومن نيئيغلا دعا ( وا

 فلا ةئام ىلا ءاناس اف رح لب ىتءعو درف وأ جوز امإ ددعلا وح

 ( نوديزي وأ
 روسعم عد ريسامو تلح ترادو ريخلا كال ردقب ناهلس اريخ هلل رّدقجبا )1(

 كالهو ةراسخ )0 صضاح هريدقت فودذ# ريخ ادعم سفلاو



 كاسر

 7 (١)ةربعل كلذىفذا ).رونلاك للعلا وي باطخللو هيبشتلل ( فاكلا )

 ( 2 ىع لنك ىلل ) وح ةدئار «لوبعو
 وذ قفنيل ) ومن صاصتخاللو مسقلاو هادتباللو ىمالل ( ماللا)

 ا00 (اماساىلا ١ هوحاو. فسوبل ) ..( هتعس نم ةلس

 نيعئاطلل ةنجلا ( مبعم نوجرخ ال اوجرخأ

 نوربكتسل متنك اه كلذ ) وحن روك ذلا عجج ىلع ةلالدلل ( مملا )

 ( ضرالا ىف
 00001 قامواو) وحن 5 و8و ركلاوم ةباقولل ( نونلا)

 (؟) ( ةيصانلاب ًاعفسنل)
 مهاياو هايا وحن ةبيغللو هعو هقو همل وحن تقولا ىف تكسلل ( ءالا)

 )00 0 ةيغلا لع لت ١7 هدب امو طقف اثأ وه ريمضلا انا
 . !اياو ىايا ىف امملكتلا ىلع وأ كاياو كايا ىف اك باطملا ىلع

 وحن مسقلاو ةيعمللو لاحللو فانئتساللو عمجلا قلطمل 1

 ( ءاشنام ماحرالا ىف رقتو مكسل نيبنل ) بدالاو ململابلجرلا (©) دوسي

 ( نوتيزلاو نيتلاو ) لبجلاو ترس ( ف ولأ مثو 00 نم اوجرخ )

 ىايا وحن ملكتملل ( ءايلا )

 :ذ[.)] ١ د2 نورثعو ةتبف( ةابلا امآو)

 0 للا ,” 1 ق٠ نمد : قل. ىأ ءءالكإ

 0 دلل نوتلا : اي 15 . لها اه .. نن . ذم

 مدقم ةيصانلاو ل كم! هيدذحو *ىعلا ىلع ض م.ةااعفسلا ( ١ ( ىرك ذو ةظع )01(

 عبس نيبصي (؟) ازانلا "ىلا تأ: نم هنجسنل ىأ سرا



 لا مو 4

 ةيسامحو ةيعابرو ةيثالثو ةيئانثو

 ءءاتلا . ءابلا لالا . ةرديمللا'» ؛نهو قع ةنالتق هر اجلا ا
 ءايلا . واولا . ءامطا . نونلا . ميملا . ماللا . فاكلا . ءافلا : نيسلا

 اماديعل ماب قا وعلا ةيوستللو ماهفتسالل ( و

 ( نونمؤي ال مرذنت مم ممتد ,ذنأ مهيلع ءاوس ) . ( نودعو

 * انبه نامقم انإ ا 4

 ىلع ةلالدللو نينونلا نيب لصفالو بخعتللو ةئاغتسالل ( فل الز

 لوقو ءانن اب نائمبفا  انشتعاي ه6 نع لين 0 اديزباي * 02

 ريب لا نب بعصم ىترب تايقرلا سيق نب هللا دبع

 )١( ميمجو دعبم هابلتما دقو  هيمن» نيقرزكل كاك 0

 ار ف اتم مسقلا و ةيمبسللو قاصلالل (ءابلا)

  لقلاب ثيتك ب هتاناو هللا مدقأ ( مهادعل مهقاثيم : مهضقت اف
 0 ءفاكك 0 قبلا ( وحفل ف ىو

 دقتل هللا ) . ( زيزعلا ةأرصا تلاق ) وحن مسقللو ثينأتلل (ءاتلا )
 ( انيلع هللا (؟) كرثث

 ةفارط:لوق وم لابقتسالل ( نيسلا ١

 دوز" مل نم رابخالاب كيت ايو الهاج تنكام مايالاكل ىدبتس

 ةملخلا دنع لخدوخحم بتاوللا ظلزَو برقعتلا عم بيت رتلل ( ءافلا (

 ءىجحو . ( هللا كببحي ىتوعيتاف هللا نوبحت منك نإ ) ءامالاف ءاماعلا

 طقف ةسم> دخ وحن ظفللا نيسحتل ةدئاز
 نتمسسسسييببيبببببب سس سب سن املا م حال ماعم نع ع سال حل ل ل ا ا م ع يس

 كلّضف (؟) هالذخ هاملساو جراوخلا نوقرالا )00(



 ا

 هلماع ناك اذا الصفنم ًازرابو ( ربصيو قتينم هنإ ) وحن نإ باب ىف

 اد ةفطف ةرمطا ةحوتتم قزم ةقدح كو لح هللا اوه ل

 ١ الا لضتملا امأو : ةناى] ( نيملاعلا ير هل دجلا نأ متاوعد رخآآو)

 0 عامسلا يلع هرصق حيحصلاف ردناتملا لوعهمملاب رسمملا مدقتملا

 000 ىف دق ىدتلا اذ هاذ قرو " ددت ناوثأ ملا اذ هلح ىلكاإ

 ناك نا اهدعب عقاولا مسالا )١( امسال باىعاى( ةعبارلا ةدئافلا )

 ةلمملاو وه هريدقت فوذحم ًادتبمل ريخ هنأ ىلع عفرلا هيف زاج ةركذ

 هيفزوجحبو ةفوصوم ةركن اهنأىلعاهتفصو أ وصوم مس || أ ىلع امل

 لوق نم ىوردقوةدئاز زاموهيلا يم ةفاضاب راو 8 هن أ ىلع بضنلا

 (؟)لجلج ةرادب مودامسالو لاصن منم كلءون برالأ سيلا ىرصا

 عيمج فو نيقباسلا نيرابتعالا ىلع طقف راو عفراا هيف زاحةفرعم ذاك ناو

 لثمىنعع يهو ىس اهمساو دوجوم هرب دقت فوذح ال ربخلاوحالا هذه

 ىهو ' ةينبم اهلك ف ورحلا  فورملا ىتاعم ىف ( ةعبارلا ةدئافلا )

 فنأ 6 قامملا فورح اط لاقيو نينامث اهددع زواجتل ال ثيحب ةليلق
 0000 اة[ ةخ لعاشرا ناملا فورح ىننلا ءاجطا فورح

 نم بلعثلاق يت> بجاوال ىلع ةيضارتعالا واولالوخدو اماعال لوخدو امايدب دشن ( (1١

 رك ذو'ئطخم وهف :* لجا> ةرادب مون امس الو د هلوق ىف ءاح ام فالخ ىلع هلمعتسا

 : هلوةكو اولا فذحم دقو ففخت دق انأءريغ
 برقلا م ظعا٠ نمهب ءافو دقع امسال نامجالابو دوقعلاب هف

 اماطم 0 د اصوصخ ىنعمي امسال درت دقو ةلمبمالو لاحلا ىلع ذئنيح | مصنو

 وهو 3 ادم اعضالو يذلا بح ”اك لاحلاب هدعإ نوي ذدتايحو ايو>و فوذحم نس

 ريدغ لجل+ ةراد (؟) كاذبهصخأ ىأ دهتجانا امس الو و<ةيطرشلا ةلجلابوأ دهن

 ىلع هانا هزيذع لهم مْ هتءطم ىراذعلل هرةعو هع تب ةزينع ردخ هلوذد مد ه«مولو

 اهربعب براغ



 و ا ش

 ةرفغم.وذل كبر نإ كلبق نم لسرلل
 رفكو يلوت نم الا رطيعب مهيلع تل وحن ةانغتسملا ةلجلا )0800

 ىلع بصل عضوم ىف ةلجلاو ربخ هللا هبذدلو ادتبم لق ل هللا هلام

 عطقنملا ءانثتسالا

 فرعا 1  مهترذنأأ مهيلع ءاوس وحن اييلإ دينملا كاما

 باونأب صتخم كلذو لجلا هذه نم ةدحاول ةعباتلا 0 86 (

 ديك انلاو لذملاو قسللا
 (فراعملادمباو تازكللا دعب لخا مح ىف ةيناثلا ةدئافلا )

 نوكنتو ةضحم ةركنب ةطبترملا )١( عاونأ ةعبرأ ةيربخلا لجلا
 ةضحم ةفرعع ةطبترملا (؟) هؤرقت اباتك انيلع لت ىح رخال

 ةعقاولا (*) ىراكس مثأو ةالصلا اوبرقت ال وحن اهنم لام نوكتا

 ادعو رع ةيلاخلاو ةيفصولل | تاج نوكشلا ةضحم ريغ ةركن دعب

 ةلمتح .نوكتتو . ةضخن ' ازيغ ةقارحع ةطبنرملا ( 1 هانلزنأ كر ايم ركذ
 ل معلا لع 700 وحن ًاضيأ امه

 الو اتمن نكت الف ىرخأ لج دس ةيقاولا ةيئاشنآللا لت ادا

 ءاشنا امه'م لك عوقو ةحص مدعل الاح

 عقيب دق ةينكرو القفل لال ىلع ريمضلا دوع ( ةثلاثلا ةدئافلا )

 عزانتلافف ه هرسفعب (؟) ًايلع هتمرك ًاوحن هلدبب )١ ١( رسفيف امهم ريمضلا
 معل بابىف كلذو هزييمتب (* من الع هت داو هتماع وح ىتاثلا لامعا دنع

 ( ايندلا انتايح الا يه نإ ) وحن درفملا هربخب ( ؛ ) الجر هبرو الجر

 ريك ذتلاو ثنن أتلا هضراوممو ةّصْقلاَو نأشلا نيم وهز ةلحخا هزي ||

 الصتم از رابو مهنم قيرق بولق غيزي داكو حن داك بابىف ارتتسم رتتسم قوكلاو



 بج سماك

 «فرصتملا ةيلعفألا طال اياوش فامتو ,ةمالع ىنعمب يآ اهئلاث

 هلوق وحنامب ايفنم وأ ًاتيثم اهلعف
 ا اق ل 1ك عاد نيا نومدقت هيأ

 ' ل , جاص تقوف ىأ مست ىذب بهذا مطوق ىف وذ اهعبار

 كلذ هيف نظلو
 ا دل م

 حونج فالخال نم كيالف ةكقافو انوقلأس ندل انمزل
 ةنابل ىغقا تدر ًاقفو ليلخ وحن ردق ىنعع ثدر . اهسداس

 رح لود طمل اعبام

 انابشلاو لوبكلا نيعرسم انم ضمن: لاجرلل اي لوق
 ظء وحن لئاق ظفل اهنماث

 ىداوع ينلمو 'تللم ىتح اصب تن فيك لئاغ ترو

 وحن نإو ًادتبملا ىلاب ىف عفر اهعضومو ًاريخ ةعقاولا ةلمجلا (4)

 ناك وحن داكو ناك ىاب ف بصنو هسرد ظفح ممهاربا نأو دهتجي ىلع
 مهفي ليعامسا داكو فورعملا ظف< ليلخ

 .نا وحن مزاج طرشل اباوج اذاو ءافلا دعب ةعقاولا ةلجلا (ه)

 مهيدبأ تمدق امب ةئيس 0 0 كل بلاغ الف هللا كرصني

 نوطنقي ماذا

 وحن تعنلا باب ىف عقتو ابارعإ ةلثم ىهو درفل ةعباتلا ةلجلا 08 ١

 ري يدقلا تطنلا فان فو ةلخ الو هيف عب ال مون قي ذأ لك

 00 تا ام وحن لدنلا باب ىفو هن أشن نكعم هدو دهتحم ىلع
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 مأ ادرفم ناكأ ءاوس اهلبق امل ةحضوملا ىنهو.ةرسفملا هلا ( *)
 تناك .ءاوشو انعم ةرلوخل ١ نال وأ ىأب هنو رقه تناكأ ءاوسو ةلمج

 انيحو ًافوحنو (بن ذم تن ىأ فرطلاب .ئنيمرتو )وحن ةيئافلا مآ 0
 كلملا عنصا نا هيلا

 نيلسرملا نم كانإ مكحلا نآرقلاو وحن مسقلا اهب باجملا ةلججا ( : )

 يه نراقت لو مزاج وأ مزاج ريغ طرش اهب باجمل ةلجلا (ه)

 مقأ مقت نإ وحنو تماعتل ت دهنجا ولوحن ةيئاجفلا اذإ الو ءافلاب
 جن دهتجي ىذلا وحن فرح وأ مال ةلص ةعقاولا ةلجلا 2(

 افكت نا ىنرس وحنو

 لو ىلع رفاس وهن ةتسلا هذه نم ةدحاول ةعباتلا ةلملا (7)

 ليلخ رفاسي
 عست ىهو لحم اهل ىتلا لما ىه ةيناثلاو

 بصناهلحتو ىراكس مثأو ةالصلا اوبرقت ال وحن الاح ةعقاولا )١(

 ابلحف لعاف نع تبان نأ الا بصنلا ايلمو الوحفم ةعقاولا-( ؟])

 عضاوم ةنالث ىف عقتو عفرلا

 هللا دبع ىلإ لاق وحن هانمم ديم اف ىأ لوقلا اغلا باب ىف )١(

 لكي زئاج وهو قيلعتلا باب ف (ج ) ملعو نظ باب ىف (ب)
 يصح نييزحلاىأ ملعنل وحن وحن هريغ أ نط باب نم ناك !ءاوهس 00

 ةينامالا ةلجللا يلا فاضي الو رجلا اهلحمو اهلا فاضملا ةلجلا (*)

 وحنوتدلو موب ”ىلعمالسلاو وحين الوأ تناكافو رظ نامزلا ءامسأ اهدحأ

 ةئلاصر محم كسح ملعأ هللا وحن ثيح اهنناث نوقطني ال موب اذه

 و.



 ل سوا

 بارعالا نم اه لحم ال ىلا ىه ىلوالاف ًابرعم ناكل درفم اطدب 0 د

 حتتفا ىتلا ةلجخلا امهدحأ : ناب ريض ىهو ةفناتسملا ةلمجلا )١( عبس ىِ
 2 وانملا سفن بهذلا كنوقك قطنلا :

 وحن اهلبق امس ةعوطق» يهو قطنلا ءانخلا قد ةمقازرلا امهمنات

 لوقم تسيلو(مطوة كن »1و لانا هلوفدمي ( ميج هذ ةرملا نإ)
 وعملا تالا ليوا

 عضاوم اطو هنيسح 000 || ةيوقت ةدافالةضرتعملا ةلجخلا (؟)
 لح ةعفوفرعو لعفلا نس )١( ٠١

 لزعالو فاعض ال موق ال 1١ مج ثوانوحلاو) ضكردأ دقو
 وح هربخو لصالا بسب ولو افلا نع (

 داب والا سم تعوجا دق: (اهتلبو) نيناملا نإ
 رانلااوقتاف اواعمت نلو اولعفت نافوحنهباوجو طرشلا نيب ( م )

 وحن هباوجو مسقلا نيب (: )

 عراقالا ىلعالطإ تقطن دقل (نيهم ىلع ىرمءامو) ىرمعل

 ميظع نوملعت ول مسقل هناو وحن فوصوملاو ةفصلا نيب (ه )

 نك ١ تاو ىذا اذه ومع لوصوملاو ةلصلا نه. (و)

 ليعامسا هللاو مالغ اذه وحن نيفياضتملا نيب (ز )

 وحن يلتفالا هديكوتو فرحلا نيب ( ح)
 تيرتشاف عوب ابابش تيل تيلاكيش عفني لهو تيا
 ريهز لوقوحن اطوخدمو فوس نب ( ط )
 ءاسن مأ نصح لآ موقأ ئردأ لاا 1 امو
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 زوجوذاتيأو ةيألوقت حتفلا بجاو ىأ ىف ثينأتلا ءان لبقام نا (5) .
 ,حجرالاو ناَمْدْمَو نادافو تذمو هنم لوقت نم ف ناكسالاو حتفلا

 ةينثتلا ىف ناكسالاو درفملا ىف حتفلا

 لاؤسلاةادأو عباتب نورقمريغلقعي نمل اماع هنع لؤسملا ناكذإو
 تفل لق نل ايلع نم لاقيفهنا سعا هناكح زوج فطاعب هنو رقم ريغ نم

 .ءاجلاقنملميهاربا نمو دلاخىلا ترظن تلاق نمل رجلاب دلاخ )١( نموايلع

 نم ر< ىفو فطاعلا لجال ىلع نمو وحن يف ةياكملا لطبتو ميهاربأ"
 . عباتلا دوجول بدؤملا خاص نم وحن ىفو ةيماعلل ءافتن ال دمحم مداخ

 د تبارك مع يلا فاضم انب | عباتلا نوكي نأ كلذ نم ىنثتسو

 .لوقتف ةناكملااانهبةزوجتفايلغو ادم تب ارك فوطخ٠ الع وأ ورم نأ

 بصنلاب ورمم نب د نم ورم نب دم كنار لاق نأ

 (ةمتت)
 .نأانأ ر نكلو احس ق.سامم اهانعم ديفتسا دق اوف ةدع اهمفو

 تاتكلا ءانثأىف تخبل نع قفى “ىراقلا وكي ىتح اغرصت اه ١

 ءقاروا حمصتو ١

 ( ؟) ةيئاشنإوأ ةءريخ )١( ماسقأ ةدعيملا ةلما مسقنت ( ىلوالا )

 ال لع ال وأ بارعالا نم لخاط (2) ةيلمفو اهيا

 نوكيالف هريغب طبت ريغ القتسهامالكن وكت نأ لمجلا ف لصالا
 وأ اهن أ ىنعمب بارعالا نملحم اط نوكيفةلقتسم: ريغ نوكت دقو لحم اط

 لاوحالايف.ةردقم هبارعا ةكرحو ريخ اهدعب امو أدتبم نمنأ ىلع روهججا ( ) ١
 ةءاك-1لا ةكرحب لحلا لاذتشاب ضراعلا رذعتلل ةئالثلا



 ناك لش

 ار ادملاوررماو ىأب ةصوصخ ىف مايمتسالاةادأب دردملا ةياكحامأو
 ف ىكح اننا لاوسلاو .ركتب ناكن آفا ةقرعم وأ , ةركن امإ هنع
 )لو رك ذو رجو بصلو عفرا نما ةركشلا  كلتل تبث اه اميلكمل

 نيتبراجو نيمالغو ةأماو الجرتيأر لاول لوقت عجو ةينثت ودارفاو

 لوقت كلذكو تايأو نييأو .تاو-نيبأو» ةياو(١) يأ تان نينو

 نم اف ايرس نأ الإ تاسع نينمو نيتنمو 0 نينمو هنمو انم

 انلثم ا لقاعلا نع اه لا لاوئسلا ىف ةماع ايأ نا 0

 ا ةضاخ نمو نيرامت وأ اراج تيار :لئاقلا ل 1
 "0 افا لاش .لصرلاو فقولا:ىف ةماع ىأ ىف ةبكملا نا 0

 '000] 17 قفولاب ةصاخ نم ىف ةائتملاو اذهاي نانأ وأ نايأ لوقتف

 اذه اي نم تلق تلصو ناو ناملاع ىتءاج لاق نمل ناكسالاو فقولاب

 ىرشلا 0 11 ندع لوف امان هلال تاير

 امالظ اومع تاق 1 اولاقف من نونم تلقف (؟)ىران م

 هيلع سات الو عقلا ف دانك
 7 5 الوقت ةحدقم ريغاسا دآلا تاكرج ابن كح اأ نأ (©)

 001 00 لم لو عايشألا نم قا بجو نارعالا لاوحأ ىف ىأو

 دعب ةعوفرس هنا ةياكحلل عمجاو ةيئثتلا ىف ةدئازلا اننا أ تاكر > )١(

 هفوذح ريدملاو ادت م ىبهو ةياكحلا ةكرحب لهما لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم

 0 0 ركل اع لع ديز ةيئملا نم وه لب يا 1 سدل نينمو نانم )0

 .هروهت نم عنم هارخأ ىلع ردقم نوكس ىلع ىيم مسأ عيبا ق ىهف ةئع لو ددسملا لاح

 ةقوذحربخلاو مج || 0 هلا ةروص ىلع ى هو مفر لحم ىف ةيسانملا ةكرب لحلا لاعتشا

 : امالظلدب ا يورو نملا ممالك فب رعلا بيذاكأ ع نم ا ٌ ثديلا اذه 6

 منا اباصأ ميعبلاب ءاعدىهوبرعللتناك ةيحنامالظ معو احابص مع 3ىرخأ ةديصق نموبف



 فسا# ما

 تيذو تنذو :تيكو تيكن اةضقلاو ا ةيدطلا نه نكي ( ةمتاخ )

 لجا نع امهتباينل ناينبم امهو امهر بركت نم دب الو اهرسكو ءاتلا حتفب

 ثتيذو ترذ اولاقو تيكو تيك مالا نم )١( ناكل وش

 * ةءاكملا

 ادم نه هتئيه ىلععومسملا ظفالا داربإ ًاحالطصاوةلثامملا ةغل ىه

 هانعمداو[وأ ادع تيارلاةنملا وح هتفصدارإ وأ ادم ثنأو لق |

 درفم ةباكحو ةبوتكم وأ ةظوفلم ةلج ةياكح نيمسق ىلا مسقنت و

 ماهفتسالا ةادأب ذا ةداور

 ةمراا ىذ لوقو ( هلل دجلا اولاقو ) وحن ةظوفلملا ةلمخلا ةياكخ

 (؟)الالب ىمجتنا حديصلتلقف ًائيغ نوعجتني 'سانلا تعمس

 عامسلاب نوكت لوقلاب نوكت اك يهف
 ىلع تأرق ىنلامتاخ أرق نملوقوحنف ةبوتكملا ةلمجلا ةياكح امأو

 يععملاب ةياكحلا هيف زوجيو درطمهيمسقب عونلا اذهو هللا ونسر ني هيف

 ىعءملاب ةياكلا نيعتتو دمحم رفاسم لئاق لاق .رفاسم دمحم وحن ىف لاقيف

 نحللا ىلع هيبذتلا عم ةنوحلم ةلمجلا تناكذا

 | عمس قو ترحل نكمل لق رسينف ةادآ قوش درفملا ةياكح امأ

 ذاش وهو نان رع نم انعد نانر ع ناناه

 باطلا عاجتن الا (؟)اردقم ىف زءأب قاعتي ناس صماالا ن «رمو تيكو تيك اهريخ ةيناش ناك (؟)

 عمم 1 ثدن ناتلاو ة.ملعال فيسات هتقان مسا رديح دزد اورج

 ىدج ًاوهفالالب ىعجتناو 0 ا روك نلاوشوف قار فانت 0 "يلا



 _  اثوو ح

 - نأ( 7 ) سرغتس ةرجش 58 اهمنب اس يلرود 7 الف برك
 «5) ةيماههتسالا فالخب هبطاخم نم ًاباوج ىعدتسي ال ةيربحلاب ملكتملا

 .ةزمه.نرتقيال اهنم لدمملا نا (ه )ه ( قيدصتلاو ب ةكتتلا هيلا هحوتن هنأ

 ماههتسالاىف لاقيو نونالث لب نورشع رادلا ف لاجر كلوقت يملا
 نوثالث مأ نورشعأ كلام ؟

 ربدصتلا موزا ىفو ريثكتلا ةدافإ ىف ةبرريخلا| ك ةلز رن يه ) نأك)

 نب اكو) ىلاعت هللا لاق ةفاضالاب ال ةرهاظ نع ه ا هل زييقلا رح ىفو

 هلوقك اهزييمت بصني دقو ( اهقزر لمحت ال ةباد نم

 رسع دل هرسل محامل ن اكف اجرلابسأيلا (١)درطا
 ةطيسبفك امأو ةنونملا ىأو هيبشتلا فاكن م ةبكساهمأ ىف اهفلاختو

 ىو ًابوجو اهزييمت دارفإ ىفو ةيماهفتسا الو ةرورجم عقت ال اهنأ ىو

 ةلمج الإ نر ال اهريخ نأ

 7 رتلا ف نباكق فاوتو ريثكلاو لييلقلا دد.لان ع اهم ىنكي (اذك)
 راقتفالاو ءاهالاو ءانبلاو : ةيراشالا اذو هيبشتلا فاك نم ةبكمم اهناف

 درفعب زيييعلا ىلا
 00000 يلا ال نفل اهنا بصتلا اهرب ىف تح هنأ ف اهقلاختو

 هلوقك املعافوطعمالا ناك |[ تالاب اوامج رداذكو ذك تديقال

 الا ذل هنافطل اذكو ذك 1 13 كاسب دعب يسن سفنلا(؟)دع

 «ىنمملا)ردق محو عجو اذا أنه لعاف ةئزب ماو لمالا ءاحرلاو طونقلا سأيلا )١(
 مضلاب ي هعبْلإ ) 0 انغ راص م 0 ممكف ةدشلا كعب جريفلا لوصح 1 طنقنال

 اهمضو ميجلا حتفب ةقاطلا دهجلاو ءاسألاك ةدشلا سؤبلاو ةمعنلا



 ل وود

 نكن إو رهشالاةثالثلاو لاَجرْلا ةخخلا لوقيف نيرا فرعذ مهضعل ون

 نيِعِلَرالاو ةميرالاك امن هآر فرعافوطغفا

 « « اذكو نياكو ؟» ددعلا تايانك »
 ددع ىنم ةيربخو ددع ىأ ىنعع ةيماهفتسا نيمسق ىلع ( 5)

 سنجلا لوه#© ددع نع َنينانك 0 ةتس ىف ناكرتشلو رعف 1

 هفذحزا وج و زيدل يلازاقتفالا و قوكسلا لع نييتيم اهمسوكو راد

 فاضملا الا امهلبق ام امهيف لمعي الف امهر دصت موزاو ليلد هيلع لد اذا“
 عفرو بصنو رج نم بارععالا )١( هوجو ىف امهداحناو رلا فرحو

 بوصخم درفع زيت ةيماهفتسالا 8 نا )01 رومأ ةئيغ قف ناك

 وحن فرح 8 ترج نإ ازاوج ةرمضم نع هرج زوجيو تينب ارادة وحن

 كقءابغ تييرتشا ارق
 1 اهتيحتقا بعاصم كومنت عو# وأ ةرقمل" ؟)رورجع ةيريخلا ُريمتو

 ىضاخلاب تخت: 'ةعربظا نأ, (9) غابأو 1 دارفالاو “تبلغ فرق:

 نع ام-م ىنك نآف الاو رجح امها>ف راح امهمدقت نأ 0 2 انعإ لصاحو 0

 ناو تشساحب امون 3 ةسأح ميكو ةيفرظلا وأ ةءردضملا ىلع بصاف فرالا وأ ثدحلا

 رق ا(نساف ناكو اميذو وأ ئدنف لجر مك لثم لعف امهاي من تاذلا نون امبعا كا

 يور (؟ )نال ومنما.ف ًايدعتم ناك ناو ريخ [مهدعب امو ناد: م أ.يف ل آ الحر 5

 ًاريرج وجمب قدزرفلا و
 ىراشع ىلع تءبلح دق ءاعدف ةلاخو ريرد اي كل ةمج مك

 ىف نيوجولا ىلعو ايكيا ماوفتسالا ىلع امعصتبو ةبربخ مك نر ةاحو ةمع رج

 ءادتبالا ىلع | هعفرإ ىوروتالاخو تامجاممنال ةعامحال تءاح ىفءاتااو تءلح دق هريخأدتيم

 ىف ءاتلاو اتيلح دق ليقل الاو فوذ# ىرخالا ريخو هلاخلا وأ ةمعلل ريخ لئيح تبلحو

 اتقو وأ ةبلح مك ىأ ةيفرظلا وأ ةيردصما ىلع بصن مكو ةدحوال هجولا اذه.



 كالا

 لاك تاارو رفع كلاث ىنءاح لوقتف ةفاضالاب ىناثلا رجتو لماوعلا)

 عبار ىنعم ةدانال اهعم هلمعتسا نأ (5) رشغ ثلاث ىلإ ترظنو شع

 قتشاام نود اهنم ثلاثلا وكي نكلو ظافلأ ةعبرأب اضيأ ىتأتف ةنالث

 ثالث ةرشءةعبارور كذملا ىف ردع ةثالث 0 كولا هدف

 ضفخ عضوم ىف ىتاثا ١ تيكا لوك نانو ثناولا ف هر

 ىناثلا نم فينلا فد نأ ذود لوالا نم ةرشعلا تدم كلو.

 هيلع فطعت و همد:ذ اناوخأر نبرشعلا عم هلو نأ )07( ساملالز:

 نورشعو ةيداحو نورشعو داح لو: ةصاخ واولاب دقعلا
 امورشعلل اولاق عراتلا ١ ودا رإ اذا تتاكلا اندأ ف لاق" (ةمن)

 هوندب مما نولخ لايل ناعو نيقب لايل عسنل اولاقف نيقبو نواخ امنود-

 اولاقف درفع هوني مال تيقو تاخ ةرشعلا قوف امل اولاقو عمج_

 ىلايللاب :خرأ اعناو تيقن ”ةليل ةرشع ثالثو تلح لال ةرشع ىدحالا

 بهذل ةليللا نود مويلاب خرأ واف رهشلا لوأ ةليللا نال مايالا نود:
 وأ هنم ةليل لوال بتكر هشلا لوأ خيراتلا ىف لاقيو ها ةليل رهشلا نم

 وأ هنم تيقب ةليل ا لاةيف آرخآ خراوبو هلهتسم وأ هلهم وأ هنارغلا
 هخالسا وا نيسلا حتفب هخاس واهررس وا ةرارشب

 ٠00 117 كه دضاف رعاك رهناك نافلاب ددعلا (1)' كن رعت ذي رااذاو
 حيصفلاوهاذهمهردلا فال ةتسو لاج راةيسك هر اف ءافاضم نانا

 د 1 لاقف ىرو,جالا كلذ مظن )١(

 اهطع نا. ناَض هب رج لف“ انرمت نأ درت ًاددعو
 هلمغ اذنهسكع فاضمىفو لوالذ ًايكرم نكي نإو
 نيأزملا فرع دق اممفف ٠'نذهف وكلا فلاخو



 : قاف
 .نيرشعو ةعس موقلا ناك لاقي كلذك لعاج نأ امالعف هل نال لعاف
 ىأ مهدعستف نيناكوةعستىلا اذكهو نيثالث مهتريص ىأ 0) مهتنئلثف

 نيعسلا مم ريص

 ةيحاصع اديقم هأنعع فاضاخلا ديفتل ةرشعلا عم يفت نأ )(

 اذكو..امهينأتب :ةرشع ةيداجو امر يك نيا رغم ىداع لوظتق انا

 :ءوطالقتف تن :وثملاعمامبثا تو رك ذملا عمنيظفللا ركذتقاوبلاف عنصت

 ,عمةدحولاو ولا و1 ىلا لمعتسا نيحوةرشءةسداسلا ةماقملاو 2 سماخلا

 امههال نطوم ىلا (؟) اءاف بلقت كناف نيرشعلاك اهقوف ام وأ -ةرشنلا

 ..يتاثىعمدفيل اهعم هلمعتستنأ (ه) ةءداحو داح لوقتفءاي واولا ريصتو.

 طير ةالخ كالا نهال ل ا كذ امف ةدعلا راص#ا وهو نينثا

 ,عم ابك رم فصولا اطوأ ظافلأ ةعبرأب ىنأت نأ لصألا وهو اهدحأ

 ا ا ادبلا عم انكىص فصولا هنم قتشا ام ثلاثلاو .ةرشعلا

 رشعةنالثر شع ثلاثاذه لوقتفىناثلا بيكرتلا ةلجج ىلا لوالا بيكرنلاةلجح

 * يقاثلا.حتفلا ىلعةينبمةمدرالا ظامّل الادذهو ةرصع ثالث ةرصعقثلا هذهو
 لاوزا لوالا برعتو ىناثلا ىف هب ءانغتسا لوالا نء رشع فذحمت نأ
 هذهورشعةءالث تااناذه لوقتف ىاثلا نيكرتلا يلا هفضضتو بق لإ

 نم فينلاو لوالا نم ةرشعلا فذ نأ ثااثلا . ةرشع ثالث ةثلاث

 بسح ىلعل والا ىر>ت:ف اهمفءانبلا و ضةةملاوزا امم رعت ذئئيحو ىلاشلا

 كلذكو نونالث وأ] !نورشع هلر اص اذا ند ”و نرشع ةعالا اه نس لاق )0(

 قوم نم قاسكلا .ءاكحامامأ (؟) نينا نرفعم .(ذه نم لعافلا مس او نيمستلا ىلا

 .دحاو ىف باقلا اذه لمعت الو ضوفرأا لصالا ىلع هب هبث ذاعَف نثع دحاو موضعل

 هتاوخأو نيرشع عم وأ هرشع عم ىأ فيينن ىفالإ



 د
 ةّئدر ةغل يه

 امهنيب:امو ةرشعو نينثا نم غوصت نأ زوجي ( سداسلا مالا )

 امر شاع ىلا عبارو ثلاثو ىتاث لوقتف لعتف نم هغوصت ام لعاف مس
 1 نم كلذ ىلع عضو هناف نيتثالا ةوذام اهأ دعاقو مهاف 1

 الات نأ روك ذملا لعافلا مسا قالو ةدحاو و فحاوب لسوف سهلا

 هجوأ ةعبس ىلع هديررت ىذلا ىنعملا بسحب.
 .ثااث لوقتفاد رم هانعع فاصتالا ديفيل اد معتم نأ )0(

 قايبذلا ةغبانلا لاق عبارو

 عباس ماعلا اذو ماوعأ ةتسل (1) اهتفرعف ا تاآ تموت
 "0 ظومولا قأ ديفيل ةنم غيص ىذلا هلصأ عم هلمعتست نأ (؟)

 .ةرصحامةعامج ضعب ىأة سمح سماخ لوقف ريغال ةنيعملا ةدعلا كلت ضعب

 .لاقهلكى لا ضعبلا ةفاضإ باك لص ىلا ةتفاضإ | بمن ذئنيحو ةسخ ىف

 .نأ اولاق نيذلا رفك دقل )( نينثا ىناث اورفك نيذلا هجرخأ ذإ ) ىلاعت هللا
 ( هثالث ثلاث هللا

 عباراذهلوقتف رييصتلا ىنعمديفيلهلصأن ودام عمهلمعتستنأ (*)
 وهالا ةثالثى وج نم نوكيام)يللاءت هللا لاق ةعب رأةثالثلا لغاج ىأةثالث
 طورشلاب هلامعأو هتفاضا ذئنح زوج د( سداس وهالاة سال ومهعب أر

 الوم وو يعم لعاج ف ذاهجولا زوجياك ل الا مسا لامأ تقبس علا

 ل لماع ااا الودحاو يلاث لاقي الفنان لامعتسالا| ذب. لمعتسل

 اذهو ماوعأ ةتس دعب اب !هتقرعف ةبوبحلا رادل ت تامالع يمثو ىف مقو هانعم )١(

 اهعباص



 ب ««4هد

 قالخ ىلع امبنيب امو ةعستلاو ةنالثلا' تيرِجأف ثيكرتلا لبق اطل تبث“
 دحاو ناكم ىدحإو 20 قأت كنا الإ هيلع كلذ. نود امو.سايقلا"

 دحاواضنا ليق دقامك ليلق وهو لصاللا ىلع رشع دح و ليقدقوةدحاوو

 ىسايقلا ىلا اهب مجرتو ةرشعلا ةيناثلا ةملكلاو ددعلا لصأ ىللغ رشعأ

 تنكس ' ءانتلاب تناك اذاو ثنوملا عم ثينأتلاو ركذملا عم ريكذتلا

 نينثا'الا حتتفلا ىلع نيتملكلا ىنبت مث ٠ اهترسك وأ نيتكلا وهو

 ءاقب عم اهفذحلقيو اهناكساو ءايلاحستف كلف ينام. الاو امهر عتفنيتنثاو.
 اهحتفعمو نونلا رسك

 الحر رشع انثاو دبع رشم دحأ لوقت كنا كاذ نم نابتسا دف

 ثالثو ةن راج ةرشع اجنك و ةأرعاةرشع ىدحاأ لوقت ام اماق رشع ةبالث 6

 رشع ةعس ىلإ اذكهو ةءرق ةرشع

 ثينأتلا ف ةرشع عستلاو ريك لكلا ىف رفع ةفلقلا تول

 ةمآ نونالغو ادمع نورظع لوقتف تن مملاو. ؟ ملا طش ىو

 ىذثاور شع (1) ىئاريغ لكرملا هدنلا فر وتخس( نفاخلا الا |

 دحاءدهرمت زينا نع ىنغتسف دودعملا قحتس» ىلا فاضل نأ ةرشع

 زينا عم ناك مي نيأزجلا ءانملا ءاش 5 دنع بجنو دمح رشع-

 لاقو كبلعب ىف اك ىتاشلا ءزجلا رذآ ىف بارعالا (؟):هيوييس يكحو.

 ىلع ةعبست ىلا ثالث ند اهلاف امضيو عيشي فالي هقوف اف دحاولا ىلع فينلا قاطيق.
 عقاو نين *”أو نينا تح ءب ام نال )0( ب روادارذإ ةعساو عسا م 1 اهمكحو زاتملا

 زاجأ (؟ )اهمقوم مقو ام عم منت كلذكف نونلاعم عن مية ةفاضاللا نأ م نيونتلاعقوم-

 كرشع سخ تاءفام 5 ا دنع ىف م ىنإثااىلا لوالا ةفاضاوه وائل ام لوينوتتلا#

 يشع ر# رشع ةسخ هذه لؤوقتف ةفاضإنودبولو زاو+اىفاوءم لب رشع رو سخخ مخي 8

 لماو ملا بسحب سخي با عاو:



0 

 0اس نع سناحو فاعر () ا قو كول نيئم ثالث

 وحن ةماكلا 00 ن1(1)نيتلأسم ف حيحصتلا عج تاضكف

 لمحأ ام رواجي نأ (؟) تارقب ةب عيسو تاولص سمو تاومس عبس
 ليلا تاق عبسل رواجم ليززنتلا ىف هناف تالبنس عبس وحن هريسكت

 هريس

 اا ل نأ (اعادخا ) نينلاسم ىف ءركلا ءادل فاضتو
 ءانبهل نوكي نأ ( ةيناثلا ) مهاردةسمحو لاجر ةعبرأو راوج ثالث وحن

 وحن لوالاف مودعملاةلزنم كلذل لزئيف ًاعامس وأ ًاسايق ذاش هنكلوةلق
 ةنالث وحن .يئاثلاو . ذاش ءارقأ ىلع حتفلاب ءرق عجج ناف ءورق ةنالث

 لامعتسالا ليلق اعاسشأ نافذ (؟) عوسش

 00 2 رع درفم ىلا طاح قااميق-و.فلآلاو ةثاملا (ت)
 ةئاملث ىلاسكلاو ةزم ةءارقك عج ىلا ةئاملا فاضت دقو ةنس فلأو
 ىرازلا عئبض نب عيبرلا لوقك بوصنم درفمع زيمت دقو نينس

 - (*) ءاتفلاو ةرسملا بهذ دقف اماع نيتئام ىتفلا شاع اذا

 ىلوالا نيتملكب تئج ةرشعلا تزواجت اذا ( عبارلا سمالا )
 ا" ةدانلاو ريكذتلا فام تمكحو ابود اذ ةعستلا وهو (4) فينلا

 تدك أ فنخاا ىنمع ديدشتلاب تلحو ربخ يئادر امىفو ةلججو أدتبم ثالث )١(

 ك1 ةءادرأ نأ تعب ( قلل ) متهالا نانس وتب مهو متابعا متاهالا هوجوو
 دحأ وهو مسد مج (؟) امب هنهر نيح ريعب ةئامثلث تناكو ةكرعملا ىف اولتق ةئال* كولم

 بادسشلا ءاقلا حتقب ءاتفلاو راسم عجم اوناسنالا هب رسي ام ةرسملا (5) لعنلا رويس
 وهو داز اذا فود ا ن١ دويسك فوينهلصأ ءالا ديدشتو نونلا حتفي فيلا (:)

 فولاالاوأ تائملاوأتارشعلا ةبترم نم ناك افدقمااامأ ٠ ىناثلا ىلا دقعلا ىلع دازام لك
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 هقحتس ام ىلا رظنيف هدرفم لاح عملا عم )١( ناربتعيو تهماشتإ

 تالبطصا ةنالث لوقت كلذلو ددعلا ىف هكح م هريمض ىلا ةبسنلاب

 هتلخدماجلا لوقت كنال صخشأ ةنالثو تاحلط ةنالثو تامامح ةثالثو

 تيرتشا لوقتو . ليمج صخش دنهو رضح ةحلطو هتمده لئطصالاو

 ةطيشن ةمأ هذه لوقت كنال ءاتلا كرتب ءامأ ثالث
 لاق اطاحال ىونملا فوصوملا لاح ريتءملاف ةفص دودعملا ناك اذاو

 ليقل كلذ الوو اطلاثمأ تانسح رشع ىأ ( اطاثمأ رقع هلف ) ىلاعت
 تردق نإ ءاتلاب تاعبر ثالث ىدنع لوقتو رك ذم لثملا نال ةرشع

 اذا ءاتلاب .تاود :ةثالث نولوش اذطو ءاسن تردق نااكشو الا

 ةرمحأ ةبالث اولاق مماكف لصالا ىف ةفص ةبادلا نال اروكذ اودصق

 ير ةبادلا اورجأ مهنال ءاتلا كرتب روكذ باود ثالث عمسو باود
 فوصوم ىلع امورجب الف دماحلا

 ناعون ىهو ةرشعدودعمال فاضت يتلادادعالا نأ مدت (ثلاثلا م ّالا)

 نوك نأ هيلا تاس امهنيب امو ةرشعلاو ةنالثلا : )١(

 را ةحبسو دعا ةعيراو ةقرطأ لالخ وحن ةلقلا ةينب 1 نها 0

 اذاكلذو درفمال فاضتف ةنالثلا رومالا هذه نه دحاو لك فلخت دقو

 قدر رفلا لوق ةرورضلا ىف نشو ةامعملو ةلاللل ض1

 ناك نإ 0 لأ أ مدقت ر 2 نما لاحربتمي بيكرتلا ةلح ىنهن أن يثيشب زيمما ددعاا مكحو )١(

 قباسللف لقاع ريخا ناك ناو ًادبعوةبراج وأ ةيراجو ادع ردع ةسمح ىدنع وحن لقاعل

 لاصفنالا ممو الجو ةقان ةرشعسمخوةقانو الج رشع ةسجخ ىدنع وحن لاصتالا طرشب
 امبقب اسل ةربعلاف ةفامالا ةلاح قَد لجو ةقان نيبام ة رشع تس ىدنع و ثنّؤدال ةريعلاف

 ديعأوراو> نامتو ءامإو دنعأ ةنامث ئدنع وحم ًاقاطم



 دا

 هبر تاقيم متف رشعب اهانممتأو )١( ةليل نيثالث ىموم اندعاوو وحن
 دنع روبشلا ةدع نإ ) . ( ايكوك رشع نيل تير ىلا ) .( ةليل نيعلرأ
 (ةجءعن نوعستو عسن هل ىخأ اذه نا ) . ( ًارهش رشع انثا هلا

 كلأو لجر ةئام وحن ةفاضالاب رو رجم درفم فلالاو ةئاملا زيممو

 ركو رفا لست مما ناك نإ امهنيب امو ةرشعلاو ةنالثلا زيمتو هينج

 ةرشعواهنلك ًارقلا نمةثالث لوقت نع ضفخ طهرو موقك عج مسا وأ

 امجزيمم نضفخم دقو ( ريطلا نم هير كك ) ىلاعت لاق مهيقل موقلا نم

 ةئيطخلا لوقو . طهر ةعست ةنيدملا ىف ناكو وحن هيلا ددعلا ةفاضاب

 يللايع ىلع 'نامزلا راح دقت (9) دود ثالثو سفنأ :ةلالث
 0 ولاجر ةنالث وحن هيلا ددعلا ةفاضاب (*) ض م عج ناك نآو

 ١ يضخ نللاو عما ىمسا عم ثينأتلاو ديك ذتلا ناتو رش

 دنع مثلا نم ةنالث لوقتف 001

 زل كسلا نم تقعد رك ذملا ريثك منغ : كنال ءاتلاب

 ثلا ىف نآل ثالث وأ رقبلا نم ةنالثو ثينأتلاب 0 لرش كنا

 [قل3و1( انيلع ةباشت ”رقبلا نا ) ىلاعت لاق ثينأتلاو ريك ذتلا نيتفل

 ملو دودعلا فذح اذا امة ودق 1 د ةيالخ ىدسك  كذلاو-اناثأوا لاوع نم انع
 فرصلا منمتو ةتس نم ريخ ةثالثك ءاتلاباهلك تناك طقف ددعلا مسا دصقلب الصأ دصقي
 هلوقك ةرورضلاينالا زيملانعزبيمتلا اذه لصفزوجيال )١( ثين"اةلاوةيسنجلا ةيملعلل

 اليك الوح رجول نوثالث يضم دقام دعب ىنن أ ىلع
 هرج اورثا امنا(*)مهدالب ءالغلا معنيح هلاق رشعلا ىلاثالثلا نيباملبالانم دوذلا (؟)

 امئاواممنوذتب باوثأةسم>< اهرعنابب فطع هلءعج زوجيو نيوئتلا فذ افيفخت هبصن ىلع
 ىعملاىف عج ةئاملا نال ةئامثلث وحن ىفالا درفمفاضنالو ةيعمجا ىف اهقباطل عج ىلا اهوفامعا



 هديت بيبي يتجسس  ابيدلا

 مو

 لاحر )١( ةثالث لوقتف كلذ سكع ىلع ير اتدكلو ةثالثلاو
 (مايرأةين امن ولاول عبس مهيلع اه رخس) ىلاعت هللا لاقاهكرتب ءامأآثالثو ءاتلاب

 لجر دحاو لوقت الف دودعملا نيبو امهْنسب عيجيال هنأ (؟)

 نالحركلوقو ةدحولاوةيسنآاديفي لجر كلوق نال نيلجر انثا الو

 امهنيب عمجا ىلا ةحاح الف دحاولا عفشو * ةيسنجلا ديف

 ٍدعلا نم الا سنجلاو ةدعلا دافتست الف“ ةرشعلا ىلا ةثالثلا امآو

 سنجلا نود ةدعلا اديفب الثم ةثالث كلوق نال كلذو ًاعيمج دودعملاو

 نيب تعج نيتدافالا تدصق اذاف ةدعلا نود سنجلا ديف. لاحر كلوقو

 نيتملكلا
 عاونأ ةعب رأ لامعتسالا ىلا ةبسنلاب ددعلا ظافلأ ( ىتاثلا مالا )

 امهيننبامو نوعس و نو ركع و ناتو دجاو طافت[ ةربه وهو هر ||
 رشع ةعسو علا ظاقلا بسن ىهو بك ع (8) نواح نم -

 امو نوعستو ةعسلو نورشعو دحا وهو فوطعم (؟) امهنيب امو
 ةرقعو ةنالثو فلأو ةثام'ظاملا شع اضل | وها فاشن( 41

 امهميب امو
 امو رشع ةعستلاو رشع دحالاو امهميب امو نيعستلاو قسفعلا زيمُش

 بوصنم درفم أمهمدب امو نيعستلاو ةعستلاو نيرشعلاو دحالاو أامهميد

 تاعاجء 2 5 اتاوخأو ؛ ةب الثا نال عت ول 3 تفدخو رز 47 نيا دمع ىف ءاعلأ تمن ”أاعا1(١)

 رك ذلاعم لصالا بح صتساف اهر اظن قفاوتل ءاتلاب نيك نأ لصالاف ةقرذو م

 لعجو مدق ولف د دعلا م و دعب دوده ءأبا م ذا اذه ق قلل اك نثما ملا مف تفدح>و هتدعر مدقتل

 لثمو سكملابو ةمست لاجرو عست لئاملوقتاوك رو ةدعاقلا» ءا 2 زاجا هل ' ةفضددعلا مسأ

 همن و ثيدحك رك ذملانمءاتلا فذح زوجيف قءملا ىف هدصق عم دودملا فذح اذا كلذ



 ا«

 ردع ياك يدشن اهإ لعفل لومعم مسا ضيضحتلا لنا نع
 ررهظم امإو . انك تكفل ' البف ىأ ( كيعالتو امهمعالت اركب البف )

 :هومتعمس ذا ملق اله ىأ ( ملق هومتعمس ذا الولو) وحن روم

 * ددعلا

 اة اهؤدد رشع ىلا دحاوب ةلك يهو ةلك ةرشع اتنثا :هئامسأ لثصأ
 .نبرشعكع ج - ةمالع قام ٠ ال19 نياك ةينثتب امأ ع ورفاهادعامو

 :ةعشت ىلا نارشعو 0 لَو ةئام تكا و دج 1ك لتحت ا سللا

 ال ل1 ىاناك فلعلا اهلبمأ نال رفع ةعسل' ىلا ار شع انخأ . نيعست و
 راوفا اهي قلشتيو: فال آ ةرشعو ةئاملثك ةفاضاب و أ

 :ةرشغلاو ةنالثلا ناملاخي نينثالاو د اولا نأ ( لوالا مالا )

 نيكح ى انينب امو

 عم نائن يو نانثاو دحاو لوقتف ركذملا عم ناركذي ام (10)
 2 ذا وام كلذ ىف اهيكراسو“. ناتنث وأ ناتنثاو ةدحاو كوقتف ثناؤملا

 ةلاقملاو رشءثلاثلاو كلاثلاءزجلا لوقتف تيكر اذا ةريثعلاو ًاقلطم العاف

 ُ ةرشفع ةثلاثلاو ةثلاثلا

 اةوءاسال وأ وحن [نمضم وأ ارهاظملل وات ىام أ ى ذاملاب صت>تف ميدنتلاو خب وتلل تاودالا

 هلوق وو ءادبش ةعبرأب هيلع

 ”دلاو ةنايط] | [ بح ةلبق ):اتنوم دقلا قي شا دس ثحأ
 00 دق هنأ يس غ وب دمريغ دلح نم ريس فاقلا ل أدي 02 ترس البف ىأ

 هلو :ىةيناشلا ناك دبع ردقبف ريخو اع ضيضحتلا فرح

 1 اهعيفضش ىليل سف الهف نك ةعافشب تاي ىلل تكنو :

 ْ امميفنش ىلل سفن ناشاا ناك البف ىأ
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 مالكي أرخ الا نع نيمسقلا فحأ رك ءاننتعا اهرااركت كرتن دقو
 مكءاج دق سانلا اهأ, ) وحن لوالاف مسقلا كلذ عضوم ىف اهدمب كد

 اومصتءاوهللاباونمآ نيذلا امأف انيبم ارون ميلا انلزنأو مير نه ناهرب
 اذك,يلفشثاب اورفكن يذلا امأو ىأ ( لضفو هنم ةجر ىف مهلخديسف هب

 تاو ياي" هملم باتكلا كيلع لزنأ ىذلا وه ) وم ىلاثلاو ا

 نوعبتيف غيز ممولق ىف نذلا امأف تا اشتم رحاو باتكلا»] 0

 1 ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هءاشت ام

 نوخسارلاو ) ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو . مهد ىلا هانعم نواككو هب

 5 لش للا اهارو لبق هياكل را دنع نم لك هب انمآ نولوقي ملعلا ىف

 0 . ىلإ نولوقتيف ملا ف
 قلطنف ىلع امأ كلوق ليصفتلا فلخت نمو

 عانتما ىلع الدي نأ امحدنهأ . نالامتسا امه ( اه واو الو |
 انكل منأ الو ) وحن ةيمسالا لجلاب ناصتخيف امهيلات دوجول امهباوج

 هلوقو ( نينمؤم
 ءاجر ءاضرلا ف كطخس دعب نم 2 (١)ىل ناكل ةاش'وللةخاص الا امول

 لّزن الول ) وحن ةيلعفلاب ناصتخيف ضيضحتلا ىلع الدي نأ ىناثلا
 ضيضحتلا ىف امب.واسيو . ( ةكئالملاب انيتأت ام ول ) . ( ةكئالملا انيلع

 "لآ . كقيدصتملاص اله وح الو الو اله لاعفالاب ضاضتسالا

 (؟) كمّرتحيف هترجز. الا - شرقم ولو تقفيل

 هذه درت دق ةدئاف (؟) ماعلا وهو شاو مج ةاشولاو عامتسالا ةخاصالا ( ) ١
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 ا ن1 رطدق لوق ىلع تلخدإذا الإ فذحت الو .اهلاتل.ةيلاك ءاذ ن
 مههوجو تهاون نذلا امأفا) وح هعم اهفذ_> بجيف وقلب هنع هنع-

 "زوره ف الإ كلذ ديغ ىف هند الو متر غل 1 مط لان لايف ىأ ) مر 2

 ا ىنب وجم هوقك

 (1)بكا ئملا ضاع ىفا ريس نيكل 35 دل, !لاتقأل . لاتقلا امأق

 ار دقن لاحر لايام دع اما أ مالسلاو ةالصلا هيلع هتك دوك ىف

 هللا باتتك ىف تسل اظورش

 000 وأ قاف د امأ 2 ًاذتيملابا امأو ءانلا ني لصقو
 نيبرقملا نم ناك نإ امأف ) وحن طرشلا ةلي وأ ميهارباف رادلا ىف امأ

 ( ربقت الف متيلا امأذ )و باوجلاب بوصنم مساب وأ ( نا<يرو حورف
 « هتغاف كدصق نمامأ. وحي ءاقلارذعب ام ه رسفي ف وذحل لومعم ماب و

 بهاذ 1 لاما رح امال لوبمف فرش

 مالكا ىف امأ ةدئاف لاق هناف هحرش ىرشخزلا كحأف ىناثلا امأو
 انآ كلذ ليك ون تدصق اذان بهاذ ديز لوقت ديكوت لضف هيطخل لأ“
 ! تهادف ديز اما تاق ةعزع هنم هناو بهاذ ةلاحم ال

 تناكف ةئيفسلا امأ) 0 اهعقاوم ءارقتسا ليصفتلا ىلع لدي و

 ا تانألا رادحلا اماو مالغلا امأو ( رحبلا ىف نؤلمعي نك اعل

 ١ ( رمت الف لئاسلا امأو رهقت الف متيلا امأف ):

 1دوِحوم ىأ فوذ-_# اهريخو 0 وهف ةصقان و ً ا.ىم ريمض اهاعافف ةماث اما نكيو

 0ك لعاف.'ى وة ند وأ هنرعب عون ةدارا مدعو ميععتا امل نائب“ ”ىث نمو

 1 اهريغو قتعانم طرّشلاو كثال”نإ نال اهريغةيسانم مدعأ ريدقتلاب م0 تصحو

 ناسا اريسوهظفأب ًادتبااةداعإ طبارلاو ريخلاتق ال )١( لقاعلاوأ ناكملاو أن امزلاك ليبقب

 ةشإ اليخ ال عذوبكارلاءوتلابكوأًواهحاوت ب نك اولا ضارعو 'مك,ادل يأ فود 'اهريغاو»



 تح

 .لعفل لومعم مسا اليلق اهلي نأ زوجيو لمفلاب ًاقاطم ول صتخمو

 ىضلا شّسطغلا لوقك عوفر امإ هدعب ام هرسفي ابوجو فوذحم
 بتعم رهدلا ىلعام نكسلو تدتع )١( مبا اماجلا ع وف ةالخأ

 ًادمم ول و بوصنم وأ ' ىنتمطا راوس (؟) تاذ ول لثملا ىف مطوقو
 اريثكو ظيديح نم امان ولو سالا ومن ناكل ريح وأ ةو] ذ
 .ةردقم تشب لعاف لوؤملا رد_كملاو( اوريص مهم . ولو )وحابملصو نأ

 لي ميك : لوق هلثمو
 مومام وهو هنع ثداوحلا وبنت رحح ىتفلا نأ ول شيعلا منأ ام

 تبئمامإوهواعضو وأ هصعي ل هللا فخي ملولوحن نعم ضام امإول باوجو
 .هانامجءاشنول ليلقلا نمو . اماط>هانلعجل ءاشن ول وحن رثك اللاب هنارتقاف
 .هلوقو( هولعفام كبر ءاش ولو )وحن سكعلاب رمالافاع ىننمامأو . اجاجأ

 يلايللا عم رايخ ال نكشلو انفرتفاال رابظل لذ

 ! لعدلب ات ليصغتا واعاد فيكؤتلاو طرشلا مه هيفرح .( نإ
 ارم ىلا هنأ نوشعتق اونِمأ ١" نيذلا امأف ) ون اهدعب ءافلا موزا لوالا

 :ةبئان يهو ( الثم اذ هللا دارأ اذام نولوقيف اورفك نيذلا امأو مهو

 دب الو ءيش نم نكي امهمي (+) لوكوت اذهل هتلمجو طرش ةادا نع
 0للل)] ا ل ا

 .هظحاليو ماظعالاو لالحالاو 02 ٍِب ) باقعاا فوخ(ا ادا هل ٌنايصتلا ان نال

 مجلا ر سكب دجو ىزعمم هيلع بتع نم ىديم رد بتعمو توما م املا )١( بيبص لثم

 وهو 4م تيبلا ىف لوقلاب بصل انو ىالخأ ..م ةفاّمال كا طخس ىو

 بهذ ءالخالاو ىقذ ١ رهدلا ىرأ ةريع ىيعل تضاف دقو لوقأ

 راوسلا تاذ (؟) مكتمل امم مك ذاقنا يفنأش ىلذاكل توما رينب متبصأ ول (قملاو)
 .نم ةيراج هتمطاف 90000 ىناطلا متاح هلق فيرشلا نيب ميضولال برضي ةرحلا
 .قباسا فالخلا هربخ فو أدتبم طرش مسا امهم ( ” ) هيف رسأ يذلا ىحلا ىراوج



 د

 نيمسق ىلع ىهو ةيطرشلا ( ه) هيذك ثودبعلا ىلإ

 .لوقكةيطرشلا نإ فدارتف لبقتسملا ىف قيلعتلل نوكت نأ )١(
 ظ ظ يلذبلا رخص ىلأ
 "ل مر الان ماني مر ود نمو . :انتوم دمب انؤادصأ قتلتاولو

 )١( ةّمر تنك ناو وص ىدص لظل

 برطليو شم ىليل ىدص توصل
 مهفلخ نم اوكرتول نيذلا شخيلو ) وحن لبقتملاب لوأ ضام اهيلو اذاو
 هلابقتسالل صلخت عراضم وأ . ( هللا اوقتيلف مهللع اوفاخ |افاعض ةيرذ

 وحنةيطرشلا نإ ىف ام

 (؟)اعدعز وكت ولوماركلاقلخ ًارهظم الا كوجارلا كنفني ال
 اهتالامعتسا رثك أ وهو يضاملا ىف قيلعتلل نوكت نأ (ب)

 ريغ ببس هل نكي مل ناف اهءاوج امأ امباد اهطرش (*) عانتما يضتقتو

 ةعلاط سمشلا تناكول (امم هانعفرا انش ولو ) وحن هعانتما مزا طرشلا

 سمشلا تناكول وحن هنوبثال وهعانتما مزلي ل الاو . ًادوجوم راهنلا ناك

 دبعلا معن رم نع ىورملا اراالا هتمو ادوج وم, ءوشلا ناك ةيعلاط

 همي ملهللا () فخي ملول بيهص
 ) متنعل مألا نم ريثك ىفكعيطيول) وحن يضملاب ل وأ عراضم اهملو اذاو

 ديجلاو (”) ةرورضا كيفاي ءاي تفذحو اريقفام دع (؟)حاتري شموةيلابلاءاظملا ةمرلاو
 ىضاملا ىف هيلات توبث هتوبثل مزلي لات عانتما ىلع لدب فر> ول اهيارعا ىف لاقي نأ
 هللصاح فوخلاو فيكف ةيصعم هنممقت /فولا نمهولخ ىدقوا ابيهص نأ دارا (4)



 ت٠ 948 ب

 نئاثلاو امملو ال باوكنافاتطغ تود, ناليرش للوت اذا ( ةعاخ)
 ةلوقك لاحلاب دييقتلاكه ل ديقم

 مركءابناو لع لقاغمايتط ١ كود اورعدت نام اوخعتسل لإ

 نسحأ ىلا نسحاو نتاتناو < اممامط نواف واوا نس الا

 لوال !باوج هباوجو يناثلاو ىلاثلل باوجلاف ءافلاب فطعب ناك او كيلا

 (امولو الولو امأو ول )

 مءاسقأ ةسخ لع قاتو فرح(

 وم :ليلقتلا (؟) ةريخ تيضتف الدنع لزتاول' و خخ ضرعلا' 1

 هل باوجال ليلقت فرح ذكنيح ىهو قرح فاظب وأو اوقدصت
 ةركانل نأ ول ىلاعت هلوقهنمو انرماستف رض ول وحن ىلا (م) لوالاك

 ىلا جاتحت الو اهءاوجىف نوكتف بصن اذهل نينمؤملا نم نؤكنف

 باوك بوصنم باوجب امل يت"وي دق نكلو طرشاا باوك باوج
 و داو ديف ايضاوكو 20 دن و دال ةيردصملا (4) تيل

 هريدقتو ( ةنس فلأرمعي ول مدحأ دوي ) ون دوي وأ ( نهدتول اودو )
 بطاخت هيدسالا رضنلا تنب ةليمتق لوق ليلقلا نمو ريمعتلاو ناهدالا

 | 0 مالسلا هيلع يبنلا
 قنا ظيقملا هو 'ىفلا "نه: () اعراو تنيشول كرش ااا |

 نأ 6 لابقتسالل صلخت عزاضملا وأ : هينطم ىلع ب يضاملا اهنلو اذاو

 َلْوؤَسو ىثااىذؤن ناكو ردبةوزغ ن“ هفارصت ادع . ارفضلاب زسكف حتفب ًاريص لت رضناا

 ةرساك ال ارابخأب مكين انأو دوءوداعرابخأي مكيتأي وه
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 تناك نإ طرش نم لعام فذح زوجي (باوجلاو طرشلا نم ملعام فذح)

 ارطنم بطاختب صوحالا لوقك الب ةنورقم نإ ةادالا

 ماسحلا كقرفم لعب آلإاو ءفكب اط تسلف اهقلطف

 00 111 ) وح شان هلطرش باوج نم. لع ام.ءاذكو : اهقلطت الإو ىأ

 لك اذهو لعفاف ىأ (ةي الا ضرالا قااقفت ىنتبت نأ تفطتسا

 بلوت نب رملا لوقك ةادالا ءاقيإو اعم امهفذح زوجيو
 اننا هقدايمت ف ردك ايمي نم ةيملاناف

 هفداص# بهذ ان ىأ
 م 5 3 2 ٠٠

 'هفزاجم تناوحم ىنملا ف باوج وه ام هقبس نإ باوجلا فذح بجيو
 تعمتجانأل لق وحن هيلع قباس مسق باوج هنع رخأت وأ . تمدقأ نإ
 هلثع نونأب ال نآرقلا اذه لثع اونأي نأ لع ناو سالا

 "7 ةّيع رخآت مسق باوج نع طرشلا باوج ءانع() سمأك
 ميكا باوجلا لمج حجر دخ وذ امهمدقت اذاو فاس لاذ رفاست نإ

 112 د رفاسي نأ هللاو دمم وحن هرخأت عم

 ةرورضلا زيمغغ ىف طرا "ا راو باوجلا فذح ىتمو

 نموقال مقت نإ هللاو الو لعفت نإ ملاظ تنأ زوجي الف طرشلا ىغم

 باوجب ىنغةسا مسقو طرش ممتجاى تم هنأ لصاحلا )١( اهلامتشا ةوقل كرصب فعض نم
 ىعانتمالا طرشلا كلذ نم ىثنسو مدقتملاب ءانتعالا ةدشا نعاقلاباوَح ن 5 أمم ءُدَعَدْللا

 ةحاورن هللادبع لوقك مشقلاب او ن ٠ ء هباوجب ءانئتسالا نيءتنف لوو واك

 انيلص الو انقدصت الو انيدتها ام هللا الول هللاو

 طرغشلا باو> مسقلا ةل-جو هل باوحلال عج بجوءافلاب انو رقم مسقلارخأت اذا 0 دلي )

 ةعلو ن .,امع "دلتا وفريذ رفاسملا مدق 000



ْ 
 عاملا ل يس ش

 عراضمب تئج مث ناتلجلاتضقتا اذا ( طرشلا وأ باوجلا لع فطعلا )

 ناك نإ باوجلا ظفلىلع فطعلاب همزح كلف واولاب وأ ءاملاب نورقم

 نأب هبصنو فانكتسالا لعهعفرو :ةلجج وأ ايضام ناك نإ هلع لغو .ًاعرابضم

 رفغيفهللاهب كيسا هوفخن وأ سفن, ام اودبتنإو) ىلاعتهلوق نم ”ىرق

 ( مرذيوهل ىداه الف هللا للضي نم) كلذكو ( ءاشب نمل

 مزجلاهجولاةنيتلما نيب واولابوأءافلاب نورقملا عراضملا طسوت اذاو

 هلوقكمالكلا مامتل بق فانعتسالا حصي الذأ عفرلا عنتعو بصنلا زوجيو

 امضهال و ماقاام اماظ شخمالو هوؤن م انم (؟) برتقي نمو

 هلوق ىف ام مزح نإ الدب برعا فطاعلا نم لعفلا !ىعاذاو.
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 ةئيطحلا لوق ىف ام عفر نأ الاحو

 (؟؛)دقوم ريخ اهدنع نازيخ يم هران ءوضولا وهلا هنأت ىتم

 ادتمم ريخهنارع ءافلاعم عرا ضم مقر موا الب ايفنم وأ ادر# اعراضم ناك ناف(١)

 ناك ناو فاخب ال وذ ىأ ف اخيالف#ب رب نمؤي نفوح طرشلاباو>ةي.سالا ةلجاو فوذح

 اذا اءوهو ءافلاب هنارتفا منت برض برضأ ةثالئ ىلءوهف امو دق نم ًادر افرصتع ايضام

 ءاغلا هف بحت برضو ىلع ماق دم ماق نا وي د.عووأ دعو هب دصق مو ىنعلا ليقتسم ناك

 برضو خلا تقدصف ىلو نمدق هصرق ناكنا و ىنءمو اظفل ايضام ناكاذا دق ريدقتب ٠

 نءووخحند.عو وأدعو هب دصقو ىئعملا ىلقت-م ناك اذا كاذودق ريدقتب ءافلاب هن رق زونع

 هفرصنل ' اذا هقح ءاخأ مه نممغشاو هردعأ هوؤأ ١) ميهو>و,تيكف ةنسحلاب ءاح

 (4) مركلاب هموق فصوديرب جب اتنهلصأججأتو ميظعلا ظيلغلا لزجلاو لزنت مما“ (9)

و ىأىف( ىنعلا) ام اعيضةسم ام دصقتف دعب ىلع اليل اهارت وثم
 هران نيدن ال هب دانب لحتتق
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 عفرلاب (توملا ك<كردي اونوكت اميأ) ناهلس نب ةحلط ةءارقو
 افلا نأف اطرش هلعج منتي باوجلك (ءافل اب باوجلا نارتقا)

 هلوق ىف مهضعب اهمظن (؟) عضاوم ىف كلذو هيف (1) بجت
 سيفنتلابو دقبو نلواعو دماجمبو ةيملط ةيمسا

 وحن ةيبلطلاو (ريدق “ىش لك ىلع وهف ريخب كدسسع نإ و) و ةيمسالاف
 نإ و< دنهاح اهاعف ىتلاو ٠ هللا بى ىتوءدتاف هللا نوبحم مع تك نإ

 0007 نم ارخ ننط نأ اكو ىبعف ل كو

 وحت نلب ةردصملاو ( (رجأ نم مكنلأس اف متيلوتناف) وحناع ةردصملاو
 خأ قرس دقف قرسلنإ) وحندقب و ا ريخ نم اولعفتامو)

 نم هللا كينغي فوسف ةليع فخ نإو ) وحن سيفنتلابو ( لبق نم هل
 ناسح نب نمحرلا دبع لوقك ةرورضلا ىفءافلا فذحن دقو ( هلضف

 نالثم هللا دنع رشلاب شلاو اهركشيهللاتانسملا لعفي نم
 امدانةمالساا ل وط ىلع ناس ابصلاو ىغلل داقني لزيال نمو هلوقو

 ”اوللاو نإ ةادالا تتاكنأ ءافلا نع ةيئاجفلل اذا ىقت نأ زوجيو
 ماذا م ماليا تفدك اع ةئيس مهبصت ناو) وت ةيبلط ريغ ةيمسا ةلمج

 اب نارتقالل جنح نع هادا ذاف ( نوطنقي

 سفن ديطوت رعاشأاا 530 التم هدد 0 رك الف اهرضإ ال اهريضيال ا

 حاصي الام قا .:رآلا لع .ا(1) كاذ ىلع هطيشنتو اها ىلع دلجتلا ىلع لماحلا للا
 طا:رالا ملع ءافلاب .نرق ناذأ لافتا عم حاصر الأ قا لاصتالا عم طايترالل
 لتق نم هن[ وحن نك ابلثهو ٍبرك ردصلا هل فرح نورقملا باودلا ىنغأا ىف داز (؟)
 وأ مستلاب ردصملا 1 امج سانلا لتق اع 1 ىف داسف وأ سفن ريغإ أضفت

 ةيالا ىغتت ا ناف مهضارعإ كيلعربك ناكنإو وح طز اد



 سلا مه

 مساو. امفيكو اميحو ىنأونايأو نأأو ىأو ىتمو امو نم وهو قافتاب

 امهم وهو حصالا ىلع

 .قلي كلذ لعفي نم . مدقتت لعتت امذا . دعن اودوعت نإ . اهلثمو

 ٠ لمزلا لمعلا نقتث ىتم ٠ هللا هماعي ريخ نم اواعفت انو > امانا

 .نسحم نايا ٠ اقيفر دجي لاملا وذ بهذي نبأ ٠ دفتست ًارقت باتكىأ

 ٠ اقزر فداصت شمن ىنأ ٠ كتريس دمحت كتررس

 نام زآلا راغ ىف احاجن هلا كل ردقي مقتسأ اين

 مايالاهرهظت نطبت امهم ٠ كني رق نكي نكت امفيك

 ارو ارح ايهتانو اطر وا ىمسل نيلعف ىضتقي اهنم لكو

 متدع ناو ) وحن نييضامو ٠ دعت اودوعت ناو وحن نيعراضم نانوكيو

 ىف هل دزث ةرجآلا تزين ناك نم ) ومن اطراَضف ايضانوأ

 اباستحاو اناعاردقلا ةليل متي نم ) ثيدحلاك ليلق وهو هسكعو ( هنثرح

 ( هل رفغ
 وهو ىوق مل, قنم عزاضمب وأ ضاع. قوبتاسملا تاوجلا عفرو

 نانس نب مره حد ريهز لوقك ءاغلا فذحربدقت ىلع ذئنيح

 مترخالو ىلام يئاغال لوقب٠ 2 .ةضدسم موب ليلخ هانأ )١( ناو

 ىلإ لردك فرس فذ ىف باوجلا عفرو . موقأ م 2ث مل نا وحنو

 بيؤذ
 'أاهريضل ال 0 نع ةعرطم امن كقاوط قوف ل )0 ثاقف

 ةلأا نم ريقفلا لاخلاب دارأاو عنملا عم نام راك ردص# مر>و ةعاجلا ة ةفسألا )0(

 ةءولمم ةعبطمو ةبرقال اهنأ ريمضو لبالا نم ىتخبلل باطخلا (؟) ةجاحلا ىهو حتفلاب



 ل ا

 ااوقوذي امل لب وحن هتوبث عقوت زاوجبو .. ةرورضف لصوت : ناو ىأ

 .ناعالا لخدياامو) وحنو: م01 كوسو ”وتاداملا 0 7 باذدع

 عاونأ ةعبرأ وهوا 00 نيلعفل 0 0

 ((5) مماو . امذإ وهوحصالا ىلع فرحو .ذإوهو قافتاب فرح

 ورع ةلج ءازمهلا نلك اذا امك و العف مزج دقف الاو الاف ىأ )090(

 اًادحاوالعف مزجي دقو مزج لحم ىف نوكنت ءافلا مم امك ةلججل |ناف ةيئاجفلا اذاوأ ءافلاب
 -ءافلا ريدقت ىلع ذئنبح هعفرو عوف رم عراضم هدعب ءاجو ًايضأم طرشلا لمف ناك اذا ؟

 ميمعتل اهو نايأو حمو ةنئامز اما فورالاو' الوأ فورظ :امأ ءاممال هذه ( " 5

 امو نم فورظلا ريغو ةنكمالا مم ..ىتا ىهو امو نيأو ىلأ ىهو ةيناكم اماو ةئمزالا
 برضأة ثالث ىلع ام قال 0 تاودأ (ةدئاف) هيلا فاضت ام بسحبف ىأ امأو امهمو
 اامبمو اهو نم وهو ام هقحانال .برضو ذاو ثميح وهو ا ًانرتقم الا مز ال  برض

 تاودالا (ىرخنأ ةدماف) نايأو نبأو ,قمدىأونا وهو نارمالا هيف زوجي برضو ينأو
 ىهو مزجت الو طرشلا ديفت تاودأ كانهو ةمرز زاملا طرشلا تاودأ يه انه ةروكذلا

 وح ىفاملا الا ص ال ىبيالو ٠ اكو اذاو امو اهللع مالكلا يتأيسو ا امولو الولو ول
 00 اهدنع دحو بارخملا لي ركز اهملع لد 1 مهعاضب اودحو م.ءاتم اوعتف الو

 تعءقو نا ةادالا نا طرشلا ءاب 1: تارعا لصاحو ٠ ردقم 4 رهاظ لعق الا اهليال اذاو

 ميلكأ ماكس نم مداح 1 ل امي 0 رح لح قي كقاكِف 21 رح فرح دعي

 ًاماتثاك نا طرشلا لعفل ةيفرظلا ىلع بصن لحيىف ىبف ناكم 5 نامز ىلع تعقو ناو

 .لميىأ وحن طءررشألا لغفل قاطملوعفف ثتدح ىلع تءقو ناو  هربخاف 1م ناك ناو

 أدتبم يف هلوهع# قوتساو ًاءدعتموأ مزال امرشلا لعف ناك ناذ تاذ ىلع وأ لمعأ لمعت

 ع ىف هلوعفأ فوتسم ريغ ًايدعتم ناك نك باوجلا ةاج حصالا ىلع هريخ

 هلع 0 اماوج نارتقاوؤهب او#2 بوصنم .طرشل ضفاخ ليةتسم فرظ ىهف اذا

 هبوصنم هطرشل ضفا> طرشاا ىنعم هيف نيح ىنعب فرظ او ٠ فورظلاىف مهعسوتل اهيف

 هده ةلعاو ىرزدص“ فرح 7 تاو ان بوست مناهز ل مف برع انلكو :ءاوجب

 « ة_لاث ةدئاف) 0 اهدنع دجو لوخذ لك ردقب قياسلا لاثاا ىنف اه لحم الف: ةلص

 عسل *|ذهلو لصولا قرد 0 نإ نأ نلدخ هلام رثتك ناو 110 ايلات اذ وتلا

 لاعبق دارلاو' هل
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 ب مابه

 كبر انيلع ضقيلا

 (مكل لصالفاوموق) ثي دحلاكل يلق لعافلل نييذبم ملكا لعفاهمزجو
 بطاخملا لعافلا لعفاهمزجهنم لقأو ( ؟اياطخ لمحنلو)ىلاءتهلوقو(1)»
 ( مفاصم اوذخأتل ) ثيدحلا ىفو ةءارق ىف( اوحرفتلف كلذبف )اومن

 اوذخو اوحرفا وي سالا لعفب اذه نع .ءانغتسالا رثكالاو

 ىلوأ هيف ةقيصلا: راصتخات كدا طاقم عمال

 ىضملل باقلاو مزجلاو ىفذلاو ةيفرحلا ىف ناكرتشيواملو ل( 4و *)
 حرش ملأ ) : ( كلوي لو دليل ) وحن امبيلع مايفتسالاةربغ لوخدزاوب
 بيشلاو(؟)حصأ املأ .(كنم اودهاج نيذلا هلل ملعي امو). (كردص كلا

 (هتلاسرتخأب اف لعفت مل نأو)وحن طرشلاةادأةبحاصمب مل درفنتو .عزاو»
 اهيفنم ىنن لاصت اب جيهناف 1 فالخب لاحلا نعاهيفنم ىنن عاطقتن ا زاوجو

 ىدبعلا رمملا لؤقك قطتلا لاح
 قاما ىكرداخ الاو لك اريخ نكف الك ام تنك للا

 هلوقك اهئاغلا زاوجو.ناك مث اروك ذم ائيشناسنالا نكي مل زاج مث نمو:

 راجلاب نوفويمل ءافيللصلاموي متر سأ و له ذ نم سرا وذ(*)الول
 ٌتزاَقوحم رايتخالا يف اهيلعفقولاو امور فذح راوجنإ 0

 ىرحلا ميهاربا لوق امأف . اهلخدأ املو ىأ املو ةرهاعلا»
 (؟1)4نإو تلص ونإبزاءالاءو» اهتءدوساىتلاكتميدو ظفحا

 ءافيلصلاوهطهر لجرلا ةرسأو ركب نم ىحلهذ ( )_حازلا عزاولاو قافغن م ظقرتسأل
 ةيلصلاض رالا ىهو ءاذلصلا راص# لصالا وهو تامقولا تاذبرعءاامايأ نمههويو عض وم»
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 . رقبلا تفاع امبرضي روثلاك هقعأ مث اكيلسىتقو(١) ىلإ
 ىأ ردفلا لذي ىف مسالا نأل عفرلا ل حرت و

 عمسل موهضعل لوقك ذاش عضوملا اذه ريغىف ةرمضم ١ لسنا

 ةءارقو. كذخأب 0 ها ر نأ قم ريح فدعا

 هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقت لب مهضعب

 # لعفلا مزاوج ع

 ةيبلطلاال )١( ةعبر ا وهودحاو لعفل مزاج )١( ناعوت لعفلا مزاج
 اذن وتل لل | ءاظ دوا - هللا كرفت ال وم تناك ان

 ردان لعافلل نيينمم نونلاو ةزمطلاب نيئودسملا مكتمل ىلعذ اههزجو

 ةقياثلازقك"

 ا | فاقع ىلع تاف د ص انييقما وح ربر (*) نف سعأال

 هبقع نب ديلولا لوقو
 ذا ردتلا اهمف ماد ام ادبأ ا دعلالف قشمد نم انجرخ(* ملاماذا

 ملكنملا ريغىهنملان الج را وجرخأ الوم لوعفلل نييتيفايسزح راكب و

 . اعد و ةعسوذ )( فجل 0 تناك ةيملطلا ماللا )ا (

 (ىنءملا ) ءهرك ”ىشلا فاعو لتقلا ةيد ءاطعا لقعلاو لحر مسا كيلس )١(
 ىريسغ عفنأ ىسفث تررضف هريغ عدنريل هترد: تعفدو هتلتتفىنب دق اكلس تدجو

 هعم درتف دريا برضيف هتفاع ءاملا فاع اذا هنال ةنئاعلا رقرلابرشتل برضيىذلا روثلاك
 نيعلا ضاب ةدش وهو روحلا نم ءاروح مج روحلاو شحولارقب نم عيطقلابربرلا (؟)
 بربر نم لاح تافدرمو نويعلا ام 0 روحب عرف عمادملاو اهداوس ةدش ىف

 ىف ش>ولا رقيءاسنلا هبش لحرلا وهو روك عج راوكالاو اهب قلءتم باتعأ ىلعو
 ةيواعم هب ىنعو نطبلا عس اولا لوكمالا ذارجلا (")يغملا 0 نويعلا ندسحت

 ابكر ع نم رثكأ وهو مو اقلاو واولاد انيكست زوجية اهحتفدرسكلا ات



 بيس و

 ىخحرتس وأ ىدمحمت كناكم (١1)ت تشاجوتأشج الك ى لوو
 اريخلعف رق سما هلأ ي ىتتا هلوق وحن باطلا هب دارملا ريخلا دعب وأ

 لعفيلو هللا قمل ىأأ هيلع 3

 اذا ليلستلا ءال («) اضدأ ةنخ فلي ازاوج ةريضم نأبا تعانرو

 بر ملسنل انرمأو وحن الب لعفلا نرتقي لو ىننم صقان نوكاهقبسي مل
 نوكلاب تقبسس قاف..نيلملا لوا نك 1 نال تاو.

 ةدكؤم ةدئاز وأ ةيفان الب لعفلا نرق ناو . مدقت كن رامضا بجو
 وحن ىناثلاو ةجح مكيلع سانلل نوكي الثن وحن لوالاف اهراهظا بجو
 ملعيل ىأ . باتكلا لهأ ملم الثن

 ىلع اهب فطعلا ناكاذا ( مث  ءافلا  واولا وأ ) ةيقابلا ةعلرالاو

 الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو وحن لعفلا ليوأت ىف سيل ملم مك
 ايحو ىلع ًامطع بضتلاب :الوسز لسرب وا تاج كرو نر

 نايس او ةيواعمجو زذو"س دم لوقو الاسرا 1 ايحو الا ربدقتلاو

 فوفشلا سبل*نم ىلا 0 (*) ىنيع ًرقتو ةءامع سبلو

 ىل رئ ىلع ابارثإ رثؤأ تناك ام هيض راف“ رتعم عقوت(”)الول هلوقو

 ىعثللا ةكر دم دعا

 امإ اهمال ٌبرحلا نطاوموف ةماقالاو تامثلاب هينن نفاع وعلو 0 تدب .ىسفن
 با. هلا فوفشلاور م ره () انا مال نم توملاب حيرتست وأ ةعاجشلاب دمحت نأ

 كلم ىف تنأ ا لاقف ابسفن تقاضف ةيواعم اهبلع ىرست دقو هتلاق فش اهدحاو قتقرلا
 مدقأ راوأو لالا رتمماو راظتالا مقؤتلا )ع ) ةءابعلا ىف مويلا لبق تندكو ميظع

 قصلا هناك رقتفا اذا بعت باب نم برت ردصم برتلاو ىنغتسا اذا, برتازدممارالاو

 رقفلا ىلع ىغلا لضفأ ت تاك اه تاحاحلا ىوذو نيلثاساا قوت الول ( ىنءملا) بارتلاب هنطب



 ا ظ

 ىفنن واتملاو ؟ربرقت ىلاتلا ىهثنلا جارخال نيضمملاب ىفنلاو بلطلا انديقاغإو
 ايارفتسلا دارت طاذا كيلا 'نسحأف ىتأت ملا وح :لوإلاف الاب ضقتنملاو
 الإ انيتأت ام وحن كلاثلاو انثدحتذ انيتأت لازن ام وحن ىتاثلاو امقيقح

 لازن وح ربخلا ظفل هظفل ايو لعفلا مساب بلطلا جارخالو . انكدحنو

 سانلا .مانيف ثيدحكبسحو كم ركنف
 ىلع فطعلل امهنمناك ام جرخيلةيعملاب واولاو ةيببسلاب ءافلا انديقو

 .فطعللامناف.نورذتعيف مط نذكوي الو وحن فانئتسالل وأ لعفلا حيرص

 ليجج لوقو

 قامتس ءاديبمويلا كئربخت لهو (1)قطنيف ءاوققلا عبرلالأست ملأ

 بصنلا ىضتقت ةيببسلاو مزْلا ىضتقي فطعلا ذا فانئتسالل اماف
 اياوجلعفلا مزج (؟) ءازجلا ىنعم دصقو بلطلا دعب ءافلا تطقس اذاو

 رز اولامخ زق ىحر ر دعم طرخل

 زاج اذطو هعضوم ىف ال نإ عوقو ةحص يهنلا دعب مزجلا طرخو
 ناف 0 ال ىف عفرلا بجوو مزجلاب ١ تا اك

 بذك |!مدع ىلع ناب ال صخشلا

 ام رت دهنجا وحن هلحم نإ لولب ينعملا حصي نأ ىهنلا ريغ دعبو
 لوق وحن بلطلا ىلع لادلا لعفلا مسا دعب تطقتس اذا هوقو كف
 ةبانطالا نب ورمع

 قتلاضرالا قل.سلاورفقلا فاقلا حتفب ءاوتلا )١( مارغلا دحولاو يملا ف:دلاو نيفطعت
 لاقو كردتسا مث هلهأ نع كريذيف ميرلا نأ ملأ (ىنعلا) ربرةةال هيفةز.هلاو تدني ال

 1 اما مفر لب مز+ الل هناف 3 2 دصق ل اذاف 69 4 تابنال رفق كنربخم لهو



 ننس ياا

 دس ما/

 ا«رتسنف فنرايلس ىلا احيسف ًاقنءىريس )١( قاناي
 ىثعالا لوقو

 نايعاد ىداني 1 توصل ىدنأنإ وعدأو ىعدا(؟) تلقف

 هلوقك ءاعدلاو

 نسر يخ ىف نيعاسلا () ننس نع لدعأ الف ىنقفو بر
 هلوقو انل اوعفشيف ءاعفش نم انل لهف وحن ماهفتسالاو

 (4) عوسلملا ةليلب كنم تيبأو 2ىركلا نم نوفجلا ناير تيبتأ
 وحن ضرعلاو
 انس نكاءار اه ةوتذمل ذك ام رفيف دي ا ما

 نم نوك ًأوقدصأف بيرق لجأ يلا ىترخأ الولوحت ضيضحتلاو
 هلوقو نيحلاصلا

 (ه) هينضي داكدجوران ىدمختف 2فند ىلع ىماساي نيجوعن الول
 لوألا ( قابسنت ) :ىركذلا هعفتتف ركذب وأ يَ هلمل وحم ىجدلاو
 يهنلاو رمالا ىهو ةعستلاهذهنم ةسمخ ىنالا واولا عم بصنلا عمسل ل

 ضرعلا نيب قرفلا (يىناثلا) انلثم م يقابلا نو دماهفتسالاو ىنعْلاو ىفنلاو

 جاعزإو ثحب باط ىتاثلاو قفرو نيلب بلط لوالا نأ ضيضحتلاو

 مساولا حيسفلاو ثيثحلا ريسلا قنملا )١( ضام وأ عراضم اهلمف ىتلاةيمفلاو ةيمسالا
 اهلبق م ديصتم ردصم ىلع فوطعم لوؤاا ردصأاو كللا دبع نب نامياس وه ناماسو
 توصلا دعب وهو ىدنلا نم ليضفت مسا ىدنأ )١( ةحارتساف قنع كنم نكيا ىأ

 سفنلا ةحار لكب نأ ىف ءاملاب ههبشو مونلا ىركلا (6) قيرطلا نيتحتفب نئسلا (؟)
 واولاو ىف ىنمب ءالاو ىوسلا ةليل نع ةيانك عوساملا ةليلو نوفجلا ىلا ىرلا فاضأ اذلو
 نيجومت ( ه ) تبان يناببو ىألامعتسالا ةركل هريخ فذح ًادتبمأه دعب ردصلاو عم ىنعم



 ل ال

 .كلذ ادع امف الاىنععو اهلبقال ةياغ اهدعبام ناكاذا ىلا ينعي نوكت و

 اب ملكتلا نمز رابتعاب(١) البقتسم لعفلاذاك نإ ىتح دعب (ج)
 وألا سلا "ىف ىتح ىغبت ىتلا اولتاقف ) وح اهلبق

 'ًايضام ناكنإو لوسرلا لوق ناف ( لوسرلا لودي ىتح اولزازو ) وحم
 مهلا زازا ةبسنلاب لبقتسم هج هنأ هلا اان رانخإ نمل ةنسنلاب

 طا تب نيقو.سم ةيعملا واوو ةيببسلا ءاف دعب (ه_د)

 هلوق ىف مهضعب هعججام كلذو نيضحم

 -الك دق ىفنلا كاذك» جداو نمت مهضحل ضرعاو لسو عداوهناو ىم

 ل بذكيو قدصلاب عأب ل اوتوميف ا مح الوم قلقا

 اانبر تاياب بذكتنالو در انتيلاي - زوفأف مهعم تنك ىتيلاي ىَقلاو
 اسال أ لوتو ين عي لسيف فاول وح ىو

 . مظع تاعف اذا كيلع راع هلثم قأثو :قلخ نع هنئال

 .ىف عرش اذا ىنمملاو بيبانالا فارطأ ىف زشاونلا بوعكلاو حمرلا ةانقلاو رصعلا
 ةانقلا لاحي كلذ هبشو اوميقتسي تح فكي ال موق لاح حالصا

 و ةيضل بجو ماكنا ةيسنلاب القتسم ناكن ار اهدمب لمقلا' نأ كلذ صخلم )١(
 - بتقو هتلق اذا دلبلالصأ قع ترسك هعفر بجو هنقو اَرْضاَخ وأ ىسوم ايلا مجري قح

 ,ملكتلا تقو ًارضاح هتردق ناف ليوأتلا زاوج رابعاو ناوصالا زاج ايضام أ لرصد
 .ه . همضل بجو ماكتلا تقو هيلع مزعلا ريدنتب البقتسم 11 هك نمل للا ةياكح ىلع

 مقر الف ابابق امع هبيستو انرك ذ اك لمفلا ةيلاح ةثالث تح دعب عفرلا طورش نأ ماعاو
 قف اك سيلئىأ ةضت هنوكو ريسلا نع كاذ بيست مدعأ ىسمشلا علطنت ىتح ترص ىف

 1 2 الاح هنو 2” ةمالعو ناك ريخ هبال اباخدأ ىتح ىريس ناك ىف مفر الف دانسالا

 .ةفطاءب رضأ ةنالث ىلع م الكيلا ىف قت>* ىجن ( ةدئاف ) قحعضو# ىف ىف ءافلا لء> ةيحالص هب

 .لخلا ىلع لخدتف 1 وعل ادتنت فرح. ىأ ةيعادتب او اتمدقت دقو ةراحو
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 ذإ وحن ىف عفرلا بجيف البقتسم اهدعب عراضلا نوكب ذأ (ب)
 ْ | ايلع بح[ لاف نطاباوح قدس

 لصفلاف ا ءاعدلاو مسقلا ريغ لصاف انيدي لص الا (2)

 ظ 5 نا لويقك ميلاو

 يعمل لبق + .لفطلا (1) بيعت تار مهيمرت هللاو نذإ

 ريمالا اهمأنذاوحم ءادنلابو كرمعأ عيطأ هللا كافاع نذا وح ءاعدلاب وب

 كتوغو ىلآ

 عضاوم ةسمخ ىف ابوجو ةرمضم نت: عراضملا صن

 )١( ةقوسملاىهو دوجملا مال.دعب 0

 م رفغيل هللا نكي مل) ( مهيف تنأو مهبذعيل هلل (
 000 0 ىلوالاف ' الأ 3 يتلا وأ دعب (ب)

 : لغد لوقو دوصقملا ىلا

 يلح وا هحرضالء ىلا هلا نا اناتاس لع
 الا دايز لوقو هنثءارب.رهظل 008 بقاعي وحم ةيئاثلاؤ

 امةتسل أ نا تل موق ةانق تز زم اذإ (4) تنيك

 ١ (2 ١ ( بيشاابيشلاو بابشأ 0 بدشنا ١  00تثقاع' فوذع 0 اهمسأ 3

 هلاحتف (*) مهي ذمتل ادب سدتيا ناك ام ىأ لمفلاو نأ نم كبساملا ردص.لل ةراجلا ماللا
 قياساا مالكا نم ديصت» ردصم ىلع فوطعم لوؤاا. ردصلاو ةرماض» نأب ةيوضنم

 ناك هنع هللا ىضر نكي اننأ نأ كالذ ثردحو لع دأ ةفرعة مدع كام ننوكمل ىئأ 0

 ضربا اند يلع ادفوذ لئابقلا ىلع مبسفن ضرع سبأ انج ماهو هءاع هللا ىبض فلا

 لع ار مم تبيباا اذه لاف امدح ناكو لفغد ماةفا وبيج .ماف ةلكسأ ةدع مطأسف برغلا

 نمغلا (4) * قطنملاب لكوم ءاللا نأ # رك و الاقو قيل مسبتف ايف راخع ةلثسا

18 



 ظ سس ابل

 فاكلا نيب ةعقاولاو ( ريشبلاءاج نأ اماف) وحن ةينيحلا امال ةيلاتلا ىهةدئارلاو.
 ىركشيلا مق أ نإ ما لوقف اهدا

 مسا قراآو ىلاوطمن, ةيبلط ناك مسقم هجوب انزيفاوت اموبو

 هلوةك ولو مس هلأ لعف نيب 2

 للم ريشا نه موي 0 ناكل مت ويقتل نأ مسقأف
 (ىض وم مكنم نوكيس نألع) 0 مع كي .ةنقاولا ىع 30 نء(؟ ؟)ةهنفتلاو

 نوح 3 ناغلا هد !ان ىف روحو (ةئتف نوكت الأ ا توزر قلتو

 ا رش 3 سانلا بسحأ) هيلع اوعمجأ كلذلو حجرالا وهو ةيصان

 ةنالث اهلامعأ طورشو ءازحو باوج فرح ىهو نذإ (؛)'

 ةزع د1 لونك ت -ارهأ اوشح تعقو نافذ ردصل ذأ )ا (

 ا |0] :د|ابنم ىدكم [و ..ايلثع زيرعلا دبع ىل داع.(*) نئل

 طرشقلا تاوجو ىلداع ل هللا ردقتلاو ردقم مسق 2: نذا نال

 هلاك ايا دخل

 ريطأ وأ كلهأ نذا ىلا اريطش 'مبيف (5) ىنكرتتال
 "واج ,للاق اهريخو نا. مبا نيب اودح تمقو اهنا عم كلغأ بصنب
 فن أسم لا نذأو كلذ عيطتسأ ال ىلا هرئدقت

 ا01 الا اوزكع رةدقف ىصالازاج ءاف وأ اواواهبلعقباسلا ناك ناف

 ةعبسلا أرق هبو عفرلا بلاذلاو ( ًاريقت سانلا اونكوب ال اذاف ) ( كفالخ
 سيلا م ىلعالا لخ دتالف عماعلا وءاجرال ةيردصملان الا ١)هتبوبحل السلا عالبأب امهمأ  نيزلل
 ةلاقءال محار ايلف أواهلغ هىف ري.ضا١(*) ةففحللاب داغنا دك وتااهيسانيف ىقةخملاب قادتي امنا ملعلاو ًاتباث
 ممن اكن ؤكي نأ باطن : كطعأ ىلعنع هل لاق هتحد 0 ويمص نب زب ز ءلادب ءحدتماناكو

 ركب كلهأو بي رئلاريطشلا («)الوأ ءةيطام بط ال قب اساا ىنقلاب ىل داغن | لوفيف ةزءاجءاطعأو-
 اهحتفوماللا
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 لوقو ع نيب ةلواد نوكي )١( اليك وحن ىف نائمالا زوجت
 )0 عقلب ءاديسب انشا يك رت ىتبرقب ريطل 0 ام ىكلا 2

 نوكتف ءادتبالا ف(امهدحأ )زيعضو٠ ىف مقتو ةبر دصملا نأ ()

 :( امهناث ) كل زا ردم ناو وح :ادتبالا ىلع مفر عضوم ىف

 لماوعلا بس> ىلع اههضومزوكيف نيقلا ريغ ىنءم ىلع لاد ظفنل دعب
 5 0 نان ل ندلا مون قد طخ يل رفغل نأ عمطأ ىذلاو 0

 نأ دارأ نأ نصيحتم نبا ةءا ا ةيردصملاام ىلع المح اهلمهم 8

 هلوقو . ةعاضرلا

 ادحأ ارعشأ الأو مالسلا ىنم )١( مكحيو ءامسأ ىلع ناءارقتا أ
 عراضملا بصق الق 35 نع ةففخو ةدئازو ة ةرسفم 11 نا ظ

 ةرخاتملاو هقورح نود وذلاى عم اهفةليجم ةقولدملا ها

 ارهاظ اهلبق ىذلا لعفلا لوعفم رسفن ىهو را نرتقت لو ةل مح اهنع

 هاف .( توباتلا ف هيفذقأ نأ ىجويام كمأ ىلاانبحوأ ذأ ١]
 . كلفلا عنصا نأ هيلا انيح وأو وحن اردتم واهيفذقا نيعرت
 ةيردصم تناكراجلا !هلبق ردقناف كلفلا نص وه ًائيش هيلا انيح 8

 كلفلا عنصب هيلا انيح وأ ىأ النوأت ولو ءامسالاب ةصاقل ١
 مناوشدحلا نأ ماوعدرخآو وح ةففخ تناك ةلمج اهمدقش 1 ناو

 لا قلب | هذ نأ ادع ةلخا لاش الفل تعنتما ةامح اهمعر 57

 موسك نائشهعجو ن 1 اذ نأ اهدنا 0 ماللا ارابق بردق ناف(١)

 ا ةراج ى تاء+ناف ءىث لك نم ةيلاخلا مقابااو ءارحصلا ءادج .لاوةتللا ةب رقلا مابسو ١
 01 نأ قوصل دا 5 نال هك قف و 4 زندصم اهتلعد ناو مالل 2

 هيبحاصا باطخلاو مد رثةلك عب وو هلبق تديلا ىف ةحا> نم لدب ب صن لم ىنذار قت نا () اهبصن حجري أ



 ل باله

 © لعفلا بارعإ باب 9
 نم ىلاحلا(١) مراسل لكلا هلآ لاعفالا نم برعت ال هنأ كل مدقت

 3 مزج وأأ بصل 1 عفر امإ هبارعاو ةوسنلاو ذك ادا قو

 انو ار ل مرو مزاجلاو بصانلا نم درجت اذا عف ريف

 وحنب هضاقتن ال مسالا لحم هلولحال اهنم درحتلا هلماعو نوءرقت منأو

 ضيضحتلا فرح دعب لحي دل مسالا نال لعفت اله

 وم ليقتسملا ف لعفلا عوق و قنل ىهو نك أ ةيبر اميضانو
 هديك انا: ينلادبب ات ىعتقح الو دهجما بح نل
 00017 15 كتلع ومال ٠ دان اهليقامةيبيسل ىعو ةيردصلا ك (9)
 نيعتتو رعشلا ىف رهظت دقو ةرمضم نا اهدعب بصانلاو ة راخ ةيايلعتلا

 (م) ةيلعتلاو . كت افامىلع | وسأت اليكس ١ وحن ماللا اهتقبس نا (؟)ة ردبعملا
 تايقّرلا سيق نب هللا دمع لوق د والاف « نأ وأ ماللا ايعت جات نا

 ساتخم ريغ يتدعو ام ةّيقأر ىيضقتل (5 هر

 ليج لوقك ىناثلاو

 ( كرا رثن نأ انك كلانلا احنا تحيض سانلا لك 1 تلاقف

 هصيصختو لابقتسالاو لالا عراضملا لاما قدحوا هكر لف مسالا هيبشل ( 9)
 كلاثلاو فصوااك ةئيرقب صصختيو مهبمهناف لجر لثم ًادغو ن ًالاك ةنيرقلاب اههدحأب
 ددعو تانكسلاو تاكرلا ىف لعافلا مسا ظنل ىلع نايرحلا عبارلاو ءادتبالا مال لوق

 امأ (*)هلثم |علخ ديال رجا!فر> نال (؟)دئاوزااولوصالا فورحلا نييعتو :ةييارطأ

0 

 لخديال يردصملا فرالازالف نآعم امو 4 :اصو ىردصأا ف را نيب ل رصشن الل هيالل ماللا عم

 ةرورضلل كك ىئيضقتل ىل والا ءايلاو سالتخالا قع ردصصم س 0 60 1 0



 ل وا ظ

 لاكتمال ارعصم فرصتي الو كم كرصمر هذ الم ىلا رض 0١
 جرحدت ةنز ىلع وه ذاذزولاو ةيماعلا امهو ريغصتلاب نيتلعلا

 اربراوقو السالس قاسكلاو عفان ةءا رقك »ييماملا :ةدازا 0 ّْ

 اعاوسو ادو سسانتل اقوعيو انوغي الو شالا ةءارقو الالغا ةيسانمل

 , سيقلا ”ىرمالوقك ةرورخلا (١
 ىلح'رمكنا تاليولا كلتلاقف 2 ةزينع ردخ )١( ردحخلا تاخد موبيو

 نطعألا لوقك فرضتلا فرص عنم زوجي اك

 :رودغ س وفنلا '”ةلئاغ بيلا توهذأ نت انك قف راز :الا (؟) بلط

 ًاعونمت رخالا جيسملا نه 'هريظن ناك :صوقنم لك ( ةمنت

 ةلماع# :لماعت ةيفصولا»أ ةيماعلا هينا- ىدحا تناك !ءاوس فرقا

 نم ةحتفب بصنيو ضوعلا نيونت رجلاو عفرلا ف نوني هنأ ىف راوج

 لماك حريحصلا نم هريظن ناف رع م ضاق وحن لوألاف نيونت ريم

 معأومت ىناثلاو كل ذك ض اقف ثينأتلاو ةيماعان عونمت وعو ا لع

 ذزو ىلع وه ذا ذزولاو 1 ريغ هناف ىمعأ ريغصت افصو
 نوار” ئبعأ تنارو ميعأ ىلا ترظنو معأ اذه لوقتف جرحدأ

 ْ ةفوذ لا ءايلا نع ضوع هيف

 رهظ ٍّك درعا هما 8 ىلج صو هم ةنا 0 ةزينعو جدولا ا (١)

 تءاتكلاو ةقرازالا لصالاو تالا ل لوءفم قرزالا 5 قرازالا ( ؟ ) ىريعب

 ةقراز الا سدئر ديزي نبا وه بد.شو ةيلطعأ نص ال هب ىوه نم توهو شوبيحلا

 ام رك ذ..هلاق ا نم لدي ردغ هلا نم ةغاايم رودغو توه لعاف ىهو ورشا ةلئاغلاو

 بيبشو جاجحلا بئان دربالا نب ناينسنيب ىرج



 لج مال

 ىف لازتب هل اهيبشت رسكلا ىلع هلكب ابلا نونبي زاجحلا لهأو
 ماذح أر ماف بعصن مج ) لوقك نزولاو ثينأتلاو لدعلاو فيرعتلا

 ماذح تلاقام لوقلا ناف اهوقدصف ماذح تلاق اذا

 ملو فضي ملو كمو هيلي ىذلا مويلا هب ادارص سمأ ( سماحلا )
 قف 0 عنم ميغ ىد ضعل نافذ افرظ عقب مو ماللاو فلالاب نرتقي

 ع ىضم نولوةيف سمالا نع 00 هنال ةنالثلا بارعالا كاوا

 هلوقهنمو . ادم ذم ايلع ثار امو مات دهاشو

 ا كايا لق د انما دم اخ تيار دقل

 هلوقك عفرا ةلاحب كلذ صخب مثروبهججو
 ادا نحصل ىذلا شانيو سان(١) "نع نا ءاجرلاب مصتعا

 ١ د وراعتلو ب رجلاو بصنلا ىتلاخ ىف رسكلا ىلع هينبيو

 نار فقسا لاق ماللا ىنعم انمضم هريدقت ىلعاقلطم رسكلا ىلع

 سما هئاضق لصفب ىفغمو. هب ىجم ام لهحا مويلا

 00 الان هقرع وأ امم ةيضاللا ءأيالا نم امون سمان تدرا.ناف
 0000 هب داملا درا تليمتسا ناؤ طاجإ ترغم ويف لأن وأ
 انها نم ل

 .ةعل ردا دحال فرصلا هل ضرع ( فرصنملا ريغل ضرعب ام )

 دار امنط بر لوقت ركني م ةساحلا هيدس دحأ نوكي نأ )١(

 نيونتلاو رجلاب عير ىطراو كبلعبو ميهارباو ديزبو رمكو

 اع رع ودجأفف ريم و 0 نيموسلا دحال لبر زملا ريغصتلا(؟)

 ضرتعا نع )١(



 تعول ي 4

 سايقوءاعتب و ءامصب وءاعتكوءاعمحامتادرفم ناف تاوالعف نع ةلودعمو

 تاوارحصو ءارحصك تاو العف ىبععم<.نأ امما ناكاذا ءالعغ

 لأ نم ادرج اف رظ لمعتساو هنيعل مون رحسوب ديرأ اذارحس (ىناثلا)
 رحسلا نع ةلودعم ةفزعم هناف رحس ةمجلا مون تنك ةفاضالاو

 ( رحسب مهانيجت ) وحن مهبملا نم لوالاب زرتحاو

 ةفاضالا وأ لأب هفي رعت بجي هناف اف رظ لمعتسي لىذلا نيعملا نم يتاثلابو
 رحسلا ةعما موي كتئج وحن نم ثلاثلابو أنةليل رحس رحسلا باَط 4

9 
 5 فال لو فرصلا عونمت عمس اذا رك ذمل اماعلءف(ثلاثلا )

 ةيماعلاذ الابلاغ لعاف نعال ودعم هو ردق مهناف رمعو )١( رفزك ةيساعلا 2

 را للا اهيفرثك دق لعف ةغيص نأ عم فرصلا عن .ء لفقتسا

 رخاكو 0 وقسفو

 لدعلاو ةيماعلل مي“ ةنلوف ماطقو ماذك ثنومل املع لاعف ( عبا 0
 انكار متخ ناف ةلوقنم نوكت نأ مالعالا ىف لالا 5 هلعاف ن

 عدلا مونم اليلق الا رسكلا ىلع هونب ةليبقل امسا رابوكو ءامل 7
 ىثعالا لوقىف ناتغللا

 (*)'رابنلاو ليللااهب ئئدوأ اداعو امترإ اورت ملأ

 'رابو ةرهج 0 رابو ىلع رهد صو

 ىهوةنونم ريغ لءف نزو ىلع اءلع رشم ةسجخ ةذالا ىف درو )١( قنءلا لوط وهو عتبلا
 لذهو لب هو رضمو مو رمو مهعو رفزو لحزو فادو حجو مشجو ىححو لعثو ملب
 ىدوأو داع ةليبق مس امرأ ف مهاعو صاعك لعاف نزو نع اهدع ةاحنلا ردقف حزفو

 ةياعافلا ىلع امفر ةيناثلابارعاو رسكلا ىلع ىلوالا رابو ءانب هيف دهانشلاو ابكلهأ اهب



 نق 0
 ظ ظ ةثالث امنوكل ةفورصم طولو.

 اهدحأ  عاونأ لعفلا نزو ىف ربتعمل و لعفلل نزاوملا للعلا (5)
 01 لكدو  نمرفل رفشو .كثراكمل مظدك نعفلا سخج ىذلا ترزلا
 ىلوأ لعفلا هب ىذلا نزولا ىتاثلا  امالعأ لتاقتو جرختساو قلطناكو
 0000| عدلا ف امس زاوم.ةوجونإف ملأ ميضأ 1 نك هيف نا ةناوكلا
 1و لعفلا هب ىذلا نزولا ثلاثلا - .لككاو بهذو ساج نم صماالاك

 او م الا ىف لدت الو لعفلا ىف ىنعم ىلع لدتت ةد هايزن اءوديم ركل

 ىف ىهو ىنعم ىلع لدن ال امهيف ةزمهلا ناف ب ل ةدع رال مسا 0

 ماك "1 ىلع ةلاد لعفلا ىف امزاوم

 جرخف لعفلا ةقيرطل فلاخم 0 ا رولا اناا نم ديالو

 برضاريظن را ىفو بهذا ريظن بصنلا ىف هناف اءاع ىرما وحن موزالاب ٠

 يع اهلصا ناف 0 ليقو دهر وح ىتاثلابو ةدحاو ةلاح لع قس 0

 بل عج اماع بيلا ث ااًئاابو ابفرص بجوف كيدو لفق لزتع تراص مث

 كفلاب لعفلا ناب دق هن ال

 0 والو امع لهاك وح لعافكا لو مسالا اوه قزوز 2و

 جرحدو رفعجو ساجو رجش وح رار هك ءاوسلا ىلعامهيف وه
 نيماع(؟) ىطرأو )١( ىتلمك ةروصقملا قام الا فلاب ءوتتخما لعلا(1)

 رفعج ناة>لم امهماف

 ىهو ديكوتلا ىف لمف(اهدحأ) ءاونأ ةسمجخ ىهو ةلودعملا ةفرعملا (1)
 ٍْ دكؤملا ريمض ىلاةفاضالا ةينب فراعءامماف خبل لإ علم و 29 عتكو عج

 . نم متبو عمتجما قرعلا وهو عصلا نم عصبو عمتجا اذا دلجلا عتكت نع عمتك (؟)

1 
7 
4 



 ْ هاو ا ْ
 ةعفلاو ال قرذلا عنم ىلع قب فصولل عنتمي امم يشب ىمس اذاو ظ

 .  ةيماعلا اهتفلخ ةيمستلاب تبقا

 .ةعبس وهو ةركن فرصايو ةفرعم فرصني الام ( ىتاثلا عونلا)

 فاضي دقو ناخيضاقو رهمحر زب 'و مد تك كارلا ملدا 00(

 .ةفاضالابىئاثلا ريو لماوءلابسلوالا برعيف ا!ههناث ىلا هأزج لوأ ظ

 .ناك ناف ثالثلا تاغللا ىلعو رشع ةدمخي ًابيبشت حتفلا ىلع ناينبي دقو

 اتاطم هنوكس بجو الف )١( ىلاقتو بركب دعك التعم لوالا رخآ

 نابعشو نابحسو زامءوناسحب وحن نيتدايزلا وذ علا (؟)

 ةحلطو ةمطافك ءاتلابزاكنا ف رصلا نمهعنم متو ثنوملا ل لا()

 .ىتلو رقسك طسولا كرح اًيئالث وأ داعسو ٍبنيزك ثالثلا ع ادئاز وأ |

 ثنوملا يللا ركذملانم الوقنم ايئالث وأ ندلب ىلع روجنو ءاناسجأوأ ]

 ظ 5 مساركيك

 ةنالث ىلعدازو ةيمجالا ةغللا فهتيماع تناك نإ )0 ىمجحالا ملعلا )( ظ

 امو سب رابوتريمح كلذ كو سيسمرو سوميلطإو ليعامساو مها ش

 هجن رفلا ءامسا نم اههبشا ظ

 سرسور ورسوم ا يوصل و اا ل

 ْنَء ه>ورذخ وا 4 الا نع لقئااا مم روهاب ةمدعلا فرع )0( مص و٠ مسأ )000( ١

 .ليوأتاا ىلع ثينأتااو ةيءاملل همدعو ظغالاو ناكلاو ىملاب ابايوأت ىلع فرصا ماكلاو

 عمس ام ىلع هيفرصتقيف امهدحأ هيف عمسام الاةملكلاو ةعقبلاو ةليبقلاب



 ل #و4ب

 اذه نع لدمف قابلا اذكو ادحاو ادحاو اوءاج داخلا ةوقلا ءاح لصأف
 يرو اراصتخلا نركملا

 ثالثو ىنثم ةحنجأ ىلوأ )وحت انوعن الا ظافلالاهذهلمعتست الو
 .ثالثو ىنثمءاسنلا نم يل باطام اوحكتاف اف) وحب الاوحأ وأ ( عابدو
 كارلا دصقل ررك اقاو ىنثم ىتثم ليللا ةالص وح ار اه ول (عارد
 دوصقملاب فول دحاو ىلع رصتقا ول ذا ريركتتلا ةدافال ال

 رخآ ينا ىرخال عج اهنال رْخأ ةوسنب تررص وحن .رخأ امهيناث
 ان وكي نأ هسايقو ليضفتلا مسا باب نم داو رام نس حتفلاب
 لاقي نأسايقلا ناكف ًاقلطم اركذم ًادرفم ةفاضالاو لأ نمددرجت لاح
 مونكلو ع نيلجربو رخآ لاجربو رخلا ءاسنب و را ةأ ماب ترص

 افاوحإ) ؟ذنف ليزتلا ىف نارخاو نورخآو "أو ىرخأ اولا
 هلا 0 مييذب وفرتعا راو أ مانأ نم ةدعف . عرخألا

 نع ودل 0 مالا هذه نم لكشف . امبماقم ناموقي

 ,ىهو تينأتلا فلا ى_-١ ى نال ؟ ذلاب رخآأ نونوحتلا صخ اعاو
 الف رخآ ف نان رغم نأ داو نو او لدنلا نم حضوأ

 هنزولاو فصولل فرصلأ ,ن 0 أعاو هعورف ىف لدعلا اعاو هيف لدغ

 ردلا نع تبج مارح - آل مالوأ تلاق وحن ةر ا دمع ىرخا تناك نأ
 ةأشنلا ”ىشني هللا مث ):ليلدب رسكلاب ردا اه 0 نال ةقووكم
 ليضفتلا مسا باب نم ت يلف( أل

 ل نوكشلا ذدفو سس بولقم سيأجرذف قالا وأ فيفختوأ ب تاق ريغل

 اللدع ىمسو ال فئالذ لو ذم قامحلالل واولا هيف تديز 0



 ت1

 نال: امأ ءاتلا لقي. الأ طرشب.لمفأ وهخ لمتلا نراراع اهلو

 رك أكل 0 ةناوكلل ىلإ لضفاك ىلع وأ نسحأك العخ هثنّرم

 فدصو هنأ مم عيرأ هوسنب ثرمع كلوق ىف 0 11 فرصااعاو . رداو

 ليقي هنالو ةفيصولا نم هل ا رطام ىلا تفتل لغ د4 ا عضو هنال

 فرص عنم اك هيف هيفصولا ضو رعل ثامحال فصو ا اذكو ءاتاا

 عم (*) ةيحل ممدأو دوسأو ديقلل ممدأو (؟) عرجأو (1) حطبأ باب

 . ةيمانألا  نفاحل انطام ىلا تلي ملف تافص تعضو اهمال ءانسا ال

 اهفرصف اهيمسأب مهضعب دتعا اعرو

 اهناف ةيحلل ىىفأو (2) نالخإ ىذ ئاطل ليخلاو رطيلا لاذ انا

 اهفرص عنمب مهضعل ورثل ؟ الا ةغل ىف تفرض اذلف لاحلاو لصالا ىفءا

 ياطقلا لاق ءاذيالاو نولتلاو ةوقلا ىهو اهيف ةفصلا ينعم حملا

 .(0) ايزابل دج نيقالاطقلاْا رف مهتيقل موب نييليقْلا ناك

 تباث' نب ناسح لاقو.

 اليخأب كيلع امون ىرئاط اف ىتميشو رومالاب ىماءعو(5)ىنرذ

 نم المو لاعذ نزاوم انتل )م ناعونف (7) لدعلا 2 ان

 ةرركم لوصالا ددعلا ظافلا نع ةلودعم ىهو ةرشعلا ىلا دحاولا

 520 ةقااو ءادوساا (ا])ىوتساا ناكما (؟) ىصلاققر ه. فعساو ليس* (1)

 ووهشما رئاطلا يهو ةاطق مجاطقلا (5) ندبلا ةيقباةفئاخلا ةطقنلا لاخ ممج (:) مقرااك

 مهفصيو ليقع 7 صضش 97 هيلغو هيلع لواط” مع ييزب نمايز او رةصلا لدءالاو.

 برعلاوقارقثلا لزخالاوةءيطلا همم هثلاو نبعد ب رذ (5) لاطبالا ةءداصم٠ نع فعضا ب

 ىرخأىلاةئيه ن ٠م لغفللا ليو#وه (7) كيعامؤشد تداف ىف أشو ئيكر 1 ىنءملاهإ م ءاعتخ



 ل ممل

 حيراونو ليث اهو حيباصمو
 باقنتف ةحتف هل 0 دبت دلقف اصوقنم التعم لعافم ناكاذا و

 اذاذ ه”رسك قبت نأ بلاغلاو ىرادمو )١( ىراذك نوني الف اغلا هواي
 ىف راسو ضاق ىرجم رملاو عفرلا ف ىرجأ ةفاضالاو لأ نم الخ
 لايلو رجفلاو . شاوغ مهقوف نمو وحن هنيونت توبثو هئاب فذح

 وحن هتحتف روهظو هرخا ةمالس ىف مثارد ىرجت بحصنلا ىفو . رشع

 ىلا ل اهمذ اوريس

 0 ام لثم ىممحأ ظنا ٠ راو اع وأ عملا اذ ني نا
 فرصلا عنم (*) مجاشأك لثم نسل رحت ص ايلا 1 (5)لطارشو

 ةركن هفرص عنتع 0 احدا - ناعون نيتلعل هفرص عنتعي ىذلاو

 ءاسقأ ةنالث كلذو ةفص 00 وهو ةفرعمو

 لودخملا 0 لمعلا ذزاوام (؟) نونو فلآ هاج لا )0(

 ا لش الأ طرشي نالدت وبق نيدانزا وذ اهأ .. رخآ ظفل نع
 هل ثن ٌمءال هنوكل وأ نافطعو تابضغو ناركسك ىلعف ةئنتم نال
 نافيسو ملل ناص٠ (:) وم فالخم ةيدللا رييكل  :رايحلك الصأ

 ةنالعف اهناثن م ناف ةهدانملا نم قاقدنو هلالا نيكل ناَبَلاَو لبي وطلل

 - ةرص كلذلو

 نبا مج دق (4 ) ىعاش مسا (؟) ملع (؟)ىردم عج ىرادمو ركبلا يهو ءارذع مج )0(

 انالمح تينشتسا اذا انالعقب 0 هلوة ىف هنالءذ هثنؤمو 0 ىلع ءاحاطأ تالا
 نيعبت اوان امدن واناومو اناصمواناوشقو انالعواناحوصو انايحصوان افيسو !نأ:خسوانانخدو

 هيفميغالىذلاءويلاوليوطلالجرلاو راحل امويلاو ملظملامويلاو نطبلا ريك !ااهانعمو انا رصن
 ىراصنلادحاوومدانملاوديلبلاو ميكلاو نيقاسلا قيقرلاو نايسنلاريث هركلاو رهظلا سب ايلاريعبلاو
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 عرس ا لص

 + اًنهماقم موق ةدنعلاو قع هروب وأ ىنملا ىلا 7 ملا

 ىفت ا 0 َذَرَو عم رم

 ىلغفا اهيقابو ةيفصولاو ةيماعلا اممم ةيونءملاف

 نائيش ةدحاو ةلعل فرصن ال ىذلا مسالاف

 ةركن ةدودمم وأ تناك ةروصتم ًاقلطم ثين ًأتلا(؟) فل ًاهيفامامهدحأ

 مدقت 3 1 ءانركزو (*) وص هدم و ىلا

 ءارمحو 0 4 مدقت 6" امه ءاندتلاو 55 وأ

 دجاسمو ربانك ليعافم وأ(0) لعامل نزاوملا(4) عجلا ( ىناثلا ) ٠
 اع تلا نال عنملاب تاقتسا اما 1؟) فره ىأ لوجتلل الأ فلآ

 را ةئيدملاب لكَ ءارلا حتفإ (9) اهموزلب ىنعلا ةيعرفو امتدايزب ظفللا ةيعرف

 داح آلا غيص نع هحور ظفللا ةنعرفو ةيعما ىلع .كالدب ىنغملا ةنعرف هيف

 نأ اهتيعرف هجوف ةيقالا للملا امأ درفملاك هظفل. ىلع رغصي ال هنال اكحو ًاظفل ةيبررعلا

 لمفلاذ زوو ثدن املا ىناً عرف نونلاو فل الاوفوصوأا عرف فصولاو ريكنتلاعرذ ةيءاعلا

 ريك ذتلا عرف 55 ًاتلاو دارفالا عرف بيكرتلاو ه ةعلودملاعرف لودعملاو مسالا نزو عرف

 اضوع تسيلاهل أهثاانناكو هلوأحتف مج لك كلذ طب اض( ه)برعلا لامعتس اى ةيب غلا عرق ةماكتلا)

 هدعبو لاصفنالا هدعبامو نك اسلا كاذب ونس مل ن .؟7 اسايطسو | ةعال: وأ نافرح ادعو

 نع هجو رخل عنملا لئجتبا طورثشلاهذهىفوةءاقتفىراذعوباودك اردةهواو ىلصا 9-8

 0 ةثااثريغهفل أ تن ناك امو ديدثاالم>الرفاذمك لوالا مومضم جرخف ةيب رعلاداح " الا غص

 اوذوءوأفيفخت”ن ,ءاياا ىدحا | وف ذ> ىنمي.ارلص أنام سننلا ٠ اب ىدحا نع 0 تناكامو

 هنكلو زاكوأ مهفلاب د رسك هقلادعي سيلا هو نام راصف ضاق لالعا لعا من «:فلالا اع

 ناكوأ ةعاو 0س الاعب ةيالثأا طسول رم وأ ءاملاة سان رسك ملا هلص اذادادع للم

 لكشف نِلابدلب رافظ ىلا ةبسن ىرافظك سنال تض رعةددش.٠ ءاي ناك ناب هلاصفن| ايروئم انك اس

 فورصم كاذ



 ممول

 زحارلا لاق ءاعيع. و ءاحيحر ةديفللاو تضصاح و: تيعاع

 ءاعيعلا ىنعفني ول ثيعاط. ٠0 ءامو رحش اذه 'زعاي

 قانذلا ةفئانلا لوق وحم نم !ازارحا لغملا مسا هبشل أع ديقو

 دمالافلاساهاءلاطوتوقأ ٠ دنسلاغ(١) ءايلعلاب ةيم راداي

 هب ىنتكم ريغ هنوكل لعفلا مسا هيشي مل هنكلو لقعي امل باطخ هناف

 بيشروبارغلا توصةياكهل قافو<توصوهب مكحام(ىلناثلاعونلا )

 فيسلا مقول'ب ةو رجحلا ىلعر حملا عقولا قل و كرحصلا خبط :ولنالاب ركل

 ةلمهملا فو د اهتمءاشمل ةينيم يهف اهمف ريمضال ءامس الا كفو

 000 اليا اعأ ىف ةلماعلا فوارطاب اههمشل تينب لاعفالا ء

 نيلاو ٠١ كملا باب ىف كْلَد مدن دقاو ةلوممع

 * فرصني الام بأن ف

 ةيمسالا باب ىف مسالا ةسكمإ ىلع لادلا (؟ )نيونتلا وه فرصلا

 نيونتلا نم عنع ىتح > لعفلا همشنل و ئندب ىتح ف را يشل مل هنأ ىعع

 اهضعب ىف ضرعي ضراعل الا اهم مني الف ءامنالا ف لصأ وهو روكذملا
 .هقاقتشا ثيح نم أظفل مسالا نع عرف وه ىذلا لعفال هتماشم وهو

 امما الا ن وكي ال ىذلا لعافلا ىلا هجايتحا ثيح نم ىنعمو ردصملا نم

 رجلا هعيتيو لعفلا هنم عنم ا ص وصخملا نيونتلا نم عنع ل جاو

 امها دحا 0 نيتيعرف َنيَثلَع عامجاب امأ لعفلل هتماشمو . 2 ا

 سانلا نمتاخ ٌتوقأو هعافت راوهو لأ 1 :تىوه دتسلاو ضار نم عفن ةئراام ءايلعلا(1) ب

 نيود :اادقافااوه ف رهنملا ريغ :ذ(؟ )ام هيف ناك ىذلا رورسلاو ةمعنلا 2 ند عج وتب هلاق

 هب ونت ذا هل دقاف هنأ مم فرصنم هناف تاملس# ملاس ١١ ثنؤملا عج كللذ نم ىندلسو

 1 ملا ١١ ركذملا مج نون ةلب أهم



 99ه

 4 تارمالا بأ »

 نماهكح فام ىأ ناني الإ 4[ نط رضاه الد ا
 ليما رجزا اله وحن رجز اماكلذو لعفلامسا هبشإ امم نييمد آلا راغص
 ىدعملا ةغيانلل ةيليخالا لل لو ةتموءاولا |

 العال لاقي ال ناض ح ئيأو . .: هلكم /كطان ماذا

 وجم ىريملا غارفم نب ديزي لوق هنمو ًاضيأ ءطبلا نع لغبلل سدعو
 نايفس ىلا نب دابز نب دابع

 'قيلط: نلمح اذنعو توحب ...ةراماكتعدا ملال

 ةقدصلا نم اهناف(١) خك 0 خك ثن :دحلا فو لفطلار ا ”خكرو

 _جاعو اهنم رجا وند دنع 55 ١ نكس لبالل داهو ديهرو

 لاق بلكلل 'جهو اجهو مفلل سهو ةزمهلا رسكب ”سأو ةقانلل جيهو ٠
 رظنملا حبقو ةمامدلاب ةأرسا مذي جرزالا نب ثراحلا

 405( 0 تمعقربت نيح كفا دف تمقربتف 0 تاقف ترفس

 بلط يأ ءامد امو املا رخو :راقلا ني عوار رقبلل حوو ظ

 ىذلا ريعملل حنو مثفلل سإ و شدجلا هوعو ىليصفلل ا وأ وحن 1

 ها المحلل اشنو هأسو ءاملا اهدورول اكطلبالل يجو. هتحانا لب

 0 0 نأضلل احاحو زعملل اعاعو لكلا, ساوقو جاجدلل 0

 ينادل لاق مو هو ف اهاعحو ةقدصلا 1 ند ةرث لخط دقن ىضكر نش نأ كالذو 0(

 ل عقربلاو باقنلا ثلاز 1 ترفس )0 هش ن . م اهاتاأو تالذ ملسو هبا هللا ىلص

 هددو باك مما

 ازاخغ ناجخلا ىمك امناكف اها ىنءعورتل تنيزأو



 - *ةهم-

 «فرصتملا ماتلا قالثلا نم 1 لايف نراوم الإ اينف ناقئياالو

 لكو لزنا ىنمع لاكأو لازتك
 ابلاغ موزللاو ىدعتلا ىف هامسم لمح لعفلا مسا لمعي ( اهلمع )

 ]2 اك دج تايه لوقت كلَذُك ةلمف مسا ناك اموال داينعل اك نا

 ريرج لاق دن تدعب
 هلصاون قيقعلاب لخ تاهيهو هب نمو قيقعلا تاهيه تاهيهف

 اد كيا لرش اك ادم كار لوقت اندعتم قاكذا اذكأو

 ديرثلاب وأ هيلع لبقأ ىنعمي ديرثلا ىلع وأ هتيا ىنعم ديرثلا الهيحو
 ا ةب] وعرما ىأ . ريع اخ نوملاصلا ركذ اذا هنمو. هب لمع عع

 دعتم هلعفو مزال هناف بحتسا عع قل كئاغلا ريغ نمو

 ديور ايلع لاقي الف اهيلع اطومعم مدقتي الو

 نزاه ىنب نم ةيراج لوقو مكيلع هللا باتكيلاعت هلوق امأو

 | ردح ساتلابكا لأ اكنود ولد )١( ) ممل اهمأ

 تاكو هدعب ال + الومجا سيلو افوذحم كنودب بوصنم ىولدف

 ةفوذحم ع بوصنم

 نء لعفلا ظفل لعفلا مسا لولدم نأ حيحصلا ( ةمتث

 ا ظفل قاطم هيد نم ال هل وه عوضوم ا ئعملا ىلع هتلالد

 .باط ىلع لاد هنأ ثيح نم بحتسا وه ىذلا لعفلا هب ىمسم الثم

 بارعالا نم هل لحم الف ذكذيحو ةب حتسالا

 '1 1 نييعولا ليمتسا دقو تالوصوملاو تاراثآلاو تارمشأ | يف كلذ مزتلا ؟ 5
 رخأ ظافلأو هبأو

 اهؤاملق اذا ولدلا السيف ربلالزني ىذلاناما(1)



 ل جوا #

 (١)ايلعاديو راولاقف لوعفملل امصان انونم ةراثو دمت ديؤتر اولاقف هلوعفم

 نأ ىلع ليلدلاو ايلع ديور واقل ةلعف ب: اومسو ةيردشلا 8 هولقن مث

 هلعف لمهأ ردصمو . لونم ريغ هنوك ليلدب اذه ا مسا اذه

 لاقي كرئاو عدل فدارع لمهم لعف ردصم لصالا ىف هناف ادم هلب وحن

 هلعف هب اومسو هولقن مث ىلع كرت لاقي م لوعفمال ةفاضالاب ىلع هلب

 لعف ما هنااع حتفلا ىلع هلب ءانبو لوعفملا بصنب ايلع هلب اولاقف

 رخؤم 0 اهدعب امو ند 0 نوكتل 6 هلن لمعتسلاَو

 بارحالا ةعقو ىف كلام نت يعك لوق ةثالثلا ةجواالاب ىور دقو

 () ناخن لابنك فك الا 17 اي انإغ ان مجاجلا ”رذت

 ىهف اهب عفترملا رمضملل ةمالع ةلوقنملا ريف لاعفالا ءاينماب لست
 ةثلاملادصق اهعضو ةدئظو,  هدحاو ةخيصن تريشو 0000

 1 1 واارشك كل 21 0 اة وأ قلو تابيه لثاق ا

 فكسأ تكشاو#

 مدقت ام ةفرعم نوني ملامو 9 2 امنه نون امو

 رور# هب لوعغم دعو ابو>و رثتسم هلعانو ةورأ نع .ءاث ردصم اءمفن ديور 00(

 مظع ىهو ةمجج عج مجالاو فويسلل ردن ريمش . (*8) الا ى بوقت لدا

 نو ةييس لاح ىهذ ؛ا ره اهو قال ؟[ اه امم ذارأأو غامدلا ىلع لت كلل نضال

 عد هريدقتف لمف مسا تاعح ن فك آلا هلو سأرلا ئهو نب ةءاه عج تاءافاو مجاملا

 كرت ىنعت ةيردصملا ىلعو تاماها عمق نم قو ىديالا نم أه طتناف تل 0

 فك الا فك ه ريدقتف ماهذت سال | ىلا هو له !هعطقنأف اكراهرك ذ ك رتاىأ بنك الاركذ

 ريكتتاامزعاا دقو () اطاح ةلصتم ا قل ماكو مظعأ وه ام اهمطخ عم اهمطقتالا

 أه مايو كارتو لازب فب رعثا مزلاو رايدو با يعو دحأ ريكذتا مزعلا اك اهوو اهاو ىف

 /ا١



 الم ا

 مجننا رب لاقو نا رفاكلا حالف مدعل يعأ ىأذو رفاكلا حافي ال هنأك
 اهانان اننا ول ىلا ىه اهاو اهاو مث ىماسل اهاو

 مم زجار لاقو

 00 را هيلع و 18 بنشأالا كوفوشنا كاباو
 خديتو ديت و لبقأ يع مو 67 ىعع همو كسا ىعع 0 آ

 هدورووكثيدح ىف ضماأ ى ناو رسام امهو تيهو لمع ىءع

 ليلق عراضملا لا ير ل ا يعم

 ىنععكءارو وحن فر نع رم انآ وهو هريغ نع ىلقن ام( ىناثلا

 تبثا يع كناكمو ذخ ىنءععي كنودو مدقت يىعع كئامآو ا

 سقت أ كيلع هنمو مزأ| ىنعع كلف رح زورو راع نعلوقتمامأو

 فورذلاا هذه. ىلع شاق. الو خنت 'ينعم كيلإو ا
 ةيكصلا ريغ الو ىئاغلا ال سيظاخملا ةيمضن ةلضتم الا لئعتسن“ الو اَهْرَيْع

 فّوؤملا نم لوقتملا عم فرلابو فورالا عم ةقاضالاب رج هعضومو

 نانو: نكشنلا تي لك فد زاج ادع كل يلع تاق ذاق

 رو رجال اديكوت

 000 رخل اح ١ ارو درو ندصق دل لوعتم اهلعر او
 اورغص مث الاتإ هلبتأ ىععاداورا ومار اولاق مماف هلهح ا ' دعب 000

 ىلا اذاضم ةران هواعتساو هلعف ماقد هوماتأو هدئاوزإ ا 0
 ل دييسلو ءةصحخسلل -سصحسع + سم ظل

 1 ًادتيمءاتلا كلا ا م ريخ ا ىصحيأ ىنءمب لعف م ا 1-5 5

 بذشلاو ةحئارأا ب نما تاز رشمجك تارزلاوهترث رو اذا 3 تاررد نم لوودملل ءانملاي

 نانسالا ةدح نيتحتفب



 نهود

 راهظإ زوجي كلذ ريغ ىفو اهايةسو هللا )١( ةقانو دسالا دسالا وحن

 ىميمتلا الل نب رب وجب ريرج لوقك لماعلا
 «(؟)ردقلاكرطضا“ثيحةزربب زرباو هب رانملاىنبي نمل قيرطلا لخ

 .هيف مسالا كحو هلعفيل دو سعأ ىلع بطاخلا هيبنت وبف ءارغالا امأ

 فطع ىف الا هلماع فذح مزاب الف ايإ هيف ركذب م تلا ردجتا ا

 ىناردلانيكسم لوقو مزلا ريدقتب ةدجنلاو ةءورملا كلوقك راركت وأ

 (*) حالس ريغب احيملا ىلا عاسك هلاخأ ال نم نأ كاخأ كاخأ

 .ىلع ةعماجو اورضحا ريدق:ب ةالصلا بصنتف ةعماج ةالصلا لاقيو

 زال لماعلاب حرص ولو لاحلا

 *« لاعفالا ءامسأ 32ش

 .ناتشك لماوعلاب(ة)رثأتي مو لمعلا ىف لعفلا نع بان ام لعفلا مس

 كيذكر مالا لي عضو ام ( امهدحأ ) نابرض وهو ا

 ليغ دقو دعب نعم ايدو قرتفا .ىنعف : (5) ناتمك الجرم ىمسيو

 .ىو ىلاعت لاق بأ ىنعع اوو اهاوو كدر هو عجوتأ ىنعع هوأو رجضتأ

 ةدوفس :ناملا (9) اهمع اهودوذت الف اهايقسو | اهرآع اورذحا ىأ )0 1

 هيلطي نم داشرلا لممس كرا ىنعملاو ةمساواا ضرالا ىهو ةزرب ىف ىأةزربيو ضرالا

 هللاءاضقام رذحلا عفنيالفردقلاكرطضا اذا لالضااوىفلا قيرط ىلا هنم زرباو هب ىلوأ وهف

 .نع ةبئانلا تافنصااو رداصملا جرخي ديقاا اذه ( 4 ) برحلا انه رصتلاب اجلا ( « )

 امهيلع لخدت ةيونمملاو ةيظفالا لماوعاا ناف نارجاتلا رفاسمأو سردملا امهف وحن ىف اهنامفأ

 ىلع الا دالعاف بلطي )ع ه) ءادتالاب عوف سع رفاسمو مهفاب بوصنم امهف ناف امهيف ل.متف

 :(نيبام)دازت دقو ىلدو دمي ام ناد لاقيفامهنيب(ام) دازت دقو ناءأرلا ناتش وحن نينثا

 قرلا ةعبير لوقك امهنيب
 متاح نب رغالاو مياس ديزي ىدنلا ىف نيديزبلا نيبام ناتشل

 ةدئاز نب امو ارد عوف ص لعاف ندي. زيلاف



 لا ا

 .ىاوتلا نم كسفن دعاب 2 ىتاوتلا نم كايأأ حيو لصفناو بصتناف

 هلوقوحن امأو لصفتاو ريمضلا بصتناف فاضللاو لعافلاو لعفلا فذح
 ىلاح رشللو ءاعاد رشلاىلا هناف ءارملا كايإ كاياف

 يملا ىأر اذه ءارملا نم يأ ةرورضلل ةفوذحم نم ريدقت ىلعف

 . ريدقتلا ىلع منتمت ىفاوتلاكابا ر ىاوتلا نم كردح ا ودقتلا نإ ليقو
 ذك لعفت نأ كايازاوجىف فالخ الو يناثلا ربدقتلا ىلع زئاجو لواالا

 نم ريدقتل هتيحالصل

 ”كذألهنعهللاىضر رمعلوق ذشو ملك لبابلا اذهىف ايإذ ركتالو
 نيرآلا كدجأ (؟)فذحي نأو ياياوماهسلاو حامرلاو (١)ألسالا 3
 د فذحي نأ كسمتأ اودعابو بنرالا فذح نع اودعاب ىلا كا
 رذحملاىناثلا نمو بنرالا فذحوهو ر وذحلالوالا نم فذح م :فرآلا

 لجلا غلب اذابرعلا شعب لوق. ذشو بئاغل نوكت الو كسفتأ وهو
 اعل و همف قالت _ردسلف هريدقتو باوشلا اياو هاياف نيتسلا
 مال فذحوموزجلا لعفلا فذح عامجا امحدجأ نارخا نا ذود هيفو

 ةرورضلا ىف آلا قدمم ال ىلا سالا

 نال سفنالا وهو رهاظلا ماقم ةيناثلا ايأ وهو رمضملا ةماقإ(ىناثلا)
 ' رمضملا الرهظملا وه امنا ةرهاظلا ءاممالا ىلا ةفاضالل قحتسملا

 "لرش او ؤ لع رست وأ نأ ظل ريغب رذنحلا اكذب نأ (ب)
 قائلاو كسفت كسفت وحن ل والاف ثفلع وأ تررك نا فذحلا بجيامأو

 2 نيكسلاو فيسلاك ديدحلا نم فهرأو قرام نيسلاو ةزمهلا حتفي لسالا ١( ) ش
 رجحلابامتتامإ نع مهاهنيو لسالاب مف صأي (ىنمملا) رجحلا وهني اهيمر بنرالا ف ذح



 ل بوس

 ماكحأ ىف ًاظفل ىدانملا قرا

 اردتم الو اطفلال هاذي رح همم سيل هنآ( اهدحا)([]

 نحن دعب عقاولاك هئانثأ ىف لب مالككلا ل عقب ال ها( :ىلانلا و

 ةباصعلال اثم ىف امك هماع دعب 1 ثم دشتا 3

 تلاغلاو هانعع امسا هيلعمدقملا نوكت نأهْيف طرتشل 1 ( ثلاثلا )

 هللا كبأ مهضعب لردك تال نول ملكت يم ظ

 لضفلا وجرت
 |درفمهناوك عم بصتتإ ةنأو .اناغأةن زك لقت هنأ ( سمالعاو عبارلا )

 فضال نسانلا )أف ءلا نم ”مطوقك سابقا نوكي نأ (سااسلا)

 ضرغلا أو ءاثن ءاذنلا ْعَمَو ريخ هع م نأ قةىعم ةقزاشو '

 دك زجل اقف هنأو قاتم له اهلاثمأ نو اكد هلول هن يطخماةتط

 “ دصقملا“ نان وأ عضاو

 6 راب نيذحتلا لع

 ىلا مشقانو 0 هوركم' ىعأ ىلع تطاخملا' هيبذت وه زنذحتلا

 نيمسف

 ءاوس احا: فولت ةلمطو هعورفو كليا ظلت ن وك ان 01

 هلصاصا رعلاو كليا نمت ىركشسسا جعاالوسرم اكل ظ اس

 وهولوالافاضملا مث هلعذو لعفلا فذ ىتاوتلاو كسفن قالت رذحا

 فاك هنعا هنن 11 |نها سلا ل مث كسفت هنع كتينااوب قالت
 الو لسوف و ةراشا مسا الو ةركن "نوي 12 ردتلا ىف املع داز 22 ١

 صايصت خالا ل مف انه 00 نأو مخربالو باد 0 ثان م ال هناو 0

 ' هذ رحءادنلا ىف هنع ضوسو انه "ىث هنع شو ءاعدلا لمْف ءاذنلا 1355



 تح 5ع ب

 0 ع

 ةماما دارا

 صاصيتتخلالا

 هدعل 3 ةفرعم ر هاظ مبا ىلع ريمضل "ا مك-> رصق وه

 ميركلا امأ 0 امإ 0 ثعابلاو ابوجو هناا صح 3 لرلسلا
 دوشنلا نانو ىلر وع تك ريقذ ديعلا امأ ىلإ 0 عضاوت 0 كمثعلا

 0 ل1 سانلا ىعأ فرغلا نحتك ريمضلاب
 وأ هصخي ريمض دعب عقاولا رهاظلا مسالا وهو ص عما ملعاو

 عاونأ ةعبرأ ىلع هديغ هيف هكراشي

 ا ١ نامضتنو ىدانملا ف 1ك لطفل ناش 1 ا 0
 لمفأانأ و ةباصعلا اهني ا انل رفغأ مهلا و عوق لأ هيف اع نافصوبو

0 0 

 (1) ةقدم هانكرت م

 ا ١) ( باءضلا فك 6 اني *

 َق راك ىث 2 و ) ةلةةسم ةلج ريو ادع م هكر 31 5 ام ( ٠ ( ١

 ميغ نم هنوكلرخألادب ةبور دارأو فشكيلعافبئان وهو ءاتشلا ين اصوصخ حابصلا
 ئف اخت ءاحنا ةفوذحلا صاصتخالا ةلج ( ةدئاف ) 50 نك أدب هن 1 دعني
 نيص وصخ ال رفغا ريدقتلا ةباصعلا لع قف اهل ريمضلا ن م لاحلا ىلع 00 لع 0

 اهل لال ةضرتءمةل+> ىوف ءايبنالا رشاعم ن 0 ثترعأان 2 لثم ىف ا لأ اهعأا نيب نم



 -- _؟ةهأ 2

 0 ما م 5 3 هيف مخلل

 1 ()ةدمو ()ةرغ ف يىرخنألا

 نبع ل ل مرتك [اجرص هءاذي نأ[

 ثراحو ىماعو كلام ريخألا كلا ىف هكراشي نكل تيبلا الهم مل امافأ

 نطامعتسا رول كنار

 9 هنالثب ىدانملا ريغ ميخر زوم ) ىدانملا ريغ ا

 ءادنلل مما حلصل ن 00 ةرورضلا ىف كلذ نوكي نأ )١( طورش

 ةنالثلا ىلع ادئاز امإ نوكي 3 9 لآ الغلا وم ىف روب 0

 سدقلا "”ى معا لوك للا ثين ألا ءاتب امو وأ

 (؟)رمدحلاو عوجلاةل للام نب فيرط هران ءوض ىلا وشعت ىتفلا معنل

 رفعي نيدوس الا لوقك ىئاثلاو كلام نبا دارأ

 لظنح نب,لامأ :يتح يبلسبل  هريمتب هيتعوقادر اذ

 ةلظاح نب دارأ

 ريرج لوق ليلدب رظتني نم ةغل ىلع ةرورضلا ىف مخرتلا مدل الو

 (ه) امامأ ةعساش كنهتحضأو امامر ”كلابح تحضأ الأ
 ناويص نب كملا ديعزب ةءلس» كلذ نم(؟) ثنؤااو ركذأا هيف ىوتشي باتغملا )١(

 ةيملعلا طرتشتال نكساو ةتالث نم رثك أ وأ ءاتلاب اما مسالا نوك ًاضيأ طرتشي (؟)
 وهوءاشملاف ريست وعشت (4) (دلاخم ىألاخم نونملا ىلعىح سيل )هلوقك ةركتلا مخرتغ

 ةمر عج رسكلاب |« ءامروةًأ,ساملغةز .هلا ضب ةمامأ( ه) دربلا ةدشداصلا حتفب رصخلاو مالظلا

 نيبط اخملل لوقب ل 2 ديعإلا 0 لبحل نم ةيلابلا ةمطقلا مشل

 رادلا 0 مايجالا ىف



 مدس 568ه

 ىتب ام ريغي الف فوذهلا ىوني نأ رثكألا ( مخرملا رخآ ةكرح )

 رفعج ىف لوقت رظتني نم ةغل ىمستو ظوفاملا ةين ىف فوذحلا نال

 مفلاب 'صنم اي روصنم ىفو رسكلاب راح اي ثراح ىفو حتفلاب فعج اب
 (؟)ناوركو )١( ةوالعو دومت ىفو نوكسلاب قره اي ىلة ره يفو
 وركابو العابو ومث اي ًامالعأ

 0000 ذم قالا نشل ١] 5: فوذمملا ىوش الآ نأ روجمو
 اب لوقتف رظتني ال نم ةغل ىمستو عضولا لصأ ىف مسالا رخآ هنأك

 ةمضل ”صنم اي لوقت كلذكو نوف مهقلاب قره ايو راح ابو فعج

 ىف لوقت ام ءاي واولاو ةرسك ةمضلا لادباب ىمن اب لوقت و ءانبلل ةثداح
 هرخآ برعم مسا ةيبرعلا ىف سيل ذإ ىل دالاو ىرجالا ولدو ورج عمج

 اهفرطتل ةزمه واولا لادياب ءالع ا, لوقتو اهابق أم مووضم ةمزال واو

 | يلازم واولا لادا 5 ان لوقت ءانك ىف اك ةدئار ىلا و

 اصعلا ىف اماهلبق ام حاتفناو.

 :« ثيناتلا ءات هيفام صاصتخا »
 اينعءال [لا مقام نيب

 (١) لص جس ةمالعلا ىلع ةدايز الو ةيماع هميخرتل طرت ال هنأ 1

 عبتتسي ملو فذ-لا نم رفوت ءاتلا هنم تفذح اذا هنأ (؟)
 (*) اينقعاي هاينقع ىف لوقتف اهلمأ فرح فذ.-> اهفذح.

 ركذملاب ىابتلالا فقوخ فوذخحملا ةن ىلعالا مخوب ال هنا مر

 باقعلاةب باقملا ةفص (١)يرابحلا نك ذ(؟)رتولا ماه دعب ريعبلا ىلع قاع م )0(

 دادح بااكوذ ىأ أينقع-
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 فرح رخآألا لبق ىذلا نك اذا كلؤو نار اهارا» كلا ذآ

 ةرهاظ نات ةكزرح اقؤبسم اذعاضف ةعانا الكم ادفاز كاس لع

 فظصم ب . دنقاي ١ لمشا 8. نما“ وم اي . مسا اي وحن ةردقم وأ

 يامشملو لوسا سحر ليدتف و( [)لالمشو روصتمو أو ىو كاكا
 ظ كلملا نبع ّن قاوم اخ قدررملا لوف هنمو ايداع

 (؟)سأيي 0: اهب روءابحلا| وجرت ةس وب ىتيطم نإ وماي

 ظ ديبل لوقو

 (*) رظتنمو "تلم ثداوحلا نا ثدح نم ناكام ىلع ًاربص مح 5

 )ع )خدبهو ةلعلاءدععل د راق و4 ىفهلمق ام رخالا عم فذحي الف

 فلالا ةلاصال نيماع داقنمو رابتخمو نوكسلا .مدعل .نيماع ر“ 0

 () قبر و امبار هنوك مدخل دنعسو دوو دامو ءايلا.نغ امال

 كرف قيمع نيتطصمو نووهتينهدلامأ ةكرلل ةنام ةيلانرما ١
 اهلبوبف .ءايلا تكرمج نييفطعمو نويماصم امهلصا ذا اى

 . نينكاسلا ءاقتلال تفذحو املأ تبلقاهلبقام حتفتاو
 يدم! بركيدمم ف لوقت ئجرملا فك رملا ف كلذوةظ |

 يف رفع نال ناي ةعخر اذا لوقت امنع يقم انكاى ير 4+

 امد نانثا ىف ةدايزلا ةلزنه فلالاو ىه تلزتف نونلا عضو»

 ىأس أل واهبجاصامرو ءاطما|ءاملا ةرسكب ءابخلا(؟) ةفيفخلاةمبرسلاةقانلل ةفصهلصأ )١(
 ام اممو لحو لزتا امم ةيقاعتم تاف آلا نأف يءاونلا ىلع ىربصا ىنءملا (8) كلاون نم

 (0) ءىث لك نه سوريلا بعصلا روذقلاو ءىل:.لا مالغلا تا 0 ( لحب نأ ران



 مسك ا ظ
 ١ لفاي الو ىلوملا داج اي الو نينمؤثملا ريمأ ايالو

 اب ققولا دعب 0 ىلا ينأتلا. ءاتب موتنع 2( نامت م دال
 ناك ًاءاوس طقف ءاتلا فد هيج يب زوحبف 1 رألا اما ّك د2(
 ل ا لورق او هبالثلا لع ًادئاز مأ ايثالث ال مأ ًاماع
 00 امم ذك ف ناو للدتلا اذه نر الهم مطافأ

 ظ هتأرما, بطاخم جادعلا لوقو

 , (؟)ىريعب ىلع قات ىريبس, ئدإ ٍذعىركنتنل اللى راح
 وحن ءاتلا ةداعا بلاغلاف هيلع فقو اذاو ةيراج ايو ةيطافأ لصالا

 ار ا رو رع كين ابس د لقد ةمطاف اي
 .* (م)اءادولاكنم ققوم كالو امام ض أي قرفتلا لبق فق
 رفعك ةنالث ىلع ًادئاز ماع هوك ه ميخرت طرشف اهنم درجلا امأو

 هلو اها هلا ريغ مخرب الف داعسو

 00 لالض هتاف تا ىلا رث اذ لت دمع
 . اراك أ ءاوس ةنالث ىلع دزب لام الو ةرورضف بحاص مخرب
 انك تدم مأ قمل ب57 لفت ماولأ 2

 فااغلا وهو فرح امأ مخرلل/ فوذخلا '( متخزتلل فذحيام )
 00 ْق لام 8 اودانو دوعتسم نبا ةءارقو اعسابو فعح أد 5 ف

 2س د ل سس سس يهلك سس سس

 لعفب بوصنم لبو ناسحالا لاجالاو مطقا ؟ءرصلاو كم ه نع 00 تعمزا )١(

 () هنم ىلفأف ىلع كالدن؛ ضعب قك ( ىنعملا ) هلوعفم ضعءبو الهه ىلممأ ىأ فوذح
 2( قنبلا:) ريذعا ليصنت قافثإو ةفيسوفك رت وأ هلمف ىف ناسنالا روبي انه يم اك رفع
 كالذ ىف هتيطا>ذ هتقان ل>ر مرو رغسلاىلع مزغ هنأ كالذو ىلاج ىركيتسا ال -ةبراسأت-

 حودمملا ثراحلا نبرؤزتنب ىع ةعامض ( “ ( لوا ام ىركنت ال اهل لاقف



 مجالا

 تلمجو اتيقبأ سبل ىف ةرسكلا وأ ةمضلا فذح عقوأ ناف هاكلملا ٠
 ةرسكلادعب ءايو وكمالغاوو (١)وبمالغاو وحن ةمضلا دعب اواو فلالا .

 : (9) ىكمالغاو وحب
 ىلا الصوت دملا فرحا دعب تكنلا ءاه ةدايز فقولا ىف كلو

 دللا ةدايز:

 تاغللا هيف زئاجلاءايلل فاضملا بدن اذا (ءايلل فاضملا بودنملا )

 فلالاب ادبعاي وأ مفلاب دبع اي وًارسكللاب دبع اي لاق نم ةغل ىلعف تسلا
 حتفلاب ىدبعاي لاق نم ةغل ىلعو (*) ادبعاو لاقي ناكسالاب ىدبع اب وأ

 هبالتجاب و لوالا ىلع حتفلا ءاقباب ايدبعاو لاقب ناكسالاب ىدبع اب وأ
 اذاو . اهحتفي وأ اهفذحم نأ ءايلا نكس نمل نأ نابتسا دقف ىتاثلا ىلع
 ريغ اهلا فاضملا نال ءايلا فذح ةيدنلا ىف رجي مل ىتالغ مالغ اي ليقت

 ةىدنتلا ف فذحي ملءادنلا ف فذحي مل امو ىدانم

 ميخرعلا ب باب

 (4)ءادنلا فالي زتتوأ ة ةقيقح ةملكتلا رخآ قدح وه ىداتلا مخرأ

 الو ثاغتسم ريغ ةفرعم ىدانملا نوكي نا ةطرشو ضوِصخع هجر ١)

 مخرإ الف ءاد_ لاب صتخم الو دانسا ىذالو ةفاضا ىذ الو بودنم

 هارفهجاو الو رفعجل اي كلوق الو ىديب ذخ الجر اي ىمالالوق ون

 ىنثلاب عملاو ىلوالا ىف ثنؤملاب رك ذااسبتلا امكمالغاو وأ اممالغاو ليق ول ذا )١(
 وهو نيتك اساا ءاقتلال ءالافذحم (" ) ركذملاب سدتلا اكمالغاو ليق ولف (*) ةيناثلا فب
 تءاج ىتلا ةحتفلا اهروبظ. نم عنمةفوذحا ماكتلا ءاي لبقام ىلع ةردقم ةحتفب بوصن*
 ءادنلا مخرت عاونأ ةثالث' مب : رتلا ( 5 زةمدشلا اديكاو هلثمو > ةبدنلا فلأ لجل

 في رهتلا و فا ملاكا ميخرو بايلا اذهوناروك ذم امهو ةرورسغلا ميخراو
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 ىرعاعلا سيق لوقك هل مجوتملا وأ
 ا 1 اه تارع 0 ىحم ال نم بح نمادك أوف

 ( ماكحأ هلو ) هاتبيصماو وحن هنم مجوتملا وأ

 هادماو وحن ىف مضيف بارعالا ىف بودنملا ريغ 0 )0(

 هبصن وهمض زاجهني ونت ىلا رطضا اذاو نينمؤملا ريما 6 وحن ىف بصنيو

 ( سعقف ىنم نأأو ًاسءةفاو ) وح

 70 لا ايو اقلط ١ ..اودالا ني نم صتخممنا (ب)

 ارمع اي مدقتملا ربرح لو ىف امك
 حضوت ةفاضا فاضملاك هو<وروبهشملا ملعلا الام الدنا (2)

 00و رح ةنيعت ةلصب ريشا ىذلا لوصوملاو معلا حيض ون بودنمل

 )١( هارصم حتف نمار . هادمت مالغاو

 ىاك مهملا الو (0) نك 5 كالو روبقملا ريغ ملعلا بدني الف

 ا نردشلا راغ لوصولاو ةراشالا مساو
 مسالا رخآ يف فلأ ن هاهليق ام اط فذحبو فلالاب مخي 5 تلاغااو

 فاضه ىف وا هارصم حتف نه او وحن ةلص ىف نيونت را ماس وم او وك
 0 وح 6 وأ ءادخم او ومن ةمض وأ هادم ءالغاو رح هيلا

 لحم ىف فلئالل ةرسانلا ةيشلا هر ن* منم مهلا ىلع ىنبم بودنم ىدانم رم ةبدن

 نوكسلا ىلع ىبم فرح تسال ءاهاو ةبدنلل فلالاو بصن

 ةلص حتفةلجو ىلصالاءانبلا نوكسا ردقم همضو بودنم ىدانم نمو ةبدن فرحاو (1)

 تاوفل(؟ )تكسال ءاشاو ةيسانملا ةحتف اهروبظ نم منم ةردقم ةحتفب بوصنم ارهمو

 عجوتأ|ىفالهيلعمجفتااىف اذهو هدعبام اذكو بودنملا ةمظعب مالعالا وهو ةبدنلا ضرغ

 ١ تلح ناو ءاكيدماو زرعيلك هنم



 د 5؟ةخهدل

 )١( بيرالل ضرعت تالفغللو 2بيجعلا بجحعال موق اي الأ
 عمامأ ثاغتسم ريغ ىداتَم ناك ول هقحةسب ام ىطعي ةلاملا هذه ىفو

 مو فاضملاب اش هاطعأ اهعم هبكرت نال ماللاب رورجم برعم وبف ماللا

 تصن لح ىف فلالا ةيسانملاردقم ممُظ ىلع ىنم وهف فلالا

 نم بحعتلا ىعم ب نع هنديعبا تافتسملا وه“ (:ةنه ثحشلا )

 ةهاعس ا نعا طاوذت) انؤازتك نم اضنن ءاعلا 6 وش هش

 اح ةنافتسلاط قوق احبس بحعتيل ارضحا لوقت كل |

 ءاه هقحلت نا زوجي فلالاب هلصو لاح امهنم لك ىلع فقو اذاو

 ظ هايهاود ايوهاديزاي وح تكسلا
 مهاربال اي وك هتفصت ررجثاغتسملاتفصواذا )١( ( تاممتم )

 مساقلابوحت هلخأ نم ًاناغتسم ثاغتسملا نوي دق (؟) مواظملل عاجشلا

 ليف ثاغتسملا فذحي دق (#) كسفن نم فصنتل كوعدأ ىأ مساقلا
 هد تك هلبتأ نع كايتسللا

 ناودعاو :ىننا فل عرتلا لع : ةراتنالا وأ سآناال ١
 1 ىوقل ىأ

 م ةيدنلا باب
 رمي بذنب ريرح ل 0 ةقيقح هدقفل هلع عجفتملا وه بودنملا

 زيزعلا دبع نبا
 نب رمت قومك ةللذإ 5 #4 ارمع اي هللا مأن هيف "يزف و 8

 (7) ةارمعاو هارماو بارعلا ضب باص تدل ضشاولقو 0

 فرح>او(؟)رومالاب ملاعلاءارلا سكب برالاوبرالاو هلثاغتسملاماللارسكب بجعل(١)
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 00000 و لج نم تانترلا ءآل نيو اهني (١)قرفلل تحتف رجلا
 5 نامل

 ماللاب رور+< امأ 1 هد عي ل نم تا 5 0

 هللا فاخنال حلاظل ىلعل 5 - هيلع ارضك ناك ا ءاوس )0( ةروسلاملا

 1 . 0 ع 1 . - ِِع

 وحن نع رورجم اماو نيكسملا دلاخ ميهاربال اي وحب هل اريصتنم ما

 (عراني دوط ىدر 1 سلا رقن نم بايلالا ىوذ لاحرلل اد

 0 تحتف هعمان تِديغأ ناف تاكتسملا ىلع فطع اذا هنا(4)

 دايدزا ىف مثوتع سان ل يوق لاثمال ابو ينوقلاب

 .. لوو وحن /“ترشكه غم نإ دعت مل ناو

 (4)بجعلل ةقابشللو لوهكتلل, ا... :برتغم:نإدلا ديعب ,ةان كيك.
 2 قل تاع توما مال 7 بقاعتب )هز

 (ه) ناوهو ةقاف دعب.ىنغو. .١ ةزع.لين لماال اديزياب .
 ظ هلذك اههزه ىلخ دقو

 وعدأب قاعتم رورجن اوراجلاو رسكيإلاب نور كاد «بيماق حيحصلا ىلع ةءاصأ م )010(

 ةردقم ةحتف :ب وص ثأن انةبملاف د لو ماللاب هب دعت بيماتدلا "ى تلا ىعم |(

 ةقودح لاخي“ قلتش لجأ بمب كاناتسا اال“ اما *يئازلا نجلا “ف لح 39 رمل لادم

 وأ ارهاظ اها ناكراذاامتادةروسكم هل ثافتسملا مال نوك لحم (؟) ىلءلاوعدمالثم ردقيف
 ينتأا لوق لس وث.ح ىلانا حب 0 هلواكلل تمد وح ت>:فالاو ملكتملا ءاب

 حتتفلا وبا زاحأو فوذح هن ثانتسااو 00 2-ما" ويف (ىوبلا“ م ل جباام قوشانف)

 هيفا كاكطا نوك ناز احم“ :انلا ةءسانمل مالا : ”رسكو ةسائن رافق ناك نبأ ىنج ن/ا

 ةعيبطو ما مديد كالهأا ليهلا لاز ال موق ن : م ىذاقت د بايلاللا ,ىوذاب اوله .ىف دعما ع(

 انا نزلا رسل بيرغلا هيكمف مشيدا توم دق (ىنمملا) بررغ برتنمو دعب ا )2(

 هل تانتسم لمالا (ه) علا قف انتك راغمل لوبكلاو' نانشلا وعدناو بجمنف هنم هنأرلي
 رةفلاو ةقافاا لباقم ىنغلا ناك ناوهملا دّصرءلاو هلوءغم لينو لمآ ل عاف معءاوهو



 دل سد

 )١( نابولاف سابملاب تمداقتف نابأو ملاتع انملا س ردا
 لزانملا سرد ىأ

 قامونو ماؤللا ريتك ى مع نأ 1 ةزممو هلوأ مغب نامكول اهنمو

 ينعم ركذمللا بس قسفو ردك لعاخ نع لوادعف 1 مونلا ريثك ينعع

 آل مف وأ ةلعاف نع لودممف لامق اهمو عابس وشو قعافاو |

 ىأ لوق امأو ةئيبخ ايو ةقساف اي ىنمع ثنؤملل ابس ثابخو قاسفك
 هتأرما وج ىرصنلا بيرغلا

 («) عاكل هتديعق تيبىلا ىوآ مث فوطأ ام فوطأ
 ةرورضف هتديعقل ًاربخ عاكل لامعتساب
 لعف لك نم كارو لازنك مالا ىنمعب لاعفو اذه لامف ساقنيو

 معن و فراكو جرحد وحن فالخم بعلو للك وحن فرصتم مان ىتالث

 سب و

 تدهايو نهاب هتلوبجما وأ مس الا لوبجما ءادن ىف لاقي ( ةمتاخ)

 تانه ابو ا ايو نائهاب عخجاو ةينثتلا فو

 ةياغتسالا باب

 ةقعم ىلع نيعي وأ ةدش نم صلخبل هلابقإ بلط ام ثاغتسملا
 ماكحأ هب قلعتيو

 ايوجو ةروك ذم تاودالا نيب' نم ابي ةصاصتخا )١(

 مال ىهو لأب نرتقا ناو هلوأ ىف ةحوتفم مالب هرج ةبلغ (؟)

 لجرل|ةديمق(«) مضاوم ءاهسأ نابوسلاو سبملاو نابأو علاتموهراثآ تيفخوافعسرد(١)
 ةسيسخ عاكلوهتأمأ



 يل

 00 0٠ ايييعاتلا نا لع ليلدلاو تأ تر الو. ثبأ قءاج زوجي

 |0111 ريحم هلآ ثيناتلل اينأ لعو ناعمتجم ناداكم ال امينا ءايلا
 ءاه فقولا

 لابو ىحأ قب اي وحن . ءايلا ىلا فاضم ىلا ًافاضم ىدانملا ناك اذا

 .ءازيجالا د5 لاق مع نا وأ مأ نبا ناك نا الا ريغ ال ةتبان ءابلاف ىلاخ

 .نا لاق "ئرق دقو ىجزملا بيكرتلل احتفي لأ وأن ها يلا نع ةرسكلاب

 16 ورغلاو الا فلالا الو.ءابلا نوتش نوداكي الو نيهجولاب مأ

 هيخأ ةيايص ىف ىلاطلا ديب ز ىبأ
 .ديدش رهدل نما يسفن قد ناي

 ىجعلا مجنلا ىأ لؤقو

 )١(( ىعمسمباجح ”موللاقرخي ال ىمجهاو ىمولت ال اًمع ةنب ا
 #« ءادنلا ثمّزال ءامسأ

 نال اهو حنو ىدعسو دج ىنمعأل ةأرئاو لجر ىنمع ةلفو لف اهنم

 مجنلا ىبأل وق امأو ةنالفو نالف ىه مالعالا ةبانك

 (؟) لفنع انالفكسمأ ةجلاف 2 لّج'وهلاب ىلبأ هنم لرضنآ
 هفلالاهنم فذ نالف هلصأ اناو بابلا اذه نم تسيلف . نمب لف رجي

 تي َق ا ىازلا تفذح اك ةرورضلل نونلاو

 ا 0 6 سا 1 ص 0 0 ع ةنباي (ىنعملا)

 اهل ةفص كسمأو برها ىف تاوصالا طالتخا حتفلاب ةجللاو ةعساواا ةالغلا لجوهلا(؟ )
 رعفدي موقي ةالفلا .قابتاوصأ ءافتراواضعب اهضعب لبالا ةمفادمهبش '(ىنعملا) لوقلا ريدق” ىلع

 مهني زجحا ىأ نالف نع انالف كسما لاقيف اضعب مهضعب



00 

 ا كلذ :اذع ام وهو كاد ا 0
 نوه دهر ءاقبك لاو ءاكأف ذح رثك الاف ىالغأت
 ىدابعايوةحوتفموأ كيلع فوخ ال يدابعاب وحن ةنك امس اهتوبث مث
 فذحمأ 0 وح الأ ءايلاو ةحتف ري بلق مث 1وفرتأ يذلا

 1 هلوقك ةحتملاب ءازتجالاو فلا
 (5) أكوا الو تدب 7 فيلل ظ ينم تافان' عجار تسلوا 5
 * تادزمملا مشن © ةفاسالا لا رخآلا مخ وأ اقل اي كو هما

 مألاو نالاو بالاك افاضم الا ىداني الأ هيف بلغي ايف كلذ رثكي امناو

 ا كو 0 9 2 ماباب ساو قدح برو

 مفرلا ىلا

 تسلا تاغللا عم امهيق مالو يالا وهو تال“ ”رهع ةيفام "أ

 رسكت و ملكتملا ءاي نم' كيلا أن لقوم لق عبرأ ةمدقتملا

 دقو :ذاش :وهؤ ةّضو رةشثت هيبعتلا لع متفق لأ خفت 2 ومكالا زملو

 '.. ايكوكزنقم ددنأ ثيأر قلاةتيأأي وحن ىف نب ؟ ىرك

 اتب أ اي ليقف“ ةلق 'كع غانا "قدلرقل دبللا كلالاو ءانلا نين عما فاما

 4 0 ١ ةوفأ 00 00 ضوعلا نيئ» عم ونهو انما انو
 5 -«-.«  ةرفشلابف كلذ .ليبسو

 الف ادعي الا ملكستملا ءاي 0 نوع در كلوا
 هددتسلا ها

 ريجتلاو فسأأَتلآ اكن 9 ..- ةماكب : 1 كرولا 3 دودي ال تافام ىتعملا (10)

 : ْ 0 ص 7 د 2 ا

5 



 ل جيء

 )١( رداقملا هيدي نع هتحن "ىثل 2 هّسفن دجولا مخابلا ذوأ الأ
 2 لَ نورقملا فاضملا تعنلا وهو هيصلو هعفر زون ام د

 : فوطعملاو و 0 ا 3 ا ند درفملاو ىارلا ” ص الا ىلعاي.

 تامل ا 8 د أبو ف راو فير ظلا ا أ 0

 ل ىدانملا اذكو ام رق ل و :ريملاو هعم وأ 0
 عابتإا زوجتي الو لحما أ ةرادقملا ءادنلا ةكرح ةبف دمك ءادنلا لبق

 . ارج ال امصنو ًاعذر ملاعلا هيوبيس اي وحن هظفلا

 لدبلا وهو القتسمىدانم ناك اذا هقحتسيام ًاعبات ىطغي ام ( د )
 11 اماعلا راركت ةنن ىف كديلازال كلذو لآ نمدرجلا قوسنملاو
 لوقتو ليا>ود#ابو ءانملل مهلاب رشد ا ا اعلا. نع تئانلك

 بوصنملا ىدانملا عم امبكح كلذكودهللا دبع ابأو دومحابو مداقا ابأ ىلعاي
 لياخو هللا دبع نأ ايو ليلخ هللا د 0

 0 لكما ءايل فاضملا ىدانملا ©

 ْ قا سرا وهو

 حتفلاو توبثلاةبجاو هءايذاف لتعملا وهو ةدحاو ةغل هيف ام )١(
 : ىضاقايو ياتف اي وح

 ريغال ةثبان هءاب ناف لعفلل هيشملا فصولاوهو ناتغل هيف ام( ب )
 يدساح ابو فردا 0 ا ُ ةحوتفم امإ ىهو
 0000 لا ا مج ا خت سحو

 ريداقملا يأ, رداقلاو تدع هنو عخأبلاب لعاف مفرلاب د>وااو كالا مخ ايلا ) (١

 د نو

0 



 مو ظ

 -ةعاحشدسالا ايوةبيهةفيلطاا . هلوقك هب هياملاسنجلا مما (ج)

 كبنالا لثم ان ةملخا لعماا هراذقل ذل

 هلق ميلا قولا ع5)

 (١)ذاث دعالعلا تيب هل تفرع ىذلاوجوتملا كلملا اي سابع

 # هماكحاو ىنبملا ىدانملا عبات ماسقا

 ظ هل

 لآ نم درحلا فاضملا وهو ئداتملا لحل ءاءارخ ةضل نجي اف | |
 انأ اور او لصملااذ د اناوحم انوع ادق 4 انايب وأ ناك معَ

 -ءادنلاب نيبطاخم مه قل ١ شل تالمطلاب كلك ن ويرصم ايو هللا دبع

 ارضا ايسا ىدانملا قوت ىلا ظن مرلكو

 َ آو 1 تا وهو يدا_نملا ظفال ةاعارص هعفر بحي ام ( ب )

 ايمان وع هئادنلا(؟) ةلصو ةراشالا مسا ناكاذا ةراشالا مسا تفلاو

 لجرلا اذها.. ةنئيطملا سفقنلا اهشنأب 00

 قالو ىأ قيصر الر لاا اعلا ةراشالا مسا فصويالو

 () لجرلا اهبيأ اي اوحت ةفرعم تناك ًاءاوط لآ هيفا الإ فا
 ةراشالامساب وأرك ذلاهيلعلزن ىذلا اهياي رت ةفرعمريغمأ ةأرملا اهتيأيو

 هلوقكو لجرلا اذهيأي وحن

 اهم حودمملاو ةدووءلاةل. ةلاوهو نائدع هلعاذو 1 لوعفم تببوىدانم ساء )00(

 ماعلا اد : ايء اله> نيب ملاءا كال وك اه دعب امع ادندضقنأ ,(؟)لام1 اد 4 هلع تفرتءا ىنعم تفىعو

 دي ءلاعض نك فضوت ودب ت طاخاهذ رءن اره طع مق رااردتوهدحوةر ,اشاا مساءا دصقنا

 معلا 1 قفل 0 دكت قدام 1 ) هفصو مفر الو هسا

 اهلا 5 هعفر بحاو 16 هم لحرااو 7 لال هيب فر 5 ةدئاز اهو



2 

 رطضا اذا مغلل قحتسملا ىدانملا وهو هبصنو همض زوحي ام (د)

 ندرحألا لوقت هتجوتت ىلإ رعاشلا

 ؛ءالسلا رطماي كيلع سيلو اهيلع ”رطماي هللا مالس

 ريرج لوقو مخلا ءاقب م ارطم نونف

 )١( ابارتغاو كلابأ ال املأ ابيسغ ىبعشأ ىف ل> ادرعأ

 بارعالا ىلع هبصن عم ادبع نيونتب

 كلأهيفام ىلع ءادنلا فرح ةعسلا ىف لخدب ال ( لأو اي نيب مجلا )

 5 روض عبرا ىفالا

 هفذح هللايوامهفذح هلل و نيفلالا تا راب للاي وقت : ةلالخلا مسا( (

 ميملا هنع ضوعتو ءادنلا فرح فذحي نأ 0 0 طقف ةيناثلا

 شارخىبأ ل وةك ةردانلاة رو رضلا ىفامهنيب عمي دقو مهللا لوقتفةددشملا

 يىلذطا

 (؟) امّرللا اي مبللا اي توعد انما ثددح اهناذا فل
 ارا 1 رخال ءودنم لوسلا نم هب سامو ةركشلا للا (١ب)

 ىعس 2 0 ابو ءاح ىذلا ابو كيذب نميف دج

 ا دل ننام .ناهنالا ءارتلا لقو ىاثلا هيلا تنيضأ ال نئامخ تود فاضم
 لزن ملأو هوركسملا ثدحلا (؟) قلطملا لومفملا فهحرش مدقتت )١(

 وهو قجح ىأ( جت 22+ تلمق تأ 5 مهال هلوقك مبللا ن اك كل دق )١( )ن دئاف)

 هلأ ايات اند* 0 الاو<“ ضحنا ءادنلا ا ءاأ ةثالع ”ىلع م ل (ررععلال 3 1

 مولا لوقتف كل يىدج تنأأ لئاقلا] وشن ًاكعماسلا سفن قاياودلا كتم نما اهزكذي
 1 ىعدن لاذاءهللا كروزأ انك الوقوةردن !! ىلعالي ادلع 3 ملا الم ,الاوأم 5

 ءانبااوهو هبارءاكب رعتف ةروص ىدانم نيريخالا نيوجول فول لق ءاعدزودب ةرايزلا ع ةو
 ١ نعءعض وعمي او بصن لل ىف مضلا ىلع



 د جس #س

 لع يلا فاضم هب لصتم ناب افوصو»ه ادرفم اماع نورك نأ 11

 ةيؤر لوق هنمو هتفخل حتفلا راثخعاو فيش نب هدم اي وحم

 )١( دودمت كيلع دجملا قدارس دو'راجلا نب رذنملا نب كحاب

 دع ابو ىلع نبا لجر اي ىف اك مضلا نيم ركذ امم طرش ىنتنا ف

 ةنناثلا ف هيلا فاضملا ةساعو :ىلوالا ف ىدانملا ةسلع ءافتنال انك نبا

 لضافلا ىلع اي وحنو لصفلا دوجول د نبا لضافلا ىلع اي وحن ىفو
 نا ريغ ةفصلا نال

 فصولل رثأ الو طاصةنب ةشئاع اي وحن نباي فصولاك ةنباب فصولاو

 ليلخ تنب دنه اي وحن ىف مغلا نيعتيف تنبب
 هلوفومن طاضم ارركم توك أ

 ارصان تنأ 0 س وألا دب دعس ا

 (؟) فراطٌغلا نيجرزخلا دعتس دعس ايو

 هموقوا+ل نب رمت وحي ريرج لوقو
 (م) رمع ةءوس ىف كنيفلي ال كلابأ ال ىدع ميت 'متاي

 ريد الاوهوهتممضْناةلوالاىف ناهحولاو بصنلا بجاو ىتاثلاف

 دعب فاضم وهف هتحتف ناو ىنعأ يأ انرامضاب وأ لدم وأ ناس 0
 (4)حيحصلا ىلع أههنيد كار ىباثلاو ىاثلا

 (؟) ةمظعلاو زملا هب دارأو رادلا نعص قوذ دع ام ىضلاب قدارسلا )١(
 ىف ل-.ق ةدابع نب دعس وه جرزالا بهَسؤ“ ذافم نادهدس قه يونا |

 ةلوةىدع مي:(0*) ف,رشلاديسلا فراطغلاو مالسالا امفوخدو يبا ايبحرضن لع لكلا
 ةحيبقلا ةلمفلا .ةءوسلاو مولاهم بأ مها لمدل م مساك راقتحالا قلتش كلا
 دربلالاقو(4) مك ايا ىوجه نه ةءوسف 1 ىنتش نف رمح اوفك (ندلا



 ل مس

 ءادنلا ىلع اتباس ناك اا ةتيرمتلا امدح نا سعأ 00 ام
 انيعمهبدب رمالغأب و لابقالاو دصقلا ببسب هيفا 0 مأ لعاب 0
 كلذ لخديف هب اهيبش !١ اا هءازركي الآ هب ىمتو 0 يناثلاو
 000 1 . رص تت اان ردح اقلطم عومجلاو ىثملاو ىجزملا ب هر
 تاماسم اي . لاجر اي . نوفصنم اي

 داك ايكح وأ ماذحو ءالؤهو هيوبيسك ءادنلا لبق اينيم ناك امو
 لضافلا هيوبيسايل وقت هعبات ىف كلذ رثأ رهظيو ةمضلا هيف تردق ىلوملا
 ىلوملا داح ايو لحمال ةاعارص همصنو ردقملا مفلل ا 1 ضاقلا فرب

 ”مادقملا دلاخاي وحد زان دا سالف لعفت م«بصنلاو ا 0 عفرلاب ىعذوللا
 عاونأ ةثالث وهو همصن بحب ام ب (

 00 ل هيف اال انموم اي ركل )١( ةدوصقملا رييغ ةركنلا (30)
 0 1 توغل دع لوقو ىديب دح الجر اي ىنغالا لوقو . كالوم

 (؟)ايقالتالذن ارجن نمىامادن اغذبف تضرعاما انكار ايف
 ريغمأ انل رفغا انبر وحن ةضحم ةفاضالا تناكأ ءاوس فاضملا (؟)

 ىأرا ميقتسم اي 0

 ال ومعم ةأنعم ماع نم 1 هب لضتا ام وهو فاضملاب هيبشلا 0 /

 فيعضلا ديب اذخآ ايو مواظملا ءاعد اعماسايو هلصأ اكز اي وحن هل
 ناءون وهو عابتالا ىلعهحتفو لصالا ىلع همض زوجي ام (

 نكمال نيمملا ريغ ءادن نأ ايعدم عونلا اذه دوجو ىنزاملا لاحأ(1) ةثاغتسالا 06
 ةنيدملاوةكم ىهو ضورعلا تيتأ تضرعو ةدئازلاام ىف ةمحدملا ةيط رشلا نأ ىه امإ (؟)

 هسفن ىلع ونيلوتقم هنأ نقيأو بابرلا مي ا اند لاب دلب نأ رم وامهننامو



 سو

 ( ؟)اتمج“ ماع تةلطىذلا تأ ' اننا رخأ ن رجحأا
 ةيلعلا تاذلل مسا هيف وه ظفاف وه الأ ردال نماي وهاب ثيدح ل

 8 كلوقو رعت!

 موضع هناا ةخقفلا ميملا هرخآآ ىف ضوعإ مل اذا ىلاعت هللا مسا (1)

 تما نأ نأ لق يع

 )0 ا.ضار هللا كك الإ نردأ نلف ابر مهللا كب تيضر

 هللا اي ىأ

 لحرب 01 نيعمل نجلا او[ )اذهاي ون ةراشالا مس ا

 ةمرلا 1 00

 09 مارغو ةعول اذه كلثع ىدحاص لاق م 3 تلض احا

 (ه)ق ون دتفاو ىرقلا ىفماعنلا3'(ة)ار 1 قرط !لاثمالا ىف مطوقو

 ةرورضف ليلايو قون ايو ناوركايو اذه اي ريدقتب (1) ليل ”مضأو

 ثلا ُْق تكسو مظنلا ف

 ءاسقأ ةعبرأ ىلع ىدانملا ( هماكج او ىدلتلا

 وهواب رعم ناكول هب عفرب اه ىلع (؛) يني نأ هيف بدي ام )1(

 ةداع ىأ آ: ةووأن د هذخن | ءىشااب ناد عراض# ندأ (؟)نطبلا ميظعلا رجالا ()

 ىلع تءضر بوص:م 0 هلوعف 4 الإ اههدح ىلع عراضلاعف ةتراف ندأ نأ لصالاو.

 كب اضر تدضر 3 دقتلاو تدضر لوءفم ازوأ |هايق ىأ عاق م دح ىلع ةقلطملا ةيلومفم ا

 لجال ىأ اها هدلا تدص نبملا تامه م«( كريغ الإ ذخمأ نأ يرأ ناف هللا اب ابر

 دجحولا « هء>اص 0 . (ىفع ءا)ربخو ًادتم# ةعوا كلم و ةديدشلاةبحلا ما ارذااو ةعوالاو ةبوبحلا

 لثم (ه )!هنم'فرخأ وه نعم عضاوت دقو ريك 0 )0( هلثم ىلع مايهاو

 روظي نأ برضي (7) لاملاب ه-سفن ءادتفاب لخمس ةدش ىف مق رطض»م لكدأ برضي

 ام ًاررهم ناكالاو دلاخل هنخملاب و ماللاب رو رج ريغدن وك طرش هب ىأ (١)'ىغلل ةهاركلا



 ا اع

 *« ءادنلا باب
 4 - ع ١

 ةيناع هو هاودا نم ا بطاخ لا نكد لايقالا ) ١ ( بلط وه

 ١( | الي زت وأ ةقيقح ديفبلل اهلكو اودملاو رصقلاب ىأو ايغو ايأو اح
 فرحالا ةيقب هل لمءتسي درعملا 1 لَو نإالا ب ردقلل ىموةزمطلاو

 مسا ءادن ىف نيعتتو ءادن لك ىف ل ايار دنا ضو اواو
 باب ىف او وأ ىه نيعتتو نيماسملا هللاي وحن ةناذتسالا باب فو ىلاعت هللا

 نمأ اذا هيفاي 07 اعلو بال لد ابن الامستسا ربك ١ اوو ةبدنلا

 زيزءلا دبع نن رم تداْ 0 (7) نسل

 ) 3 )ارمعاي هللا 1 هرق اني هل تربطصاف امظع اا تاه

 000 د5 ا ناك اذا ةريك فردت فدح راج (ءاذنلا فرح فذح)

 ىلا اودأ نأ . نالقثلا اهأ كل غرفتس . اذه نع ضرعأ فسوب وح
 ظ لئاشم ناك ىلا هلا دام

 اال 501 هلا وع تاعاشلل ( 9 ارمعان او تودملا( 1

 دلي فذطاو# تودلا ةلطا نهنف دارملا نآل ديعبلا ىداتملا( ")
 (ه ) بقاوعلا ىف رصدت الواي وحن نيعملا ريغ سنا مسا( 5 )

 7 : ِء
 برصنملا ىنيص اعىايو داش هواذنو تااخل نوكي نأ طزشن رمضملا

 ضوحألا لوقو كتيفك دق كايإ اي مهضعب لوقك عوفرملاو ع 07

 وهو ءادنلا فرح هنع بان ىذلا ىلدفلا هلماعو هب كودفم ةقيقحلا ىف ىدانملاو(١)

 عبتا فرحلا وه هب - اوفا نوكلا ن كك ءامنالا كل ,ايخال اع نملة ف دانا وأ توعد

 ؟ نمؤي ملاذا (؟) وبس وأ مونا وأ اهضانخلا وأ هتناكم ولعا )١( صوصخم جهنم هيف
 ءادب للاع الاوزيدنت قالك هز نا“ نم ةرضحلا قو 0 م كك بدن تكاذا

 ل صاالاو لويد هاإ ءانلاب تاج 02 رضاخحلا#



 2000 ظ

 لوالل اواثمو ةعامج امهزاجأو طلغ الو ضعب لدب لعفلا لدبي الو
 بن هسكن زيقفلا معطن ناوحب ىباثالو كمحرب هللدحست لصت نا مطوقب

 بارعارورظهد>و ىلعفلاوه ةلثمالا ىف لدبلاذا ىلع ليلدلاو كلذ ىلع

 هيلوالا نم نييأ ةيناثلا تناك نأ ةلجلا نمةلجلا لديئو.ىتاثلا ىلع لوألا

 قدزرفلا لوقك درغملا نمو نينيو ماعنأب دم[ نونا ا 10
 نايقتل ثا قرشا مأشلابو ةجاح ةنيدملاب وكشأ هللا ىلا

 .نيتجاحلا نيئاه وكشأ هللا ىلا ىأ فرو ةحاح نم نايقتلي فك ل

 ' امهماقتلا ردعت

 اهم ءايشأ ىف لدبلا نع.ناينلا ((١]:قرتش * ةعا
 رمضمل اعيان الو اركضم نوكنال قاسلا طع نأ

 ايكو ران رمتاهعوبتم قفاف هنأ
 لعفل اميان العف نوكيال هلأ( ١

 ىرشلأ هج نم ردقتلا ىف سيل 10
 كلذ عيمج ىف لدبلا فالخب لوالا ل هلالحا ىوذيال( ه )

 مث نايبلا مث تعنلا اهنم مدق عباوتلا تعمتجا اذا ( ةظوحلم )

 كا ميهاربا لضافلا لجرلا لبقأ وحن قسنلا مثلدبلا مث ديكوُتلا

 ليلخو
 . 002م دج ج1 ا هي يمسعسسسو دعا اصح تسع »ا مسمع مما -- 0-0

 اهركو 4م مشا لدي دخت نا مسا اعبي اس مسقلا واو وهو ضفاخلا عزت ىلع بوصخم

 نم لكلا لدن نيب ىلح قرف ىل رهظي مل ن الا ىلا انأ ىضرلا لاق )١( اه راك ىأ لآ

 ريفف لوالا وه ذوصقملاف نايبلا فطع فالخب تاذلاب دوصنملا وه لدبلا نا نم هولاق

 ًاريثك كلذ ىف لاطأ مش ءاحصفلا مالككهنع هزني ًاونل هركذ ناكل الاو ملسم



 د جرب سل

 جرف نب ليوغ لوقو

 رس ه4 ل نجر مادألاو نحسب ى دعوا
 ىدعملا ةغبانلا لوقو كظافلأ د وم لاوشأا لد 0

 (؟)ارهظمكلذقوفوجرل اناو انٌوانسو ان دجءامسلا انغلت
 نول اديعانل نوكن وحن لومشلاو ةطاحالل ديفم لك لدب وأ
 2 كتأر 2 اهدم 0: نا عنتمو ا

 ,نمضم مما نم لذا اذا( ط كلا وأ ابمتسالا ىنعم نمضم نم لدبلا)
 اكلننع + مو لديلا عم تدع ةيطرشلا نا 1 ماههتسالا ةز# ىنعم
 "ار مآ اريخأ تعدضام.'نوثالل مأ نورشعأ أ كلام 5 . ىلعمأ ديعسأ
 .هبز#ارشذاو اريخ نا عنصتام . هعفاك أ مهاربا ناو د نإ دبجحم نم

 نم لعفلا لدبي مسالا نم مسالا لدس اك ( لعفلا نم لدبلا )

 وحن لك نم لك لدي لعفلا

 ((-) اجتجحأت ارانو ال رت ًابطح دجحت :انرايد ىف انب محات م
 .ههلوقو باذعلا هل فعءاضي اناث قلي كلذ لعفي نمو هلا لدن

 ( < )لانكا ءىبحت وأ اهركذخ وت “ اعيان .ثأ هللا ىلع .نا

 مهدأ ع مح مهادالاو ناسنالل ريمةسافريعلا فخ وهو مسنم عمج مس انااةظلغ ةنثش )١(
 نبي هدشنأ ( 5 5 ذاع ىلايتال ريعيلا بحب هيلا اهظلغل يلجر نا ( ىنءملل) ديقلا وهو
 هللا ءاش نأ لس لاق ةنجلا لاقف ىليا ابأ اي روظملا نأ ىلا لاقو بضغف هللا لوسر ىدب
 كح رثكت ١١ لزحلاوانت 1 ىنع» وهو لوزتلا ماملالا (*)ةءفرلا ءائسلاو دعصملا روظلاو
 ىدتهل رانلا نودقوي .ةبدمحلاو لخلا تقو ما 0 د_صقن لءتشت ىأ جح هاج لاما
 نا (ىنعملا ) هيلا دايتنالاو كاملا ةضاي» نع دعامقت صخش ىف ليق (:) نافيضلا ام
 مآ (ايارعالا ) اهزكرأ كنق ادولط لع بجاو كلملل قيئاوملاو دوهملا كءاطعأ



 باسو

 رتشا هلثمو دصقلاب ةنالثلل ٌخاصاحمر افيس تيررتشا وحنفاطملآ هسفن وه

 نصالاو :اينج اشرف خا انعام سللا جرخأ . اراطنق الطر

 لس نومك لي نأ

 هنم لدبملاو لدبلا قفاوت بجي ال ( هنم لديملاو لدبلا قفاوت )
 ىرخ أ و دمت كبحاص لبق أو حن نيتفرعم نانوكي ةراتف'اريكنتو افرعنا
 ىدهتل كنا ون نفلتخ وأ. قئادح ازافم نيقتملل نأ رج 0

 ةئطاخ ةبذاك ةيدان ةيصانلاب اعفسنل . هللا طارص مقيما ىلا:

 لدبناكنا اهف قفاوتلا بحيف امهذادضأو ريك ذتلاو دارفالا امآو

 و عمج الو ىثب الف ليصفتلا دصق وأا ردصع ا دحأ ناك 0 الا لك

 : ةزع ريثك لوفو قءادح (() ١١

 (؟)تا هيف نامزلا اهني ر لجرو  ةحيحص لج ر نلحر ىذك تيا
 مهماتتك ىحابش انين وحن قفاوتلا بج مل لل ض0

 ابيتلث ةحاقتلا خط 1. ةيرح و| انا 0

 لدبي الو مدقت اك رهاظلا 0 رهاظلا لدري ( ريمضلا نم لادبالا )

 لد الو . دنكوت تنأ كلي تر رو تن لا نم رمضملا'

 عومسعسيلو نيبوحنلا عضو نفهايأ ادلاخ تيأر وحنو رهاظ نم رمضم
 ىوجتلاورساو رم تانك ريمصلا نك نإ اكاطم روف 0

 دقلاوم اكس لدب نورك نالت بطاخم وأ ملكتم وأ اوماظ نيذلا

 رخ الاءويلاو هللا وجر. ناك نمل ةنسح ةوشأ هللا لوشر ف مل ناك

 هناقيب نوكف ةزع 0 ىف قييف هصولق عيضت نأ ىف ىنعملا مب )و نإَكم 221(
 اهلشاف نامزلا اف قعو ةل.اع لحر ىذك هصولقل هدف ىفو ةححص لَو ىذف ابيع ش

 هل قام ثاذ ىلع لدا 6



 مسا

 (لدبلا باب )
 اغا 30 اب هدحو دوصق#م ا ةطساو الب عب ١ وه

 ماهمالا دعب 0 5 د

 نذلا طارص مقتسملا ظارصلا اندها و4 هانعمق باطن امت ”ىثلا لدب وهو

 حوت انديس دهع ىف نافوطلا لصح . مهيلع تمعن

 "001 لك هلك نم ءرطا لدن وهو لكلا نم ضعبلا لدب م

 0 اما هينم لدنملا ىلع عج 2 ريمضب هلاصتا نم كد ل ىواس 31

 0 همضن 2 | لك ا ا لملا 5 .هؤزح رهقأ )| فسد 0

 مهم ىأ المدس هيلا عاطتسا نك تيملا 0 سأ اا ىلع هلاو 0

 )١( دانعم ىلع هلماع لمتشا 1 ىث نم ىد لدي وهو لاش ذأ لدن (>)

 .هوفع ريمالا كا 0 اما هّقبا 0 نم هيف لد ل الاججإ

 هناي رج ءاملا ىلا رظنا * هعنص دهتجلا سانلا ركشت . هتوص لبلبلا يب :برطأ

 4ف 1 :!| ىأ رانلا (؟ ا تا لثق 0 ردم

 لدبلاعم دصق ناف ةييرأ طلال كالا طعأ رحت نابملا لدبلا (د)
 ع

 ادصقدصق ناو ءادبلا وابار.ضالالد.: ىمس احيدص ادصق هنملدبملا

 دصقتي ل ناو انايسأ 0 ىث ل أ نانللا ليون سا هداسق نيبت

 سيلو طلغلا ةيلدس الدب ىأ طاغ لدي و نال 4م | قبس سب الصأ

 رورسلا هبدأ دمحم ىنرس كلوق ىنف هنم كر 1 َتاَد ىلا ل ذإ لاذ ا

 ةللقو] هيد اك هتافص نم ةفص 9 لب مهو مظعو هلأ دي تاذ ىلا هتبسنا تس اأننيا

 رفح ن١ جو سرافو ماشلاب كولم ةي'الث ها ا 3 قد دودخالا )1

 001717 0ك لك هيفا ىلي نأ ىمأو ران ءاالمو ان مهنعلك



 دع جا

 ةمراا ىذ لوق

 (١)ق ر هيف 6 تاراثو ودييف.  ةراثا ءاملآ س2 ويع ناسا

 كب ةاسضاب وا يح لكف كح ماض[ سا

 مهاربا رضح . ةشئاع بضغتف كحضي دلاخ ليقأ لاحلاو كحضتف ىلع

 كحضيف دن ىكب
 امهفوطعم عمامبفذح زاوجباعمءافلاو وا ولا ضخم (  هيف ناكزتشب اه )

 ىنايبذلا ةغبانلا] وق واولا ىف هلاثم ليلدل

 ظ

 (5) لئالق. لايل الل ريع أ ٠ ةملاس ءاج اول يملا ني نإ
 ةقانلاو ىأ (ع ) ناحيلط ةقانلا بكار مط وقو ىنيب و ريللأ ني ىأ

 : تيا يرش ىأ ثيل ملأ كاسم برضا نأ ءافلا ىف هلاثمو

 الهأو كبو موضعب لوق واولا لاثفامهم هيلع فوطعملا فذح زاوجبو

 لم ءانلاو اها و كلب [شنر ربدقتلاو كب ام>رءهللاقنمل اباوجالهسو

 خأ 6 كنع برضنف كلم 1[ ل منع تر

 اورب مف اومأ ىأ موفلخ امو مهيديأ نيب ام ىلا او

 وحن ةلقب هدحو فطاعلا,ىذح زوج .#* ةمئاخ 9“

 مركشلا داؤذ ىف دولا رفا امبتيسماانبلا تالا

 همه ردنمهرانيد نم لجر قدصت ثيدحلا قف :تنسمأ فيكو أ :

 ه#رد نم واىا

 ناسن اريظ 15 اذا ءاملا 3 2 5 ءامل أ ريك ميو هلعاف ءاملاو رون رسحم )000(

 ميجلاو ىناسغلا ثراحلا نب نامعنلا ةينك رجح ونأ (؟) رتتساو قرف رثكااذاو كيلا

 ريس | حلط ن 0 ءااعلا حاف جيلطلا )م هئانر ىف ةددبعأ نم رهو ثدبلا ف ةمودضم

 اءأ اذا



 | ل 6

 )١( جراد وأ ابح دق بص مأ جهاوعلا نم ءاضيب براي
 ىلا نم تيملا جرو تيملا نم ىملا جرخي هنمو

 مسا ىلع امما فطعت [01 0 ا نمتتلا ( واولا هب تصح ام )
 تساجودلاخو د# فطصاو ميهارباو ىلع مصتخاكهب مالكتلا كل

 ىتلا ىتاعملا نم ةينيبلاو فافطصالاو ماصتخالا نال ريزولاو ريمالا نيب

 هلومعمىت و فذح دق المأع اهفطعزاوجبو . ادعاصف نينئابالا موقت ال

 وأ كجوز نكسيلو ىأ ةنملا كجوزو تأ نكسا وحن ناك اعوف رم

 ا تو اناعالا)وفلأو ىاتاعألاو رادلا اوءوبت نذلاو وم ابوصتم

 حلامتاو ءاضيب لكالو ىأ ةمحش ءاضيب الو ةرمت ءادوس لك ام وحن

 ىف مزاي السل ربدقت نودب مالكلا ىف دوجوملا ىلع نهبف فطعلا لع
 اهناوأومتمناعالا نوك ىناثلا فو رهاظلا مسالل مالا لعف عفر لوالا

 "01 نال نيتلتخ نيلماع ويضم لع فطعلا تلاثلا قو: لزملا 0

 ىلع ةمحشو ءادوس ىلع ءاضيب فطع ولف ام لومعم ةركو لك لومعم

 روذحلا كلذ مزل ةرم

 حلصي الام ةلصلا ىلع فطعت اهناب ءافلا صتخم (ءافلا هب تصتخا ام )

 "لاوس لع فضقنف قامو ناذللا وممن دئاعلا نم هوان ةلص:هلمج
 0001 كلذ لثمو د وهاضتيف كاوخأ رفا ىذلا وحن هنكعو

 ض رالاحبصتفءام ءامسلا نم ل زنأ هللاذأ رت لأ وحن لاخلاو ةفصلاو ربخلا

 هسكعو . ذأ ربخ ةعقاولا لزنأ ةاج ىلع ةفوطعم حبصت ةلمخل ةرضخم

 اه دار 0 ءايظلا ن م ق١ كا لد ,وطلا لصاللا قوق وهو 2 عمت جهاوعلا 1(

 و دعلاو ور ند براق ىصلا جردو ف>ز 1 م>و قلحلا ةماتلاو ارم



 تال

 اهنولخدي ندع تانج وحن لصاف ىأ لصاف دوجول وأ ةنجلا كجوزو

 ىفتكي اهبو انؤابا الو انكرشأ ام وحن الب لضف دوجو وأ .حلص نمو
 الو مث ًااوماعتملام وحن ىف نالصفلا عمتجا دقو نيفطامتملا نيب لصفلا نع
 عفرلاب مدعلاو ءاوس لجرب تررك كلذ نودب فطعلا فعضيو كابا

 وهو مدعلاو وه وتسم ليواتي هنال ءاوس ىف رثتسملا ريمضلا ىلع افطع

 لطخ الا وجم ريرج لوقك رعشلا ىف شاف

 )١( الانيل هل بآو نكي ملام هبأر ةهافس نم لط يخالااجرو

 ناكاف رح ضفاحلا .ةداعاب آلآ نمو محلا :زيمضلا لع فطعلا رك الو

 كلذ سلو . كابا هلإو كطادسن اولاق-. ضراللؤ اهل لاقف ولا

 ضفخلاب ماحرالاو هب نولءاست نسحلاو سابع نبا ةءارق ليلدب مزالب

 ضفخلاب هسررفوهريغ اهذ ام برعلا نع برطق ةياكحو
 ءاوسامهنمزداحنا طرشإ لعفلا ىلع لعفلا فطعي ( لعفلا فطع )

 اوقتّتيو اونمؤت نإو .هيقسنو اتيم ةدلب هب ىحنل و ارمهاعون دحنأ

 مون هموق مدقب 2 افلتخا أ كلاومأ كلاس الو و 1

 كلذ نم اريخ كل لعج ءاش نا ىذلا كراش. راثلا مد رواق ةمارأإا
 ىلع لعفلا فطميو . اروصق كل لعجيو راهنالا اهتحم نم ىرجن تانج

 تافاص . اعقن هب نرثأف احبص تاريغملاف وحن ىنعملا ىف هل هنشملا مسالا

 نففصي ىنعم ىف ةيناثلاو ثرغأ تاللاو ليوأت ىف ىلوالا نال نضبقيو

 هلوقك سكعلا زوو

 هيف دهاشلاو امبأر ةهافسل هنارورب ام ةللانيا هونأو لطخالا نكي مل ىنعملا )١9(
 لصف الو ديكوت ريغ نم نكي يف نكشسملا ريمضلا ىلع'بأ فطع



 را نا

0 

 ش نعل 0 ا 2 1 6 كا وسار نكد 000

 ءادتبا فرح ىهف متي ل ورمع

 وأ باجياب قبست نأو اهفوطعم دارفأ نيطرشب اهب فطعي ( لب )
 هلعجو اهلبق ام مكسملا بلس نيل الح "اهاتحمو نوع وأ قل وأ كا

 دعب و . خاص لب مهارإا نكللو وربع لب دم رفاس وحن اهدعب ال

 1 أ ةمدسلا دن لعجو اهلبقا» كح ربرقت نريخالا

 . اهم ىدتهب ال ضرأ ىق لب )١( عيبد لزنم يف تنكام ك كلوقك

 ًادماح لب امساق ملكتال

 "101 ىلا نآو اهيخوطعف ءارخأ طاورش ةثالغن اهم فطن (1)
 "001 هلا قبلا نادال تضع دب اذه ومح ءادن وأ رعآ وأ
 .ىلع اهفوطعم د قدس 00 ىمع ناال ع نا اي . ءادوسلا ال

 همم ريشا رردقو ةيكم ذك و انمنأ ال .ةعس .ترتشا روح ةلفارج الإ

 !اقمإل ةعض
 اعوف رع لصفنملا ريمضلاو رهاظلا ىلع فطعب ( ريمضلا ىلع فطعلا )

 دانا كسل, وح طرش النا توضنملا لصتلا يضلل ]غو اوصتم وا ْ

 7001 نلعلا نحن الو - نلوالاو 6 انمج . تذكلاو كايا . تبلاو
 "000 هدكوت دس آلا ارسم وأ ناك اراب عوقرملا لصتملا نيمضلا
 هتنأ نكسا . نيبم لالض ىف 5 ؤابآو مثأ متتك دقل وحن لصفنم

 ءادب ىف لب ةبصخم ضرأ ىف تنكام ىأ (1)

6 
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 مس ياله سس

 ضعب وأ اموب انثبل وحن كشلل ريملا دعبو ةحابالا ىف هزاوجو رييختلا)
 لالض ىف وأ ىده ىلعل 5 اياوأ انو وحن بطاخلا ىلع ماهمالل وأ . موب

 .٠ ع ع ح 4 3 . : ع

 وح . ميسقتلل وأ ىراصن وأ ًادوه اونوك اولاقو وحن ليصفتلل وا نيبم
 ع ع ع

 سدللا نما دنع واولا ىنععي نوكت و ..فرحوا لعف و متَسا ةملكلا

 0200 لولا رون نب ديمح لوقف

 واولا كعب ةعقاو ( * 0 وعملا ف 3 ام أ

 د نب دعس ل

 (م) ران ىلا اكيأ ةنج ىلا اهأ ٠ :اماعت تاشانما الا

 ءاب ىلو لا ميملا لادباو ةزمطا حتفو واولا فذحلذاشف

 قل قيلت نأو اهفوطعم دارفأ ةثالث ظورشب فطعتو ( (نكل)

 رع حاط نكل خاص لَخَر تررعءام و زانلا نمش ل ىم 1

 ىكاس ىلا نب ريهز لولا كج اهملت اه مهاربا 1 دع ميال

 (4) رظتنت برحلا ىف هعئاقو نكل هرداوب ىبشخم ال ءاقرو نا نإ

 نالواوا| ممب انه وأو هسرف ةيصانب ذخ الا عفاسلاو سرفلا ىف ماجالا لعاج (1)
 نامسق ثيغتسملا رص عامس نيح مهنا (ىنعملا) واولا,. الا اهيذ فطعي ال ىقلا ىتاعملا نم نيب

 واوال ةمزالم 0 تطعااق الا( امصاونب ضيق ع اهرابمأ م -ات ةعامج

 ايتو 0 ةيانك اهتماعت تااشنو ةدئاز امو ىمتلل تبل (9) هلثم مىلع لخدب . فاطاملاو

 هتماعن تروهاظنف هت نسحب هالحر تعفترا تلا ندو مدقلا نطاب ةمامثاا ناف

 هنأ كصقنب من1 ىهو ةرداب عم هرداوعو لحر مسأ ءاقرو ( 0 58 وعم هلا

 لاوقالل لامذ

٠ 
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 0 م اح ىنداعمأ ترس يه 111 ىف واق امام فلا تمت
 اراب نب هوسألا لوقك نتي و ' ا

 (؟)رقنم نب ثيعش مأمهس نب ك 2000 اراد كنك ناوىردااه كر

 ةرورشلل ا ٠ راقاو ةرتملا تفدخ ثيفعأ لصألاو

 نيتلمح نيب اهعوقول ةعطقنم تيمسو كلذ نم ةيلاخلا ىه ةيناثلاو

 ليك ىهذ بارضالا ىنعم اهقراغ الو نيتلقتسم

 "00 ل لورق زجت اقر 0 بارضالا ىضتقت ن نأ رثكألاو
 1 ال ادهم اهدعت ردق اع 0 يهأ لب ىأ ىت جذاب ان عا لل

 نونبلا لو تانبلا هل مأ ىلاعت هلوقك ًايراكنا وأ درفملا ىلع لخدت

 1 اراخا مالكا ناكل حلا تارضالل تردقول ذا تانبلا هلأ لب .ىأ

 ىوتسي له ”امارسل ىضتش ال ال ل١ تانملا

 "ا و له لب ىأ رواد تاماظلا ىوتست لهمأ ريصبلاو ىمعالا

 ةعيب ر ىلأ نب رم لوقو هلثم ىلع ماهفتسا لخدبال
 )5( مج أ هج ىف عا كلانه ىتغيحذ مانملا ىف ىددس تيلخ

 ىنمتلل هنال انه ماهفتسالل ينععال ذإ
 ادا وأ ادع جوزت وحن هارآلا وذ يختل باطلا دعي 0

 ىف نيفطاعتملا نيب عنج عانتماامهنيب قرفلاو ءابدالا اهلا

 ىتداعواليل درا ترسو فرعا راراز بفاخلا عاترااو ةبوبحلا لابخ فضلا (:)
 ناكأ تيرا مت اروع« تظقيت-اذ مانملاف ةبوبحلا تيأر .(ىنءلا) ضارغا دعب ىنءاج ملح

 ىرديالف نيم بأ ىلا 01 :أ ذا ثرعذ ةل..ق 5 36 ىنعملا 2 0( انما َق مأ ةق.قدءاقللا

 4«*ثوتناصذث ىأر :اكلذومنغلا (- ) رقن« ىلا أ موه- ىلا امض حيحصلا وه امدسن ىأ

 مانملل ةراشا الان هو موج ىف لب ىنءللاذأ ةين اثنا 1 و دهاشلا( ( ؟)زاسالا ىف اذكءاش هن | هل نيد ”مال

 مانلاىفىل 12ءف وطمءةنج ىف مأو



 ل جس

 وأ :فولألا يح ريثكلا كيب نالق وحن ةيدس دايز قنا
 رحم كلذك ضه ىف 'وأ : كذللاو ءايبنالا ىح سائلا تام وحن هنا

 . ءافعضلا ىح سانلا كبلغ . ةرذلا لاق٠5 ىتح تانسحلاب ىزجحي نمؤملا

 هلوق ىف صقالاو ةدايزلا اًياف تعمت>ا دقو

 )١« ارغاضالا انش ئىحاتنونام .١ ومتأف ةاكللا ىح
 ةزمم.اماةقوبسملا ىق ىلوالاف ةعطقنمو ةلصتم نامسق يهو * مأ ٠

 ةفوطعملاو ى * نوي وردملا لحم ةلجج ىلعةلخادلا ىهو( ؟ ) ةيوستلا
 مهيلعءاوس ىأ مرذنت مل ما أ يترذنأأ مهيلع (؟) ءاوس وحن نيتيلعفا عمل

 هلوقك نيتيمساوأ همدغو را

 (4)مقاوذ آلا وه مأ ءان ا اكلام ىدقتف دعب ىلابأ 0

 و متأمأ موعتوعدأ كيلع ءاوس وحن نيتفلتخ وأ

 توبثلا مولعم محب نيئيشلا دحال نييعتلا مأبو اهب بلطي 2

 0 اقلخدشأ متاح هنع لاتتالام امي الس نيدرفم نيب عقتو

 أ بيرقأ قر ناو خم هلع لا الامان ديص ًارخأتم وأ ءامسلا

 لمح نب دايز لوقك نيتيلعف نيتامج نبب وأ نودعوت ام ديه

 حيحصلا ىلع وأب اه دمي فطملا عصي 0 )ارد يك اكل هاغ هربق )١(

 ىغملا ىف مك أطخ اذكوأ اذك ناكءاوس مهوقف تفذح مأ ةيوستلا ةزمه تركذأ ءاوس

 ءاوس(') مدقتاالاثملا عصف اذه ىلعو ةراشا نك و مدع دنع وأب فطعلا موضعي زاحأو

 4 رورلاو راجاا قاءتلدب ءادتنالا غاسو ًأدتبم 3 رخؤم ادم هدب ةلمحأاو .دقم ريخ

 وطن ١اباعأ) دمعب ءان(4)٠٠ ءاوسومٍدعوراذل الاىأ كب اسال, ردصملاب اهلي 55 ريخةدعب ةلمطاو

 ريدقتلاورينخو ًادةبعقاووهوةفطاع م ًاوربخو اد:.م ءان ىنوهوماهفتسالل :زيغا ( يناثلا

 كب كاله دعب ن )الا هعوقومأ قو دعب ىلاب أت سا
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 .ثيدحلاوانسأب اهءاخاهانكلهأ ىلاعت 1 يلا د افإ ىلع دربالو

 دا 0 اهءاخ اهك الها اندر ربدقتلا ن ل هيدبو هه>و لسْءف ا

 (١1)هلعخ 2 رمل جرخأ ىذلاو ىلاعت هل وق ييقعتلا امم .داقالعدو ,الك ءوضولا

 مث نع تدان 5 ان ءافلا أ ا ءاثغ هلعش ةدم تضف ردقتلا ن ال قرح ءاثغ

 دقوهرشنأ ءاشا اذا مث هربقأن وحن ىخادلاو ( ؟ * ) بيترتلل < مث ٠

 5 عب حاجللا قدرا داود ىلا أ لوقك ءافلا عضوم عضو

 (*) ب رطضا مثبيبان لا ىف ىرج جاجعلا تح يدر ريح

 بارطضالا ه ه.قعب هلا يبالغ د سما دا

 اة انآ يلح نمانلا ماق روم الف ارهاظ .هتزك اعلا انما قوطنلا
 ]نه ثررتس وحم قينستلاب اما هيلع :فقوطمملا نم انضمي هنوكا

 3 0 ع عام 20 8
 ى رجلا ناو: م ىل ليك قيواتاب و !ايتالع قع د] مولا

 (ه) اهاقلأ لمت يح دازلاو ةلكر شح 3 ةفيجتسلا ولا

 عبارلاو ىت> لوخد نسح لصتملا:ءانثتسالا نسح نا هنأ كلذ طباضو

 مكسحلا بيترتل ال رايخالا مدترتلدرت دق (؟) دوسالا ىوحالاو مشا فاجلاءاثنلا(١)

 هدد كتاذ لعل داش 0 هوبأ ا 8 داس ند أ هلو

 راديغلاجاجعلاو نعوم حامرلاموقنتناك ةنيدر ىحسل تا ىلا بودسأم حمر ىنييدرلا(؟)

 440 ودعلا ةعب رس سرفؤ همثملاو بصقلا نم ني دع لك نيرام نوةيوناا ة نييافاالاو

 .نيح سملتما ةصق ىف هلق (0) «ةجالت ٠ ةماعلا هيمستو ءاملا هيف دربي ءانأ ةمظمك ةلهزملا
 كلما دنه نب ورمحت نم رو



 -ل؟ 

 ىلا فلفعلا فورد دحأ هع نببو هنيب طسوت» عبات وه

 ناعون ىهو اهركذ

 ةعبرأ وهو اقلط اما ملاو ديفا ف كيرشتلا شاش |
 الأ امبطرشف مأو وأ نانا وهو ًاديقم امأو ىتحو مثو ءافلاو واولا
 هنوكلامأ ىعملا نود ظفالا قفاه رعتلا ىشتشام( ف )بارما انو

 سكملاب هناوكل اماو نكلو لب وهو لفات قا ام ةدعب | 0

 ثحب ىرماعلا ةعيبر نب ديبل لوقك نيدادغبلا دنع سيلو ال وهو
 ةأفاكملا ىلع

 )١( 'لمجلاسيل ىتفلاىزجتر اهنا هزجااف اضرقتضرقأ اذاو
 محلا ىفارخأتم فطعتف عملا قلطمل واولا  فورلا ىتاعم ع

 يلاوكيلا ىحوب كلذك وحن ًامدقتمو ميهارباو احون انلسرأ دقلو وحن

 ةنيفسلا باحضص ا وءانيجن اذ وحن ابجاضمو ٠ كلبق "نم نذلا
 ؟ يف لكى وهو . هربقأف ةلاماوم تيقمتلاو سيت لل

 نيب ةرّثف مدعب هيف بيقعتلا نوكي هل دلوف دمحم جوز“ وحنف هبسحبب

 فوطعملاناكذا ببستلا ىغتقتاما ريثكو لما ةدم ىوسةدالولاو جوزتلا

 هيلع ىذف ايسر :كوف وم ةلجج

 نودع 0 78 د فطفال المج 1 نمو 70 ١ ءائيلاب تضرقأ(١)
 57 كاذ 2 هيلع الم فورعم كيلا يعاد ( ىنعلا ) يدرج لمجلا نييلفل 1
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 .برعأوافهنكاس دم رفاس تيبلا وحن عباتلا ىف وه طبار ىلا ربملا ةلج
 ىرخأ ةلبج نه ردقتلا ىف هنال طبازلا نع ريخلا ةلج تلح الدب هنك اس

 . فحصلا ىف هاه وحأ لع نتك يذلا مدق وحن ةلصلا ةلمج اذكهو

 0 لاحلاو . عمتجملا ىف مويلا هلاخ .مههاربا بطخ لجر ءاك ةقحل
 مدهاخاب لاى سلاو مويلا همع دلاخ ملكت د

 عوبتملاو ابرعم ةفرعم اد الا فرك قا ةناثلا روض نمو

 بلاط ىلأ نب بلاط لوق هنمو ارشب مالغاي وحن ىدانم

 )1١( ابرح اثدحم نأ هللاب اك ذيعأ الفوتو "سمس قنبع اخي وح ان

 ىدبملا دما وحن آهنم ايلاخ ىدانم عوبتملاو لأ عباتلا نوكي 3

 لأ ةفص هيلا يضل عوبتملاو لأ نم ايلاخ عباتلا نوكي وأ

 ىابسألا را ملا لوق هنمو دم لجرلا حصانلا ان وحن

 (*) اعوقو هبقرت ريطلا هيلع رشب ىركملا كراتلا نبا انأ

 (سانلالضفأ دمحم ومن هيمدق عبتا ماع ىلا ليضفتلا مس فاضي 5

 ىلع لدبلا نأ ةمدقتلا روصلا ىف ةيحالصلا مدع هحوو ءاسنذلاو لاجرلا

 ظل ول هنال مضلا ىلع لفونو رشب ءانب بحي ناكف لماعا زاركت: هب

 :ىديملاابلاقي الق ةيناثلا ىف ناعمتمنال لأواي نالو كلذك ناكل هعمابب

 لجرااكل اهيفامل الا فاضتال كراتلاو حصانلاك لأب ةنورقملا ةفصلا نالو
 دم نوك لدبلا ىلع مزلف هيلا ف ضيام ضعب ليضفتلا مماو ىركبلاو

 )١( نرشب رس دارأ. (؟)شيرق نم بياقلا باحصا ىسوىتاا حدم هلق 0
 بقرت ةفقاو ريطلاف حورلا عولط جلاعي حار اب انني رشن ؛ كر" ىذلإ نا انأ ( ىنملا )

 ١ أح مادام 3 عقتال ام الل ةيم لكأتل هنوم



 - #1١" ل

 * نايبلا فطع يه
 ةفرعم ناك نا هعوبتم حاضي.ا ىف ةفصلل ه.شملا دماجلا عباتلا وه

 اذهو هدس ىف الو هعوبتم ىف ىنععال هسفن 3 ناك نا هصيصخم و

 0 لب هعوبشم نم حضوأ قو هيف بحي الو تعنلا جرخ

 وأ لاق وحن اهعامجاب لصحي ذكتيح حيضوتلاو لقأ وأ ايواسم نوكي

 هنع هللا ىضر ( ١ ) قيتع ركب
 كعب مس ندباعلا نيز ىلع ع مدالا 8 بقللا (دعسلا (

 مسا دعي لأب لحما رهاظلاو رمت صفح ولأ هلا مسقأ وحن ةينكلا

 ىسوم ميلكلا وحن ةفصلا دعب فوص وملاو تاتكلااذه وحن ةراثآ

 ىهذلا ىأ دحعلا ومن يفملادعي ريل

 قباطملا لدبلا نمكلذ لك لمجنايبلا فطعةاحنلا نم ثيْث لنمو هب
 نم ةعبرأ ىف هيلع فواععملا ( ؟ ) فوطعملا عبتي ( هلءبق ال هتيعبت )
 ايون تسلك نيتّركذ و. مدقت 6 نيتفرعم نانوكف ىيقللا تعدل" © |

 ديدص ءام نم . اا نحف 0 ماعط ا هنمو ةمج

 0 فوم نأ حلص كايب فطع ني نأ حاصام لك ( هيب (

 4نع بيكا قاس“ الام (1) لالا امهمف منتع نيتاكس» ىنالأ 3ك

 رقتفت نأ ىلوالا ةلئسملا روص نف لوالا لحم هلواح حلصي الام ( ب )

 هللا ىتبتع تنأ ركبابأ اي هل لاق ماسو هيلع هللا ىلم ىبلا نال قيدصلاا بقل | ) ١
 ناي فطع ميهار 2 ماقم نأ ىرشخم زاا لوق ع )0( ذئموب نم هب ىودسأ رانلا ن

 فلاخش 10 اعمحو ادارفاو اريكمشتو اي رعت فلاختلا عم تاني 5

 ميه ارياماقم انءئاءرخ فدذددح ًادتبم هن اهحولا ل 0 رك ذامف قباطتلا بو>و ىلع موعاجالا



 يا

 ” او ات لص نأ . نارمأ يجو. يناوج ريغ فرملا ناكنأو
 001 مدنيا وح ارمضم ناك نأ دكّوملاب لصتاام ديكوتلا عم داعب
 01 .اوأ وع دامب نآو نوجرخ كنأأ اماظعو ابارت منكو متماذا
 00| ]الع نأو لضفادخ نأ ادمن نأ ومن ارهاظ دك ملا ناك
 هلوق ىف نيفرخلا لاصتا ذشو يلوالا وه هريمض دوعو.

 )١( اهض دقدراحأ نم نير ملام محب عركلا' نإ نإ

 ( ديكوتلاو تعنلا نيب قورفو بابلا ىف تامهم )
 دا سلو عوشبلل ىعف دكوتلا ظافلا ترركت اذأ(1)

 ىلاالو عفرلا ىلا عطا دك 11 كاكا ىف ررمحألا *) دك انللادك ات

 هنيعوهسفن دم ماق لاقي الف ضعب ىلع اهضعب فطع زوجال( * ) بصنلا

 عجأف 000 دقن وأ ءرهاظلا نا الاب امأ فراحم دك وتلا ظافلا ( 4 )»

 تاك اذا لك ( 3 ) هماقم دك وللا ءاقيو دكؤملا فذخبال ( ه) هعاوتو

 الو دكت هل اتعن تاس لإ لك قيدعلا تررارح لما نع

 ا 1 ليم ىلا. فاضت نأ بجو تصنلا وأ مفرلا ىلا اهعطق زوجي

 هتقباط» بجحيف ةركن ىلا افاض٠ لك ربخ يف ىنعملا ةظحالم بحب ()

 مهيدلامب بزح لك . توملا ةقئاذ سدت لك وحت لك اهملا فاضملا ةركتلل
 1 بهاذ مهلك ل و تف ةفرءملا ىلا ةفاضملا ىف كلذ مزاب الو نوحرف

 نويهاذ

 ىو ماظ ميضو ءاالا وهو مالا نم مضلاب ماحمي ) ١ ) ىل اولاق مكبرب كيسا

 ةغيفلا نونلاب دك قم:



 ب نوال

 .فطاعلاب اهنارتقا رثك الاف ةامح ناكنانةلج وأ ًاقرح وأ امماوأ ناكالعف

 مث ىلوأف كل ىلوأ . نوءاعيس الك مث نوماءيس الكر ل ةصاخ مث وهو .

 ىلوأف كل ىلوأ
 اهر ا" اقنرق نوزغال هللاو مالسلا هيلع هلوق و2 هنودب يأت دقو

 تارشاا
 ادع لك ادع تلك ومم ددمتلا ءابسأ دبع قلطفلا ك0

 طرق نودب زر ابرصتم واع ريم و[ 1 سا

 لطاب اهحاكنف ىلو ريغب اهات تحك ةأرسا اعأ مالسلا هيلع لوقا

 هل وق و لطاب لطاب

 (؟ )لاح ريعرتوءاغ درتقلا ىلا" .ةنظد ءاركا ك1

 ,لصتم ريمض لكدب دك ب نأ زاج اعوفرم الصفنم ًاريمض ناكذأو
 ثنا كيلا ترظنو ٍتنأ كعم 5 أو تنأ تلا

 هكلتم ترجح ومم دك ملا هل: ليو اع لضوو لاتس

 زبظ ربط وم طرق نو ر 5 انارج انرح وا دلع قط لذ

 هللا دمع ن ليت لوو 1 0 0 م راهملا عا اط مل قحلا

 ادورعو اقاوم ىلع تذخا لا ةنش بحب أ 1

 ل+اوري>و معن )١( عادلةنلا.م ةنيص نيءااديدشتب ءاعدوةلداجللا ءارملا ١( )ايف ركذ اهم

 ى و باجيالنباجي الا لاطب الفال امأو يمن وأ باحما نم ابلبقام ررقت اهلك ةزمهلا ريس

 نا نا او رف.ك نيذلا معزك هلا يفنلا در+ امأ ا باجي ىلا نما ىفن مع

 ئا اق نع 0 كنف( ودا 70 ةمقح مايفتش | عم وأ لوثعبي ىأ ىلإ لآ 8-6

 وحن ىرب رقت وأ ىل مهاوحنو مهرس عيسنال انأ نوبسحي مأ وحن ىخبيون وأ مئاف ورده
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 ١ . مهنيوغال وحن لك مدقتي ل ناو نع دك دقو نومجأ مهلك ة كاما

 ءانغتساءاعمججو عججأ ةينثت زوجيالو . نيعججأ مدعوم منه قا نيعمجأ

 (ُ ءاوس ةينثت نع يم هينثتب اونفتسا كاتو الكب

 ناو قافتاب زبي مل ةركنلا ديكوت دفي ملاذا 6 ةركنلا ديكوت »
 ًادودحم دكؤملا وكي نأب ةدئافلا لصحنو حيحصلا ىلع زاج دافأ
 هلوقك لومشلاو ةطاحالا ظافلأ نم ديكوتلاو

 '” || اموقركلا انف ايقنت ان ةاطخ اذا انا
 0000 د لوسةدعتملا سر اذ ليقز اةقاشدتكلا لوقو

 هسفن 111 لو هكاانم) تعص روح الو

 "للا ولا نيفنلاب لصتم عوفم ريمض دك أ اذا ( ! لاك

 عوقو مكسفتأ مثأ اوموق وحن 07 دصفتملا ريمصلاب الوآ هدكوت نحو

 تجرخ ىدعسو اهسفن تبهذدنه تاق ول مك عضاوملا ضعب ىف سبللا
 00 لاب لايتالاف تح رط اينعو تهد اهدت نأ لمتحم ذا اهنيغ

 هلك بابلاىف كلذ اودرطاف سللا

 !ذكو مهسفتأ نودمحملا رفاس 0 ريمضلا هيف عنتميف رهاظلا امأ

 ”اكلاف نيملاو سلا ر يغب دكاوتلا ناك ناو رورحلاو بوصنملا نيمضلا

 مهلك اوماقو مونيعأ مهيلا ترظن و مهسفنأ مهتلكو حب كو
 .لوالا (©) ظفالا ةداعاب نوكي * ى اظفللا بكرتلا اد ل والاد

 28 1 ١ كلا درا هو اهلع قيام ةركلاودت "وص تارطوو ترحل مسا 6

 'بجرو' ىثلا يلا سفنلا عوزن قوشلا (؟) ءاااىلاا:حايتح الالماك امود لا ةركب 0
 رثكا| داعي الو(نف قيقح رخلاب تنأ)هلوق ك5 هفدارع وأ( ) نيعم هب 3 5 فورعم

 نمحرلا ةدوسىف ام امأو برعلا مالك ىف .كلذ نم ربك ًاءافتن ا ىلعءابدالا قاف:ال ثالث نم



 2 ؟ماةهاد

 تحج . 3 و لهاجلا عيضي ٠ ىذالا نع امهتلك كيدي

 : اهعيمج ةعيضلا تيرتشا . هعيمج شيلا راس . مهتماع ذيمالتلا

 قام 00[ قاخ هنم سيلف دكوملا )١( ريمضب نطاصتا بجيو هلكتيبلا
 ىلافاضمضعب ريدقت لاما عفرل نهم دكْو ب ولاح ىه لب ًاعيجٍض رآلا

 ليصالا ناك نأ اوك 11 قادما رفاس زاج مث نف نمعوبتم

 ريدقتب ناجرملاو لؤللا 1 جر يلاعت لاق ا نيدمحملا دا

 ناحلاملاقفتا حصالا ىلع عنتماو (؟) حاملارحبلا وهو !دحأ نم جرخي

 ىلع ءاج عنتماو مهلك م وقلا ءاج زاجو روكذملا ريدقتلا عانتمال امهالك

 اهدلو ىمقر يرثلا دكا لوك ظنمو بيرغ عيمج دكوتلاو هلل

 (*)نادمعأو مبعيمج . نالوخ ىح كادق“

 عم حلصتف ةلفاناا ىف اهلزتمي اهيف ءاتلاو ةماعب ديكوتلا كلذكو
 لاق ام اهتماع ةقيدحلاو هتماع ناتبلا تيرتشا لوقت ثنؤملاو ركذملا

 ةلفا بوقعلو 8

 هلك عبتي نأ ديكوتلا ةيوقت ديرأ اذا زوجي * تادكؤملا عباتت )+
 دجسفيلاعت هللا لاق مم نولكو نيعمجأب مهلكو ءاعمج اهلكو () محأب

 لك سانلا هبشأاب ) ريثك ل وقهنمو لكبدكو ا رهاظلالثم ىلأةفاضأالاب هنع يس 00(
 نميلا نم ناتلبق نادمهو نالوخ (*)كاذ هيفدج هال بذعلا ءاملا نال(" )( سانا|؛

 ةدرقم مز دبل يجب او“ ءاحامأو ةدئازل اءامأأب ا ا 31 الو ىف 0

 هد 9 بجوالأو ديكو تلا عنج وه سياو لدغ ءاملاف يتاح ىأسافأو سافك عج

 ىنلاىف اذك اماوحا مكحو اردكح وه اك ريمضلا نع



 ل ج4

 ةايحلا قلطمو توملا نيب ةطساو ال ذا
 ذكنيحو:ءدقت زاج لماعلا ةرشابمل تعنلا حلص اذا )١( * دئاوف 0

 هللا ديا زيزعلا طارص وحن هنم الدب توعنملا نوكي

 الالو وح هللا ريخأت .لاغلاف ةلمحو فرظو ةرقع تعن اذا ( ب )

 ىأي فوسف وحن اهيدقت لقيو هناععا مك نوعرف لآ نم نمكم لجر
 نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينموثملا ىبع ةلذأ هنوبحيو مهب موقب هللا

 00و نتورفت اههرراكا نحيف اعإ واأل تعدل لي دق ( + )

 0000 ا كمل اما امداخ كاك رج و اكدر الو اذحالل افوص تيرتشا

 001 سب قع ىاغعللا هفلنكا تاوعتلا ضمن فطغ روج (د)

 ةحارلالطلاو معطلا ذيذالاو ولولا حافتلا تلك ا

 « ديكوتلا)
 ( 11 بلا وأ راومعلا لاخلا مفرا هعوبتمل اريرقت ركذي عبات وه

 ا لا فانلاو لوألا ظافلا ةعبس هل قاثلاف ىوتعمو ىلظفل نامست

 لمتحيف ريمالا ءا لوقت تاذلا نع زاجلا عفرا امهم دكؤيو نيعلاو

 |0001 ا ننلاب وأ فلا اندك ١ اذان همشخ ىأ هعاتم قاملا أ
 قباطم ريمضب امطاصتا سيو لامحالا كلذ عقترا سفنلا مدع طرشب

 ةينثتاا ىف امأو عخلاو دارفالا ىف هقبط امهظنل ا
 ظافلالاو . امهتينثت ىلع امهدارفأ حرت و ؛ لعفأ ىلع امهعمج ح_خالاف
 اقلطم عمجال ا عيبج و لكو ثن ّوملل اتلكو رك ذل 0 2 فانا

 نصو اا اكليدلا و ري و هناك وأ هسفن اره نإ طرشب درفمللو
 0 ا دسسللا

 ظ 100 سشرلا ءاجوحت ةدئازلا ٠ ا اه ا زاوجي نيملاو سفنلا درفنت )0(

 هئدعإ قيدص



 دال و

 ,تومنملاو ةلفر سيلا دك صو

 ةنمارق تلد اذ 1زا وج اهيا ةراكد

 لوقو ةحلاضصةييفس لك ض1[ يش ةنيمس لك ديا 2 ل ١

 سادرصص نب سايعلا

 )١ عنم 1 لو ايش طعا ملف اردن اذ برطا: ىف تنكادل

 ريكالا شةرملا لوقو الئاط اعيش ىأ

 (؟)ديجو عرفا ةفهيمهم ركب نبدحلا ةليسأ برو

 ليوط ديجو محا عرف ىأ

 نمعا نأ وح لماعلا ةّرهال اكلاص تلا نوكت طورخف

 وم معمم | ضعب هنوكب وأ تاغباس ًاعورد ىأ ( < ) تاجا

 ماقأقيرف انمو نعظ قيرف انمىأ ماقأ انمو نمل ان مطوقك ىفوأ نك

 ع فض ىلامجلا 0 ىنأ لوقو

 م ف اهلضفإ 7 ل...( امو قام صل
 فذخ ملأت ل لامحو بس> ىف اهلضفي ا اهموق ىفام تاق ول هلصأ

 مدقو ءايةزمطالدبأو ملأت نم ةعراضملا فرح رسكودحأ وهو فوصل

 رخيؤملا ادجملاو رولا راخلا وهو مذقملا ربخلا نيد الما 000

 فودحلا دا

 ةعفان ةامح ا اهيف 01 0 نم امهفانن رهو ثااثلا

 هللأ ىلص ين نا نأ كلذ بيسو ل وهددلل نات :ءهمذعأو ليغأو دملاو ةوقلا أردت ا )١(

 ةليس 1 اني فرعا اما نين> لفن 9 مم ولف ةفاو 1 ىطعأ ماسو هيلع

 ريخ دمحو عرف هل ةلو نطبلا ةرماض ةفيغملاو رعشلا عزفلاو قئملا 00

 لامجا مملا رسكب مسيملا ( 4 ) تاءساو ( ” )هليسا



 مدل مل8#ل-

 ناوسلا كفاحم ”نوطلاو © كرمت لك نوازانلا

 عطقلا ىلع ىلع وأ ىوقل عابت تالا ىلع نيبيطلاو نيلزاذلا عفر هيف زوجيف
 ا
ْ 

عفرو ركذأ وأ حدمأ رامضاب امههصنو مهرامضاب
 . قاثلا تصلو لوالا 

 امهيف عطقلا ىلع هسكعو انرك ذام ىلع

 ةلزتم هنم اهليزنتل اهلك اهعابتا بجو اهعومجمي الا فرعي 1 ناو

 رعاشاا بتاكلا مهاربا رابخأ تءمس كلوقك كلذو دحاولا ىلا

 اف اتاك مدح ةنالث همساف هكراشن فوصوملا اذه ناكاذا كا

 تيطخ رعاش زغ نانو

 ةثالثلا هحوالا نسما كلالذ ادع امف زاح اهضعس نيعت ناو

 ىفزاجو عابتالا هتوعن نم لوالا ىف نيعت 0 تكوينا ل6

 انكم لل لذملا ةبمأ يأ لوقك مطقل قامل

 (1) ىلاعتس 0 أش ءدشو ىلطع' 0 ىلا ىوأيو

 ناف لعفل الوعفم 0 ادم !رزغ تعتلا لمح نأ عطقلا ةقيقح

 11 ىدح بجو محرأ 2 حدم درج عوطقملا ت 3 ناك

 ال1 1و نع رابغا عفرلاب ”ديجللا هلل دجلا حدملا ىف مهلوقك لعفلاو

 زاح كلذ ريغل ناك ناو مذا رامضاب بصنلاب بطملا ةلامح هت آر و مذلا ىف

 اوُهلوَس نأ كلو ةثالثاا هحوالاب بردالا ىلع ىلا ترظن لو 8 1

 بردالا نعأ 1 بردالا

 00 كال ترسب لسا اال م دمأر لا
 ل هيف تدي عضارملاهلص أعيضار الك محا بوصنمسأرلا ةربنلا يهو ءاثعش

 نَء تسول ادئاص فرصب 2 0( نالم هلا كح ىهوةالعس مج ىل 0 عم

 كاوعنالا 1 ىف نهدحاف نامل مدي ءصلأ لح اله 0
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 نإذئنيحو قيرفت ريغ نم ًاعومج وأ ىنثم توعنملا نوكي نأ (1)
 وحن فطعلاب هقيررفت نع عمججاو ةينثتلاب ىنغتسا هظفلو تعذلا ىنعم دحا
 هظفل و تعنلا ىنعم فلتخا ناو ءالضف لاحرو نالضاف نالجر ىتءاح

 قي رفتلا بجو قلطنملاو بهاذلاكهانعم نود هظفل وأ مي ركلاو لقاعلاك

 هلوقك ةصاخ واولاب فطعلاب اهيف

 (١)لابو بولسم نيعب ر ىلع نيزح لجر اكب امو تيكب

 هيقفو بتاكو رعاش لاجرب تررم كلوقكو
 اهلظمل داحما عم تودتلا كودك اقرقم تاودلل نوحي نا[

 عيمج ىف ىأ اقلطم عابتالا زاج هلمعو لماعلا ينعم دحما ناذكنيحو ٠
 ورمع كاذو دخت اذه . ناَعَركلا ورمع ىنأو لع ءاك بارعألا "0+
 ىلا عفنلا تقس . نيرعاشلا اخ ترشلاو مهاربا تار . ناسدالا ظ

 دحم رفاسك لمعلاو ىنعملا ىف اهلتخا ناو نيبتاكلا دّمل هب قيسو دلاخ ظ

 ورم: ىضمو لعداك طقف عملا قاانلتحا وأ نيلضافلا ايقأ ١00
 عطقاابجو نايكذلا ًارمتعجومو ىلع م اذهك طف لمعلاو انابيلا

 هايسم نيمت ناف دحاول تّوعنلا ترركن اداام'وهو (لوالاو | ٠

 كلذو عبتملا ميدقت طرشب امهنيب عمجاو اهعطقو اهعانتا زاع اماوذف

 ةفرط تخأ قن.'رخ. لوقك
 )0 01 ةادعلا مس ”مهنيذلا موق ندعبي ال

 هرثآ قبو هنيع بهذام ىلابلا ورثأ هل قب مل ىذلا بفاذلا بولشلاو رصقلاب ا

 را ناسا ل
 يىلانوعازءونافيضال اهمو رحتي ىأام,لب ال ةذاو ممادعأ ىلعمس مه نرذاا ى دوق نكسامال ش



 د ا؟ا|و دادس

 امسح2 قوف نم ليلا فيفحت ناك

 () ضنطم راغلا ايي 2 ةبوارع

 1 نيرلدب كاك اعراع ًانخأ ىل
 ةوجالف بذكلاو قدصلل ةلمتحي ىأ ةيربخ نوكن نأ ( ىناثلا )

 هاج قاف عيبلا ءاشنا ًادصاق هكّتعب اسرف تيرشا الو هك ل جرب تروم
 جادجعلاوقك لوقلا رامضإ ىلع لوي كلذ هرهاظ ام

 00000 الإ تارله قلع اوءعاح ٠ طلتخاو مالظلا ”نجااذا ىح

 مالكلا اذه هتيقر دنع لوقم ءاملاب طولخم نيلب اة

 اذاو ليهو رازك ىهيم ريغ نوكي نإ:طو رك ردصملا (د (

 عمجم الو ىنثي الو ثني الآه ددضم ةنزن وأ قالت ردصم نوكد

 رو زو اضرو لدع لجر اذه 5 هب تعنلا 1: ال هرْبك عم وهو

 . رطفمو رئازو ىضرممو لداع ىأ قتلا ليوأتلا ىلع كلذو رطقو ش

 نامزتلي ام هريك ذتوهدارفإ مزتلا اذطو اذكوذ ىأ فاضم ردش ىلعوأ

 ودب حرص ول

 ةرانودحاوا نوكت ةراتف توعنلا تددعت اذأ 4توعنلا ددعن»

 نيبرض ىلع ىناثلاو هريغل

 نع تدعب ىلاالا تب زع نم هب 8 0 سول 0 ا 55 اتي سجعلاو

 ةضاروهو لح هنزإ حفلا اللا ولد ىذلا وه نونل | رسكوميمل مغب تاطمو ىعرأا

 يأوه ىذلا لبجاا نعآر ايم ىلاعلا ىأ اهننطم اهراغ ا لعاف هالعأو ليجلا

 . لحتلا نم ةفئاط نيئنطب ةيهاذ ماهيسأا ىود هبشي .ريسلاىف هعبتت ىذلا اهالدك فنطملا كاذ

 ناب هونا م * هلعا ولاطأوموفاضأ ًاموق فيي ىتعملا (؟ ) راخلا ىلا دتمم ملف اهليلد لض

 1 نول هبثي ءاملاب طولي

 )طإطؤ+إ»هطه



 رق رب فيول ارو اتاد()ادرغع نول ١

 دنه ىلا ترظن وحل كلذ فالخ ىلع هتوعنم ناك ناو رهاظلا مسالا عم
 ةريثكلا نات رخابلات رفاس . هؤارآ بن ئاصلا ايلع تيأر . اهركف بقاثلا
 اهرظنم ليج قئادح لينا فافض ىلع تئشنأ . امهتعاضب

 ةعبرأ اهب تعني ىتلا ءايشألا 4 هب تعنيإم الع
 روصنمو مهافك هبحاصو ثدح ىلع لدام هب دارملاو قتشملا (1)

 لضفأو نس>و
 ىنعع ىذو ةراشألا مساك ىف للا ىف نيم ةكخلا دما( ١
 ةءوضاذ الكرات ركشو !تخدحم ىرس لو سينا «انسل )|

 كرثلاىلا بوسنمو ةءو سم بحاصو رضاحلااهانعم نآل ىكر لجر ىف ءاجو
 نأ وجو تومنملا ىف دحاو وست ةثال 07 ةلمجلا ( حج )
 وأ هللا ىلا هيف نوعجر' امون اوقتاو وحن ىنعمو اظفل ام 6 ةكبل
 لواس ىنب نم لجر لوقك ةيسنجلا لأ فرمملا رخو يافا

 (؟)ينعياللوقأ مث فعرأف 000 ميثللا ىلع مأ دقلو
 اهطب رب ريمض ىلع ةلمتشم نكن امهدحأ ةلجا ىف ناطرشو

 اوقتاو ىلامت هلوقكر دقموأ ةيآلا ىف مدقت امكهب ظوفلماما فوضوملاب

 0 ا ىرخ الا
 ىترفنشلا] وقتك همم

 |ريسكن تعنلا عمج همم زوحشف ريدكتلا عج اللا امج وأ م هعوذعلص ناكواو ىأ(١1)

 مقرا فع فَهَأَو سلا حيحشأا لصالا *ىبدلا مب كالا )0 هنأ. اغءاطشن الحر ترزؤمحم

 ندمت ال ىئينمي الوب لثملاب هتلب أع ْنَع

١ 



 دل ”ور#غ د

 مجرلا كراطيشلا نم هللب ذغتساف وحن مذلا-وا ..نيملاعلا بر هلل دبلا

 هادلا "سما. و .ديكوتلل وا قيكسملا كدبع انا مهللا وحن محرتلل وا

 _تقداصت وحب مامالل وا ةدحاو ةخفن روصلا ىف خفت اذاف . دوعي ال

 0١ ياشو ىرصم نيلجر يلا ترظن وحن ليصفتلل وا ةريثك ةقدصإ

 ن* ةعلرا ىف هتوعنم عبتب 'ىقيقحلا تعذلا ( هلبق امل هتةفاوم)

 000000 اذا نم كاز ب ركتتلاو تيرعتلا 'نمادحاو ةرشع

 | ]و بصنلاو عفرلا نه دحاوو عمججاو ةيثتلاو دارقألا نم دجاوو

 مظعلا اهلين رص» ةايح . ةليوط ةفاسشم تاوساو ةرهاقلا نيب وح

 . ءامدقلا نويرصملا' جاجزلا عرتخا نم لوا . ءانغلا ةقيدحلا تلخد

 اذكهو نامظعلا نادئاقلا ديلولا نب دلاخو ةديبع ولا قشمد حتف

 قابلا
 ىلا ريغ ردصملاك تن ّوملاو ؟ذملاه يف ىوتسيامم تعنلا ناك نا الا

 اهوعنم قباطت ال هذه لكف ليضفتلا لعفاو لوعفو ليءف ىتنيصو

 قداح لوقت ريك ذتلاو :دازفالا ءزات لب عحجاو ةقيئقتلاو تن اتلا ق

 روبصوا لدعلاجروا ءاسن وا الجر وأ نات ارقا وأ ةارهأ وأ لحر

 اذك ٠ لضفأ وأ حيرج 1

 .ةدرفملا ةثنؤملا ةلماعم لماءت اهناف لقعي الام عمج ةفص كلذكو

 "1م و وةحممايأ وحن عجل 41

 ةسمخ نم نينثا ىف هتوعنم عبتيف ىبسلا ا

 ريكتتلاو فيرعتلا نم دحاوو ةنالثلا بارعالا باقلأ نم دحاو



 د1 هب كك

2 
 كف ه4.ح نهربد 0 7 ه ريغ نم لال ه4هسقذ 1

 وهو قسسافلا نمرمشلل ضفب أئاصلا وحن : هريفلهبح نم رثك(أ هللا هبت
 .هضغبيو قدافلل هضفب نم رثك أ رشلا ضغبب ىأ هريغ نم هيلا ضغبأ
 دم وحن ءابلاب يدع ملعىلع الاد ناك ناو .هريغل هضغب نم 7-5 ( قسافللا
 تالا هرم ءاللاب ىدع كلذ ريغ ناكناو'. هب معأ 5 فرعأ

 راجلل عفتأو رأثلل

 ةخازا وه وح هرياش 4 دع رح ن1 دس نم ناكناو ا

 حدملا ىلع صرحأو بنأذلا :نم دعباو ريا ىلا عرساو انالا ىلا

 0 محلب ردجاو

 # عباوتلا
 اهارعا ىف اهكراشن ثيحب اهدعب ام ىلع ةملكلا بارعأ ىرسي ادق

 فطعو ناين فطعو نول رعت هس عباوتلاو . ددجتملاو لصاخلا

 لذبو قسمنا

 :*© تمنلا *

 قلعت هل اف 5 هيف ىنءم ىلع هتلالدب هعوبتم لكي ىذلا عباتلا وه

 لديلاو قتلا ليكتلا ديقب 2 * ىبساا ىناثااو ىقيقحلا لوالاو 5

 ةفرعملل حضوملا لكما, دارملاو فيك وتلاو قايبلا ةروكذملا ةلالدلا ب ْ

 حاس 1 كلو واو ل رجاتلا وأ رجاتلا ىلع« ءاك
 وحن حدملا درج ىلا ىلصالا ةانعم نع تعنلا جر دقو . هوبا اس وأ



 كل

 نازئاح فذحلاو لقنلا ادهو لقن الب ةمضلا فد حتفلاو | هنلا نيعلا

 مذلا وأ حدملا دلعقل لدق ىلا لوح ام لك ىف

 * ليضفتلا مسا لم 0

 لقي 5 نأ ركبوا هنأ و4 ةرثكي رتتسملا ريمضلا ليضفتتلا مسا عفرب

 انه ع[ 1 مركب تلزا وح زرابلا ريمضلا وأ رهاظلا مسالا هعفر
 ؟بنجأ هعوف م ناكو ههش وأ ين هقبس اذا 20 اعاو. ان 0 وا

 .لحكلا هنيع ىف نسخأ الجر تيار ام وحن نيرابتعاب هسفن ىلع الضفم

 ؟لعديف هنم ملقلا هدي ىف عرسأ ؟اسنا قلأ لو )١ )١( دمح نيع ىف هنم

 رع لجر ىاثلا قله و ؛ كيلا هنم ريمخلا هيلا نحأ كريغ نك الد

 نك ال نسحع هنم دجخلا

 "لو قلطملا لوعفملا الو هعم لوعفملا الو هب ليم 2000

 3 مدعأ للا ةلوق ف سرح طفلف ىمملا ىف العا نك لاق قا

 ل ملعأ هيلع لديردقم لعفب هب الوعفم بصن عضوم ىف هتلاسر لع

 ةلاسرلل حاصل ىذلا صخشلاو عضوم ا مع

 .هضعل لعفا و الك ص وصخ ناك نا زو>يف ةفاضالاب ا ع امأ

 011 _ةركتل فقط اذا هكعو ةقركف ىلا فيضأ اذا كلذو
 وهام يىلاىدع 0 بح ىلع لدو هسفنب دعتم نم ا ناك ناف

 .لحكلان لاح هئمع ىو هل ةفص نسحأو ثيأر لوعفم الحرو ةيفاث 0 ارعالا) )0غ(

 .ساقيو هنم ىنءاطا نم *ء لاح 1 نيع ىفو 4 قءتم هنمو 0 لعاف لحكلاو

 هرئاظن هياع



 ف 75-0

 )١( ماملوأ ةحفص الاهنم .ىر ال ىذلا روتلاب يح

 ىو اذبح حدملا ىف لايف سّئنبو مءز لثم امه ( اذبح الو اذبح )
 : ظ رعاشلا لاق اذبح ال مذلا

 لذاعلا لهاجلا ذبح الو >ىوملا قف ىرذاع اذبخالا

 رخآ لاقو
 ايه اذبحالف م تركذ اذا هنأ ريغ الملا 'لهأ اذ الأ
 هنايرجلا ًاقلطم .هتروص نع ريشي ال اذ: لغافلاو ضان لدعف نكن
 مضت وأ حتفت امنودبو ابوجو ةحوتفم اذ مم: ةالساو لاتتعالا 0

 ف ع قدح مارشال 0 هصوصخمو ءاماعلا اذيحو ىلع اذم> وحن

 سّنب و معذ
 : هوجو نم نع يل

 مدلقتام لعن صوصخم فالخم مدقت ال نيم رس نأ )ع(

 معن وحن معن صوصخم فالخب خساونلا هيف لمعت ال هنا (ب)

 ايلع ناكالجر

 "يالي يعرأ كاسر 0س نيس
 فالخي د الجر اذيحو قاملاص نرماسءاذبحو دمع اك ار اذ 0

 صوصخم ا ال مهيملا لعافلا هنال اذوه زيمملاو لاخلا وذو . معنا

 مدقتملا لمفباب نم هذه بخ ىلع لجرلا ب> تاق اذا ( ةمتاخ)

 ةمض لقنب مغلا هئاح ىف زوجيو ًابيبح راص ىأ ببح هلصأ نال هركذ

 ماءالاو باح ةحفصو انؤهو اركاذم عمو ددحاوال نؤكيو رئاز عم حتفلاب روزلا )01(



 هوه 4 خا

 لغافلا صوضخم ىف وغ امنإ هعدقت وأ صوصخلا فذح زاوج لحمو
 ريمضلا صوصخم نود رهاظلا

 مظضب لف ىلع ةلامعتسا زوجي هنم بجعتلل حلاص ىنال* لعف لك

 دال ةنرضو موفك ليوحتلاب وأ فرش و نق رظك ةلاصالاب امك علا

 ش ,صوصخلا و لعافلا <> ىف سنن معن ىرجت دئنيح ى رديف مذلا وأ حدملا

 ورم لجرلا ثبخ مذلا فو ىلع لجرلا مهف حدملا ىف لوقت

 هلو ريدقت عم املأ اهملق ىلع تيقب نيعلا لتعم لعفلا ناك ن اف
 00 15) تنس . ورم الحر عاب ٠ ىلع لجرلالاق وحت ملا كل

 نال قااغارضأو ةعباو ةلونأ اما قا

 تبلقو ًايواو-ناك نا اهبلصأ ىلإ واولا تدر ماللا لتعم ناك ناو

 وهرو وزغ ىبروازغ ىف لوقتف اياد ناك نا ًاواو ءايلا

 ءايشأ منع قل دقن و معن ةلوحلا لاعفالا فلاختو

 نانئاو .صاخلا حدملل اهنوكو بحعتلا امدافا امهو اهانعم ىف نانثا

 هناف معن فالخب هلق امل هتقباطمو هدوع زاوج امهو رمضملا اهلعاف ىف

 وحنفةدحاو ةلاح هموزاو هدعب زييعلا ىلع هدوع رمضملا اهاعاف ىف نيعتي

 لوالا ىلعفلجر ىلاو دم ىلا مرك ر يمض دوع هيف زوجي الجر مركدمت
 ثايكاو الاجر مر 5 نودي ١ ىاذلا نغو الاجر اومك قودمحما لوقت

 0 فلكلوأ نيو وحن نأ راح راوع اهو رفاطلا انيلعاق

 2 مع عمسأ اي ل لا ا دو نمل

 ادماج راصف سب ىعم نص مث ارصاقراصق مضلاب لمف ىلأ لوخل حئفلاب اسيا 25

 بهل وب أرانلا بطح ءاسو .لهج وبل جرلا ءاس لوقت" انركذ امب هلعافاو هلام وكحت ارصاق



 د

 نيت أر ما معن ٠ ىلعالجر معن وحب نموا حملا ةقباطم لآل ةلباق صوصفخما

 هلوق هنمو نادنملا

 )١( ارتزو اهب عاترملناكو الأ 0 ٌأرما معن
 هلوقو

 (0) نضع فيشو تنك 5-5 بءكو متاح نبأ عا معنف

 عفراهن ال ايلاغ زييعلاب تي الف ارهاظ امسا بابلا اذه لعاف ناك اذا

 هلوقك ديكوتلا درجل هب ينوي دقو رهاظلا عم ماهبا الو ماهمالاا

 (م)ءاعأب وأ اقطن ةيحتلادر تلذ ولادنه ةاتفةاتفلا معن

 بايلا اذه ريغ ىف ثيكوتلا دريل ماها ال ثيح زييملا ءاج دقف

 بلاط ىبأ لوقك
 اني ةيرنلا لادا نيج نو دوم قا هلع |

 وأ حدملاب دوصقملا صوصخملا ؟ذ ( حدملا وأ مدلاب صوصخلا ])

 ونأ ل اا وأ ةفيلخلا معن لاقيف سب و م هن لعاف دعب مذلا'

 نسا واذتمل اريخ قوكي اهأ زوكو رج هلك 5 ًادتنم وهو ل

 صوصخملا مدقت, دقو بط وأ مومذملاو ركب وأ حودمملا ىأ فذحلا

 ( نوفاتلا ) ةرسملا 0 ريخ هدعب امو ًادتيم هك لعفلا ىلع

 عارتخالا معن

 ارباص هان دجو انا وحن همدغت امم ليلد هيلع لد اذا فذحي دقو

 بونأ ىأ ديعلا معن

 مركسلاب امهغصي عطاقلا بضعلاو + رطملا ثينلا 00 اجلا رزولاوا فئاخلا عاترملا )١(

 قطنب ىأ اقطن (") ةعاجشلاو.



 دك هما م. -

 #* سلب و معن باب ل“ ظ

 0 نيقتملار انيلوركلا امل ةفاضالاب 5 باّرشلا ساد و 3 علا )

 تلاطىأ لوقك انراقالل فاسملا ىلا .ةفاشالاب وا نركتملا وثم

 ١) لئاج 0 ماسح ريهز بذكم ريغ موقلا تخأ نأ معذف'

 ءىش ىنمع: 01 ام كفل اما زم ًابوجو رقتسم ريمض ( ىلاثلا )

 قانا ا وقو ئه ًاثيش معن ىأ (5) يعامل وحك حشو

 0 1 0 رس

 أدل 1 :باوآلل عرقا مدمو 2 هتجاحت ىظحي 1 زيغلا عد 0

 قاخألصالاو وجوبها ىذب امهدب لصفو ءايلا هم تفذح ل لعاف ى كح نا“

 7 نمدمل لوخدلا قح الموب ولطملاب رياصلا زوف قأ ام أ هتجاحت رباصلا ىظحي نأ.

 000 310 سولار ةيعل 1 راجالل نول كن اما ايناثو نيلاتتس دحأ اذه( ١:)باوالا

 سانوبف 2 را اذكر قشلا سب ومءا: وبف هن معأب دك ع معن نر كاف 0

 عج ل اجو قود ا ناربخ درفمو ماسحو ح حدملاب ني نهرو نلاع ربع ()

 ريغ ىأ ةورغمأ (1)-ع ا ىلد مءادعب ةعقا ولام (؟9) فيساا ةقالع ىهو ةلاج

 " قدلا ىعلا 01 اف ةما ةفرعم ئهوامعن اقدهتتتدو< ”ىثب ةولتم

 امو لعاذ ةءات ةفرعم ىهو ربمالو وزن امسشبو ىه امعنف وحن درفع ةولتم (ب )

 ةولتم ( > ) ريم الو حوزت ءىشلا اذه سئبو ىه *ىعلا منن ىأ صوصخلا وه اهدعب

 . ىلع بصن عض 2007 ةركشاف مهسفنأ هب اورتغا اممئيو هب مكظمي امعنوحم ةيلمف هلمجب
 لوقلا 3 هب مكظعي ايش ممن ىأ فوذحم صوصخلاو 58 لعفلاب ةفوصوم زييقلا»



 هلوقو مهب ىأرشأو مهب عمسأ وحن فوذحلا كلذ لثم هعم

 انيلي نم ةرصن ىلا امو انيعد نإ فتك او انب ززعا

 .كيلاعصلا .ةؤرعي بقليو دوولا'ن ةورع.لوقاماوو اني ضتكااو نإ

 )١( ردجأف ًاموب نغتسي ناو اديمح ابقلي ةينملا قلي نا كلذف
 هلو الق. ف رصتلا عونمم نيلعفلا نيذه نم لك - ذاشف هب ىأ

 ىنعم امهنمضت كي ةلعو لعتو به ريظن ىتاثلاو ىسعو كرات ريظن

 امهيلع مدقتي نأ منتءا اذطو عضولا قدتسي ناك ىذلا بحعتلا فرح

 قدصلا ام لوقت الف رور#و فرظ ريغب امهنيب لصفي نأو انطونيو
 لوا ندحأ الو قدصلا دم اي لججأ ام لوقت الو لجأ هن الو لمحأ

 زاوجلا حيحمملاةلعفلابنيقلعتملا رو رجلاو فرظلاب لصفتلا امأ دمحم هلخب
 لوقو بذكب نأ هب حبقأ مو قدصي نأ لجرلاب نس>أ ام مطوقك ١

 رجح نب سوأ
 «(#).الوحتأ نأب تلاحاا راو. .ابمرج مادام مطار

 كد
 .(*)ريصلاىلالييسالن كل واروبص ”٠ ىرتناب للا ىظىرشا ا

 امم لصفلا زي ل بدعتلا لعف لومعع رورجملاو فرظلا قلعت واف

 مادامرادلاب مقأ ىنعلا (؟) ادي ء:وكي ىأ ردجأف ةدوم ىنمع ىهو ةينااىلع ةدئاملا اه

 ناوهو لذ راد تراصو ترينتاذا اممع لو#أزأ ىب قالخأو فرشو لع اسي ةماقالا ىف

 ١ ىرجأ ام هلصأف مد 0 دعبل دوا دوما ل ىرحأ لوعءثم كدي نك :5



1 

 نون ماكتملا ءاي عم هعوزال ىلعف هنأ حيحصلاف نضال نفل امأو

 00000 الهيل و ءانم ةسئن ةناسمف هلا ةحر ىلإ ىرقفأ اع وم ةياقؤلا
 عاج الالف ىلعفأو قدصلاب نس>أ وحن هب لمفا ( ةيناثلا ةغيصلا )

 000007 لص ضاع لك لصإلا ىف وهو .ز يللا ءانمموت سصاالا ليل هظفل

 ٠) ا ىدعلا ندحأ'قادضلاب ىسحأ لضافءاذك اذ راص ىمم لعفأ

 هب سعاالا ىلا ةغيصلا تريغ مث هد 2 اكوام ىأ ريقلا ةدغ اك ندع اذ
 تديزف رهاظلا مسالا ىلا صالا ةغرص دانسا حبقف بحمتلا ءاشنا دنع

 هتهزتلاكلذلو دمحعر صاك هن لوعفملا ةووص ىلع ريصيل لعافلا ىف ءابلا

 الوقك كر زوغيف !دييش هللا وك يع ىضاملا لعفلا لعاف ىف اهفالخم

 نماحسملا قد دنع 6

 "0 مل سو ًامداق تزه نإ عدو ةريدع

 27 1153 دمت ءابلأو بطاكملل ةريمش و عأألا ءانغمو هظنلل ليقو

 لك لاجلاب هفص جأ اليج قدصلا نطانغ اي لفجتا قناسلا لاثملا ىف
 لثملا ىريىرج مالك ه9 اخا ريش عم هدارفا مزعلا اعاو . تّئش

 كبلدذ ةيلع لد نإ ةقدحلا اذ لثم ىف هنه بحمتملا فذح زوجي

 بلاط ىأ نا: ىلع لوقا

 0001 3 لعام [يشسير لضم ماوطاو ىع هللا رج

 1 نم رجا لع اف وطعم أك نا هن لعفأ قو 1 الام فا

 ةعسر )ع باهذلا وهو ودغلا نم اداغو عدوب بوصنم هتب ويح مدا ةريمع )00(

 ةيضارتءا هلضفب ءازجلاو ةلجو ناث لومفم اريخو ىزد لوعفم
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 ىلع ىقتب اذا اهب. هقاحلا زوجي اعناو رجلا, دصاقملا دوم ىلا مبيد

 ةنيع ليك لجر ترزرط لاج الخ لضخ ىلا لوس ل ةيلسالا 0
 يس

 « بجعتلا باب
 ىنخ هيف ةدايزب ةيزملا رهاظ لعف ماظغتسا اهؤشنم ةيبلق ةلاخ بجفتلا

 كايحأف ًاتاومأ متنكو هلل نو رفكت فيكو حن ةريثك خيص هلو اهيبس
 0 مو . سجن ال نمؤملا نا.هللا ناجبس ثيدحلا ىفون

 ىيعالا لوقو. شراك

 (1هراج 200 دا اننزدتل تناب

 رع لمفأو ةنفا ام (؟) ناتكيام ةضيرملا "ىف كا

 هيحاضصل ا او قدصلا لجأ ام

 دوعي ًاريمض لمفأ ىف نال ًاعاجإ مسا اهيف اه ىلوالا ةغيصلا امأ

 ةركن ام ئهو.اهلا داتتسإلل ةدرخابنال ادتبم اسالع اوما 0

 ربخ اهد_ب ةلمإاو تحعتلا ىن همهم ضنا ىلا و ”ىش ىنعع ةمان“

 عضومالف ةلص اهدعإ امو ىذلا ىنعع ةصقان ةف رعم وأ عفر:اهعضوف 09

 ربخلاف نيذه ىلعو مفر اهعضوف ةفص اهدمب امو ةصقان رقم ما

 مظع 'ىش هريبدقت ابوجو فوذحم

 باطخلا ىلا رايخالا نه لقتناو هتحوز ىهو ةراجلا ىه ةرافعو نيبلا نم تئاب )١(

 ةراجو هريخ تنأو ةيماهفتسا امو ين راجهلصأ ىدانم اتراجوتناب لعاف ةرإ'ع (بارعالا )
 ةراح نم تمظع (ىنعملا١ زيي“

 فرظو ف رك مضلاب لعف ىهو سيو معن باب.ىف ةثلا* ةغص ىلأتسو انه ىأ )0(

 ةيناثاا ةغبصلاىفاذكو بجءتلا ءاشنأ لب رابخالا انه بيكرتلاب. دوصقملا سبا نكسا ()



0 

 ندعو فيعصو ف ماسقا ةث الث وهو زئاج قاملاو

 فاضملاو ريمضلا ن لاح رجلا لأ عموأ ( (١(ة هدر - ةفصلا عفر حيبقلاف

 اور لع دوم ريهض 00000 درج ىلا

 9011 لآ ةنورقملا حو اه فررعملا ىلا :فاضملاو لأي. فرعملا ئوضس
 ظ كلذ ادعام (ع) نسحلاو . امم نورقملا ريمض ىلا

 هأنعم تود دصقو لعنم ريغ لعافلا مسا ناك اذا ُ كا 0

 ليوحت دعب هعوفرم ىلا هتفاضا تغاسو ةهمشملا ةفصلا ةلماعم لموع

 دح ىلع هرجو 0 عقرب بالا مق ى اع ل لوقتف 00 6 دال

 دمحم تاق واف سبللا ن مكاو حل و دمتم ناك نأ اذكو - هحولا 0

 ناوملاظ هدذسعو ناومجار هءانب ا ا 20 ديبعلا لاظو ءانياالا محا

 ةلالدل عوفرملل ةفاضالا تزاج 1 مذو ءازيالا حدم قايس ىف 2

 زي مل الاو لعافلل ةفاضالا نأ ىلع ثيدحلا
0 : 

 دع ةهمشملا ةمصلاب هقاكلإ : زي / دحاو ند وهل ال اب دعتم ناك ناو

 ددحاو ىلع 3 الل اهم وصخم جل كئزيح ةبماشملا

 دنع دحاول 1-5 نم غوصملا وهو رصاقلا لو.ءفملا مسا هلثمو

 دصاةملادومح عرولاىلا لو>يف هدصاقمةدومم عرولاو4 تودثلا ةدارا

 لآ هحو ساو هحو نسالاو 2 هحو نسسحو هحو نهد ئ هو روص عب رك كلذو 000(

 ه>و نسحو هبحو نمس>و تالا ه>و ناسحو هولا نسح ىهو روص ثس كلذو (؟)

 رصاقلا فصو ءا 00 نم هن الل امهنف از اب والا ١ نسحو نوف بصنلاب هيأ

 . هريمض ىلا قاضأا ىلا وا فوصوملا ريمض ىلا فاضاا ةفصلا رو ىدعتملا فصو ىرجح

 ةروص نورشعو ناتنثوه (*)
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 الف مدقتملا ىف لمعت ال ةفدلا نال هبأر مقتسم هوخأ دم ىف هوخأ

 'و الماع رسفت

 اما اهرصوف ريمضل الصتم أ ايببس | ماومعم نوك مزاي هنا ( ه)
 هنم ىأ رفا نسح رمج وحن ىنعم امأو . هلقع ريبك مهاربا وحن اظفل

 كب دمم وحن ىف فرظلا ىف اهامحو هيلا فاضملا نم فلخ لأ نا ليقو
 دمع ومم زدقلاو لالا ىف اذكو يبس ريغ هنأ عم لومسملا ميدقتب حرف

 قحب ال لعفلا ىنعم نم اهيف اب الوق حيصف ىلعو ًاقلط ههجو نسح
 ارخؤم ايببس.الإ وكي ال لومملا نأ الو ضمن هل 0

 تالاح ثالث ةفضلا هذه لؤمعللا( ةمصلال

 ةفصلا ىف نات يدا كيران 1ئآلا لع وا شمل ىلع عفرلا )١(

 9 لك نم ضعت ل

 ةفاضالاب ضمأآلا(ب)

 نإ زييملا ىلغو ةفرعم ناكنإ هب لوعفملاب هيبثتلا ىبعبصنلا ( ج )
 ةفردموأ ةيركن امإ ةنالثلا نم لك ع مةفصلاوةركت ناك

 كم لاك لأ, امإ هال تالا تم ٍلودعملل ةتسلا هذه نم لكو

 فاش وأ ههيوك ريمضلل فاضماوأ تلاه رك لآ ةقال )|

 بأ هجوك درجملل فاضم وأ هجوك درج وأ هيبأ هجوك ريمضلل فاضل

 لزب ةظيملا ن وكن نأ هو 0 | اهنم عنتمملا قوثالثو تس روصلاف

 ندنسللاك ض وفخم .وهو :اهيلاث ىلا ةفاضالا نمو اهتم اَذرْخغ ل0 +

 هيف ام ةفاضا هيلع مزلي هنال بأ هجو وأ هجو وأ هيبأ هجو وأ ههجو
 اهيلاث ريمضل وأ اهيلاتل ةفاضالا نمو اهنه للطا نإ



 ---ا؟0-

 نسح نم نال هجولا نسح ملاص لاقي نأ نسح ليوحتلا اذهلو

 بتاك ىلع لاقي نأ حبقو ًازاجم هتلمج ىلا نسحلا دنسي نأ نسح ههجو
 || رابعالاةاتكلاهلادتست نأ نسحمأل هنأ بتك نمنال بإلا

 هلعافو ثدحلا ىلع ةلالدلا ىف لعافلا ميسا ةهمشملا ةفصلا كراشت

 لأ نم درجت اذا دامتعالا طرشو مجللاو ةينثتلاو تينأتلاو ريكذتلاو

 رومأ (5) ةسمخل 5-5

 عاصإ وهو ليمجو نس ئدعتل (قوذ مزاللا نم غاصت امنآ(١)

 مهافو متاقك انهم

 وهولبقتسملاو عطقتنملا ىضالا ذود مكادلا رضاحلا نمزلل. اما( ؟ )

 ةنالثلا ةنمزالا دحال نوكي

 بلقلا رهنطك هتانكسو هناكرحىف عراضملل ةيراج وكت اهنأ ()

 بااغلاوهو هلةيراجت ريغو ةماقلا لدتعمو ىأرا ميقتسمو نطبلا صاضو

 الا لعافلا مسا ن وك الو ناو و مخض و 8-50 ىلالثاا نم ةيذمملا ىف

 هل ًايراجم
 فالخب لعافلا مسا عا اهملع مدّقتي ال امموصنم نا (؟ )

 بص عنتماو همرك ءانأ دمحم ىف لاغتشالاب بصنلا حص مث نمو هب وصنم

 نم هناف لوالا زاجلا فالخب هيلا فاضملا ةداراو فاضءلل دانسالا نم نوكف )١(

 ةغللا ىف رئاظنلا.ريثك وهو لكلا ةداراو ءزملا قالطا

 فلاختو ةفوذحم لءعتالو هريغوأ فطعلاب لحم اهومعمل ىعارب ال هنا ًاضيأ !م(؟)

 اذا فرعتي هناف لعافلا مسا فالخم اقلطم ةفاضالاب فرعت:الوهروصق عم بصنتف املعف

 راريشس ل15 كرأو ىفلا قمع ناك



 اهو

 * لوعفلا مسا لامعأ

 مركمو داس ل و عن كح ىلع لدام وه لوعفملا مسا

 ًاقلطم لمعي لعافلا مماكو هو لوعفملل ىنبملا لعفلا لمع لمعيو

 ادرحم ,نإك نا لابقتسالا وأ لاحلل هنوكو داهنعالا طرشإ و.لأب نأك ْنَأ

 كوخأ ىمنيمأ - ءارققلا ةدعانسم هيلع بج امساو ًاقزر ىلع
 ءاوجلاب اهحطس طوخ ضرالا . ايش كبحاص طعما

  دحاول ىدمتملا لعافلا مساب )١( ةهبشلا ةفصلا لامعأ ظ ٠

 (؟) ملا ىف نعاف وهال فاضت نأ اهيف ننبحتسا ىتلا ةغفصلا ىه
 يلع عقب ىذلا ىدعتملا لعافلا مس اجر هيوطلا نسحو نير رهاظك ظ

 ةعئنتمم لعافلا ىلا هيف فصولا ةفاضا ناف هونأ لتاق دمحم وحن تاوذلا ً

 لعافلامساو ٠ هايأ لتاقدمم لصالا نأو لوعفملا ىلا ةفاضالا مهوت : العل ٠
 فضولا ةفاضا ناف هونأب تاك ىلع وحن تاوذلا ىلع عقبال ىذلا ىدعتملا .

 فاضت الة فصلا نال نسال اهنكل سبللا مدعل عنتمن ال تناكناو هيف .

 نيلي اهفوصوم ريمض ىلا هنع اهدانسا ليو ردقي ىتح اهعوفرمل ٠
 5 ا قابلا )بف لال" ىثثلا ةفاضا مزا كلذك ردقي ملول(امجدحأ) |

 انفوصوم كين ال ةحولا ةنسح تنه نحل ىف ةَفضلا 4١ © | 3ي

: 
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 ثنؤت اهنأو هب ماق نموثدح ىلع لدن اهنأ لعافلا م سا نيبو اهني هبشلا هجو ٠ )١(
 لمعت الأ ابتح ناكو هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع اهدعبام بصن كالذلو هلثم عمجتو ىنثنو !:

 رماة َلَض نم ةذوخأم اوكيلو:توبثلا لقا 4
 ليوحت دعب الا هللا فاضت ال ةنصلا نال ىنعملا ىف العاف هنوكب لعافلاان دقات )0 ش

 طقف ىنملا ةه> نم الا العاف قبب ملف فوصوملا ريمض ىلا هنع دانسالا ' ظ

ْ 



 ف

 نا 3 ق.:ءىرق دقف هيلا هاش سنع ىاف هن بصند نأ لماعلا

 بصنلاو ضفخلاب هرضتافشاك نه له . هرم سم غلاب هللا

 اقسم ادهن هيلا فاضع لوصبملا وقو فصولل ىلاتلا اذعام اما

 ' || فاس حبق ةفيلح ضرألا قف لعاج ىإ وحن هريغب وأ امهر د دم

 الخ لعفي هادعام يصبو ةفاضالا» هرج بي لماعلا ريغل يلاتلا

 اي دما ع طعم نعود

 ةفاضالابرورجلا لعافلا ما 0 ىف زوجي ( لومعملا علان

 وأ د01 حو ع 21 دلل داماس ضصنلاو ظفلل ةاغارم ركل

 الام 6 تح وأ غتبمو ىأ الامو هاج ىغتبم بييقلا وح لعف

 هلوق ىف هرجو دبع بصن ىور دقو

 310 ) اهلا اننيد نب "رع ٠ .اهدديعو ناجطا ةّئملا بعاولا

 ليللا لعاجو وحب لماع ريغ فصولا ناك نا لعفلا رامضا نيعتبو

 3.2 لع لعاج دق قأ.ألا شعفلا ندجَو ىأ رتفقلاو نسشلاو انكش
 )0 د1 ىلوالا هلال نس تركي لاطل

 بخاصم انأ اياحوحهيلعةلومعم ميدقت زوجي ( ةيلعةلومعم ميدقت )
 000 د دكار ريغ فرح وا ةقاضاب ارؤرخ ها لاب ان رقم ناك نانآلا
 ايلعبدؤع ئذوحلارهذو بدالا عم تانك |قيعإو تارايطلا عرتتملا

 مركع اليل> دمحم سيل ل َراَحَ ادئاز فرمحلا ناك اق :

 ًارمع همالغ براض ىنمء ىلع ارمع مالغلا براّض دمت لاقي الف هيلا ةتقاض

 امريفر دوفملاو رك ذملا هيف ىوتسيا م 0 لا منا لبالا باتكك ناجحملا ١

 قل قر رح 0 0 ه رشعل لا يذلا ةقانلا ذاع م ًاذوعو

 13أ010أ00ا01أ#1أ#]1]|1|]|]أ]#]أ]أ]ذ]]]1|1|]|]|]|]|]|]1|]|]|]|]ز1إ]إ]إ]إز|ز1إ]إ]6060ز]إ01]|]ل]]آ 7
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 ىوزخملاةيمأ يثرب بلاط وأ لاقو(١)اهكئاون راحنمل هنا هيوبيس حو
 (؟)رتاطكنافادازاومدع اذا اهنامس قوس فيلا لصنب بورُخأ

 تايقّرلا سيق نب هللا دبع لاقو

 اردبلا همشن امي ئرجاو الاله“ ةيينق ايم مذ ل

 ليلا ديز لاقو

 (م)ديدفاط نيلمركلاشاحج ىضرع نوقزم مهنأ ىلانأ

 اعشخ . هرض تافشاك نه له . اريثك هللا نيرك اذلاو ىلاعت هللا لاق

 ع -

 (4) ىدامبقلال اذا نيرذانلاو امهمتشا حلو ىضرع ىئاشلا

 دبعلا نب ةفرط لاقو
 0 5 5 اا 89 .

 (ه)رخ ةريغ مهم ذذ ”رفغ مبموق ىف مما اوداز مك

 فصولا وانتي ىذلا (1) ةلضفلا مسالا ىف زوجي ( لعافلا مسا لومعم)

 براحميو زهظ» لب افوح 0 مدقلا تبان شاملا ىوف هيأ

 هبديدح فيسلا لصت (؟) قونلا نه ةن.مسلا ىهو "هر عنج كأءاولا )١(

 بورض وه ريدقت ىلع رب بورضو رحان رئاعو ةنيمس عمج نامسو قاس مجج قوسلاو
 نهرسكلاب قزم (؟) دازلا مدع دنع نائيضا ناملا لبالا رقمي ناك هنا ( ىنعملا )
 شاحجلاو هيس>و ةيسن نم هنوصي ىذلا هاج لجرلا ضرعو باثلا قش وهو قزألا

 يف ءام مسا فاعلا رشكن نيافركلاو شاحد> مه ىأ د ب ريخ ودو سشحعدح م

 أبعي ال هنأ هيلا ىفصأ الو كاذب ابعأ إل ىلإ" ('ىنمملا ١ حايصلا ديدفلاو ءوط لج
 ةرصو ًانيص» امم دارأو نيرذانلا اذكوةينثتلاب ىمتاشلا (4) ءاملآ دنع شاحجلا توصب
 نيدو ةبيهاكسمأ أذلب 7 نيح نك -!و يتايقل اذا ىف ارذن انيس ١ ( ىنءلاو) ىلتق ىدو مضض ىنب |

 مهاثمأ ىلع اوداز معا (ينعأ او ) روذف مج رخذفو هلوممغم مماذو روغغ عج رغغ )0(

 جصن الف ىنءملا 18 لعافلا امأ ) 0 مها دع نم ىلع نورذتشالو نيب :ذلابونذ نلورفش يا

 ب



 ل ل

 مهانيلقو لقي 0 ومهلقنو ليلدب هيعارذ طسبب ىنعملاو ةيضاملا لاحلا ةءاكح-

 و 5 هموم يفن 20 هدامعا (؟)

 ههب تقثو ادعو 'منأ ز أ زدنمأ#هلوق ةلهد فاضت الا نادك كوخأ فراغ
 لملم .لطابلا+ نيس طاق قحلا . فالخلا عفركةيدص بلاطام .

 لماتلا ها ا

 ىلع نيب» وحن هب ظوفلملا ىلع داهعالاك اهنم ردقملا ىلع داهتعالاو

 لوقو هناولا فلتخ ف:دىأهناولا ف لت نيبمأ ىأ همركم مأ ميهاربا
 ىقعالا»:

 0 لغو ا هنرت ىف راه ريش ملف اهنهويل امون ةرخص حطانك ٠

 اعااط الجر اب ىأ البج اعلاط اي هنمو حطان لعوك ىأ

 بصنلا لمعل وه امنا ىضملا مدعو داّمعالا طرش 6# ةدئاف

 الب ئاَخ رتتسملا ريمضلا عذر امأ رهاظلا ىف مفرلا لمعل هدحو دامتعالاو .
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 لاذقمو لاعفيملا ريثكتلاو ةفلاسلل' لعاف ةةيص لوم . 6 لصف 9
 ور كاع رن! ةلتنا لبف والمخ لاو ةريكب لوعت وأ

 كَ رح ن خالقلا لاق

 (؟) القعأ فلاولا جالوب سيلو ال الجاهلا ًاسابل 3 اخأ
 0700111 1زؤز 1 زؤ 111111 ا ا ا ا 0 0ك

 مضب لب الا سرفو فتدكك لعوااؤ قرخ ىعوأوءرضي هريضيو اهعزغزي مهوب (1) :
 ١ مجري وه.!!لصتال 6 تل 6-2 كنأ 3 ىلي>ا!سدتلا وهو ءامأا كييك د هز :.هلإ

 ا هب 3ك أ لالحلاو هلمق تيبلا 3 0 ناللاح اكالو ترطأ اخأ ؟) كيلع هررذد ِ

 دير (ىنءأا) عزفلا نعمالج ر تءارطتما" قذلا لقع»اوة سفن تدلااميداراو تنبلا :دامع-



0 

 يأ رغوشاءاناًالونقم ناك ناهيصناو هياء اا

 ع وفرملا لحم ىلع عابتالا نمو. هعفرو تعنلا رجب فيررظلا دم م.ينص
 نييش>و ارا#واناتا فصي ديل لوق

 (1) مولظملاهقجب .باقعملابلط ....اهجاهو حاوزلا يفرجمت تح
 ىريبنعلا دايز لوق بوصنملا لحم ىلعو

 (؟) انايللاو سالفالا ةفاخغ ٠ . ًاناسح اهم تنياد تنكدق
 *« لعافلا مسا لامعا

 رفاسمو به اذك هلعافو ثودحلاو ثدحلا ىلع لد ام لعافلا مدا

 .ىلع نالدي امهناف ةهبشملا ةفصلاو ل-يضفتلا مسا ثودحلا ركذب جر

 لعفلاو لوعفملا مسا هلعاف ركذب جرخو توبثلا

 الوأ.لآل لص نوكب نأ اما وهو

 هزيغاوأ, ناك. ايضام [ةللم ب :لونيملا تمن لآل لش ناك لأ
 عيمجج ىف لمعي لعفلاو ىلعفلا لحم "لاح هنال دمتعم ريغ واد

 اذه وأ لالا وأ سرا كدحاض ثادملا رضع حبل

 ١ نيطرشب لمع ام ةلص نكي مل ناو
 هير قايكلا فالح ىضذاملا ال لابقتسالا و1 لاجل هةر

 ةدارا ىلع هنال ديصولاب هيعارذ طساب مهبلكو ىلاعت هلوق ىف هل ةجح

 |هراثأ اهحاهوليالاو لاوزلا نب وهوهنقو ىأحاورلافو رحلا تةوىف راس رجمت )١(
 فب ( ىنملا ) بلطاا ىف دّللا بقعملاو اسولح تدعق دح ىلءجاط ردصمبلطو ءاملابلط

 تبضن نأ دعب درولا أ:هأو الكلا بيطأ هيف ناو>ري دج لكىلا عارسالاب هاننأو راجلا
 تذخ أ( ىنملا) نيدلاب لطااوهو حتتفلاو رسكلاب نايالاو سالف الا قفاخم ىأ(ه) نويعلا را

 هلظمو هسالفا ةفاخم هيلع يل نرد َق ة,راجلا كان



 مدا ١ الا

 كارإ ىأ ىنامد ليقتو انبر ..هبد ىأ .مهاربا

1 

 ' ريخلا هئاعدنم ىأ ريا ءاعد نم ناسنالا ماسي ال وحن هيكع :(2) : ع ع .
 ٍْ ا .ءاوع نوما بهنبو عف ريف فرطظلا ىلا فاضي نأ (ه)(

 - ىف فيعض عامسلا ىف ليلق لأب هلمعو ريمالا ةيعرلا ةعزللا مون
 هلوق وحن هيلع لأ لوخدب لعفلا ةبباشم نم هدعبل سايقلا

 )١( لجالا ىخارب رارفلا لاخي ء«ءادنما ةلكبنلا يضيمتط

 اهناب هماعطا ىأ امتي ةيغسم ىذ موي ىف ماعطا

 ىورخلا كلا َْن تال 3 :ايدصم ة4يهسلا ةاحنلا ضعبو ًاقافنا
08 

 )0( ِلظ ةيحن مالسلا ىدها الجر مباصم نا مولظا - م
 نإنف زكللا 26 لمعت و نييرصملا دنع لمعت 0 امه ريغ ناك ناو

 ؛ #ىبالكلا ثراحلا نب رفز بطاخي ىئاطقلا لوق هياعو ني دادغبلاو
 (#) اعات“رلا ةثاملا كئاطع دمعبو ىنع توملا در دعب ا
 نم ردصملا هيلا فيضأ ام تعبتا اذا. 6 ردصملا لومعم عبات 9

 ناكنا هءفرو عوبتملا ظفلل ةاعارم عباتلا رج زاج لوعفم وأ لغاف
 نوملاو ف.ضلاب الحر وعم ) ىنعلا ( دعاس. ىعاربو نإ لاخو رارذالا ةباكنلا )00(
 وهوىدانم ءولظ (؟) لجالا دعابي برحلا' نع زارفلا نأ لم الكا .ءادغ هتافاكم نو
 قاطم لوعذ٠ ةي©و لحرأ تءن ىدها ةلجو هلغاتا فاضم ردصم باصموهتب وب# مرا

 عانرلاو ةعاملا ىابا ىاكءاطعو فو ذح لءفب بوصنم ارفكو 2 ما.قتسالل | 2«
 هلام هيلع درو هرم | نمهصاخذ | هتعينصر 0( يتسأل) عنز قلا لبا الا اهب دارأو ةعار 8 ع

 مورا نم مانغ نم ريبعل ةعام هاطغاو



 ١م

 ةيتلكمملا ام عم وأ ادغ هم فت نأ ىأ ادغ مالكلا كمبف
 همت_غت ام يا ن الا اًيلع كمتش قءوس وحن لاح نامزااو

 ردصملاب ابوصتم دمحم نوك ادت املك نك وح ىف وشال

 طرشلا اذه ءافتنال

 ن آلا ادم كم ءلكى نمعأ زوجي الف ارفصم نوكي الآ (؟)

 حيبق اريوهو نسحادمخ ىبادح حصي الف ارمضم نوكي الأ ار

 ادع كتب رض قثيمعأ زوجي الف ةدحولا ءاتب ادود<«نوكي الأ (4)

 موملا كمالكى نءاس زوجي الف لمعلا لبق ًاقوصوم نوكي الأ“ (5)
 ادمح

 دبع و امين هرخو لأ نورقمو فاضم ماسقأ ةنالث لع وهو

 لاوعأةنخ لعاهو راك للا ١

 سانلا هللا مفد الولو وحن هلوممم يتأي مث هلعاف ىلا فاضي نأ )١1(

 ضعي ميتعوإ

 لوق هنمو ليلق وهو دم حافتللا لك أ ىنرس وحن هسكع (؟)
 ىدسالا رشيقالا

 (1)قيرابالا ”هاوفأ زيقاوقلا عرق بشل نكد تعمججامو ىدالتىنفأ

 نم تيبلا جحو ثيدحلا ليلدب رعشلاب كلذ صتخب الو
 . 5 )1 ع

 نافهتشسا ناك ام وروح هل ودعت 1 الم لعافلا ىلا فاضي نا 69

 اهدحاو زيق'وقلاو راقءااك تباثلا لاملا بشنلاو فيرطلا هدضو ميدقلا لاملا دالتلا )١(

 ًاضيأ ةزوفاق مي ىهو زيزاوق ا,ءمجل ةزوزاف امأو رخلا ام برشي حادقأ ىهو ةزوقاق



 ا

 )41١ عرصم بنج لكل و اوم ٌرختف ماو اوتعأو ىروغ |وئاس

 صخب الو ىدلو ىلع ىف ءاي فلالا بلق ىلع برعلا عيمجج قفتاو
 ااندلو انيلعو هيدلو هلع وخاص لك ىف ماع وه لب ملكا ءايب

 35 ظ ئ ىلا ىف جملا اذكو
 .ةثالثلالاوحالا ف ةردقم تاكرحب برعم ءايلل فاضملا د ةمئاخ ل“

 ْ 5 راط 3 ربكم ركلا ىف ليقو روهجلا ذتع

 ةفثقأال ردصملا لامعا 2

  ,نيمع دامحو اك ا ناك نإ تدخلا در ىلع لادلا مس

 !لتقمو ناد عاملا ريغل ةدئاز مع ا وديمناكوا 0 >فلل

 .لسفك قالثلا ثدح مسا ةئزب وهو ةثالثلا هلعف ازواجتم ناكوأ
 لوخد لخدو ابرق برق كلوق ىف لوخدلاو برقلا ةنزب امهءاف ءوضوو

 ظ ردصم مسا وهف

 001 3 راما ليسيو ردم ويف مد دقت امث ادحاو نكي مل ناو

 ش طورشب موزالاو ىدعتلا ىف

  لبقتسم وأ ضامنامزلاو ةيردصملانا عملعف (؟) هلم لح نأ )١(

 ظ 00 ا كارد سمأ ادهم كمالك نم ثرحت وحن
 سسسلس سسسسا ل سس لل سس ب ل سس سس ساب

 ١١ ١)  000 30لوين ى 44 اوم ردو توأا 3 17 مهد“ عس ” اوقنعأو 1

 ءانرلا ةدمصق ع ْن 1

 ليقفادم اعف 32 هلعف 0 ءاناا ردصملا قاتلا عونااو ردصأ ا ىعون 1 اذه (؟) '

 ع دعولاوهللا دج 0 ءاشنالاو ماهفتسالا وءاعدلاو صاالا ىف سايق ليو ىعامس هلم

 (ىوهغلاو ىغلاو ءاوهالا ىنباقافو) هلوةك خربوتلاو ( ىنموةينم اغولبو معن تلاق)

 م هلق ىذلاو اذنهوتولا ىوه ا, دارااو دحاو دمبًادحاو ةينملا مهتمرتخا



 مدل 0

 ماصع ايأ ايديز نوذر ناك ىأ

 #م اكتملا ءاب ىلا فاضملا )+

 ادع امحتنف و ايلا ناسا توغو الا ةسسانل رح رسال

 داش ءانعا "هل راك اذن 8 نوكيو .دياكلا ىلرم وادي دلل

 ا عمجو ىولدو يي ادع اطل لمما و نلف 3---

 نايا رع ن1 ةيفالا عججو . ىبتكو ىلاجر وحن
 رعات قاوكش ابريق تخاف 6 عبررأ نكملا:نذه نم ىثتسو

 ضاقو ها صرشلاو ىدهو اك رولا يهو ءايلا حتفو فاضملا

 "ىتف لوقتف نيماسمو نير ردك عججو . نيمالغو ننباك ىثملاو

 عفان ةءارقك فلالا دعب ءايلا ناكسا ردنيو . ىدمتو :ىنباو :يمارو

 ب ةخْلف درطم ىهو اضع ىه:نسللا ةءارت لاه د

 ب ةزمح ةءارق هءاعو ماسلا كذا عج اهءلا فاضملا ءايلا ىف 3

 ىلا ىخرصمب منا

 تت ارو نماقك ١ ةقاضالا ان عوبجلاو 2 صوقتنملا ءاب مغدتو

 هيذب ىلرب بيؤذ ىلأ ل مغدت مث ءاي عما واو بلقتو ىدمت و ىب

 )0 ) علقت ال ةربِعو داقرادتع .ةرسخ نواف 0 0

 تياذحتف وأ ىملبمو ىتاىف 6 ةرسك تسلق ةمش ايل 0

 روضتقملا فلا ىف ليده تزادحاو ىاماسك ةينثتا فلا ملل و 5

 بب وذ ىفا.لوقك هان ابيل

 نيح هلاق ىفقنت ال. ملت ' لو !عمدلا هر هان نضعأو هداف بو فاه قدر

 نوعاطلاب ةسجلا هدالوأ كله



 | امم

 ىلا ةيع 81 لوك اف رظاوأ كاوسملا يقم ىدن ىقست أ
 (١)ليزت وأب راق ”ىدوهم ' .ًامون فكب باتكلا طخاك
 25 كاضمللا لعام لضفلا و (9)

 (؟) بص دجو ربق انمدع الو با نم ىوولل اندجو نا ام

 ”الا لوك لونا | دقلا نم و[ هنم نوكي نأ لمحو
 ]11ج وطعم اهساك ناد. 2 ىف لحل اعتلا ناك نآل

 حاكذ ناف عفرلا ىلع ريدقتلاف هعفراو رطم بصنب يور هنا ليلدب

 ىح رطم حاكن ناف بصنلا ىلعو اهايا رطم.
 ١ 01 الرمق ناعما ا لصفلا (9)

 (4) بلاط حطابالا خيش اننا نم هفيس ىدارملا لبدقو توج
 حطابالا خيش بلاط ىلا نبا نم ىأ

 هلوقك ءاذلاب لضفلا (4)

 (ه) ماجللاب قد رامح ديز ماصع ابأ نو ذر: ناك

 ربخ رورجملاو راجلاو لو.جءلل ىنبم طخو ةي.ردصم ام.(١) هلبق تايالا ىف هرمع مال
 هلوأ حتفب ليزيو نيس. ىنعع براقش ريمضو باتكلا طخك راذلا هذه مسعر 0 1
 هتباتنك ىف .برانملا ىدورلا طخك راص رادلا هذه ممر ( ىءملا ) قدوءال قرن ىنعع

 |0100 ةدمار ناو ةفان اق [8) باتكلا لمأ نم هنال ىدورلا صخو ايف. دعالا لأ
 ىووهلل ائدجو ام هريدقتو قئاءلا بصلاو قوشلا دجوااو انلي> انمدع لد ىوربو نم“

 000 الو نانا حال نك لك لطررطم (8) كدر بص ره انمدع الو ا
 امفاح فصيةدرصقاا هذه ص وحالا امهمف لاف 00 ال وهو هقارف دير ءاسنلا
 ةكم خيش ناك بلاط اما اهب دارملاو ءاملا ليسم وهو حطب امج عطابالا (4)
 جراولا قال كلذ لاق نعل ', ةليبق مملا حتفب دأ صو محام نب خنحَرلا دبع وه ىدارأاو

 نوذرباا ( ه ) هدحو ىلع ىف هللا ءاضق كفنو صاعلا نب ورميو ىلعو ةءواعم لتق ىلع

 ( ىسيسلا) ةماعأا هيمسيام هنظأو ليلا نه يرتلا

/ 



 كلا

5 

 (١)جاتحلا «اضق منام كاوسو ىنغلاب كوي نهنقوب لازام .٠

 ماعلا لوقو ىاعاعدمل وكذا من له مالساا هيلع هلوقكهفرظ وأ

 (5) ليس عب ةرذصأمو تقلا ىددمو نارك اا

 هللاو مالغ اذه ىلاكتا كح ام اممق لصافلا نوكي نأ (*)

 امير هللاو توص عمستف رتحتل ةاشلا لا ةديبع وأ ىكحو شيز

 ارق طنا لوقك اماب لامقلا ةيقاكتلا اذا

 8(م)ردجأ رملاب لتقلاو مدامأو ' ةنمو راسآ اما الح امك

 رعشلاب ضتخم ةيقابلا ةعبرالا لئاسملاو

 ..ناك العاف فاضملا ريغ لومعم هب ىنمنو ىبذجالاب لصفلا )١(

 0 ىتعالا لوقف

 (ة)الجت ام ممنف هالجتْذا هب هادلاو مايأ بمنأ

 ريرج لوقك لوعقم وأ . هالجن ذا مايأ هب هادلاو بجنأ ىأ

 ”(ه) فصلا ةنزملاءام نمضت ا” ابتةرر كاوسملا ىدن اجايتما ىتلا

 ليسعلاو ل هيلع تقزلأ م.مسأأ تدر يد أ ىند رف 02 كدصق كمي ) 1

 نات امال رب ىلع حلصأ ( ىنءأا ) رطعاا امف م4 ىتاا راطعلا ةساكم ريكاك

 هلأ اع ار 0 نود توه راطملا ةساكم ةردصلا م نك يحدم 1 0

 ءاوبأ ( ىتءاا ) ءادلوءالجتو ايكَر ًايجتو دلو لجرلا بجتأو شف اذ ةءالس هب حدمب
 نه ءاملا ذخأ حايتمالاو املا لآ وجو كاللا دبع نب ديزب حدمي ا ه) ًابيحت اجرك ادلو

 , قسأ ريهضو ق4 قدقر بفضرلا ءامو ضءإ لأ امض فوص ضم ةراحح ةفصو مج



 ل اطييواس

 ((١)ميذلا لبو نم عفن و لثع معنلا تممف تدصغا قاق) كاع

 ةءارقو ناونت ريغ نخ :ضفظلب الو نم اذب دبا بلاغلا ريغ نمو

 1 مهيلع ءىث فوخ الف ىأ مهيلع فوخ الف مهضعب

 ,نيب لصفيال هنا نيب وحدنلا نم ريثك معز ( نيفاضتملا نب لصفلا )

 فاضملا ءزج ةلزنع هيلا فاضملا نال رعشلا ىف الا نيفياضتملا

 لا ىف ةزئاجاه٠.( ؟ ) ثالث عبس لصفلا لئاسم نا قحلاو

 ظ ظ . ىهو
 ' ١ انلاوةلغاق هيلا فاضملاو ارديعم فاضملا نوكي نأ (1)

 زتق نيكرشملا نم نيثكل ير كلدكو ... رماع نا ةءارقك هلودمما

 1 ريالا لوقو مث و 2 م د ٍ

 ' م) لداج الا ثاغنلاقوس مانقسف قار ر ملسلا ىلا مم 8 ذا اوتع

 ىعس اهاوهو كسقت امون كرت مهضعب 0

 اهادر ىف

 اولا هلومتم اما هيلا فدضملاو :افصو فاضملا نوكي نأ. (؟)

 لسر هدعو فلخم هللا نيسحم الفمهضعب ةءارقك يناثلا هلوعفم لصافلاو

 رعاشلا لوقو
 0 اسسسسع ل م سم ل سس مس ل لا

 اص>ش حد قراالو هيف دعرال رطملا ىهو ةجد مجمدلاودب دشلا رطملا ليولا ( )١

 هاناطع "ثا هدضق ناك

 افاضءلل لو.عم امهنيو لصافلاو لعفلا هبثي امسا امأ فاضملا نوكك نأ اهطباض (؟)
 ع مدقلا لسافلاو للا هيفالا ه3 بوصنم

 ةقخش .ةفأرو اريكلا وتملاو- .ندصلا لدحالاو فيمض رئاط ثاغيلاو حاصلا ماسلا (ع)



 حامد

 ظ جاجحلا نب ةثراح

 (١)اران ليللاب دقوت رانو 1 00 ءزكأ

 نال نيفاتخ 'نيلماع :ىلو طمع ىلع فلطنلا راب الكل رآن لكو ل

 هنأ لع نيستا لوم نوسخلا ايساو نك 0
 اران انفطع ولف هيلع مدقم ءىرما لك لوالا هلوءفمو هل نا: لوعفم

 ءىرعا ىلع ةيوصنملا اران انفطعو لك هيلا فاضملا ءىرما 1 ةرورجلا

 نيقلتخم نيلماعىلومعم لع ناكيش داو فرح اشطم) نأمل

 امصنو ارجلمعي ال ->او لماعو لماعلا تان فطاعلا نال عنتم كلذو

 نمو نييسحن وهو دحاو لماع ومعم ىلع فطعلاف لك فذح ل

 م هدد الا ديو هللاو ايندلا ضرع نوديرتزا ج نبا ةءارق بلاغلا ريغ

 . فاضملا اهمف ةلج ف ةوطعلا لب افوطعم سلف اضملات ف ةر 0

 3 ةنالث ىلع وهف هيلا فاضملا فوذحلا ناك ناو

 ىديو نونتو بارع ام فسح اه فاضل نمار 07 )1(

 مدقت م دعب نهو 'لبق نمو ريغ سيل ومن ملا لل

 الكو 0 نأاغلا وهو هنيوات هيلا دربو هيارعا ى ا )0

 اوعدت 0 .لاثمألا هل انب رض

 طرشو ةفاضالا ىف ناك اكفني ست كرشيو ةيارعا ل عر

 لماعلا اذهو فوذحلا ل ثم ىف لماع مسا هياع فطعي نا بلاغلا ىف كلذ

 هلوقك ةهريغ و 14 ل عيد ذخ مط وقك فاض امأ

 لاصلاو تافصاانمهل عمتجا نه لماكلا لب المك صخش لك سيل ىنعملا ( 0 ١
 راوزلا ىرقا نقوش درا ةدو رانلا لك لا اها.ساو م6 ظ

( 



 كوااح

 0 ٠

 1 ه0 احق وما ا دترألا وأ كبس وأ ىرنج كلث كناكف
 ا د ىأ ةرش فخ لهتتم دلو ةادعاز ءانلاف .: ند قوق

 تناك اذا ملا ىلع انعاش ىو اها عم َّق قوف قفاوت (ملغا)

 أررج وحجم قدزرفلا لوك ةفرعم

 ا١١ لع نو ينط ىب وضاتسلاو ١ ةينثلك كيلع ”تددش: ذقلو

 سيقلا ”ىرما لوقك ةركذ تناكاذا اهبارعا فو . مهقوف نه ىأ

 امر فصلا

 .ئ 0 ا الاه طب وسو اخ آم ردم للعقم رقه اكله

 لاع ءىش نم ىا ٍ

 00 الالا (8]) نعةرورخالا لمعت ال (1) نيرمأ ىف اهفلاختو
 م ع

 هقوف نمو هولع نم لاقي محطسلا ىلع نم ةدحتا لاَ الخ

 ناكن اف امهنم لع ام فذح> زوجي ( هيلا فاضملاو فاضملا فذح )

 كب ءاحو وح هبلا تاضملا هنأ رع هفلخ نأ بلا ان فاضملا ؛ فوذحلا

 .٠ 2 ع . 8 ٠

 نفودحلا 0 بلاغلا ىف كلذ طرشو هرج ىلع ى قم دقو

 نالوق ا الو هللا دمع ىل هاه مطوقك ها دعك ]ضم ىلع افوطعم

 داود ىفأ لوقو ة.كلاب نالوقي م طوق ىلادب هنأ لثم الو ىأ كل

 0 كا تددس لأ د ارح طمر دك ىو قزطلا ”ةدثلا ( 59
 لاوس ركم ( *) هنم اوساختت نأ مهتكم.ال اراع كاب ابو كب تكتمل او للا

 ربدمو لبق اذكو ردا ىف قي اللرذمو هلق دول ةفص رملاب وهو ركل ىف قست

 هردح لوسااهطحو باص'ا م. ظعاارجم لا دوملجلاو نسحأهتربدتسا. اذاو نسا هتليقتسا اذ اىنعي

 عفن م ناكم نم ليسا هرد>ح رذعصك رفلاو 0 ع هنأب ة هعر كلا ةدوجن هسرف حد

 اذ



 وما --

 عبسلا تاءارقلا ىف دعب نمو لبق نم ىمالا هلل وحن هظفل نود هيلا

 قوفو مامأو ءاروو لامشو نيميك ( تابجلا ءامسأو نودو لوأ )

 كوخأو موقلاءاجلوقت دعب و ىلبق ىف مدهت لا ليصفتلا ىلع ىهو تو

 ميك نم لجرلاق مه.هأما وأ مهفلخ دنرت ماما 5 فاخ

 (1)مادقنمهيلع نشب ًانعل رفاسمنب ةّاعت ةلالانعل

 يزملا ساوأ "نا نعم لاق

 (ك). لو ةيتملا وددت انآ لع“ لجوال قاوىر دان كلا

 فاضملا يعم ةين ىلع مضلاب لو م اذ ًادبا ىسرافلا ىلع ا كو

 د ةقحو اهنيك ر هل ىلع حتفلابو هظفل ةين ىلع ضفخلابو هيلا

 فصولاو لعفلا نزول

 ةازعم ناوكتف اظنل ايفاضإ اخ دس نالاممتسا نط ( بسن ١

 اهانعمل ارظن تاقتشملا كح ىطعت ةراتف ةفاضالاب فرعتت الف فاك ىنهع

 لجرنم ك.س> لحرب ترره ةف زرعه نم الاحو:ةركيل ضو للا

 عقتف اهظفلل ارظن دماوجلا كح ىطعت ةراتو ٍلجر نم كبسح ىلع أ
 .مثردكبسحي . مثبج مويسح دن كالا ىف والمال انيهلاو ًادتسف

 ليلد نيلاثملا نيذه ىف امماع ةيظفللا لماوعلا لوخدو. هللا كبسح> ناف

 قافت اباهياع لخدت ال ةيظفالا لما وعلا نال ىفكي ىنمع لعف مسا تسيل !منا ىلع

 لع ىداو يخذل ىمت نإ وكتف اظفل ةفاضالا نع اهعطق ( ىتاثلا )

 بسحدمت اذهوحن ةيلالا وأ بس> الجر تأ 6 ةيفمولا مزلتو مغلا

 لوو>+ال ءائيلاب ع نش 00 0 هيلا 000 ظبي 1 ظغالا ة همن فال هئيعب لغفل

 هلاقي دص كطبتس هلاق 0 2 بص عم



 د

 طقف نع 1

 نمو رصعلادعب و رهظلا لبق كتمثك هيلا فاضملاب حرصي نأ )١(
 هدعب نمو هلق

 با الا هيدا 0و هيلا فاضملا فذحن نأ )0(

 لوك هيلا فاضملا ركذ,ول اك نوبل كرتو

 (١)فطاوعلا هيلع ىلوم تفطع اف ةبارق يلوم لكى دان .لبق نمو
 دعب نمو ىلبق نم سمالا هلل ذاوشلا ىف ”ىرقو كلذ لبق نمو ىأ

 نبونت نود شضفخلاب

 با مولا ىقبيف ءىش ىوني الو هيلا فاضملا فذحب نأ 6 ١

 عيش ارثك ردنا هضراعيام لاوزإ نيونتلا مجري نكلو

 برعب نب هللا د دبع لوقو مويتلاو رحلاب دعب نمو لبق ن م سم الا هلل

 (©) تارقلا ءاملاب صغأ داك أ. ٠ البق .تنكو تارعلا ىل_ غاسف

 هلوقو

 09 ارح ةذل ىلع | دعب اورش 2 1 فج ل دلل التف نحو

 انون كلذلو ًاريدقتو ًاظفل ةفاضالا مدعل ةلالا هذه ىف نار كن امه

 .هلبق نيه>ولا ىف ناتفرعمو
 فاضملا(5 ) ىنعم ىو اذاام ىهو ةدحاو ةلاح ىف معلا ىلع نايْسو

 مدقو هيلع ىف ريمضلا ع نمزدب يناثلا ىلومو ىدان لوعفمةارقو معلا نا هب 1 ل 010

 همف و اعف 0 خرصو هتيارق مع نا لك 14 (قعااو) و 4 ا

 نفع لبسو ًأرءتسا غاس ( ١ ةءاعذدل“ تاع آ.الو مي ندا هر اف لزاونلا ن

 روبثم خضوم ةفخ (؟) هليل ىفشوةكردأذرأت هل ناك دقو هلاق بذعلا تارفلاو ل

 هلا ناللا وقع ملف مع لكتو هئادغأ ليش تتش هتا ( قمملا ) ةءيراضلا عانسلاب

 ىلا تافتااالذ ةراعمل هنع اريعم هيلا فاضملاظ> الد أ ملل هن ةازلا ( ")قع

 خمس تمتت 2



 مالو

 )١( امامل رايز تنك كا ”ىاوهو ” نم ىثل رف

 موقلا عم وحن اهحتفو اهرايك راج نكس ةنك+ ايا شامل

 ًاعيجج ينعي لاحلا ىلع بصنتو ةيفرظلا ند جرختف درفت دقو

 هاخأ قرب ةريون ممتم لوقك نينئالل لمعتدت اك عمجلل لمعتستو

 : اكلام

 (*) اسمة كلن ل عامتلل لاوطل +: ىتفاشو: ا قااك انقر آل
 ءاسدلا لاوقو

 (©)ا زفتْسم مهب يلق حبصأف امم اودابف ىلاجر ينفأو
 عقواذاو هدعبام ةقيقحل هلبق ام ةفلاخم ىلع لاد مسا وهو ( ريغ )

 سيل تاهينج ةرشع تضبقل 1ك ذ ناب هللا فاشل معو سيل دعب

 اهن ال ءانب ةمض اهنا ىلع ناونت ريغب مضيف اظفل هفذح زاجو (4 ) اهريغ

 لكك م سا اهنال بارعا وأ .اهربخ وأ سيل مسا يهف ماهبالا ف لبقك

 ريخال مسا يهف فرظ ال ضعبو

 بارعا هكركاو ربخ يه هنودو نيونتلا عم اليلق حتفلا زوجيو

 0 عم مضلاك قافتاب

 وأ ةيفرطلا ىلع ابصن ا - قاسارع بحي (دعبو لبق )

 ءاجأ لو 5 عم اوم" م ماللا 0 تقو دعب ًاتقو , امالك شامملاو املا" نيل

 ا ا ترد م نفتسلاو اركلم اودابو تولاوأ رهدلل ى ف اريض(؟9)

 مالا و ىلع بصخلاب وأ ايفو اه ريغ سيل 5 فقاودم ريخل اوامسا

 .تكسمأ,لاةيالف دحمجلا .ظافلا نم سر,ريغ دعب :فد1لا زوجتال ه:] لع روهجلا هديُ
 هنال ديح ريغ نأ ريغال مطوق سوماقلا ىف لق دقف هفالخ عاملا نك-او ريغال ةرشع

 رءاعلالاق عوبسم

 كاع ريغ ال تفاسأ لمص نعل انيروف ديتعا وحزن هب اياوح



 ! - 17م

 (١)بئاوذلاهوسباشىتحبشندل هنق'رو نهقار ناءوغ 'ميرص

 ا هيما دع قرافت اها الا

 .نم تئج وحن ىف نابقاعتي مث نف تاياغلا ًادبمل ةمزالم اهنا )١(
 ًاماعاندل نم هانماعو اندنع نم ةمحر هانيتا ليزنتلا ىفو هندل نمو هدنع

 انه ءادتب الا ىنعم مدعل هندل تسلاج روح ذاق دنع تساح فالخم

 ْ نك ةرورحم اطامعتسا كلاغلا"نا : (؟)

 (5) هين دل نم ؟ىرق مهتغابو سيق ةغل ىف الا ةينبم اهنا (9)
 مدقت اك للا يلا اهتناضا زاوج :(:)
 روعلا لغاما ةودغ اخ تضتتو ةوذغ لبق اهدارفا زاوج ؛(ه)

 ةران اهنون توب ىف لعافلا مساب نبل فلو ارامل هنفثلا قمار
 هلوق هنمو اهمسا عم ةفوذحم ناكل اربخ وأ ىرخأ اهفذحو

 *) بور غل تن ديتح ة و دغ نادل ”مهنم بلكسلا رج زم ىرهعلا زامو

 لوقت الو ةرهاقلا دنع نم رفساا لوقت ةلضف الا عقت ال اهما (1)
 : ةرهاقلا ندل نم

 ىنبتف ةعيبر ةغل ىفالا برعم عامجالا ناكمل مسا وهو ( عم )
 كلملا ديع نب ماشه حدمب ريرج لوقك نوكسلا ىلع

 ا نول ىو لادلا نادك (7:)رمغلا نءةلصخلاةباوذعج بئاوذلاو نهج

 ربخ باكلارج زم(95) فيفذتتال ضراع نوكسلا اذد نأ الا لادلا ةمو.ضم مهد:ءىهو

 6 ريمضوهرحاز نم علا رجزم ناك كى أ دعيلا نعةياننك وهو ناكم فرظ لاز

 بورف تقو ىابورناآو سء.شلا



 | 1الابال

 ةيلاملا وأ .ةيفصولا | ةيطرقلا ١ ةيمابفتنالا
 1 قة ركشلا ىلا ةفاضالا

 يف ىأ هس مرك ١ مركت لجر ىا كدنع لجر ىأ

 نيرتف ىأنبدمحم ا ونيلحر ىأنيلجر ترم 0 لج ىأ| كدنع نيلجر ىأ

 مك مو ل كدنع لاجو ىآ

 ةلوصوما |  ةيطرشلا | ةيماب ةيمابفتسالا
 ةفرعملا | ىلا ةفايجالا

 مكة نيلجرلا ىا ىنبجعإ مر مركت نيلجرلا ىأ دنع نيلجرلا ىأ 8 0 ُك

 مك لاجراعأ زهجسل 1 كت لاخلا ى ا كدنم لارا

 ليج وه دم ىأ رظنا | نسحأ دم ىأ

 "ةفاضالل ةمزالمتل ؤصوملاو ةيطرشلاو ةضايمتسالا صا ا 1 2

 داو هيلا فاح ةين عم 2 ةغاضالا نع اهعطق حصيف طقف ىنعمم

 ىنعمو اظل امل ةمزالش ةلاحلاوةسصولا اهاو قول

 كاك نا افلا ةفاضالاب اهدمب ام رجتو دنع ينعم ىه (نادل)

 لوقو ملعمكحزدل نم و لوألا ةلجلاو] انتم كولا المو 0

 'ىبط نم زاجر

 ند 0 ىلعىأو دع ىأ

 هدم كسجأ 0 ىأ

 نمر
 )١( ١. ريصءلا ىلا رهظلا قهدل نم 2ىريهظ” ىف ةدعآلا ضهتنت

 .:هنذل نم ادندش ًاساب رذلتل . انلع انذل نم هآتماعو وحك قات ١
 ىاطقلا لوقك كاثلاو

 رصعلا ىلا ريظلا نم داعترالا' ىلع موق. ( ىنءملا ) ريظ ريفصت ىرييظ )١(

 اذ
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 ةردانلا ةرورضلا نف

 > لاو ةالث ذط( ىأ )
 ”00 الو ةيمايسمالا سؤ ةقربللو ةركنلا يلا فاضت نأ:(1)

 ىأبف . ىلع ناودع الف تيضق نيلجالا امبأ . اهش رعب 9 كياوحنا

 همك اف كءاح لجر ىلا نونمؤي هناياو هللا دعب ثبدح -

 دشأ مهيأ وحن ةلوصوملا ى ل ليتك ةفرعملا ىلا فاضت نأ تى

 ا 0000 ةلاطاو ةيفضولا ىهو اهوزرا ةركنلا ىلا فاضت نأ , (>)

 ةعاجشلا يف لقاكيعا عادش ىأ رات شيملا داقو بيطخ ىأ بيطخ -

 ال وا ةمارفعسا كاك نأ انلطم ةركنلا ىلا فاضت امنا ةضالخلاو
 00000 عملا وأ ةاتكملا ف لكلا ىلا فاضتو ةلاح وا ةيفصو وأ
 طرشب ةفرعملا درفملا ىلاو ةلوصوم وأ ةيطرش وأ ةيماهفتسا تناكنا

 00 1 لأ ةقيدملا ىا وحن هلا فاسملا ءارج أ هين و ارا

 امئازح 1

 ةفاضالا دنع ىأ عا عافنأ صاصتخا كل نيبي الودج كاهو
 هس بيم م سس ل ل ل ع سس ع ع ع دسسسل ---مسسمسم سمسم

 "لنك اا واب ىأ ( 4
 ارا سرق طاق لأ( ندلمت)  نيبلاكا كتبقل نلف



 (1) ليلق ماركسلا نيحرلع ميرك . ىننأ هللا كرمعاي ىتاهت ملأ
 هلوقو ةءارق ىف حتفلاب عفني مون اذه ءانبلا نمو

 ىلاد ريغ لصاوتلا ”نيح ىلع 0 نم 1 ام ع

 طورشةنالث لك ساملال انافاضيالو اتلكو الك ةفاضالا مزمل امنا مدقت

 نيب اما تكتب الون نيلج ن.الك و خا شدا

 كارتشالاب وأ نيتنجلا اتلكو امهالكو حن صنلاب اما نينثا ىلع ةلالدلا (؟)

 ىميملا ءانبحت نب ةريغملا لوق وحن
 (؟)ايناعن دعا كم '”انا و ١ ةلافس شا ”يَء انالك

 ىرعب زلانب هللا دبعل وق حصاعت او ةعامجاو نينثالانيب ةك 800

 (ك) لبقو هلو كلذ غو قلم نحلل حل
 .ناوعركي الو (4) ضراف ال يلاعت هلوق ريظن ىنعملا ف ةانثم اذ نال

 ركبلاو ضرافلا نمرك ذ ان مئاورل الكور أ كلذ نإ

 هلوق امأف دلاخو دم الك زوم الف ةدحأو ةل قوكت نأ ||

 «ه) تاململا ماملاو تابئانلا ىف -- ادضع ئدجاو ليلو ا

 رمح هلءفوةب.ردصملا ىلعبوصنم رمةثالفاب هريدقت فوذحم هيف ىداذملا كرمعاي )١(

 نأو كرم ليطب نا هللا تلأس (قمملاو )رمعل ل وغقمصتلاب هللاو ًاليوط شاف رك ١
 هلرقو (؟) ماعتىلوءفمدسم تدس اهريخو اه.ساو

 ايلامتعا راد ضرا مل اذا ميرس ىنغلا كرتشم نقفلا بعل ىلاو

 .صأ امهالك و اهلا نازهتني ةياغرشلاو ريذال ىنعااو ةبجلا نيتحتفي لبقلاو هجولا (؟)

 اممننب ملص لان اوملاو ةيتفلا 6 ةنسملا ضرافلا (54) هفرءيو ناسنالا هل.ةتسي

 رهدلا لزاون تاململاو ةبيصملا ىهو ةبئان مج تايئانلاونيمملا دضعلاو بحللا لياخلا(د)



 «() عّرذلا كاذف اهنسدلو هل. ةّيلظتح هدنع ”لهاب اذا

 ح وللا نن سيق ل وق ىف نأشلا ريمضو ىه ترمضأ م ناكر امضا ىلعف
 اهعيمش ىليل سفن الهف ىلا ةعافشب تاسرا ىليل تئدنو

 ,مهمم نامز مسا نك فاذا ول كلر قامزلا ءاهمأ.. نم ناكام لك

 هيلا نافاضي امف امهمل رعب هناف قى امل 2 ىذمال

 .ليعامسا ناك نمز وارض 2 6 نهز كتئج لوقت كلذلف

 نهز عنتعو لينلا ضيفي نمز كروزا لوقتو ..ذا ةلزمع هنال رصمزءزع

 . مونو تقوو نيح ماهءالا ىف نمز لثمو اذا ةلزتمب هنال ضئاف لينلا

 , براق نب داوس لوقو نونتفي رانلا ىلع مه موي ىلاعت هلوق امأو

 هبراق نب داوس نع اليتف نش 2ةعافش وذ ال مون اعيفش ىل نكف

 هعوقو قةحتل ىضاملا ةلزنم هيف لبقتسملا لزن امف

 لصالا ىلءبارعالا فورظلا نم اذا واذا لع لح ايم وو
 هبسانتلل حجرأ, ءانبلاف اينمم العف هيلو ام ناك نانامهملع المج ءانبلاو

 ْ: ةغبانلا كرقكلا

 )م عزاو بيشلاو ”حصأ املأ تاق و٠ >ابصلا ىلعييشملا كيكاع نيح ىلع

 (*) ماحلك نييصتس نيحأ لع ١. "اك ى اق نينف نز دلال فار

 ةبارغالا نف حجرأ بارعالاف ةيمسا ةلجج واب ردد ذلك لاك نو

 ليذه نب رشب لوقو+مهقدص نيقداصلا عفني موب اذه

 00 1 ةليبقءرك أةلظنحو هرم ى كحوفبأن . نفرد ةمأ ىذلا ع.ذملا )0غ(

 هل نمفر أ ةلظنح نأ رهتشا دقو نالمع ندق نم

 هنفاكت مات (+) رجالا: عزاولاو ىراكتتا ماهنتسا امأو ليعتلل ةيناثلا ىلعو ىف قمت ىلع (؟)



00 1 
 نامسق وهف لجللا يلا هتفاضا بجي ىذلا عونلا امأو
 مثأذا اور ةاووخم يحتك وهو اقلط لحل" ىلا قلص 0000

 كيحاض نيل كس نا واكف اليلق مكذا اوركذاو .ليلق

 هلوقك درفملاىلا ثيح تفيضأ ارو سلاح كبحاص ثيحوأ |
 (١)متامعلا -ىل ث ي> يضاوملا ضيدب مرض 00 تح مماعطل و

 هنع اضوع نيونتلاب ءاجيف هب لعلل ذا هيلا تفيضأ ام فذحي دقو

 ءوزلا تبلغذا مون ىأ نونمؤملا حرفي دئموو ىلاعت هلوةك

 مسا اهلعج نم دنع ةينيلا امل وهو ةيلعفلا للاب صتخيام ( ب )
 فاضت ن أل قؤ الاخ ةيوطانلا فاضت و (*) اذار هتماكا لع قاع ا
 ىلذ للاب ٌةذىنأ لوق ىف اًمَمَدِجا دقو ةيعراض هللا

 عنقت ليلق ىلا در اذاو اهسيغر اذا ةيغار سفنلاو

 كراحتسا نكرشملا نم دحأ ناو لتقف تقشنأ ءايسلااذأ وانو |

 قدزرفلا لوق امأو.

 27 مئامعلا ىل نم دارأ اك مهطاسوأ 5 دارأو هوة مضلاب احلا ] )١(
 هز ا بطاخيي.يىجرملا سدقلا سدع لوةك ءرورض يف الا مزجلا اذا لمعت الو (؟>

 لمجتف ةصاصخ كام اذاو قفلاب كير كانغأ ان ننتيا ظ
 مدحمَو طرشلا تم ةنمضم لقتال افرظ نوكت نأ اذأ ق بلاتلا ( دنا ) 0
 لوت وهو اهطرش هنا امههدجأ نابهذم اهيصان ىفو تيأر اك ةزامفلا للا ىلع لوخدلاب

 نء اه او> ىنام هنأ ىتاثلاو اهدعبام ىلا ةحاضم تسيلو نايأو ىم ةلزنع نوكتف نيققحلا
 امل فرظ اذا لاقيف طرشلا ةلج ىلا ةفاض» ىهؤ نيرثك الا لوق وهو ههبش وأ ل
 52107 اذالو 90 ضرتعم وهو هب اورج بوصنمهط رشا ضفاخ نامزلا 0 لبةتسب

 فرظ ىهو باوج ىلا جاتحت الو ةرمسالا للا ىلع لوخدلاب صتختف ةأجافملا وهو.
 ىننلا ىف اذك



 ا
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 هنس تربك دقو ىرازفلا عي درأا لوقو

 «11 طملاو حايرلا ىشحأو فدخل ها ترازع ل ل
 اهانعمو اظفل ةانثم رداصم وهو بطاخلا ريهص اصدق اماو

 يع كيدعسو .ةماقا دعب كتراحا ىلع ةماقأ ىنععي كيبل ىو ريكا

 اانانح ىنعع كلنانحو كيبل دعب الا لمعتست الو داعسا دعب كنما داعسا

 .كيذ اذهو لوادت دعب (؟) كل الوادي ىنعع كيلاودو نانح دعب كنم

 فسو نب جاحأ ا حد جاجعلا لاق عارسا دعب كل اعارسأ ىدع

 اضحنلا قو رعلا ىصاع ىلا ىضمع: 0 و انعطو كيذاده 09 ابرض

 هلا اهظفل نم فوذح للعفل اقلطم الوعفم رداصملا هذه برعتو
 ”000 لواطاو نحنأو دمسا ردقبف امجانعم نف كيذاذهو كيبل
 هلق ف 1 سس ىلا ىل ناسا دق وز عرساو

 " (0) نوير عزنم ؛تاذءاروز 2ىودو ىنتوعد ول كنا
 ْ ىف وعدي نم هيل تلقل '

 1 ئىنر نم ىلا رعأ لوق ىف رهاظلا ىلاو

 9 ََ 4 .٠ .٠

 )هز 0 محم ىدذي ىباف 0 ا وسم ا ل توعد

 حرلا لمتحيالو هدحو هب م نا بئذلا نم ىشخي هنأو هتوقباهذ فير | ىنمملا 01)
 ًاضخوو عل ءطق دعب اعطق ىقعيذه دعب اذه 0 )١( كتءاطل الوادى 0 رطااىذاو
 زيتكلا | م>الا ضحنلاو همد ار ل نلا قردلا رساملاو نكت اطارعم أ ءاخلا نوكشا
 ةصاعاا قو رعءااىلا م>الا ىف برضلاو نءطلا ىضنت 3 ىنعلا ) ىف ريدقت ىلع بوصنم وهو

 ةمهاولا نويلاو ءاملا تح رث-لا ىف يذلا غارفلا عزملاو ةديعبلا ضرالا ءاروزلا (:)

 5 ة ىباصأ ىف خبات (ه 0 ةبب د١٠ ىلا تاطخا نم تافتلا هيف هيبل تاقلو فاراالا ةديعبلا

 ةباحادعب احا ةكحا ىأ روس» ىدب ىلاف توعد ىلع فوطعم ضام لعمف وهو كر. لاق

 ىنتهزل ىثلا ةيدلا همرغ ءازج هوني م ىناًاساذا
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 كد ارو ذل

 تاللوصوملاو ةراشالا ءامساوت ا رمضملاك اهتفاضا عنتمت نا 0

 ةداراب معلا ريكتت دقوا طاح لع اتاك عم مالعالاو أ قوش

 ءامساو ٠غ دمحم نم ريح اندم وجم 'قيبضا هانم هلواتن اك د

 قاوبلاو فراعم لوالا ةعبرالا ذا امهم ىا ادع ماهفّتسالاو طرشلا

 : فرب ةيبيلظا

 0 صل بح ام نيعوتا لع كلذو ايتفاض تحمل(

 للا ىلا ةفاشإ 60

 ملاذا لك وهو ظفللا ىف ةفاضالا نع هعطق زوم نا اما لوالاف

 نوحي كلف ىف لك و: :ىلاعت هللا لاق او ضمن و اذنك رت الو 5

 اماو٠ ىندحلا ءامسالا هلف اوعدت امايا .ضعب ليوسخلا :اضف لسرلا كلت.

 عاونأ هل” الث وهو انين 4فاضألا مزاب نأ

 انلكو الك وهو ىزتلا رهعملو هرم رهاظلل فاضل ام(

 ىوسو هادامحو لوقلا )١( ىراصقو ىدلو دنعو

 اميعورفو تاذووذوتالوأو ولوأ وهو رهازلاب ص اها

 تاذو (؟) نونلا اذو لامحالا تالوأو ٠ ةوذ ولوأ نم ىلاغت هللا َلاَغ

 ةحبم.

 هلا ىعد:اذإو وح هدحو وهو افلطمافإ رسماب سيتضلتا ()

 ىشرقلا هللا دسع لوقو . هد

 (+) اككابق طا ا كي, مل 0 ىلإ 20 "تنكو

 ىلوالاتنك (*)مالسلا هيلع ومنب سنوبوهو تومحلا نوئلا ؟) ةيانلاىمعامسالك )١( ظ

 ءادنلا فرح هنم فذح قىذاتم ىفاو باطخلاب تدد>و ىأ ةماتلا نم ةيناثلاو- :
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 0( ىضعب نضقن و ىلك نصقن 2 ىغقن ىف تع را لالا لول

 ْ هلوق ىتاثلا نمو

 2( اربونت دادزب ىوطا ىصاعلقءو ىءوهع'وطب ف وكم محلا ةارآنا

 ةيحالص مدعل دلا> اس ماق الو دنه مالغ تمات روج الف

 هيلا فاضملاب هنع ءانغتسالل امهيف فاضملا

 ىلا فوصوبم الو دسأ تيلكةفدارل مسا فاضي ال ( هيبنت )
 عون ام عمس ناف لجر لضافك اهفوصوم ىلا ةفص الو ملاعلجر 0
 اا نا 20 ١ 11 لوألا نق لوك كلذ نم اعيش

 دو كوالا ةالصو (4) ءاقحاةح ىلاثلا نمو مسالا ىتاثلابو قيما

 0 ار انا كقلا يحى قوص وم ردت نا ةليوأتو عماجلا

 ةفيطق ( ه ) دارت مطوق ثلاثلا نمو ٠ عماجلا ناكملا دحسمو يلوالا

 ” 1 انا تار هو اضنأ فوض ومراكقب نا هلنوأتو ما (1)'قدسو

 ةمامعلا سنح ن هق>سء ىو ةفيطقلا سنج نه درح ءىش ىا اهسذج ىلا

 : )م ءاسقا ةثالث ةفاضالل ةمسذلاب ءامسالا (

 دع اق كلذ والا رطارلا ر الحال ةملاغ اق زك قا 61:

 فاتكاو

 رو وطص ىوهطلا ةعواطم نا (ىنمملاو) . ماظلا ولا (؟ ) مدها ضقنلا 1( ١

 ةفاعلاب نر ناك ]| ناب. لقملا ميرنا عطا نايصع نأ اك, نتنلا

  ةل>رلا ءاتولا 6 قذاحلاو مثالا ىلع قاطب و ىعارلا 0 لصلا ف وه عر

 ثيدح هنمو نيتحتفب احا درا (8) لاويشلا اهبهطقتف:ءامملا واخ ىف تينت اه مأابتعو

 تقاخو اها را ىلا ىأإ ةفيطقلا هذه 8 ار د نادل ا لام ن م انكي, نسل نكم قرأ

 1 ' لانا" قححلا (10
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 اس و

 . ىلع لآ: لوخد زوجيف ةيظفلللا ةفاشضألا ىف آلا نقرمم درجاو 10
 لئاسم سمح ىف فاضملا

 قدزرفلا 00 انورعم هللا تاشلا نوك 0

 (١).ماوطاتايفاعلا نهو ءامش ائامد قاموا

 هلوقك ىلإ ةيذ'ال افاضم.ةنلا قاشملا لكك نأ (ب)

 -(؟)لتقلاو رس الملام الاوواجاع .٠ ادهلا ةيققأ راورلا فاك اذ

 هرتك لاهيفام نضل اناشم نوكل 0
 لا كنف جرأ 1 نا ىد. - ةهيوفط ةقحتمملا ْثنَأ دولا

 هلوقك ىنثم فاضملا ف ضولا نوكو 00

 :() ىدب:ايهع امون تنل ىلا ندعاتطوتسملا عال

 .هلوقك ىلاسلا كدا عمج وهو تملا يدم عبت اج 3 نأ (ه)

 محر ىوذ اوناكولو ةاشول ١! ىلا موعرم أسم ىغصملاب ءالخالا سيل

 ةريثك ءايشأ هيلا فاضملا نم فاضملا لتكبا « لد

 .نتروصلا ىف كلذط رشو سكعلابو هيلا فاضملا ثين ال هثينأت اهنم

 تمطق مطوق لوالا نف هيلا فاضملاب هنع ءانغتسالل فاضملا ةيحالص
 ىلجعلا بلغالا لوقو ةرايسلا ضعب هطقتلت مهضمب ةءارقو هعب اصأ ضعب

 .ةضاش عاج تانقاشااو ءامدلل نه ىنو ف ويسلل أهم ىف ريمضلاو اتق انا ١

 انديع ءانك 1 اول ىلتق مونم 04 ) قعملا ) ) ءالا لوح فوطن ىلا شاطعلا ماوملاو

 ميلثم اولتق اذا نوفشتس ؛ ءامدلا لود نوماحلا راثلاب نوذخ . ةلاو مهامد ىف 1 الو

 هن تفنذكذ رسال و . ما س المو افق ممج 3 أَو راز مج راوزلا ()

 "م ف ردس و مادق ن م. لوجحرب اوناكامرثك أب ادعملا نم اورفظ ددا ( ىئعملا) نعلا نس مهلمح

 فرح ة.ئثتاا ةمالغ فلالاو ىننتسي ىءع ىنغ عراضم اممغيإ عر



 ضمد

 .لاحاماف هفطع كلان و ىف الاح 1 ةرعكلا غلاب ايده و ىف هب

 1 ا حدع ندا نيم ىَأ لوقو هلبق ةنالا ىف لداحم لعاف

 «(8)لج وها ليل مان هاذا اديس . ًانطبم داؤفلا شوح هن 1

 لطخالاوحم ريرج لوق ىف هيلع بر لوخدو

 «(5) انامرحو مكنم ةدعابم قال مكبلطي نك و انطلا ل ت

 57 خاص دعاسم وه تاركا ليم ا نأ يي ننال ىلعو

 ةفاضالا ليك دوج وم لومعملاب صاصتخالاف املاص دعاسم

 .مركم و2 ردقملا وا رهاظلا نونتلا فذحب فيفختلا ديفت اهاو

 وحن حبقلا عفر ديفت ا عمجا وا ةينثتلا نون وا هللا تيب جاوحو دلا>

 .نم ةفصاا واخ حبق لصالا عفر ىف ناف لصالا ميركلا لجرلا تدعاس

 .ىرجي مزاللا فصو ءارجا حبق هبصن ىفو فوصوملا ىلع دوعب ريمض

 انتم سل كا نول

 ,ميركلاو عقرلا حبق ءافتنال ةفاضالاب هلصا م كا عنتع هنا ىرت الأ

 زيبهلا ىلع بصنلا حبق ءافتن الالصأ

 .وهوأيظفل ارما تدافا اهنال ةيظفل عونلا اذه ىف ةفاضالا ىمستو

 لاسم الا ردت يف اهنأل ةضحاريغو نوبلا وأ نونتلا قدح

 مزايا لأن ب و اهنيب عمجي الف فيررعتلا ةفاضالا نم ىلصالا ضرغلا

 .دهسلاو نطيلا صاض انط.مو هب ىف ريمضلا نم لا> وهو هديدح داؤفلا شوح ( ) ١

 ىف لجوهلا ماف ىأ زاجم ليللا ىلا مونلا دانساو قمحالا لجوهلاو مونلا لاق نيتمضي
 ,مكل سيل ( ىنمملا ) ةطبغلا نم طباغلا ( ؟ ) اطيشن ايكذ همأ هتدلو ( ىنعلا ) ليلا
 مكنم رفنل انطباغ , آرولف انك. هيلع نوطبنت ام تافصلا نم
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 ريكنتلا ةمجاو لاح ا

 ماهمالا ىف الغوتم فاضملا نوكي نأ هطباضو الصأ هليقي ال مو

 لجر ”تررع وت كلاملاو ةراثلا قلطم هنن را )د لف
 هئيعب ايحو ضخأل نككشلا نيف ةلئامملا وأ ةرئافملا نال كلم وأ كريغ

 > رانا لاك اهنع رس ىلا نو ةصاخ ةلئاع وك ةراشم اه ليا
 اذا ريغ ىف كلذ نوكي ام رثك أو )١( امهفيرعتب كحيف ةلئامملا وأ

 ميركلاب تررمو ٠+ نيطا ريذ بعصلا 6 م نداضتم نيب تعقو

 ةئامع نمي ام اهتزافو هقرقم ىلا تقيحأ اذا لكتت قو ليخبلا 5
 ةنيعم ةلثامم دارملا نا ىلع لدت ةنيرقةلاف متاح للثم دمحم و2 ةصاخ

 دوملا ةفص ىف:

 كوم رماد دان اهنال ةي ريت !قضونلا ننع ىف ةكاحاألا لل

 لاصمنالا ريدقت نه ةصلاخ ىأ ةضحعو صصختلا 03 فيرعتلا وهو:

 ةفص 00 نأ هطباضومدقت ام عش ديش ال عو 0

 ةثالث ةفصلاهذهو لابةتسالا وأ لاخلا اب ادازرم اهنوك ىف عراضملا هيشل

 باقلا (؟) عورت لوعفملا مساو 03 كا ند لان 3 عاونأ

 (ع) شطبلا ديدسو لمالا مظمك ةهبشملا ةفصلاو قحلا موضهمو..

 ةركنلا فصوأمي رعت فاضملاديفت ال ةفاضالا هذه نا ىلع ليلدلاو

 صضخشل اهلك تو.”؛ديزأ اذاف ةمولعم اهيلع وه لمتشملا بطاحخلا تافط:نال.( 1
 رسكلاب ١ كياولخو كايد نديفو نثق لا نيم د نيويقل اهلك اهدادصأ تونا

 كدن هلثمو ندلا ىف كريظن وهو نوكدلاو : رسكتلاب كبارتو :كتيدص  ىمعا نوكتتلاوا

 ديدشتلابءىثااهعور ( 7 ) كيسح ىنمع نيشلا حتفب كغرشدو كيسح اذكو ىنعمو اةزو

 فنعب ذخالا شطبلا ( 7 هعزفألا
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 سنالا نيطايشو
 لصتي ال وهو هن ريمضلا لاصتال ( فاضملاب هيلا فاضملا رب )

 ماللاب ال هلماعب الا

 دان ناله ود و ماللا قوم لع نوكتت نأ,ةفاضالا ىف بلاغلاو

 دوك نأ ةريخالا طب اسوق ىعم لع اهنوك لقيو نم ىعه لع

 (" كلا ىكلعاو ليللا ركم وحن ةفاضملا افرظ هيلا فاضملا

 اد كلدللا فاضملا نش فاصلا نوكم نأ نوف نم نفع ىلا ظباشت
 11 مهبل ةرذقتف فخ انابو فوض ةيك هيلع همسا قالطا
 0 لعل تاثلاو قولا نش ةمملا نأ. ىرت ال مشعل نم تايق
 نفح اللا اذعو فوض ةطا مدع لاقي أو

 لولا وز دمتمملا حايصمو - ناك رح اعم ناطرشلا ىمتتنا اذاف

 مال ىنعم ىلع ةفاضالاف نيسلللا سأركط قف: يتاثلا وأ سيلا مويك طقف
 ضاصتخالا وأ كلملا

 ( عاونأ ةنالث ىلع ةفاضالا )

 00 زك دم ناك نإ هيإإ يفاسملا ةفاضملا ةفارعت ده عو 1(

 ادهو ئضرملل فاعسا ةيعمج 0 0 ناك نإ 3 هيض دس وا هللا ةلطو

 اهيف للاغلا وه عونلا

 مسق نامسق كلذو هفرعت نود فاضملا صصخم ديفي عون (١؟)

 نواكي الام لك لحاذا كلذو ةركن نأ يي لكيلا في ر محلا لاف

 نال ٠ هد>و ءاحو ٠ !مايصخو ةقان 9 : حو زخاو توبوجم قرم

 اك ليصفو هل خأ لا ىف اميف فراعملا ناري ال 5و كر
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 كردم ىف ءابلا دوجو مهوت ىلع قياس ضم

 ههيشإاموأ لعفوهو قلعتم فرظلاو راجللذ وكي نأ بحي 4 ةمئاخ لف
 بوضغم ا ريغ مهيلع تمعن ًاوحت هانم ىلا يمن اه أ ههمشلاع لوم 4

 اذه.١ ىمسملا وهو ىأ ضرالا ىو تاومسلا ىف هللا وهو وحنو مهيلع

 ريشل امال اع قاعتم ةمعنبفذونحع كبر ةمعنب تاه وحنو مسالا

 كبر ةمعش كن ونجح ىنتنا ىأ لعفلا ىنعم ىلا

 قفتسو . اقلعتم  قلطملا نوكلا ردق :كلذ نم ءْئش نكي ل ناف

 : تر كلذ نم

 هللا ريغ قلاخ نم له . اديهش هللب نك وحن نمو ءابلاك دئازلا (1)

 دئازلا ةلزنع اهنأل ليقع ةغل ىف لعل 8

 كالولو ىالول لاق نميف الول (*)

 تيقل ٌحلاص لجر بر وحن ف بر (:)
 نضفخ اذا اشاحو ادعو الخ ىهو ءانئتسالافورح ()

 * ةفاضالا 0

 ىلوالا نم نيونتلا ةلزنم ةيناثلا ليزتت ىرخأ 2 ىلا ةلكمض ةفاضالا

 هفيفح و أه 0 وأقحاللاب قباسلا فرعت اههمدصقلاو ةماكلا ماعؤف

 حامتلا لك 1 حامصم روب ٠ رمقلا رون وحن

 ل 3 رهاظ نبونت 8 لوالا مسالا ن 12 دل فدو

 ةمالع ىلت نون نمو . همهاردو ىلع بوث مهاردو بوت ىف كلوقك

 تن زحام ملا امر لع ىذلا عمججاو ى ىلا نون وهو بارعغألا

 وظحالم لينا ىتفض ىلع وحنو . ج ُج +1 ودصاق نعظو . بهل يبأ ادي

 بج نيتاسب وحن بارعالا ةمالعآبيلم ىتلانونلا ف ذحت الو 0

 اسس
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 (١)هللج نم ةايحلا 0 اد . هللط قف ”كيقوا ناد مدر

 درطم ريغ ىعامس نابرض وهو هلم ىتبيو ( بر ريغ فذحي دق )
 ىلعربدقتلا هللا كافاع ريخ لاق 0 7-5 ليق دقو ةلؤر 10-6

 هلوقكو ريخ

 (؟) مالعألا ىقتراف 0 ىتح هتافلأ سيق لآآ نم ةعركو
 اهرهشأ عضاوم ىف درطم ىسايقو مالعالا ىلا ىأ

 هللاو ىأ اذكنلعفأل هللاوحت ضوع نود مسقلاف ةلالجلا ظفل )١(

 مهرد مب وحن رج فرح اهباع لخد اذا الا ب 6

 مثرد نم ىا تيرتشا

 امو كقلخ ىفو وحن فوذحملا لثم نمضت ام ىلع فوطعملا ف (+)
 راهنلاو لديللا فالتخاو نونقو» موقل تانآ ةباد نم ثبب

 ليللا فالتخا ىفو ىأ

 ا رك كتل دا مامو ى ترجزتا ريلمسا مال (4)
 ةيلتلست قى ترونيق

 ,ملاق كنأ نم ىأ تق نأو متاق كنأ تبجع وحت نأو نأ عم («)

 نق نآرجلو
 ريهز لوقكراجلا لوخدل حلاصلا امو سيل ربخ ىلع فوطعملا (1)

 ' 1 ناك اذا داعيعا ورا الو. ١ ٠ قم امل ردم شل ىأ ل اد

 ءاتلا ( ؟) .هلجأ نمهللج نمواهراث 5 نم صخشامللطلاو دامرلاكرادلا راثآ مسرلا )١(
 ربكت خذيتو اذاأ هتيطعأ هتفلأو خذيت ليلدب ةفرك لجر بر ىأ ةئلابملل ةميرك ىف
 لايلا مالعالاو كلدص يقراو
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 دهم نا تا عدو بوو ا يعمل 0101

 )١1( هبراضم هنخت ل ورمع اضيس اك دهشم موب ىئزخي مل ادجام بأ
 شر.الا ةعدجت لوقو

 (7) 'تالاتتىبوتأ "نسفارت لع يف ”تييفاوأ امر
 تينا اذهيكض ام لمف' لع لخدت نأ ةفؤتكلملا تر لعن باقلاو
 اعر ول هعوقو قةحتل ىخاملا ةلزنم لزنم عراضم ىلع لخدت دقو

 ىدايالاداو دى أل وقك ةيمسالا|ةلجلا لع اطوخد ردنو اورفك نبذلا دون
 (*) رابملا نهنيب جيجانعو مه لب ىدلا ”نماملا أعر :

 سيقلا واتا قوتك ا زيك ءانلا "كيب اين وو ترا
 (لو< 5 ىذ نع اهتيطَأف عضررمو تقرا دق ىلبح كثف

 سيقلا ةيرما لارقك كدا راالا 24

 (ه)ىلتبيل مومهلا عاونأب ىلع هلودس ىخرأ رحبلا جوك ليلو
 ١ ةبؤر لوقك اليلق لب دعبو
 (")همرهجو هناتك ىرتشر ال  'همتق جاحفلا ءلم ٍدلب لب

 راف ن ليج لوقك لان .ودنو

 لركن ادعم ل زر وه ورمعو ىلع عمه وخأ لتق ل نيفص موب دهشم موب دار 1 2020(
 ماعو تزن تيفوأ (؟ 6 نه ربش وح وهوب رضم مج هءراض»و ةماصيصلا ةهفيسو

 لس بقري هنأب رختش ( ىنعملا ) ىلاهشلا بطقلا نم. بمر لامش عمج حدنلاب تالامثو ليج
 ةينقلل دعملا لبؤملاو لبالا 0 لماجلا 1 هريغ ىلع 0 الو هسفلا موفلل

 امتذش أيت .هأواليل ىنأ قرط ( 41 خج رابلا وليك داع ج وجنع عمج جيجانملاو
 لوحلا هباع 9 ” اذا لوحأنم لوحونيعلا تفوح م اهتىتلا ة ةميغ اهمتدحاو كب ذي واعتلا ملالاو

 ًاهدحاو لودسلاو ركس يخدأ ( ه9 لاعرلا ىف ءاسنلادهزأ انس رك للاب امدح
 ريصأأ ىتولي.ا همالظروتسو +>رأل وها ديدش ليل ب ر(ىعملاو) ىنربةخيل ىلتبيلو رعسلا لدس
 34 هيمرهج دارأ همرهجو راذلا متقلاو مساولا قيرطلاجف مج جاجفلا ( 1) ع زجأ مأ
 مرهج ىحست نس راغب ةبرقىلا بسن” رعش طسب ىهو ةسنلا
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 وحن عوف رم مهما 0 ا هلا منوم ف دنمو ذم (هوغ)

  امجدعب امو نادتبم ذكنيح امهو ةعجلا موب ذم وأ ناموب ذم هتبأر ام

 .ةعملا مون ةيؤرلا عاطقنا لوأو ناموب ةيؤرلا عاطقنا دمأ ردمقلاو يح

 دم وأ ناكذم هريدقت ةفوذح ةمان ناكي لعاف امهدعب امو نافرظ لمقو

 .لوقك بلاغلا وهو تناك ة يلجف ةلجلا ىلع الخدن نأ ىناثلا . نامود ىغم

 : باهملا نب ديزب ىلرب قدزرفلا

 اك راثشألا ة كرد دك هرازا: هادن تدمع دن لازم

 عل ل رق هيما 9

 (؟) ادرعأو تبش نيح البكو اديلو معفاي انأ ذم ًاريملا ىغب أ تازامو

 ةلجخلا ىلا نافاضم نافرظ ذكنيح امهو

 :اهلازا مدعل لمعلا نع نيفكت الق ءالاو نعو نم دعب ام دازت

 ,مط تنل هللا نمةمحر امف .  ليلق امع . اوقرغأ مهاياطخ امم وحن صاصتخالا

 اهلا ىلع لالتك يلق لدن" تلكلاو: تر دب دازتو

 (") ءالجم ةنمطز ىرصُأ نيب ©" ليقص فيسإ ةبرض اعر
 ٠ ىتادمحلا ةقارت ننورمع لوقو

 ((4) مراجو هيلع مور سان ا م د مم علو انالوم 00

 د يدك نالخديف لمعلا نع امهفكت نأ بلاغلابوا:
 هاخأ كرب ىرج نب لشبم

 .هربق عضوم 01 هتماق عافترا 2 ةسمخل دارااو قحل كردأو عفترا ا )ا ل

 .ديلولاو ن رشملا نع داز ىذلا مالغلا مفايلا ا تيبلا يف يندب ِلاَز ريخو

 ناروح ىدو ىرصب نك اما ىرصب نيب (") نيةسلاىلا نيءبرالا ٠ ن“ «لبكلاو يبسلا

 يملاظلا مراجلاو مولظملا , ءورج ابان ددسا!ةهالاوما( 2)-ةعشاوءؤلجت و ةي رت ىلع ةفوطعم ةنرءو
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 هموصلنل هعاص بر ا ناضمر ءآضفلا فته سلا سم كر
 ع

 هموقد ّق :هعاقور

 ءاوملا درا نسكت ليقك فال
 ع 1 0

 ناون1(1) ه دل ُلدلو ىذو باهل سيلو.دولوم.برالا ١

 مالسلا امهملع ىسيعو مدا كلذب ديرب,
 ةسمخ كلذوةيمسالاو ةيفرحلا نيب كرتشم هظفل. فورحلا هذه ضعب

 جاجعلا لوقك رعشلاب ةصوصخم اهتيمشا نأ حيحصلاو فاكلا (1)'

 ظ ةوسلا فصل#
0 2 

 (5) منا در بلاك نع نكحضي مج جامنك ثالث" ضيب'
 لعوب بنا مع نع نوت ١ امهملع تلخ 5 ىلبعو نع (عون)'

 ىجراخلاةءاد ملا نب صلوا نا ىبععت

 04 0 0 ا

 (*)يماماو هران ىنيع نع نم ةئيرد حامرلل ىتارا دقلغ
 اطقلا فصي ليقعلا ثرحلا نب محازم لوقك فناثلاو

 (4)لمجءازيزب ضيق نعو لص) اهؤمظ متام دعب هيلع نم تدغ:

 ءايان اعابتا حتفل اب لادلا تكرح نانك اس قتلف فتكب اس ماللا تنكس (1

 درعااو اه نرق الل ىلا ءاجح مج مهغلاو ملا وةيشحولا ةرقلا امدارملاو ةهمن عج جامن عملت

 لثم نانسأ نع نكحض. نونأب ةوسألا فصي(ىنمملا) بئاذلا مهنأاو دقمنم رطم نيتحتن!
 نم ىأ حامرالويرلاو نمطلا اهيف لعب ةفلح ةئيردلا () ةفاظنو ةفاطل ؛اذلا دربلا'

 تراصىأ اطقلا ىلا دوعي ريمض اهمساو ناك تاوخا نم ىعو تدغ (غ)' حامرلا لجا'

 توصن لمصتو اطقلل هرامتسا هنكسلو.لب الل نييرشلا نيب ام ءمظلاو خرفلا ىأ هيلع.
 ند طغاا ءازبزو خ رفلا هب دارأو ىلعالا ضمد رشف ضيقلاو شطملا نك اهذاثحأ

 هيف ةمالعال ىذلا رففلا لبار ضرالق

٠ ١١ 
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 0 ١) لجسما فك لش, دقو ةبؤر لوقك ءالعسالا. (4)
 ريل لع أع

 000 ارح ةيئاءز وأ ةئاكم ةيلغلا ءاهتنا امجانعم ( ىتحو ىلا )
 )00 شو  نلكلاىلا مايصلا| ركاز وحنو ىصقالا دجسملا ىلا مارحلا
 رجفلا علطم يح ىه مالس . اهسأر ىتح ةكمسلا

 01 ازظ انلكد اك رثئاب لضتم وأ رخآ نلاغلا ىف يم 2 اعاو

 اهفصن ىدح> ةحرابلا ترهس

 ءادتباذنمو دم ىنعمو مسقلا ءاتلاو واولا ىنعمو ردا 0

 ىلس يا. نأ قر لوقك ايضام نامرلا ناك نإ: ةناغلا

 )١( رهد ذمو جحح ذم نب اك جلا ةخق رايدلا نم

 سيقلا ءىرما لوقو رهد نمو جحح نم ىأ

 .(؟)نامزأ ذنم هراكآ تفع عبرو 22 نافرعو بيبح رك ذ نم كن امق

 00 | وده هشاار ام وح ارخاخ نامزلا ناك نا ةليفراتلاو

 00| 1 ناعم اعابتاو ةاقلا ءادشا لع نالديف امم ىلاو نم
 00000004 ثكتلا ابر سمو نيمو ذمهياز ام وحن ادودعم

 موب ةيزاع اين دلا ىف (*) ةيساكب راي مالسلا هيلع هلوقك لوالاف اليلق

 لجأ ن نم نولخ (ىمأاو) نوناكس ن« نولخ نيوقاو ماشلاب ثوم لزانم رجحلاو لبجلا

 ناكل د ىلع ني عا دحاولا رغما افث(5) امهلع ا.مةاعتو روهدلاو نينسلاروص

 ةستكم ىأ م تدع# ! تفدثو لوما عبرلاو فرع ردص» 1 نافرعو م:4> َْق

 : ادتنملا ربخ ةيراعو فوذ# ىدانملاو
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 مهماظ عم ىأمهماظ ىلع سانللةرفغم وذل كب ر نإو وحن ةبحاصملا (5 )

 ( ناعم ةعبرأ نعل )
 دلبلا نع ترس وحن هاوس نوورصنلا 5 دب مو ةرواكما ٠

 اذك )١( نع تبغرو

 لاح دعب الاح ىأ قبط نع اقبط ناكرتل وحن ةيدعبلا (؟)

 لغ يأ هنن نع لخب امتاف لهي نمو ىلاعت ةلوقك هاامتسالا م«

 رباج نب نيْزم ىف ىناودعلا عبصالا ىذ لوك

 تشع ىف تالضفا الكفل نا

 2) نوزدف نايك تنا الو: نع
9 
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 ةلجال يأ... كلوق نع اتا را نحن امو رخ 01 0(

 (ناعم ةسناوأ فان ١
 ءامسلات معنا ذاق رذلاك دمع وحن اببف لصالا وهو هينشتلا ١ ١(

 ) م ( ناهدلاك ةدرو ةارسشل | 3

 يآ .٠

 كايا هتيادط ىأ كاده امهوركذاو وحن ليلعتلا (؟)
 يت .٠

 هلثم "ىش سيل ىأ 'ىث هلثك سيل وحنةدئازلا ىهو ديكوتلا (8)
3 

 ىار ىبع

 .ةراجلا ناماللا تفذأك هلل هلضأ هال (؟) هضنبا اذك نعو هبحا اذك ىف بغر ( )١
 ىنوز#و كلاما نابدلاو هعاآ نْخافم نم ناسن اا هدعب ام 07 ادوذش -ىرخ لاو

 .ئسوستف ىكسلام ا الو اسح ىلع تدزال كم نا رد هلل ىنعملاو ىل رهو ىموست

 رعاالا دللا وه لقو 4 نودي ىذلا نهدلاك ةباذم ةدروك ءارج ىأ ) 0 (



 200 ١م م

 .ش 6# ناعم ةس ىفل 6# ةكلبتلا ىلا < ديب

 قمورلا تبلغ وبع ةيناهز 01 قيقا ةففرظلا ( )١

 ةبزاجيلا 91 نينس عضب ىف نوبلغيس موبلغ دعب نم مهو نضرالا ا

 ةامح صاصقلا ىف ملو ع

 ببسب ىأمظءباذع هيف.(١) متضفأ اهف كسملوحت ةيببسلا (؟)

 ممأ ىف اولخدا لاق وم ةيحابصملا(*)

 ظ لخنلا عوذج ىف مكتبلص الوحم ءالعتسالا ( : )
 وحم ق>ال لضافو قباس لوضفم نيب ةعقاولا ىهو ةساقملا(ه) *

 ةرخ آلا ىلع سايقلاب ىأ ليلق الإ ةرخ الا ىف ايزددلا ةايمحلا عاتماف
 نيطاا ١ كرك ءابلاى ى نوكتنا(<)

 40 ىلكلاو رهاب الا نعط ىف ذو ريصب سر اوفانم عورلامود نلرو
 0 ا لَظِلا'

 3و كلفلا لعو اهيلعو وح ابيق لصآلا وهو ءالعتسالا )١(

 ةلفغ نح ق ئأ ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا لخدو وحن ةيفرظلا :(*)
 لك 0 لح هلا لوقك نيك ةرواجملا .(©)

 ' 0 |اهاضر ىبجادلا سل” ريهؤا وجا لع تيضوإ اذا
 ع 2

 رهاباالاو عزفلاحتفلاب عورأا )0 ةشئاعهب مت. امو كنالا نآكب كف دبلن! ع نم ) ( ١

 ةيلك ممج ياكلاو أءمداص تام اعطقنا اذا باقلاب نياصتم نيؤ رع دحأ وهو 12 م

 ةلمق ريش وثب عر فاكلا مب



 ا ا

 هيلع هلوقو اهئلع ىأ .. ناقذالل نوري وحن ءالعتسالا( ١؟)

 هيلع ىأ ءالولا مط ىلمرتشا ةشئاعل مالسلا

 * عم رقع اذثا ءابلل

 ملقلا تت لعفا !| ةل ىلع ةلخادلا ىهو ةناعتسالا )١(

 هدهد أ مهرونب هللا بهذ وحن ةيدعتلا (؟)

 تافاكو٠ رين ان دلا هذه. بوثلا اذه كتمب و# ضيوغتلا (")

 ش هفعضي ةهناسحأ

 لعب تكفما رحم قاصلالا (: |

 كسوءرباوحسمافوكو هللا داضااو سوم اع رشا(

 ةدبعن ةمقلعلوقو< و هذع ىأ اريمخ هب 0 ارم هر اواخلا ) 5 (

 نسناس( ءاؤدأب نقر 7. :ىن اج ءاقلا فرلأل لل

 هغم ىأ.رفكتلاب اواهتد دقو وم ةنحاتملا ( 0

 رخو هيف لآ ىرتلا باص بلك دمو رضا ة كر ١
 ظ رحسب مهاجم

 تدهش ىلا قرسإ ام ىباحصلاحيدخ نب مفار لوقك لدبلا ()
 اطدب ىأ ةبقعلاب( ؟) اردد

 قارات ةنماث نا نم باتكلا لهأ نمو وح ءالمتسالا )1٠(

 راطنق لَ

 مهانعا مهقاثيم مهضقن امف وحن ةيببسلا (11)

 اوقلت الو . اديبش هللا 0 و ةدئازلا(1١؟)

 أمم فدهثتسا نم م رلشإ دقف مها امه مم :م ىلوالاو ناتزؤ بهم ناتمفوةب ةملاو رب 1 3 ١



 | اهو

 مستبي نيح الإ ملكي الف هتباهم نمىذغيو ءايح ىضغي
 6 ىنعم رشع اتثا مالل

 ' تاومسلا ىفام هلل وحن كلملا(1)

 س رغلل جرسلا وو صاصتخالاب هنعربع»مو كالملا همش ( ؟ )

 ركبل ادم بحأ ام وحن هب لوعفملا ىلا ةيدعتلا ( ")

 ١ وحن ليلعتلا ( :)
 00 اللا روعمملا ضقلا 6 ٠ ةره كاركتذلا ىوزرمتل قإو

 دبع حدمبي ةدا.م نبا لوقكديكوتلا درج ىهو ةدئازلا ( ه )

 كلملا ديع نب ناملس نب دحاولا

  دهاعمو لسا زاخا ط2 تركو قاتلا نييانتتت ؟كلمو

 وحن لمعلا ىف اعرف هنوكب .امإ فعض ىذلا لماعلا ةيوقت ()

 ا كمل نع ه نيا 0 ديرب امل لاعف.. عم ل اقنصم

 نوربعت ايؤرلل متلك

 ىمسم لجال ىرحم لك وحن ةياغلا ءاهتنا (7)

 هللان ىأألجالا رخؤييال هلل 0 مسقلا (4)

 ظن هلو كرد هلل وحن بحعتلا ( )

 وحن ةبقاعلامال ىعستو ةروريصلا ( ) ٠١

 باهذلا ىلإ ريصي ؟لكف بارخلل اوئياو توملل اوددل

 كال ا نقلا (() كولد ةالصلا مَآ وحن ةيدعبلا )١1١(

 هدب الا ةالصلا ماقث الف هب ملعي انا تقولاو ءاوتسالا نعسمشلا ل.هوه ) ١(



 يا

 ىنغملا ىفاذك انس نقأ اذهوتن رطاتلا ضمن هزاتش

 ش ( ناعم ةعبس نمل )
 ضم. قرف انهو نوي ا ]وقمت قد و طولا ا

 نوبحن ام
 بهذ نه روانسا نماهف نول وحن نيقحلا قانا

 البل هدنمب "قيما ىذلا ناحبس وحن ةيناكملا ةياتلا ءاذتبا [ "]

 هيف هيف موقت نأ قحأ مود لأ نم وجت ةيئامزلاو ..مارلا دخلا ١

 فويسلا فسب ةغبانلا لوقو لاجر

 براجتلا لك نيرج دق مويلا ىلا ةميلحموب نامزأ نم ( )١ نريخت
 ةدئارلا هو هيلع صيصنتلا تك ان وأ مومحلا لع نكست | ١

 ن 1 نأ و .٠ لم 0 ا م 1 +: امقمسسل نأ ط ورش ةنالثاطو

 2 مهتأرام وحي الغاف امإ'ننوكي ناو ةركف اذ
 هللا ريغ قلا> نم له و ءاصتلا دحأا 1 ممن س سل الوعفم

 ةرخ آلا نم ايندلا ةايملاب متيضرأ وحن لدبلا ( © ه)

 نم ةالصلل ىدون اذا . ضرالا نم اوقلخ اذام وحن ةيفرظلا ( 5)

 ةعمجا مود
 قدر ثلا لاك: 1ىق كا مهتائيطخ ام ىلاعت ها وقكليلفتلا 0

 نم ةميلخ مونو:فويسلا ىلا مجرب نيمضلاو نيفلطصا لوول ها 30
 ( ىنعلا) سمشلا نيع ىلنغ يتح عقنلا راثءهيف عفترا هناب نوغلابي ةروبشملا برعلا مايأ
 ب رضنت ب رءلاو مردق و 52 عر را ةراا | مرام ا اثم ةدو>و ءايضملاب اهفصي

 ( رسب ةميلح موبام ) لاقيف روهشم سما لك ىف لثملا ةمياح موج



 كم4 --

 دقو واولاو فاكلاو ىتح وهو هنيعب رهاظب صتخي الام )١(
 ايشحوارا#فصي جاجعلا] وقك ريمضلا ىلع ةرورضلا ىف فاكلا لخ 1

 ' ]و[ ابك لاعوأ ماو ..انثك الاعت تابانذلا () ىلخ
 1 تايشح ران واعفو ارام فص ةبّور لوقو

 الظاح الا "نيك الو "هك الئالح الو العب (؟) ىرت الف

 الع ةكارام موق انك 0 نوع نامرلاب مع اه -(9)
 هايا هللا قلخ نمز ذم ريدقت ىلعف هقلخ هللا

 داهمجالا هعفن يف بر وحن بروهو تاركنلاب صتخيام (؟)
 3 ذنلاو دارفالل ءزالم:ةبيغ ريمض لع مالكتلا قف لخدت دقو

 مط كك ىنعمال قباطم هدعب زييمتب ريسفتلاو

 اوباجأف امئاد دجلا ثرون ام ىلا توعد ةيتف هبر

 وحنءاتلا وهو ملكتتملا ءايل و[ 001 ل ةاضم ترو كايضتخاف (2)
 كتايحتو نمحرلاتردنو نيهذال ىبرتو ةيعكلا برتو كمانصأ نديك ال هللا:

 بوني ال را فور> نأ نييرصبلا بهذم ( رجلا فورح ياعم )
 ضعب نعاهضعب بصنلاو مزملا فو رحبونت ال ام اسايق ضعب نع اهضعب

 000 فدكت) لعق ىعم لعفلا نيمضت ىلع لومحمت كلذ مهوأ امو
 ىف وأ لعفلا ىف مدنع زوجتلاف فرحلا ىف ةباينلا ذوذش ىلع وأ فرحلا

 اسايق ضعب نع اهضعب ةباين ذويف وكلا زوجو ذوذشلا ب عنكل فرحلا

 ( ىنملا ) ( ؟ ) برقأ وأ ابلثم لاعوأ مأو هنم اورق هلامش. ةيحان هريس ىف تابانذلا
 نع نحل الصاع الا ناالا هذه لثم تاحوز الو .راخلا اذه لدم اجور ىرتال
 ه ريغب جوزعلا'



 هيايوماخ ٠

 ىئونغلا دمتن ناك لطب ليقع ةنل قا ؤلملا ( قلل ١
 دنس رق كتماز اودملا لأ لعل ٠١ هزاع وعلا عفراو ىرخأ(١) عدا تاقف

 رشكلا تا اثلاام,مالىفو فذحلاوتابثالاىلوالااهمال ىف مط و

 لع ع |ولاس لقا كول اهفتسالا ام رجحت اناو ى ( كلاثلا)

 0 وفك ءاينلصإو ةيردصملاام ىأ هلل اولوسمن ا ريك الو ل0 0

 مهو رض امك ىتفلا داري ةوعد رضف عفنت مل تنأ اذا ظ

 قدعاتل ىإ كتر رح اتعلل آر 0 عفنلاو رغلل ىأ

 ليج لوقك ةرورتقلا فام روبط )لد اها را )

 امدختو +7 نأ امك كناسل . احتام تحبصأ (؟) سانلا لك أ تلاقف

 اهروهظةرثكل يلدباهامقماللا ردقتؤ هب ردصم 1 ا

 اسال و

 نم ىهو رمضملاو رهاظلار# ةعمس نامسق ةيقاملا رشع ةعبرالاو

 هلأ ىلا . ون: نمو كتم'اهلثمو : ماللاو ءانلاو ىو لعو ضر
 اهملعو. مهنعللا ىضر . قبط نع اقبط نيكرتل : مج ع هيلا . عج سم

 اونما.سقتالاهيهتشت ام امفو . تايآ ضرالا ىفو . نولمحت كلفلا ىلعو

 تاوملا فام هلل .تاومسلا ىفاه هللا هن ]و11

 ماسقا ةعمار | مسقنت و رهالاب نمنح ةعيسو

 100 17 2 عش نذ ةلدعو نوتيلا ءال ناب جا ىنمو ءالاب ادمف

 ليلعتلا ل بوصغم ةوعد ( )١ نيورو نرظمأف ندءصت مث رعلا ءا» ن رذث اب احس

 .ثحصأ ىنعملا 00 لتاذم ىأ رواذمو راوغم لحر لاقيو لحر مسأ راونملا 58

 نو رءشرال ثرح نم هوركسملا م 7 ب عقوتل كناسا ةوالح ساناا لك احنام



 دع ١ 86 تح

 ةعبس قنارتفيو نوما ةشخف رييغلاو لاحلا قفتي. ( ةعاخ )

 ماه الل ناتعفا ر ذاتي وصنم ناتلضف نان ركن نامشا امهماف ىلوالا امأ

 ىهف ةيناثلا امأو

 اامماالا نوكي ال زييعلاو ارورجو اذرظو ةلمح ”ىجن لاملا نا )١(

 زييقلا كن ذك الو.نيبعال امهنيب امو ضرالاو
 بسسنلا ل تاودلال نامم دعا تاكد ةنيمم لاخلا نأ 6

 زييقا فالخب مدقت مددعتت لاخلا نأ (:0(

 000 | ةرعتم البق ناكاذا ايلماع لع: مده لالا نأ (6)
 حيحصلا ىلع ةيمعلا َْق كلذ زوج الو ههمشلا

 "00 الا امه دقودوجلا ريدلا ىحو قاقتشالا لالا قح (50)

 [ اذ هرد فاو اقتفمدزيدلا أبو انهذ كلام اذهك ةدماح لاخلا

 زييغلا فالخب اهلماع ةدك ا قايل )00(

 * ةفاضالا فور> ىمستو رحلا فورح

 ادعو الخ ىهو اكس الا َْق 7 اهمم تضمه قورشع ردا فورح

 اد الا ره ندع نحو لب ذه ةنل قف ىم اهدحأ : ةذاش ةثالثو اشاخو
 ع ع 00 ع

 ٍيلذملا ٍبيؤذ وبأ مرعاش لاقو ه5 ىتم اهجرخأ مهضعل نم عمس

6 55 7 2 8 

 جب نط 000 مسجل د 0 0 رحبلا ءاع 00 نإ رعد
 »« هه ا .٠ .٠ ٠

 هور ىئعم ني رش نمض '( بارعالا:) توصلا عم مير سلا ىكملا جيثنلا ) ( ١



 اورسا |

 : رَصْدَع ميرك دلاخ 1

 جاع نم راثئبق ىدزغ و ةرهاظ نمي اهرج زوجي زييقلا عاونأ عيمح

 زييقلا(؟)اهينج نو شع ىدنع هل وحن ددعلازييمت )١( لئاسم ثالث ىفالا

 ناكام(«)ابدآ الع نسحُأ امو ابق انادف تعرزءوحم لوممملا نع لولا
 دمحم مركو حن ظفللا ف لعافلا نع الوحم ناك أ ءاوس ىنعملا ىف العاف
 فالخيرمكالاصرفت هلصأف ارفت رثكا حلاص وحن أدتبملا نع مأ ارصنع

 ةنا.الا: اشراف تملظع ىتملا ذأ عملا ق:العاف قلك ناو اهنا انوا

 هريظن و هيلع نم] وخد زوجيفادتبملا نعالو ةعانص لعافلا نع لو ريغ

 ' هوس نازك ونار لاق د ىف : نم لوقتف دج قالا

 )١( يباب لجر نم ءرملا معنف هأوس لدي 04 هريخل

 ناكنا الإ ضرأ طاريق تررتشا وحن ةفاسلالا تلقا رم ل ا

 اشرت رفع ةنيراك نكشتو ةعبق ىلا رض اتخا ف1 مسالا

 ابعد ضرالا "لهو اددم هلتعانتج ونوح ناقش |
 هبسنلا اذكو تاذلا زييمت عاونأ ميمح ىف هلماع ىلع زييقلا مدقتي ال

 لغ ةيديب ردو الج رابط ا - ادماج العف لماعلا ناكاذا

 ط نم لجر لوقك فرصتلا

 اراهج داني نوولل سا 7 ليزيد نيس انك

 ىدعتلا لّبخملا لوقو

 يلق قارفلاب اسمت ناكامو اينيلخ قارفلا للا

 هراتخا هريخنو حتنلاب ىماهت دا سكنا هابل ا ةماهم ىلإ ةيسنلا ( ) ١

 هلبق تيبلا نم ملعب ماشه هينا الحر ىثري هلاق توودلل هريمدضو



 00 ٠١٠ه ا

 مدا عب رفتلاب هل لصح عرف لك هطباضو زييمتلل أعرف ناكام (؛ (
 . .٠

 بابو ابهذ ةعاس و هيلع لصالا قالطا حصا ثيحب هلصا هيل صاخ

 الاح برعل أ حصل عونلا اذه نأ هدف دقو . افوص ةمحو اديدح

 لوحم ريغ عاونالا هذه زييمتو ىنعملا ىف هل هيلطل لعافلا مداب هيبش هنال

 ١ ءىش نع

 سارلا لغتشا و< لعافلل لعفلا ةبسن ( ١ ) ناعون ةمهملا ةبسنلاو

 (اا00 دايو. سسألا بيش لردتشا هلصأ ( ١ ) ادع دمج باطو اسم

 00 ادا كو ا رحتش ضرالا اسرع وحن لوعفتلل لعقلا ةسل . (.تا)

 مك أ 0 بحعتلا كيفن أم دعل عقاولا ريا ةيسنلا نيدم ندد انويع

 مسا دعب عقاولاو . اسراف هرد هللو .الجر هلعأ امد. ةودك لك

 : اركف كريغ نم قرأ ا لمضفتلا

 1 حاصل ناب كلذو ىنعملا ْ العاف دا دلل همصن توحو طاقو

 ا اللا لويس 5 ليضفتلا لمفل لح دعب العاقب هلمج

 اا 0| اضوا ديقلارخ بجبف ىعملا ىف العاق نكي لل اذا امأ

 هناكم ضعب ظفل عضو حصل ثيحب نيغلاسندب ىف انيغإ ليضفتلا مسا

 ضعب دم لوقت نأ حصيف ةأرما مرك ١ دنهو . لجر لضفأ دمت وحن
 ” | ادد الحر نياكلا عآ | وه وح ىف ريقلا نمت اناو لاجل

 نتوع ليضمتلا لكفا

 ةمورالاو لصالا دجسمةئزب ) ١ م(



0 

 0 لاقت د تف لا ناار وجاف جحلا نم مداقللو ادشار

 ىأ .. ةناني ىوبت برأ لع نرداف لب طار لا مافخ نأف

 اها

 اون ةعلرأ ف كلذو ايوخو تدك

 تمدقت دقو لغات الع ىءدات وحن ربملا دبي داش الوكت ذأ 00(
 ةنحأ اه اقيففش كوخأ ىلع وحن ةلج نومضم دكؤت نأ -(0)

 مثردب تقدصت وحن نييحي ردن صقن وأ ةدايزا ةنيبم 0 نأ يل

 ظطحمأو ادعاص هب قدصتملا يهذف ىا الفاَسف رابدب ترتشاو اذ +
 الفاس هب ىرتشملا

 . كرد فو انام ع خد وتلا ةقوسم قر نأ )ل

 لوحتو دجوتأ يأ رخآ ايكرتو انيحاي رمهمأ
 ائيزه يلا كن تنث أ كل اعينه رحم كلذ" ريغ قطان قدا

 5 زييملا باب 3

 وا اودلا نم كبل رسل د عع تاو مسا ا زييقلا

 عاونأةعبر ًامهمملادرفملا مم ءالاوةيسأ زييغو 0 : نامسو وهو سسنلا

 الصمم هيلع مالكلا ىايسو اكو رشه دخلا و حت ددعلا |

 افك ةايماما كلذو امال 5 فزمد ام وهو رادقملا (9)

 لظزكَذزووأ ارك عاصو احق دز كرك وأ ايس ةحار وقر
 . السع ءانالا ءلم وحن رادقملا هيشي ام (* ) انطق راطنقو انمس

 اددم (؟) هلثع انْئِح ولو هنمو اريخ ةرذ )١( لاقثمو ةيكاف نقودن#

 ريغ ن“ ةلثاءملا ىلع هنال (7) افرع هب نزوي ءىشل امدا سيل ةرذلالاثم نال )١(

 صوصخم دحب طبض



 ل

 نولئاق مه 1 اس اهءاك وع تطاع دعل ةلججلا عقت نا (

 كش ال قمل وه ومن ةلمجا قرفمل ةدق ىم لاخلا 0 قا( )

 هيق فر ال ال تاتكلا ك كلذ . همك

 الإ 0 نم مهتأي المو وإلا زد همقلولا هب وصامل ةلجلا ()

 نؤزمتس هب اوناك

 #0 5 باغ هتشاحأل 2 ل ةولتملا ةبوضاملا ( ؛ )

 الخبوأ داج هيلع حشت الو .الدعوأ راج اريصذ ليلخلل نك
 001 لا. هللاب نموت هل انلاقو وح الب ةيفثملا ةعراشملا( 6)

 هلوق هنمو دهدطلا

 بجححأال اهتلخدءامسلا اولخد ةليبق عافترال اموق نآولو

 لا دك اع ةبسيللا ةيعراضلا (5)

 امتم امص برشلا دعب كل اق ةسسش كيفو وصلام (1) كتدهع

 مدق. رثكتست نمت الو و< دقب نرتقت مل ىتلا ةتبثملا ةيعراضملا (0)

 ةرتتع ل |١١و هيد نيب (؟)نئاتملا داه رامالا
 معزع سيل كيبا رمعل امحأز اهموق لتقاو اضرع(ءلاهتقأع

 واولا وا اههوق تلتقو ىأ ىضاملا لوم عراضملاو ةفطاع واولاف

 ١ اهعوق لتقا انأو هريدقت فوذحم ادترمل ريخ عراضملاو لاحلل

 )01 ناقل كلوتك يلا ,ليلدلا ازاوج لاحلا لماع فد دق

 ريغ اصلا 1 ََق 35 ىنعملا ١ هديءتسأ للا ةودلأ نا ليم ويصت ) ( ١

 سس قاس 3 سرفلا يىهو ةمداح مم تان ) 11 7 ةخوذشلا 0م كالاح سكاف هل

 ضرعءو ىوه يأ قاع ن ب لوبحدلا ء ءانبلاب | ,مةلع 00 ( ايكرب نأ نود ريمالا ىدب

 عمطم معزمو عمط ىنععي كلا معز ردصم معز دصق ريغ نم



 ل حسم يا حع

 يامل ا لادبع اأو كفل راش واارو مار 0
 اذه وحن كلذ ريغ وأ ءامدلل اكافس جاجملا انأ ديدهت وأ ديعلا لك أ
 نع ريخأتلا ةبجاو لالا هذهو ةيآ ؟ل هللا ةتان هذهو ًاتيفش كوخأ
 وأ ةفرعا وا هقخاهرذخل ايوحو فوذحل ةلويعمو مرر

 ملكتلا وأ ةبيقلا ىف ادتبملل بسانتلارابتعاب ىفرعأ وأ ىنتقحأ
 ةردقم يلو ةقنانسلا ةلئهالاك ايلماعل ةن راقمىلا ضيا لاخلا مسقنتو

 ةدولخ ازدقمىأ ندلاخاهواخدا وحن ةرظتنم الاع مستو يقسم 0
 رضع تررعوحم ةيببس ىلاو ةّاسلا ةلئمالاك ةيقيقخ يلا مسقنتو

 اماكس ارمثدتسم

 حلا هانيتآو ومن. ادرفم امسا نوكتت نأ 4 لاحلا ىف لصالا ا
 اروزجخو اراجو باحسلا نيب لالحلا تيار وحن ظرظ «ىحدقا 0

 طورتش ةثالش ةلمجو ءاملا ف كمسلا ثرظل 0

 هلوق هنم سياق ةيربخ لوكا نا ١

 :(؟)ارخض ثا باطلا ةك ظ ”بلطمرف سفن 00

 لابقتساةمالعب ةردصم ريغ نوكت نأو (ب) (؟) فطعلل واولا لب
 وهو'طبار ىلع لمتشت نآو (2) نيدهس ىر ىلاتهاذ قإ 0

 وح اعف ريمضلا وا ةيصعوشو عذلا ها نيل اول رقما

 فولامتو مهرايد نه اوجرخ وحن اعم امه 11 ضع اوطيشا

 قىأ نوماعت دقو ىتنوذوؤت مل و دقب نورقم عراضم لبق واولا بجنلو

 عضا وم ةعمس ىف ريمضلا نيعتبو واولا عن عنتمو مكيلا هللا لوس

 ديت 0 يكرتلا نو هيعمل لعمار نتي لل ل

 .ث هب اوكرشت الو للا اود. ءاو



2 

 هفطع ريغب قرف فلتخا نإو . تارخسم موجنلاو نزمقلاو سمشلاو

 لاق سكعلابو ىتاثلل لوالا ردقيبو اردحنم ادعصم هتيقلك

 08 اناواسدطو ةتدزف ٠١ ادم دوه تاذ(1)ةاعس تادبغ
 ديقلا عرما وتل | للا نمأ نا ببترتلا لخ قات دقو

 - لحم طرع ليذ انيترثأ ىلع انءارو رجتىثمأ ا(5)تج
 دقوا ودب اهانعم دافتسي ال ىتلا ىهو ةسسرئم # نابرض لاحلا

 ماسقأ ةنالث ىهو ةدكٌؤمو اهملع مالكلا ىضم

 .سانللكانلسوأو وحن ىنعمو ًاظفل اهلماغل ةدكؤم نوكت نأ ١#

 هلوقو الوسر
 ىلإ دل طلو وت مزلاو 2 هتحيصن ىدبأ نمل ًاخيصم(- )عصأ

 اريدم ىلو . اكحاض مسبتف وحن طقف ينعم وأ

 .ضرالا ىف نم نه اعل ةدكؤم قوكت نأ 4 2#

 اعيمج مهلك
 .نيدماج نيتف رعم نيمسانم ةبكرم ةلج نومضم دكؤت نأ 4 ج

 ىعوبريلا ملاس لوقك رخل اما ةلمخما نومضمو
 راع نم سانلل اي ةرادب لهو ىناب ًافورعم (؟)ةراد نبا انأ

 وه وحن هل ريغصت وأ ًاباهم الءاكل جرلا تنأ وحن كريفغل مظعت
 اولس ابتبحمتباقنا يبحداز ملف نيباحتم انك ىتمملاو 4 ار اطلالا يسال ملا(
 اهردخ نم اهتحرخا ( ىنمملا ) ملعما لحرملاو زخ نه ءاسك طرملا( ؟ ) ان ارجهو

 -ةفاقلا نع مثلا يفعل وظن ليذ -- 0 هل 7 ىهو ايشام ٠ ينوأ " لاح

 0 كرد 5كم ع نءودو ادتمملا ق دار لا و نأ 00 ةراد 2(



 اس عه

 تيل. وحن ىميظعتلا ماهفتسالاو هيبنتلا فور>و ةراشالاو فورظلاو

 سنقلا ”ىرصا لوقو انذاق نسا ادع نظو ارضا كود[

 ىلابلا ف همحلاوبانُءلا اهركو ىدل بايو ًابطرريطلابواق )١( نك
 ندمألا هل ارفاسم دم تنأ اه . ةيواخ مهتويب كلتف

 (7) ة راجل ثنا ام انراجاي . 2 هتراقع اتنارحاتل نأ

 اني اه نرد افرظ لماعلا نويكيأ نأ كلذ نم ىتتسيو

 هلوقك ريخاو ادتملا نيب لالا طسوت لش زويا

 (6)ارصناالو ءالو مدعي مضل ةلذ "”ىداب ودو فوعذأاع انب

 انروك ذل ةصلاخ ماعنالا هذه نوطب ىنام اولاتو مهضعل ةءارقو

 هنيميب تايوطم تاومسلاو نسحلا ةءارقو

 ىلإ نع مسقلا وأ ءادتب الا مال عم البق ا نوكن نان

 مسقلامالو ءادتب الا مال ىلوام نال الثمن مدخل وو ا داني 3

 ايييلع مدعم
 دحاو هبحاصو ددعتي نأ زوحيف #8 تعنلاو رباب هيبش لاخلا 0

 هلوقك لوالاف ددعتم وأ

 ايفاح(4) نالجرهللاتيبرادزا نأ 'ةوا ليل تيفال اذا كلغ
 سعشلا كل رخسو وحن عمج وأ ىف : ةاتعمو ةلنل دوا نإ ىناثلاو

 راهملاو ليللا ل رخسو وحنو ًايئادو ةيئاد لصالا نيبئاد رمقلاو

 ريا بولق لك امال ابنأب ًاباقع كفصن ثلا ادر)فشحلاو شيلا رولا( ١١
 ءىدابو ٍّ ذاع (؟) ذ ًأرملا كللث ىلع ماع هرافعو هاوه لفقو هي أما لجحرلا ةراح ( 90

 لعتنم ريغ ايثام يأ ايفاح نالحر ) 13 ( ءانولا رك ءالوللاو دقق مدعو رهاظ

١١ 
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 'امبمدقت نأ اعرسمو ًاعناي ف كلف اعرسم لمعلا حلاص ىلعلبقم اص

 )١( برعلا تلاقو نوجرخي ممراصبأ ًاعشخ ىلاعت لاق لبقمو لخد ىلع
 هتلغب بطاخي غرفم نب ديزب لاقو . ةبلخلا بوؤت ىتش

 1 نيلمحم اًدهو .تدس)  .ةراما كلغ داعلام (؟)سدع
 ةههشمةفص وهو قدلط اهاماعو لالا ىلع بصن عضوم ىف نيلمت ةليح

 وحنمالكلا ردص امل ناكاذا كلذو ابوجو هيلع مدقتت نأ 1 بإ#

 ةص رفلا كيضأ ف

 لئاسم تس ىق كلذو ابوحو هنع ا نأ 3 ج

 )لا نسحأ ام ارحم اج المف لماتلا نداكت نأ (1)
 اذه وحم ليضفتلا لغفأ ىهو دماحلا لعفلا هيشث ةفص (90 ١

 ىدحتم نيمسال نيلاح ىف الماع ناك ام هنم ىنثتسيو ابيطخ سانلا حصفا'

 0000 تاةلاح ف رخال لع ل 3 لشفم اعدجأو هيدلتخاوأ ىنملا
 "1 ةحاع ناملس ورحم ليغعلا مسا ىلع ةلضافنا املا دقت بجي

 اطي) سن مه انالك دم . ةئاسم هن
 اكل 2 قرم وح ىردصم فرحو لعملاب اردقماردصم 1 0

 سلم ناو 01 ىأ ايداتم كسرلج ىسرخ ءءاماغ

 اعرتمم لازن ىمت لمف مسا وأ (4)
 00000 لك ةقؤورت نود لعفلا قمت انمضف اظل وأ (6)

 لكل لوع حرت ىأ تااج عمجج كررحتلاب ةبلالاو مجر“ بوكو تتش مج )١(

 كارا 9 نا.ؤس ا نس دادز نا وه دايعو لغيلا نا توص مسأ 0س لع ) 0 ١

 .هرافظأب هوععب همزلأف ناطيملا ىل [- كالذ يعكر مس هاده ةديصق "101 لد تيلاو مكملا

 ءاحرلا كعب ةبواعم 4نع نع مْ هيدعس وو"



 كك

 امايق لاحر هءارو ىلصو

 ا (تالاح ثالث اهبحاص عم لاحلل )
 ١  6ةبكافلا لك أتال وحن هيلع مدقتلاو هنعرخأتلازاوج ذّة)١(

 ١ اميحاتط لع اراخو ةئ مدع نأ كلف اراك ماعلا 1»
 نيعضومه ىف كلذو انور هنع 036 نا # ب »+

 .نيرذنمو نيرشبم الا نياسرملا لسرن امو ير فر نا(١)

 .ترظن وحن دئاز ريغ رج فر اماارورجم اهبحاص نوكي نأ ( ؟)
 رعاشلا لوقامأو . ميدالا ةيفاص ءامسلا ىلا

 .ىدنع و ىتح 1 كك دعب ع ارط[ 8# )تلا

 وحن ةفاضاب اماو . ةرورمغف نعب رورج لا اهحاص ىلع ارط مدقتتب

 اصلخم كلم ىترس
 ديف ةلحاع ا فانقملا نوكي نا ف1 فاطلا لال شل

 ةنماشمب نوكي وأ. ادعتم كريس ىدحعأ . افي اقل 0
 مرودبم قام انعازنو : ايم هيحأا مل .لك ا قآ غدا ل

 ليق ول هناف امين> 0 ةلم عبتا ثول 2 . اناوذا ”لغ نم

 احصان كيخأ ىأر مزلا هلثمو حصا ميهاربا عيقا نارقلا ريغ ى

 وحن هيف اروصحم اهبحاص ناكاذا مكابوجو هيلع مدقتت نا # حل
 كوخ لا اعرسو
 ( اضيأ تالاح ثالث اهاماع عم لاحلل )
 العف ل ماعلا ناكاذا الا كلذ نوكيالو مدقتااو ايلا ناو 3

 وحم فرصتملا لعفلا هبشل ةقص وأ امنا سورا تلد ا

 قارفلا نيرلاو اميج ارطو تربص” ترلسأ ( 5) 2 ةجضان ريغاخل(١)



0000-5-1 

 ل لاح ى نابل » دي ابيه ردقتلاو هي عوفرملا وه لاخلا بحاصو
 ملاع روك ذملاف

 عضاوم ىف ةركن عقيو ( فيرعتلا لا كاس

 راد فصب ةزع راق ل وح لاخلا 0 كس ١

 ةسرادلا هتبومحم

 للخا هنأك حولي 2للطاش>وم ( ١ ) ةزعل
 فك تكلمام لثم ىرقف دسالو م مالامو هلوقو

 'ااه] دنع نم باتك مهءاج انوا وع فصو اما صصختب نا (؟)

 هلوقو .اقدصم

 انوحشم ميلا ىف ( ؟ ) رخام كاف أ هلا باو ون سرا
 0 عرج لويمع وأ (1 ل ءاوش مايأ ةعنارأ قف وحن ةفاضإ ذأ

 الساكتم ناحتمالا بلاط نم
 01 الون الا ةيرقا له امو وح فن ةقنمي نأ( )

 د ل احلا نا يطق رق عن وأ ران
 مال افوختم ىجنولا موب ماححالاىلادحأ(*) نئكرال
 : هلوقك ءايفتسا وا

 المالااهداعبا ىفرذعلا كسفنل  ىرتفايقاب شيع: م>له )١( حاصاي

 ثردحلا ىو اضن ةئاف 1ع مطوقك | ميس ةركن عقب ؛ دقو

 رسكلابةل مج رسكتلاب لاخلاو رفقلاشحوملاو رايدلا راثآ نم ىقبام لاطلا ( ) ١
 رخآتلا م ايلا 0 ءاملا بايع قش ىذلا رخاملا ) 1 ةشوت: 2 ةدا> 0 2 هو

 ا ءاو ردق محوبحاصمخرم حاص (4) توملا رسكتلاب ماخعاو برحلا ىغولاو



 ل 1ع

 ديبل لوق هنمو. اعيج ىأ
 لاخردلا ضن ىلع قماح لو هد ديالوكلا كا 110

 اكحاض ىلع ءاج زاج اذلو ىعملا ف اهبحاص سفن نورك نأ ( 60

 فصولا فالخب تاذلا نيابي ردصملا نال اكحض ىلع ءاج عنتماو

 هدحو هللاب ا ع فرامعملا ىف ةلب لاا رداصم تءاح دقو

 هتلتقو اضكر ءاجو ةتغب ملطك تاركتلا ىف ةرثكبو كارعلا اهلسرأو

 انك ارو . انغام ىأ فصولاب قيواتلا لع مك كلذوؤ |[ )1
 كلام نباو غّئاسريغ هيلع سايقلا نأ لع روبجلاو اسوصغ ىاذروا

 عضاوم ةنالث ىف هساق

 وحن لاكلا ىلع ةلادلا لأب نرتقم مسا دعب مآ ردصملا ( لوالا )

 معلا ىف لماكلا ىنءملاو البذو ابدأ لجرلا تنأ زوديف اماع لجرلا تن!

 ليتلاو بدالاو

 . ةعاجش ةرتنع تنأ وحن هؤدتبمهب هبشربخ دعب عقي نا (ىلاثلا )
 ارعش ريهز ظفاحو

 درأا هيف دصق مام ىف اما دعب لاحلا هيف عقو بيكر لك ( كلاثلا)

 فرود امهدحاب هفاصتا دقتعت تناو نيفص واإصخش فصو نم ىلع

 فوذحلاطرشلا لعف وه لاحلا هذط بصانلاو ملاَعف اماعامأ وحن رخآلا

 301 لاس نمو عنملا دو ذلاو ةك رتمم ليوأت ىف وهو ماحدزالا كارعلا 3 (

 دق ريعب لخديف ىرخأ ةفئاط ضوملا درت مث ةفئاط اهن» برشتفالاسرا لبالا دروت"
 ( ىئمملا ) ءاملا لق دنع كلذ نوي اّناو ىعمصالا لاق ابرشي مل نيريعب نيب برش

 برشا مث الف ءاملا ردك الثا امنع. نا هقح ناكو ةجدزم ءاملا اهدروأ البا فصين

 تو. قى ئكنا مث سدح نأ وهو ) "3 (



 نا | ب

 0 ل تا لسا رق داع شاع ر اواخ ما وح ايتو ديت نأ (+)
 ٠ نيشرقب الطر نواصلا تعب رح نيستلا الغ لدن نا )20(

 ىف لاحلا نأ نور نيبوحنلا روومحو . هينجم اراطنق دي دملا تب رتشا

 نيضب اقتمو عاجشو ةلدتعمو ةئيضعامولو وف قتشملاب ةلوؤم روصلاهذه

 ريغ هب دارم اهيف ظفللا نرال . ارعسمو . نيبترتمو نيبفاشتمو

 قيقحلا هانعم

 00 اي رعات ارق دانا ال رك (10) ةلوص رم نوكت نأ (9)

 ًاحيرص الاقم

 ةليل لح هبر تاقيم مف ض0 ددع لع لدق 1 ) 5 (

 12 نراتعاب ةديغ وأ وق لع ءىت ليضتت اوم ةصقن نأ (19/)

 ًاينع اذه نم بيطا ارض انهواانع عم نسحا ابدأ لع

 اهذ كلا وحن ابحامل اعوت نوكت نأ ( 4)
 ا ان كاملا نم نو و رح ابحاصل اعرق نوكد نا(4)

 : اريرح كيوت ادهو

 "001 بسسأأ .الهذ كن ىذه رخ هك الضأ نوكت نأ ( ) ٠١

 از تف رورقافا ميدل ءالذو ةفرمم الة كد نوكم نأ (>)
 عا هثدب ىلع ةر عجرو ٠ ادرفنم ىأ هدحو رم ةركل تلوأ

 1 4) ءالا اوداحو ١ نيترتم ىأ لوالاف لوالا اواخداو .ادئاع

 نم ةعاجلا ءاجلا (؟ )دوصتااوه ذا اهدمب امل ةدبمى ار سكتااب ةةطوم الاح مسن )١(
 مترثكلا ضرالا هحو نبراس ىا كسلا وهو يفخلا نم ريفغلاو ةانكلا وهو موججلا



 امس مو

 * لاحلا باب ف

 انهكوأ هب لومفملاوأ لماقلا ةكدع نايل 5 دي لف 0

 نيكارايلغ تيطو احم يبا لاو ارميتم لع رق

 فاما عبر لالا
 عقتو ًايكار ىخأ رفاسك مزالال بلاغ كلذو ةلقتنم وكت نأ )١(

 ةجق ويضل ءذك ءيزوكت نا (اهادحا) لئاشم ثالث قاس

 اهلماعت .ةدكؤم وأ ةحرلا انش نِميةاونالا نافامحر كدا كلا وحن انا

 لوةك(١) اهبحاص ددجت ىلع اهلماع لدي نأ( ةيناثأا )اح عب أ مونو وحت
 ةماقلا لوطو دقلا نس هلانبا فصإ بانج" ىنب نم لجر

 )0 ول لاخلا ني هتمامم ١ ها اك ءاذتملا طيس هلت
 كيلا لزنأ وحن اهطب ننال عامسلا معجم نوكيي نأ ( ةقئاثاا )

 ظ انيس ال 0 الصفم تاتكللا

 عقتو كلاغ ا كلذ لما ل ةقنش ا ووكت نأ © ب »<

 لئاسم ىف ةدماح

 و . اهضع تندناو | وهاي تدك 0 هنقلا لع كدت ل ١)

 هلوق هنمو ادسا ىلع

 الادغا تنرو اريدع تضافاو ناب طوخ“ تلامو ( * ) ارق تدب

 ىف ىلا ةاف:هتلكو:. دير .ادينهتعب بلا ىحن كعامم لع لك نإ[

 ىمهذ قاحال ةئراقمابنال ةمزال تناكاماو مدعلا دعب هثودح ىأ ( )١
 ولمااو عافترالاىف ةما.علاب اهبيشو :ريذصلا ةيارلا ءاوللاو دقلا نسح طيشسلا (7) ريغتتال

 دف ربل 3و عم ترظن تنرو رجش نابلاو معانلا نصفلا طوخلا ( 8) سوءرلا ىلع



 1 نا

 000 19[ ) نييللاربخ ىئتبملا نصن ىكاجو ةيردصم ا امل نييلات

 هللا مسا ” ددمدلا ريا الا دلل ىف ىتاحو ادعو الخل الونقتو
 هلوقو اد نوكي ال اورض>و رفظلاو نسلا سيل اولكف هيلع

 علوم. ىعدن ىورب ىذلا لكب . ىتناف ىادعامىادنلا لَك

 ديبل لوقو
 لئاز ةلاحم ال معن لكو "طاب هللا الخ ام 'ىشلك الأ

 نيدلاو مالسالاب ةبربلا ىلع مهلضف للا نافأش رقاشاح هلوقو»

 ردقتو ةيردصملا ام امهقيساذا ةلو ىلع ادعو الخ ىنثتسملارحي دقو

 هلوق امد شاحب رح اذكرو ايفا ا نا ةراكو ةدئاز

 امم ةيمش ىلابعا 01 + اغاو:كاوس وجترأ ال تانالغ
 , لا لفلملاو ىاطاعلا اذ ٠١ لرسأو التف يحل انما » ةلوقرل

 ناسألا ١ راداو (؟) نئاسا لغ ام .لددت هلو
 داققا.الاعف مبمرك [نس | 1 اهدرق ىعاجام سائلا تار

 ١) ١ ( قباسلا لعفلا نم موهفملا لعافلا مسا ىلع دئاع ابو»و رتتسءريمض اهمساو. 1

 اق مف لاحلا ىلع بصن 2 ف « اع دل هلو لقا !اهلكب هءلع لوادملا ضعبلا ,

 ا ا كتمفأ اهاتذأو |دعامأو ىلع ريغ ملاقلا نوت لاح اوماقاءلع سدل سانلا 1

 ةيردصملا ام عم امأو نوكمالو سك الجو :ابلءافنام نودي ىصتلادنءو  ايابق, ام قلمتما

 ادعام دفوا رفح ىن 3 لعافلا مسأب ليوأتلاب ةيلملا ىلع بمن هتاصو لوصوملا عضو

 ىءزفرهتم لءفو ةيئانث د انف ةقازلم نتاح (4) اهاص نيز واج اورضح احلاص 00

 ةلاد ةيهزختو ةمطاف ناتسي مل ىنءملاو ةمطاف ىثاءام ىلا سانلايحأ ةءاسا لاقشيدحلا هنمو

 ضع قارفاضاو :اينوونت ليلدب مسا اهن اتا 0 محصلاو هلل شا>؟ صقن نع اهدعبام ه.زنتىلع

 لعف مسا ليقو هلل امزعت عا هلعفب ظفللا ن لدب هيزنتا فدارص ردصم ىل.ةذ تاءارقلا

 ةدئاز ماللاف هللاءىرن ىنءع.
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 .ةفرعمل كلو ةعبس لاثملا اذه ىف هب فرتعملاف هلبق ام ىنثتسم ددع لك

 ةعقاول و الا لبق ةءقاولا ةيرثولا ٍبتارملا ىف ىنلا دادعالا ممجت نأكلذ

 ىف ىتلا دادعالا عمجم مْ اذكهو ةدماخلاو ةثلاثلاو ىلوالا ىهو اهدعب

 هب فرتءملا وه قابلاف ىلوالا نم ةناثلا حرطتو ةيعفشلا بتارملا

 9 ديغ لما هنا 7 1 ةفص 920 ا ف لسالاو

 ريغ كر يأ مما ريغ ضراقتم دقو.. ا هرحال ىلا

 1 ىنعمولو ركنملا عمجا اب ف دوف ريغ لطالا لمح خاض ل اهيلع

 اتدسفل هللاالا ( ١ | ةملآايف ناك ول 0

 0 00 بصنلا نيعت 3 00 ليصمتلا لع الا دعب ام 7

 0 || ىوس نوبلاطلا 1 دحأ دمت ريغ لبقأ

 امم لوصوملا لدو ليلدب فرظ اهنا روهججا ىأرف قوس امأو

 لوقكرعشلاىف الا ةيفرظلا ىلع بصنلا نعج رخت الو كاوس ىذلا ءاك

 نائس نب لوس
 0 ماند 3 اودءلا ىوس( 0 و

 دعو الخو نوك.» الو سيل ةادالا تناكاذاو . راو عفرلا ىلا بصنلا

 ةالييقا فاكاول دك ردقتلا ذا ىلا دسفل ءانثتسالل انه تناك ول ذا

 سدلو ادسفت هللا مف ةلا اموف ناكول هنأ 4ههوهفع ىفتش كاذو اندسفا هللا مويف سدل

 لأدب نيد“ اك هنمو مهانر زاح مهاندو ملظلا ناودعلا ( ؟ ) ىننملا يف اذك دارملا كلذ



 د سو

 ( ١)اهرايغ مثسمشلا عولط الاو اهراهنو ”ةليل الا رهدلا له

 0 11 لرملا الا تحلخا ام . كوعل الا دمح الا بهذام ومحو

 هلوق ىف لدبلاو فطعلا عمتجا دقو هماع الا دلاخ الا ىنبجتا ام

 د00 لاو هيكسر الا  هامعألا كحد غنم( ؟ )كلام

 '00 را قاف لدتلاو بدقلا ريغ ف نوكتو ةسسةماماو

 هادعام تيصن و تاينةتسملا نم دحاو» لماعلا تلغش اغرفمالا لبق ىذلا

 غرفم ريغ ىلهءاعلا ناك ناو نارمعالا مهاربا الا دمجا الا زافام

 ادلاخالا رفاسوحن ىفنلاو باجيالا ىف اهببصن بجو تاينثتسملا تمدقتو

 دحأ احاص الا ابيعش الا ناحتمالا زاجامو . ءانبالا ناملسالا

 كفولارضح وحن اهبصن بجو اباميا مالكلا ناكن اف ترخأت اذا اما

 لس يصللا دحاو عأ ىف راج تاجنا ريغ ناك ناو امانه الا ناعألا

 دحا لبقاام وحمل هاوسام بصن بجوو لديلا ىلع عايتالاو ءانثتسالا

 كمعالا كاخا الا كوبا الا

 نكع الام ناعون ىنعملا ىلا رظنلاب ةرركتملا تاينثتسملا (ةدئاف )

 هتاينثتسملا قابل تدشن هنا ةكحاو دلاخو ديعك د نم هضعب ءاندتسا

 وأ بجوم ريغ نم ينثتسم ناكاذا لوخدلا نم لوالا تاينئتسملا كح

 .ىدنع ىلعل وح ءانئتسألاهيف نكعام و. بجوم نم ىثتسم ناك اذا جو رحلا

 .نا حيحصلاف ادحاو الا ةثالث الا ة.خ الا ةعست الا اهينج رشع ةسمخ

 ريسلا نم ناعون لمرلاو ميسرلاو لما جنشلا ( ؟ ) اهبايغ اهرايغ ( ) ١



 هدا (ممهادل

 ناك أ ءاوسو . قافنالاب ءىش لك ململا الا: صقنم وح ابجوم مأ

 اعطقنم مأ الصتم ءانثتسالا»

 هيف امدقم الصتم ايفنم امات مالكا ناك اذا ( ةيناثلا ةلاحلا )

 ليلقالا هواعفام وحت ضعب لدب هنا ىلع عايتالا حجرالاف هنم ىنثتسملا»

 ةدرو الآ, نهرا تينح امو كتأر ا دحأ جنم تكا مهنم

 نيتي الا ىف هب ءىرق ديج"يبرع ءانثتسالا لع ب ١

 هللا الا هلا ال وحن عضوملا ىلع لدب أ ظفثلا ىلع لدبلا ردعت'اذاو

 اهمسا عمال لحم نم لدب ةلالحلا ظفلف مهاربا الا دحأ نم اهيفام وحتو.

 مهارباو بجوم ىف الو ةفرعم ىف ىف ليسقال حلت نال ظفللا ىلعال

 باجيالا ىف دازنال نم نال دما م لخلا ىلع لدم

 ىتتسملا هيك نكذب 1 ىدلا | خارتملا ءاتتسالا ا ةلاحلا )

 ىف هلبق ىذلا لماعلا هيضتقيام نسح ىلع ىنثتسملا نوكي ذئنيحو هنه

 عبتاال.هلعافالاءوسلا ىف عقبال وحن ة ةدوجوه ريغ الاتناكول م بيكرتلا

 هلهأب الا ءىبسلا ركسملا قيحي الا قلل الان

 عقاولا ىاااملعم داك ىثتملا وهو بجوم ريغ مالكلان وك هطرشو

 م ماهفتسالا 4 قحلا الا هللا ىلع اولوقت الو وحن ىهنلا دعب

 نوقسافلا موقلا الا كلب. لبف وحن

 نع ءاذلالا :اهكحنو ةدكؤم اها نيمسح لع ىعف (الا تر

 ةعاونأ عيمجب لدبلاو قسنلاو نايبلا ىفطع با ونأ ىف نوكتو لمعلا'

 اديعسالاو اس الا موقلا ءاجو هللا دبع ابأ الا ادمت الا موقلا ءاج وحن

 ىلذطا بيؤذ ىأ لوق هنموب



 سو

 (ةراجت نوكست نأالا لطابلاب كتيب كلاومأ اولك أتال)و (ىلوالا ةتوملا
 مدع ضيقن وه ىذلا ةنحلا ىف ا مقود يلوالا ةثوملا ىلع 4 ل هناف

 00ه ىذلا لطابلاب اهلك 1 ناوحن ةراحتلا لعالو اهْيف توكلا قوذ

 لطانلالا ابك" عنم

 تايثا 1 ىفن ىف هنع رخؤم وأ هنم ينثتسملا ىلع مدقم اما امينم لكاو

 '00 1 هناقدئم نيتنملا ركاذي ل اذاامأ ١ غ رفمزيغ وأ امان ىمسو
 ال بصنلا بوجو تاللاح ثالث هلف ( الا ةادالا تناكاذا )

 لماوعلا بسح ىلع بارعالاو عابتالا عم ةزاوحو ءانثتسالا

 ءاوشسابج و مامات مالكلاو ارختم ىنثتسملا ناكاذا ( ىلوالا ةلاحلا )

 لرساقلا ل وفامأو مهنم اليلق الا هنم اوبرشف وحن الصتم ءانثتسالا ناك ا

 دترولاو ىؤننلا الا ريفت فاع قلخ لزتممهنم ( )١ ةعرصلابو

 قس 1 ىنعع ريغن لاش ملا دوجو ريد: ىلعف دتولاو ىؤنلا 07

 ءاوس ايفننم و لع عابتا الا ماا هدم ناك ومابطتم أ

 ]ىلا عابتا الا لع نم هب مهلام وحن هيلع لماعلا طلست لكما

 مدقت اذا هلثمو . رضلاعفت لاقيال 5 رضام الإ دلاخ عفتام وحن نكي
 هيكل رمت اني مالك ١١ ناك او 1 ىثتسملا 00 .هتسملا

00 
 دو ولا نهدمالا لامو  ”ةعيشدعا لالا: ىلامو

 ارا اال قوذ نكمأ اذا الا تول اهف نوتوذيال لاق هئاكف ةنجلا ىف توملا عاتماو
 ليحةسم وهو ليتتسملا ىف

 مهنم انلذتم ىأ لزنم نم لاملا مضوم ىف مهنمو عضوم ةعزمك ةعرصلا ( ) ١
 ءاملا لوح ةرف> ىؤلاو سراد فاعو
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 اهانيع ةلام تتش ىتح  ادرابءامواننت(١)اهتقنمع ١0
 جبجرتلا ىف بجاوحنل نويملا ةكراشم ءافتتالف طملا عانتما امأ ٠
 ةدئاف ءافتن الف ةيعملا ىلع بصنلا عانتما امأو فلعلا ىف نيتلث ءاملاو

 ترآ اماق ذئنيْسو قاتلا ىف ةيعملا ءامتناو لوألا ىف ابتحاسل |

 اهتفلعو ”نيز ىنعم نججز نمضي رخآ لعف ىنعم امهيف لماعلا ن
 ايتيقسو ناك حم اميبسا» لطف ردي نا اهاو ا 00

 3 5 أ باب

 القال حلا ىف املا (تاوحا  ىدحا وأالا دعب 3 0

 طقف فرح )١( ماسقا ةعبرا ىلع ىهو ةينامت هناوداو انانثاو اين 2

 ءاوسو ىدبك ىوسو ىض رك ىوسو ريغ وهو طقف , مسا 05 زالاوهو

 نسل رهو لطقف لعفا( 1 انما للا نهد ما .

 اشاحو ادعو الخ وهو ةيفرحاو ةياعفلا نيد ددزرتم ) 5 نو اللا

 ظ ةضملاو بهذلا الا نداعملا لك 0 رع هلبقام

 1 0 “7 اللا 0 هي الا دقعأ اما 8 2 و 1

 (ةدعاف) ىلا ىعع قحو اهبعمد تيص نيعلا تاه ع ند ةغأ أ. ةلامهو تدب تتش 00 3 ١

 درو دقو كالذ هيف نيءتم م با نارقلا قى درب و لداق مالكلا يف ةءم لوعفم ا لادم

 ةرلل و 00 ١

 اردقلاو لمالا موج كيلع 0 ةعلاطب تسل  ةفساك نهشلاف ش

 ىلا ميمعت ىف ةغلانملل ءابعتسالا ( 5 ( رهقلاو موجنلا تمادام كاع 3 اهنا نيل 7
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 (تالاج رت واولا دعب ما مسالل )

 ىعملا ةهخ نمال فعض نودي انكمم فطعلا نوكي نأ ( ىلوالا )

 رح ةتلاصال بصنلا نم حجرأ فطعغلاف ذئنيحو ظفللا ةهج نم الو

 | هلأ كح وزو تنأ نكسا لماخو ا تاقآذ لغو رم ءاح

 هلوق و< ىنعملا ةه- نم اما فعض فطعلا ىف نوكي نأ ( ةيناثلا )

 لاحالانم نيتياكلا ناكك كي 'ىنبو متا(١ ) اونوكف

 لع فطعلا فعضل هيلا كقيدصو بهذا وحن ظفنلا ةهج نم

 امهيف حجار بصطالاف لصف الب عفرلا ريمض

 رم لفن عنامل اما بصنلا نيعتيو فطعلا عنتي نأ ( ةئلاثلا )

 رالا ةداعان ودب رورجلا ريمغلا ىلع فطعلا ةحص مدعل ايلعو كنأشام

 ةكراشم مدعل ا مما حم قَوْيَعَم عنام اماو

 ١" نوصطا قادنعب )ع ولطلا

 وحن يف كلذو فطعلا نيعتيو ةيعملا ىلع قكيصلا عنتعي نأ( ةعبارلا )

 مهارباو ىلع مد نم خوة هيثواولا يي ام تعسو عئاس ل

 ل وا هلق مههارباو د اكلاوحنو دمتم نم لا عقيل امم

 ةيعملا اني ام ىلع
 وعارلا لوق وحن ةيعملا ىلع.سصنلاو فطعلا عنتكعي نا( ةسماخلا )

 انويعلاو بجاوحلا نجحزو امو نزرب تايناغلا اماذا

 زي ظ احلا ىمأ دونمآلا نأ عم ندد قالا قي نوك ءاضتقا تدضلا هجو ١) ا

 نبباحت:م مبعم اون وكي نأ



 سو

 تريوكيودتءوتيشار 0

 ا خسرفلا ثلث ليملاو . مويلا فصن
 ١) ) طقك الصأ ةيفرظلا قراغي الام ناعوت هو فرضت

 :ضوع هسا الو 10 هلل ام لو وأ انيبو (؟) ضوعو .

 حابصك ةبكرملا فورظلاو ىقيدص رضح سلاج انأ اه وأ ()انيبو ٠ ظ

 نين. نينو ه0

 لبق وحن راجلا لوخد ىهو اههيشت ةلاح ىلا الا اهنع جري ال امو

 نم نهيلع لخدتف دنعو ندلو دعبو

 * هعم لوعفملا 9 ْ
 مس 1 لعف تاذ هاج .ةيلات عم ىنعكب واون قوبسم ةلضف مسا 0 ظ

 كرا وحنا هنن راقع لملا لكفام قال نوكأ نلف هفورحو لمعلا ينعم هيف |

 لينلاو ئاسانأو رهدشلاو 0030
 هبوحصم ىلعالو ترس لينلاو لوقت الف هلماع ىلع همدقت زوجالو ١

 نم ابوحو رمضف لعشب ايوصنم نوكي دقو ريمالا شما لبقأ زمن

 (4) تنآ ام وحن نيتيماهفتسالا شكو ان نمت كلا هوحمو قركللا |

 يرادلا نيكسم لوق هنمو'ناحتمالاو تاآفيكو اك
 .٠ مه 41 ن 65 0 لا 0 5-6

 لاحزلاب ةمازن تضصق كقو دخن ل وح ةذدلتلاو ل

 لبق:-لا ىف ىفناا قارغتسال فرظ )١( ىغاملانمزلاىفيفنلا قارغتسال فرظ )١(

 لاثاا ىف رض> .>:ل ناةاومءم اهدمب ام ىلا نافاض» امهر ناندئاز امو فلالا (

 ريثكو اهمسا فذحلا دعب لضفناا ريمضلاو ةفوذ#لا نوك:!ناربخفيكو ام (؛)روكذلل

 ربمضلا ىلع ًافطعواوا ادعبام عذري نييوحنلا نه



 سوءا

 ٠ .كلاذو ابوجو فذحي نا ( ةثلاثلا ) ترفاس ىتمو ترس 5 لاق نملاباوج

 عني نأ لئاسم تسىف

 | ٠ الاس اروح ةلص ( * ) نصغ قوف ارئاط ترظن وحن ةفض (1)
 | .لالخلا ترصب أ وحن الاح ( 4 ) كمافا باتكلا وحن اربخ ( ") كدنع

 .نآ(5) هيف تنحتما سيلا مون وحن هنع الغتشم ( ه ه ) باحسلا نيب

 |" ديليَح هدبغ مداقت ارئا رك ذ نمل لثملا ىف مهوقك ريغال فذحلاب عمسي

 نالا(١ ) عمساو ذئنيح كلذ ناكىأ نآلا

 0001 كلذ ىف ءاوس ةيفرطلا لك بصنلل ةلاص اهلك نامزلا ءامما

 000 اهدودعم اناضمر روشو سيما مويك ابصتخ مأ ةدمو نيك

 نيعوبسأو

 ناعون الا ناكملا ءامسا نم بصني الو

 امساك هانعم نايب ىف هريغ يلا رفتفاام وهو مهيملا (امهدحا )

 ءاروو مامأو لامشو نيو تحنو قوف ىهو تسلا تاهجلا

 لدبو ناكمو بناجو ةيحانك عويشلا ىف اههشو
 ديربو خسرفو ليم وحن ربداقملا ءامسأو
 ' .ناملس يرع تيمر وحن هلماع ةدامو هتدام تدحتاام ( يتاثلا )

 ظ عمسلل دعاقم اهنم دعقن انكانأو ىلاعت هلوقو بيطخلا سلجم تساجو

 ىفب ري لب ةسردملاورادلاك ةنيعمدودحهلام وهو صتقخلا بصي الق

 ةيهبشت آل ةلاح ىلا ةيفرظلا قراف اذ وهو يوم ١ نا بطلا

 مويلاك هيلا افاضم وأ الوعفم 5 العا وأ اربخ وأ ًادتبم عقب 3ك

 0 0 مج هلصأ 1 11 0 د وتنام 0 نع ملكشلا ى اعملا ٠ نم دصش ( ١)
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 نيطخ ةساج كعرظتن او رصبلا هام لكس رك را
 ةدم ىا )١( نيظراقلا هملكا ال وحن نيع مسا بئانلا قوك د

 ىأ دم برقا تسلح وح انام هنغ مون نوكي دقو نط |!

 هبرق ناكم
 لع اهورصنف اهف اوعسوت ةعونسم ظافلا نامزلا ىرخت راك

 قح ىآ لمالاو نفاذ كنا انحأ مطوقك ىف ىنعم نيمضت

 ريذتملا نب دئاف لاق كلا امقط
 رخاالو .كاوه لال .كنآو © ماه كيءرتمد1(؟) نا قا

 مكاق كنا ىنم انظ وا أر دهج وا كش ريغ هلثمو

 (نهوسكتت نآنوبغ رول جن هنم سيل هلاءدقت ا ناتسا
 هنال(اموننوفاخي)و حن الو رك ذ امم دحاوب سيل حاكنلاناف ىئنب ردق اذا

 هنالت يلا تكسو رادلا كلم نمو هن لود نيك ىنعم ىلع سيلا

 تبلص لوقت الف ىف ىنعم ىلع تيبلاو رادلا ىلا لاغغالا ىدعت درايف |١

 امهم الا بصني ال ناكملاو صتخم ناكم هنال تيبلا تت الو رادلا

 ضفاخلا طاقساب عسوتلا ىلع وه امنا امهيصنف

 هيف مقاولا ىنعملا ىلع لادلا ظفللا همصان و ( بصنلا قرظلا كح ) :

 نيفصلا نيب ترس وحن ؟ ذي نأ (اهادحا ) تالاح ثالث لخسللا 00
 اليل وأ اليم كلوقك ازاوجن فذ نآ(ةيناثلا) لصاإلا 00

 برضف اء>ربماف هاط ىف احرخناص>خ ثامهو ظرقلا ىني ىذلاوهو .ظراق ةينثل )١(

 ىلع رقتست الذ ءاب را نول: نولتت اهناب اهفصي ىنعملا (؟) ادب ا نوكيال امل لثملا اءعودربي
 امتحم ىفصاخأ مل اذا بجي الف لاح
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 ل مما

 مداقلل اماركأ ةنيدملا تنيز وحن هبصن رثكالاف لوالا ناك ناذ فاضم
 هلوقك ةل ىلع رجيو

 رصتني هيرصان اونوكت نمو 2 ربج مجيف ةبغرأ 5 نم
 هيلعةةفشلل هنع حفصا و فرحلاب هرج رثك الاف ىناثلا ناك ناو

 هلوقك هلق ىلع بصخنو.

 ءادعالا :رءاز تلاوت ولو ءاحيطلا نع نيحلا ديفا آل

 مهلا ( ان رقما رح ءاورلا لع نارعألا هيخ راج كلاغلا ناك ناو
 هللا ةيش> نم طبه امل اهنم ناو . هللا ةاضرح ءاغتبا

 :*« اف رظ يمسملا وهو هيف لوعفملا ©
 امهدحأ ىلع هتلالذ تضرع مسا رانا وا تامز مساوه فرظلا

 داراطاب ىف ىنعم نمضو نامزلا ىرجم ىرج وأ
 تضرع ىذلاو اليم ىشمو اليا رفاس وحن ناكل“ نامزلا مساف

 ءايشأ ةعبرأ امهدحأ ىلع هتلالذ

 )0 ركع تربماوح ناكل ٠١ نامزااب ةزيملل ددعلا ءامما 0 (١

 احسرف نيتس

 لكم ويلا عيج ترس ني وأ امهدحأ ةيلك هب ديفأ 31 0

 ش ليم فصن مويلا ضعب وا خس رفلا

 رادلا قرش مويلان مالي وط(١) تسلجو < امهدحال ةفص ناكام (*)

 بلاغلاو هفذح دعب هنعبينأ مث امهدحأ ةفاضاب اضوفخم ناكام (4 )

 0١ ةمانام نوكي نأ هل بونملا فو ارذصم نوكت نأ بئانلا ىف

 رادلا يفرش ذاكم ىف مويلا نم اليود انمز هيرساخ هريدق” )١( سمشلا



 ا

 ارك طبات لونك دطقخ ةكاديمرا مرا

 لما يطق انسلا ف رحو هنم  نكتمالا ضرالا رع( )١ نأ اك
 ىلم هل ةلزامب هليقامن ال ةفوذنع وليل قلطم ل وعنا ىلع

 :« هلجال لوعفملا يمسيو هل لو هملا
 ةيفخ مدالوأ اولتقت الو وحن لعفلا ببس نايبل رك ذي مسا وه

 طورش ةسمخ هيصن زاوجلا طرتدبو (؟) قالما

 قوتقولاو ب لاسملا عم ادحتم ليلعتلل اديفم ايبلق اردصم 20

 وحن رجلا فرح هز بجو طورشلا هذه نم طرش دقف ناف . لعافلا

 .قالما نم كدالوااواتقت الو. ةيربصملا دقت مانالل اهمضو ضرالاو
 : .كتكح و همن للف 3 0 10 كيبدأتل كم دأو . ةسلقلا دقفل

 سقلا ”ىرحا 1 الا مديل ادغ ماركالل مويلا

 ”قكضفتمللا ةانرلاالا رجالا ىدل ””ابناث مونل تن ققو 0 ) ١

 ىلدطا خف ىنأ لوق لعافلا ىفدا< الا دقف نمو

 ةنطقلا هاب ناوعفملا ضفتنا اك ةزه .كارك ذل قورعتل (؛) ىلآو

 نبيا را / ةداصلا 31 يلاعت هلوةىفامهمف داحمالا ىئتنا دقو

 وأ لأن ا لأ نم در اما ظورشلل قوتسملاو

 نأ | (قمملاو) هيلعفوطم» فر>و سمي لعافس <دمو لب ؛ازناو ةيضانام تارا )0(

 ريشتب داك ال ىذا تاشمأب ايلا ا الو ضرالا رع طن ال ماناذا حودمملا
 هنمزو ثتءملخ تضن (*) ةقافااو رقفلا (؟) فيساا ةلامح ل. لاو ةعرسب هايتنالا دنع

 5 ىلورمل (غ( دحاو بو ىف قب م 0 سم ن“ 3 4 مسا ةسيأ مونلا لق

 ابايم سيفلا لولو )( ةزذا(ورعءاا) لعافو ماك ا ٍىرك ذا 0 طاشنلا ةزذلاو ىل

 كولدلاو باح ةماقالا لعافوكولدلا نءز ند هرءتمةماقالا نهزو ءامملا طسو نع
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 01١ هل ةرلمماواءازفش تناأ وج هنع امهفتسمو د فزشالا ةسرت

 ادوعقو امايق
 بجي بجي كيمأ وحن ىعم مسا لب نيع مسا هنع ربخلا نكي مل ناف

 ١ ديالارو ارابطألا زاج رصحب رركي مل ناو ةيربخلا ىلع هعفر بجو

 ةلج دعب عقاولا وه لوالاف هريغل وا هسفنل ادكّرم نوكي نا( ه)

 ارارقا(١) دي ىدنع هلو هانعم ىف صن ىه

 هكلل حصان انا وحن ًاصن هبريصتف هريغ لمت ةلمج دعب عقاولا ( ىتاثلا )

 هلبق امن موهفملا ىقنلا رارمتسا ققح ةتبلا ظفلذ ةتبلا اذكل عفاالو اقدص
 املصو سايقلاو عطقلل هتزمحو

 طورشب هيبشتلا ضرغل ةلح دعب عقاولا ردصملا (1)

 هانعم ىلعو هلعاف ىلع ةلمتشم ةلمخا ن وكو ثاودطاب | معقم يوك

 نيصلخملا ىعس ىعس ىل وم لمعلل حلصيام اهيف سيلو
 هل وحن هيبشتلا هب دصقي ملوأ دس أدي دب هلك ردصم نكي ل اذاف

 ءاكملا ءاكذ ءاكذ هل وحن ثودحلاب رعشي لوا نسح توص توص

 هيلع و< هلعاف ىلع ةلجلا لمتشت مل وا ةخسارلا تاكسملا نم ءاكذلا نال

 ىلع عفرلا بي متاننلال هيلع حونملل هيلع ريمض نال ماجا حون حوت
 ىحن هيف لمعلل حلضيام ةاجخلا ىف ناك ناوةلثمالا هذه عيمج ىف ةيلدبلا

 روك ذملا لماعلاب هبصن نيعت عشجلا لك ١ لك أي ىلع

 اهيفذ وكي نا نم معا وهام هانعم ىلع لامشالاب دارملا ( ةظوحلم )

 ا نك ا ارارثا ةلكؤ فورمملاو ةعدصلاو ةمسناا دملا (1) ايثودح در

 لوالا رارقالا نم ديفتسا



 هو

 عضاوم ةتس ىف هلماع فذحيو هظفل نم لعف هلام (ب )

 ان ورقموا ءاعد وا امنوا ارما عقاولاك هلعف نع بئانلا ردصملا )١(

 دقو ايناوتا . هللا اي انل ايقس . ايناوتال اداهتجا وحن ىخيبوت ماهفتساب

 كوانرق دج
 اصوصل فسر هلق لصألا قافذخلا

 (١)بلاعتلا لدن املا قيرزالدنف مهروما لج سانلا ىملأ_ن يح ىلع

 ىدنكلا ديزب نب سابعلا وحم ريرج لوق خيبوتلا فو.
 ( #) ابارتغاو كابا ل املأ " انيررغ ى عاش ق.لخلا دعا
 اهطامعتسا ةرثكعم ةنيرق اهلماع ىلع لادلا ةعومسملا رداصملا (؟)

 دنعو اركشو ادمح ةمعنلا 0 دنعكل وقك لاثمالا ىرحجم ترج ىتح

 درطلاب ءاعدلا دنعو ةعاطو اءمس لاثتمالا دنعو ابحت كيتا اه روبلخ

 شاف هللا هقحس ىا ادعب و هل اقحاس دعبلاو

 لوالاف اربخ وا ناك ابلط هلبق لمجمل اليصفت مقاولا ردصملا ( © )

 هلوقك.ىاثلاو :ءادخ اماو:ذعب ائماماخ قاموا اودفف رك

 م 0 ولولا غولب اماو ىشخم ةعقاو ءرد اماف ندهجال

 غلبا اماو ارذا“"امأ“ ىأ"دهللا ةقاعل البيضا اكد غولبو ءردق

 ككلوكلا نأ طرشب ناعم نع اريخ هلعف عقاولا ردشلا+“ 4

 كن لاعا وابدا لا ثنا'اماعو هلق الر ودمع: لأ امهقامبف تنأ رح اوكا

 ىهو 1 ل املا فاطشخا لاملا ةعرسب قطتخا ىأ لدنال لوءةم + هَل 00

 نكفلاو توما سانلا لغةثي ني> ةم.ظع ةعرسإ لوقرسإ مما (ىنعلا ) ةل

 ا | مسن ,ونوهوناةاطمنالوعنم 1 , ارتغاوامؤ او . . عضوم ىبعشو ةزمحلا ىدانمأ دبع )0

 ةلزانلا ةمتاولاو مفدلا ءردلا (©) ىدنكسلا ديزب نبسا.لا هب وجوب هناف رضاح مكح ىف



 اا تم

 ' هتقوو . ءوس ةتيمر رفاكلا تومي وحن هتئيهو ريسلا نس>أ ترسك
 ملسو هيلع هللا لص ينلا حدع يا ل

 ظ (١)ادّوسم ملسلات اب 600000 يرانا كابسع نطمتملا 1

 0000 ات ام وح ةطرشلاو ةمايفتسالا امو . دمرا ةلل ضانغا ىأ

 | الل او سلجاف هتئش سواج- ىا ىا سلجاف تقشامو هتملك مالك ى ا ىا
 هريمضو .ةداج نينامث مو داجاف وحن هددعو اطوس مرجلا تعنق وحن

 وحن هتراشاو نيملاعلا نه ادحا هبذعا ال هنمواسلاج هنظا هللا دبع وحن

 مالكلا كلذ هتملك

 نالكا تلكا لاقي الف عمجمالو ينثيال دكؤملا ردصملا * ةدئافؤ#
 نيلو ءاىوهنال ديك أتلا ادارءالوكا الو

 هتامحرو نيتمحر لاقيف هسكعب ةمعنو ةمحرك ةدحاولا ءاتب موتخلاو

 حلصملاودسفملاىريس ترسك ىعونلا اذكو ةلكو ةرمتك هنال

 ةيونعموا ةيظفلةنيرقل ازاوج فذحي دقو رك ذي نا هلماع ىف لصالا
 نيتسلج ىلب وا اليبوط اسولج ىلب لوقتف تساجام لاق. ناك لوالاف

 هتمدق ىا اروكشم ايعسو اروربم اج>و اكرايم امودق وحن ىاثلاو

 ظ لاحلا ةنيرقب تيعسو ت>ححو
 ناعون وهو هلعف ماقم ردصملا ةماقا دنع هفذح بجي دقو

 هبلطملا دبع دو بط يلا ليو وحن هظفل نم هل لعفالام )١(

 00 نا تيك ألا 5 د ك رارو فادجر و هلاك لها و دق ف فك ًالادليو

 ىريرقت ماهفتسالاو ٠ هندب ىف مسلا
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 ىلا جات ال رهاظ مسا هنال نبوخالل هتفلاخم هرضت الو هنع
 هرسفب ام

 «( قلطملا لومفلا باب
 الاخ الو "ان سيلو هددع وا هعون نيبيوا هلماع دك ب منا وه

 ةرود ضرالا رودن' ٠ ءالقءلا ريس رسو . . ايعس معلا بلطل عسا 0

 0 ل يي مويلا ىف ةدحاو

 ىراجلا ثدحلا مسا ردصملاو اردصم قلطملا لوعفملا نوكرامرثكاو

 هذه ناف ءاطع ئطعاو اءوضو أاضوتو السغ لستغا جر لعفلا ىلع

 اهذع اهفو رح صقتنل ااعفا ىلع رم ل اهمال رداصم ءامسا

 وأ اروقوم ةازجا قاع مهج نامت هلت ردعماما ل

 خخ ضرك 24 الكم سوم هللا مكو وج لعف نم هنم قتشا ام

 ءايش أ ةقلطملاةيلوعفملا ىلع بصنلاف ردصملا نعبوني- افص تافاصلاو

 اليوط افوقو وأ انوةو تدقكهفدار» عونلل نيبملاو دكؤملا نع بونيغ

 مساو ًاتسح ًاتاين اهتننَأو اليتبت" هيلا لقبت و وحن قاقتشالا ىف هيقالمو

 ءاماعلا ءوضو وأ اءوضو ًاضوتك مع ريغ ردصم

 اوليمت الف وحن ردصملا ىلا نيفاضمضغهن ولك طقف نيلازع تونو

 حولملا نب سيق لوق هنمو ليملا لك

 ايقالتالنأ نظلا' لكناَنظَل "اه دعب نشععلا لا عمجي دقو

 ناعذالا ضعب ثذوعماسلا نعذا

 هتفصو .( ” )ءاودع طبخ طبختالو ( ١ ) ءاصفرقلا دعقكه غونو
 سس

 رهبلا ةقيمضلا ةقانأا ىهو ىثعا ثد 95 )0 هردبه



 ل !«؟

 داك أ سل ىف هفذح عقوأ ناف الحموا اظفل بوصنمل جاتحا ناو
 لوالافارختم لومدملا رابشا و نظاياب نم وا ناك باب نم لماغلا
 ملكتملا نأ معي مل هب ظفل فذح د١ ب دمك لع نامتساو تنعتسا رب

 30 0 4 نييتبماوأ هزيم دم ىلع نيعتسم

 ل رع ةلاملاو. ٠ هاا ا دلل نيلخ ناكو تنك وح ىناثلاو
 هايا امباق ادم تنئنظو

 وحن ةلضف هنال بوصنملا فذح بجو مدقت امم نكي مل ناف
 هلوق امأو ىلع ضدك

 )اجا بنلا ىف نكف [اواوج .٠ :بحانم كيم بو" هبيض و تنكاذا

 ةرورضف هيضرت ىف بوصنملا رامضاب

 ىف ًادتبم نع اربخ هيف ع زانتملا مسالا ريمض ناكاذا (ةلكت )
 نايت الاي جوامجر يغ وارق لا | دا رفالا ىف هريسلا قباطم ىيغ لصألا
 الوشم ايلعف نيوخأ ادلاخو ايلع اخأ ىتانظيو نظأ وحن ارهاظ 0
 ءايلاو نظال ناث لوعفم نوَحأو هيلع فوطعم ادلاخو نظال 0

 اريهذ هب نايتالا رذعتي ناث لوعفم ىلا جاتحيف نانظنيل لوأ لو عقم
 اذا لوقتف ارهاظ امسا هبذا.ت الا بحيف

 ايلعهايا ىنانظي و نظا تاقف ريمضب خالا لدب تلا كنا ىلا
 هرسفم نال حصي مل ءايلا وهو عل ةاعر ريمضلا دارفاب نوخأ ا

 دارفال حصي ملر.مفملل ةياعر امهيا ىنانظيو تلق ناو ينثم نوخأ وهو

 ربخملا قفاوم رهاظ مسا ىلا هنع لودعلا بحوف ري ا,ةسمو ادعملا

 ليجلا الا ظفحأ ال ىنال ةعبطقلاب مهلباقأ مذ ىنع ىناقدصأ



 ل

 ريرج لوق وحن 0 هبحاص مرك أو مك دم وحن بوصنملا
 هلساون قتلا ل هب نمو قيقعلا تاههه تابمبف

 .دانساللهبت ملف ىناثلا 1 وه غ1 وعملا فلاطلا نال

 رعاشلا لاق اذطو 1 لمات الف ةيوتإا

 سبحا سبحاذوقحاللا كانأأ كانأ قلغبب ..ةاجنلا نأ ىلا نأف

 ا لوالا لامعا ىلع كوتأ كانأ لاقل عزانتلا نم ناكولو

 ىلاثلا لامعإ ىلع كانأ
 نييفوكلا نكل قافتاب تئش امه لامعا زاج نالماعلا عزانت اذا

 ىف لوالا لمعأ ناف هبرقل ريخالا نيب رصبلاو هقيسل لوالا اوراتخا

 .ءاحو . كار ادق ماق و هريمض ىف ىلاثلا لمعأ هيف عزانتملا

 .بلطملادبعتنب ةكت اعلوقامأو كاقي دصامهيلات رظن وماقودخت هتم أ أو

 (1) هعامتش اوم 'غاذا نا " ءرظانلا ينتحل
 :ةريدنقت ذا. قاثلا نم :ثوصتملا نيمْضلا' فدحو ؟لواألا لاا

 ش ةرورضف هو

 فدح عانتمال رمش أع وقرأ لوالا جاتحا ناف ىلاثلا انلمعا ناو

 الجرهبر و بابلا اذه ريغىف ءاج دق ركذلا لبق رامضالا نالو ةدمعلا

 .تبرضو ينوبرض برعلا ضعب لوق ون عرزانتلا باب ىو فاني

 رعاشلا لوقو كموق

 (؟)'لسبم يلع ند ليج اقل 3 نادل ا و ىنوفج

.0 

 ةيلهاجلا ف تناكقوس.ظاكع )0غ( ادتيملا ه طبار نم ى.دساا ريوض عفار ولخمزليف هرييض

 تدأا َق حالسلل هعامش ىف ريمضلاو رهبلا ءي لإ ىثعلو 1 0 0
 دعابش ى ئهألا )0 هل



 0 يل

 مهارإ 710 كامو ٠١ روصحملاو تمرك ١ نم تاوج قايلع

  لامعالا باب يمسيو عزانتلا باب 9

 الآ لمعلا ى امم اهيفي ناسا وأ ناقرضتم.قالعف مدقتن نأ وهو

 ور“ ىبس ريغ لودعم امهنع رخأتيو ههيشي مساو فرصتم لعف
 0011 ةللعافلا قيرط لع اقا ملا تنحا نم امهنم لكل ترف

 ةيلوعفملا قيرط ىلع ىناثلاو ةيلعافلا قيرط ىلع قوالا ها امط ةلوسنملا

 )١( ارطق هيلعغ رفأ ىتوت 1. نيلعفلا لاثف سكملاب وأ
 : هلوق نيمسالا لاثمو

 (؟) العوم كءانف_ الا ذختأ يف هك رخا قم انفه اعلم كيد

 ٍميياتك اورقا مؤاه نيفلتخلا لاثمو

 نوكي اك هيف عواتتملاو رثك أ نوكي نيلماع عزانتملا نوكي اكو
 ند نودمحنو نوركتو د ثدحلا ىف رك .[نوك ادحاو

 ردصمو فرظ نينثا ىف ةثالم عزانتف نيئالثو اثالث ةالصلك
 هفرح نيب الو نيفرح نيب عقبال عزانتلا نا اذه نم نابتسا دقف

 وحن مدقتم لومعم ىف الو هريغو دماج نيبالو نبدماج نيب الو هريغو

 000 اوللع تلفتسا ركتاسوعم قالو ترفتساو تملك م أ

 ةزع ريثك لوق وحن عوفر ىبس ىف الو
 اهيرغ ىنعم لوطمم ةزعو 2 هعيرغ فوفنيدىذ لكى ضق

 يببسلا فعقيو ناريخ ىنعمو لوطممو نائادتبم ( * ) اهيرغ لب
 احنملا لموملاو برقلا ءانفلاب دار اودجنملا ثغملا (؟)باذملا ديدحلا لبقو ساحنلا )١(

 ىلإ رخاآلاو .ىبيسلا ىلا امتدحأ دنسال ع زانتلا باب: نم لمج ول هتال (")
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 عاونأ ةعبس ىفا
 مداقلل كلوق وحن لماعلا فذ رهتشا اماهوو لاثمالا' )١(

 )١( رم الثملا فو . الهس اناكم تلزنو الهأ تئج ىأ الهسو الهأ كيلع
 (؟)بالكلاو . كتايكبم أ ىلبقاهريدقت كتاكحضم ىمأ ال كتايكم»

 لسرا ىأ رقبلا ىلع
 ديجلا هلل دجحلا وحم .بضنلا ىلا ةعوطقملا توعنلا: ( ؟)“

 هنءاضإا ذيع ص هنعلغتشملا مسالا (*)

 لدن ني نت 1 رنا نين وأ ساما 06

 كايا, وحن ايا ريفي .ناكاذا ٌناركتلا وأ: فطغلا ظرشن ريذحتلا (5)

 فيساوكسار..لسكلالسكلا.بذك

 . ةدحيتلاوةءورلا رحاضتا رك ككتلاو !نليعلا ظرصي ءلرغالا 0
 لمعلا ىلع ةرباثملا ةرباثملا»

 موقلا ديساي وحم ىدانملا (؟)
 اكرم ضرشل اما ازاوهنىدخمدقو ؟ ذب نالوستلاف ل

 ْ ماوس مل ناف وحن زاججيالا وا ىلق امو كبر كعدوام رحم لضاوفلا

 هناجسهتساوانيرفاكملا ىأ نيلغأل هللا ب سنك وم هراششلك ىونمم وأ |

 رولا ئاةلسوتمار الو ىم آر اهلا 0
 ىنماعو تدصق وحن ىتاثلا لمعأ نا عزانتلا تاي و يللا

 وم نم قوكسملا (لوعتملا اهربشأ 0 ىف هفذح تس ىذاتسأ

 ةمالسلا 0 .تنا منتغاو



 كر ع

 الصتم اريمضو انلثم ام ارهاظ نوكيو هلمع نقتملا هللا بحت وحن أل عمفلا

 ظ هد هللا اع الفدا ملعملا قيقا

 ميدقت لصالاف ىنعملا ىف لعاف امهدحا نيلوعفمل ايصان لعفلا ناكاذا

 دقو ٠ ايلع ةبج تسبلا زوجيو ةبج ايلع تسبلأ وحن ىنعملا ىف لعافلا

 اعنتموا ًابجاو هميدقت نوكيي

 عضاوم ةنالث ىف بجاولاف

 ادلاخا دم تدار نزلا لوصع دنع ( اهدحأ )

 | اا ام وحن هيف اروطح كاثلا لوعفملا وكي نأ ( ىتناثلا )

 امهرد الا ادلاخ

 انا وحتالصتم اريمض لوالاوارهاظ امسا يناثلا نوكي نأ ( ثااثلا )

 عضاوم ةثالث'ى عنتمملاو  رثوكتلا كانيطعأ

 ” تاع اوك هنف ارويس ملل ىف: لعافلا قاوكأ نأ (لوالا)

 اديعس الا مهردلا

 اديعسهتيطعأ ثردلا و الصتما ريمض ىناغلا وارهاظذوكي نأ (ىانلا)

 ابغا ومحت قائلا لع دوب يحض لع المتتما نوكي نأ ( ثلاثلا )

 ندع "2 رطاو ًادتبمل اظياعأ نيذللا نيلوسللا حبو : هيرأب مقلا

 وح ةءوجو و: اعلاظ ردبلا تنبظ وحن امهوأ متذفت زاوج نم نيلودفملا

 هرطان ةسرالا ف كح ر# هعانماو . ادلاخ ادمم تلخ

 اذا كلذو ازاوج اما فذحم دقو ( ركذي نأ هلماع ف لصالاو )

 كلذو ابوجواماو هتمركا نم باوج ىف كقيدص وحن ةنيرق هيلع تلذ



 هلال ١

 ةلمح كعب مسالا عقو اذا ازين داس وما (ةعبارلا )

 دتبملا يمض ةرسفلا ةمجا ىف نوكي ذأ طرشبأ تي

 1 هراد قة اليلخو رفاس ىلع وحن وحين ءافلاب ةفوطعم ناكل 1

 نيهحولا الك ىف ةلك اشملا لوصحل أمهمف عفرلاو بصنلاب هتمرك !اليلخ

 ةمدقتملا عضاوملا ريغف كلذو بصنلا ىلع مفرلا ناحجر ( ةسماخلا )

 هتماع ىلع وحن

 مق باسلا مسالا نع لغتشملا نأ ( امهدحأ ) مدقت امل ( ناممتم )

 ةنالث طورشب امسا نوكي العف نوكي
 - نآلا هلك 1 نأ ماعطلا وحن هلبقامف لمعلا اهلاصالماعافصونوكي نأ

 كارخاو انكلع دم وم رددملاو لعفلا مسا لوالاب جرخيف . ادغ وأ

 كلاثلابوسمأ هحلصمانأ بابلا: ومن ىضملل فصولا قائلابو هايا امازتحا

 لماعلان م للصفنملاهريمضل وأ لمانلاب لمنملا هريدسل لص هذهو: قباسلا

 وأ ءاقيإ تك ادبع وحب فاطم مينا هش سا ل ش

 دا رض ىارا ا هج الجر ا ادلع و

 هنال الدب ال . هقيدص ايلع تلك ادلاخ وحن نايب فطع وا هاخاو ارم

 طبارلا نم ىلوالا ةلملا ولختف لماعلا راركت ةين ىف

 « هب لوعفملا باب إ»
 ةروص هلجال ريغت لو لعافلا لعف هيلع عقو ام ىلع لد مدا وه



50000-- 

 دمت وحن ىف عفرلا بجو اغعاو . ةلمبم ال ادومتو هقيدص همركيل ادلاخو

 عفر لح يف ريمضلا نالهب مرك أ

 001 لانعالا لع اطوخد كفل ةادآ دعب مسالا عقي نأ 0

 00 3 اراك د رمللا كاف رة ةعتنادحاو ان اركثأ هي

 هرخز كالو مو ءركنأ هع فااتلا نضفلا ف الا هيلين دنط تت

 اره نان" الوأء اع ىنلا ةزمطا لثمو . لصف الك هب لصفلا نال

 هتملك كتودعام

 لوصف مريغوه و ةيلعفةلمجي ق وبسم فطاع دعب مس الأ عقب ها

 الهاوة لكم را تلطغا ره نوكسل ل و الائاخ تقلا وك اما

 اهدعب ام مطقت اما نالابتقيد . اال امآو تيبلا تحلضأ فالي ٠ بملأ

 لهأتثدح و فطاعلاك لبو نكلو ىت>و . عفرلا راتخيف اهابق ام

 دانأ كرز اردامات نكشل ! 2:3. ازاهو .: هتئادح ررولا حن لفتلا
 لااباوج ةترفتسا اد وك باوطنم نع ماهقتسا هبباجن نأ (د

 ترشتسا مهمأ لاق
 ' ىث لكانا وحن دوصقملاف اصن عخرلا ال تدك نأ ( كر

 00 و كل ةفص هاتفا لجان مثو ا عفد ول ذآ ر دق هايقلخ

 ا اهلل قلت هفوضوملا ؟يقلاا وه ند قب ىذلا نأ ويف لكنع ربخ

 بصنلا ف كلذمهوتيملاعاو عقاولا فالخ وهو هل اقواخم سيل اعيش كانه

 دال نقل :ةمم ال فوذدحلا :لفاعلل ارسفم-نوكي نأ نيعب هانقلخ نال

 هلو3 ىف عفرلا بجو مث نمو الماع رسفن الف هلبق امف لمعي ال فصولا

 ةفص لعفلا نال رب زلا ىف هولعذ ”ىش لكو ىلاعت



 م

 هل مزال وأ هل فدارم وأ روكذملل قفاوم لعف ريدقت ىلا هجايتحال
 بجواام هل ضرعل دقو . رسفم هنال هل لح ال هدعب اف ابوجحو فوذحم

 لاوحأس مخ ذئنيح هلفامهنيب ىوسي وأ امهدحأ حجري وأ هعفر وأ هبصن

 لعفلاب صتخي ام دعب مسالا عقو اذا بصنلا بوجو (ىلوالا )

 زيخ ماههتسالا .تاوهاو هتمرك !كاخأ اليه وحي ييضحتلا تا
 اينح ىحم ظرشلاتاوداو هتيتل ارمج مواهب ار ةنيدملا له ك0

 ماهفتسالاو طرشلاتاودأ دعب !عقي اللاغتشالا نأالا همرك اف هاقلت ايلع

 عقيف ضام لعفلاو نا وأ اقلطم اذا طرشلا ةادأ تناكناالا رعشلا ىف الا

 دكسملا لاو هيلع ف دصتخ هانا ىذ هعقنا ثا لإ اذا وحن مظنلا ورثنلاف

 هلاحب قفراف ههدجو

 نيعضوم.ىف كلذو عفرلا بوجو ( ةيناثلا )

 اذاك ادتيملا لع لوخدلاب نفتح .ةادادنب مسالا عقب 0

 اميلاوحم اي ةنورقملا تلو: راسل دام ىلا اذا تجرخ وحن ةيئاحفلا

 تبصن ولو لعف امهملي ال ةفوفكملا تيلو ةاجافملا اذا نال«

 هريدقت ىلع ناكامه دعب ام

 ايف اهدعب ام لمعي ال ةادأ هنع لفتفملا مسالا دعب عقي نأ ب (

 اهني اراله ران آلا رود . كتئفاكي هتماع نا ىلع وحن اهلبق

 عضاوم ةسمخ ىف كلذو هبصن ناحجر ( ةئلاثلا )

 ةغصل ولو ءاعدلاو مالا وعنا و لب لبق مسالا عقب نأ )١(

 هللا همحر ادمحو . هدش 3 اليلخ و بلطلا ةاداب نورقملا لغفلاو ريخلا



 ه0

 ذوخأملاب ذخلا سابتلال ىلع اليلخ ىطعأ لوقت
 كي وقتف ل والا ريغةماقا عنتما مزااعاب دا نكن ٍنم ناكناو

 (1) ارفاسم كابأ ليلخ معأو ادهم<# ىلع نظ

 ممالكلاقايسو هتروص ريغت لوبجملل لعفلا نب دب اميح ( ةظوحلم )

 : فرصلا ىف كلذ ىلع

00 

 اللا داس ناسا را

 -ه:ماع اذه تماعو هتلك اذه تلكى أ هتماع اذهو . هتلك ادم وحن

 ..هريدقتت هب تررم امشاه وحن هفدارمو ارم اك هلثم هنوكب اماهل هتبسانمو
 ل[ لعمرك اردقبف هودع تبرض املع 3 هخرال وأ (نغاف تزواجح

 الف رامضالل الباق نوكي نأ مدقتملا مسالا طرشو . ودعلا برضل مزاللا
 حلصي نأ لوغشملا لماعلا طرشو زيي الو لاح نع لاغتشالا عقب

 العفالو لعف مسا الو اردصم الو ةهبشم ةفص نوكي الف هلبق ايف لمعلل

 وهو حجار ( امهدحأ ) ناهجو هيق زوجي مسالا كلذ نا لصالاو

 ل اذا سبالا نمأ دع ىتاثلا ةبانا حصيق ىطعا بايك امهنأ كالام نبا راتخاو )١(

 هفالخم يناثلا ةماقا زو الو اتلطنم ادلاخ ركب ماعاو الياخ دمع نظ لاقيف ةلج نكي
 سيللا مدعل يتاثلا ةماقأ زوجي هناف اجرسم كسرفميهاربا ماعأو امئاق مساق نظ



 سس!

 وأ دهعلا مالب صتخم ردصم ريمض لعافلا بئان نأ ىلع جرخيف
 كيلعلالتعاوأ دوهعملا لالتعالا للتعيو هريدقت ليلدلل ةفوذحم ةفصب

 دربمملا كولا: ليأ وهن ليو .هيلهىلوالا كيلم ةلألال كيل نإ ١
 ةيالاو يناثلا تيملاىف فرظلا بئانلا سيلويقابلااذكو اهنود لوح وأ

 هل الو عقمهن وكل كلاثلا يف رورجملا الو فرصتنم ريغ هنوكل

 ةليللا ترهس'و ناضمر مص وحن صتخلا فرصتملا فرظلا ( عبارلا )

 نكي مل وأ مو كعمو كدنع وحم فرصتي مل ناف . ريفالا ماما سلِجَو

 هب اين تملتما اه ونام ا

 ةبؤر لوق امأو هدوجو مم هب لوعفملا ريغ بوني الو

 ىدهوذالا ىنلااذىفش الو اديسالا ءايلعلاب نعذ ل

 هلق ركذب اينعم مادام هر بينملا ىضرب' امناو هلوقو

 طامفدهب ل رمفملا دوجو عم رورجلا هيف ٍبينأ ام

 ناك ولف هبئان كلذكف ادحاو الا لعافلا وكي ال اك 6# ةلأسم
 قابلا تبصنو لعافلا ماقم اهنم ادحاو تقأ رثكاف نالومعم لعفلل

 . كمامأ ارانيد مداخلا حنم وحن ارورجمو اراج ناكنا الحم وأ اظفل

 ةدحاو ةخفت روصلا ىف خفت اذاف . ارير> فحصملا ىمكو
 نأ ىنعأ ىطعأ باب نم ناكذا ةثالثل وأ نينثال يذعتملا لغغلا

 ةرئاج لعافلا ماتم امطوأ ةماقافاربخو ًأدتبم لصالا ىف اسيل هيلوعفم

 تزاج هتماقاب سبللا نمأ ناف امهنناث امأو امهر د ىلع ىطعأ وحن قافتاب
 الو ايلع ليلخ ىطغأ لوقتف تعنتما نمي مل ناو ةّدِح ذايلغ لق

/ 



 1 ل ال

 دانا اف ترمس ناطوحت طر هاك ذب قل تاالاك ىونعم امأو
 سااجملا ىف اوحسفت مكل ليق اذا. ىدهلا نم

 لعفلا ثيناتو هلعف نع ريخاتاا بوجوو هعفر ىف هنع بوني

 ا نم دحاو ةمدقتالا ماكحالا ةيقب نكد هثين ألا

 لجالا سد ءاملا شيعو وحجم ه.لوعفملا (1 (

 مالا ىف رظنو . مهيديأ ىف طقس املو وحن رورجلا (؟)
 ةخفن روصلا ىف خفت اذاف وب صتخملا )١( فرصتملا ردصملا (*)

 ىللعافلا بئانن ا هرهاظ ام اماو ةدئافلا مدعل ريس راس عنتعو ٠ ةدحاو.

 سدقلا ىرعا لوق وحب مهم ردصم ريمص هيف“

 (5)برد:كمارغفشكي ناو كؤوس نللتعيو كيلعل خي ىتم تلاقو.

 ةقرط لوقو

 ” انوه قرا ىررلاف لا 11و ,٠ اود ليح ةيناخ ئذ نم كلايغ

 ندياعلا نز مدع قدزرفلا لوقو

 11 1 ع يع 54 ب

 0 ميسا ةد الا 73 5 هداهم ند ىصعلو 00 ىصضعل

 نومشي ام نيبو مهيب ليحو ىلاعت هلوقو

 صتحلاو هللا نا-بسو هللا ذاعك ةيردصما ىلع بصنلا مزايالام فرصتملا ( ) ١

 ف طسوتاا هم دير ) ىنعملا ١ دقعل برد ) 5 ( ددع وأ ةداضا 1 فصول كم م

 ىتحهتلباق٠ نعراذتعالاو لذا, اما هيضرب الاهه.م لمعت نأ رطضت: الثل برآةلاو ردها

 تكللذ فرع ارو ل ىل رع اللو كثاذ داتعيف هن رايز لوم: اماو اهرمأ قيال

 نهو ةئانتسالل ماللاو هيبنتللا» بارعالا ( ") هتبتاع دمحتالام لصحيف لاذلاو لهالا

 فوذح6م, قاءتم ه> اح ىذ



 ل١١1 ب

 وح .ارهاظ امما .لعاملاو ازيمتم لوممملا دوك نإ يلا
 ىدحاص ىناح

 نم هللا ىشخم اهنأ وحت امئاب هيف اروصخ لعافلا نوي نأ ( ابيل

 . ليججلا الا ةدوملا رع ديزي ال وحن الاب وأ ءاماعلا هدابع.

 وحن اكسمت الاب روصحملا ميدقت ىاسكلازاجأو
 41) الم انه الا طق اسالو ديك ىذ لك ميال الا باع ام

 «(؟) رانلاب هللا الا بذعي لهو ممراج رانلاب اوذع نا هلوقو

 نواتقت ًاقيرفو مب ذك ًاقيرفوحنفازاوج لعفلا لع لومفملا يدقت امأ

 0 ىنف ابو>و هعدقت اما

 وحن ماهفتسا مسا نوكي نأك ةرادصلا هلامم نوكت نأ (امحانعا

 نوركنتا هللا تانآ ”ىأف

 مدقم هريغ بوصنم هل سيلو ءافلا دعب هلمأع عقب نأ .(( ةيناثلا )

 اثيل ترقأك ويلا ام فدلخلا ق2 الق ميتيلا امآو ريكف كلارذ

 © لعافلا نع بئاثلا باب 0

 اوبقاعف متبقاع ناو وحن زاجالاك ىلففل اما ضرغل لعافلا فذحمي

 هتريس تدمج هرب رس تباط نم وحن عجسلا حالصاكو. هب متيقوع ام لثك

 ىثعالا لوقك مظنلا حيحصت 1
 (*) لج راااه ريغ ىرجأ قلظ وىريغ ١ .الحرابملع وانه رع

 نايجلا الا عاجشلا نم « رفنيالو م ءلالا ميركساا لاف ببال ى لاو ناجل املا 59
 0 أ اللا ادهنأ ذأ رانلاب بذعا# هراد ىذا | ىزء راك ِ ماوفت ا )0

 .فذح و لوعفحال ةثالثلا ن طا وم ا يف قاع قبو دبهأ ريغ نه 0 ةملا قاعثتلا

 ا ةرلإ ن 0: ريوضلاو ,ظنلا حيحصتل هللا رهو 5 ماءال لعافلا



 0 هس وال

 0 1 لا لكا حن راع ةنب رقشدج 000 امنع م
 0| | ا :لوطتملاو روصخ ريغ اريمض لعاقلا ثوكت نا (.ب )

 ةلأسملا ةتييق وايلغ ثملك اوك 1ويماك

 ةاخا الا دلاخ لع ام وح الاانا ومع لووفتملا نوك نا (>)

 ىلع هعدقت نييرصبلا نم عمج زاجاو | ردّس مهارإا نشرغ امنا و امنا وا

 ىعازخلا:ليعدلوق وحن اكسمت الاب رضحلا دنع لعافلا

 )١( لها الو لامب ىليل نع لسي حلو هداؤف احامج الا ىلا املو

 2 صاع ىب نونحم لوقو

 اهمالكي بام ةفعض الا داز اش ةعاس ملكتب ىليل نم تدوزت

 لوقورذنلا نوعرفل 1 ءاج دلو وحنف لوعفملا طسوت زاوج اماو

 زيزعلا دنع و رتع مدع ورح

 (؟)ردق ىلع ىسوم برأ امك اردق هل تناكذا ةفالخلا ءاح

 ( لئاسم ثالث ىنف هبوجو امأو )
 ةداووحم لوعقملا ىلع دوعل ريمض ىلع لعافلا لمتشي نا ( اهادحا 0

 ليلا قادر وك و .- مدا نيملاظلا عفن آل موب ٠ هاا

 ىدع نب معطمأ حدع تباث نب ناسح لوف وح ها طقف

 | الا »هدج قباضانلا رم ' ادحاو رهدلادلخا ادجنأولو

 ()دجلارذؤ ىدنلااذهادنقرو ددؤسباوثأ محلا اذ ةماحاسك ل

 ًاهريغيرخأب ىلست هدمب تيبلا ىف ال باوجو كرتلا -ولسلاو عارسالا حاملا ( ) ١
 نمو ءاململا هملح نم نبتقي حودمملا نأ ( ىنعملا) (؟) . ةردقم اردق ( ؟ )
 ٠ ءامركلا همرك



 لت 0

 تدبتجحا ةبتكلا وحن لقاع رسكم عمج ريمض نوكي نا ( كلاثلا )

 اودهتجا وأ

 ةاتفلا تمعن وا معن وحن معن باب نم لعفلا وكي نا ( عبارلا )

 هريشل امأ تعكر نك هركذم ملاع مذ اذه دوجا ثننأتلاو . كلير
 ثن ملا ف كلذ لكو ةلغو ثوغربك ىنءملا لاح ةفرعم مدعل ظفللا ىعاريف

 الا ًابوجو رك ذم درجملاو ازاوج .ثن م ءاتلا وذف ىزاخملا اما يقلل

 )١( ءامسو ل نيمنقك تنزل عمس نأ

 (ةروس تالك ق ثين أَلا عنتكو (

 ةمطاف الا لقأ ام وحنألاب الوصفم لغافلان وكي نأ (اهعاذها |
 هلوقك رمغلاب صاخب ثا

 معلا تانب الانبرح ىف مذو ةدرر نم تئرب ام
 وا .ارهاظ الظةلو ىعم وا طقف ىمماركاده نوكب نا ( 0

 هدعاس ىلعو ةحلط ديا و اريمض

 نوقتملا حافا وحن رك ذم ةمالس عج نوكي نأ.( اهنلاللا

 "ىجحي مث هنم , راك هنال هلعفي لصتن نا هيف لصالا نأ ) عباسلا )

 بجحاووزئاج كلذ نم لكو لوعفملا اءهمدقتي دقو سكعي دقو لوعفملا

 ىف كلذ بجحيو دواد ناملس ثروو.وح لعافلا مدت زوجيف

 ١ ْ ضاوم ةنالث

 ماع, وحن ةنيرقالو ايفخ امهمارعا ناك ناب سبللا ىشخمي نا (1)

 ايف ماكحالا هذهو ركذ امف لعفلا مكح اههوكو فصؤااو ريمضلا مكح (هيشنز(1)
 ةماكلا راتعاب هثننأتو طظفللا رايتعاب هريك ل" زاد هظفل دصق نأف مسالا نعم دصق اذإ

 ءاجغلا فورحو فرحلاو لمفلا اذكو



 ن1

 لل ارا فيناتلا ناك ذأ لاصتالا عم لا زوجيو

 : قاطلا صاع

 02( ال لا "نضر لد اهقدوتقدو ”ةنزم الف

 0000 ىدواثداوملان ف 31 لو ىبراامأف . ىفعالا لوقو

 0 (86) ثينأتلا قيقح التم" ارهاظ نوكي نأ ( فناثلا )
 ا ل يا مالكلا حيصف ىف زاج اعناو نارمع ةارعا فلا

 ناه>و هيف زو2 وهو را دارا

 مايالا وحن لقاع ريغرك ذل ريس كن عجج ريمض نوكي نأ ١ ثااثلا )

 00 ل قل ريجكت 2 عمجج ريمض وا ماو تجر

 نحرف وأ تحرف د 4 وأ تادسا

 ) عضاوم خرق تينت زوو )

 رك وم ثدنأتلا رام ارهاظ اهما رانا نو نأ( مدع

 000 للا ريب هلفاف م لفل كفناتلا نييقح و1 ةرسكلا تكا و
 ع
| 

 هلوق هيمو دعد مودا تو ذأرس وا

 رورغملابت دلا ف كد ىدذدعي ةدحا و نكنم هرغ اما لأ

 : ع 8
 ” 0 هيبلاثلاو ةارغإا لا ىقاقلا رشد ترتلالوق هنمو
 000 وع رحم راذملاوا كولا ريسكت () عجن وكي نا(فاثلا )

 ىراوخلا وا ناماغلا

 رطق رطملا قدوو ءاض. لا ةبادسأاا ةنزلاو نيتعفات 0 ةب ادعس تصب ١ ١

 ىذلا رعشا ةمللا 4 هرورضلل لصو لقبا ةز مهو اهاقي 1 ضرالا تاشباو

 الاس ثنّوم ع ل 2 ل ادرفم ( ٠ ( اكلهأ اه كي نذاللا ة ه.ودعش زواجي

 عمجلا ةلماعم نالمامد رثبو رسل عملا مساو ءاسلو موقلك عم طا مسا ) 4 (



 ع راض هيك هربدقت

 اذا وحم لغفلاب ةضتخملا فورا دعب رسف اذا هلعف فذح بيو

 تقشنا ءامسلا

 وحن هدارفا عم دحوب يس هعججو هتينثت عم دحوب هلعف نا(ه)

 نوقباسلا زافو . ناتفئاط تلتتقاو شحلا فحز

 طقلم نب ورم لاق هعوذرمل لعفلا ةقفاوم ةءونش دزأو ءىبط ةغلو

 : ؟)ةيقا واذ كلىل وأن ىلوأ انقلا دنع كانيع اتيفلأ

 511 ني لهأ ليغخنلا ءارتشا ىف ىننومولي ةيمأ لاقو

 ىنادجلا 400

 تتافتبلا قفل >> [ناع ميبرلا جت

 لعاب اولاد رشا كلذ ق :قونلاو وازلاو لالا نأ تسأل

 ريخأتلا و م.دقتلا ىلع أدتبم اهدعبامو نيلعافلا رئامض اهنأال عججا و ةينثتلا

 موقلةغل كلذ نأ ةبب ملا ةق| كاؤقل ريما نم لادبالا ىلع عبات 5

 مب ايعأب موق هغلب ناصتال ريمضلا نم ليديا ريحا مدقتو نيئيعم

 ءاتن و ىضاملا را ىف ةيكااذش ءاتن هلعف ثنأ امن وم ناك نا هنأ(5)

 ع راضملا لوأ ىف ةعراضملا ١

 اريمض لعافلا نوكي نأ“( ( اهادحا:) مغ اوم ةنالث ىف كلذ بجنو

 ترمغا ةر>ذلاو. موقت وا تماق دن يك يقرق وأ كدا لالا

 الربأو اك فص ه١ كابسام كب 7 ىأ هنو ىا قواك ةياقولا قع ردبمم ةقاو 1

 هافق دفاع هأئ ع ىفلتف هفادزعا لاح هعءارو تف اب وهف برحلا سطو دتثدا اذآ برهع

 فاكلا نم لاح ةيقاو اذو



 م

 ةريزملاةكلم ءابترلا لوقامأو ةيلعفلا للاب ةصتخم طرشلا ةادأ نألا
 )١( اديدح مأ نامحال دا اديئو اهمشم لامحلل ام

 ًادتبَم اهيشم وأ . ةرورض وهف اديئوب لعاف هنأ ىلع اهيشم عفر
 . اديكو رهظي هريدقت هربخ فذح

 عجار ريمض و ىلع غبت د رفات اما وبف ىدحال هنأ( )

 اك د1 اك لسقلا هنلط ١) الب وا فاحلأ قال ميهاربإ وحن روكذمل

 امشي, نيح را برشي الو نمؤم وهو ىنزب نيح ىتازلا ىنزي ال

 ا الدال وأ .ترانلا أ وه ترش أل هردقتف نمؤم وهو
 حارا ىأ قارتلا تغلب اذا الكون مالكلا

 اباوج ىلعلي كلوقك ىنن هب بيجأ نا هلعف فذح حصي هنأ ( ؛)
 ' '.هلوق هيمو دحا مانام لاق نك

 هلاك ع 41 لبق  ىح تذل

 دجولا مظعأ لب تاق 'ىش دجولا ن
 ديحولا ملظعأ هأ رع 0

 001 ل12 ءاغ له لاق نأ ايا وح ىلع معن 0 0 يا 3

 له ليفت د أ هللا نول موقلخ ن + مهتلأس 1
 )م مارطاعش امث طيتخمو ةموصحل عراض ع كل

 قي ةئادج ولاوهدعا هارعاد 5 8 1 (9) رجحلا لدنملاو ةدؤتلا دعوا )000(

 5 132 ا را أ اودتعاى تح اربخ تريضأو امنع رييفلا ىف. دءلا تريظأ (قملا)

 حيطنو ةليسو نودب فورعملا بلطي ىذلا طيتخملاو ليلذلا عراضلا ( ") كلذ“ مهيلع

 ة>اح بااطو مولظم نالجر ديزب كبيل ىنعملاو كلمت



 مد اهمها

 رع نيدثال ابدعت دحاول ىدعتملا 7 نيتلوقنم . لعأو 5-5 تناك اذإو

 ا دعل نم يلاعت لاق ريا مهاربا تماغاو . لالطا اد تدترأ

 نونا

 .قيلعتلاو ءاغلالا عنمىفدريغو ليلدل (ىفذملا )اسك ىلوعفم ك> اهكحو

 ي نءافلا باب ظ
 (1) تقيد 04 قام وا لعق فبلا كنس هلي دات لاق نأ مسا لعافلا

 () ةغيصلاو لح لا (؟) ىلصأ هيلع
 .لعفلاوانل زنأان أ مهفكي موا وكادت لوزملاو هللا كرا و مسالا

 .هلمع لمعي ام هب لوؤملاو دماجلاو فرصتملا نيب هيف قرف الو انلثم اك

 2 ةناؤلا كلتخ رمح هيف ور تراتلاو لمقلا ماو ردصملاو ةفصلا وهو

 قيقعلا تاهسهو . هركف ريئتسم دعو

 (مما سس ل
 .سانلا هللا مكب ور دما ةفاضاب .اظفل ري دقو عفرلا ( ١ ١

 وأنع ه هرم 000 5 1 نم ةقئاع لوق وحب هالو

 هللاب كو . ريشي نم انءاجام اولوتقت نأ و دئاورلا ماللا و

 نودءوت ال تامه تاهمهو . اديهش

 مدقت لعاملا 3 هنم ربظي ام دجو ناف د:سملا دعب هعوقو ( * (

 ليش وم قف ًادتمم اما مدقملا ا ارتتسم اريمض لعافلا ريدقت بجو

 كراختسا نيكرشملا نم دجا ناو وحن لمملا فوذحت العلا 0

 )١( ؟) ريخأتلا هلصا دنسملا ناف ىلد مهاف ج رخيل (.؟ ) ماق دمي جريل 25
 مولعحال ملا نع ةعر 0 4ةغيصفق ل ملا لمفلا



 هن - ١٠5

 بمك نب ماوعلا لوقو
 ح ارق مع معلا“ ءاذدوض تربو

 0( اهد ر رصع لها نم ةتاقأف

 ّْ بالك قب نم لجر لوقو

 ىنيدوعت نا امون كلعن باغو ًاقند ئتربخ ا اذا كيلعامو

 هتقلعم ىف ىركشيلا ةزاح نب ثراحلا لوقو

 ايل زالولا انيلع هل ديت ٠ ةدح' نق نولأست ام مل ا
 '000 امتقالاو انيمس كسك تمعاك لوالا !لومقللا ىدح نوح

 ادم تماعأك
 ا راصتفا هعنمو اراصتخا امهادخلا  فذح زاوج نم كلاثلاو ىتاثللو

 مهضعب لوق ءاغلالا لاثش لقنلا لبق امم ناك ام قيلعتلاو ءاغلالا نمو

 ةلوقو *: رباك الا عم هللا انماعا ةكربلا *
 (*) ىها وحمسأو قكتسسما و مصاع 'عنما هللا نارا تناو

 ديدج قلخ ىنا مكنا قزمم لك متزءاذا مكشنبني ىلاعتهلوق قيلعتلا لاثمو

 هلق
 | ١ وا دبستف ىسناع رحت ىذلل كنا ع دف ناذح

 مهيغلاب ي ل 0 0 لرا نا ناك قافطغ' م ةأرما 50 ا 6

 انثوق نم نوفرعءت ام عم مكننو 3 ةفصنلا 0 نوعنمتأ ىنعملا ) " (

 كلذ ىف .نوءمطتف ان ررق اذ نأ مكابي لهف انشطبو

 ةلثءالا ىف 5 لوبجملا ةينبم الا" ماعلا نعم تنمض ىتلا:لاعفالا درت مل ( هيبنت )

 ينكتسماو ظفاملا مداعلاو ليضن# لمفأ بك عيسأو فاوآو مها ( ا٠) دوروك املا

 لوبجمال ءانيلاب تعينو رذحا عمي ضأ لعف مسا راذح ( 4 -) ةيافكدلا هنم بولطملا

 رشف ارثناو ريذف اريخ نا هلع ىز>:سف كلمع ةبقاع رذحا ( ىنعملا 2



 ا

 بركي دعم نب ورم لاقوالقع نايهعلل لوقتا يفاسكلا عمس ايساوا ناك
 ىلا
 ترك ليما اذا نمطأ ملانا اذا 2ىقتاعلقْثُ حمرلا لوقتمالع

 وأ .فرظب لصفلا رفتغاو لصاف لعفلاو ماهفتسالا نيب لصفي الا (ة)إ
 هلوقك ف رظلا.:لصلا لمقلا لومسم 3 0 |

 اموعع دمتلال لقت م قيس... ةسساجت راغلا لوقت 0

 ىدتنالا تيكلا 3 ومعملا» لصفلاو

 ()ةنيلهابشم ما كيانرمعل - عل ضلوا لا
 ةب آلا ميهاربا نا نولوقت مآ رع طورشلا ءافيتسا مم ةياكسملا زوجتو

 تيبلا ىف عفرلاب حمرلا لوقت مالع ىور اكو

 :* ليعافم ةيالأث بصي أم

 امو نينا نأيدعتملا عاوز ملع امهلصا ناذللا يدا ملعأ ا
 هللا مهيدي كالذك وحن تدخل 2اس نم امهانعم نمض

 اريثك مبك ار أولو اليلق كمانم ىف هللا مهكيري ذا مهيلع تارسح مهامعا

 : ةعرز وجه ةغبانلا لوقو .. ماشفلا

 (؟)راغشالا بئارجخ ىلا ىدبم اهيساك ةهامشللو ةغرزا |

 ىدنكلا ًاسق حدع ىثعالا لوقو

 9 نذل لها ريخ اومتزاك لبا حلو اسيق يبن
 اورخأو مهامعأ نعلالهأ اونو نيح )١( هتباجو ىريعب ةعرسلا راهنلا فضن اهتنتا ليللا ىلإ
 هيلع هفسيناك هنال ةعرز مذ ىعاشاا ضرغ ةضرتعم ةلج اهمساك ةهانسااو (؟) رضم نب

 ناتضرتمم اهدمب امو. ىهو هربتخأ هلبأ (") هراعشأىف



 د

 سس و لع ازاع موهح ىر 0 يأ مأ باتك ىأب

 0 ل “لع اراغ هبسحمو ىاكرش مهموم ز هربدقتف

 مركملا ىلا ةلزع ىف هريغ ىنظن الف .تلز' دلو

 ًاعقاو هريغ ىنظت الف هريدقت
 16 رنتك الا دبع زو ليلد 011 راس ايف وح الر

 ردقتو ىرب وهذ بيغلا لع هدنعأ ةردطاال ماو ل لاو ىلاعت

 ءوسلا ن ظ متننظ و ا عل اف ىتربو ةنئاك ءايشالا لع كلذ

 لخي اربخ عمسل نم أل عمسلا نم لثملاف مهوقو ادبأ ايفتنم ىأ

 ؛ ع هعومسم

 عامجالاب اراصتقا اع دعا فذدح عنتعو

 ( ةريسالا | دك و .لوقلا دعت ةلغفلا هللا حم

 ءىرمال وق ىورب هيلعو لطم نَظ لمحة يمسالا ىف هنولمعتأ مياس

 ودعلا ةعرس 0 فص 5

 )١( بأ ابت رم جيرلا نيزه لوقت هفطع لتباو نيوأش ىرج ام اذا
 ظ ةعرسلاب المج فصي ةئيطحلا لوقو

 ا كال راما هدو ةدإب لجأ تا وا تاقاذا

 اطورش كلذل طرتشي ممريغو

 افرح ماهفتساب ًاقويسم 5 بطاخملل ادنسم (؟) ًاعراضم هنوك )١(

 ” يود عراا زيزهو بناجلا فطعلاو ةياقلا ىلا ةريس طوشلا وهو وأش ةيننن نيوأش )١(
 رجشلا نم عون هبأثأ هدحاو بأ:
 جتفب نجفاو لحرلا ت تحن عضو ىلا ةعذربلا ةلولاو ىلا ريدقتب بوصنم ةدل, لها )م(

 لوطتس اذنك دلي لآ قا>ر نأ تاودق اذا (ىنملا) رحلا ذا أ ةرورعأل نكسو ميجا



 بح 1 --

 ىأ ملعنل 0 ناك ةدمع ماهفتسا مس | ةلملا ىف نوكي نأ ( ةيناثلا )

 نوبلقني باقنم ىأ اوماظ نيذلا زل وحن ةلضف وأ ىصحأ نييزحلا
 ىفالو رس لاعفأ نم "ىث ىف قيلعتلا الو ءاغلالا لخدب الو

 نم امهادع امو ىمالا نامزلي امهماف مل#علاو ب نها ناثثا وهو هماك يلق

 بهو الا فرصتتم بايلا لاعفأ

 قيلعتلاو ءاغاالاو ىلمعلا نهاط ام لاعفالا كلت فيراصتلو

 نيبجنو نم هاعلالاو قيلعتلا نيب .قرملا نأ مدهتت ام ناشسا ١
 لمع هل قلعملا لماعلاو ةتيلأ هل لمع ال ىغاملا لماعلا نا ( لوالا)

 افطع بصنلابًايلعالو هريس ىف مقتسم مهاربا ام تماع زوجيف لحلا ىف

 ةزع ريثك لاق لحما ىلع
 كلوا ىج بلقلا تامجومالو ٠ بلا امورع لبق شرد 0 ا

 ايلعأب 00 دليلا امتننظزوجالف بج وم قرلعتلا نسا ( ىناثلا )

 017 قارفلاو . اثوقمم 0 رسما زوحيف زو# ءاغلالا ببسو

 ةرازف ىبب ضعب لوق امأو مدقتمل لماعلا ءاغلإ زوجي الو ٍنوماعت

 0| ةعلا كذاب تدخر نإ ققلخأ نم راصووح ثنا ٠ كاذك

 ريهر نإ نسكلا

 لير كتمءانيدل لاعا انو ايندوم وتدل لا نما

 وأ ايندللو كالمل لصالاو ةردقم ءادتبا مالب قيلعتلا ىلع جرخيف

 هع د تالا وت وذحن أش ريمضل والا لوعفملانأو لامعالا ىلع
 لوالان ف ( (ليلدلىأ ) ارايقتخلا لها 3 نيلوءفملا فذ> زوج

 تيبلا لآ حدمي كيمكللا لوفر فوغ من نك نيذلا ىناكرش نبأ



 ملا ١ ها © دس

 ىرقنم ا ةماكر نأ لراتم ل ةيساوتلا نمو . تلخةليمج ةنيدملا وحن

 ةور وجسم
 ع

 ىندعولا مولا نا 1 زيجار الاب ا

 0 راو مول "تلخذي :جار ر الافو

 ىريب كلا ةولحأ تار رخاتلا نمو

 (م)امهامغ ترّسي نإ انا رح -- "انمار نامعرب اناديس امه

 نيكملاب ل ٠ 11و ةلامعا نف ىرقأ رخاتملا ءاعلاو
 00 هلام ىح الخ ال اظفل لمعلا لاطب ١ وهو قيلعتلا ( ثناثلا )

 ءايشأ هع كلذو هدعب مالكلا :

 ا 11 نمةرخ ًالاقةلامدارتشا نم اروا> دقتلو وح ءادتيالا مال (1)

 نيسل لوقك ميقلا ملال 9

 ارا يطب ال ناثلا ١+] سم ننال تنباع دقلو
 نوقطني ءالؤه ام تماع دقل و ةيفانلا ام ( ")

 ل ا مسق باوج ىف ناثعقاولا ناتيفانلا ناو ال ( هوذ )
 مهافىلعذاتماعو . ناملس الو ةنيدملا ىف ماشه ال هللاو تماع و2 ردقم

 ماهفتسالا ا 2 ضرتسللا فاذا )زار وص هلو ماهفتسالا- (1)

 نودعوت م ديعت ءأ كرت ىردأ ثاو م ةلججاو لماعلا نيد

 مخل تارا )0 أمف قءأ تاخو كسفلا روخلاو ل ْنَم ىلا ال زيحارال()

 امنا ( ىنعملا ) هلق ام هيلع لدن هنباوجو امهانغ هلعافو طرشلا لمق وهو اهاياأترثك

 ءادعالا نم انودو ءاطعلا ال الذبو امهقازرأ نم انيلع ايرحأ اذا اننادوسي



 سايع نبالاق منيع ايؤر ىه

 ديو ذخناو كرتو درو لمثل رييصتلا لابكا ( فال
 دبي نم جنو ذر اروثنم ءايه هانلعف ىلاعت هللا لاق بهوو ريصو

 معها رب اهللاذختاو. ض.ءد ىف جوع دعموب مهضعب انكرؤ .| ارافك كتاعيا /

 يىلذطاةرم نب ب دنج لوقو ..اليلخ |

 )١( ىنوزجعيلزاجحلا ىف اوُرفو. اليلد ممّرثا زارغأ تذخم
 ةبؤر لوقو

 كرك انيمصتل لاول 0 ليلا مب ةريط تسإو

 ىضمللءزالماذهو كءادف هللا ىنيهو ءاغدلا ىف ىلارعالا نبا ىكحو

 (م) ماكحأ ةثالث لاعفالا هذهط
 عيملا فينوكي كلذو لصالا وهو لامجالا (اهدحأ)

 لماعلا فعضل الحمو اظفل لمعلا لاطبا وهو ءاغلالا ( ىتاثلا )

 (؟)امهنع كر و رفا ريزولا وحن ربخلاو ًادتمملا نيد هطسوت

 ىلا 2 اورذ ريمضو ةيفرظلا ىلع بوص:* مهر ءاو داو مسأ مقلاب نار

 هم ل 3 ٌ عوز فصعلاو نيفي انما نيب 555 *ا:ف معك ققاكلا (؟) هلق ثديلا قناحو

 امءتلصون 0 كاسم كسل نأ تصتخا كالذي ةءقلا ةيمحا هن قبو

 امبلعاف نوكزاوجبو“ ًاحيرص هيلا ديسااو ىذسما عم اًنهنميضتلا درقملا َريِدَقَت ىف انك لأ
 هأر 0 لي# مسا ىل ىنتلخو . امهاف ىنتنظك دحاو ىءسمل نيلصتم نب ريمض ا.هلوءقمو

 لود هلو دوو دقفو مدعو ةرثكما ةءرصيلاو ةيماحلا ءأر كلذ ىف 5 قملأز . ىننةسا

 ٠كيلاىزهو وحن سفنلا ردقهمههوب ام درو ناف ,ىلكتملا ءاب ىنتلك لاقي الف لامفالا ىفاب

 نيمنالاو لمفلاءافتن اممع طرشب (4) كسفن ىلعو كسفن ىلا ىأ كحوز كيلع كسمآو

 الاو ءادت ,الا مال ايل ردبع٠ ريغ 0 نظأ " ًارناسءأ دم 2 لامعالا

 ردصأا 0 ُع اعمال تننظ لو ا قاتلا لب اذ ىنظ ر ايها نإ وم ءاملالا تحو

 اه امذ لمعلا نع لمعفلا ماللا عنلو ارذؤم
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 كتل لاح ىف نادحراو

 ارد ولا 00 وسي ىوهاذ ف رطلا ضضغت ناكلاخا

 هلوقك نيقيلاو
 )0 5 502 لا ركسا ٠ ننس عدني ”تنز العلام

 هعأرو مهلا ىنمع نظو فرع ينعمب ملع درت ( لوالا ) ( ناهيبنت )
 وحن دحاول ندعتيف دصق ىنعع اححو بهذملا ىا ىارلا نم بهذ ىنمع

 هبيغلا ىلع وه امو . اعيش نوماعت ال <تاهمأ نوطب نم كجرخأ هللاو

 هتمر> ىعفاشلا ىأرو اذك لح ةفينح وبأ ىأر لوقتو . نينظب
 هللا تدب توححو

 اا لك أكو ىدعتت الف دقح وأ نزح ىنءع دو دود

 نيلوعفمل ىدعتت الف ةيملق ريغ دكا ناعمل لاعفالا

 ' ال قدفتقا ىف ةيلنلا قر ةسما1ا ىأر اوقللا" ( ىاثلا)

 لهابلا رمجأ نب ورمع لوقك
 (م) الازختا لزتتاوليللاق اجت اماذا ىتح ىتقفر مهارأ

 الالب كرد ملف ل1 ىلا 0 ولىرح ىدلك ١1 اذا

 ايؤرلا صتخم الو لبق نم ىايؤر ليوأت اذه وحن ايؤرلا اهردصمو

 000001 ةنيفالا كاتيرأ ىلا اورلا انلمج امو قيلط ةيساملا ردصحع

 باو>وىوهل ة هفصوهو كفلك كبوتبتو ناث'ل وءْوَم قوه اذو فك ضديضعت )000(

 هتدشو هتروس مالا ةوهوىلتبم انهز ' انمض(؟) نزلا دجولاو هليقام ةلالدل فؤذحمنا

 نم ةعاج رك 10 مالا ةدبد وكما تازام مكدم انمض ىف تاخ هيارغا ريدقتو

 ماما دروااو لاز ل زخاوفاجتو مهدجي ةحبصأ مْ همانم ىف مهارذ ماشل لانا وت هموق

 ءأملا نم قلحلا 4 ل م لالبلاو بارسلا ل | الاو 4م برشلا ىذلا



 يشد اي رم

 ىقنطأ ةيمآ نأ لوك

 ًابيبد بردي نم خيشلا انإ خيشب تسلو ًاخيش ىنتمعز
 نأ اورفك نذلا معز وحم اهتلصو نأ ىلع اهعوقو معز ق رك

 ةرغ ريتك لوقو. ارا 0
 ريغش. ال رعاي. ىذلا اذ نمو : اهدي تريغت ىلا "تحصر ل |

 و ئاآر نانثا وهو نيقيلل هوك بلاغلاو نيبجولانءاعاف ١

 هنأ لم . اسرق (؟) هازنو اديعب )١( هنورب حبنا هوانم لج ةلولا

 تانمؤثم نهومتماع ناف . هللا الإ هلإ الا

 بسحو نظةثالث وهو ناحجرال هنوك بلاغلاو نيبجولاب ءاجام (؟)

 هلوقك نظ ىف ناحجرلاف لاخو,
 (م)اد رع اهتعناكرميف تدرعف  (لاضٍبرملاىظاتبش ناك

 مهمد وقالم مهنأ نونظي ىلاعت هلوقك نيقيلاو
 ىنالكلا ثراحلا نب رفز لوقك بسح ى ناحجرلاو

 (4)اريمج وّماذج' انيقالةيشع 2 ةمحش ءاضيب لك انبسح انكو
 ىرخاغلا ذيبل لوقك نقلا

 (ه)القاث حبصأ ءرملا ام اذا ًاحابر ةراجت ريخ دوملاو ىلا 'تبسح

 هيلع لد. طرشلا باَوِحو  لومشملل كلاب تنك (م) همن (4) هلو |
 هلوقهدعو نافرسمنيال ناتليبق مانجو ريم (غ) مازهنالا ديرعتلاو هليقام

 ازيا توم ا ىلع |وناك منكلو انيطعا نوط" اكل مهائيقس

 ارككت نا اةادق تأ لكل ا ةنش مينلاب عينلا انعرة املق
 هيدشو هسأب مم مهودع اومواق دقن ايظعأفابم ةءاجشلا نم اوناب هموت نأ دصقي

 وفل فق تادالاريبش ن . ل | مد اوءز 1 ناح 0 نيدو
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 اولا مما نا دنع هودمم ىلاعت هللا لاق . ىردو ملعا ىمع

 رايس نيدايز لاقو . نيلاض مءابآ
 ركملاو ليحتلا ف فطلب غلابف اهودع ربق سفنلا ءافش ملمت

 نب ريهز لوقك اهاصو نا ىلع لعفلا اذه عوقو رثك الاو
 ىئاس ىلإ

 ”0 1 كنظ اهنينع 1١ 1 2ع دبصلا نأ ملعت تلق

 هلوقو-

 (؟) ديمح ءافولاب ًاطابتغا ناف طبتغافورعايدهعلافولا تيرد
 ىدعت ةزمط اهيلع تلخد اذاف ءايلاب ىدعتي 3 ىيك لاو

 هب 5ك اردأ الو 0 هسفنب 0

 بهو دعو اجحو لعج ةسمخ وهو ًاناحجر ريحلا ف ديفي ام (؟)
 لوقو . ًاثاتا نمحرلا دايع مث نيذلا ةكئالملا اوامجو وخم معزو

 لبقم نب ميع

 0000 ايفان تأ ىلإ ةقث انا وربعابا اوحجأ تنك دق

 ىراصنالا ريشب ن:نامعنلا لوقو

 مدنعلا ىف كك<رش ىلوملا امكلو ىنغلا ف كك<رش ىلوملا ددعت الخ
 ىلواسلا مامه نب هللا دبع لوقو

 (م) اكلاه ًارما ىنيهفالاو دلاخ ابا ىنرجا تلقف

 000 لا ل درح اهو ةقلل الو ةطرح ناو ةقتلا ةرقلا(١)
 ريغ نم كاوسل ام ىنمت ةطبنلا طةغاف ةورع مخيم ورع (؟) ديصلا ىلا مجرب هلتاق ىف
 نيساا مضب ىنبسحا تلمف ىه ناسالاف (<) كريغ كطبخيلف (ىنعلاو) هنع لوزي نأ
 ىنعملا اذبب ضام الو عراضم هنه لء.:؛ الو تاعف ىلأ به لاشالو يتددعاو.
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 ةصتخم ةثالثلا ماسقالا هذهو اه ربخ الف ينمتا ةلزنع هذه الأو
 ةيمسالا ةلمخا ىلع لوخدلاب

 .نا الأ وح ةيلعفلاو ةيمسالا ةلملا لعل خدتفهيبنتلل الأ درت (هيبنت )
 |... موزع افورصم يل مهينأي مو الأ .مهيلع فوخال هلل ءايلوأ

 .نوبحم الآ وحن ةيلعفلاب صتختف )١( ضيضحتلاو ضرعلل درتو
 مهناعيأ | وثكت اموق نولتاقت الأ ٠ كل هللا رفغي نأ

 : نيلضاال اولا وحم ةنرق هيلع لذ نا(ل ريخ فذخ يشكل

 .نم ريغأ دحأ ال وحن لهج اذإ هركذ بجيو كيلع ىأ سأب ال وحنو
 لجو زع هللا

 *« ثلاثلا لصفلا

 (امتاوخأو نلظ وهون أزجلا بصني اهف )
 هبناعم نال بواقلا لاعقأ (انجدحأ ) ناءوث بايلا اذه لالا

 باقلاب ةمئاق
 .ىدمتاءو ركفتو 1 ىدعتب الام ماسقأ ةثالث يلقلاو

 .مسقنيو انه دوصقملا وهو نينثال ىدعتي امو مهفو فرع وحن دحاول
 ماسقا ةعبرأ

 .لعتو ىنلأو دجو لاعفأ ةعنرا وهو انيس ربخلا ف دشاك ٠3

 ًادتبمعوجرو مدقم ربخ عاطتسم ورمعل ةفص ىلو ةلج (بارعالا) تدسفأ تأثأو ىنعلا
 لظفللا ىلع ةيناث ةفص ةلمحلاو رخؤم

 باظوهو نيلب باط ض رعلا نأ ايلط أمهم لك نوك عم ض رمعلا نيبو هند قرفلا )0(
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 00| | زو ىدترا دجاب وهاذا  هتناو ناؤزم لثم انباو بأ الف

 ّْ هعفر زوجيو نبا بصنب ةياورلا
 لبق اهعم هبكرتل هحتف زاج لصتم درفع ةينبملا ةركنلا تفصو اذا

 وحن ال عم اهلحل ةاعارم م0 ةركدلا لجن ةاعارم هبضتو الاو #ٍ

 قحلا نم عطقأ ىضام فيس ال

 اد لاصتالا وأ دوت هلكف اس ١ سر البوح ادارخألا ديقف ناف

 ىف مدقت اكتصنلاو عفرلا زاجو حتتفلا عنتتما فيرظ نادلا] ف :لحر ذ

 ال وحن ال لمعل حلاصلا ةركنلا لدبلا ىف اكو ال راركت نودن فوطعملا

 ال لمعل فوطعملاو لدبلا حاصي. مل ناف دجسملا ىف ةأرماو الجر دحأ

 تيبلا ىف ىلعو دمت دحا.ال 2 اهمسا عم ال لحم ىلع ًافطع عفرلا نيعت

 ديعس الو رادلا ىف مالغ الو

 / نوكي ةرات مث كلا ريغتي لال ىلع ماهفتسالا ةزمه تلخد اذا

 3 حوملا نب سيق لوك ليلق وهو( ؟ ) امجانعم ىلع نييقاب نافرملا

 (م) ىل اثم هاق الىذلاقالاآذا تلج املأ !ىملسل رابطصا الأ

 هلوقك بلاغلا وهو راكتالا وأ خيب وتلا امهم دارب ةراتو
 (؟)ءرههدعب تشع و هتبيبش تلو نمل ءاوعرا الأ

 هلوقك ريثك وهو ىّدلاا ع دارت ةراتو
 (ه)تالفغلا دب تاق 70 هعوجر عاطتسم ىلو ويلا

 دوجلاةباهنو مركلا ةب ةياغنع امم ىك رازالا سيل رزاتو ءادرلا سبل ىدنرا )01(

 »نع 11) لصاح ء ءرب دقت ءافودخعاإلا ريخ 0 ىفناا نع ماهفتسالا دصقلا نوكسف ًاذاو )0(

 ءاوعرالا(4) دلع مأ امنع رببهأأ ىهع هت توملا نم ىلاثمأ هاقالام ارجل اذا قرعش تنل

 باوح بصنلاب حاصي تار ةدْلأ رءعلا )ع ) تءلعأ تنذاو حيبقلا نع فانك



 سيل لمع ال لاما ىلع وأ ءادتبالاب اما امهدعب ام مفر (ب)

 ىعارلا ديبع لوقو نيقابلا ةءارق ىف هب الاك
 )١( لمج الو اذه ىف ىل”ةقان ال 2 ةنلعم تلقيت كترجهامو
 ىتانكلا رمأ نب ىنع' لوقك ىئاثلا عفرو لوالا حتف (ج )
 (؟)باالودلاذناك نا ىلع ال ٠ ةنيغي راغصلا اكرممل اذه

 صاع نب ريغ وحم ريرج لوقو
 (*):ردصاالو ندب ال ينانذ ناو صاع نب ريع اي ءالب ىأب

 تلضلا يأ: ةيم لوقك ثلاثلا سكع (3)
 (4) متم مه اوهاظامو اهبف مثأت الو وغل الف

 ىماسلا سادرم نب سن لوقك ىناثلا بصنو لوالا حتف (ه)

 (ه) قتارلاىلع قتفلا مسن[ ةلخ الو مويلابسن ال
 ةدئازالر دقت ىلع ىاثلا بارعا نوكيو .هجوألا كلت فعضا وهو

 ىلوالا ال مسا لحم ىلع فطعلاب بصتنم اهدعب مسالا ناو ةدكؤم

 بصنلا ىتاثلا ىف زاجو لوالا حتف بجو تفطعو ال رركت مل ناف

 دبعنم لجر لوقك اههسا عم ال لحم ىلع ًافطع عفرلاو لحم لا ىلع ًافطع

 كلملا دبع هنباو مكحلا نب ناورم حدمب فانم

 لذلا راغصلا(8 )هنم اهتءاربا الثمه رض ىناثلا رطشلاو ىنم تارت ىد كتكرتام قعلا(١)
 قلعتم ىأب (؟) هيلع هاخأ هله ليضفتل ةراشالا كاذو رانصلل اديك أت ةدئاز ءابلا هنيعب»
 صخشلا فصو ميئاتلاو لطارلا وغالا )ع( ةيدصملا ءالبلاو عابتالا ىبانذو ةفوذحم نورذتفتي.

 ةزهو قتفلا قرألاو ةقادصلا ةلذا )( ةنحاا فصصو ىف هلاق اوظفانت اوهافو مثالاب

 ةرورضلل عطق عسنا
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 اهبف بالطال . ةسردملاىف بلاط ال 0 ع عمج ولا ادرفم ناك نا

 00 ىور دقو 11 ثنوؤم عمج ناك نا رسكلا ىلعوأ هيلعو

 . © بابشلا قارف ىلع فشأت لدنج نب ةمالس

 0 بيشال تاذا الو لن هيف  هبقاوع د ىذلابابشلا د

 هل وقك كن ةنالع عج ًاعو#ج © وأ تف نآك نإ ءابلا لع ىو

 (؟) عياتت نونملا دارول نكلو اعتم. شيعلاب ,نيفلإ الف زدت

 : هلوقو

 | نوؤش مهتنع دقو الا ءاب 1 لو ننال سانلا ربح

 هلوق ىف اهروهظ ليلدب ةيقارغتسالا نم ىععم نمضت ءانبلا ةلعو

 «5) دنهىلإ ليبس نءالالالاقو هفيسب اهنع .سانلا دوذ ماقف

 )0 قب لبصت نأ ةينر دارملاو نابرعف ةهنشو فاضملا امأو
 || ال ومن فاضملا» ارورح وأ ًايوصنم وأ ناك اعوفرح هاتعم ماك
 ١" له ادي عاظفاح ال. ةيفسهرصنع يو ل 0 هب هيبشلاو لوذخم ق>

 ظ عئاض هللاب انماو ال

 0” لو لوحال ومح لصف نودنال ترركك اذا ( ال زاركن )

 هجوأ ةسمح بيكرتلا ىف كلف هللاب الا

 ةءارقؤةلخالو هيف عيب ال وحن لصالا وهو امهدعب ام حتف )١(

 نيل

 ا” طاومل )اد طر فارغ نع اي دعو تعدو قف ىددأ (5)
 عباتت :ااكرشلا ىن مياتتلاو توأا نونلاو دراو مج داروا او نب.حاصنيفلإو ريصنا رعت (؟)

 2 ةازرحادلا ةدكاز ىم (4) لغاوشلا ىهو نأش عج نوؤشو مهتهأ (؟) ريخلا ىف

 ش هيلا لوصول قيرط ليبس نمو عفدب



 - هاك

 راج اهيلع لخدي الأ ( د ) اضن هيفن نوكي نا (ج )
 اهربخ نوكي نا( و ) اهب الصتم ةركن اهمسا نوكي نا (ه)

 دّسشو لمعت مل ةيفانا ريغ تناك نا دج ريْعِب ةرمثال ون ةركذ ال
 قدزرفلا لوق ىف ةدئازلا لامعا

 )١( ارمع اهماسحأ ووذ تمال يلا احل بونذ الزاغطغنكتمل ول

 نالجررلب ابا لجرال وحن سيل لمع تلمح ةدحولا ينزل تناك رو

 [ماقلجرال وحن صيصنتلا قيرط ىلع ال سنجلا ىهن اهب ديرا نا اذكو
 وجت اهدع ةركتلا تفحتو اك لديفت ل ضفاحلا اهملع لخد ناو

 حتفلاب ءىش الب تئِح ذشو ءىث ال نم تبضغ
 بجوو تامحأ اهنم الصفنم ةركت وأ ةفرعم مسالا ناكناو

 مالو (؟) لوغاهيف ال وحتو مشاه الو رادلا ىف دومت ال وحن اهراركتت

 (*)لعفت نأ كلاون ال مطوق ىف ةفرعملا عم رركنت مل امئاو نوفزتي اهنع

 هلوق ىفو

 (4) ىتاش اننأش نم ةيئاش تنأ ال ا لازأ ال ىح تئش ام ءاذأ

 تيبلا ىف ةرورضللو هلوانتت نأ كل ىغبشي الب كلون ال لوأتل

 دق طش د4

 ا ذبل "ىفن 0 0 هجنو ارخص اضل
 09 وهو لوانتلا ىنمع ردص# لون ١ () نوركسي نوفزنيو كالهلا لونلا (؟1وو

 رسكب تئش (4) ربخ :لعفت نأو أدت, لونلاو لمفلا اذه كاوانتم سيل ىأ لومنملا نفع

 ةغل ىلع هنلأ تفذدح لاز ريخ ضغبلا وهو ن ١ انشلا نم ىناثو فوذحم دءاعلاو ام ةلمص عاتلا

 تالا ا هنيبحت ام بحأ (ىنملا) ةعييرذ



 دل 8و

 ا انا تايثا روج كلل اناا اشيا قببف نأك فماختو
 ةبّور لوقكاهريخ

َ 

 "'" بلخ اءاشر ه هلديرو 1

 ىركشيلا مقر اني بمك لوقو

 )2( سلا قراوىلا وطعت ةيبظ ناك مسقم هجوب انيفاوت ًامونو
 7 فىلح ىلع نصنلابو اهن ملل مولا فدح لع عفا ىور

 | ٠ 01 تاديزو ةيبلكك ل صالا نا لع رملابو ةيبظابناكم نأكى١
 )1 لصافت عي )ل ةيدسا ةلج ىبطا ناكوب متنالا فادح اذاو

 | رومان 17 ةوربا قاس هوو
 لآل اديصخ .اهانلعد وحن دقوا ملب تلصف ةيلعف ةلجلا تناكناو

 هوو سهالاب نغت

 (ع)املادق ناكاهروذحف ب رمحلا ىظنل ءالطصا كنلوم ال

 زوجحيالو مهلتقهللا نكلو وحن ًابوجو لمبتف نكل ففخت ( ةقاخ )
 انهنلغل ف داخحلا لع نملا نبت

 * نا لم ةلماعلا ال باب د
 ةنس ايلمع طورشو ةئربتلا ال اضءا ىمستو
 ا11 ىتلا نوكي قا ([(تال" 2 ةيفاتافوكت نا (1)
 ةنارعا حدي هلاق (؟) فيالا باخلاولبحلا ءادرلاو ةبقرلا ىف ناقىعناديرولا(١)

 مللاو قروملا قراولاولوانتت وطعتو نمل مسقلاو ريش ابانلياقت انيفاوتوابتسا ركاذيوح
 ةدشو اهعذل اهٌؤالطصاو اهران برحلا ىظلو عزفلا لولا (*). ةملس هندحاو رجش-

 لزن أو اهرح



 كانوريف مك ل ضدي* 4 طمس

 ذآ ل ن1“ ب د ل زا تلا اي ف ل ع يب

 ذل

 ًايضام ال هنوك هنم ردناو دمحم دعق ناو انال ماق ناهيلعساقب الو

 هيط كنيش ناوكسفنل كنيز نا مطوقك ًاخسان الو

 اهمساف بي نكلو ًابوجو لمعلا ىقبيف ( ةحوتفملا نا ففخت )
 لكلا ىذاورمج تح فوج لوق امآو افوذلك ا

 الامث تبهو قفاريغااذا نولمرملاو فيضلا ملع دقل

 (١)الاغلا نوكت كانه كناو عير ثيغو عيبر نأ

 1 ةرورضف

 ابهلعف ةيلعف وا ةيمسا تناكناف ةلمج نوكي نا اهريخ ىف بحيو

 نيملاعلابر هلل دجلا نأ مثا رفد ركاز رح نفابا جتحم مل ءاعد وا دماج

 اهلعدملا بضغ نأ ةيسماخلاو . ىمس املا ناسنالل سا

 هلوقو .انتقدص دق نالعتو وحن دقي نعريغ ىف لصفلا 00

 تدثتو ءاشن ام وح: كناو نقناكوهام طخ دق ناب تدهش

 هلو و . ىضرع نم نوكيس نا ملع وحب سيفنت وا

 اردق اني كوش ا, ”هعمتن, هرملا لع رسعاو

 نايس :ةنتفذ وك: ال. نا اويسحو وحن ملوانلواالن ل |

 ءاشن ول نا وحن ول وا: دعنا هرب لنا نسي . دا هيلع ردا نإ

 .كرث ردنيو . لصاوفلا ىف نيبو>حنلا نم اهدع نم لقو . مانبصا

 هلوقك لصفلا

 لؤس م اولادي نا لمق اوداخ نوامي نرا اوماع

 اجلا لاؤلاو بيمألا ميرملاو رطملا ثيغاا )١( لتقلا دمعتم ةبوقع كيلع



 ىف ماللا لوخدل * بيرغل امم رايقو ىتاف * هلوق ىف لوالا نيعتيو

 جاجعلا لوق اماو نواصي. ىف واولا لجأل هتكئالمو ىف ىاثلاو ريحلا

 سينا ام سيل دلب ىف سيملاي تناو يتيلاي
 . ىلاثلا طرشلل دقاف وهف تيل مسا ىلع عفرلاب فطع هنا هرهاظ ام

 ةدلب ىف هلوق ريخلاو ةيلاح ةلجاو زعم انو لصالا نا ىلع ج رخيف

 ااا ال امحارتكف فيقطتلاب ايلقثل ( ةزوسكملا نا فمخم )

 ااا روماو نورضح انيدل عيمج امل )١( لك ناو وحم اهصاصتخا

 مالمزاتو مطامعا كبر مهنيفويل (؟) ل الك ناو وحن لصالل ًاباحصتسا
 ةنيرق اهنع ينغت دقو ةيفانلا نا نيبو اهنيب ةقراف ةلمهملا دعب ءادتبالا

 حم رطلا ل وقك ةيونعم وأ ةريصب ىذ لع ئىنخي الق وحلا نا رحب (©) طف
 (؟) نداعملا مارك تناك كلام ناو كلام لآ نم ميضلا ةابأ نبا انأ

 ناو ه0 سان اعواضم 1 5ك لغف ةراريقاللا نا كونا

 رثك أو نييذاكلان1كنظد ناو.ممراصب اب كن وقلزيل اورفك نيذلا داكي

 آو ندرتل تدك ناءةرييكل تناك ناو وم ًاكسان ايضام هنوك هنم

 ةكتاع لوقك خسان ريغ ًايضام هنوكردنو . نيقسافل مرثك | اندجو

 باطحلا نب رمع مع ةنبا
 'ادجلا رع كيلع تلح لل تلق نأ كنيع تلش

 «؟)الأ ىمع الو ةيفان ناف ديدعتلا ةءارق ىلع امأ هتمن نورضحمو أدتبملا ربخ نوعومت
 ءادتبالا مال نال ةيفازاا ال ىم (*) هلق امكف ديدشتلا ىلع امأ فيفختلا ةءارق ىلع

 نداعملاو ةليبق م١ كلامو ملظاا ميضلاو ا عج ةابأ (4) مد" ام ىلا ىلع لخدنال

 هني ديبزلا لتاق مم ا مضل زنوهرح ن ورم هب. بطاخم ( ( حدملا م مم ةئيرقلاو لوصالا

 ل و كدي هللا لشأ ىأ ءاعدلا هانعمو نيشلا حتفب تاش لما مون ماوملا



1 

ْ 
 ظ

 ام

 هدعبو ريلا ”ىجم لبق بصنلاب فورحلا هذه ءامسا ىلع فطعي

 ةيؤر لوقك
 )١( افوّيصلاو سابعلا ىنأ ادب امنيرخلاو دوجلا عييبرلا نا

 نا لماعلا قوك ( ف ) ريما لاكتسا )١( نيطرشب ا

 هلوقو هلوسرو نيكرشملا نم "ىرب هللا نا وحن نكل وا نا ول

 (؟) بالاو ةبيجنلا مالا انل ناف همأو هودأ بجن مل كي نف

 ٍ هلوقو
 (ع)'لاخلاولصالابيطلاىمت نكلو . ةلوؤئخ ىئاستلاف بت رهقامو

 ىلغ فطعلابوأ هريخ فد 0 هنا ىلع كلذ عفر نا قيقحتلاو

 اتم سال ىلع فطعلاب ال لصاف امهنيب ناك اذا ريخلا ريمض

 لوحتي لاز دقو ءادش الا الا ىف ىف عفارلا نال ةأرما الو لج

 هلوقوخلانوئاصلاو اوداهنبذلاو اونما نيذلاناىلاعت هلوق مآ تسلا

 ىججربلا 'ىلاضلوقو ةءارق ىف هتك الهو عف رب نواصي هتكئالمو هللا نا

 (4)بيرمل اه رايقو ىف ١ هلحر ةنبدملاب ىسما كلي ١

 ميدقتلا ىلع ج رخيف لاكتسالا لبق عفرلاب ًافطع هيف نأ هرهاظ امم
 هلوق يظن لوالا نم ربطا قدح وا تلدك نركاشلا ىأ ريخأتلاو

 نافت.دىوهلاب احوبت لناو امناو ىناف بط له ”ىليلخ

 ابأحدعب (ىمملا) اهراطم أف يص عج فويس .صااو في رخاو عبب راابدارااوريزغلارطاادوجلا(١١

 هيبشتلا سكمف غلابو لوصفلا كال: راطم اك هيدي نأو دوجلاو مركلا ةرثكبحافسلا سابعلا
 دعب هيلع فطع فورصااو ربخلا ءىجم لبق عيبرلا ىلع فطع فيرألا (بارعالا)

 لصح (ىنمملا) ولعلا يءاستلا () ًايبجم ادلو 0 اذا لجرلا بجنأ )١( رخلا لابكتملل

 0 دصقو لمح مسا رايق (4) ىرصنع مركو قمه ولع نيه>و نم ددؤسلا ىلا

 لزنمابسىلالو اهنم تسلف هلزنمو هتبب ةنيدملاب ناكنم (ىنمملار ابن اطيتسالاةنيدملاب لحرلاا



 م

 دمالا ىضاملا ىلع اطوخد هعبت نمو كلام نا 0 لاحلا نم هنامز

 لجرلا معنل مههاربا نا وحن مسالاب ههيشل

 ريخلا ىلع همدقت ًاضيأ طورش ةنالثب كلذو ريملا لومعم (ب)
 للعم سابع نبال ايلع نا وحن مالل امللاص ريملا نوكو لاح ريغ هنوكو
 ا ّلآو قاطنم اك ار ارك ناو .رادلا ىف سلاح ةحلط نا. فالخت

 ْ رطب ال ارمع
 نع وأ ةربعل كلذف نا وحن ريملا نع رخأت اذا ممالا (> )

 بيطخ مهاربال لحما ى نا وحن هلومصم ٠

 اذاقْحلا صصقلا وط اذه نا و“ طرش نودد لصفلا ريمض (د)

 ةلجهدعب ام عم ناك الاو ًادتبم وه برعي مل
 لمعلا ز ءابفكتف الو ىمع الا ( فرحالا هذه ةدئازلا ام لصنتو )

 هلا كلا امنا ىلا ىحوب امنا لق وحن ةيلعفلا لما ىلع لوخدلل اهئيبنو

 سقلا ”ىزما لوقو .توأا ىلا نوقاس اءاكو .دحاو

 0( ىلاثمأ لثؤملا دجلارديدقو 0 دجم 5 امكلو
 هوقو
 00 اكل ارا اراتلا كل تءاضأ . اماعل سيق دعاب ارظن دعأ
 امامها واطامعاز وحن وةيمسالا لججاب اهصاصتخا ىلع ىقبتف تيل الا

 ىنايبذلا ةغبانلا لوق امبب ىور دقو

 (؟) دقف همصن وأ انتمامح ىلا -انل ماجلا اذه اميل الأ تلاق
 اهنا ىف لامعالا ردنو

 ةدحب ةروهشم تناكو ةماعلا ءاقرز ىف هلق (؟) مدقلا ليصألا لثؤملا )١( نايلهتي
 ةكبش ىف مقوف ةئام لك اهتماجو هغصنهيلا مض اذاهنأتئدخ اطقلا نم برس اهب رف رظنلا
 تلاق أ” دحوف دايصلا



 م ميله لل

 . امظلا مدعو عوجلا مدع كل نا

 ىلع ضرم وحن )١( ةيئادتبالا دعب رسكتف ىتح دعب مشن نأ
 تماع وحن ةفطاعلاو ةراجلا دعب حتفتو هؤرب ىجرب ال هنا ىت>

 (؟) ةيوطلا ميلس كنا ىتح كرمأ 0

 فار ايلا: لع ا امأ دعب عقت نأ 1060

 )م ) ليلق وهو اقحأ مع اهنا ىلع عتفلاو 190 هل ا

 ضام لعف مرج نأ ىلع امأ حتفلا بلاغلاو مرج ال دعب عقت نأ (9)
 . ملعيهللا نأ بجو ىأملعي هللا نأ مرج ال وحن لعاف اهتلصو ناو

 نمو دن ال اعايدمو زجرال ةلزتع مرج ال نأ عاماو ةدئاز الو
 ابنا لع هعكلاو ملعب هللا نأ ٠ نم دب ال ربدقتلاو ةردقم امهدعب

 تندم دقل مرج ال لوقيف برعلا ضعب دنع نيعلا ةلزئم ةلزنم

 بهاذ كنإمرجالو

 ءايشأ ةملرأ لع ةروسكملا نا دعب (ءادتبالا ل 000
 شام ريغ اتننم [رخؤم هول طورش هءالثثب كلالوسلا !١١

 ميظع قا لعل كناو . 1 نا . ءاعدلا | عيمسا فر نأ

 ةيفنل اعيش سانلا لظب ال هللا ناو همدقتل الكت اانيدل نا فالخب

 ىلكعلا مارح ى أ لوةذشو

 (؛)ءاوسالوناماشةمالل اكرتو املست نا ملءاو

 تلخددقب ىضاملا نرق ناف هيضمل احونو مدآ ىفطصا هللا نا وحنو
 برآل عراضملاب دقب نورقملا ىضاملا هبشل ماق دقلادمحنا وحن ماللا هيلع

 ناو ةفؤذحم قل ردصم ًاقحو ماهفتسالل ةزمهللا (") كتيوط ةمالس ىلا رجلا ىلعو
 ال هكرتو مكل مالا ميلست نأ ملعأ ىنعملا (:) كبدأ اقح قحأ هريدقت لعاف اهتلصو



 )١( مزاهللاو املا دبع هنااذاذ اديس ليق ام اديز قرأ هدنكو

 هنبدوبعلاا ذاق ىرعم ىلع حتفلاو افقلا كلم .ع وه اذاف ىععم ع ايكلاف

 ةلصاح ىأ

 م

05) 

 ربلا وههنإ هوعدن لبق نم اك ءا ضللعتلا مسوم قف عك نأ

 نوقابلاوةلعلا مال ريدقت ىلع حتفلاب اسك او عفان 1 ميحرلا

 كتالص نا مهيلع لصو لثم فن اتسم ليلعت هنا ىلع رسكلاب

 كل ةمعنلاو دخلا نا كيلو . ملل نكس
 كيارشلا ري لوقك اهدعب مال الو مسق لعف دعب عقت نأ

 1 ىلا كلاتذ وبأ ىنأ "للعلا كب رت ىنلحمت وأ

 3 وا رسفلارمضاواف لع ردع حتفلاو باوجلا ىلع رسكلاف

 دهنجل ارمعناتفاحومهاف ادومتنا هللاو وحن رسكلا بجو م
 2 دحاو لئاقلاو لوقب اهنع اربختو لوق نع اربخ عفت نأ

 وحن اهحتف بجو لوألا كرا ىغننا ولو هللا دمحأ ىتا ىلوق

 لئاقلا فلتخا وأ يناثلا لوقلا ىئتتتا ولف هللا دجأ يلا لمع

 هللا حبس ًاماشه نا يلوقو نمؤم ىلا ىلو وحن اهرسك بجو
 0 اس سد ةقوبسم وأو دعب عقت نأ

 ىحضنت الو اهمق ًامظت ال كنأو ىرعت الو اهيف عوجت ال نأ

 ا انأو فانئتسالا ىلع اما رسكلاب ركب وبأو عفان أرق

 ربدقتلاو عوج الأ ىلع ًافطع 5 نوقادلاو يلو الا نا ةل+ج

 ةمزهط مج مزاهللاو نيلوعفأ ىدمتنيو هنن مم مص ن .رظلا يعل ناعما و بااثلا ٠ )١(

 ىلع عفصي رقت هنأ ىل نيبتف ًامرت< هنظأ ت تنك (ىنمملاو) موقاملا فرط ماللا رسكي
 دقو هلاق اذ ريغصت ايذو هلبق تدبلا ىلع فوطعم ىلا ىنعمي وأ (" ) همزاهل ىلع زكمأيو هافق

 0 ًامالغ تدلو هنارصا د> وف رفس نم مدق



 دك

 2 *4هن>و اا نكن وو

 3 . نم يلف عمتسا هلا ىلإ حوا رق نيت رت لا )0

 رشأ منا نوفاخم الو وحن لوقلاب ةيكحم ريغ ةلوعفم ()

 "لا وا 0(
 ابوحو فوذحم ريلاو نيحبسملا نم ناك

 وحن اهريح هيلع قدام 9و لوتس ب نعاريخ (ه 9

 ىلع داقتعاو لضاف هنا يلوق فالخم بيدأ ادمت نا ىداقتعا ظ

 مالكا نوكي الو داقتعالا نم معأ ىنثلا ىف اهربخ قح هنأ ْ
 ن !ترنك 1ذاالا اكن

 ا هللا نأ كلذ وحن فرحلاب ةرورجم 00

 )١( فوقطنت كنا ام لثم قحل هنا وحن ةفاضالاب ةرورجم (10)

 ىتلا ىتمعن اوركذا وحن فطعلا ىلع اما مدقت امم ءىعل ةعبات ( 4)

 وحن ةيلدبلا ىلع وأ . نيملاعلا ىلع كتلضف ىنأو كيلع تمعنأ

 : () كل ابنأ نتةئاطلا ىدحا هللا ا ذاو

 عضاوم ةعسل ىف ثلاثلا

 مث ةلاهجب أوس مكننم لمح نم 00 ا ءاف دعب عقت نا 60

 ىءم ىلع رسكلاف . ميحر روفغ هنأف حلصاو هدعل نم بات

 هربخ درفم اهم ومعمو مم ١. ريدقت ىلع حتفلاو محر روفغ وهف

 نالصاح ةمحرلاو نارفغئلاف ىا فوذحم

 هلوقك (*)ةيئاحفلا اذا دعب عفت نا (؟)

 ةتنبااو موجها ىعو ةءاجنلا يلا ةبسن (") ىدحا نم لامخشا لدب (؟) ةدعاز ام )١(



 ا

 .ذارابتعالا حصنا امهالكز وجو كلذبجب ثيح ةحوتنملا ناو اهيلودغم

 ٠ ْ عضاوم ةرشع ىف لوالاف

 اذ | رض[ وأ هانلزإ انإ رت ةقيقح ءادتالا ىف 3 01(
 "نان الا نإالك ١ نورك مالو مهيلع فرخ ال هللا ءايلوأ

 سلاج اليلخ نإ ثيح مل لج وح تيل هيلا مقت نا 0

 يئاغ يلع نا ذا كتر ذاواتت نأ ()

 هقافم للا زونكلا نم هانيتآو وحن ةلصلا ءدب ىف عقت نأ 6

 .ىذلاءاجوحم ةلصلا وشح ىف ةعقاولا فالخب ةبصعلاب )١( ءونتل
 .هناكم(؟)ءارح نا ام هلعفأ ال يطوق فالخبو لضاف هنأ ىدنع
 لوصوملل ةيلان ريدقتلا ف تسيلف كلذ تبث ام ريدقتلا ذا

 ىف هانلزنأ انإ نيبملا باتكلاو مح وحن مسقل اباوج عقت نأ )0(

 ةكرامم ةلبل

 لادع ىلا لإ 2 لرقلاب ةيك نورك نأ ( 1

 اةقيرف ناوقملاب كتيب نم كبر كجرخأ وحن الاح عقت نأ ()
 نوهراكل نينمؤملا نم

 ربك ١ لإ ترن رحت جدا (4)
 هلوسرل كنا ملعي هللاو وحن ماللاب قلع لماع دعب عقت نأ (9)

 بدؤم هنا دم و تاذ مسا نع اريخ عقت نا )٠١(

 م تارا 1 ىف ىاثلاو

 انلازنا ىأ انلزنأ انا مهفكي ملوا وحن ةلعاف ( 01(

 ةكم ليج (؟) ةعاملا ةصعلاو لقتتءونت )١(
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 ىجراخلا ناطح نب نارمت لوقو
 5 ع 1

 (١)ىلاسع وا ىلعل امل لوقا ام اذا ىنعزانن سمت ىلو

 اهتيلعفي لوقلا قلطأ نمل افالخ فرح ذئنيح ىهو
 قاتسو ( سجل ةفاكإ ل١

 ريض الا ريدصتلل عزالملا ريغادتبملا يصن قالا ملم

 اهربخ ىمسيو قاشنالاو ىلطلا ريغ هربخ عفرتو اهمسا ىمسيو نأشلا

 رن لرقك نارا اي بعت رمل اموق نأ هديس آى

 ةعيبر ىلأ نبا

 (؟زادسا انسا رح نإ انافخكاطخا نكتلوتأتلفليللاحنجدوسا اذل

 ةليخم' يلا لوقو * اعجاور'ابصلا مايا تيل اي * ةهلوقو
 (م) افرح اماق وأ ةمدات وشنت اذا هينذأ ناك

 كالا نب دايم طبل حا 3 اكلم ( نهملع ن هربخ مدقت عنتع )

 زوحيف ارورجمو ١ را ًافرظ رلاو الو ئسع ريغ فرحلا ناكذا الا

 وحن ةركن ناكنا بجيو ( مهبايا انيلا نا ) وحن ةفرعم مسالا ناكناا

 ةربعل كلذ ىف 0 .الاكنأ انيدل نا

 كيم واه يمر دصملا دن نأ ال كب كلل نا نيعتن

 اذكو اهعزانأ.هريدقت فوذحي اهريخولوقلالوَمَم ىللوةدئاز امو ةيف رظاذا )١(

 راظتن الاو ثيرتلا ديرنال اهمال ىدفت ينتزخو ص رفاانيمنأ ت :كم اذا (ي 35 0

 امه وأ قافشالا وأ يجرتلاب نييطاخلا ىسأ امهانمم ىلاعت همالك ىف ىسعو 1 8

 نيبط احلا لاح 0
 حتفلاب ةوطخ هدرغم دما هلصأو رسكلاو رضقلاب كال هنم ةفئاط ليلا حنج (؟)

 مداقمىعو ريطلا مداوق ةدحاو ةمداقو اءاطت افوشتو سرغلل ريمضلا (؟) مدقلا لق: ىهو.

 ديشرلا نوره ةرض ىعاشلا هدشنأ حان+ لك ىف تاشير رشع يعو. هشيرب

 أ



 مدس /#وال

 هيفن موتي ىذلا مركلا ام. تبثأ ميركهنكل نابج مهاربا كلوق ىتاثلا
 فاكلا نم كك اهنال دكؤملا هيبشتلل ىهو ( ن6 زن تايثانم

 وحن ديكوتلا ىلع ةلادلا ناو هيبشتلل ةديمملا
 اددملا نست ىدض 111 تلا يد ليبلا 0

 ىدعسلا نيحا ىضعو ١ اندجحاح + نيج قاف

 00 هيفا وأ هيف عمط ال ام بلط وهو ىنمتلل ىهو ( تيل )

 عطقنم لوق وح  قانلاو 06 تايقلا تبل خيشلا لوق وحن لوالاف

 هنم جحأف الام ىل تيل ءاجرلا

 ككلعل وحن هل ةبحم نكم سما عقوت ىا ىجرتلل ىهو ( لعل )
 تارك ةعابلا 1 ومم: ةثم افاوطاو افافشا وأ ناوحلق

 رك ذي هلعل ةنمو ىذغتن انلعل كلمع غرفأ ومن ليلعتلل ىنأت دقو
 تلو يدنسا رد

 00د يار هلغل كردي امو وحم ءاهفتسالل ىأت دق اك

 5 كيردي

 ىلوالا اهمال فذح عم ةريخالا اهمال رسكو اههسا رج زيت ليقع

 اك
 اريمض نوكي نا اههسا طرشو لعل ىنعمب ىهو ةيغل ىف ( ىسع)

 نمل تنس ل

 )0( هذ وعاف اهو قاف ىكشت اهلعو ل اهاسع تلقف

 اهايا هيداع ىلا ةلسو ِكلذ نوكل هتبو.حم



0 

 .نكي نأ ىسع ءاسأ نم ءاسن الو مهنم اريخ اونوكي نأ ىمع موق
 نومم ازيخ

 امهنع رخأتو لمفلاو نأ نهادحا ىلو اذا هنا ( يقاثلا عرفلا )

 .نورقملا لعفلا ف زاج . ىلع موقي نا ىسع ون ينعملا ىف لعافلا وه مهد
 لعفلاو نا ىلا ةدنسم ةمات ىسع نوكتف هدءب رهاظلا عفري نا ناب

 ا ىلا ناهيفزاجو : نيا نعام 00
 بصن عضو» ىف لعفااو ناو رهاظلا كلذل ةعفار ةصقان ىسع ن ذوكش

 .لوقتف عمجلاو ةينثتلاو ثينأتلا ىف اضيأ نيلامحالا رثأ 6-30 ريما ىلع

 ىسعو . كتوخا اوموقي نا ىمعو كاوخا اموقي نا ىسع يناثلا ىلع
 هجولا ىلعو ريغ ال ثين أتلا علا علطت نا ىسعو كتوسن نمقت نأ

 هرك ذن وأ علطت 0 دحوت لوالا

 ناودلاوا ءانلا ىلا دنس نأ طرق ئسع نسر 95 ( ةدئاف)

 ”ىرق ميلوهذا م يسع لهق . لاتقلا ككيلع ب نمت نإ متيسع له وحن ان وأ
 ىلاثلا 0 و حتفلاو رسكلاب

 © ىناثلا لصفلا )ل
 ( امتاوخاو نإ وهو امهيناث مفريو نيأزلا لوا بصني امف )
 .ىنو ةبسنلا ديكوتل امهو ( نأو نإ ) ىهو ةينامث فرحالا هذه

 مموتيام ىفنب مالكلا بيقعت وهو كاردتسالل ىهو ( نكل )اهنع كّتلا

 .هنكل عاجش ىلع كلوق لوالا لاثف هيفت موتي ام تابثاب وأ هتوبث
 .لاثمو ةعاجشلا مركلا ةمزالمل ميرك هنأ موت نكلب تعفر ليخب



 كل

 ىججربلا فام نب سيقلا دبع لوقك بركو
 ' (١)لجعاف مراكملا ىلا تيعد اذاف  همو» براك كابأ نإ ةوبأ

 رز دبع نبيك لوقك كهوأو
 [ ]قدا وعلا ة رضاع قود راسو هارت آلآ كشوم كناق

 ' 0 وع سمج الا كح داك و قط امج و نيدثاال رادصم لفعتساو

 ةداكمو اداكمو ادوكداكاولاقو لاب قلاع نماةفطو حتفلاب قفط لاق

 ( لعفي نأ ) ىلإ نهدانسإ زاوجي كشوأو قلولخاو يدع صتخت
 انت ١ ف كت نأ دعو وع علا نع امي ىعتامم

 ناعرف اذه ىلع ىدنيو
 رخأتو ىنعملا ىف لعافلا وهمسا نهادحا ىلع مدقت اذا هنأ(امهدحأ )

 ريمض نم ةيلاخ اهريدقت زاج حلفي نأ ىدع دمت وحن لعفلاو نأ امهنع

 نع هب ىنغتسم لعفلاو نأ نمردقملاردصمالةعفار نوكتف مسالا كلذ
 ةمان دئنيح ىهو ريخلا

 هبصن عضوم ىف لعفلاو نأ نوكتو ريمضلل ةعفار اهريدقت زاجو
 ةصقان دئنيح ىهو ريما ىلع

 ىلع لوقتف عججلاو ةينثتلاو ثينأتلا لاح ىف نيريدقتتلا رثأ رهظيو .
 اوسع نودمحلا . احلف نأ ايسع نادمحلا . حلفت نأ تسع دنه يقاثلا
 نم واحلا ردع نع لوك , نحلم نا نوع تادنملا ا وحلف نأ

 نم موق رخس ال ىلاعت هللا لاق حصفالا وهو عيا ىف ىسع ريمضلا

 ءاهتن ابرة ىنعملا (١)ن ًالاهءقونأ يللا سلا انهم انقل دلو نزح توما تدك
 ةرضاغب ببيشي هلق (؟) اليبس .كلذ يلا تعطتسا ام مراكملا ىلا ةردايماب كيلعف ىلحأ

 ةيلاح ودعت ةلجو قئاوملاىدا وملاو زيز.لا دبع نب رمت تخأ



 :«٠ تاهت بلا منيب "طع نيس ا

 اهوحبذف ىلاعت هلوق بلاغلا نف (؟) يسع سكعب بركو )١( داكو

 ىعوريلا ةبحلكلا لوقو . نواعفي اوداكامو

 بوضغدنه ةاشولا لاق نيح بودي هاوج نم بلقلا 2

 تيم رب رذانم نب دم لوق ليلقلا نمو

 ع( دوراو ةطل ار وشح ىون ذإ هيلع ظيفت 1 نيل تداك

 ىماسالا ديز ىأ لوقو
 3 ع ع

 («)لاعطقت نأ ابقانعأ ترك دقو .  انظلالءالحسءالخ الا وود 1

 عراضم 2 لمعتسا ةعل ا اللا ىضخاملا ةغمصل ةمزالم لاعفالا هذه

 ِء 3 5
 نم ف نما كضو «هلوقك كشروأو 0 اهسز داك وحب داك ىهو

 قفط شفخالا 0 قفطو اهمضام نم الامعتسا ا وهو * هتينم

 لن ىتح ؟ 7 3 نا فاذا ىكح لجو و قفط قرات قفط

 نحلل دبع ا

 ناو لعفأا ةبراقل تعضو تاكا . 6 صاوغلا هةرد 3 ئر رحلا هلاق ام ببسااو )01(

 نصف انتلا "و م برض مالكا ىف لصح.م ف ل.ة2لا ىف هعوقوو دار ىلع لدغ سس

 صب رحلاداكو اك 1م نوك سورعلا ذاك و ![ةْف بأن 4 ةيلاخ داك ىف لاثمأ ةهدع تءاحكالذلو.

 عقوت 7س ملا 7 ًايلك قوكي ليلا داكو اردنا نا ةفلا داكو ادع قو

 يتم لضت هديزبو ىأع هللا نك كمشت أهدعب يَ دوةوأ هلغم 1 نأ عضو و لذ ىذلا

 بأ اان م عون درب عج دوربااو ةدحاو ةمطق ةءالملاةطي رلاو ج رخم ” حورأ| ضيفتو لفت م(

 سرفلا مضلا, قرع مج ىمو اباق قورعلا ىلع ةديكاع اه م4 نفكلا انك تال

 مطنتل لا 2 و ا مذ َى لا وادلا لجسلاو لوقعلا مالحالاو نيضراع | . ةفينخلا

 سابو ةدش ىف ١ ناك نإ دين : ةلملا مدون هنصيو ماشه نب ميهاربا وج,ي (ىنعلا)

 ىئعلاو معصوم ماجرلاو 0 الا )هه ( هدأ نك تيبااو الملا لمع ن ماشه هللا ىح



 كاي كح

 قدزرفلا لوقك )١( يبسلا عفرب نا ةصاخ ىسع ربخ ىف زوجيو

 اا فخ ا روان نخ 1317 ه ديد غلبي جاجحلا ىسع اذامو

 لجرلا لم سابعنبا لوق لعجىف ذشو ًاعراضم نوكي نا ( ب )
 [7] الوعر لسرا جرخي نأ مطتسي ملاذ

 وحن قلولخا وأ ىرح لعفلا ناكنا نأب اثورقم نوكي نا (> )
 راع نا الا تتلراخااو فاس نأ دنخ ىرخ

 ' انتو وحم عورشلا ىلع الاد لعفلا ناك نا اهنم ادرج :نوكي نأو

 ةنجلا قرو نم امهملع (5) نافصخي

 1 كبر بع رحاب فارتقالا كشوأو ىمع ربخ ىف لاغلاو

 هلوقو جرب

 00000 اولع نآاوناغ لبق اذا ..اوكشو ال بارتلا سانلا لعسا واو

 لتق نيح ىرذعلا ةبده لوقك لياق دردتلاو
 003000 جرف هءارؤ فرت هيف تيدمأ ئذلا بركلا ىغ

 ظ تابغاإ نأ ن ةماالوخو

 ( 5 ) اهقفاون هتارغ ضعل ىف هتينم نم رث نم كشو

 جاجحلا ن هرم بره نيد هلاق 062 مك ريمضأ فاضملا رهاظلا أنه 4 دار ا (1)

 دهاش و ا هج ىودر قارعلاو ماشلا نيب معصوم دايز ريف>و لتقلاب هدعوبلا 1

 ىل-:ق 8 حا م هلام نأ جاجحلال ,ى ا ىذلا ام 0 :ءلاز غلب ل لوعفم بصنلابو

 ىزعملا 0 ه) ناقزايب 6 2 نالعاب ماسو هيلع هللا ىلص ي لا 0 ا1 كلذ لاق )0

 هن الفغ ضع ل نأ كشوب برحلا ىف تولان مترف نم نأ



 بل

 ااه د ح

 ىسعو قلواخاو ىرحةثالث وهو ربخلاءاج رللعةلالدلل عضوام ( ب )
 قفطو-اغلأ هنمو ريثك وهو عورشلا ىلع ةلالدلل عضو ام (-)

 قلعو لطَجو ذْحاَو

 مرا نهربخ نأ الا ناك لمح قيمت تالا اذهلاعفأ عيمجو

 10 لوف دعو داك دعب 5 هئيمذشو ةلمج

 ا ىهو !هنقراف اهلثم 20 امناح ب مهف ىلا تبق

 قفطفولاعت هلوق انآ 0 است اولا ىسع" 1 لثشأ ف مهلوقو

 احسم حسي هريدقت .فوذحم ربخلاف (0) احسم
 ىف لمخد دنعل ةيمسألا "جم ذشو ةيلعف نوكت : نأ لش

 يساجلا لوق

 (4) بيرق اهعئرم راوك الا نم ليه س ىنبا صولق تلعج دقو
 امأف مسالا ريمضل ًاعفار نوكي نأ )١( رومأ ةثالث لعفلا طرشو

 ىئريغلا ةيح ىلا لوق

 هز العلا تراغلا نطبن طبل ىلوت ىىناقش, تقام اذا تلعج دقو.

 ىناقثي يبوث لعج هريدقت لعج مسا نم لامشا لدب ىبوثف

 ىهوابلثم ةليبق تقراف ام اريثكو ' مجرأ تدك امو مذ ةابق ىلا تعجر ىنعلا )١(

 ةدشلاو باذءلاوهو سب عج بط اوك ةلممتز ءاموهوراغ ريذصت ربوغلا (؟) ىلع تفولتنا

 ل را بري اصفريوفا لبتنم مي ثاالعلهانءءو وزغنا ٠ نم ةعجار ىهو ء ءابزلا هتلاق

 اذا هنوالع ا وق نم عاقب حسم و ناماسا ريمضلا () ابتسمي ةه> نم رثلا عقود

 (ىنعلاو) هتاودأ لدحرلاو وهو روك عن # را وك الاوقو: | نم ةباشلا صواقلا(؛ ) هقنع ' مظق

 (ىنءلاو) ناوشنلا لكلا (0) هنم برقلاب تعو لب لحرلا نع دعبت مل اهبعتواهئايعال
 ىايإ ىبوث لاقثال للا براشلا ضو ضبنأ تعج دق



 كلا ل

 هحصلا نب ديرد لوقو

 )١( ددعأتب ىتدجمب مل ىتاءداماف هنيبو. ىنيب ليملاو ىخأ ىتاعد»

 : لوقكلوالافنكلوتيلو نا 1 مدقت ام ريغ ىف امدايز ردنيو

 ظ سيقلا ىرما“
 (*) برلاب تدحأ امم كنف اهقالتال ةّيقح اهنع أنت ناف
 ةطشار ايي در < وحب قدزرفلا لوقك قاثلاو

 (م) متادب ذيذللا شيعلا اذ تيل الا تدترقأو اهيلع ىلواقا اذا لوقت
 هلوقك كلاثلاو

 000 اوسانلاو فوردلا 35 لهو. نيب تليفول ارجأ نكلوب

 ىذلاهللا نأ اورب لوأ ىلاعتهلوق ىف حتفلاب نأ رخ ىف تاخد اغاو

 ار وا سمن أل ددا# ىبتلخع ىن لو ضرالاو تاوعسلا قل

 هللا سيل وأ ىعع وهف“

 6 ةيراقلا لاعفأ ىتاثلا عونلا

 رمقلاو سمشلل نب رمقلاك بيلغتلا باب نم ةبراقم لاف د

 عاوتا ةبالث بانلا اذه لانفأ نأ صاللا ةقيقحوب

 كشو أو ب ركوداك ةثالث وهو ربخلا رق ىلع ةلالديل عضو اي

 ةئيياو ىغيب ناسر هلا ت كل د | ىنم ءاط ( ا 0

 ا | بدنح مال مجري اع فير لا وانت نم لدب .اهقالتال (9 نحأ لو هتجأف

 و هك عر امناوأه رك ابنم كاذ ى سلف كنع تدعابت نا (ى :ءلا) انيح ةيقح

 يرت منئالا نادتاب مهيمرب هنأ (ىتعملا) تلدو د كو ل كلا

 م”فوذحم هباوجو اهربخو نكس م نا نبب ضرتءم ظرن5 تلعف وا (4) لبالاب ةرازف

 تدصأأ هتلم 3 نيه 1 1 كلا مالو تاءف لوعنم ةقدحح



 هلل 17 ل

 )١( ةءاقبنيح سيل نأ اننحاف ٠ ناوأ تلو انحلص ارلط

 ىفتنا ناف نيملا مفرب ةيآلا ىف مهضعل ةءارقكر ملا فذح ليلقلا نمو

 دايز نب روصنم ىترب ىبيللا لد'رمش لوق امأذ اهلمع لطب نامزلا

 )وع تالوط كراع عب فئاخ نم ةفهلل كيلع ىف

 ةلمهبهتالو ريجم هل تال نيح ويدقتلاو ةيئادتباالا ىلع ريجم عافت راف

 ( ةماهس ىلا دج نم ) ةيلاعلا لهأ ةنل وهو ردان اهطامعاف ( نا امأو )

 الو كعفان كلذ ناو ةيفاعلاب الاوسأا ءارتتفكلا ل مهضعإ لوقك'

 اذابع' هللا قود. نم نوعدت نيذلا نا ريبج“ نب ديعس 0 كراض

 هلوقو كلاثمأ

 ني ا ا لع ىلع الا دحأ لال وتتم و

 المو هدبع فاوب هللا سيلأ وحن امو سيل ريخ ىف ةرثكب ءابلا دازت

 داوس لوقك ىقنم خسان لكو ال ربخ ىف ةلقب و نوامعت امم لفاغب هللا

 مالسلا هيلع ىنلا بطاخي براق نبا

 («)براقنب داوس نع اليتف نتي ةعافش وذ ال ءوب اميفش ىل

 ىرفنشلا لوقو

 (:) لأ موقلا عشجأ ذا مواجتاب نك 4 دازلا ىلا ىديالا تدم” نإو

 هدعبو لقب لعف م بو ناوأ هللا فاضاا فدخل حاص ناو ١ ناوالاةنسل ىلا

 ةرسحلا فرالا (؟) ارارطضا نونو رسكلا ىلع ىنب ازو لازنب ههبشا ًاناوأ نا الا

 بلطف نامزلا بر هنأت لدحر لحا نم ةدبادش هرج 1 1 ىئعملاو ىف ريح كياعو

 عشملاو مرلجعب ىأ ملغ (4) ةاونلا قد ىف ىذلا ط.+ل1ليتفلا () كدح ماف كراود

 ص رحلا هدش



 با د

 عسمل هتفاضال ىنب اد م ذاشف

 ؛اهلمع لطب الاو اهمسا ىلع اهريخ لزم ةدقتيا الأ ( عبارلا )

 ىليقعلا محازم لوقك
 ((١)ف راع انأ ىنم ىفاو نم لكامو ىنم نم لزانملا اهفةرتاولاقو

 كرنك الضرر 2 ىلا اقرظ لونملا ناكناآلا

 ((؟)ايلاوم ىلاوت نم نيح لك اف انمآ تنك ناو ذل مزح ةبهأب
 20 الا طورشلا هلمعل طرتشن و ليلق سيل لمع اًطامعاف ( الامأو.)

 .نأ كلذ ىلع ديزيو الصأ ال دعب دازت ال نا ناف لوالا طرشلا ادعام

 زا باثلاو ريق كم ادع الوحم كن نال زوما قو

 . ةفرط دج كلام نب ديعس لوقك ًافوذحم اهريخ نوكي

 ((©) ؛حاربال سيق نيا انأف . اههنارين نعدسم نم
 هلوقك رك ذي دقو
 ًايقاو هللا ىضقامم رزو الو ' ًٌةقاب ضرالاى لع ءىشالف زعت

 اابلمعو ةغلابملل ثدن أَلا ءات تديز مث ال ايلعأ ناف ( تال انو (

 ليغ دعلا ١ فادح (باإ) نلمز ىمسا اهبل ومعم نوكا ا ) نيطرشب بجاو

 آ 000 كل نبق ىأ يح تالو وم حوفرلا رك بلاغلاو
 ةلمرح نب رذنملا لوق وحنو

 ا طي هل اولاتف. هتك دتف هلأ (قفملاو) هتفرعم تيلطت نالف دنعام تفرعت 00(

 :دادعتسالا ةهالا (*) مسوملا فاونم لكقنرعم مدمل ديفيال كلذ لاقف جحلا لزانم ىف
 "ال ضرعأ ىلإ (قدملا) (8) الاول لوسسم نيح 0 راللا هانم ىذا زب ةقلطتم
 :عابشالاو مفلاب حاربو اهيف قوم نع ىل حارب ال سيق نبا انأف برحلا نع ةفينح ىنب



 (١)هغيض ةبمج ةآرملا تدبأ دقف ةماسوتد.أ ةارملا كتم ناغ

 ليزختلاءاج مهتغلب و ةفرعملاوةركنلا ىف نويزاجملا اهلمعأف ام ( امأ )
 طورش ةعب دأب لمعتو . مهناهمأ نه ام . ارشب اذه ام ىلاعت هللا لاق

 هلوقك اهلمع لطب'الاو ةدئازلا ناب ابمسا نرتق الآ .(اهدحأ)
 (؟) فزخ ”متتأ نكلو فيرصالو بهذ مثلا نإ ام ةنادع ىنب

 هلوق ىف عفرلا بجو كلذلو الاب اهربخ فن ضقتني الأ ( ىتاثلا )

 هلوق امأف . لوسر الاد امو .ةدناو الانف اانر

 اريس الإ دمح ام دح ىلع هلماع فوذحملا قلطملا لوعفملا باب نف

 امو هلهأب نونحنم نارود رود الا رهدلاام هرب دقتو ريس يس لإ

 ربخدنأ ىلع ميقم نكل وأ مهقم لب ارفاسم ماشه ام ون ىف نكسلو لب

 هلوقو بتعأ نه ”ىسم ام مطوقكر ملا مدقتي الأ“ ( ثلاثلا)

 7 مهف موعدأ اذا نكلو ادعلل عضخأف يرق ل امو

 زيزءلا دبع نب رم حدع قدزرفلا لوق 7217

 رشب مهلثم امذاو شيرق مهذا مهتمعن هللا داعأ دق اوحبصأف ٠

 نونجنأا () راذذلا فزحلاوةضفلا فيرصلا (؟) دسالا مذيضلاو نسحلاةماسولا )١(

 اهايصخحن ىف ايذعم الا تاحاحلا بحاص امو



 مسلسل ا#/وء تسل

 1لعو قلل تن [ امأ راصف براقتلل 01 ف تغدو ضل وعتال ام

 ظ سادرم نب سانعلا ل وق

 )١( عي ضلامهلك أت موق نف رقت اذ تااماةقا حا
 "اذ اذ تك نأل ىأ
 ازا دنع لوقك اودن فذحلا لقو

 (؟) اليم ليمت نأ ةلاحرلا مز ىذلاك ةعاجاو وق نامزأ

 ىوق ناك نامرأ دارأهءوبيس لاق

 وحن ةيطرشلا نإ دعب كلذو اهياومعم عم فذحن نأ ( ميارلا )
 ا ناك رع ضوع اق . هريغ لعاست ال تنك نإ ىأ ال امإ اذه دعاس
 ردد ةيفانلا ىح.الو نإ نون ف تمعدآو

 ا تارك طرق كلذ واف ل نروح اهعدرراضم ءآل نأ ( اهنمو)

 000000 كلآ طو وحن نك اس الو ثصت زيمضت 'لضتم ريغ نوكسلاب

 ' ةانتن الءااربكلا لن وكتو ٠ رادلا ةبقاعدل نوكت نم وحن ىف فذحت

 فذ همزج نال نيملاص موق هدعب نم اونوكتو وحن ىف الو مزجلا

 هلاصتال هيلعطلست نافهنكي نا و< ىف الو هلبق ”لخي ىلع فطعلاب نونلا

 نك الاب هلاصتال مط رفغيل هللا 0102 وح ىف دلو باوصنملا نيمضلاب

 ىدسالا رخص نرجنحخلا لوقذشو

 تاز ال ىنذ كموق, ىلع ر>فت ال (ىنعااو) ةبدجملا ا ميضلاو ليلعتا افا 1 ١)

 اليممو ديدشلا ضكرال ذحت, بشخ هيف سيل دلح نم جرس ةلحرلا (7) ىوقب ةعنماذ

 ةءامجلا كغاوالل



 رثكو ريما ىقبيو اهمسا عم فذحت نأ رثكالا وهو ( اهدحأ )
 اكار نا اعرسم رس كلوق نا لاثف نيتيطرشلا واو نإ دعب كلذ

 ةيليخالا !مللوقواشامثنك ناواك ار تنك ناهر اداب

 ايمزخ هنا

 امولظم ناو ادبأ انماط نا 2 فكرطم لا نرقت ال

 رشف ارش ناو )١( ري اريخ نا مطامعاب نويزجم سانلا مطوقو

 هلوقودبدح نمامتاخولو سقلاول لاثمو ريخ مهواَرفساريخس مامع ناكنا ىا

 (5)لبجلاو لهسلاامنعقاض هذولج اككمولو يشناوف ىهلا

 اهئالتإ ىلاف (م) ال'وش 'دل نم هل وتك ولو نا نودب فلللا 0

 الوش تناك نا دل نم هبوديس هردق

 اذهلو ليلق وهو مسالا ىقبيو اهربخ عم فذحم نا ( ىناثلا )

 نيهدقتملا نيلاثملا ىف عفرلاب ريخ ناو متاخ ولو فعض

 ةمقاولاةيردصملازأ دمي كلذ رثكو اهدحتو فدحم نأ ( كلا

 رخآب لعف ليلعت هيف ديرا عضوم لكى كلذو هلجال لوعفملا مقوم ىف
 تمدق مث ًاقلطنم تنك نال تقلطنا هلصا ”تقلطنا ًاقلطنم تنا اما وحن

 مث راصتخالل ماللا تفذح مث صاصتخالل تقلطنا ىلع اهدعب امو ماللا

 تديز مث ًاقلطنم تن نا راصف ريمضلا لصفتاذ كلذل ناك تفذح

 هلمعىف نأك نا ردقت, اريخذ ريخ نازو#يو )١( ةيرعلا لويخلا موج ثقافو: تمس |[ 5

 (ىنعملا) (؟) نيريدقتلا نم رهاظب ار ءالاو ا .مفرو امعصت 07 اريخ ىزجيف ريخ ٍْإ

 غاب لكدلف اكلم ناك ولو ىغب بحط ريق وأ: توم نم «ةداوعاو نمل فورط نيبال

 نم اريلع ىذمو اهنيل ف> ىقاا قونلا ىهو سابق ريغ ىلع ةلئاش مج الوش (*) عرصم

 اهدلو اهال: اذا ةقانلا تاتأ ردصم ءالتالاورهشأ ةعبس اهنداللو |



 م4

 اههف نيدلاخ . حابصلا ىف نولخدت ني>و .اسأا ىف نولخدن ني> ىا

 داع نا سيقلا ئىرعا لوقو تيقن ام ىأ ضرالاو تاومسلا تماد ام

 1١ دهرالا اعلا ىذ ةللكا "ةليل هل تتابو" تاباو

 انيحضأو هلظماد ىا مويلا لظو اليل مب لزن ىا موقلاب تاب اولاقو
 كيلا ىمالا راص وحن لقتنا ىععع راصو ىحضلا ىف انلخد ىا

 ندقلا تما اهلك دوا لازو يف كلذ نم ىتتسيو

 نيطرسشل اهتدايز زاوح ( اينم ) رومأب ناك ضتتخت
 اال يلاط ىلا نب: ليق عما لوق دشو ىضاملا ماب اوك )1١(

 01 نيلي لايت ثيناذا  ليبن دجلم نوكت تنأ
 ناكام و2 ارورجمو اراج اسيل نيمزالتم نيثيش نبب اهنوك ( ب )
 راحلا نيب اهمدايز ذشو مبلثم ناك دو 1 مهوضعب' لوقو ادم م

 هلوق ىف رورجملاو
 ا” نارعلا ةم رسما نال ١ 0١ يات رك ىلا ىذ دايج

 كلملا دبع نب ماشه حدع قدزرفلا لوق اهدايز نم سيلو

 مارك اوناك انل ناريجو . موق رادب تررع اذافيكف

 كلذو فذحن ا ماس امعل الدق و يحمل اقرا

 ةحوأ ةملرأ ل

 اللا ,انلاو راض ىمع ةصقان ةناثلاو الل لزنو سرع قمع ةماث .ىلوالا تاب )١(
 دحالا(6) دهرا ىذ ةلبا لثم ةدنردش هتتوتي :تءاكو 0 نبءلا هل عمدت ىدذلا

 ماودلا تدصتو ءاملا ةلولبم ليابو لامشلا نم بت حير ل امشلاو لضافلا ليبنلاو ميركسلا

 نم قادس ةلضأ ياسو سردفنلا سرفلا ودو داود عج دايح 0 خا 00 اذا اهو

 مر فص ) ىنعأا ( ةب رملا ل اهلا بارعلاوةماعملا دلو ولع | وهو ومسلا



 كك ام دن

 دنع مهتالص ناك امو وحن ريخلا ىف ادتبمل رصك عنام عنع : نأ الا

 )١( ءاكمالا تيبلا

 ههبشو ا ىفن مدقتهلمع ىف بجو امالا(نبيلع زئاجنهرابخأميدقتو) 2
 حبصاام اصو ىلعناك مب الوقت روهجلا دنع سيلو مادالاواهتاوخاولازك ٠

 هلوق ىف زيا ةجححألو دخت سيلان اق الو. لع لاز اعاضاملوقتالو و
 هيفعسوتيف فرظلومعملا نال مهنءافورصم سيل هيت أي(؟) مونالاىلاعت ٠

 ماد ىف مك ةمزال تناك ا ءاوس ام ىلع عينج راخلا 0 منتو

 كل ارئاز الو ىلع حبصأ ام ًاعاص لوقت الف الف ةزئاج مأ اهتاوخأو لازو
 ىلع ناك اماعاتو تمداماصاخب كروزآو : ن0

 وأ ًاقرظ ناك اذا الا اهربخ لومعم لامفالا هذه ىلب نأ زوج ال ظ

 كايا ناك لوقت الف ال مأ مسالا ىلع ريا مدقتأ ءوش ارورششر ظ

 ناكوأسلاج ىلع كدنع ناك لوقت و ىلع امركم كايا ناك الو ام ركم ىلع

 اريرج ودبس قدززملا لوق وحن امو اكان كوشنأ )00

 (+) ادوع ةيطع مهايا ناك اع مهوب لوح نوج !"دهذفانق
 ريخ دوعو ادتبم ةيطعوناشلا ريجْصض ايمس' وا ةدئاز ف اذ

 ةرسعوذ ناك ناو وح ارع ىفتكتف ةمأن لاعفالا هذه لمس

 5 5 يا : : ع ا
 نلوحبصل نيحو ن وسع نيحهللاذاحبسف . دجو ناو ىا ةرسيم ىلا ةرظنف

 سيل ىلعمدقت دقو افورصمل لومعم ميتا, موب نأ كلذ ناب (؟) ريفصلا ءاكملا )١(
 ءافلاو فاقلا مب كفلق مت ذفانق 69 لماملا مدقل ةحص ىلع 50 لومعأا مدقت ةحصو 1

 مهاياورب رج ونأ ةيطعو خيشاا ة ةيشم وهوناحدشلا نم جاده مج نوجادهو دفانق مهىأ

 دهاشلا هيفو دوع وه ىذلا ناكربخ لومعم.



 كد

 هردصمو كزعم نع تالا ٠٠ لوقت ناه هانعفو لومفم ىلا دنستم

 كاناةهنمو لاقتن الا هاتهمو ا رضاق مات لعف هناف لوزب يضام نمو لب لا

 لاوزاة رد د الوز نأ ضرالاو:تاوعسلا كح

 ماد وهو ةيفرظلا ةيردصملا ام مدقت طرشب لمعي ام ( كلاثلا )

 ا اح اود ةده/ أ ان تمد ام ةاكزلاو ةالصلاب قاصو او وخم
 هفرظلا نعاهتباينل ةيفرظو ماودلا وهو ردصملاب ردقتت اهمال ةيردصمام

 ماسقا ةنالث فرصتلاف لاعفالا هذهو .ةدملا وهو

 دو لك رهو العا فرممالاه ' (1)
 ا الا افابناوخاولازوهو اصقان افرضت فرصتم ام : ( ب (

 ردصم الو سما اهنم

 قابلا وهو أمات ًافرضن: قرص, ام: (2)

 وحن عرراضماف . لمعلا نم ىضاملل ام نيمْسقلا نذه ىف فيراصتللو

 هلوقك ردصملاو ةراجح اونوك لق وحن ىمالاو . يغب كأ ملو

 هريسإ كيلع هايإ كنوكو ىتفلاهموقىفداس محو لذبب
 هلوقك لعافلا مساو

 ادجنم كل هقلت ملاذا كاخا ًانئاكةشاشبلاىدبي نم لك امو

 دس ا رخال نب نيسحلا لوقو

 ضمغم نيعلا ضمغي ىتح كبخا 2 الئاز تسل نأ ءامسأ اي هللا ىضق

 العاق ناكو لات هلا لاك ( يا لايفالا هده رابَجا طسوتو)

 رعاشلالاقوربلابصنب هوجو اولوتنأ ريلا سيل ةزمحأر قو نينمؤملارصن

 مرطاو توملا راك داب هناذل ةصغنمت مادام شيعلل بيطال
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 ماسقأ ثالث ىهوب

 1 4 نإك هينا وهو اهللخم ا اذه 0 (اهدحأ)

 وهو ا ا همدقت ا هلم انه (اهناث)

 نولازي الو . ىفنلادعب اهلثف كفتاو "تفوح بو لازب ىضام لاز ةعب رأ
 فس و ذل انه (9) هللات هنمو . نيفك اع هيلع حربت نل . نيفلتخم

 (م)ىلاصوأو كيد ىسأراوعطقولو © ادعاق حربأ هللا نيب تلقف
 هلوق ىهنلا دعب لاز لاثمو ح.ربأ الو ًاتفت ال لصالا ذا
 نيبم لالض هنايسنف ت ٠ وملا ركاذ.لزت الو رمش حاس
 ةمّرلا يذ لوق ءاعدلا دعب اطاثمو

 (4) رطقلاكئاع رجب الهنملاز الو ..ىلبلا ىلع يراد اي ىلسا ايالأ
 مان لعف هناف ليز ىضام لاز نم ازارتحا لازب ىضاع لاز تديقو

 عجرو 91 ىهو ةرشهعكلذولاءذالا نم نم ىنعملا ىف اهتفاو ام لمعلا ىف راص لثم 00

 ىدع اوءحر "ل تدار مْ حارو ادغو كوخ دنراو راحو دمقو لاحةساو داغو:

 هوت ل 1 مظن دقو اريصب. دن راف نإ رقلا ىفو ارافك

 مقتل عجرا داع ضآ لوح .: رش لامفالا ب راسا قف
 ماعأ هللاو اهك اهف راحو دمقةفدترا لاحةسا ادغ حارو

 الىفانااو مسق باو>و اعراض» لعفلا نوك طورش ةئالثبالا ىفانلا فذح ساقنيالا (*)
 أمضب لصو مج لد داقملا لاصوالاو ىوسُق هردقل فوذح محا ريخ هللا نيع 3

 بوم فلا نا ءامد ىماساو فوذ# ىدانملاو ءادن هىرحال 40 اهرس و واولا'

 د تدان ال 0 ءاع را اةلخ راص بوثاا ىلإ نم ١ ايس 6

 رخؤم لاز ما وهو رطل رطقلاو



 لاا لآ انكار كيلا شرغلا وذ دودولا روغتلا
 03 هن 4 0 0_0 1

 عشم فريصم ظيقم قى اذيف(؟) كثب اذ كب نم

 قر جاع نم د

 ةددع) نم سبل ىلاثلا ريخلل ادتسم وه ردت نييوحنلا صضعل و

 000 اهنادعال 000 1 اهريخ 53 كادي

 أ د مع 0 .ملا تصخت كاعفاو فورح ضعلأ 1

 امهمن أن ”مفرتو امطوأ بصنت فورح>و

 :* لوالا لصفلا 9

 ا بصشيو نيأرجلا لوأ عفرباهف )

 ةيراققملا لاعفأ ىتناثلاو اهماوخ و قاك لولا ناعوت وهو

 عفرتف مالك ابعوف رع 1-6-0 م "ال ةصقان لان ىف لوالا ام

 اهمسا ىمسو لعافااب ابمبشتا ةانلا ريشاالا ردصتلل مزاللا ريغ ًادتمملا

 سيب بيس بيسي سبب يس سس بيبي بجيب ب يي ببي سس أذآذآ#]#]#]

 كءدصل هدعل 6 'ظقعو اهوح<و زخو فوص نم نوكيو عب صظيلغ ءاسك ثلا )١(

 ةوقى كردي نال(؟) ءاتشااو فر.صلاو رحلا ةدش وهو ظي هلا ىق لفك ىأ لعافلا م

 ريخ امهنم 501



 دهسا همرو# تفس ]1

 ا

 .دن# الوا كلوقك هليلد .دقف نا هركذ بجو ًاصاخ ان وك ناك نآف

 رفكت دهع وثيدح ([) كفوق الو ثيدخلا قف و ءافلص ا
 وخم ليلذلا دحو نا نايجولا اخو مهاربا دعاوق ىلع 5 ةمكلا كل

 لوق هنمو ىلع ىلع رصتتنا ام ىأزلا هل (؟ )اورد ةيواعم ناوعأ الول

 فيس فصو ىف ىرعملا ءالعلا ين
 ه-

 (ع) الاسل هكسعي دمغلا الولف بضع 0 2 ضد

 0 الاول دين اة هدح بجو نيب وحنلا نءروهمجو

 اوبل وةدوجومىئأ انا دم ةحلاصم الو لام ادعم صاخنلا 00 |
 ىنعملاب ىورم ثيدحلا ا ىرعم ا

 ىحدموح اريخ نوكت نأ حصت ال لاح ربخلا نع ىنغِ ا د ١

 مالكرسحأو دجاش وهو هير نم دبعلا نوكي ام برقأو ًابيصم لدعلا

 اذكوابيصم ناكاذا وا (4) ناكذا لجرلا ئحدم ردقنلا انا 00

 هلومعملافاضم اردصم ًادتبملا ناكاذا الا ريالا نع لاملا ينغي الو قابلا
 ميرص وأ قاثلاك لوم ركض افاضم ليضمن لففأ وأ لوألا

 ةيريخلل لالا ةيحالصل بصنااب اديفم لجرلا ىحدم زون الف ثلاثلاك

 ككش إل( (طسسمككلا | سرح مطوق (ه)ذشو بجاو عفرلا

 درب ال ذفان ككل

 وهووملاعت هلوةو رعاش بتاك كنبا وحن ريذلا ددعت زاوج حصالاو

 بعزلا (8) ءار الا ريبدتب ةدعاس ااناو هالا نأش نم ذا (؟) ةشئاعل باطخلا(١)

 ع زفت حودمملا اذه ف. دس نأ (ىعلا) ف كل فاالغ دمغلاو عطاق || ف٠ ا بضعلاو فوحلا

 3 ةدارادنع ذاب ردت (4) هنم اهعزذ نهتباذل امكسمت اهدامنأ نأ الولف فوسلا هم

 هب ريال لاحلا ة.> اليها )ع ه) لابقتسالا ةدارادتع اذابو
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 هلوق كلذ نمو عمس زكرعأو ريض ىلاح ىأ ةغاطو

 الرأع ىلا, تنآغأ تشلو د١١ انه اه كي ىتا ام نانحتلاقف
 نانح ىرما ريدقتلا

 هفو نجرخال ىتمذ ىف وحن مسقلاب رعشي امي هنع ربخي نا ( د )
 قاثيم ىقنع ىفو دهع ىتمذ ىف ىا نيهذال ىتذع

 ْ ًاضيا عضاوم ةعبرا ىف ريملا فذح مزتليو

 نموقال كرمعل وحن مسقلا ف رص ًادتبء دعب عقي نا )١(
 قادهع تلق ناف.ىيع هللا نعاو ىمسق كرمعل ىأ نرفاسال هللا نغأو:
 )١( مسقلا ةحارص مدعل ربخلا تايثا زاج كنئفاكال

 ةيعملاف صن ىه واوب مسا هيلع ًافوطعم ًادتبملا نوكي نأ (ب )
 نانرتقم ىأ عنص امو عئاص لكو(؟) هتعيضو لجر لك وحن

 (*)امهنارتقاب رابخالاتدراو ةديبع وأو ديلولا نب دلاخ تلق ولف
 ..(مكةيعملا ىلع صيصنتلا مدعل هرك ذو عماسلا مهف ىلع ادامعا هفذحزاج
 قدزرفلا لاق

 (4)نايقتلب توملاو ؟ىرما ل ىفلا بعشي ىذلا توملا ىل اون

 اا الول رحت الول د! !:لاو ماع اترك نوكي نأ (ج)

 املالقتسا ىلع ةمآ تائفاحأ ام

 هغم ةيذأال ىذلا وه ليجلا رجطاو هعم باتع ال ىذلا ليلا حفصلاو
 حتق ىف (؟) هتفرح (؟) هب ءافولا بجي هللا دهع وحن هريغ ىف لمعتسي ذا ( )١

 هنم ”ىيصا لكل ديال هنأ عم



 1 ظ

 اهبمح نيعءلم نكتلو لع | ةردق كابامر لراس كا
 4بف 9 اذا امف كلذو نيخاقلاو مدقتلا زاوح ) ةئلاثلا ةلاحلا (

 زوجي و لصالا ىلع هريخأت حج ريف ىلع تيبلا ىفو مهاف دن وحن امهبجوم
 عناملا مدعل هعدقت

 هسفئلف الاس لسنا 2 وا انش + لع ا فادح روح

 هسفنل هلمعف ربدقتلا ىف اعم لاقيف مهأربا قيكوفتو اهلسف اسأ

 رظتدنم ريدقتلا ييدصاذاف تجرح وحلو ىفاعم وهو اهلع ل00

 كنذك ىأ ابلظو مئاد اهلك أو

 عضاوم )١ ١( ةمبرأ ىتف ابوجو أدتبملا فذح امأو

 معن وحن 0 سُنِب و معن صوصخع هنع ربخي نأ (1)
 ىهو بيوص وه ىأ ىريكلا ءارحصلا ميلقالا سني و بيهص دبعلا

 ريغ ل ًادتمف لجرزلا معن 20 ل منقل لاك اف ىزيكلا ءارحصلا

 مامطا مهارباب تر روح حدملع وطقم تعنب هنع ريخي نأ

 قفرت وحن محرت وا نينمؤملا ودع سيلب !نم هللاب ذوعا وحن مذ وامفلاب
 نيكسملا وهو نينمؤملا ودع وهوماممللا وه ريدقتلاف نيكسملا دام

 معشو )0 ليج ر يصون هلعف نع بئان ردصمع هنع ربي نأ (>)

 نامو» ذئم وأ ذمهتنبنحام وح نيم وأ ذه نع اريخ وأ هلك

 تانااردصملا دعل اهواك وه ىأ ا امساال و امس دِل دمبام,كلذ ىلع دازب )020(

 فوذح ادت 1 ريخ كلف كال ايعرو كا ايقس و# رح فرح هلوعفم وأ هلعاف نيملا هلعف نع
 نملبق امو ناتلج مالكلان الثم م.اقاي كل ءاعدلا اذه هللا اي قسا كالذ' لصأو ايوجو
 بصتلارداصملا هله لصأ (؟) ةممأ نم وه ىأ ةمعن نم مكب امو و فراعسلل ةئيبملا
 تاءادت.م نع ارابخأ اهوءفر توشاا اودصق نيك |هلامفأ نع امتباينل ابوحو فوذحم لعشب

 هعم ةياكتال يذلا وه ليما ربصلا ( ةفيطل ) بصنلا ىلع مفرال المح ابوجو ةفوذحم
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 000 ااه ح هين امآ ردطتلل امحتسم ادتملا وكي نأ (3)

 ا رار ملك ار حرت عمم راف ف ل ايلع

 ةيور لوق امأو ما على هيلع اهدا

 () هبقلا مظعب محللا نم ىضرت 2 هبرهش زوجعل سيلملا مأ

 .نم لوسرو تيبلا ىف نم مالغ وحن 1 7

 نحب اعابشم ًادقبملا]7) تحت وأ 0 1 لا هعم مقا معي

 ةقاانه اجلا نان دراج لك تواطلا لوأ حجت ىذلا وحن ريدصتلا

 باوجلا ىف لخدب امر بخلا ىف ءافلا تاخد اذطو مومعلا ىف طرششلا

 لئاسم عب رأ ىف بجيو مدقتلا ( ةيناثلا ةلاحلا )
 همالغ كدصقو باتكىدنع وحن ةيريألا ريغ هريخأت موب نأ 59

 ليلا مدقت بي ملاعاو تعنلاب ريا سابتلا موب ريخلا كيج نال لك

 '0 | زاكف سف تفصو د8 كلا نال هدنع م لجأو وحن ف
 ةفص ال رخ هنأ فرظلا ىف

 .ىلافتملا الا هتمأل عفان ام وحن اظفلالاب ًادتبملا نرتقي نأ (ب )
 ئدزا ىلا ١ رم مادقملا اعا رج ىموأ ايمدخ

 هللارصن ىتمو كربأ نادينا .٠ دنصلا مزال بروكي نأ (م)

 كل 107 يا ةحييس وح اببزالم ىلا افاضم وا

 ىلاعتهلوق وحن ريما ضعنب ىلع ادتنملاب لصتم ريمض وعن (د)

 ترس اطلاقا ب واق لع أ

 .فاضي (؟ )لدن. و نءةينافز ودع ة هن روش ا ةشلا نسل مآ دودمةملاوه كلذ

 سمح وحن ًايبلطوأ مئاقب ىلع ام وت ةدئئازلا ءابلاب انورتم ار نأ عضاوملا هذه ىلا



 بتتغتظ تي دبب>ج سو ل 3

 ١ اا اتت دلت .كنتنس وبفعل. دنضسن..:نتنطتني تبسم

 ا و

 ةقدص ركنم نع ىهنو ةقدص فورعع سا ثيدحلاك لعفلا لمع ةلماح

 هذه ىلع ساقيو هللا نهةك تاواص سمح ثيدح ةفاضملا ةلماعلا نمو
 رورجلاو فرظلاب ةلجلا هبشل لجر همالغ كدصق وحن اههبشا ام عضاوملا
 وحنو هفرحب نورقملا مسالاب ماهفتسالا مسا هبشل رادلا ىف ل
 )١( .نعظالا نهاباطم تلقتسا ل . ةقم ىذلك ىدوال رايطصا الو
 فوصوملاب رغصملا«شلرادلا'“ىق ليجر كلوقو ىفنلا ىلاتب الول ىلا: هبشلا

 هاف دمحم لصالا وهو رخأتلا اهادحا ( تآلاح ثالث ربخلل )
 لئاسم عبرأ ىف بجيو.

 نيتركن وأ نيتفرمماناك اذآ كلدو [ئتنملاب هيسايتلا فا 0
 قيدص وحن خلا نعامجدخلا ريع ةنيرقالوا ضيصختلا ف ىلإ

 رمعو رضاح لاص لجر وحن فالخب كنم مرك أ ىنم مرك أو (؟) ىلع
 ناءادتبم زيزعلادبع نب رمعو خاص لج رفباطحلا| نب رمح زب زعلا دبع نبا

 نمو ىناثلا قف ةيونعملاو لوألا ىف ةيظمللا ةنرقلل ارخآت وإ اهدا
 هلوق كلذ.

 دمح فالخب ماق دمح ومن لعافلاب ادتبملا سابتلا فاخي 3 0

 اهمف سدل 3 هناف امأق كارد 4 هونأ ماق وا ملقا

 ىنعم:وأ. لؤسز الا دمع امو:ؤخحم اظفلالا نيكلا نرتش نأ | ١(

 ريذب تنااعا ودع

 نكل 2 ليرلا نومظلاو 00000 تاقة:ساوةرملا ةقملاو كاله ىدوأو ريص رايطصا )00(

 ناو ىلع قيردص كتللذ همسأ ملعب الو كّشدص هنأ ملعب بطاخلا ناك ناف دوصقملا فات

 نال مدقم ربخ انونبو رخؤم ًادتبم انئانبأ وأ ١) ثتسكع هتنادص قوف همس فا



 نا

 تلصحاذاالا ىنعملاو أ تاذلا مسا نع ناكملا 21 قاما مساب ريخيالا

 تالالاح ثالث ىف كلذو ةدئاف“

 . نحنوحن ب هرج عم ةفاضا رآ بة اهدحأ صصخ نأ ىلوالا

 مهد نيش 2 وأ كرايم موي ىف

 )0 [ةرئاتقو اهددحم قف ىدملل ةيغم تاذلا نوكت نأ ةيناثلا
 ةلمللا لالطأ:

 لكأ يأ ىرثك ادغو حامت مويلا وحن فاضم ردقي نأ ةئلاثلا
 ىهسا عم ناكملا وأ ىنعملا مم نامزلا ناكذأب ةدئاف لص مل ناف حافت“
 انام رفسلا وانا ركل وأ ىلع 0 عنتما انظ تادلاو ىعملا

 0000 دنع اينع ربح ناك ةدئاف تلصح اذا آلا ةركنب ادت ال

 0 ةيامج مهراصبا | ودير انيدلوب وم اروع وأ ناك ظ رلخ

 وأ هللا عم لاا رج اناس ١ ءالع دس امى ايقارلت وأ

 دودو أ كرشم نم ريخ نهم ديعلو يش لست ف راحوا نا وكت

 [ 02 انوصوملا نوكي 0 نم وبدقتلا مهسفنأ مهنعأ دق ةفئاطو

 ظ >1 لانك اواءاؤوس ةارماةوعل ميقع ءانسح نم ريخ دولو ءادوس وحن

 يسال لوا نايوصن» 'اميمأل رهدلل الو ئداؤفل هنوك حصإ ال. عوفرم ديك ون عجأ

 لقتناا ريمضلل اديكوت نوكي نأ بجوف فذحال ديكوتلا ةافانل رارةتسالا عم فوذحلا
 هبصن بجيف فرهت# ريغ اما ةثملا نع هب ريلا ناكملا م.ا (ةدمئاف ) * فرظلا ىلا

 ااايكلإو ( ناب ءالعلا رحم ةمفر تلال 3 ةركش ناك نآف فرصتم امأو كمامأ ىلع وحت
 ناك نا نامزلا مساو كنيع للاخ وم سكعاايف ةقرعم ناك ناو امهف ايناح حصيو بناج

 موصلا 0 يفإ هر> وأ هبصن لقو ةهعفر بلش هك 35 هع ىنعملا قرنةءاو 2

 مويلاموصلاو امون جور او < سكملاف قرغتست [ةركتوأ ةفرعم ناك ناو روش ريسلاو مون
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 (١)ناطحقو ناندع كلذهنكب تملع دقو اهوناب دحملا ارذ موق

 هللا وه لق وحن طبارا جات الف ىنعملا ىف ادا سفن امإ ةلجخجاو
 007 ,ذلاراصب أ ةصخاش ىه اذا رو نأش ريمض و رشات

 هل ةقو م ئه ىلا اذتسملا مم لع اهنا وتحا ف رم دب الف هريغ امأو
 وحن اروك ذم هريمض اما وهو هأنعع مس ١ ىلع لمتشت نأب كلذو

 هنم ئأ شردت لطر بنملا وحن اردقم و00
 ةراشالا مسا ردق اذاريخ كلذ ىوقتلا ناملو وحن هيلا ةراشالا 3

 6 لل وأ أدم رملا ناك الإ و ناب فطع 2 الدم ال نان ًادتمم

 كا م أ مسا ىلع وأ ةقاحلا ام ةقاملا وحن هانعمو هظفلب مسا
 ةدايم نبا لوق هنمو ةنماكا + هذ 3

 ((*)اريصالف اهنع ربصلا اها لبس ره أ ىلا له رت الأ
 هللدجحملا ما كلم لفسأ بكراو وحن ًافرظ ريالا عقيو ٠
 رقتسموأ (؛) نئاكب ردقملا فوذحلا امهةلعتم ريخلا نوريتعي روهجاو
 فرظلا ىلا هم ىلقتنا هيف ناك ىذلا ريمضلا ناو رقتسا وأ ناكال

 هتب وب بطاخي ليمج لوق ليلد رورخلاو

 (ه) مجأرهدلا ,كدنع ىداؤفزاف 5 اوس ضرأب ىنامج كي نآف
 ةلجلاو ناثلا نع ربخاهونابو نلت أدتبم ارذو أادتبم ىوق )١( انلثم هل وه نم ريغ
 زرع و اهوناب ىف رت:-م ىوتل عجارلا ريوضلاو ارذ ىلع 0 اهو كود نضل

 عج اةمالع نه ديرجنلاب مهاهناب لقا زري ولو ةيناب ال ةيئثيم ارذلا نذ سبالا ن مل
 ةيقارنتسا مع 4 ىف لأ نال (؟) لعفاك فصولا نال

 <, نأربخلا ١ م | نم دافتسملا مومعلا طبارلا نو )2(
 6 ”داهشتسالا هحوو مكضر 1 طاوس را مك اوسو مسجلا نامثإلا (ه ) ادرفم امسا



 ل ل

 :ةسئتلا ىف هقاط ناو قانا 13 كاةدص رقانمأ وص ًادتسم م

 ك1 قرات او كاوحا تاحح ان[ ورحم (١)ارخ هن وك نيعل عج هل
 .لوجت روصنم ام وخ هتيريخو هتيئادتبا تزاحدارفالا ىف هقباط ناو

 ادتبملابر ملا عافت راو دانسالل درجتلاو هو ءادتبالاب ًادتيملا عافتراو

 0 وغرم وحن هت دئاف م.تيل فصولا ريغ ادتيملا ىلادنسا ظفل (رحلا)

 ادتبملا عم سيل هناف لعفلا لعاف جرف هيف بوغرم لضفلا كلوق نم

 5 1 فصولا لعافو
 'أدتمملا ريمض لمح الف دماج اما درفملاو . ةلمج اماو درفم اما وهو

 عاحش ليوأت لع دسأ كققيدص وحن قتشملاب لوأ نا الا ىلع اذه وم
 0 رهاظلا عفر ا الا رفاسم ميهاربا ومع ريدا لحسم قدفم الو

 هرصنع بيط بلطم ا دبع
 ,ىنعع فصتم اع اشم ننال دا ناك اذا ريمجلا زاربا 0 بحيو

 ,ىلع دم لوقتف ىلعلدمم ماعتب رابخالا ديرتن أك سبل لصحأ ءاوس(ربملا)
 ادمم نأ دوصقملاو دمم نعريخ ةلمخلاو ىلعنع ربخ هماعف وه هملعم

 اولا كلذ سكس ابكىتلا ندا يتتسا ولو كلذ ملع ريمضلا زاربابو ىلع

 دك ثم ىاتسناتلا ءاتخ ىه هدوم رمع ةمطاف وحن ليصحم ل مأ
 ريمضلا نع ءانغتسالا حصي ناكو ةمطافل ىنءملا ف فصولا نا ىلع لدن

 ةدحاو ةريتو ىلع بابلل ادرط زربأ نكل
 0 7 ا 0-5 دنع زاربالا 0 اغا و

 م 0 30 0 د طب اجو 00 ا 2 ناك اذا
 ديار هبتاك و ردع دع ع ريمضلا ريع الف هل وه 0 5 قرد دقق ىناثلا نم مقو

 ع قر هن ال م زاربإالا بحق كوالا نم عقو ناو 55 ورمع ةدتاك رابخالا
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 )1( قويع اذه ىلارعالانا ل كلذ ريغ ىف ىفذحن دقو ةلهاب ىشعاي»

 هيف اكرابم نينثا مون اذهو اعلاط-

 # ربخلاو ادتبملا باب
 هنعربهتلزنع وأ ةيظفللا لماوعلا نع درجم هتلزنع وأ مسا ادتبملا .

 ربخلا نع هب ىفتكمل عفار فصو وأ

 .ل ريش اا هموت او وحن هتلزنع ىذلاو انبر هللا وحن مسالاف

 هارت نأ نم ريخ ىديعملاب (؟) عمستو,

 مرد د قلاغا نمله وحن هتلزنع ىذلاوانلثم مدرجملاو

 نوتنملا كباب هيوبيس دنعهنموهمدعك ءابلاو نموهو دئازلا دوجو نال"

 ناده مافأ وح فصولاو

 هاوأ ماقأ وحنو فصوب سيلو هنع ربخت ريغ هناف لازن وحن جرخ

 ربخ فصولاو ادام ىلعف هب ىفتكم ريغ فصولاب عوفرملا ناف ع

 هلوق وحن ماهفتسا وأ ىنن مدقت نم روك ذملا فصولل دب الو
 عطاقأ نم ىلع ى ان وكت ملاذا انآ قليف فاو ام ”قيلخ

 (؟0انابق نم ضيع نريطسما ا كاملا أ ونمأ ىماس موق نطاقأ رف

 نييئاطلا ضعب لوقي اكتم كلذ. مزتلن ال ىفوكللاو

 (4) ترع ريطلا اذا ىملل ةلاقم ايغلم كن الف بحل ونب ريبخ

 نعهب رابخالا حصو امدقم اريخ فصولا نوك زاوجل هل ةدح الو

 نيهان كلذ دقي ةكياالملا و ىلاذت هلوق لو ىلع وهذ ليعف هناز ىلع هبال عمجا'

 نيعت هدعب ام قباطي ملاذا فصولا (هدعب امل فصولا ةقباطم )

 ماقأن اك لاب نطق () كعامس ليوأتىف ةردقم نأ هلبق أدت.م(5)فورعملا مجنلل (1)“

 هئامسأب ربعل نا ىهوهتفايعو ريطلا ردزب نورورثم دزالا نه 0س بهو 20



 دخلا 6 كلك

 ىركشيلا ديشرلا لوقو

 )١( ورم نع سيقاي سفنلا تبطو تددص
 فيرعتلا نالبقي الف زييع سفنلاو لع ردا تانب نال
 لوالاف لوالا اواخداوح اذوذش تديز ىلا لا كلذب قحلنو

 طحالب دقلا لمقب امث لوقنملا ملعلا نال لصالا حمال ةزوجم 0

 ثراك ةفص نعلوقنملاف كلذ عوقو رثك او لأ هيلع لخدتف (؟) هلصأ
 نع وا دعك رالطم - كعمل مهدكو نيسحو نسحو مساقو

 الف عامسلا بابلا ىف ةدمعلاو مدلل مما لصالا ىف هناف نامعنك نيع مسا

 ركشيو ديزي وحن ىف لا لوخد عممسلا لو . فورعمودم وحن ىف زوجي

 ” اه نبا لاوق اهادبلا لبق ال. وهو لمعلا امبلضأ نال نيلع
 000 هللا ا ءايدإ اطقم ٠ كرام  ديزبلا ندلولا اندجو

 ' دتملولا 5 مدقت اءاهس ةرورضف

 ادا :تفقحح ل نم ضمن لغ بلغ ام ةادالاوأ ةفاضالاب فرعملا نم
 29 ةلدابعلا ىلع تيلغد وعسم نباو رمح ناو شاع نبك لوالاف مالعالاب

 ىلع ةيقعلاو ايرثلا ىلع بلغ مجنلاك ىتناثلاو ءموخا نم مثادع 5 قود

 نادم ىقعا رع ةعالاو ماركا ثيملا لع تيبلاو ىنم ةنقغ

 '00 ىذخ صيف دفاضإا وأ ءادن ىف الإ ةمزأل ةدئاز هذه لآو

 عج ربوأ تانيو ةانكلا نم ض.الا لكلا وهو لوقسع عج لقاسع بارنلا شيعب

 . معطلا ةئيدر نوالا ةريغم 55 يدو روأ نا

 انع تضرعأ انموق رابخ تفرع نيح كترصب ا (ىنعملا) موقلا نايعا هوحولا )١(

 4 ىوس اعا هنأ العم ثرحلا ق ظحالؤ )0 [رمع كقبدص انا نع كتف تراطو

 مهدالوأ نم هللادبع همسانم () ىنعملا اذه ةظحالمل لأب ىتأتف ثرحيو شعب هنًابالؤافت



 - رسل

 ىنعم ىف اطوخدمو لكابهلخت الىتلا ىهو ةقيقحلا نايبل يتلا لأ )١(
 ١. درفم لوق ةملكللا ومنو( ىف لكاءامبا نءالظتلو) رك ا

 دارفالا عيمج نمضىفةقيقحلا امم دصقام ىهو قارغتسالل ىتلالأ ) ب (

 " - شح ىل ناخالا نا رخ ايلخ لك لطف لراس هع ع

 سنجلا تافص ل ومشل ىزاجاماوةبإ آلا يف اك قيقحاما قارغتسالاو

 (() داو ماع لجرلا تنأ وحن ةغلابم

 نمض ىف ةقيقحلا أهي دصق ام ىهو ىهذلا دمعلل ىتلا 3 (>)

 هيلا نا فاخأو وحن ركل ىنعم ىف اطوخدمو مهبم درف

 ماسقا هن الث ةيديعلاو

 نوعرفىلااناسر أ وحن لأب وحصمهيف مدقتأم هو را دبع 1

 اسم مراه هنن سلاسل ًاامتمالعو لوسرلا نوعرف ىصعفالو سر
 دوبعملاىأريمالا ءاج وحنو ىوطسدقملاىداولاب وح ىماعو ( ب )

 نيبطاختملا نيب

 تما وغو د ؟ب كلك | (9) موبلا وم ىروضحل 0
 لخادلل بايلا

 لجراااهمايو لجرلا اذه وحن ءادنلا ىف ىاو ةراشالا مسا ةفص هنمو

 هعيش و ةناراق "5 ملع ف ىتلاك ةمزال اما ىهو ةفر ءم ريغ ةدئاز لا "ىجنو

 لوض وهوا الك ةراشا فض ٠ 'ىرملاو بدلا عسيلاو لءومسلاك

 فراعم هدهو نرافت رمث عمتج ال هنال امبعورفو ىنلاو ىذلا وهو

 ثلاثلا ىف ةلصلا,و ىتاثلا ىف ةراشالا,و لوالا ىف ةيماعلاب

 هوقك ةرورضلا ةصاخ(١) نايف ضدةسلا 00

 (م) رولات اني نع كتيبندقلو» .القاسعو اوه كسل 0

 كتينج () رضاحلا ةفرع موب (؟) ممتالكو لاجرلا ميج سئاصخل عماجت نأ ىف وعملا 00
 ةماعلا دنع ىمسملا وهو هر ىني ةييدالا ىف تبن ءمك مج 5ك أو كل تينا يأ



 كك نسب ١

 : ع ع 5 :
 وح نينثال ايدعتم لوعفم مساوا لايقتسالا وا لالا ىنءع ايدعتم لعاف

 فالخب هاطعم ىا ىطعم تنا ىذلا دخو هيضاق ىا ضاق تنااه ضقاف
 ع

 هب راض سمأ اناو هوبأ ماق ىذلا ءاح

 رد نافذه اميفافتاو طقف ىعم وا ىعمو امل فرملاكلذ لثم فرحت

 ريهز نب 00 لوقو هلم قا نوررشن امم برشيو

 "0 لااط طضاربشل هلي انآ ٠ تدك ر ىذلا مالا ىلا نيكرت أل
 متاح لوق ذشو . هيلا ىا

 5 7 ع ماش

 (؟)ىنودسحم وذ رهدلاىاو ىوذ ىلع روح دسح نمو

 نادم نم لجر لوق ذش ام . هيف ىا
: 58 0 00 5-3 : 5 906 

 (م) مق ع هللا هبص نم ىلع 27 ّ قتشت 5 قاعل نأ

 لوالا ىف لوصوملا ضمخ ءافتنا مم رورجلا دئاعلا فذخ هيلع ىا

 في رعتلا ةاداب كفازعملا 0

 5 ف 5 5 ع 22

 هيديعو هءسنح ثنامسف ىهو اهدحو ماللا ال )5( لا كف رمل

3 09 2-6 

 ماسقا هب الث ةيسنحلاف

 لاتتلا نم رارفلا وه نهال و ةلهاب نم ةليسق وأ رصعل 20

 دهشلا ()ةلص ىنودسحي مل ةلجوربخ ةيئاط وذو ًادتبم ةيمابفتسا ىأو ليلعتا نم (؟)
 (ىعملا ىفءايو وهواو دي دشن نادمة ناو لظنحلا مةلعلاو هعمش ىف لسعلا ةدهشلاو مضلاب

 هضخإ أ نم ىلع لظنحلا لث» هنكلو دعا نم قح ىق تدلك اذا لسعءلا لثم يناسلا ن

 ىلاطلا ريل ةديع ونأ دشنأ ريو *ىط ةغل ىفمأ كلذ ىن اهماقم موق" 2(

 هيليبماو ميسماب قاروا رن قناع قذو ىلدلخ كاذ
 رفسلاىف مايصلار ياا نم سيل ىأرفسم| قءايصمأ| ربمأ نم سن تينا قو رجحلاو مهسلاب ىأ
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 هاد جنو ل

 ار ما عفر ريمض ناك أ

 قف ندم دف رد 02 عفرلا ريمضإ دما

 وهىذلا رسب وحن يف الو ًادتبم ريغ هنال سما ا رفاس ناذللا كك ١

 فذح اذاف امهنذ درفم ريغ ريخلا:نال رادلا ف وه وأ هلوق يف قدصي
 ةلصز وكي نالّخاص فذحلا دعب قابلا ذا هفذح ىلع ليلد لدي مل ريمضلا

 مطوق ذشو ةلصلا تلاط ناالا ىأ ريغ لص ىف فدا 1

 (1)ءركلاو ملا ليبس نعدحالو 'هفس امب قطني مل دجلاب نعب' نم
 عف رلاب نسح أ ىذلا ىلع اماعرمتعل نب يب ةءارق تدش امهفس وه ىأ

 فصو وأ مان لعفي ايوصنم الصتم نوكي نأ بوصنملاب صاخلاو

 نو رسب ام ملعي يلاءتهلوق وحن فذحي ال اهتاص ب وضنم ناف لأ ةلص ريغ
 هلوق وحنو هنونلعي امو هنورسي ام ىأ نونلعب امو

 (؟) ررض الو عفت هريغ ىدل اش هب هندجحاف لضف كيلومهللا ام

 لضافهنا ىذلاءاجو تمرك 1 هايإ ىذلا ءاج كلوق وحن ىف (ع) فذحي الف
 ةوتذشوهراضلا نأ ف[ دسإ# 0

 ا ناحل دل وفص هل حيتأ ولو ةبقاع دومخ ىوطا زفتسملا ام

 لأ ةلص نم هفذخ هزفتسملا هربدقت

 ريق فصول ل نيك لمنلا بوصنم فذدحو

 مساراجلا نوكي < نأ طرتشا ةفاضالاب هرج ناكنا رورجملاب صاخلاو
 الو رجهلاب قطني ال هلسانلادمح ىف بغرب نم (ىنءملا) ليع ديحيو بغرت ىنعي 00

 كوم ةللأو هزتخ لضفو ًادتبم لوصوه ام بارعالا (؟) 'قالخالا مزاكم ف لآ

 مدعو لوالا ىف لصنلل 0 لمت هاو ىذلا ريدقتأا فوذحي دعاملاو ام ةله

 ردق جبن 1و فطتسملا زئتسملا (4) عبارلا ىف لأ ةلص ىف هوكناو كلاثلاو ىباثلا ىف ةياءفلا

 ارادك و ا ع هل.يس ىف دح ل 3 بفقاوعلا دق را نهآب هاوهعواط نم سهل (ينءلا)



 د

 .ريغو ًايهن الو ارمأ وكت الف ةيربخ نوكت نأ اهطرشف ةلجلا امأ
 "الف اهابق مالكىلا ةرقتفم ريغو هنسحأ ام ىذلا ءاج حصي الف ةيبجعت
 ليوهتلا ماقم ىف الا بطاخملل ةدوبعمو مكاق هنكل ىذلا ءاج حصي
 دام ءاقبع ىلا توا ىاتث ةلؤق وح اهماهبإ نسحيف ميخفتلاو
 راجلاو كدنع ىذلا ءاج وحن ىتاكملا فرظلا ةثالث وبف اههنش اننآو

 :ةفوذحم رقتساب ناقلعتيو ةنيدملا ىف ىذلا ءاج وحن ناماتلا رورجملاو
 :ءاج وحن ماللاو فلالاب صتختو ةيفصولل ةصلاخلا ىأ ةحيرصلا ةفصلاو

 00 1 ان فال فكأ نوط رموز هزل لعاب والا اذهو رفاشملا

 (*) بحاصو (؟) حطبأو )١( عرجاك ةيمسالا اهيلع
 , ىضرتلا كلاب تنأ ام * قدزرفلا لوةك عراضملابلأ لصوت دقو

 ةفركح"

 ادلاو ةصاخو ةماع ظورتف انئاعلا فذ (4) ( دئاعلا فذح )*

 .ءاوس فذحلا عنتما الاو ةلص نوكي نال فذحلا دعب قابلا حصب الأ

 لمرلا نم هب وةسملا ضرالا هنا ىءسف وسم ناكم لكل فصو لصالا ىف )2

 - ةعستملا وألا لع باغ 3 ىداولا نم ند حطبنم ناكم هلكت فصو لصاالا ف )0

 اذا ةلصلا فد زوحكلذك دئاعلا فذح زوجي اك (4) كلمل بحاص ىلع بلغ ()

 "ماسالا صربالا ن دبع لوذك لادم ن 2 و ماهمالا ني 1 0 | ماع لد

 سدقلا 1م بطاخي

 انيلا موهحو مث كع وج عجاف ىلا ني
 دع ئأ ىتااؤ اتالا دعب مطوقك ىناثلاو هدعب ام ليلدب ةعاجشلاب اوذرع ىلالا نمت ى

 ًافابم ةدشلا نم تناب اهنأ ماهيالا فذحلا ذهو تيكو تيك اهنأش ةءاظف نم ىلا ةطخلا
 ناسح لوك هتلض نود لوصوأا فذخي دقو هنع رييعتلا نكع ال

 ءاوس هرهتبو هحدمبو مك“ هللا لوسر ودوم ند

 هرصنب نمو هح دم نمو ىا



 را ا

 قمن هب اميفتسم ادار اهنا اه ولا مه لعب لإ املا وغدا وكلا

 الوصوم اذ كلعح دنع لوقتف لدبلا ىف للك دلا رهظلو تعئنص اذام

 اذو ًادتبم اهنأل ام نم ةيلدبلا ىلع عفرلاب رش مأ ريخأ تنص ذل
 لح ىفاذام نآل ايئانلا دنع ينل ار ما ريشا )لوو يا ا
 نوقف اذا كنور اوم تاريخا قاذكو تعنصل مدقم لوعفم بصل

 امهو ةاغلم اهلعجح ىلع بصنلابو ةلوصوم اذ لعج ىلع عفرلاب وفعلا لق
 ' ذيبل لوقكنمي وأ اب ماهفتسا اهمدقتي نإ( ج] نان
 (١)لطابو لالضمأ ىضتيف بملأ لواحي اذاح ءرملا نآلاِب ا“

 تالصلا نب ةيمأ لاقو
 انيزحلا يعي اذ نق نيزح انينعاظلا ىدل ىلق نا الأ

 ريمض ىلع ةلمتشم اهنع (؟) ةرخأتم ةلص ىلا رقتفت تالوصوملا لك
 اغارم رثك الاو ًاثنناتو اريك ذكو امجو ةينثتواداركا" اط (©8) 0

 ”تاسف ال لقا ىذلا انأ لوقتف روضحلاو ةسفلا قايل
 اههبش وأ ةلج اما مرا

 اتا 91 0 ا لأستاله ©( ىمعملا ) ردنلا عشا ٠ نط )0(

 الؤ 31 لاو 0 0 ىف ىعسي وهذ هسفنا ىلع هجروا 555 ايندلا( ىف

 زوجبف ركذملا 50 3 3 دصق اذا 2 نم امأ 0 ىذا تالوصوملا نإ

 ءامساك هانمم هظفل 233 0 لك ىف نا,مجولا ىرجيو كيلا نوعمتسي نم مهن 00 زعملا

 لصح ملاذإ اذهالوصوم ع اق طق اها :+مىعاربفةلوصوملا لأ اللا ماهفتسالاو طرشلا

 ءاجك حبق وأ كلأس نم لقت الو كتاأس ن ىلع قدص:و ةقباطملا توجو الاو سل

 دوعلا نارح لو قباس هدضع ناحجرتيو ربخلا ثن أدل وه لق الاو. ءامضبب يه. ني

 حوصتو اهلبق ضايرلا جيروم  ةضورىه ن* ناوذلا نم نإو

 ع



 ا 0 اذإ اللا 37 00 ىتعو أ 5 ىأف

 3 ما وه 1 م ذآ ءاوس البا

 ”ريديلا عا فاضت الو تبرعأ مكاق وه مه اساسا در تيا

 انلثم اك مدقتم لبقتسم الا اهبف لمعي الو ةركنل

 . تاندعملاو نقدصملا نا ومحم تافصلا ىلع ةلخادلا ىعف لأ امأ

 (5) روجسملا رحبلاو عوفرملا فقسلاو-
 تالاخلا 06 َْق 3 ةدرهم ةيذمم ىهو ”ىبطب ةضاك وذ امو

0 5000 0 : 
 ىلاطلا لحفلا نب نانسر لوقت هريعو لقاعلل لمعتسلو رووشملا لع

 تيوطوذو ترفحوذىرسو ىدحو ىنأ ءام ءاملا ناف

1 0 . 1 0 1 
 هأور نميف * اينامذ ام مثدنع ىذ نم ىسل * هلوقك برع دقو

 اد تاوؤو اهامنعو ةدارلا تاذ لاقيف عمجو كي دك فايا

 ةماركلاوهب هللا ؟كلضفوذ () لضفلاب 'يبط نع عمس دقف نيتهومضم

 ةبؤر لاقو هنآ قا كمركا ات 1

 ع 5 ل 7
 ) قار روعل نصه تاوذ َفراَوَم م تل 0

 نموحت ةراشالل ن نوكت الأ( رومأ ةنال الل ري طرقت اذ امو

 ناب امإ نيهوحو لدحا ىلع كلذو ةاغلم 1 0 ( 0 بهاذلا اذ:

 قاف:اب تبرعا الاو كدنع وا ماق مهيأ و< فرظ وا لمفب لصوت مل اذا اذه :)١(

 و ثلعت رع ككل ص [قنوكسف حتفب ةريخالا هيو ءاطع بلاط هلاق (") ءىلتملا (؟)

 نأ حصي ال (0) ةراتلا ىهو هلبق تدب ىف ةروك ذملا قونال اهتءج ىف ريمضلاو ودعلا
 أه دعب درفملا عوقوأ ةلوصوم ةقلاا



 سيقلا “ىرما لوقو

 0( ىلا هع ارساء لاف ناكنم معي لهو... ”ىلاثلا للطلا انآ اان مع ال

 ىعدب.ال ذا كلذ غ وس للطلاو اطقلا ءادنو ةبأآلا ىف مانصالا ءاعدف
 لقاعلا اللا ىدانو

 .ىلاعت هلو وحن نم هيلع تعقو امف لقاعلا عم عمتجي نأ (ب)

 وحن وءانصالاوةكمالملاو نييَمدالا (م) ةلومعل قلتم ال نك قلب نا
 ضرالا نمو تاوسنلا ىف نه هلدحسل هللا ١

 .لك قلخ هللاو وحن نعي لصف“ مومت ىف لقاعلاب نرتقي نا (ج )
 مهعمو نياجر ىلع ىشع نم مومو هذطل ىلع ىثشع نم موف ءام نم هباد

 امط ةباد لك لومشل عب رأ ىلع ىشعي نم
 قاب هللا دنع امو ديت اماوح هدخو نتف ال الا 535

 ,عاونالو ضرالاف امو تاوءسلا ىف ام هلل حبس وحن لقاعلا عم هلو

 :ىرت نيح كلوقك هرعأ مهمالو . ككل باط ام اوحكناف وحن لقعل نم

 رهظ ام ىلا رظنار دعت نما

 هريغو لقاعلل ةيقابلا ةعبرالاو

 نمعيو .معنأ قمم ةيحتلا ىف برعلا دنع لمعتسا تناك ةلك نيعلا رسكب مع'(*) هاوجب

 مت ميعنلاب لالطالا اعد ( ماا ) رصعلا ىف ةنلداصلاو نيعلا مدي رصعلاو نمعن, هلصأ
 برعلا اهديعت تناك دقف (©) مهن فيكف مهدمب اهريغتو اباهأ قرفتل كلذ ركتا



 ممص مط رخل ليقل ٠ مع تدلو ول اتللا امج

 ساالل ناتو نفاذ ىف فدذحلا كلذ زوجي الو ناتللاو ناذللا دار ف

 .ناتغلةراشالا نون ىفو تاغل ثالث لوصوملا نون ف صخلتف درفملاب

 دك دقو ارومقم ىلالا اليلق هريغلو اريثك لقاعلا ركذملا عمو
 مهرعاش لاق ليذه ةغل ىهو ًامفر واولاب لاقي دقو ًاقلطم ءايلاب نيذلاو

 1 هيؤر و

 )١( ًاحاحلم ةراغ ليختلا مون احابصلا اوحبص نوذللا نحن
 امهءاب ىفذدحت دقو ىناللاو ىتاللا ثن ملا عم و

 ' ىليل نونجم ح وللا نب سيق لاق ىناللاو ىلالا (؟) ضراقتتي دقو
 ل0 د لخ نكي مل اناكم .تلحو اهلبق نك ىلالا بح اهبحاحم
 ملس يفي نمارس لاقو . يناللا بد ىأ

 00 | مل |اوديسقماللا الغ ١ هبنم : :نمأت .انؤايا اف

 ىلالا ىا
 اذو وذو ل او امو نم ( ةتس كرتشملاو !

 3 باتتكلارلع هدنع (4) نمو وح مات نؤكت اهنافن ام

 لئاسم ثالث ىف
 نم وعدد نم لا ىلاعت هلوق يف ام هتلزنم كد ذل 01(

 هفيحالا نب سايعلا لوقو : ةمايقلا مون ىلا هل سيحتسإ ال نم هللا نود

 احاحلم راغأ ردصممسا وهو هلجال لوعفم ةراغ ماشلاب مضوم لخت ريغصت لخنلا 4
 حتف ىلع ىف ا نوذللاو حابصلا تقو تأ ا.دها 3 كيه هرم م اد باحسلا أ ّن

 0 انوايآ سيل ىنسملا (*) رخآلا مضوم لك مقي (؟) 0 06 0
 دويهيااو:مؤم مه(4) حودمملا اذه نع ان لا ا بو نأ اذنسأ



 ةيسئ ا 7 ا ياا ل

2000 

 ةبحودو وحن ينَلا مهفي ام دعب الإ بلاغ عقت الو . ةنس فلأ رمنعي ول
 اوضاخ ىذلاك مضخو ومن ىذلا +«

 كرتشمو صن ناب رض ىمسالاو
 انقدص ىذلا هلل دملا وحن ملاعلل ىذلا ركذملا درفمالف ةينامث صنلاف

 نودعو منك ىذلا مموب اذه وحن هريغو هدعو

 كلداجم ىتلا لوق هللا عّمس دق وحن ةلةاعلل يتلا ةثنؤملا ةدرفمالو

 2 اهملع اوناك ىتلا مملبق نع مهالو ام وحن اهريغو اهجوز ىف

 ناكو ًامصنو ارج نيتللاو نيذللاو ًاعفر ناتلل و ناذللا امهانثملو

 نايتللاو نايذللا لاقي نأ نيتيراشالا انو اذ ةينثتو امهتينثت ىف سايقلا
 ءاي فلألا بلت "قايتفو .ءايلا تانئا قايضاقتلا لاب ناي 00

 يك ىنبملا نم رخآلا اوفذخ برمملاو ىبملا ةينعت نيب اوقف ا

 هحتفىلعلوألا اوقبأف ايتو ايذو ايتلاو ايذللا اولاق ذإ ريغصتلا ىف اوقرف

 لوا ىف .تروكت ىلاريغمتلا ة2 نع اضوع رشلالا ١

 برعم ا رغصملا
 اد 9 فوذحلا نم ًاضيوعت امهمف نونلا ددشت سيقو ميعو ١

 دق هن ال عفرلا ةلاحب كلذ صتخمي الو ةينثتلا ف برعملا نيبو هنيب قرفلل

 ”ىرقاكديدش ةلاد نيتاه م دبا تلو "نيذللا ان ر اخو عبسلا ىف ”ىرخ

 بدكنب ثرحلب وناناهرب كلاش 6 اهنايثأن "”ناذللاو عفرلا ةلاح ىف

 لطخ الا لاق ناتللاو ناذللا نون نوفذحي ة ةمييو شحال

 الالغالا ككذو كوأملا الق اذألا م رإ لك ىلا
 أ سلا



 * لوصولا باب
 ههتلص عم لوا فرح لك ىنرحلاف ىمساو ىفرح نابرض لوصوملا

 ةتس وهو )١( دئاعل جتحي ملو ردصع
 31 0 | اه ر] نك اضاه فرسملا (فلاب لصوتو نأ <«

 :ةففخم تناكدماح لعف ىلع تلخد ناف كل ريخ اوموصت ناو يم عا

 ىعس املا ناسنالل سيل نآو وحن ةليقثلا نم
 023 ناك نإ اهمسال افاضم اهريخ ردصع لوو نأ « د

 أي © © ع . - و

 . .ىأ انلزنأ انأ مهفكي مل وأ وحن (؟) ًافرظ وأ ادماج ناك نإ تاوكلابو
 : انلازنإ

 باسسحلا موب اوسن اع وحن ىمالاب
 رجحت يقف عراضملا لصوتو اردت وأ اظفل ةرورحلا «د»

 جرح نينم وم لا ىلع نوكي اليكل
 ع . 3

 .,مدحأ دووم نيفرصتملا عراضملاو ىضاملاب لصوتو (ع)ول «ه»

 لاتذ ىلا كرف قود اهيطن )١(

 :٠ اوور ام حصأ ا اه ىدعو تاوأ'رداصملا» در كاهو

 ولو امو اهذخذ ى اماع ديزو ًاددشم ل حتفلاب نأ ىه اهو

 قلك ادلع نأ ىنلب ريدقحو كرفس ىفاب : رفاستسا و[. رقاشتم كنأ قئلب ريدقتف )5( 
 هلاءةتسالل عراضملا دلو اكيضاو ىعم نأ 6 دا م ادع هنوك ىنغلي هرردقت

 قي الاى 6 ال وعفم 7 كنم ىأ تدعم ول كرضناك ام 2 العاف اما اهدعام 6 نو

 ىفغالا لوق ىف مارعخ وا



 ل سحيم 2 حلا هس د

١ 

 انا

 )١( كل ريخ كلذ ىلاعت هلوق بلاغلا ريغ

 0 1 نم ةغل ىف عجل فو الم ةينتا

 لامعتسا كل نيبي ًاجذوع كاهو ًاقلطم اللاب نوتأي ال مع وشو

 )0( باطملاا م عيمج ىف ةراشالا ءامسأ

 يب كن طا ا ' هيلاراقلل '

 | عج | يم ةدرفعا عج | ىثم ةرفعا
 ١ نكاذ م كاذأ اذ كاَذأ 1 درفم

 ١ نكئاذ اد كناذ مناذ يئاذ كناذا 1

 نك ميقلوا كئلوا. ' كلوا اكشلوا ككوأ رك ذم 3

 ادنكلا مك كلت ١ 0 جلت كلت ٠ ةثن روم ةدرفع |

 ا ا كتات امتات كناتأ كنون تم

 نككلوا اكوا كلوا | مو مكوا كقواات عمج

 ديعملل و نودعاق انه اه انإ وح انهاه وأ ان بيرقلا ناكمال راش

0 
10 

 هس يس

 عم نونلا حمفب تهءصه 3 اه 1 1 وأ كلانه 3 كانه اه 5 كانهم

 نيرخ ألا مث انفلزأو ىلاعت لاق م“ وأ ديدشتلا

 نذلا اهم اي ةبإ الا َّق تاركد ىااةقدصلا ميدقن هيلا داعملاو نيم ءلل باطخلا 3

 ةدعاقلا 20م 1ك ريد كالذ ةقدص مكاو "نقىدن نب أومدقف لودرزلا متيجات اذا أو :مآ

 فاكلا لبق 7 عمجاو ةينثتلاو ثزأتلاو ريك ذتاا ىف هيطاخم . نا فاكلا نأ كلذ ىف

 ىف ءىطخت مل ل قخلا اذه كلا نإ عما ة.نثتلاو ثينأتااو ركنا ىف 'هنلا ريش ا
 برمعلا ناس ١ يف اذك هلثا-م نم ءىش



 ا اما د

 . قمالل ءامغدلا ىناو س رغال ءاملا ىلاو صاط نب ص أل

 00 ردكعللا نام 0 00 (>)

 1 0 مس 0

 ا 1 دياما اهنم دحاو لكو ةءاجت وا نانثا وا.دخاو امن هيلأ راشملا
 ايو ظافلا ةرشعب ةئتوملا ةدرفمللو ارك ذملا ذرغملل راشيف ثنؤم وأ“ - ٠ . 9 عع

 هنو هذو ةكرحلا فاطتخاب هتو هذو ةرسككلا عابشاب هتو.هذو ىو ىذ

 اجو .تاذو:ناكسالاب

 ارج نيتو نيذو افكر ثينأتلا ف ناتو .ريكذتلا ىف ناذ: ىئمالو

 ) ) لوؤف تار ةخاسل ناذده نأ: لا هلوق اماو امصل و.

 لشو ميك قى دنع انام نسر زاجملا كغع د ءالوا ايفو

 ٠ برج لارقك ءالعملا ريغل عيب

 مايالا كعاَوأ كعب شيعلاو ىوللا 00 لع لدانملا عذ

 ةفرضت فرصتت ةيفرح فاك هتقح اديعب هيلا زاشملا تراك اذاو

 ام لصتتو ةيطاخملل رسكتو بطاخملل حتفتف الاغ ةيمسالا فاكلا

 نمو نك اذ ْ 5 اك 15 كلاذأ: كاذ ل وقتف عما ةينثتلا ةمالع

 ني.ع لاقل الاو كفاح يل“

 ثكالذ ىف ليقو )١(

 دارا 1( 2 يح ١ دخلا 31 مطووهك تناك ناسيك اوعدام اذا

 هلباقو | أقاعأ ت تلاق 5 جح اتلعل راس ىف يثكما تأائؤ هلوقك (؟)

 ةهانلا لوة 3 ةريملاو ىى تعفن | 6

 راحف تامتحاو ةرب كل م أنتي اندتطخ انئستفا انا

 ففلالا ىثملا مزلي نعم ةئل ىلع هنأ هناليوأت نم )5(



 -ةيعبتلا نع ه«ةعطق ل نا ضفاطع 1 الدب لوالل يناثلا 06 ىدوملا

 4 ع :

 فودل<# لعفل الوعقم هيصئن وا فوذح ادتمل اريخ هعفرب

 ىلع ىفاثلاىلا لوألا ةفاساو مدام رام ترك ديت د
 ةفاضالا نوبجوينييرصبلا روهمججو ممالاب ىتاثلاو ىمسملاب لوالا ليوأت

 (*) نانيع ىح اذه مطوق وهو عامسلاو (؟)سايقلا هدريو )١(

 -ةةيسنجلا ةادالا ئذ نييعت ديق ريغي هامسم نيعد مسا ىسنجلا معلاو آ

 2 كلوق ةلزنع نوكيف ةلاعث نم ا 0 لوقت راو 1

 .قوكيف اليقمةماسأ اذهل وقتو سنحلل نذه ى لآو بلعتلا نم ا رخأ

 رووصملا من ارغتا اذه ف لو البقم دسالا اذه كلوق ةلزتع

 لأ نم مل ةيظفللا ماكحالا ىف صخشلا ملع هبشإ ملعلا اذهو

 فمان ْق ثن ًاتلاك ا ببس اذ ناك نإ ةكفرصلا نمو ةفاضالا نمو

 .لاخلا أي هم ادني ىولا ناو ر وأ تاني. ىف لعملا نر. كو

 نيلاثملا ىف مدقت ام هنم

 هكدا هبطت الل هم 2 عئاش هنال ىعملا ةبج نم ةركنلا هيشاو

 رخا ذود

 بلاغلا وهو فلؤتت ال نايعأ ( )١ عاونأ ةثالث سنجلا لع ىمسمو
 .بئذلل ةدعج ىأو بلعنلل ةلاعثو دسالل ةماساكت ارشحلاو عابسلاك

 برقعلل طبر رع. مأو

 هلثمو بسنلاو نيعلا لوهجمال فايب .نب نايبك فلؤت نايعأ ( ب )
 «(؟) ديشرلا نورهو زركث رحلاك لأب'بقللا وأ مسالا نوكك اهنم منامل الا )١(

 .لدب نائيعف نانيع هبقلو ى< همسا نينيملا محض لجر (*) لصالا وه عابتالا نال



 مدسسا 8 ها د

 ا زلا# ليا نييسا لك وهو ىلاثلا وغو قاضإ بكرم (2 )
 تسحب لوالا عرض نادكحو ركب ىو هللا دبعك هلبق امم نونتلا ةلزنم

 ةفاضالاب ىتاثلا ريو لماوعلا

 قلو ةلنكو و مسا ىلا عضولارابتعاب مسقنيو

 موتك ءأوركم ف أكمأوأ بأ هردص قاشا بكرم لك ةيبكلاف
 ' طحالاو دشراك هنو ىمسملا ةعقرب رش ام لك بقلثاو

 دادغبو ماشيك بلاغلا وهو امهادع ام مسالاو

 مدي اعرو ظحاجلاو رمعتو ديشرلا نو ربك مس الا نغ تقلا ركن او

 تماصلا نب سوأ لوقك

 "د ءانلا هام ردم 01 ١" ١ ىادجتو ورع اوم نا انآ

 ىارعأ لاق اهريغو ةيكلا ني بيترت الو

 (9) ربدالو بقن نماهسءام رمع صفح وبأ هللب مسقأ
 ذاعم نب دعس ىنرب تراث نب ناسح لاقو

 () ورم ىف دعل الا هب اتعمس ٠ كلاه لجأ نمهللا شرع زتها امو
 ناك وأ نيدباعلا نيز هللادبعك نيفاضم هلبق امو بقللا ناكذنا مث

 درا دك كسا اناناكوأا الا رخ ديسك افانيم قاثلاو ادرفم لوالا
 ااددصب ةيبمانا هلال لوطقم الط لاوحال ناب فطقا ديزي قيوةحتفلاب رمل الاو

 تئبال ثلاثاالوءفملا ل<ىف ديدف مهل ةلجو حايص ديدفو هفوذحم

 امهةزمىسمأ اذاف نيتلح مون لك سبلب نءلا كولم نم ناكو ورمع بقل ايقيزم )١(
 هثاذسبس (5) نيفرطلا ميرك هنا (ي :ءلا) ةريحلا كولم نم همال هدادجأ دحأ رذنمو

 هئاذ ىلع ان ١ . نأ ىأو 1 0 امحاف تيقن دق ىقان 5 ل 1 هنأ

 0 نبدعس تومل شرعلا زنها



 هليهك متغلاو رارمكرقبلاو (؟) مق ذشك لبالاو )١( قحالكل يملاو ندع
 قشاوك بالكلاو

 نمل مستوي ام ىنهو (:ليضرتل ]4 لاعيسسسالا را اا
 ةأرمأل داعسؤ (*) لجر دداك اماع: الا لوا

 اهريغل ةيماعلا لبق ليمن ]م ىلعو لاغلا وهو ( لوقنمو )

 اماو (5) دلك وفل 7 )5( لضفك ثدحل دماح ما نم اما هلقنو

 نماماو دمحخو وهم كل ريس وأ وا نسحو ثرك لعافلل فصو نم

 داك ةيلعقةل+نماماو (7) ركشيك ع راضم وا (3) <رّمشك نضام لعف
 هشاق ةاجتلان كلو عاومسم نييلو ادع ىذ لفك ةيمسا وأ ن١

 كرم ىلاو_ةمطافو لمك 0 ىلا ظشلا كلا ضيا مسقنيو

 عاونأ ةنالث وهو
 ةءاكحلا هدكحو ىلوملا داحو.هر 2 قربك دانسما كارت ) (

 هور لاق

 /4)دد دق مط انيلع ًاماظ ديزي ينب :ىلاوخحا تيكا

 ءاثب ةلرنم اهبيتيناث :تلزن يتلا لك وهو نجح قا
 اره نيس رصنتخيك هرخآ حتفي نا لوألا ؟حواهابق امم تينأتلا

 برعي نأ ىلاشثلا كحو الق ىلاتو بركي دعم نكسيف ءاي ناكذااالا
 رسكلا ىلع ىنييف هيو ةلك ناك نإ الإ ارجو ًامصن ةحتفلاب و ًامفر ةمضلاب

 هب وطقت و ا

 هاع دبهعتل ةيلءاقا نع عوف ص ريمضص 0 0 لوهجملل ء ءانيلاب تددن 4(



0 

 تال باقلافا دقوا ادق ىأ قنا ناك ناف فاضم ابيض تاو
 هب وييسأ اكلم ةزبو تطلع لاذ صتخم الو اليلق هيف فدل زوجو

 ادد_شم "ىرق ارذع يىندل نم تغلب دق يلاعت هلو نيوجولاب ءاح دقو

 اي واوإ و كت رعب ىطق:(١) ىلطق رانلاة فض ىف ىزاخبلا تيدحو ًاقفقعو

 1 زجارلا لاق ىعَف ىطق
 ىطب 5200 دق اددور راف < طق لاقو ضوملا -

 .طقر "الا كلام نب ديمح لو

 :(؟) ددحلملا حيحشلاب مامالا س رل  ىدق نينيبألا رضن نم ىندق

 ىحاو تا وم نوتلا تعم | نهريغ فاضملا ناك ناو

 0 0 غ7
 ائييعت هامسم نيعي مسا وهو ىصخشو ىف ايش يك ناعوت لما

 ادعام قالطالاد يقب و رقو سمشك تاركتلا نييعتلا رك ذب ج رخل ًاقلطم
 ةنونعموا ةيظفلةنب رقبديقم نييعتاهايمسمل اهنديعت ناف فراعملا ن مرلعلا

 هّتقرأف اف اذاقلاهيف تمادام هامسم نيعب أعا ماللاو قلالا اذ 3 107 أ

 قالا ادكو اماه. ءاذاأق اتسم نيعب انا ةراشالا ميساو نييعتلا هقراف

 را نك دلل نم ملعلا ولوا )١( ناعوت ىصخشلا ملعلا حمو
 انا درالاو (©)+3 نقر رق اقلك فليق ام( ب ) قنرك تان وملاو

 ةزغلابر عض ىتح .ديزم نم له_لوت: مهج لارن ال ثيدخ 0 يسح )١(
 انه راو يع يع نيبيألاو ىسح ىبدق (؟) كتتزمب ىنطق لوقف اهيف همدق

 ةحاحىف تسل (ىنءملا) رئاملادحاملا ٠ ليخبلا حيحشلا ٠ 0 را ريبزلا ن' هللا دبع

 فصيو. ناورص نب كلملا دبعل كلذ ركذ» ءانغلا امهنع مامالا قف نيبيبحلا رصن ىلا

 دارص نم ةليبق مسأ (6) ةفالخلاب لطي كلما دبع ىلع جرخ ال زيبزلا نبا ةرصن نع هدعاقت
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 سل جالا

 قمع ىنكيلحو :ىك ازتو يكب ازين وحنق نقلا 1١
 ىنمزلاو ينكرتاو 00

 لفوننب ةقرو لوق ذشو ٠ ىتايهل تمدق ىنتتيل اي وحنف تيل امأو
 )١( اجولو مطوأ تنكو تلو مك اذ ناك اماذا ىتيلايف
 ذوذش الف اذه ىلعو ىتيلو يتيل ءارفلا زاجأو
 تان غلبأ لعل كا كالا ماك قنلش لعل اهمصن ناو

 ةلاماق امنا: لع هتلذغ دقو هن أر ما :بطاخ متاح نب ىدع لوقو ١

 (؟) ادل+اليخب وا نيرتام ىرأ 2 ىناعل الزه تام اداوج ىنرأ
 ل نكلو نأو نإ ىهو للعلو تيل تاوخا ةيقب اهمصن ناو

 حولملا نب سيق لوقك ناهجولاف

 (ع) اهيدتسم اننيب امف كاذ ىلع 2ىناو رازا ىليل ىلع ىلاو

 ةرورضلا ىو آلا نوثلا تحف نغوأ نم ناك اهضفخ ناو

 (4) ينم سيقالو سيق نمتسل ىنعو مهنع لئاسلا اهبا هل 20
 ىادعو ىالخو 60 ا )( ص تنتما انعهربغ نك لاذ

 ىدسالا احا لاق ىاشاحو

 (7) روذعم لسم ىلا ىاشاح مهلا بيلصلا اولعج ةيتف ىف

 ىف مال سلا هيلع ىبنا نه ةرسيم اهمالغ ما ام ةحيدخ هيربخأ ال ةقرو هلق )١(

 ةلاسلا ىلا يت نوذنملا قكردن الأ ىنمتأ (ىنعملا) هنأش ىف بهارلا اري هلاق انو هرفس

 تيمي ال لاما قافنا نا (ىنملا) فعضلاو لازحلا لزحلا (؟) نيةدصملا لوأ 1 نوكأ

 نأتم م ميدتسمو بتعم راز (؟) اندلا ىف ليخبلا دلال هك اسما ناو هلازذ ميركلا

 سيق (4) ريخب ىئيتمتنأ ءاجر بتمااكلذ ىلع اه«دتسلل ىناو ىليل ىلع بتاملىفاو ( ىنعملا)
 «17) نيفرح ىلع وه امم (5) فرح ىلع وه امم (ه) رازت نإ رضع نإ ن ناليعن وه

 نوتحلا وهو ةفغلقلا ىأ ةرذعلا عوطقم روذعم



 كل سا

 0 لس دق ناسنالاو دبعلا نع... ان دمي لاح دقت - هانا ناك نأل

 لحم نيب هكرتشملا رئامضلا ن م ملكتملا ء هاا 3 نشف نق 4 لصف د

 نون اهلبق بجو تيل وا لعف مسا وا لعف اهصن ناف ضفخلاو بصنلا

 (؟) ةباقولا
 . لقلا ينطعأو . دلاخ ىنمركيو : ىلع ىتناعد وحنف لعفلا امأف

 (م)الاعفأ نهتردق نا ىقتاشاحو ىنادع امو ىتالخ ام موقلا ماق لوقتو

 هلوق كلذ نمو

 ]علوم ىبدن ىوبب ىذلا لكب ىناف ىتادع ام ىادنلا لمت

 هللأ تن رقتا نأ ىنسحأ اهو. هللا ومع ىلإ ىرقفا اها لوقتو

 هددبم ا نأ هلي دقو برعلا صعب نع هن وديدس 5

 ىريغ الجر مزايل ىأ * ىسيل الجر هيلع *
 ع ع ء 10 1 د

 ةيور لوق

 ه)وسبل ماركلا موقلا يهد ذا © سطلا ددنكا ىاوق تددع
 ع 0 ِء 1

 5 أ حيحصلاف نونلا فيد ىنورمات وحن اماو . ةرورضف

 عفرلا نون فوذحلا

 اذكهو هدمت انك امعريغت دقاف لق ءاكأر ىذلاوه لدرلا اذه نك نيل ىنعملا )00(

 وهو هةلخش ال اهم يملا لعفلا ق ا ا (0)9:كاخ ىلإ نكاح نم ريغش ناسنالا

 )ع( نونلا كس از امو ان فرحا نيود نان 2 لاب هيبشلا ةمكشلا

 ىف ميدنلا تافص تّزح ( ىنءملا) مرغم علوموبار ثلا ىف ميدنلا وهو نامدن عنج قدا

 لمرلا س دظااو ددعلا ديدعلا )( ءامدنلا لع 0 اإل اذلو ريمملاو م هيلطيام 0



 دل موب دس

 م نا راتخاو

 0 0 ل بجو د ريغ لوألا نا راك نا

 (م) كاطعأ ةطرشلا سيئر مرج ىطرشلا لوقو ىاباوأ كايا (؟) هاطعأ

 لوق وحم نيريم_ذلا ةبتر تدحتا اذا لصفلا بجو مث نمو . ىذا

 كابا كتكلم هذبعل ديسلا لوقو. : ىانا ىتكلم هقلطا نك ا
 هانا هتكلف تيبلا بئاغ نع ةناكح كلوقو

 ظفل فاتءاو ةييغلا ىريمض ىف داي الا ناك نا لصولا حابي دقو

 )ل دْلاَو ل وفق هامط نأ ةحمو 0 ناسحالا ف كبجحول

 قيدصلاو حت اهناوخأ .ىدحاو | ناك ًابوضنم نوكي نأ .( ةيناقلا )

 كلام نءاو رو نيب قباسلا فالحلا| هيقو أ هناك وأ هتنك

 (ه) هنكي ناد باطخلا نب رمعل مالسلا هيلع هلوق لصولا دورو نهو

 ةعسر ىأ 87 000 دورو نهو

 ىنظ كيفي باؤذ دئادشلا

 اردتبمو كتظأ هكلاخأو قداص ةدحوملا ءابلا حتفب ريو لوهجدلل ءانبلاب تغلب )١(

 اليمص قالا (8/)+ :فئاغلا, يمص نم اقرا ملكشتملاو بطاخلا ىريمض ناف (؟١) اعرسم

 اهانعمو لانأ لعاف وفقو رورس ةجمو ةشاشب طسب (4 )ب طاخلا ريض نم فرعأ ماكنملا

 «ه) ءاطملاتقو ارورسو ةجمم كهجو بيبك !مركلا ىف كدلاو كعايتا (ىعملا) عابتا
 لاجدلا هنأي ريخأ ا رمح هلتقب مه دقو دايص نبا ىلا عجار ريمضلا
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 انأ الأ مهباسحأ نع عفادي ام دصقلا نأل
 بذكلاو كابإ وحن ريذحتلا فاك افوذحم هلماع نوكي نأ (ب )
 نمؤم انأ وحن ًايونعم هلماع نوكي نأ 0

 مهتاهمأ نهام وحت ىفت فرح هلماع نوكي نأ (د )
 1و لوس از وج روحت ل عوبتكب هلماع نم لصفي نأ ( هز
 عم لاصفتنالا امهبف زوجي ( 0 .) ةدعاتلا هديه نم ىتفتساو

 ظ لاصتالا ناكمأ

 0001 2[ يش ىف لماع ىدصلا لماع نوكت نأ( امهادخا)

 هيتاثلاريمضلاف ذئنيحزوجيف ًاعوفرع مدقملا سيلو هيلع ًامدقم هنم )١(
 ءاطاكسجر أ لصولاف ىلمعأ بابك سان ريغالعف لماعلا ناك نا مث ناهجولا

 لصولا نق هاا ىنطع أو هانا ىلسز وجيف هينطعأو اهيناس مهردلا كلوق نم
 لصفلان مو . اهوكل اس نإ .اهوكمزلنأ . هللا مهكيفكيسف ىلاعت هلوق
 امسا لماعلا ناك ناف (؟) مايا كلم هللا نا مالسلاو ةالصلاهيلع هلوق

 ىماجلال وق لصولا نمءاجدقو . هاباىبح نم تبج وحن حجرأ لصفلاف
 اة 1 كل ا ل1 كل كح ناك نال

 "4 ليننظو هينتاخ وحم نظ تاب نم ًاخسات الغف لماعلا ناك ناو

 هرقك نمفلا روبخلا دنع حجرالاف

 00 لاو ناتسالا كرر  تتلمادقو هانا كتبسح ىخأ

 700 بسح مج باسحالاو هظفح صخشلا مزلام رامذلاو مثلما
 اا نم ترعا طال رد طال ريض نم ف رغأ خاتما :ريمض 35

 .هدمزأم ه رس لعفب لوعفم ىخأ بارعالا 69 ءاقرالا ىلا ةعحار ءاحلا )0 بانل

 ىدل مفانلا خالا كاتيسح ) ىنعملا ) نحالا اذكو داتحالا ناتمالاو ىحاونلا ءاحرالاو



 الكل ٠ 7 ل

 لع وه دبتحا لغ لاق ال ةلاق بثحاو ديتعلا لع ىف راتسألا لإ
 . رخآ بيكرت كيذف وه الا دي اناذ | هوخأ ديج لع امأو ةيلعافلا

 موق أك طقفرتتسملا نيج عفرب نأ اما لماعلا لاقي 93 ميوقلا مسقتلاو

 اج وه اذهو رهاذتلا عفريو هعفرإ نااماطراتسالا ولو ره

 تاهمهو ماك راتتسالا
 وحنف(١) هلابعفت ىلا 'لدعب' ال ٌريمصلا لاصتا قات قف( ةدعاف)
 لوق امك. كايا تمرك ا الوانأ ماةامهف لاقي ال كتم او
 ىميعلا لمح نب دايز

 (؟) مث ىلا ًابح مهديزي الا مترك ذأف موق نم

 قدزرفلا لوقو

 (*)ريراهدلا رهد ىف ضرالا مانا تنمضدقتاومالا ثراولا ثعاملاب

 ةرورضف

 اهريشا عضاوم ىف ًابوجو ريمضلا لاصفتا بجيو

 كانا رق داع ع ا دعت اذا اك رصطا ةدازآ قله ١ [١

 هنمو . هأنا الا ودلال ك1 | رخ لاذ عقوو رش ا

 قدزرفلا لوق

 (4) ىلثم وأ انأ مهباسحأ نع مفادي امناو رامذلا ىماحلا داذلا انأ

 ًايحوديزيل لودقم ىلوالا مه بارعألا (7) لصفتملا نم ردخأا لضتملا نال ١
 ةرورغلل مه ىلا واولا نع 5 نوديزي لصالاو ديزي لعاف ىناثلا مهو يناثلا هلوعفم

 مه ىح دادزيف مهيلع اون“ [الا مهدنع مه لك ذأف يعوق دقي اموق بحاص[ ان سلا

 عجرت ىذلا ثراوااو تاومالا ثعبس ىذلا وهو هلبق ثيبااىف تفلح قلعتم ثعابلاب (")

 دئاذلا (؛)دئادشلا ريراهدلاو نمزلا رهدلاو تلمتشاتنمضو كالملا ءانف دمي كالمالا هيلا

ِ 



 دا

 اخ نه رعاعرتو . ”نتنأ  متأ . هنأ . تنأ تن عرفو نحن انأ

 نم
 ىبعملا ىلع لدب امب افدنم (١)اياوهو بصنلا لحع صتخام « ب »

 تئاغلل هاياو بطاخملل كاياو ملكتملا ىايا وحن دارملا:

 نهايا ايا. امهايا . اهانا . نكأيا . مايا . كايا . كايإ . انايإ .اهعورفو
 ملكت فورح اهل قحاوالا نأو ايا ريمضلا 01! انحلا ( هع )

 22و بتاظعاو

 ريمضالو رهاظ هفلخي ال ام وهو ًابوجو رتتسمىلا رتتسملا مسقنيو

 عراضملا عوفصصو . دهتجاك دحاولا ىمأ عوفر ( هعضاومو ) لصفنم-

 31 بهذاك ملكتملا ةزمهم ءودبملا 9 مهفتك دحاولا باطخ ءاتب ءودسملا

 ف و الدو داع الك ءانثتسالا لعق عوفرصمو اا وتلا

 000 درك كل اوعمنو تلاحم وأ انع ادغاام اوواق+ كلوق حم

 لمْ عوفرعو ٠ قدصلا فكل م ناو بجحعتلا ىف نمفأ عوفرمو

 01 للا يع لعفلا» مننا عوفارجو .٠ انانأ نينا هوم. ليضفتلا»
 رتتسمو باقرلا برضف وحن هلعف نع بئاَثلا ردصملا عوفرمو . لازنو

 لطم ا دل) 1 ساطلا انا ام وغو اراوج
 ةزمك ةبئاغلا وأ. دهجا لمك بئاغلا لعف عوفرم ( هعضاومو )

 مسا عوفرمو . موهفم باتكلاو مهاف ركك تافصلا عوفرمو . تمهف
 وأ هوخأ دهتجاىلع لوقت كنا ىرت الأ تاببهو ناتشك ىضاملا لعفلا

 هيلع ظحاليو كلام نبال ميسقتلا اذهو قابلا اذكو وه الا دهتجا ا

 شفخالا دشن ا قارهو قارا لثم ءاه هنرمم لدت دق )١(

 رماصلا كنلغا قواط هدزاوم" © تءسان نأ ىلا لمالاو كامهف

 ف



 ههش طنا مي

 انآ الإ: كتلي لمو قدام انآ 1 7 ا: اك رايتخالا ىف الإ

 رمل دس ياو هين ان
 (1) رايد كالإ ار راخالا ٠ اتراس تك له اذا نانا

 ْ كايا الإ سايقلاو ةرورضف
 ماسقأ ةثالث ىلا ىلحلا هبارعإ بسحب لصتملا مسقنيو
 اماقك فلالاو تمقك (؟) ءاتلا ةسمخ وهو مفرلاب صتخيام «1»

 يوك ةطاخلا ءايو نمقك نونلاؤ اوما ن1

 .ملكتملاءاي ةنالث وهو راو بصنلا ىلحم نيب كرتشم وهام « ى»

 بئاغلا ءاهو كبر كعدو ام وحن (*) فاكو ىنمر“ | ىبر وحب كقانلا دعو كانو كعدو تاماثملا فاكو ني |
 : هرواحم وهو هيحاص هل لاق وحن

 انر وح انوه رجلاو بصنلاو معفرلا نيب كرتشم وهام 6© مه

 انةملكب كلذ صتخمي ال نايح وبا لاو. ناعالل ىدان ًايداتمانم سا ١

 ريغ (4) ةبطاخلا ءاي نال ديدس ريغ اذهو لام مطو . نوقداص مهنأو

 . ملكتملا ءاي

 نامسق ىلا بارا عقاوم بسحب لصفنملا مسقنيو

 عرفف نهعورفو وهو تنأو انأ وهو عفرلا لحب صتخي ام « ا

 اذا (ىنعملا) انروا# لعاف نك ىنءع رايد هلا ةيناثلا امو ةيفان ىلوالا اه )١(

 امب ةلصتم وأ تمتك ةدرج» )0( كريغ 2 ةرواجم مالدي ثدي ل انتراح تنك

 ميملا وأ مع ةلصام او أ | ةدر>م 02 كتمقك ةددغملا نونلا و متمتك م ماب وأ 0

 رك ذ.ال ماكشتملا ءايو ةثنؤملل ةبطاخملا ءاي ناف (4) مدقت ام وحن ىلع ةددشملا نونلا وأ



 انشا ١ ب( ا التل

 "قر دوم نا ركل اهو نمو ىذا وح فيرعتلل ةرئؤملا لا لقي ام

 .ترظن و هسفنب بجعم نم ىلرسيإ ال . هءاطع لام ىذل تركش كلوق َْق

 مسااذكو و ءيشو تالا بدحاص ماو ةعقاو مم . اذ كلا بدعم ام ىلا

 ل ملا كلذ لكون اموكس كرت لد لح هناذ ان ودم هص وح لعفلا

 لقي الام امهدحأ . ناعون ىه مو ع رفلا ىو ( ةف ةمو )لا هيلع لخدي

 ا مثاهو مكدما كللذو اهامقي ام مقوم 3 الو ةتملا 0

 لأ ناذ كاحيصو سابعو تثراح رح 8 رعت هديفت ال ىتلا لأ لبقي ام

 01 0 0 حمل 00 ةلخادلا

 0 ىدانملاوريمالا بجاحو ىنباك اهنم دحاول فاضملاو ةاتفلاو مالغلاك

 0 نيعمل لجر اي

 ٍ تانلوأتن 7 لطكرأ َئ 0 ملكدتل 0 1 قا رمضملاو ريمضلا

 "21 درالاو واولاوفلالا ريما غلو ةرات نتا رك

 ض نو اوماقو اوموقو اماقو
 "دل ف ةروض هلام لاق تعم زراب عمق ىلا مسقن

 «كس رد مهفا ىف ظوحلملا ريمضلاك ظفللا فةروص هد سبل ف رتتسماو تدهش

 عفرلا ريمضب الا سنس وايام ابنك ايقلا ظافلأ
 راحل متل و 4 دس م نلصفنتلملاف ىلصتمو 2 ىلا زراملا 0

 1. سد جب اس ١ هيوصام تصح + : تصعب عمل - مم ام مرام ١ حمس 05000 ا مع مسخ سس نا هع + ١ حس سس
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 لوخد دعب لادبالا ناك ناف وصوب ف وضو»و "”ىرق. يف ىرقيو
 مزاجلا ءافيتسال فذحلا ذ_ةيح عنتعو )١( ىسايق لادا وهف مزاجلا

 عم زوو (؟) ذاش لادبا وهف هلبق ناكذاو ىرقي مل لاقيف هاضتقم
 همدع وأ ضرافلاب دادتعالا نع ءانب تدللو تاثالا اللا

 هرخنا ىدلا فرغلا مسالا ىف ثالثلا تاكرملا ردقت 16 لصف »ع

 ةرتكلاوةنفلا وار و صقمالثمم سيو يلظسملاو تملا

 ىدانملاو ىعادلاك اهلبقامروسكم ةمزال ءاي هرخآآ ىذلا برعملا مسالا ىف

 ديقبو ربو 0 لعفلا مسالا 0 3 ري 3 وقنم التعم ىحدإو.

 طارت_ثادو كيب أ.ىلا ترظنو كاخأ تر وحم :ةسقلا ءائمالا موزالا

 ةحتفلاو ةمضلا دقت (28) ىسركو (0) ىدكه وحن ءانا قة

 ىوب ناو ريملا ىلا ىعسي دم وحن فلالاب لتعملا عراضملا لعفلا ىف
 ىلا ومس لع وح واولا وا ءايلا لثسملا نمفلا ف طصق كلا 0

 لداعلا وم ىئايلاو ىواولا ىف ةحتفلا ربظتو هدجب اهملا تربو ىلاعملا

 عفرلا نا ةصالخلاو . لمعلاب الا بلاطملا وندت نل . هكح ىف ىساوب نل
 تصنلاو ايفذحم ةثالثلا ىف نبظ, عر لاو .ةيالثلا فرتنالا ف

 فلالا ىف ردقيو ءايلاو واولا يف رهظي

 ( ةفرعملاوةركنلا ) .

 هلا .٠ ناعوت د لبصتالا ىهو ( ةركن ) ىلا مسالا مسمعي

 . .٠ 5 ٠ ٠ 7 اني

 عق وم عقبام ىلاثلا : ناك سرفو ناسا اك كفنارعملا ةديفملا ل لدقب أه

 ةز.هلاكردتل )0 ىءايق أمليقام ةكرح ساد نءاهلادباذ 0 ةز.هلا نوتدل / ١

 هرخأا١ لك نم (4) يبو ىركح يحص نك اس اهلبق ءاي هرخآ امم (*) لادبالا منتميف

 2ص قرف لتعم نك اس امابق ءاع
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 || 01 لا ىف اي و ] ف! دجاسملا ىف ةالصلا وما ةفرعملأ ةحاخد
 ةدابم نا لوقك ةدئاز وأ ناظقيلاو مصالا ١» نعال )1 هوما

 ديرب نب ديلولا حدي
 (9) هلهاك ةفالخلا ءابعأب ادندش اكرابم ديزيلا نب ديلولا تيأر

 لصتا عرابتم لعف لك ىهو ةسْلا ةلثمألا . 4 سداسلا بابلا

 اب 2 نولءفتو نولءفيك عمج واو 1 نالعفتو فانك نانا فلأ هن

 وحن اهفذحب مزتو بصنتو نونلا توبثب عفرتف نيلعفت وحن ةبطاخ

 اولعفت نلو اولعفت مل ناف

 1 ا! ريمشا ل ةملكتلا مال واولا# نوقعي ا نأ الإ ىلامت هلو امأو

 ارا لقم نوكسلا لع ىف لمفلاو (©) ةؤسنلا ريمس نونلاو

 و نيركذملا ريمض واولاف نوفعي لاحرلا كلوق فالخب ناعفب هنزوو

 نآووحن بصانلاو مزاحال فدحتف عفرلا ةمالع نونلاو ةفودحم لعفلا

 () اونا لضأو اوعقت هنازو و: وقتل برقأ اوفعت

 هرخآآ ام وهو رخآالا لتعملا عراضملا لعفلا * عباسلا بابلا 3

 000 0 نمزج نات ١ ك5 ءانوا وبينك واو وا. سيك فلا

 ىسدعلا عر نر سيف لوق امأ .٠ ةلعلا

 000 هد ين ب دالاع نيت ءانالاو كينأي ملأ

 ارقي ىف ىرقيك ةزمح نم الن ةلعلا فرح ناك اذا 6 هيبنت *

 0 () ةقاشلاةفالل |لامعأب امئاق هترصبأ ىنمملا (؟)ةبيشملاتافصلا ىلع اهوخدل )١(
 .لعفلا مال تفذحن :2 اس قتلاف تفذحف ة.ضلاواواا ىلع تاقثتسا (4) هلبت تاقلطملل

 ا دايز نب عيبرل ا دايز ونبو نبللا تاذ ةقانلا نوبل ديزت ىمع رايخالا ءاينالا (5)

 دايز ىب قادل لصح امي عاقبلا تالم قاارابخالا كلصت ملأ (ىندملا)



 ةازغ تزهجو ةاضق تيلو وحن ةحتفلاب صن ةازغو
 - . م .٠

 (؟) ءاتلاب مخ امو مرمو ما ةتايدلا مالعا ق )0( درطيو
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 ىاسكة دودمملاوأ ةروصقملا ثينأتلا (-) فلأب متخ امو ةليمجو ةيفصك
 لقاعلا ريغ فصوو (؛) ”ىزجو ليبكت لقاعلا ريغ رغصمو ءارحصو
 عج هل عمسل ل ىماخ لكو .٠ مون فصو دودعمو لمح فصو خماشك

 مامحو لبطصأو قدا ل

 تابمأو تالجسو تاوم.ك عامسلا ىلع روصةم وبف كلذ ادعامو
 ع . 2 1 2

 لج تالوأ نك ناو وحن تالوأ نائيش عملا اذه. قحايو (5) تاداوخو
 امهنارعإ . بيراعا ديال هيقو 03( تاعرذاو لاق كهف هب ىمسامو

 دقو فرصند الام تارغأ هنارعأ 3 هش ووتت 1 3 ةيمستلا لبق 3

 . ع

 لع 1 2 5 0

 (17) ىللاع رظن اهراد يتدا برثس اهلهاو تاعرذأ نم اهتراونت

 للع نهد ناتلع هبق ام وهو فرصتي الاه د سماق باملا 0

 9 3 2 ع 0

 ع 20 2 0 1 5 ١
 وا ميوقت نسحا ىف وحن فيضا نا الا اهنم نسحاب اويخ وحن ةحتفلاب

 هلوقب ىطاشلا همظنا» كاذ )١(
 اردصو رغصم مهردو 0000 و2 اتلا م 3 هسلو

 لقانا ماس» اذ ريغو لقاملا يل غغ فصوو بايزو

 مدعل ةلمو ةأثو ةفثو هكأو ا »1 نا.يصلل ةيعا » ةلّوو اكو ةأرما ىئدلسإو 64

 عمجيال م ناممجي الف ىضغو ءار.حك نالعنو لعنأ يثنؤم ىلعفو ءالعذ ىثتسي (") عامسلاا

 قلخلا ةئث ا ىهد دوخ 0 )( ءزد>و لمح ق رغصم 0( امان فلم 1 امهرك ذه

 اماه اوماشلاب انأو ايا قوش ةدشل اهران ىلا يبلقب ترظن ىنعملا (9) ماشلاب ةيرق (0)

 تاءرذأنء اهدعب ةدشا مظع رظنل جاتحي بري وهو اهراد نه برقالا نأ عم برثيب

 اماحمي فيكف
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 ابايقلا (١)نيبراض نولازبال - لالط ىذ ضدن رع ىحبرب

 ىحايرلا لئيثو نب ميحتس' لوقو
 (؟). نيعيرالادحتزواجدقو 2ىنم ءارعشلا ىرّش اذامو

 0001 ل ةعي ابيقو 2 راكم هيلع لحاامو ىنملا نوت
 ' ةاطق ىحانج فصي, روث نب ديم

 بيغتف ةح الإ ىه ا امهيلع (؟4 )تلقت سا (*) نيب ذ وحأ ىلع

 ةبض ىنب نملجر لوقك اضيأ فلالا دعب لب ءايلاب صتخمي ال ليقو
 انايط ا ىيركمو ,. اناتيفلاو ديلا (ةزابتم فرعأ

 دلوم تيبلا نأ ليق دقو
 ريرج لوقك ءايلا دعب رعشلا ىف زاج اهرسكو ةحوتنمم عملا نونو

 .نيرخآ(6)فناعز انركنأو هيبأ ىنبو ارفمج انفرع
 هل نيس دل دح تزواح دقو * محس لوقو

 كا الطو تادنزك نيد ف ءاناو فلان عما ( عبارلا بابلا )

 ” رك نأ .ةعحفلاب بصن اع. تاوعسلا للا. قلح و ةرسكلاب هبصن

 سر ركل كلما تياروب قالا هاكح مهتاغل د كلا فود

 ا لو تان 3 اتلا تناكناذ هدا

 سدنرعءلاو نوتلا ىلع با 0 ىف م وبف ةفاضالا درر تايثاب 000(

 اهنأ ىلع نونلا رمكب (؟) :ةبق عج بايقلاو ةنسملا 5 لالطلاو ::ىوتلا ديدشلا

 هاد ىلإ 5 لااوصا اذا لداد و ف( ىسملا) عدو لتخم .ىردي بارعا ةرشك
 ريسلا ف بحلا وهو ىذوحأ ى 0 م 4 ر>و ثداو أ بر> م 0 ةلملا

 0 هلبق هد 0 ريشا( 7 هلع بن و 5 ارا يد 1



 دل مجد

 (١)ن وادأك طورشلا فوتست ل حيحصل عوج ) ثيلاكل) ( هافشو هايش

 ريق اليااو نال .نيتفضاإلو نيشلع ايل البا وو العا تال )31

 . لقاعلا

 «()نييلمكهب قمل امو نيدبامك ملا اذه نم هب ىمسام ( عبارلا )

 بارعالاو ءايلاءوزا ىف (:) نيلسغ ىر# ىرج نأ عونلا اذه زوجيو

 واولاموزا ىف (ه)ذ ورك ىرج ىرجي نأ اذه نودو ةنئنم تاكرملاب
 ىحرلا 125 ل و كارلا ىلع تاكرحلاب بارءالاو

 (5)ذورطاملابومملاىنترتعاو نونجملاك ٌتبو ىليل لاط

 نونلا حتف عمواولا همزات نااكه نو

 تال وادخل لاق نياسغ ىرجم نينس بابو نينب ىرم ب عامل

 هنع هللا ىكر للاط ىنأ ن ىلع

 ”نينب هل نيو ارنا "لع ند ا نأكو

 ليفطلا نب هللا دبع نب تمصلا لاقو

 «(ة) ادرماننبيشو. (8) ًاييشانب نبعل (0) هنيتس ناف دجت نم ىفطد

 هيلع لمح ام لكو ملاسلا ركذملا عج ىف ةخالا هذه درطي ةاحنلا ضعبو

 مهضعب لوق اهملع جارخيو

 رسكب ىلع مج (؟) ) ريزنلا رطملا وهو لباو عج (؟) ةريشعلا مهو لهأ عج )١(
 ليف 0 ةنجلا ىلعأ هب ىمسعو عجلا اي قدام هبال 1 ماللا ديدشتو نيملا
 ءالأ نونكلا ا 0 هني” (ه) راثلأ لهأ درلب ف
 طوآسم دعل )320 هب ىدسم رطام عما 0 ماش اب ا لآ دو>وا نيونتلا م كعب )3(

 دره م (ةه) بيش 6 )غ2( هدا 2 نونلا



 - ريغ ومر طك ةالفف اتي عم يالا" لعفأ باب نما اذا نا

 او اوسقو قا سنك لعق هنن و ىذلا نآلعف وأ ءادوسو دوسأو
 .سورغ و (؟)دوامآو(١)سنامك ثن وملاو , ذملاابيف ىوتسي ىلا تافنصلا

 (:) مو(

 هو عوج ءاممأ ( اهدخأ ) عاونا ةعب رأ عج اذه ىلع لمحو

 ريسكت عوج (ىلاثلا) ني نيعستلا ىلا هبابو نورشعو(1)ذوملاعو ( (ه)ولوأ

 الث لك هطباضو هنابو لردشو ذوض نا ذوارحو ذونب ىهو

 نيضءو(ه) هضع 0 0 و ثينّأتلا ءاه اهنع ض'وعو همال تفذدح

 .ددع ضرالا ىف مثبل لا هللا لاق نيسثو(١ ١ ام

 .. نئزع لامثلا نعو نيعلا نع:(١١)نيضع نارقلا اواعج نيذلا ..

 .فوذحلا نال ةدعو (١١؟)ةنز الو دلل مدغعلةركو ةرحش 0

 .فلاخو(1١)ةفوذحملا امهمال نم ضيوعتلا مدعلمدو دي الو ءافلا امهنم

 هككو كل مسا الاون ضي و ل1 مدع عم ايعح تاو نو كلذ

 1 17 امينا ةفشو ةاش الر (54) نوتب دو ءاطا ريغض وعلا نال

 .دولمأةيراحو دولمأ باش (؟) ةأرما وا ناك الجر جوزي مل ىذلا صخشلا )١1(
 اهوأ هل جوز ال مي ةأرما وأ لجر (4) امهسارءأ ىف امادام ةأرملاو لجرلل لاقي (؟)

 .قلخلا فانصأ وهو ملا ممج مسا (3) بحاص ىنمب وذل عج مسا باحصأ ىنعمب (5)
 .ناتببلاو بذكلا (8) دوس ةراجح تاذ ضرأ ىهو ةرح عج () مهريغ و

 هيف مهاوتأ اوقرذ نيكرشملا نال أةرفم (101) ةءاجلا 6 7 سائلا نم ةقرفلا )0(

 ال انهنم واؤلا كح دغوو نرو ايلشأ )*١( 1 و هنايكو؟ ارخشو أ ًاب ذك هولعج

 06 تفدحيذ ىمدو ىدب ارلصا 6 ءالا امنم ضوعو اهدعب ام ىلا 5

 لصولا زوه هنع ضومملا نال (0) اطايتءا



 دل موس سس

 نانثا ظافلأ(١ زةعب أ هب قملاو نيصخعا تكلم ناعما حلطصاك

 رهاظ ىلا ايْضَأ ناف ري مضلل نيفاضم اتلكو الكو (؟) ًاقلطم ناتنثاوب

 ا رزصتلك !داو ىذا امهعمزلا

 امو فو واولاب عفربو ماسلا ركذملا عج ( كلاثلا:بانلا )

 تماعو نودأملا حلفأ وحن اهدعب ام حوتفملا اهابق ام روسكملا ءايلاب

 هيف طرتشي ممالاف ةفص وا ميلان محلا اذ_ه عمجي امو. نيب ذهملا

 نمو بيك رلا نمو ثيئاتلا ءات نم الاخ لقاع 5 دل الغ ل

 اماع وأ لجرك مل- ء ريغ ءامسالا نم ناكام عمجب الف نيفرحب بارعالا

 تيناتلا ءان هيفام وأ شرف لحم قجالك ل كاع يشل وأ ىلا 000

 امو ىلوملا داك ىداتسالا وأ رّصنةبااك حلا كلل 00

 نيماعنيدمحملاو نينسك عمجاو ىنثملا نم هب. ىمسملاك نيف رحب ابرعم ناك
 ءان نم ةيلاخ لقاع رك ذمل ةفص نوكت نأ اهبف طرتشي ةفصلاو
 ىف وتد امن الو لطف نآلئفاآلو .ءالمخ لففأ تاب نم تسل 0

 رك ذملو أ ثماطك ثنا تافصلا عمجت الف ثنؤملاو ر ؟ذلاه فس

 ةباسدك شرين أتلا ءانااهف ىلا وأ سرك ىنص تءاسو لاس ل

 مهوقرزاجلاوةقيقحلا هلاو كرتشالا نش الف ىنعملا قافتاسداسأا بلغت باب نم مالاوباللا

 وللا ءاوش ىن*' الف هريغ ينك نع هتينثت ىغتس ال نأ ميزا داش نين الا 0 ماقلا

 : هلوتب مهضع. كلذ عج

 انكر ام اركنم ادرتمو انامم نوك ناكل طل

 هريغ هنع نغي ل لئامم هل ىئعملاو ء.ظفلالا َْق ًاقفاؤم

 روضم وأ رهاظ ىلا اغضأ )0( ن.دجأو نينريحيك هنف 4 ىولس مه اذكو ١
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 زوجيو(١)اونكت الو هيبا نب هوّضعأف ةيلهاجلا ءازعب ىكرعت نم
 ىلاطلا متاح ن ىدع 0 ةيؤر لوق ةنمو محلا خالاو بالا ْق سصقتنلا

 ع 38

 )0 ملظ اه هبا هباشي نمو مركلا ىف ىدع ىدتقا هبأب
 ع 0 ما ولا 4 8

 نم يلو (©)نهرصقو ناخاو نابآ ةينثتلا ىف برعلا ضعب لوقو
 ع

 مجنلا ىلأ ل وكت نع
 3 ع 0 ع 3

 (5) اعاناط د[ فن1 دق ٠١ .اهابا' آو اهابأ نا

 برعلا ضيع لوقو لطب ل ل هءركم صاعلا ب (ه) ورمع لوقو

 ّْ ع ع 84 ا ع

 ل الا تاغل تاع م>و خاو با ىف نا ةصالخلاو (1)ةامح ةأرملل
 20 هم 9 6 حس ع

 نيتغل نطا ىف ناو هي اللا فرحالا فدح وا اعلطم فلالاوا فورملاب

 مهلاو بحاص ىعع ىذ قو لسلق وهو ماعالاو رهشالا وهو صقتنلا

 هايج و هقل ميملا ريغب

 نيففطاعتملا ن عىنغاو نينثال عضوام وهو (7)ىنتثملا ( ىتاثلابابلا )

 اهدعب ام روسكملا اهلبقام حوتفملا ءايلاب بصنيو رجيو فلالاب عفريو
 0000 تل اا اياجام

 ةلاقم لاق نم (ىنعما) كسا لبق ىلع ضع هل اولوق ىأ هوضعاو بتنا ىرمت )١(

 او.عتالوكنأ نه ىلع ضع هل اواوقف لطاملاب لاتتلل 44 سانلا جرخيل نالفلاب ةلهاجلا

 اهاتاغ(4) نهرخا فلالا مزلت”ت نا () ا.ينح اهب اهيمذا ةماشما ىف ءاظهنملصحامىأ(؟)

 ةباهتلاو أديملا ةاتام و ةقم هنأ رايتعاب دحعملل ريمضلاو فلاالا ىنثللا مزأي نم ةعل ىلع غاب لوعنم

 طورش () ا لدرال لاق.ذ(5) نيفص ةعقو ىف ىلع ةزراي» ىلع ةيواءم هل نيح (5)

 كالو مد لع عوبجملا الو ثلا ىلإ الف دارفالا اهدحأ «روهجلا دنع ةيئامث ةشتلا

 ناتالاو ناذو ناذللا و<و ىئبملا ىنثب الذ بارعالا يتاثلاء داح الا ىف هل ريظن ال ىذلا

 بكرا قش الف بيكرتلا مدع ثلاثلا «ةقيقح ةانغم تسدلو ىنثملل ةعوضوم غيص نانو

 ريكتتلا عبارلا ٠ طقف قاضالا تكامل نم لواللا ءزملا ىنشيو دانسا الو جزم ا

 2 اذهلو ءادنلا وأ ل فدرعتلا ةيماعلا نع ضودءي مث هب يحسم دحاو ىأ هب دارب نأب

 ناونالا وو ظفللا قافتا سماخلا٠ريكتتلا ليقتال اهنال نالفك مالعالا تايانك ىنثت



 د م4 ب

 وا رهاظ مسا نم ملكستملا ءاي ريغل اهتفاضا ( د ) ةفاضالا نع ةعوطقم

 ابضن .نوأو اعقر ناو وم ىقملاك تنزطأ ةانثم تناك نأ 00

 هند رعا 00 8 0 تناكذاو ارحو

 نا 0 تاغ 00 0-- هلو ىح تاكرتا برسل فاس

 جاجعلا لوق

 (؟)افقرخ اراقع مول ضل ءابساا و مشايخ ىهلس نم طلاخ

 ءانلا ىلاتقيضأ اذاو . اهاظو ايهيشانخ فا («):ةيونم ةفاضالا
 ع 0 ا ع . ِء
 ىخاو ىسفن الا كلماال ىنإ . نوراه ىخاو وحن ةردقم تاكرحبتب رعا

 اهف ةفاضالا طارتشال ةجاح الف ءايلا ريغل ةفاضالل ةمزالم وذو

 3 باررعل دقو واولا اهعمز] ةلوصوم وذ تناك اذاو

 محس نبروظ:م

 (4) انانك اهقدتع ىذ نف ىدخ مهل نورسوم ماركا

 تاكرلاب 0 مفلا مملا قرافت حل اذاو

 هنطاوا كياكرطلاب بر كف ماللا قدح اغأ ا طا ىف حصفالاو

 ثيدحلا

 م 11111111110 موشيخ م2 مشايخ . جزعخما د )0( | ,كولم 1

 رجلا فقرلاو راقعااواه ريصع 0 + موطرخلاو لا ىلع دو»» ريمض طلاخ لعافو
 طلاخراقع اهم 2 أشر ة كد ودعوات 1 ِط فصلا (ىنءملا) الب , وط ندلا ّق تثكم ىتلا

 هلوش كعل هرك ذام امأ لب هم عع( ةيلع فوطعمملاو فوطملا ىف 0ك اهافوابمم كثايخ

 اا ترخداف ماا اماو' 06 ردع لو رسعمم | رك اماو



 دل مولد

 ( اهدنا هلأ ةعاولا“ ةدخاو ةلاح ةماكلا رخآ موزا ءانملا

 وحن ثالثلا ماكل ا نكد هتفط ) انفو يس و لص الا وهو نوكسلا

 1 مثو له
 لخد اذطو نوكسلا ىلا تاكرملا برقأ وهو حتفلا ( ىلاثلا )

 ماقو فوسو 1 ثالثلا ملكلا ىف أ

 الز رماح يرملاو مسالاف لخديو رسكللا ل (

 00 ديه م ىدللاو مسالا ىف لخديو مقلا ) عبارلا )

 "ادن نم تلاعادقل مسا ةعفارلاو فرح ةراجلا ناف مفر 9 ا

 لعفلا لقثو امهلقثل لعفلا ىف نالخدي ال مفلاو رسكلا

 ايلا ىعلا ىف لمابلا هلل ردم وأ رعاظ رثأ بارغالا

 ال كلا ناو انسلب ليفظلا لمم نعقو مسايف بصنو عفر 1 او

 لمف ىف مز>و روخفلا بحي ال كبرب ومحب مسا ىف رجو المع نقتي نل

 لولم ريخلا لني مل وحن

 ةحتفلاو عفرال ةمضااىهو لوصأ تامالع ةعبرالا عاونالا هذهلو

 الو عورف تامالعو .. مرجلل كرا فذحو رحل ةرثكلاو يخل

 تاواةعس ىف

 فلالاببصنتو واولاب مفرتاهماف ةتساا ءامسالا باب ( لوالا بابلا )

 خالاو بالاو ملاهتقرافاذا مفلاو بحاص ىنعب وذ ىهو ءايلاب ضفخلو

 (1) نوكت نأ بارعالا اذه امارعال دب الو (؟) نملاو(١) محلاو

 ال ةفاضم ( ج) ةرغصم ال ةربكم ( ن) ةعومت الو ةانثمال ةدرفم

 كغرش ىأ كنه اذه لوقت ءىذ هانعمو ةءانك ( 5 جوزلا براقا 0
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 ولع نيكوتلا قون هب تل شل 11 عراضملاو مالاو ىضاملاوه ىنيملاف

 نيكس رحت تانآلا نونو[ اسمسنلو قل

 ىف واولاب لصتا اذا مغيو بت . حتتفلا ىلع ىنبيف ىضاملا امأ

 . نفيس وحن ىف ءاتلااوأ ا9) نوتلاب ليصلا اذا كس باول

 و معمس ةرايعملم . تعفصا تسكتسا يس ا

 نيسدلا ىخت ةوسل نوني لصتا نا:نوكسلا لع ىف حالا

 فذح ىلعو عمسا وح “ىش هب لصتي لو رخألا حيحص ناكوأ
 نونلا فدح ىلعو .قئراو مساو عس ا ومن رخآلا لتعم ناكنا هرخآ

 ايندإ رح ةلاح ءناخإ دلل مال نينثا ل الصتم ناك نإ

 نيغصا وحن ديكوتلا نون هب تلصتا نا حتفلا ىلعو ىعمساو اوعمساو

 كلذىلاو باطحلا ءاتب ءودبملا هعراضم هب مزيعام ىلع ىنبي نأ هطباضو

 . هلوقب مهضعب راشأ

 (؟)اريدقت 3 اظفن(1)ة رشا ا دك وتلا نوأ هب ةلصتتملاعراضملا اأو

 رح اهعم بارعلا هناف ةرشامم نكت )ا ناف نيه 0 حتفلا ىلع ىنديف

 نير ناسرتحتلو نوايتل |

 . بارعاملاهعم جات ام ىناعملا نماهر ودعي الذاةينبم اهلك فو رحلا و

 مفري امو اعم هيكرتل ديكوتلا نون مم ىنبي ةضلاب عفري ام نأ كلذ طباض )١1(

 لصتملا لمفلا ىف م ظفللا ف تفذح نأ, (؟) لصافلا مم بكرت ال ذإ نبي ال نوثلاب
 ءاقتلالة يناثلا زونلا تف دخل نن.مالو لص أ ريقنا ا نيبتالو و نك اساهياواذا ةفيف ا ديكوتلا نوم ٠

 نيزك سلا



 .فاضم 1 0 نيقداصلا عفن مو اذه 1 ج رخيل را اقتفالا ىف

 ادع كلنا ىرا الا انك ارا ضم ىف ضراع كلذ نكلو ةلججلا ىلا

 ناعيا رس دردلا ىلا ةفاضأللا مزراب ام هللا نك ذب: زرتخاو اهو تنص

 دنع تنكو هللا ثذاحبس لوقتف درفم ىلا ةلاصالاب نا رقتفم امهناف دنعو

 قىقدص

 انا ميتاجدأ رع ةلوش لا ىو نانالاو ناذللا تزغعأ امناو
 «(؟)ريخالا ىف ةفاضالاو نيلوالا ىف(1)ةينثتلا نم هضراعاع هيشلا فعضل

 رهظي ام ناعون وهو فرمحلا ةماشم نم لس ىم مسالا برعلو

 ةديج مذ تعرزو ةبصخ نضرأ دانه لوقت ٠ ضرأأك هبارعإ

 اامو ىونلا لاط لوقت . ىوهملاو ىونلاك هبارعا رهظي الامو

 ءلوق(8) ليلدب مسالا ىف ةغل ىهو اس ىونلا ريظنو ىونلا سبأ

 ”ىدسالا ىتانقلا دلاخ نبا لوق امأو كامُّس ام مبضعب
 5020 اكرابم امس كامسأ هللاو

 ,لخد مث مم لصآالا نأ 0 نذونم بوصنم هنال هيف ليلد الف

 ا" اراد ىف لوك م”بصنف بصانلا هيلع

 عرفلا وهو برعمو لصالا وهو ىنيم نابرض لعفلاو

 ةاخعاني وأ 357 ىف فالخلا نم ني:اهو نيذه ىف لبق ام ىلع كلذسق 01(

 نمأع ريغهنوك قى لمهملا فرملا م هلا ةيعح نأآدطي امو ىلارشالا هيشلا م ضعل تاو:

 .هكرت نمو و ماتو لكلا لك ةقورملا ءامسالاو تاوصالا ٠ 021 لاو
 ؛«1) 00 ىلع ل دف ةفاضالا عم نلالا تن“ ا هق ل ( ىونمملا 4+ هلا نا حرا

 لضفلاب كالوأ م مسالا اذهم هللا كصتخا



 ناخد االول

 قحأ نيقيرفلا ىأف ) وحن ىف ةيماهفتسالاو لع فاودع الف تيضقت
 ىه ىلا ةفاضالل امهتمزالمنم هضراع اع: امهيف هبعلا فعضل ( نمالاب

 ءانسآلا ينتاب
 برعلا عضت مل ى عملا اذهو الا ممل ةئمضتم اهناف انبك ىتاثلاو

 باليطاك فو رطاب ئد 2 نأ اهقح نم ىلا املا نم كيل ١

 امهنمضت عمناتاهو ناذه برعا اناواهو فاكسلا نم نيمورفملا هيدنتلاو

 نم ىه ىتلا(١) ةينثتلا نم هضراع اع هيلا فعضل ةراشالا ىنءلل

 ءامسالا صئاصخ

 نم ةقيرط مسالا مزان نا هطباضو ىلامعتسالا هيشلا ل :

 هيلع لخد الو هلمعو هانعم ىف لعفلا نع بوش نأكفورملا قا

 ةلج ىلا الصأتم اراقتفا: رقتفإ 20 رثويف لماع

 عجوتأودعب ن رعةبئاناهماف هيض او ناردم لاف الاءاش ل

 تيبشافك ىلا نفاوملا نم ءىش ابيلع لود نأ حصي الو تكد

 امهيلع لخشرألو نجر او ب 1 نك نابت انا يزال علو

 امهفوحنهلعف نع بئانلا ردضملا ج رخل رثأتلا ءافتنا طرتشا دقو لما |

 لوقتف هيف روَبَف لماوعلا هيلع لخدت 4ث ا بئان هناك نضرالا ٠

 همهف نمىردص حرشو لكشلا اذبم همبف تيلحاَو سشردلا مف قر

 نم امهر يغو :ىلاو .ىذلاكو فورظلا نم ثيحو اًذأو تلك ىاثلإو

 تمدق لوقت'كنا:ئرتالا لحل ىلا ةفاضإلل ةمزاله ابلاغ كلل

 ةلأصالا طرتشاو قابلا اذكو ريمالا ءاج لوقت ىتج ذأ ىتعم ملي الف ذإ

 ثلا ةرود ىلع ا 1 ع
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 ا

 ىو لبكعستلا تامالعلا نم ةءالع هل حاصت ال نأ فرطلا نق دو
 ءامسالا» صتخمي ام اهنم ناف فرحا عاونأ ىلا لثملا هذه. ريشأ دقو لو

 لمعيفلاعفالاب صتخي ام اهنمو ؟قزر ءامسلا فو. وحن ينك هيف لمعيف
 اعيش لمعي الف امهنيب كرتشم وه ام اهنمو دلوب مو دلي مل وحن ملك اهيغ
 3.001 ٠ و قانصم تنأ له وم ليك

 :# ىنبملاو برعملا حرش باب ©
 انكمتم ىعسإو لصالا وهو برعم ناب رض بيكرتلا دعب مسالا

 000 ا ا 0 ريغ ىتسالاو انج) لكم | لت اقرصتم ناك ناذ

 نكمتم ريغ ىحسو عرفلا

  هنم#بيندب ًايوق ًاهبش فرحلا هبشأ اذا: مسالا ىني اماو ا
 ظ ةثالث هيشلا عاونأو

 ١ اعوتموم مسالا نوكي نأ هطب اضو .ىعضولا هيشلا (اهدحأ)

 الا ءاب  ةبيبش ءانلا قاف انه" 1 انو ءاثلاك نيفرح وأ داو فرح
 "يأو2 برعأ اعاو لبو دق وح ةبيبش انو هئافو فطعلا واوو همالو

 0 1 8 !اميلضأ نافءاسرأت كوكب هنفلا قفضل )١( امهوممو ثأو

 ْ  ةينثتلا ىف نيوخأو نوبأ ليلدب
 ىلاعم نم ىنعم مسالا نمضتي نا هطباضو ىونعملا همشلا ( ىتاثلا )

 لمعتست اهناف ىتك لو ًالافال مأ فرح ىنعملا كلذل عضوأ ءاوس فورملا

 ةيطرشلا ناب. ىنعملا ىف ةهيبش ذكنيح يهو بحن قدصت ىتم وحن ًاطرش
 قعم اف ةهببش كاذ ذإب ىهو.هللا رصت ىتم وحب اناس اساس

 نيلجالا (؟) اعرأ ) وحن ىف ةيطرشلا ىأ تبرعأ امناو ماهفتسالا ةزمه
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 فكع ني رتزن نئنج غض حسي رس 2:00 اة فن

 هاد

 ةردان ةرورضف * ادوبشلا اورض>(١) نلئاقأ

 مل ىلي نأل حاصي نأ هتمالعو ( عراضم ) عاونأ ةثالث لعفلاو
 ددعو.تانكسلاو تاكرملا ْق مسالا هتيماشمل اعراجن ىمسو دلي ' 7

 000 لك ولك ًايكلابقتسالاو لاحلل هتيحالصو فورملا

 : دن مال
 امإ مسا قل 0 لبقت ىو مراسلا ا ىلع ةلك تلد ناف

 ىنمع فأو مجوتأ ينعع هواك ل مفل وأ اذغاوأ نالا لح[ سحر

 رع

 معن 54 ثن ألا . 1 سلكت لعافلا ءات لوبقب زيمتيو ( ضامو) ظ

 مسا ىهف نيءاتلا ىد >! لبقت حلو ىضاملا ىنعم ىلع ةلك تلد" قاف سب و

 .قرتفا ينمعذاتشو دعب ينمع تاهيبك لعفل وأ سمأ دهاشك فصول اما

 وحن بلطلا ىلع هتلالد عم دن وتلا نون لوبقب زيمتيو 00

 و عراضم لعف ىهف بلطلا ىلع لدن و نونلا ةلك تلبق ناف ندهمحا

 ردصملامإمماىهف نونلا لبقت لو بلطلا ىلع تلد نإ ور طركلو ناك

 لزا يع كاودو ةلاز 2 ليقف وا ديادشلا نع (؟) ارييض رحت

 9 كرداو

 ادوربلا سدلد و الحرم ادوامأ هب تءاجح نا ت١ هلبق )١(

 .ةدوعجللا نيب / هرهد ناك نه لج راو ءاذلانصملا دول ءالاو تب ,أرأ هلدأ تيرأ ١حرشلا
 لح ص ماوقأا يق .ثرابحوز» باشب تءاح نأ 000 ىعملاو درب عج دوربلاو ةليوب بلاو

 ةير>سااو مكهتلا ةقيرط ىبع كلذ لاق هيلع ارحاك: دقعل دوبشلا ر ا :أ صا ارمشلا

 عراضأ نيب يرخأوةو لان ون ىهوةنالثا| نيب ةكرتشم ةءالعك اهو (؟) ريص 7 )0(

 ديكوتلا انونو ةطاخلا ءايامهو ىماالاو عراضاانيب ناتنثاودق مو ىغالاو



 ل ليف اح هيلا | !)١ ف1 اناا وهو هيلافانسالا" ( ةنماخلا)
 ديما اننب اين تاقلادلا للشا هدهو نس ال آو تننيف.ق 16 ةداقلا
 7 ٠ ةيدشتملا تايدللا هيلع لحدا انع ايبا امو ىامقلا

 تامالع عب رأ لعفلا ىلع

 الر رح [طاخرا تسح © ل0 اييكتت لعافلا ءال (اعاذحا)
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 و ةراج ده تاانك ةلاصأ هك الل كيان هان .( ةياعلا)

 يرام ا دا لن رك ترانا كوم

 ةيراك ابارعا اهتكرح تناك نا مسالاب صتختف ةلاصأ ةكرحتملا امأف

 ا
 ةوقالولوح ال وحن مسالاف دجوتفةينب ىذ ل كم تلك ناك

 تو تيار رع فرألا فو موقت دنه وح لعفلا فو هللاالا

 ةيناثلابو ىدعو سيل ةيفرح معز نم ىلع در نيتمالعلا نيتام.و
 سب و معن ةيمسأ معز نم ىلع

 در هذببو هنيمهفت كناف كرد ىمبفتك ةبطاخلا ءاي ( ةئلاثلا )

 صالل نيلعف امسا (*) لاعت و (؟) تاه نا لاق نم ىلع

 00 ناقل اوحم ةفيح ا - ؟ ةدده دك وتلا نوي( ةعبارلا )

 ةبقد لوق ىف ديلا ثلا داو ”لوخد ءاقأفا نيرغاصلا نم انوكيلو

 ةجل ةونالو كل مفشيبسحالف لوقلا لوبةم تسا ىنءلاو ةموصخلا ىلع ةردقلا لدجلا

 ناوىص نب .ثالملا ديع ةرض 1ع ب 00 كالوق دو ىأر ةلاصا ّ

 فدسولا َْق اذيازةلاقم 6 لقأ )م لوا )0 ًادتيمو ا العاف قود ناي )1(



 0 ١ مك

 (١)نئاصأدقل تبصأنإىلوقو نباتعلاو لذاع موللا ىلقأ
 هارثل امبيف تالا نم اال ىونتلا ”ىك اطار الا رسلا

 مرا
 نهوذزولا ىلع ةدايز ةديقملا ىفاوقلل ق-اللا وهو يلاغلا نيونتلاو ْ

 ظ جاجعلا نب ةيؤر لوقك (؟) ايلاف ىمس مث
 (©) ننإو تلاق ام دعما ر يقف ناك . ٠ .نناو ئلس ايمعلا تانب تلاق 00

 نفيض نون تاز اك فقولا ىف انددز نانون امهنأ روهجلا ىضتراو
 عم امهتوبث ليله مدقتملا نيونتلا عاونأ نم اسيلو فقولاو لصولا ىق
 امهفذطو تقولا ىو طخلا قو(3)فرطلا فو(ه)زمالا فو (4) لإ

 لصولا ىف
 نلكجرا ايما حم ةادانم ةبلكلا نوك وهو ءادنلا (ةيلالا )ا

 دف .ءادنلا فرح لوخد هب دصقي الو 00 نازك انو )090 لفايو

 ردها اناآلال سوق تلا رك مسالا ريغ ىلع ظفللا ىف « اي » لخدت

 ةلؤدضوللا ال: ثراكلاك ةدئازلا وأ لحرلاك ةفرشلا لآ( حالا
 قدزرفلا لوقك (ة)ةعسلا ىف عراضملا ىلع لخدت دقف

 هتموكس ضربا بلا كول أم

 (١)/لدشلو غارا ىذ الو قير ًالاالو
 قاس أنا . ةلداَف ميخرت لذاءو لذ ءالموالاو ةدحاوال لالق الا نم نض

 اهيور نوك.ىتتاىأ (؟) ىلذ< الف هريدق: فوذحم طرشلا باو+و لوقلا لوق*»

 اريقف ناك ناوللعبلا اذهب نيضرتأ ىملساب نلق ىنءملا () ةدايزلا وهو ولغلا نم انك اس

 (7) نك (+) نءاصأك (ه) نباتملاك (؛) امدءماريقف ناكزاوهي تيضرتلاق امدعم
 ردصلا ةعسو ءاذسلاب هوفصو اذانامركمميركدلا لجرملا لاتإ (4) لحجر نغ ةيرانلا

 ل بيسملاليصالا_ةءودخلا ىف لصفي ىذلا مكهلا ١( ) ةرورفلاريغىف ىأا (8)



 ًافرصنم ًابرعم هنوكب مسالا ةفخ ىلع ةلالدلا هتالافو باتكو دمحك.
 ' عنميف لعتلا الو ىنييف فرحلا هيشي ل ركل ةيمسالا 2 هنكفو

 قرصلا نم
 ةلالدلل تاينبملا )١( ضعبل قحاللا وهو ريكنتلا نونت ( اهنا )

 ا ]و اب اصخت ثدرأ اذا هب ونيس كلوقكر يكنتلا لع

 00 ياوآ اها 0| اذاق نيم تدح نع كطاغ تدزتسا

 امهتن ون ام ثيدح نم

 وحن ملاسلا ثنوملا عم قحاللا وهو ةلباقملا نيونت (اهئلاث )

 ظ نيحناس وحن ىف نونلا (©) ةلباقم ىف هولعج تاحئاس
 ىذلاوهو ةلمج نع ًاضوع « ا نوكيو ضوعلا نيونت ( اهعبار )

 نونمؤملاحرفي (4) ذئموووحن اهدعب نوكت ةلجج نع ًاضوعذا قحلب
 نافاضت امع ًاضوع ضعبو لكل قحاللا وهو مسا نع اضوع 4 ب »
 (7)شاوغو(5) راوج(ة)وحنت ق>اللا وهو فرح نع ًاضوع «ج »هيلا

 : ءايلا نع ًاضوع

 ىتلا ىأ ةقاطملا ىفاوقلل ق-اللا وهو (4) منرتلا نيونتموق دازو

 رج لوقك ميت ةغل ىف دهن فا رحب اه رخل:

 ةتموتم ا قلع ؟ تونصلاوا ءاو لعفلا مساو هبوب موتخلا مءااوه )١( الأ تلو لبطخلا

 ناىأ (؟) درت سم لعف م لا (5) نيريخ "اقع لوالاىفىسايق وهو بارغلا
 «4) مسالا مامت لف الدلال للا قير يم مئاق عا ما /َنونو نونتلا اذه نم الك
 ةب راح 50 نزو ىلع لتعم 0 ه) سراف مورلا ت ٍءاغ ذا مويو هريدقت

 ىنختلا 8 جرس ءاطغىهو ةيشاغ عنج (ا/) ةاتفلا 5 سها 3 ةنيفسلا ىهو



 ىف ملكلاو . دوم بدألا - ىف مالكلا درفنيو بذع هؤام لينلا
 ظ دمحم دهتجا نا

 (١)مالكلا نم لمشأ وبف ىنعم ىلع لادلا ظفنلا نع ةرابعلوقلاو
 وه دجوي دقو دجو اهنم دحاو دجو يف (م) ةملكلاو (؟) ملكلاو

 : ل دج تاعك اك اد
 نارقلا ىف. ءاج دقو مالكلا اه ادارم ايوغل اقالطا ةملكلا قلطتو

 دينل ةلك رماش اطاق ةلك قدص| ومن تيدا قو (4) ةلك امنا الكرك
 ةداهشلا ةلكمطوقك اريثك مالكلا ىفو *لطاب هللا الخام ءىث لك الأ#

 تامالع سمخب ف رحلاو لعفلا نع مسالا زيمتي

 ىف لخدي دق هنال رجلا فرخ دارملا سيلو رخلا ( اهادحإ )

 هن دارملا لب ىنع تلفاغت ننأ نم تبت وج مساب سيل ام ىلع كا

 ةقفاضأإ م 6 رح ناك 1 اوس رخل قطاع [سلحت كلارا ١

 اليخ ال فل رخ ألا قدي ةنكا اذ نون رهو نيونثلا ((ةيناثلا |

 نئعرو لبقطلا نمدص' قف نول توكسلاو تبا جرس

 ًاطخال ظفل انلوقب و قلطنمو قلطنا ىف نونلا رخآآلا ركذبو شعترملل
 (هزاه شكو نون دنكو ينل وسو قاتسو ىف اوتلا رش الهلال
 ةعبرأ نيونتلا عاونأ

 ةفرسضنملا ةنرعملا ءامسالل وهو نيكسملا نون 6 (

 ا ل كل 0 00 0 1 ا

 0 اهتاذب تبثتمو امب قطن ةفيفخ ديكوم نوم اهلا (0) ( تكرت ايف ًاحلاص لمعأ ىلعل



 _اؤواد

 اقمألا لازم هنف عمتجا امةرابع (١)نييوحنلا حالطصا ىف مالكسلا

 [ةيقحن فورحلا ضعب ىلع لمتشملا توصلا ظفللاب .دارملاو ةدافالاو

 ةرتتسملا رئامضلاك اريدقت ا 1

 ةيلغ كل ددلا د ىعم لع لد ام دييألاب دارملاو
 لدعف 0 جنم ” قدصلاك نيمسا نم مالكلا فلأتي ام 1

 هن قوطنملا ىمالا لعق نه بكر هناف مقتسا هنمو ا مساوا

 تأ دنلا طال ريع نمو

 فرحلاو لعقلاو مسالا ىه و ةلك هدحاو ءج (؟) سنج مسا ملكلاو
 هظفل ىلع ديز اذاو ةعامج ىلع لدي لآ مد مسا ا

 ال ةريظنو دحاولا لع لارامو 14 نيكل ليعف تيان ءاغ

 ةقبن و قبنو(©)”ةنبأ و
 0015و هيف ةدانالا طر لكلا ريش نم  :رابتسا دقو

 "يسد 2-5 , ام ملكنا نأ نم روهشم وه امو نيثلك

 6 ف ناجحة آر مد ونام اعرب نأ دف وأ دافأ

 000 نينثا نهرثك أ ىلع دزاوايدا رفا ىم-تيز و لذكر يثكسلاو ليلقلا لع قدص.
 نء لمعي ام (5). امج ىمس يجنزو حتزكءايلاب وأ ةلكو ماكك درفملا يف ءاتلاب هدحاو-

 هب ىو نيطلا١



: 

 ظ

 د كيس

 له خرم ريتك نك ملف 1 تا عبتاو نيرلاطلا ىلع لوطت

 ةسام ةجاحلا تاظو هنعسوفنلا تفرصناو هتان وكم اوعتمش نأ ملعلا

 .نييغارلا تاجاحب ًايفاو هلعجو ليلجلا رفسلا كلذ بيذهتب موقي نم ىلا
 هيفامءامتاو هبيذبت ىف لمعلا ىلا نيقباسلا نم نوكن نأ انيأو اذلو

 . هيه ال اعر فالخل فذح 3 0 قى ضومغ ا دهاش ىف صقن نم

 .نيلغتشملا ىلع نمزلا ريفوتو هب عافتنالا ىف ةبغر ليوطتلا بانتجا عم

 تا وه امع ج رمي ال هيلا ىىرث ام لج ناكف ناسللا

 ظافلالا حرشو ابيلئاق ىلا اهتبسنو ةصقانلا دهاوشلا ميمتت ( ١

 . ىيكرتلا اهانعم نايب و اهطيضو ةيوغللا .

 ”لانم برتاوارخا زيشأ كارا ةقلغتسملاهنارا. -ع ضع ريدغل (١ نا

 أهمف رعم ممل ي 7 نم ريثن ؟فذح (+)

 .لججا تارغآ ”لئاسك ةلزلملا كئاوقلا نم هند الاه ةفاضآ ( 4

 :فورطا قاءمو مابمتسالاو طريعلا اود

 5 ؛رصتلاب قاثلاو وحنا اخ الا لا باتكلا 3 9 :

 ىتاثلا مسقلا ىلا كلذةفاضاو

 .فررصتلا باوبأ ند باب لك بقع تاقيسطتلاو جذاملا عضو ( م(

 هيف ةنارملا ىلا ةجاملاو هك_اسم ةبوعصل

 ثنيجلا عيمسلا هنا ةيئاش لك نم ًاصلاخ هلنجيو هب عفش نأ لاسن هللاو

 لاس دمحم - ىمنارملا ىناصم دمجا



 ةالصو داشرلا لبس ىلا كدابع نم صلخلا تقفو مهللا كناحبش

 ٠ داضلاب قطن نم ريخ ىلع ًامالسو

 مه تههللو تريغت هقرطو تلدمت دق ميلعتلا بيلاسأ ناف دعبو

 اهموشيام لكنم ةيلاخ 1 ولعلا لئاسم ليصح ىلا ةيقيقحملاةدئافلا بالط

 ] هش وم ىل ظن فالخا وأ ةحم هيلا ىلدي الو ناهرب هبد صن ال دقن نم

 لطاملا تاهرت نيب ةقيقحلا ىوزنت ىتح اهملع

 معيضي هيف عزانتم وأ لوقاا نم دقعم لك نوذبني سانلا قفطو
 .تقولا ىلع صرحلاو ةدئافلا نيب عججاع نول و ىدس همهفتىف تقولا

 ىلا اوةباسشإ نأ ميلعتلا بورضب نيلغتشملا ىلع بجو كلذل سيفنلا

 "01 تراست تح ةجاملاب ة ناو اهزاراو :بتكلا نم. دسمملا رايتخا

 ش نياغتشملا نك 3 امم ىلا [قفوضنتو نيبلاطلا تابغر

 نأ ميلعتلاو ملعتلا ءانثأ ( نيعملا معن 38 ىهو براحجتلا انتده دقو

 نيدلا لام ةمالعلا فيلأت كلام 0 ةيفلأ ىلا كلاسملا حضوأ باتك

 هقيرصتلاو. وحبلا ىلع ق فلأ باك ريخ ىراصنالا ماشه نبا

 هدعاوق طيضو هراصتخال

 . هدهاوش مهف نع هلهانءدارو نم اريثك قاع كلذ ىف ولغلا قاد

 آحرش ئرهزالا دلاخ خييشلا هيلع نك اذحل ةقلغتسملا هلئاسموةمضتقملا

 ًاقيرط كلس هنأ الا جحيرصتلا هامم نيرظانلل هرارمأ زارباب' ايفاو الفاج
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 داكت نيذللا نيلضافلا فلؤم فيرصتلاو وحنلا ف حيضوتلا بيذهن

 ذاتسالا ىعملالا مامطاو ىعذوالا مامالا فيصوتلا نع ىنغت امترهمش

 ىعرشلا ءاضقلا ةسردع ةيب رعلا ةغللا سردم (ىلع ملاس دم ) خيشلاا

 لصالا رهاط لضفلا رهاظ بيسنلا بيسحلا بيدالا ةغبانلا هقيدصو.
 ةفغللا سردم ىئئارملا ىفطصم دمحا ) خيشلا ذاتسالا ىنسحلا فيرشلاا

 زرطودي دج طم ىلع باتك و ه اذاف (ةيريمالا ةراجتلا ةسردع ةيب رعلا:
 ريثك ةعجارم نع فاك تارابعلا حيضوت نم مارملاب فاو ديدس

 بالطل وه رصعلا ديج ىف ةميتب رهدلا نيبج ىف ةرغ تافلوملا نم
 ءايلالا هدنع فق ةدوصقملا ةوجرملا مهتياغو ةدوشنملا مارا

 ةداملا ةرازغو ممهلا واعب هيفلؤمل دهشي ءايك ذالا هئانتقا ىف سفانتيو

 اريخ هللا امهازج كو لا ةعانحو برعلا عل ىف مدنا حرت

 ردج ةءاحالابو ربدق ءاشي ام ىلع هنا 0 امط هلضف نم را

 كيلا عيطلاب هفلوئم هبرق دقخ ءهبتنت كلع هب كيلع ملعلا بلاط ايف

 دوم يغلا دبع كيلع ديهش هللاو,
 رهزالا عماجلا ءاماع نم

 ةيردنكسالاءاماعخيشو



 دلع اج

 ليمجي ءىث فرعا لمعلاف هلمع هركشب موقي نأ ل ماعلا بسحو اريطخ

 نما ريك [ اركش .هنر قينلمع ىأو ةلماع

 ىديب وحنلا ءاين قا تانلآ

 سانأ ىلع نع وحبلا ام اذا

 بعص لك لهسي بيذهلابف
 الع يلضاتما اودرو اذا

 اوناتساهحهانم اوكلس ناو

 هارب ًاباقحأ حيضوتلا ىضق
 00 وتلاىملا اوعزفناو
 انم نايتف هأبخ جرخأف

 انيبم ارون ىدملا بالطل
 اذ عسل ةيغأ

 انيماعتمال حيض وتلا نم

 انيعم أبدع هبيس نم اوقس
 اًتيكلآسلا فد دهرا ليمس

 انيفس هلحاسل اودحي ملو

 انيمت ازتك .ىنأ بيذهتب

 ايعاو

 اهيفد ارم

 [دمارل 2 4 1117 اعزه قارك نيملاطللا اند

 اريناكلا ماركلل) 110 تاك وتلا رام ريخو

 باطملا دمع د

 ينغلادبع خيشلا ذاتسالا ةمالعلا مامالا ةليضفلا بحاص نم انءاجو
 ةيردنكسالا ءاماع خيش دوم

 3 # محرا نمحرلا ا

 911 سلخ نم هرم اع أ «ايبن باو حتف ىذلا هلل دخلا

 نم لامعالا تار مط زيمو اة نم لامك لا حييحص هدايعل نيبو

  انراجالا ةلكهمزع ىضامعب عفر نم ىلع مالسلاو ةالصلاو اهدساك
 ةايماو هل الغو دمج اديس ناتهبلاو غيزلا ةلئ ةلك تانيبلا !| هناي ضفخو

 باتك ىلع تعلطا دقف ( دعب امأ ) هتوعد رشنب نيعاقلا هتعيرش ةلمح



 نديويعيد 3 >> كا

 كلا

 وبف كلام ناةيفلأ ىلا كلاسملا حضوأ هناتك امس الو نيمدقتملا بدأو 5

 نيبمنملاو مهم نيئدتمملا ةيب رعلا ةغللا بالط تاجاحب ليفكلا باتكلا 3

 توداتئاءتسفوةريقك نوبأ نو هرصع تك مك ل ا ا
 لجي حرش ىلا بايل"الا تقان املاطو هليصفتو هلمجحب ةدافتسالاو هليصحم ||

 اءاخ ىنطصم دجأ خيشلاو ملاس دمحم خييشلا نيلضافلا اني نشأ هللا ضنا

 لين بواسالا عبد هزاعو هتققدح نانلو هزارط ىل> ح رشب هيلع 1

 مظنو هعيدق ددجو هديعب برق دق عيهملا حضاو بيترتلا نسحعزتملا

 درتساو هدداوأ ديقو هميظن الجو هديضن قسنو هميهب فشكو هديزف: ا
 تمدقام ىلعاهيفف ليلجلاح رشلا اذه ةمدقم مجاريلف ءاش نمو هدراوش ٠

 ليلد ريخ

 دلاخ خييشلا ةمالغلاك امهر يغ باتكتلا اذه حرش ىلا امهقبس معن
 ريخ عدب الو ىتاع رارغلا لوةصم لك الو ءاادصكءام لك ام نكلو ٠
 احا ف رع نقل ءازدلا عجنأ هلا فص ءادلا ةقيقح فرع نم ءابظالا |

 ةقاذبك تاتك ىلا هتئشأناو رصعلا ةجاح هللا امهقفو حيضوتلا بيذمت ٠
 يىنب قاوذأ مالي رطل ىلع نرخكتا قيقددنو نيمدقتملا لع ظ

 ميلعتلا نم هادناك ع نيعلا ىأر كلذ 11 دقو نيماعتمو نيماعم نم رصعلا

 هاندأ نم ميلعتلا تاقبط رثاس ىلع اهنف ارم ةدم ةموكسحلا سرادم ىف ٠
 قوشتو هيلا تواقلا ًامظ لعقار الالز و (فاش نع رم اميناتك هاج ذاع ١

 هردقردّش.الو هركش لجياع اهعينص نم ةمالا اقوط لو امهف هل س وفنلا 1

 اوبلطو امظع اولواح دقف امط اوركشي نأ ميلعتلاو للعلا نعأ لواحاذاف |



 ا

  امترار» نمقغالا لثت ملف ةاحنلا اه ىدصت ىتلا تافالخلا نم ين | هتياع
 تعدامفالا مهللا جاجوعالا الا ب ناسللا بيصن ناك امو عايضلا الا

 2 لامعتسالا ةرورض هيلا

 ارك دلحأملا فيطل ةرابسلا لبد نااوشنالا ام اكناتك تدجو
 صلخم لماع هب ىز#ي ام نيحلا هللا م اذ ليصحتلا

 ىدان ىف اهتبطخ يتلا بطخ نم ركذ ىلع ناذاتسالا اهأ اكنظأ

 "00 0 ١ ةاحنإإ تنك لحاجت تعي ىلإا ةيلطلا اكلت مولعلا راد

 اوهضرل قا رعا وبلا كتلذ .ى تندأت دقل اهب نيلمتفملا لع ةعاللاب
 قديم نالاديعس قدغأ مويلا ادناسو هدنع فقوب نتككلا هذط ادح

 * أو عفانلا كام متنمأ يتاف اذلو سيفنلا اكباتكب ققحي داك

 ةيبرعلا باللط ىلا مدققتأ ىلا ا ياعنلا ى م اط نوكيس اع ةيب رعلا ةغللا

 ذآ متع ىلاو درفلا دقعلاو سيفنلا رهرالا اذه ءانتقاب اورداس نأ

 كلاةحرو ال مالّسلاو ةيعاو ًابواقو ةيغاص ًاناذا دديس ادن

 م قلاحلا ديع ْ :

 بلطملا دبع دم خّينغلا رئانلا ىعاشلا بدبألاو (ستاانخرابتكو

 مولعلا راد ةسردع سردملا

 6 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ع

 ' اديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ريخلا قرط ىلانيلماغلا قذؤم هلل دما

يلا ىلا اعدو داضلاب قطن نم, حصفأ دمع
 ظ 

 ولا احلا ةمدخو ءاماعلا ةنانعي فيل | وح نأذ دعل امأ ُْ

 1 ا نيب اهبف عج هنال ىراصنالا ماشه نب نيدلا لامج ةمالعلا
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 سنس سدس

 ىلا دبع خيفلا ةمالغلا ذاتسالا ةرضح نم انءاجو
 ىألا تاتكتلا:ىَرشلا ءاّضقلا ةسردعب سردملا

 مكيلع مالسلا نيلضافلا ”ىوخأ
 تدهت) باقل ل تاعويشوملا نم ريتك تاروت ةدنلا يدب

 مهملا حاضيإو ىصاقلا ءاندإ وحن هيف امتوحم اكتدجوف ( حيضوتلا
 لوانتملاةلبس ماعلا فارطأ ىلع.فرصلا يئارغو و>:ل|تالكشم امتريصف

 بدعامهلهنمو نيفطتقملل اج امهمتنج ىجح راص ىتح كلاسملا ةحداو

 نبب راشلل دروم لا

 نيماعتملا تاقبط نم دا”رولا محدزم اذه اتناك نوكيض رحل

 لئاس لك د يفي ام هيتفد نيب مض دقف نيماعملا مالعأ نم داصقأا ةبعكو
 متيغنافار طو ث.غاالوأ ناك نلو لئاسملا تدتش ند قرعت أم 6

 نيماهيلع رداقلاو هبىلملا هنا امكهاعب و كب هللا عفت ارمهنم الباو ًادتبا

 د ميكحلا دبع

 رمع قلاحلا دبع ع خيشلا ليلجلا ذاتسالا ةرضح ميجا انقيدص بتكو '
 ىنالا باطخلا 3 ءاضقلا ة 0 سردملا

 نم اصلاخ ءاج ضالخألاو ةينلا نسحب 0 وحط ناك اذا

 مكريمض ةراهطو اكتين ندح ىلع عطاس ناهرب كلاسملا حضوأ بيذبمن
 ئحلا دضاوقل اعماج هتافلاف ةفرو ةقرو 5 م

 نينفلا امتذ سك اي تيشح ىتلا تافلكتلا ميل نم الاخ فرصلاو



 عم انيلا اهدورو بيتر“ بس> اهجردنف لظيراقتلا هذه انتدرو

 ظ مالعالا ةذئاهجلا كئلو أل ركشلا ءادسا

 .سردملا ىنانع ىنطصم خيشلا لاضفملا ذاتسالا ةرضح بتك

 ةيرضانلا نيماعملا ةشردع

 # محلا نمجرلا هلل مسي 8

 .لعنوؤذشلا ربدمو دارأ ىذلا وحنلا ىلع بواقلا فرصم هلل.دججلا

 .دم انديس مانالا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو دادسلاو ةكملا قسن

 ماكحالاو علارششلا حيضوتو سوفنلا بيذهل ثوعبلملا

 .دق هتدجوف ( حيضوتلا بيذهت ) باتك ىلع تعلطا دقف دعبو

 .نابصلا تاقيقحمو ىتومشالا فحنو ميررصتلا فئاطل هحناوج نيب مض

 ىلا عج هلكا ذه عمو ةنازالا عئادبو ىذا قئاقدو ىرضحلا فتنو

 ةرثك ىلاو ةرابعلا ةقد تترالا ةدوج يىلاو نحال ةللويسز ةداملا ةراع

 رايتخالا نسح تانيرقلا
 .سردللا ملاس دمحم خيشلا نيلضافلا نيذاتسالا عينص وهف بجالو

 ةسردع سردملا ىغارملا نطصم دما خشلاو ىعرشلا ءاضقلا ةسردعب

 سرادملا يمردم ةبختو مولعلا راد ىجحرخ ةوفص نم امهو ةراجتلا

 امهقفوب نأو امهم عفت 0 7-5 5 لا نه ورا ةزيمألا

 ١ جالملاو : 72 هيفام يلا



 3 9 لل رول 4
 27/ . / 7 77 2 م ا 2 2 4 و 1م 5 / : / 0 17 هه / 7

 1 ! ١

 مف ا / دلي نعد
 5 زازا

 ىعرشلا ءاضقلاةسردعب سردملا ةراحتلا ةسردع سردللا

 هذه ىف ل هنا نودلخ نبا هنع لاق دقو ماشه نب نبدلا لام هلصأ

 هعالطا ةعسوهتكلمةوق لعل ديو ةردق ولعإ دهشإ بيجحت "”ىشب ةعانصلا

 6 بارعالاو تاقيبطتلا ىف ةماه تادايز اهيلا فيضا ةيناثلا ةعبطلا

 رص ةديدجلاةكسلابةيرهزالا ةبتكملا بحاص ىعفارلا ذيعس دمت ةقفنب 9

 م 1971١ ةنس ا ه ا٠14 ةنس

 « نيفل ملل ةظوفحم عبطلا قومح »

 ا 5 وى

 :( وحنلا ىف لوالا ءرزجلا

 « رصم ةظفاحم راوجم ةداعسلا,ةعبطع عبط د
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